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چکیده
آموزۀ مَنْتْره یا ذکر در ادیان و مکاتب مختلف هندی ،بهویژه دین هندویی ،از اهميت خاصی
برخوردار است .البته برخی از این مکاتب خود مَنْتْرهها را دارای نيروهای خارقالعاده میدانند ،و
برخی نيز نيروی ماورائی آن را به خداوند مرتبط میدانند .اهميت ذکر یا مَنْتْره در هندو صرفاً به
خاطر تأثير معنوی و ماورائی آن نيست؛ بلکه برخی از اذکار و مَنْتْرهها در سنت آیين هندویی ،در
امور دنيوی مانند شفای بيماری و غلبه بر مرگ ،کسب ثروت و توانگری و همچنين غلبه بر دشمنان
در جنگها نيز سودمند هستند .به این منظور ،پيروان این آیين با شرایط خاص ،مَنْتْرههای مقدس
مختلف را به تعداد خاص تکرار میکنند تا از اثرات معنوی و روحانی و همچنين دنيوی آن بهرهمند
گردند .البته کاربرد عالی مَنْتْره توسط عارفان و مرتاضان هندو ،بهمنظور نائل شدن به مقام معرفت
کامل االهی یا برهمهجنانه قرائت میگردد ،که ثمرۀ آن مُکشه یا رهایی و نجات کامل از گردونه
بیپایان زاد و مرگ یا سمْساره است.
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مقدمه
اعتقاد به تکرار برخی کلمات مقدس و چگونگی رهگشایی آنها از نظر کاربرد ،و اینکه
چرا از لوازم دین بهشمار میآیند ،از منظر دینپژوهان مورد سؤال است ،اما پر واضح است
که بسياری از اذکار از نظر پيروان ادیان به زندگی انسان معنا میدهند ،و هر فردی در
ساحت وجودی خود در سایهسار ذکری به آن امر متعال پناه میبرد و لطف و عنایت خود
را از وی تمنا میکند .اینکه چگونه به این امر ،وصال خود را باز مییابند ،صرفاً به
تعليمات خاص هر دین مبتنی است ،که در این نوشته به نمونههایی از آن ،در دین هندویی
اشاره میگردد .از جمله ،آموزههایی که در مکاتب مختلف عرفانی هندی تأکيد زیادی بر آن
شده است ،مفهوم ذکر یا مَنْتْره و تأثير شگرف آن بر ابعاد مختلف وجود مادی و روحانی
انسان است .مَنْتْرههای مختلفی در ادیان هندی مطرح است؛ از جمله اَومْ مَنْتْره در دین
هندویی ،مولمَنْتْره 7در آیين سيکه ،نموکار مَنْتْره 0در آیين جَيْنی و اَومْ مَنی پدمِه هُو ْم 9در
مکتب وجرهیانه 4دین بودایی.

1

نکتهای که نباید از آن غافل بود ،توجه به این مسأله است که برخی از این مکاتب
مانند جَيْنی ،خدامحور نيستند ،مفهوم مَنْتْره در اینگونه مکاتب با مفهوم مَنْتْره در مکاتب
خداباور تفاوت بنيادین داد .در مکاتب غيرخدامحور ،مَنْتْره بهخودیخود دارای تأثيراتی
جادویی و معنوی و حداقل نوعی وسيلۀ یادآوری آموزههاست ،درحالیکه در مکاتب
خدامحور ،مَنْتْره تنها به نيت جلب رضایت خدایی متعال به کار میرود.

