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 1فصل 

 باگاواتا

( تاکبهاو  باگاوان) یاله یهاه با خداوند و انسانک یسانک هایربهت تجیتواند به روایم باگاواتانام        

نقش دارد. نام  یاریبس یهافعالیتو در  کندمیاریاخت یاریبس یهااند داده شود. خداوند فرمدر تماس بوده

افته و به یت که با لطف او برک یسانک و اندیافته هافرمه او را درآن ک یسانکبه شرح تجارب  باگاواتا

 .شودمیاطالق  اندشدهده یاو برگز یعنوان ابزارها

 ییهاست. آن، نوشداروداو  د یاسات یق همهیعم مورد احترام شودمیآن نام شناخته  ه باک یعظمت       

با درخشش  واشباع شده  یشراب بهشت ینیریبا ش باگاواتا. بخشدمی شفا را یکیزیف یهابیماریه کاست 

 افته است.یخداوند تاللؤ 

 یاعتال یخداوند  رها از فرم، برا یلهیرش فرم به وسین، پذید بر زما نزول خداونی آواتاراصل        

ن یهمچن باگاواتامنظور ما از  ل و معتبر ساخته است.یرا اص باگاواتاه کاست  ینیادیقت بنیحق ،موجودات

تاب، کن ی، این افرادیچن یخداوندند. برا یهمراه یایه جوکاند، آنها ه به خداوند دلبستهکهستند  یسانک

، پرورش و ییهاباگاواتان یان چنیآنهاست. بودن در م ین است؛ آن، نَفَس زندگیارزشمندتر ،اگاواتاب

از آن به  ید، لذت و شعفینداشته باش یالههای ندیشها یبراای هفرد است. چنانچه ذائق یسرسپردگ یاعتال

رابطه با ظهورات خداوند  در ییهاداستان باگاواتابه وجود آوردن آن ذائقه،  ید آورد. برایدست نخواه

سطوح  یهق همید عظمت خداوند را از طریابمیاق یآنگاه فرد اشت. کندمیت یاکمشتاق ح یندهیجو یبرا

 .ه شودخواند یقیحق یباگاواتا یک دتوانمید را دارد یاق شدین اشتیه اک یسکند. کتجربه  یآگاه
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حفاظت از  اران وکه بدی: تنبشوندمیل حادث یدو دل ه ظهورات خداوند تنها بهکمردم باور دارند         

به  کامیابیحس  یک ی، اعطایآرامش و شاد یاند. اعطاهیبعد قض یکنها تنها نشانگر یاران. اما اکدرست

 عامل است. یکز ین اندکشیدهزحمت  یطوالن یه زمانک یندگانیجو

 یهرفتیپذجسم ی  نیریآن، ش است. انکاق سالیاشت یهافتی یل تجلکا ظهور فرم، شی آواتار       

. پذیردمین، فرم کیندگان و سالین جویرها از فرم، به خاطر ا یاست. خدا یندگان الهیجو ی  سرسپردگ

 یهبرند. او، بهرهکندمیتراوش  ریش ،دن به گوسالهیرو بخشیقّوت و ن یهستند. گاو برا یآنها علت اصل

ب، هرچند ین ترتی. به همبرندمی ر سودیآن ش ان هم ازگریم، دبینیمیه ک است. اما همچنان یاصل

 ی مانندگرید یضمن هایفایدهاست،  یام آنها مقصود اصلکو استح یهستند و شاد یها علت اصلتاکبها

 .شودمیحاصل  زیشگان نیشرارت پ و محو یه راندن بدی، به حاشدارماحفاظت از 

د به وقوع ین و در فرم بشر بایزم یوند تنها بر روه ظهورات خداکوجود ندارد  یچ قانون جبریه       

ه ک یهر فرم ،یانکامال آزادانه انتخاب شود. هر مک ید به صورتتوانمی، ی، هر فرمیانکوندند. هر میبپ

خداوند انتخاب  یان و آن فرم به ارادهکاق سرسپرده را تحقق ببخشد، آن میمقصود  برآورده نمودن اشت

ن یهاست؛ چنتیفکی و هامشخصه یان است. او وراکحدود زمان و م یماورا . خداوند مافوق وشودمی

ن یموجودات برابرند. تفاوت ب یاو همه ینند. براکف یامل توصکند او را به طور توانمین ییزهایچ

ان یست. او مانند جری، جز تفاوت در"ظرف" نالنوعرب یک یحت رم، حشره وکوان، پرنده، یانسان، ح

. کندمیار کمختلف آش یهافعالیتد و خود را در یابمیان یگوناگون جر یهاشیوهه به کت سته اسیترکال

 ار نمودن جهلکان همان است. سخن گفتن از تفاوت آن، آشیست؛ جرین ییکترکان الیدر جر یتفاوت

شاء و من داردمیت وا یرا به فعال "ظرف"همتا، هر یواحد ب یب، خداین ترتی( فرد است. به همآجنانا)

ه آنها ک کندمی؛ نادان احساس بیندمیرا  ینواخت واحدیکان ی. خردمند، تنها جرشودمیفراوان  یامدهایپ

 یاعمال، گرام یهن همیادیبن یهزیرا به عنوان انگ یگانگیاز  یهستند. خداوند، آگاه جداهمه از هم 

د یبا عمل هکبل؛ بهره باشدبی یوناگونگ بوده و از تنوع وگانه یعمل، خود  ه کپسندد ی. اما او نمشمردمی

ت یسب هوکه از بدن کرا  یسانکا عمل، تنها ی ارماک یهاوهیباشد. م در تناسب گوناگون یازهایبا ن

 ند.هست ریناپذبیتخر یآتماه کدانند یه مک را یگرانیو نه د نمایندمیبه خود جذب  کنندمی

وجود ندارد. او به  کندمیار یه خداوند اختک یراتظهو یبرا یانیه پاکد ید بدانیبا همچنین       

 یتراملک ینهی، گاه با گنجآیدمیوه و جاللش کازش یشمار فرود آمده است. گاه او با بخشیب یهامناسبت

از زمان،  یاملک یمتحول نمودن برهه یامر بخصوص، گاه برا یک یوه، گاه براکاز درخشش و ش

 ان. کاز م یاملک یحوزه
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و  آواتاره توسط کای هشنامیپردازد. نما یبه شرح آن م باگاواتاه کنهاست ین ایداستان آخر       

 یست. گوش سپردن به آن، آگاهباگاواتاموضوع  ،شودمی یباز اندشدهده یشکه به جانب او ک ییهاتاکبها

آنها  کمکه با کرا  باگاواتاآن صّحه گذاشته و اثربخشی بر  یاریمان بسکی. حبخشدمیخداوند را ارتقا  از

 اند.شد ستودهینده حفظ و مراقبت میآ یهانسل یبرا

ز به یز است. غرایغرا یرا او قربانیز شودمیده یشک یموضوعات حس ید گفت انسان به سویبا       

. آیندمیق آموزش به وجود نیو از طر آیندمی. آنها همراه با بدن اندیموضوعات حس یجستجودر  یآسان

ند. یگزیم یدر پستان گاو مأو ،تازه متولد شده یه؛ گوسالکندمیمادر جستجو  ینهیر را در سیش ،کودک

آموزش  یقدر سخن بگویدراه برود و  کودکه کآن  یست. اما برایاز نیمورد ن یآموزش ،نیا یبرا

با ، شوندمی فرا گرفتهستند؛ آنها از جامعه ین یخوده آنها خودبهکاست. علت آن است  یضرور

 گران.ید از دیو تقل یالگوبردار

 یرا جستجویاست، ز یآموزش ضرور یقدر یحس هایلذتمناسب  یریگیپ یبرا یحت       

را  ینیخودب و یه خشم، نفرت، حسد، بدخواهکاست  یهایلذتن یچن یت نشده برایخته و هدایافسارگس

 یهانترل نگه داشتن آنها، انضباطک تحت یسودمند و برا یرهایت آنها در مسیهدا ی. برادهدمیش یافزا

 یره ضروریو غ صبحگاه و شامگاه و نیایش روزهانواع ، مراقبه، ذکر نام خداوندمانند  ین مناسبیمع

ده است، مردم به آنها یه گردیه ارزش آنها ستوده شده و پرداختن به آنها توصکهستند. اما هر اندازه هم 

ق در قلب بشر یعمای هبه گون یحس هایلذتل به یه مکاست  لین، به آن دلی. ادهندمینشان ن یرغبت

 هستند سودمند یه از لحاظ معنوک یبه امور شودمیه از فرد خواسته ک یشه دوانده است. هنگامیر

ه ک یوا بدهد. تا زمان یدید با ناامین، فرد نبایندارد. با وجود ا یدرون یزهیچ گونه انگیه بپردازد، او ابدا  

چ ین ذائقه، محصول آموزش است؛ هید دنبال شوند. ایم باکمحای هد، انضباط ها به گونیایود بذائقه به وج

 جان را به وجود خواهد آورد.ین مداوم، آن شوق و هیس آن را از ابتدا ندارد. تمرک

، آنقدر شودمی. با خوردن آن به صورت روزانه، به آن وابسته داندمیر را نیش ی، مزهکودک       

. اما کندمین آن گردد شروع به مخالفت یگزینموده و برنج جا کر را تریقرار است ش یه وقتک قیعم

برنج پخته شده بخورد و با  کیر اندیه روزانه مقادک نمایدمیق یرا تشو کودک؛ اوشودمیمادر دلسرد ن

او بود،  یعیطب یغذا یر زمانید. شگذارمینار کر را یجا به برنج عالقمند شده وشیتدر کودکه ین رویا

 .کردمی یر در دسترس او نبود احساس بدبختیروز ش یک یه اگر براک یعیآنقدر طب

ن و آموزش و گوش یهستند، با تمر "یعیدر ابتدا "طب یحس هایلذتب، هرچند ین ترتیبه هم       

عظمت  ه ووکتر و ماندگارتر  به دست آمده از شمیشعف عظ یاهل معرفت، به آرام اندرزهایسپردن به 

د توانمیقه بدون آن حال و هوا نیدق یک یبرا ی؛ پس از آن، فرد حتگرددمی کرار آنها ادراکخداوند و ت
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وه کعظمت و ش شرحگوش سپردن به  یهتجرب ینیریبه ش یزیه چک کندمیبه سر ببرد؛ او احساس 

 کنندمی یوراج یات حسحواس و موضوع یه دربارهک یماد یهاانسان همنشینی باخداوند وجود ندارد. 

سوی او را به  برندمیبه سر  یش خداوند در وجد و شادیه از ستاک ینخواهد بود؛ مصاحبان دلپذیرگر ید

د یو عابدان خداوند با جویندگاناست.  یکن یهاانسان ین، نشان واقعیده و جذب خواهند نمود. ایشکخود 

ه غرق لذت  ک ییهاانسان. اگر فرد با یرونیاهر با ظیرند، نه با لباس یقرار بگ داورینها مورد یبا ا

افت. وقت خود را در مصاحبت یخواهد  باختهکپازد، خود را یامیهستند درب یحس یهافعالیتها و صحبت

 یرالهینان غیبا همنش نشست و برخاستد. از ینک یهستند سپر یه سرگرم امور الهک یی، آنهایافراد اله

چنین ه از ک یسانکد. تنها یبه پند و اندرزشان گوش فرا نده ود ینباش انکارهایشگر د. نظارهینک یدور

 ، متعلق به خداوند، خوانده شوند.باگاواتاند توانمی کنندمی یدور افرادی

ا محل یا معبد یان مقدس کم یک، در کریشناوه کدرخشش و ش یهاداستانخواندن و لذت بردن از        

 یمیعظ یمنبع الهام و شاد ،ستهیار و شاکزیافراد پره کنارا در یم، کیا حیس یقد یکا خلوت یعبادت 

ن صورت، فرد یر ایبسپارد. در غ یرا به فراموش یگریز دیهر چ داردمیرا وا  انسان، این کاراست. 

وه و کفشان از شیبه شرح و توص ،جسته و ضمن خدمت به آنها یاریار کزیپره یهاانساند از توانمی

و انسان  یکاعمال نی اندوخته ، محصول  یات سودمندین ادبیل به چنیش فرا دهد. معظمت خداوند گو

. در آغاز، گوش دهدمیپاداش  همنشینانین یه فرد را با چنکاست  یکست. آن اعمال  نووشش اکتالش و 

دار یخداوند را ب یهایژگیسرشت و وآگاهی از عالقه به  ،هاداستانخواهد بود؛ بعدها،  یافکدادن 

 افت.یرده و خواهد ک را جستجو یدن به آگاهینده، خود، راه  رسیواهند نمود و جوخ

ن یا ایار بهتر از مطالعه توسط خود فرد است؛ یف اهل معرفت، بسیگوش سپردن به شرح و توص       

ز از نظر بگذراند. بهتر است گوش سپردن به صورت ید هنگام گوش سپردن، متن را نتوانمیه فرد ک

ار بهتر است. یندگان مشتاق بسیجو ی؛ البته گوش دادن به اتفاق تعدادیباشد تا به صورت فرد یگروه

 یاقبالخوش، نموده باشد کل را دریاص یهتجرب یه، جذبکندمیت یاکه حک یچنانچه شخص

وه کتامل بر عظمت و شهنگام ه کآورد. چرا  خواهدرا به بار  هایجهن نتیرا بهتریهد بود زخوا مییعظ

ه به او گوش کد. آنها ید بارنشوق خواه کو چشمانش اش شدفته خواهد کش یبا شاد اشچهرهخداوند، 

با وارد شدن به را تجربه خواهند نمود.  یشعف و شاد نیز آنها .ردکافت خواهند یآن الهام را در ،دهندمی

را در چشم  ی کسانی که در مجلس در حال شیون هستند، اشک اندوهیک مجلس سوگواری، مشاهده

زنند. به یلبخند م ییز در همنواینافراد پیرامون او  ،زندمیلبخند  کیودکه ک یهنگامانسان خواهد نشاند. 

خواهد  زیشنوندگان را لبر یهاقلب، ندبه خداوند یسرسپردگ ماالمال ازه ک کسانیالم کب، ین ترتیهم
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محاسبه  آوردمیبا بزرگان به دست  ینینشهمه فرد به هنگام کرا ای هدیه بتوان فاکن است کممرینمود. غ

 .ردک

ل یه با نور اصک کپا یتابندهقلب  یکقلب زنگار گرفته، به  یکق آن روند  گوش سپردن، یاز طر       

 یهایوهمندکدن شی، شوق به شنیحس هایلذت یهنندکمشمئز یبو یافت. برایشد تحول خواهد خدرمی

 یارزشمند ییگندزدا یهلیاست، وس یزیانگدل یحهین سرشار از رایچننیه خود اکن یخداوند عالوه بر ا

 کقلب را پا ،کندمیجاد یا یکن انجام کارهای یه براکای هزیق انگی. گوش سپردن، از طرهست نیز

ن، یعطرآگ یلبهکا ظرف مقدس است. در آن یراب هن میترمناسب ین قلب شفافیخواهد ساخت. چن

ز رخ خواهد داد؛ گروه شش ین یگرید یواقعه ،ن امری؛ به محض وقوع ادیخواهد گز یخداوند مأو

 خواهند گفت. کصحنه را تر یان را به اشغال خود در آورده بودند بدون خداحافظکه آن مکنفس  یهوا

ه بر کانه یعام یوخوشات ناپسند و خلقی، مالزمان شرور گراشوندمیها خارج ین بدیه اک یهنگام       

! آنگاه انسان شدد خواهند یده و ناپدیمه برچیخ شانبه جا گذاشتن آدرس بدون حتی، ندکردمی ستیآنها ز

 یبرا هیچ مانعید؛ او بدون یخواهد درخش ،(پرماو  ایسات) قت و عشقیحق]در[ خود،  یدر درخشش ذات

 پیروزیبه  ،یر و ابدیقت[ عالمگیبا ]حق گیگانی از طریق در نهایتد و یوشکشتن خواهد یاز خو یآگاه

 یراز ؛د خواهد شدیج ناپدیرد. ذهنش به تدرکآزاد خواهد  ایماا ید. او خود را از چنگ جهل یخواهد رس

شف کخود را  یت( یالوه) مادهاواتواار خواهد گشت؛ او کده بود بر او آشیبر او پوش یطوالن یه زمانک

 خواهد نمود.

به  عشق، ت از عشق زنده بماند. آنیدر محروم لحظه، یکد توانمیانسان، عشق است. او ن سرشت       

، عشق شوندمید ینون به آنها وابسته بود ناپدکه او تاکنفس  یشش هوا یاوست. وقت ینَفَس زندگ راستی

 کودک ید تنها باشد. پس به سوتوانمین ، اویابد، معشوقیب ید موضوعین قلب است؛ اما عشق باکتنها سا

و  یارکه تجسم خدمت، فداکاست،  یکه مظهر پاک پسر چوپان افسونگر،. گرددمیبودفام متوجه ک یاله

 یگرید یچ وابستگیه یبرا یینون جاکده است. ایاقامت گز کپا مهرابه در آن کت است، ینبودن من

ه در کن یتا ا شودمیتر و فارغ از خودتر پاکتر، قیعم ،مادهاوان عشق به یا ن قدم به قدم،یست. بنابراین

 . گرددمیگانه  یدن وجود ندارد و فرد با جهان یشیبه اند یازین گریانتها د

ندارد. به عبارت  ییگر در آن جاید د وا -واسو، شودمیوارد قلب انسان  واسودواه ک یهنگام       

 کریشناا ی یاله یواسودوادر قلب جلوس نموده،  (واسو ید وای پول و ثروت )الههه ک یگر، هنگامید

 یکیست است. تارکوم به شکدادن هر دو در قلب، مح ینکس یبرا ین شود. هر تالشکسا د درآنتوانمین

 وامیداو  دانامنند. کدا یند ادامه پتوانمیان با هم باشند؛ آنها با هم نکم یکند همزمان در توانمیو نور ن

د توانمیخداوند ن ای وامیداوثروت جستجو شود، ا مال ی دانام یباشند؛ وقت کمشتر یهاآلدهیند اتوانمین
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 ه او به دست خواهد آورد نه کد. اگر هر دو توسط انسان جستجوشوند، آنچه یایهمراه با آن به دست ب

 ( خواهد بود.اهریمن) امیدا  هک، بلوامیدا  خواهد بود و نه دانام

 یهگونز است اگر او به یانگربنیتحسند؛ ک انسان رفتار یهانسان به گون ارزشمند است اگر       

 یوان به راستیح یکا یو ید یک یهردن به گونک ند. اما رفتارک رفتار سرشت راستین اوسته ک، مادهاوا

مرد؛ یمتولد شده و م یمعدن یماده یکها به صورت را انسان مدتیوهش است. زکر و نیسزاوار تحق

ن یا رفت؛ در ایدن و از تولد پذیرفتها به صورت درخت افت. مدتیدرخت ارتقا  یکسپس به صورت 

 یکن صعود از یرده است. اک صعود گاه بشرینون او به جاکرد؛ اک دایوان ارتقا پیح یکروند، او به فرم 

نون افسوس! او به فرم کاد قرار گرفته است. ییمورد تا یمعنو یعلم و تجربه یلهی، به وسیگریرده به د

گاه یاست اگر او به جا یترمیبس عظ یرمندگرد. موجب شیمیو به فرم انسان م شودمیانسان متولد 

 ستان یتحساو تنها در صورتی درخور فرو بلغزد.  یوانیح هایویژگیموحش با  یا موجودیوانات یح

ها ین از تماس با بدیسرنوشت اوست. بنابرا یواقع ییوفاکن صعود، شیند. اکصعود  یگاه الهیه به جاک

 ید؛ همهیخداوند مبدل ساز یبرا یمهرابد؛ قلب را به یش دهها را پروریکیبه ن ید؛ وابستگینک یدور

( شما به سارووارام -ماناسا) درونی یاریهش یاچهیدر د؛ آنگاهین ببریآرزو را از ب یهاها و جوانهشاخه

 -رایشک)است  لمیدهخود  یهاقیانوس خالصی از شیر که بر فراز آن خداوند بر تخت کبراگونصورت 

نسان یه بدکاچه یآرام آن در یها، در آبیبهشتی قوشما مانند  راستینافت. خود  ید ( تحول خواهساگارا

 رد.کشف خواهد کرا  یانیپایب یافته غرق لذت خواهد شد. او شادیتحول 

ن است. کممنا ین امریند؟ اک یگذارانوس را نشانهیاق یوستهید آغاز امواج به هم پتوانمی یسکچه        

رده به عنوان آغاز در که محاسبه را با آن شروع ک یرد، موجیبگ یارکن یه انجام چنم بیتصم یاگر فرد

بود.  ان خواهدین و پایآخر او، ی، برادهدمیان یاش را با آن پاه محاسبهک یگرفته خواهد شد و موج نظر

چ یارد. هآن روند وجود ند یبرا یانیا پایچ آغاز یدارد: ه ان وجودیپا یکآغاز و  یک ،برای شمارش او

انوس یوه خداوند، اقکمرز به تجسم بپردازد. عظمت و شینامحدود ب یهطید در آن حتوانمیس هم نک

ف یبه توص یو وقت شودمیاو آغاز  ی، براکندمیآغاز ف آن را یه فرد توصک یساحل است. هنگامیب

ان و زمان است. تنها کوه او فراتر از مکش ولیان است. یپا یهاو به منزل ی، برادهدمیان یخود پا

ه کای ه. صحندارد یانیو پا یوه خداوند آغازکه شک کنندمیمحدود، استدالل  یها، ذهنکوچک یهاذهن

 ندارد. یحد و مرزپردازد ( می1اللی به بازی )آن،  یاو بر رو

                                                 
 م-( به معنی شیطنت و بازی الهی Leela) اللی 1 
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 یا محتوایگر ید یمزهگر، یچ عنصر دیهآن داستان، است؛  سراسر شهداو ( اللی بازی ) داستان       

در همه  یسانیک ینیری. ششودراب یس شهدانوس یاز آن اق بخشید از هر توانمی یندارد. هر فرد یگرید

 ند در آن وجود ندارد.کدار را خدشه ینیریه آن شک یترز پستیچ چی. ههست در هر جزء آن وآن  یجا

شما به آنها  یابیا دستیش ریپذ یه نحوهکن ینظر از اخداوند، صرف یعشق خداوند و عشق برا       

 چهر کبخش است. شمقدس و الهام ین عشقیند. چنکن و پایریان، شیپا یبای هچگونه بوده باشد، به گون

، نه خوردمیه کاست  یشخص یا روز، برایرا شب ین است. زیریشب خورده شود ش و چه دردر روز 

 ن است.یریاندازه ش یکشه به یر همکر. شکش یبرا

 

 

 

                                       

 2فصل 

 باگاواتا کیتولد 

 یافته بود. هنگامیقهرمانان دست  یه به منزلگاه بهشتکبود  نیوبهیماآ، شخص شیتپاریکماهاراجا        

به  و پرتاب شده آشواتاما  ه توسطک یزیت یزهیه سرنکد یبود، د اوتارام کدر ش ینیجن شیتپاریکه ک

او بسته  یمر به نابودک کردمیل یغضب و وحشت گس یهاه جرقهک یواز بود، در حالاو در پر یسو

 یننده، مسلح به چرخکرهیخ ید با افسونیرا د ین شخصیبود. اما درست در همان لحظه، او همچن

ز یرت و سپاس لبریاز ح ین سلطنتیرد. جنکه کسته و صد تکمرگبار را در هم ش یزهیه سرنک، کهولنا

 شد.
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ن رحم ید با من در ایاست؟ او هم با یسکرد. "او چه ک اندیشهخود  یدهندهت نجاتیبر هو قا  یاو عم       

 یند! اما او از چنان شهامت و تبحریدم ببیه من دکزه را درست همان لحظه یرا توانست نین باشد زکسا

برادر همزاد  یکد توانمیاو ا یند. آک ه به من برسد نابودکآن  ش ازیه توانست آن را پکبرخوردار است 

بهره هستم؟ یچرخ داده شده، چرا من از آن ب یکد آن چرخ را نگه دارد؟ اگر به او توانمیباشد؟ چگونه 

 پرداخت. بحثبا خود به   یطوالن یمدت زمان ین گونه او برایست." این یموجود فان یکنه؛ او 

ون یلیم یکبود با درخشش ای هد. او پسربچنکست آن چهره، آن فرم را فراموش توانمیاو ن       

رمنتظره ین غیچن یآسمان  صاف بود. پس از نجات او به طرز مانند ید. مهربان، سرخوش، و آبیخورش

ه او را ک را در جستجو بودیخود داشت، ز یش رویرا پفرم  آند شده بود. او همواره یز، ناپدیو محبت آم

و  ستایشه او با ک یا آن فرم با فرمیه آک دادمیقرار یابیورد ارزم دیدمیه کرا  یسکند. هر یدوباره بب

 .داشتبود مطابقت  جای دادهاحترام در ذهن خود 

م،  با یا         ییبایسرشار از ز یاو را به نوزاد اندیشهبر آن فرم بزرگ شد. آن  اندیشهن گونه او در َرح 

ب یعج ینور بامان یزا ا آمد، اتاقیبه دن حمل یان دورهیدر پااو ه ک یرد. هنگامکو درخشش بدل 

رت و یدستخوش حشان  یهابود. عقل گشتهره یبا آن درخشش خ اوتارازنان مالزم  چشمانروشن شد. 

 بود. یشگفت

اعالم خبر تولد به  یبرا ،یافتمی خود را باز یاریه هشک، همچنان نیوبهیماآ ، مادرسوبادرا       

ه مشتاقانه در انتظارش کرا  یاخبار یوقت پانداواغام فرستاد. برادران یپها، پانداوا، بزرگ تیرایودیس

ن یها به افتخار ابنوازند و تفنگ یکموز یهادسته تا شدند. آنها دستور دادند یدند، غرق شادیبودند شن
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تاج و تخت  یبرا ینیشده بود، جانش متولد یسلطنت یخانواده یبرا یرا فرزندی، زشوند یکواقعه شل

 .داواپان

ا شدند. آنها با شور و شوق فراوان به سمت یرا جو یدند و علت شادیها را شنمردم غرش تفنگ       

چند  یخروش بود. در ط و ن واقعه در جوشیا ی، از شادیپادشاه یهگوش هجوم بردند. هر پراستاایندرا

 یانواع گوناگون تیرایودیس.  شدبدل م، هاانسانبه  ایزدان بارعام یهستیشا، یبهشت یشهر به باغ قهیدق

د. یها بخشه به برهمنین گاو به عنوان هدی. او چندکردمیند پخش آمدمیه ک یسانک ین همهیب ینیریاز ش

ها ها بدهند. برهمنوم به زنکومکپر از زعفران و  کیوچک یهارد صندوقچهکبه بانوان دربار سفارش 

ند رفتمین سو و آن سو یبه ا یداش داده شدند. مردم شهر با شادپا یمتیق یهاشم و سنگیابر یهابا لباس

 و خنده غرق لذت بودند. یوارث به دست آورده بود. شب و روز، آنها از شاد یکنون کرا سلسله هم ایز

ه( یاول ی)شستشو ارماکجاتاآداب  را فراخواند و ایپاچاریرکخانواده،  یروحان ،تیرایودیسروز بعد        

رد. عالمان کگوناگون خشنود  یمتیاز جواهرات ق ییایها را با هداانجام داد. او برهمن کودک یرا بر رو

 نموده و به خانه بازگشتند. کرا متبر کودکون، یو روحان

خود  مشهور را به حضور یشگوهایها و پنیبفک زیمنجمان سرشناس و ن تیرایودیسروزسوم،        

ه کای هو فرهنگ آن در دستان شاهزاد یپادشاه یکا نام نیبود بداند آ ار مشتاقیخواند، چون او بس فرا

 یفات سنتیشد در امان خواهد بود؟ او از آنها در قصر با تشرکومت را به دوش بکآمده بود تا بار ح

د. شاه در یم گردیشم به آنها تقدیعطر و ابر وداده شد  ایشانبه  تاالردر  یمناسب یهاگاهیرد؛ جاک ییرایپذ

ز به هم چسبانده بود، در یمرامااحت یشیف دستانش را در ستاکه ک یرد و در حالکم یرابر آنها تعظب

د، طالع دانیمینده را یه گذشته، حال و آکمردان صاحب معرفت  یرد: "اک تقاضاآنها سجده نمود و  برابر

او  یه زندگکرا ای هاریسرات یو تاث کیستارگان و صور فل جایگاهد، ییازمایب به دنیا آمدهه کرا  کودکی

ق یل خواهد گرفت." او زمان دقکاو چگونه ش یندهید آیید و به من بگوینکرد محاسبه کت خواهند یرا هدا

 مقابل آنها گذاشت. ینیادداشت نموده و نوشته را در بشقاب زریتولد را 

دند و با دقت فراوان آن را را رسم نموای هاریس یهاتیادداشت را برداشته و طرح موقعیها تیپاند       

ان یم شان را با هم درندهیفزا یند شادکردمیج یه شروع به رسم نتاکقراردادند. همچنان  بررسیمورد 

 دایشان پرتیان حیب یبرا یلماتکستند توانمیم بودند؛ نیعظ یو شعف یخود در شاد ند؛ آنها باگذاشتمی

 نند.ک
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ن گونه مورد خطاب یرا ا تیرایودیسرگ، سرانجام برخاست و شاه بز تیپاند یکد گروه، یسفشیر       

البروج  ةریدا یهادر حدود نه هزار طالع را آزموده و طرح یزیقرارداد. "ماهاراجا! من تا به امروز چ

تر فرخندهای هنون با مجموعکنم هرگز تا کد اعتراف یبا . اماامکردهمربوط به آنها را آماده  کیو صور فل

لحظه،  یک ، درمبارکی یهانشانه یهنجا همیام. ابرخورد ننموده شودمین طالع نشان داده یچه در ااز آن

ها لتیفض یاست! همه 1ویشنوت خود ین لحظه نشانگر موقعی. ااندشدهن شاهزاده، جمع یتولد ا یلحظه

شما آمده  یسلسله بزرگ دوباره به ی2مانوم؟ یشرح بده یک یک بهجمع خواهند شد. چرا  کودک نیدر ا

 است."

ف کبود.  یغرق شاد به راستیداشت. او  یکین اقبال نیه سلسله چنکخوشحال بود  تیرایودیس       

ن یرد. "اکم یبه او داده بودند تعظ ین اخبار خوبیه چنک یدستانش را به هم چسباند و در برابر دانشمندان

و  حامیه کات خداوند کن تبریشما و همچن چون انیدانشمندبزرگان و  با تبرکاتخانواده افتخار دارد 

 ین پسر از همهیه اکد گوییمیند. شما کرا به عنوان فرزند خود اعالم  ین گوهرینگهدار ماست چن

 یژگیاگر او و آیدمیار کنها همه به چه یرد. اما اکسب خواهد کخواهد بود و شهرت  ل برخورداریفضا

گر به طالع نگاه یبار د یکسب ننموده باشد؟ لطفا کها را برهمنها و وسادها، تیپانداحترام گذاشتن به 

 احترام را خواهد داشت." یژگیا او آن وید آیید و به من بگوینک

ها را و برهمن ایزداند. او ینکد یست در آن باره تردین یازیگروه منجمان پاسخ داد: "ن یسردسته       

هن شرح داده که در متون کرا  یاریبس یهایاگاها و یاجناود. او ه و به آنها خدمت خواهد نمداشتمیگرا

 یبه دست آورده بود. او حت بهاراتاه جّد شما، کبه دست خواهد آورد  یشده انجام خواهد داد. او عظمت

ر سراسر جهان خواهد گسترد. او سلسله را داین  یآوازهگرفت. او  را جشن خواهد داهآشوامآیین  

                                                 
 م -ی جهان هستی است، حامی، هدایتگر و نگهدارندهویشنوخداوند در فرم  1 

2  Mano 
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ش از یپافراد  یهمهبر ل به داشتن آن دارند به دست خواهد آورد. او یم هاانسانا ی زدانایه ک رآنچه راه

را مورد  کودکستند توانمیه کگوناگون تا آنجا  یهاشیوهن گونه آنها به ی."  اخود پیشی خواهد گرفت

 بیم داشتندردند؛ ک ، درنگبیمناک بودند ی کودکهابرجستگی یچون از شمردن همه ادند.ش قرار دیستا

متهم  ی، به مبالغه و چاپلوسز طالع نوزاد به دست آورده بودنده اک یجیات نتایح جزئیتشر یبا ادامهه ک

 شوند.

ت شاهزاده یشخص ینکات برجسته یست از آنها دربارهخوامینشده بود؛ او  راضی تیرایودیس       

مشتاق  رسدمی . آنها گفتند: "پادشاها! به نظرندیافتها جرات تیپانداق، ین اشتیشتر بشنود. بر اثر ایب

به مطرح ل یتماشاید  که ایپرسش ویژهد. ما از پاسخ به هر یرا بدان کودک طالعاز  یگرید ابعاد دیهست

 م شد."یخشنود خواهد یداشته باشکردنش را 

ا ین شاهزاده آیا ییوافرمانر دوراند، "در یش آمد و از آنها پرسیاق آنها پیاشت دیدنبا  تیرایودیس       

ها پاسخ تیپاند روزخواهدشد؟"یا او پیراست، آیناپذجتنابااگر جنگ  ؟دادخواهد روی  یچ جنگ بزرگیه

ب کش مرتیهاتیولئاز مس یکچ یدر تنگنا نخواهد بود. او در ه یچ دشمنیاو از جانب هخیر، دادند،  "

، حرفن یدن ایر." با شنییقابل تغ ریغ یقتیاست، حق یقطع امرین ی. اشودمیست نکا شیاشتباه 

 یکم شریعظ یرده و در شادکگر نگاه یدیکبه  ساهادواو  ناکوال، آرجونا، بهیماو برادرها،  تیرایودیس

 شدند.

ه کش از آن ین است..."، اما پیچن رد. او گفت، "اگرکشروع به صحبت  تیرایودیسن هنگام یدر ا       

ها متوجه شدند؛ آنها گفتند، "به تیشد. پاند رکر انداخت و غرق تفیبه ز ند سرش راک تمامبتواند جمله را 

ها پرسش یبه همه ید، ما با آمادگینک سؤالد. شما فقط یبدان یشتریب مطالبد یهست مایل رسدمینظر 

هستم. او  شادماند یاه دادهک ییهاپاسخ ی"البته من از همهگفت،  تیرایودیسم داد." یپاسخ خواه

سان خواهد یکقلب و در برخورد با همه روز، مهربان و خوشیپ هاعرصه یآور، در همهار، نامکدرست

سلسله افتخار  یداشت؛ برا نخواهد یچ دشمنیانجام خواهد داد؛ ه یاریبس یهایاگاها و یاجنابود؛ او 

 این را هم. اما... دهندمی یمیعظ ینها به من شادیا یخواهد آورد و اعتبار آن را باز خواهد گرداند. همه

 هک یایاوکنجکبا  تیرایودیسه کند دیدمی" برادرها ؟شد خواهداو چه  سرنوشتکه...  هم بدانمخوامی

 ،پرسش طرح این او هنگام یآشفت. صدامی یقدر ،رده بودکشان ین مساله پریا پیرامونرا  شذهن

 .ده بودیلرز کیاند

 ایشیوه، به یان، روزید؟ پایدر آن باره نگران هست اکنونهماز  داده و گفتند، "چرا یآنها او را تسل       

ش یآن را پای همسبب آن خواهد شد؛ واقع یزیمانع آن شد. چ توانبه ک نیست یزین چید. ایفرا خواهد رس

داد، ین رویا یهالعادفوق یه شادکیم . ما نگرانبا خود به همراه داردرا خواهد آورد. تولد، احتمال مرگ 
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م یخواه ید باقیزها را در قلمرو تردیچ یرده باشد. ما باقکدچار  به اغتشاش یکر شما را اندکتف ریمس

 م. یگذارب د آن را به خداوند وایم. اجازه دهینکن کنکاشن یش از اید بیگذاشت؛ بگذار

ار کدرست ین شاهزادهیه چگونه چنکن را یدانستن ا یست آرزوتوانمینای هبه گون تیرایودیساما        

برای یک زندگی شکوهمند بایستی  کردمی گمانند. کرها  دادمیان ین پایخود در زم یبه زندگ یآلدهیا

 ند. ین از منجمان خواست در آن باره به او بگویوجود داشته باشد. بنابرا یزیانگشگفت حقیقتا  ان یپا

ن امر، یا یردند. با مشاهدهکصرف  یدراز دوباره سرگرم محاسبه شدند و زمان نسبتا   دانشمندان       

این تحت فشار گذاشت. پاسخ  فوری،پاسخ  یک یوا داشت و برا شتابجان آمد؛ او آنها را به یشاه به ه

زده شد شگفت تیرایودیسرد." کم رها خواهد کیح یکن ینفر یهجین شاهزاده سلطنتش را در نتی، "ابود

. او از ندکدچار م کیح یکن یخود را به نفر ممکن است یارکاز درست یاملک یهن نمونیه چگونه چنک

 ه شده بود.کن امر شویا پیش آمدنان کام

ده خواهد یگز یافع یک یلهیه او به وسک دهندمیها گفتند، "محاسبات ما نشان تین هنگام پاندیدر ا       

ناپدید شد و از لحظه  یکاش در یشاد یداد. همه کفن خبر شهامت خود را از یبا ا تیرایودیسشد." 

 د شد.یشان و ناامیار پری. او بسمیان رفت

 

 

       

 3فصل 

 یگذارجشن نام

ا پاداش آن همه یدچار شود؟ آ یاراندوهبن سرنوشت یت به چنیا او قرار است در نهای"افسوس! آ       

بدل شود؟  یزیآمان فاجعهیپان ید به چنتوانمیسته یشا یها زندگامد سالیا پید باشد؟ آین بایا او یهایخوب

ه با کو آنها  شوندمیشته که با سقوط از درختان کرند، آنها یمیغرق شدن ما ه بکآنها  ،شده گفته

؛ گفته شوندمی ی" تلقخجستهنا یهانها "مرگیدارند. ا یبد یبعد ی، زندگندرومی از دنیا یدگیمارگز

شند. کد رنج بین بایو بنابرا شوندمی یسرگردان یهان گونه دارند، روحیاز ا ییهاه مرگکآنها  شودمی

 تیرایودیساست."  غیرمنصفانه! آهاست.  ک! وحشتناآهداشته باشد؟  یانید چنان پایبا کودکن یچرا ا

 د تا اندوهش را فروبنشاند.یگزیش را میهاه لبک یدر حال کردمی یزار
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مجال دادن به غم و اندوه  یبرا یلیدل "ماهاراجا! :تنداو شتاف یبه تسالو  هردپا درمیانی کها برهمن       

، با کودکن یدر طالع اما روبرو نخواهد شد. نه.  یمصیبتن یهرگز با چن یبزرگ انسانن یست. چنین

 ینشان دهندهه کم ینکرا مشاهده  فرخندهب کیدو تر روشنیم به یتوانمی اراتیس جایگاه یمطالعه

ن یه از نفرکن ین او به محض ایند. بنابراکو مبار نیرومنده هر دو ک دهستن وگاییتکبهاو  وگایواجرا

رود مقدس  یهیحاش رد و درکن زن و فرزندانش را رها خواهد ی، سلطنتش را و همچنکندمیدا یپ یآگاه

، به ویاسا، فرزند سوکام بزرگ، کیم خداوند خواهد نمود. حید و خود را تسلیمنزل خواهد گز یراتیبهاگ

 آتماجنانارا به  ویش او، یستا در و سرودن کریشناخداوند  یهابزرگیر کق ذیو از طر رفتاهد آنجا خو

مقدس رود  اش را در ساحلیزندگ ین روزهاین گونه او آخریرد. اک( مشرف خواهد سیشناخود)دانش 

 یانن انسین نَفَس او با پرستش خداوند همراه خواهد بود. چگونه چنیخواهد نمود و آخر یسپر گنگ

، وگای یتکبهاق یرا از طریز به دنیا نخواهد آمدا فاجعه روبرو شود؟ او دوباره ی ین است با تراژدکمم

غم و غصه  تیرایودیسلمات، کن یدن اید." با شنی، خواهد رسپوروشوتامابا خداوند همگان،  یگانگیبه 

 مانند است!" یبای هیست؛ هدین نین نفرین است، ایرد و شادمان شد. او گفت، "اگر چنک را رها

 قدردانیبود  ایشان زهددانش و  یستهیه شاکها آنچنان برخاستند. از برهمناز جا نجا همه یدر ا       

 بهداد تا آنها را  یبید و شاه ترتیم گردیبه آنها تقد ینشمیابر یهاجامهو  گرانبها یهاسنگ شد.

 .هایشان برسانندخانه

رامون یصحبت پ بهرا  یاریبس یهاشان رفتند اما ساعتیبه قصرها و برادرانش تیرایودیس       

ها ییشگویند. آنها از روند پگذراند نده خوشبختانه برطرف شده بودک ییهاآن روز و ترس رویدادهای

 بودند. یز از شادیلبر

پس از او  هک. از آنجا شدمیماه، بزرگ  ی اولهمی، مانند ماه در نمحل تولدش یسرسرانوزاد در        

بزرگ متولد شده بود، همه به او عشق  ی، به عنوان وارث امپراطورکسلسله خطرات مهل یک

ه در ک دروپادیند. کردمیشان از او محافظت یچشم، مانند نَفَس زندگ کدند و همچون مردمیورزیم

به  نیوبهیماآ ه در مرگک سوبادراها( از پا در آمده بود، پانداوااو) فرزندانش از دست دادناندوه  

 آشواتاما  که وحشت داشتند مبادا اندوه هولناک پانداوار دچار گشته بود، و برادران یناپذنکیتسای هعیضا

 یرا برا پانداوا ینشانه رفته بود، فاجعه به بار آورده و سلسله نیوبهیماآ ی هفرزند بازماند یه به سوک

شدند. سرمست می یاز شاد کودکبا دیدن قت یدر حق ردند وکمی یهمه احساس آسودگ ،ندکشه نابود یهم

ه هر زمان کند کردمی یسپر یداشتندوست کوچکشاد بودند؛ روزها را به شوق نوزاد  اندازهبیآنها 

 ند.آوردمی یاندرونن منظور از یا یاو را برا ،دن و در آغوش گرفتنش را داشتندید شوق



14 

 

ه او را کرا  یسک هر یما و خطوط چهرهیساو ه کد یسریار باهوش بود؛ به نظر میبس کودک       

ره یشان خیهابه چهره یآرزومندبا و  یطوالن یمدت ی. براکردمیتماشا  آمدمیا نزد او ی کردمینوازش 

 ،کودک، از جانب آمدمیه به سمت او ک یزده بودند. هر شخصشگفت ،بین رفتار عجی. همه از اشدمی

بود، در معرض  یزیا چی فردیافتن رّد یه در آن زاده شده بود مصمم به ک یندر جها رسیدمیه به نظر ک

 .گرفتمیافانه قرار کموش ین بررسیا

 کودکند، "نه، نه؛ گفتمیگران ی. دکندمی را جستجو نیوبهیماآند او پدرش، گفتمیبا تاسف  یبرخ       

 یافتن نوعیدر  یاو سع رسدمیر ه به نظکردند کمیگر اشاره ید یاست."  برخ کریشنا یدر جستجو

ه از کای ها نشانی یژگیافتن وی یهمه را برا کودکه ک ماند یباققت ین حقیداشته باشد. ا یدرخشش اله

 "اشیکپار"ند. ک ییه در ذهن داشت شناساکرا  یتا فرم دادمیقرار  یشناخت مورد بررسیقبل م

 گرفتمیبدان مشغول بود مورد استفاده قرار  کدوکه ک یی "جستجو" یهمه برا یه از سوکبود ای هواژ

را با عنوان  کودکرون آن، ی، همه، چه در قصر و چه بیگذارنام یش از مراسم رسمیپ ین حتیو بنابرا

 ! "است جستجوه سرگرم ک یسک" یعنی ،نددادمیمورد اشاره قرار  شیتپاریک

 ،ابان، همهیرهگذر خ وسواد، پادشاه یب وانشمند د، کدخدا و دهقانماند!  ی، باقشیتپاریکآن نام،        

روز به روز  کودک یند. آوازهدادمین نام مورد اشاره قرار یا با ایرده کخطاب  شیتپاریکرا  کودک

دربار را به حضور آورده و  یروحان تیرایودیسروز خجسته،  یکهمه بود.  زبانزداو  نام. شدمیشتر یب

 ند.ک تعیین کوچک یهشاهزاد یگذارمراسم نام یاسب را برامن یت داد روزیبه او مامور

 یهابکیرامون تریپس از مشورت پآنها ، گروه عالمان و منجمان خود را فرا خواند و یروحان       

 ین ساعتی. آنها همچندر مناسب بودن آن توافق نظر داشتند برگزیدنده همه کرا  ی، روزآسمانیاجرام 

 یت در مراسم براکشر یبرا ییهاردند. دعوتنامهکمشخص  پذیرفتمید انجام یبا یواقع یگذاره نامکرا 

ران خود یسف ،ن شهروندان سرشناس فرستاده شد. شاهیها و همچنتین و عالمان و پاندیمرانان سرزمکح

به نزد خداوند،  آرجونافرستاد.  یمعنو یهیسرشار از سرمافرزانه و  یهاتیدعوت از شخص یرا برا

ند؛ او ک یارزان کودکن مناسبت بر یه او لطف خود را به اکرد ک، رفت و با احترام خواهش اکریشن

 اورد.یرا همراه خود ب کریشنابازگشت،  درموفق شد 

 یو شهروندان برا مرانان تابعهکح، حاکمانها، ، برهمنفرزانگان، دیبه آنجا رس کریشنا یوقت       

رده کفاخر به تن  یهاجامهه ک یدر حال پانداواماده شدند؛ برادران و احترام آ فروتنیاستقبال از او با 

دار یخداوند پد یارابه یند. وقتیتا به او خوشامد بگو کشیدندانتظار میقصر  یاصل یبودند، در دروازه

از  "زنده باد"پرشور  یادهایم سر دادند و فریعظ یها آواز خوشامدشیپورها به صدا در آمدند، طبل ،شد

ارابه در آغوش  پایین آمدن ازشد و خداوند را به محض  یکبه ارابه نزد تیرایودیسبرخاست.  ییگلوهر 
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مختص او قرار داده شده  یه در آنجا تخت بلندک قصر یگرفت؛ دست او را نگاه داشت و او را به سو

م و موقعیتشان، مقا هر یک بنا بگران هیگرفت، د یان جاکه خداوند در آن مکرد. پس از آن کت یبود هدا

 ردند.کخود را اشغال  یهاگاهیجا

د درخشان بود و یه مانند خورشک ین در حالیزر یطبق یبر رو کودکرفت و  اندرونیبه  ساهادوا       

از  درخواست یبرا ییها1مانتراون یبود، آورده شد. روحان گشتهزتر یآم، افسونگرانبهابا جواهرات 

 به او خواندند. یو خوشبخت یسالمت یو اعطا کودکنمودن  کبه منظور متبر ایزدان

 یهااران و پرستاران در صفکن گذاشت. خدمتیز تاالر دربار بر زمکرا در مر کودک ساهادوا       

زربافت در دست  یهاشم و پارچهیات و گل، ابرین پر از عطریزر یهاه بشقابک ی، در حالالنیطو

 به طور ویژهه ک ییهاردند. در پشت پردهکت کجا بود حره شاهزاده در آنک یانکبه سمت م ،داشتند

را  کودک یزهایوخه جستکهمچنان ، اوتاراو  سوبادرا، دروپادی، ینیمکیروها، هک، ملندنصب شده بود

و او را بر  بلند کردرا  کودک ساهادوابودند.  یدر وجد و شاد انگیزدل ین صحنهیند، از اکردمیتماشا 

 دست و ، چهارکودکداد. اما  شده بود قرار بر پا یگذارمراسم نام یه براکای هلحج از گل، در یبستر

ارا کرد. آشکدن یاران، به سمت جلو شروع به خزکخدمت یها، به رغم اعتراضبا جسارتپا برخاست و 

 را داشت! ییمت به جایقصد عز

 تماشااو را با عالقه  یه تقالهاک اتیریودیسجه بود. ینتیردن او بکمتوقف  یبرا ساهادوا یهاتالش       

 ساهادوا." کندمیم چه ینیبگذار بب جلوی او را نگیر. .راحتش بگذار! ساهادواگفت، " یبا لبخند کردمی

ل داشت برود. تنها مراقب بود چشمانش را همواره بر یه مکاجازه داد هر جا کودک به و  ردکاو را رها 

 .کردمیهر قدم  او را دنبال  انهاریبرساند. او هش یبیآس ا به خودیفتد یاو نگه دارد، مبادا ب

رفته بود گ یدر آن جا کریشناه ک یانکم به سمت میمستق یافت به زودیت کحر یه آزادک کودک       

را  کریشنا یم پاهاک، محکودکدنش را داشت. ید یه آرزوکبود  یمیقد ییه او آشناک ییگو ،ور شدحمله

او را  یآرزومنده بر دامن گذاشته شده و نوازش شود! خداوند ک کردمیلتماس ش ایهاگرفت و با نگاه

 را بر دامنش بگذارد. کودکد؛ آنگاه با لطف خم شد تا یبلند خند ید؛ او به صداید

خداوند  یره به چهرهی، خندزببر هم  کپل یحتآن که او، شاهزاده، بدون  ینشسته بر پاها       

چ یا هینداخت یچنگ ن یزیا با دستانش به چیا آن سو نچرخاند ین سو یا ؛ او سرش را بهنگریستمی

ر با رفتار ین اندازه مغایه اکن رفتار، ی. همه از اکردمینگاه ره یو خ ه بودنشستتنها رد. کجاد نیا ییصدا

 بود. یکگرفته بود شرفرا ه سالن را ک یدر احساس کریشنا یزده شده بودند. حتشگفت بود کودک یک

                                                 
 م-صوت یا ذکر مقدس  1 
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ن یبه من گفته شد ا وقتیردم کیباور نم"  گشت گفت،یبرم تیرایودیسه به سمت ک یدر حال کریشنا       

م کردمیر کف. کندمی یابیرا ارز او یره شده و خطوط چهرهیخ آیدمیه به نزد او ک یسکبه هر  کودک

به راستی ن یا نونکان است. اکودک یطنت و بازیش یون براین روحانیا یاز سو یدیف جدیتوص نیا

رفتار او  یارخوب، من خود قدریند! بسک یابیمرا ارز یگرفته حتبچه تصمیم این است.  یشگفت یمایه

 را خواهم آزمود."

 را کودکدر برابر او، توجه  یبازرد با قرار دادن انواع گوناگون اسبابکوشش کآنگاه خداوند        

ند. اما کاو را فراموش  یبه زود کودکه کانتظار داشت شود. او  پنهاند او یمنحرف نموده و خود از د

ر به شخص یناپذسازشای هجلب نشد. او چشمان خود را به گون یگریز دیچ چیه یتوجه او به سو

ه تصور ک یانکبه سمت م دوشیکمی را. او یگریز دینه چ کردمیخداوند دوخته بود و او را جستجو 

ماند  کاماز خودش نا کودکبرگرداندن توجه  یبرا کریشنا یهاششکو یآنجا بود برود. وقت کریشنا داشت

ن نام یگذاشت. بنابرا مرا پشت سر یهاست. او آزمونین یمعمول کودک یکن ی، "اردکاظهار او

 !"کندمی یآن نام زندگ بهش یشاپیاوست. او پ ین نام برای، بهترشیتپاریک

ها بود. برهمن کودک یرشان برایخ یه نشانگر دعاکد خواندن ییردهاو   هاتیپاندن مرحله، یدر ا       

دادند.  سرای هخجست یهاها ترانهافت. زنکفضا را ش شیپور یها را خواندند. نواداو  از  یمناسب یهامتن

ن عسل فرو برد و نام را  یفنجان زر یکبر آن بود در  گرانبهاه نه سنگ کرا  یمرشد خانواده، جواهر

شده بودند، نام نوشته  گستردهن یزر یه بر بشقابک یبرنج یهادانه یوشت؛ بر رون کودکبا آن بر زبان 

ب با ین ترتیبد یگذارده شد. مراسم نامیپاش کودکبر سر  یبختیکسعادت و ن یشده و سپس برنج به نشانه

د درخور مقام خو ییایهدا ،داشتندت کشر ه در مراسمک یفات فراوان جشن گرفته شد. مردان و زنانیتشر

دامان خداوند  کودکه ک یزیانگ، از روند شگفتبا ستایش و تحسین نموده و رهسپار شدند. همه افتیدر

ش به دست آورده بود یشاپیپ کودکه کرا  یمکمان محیا یاریند. بسکردمی صحبترا جسته بود 

 ودند.ستیم

م بزرگ شد تا کیح ویاسا مبهوت شده بود، دست به دامن کودک یهمتا یه از رفتار بک تیرایودیس       

 ن برخورد بداند.یا یهاامدیپ یا شود و دربارهیب را از او جویعج یل آن جستجویدل

ه توسط ک یمرگبار یزهیدر رحم بود، سرن کودکن یه اک ی! هنگامتیرایودیسگفت، " ویاسا       

، کریشناند. خداوند کبود به هدف برخورد  یکنزد ،نشانه رفتش یاو به سو یبه قصد نابود آشواتاما

از آن رو مشتاق  کودکن ینجات داد. ا یمن ساخت و او را از نابودیآن را ا او شد و ینیوارد منزلگاه جن

را  یسکده بود. او هریونت داشت نجات بخشکه در آن سک یاو را از درون رحم یسکبود بداند  چه 

ده بود یدر رحم د ینیه او در دوران جنکرا  یا او همان درخششیابد آیتا در دادمیقرار  یمورد بررس
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رد و کت کحرم به سمت او ین مستقید و بنابراید اشندگیدرخش یرا با همه یدارد. امروز، او آن فرم اله

 یاو هستکنجکه کاست  یبیح رفتار عجین توضیداده شود. ا یبرداشته شده و بر دامن جا تمنا نمود

 ."یآن بدان یدرباره

حد  یاز لطف ب یخت. غرق شادیر یسپاسگزارشوق و  کاش تیرایودیس، ویاسالمات کدن یشن با       

 افتاد. کدر برابر او به خا ناپذیروصف یو مرز خداوند، با احترام

 

 

 

 

 4فصل                                                                                      

 بخششطلب  یبرا یاجنا

 یسلطنت یخانواده ین قصر و اعضاینکن سایت و همچنکشاهزاده، به اتباع ممل گذارینام یمهمان       

ه کبود  یگرید زیهنوز چ کردمی، احساس پانداوا، بزرگ برادران تیرایودیسد. اما یبخش یمیعظ یشاد

بزرگان،  یهمهوال پرشور قانع نبود. عصر همان روز، او یاو تنها به آن فست .پذیرفتمید انجام یبا

تمنا  کریشنااز فراخواند: او  یمجلس یو رهبران مردم را برا تابعهمرانان ک، حروحانیون، دانشمندان

 ت داشتند.کز شرین پایرکو  ویاسامان، کیند. حکعطا  یرفته و به همه شادیاست جمع را پذیرکه  کرد

ند، کاحترام  یادا ویاساو  کریشنا یهاه بر پاکاز آن  پیش، به مجلسهنگام وارد شدن  تیرایودیس       

و رهبران برگشت و  دانشمندانان، رانمکستاد. او آنگاه به سمت حیوت در برابر جمع اکدر س ییهاهیثان

نجا یه در اکات خداوند کن بریشما و همچن یخواهنیکو  یارک، همکمکگفت، "من توانستم دشمنان را با 

 یروزیآن پ است بدهم. ما بکاند شداده یشان جایهادلا در ه او رک ینیسیمان و قدکیو ح حضور دارد

د بر یات، نور امکن بریق ایم. باز هم از طریریم باز پس بگیدست داده بود ه ازکرا  یایم پادشاهیتوانست

 یلهیبه وس پانداوا یده است. سلسلهیره گشته بودند تابین سلسله تیتداوم ا یدرباره یدیه با ناامک ییهادل

 افت.یشد ادامه خواهد  یگذارنام شیتپاریکخداوند،  از سویه امروز کای ههزادشا

ه من از کنم کد در برابر شما اعالم یمن هستند، با ینها موجبات شادیا یه همهکن حال یدر ع       

 بکمرت یشماریشان، گناهان بیشتن قوم و خوکغرق اندوه و تاسفم. من با  ماجراگر ید سویبر  اندیشه

 یایچ خوشبختین صورت، هیر ایم؛ در غین امر در صدد جبران برآیا ید برایبا کنممیام. احساس شده
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ن فرصت استفاده نموده، یلم از این مایمردمم وجود نخواهد داشت. بنابرا یا برایم خاندانا یمن  یبرا

قت را شناخته و به یحقه ک یارین شما هستند بسیا شوم. در بین مساله جویشما را در باب ا یهاهیتوص

م. از شما انتظار ینجا داریرا در ا ویاسام بزرگ، کین حی؛ ما همچناندیافتهدست  (جنانابراهماخداشناسی )

ن جنگ یا یجهیه در نتکب گناه ین بار مهیه من با آن بتوانم خود را از اکد ینکشنهاد یپای هدارم آداب توب

 نم." کام رها اندوخته

گفت،  کریشنام مطرح نمود یعظ پشیمانیفراوان و  ین مساله را با فروتنیا تیرایودیسه ک یهنگام       

، دارما یهایارکزهی. تو ریشناسیرا م دارماو حتما  یهست راجادارما، تو مشهور به تیرایودیس"

ن یان جنگ و یا یه تو دربارهکن رو متعجبم ی. از ادانیمیاخالق، عدالت و رفتار درست و غلط را 

ه مسلح، با کرا  ی، دشمن1کشاتریا یکه ک یهنگام دانیمیا نی. آیامبتال به غصه و اندوه شده یروزیپ

ه در ک یا تلفاتیا درد ی؟ هر جراحت شودمین یچ گناهیه مرتکبشد، کیدان نبرد آمده میشتن به مکت  ین

است  جنگاور یک یوظیفهن یاز گناه مبرا است. ا روی دهد،جنگ با دشمنان مسلح  یدان نبرد، در طیم

 یوظیفهشورش. تو فقط کنجات  یشه به خود، و برایاند چیه یبر برداشته و تا آخر بجنگد، یه شمشک

ن یه در اکست یسته نیآلود باشد؟ شاد گناهتوانمی بر اساس وظیفه عمل. چگونه یاخود را به انجام رسانده

ازارد. به یا بیرده کد تو را لمس نموده، احاطه توانمین . گناهیدان بدهیم یو به افسردگ ینکد یباره ترد

و  یدر وحشت باش یالیع خید از فجایتازه متولد شده، چرا با یهشاهزاد یگذاروال نامیدر فست یشاد یجا

 ؟ آرام باش؛ شادمان باش."ییبجوه وجود ندارند ک یگناهان یبرا ینکیتس

بار آلود و شماتته را مورد خطاب قرار داد. "اعمال گناهگاه خود برخاست و شایز از جاین ویاسا       

از  دارما ظد حفیدر نبرد با ید عامل غم و اندوه باشند. مقصود اصلیرند. آنها نبایناپذدر نبرد اجتناب

را آلوده نخواهد ساخت.  اورانداشته شود، گناه، جنگ ذهن نگاه یش رویپن در یآن باشد. اگر ا دشمنان

 یه جراحک کیمبادرت گردد. پزش یست اگر به جراحیشود؛ گناه ن درماند با چاقو یبازخم متعفن   یک

به همین ترتیب اگر . شودمیگناه  مرتکب دهدمیرا با عمل به آن نجات ن یو با دانستن آن، انسان داندمی

رارت رحمی، وحشت و ش، بیبیدادگریشناسد، با آگاهی از این که دشمن، منبع جراح که درمان را می

شود نه گناه می مرتکب عمل ماندنبینکند، با  درمانها را است، به دلیل اکراه از به کار بردن چاقو دمل

از ه ک یگرانید درک کنمم توانمی. من گوییمی، تو در توهّم سخن راجادارمابا به کار گرفتن شمشیر. 

ن ترس از یا یام چگونه تو دربارهزدهشگفت ولیشوند  دچاردها ین تردیبه ا برخوردارند یمترکمعرفت 

 ؟یگناه نگران هست

                                                 
 م-باشد. و سیاستمداران می ی اجتماعی جنگاورانبه معنی شخصی که از طبقه کشاتریا 1 
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 ینم. آن همهکشنهاد یز پین یگرید یم مداواتوانمیستند، من یننده نکقانعما  سخنانچند اگر ره       

برطرف  یها براجنگ یمرانان پس از خاتمهکح یبرخدر گذشته رد. کها را برطرف خواهد دلواپسی

 یل داریاسب است. اگر تما یا قربانی  1آشوام دا. آن، آداب اندشدهتوسل گناه به آن م اثراتنمودن 

انجام آن وجود ندارد. اما  یبرا ی. مانعینک مراسم توبه اجرا یکن آداب را هم به عنوان یا یتوانمی

ن یمان تو متزلزل است، من ای. چون ایهستمبرا گناه  ، ازگونه توبه بدون هر ین، تو حتکحرفم را باور

 گاه خود برگشت.یبه جا ویاسان عبارات، ی." پس از اکنممیشنهاد یت خاطر تو پیرضا یداب را براآ

ه از کرا  یشنهاد ارزشمندیپارچه برخاستند و پیک ،و رهبران دانشمندانبزرگان،  ینجا همهیدر ا       

د و یی، تازنده باد" "زنده باد،  هایادیفربا قراردادند. آنها  ستایشمطرح شده بود مورد  ویاسا یسو

 را در راجادارماعظمت" و "، "چه باکچه مبار آه! ند، "زدمیاد ی. آنها فرنمودند خود را ابراز یقدردان

 ولیند. دادد قرار ییمورد تا دادمیآلود جنگ به خرج گناه یامدهایرها ساختن خود از پ یه براک یوششک

 تر بودند. کبود. چشمانش از اشنترس رها  او از .ن اندوه بودیر بار سنگیزهنوز  راجادارما

ق یمرا تصد یگناهیه شما بکچند هررد، "کدر برابر جمع تضرع  ین وجهیزتریآماو به رقت       

 ریه درگک یمرانانک. حپذیردمیاستدالالت شما را نم ، ذهنیاستم. به گونهیامال مطمئن نکد، من کنیمی

بودند؛  یعاد یهانموده باشند. آنها جنگ کپا  یاگاآشوام دا یلهین است خود را به وسکمم اندبودهجنگ 

ترند یطانیرمعمول است. گناهان من سه برابر شیار غیبس یزیاز نوع معمول بودند. اما مورد من، چ

ام  را به قتل رسانده دروناو  بهیشمامانند  ی( بزرگان مقدس2ام  )شتهکشان را ی( من اقوام و خو1را، )یز

سرنوشت من! چه اندازه اعمالم زشت و  !. افسوسامکردهرا از تن جدا  یاریتاجدار بس یا( سره3)

 "!ندکهولنا

ه سه ک، بلیکیب شده باشد. نه کبار مرتن اندازه اعمال شرارتیا دتوانمین یگریمران دکچ حی"ه       

م آرامش داشته توانمیرت من ند. تنها درآن صوک کرا پا گناه ن مقدارید انجام شود تا ایبا  یاگاآشوام دا

 یهامان باشد. تنها درآن صورت ادارد خوشبخت و در توانمیمن  یباشم. تنها در آن صورت سلسله

شنهاد ین پیمان و بزرگان تمنا دارم اکیح گریو د ویاساسته باشد. از ید مطمئن و شاتوانمیمن  یپادشاه

 دهند." رش قراریرا مورد پذ

؛ بدنش از نددیلرزید، لبانش از اندوه مکیش فرو چیهار گونهب کن گفت، اشیچن راتییودیس یوقت       

ردستان شاه یز یاز رقت و ترحم ذوب شد. حت یمکین صحنه، قلب هر حیدن ایافسوس خم شده بود. با د

ن ختند بدویر کها اشتیاز پاند یاریگشتند. بس متاثر واسودوا یو حت ویاساخته شدند. یبرانگ یبه همدرد

ه قلب کافتند یلحظه در یکوت فرو رفت. همه در کزده، در سرتیه از آن آگاه باشند. مجلس، حکن یا

                                                 
1 Ashwamedha 
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وسته، یبه هم پ یف دستانکبا  نیز ساهادواو  ناکوال، آرجونا، بهیما، چه اندازه نرم بود. برادرها راجادارما

است نشسته بود، یگاه ریه در جاکدند خداوند بو سویاز ای هلمکز از احترام، در انتظار یلبر یایبا فروتن

 د.ین نمایش را تضمین و گشاکیه تسکای کلمه

ردند. کد ییتا راجادارما یشانین پرکیتس یرا برا آشوام داسه برگزاری صدا، یکآنگاه، جمع،        

م قلب یم شد. آن را از صمیتو نخواه یگفت، "ما مانع خواسته رد. اوکنظر جمع را مطرح  یمکیح

جشن  هاآن یانی، تا آداب پاآمدهمقدس  متونه در کای هوین شیها را به بهتر1یاگارفت. ما یم پذیهخوا

 یهمه ین از سویم." ایانجام ده ببخشدت خاطر یه به تو رضاک یارکم هر یام گرفت. ما آمادهیخواه

 د قرار گرفت.یین در جمع مورد تایحاضر

 یخوشبختم". او برا به راستیخوشبختم؛  به راستی"من  ،گفت راجادارما ،لماتکن یدن ایبا شن       

نشسته  ویاساو  کریشناه ک یانکبه سمت م سپس. سپاسگزاری کردوعده داده شده، قدرشناسانه  یارکهم

! مادوسودانا آهنان گفت، "کرا گرفت و تمنا کریشنا یرد. او پاهاکاحترام  یآنها ادا یپاها بهبودند رفت و 

به ما  یآت ییاگاات را در یه حضور الهک کنممی؟ تقاضا یا شاهد اندوه من نبودی؟ آیدیمرا نشن یا دعایآ

 ."ین بار  گناه نجات ببخشیو مرا از ا یین نمایمن تضم یآن را برا یهثمره ک، ینکعطا 

 

 یدعا به بی تردید! راجادارمارد. او گفت، "کن بلند یلبخند زد و او را در برابر خود از زم کریشنا       

ار ک ،یاگان ی. ایاخود گرفته یهاشانه وه را برکرشته  یک ینیبه سنگ یتو پاسخ خواهم گفت. اما تو بار

د یه باکن به آن معناست یاست! ا راجادارما، پادشاه نامدار، آن ینندهکبرگزارست. به عالوه، ین کیوچک

ت ین مسئولیا یبراای هیما، دسته توکدانم یتوست جشن گرفته شود. من م درخور شأنه ک یاسیدر مق

 مردمه تحت فشار از ک یپول و کنندمیسب درآمد کشان یای. شاهان تنها از رعاینه نداریار پرهزیبس

                                                 
1 Yaga 
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د توانمیسب شده که از راه درست ک یست. تنها پولیده نیپسند یاگابرای استفاده در یک گرفته شده باشد 

به بار  ی، بدیخوب ین صورت به جایر ایرد؛ در غیر گمورد استفاده قرا یفات مقدسین تشریچن یبرا

ای هر به گونیرا آنها هم بر اثر جنگ اخیند، زیایت بکمکند به توانمیردستت هم نیمان زکد. حاورهد آخوا

 یاز همه یدن ندارند. با آگاهیبخش یبرا یزیه آنها چکست . واضح ااندشدهده یشکبار به افالس تکفال

چگونه به رغم  کنممی؟ تعجب یریبپذ یرا به طور متوال آشوام داجشن گرفتن سه  یستنها، چگونه توانیا

ن جمع ی. و تو قبال آن را در حضور عموم، در ایافتی ین جسارت و تهوریط نامساعد، چنین شرایا

. در آن یردکن یمشورتنه یپرهز یهدین ایا یبا من درباره یحت. تو ایکردهبزرگ و سرشناس اعالم 

م یهخوا مییشتر تصمیب یر نشده. پس از بررسید یلیارخوب، خیم. بسینکب یرکم فیستتوانمی صورت

 ندارد." یتیر اهمیتاخ یگرفت. قدر

 یسر داد! "خداوندا، مرا به بازای هجانان یلمات خداوند گوش سپرد و خندهکن یبه ا راجادارما       

ا یز نگران پول ینون نکام. تا م نگرفتهیتصم یرفتار یشه دربارهیدانم. من هرگز بدون اندی، میاگرفته

 ید دربارهیم، چرا بایرت، حافظ و نگهبان خود داریناپذانیما تو را با لطف پا یام. وقته نبودهیمادست

د با ی( دارم، چرا باهاآرزو دن)درخت برآور الپاتاروکه من در باغ خود ک ینگران باشم؟ هنگام یزیچ

ها از کان سخت، به سان پلین سالیا یه همهکقادر مطلق  یها باشم؟ خداها و قارچهشیر یدر پ ینگران

 رد.کن ورطه ما را رها نخواهد یچشم، از ما محافظت نموده، در ا

 ابدا   کوچکگ ین ری، اینکفوت به غبار بدل  یکالجثه را با میعظ یهاوهک یتوانمیه ک تو یبرا       

، درنگ ییه تو بگوک. هر آنچه یبخشاتی. تو آن َدم حیمن هست یهنی، گنجست. تو گنج منینای هلئمس

ومت و کم، از جمله بار حیبارها یه. من همیثروتم، تو و تنها تو هست یهتوانم، هم یهرد. همکنخواهم 

به  یتوانمی. یانجام ده یل داریهر آنچه م یتوانمیگذارم. تو یتو م یرا بر پاها یاگاد سه ین بار جدیا

 اعالم یها را ملغیاگاآن را رد نموده و  یتوانمیا یو  ینکت مرا اجرا یده و نیمن اعتبار بخش یگفته

 نه من." ،توست یهاندازه شاد هستم. آن اراد یک، به یندارد. هر آنچه انجام ده یمن تفاوت ی. براینک

 راجادارماست. خداوند نرم شد؛ او یناز یمورد نای هژی، تضرع وساکن باشدخدا در قلب  وقتیالبته        

 یابیتو را ارز یمان و سرسپردگیبود تا ا یه گفتم شوخک نیاستد. " نه؛ یرد باک کمکرد و او را کرا بلند 

الزم  رومند است. تو ابدا  یمان تو به من نیه چه اندازه اکردستانت نشان بدهم ین زیستم به اخوامینم. ک

 یرویمرا پ یهاییتو برآورده خواهد شد. اگر راهنما ی. خواستهیاشنگران بای هنیچ زمیست در هین

. ینکاز است فراهم یها مورد نیاگاجشن گرفتن  یه براکرا  یار، پولیبا سهولت بس یتوانمی ینک

 ."یا به دست آوریمان و تحت فشار گذاشتن رعاکآن را بدون به ستوه آوردن حا یتوانمی
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رد". کم یرا اطاعت خواه فرمانتشادمان شد، او گفت، "خداوندا،  راجامادار، حرف نیدن ایبا شن       

 یفاتیانجام داد، با تشر یییاگا، ماروتبه نام  یمکم، حایقد ین. در زمان هاکگفت، " گوش  کریشناآنگاه 

اقالم  یدر آن جشن گرفته شد، به همراه همه یاگاه ک یند. سالنکس نتوانست اجرا کچ یه از آن زمان هک

مراسم بذل و  یون مجریه به روحانیطال به عنوان هد یهاربوط به آن، همه از جنس طال بودند. شمشم

داده هدیه ن یقطعه زم یطال به جا یهاگاو و بشقاب یگاو به جا یطال یها؛ مجسمهشدمیبخشش 

 !نددشمی

در توان آنها بود را ه کدازه ن فقط آن انیو بنابرا نندکحمل ها قادر نبودند آنها را به خانه برهمن       

ر فراوان، ینون در مقادکرا همان جا دور انداختند. آن قطعات طال هم ا باقیبا خود بردند.  رده وکحمل 

 ."ینکآنها را جمع  یتوانمیتو در دسترسند.  یهایاگا یبرا

ه به کاست  یسانکال ن، مال و امویا، ایراه داشت، "خداکباره ا اینموافق نبود؛ او در  راجادارما       

پاسخ داد،  کریشنادهم؟"  شان آنها را مورد استفاده قرارم بدون اجازهتوانمیآنها داده شده. چگونه من 

انداختند. آنها یرا دور م یزیند و چه چکردمیه چه کن یامل از اک ی"آنها آن را دور انداختند، با آگاه

ن یر زمینون زکگنج هم ا . آندانندمین یزین گنج چیا وجود یستند. فرزندانشان دربارهیامروز زنده ن

به پادشاه آن متعلق ندارند،  کیا مالیه ارباب کن یدرون زم یهاگنج یاست. به خاطر داشته باش همه

س حق اعتراض ندارد. زود کچ یه ،خود درآورد که شاه بخواهد آنها را به تملک ید، هنگامهستنقلمرو 

 ن گونه فرمان داد.یا کریشنان"، کها آماده یاگاشن ج یاور و برایب آن گنج را

 

 

 

 

                                       

 5فصل 

 اضت بزرگانیها و ریاجنا

رفت. او برادرانش را به همراه یرا پذ ویاسار یخ ین دعایو همچن واسودوا یهی، توصراجادارما       

خود با  یهکی. آنها پس از تزراهی کردداخته بودند ها دور انه برهمنک ییآوردن طال یارتش، برا

م، در یقد روزگاره در کرا  ییر طالیشده رهسپار شدند. آنها مقاد کمتبر یمیتقد کخورا یصرف قدر
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شف کها داده شده بود ش به برهمنکشی، به عنوان پماروت امپراطور یلهی، به وسیمراسم قربان پایان

نها را ین جاده انداخته بودند. ارتش، ایر بازگشت به خانه، در طرفیمس یها طالها را در طردند. برهمنک

د یشکن روز طول یتخت رساند. چندیها به پایو گار هاها، ارابهلیشترها، ف یرو نموده و بر یآورجمع

ن یممردم بر ز ستایشق و یان تشویطال را در م یدند. آنها بارهایرس هاستیناپوراتا آنها با آن همه بار به 

 گذاشتند.

ستودند. میرا  هاپانداوا یکزده بودند؛ آنها اقبال نتشاف، شگفتکن ایا پیروزیاز  ساکنین شهر       

زنده " یادهایدند، ورود شاهزادگان و طالها را به شهر، با فریرقصیدند و میپریم یه از شادکهمچنان 

ه کرا  یوه مراسم قربانکآنها عظمت و ش د.ش کشان خشیگلوهاه ک یی" خوشامد گفتند تا جازنده باد، باد

 ند.کردمیشده بودند در نظر مجسم آن آورده  ین طالها برایا

از همان  گنگ  رود یهیبر حاش مورد نیاز یالحاق هایبخشفات و یتشر مهراب ساخت کتدار       

شد.  یسازکن، هموار شده و پایل مربع وسعت داشت. زمین مایمقدس، چند یروز آغاز شد؛ منطقه

 هاآالچیقو  هابانسایهع قد برافراشتند. یوس یبا بر آن پهنهیز یهاساخته شد؛ ساختمان تختگاه اصلی

 ن بستند.یگل، بناها را آذ یهاپرچم و حلقه مانند یناتیافزوده شدند. تزئ

زود  یه براک یمان، در حالکیو ح دانشمندانها، ، برهمنهاهلیقب سرانمقدس،  شدن روز یکبا نزد       

به راه ان مقدس کند، از همه طرف به سمت مداشتمیل وا یبه تعجاشتیاق داشتند و یکدیگر را دن یرس

ن شدند. کاختصاص داده شده بود سا ایشانازشان به یه بر حسب مقام و نک ییها. آنها در اقامتگاهافتادند

ستند شاهد انجامش باشند، توانمید ه در طلوع روز بعک یپرخرج اما ثمربخش ییاجنااق یشب، در اشت

 ند.کردمی یشمارلحظه

 یهخود را اشغال نموده و آماد یهاگاهیون جایشد. روحان یکفرخنده نزد ید. لحظهیرس صبح فرا       

ن یگفتند، "پادشاها! ما از ا ستادند ویو پادشاه ا کریشنا یه شدند. آنها رو در رویاول یهاسوگند یادا

ن صحت یا ای. آیاسب( هست یقربانآیین ) آشوام داه سه ک، بلیکیه تو مصمم به انجام نه کم یموضوع آگاه

را سه بار و همه  یفاتیا هر تشریم؟ یانجام ده یگریپس از د یکید آنها را یلیا ماین صورت آیدارد؟ در ا

راسم را م یون مجرینندگان و روحانکتکد، شرینکن را مشخص یم؟ اگر اینکرا به طور همزمان اجرا

 م داد."یب خواهیمطابق با آن ترت

ه کای هید؛ من با هر توصدانیمی شما بهتر یم وقتیم بگوتوانمیپاسخ داد، "چه  راجادارمانجا یدر ا       

ا یجو گیریمدر پیش میه کای هویش یرا برا واسودواد ییرد. تنها تاکد موافقت خواهم یشما ارائه ده

 یها واگذاشت. آنها مدتم را به برهمنیتصم کریشنابرگشت.  کریشنابه سمت  پرتمنا یهستم." و با چشمان

هر  یهرار سه بارکبا ت توانمی" را آشوام دا  ر "سهیه تاثکردند کتا اعالم یبا خود به بحث پرداختند و نها
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با  اسودواومراسم به دست آورد.  ینندهکتیهدا یهاو پرداختن سه برابر دستمزد معمول به برهمن مانترا

. او موافقت کرداظهار  راجادارما، اوت از یشنهاد نشان داد و به تبعین پیموافقت خود را با اای هاشار

 ود.ب یاجنا به افتتاح لیما

د یبه انجام رس یمقدمات تشریفاتن و آسمان را به لرزه درآورد. ی، زمهابرهمنها توسط مانترار کذ       

 کیت درآمدند. آنها به سبکشده بود به حر یحاآنها طر یه براک یگرد یمحوطه در یقربان یهاو اسب

آنها  کردمیه جرات کرا  یسکه هر کداشتند  یشان عالمتیهایشانین و برگ شده بودند و بر پیوه زکباش

( است، سواروپایاجنا)ها قربانی یهمه یرندهیه پذکاو  ید. وقتیطلبیبه مبارزه م ،اسارت درآوردرا به 

نندگان و کتکشر بختییکن قادر نیست یالمکچ یرا به عهده گرفته، ه ]مراسم[ استینقش ر، خود

 د.یت به انتها رسیه، مراسم با موفقیاختتام یایهدا ی. با اهدانمایدف یشاهدان را توص

ار، پاداش داده یبس یای، با دستمزد و هداهابرهمنمان و کی، حین قربانییآ ین مانتراهایمتخصص       

طال توسط پادشاه بذل و بخشش  یمیرعظین و مقادیاز زم یعیگاو، مناطق وس یادیار زیشدند. تعداد بس

رده و کوه قلمداد کر، باشیوصف ناپذای هرا به گون یاجنابودند. همه،  یز از شادیشد. مردم، همه لبر

مان و زاهدان کیشد. حمیغذا داده  فراوانآمد، با تجمل میه کدر هر ساعتی  یسک رنمودند. هین میتحس

آیین تر از بزرگ یه حتکن عنوان یرا با ا راجادارما مراسم قربانی دند، یرا د یدستن همه گشادهیه اک

ه کن یقرار دادند! آنها از ا ستایشم بود، مورد یقد روزگاردر  ماروتاجرا شده توسط امپراطور  قربانی

، از ماروت مراسم قربانیه کند نمودمیمردم اظهار  رور بودند.را داشتند مس مراسمن یت در اکاقبال شر

ای هن موضوع آن را به گونیه اکند کردمی حسو آنها  شدمیت یهدا ایزدان فرمانروای، ایندرا یسو

گفتند یم یکتبر راجادارما  آنها به اکنون ولی. بخشیدی میبرتر یگرید ین قربانییهر آ بر ناپذیراسیق

ه ک ایبختینیکاورد، یب یاجنامراسم نظارت بر  ی( را براواسودوا) 1سواروپانایاجه توانسته بود خود ک

 داشت برتر، و به دست آوردن آن دشوارتر بود. ماروتبه مراتب از آنچه 

شان یهاز به خانهین یدوردست آمده بودند بازگشتند؛ باق یهاانکه از مک، آنها مراسمان یدر پا       

خود  یهانینشافت نموده و به شاهیرا در راجادارماپراحترام  ی، بدرقههایلهبق سرانبرگشتند. شاهان و 

 شانراهی محل زندگیامل کت یشتر ماندند و با رضایشاوندان پادشاه چند روز بیردند. خوکمراجعت 

 شدند.

                                                 
 م -.  کریشناها" است.  اشاره به ی قربانیی همهکنایه از خداوند است و معنای آن "پذیرنده سواروپا یاجنا 1 
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 استیناپوراهن او در یها به سر ببرد؛ بنابراپانداوارا با  یشتریح داد زمان بیترج کریشناهرچند        

اقامت  یبرا یبات مناسبیزده شده بودند؛ آنها ترتاز لطف، ذوق کین رفتار بارز حایها از اپانداواماند. 

شان را از یهاقلبند، دکرمیاو پر  ییبای؛ چشمانشان را با زاو بودندخدمت  درخداوند دادند؛ هر روز 

ن گونه ی. اندگذراندمیم یعظ یسرورا در ند، آنها روزها رساختمی زیاو لبر یلمات پرمهر رهنمودهاک

خود با  همرا  آرجونابازگشت و  اکدوارابه  کریشنا ،هاپانداواتخت یدر پامدت زمانی سپری کردن پس از 

 .شدند یغرق شاد ،گشتمیتخت خود باز یه به پاکدن خداوندشان ید از، اکدواران ینکبرد. سا

 

غرق و خداوند گشتند  دیدنن به او خوشامد گفتند. آنها محو و شعف فراوا شورآنها با احترام و        

 شدند.     سرور

 یراهب، در حومه یک لباسپادشاه، در  ی، عموویدوراه کد یخبر رس هاستیناپورابه مدتی بعد        

د. یرس راجادارمات به گوش شاه، یدهان به دهان گشت و در نها خبر .در گشت و گذار بودشهر 

راهی  اخباربرای ارزیابی درستی ن را یشد. او چند خبرچ شنیدن آن، متعجب و شادمان با راجادارما
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در آن آمده بود و  یبه راست ویدوراه کن یبر ا یآوردند مبن یبخشآنها اطالعات مسرت یو به زود کرد

 .قادر به کنترل خود نبودجان یاز ه راجادارماحضور داشت. حوالی 

د یدرخت ام یهدکیر خشیکمقدس، پ یهن لحظید"، "اایکردهخوشحالم  اندازه چه"آه!  زد،اد او فری       

رد، از ما ک یه ما را سرپرستکنم و به او یرا بب ویدورام توانمیحاال  آه!را دوباره به برگ و بار نشانده. 

 شم."نداشته با بخت چنین کاری رام هرگز ترسیدمیه کنم، من کخدمت  کردمان ییرد و راهنماکمراقبت 

پخش شد.  یها، شاهزادگان و زنان خاندان سلطنتهکن ملیمان، بیبخش، توسط ندخبر مسرت       

؛ او به گفتسخن میداد بزرگ ین رویه در اطرافش بود از اک یسک؛ او با هر کردمیتوقف ن راجادارما

 یبات الزم براید تا ترتدا ینیند. او به ارتش فرامکم یرا با آنها تقس اشیتا شاد گشتمیگران یدنبال د

خداوند بود داده شود. به  یبلندآوازهن یه از عابدک، ویدورام کی، حبه برادر پدر مرحومش ییگوخوشامد

 نند.یبب کتدار یوهکار باشیبس ییرایز خبر داده شد و از آنان خواسته شد پذیان نشهروند

ختند و یگل آو یهاردند، حلقهکبر پا  ییهان بستند؛ طاقیاطراف را آذ یهاخانهها و ابانیآنها خ       

ان و ان، زنکودک یها براجاده یدر همه ییهاگاهیها و جابانسایهها را به اهتزاز درآوردند. پرچم

م بزرگ داشته کیاز جماعت و از ح ید مناسب و روشنیآنها بتوانند د تاسالخوردگان اختصاص دادند 

 ینگاه گذرا یکاق یشان در اشتیهایلنگان با چوبدسته لنگک یاریرزنان بسیرمردان و پیدن پیباشند. د

ستودند، یها مپانداوا ی، به عنوان پدرخواندهدارماه او را به عنوان تجسم ک یسکبودند،  ویدورا

د در یشهر با یدر حوال ویدوراده شدن یه دکند کردمی رکدر ابتدا ف یبخش بود. برخالهامای همنظر

آن  بیعه را یه شاکرده بودند کعمر  یافک یت. آنها به اندازهیاشد و نه در عالم واقعبوده ب یسک یایرؤ

د. شته باشگازب هاستیناپورابه  ویدوراه ک برای آنها قابل باور نبودرا ی. زندبلعبنند فرو ک باوره آن را ک

س بدوزند آماده یستند چشم به قدتوانمیه ک یبزرگ یلحظه یردند و براکآنها در نقاط مرتفع اجتماع 

پروا یجوانان ب یهاها حامل دستهت بود؛ درختیاز جمع لبریزها ر، بام ساختمانیشدند. در تمام طول مس

 ند.زدمیاد یوارد فرت از مهمان تازهیجان و انتظار، در حمایه سرشار از هکبودند 

به خانه  یش، برایاه برادرهافرود آمد و همر یسلطنت یهکالسکاز  یرسم یهاشاه، ملبس به جامه       

 رون رفت.یخداوند، از قصر ب یآوازهآوردن عابد بلند

راهب قدم بر  یک یبافته شده و ملبس به ردا یه پابرهنه، آرام و باوقار، با موهاک یدر حال ویدورا       

 یاحترام به پاها ن آمدند و باییخود پا یهاگاهیشد. شاه و برادرانش از جا داریپددر برابر آنها  داشتمی

 پیشاپیشند. مردم شهر، داشتمیز، پشت سر او قدم بر آمیتراماحای هردند و در فاصلکم یتعظ ویدورا

ها پانداواافتادند. یم ویدورا یبازداشتن آنها، به پاها ین براامحافظ یجد درخواستدند و به رغم یدویم
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ن چشمانشان، با یاندازه بود. بنابرایآنها ب ی؛ شادنندکان یلمات بکرا در قالب  ییستند خوشامدگوتوانمین

ردند به ارابه کفشردند و از او درخواست  در آغوشرا  ویدوراد. آنها کرمیان یسپاس، آن را ب یهاکاش

ر یناگز ویدورا. او را ببینندبا خاطر آسوده رها بتوانند یمس یتماشاگران در همه انبوهسوار شود تا 

بود  نشسته  یسلطنت یبر ارابهرا که  ویدورا ،ه در طول مسیر ازدحام کرده بودندمردمی کرد. کموافقت 

در  ین از ترانه و شادیدلنش ی. آن روز، طوفاندیت به قصر رسیت، جمعی. در نهاکردندتماشا می

 بود. یشهر جار هایخیابان

 ویدوراه ک یاضتیاه با ردشوار همر یوب شده بودند. زندگکخیبر جا م یشاداز مردم شهر،  یبرخ       

، رسیدمیبه نظر  یگریه او شخص دکت او را چنان متحول نموده بود یخود ساخته بود، شخص یشهیپ

. مردم وجد و سرورشان را به زبان خود ایزدانپادشاه ، ایندرا، مانند یاله یبا درخشش هاله یشخص

بود و از سر گذرانده  ویدوراه ک یهایرنجو ها مهکاد آوردن محای، با به یاریند. بسدادمیهم شرح  یبرا

او را تماشا  ز از پشت پردهیها و شاهزادگان نهکختند. ملیرمی که او فراهم آورده بود، اشک یآرامش

 اندازه شاد بودند.یو ب کردندمی

 

 

 

                                                                                       

 6فصل 

 ویدورا یریناره گک

 کونتی در آن هنگام رد. کمی وجوشانش پرسیاز خو یکاز حال و روز هر  ویدورادر قصر،        

انداخت گفت، "باالخره یرا به او م اشارادتمندانه یهاه نگاهک یمادر وارد شد و در حال یهک، ملید و

 د.یبگو یزین چیش از ایب!" او نتوانست ویدورا آه م، ینیم تو را ببیتوانست

را  یانکودکو  ین همه مدت دور بمانیا یگرفت، "چگونه توانست او صحبت را از سر یپس از مدت       

ده یند نادشمردمی ینقدر تو را گرامیه اکرا  یگرانیو خود من و د یردکه با عشق فراوان بزرگ ک

جا بودند اگر تو کنند. آنها امروز یزمن سریمان اکه فرزندان من، امروز، حاکلطف توست به  ؟یریبگ

 ولیم یبود یاریبس یهابتی؟ ما هدف مصیبود ندادهنجات  یریخط یهاتیچنان موقع ازآنها را 
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، اتهدن دوبارید دیام یگذاشت. حت ز بر ما اثریش از هر چیتو از ما بود. آن، ب ین آنها، دوریتربزرگ

از هم گسسته  یدیه با ناامک یی. آرزوهااندشدهوفا کنو شمان از یهاقلب در ما خاموش شده بود. حاال 

در  کونتی!" کیده است. آه، چه روز مباریت رسیما به نها ی. امروز شاداندل گرفتهکدوباره شبودند، 

 نشست.ای هلحظ کردمی کش را پایهاکه اشک یحال

ع ی. او وقارا بگیردخود  یهاکزش اشیرجلوی او را نگه داشت اما نتوانست  یهادست ویدورا       

 یسک! چه ید و کونتی . او گفت، "مادرکردمیمرور ]در ذهن[  کوراواو  پانداوا یهاگذشته را در دسته

 هاانسانه ک یو بد یکی. ندهدروی دهد، روی مید ید؟ آنچه باچیره شو سرنوشت فرماند بر توانمی

ه ک وقتیشود  نامیدهد آزاد توانمی. چگونه انسان انجامدیب یو بد یکید به نی، ]ناچار[ باشوندمیب کمرت

 ن قانون علت و معلول است؟یاو در بند ا

 

و او را  کشدمیها را سمانی، رقانون ن قانون است؛ آنیدر دستان ا یبازشبمهیخ کعروس یکاو        

، لطف اوست." ز، خواست اویندارند. همه چ یتیما اهم یها. خواستن و نخواستنداردمیت وا کبه حر

، دادمیمند شرح کحا یه بر امورات بشرکرا  ین معنویادیق بنین گونه حقایبد ویدوراه ک یهنگام

 بودند.  کینزد یرامون او نشسته و محو توجهیپ ساهادواو  ناکوال، بهیما، راجادارمابرادرها، 

 یم؛ اما برایروز شدیجنگ پ تو، ما در با دعاهای خیررد و گفت، "کسرش را بلند  کونتیان یدر پا       

تر، مرتب چه تمام ، با قدرت هریم. بدبختینداشت یقدرت سوبادراو فرزند  دروپادینجات جان فرزندان 

ارخوب، یزد. بسید از سرنوشت بگرتوانمیس نکچ ی، هیه گفتک . البته همان طورآمدمیبه سراغ ما 

 یم تشنگید بگویمعناست. بایست بیبل بازگشت نه قاکآنچه  یدرباره یبگذار گذشته فراموش شود. نگران
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؟ یجا بودکن همه مدت ینم. ایافته؛ باالخره توانستم تو را ببین کیتس یزان قابل توجهیمنون به کمن، هم ا

 به ما بگو."

مقدس رفته بوده است. برادرها  یهاانکم یارت، به تعدادیز یه او براکپاسخ داد  ویدورانجا یدر ا       

اغلب  راجادارماختند. یانگیشان او را بر میهاپرسشند و با دادمیگوش  مجذوبانه به داستان او یبا توجه

 ند. او هرکمقدس را تجربه  یدادهایآن رو یست همهتوانمیه کد یشکیرا م یه او انتظار روزکگفت یم

ان کبا چشمان بسته، آن مچسباند و یف دستانش را با احترام به هم مک، شدمینام برده  یمقدس انکگاه م

خواهش ؟ یهم رفت اکدوارا  ا بهیرد، "آکمداخله  بهیما هنگام  این. در کردمیرا نزد خود مجسم  کمتبر

مالقات را آنجا  کریشنا حتما رد، "تو کهم اضافه  راجادارمابگو."  رایمانآنجا ب در اتهتجرباز  کنممی

 کونتی  شرح بده." نمایامل براکات یبا جزئ هپیش آمدیت براه کآنچه را  ی؟ همهستینطور نیا، ایکرده

نون آنجاست. کپسر من ا بگو. به ما بگو،را گفت، "یبشنود ز دواراکااز او را  روایتهم مشتاق شد  یود  

هم خوب باشند. و  یاشوداو  ناندا، کهنسالن یدوارم والدیچطورند؟ ام ی. آنها همگیباش دیدهد او را یتو با

ن دیبار ویدورابر سر ها بارانی از پرسشند که آغاز به صحبت کش از آن یپ ی؟" حتدواواسوو  دواکی

 .گرفت

ده یشکل بود از یا مایه گوک گفتمیسخن ای هچندان مشتاق به پاسخ دادن نبود. او به گون ویدورا       

 یفهیه طاکه بود دیشن اودهاوابود از  اکدوارا  ه در راهک یرا هنگامیند. زک یشدن به موضوع خوددار

ها را پانداوا  هکنداشت  یلیچ تمایان داده بود. او هیخود پا یبشر یبه زندگ کریشناان رفته و یاز م اداوای

با خود استدالل  سرمست بودند به اندوه فرو ببرد. یطوالن یدار او پس از مدت زمانیه از دک یهنگام

به "آنها  ،او اندیشید" ؟باشم یدم عامل زدودن آن شادام، خوبه آنها داده ین همه شادیه اک"چرا من  کرد،

در آن باره مطلع خواهند  ،باز خواهد گشت اکدوارااز  باره با اخبار تأسفک آرجوناق یاز طر طور حتم

 ستایش ازد؛ او خودش و آنها را با یاورد فرو بلعیبود بر زبان ب یکه نزدکرا  ین او خبری" بنابرا.شد

شان یزاهدانه با قوم و خو رداین یل نبودم در ایرد. او گفت، "من ماک یراض کریشناوه کو ش بزرگی

ردم،" و خاموش کمالقات ن را گرانیو د یاشودا، ناندا  ای اداوایاز رهبران  یکچ ین هیبنابرا ،نمکدار ید

 ارت خود نپرداخت.یو ز اکدواراسفر ات ین به شرح جزئیش از ایماند. او ب

سرگرم  ،د و باالخره در صلح و آرامشیاروز شدهیه در جنگ پکدم یرا شنیآمدم زنزد شما به "من        

شان یسرپرست خردسالیه از ک یانکودکد؛ نسبت به یه به حق از آن شما بود هستک قلمروییبر  یمرانکح

شانم تنها ین قوم و خویشاند. بکنجا یه مرا به اکم. محبت آنها بود کردمیاحساس  یششکرده بودم، ک

ه ک دانتیکیو  م ین را گفت و به تعالینداشتم" ، او ا یگریس دکبه مالقات  یلیدار شما بودم؛ میتاق به دمش
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در  ویدوراه کرد کخواهش  راجادارماد، یان رسیصحبت به پا یست آموزش بدهد پرداخت. وقتخوامی

 رد.ک یاهو خود، او را تا آن عمارت همر ساکن شودب داده شده بود یه مخصوص او ترتک یمنزل

ان به استراحت که در آن مکرد کو از او درخواست  گماشت ویدورارا به خدمت  یآنجا او افراد       

او به عمارت وارد شد،  ولی؛ آمدمیخوش ن ویدوراان مجلل به مذاق کدر آن م ماندن یهدیبپردازد. ا

دریافت ه ک یهنگام .رداختگذشته پ د و به مروریشکتختش دراز  یناخشنود شود. رو راجادارمامبادا 

به خود ، پاندوفرزندان برادر دیگرش  ،هاپانداوای نابینا، برای نابودی دهریتاراشتراهای برادرش حیله

ه ک یایبلندنظر یرا برا راجادارماد. او یشکآه  ،بود گشتهخاندان خودش  ینابود سبباو برگشته و 

نجه داده کگوناگون ش یهاشیوهها را به پانداوااو  هکن یرغم ای، علدادمینشان  دهریتاراشترانسبت به 

ش او توجه یو به آسا شمردمی یم، او را گرامیعظ یمان و ارادتیبا ا راجادارما. کردمی ستایشبود، 

ن یرد. او شرمگکرا حس  یزاریب یمنتهارا به یاد آورد  دهریتاراشترا دلیسنگاو ه کهنگامی . داشت

 برای ورا در خود بپرورد حواس  یسطح هایشادیبه  یعدم وابستگ هآن ک یرمرد، به جایه پکبود 

در تجمل  یبا خونسرد کوشش کند، و مرگ زاد یاز چرخه ییرها یعنیبشر،  یبه هدف زندگ دنیرس

ن را به یزم یبر رو یزندگ یهماند یباق یهاسال کاند ،ه برادرشکن ی. او از ازدمیقصر دست و پا 

 .کردمیرا تجربه  ابل کنترلیغیر ق رنج، دادمیهدر 

ه ک ییکریشناه همان کد خواهند شد؛ یناپد یز به زودیها نپانداواه ک گفتمیبه او اش ییوگای بینش       

ه شاه کرد کگمان  ر و صالح آنها خواهد بود. اما اویخ پاسدارز ین نیاز ا پسرد، ک پاسدارینجا از آنها یا

 یبرگشته را راهد. او مصمم شد تا آن برادر بختیشکشتر رنج خواهد یها بپانداوامت ینا، پس از عزیناب

آن  بی، یکین در تارید. بنابرایایان بیبه م یریچ تأخیست هخوامیند. نکسرنوشتش  یغائ کارت و دریز

 قدم برداشت. دهریتاراشترااقامتگاه  یم به سوید و مستقیرون خزیمتوجه او شود ب یسکه ک

 

 

                                                                                     

 7فصل 

 ی اندرزگوویدورا

به دیدنشان بیاید زیرا خبردار شده بودند  ویدوراانتظار داشتند که  گانداریاش البته شاه نابینا و ملکه       

او را در  دهریتاراشتراگذاشت، قدم به درون  ویدوراکه او به شهر آمده است. بنابراین هنگامی که 

را که بر سر خود و فرزندانش  خود نبود. فجایعی کنترلقادر به آغوش گرفت و اشک شوق ریخت. او 
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سعی کرد با تعالیم ژرف متون  ویدورا. گریستمیخود  سرنوشتشمرد و بر آمده بود یک به یک برمی

نصیحت خشک و خالی نرم با پیرمرد مقدس او را تسلی بدهد. اما به زودی دریافت که قلب سنگ 

 توان غلبه کرد.های سخت مید؛ دانست که بر حماقت او تنها با سیلیشومین

 

 دهریتاراشترارا تغییر داد و متوسل به سرزنش و توهین شد. با شنیدن آن،  صحبت بنابراین لحن       

م و تو با سوزیپسرمان می احساس خطر کرد. او گله کرد، "برادر! ما در زجر از دست دادن یکصد

زنی. حتی پیش ازآن که طعم شادی دیدار تو را پس ات به زخم نیشتر میخلقیهای تیز اهانت وکجسوزن

تری فرو ببری؟ افسوس! چرا من باید تو را قما را به رنج عمی داریاز این همه مدت بچشیم، چرا سعی 

ام. حقی ندارم که از تو رد سرزنش همه، موامبرای سنگدلی سرزنش کنم؟ من مورد تمسخر همه

اش را بر کف دستانش نهاده بود در سکوت همچنان که سر  فرو افتاده دهریتاراشتراجویی کنم." عیب

 نشست.

ست او توانمیگیری مناسب تشخیص داد، تنها درسی که درس کناره آموزشزمان را برای  ویدورا       

 بخواهد آنهادر نظر داشت از ش ورای دسترس بود، زیرا هدفه ک دانسترا از تباهی نجات دهد. او می

و با بزرگان و نیکان دیدار  به پاکسازی درون خود بپردازند های مقدس شده وکه راهی زیارت مکان

نموده و خدای درون را بیابند و بدین گونه خود را نجات ببخشند. بنابراین تصمیم گرفت حتی از کلمات 

 ویدورااو و ملکه را منقلب نماید. هرچند از درماندگی آنها غرقه در ترحم بود،  تا دتندتری استفاده کن

معرفت معنوی توان تصور روزهای سختی را داشت که آن دو محتاج شهامتی خواهند بود که تنها 

، شاه آهدارد. او گفت، " به اقدام واو  بیازارد؛ بنابراین مصمم شد آنها را اعطای آن را خواهد داشت

در باتالق  کهدارد  سودیچه  جویی؟دنیوی می هایلذتدر را ؟ آیا هنوز شادی کنیمیاحمق! شرم ن
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ها[ ]لذتم تو، به حد کافی و چه بسا بیشتر، از آن کردمیدست و پا بزنی تا وقتی که بمیری؟ من فکر 

الک کند. تو به خود و ه بگزددر انتظار چنبره زده تا تو را  ای. زمان، مار کبرایی است کهبهره برده

بگریزی و برای همیشه زنده بمانی. هیچ کس، هر اندازه  اوی از توانمیدهی امیدوار باشی که می اجازه

دوی و در جستجوی آنی به دنبال خوشبختی می گذرابزرگ، از نیش او نگریخته است. تو در این جهان  

های ارزشمند را تلف خشی. تو سالکه آرزوهایت را برای به دست آوردن رضایتی ناچیز تحقق بب

. به زندگیت ارزش بده. هنوز برای شروع تالش خیلی دیر نیست. این قفس را که خانه نام دارد کنیمی

ناچیز این جهان را از ذهنت بیرون بریز. شعفی که در پایان این سفر انتظارت را  هایخوشیرها کن. 

 یهبیاور. خودت را نجات بده. از سرنوشت ابلهان در نظرگوید و دنیایی را که به تو خوشامد می کشدمی

 یه، با اندیشعزیمت یهباش. بیاموز که در لحظ حذر در حسرت جدایی از قوم و خویشان بر مردن

ترین جنگل، از مرگ در اهذهنت بمیری. مردن در شعف و شادی، درعمق سیباالترین جایگاه خداوند در 

شهر پایتخت، به مراتب بهتر است. برو، برو و ریاضت پیشه کن.  پریشانی و اضطراب، در قصر این

 نامی."از این مکان کناره بگیر، این زندان که خانه می

چ شرم یه بیاما هنوز ای هدیرس یهنسالکن سن یادامه داد: "تو به ا دهریتاراشتراوهش کبه ن ویدورا       

من هستم. ننگ بر  ولی ین نباشیاز آن شرمگتو  شاید. یریگیش میسگ را در پ یک یزندگ یا تأملی

 الغ بدتر است."کاز تو،  یتو! روش گذران روزها

ن. تو مرا کبس  ست. لطفا  یافکست، یافک، آهاد زد، "ینتوانست بشنود. او فربیش از این  دهریتاراشترا       

. زبان بیاورد بهش گریبرادر دخطاب به برادر،  یکه کستند ین یلماتکنها ی. ایدهینجه مکبه حد مرگ ش

خ یمرا توب یرحمین گونه با بیا  . اویستی، برادرم، نویدوراه تو، ک کنممیت، احساس یهادن حرفیبا شن

گانه پناه یب یکبه است؟ مگر من به یاو هستم غر نزدنون که من اک راجادارمارا مگر ی. زدکرمین

ار، یمرا با عشق و توجه بس راجادارمالمات خشن! کن ی؟ چرا اگوییمیه کست یچ هانیام؟ اآورده

ام؟ گناه ش گرفتهیالغ را در پکا یسگ  یک یه من زندگک بگویی یتوانمی؛ چطور کندمی یسرپرست

 دهریتاراشتراگر." یز دیمن است و نه چ سرنوشتن فقط ی. ایدر ذهن بپروران ییهادهین ایاست اگر چن

 رد.کر انداخت و غرغر یسرش را به ز

از است  ممکن راجادارما  ؟گوییمیتو شرم نداری که چنین او گفت، "د. یبا تمسخر خند وراوید       

 یتر از پسرهابسیار بیش ین است با عشقکش از پدر خود توجه نشان دهد. او ممیبه تو بسر لطف، 

ست. ینام او ن بزرگیح ین جز توضیا ،ستیت او نیشخص بازتابن جز یند. اک نگهداریخودت از تو 

ش در گور است و تو یشاپیتو پ یپا یک؟ ینک یزیرخودت برنامه یندهیآ ید برایا تو نبایآ ولی

ه چگونه کش یندیبای ه. لحظیزنیو در تجمل غلت م کنیمیمت را در رفاه پر کورانه، شکورک
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 ؛برآورده کنیفاسدت را  یز پسرهایآمشرارت هایخواستهتا  ینجه دادکش را شیو برادرها راجادارما

ه آن ک با این نیتو  یراندود فرستادیق یهخان یک. تو آنها را به یختیانقراض آنها نقشه ر یچگونه برا

 یک، در برابر ین وجهیترآمیزشان را به حقارتهک. تو ملینکآنها را مسموم  داشتی یسع یرا آتش بزن

، پاندوه، بر پسران غص یزت، غصه رویانگنفرت یها. تو و دنبالهیجمع بزرگ مورد اهانت قرارداد

ه در ک ییو دائم از آنها ینشستیتخت م یلفت، تو روکخرفت پوست ینایل نابید. فیبرادر خودت، انباشت

 یه براک یبا به خاطر آوردن گناهان ؟"دشومی؟ حاال چه شودمی"حاال چه  ،یدیپرسینارت بودند مک

لذت  راجادارما ینوازو از مهمان یانان بمکن میدر ا یتوانمی، چطور ایشدهب کآنها مرت ینابود

ه ک شدهار کحاال آش یا برادرزادگیت نبودند؟ یهابرادرزاده یدیشکیان آنها را میپا ینقشه ی؟ وقتیببر

ه آنها با تو ک گوییمیشرم به من ای هبا افتخار، بدون ذر این گونه؟ تو یاهماندن نزد آنها آمد یبرا

 .کنندمی یرفتارخوش

؟ نه، من شاهد آن کنیمیارکنه؟ ان ، مگرانجام شدار تو کمنحوس تاس به ابت یم؟ بازیدور برو چرا       

ه ک یایعشق و همدرد ی؟ آن موقع برایداد ییا بهایردم، آکتو را از آن منع  زمانبودم. من آن  یباز

ها پانداواه کرا  ییسگ، غذا یکبود؟ امروز مثل  پیش آمدهچه  کنیمیگان بذل و بخشش ینون به راکا

 ."یریگیش میرا در پ یهمراه با خوار ین زندگیو ا یبلعیم صانهیحرند گذارمیمقابلت 

 دهریتاراشترا، ندآوردمیاو را به درد  وجودش، که مانند ضربات چک، ویدورالمات  کن یدن ایبا شن       

 یک یخته و به زندگینگه او را براکآن بود  ویدورات یرد. نک اش احساس تنفرینسبت به روش زندگ

ر شود ید یلیه خکش از آن یبتواند خود را پ تا اووا دارد تمرین معنوی همراه با  یا زندگین ینشخلوت

از سرشت پست او ارائه  یقیحق یرید و تصویگویراست م ویدوراه کرد ک حسند. باالخره او کدا یپ

م. کنمی کنون آن را درک. اکنممیاعتراف  راست است،ی آنچه گفت یهگفت، "برادر! بله؛ هم . اودهدمی

 ید همراهیبه جنگل بروم. با تمرین معنوی یم براتوانمین رو نینا هستم و از اینم؟ من نابکولی چه 

تنها  ایلحظه یبرا یهرگز مرا حت یگانداررنج ببرم،  ییغذایه از بکن ینم؟ از ترس اکداشته باشم. چه 

 د."گذارمین

اش هیشنهاد اولیبر پاو . دادمیه یر روییرده و تغکاصالح را خود  یوخوه او خلقک دید ویدورا       

ن بار یا یتوانمی کی. تا یانا شدهیناب است که به بدن ین وابستگیگفت، "تو اساسا  به خاطر ا و ردکد کیتا

ن ی، ایستین نن بدیه "تو" اک. بدان بگذارین یبر زمرا آن بار باید روزی، جایی، ؟ یشکرا به دوش ب

اندازه است. بدن، یحماقت  ب یه، نشانیکیزیف کالبدخودت با  ییز. شناسایانگتهوع یزهایچ یهبست

دها ید و نبایبه با یتی؛ تو اهمیخبریتو از آن ب ولیاست.  امراضشمرگ با لشگر  یهدر محاصر پیوسته
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 یانیشنامه پاین نمایه اک داشته باش ادی. به کنیمی و خرخر یزنیچرت م یتوانمیه ک ییجا ؛ تایدهینم

و خود بپرداز بر خداوند به مراقبه و  بشتاب یان مقدسکر به می. پس بدون تاخبیفتد فرود یدارد. پرده با

، به ییاست. در جا انیپان یرواالت نید و آنجا بدنت را با خود ببرد، ایای. بگذار مرگ ببخشرا نجات ب

ن ین، از اکن توهّم را رها ین. اکشه یپ گیریکنارهز و برو، یر. برخینم ا روباهیسگ  یکمانند  ای،شیوه

 ز."یخانه بگر

 ناگهاند و یشیدراز اند یزمان دهریتاراشترا. نداشته شدک دلدر  یریگنارهک یب بذرهاین ترتیبد       

تا  اددمیت کحر ییبه سو ییش را از سویهادند. او دستیلرزیش میهارد. لبکستن یشروع به گر

ن یه اکم یم به تو بگوتوانمی! چه ویدوراند. باالخره دستان او را گرفت و گفت، "کرا لمس  ویدورا

هرچند تو از لحاظ  .ر و صالح من استیبه خ مطمئنا  ه ک ی. اندرزین اندرز را به من دادیترباارزش

هر  اختیار داری ال  امک. تو یتر باشما بزرگ یه از همهک شودمیتو موجب ، معرفت یترسن جوان

مطمئنا من ن. کا از خودت جدا ندان. صبورانه به حرفم گوش . مرینکصحبت  یهخوامیه کطور 

 رد. کبرادرش  یت خود برایرد."  او آنگاه شروع به شرح وضعکتو را دنبال خواهم  یهیتوص

ش یب یحت یه با توجهک ،راجادارماخبر دادن به م بدون توانمیرد، "چطور ک"، او آغاز !ویدورا"       

ست. آن وقت او یدرست ن یارکن ینم؟ انجام چنک کنجا را تریا کندمیفرزند از من مراقبت  یکاز 

. مرا ینجات بده ین گرفتارید مرا از این است. بایاو چن سرشتد، یایه با ما بک ندکن است اصرار کمم

 ."بپردازم تمرین معنوی بهبتوانم  تاببر  ییبه جا

 یرویرسند. تو به جنگل نمیب به نظر میلماتت غرکپاسخ داد، " ویدورارد کن تمنا یاو چن یتوق       

ز را با حس ی. تو همه چیمنظره لذت ببر ییبایا از زی، یارناوال باشک، شاهد ینکت کافت شریه در ضک

. و یریگیم شیرا در پ یاضت و انضباط معنویهمراه با ر یزندگ یک. تو کنیمیرها  یریگنارهکامل  ک

در  داریم یاست. تو تصم یرعادین غی! ایزنیشان حرف میو خو از "وداع" با قومن هنگام، یدر هم

ه از کرا  ییهاانسان یهه چگونه اجازکای هشین اندیدر اولی  ینار بگذارکرا  جسمآرمان،  جستجوی

نند. آنها هرگز ک کمکی تمرین معنوند به توانمیها نن بندی. اینکسب کبه تو مربوطند  جسمق یطر

ان، تنها با کن مین. از اکن و در عمق دفنشان کبرسانند. آنها را دسته  یند تو را به آزادتوانمین

 ن."کات را تلف نیلحظه از زندگ یکرون برو. یب یه به تن دارک ییهالباس

ت ید، او بر اهمندا رییش را تغیرد، او لحن صداکحت یرا نص مت اویمال یب ویدوران ینچنیا       

 یبعد گامشه بر یتختش به دقت در حال گوش دادن و اند یرو دهریتاراشترارد. کد کیتا یفور یریگنارهک

 یام را براژهیالت وکست من مشین یازیدرست است. ن یتا حد گوییمی، آنچه تو ویدورابود. او گفت، "

ه کرا داشته باشم  یسکم کد دستیند. من بانا هستیها نابن چشمین بدن سالخورده است، ایتو شرح بدهم. ا
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رده تا بتواند ک "نایناب"بند چشم یکست؟ زن برادرت، چشمانش را با ینطور نیند، اک در راه رفتن کمکم

 سوو آن  سون ینا، در جنگل به ایرنج ببرد. چگونه ما دو نفر ناب مانند منباشد و  یکت من شریدر معلول

 م."یگران باشیبه دوابسته مان یدگزن یههم ناگزیریمم؟ ما یبرو

، اما هرگز او سوخت یچارگیدلش بر بد، یغلتیرمرد فرو میپ یهااز گونه که اشکد ید ویدورا       

تو را به جنگل ببرم. من  حاضرمگفت، "خوب، من  یبخشنانیرد. او به لحن اطمکار نکش را آشیدلسوز

ز. یا، برخینم؟ بکنجا آزاد ین هدف مقدس از ایا یا براه تو رکن یتر از ابزرگ یایم. چه شاداآماده

ه ک یهم در حال یگاندارستاد. یو ا برخاستهم از تختش  دهریتاراشترابرخاست.  ویدوران." کشروع 

 یهم، آمادیآیرد، "سرورم، من هم همراه شما مکستاد. او تمنا ینار او اکاو بود در  یدستش بر شانه یک

 هستم." زیهمه چ

ان در اشغال کاست. آن م دشوارار یاز زنان در جنگل بس حفاظته، آگفت، " دهریتاراشترا ولی       

ن لحن یبا ا یطوالن یمدت یمبودهاست." او براکپر از  در آنجا قطعا   یاست و زندگ یوانات وحشیح

مانند او ست توانمیه کند، کست سرورش را رها توانمیه نک این بود یگاندار استدالل رد. اماکصحبت 

ه او فقط کمرگ ادامه دهد،  یهه خدمت به او را تا لحظکبود  او یهفین وظیه اکاورد، یتاب بها را مبودک

ممانعت از او ه ک، کردمی یرویود پبنیان گذاشته شده بهند  یزنانگ یگوهرها یهلیه به وسک یرسماز 

ه او در کقابل تحمل بود،  ریش غیبرا او بی یاندروندر  یه زندگک، بود دارمایش خالف دارمادر انجام 

سرورش افتاد و اجازه  ی. او به پاپذیرفتمیدر جنگل با سرورش را با آغوش باز  یعوض، زندگ

 ند.ک یخواست تا او را همراه

ه سخن گفت، "حاال زمان بحث کبود  ویدوران ید. ایچه بگو دانستمیت بود، او نکسا دهریتاراشترا       

ناگهان  ،لحظه از تو دور نمانده یک یه هرگز براکن زن یست، چگونه این دارما یاهیخوب یدرباره

. م بردید، ما او را خواهیایست. بگذار او هم بین درست نیند؟ اک یرده و جدا زندگک کتو را تر یهمراه

د وجود یا رنج، نبای، اندوه یا تشنگی یا توهم، گرسنگیترس ند، گذارمیاضت یه قدم در راه رکآنها  یبرا

 یهیتوج چید، هییاینند؟ بکند بتوانمیها چه مبودک، شودمیار کت بر خود بدن انکیمال یداشته باشد. وقت

بر  یبا دست یگاندار  هکرا  دهریتاراشتراه ک ی، در حالبه راه افتادش یشاپیپ ویدورا ست."یر نیتاخ یبرا

ه ک آن ی، زوج را بویدوراخداوند،  کپا . عابدکردمی تیهدا آمدمیاو  یپ ازوت کاش در سشانه یرو

شوند، از آنجا  شهر، خبردار یمرزها یرون، آن سویمجاور و ب یهاابانی، در خشهروندانن و یمحافظ

 گنگق از رود ید با قایش از طلوع به جنگل برسند. اما بایبرد. او آنها را به شتاب واداشت تا بتوانند پ

شدند  ن ناچارید عبور بدهد. بنابرایش از باال آمدن خورشیه آنها را پکد آنجا نبو یقرانیچ قایه گذشتند ویم
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ق به استراحت واداشت و خود یآالچ یکآنها را در  یمدت ویدورادر ساحل آن رود مقدس منتظر بمانند. 

 گر ببرد.یبه ساحل د یکیتا آنها را در تار ردکا یمه یقیقا

 

 

 

                                                                                      

 8فصل 

 دهریتاراشتراتحول 

ه آنها کگشت  یانکبه دنبال م ویدورادند. یبه جنگل رس ویدوراهمراه  یگاندارو  دهریتاراشترا       

 یخودآگاه یجستجو یهان راهیبهتر ین آنها را دربارهی. او همچنبپردازند اضتیربه تمرین بتوانند 

 ند.کردمی یمقدس سپر یهااندیشهافراد مقدس و  همراهیروزها را در داد. آنها  اندرز

ان یش را به پایشد، شستشو داریب راجادارماد یخورش آمدن باالا ب هاستیناپوران در ین حیدر هم       

ا به معمول روزانه ر یای" را انجام داد. به عنوان صدقه، هدای"آتش خانگ ینییرساند و پرستش آ

ش، ی، عمودهریتاراشترااده به سمت قصر یه عادت او بود، پکرد. آنگاه آنچنان کازمندان بذل و بخشش ین

 آغازرد یآنها را بر سر بگ یه غبار پاهاکآن  بیاش را ف روزانهیرا او هرگز وظایبه راه افتاد ز

آنها به آنجا  تا شد منتظر کمین او یافت نشدند. بنابرایشان یها ه در اتاق خوابک. شاه و ملکردمین

برای دور و اطراف را  یههمد، یشکیشان را مانتظار بازگشت  مشتاقانهه ک در حالی یحتو  برگردند

از استفاده  یها ردّ ده بود، بالشیها نخوابتخت یبر رو یسکه کرد. هرچند متوجه شد ک جستجویافتن آنها 

ها پس از د اتاقیه شاکرد کد یتردای هده بود. او لحظه به هم نخوریبر خود نداشتند، نظم قطعات اثاث

د رفته باشند، یه آنها باکبه سراغش آمد  ینه، ترس ولیشده باشند،  مرتبدوباره  یسک یلهیاستفاده، به وس

 رفته بود، تخت خوابش دست نخورده بود. زینه او کابد ید تا دریدو ویدوران شتابان به سمت اتاق یبنابرا

رده بود. که، به اتاقش مراجعت نکم، پس از رفتن به اتاق شاه و ملکیه حکمان گزارش دادند مالز       

 ها را با دقت فراوان جستجواتاق یه شد. او به قصر برگشت و همهکشو حرفدن آن یبا شن راجادارما

، بود هشد کدند. زبانش خشیلرزیم یدیش از ناامید شدند. دست و پاهاییش تایهان ترسیرد و بدترک

به  هنگامگفته بود.  کاو را تر یه زندگک ییف اتاق افتاد، گوکند. او آمدمیرون نیلمات از دهانش بک

بار صدا زد و ماموران  یکش از یرا ب ویدورا. او گفتمیان ینامشخص هذای ه، به گونآمدنهوش 
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رخ داده  یبتیصه مکن یو با حس ا بر بالین او حاضر شدند، نگران عاقبت او شدند. همه اطرافش

 ستادند.یا بن اربایوار در انتظار فرامرهیدا . آنها "؟پیش آمدهدند، "چه یپرسیم

دو دست او  برخاست و هر راجادارمابه آنجا آمد.  به طور ناگهانی سانجایاهنگام  همیندرست در        

 یزیچبا تو ا یند؟ آاهردککاری ن یافتم. چرا چنی یشان را خالیها، اتاقاند، افسوسنم رفتهیرا گرفت: "والد

 اشتباهاتم یههم یفتم و برایشان بیم به پاهاتوانمیاند جا رفتهک بدانمبه من بگو. اگر  ؟اندان گذاشتهیدر م

از محل آنها نداشت. تنها  اطالعیز ی" او ن؟اندجا رفتهک، آنها سانجایانم. زود به من بگو کطلب بخشش 

 هایهمچنان که دستخت و یر کباشد. او هم اشدخیل  ماجرا این درد یبا ویدوراه ک دانستمی

 سخنم !مرتعش بود گفت، "سرور و ارباب یلرزش ازه ک ییرا در دستانش گرفته بود با صدا راجادارما

در  یند و حتکعادت داشت با من مشورت  دهریتاراشترا  م. البتهیگویقت را مین، حقکرا باور 

دادن به من  یآگاه یا حتیمشورت من  بیه او ین قضیدر ا ولیشود ا ینظر مرا جو کوچکموضوعات 

مت او یاز عز ین اطالعیترکوچکاو بودم،  یک. هرچند نزدامزدهن رفتار بهتیرده است. من از اکعمل 

ن یه اکم دیدمیرده باشد. هرگز به خواب نک یارکن ید چنیه چرا او باکبزنم توانم هم نمیندارم. حدس 

 متوانمیمن نارو زده است. فقط . اما او به دادمیبه من نشان  یادید. او احترام و اعتماد زیببفرگونه مرا 

 رد.کستن یشروع به گر کیودکچون  سانجایامن است."  اقبالیه از بدکم یبگو

زان یداد. "م ی، او را تسلسانجایا  امد گناهان او بود و نهیقت پین در حقیه اکن یبا گفتن ا راجادارما       

ن عمو، یرد؛ اک کم ما را تریبود کودک یوقت یاندازه گرفت. پدرمان حت توانمینجا یما را از ا یبداقبال

م و یشمردمی یمان گرامیرد. ما او را هم به عنوان پدر و هم عموکبزرگ  ین خردسالیما را از آن سن

ن یستم آگاهانه چنیرا قادر نیز ب شده باشمکمرت ییخطا ینادان ید از رویم. من بایکردمی از او مراقبت

. من مشتاق بودم داغدار بودندصد پسرشان یک از دست دادنما درحسرت  یعمونم. هم عمو و هم زنک

د رنج یم تا شایکردمیم با تمام وجود به آنها خدمت ین خودم و برادرهایبه آنها آرامش بدهم و بنابرا کیاند

خدمت  هنگامدر  کیوچک یتهکچ نیه هکم ید. ما مراقب بوداورنیشان را به خاطر نکبزرگ فقدان وحشتنا

اند! نجا رفتهیه آنها از اکوجود نداشت. افسوس  یایوتاهکفتد. از لحاظ احترام و محبت، یبه آنها از قلم ن

 .کردمی هیمو راجادارما!" ، کیهولنا ی، چه ضربهیزیانگچه داستان غم

م بفهمم چطور توانمینا هستند. نیفند، بعالوه آنها نابیو ضعسالخورده  م هر دویعموعمو و زن"       

رد. کن یار آنها را همراهکخدمت یک یشند! حتکیم ینون چه رنجکانند. ک کان را ترکن میتوانستند ا

ورمال، تا حاال در رود کورمال کن است کخورند؟ آنها ممیم یه من دارم به چه دردک ین همه افرادیا

ن یاجازه دادم با ا آخرم و در کردمیم از آنها مراقبت هایمانند چشم چه بداقبالم!ه، آافتاده باشند.  گنگ

 .کردمیار کقش را آشیعم یوفت و ناراحتکینه میبر س راجادارما  روبرو شوند." ناکسرنوشت غم
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ا ز بی، مادر، نکونتیان شتافتند. یگر یراجادارما یدند و به سویرا شن یون و زاریشصدای برادرها  

شوهرش را  ا برادری یگاندار د و چونیشک کها سرا شد. او به درون اتاقیعلت اندوه را جو ینگران

ست توانمی تنها، گویی نداشتپاسخ توان سانجایاه چه بر سر آنها آمده است. کد یپرس سانجایاافت از ین

 ولیاند؟ به من بگو" تهجا رفک یپناهیو ب ی"آنها در آن وضع سالخوردگفریاد زد،  کونتیزد. یبر کاش

 س قادر به پاسخ دادن نبود.کچ یه

به  ستندتوانمیآنها نه کرد ک یبرادرها را نزد خود خواند و اشارات راجادارما هنگامن یدر هم       

ع یوقا توانستن بلند شد. او یرد و از زمکشهامتش را جمع  یهمهاو . آنگاه آن را  بفهمند یمعنا یدرست

را  ییروهایجهت ن هخواست در هم بهیماند؛ از کف یآنها تعر یآفتاب برا برآمدنزمان آن روز را از 

نا بودند و قادر یدور رفته باشند، چون ناب یلیخ بایدمیرا آنها نیردن آنها بفرستد، زکدا یجستجو و پ یبرا

 مودند.یپ یشان راه مکد عصاینند؛ باکت کحر به سرعتنبودند 

راهی ها جهت یهدر هم یرده و سوارانکدستور برادرشان را اطاعت  اهادواسو  ناکوال، بهیما       

دند، یشک کها سرردند و به درون چاهکر و رو یها را زوچهکها و پسوچهکها، جاده ی. آنها همهکردند

اور ن بینند. با اک داینا پیاز زوج ناب ینتوانستند اثر ولیردند، ک ها را جستجواچهیداخل مخازن آب و در

ور غوطه یاوش سواحل رودخانه و حتک یرا براای هافتاده باشند، افراد خبر گنگد داخل رود یه آنها باک

ن یهوده بود. بنابرایشان بیهاتالش یگرفتند. همه ارکبردن به سرنوشت آنها به  یپ یشدن در آب برا

نجات بدهند غرقه در  کشت دردناه را از آن سرنوکه نتوانسته بودند شاه و ملکن یاز ا پانداوابرادران 

 اندوه شدند.

ه ک ی، در حاله شدهیتوص یهاتی، نشسته در وضعیگاندارو  دهریتاراشتران حال، یدر هم       

ه کند. در آن هنگام کردمیار گرفته بودند، شادمانه بر خداوند مراقبه یشان را قدرتمندانه در اختیهاذهن

درگرفت و  یبیمه یجنگل قیمتعال بودند، حر یشادو غرقه در آن  یاله یاندیشهن محو ینچنیآن دو، ا

ز که بدنش را در مرکداشت  یل فراوانیم ویدوراد. یشکام خود کاش به انهیز در هجوم وحشیرا ن آنها

م زوج یعظ یاقباله از خوشک یخت و در حالین از آتش گریند و بنابراکبه دور اف شتراکپرابهاسامقدس 

متش انتخاب یعز یه به عنوان صحنهک یانکاش را ادامه داد و به میارتید، سفر زبو یغرقه در شاد

و  ین مادیاز پنج عنصر و بنابرا یبکیتر بدنی کهند، کد. در آنجا او بدنش را به دور افیرده بود رسک

 بود. یفان
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 کریشناعروج 

، درد کردمی یتابیب ،یگاندارو  دهریتاراشترا ،شیعموعمو و زن غم رفتنه در ک راجادارما       

گرداند، یه رو مکها بود. هرجا ر ناخنیه مانند فرو رفتن سوزن به زکداشت  یگریر دیناپذتحمل

و  یرحمی، بیش بدیرامون خود، آالیپ یدر هر رفتار. او دیدمیاش یدر قلمرو پادشاه یمنیبد یهانشانه

 . داشتمیاو را به خود مشغول  نگاهو  کردمی. در هر قدم با آن برخورد کردمیرا مالحظه  یعدالتیب

رنگ دهیپر یاز نگران اشچهرهگرفت.  از نو او را در بر یغیر قابل توضیح یدلتنگ ،جهیدر نت       

، بهیمان امر، برادرها، یا یجا گذاشته بود. با مالحظه به یردّ  اشچهرهام، بر مد یو نگران یبود. آشفتگ

بردن به  یپ یاق خود را براینزد برادر ارشدشان رفتند و اشت به ه بودندشدکه دلواپس  ساهادواو  ناکوال

دند، یرسو پ هستادیوسته در برابر او ایبه هم پ یردند. آنها با دستانکار کب او آشیعج یناراحت دلیل

رسد که در شود، چنین به نظر میتر میات هر روز تیرهبینیم که رخسارهمی! فرمانروا"سرور و 

 چنانآنشوی. تر در آن غرق میای که هر ساعت، عمیق و عمیقاندوهی غیرقابل درک فرو رفته
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ده لطفا به ما از ما موجب رنج و اندوه تو ش یک. اگر هر ایستادن نداریراست توان ه کای هف شدیضع

نها یا یم. اگر همهید بخشوده شویم شاکنیمیرد و درخواست کم یرار آن مراقبت خواهکبگو، ما بر عدم ت

اصالح  آن رامان یهامت جانیما به ق ی؛ان بگذاریرا با ما در م کافیست آن تنها، دارد یگرید عامل

 ،یما دار چون یهرمانان فرمانبردارتو قکه  تا زمانیم ساخت. یو خاطرت را آسوده خواه کردم یخواه

. ما را از یدهبدان یست به اندوه میده نی، پسندینکب یرومند تادیمرتبه و نواالرا، هرچند  یسکهر  تا

 .م"ینکن و دستور بده چه کعلت آگاه 

نم. یبیم نامیمون یهاز؟ همه جا نشانهیم برادران عزیم به شما بگوتوانمیپاسخ داد: "چه  راجادارما       

اندازم، تنها یه چشم مکجا ک، به هر فرزانگانن و اسی، تا خلوت قدیشهروندان عاد یهاخانهاز 

من  پردازیالیخ یجهین تنها نتیه اکردم کم. با خود استدالل یابیم یو فقدان شاد شگونی، بدکینامبار

م یهاترس یل نداشتم قربانیبه خود بدهم. م ینانیتا شهامت و اطم گرفتمبه کار وششم را ک یاست و همه

 رد.کاز پیش  بیش یها، ترس مرا حتصحنه ینینتوانستم موفق شوم. بازچ ولیباشم. 

هستند.  دارمام و کاخالق حا بر خالفه کدم ید ییهان صحنهیهمچن یشانیپر نیدامن زدن به ا یبرا       

ها و دادخواست نیز یپادشاه این قلمرو یهادادگاهبلکه ردم، کمشاهده  آنها را در عالم واقعمن ه تنها ن

به  قا  یه مرا عمکاند دهکرافت یها دریرفتاربدها و ها، شرارتیعدالتیها، بتخلفدر رابطه با  یاتیاکش

 .داردمیاندوه وا 

در  یه پس از گشتک یبدتر بودند. عصر روز گذشته، هنگام یدم حتیه دک ییهاتیموقع برخی       

به تازه  یهه از مراقبت و غذا دادن به گوسالکدم یرا د یحال بازگشت بودم، گاو مادردر یقلمرو پادشاه

ه با کدم یزنان را د یعت است. برخیطب نیقوان خالفب و یامال عجکن ی! اکردمی امتناعاش دنیا آمده

ند، اما نه. شان بشتابیهاخانهبه سمت  دن منیپس از ده کدوار بودم یند. امزدمیدر بازار پرسه  یدیقیب

ه من آنجا نبودم؛ ک ییادامه دادند گو ارشانکبه  مقامات قائل نبودند؛ یبرا یچ احترامین نشد. آنها هیچن

دم. یچشم خود د بهنها را یا یدادند. من تمام ، به رفتارشان ادامهمردان یهاز دار و دست ییآنها بدون ابا

 ز دور شدم.یانگان نفرتکاز آن م یبه سادگ
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ردم کرا مشاهده  یورود به آن بودم، برهمن یه در آستانهک ی، هنگامراجابهاوان  به یکار نزدیبس       

ها را پشت سرشان ند و دربآمدمیرون یشان بیهاخانهه از کدم یفروخت! مردم را دیر و ماست میه شک

د! نردن نباشکل بازه قابک یبه طور کنندمیم کمح هادرب یرا رو یآهن یه جسمکبستند، متوجه شدم یم

از دزد  یس ترسکچ یرا هیبود ز یبیز عجیچ راجادارما یه در پادشاهکقفل است  )به وضوح اشاره به

 .شان بودیار آشفته و پریبسز، یانگن همه تحوالت غمینداشت(. ذهنم از ا

داب ، آیعصرگاه پرستشن شروع به انجام ینم و بنابراکن روند امور را فراموش یدم ایوشک       

ردم، آتش روشن نشد! ک یسع چهافتاد؟ هر  یم چه اتفاقیردم و بگوکا به آتش مقدس یهدا پیشکش کمتبر

 یلهیند، به وسدادمی یشوم یدادها خبر از بالین رویه اک از این میهابود! ترس یبتی، چه مصآه

 غلبه بر یخود را برا .کنندمید ییقه ظن و گمان مرا تایهر دق . آنهاندت شدیز تقوین یگرید رخدادهای

 مان دارم.یا در شرف آغاز است، ایشده  آغاز کالید عصر یم. شایابمیف یار ضعیآنها بس

رده کبا همسرش مشاجره  یم: زنیح بدهین دست را توضیاز ا پیشامدهاییم یتوانمیچگونه اگر نه،        

نش رفته و یوالد یهخانداده شود به د به او اجازه یه باک کندمیدر دادگاه استدالل  یو در برابر قاض

به او اجازه داده  هکدر دادگاه روبرو شوم ای هیوائکن شید با چنیچگونه من باشوهر را به خود واگذارد. 

دادخواست از  یکند؟ کنش شده و شوهرش را رها یرا از هم گسسته، رهسپار منزل والد ییشود زناشو

 یعیشن کارهاین یم از چنتوانمی! چطور قرار گرفترش یروز در دادگاه عدالت مورد پذید ین زنیچن

 چشم بپوشم؟ 

ردند، کستن یشروع به گر یاصطبل سلطنت یهاروز اسبیدم؟ یادامه ده رویدادها به برشمردنچرا        

ق ید علت اندوه عمیوشک ساهادواختند، مهترها موضوع را گزارش دادند. یر کد؟ آنها فراوان اشیدیشن ایآ
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امل ک ینابود هاینشانهنها یا شد. حیرت و یببرد و دچار شگفت یل آن پینتوانست به دل ولی بیابدآنها را 

اش قرار داد و مدت ستادهیاش را بر ساعد اچانه راجادارما . "کوچک آسیبا ی یهستند، نه خطر جزئ

 ر فرو رفت.کقا به فیعم یزمان

ه تو از ک اتفاقاتیدادها و یرد و گفت، "روک یزیخرآمتمس یدان نداد. او خندهیم یدیبه ناام بهیما       

 عاملند توانمیچگونه آنها  ولی. کنممیار نکباشند، من آنها را ان هرخ دادند توانمی بریمیآنها نام 

با اتخاذ  را یرعادیغ یزهاین چیا یم؟ همهیبده کفدمان را از یام ید همهیچرا باما ما شوند؟  یبدبخت

ه تو کب است یعج به راستیخود برگرداند.  یجا سر توانمیو به اجرا گذاشتن آنها  یتیریر مدیتداب

از  دیا شای. یانگران شده اندازهن یاما قابل اصالح هستند  یلهیبه وسه ک کوچک موضوعاتن یا یبرا

 یهدوبار شروعه ک ییهایرانیه از وک ین هستینگران ا دی؟ شانگرانی یگریجنگ د یهآغاز دوبار

 دشمنان ما با قوم و یرا همهین است. زکممنا ین احتمالی. اینک پیشگیرین است به بار آورد کگ ممنج

به دنبال باید ان خودمان یم و ما تنها در میامانده یاند. تنها ما پنج نفر باقان رفتهیشان از میهاشیخو

تو را  یزی. پس چه چآمد به وجود نخواهدن ما یب مانیهاایدر رؤ یم. رقابت، حتیدوست و دشمن بگرد

را به  کوچک یزهاین چیا ید وقتیند. مردم به تو خواهند خیازدهم بفهمم چرا غمتوانمی؟ نکندمیآشفته 

رومندش را یه گرز نک ین را گفت و در حالیا بهیما . "یدهیو آرامش ذهنت را از دست م یریگیدل م

 استهزاء بود. یمیه نکسرداد ای هخند دادمیاز دست راست به دست چپ 

، ین موضوعات داریه تو در اکرا  یص و هوشی: "من همان قدرت تشخگفتپاسخ در  راجادارما       

چون  یان سرشناسیا ما جنگجویه دشمنان بر ما مسلط شوند وحشت ندارم. آکن یهم از اای هدارم. ذر

م؟ یست ندادکند شکردمیا نابود ر، سه جهان ریت یکتنه و تنها با  یکه کگران را یو د درونا، بهیشما

ها را با بتین مصیترشوم یه حتکند کد ما را آشفته توانمیز یند؟ و چه چکد با ما بتوانمیدشمن چه 

ن ینچنی، ایشانیپر یه در روزهاکد یاین ما به وجود بید بتوانمیم؟ چگونه اختالف یردکتحمل  یبردبار

    م؟یستادیم و استوار اکمح

ترسم. نه، من هرگز از یم دهدمی یخودم روشخص  یه براک یزیه من از چکد کنیمیگمان د یشا       

از  یبکیآب است، تر یبر رو ین بدن حبابیرا ایشوم زیآشفته نم رخ بدهدم ین است براکه ممک یزیچ

 اشیفروپخود برگردد.  یهل دهندکیتش یده شده و به اجزایه در انتظار است از هم پاشکپنج عنصر است 

 ا گ ل است.یستر کبه خا شدن لیدن و تبدیوم به فنا، سقوط، پوسک؛ بدن محاتفاق بیفتد ید روزیبا

ردن کپنهان  یبرا یوششکچ یه یب بخصوص است. من آن را موضوع یکمن  یتنها نگران       

به  جوناآره برادرمان ک یش هفت ماه از زمانیمابکنون کد. اینکرد. گوش کشما فاش خواهم  نزد تشیاهم

م. ایشنیدهن یچ خبریه اکدواراحال و روز خداوند  ازن وجود، ما ی. با اگذردمیرد کمت یعز اکدوارا
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چ یه هک دانممی، نفرستاده است. من اکدوارادنش به یرس یدرباره کمدست یغامیا پی یکچ پیه آرجونا

 مطمئنا  ش آمده بود یاو پ یبرا یدز نامساعیست. به عالوه اگر چیدر برابر او ن یستادگیقادر به ا یدشمن

 ینگران یبرا یلیه دلکنان دارم ین اطمیست. بنابراید نین باره تردی؛ در افرستادیمبه ما خبر  کریشنا

 او وجود ندارد. یارهدرب

قه، ی؛ با گذشت هر دقکنممی یه احساس نگرانکخود خداوند است  یه دربارهکنم کد اعتراف یبگذار       

ه کن ترس هستم ی. غرقه در ابردمیرنج  یر قابل تحملیش است. قلبم از عذاب غیرو به افزا ین نگرانیا

اندوه  یبرا یترل بزرگیاش برگردد. چه دلیشگیند و به منزلگاه همک کن جهان را ترین است اکاو مم

به  ،و یاور بی یار ،در نبود او رخ داده باشد، من ن فاجعه واقعا  ید وجود داشته باشد؟ اگر اتوانمی

او  یبود؛ وقتبخش حیاتم دَ ها، پانداواما  یبرا واسودوان ادامه نخواهم داد. ین سرزمیبر ا یمرانکح

، حاضر باشدن یزم یخداوند بر رو وقتیم. یستیات نیح یرویاز ن یخال یند، ما به جز اجسادکمت یعز

نند کند آزادانه نُمود توانمی یوقتتنها  بدیو  یعدالتیندارند. ب شدنار کجرات آش یمنیبد یهان نشانهیچن

ن یه اک گویدمیبه من  یزین است؛ چیقید ندارم. وجدانم از آن در ین باره تردیب باشد؛ در ایه او غاک

 قت است."یحق

آثار شهامت را از  یهاندوه فرو رفتند. آنها هم یانبه ژرف راجادارماهای با شنیدن حرفبرادرها        

ه ک یموج اندوه با وجودد! او یبگو یزیه بتواند چکافت یه آنقدر بهبود کبود  یسکن یاول ابهیمدادند.  فک

 یه از او خبرکن یا ایبرنگشته  آرجوناه کل ین دلیو گفت، "به ا داد یگرفته بود به خود جرات او را در بر

 یبرا یلید دلیبا .ینکو شروع به تجسم فاجعه  یشکر بیرا به تصو یبت شومین مصید چنیم نبایادهینشن

ده یدادن به ما غفلت ورز خبرخودش از  کریشنا حتی ممکن است ا یباشد وجود داشته  آرجوناوت کس

ن کمار ممیذهن ب یکه ک یم توهماتیتسل بیایید م،ینکسب ک یشتری، اطالعات بشویممنتظر  بیاییدباشد. 

را یم زین بگویدهم چن یبه خود جرات م م. منیقت نپوشانیحق یهرا با جام توهم بیاییدم. یاست ببافد نشو

 ل ببخشد."کرا ش ییهان ترسیاغلب قادر است چن انسان یضعف عصب

د، ییرد. او پاسخ داد ، "شما هر چه بگویرا بپذاستدالل ن یه اکنبود  ییدر حال و هوا راجادارما ولی       

ای هدین ایارد. اگرنه چگونه چنمن صحت د برداشته ک کنممیحس د، ینکه استدالل کهرچند ماهرانه هم 

ه کاست  ین عالمتید! اینی، ببدهدمیرا نشان  یچپ من لرزش یند؟ شانهکد در ذهن من قد علم توانمی

تف کدر مردان  اگراست  بدشگونه کد دانیمی. کندمید ییرخ داده تا به راستی واقعهن یه اکترس مرا 

من است. ینشان بد یکن در بدن من رخ داده و ی اتف راست به لرزش دچارشود. حاالکچپ و در زنان 

و به  شوندمیند. چشمانم تار هست دچار لرزشهمه  -ذهن، بدن، شعور -وجودم یتف، همهکنه تنها 

محروم شده  خداوندشو  حامیه از کنم یبیم یمیتیدهم. جهان را بسان یام را از دست میینایسرعت ب
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 یچ زندگی. هاندشدهلرزند. عضالتم سنگ یم با درماندگیم ی. پاهامادادهف کرا از  ییشنوا یاست. قوه

 ست.یدر آنها ن

د ینکاست؟ حرفم را باور عزیمت کردهه خداوند کد ینکد تا اذعان یازدارین یم تریچه گواه عظ       

ا یلرزد. آیمان میر پاهاین، زیرد. زمکر نخواهند ییق تغید، حقاینکاگر باور ن یز. حتیبرادران عز

ها اچهیها و درهکد؟ بریشنویرد نمیگین سرچشمه میزم یدهیشکه از قلب دردکرا  یآوروهم یغوغا

خداوند و را یز کنندمیرشان ناله ین، همه از تقدیها و زماند. آسمان، هوا، آتش، آبموج برداشته

 اند.را از دست داده فرمانروای خود

 یهاش، خبر از بارانید؟ چند روز پینکنان حاصل یاطم تاد یاز دارین یشتریچه اندازه شواهد ب       

 ده بود.یمان باریپادشاهقلمرو  یی ازهابخش ه درکد یخون رس

مقابل  در حالی که هنوز ساهادواو  ناکوال یهابر گونه کاش یبارهایلمات، جوکن یدن ایبا شن       

شان قادر یرا پاهایستند، زیستند باتوانمی؛ آنها نشان به درد آمدیهاقلبشد.  یستاده بودند جاریبرادرشان ا

 آنها نبود. نگاه داشتنبه 

 

 

 

                                                                                     

 11فصل 

 کریشناراز 

 یبده و من به آن یمرخص ی، "برادر! به من اجازهبدهد. او گفت یجراتبه خود توانست  بهیما       

آنچه رخ داده خواهم  یاز همه یاملکاخبار  و گشتخواهم  خواهم شد و به سرعت باز اکدواراعازم 

، کردمیستاده بر زانوها درخواست اجازه ی، ابهیماه ک یدر حالحتی آورد تا ترس تو برطرف شود." 

 ردند.ک یفیها از هر طرف شروع به افشاندن نور ضعرد و چراغکد غروب یخورش

و  از راه رسیده آرجونا  هکو خبر داد  آمدبه درون شتابان  یاصل یاز ورود یمحافظ هنگامن یدر ا       

گرفتن  یهبازگشته بودند، تشن یه ناگهان به زندگک یی. همه برخاستند گودوشمی یکنزد یسلطنت قصربه 

از  یاز هرگونه اثر ید، خالیه و نومزد، غمآرجونارفتند.  آرجونادار ی، شتابان به داکدوارااز   یخبر

 افتاد. کبه خا راجادارما یند در برابر پاهاکبرادرها نگاه  یه به چهرهکآن  یبه درون آمد و ب یشاد
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ند. او کوجو شتر پرسیاو شد بکنجکافت و یند درکردمید ییه ترسش را تاکرا  ییهانشانه راجادارما       

ا سرش را یزد یقادر نبود برخ آرجوناد. یپرس اکدواراشان در یاز حال و روز دوستان و قوم و خو

 یزده و ببهتو  شدمی یبر آن جار آرجونا یهاکه اشکدند یرا د راجادارما یبرگرداند. برادرها پاها

 ت بر جا ماندند.کحر

 یهاشانه هکند، همچنان کرا بلند  آرجونارد ک یف داد. او سعکمهار ذهنش را از  یهمه راجادارما       

افتاده؟  یافتاده؟ چه اتفاق ید، "برادر! چه اتفاقیشکاد یدر گوشش فر از فرط عذاب دادمیان کاو را ت

ن یانفجارند. ما را از ا یمان در آستانهیهاقلبافتاده ؟ در آن باره به ما بگو.  یها چه اتفاقاداوای یبرا

 ن."کسخت خالص  یهدلهر

هرچند، به  راجادارماند. ک یلمات را هجک یا حتیزد یست برختوانمیاو نپاسخ نداد.  آرجونااما        

ه از آنها نام ک یدر حال کردمیها پرسش اداوایت بر او ادامه داد، از حال و روز سؤاالختن یفرو ر

نشان نداد. او  ینشکدانه واین رگبار  ناامیبه ا یحت آرجوناد. یپرسیجداگانه م یکهر  یو درباره بردمی

 رد.کبرادرش نگاه ن ی. او صورتش را باال نگرفت و به چهرهنداشت یالعملسکچ عیه

چه  تاتو را فرستاده  واسودوا، یید بگوین را بایا ولی، ییزها را به ما بگویچ یست باقین یازی"ن       

 آرجونا رد.کمیتمنا  راجادارما  "!ن را به ما بگویا ؟ستیما چ یام او براغیپ ؟ییز را به ما بگویچ

رون یبه ب ینیل پرطنیآن را گرفته بود چون س ینون جلوکه تاک ی. اندوهتاب بیاوردن یش از اینتوانست ب

گر یم، دیم او را نگه داریم. نتوانستایشدهم یتی، ما آهم. یرا ندار ]کریشنا[ واسودواگر یرد. "ما دکفوران 

 ن افتاد.یزم نان برکهق ن را گفت و با صورت، هقیم"، او ایندار یشانس

 

ند شدمی یه به سالن منتهکرا  ییهادرب یافت و همهیموجود را در یهات و احتمالیموقع ساهادوا       

 ن رنج پرداخت.کیتس یبست، او به تالش برا
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ن یچن ی، سرنوشت، چطور توانستآه! یریم، چه تقدین را بشنویم تا ایس ما زنده ماند"افسوس، پ       

ن گونه رها یها را اپانداواند. "خداوندا، چرا کردمی ی؟" برادرها با هم زارینکن رفتارظالمانه با جها

 یاندوختن گناه در ط یهجین نتیم، این خبر را بشنویم تا ای؟ ما زنده ماندی؟ چرا به ما نارو زدیردک

در  یکهر  و پرداختندها و بیان اظهاراتی از این دست میبه طرح پرسشار است"، آنها یبس یهانسل

 .بود آکندهبار غم یوتکاز س تاالرخود غوطه ور بودند.  یدی، در نااماندوه خود

ه چشمانش را کرا  ییهاکه اشکه شجاعانه با موضوع روبرو شد. همچنان کبود  راجادارما نخست       

 1نیوالد یتا از وضعیقرارداد. "آ پرسشمورد  کیرا با لحن سوزنا آرجونا ،کردمی کرده بودند پاک پر

 ییدر اندوه جدا حتماآنها به ما بگو. آنها  ی؟ دربارهیدار یها خبراداوایگر یو از د 2یاشوداو  نانداو از 

م؟ ییم بگویتوانمیم، از آنها چه یاافتاده فرو درماندگی ین به ژرفایما چن یند. وقتااز خداوند از پا در آمده

نار هم نگه کند بدن و نَفَس را در توانمیته باشند. چگونه فرو رف کیرقابل دریغ یدیمود در نیآنها با

ر غرق شده باشند."  یناپذلیتس ید در اندوهیبا اکدواراشهر  یم؟ همهینام ببراشخاص از دارند؟ چرا 

دن ی. با دکردمیهق ، با اندوه هقدکشیمی ریتصو به خود در برابرها را ه آن صحنهکهمچنان  راجادارما

تر از ما هستند. ما از همه اقبالبه مراتب خوش اکدواراگفت، "برادر! مردم  آرجونات، یضعن ویاو در ا

ن جهان را تاب یاز ا واسودوامت یخبر عز یهه ضربکم یهست یدلم. ما تنها موجودات سختیتربداقبال

 ردند."ک کمت او برسد جهان را تریه خبر عزکش از آن یپ یحت یم. باقیاآورده

است؟  یبتین چه مصی؟ ایویگمیه کست ین چیا! ایخدا آه، خدای من، "زد بانگ راجادارمانجا یادر        

آورده  یورش یه اقوام بربر وحشک نیا اید؟ یشکام خود کرا به  اکدواراا باال آمد و یا دریفهمم. آیچ نمیه

ات ی. به حدسهپیش آمدچه  ، به ما بگوآرجونا  ردند؟ک هالکت را یو شهر را تصرف نموده و جمع

را نگاه  آرجونادست  راجادارماان بده."  یپا ندشکمیر یتصوبه  کوحشتنا یهاه صحنهکآور ما خوف

 او را به سمت باال برگرداند. یش، چهرهیهاپرسشپاسخ واداشتن او به دادن  یوشش براکداشت و در 

ارتش خود را به آن شهر  یمرانکه حد، نیرا بلع اکدواران شد و یا سهمگیگفت، "نه، نه در آرجونا       

و  یریرد و درگکها رشد اداوایخود  در میانوار وانهیانه و دیوحشای ه، به گونتباهیو  بدیرد. کت یهدا

 راجادارما خودشان به قتل رساندند."  یهاحگر را با سالیدیکه کخت یان آنها چنان برانگینفرت را در م

ر را واداشته خود ی، جوان و پاداوایل و تبار یه اکوجود داشته باشد  یغالب یروید نی، باآرجونا " د،یپرس

ست؟" و منتظر ماند یطور ن نی، ادهدرخ نمیعلت  یب یچ معلولینند. هک یقربان یشتار جمعکن یرا در ا

 ده بود بشنود.یشتار انجامکه واقعا به کات آنچه را یتا جزئ

                                                 
 م -. واسودواو  دواکییعنی  کریشنااشاره به والدین اصلی  1 

 م-. کریشنا، والدین ناتنی  یاشوداناندا و  2 
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ع یت وقایره شود و آنگاه رواید چیجوش یه در درونش مک یرد تا بر اندوهکدرنگ  کیاند آرجونا       

 یه حتکبردم  یز گوش سپردند. "آن روز پیانگآمدند و به داستان غم پیشگر ی. سه برادر دکردرا آغاز 

ن باره یدر ا امالکبدهد.  ید روتوانمیرده باشد نکآن را اراده  واسودواه کآن  بی ،هن حادثیتریجزئ

را به  یبازشبمهیخ یهاکه عروسک ییهارشته یاست، نگهدارنده 1یادهارسوترمتقاعد شدم. او 

ن تماشاگران جا ینند، اما او خود را بک یشان را بازیهانقش داردمیو آنها را وا  آورندمیت در کحر

و ن ایاز فرامای هند ذرتوانمیها نتیخبر است. شخصیا نقش بیا قصه یاز نقشه  کندمیو وانمود  دهدمی

ع یر و وقای. احساسات  متغکندمین ییرده و تعکت یرا هدا یاو هر جنبش و رفتار یمنحرف شوند، اراده

هستند اثر  یه شاهد بازک یسانک یهاقلببر  ،شودمیت یآنها روا یلهیش به وسیه نماکصحنه  یرو

 .کنندمیجاد نیا یسوترادهاردر قلب  یند اما آنها تالطمگذارمی

 یلمات و رفتارهاکند و او کد بید و آن شخص چه باید بگوین شخص چه بایه اک گیردمیم یاو تصم       

راث برده شده توسط هر شخص از یانجام شده و به م یهاارماکامد  ی. و پکندمیآنها القا  بهمتناسب را 

 ه قوم وکها اداوای. کنندمین سرنوشت اضافه یشان را به اهیسهم ی خودبه نوبهز یگذشته ن یهایزندگ

 ید سرشار از سرسپردگدانیمیه خوب کو همان طور یمعنو ییهاتیخود ما هستند، شخص یهاشیخو

توسط آنها به  یگناه شوم یروز شایدا یرده بود کنثار آنها  ینینفر یسیقد ید روزیبه خداوند بودند. شا

رمنتظره را در یغ ین تراژدی، ایناگهان ین آشفتگیا توانمی چگونهرا اگرنه یده بود . . . زیانجام رس

 ؟ ادح دیخ آنها توضیتار

با تجمل و  یاجناانجام دادند،  شتراکپرابهاسادر  یوهک( باشیاجنا) یقربانآداب آنها هفت روز تمام،        

، در حضور شخص یقیحق ییداو  وه که، با شیاختتام یهایشکشیجشن گرفته شد. پای هسابقیب کسب

 یهارا در آب یفاتیتشر یشستشو ،ونینندگان و روحانکتکشرسپس  ند.خته شدیردر آتش مقدس  کریشنا

ها اداواین یوآن را ب ردندکافت یدر یاجنا یهاشکشیسهم خود را از پ هابرهمنمقدس انجام دادند؛ آنگاه 

 د.یان رسیامل به پاک یت و شادیاز آرامش، رضا ییز در فضایع نمودند. همه چیز توزین

مجلل در  یصرف غذا یها برااداوایشدند. پس از آن،  ییرایبا غذا پذ هابرهمنظهر  یکنزد       

ای هش از اندازیها شراب باداوای یافت، از بخت بد، برخیض یگرفتند. در ط یجا یصفوف طوالن

  ند.گرفتمیشان اشتباه شان خود را با دشمنانیه قوم و خوکف دادند کرا از  نفسدند و چنان تسلط بر ینوش

بوده باشد  ید طرح الهیبا آن. یافتشدت  یسخت یهانیه به جنگ وحشکی درگرفت نزاعدر میان آنها 

، آه. کندمیشتار نکنش را یو فاسد باشد، با دستان خود، فرزندان و والد یوحش یرا هر اندازه هم مردیز

را، برادر برادر را به  شت، پدر پسرکآن آمد، پسر پدر را  پیه از ک ایدرگیری گسترده! در کچه هولنا

                                                 
 م-پردازد. گردان. کسی که در نمایش خیمه شب بازی به هدایت و حرکت دادن عروسک ها میروسکع 1 
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ه ک ییشت تا جاکور ک یوار از نفرتوانهید یگساریم یکقتل رساند، داماد پدرزن و پدرزن داماد را در 

ه از درد که داد، سرش را کیوار تیبه د چیزی بگوید.ن یش از اینتوانست ب آرجونانماند!  یزنده باق یسک

 ستش گرفت.ف دو دکن یو اندوه در حال انفجار بود با فشار ب

 

 و گذاشت آرجونا. او دستش را بر پشت دادمیرت گوش یت او با اندوه و حیبه روا راجادارما       

بر زبانت هیچگاه ه کاز آنجا  . ولیستا یرقابل باوری؟ داستان غگوییمیه تو کست ین چیگفت، "ا

 تغییرن یچن یمتوانمی چگونهمان داشته باشم، اگرنه یآن ا یبه درست ناچارم شوددروغی جاری نمی

ن یگر، چنید یچ جای؟ من هرگز در هنیمک را تصور ییآساعام برقن قتلیچن ت ویشخص یناگهان

از  یزانین میمترکام. به عالوه آنها به دهیاست ند اداوایتبار  ل ویا یه مشخصهکرا ای هت دو طرفیمیصم

 هایحادترین موقعیتدر  ی. آنها حتدکننمینعدول ن شده یآنها مع یبرا کریشنا  ه توسطک یریمس

توجه به  ی، بکریشنادر حضور خود  ین مردمیه چنکن ید. اونشمیمنحرف ن ور شدن خشم، از آنشعله

ن سلسله یب است، چنیقتا عجیگر را به حد مرگ زده باشند حقیدیکرفتار درست،  یارهایمع یهمه

 .باشد یکان جهان نزدیه پاک دهندرخ می یتنها هنگام یعیوقا

بخواهد که از آنها  ازند و کرا متوقف  نزاعست توانمین کریشنا یعنی! آرجوناارخوب، ی"بس       

شان پس یهاند و آنها را به محلکبرقرار  آشتین دو طرف یه بکد یوشکا او یدست بردارند؟ آ جنگیدن

ن یه او اکن یاست؟ ینطور نیجنگ و صلح است، ا یهان متخصص در هنریتربزرگ کریشنابفرستد؟ 

 ."داردمیرت وا یشتر به حیب ینابود کن داستان وحشتنایرد مرا از اکرا متوقف ن یتراژد
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اش قرار داده و دستش را بر ردهکه سرش را بر مشت گره کدر اندوه گم بود؛ همچنان  راجادارما       

 یسع آرجوناد. یچکیو مش فریهاوسته از گونهیه پکپر بود  کزانو گذاشته بود، چشمانش چنان از اش

ن وجود یبا ا ولی یآگاه کریشنا! تو از عظمت و لطف ماهاراجاد، "یبگو یزیآمنکیلمات تسکرد ک

رد، من کا چنان یرد کن یا او چنیه آکن  باره یدر ا یپروریم ]در ذهن[ ییدهایتردو  یپرسیم یتسؤاال

ها کوراواا ما و یل و تبار خودمان است . آیا ریها همانند تقداداوایر یم؟ تقدیم بگوتوانمیدر جواب چه 

ان یدر م 1اماسونداریشرخواه بودند و همان یه خکم یداشت یشاوندانیم؟ ما در هر دو طرف خویبرادر نبود

ن جنگ اتفاق یه اکم ینیم ببیتوانمیا نیم. آیتن بده شتراکوروکبه نبرد  میر شدیناگزن وجود یما بود، اما با ا

دان نبرد مردند در یه در مک ییصد هزار[ جنگجویک: یرده بود؟ چهل الخ ]هندکاو اراده فتاده بود اگر ین

ن یشتار بر اکن همه یم پس از ایستخوامیا ما اصال یست؟ آینطور نیند، اشدمیشته نکآن صورت 

ز د اتوانمیس نکچ یفتد. هیح او اتفاق بید بدون دستور صرتوانمین یزیم؟ هرگز چینک ینامرکن حیسرزم

 د.یفرمان او عمل نما ا خالفیند کگذر او   یاراده

ه ک، کنندمیاجرا  ه او به آنها اختصاص دادهکرا  ینقش یکهر بر آن ه کاست ای هن جهان صحنیا       

 ین او را بید فرامیبا یکو هر  رودمیراه  خرامان او داده شده ه توسطک یدر مدت زمان یکبر آن هر 

م، اما یار را خودمان انجام داده اکا آن ین یه اکم یشیندین است با غرور بکما مم ند.کاست اطاعت کم و ک

 هد."خوامیه او ک افتدمیاتفاق  گونهز همان یه همه چکن است یقت ایحق

 یهازهی! انگآرجونا" :دیشیبلند اند یبه صدا راجادارماجه گرفت، ین نتیچن آرجوناه ک یهنگام       

های راهو از  یپلماسیم تا با دیردکمان را م سعیشاند. ما تماک بهاراتاماهاما را به جنگ  یاریبس

 یهایها و ناراحتم. ما اهانتیریبود پس بگ نمایه حق قانونکآنچه را  ت وی، موقعی، پادشاهآمیزمسالمت

ق لطف یم. از طریها در جنگل سرگردان شویدیم مانند تبعیشد ناچارم. یردکتحمل  با شکیباییرا  یادیز

ردند ما ک یم. آنها سعیخته شده بود جان سالم به در بردیمان رشتنک یبرا هکها ار نقشهی، از چه بسیاله

حساب  یردند. آنها با بدرفتارکزده ما را در حضور همه شرم یهکنند. آنها ملکرا آتش بزنند و مسموم 

 ستند.کما را ش یهاقلبای هشد

 ولیطره، و زنان. یوجود ندارد: ثروت، س یینهاجنگ  یل برایز سه دلچ جا جین وجود در هیبا ا       

با هم  کمهل یه در نبردکن یا ین دست، برایاز ا یلیچ دلیر. آنها هیها را در نظر بگاداوایمثال 

 ن سانحه بود. یا یل غالب برایسرنوشت، تنها دل ییه گوک رسدمیرشوند نداشتند. به نظر یدرگ

 یا طال نداشتند. و زنان آنها؟ آنها الگوهایغله  کمبودچ یند. آنها هزدمیغلت  یراوانها در فاداوای       

شان عدول ا دستورات شوهرانیها بودند. آنها هرگز از خواسته یمان و سرسپردگی، ایارکدرست

                                                 
 م-. کریشناهای از القاب و نام شیاماسوندار 1 
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پس اورند. یبه همراه ب یاهانت و ناراحت شانهمسران یبرا ییچ جایستند از هتوانمیند. آنها نکردمین

 ن آنها سر برآورد؟"یخانمان برانداز در ب یریتفرقه و درگچنین به یکباره چگونه 

 ییداد نهایه به روکرا  ییم، روندهابینیمیرا  یرونیات بیزم! ما جزئیپاسخ داد: "برادرعز آرجونا       

ما آورد.  اررات را به بین تاثین مجموعه عوامل، ایه اکم کنیمی داوریمان و از جهل شوندمیمنجر 

ت، ایم. اما جزئیزن یم حدس مکنیمیدادها برداشت یه از روکجانات و احساسات را از آنچه یسرشت ه

او  یدر دستان او هستند، در خدمت اراده "ییهاهرما" ،یجانات و احساسات، همه به سادگیدادها، هیرو

را  یو جنگ دهدمیاستفاده قرار طرح خود مورد  ی، او آنها را برارسدبلحظه فرا  یند. وقتیو هدف او

آخر  یو در پرده آیدمیتجسم زمان است. او به عنوان ارباب زمان  . اوآوردمیش یپرده که اراده ک

 ی آنهاهر دو ی. او براآوردمیش یز پیش آورد، مرگ را نیه تولد را پک. آن کندمیش را تمام ینقشه، نما

 یبوده؟ پس چرا در جستجو یم چرا تولدیه بدانکم یآن هست یایجوا ما ی. آکندمیدا یپ یلیاندازه دل یکبه 

علت بودن،  یست. در جستجویافکن یرخ داده، هم مرگ؟ دهدمیم مرگ چرا رخ یه بدانکم یآن باش

 ست.یاهودهیب یگذرانوقت

مرگ موجودات  یو از موجودات برا کندمینش موجودات استفاده یآفر یاو از موجودات برا       

. دهدمیا مرگ رخ نیدر تولد  یتریز جدیچ چیرند، هیمیها م، بدنشوندمیها متولد . بدنکندمیاده استف

ا از شهامت ی کنیمد ید تردیداده شده است. پس چرا با آموزشبه ما  1واسودوا یلهین اغلب به وسیا

 م؟یه او مشتاق بود به ما ببخشد منحرف شوک استواری

. کشدمیه ما را کباشد  ید شخصیه باعث تولد ما شده باکه او کست، یمنصفانه ن نیه اک ییبگو شاید       

دادها یان روین بر جریند و اکسب کگناه  ه ثواب وکدارد  یتیز ظرفیمرگ، انسان ن تولد و یدر فاصله

 .کندمی یفوتبال باز ،ین حدود، خداوند، با تولد و مرگ و زندگیان اید. در مگذارمیاثر  یقدر

مان یا یرویان است. نیات در جریح یآنها رودخانه میانه کهستند  بلندتولد و مرگ دو پرتگاه        

مان را یرو و ایه آن نک ییآنها یو برا شودمیه بر آن گسل زده کاست  ی( پلیتکشا آتما) خودشناسانه

ند به ساحل توانمیشان، منا یبه عنوان حام یتکشا آتما  باآنها ندارند.  یتیها اهماند طوفانپرورش داده

مه یش خینها جز نمایا یه، پادشاها! همهآخطرات رو در رو شوند.  یگر برسند و با شجاعت با همهید

روز، ید یهاکوراواامروز، مانند  یهااداوایستند. یارگردان نک-آن ارباب یلهیبه وس یمیعظ یشب باز

 ندارد. سودی یکچ یاز خود ندارند، سرزنش ه یتیموجود

او  یند بدون اشارهتوانمی -ن، آب، آتش، هوا و اتریزم -ب از پنج عنصر، ک، مرین بدن مادیا ایآ       

و متولد شود  یگریق فرد دیاز طر یفردشود  سببه کاوست  ین سرگرمینند؟ نه. اکا رفتار یت کحر

                                                 
 م-.  کریشناهای از نام واسودوا 1 
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د، گذارمیه تخم کا قت مار ریحق یتوانمیرد. اگرنه چطور یبم یگریفرد د دستبه  یفردموجب شود تا 

متولد  گونه نیه اکرا  یانکودکجوان سر از تخم درآورند و سپس همان  یتا مارها کندمیآنها را گرم 

ده یشان رساصطالح، اجل ه بهکرا  یین آنها او فقط آنهایب از ی؟ حتیح دهیتوض خوردمی اندشده

ه عمرشان به سر ک یهنگام کنندمی یدگها زنه در آبک یهاییتوله مارها را. ماه کتکخورد، نه تیم

و  شوندمیها خورده بزرگ یلهیبه وس کوچک یهایماه هکا آن ی .شوندمی در تورها گرفتار رسدمی

ن قانون اوست. مار ی. اشوندمیده یبلع یتربزرگ یحت یهایماه یلهیخود، به وس یهآنها به نوب

ل آن مداخله ید در دالتوانمی یسکاوست. چه  ین بازیا .خوردیخورد، طاووس مار را میقورباغه را م

 ".است 1الگوپاباالن یم ایتصم دهدمیه رخ ک یهر اتفاق" ن است:یقت ایند؟ حقک

 ،ینگران بودن از بابت آن ناتواناکنون . میاز فهم آن ناتوانم. ما ینیستاو  یراز بازقادر به فهم ما        

 ی، طورشدغذا همرد، با ما ک، با ما معاشرت همراه شد، با ما یبشر دلربایبا آن فرم او ندارد.  یسود

ه ک هاییمصیبتما بود و ما را از آن همه  یرخواه ما، دوست و مربیشاوند و خیخو ییه گوکرد ک رفتار

ه کرا  ین مسائلیخود را بر ما باراند و دشوارتر ید. او مهر الهیند نجات بخشکردمیمان ید به نابودیتهد

ه او به ک ین مدتیرد. در تمام اکحل ای هالعاده سادفوق یهاآنها دشوار بود به روش یبرا ین راه حلافتی

م یردکوشش نکم؛ یه لطف او را داشتکم ین غرور سرمست بودیز بود، ما با ایما عز یو برا یکما نزد

 یایما از او صرفا جوم. یور شول لطف او غوطهیسقا در یه عمکم، ینکز یمتعال لبر یآن شاد ازخود را 

مان را یهاقلبم با آن یستتوانمیه کرا  یمیم؛ ما گنج عظیبود یر روحانیو منافع غ یظاهر یروزیپ

 م.یردکن رکتفاو  یقیت حقیم. ما هرگز بر هویده گرفتیم نادینکزراعت 

م. او ی( او بوداپانچاپران) یاتیح یرویما پنج نفر، پنج ن ییگوه کرد کمی پاسداریاز ما چنان او        

ما به انجام  یو آن را برا آمدمیش یپ، کوچکها، هرچند تیمسئول یما در همه یما و رهبر یاری یبرا

ن دوست و یم دوباره چنیتوانمیهرگز ن ولیم، یبارها زاده شوشاید م؟ یرساند. برادر! چه بگویم

ه ک یام، عشقردهکافت یمادر در کیتر از عشق یار قویبس یم. من از او عشقیبه دست آور یشاوندیخو

 ند.کد عطا توانمین یچ مادریه

ها را چون بار پانداوا ی، بارهایرهاندن  ما از دردسر و نگران یها، او برامناسبت ی ازاریدر بس       

رساند. یم ییت نهاید و آنها را به موفقیشیاندیم یریقه تدابیچند دق درد. او همواره یشکیخود بر دوش م

 م. یان جهان تا به امروز زندهیها در اپانداواه ما کموهبت  لطف اوست از ن یا

                                                 
 م-و به معنی گاوچران کوچک است.  کریشنااز القاب  باالگوپاال 1 



31 

 

از ای هست، جز قطریها جارن رگیه در اک یهر قطره خون م؟ینکن همه را جدا مطرح یچرا ا       

از ای هاز عشق او، هر استخوان و غضروف جز قطعای هچه به جز تودیست. هر ماهیباران لطف او ن

ار را کن یمن ا"که م یدیبال یبه خود م وم یزدمیپرسه ن راز، ما با غرور یست. ناتوان از فهم ایمهر او ن

جنس از  ییهاکیسهاو جز  یه ما بکار شده کبر ما آش دم". حاالیرس پیروزی فالنانجام دادم"، و "من به 

 م.یستیپوست ن

ز و یم بر همه چکه قادر مطلق  حاک برندمیاد یاست. آنها از  شبیه به هم هاانسان یر همهیالبته تقد       

 خود آنهاه ک کنندمی؛ تصور کندمی یبا آنها باز یمه شب بازیخ یهاکز، مانند عروسیآگاه از همه چ

ما  یورند. وقتغوطه یقت اساسیهستند؛ آنها مانند من، در جهل از حق یقیبرندگان حقدهندگان و لذتانجام

ن یاز ا یآگاه یه براک یم، از مردم عادیدار ین وضعیم چنیهست یآورنام یه قهرمانان و جنگجوهاک

 م؟ییم بگویتوانمیندارند چه  یچ شانسیه معرفت

ن گفت یچن آرجونام" است. ی"شاهد مستق ،ه من در راه داشتمک ایآزار دهنده ی، تجربهامرن یا یبرا       

بان یاز پشت ییداقادر نبود جرا او یرد، زکه کیاشت ته در پشت او قرار دک یایو به عقب افتاد و بر صندل

 اورد.یتاب ب ،را کریشنا  عمر خود، یههم یو راهنما

 

 

 

 

                                                                                     

 11فصل 

 هاپانداوااندوه 

 یالیدها، عشق و همها، لطفیگریاریرهنمودها،  یآورادیبود، با  رکه غرقه در تفک راجادارما       

؟ چه ی! تو چه گفتآرجوناد، " یرده بودند ناگهان سرش را باال گرفت و پرسکافت یدر کریشناه از ک

د به یپرسین را میه اک یز!"، و در حالیامل به ما بگو برادر عزکش آمد؟ یت پیدر راه برا یایگرفتار

 قدرت یهمه !رد و گفت، "برادرکبه صورت برادرش نگاه  آرجونا. اال گرفتب را آرجونا  یچانه یآرام

ار ک، ناتوان از انجام هر ینون فاقد هر قدرتکاند. من هم ارفته او با کریشناهنگام رفتن من  هایمهارتو 

 جانم.یقت بین، در حقیترفیتر از ضعفی، ضعیبزرگ
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 ه هنگامکبود، اقبال آن را نداشت  اکدواراند آن لحظه در بدبخت، هرچ کن مردین. اکبرادر، گوش        

ه آن کانجام نداده بودم  یکاعمال ن یافک یاو باشد. من به اندازه همراهبه منزلگاهش  واسودوا عزیمت

ران ارابه پس از رفتن او،. کنم دیدارمتش یش از عزیمان پیپدر الهبا اقبال را به دست آورم! نتوانستم 

غام او با  یمن داده بود به من داد. در آن پ یش براایه او هنگام رهسپارکرا  یغامی، پاکودارخداوند، 

 ن نوشته بود."یچن شدست خود

رون یراهنش بیپ یهاهیاز ال شمردمیزتر یعز یاز زندگ یه حتکرا ای ه، او نامکلمات نیبا گفتن ا       

داد  راجادارما های دستشته شده بود. او آن را به بود و به دست خود او نو کریشنا را نامه ازیآورد، ز

از  زیلبره کفشرد  هایشرا بر چشم نامه رد. اوکافت یاق آن را دریو اشت یآمادگار، با یه با احترام بسک

 هوده بود.یب ولیببرد  ینوشته پ یبه محتوا کاش یهان پردیرد از مک ی. سعندبود کاش

 

ن یمال بدون اعتراض انجام بده. اک ن فرمان من است؛ آن را تمام وی! اناآرجون آغاز شد، "ینامه چن       

ر موضوع یبا عبارات ز کریشناح، ین دستور صرین." پس از اکت اجرا یت را با شهامت و جدیمامور

ن با جسم در یش از ایام. من بآن آمده بودم به انجام رسانده یه براکرا  یتیرا شرح داده بود: "من مامور

به درون  اکدواراهفت روز از امروز،  یه. به فاصلمت هستمیمن در حال عزهان نخواهم بود. ن جیا

ن تو ید. بنابرایداشتم خواهد بلع اقامته من در آن کای هز را، جز خانیا همه چیا فرو خواهد رفت؛ دریدر

رها و سالخوردگان به یان و نوزادان و پکودکمانند به همراه یه زنده مکرا  یگر زنانیها و دهکد ملیبا
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را  اداوای خاندان  گر بازماندگانیت زنان و دیمسئول یه. من در حال رفتنم، همیببر پراستاایندراشهر 

ب امورات ین؛ ترتکاز آنها مراقبت  یخودت هست یه مراقب زندگک م. همان طورگذارمیتو  دستاندر 

در  الگوپا  سدینوین میچن، "گفتمیان  نامه یپا ن."کحفظ  بده و آنها را از خطر پراستاایندراآنها را در 

 مت به منزلگاهش."یعز

شدت به  ساهادواو  ناکوال، آرجونا، بهیماه کان رساند. او متوجه شد یخواندن را به پا راجادارما       

ن گفت، "برادر! م آرجوناسنگ چمباتمه زده بودند. گر، مانند تختهیز دیو غافل از هر چ ختندیریم کاش

ن مصمم شدم خود را در ینم و بنابراه بمامان زندانیبدون حضور خداوند در مای هگر لحظیل نداشتم دیم

 ولیرم. یافم و بمکمان بشکن یم گرفتم سرم را با اینم؛ تصمکرا ببلعد غرق  اکدواراه قرار بود ک ییایدر

ن گره ین زمیمرا به ا کندمیر را مقد یه امورات هستکرد؛ فرمان او کر از توقف ین فرمان مرا ناگزیا

 . پذیرفتمید به سرعت انجام یز باینم، همه چک یزیربرنامه یچ اقدامیه یه براکنداشتم  یزد. فرصت

فراوان  دلواپسی؛ آنگاه با رساندمانجام به  متون مقدسفات مرگ را مطابق با ین تشرین آخریبنابرا       

از  خروجبرای را ببلعد، آنها را  اکدوارا  ایسالخوردگان، در ان وکودکزنان،  یهیش از تخلیه مبادا پک

ما  ش گرفتم.یرا در پ پراستاایندرافرمان داده بود راه  کریشناه کبه شتاب واداشتم و همان گونه شهر 

ن یسنگ کریشنابت یاز غ ی کهیهاقلب بام. یآن نداشت کبه تر یه رغبتک یم در حالیردک کرا تر اکدوارا

و به  یاله فرماناز  پیروی الزامم، اما تنها یان( برسپنجاب) پانچاناندا یبه مرزهاخود را م یتبودند توانس

 .درانمیش یه مرا به پکود آن دستور ب بر طبقدوش گرفتن بار آن مردم 

 یروقت از رودیآن ساعت د ه درکم ینیافتجرات  ،آفتاب در حال غروب بود ها کهروز ی ازیک"       

م. یم گرفتم شب را در ساحل آن رودخانه چادر بزنیم. تصمینک ما بود گذر یشرویمانع په کزده انیطغ

 ها ازهکم؛ ملینگه داشت یم و آنها را در محل امنیردکها را جمع زن یهبا ارزش هم یایجواهرات و اش

 باد را ه خوک ینده شدند. من در حالکاستراحت در اطراف پرا یاران براکآمدند و خدمت فرود هاجاوهک

ن حال یشدم. در ا یکبه رودخانه نزد یآداب عصرگاه ی، براراندمپیش می کریشنااز  ییاندوه جدا

 یکیرا از تار یوحش یجنگ بربرها یادهایفر یان را در بر گرفت و به زودکرگون میق یکیتار

ه با چماق، کافتم ین جنگل را کسا یهانیاز چادرنش یره شدم و گروهیشب خ یاهیس بهم. یدیاطراف شن

و شروع به  دست گذاشتند یمتیاء قیند. آنها بر جواهرات و اششدمیور ما حملهسمت زه و خنجر به یسرن

 ردند.کآنها  یها و بستن دست و پاشاندن زنک

 پرهچرا مثل شب" ،به آنها گفتم ردم.کشوم  یامدهاید به پیو آنها را تهد کشیدماد ی"من بر سرشان فر       

به  "؟دیرویمرگ م پیشوازبه  ،رم طعمهکبه شوق  یماه مانندچرا " ،دمیپرس  "د؟یپر یتش مآ میانبه 

. دشناسیمیمرا ن به گمانمد. یمرگ نرو مالقاتبه  کسب غنیمت یهوده برایدر تالش ب" ،آنها هشدار دادم
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را از پا  ارناکو  مابهیش، دروناروزمندان سه جهان، یه پک، آرجونا، پاندوپنجه، فرزند یماندار قوکا از یآ

مان، کن یا یکشل یکنون با کا"ردم، کاعالم  " به ایشاند؟یادهینشن یزیچست داد کدرآورد و ش

ه ک از آن شیپ دیزیبگررد. کمرگ خواهم  اریدشما را رهسپار  یدار و دسته یه، هممانندمی بی1وایگاند

 ."دیده خوراکنه را مان گرسکن یتان ایهاگرنه با جاناد، یبرو ینابود شوازیپبه 

شان رحمانهیب یشان ادامه دادند؛ حملهعیشن هایرفتاربه  ترس و واهمهن وجود آنها بدون ی"با ا       

نند. من خود را کمن حمله  به یحت به خود جرات دادندو ما هجوم آوردند  ی؛ آنها به چادرهاننشست فرو

 ولینم. ک آنها را از صحنه محو یردم تا همهکماده را آ یاله یرهایباش نگه داشتم و تت آمادهیدر وضع

ان را از یکه پک یمقدس یهاو ردح دهم چگونه و چرا! از یم توضتوانمیرخ داد؛ ن یبیز عجیافسوس، چ

اد یاورم! روند  خواندن و رد و باطل ساختن آنها را از یرا نتوانستم به خاطر ب یکی ی، حتکنندمیرو پر ین

 .ه بودمددرمانبرده بودم. من 

دند و یشکد با خوگران را ید اران وکها، خدمتهکدزدان، مل یهادسته ،ن چشمانمی"در برابر هم       

! نجاتمان بده؛ به دادمان آرجونا! آرجونا"ند زدمیاد یدند، اسم مرا فریشکیغ میج یاز ناراحت بردند. آنها

رها ها ن راهزنیا در دست؟ ما را یاستهما ب یادهای؟ چرا گوشت را به فریشنویمان را نمیبرس؛ صدا

غرق ا یدر در اکدوارازمان ی، مانند شهر عزیم داشتخواه یریتقد چنینه کم یدانستمی؟ اگر کنیمی

ند و در همه زدمیغ یم. آنها جدیدمیدم؛ همه را یشنیم کوحشتنا ین همه را در عذابیم."  من ایشدمی

ده شده و یشکش یهاه دندانک یریوردگان و ناتوانان. مانند شان و سالخکودکختند، زنان، یگریجهت م

. با نداشتممانم را ک توان کشیدن. ب برسانمیها آسشرفیآن ب به ستمتوانمین، ده شده باشدیش چیهاناخن

د. قلبم در عذاب یشکرها ته یت یموجود یزود حت یلیشدم. خ وره در قبضه داشتم به آنها حملهک ییرهایت

 یهمهام. مردهگویی ه کم کردمیم. حس کردمیخودم احساس تنفر  یسوخت. از بزدلیو شرم م

گفته  کترمرا  واسودوارها، پس از رفتن یت یهافتی کتبرّ ناپذیر" "پایان ن. مخزندبودهوده یم بیهاوششک

 .بود

بر  یره روزین تینجا رفت، با او رفته بود. اگر نه چگونه ایاز ا کریشنا یرو و مهارت من وقتی"ن       

 یکه به مراقبت من سپرده شده بودند باشم؟ از ک یانکودکزنان و ییربان آدمیه شاهد ناتوان اکسرم آمد 

م. مانند باد شدمینجه کنش شیبه انجام نرساندن فرام رنجگر با ید سویو از   کریشنااز  ییبا جدا سو

ه در ک ییآنها ،هاهکرد. و ملکورتر شعله بت، آتش اندوه قلبم راین مصیوزد، ایه بر آتش مک یدیشد

 یخوهارشان در دستان آن درندهیبر تقد یند! وقتکردمی یطال در اوج ناز و نعمت زندگ یقصرها

                                                 
 م- است. آرجوناگاندیوا نام کمان  1 
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ن در گذشته از خطر یا یا برای! آکریشنا آهخداوندا!  آه. شودمیستر بدل کقلبم به خا کنممیتامل  یوحش

 ؟" ینکل یرا بر ما تحم کن مجازات هولنایتا ا ینجاتمان داد

 مت خداوندیعز

 

ه اتاق از ک یوفت، طورکیوار میبر د یدیست وسرش را از ناامیگریبلند م یبه صدا آرجونا       

. از چشمان شدمیآب  ین صخره در همدردیتردند. سختیلرزیم یدیز بود؛ همه از فرط ناامیغصه لبر

. ه خوردیک ،ستیگرین میه چنکد یاو را د یوقت جارادارمابود.  یداغ جار کاش یبارهایجو بهیما

به خود  یاز مدت پس بهیمان بدهد. کیرد تا او را تسکمت با او صحبت یاو رفت و با محبت و مال یکنزد

ن. به جنگل کهم زنده باشم. مرا مرخص خوامیندیگر برادر! افتاد و گفت، " راجادارما یآمد؛ او به پا

ن جهان بدون ید. ایبر لبانم خود را فدا خواهم ساخت و به خانه خواهم رس کریشناخواهم رفت و با نام 

 رد.ک که در دستش بود پاکای هداغ را با پارچ یهاکجهنم است."  او اشم یبرا کریشنا

جان نشو. ین، دچار هکخودت را آرام شد و گفت، " یکنزد بهیمات بود به کنون ساکه تاک ساهادوا       

ند به کن ما صلح برقرار یبود تا ب آمدهه ک ی، هنگامیآن روز در مجلس علن ناکریشه کرا  یپاسخ

 ".اوریب یادداد به  دهریتاراشترا
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 12فصل 

 کالیطلوع عصر 

گران یو د دوساسانا، دوریودهانا یاز سو راشترادهریتادر دربار  کریشنا یگفت، "وقت ساهادوا       

رده و کها دخالت پانداواها و کوراوا خانوادگید در مشاجرات یه چرا او باکگرفت  قرار پرسشمورد 

از  یتریکها به او اقوام نزدپانداواه ک ییگر مورد لطف قراردهد، گویش از طرف دیطرف را ب یک

د. آن صحنه را در یاوریادتان بینون به کآن پاسخ را هم ا داد؟ ی، خداوند چه پاسخهستندها کوراوا

چه " ،دغری ریتوله ش یکمانند  رفتمین ییزنان باال و پاه قدمک در حالید: ینک ریبرابرچشمانتان تصو

باشند.  یک سطحند در توانمیها؟ نه، آنها هرگز نپانداواه کند یکها همان قدر به من نزدکوراواد؟ یگفت

ن بدن  من، یا یخواهم گفت: برا دهدمیوند یها پپانداواه مرا به ک یایشاوندیشما از خود، به ینکگوش 

. دو پا هستند ساهادواو  ناکوالاست؛  ینیب بهیماتف و بازوهاست؛ ک آرجونامانند سر است؛  راجادارما

 آنها، قلبن ؛ بدوکنندمیار کقلب  یرویقلب است. اعضا با ن کریشنادارد،  یبکین تریه چنک یبدن یبرا

 ."جانندیب

، قلب از کار ایستادنی هه از لحظکست ی آنها این امعناد؟ نما دار یبرا یچه مفهوم اظهاراتآن        

وشش ک ،ه تجسم زمان استکم. خداوند یروبرو شو فروپاشید با یم بود. ما بایجان خواه یها بپانداواما 

ه کاست  یافکن گواه یم. ایاو آماده باش یسخ گفتن به نداپا ید برایند. ما باکادغام  شیخوما را در دارد 

بسته شده و دروازه  2دواپارا یرد درهاک کن جهان را تریا کریشناه ک یآمده است. روز 1کالی عصر

ند بدون بازخواست توانمید یپل یهاو ذهن یبد یروهاین نیا ایگشوده شده است. اگرنه آ کالیعصر  یها

فرستاده مانش که از کرا  یان الهیکهر پ ینیآئ و ردهایه هرگز ک آرجونان یا ایدر اطراف پرسه بزنند؟ آ

ممکن ا ی؛ آکردمید، فراموش نیغریو با سرعت م ین وجهیترانهیه نبرد به وحشک یهنگام ی، حتشدمی

روح  دبی تردیاد ببرد؟ یان از کودکزنان و  یبربرها به آن قافله ین بحران حملهیترآنها را در شوم است

 بت شوم را به بار آورده است."ین مصیه اکاست  کالی زمان  عصر

شدن طلوع خبر  یکرد. او گفت، "برادران! آسمان مشرق از نزدکمداخله  نیز ناکوالنجا یدر ا       

قدم  یدرنگ دربارهید بییایم؛ بینکشامدها آگاه ین پیرا از ا ارجمندمان ها و مادرهکد ملی. بگذاردهدمی

د، ینخواهد پاشفرو د یگویم که نَفَس آن را ترکن یم. بدن به محض ایریم بگیم تصمید برداریه باک یبعد

 کیها زمان اندگفته، اندام کما را تر یرد زندگکمت یعز کریشناه کای هست؟ اگرچه از لحظین چنین

                                                 
 م-، چهارمین و آخرین دوره از دوران چهارگانه بر اساس آیین هندو. آخرالزمان. کالیعصر  1 

 م-می باشد.  کالی، دوره سوم از دوران چهارگانه و بنابراین پیش از عصر دواپاراعصر  2 
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را در اندوه و رنج به  د زمانییای. بمیبرو کریشنا ا فردا به حضورید امروز یگرم خواهند بود. ما هم با

آن سفر  یم و برایبیندیششتر یم بید درآن گام بگذاریبا پس از اینه ک یراه ید دربارهییایم. بیهدر نده

 ردند.کشنهاد موافقت ین پیهوشمندانه، با ا ین ماالمال از عدم وابستگیچن یکایک آنها،م."  یآماده شو

و مادر سالخورده  سوبادرا، دروپادیبر  یبار چه اثره اخکوجود داشت  یاین باره نگرانیدر ا       

ان بگذارند. یدر م ایشاناخبار را با  بر آن شدند تاده گرفتند و یرا ناد یدلواپس اینآنها  ولی؛ گذاشتمی

د روی دهگران ید ین است براکه ممکاز آنچه  یسکد یخداوند، خود، رفته است چرا با یتوقرا یز

به حضور مادر برود؛ آنها  راجادارمانشان، ین آنها، بزرگتریه بکم گرفتند ینگران باشد؟ برادرها تصم

 بود. یار درستکن یه اکدند یشیاند

در  هاانسان یست. وقتین نیرساند، اندوه چنیبه مصرف م یشتریزمان را با سرعت ب یشاد       

وه، کرشته  یکاندوه مثل . شودمی یسپر یندکدر اندوهند به  یگذرد؛ وقتیاند زمان به سرعت میشاد

و  ءبود، تخت آبا پراستاایندرا ، راجادارماتخت یاست. هرچند شهر پا نکانیبن یالبیس مانندن است؛ یسنگ

ه نبرد ک یگر خود را هنگامید هایعظمت ان،کرا آن میز قرار داشت هاستیناپورا هنوز در یاجداد

ادگان برجسته را با خود برد از دست داده بود. زبزرگ یو همه یتبار سلطنت یها، شاهزادهماهابهارات

 یسپر هاستیناپوراسال را در  یماندهیو بخش باق پراستاایندراچند ماه را در  راجادارمان رو یاز ا

 کیافت تعداد اندیرا آنجا ن راجادارمارفت و چون  پراستاایندرابه  ن امریاطالع از ا یب آرجونا. کردمی

رد آنجا گذاشت و تنها به یبربرها باز پس بگ یوانسته بود از دار و دستهه تکرا  اکدوارااز زنان 

؛ تنها واجرابا نام  کریشنا های ی از نوهیکر بود، یگگوشه یاداوای یکد. همراه او یرس هاستیناپورا

گران نشان بدهد؛ او یرا به د اشچهرهنداشت  ینوا رغبتیب یواجرا. اکدوارار کت مذیجمع یبازمانده

گر احساس ید یآنها یهبود؛ او آنقدر از مرگ هم گینشرم ارینزد خود بسبود ه زنده مانده کن یا یبرا

 د.یشکیتنها چهره در هم م زده وپیوسته غمو  نمودمیپنهان  یکیه خود را در اتاق تارک کردمی یبدبخت

از  انارکخدمت ی ازکیق یاز طر آرجونادن یپس از رس یزماناندک مادر،  یهک، ملید و کونتی       

و  بشتابدبه نزد او  آرجوناه کد یشکیشب گوش به زنگ بود، انتظار م سراسرشد. او  خبردارآمدن او 

 یاز به خواب رفتن خوددار ه بود وها را روشن نگاه داشتبه او بدهد؛ او چراغ اکدوارااز  یاخبار

لمات را کن یخاست و ایبر م یشاد از رسیدمیبه گوشش  ییپا ین صدایترکوچکه کرد؛ هر زمان کمی

ا به اتاق ارش رکامد، خدمتین یچ پاسخیه ی؟ چه خبر؟" وقتیه آمدکه پسرم! خوشحالم آ؛ "کردمیادا 

؟ رسیده اکدوارااز  آرجوناه ک یا نگفتی، آیدارد؟ تو به من گفت ی"چه معن و با اعتراض به او گفت، خواند

و او  یده باشیده دیه رسکرا  یگریس دکد ی؛ بایرده باشکد اشتباه یامده؟ تو بایدار من نیچرا او هنوز به د
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 یشب کونتین گونه ینجا بود." ایا درنگبی. اگر او آمده بود، به طور حتم یرده باشک تصور آرجونارا 

 د.گذران یخوابیدر ب یدین انتظار و ناامیرا ب

 هایپرسشذهن او دستخوش  هنگامن یاف خود شدند. در یسرگرم وظا یکافراد هر  .دسپیده سر ز       

 یل برخیا به دلیبرگشته بود؟ آ به راستیا او یچه بود؟ آ هامدیبه نزد او ن آرجوناه کن یل ایبود. دل یاریبس

فاصله از او  شدمیبرادرها به بحث گذاشته ن یشب ب کساعات اند ید در طیه باک یفور یاسیل سئمسا

همان شب، صبح روز  یم گرفته مادرش را به جایه تصمک بودهخسته  ه آنقدر از سفرک نیا ایگرفته بود؟ 

با فورا  رده تا در آن باره کاو را روانه  کریشناه کش آمده یپ اکدوارادر  ید بحرانیا شایند؟ ک داریبعد د

ها ن بحرانیا یا او در سردرگمیاورد؟ آیاو ب یرا برا کارشالعمل و راهسکند و عکمشورت  راجادارما

ن را به خود یا تا  ینهاروز او خواهد آمد،  با طلوعاد برده بود؟  البته یاش را نسبت به مادرش از  فهیوظ

 گفت.