6

مفهوم لغوی و اصطالحی مَنْتْره
مَنْتْره ،در زبان سنسکریت ،به معنی اندیشيدن یا ابزاری برای اندیشيدن است 1.کلمه مَنْتْره از

1.
2. Namokar Mantra
3.
4. Vajrayana
5. Marett, Paul, Jainism Explain, 2010, p.21; Humphreys, Christians, Popular
Dictionary of Buddhism, UK, 2005, p.136.
6. Kaur Singh, Nikky-Guninder, Sikhism: World Religions, New York, 2004,
pp.54-55.
7. Claire, Thomas, Yoga for Men: Postures for Healthy, Canada, 1951, p.38.
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دو بخش «مَن» به معنی فکر کردن و «تره» به معنی محافظت و آزادی تشکيل شده است؛
لذا این کلمه میتواند به عنوان فردی که میتواند از افکار و اندیشهها آزاد شود و از آنها
محافظت کند ،معنی شود 7و در اصطالح ،به معنی برقراری ارتباط و تأثير بر امر متعالی
است که در دوران باستان ،به سرودهای ودهای اطالق میشده است 0.همچنين ،مَنْتْره کلمه
یا عبارتی مقدس است که دارای مفهوم و قدرت روحانی باشد و انسان را از فالکت و
بدبختی نجات بخشد .اکثر مَنْتْرهها در دین هندویی ،بخشهایی از متون وِدهای هستند .بر
طبق فلسفه شاکته 9،از آنجا که مَنْتْرهها موجب نجات فرد میشوند ،مَنْتْره ناميده میشوند.

4

مَنْتْره ،در اصل یک ارتعاش ذهنی و یک اندیشه است و تا زمانی که به صدا در نياید
نامشخص میماند .مَنْتْرهها ،تقریباً در تمام فعاليتها و مناسک آیين هندو نقش اساسی ایفا
میکنند 1.مَنْتْرهها ابتدا در وِدهها و بعدها در متون تَنْتْری 6و پورانهای 7نمایان شدند و توسط
مهارْیشیها ،0افراد مقدس ،سادْهوها 9و یُگیها برای انسانها آورده شدهاند.