نو  یهارد و لباسک شستشوه او برخاست؛ کن را پوشانده بود یزم یکیتار هنوز یحتن رو یاز ا       

ه وجود در ذهنش ب یگرید دیترد زمانرد. درست همان یشد تا پسرش را به حضور بپذد و آماده یپوش

به  یگریپس از د یکیر، ییر قابل تغیغای هشیوپسرانش به  یرد. هر شب همهک پریشانو او را  آمد

او  ولیند. شدمیا یر او را جویخ یند و دعاکردمیرفتن طلب اجازه  به خواب یند، براآمدمیحضور او 

ارها کرد. خدمتکرا بدتراش ین، دلواپسیا شان نشد.یدایاز آنها آن شب پ یکی یه چرا حتکدر شگفت بود 

شام نخورده بودند!  یاز برادرها حت یکچ یه هک دریافتفرستاد و  سوبادراو  دروپادیاقامتگاه را به 

 فرو رفت. یترژرف یبه نگران کونتی

به درون آمد و به او  یریار پکبود، زن خدمت تهسگسن از هم یه ذهنش از فرط رنج چنک یدر حال       

ن که آنها چه ممکن هراس یدر ا کونتیاو بودند.  اقامتگاهدر راه  آرجونابه همراه  راجادارماه کخبر داد 

دن یشن یاق برایو اشت کردمیمالقات  یطوالن یبتیرا پس از غ آرجوناه کن یا یند، شادیبود به او بگو

به د، چون قادر یلرزید آورد. او مها را به وجوینیبشیاز پ ی، مخلوطاین امرها آشفته بود. اداوایاخبار 

 .نبوداش یبر دلواپس غلبه

 بی آن که چیزی بگوید در کناریافتاد؛ او  کاو به خا یبه درون آمد و در برابر پاها راجادارما       

خطاب  یبخشیلمات تسلکه کبود  کونتین یزد. ایاو برخ ینتوانست از پاها یطوالن یمدت آرجوناستاد. یا

او را نوازش  ی؟" و با مهربانین همه مدت از من دور بمانیا ینوا! چطور توانستیب ک"طفل :به او گفت

 شو حال و روز یا از سالمتی ش جاری شودر بر زبانیخ یاز دعا یالمکه کش از آن یپ یحت ولیرد ک

م ردایشب به د یقت دارد؟ چرا در طی، حقیاهدیشب رسیه تو دکدم ی! شنآرجوناد "یند، پرسکوجو پرس
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دن او در ید بدون دتوانمیبازگشته  یطوالن یبتیپسرش پس از غ داندمیه ک مادر یک؟ چگونه یامدین

 آرامش بخوابد؟

ا پدرخوانده، ی. خبرها را به من بگو. آیاآمده صبححاال با طلوع  کمدسته کوشحالم ارخوب، خیبس       

ا راه یاست؟ آ چگونهر است، او یپ یلی خحاال واسودواامال خوبند؟ برادرم کمادرخوانده و پدربزرگت 

ز وابسته به یهمه چ یو برا شودمی یا مثل من از او پرستاریشده است؟ آ ریگنیمن زم مانندا ی؟ رودمی

د، "چه یپرس یکبارهاو دوخت.  یچهرهش را به هایرا گرفت و چشم آرجونا یهاگران است؟"  او دستید

 ده و سرخند؟یسبرآما نیت چنیها؟ چرا چشمیاهدره شین قدر تیا چرانم پسرم؟ یب یم

آفتاب و  ک. گرد و خاناخوشایندی داشتهجنگل بر تو اثر  یر طوالنیدور است و مس اکدوارافهمم! ی"م

 اماسونداریش. به من بگو ات را رها کنیات نوشته شده. خستگراه در چهره یاند؛ خستگردهک تماریب

ند؟ یل ندارد مرا ببیچ میا هی؟ آآیدمینجا یبه ا کی؟ او ییه به من بگوکز خواسته یمن، چه چ یکریشنامن، 

 کیند. یه هست ببکز را از هر جا ید همه چتوانمیاست، او  واسودواگفت؟ البته او  یزیچدر این باره او 

 د؟یایده بر درخت خواهد ماند تا او بیرس یهوین میا اینم؟ آیقرار است دوباره او را بب

 به و نه آرجوناداد. او نه به  پاسخو بارها خودش به آنها  هایی مطرح کردپرسشبارها او        

 یمانعهیچ بدون  کاش آرجوناند. از چشمان یستند بگوخوامیه کداد آنچه را میمهلت ن راجادارما

 یهشانرا بر  سر اود و یشک یکرا نزد آرجونارد. او کب را مشاهده یعج یدهیپد نیا کونتید. سرازیر بو

ا یام. آدهیرا در چشمانت ند کافتاده؟ به من بگو. من هرگز اش ی، چه اتفاقآرجوناگذاشت. "پسرم،  خود

از  یسخت یا گرفتاری؟ آیاهق نبودیبودن با او ال یچون برا گرداندهبرو تو را  هگرفت یرادیاز تو ا الگوپا

 ن بدهد.کیتا پسرش را تس کردمیالشش را ت یو دستخوش اندوه بود اما همه؟" اهش آمدیت پین نوع برایا

 کنانه نالهیهق گران هقیف دو دستش پوشاند و در مکصورتش را با  راجادارما هنگامن یدر هم       

رده. او ک که او ما را ترک؟ حاال ده روز است ینکیم صحبتما  یواسودوا، "مادر! تو هنوز از گفت

ه کگونه در حال سخن گفتن بود  اینهنوز  راجادارمااند." هها مرداداوای یخودش رفته. همه دیاربه 

من . . . گنج قلب  ینانداناندانامن . . .  یالگوپا  ؟ید، "چه گفتیپرس ؛گشود یچشمانش را به فراخ کونتی

او  یبه جستجو یی. . . "  و گو کریشنا. . .  کریشنا آه رد؟ کوه ین را بیاو زمقلب من . . . من . . . 

 ت همان لحظه درگذشت.درس ،رفت
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 شیتپاریک یگذارتاج

جان بود. یب یماند جسم جا هبرفته بود. آنچه  1اماسونداریشه کشد  یرهسپار راه ید وکونتی       

ه در ک راجادارمام." یام؟ مادرمان را از دست دادهی، "برادر! چه بگوستیگریمبلند  یبه صدا آرجونا

قدم برداشت و با  جنازهه شده بود؛ او به سمت ک، سخت شویناگهان ین ضربهیستاده بود، از ایا ینارک

 شد. کدر جا خشرنگ شده بود یه بکدن صورت آن ید

ف ک یود  کونتیدند. بدن یشک کبه درون اتاق سر ده ویرا شن آرجونالمات کرون در، یارها، بکخدمت       

او  یبار، مشتاقانه به چهرهکش گذاشته و با چشمان اشیپاها یسر او را رو آرجونااتاق افتاده بود؛ 

 یهکه ملکافتند یردند، آنها داخل شده و درکگر منتقل یدیکاران قصر اخبار را به کست. خدمتینگریم

بت دلخراش ین مصیبلند بر ا ی. آنها به صدای نبودامکان بازگشتو دیگر  گفته بود کآنها را تر دوواگر

 .ستندیگر

در سراسر  انگیزحزنه، اخبار ید. ظرف چند ثانیها رسهکملاقامتگاه خبر به  هنگامن یدر هم       

و از  شان بند نبودند به درون آمدندیه بر پاهاک یها غرق اندوه شدند؛ در حالهکپخش شد. مل هاستیناپورا

  کونتیاقامتگاه ن قصر به درون ینکازغم، سا یانیپایان بیوفتند. در جرکینه میبر س یو دلتنگ اندوه

 ران، غرقه در اندوه بودند.یو وز ساهادوا، ناکوال، بهیمار شدند. یسراز

قه یدقه چند ک، کونتیملکه  هکند کست باور توانمیس نکچ ینده بود. هکآ یریناپذوصف غمفضا از        

 ،بشنود ه بودآورد اکدواراه او از کرا  یتا اخبار کشیدمیرا  آرجوناقبل چنان مشتاقانه انتظار پسرش 

اران، کون خدمتیستادند. شیت اکحر یدند، خاموش و بیه آمدند و دکن به سرعت درگذشته باشد. آنها یچن

 .کردمیرا آب  هادلن یترها و اندوه پسرها، سنگهکمل یناله

د به غم و یه نباک گفتمی. او به آنها کردمیو به همه شهامت القا  دادمی یهمه را تسل راجادارما       

ت و یرا هدا یک، هر رفتمین سو و آن سو یدالنه به ایخت؛ قویرینم کدان بدهند. او اشیغصه م

وا داشت.  یاو به شگفت یشتنداریخوهمه را از  امر نید. ایبخشیم یرو و توان ذهنیو ن کردمی ییراهنما

. تو کندمین یتالطم تو ما را سرشار از تحسی"پادشاها، سرشت ب و گفتند،شده  یکرها به او نزدیوز

ه قلبت نسبت به ک. چگونه است یکردمیت رفتار یو با او چون نَفَس زندگ یداشتمی یمادرت را گرام

                                                 
  1 شیاماسوندار از نامهای خداوند کریشنا است. -م
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ای " ،گفتلبخند با  ایشان یاوکنجکو  پرسشدر برابر  راجادارمااعتناست؟" ین سرد و بیمرگ او چن

جهان است.  تربختنیک از همهحقیقتا  شوم. او یز میلبر ادتاز حسبه مرگ او  من با اندیشیدنران! یوز

 یروانه درنگبید. او یاش را شنیبه منزلگاه آسمان کریشناه خبر رفتن ک به محض آن از چشمش افتاد

 اورد.یرا تاب ب کریشنااز  یینتوانست رنج جدا رایزآن منزلگاه شد 

م؛ یردکسب کاز او  شادی و سرورآن همه  م؛یبود یکبه او نزد اندازهن یم. ما ایترما از همه بداقبال       

ه ادعا کرا  یآن سرسپردگ به راستیم! اگر یان وجود، زندهیبا ا ولیم یدیمت او را شنیعز ما خبر

. ننگ بر انداختیمفرو میمان را یهابدن ،عهیخبر آن ضا با شنیدن ]کونتی[ د مانند اویم، بایم داشتیکردمی

 هوده است."یعمرمان ب یهاسال ی. همهمیستینن یبر دوش زم ییما! ما جز بارها

از جهان  کریشنامت یه خبر عزکن یبه محض ا د ویکونتیه ک دریافتندگران یمردم شهر و د یوقت       

به مراتب  کریشنااز دست دادن  یهرا غصیز گریه سر دادند یلندترب یده درگذشته بود، به صدایرا شن

عقلشان را از  یکباره ییه گوکردند کمی رفتار چنان یاریبود. بس دوواگر یهکتر از اندوه فقدان ملمیعظ

 ند.کردمی یچارگیو ب یوفتند؛ آنها احساس بدبختکیشان میهاخانهوار یسر بر د یاریند؛ بساهف دادک

از فقدان مضاعف،  یر ناشیناپذخته شد. در فوج رنج تحملینفت بر آتش ر ییه گوکچنان بود        

و  کردمیصحبت  یبه نرم یک؛ با هر دادمی یها را تسلهکتنها روح آرام بود. او مل راجادارما

اشت. ند یمت خداوند معنا و مفهومیا عزیبر مرگ مادر  یه زارک گفتمی؛ به آنها دادمیشان یدلدار

نون تنها ک"ا ،گفت اوت خود را داشتند. ین شده، مامورییش تعیاز پ یهبرنام یکاز آنها مطابق  یکهر 

 . م"یل بدهکشمناسب  یهامان را با قدمد[ سرنوشتیه ]باکم یهست ما

 درنگن یش از ایببیا ز! یعز ! برادرآرجوناو گفت، " مورد خطاب قرار دادرا  آرجونا راجادارما       

م؛ ینک یگذاررا به عنوان امپراطور تاج شیتپاریکد یآغاز شود؛ با د فورا  یع مادر باییم. مراسم تشینکن

ز از یلبر راجادارما."  رسدمیعمر به نظر  یکم یم؛ هر لحظه برایبرو هاستیناپورا از ن امشبید همیبا

بود. او  برخوردار یریگنارهک یروحیهحتی بیش از او از  آرجونا ولی بود. ای هالعادفوق یعدم وابستگ

 یگذاررد مقدمات تاجکسفارش  ساهادواو  ناکوال  ن گذاشت. بهیرد و بر زمکش بلند یسر مادر را از پاها

بات الزم با یداد تا ترت یدستورات سایرینن و ران، مسئوالیگران، وزینند. او به دک آمادهرا  شیتپاریک

خود را سرگرم  بهیماار مشغول بود. یبس به راستیداده شود. او ها م پادشاه و شاهزادهیتوجه به تصم

 رد.کمادر  یع جنازهییتش ب دادن اموریترت
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قصر ماالمال از  درونب یعج رویدادهایها و دشامیها، از پ1گورو و ونیوزرا، شهروندان، روحان       

د آن همه را نزد خود یبا ولیند ه بودفرو رفت یدیاندوه و ناام دربودند. آنها  ین و ناراحتی، تحسیشگفت

ند، زدمیاد یرت فریبودند. با بهت و ح یرومند عدم وابستگیموج ن یکر یند. آنها هم تحت تاثداشتمینگاه 

صاعقه بر  یکمانند  کریشنامت یردند؛ اخبار عزک کباره قصر را تریکش به یآه، عمو و زن عمو"

 ییا رفت؛ هنوز جسد از جایزود مادر از دن یلیخ ج بود فرود آمد؛یبت گیش از آن مصیشاپیه پک یسر

 -زی! و امپراطور قرار است همه چشودمیآماده  یگذارتاج یبرا راجادارماه افتاد برداشته نشده، ک

ن یا تنهاجنگل شود!  راهیبرادرانش  یهرده و با همکرا رها  -مقام ،تیقدرت، مال و ثروت، موقع

ن عمل یگر قادر به چنیس دکچ یداشته باشند. ه یاستوار یعدم وابستگ ن شهامت ویند چنتوانمیها پانداوا

 ست."ینای هجسوران

به درون فرا خوانده شدند؛  هابرهمند؛ یبه انجام رس جنازهع ییفات تشیقه، تشریظرف چند دق       

ت و ردسیمرانان زکند. حکامال ساده برگزار ک کیرا به سب یم گرفت مراسم تاجگذاریتصم راجادارما

داده ای هز دعوتنامین پراستاایندراشاوندان در یند؛ به شهروندان و خوشدمیات دعوت نیشاهان وال

 . شدمین

دس آن مق یرگونهیفرمانروا بر تخت ش یکگرفتن  ی، جابهاراتا یدر سلسله یگذارتاج یکالبته        

فرخنده با دقت و  ی، لحظهشدمی تعیینش یها پخ آن از ماهیبود. تار میعظ یدادیسلسله، معموال رو

ز یبود. اما حاال همه چآن  یوه در پکباش یدر ابعاد یاملکات ک؛ و تدارشدمیار انتخاب یوسواس بس

و دم دست بود آماده شد.  یکه نزدک یسکه  در دسترس بود و هر ک آنچهقه با هر یظرف چند دق

و  هابرهمناو پوشانده شده و او توسط  به یداده شد، جواهرات سلطنت یفاتیتشر یشستشو شیتپاریک

م جواهرنشان را با یهید راجادارماه کتخت قرار داده شد و همچنان  به تخت آورده شد. او برران یوز

 ند.کردمیه یگر یاز ناراحت تاالرهمه در  گذاشتمیدستان خودش بر سر او 

ها و ان نالهی، در مشدمیرفته یمردم پذ یو هلهله یشاد یادهاید با فریبایه مک یمقام امپراطور       

 ل شد.یبر پسربچه تحم هیهق گرهق

ه تاج را بر ک ی، مردراجادارما یه حتکست؛ بلیگریشده، م یگذار، امپراطور تازه تاجشیتپاریک       

 یهمه یهادلرد. یخود را بگ یهاکاشریزش  یش جلویهاتالش یرغم همه بهسر او گذاشت نتوانست 

رد؟ یسرنوشت را بگ یروین ید جلوتوانمی یسکآور پاره پاره بود. چه عذاب یشاگران از اندوهتما

. انسان در کندمید اجرا شود، اجرا یه باک یتیو وضع و در حالت یانکرا در زمان و م یر، هر عملیتقد

 است. پناهیست، او بیچ نیبرابر آن ه

                                                 
  1 گورو به معنی مرشد و معلم معنوی است. -م 
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رد؛ کرا پوشانده بود تماشا ای هه هر چهرکرا  یاو حزنبود؛  یار و باادبکپسر درست شیتپاریک       

د از ینبا کردمیدرون قصر را در نظر داشت؛ بر تخت نشسته بود چون احساس  یع و رخدادهایوقا

ز التماس یانگرقتای هافتاد و به گون راجادارما یند؛ اما ناگهان به پاهاک یچیش سرپیفرمان بزرگترها

ن کن کمرا تر لطفا   ولیرد. کمحترم شمرده و اطاعت خواهم را  یبخواه هکرد، "سرور من! هر آنچه ک

 یه و التماس ادامه داد. همهیرد؛ به گرکمیه نگه داشته بود رها نکرا  راجادارمای و تنها نگذار". او پاها

 ند.ک یه خودداریشان نتوانست از گرای نیترسخت یستند؛ حتیدند گریز را دیانگغم یه صحنهک یسانک

 سخت بود. ینده از عذابکدشوار و آ یتیوقعم

داد. "پدربزرگ! چطور  ه سریبار گررقتای هافتاد و به گون آرجوناپدربزرگش  یپسربچه به پاها       

تان یهاقلبد و در ینجا برویسر من از ا یبر رو ین امپراطورین بار سنگید بعد از گذاشتن ایتوانمی

ت یاحمقم؛ نادانم؛ صالح یلی؛ من خداندمیز نیچ چیه هکه هستم پسربچ یکد؟ من یآرامش داشته باش

ه تحت مراقبت کرا  ین امپراطوریه شما اکست یست، درست نین عادالنه نیام. اعرضهیندارم؛ ب

و  دیسر من بگذار یبر رواستمداران، جنگجوها و افراد خردمند بوده یس از قهرمانان،ای همجموع

رد؛ مرا هم با خودتان به یت را بر عهده بگین مسئولیا یگرید فرد دیارد. بگذیجنگل شو یخودتان راه

 .کردمید"، او التماس یجنگل ببر
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 هاپانداواخروج 

ز دست به یانگغم یسرش به طرز یا تاج روب کوچک ، پسرشیتپاریکبود.  یآوررقت یصحنه       

 زیه او نک کردمیتمنا  گرفتمیآنها را  یه به سرعت پاهاک یگران شد و در حالین پدربزرگش و دادام

فات یتشر با، خود را کردمیه یها تغذوهیها و مشهیل از ریمال مکند؛ او با ک یها همراهآنها را تا جنگل

د من با ید و اجازه دهیبسپار یارکر درستیلطفا سلطنت را به وزبود. "یو شاد م ساختمی سرگرممقدس 

رامون یه پک کسانیرد. کمیاو التماس  ، ام ارزش بدهم"ینم و به زندگکتا بتوانم به شما خدمت م یایشما ب

گوش  او یدلتنگها به ه افتادند. اگر صخرهیرنج او از جا گذاشته شدن، به گر دنیدبودند با  تاالراو در 

 ند. شدمیذوب  یسپرده بودند در همدرد
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رد کرد؛ او پسربچه را بلند یار بگیاحساساتش را در اخت توانستای هقهرمانان یشیوهبه  راجادارما       

ند کن قدر یرد. "بچه جان! اکز زمزمه یآمبخش و شهامتیتسل لماتک و بر دامنش گذاشت؛ در گوشش

 یخانوادهگوسفند در  یکن است کا ممی؛ آایشده متولد بهاراتا بارته در ک یهست کودکیذهن نباش. تو 

و از این قتند یحق کبایان بیز از شهامتند، حامیت لبریهاتولد شود؟ پدرت، مادرت و پدربزرگرها میش

 ،به بعدزمان ن ی. از اینک زارین یچناینه تو کست یده نیپسند پس. اند بلندآوازهنامدار و در جهان جهت 

ن ین سرزمیو مطابق با آن بر ا بدهشان گوش یهااندرزن تو هستند. به یها و والد، پدربزرگهابرهمنن یا

 ما دست بردار." ین. از غصه خوردن براک یوه نامت زندگکن. با عظمت و شک ییمرواکح

از لجب یداشتندوست طرزیبزرگترها، به  ینندهکمتقاعد یهانصیحت یاما پسربچه به رغم همه       

. اما دانممینم. ک یم راضیهاه شما را با درخواستکام بچه یلی، "پدربزرگ! من خزدمیبود. او زار 

ه اگر ک یم. شما مرا با توجه و محبتیایا بیه به دنکش از آن یپ ید؛ من پدرم را از دست دادم، حتینکگوش 

نم و با ک یدارم آواز بخوانم و بازدوست  ید. و حاال،  وقتیردکبزرگ  دادمیپدرم زنده بود به من نشان 

ن درست یا اید. آکنیمیم را بر سر من علم یعظ ین امپراطوریم در اطراف پرسه بزنم، ایهایبازمه

ر ید سرم را با شمشیستتوانمید ینکم یه تنها، غرقه در اندوه رهاکن یا یاست؟ عادالنه است؟ به جا

د همان یستتوانمید؟ نینکهم ین تنبینچنید ایه باکام رساندهبه شما  ید. افسوس! من چه آزارید و برویافکبش

بازگشت تا شما  یجانم به زندگیا بدن بید؟ آیان بدهیم پاایم مادرم به زندگکه پدرم مرد در شکروز 

ردن خود کن لحن به متهم یبا ا یطوالن یمدت شیتپاریکد؟" ینکل یت را بر من تحمین مسئولید ایبتوان

 امه داد.رش ادیتقد یبرا

ن یدلنش یف دستش پوشاند؛ با محبتکند. او دهان پسربچه را با کن نتوانست تحمل یش از ایب آرجونا       

ه تو کست 1کشاتریاتبار  ییرسوا یهین مایش را بر سر او فشرد. "بچه! ایهارد؛ لبکرا نوازش  کودک

 یتگرانهیمراقبت حما باما هم  م؛ی. ما هم پدرمان را از دست دادینکترسو رفتار  یکطور مثل  نیا

م و پس از غلبه بر آن همه ینکمان را جلب یم محبت عمویت توانستیم؛ در نهایزاهدان و راهبان بزرگ شد

رد کمان ییرد، راهنماکه از ما حفاظت کم. او یردکبرقرار  ین پادشاهیموانع سخت، اقتدار خود را بر ا

تو خواهد بود. خودت را نباز؛  یو راهنما پشتیبان به طور حتم کرد،ت یر هداین مسیمان را در ایهاگامو 

 یبود مسائل امپراطور یقادر خواه ن. بعدا  ک یرویچند سال پ یران را برایو وز هابرهمنن یح اینصا

 گفت.  نیچن "،  اوینک حل و فصلرا خودت 

آنها را بر و  دکنیمیها ؛ او گفت، "پدربزرگ! شما تخت و سلطنت را رگرفتمیآرام ن شیتپاریک       

اد یرا به من  آنو اصول  یشوردارکد، هنر یشتر با من باشیب یارخوب، چند سالید؟ بسگذارییسر من م

                                                 
  1 کشاتریا به معنی شخصی که از طبقهی اجتماعی جنگاوران است. -م
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دم و گردش یدویم یاز نگران یاثر ی هیچب ،د. من شادمان و آزادید برویتوانمید و آن وقت یدهب

ه پدرم را از دست داده بودم از من کن یا ه با  وجودکدارم  ییهارا مطمئن بودم پدربزرگیم زکردمی

د، یم بودیدهایام یز همهکرم چه خواهد بود؟ شما مرید تقدینکند. حاال اگر شما هم مرا رها کردمیمراقبت 

د."  او به کنیمیم یرده و رهاک یدیم. و شما ناگهان مرا غرق در ناامکردمیه کیه بر آن تک یتیحما

ن ی. او بر زمکردمیدند پاره پاره یشنیند و مدیدمیه کرا  یسانک یهمه یهاقلبست و یگریبلند م یصدا

 .افتادبزرگترها  یپاهابه و 

رد و کحلقه  او یهاگرد شانهش را ید. بازوهایشکبه آغوش رد و کاو را با هر دو دست بلند  آرجونا       

 کدند پایغلتیش فرو میهاگونهد از یه چون مروارکرا  کاش یبارهای. جوقرار دادنوازش مورد او را 

ه گرداگرد ک ییهابرهمنرد. به سمت یخود را بگ یهاکاش یار جلوکن یانجام اهنگام نتوانست او رد. ک

خاموش  یه چرا شاهدانکد یت و از آنها پرسبرگش ستندینگرینها میا یهره به همیستاده بودند و خیآنها ا

 دهند.ب لیند پسربچه را تسکردمیبودند و تالش ن

. آنها فکر کنند شیتپاریکردن کستند به آرام توانمیه نکبودند سرشار آنچنان از غصه خود آنها        

زنند؛ اندوه او ما را یما را زخم م ییهاسرنیزهچون  آوردمیبر زبان  کودکن یه اک یزیلمات تکگفتند، "

نون کز ایم؟ چه چیبده کینم او را تسیتوانمیم؟ چطور ییم به او بگویتوانمی. ما چه کندمیبه سنگ بدل 

 اندوه شدند. دستخوشز ین ایشانند؟" ، و کد به او شهامت القا توانمی

 کراهنش اشیپ یرا فروبنشاند؛ او با انتهاتوانست اندوهش  باالخرهخانواده،  آموزگار، ایپاچاریرک       

م؟ یین پسربچه بگویز به ایما چه چ یهخوامین گفت: "تو یچن آرجونارد و خطاب به ک کچشمانش را پا

ه پس از ک، ین امپراطوریامروز از ام. زبانمان بند آمده است. تو یرا ندار یزیگفتن چ یهما حوصل

ها نفر جانشان را ونیلیآن م یه براکشد،  یخون جار یآن رودها یه براک یبه دست آورد یایروزیپ

دو  یکی یبرا ی. تو، نه هزار سال، نه حتیریگیناره مک، یدیشکش زحمت یه سالها براکاز دست دادند، 

ست؟ ید زمان آبستن چید بگوتوانمی یسک. چه ایکردهن یمرانکهفتاد سال برآن ح یبرا یا حتیقرن، 

؛ تو بهتر ینعمت ما هستیخواهد داشت. ما را ببخش؛ تو ول یدرون یبزرگان مقصود یالبته رفتارها

 بود. نیسنگرا از اندوه یستاد زای شدهم با سر  خ ایپاچاریرک." دانیمی

ه ک"هر رفتار من همان طور  :را مورد خطاب قرارداد ایآچارش آمد و یقدم پ ینچند راجادارما       

ه او کم. من نقشم را همچنان کردمیم یاعمالم را به او تقد یبود. من همه کریشناد مطابق فرمان دانیمی

ف و تعهدات یوظا یخودم داشته باشم. همه یبرا یل نداشتم وجود مستقلیم. مکردمیفا یا کردمیته یکد

م توانمیمن ن دارد؟ای هدیچه فا ییبه تنها راجادارمانون زنده ماندن ک. ااندشدهمت خداوند محو یمن با عز

دهم. حاال بن ادامه ین سرزمیبر ا م راندنکشده به حآغاز  کالیعصر ه ک یقه از زمانیدق یک یبرا یحت
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ه او بر ک ید به طوریدهبد و آموزشش ینک هدایتشد، ینک مراقبتن پسربچه یه از اکشماست  یفهین وظیا

 ین تبار را باقیا یکد؛ آبرو و نام نی؛ رسوم سلسله را ادامه دهبمانید وفادار دارمابه تخت در امان باشد. 

 یهانها او دستید." با گفتن اینک ید و مانند پسر خودتان از او سرپرستید. به او عشق بورزینگه دار

آن  ایآچارو  راجادارماه آنجا بودند از جمله ک یسانک یگذاشت. همه ایپاچاریرکرا در دستان  شیتپاریک

 بودند. کلحظه غرق اش

ه از آن روز امپراطور کبه درون فرا خوانده شد؛ به او اطالع داده شد  واجراقه، یظرف چند دق       

م ین بود تعظیسرزم یه درخور فرمانرواکدر برابر او چنان  واجران یبود؛ بنابرا شیتپاریک، بهارات

دادند.  مورد احترام قرار درخورفات یمرانشان با تشرکز او را به عنوان حین هابرهمنران و یرد. وزک

آنها قرار  یرا بر رو واجراه دست ک یرا گرفت و درحال شیتپاریک یهادست راجادارماپس از آن 

الت یو ا ماتورانون او را به عنوان پادشاه کها؛ من ااداوای سلطاناست،  واجران یرد، "اکاعالم  دادمی

نا به آنها اندرز داد، نشان قرارداد. الماس ییتاج طال یک واجراسر  ی." او بر روکنممیمنصوب  سوراس 

د". او یباش یجدانشدن استوار در صلح و جنگ و در رفاقت ینید، متحدیبا هم برادر باشدو تن "شما 

ند؛ به کخود او رفتار  یمانند عمو شیتپاریکه با کرد کو به او سفارش  خواند ینارکرا به  واجرا

احترام بگذارد؛ به  واجرابه  گذاشتمیاحترام  1رودهایآنه به خود کگونه رد همان کسفارش  شیتپاریک

نند و رفاه ک باشند و تداوم آن را تضمین یخراب ب ویآس در برابر دارما پاسدار دیه باکآنها گفت  یهر دو

 ند.ینما یتلقخود بخش نَفَس زندگیاتباع ملتشان را  شیآساو 

ون یختند. روحانیر شیتپاریکو  واجرا یبرنج را بر سرها کمبار یهادانه پانداواآنگاه برادران         

ز یلبر یده شدند. با چشمانیوبکها طبل ها به صدا درآمدند وشیپورمناسب را خواندند.  یهاو ردبرهمن، 

ستند توانمین پانداوا افتادند. برادران که به خایبقو  راجادارمادر برابر  شیتپاریکو  واجرا، کاز اش

بودند.  یوابستگ عدمحس  یطرهیدر س این گونهنند؛ آنها کزشان نگاه یعز یدو جگرگوشه یبه چهره

 یلمه وداع عاشقانه به آنها گفتند و راهک یکش گرفتند و تنها بار به سرعت آنها را در آغو یکفقط 

 ده بودند با خود نداشتند.یه پوشک ییهاز جز لباسیچ چیه هک یها شدند در حالدوردست

ن و ای، دربارقصر یگر افراد حاضر در اندرونیها و دهکشان، مردم شهر، ملینجا قوم و خویدر ا       

ند و افتادمیر عبور فرمانروا یسردادند. شهروندان در مس یزیانگرقتون یاد شیاران، همه فرکخدمت

ه او بماند. کند کردمیدرخواست  یزیانگترحم یرند. به گونهیاو را بگ یند به سرعت پاهاکردمی یسع

ها، همراه توجه به مخالفت ی، بیز با خود به همراه ببرند. برخیرا ن ایشانه کند کردمیبه آنها التماس 

                                                 
 م-بود.  واجراو پدر  کریشنای خداوند ، نوهماتوراپادشاه  آنیرودها 1 
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به زبان ای هلمکها هرچند، هرگز به عقب برنگشتند؛ آنها هرگز پانداوادند. یدویم یسلطنت ینوادهخا

م به یدوخته شده بود؛ از آن پس مستق کریشناشان بر یهاها بسته بود. ذهنشان به التماسیها. گوشنیاوردند

ز یچ چیبه ه ،گشته بودند ورک انهیگراسواپ یمانیه با عهد و پک ییهاانسانند، مانند کردمیت کجلو حر

 ند. دیدمیز را نیچ چیند، هکردمیاعتنا ن

جداگانه به نام صدا  یکبه  یکرا  همسرانشد و یدویآنها م به دنبالارانش آمد، کبا خدمت دروپادی       

 یه با وجود ناراحتک یرانیوز یرد اما از سوکها آنها را دنبال ابانیهم در طول خ شیتپاریک. زدمی

اعتنا راه یها بپانداوا ولی. ردن او را داشتند گرفته شده و از آنجا برده شدکدر آرام  ید، سعیشد

وستن به یل به پیه ماکستند و نه به آنها یه باکستند خوامیند آمدمیه دنبالشان ک یسانکمودند، نه از یپیم

، ناچار از رفتن باز دیشد یتگو زن، بر اثر خس ند. صدها مرددادمی یهمراه یهاجاز بودند ایشان

 یدادند. زنان اندرون بودند به رفتن ادامهتر ه پرطاقتکگران یتخت برگشتند. دیوارانه به پاستاده و سوگیا

اران، که به آفتاب و باد عادت نداشتند به سرعت از رمق افتاده و در جاده از هوش رفتند. خدمتک

ردند به درون جنگل بروند اما کجرات  یحت یپرداختند؛ برخیمار آنها میع ناگوار، به تیسوگوار از وقا

 یبرخاستند، برخ کخا یهاطوفان یبازگشت شدند. وقت ر ازیناگز ،ابانیب وحشتبا  رویاروییپس از 

ن یند. ادادشان قرار یشانیبود بر پ راجادارما یپا که خاکن تصور یمردم شهر، با احترام، آن را با ا

ستند توانمیگر چه ید شدند. مردم دیاز نظر ناپد ی، برادرها به زودهاخارستان و هاهشیاز ب گونه با عبور

 برگشتند. هاستیناپورار به یناپذتحمل ین از اندوهینند؟ آنها سنگکب

 یزید در راه چیه آنها نباکن بود یا پیمانآن  یوفادار ماندند. الزمه ماهاپراستانام پیمانها به پانداوا       

 یتا زمانمودند یپیم در جهت شمال راه مید مستقیند، باکردمید استراحت یدند، نباینوشیا میدند خوریم

 م و استوار به آن وفادار ماندند.کن محیه آنها چنکبود  ین عهدیرند. ایفتند و بمیه بک

هایشان ه بدنی کاشان مستقیم به جلو خیره گشته بود، در انتظار لحظههایه چشمها در حالی کپانداوا       

هایشان پیمودند. قلبداد راه میمیشان پایان افتاد و مرگ به زندگی زمینیمی به زمیناز خستگی محض 

زد؛ های او، لطف و درخشش او دور میو شوخی ها، بازیکریشنا  مملو از احساساتی بود که پیرامون

آنها، خود را مسافت قابل  ی، ملکهوپادیدردیگر نداشتند.  یآنها هیچ جایی برای احساسات یا اندیشه

راه بسیار ضعیف شد؛ همسرانش وقتی او به آنها التماس  یبرای ادامه ولیتوجهی با زحمت به پیش برد 

عهد و  متعهد بهکرد به عقب برنگشتند؛ او از آنجا که بسیار باهوش و سرسپرده بود دریافت که آنها 

ساخت دریافت که پیوندی که تا کنون او را به آنها منسوب میناپذیر بودند؛ او پیمانی سخت و سازش
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کرد. او از هوش رفت و بر زمین افتاد و در اکنون سست گشته بود و او باید با سرنوشتش مالقات می

 قرار یافته بود نفس آخر را کشید. کریشناحالی که ذهنش بر 

باید بدن  که هر یکهایی انکها و مو در زمانرفتند میها نیز با انظباطی استوار به پیش پانداوا       

روح در  ولی گشتروبرو شدند. بدن به غبار بدل  خودبا سرنوشت  ، هر یکانداختندخود را فرو می

 ، به جاودانگی رسیدند. کریشناردن خویش در جوهر نامیرای کادغام شد. آنها با گم  کریشنا

 

 

 

 

 

                                                                                     

 15فصل 

 شیتپاریکومت امپراطور کح

به اصول عدالت و  یبا وفادار شیتپاریک ،یشاهنشاه 1بهاراتها از تخت پانداواومت کدر ح       

ادرانه پدرانه و م یب، با توجه و محبتیردستانش، و حفظ آنها از آسیمردم و ز یت عاشقانهیاخالق، حما

آن که بدون  شیتپاریکه بود، که او در دست داشت هر چه ک یارک. ردکمی ییمرواکحبر قلمرو خود 

. داشتمیبر ن ی، قدمکندت یموفق بخواند و از آنها درخواستفرا  ذهن دررا ش یهاو پدربزرگ کریشنا

نند. حس کت یهدا یارکزیپره درستر یه او را در مسک ردکمیاو صبح و غروب به درگاه آنها دعا 

 ه او قلب مردمش بود و آنها جسم او بودند.ک ردکمی

را از  یئیه شکن یده شود از ایشک یه مبادا به دزدکن یباد از ترس ا یاو حت یدر سراسر امپراطور       

ن ینبود. به ا یا بدخواهی یراخالقی، امور غیعدالتیاز ب یچ اثرین هیراه داشت. همچنکند اکجا بلند 

با  شیتپاریک، ییهاشرارت نین نشانه از چنیتریم به دست آورد. با جزئیعظ یشهرت یب پادشاهیترت

ه به طور قاطع آن را ک داشتمیبر ای هرانیشگیپ یهاگامو  ردکمیا عمال مجازات سخت، بر آن غلبه 

هربان بود؛ عت میطب یحت شدمی پاس داشتهن گونه با عشق و احترام یا دارما. چون نمودمیمتوقف 

                                                 
 م-بهارات نام کهن سرزمین هندوستان.  1 



13 

 

غله پر بودند؛  یند؛ انبارهاردکمیدند، محصوالت به سرعت و فراوان رشد یباریها به موقع مباران

 از ترس بودند. رها، شاد و یمردم راض

، ردکمیومت کح یامپراطورقلمرو بر تخت بود و با توجه فراوان بر  شیتپاریکه ک یهنگام       

با  بر آن شدند تابه مشورت پرداخته و  یکدیگران سلسله بودند با یاه راهنمک یمعنو استادانران و یوز

 1هاستایگر ی همسر وارد مرحله کیار یه با ازدواج و اختک و از او بخواهند به نزد شاه بروند یشنهادیپ

، اوتارااو،  ییدند، از دایاو را موافق د ی. وقتنمودندب آنها درخواست خود را مطرح ین ترتیشود؛ به ا

فرستادند با  راتایوه آنها به ک ییهابرهمنردند. ک ی، دخترش را خواستگارراتایو یسلطنت یخانواده از

 ایفرخندهون، روز و ساعت یشنهاد آنها شادمان شده بود بازگشتند. روحانیه او از پکآور ین خبر شادیا

 وه جشن گرفته شد.کش ، با تجمل واوتارا، دختر یراواتیاو  شیتپاریکردند و ازدواج ک تعیینرا 

قت یبه حق استوار یبود. او از عشق برجسته یگوهردر میان زنان پرهیزکار، ، یراواتیاه کمل       

در تنگنا قرار  یدر امپراطور یسکد یشنیه مکبرخوردار بود؛ او دوستدار شوهرش بود. هر زمان 

خت یآمیتخت در میشت. او با زنان پارا دا یخود  او آن گرفتار ییه گوکچنان  بردمیار رنج ی، بسدارد

. او با آموزش و دادمینان خاطر ی. او به آنها شهامت و اطمشدمیشان آشنا یهاتیو با آرزوها و موفق

پاسداشت اعتال و  یبرا ی؛ موسساتردکمیت یآنها حما میاندر  یارکزیپره رشدالگو، از  یارائه

اذب ک چ غروریرا هیند زیایبه نزد او ب دادمیها اجازه رده یرد. او به زنان همهکبر پا  کیت نیشخص

بود. همه او را به  یارکوکیو ن یبردبار یفرشته کی؛ او ردکمینداشت. او با همه با احترام برخورد 

 ستودند.یم یأت انسانیغذا( در ه یه)بخشند آناپورنا یهعنوان خود اله

 یاستکمبود و کاز  رها، یو زنان در آرامش و شاد مردان اش،هکن شاه و ملیومت اکح یدر ط       

ترتیب  بختی مردمنیک یرا برا یاریبس ییداو   یهانییها و آیهم قربان شیتپاریکند. ردکمی یزندگ

ب یگوناگون او ترت یهاگوناگون او، با نام یهافرمخداوند را در  یهاخانهداد. او پرستش در معابد و 

اتباع ملتش  یهاقلبمان به خداوند و عشق به انسان در یگر، ایمل و عوامل دن عوایا یهجیداد. در نت

ه به عنوان ک یسانیزاهدان و قد میانرا در  یرد تا آرامش و هماهنگکاتخاذ  یریاشته شد. او تدابک

تشان از انسان کند؛ او آنها را در خلوت ساکن یند تضمردکمی یزندگ یجنگل یهاا در خلوتگاهین دنیکتار

شف کن تسلط بر نفس را یش رفته و قوانیوجود خو ژرفایبه  دادمی. به آنها اندرز ردکمیوان حفظ یح و

 . ردکمینظارت  شدمیت آنها برداشته یامن و یمنین ایتضم یه براک ییهاگامبر  نند. او شخصا  ک

                                                 
 آموزی(، گریهاستاچاریا )دانشبراهماعبارتند از دومین مرحله از مراحل چهارگانه زندگی بر اساس فرهنگ کهن هندوستان. مراحل چهارگانه  1 

 م-گیری(. داری(، واناپراستا )بازنشستگی( و سانیاسا )کناره)خانه
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ه پدرانه و مادرانه بر ه با عشق و توجک 1پارواتیو  شیوامانند  یراواتیاو  شیتپاریکگونه  بدین       

 یدر طباردار بودن ملکه  خبرند. ردکمی حکومتشان یبر امپراطور کنندمی ییمرواکح یجهان هست

 یعموم یهاانکگرفت. مردم در خانه و در م د قراریین زنان پخش شد و مورد تایدر ب یوتاهکزمان 

ام کها و استحلتیفض یاز همه هک یه را با پسرکه او ملکند ردکمیپرستش، به درگاه خداوند دعا 

. نماید کند متبرکان دراز عمر یباشد و سال دارما یقدم و پابرجاثابت یت برخوردار بوده، حامیشخص

خود  هایشادیشاد نمودن او از  یه براکدند یورزیها، مردم چنان به پادشاه عشق مدر آن زمان

 پاسداری ایشانچشمانش از  کو چون مردم یدورزمیز به آنها عشق یند و پادشاه نردکمی پوشیچشم

 .ردکمی

سلسله  یهادام یبرا کودک کیش یدایپ یهشور و شوق مردم را در انتظار فرخند خبر شیتپاریک       

به او وابسته بودند. او احساس  قا  یعمافت چه اندازه مردمش یه درک یخت هنگامیشوق ر کد. او اشیشن

 بود. کریشنالطف  یهیش و هدیهاپدربزرگ کمکن، یه اکرد ک

ار کن یا ی؛ او براشدمیر و صالح ملتش منحرف نیخدمت به خ یاز عزم خود برا شیتپاریک       

. او به ملتش مانند فرزندانش نگاه گذاشتمینار کخود را  یم، دوست داشتن ها و دوست نداشتن هایعظ

 از قتا  یحق آورده بودگرد هم ای هو عاشقان کینزد یهن رابطیه پادشاه و مردم را درچنک یوندی. پردکمی

ح یاو را به خود بهشت ترج یه آنها پادشاهکند گفتمین رو مردمش همواره یار مقدس بود. از ایبس ینوع

 ند.دادمی

ز یلبر یریناپذوصف ین از شادیپسر متولد شد و تمام سرزم کروز مبار کین در ین حیدر ا       

 پادشاه فرستادند. آنها اظهار یرشان را برایخ یات و دعاهاکان و زمامداران، تبرشدند. زاهدان، عالم

 یشان رفتند و با محاسبهیهاتابکرده بود. منجمان به سراغ کن طلوع یدر سرزمای هه نور تازکردند ک

د د، بر اعتبار نام پدرش خواهبرخواهد  باالوه سلسله را که او عظمت و شکردند کاعالم  کودکطالع 

 افزود و احترام و عشق مردمش را به دست خواهد آورد.

 یرد تا روزکز مشورت یون برهمن نید و با روحانفرا خوانمرشد خانواده را به قصر  شیتپاریک       

 یه به طرز مفصلکوال ین فستییآ کی ین در طینند. بنابراکن یمع کودک یمراسم نامگذار یرا برا

شنهاد یه حضور داشتند به پک یشد. به برهمنان ینام گذار اینام جاجا کودکب داده شده بود، یترت

ورآالت طال بر ید. گاوها با زیم گردیتقد یمتیقگران یای، بزرگ برهمنان مشاور پادشاه، هداایپاچاریرک

، مفصل غذا داده شدند. یمتوال یشان به تعداد فراوان بذل و بخشش شدند و همه، روزهایهاها و سمشاخ

 ایپاچاریرکرا بر تخت به مراقبت  کوچکاش گذاشت، پسر یانیقدم در راه سفر پا راجادارماه ک یهنگام

                                                 
 م-های مذکر و مونث الوهیت هستند. نمادهای جنبه پارواتیو همسرش الهه  شیواخدایگان  1 
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است یو او را در امور س ردکمی ییرا راهنما کوچک، شاه یقیامانتدار حق کیمانند  پایرکسپرده بود و 

 یااندرزهت از ؛ پادشاه به ندرشدتر ثمربخش ین وابستگیا ،شدمیه او بزرگ ک. همچنان دادمیآموزش 

ن رو ی. از اردکمی یرویز از احترام آن را پیلبر یمانیو با ا شدمیا ی؛ همواره آن را جودکرمی عدولاو 

مردم  یند و شادردکمیو طول عمر او دعا  یسالمت یبرا ،یپادشاهساکن قلمرو ان نشینخلوتن و یزاهد

 ستودند. یرا م آسایش خود یفرمانروا برا یو دلواپس

خردمندان و  یر بزرگان، مشاورهیخ یرا او دعاین بود زینعمت پادشاهان زمیول شیتپاریک       

مه زد و به یخ گنگ اش، در ساحل رودروزمندانهیپ یطوالن یمبارزهلطف خداوند را داشت. پس از 

ه جشن گرفت. شهرت او ن ه شدهیتوص یهانییآ یاسب را با همه یاش سه قربانیروزیپ نشانعنوان 

افت. او از هر یآن گسترش  یدوردست  مرزها یه در فراسوکبل وستانتنها در طول و عرض هند

ر یزه کنبود  یالتی. اگرفتمیقرار  ستایشمورد  بهاراتا یسلطنت یم خانوادهیبا عنوان جواهر عظ ،یزبان

در رأس او ه ک ودنب یازیچ نیرد. هاز بشمیه فرمان او را ناچکنبود  یمرانکباشد؛ حامده یاو ن یسلطه

ه در برابر او سر کبودند ار مشتاق یبس یند. همه حتکوب کرا سر ییمرواکا حیلشگرش بتازد تا مردم 

 مردمان بود. یها و همهنیسرزم یارباب همه ورند. اوبیافرود 

 

 

ود؛ وارد شده ب کریشنا یهان دوریش با پایشاپی، پکالیو شرارت شناخته شده با نام  یروح بد       

گوش به زنگ بود. او  شیتپاریک؛ اما داشتمین نقاب زهرآلودش را گاه به گاه از چهره بر یبنابرا

 یه رد پاهاکند. او در جستجو بود ک یاو را خنث یهارنگیها و نیرد تا استراتژکاتخاذ  یریتداب

د؛ هرگاه یشف نماکند جاد نمودیه اک یردند و در مؤسساتک آغازه آنها ک یش را در اصالحاتیهاپدربزرگ

 فیض، کریشنا  ؛ به آنها ازردکمی یادآوریبه مردمش را  هاآن یهاآرمانو  اصالت، آمدمیش یپ یمناسبت

 یشوق و سپاسگزار کاش ،ردکمیت یآنها روا یرا برا هاداستانن یزمان او ا. هر گفتمیو مهر او 



17 

 

نار خود داشته کرا در  کریشنا وها پانداواه که از دست داده بود، ک اقبالی ی. او صادقانه براختیر یم

 خورد.یافسوس م ،باشد

 هاانساننفوذش را بر ذهن  داشتوشش کبود و شده وارد اش یپادشاهبه  کالیه ک دانستمیاو        

قرار  یگسترش آن را مورد بررس یط مناسب برایشرا ،آن آگاه شد یهاعملکرداو از  یند. وقتکت یتثب

 کالیه ک یشاتینمودن گرا یخنث یبرا ین خاصیقوان ،شیو بزرگترها آموزگاران یجد یارکداد و با هم

 ییهااطین احتیچنن به کار برده کند ردکمیه یبزرگترها به او توص ی. وقتدکرمیوضع  دنمومیجاد یا

 .ردکمیت نیده حمایاز آن عق شیتپاریک، ضرورت دارد شودت ظاهر یبه صورت جنا بدی یتنها وقت

 یالمثلضرباو در قالب  ست به مردمش الگو ارائه بدهد.خوامیبود.  یشتریب یاریهش خواستاراو 

ا ی کالیه ک گفتمیاند(. او مردم همان گونه ،گونه باشند مان هرک" )حااتا راجا، تاتا پراجای " گفت،می

خداوند  فیضل یاهش تحصکن مردم و یا به نفس در بکمان، فقدان اتکحا یتیفاکیق بیتنها از طر ،شرارت

نها انسان ی. بدون ابرندمیش یرا پ کالی یهاه نقشهکهستند  ییتورهاکن سه، فای. ابگذارد رید تاثتوانمی

اش یپادشاهقلمرو روز و شب در  شیتپاریکن امر، یاز ا یآن شود. با آگاه یهالهیح ید قربانتوانمین

د گفت او تالش یرون براند. بایش بیهارا از محفل کالی  تا در پی آن بودپرداخت و یبه گشت و گذار م

او موثر  یرانهیشگیپ یها، زور، شرارت، دروغ و خشونت ندهد؛ طرحیعدالتیبه ب ییچ فضایه ردکمی

و  وراکاوتارا، توماالهک، بادراسوا یه به نواحکاش داشت یبودند. او آنقدر آرامش در قلمرو پادشاه

 د.یشکلشگر  پوروشامیک

 

 

 

                                                                                     

 16فصل 

 کریشنااز  شیستا

مرانان و پادشاهان کپرداخت حیبه گشت و گذار مای هدر منطق شیتپاریکهر زمان ماهاراجا        

 ند.گفتمی اق به او خوشامدیسته و با شور و اشتیاش ی، با عزت و احترامیرنظامیو غ یه، نظامیآن ناح

همواره حاضر بودند  ،ه بودکست هر چه خوامیه او از آنها ک یه نوع خدمتکردند کیآنها اظهار م

 یبه خدمات آنها نداشت و تنها انتظار یازیه او نک دادمیپاسخ  شیتپاریکنند. کوفادارانه به او خدمت 
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ه به مراقبت آنها سپرده شده بودند. او به کبود  یمردم بختینیکو  یوشبختخ یداشت ارتقا ایشانه از ک

نشان دهند و آنها را از ای هژیو زنان توجه و هابرهمنه نسبت به مراقبت از ک ردکمیه یآنها توص

ها نها تنیه پرستش خداوند را در سراسر قلمروشان پاس بدارند. اک دادمینند. به آنها اندرز کها حفظ بیآس

 خود داشت. یهه او از شاهان تابعکبودند  هاییدرخواست

 یمحل یهاانش با ترانهکاین یم شهرت و دالوریاو، مردم با ترس یمناطق مهم امپراطور برخیدر        

سرودند. یمبه شکل ترانه را  پانداوابرادران  یبرجسته یارهاکل و یند، آنها فضاردکمی ییرایاز او پذ

ه ک یمانیو ا یسرسپردگ د ویباریمها پانداوابر  کریشناه ک بودند یمهر و لطفدر ستایش از  هاترانهآن 

ند، ردکمیاجرا  یمحل یهاشین نمایند. آنها همچنداشتمی یرا با آن گرام کریشنا همواره هاپانداوا

ن یه او با اکرا  ینانشان، و داستایدر م کریشنا  ند، باگرفتمیها را به خود کوراواها و پانداوا یهانقش

 ند.دادمیابزارها طرح نموده بود شرح 

ی کوششی که ، به رغم همهدیدمیها را شین نمایو ا شنیدمیها را ن ترانهیا شیتپاریک یوقت       

ران و ید. وزیکچیش فرو میهااز گونه کاش داد،به خرج می ار گرفتن احساساتشیدر اخت یبرا

 ییهاها و ترانهشیه امپراطورشان تنها با نماکافتند یمی همه در ،هاگردانحنهگران و صیها، بازگوقصه

نمایش، موضوع  یافتن جستجو برای هنگامن آنها یبنابرا شدمین را داشتند مجذوب ین مضامیه اک

 یریناپذمقاومت فیضو  شیتپاریک یخ سلسلهیتار نار گذاشتند و توجه خود را برکگر را ید یهانهیزم

ز نمودند. امپراطور با احترام گوش کد متمریبخشینجات مبار را هر سلسله له آن یبدان وس کریشنا  هک

ای ه. او به گونشدمیز نشان داده ین یگرید یهااو به روش ینشست، قدردانیم میعظ یو با ارادت دادمی

ن گونه یبودند، ا یقیامال حقک هاداستانا یه آک شدمیا ید وزرا و بزرگانش را جوییشاد بود، او تا یماورائ

بود و هر چه  ییهافرصت نیشتر به دنبال چنیو او هر چه ب شدمیاش چند برابر یمان و سرسپردگیا

 یایو با هدا ردکمیها با محبت فراوان برخورد گان و نوازندهنندک. او با اجرا بردمیشتر از آنها لذت یب

 . دادمی ل قراریه آنها را مورد تجلدستانگشاده
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همه  شدمیمجذوب  کریشناانش و کاین یدرباره ییهادن ترانهیبا شن شیتپاریکه کن خبر یا یوقت       

ند. آنها شدمیدور او جمع  رفتمیه کجا کن رابطه داشتند هر یدر ا یه تجارب شخصککسانی د، جا پیچی

بازگشت  هنگامروز  کی. تاق بودندمش بود ین ماالمال از سرسپردگیچنبرای دیدن فرمانروایی که خود 

دن ید یه براک یسانکن یدر بر یبرهمن پ کی، ماتورااز 

ستاده بود. یده بودند ایشکنار جاده صف کامپراطور 

د و با محبت از ش کیماهاراجا از او غافل نشد. به او نزد

! رد. برهمن گفت، "ماهاراجاکوجو حال و روز او پرس

اسب را  یقربانآیین  راجاارمادپدربزرگت  یش وقتیسالها پ

 یبه عنوان روحان من ،دادمیانجام  کریشنا یدر حضور اله

در آن  مراسم را بر عهده داشتم. فاتیتشرت یاعظم، هدا

 یداشتندوست یرزطشد و به  کیبه من نزد کریشنا واقعه

از حال و  یدهینون به من نشان مکه تو اک یبا همان محبت

لمات را به خاطر کلمات تو آن ک .ردکجو وروز من پرس

و ها هقان هقیلمات برهمن در مک ی". باقآوردمیمن 

! مخاطب صحبت خداوند ید، " آه، چقدر تو خوشبختیشکاد یفر شیتپاریکنجا ی. در اندش گم شدیهاکاش

 یر حالش انداخته بود از تن در آورد  و دیهاه بر شانهکرا  ی!"  او لباسیاجناتاالر برگزاری بودن در 

 یند و دربارهیآن بنش یه راحت بر روکرد کرمرد تقاضا یاز پ دادمین قرار یرده و بر زمکه آن را تا ک

 د.یشتر  به او بگویها بانکگر میو د یاجناتاالر اتش با خداوند در یتجرب

ه آن روز کا ر ید اندوه اشتباهتوانمیرا نیپاره است ز" قلبم پارهلرزان گفت،  ییرمرد با صدایپ       

ار کان آشک؟ اگر امی، " استاد! چه اشتباهپرسیدست. ماهاراجا یگریاورد"، او میب شدم تاب بکمرت

رمرد را گرفته و بر هم فشرد و یردنش نزد من وجود داشته باشد دوست دارم بدانم." او هر دو دست پک

 ند.کاو فاش  یه آن را براکرد کدرخواست 

م یشدمیوارد  یاجنا یون برایه در قالب گروه مقدس روحانکما  یهمهروز  برهمن پاسخ داد، "آن       

ه ک کریشنام. آنگاه یمقدس شد یم و وارد محوطهیردکه به ما اهدا شده بود به تن کرا  یکمتبر یهالباس

نه،  ... یبر رو ییگلدان طال کین نشسته بود از یبشقاب زر کیروبروی  ییطال یوکس کی یبر رو

 یو قادر به ادامه ردکمیهق ست و هقیگریرمرد مینم." پکیدا نمیپای هلمک ...میم بگوتوانمیگر نید

 تش نبود.یاکح
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امپراطور  یاوکنجک ،ده بودیرس عطف ینقطه کیه به ک یدرست هنگام ،قصه ین توقف ناگهانیا       

ه کافت ی ید".  برهمن شهامتییاستاد! لطفا به من بگو ؟افتاد یرد، "چه اتفاقک تمنارد. او کشتر یرا ب

ن یمان را بر آن بشقاب زریخواسته شد پاها روحانیونم؟ از ما یند. "پادشاها! چه بگوکت یداستان را روا

 کاش داشت خشه بر شانهکای هما را شست؛ او سپس پاها را با پارچ کییکا یم و خداوند پاهایبگذار

 یهمه یاو درباره ،تر بودمسالمندن من از همه د. چویما بر سر خودش پاش یرد؛ او از آب پاهاک

، یه به آتش قربانیاختتام یایم هدایان، در روز تقدی. در پاردکمیمراسم با من مشورت  یات اجرایجزئ

ما  یهمهاش، و آن مشاهده یدر دستان اله گاداو  راکچا، اکساناز خود را به ما نشان داد، با ای هاو چهر

دن تو ید کنممیمهربان از ما دور است. احساس  ی. حاال آن خداداد ییرها یبستگواشه از یهم یرا برا

در  یه در آفتاب سوزان صحرا از تشنگکاست  یینوایب یهچاریدن چند قطره آب گوارا توسط بیمانند چش

 حال مرگ است.

برنج  یچند دانه گرفتمیرا   شیتپاریک یهاه دستک ید و در حالبه پایان برتش را یبرهمن روا       

 دعای خیر شیتپاریکش بسته بود بر سر پادشاه قرار داد. لباس یدر گوشهای هه در گرکشده را  تبرک

نم، امروز یرا بب کریشنا خوشبختم. هر چند نتوانستم شخصا   قتا  ید، "استاد! من حقیشکاد یافت و فریرا در

 یبه پاها حرفن ینم، و با گفتن اکمالقات  شمرد میه او گراکرا  ییه پاهاکرا دارم  کین بختن یا

داده و او  یجاوه جاکخود خواند و به آنها دستور داد برهمن را در  نزدرا  وزیرانر افتاد. او یبرهمن پ

 رد.که یبا ارزش به او هد یهانهیا و گنجیهدا یاریر بسین مقادیاش ببرند. او همچنرا به خانه

 

 

 

                                                                          

 17فصل 

 هگذشت روزگار یادآوری

 ییاجرا یهای، با برترردکمیهند سفر  یقارهسراسر شبه بهمردم  انظاردر  شیتپاریکامپراطور        

ن ه در آن زماک) کریشنان خودشان و خداوند یه آنها بک یمانندیب یهش و با رابطیهاپدربزرگومت کح

 یو عالمان فرزانگان یاری، به تجارب بسشدمیرده بودند آشنا کبرقرار  (ن آمده بودیانسان به زم شکلبه 

بر آن خاطرات  ردکمیه سفر کو همچنان  دادمیند گوش ردکمی یه در آن روزگار خوش زندگک
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ش یهابزرگره پدکه در آن روزها ک خوردمیشه حسرت ین اندی. اغلب از انمودمیز تعمق یسرورانگ

 ند او زنده نبود. بردمیبه سر  یدر چنان سرور بهشت

 ویاساام بخش یالت یصدا

 کریشنابا  زندگی یهوه روزگار گذشتکاجدادش و ش یخچهیتار یآورجمعاز  بدینسانه ک یهنگام       

با  شیتپاریکرمنتظره در برابر او ظاهر شد؛ یغ امال  ک یس بزرگ، به طرزی، قدویاسابود، غرق لذت 

را مورد  شیتپاریکومت کس حینشاند. قد یگاه بلندیاحترام فراوان به او خوشامد گفت و او را در جا

او گوش  سخنان . شاه جوان با احترام بهدبوها پانداواومت کحبرای او یادآور ه کقرار داد و گفت  ستایش

مانند آن ن درست یگفت، "ا شیتپاریکد بروم." اما یگفت، "پسرم، من با ویاسا ی. پس از مدتدادمی

هد دستش را خوامیاو  ید و درست وقتیبگذارای هها در برابر انسان گرسنیکاز خورا یظرف هکاست 

م و یهاگرشما از خاطرات پدربز یهاتید. رواینکند آن را از دسترسش دور کبه سمت آن دراز 

آنها را از من شما  ولی؛ اندشدهگسترده  ه در برابر من کهستند  یین گوهرهایتریمتیق ،کریشنادرخشش 

 سببد. رفتن شما، درست حاال، یشویم سببم یرا برا یدین ناامیترکدردنا کنید و بدینساندریغ می

 نم.ک یاحساس اندوه و دلسرد شودمی

 

 

شتر یب ید. قدریاآمده یارکچه  ید برایی"به من بگو :شتر بماندیب یکه اندکرد کس التماس یاو به قد       

ه کرا  یمیعظ یاقبالد. من خوشین بدهیکتس خوردمیه مرا از درون کرا  یاید و گرسنگیبا من باش
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د حداقل یشان را با خود خداوند بگذرانند از دست دادم. بایه زندگکم داشتند یهابزرگو مادر هاپدربزرگ

د خودم را از یشکمت آنها ه لطف او را به سکآنها  یبرجسته و سرسپردگ یارهاکبه  سپردنبا گوش 

، گفت، "پسرم ویاسا ردکمی تقاضافراوان  فروتنیه با  شوق و کدن شاه ینجات بدهم". با د گمراهی

گر یس دکچ یه هک کنممی. من اعالم یبرخوردار هست یمترک یاقباله از خوشکن کاحساس ن هرگز

 یه متولد شدکای هطف خداوند را لحظرا تو لی. زه استنداشت یه تو به دست آوردکرا  یکین اقبال نیچن

او تو را  ینوزاد بود کیهنوز  یداد؛ وقت ی، به تو نَفَس زندگواسودوا. خداوند، یدیشکبه سمت خودت 

. یشدمیجدا  یه به سختک یده بودیچسبرد. تو چنان به او ک یرده در بازوانش گرفت و با تو بازکبغل 

 اندرونیند و به دست زنان کجدا  کریشنااز با زور تو را  شد ناگزیر، ساهادوان پدربزرگت، یترجوان

بود!  یایاد ماندنیبه  ی. چه صحنهیشد یگذارنام واسودوا ی شخصبه وسیله یمراسم یبسپارد. تو ط

و به  رفتمیه او کجا ک؛ با چشمانت خداوند را هر یبود یزیانگرتیح کودکه ک یتو به ما نشان داد

 ییگوکه  یبود( چاپاریک) ی اومصمم به جستجوآنچنان . تو یردکمیدنبال  گرداندیه رو مکهر طرف 

ها پنهان خودش را پشت ستون یار با زرنگیبس کریشنانبود.  تاالرآن روز در آن  یگریس دکچ یه

 یردکتو ثابت  ولیار گرفت؛ کبه  شخودانحراف توجه تو از  یرا برا یگوناگون یهاوشرد و رکمی

ند؛ تنها او و فرم درخشان او را ردکمی! چشمانت تنها او را جستجو یبود کریار زیبس او در برابر یحت

 ند.دیدمی

م. به نظر یزده شده بودز تو بهتکو تمر یم از سرسپردگیه در آن هنگام حضور داشتکما  یهمه       

ات ؟ چهرهبود یشناکر او آیا ه ک یبفهم یداشت یو سع یردکمی یابیرا ارزای ههر چهر ه توک رسیدمی

چشمانت او را و تنها  یوقت شدمیفته کنبود؛ و ش کریشنا یهه آن چهره، چهرک یدیدمی یپژمرد وقتیم

. یبود یدرخور توجه کودکه تو کافتند یدر ،راجاماهاو  شاورزک، ین و مردم عادیند. عالمدیدمیاو را 

به تو بدهد، او پس  یه نام مناسبکرد کواست از او درخ راجادارماپدربزرگت  یه وقتکل است ین دلیبه ا

 دارد بفهمد(.  یه سعک یسک، کندمی یابیه ارزک یسک یعنید )ینام  شیتپاریکبت تو را یاز رفتار عج

 راجادارمامان به یکان و عالمان و حیدربار پرشمارن نام را درحضور آن جمع یخداوند ا یوقت       

ه ک ی". در حالنیست، آفریبرازنده است، عال یلیخ" ،سر دادندفریاد د ییتای به نشانهرد، همه کاعالم 

به . تو ینکمتهم  یه خود را به بداقبالکست ی، منصفانه نیابودهمورد لطف بخت و اقبال  ین به فراوانیچن

رد؛ او نامت را به تو داد. کت را تماشا یزهایوخرد و جستک ی؛ او با تو بازیخداوند نوازش شد دست

 ن."کن یتلق یلطف معمول یاینها را فقط هدای! اآورندمین اقبال را به دست یا یکاد اندچه تعد

 کیه نزدکداشت  پرسشی. او جوشید شیتپاریک هایلمات از چشمکن یاشنیدن با  یشاد یهاکاش       

زد و او را اش ن بر شانهیرا فرو خورد و بنابرا پرسشه او کد ید ویاسا ولی اورد یبر زبان بآن را بود 
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واهمه درنگ بپرس، ی. بیاز من بپرس یزیچ یهخوامی رسدمیرد. "پسرم، به نظر کدن یق به پرسیتشو

 ید ارزش شادتوانمیگفت،  "استاد گرانقدر! انسان ن شیتپاریکن اجازه ی". با شهامت گرفتن از انکن

د یآن سخن گفت ینون دربارهکا هک یبخشه از آنها آگاه باشد. ارتباطات لذتکنیا غم را بداند مگر ای

 یتنها هنگام یواقع یاز سرور نهفته در آنها آگاه بودم. شاد یه به سختکبه من اعطا شد  یهنگام

ه یون روپیلیب کیبه ارزش  یالماس یکودکه فرد بر ارزش آن واقف باشد. اگر به کده شود ید چشتوانمی

د گوییمیه کبودن با خداوند  یرد. خوشبختکد خواهد شه برخوریشای هداده شود با آن تنها به عنوان تود

اثر است. من در آن زمان یگذشته، ب یهایتجربه شده در زندگ یشاد یهام داشتم، به اندازیکودکمن در 

را  یآن بودم، آن شاد فهمم، اگر قادر به دانستمیبودند. اگر  یارزشمند یهام آنها چه لحظهدانستمین

 فیضاز  ینیچ گواه عیاش استنباط محض است. من هاندوختم. حاال همهیابد م یبراای هنیچون گنج

. پس لطفا از کنممیه یکت ینیر عین حاال تنها به گواه غیردم ندارم؛ بنابراکافت یه آن زمان درکخداوند 

 را بنوشند." هاداستانآن  یم شراب بهشتیهاد گوشید؛ بگذارییبه من بگو کریشناعظمت و درخشش 

 هایبازی کنی حکایتتصور میا ی"پسرم، آ ،ردکزده شده بود؛ او موافقت او بهت یاز تمنا ویاسا       

برایت توان انسان است  یآنها ورا ارشه شمکاو را  یها1اللیم توانمی؟ چگونه من تا هستند دو یکیاو 

 یتیقعا مویاقعه و یا در طیخاص  یه او در ارتباط با شخصکآنچه هر  یدربارهپس  ؟نمک روایت

از  شیتپاریکرا به تو خواهم گفت". آن ات یجزئ یهمه یانجام داده بپرس؛ من با خوشنود بخصوص

ن ید چگونه اییرد، "استاد! به من بگوکوسته خواهش ید؛ او با دستان به هم پش شنهاد سرمستین پیا

 وجود آمد." به کریشنام و یهاپدربزرگن یم بیعظ یوابستگ

ن اشخاص یرا تنها چنیند. زکیار متعجب میاق تو مرا بسیسر داد، "پسرم، اشتای هخند اویاس       

ار یبس یدار یقیعم ین آرزومندیه تو چنکن ینند؛ من از اکدا یدست پ معرفتند به توانمی یمشتاق

 یاساو، کلماتن ی" با گفتن ان!کبه تو خواهم گفت. گوش ای هه خواستکآنچه را هر ن یشادمانم. بنابرا

 یه در آرزوک ییهافت و گوشکشیم یه از شادک یبا قلب نیز شیتپاریک؛ نشستگاهش یراحت در جا

 دن شد.یند آماده شنگرفتمیدن وسعت یشن

با  ولیبدهد  یازدواج به داماد مناسب یه تنها دخترش را براکومند بود آرز دروپادا"پسرم! شاه        

انتخاب  یوال برای)فست وارا امیسوا کین او ینشد. بنابراتن کسی یافها موفق به ن جستجویترسختوجود 

و  گیرات یعالمان  برخوردار از شخص ار به همراهیب داد و شاهان  با قدرت و عظمت بسیداماد( ترت

گرد تخت او یهمتا بود، در پایاش در سه جهان بییبایه زکجذاب، همه مشتاق ازدواج با شاهزاده خانم 

                                                 
 1 Leela  م-به معنی شیطنت و بازی الهی 
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 شاهزاده خانمستند توانمیند ردکمیرا احساس یشان مغرور بودند زیه به ثروت و دالور. آنها همآمدند

 اورند.یها به دست بییرا با آن دارا

بر ه کچرخ بود  کیبود. آن  ای تدارک دیدهوسیله ،ستون کی ی، شاه بر باالییدر آن سالن گردهما       

 قرار داشت ر ستونیدر زکه از آب  یحر آن بر سطیو تصو چرخیدمیبا سرعت  فراز یک ستون

شاهزاده خانم  یخواستگار یبان برایاز رق :به چرخ بسته شده بود "یماه" کی. یافتانعکاس می

افته در آب، به یتصویر بازتاب ردن به کمان و نگاه کدن یشکند و با یایجلو ب کیبه  کی شدمیخواسته 

 یست هدفتوانمیه ک یسکدادن دخترش به هر  یبراقصدش را  دروپادانند. ک کیدر باال شل یهدف ماه

ه آمده بودند کبود  یو شاهان دگاناز شاهزا ماالمال رد. شهرکآماده شده بود بزند اعالم  به این شیوهه کرا 

 ند.خود را آزمایش کن بخت یراندازیوال منحصر به فرد تین فستیتا در ا

ار، کم یهاکوراواردن کگمراه  یدر آن زمان براه کت یهاپدربزرگوال به گوش ین فستیخبر ا       

آن  برای ید در انظار عمومیه نباکند ردکابتدا احساس در آنها  د.یرس کردندتن میرا به  هابرهمن جامه

وال یه در فستکند کش را متقاعد یتوانست برادرها ،آرجونا پدربزرگت ولیند؛ یایرون بیمناسبت ب

ای هزیجا یماندارها براکه ک یهنگام جنگاوریچ یه او این بود کهاستدالل را ینند زکت کشر یدالور

 ماند.ینار مکد یند نباردکمیارزشمند رقابت 

به  یه انوار قهرمانک یر در حالیگروه ش کیمانند  هابرهمنه پنج برادر در لباس کشد  این گونه       

ره یخ ه بودنده آنها نشستک یانکت مها به سمنگاه یت نشستند؛ همهین جمعیندند در بکپرایاطراف م

 یند؛ برخکردمی اظهارنظرحضور آنها  یبه تمسخر، درباره ین، برخیبا تحس یاریبود؛ مردم، بس گشته

ا آشپز به آنها یزه یندگان جایبه عنوان جو یستودند، بعض یم ین قهرمانیآنها را به عنوان مدافع

 .بودسالن را در بر گرفته شان یدند. نجواهایخندیم

امر از چشم ن ی؛ اچشم دوخته بود آرجوناتمام مدت به   اووال آمده بود. یآن فست یبرا کریشنا       

آغاز شد؛  وارا امیسواخطاب به برادرش گفت. باالخره رقابت  یزیچنماند و او  پنهان 1باالراما برادرش

 یان را به سوکیدادند و پ هدف قرار شدمیده یه در آب دکرا ای هیسای پس از دیگری کیداوطلبان 

 بر یده و با خواریپرو رنگ رفتمیرشان به خطا ینشانه رفتند. ت کردگردش میه در باال ک "یماه"

 نشستند.یاندوه مدر ند و غرق گشتمیباز  هایشانجایگاهبه  سرافکندهد و یند. ناامگشتمی

ن ینشسته بود. اگر چنسر جایش ت کسااو  ،زد و هدف را نشانه برودینداشت برخ تصمیم کریشنا       

ذهن  عمقد توانمی یسکرا بزند و برنده شود. اما چه  "یماه" ستتوانمی یامال به سادگکداشت  یقصد

 ؟ارزیابی کنداو را 

                                                 
 م- اکریشنبرادر  باالراما 1 
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برق  ،تشیشخص یهقهرمانان یهالهه با ک یو در حالاز جا برخاست  آرجونان هنگام یدرست در هم       

، دروپادیش گرفت. یرا در پ ییزورآزما یراه صحنه ،انداختمیاوت بر جمع کاز درخشش و ذ یکتابنا

رد. ذهنش در آن درخشش ادغام کاو را تماشا  آمیزنگاهی تحسینشاهزاده خانم، سرش را باال گرفت و با 

ت به آسمان یق جمعیاد تشویرد؛ او برنده شد. فرکم یرا دو ن "یماه" آرجونامان کلحظه،  کیشد. در 

از گل به دور گردنش و گرفتن دستش با او ای هآمد و با قرار دادن حلق پیشست. شاهزاده خانم برخا

 رد.کازدواج 

شاهان و  یو دسته ، دارآمدمیرون یه دست عروس را در دست داشت از تاالر بک آرجونا یوقت       

ه حق کبرهمن  کیه را بیسته شده زکن رقابت شیه قوانکند زدمیاد یست خورده فرکشاهزادگان  ش

ند و برنده اعالم شود. آنها در کت کشر مسابقهرا نداشت اجازه داده شده بود در  یریمانگکرقابت در 

ند و آن را کشه یرا از ر یمیدرخت عظ بهیما ولیور شدند. ن به پدربزرگت حملهیگروه خشمگ کی قالب

 ام به چرخش درآورد.  کانبوه شاهان نا میاندر 

، در پانداواام و برادران کهای خواستگاران نان گروهبیی درگیری مشاهدهبا  باالراماو  کریشنا       

ه کند آنها دانستمیهایت هیچ نبزرگزدند. پدرمیبا خود لبخند  آرجونا  یپیروزمندانه ارکستایش شاه

 بودند؛ هیچ گاه پیش از این آنها را ندیده بودند.

 کمحقر ی یه خانهک، به اقامتگاهشان دروپاداعروس، دختر با مراه ها هپانداوا هنگامی کهاما        

با شور و شوق فراوان وقایع روز را  ،، برادر بزرگترراجادارما  هکهمچنان دند، گر بود رسیوزهک

محقر  یلبهکوهی دیدنی به آن کهای زرد ابریشمین و با شدر لباس کریشناو  باالراما، کردمیتعریف 

 ،ردندکخود را چنین معرفی و  افتادندیت هاپدربزرگسالخورده، مادر  کونتیا به پاهای وارد شدند. آنه

به او  راجادارما". آنگاه با لمس پاهای مهستی یاشوداو  نانداهایتان هستیم؛ ما فرزندان "عمه! ما برادرزاده

ناری کبت او را به شیرینی از مح یشد و با حالت ساده کنزدی آرجونابه  کریشناردند. کادای احترام 

. کنممیبا تو دیدار ه کاست  یبار نخستین، امروز شناسیمیتو مرا ن ولی"من تو را می شناسم؛  ،شیدک

ترم؛ با این وجود وقتی آن پیروزی را است. من از تو جوان کریشنا شریهستم؛ اسمم  واسودواپسر  من

ه از کهستید و بنابراین فهمیدم  نداواپاه شما برادران کدر قصر سلطنتی به دست آوردی متوجه شدم 

ه چشمانم آنجا در کاید. از وقتی ختهشیده شدنش در آن بودید گریکه هنگام به آتش کقیراندودی  یخانه

هستی؛ این  را به برادرم گفتم. این  آرجوناه تو کردم کبه نحوی احساس  ،جمع خواستگاران به شما افتاد

ه تو را شناختم بسیار شادمان شدم و برادرم هم در این شادی سهیم کین من از ااست.  باالرامابرادر من، 

 ی و هوش است."کنم. عروس مظهر نیکم تو را مالقات توانمیبود. باالخره 



71 

 

برد و در گوشش گفت، "پسرعمه! صالح نیست ای هرا به گوش آرجونا کلماتبا گفتن این  کریشنا       

وتاه مدت با لباس مبدل اینجا یا آنجا کهای در دوره یید. مدت بیشتریه به این زودی در انظار بیرون بیاک

 از آنجا رفت. باالرامارد و با برادر بزرگش کاش و دیگران خداحافظی آنگاه او با عمه ."دبمانی

و  گشتبیشتر و بیشتر شد تا به درخت تنومندی بدل  آرجوناو  کریشنااز آن روز محبت بین        

و  گشتمیهایشان در آن شیرینی ادغام ه در آن سهیم بودند؛ ذهنک دادمیر از شیرینی هایی سرشامیوه

 اناکالی، دروپادیدر تاالر عروسی  کریشنا  پدربزرگت با دیدار نخستینن! کرش را بک. فشدمیی کی

و  ها، از طریق پیوند عشقه آنها هم در طی سالکبود. معنای آن در این حقیقت نهفته است  1مانتاپا

آن دوستی، برترین دانش  کردنامل کبرای  کریشناناپذیر به هم پیوند خورده بودند. محبت  رفاقتی خدشه

با  ویاساعیار چه اندازه با پدربزرگت خودمانی بود؟"  باز تمامرا به او آموزش داد. "متوجه شدی آن حقه

 رد.کر را جمع و جو وسایلشوشش برای رفتن، کاز جا برخاست و در  پرسشاین 

کرد به می کپا هایشهای شوق را از چشمکه اشکدر حالی  صحنهاین  یبا مشاهده شیتپاریک       

را به د خداوند ایشده سببو لطف او  اللیتان از رد، "استاد! شما با شرحکباری التماس رقت یشیوه

ارزانی  یمهاپدربزرگبه را  فیضشه خداوند کهای بسیاری . لطفا  از موقعیتروشنی در برابرم ببینم

بیشتر بگویید؛ برایم  دادمیو آنها را از مخمصه نجات رفت سراغشان میکه او چگونه به و این  کردمی

های خداوند گوش دهم. این شب را با روایت به قصه داردمیگریزد و مرا وا می هایمچشمخواب از 

د. بگذارید بخشت خاطر بد به من رضایتوانمی همین است کهنید. فقط ک متبرکوه خداوند برای من کش

 عظیم است." یرنج برایم سببوت شما کساو بگذرانم......  یشب را در اندیشه

داد. او گفت، "پسرم! اگر تعداد  نظرش را تغییررا دید و  شیتپاریکپایداری و سرسپردگی  ویاسا       

ستم توانمیی دو تا بود کی کریشنامعجزات عظیم 

بیلیون  کم. اگر انسان یشرح بدهرا برایت  آنها

 ،ابدیت را در برابر خود داشته باشد یهمهزبان و 

 ی. همهپذیردمیاو هرگز پایان ن بزرگیشرح 

 ادای احتراماو به وسته با دستان به هم پی ایزدان

ها را به آسمان سرسپردگانشگاهی او ند. کردمی

شید. کمی ؛ خیلی زود آنها را به اعماق فروبردمی

شب بازی رفتار نمایش خیمه کی ماننداو با جهان 

                                                 
 م-به معنی سالن عروسی است.  مانتاپا یاناکال 1 
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 شناخت.امیدی یا پریشانی نمی، نا. او با لبخندش همیشه روشن و درخشان بود. هرگز دلواپسیکردمی

، کخویشاوند نزدی کی ماننداوقات  اقیکرد، در بمیرفتار  معمولیانسان  کی مانندها بعضی وقت       

. او کردمیپسر چوپان بازیگوش رفتار  کی مانندشاه مستبد. گاهی اوقات  کیا یدوست صمیمی  کیا ی

با  آرجونامانندی داشت. او به پدربزرگت ها را با برجستگی بینقش یهمهردن کاوت  بازی کو ذ توان

. بردمی. او همواره، به هر مناسبتی، هر جایی او را با خود ورزیدمیشور و حرارت بخصوصی عشق 

خداوند به این سو و آن سو برود. خداوند عادت  هایگاهاقامت اندرونیست آزادانه در توانمیحتی  ناآرجو

دوردستی  یدر نقطه رفتفرو میکان در آب م کند، در یکبازی  یاموناهای داشت با پدربزرگت در آب

 ؛را انجام دهد همان کارست او هم توانمیاگر  کردمیند و از او دعوت کزده تا او را شگفت آمدمیباال 

ه توضیح و سر در آوردن از آنها دشوار است. کهایی ، بازیکردمیهای گوناگون با او رقابت در بازی

گفتگو به با او  اسراربرخی  یو آنجا درباره بردمیان دوردستی کرا به م آرجوناباره او کبه ی

گذاشتن بر پاهای  سرو در عوض با  دکرمی. او همواره بستر نرم و ابریشمین را رها پرداختمی

 .رفتمیبه خواب  آرجونا

ها آنها از هم چند بعضی وقتکرد. هرمیامل تالفی کپدربزرگت هم متقابال  آن عشق را به طور        

اند، خیلی زود روابطشان خوب ه گویی به خشم آمدهکند کردمیصحبت ای هو به گون شدندمیعصبانی 

و  ناراه آنها کگفت  توانمیند. فرزند عزیزم، گشتمیشان برمانهصمی گفتگوی و به سرعت به شدمی

ه کنبود. رازی نبود  آرجونایی بدون کریشناو  کریشنایی بدون آرجونابدن و نَفَس؛  مانندبودند،  نارایانا

دام ک .شتگذامییت در میان نهاپدربزرگبا  کریشناند و یا گذاشتمیدر میان ن کریشنایت با هاپدربزرگ

ه دوست داری بشنوی از کدام را کنم؟ هر ک بازگونون برایت کآنها را ا یهماجرای بخصوص در رابط

 رد.کخواهم  روایتمن بپرس و من با خوشحالی آن را برایت 
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 18فصل 

 اکشاکاز تیگر

ه از ک ییه سراپا توجه بود، با صداک شیتپاریکم سماجت او شد، یب تسلین ترتیبه ا ویاسا یوقت        

را به  انداواک جنگل  ه چرا پدربزرگمکن را یل اینت دچار بود پاسخ داد، "استاد! من دلکجان به لیه شدت

 یاریار بزرگ به او کن یدر ا شناکرید چگونه یی. به من بگودانممیرد نکق نابود یحر کی یلهیوس

رد کم افتاد و تقاضا یکح یبه پاها شیتپاریک د".ینکمرا شادمان  ،من یبران ماجرا یت ایرساند. با روا

 تو درخواستار خوب، یرد و گفت، "بسک ستایشاز او  ویاساشرح داده شود. ش ین واقعه برایه اک

 ."  کنممیات را اجابت من خواسته. احترام است یستهیشا

آن شادمانه بر  یهایا و گرفتاریفارغ از دن آرجوناو  کریشنا هنگامی که بار  کیاو ادامه داد، "        

پسرم! "شد و گفت،  کیبه آنها نزد ایبرهمن سالخورده ،نددبواستراحت در حال  یاموناساحل  یهاشن

زنده دهی ناین غذا را به من اگر شانم. را فرو بن امگرسنگیغذا بده تا  یمکبه من ام. گرسنه بسیارمن 

بود،  یعیشدند. هرچند ظاهر او طب یبیلمات ناگهان متوجه حضور عجکن یاشنیدن با آنها . "مانمنمی

آمد  پیش کریشنا هنگامن ی. در ادادمینشان  یگریه او را فرد دکرامون او وجود داشت یپ یاله یدرخشش

 که کنممی. من گمان یباشعادی انسان  یکه تو ک رسدمیر نبرهمن بزرگ! به نظ"و خطاب به او گفت، 

آن را به تو خواهم  به طور حتم؛ یل داریم ییشد. به من بگو چه غذا یر نخواهیس یمعمول خوراکتو با 

ه ک ،کریشنا ه کد یرا او شنی. زردکمیرا تماشا  گفتگون یرت ایستاده و با حیاای هدر فاصل آرجونا ". داد

او  یید چه غذاین برهمن فرتوت پرسیاز ا ،نشاندیها فرو مجهان یموجودات را در همه یهمه یگرسنگ

و  یاوکنجکز از یلبر آرجونا  هک ردکمیوجو پرس یبا چنان آرامش و توجه کریشنارد! کر خواهد یرا س

 شد. یشگفت

ن جهان، یز در ایچ چی؟ هیشناسیو گفت، "خداوندا! مرا نم سر دادای هجانان یبرهمن ناگهان خنده       

 یاتیاصل ح کی، پرانادانش تو باشد. من  یرون از حوزهیه بکست یچهارده جهان ن یه در همهکنه بل

احساس . امشدهمار یمن ب یه حتک، اصل آتشم. متأسفم به اطالعت برسانم یآگننش تو هستم. من یدر آفر

د در ینم. آن جنگل باکرا تناول  انداواکجنگل  درختان ید عصارهیام باهاضمهبهبود سوء یبرا کنممی

 گرداند."بازم را یام را فرو بنشاند و اشتهاید گرسنگتوانمیها بسوزد. تنها آن شعله

من  نزدن موضوع یا ین؛ چرا براکار خوب، آن را تناول ید، "بسیاز او پرس کریشنا  نجایدر ا       

! چرا به دنبال ینکستر بدل کرا به خا یه هستک یرت را دارن قدیاست؛ تو ا آوررتیح قتا  ی؟ حقیاآمده
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پاسخ داد،  یآگنرد کبه ندانستن د و تظاهر ین پرسیاز او چن کریشنا یوقت؟" یهست یگرید کمک

ها، مالزمان و متحدانش در شی، با قوم و خواکشاکتا بزرگ، یا افعی. آدانیمیز را ی"خداوندا! تو همه چ

ت ین او مسئولیاوست؛ بنابرا کیباران، دوست نزد ی، خداایندرا؟ کندمین یزندگ اانداوکجنگل  نیا

ه جنگل و کا را بر عهده گرفته است. او قول شرف داده یگر بالیجنگل در مقابل آتش و دآن از  پاسداری

نم، کجنگل  بلعیدنه من شروع به کن ین به محض ایرا نجات خواهد داد. بنابرا اکشاکتاب، ین ترتیبه ا

ر از توقف خواهم یرد. من ناگزکس خواهد یباران خ ازان را کش را خواهد فرستاد و آن میرهاکنو راایند

 م." اآوردهنون به تو پناه کن ایبخورم. بنابرا یزیم چتوانمیگر نیشد؛ د

د یبا یارکرد. به ما بگو چه کم یت خواهکمکن است یاو گفت، "اگر چن .دیاو خند یبه نگران کریشنا       

ردم. تو کدا یام؛ نجات پافتهی برکت قتا  ید، "من حقیشکاد یشادمان شد. او فر یآگنم". یام و ما آمادهیجام دهان

از  یزد با پوشاندن جنگل با سقفیریفرو م  ایندرا  هکرا  یباران یریم بگیست تصما یافک تنها، یتوانمی

نان یبه او اطم کریشنا . نم"کزحمت تناول  را بدون جنگله به من اجازه خواهد داد ک یبرانها عقب انکیپ

 اش بر آورده خواهد شد.ه خواستهکداد 

دارند  یافکمن قدرت  ی. بازوهایدرنگ بسوزانیرا ب جنگل یتوانمی" ،گفت یآگنپدربزرگت به        

 یراالزم ب یهاتیرست دهند. اما من کرا عقب رانده و ش ایندراون یلیده م یه حتک، بلایندرا کیه نه ک

من با  ،ا شوندینها مهیام. اگر ااوردهیند با خود نکآن وزن را تحمل  یهمهه بتواند کرا ای هو اراب کارن یا

 ت انجام خواهم داد."یار را براکن یا کریشنا ی و اجازه فیض

نی از نشدتمام دو هدیه بخشید: غالفی آرجوناشد؛ او به  امر شادمان، خدای آتش، از این واآگنی د         

. ماروتیای با پرچم از تیرها را بیرون بکشد، و ارابه مخزنی پیوستهست از آن توانها که میانپیک

هر دوی  هب کریشنا های، سالح آتش را خلق کرد و با گذاشتن آن در دستآشترا-آگنیاعالوه بر این، او 

 .بدرود گفتآنها 

خدای آتش آن  کردنتنها برای خشنود  کریشناه ، پسرم! باید به خاطر داشته باشی کشیتپاریک       

 او نیست؛ آن یاز اراده کارآمدترهایی ندارد. هیچ سالحی ن سالحاو هیچ نیازی به چنی سالح را پذیرفت؛

تواند در کسری از ثانیه زمین را به آسمان و آسمان را به زمین بدل کند. وقتی او در بین می ]اراده[

ها بدون درک عظمت درونی گیرد و بنابراین انسانانسانی به خود می نقشکند ها حرکت میانسان

انسان را  بینشهای توهمی که جز پیامد]حدسیات[ کنند. آن گیری میات خود را قالبحدسی ،رفتارهای او

 .ندپوشانده نیست

 رست در همانکرد. د کانداواجنگل  بلعیدنشروع به  د وا آگنی، کریشناپس از وداعی این گونه با        

فرستاد.  مالزمانش را برای نجات جنگل از نابودی ایندرا، رفتانتظار میکه  گونههنگام، همان 
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و عدم موفقیت خود را  ندشان برگشتبرای رهانیدن آن به جایی نرسید. آنها به سوی ارباب هانآ هایتالش

را نجات  کانداوا جنگل  تاآورد یورش کان رهایش به آن مکخود با نو ایندراگزارش دادند. از این رو 

 نازل شد. آرجونابدهد و بر سر پدربزرگت 

 نیرو و توانشهم با تمام  ایندراد. ش او پذیرای گاندیوامان معروفش کبا بارانی از تیرها از  آرجونا       

برسرشان و ر سکه از هها پیکان، ناتوان از مقابله با باران ایندرا. ظرف چند دقیقه همراهان مبارزه کرد

پسر  ه بود،ردکست را بر او تحمیل که شکه شخصی کدریافت  ایندراند. نشینی کردعقببارید می

دهد بکست ه نتوانسته فرزند خودش را شک شدزده شد. متاسف بود؛ او از این بابت شرم آرجونا، شخود

 گرفته و اندوهگین بازگشت.و عبرت

. او همه چیز را با بلعیدفرو میو با اشتهای تمام، جنگل را  خدای آتش، با سرخوشی هنگامدر این        

ه به جا کستر بود ک. پشت سر او تنها خاکردمیبلعید و حریقی عظیم بر پا هزاران زبان سرخ رنگش می

وشش کجمعی کشتار دستهبیهوده برای گریز از  ن امر،ای یماند. پرندگان و حیوانات جنگل با مشاهدهمی

در  کریشناند. شدمیباب کشده و زنده زنده گرفتار ها شعلهدر شدند. آنها مینبه فرار موفق  ولیند کردمی

نین آن، برای در امان ماندن، به بیرون از جنگل کتا مانع از خروج سا زدمیاش دور جنگل گشت ارابه

را صدا زد تا  آرجونا کریشنا  را در حال فرار از آتش یافت. ایندرا می، دوست گراتاکشاکاشود. او افعی 

 برود. کوروکشترا  فرصت داد گریخته و با سرعت به سمت تاکشاکا  بهامر این را به او بگوید و این 

ه در حال فرار بود از خدای باد ک افعیبه تعقیب افعی پرداخت؛ او برای رسیدن به  آگنی ولی        

به سرعت به  مایاشد؛ او و  یزدان و دیوهامعمار ا، 1مایادست به دامن  تاکشاکاگرفت. بنابراین  کمک

متوجه موضوع شد و به تعقیب آنها پرداخت. درست در  کریشناند. کردمیت کحر کوروکشتراسمت 

 آرجوناامان خواست. از او  تاکشاکاخودش و دوستش  برایتسلیم شد و  آرجونابه  مایاهمین لحظه، 

رد و گفت، "آه کو قدرشناسی در برابر پاهای او سجده با سپاس  مایااو را پذیرفت و بنابراین  یخواسته

انجام  تبا خشنودی برای دارمرد. هر چه در توان بنخواهم  از یاد، هرگز این مهربانی را پاندوفرزند 

 افیست آرزویت را بر زبان بیاوری."ک تنهاخواهم داد. 

از چیز  کی تنها ،نیکمرا خشنود  ! اگر مشتاقیمایارد و پاسخ داد، "ک اندیشهای هپدربزرگت لحظ       

د. مانند باشبیر زمین ده ک)تاالر اجتماعات( به عنوان دربار برای برادرم بساز  سابها کهم: یخوامیتو 

را  همتای آنهرگز امید ساختن  موجود بهشتی یا دیو یا ایزد ه هیچکعظمت باشد د آنقدر بابایتاالر آن 

                                                 
در اصل بیانگر قدرت جادویی است که یک خدا به  مایااست.  ودانتای گرایانههای وحدتی هندو و در آموزهمفهومی بنیادین در فلسفه مایا 1 

نیرومندی است که  العادهتر به معنی قدرت فوقدر مفهوم گستردهها را به باور آنچه که یک توهم است وا دارد. همچنین تواند انسانی آن میوسیله

( را برهمنانتها )آن قدرت کیهانی است که وجود متعال بی مایاگرایان، ها است. از این رو برای وحدتخالق توهم کیهانی  واقعی بودن جهان پدیده

 م-کند. ( نمود پیدا میآجناناجهل از سرشت حقیقی خویشتن )در سطح فردی به صورت  مایادهد. به صورت جهان مادی محدود نشان می
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ند. من آرزویی جز این کبینندگان را از حیرت لبریز  یید همهبا تاالر برای خودش نداشته باشد. آن

انگیز هم شگفتی، باید تختی شگفتسرشار از "در آن سالن  :ردکهم پیشنهادی اضافه  کریشنا . ندارم"

 .امال مجلل خواهد بود"کنی تا بر آن بنشیند؛ تنها در آن صورت تاالر کمهیا  جادارمابرای 

؟ آیا به گواهی بیش از ورزیدمیبه پدربزرگت عشق  کریشناردی چه اندازه که آیا توج شیتپاریک       

ی دوریودهانار آسایش سرسپردگانش است؟ که او همیشه در فکنی کاین نیاز داری تا اطمینان حاصل 

و  دوساساناو  دوریودهانا زمانی که آن تاالر  شگفت، از حسادت لبریز شد. یار، با مشاهدهکبد

ه آب نبود، و در جاهایی در بود، که در جایی آب بود، در حالی کشدند  تصور دچاربه این همراهانشان، 

دچار شدند! آنها آنقدر اینجا و آنجا  سرافکندگیشده و به خواری و  سردرگمه دری نبود، کدر حالی 

ها پیدا پانداوانشدنی نسبت به رام نفرتیه کرد ک برخوردو آنقدر سرهایشان به دیوارها  خوردندزمین 

 کریشنا فیضها پانداواه کاز آنجا  ولیشیدند؛ کها نقشه میپانداواوقفه برای نابودی ها بیکوراواردند. ک

های صرفا  بازی که اینهاگویی د، شون پیروزعظیم با خود داشتند قادر بودند بر آنها  ابعادیرا در 

هم  کریشناها نسبت به کوراوالذت ببرند.  او محبتگوناگون  هایجلوهبودند، و قادر بودند از ای هانکودک

بخت و اقبال بر  ینندهکارزانی  1یاشوداه پسر کند دانستمید زیرا آنها ه بودنکردنفرت خشنی پیدا 

ند؟ پرورش نفرت به او کاری بکآفرینش  یهمه خداوندگارد با آن توانمیسی کها بود. اما چه پانداوا

 است؛ فقط همین.جهل  یهنشان

؛ دادمیبا توجه تمام گوش  شیتپاریک، کردمیرا روایت  تاکشاکا داستان گونهاین  ویاسا وقتی       

های شرور را واداشت با کوراوابا حیرت پرسید، "چه عاملی   شیتپاریکرسید  قصهوقتی او به پایان 

ه کهایی نتوهی برابردر  هاپدربزرگنند؟ چگونه کرده و به او اهانت کبدرفتاری  دروپادیمادربزرگم 

 ،رغم دلیری و مردانگی تردیدناپذیرشان بهه آنها ک گونه شدچ ؟ردند تاب آوردندکآنها نثار همسرشان 

احترامی قرار گرفت، ناتوان از مقابله ه همسرشان در برابر همه، در دربار سلطنتی مورد بیکهنگامی 

من  توان و ظرفیتاز روی داد  پیشامدهاییه چگونه چنین ک این کگر بودند؟ در، تنها نظارههاه آنیا تنبی

نید، کید تردیدهایم را برطرف توانمینید. شما کاست. حقایق را به من بگویید و ذهنم را روشن بیرون 

 دارم."اطمینان 

 

 

 

                                                 
 م-. کریشنای مادرخوانده یاشودا 1 
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 19فصل 

 کالیعصر  یبرا ییلگوا -هاپانداوا

ها پانداواگفت، "پسرم!  ویاساه ک ردکمی تقاضا یو چنان با فروتن بارکبا چشمان اش شیتپاریک       

ن ی. آنها به اکشنداند پا پس نمیهه دادک یهستند؛ آنها هرگز از قول ین اخالقیوفاداران سفت و سخت قوان

ترش، را ندارد؛ پدربزرگت و برادر جوانرا با برندگان ه طرف بازنده حق چون و چکبند بودند یقانون پا

ردند. اگرنه آنها کن یص داده و خود دخالتی، برادر بزرگترشان را تشخراجادارما یاخالق یبرتر

ند انداختمییرون شان را بیهاغلتاندند و نعشیرده، در خون خود مکن یار را نقش بر زمکبد یهاکوراوا

 شود. ها و الشخورهاسگ کتا خورا

ه ک کردمیر شده باشد تقال یه به درخت زنجک یری، مانند شبهیمات ین مساله، عمویرغم ا بههرچند        

داشت  دارمانسبت به  راجادارماه ک یقیعم ینان به وابستگکورش ببرد؛ او غرولندیبه آن مردان شرور 

ن ناچار یبنا برا آزار شده بود.یبند؟ او بنا به خواست برادر بزرگترش کست بتوانمیچه  ولید. یخند یم

 ند.ک رفتاراثر یبشخص  کیبود مانند 

دچار  اییبردگچنین به  هاپدربزرگه چرا کرا  این امرل یدل شیتپاریکن را گفت، یا ویاسا یوقت       

 ،تبزرگ یلبخند زد و پاسخ داد، "پسرم! آن را هم به تو خواهم گفت. عمو ویاساد؛ یبودند پرس شده

و  با عظمت ه بوداو ساخت یبرا ایماه ک یرا در تاالر اجتماعات یاجنا-ایراجاسو ]مراسم آیینی[ ،راجامادار

ه گفتم آنها از کدعوت به عمل آمد و همان طور  یاجنا یها براکوراواجشن گرفت. از ای هسابقیب شکوه

ه ک ییز شدند، گویام لبرن از حسادت و حس انتقیرت دچار شدند؛ آنها همچنیتاالر به ح یعظمت و شگفت

ند و ردکمیا مورد اهانت قرار گرفته بودند. آنها با عناصر شرور مشاوره هپانداواو قدرت  یبا دارندگ

 دند.یشکای هت نقشینند. در نهاکف یرا تضع ایشانله بتوانند اقبال یه بدان وسکبودند  یهایراه کدر تدار

از  سرشار ییه گوکردند کمیرفتار چنان تاس بود. آنها  ینتسلط یق بازی، قمار از طری آنهانقشه       

زهرآلود  هایهلماتشان قطرکخته شده بودند. یمحبت برانگ یبا منتها ییبوده و گو یعشق پدر و فرزند

 یغامیردند پکق یرشان را تشویپ ینایره فرو برده شده بود. آنها پدر نابکه در ک ییعسل بود، خنجرها

ان کم کید و در ییاید. بیداشت : "پسرم! شما همه برادر هست ین مضمونیه چنکستد بفر راجادارما یبرا

 ینامه، عمون دعوتیافت اید." با دریرا بگذران یتاس اوقات خوش یباز کید و در یدور هم باش

 یه خود ذهنکنداشت،  بودند شها قادر به انجامکوراواه ک ییهااز شرارت یچ تصوریه هکبزرگت 

ده بودند، کر ریزیبرنامهه آنها ک ییاشگردهخبر از یرفت و بیداشت، آن را پذ یاز بد یا و عاریریب
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اش هکمل یت حتیه برادرانش و در نهاکرد. او آنگاه وسوسه شد کت کشر ی آنهاشنهادیپ یهایدر باز

انه و از اقدامات ناجوانمرد یحی، تفریه بازک ردکمین کبگذارد. او درگرو  یبند شرط دررا  دروپادی

شاند. کخواهند  یبدبخت اوجش او را به یه پسرعموهاک ردکمیز بود. او هرگز تصور نیآمتوطئه یترفندها

و فرونشاندن حس  یسهم برندگان شد. آنها هم به منظور تالف دروپادیقمار،  ین بازین طبق قوانیبنابرا

جمع  ید همهیح در معرض دیتفر یها را براپانداوا یهکبه مل یاحترامیشان، طرح بشندهکنفرت  

 . رسدمید به ظهور یپل یهاد، تنها طرحیپل یان به اجرا گذاشتند. از مغزهایدربار

 شدمیه مرتب با آه قطع ک  ییرد؛ او با صداکستن یشروع به گر شیتپاریکلمات، کن یا دنیشنبا        

ن رفتار یاطور بود توانست اامپر کیه خود کنا یناب یدهریتاراشتراد، "چطور آن یپرس ویاسااز 

ند اما یه ببکند؟ البته او چشم نداشت که تحمل کمل کیآن هم و  یگریز را نسبت به زن دیآمحقارت

ش قابل یبرا دروپادی یهایه و زاریه گرکش را گرفته بود یهاگوشا یه بشنود. آکگوش داشت  مطمئنا  

د مورد آزار ینبا یچ زنیه هکآموزند یم تون مقدسمشده بودند؟  ناینابش هم یهاد گوشیا شایفهم نباشد؟ 

د در اخالق و عدالت یه باکمرانان کن حید؛ و انت شویو حما کمکد یبا زنانرد؛ یقرار بگ حرمتیبیا ی

. ر پا بگذارندیزرا  متون مقدس تیه با مصونکآن را دارند  یردستانشان الگو باشند، گستاخیز یبرا

ستند؟ تنها یرندگان نین میترثیا آنها خبیند امپراطور باشند؟ آوانتمی یارکن اشخاص تبهیچن طورچ

 یاحترامین و بیپناه را، مورد توهیزن ب کیرا،  یگریاران قادر خواهند بود همسر دکن گناهیبدتر

 یزیانگن اشخاص نفرتیدن چنین تنها به خاطر به قدرت رسین سرزمیا کنممیدهند. من احساس بقرار 

ست، ینا نیرا به همراه آورد. خداوند ناب ]آنها[امل ک یع نابودین فجایت ایت؛ در نهاه شده اسکه تکت

 هست؟" 

ند. گذارمیوالها و بربرها به زنانشان احترام یه یو اعتراض ادامه داد. "حت یبه زار شیتپاریک       

با  ییه گوکرند، چنان یگیرا م اورد انتقام یقرار بگ احترامیبیمورد  این گونهزن  کین آنها اگر یدر ب

ه بزرگان خاندان، امپراطور، ک یتین وضعیشده است. آن وقت در چن یله بدرفتاریقوم و قب یهمه

ع را در حضور جمع ین رفتار فجیو ا حاضر بودندمان و مردان دانا، همه در آنجا یکمرشدان آنها، ح

ناگهان با مرض  هایشانا چشمیست؟ آباره از هم گسکیآن شاهدان واالمقام  هوشا یند، آردکمیتماشا 

 یشان آبروتیوانیا در حیشد؟ آ یوانین حیشان چنه ذائقهکند ردکمیه یا از علف تغذینا شد؟ آیناب یشوم

 یهاکد صورتیرد و آنها باک کشان آنها را ترصیاد بردند؟ و بزرگان! حس تشخیل و تبار را از یا

 د." ه باشنآمدمیشتن به نظر یاز خو یباررقت
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ت نشسته بودند قطع کند سایه در آن لحظات ناخوشاکه آن بزرگان را یبر عل ین نطق انتقادیا ویاسا       

از بزرگان  کیچ ین و دچار اشتباه نشو. هکن یریگجهی! زود نتشیتپاریکرد؛ او گفت، "پسرم! ک

ساعد نداشتند؛ آنها به گران نظر میو د دوساسانا، دوریودهاناحاضر در آن جمع، نسبت به رفتار زشت 

ب گناه کد مرتینند اگر آن اشخاص پلکستند بتوانمیعواقب گناهشان هشدار دادند؛ چه  یدربارهآن دو نفر 

ز یه لبرک یشان به درون تاالر سلطنتکشان کرا گرفته و او را  دروپادی یموها دوساسانا یند؟ وقتشدمی

لمات کبود. مهارناپذیر  دروناو  بهیشما، ویدورا، درد و رنج آوردمیگران بود یان و دیاز دربار

د. آنها قادر یغلتیشان فرو میهااز گونه ییبارهایچون جو کان آن هستند. اشیب یبرا یافکنا ییابزارها

 ندازند.یز چشم بیانگنفرت یو به آن دار و دسته باال بگیرندشان را ینبودند سرها

نجه کمورد ش این گونهه او ک یهنگام دروپادیبار ن خشماز چشماهم وجود داشت.  یگریل دیدل       

ستر بدل گشته بود! کبه خا افتادمیدر آن تاالر فرو  یسکه اگر بر هر ک ساطع بود یقرار داشت برق

بر  راجادارما یشتنداریخوو  یرد؛ بردبارکمینگاه  راجادارمااو تنها به پدربزرگ ارشدت،  خوشبختانه

ن یر ایردند. در غکدا ینجات پ ین مردان گرد آمده در آنجا از نابودینابرا؛ بنقش بست دروپادیذهن 

 که، راجادارما یدند. چهرهمانیزنده نم د ابدا  یپل یهآن دارودست یو باق دوساسانا، دوریودهانا ،صورت

 ساهادوا و ناکوال، آرجونا، بهیمات یهاپدربزرگداشت. ای هنندکمنقلب، چنان اثر بود ییبایکماالمال از ش

 یاو آرام شدند. چهره یردن به چهرهکپاره پاره بود، به محض نگاه  دروپادی یشان از تقالهایهاقلبه ک

سوخته بودند و  دروپادی، همه را آن روز از فاجعه نجات داد؛ اگرنه در آتش خشم راجادارماتالطم یب

 .شتگیم یرضروریزائد و غ شتراکوروک  نبرد

د توانمی یسکست؟ چگونه ینطور نی، ادهدمین یند روکاراده وند ه خداک هنگامیجز  رویدادیچ یه       

آنها  اندازه از همسرانش، هر کیچ یه هک ردکمی یدهد؟ او زارانجام  یارک کریشنابر خالف خواست 

ان نجاتش برنخاستند. درست در هم یشد، برامیادآور یشان را به آنها یریو دل یو دالورزد میرا صدا 

ز از شهامت یاش را لبرد و قلب پژمردهی، چون برق در ذهنش درخشدهندهنجات، کریشنار کلحظه ف

 یبرا یبارفضاحت ییبه من است و نه رسوا ینین نه توهید، "ایشکاد یاو فر .!"1اماسونداریش آه،رد. "ک

مان به توست. هیکز تیهمه چ ی. ما براییما یهمهخطاب به توست. تو  یو اهانت یین رسوایها. اپانداوا

؟ ینکتحمل  شودمیمان وارد یه به آبروکرحمانه را یب ین ضربهینون اکه اکا عادالنه است یآن وقت آ

ه تا کد با آنچه ی. شاامکردهم ین! قلب خودم را من به تو تقدکم. گوش ایکردهم یمان را به تو تقدیهاقلبما 

                                                 
 م-است.  کریشناهای یکی از نام شیاماسوندار 1 
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امل و کن گونه او یرد." ایخواست تو انجام پذ هکباشد . یستین یراضم یام داشتهیت تقدینون به پاهاک

 م شد.یشائبه به خداوند تسلیب

 دن او از مخمصه را بر عهدهیبار رهانشوندگان، خداوند، میتسل ناجی، پاسدار درماندگاننجا، یدر ا       

 1یتا، سار. و شگفداد تکرا بربداند او  یسکه ک آن یبه درون آمد و ب یدنیگرفت؛ خاموش و ناد

؛ گشتانتها ینند بکر یدن  آن را داشتند تا او را خوار و حقیشکبر  یبشرنما سع یوالهایه هک دروپادی

 ر بودند. یو متح جیگ دروپادی یو سرسپردگ کریشناش لطف یگران، از نمانجهکهمه، از جمله ش

 

. شوندمیب دچار نیو آسهرگز به صدمه درستکاری و راستی ه کافتند یمردان خوب و دانا در       

شرور،  یدوساساناند. ردکمیه تجربه کبود  ید گواه شعفیجوشیه از چشمانشان مک یشاد یهاکاش

، متوجه دار ییآبرو یب یهمه. دینگرد یحرمتین بیمترکمتحمل  دروپادین افتاد. یخسته و خوار بر زم

 ندند.ما یر باقیتاثیها مصون و بپانداواها شد و کوراوا یو دسته

شوند؟  سرافکندگین یمترکمتحمل  ،بند اخالقیعادل پا یهاپانداواه کد اجازه دهد توانمیا خداوند یآ       

م یامد مستقین پیر خود آنها شد. ایبانگیرده بودند تنها گرک یزیرها برنامهپانداوا یها براکوراواه ک یآزار

ه آنها ک یمانیو ا یو سرسپردگ ردکمی یو مادربزرگت ارزان هاپدربزرگبر  کریشناه کبود  فیضی

 داشتند. کریشنانسبت به 

                                                 
 م-ی ندوخته تشکیل شده است. ساری لباس سنتی زنان هندی که از چندین متر پارچه 1 
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از  ییالگو یارائه یز برایآن، و ن ریزان تاثیها و مپانداوارومند ین یسرسپردگبه قصد نشان دادن        

ن یا جز یزیرد؛ چکر یدهنده را تدبانکش تین نمای، خداوند ارسیدمیه از راه ک کالیعصر  یبرا ایشان

د؛ یریقرار بگ یاحترامین و بین است در معرض اتهام، توهکنجا وجود ندارد. ممیداوند در اقصد خ

 نهایاز ا کیهر م شده، یه به خواست خداوند تسلک یشخص ولید؛ یا رنج باشین است غرقه در فقر کمم

رد؛ کواهد . خداوند هرگز فرزندانش را رها نخکندمیتحمل  ییبایکد و با شیگویخوشامد م یرا با خشنود

ن است یقت ایها، صبور و آرام باشند. حقکیتحر نیشدارترین برابرد در یخداوندند، با یه سرسپردهکآنها 

 ی: براشوندمیروبرو  یا و دشواریه با بالکهستند  یسانک ،ار و خداترس هستندکزیه پرهکه آنها ک

گر یها به عنوان بازپانداوا ینیآفرنقششنامه را با ین نمایا کریشنام به نوع بشر، یق عظین حقایآموختن ا

 ست.یاو ن یدر بازای هآنها جز صحن یهایدر زندگای هبه اجرا گذاشت. هر واقع

 

 

 

 

  

 21فصل 

 رحمت کریشنا بر دروپادی

تمام  یهاهیرا، موهبت ال کریشناه لطف ک یهنگام دروپادین!" کادامه داد، " پادشاها، گوش  ویاسا       

رت بود. او فراوان یرد، غرق در حکد تجربه یش به او بخشیحفظ آبرو یبرا کریشناه کرا لباس  ینشدن

!" ، با چنان هجوم کریشنا! کریشناد: "یشک یاد میفر شادیخت و از فرط یر یشناسسپاس و قدر کاش

آنها  اشچهرهرد. برق درخشش کزده ه افراد حاضر در تاالر اجتماعات را وحشتک یاقیاحساس و اشت

 .بخشدمیرو یو ن یرا انرژ یه جهان هستکباشد  یتکشا یهد خود  الهیه او باکن گمان داشت یبر ا را

و گفت،  ردکار کآش دروپادیمادربزرگت  برابردر  متجسدخود را در فرم  کریشنان هنگام یدر ا       

ور شده از ک ن مردان شرور  یا یبودح  نایقصد  صر"خواهر! چرا ذهنت نگران و ناآرام است؟ من به 

بعد از  یهان جهان و نسلین ایتحس یها براپانداواه عظمت و شهرت کد یام. خواهم دافتهیغرور تولد 

 . دل خوش دار".شودمیبزرگ داشته  ،نیا
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ره یچشمانش ت یه از سرمهکش یهاکخداوند افتاد. با اش یبه پاها دروپادی، لماتکن یدن ایبا شن       

شده بودند بر  بازه با دستان شرور از هم کمش کسوان بلند مترایگ یهاشست؛ طرهگشته بودند آنها را 

 او حلقه زد. ید و دور پاهاین غلتیاو افتادند و آنها را پوشاندند. او بر زم یپاها

رت فرو برد. یان و جنگاوران را در بهت و حیبار او، جمع دربارجان خشمیانه و هیوحش یخرسند       

به التماس از او داد.  کسر او، او را تبر یو با قرار دادن دستش بر باال ردکن بلند یاز زماو را  کریشنا

نده رخ خواهند داد. یآ یه در روزهاکباش  یعیت را ببند. صبورانه منتظر وقایز! موهای"برخ ،خواست

 کندمیسر بلند  هک یای، چون افعدروپادیلمات، کن یدن ای. با شنوند"یبپ یدرونانبرو و به همراهانت در 

دند. نگاهش یشدرخمیده بود یه صورتش را پوشانکموها  یهان پردیرد. چشمانش از مکت کحر آغاز به

 ان ابرها بود.یچون درخشش برق از م

ه کرا  ی! لباسکریشناشمرده گفت، " یبرگشت و به لحن کریشناستاد و به سمت یز جمع اکاو در مر       

 کیدامن را تنها کعروس پا کیستند. یم نیها قابل ترمیزد؛ اگرنه پارگ توانمیه یتنها بخ شودمیپاره 

اش هیاول خلوصبه  توانمیه به ماست بدل شده را نک یریفرستاد. ش توانمیبخت  یبار به خانه

 یها. طرهشوندمیده نیشکرون آمدند باز یه از آن بکل هرگز به درون دهان یف یهابازگرداند. عاج

 یه. آنها هرگز دوباره مثل سابق، به نشاناندشدهار از هم گشوده کن مردان نابید ایبه دستان پل، دروپادی

فرو افتاده، غرقه در شرم از اهانت به  ینجا همه با سرهای."  در اشوندمیگره زده ن ،زن کی یشاد

 ه، خاموش نشسته بودند. کمل

 یخواه یریپ یت را به نشانهیموقع موها ن صورت چهیست. "پس در اکوت را شکس کریشنااما        

قهرمان  یهکنجا ملیاند". در از نمودهیانگتو را رعب یشان به راستیپر ین موهایپوشاند؟ خواهر! ا

ن موها را یه به خود جرأت داد اک یدین! رذل پلکن دعا گوش ید، "خداوندا! به ایر غریماده ش کیچون 

ه شود و جسدش که تکد سرش تیشاند، باکن تاالر بیرد و مرا به افش نگه دایثکند، آن را در دست کلمس 

ند و در کش را از هم باز یهاهد طریوه شود؛ باید بیده شود؛ زنش بایها جوها و سگروباه یلهیبه وس

ن، یدن نفرین موها را خواهم بست و نه تا آن روز". با شنی؛ آن روز من اندکه یمو ینشدنرام یاندوه

ش از یشان را گرفتند تا بیهاخت آن به هراس افتادند. آنها گوشس یامدهایاز پ تاالردر بزرگان حاضر 

ه کند دانستمیرا ین"، زکند، "ببخش"، "آرام باش"، "خودت را آرام ردکمینشنوند؛ آنها تمنا  یزین چیا

دار و  یناینابر یپ، پدر  دهریتاراشترابار بود. قلب دامن چه اندازه فاجعهکار و پاکزن درست کین ینفر

 ی؛ پسرانش سعانفجار بود یه، از ترس در آستانه او را مورد اهانت قرار داده بودندک یشرور یهدست

. هراس روبرو بودنداز وحشت و  یرند، اما در درون، با طوفانیبه خود بگ یشجاع یهاافهیداشتند ق

 یوندد؛ بدیقت بپید به حقیمات او بالکه کند دانستمیرا آنها یاز وحشت، جمع را در بر گرفت؛ ز یموج
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هم گفت،  کریشنا، ین دلواپسیافزودن بر ا یه او بر زبان آورده تاوان گرفته شود. براک ید با مجازاتیبا

 ین همه غم و اندوه برایه اکن مردان شرور را ی. من ایاه تو گفتهک! بادا همان شود دروپادی"آه! 

را تو از یوندد زیقت بپید به حقیبا ینون گفتکه تو اک یلماتک .ردکخواهم  اند نابودردهکجاد یهمسرانت ا

قت است؛ یحق یتو، صدا ی. صداایکردهح زبانت را به دروغ آلوده نیتفر یبرا یتولد حت یلحظه

 روز خواهد شد."یز پیرغم همه چیقت، علیحق

ها نابود شدند و وراواکه از جانب خداوند به مادربزرگت داده شد؛ کبود  ینان خاطریاطمن یا       

ه خدا هست کهست خدا هست؛ آنجا  دارماه کد. آنجا یان به اثبات رسیها در برابر جهانپانداوا یارکدرست

 خداوند به جهان آموخته شد. یلهیبه وس ین تراژدیق این اصل مقدس، از طریهست؛ ا یروزیپ

 یوستهین بارش پیافت ایاستحقاق دره کبودند  بزرگت یهاپدربزرگاندازه ؟ چه یردکتوجه ا یآ       

قت، یرشان به حقیتزلزل ناپذ ی، وفاداردارماآنها به  یبندیاشتند! پاد کریشنا خداوندلطف را از جانب 

 ها(یاگاها و یاجناآداب و تشریفات ) دتوانمیهرچند فرد  به دست آورد.شان ینها آن لطف را برایا

ر و ییانوس تغید از اقتوانمیبند باشد یقت پایو حق دارماه راه نه و مفصل انجام دهد، اگر او تنها بیهزپر

، به دورواسا، خوفناکس یه قدک ین صورت هنگامیر ایبرسد. در غ ییند و به ساحل رهاک گذراندوه 

ت را سوزانده و به یهاپدربزرگاش، و دار و دسته دوریودهانا یزیرجنگل رفت تا مطابق برنامه

خداوند  فیضه ک دانستمید ینوا بایب یدورواساابند؟ یستند نجات توانمیآنها ند، چگونه کستر بدل کخا

آنها فرستاده شده بود، با  یت نابودیه به نکز است. او یاضت و پرهیها رسال یموثرتر از دستاوردها

 ش در نظر گرفته بودند از آنجا رهسپار شد. یه براک یانیق قربانیعم ستایش

 دورواساردن کر یس

 گفتمیها به خداوند سخن پانداوا یسرسپردگی دربارهن با غرور ینچنیا ویاساه ک یهنگام       

پدربزرگم  یهااز دست دورواساا ید؟ آید، "چه گفتیپرس و ردکسرش را بلند  یبا شگفت شیتپاریک

به  یحتخود را  یه برترکم اهزاده شدای هه در سلسلکرد؟ آه، چه اندازه من خوشبختم کست را تجربه کش

به نزد آنها  دورواسااتفاق افتاد؟ چرا  چگونه استاد، ،دییرده است! به من بگوکس بزرگ ثابت یآن قد

 جه چه بود؟"یرفت و نت

د شده بودند قادر بودند به یه به جنگل تبعکت یهاپدربزرگادامه داد، "  ویاسان"، ک"پادشاها، گوش        

در آنجا  یشان را با خوشحالیروزها ،ینوازمهمان یان براشیهمتایبا شهرت ب ،کریشنا فیض یواسطه

 یز از شادید شده بودند لبریه از آن تبعک هاستیناپوراش از یه جنگل بکند ردکمیآنها احساس  بگذرانند.

 یهایها و بلندیه آنها از پستکاست  ییبایکو ش یاله یبزرگان چنان سرشار از خشنود یهاقلببود. 

ا در دست چپ، با یگل خوشبو چه در دست راست نگه داشته شود  کیر نخواهند شد. بخت و اقبال متاث
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ا شهر، یا در جنگل، روستا یدر آسمان ، بین ترتیرد؛ به همکخواهد  را مسرور انساناش بندهیعطر فر

ت یهاپدربزرگه کسان شاد خواهند بود. آنها همانطور کیبه بزرگان ها، درهاعماق ا در یبر ارتفاعات 

 شناسند.ینم یرییچ تغیش گذاشتند هیشان به نمایها یدر زندگ

، بدها تاب تحمل آن را ندارند؛ آنها به شدت کنندمی یها شادمانند و در آرامش زندگخوب یوقت       

نند تا شاد باشند! کتعمق  شوندمیها متحمل ه خوبک ییهایو سخت هاانیزد بر ی. بدها باشوندمیالفه ک

الغ تلخ است ؛ کبه گوش  ،فاخته ینیریشرور است. ش یهامنفعت ذهن ،هاخوب یجود آمده براان  به ویز

و رنج و  یتخت بودند بدبختیه در پاکها کوراواها، به پانداوات و آزار یاذ یشاد ب ی، زندگبه طور مشابه

 .دادمیدرد 

 ر؛ هرده بودندکجاد یآنها ا یغصه براستند توانمیه کستند انجام دهند؟ تا آنجا توانمیگر چه یاما د       

را  ند. آنهاه بودرون انداختیب یپادشاه قلمروآنها را از  تا  یرده بودند. نهاکستند در حق آنها توانمیه ک یبد

 د.ه بودنها فرستادان جنگلیبه م یخال یهامکبا ش

اشباع  کریشناآنها با  یهاکالبدا ریقت متفاوت بود. زیحق اماد. آنها بون تصور ی! بله. ایخال یهامکش       

دانه یناام یر شدن در نبردیتنها درگ ییپر از خدا یهان بدنیچن برابردن در یز بود. جنگیو از آن لبر

 ییشان را به جایهاشان را گرفتند و جسمیماد یهاییها از آنها داراکوراواه کل است ین دلیاست. به ا

ها کوراوا. ها از دست رفته بودییو دارا کامال ی، همهتاس یفرستادند. پس از باز یدور از پادشاه

ع یشن یهار گذاشتن بر آنها، تهمتیتاث یندازند و براین برادرها اختالف بیه بکردند کشان را یسع یهمه

ز یچ چین هیو بنابراقت وفادار بودند یند و به حقگذاشتمیقت احترام یرا گسترش دهند. اما برادرها به حق

ای هها خدشپانداوا یز قادر نبود به خوشبختیچ چیه هکقت ین حقیند. اکست آنها را از هم جدا انتومین

 د.یشکیام خود مکبه  یجنگل یقیها را چون حرکوراواند، کوارد 

گذراندن  نیتد، به یتجسم خشم بود، با ده هزار مر یه به راستک دورواسا، یدیناام یدر لحظه       

و  دورواسا ییوگای یهاها از قدرتکوراواآمد.  هاستیناپورابه  ،یدر شهر سلطنت چهار ماهه یاستراحت

ن آنها او را به قصر دعوت یآگاه بودند. بنابرا یاو به خوب یهایبوالهوسو  هافضعنقطه ن از یهمچن

خرج به  یبازدلوچهار ماه اقامت او دست یروانش در طیاز او و پ ییرایو پذ ینوازردند و در مهمانک

ن یتام یبرا ن رویاز انند و کشان استفاده شرورانه ینقشه یم برایکه از آن حکنظر داشتند دادند. آنها در 

ند. آنها دادمینشان  یدالوصفیم همسفرانش شور و شوق زایاز گروه عظ کیاو و هر  یازهاین یکایک

چهار ماه  یود نداشته باشد. براوج دورواسا یا ناخشنودی ی، دلسردیدیناام یبرا یه عاملک مراقب بودند

ن ییشان را پایم در اوج خشم بود سرهایکه حک یردند. زمانک به او خدمت زیآمتعصب یاقیاشتبا 
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ن یدند. به ایخریبه جان م شدمیخته یه بر آنها رکرا  یآتش یهمه ،وستهیند و با دستان به هم پانداختمی

 .شدمیهمان مقدس، آرام گشته و خلع سالح یب، میترت

به  دوریودهانا، ردکمیذ استراحت یلذ ییغذا صرفپس از  دورواساه ک یروز هنگام کی        

ن گفت: "پادشاها، خدمت یم به او چنیکآن نشست. ح یسو کیشد و با احترام بر  کیتختخواب او نزد

دشوار چه اندازه ا یست چه اندازه ارزشمند یبخواه، مهم نای هیار خشنود ساخته. از من هدیشما مرا بس

. ندکطلب  دورواسااز  را نظرش مورد یهیه هدکآماده بود  دوریودهاناد." یباشد. آن را به تو خواهم بخش

 یاریبس یفروتن ردکمیه را تقاضا یه هدک یهنگامده بود. یه زمان خواستن آن فرا رسکشد  شادماناو 

ان آن یه ارزش دارد. بیون هدیلیم کی یهخود به انداز ،شما از خدمت ما خشنودینشان داد. "استاد! 

بر  ییاگر فرمانروا یاز دارم؟ حتیا شهرت نیمن به چه اندازه ثروت . کندمیت یفاکمن  یبرا یقدردان

ه من توانستم ک یه زمانکنم یابم. من اندوهگیت بیمکن حادر آ یم لذتتوانمیجهان را به دست آورم نسه 

د آنها هم با انجام ینجا با من نبودند. بگذاریها اپانداوانم، برادرانم کت وقفه به شما خدمیچهار ماه ب یبرا

دانتان به استراحتگاه یمر یبا همه من است. لطفا   ین آرزوی؛ اددهنرا نجات  شانخود ،مانندین خدمت بیا

خت رو سفت و سیچنان پ راجادارماد. برادر بزرگترم یرا بده فرصتن ید و به آنها هم ایز برویآنها ن

ه عهد و کن یه به جنگل برود تا اکرد کما، انتخاب  یهاها و خواهشاعتراضرغم  بهه کاست  دارما

ننده به کدیها مهمان و بازدونیلیاز م یوهکشبا ییرایپذ ،آنجا یه حتکام دهی. شنر پا بگذاردیزمانش را یپ

ند. اگر کتر به شما خدمت مجلل یتر و سورهایاشراف یهاافتید در آنجا با ضتوانمی. او آوردمیعمل 

ها پانداواه به نزد ک یقاضا دارم هنگامتد، تنها ینک یبخشتان را به من ارزاند لطف مسرتیل داریشما م

 دوریودهانالمات، کن یش را خورده باشد!" با ایغذا دروپادیه کد یبرو ید." "هنگامینکب ید لطفیرو یم

 سر داد.ای هجانان ی؛ او خندهافتیله را دریحس یند. قدکنرم شتر یافتاد تا او را ب دورواسا یبه پاها
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 21فصل 

 دورواسا ماجرای

ه با خود ک یحال رفت! او به سمت جنگل به راه افتاد دریرا پذ دوریودهانا یتقاضاهرچند،  دورواسا       

وجود  یزیآمخباثت قا  یت عمین تقاضان یار را انجام خواهم داد." در اکن یار خوب! من ای، "بسگفتمی

ها سرگرم عبادت پانداوا هک یهنگام، آفتاب طلوعروز صبح هنگام  کین بود: یا ،نیت . آنداشت

ه کد یبه آنها بخش یظرفش مانندبید بودند، او دلش به حال و روز آنها سوخت و از لطف یخورش

خوانده  پاترا-ایشاکآ. آن ظرف پذیرفتمیاهش نک ،گرفتمیچند مورد استفاده قرار آن هر اتیمحتو

شان را یه پنج برادر غذاکشناس عادت داشت تنها پس از آن فهیهمسر وظ کیبه عنوان  دروپادی. شدمی

ه از ظرف ک هم رساند، هر تعداد افرادیم انیش را به پایه او غذاک یتا زمان. ندکند غذا صرف خوردمی

ان رسانده و یش را به پایه او غذاک یماند. هنگامیم یپر از غذا باقظرف ند، همچنان خوردمیغذا 

ه کست هزاران بلتوانمی دروپادیش از آن، یست بدهد. تا پتوانمین یزیگر چی، دردکمیز یظرف را تم

خودش را از آن برداشته و تناول  یاو غذا ولی پس از آن که ها نفر را از آن ظرف غذا بدهد.ونیلیم

از غذا  یا جزئی یه بخشکد گفت ینطور بای. ادادمیروز آن قدرت را از دست  یباق یبرا ، ظرفردکمی

 یویژهت یوه و جذابکن شی. اگرفتمیون برابر شده و مورد استفاده قرار یلیبود تا چند مید در آن میبا

ش را یغذا دروپادیه کها رفته و پس از آن پانداوارد به نزد کتقاضا  دورواسااز  هانادوریودآن بود. 

 ن نقطه ضعف را در ذهن داشت.یرا او ایند زک ییرایرد درخواست پذکصرف 

شمارش نباشند، ین بیردن او و ملتزمک یها قادر به راضپانداواو  بخواهدطاقت غذا یم  بیکح یوقت       

شه نابود یهم یبرادرها را برا هکرد کنثار آنها خواهد  ین سختینفر ،یدار گرسنگ و ریدر گ او قطعا  

ها در آرامش بر سراسر کوراواردن با آنها حل خواهد شد و ک یزندگ دشوار   یهخواهد ساخت. مسئل

ا ی یزیشان به چت، چشمیحما یها براپانداوابود. اما  دوریودهاناد یت پلین نیا م خواهند راند.کحقلمرو 

رومند باشد، با یهرچند ن ،میکح کین یه به خداوند درونشان بود. نفرکرون از خودشان نبود، بلیب یسک

آنهاست،  یهمگان، در سمت و سو یهه خداوند  نگهدارندک یهنگامند؟ کد بتوانمیچه  ییهاانسانن یچن

ناچار به طرز  ایشان یهادسیسهب برساند؟ ید به آنها آستوانمی خواهبد یهاانسان یهالهیچگونه ح

جهت  کیآنها در  یه وقتکند ردکمین کشرور در یهاکوراواست خواهد بود. کوم به شکمح یآورشرم

 د.یشکیگر نقشه میختند، خداوند در جهت دیرینقشه م
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ردن ظرف مقدس در کز یش و پس از تمیپس از صرف غذا دروپادیه ک یدرست زمان دورواسا       

 راجادارماها ظاهر شد. پانداوادش در برابر یبا ده هزار مر ،گفتگو با همسرانش بودحال استراحت و 

. او به آمدمیند گذراندمیشان را در آن یه آنها روزهاک یمسقف با برگ یلبهکه به سمت کد یم را دیکح

د و در رکم یعبادت گل تقد یش را شستشو داد، برایاق به او خوشامد گفت، پاهایسرعت برخاست، با اشت

روز  قتا  یحق امروزام؛  دهیرس یم در زندگیآرزو ی، "من به منتهااو اظهار نمودبرابر او به سجده افتاد. 

 دروپادیش و یستاد. برادرهایوسته ایخت و با دستان به هم پیشوق ر کاست."  او اش یمیعظ یبختکین

نار او کدر  ام فرو انداخته بودندم و احتریتعظ ه سرها را درک یدر حالامشان احتر یپس از سجده و ادا

 ستادند.یا

ارا آزاردهنده بودند که آشک یلماتکخسته بود، با  یش سفر طوالنیه به وضوح از فرساک دورواسا       

دم یمن و ده هزار مر یم؛ غذا را برایرویبه رودخانه م یفات ظهرگاهیشستشو و تشر یگفت، "ما برا

ت کن مطلب به سرعت به سمت رودخانه حرید." آنها پس از اعالم اینکم آماده یگردیه باز مک یهنگام

 ردند.ک

 دروپادی ستد. او با یه باکبود  کیرد؛ قلبش نزدکرا احساس  یکلمات شوکن یا با شنیدن راجادارما       

گذاشته شده بود. آنها همه از ترس  ینارکز شده و یخوب تم ه ظرف قبال  کرد و متوجه شد کمشورت 

د در اندوه فرو رفتند. "ده هزار نفر غذا داده شوند! خداوندا! امروز یاین بود بر سرشان بکمم هک بالیی

ه ک دروپادی یت سر دادند. برایاکوه و شکماست؟" ، آنها غرقه در اندوه، ش   پیشامدی در انتظارچه 

ن یدر ا ولی؛ ند بودیخوشا یهمانان با غذا موهبتیاز م ییرایپذ فرصتآل بود، دهیدبانو و اک یهمسر

در ای هچ آذوقیه هک یین به سرعت، در جنگل، جاید چنین تعداد بایه اک یروقت، هنگامیساعت د

 نامدار یدورواساآمده،  سراغمانه به ک ی"مهمان د شد.یند، او افسرده و ناامشدمیدسترس نبود غذا داده 

را  کسانید توانمیمحض، او  یهشیاند کی. با شناسندمیا یدن یهمه راش یهاییو توانا لیفضاه کاست 

شد!" کیرا م رانمهمسانتظار  یبت سختیند! افسوس، چه مصکستر بدل کبه خا ندشومی سبب خشمشه ک

 د.یاز ترس به خود لرز با این اندیشه، او 

جز  یسکچه  ه به نزدش آمده بودند غذا بدهد.کرا  یتیه فوج جمعکابد یب یریاو قادر نبود تدب       

را نجات بده؛ ما را از  رانمهمس !الگوپاست به دادش برسد. "آه توانمی، کریشناخوبان،  یناجد، خداون

م یکن حین زاهدان و ایردن اک یراض یبراای هلین. وسک محافظت کندمیدمان یه تهدک یاینابود

د. یَجویرا مبود و اندوه قلبش  یاز چشمانش جار که اشک یرا صدا زد در حال کریشنانشانمان بده." او 

او دعا  ولی؛ دادمین یتید اهمیاین بود بر سرش بکه ممکرد. هر چه کخداوند تمنا  درگاهاو آرزومندانه به 

 یاندوه ازبماند. او  تغییربیاو  (ییزناشو جایگاه) مانگالیامو  افتهیشوهرانش نجات ه ک ردکمی
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دند؛ رنجشان مضاعف شد؛ آنها هم به یشنرا  یزار ی. برادرها صداگریستمیبلند  یر به صدایمهارناپذ

 یگریپس از د یکیه ک یی، تو ما را از بالها1ناندانانداناردند. "آه ک، تنها پناهشان دعا کریشنا درگاه

از ما  کنندمیمحافظت  هاها از چشمکه پلک آنچنان. تو یرهاندشده بودند  یها طراحکوراواتوسط 

مان را ببخش؛ ی؟ گناهان و خطاهایاسخت فرو برده یشانین پری. چرا امروز ما را در ایردک پاسداری

 م."ینک یشمارش را راضیس و همسفران بین قدکمان کمکشوم نجات بده؛  ین مخاطرهیما را از ا

رد و او را از آنجا کبود نرم  ماتوراه در کرا  کریشناقلب  دروپادی یهاکها و اشپانداوا یدعاها       

از رودخانه  دورواسابازگشت  ینگران ازشان یه سرهاکها پانداواده شد؛ یپا شن یات درآورد. صدکبه حر

 یند و رداکپرایه با لبخندش نور مکه همچنان کدند یرا د کریشناردند و کچشمانشان را بلند  ،بود شده خم

! کریشنااد زدند، "یآنها فر. شدمیآنها وارد  یلبهکبه  شدمیده یشکن یزرد رنگش از پشت  سر بر زم

شاید ه ک ردکرون آمد؛ او گمان یب اند و شتابیصدا را شن دروپادیدند. یخداوند دو ی!" و به سوکریشنا

 ید شتابان بر پاهایرا د کریشنا یشده است. اما وقت یه به آنها ارزانکاز لطف خداوند باشد ای هنشانن یا

روانش را یم و پیکمرا نجات بده، ح امیگالمان"نجاتم بده،  شستشو داد.ش یهاکاو افتاد و آنها را با اش

ه تنها غرقه کبل ،آنها یاعتنا به دلواپسی، بیهانیکش ین نمایار ایعمارگردان تماک، کریشنان." ک یراض

 ب است. من گرسنهی! عجدروپادیدر برابر آنها ظاهر شد! او گفت، " ،خودش یگرسنگی اندیشهدر 

 یکاند . فورا  یاز من بخواه یاز داریه نکآنچه را  یتوانمیسپس بنشان،  ام را فرویهستم. ابتدا گرسنگ

 ست منتظر بماند.توانمین ییه گوکش آورد چنان یف دستش را پک و "غذا به من بده!

ش ماست. نجاتمان بده، به یزمان آزما نونکاست؛ ین یگفت، "خداوندا! حاال وقت شوخ دروپادی       

رد. هر دو دست را با تضرع دراز ک کاش پایسار یها را با لبهکان اشیاو جر .ما نخند" یگرفتار

 ک! اشفرزندگفت، " یبخشنانیاطم نرملحن  بهبا دستش سر او را باال گرفت و  کریشنارد. کو دعا  ردهک

فرو نشانده  کد با اشتوانمیمن  ی. اما گرسنگشودمیجمع ای هن اشاریترکوچکدر چشمان  زنان به 

ن ی! تو دومالگوپاپاسخ داد، " دروپادیبود.  زیآمکنایهحالت  کیوضوح در به  کریشناشود؟" 

 یهخوامیه کاگر ما به تو آنچه را  ولی. یاما آمده یه امروز به در خانهک یهستای هنندکدرخواست

 گر، با ده هزارید یهنندکشاند. اما درخواست ک ینخواه یرد و به نابودک ین نخواهیم، تو ما را نفرینده

به  نماهمه در اندک زمانی،ما فرو بنشاند!  یهمهاز  یاش را با شامیاست تا گرسنگ در انتظارد، یمر

م توانمیم؟ چگونه من ینکدا ین جنگل پیدانه غله در ا کی یم حتیتوانمیجا کم؛ از یشومیبدل  سترکخا

                                                 
 م-(. کریشنای )پدرخوانده ناندافرزند و نور چشم  است به معنی کریشناهای از نام نانداناندانا 1 
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 یل اندوهی" او دل؟نمک ان دور افتاده برطرفکن میدر ا یمکن فرصت ین همه آدم را در چنیا یگرسنگ

 گرفته بود شرح داد. ه آنها را در برکرا 

نم! یبینجا نمیهم ا یکیه کمن  ولیاند. همان آمدهیده هزار م گوییمید. "یبلند خند یبه صدا الگوپا       

 هکرا  یانکودکتا  یگذارمینار ک یه در آغوش دارکرا  یکودکت بخندم. تو یهام به حرفتوانمیمن تنها 

ر کبه ف یتوانمیام  بده؛ سپس یگرسنگ یبرا یافک ی. ابتدا به من به اندازهینکدوردست هستند نوازش 

مورد توجه باید او ه ابتدا کبود  مصرّ  کریشنا." یها هستند باشه در دوردستک یردن مردمک یراض

ت یناچار شد وضع دروپادی. ردکمی یگرسنه را باز انسان کینقش  یبه تمامرد؛ او چنان یقرار بگ

ع شده و یتوز ی آنهان نوع غذا داشت؛ همهی"خداوندا، ظرف چند :ح بدهدیندش را توضیدشوار و ناخوشا

 ،ه شدهید هدیه توسط خورشکخودم را آخر از همه خوردم. من ظرف مقدس را  یتمام شدند؛ من غذا

تو را  یم گرسنگتوانمی؟ چگونه م حاال از آن غذا بردارمتوانمیام. چگونه گذاشته ینارکرده و کز یتم

گران چه ی، از دیباعث رنج ما شو دانیمیز را یه همه چک. اگر تو یفرو بنشانم؟ تو تنها پناه ما هست

 داد. ه سریدوباره گر دروپادیم؟" ییبگو

قابل خوردن از آن به  یزیاز چ یاگر جزئ یاور. حتینجا بیار خوب، ظرف را ایگفت، "بس الگوپا       

 کریشنا یهان او به درون رفت و ظرف را آورد و در دستیخواهم بود." بنابرا یاورم راضیبدست 

دن و شستشو در امان مانده باشد یین بود از ساکه ممک یزیچ یانگشتانش را در جستجو الگوپاگذاشت. 

ن یبرارد. بناکدا یبرگ پخته را پ کیاز  یظرف، بخش "گردن"وزه عبور داد. او در کبا دقت به درون 

 د!"یاداشته از برگ یکخوراناهار امروز  یبرا رسدمی! به نظر دروپادید، "یپرس

 

 

 

                                                                                       

 22فصل 

 ایزدانبا  آرجونانبرد 

ن یابد. "ایده بود بییز سایه او تمکای هوزک برگ درای هکتوانست ت کریشناه کمتعجب بود  دروپادی       

ن طور با یست این نکدهم. ممیانجام م یدهم، به درستیه من انجام مک یارکات باشد؛ هر د معجزهیهم با

آن را به او  کریشنا .ندیشد تا برگ را بب کینزد  کریشناو به  دیده باشم"، او خندییآن را سا یشلختگ

ه کبل ،من یاست تا نه تنها گرسنگ یافکن یتو گرفتم. ا یوزهکن را از ین! اینشان داد و گفت، "بب
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زبانش  یانگشتش بر رو نوکند." سپس او آن را با کموجودات را در جهان برطرف  یتمام یگرسنگ

 ام برطرف شد!"ی! گرسنگیاد زد، " آه! چه عالید فریبلعیه مک یگذاشت و در حال

شان را یهامکه در ساحل رودخانه بودند شکدش یو ده هزار مر دورواسادرست در همان لحظه        

ش یپ دقایقیه تا ک یاز سوز گرسنگ رهارفته بود و آنها از بین شان یردند. گرسنگکاز غذا احساس  مملو

لمات با کو سپس با  اشارهشان را با رتیردند. آنها حکرا تجربه ای هالعادفوق یشاد ،از آن در رنج بودند

 یبرا یدر آن حت ییچ جایار پر است، هیبس حاالهمین  مان ازیهامکش" ،آنها گفتندان گذاشتند. یهم در م

شد کیذ انتظارمان را میالعاده لذفوق یاز غذاها یافتیآنجا با ض راجادارماست! ین یدانه برنج اضاف کی

ه او آماده ک یافتیض یجا براکشود. اما ما  ییرایاز ما پذ یه درست و حسابکد یو اصرار خواهد ورز

در طی  هکاد آوردند یرا به ای هحادث برخی از آنهاسپس  .م!"یهست یدر وضع بد قتا  یم؟ حقیرده جا دارک

 ،نشینفر ی  ، در دستان همان قربانکریشنا یمداخله قیاز طررد و کن یرا نفر آمباریسا، دورواسا آن،

 شد. یمتحمل رنج و ناراحت

ه ک یاله فیضه از کم یکند. حدر میان گذاشت دورواسا اشان را بو گمان ت خود و حدسیآنها وضع       

ر یدانش از مسیرد؛ او به همراه مرکر یخ یاو دعا یبود آگاه شد، فراوان برا شده راجادارما شامل حال 

 نند.کبرخورد ن پانداواردند تا به اقامتگاه برادران ک کان را ترکآن م یگرید

نش را به سرعت الزمام و میکشود و ح ه رهسپار رودخانهکرده بود کرا مامور  بهیما کریشنا ولی       

تر گام برداشت و عیند سرشدمیدور  یگریر دیه از مسکد یآنها را د بهیما یاورد. وقتیناهار ب یبرا

روبرو شد و  دورواسابا  بهیمادند تا خودشان را نجات بدهند! یت او به درون جنگل دویدان از ترس نیمر

را یز با خود همراه ببرمنم و شما را کدار یبا شما د هگفت، "استاد! برادر بزرگترم به من دستور داد ه اوب

 کیاز  یجزئ ی! ما حتبهیمارد. "کرا بهانه  ییعدم توانا دورواساشما آماده است."  یهمگ یناهار برا

. من شما را منیستی از شما ناخشنود ا  م. ما ابدیر هستیحد انفجار سم. ما تا سریم بخوریتوانمیلقمه غذا را ن

ان یه به عنوان فرمانرواک ید. هنگامینکدا یدست پ هایو شاد هایخوشبخت یهمهبه  تا کنمدعای خیر می

تان را خواهم ینوازبه نزدتان خواهم آمد و در آن زمان مهمان شدید مرواکح بر جهان چون و چرا یب

امل روبرو خواهند شد." با ک یآلود به نزد شما فرستادند با نابودگناه یهازهیه مرا با انگکرفت. آنها یپذ

 دانش از آنجا رفت.یمر یبا همه دورواساآنها،  یبرا یبختکینن یبهتر یآرزو

 یت برابریهاپدربزرگم یو حس تسل یز با سرسپردگیچ چیه هک یردکا توجه ی، آشیتپاریک       

ن یا ویاساه ک یمانند بود. هنگامیو ب همتایب شدمیشان ه شامل حالکهم  کریشنا فیضن ی؛ بنابراردکمین

ه ک یبا ذهن شیتپاریکدهد، را نشان  کریشنا فیضها و پانداوام کمان محیتا ا ساختمیار کع را آشیوقا

 توصیف هنگام .دادمیبا توجه تمام گوش  ،بود یرت و دلواپسیم و احترام، حیدستخوش ب متناوبا  
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او  ،شدمیشرح داده  یالوقوعبیقر یبال ی؛ وقتشدمیمضطرب  شیتپاریک ، هاپانداوا هاییدشوار

 . ردکمیه یاز شوق گر ،شدمیشرح داده  پیروزیه ک یهنگام ؛ختیریم یو دلسوز یهمدرد کاش

 ایزداننبرد با 

ند همه کاب جیه ضرورت اک یت آماده بودند در صورتیهاپدربزرگادامه داد: "پادشاها،  ویاسا       

با خدا وارد  ی که ضرورت ایجاب کندن آماده بودند در صورتینند؛ آنها همچنکز را به خداوند واگذار یچ

 ی جنگاورخود را به عنوان یک عضو طبقه یوظیفهدن، تنها یجنگ هنگامرا آنها یجنگ شوند ز

 ید و سالح الهیجنگ 1شیوال ه در مقابکد داستان پدربزرگت را ی. تو بارساندندبه انجام می (کشاتریا)

د، "استاد! چه یرد و پرسکنجا شاه ناگهان سرش را بلند ی." در ایده باشیرا از او گرفت شن آشترا-پاشوپاتا

آن ی دربارهز را یام. همه چدهینشن یزینون چکوارد نبرد شد؟ درآن باره تا  شیواد؟ پدر بزرگ من با یگفت

افتاد و با سماجت از  ویاسا یبه پاها شیتپاریکد." ینکراب ین آن سام را به دانستید؛ تشنگییبه من بگو

 ند.کت یش روایاو خواست داستان را برا

 یرابطه املکتشریح نم؟ کت بازگو ید برایرد. "پسرم! چه تعداد داستان باکش را صاف یگلو ویاسا       

ن وجود چون یاز دارد! با ایها زمان نسالبه ه کها، بلماه یها، نه حتنه به ساعت ،ایزدانها و پانداوان یب

"گوش  "خواهم گفت.رایت ر باشد بیپذانکه امکهر تعداد را  ،ه زمان اجازه دهدک یی، تا جایاصرار دار

بود. او احساس  یغرقه در نگران راجادارماروز  کیند. ردکمی یها در جنگل زندگپانداوان پادشاها! ک

ه کست اجازه بدهند ین نکد ممیتبع یان دورهیپس از پا یها، حتکوراواشرور،  یه پسرعموهاک ردکمی

د یترد یا نه جایخواهند داد  یها را از امپراطورپانداواا آنها سهم یه آکن یاو در آرامش به سر ببرد. ا

راندازان یت در آن صورت هکن یر باشد و ایناپذاجتنابه جنگ کنگران بود  راجادارمابود.  یاریبس

رد. کخواهند  ییآراها صفکوراوا یدسته و نار دارکدر  آشواتاماارنا و ک، درونا، یشمابهبزرگ عصر، 

نند. کغلبه  ینظاماز قدرت و توان  یشانکهکن یست قادر باشند بر چنین نکها ممپانداواه کاو نگران بود 

 یهاسال یمههشوند  ناچارن بود کها ممپانداواه کن یرد و ایان بپذیست پاکه جنگ با شک ترسیدمیاو 

 یبه نزد او رفت و دعا آرجوناو اندوه،  یدن او در عمق نگرانینند. با دک یشان را در جنگل سپرعمر

ست کش یبرا ایزداناز اضت، یر انجام از طریقو  قدم در راه گذاشتها شد تا یاو را جو یر و اجازهیخ

ق یو از طر شودرهسپار  ایزدان از او خواست برای خشنود ساختن راجادارما. ردبگیهایی سالح دشمن

 اورد.یدر جنگ به دست ب پیروزی یبرا ییهاسالح ،آنها فیض

                                                 
ی نماد جنبه شیوای او و ی نگاهدارندهنماد جنبه ویشنوی خداوند، ی آفرینندهنماد جنبه براهمای خداوند است. یکی از نمادهای سه گانه شیوا 1 

 م-ی اوست. نابودکننده و خاتمه دهنده
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در رقابل دسترس بود و ین زاهدان غیمتهورتر یبرا یه حتکرفت  گاندامادانا یهیبه ناح آرجونا       

آن  یسخت. بهشت از کندرا نرم  ایزدان یروا، فرمانایندرا دل تا کرد اضتیبه انجام رشروع  آنجا

پسرم! در برابر او ظاهر شد و گفت، " ایندران یآمد. بنابرادر رت یاو به ح مقاومت استوارو  ریاضت

را  شیوات برآورده شود ابتدا لطف یه آرزوک آن یبرا ولیخشنود هستم.  ایریاضتی که انجام دادهمن از 

ند کد عطا توانمیه بهشت ک ییهاسالح یمن تو را به بهشت خواهم برد و با همهاور؛ سپس یبه دست ب

 مجهز خواهم ساخت."

ن یاورد. در اینشست تا لطف او را به دست ب شیوابه مراقبه بر  آرجونا، ایندرا یهیمطابق توص       

گراز  کیچه بود: "نمایش ه آن کگرفت. به تو خواهم گفت  یشینما یم به اجرایتصم شخصا   شیواهنگام 

اضت یر جادر آن آرجوناه ک یانکن بود به درون میخشمگای هانیوحشه به طرز کالجثه میعظ یوحش

ردن هر موجود کد از مجروح یاضت، فرد بایر ید و هرچند در طیآن را د آرجوناد؛ یدو دادمیانجام 

مانش را برداشت. کر و یشتابان ت ،فتدیاو ب یبود بر رو کیه گراز نزدک یهنگام ،بورزدامتناع ای هزند

مان مسلح بود با همسرش در مقابل کر و یه او هم با تکن جنگل کسا 1لیب کیلحظه ن یدرست در هم

ست با توانمیس نکچ یه هکرا در آن جنگل انبوه  لیبزن،  کیه کرد کرت یح آرجوناظاهر شد!  آرجونا

از  یمیت عظیرد جمعکتر نگاه کیه از نزدک ی. اما هنگامردکمی یند همراهکت کدر آن حر یمنیا

 لیبدند پشت سر یشکیاد میند و فرزدمیداد  یبیه به طرز عجکانه را یزنان با ظاهر وحش مردان و

 زده بود."رتیج و حیگ آرجوناافت. ی

و چشمان درخشان سرخ رنگ، خطاب به  یوحش یبا چهره یارچکه ابتدا ظاهر شد، شک یشخص       

 یحت ،ریت کیماند اگر  یباشد زنده نخواه؟ حواست ایآمدهنجا ی؟ چرا به ایستیک، تو! یگفت: "ه آرجونا

د؛ تو چه یایان بکن میم به او آن را واداشت مکردب ی. من آن را تعقینکآن گراز پرتاب سمت به اشتباه به 

ای هه او بر زبان آورد چون دستک یلماتکن ی؟" اینکیآن بلند م یمانت را براک ر ویه تک یدار یحق

ن یبه او توه یعاد یارچکش کیرا یده خاطر شد زیاو به شدت رنج. فرو رفت آرجونابه قلب  سرنیزه

 رده بود.ک

او . آنگاه د"یطلبی؛ اگرنه مرا به مبارزه نمداندمیمرا ن ینام و آوازه ،ک"مرد ،او با خود گفت       

آن پرتاب  سویبه  یریهم ت لیب؛  همان لحظه، کردبه سمت گراز پرتاب  یریو ت اال آوردمانش را بک

 د.رک

                                                 
 هابیلگ تیراندازی دارند؛ عضو گروه زی هند که فرهننشین غرب مرک، مردم کوه Bhilهندی: 1 
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، یهداد؛ "میرا دشنام  آرجونادار خشم بود؛ او  و ریدر گ یارچکد. شین غلتیگراز، مرده بر زم       

و به عنوان  امکردهب یام، آن را تعقرا زیر نظر گرفتهمن آن  ی. وقتدانیمیار را نکن شیتو، تو قوان

 کی؟ تو یآن نشانه برو متس بهرت را یت ینکیت مچطور تو جرأ ،امدهبرگزیم یرهایت یبرا یقربان

ن یهم خشمگ آرجوناد. یجهیم یبرقه از چشمانش کر بود یناپذ." خشم او چنان مهاریص هستیبربر حر

آن زبانت  یار مرگ خواهم فرستاد. جلویخفه شو رذل پست. اگرنه تو را هم به داد زد، "یبود. او هم فر

 برگرد." یه آمدک یر و خودت را نجات بده. از راهیرا بگ

 از تو من یه هستک"هر  ،و پاسخ داد ردکن یدان را خالیستاد؛ او مید ایدر مقابل آن تهد لیب       

م نخواهم شد. مراقب یمن تسل ولی ینارت داشته باشکرور خدا در ک یصد و سیس شاید توترسم؛ ینم

به من دستور ه ک یستیک؟ تو ینجا وارد شویبه ا هبه تو اجازه داد چه کسی. یابهیغر کیباش؛ تو 

ه ک آنقدر گستاخ هستیو  یادهیه به درون خزک یدزد هست کین جنگل متعلق به ماست؛ تو ی؟ ایدهیم

 نجا بروم!"یاز ا یخواهمیاز من 

رد. "جنگل کصحبت  یترلحن آرام به. او نیست یمعمول یارچکه او شکحدس زد  آرجونانجا یدر ا       

فقط به اضت انجام دهم. من یر شیوابرای خشنود کردن ام من آمده ؛ینکار کشای ههمه است؛ تو آمد کمل

، هرچند، نرم یارچکخودم را از خشم آن نجات بدهم." ش کهردم ک کیآن گراز شل سمت بهاین منظور 

. ینکخشنود  یهخوامیرا  یسکچه  یا یپرستیرا م یسکدهم چه ینم یتی"اهم ،او اصرار ورزید نشد.