4

1. Davis, Nehemiah, The Ancient Language of the Soul: The Mystic Knowledge of
Mantra, United State, 2010, p.28.
2. Werner, Karel, A Popular Dictionary of Hinduism, UK, 1994, p.70.
 ، kta .9شاکته ،فرقهای که بر اساس مفهوم شکتی یا انرژی مونث بنا شده .پيروان این فرقه خدای شکتی
را میپرستند .رکDalal, Roshenl, Hinduism: An Alphabetical Guide, India, Penguin .
 Books, 2010, p.371.در این فرقه خدای مونث ،نه تنها با روح بلکه با جسم نيز شناخته میشود و این
وجه تمایز آن با دیگر فرق هندویی است .این فرقه میتواند تجلی فرهنگ جهانی ماقبل تاریخ پرستش مادرِ
بزرگ و قوه مونث جهانی باشد .رک.
Klostermaier, Klaus K, A Concise Encyclopedia of Hinduism, England, one world
Oxford, 2003, p.160.
4. Grimes, John, A Concise Dictionary of Indian Philosophy, New York, 1989,
p.200.
5. Rodrigues, Hillary, Introduction Hinduism, New York, 2007, pp.111-112.
 ،Tantra .6تَنْتْره ؛ جریانی فلسفی در دین هندو است که در آن خدای شکتی؛ یعنی انرژی خدای شيوه
پرستيده میشود .رکKlostermaier, Klaus K, A Concise Encyclopedia of Hinduism, .
 England, one world Oxford, 2007, p.182در آیين تنتره ،سيستم و متونی است که در برابر متون
ودهای قرار میگيرند .به طور فلسفی بيشتر سيستمهای تنتری ،بر روی اميال تمرکز دارند و بر این باورند که
تمرکز بر روی این اميال ،راهی برای رسيدن به رهایی و آزادی از قيد و بند چرخه سمساره و رسيدن به
مُکشه است .رک.
Constance A. Jones and James D. Ryan, Encyclopedia of Hinduism, Facts on File,
Inc, New York, 2007, p.436.
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شرایط تأثیر مَنْتْرهها
آداب خواندن مَنْتْره
تأثير مثبت مَنْتْرهها بر زندگی انسان ،مانند سالمتی ،خوشبختی و غلبه بر دشمنان منوط به
این است که شخص ،مَنْتْرهها را بهدرستی تلفظ کند و معنای آنها را فرابگيرد و با اعتقاد
کامل آنها را بخواند .لذا برای ایجاد یک ارتعاش درست مَنْتْرهها باید صحيح و با خلوص
نيت خوانده شوند و قوانين و روشهای آن رعایت شوند .از جمله این قوانين و روشها
این است که فرد ابتدا باید ایمان خود را تقویت کند ،در کار خود ثابت قدم باشد و به
واسطه تصفيه قلب به سمت خدا گام بردارد .به عالوه فرد باید بدون هيچ اضطراب یا فشار
روانی شروع به خواندن مَنْتْرهها کند و شاخصههایی مانند اعتماد به خدا ،مهربانی ،بردباری
را در درون خود پرورش دهد و از سخن بيهوده ،شهوت ،عصبانيت ،افکار منفی و همراهی
با افراد بد و خودخواه بپرهيزد .همچنين شخص باید حتماً مَنْتْرۀ موثق و معتبر را برای
 ، u ā s .7پورانهها از جمله مهمترین متون مقدسی هستند قدمتی بس طوالنی دارند .ریشههای این متون
را میتوان در گرایش مردم به مراسم قربانی ودهای جستوجو کرد در خود این متون این مسأله تصریح شده
که قدمت این متون بيشتر از متون ودهای است .پيروان فرقههای مختلف ،این متون را جزء متون وحيانی در
نظر میگيرند .این متون در ارتباط با خلقت ،جهان ،خدایان ،اسطورههایی در ارتباط با خدایان مختلف قوانين
زندگی و توصيف بهشت و جهنم و آخر جهان هستند .رک.
Klostermaier, Klaus K., A Concise Encyclopedia of Hinduism, one world Oxford,
2003, p.143.
 ،مِها رْیشی ،به معنی رْیشی بزرگ است و رْیشی فرد مقدس یا شاعری است؛ که سرودهای
ā
.0
ودَهای را تصنيف کرده است .رکKlaus K. Klostermaier, A Concise Encyclopedia of .
 .Hinduism, one world Oxford, 2003, p.154در واقع رْیشیها افرادی بودند که سرودهای ودهای
را دریافت کردند ،چرا که ودهها نویسنده خاصی ندارند و این رْیشیها هستند که واسطه دریافت کالم هستند
و آنها را به مردم میرسانند .از ميان رْیشیها هفت رْیشی اصلی وجود دارد که اعقاب و اجداد دیگر رْیشیها
هستند و لقب سپته رْیشی به آنها اطالق میشود .رک.
Constance A. Jones and James D. Ryan, Encyclopedia of Hinduism, Facts on File,
Inc, New York, 2007, p.367.
 ،Sadhu .9افرادی که خود و زندگی خود را به منظور دستیابی به اهداف دینی و واال وقف میکنند .این
افراد برای تمایز از دیگر اقشار جامعه لباسی متفاوت و خاص به تن میکنند .رک.
Klostermaier, Klaus K, A Concise Encyclopedia of Hinduism, One World Oxford,
2003, p.158.
4. Chawdhri, L. R, Secrets of Yantra, Mantra and Tantra, India, 2005, p.75.
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خواندن انتخاب کند و از خواندن مَنْتْرههای شفاهی که در بين عوام رواج دارد بپرهيزد.
عالوه بر این شخص باید این مسأله را نيز در نظر بگيرد که با به نتيجه نرسيدن مَنْتْرهها نباید
دلسرد شود بلکه تکرار متناوب و مکرر مَنْتْرهها را سر لوحه کار خود قرار دهد تا نتيجه
مطلوب را در یابد.

7

افزون بر این ،یکی از کاربردهای مَنْتْرهها در اعمال مراقبه (مدیتيشن) است .در مراقبه
نيز خواندن مَنْتْرهها شرایط خاصی را ایجاب میکند .به این صورت که فرد باید به صورت
صاف روی صندلی یا به صورت چهار زانو روی زمين بنشيند ،سپس عمل دم نفس را از دو
سوراخ بينی انجام دهد و بر روی مراکز انرژی بدن تمرکز کند و با عناصر چَکرهها 0،ارتباط
برقرار کند؛ سپس احساس کند با این مراکز انرژی یکی شده است .بعد از آن عمل باز دم را
به آرامی انجام دهد و به آرامی مَنْتْره خاص را صد و هشت بار بگوید .در هنگام گفتن
مَنْتْره ،چَکره را احساس کند و مالحظه کند که مَنْتْره چگونه بر چَکرۀ او تأثير میگذارد.

9

گورو
یکی دیگر از عوامل مهم تأثيرگذاری مَنْتْرهها این است که شخص آنها را از مُرشد معنوی
یا گورو 4بياموزد؛ 1چرا که گورو بهعنوان واسطه و ميانجی بين شخص و مَنْتْره محسوب
میشود .برای یافتن مَنْتْرۀ شخصی ،فرد باید ابتدا گوروی شخصی خود را بيابد و از وی
مَنْتْره خاصی را تلقين یابد 6.اگرچه شخص میتواند از کتب دینی مَنْتْرهای را برگزیند و بر

1. Ibid. p.75.
 ،Chakra .0هر یک از هفت مرکز نيروى روانى و روحى در بدن انسان را در یُگه؛ چَکره گویند .چَکرهها،
مراکز انرژی در بدن لطيف هستند که تمام انرژی های جسم ،روح و ذهن در آن مرکز در هم تنيده شدهاند و
از طریق کانالهای انرژی در زندگی روزانه ما فرستاده میشوند .رک.
lee, Ilchi, Healing Chakras:a Waken Your body΄s Energy System for Complete
Health, Happiness, and Peace, Sought Korea, Best Life Media, 2009, pp.18-19.
3. Seidman, Maruti, Balancing the Chakras, California, 2000, p.132.
4. Guru
5. Subramuniyaswami, Satguru Sivaya, an ng t
a, India, 2003, pp.165166.
6. Coward, Harold G., Goa, David J., Mantra: Hearing the Divine in India and
America, Delhi, 2008, pp.54-55.
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تکرار آن مداومت نماید؛ اما نتيجه قابل قبولی را دریافت نخواهد کرد .درصورتیکه اگر
همان مَنْتْره را از گورو تلقين یابد اثر و قدرت واقعی مَنْتْره آشکار خواهد شد.

7

تلقین مَنْتْره
به منظور تلقين مَنْتْره ،شخصی که قصد خواندن مَنْتْره را دارد میبایست به دنبال گوروهای
مختلف رفته و به سخنان آنها گوش فرا دهد و از ميان آنها تنها یک گورو را برگزیند .فرد
برای جلب گورو هدایایی را به وی تقدیم میکند .گورو بعد از آمادهسازی فرد رهرو یا
یُگی 0،یک روز خاص را برای تلقين مَنْتْره انتخاب میکند .قبل از فرا رسيدن موعد مقرر
فرد یُگی باید اعمال خاصی را انجام دهد .او باید به مدت دوازده ساعت از خوردن غذا
امتناع کند ،غسل کند و ميوههایی را به عنوان پيشکش نزد گورو ببرد.
پس از آن گورو سه بار مَنْتْره انتخاب شده را در گوش راست رهرو میخواند و او را
به مَنْتْره تلقين میدهد .پس از آن گورو به فرد یُگی یادآوری میکند که مَنْتْره را از دیگران
مخفی نگه دارد ،در خواندن مَنْتْره قاعده کنترل نَفَس را رعایت کند ،ذهنش را بر روی یک
نقطه متمرکز کند ،آن را به فرد دیگری انتقال ندهد و آن را ننویسد ،چرا که قدرت مَنْتْره از
بين میرود.
در انتهای مراسم نيز شاگرد در جلوی گورو زانو میزند و سرش را روی پاهای گورو
میگذارد سپس از جایش بر میخيزد و سه مرتبه دور گورو میچرخد .بعد از آن فرد رهرو
غذای مقدس دریافت میکند و در معبد به عبادت مشغول میشود و دوباره غسل میکند.