ن و معذرت ک؟ قبول یردک یراندازیم تردکمیب یه من تعقک یوانیر. چرا به حیبپذ ایکردهه کرا  ییخطا

ن یا یگفت زندگ خودف داد. با کرا از  اشبردباری یهمه آرجونا. ن"کجبران اشتباهت را بخواه، 

م یلمات نرم و مالکن یه او با اکرد کان برسد. احساس یآن گراز قرار است به پا یهم مثل زندگ کمرد

 .شودمینح اصال

ان به او برخورد کیرد. پک کیاو شلسمت مان گذاشت و به کرد و در کانتخاب  یزیان تکین پیبنابرا       

 آرجونان ین افتاد! بنابرایزم به خم شد و ند، بر اثر ضربهکه به صخره برخورد ک یخار مانند ولی ردک

 یکین یا ولی. دکنم یسر او را به دو ن تا دبر دارل کش یبا سر هالل یانکیناچار شد پ ،ه مبهوت شده بودک

 نار زده شد.کعلف ی هغیتیک با دست چپش مانند  یارچکتوسط ش هم

رد. کشه پُرش به سمت او رها یهمای هف شانیکرها را از یاز ت یانیپایب بارش آرجونات یدر نها       

ل مقاومت یساو یداده و از همه اموالش را از دست یه همهک یمرد مانند آرجونانداشت.  ین هم اثریا

ده یچرا ش یهاه بالکبود ای هستاد. مانند پرندیز از خشم اید شد. او درمانده و لبریامشده، دلسرد و نا یته

بدون  یایشتکرده باشند، مانند کوتاه کش را یهاده باشند و ناخنیشکرا  شیهاه دندانک یببرمانند د، نباش

 ان.کملوان و س
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ست و بر اثر ضربه چند کهم ش کمانمان بزند؛ کرا با خود  یارچکبه خرج داد تا ش یششوکاو        

 یرا آنها تنها سالحیند زکتحان ش را امیهام گرفت مشتیتصم آرجونا، رویدادن یزده از ارتیه شد. حکت

 یزرویپ یافتاد و برا لیب یو بر رو ردکعزمش را جزم  یهمه. ندودمانده ب یباقبرایش ه کبودند 

 از ته دل خوشامد گفت. آنها ایهد با خندیت جدکن حریبه ا یارچک. شگرفتمی یشتکانه یمحض، وحش

ه به نظر کند ردکمیمبارزه  یآوررعبها و ضربات ش و قوسکچنان با  ربرای مغلوب کردن همدیگ

رمعمول یغ یاهوین هیجنگل چنان از ا یهارندهمرگبار بودند؛ پ ایمبارزهر یوه، درگکدو  رسیدمی

 ین جنگل با حس گرفتارکوانات سایردند. حکه از وحشت به ارتفاعات آسمان فرار کده بودند یترس

ن یرا قادر به تحمل بار اید زیلرزین میره شدند. زمیستادند و خیه در شرف وقوع بود اک یبزرگ

 نبود. ییارویرو

د؛ او یخندیمطلق م یالیخی؛ او با بدادمینشان ن یاز خستگ یچ نشانیه لیب، ی اینهارغم همهیعل       

هرچند، غرقه در عرق بود؛ او نفس نفس  آرجوناشروع مبارزه.  یه در لحظهکهمان اندازه فعال بود 

 یتکبار با حر کی لیبه ک ین، هنگامی! عالوه بر اردکمی یزی؛ مشتش فشرده شده بود و خونرزدمی

سر داد و با نگاه ای هرحمانیب یل خندهینجا بیرد! در اخون باال آو آرجونا را گرفت، آرجونام یمال

 "؟یمتوجه آن شد" یعنیرد، کز اش را ابرایدر مقابل همسرش شاد یداریمعن

! کریشنارد، "کج بود. او تعادلش را از دست داد. با خود زمزمه یار گیو بس خوردمیتلوتلو  آرجونا       

 کی لیبن یا قتا  یش توست؟ حقیدر نماای هن هم صحنیا ایآه، آ ؟ایکردهر یخوار و حقچنین نیاچرا مرا 

ن فرم ید تو خودت در ایست. شاین یعاد فناپذیرموجود 

ست ک. افسوس! شیغرور من بگذار یتا پا بر روای هآمد

 ین نقشهین جنگل! نه، اکسا یارچکش کیخوردن از 

ست. ین یموجود معمول کی لیبن یتوست. ا یتوست، باز

 ی." هنگامین خود تو هستیه اکده، چون باور دارم نجاتم ب

ش بودند یه روبروک ین را گفت و به سمت زوجیه او اک

و همسرش  شیواه کو همسرش، بل لیببرگشت، آنجا نه 

مورد لطف ز او را آمیسحر یلبخندد. آنها با یرا د گاوری

ف دست را به فرم که ک یند؛ دستشان در حالدادمی قرار

ه به کاو نگهداشته بودند باال گرفته شده بود  به سمت 1ایآبها

. اشتدن وجود ندیترس یبرا یلیدل دادمینان یاو اطم

                                                 
 م-بخشی و دعای خیر. ی اطمینان، فرم نگاه داشتن کف دست به سمت شخصی دیگر به نشانه آبهایا 1 
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 شد. یغرق شاد آرجونا

ه کرد کآنها افتاد. او دعا  ی!" و به پاهاگاوری! مادر شانکاراد، "آه یشان به سمت آنها دوکادیاو فر       

ش یهاشانه ،لطف هستند یهاجلوهه ک شانکاراو  گاورید. اش ببخشنیو نادان یآنها او را به خاطر گستاخ

مال کتو به  ،فرزندآنها گفتند، ". کردندو با محبت نوازش  کردهن بلند یرا گرفتند و او را با عشق از زم

اشتباه  ن اصال  ی. ایبه انجام رساند یدادمید انجام یه باکات را آن گونه فهی؛ تو وظیادهیات رسیزندگ

-پاشوپاتا یسالح اله ،شیوااز دست خود  آرجوناو  -ماست"  فیض ن نشانیر؛ این را بگی است. حاالین

 را گرفت. آشترا

 یخهسه شا یهزیمسلح به نی شیواه با کپدربزرگت را  یم دالورتوانمیآه، ماهاراجا! چطور        

به او  کریشناه ک است فیضیدر  ،ترأشرح بدهم؟ منبع آن شهامت و ج ،ر وارد نبرد شدیناپذستکش

ر کف یتین فعالیتریبه جزئ یت هرگز بدون دستور مخصوص او حتیهاپدربزرگرد. ک یارزان

 یاسیدرخواست نشده، هر لحظه در مق یاو به طرز فیض، بهاراتاماهاقت در نبرد یند. در حقردکمین

قادر گران یبود؛ د قابل درکآنها  یتنها برا ،بود فیضآن  که محرک ی. عمق عشقشدمیده یم بخشیعظ

شوق  کاش پانداوابرادران  کیاز اقبال ن ،آوردمین را به خاطر یا ویاسا یند. وقتنیستآن  به ارزیابی

 خت.یریم که اشکو تنها او نبود  ختیرمی

از . او ن و سپاس بودیتحس دستخوش ش از اویب یحت، شیتپاریک ، یعنیدادمیه گوش ک یشخص       

قادر به . او شدمیجان قطع یش از هیدند؛ صدایلرزیاحساسات م شدتبانش از خت؛ لیریم کاششوق 

 نیاکانم ه اندازهام. چا آمدهین سلسله به دنیه در اکخوشبختم من  قدراد زد، "آه، چی. فرودخود نببر تسلط 

ت یاکحم توانمیه کد ینک! و اقبال مرا تصور اندبوده استوارسرسپرده و چه اندازه اندازه شجاع، چه 

ام. افتهی برکتسه برابر به راستی مانند شما بشنوم! آه، من  یمان الهیکحزبان شان را از وهکعظمت و ش

 یم به اندازهیم بگوتوانمیهرگز ن ماندیشمی کریشنا یهابزرگیم و یهاپدربزرگ یهاارکبه شاه یوقت

 شتر بشنوم.ی. مشتاقم بامشنیده یافک

م را نجات داد و از آنها یهاپدربزرگنبرد،  هنگامد چگونه خداوند ییبگوبه من  کنممیتقاضا        

 ام."یتشنگ یبرا ینیکخواهد بود، تس امیگرسنگ یبرا یتیرضا اینرد. کمحافظت 
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 23فصل 

 در میدان جنگ نگهبان

 

دوازده  ،فق شده بوده تواک گونه ها همانپانداواگفت: "پادشاها!  ویاسارد کن تقاضا یشاه چن یوقت       

به پایان را  "صورت ناشناسه ب یزندگ"سال  کین یردند و همچنک ید را در جنگل زندگیسال  تبع

تجاوز شاهان  رویدادردند )بر اثر کار کخود را آشاقامت محل این دوره، ان یه در پاک یدند. هنگامرسان

رنگ، یو خدعه و نیدان ظالم، آن د، بزرگ خاندوریودهاناشرور(،  یهاکوراواتوسط  راتایواز قلمرو 

سته بودند؛ کشان را شمانیها عهد و پپانداواده و یامل به سر نرسکسال به طور  کیه کسوگند خورد 

 یگر زندگیسال د کید و یگر تبعیوم به دوازده سال دک، محیفریکه آنها بر اساس بند کن او گفت یبنابرا

 اصرار داشت. یریگجهیبه صورت ناشناس بودند! او برآن نت

است، مفاد قرارداد کم و ک یامل و بکبه طور ها پانداواه کگران اذعان داشتند یو د بهیشمابزرگان،        

ردند؛ آنها دوازده سال تمام کان اقامتشان را در تمام طول سال فاش نکمها پانداوارا به جا آورده بودند؛ 

 یسقوط و نابود یرفتند. آنها راه را برایرا نپذ یهیار و بدکقت آشیها حقکوراواد ماندند. اما یدر تبع

ند. آنها دادمیس گوش نکچ یند، به مشورت هشنیدمیس را نکچ یردند! آنها حرف هکخودشان هموار 

 صله دهد.ید موضوع را فتوانمیدان جنگ یه تنها مکسوگند خوردند 

ن هر دو طرف به آماده یند؟ بنابرانکستند بتوانمیچه  یم سلطنتکدر مقابل آن ح ]بزرگان[ هاآن       

، یدیان تبعی؛ و مدعدوریودهانا، یومتکشاه  برخوردار از نفوذ ح -جنگ مشغول شدند یساختن خود برا

ه متأثر از اصول ک یاز پادشاهان ین تعدادیمان شدند و بنابرایپها همیدیقت و عدالت با تبعیها! حقپانداوا

م قرار گرفتند و کحا ینار فرمانرواکان، در تعداد فراوان، در گریوستند. دیبودند به آنها پ یاخالق

به گرد تنها موفق ها پانداواه ک یدر حال ،نندک یرا فرمانده 1ینیشاهکآازده یها توانستند کوراوان یبنابرا

 . شدند ]نیروی نظامی[ آکشاهینیهفت آوردن 

ران خود داشت. نه تنها را به عنوان ارابه  2البالوا گوپی، کریشنا، اشارابهدر  آرجونان! کگوش        

شان یدر پوشش دفاع یچ نقطه ضعفیها هپانداوان یها شد. بنابراپانداواران سرنوشت ه او ارابهکن، بلیا

ش بزرگ خداوند، نقش ین وجود، در نمایبا ا ولیاز داشتند. یه آنها نکبود  یقدرت یهمهنداشتند؛ او 

 رد.کر یج و متحیه همگان را گکیافت ظره رمنتیغو  یناگهان یچرخش آرجونا

                                                 
ارابه و تجهیزات   21710فیل و جنگجوی فیل سوار و  21710اسب و سوار  63610سرباز پیاده،  104330متشکل از  آکشاهینییک  1 

 .انی آن می باشدانس

 م-است.  کریشناهای از نام الباوال گوپی 2 
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نبرد ثابت نگه  یهن دو سپاه  آمادیه او آن را بکفرمان داد تا از درون ارابه  آرجوناخداوند به  یوقت       

 آرجوناچشمان  ،قرار دهد یابیمورد ارز شدمی رو در رود با آنها یه باکداشته بود، فرماندهان دشمن را 

]با دیدن این  بودند؛رویارویی با او در میدان نبرد ه مشتاق کافت یرا  یع قهرمانانیسر یدر نگاه

ای هخرد شد. آن صحن یلیمیو ب یاو از دلسرد !سرازیر شد آرجونادرنگ اشک از چشمان صحنه[، بی

 .ردکمیز یرا از شرم لبر بینندگانه کبود 

نبود. او در برابر خود، پدربزرگ  یا بزدلیه پدربزرگت دچار ترس کتوجه داشته باش  ولی       

و  گذاشتمی عاشقانه بر دامنفرزند خودش  آرجونا را ماننده همواره کد یرا د بهیشما، جناب اشیروحان

ن یاز او آموخته بود؛ بنابرا یرا از الف تا  یراندازیه تکد یرا د درونا؛ او معلم ارجمند، ردکمینوازش 

ن بزرگان ارجمند، ین با ایارزار خونکن یا ؟اورمید طاقت بین را هم بایاا ید، "افسوس! آیقلبش نال

نم؟ کر پرتاب یم به سمت آنها تتوانمینم؟ چطور کبا پرستش یف زیلط یهاد با گلیبا قتا  یه حقک یاشخاص

 میزخنم، کدر برابرشان سجده  یشناسفهیبا احترام بر سر بگذارم و با وظ قتا  ید حقیه باکرا  ییا آن پاهایآ

د یه او را دلسرد و ناامکن بود یبود. ا "شیستا"حس ن یرد در واقع اکه بر او غلبه ک یاحساسات "؟کنم

 . یگرید ینندهکف یچ احساسات تضعیرد و نه هک

گفت، برگشت و  کریشناه او به سمت کرد کچنان به شدت در او رشد  "مال من"و   "من"حس        

با  کریشنا نها دور شوم"؛ یا یهمههم از خوامیبرگردان،  هاستیناپورا، ارابه را به سمت کریشنا"

زم، به وضوح یعز یخواندهبرادراظهار نمود، " ردکمیآن را پنهان ن ه ابدا  ک یرید و با تحقیتمسخر خند

 خواهم گرداند و در بر هاستیناپوراخوب، من تو را به  اری؛  بسیادهیه از جنگ ترسک رسدمیبه نظر 

ه تو کم ردکمین کم. من دریگردیا، ما بر میندارد. ب یرا خواهم آورد؛ او ترس دروپادیهمسرت  عوض

در  یزمخت ین خطایم. اپذیرفتمیران تو نت را به عنوان ارابهین موقعی، اگرنه ایهست ین بزدلیچن

 قضاوت از جانب من است."
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ر کتو فپاسخ داد: " آرجوناگر، ین دعبارات خش یاریو بس گفتمین یچن کریشناه ک یدر حال       

 یراین موجودات میدر برابر ا ،را از او گرفتم پاشوپاتادم و سالح یجنگ شیواه با خداوند کمن  ینکیم

ن قوم و یشتن اکاز  داردمیه مرا وا کحس احترام و مهر است  کین ی؟ اکنممی یشانه خال یعاد

رد و حول کصحبت  یطوالن یمدت آرجوناشد." کیه مرا عقب مکست ین ترس نیشم. اکشان دست بیخو

ن یادیاو را مقبول نشمرد. او اصول بن یاستدالل ها کریشنا ولی، گفتمیسخن  "مال من"و  "من"محور 

ن گذاشته بود یه بر زمکرا  ییهااو شرح داد و او را واداشت سالح یرا برا اتیو اخالق هافعالیت یهمه

ه به آن کرا  (کشاتریا ) جنگاور یطبقه یو تعهدات اجتماع ین اخالقیوانه قکرد کق یبردارد؛ او را تشو

 ند.ک پیرویتعلق داشت 

 

شان را بر یرهایصف، همزمان ت کی، همه در کوراواان یجنگجوجنگ،  یه در بحبوحهک یهنگام       

رای نجات بشتر یه پکهمان طور  ؛رها نجات دادیاو را از بارش ت کریشناختند، یرمی آرجوناسر 

، بر سرشان ایندراخشمگین،  ایزدبانویه توسط ک یهای تگرگاز طوفان هایشانو گله گوکوالروستاییان 

د و یشکمیخود  جانبها را به سالح یرده بود. او همهکن یچن گوواردانا یتپه با بلند کردن ،باریدمی

بدن او خون  یهاار نجات داد. از زخمز تهاجم مرگبگرفته بود ا یه پشت سر او در ارابه جاکرا  جوناآر

ند نگه شدمیه توسط دشمن فرستاده کن یآتش یرهایاو آن را در مقابل بارش ت ،ن وجودیبا ا، بود یجار

و غرور  مندیست توانخوامین یب محفوظ بماند. او همچنیاز آس آرجوناه کن بود ی. قصد او اداشتمی

 را باال ببرد. ناآرجووه و اعتبار کهد و شبکاف شرور را یحر
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ر یوه مسکو ش ییبایو زسبب شد امل دشمنان را ک ینابود ولینداشت؛  یچ سالحیاو خودش ه       

 یان نشان داد. اغلب در طول نبرد، پدربزرگت از نقشیها به آن وفادار بودند به جهانپانداواه کرا  دارما

ارزش استفاده ین هدف بیا یتو برا ه ما ازک د. "افسوسیشکیبر عهده گرفته بود رنج م کریشناه ک

 کیم! ما تو را در حد ینشانیارابه م یر چوبیم، بر تیبده یلوفر قلب جاید در نیه باکم؛ تو را ینکیم

 یین تنگنایه به چنک؛ افسوس، مایکردهارزش یخداوند را ب ین با خودخواهیم. چنیان آوردهییار پاکخدمت

 .ردکمیاله م!" او همواره در درون نیاافتاده

گاه انجام ید به اجبار، گاه و بیبا آرجوناه کبود  یگرید کتر از همه، رفتار دردنانندهکناراحت       

. شدمی یریناپذتحمل یمانینوا دستخوش پشیب یآرجونابود آن عمل را انجام بدهد،  ناچار گاه. هر دادمی

ن موضوع یند. اک یر آن خوددارکل بود از ذیه ماک ییگو ،ن انداختییسرش را پا ویاسان، یبا گفتن ا

چه  قا  یرقابل اجتناب دقیرد، "استاد! آن آزار غکخت و او تمنا یشتر برانگیب یرا حت شیتپاریک یاوکنجک

 ز بودن، آن را انجام دهد؟"ین آمیرغم توهیه او مجبور بود علکبود 

 

ران ه به عنوان ارابهک ید به شخصیرمانده باف ی، "پادشاها، در گرماگرم نبرد، وقتپاسخ داد ویاسا       

دوار باشد ید امتوانمیا راست، نیاد بزند چپ یدام طرف بچرخد، اگر فرکه به کبدهد  یعالمت کندمیعمل 

غرق  امال  که ک ین، هنگامیننده خواهد بود. بنابراکجیو گ ار بلندینبرد بس یاهویهده شود. یش شنیه صداک

راست  یشست پابا  رانارابهد به ابروان یردن با دشمن است، او باکپنجه نرم دست و  یهانیجان وحشیه

. داردمیاو نگه  ابروان یرهناکماس با مشه ین منظور همیا یش را برایها؛ او شستا چپش تلنگر بزندی

د با یم رانده شود، هر دو شست باید مستقیگودتر است. اگر ارابه با یدر سطح رانارابه یت چوبکمین

 یهافشکه با ک یید با پاهایبا ین فشاریقرارداد بود. چون چن کین یبرابر فشار داده شوند. ا یروین

. دادمیخداوند روز به روز عالئم خراش نشان  ین ابروهای، طرفشدمین پوشانده شده بودند وارد یسنگ

نفرت  از اساس گجن یهدی؛ او از افرستادیممحض لعنت  یین ننگ و رسوایا یبه خودش برا آرجونا
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را با  یست سریبایه مکن ید همان لحظه متوقف شود. او از عذاب ایپل ین بازیه اک ردکمیداشت و دعا 

 شان بود.یبه شدت آشفته و پر ،ندردکمیسان پرستش یمان و قدیکه حک ردکمیش لمس یپاها

را ی، زه بودندده شدیتاول پوشلوفر، سراسر با ین یهاف مانند گلبرگی، نرم و لطکریشنا دستانف ک       

ند تا شدمی مهارا یده شده یشکه ک یها هنگامبکم نگه دارند و چون مرکآنها مجبور بودند افسارها را مح

رد، خدمات هم باال و هم ک کو خواب را تر کند. خداوند خوراردکمیستند مقاومت توانمیه ک ییجا

 یارهاک به دنبال نی. او همچنداشتمیو آراسته نگاه  کپا امال  کها و ارابه را و اسب دادمیپست انجام 

شان یهاشست، به زخمیها را در رودخانه م. اسبرفتمیبودند  یضرور یروزیپ یه براک یگوناگون

 کیمانند  او م؟ینکر کچرا فهرست را ذ .گذاشتمیشان مرهم یبهبود آنها بر رو یو برا ردکمی یدگیرس

گاه یه سرشت و جاکرا  یهانیک ی! او هرگز نقش فرمانرواردکمیت رفتار یاهپدربزرگر در خاندان کنو

 ویاسام یکاش بودند"، حه سرسپردهکبود  یسانکمحبت او به  یهن، اندازیاوست به خود نگرفت. ا یواقع

                                                                                                                                                             ن گفت. یبه پادشاه چن

 

 

 

                                                                                        

 24فصل 

 شودمی نینفرشیت پاریک

ها پانداوامان استوار یو ا ژرف یسرسپردگف او را از ی، توصویاسام یکاز زبان ح شیتپاریک       

جان آمد؛ پادشاه چنان غرق یبه ه ،دیشن شدمی یه به آنها ارزانک کریشناان یپا یاز لطف ب ید؛ او وقتیشن

 یپرندگان و قوقول کیج کین جیدلنش یا روز! ناگهان او با نوایشب بود  دانستمین ه ابدا  کبود  یشاد

 ایزدانه مردمش هر روز هنگام طلوع آفتاب با آنها به کرا  سرودهاییبلند خروس به خود آمد.  یقوقو

 به صدا درآمدند. مکانمعابد در اطراف آن  یهاد؛ زنگیند شنگفتمیخوشامد 

د بروم" و با ینون باکگفت، "پسرم! من ا بود. او یگریروز داین آغاز ه ک نیز دریافت ویاسا       

ه با اندوه فراوان به کشاه  یاز جا بلند شد و برا بردهمراه میود ه هنگام سفر با خک یبرداشتن ظرف آب

 بزرگیامل ک کرد! من هنوز تا درکنقدر زود طلوع یه آفتاب اکرد. "افسوس، ک ریخ یش افتاد دعایپاها
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آنها را  به طور  یشناسفهیو حس وظ یدارم! هنوز عمق سرسپردگ یادیم راه زیهاپدربزرگوه کو ش

 رد.کوه ک،"  او شامکردهن کامل درک

 رفته شدیپذ یه با شادمانک ینینفر

د. او چنان سرشار از یشان را چشهمتاییرد و طعم بک ده بود در ذهن مروریه شنکرا  یعیاو وقا       

ند ک ریه خود را در آنها درگکن یقت از ایبپردازد. در حق یست به امورات پادشاهتوانمیه نکسرور بود 

ار به جنگل برود. دستور داد کش یه در عوض براکم گرفت یبود. تصم ییتنها یایو جو ردکمی یدور

 شود. ایدر جنگل مه یزدن گشت یبات الزم برایتا ترت

رو یگران با نیان و دیارچکز آماده بود و شیه همه چکدر خبر آوردند  یزود افراد در آستانه یلیخ       

داد.  یرا در آن جا شد و خودیشکبدنش را به سمت ارابه ن، یسنگ یامل گرد آمده بودند. با دلکو توان 

ند. به ردکمیت کحر یسلطنت یه مرسوم بود جلو و عقب ارابهکزاتشان همان گونه یمالزمان با تجه

از افراد را  ین او بعضینبود؛ بنابرا پرشماراین تعداد به همراهی  یازیه نکرد کشاه احساس  یلیدال

ند؛ آن صحنه شاه را دبوت کحردر ه در اطراف کشدند  ییهاد متوجه گلهرفتن پیشتر ی. وقتمرخص کرد

از  یمان را آماده نگه داشته بود، با تعدادکه ک ین آمد و در حالییوا داشت. او از ارابه پا جنبشبه 

ان با یارچکنده شدند و شکها از ترس پراوانات نشست. گلهین حیمکند در آمدمیه به دنبالش ک یافراد

رده بود و کم یوانات  در حال فرار تنظیاز ح یبشان پرداختند. شاه هدفش را بر گروهیه تعقت بیجد

به  ،رفته بودند جدا افتاده بود گوناگون یرهایه در مسکه تنها بود و از همراهانش کن یخبر از ایب

 سرعت به دنبال آنها رفت.

نجه دادن کشروع به ش یدیشد یبزند؛ تشنگ یوانیچ حیه ه بودموده بود و نتوانستیپ یاو راه دراز       

 یتگاهخلو ،. از بخت خوبگشتمیبه دنبال آب  یعصب یش از حد توان خسته بود. با حالتیرد؛ او بکاو 

ده یس دکچ ید فراوان به جانب آن شتافت. هیده شده بود. با امیه سقف آن با علف پوشکای هلبک ؛افتیرا 

اد زد. یبلند فر یست به صداتوانمیه ک یی، تا جابسیار یشانیپربا  .رسیدمیبه نظر  یان خالک! مشدمین

 ی. وقتنیامدلبه ک سمتاز  یچ پاسخیداد زد، "تشنه" ، "تشنه" . ه یکلرزانش به طرز سوزنا یبا گلو

 زیآمرقت یشد و به طرز کی. به او نزدافتیرا در حال مراقبه نشینی ، خلوتلبهک درونآنجا  ،داخل شد

وجود  ینشکچ وایه ه ابدا  کمراقبه گم بود  یاو چنان در ژرفا ولیگفت، "آقا"، "آقا" .  خطاب به او

 نداشت.
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شد. با  یدیظ و خشم شدینجا شاه دستخوش غیدر ا       

 ی، او هنوز با گرسنگزاهددن یو د خلوتگاهآمدن به  وجود

ن غرورش را زخم زد یبان بود؛ ایدست به گر یو تشنگ

ت به خود جرأ زاهداین رو بود و مران قلمکرا او حیز

ه او به نزدش آمده و او را صدا زده ک یداده بود در حال

د. چشمانش مانور بش غوطهیدر درون خو همچنان ،بود

 یرا او به سختیز ،ور شدندکت کبر اصول ادب و نزا

ه ک یش بر طنابیند. پاهاکست خشمش را مهار توانمی

مار مرده  کیآن ه کافت ین بود قدم گذاشت؛ دریزم یرو

 ،ن موضوعیر، ایچرخش تقد کی یامال به واسطهکبود. 

مار مرده رد. او آن کرا به ذهنش وارد  ایشرورانه یدهیا

 کیگران مانند یاعتنا به رنج دیه بک زاهدگردن  را دور

اش را یه تشنگک یگریان دکم یرد و در جستجوک کرا تر خلوتگاهمجسمه نشسته بود انداخت و سپس 

 ع دور شد.یسر یهابا گام ،اوردیغذا به دست ب ینشانده و قدر نجا فروآ

ه چرا او به ک ابندیدرشدند تا  کلبهدند؛ آنها وارد ید آمدمیرون یلبه بکه از کچند پسربچه او را        

ق پر زرق و بر ایشیوهو به  رسیدمیبه نظر  بیگانهرا او یش آمده بود، زیدرون رفته بود و آنجا چه پ

ردند ک یتر رفتند و آن را بررسکیدند! نزدیمار د کی، سامیکام یکده بود. آنها، دور گردن حیلباس پوش

ن اهانت را انجام داده باشد. حدس یست اتوانمی یسکه چه کردند کرت یه مرده بود. حکو متوجه شدند 

دند و یرون دوین بیبنابرارده بود. ک کرا تر خلوتگاهن حاال یه همکباشد  یار مردکد ین بایه اکزدند 

رد کن یآنها توجه یش بود اطالع دادند. او به قصهیبا رفقا یه سرگرم بازک سامیکاموضوع را به پسر 

 ولیرد؛ کمشغول  ی. او خودش را با بازردکمین ین اهانتیس به پدرش چنکچ یه هکرد کر کچون ف

پدرش با چشمان خودش  یگرفتار یمشاهدهه او با کردند و اصرار داشتند کرار کپسرها داستانشان را ت

 آن مطمئن شود. یاز درست

د! به ین بود واقعا رخ داده باشد ترسکه حادثه ممکن یرد و از اکرت یآنها ح یاز پافشار سرینجی       

ن یب اکه مرتک یمقصری دربارهبود رخ داده بود! او  یردنکد و متوجه شد آنچه باورنیلبه دوکدرون 

به درون  یسلطنت یهابا جامه یه شخصکرد. مطلع شد کوجو زش شده بود پرسیه پدر عزاهانت نسبت ب

 گرفت جهیدر آن اطراف نبود. پس نت یگرید کنون شخصه از صبح تا کن یرون آمده بود و ایرفته و ب

 یوتاهکد تا به او برسد و ظرف مدت یه آنها نشان داده بودند دوک یدر جهتآنگاه باشد. ار او کد یبا نیا هک
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پشت سر او قدم  یه به آرامک یشناخت. در حالینم یتش مرزید و عصبانیلباس مجلل د آن شخص را در

ه مار مرده ک یسکن را به زبان آورد: "باشد آن ین نفریو ا پاشیدپادشاه  سویآب به  ی، مشتداشتمیبر 

ه او آن روز از آن کاشد ده شود و بیمار گز کی یلهیرا دور گردن پدر من انداخت، روز هفتم به وس

 ،ن امریرغم ایاو عل ولیند کار را نکن یه اکردند کافش از او درخواست اطر یرد". پسرهایزهر بم

ای هبود در گوش ورشعلهه سرش از خشم ک یلبه برگشت و در حالکرد. سپس به کادشاه ن را نثار پینفر

  .افتادن یزم یبر رو

 

رنج ببرد؛ بهتر بود مرده  یشرمین بید از ایمن زنده و سرپا هستم با هک یه پدرم در حالک"افسوس        

ن گونه او ی؟" اخوردمی یگران به پدرش شود به چه دردین دیپسر زنده اگر نتواند مانع توه کیباشم. 

 .نمودمیوه کر شیاز تقد یبارو به طرز رقت ردکمیوم کخود را مح

ار را کخطا ،به نوبت هر یک نند؛ آنهاکردند او را آرام ک یدوستانش گرداگرد او نشستند و سع       

 بدهند. یرا تسل ناآرام کداشتند پسر یسع وند دادمیدشنام 

سرور  ژرفایاز  سامیکام یکح هنگام نیدر ا       

 یاریرون گذاشت و وارد قلمرو هشیاش قدم به بیدرون

شد. چشمانش گشوده شدند؛ مار مرده را از دور گردنش 

ه در کد ینارش گذاشت. پسرش را دکرد و آن را در کباز 

ه کرد کو به او اشاره  گریستمیگوشه نشسته بود و  کی

د و داستان یرا پرس اندوهشل غم و ید. او دلیایب کینزد

لبخند زد  سامیکارد. کافت یبه و مار مرده را از او دریغر

ار را انجام کآن  ینادان ینوا! او از رویب کطفلو گفت، "

 راکخودت را آش یآن، نادان یردن براکه ید و تو با گردا

قرار  یاحترامیا بیر احترام ی. من تحت تاثینکیم
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ن شدن یخود را باثبات نگه دارد، نه از تحس هک سازدمیقادر انسان را  خودشناسیرم. دانش یگینم

ن ید ایبا یدبایشخص ب دچار شود. یستگکند و نه از سرزنش به حقارت و سرشک یاحساس سرفراز

 کیرده و آن را کباره مبالغه  ایند، در یرا انجام داده باشد؛ چون شما هنوز پسربچه هست کسب یشوخ

د ید و برویزید. برخیشویاز غصه را متحمل م یوهکاه، ک کید؛ شما به خاطر کنیمی یت بزرگ تلقیجنا

 . د"ینک یباز

 ند. کش کفرو یکرد تا اندوهش اندکرا نوازش سرش  یش نشاند و به نرمیاو پسرش را بر پاها       

اهانت زشت  کین یانجام داده باشد. ا یادبیه فرد بکست ین یاین شوخیبه پدرش گفت، "ا سرینجی       

؟ گوییمید، "چه یپرس سامیکانجا یپادشاه است". درا کی یهبر و پرنخوت در جامکمت یاز جانب شخص

 کار سبکن ین رفتار احمقانه شد؟ ایب اکا شاه مرتی؟ آیدیرا دپادشاه؟ تو او  کی یهدر جام یشخص

 ند" .کپادشاه خطور  کید به ذهن توانمیهرگز ن

را  یاحترامین بیه آنها هم شخص مسئول اکردند کق یبا او هم صدا شدند و تصد سرینجی یرفقا       

چنان  سرینجیم. ینجا آوردیاو را به ام و یدیدو سرینجیم و به نزد یدیده اند. "استاد! ما مار مرده را دید

با سرعت  یلیه خکاز آب گنگ را در دست گرفت و آن را به طرف آن شخص  یه مشتکشد  یعصبان

ه ک ین را به زبان آورد: باشد شخصین نفریمناسب، ا ینییآ خواندن و ردد و همزمان، با پاشی رفتمیراه 

 رد."یبم یدگیگر از مارگزیمار مرده را آنجا گذاشت هفت روز د

ن یش بر زمیپاها یرد. او را از روکرت یه شد؛ او از رفتار پسرش حکشو خبرن یاز ا سامیکا       

چه  !داشته باشد ین رفتارید چنیم بایکح کیه پسر ک؟ افسوس یردک ینین نفرا! تو چن؟انداخت. "چه

ست. تو یقابل جبران نه هرگز کاست  ییار تو خطاکن ی! این اهانت جزئیا یبرا یباربتین مصینفر

 یرا با بردبار یتیاهمیب کسب ین شوخیچن یتوانمیرا نیز یهست یزیآبرور یهیت مایگروه رفقا یبرا

 یهانین توهیتحمل چن یذهن یرویفرزند من است. تو ن ین پسریم چنیه بگوکام ! من شرمندهینکتحمل 

را به  پیشگاناضتیمان و ریکح یهمه دیتو با یه بچگکز! افسوس یانگ. آه، چه رقتیرا ندار یکوچک

ه را ندارند! صورتت را به من یاول یبردبارصبر و  یه آنها حتکند؛ مردم خواهند گفت کدچار  یبدنام

پادشاه  یفهیوظ انددادهانجام ه ک یاشتباهات یه مردم براین به مقدسات است. تنبیدن آن توهینشان نده؛ د

 نشینخلوتاورد اصال ین بر زبان بیه نفرک ینشینخلوتجنگل.  در نشینخلوتزاهد  یفهیاست نه وظ

 ست." ین

 یها، همهجهان یهمه پاسدارحضور راهنما و  ]کدر[دن به مشاهده و ی، به شوق رسنشینخلوت       

 آشکارا؛ او کندمیه یها تغذشهیها و روهین شده است؛ او از مکدر جنگل سا ورده ک کها را تریوابستگ

 یهانین نفریه چنکن یانبار است. ایز یشرفت معنویپ یحواس برا رساندن به کخوراه ک کندمی اعالم
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 ینابود نی ازشود، نشا یجار نشینخلوت کی، بر زبان خودپسندیو  یصبریب ی، از رویمرگبار

 ن گفت.یچن سامیکان دروغ است" ، ین عالمت طلوع عصر آهنیالوقوع است: "ابیمحتوم  قر

 یرد و زشتکن اظهار ی" ، او چنایکردهبارت اضافه ولهکرا امروز به  یفسوس! چه گناه بزرگ"ا       

 ح داد.یتوض ی اوب شده بود به پسرش و رفقاکمرت سرینجیه کرا  یعمل

 

 

 

  

 25فصل 

 سامیکا محبت حکیم

ت، چون لماکآن  .ردکوارد  ی، پسرش، درد بزرگسرینجیف یدار پدر، بر قلب لطشیلمات نک       

اورد؛ بر یتاب بن نتوانست آنها را یش از ایچاره بیپسر ب .ندآمدمیش بر او فرود کا چیر یضربت شمش

ن ید ایه شاه، خودش باکن یرد، "مرا ببخش پدر، من از اک ید و زاریپدر را چسب یافتاد و پاها نیزم

ن شدم. نتوانستم خشمم را از یگند خشمکرفتار  یرانسانیو غ یاحترامیز، با بیآمشرمانه، اهانتیطور ب

ت ین وضعیه با اک یپادشاه در حال یکه کست ین درست نینم. اک نترلکرد که او نثار شما ک ینیتوه

 ست؟"ینطور نیند؛ اکن رفتاریآمده چن خلوتگاه یکنامناسب به درون 

 ،لحظه ، جبر  نار خود نشاند و گفت، "پسرجانکسر را در ، پوا یتقالدن یبا د ی مرتاضسامیکا       

شش سرنوشت، ک. شودمینار زده کآن جبر  یهل و استدالل اغلب به واسطیدل یر است. ندایزناپذیگر

و جز  شودمیقدرتش با انسان روبرو  یرد. فشار  لحظه، با همهکل و استدالل را پاره خواهد یعنان دل

 یکق. او از یعم یسرسپرده یک، است یقدمن پادشاه، خداشناس ثابتیست. ایاز او ساخته ن یارکم یتسل

 یقدم است. او سلطان همهثابت ،بر اخالق یبرخوردار است. او در رفتار مبتن یدرخشش معنو

شه توسط هزاران انسان و روح وفادار خدمت یهاست؛ شهرت او در سه جهان گسترده است. او همالتیا

با دستان به هم  یارینگهبانان بس ،رودمیرون یو ب کندمی که او قصرش را ترک یهنگام. شودمی

آن به قصد خشنود ساختن او  ین فرمانش هستند تا با اجرایترکوچک چشم به او دوخته و منتظر ،وستهیپ

مران  آنجا به طرز ک، حشودمیوارد  یه او به قلمرو پادشاهکن یاورند. به محض ایلطفش را به دست ب

م یو با احترام در برابر او تعظ آوردمیاز او به عمل  یلمجل ییراید، پذیگویبه او خوشامد م یوهکباش
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اش را فرو بنشاند. او از یافت تا تشنگیآب ن یفنجان یه او حتک بود یاو چنان جد ندیده گرفتن .کندمی

ن ید. بنابراینشن یچ پاسخیرا هرچند بارها صدا زد، هیز کشیدمیر رنج یو حس تحق یو تشنگ یگرسنگ

اما وقتی ار خطاست، کن یده شد. البته ایشکن رفتار نامناسب یاب اک، به ارتکو شو ناتوان از تحمل رنج

 یریناپذجبران زیان، یالعمل نشان دادسکن طور با خشونت عیا، کوچک ین بدرفتاریا یبرا تنها تو

 !"یارا فرا خوانده یشوم یبال. افسوس! چه یبه همراه آورد زاهدانجماعت مرتاضان و  یهمه یبرا

ه با آن بتوان کند ک جستجوای هوت نشست تا چارکدر س یهنسال چشمانش را بست و مدتک زاهد       

ن یست چنتوانمیه تنها خداوند کن یا کرش نشد و با دریدستگ یزین نجات داد. چون چیشاه را از نفر

. "آه، پناه ردک قلبش دعا یمطلق است، با همه یاو قادر مطلق و داناه کرا یند زکرا اصالح  یامور

ه چه کن یاز ا یاز درست و غلط، بدون آگاه یچ دانشیبدون هنابالغ،  کوچکن پسر یها! اجهان یهمه

بار است انیپادشاه ز یه براکم را ین اشتباه عظیا ینادان یاز روست، یز نیاوست و چه چ یهفیز وظیچ

 ."ن نمایتامه را پادشا سالمت یولن؛ که یا او را تنبین پسر را ببخش یه. اشدب کمرت

د. با یستاده بودند دیه گرداگرد او اکپسرش را  یها و رفقاچشمانش را گشود. او مرتاض زاهد       

ه ما کست ین درست نید؟ ایه پسر من به بار آورده شدک زیانیا متوجه یبه آنها گفت، "آ یناراحت

نطور یم، ایب برسانیو به او آس ردهکن یتوه بشریت است یو راهنما پاسداره کان، به شاه نشینخلوت

 ست؟ین

 تنهاه کن ینرسد و ا یبیه به شاه آسک دینک هم به درگاه خداوند دعاخوامیشما  ین من از همهیبنابرا       

 یهنسالک راهبن رهنمود داد، یآنها را چن سامیکام کیه حک ید." هنگامیایبه سراغش ب کمبار یزهایچ

ن یروح بزرگ! تو چن یاو گفت، "ا .ا بودیدن کاز آرامش و تر یریاو خود تصو .ن جمع برخاستیاز ب

ن را بر زبان آورده، پسر خود یه نفرک ی. شخصکنیمین پادشاه اظهار لطف ینسبت به ا یبه فراوان

ق آنها به همه یاز طر یتوانمیار باالتر است و تو یتو از پسرت بس یمعنو یدستاوردها نا  یقیتوست؛ 

؟ تو یرده نگران هستکن پسربچه نثار پادشاه یه اک ینینفری دربارهنقدر یپس چرا ا .ینکدا یز دست پیچ

اد زدند، یها فرترها و جوانگروه، بزرگ یهینجا بقی؟" در ایتوانمی، نینکاثر یآن را ب یتوانمی

 کن نیپادشاه را تام سالمتن پسربچه را ببخش. ین و اکما گوش  یبه دعاها ؛قت دارد، راست استی"حق

 ب نجات بده."یو او را از آس

پادشاه  یندهیگذشته و آ ،اشیدرون ییوگای بصیرتبا  ؛او چشمانش را بست ؛لبخند زد سامیکام کیح       

ه کافت یاش. او درندهیا از آی خوردمیاش رقم گذشته ا زمان حال  او ازیه آک ردک یابید و ارزیرا د

ه کرد کن سرنوشت او بود. احساس یه اکن یو ا شدمی، دچار اکشاکتابرا، ک ش مارید به نیبا شیتپاریک

ه کافت یت خواهد بود؛ او دریالوه ین سرنوشت، مخالفت در برابر نداینجات دادن او از ا یبرا کوشش
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ن یبودند. او به ا یجبر یرویآن ن یامدهایپسرش، هر دو، پ ینانهیالعمل خشمگسکرفتار بد شاه و ع

ر بدهد ییع را تغید وقاتوانمی هاستتیها و موفقمیتصم یهمه یهنندکریه تدبکخداوند  ه تنهاکد یجه رسینت

 .شدمیت محسوب یاز من یشیاز جانب او نما یه هر تالشکن یو ا

 یرا براش توان یهمهن وجود یبا ا ولی ؛است زاهدانن دشمن یمرگبارتر ،تیه منک دانستمیاو        

ن یست به شاه بداقبال سرزمتوانمیه ک کیوچک کمکه هر کم گرفت یو تصمار نگرفت. اکآن به  ینابود

ان جمع یرا از م خود از شاگردان باهوش یکیار جهت نگاه انداخت تا گشودن چشمانش به چهد. با نکب

و  یبرو هاستیناپورابه  د فورا  یرا به نزد خود خواند و گفت، "تو با یآموزت دانشیند. در نهاکدا یپ

ام ا." شاگرد پاسخ داد، "من همواره آمادهین و دوباره نزد من بکآماده  سفر یودت را برا؛ خیبرگرد

شوم؛   ین لحظه راهیم همتوانمی. امشه آمادهیدارم؟ من هم یشدننم، چه آمادهکفرمان شما را اطاعت 

احترام  یبه او ادا م افتاد وکیح یلمات، او به پاهاکن ید انجام دهم." با گفتن ایبا یارکد آنجا چه ییبگو

د به اطالع یه باکرا  یاتکن یهمهل یبرد. او به تفص یدرونانشد و شاگرد را به بلند م از جا کیرد. حک

 ش گرفت.یتخت را در پیرد و راه پاکم یاستاد تعظ یرساند به او گفت. سپس شاگرد به پاهایپادشاه م

ه در ک ییخطا یزشت ازوتاه، کاستراحت  کیو پس از  ه بوددیشاه به قصرش رس هنگامن یدر ا       

از  یی"افسوس، ذهنم به چه ژرفا ،ردکمیاو در درون اظهار تاسف ب شده بود آگاه شد. کمرت خلوتگاه

پاسخ در  کاو با خود برای ی ."بود یعیگناه شن به راستی اهانت من به آن مرتاضفرو افتاد!  یدیپل

 یهیا به تنبینم؟ کبروم و درخواست بخشش  خلوتگاهبه آن نم؟ کرا جبران  ین بدی"چطور ا ،ش بودکشمک

ه به کد یرا د ین هنگام محافظی؟". درست در ادارم ایفهیوظاکنون دقیقا  چه ه حقم است گردن بگذارم؟ ک

د. مرد گفت، یل آمدنش را پرسیستاد. از او دلیوسته ایبا دستان به هم پدر آنجا در آمد و  سوی

 سامیکام یکح از سوی گویدمیآمده و منتظر است به حضور برسد؛ او  گاهخلوت کیاز  یآموز"دانش

عجله دارد. در انتظار اوامر  یلیو مهم است؛ او خ یفور یلیغامش خیپ گویدمیفرستاده شده است؛ 

 شاهانه هستم."

ر ده بود دیآن لم یه  بر روک یاسمنی یهاد، بستر گلیرس شیتپاریکلمات به گوش کن یا یوقت       

چ و تاب یدند و گرداگرد او در پیشکیس میه هکشد  کآتشنا یهابا زباناز مارها  یل به بسترینظرش تبد

آمده بود  خلوتگاهه از ک یمرد جوانی دربارهها را از پرسش یبودند. او محافظ را نزد خود خواند و باران

ا ماالمال ی؟ رسدمین به نظر یا خشمگیا ناراحت ید: او چگونه است؟ آیبر سرش بار یگریپس از د یکی

 است؟  یشتنداریو خو سروراز 

خونسرد و آرام است.  امال  که آمده تا به حضور شما برسد کم یکمحافظ پاسخ داد، "پادشاها! پسر ح       

ا یاز خشم  ی. من اثر"ما به سالمت باد یفرمانروا"،  "شاه به سالمت باد"، کندمیرار کاو مرتب ت
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به  یبداند چه پاسخ خواستمیآرامش داد. او  یبه شاه قدرگفته ن ینم." ایبینم اشچهرهجان در یه

 یم پادشاه به جنگل رفته و تازه بازگشته است، او مدتیآموز داده شده بود. محافظ گفت، "ما به او گفتدانش

الع ه استراحتش تمام شود به او اطکن ید؛ به محض اینکصبر  یقدر در حال استراحت است؛ لطفا  

ار مشتاق ید، "او در جواب چه گفت؟" محافظ گفت، "سرورم! مرد جوان بسیم داد." پادشاه پرسیخواه

ان بگذارد؛ او گفت ید در میه باکدارد  یغام فوریپ کیه ک. او گفت با شما دیدار کنده هر چه زودتر کبود 

ند بهتر یدتر شما را ببه هر چه زوک. او گفت کندمی یشماره استادش در انتظار بازگشت او لحظهک

و سالمت به  یمنیه او در اکباشد "؛  "شاه به سالمت باشد"، ردکمیرار کاست. او تمام مدت با خود ت

. نپذیرفتاو  ولیند، یم آنجا بنشیردکم و از او دعوت یاو در نظر گرفت یبرا یان مناسبک. ما م"سر ببرد

 ."کندمی یشمارقهیستد؛ او آنجا دقیح داد دم در بایترج

ا ی یسلطنت یهاه لباسک آنرد و با عجله بدون ک کشوق به چشمان پادشاه آمد. او آنها را پا کاش       

ت بدهد، به یاش اهمنهیس یردا بر رو کیا یدن صندل یبه پوش یه حتک آن بیند، کها را به تن نشان

در دستان خود گرفت و به  افتاد؛ هر دو دست او را زاهدآن پسر  یرفت. او به پاها یورود بسمت در

از ن نشست. او یزم ین بر رویینشاند و خودش پا یگاه بلندیرا بر جااو رد وآنجا کت یهدا درون قصر

 د.یل سفرش را به او بگویه دلک پسر خواست

فرستد. یشما م یاش را براژهیر ویخ ی، دعاهاسامیکام یکآموز گفت، "پادشاها! استاد من، حدانش       

. یکباره شروع به گریستن کردان بگذارم"، و یرده تا چند موضوع خاص را با شما در مکمور أماو مرا 

من  یلهید به وسیه باکهست  یارکار خوب، زود به من بگو؛ اگر یاد زد، "بسین امر شاه فریدن ایبا د

من  یپادشاه یروا قلمینم. آکفم فدا یانجام وظا یام را برایانجام شود زود به من بگو؛ من حاضرم زندگ

 نم."ک ینجات آن قربان یز را برایام همه چنم؟ من آمادهک ید اقدامیبادر این باره ا یدر خطر است؟ آ

چ ی. هکندمید نیرا تهد زاهدانا یقلمرو  یچ خطریرسان پاسخ داد، "پادشاها! هغامیآموز پدانش       

 آسیبه ک ی، آن شخصشودمید یه تهدکد یهست ید مزاحم آنها شود. شما آن شخصتوانمیهرگز ن یترس

 برکت قتا  یرد، "من حقکفراوان اظهار  یف را داد، پادشاه با شادین هشدار ظریه او اک ید." وقتیهد دخوا

به  یتین اهمیمترکاضتند در امن و امان هستند، من یه سرگرم رک زاهدانیه مردمم و ک یام. هنگامافتهی

نم." کن یبتوانم آرامش و سعادت آن دو را تضم تاشم کیمن نفس م دهم.ینم دهدمن رخ  یه براکآنچه 

مرا از ست خوامید، "حاال به من بگو استادت یآموز پرست شد و از دانشکسا یپادشاه بعد از مدت زمان

 یه از روکاست  یزیانگنگران اشتباه غم بسیارپادشاه! استادم  ی." او پاسخ داد، "اآگاه کندز یچه چ

 فرستادن من به نزد شماست." یل اصلین دلیانجام شده است. ا محض ینادان
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ست؟ چه یچ کنیمیه از آن صحبت ک ید، "اشتباهی، شاه مضطرب شد. او پرسکلمات نیدن ایبا شن       

 رد.ک؟ به من بگو، همه را به من بگو"، او تمنا هآن خطا را انجام داد یسک

 

 

 

 

 

                                       

 26فصل 

 نفرین یا نعمت الهی

ی معنوی بسیار زیاد است. او ها"ای امپراطور، مرشد ما پسری دارد که درخشش او در موفقیت       

شمرد و اولین هدف او در زندگی، خدمت به او و حفاظت از آوازه و پدرش را مانند خدایش محترم می

آمدید و تحت اختیار محرکی مرموز، مار  خلوت است. شما به آن کنج سرینجیشهرت اوست. نام او 

که مرشد من نیز هست قرار دادید. چند کودک این را دیدند و به  سرینجیرا دور گردن پدر این  ایمرده

که سرگرم بازی با رفقایش بود دویدند تا به او خبر بدهند. او ابتدا آن را باور نکرد؛ به  سرینجیسوی 

کردند؛ آنها برای آن که او همچنان میخبر را تکرار  پافشاریها مکررا  و با بچه ولیاش ادامه داد. بازی

مورد اهانت قرار گرفته بود، به او طعنه آشکار ن داد، در حالی که پدرش چنیشادمانه به بازی ادامه می

 بهعت توانست با سرعاطفگی او خندیدند. بنابراین او تا آنجا که میهایش به بیزدند. حتی همبازیمی

 اش دوید و متوجه شد که گزارش آنها حقیقت داشت.سمت کلبه

ه چه کید و بدون هیچ حس تشخیصی از این شدمیان دور که از آن مکشما را دید  گشتمیوقتی بر       

وار و خشم، و چه چیز دلبستگی گذراست، تحت فشار احساسات دیوانهاست چیز دارای اهمیت ماندگار 

برای مرشد من امر از دست داد. خطاب به شما نفرینی بر زبان آورد. این  را خودار مهآن پسر نوجوان 

، به من زاهدپسر  اید، "رد و پرسیکپایانی شده است." امپراطور حرف او را قطع درد و رنج بی مسبب

آن  بیانبرایم دشوار است. زبانم از گفتن آن به شما بگو نفرین چیست." جوان پاسخ داد، "سرورم، 

ار کبا این وجود باید آن را با شما در میان بگذارم زیرا مرشدم مرا برای این  ولی. کندمی دوریلمات ک

ف دستش گرفت و گفت، کرا  کاوسیکیآب رود مقدس مشتی از رده است. پسر مرشد من فورا  کمأمور 
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نفرین سختی است."  گزیده شود، این حقیقتا   تاکشاکا افعی به نیشکه شاه از امروز، باشد  پس"هفت روز 

 رد.کو شروع به گریستن  شدزیرا اندوه بر او چیره  از گفتن باز ایستادجوان 

 یهلاما امپراطور فقط لبخند زد. او گفت، "زاهد جوان، آیا این نفرین است؟ گزیده شدن به وسی       

این دعای خیری از ار است! کلطف آش یهدیه کآن هم هفت روز بعد؟ این نفرین نیست، این ی تاکشاکا

ه کالت امپراطوری، نسبت به امور معنوی و خداوند کهای پسر مرشد است. من غرقه در مشلب

، زبان فرزند آن ریشی را به 1هاریزندگی هستند سست شده بودم. بنابراین خداوند مهربان،  هایهدف

هفت روزه را به من زمان  ک. او یجاری کندرده و بر زبان کلمات را تلفظ کت درآورد تا آن کحر

این هفت روز را در  یهکه من لحظه لحظالهی باشد  یعظیمی! این باید اراده کاختصاص داده! چه تبر

سره به پاهای خداوند تقدیم کام را یشهنم. از همین ثانیه، وقت و اندیکبر خداوند سپری  ی ژرفاندیشه

را به من بگویی؟ زود بگو. قلبم مشتاق رد. دوست جوان، مرشدت دیگر از تو خواست چه چیز کخواهم 

 شنیدن است."

قابل بخشش محسوب  ه این نفرین خیانتی غیرکرد کرسان جوان ادامه داد، "مرشد من احساس پیام       

بزرگ خداوندید. بنابراین او  یسرسپرده کقدم هستید و یزیرا شما در راستی و درستی ثابت شودمی

با این رد؛ کآن بتوان از پیامدهای نفرین اجتناب  یه به وسیلهکی بیابد رد تا راهکمدت زیادی جستجو 

 نیشتان را بر اثر ه زندگیکه این سرنوشت شماست کاش متوجه شد او از طریق قدرت یوگایی وجود

نید. که در زمان مرگ به جایگاه خداوند دست پیدا کمار از دست بدهید و همچنین این سرنوشت شماست 

وهمندی، کتراشی در راه تحقق چنین فرجام شالکه اشکه این پایان باارزشی است و این کرد کاو حس 

تا به حضور خداوند  کندمیشما  یآلود است. بنابراین او از طریق من دعاهای خیرش را بدرقهعملی گناه

بدهید اینجا را  ه اجازهکم به محض آن توانمیام. ان رساندهنون مأموریتم را به پایکنید. من اکدست پیدا 

 نم."ک کتر

ه مراتب قدرشناسی و احترام او کرد و از او خواست کدر مقابل دانشجوی جوان سجده  شیتپاریک       

آنچه را  ی، همهخلوتگاهاو رفت و پس از رسیدن به و پسرش برساند.  سامیکارا به اطالع قدیس بزرگ، 

 رد.کیم تعریف که در پایتخت گذشته بود برای حک

 رگ، هفت روز بعدم

                                                 
 م-به معنی خداوند.  هاری 1 
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ورودی  باز شعفی عظیم راهی درون قصر شد و در مقابل در ماالمالدر این حین امپراطور        

فرا ه از این ک، به نزدش بیاید. با شنیدن صدای او، پسر جانام جایاه پسرش، کایستاد و خواست  اندرونی

برهمن پیری را به درون اتاق آورد  تشیپاریکرده بود به سوی پدر دوید. کناگهانی حیرت  خوانده شدن  

ه بر تن کهایی بر سر پسر، همان لحظه با پاهای برهنه و تنها با لباس و با قرار دادن تاج شاهی خود

 به راه افتاد و شاه جوان را به برهمن پیر سپرد. گنگداشت به سمت رود 

و وزیران، شتابان به  هابرهمنهای مردان و زنان، ظرف چند دقیقه خبر همه جا پخش شد؛ گروه       

همه بیهوده بود. آنها بلند  ولیند؛ کردمیمنع  کارانگیز او را از این رقت یند و به طرزرفتمیدنبال شاه 

رد؛ کند. شاه به هیچ چیز توجهی نانداختگریستند؛ به پاهایش افتادند؛ خود را در جاده، جلوی مسیر او می

اش بود به خداوند را در ذهن داشت و هدف  رسیدن به آگاهی در اندیشه ه نامکهیچ پاسخی نداد؛ در حالی 

 ت بود.کدر حر گنگت ادامه داد. او به سرعت به سمت ساحل رود مقدس کحر

ت بود، فیل سلطنتی، اسب کبه سمت رودخانه در حر ه پادشاه تنها و بدون همراهکاین  آگاهی ازبا        

ی از آنها که عادتش بود یکسر او ردیف شدند تا شاید او چنان خط پشت  کسلطنتی و تخت روان در ی

ند فرمانروایشان خوردن و دیدمیه کرد. مردم از این کها نشاه هیچ توجهی به التماس ولیرا سوار شود؛ 

 یسکه کر نام خداوند بود. از آنجا کوقفه سرگرم ذای هرده مبهوت بودند؛ او بدون لحظکنوشیدن را رها 

تخیل هر فرد  یبر اساس قوهای هشایع نوع، همه دانستمیصمیم ناگهانی به انزوا را ندلیل این ت

 پخش شد. ی اودرباره

با  زاهد که شاگرد یکردند و پی بردند کگیری را بررسی نارهکهای این زمینهاما برخی، پیش       

زنده ماندن زمان داشت؛ مردم در  ه شاه تنها هفت روز دیگر برایک . آنها آگاه شدنده بودآمدمیاخبار مه

 ند.کردمیساحل رودخانه جمع شدند و غرقه در اندوه گرداگرد شاه نشستند و برای ایمنی او دعا 

، رهروان معنوی ه حتی به جنگل هم رسید. مرتاضان وکانگیز چنان به سرعت پخش شد اخبار غم       

ایشان قدم در راه گذاشته و به سوی ساحل رود هدر دستهای آب آنها هم با ظرف ،هایمان و قدیسکح

 اومر کان با آهنگ ذکفستیوال بزرگ را به خود گرفت. م کی یان چهرهکل مکبه راه افتادند.  گنگ

 برخیوه خداوند به ارتعاش درآمد. کجمعی شدسته آوازو  ییداو   سرودهایر ک، ذ)صوت مقدس اولیه(

ند. از این کردمیانگیز بود به سختی سرزنش حزن ن ماجرایای یه مسبب همهکرا  سامیکاها پسر گروه

شن قابل مشاهده ای هه حتی دانکپوشیده شد، به طوری  هاانسانوتاهی ساحل با سرهای کرو در زمان 

 نبود. 
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شد و  کنسبت به امپراطور لبریز بود به او نزدی مهرو  شفقته از کهنسال کدر این حال زاهدی        

زنند، خیلی چیزها ریخت به او گفت، "پادشاها! مردم همه جور حرف میعشق می که اشکدر حالی 

رفتن راه  قادر بهسختی زیاد  اتا حقیقت را بدانم؛ من فقط ب امآمده؛ من به نزد تو گرددمیدهان به دهان 

نم. چه کل ات می گویند تحمدربارهه مردم کآنچه را  رهم توانمیه نکم. من آنقدر تو را دوست دارم هست

ن! اشتیاق ما را کاز همه چیز، چیست؟ آن را بیان  دست شستن اتفاقی دقیقا  افتاد؟ دلیل این رفتار ناگهانی  

پدر  مانندشند؛ تو برای آنها که مردم اینطور رنج میکم ببینم توانمیبه دانستن حقیقت فرو بنشان. من ن

. ایآمدهو به اینجا ای کردهها را رها وابستگی یه. همکنیمیهایشان نبودی. حاال هیچ توجهی به التماس

اضت  سخت، در ت و گرسنه، سرگرم ریکه تو، ساکبخش به آنها بگو. وقتی تسلی یهلمکحداقل چند 

. آن اندشدهه از آب بیرون انداخته کهایی هستند ماهی مانندها و وزیران کهای، ملساحل رودخانه نشسته

ک د حقیقتا  پسر یتوانمیسی بود؟ آیا او کشد چه  سبببار را بتطوفان مصیلماتش این که کمرد جوان 

 راز است." کاش برایم یمبدل اوست؟ همه یباشد؟ یا این تنها چهرهزاهد 

گوش داد. او چشمانش را گشود و به  ندشدادا می بردباریشاه به این کلمات که چنین با محبت و        

توان آن را پنهان کرد حتی اگر پنهان کنم؟ نمی تو! چه چیز را از روح بزرگپاهای حکیم افتاد. "استاد! 

با نزدیک شدن ما متفرق  ولیبخواهم. من برای شکار به جنگل رفتم. حیوانات وحشی زیادی آنجا بودند 

شدند. گروه کوچک کماندارانی که با من بودند هم در تالش برای تعقیب حیوانات پراکنده شدند. متوجه 

م. چیزی شکار نکردم؛ گرسنگی و اماندهکه در تعقیب شکار تنها مانده و از همراهانم بسیار دور  شدم

ام کرده بود؛ در نهایت خلوتگاهی را یافتم و وارد تشنگی مرا از پا درآورده بودند؛ گرمای سوزان خسته

م که آیا کسی درون کلبه بود. چندین بار صدا زد سامیکاحکیم  یآن شدم. بعدا  متوجه شدم که آنجا کلبه

عمیق نشسته بود. وقتی از  یههست. پاسخی نیامد، کسی هم بیرون نیامد. زاهدی را دیدم که در مراقب

زیر پایم احساس کردم. آن را با انگشت از زمین برداشتم و متوجه را آمدم، چیز نرمی کلبه بیرون می

آن افتاد شعورم زهرآلود شد؛ فکری به خاطرم  هایم بهشدم که یک افعی مرده بود. به محض این که چشم

؛ از آن آگاه شدبه طریقی  زاهدبود انداختم. پسر آن  مراقبهرسید؛ آن را دور گردن آن زاهد که سرگرم 

افعی زشت را تحمل کند. نفرین کرد، "باشد که این مار  دور گردن پدرم، فرم  رفتاراو نتوانست این 

کرد هفت روز دیگر پایان  احترامیبیبه پدرم  چنینگی مردی را که این را به خود بگیرد و زند تاکشاکا

 دهد."
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آگاه هستم؛  امشدهب که مرتکبه من داده شد. من از گناهی  خلوتگاهاین نفرین و پیامد آن از  خبر       

ن همه ه قادر به انجام این گناه باشد جایی در قلمرو پادشاهی ندارد. بنابراین مکشاهی  کنممیاحساس 

کوه وقفه بر شبی یاندیشه. تصمیم دارم این هفت روز را در امکردهها را رها وابستگی یچیز را، همه

ه به اینجا کاقبالی عظیمی است. به این دلیل است خوش به من داده شده فرصتی کهاین خداوند بگذرانم؛ 

 ."امآمده

 یو دیگران نشینانخلوتها، وزرا، هکادگان، ملن، شاهزاه اشراف، درباریکبه این ترتیب هنگامی        

ه زده بودند از سر انداختند؛ آنها به کنامربوطی را  هایه گرداگرد او بودند حقایق را فهمیدند، حدسک

 اش را ازدست بدهد.اراییکه نفرین کردند کصدای بلند دعا 

 

 

 

 

                                                                                     

 27فصل 

 ورود حکیم سوکا

به خشم آمدند  "سامیکاپسر "های پادشاه شنیدند چنان از ه داستان نفرین را از لبک مرتاضانی رخب       

در مقام  حکیم که از یک، زیرا هیچ فرزندی ناالیقفرزند  کشیاد باشد، ی کردند او باید یکه اظهار ک

هرگز چنین نفرین ویرانگری را برای چنین بدرفتاری جزئی بر زبان نخواهد آورد. متولد شده  سامیکا

ه از کپرسیدند چگونه نفرینی احمق نادان یا مبتال به جنون باشد. آنها می که او باید یکآنها حدس زدند 

اثر  ن است برکه غیرممکردند کمید تاثیرگذار باشد؟ آنها تصدیق توانمیزبان چنین شخصی بیان شده 

نیست از آن بابت ترسی  نیازیه کنند کپادشاه را متقاعد  داشتندنفرین او به پادشاه آسیبی برسد. آنها سعی 

 د.به دل راه بده

ه پادشاه نفرین را جدی بگیرد، که دلیلی نداشت کند کردمیه حس مشابهی داشتند استدالل کبسیاری        

. او با دستان به هم پیوسته به آنها پاسخ داد: "شما تحت تاثیر قرار نگرفتها این گفتهشاه تحت تاثیر  ولی

ب که مرتکاشتباهی  دانممید. اما من کنیمیر و صحبت کدلسوزی و مهربانی نسبت به من در این باره ف
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احترامند وجود دارد؟ عالوه  یه شایستهکاهمیت نیست. آیا گناهی بدتر از اهانت به آنها و بی کسب امشده

 کد سبتوانمیمن پادشاه هستم، برای آسایش و نگهداری از آبروی آنها مسئولم. چگونه رفتار من  بر این

نید، نفرین بیان شده توسط آن پسربچه اصال کاهمیت تلقی شود؟ به عالوه اگر عمیقا  به آن توجه و بی

 گرامی و عظیم است.ای هنفرین نیست. آن از سوی دیگر، هدی

ه کگناهی به نام امپراطوری فرو افتاده بودم؛ خودم را با این باور فریب داده بودم  چاه درزیرا من        

امال حیوانی را در پیش گرفته بودم؛ خدا و کزندگی  کخوشگذرانی، همه چیز زندگی است؛ من ی

ام را نسبت به او از یاد برده بودم. خداوند خودش به این وسیله و از طریق این ابزار، مرا به فهوظی

تنبیه  کهدیه است، نه ی کرد. خداوند مرا مورد لطف قرار داده است. این یکمسیر درست راهنمایی 

 د."کنیمیه شما تصور کبرای اشتباهات گذشته آنچنان 

ریخت؛ او به وضوح هایش فرو میاز چشم شوق و سپاسگزاری ک، اشگفتمیوقتی شاه چنین        

تالطم بیان ، با رضایتی آرام و بیکردمیه حس ک. او آنچه را متاثر از سرسپردگی و خلوصی عظیم بود

ه اظهارات او کند دانستمیو مردم  پیرامون او، از چنین متانتی مبهوت بودند. آنها مرتاضان نمود. می

 حقیقت بود.

ند ایستاد و جمع را چنین مورد کردمیه سوگواری کمردمی  برابربرخاست و در از جا پیر  زاهد       

تابد؛ ی زاهدان میهاقلبه به کلمات تو انوار خورشید است کخطاب قرار داد، "ای بهترین پادشاهان! 

ها هرگز پانداوا. ایدهزاده ش پانداوا در خاندانسلسله و تربیت تو هستند؛ زیرا تو  یآنها بسیار برازنده

؛ آنها به آویختندمیی خداوند به پاها با استواریند. آنها همیشه شدخطا یا گناه ن مرتکببار  کحتی ی

 ناپذیر به فرامین خداوند متعهد بودند.ای تزلزلهگون

ردند کگیری آنی، سلطنت را رها نارهک کی ینتیجه، آنها در عروج کردوقتی خداوند به منزلگاهش        

تو به این  ، چونکنیمیرا در پیش گرفتند. تو هم امروز این راه مقدس را دنبال  یو راه مناطق شمال

 ای."ه این روش زندگی را به میراث بردهکخاندان بزرگ تعلق داری 

گفت: "ای بهترین زاهدان! من  نداحترام به هم پیوسته بود یه به نشانهکدر اینجا پادشاه با دستانی        

"به من ، ادنید. به روزهایم ارزش بدهید." زاهد پاسخ دک کتردید دارم؛ لطفا آن را از ذهنم پا کتنها ی

است  نزدیکه مرگش که به او گفته شود برای انسانی کرد کبگو آن تردید چیست". پادشاه درخواست 

ه زمان اجازه که تا آنجا کیمی برخاست و گفت کد انجام دهد چیست. در اینجا حتوانمیه کاری کبهترین 

، یا اقدام به گرفتن روزه یا پرستش برگزار کند (یاگا و یاجنا) مراسم و تشریفات قربانی دتوانمیدهد فرد 
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جنانا دواتو ، "شودمیحاصل  (جنانامعرفت )سب که رستگاری تنها با کآیینی نماید. دیگری اظهار نمود 

سخن  متون مقدس ها وداو  " ؛ سومی از اهمیت بسیار باالی اعمال مقدس شرح داده شده در کایوالیام

ه سرسپردگی به خداوند بهترین کند کردمیگر استدالل برخی دی ."کارمانیا واهی سامی سیدهیگفت، "

"، پروردگار تنها با سرسپردگی به چنگ بهاکتیر وامسا پوروشاراه استفاده از این هفت روز است، "

. در این سردرگمی اظهارنظرهای مغایر، پادشاه مسیر حقیقی را جویا شد و زاهدان در برابر آیدمی

 رده بود خاموش ماندند.که مطرح ک پرسشیواقعی به  پاسخ کپافشاری شاه در گرفتن ی

 

، گیرابه طرزی غیرعادی تابان، و حالتی از درخششی ای هجوان، با چهر یزاهدهنگام این  در       

رد و پس از رسیدن به حضور پادشاه کهنسال عبور کیمان کمانند جریان سریعی از نور از بین جمع ح

از آنها نسبت به پیشینه و  برخیزده شدند. ز این ورود ناگهانی بهتان بلندی نشست. بینندگان اکدر م

مانست. اما منش، طرز نشستن و توازن زاهد می کاو بودند. هیأت بیرونی او به پسر یکنجکاو  یسابقه

امال جوان کسن و سال  از لحاظاستاد بود.  که او یکند دادمیهایش همه به طور قطع نشان او و حالت

 الهی او را در بر گرفته بود. ای ههال ،ین وجودبود. با ا

خیلی زود حکیمی پیر و خردمند او را شناسایی کرد و با احترام با دستان به هم پیوسته به او        

ی مقدس، فرزند سوکاایم. این پرتو درخشش الهی کسی جز افتهی برکتما  یهمه به راستینزدیک شد. "

معرفی غریبه به جمع به این ترتیب حکیم ادامه داد: "این شخص از با  .نیست" ویاسا حضرت گرامی

اشک  ،هاست." پادشاه که این را شنیددانش یها آزاد است. او استاد همهوابستگی یتولد از همه یلحظه

شوق و سپاسگزاری ریخت. او سبک و با شادمانی، مثل بادبادکی در هوا برخاست و در مقابل پاهای او 

یک ستون، راست  ماننددعا به هم پیوسته بودند؛ او  یاد. وقتی بلند شد کف دستانش به نشانهبه خاک افت

در نظر  کریشناو خاموش بود. او غرقه در سرور بود. جوانی را که در برابرش بود به عنوان خود 
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، پادشاه اش در نظربود. دلفریبی کنندهخیرههایش بسیار چشم برای سوکاکرد. شکوه و درخشش مجسم می

 یهای سیاه، بر چهرههای موهای مشکی تابدار، مانند سرهای افعی. حلقهکردی میبا خدای عشق برابر

درخشند، چشمان او نور خنکی ها در میان ابرهای تیره میه ستارهبودند. چنان ک آویختهبیضوی سپیدش 

 ریخت.های شوق میش قطرههایلبخند از لب درخشیدند. یکعادی میرغی ریختند و با روشناییفرو می

جان یش از هیده و نامفهوم بود و گلویده بریش بریشد؛ صدا کینزد سوکابه  آهسته یهاشاه با قدم       

ر و صالح یلطف شما را ندارم. هدف هر رفتار شما خ ژرفاید. او گفت، "استاد! من توان شرح یلرزیم

را یداشته باشم ز ین به آسانیشما را چن دیدارنستم امروز ه تواکمن است  کیاقبال ن قتا  یان است. حقیجهان

را این خوشبختم! من چه اندازه  آه،. آیدمیو مداوم به دست  یتنها با تالش طوالن دیدارن یه اک دانممی

قدرشناسانه بود؛  یماالمال از شعف سوکام نسبت بدهم". شاه از حضور یهاپدربزرگ باید به کارهای نیک

 ستاد.یخت ایریم یشاد که اشک یاو در حال

د در یتردیند. او گفت: "پادشاها! تو بینارش بنشکه کرد کت یش شاه را هداانلببر  یبا لبخند سوکا       

به اشخاص خوب و خداجو خدمت  یشه مشتاق هستی. تو همیبر اخالق، ثابت و پابرجا هست یرفتار مبتن

شانده است. اگرنه کنجا یمان را امروز به ایکح بزرگن جمع یتو، ا کین کارهایسرشار از  ی. زندگینک

 کشان را تریهابرخوردار است، برنامه  یادیت زیشان از اهمیبرا یه انضباط معنوک کشانریاضتن یا

قصد به  ار آنهاک نی. اینکدا یدست پ درک وجود متعاله تو به کنند کند و دعا یاینجا بیند تا به ادرکمین

و  یه با راستک یاریبس یهایزندگ ین موهبت را به واسطهیت! تو اسین یارکوکین و خیرات

 ."یابه دست آورده ایکرده یسپر یارکزیپره

او ره بود. یاو خ یبه چهره ین و عالقمندیبا تحس ردکمیبا او صحبت  سوکاه ک یپادشاه در حال       

ه کدارم  یدید: "سرورم! من تردن مورد خطاب قرار دایم جوان را چنیکو حلند کرد سرش را ب یکباره

د در برابر ییایه شما بکش از آن ین و به قلبم آرامش بده. من آن را پکمرا به ستوه آورده. آن را برطرف 

شما  ید. براینکد را حل یلحظه آن ترد کید در یتوانمید یه اگر شما بخواهک دانممیردم. کان ین جمع بیا

من به  آمدنل ی! دلشیتپاریکرد و گفت، "کحرف او را قطع  وکاسانه باشد." کودک یباز کید ین بایا

 یه در ذهن دارکهر چه  یتوانمینم. ک برطرفه تو را به ستوه آورده کد را یه آن تردکاست آن نزد تو 

ن یبزرگ ا یسوکا یات خواهم ساخت." وقتیرد و راضکدت را رفع خواهم ی. من تردیاز من بپرس

چه  به راستی!" "یکیاد زدند، "چه اقبال نیبودند فر گرد آمدهه آنجا ک یانمیکرد، حکلمات را ادا ک

 .برخاستف زدن به آسمان ک یه صداکند کوفتمیچنان بر هم  یشان را از شادیها!" و دستیکتبر
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دن یه از فرا رسکه با مرگ روبروست، ک یار گفت، "سرورم! انسانکآش دلواپسیو  یشاه با فروتن       

ند تا پس از مردن کز تعمق ید بر چه چیمشغول شود؟ ذهنش با یارکد به چه یست، باا آگاهان خود یپا

 یار دارد سپریه در اختکرا  یید روزهاین باشد، چگونه بایاو ا یقلب یخواسته یوقت ؟دوباره متولد نشود

اره و دوباره ست؟" شاه دوبیمن چ یفهین وظی. باالتردهدمینون مرا آزار که اکست یان مسالهیند؟ اک

 رد.ک ییراهنما یتمنا

 یه همهک ییش و آن را بر خداکرون بیب یویدن هایاندیشه: "پادشاها! ذهنت را از پاسخ داد سوکا       

رد. با تمام قلبت ک، آگاه خواهم تاتوا باگاواتا، ین. من تو را از دانش الهک پابرجا کندمیرا مسحور  هادل

 ین معنویا تمریمان، انضباط، یچ عهد و پیتر از آن وجود ندارد. همقدس یبه آن گوش بسپار؛ عمل

ن جهان یان است؛ اک، سخداوند داستانارزشمند است؛  یقیوجود ندارد. جسم انسان قا یبزرگتر

 یلهین وسیقران است! امروز ایقا ،خداونداست. ی، درسامساران یوسته و مدام، ایان پین جریرات، اییتغ

 ت.مقدس در دسترس توس

ن مساله و راه یجهان با ا یست. همهیشخص ن کیتنها مربوط به  یردکه تو مطرح ک یموضوع       

، آتمااصل  ست.اوجو ق و پرسیتحق یستهیه شاکاست  ین موضوعیتریاتین حیحل آن روبروست. ا

. زدید از آن بگرتوانمیس نکچ یاست. ه ییقت نهای، حقاصل موجودات است. آن یهمه ینوشدارو

ه کن مبنا است یموجودات زنده است. بر ا یفهی، وظیزندگ یانیپا یروزها درمان یاستوار بودن بر آن ا

ه مطرح ک یدیو ترد یدیه تو پرسک یسؤالن ی. بنابراشودمین ییتع یبعد یفرد در زندگ یط زندگیشرا

 ن."ک. گوش ستیتو ن ی. پاسخ تنها برااست یمیت عظیجهان حائز اهم یش همهیآسا یبرا ،یردک
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 28فصل 

 داستان دلفریب ظهورات الهی

 

. است حسی از بیم و احترام یقاکنندهال به راستیست، باگاواتاه نام آن ک یمی"ماهاراجا! درخت عظ       

ه درخت کست یا، دانهنارایانا، داده است. خداوند یرا در خود جا یو شاد ین درخت، هر منبع فرخندگیا

ل یکها را تششاخه ویاساست.  نارادادرخت،  یاست. تنه برهمنافته است. جوانه، یاز آن نشو و نما 

ه آرزومند آن شهد هستند و ک یمشتاق یهاست. روحکریشنان ین آن، داستان شهدآگیریش یوهی. مدهدمی

آن  یهشیردن یوه و آشامیبه دست آوردن م طاقت  یو بان، دلتنگ یا گذر سالی یجسم یاعتنا به راحتیب

 اند.یقیحق یهایوگیها و سیهستند، قد

را  کریشناز یسحرانگ ی، آن قصهباگاواتا متن مقدس مان! امروز من آنیکو ح پیشگانریاضت یا       

د، ینکاندوه رها ب و ید و خود را از فریتان نگاه دارخاطردر  ی؛ آن را چون گنجکنممیت یروا تانیبرا

 یبه استاد های معنویتمرینن در همه ید. همچنیاگوش سپردهی متون مقدس ر همهکبه ذ پیش از اینشما 

ه کرا  یاینیریو ش کریشنانون نام مقدس کد. من هم ایاآنها را نشناخته ین همهیتربزرگ ولید. یادهیرس

 ی؛ وقتبیاوردتصور در د توانمیه فرد کاست  یامن نیترنیرین شیتراود به شما خواهم داد. ا یاز آن م

از عشق  یانید، جرینخوامیتان آن نام را به حافظه ی؛ وقتشودمی یز از شادی، قلب لبردنشینمیبه گوش 

 خداوند است. یکریشناق به یعم یبخش سرسپردگالهام باگاواتا. گیردمیدن یجوش

فرم را به خود  نام و یهاتیانتها، محدودی، بیدنید، نادتولیل بکشی، وجود بیهانیکوجود مطلق        

 یدادهایساخت و رو گرجلوهظهور خداوند( )آواتارخود را به عنوان  یاریبس یهاگرفت و در مناسبت
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 یهن به واسطی، همچنقیطراین از خداوند را به ظهور رساند.  یاز شفاعت و لطف اله یشماریب

ت را از سقوط نجات یند، بشرردکمی ترویجآنها ه ک ییهات و آرمانن ظهورایاهر یک از  یهایژگیو

ه ک، آنها ندکنمیاق به آن گوش یه با اشتک، آنها دهندسر میوه و جالل را کن شیه داستان اکداد. آنها 

ر یمساز ه ک یسانکهستند،  باگاواتاهستند. آنها  یقیآشامند، سرسپردگان حقیآن را م یهادرس یعصاره

وند یرا به هم پ (باگاوانخداوند )و  (تاکبهاسرسپرده )، باگاواتا. کنندمیپیروی  باگاواتاشده در  تعیین

 .سازدمی بدلت یو به الوه کندمیز یه داستان آن، شما را از خدا لبرکد گفت ی؛ بادهدمی

ل یاز دال یکیاست،  بهانه کیآن تنها  .پذیردمیتولد نیست که کاران برای نابودی تبهتنها خداوند        

ر گاو در ی. شپذیردمیتولد  (هابهاکتا) مانید گفت خداوند به خاطر سرسپردگان باایقت بایار. در حقکآش

حفظ سالمت و  یانسان هم، برا یلهیبه وس ولی آن شیراش است. گوساله یهیتغذ یبرا نخست یمرحله

و  پاسداری یبرا نخست، یند در درجهب خداوین ترتی. به همگیردمیش مورد استفاده قرار یروین

مان و بد هم یایافراد ب یحت ولی. پذیردمیار و خوب تولد ک، درستسرسپردهمان، یاز افراد باا ینگهدار

ن اشخاص یچن یهاداستان، باگاواتان در ی. بنابرابرندمی بهرهخودشان  هدف یبرا فرصتن یاز ا

 باگاواتاتقدس از  وجهچ یبه هامر ن ی. اشوندخته میآمیوه و لطف خداوند کش یهاتی، با روایشرور

 ینیریش ی. وقتشودمی، تفاله دور انداخته شودمیده یشکرون یر بکشین نیریش شهده ک ی. وقتهدکامین

ر را در خود ک، هم تفاله و هم شیدور انداخت. ن توانمی ی، تفاله را به راحتشودمیده یچش یاله عظمت

 ندتوانمینمانان باشند؛ آنها یایان بید در میب، سرسپردگان باین ترتیر باشد. به همکشد تنها توانمیدارد؛ ن

 باشند. ه جدایاز بق

سان هستند. او ارباب موجودات کیموجودات  یاو همه ی. برانیستان کزمان و م پایبندخداوند        

م یعظ یهاهان[، در بارانده شدن ]جیچیروند در هم پعصر،  هر یجان است. در خاتمهیجاندار و ب

، دوباره موجودات را خلق براهماو او به عنوان  شودمیامل دوباره آغاز ک؛ سپس تشودمیل یمکت

ر یاز آنها در مس ویشنوبه عنوان خود و  سازدمیوه خود روشن کاز شای هرا با جرق کی. او هر دکنمی

. دهدمیز خاتمه یهمه چ ی، روند را با نابودشیواگاه یه در جاک. دوباره اوست کندمیت یامل شدن حماک

 یبرا یاو وجود ندارد. حد و مرز ییبر توانا یانیبر قدرت او و پا یه حدک ینیبب یتوانمیب ین ترتیبه ا

 کیبه عنوان ظهور او ؛ پذیردمیشمار تولد یب هایروشد وجود داشته باشد. او به توانمیاو ن یارهاک

 یبرا یدرون یدهندهالهام کیبه صورت  ؛ اوآیدمی از خودش خشبظهور یک ا یاز خودش  ءجز



136 

 

ت یاک(. ح1آواتاروگا ی) ی دیگری را بگشایدای را ببندد و دورهدورهآید تا آید. او میمی ینیمقصود مع

 است. باگاواتان ظهورات، یا

 

ار است تا روند کندرادست شیواو  ویشنو، برهماق سه فرم، به عنوان یگانه، از طری یاصل اله       

ن سه، ید. ایل نمایمکر نموده و تیتدب شودمیخوانده  (یشتیسرآفرینش )ه کرا  یشدن به موجود تبدیل

هستند. در  یاندازه اله کیوجود ندارد؛ هر سه به  یترنییا پایدارند؛ باالتر  یسانکی یجوهره اساسا  

است.  شیوا، نابودیست و در ارتباط با ا ویشنو ،پاسداریست؛ در رابطه با ا براهماارتباط با خلقت، او 

 ،کندمیرا به خود گرفته و نزول  ی، فرم بخصوصیاژهیو هدف ی، برایاو به مناسبت بخصوص یوقت

هستند  یاله یگر اشخاص، اشخاصیو د یپراجاپاتو  مانوقت، ی. در حقشودمیشناخته  آواتاربه عنوان 

با  یاهنگز در همی. همه چه بودشدبه آنها سپرده  اهمابرتوسط ردن جهان ک جمعیتت پریه مامورک

خوب و  یهاانسانو  مرتاضانمان، یکسان، حیه قدکم بگوییم یتوانمین ی. بنابرادهدمیرخ  یاله یاراده

را هر یموجودات زنده هستند ز یها به فراوانآواتارهستند.  ویشنووجود  یهاآواتارنطور بد، همه، یهم

ارزش مطالعه را دارد،  آواتار وگایتنها داستان  ولی. شودمیمتولد  یاله یهاراد محصولبه عنوان  یسک

، همه، جز داستان اندوه و یاست. داستان باق یاخالق یو زندگ دارمابازگرداندن  یرا ظهور او برایز

 ست.ین یدیناام

                                                 
 م-ی خاصی از زمان. دوره آواتارعصر یا  آواتاربه معنی  آواتار یوگا 1 
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، اصل مونث، ید وند؛ ک و آنجا موجودات زنده خلق به زمین برودرد تا کرا مامور  1مانو ،براهما       

رد و او فرم یبگ کمک ویشنوناچار شد از  براهمان برد. سپس یریز نواحین را به یب داد و زمیاو را فر

 ها قرار داد.ان آبین آورد و آن را در میریز نواحین را از یگراز را به خود گرفت و زم کی

در خود  رااشته شده ک یهادانه یه همهکمد به خشم آ ناو  امپراطور  یرحمیچنان از بن یزم هابعد       

ن، یشدند. زم یموجودات مبتال به رنج گرسنگ ین همهینداد. بنابراروییدن  ینگاه داشت و به آنها اجازه

را به خود گرفت  تویپربر آن نبود. سپس خداوند، فرم  یز  سبزیچ چیه هکها شد ها و درهاز تپه ترکیبی

ش یرا موجب شد و آسا یشاورزکو رشد  بخشید یزی، حاصلخکده و به خان را هموار نمویه سطح زمک

ن، یزم به همین دلیل است کهرد و کت ین مانند فرزند خودش حمای. او از زمداد بهبودنوع بشر را 

 ن ساخته است.یزم یشهرها را بر رو نخستینه او ک شودمی. گفته شودمیده ینام یتویپر

افتن است. خداوند یه در حال تحقق کن شود. آن اراده است یه چنکند بود خداو یهراداد گفت یبا       

ها در داو  . حفظ کند یمعنو یهانیق پرداختن به اخالق و تمریاز طررا بشر تا ها را به وجود آورد داو  

 ییت و راهنمایه هداک ین و مقرراتیو قوان ندبخشرهاییموجودات برای ه کهستند  ییهانام یهرندیبرگ

ها ردند، آنها خود را در آبکها داو   ربودند به ی، تهدخواها موجودات بدیها آسوراه ک ید. هنگامکننمی

                                                 
 م-انی. های ایردر اسطوره مشیانهو  مشیدر ادیان سامی و  نوحنخستین انسان است مانند  مانوشناسی هندی در اسطوره 1 
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را از  مانوم و یکرا به خود گرفت. او هفت ح یماه کیآنها فرم  یابیباز یو خداوند برا نمودندپنهان 

 .کردظهور  یماه کی شکلخداوند به  شودمیه گفته کل است یدل همینها نجات داد. به همان آب

ن یزم یبشر را بر رو آغازینخ یداستان خلقت و تار ی! وقتشیتپاریک! شاه پیشگاناضتیر یا       

رازآلود هستند؛  یبی، عجایاله یانات ارادهید. جریاید به وجود بیتان تردن است در ذهنکد ممیشنویم

ن است به نظر ک. اغلب ممدیفهم توانمین دیسنجیرا با آن م ینیزم رویدادهایه کذهن  یآنها را با قوا

 یارکبدون علت مناسب در خود را خداوند هرگز  ولیهستند،  یه و اساسیه آنها فاقد هر گونه پاکبرسد 

محرک خویشتن ، خود، ]اراده[ ؛ آنباشدح یتوضقابل ه آن اراده کست ین یازیر نخواهد ساخت. نیدرگ

 اوست. یهاراد یهز، همه جا، به واسطیاست. همه چ

. کندعمل  کزه و محریه به عنوان انگکوجود داشته باشد ی ذابیتد جیآغاز نمودن خلقت با یبرا       

ه کن آنجا یشد و بنابرا بدل کالبدبه دو  کالبد کی. شدمید دو تا یبا رفتارو در  کالبد، در براهمان یبنابرا

و  دکرمیجذب ]جهان را به سوی خود[ ه ک یکیبه وجود آمد،  ارادهاراده وجود داشت، دو  کی پیشتر

 یشیوهگانه به صدها یوجود  از آنجا کهر. ک، مونث و مذشدمی جذبنش یجهان آفر یه به سوک یگرید

ده شد. ی( ناماییپربراهما) براهما( و محبوب ساتاروپا)صدچهره  ،دکرمی]خود[ جذب  متفاوت ]جهان را[

دند. یخلقت به شهرت رس یهمرحل نخستینن دو در ی. اتگرف نام مانو [شدجهان می]که جذب  یگرید

 ه بودند.یان اولکای، نمانوو  ساتاروپا
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 29فصل 

 شودگفتگو آغاز می

نزد خداوندگار  با همهمراه  مانوو  وپاساتارداد گفت، " که مراحل خلقت را شرح می سوکاحکیم        

د؛ یگر باشیدیکپاسخ داد، "همدم  یبا لبخند براهما د انجام دهند.یبا یارکه چه کدند ینش رفتند و پرسیآفر

ن را از ین فرمان، آنها زمیسب شده از اک ار  یبا اخت .د"ینکت پر ین را از جمعید و زمیاوریفرزند ب

 ردند.کت پر یجمع

 

 
 

ن یها در اغصه یهمهه منشأ کام افتهی: "استاد! من به تجربه درو پرسید ردکنجا شاه مداخله یا در       

د چگونه یین موضوعات بشنوم؛ لطفا  به من بگویای دربارهندارم  یلیاست. من م موهاا ی یفتگیجهان، ش

د انجام یبا یارکا  چه قیآخر، انسان دق ین روزهایدر ا رد.کغلبه  یب و وابستگی، فریفتگیبر ش توانمی

ن یرون برود؟ ایشه از دور تولد و مرگ بیهم ید مدام در ذهن نگاه دارد تا بتواند برایرا با یدهد؟ چه نام

 .د"ییزها را به من بگویچ

. تو با یهست یروح معنو کیار شادمان شاد. او پاسخ داد، "پادشاها! تو ین پرسش بسیاز ا سوکا       

 کین کارهایمان، گواه یکم راهبان، مرتاضان و حین جمع عظی. اکنیمیخدمت مان یکبه ح یسرسپردگ

رد. کش حرف او را قطع یها." شاه با مخالفتآیندمیگرد هم ن یانکچ مینها معموال در هیرا ایتو هستند. ز

ست. اگر من یدر من ن یشرفت معنویاز پ یچ اثریهستم؛ ه یار بزرگک"نه، نه، سرورم! من گناه
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 هابرهمنن یرده بودم، هدف نفرکمان خدمت یکبه ح یرده بودم، اگر با سرسپردگک یکیار نک نیترکوچک

پرستش فرصت مان بزرگ و یکن حیا یه همراهکبرم، ینون از آن لذت مکه اک بخت نیکی م.شدمین

در  یچ سهمیه اعمالم هک دانممیامال کمن م است. یهاپدربزرگ کین کارهایشماست، محصول  یپاها

ر از یل آن است. اگر غیرد دلک یم ارزانیهاپدربزرگبه  (کریشنا) اماسونداریشه ک یاند. لطفنداشتهآن 

 یههودیب رویدنبالهه غرقه در ک، اندرفتهفرو  سامساراه در چاه کمن  مانند یا اشخاصین باشد، آیا

ا هرگز یآ ،کنندمین اندیشهاست  کو پا ی، ابدیقیبر آنچه حقای هلحظ یه براکاند، یحس هایلذت

انسان ناشناخته  یه براک ییهاوت جنگلکدر س وارهه همکه حضور شما را کباشند ر وادیند امتوانمی

ست. ا یافتنیندست کیبخت نیک ن یقتا  اینند؟ حقیدر برابر خود بب متجسم، در فرم ساکن هستیداست 

( است، نه کریشنا) اماسونداریشف و مادربزرگم و لط هاپدربزرگر یخ ینها به خاطر دعاهایا یهمه

خودم نسبت  یهایکین را به نین اید و بنابرایهستسرشار از محبت گر. شما نسبت به من یز دیچ چیه

 . "خودم آگاه هستم ید. فقط خود من از خطاهایدهیم

ه ک یرم شخصیم بگید تصمینکم کمکد و یمن ادامه بده رآن محبت ب بارشلطفا  به او تمنا کرد، "       

ن را یاد انجام دهد. یبا یارکرد و چه یز را بپذینار بگذارد و چه چکد یز را بایاست چه چ نزدیکمرگش 

را  باگاواتاد. ینکم حل ین مساله را براید ایتوانمید. تنها شما یم ارزش بدهید و به روزهاییبه من بگو

 یشرفت و اساس رستگاریآن، اساس په کد ید. شما به من گفتینکت یاکم حید برایه قول دادکهمان گونه 

را  کریشناد شراب مقدس نام ی. بگذارشودمی ی؛ به سعادت منتهکندمیه گناهان را نابود کن یاست؛ ا

 ".نمکآلود تازه تب ین گرمایو خود را در اسربکشم 

 یه و نگهداراحترام، مطالع یستهیها شاداو   یبه اندازه باگاواتابه شاه لبخند زد و گفت، " سوکا       

، به آن متن مقدس گوش ویاساپدرم  خلوتگاه، در گانداماداناوه ک، در دواپاراان عصر یدر پامن است. 

نجا شاه دستانش را به حالت دعا به هم ین." در اکرد، گوش کرار خواهم کتو ت یسپردم. همان را برا

و برخوردار  مرتاض کی ،تولد هنگام ه شما از همانک امشنیدهمانند! من یم بیکحای د، "یچسباند و پرس

شستشوی نوزاد و آیین ریسمان  مانند یایبدون مراسم سنت ید. شما حتیاهق بودیعم یوابستگاز عدم

د و یقت به دست آورده بودیرا از حق ین آگاهیتراملک، کنندمی سازی و صافکه شعور را پاک (انایاوپانا)

ن سو و آن سو یها به ادر جنگل هاانسانقت، به دور از یحقاز آن  یه در آگاهک امشنیدهن رو یاز ا
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است  ید سرشار از سرسپردگگوییمیه کن متن یه قلب شما به سمت اکمن متعجبم  از این رود. یرفتمی

 د."یشرح بده میبراات را یجزئ کنممین راه شد؟ تقاضا یشما به ا یهعالقسبب ز ی. چه چه استده شدیشک

دها هستم. ید و نبایبا یرد. "بله، من وراکح دادن یتالطم شروع به توضیآرام و بای هربا چه سوکا       

من  یدربارهن ی. ابرمدر وحدت به سر می (نیرگونا) و صفات یژگیاز و یعار نهمبربا شه یمن هم

و با  کندمیه تو را جذب کدر خداوند هست  یریناپذحیتوض ینیریم شید بگوین وجود بایقت است. با ایحق

ه من به شرح کنم کد اعتراف ین را هم بای. اسازدمیات فتهیاش شگوشانهیباز  یهایژگیارها و وک

ه صفات کوه و جالل خداوند کدن و خواندن شیام. ذهنم از شنخداوند گوش سپرده ینیریو ش ییبایز

و شعف شد. نتوانستم رساند غرقه در شور یبه ظهور م ]هاداستان[ن یاز ا کیق هر یاش را از طریاله

مرد  کی مانند ،دن و خواندن به دست آورده بودمیه از شنک یسرور یهر جذبیآرام بمانم؛ تحت تأث

 یمرا از خود ب یحد و مرز یب ین او، با شادیریش یهایها و بازیبودم. شوخ یغرق در شاد ،وانهید

 یگروه یآنها برا کردنت یروا یبرا یتشدم فرص که آگاهنجا آمدم یبه ابه این دلیل . امروز کردمیخود 

دن آن را دارند و یشن یستگیه از هر لحاظ شاک یاز شنوندگان مشتاق به وجود آمده است، اشخاص

ه ک یاشخاص یق تو برایتو و از طر یمقدس را برا یباگاواتان من آن یبنابرا .فهمندیعظمت آن را م

دن آن را یشن یالزم برا یستگیو شا یص هستین آن حردیرد. تو به شنکت خواهم یاند روانجا گرد آمدهیا

 . ینکدا ین مقصد انسان دست پیبه باالتر ایکرده. تو عهد یدار

نه فقط گوش دادن( و بر ارزش و ، )دهندمیت گوش یاکن حیاق به ایو اشت یه با سرسپردگکآنها        

در  یسانکن ی، چنکنندمیعمل  تاباندیمشان یهاه آن بر ذهنک یو مطابق نور کنندمیآن تعمق  یمعنا

ن آن مظهر یریشان از شراب شیهاقلب. شوندمی، خداوند ، تجسم آن است ادغام 1واسودواه ک یسرور

رد. کرا تجربه خواهند ( آدوایتاناندا) یگانگیز خواهد شد و سرور ی( لبرمادانا موهناجذبه و افسون )

و  (کایا، واک، مانا، بیان، و احساس )اندیشهراقبت کامل بر مر نام خداوند با کذ تمرین معنوی، نیباالتر

 وجود ندارد. یبهتر یوه اوست. ساداناکبلند سرودن ش یبه صدا

 یاله فیض

خداوند  فیضبه دست آوردن  یوتاه است خود را نباز. براکه زمان کن یا یپادشاها، در دلواپس       

 کپل کیند به سرعت توانمی ،یآن تجسم مهرباناز  ،فیض یست. پرتوهایاز نیمورد ن یشتریزمان ب

افراد  یهاداستانن هفت روز من تو را قادر خواهم ساخت تا به یا یند. در طیایزدن بر تو فرود ب

                                                 
 م-. کریشناهای خداوند از نام واسودوا 1 
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ت کبر یشرفت معنویآنها را با پ واسودواه چگونه کن یند، ااهردکرا تجربه  یه سرور معنوک یاریبس

آشکار ه در آنها ک یوه خداوندکو سرودن ش ییهاداستانن یچن دنیبا شن یه چگونه اشخاصکن ی، ابخشید

ه ک یآگاه د. تورکم ینخواه تلفرا ای ه. ما لحظیردند، گوش بسپارکانوس تولد و مرگ گذر یاز اق است

ه در آن ک یه به بدنکرا،  "مال تو"و   "مال من"حس  ین همهی. بنابرایگر عمر داریتنها هفت روز د

، مادهاوان. تنها از داستان کرها  ،مربوط است کندمی یه بدن در آن زندگکای هنو خا کنیمی یزندگ

گفته شده و  ییهاداستانه کن یظهورات خداوند را بنوش. ا هایحکایت شهدباش؛  جهان، آگاه گارخداوند

ه که امل به آنچکمان یتنها با ا (جنانا) ولی معرفت. امری رایج است دده شویتوسط جمع هزاران نفر شن

 قلب خالص. کیشود،  کذهن پا کید منجر به یمان بای. آن اآیدمیده شده به دست یشن

 یمطالعه یو بر مبنا روندمیه به اطراف کهستند  یشماریان بیگر! خودنماید یتهکن کیو        

ه کتجربه از آنچه ای ه؛ آنها ذرکنندمی یسخنران یات و موضوعات معنویاخالقی دربارهمحض، 

ه آن را شرح و ک یوه الهکگوناگون ش اتیت تجلیسندبه  یمانیندارند. آنها ا کنندمیموعظه آن  یدرباره

 یستر به جاکاز خا یسرد یبه توده روغنم یتقد یبه اندازه ییهاحتین نصیندارند. چن دهندمیبسط 

 د.یهبود نخواهند بخشها و اشتباهات باثرند. آنها ذهن را از نقصیب ،آتش یهام آن به شعلهیتقد

عشق به  یهوقفیان بیوجود ندارد. قلب تو غرقه در جر یعدم اثربخش نیاز چن یدر مورد تو، ترس       

تزلزل به خداوند و یمان بیجوشد، با ایم یه با شوق الهک یس با قلبک ( است. هر کریشنا) اماسونداریش

دا یدست پ یآگاهد به خودتوانمیاستان را بنوشد ن دیت گوش بسپارد و شراب ایاکن حیمدام، به ا یشاد

امال  مناسب و ک ی، همگگانن شنوندین موضوع، و این مناسبت، ای! است. پادشاهاین یدین تردیدر ا .ندک

 هستند. یعال

ر بر سر یخ یدستش را به عنوان دعا سوکام یک!" ، حیآه، چقدر تو خوشبخته، "ک نیبا گفتن ا       

رد، "استاد، شما کتمنا  یت فروتنیرد. شاه در نهاکاو را نوازش  یموها قطور یهاّرهپادشاه گذاشت و ط

مرا به وسته ادامه داد، "ین او با دستان به هم پیدارم." بنابرا یمک یلیه من وقت خکد دانیمیخوب  یلیخ

به  یقدسم و رد. ساختن هفت روز، خود را وقف آن خواهم یا یهمهد و من ینک یین وجه راهنمایبهتر

نم و آن را در ذهنم تازه نگه دارم و خودم را کرار که دارم آن را تک یوتاهکه بتوانم در زمان کد یمن بده

 ."بدهمنجات 

 یدوره کی یشان را در طیاند، روزهایحس هایلذته مشتاق ک یی! آنهاشیتپاریکد. "یم خندیکح       

پرندگان و  مانندگذرانند، آنها  یم کوه و اش، درد، اندی، با اضطراب، دلواپسیاز زندگ یطوالن

ن یزند. ایریخورند و آن را به صورت ادرار و مدفوع دور میخوب م ی؛ غذاکنندمیمثل دیوانات تولیح
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؟ یردن بنامک ین را روند زندگیا یتوانمیا تو ی. آآن هستنددنبال به شتر مردم یه بکاست  یهدفیب یزندگ

، به زندگی کردنست؛ ین یافکردن ک ین وجود دارند. زندگیزم یر روموجودات زنده ب یمیشمار عظ

ه کاست  یاتیار و روحکها و احساسات، افزهیانگ اهمیت باندارد.  یخودش ارزش یخود، برا یخود

ه خود را به کدارد  یاله ییهاخصلت ی. اگر شخصدنآورمیدر ان یرا به جر یروز به روز  زندگ

پوشش  یسازند، آنگاه او زنده است. در عوض اگر شخصیار مکه آشریار، احساسات و غکصورت اف

ای هلحظ هایشادیه در خدمت کمقدس نامقاصد  یردن از آن براکمقدس خود )بدنش( را با استفاده 

د او را به یرد، بایده بگیل را نادکمطلق و قادر  یله قدرت پروردگار داناین وسیند و بدک آلودههستند 

ه ذهنش را بر ک ریرا در نظر بگ یرد. مورد شخصک ومکت فرد محیانسان یهشدار حساب کخاطر ان

وتاه، او ک یوتاه باشد. در طول آن دورهکه عمر او کست یدوخته است؛ مهم نخداوند ن یلوفرین یپاها

حکیم  کی یبایدت داستان زیرفع ترد یسازد. پادشاها، برا کاش را پرثمر و مبارید زندگتوانمی

 ن.کبه تو خواهم گفت. گوش را  سلطنتی

دان جنگ قهرمان، یتوانمند، در م یه در دالورکبود  یمرانکح ی، روزگاریدیخورش یدر سلسله       

ا ی ییبود. همتا اتوانگاکها منصف بود. نام او ت پابرجا و در معاملهیدست، در شخصگشاده یارکوکیدر ن

ها و ایتیدادیوهای شرور ) هنگامن یداشت. در اند وجود نکه بتواند او را  به مبارزه دعوت ک یسک

ایزدان با آگاهی از ضعف خود و رفتند؛  (هاد وا) ایزدانردند و به جنگ کشان را جمع یروهاین (هاداناوا

ن فرود آمدند. شاه هم آرزومند ی، به زماتوانگاکگرفتن از شاه  کمک یبرا از ترس مغلوب شدن،

دان جنگ یاش عازم مرد و سوار بر ارابهکش را جمع یرهایمان و تکن او ینبرد بود؛ بنابرا ییماجراجو

زده به لرزه افتاد. دشمن وحشت او یدر وحشت محض از دالوردیوهای شرور های قلبشد. آنجا 

ه در حال فرار است ک یب دشمنینبود. چون تعق کشتار هولناکخت و قادر به مقاومت در برابر یگر

 .دیشکدست شتر یاز زد و خورد ب اتوانگاک ،شودمیمحسوب  یاخالقریغ یعمل

شادمان نند کبه پیروزی دست پیدا  کاتوانگابه موقع  کمکتوانستند از طریق ایزدان از این که        

 یسکپادشاه، در عصر حاضر  یا" و گفتند، ردندک ستایشاش را یارکاو و حس درست قدرت. آنها دبودن

 یروزیبه ما پ یبد یروهاین برابرن جدال مرگبار در یدر ا ند. توک یبتواند با تو برابره کست ین

پادشاه  ."یریو در توان ماست از ما بپذ یاز داریه نک یکمکه تو در عوض هر ک میل داری. ما میدیبخش

، نددهمی انجام (یاگاو  یاجناهای قربانی )آیینشما  ه نیت خشنودیب هاانسان! ایزدان یابه آنها گفت، "

ه به من مربوط است ک جاییم تا اهت در آن را داشتکاز شریه من امتک ین نبردین ایبنابرا ست؟ینطور نیا
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ن یاز دارم؟ اید نیداشت یه شما به من ارزانک ین لطفیر از ایغ یگریز دی. من به چه چقربانی است کی

 افتاد. کآنها به خا یدر مقابل پاها کلمات، او نیبا گفتن ا. است" یافکه یهد

، از آنها بخواهد. یاهی، هدیزیه چکبودند، او را تحت فشار گذاشتند شده ن پاسخ قانع نیه با اکها، آن       

ه او کرد کرا احساس یب بدهد زیترت یینداشت، ناچار بود آرزو یزیبه خواستن چ یلیم کاتوانگاچند هر

گر زنده خواهم بود؟ ید چند سال دیی! به من بگوایزدان یات گفت، "ی. در نهاگذاشتنخواهند  راحترا 

 پوراندارا ایزدان،فرمانروای  ."از شما بخواهمای هیه چه هدکرم یم بگیم تصمتوانمیتنها در آن صورت 

تو به  یزندگ یهپادشاه، دور یادرنگ پاسخ داد، "ای هلحظ یباو ن یاست و بنابرا لک یدانا(، ایندرا)

 حرف نیدن ایبا شن کاتوانگا ."یزنده باش یتوانیمگر ید یقهیچند دق . تو تنهارسدمیان یبه پا یزود

ن جهان و یا هایخوشی یهمه کنممیاز ندارم. احساس یز نیچ چیهم. به هخوامین یزیمن چ"گفت، 

وارد  یحس هایشادیرد. من دوباره به منجالب کد آنها را رها یه باکهستند  ییهاچهی، بازیبعد یایدن

 یست و همهیاز آن ن یه بازگشتکد یخداوند را به من بده یاعال دن به حضورینخواهم شد. موهبت رس

رد و در کرار نام خداوند کسپس او با چشمان بسته نشست و شروع به ت ."در خدمت آن است یزندگ

 !واصل شدن خداوند یلوفرین یبه پاها ،ایی چند دقیقهدورهان یپا

 

رون یرا از ذهن ب یماد هایشادیبه  یبستگوا یظرف چند لحظه، او همه چگونهه کن ک"دقت        

شدن ندارد برسد. تو  کیت نزدأه در آنجا ترس جرکخداوند  ین گونه توانست به پاهایا اتوانگاک! کرد

. در یه دلواپس باشکندارد  یلیدل نیقه داشت. بنابرایچند دق تنهاه او ک یدر حال یهفت روز فرصت دار
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ات یدرون یت ظهور خداوند، آگاهیاکن حیترن و مقدسیبه بهتر قین چند روز، با گوش سپردن دقیا یط

 ن."کو خالص  کرا پا

، به دست اتوانگاکبزرگ،  یسپردهه سرکای هالعادان فوقیپاادآوردن یبا به  شیتپاریکنجا یدر ا       

بدهم؛  د انجامیبا یارکد من چه یینون بگوکاد زد، "استاد! ایفر خت. اویر یشادمان کآورده بود اش

زده بر رتیوت و بهت، حکاو در س .ز است"ی. قلبم از سرور لبرکنممیدا نیاقم پیان اشتیب یبرا یلماتک

 جا ماند.

اذب نسبت به بدن کن. محبت کمجهز  یوابستگر عدمیرا به شمش رهنمود داد، "پادشاها، خود سوکا       

م و کن. محکرها  یت بچسبیهاشیقوم و خوبه  داردمیه تو را وا کرا  "مال من"ن. حس که کتهکرا ت

تش بود به نظر یاکدر شرف آغاز ح سوکاه ک یسپس هنگام .ن"ین رود مقدس بنشیاستوار در ساحل ا

 یزیاز چ رسدمیبه نظر گفت، " سوکا امرن یدن ایبود. با د یسؤالدن یمشتاق پرس شیتپاریکه کد یرس

 شاه فورا   ."نک کد را از ذهنت پایو آن ترد یبدان یز را دوست داری. به من بگو چه چیسردرگم هست

 یشخص یخوشمزه برا ییغذا مانندلمات شما کد. یاانوس مهر و عاطفهیاق به راستیاستاد! شما گفت، "

ی دربارهش یپ یک، اندی. مرشد گرامآوردمیمن  یآرامش را به قلب سوخته یاکده، خنیشک یگرسنگ

-لکشیب ،یژگیو وجود فاقددم. چرا یآن را به طور واضح نفهم د. منیردکنش با من صحبت یآغاز آفر

پادشاه با  د."یی؟ در آن باره به من بگوردکار یاخت یژگیفرم و و (براهماپارا)فراگیر -همه جا حاضر

 دن و دانستن بود.یمشتاق شن ،ردکمیه خالصانه دعا ک یمنتظر، سراپا توجه نشست و در حالای هچهر
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 31فصل 

  ناپوراباگاواتا 

ه با کمران  متعال کرد: "پروردگار  حکسخن را آغاز و  شدگاهش جابجا یدر جا کمی سوکام یکح        

، سازدمیظاهر  اهشوارامو  ویشنو، براهما(، خود را به صورت موهاه )یاول یآرزو کمحر یروین

همواره  شودمین گونه خلق یه بدک یزیآن چ جهان هاست. در هر یو نابود ینش، نگهداریسرگرم آفر

ها و ن اختالفیوجود دارد. اگر ا یلک، اختالف و تفاوت یگریو د یکین یوجود دارد. ب یاصل دوگانگ

گر اگر ید یش خواهد داشت. از سوو آرام یهماهنگ شوند، جهان خوشبخت یبا خردمند یلک یهاتفاوت

ن یچن یفرو خواهد رفت. وقت یو سردرگم ی، بدبختینند، جهان در نگرانکموجودات زنده غلط رفتار 

ب یو مراقبت و اصالحات الزم را ترت گیردمیبه خود  یمناسب یهافرمد خداوند یایش بیپ یطیشرا

شدند از  یه سبب خرابکرا  یمنیاهر یروهاین، کندمیدچار شده را اصالح  ی. او جهان  به خرابدهدمی

 .دهدمیرا به نوع بشر رهنمود  یو خوب یت از درستیو حما بردمین یب

ار نمودن خود کآش یرد. او براکمحدود  هافرمرش یخداوند را در پذ یه بتوان آزادکان ندارد کام        

 آناز بحران در یظهور او مطابق با ن .بخشدمیو آن را نجات  پذیردمی یشماریب یهافرم ،در جهان

گراز را به  کیل کشد ش ناچار، او ردکمیناله  هیرانیاکشا یعدالتین به خاطر بیزم یوقتزمان است. 

 یژگیچند در اساس، او فاقد فرم و وها مجهز شود، هریژگیرد و با صفات و ویرد، فرم بگیخود بگ

دانست.آن  یزیا معلول چیجا داد  یآن را در قالب خاص نتوامیز است؛ نیخداوند اسرارآم یاست. اراده

اند قابل ه او را شناختهک یسانک یلهین تنها به وسیاست. ا یاستدالل و تصور بشر یفوق و ورااراده، ما

 پارچهکیای هبه گون، اند. علت و معلولردهکسب ک یهوشزیا تیه سواد ک ییآنها یلهیبه وس فهم است و نه

 .به هم مربوطند

به  ،کوچکگراز  کیاو  ینیدر حال استراحت بود، از ب گاهشیجادر  براهماه ک یک روز هنگامی       

چند  ،فرم انسان به خود گرفته بود یگوشیه از فرط بازک براهماانگشت شست آنجا افتاد!  کنو یکوچک

ره شد. در یخ کوچکبه گراز حیرت و با  داندمیه نکرد کتظاهر  ولی؛ دانستمیز را یو چون همه چ

 ،قورباغه، موش کی ین گراز به سرعت، لحظه به لحظه بزرگ و بزرگتر شد، ابتدا در اندازهین حیا

آن موجود با خود لبخند  یات مسخرهکاز حر براهماد. یر رسکیپل غولیف کیگربه و سپس به ابعاد 

؛ او به درون استا پوشانده ن و آسمان ریزم رسیدمیه به نظر کزود گراز چنان بزرگ شد  یلی. خزدمی
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 نمودهها پنهان ر آبیخود را ز ،ر شدنیه به خاطر تحقکن را )یزم ایزدبانویه ک ید و در حالیا لغزیدر

 رون آمد.ی، از آن بردکمیش حمل یهاعاج یبر رو صحیح و سالم بود(

 

 یه هستک؟ همان جا یکنمیجا فرار کبت! کن کده شد، "خویشن یادیاز پشت سر فر هنگامن یدر ا       

ده بود. سپس یه آن را نشنک ییت ادامه داد، گوکرد؛ او به حرکاد نیبه آن فر یگراز توجه ."ستیبا

 مبارزه، او را به رو شد در مخوف با او رو یوالیه کینت، مانند یوسرشت  بدطیدموجود ، هیرانیاکشا

ه ک یضربات مخوف یفت. با مشاهدهگرن آن دو دریب یکنبرد مهلستش بدهد. کاز او خواست شطلبید و 

 یاداد و گفت، " یگراز او را تسل ولی ،دیلرزین از ترس به خود میزم یه، الهشدمیرد و بدل 

را تو  ت و آرامشیامن درنگبیو خاتمه خواهم داد. ین دیا یبه زندگ زده نباش. من فورا  ، وحشتایزدبانو

ار یبس ییاروین رویاز ا ایزدبانو .به خود گرفت یکناوحشت یگراز چهره یبه زود ."ردکن خواهم یتضم

ش را یهااز فرط وحشت چشم ایزدبانوافتاد و  هیرانیاکشا یشنده بر روک ییرویمضطرب بود؛ گراز با ن

ان بود، اما یدر جر غیر قابل وصف یخشمبا  مبارزه. را نداشترانگر گراز یدن فرم ویدتاب و  ه بودبست

 ن افتاد.یه شد و بر زمکتهکت هیرانیاکشاان یدر پا

ه ک ییهافرم ؛به خود گرفت یگوناگون یهافرم ،مطابق با نیازهای هر موقعیت آفریدگارن گونه یا       

ه ک یاز متون مقدس یها و نگهداراز خوب پاسداری یو برا( هاداناوا)شرور  یوهاید ینابود یبرا
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، یخداوند به صورت ماه بدین ترتیببود. ن یترمناسب -هاداو   یعنی -سازند یار مکقت را آشیحق

ظهورات  یهمهاز (. واماناو  مهایناراس، ورماک، ایماتسرفت )یوتوله ظهور پذکر و یش-پشت، انسانکال

 یاصل هدفه ک ید بدانین وجود تو بایبود. با ا کریشنان آنها، فرم یزتریو سرورانگ ترینمتعالیخداوند، 

  ( است.یارکزی، اخالق، پرهیارک)عدالت، درست دارما ظهورات خداوند، محافظت از یهمه

 یریفراگ یرنده را برایگمیتعلشخص  ید استعدادهایبا کندمی ییت و راهنمایه هداک یشخص       

 کوششی ،ن سطح تعلق داردیترنییه به پاک ین دانش به شخصیبرتر اعطای یوشش براک. دبیازمای

به  ،ترنییپا حسط مناسب یب اگر رهنمودهاین ترتی. به همنداردتوان فهم آن را را او یهوده است. زیب

روشن ساختن  ینخواهند شد. برا یها راضد، آنها با آن آموزشتند داده شوهس ه در سطح باالترک کسانی

به تو خواهم گفت. با دقت  درگرفت ناراداو  براهمان یب یه روزکای همباحثی دربارهن موضوع، من یا

 رد.ک نارادات داستان یاکشروع به ح سوکان."  کگوش 

 ؛من است یهشیذهن من! خلقت پ یدهیفرزند زائ یارا مخاطب قرار داد، " نارادا یروز براهما       

نش رخ یو آفر کنممیرسانم. من اراده یخود را به انجام م( تاپاس) ریاضتتم را، یمورأم ،ه با آنک یراه

و اگر آنها به  کنممیمقرر  ینیمع یهاین و خط مشیموجودات، قواناز ای ههر گون ی. اما من برادهدمی

ده ین نادیها و قوانید. در عوض، اگر خط مشیخواهد چرخ یبه درست دارمات شوند چرخ یرعا یدرست

راهه باشند، ناچار خواهند بود یج و بک یهاخود از راه یهاخواسته یگرفته شوند و آنها به دنبال ارضا

 گوناگون رنج ببرند. یهایاز بدبخت

از من هستند.  ییهامرانان موجودات زنده، بخشکمن هستند؛ ح یروز و شب محصول اراده       

جهان   یاوقات، وقت یمن است. گاه یاراده بازتاب، اد نسلیر و ازدیثکش مفرط مردمان به تیگرا

را به راه  (ماناوانتارا) مانو یرم و عصرهایپذید حفاظت شود، من خودم نام و فرم میشده باخلق

ارائه  یرویپ یبرا ییه الگوکدهم یب مین ترتیدر زم یمانیکمناسب و ح یاله یهاتیاندازم و شخصیم

 .دهندشرفت را نشان یپ یهاداده و راه

ن یا یدهم. برایخاتمه م در صورت وقوع، ،موجودات راجمعیت  یهیرویش بین افزایمن همچن       

رده و آن را کان یرا نما یتا خوب کنممیرا خلق  ی. من بدگیرممیرا هم به خود  رارودار، من فرم ک
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 کنممیبدها وضع  یها و هم براخوب یهم برا ی، حدود مشخصیمحافظت از خوب یببخشم؛ و برا ارتقا

 د.یهند دخوامییعظ یو صدمه شوندمیاشتباه سرگردان  یهادر راه ن صورت آنهایر ایرا در غیز

؛ من کنندمیرون آنها هستم فراموش یه درون و بکمردم مرا نهان هستم،  یمن در هر موجود       

ه کنند کباور  شوندمین وسوسه یستند. بنابرایآگاه ن امرن یآنها از ا ولیهستم  یدرون هر موجود یههست

و درد دچار و به اندوه  دپردازنمی یماد هایخوشیبه تعقیب و راست است و  یقیحق ء،ایجهان اش

 رز و هیچ ره هکن باور یبا ا به من متمرکز کنند،توجه خود را  یگر، اگر آنها همهید ی. از سوشوندمی

بر   -ه آنها من هستند و من آنها هستمک-قت را یدهم و حقیت مکاست، آنها را بر خداوندی اراده یسک

، های بزرگروح، سالکانندگان، ینها جو. آاندیافته کن گونه تبری. هزاران نفر اکنممیار کآش ایشان

ن تجربه را یراه هستند. آنها ای هدهندان  نشانی، و راهنمای، ظهورات الهیمان، دارندگان الهامات الهیکح

 ست.ا دارما، راستیه ک اندیافتهدر

از آنها به تو خواهم گفت.  یبرخی دربارهمن        

، ینابارهیپراچ، وکشواکیا، ساگاران. کگوش 

، مانداتا، یاتیای، راگوماهاراج، درووا، روبهو

، یبیس، بهیشما، کالی، پایلید، ساتادانوا، اکآالر

، هانومان، سانایبهیو، ساراسواتا، پاالداپیپ

 یاری، و بسپراهالدا، ساتاروپا، اکجانا، ونداکموچو

ها و ها، شاهزادهیشیربراهماها، یشیراجار

در یک  نتوامیه همه را ک، اشخاص برجسته

رد. ک یبند( ردهباگاواتا) ندگان خداوندی، جودسته

وه کات شیاکآنها آرزومند گوش سپردن به ح یهمگ

آنها، بدون توجه به  یهمهو عظمت خداوند هستند. 

 کتبر ،شانتیا جنسیت ی، سن، موقعاجتماعی طبقه

 وجود دارند. (هاچانداالجامعه ) طردشدگانو  (هاشودرا) کارگران ،هابرهمنن آنها زنان، ی؛ در باندیافته

( هستم. من آناندا-چیت-سات) وجود، آگاهی و سرور ام. منیها هستم. من ابدعلت یهمهمن علت        

سازم. یم ها متجلیدر این فرمخود را  ،دهد یرو یگاه مناسبتهر را یهستم؛ ز هاراز، ین و یهار

ندارد. پسرم، واقعیت  بنیادین  ،]آفرینش[ ست؛ آنیمن ن یهر ارادیجز تصو یزی، چینش، جهان هستیآفر
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ن جهان نخواهند یگران قادر به فهم راز ایگفتم. د تبرایتو،  بهقم یخاطر عشق عمقت را به ین حقیمن ا

 .شودمیمختصر شناخته  یباگاواتاردم، کار کنون بر تو آشکبود. آنچه من ا

 یها( نام2وه ظهورات خداوند )کو ش عظمت( 1دارد: )حا  به سه بخش از دانش اشاره یتلو باگاواتا       

ن سه با هم جمع یه اک یی. جااشخاص خداگونهو  وندخدا کینزد ارتباط (3خداوند ) کامل سرسپردگان

ست. یرون از خداوند نیا بیخداوند  یقابل مشاهده است، فراسو هک. آنچه هست باگاواتاآنجا شوند، 

گونه مورد احترام  نیاه کز ارزش آن را دارد یست! همه چباگاواتا زین، به طور خالصه، همه چیبنابرا

 .ردیبگقرار 

بیم و امید، با تعجب و  نارادا، دادمی نارادابه ها را این آموزشفراوان  شادیبا  براهماه ک یدر حال       

وقفه سرگرم ی، من بیارهنمود دادهه کقرار داد: "خداوندا! همان گونه  پرسشن گونه مورد یاو را ا

و  یموذ (ایما) توهم نیا ولیان هستم. یدن سرور حاصل از آن به جهانیوه خداوند و بخشکسرودن ش

 یریا تدبیآ د.بیافرینتم مانع یمورأندازد، و در راه میند، به اشتباه بکد هر لحظه مرا مغلوب توانمیقدرتمند 

ن و ک یین باره راهنمایاز سر لطف مرا در ارها شوم؟  ین گرفتاریله بتوانم از این وسداه بکوجود دارد 

 ات را به من نشان بده."از لطف پدرانه یاضاف یهن نشانیا

 یهارسند. ابریانه به نظر مکودکلماتت کپسر جان! د. او پاسخ داد، "یخند پرسشن یبه ا براهما       

ره و تار یوند غرق لذت هستند تخدا ییبایوه و زکه از شکرا  یسانک یدرون یند آگاهتوانمی( نایما) توهم

 ینندهگرداو است  ایماه خداوند ارباب و سرور کفهمانند یگران میو به د دانندمیه ک یسانک ؛نندک

 کارهایه سرگرم ک یسانک ؛ندبریم از میان نند و هم آن راآفریهم توهم را میه ک  ی استعامل یروهاین

قت و یتا حق ندوشکمی ه هموارهک ییآنها ، وشودیممان انجام یو ا یه با سرسپردگکهستند  یکین

ن یبه ا ییچ پروایه ی( در دستت، در سه جهان بوینا)بربط ن با یبرجا نگه دارند. بنابرارا پا یارکدرست

پردن به وصف اسرار با گوش سها ن جهاننیکساآواز سر بده.  را ش خداوندیسو و آن سو برو و ستا

 د.یتولد و مرگ خواهند رهان یاز چرخه ندگان او، خود رایو جوخداوند 

ا لذت ید به صورت رنج یه باکدارد  ییامدهایه پکرا یاسارت زاست، ز  امد آن(ی)عمل و پ ارماک       

ی هشیهمواره در انداست.  ین قاعده مستثنیاز ا شودمیخدمت انجام  یه براک یعمل ولیتجربه شود. 

گرا ئیش یهافعالیتو  یحس یهاتیگرداندن ذهن از مشغول یبرا ین راهیبرجا باش؛ جز اخداوند پا

 ."وجود ندارد
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از  ییه به سطح باالک یسانکن دانش متعال را جز با ی! چون اشیتپاریکبه پادشاه گفت، "  سوکا       

ز ین ناراداآموزش داد. و  ناراداتنها آن را به  براهماان گذاشت، یدر م توانمیاند ندهیو فهم رس پاکی

 ی، خداوندادامه داد ش خداوندیستاآوازهایش در  ایشسره به  او رهنمود داده شده بود به کهمان طور 

خته از سر لطف به او آمو براهماه کز است. او آنچه را یهمه چ یز و همزمان ورایچ ردر ه انه نهک

ه کاست  دلیلن یا؛ به ین درس مقدس را داریافت ایدر شایستگیرد. تو هم کده نگرفت و رها نیبود ناد

 کیت شرح بدهم. من یرا برا باگاواتاتا  امآمده تبه نزد ما  یمستق مر قابل دسترسم، خودیه غکمن، 

سب ک سخنانم راه حق گوش سپردن به ک یستم. من هرگز به نزد شخصین عادیگرد خوان دورهآوازه

 یستگیه شاکن کده باشد تصور یرسد به آن یبا ناراداه کرا  ییواال یهمرتب . حاالروممیرده باشد نکن

 رد!"کسب ک یژگیخداوند را از خود  خداوند  فاقد و یهایژگیآموختن و

 باگاواتاراه 

 ردکحرفش را قطع  شیتپاریک، ددامی مورد داوری قراراو را  با جدیتن یچن سوکاه ک یهنگام        

 نارادارد. کت یهدا باگاواتارا به سرودن  نارادامران چهار چهره، ک، حبراهماد یاستاد! شما گفت، "و گفت

 یسانکب مورد لطف قرار گرفتند چه ین ترتیه به اک ییهاتیرد؟ شخصکت یاکح یسکچه  یآن را برا

؟ یدهیپادشاها! چرا شتاب به خرج مپاسخ داد، " سوکا .بگو" ی آنها به تفصیل برایمدربارههستند؟ 

رد. کت خواهم یاکت حیز را در زمان مناسب برایهمه چ شهامت داشته باش و بر خود مسلط باش. من

 جمع باش."آرام و خاطر

ه ذهنم را در کمشتاقم  تنهاستم. یزده نجانید. من اصال هیاستاد! مرا ببخشح داد، "یپادشاه توض       

ه در آن کنم، کز کرقصد متمریم کریشنا یهالبه بر ک یزیام بر لبخند سحرانگیآخر زندگ یلحظه

 یهندارم. اگر قادر نباشم در لحظ یگرید یآرزو ؛ن خداوند را بنوشمیلوفرین یشراب پاها قا  یظه عملح

از  یکیشد دوباره به صورت  نم، ناچار خواهمکدر نظر مجسم خداوند را  یدلربا یچهره ،مرگ

د با یبا د رخ دهد و منیبت نبایست؟ چون آن مصینطور نیده شوم، اییموجودات زنده زا یهگون  71000

و  یاله یهایژگیردن وکت یاکحاورم، با یرا به خاطر ب بخشاتیَدم ح یهنندکع ین نفسم، توزیآخر

 د."یام ارزش و بها بدهیخداوند به زندگ یاله کارهای

ن خداوند یلوفرین ید بر پاهاتوانمیپادشاه! چگونه ذهن  یاد. او گفت، "ین حرف خندیبه ا سوکا       

ن باره یخداوند هستند؟ نظرت در ا یارهاکها و یژگیدن ویها در حال شنه گوشک یامرد هنگیقرار بگ
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ش یهایژگین خداوند، نامش و ویب یزیه تماکاستاد! باور دارم گفت، " شیتپاریک ."ست؟ به من بگویچ

، نام شودمیو به آن گوش فرا داده  شودمیت یاکداستان خداوند ح یح است؟ وقتین صحیا ایست؛ آین

، کنندمینده کرا پرا نادانی یکیو تار شوندمیها وارد قلب ق گوشیاو از طر یهاویژگیخداوند و 

در ند و گذارمیشان یپا یشان را الیهاترسو دم یهاشغال ،شودمیر وارد جنگل یش یست؟ وقتینطور نیا

هد ز خواکده متمرینق گوش شیه از طرکد ذهنش را بر آنچه یتردیمخلص، ب یه، مگر نه؟ شنوندروندمی

ز گوش یانگپروردگار با آن لبخند سحر یبه صفات دلربا یخود یه با وجد و از خود بک یرد. در حالک

د با موضوعات پست و توانمیگر نیه دکحاصل از آن وابسته خواهد شد  ینیریسپارد، ذهن چنان به شیم

این امر رد. تنها کعمل خواهند  یینواست؟ گوش و ذهن آنگاه هر دو در همینطور نیانه جذب شود، ایعام

 ."ردکخواهد  (آنانداایجاد سرور )

ارها و عظمت خداوند کشرح به  سپردن مشتاقانه گوش فواید ،اقیپادشاه با شور و اشتبه این ترتیب        

ذهن است.  سرشت یثباتیو ب یداری"پادشاها! ناپا رد و گفت،کرا قطع  اشیمستسر سوکاستود. یرا م

ار ک کین یا ای؟ آدسازخداوند وابسته  ینار بگذارد و خود را به پاهاکرا  سرشتشد توانمینه ذهن چگو

مورد رده بودند کرا پر  شیتپاریکه ذهن کرا  یاحساسات ردکمیتالش  سوکاست؟" ین نکبزرگ و نامم

د و در آن یبده استاد! اگر از سر لطف به من اجازه"لبخند زد و گفت،  شیتپاریک. قرار دهد ارزیابی

آن فرود  یدن شهد گل بر روینوش یه براک ید پاسخ خواهم داد. زنبور عسل تا زمانینکام ییباره راهنما

د، یوارد گل شد و طعم شهد را چشپس از آن که . کندمیو وزوز  زندمیامده است، در اطراف  گل بال ین

ند کدار ه ُسرورش را خدشهک یمربوطنای هشیچ اندیرد. او هکگر بال نخواهد زد و وزوز نخواهد ید

را ی؛ زکردنخواهد  ییخود اعتنا یمنیه به اکخود خواهد شد یاز خود ب ینخواهد داشت. او چنان از شاد

فتد. به طور یدر درون آن به دام ب دهدمی، اجازه شودمیو گل جمع  شوندمیه گلبرگ ها بسته ک یهنگام

د توانمیگر هرگز نی، دفرود آمد یو خوب ییباین آن تجسم زیفرلوین یه ذهن بر پاهاکبار  کیمشابه، 

 ن باشد."یلوفرین یجز شهد پاها یزیآرزومند چ
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 31فصل 

 هاتردیدها و پرسش

ن چنان است، م اماسونداریشقلب تو غرقه در پادشاها! د گفت، "ین پاسخ را شنیا سوکام یکح یوقت       

؛ من پاسخ و یاز من بپرس دهدمیه آزارت ک یسؤالهر  یتوانمیه کن بابت خشنود هستم یاز ا

، اماسونداریشات را به یجان خواهم آورد و آرزومندیحات مناسب خواهم داد. تو را به وجد و هیتوض

 داد."ش خواهم یباران دارد افزاپر یهریت یبه رنگ ابرهاای هه چهرک ییخداوندگار دلربا

 

 ی. او گفت، "مرشد ارجمند، من چه معلوماتشد یز از شادیلمات استاد لبرکن یاز ا شیتپاریک       

د؛ یاد بدهیبه من  دانیدمیه بهتر کنم؟ هر آنچه را کمطرح  پرسشیه به من حق بدهد در برابر شما کدارم 

ز ید چه چیاموزیارم؛ به من باز دیز نیش از همه به چه چیب یبحران ین روزهاید در اییبه من بگو

د. دانیمیتر است. شما بهتر از من تیاهمتوجه است، از همه با یستهیش از همه شاین است، بیسودمندتر

 نادانیب و یفر یهار وسوسهیه من اسکد. البته از آنجا ییم سخن بگویبرا ملیبدون توجه به خواسته و تما

م را با شما در یهادها و شبههی؛ در آن صورت من تردآورندمیمرا به ستوه  یدها هر از گاهیهستم، ترد
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 یهازهیانگ کنممیرد. تقاضا کافت خواهم یحات شفابخش را دریان خواهم گذاشت و از شما توضیم

د؛ از ینکبا من با محبت رفتار مانند یک کودک . دیمرا نسنج یهالتیفضد. یرا به من نسبت نده یگرید

 د.یزت و آرام بساکسا یمن شخص

ات شخص یا تجربینم. آکبا من بوده نزد شما مطرح  یطوالن یه مدتکد را یترد کید یچند بگذارهر       

و دیگر ؟ اشگذشته کارهای پیامدهایند یا توسط برآی شوندمیت ین بدن توسط سرشت خود او هدایدر ا

 یه همهکن یزد و گل داد و اجوانه  یلوفری( نپوروشا پورانا) هیه از ناف شخص اولکد ی: شما گفتاین که

ا ید آمد؟ آیبا اعضا و جوارح پد (جیویروح فردی )مانند ا خداوند یلوفر نشأت گرفت. آینش از آن نیآفر

 هست؟  رفتهیت پذی، وجود مطلق  شخصبراهماو  (جیوافرد )ن یب یزیچ تمایه

؟ و شوندمیز یز هم متماا یبر چه اساسگذشته، حال و آینده هم بپرسم:  یگرید سؤالد یبگذار       

. پنجم: شوندمینده منجر یها در آتیدام موقعکامدها، به یج و پیدام نتاک، به کارهای افراددام کچهارم: 

 ییهادام است؟ از چه نشانهک کنندمیه آنها ک ییارهاکست؟ یها( چماهاپوروشابزرگان ) یهامشخصه

ونه دامند؟ هفتم: چگکخداوند  یداشتنب و دوستیعج لیاتتج یهاداستانآنها را شناخت؟ ششم:  توانمی

 اینچنینرا  (یوگا) عصر کی توانمی؟ چطور داد زیرا از هم تم دواپاراو  تر تا، تایرک ید عصرهایبا

ح و رو قت مطلقیحقه کد به آنها بپردازد تا با روح درون، یه فرد باک یی؟ نهم: انضباط هاردک یگذارنام

دام کها مربوط به اوپاودادام کها چه هستند؟ اوپاو داها و و داتا  دهم: یدامند؟ و نهاکشود  است ادغام یهانیک

 ها هستند؟داو  

د. ییتوجهند به من بگو یهستیه شاکرا  یگر موضوعاتین طور دیرا، هم هاپرسشن یلطفا  پاسخ ا       

ند. کموارد روشن سایر در ن باره و یبتواند مرا در ا هک نیست یگریس دک. شما هستم میتسلاستاد، من 

 رد.کلطف  درخواستاستاد افتاد و  یپادشاه به پاها .د"ینجات بده جهل یمرا از تباه پس

هم  یبر رویکجا ن همه پرسش را ی! اگر اا برخیزپادشاهگفت، " یزیآمحبتم با لبخندحکیم        

ات را رفع یه تشنگکاست  ی؟ بعالوه، زمان درازیبفهم یتوانمیچگونه ها را پاسخ، ینکانباشته 

ت هستند، ینها در اولویر بنوش. ایش مقداریبخور و ای هویمم کا دستی. بیانخورده ییا غذای ایکردهن

.  اندشدهه رفع نک ییدهای، با تردیریانه بمین است در مکده ممیشک یبدن گرسنگ کی. با یحقوق بدن ماد

 او دستور داد .  ،"نکل یغذا م یمکن یبنابرا

ه کرا  یکد خوراینبا گذرانندرا می شانزندگی ین روزهایه آخرک کسانیاستاد! شاه پاسخ داد، "       

ست؟ ین طور نیح بدهند، ایترج کندمیعطا  یریه فناناپذک یکبه خورا استتوهم و دروغ ی دهندهشپرور
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 یشراب جاودانگه ک یده باشد، در حالیشک یرم، هرچند بدنم گرسنگیانه بمین است در مکچطور مم

د؟ نه! کنیمیز یمرگ لبر یمارین بیریش یدن نوشدارویه شما مرا با شعف  چشک یم و در حالنوشیم

شتن کمأمور  اکشاکتا یاگر افع یرده بود، حتکن نین مرا نفریخشمگ سرینجیاگر  ینخواهد شد. حت نیچن

 یب مردم. منینمداوند خ یهابه قصه سپردنگوش ی انهیمن پس از هفت روز نشده بود، من در م

ست. کریشنا آگینشهد یهامن، قصه یدنیمن، نوش یدهم. غذایآب و غذا به آنها گوش م یهشیاند

. از یآگاه متعالی یهد، مرحلینکآماده  سرورن یبرتر ید؛ مرا برایمن نباش یر آب و غذاکن به فیبنابرا

 ." کنممیتان سجده ید. به پاهایسقوط نجاتم بده

پس گوش م گفت، "یکنان در برابر استاد نشست. حکخت تمنایریندامت م کاشدر حالی که ه شا       

ه کرد کاراده  براهماار شده بود نور افشاند. کآش توهما ی ایماه توسط ک یبر جهان براهمان. در آغاز ک

، اساس ستاپا "هشدار داد،  (اسآکا) ان خالءیاز باال، از م ییصدا ولیثرت گذارد. کنش رو به یآفر

مداخله  شیتپاریکنجا ید خواهد شد!" در ای، توهم ناپدتاپاسق یاز طر ."ز استیهمه چ یبرا یضرور

 د."ینکمرا روشن ذهن  ست؟ لطفایدر چ تاپاسد، "معنا و ارزش یرد. او پرسک

ن یتمر ، انضباط،سادانا یعنی تاپاسپسر جان! پاسخ داد. او گفت، " ین مداخله را با مهربانیا سوکا       

، عامل تاپاس. دهندمیرخ  ینش، حفظ و نابودیم آفریعظ یهاانیه جرکاست  تاپاسق ی. از طریمعنو

در ا ی تاپاسه ذهن، شعور و حواس در معرض ک یه هنگامکد گفت ین گونه بایشتن است. ایاز خو یآگاه

به تو  تاپاس کینکن تیای دربارهار خواهد شد. من ک، آشخود، گیرندمیقرار  ینات انضباطیتمر یبوته

ل یمتما هستند؛ آنها دائما   یاء خارجیل به اشیشعور و حواس همواره متماذهن، ن. کفت، گوش خواهم گ

ه کن یشنود. به محض ای، گوش آن را مرسدمیبه گوش  یاز جهان خارج ییصدا یرونند. وقتیبه ب

هد. خوامی، ذهن آن را بیندمی چشم آن را یند. وقتیآن را بب کندمید، چشم تالش یگوش آن را شن

 .شودمیار کبه دست آوردن آن دست به  یتر براعیو هر چه سر کندمید ییده را تاین ایدرنگ شعور ایب

بخت، و نگونقرار یگر، بیدکیبان ی، و به صورت پشتیگریپس از د یکیب، حواس، ین ترتیبه ا       

ب یهدف در تعقیه بکاستدالل و حواس را  نیروی، د ذهنیدوند. فرد بایم یاء خارجیاش به دنبال

ی هفید تا وظیت نماید آنها را تربیرد؛ فرد بایبگ نترلکتحت  روندمین سو و آن سو یبه ا یماد هایلذت

 یافتهسازمانانضباط  مجموعه کیرند تا یوه و عظمت خداوند را بر عهده بگکتوجه بر ش تمامی زکتمر

مجاز ریند. از رفتار غکت یر برتر هدایآنها را گرد آورده و به سمت مس یمههنند. کرا دنبال متمرکز و 
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ا یو  خوب یارهاکا ی (انایدهمراقبه )، (جاپاا تکرار نام خداوند )د بیشود؛ آنها را با یرید جلوگیآنها با

 رد و آموزش داد.کت یترب دارند ینندگککت پایخاصه ک بخشاعتالو  خدمتگزارانه یهافعالیتگر ید

ز به سمت کمتمرای هه به گونک یگفتار، احساس و اعمال یهدرون انسان در بوت یسازکروند پا       

ها بیها و عیآلودگ یاز همه یدرون یاری. هششودمیده ینام )ریاضت( تاپاس ،اندیافتهخداوند جهت 

 تا  ید. نهایخواهد گزونت کش شود، خداوند در آن سیآالیو ب ک، پایدرون یاریهش یرها خواهد شد. وقت

 رد.کش تجربه خواهد یخود خداوند را در درون خو یهاو مشاهد

های روحمان بلندمرتبه، یکد؟ حیشکر یبه تصو توانمین را یتر از امیعظ یزیچه چ ،پادشاها       

 یند. حتآوردمیدست  به یوسته و نادریپ یجه درخشش معنویند و در نتپرداختمی تاپاس، همه به بزرگ

رانگرشان را یب ویمه یهاو قدرت یشان را بر جهان ماد، تسلطهیرانیاکاسیپوو  راواناشرور،  یوهاید

ت شده بود به دست آوردند. یتجاوزگرانه هدا یرهایه به مسک تاپاسق انضباط صعب و دشوار یاز طر

ح ین را ترجه آک (کیراجاس) نهجویاهای سلطهریمس یبه جارا شان یهاکوشش این افراد اگر تنها

دست  یستند به آرامش و شعف خودآگاهتوانمی دکردنمیت یهدا (کیساتو) های پاکریند، به مسدادمی

و  کیراجاس، کیتاماس: شودمی یبندبه سه گروه دستهل نهفته در آن، یبر اساس تما تاپاسنند. کدا یپ

 است .  نیمؤثرتر کیساتو تاپاسخداوند،  یهمشاهد ینها براین ای. از بکیساتو

ه با ک کیساتو تاپاسق یشان را از طربیعج یهامان، قدرتیکگر حیو د ویشوامیترا، واسیستا       

گاه یت هم به جایدست آوردند. آنها در نهاه انجام شده بود ب یخودخواهعاری از و  کپا یهازهیانگ

: شودمی یبنده گروه دستههم در س یگرید یهبه گون تاپاسدند. یرس (بلندپایه )حکیمان هایشیربراهما

ه هر سه کم ید بگویتر است. باتیاهمن سه از همه بایاز ا کیدام ک یبپرس شاید. یالمکو  ی، جسمیذهن

 .  آیندمیآن به دنبال گر هم ید مورد، دو یورزباهتمام  یذهن تاپاسن وجود اگر به یمهم هستند. با ا

د. او یوشکتحقق آنها خواهد  یگوناگون برا یهاراه از است یماد یآرزوها دربندی که شخص       

ده و بر ارباب آنها، یشکش را از جهان باز یهاآنهاست. اما اگر او حس یهاتیش و مشغولیهاحس یبرده

 (یشتسلط بر خو) ایسواراجد توانمیآنگاه  سرگرم نماید، تاپاس به ند و آن ذهن راک پیداذهن، تسلط  یعنی

 ،اء وابسته سازندیه به حواس اجازه داده شود خود را به اشکن یپابرجا سازد. ا درا در خو "استقالل"ا ی

به درون  ،کندمیدا یان پیق حواس به سمت جهان خارج جریه از طرک یذهن یاسارت است. وقت

 .  رسدمی شاکموا ی ی، به رستگارگرددمی آتماو وادار به تعمق بر  شودمیبازگردانده  
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است.  یقیحق و یو گذراست. تنها خداوند ابد یواقعریغ شودمیده یه دکآنچه  یپادشاها! همه       

چ یدرون تو، ه یقت، خدایقت  انسان است. آن حقیانجامد. خداوند، حقیاء به اندوه میبه اش یوابستگ

 ایهاگر رابط یخالص است. حت یاریاء ندارد؛ او تنها هوشیاش یر  گذراییبا جهان  در حال تغای هرابط

اء  مشاهده شده و یا و اشیؤر یهنندین بیه بکباشد ای هد از نوع رابطتوانمی، تنها در نظر بگیریمآن  یبرا

 ا وجود دارد." یؤتجربه شده در ر

ه ک ییزهایاها، تنها آن چیؤ. در ردهدمیمرا آزار  یدین باره تردیاستاد! در ا" ،دینجا شاه پرسیدر ا       

آن  یبه عنوان مبنا یتید واقعین بایو بنابرا دنشومیدار یپد اندشدهص داده یتشخ ما  یمستق یداریب در

پنداشته  یاء واقعیاش یهمها، یرو یست؟ هنگام تجربهین طور نین وجود داشته باشد، ایدروغ یهاجلوه

ما  یهن تجربیا ولیاند. یواقعریآنها غ یه همهکم ییابمیدار شدن از خواب، در ی؛ هنگام بشوندمی

نواخت باشند کی یو از نوع یکیاء یب اگر اشین ترتی؟ به اب دادیفر توانمیهم را ا خداوند یانسانهاست. آ

 از انواعو  متعددآنها  ولیاست.  مایار ین تاثیو ا دهدمیب یفر)نیروی توهم(  ایماه کگفت  توانمیآنگاه 

ا یات رویبا تجرب توانمیرا ن یر ارسند. چطویبه نظر م یقیو حق یگوناگون هستند. آنها همه واقع

 د؟"کرسه یمقا

 یشین نمایاست. اگوناگون  یهافرمسبب م ایمابه خنده افتاد. "پادشاها! خود   پرسشن یاز ا سوکا       

 یروی، نایمار یعت، با تدبیا طبیاء یجهان اش .یفانتز لباس یصحنه است، نوع یهوشمندانه بر رو

ها ویژگی، نادانیا ی بیفر یهیاول کمحر یروی. به علت نکندمیار یاخت گوناگون یهافرمنده، دهفریب

عنوان  بار ثکو ت ین گوناگونیا یهمهد آمد، و یر پدییختند، و زمان با تغیآمدرسر برآورده و با هم  (گونا)

 یهنندکریش، تدبین نمایارگردان اکب، ین فریارباب ا بهخود را د یبا فردن ید. بنابراینش به ظهور رسیآفر

، کندمی بررا به گوناگون صفات و  هاخصلت ،هاویژگی ،هاانواع رفتارلباس ه ک یگرین زمان، بازیا

وه  وجود  کاندازه و شید خود را با فهم قدرت بی؛ او بااست تسلیم نماید( ایماها )جهان یهمهمادر  که 

ند. کخود را در سرور حاصل از آن غرق  دیز سازد؛ او بای( لبر اهمابرشارا پاراکآر ) یمطلق فناناپذ

د توانمیکند استفاده می مایاحتی هنگامی که از مخلوقات و  زندمینار کرا  (آجنانانادانی )آنگاه او 

 !"ناوابسته باشد
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او گفت،  زده شد.رتیم حیکح یهان گفتهیپادشاه از ا       

 یداد؟ ماده ین خلقت در ابتدا روی"سرورم! چگونه ا

به  سوکاست؟" یاد آن شد چیازد سبب ایماه کای هیاول

 ینش از ورایآفر. او گفت، "پرداختن موارد یاتشریح 

لوفر از ناف یابتدا ن شروع زمان در حال رخ دادن است.

 شودمیده ینام نارایانا ،ه در متون مقدسکه یشخص اول

 براهمالوفر، خود  خداوند به صورت ین نیجوانه زد. از ا

به هر چهار جهت  تمایل پیدا کرد براهما ؛گر شدجلوه

 صاحب چهار چهره شد. پسندازد؛ یب ینگاه

 نشید تا آفربپردازت یبه فعالد یه باکدانست  براهما       

نش را در سر ین آفریا یهمه یهدینشست و ا پادماسانا ییوگایت یاو در وضع پسد؛ پذیر شوامکان

ارهای کدر د. ین سرعت فهمیا به ایشرح داد  یآسان این به وانتمیرمز خلقت را ن !شیتپاریکپروراند. 

 یهاییخلق و توانا نیرویت، ید با موفقتوانمیس نکچ یه. نیست یر علت و معلولیچ زنجیهوجود مطلق 

اوش بپردازد. پادشاها، کا در آن به ینموده و  یابیل است ارزک یه قادر مطلق و داناکوجود متعال را 

ش یپ یگرید پرسشپاسخ بدهم، تو با  یردکه ابتدا مطرح ک یتسؤاالبه  عی داشتمسه ک یدرست زمان

، پاسخ به آنها را سؤالن یپاسخ دادن به آخر یاقم براید من در اشتیه شاک یردکا احساس ی. گویآمد

 یخواه آگاهموارد  یهمه از باگاواتات داستان یاکح جریاندر اطمینان داشته باش که نم. نه، کفراموش 

 هاست." پورانا یهت در محدودیهای پرسشد. پاسخ همهش
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 32فصل 

 پوراناها و ظهورات الهی

ستاد! اد، "یاو پرس نددیرس شیتپاریکبه گوش  بخشضایترو  دهندهیلمات تسلکن یا یوقت       

ق  به یه حقاک یمتونپاسخ داد، " سوکاهستند؟"  چه تعدادست؟ یآنها چ یها چه هستند؟ محتواپورانا

در  ولیشمارند، یب تعدادآنها در . شوندمیده یها نامپورانا ندکنح مییشرتها را داو  ان شده در یاختصار ب

ش یرایو و یبررس ویاساپدرم  یهبه وسیلنها یمشهورند. اای هبه طور برجست آنها مورد 17حال حاضر 

 یژگیها، تنها پنج وپورانا -اوپاها، به نام پورانان یا یلیمکت یهادارند: بخش یعموم یژگیشدند. آنها ده و

به تو خواهم گفت! آنها  یه بپرسکاز آن  پیش ی. حتکدامند یژگیآن ده و ین است بپرسکدارند. مم

. ایآسراو  یتکمو، رودهاین، تایسانوچاریا، مانوانتارا، یاوته، اناپوش، استانا، سارگایو، سارگاعبارتند از: 

 است." ینترمهم ایآسرااز بین این ده ویژگی، 

روشنی د به یرا با کیرا هر یزبسیار دشوار خواهد بود ها در چند کلمه پورانا یویژگشرح هر ده "       

ر تا هم یدن شی، از دوشمراحل یهمه باید رهکح مراحل گرفتن یتوض یه براکهمان طور  ؛داد توضیح

شان یهاه از نامکن ده اسم، همان گونه یمراحل مهم هستند. ا ید. همهشرح داده شونزدن به اختصار 

 یعنی "رهک" آنها، گرفتن یمقصود همه ولیهستند.  هاپوراناهای مختلف جنبهداست، مربوط به یپ

ها، همه پورانا. شودمی اتخاذ ویژگیه ده کست ا یبه دست آوردن آن رستگار یاست. برا "یرستگار"

 یسفر به سو یاز برایمورد ن توانو  پشتوانهعالقمند و مشتاق،  یتا به شنونده اندشده یطراحای گونهبه 

به  یحیتلو یاشاره کیا یپند  کیا ی جمله کیبا  (1یشروتها )داو  در متون نند. آنچه کرا عطا  یرستگار

و  یسازشفاف ی، براشودمینشان داده  یواقع یهم تجربیبا شرح مستق یا حتیصورت جسته و گریخته 

 ن گفت.یچن سوکا ،"گرددمیل یها شرح و تفصپورانا یلهیبهتر، به وس یبخشالهام

ن یدر ذهنش به وجود آمد. او آن را ا پرسشی دادمیلمات گوش کن یبه ا شیتپاریکه کهمچنان        

ن یا یدربارهم مایلن یرد. بنابراکد یت خواهیاکم حیرا برا ییپوراناد یشما گفت استاد!رد: "کان یگونه ب

 تر و سودمندتر باشد."نهخواهد شد گوش سپردنم شادما سببشتر بشنوم. یب اهگیویژ

                                                 
ها محسوب اند. وداها نیز بخشی از شروتیها متون مقدس و کهنی هستند که به صورت شنیداری و سینه به سینه آموزش داده شدهشروتی 1 

 م-شوندمی
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 پورانا باگاواتا

ن ک گوشدهد. او گفت، "بپاسخ  پرسشن یها به اپورانا یویژگشرح ده  آغازآماده شد تا با  سوکا       

 یهمهو  هایتپرسش یتمامپاسخ نم. کت یاکت حیرا برا پورانا باگاواتاام م گرفتهیتصمپادشاها! من 

 وجود ندارد. آنبرتر از  ییپورانا. هست پورانادر آن  یه در ذهن دارک ییدهایترد

 گوناسه  یقتبه چه معناست. و سارگاه کنام دارد. به تو خواهم گفت  سارگا یآن، اول هایویژگیاز        

ا ی یتیرکپرادر موازنه هستند، به آن )پاکی، هیجان و رخوت(  تاماسو  راجاس، ساتوا یعنی ،کیفیتا ی

جاد عدم تعادل، پنج عنصر به وجود ی. با به هم خوردن موازنه و اشودمیگفته  موالا یه یاول یهماد

ه عبارتند از: بو، کن پنج عنصر یاف یلط یهامشخصهن یو همچن .ن،آب، آتش، باد و آسمانی: زمآیندمی

، ینیب یعنی کنندمی یینها را شناسایاز ا کیه هر ک یفین خلق حواس لطیمزه، فرم، لمس و صدا و همچن

 یمعنانش، ین روند آفری. اآیندمیاز همان اصل به وجود  همت یزبان، چشم، پوست و گوش. ذهن و من

 است. سارگاعبارت 

 

مفهوم خاص.  کینش است به یا آفری سارگاد گفت یه باکاست  سارگایو، اناپور کیدوم  ویژگی        

 گوناگون، عمال  و ب یب و غریعج یزهایر متقابل چیق تاثیمتنوع موجودات از طر یهااد گونهیازد

متعال ، با شخص کینزدای هبه گون سارگایو. شودمیشرح داده  سارگایوه به عنوان کاست  یزیچ

 هان در او نهفته است مرتبط است.یک یه تمامکپروردگار  جهانشمول



161 

 

داشته  ید حدودیبا آیدمیپدید  جهانه در ک یزیست. هر چپورانا کی یاصل ین محتوایسوم استانام       

ن حدود محترم یق آن، ایه از طرک ین حدود و روالیم ای. تنظخدمت نماید یمقاصدبه باشد تا بتواند 

 کیبه عنوان مثال . شوندمیشرح داده  ،وضعیتا ی استانامعنوان  تحت یدر بخش یهمگ شوندمیشمرده 

رد که عملکدارد  ین ادواتیند. همچنکار کد شروع به توانمیآن  ا استفاده ازه تنها بکدارد  یچین سویماش

 یخود و برا ین براین ماشین صورت، ایر ای. در غگرددمیم شده و متوقف یآنها تنظ یلهین به وسیماش

ل یکتشرا  استانامه کاست  یموضوع ،هنندکمیادوات تنظ وجود اینخواهد بود.  آفرینآن خطر اربرانک

 .دهدمی

، پشتیبانیاست:  پوشانا یاز آن برا یلحاظ نمودن بخش ،پورانا کی یبعد یمشخصه ویژگی       

ع جامع موضو کیدر  ی، همگیت و نگهداریت، هدایم، حماییب. ساده بگویاز آس ی، نگهدارپاسداری

ز ینش نیآفر یت شود، همهید با عشق و توجه حمایاشته شده باکه ک ی. نهالشوندمیده یگنجان یاله فیض

 .دشومیت یدگار حمایآفر فیضب با ین ترتیبه هم

فرد.  یهیعنی پیامد عمل و تاثیر آن بر طبیعت و پیش یهاوتست. اپورانابعدی  ویژگی، یهاوت       

 یو نه به وسیله شودمیاش تعیین گذشته هایزندگی کارهایتاثیر  یبه وسیله طبیعت زندگی هر موجود،

شان به خاطر خودسری هاانسان؛ کندمیسان رفتار ک. خداوند با همه یمستبدخداوندگار  کی

 با این جنبه در ارتباط است. یهاوتزنند. های متفاوت رقم میشان را به گونههایسرنوشت

 یآن را در خود جا ییپوراناه هر ک مانو رویدادهای یخیاست، شرح تار انوانتارام، یمورد بعد       

سال  کیماه،  12؛ آورندمیماه را به وجود  کی ،روز 30ل شده؛ یکتش امایداده است. روز، از هشت 

ن یروز از چن 360است.  ایزدان یروز برا کین جهان، تنها یا یسال برا کی. شودمیده ینام

 ینینچنیسال  ا 1000، از کالیا عصر ی وگای کالی. آوردمیسال را به وجود  کیآنها  ی، براییروزها

ه قبل از ک وگایتر تا ه ک یها داشت در حالن سالیتا از ا 2000گذشته،  یوگای دواپاراافته است. یل یکتش

ل شده یکتش ینیچناینسال  1000از  ،ن دوره از چهار دوره بودیه اولک ر تاکسال و  3000از  ،آن بود

سال  12000دارد.  1ایسانده یها دوریگذار  یهدور]سال[   700ا ی 600، 100، 200، وگایبود. هر 

! هر روز آورندمیرا به وجود  براهماروز  کیها وگایماهان یتا از ا 1000و  وگایماها کی ی،نیچناین

  10ش از یب یبرا مانون هر یابرا. بنکنندمی یمرانکه بر جهان حک بیندمیرا به خود  مانو 11، براهما

 .شودمیده ینام مانوانتاراشان، و سلسله هامانون یمرواست. داستان اکارباب و ح وگایماها

                                                 
 م-ی زمانی گذار از یک یوگا یا عصر به یوگا یا عصر بعدی است. دوره ساندهیا 1 
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 یهاجلوهشرح آن،  یم. معناکنیمیها به آن برخورد پوراناه در کست یگریموضوع د اتاکسانویا       

و  ینیریوه و شکق آنها، قدرت و شیاز طر هاانانسه کاست  یگوناگون یهاا خداوند و راهی سایاوه کش

 .نمایندمید تجربه گذارمیش یه آن جلوه به نماکرا  ینور

ه کرا  یوهکش یهاجلوه ی. خداوند همهیابیمیا جذب را می نیرودهاموضوع  هاپوراناسپس در        

 یاله یهزیه انگکن یتا ا رودمیفرو  "ییوگایخواب "سپس او به  ؛کندمیدر خود جذب  سازدمیار کآش

 .را بر هم بزند یهار شدن مجدد، توازن الکآش یبرا

 یپردازند. آن به معنیها به شرح و بسط آن مپورانا یه همهکست ا یگری، موضوع دیتکمو       

ن ید از اید گفت انسان بایه او را احاطه نموده است. باکاست  آجنانا ایجهل  یبشر از بندها یرستگار

 یقتیه حقک یست، روحا آتماه ک شودد آگاه یرده رها شود؛ او باکه او را احاطه کاست  یه او بدنک یآگاه

 گرفته است. یجانسان در بدن یه بدکاست 

ت، ی، حماکمک یعنین یم. اکنیمیها با آن برخورد پوراناه در کاست ای هن جنبیآخر ایآسرا       

هان است. وجود یکگاه هیکبه دست آورد. وجود مطلق، ت نتوامیرا ن ی، رستگارکمکگاه. بدون هیکت

نها در یا یه همهکنها در او موجودند، یا یه همهک، به وجود آمدهنها از او یا یه همهک( آتماپارام)  مطلق

را  آتمایآدهو  کیویدایآده، کیبهوتیآدهه ک کسیاست.  یدن به رستگاریگاه رسهیک، تشوندمیاو محو 

م را یکح سخناننجا یادر  شیتپاریکشناسد."  یم همرا  آتماپارام ای ایآسرابا همان دانش،  شناسد،یم

 .ستند"یچ آتماآدهیو  دایویکآدهی،  بهوتیکآدهید یینان گفت، "استاد! پس به من بگوکرد و تمناکقطع 

رد. کدادن به آن آماده پاسخ  یشادمان بود؛ او خود را برا شدمیمطرح  سؤالن یه اکن یاز ا سوکا       

ن است کست؟ ممیچ قا  یدن آن دقید ولیاست.  بهوتیکآدهیئ، ینم. آن شیب یرا م یئی"پادشاها! من ش

ش! یندی؟ به آن بآورندمیاء را به دست یدن اشیجا توان دکها از ند. چشمنیب یها آن را مچشم ییبگو

. بدون دهدمیدن یبه چشم، قدرت د( است. او ایسورد )یخورش کندمیومت که بر چشم حکایزدی 

 ولیاست.  کیویدایآده ،دین رو خورشیست؟ از اینطور نیند، اید ببتوانمیچشم ن یکید در تاریخورش

حواس، پشت  یاست. شخص  پشت  تمام (یویجخود فرد )ه هست و آن ین رویتر در ایتور اساسکفا کی

اء را فراهم یه دانش اشک ی، و حواسایزد، آتما. آتمایآدهاست.  آتمانها. شخص، یا یچشم، گوش و باق

 شاهد و ناظر است. آتماند. کدا ید ادامه پتوانمینها روند نی، بدون اآورندمی
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 یگرید زیت گفتم. به من بگو چه چیها را براپوراناگر یو د باگاواتا یده مشخصهاکنون من        

ن یم چنیکح ،"امشه آمادهیرد. من همکخواهم ت یت روایآن را برا یو من با خوشحال یبدان یهخوامی

 گفت.

 راما یظهور اله

 دانستمرا بفهمم؛ من  پورانا ویژگیگفت، "استاد! من توانستم ده  شیتپاریکنجا یدر ا         

 ان و علت و معلول است. آن  کدر همه هست، شاهد  زمان، م آتماه به عنوان ک تماراماپاه ک

به  یاریبس یهافرم ،یارکت از اخالق و درستیحما یجهان و براخاطر  ی، برایشاهد ابد  

و ظهورات  کریشنا، راما یهاین تجلیا یاله هایداستانخود گرفته است. آرزو دارم به 

هر لحظه  دی. بگذارنباشیدزمان  یوتاهک یدر اندیشه. گوش بسپارم هافرمن یتر اقیگر، و به رموز عمید

ب ین ترتیام به ای. تقاضا دارم تشنگقدس ببخشمتدادها ین رویبخش االهام ستاندا یمشتاقانهشنیدن را با 

 ه گردد."یبه قلبم هد یت و شادیفرو نشانده شود و با لطف شما موهبت رضا

ن! هر ظهور کنم. پس گوش کت را آغاز یاکستم همان حخوامیپادشاها! من هم پاسخ داد، " سوکا       

 دهندهاعتالآنها دام از کتر وجود ندارد. داستان هر پستت است؛ باالتر و یماهبام و یمتجسد خداوند، عظ

حس  نیاد تو را به توانمی هاداستانن یامل است. گوش سپردن به اکظهور  کیاز آنها،  کیاست. هر 

 کیه از کبه نظر برسد  شایدتر است. تر و برجستهمیعظ یگریاز ظهورات، از د یکیه کوا دارد 

و رمزآلود هستند. ظهور  یاندازه اله کیآنها به  یهمه ولی. یریگیالهام م یگریش از دی، بآواتار

 است؛ فرم آن در تطابق با هدف آن است. ]زمان[از یط و نیت، شرایخداوند، متناسب با زمان، مامور

نیست. ن قائل کن و غیرممکبین مم است، او تمایزیتوان"گوش کن پادشاها! خداوند بر همه چیز        

ه انسان به آن سخن کلماتی کرا با  هایشطبعیاو، و شوخ هایاو، بازی هایسرگرمیی او، افسونگر

یهانی را اختیار نموده و کد فرم شخص توانمیندارد،  (روپا) فرم د اوشرح داد. هرچن توانمین گویدمی

، واراها، ماتسیا. داردمیوا ر به تکثیاما خود را  ی استکتمامی خلقت را در فرم خود متجلی سازد. او ی

ی الهی هستند هافرمه اینها کگویند مردم می -کالکی، بودا، کریشنا، راما، پاراسوراما، وامانا،  ناراسیمها

 هافرم یهمه! ما باید دندهمیه دارد شرح نکاو را با آن عظمتی  هااین ولیرده است. کاختیار  خداونده ک

در خلقت، ای هوی زندگی هر موجودی، نَفَس اوست. مختصر بگوییم، هر ذرنیم؛ نیرکرا از آن  او تجسم 

 نیست. متفاوتاوست. هیچ چیز از او جدا یا  یهاوست، تجلی اراد
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آرزوی سرسپردگان،  کردنو برای برآورده  دارمااز جهان، برای پشتیبانی از  محافظتبرای  ولی       

در جهان به این سو و آن سو با آن فرم ختیار نماید و کند فرمی خاص را ااو به طور خاص اراده می

آنها را از ظهورش مطمئن  تابخشد اش به سرسپردگان شادی عظیمی می؛ او با رفتارهای الهیرودمی

شان را به خداوند تقدیم کنند و به کارهایتا  ندیابمیشود و انگیزه حکم می؛ به این ترتیب ایمان آنها منماید

های مذکور را که با در نظر . از این روست که مردم فرمرها کنندرا نجات دهند و این ترتیب خود 

های به ظهور کنند و خداوند را در آن فرماند به طور خاصی مقدس تلقی میگرفتن این هدف اختیار شده

های فوری مشخصی، خداوند با رویدادهای معینی، برای حل بحران نمایند. دررسیده پرستش می

های رد. نمونههای الهی ظهور کها و تواناییاز الوهیت او بود، با برخی قدرت ایی که تجلی بخشیهفرم

 چنین ظهوراتی برای محافظت از جهان بسیارند."

ه با شادی عجیبی روشن بود باال گرفت و کصورتش را  شیتپاریکچنین گفت،  سوکایم کوقتی ح       

 یی گرفت؟ البته، این همه برای او بازیهافرمجزئی از خودش چنین فریاد زد، "آه، خداوندگار دلربا با 

بگویید؛ مرا با  اختیار کرد برایمه او برای حفاظت از جهان ک هافرماین ی درباره. شودمحسوب می

 رد.کنید." با گفتن این تقاضا، او در برابر مرشد سجده کایت شادمان کشنیدن آن ح

 سانات، کومارا سانات، ساناندا، ساناکا، داتاتریا، کاپیالن پادشاها! کادامه داد، "گوش  سوکا       

، دانوانتاری، چاپا کاچ، پریتو، هایاگریوا، درووا، ویشنو، نارایانا-نارا، رشابهایمان، ک، و دیگر حسوجاتا

ه به ی اتخاذ شدهافرمها و های الهی، جز نامو بسیاری از چنین شخصیت ویاسا، باالراما، مانو، هامسا

خداوند، برای بخشیدن هدایایی به سرسپردگان، برای نجات جهان از ویرانی، برای مقرر نمودن  یوسیله

ها و رسوم  سنتی در میان نوع بشر آلرای بشریت، و بازگرداندن ایدهقوانین اخالق و رفتار صحیح ب

ما برای توضیح  ولیدارند. هایی وجود )ظهورات جزئی(آواتارآمسانیستند. تعداد بسیار بیشتری از چنین 

اند ه به انجام رساندهکارهایی کنظر آنها آنقدرها از نقطه ،آنها زمان نداریم. بعالوه یمشروح همه

 ." کندمیفایت کوتاه کمرور  که یکردم کاحساس  من به درخواست تو پاسخ دادم زیرااهمیت نیستند. با

وتاه، دالیل ظهور اینچنینی خداوند کاد! حداقل خیلی استرد. او گفت، "کمداخله  شیتپاریک ولی       

و غیره  دانوانتاری، هایاگریوا، داتاتریا، درووا، کاپیالاو به صورت  ]وجود[را، هرچند تنها بخشی از 

 کر  مرا روشن و پاکبگویید. این، فرایم ارها و اهمیت هر ظهور بی کدربارهتولد یافت به من بگویید. 

، نه دختر به دنیا آورد و پراجاپاتی کارداما، همسر د واهوتیگفت، "پادشاها!  سوکاین رد." بنابراکخواهد 

نمایان ساخت، مرشد و  کاپیاله خود را به فرم کمتولد شد. خداوند  کاپیالبه عنوان دهمین فرزندش فرم 
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را ای هآموزو گردید. او راز رسیدن به رستگاری را به او آموزش داد  واهوتید  استاد معنوی خود  مادر، 

 رد.کبه او ارزانی  شدمیه منجر به رهایی نهایی ک

 

ه خداوند به عنوان فرزندش از رحم او متولد شود و کرد ک، دعا آناسویا، با نام آترییم کهمسر ح       

ج نامیده شد. او گن داتاتریایا  داتاآتریابود، او  آتری(. چون نام پدر داتا) "عطا شد"خداوند پاسخ داد، 

ه برخوردار از ک مشهوری، امپراطورهای بسیار یادوو  آرجوناکارتاویریعظیم معرفت یوگایی را به 

 رد. کوه و عظمت فراوان بودند ارزانی کش

، ساناکا، کودکیم کیا عصر، به صورت چهار ح کالپاه خداوند، در آغاز این کدر این فرم است        

در سن پنج سالگی بودند،  . آنها هموارهرفتمیه این سو و آن سو ب ساناتاناو  کومارا سانات، ساناندانا

ندند. خداوند کپرااطراف خود میه معرفت و آرامش به کپوشیدند، چنان الهی ه لباسی نمیکگناه چنان بی

در مناطق  بدری یمنطقه های اطراف  متولد شد و آنها در جنگل نارایاناو  راناقلوها، به صورت دو

مادر آنها بود. خداوند از ریاضت پسر  د ویمورتیند. پرداختمیرده و به ریاضت کگی هیمالیا زند

رد؛ او به کخویش را به فرم متجسم به او عطا  یهت مشاهدکرد؛ او برک، قدردانی درووا، کوچک

 را به عنوان تقدس بخشید. فرمانروایی مناطق قطبی را به او بخشید و او دروواهای پدر و مادر زندگی

 یمان نفرین شدکح یلهی شرور  در حال سقوط، به وسیو نارد. وقتی کقطب در آسمان منصوب  یستاره

 ار شدبدن او، اولین فرمانروای مطلق جهان پدید ومال دادن و تکاندنمشت هنگام، ت رسیدکو به هال
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با  پریتوین(. )زم پریتویفرمانروای  نخستینبود،  پریتوزیرا خداوند آن فرم را به خود گرفت؛ او 

رد. کنجات داد. او سعادت و اخالق را در تمامی جهان احیا  دوزخش پدرش را از کریاضت و رفتار نی

آنجا در  که ها فرمان دادبه انسانها و شهرهای بسیاری بر روی زمین ساخت و کاو روستاها، شهر

اری عاشقانه با دیگران کممحول شده در ه ایشانه به کوظایفی را  کو هری کنندآرامش و صلح زندگی 

 به انجام برسانند.

روح   ک، یپاراماهامسا کبه دنیا آمد؛ او به فرم ی سود ویو  نابهیبه عنوان فرزند  همچنینخداوند        

های ( و راهیاگات، یعنی عدم وابستگی )هابیماری یهمهبرتر  درمانبه رهایی رسیده ظاهر شد و 

( هایاگریوا)نامی برای  یاجنافرم مراسم قربانی ویژه،  کداوند در یسپس خپرورش آن را آموزش داد. 

سر( نامیده شد. از -)اسب گریوا-هایااسب را داشت،  کرا به خود گرفت و چون از گردن به باال فرم ی

 ها را ربود و آنها را در امواجداو  ، سوماکاگر، دید آمدند. در این حین، دیو حیلهها پداو  ، هایاگریوانَفَس 

ماهی را به خود  کشد فرم ی ناگزیر. بنابراین خداوند کردپنهان  (پراالیاخروشان فروپاشی بزرگ )

بازگرداند  براهماها را آورده و به داو  ند و کها به اعماق دریا برود، دیو را نابود داو  جستجوی  دربگیرد، 

شده دوباره  تعریفدر آنها  هکها و هدف زندگی را داو  های زندگی مقرر شده در و به این ترتیب روش

های اختیار نموده و خود را در موقعیتی متناسبی هافرمند. خداوند به این ترتیب برای هر نیازی کاحیا 

را به جهان ارزانی داشته است؛ او ترس و رنج نوع بشر را  فیضشار ساخته و کشماری آشبحرانی بی

او به  یهشمارند. ارادایات چنین ظهوراتی بیکح .داده استاز بین برده، خوبی و خداگونگی را نجات 

 ابلهانه شوندی تولد او میمورد ارزیابی قرار دادن دالیلی که انگیزه ؛ بنابراینشودمیظهور او منجر 

 است. 

ه چرا او چنین خواست و چرا که در جستجو برای یافتن یا وضع قواعدی برای خداوند هستند کآنها        

اند افرادی ؛ و نیز بدان گونهکنندای میهه اقدام به ماجراجویی گستاخانکقتا  ابلهانی هستند رد، حقیکچنان ن

هایی دهها و محدوها، تواناییهای او چنین و چنان ویژگیبرنامهند قدرت او و طرح و نمایه اظهار میک

رد و کرفتار خواهد  بخصوص یشیوهخداوند تنها به این  دانندمیه که مدعی هستند کسانی کدارند و 

 چنین است و چنان نیست!  اصل الهیسرشت ه ک ندکنمیه اعالم کآنهایی 

. او نیستاو وجود ندارد. محدودیتی برای ظهور قدرت و عظمت او  یههیچ حد یا مانعی برای اراد       

هر شود. او ند ظاکه اراده کد در هر فرمی توانمی؛ او ندرسامیند به ثمر که اراده کهر آنچه را 

 است. معیار، شاهد و منشأ اعتبار خویش ناپذیر است، تنها با خودش برابر است. اوهمتاست، قیاسبی
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 قوی بهشتی کفرم ی هکقرار گرفت  نارادابار خداوند چنان تحت تاثیر خلوص سرسپردگی  کی       

دو را برای او شرح داد تا بین این  یهو رابط سرشت سرسپرده و خداوند به خود گرفت و( را هامسا)

ای هو به رستگاری برسند. او معرفت و مسیر آن را بر پای بیابندمسیر هدایت را جویندگان بتوانند  یهمه

بماند. او با درخشش ست یا زوال ماندگار کاز ش بدون ترس ه تا پایان این عصر،کرد کچنان قدرتمند بنا 

هم زدن اقیانوس شیر،  درخشش واداشت. در روند عظیم  ی به کاش، هفت جهان را از پاخدشهشهرت بی

 کردمیه به عنوان همزن استفاده کرا  مانداراوه ک یهپشت را به خود گرفت تا قلسنگ کخداوند فرم ی

رد تا کاختیار  دانوانتاری. درست در همان زمان، خداوند فرم دیگری را نیز به صورت باال نگه دارد

های غلبه بر راه، دانوانتاریبه فرم او بود بیاورد. ( آمریت)راب جاودانگی شه مملو از کظرف الهی را 

نند. او به افراد ک درمانشان را یکی فیزیهابیماریرا قادر ساخت تا  هاانسانبیماری را آموزش داد و 

 رد.کو طبیب شهرت عطا  کبه عنوان پزش ،بودند خبره هابیماری یه در تشخیص و معالجهکبسیاری 

ها تا آن زمان حق دریافت سهمی از آنچه ان و طبیبکرد! پزشکارهای بسیار بیشتری کپادشاها، او        

ه به آنها سهمی باید داده شود و کرد کمقرر  دانوانتارینداشتند.  را شدمیتقدیم  خدایانها به ه در قربانیک

 به این ترتیب او جایگاه آنها را در اجتماع باال برد. 

های ردی؟ خداوند! تنها خداوند راهکه در این ظهورات هویداست توجه کخداوند  مرموزبازی  به       

ند با توانمینند؟ چگونه کند بزرگی و عظمت او را ارزیابی توانمیشناسد! چگونه دیگران خداوند را می
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در  هاانسانه کگیری آن شوند؟ از آنجا ر و قدرت تصورشان موفق به اندازهشعو کتوانایی اند

رده و به توضیح آن کهای طوالنی های او بحثخداوند و ویژگیی دربارهاسیرند،  نادانیزنجیرهای 

اگر انسان هنگام دیدن  عوض . درشوندمیگناه اهانت به مقدسات گرفتار  ]دام[پردازند و در می

را  آن دیدنه امتیاز ک یاله یجلوه مطابق با، تصویر او از خداونداگر  ؛ندکتردید را رها  ظهورات الهی

خداوند را به  فیضد توانمی ،و نیالوده بماند کپا، و رویدادها احواالت روحیتغییر با وجود  ،داشته

به کسب فیض خداوند یا چشیدن سرور الهی د توانمیند نکدیگری رفتار  یبه گونهدست بیاورد. اگر او 

 امیدوار باشد.

 ید الگوتوانمیرا انسان یمعناترند، زاز همه پر ربش یبرا کریشناو  راما یهاینها، تجلین ایدر ب       

شادی و شان یهاهو آموز هاخوبیبر  اندیشهند و از ک یرویمسائل پ یشان  برایهاحلآنها را بفهمد، از راه

از  . منندکنمیافت یرا در هاانسانش یو ستا اندداده ین دو، خود را در قلب بشر جای. اسرور کسب نماید

رد. کت خواهم یاکت حیتر است براه قابل مالحظهکرا  اها، آنهین تجلیا یهاتیمامور یدادهاین رویب

 ن.کگوش 

م یب، نرم و مالی"، سرشت نجایسومرا شرح خواهم داد. منظور من از " راما یایسوم ویژگیابتدا        

مرش کبه دور  یزرد رنگ یرچهد و پایپوشیراهن سبز بلند به رنگ برگ درختان میپ کیاوست. او 

ن فرو انداخته بود راه یه چشمانش را به زمک یدر حال یول ؛از طال به سر داشت ی؛ او تاجبستمی

کسی . ردکمینندگان را آب یب یهاقلبن صحنه یند شرم داشت؛ اکه باال را نگاه کن یاز ا یی، گورفتمی

داشت. هر  یرونی، و نه بینگاه درون همیشه. او اختاندمیر نیگران گیاو را در حال نگاه انداختن به د

از آن را  یکوچک یهکشه تی؛ همپذیرفتمیامل نکآن را به طور  ردکمیم یبه او تقد یزیچ یسکزمان 

را تنها با انگشتانش لمس  هدیهه کن یا ایند؛ ک خشنودتا آنها را  داشتمیرا بر یا فقط قسمتی ردکمیجدا 

 .دادمیه آن را آورده بود پس ک یو آن را به شخص ردکمی

او به ندرت  .ردکمیمصاحبت  فرزند کی ماننده کداماد، بل کیبا پدر و مادر همسرش، نه مانند        

 ید. او هرگز سرش را برایبگو یزیاران آنها چکخدمت بها یگشود تا به خواهران همسرش  یم دهان

 رد.کمیردن به آنها بلند نکنگاه 

 یگرام، شمردمیرا محترم  ایاوسالکه مادرش کزنان بزرگتر از خودش را، همچنان  یهمه       

؛ ردکمی یترش تلقکوچکتر بودند خواهران ه از او جوانکرا  یسانک یهمه. گذاشتمیو ارج  داشتمی

 بودند. شهایمادرخوانده ییه گوک ردکمیچنان رفتار  خودزنان هم سن و سال  یهمهبا 
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، سلسله زیر پا بگذارده اگر پدرش قولش را ک ردکمیبند بود. او گمان یقت پایبه حق یاستواربا او        

حفظ  یو برابود داده  ی که پدرشت از قولیحما ین برایبه دست خواهد آورد؛ بنابرا یمیعظ یبدنام

ن یاو ا ولیند؛ ک یارکن یرد. پدرش از او نخواست چنکد یاعتبار او، خودش را چهارده سال به جنگل تبع

را رها  ینداد. پادشاه یا پاسخیرد کن همجادل د. او ابدا  یفهم  ،اکیاکاش، یق نامادریرا از طر موضوع

رد و که توسط پدرش زده شده بود رفتار ک یجنگل شد. او درست مطابق با حرف راهی ما  یرد و مستقک

 ق داد.بیتطبا گفتار  امال  کرفتار را 

پناه   شدمیم یو به او تسل آوردمیه به او پناه کرا  یسکعاطفه داشت؛ او هر ز از یلبر یقلب راما       

شرور  یراوانادر طول نبرد با  ،ها(ویدها )راکشاساها( و مونیم یها )دار و دستهوانارا ی. وقتدادمی

ها( مونیها )مواناراها خودشان را به فرم راکشاسا یبودند، برخ کمهل یر نبردیدرگ 1النکادر 

 مجازات یو برا ندر شدیدستگ وانارا یهاجاسوستوسط  ردند؛ آنها فورا  کنفوذ  آنها صف درآوردند و در

ه آنها ک. او به آنها گفت منع کردنجه دادن آنها کها را از شوانارا، راما ولیآورده شدند.  رامابه نزد 

، هر شوده به او تسلیم بخشیدن هر کسی که ک کردآمده بودند و اظهار برای پناهنده شدن به نزد او 

پناه داده بود و با او  راوانان گونه او به برادر ی. ا، عهد و پیمان او بودباشداشتباهی هم که مرتکب شده 

د من متعلق به تو یبار بگو کیاگر او رد، "کاعالم  راما. ردکمیرفتار  ،، برادر خودشالکشمانا مانند

 دارما رفتارشق هر یرد و از طرک یرا زندگ دارما، راما  ."شه متعلق به من خواهد بودیهم یهستم، برا

( هاسادو) خوب یهاانسان. او از ردکرا برقرار  دارمارا آموزش داد. او در عمل و با دستوراتش 

 کی؛ آنها را به خودش نزدساختمیافراد خداجو را برطرف  هایرنج. او ردکمی پاسداریو  پشتیبانی

ن قائل ییزات باال و پای. او تمارسیدمیمال مطلوب کق لطف او به یاز طر ایشان یهای؛ زندگردکمی

 .دانستمیها را داو   یهمه یبود؛ معنا (هاشاسترا) متون مقدس یهمه. استاد شدمین

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 م-. النکاسرینام قدیم کشور  النکا 1 
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 33فصل 

 راما ظهور الهی

 یرد. در طکبدل  یخود، جهان را به قلمرو راست یرفتار یمتنوع و الگو یهافعالیتبا  راما        

 ه گرد آمده بودندک یفات مذهبیتشر روحانیونمان و یکح یرد، همهکه او برگزار ک یمیاسب عظ یقربان

قلب او  یو نرم عطوفت. قرار دادندستایش مورد بزرگ سنت و فرهنگ  یاحیاکننده کیاو را به عنوان 

 کیه کرا  ویجاتاند. او عقاب در حال مرگ، نیستو وسعت آن  ژرفا به بیانقادر  لماتکفند؛ یتوص یورا

افشان  ی، بر دامانش گذاشت؛ با موهاگذاشتمیبه او ن یبه طور معمول احترام یسکه کپرنده بود، 

د، او مراسم یشکن نفس را یآخر یوجاتا یرد؛ وقتک کده بود پایه او را پوشانکرا  یخود، غبار

 !ردکمین یپسر به هنگام مرگ پدرش چن کیه کش را انجام  داد، درست همان طور ایسپارکخا

از او ساطع  یو خوب ییبای. عشق، زکردمی مجذوبند دیدمیه او را کرا  یسانک یهمهظاهرش        

ه ک ی( با همان محبتهاوانارا) هامونیم یهلی. او با قبیافتمیرامون او گسترش یپ یهمهو به  شدمی

 .ردکمی رفتارداشت  ساتروگناو  الکشمانا، بهاراتانسبت به برادران خود، 

 یآن فرم انسان دارماه خود  کن عبارت یمان با گفتن ایکبود. ح دارماا ی یارکامل درستک ظهور راما       

ز و درشت یح و سخن گفتن از هزاران مورد ربه شر یازیستودند! نیاو را م بودرا به خود گرفته 

و  یمعنو یهاگرداندن ارزشباز یآل است. ظهور او برادهیایک  ی افراد متاهل،همه یبرا راماست. ین

او  یگذارتاج یز برای! همه چرفتمیراه  برادرانشبا  یبود. با چه محبت یاخالق ینجات جهان از فاجعه

در  آیودهیات یه جمعک ی، در حالرفتمید به جنگل ید شد و بایتبع یتن لحظه وقیآماده بود اما در آخر

ت به سمت که هنگام حرک یبا همان شعف و بردبار راماند، ردکمی یون و زاریر شیناپذمهار یاندوه

تر بزرگ ییرون رفت! چه الگویب یاز شهر خارج شد و از قلمرو پادشاه ،داشت یگذارتاج یتخت برا

 از است؟یمورد ن هاستشیتشو یهمه یاش آرام و ورایاریه هوشک یشخصدادن[  ]نشان ین برایاز ا

را داشت. او با  یزندگ یحت کردنفدا  ه گذاشته شده بود ارزشک یرد قول و قرارکمیاو احساس        

 یند. پافشارکه پدرش داده بود حفظ کرا  یرد تا قولکز را تحمل یانگغم یهایتمام، سخت یبردبار

 است. یفرزند هر انسان یبرا یی، الهام و الگوداده بود پدرشکه  یاو در به انجام رساندن قول یهنصادقا
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تنها در  یقیهمسر حق ]او یمطابق گفته[را یرد، زک یشوهرش به جنگل پافشار یهم بر همراهسیتا       

اران نگذارده بود؛ ش از آن خود را در معرض آفتاب و بیماْند؛ او هرگز پیشوهرش زنده م یهمراه

 .ردکمی یز سپریانگش را در جنگل رعبیامل، روزهاکفه و با شعف یبنا به وظ ولی

دگاه ین دیاست"، ا محبت یشایستهوسته یبه تو پ ه بعدا  ک کسیش از یه با تو زاده شده، بک یسک"آن        

 تنها گذاشت. آیودهیارا در  الیاورموست و همسرش یپ راماه به برادرش ک یبود هنگام الکشمانا

تخت برگشت، چون ین به پایسنگ ینداشت؛ او با قلب راماجز اطاعت از خواست ای هچار بهاراتا       

 یمصنوع "جنگل" کیخودش  یبرا بهاراتارده بود. ک یرفتن تاج و تخت خودداریاز بازگشت و پذ راما

 ردکمیرا احساس یز ش گرفتیدر پمرتاض را  کی ی، او زندگید گفت بنا به جبر درونیبا -ردکخلق 

 .ندک یاش زندگیدیبرادر تبع مانندد یبا

ن و آسمان متفاوتند! پدر یزم ین؛ آنها به اندازهک، پسر، توجه راما، پدر، و داشاراتان یبه تفاوت ب       

و ا تا  ی؛ نهاکندرنج را تحمل  ی، آماده بود منتهاکردن او یو راض شاد یهمسرش، برا یخشنود یبرا

رد تا کد یرا به جنگل تبعزش یبه جنگل فرستاد! پسر، همسر عز یدیزش را به عنوان تبعیپسر عز یحت

ی انجام وظیفه متفاوت هایشیوهبه  1اش احترام بگذارد!یدر قلمرو امپراطور یفرد عام کی یهدیعق به

                                                 
 م-ی او هنگام مشاجره با همسرش. پس از آگاهی از اظهارنظر یک مرد رختشوی درباره رامابه جنگل توسط  سیتااشاره به داستان تبعید  1 
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 یاو بدن  ماده کم بود ن توهیغرقه در ا داشاراتاش. یندیبشان این دو نفر در برابر مردم تحت حکومت

 ست. آتما او هکبود  ین آگاهیمتأثر از ا راما است؛

انسان در  کیت شرح بدهم! یرا برا راما های ممتازویژگیو  هاخوبیستم یآه پادشاها! قادر ن       

 ید داشته باشد؟ براتوانمیت متعال یبر آن شخص اندیشهتر از بزرگ یتیفه و ماموریچه وظ یزندگ

وهمند کش هایداستانعبارت است از: گوش سپردن به  ازین مورد نیرد از سقوط، تنها تمرنجات ف

ن یچن سوکا"، روندمین یو از ب شوندمیگناهان شسته  ید، همهکنیمی یارکن یچن یوقتها. آواتار یزندگ

 گفت. 

 یگفت، "استاد! وقت. او برافروخته شدجان یاز فرط ه اشچهره؛ به شوق آمد شیتپاریکنجا یدر ا       

به من  یمین سرور عظیچن ،دارما یتجل، راما فریبندگیو ها یخوبارها، کو  یت شما از زندگیاکح

دست خواهم آورد! ه ب یترمید چه سرور عظیدهرا شرح  کریشنا یارهاک یه وقتکرتم ی، در حبخشدمی

 یهااللیاو،  یکودکخاطرات ، کریشنا یکودک یهاطنتیشت یاکره رنگ است. حیت یآب ییبایاو مظهر ز

ه ک ییه بتوانم در روزهاک کنممید باشد! دعا ین بایریاش چه اندازه شیاله یهایزباننیریاو و ش یاله

ور غوطه کریشنا ییبایشه و تعمق بر قدرت و عظمت، افسون و زیمانده، در اند یام باقیزندگ ازهنوز 

  .تولد و مرگ رها شوم" یگردونهله بتوانم از یه بدان وسک کنممیبمانم. دعا 

 

 

 

 

            

 34فصل 

 کریشنا الهیظهور 

زند؛ اما با یانگرتیب و حیعج یه گفتکهمان گونه  کریشنا یهااللی  قتا  یپادشاها، حقگفت، " سوکا       

، ین عاد. انسااندشدهآلوده ن یش دادن سرشت الهیل به نماین و پرمعنا هستند. آنها با میرین وجود، شیا

ن ییپا یو حت یها را معمولاللیاو  نی. بنابراشودمیواضح  یهازهیو انگ یزرق و برق خارججذب 
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ستند. اما خداوند هرگز خود را یار نکهمه آش یبرا ی، به آسانهااللی یدرون هدفمعنا و  .کندمیقضاوت 

و  یبد منجالبدن جهان از رون آوریب ی. ظهور او براسازدمیر نیهدف و پست درگیب یهافعالیتدر 

 یحق و اخالق و برا یهدوبار یبرقرا یسرسپردگانش، برا یازهاین کردنبرآورده  ی، برایناراست

 اش راگذشته یهایهر فرد در زندگ یلهیسب شده به وسک یهایکید نیها است؛ او باداو   یدوباره یایاح

ا خود را در دسترس یق بخشش هدایاز طرند؛ او ک یرا ارزان فیضشبه حساب آورد و مطابق با آن، 

اق و یزان اشتیه با زمان، شخص و مک اندرفتهل گکش یاش طوریاله یارهاکا یها اللی؛ دهدمیقرار 

ها را به اللین ید اتوانمی یسکن رو، چه ی. از امتناسب باشند شودمی فیضه سبب بارش کای هعاطف

 ند؟ کر یق بفهمد و درست تعبیطور دق

 یوسیله"، او تنها به اندشدهشناخته  خداوند ی، تنها براخداوندب یعج یهااللی ، "شودمیگفته        

. ظهورات کرداظهار  توانمینان یمطلب را با اطم کیگر. هرچند یس دکو نه  شودمیده یخودش فهم

ر ید را درگخوای هذر یحت یالت شخصیبرآورده ساختن تما یا برایار خداوند، به خاطر خودشان کآش

د وجود داشته توانمیجهان است! هرچند بدون آنها جهان ن یر و خوبیخ یز براینخواهند ساخت! همه چ

با آنها ندارد. در هر  یچ ارتباطیجهان ه ییه گوک کنندمیت و رفتار کباشد و زنده بماند، آنها چنان حر

ها ه جهانکآنها  ی. براکندامل را مشاهده ک ین عدم وابستگیادیان بنید جرتوانمیالم و رفتار آنها، فرد ک

ه کهمان گونه  بستاند؟ آنها قادرندا از آنها بازید به آنها بدهد توانمیشان دارند، جهان چه ف دستکرا 

 ل بدهند.کش دوست دارند به آن

ای هچنبره، اشخاص گرفتار در کنندمیار که خداوند را انک یمان، اشخاصیایها، اشخاص باحمق       

 مشابه یند را خودمحورانه و حتخداو یهااللین است کنها ممی، اگیرندمیاد نیز یچ چیه هک، آنها نادانی

، آنها را به عنوان یقیحق ولی سرسپردگاننند. یبب توهم، متاثر از یر عادیموجودات فناپذ رفتارهای

 کدر یسانک یوسیلهه د بتوانمی تاتشمرند. چگونه یم یگرام  یاله فیضت و ماندگار یبااهم یهانمونه

 ؟ 1هستند توآمه غرقه در کشود 

ار از هم یبس کریشنا، و اوساالک، امپراطور  راما یه رفتارهاک ید به خاطر داشته باشیادشاها! باپ       

، دو باالراماو  کریشنابودند،  یغلبه بر خوب یآستانهدر  ،یرحم  راستیدشمنان شرور و ب یمتفاوتند. وقت

ه از کشان رفتارهاید(، و با یاه و سفیس یبا موها یسر مانندد )یسف یگریاه و دیس یکیدر متولد شدند، برا

 ردند .کرت دچار یرون بود جهان را به بهت و حیانسان ب کدر

                                                 
 م-" یعنی "آن، خود  تو هستی". آسی توام تاتی سانسکریت مشهور "اشاره به گفته 1 
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ات او، راه کا خردمند، هستند. حریآموخته ، هرچند دانشیسکهر  کدر یورا ،کریشنا یهااللی       

 یبا هنرمند کی، گفتارش، آوازش، هر شیهاژستدنش، یدنش، لبخندش، خندرکرفتنش، صحبت 

 و افسونگرند.  زیبا، نظیرییب

طنت یو ش یقانونیند. اغلب اوقات به برسیدمیالعاده به نظر ار خارقیژه و بسیار ویآنها همه بس       

هت غرب بود! او از ج در، توجه او رفتمیه او در جهت شرق راه کمحض شباهت داشتند. همچنان 

ها و تی. او به محدوددادمیاتش خبر یها و نش از نقشهیها؛ برق چشمزدمیش حرف یهاق چشمیطر

و با هر دو  دادمیص نیرا تشخ یمید و قدیجد ین آشناهای. او فرق بدادمین یتیاهم یبشر یانضباط ها

آداب و رسوم  یم اقتضاهایا تسلی گذاشتمیاحترام ن یشاوندی. به نسبت خوردکمیجور برخورد  کی

 . شدمین

ن را یه زمک گردبادی مانند. ردکمی یبیب و غریطنت عجیشای ه، به گونرفتمیه کجا کهر        

، مشاجره، داد و یرات ناگهانییتغ یسر کی، ردکمیدار یه از آن دکای ه، در هر خانکندمیجاروب 

 ! گذاشتمیبر جا  کاد، و اشیفر

. هر شدمیخبر وارد ینبود؛ او بدون دعوت، بای هچ خانیاز او به ه یبه دعوت رسم یازین       

ه پنهان شده بود بر کل داشت از هر جا یه مکو هر آنچه را  آمدمیبه او تعلق داشت؛ او به درون ای هخان

 . خوردمیست خوامیه دلش کو تا آنجا  داشتمی
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هر با مصونیت ست توانمین یبنابرا بود یسکن دوست هر یترمکشاوند و محین خویزتریاو عز       

ر یرا مقادی، زبردمیاز خود یاز ن ترشیار بیاو به آن قانع نبود. او بس ولیبردارد. ای هاز هر خان یزیچ

ن بود به خاطر از کمم هاخانهبودند! صاحب  یادیز و آنها تعداد نسبتا   .دادمیرا به همراهانش  یفراوان

زها را ی؛ او آن چدادمین یتیاو اهم ولینند کوم کرده و دزد را محک یه و زاریشان گرموالدست دادن ا

ست توانمیس نکچ یاو شود؛ ه یست مانع بازتوانمیس نکچ یخودش بود! ه متعلق به که یید گویبخشیم

ه بر ک یهایرنج ،ندکد یتهداو را ا یرده کمخالفت  ردکمیجرأت  یسکند. اگر ک رفتارخالف حرف او 

  ر بود!یناپذوصف شدمیسرش توده 

 یهایرنج یبود. حتای هالعادفوق ینیرین رفتار او ماالمال از شیترکوچکد گفت. یقت را بایحق ولی       

ن یترکوچکس کچ ین هین بودند. بنابرایریش ردکمیجاد ینند اکهش یستند تنبخوامیه ک یسانک یه او براک

 یشتر با او بازینند، بکشتر مالقات یند او را بردکمیدر عوض آنها آرزو  نسبت به او نداشت. یخشم

ه کآور او هر چه خنده یارهاکها و ین بود با او باشند. شوخکه ممکنند، تا با او حرف بزنند و تا آنجا ک

 دند. یرنجیها هرگز از او نمیبود، قربان

 یها با چوبدستاو بود. گاوچران یارهاکها و حرف یهمه یهزیه انگکای هن بود: عشق نهفتیعلت ا       

د، فتاامیشان به او ند و نگاهشدمی کیبه او نزد یند تا او را بزنند اما وقتبردمیبه سمت او هجوم 

ند. هر آنچه او رفتمیارشان کشان به دنبال یهالببر  ییو با دعا شدمیز یلبرعشق شان از یهاقلب

 .رسیدمی، به نظر اللی، یاله یباز ردکمی

ل به گمراه یشتر متمایانه بود، بکریار زیند و بسیار خوشایو حالت سخن گفتنش! سخن گفتنش بس       

تا در آن  بردمیمادرش او را  ی؛ اما وقتگذاشتمیدوستانش شن در دهان  یهمه برابرردن بود! او در ک

! او عبارات آوردمیرون یارش زبانش را بکان اثبات یو برا ردکمیار کند، آن را انک سؤالباره از او 

محل  یدهک، دهشابندراپورایور! او هر روز به ردکمیراست را دروغ، و عبارات دروغ را راست 

 ین وجود وقتیبا ا ولی. نددیدمیدر راه هنگام رفت و برگشت او را  یاری. افراد بسرفتمی رادها یزندگ

ه "چرا هر ک ردکمی ییگوو دعوت به پاسخ دادمیخطاب قرار ن جمله او را مورد یمادرش با گفتن ا

 یه با او بازک یندار یان، دوستکن مینجا، در همیا ای؟ آکنیمی یرا ط یطوالن یهان مسافتیروز چن

ن ی، بشدمیاغتشاش  سببای هر هر خان" د!مبلد نیستر را یآن مسمن اصال "، دادمی؟" ، او پاسخ ینک

لذت  ین سرگرمیو از ا انداختمی، آنها را به جان هم ردکمیها دعوا به پا مادرشوهرها و عروس

 کیبه ندرت در  رفتمیه به خواب ک یخاست تا ساعتیمخواب بره از کطلوع  هنگام. از بردمی
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ت کدر حرای هبه خانای هطنت، بدون استراحت، از خانیش کوچک ین محمولهیماند. ایان، آرام مکم

 بود.

نند! اگر او کتحمل ای هلحظ یبرا یبت او را حتیستند غتوانمیها نیینها، روستایا یه رغم همهب       

ردن به کا نگاه یها دن از پنجرهیشک کردوش با سریارگران شک، دادمیخودش را نشان ن یروز

به  کریشناه ک یایعشق اله ییدنش بودند. افسون و دلربایانتظار دشان چشمیهاخانهوان  یدوردست از ا

ننده کار دلگرمیبساو  یهایشوخن گونه بود. یه مردم نسبت به او داشتند اک یو عشق ردکمی یآنها ارزان

 بخش و پرمعنا بودند.ار الهامی؛ آنها بسبودند

 

پوشش  یکریرا هر قدر هم با زای هسیرنگ و دسیبود. او هر ن یپلماسیله و دی، استاد حیآب کودک       

به عنوان مادر به نزد او رفت تا از  پوتانادیو  ی. وقتدادمیص یو تشخ شدمیود متوجه داده شده ب

د و یکرا م دیو یب خورده است؛ او زندگیفر یه با آن استراتژکرد کر بدهد، او وانمود یاش به او شنهیس

 یهافرمآنها  از ین بردن او به سراغش آمدند، برخیاز ب یبرا یاریبس هایدیون انداخت. یاو را بر زم

و آنها  ردکمیشف کت آنها را یند؛ اما او هوگرفتمیروستا را به خود  یهاردوشیها و شگاوچران یآشنا
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ها و ن گوسالهیرا به خود گرفت و بای هفرم گوسال ی از این دیوهاکی. ساختمیار مرگ ید یرا راه

د! اما یشکیشتن او را مک یبرا یار فرصتو انتظ رفتمیراه  ردکمیاز آنها مراقبت  کریشناه ک ییگاوها

دور چرخاند و  کیرد، کن بلند یافت؛ دم او را گرفت، او را از زمیله را دری، حیاله یهسه سال کودک

 .در دم جان داد اوو د یوبکن یبر زم

ون یلیم کیتش را به یاو الوه ولیتناسب بود. یانه بکودکامال با آن فرم ک ین قدرت و مهارتیچن       

. چه دادمیاد یز ی. او به همه، چسازدو متقاعد  نمایدرا منقلب  هاانسانش گذاشت تا یروش به نما

رخواهان خودش. آنها را به یها و خشیو خو ا قومی، ارکتبه اشخاصا یها، زرگترها بودند، چه زنب

، از قدرت مساکااو،  یی. داانداختمیاز آنها را به مخمصه  ی. بعضردکمیه یخوب توص یهاراه

ن ییش گرفت، از تخت به پایموها یهاو را از طر کریشنا پهلوانانه سرمست بود. یو گستاخ یشاهنشاه

ن، ییمحل عبور و مرور همه، تا پا یهجاد یه ُمرد و جسدش را در طکاو را زد  ید، با مشت به حدیشک

ای هزیدر هر رفتار او، آم ،ماتورات شهر یجمع یهمهشاند! کن یزم ی، بر رویامونابه سمت ساحل 

 ند. دیدمی یو سادگ ییبای، زی، اغواگریی، افسون و دلرباینیری، ش ینندگکجی، گیآور از شگفتبهت

ان داد؛ او در آن یپا اتاسوراکساو  ترناوارتا، پوتانا یهایطفل بود، به زندگ کیه هنوز ک یهنگام       

 کیرد او را به ک یمادرش سع ی! وقتگشتمیره کنبال به دای هه در هر خانکبود  یکوچکزمان، دزد 

ه با کالجثه را میو با آن، دو درخت عظ دانشکن یزم یخود بر روببندد، او آن را پشت سر  یچوب کرید

را  یامونا رود یهاه آبکرا  ایکالی یوار افعوانهیو خشم د یپسندند. او خودکرده بودند از جا کهم رشد 

 یرد طنابک یمادرش سع یها و گله فاجعه به بار آورده بود فرو نشاند. وقتانسان یرده و براکزهرآلود 

 شدمیه در آن معلوم ک یرد، فرمکار کاو آش یاش را برایهانیکده و او را ببندد، او فرم یچیمرش پکدور 

ان ریاو ح تیالوه قابل توجه یهتجرباز  گوکوال نش و مردمیاز او نبود. والد یهان جز بخشیک یه تمامک

 را به آنها نشان داد!  کوچک یهاز جهانیم و نیعظ یهااش، او جهانازهیان خمیبودند. از م

ز گاوچرانش نشان داد. او یعز ی( به رفقاونتاکیوادر آن نبود ) یچ اندوه و فقدانیه هکاو بهشتش را        

 گووارداناوه کرعوض به عبادت ند و دکرا متوقف  ایندراه آداب معمول پرستش کرد کق یرا تشو ناندا

نش را بر یسهمگ یهاه گرفته شدن زخم خورده بود باراندیه از نادک، ایندراباران،  یخدا یبپردازد. وقت

ده  یاهال یهمهش نگاه داشت و از کوچکرا بر سر انگشت  گووارداناوه ک کریشناد، یسر روستا بار

 رند!یر آن پناه بگیرد زکدعوت 
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ن فلوتش به اوج شور و یآهنگ یز و نوایآمطنتیش یهایو دختران گاوچران را با شوخاو پسران        

 حماقت است. یه، نشانیپست و حس ین امر با عنوان عملی. به حساب آوردن ابردمیجذبه 

 

متجسم در  یکریشنا کیه هر دختر ک ید، در حالیرقصیدر نور مهتاب با دخترها م کریشنا یوقت       

 کیات و یدر اخالق انگاریسهلر به عنوان کفوتهکن مسئله توسط اشخاص یداشت، ا نار خودک

 یدادهاین رویا ی. وقتاست ه و اساسیپابی  ابدا   ین برداشتی. چنشودمیر یانه تعبیعام یگذرانوقت

را  ن تجربهیا توانمیب چگونه ین ترتیا شش سال داشت؛ به ایتنها پنج  کریشنا، نددادمیوار رخ معجزه

داد به آن نام ین رویه اک، دایرکراساندارد.  یژگیا ویچ خصلت یرد؟ خداوند هکوم کمح یبه عنوان هرزگ

 ییدادن الگوبخشیدن شایستگی فیض به دختران گاوچران )گوپی(، و  یبراای هلی، جز وسشودمیخوانده 

ه آنها با کرا  یفیض. خداوند چیز دیگری نیست، تسلیم نفس ،یسرسپردگ یهویمو  یاز سرسپردگ

 ت بود. که بود، بریهد کی. آن ردکمی یبه آنها ارزانشان به دست آورده بودند کین رهایکا

نسبت  توانمیرا به او  یو دزد یشود، هرزگتصور انسان  صرفا   یبشرفوق یاله یجلوهآن  یوقت       

او انجام داد به انجام که از آنچه را  ایهذر ید حتتوانمیدام انسان ک که دینکتوجه  ولی به این امرداد؛ 

، باناسورا، یسهک، اکدنو، پراالمبا مانند یصفتوالیبرساند؟ او جهان را از آزار موجودات شرور ه

، سامبارا، راکدانتاوا، جاراساندا، دایویدوو، اکپوندرا، اکنارا، کامسا، دایاپیوواالک، اکیموشت، شتایآر

ن یه اکگفت  توانمیا ینجات داد. آ ینینچنیپهلوانان قدرتمند  ا یاریو بس ایاکیاک، ایماتس، وروک، امبهوجاک

 است؟ یانسان عاد کیهمه، در توان 
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به هنگام خشم، او تنها عشق  یز است. حتیانگشگفت یهمعجز کی یهر عمل ،همتایب آواتارن یدر ا

گفتگو  و تماس، دیدارق یطرد. از یجوشیم یاش بدون مانع. در عشق، عاطفهردکمیسرشارش را ابراز 

 یند جاودانگآوردمیاد یه نامش را به کاورد. او به آنها یرا به دست ب یست رستگارتوانمیاو، انسان  با

، هر رفتمین سو و آن سو یو با آنها به ا ردکمی یشان زندگدر میانه او ک ییها. گاوچرانردکمیعطا 

 دند.یچشیند، شراب وجد و سرور مآوردمیر ا آنها را به خاطیزمان شاهد اعمالش بودند 

 یهارانهک، گوکوال، برینداوان، ماتورا یت داستان خداوند در دورنمایروا صرفا   باگاواتاپادشاها!        

 یتمام یهاداستان یهرندیدربرگ باگاواتاست. یگران نی، و ددواکی-واسودوا، یاشودا-ناندا، یامونا

 ونتاکیواا ی اکگولو، از کریشنا، الگوپاخود  یهایظهورات، تجل یهمهست. ا خداوند ای باگاوانظهورات 

. شودمید و در او محو یابمیه از او ظهور کست ین واسودواجز داستان  یزی، چکیهستند. داستان هر 

        موجودات زنده است. ین همهیظهورات و همچن یهمه یه، عامل نگهدارندیقدرت اله

اندازه، یب ییتر است! دلربانندهک، از همه مجذوبینیری! آن تجسم شکریشناتولد  سپس، راز       

بود؛  سرور یینهگنجنها بود! آن فرم، یا یتبلور تمام کریشنافرم  ،ریناپذاسیمانند، عشق قیب ینیریش

لماتش کدن یست؛ شنیافکدن او ید تنها! یایفوق بشر زیبایی! چه یتی، چه معصومآهبود؛  یانوس خوبیاق

، یآداب مذهب ید! تمامیانسان به مقصود خود خواهد رس یست؛ زندگیافکردن او کلمس  تنهاست؛ یافک

ن یدن، این دین است، ایمقدس، تنها مقصودشان هم متونر شده در کفات ذیتشر یها، تمامیقربان یتمام

دن یحاصل از د یهه با بهرسی، در مقاآیدمیبه دست  یه از آداب مذهبکای هدیردن. فاکن لمس یدن، ایشن

 ینیریآه! چه ش ستند.ین یزیچ چ است. نه. آنها ابدا  یاو ه یصداردن و گوش دادن به کو لمس 

خت؛ یشوق ر کم فراوان اشیکاو، ح تیجذابو  ییدلربااد آوردن ی! با تعمق بر آن فرم، با به یااندازهیب

و  خوداش را از یاریهش یهمهد و رکتش را متوقف یاکه حکبود  یاو چنان مملو از شعف درون

 شنوندگانش از دست داد.

زده رتیم حیکح (سامادی) سرور معنوی نادر یهدن صحنیرامون او و خود پادشاه، از دیپ زاهدان       

ن یند، از اه بودمجسمه نشست مانندننده بر همگان داشت. آنها کورسحم یریثأت اشچهره ییبودند؛ روشنا

 بودند.  غرقخود  یرت و شادیو در ح بیم داشتندنند کمزاحمت اد ایجم یکح یه براک

 و ها(گوپا) دارگله پسران اقبال بودنداد زد! "چه خوشیچشمانش را گشود و فر سوکا یپس از مدت       

ند ردکمیه تجربه ک یشان از شعف الهیهاند. بدنردکمی یه آن زمان زندگک ها(گوپیی )دختران گاوبان
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ند، با او ردکمی یند، با او بازرفتمین سو و آن سو یهمراه با او به ا یافته باشد وقتی یرخششد چه دیبا

به بخت و اقبالشان  ایزدانم بودند! یمتعال با او سه یندند و در آن شادخوامیند، با او آواز زدمیحرف 

سواد، آن یب ین گروه سادهستند به چنگ آورند. آتوانمیه آنها نکبود  فرصتین یرا ایند زخوردمیغبطه 

شان به دست آوردند. گذشته یهایزندگ یاریثواب به دست آمده از بس ینتیجهرا در  ییاستثنا کیاقبال ن

به  یسوادیب یهنبودند. نه. در نگاه اول، آنها گروه ساد یمردان و زنان عاد ها صرفا  گوپیها و گوپاآن 

 یهه تنها  عدک ده بودیبه ظهور رس یمیگنج معرفت عظ نهاآ. اما در درون نیند، فقط همرسیدمینظر 

ردن خداوند را کگرنه چگونه آنها توانستند سرور لمس ادند. یفهمیند و آن را مگذاشتمیبه آن ارج  یکاند

گفت  توانمیاورند! یبه آن برسند به دست ب سادگیستند چنان به توانمین 1ابهامایساتو  ینیمیکرو یه حتک

ه در کبود  یکین کارهایآنها محصول  کیه بودند. اقبال نکتر از آن دو ملاقبالها خوشگوپیها و گوپا

 "ده بود!یتوسط آنها به انجام رس یقبل یه سه زندگک، بلیزندگ کینه  یط

 کریشناتجسم  ینیریبود و ش (یسامادمعنوی ) یحالت جذبهم دوباره بسته شدند. او در یکچشمان ح       

م بزرگ را یکه حک یدن امواج  شعفیاز د شیتپاریکد. یشدرخمیبر لبانش  ییبایلبخند زد؛ یچشیرا م

زده بود. او هم با رتیج و حیگ ،گرفتمیدر بر  کریشنا یاله رفتارهایذهنش بر  به محض قرار یافتن

 ز خداوند بود.یانگسرور رفتارهایو  رویدادهادن آن یتمام، آرزومند شن یصبریب

را رامونش یط پیمح نسبت بههوشیاری  یهمههم  شیتپاریکگشت، ازه بیبه حال اول وکاس یوقت       

امر ن یاع اصال رخ داده باشند! یوقا یند برخکست باور توانمیه نکزده بود شگفتداد؛ او چنان  کفاز 

. بردبه سر می یریناپذرنج تحمل درخودش  یثباتیب یاندیشهاز او و  آور بوددردبرای او بسیار 

ن ی. در اش آرام گرفتح او ذهنیح و تشریدن توضیرد و پس از شنکم مطرح یکرا نزد ح لکن مشیبنابرا

شد؛  یجد یهادیدچار ترد)دختران گاوبان( ها گوپی یسرسپردگی درباره مورد کیدر پادشاه ، رابطه

بخش بود. امیالت یندرما یمان خودش در جستجویق فهم و ایو از طر ردکمیاو در درون با خود استدالل 

انه کودکار یآنها را بس امکان داشته کم یکدن آنها را از حیو او شهامت پرس ندشدمین محودها یترد ولی

 ار بودکم آشیکن در چشم حیا. ردکمی یپوشرا پردهخود و رنج  بردمین رنج یند هم نداشت. بنابراک یتلق

 شرایطن ی. در ادهدمیآزارت  یرعقالنیغای هندیشه اکداست ید، "پیاز شاه پرس ین او با لبخندیو بنابرا

به  یا اگر تشنگی هدبه وجود آم برایت یدیست. اگر تردیشده سودمند نوبک، تحمل احساسات سریبحران

                                                 
  1 روکیمینی و ساتیابهاما همسران خداوند کریشنا. -م 
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را فرو  یرد، تشنگکد را رفع خواهم ین؛ من تردکدن آن درنگ نیدر پرس دهدمیآزارت  یزیدانستن چ

د ین گونه به شاه شهامت بخشیم ایکح یوقت ."ردکن خواهم یهن را تضمت ذیو رضا یخواهم نشاند و شاد

ه مرا ک یدیمرا از ترد درماننش و توان ید. شما بدانیمینده را یپادشاه گفت، "استاد! شما گذشته، حال و آ

 را برطرف مدید و تردید؛ حرفم را بشنویسوءتفاهم نشودچار من ی درباره لطفا   پسد. یبه ستوه آورده دار

د به قلبم یش از ورود آن تردیه پکرا  ید. آرامش ذهنیدهبباره دارم نجات  اینه در ک ید؛ مرا از رنجینک

از  ،های گوناگونتیم افتاد و ادامه داد، "استاد! من در روایکح یپادشاه به پاها .د"یداشتم برگردان

. امشنیده یادیز یزهایچ اوانبریندها( گوپی) انببا دختران گاو کریشناها و از رقص یها و شوخیباز

به  رویدادهایین یرسند. اگر چنیبه نظر م عادی یرایموجودات م یحس یهایگذرانوقتمانند  این کارها

ا جهان آنها را یرد؟ آکر یتعب یاله رویدادهایآنها را به عنوان  توانمیرخ داده باشند چگونه  راستی

 یههرز ین بازیه چنک، یامونا رود یهارانهکبر  ،برینداواندر  دادهاین روی؟ اکندمیح نیتقب

 شودمیمتاسفم. گفته از این بابت ، کنندمیدار هکرا ل کریشنا یآنجا انجام شد، سرشت اله یزیانگشهوت

ن یهستند. ا هاخصلتا یها گونا یه وراک دورنآمی چنگبه  یسانکتنها را  شاکموا ی یینها یه آزادک

 یبودند مبتال بودند. وقت یو ماد یحس اغلبه کبه وجود آمده از آنها  یزوهاو آر هاخصلتها، به گوپی

مسخره به  یقت حتیتعجب است؛ در حق یهیبرسند ما رستگاریها هم توانستند به گوپیه ک شودمیگفته 

را به عنوان ش آنها ریه پذکدارند  اینهفته یمعنا یاخالقریغ کارهاین یچند اگر ا! هررسدمینظر 

 د."ینکروشن  ذهن مرا در آن باره ، لطفا  دنمایمیه یارزشمند توج ییارهاک

ه دچار کن کد. او گفت، "پادشاها! تصور نیاز ته دل خند سوکا ،شیتپاریک با شنیدن تقاضای       

ن یچن ،خود خداوند است کریشنااند ردهک که درک یسانکرا یبدتر است! ز یلین خی، اایشدهد یترد

 یبه زود کالیاست؛ عصر  دواپاراعصر  یانیپا یرهن دوره، دوید! ادهنمین راه نبه ذه ییدهایترد

ن یتو را واداشته چن وه به تو وارد شده کو شرارت است  ی، روح عصر بدکالین روح ی. اشودمیآغاز 

پروردگار  یشخص اعال کریشناه ک یداشت تزلزلبیمان ی. اگرنه تو ایدر ذهنت جا بدهرا  ییهاندیشها

ه نام او را به خاطر کای هشد. لحظدرخمی یاله یاو در قلبت با نور یدر زندگ یدادیست. هر روا

دها ین تردین ای. بنابراشوندمیت در او محو یهااندیشهو  گیردمیتو را در بر  ی، شعف و شادیآوریم

کن ب توجه ین ترتی. به همیکنمی آلودهآنها  بهند! تو وجودت را یایبه وجود بند توانمینتو  مانند فردیدر 

به  امیالا ی هاخصلتاز  ناشی یهافعالیت یبرا ییه در قلب من جاک دانیمیهستم.  یآدم جوره من چه ک

 کریشنا یاله یمثل من، با تعمق بر باز یه چطور آدمکن کست. فقط توجه ین هاخصلتوجود آمده از آن 
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ه کها را گوپی  اقبالیخوش ه چطور منکن ک! توجه دشومیخود یاز خود ب یشاد یها، با منتهاگوپی  با

 باشند؟ یمعمول یحس یند بازتوانمیا آنها ی. آکنممیش یآن مصاحبت ارزشمند را به دست آوردند ستا

 

و نشاط  یحس ین. شادکر کف یمکاند؟ یالهی جذبهو  یمست ک  ل و پایاص یه آنها سرزندگکن یا ای       

، شوندمیموده یپحواس  یسان به نظر برسند. اما وقتکیبه چشمان ناآزموده  یدر نمود خارجشاید  یاله

 -شودسلب می یاز بدن به تمام یآگاه یگردند، وقت یادغام م یشه و آگاهیاند کیر فرد و جهان د یوقت

 حماقت محض است. ،ف  آنین توصی، در بهتریو حس ین اعمال با عنوان مادیر ایتعب

از درد را  ییجراح، رها کیخطر است؛ چاقو در دستان  عامل همه یقاتل برا کیچاقو در دستان        

ب، ین ترتی. به همداردمیه را نگ ییه چاقوکوجود دارد  ی، هرچند در هر دو مورد دستکندمی یارزان

 ،آتما آنها بر آگاهیه ک یسانک رفتاروم است؛ کمح باشد تمرکز یافتهآنها بر بدن  آگاهیه ک یسانک رفتار

 است. ستایشار سودمند و درخور یبس باشد،ز ک، متمریقت درونیحق

ن روند  دادن و گرفتن را یه مشتاقانه اک یزانیر. به میمن قدرت بگ به من سرسپرده باش و از       

ها، یدلواپس یبود. همه یزان موفق و خوشبخت خواهی، به همان متقویت کنی و سرعت ببخشی

افت ی، آرامش و قدرت ذهن دریت را به من بسپار و در مقابل از من شادیاها، دردها و آرزوهیدشوار

افت ین، دوستان و درونداشایار، خوکو اشخاص درست یندگان الهین ظهور، تنها جوین. در زمان اک

 نندگان  لطف  من هستند."ک
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 35فصل 

 هاگوپیها و گوپا، الگوپا

را  کریشنا یفرادنیو یهالعادفوق افسوند توانمی یسک! چه شیتپاریکماهاراجا! ادامه داد، " سوکا       

لمات کد آن را با توانمی یسکبود شرح بدهد؟ چگونه  ینیریتجسم ش به راستیاش یداشتنه فرم دوستک

 یورا ییآنها به قلمرو ولینم؛ کت بازگو یرا برا کریشنا یهاداستان یهخوامیند؟ تو از من کان یب

هر ظهور،  زمانو در  پذیردمیتولد  یدسترس فرهنگ لغات بشر تعلق دارند. خداوند هر از گاه

همتا را به یب یتی، او جذابکریشنان ظهور یدر ا ولید؛ گذارمیش یرا به نما یفرادنیومعجزات  یاریبس

ان یدگون را نمایمروار یهااز دندان یفیو رد دبزن یه او تنها لبخندک کافی بودش گذاشت. یمامعرض ن

ه کآنها  یشان بود، و حتیهادلبر  یسرسپردگ ُمهره کشان بود، آنها یهادله بهار عشق در کآنها  ؛کند

جوشش امواج  رده بودند،کشان غلبه یدرون یهاالعملسکو بر عرا در دست داشتند شان حواس مهار

ه او ک کافی بودز! یمهرآم یشیند، جوشش ستاردکمیاحساس  آوردمیه در وجودشان سر بر کجان را یه

ند، چنان در دادمیف کاز بدن را از  یآگاه یهمهآنها  ؛دکنآنها را لمس  یفش به آرامیتنها با دست لط

 یاو عادت داشت شوخ یاز گاهند! هر ردکمی یه پس از آن همنوا با او زندگکند شدمیسرور غرق 

به ندرت ا یه در تمام دنکند ردکمیشنوندگان احساس  د. در آن هنگامیز بگویطنزآم هایداستانند، ک

 ند.ه باشداشت امتیازی آنها برو  دباشنتر ه از آنها خوش اقبالک افرادی بودند

تنها  ولی شان باشندروزانه یهاکارن بود سرگرم ک، مموراجاها، مردان و زنان گوپی ها وگوپا       

به  یسنگ یهااو، مانند مجسمه دلفریبیاز  ؛ندببینرا  کریشنا ی که مشغول انجام کار بودندبود هنگام یافک

ه او را مظهر عشق و ک کریشناشان را به یهاشان را، نَفَسیهاذهن وراجاند. زنان شدمیوب کخین میزم

د توانمیداشته باشد، ن ییباال یدستاوردها، هر چند یعال م چیرده بودند. هکم یشناختند تسلیعاطفه م

از  زباند خاموش باشد؛ یقت زبان بایابد. در حقیآنها ب یو تجربهآنها سرشت  شرح یمناسب برا یزبان

 ان ناتوان است.یب

شناخت. ینم یحد و مرز ندبود یه سرشار از احساسات متعالکها گوپی تسلیم و یسرسپردگ       

عمرم را تباه ان یسال یهمهافسوس! من " ،اد زدیدن آنها فریبا د اودهاوای هر حد و اندازد یشخص
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 امدهگذران ی ماهروکریشنان یدلنش و بخشدر حضور روح دراز را چنینی ؟ زماناینطور نیست، امکرده

 بخش ی. هنوز حتامکردهدا نیدست پ عظمتش به واو ام و به عشق بوده کنزدیبه او  حقیقتا  این اندازهو 

. نکرده است ینورانروشن و را قلبم خداوند دارند  یها براگوپین یه اک یو عشق یاز سرسپردگ یکوچک

متولد شود!  به فرم این مردان گاوچران یا زنان خدمتکارد یبا کسی تولد بپذیردقرار است اگر  به راستی

ی از این کیتولد به صورت  اقبالند؟ اگر ک یمفهوم زندگیمعنا و بید و بیایا بیبه دن یگرید شکلبه چرا 

 کچیا پی برینداواندر  یده از گلیق سبز پوشیآالچ بهتر استنداشته باشم، را  مردان و زنان گاوبان

ی هغیت فرمستم، حداقل به یخوب ن یافک یبه اندازه نیز سب آن اقبالک یا اگر برایدر آنجا باشم  یاسمنی

 گونه نیا اودهاوا  ."نمکرشد  آیندمیفراوان به آنجا  کریشناها و گوپیا، هگوپاه ک ییزارهابر چمن یعلف

در  .بود یقلبش ماالمال از آرزومند .خوردمیافسوس  ارادتمندانه حزن و اندوهی. او با ردکمی یزار

 نجات او شد. سببه کبود  اندوهقت، همان یحق

 

انگر آن یتنها نماه بود شهوانیها پست و گوپیو  اکریشنن یب یه رابطهکن مطلب یان ایب از این رو       

توجه  یستهیشا ین اظهاراتیده شده است. چنیشکنادرست  یریگجهیار ساده به نتیبس ،ه شخصکاست 

 ."را بفهمد کریشنا یهاید بازتوانمیدارد ن کپا یدله ک یسکس جز آن کچ ی! هپادشاها .ستندین

د، "استاد! یم پرسیکبر لبانش از ح یار شادمان بود. او با لبخندیسن مطلب بیدن ایاز شن شیتپاریک       

او را بر آن داشت حضور  بود که چه عاملیشد؟ چرا او به آنجا رفت؟  برینداوان یچه موقع راه اودهاوا

 د."یم شرح بدهیرا برا رویدادن یا ؟ لطفا  ند و برودک کرا تر کریشنا

 یهرگز حت اودهاوارد، "پادشاها! کح دادن یشروع به توض ه او خواسته بودکهمان طور  سوکا       

ند. اما خود ک کاو را تر حضور ستتوانمیجدا شود. او هرگز ن کریشنااز  ستتوانمینای هلحظ یبرا

نداشت. ای هن او چاریان بگذارد؛ بنابرایها در مگوپیام او را با یفرستاد تا پ برینداواناو را به  کریشنا
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تش به او فرصت یانجام مامور یروز برا کیتنها  کریشنا ولی. دبور یناپذاجتناب ییدا؛ جرفتمید یبا

، ییروز جدا کین موضوع، آن یرغم ایماند. علنروز آنجا  کیش از یب اودهاواه کرد کداد؛ او سفارش 

 ."رسیدمیعمر به نظر  کی اودهاوا یبرا شدمی برینداوانه او عازم ک یهنگام

ند و او شدمی یها به سرعت سپره ساعتکمتاسف بود  اودهاوا، برینداواندن به یرسچند، با هر       

جدا شوم! چه  افرادن یاز ا یزود به ایند یه باکافسوس ". ردکمی کان را ترکآن م ین زودید به ایبا

" امکردهسب نک یکی! متاسفانه من آن اندازه نشدمی یعمرم همراه با آنها سپر یاندازه شاد بودم اگر تمام

 . آزردندیمرا  اودهاواه کبودند  یندیار ناخوشاکنها افیا، 

د یه باک یهنگام اودهاواست؟ ینتفاوتی  ی اوسرسپردهن خداوند و یب ه واقعا  ک یردکتوجه  ماهاراجا       

رنج بیشتری احساس  ردکمی کرا تر کریشناه حضور خود کنسبت به زمانی  رفتمیها گوپیاز نزد 

سرسپرده و ، الگوپاو  گوپین یقت بیسان بود. در حقکیان کاو در هر دو م یسرور و شاد !کردمی

ه او در آن نصب شده بود. کبدل گشته بود  ییهامهرابها به گوپی یهاقلبست. ینای فاصله خداوند،

ا در قادر بود رنج آنها ر اودهاوا. شدمیبرطرف  کریشنا یشراب بهشتاز دن یشان با نوشیدرون تشنگی

ی درباره یدن خبریشن یشان را برااقیزشان را به او، اشتیآممحبت ی، خلوص  وابستگکریشنااز  ییجدا

ها و گوپا. ندک کدرام او یاز پ یرویدن و پیشن یشان را براتیاو، و جد یشان را برایاو، دلواپس

 یهایف بازوص، از شناکری یهاداستانشان از ند توجهدادمیاجازه نای هلحظ یها هرگز برایپگو

 یرومندیر نیچنان تاث کریشناحالوت شیرینی و او منحرف شود.  یارهاکرفتارها و  تیو از روا کریشنا

با چشمان  اودهاوا! رسیدمیجاندار به نظر  ،جانیجان و بیب ،ه جاندارکنده بود کاف وراجا روستای بر

 هاگوپین یند. او همچنشدمی ذوبشوق  یهاکاشه در کد یدمیرا  گوواردانا کوه  یهاسنگخود، تخته

ن ی. اندشدمی کدر جا خش یسنگ یهامجسمه مانند شدمیپر  یشعف اله ازشان یهاقلب یه وقتکد یرا د

 .ندبود گرو روشنآور او شگفت یبرا هاهتجرب

بود  یشعفچنان دستخوش  دادمیها را شرح گوپی یسرسپردگ یهامشخصهن یا سوکام یکح یوقت       

و چنان به  دادمیف کز را از یاز همه چ یو او آگاه نددیکچیفرو م گانشاز مژ کاش یهاه قطرهک

ند و او را دادمیه به سخنان او گوش ک ایفرزانهه مردان مقدس و ک شدمی سامادی حالت ّرات واردک

 سوکاه ک کریشنا  هگونفرم ما تجسم یبرا یریناپذاجتناب یند از وجد و سرور و آرزومندردکمیتماشا 

 ز شدند.یبود لبر عمیقی دچار ساختهجان ین هیچنبه را 
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! اودهاوان یاقبال بود اوشرا گشود. او گفت، "ماهاراجا! چه خ هایشچشم سوکا هنگامن یدر ا       

کوه ه ند، او را بدادمیبودند به او نشان  همبازی شده کریشناه آنجا با کرا  ییهاانکه مکها همچنان گوپی

ست بر توانمیرا او یشتر شد. زیب یاش حتید، شگفتیان را دکآن م اودهاوا یهم بردند. وقت گوواردانا

ها ه آنها مدتک یها را به همان وضوحگوپیها و گوپا، کریشنا ین سخت، رد پاهایها و زمصخره یرو

از  ییها اندوه جداگوپیشدند،  کینزد گوواردانا کوه به ی. وقتندیش در آن منطقه قدم برداشته بودند ببیپ

ردند. آنها تنها از او آگاه ک گریستن شروع بهکنان  هقهقه کافتند یرا چنان سخت و آزاردهنده  کریشنا

ه کرا  ی، درختان "کریشنا " اد زدندیصدا فرکیهمه با هم  یاو غرق بودند. وقتی اندیشهبودند؛ تنها در 

دادند و از میان کن سو و آن سو تیشان را به ایت. آنها بازوهابخش فرا گرفروح یآن اطراف بودند ترس

ها و گوپانه تنها بر  کریشنااز  ییه چگونه جداکد یبا چشمان خود د اودهاواند. ردکمی هیمو یناراحت

ماهاراجا! رده بود. کها و درختانش اثر گذاشته و آنها را رنجور بر تپه یه حتک، بلبرینداوان یهاگوپی

و  خاضعن یهمچنو رت بود یاز ح لبریزاو باورند.  یه وراکد ید ییهاصحنه اودهاوام؟ یگوگر چه بید

 بود." شدهفروتن 

 یرادی؟ اگر اچگونه رخ دادامر ن یاشتر بداند گفت، "استاد! یبود بشده مشتاق که نجا شاه یدر ا       

پاسخ داد،  سوکارد کخواست ن دریاو چن ید." وقتینکدر آن باره هم مرا روشن  کنمخواهش میندارد 

س کچ ی، به هیگریز دیچ چین آنها به هیشده بود؛ بنابرا یکی کریشنا یها با آگاهگوپی ی! آگاهراجا"

ند؛ به آن دیدمی کریشناند، به صورت دیدمیه آنها ک ی، هر درختیند. هر سنگردکمیتوجه ن یگرید

از  ییرنج جدا داشتمیها و درختان را وا گسن امرن ی. اکریشنا، کریشناند زدمیختند و صدا یآویم

ها برگ که از نوک یبه طور ،آن اندوه ذوب شوند ینند و آنها هم در گرماکرا احساس  کریشنا

ند. شدمینرم  غلتیداز چشم آنها فرو میه ک یکاشهای قطره ازها نگد. سیکچیمفرو  کاش یهاقطره

ز یهمه چ"ه شعار، کب به او ثابت شد ین ترتیبوده باشد! به ا دیب بایه عجها چه اندازن منظرهیا تجسم کن

ه کنشان دادند  اودهاوابه  برینداوان هایها و درختقت داشت. سنگیحق "( ساروام ساجیوام) زنده است

 باشد. یته یو زندگ یه از آگاهکجود ندارد و یزیچ

اندوه از  یگریهو  ردکمیذوب ه سنگ را ک یاسرسپردگیها، گوپی بزرگی که از درک ییآنها       

 آنها با انجامنند؛ کم صادر کو ح بنشینندبه قضاوت که ندارند را حق این ناتوانند،  آوردمیدرختان بر

 هرگز ندک یهااست. ذهن ندترک هاسنگها و تختهه هوش آنها از صخرهک نددهیم نشانتنها کاری ن یچن
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و  ییبایه جهان را با زکاست،  یهانیک یه فرمانرواکرا  ی ماهگونکریشنا یهاستند عظمتیقادر ن

افتن یاست قادر به در ینترکو پا ینترصافه ک یتنها هوش نند.ک کدر سازدمی فتهیجذوب و شقدرتش م

 آن است.

گر یو د هابرهمنه کشد. همان گونه  یعیده بدیمتوجه پد برینداوانآن روز عصر در  اودهاوا       

ها با گوپیند، کنیمادای احترام به آتش  یفات رسمیهنگام غروب آفتاب با تشر جویای معنویتاشخاص  

ه، یهمسا یهاخانهن از یگل یهاا ظرفیها مشتعل در صدف یآتش یهم سوختین یهاآوردن ذغال

ه چراغ و اجاق را کای هن خانیه اولکدریافت  اودهاوا ولی ند. ردکمیشان را روشن یهاخانه یهااجاق

ه به کد یرده بود؛ او دک یآنجا بزرگ شده و باز کریشناه کای هبود، خان ناندا یخانه ردکیمروشن 

به  در دست ییهابا چراغ یگریپس از د یکیها گوپید، یرون تابیبه ب ناندا یهخانه نور از کمحض آن 

بدین ترتیب ه کرا  ییهانند. آنها چراغکان روشن کاز آن م یکمن و مباریند تا آنها را با رفتآنجا 

در حال عبور  هایغصحن روستا نشست و چرا یهبر پل اودهاواند. بردمیخود  یهاخانهند به افروختمی

 .ردکتماشا  را

را  یار درازیزمان بس کریشنا یهخانن چراغش در افروخت یبراها گوپی ی ازکین هنگام یدر ا       

 راشان یهاردن چراغکروشن  فرصتند؛ آنها شدمیطاقت یو بودند به پشت سر اک یگرانیرد؛ دک یسپر

د با کوشیو  "!یبتیه، چه مصآ"اد زد، یدن او فریرون آمد و با دیبود بون خانه ه درک یاشودانداشتند. 

مت از یه اطرافش بودند او را به مالکاو چشم نگشود. آنها  ولی ندکدار یبه پشتش او را ب زدن هضرب

سوخته و ذغال  یند. انگشتانش به سختکاستراحت  یاشتند تا بتواند قدرن گذیردند و بر زمکچراغ دور 

چراغ  یرا در شعله کریشناه کجو معلوم شد و، او به هوش آمد. پس از پرسفراوانشده بودند. با تالش 

 ؛ او ابدا  آگاه نبود سوختندیه انگشتانش در شعله بودند و مک از این ،بخشلذت یهده بود و در آن تجربید

 .ردکمیاحساس ن یدرد

ج و یها بود گگوپی یاز ارادت و سرسپردگ یگریز دیانگشگفت یه نمونهکداد ین رویاز ا اودهاوا       

 زده بود.بهت
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 36فصل 

 رفیق و پادشاه

در  یازده سال زندگی یط کریشناه ک ییهاییها و ماجراجویها، بازطنتیم از شمشتاق "استاد!       

چوپان  کبود، به عنوان جوانش برگزیده تولد یه آن را براک ماتورازندان  ک، پس از تربرینداوان

 بشنوم."  شتریب دادمیانجام ها و صحراها شهیدر ب وراجاش در جماعت ی( به همراه رفقاالگوپا)

ن کمن مم یبراشد. او لبخند زد و گفت، " شادمانار یبس سوکارد کن تقاضا یچن شیتپاریک یوقت       

تو شرح  یبرا سازدمیانباشته  ینیریاز آنها ذهن را از ش کیه هر کرا  یاله یهااللی  یهمهه کست ین

به  یچ توجهیدند. خداوند هافته بوی کتبر قتا  یم بودند حقیسه یه در آن شادک وراجابدهم. پسران گاوچران 

ه شخص ک یرد. نگرشکو نگرش او نخواهد  هاو، حرف یطبقهت او، ی، نام شخص، ملیرونیب یهاتفاوت

 کیه باشد، خداوند به او خوشامد خواهد گفت، او را به خود نزدکهر چه  شودمی کیبا آن به خداوند نزد

 بود. الگوپان سرشت یا خواهد نمود؛ اعط ید، و شادیش را تحقق خواهد بخشیرد، آرزوهاکخواهد 
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به ناندا  یمیعظ یشاد ،ناندا گذاشته شد یهخاندر  واسودواپدرش  یهلیبه وس کریشناه ک یاز وقت       

انداز نیدر آن خانه طن کودک یاله یهایریدل ینتیجهدر  "زنده باد" یهرگزارانکش یادهاید و فریبخش

د و بر یشدرخمین گنج مادر یزتری؛ او چون عزردکمینده رشد یفزا یتیبود. او روز به روز  با جذاب

 داشتمیا مادرش را نگه ی؛ انگشت پدر گذشتمیدر  یهو از آستان ردکمی ی؛ تاتردکمی یدامان او باز

ند تا او را از نظر پنهان نگاه ردکمیشان را  ین تمام سعی؛ هرچند والدرفتمیو جسورانه چند قدم راه 

خود را ای هرند، او به گونینتوانند او را بگ ساختمیوقفه روانه  یب کامساه ک یا قاصدان مرگدارند ت

 یسکند. چه ک یند و خود را به آنها معرفیتا آنها را بب رفتمیشواز ی. او همواره به پردکمیار کآش

و  -ست او را ببردتوانیم یسکجا؟ چه کو  -هان را پنهان نگاه داردیکننده و حافظ ی، آفرالگوپاست توانمی

 است! یاله یاش باز، همهشیتپاریکچگونه؟ اوه، 

ها بودند چوپان یهاخانهه از کان هم سن و سالش کودک، با شدمیه روز به روز بزرگ کهمچنان        

ند او را ردکمیوشش کن یرد؛ والدک یامونارود مقدس  یبر سواحل مقدس شن یشروع به رفتن و باز

ه آن ک یچشمان قتا  ی. حقبردمیها ش گاوها را به چراگاهیرفقا مانندستند. او توانمین ولید ننکمتوقف 

 -ز  صاف و براق بودیشاد  تم یهالهن گاوها و گوسایدر ب الگوپا یوقت -نددیدمیننده را کمدهوش یصحنه

ن کن را با خودت تجسم ند. آدیدمیها را منظره یهرا آنها منظریده شوند؛ زیه چشم نامکاند ستهیشا

ند؛ شدمیاو جذب  نزد! آنها به یره رنگ الهیت کودکد؛ یدست سفکی یها و گاوهاگوساله یهپادشاها! گل

، چون او عاشق آنها بود، مثل ردکمین یارکن یهم چن کریشناگر بروند. ید یه جاکند ردکمین کاو را تر

لمس  یآنها را به نرم یبود دست او پشت ها یافکفرزندانش!  یا حتیخودش،  یبرادرها و خواهرها

گشودند، یشان را میهاند، دهانبردمیاد یخود از  یدربارهز را یها و مادرانشان همه چند، گوسالهک

س یاو را ل یهاختند و با عشق، صورت و دستیآویرون میشان را بیهاافراشتند، زبانیشان را میهادم

در  -خوردمید و با لذت فراوان به جلو و عقب تاب یچسبیآنها م یهانهم اغلب به گرد الگوپاند. زدمی

 یها، با شاخیگوشیها با بازد. گوسالهیشدرخمی یکبا لبخند تابنا اشچهرهه چشمانش بسته بود و ک یحال

ا ، او بکخن ییاموناشه بهار  یهم یهشه تازیهم یهاند. بر شنزدمیشان به بدن نرم او شاخ تازه درآمده

و پسران گاوچران.  هاگوساله: ردکمی یبدون توجه به شب و روز  با دوستانش باز یوقار و خرسند

انش چه بخواهد چه روینند و او را به همراه پکدا یارها را بفرستند تا آنها را پکن ناچار بودند خدمتیوالد

 اورند.یشان بنخواهد به خانه
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بدل  یو به پسر جذاب ردکمیند، او رشد گذشتمیرون یو بن در خانه ینچنیه روزها اکهمچنان        

آغل را از بند باز  یهاگوسالهاو گاوها و  ار را انجام دهد،کن یستند اخوامین نی. هرچند والدشدمی

ه به چراگاه ک یایعموم یهو آنها را هم به جاد بردمیمودند یپیده م یهاه گلهک یریو به مس ردکمی

اش ه بر شانهکداشت  یایگر، چوبدستید یپسرها او مانند. ردکمیت یهدا شدمی یسبز  روبرو منته

گام بر  ایالعادهه با اعتماد به نفس فوقک ید. در حالیچیپیرش مسبه  دور ای هو پارچ دادمیه یکت

 وه بود.کباش ،یر سلطنتیش هتول کی مانند ،داشتمی

ف دست چپ گوش چپ را پوشانده که با ک ی؛ در حالردکمی یبا همراهانش باز یسرخوشاو با        

سبز را  یهاصانه علفیه حرکن هنگام گاوها یند. در اخوامیبلند  ین آوازها را به صداین تریریبود ش

ه در ک هاگوسالهبودند!  مراقبه غرق ژرفایدر  ییه گوکند، چنان داشتمیدن دست بر یدند از جویجویم

 یستادند و درعوض اشعار الهیایت مکحر یاز عزا درآورند، ب یریتا دل سپستان گاوها غنوده بودند 

 بود. یزیانگجانیه یهن منظره بودند صحنه شاهد آک یسانک یهمه یدند. براینوشیرا م کریشناآواز 

آور و آنها شگفت ینم. همهکت بازگو یرا برا الگوپا یهااللی تعداد و سرشتستم یپادشاها! قادر ن       

ش را به یاوقات او رفقا یبودند. بعض سرور یهبودند، بخشند سرورز بودند، همه سرشار از یانگبهت

 چیهست توانمیه چشم نکچرخاند یه در دست داشت چنان به سرعت مکرا  ید و چوبیطلبیمبارزه م

د چگونه آن بده ادیه به آنها هم کند ردکمیند و تقاضا شدمین هنگام رفقا دور او جمع یند! در ایبب یچوب

چرخاند، چرخاندن  ین به سرعت میاتش  چنیمحتو یهمهه جهان را با کاو  ین گونه بچرخانند. برایرا ا

آن را فرا گرفت.  توانمین یچ آموزشیه با هکاست  یایارکنیریست؛ آن شینای هژیت ویچوب موفق کی

 ند.ردکمین کشان را دریهمباز یهپشت پردت ینواها  واقعیب

ها پشت نندهکبیتعق ی! وقتردکمی ین بازکار کدزد را ش یهها مسابقدرخت یاغلب اوقات او باال       

ه کف یو ضع کچنان نازای ه، شاخگرفتمین شاخه پناه یند، او در باالتررفتمیسر او از درخت باال 

ن طور یرفت! بله، همگ شدمی!  او را اصال نخوردمیتاب  رفتمیآن راه  یسنجاب بر رو کی یوقت

 دارد قادر به گرفتن اوست. کپا یه قلبک یسکرد؟ تنها ید او را بگتوانمی یسکاست! چگونه 
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 بسیاری، با کندمی یها و درختزارهاست؛ با آنها بازشهیش در بیبا رفقا الگوپاچشم همه،  یجلو       

 یهه  دستانش را به نشانک ی؛ در حالکندمینشاط بخش آنها را خوشحال  یهایخنده آور و باز یارهاک

د شده و از نظرها یاو ناپد ی؛ اما به آنرودمین سو و آن سو یآنها گذاشته با آنها به ا یهابر شانه یدوست

، چنان با مهارت شودمیرو  در انه با همراهانش روکریزای هافیر قیین هنگام با تغی. در اشودمیمحو 

اش آنها را خنده کیاو با شل ولیه با او سخن نخواهند گفت. ک کنندمیفرض ای هبیه آنها او را غرک

رت و ین، پسرها را به حید." اید مرا بشناسین منم، نتوانستین منم، ای، " ازندمیاد یو فر کندمیزده بهت

 .داشتمیهراس وا  یگاه یحت

 ه برت  تمام به د  یبا معصوم ، او همراه دوستانششدمی کیهوا تار ی؛ وقتگذشتمین ینچنیروز ا       

مادر اصرار  ینیمع یه متانتش را بر هم بزند رخ نداده بود. در روزهاک یزیچ چیه هک یی، گوگشتمی

ها نرود. آن روزها پسران گاوچران و گاوها و چوپان یهاشهیه او در خانه بماند و به بکداشت 

ها ر درختیحوصله و تنها زیند: بداشتمیدم بر ها قشهیبه سمت ب یندکن از اندوه، با ی، سنگهاگوساله

 کریشنا-آناندادن یه چشمانشان آرزومند رسکند، بلدادمین یتیدن اهمیا نوشیدند، به خوردن یشکیدراز م

 بازگرداند. یست آنها را به زندگتوانمی ییبه تنهاه کبود 
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، با بودند مبدل یدر چهره ییهاوید که ش رایها، گماشتهکامساشرور،  ییروزها، دا یلیخ       

مت یند و قشدمیها جمع فرستاد. پسرها دور دستفروشیخوشمزه م یهاینیریها و شیبازاسباب

 به راهچشم  اوبود؛  کریشناگرفتن  یبرا یمشتاق فرصت ویددند. اما یپرسیستند مخوامیه کرا  ییزهایچ

شه ی. همانداختمین یآنها نظر یهاینیریها و شیزبابه اسباب کریشنا. آمدمی کیه او نزدکبود ای هلحظ

ه او به کنند کآنها باور  دادمیو اجازه  رفتمیمردان شرور آن و سپس به نزد  شدمیتا عصر منتظر 

ها را به ند و الشهکه که تکفتد، آنها را تیآنها ب یه بر روکن منظور یتنها به ا ولیدامشان افتاده بود، 

و  ردکمیز یلبر یمردم روستا را از تعجب، ترس و شگفت ییهاین دالوریچن ندازد!یها بدوردست

 .ساختمیخته بودند مسرور یه از خطر گرکن ین آنها را از ایهمچن

ن  یه اک دانستمی کریشناه ماالمال از انبه بودند پر شد! ک ییهایگر، روستا از گاریروز د کی       

ها را برداشت و وهین او میبود. بنابرا کامسا یهاها، گماشتهویداز جانب  یگرید یهشروران یهنقش

فرستاده بود  اشییه داکرا  ییهاوهیه درست نبود مکرد کشت. او حس که آنها را آورده بودند کرا  یسانک

ه رخ داده بود به اطالع کس را زنده باز نگرداند تا آنچه را کچ یرفت. اما هین آنها را پذیند؛ بنابراکرد 

 .ردکمیش ارانهیشرت یمامور یهروان ییه داکبود  یافراد یهمهر ین تقدیبرسانند. ا او

ی هگنج  اله یهخانان به کرد، آن مکونت کس وراجا یه خداوند در منطقهک یپادشاها! از روز       

راسر را بر س ضشیپرف یاو لبخندها ییه گوک رسیدمی، بدل شد. چنان به نظر الکشمی، شیثروت و آسا

قت یره نبود. در حقکا یر یمبود ماست، شکچ ید. هزاران هزار گاو وجود داشت؛ هنکپرا یان مکآن م

ا چگونه ی، به مصرف برساننده داشتند کآنچه را  یهمهند چگونه دانستمیه آنها نکبود  یایچنان فراوان

دور انداختن  یایده هکبود چنان عاشق گاوها  الگوپانده نگه دارند. یمصرف آ یرده و براکآن را حفظ 

خشنود  خودشم کرفتن آنها در شیه او از پذکل است ین دلی. به همآوردمیارزشمند آنها را تاب ن یهیهد

 ره!کر و یه به او داده شد: دزد شکاست  یلقب یاز لطف، مبنا یکن رفتار حای. اشدمی

خداوند بود  یبه راست کریشناه کن نشان دهد م گرفت به جهایتصم ایندرا، یگذارنامن یا یهبا مشاهد       

 وراجاتوسط مردم  پوجا ایندرا آداب رد تاکفراهم  یتین او موقعین آمده بود؛ بنابرایآن فرم به زم با هک

 ناچار کریشناند، و ک ین تالفیسهمگ یهاختن بارانیآن را با فرو ر]با این بهانه[  ایندرامتوقف شود، تا 

 ینها همه بخشیسخت باران پناه بدهد! ا یها و گاوها را از حمله ببرد تا گاوچرانرا باال گووارداناوه ک

هم هرگز  کریشناپروراند! یهم در سر نم یا تالفیانتقام  فکرنداشت و  یخشم ایندرابود.  یباز کیاز 
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تا مردم ند شدمین منظور انجام یبه ا ین معجزاتی. چنردکمیه نیتوص پوجا آداب ردنکمردم را به رها 

ه کنظر را ن نقطهیا  ییدادهایرو نیند. چنبشناسبود انشان یش در میشاپیه پکرا  یتیه الوهکدارند  را وا

 .کنندمید ییتا دهدمیرخ ن نیادیبن یز جز با مقصودیچ چیه

 

و  ینند بازیریه، چه اندازه شآرد و گفت، "کاش مداخله اد شادمانهیبا فر شیتپاریکن هنگام یدر ا       

د یبگذار ،! استادشودمیشتر یمان بیم، گرسنگیشنویشتر می!  هر چه بالگوپا، یاله کودک یهاطنتیش

 ".نمکدا یدست پ یرستگار یهشتر بشنوم و به مرتبیب یکاند

 

 

 

                                                                                        

 37فصل 

 اسورا و آگاسوراکوها، بایشتن دک

ف یگران به گوش سپردن به توصیو قادر نمودن د کریشنا یکودکدوران  یهاطنتیدن به شیشیاند       

ن یاطرح به محض او ن یدند! بنابرایبخشیم سوکابه  یمیعظ یشاد قتا  یه حقکبودند  یفیها وظاطنتیآن ش

بهتر  یارک، یزندگ یهماند ین چند روز باقیا تو در یرد، "پادشاها، براک ییشروع به پاسخگو پرسش

خداوند  یارهاکست؟ ینطور نی. ایه آن روزها را به تعمق بر خداوند اختصاص دهکست ین نیاز ا
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ی دربارهست. به من بگو یا سرور ا آناندااز ای هاز آنها سرچشم کیاند. هر یشراب بهشت یهاقطره

 ت شرح خواهم داد."یام برادهیه دکرا  یوهکو ش کیقت هر ی. من حقیبشنو یهخوامی کیدام ک

پسران  با الگوپا همراهی  آورشگفت یهقیاز طرلم یاستاد! ماگفت، " شیتپاریکن هنگام یدر ا       

م خود را از چنگ تولد و مرگ رها توانمیه کد بخشیبه من خواهد  یان شادچند اینبشنوم؛ گاوچران 

 نم."ک

صبح( بر  6تا  1 یها) ساعت مورتابراهماصبح زود، هنگام  الگوپات، "پادشاها! گف سوکان یبنابرا       

ه کرا  ییهاگوسالهتا گاوها و  رفتمیگاوها  یو به محل نگهدار ردکمیخاست؛ شستشو را زود تمام یم

علف  یتا بنوشند، قدر دادمیند، به آنها آب کند انتخاب نموده و جدا شدمید به مرتع برده یآن روز با

نند؛ طناب کر یتا بتوانند خودشان را س ردکمیه قرار بود در آغل بمانند انباشته ک یواناتیحجلوی 

رون برده و به یو آنها را از آغل ب ردکمیها باز کریست با خود ببرد از دخوامیه کرا  ییگاوها

ه کماستش را  یهستبرنج سرد و ب"و  رفتمی؛ سپس به درون خانه بردمیاش خانه یروبرو یهحوطم

 یه وقت رفتن بود؛ و براک ردکمی، به برادر بزرگترش اعالم داشتمی بر "درون آن بود یترش یکاند

 کیستاده بود در یه در جاده اکوستن به او آماده باشند همچنان یپ یند تا براکه همراهانش را خبر کن یا

 یارهاکند؛ آنها شدمیداشته  ت وایه فعالدن آن ندا، پسران چوپان ناگهان بید. با شنیدمیپور میش

ند و بردمیظهر را با خود  یغذا یهابسته یهارساندند، بقچهیشان را در خانه با عجله به اتمام ممحوله

 شتافتند.ی، مادر، میاشودا یهبه خان ،آنها را فرا خوانده بود شیبرا کریشنا  هک یتیانجام مامور یهآماد

از  یند. بعضشدمی یند راهدادمیبا سر یز یهاترانهنواختند و یه فلوت مک یحال سپس پسرها در       

ند. دادمیندند پاسخ خوامیها رختد یرو هک ییهافاختهاز خودشان، به  ییهاآوردن آهنگ آنها با در

دراز  پشت گاوها تخت رخیدند. بیدویند مدبوپرواز در ه باال ک یگانپرند یهاهیگران در امتداد ساید

 گر بودندبا اشتیاق نظارهمدت این تمام و در ندند خوامیمحبوبشان را  یهاآواز یدند و با سرخوشیشکیم

 ند.ردکمیت کن گونه آنها به درون جنگل حریجا بود. اکو  ردکمیچه  الگوپا  هک

در دست چپش  ناهار ظهر را یهمرگاهش جا خواهد داد: او بستکم در کآنگاه فلوت را مح الگوپا       

ز خواهد خواند یانگدل یآهنگ کندمیاش را بلند ایهنقر یداشتندوست یه صداکو همچنان   داردمینگه 

شان ضرب یه پاهاک ییند، گوداشتمیبا آهنگ قدم بر یینواگاوها هم در هم مود.یراه خواهد پ یآرامو به 

گوش  یاله یند تا به نواردکمیز یشان را تیهاار خشنود بود. آنها گوشکن یو از انجام ا داشتمیرا نگاه 
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ه کت آنها به سواحل بریند. در نهاگرفتمیخاموش باال  یشین و ستایشان را در تحسی. سرهابسپارند

 ند.رسیدمی

 

برنج  یه محتوکرا ای هپارچ یهانشستند و بقچهیها مر درختیآن موقع، زمان صرف غذا بود. ز       

. ندانداختمینار هم کبود  کیاز هر یو ن هزها مطابق ذائقیگر چیر و دی، خامه و شسرد مخلوط با ماست

شان را ن لقمهیند تا آنها هم اولکرده و شروع به خوردن کاش را باز بسته الگوپاند تا ردکمیپسرها صبر 

. هر از ندردکمیپسرها شروع به خوردن  ،خوردمیلقمه  کی الگوپاه کدر دهان بگذارند. به محض آن 

 لقمه کیاز آنها  کیاش به همراهانش بدهد و از هر غذا از بسته لقمه کیعادت داشت  الگوپا یگاه

! ردکمیاش را درخواست از بسته یو سهم رفتمیاز آنها  کیهر  سمتند! او به کافت یش را دریغذا

شان به او یهااز بشقاب ردکمیه او درخواست کرا  ییغذا لقمهبیم داشتند  یراه داشتند و حتکپسرها ا

به آنها  الگوپان امر، یدن ایبود. با د شده کفات ناپایث تشریرا از آن خورده بودند و از حیبدهند ز

 ه او ازکند ردکمید احساس ین آنها نبایو بنابرابود  نفر کیی آنها ساکن درون همهه ک دادمینان یاطم

چنین ، او " هستند یکیهمه  ید وقتیایه وجود بد بتوانمی یفاتیتشر یکچطور ناپا"آنها جداست؛ 

از آن را  یو بخش داشتمینار گذاشته بودند بر که آنها کرا ای هگاز زد یهویم ید. آنگاه او ترشیپرسیم

و با را از بشقاب ا یَسبار یغذا یهاپسمانده راماه در تجسم ک. چگونه خداوند زدمیدن گاز یبه قصد جو
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ار به او دل یبسآنها  ی؟ هر دوداشتمیگاوچران دست بر  یرفقا یهاسماندهلذت خورد، از خوردن پ

 سپرده بودند.

شان را خوردند و یها نشسته بودند، غذاتپه یهیها در ساصخره یه روکروز همچنان  کی       

د. یدن بودند دویه در چراگاه  باز در حال چرکبه سمت گروه گاوها  الگوپارا شستند؛ سپس  هایشاندست

 الگوپاشدند.  ییبایدرشت ز یهن گله متوجه گوسالیه موضوع چه بود؛ آنها بکردند کرت یهمراهانش ح

 یرد و به سرعت باالکن بلند یعقبش از زم یوان رفت؛ آن را با گرفتن دو پایم به سمت آن حیمستق

گوساله و  شدجاد یا یکوحشتنا یصدا ولیشود:  لهد تا یوبکصخره  کی یم روکسرش چرخاند و مح

ن ی. پسرها از اجان داد دکرمی فورانخون از او ه ک یدر حاله ک( شد وید) راکشاسا کیل به یتبد

د راز ماجرا یبه آنها بگو خواستنددند و از او یدو الگوپازده بودند؛ آنها با عجله به سمت رتیموضوع ح

ن فرم یشرور ا وید کیاو گفت، " .دیشدرخمیه بر لب داشت ک یکبا لبخند تابنا الگوپا یچه بود. چهره

ن یو ا جا دادما  یگاوها یهگل خود را درشد. او کنجا آمد تا مرا بیا کامسارا به خود گرفت و به سفارش 

بود  سزاوارشه ک ی. من حاال او را به مجازاتردکمی یرده بود بازکه طرح ک یشینقش را در نما

 م."رساند

! تو الگوپااد زدند، "یرا ستودند و فر الگوپاشجاعت، و قدرت  ،ین هنگام پسرها دورنگریدر ا       

دند. آنها یپرین مییجان در اطراف او باال و پایو ه ی." آنها با شادیمستحقش بود به او داد هکآنچه را 

با آن ظاهر هم  یگرید یهاویدمبادا ه کبودند  یگریب دیب و غریا گاو عجین گله به دنبال گوساله یب

 باشند.مبدل آمده 

ن بود آنها زنده کا ممیده باشد یرس یبیخودشان آس ید به گاوهایه شاکبودند  ولواپسن آنها یهمچن       

 یشان را بررسشده باشند. آنها به دقت گله خورده یگریل و ظاهر دکدر ش یشرور وید یلهیزنده به وس

 نند.کشف کر شود ید یلیه خکش از آن یاز خطر را پای هردند تا هر نشانک

ر یز یهاهیداشت. گاوها به سا یزیه مرتع حاصلخکدند یرسای هن، هنگام ظهر به تپین حیدر ا       

چمن دراز  یه روک یمعلق برده شدند تا از آفتاب سوزان در امان باشند و پسرها هم در حال یهاصخره

 ی ازکید یاه رسغروب از ر یبعدازظهر شد و وقت یردند. به زودکاستراحت  یده بودند قدریشک

ند. او آنجا کده جمع کبازگشت به ده یو به سراغ گله رفت تا گاوها را برا بلند شد ها از جابچهپسر

م غار کو آنها را درسته درون ش داشتمیبر  یکییکیها را وانیه حکد یرا دای هالجثمیعظ یرناد

در  الگوپا، کمک یاو برا یهدانیاماد ناین فردی؛ با شن "!الگوپا !اکریشن "اد زد، ید. او فریبلعیمانندش م
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ه با آن کبود  اسوراکبابا نام  یوید دانستمیه کد. او منقار درنا را )یچشم به هم زدن به آنجا رس کی

رد. کم یآن، درنا را به دو ن ینییو پا ییباال یهاردن بخشکبود( گرفت و با جدا  مبدل به آنجا آمدهظاهر 

 بودند آزاد شدند. م اوکه درون شکگاوها 

 

 کیهر روز  ؛ردکمیند نابود شدمیاعزام  کامسا یلهیه به وسکرا  یقاصدان  الگوپا این گونه        

 ییماورا یباز کین یه اکند ردکمیج حس یگاوچران به تدر یتازه! پسرها یشگفت کید، یجد یمعجزه

او فوق  یهاها و قدرتییه تواناکند ردکمی کدر قا  یشان عمیهاقلبند؛ در شدمیگر متعجب نیبود. آنها د

 ی، همه جا او را همراهیچ ترسیه ین آنها همواره آماده بودند بیر قابل فهم بودند. بنابرایو غ یانسان

 نند.ک

شده و او را  کیه قصد داشت به او نزدکبرادرش را  الگوپاه کن یدن ایبا شن  اسوراکبابرادر        

تون به یپمار  کیه سوگند انتقام خورد و به صورت کچنان به خشم آمد  ،شته بودکدرسته ببلعد 

ن ید، با ایخواب یر جنگلیمس یهانیامال باز در مک یها در آنجا بودند آمد. او با دهانه مرتعک ییهاجنگل

د ماننرا درسته ببلعد. او به چشم همه  کریشناو  باالرامان طور یه گاوها و پسران گاوچران و همکت ین
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ها به درون آن تله بود. گاوها و گاوچران کین یه اکخبر از آن  ی، برسیدمیبه نظر   یغار طوالن کی

، تون وارد شدیص داد؛ او هم به بدن پیگر تشخیشرور د وید کیاو را به عنوان  الگوپا ولی قدم گذاشتند.

دهد. به به دام افتاده بودند نجات ک را یسانکند و کآن را از هم باز ای هه با ضربک به این منظورتنها  ولی

 شان رفتند.یهاخانه، در امن و امان به الگوپاشان را از خاطر بردند و تحت حفاظت ترس یهمهآنها 

به طور حتم  الگوپاه کن باور بودند یاز ترس نداشتند؛ آنها بر ا یچ نشانیها هاز آن روز گاوچران       

ن آنها در راه یز توانا بود. بنابرایرا او بر همه چیرد زکافظت خواهد خطرها از آنها مح یدر مقابل همه

ه ک ینان در جهتیه با اطمکند، بلردکمیر را نگاه نین مسیند، هرگز طرفردکمین یز توجهیچ چیبه ه

 ند.داشتمیمود قدم بر یپیم کریشنا

 

ز، یانگداد اعجابیرو کی معجزه، کی، یشگفت کی، هر لحظه کریشنا زمان خردسالی یهایباز       

 ییهاین شگفتیند چنتوانمی یعاد یهاانسانا یم؟ آیآنها چه بگوی دربارهقهرمانانه بود.  ییماجراجو کی

ن یبر دوش زم یمان ندارند، تنها باریا رویدادهایین یچن یهه با وجود مشاهدکرا به انجام برسانند؟ آنها 

 ندارند."ای هچ نوع استفادیهو  یچ طعمیه هکهستند  ییهاوهیهستند، م
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روشن بود؛ چشمانش  یقیعم یبا لبخند درون گفتمین جمله را یه اک یدر حال سوکا یچهره       

را مدت  هایشچشمند، چون او دیدمیدرخشان را  یهگانیر آن وجود یتصو ییه گوکدند چنان یشدرخمی

 نقطه ثابت نگه داشته بود. کیبر  به شدت یطوالن یزمان

دا یمان پیشبه انسان( به خداوند ا یهاویدها ) داناوا یحت ید، "استاد! وقتیاز او پرس شیتپاریک       

؟ کنندمیو از پرستش او غفلت  برندمیاد یاو را از  هاانسانه کپرستند، چگونه است یو او را م کنندمی

 یامد گناه بزرگین را پی. من ادارند نند اعتمادیبیه مک یش از چشمانیشنوند بیه مک ییهاآنها به گوش

 باشد." ینیر  نفرین است تاثکا ممی. اندشدهب که آنها مرتک کنممی یتلق

، کامسا مانند یوال صفتیت صحت دارند. موجودات هیهاگفت، " پادشاها، گفته سوکانجا یدر ا       

ن یا ولیدند، یرا د کریشنا یق انسانفو یهاخودشان گواه قدرت یهابا چشم  سوپاالیسو  ایسال، جاراساندا

 یه به جاکانداز بود نیشان طنیهادر گوش ا قدرتپسر گاوچران بود چنان ب کی تنهاه او کباطل  یهگفت

ند آگاه بودند. شنیدمیه از آسمان ک 1یواناشکآنند، تنها از کند باور دیدمیه با چشمانشان که آنچه را کآن 

 یارهاکآور و شگفت یدادهایآنها معجزات، رو از دست دادند. یا بدنامشان را بیهایجه زندگیدر نت

شان در دستان او متحمل یهاه گماشتهکرا  یدرپیپ یهاستکبودند و ش شه شاهدکرا  یزیانگاعجاب

ح یدند؛ چه توضیه در مقابلشان بود غفلت ورزک یشان نسبت به خداوندفهیده گرفتند و از وظیند نادشدمی

د ین باینند. و آن نفرکن گونه رفتار یه اکن شده بودند یه آنها نفرکم جز آن یم بدهیتوانمین یا یبرا یگرید

 گناه بر آنها وارد آمده باشد. ینتیجهدر 

محافظ و  یعنی پاالگاو است؛  یبه معن گو)  گاوچران. یهبچپسر کیاست و نه   پاال-اکلو، الگوپا       

چوپان ی هبچپسر کیرده  بشر است، فرم کار یه او اختک یست(. فرمجهان ا یبه معن اکلو؛ نگاهبان

 کندمیاز اسارت عطا  ییه رهاکاست  ین فرمیترکه او مبارکد گفت یقت باین. اما در حقیاست؛ تنها هم

 ( دارد."از اسارت ییرها) یتکمو( و ل به مقصودین یوسیله) یتکوی) قدرت(،  یتکشاو در دستانش 

 یهمتایب یاقبالم خوشیهاپدربزرگالعاده مسرور بود؛ "م فوقیکح یهان گفتهیاز ا تشیپاریک       

ند؛ سعادت حضور زدمیند؛ با او حرف ردکمی یرا داشتند؛ آنها با او باز الگوپا یبودن در حضور اله

از وه او گوش بدهم و کاز شای هذرف یبه توصکم دستاو را داشتند. خوب، من قادرم  یاو و همراه

او، از  یدربارهدن یاست. فرصت  شن یبزرگ یاقبالن هم خوشیحاصل از آن لذت ببرم. ا یسرور اله

                                                 
 م-به معنی ندای آسمانی  وانیآکاش 1 
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را بدون  ین فرصتیا چنیست. آهاپدربزرگآن  دعای خیرشما هم به خاطر  چون یم گرانقدریکزبان ح

ه از ک یشوق یهاکلمات را با اشکن یا شیتپاریک، "؟به دست آورد توانمی ویژه یاقبالخوش

 زبان آورد. رب چکیدندیش فرو میهاگونه

رد. کو غرورش را خرد  گذاشت ایکالی یبر سر افعقدم  الگوپاه ک امشنیدهاستاد! من او گفت، "       

 یهن، نشانیدر پس آن معجزه است؟ چگونه ا یقت بزرگیست؟ چه حقیچ یآن باز یدرون یمعنا

ن یه مرا غمگکرا  یدید و تردیمن شرح بده ینها را برایا طفا  ؟ لشدمی یاو تلق یاز بزرگ یزیانگاعجاب

 رد.کاو تقاضا  ، "دینکرده برطرف ک

 

 

 

                                        

 38فصل 

 ایکالی یافع

فرم  ،ح محضیتفرسر ه از کجز خداوند نبود کسی ، الگوپا، یاله کودکپادشاها! گفت، " سوکا       

س کچ ید. هیرس یبزرگ شد و به سن پنج سالگ هاانسانان کودک مانندد گرفته بود. او به خو یانسان

ا یش، قبل یهااللیا یها یبازی دربارهاو هرگز عادت نداشت  زیرا فهمدات او را بکحر معنی ستتوانمین

باشد،  هک س، هرکچ ید؛ هکناطاعت د تنها مشاهده نموده و یند؛ فرد باکگران گفتگو یبعد از آنها با د

 .ببرد یآنها پ یا به عمق معنایرا حدس بزند  رفتارها سرشت آن دتوانمینه باشند، کل او هر چه یفضا

ند. هر روز حداقل شدن یزیچمتوجه ن یوالد یه حتک یطوربه رد کگله را جمع  یروز او پنهان کی       

ان یاو هم از جر یآن روز حت ولی، ردکمی یرا همراه کریشناو او هم  شدمیبرادر بزرگتر متوجه 

گاوها به سمت ساحل  یهرد و همراه گلکها جمع چوپان یهاخانهش را از یرفقا کریشناامور آگاه نبود. 

 یاز آن دور ه مردم عموما  کدر رودخانه برد  یقیعم یهبرکبه راه افتاد. او آنها را به  یامونارود 

 ند.ردکمی

 برکهن یآلود خواهند بود، اما اد و گلکرا عتا  یمانند آن، طب ییهاهبرک. داشتمیشو یهه سابقبرکآن        

متصاعد آن  یباال یان بود و بخار به هوایوقفه در غلید؛ آب آن بیجوشیرنگ بود و با حرارت میآب
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ه با آن بخارات آلوده گشته بود کرا  هواس آن کل شده بود. هر یکبر فراز آن تش یجه ابری. در نتشدمی

ه معصومانه بر فراز ک ید. پرندگانیشکیرت همه، نفس آخر را می، در مقابل بهت و حردکمیستشمام ا

ند و مرده زدمیپر و بال ناامیدانه  یه به سختکند شدمیچنان به شدت مسموم  ،ندردکمیه پرواز برکآن 

 دند.یغلتیآن فرو م به اعماق

ند. آنها با دقت دانستمیمرگبار،  ین شگفتی، اکدام مهل نیای دربارهز را ی، همه چگوکولهمه در        

 یاریند؛ با هشدادمیند؛ به فرزندانشان در آن باره هشدار ردکمی خودداریشدن به آن  کیاز نزد

به او  دا  یشد کریشنا یند. البته رفقاداشتمیآن باز به  کینزدای هدن در هر منطقیشان را از چرگله

بلند  یبه صدا یطوالن ینشود؛ آنها مدت کینزده برکه به آن کردند کخواهش ردند و از او کاعتراض 

 مقصد   جابرود؛ آنه برکد درست به همان یه باکرد ک اعالمهوده بود. او یب همه اینها ولی ند؛ردکمیالتماس 

ند تا از ردکستند توانمیدند و هر آنچه یشکیآن روز  او بود. پسرها او را به عقب م یهن شدییش تعیاز پ

ه کد و همچنان از سر راهش کنار زنند. او آنها را ک یریر جلوگیاجتناب ناپذ  "یهفاجع"دادن  یرو

 ند!کشنا  یسم یهبرکدرون آن  یل داشته مکرد کاعالم  آوردمیش را در یهالباس

شوند  ادآوریرا به او ه برکآن  خطراتشند و کاد بیه بلند بر سرش فرکپسرها شهامت آن را        

 یباال هه داشت، بکای همطمئن خودسران یهزد. با اراد ینارکم آنها را او به یمال ماتیتعظنداشتند؛ 

رجه زد. او یساحل بود ش یهیه در حاشکز یانگرعب یهبرکه در ساحل بود رفت و به درون ک یدرخت

در هراس  هبخش بود غرقنفس زندگیشان یبرا کریشناه کامد. پسران چوپان یباال ن یطوالن یمدت یبرا

 یند و با منتهاردکمیهق ه هقک یر، در حالیناپذتحمل یجمع شدند و با رنجه برکشدند؛ آنها دور 

 ردند.کختند، شروع به صدا زدن او یریم کحسرت اش

 یی)گو آوردمیت در کرا به حره برکردنش ک شنا یهاه با ضربهک یدر حال الگوپا هنگام ن یدر ا       

ه به کدند یرا د یرکیپغول ی. ناگهان آنها افعها پدیدار شدآب بر باالی (دادمیان کآن را تای هلزله زک

 یهاشفشان آروغآت کی ماننداش ، با چشمان برافروختهردکمیه زهر پرتاب کدنبال او بود و همچنان 

 .زدمی کآتشنا

ند، زدمیاد یر فریمهارناپذای هو با دلهر نندکنگاه  کوحشتنا ین صحنهیبه ا پسرها قادر نبودند       

شان را یهادرخواست ییه گوک کریشناا." ین ساحل بیا، به این طرف، بیا، از ای! به ساحل بکریشنا"

شاد و ه برکبه تپش آمده بود، در  یجان و شادیه از هک. او ردکمین طرف و آن طرف شنا یبه ا شنیدمین

ند. او خودش کب یتعقه برکن امواج متالطم، دور یرا از ب کریشنات توانس یت افعیخوشحال بود. در نها

ان، چند تا از پسرها تا آنجا ین جریا یرد. با مشاهدهکتر مکج حلقه را محیچاند و به تدریرا دور بدن او پ
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ع اطال کریشنا، پدر و مادر یاشوداو  ناندادند و اخبار را به یدو گوکولستند به سرعت به سمت توانمیه ک

 ند.گریستمیبلند  یه رخ داده بود به صداکردن آنچه ک دادند. آنها در حال بازگو

بت یاز رخ دادن مص هراسان، گوکولت یها، تمام جمعگوپیها و گوپابه همراه  فورا   یاشوداناندا و        

ن آنها یب، برادر بزرگتر هم در باالرامادند. یدوه برک، به سمت آمدمی کریشناه داشت بر سر ک یشوم

نان یآنها اطم ؛ بهردکمین را آرام یوالد ین دلواپسیبنابرا؛ دانستمیرا  کریشنابود. او قدرت و مهارت 

فراوان به  هایشیوهداد و به  یاو آنها را دلدار رخ بدهد؛ کریشنا ید بر اتوانمین یبتیچ مصیه هکداد 

از هر  ده شد.یت پوشیاز انبوه جمع، ساحل رودخانه یوتاهکد. ظرف مدت ینان خاطر بخشیآنها اطم

انداز بود. نیه غرقه در اندوه بودند طنک یی!" ، از گلوهاکریشنا! کریشنا" یهدانیاد ناامیطرف،  فر

 یصحنه قتا  یه، حقآردند و از هوش رفتند. کغش افتاد،  یو افع کریشنابه شان چشم یها وقتیلیخ

 بود! یدلخراش

رومند، ین یوالیآن ه یهارا در چنبره کریشنا یگرفتار یدن صحنهینستند دها نتواگوپیاز  یاریبس       

گر خودش را باال یدای هو لحظ شدمیده یشکرنگ سرخ  خون یهان آبییبه پاای هه لحظک یدر حال

تاب  ،ش بودکشمکدر  ردکمی پرتاب زهر ن  یآتش یهاه جرقهک یرانه با افعیدل و در همین حال دیشکیم

گران به هوش یها افتادند. آنها توسط دشن یردند و بر روکها غش گوپیاز  یاریو بس یاشودا اورند.یب

محبوب شان را صدا  یکریشناند و نام ردکمیه یگر یزیانگبه هوش آمدند به طرز غم یآورده شدند؛ وقت

باره ظاهر کینون به کجا پنهان بود؟ چرا اکن همه وقت یا کترسنا ین افعیزم، ایعز کودکند. "زدمی

 .ردکمی یزاردانه ینوم یاشودا "شد؟

، کریشناحلقه زدن دور  ید به جاتوانمین یا افعیآند، "گفتمی کنانهقش هقیچند تا از رفقا       

گاوچران  یهااز دختر یند؟" تعدادکرا آزاد  الگوپاد توانمیند؟ نکما فرو  یهاش را در بدنیهاشین

را رها نموده و در عوض به  کریشنا یرجه بروند تا افعیشه برکبه درون  ند تاردکمیخودشان را آماده 

سر  باالراماند. اما گفتچنین می ند" ، آنهاکدا ینجات پ کریشناتا  دهیممیمان را یهاجانما ند. "کآنها حمله 

چ یه هکن ی، ارون خواهد آمدیند بیببای هه صدمکآن  یب کریشناه کنان داد یستاد؛ او به آنها اطمیراهشان ا

وال یبر ه یروزیپس از پ یبه زوده کخواست  کریشنابلند از  ید؛ او به صدایبه او نخواهد رس یگزند

 د.یایبه نزدشان ب

، کریشنا یمنیارا، "یند زردکمیدعا  کریشنابه درگاه  یروزیپ یبرا مجدانهها، گوپیاز  یاریبس       

به سرعت از  کریشنا  هکهاست. پس باشد همه جهان یواگانه فرمانریما  یکریشناها بود. جهان یمنیا

 یند! آنها حتردکمینجاتش دعا  یه براکبود  ییکریشناشان به درگاه همان یرها شود." دعاها یچنگ افع

ه بر ک یمیرده بود. جمع عظک رهاا او خود را یه آکنند یگشودند تا ببیهنگام دعا چشمانشان را م
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ن بود که هر لحظه ممکرا  کریشنا یی، رهاندزدمین کپل یه حتک یا چشمانرودخانه بودند ب یهارانهک

 مان بودند.ید و ای، امیدند؛ آنها دستخوش ترس و دلواپسیشکیرخ دهد انتظار م

 سوکا -دهم پادشاها؟" بت شرح یشم و آن صحنه را برایندیم به آن بتوانمیدر آن لحظه، آه، چطور "       

ه در قلبش بر ک یشیو ستا ی، غم، شگفتسروران ی، او قادر به فرو نشاندن جرست ادامه بدهدتوانمین

ش، یهاکمهار اش یهوده برایه در تالش بکبود دستخوش احساسات گشته او چنان  خاست نبود.یم

 ف دستان  به هم قالب شده اش پوشاند.کرا با  اشچهره

پس از آن چه رخ داد؟ در  داستان عجیبی!! چه اد زد، "استاد! استادید و فرین را دیا شیتپاریک       

 د."ییهر چه زودتر به من بگو د؟ لطفا  کنیمی ین زارینچنیه شما اکنازل شد  ییان چه بالین میا

رد. او گفت، ک کرا پا کان اشیرنگش جرییاخرا یردا یافت و با لبهیمتانتش را باز سوکا       

چنان به سرعت، لحظه به  کریشناشگفت رخ داد.  یزیوجود چن ینازل نشد، با ا ییچ بالی"ماهاراجا! ه

ها و گوپا یند. وقتکاش را حلقه به حلقه از دور او باز ناچار شد چنبره یه افعک شدمی بلندلحظه بزرگ و 

شدند. در  یرت و شادی، غرق حردکمیه در مقابل چشمانشان رشد کدند یرا د کوچک یهها، بچگوپی

ست توانمین یچ آزاریه هکرمق شده بود ی. او چنان خسته و بندک او را رها ناچار شد یت افعینها

. ردکمیها و هوا زهر استفراغ ن او به درون آبیرده بود؛ بنابراکش نکوجود خشمش فرون یبرساند؛ با ا

لش یه تماک ییدوخت، گویم کریشنااش را به رهیو نگاه خ گرفتمیش را باال یاو هر چند لحظه، سرها

 رده بود.کش نکاو هنوز فرو یان دادن به زندگیپا یابر

با سرعت چرخاند؛ با بدن او بر سطح آب  را نسبتا   یدم او را گرفت و افع کریشنا هنگامن یدر ا       

داشت  یفراوان سع کوششاو با ، اما ندازدین بییش را پایسرها ردکمیرا مجبور  یافع کار نید. ایوبکیم

دست  کیه ُدم او را در ک همچناند و یاو پر یبر رو کریشنامود نگه دارد. سپس آب ع یآنها را بر رو

 یه با سرخوشکنتوانست وزن خداوند را  یبرقصد! افع سرهاف یرد یم گرفت بر رویتصم ،گرفته بود

خت؛ او به یریو دهانش به شدت خون م ینیاورد؛ از بیتاب ب داشتمیگر قدم بر یبه سر د یاز سر

 رد.یه بمکبود  کیند. نزدکست تنفس توانمی. به زحمت ردکمیاز درد و شرم ناله  یزیانگطرز رقت
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دند، یشکاد یال فریخ یو راحت یه در ساحل جمع شده بودند از شادک ین امر، مردمیا یبا مشاهده       

ن یما را از دست ا یهمها. تو یحاال به ساحل بن ی! همکریشنا"

 ی؛ به دعاهایروز شدیام شد. تو پ. بحران تمیوال نجات دادیه

 م." یمان را گرفتی کارهای نیکثمرهما پاسخ داده شد. ما 

ز امور در یانگرتیها از روند حه گاوچرانک یدر حال       

وال بودند یه همسران هک ییهایدند، افعیگنجیپوست خود نم

ند، و با اندوه ردکمیهق بلند هق یصدا ه بهک یدر حال

افتادند  کریشنا یباال آمدند.آنها به پاهاه برکز اعماق فراوان، ا

ه موجودات یار تنبکآش تیبا نردند، "خداوندا! تو کو تقاضا 

 سرن پا گذاشتن تو بر ی؛ بنابرایاافتهیار تولد کشرور و تبه

امال کردن غرورش درست و به جاست. کوال و خرد ین هیا

. اما یاجام دادهتت را انیار و مامورک منصفانه است. تو صرفا  

ه سرشت کم ینان داریه بود، اطمکشوهر ما هر اندازه هم ظالم 

ده است. او را ببخش خداوندا و با یمتحول گرد ه،او قرار داده شد یتو بر سرها یه پاهاک یاو از زمان

 ایهگر صدمین تا دک کاتت از سر لطف شوهرمان را به ما برگردان. او را نجات بده و او را متبرکبر

 نرساند."ای هبه موجود زند

د. دم او را رها یا را بخشیکالی وال،ینشان داد. او ه یآنها نرم یدعاها برآوردنخداوند در مقابل        

داشته باش.  کیساتونرسان، سرشت  یبیس آسکچ یل به هیدلیداد: "از حاال به بعد ب هشداررد و به او ک

ت یسرها یند. تو بر روکن کینزند و تو را به انتقام تحرای هبه تو صدم یسکدهم تا یت مکمن تو را بر

د رساند. نخواه یگر به تو آزاری، دگارودا تو، عقاب یدشمن ذات ین حتیو بنابرا یمرا دار یپاها یجا

 ن."ک یبرو و در آرامش زندگ
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 39فصل 

 زأت دانش آمویل در هک یدانا

 قتا  یشوم! حقینم ریشنوم سیرا م کریشنا یکودک یاهیباز یهاداستان"استاد بزرگ! من هر اندازه        

ه هست در درون خود داشت، اما با که هر آنچه را کاست  خداوند، خود  کریشنا، یداشتنن پسر دوستیا

اندازه من ه، چه آبود!  یلفرزند انسان معمو کی ییه گوک ردکمی ین وجود او چنان در اطراف بازیا

ن یسب شده در اک هاینیکیتواند حاصل نمین یه اک کنممیشم احساس یاندیبه آن م ی! وقتماقبالخوش

شا یه سر افعکبزرگ او  یارهاکدن یعمرم را به شن ین روزهاین آخری. آه! من اام باشدیزندگ  1س 

                                                 
شاشناسی هند، در اسطوره 1 شاآدیبا نام دیگر  س  شا،  پوراناها و یکی از نخستین موجودات آفرینش است. بر اساس متون ی افعی، سلطان همهس   س 

است.  ویشنوهایش، در حال سرودن بزرگی و شکوه خداوند ی دهانیوسته با همهدارد و پتمامی سیارات جهان هستی را بر روی سرهایش نگه می

شاآدیهنگامی که  شود. بندد، جهان ناموجود میاش را میدهد و وقتی او چنبرهرود و آفرینش روی میکند، زمان به پیش میاش را باز میچنبره س 

شااغلب اوقات در حال تکیه بر  ویشنوخداوند  شاشود. کشیده می به تصویر س  است. او به دو فرم انسانی یا  ویشنوای از ، خدمتگزار و جلوهس 

 م-. کریشنابرادر  باالراما؛ و رامابرادر  الکشمانا به زمین هبوط کرده است: آواتار
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 کله خود را از گناه پاین وسیرده تا بدک یرایم مرا یکن آن حی! نفرکنممی یگاه نشستن اوست سپریجا

 !کنممیارم گذاشت هزار بار سجده یاخت را در یارزشمندن فرصت یه چنکم یکنم! من به خشم آن حک

حکایت ن  یریش سرکشیدن شهد، شعف شودمیتر کیو نزد کیان نزدیپا یه لحظهکهمچنان        

. در کندمی "شیدا"؛ کندمیخود یمرا از خود بها یتحکا. آن شودمیم یگانه آرزوی ،کریشنا یهایباز

را  کبخش خنسوزم، آن شراب روحیه از آن آرزو مک، به من مانده یام باقیه از زندگک یکساعات اند

 ."دیبده

به سجده  سوکا یپاها برابردر  ،ه در قلبش بودک یسرسپردگ تحت تاثیر حس، پادشاه، شیتپاریک       

در دل  تقاضان یعاطفه و مهر با ا یرد. چشمهک کریشنا یکودکاز  یشتریب یهاداستان یافتاد و تقاضا

از  یلیرا ما کیدام ک ،شماریبخش  بمسرت یاله یدادهایان روید، "پادشاها! از مید. او پرسیم جوشیکح

شوند،  هزار ساله به طور مداوم گفته یهدور کی یه اگر براکاد است ی؟ تعداد آنها آنقدر زیمن بشنو

د آنها را در چند توانمیس، هر اندازه ماهر هم باشد نکچ یخواهند ماند. ه یاز آنها ناگفته باق یاریبس

 ند."کساعت خالصه 

 یاریزمان بسیمحبوب عز یکریشناه ک امشنیدهپاسخ داد، "استاد! من  شیتپاریکنجا یدر ا       

فرا گرفت.  ینیپیسانداقبال با نام ار خوشیبس ید، از مرشباالراماها و موضوعات را، به همراه مهارت

دانش و استاد و  یهاشاخه یه استاد همهکسواد، او را یب یاز بود شخصیه نکن به آن معناست یا ایآ

، الگوپاگردان بزرگ، یش او بوده باشد. تنها آن بازید نماین بایهمه است آموزش بدهد؟ ا یفرمانروا

ن ید ایرد و نجات داده شود. او بایمورد لطف قرار گ یو در چه زمانای هلیوس د با چهیبا یسکچه  داندمی

از  ،ات حاصل از مصاحبت با خداوندکق بریرا از طر پینیساندیرده باشد تا ک یش را بازینما

است  پینیساندیه حول محور کش را ین نمایا یدادهاید رویتولد و مرگ برهاند. بگذار یرهایزنج

ر یقت غیحق یه گفتکگفت، "پادشاها! آنچه  سوکارد."  کرا تجربه خواهم  ییدن آن، رهاینبشنوم؛ من با ش

 ی، تمامکندمی یارگردانک کریشناه کای هشنامینما یاوست. برا یباز اشهمهقابل بحث است. بله، 

 به یبرا ییفضاهاها و متعلقات صحنه و قفسه .وجود دارند یشماریب یهاهان، صحنه است؛ پردهیک

ه ک. از آنجا اندشده یدادن طراح ییدن و رهاینجات بخش یه براکگوناگون او  یاسناریوهگذاشتن  یباز

ب او را ین ترتید و به ایآن فرصت بزرگ را به او بخش کریشناده بود، یفرا رس پینیساندیمساعد  ریتقد

 .کنممی تیروات یرا برا یش الهین! من آن نماکت داد. گوش کبر

بزرگ  ،گیردمیس اوج أالره به جانب سمتکد ی، مانند خورشی، برادران الهکریشناو  راماباال"       

 یب مادیه در غبار فرک، از آنجا یاشوداو  ناندان، یدند. والدیشدرخمینده یفزا یوهکند و با ششدمی

ها و و علوم، مهارت ها هنره به بچهکم گرفتند یآنها نگران بودند؛ آنها تصم یهندیاز آ ،ده شده بودندیپوش
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، فرا خوانده شد و گارگاخانواده،  یط شان آموزش داده شود. روحانیت و شرایمناسب  موقع یهالتیفض

فات یآنها با تجمل و تشر د.ین گردییاز تعیآداب مورد ن یبرا یکپس از مشورت با او، روز و ساعت مبار

  "ر و مرشدیآداب سپردن شاگرد به پ "ا ی اناینا-اوپا  هک را ییآداب تشرف به معرفت برهما ار،یبس

ارزش مطابق  با یزهایچ یاریانجام شد و بس یاریر بسیخ یارهاکجشن گرفتند. آن روز  شودمیده ینام

آن روز ه ک یجمعدسته هایسرگرمی از گوکوال  د. مردمیدستورات متون مقدس بذل و بخشش گرد

 .ندشدشده بود شادمان  تدارک دیده شانیبرا

ها از آموزش بچه یه براک یافتن مرشدی یرده و براکها را دعوت تیاز پاند یارین، بسیسپس والد       

د و یشیاندای هخانواده، لحظ ی، روحانگارگاردند. کمشورت  گارگابود با آنها و  ترمناسبو  ماهرترهمه 

ه در کاست  یآوانتاز  یتیبزرگ، پاند پینیساندیها به نزد ار، فرستادن بچهکن یه بهترکاظهار داشت 

 .کندمی یزندگ گنگ مقدسرود ، شهر مقدس واقع بر ساحل یاسک

 یدور ین فاصلهیزانشان را به چنین قادر نبودند عزیمقدس بود. والد یفرد پینیساندیه کگفت  او       

ور است؛ ک یریگادیمرشد، تنها  کیبدون داشتن  یریادگیه کقت آگاه بودند ین حقیبفرستند؛ اما آنها از ا

دن به یشدند؛ با رس یاسکسفر  یراه کریشناو  باالراما  و خودشان هم همراه ردندکموافقت ن آنها یبنابرا

بات ماندن آنها را نزد مرشد پرآوازه دادند. یسپردند و ترت پینیساندیان مقدس، آنها برادرها را به کآن م

 برگشتند. گوکوالن به یسنگ ی، با دلیآنها به زود
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و احترام او را  بیمند و با ردکمیمطالعه  پینیساندیتحت نظارت  کریشناو  باالرامااز آن روز        

ها ر نظر معلمیه زکوجود دارند  کودکها ونیلیها هزار، و مهزاران، ده !ند. پادشاهاگذاشتمیارج 

ار یببخشد بس یت و شادیم رضاه به معلکنند کرفتار ای هه به گونک یآموزاندانش ولی؛ کنندمیمطالعه 

آموخته شده،  مطالبخوب  یهت به معلم، مطالعیستند! دادن رضایدر صد تا ن یکی ینادرند، حت

ه کن امر یا همواره آگاه بودن ازدانش،  یریگیبه پ یو تنها وابستگ یحس هایشادی یریگیاز پ یخوددار

 کریشناو  باالراماه کاست  یزین چیباشد. اد ین گونه بایآموز ادانش کی -فه استیار و وظکمطالعه، 

 بودند.

ا خواست شان را به خواست او یردند کمورد، صحبت مرشد را قطع ن کیدر  یآنها هرگز، حت       

آنها هرگز اعتبار او را ا رهنمود او پا فراتر نگذاشتند. ی، از خواسته یچ موردیل ننمودند. آنها در هیتحم

منازع مان بالکحاچند آنها هر نند.ک یاز دستورات او نافرمان که داجازه ندادن به خوددند و یشکن به چالش

ت مرشدشان بود نسبت به او یه درخور مقام و موقعکرا ی احترام و فرمانبردارآن بودند،  ن و بهشتیزم

 ند.داشتمیروا 

 یشان را به آشفتگز درسیچ چیه هکند دادمیبودند؛ اجازه ن یاق و سرسپردگیآنها سرشار از اشت       

ه در قلبش کرا  یمیلذت عظ پینیساندی، یریادگیاق آنها به یانضباط و اشت یهند. با مشاهدکدچار 
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ه آنها را در ک یافتمیدر خود  یمهارنشدن یلیم، دیدمیاو آنها را  ی. وقتردکمید احساس یجوشیم

ها، علم منطق، دستور زبان، علوم ودانتا، داو  م بدهد. او آنها را در چهار یدانش تعل یهااز شاخه یاریبس

م؟ یم بگوتوانمیاد داد. پادشاها! چه یبه آنها  دانستمیه کرد و هر آنچه را ک، و اقتصاد استاد ییقضا

 کیند در توانمیه کده باشد یبه خود د ین است نوابغکم آنها را شرح بدهم؟ جهان ممتوانمیچطور 

فقط  کریشناو  باالرامان! کگوش  ولیبرسند؛  یماه به استاد کیا یسال  کیا یموضوع، ظرف پنج سال 

وتاه، آنها استاد شصت و چهار علم و هنر شدند! کبودند و در آن مدت  پینیساندیشصت و چهار روز با 

م یتوانمیح بود. چطور یتفر کی تنهاآنها  ین برایردند؛ اک یش درس خواندن را بازین نماین آنها اینچنیا

ن به یند چنتوانمی یران عادیا فناپذیم؟ آیح بدهیرا توض یاله ی  شینما یاللین ی، اآوررتیهر حن تظایا

 برسند؟ ین همه مطلب به استادیند ظرف چند روز در اتوانمیا یند؟ آبیاموزسرعت 

 هااحترام ی، وقتشدمی شادیبرادرها غرق شعف و  یو وفادار فروتنیاز  پینیساندیه ک یهنگام       

سرخوشانه  یه به گفتگوک ی، و هنگامردکمیافت یدر شدمین خالصانه ابراز یه چنکشان را یقدردانو 

ه در درونش ک یفرونشاندن اندوه یاش برامصرانه یهاا سرگرم بود، همواره به رغم تالشبا آنه

 ،موضوع از او لیدن دلیپرس ین امر بودند و برایشاهد ا کریشناو  باالراماخت. یریم کد، اشیجوشیم

ستاد و به او یوسته در مقابل مرشد ایبا دستان به هم پ کریشناروز  کیردند. باالخره کار درنگ یبس

ه چشمانتان هر زمان کم ییابمیم در یما در حال گفتگو با شما هست یها! وقتن معلمیتربزرگ یاگفت: "

ن اندوه به ما یل ایه دلکد دانیمیاگر صالح . شودمیپر  کد، گاه به گاه با اشکنیمیتعمق  یدادیه بر روک

 د."ییبه ما بگو گفته شود، لطفا  

رد؛ کز یرون سرریه در قلبش محصور گشته بود به بک ید، اندوهین تقاضا را شنیاو ا یوقت       

 ریمهارناپذ یبلند از رنج یم گرفت و به صداکرا با هر دو دست مح کریشنار، یناپذتحمل یدستخوش غم

ن یل ای! دلاستاد عزیز؛ او گفت، "داندمیه نکرد کوانمود  اما دانستمیداستان را  یهمه کریشنا. ستیگر

تا آن را  خواهیم کردمان رو و مهارتیمان را، با تمام نی کوششهمهد. ما ییغم و اندوه را به ما بگو

ت یمقدس و بااهم ،ب گوروبه قل یبازگرداندن شاد یهد به اندازتوانمین یتیچ ماموریم. هین بدهیکتس

د." ینکد و درنگ نیریبچه در نظر نگد. ما را پسرینکد ما را مطلع ید به خود راه دهیه تردکآن  یب -باشد

و ش را جمع و جور کرد ار آرام شد. او خودیبس پینیساندی ردکمین گونه با او بگومگو یا کریشنا یوقت

 د نشاند.ن خوید و آنها را در طرفیشک کیبرادرها را نزد

ن یاقبال خوب من است. من از هم قتا  یرا به دست آوردم حقه من شما کن یزانم! ایعزاو گفت،"       

 یمعمول یهاه شما بچهک گویدمی. وجدانم به من کنممیش حس یشاپیم را پیتحقق آرزو یلمات شما، شادک

ت وا کمان، مرا به حریت؛ آن ار اسیپذانکشما ام یت براین ماموریه تحقق اک کنممید. احساس یستین
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ن، ید. با گفتن ایایش بیم چه پیقرار است برا دانممی. نکندمید مرا متزلزل یاوقات هم، ترد ی؛ گاهداردمی

 او افتاد و گفت، یدوباره به پاها باالرامان هنگام یدر ا شدند.  یها دوباره جارکرد و اشکاو درنگ 

م. ید؟ ما مثل فرزندان خودتان هستیردن به ما ابا دارکو از اعتماد د کنیمی ک! چرا به ما شاستاد عزیز"

 یاق پسرها و استواریم." اشتینکمان را فدا یهایزندگ یم حتیاآمادهبه شما،  یسرور و شادماندادن  یبرا

. " داشتمیل اندوهش را از آنها پنهان نگاه یه دلک آوردمیاز شرم در مرشد به وجود  یشان حساراده

 ییه گوک یشدم. عاشقانه و با چنان توجه یصاحب پسر ییزناشو یان سال زندگیها! من پس از سالبچه

ا رفت یدر ساحل در شتراک-پرابهاساروز، او به  کیردم. کم او را بزرگ ردکمیام محافظت یاز زندگ

دو نفر و  ردن به شماکمقدس بود غرق شد. من با نگاه  یشستشوانجام ه در امواج در حال ک یو هنگام

 با  یقرم. تآوردمیبه دست  یلذت فراوان یو حت  خاطر یو حس انضباط تان، تسال یفروتن یتماشا

 ید. حاال حتیااد گرفتهیع یسر یلید آموخته شود خیه باکآنچه را  یهمهبودم. شما  اد بردهیاز بتم را یمص

و به چه  ؟نمکد تماشا یرا با یسکچه د. پس از رفتن شما من ین با من بمانیش از اید بیتوانمیشما هم ن

 رد.کهق ر شروع به هقیناپذیتسلای هعشق بورزم؟" مرشد به گون یسک

ه به کآن  ید براید! ما باین اساتیبهتر یاستاد. او گفت، "یدر مقابل او ا استواررومند و ین کریشنا       

 یدارما  ن فقطیم. اینکر کد از شما تشیاب را به ما آموزش دادیمکهنرها و علوم  یهمهمانند، یب یطرز

د یه فرزند ارزشمند شما را بلعکا یم شد و در مقابل دریخواه یراه ست؟ ما فورا  ینطور نیماست، ا

م یخواه یم گرداند و به شما شادیخواه م آورد. ما او را به شما برید و او را باز خواهیم جنگیخواه

شاگرد به  یلهیه به وسک یفاتیتشر یای) هدا مانی نایشکدا -وروگرا به عنوان  کارن ید ما اید. بگذاریبخش

ر یخ یم. ما را دعاین سفر شویم عازم اید تا بتوانیت دهکم. ما را برینکشما م ی( تقدشودمیم یمرشد تقد

او افتادند، برخاستند و منتظر  یم." آنها به پاهاینکارمان را شروع کد تا یبده یمرخص ید و اجازهینک

 یمعمول قالبه پسرها از کمطمئن بود  پینیساندیند. ستادیا

ند. آنها را در آغوش شدمیه آنها موفق کمان داشت ینبودند؛ او ا

ت داد."  پادشاه کرد و آنها را برکشان را نوازش یگرفت، موها

ه کاقبال بودند م خوشیهاپدربزرگ، چه اندازه آه استادگفت، "

ه نقش کبود  خداوند کریشناند! نها باشیای ستند شاهد همهتوانمی

ه کآنچه را  یهمهه او ک، هرچند ردکمی یانسان را باز کی

 هست، بوده، و خواهد بود، در خود نهان داشت."

ر یخ ید و دعاییبا گرفتن تا کریشناو  باالراما !" پادشاها       

ستادند و یابر ساحل  یوهمندکا شتافتند و با شیمرشد به جانب در
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 نهار را انجام بده، اگرکن یا مان را برگردان!  فورا  یانوس! پسر گورویاق"آمرانه فرمان دادند،  یبه لحن

د. او یلمات از ترس به خود لرزکن یدن ایانوس با شنیاق "ر.یم بپذیادر نظر گرفتهت یه براکرا  یهیتنب

آن پسر در حال شستشو  یستم! وقتید! من مقصر نیببخش"رد و گفت، کرا لمس  کریشناو  باالراما یپاها

ه آنجا در غار ک، پانچاجانا، والیه ،ن هنگامیشاند و به اعماق آورد. در اک یسرنوشت او را به گرداب ،بود

ه رخ داده است. کست یزیقت آن چین حقیداد. ا یمش جاکد و درون شیاو را بلع کندمی یبزرگ زندگ

 ."کنممی گذارشما وارا به  هیبق

تت را یاکار خوب!  حیبسان داد، "کد تییسرش را به عالمت تا کریشنارا گفت  نیا ایدر یوقت       

ور شد و به او حمله کمهل یرجه زد. او در نبردیوال شیا، به سمت غار آن هیو به اعماق در ، "دمیشن

م او را پاره کش کریشنا ین وقتی؛ بنابراسپردمرگ  ایزدرا به  کرد پسریه خود بمکش از آن یوال پیه

ا یدر آنجا بود  کا پسریه آکن موضوع یشف اک یه در جستجو براک ی. هنگامابدیبنتوانست او را  ردک

 ،به دستش آمد. با به دست آوردن آن یمید، صدف عظیاوکیاو را م یهاار، رودهیت بسینه، با عصبان

ه ک پانچاجاناستاد و در صدف یشهر ا یم به شهر مرگ رفت. در ورودیرون آمد و مستقیا بیاز در کریشنا

مرگ،  ایزد، امای د.یبه گوش رسای هصاعق مانندد ایجاد شه ک یید. صدایگرفته بود دم پانچاجانااز 

ن راه یاچرا ه کل آن را یدبانه دلؤد و میرا د کریشناو  باالراماور شد. او زده به دروازه حملهوحشت

اورد و او را به آنها یرا ب "پسر گورو"ه کد. برادرها به او فرمان دادند یرا آمده بودند پرس یطوالن

ش را یرهاکپاسخ داد؛ او نواین گونه وسته یبا دستان به هم پ اماید"، ینکل بدهد. "هر چه شما امر یتحو

او را به  آنها فورا   قرار گرفت. یمرشد در دستان اله یهشد کمتبره، فرزند یرد و ظرف چند ثانکروانه 

ن را یا ماست، لطفا   ینایشکدا -گورون یادادند، " یجا پینیساندینار که در ستادیآوردند و او را ا خلوتگاه

 رد.کتمنا  کریشنا ،  "دیرین عنوان از ما بپذیبه ا

ن یس بر اکهر بودند. غرق  یشاد یهرمنتظریآنها در امواج غبود؛  گفتار ین ورایشعف والد       

 -ه در آغوش مرگ بود و معجزات مشابهک یزندبازگرداندن فر یبه زندگ -ندک اندیشه یاله رفتارهای

م؟ ییآنگاه چه بگو پینیساندینبودند. از  یر بوده و الهیفناپذ یه آنها موجوداتکن باور باشد ید بر اتوانمین

 بودند. نارایانا -نارا یه آنها دوقلوهاکرد، ک کاو دانست، در

را به عنوان شاگردان خود داشته  یوجودات الهم اینه که اقبال آن را داشت کاد آورد یاو به  یوقت       

در رد؛ کدر مقابل آنها سجده  ذهنا  . او شد یغرق شادآنها بنامد  یست خود را گوروتوانمیه کن یباشد و ا

 مت آنها را از آشرام داد.یب عزیبود آنها را در آغوش گرفت و ترت یش جاریهابر گونه که اشک یحال

 ماتوراشان شدند و به شهر درود با گورو و همسرش سوار ارابهپس از ب، کریشناو  باالراما       

شان نشان داده بودند، یشان را به گورویها چگونه قدرشناسه بچهکن یدن این آن شهر با شنینکدند. سایرس
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ان شانیها دوباره به مه بچهکن یند. آنها از اتایش کردشان سیاله یهاو قدرت هر و عاطفهم یآنها را برا

 ار شادمان بودند.یگشته بودند بسباز 

ل بود چه اندازه یتحص سرگرمه او ک ی، زمانکریشنا الگوپا یه الگوکن کمل أتای هلحظ ،پادشاها       

، هرچند در نگاه  کریشنا. هر رفتار ردکمیترها را شاد تش بزرگیبخش بود و چه اندازه رفتار و جدالهام

شف آنها کها قادر به داشت. احمق یقیعم یت و معنای، اهمرسیدمیر ت به نظیاهمیو ب ی، جزئیسطح

ند که ادعا کهست  یسکن جهان یا در ای. آکنندمی یتلق یتیاهمیب ین آنها را رفتارهایبنابراو ستند ین

اد بدهد و یز ید به خداوند چتوانمی یسکچه  به طور مشابه،؟ اموزدیب یردن را به ماهکد هنر شنا توانمی

، او شوندمیلطف او فرا گرفته  قیاز طرو  آیندمید یها از او پددانش یهمهشد خداوند باشد؟ هرچند مر

انتخاب و  یشیوهخود  یتا با الگو کندمی یشاگرد را باز کی نقشآل، دهیا شاگرد یهندینمابه عنوان 

ه کرا  یو احترام یرداند و قددر فرد ایجاد کند یل بایه تحصکرا  یایت فروتنیفیکخدمت به گورو، 

آموزان دن به دانشیزه بخشیت و انگیت هدایدهد. با نبان نشان ید به جهانید به معلم ابراز نمایشاگرد با

ن کتوجه ن الگو را ارائه داد. یل را پشت سر گذاشت و بهتری، خودش، روند تحصکریشناه کامروز است 

 یبارهای، جوگفتمیلمات را کن یا سوکاه ک یدر حال فند!"یاو چه اندازه لط یهااللیخداوند و  ه رموزک

 بود. یشوق از چشمانش جار کاش
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 41فصل 

 از مرگ به جاودانگی

، ناگهان چشمانش را دادمیگوش  شیاز گورو کریشنا یقدردان یدهندهانکت تیاکه به حکپادشاه        

اش در یسرشار از شگفت یارهاک! کریشنا یهااللیآه، ه در برابر او بود گفت، "کم یکدن حیگشود و با د

رد تا جهان را یرا به دوش بگ ی. خداوند آماده است هر بارگیرندمیاز هم سبقت  یاعجاز و رازگونگ

ظ یدود غل اما. کندمینش را اعالم یوه و قدرت راستکش له اوین وسیاصالح نموده و بهبود ببخشد؛ با ا

 ین او معنای. بنابراسازدمیت ناتوان یص الوهیند و او را از تشخینشیبر چشم انسان م یبه سخت ایما

 "فهمد.یرا نم هااللی ن یا یدرون

 اعمال، حاصل ایما یهنندکج یر گی. او پاسخ داد، "پادشاها! تاثافتیدرذهن پادشاه را  یتقال سوکا       

؛ زدیبگر ایماخوب اعمالش از  یامدهایق پید از طرتوانمیگذشته است. فرد  یهایاندوخته شده در زندگ

 ،گذشته یهایزندگ کیبار باشند، او در مقابل آن از پا در خواهد آمد. اگر اعمال نانیامد اعمال زیاگر پ

مغلوب  ین زندگیارانه در اکزیشات پرهیگرا یلهوسیبه  یآلودش گناهیبرجسته و شاخص باشند، هر گرا

ت وابسته خواهد یمان خواهد داشت؛ انسان به الوهیت این خواهد رفت و فرد به الوهیخواهد گشت و از ب

 خواهد نمود. یت سپریالوه یاش را بر مبنایشد و زندگ

ره و تار یدگاه تید ته اند،ب گشکمرت یکات هولنایگذشته جنا یهایه در زندگکگر، آنها ید یاز سو       

او  یارهاکد و هرگز به خداون یسکن ی. چنددهیمرا نت یدن الوهید یهاجازه کخواهند داشت  یخوفناک

 ی؛ از بدبیندمیغلط  یزها را از منظریست؛ او چیگران نید ریخخود و  ریخشد، هرگز آرزومند یاندینم

 یهایاشته شده در زندگک یداوند محصول بذرهامان به خی. اشودمیو به شرارت مشغول  بردمیلذت 

 و به محصول برسد. ندکد رشد توانمیه شده باشد نیته پیشاپیش هکآن  یمان، بیگذشته است. آن ا

( و پاپا )گناه  کیعمل ن حاصل ازا ) ثواب یپونی دربارهلمات، پادشاه مشتاق شد کن یدن ایبا شن       

 سوکام یکن از حیشتر بداند؛ بنابرایب هاانسان یهایزندگرشان بر یحاصل از عمل زشت( و تاث

ه اصل کن و درمان آن در ارتباط است، یه با نفرکرا  کریشنا یاز زندگ یگریداد دیرد روکدرخواست 

 د.یاو بگو ی، براسازدمیسرنوشت را روشن 
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ن را عالج یان به نفریالبا آن مبت کریشناه ک ییهاد! "پادشاها! درمانین درخواست خندیبه ا سوکا       

بچه بود آنها را پسر کیه ک یاش و بعدها، هنگامیکودکه او در زمان ک ییها1راکشاساشمارند! یرد بک

آنها در دستان  ین متولد شوند و وقتین شده بودند تا به عنوان مجازات عمل زشت، چنینفر یشت، همگک

 امشنیدهمن رد. "کمطرح  یشنهادین مرحله پیدر اشدند. پادشاه  آزادن یردند از نفرکاو با مرگ مالقات 

داشت؛ اگر در آن باره ای هت برجستیه اهمکبود  یزیانگرتیح یواقعه ،"درختردن کن کشهیر"ه ک

اطاعت از او بود  یهه همواره آمادک سوکانجا یرد." در اکسب خواهم کاز آن  یقیعم ید شادیح بدهیتوض

 رد:کقصه را آغاز 

ه مطابق رسوم کخانه بود  یدبانوک یاشودان یار وجود نداشت، اکمبود خدمتکها! هرچند "پادشا       

ل آن به ماست، چرخاندن آن و یر، تبدی. جوشاندن شدادمیرا انجام  یدارامورات خانه ی، همهیمیقد

 یلهیبه وس شخصا  ارها کن یا یهمه -رهکگرفتن 

روز او مطابق معمول در  کی. شدمیاو انجام 

صبح( از خواب  1:30) مورتامبراهما یبتداا

را  یف صبحگاهیرد و وظاکبرخاست؛ شستشو 

ر را در یبه انجام رساند و سپس ظرف ش

 ییهانابدن طیشکم کمقابلش قرار داد و با مح

ع سرپا نگه یهمزن را در ما یهلیه مک

و در  ردکات یند، شروع به زدن محتوداشتمی

خداوند ی درباره ینیرین حال اشعار شیهم

 ند.خوامی

زدن ه مادر مشغول همک یانکآهسته اما استوار به سمت م یها( با قدمکریشنا) الگوپا هنگامن یادر        

رمنتظره یان غکن تیاز ا یاشوداد؛ یشکم کاو را ناگهان مح یسار یو آواز خواندن بود آمد و انتها

بود!  کریشناطان، یش کودکه آن، کافت یررت دیو ح یمال خشنودکر شد؛ به عقب برگشت و در یغافلگ

ده یزم! هنوز سپیرد، "پسر عزکرا در آغوش گرفت و او را نوازش  کریشنانار گذاشت، کهم زدن را 

 کودکبخواب!" اما ای هقیزم!  باز هم چند دقی؟ برو عزایآمدهرون یستر ببنقدر زود از ینزده! چرا ا

رد کهق ز شروع به هقیانگرقتای هه گرسنه بود و به گونکند فهما یزبانکو، نیدلفریب یبا منتها ،یاله

گذاشت  ینارکهمزن را  یهلیند. قلب مادر ذوب شد؛ او مکد ییغذا داده شدن تا یاش را برایتا آرزومند

ه از کرا بر دامنش گذاشت؛ همچنان  کریشناه نشسته بود کپوشاند؛ سپس همانجا  یو ظرف را با درپوش

                                                 
 بندیتوانند در دستهها میراکشاساد. های ابرانسانی هستنی دیو. موجودات فیزیکی با قابلیتشناسی هند معادل تقریبی واژهدر اسطوره راکشاسا 1 

 م-خوب یا بد باشند. 
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 ین موقع او صدای. درست در همردکمیسرش را نوازش  یمت و نرمیبا مال دادمیر یاش به او شنهیس

طنت گربه باشد؛ او ید شین بایه اکد؛ حدس زد یدرون منزل شن یهرا از اجاق آشپزخان ین ظرفپایین افتاد

ه بود! ند چه رخ دادید تا ببیدوید به درون میرا باین گذاشت، زیرد و بر زمکرا از دامنش بلند  کودک

غذا دادنش بر  یهانیه او را در مکاز رفتار او،  کریشناد شد، یبه درون اتاق مجاور ناپد یاشودا یوقت

 ن گذاشته بود به خشم آمد.یزم

همزن  یهلیرد. با مک ید و همه خشمش را بر سر آن خالیاو ظرف را در برابر چشمانش د        

ره را کر شدند، یاتاق سرازف کها دوغ یوقتبه آن زد و  یمکمح یضربه

رون رفت یرد و آن را به درون دهانش چپاند و با شتاب از اتاق بکجمع 

سته، کبه درون اتاق آمد، ظرف را ش یاشودا یشود. وقتخ یتوبه مبادا ک

خود را  کریشناد! و یره را از دست رفته دکن، و یزم یروها را بر غدو

باشد، او  الگوپاار کد ین بایه اکن یرده بود! با دانستن اکاز دسترس دور 

چ جا او را ینتوانست ه یاشودارا به دنبال او گشت.  ینارکهر گوشه و 

او را آنجا  یسکا یه آکرد کجو وها رفت  و پرسهیهمسا یهاخانهابد. به یب

رده بودند؛ آنها کبرخورد ن کودکه با کند ردکمیده بود. همه اظهار ید

د ی"او با ،اندیشیدبا خود  ده بود.یترس قتا  یحق شودایاند. دانستمیرا ناو  یجا

فرار اتش یختن محتویستن ظرف و رکش یه شدن برایاز ترس تنب

در  یاشودا "پناه برده است! یکینوا! او به تاریب کودکباشد!  ردهک

ت او را در یگشت. در نها یگریپس از د یکیرا  هاخانهابان، یخ

 یفیخانه، رد یه بانوک یزیره از آوکظرف  کین آوردن ییحال پا

ره را آنجا نگه داشته بود کر، ماست و یپر از ش یهااز ظرف

ستاده بود ای شدهرو  هاون  پشت و کی یبر رو کریشنارد. کر یدستگ

ش ین آورده و با رفقاییند و آن را سالم پاکره را بلند کتا بتواند ظرف 

د! در هر دز یااد زد، "یفر یاشودااو  یشود! با مشاهده کیشر

 یدربارهچاره یب یهاگوپی ی؟ وقتکنیمین جور رفتار یاای هخان

م ردکمیشان نم سرزنشک یه اتهامشان را بررسکآن  یشه بیند، همردکمیت یاکتو به من ش یها یدزد

م توانمی ین وجود به سختیام! با ادهیخودم د یهافرستادم. حاال آن را با چشمیارشان مک یو آنها را پ

ه اندازه در اشتباه بودم! از حاال به بعد چ ن همه مدتیا ه،آنم! کنند باور یبیه چشمانم مکچه را آن

ت ی، بعدها به جنایبگذارم برو یه بچه هستکن بهانه ی. نه. اگر به اینکم بگذارم فرار توانمین
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 یهبچ یخشم. وقتنم و اصال تو را نبکهت یتنب ید حاال درست و حسابیشد. با یده خواهیشک یباربتیمص

 توانمین ین سادگیرا به ا ی. بدنامرودمیل خانواده ک یاورد آبرویرو ب یبزرگ به دزد یهخانواد کی

 ین حقارتیان بود. او قبال متحمل چنیب ید." رنج او ورایما صدمه خواهد د یهرد. اعتبار خانوادک کپا

ن یشد با ا کینزد کریشناو به  آوردمییطناب بلند ضخ از خشم شد. یمیاو دستخوش موج عظنشده بود. 

 ن ببندد.یم به هاون سنگکه او را محکت ین

رون یبه درون و ب ی، از هر دردانستمیت او را یه نک الگوپا       

وچه کام گذاشت. مادر در هر کگرفتن او نا یش را برایهاد و تالشیخزیم

ش از آن یبود؛ هرگز پ یچاق امال رو بهکد. او یدویبه دنبال او م یابانیو خ

ش به یهااز رمق افتاد؛ گام ین به زودیده بود. بنابراین به سرعت ندویچن

ها، ها و بچهرد. مردها، زنکنفس زدن ند شدند و او شروع به نفسک یزود

ح یتفر نیاز ادند. آنها یخندیم کوچک یهاو به دنبال بچ یههودیب بیبه تعق

بستن  یحاصل مادرش برایو تالش ب اکریشنطنت یند و از شبردمی لذت

 .ندردکمیح یتفرشتر یاو ب

ن او یست. بنابرایز از او پنهان نیچ چیل است، هک یدانا الگوپا       

 یاشودار شود. یه دستگکند و اجازه داد کت که بتواند حرکار خسته بود یه مادر بسک دانستمی

ا به خانه، یب"ه، کن یم گرفت و با گفتن اکو را محزدن او باال ببرد. دست ا یست دستش را براتوانمین

، او را به سمت خانه  "به تو خواهم داد یه تو را در بازار بزنم. در خانه درسکست یدزد! درست ن یا

او را به آن ببندد.  یطناب قو کیتا بتواند با  برد مییعظ یهاون سنگنار کاو را  یاشوداشاند. آنجا ک

 آوردمی یگریو طناب د رفتمین او به درون ی؛ بنابراآمدمیوتاه از آب در ک اریبس آوردمیه ک یطناب

ه طناب بلند کرا هر اندازه یار را بارها و بارها انجام دهد. زکن یمجبور شد ا د. اوبزنگره  یتا به اول

ه طناب به دور ک شدمیچنان بزرگ  کریشنا  هک رسیدمیبود، به نظر 

از بود تا بتوان او را یشتر طناب مورد نیب یکشه اندی. همرسیدمیاو ن

ن معجزه را به یزده بود. اب امور شگفتین روند عجیبست! مادر از ا

 یت او توانست به نوعی. در نهادانستمینسبت داد؟ او ن شدمیز یچه چ

ه به هاون بسته شده بود آنجا بگذارد. ک یبزند و او را در حالای هگر

 شد. یدارف معمول خانهیو سرگرم وظابه درون خانه رفت  یاشودا

ه کد و همچنان یشکهاون را به دنبال خود  کریشنان، ین حی"در ا       

 ید به درون باغ رفت. آنجا درختیغلتین میزم یهاون پشت سر او رو
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رد کر یدوقلو گ یهان تنهیده بود. هاون بییهم بودند رو کیار نزدیه شانه به شانه و بسکدوقلو  یهابا تنه

 ین شد! آن با صداکشهیدرخت رند، کبه آن داد تا بر مانع غلبه  یکوچکان کت یاله کودک یو وقت

، شاندکافتاده بود در آنجا ه درخت ک یی، جایاشودا یهصدا همه را به خانن افتاد. یبر زم یبین مهیپرطن

ج ید گیه دکده بود. او از آنچه مش آیپند چه یشتابان آمد تا بب یاشودا! ار نبودکدر  یا طوفانیباران  اگرچه

د. به یده شده دیچیبه هم پ یهاان شاخهیافتاده، در م یهان شاخ و برگیرا ب الگوپازده شد! او و بهت

 یه او از بالکن یرا برداشت و از ا کودکرد، کرفت. طناب را شل  کودک کید و به نزدیبلند نال یصدا

 رد.کش یآسا جان سالم به در برده بود احساس یگریشوم د

ن یاو ا ولی همچنان که. ردکمی یبلند زار یه، من چه بد بودم!" مادر به صداآ؟ یدی"فرزندم! ترس       

 یر بودند از درون درخت ظاهر شدند! آنها به پاهاکه هر دو مذک یبود، دو فرم اله یسرگرم زار گونه

م. ما یهست راوبهک یخداوندا! ما پسرها" ستادند و گفتند،یوسته ایبه هم پ یهاافتادند. با دست الگوپا

ل ین درخت تبدی، ما به انارادام یکن حیم. به خاطر نفریهست وایگریمانو  وبوراکناالدوقلو،  یبرادرها

ده است. اگر به ما اجازه ین رسیان آن نفریم. امروز به لطف تو، پایردکمی ین گونه زندگیم و ایشد

دن یبا د گوکولد شدند. مردم یناپد ین، دو فرم الهیبا گفتن ا "م گشت.یان خودمان برخواهک، ما به میبده

 بودند. یز از شادیزده شده بودند. آنها لبرب، بهتیعج یاله یهافرمآن 

 

ت او یاز الوه ینیند، هرچند گواه عدادمیبه عنوان خداوند گوش  الگوپاوه کد شیهرچند آنها به تمج       

بود  یاشوداو  نانداه پسر ک الگوپای دربارهشان را یهاند و گفتگوشدمیب( ی)فر ایمار یداشتند، دوباره اس
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شده ر یتوهم اس یهاشان بود. آنها در چنبرهه او دوست گاوچرانکند ردکمیند و احساس گرفتمیاز سر 

 .بودند

مقهور ن قدرت یچن ایمان یاستاد! چگونه ارد، "کمداخله  پرسشیپادشاه با  ن را گفتیا سوکا یوقت       

؟ سرشت ندکپنهان )خداوند( را  مادهاواوه خود که شکآن را داد  توان ایمابه  یسکچه  افت؟یای هنندک

ه ک ییز مجزایچ ایمان یح داد، "پادشاها، ایتوض سوکاد." سپس ییبه من بگو ست؟ لطفا  یچ قا  یدق ایما یقیحق

ار است کدن است. او آشیدن و فهمیقابل د ایامست. خداوند تنها با روپوش یفرم خودش را داشته باشد ن

، ایماه کد گفت ین گونه بایاوست. ا( یاوپادی مبدل )چهره نیرده است. اکرا بر تن  ایماه لباس کرا یز

ه ک یسکاندن آن است. تنها ینما یرواقعیت و غیردن واقعک. سرشت آن، پنهان شودمیت یسد راه فهم واقع

د توانمی، تنها او کندمیان آن نفوذ ی، از مدشکندر هم می، کندمینابود  ،داردمیش رو بر یآن را از پ

ه ناموجود را ک داردمیتو را وا  ایماند. کدا ید به خداوند دست پتوانمیند. تنها او یاز خداوند را بب یمنظر

ه و آرزو ردکه تصور کآنچه را  داردمی. تو را وا دهدمی. آن، در سراب، آب نشان ینکموجود احساس 

ختن را یو طرح و برنامه ر یبافالیا خیردن ک. اگر انسان بتواند آرزو ینیقت ببیبه عنوان حق ،ایکرده

 د بر او اثر بگذارد.توانمیب نیند، فرکمتوقف 

ن باور یده بود توانست باز به ایرا د کریشنات یالوه ارهاه با چشمان خود بک یاشودا"اگرنه چگونه        

پسر و از نوع  ب بودند. بدن از نوعین فرینها عامل ایال و آرزو، ایفرزند او بود؟ خ کریشناه کبرگردد 

او نه پسر دارد و  -ردهکار ین فرم را اختیه اک، آن  (د هیوجود متجلی ) ،یواقع یهمادر است؛ اما هست

 یسکد ندارد! اگر ا پسر وجویمادر  وجود متجلیچ یه ولیشاوند است ینه مادر! بدن مادر با بدن پسر خو

 وجووجود نخواهد داشت. پرس یخارج هایشادیبه  یلیگر تمایمان را در خود استوار سازد، دین ایا

رد و شعور کب رشد خواهد یوجو،  فرافت. بدون آن پرسی یخواه قت را درین حقین؛ اک یابین و ارزک

 وب خواهد شد."کسر یبه آرام

ه فرد کآموزد یم دانتاو  ! آوردمیبه وجود  یریج خطینتا گیردمی هبر عهدت یه آن الوهک یآه! نقش       

 یهفتیآن است. انسان، ش یدرون ین معناید. ایشف نماکت را یرده و واقعکن نقش نفوذ ید به پشت ایبا

 ی. براکندمیسقوط  ایمااست، در  یو واقع یقیه بدن، حقکن باور ینقش، به دنبال آرزوست! انسان با ا

ست؟ ینطور نیقابل مشاهده نخواهد بود، ا ،ز است، شخص درون بدنکشان بر بدن متمرتوجه هک یسانک

ابرها  یت نخواهند بود. وقتیؤسرخ گداخته قابل ر یهاپوشاند، ذغالیم ]ذغال را [، سترکخا یوقت

 د! ید توانمید و ماه را نی، خورششوندمیم کمترا

ن سخت است یه آنجا زمک شوندمی سببن توهم را یاچه، ایدر کی یهاشناور بر آب یهاانبوه خزه       

 یزید چتوانمید دارد، فرد اصال نیمروارچشم آب کمردم یشده است. وقت یارکیآن سبز یه بر روک
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ونت دارد اصال که در بدن سکبودن بدن غالب است، آن  یواقع باور یب، وقتین ترتیند. به همیرا بب

، یشما چون تندباد یهاپرده از ذهنم فرو افتاد. آموزه قتا  یاستاد، امروز حق. "گیردمیمورد توجه قرار ن

ت ین بدن ، واقعیب پنج عنصر، ایکن تریه اکن توهم ینار زد. اکزنده  یهاذغال یستر را از روکخا

مات، لکن یام."  با اافتهی کتبر قتا  یام، من حقافتهی کنابود شده است. من تبر یلکاست، منهدم گشته و به 

 افتاد. سوکاگورو،  یبه پاها شیتپاریکماهاراجا 

 ی، با حرارت سرگرم گفتگو شدند. وقتیها و شهروندان عادمیکها، حیشین هنگام، جمع ریدر ا       

ست؟ بدن ین نیفرو افتادن باشد، چن یهد آمادیز باینوازد، بدن نیرا م انیپا یهاضربه سرعتزمان به 

ستاد. به یار نخواهد اکذهن از  ولیستد؛ یت باز اکدر آن از حر یاتیح یان قوایجر هک افتدمیفرو  یزمان

، و از خواسته یاز محتو ی، عاریار شوند تا ذهن، خالید اختیبا یدتریدتر و جدیجد یهابدن سببن یهم

 به یسرور وجد ونون او در چنان ک! ارده استکجدا بدن  ما ذهن را از یامروز ماهاراجاشود. " یته

 مادهاواشه در یهم یذهن برا یبر آن بگذارند. وقت یند اثرتوانمین یاتیح یقوا یه حتک بردمیسر 

 باز شناخت." توانمیت  آن را نیت خواهد بود؛ بشریالوه )خداوند( محو شود، بدن تماما  

 شیتپاریکبه  خطاب تنهام داده شد یتعل سوکا یلهیه امروز به وسکای هآموزآنها اظهار نمودند، "       

ه ک یبدنبا ه کند دچار هست بین فریاکه به است  یسانک یهمه یبرا نی؛ اماست یهمه ین برایست. این

 آتماه ما کن باور یگر، ایب، عامل اسارت است؛ اما نوع دین نوع از فری. ایکسانند ونت دارندکسدر آن 

ند. ذهن کنیها اظهار مشاستراها و داوه کاست  یزین آن چیاست. ا یو رستگار یآزاد یوسیلهم، یهست

ب هم ابزار اسارت و هم ین ترتیپرورد، به ایت را در سر میواقع یهدیا ای گویدمیب خوشامد یه به فرک

 ،(شروتیمتون مقدس )ن عبارت  یا ."ویشاکارانام باندا موکانام یمانا ا وا مانوس"است.  ییابزار رها

ش با چشمان بسته نشستند. یایغرقه در دعا و ن یمدت یضوع، بران مویر بر اکقت است. مردم با تفیحق

( در داندا) ی( و چوبدستاماندالوک) ه ظرف آبک یها در حالمیکغروب بود، ح یآفتاب در آستانه یوقت

 را به انجام برسانند. یعصرگاه یهاآیینتا  مقدس به راه افتادند یگانگادستانشان داشتند به سمت ساحل 
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 41فصل 

 کریشناام ظهور یپ

 شده "ذهن"محوب موفق به ین ترتیجانات حاصل از آرزو نائل گشته و به ایه یه به نابودکشاه        

رد، کبود تقاضا  یه در او باقک ییآرزون یان تنها و آخریف هر دو دستش را به هم چسباند و با بکبود، 

م به یکن حینفر تحققن بدن مربوط است، زمان به سرعت رو به انتهاست. یه به اک"استاد! تا آنجا 

به آن هستم.  ییخوشامدگو یث آمادهی، از هر حیمال خشنودک. البته من با دهدمیسرعت مرا هدف قرار 

، یاله یهااندیشهام به ونت دارم سوگند خوردهکس یکیزیف ن اقامتگاهیه در اک ین وجود، تا زمانیبا ا

د آن سوگند به یت خواهم پرداخت؛ بگذاری، و گوش سپردن به مطالب در رابطه با الوهیع الهیمرور وقا

ست، در نقش نمودن یه از زمان مقرر باقک یکه مدت زمان اندکسته نشود. باشد کش یزانین میمترک

د، بر قلبم یبخش یرا روشن ناندا یهه خانک یمحبوب یاله کودک، نداناندانانا ین دلربایلوفرین یچهره

اندازه ید و به من سرور بیز نمایرده و لبرکام را پر یاریهش ،گوشیه آن ظاهر بازکشود. باشد  یسپر

د. یم شرح بدهیرده باشند براکد ساعت تولد او را مشخص یه باکرا ای هع خجستیباران وقاند. کعطا 

ن آمده بود چه ید به زمه خداونکان نشان داد یه در آن زمان به جهانک ییوار و رخدادهامعجزه یادهادیرو

ه کم همچنان یرا گرفت و چگونه آن تصم یاله کودکشتن ک یهرحمانیم بیتصم کامسابودند؟ چگونه 

وند به صورت و تولد خدا کامساد؟ داستان تولد آن یشکشعله  یند چون آتش فروزانشدمی یروزها سپر

نَفَس  به طور حتمن یشود. ا کمقدس متبر یهبا آن قص یانیه ساعت پاکد. باشد ییرا به من بگو کریشنا

 ل خواهد شد."یمستح الگوپاه در کخواهد ساخت  پاکمرا چنان 

 دقایق کانداین  این کهمن هم از  ماهاراجا!او گفت، " شتر شادمان شد.یب یحت سوکانجا یدر ا       

هستم.  یز از شادیلبربگذرانم  الگوپا یاله یهایز و بازیانگتولد شگفترویدادهای ر کذ را بامانده یباق

 م است. تنها آنیعظ ین مملو از رمز و رازیرفت. ایتولد پذ یارکا درستی دارما یبرقرار رایب الگوپا

ند آن رمز و راز را توانمی اندشده، در معرفت پخته یاله یهافعالیت یهنندک که در روند پاک یکسان

ه است؛ آنها یاز گناهان فروما یگران، جهان، خود، گردابید ینند. براک کآن را در یشرح بدهند و معنا

م یندار یگردند. ما اجباریدر آن محو م تا  یو نها شوندمیو شناور  روندمیدر اعماق آن غرق لذتند، فرو 

 م.یشیندیب ین اشخاصیبه چن

 یبود. دسته اکآهو، با نام ادوی یاز سلسله یومت پادشاهکش، جهان تحت حیسال پ یلیخماهاراجا!        

ومت کق حیصلح و سعادت از طر یند و در جستجوردکمیها تخت او را دوره از فئودال یمیعظ
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ند. او دو پسر داشت، ردکمیرنش کاو، در انتظار اوامرش بودند و با احترام در برابر او  یمانهیرک

ناو  اکد وا امور را به عهده  یاداره یت هایبزرگ شدند تا بتوانند مسئول یافکآنها به حد  ی. وقتاوگراس 

ها گذشتند. ت. سالاز بار خود را بر دوش آنها گذاش یب ازدواج آنها را داد و سهمیرند، پادشاه ترتیبگ

ن یبزرگتر کامسااست؛ و  کاواد  ن دختر یبزرگتر واکید  ، نه پسر داشت. اوگراسناهفت دختر، و  اکواد  

 .کنندمی یباز یاتیم نقش حیه ما هر دو به آن عالقمندک ین دو نفر در داستانیست. ا اوگراسناپسر 

مران تابع کن شهر، حیا یبود. در حوزه ادوی یتخت سلسلهیپا شهر، ماتورام، یدر روزگاران قد       

ناه نام او شاهزاده ک ادوی ن پسر، ی. او ده پسر و پنج دختر داشت؛ بزرگتردرکمی یبود زندگ سوراس 

 یشاهزاده در جوار هم زندگ یهان خانوادهین دختر او بود. ایبزرگتر کونتینام داشت.  واواسود  

، یخیتار عامل   و تحت فشار جبر   گذشتمیان زمان به سرعت یند. جرشدمیها بزرگ ند  و بچهردکمی

درآمد؛ ازدواج در  واواسود  ، به ازدواج کامسا یعمو، دخترواکید   .آوردمیساز به وجود برهه یامدهایپ

ها به سیمان و قدیکمان، پادشاهان و امپراطورها، دانشمندان، حکجشن گرفته شد. حا یمیعظ اسیمق

عالقمند  کامسابرجسته شد.  یهاتیها و شخصل از انبوه شاهزادهتعداد فراوان جمع شدند. شهر ماالما

 مانندرا  دواکینداشت، او  یند؛ او خودش خواهرک ییرایپذ تجمل و بارا فراوان  افراد کیاکیبود 

مت، جواهرات ارزشمند، و همه نوع اسباب یقگران یهان با لباسیسش دوست داشت؛ بنابراکن یزتریعز

د با یمسرور بودند. روز سوم، عروس با جشنه داد. همه از عظمت یزیبه او جه یمجلل سلطنت یهیو اثاث

زوج جوان را در  کامسان خود ی؛ بنابراشدمیداماد فرستاده  یهمرسوم به خان یایها و هداشکشیپ یمهه

ی هشدیبندنیآذ یهاابانیان خیآنها در صفوف رنگارنگ، از م ی. وقتردکمیت یوه هداکباش یهاراب کی

به گوش  یکهولنا یصدازد؛ انفجار  یشهر رهسپار بودند، ناگهان آسمان بر فراز ارابه برق درخشان

ت یباره نابود شد. برق نور و انفجار صدا، شاهزاده و رع کیبه  یالبیجهان با س ییه گوکد چنان یرس

ها خاموش یقیزده بر جا گذاشت. درست همان لحظه موسج و بهتی، گیتکحریب یهارا مانند ستون

 سته شد.کد شیان آسمان به گوش رسیه از مک یواضح یهلمکچند  یلهیوت به وسکن هنگام سیشدند. در ا

! کنیمیاحمق رفتار  کیمثل  ،ندهیخبر از حوادث آی! تو بکامساامپراطور نها بودند: "یلمات اک       

وه و کن شین با محبت، با اینون چنکه اک، یورزیات به او عشق میه مانند زندگک ین خواهریهم

ه کا خواهد آورد یرا به دن ین فرزندش شخصیان هشتماو به عنو ،بریمین ارابه یاو را در ا یسرخوش

 "ن.ک اندیشهالوقوع بیبت قریت خواهد رساند! بر آن مصکتو را به هال

 ها، ومردم، شاهزاده ید شد. تودهیرد از آسمان ناپدکان یلمات شوم را بکه آن ک یل درخشانیشما       

در ارابه  کامساف دادند. کرا از  یاز شاد یاثردند، هر گونه یرا شن ینابود که خبر وحشتناک یعالمان
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افتادند. قلبش  نترل خود را از دست داد؛ او سردرگم بود؛ افسارها از دستش فروکز بود. او یاز خشم لبر

ختند. یگریم یتررحمیرحم و بیب یهاترس یهش با سرعت به ورطیهااندیشهور بود. از نفرت شعله

 یزندگ یمتولد خواهد شد؛ وقت قاتل اواهر، ه خود گرفتند. با زنده بودن خوب یل قاطعکت، آنها شیدر نها

 اورد!یا بیاوست به دن کدار هاله عهدهکرا  ید شخصتوانمیاو ن ،ان داده شودیخواهر پا

 

اش در قسمت عقب ارابه بلند یخواهر را گرفت و او را از صندل یهبافت یشه، او موهاین اندیبا ا       

ام یزش را از نیر تیت شوم  زدن  گردن او، شمشی، با نردکمیستادن یه او را مجبور به اک یحالرد! در ک

 د.یشکرون یب

ه کن یز بود: ایانگ. چه اندازه رعبخوردمیه کی کترسنا یدن آن منظرهین قلب از دیترسخت یحت       

 یایو با چنان شاد ورزیدمیق به او عش قا  ین همه مدت عمیه اکرا داشت  یشتن همان خواهرکاو قصد 

بت یردن آن مصکدور  یست براتوانمیس نکچ یننده بود. هکج یار گیبس ی، تعارضردکمیعت یاو را مشا

 انجام دهد. یارک

ز! من هم صدا یعز یخواندهم گرفت. "برادرکرا مح کامسا، دو دست واسودوان هنگام داماد، یدر ا       

متوجه تو ای هم صدمیم، ما دوست نداریم هستیبه تو برسد ما هم در آن سه یبیدم. اگر آسیرا از آسمان شن

م آمد. یب رساندن به تو بر نخواهیم. ما هرگز در صدد آسکنیمیتو دعا  سالمتی یوقفه برایشود. ما ب

. یز مجال بدهیانگحزن بالیهستند به  یهمه غرق شاد یه وقتکست یتو، مناسب ن مانند یبرادر یبرا

ده شود متحمل یه قرار است زائک یکودک به دستتو  عالم کرده اک یین. اگر به صداکرت را رها خواه
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به دنیا ه از او کرا  یه هر فرزندکدهم ینان می، من رسما  به تو اطمیم دارکمان محیشد ا یمرگ خواه

ن ترس  تو را یاه کم یرد. بگذار به تو بگوکن خواهم یه چنکخورم ید به تو خواهم سپرد. سوگند مبیای

، در یشو کیخواهرت شر در قتل ،شنهاد منین پیا با وجودگر اگر ید یرد؛ از سوکبرطرف خواهد 

 آورد. یبه بار خواه یبدبخت یخودت و پادشاه یبرا کن گناه هولنایبازتاب ا ینتیجه

ه آنچه کمطلب ن یا کبا در کامسا، ردکمیتمنا  شیوهن یزتریآمن گونه به رقتیا واسودوا یوقت       

رد و کرا رها  شرد. خواهرک یاحساس راحت یکاند درست بود،ای هتا انداز گفتمیبرادرخوانده اش 

نون به من که اک یار باش. به قولیار خوب! هشیبسند. او گفت، "یاش بنشیبر صندل واکید  اجازه داد 

رد و خود به یسارها را به دست بگترش افن حرف، او اجازه داد برادر جوانین." با گفتن اکعمل ای هداد

ن ترس از مرگ و محبت به خواهرش دو پاره شده بود. هر یاو ب ولیقصر بازگشت. البته او برگشت؛ 

ده بود. او یاز ذغال داغ خواب یبر تخت ییه گوک بردمیاز پر بود، چنان رنج  یچند بسترش بستر نرم

 گر بودند.یدکیها در تماس دائم با به خواب نداشت. برادرخوانده یلیاشتها نداشت، تما

من سوگند ا آورد. "یبه دن ید. او پسریان رسیآبستن شد و نه ماه به پا واکید  ن حال، یدر هم       

گرم  یه در پوششکده را به دنیا آمه طفل تازه ک یهنگام واسودواات را نجات بدهم"، یزندگ امخورده

 ن گفت.یچن واکید  پرد به سیم کامساده شده بود به رحم و شفقت یچیپ

رده کاش به قولش عمل ه برادرخواندهکن یف را نداشت، از ایشتن آن طفل نحکقصد  کامساچند هر       

ه از آسمان ک ییبه من برساند! صدا ید آزارتوانمین بچه نیزم، ایبود. او گفت، "برادر عز شادمانبود 

ن ین بچه را با خودت برگردان." بنابرایا پس! هشتم به من هشدار داد کودکی دربارهتنها  آمدمی

ن فرزندش به او یه نخستکداد. مادر شادمان بود  واکید  ل یطفل را زنده پس گرفت و آن را تحو واسودوا

ز شد. او دوباره باردار یر نسبت به خداوند لبرکت از سپاس و شکن بریا ی؛ قلبش براشدمیبازگردانده 

اندوه شدند؛ آنها بچه  دستخوشاورد یب کودکن بود بر سر کآنچه او ممو  کامسان از ترس یشد و والد

 ر آنها شود در هراس بودند.یبانگین بود گرکه ممک یاز سرنوشت ولیستند خوامی
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گذر  گر دریبه جهان د یش خداوند از جهانیه در حال سرودن ستاک نارادام یکن هنگام، حیدر ا       

ا یآ د وا احواالت او خوب بویه آکرد کوجو او از امپراطور پرسظاهر شد؛  کامسااست در دربار 

بودند  یانیها خداپانداواه کرد کفاش  نارادا. در خالل گفتگو بردمیت و سعادت به سر یدر امن یپادشاه

معروف بود. او  ی1آسورا کی، یماالنهک یهافتیفرم تولد  کامساه کن یه به صورت انسان آمده بودند و اک

ن خواهد کشهیها را رآسورا تبار شودمیمتولد  واکید  ن فرزند یه به عنوان هشتمک یگفت پسر نیهمچن

ختن نفت بر آتش بود. او به ین حرف مانند ریر ایخواهد بود. تاث کامساشخص  یزندگ یهنندکرد و نابودک

 یزندگ یتوانمیه کرا  یهر روزبه او گفت، " ردکمیوداع  کامساه با ک ی، در حالردکن بسندهن هم یا

 ن!"کن یتوجهیشامد دور بیپ کین. به مرگ به عنوان ک یشتر تلقیا بیدهه  کیمعادل  ینک

 یهابچه ید حتیه شاکد یفرو رفت. او ترس یترقیعم ین اخطار، در دلواپسیدن ایبا شن کامسا       

 یحالنوا در یب یواسودوا. دیایغام فرستاد تا به نزدش بیپ واسودوا یتر اسباب مرگ او شوند و براکوچک

 یآمد. وقت کامساد، به نزد یلرزین بود بر سرش نازل شود، مکه ممک یشوم یه از وحشت مرگبار بالک

د، یوبکپرسش را به صورتش  ردکمیه غرش ک یوره در رفت و در حالکاز  کامسارد کدا یآنجا حضور پ

از  کامساشدن  یدر صورت عصبان هک یشوم یهاز ترس واقع واسودوا؟" یحاال چند فرزند دار"

دند و او پاسخ داد، "حاال شش یلرزیگفتن نداشت؛ لبانش م دهد زبان پاسخ یست روتوانمیاو  یهاپاسخ

                                                 
 م-ی غیرفیزیکی دارند. ها جنبهآسوراشناسی هند به معنی موجود اهریمنی است. در اسطوره آسورا  1 
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ل یو تحو یاورید هر شش تا را بیده بایخوب! فردا صبح، هنگام سپاریبساد زد، "یفر کامسادارم!"  فرزند

به اوالد  یوابستگ ولی. شمردمید قولش را محترم یورد. باایبه زبان نای هلمک!" او در جواب یمن بده

گشته بود! او به  یه قادر به زندگکبود ای هجناز ییه گوک ردکمیت کد. چنان حریشکیاو را عقب م

خواسته بود  کامساه کبه او گفت  یآمد! وقت ردکمیشش پسر را بر دامنش نوازش  دواکیه ک ییجا

 تصور بود. یم در آغوش فشرد و رنج و اندوهش وراکد، او آنها را محل داده شونیپسرها به او تحو

د یشا !شودمی یگناه قربانیچند نفر ب ین زندگی، ببیزندگ کیردن ک یطوالن یماهاراجا! برا       

 رون،یت را شرح بدهد؟ به چشم بیقادر است راز الوه یسک! اما چه کن گناه هولنایه چرا اک ینکرت یح

ب کن است به ثمر نشستن  گناهان مرتک. چشم درون ممرسدمیبه نظر  یقابل بخشش ریغ یشککودک

ن کامال ممکند! که نثار آنها شده بود مشاهده کرا  ینیا تحقق نفریان را در گذشته کودکشده توسط همان 

 یانارهکدر گوشه و  داندمی یسکاز تولد باشد. چه  یآنها به سطح باالتر عبور ]روند [، نیه اکاست 

چرا آنها متولد شدند، چرا  داندمی یسکز نهفته است؟ چه یشان چه چندهیآ یایزواا در یآنها،  یهگذشت

 تنها؛ آنها کندمین تولد و مرگ را مالحظه یب یزمان یهرند؟ جهان تنها فاصلیمیو چرا م کنندمی یزندگ

نده، آن گونه یا، گذشته، حال، و آجهان ه یهمه یمرواکارباب و ح ولیدلواپس آن زمان  محدود بودند. 

زمان، سه بُعد  یجنبهدن سه یدارد. او با سنج هاانسان یهمهشتر از یب ی. او عاطفه و محبتکندمیعمل ن

 ی. او بهتر از همه، بهتر از هر انسانداردمی یت و لطف ارزانکت، بریشخص یژگیفضا، و سه و

اوست و در آرامش باشد و  یهز ارادیند همه چکه باور ک ز انسان آن استین تنها دستاوی؛ بنابراداندمی

 ند.کخود را در تعمق بر لطف و عظمت او غرق 

با  یلیمیب یدر منتها واسودواه آفتاب بر فراز افق باال آمد، کماهاراجا! روز بعد به محض آن        

داد و  کامسارا به دست م بسته بود آنها که چشمانش را محک یها را برد و در حالمالزمان بچه کمک

له  یا انگیزهبا، از آنها را گرفت و آنها ردام کهر  یخودپرست، پا یهوانیرد. دک ستنیگرشروع به 

ن، یسنگ یبخت، ناتوان از مداخله و ممانعت او، با قلبنگون یواسودوا د!یوبکف سخت اتاق کبر  ،ردنک

، به خانه مراجعت گریستمیآورده بود  بار را به کن عقوبت ترسنایه اک یبیه بر گناه مهک یدر حال

وت با هم آن را که متحمل گشته بودند و در سک یکاز اندوه و رنج هولنا یآن زوج سلطنت یهارد. بدنک

 یهند. "ارادردکمیاحساس  یریناپذرا بار تحمل ی. آنها هر لحظه از زندگرفتمیل یند تحلردکمیتحمل 

ند؛ و دادمی ین گونه تسلی"، خود را اندک ید تا عمرش ادامه دارد زندگیاشود؛ انسان ب ید جاریخداوند با

 لیمستحه اندوه مسبب آن بود ک یکاش یبارهایشان را در جوهیرو و بنین احساس، نیسخت شده با ا

 ند.ردکمی
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 42فصل 

    الگوپادر ناء ف

 کامساا الزم بود به یدر ماه هفتم سقط شد! آ یآور! و به طرز شگفتین حاملگین هنگام، هفتمیدر ا       

ن امر مطلع شد گمان برد یاز ا کامسا یابند. وقتیب یپاسخستند توانمی، چگونه؟ نیاطالع دهند؟ اگر آر

ه از ک ین او و شوهرش را در زندانیبرد و بنابراار بکب او به یفر یبراای هلیست حتوانمیه خواهر ک

 انداخت. شدمیمحافظت  کینزد

ص یوانه قابل تشخیند از افراد دردکمی یشان را در زندان سپریه روزهاک واسودواو  دواکی       

د. نشستنیشان، میهابدن خوراک مورد نیازده از نبود اشتها و یکف و تیده، نحیژول ینبودند. آنها با موها

آنها در  یسال دوم زندگ یند. وقترفتمیل یتحل یه از دست داده بودند به آرامک یآنها از غم فرزندان

به بار آورد!  یز بود! چه تحولیانگن بار حامله شد! آه، شگفتیهشتم یبرا دواکیزندان آغاز شد، 

. ندوفا شدکباز، ش یوفرهالید، ناگهان مانند ندنده شده بویکه پژمرده و خشک واسودواو  دواکی یهاچهره

 دند.یشدرخمی ییبایآنها با نور ز
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ده شده بود، با گوشت پُر یشکه آب آن ک ییه به پوست و استخوان بدل گشته بود گوکشان یهابدن       

 یدر آن زندان دواکیه ک ید. سلولیشدرخمی یزیسحرانگ ییطال یهو با هال شدمی، گرد و هموار شدمی

ح و یرقابل توضیغ یقیند و از موسکپرایم یزیانگن بود؛ نور شگفتیند عطرآگیخوشا یهاحهیبود با را

و  دواکیب! یعج قتا  یحق یب، صداهایعج یهادر حال رقص پُر بود. صحنه یجرنگ پاهاجرنگ یصدا

 یه مبادا او در آشفتگکاطالع دهند  کامساند به ترسیدمین رخدادها آگاه بودند اما یاز ا واسودوا

م را تتوزانهنهیک  یبیه متولد خواهد شد نگران و با حس غرک یپسر یهندیند.آنها از آکه کتهکاش َرح 

 قرار بودند.یب

 ی؛ او از حرص براشدمی کینزد پایانسرعت به  اانش به زمک دانستمیچگونه بود؟ او  کامساو        

ز یآمهدسیسالت یتما بود؛ او دستخوش پاره پاره امپراطوری، قلمرو بر چراوچون یب حکومت یهادام

رد کتجاوز  اکآندها، و بهوجا، یشنیور یهانینششاهزاده یهاومتک، حادوی یهانیسرزم یهمهبود؛ به 

ه پدر کخود بود  یهامکم خودیرژ یرد؛ او چنان مصمم به برقرارکخود  یقلمرو یمهیو آنها را ضم

ناهنسال خود، ک  او بالمنازع و فوق همه بود. یهاراد پس؛ از آن را به زندان انداخت اوگراس 

ن چه یافسوس! ارد و گفت، "کحرف او را قطع  شیتپاریکرد کت ین داستان را روایا سوکا یوقت       

ن یدر هشتم دانستمیه ک ی، در حالشده کیانش نزدیپا دانستمی یه به خوبک یست؟ در حالا یحماقت

ه ک ییه صداکن ی، با دانستن ادوشمیند به سرعت بزرگ کنابود  ه قرار بود او راک ی، شخصیباردار

حرص   ]از یکحا [ ین رفتارهایم به ایتصم کامساا یقت نباشد، آید حقتوانمیاز آسمان سخن گفت ن

 "است! یردنکنباور قتا  یان گرفت؟ حقیر قابل بیاندازه و شرارت  غیب

 یهمهه ک یشیاندین میارا چنکماهاراجا! آش. او گفت، "سر دادای هخند سوکالمات، کن یدن ایبا شن       

دن  یرس یار دارند به جستجویه در اختکرا  ی، مثل تو، زمانشودمی کیانشان نزدیپا دانندمیه ک یسانک

 یهاندوخت ینتیجهتنها در  یه تو دارک یاقین اشتی! اما چنکنندمی یه تجسم  زمان است سپرکاو  دیداربه 

به وجود  بارهکید توانمین نیزد. اید در ذهن برختوانمیگذشته  یهایسب شده از زندگکم  ثواب  یعظ

ت با شتاب رو یزمان مقرر زندگ یدیه فهمک یهنگام یه تو به آن مشغولکن آنچه را یم بید. تفاوت عظیایب

در نظر الوقوع است بیانش قریه دانست پاک یبه آن پرداخت هنگام کامساه کبه انتهاست و آنچه را 

ا ی ید وه مجهز به کآنها  ی. براشوندمیده ینام یطانیو ش ی، الهآسوراو  د واوخو، ن دو ُخلقیر! ایبگ

مان به خداوند، محبت نسبت به یهستند، ا کین افکار، و داشتن کین اعمالاق به انجام یاشت یل الهیفضا

 یهااندیشهنت، و عشق، تنها قت، عدم خشویراست، حق انحراف از راه یبراموجودات، ندامت  یهمه

 .شودمیار کن روزها آشیر آخرننده دکریم اعمال تطهل به انجایخداوند و تما
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اند، در ی، خشونت و ناراستی، حرص، بدی، خودپرستیه غرق در خودخواهک ییدر عوض آنها       

به  ید ساخت. اولد و خود را نابود خواهنیشکز رنج خواهند یآمالت شرارتیشان از تماین روزهایآخر

 .رسدمی اکنارا یا  تنها به دوزخ ی؛ دومکندمیدا ین دست پیا سعادت بری ایوالیاک

 متفاوترسند یبه آن م کیه هر ک یمقصد ولی. بیندمیرا  یسانکیا مرگ ی فروپاشیننده، یچشم ب       

رنده یمشخص ه در ذهن  ک ییهااندیشهبا  ،ست. مقصدیان او قابل مشاهده نیاطراف یمقصد برا آناست؛ 

ه کاست  یزیخداوند چ )دیدار( است؛ دارشان کات در همه مشتریح ی. نابودشودمین ییزند تعیخیبرم

 یه مکن جهت است یهمتاست. از ایگانه و بی است که نیل شود. اید به چنگ آورده شده و تحصیبا

س عمل کوع باشد، شعور در جهت عالوقبیقر یبدبخت ی" : وقتیتا بودهیپاریاله، وکناسا یوند، "یگو

آنها خواهند  پذیرایرده و کسب ک یدیات پلین نیه در شرف نابود شدن هستند چنک یسانکآن  فقط! کندمی

و  که پاک یارکافشان به یهااندیشهن یت داده شوند در آخرکخداوند بر دیداره قرار است با ک یی. آنهاشد

 خت.یهستند خواهند آو یمتعال

تالش من  ینتیجهن ینه، اگفت، " شیتپاریک ماهاراجا ن گفت،یت صداقت چنیدر نها سوکا یوقت       

ر یم و پدرم مرا در مسیهاپدربزرگ یکین  یهست. ثمرین ی منگذشته یهایزندگ هاینیکیا محصول ی

 یهندنککر پایچون شما و تاث یمعرفت یده از گوهرهایز، نور  تابیش از هر چیب. کندمیت یح هدایصح

. البته معاشران و برندمید به اوج آیبه وجود میه در من کرا  ینها ارادت و تعلق خاطریا -کریشنالطف 

آور( انیا زی) دهندهاعتالاثر  نیز ندکت کدر آنها شر شودمیر یا ناگزید یابمیه فرد افتخار ک یمحافل

 دارند.

نما و محافظ من بوده است. من با معاشرت با تولد، لطف خداوند راه یاما خوشبختانه از لحظه       

از  گرفتنبا عالمان بزرگ، و الهام  ییبند اخالق، آشنایمنصف و پا مردمانخوب، رفاقت با  یهاانسان

 کمکد به ینطور بایام. همافتهیل گرفته و پرورش کآورم شنام یهاپدربزرگ یهم و برجستیعظ یارهاک

رده و عشق و که به عنوان دست راست من خدمت کص یاحب تشخخردمند و ص یوزرا شده توسطارائه

نها هرگز یا یهمهنم. کز اعتراف یمرا به دست آورده و از آن برخوردار بودند ن یایاحترام رعا

 توانمیا یز نباشد آین حاصلخیباشد، اگر زم یمن باشند. هر چه دانه عال یهاتالش یجهیستند نتتوانمین

را  ییام رسوم واالیباشند، اگر پادشاه یمن متعال یهاآلدهیارد؟ هر اندازه کمحصول فراوان برداشت 

نند و الهام ک ییه راهنماک داشتمین یمان و عالمانیکانم مقرر شده بود نداشت، اگر حکاین یلهیه به وسک

ه ک داشتمین ییاینند، اگر رعاکعمل  یه اجرا نموده و با استادک داشتمین یرانیببخشند، اگر وز
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ه با کباشند  یریند مانند ظرف شستتوانمیتنها  هاآلدهیآن انند، کرفتار ها آلدهیقدرشناس باشند و مطابق ا

 ست؟ینطور نی، ااندشدهفاسد و خراب  ،دهیاز ماست ترش ییهاقطره

ه تملق کا ر یمردم یهایدیمن محو و نابود شده بودند و من پل یهاآلدهیااگر به خاطر آنها نبود،        

 یه رفتارهاک گیرممیجه ین من نتیشده بودم! بنابرا یگریسنگدل د یکامساند فرا گرفته و گفتمیمرا 

 یپادشاه یایران، و رعاینهفته در عالمان، بزرگان، وز یهایبه بدای هد تا اندازیرا با کامساآلود گناه

  نسبت داد. کامسا

د یچرا با .خوبارید. بسیترستهین برداشت از همه شایا یدرست یدربارهنظر اظهار یالبته شما برا       

شان یل علت و معلول هایا تحلیگران یردن اشتباهات دکم را در جستجو یزندگ یهماندیباق کساعات اند

ه دم ک یمقدس تولد، هنگام یلحظهی دربارهه را تقدس ببخشم؛ استاد، به من ینم؟ بهتر است هر ثانکتلف 

افتاد و با  سوکا یبه پاها شیتپاریکن درخواست، ید." با ایین ظاهر شد بگوی، بر زمالوپاگبخشم، اتیح

تولد را از  زیانگاعجاببود راز شادمانه، آرزومند  یدن نشست. او در انتظاریچشمان بسته، مشتاق شن

 بشنود. سوکا

، با واسودوام زن ح  به رَ  ،یارن باردین هفتمیماهاراجا! جنرد: "کت ین گونه روایداستان را ا سوکا       

به  کودکن به آن منظور انجام شد تا یبود انتقال داده شد. ا نانداتحت مراقبت  گوکواله در ک، ینیروهنام 

مرشد خانواده،  یوسیلهه به کد یتولد بخش یبه پسر ینیروهل شود. یتبد الگوپا یبرا یکمکهمراه و 

ت و یرومند بود و  با معصومیرمعمول نیغ یبه طرز یلحاظ بدن ه او ازکرا یده شد زینام باالراما، گارگا

ده یهم نام ارشاناکساممنتقل شد،  ینیروهبه رحم  دواکی. چون او از رحم ردکمیهوشش همه را مفتون 

 (.شدمیه جذب ک یسک یعنی) شدمی

ف دستشان کشان را یهاجان واسودواو  دواکید؛ یان نه ماه رسیبه پا ین باردارین هشتمین حیدر ا        

مان چه موقع یزا -بدهد در عذاب بودند ین بود روکه هر لحظه ممکرا آنها از بابت آنچه یبودند ز گرفته

رد! آنها کچه خواهد  ترسیدمیه از او ک یدشمن ینابود یا برایمجازات آنها  یبرا کامسارخ خواهد داد؟ 

 ،شده بود یه نه ماه سپرکدانست  کامسا یوقت نشستند.یم کخواب و خورا یم، بیعظ ی، در رنجپناهیب

ر خت. او دستویاز دست او نخواهد گر کودکه کند کنان حاصل یرد تا اطمکاتخاذ  یمضاعف یها اطیاحت

 یبیمه یهاشیوهزندان را به  یر زده شود؛ او درهایغل و زنج دواکیو  واسودوا یها و پاهاداد به دست

را در اطراف زندان  یارترین هوشیمحافظ یرد و حتکشتر یار بین را بسیرد. او تعداد محافظکقفل 

درون  آن افراد هکن ینند و از اک یابیارز اوضاع ران یقه، محافظیه هر پنج دقکداد  یبیگماشت. او ترت

 ین بود پس از آن براکه ممکو آنچه  نوزاد وقفه از تولدیب کامسا مطمئن شوند.زندان هستند  یوارهاید

 گران و مضطرب بود.دهد ن یاو رو
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به درون راز  توانمیا یندازد؟ آیخداوند را عقب ب یقادر است تحقق مرموز اراده یسکاما چه        

ت یند الوهتوانمیه نکرا بفهمند،  قتیحق ندتوانمینه ک ییهااز آن پرده برداشت؟ احمق رد وکت نفوذ یالوه

 یب زندگین فریبه خداوند ندارند، در ا یمانیه اکنند، ک یابیص بدهند و قدرت خداوند را ارزیرا تشخ

خودشان به  یهاند با تالشتوانمیه کن یشان آنها را نجات خواهد داد و اکوچک یهاه نقشهک کنندمی

به چنگ  توانمیت را بدون لطف خداوند نین موفقیترکوچک یه حتکن است یقت ایبرسند! حق یروزیپ

 آورد.

ی خداوند جاری شدن اراده ه در صورتکن باور ید با ایقت دارد، ما نباین موضوع حقیچند اهر       

د یاست و انسان با یم. تالش انسان ضرورینینه بنشی، دست به سرسندکارها به خودی خود به انجام می

د یار اقدام نماکند و به که به او عطا شده را استفاده ک یرو و مهارتید نیخودش دست به آزمون بزند. او با

 ثمر خواهد شد.یب یرا بدون لطف خداوند، هر تالشیخداوند بگذارد. ز یرا بر عهده یروزیت پیو مسئول

رد؛ او ذهنش کمان را احساس یده بود درد زایشکف اتاق زندان دراز که بر ک یدر حال دواکی یشب       

از خود  یا نگرانچشم دوخت و ب کوچک یچراغ نفت یبه شعله انهمصررد و کز کرا بر خداوند متمر

 یکیناگهان شعله خاموش شد و تار؟" دارد شیپچه در م ینده برای؟ آخواهد دادم رخ یز برایه چ، "چدیپرس

ند کپرایم یبیه درخشش عجکرد کرا مشاهده  ین هنگام او فرم درخشانیرد. درست در همکل را پر سلو

بود  کامسان ید ایه شاکباشد؛ از ترس آن ست توانمی یسکن چه یه  اکر بود یستاد. متحیو در برابر او ا

ه در برابرش قرار داشت کای هدیت پدیهو یدربارهرا صدا زد؛ او  واسودوال آمده بود که به آن شک

 د بود.یو ترد یغرق سردرگم
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 ایآبهات یناگهان فرم واضح شد! او با صدف، چرخه، و چماق مسلح بود؛ دست چهارم در وضع       

ن مباش. یاندوهگگفت، " ینیریو ش ی( نگه داشته شده بود. به نرمردن ترسکدور  از یکحا تیوضع)

ه کگر به عنوان پسر تو متولد شوم تا در پاسخ به آن قول، ید یههستم. قرار است تا چند لحظ نارایانامن 

را ت یهایبدبخت یبه تو دادم، همه یدید متجسمات به طور اضت مشتاقانهیر ینتیجهمرا در  یوقت

ران خواهد شد. در تمام چهارده کا یه به زودکباش  یشینم. دلواپس من نباش. فقط شاهد نماکبرطرف 

 ین باره مطمئن باش. حتیبرساند؛ در ا یبیه بتواند به من آسکده نخواهد شد ییا زایزاده نشده  یسکجهان، 

ه ک یبیو به خاطر فری اها آوردیه به دنک یفرزند یبرامحبت تو  ینتیجهدر  یکوچکاضطراب  یوقت

ه سرشت مرا کرا  یدرنگ معجزاتیبود ب یپوشانَد بر تو اثر گذاشت، قادر خواهیذهن را م یچون مه

 .یرد شاهد باشکار خواهند کآش

زندان  یت فرو خواهند افتاد. درهایرها از دست و پاهایه من زاده شوم غل و زنجکبه محض آن        

نار همسرش، کببر و در  گوکولدر  ناندا یهبداند به خان یسکه کآن  یرا بخود به خود باز خواهند شد. م

ن یده است به اییه زاکرا  ینار او، نوزاد دخترکقرار بده. از  دارد مانین لحظه درد زایه همک، یاشودا

ه خبر به گوش او ک ین. تا زمانک را خبر کامسازندان بازگردان و او را نزد خودت نگه دار. سپس 

رد؛ من کر نخواهد یا تو را دستگی، متوجه تو نخواهد شد گوکولا در ی ماتوراس چه در کچ یه برسد،
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را  واسودواو  واکید  ه ک ید و در حالیشدرخمی یاله یب خواهم داد." او با درخششین ترتیامور را چن

 ا آمد.یبه دن کودکقه یشد. پس از چند دق واکید  چون نور وارد رحم  دادمیت کبر

 یهمه(، یب الهی) قدرت فرا یماویشنوبود.  مورتامبراهما یهصبح، زمان خجست 3:30ساعت       

شان افتادند و به یهاسر جابه خواب برد. آنها  درخت یهاندهکها را ناگهان مانند باندهیمحافظان و د

لحظه  کیرا بسته بودند در  واسودوا یها و پاهاه دستک ین قطوریآهن یرهایخواب فرو رفتند. زنج

 یاز فرط شادها ن ساعت شب بود، فاختهیترکیها گشوده شدند. هرچند تارفرو افتادند. درها و دروازه

ند زدمی کها چشمند و ستارهدادمیند خبر ردکمیه حس ک یها از شعف آسمانیند؛ طوطردکمیبغبغو 

ن  یفام باران را بر زملگُ  یاهباران، قطره یمتبسم بودند. خدا یدرون یاز آنها از سرور کیرا هر یز

 ییدسته شده و نوادسته ،شادمانه ینغمهسرودن  باپرندگان  یهاباراند. در اطراف زندان، گلهیر پا میز

 ند.دادمین سر یدلنش

تازه  کودکخداوند بود؛ او چشمانش را به سمت  زیبایینها ظهور یا یهمهه ک دانستمی واسودوا       

 کیا ید. یقت داشت؟ از خود پرسین حقیا ایزده شد. آج و بهتید گیه دکداند و از آنچه ا آمده برگریبه دن

از  یدرخشان ی! گرداگرد نوزاد هالهپادشاهارا یشد. ز کستون در جا خش کی مانندبود؟ او  یب ذهنیفر

است ب یه عنقرک رسیدمید. به نظر یخندیدن مادر و پدر به وضوح مینور وجود داشت!  نوزاد با د

 ببر." گوکولمرا به  درنگینون بکدند، "ایلمات را شنکد!  بله. آنها یبگو یزیچ کودک

رد و نوزاد را بر کن از جنس بامبو پهن یچوب یرا بر بسترای ههنک لُنگرد. او کمعطل ن واسودوا       

آن پوشاند. سپس  رد و نوزاد را باکرا پاره  واکید   یههنک یهایاز سار یکی یروسر قرار داد،آن  یرو

 رد.کت کرون حرین  به خواب رفته، به بیباز، از پشت  محافظ یهااز درها و دروازه
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ه نوزاد تازه به کن یشان بود از ایند و پرافتادمیه از آسمان فرو کشد  یباران یهامتوجه قطرهاو        

شا -یآد یعبه عقب برگشت، متوجه اف یس خواهد شد. اما وقتیخ یا آمده به زودیدن  یه براکشد  س 

ه به ی، ساکودک یش بر رویسرها یه، با نگه داشتن چتر برآمدکودکممانعت از برخورد  باران به 

. هرچند یافتمی یکمون و مباریم هاینشانه واسودوا! در هر قدم، در طول راه، آمدمیش یاو پ یهیسا

شان به سمت یهاه به ساقهیکها باز شده بودند و با تهکبر یهمهلوفرها در یامده بود، نید هنوز باال نیخورش

 ید از شوق  انداختن نگاهیند. هرچند شب بود و انتظار نور مهتاب وجود نداشت، شاشدمیخم  واسودوا

ش در تمام طول راه، فقط بستر کخن ید و پرتوهایشکیم کها سرهکان بریامل از مک، ماه یبه نوزاد اله

 !ردکمیآن قرار داشت روشن  بر کودکه کچوب بامبو را 
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 یجا ناندا یهد در خانیشکیاو م سویرا به  یکو مبار یفالخجسته یهان نشانهیا یهمهه ک ینوزاد       

قرار گرفت. به محض  واکید  افته بود آورده شده و در دستان یه همان لحظه تولد ک یکودکداده شد و 

ه یرد؛ او قادر نبود از گرکستن یو او شروع به گر ستکش واسودوا یار، بغض در گلوکن یانجام ا

 ند.ک یخوددار

بلند  یبه صدا شیتپاریکه کامده بودند یرون نیب سوکاامل از دهان کلمات به طور کن یهنوز ا       

دند یرا د یایو به جانب او شتافتند. آنها افع برگشتندپادشاه  سوی" ؛ همه به !کریشنا! کریشنااد زد، " یفر

 !شدمید و دور یخزیراست ماهاراجا،  به سرعت م یدن شست پایپس از گزه ک
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 ند،ردکمیرار کرر تکرا م شیتپاریکلمات کده بود. همه، یان فرا رسیه پاکبود ای همه روشن بر       

 یشهیجز اندای هشیچ اندیم هی!" . آن جمع عظ1هارایو نابرینداوا! واسا اکدواراو "آه  "!کریشنا! کریشنا "

 جز نام خداوند نداشت. سخنیچ یخداوند نداشت، ه

 ییداو   یهاشیاینبه سرودن ، و دا اساتیدن افتاد. ی!" بر زمکریشنا! کریشناماهاراجا با گفتن "       

مان یکو ح پیشگانریاضتآواز سر دادند؛  یجمعدسته ،وه خداوندکش ، در ستایشسرسپردگانند. پرداخت

 بودند.ذکر و مراقبه غرقه در 

 درخواست کردد!" او یرس الگوپاماهاراجا به رد: "کخت؛ او اعالم یریم یسرور درون کاش سوکا       

 متوجه او شود از آنجا رفت. یسکه کآن  ین انجام شود و بیه مراسم تدفک

از  ستباگاواتاه نام آن کن را یشهدآگ یهویه مکبود  یای. بله؛ او طوطیطوط یعنی سوکا یواژه       

وه یه جهان از آن مکرند. باشد یرو بگید و جهان را قادر ساخت آن را بچشند و از آن نیها چداو  درخت 

                                                 
به معنی  کریشنالقب دیگر  اراویه برینداوانا( و کریشنا)محل اقامت دوران بزرگسالی  دواراکابه معنی ساکن شهر  کریشنااز القاب  دواراکا واسا 1 

 م-(. کریشنا)روستای محل سکونت زمان کودکی  برینداوانساکن سرزمین 
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ت یه بشرکاشد ب آورد. چنگبه ی آن است هدیهه کرا  آتمارد و سرور یرو بگیآن ن ازبرخوردار شود و 

 ند!کدا یدست پ 1ناندانا-ناندابه 

 

 «پایان»

 

 

 سانچارا انبرینداواتا چورا یدا چبَ 
 الگوپا یهه مورال الگوپا الگوپا

 باال الگوپاگوواردانو دارا 
 الگوپامانوهارا رادهه  گوپی

 

  !گووارداناوه ک یه! بردارندالگوپا خداوندآه 

 یروین سو و آن سو میبه ا وانادابرین یباز یهانیدر زم

 . کندمیرا افسون  رادهاها و  گوپی یهاو ذهن هاقلبات یفلوت اله یو نوا

 

 

                                                 
 م-(. کریشنای )پدرخوانده ناندابه معنی فرزند و نور چشم  کریشنایکی از القاب  ناندانا-ناندا 1 