9

هدف از خواندن مَنْتْرهها
در آیين هندو ،خواندن مَنْتْرهها اهداف مختلفی را دنبال میکند .پيروان با خواندن مَنْتْرهها دو
هدف را مدنظر خود قرار دادهاند .هدف اول که هدفی مادی و دنيوی است ،قدرتی است که
از شخص محافظت میکند و برای تحقق آرزوها و خواستههای فرد است 4.دومين هدف

1. Tigunait, Rajmani, Power of Mantra and Mystery of Initiation, USA, 1996,
p.85.
2. Yogi
3. Coward, Harold G., Goa, David J, pp.56-57.
4. Werner, Karel, p.70.
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که هدفی معنوی است ،رسيدن به مُکشه 7است؛ چراکه خواندن مَنْتْرهها قویترین عملی
است که کَرمَه 0را پاک میکند و زمانی که انسان پاک شد به مُکشه (رهایی) میرسد.

9

اهداف مادی
یکی از اهداف خواندن مَنْتْرهها این است که فرد به خواستههای دنيوی و مادی دست پيدا
کند .مَنْتْره اَومْ یکی از مَنْتْرههایی است که فرد با خواندن آن میتواند حاالت منفی ،نااميدی
و یاس را از ذهن پاک کند و رضایت و خوشنودی را به ارمغان آورد .همچنين برای
اطمينان از سالمت روانی و فيزیکی ،فرد باید اَومْ را چند بار با ذهن و بهصورت آرام در
هرروز بخواند.

4

از دیگر مَنْتْرههایی که در ميان هندوان برای اهداف دنيوی خوانده میشود ،گایتری
مَنْتْره است .فرد با خواندن این مَنْتْره میتواند توانایی روحی و توانایی خالقه را ارتقاع
دهد 1،شور و اشتياق و فعاليت مثبت را افزایش داده و اعتماد بهنفس را باال ببرد و
غمخواری ،آزادی ،بصيرت ،شهرت و زندگی طوالنی را برای خود به ارمغان آورد و از تمام
مشکالت جلوگيری نماید 6.عالوه بر این ،با خواند این مَنْتْره ذهن پاک میشود ،درد ،گناه و
جهل از بين میروند و فرد میتواند به آزادی ،سالمتی ،خير ،انرژی و هوش دست یابد.

1

عالوه بر این ،فرد با خواندن این مَنْتْره در پی این است که گناهانش را پاک کند .اگر
کسی این مَنْتْره را یک بار بخواند گناهان آن روزش ،ده بار بخواند گناهان یک ماهش ،صد
بار بخواند گناهان چند سالش ،صدهزار بار بخواند همه گناهانش بخشيده میشوند.

2

1. okś
 ، Karma .0کرمه به معنی عمل ،کردار ،وظيفه دینی و قانون کيهانی است .کرمه نوعی تعادل در قلمرو
اخالقيات محسوب میشود که در زندگی انسان ،به واسطه زندگیهای پياپی ،به عنوان نوعی قانون مجازات
برای اعمال انسان دایر است؛ که به واسطه آن انسان نتيجه هر عملی که انجام داده را به دست میآورد .رک.
Werner, Karel, A Popular Dictionary of Hinduism, Curzon Press, 2005, p.58.
3. Coward, Harold G., Goa, David J., pp.8-12.
4. Bhalla, Prem, Hindu Rites, Rituals, Customs and Traditions, New Delhi, 2006,
pp.14-16.
5. Chatterjee, Gautam, Sacred Hindu Symbols, New Delhi, 2001, p.36.
6. Bhalla, Prem, p.229.
7. Devananda, Swami Vishnu, Meditation and Mantra, Delhi, 1981, p.63.
8. Bhalla, Prem, p.229.
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از دیگر مَنْتْرههایی که به این هدف خوانده میشوند« ،مَنْتْره اَومْ گوم گنپتی نمه» 7اَومْ،
درود و احترام بر خدای برطرفکننده موانع «گنپتی» است .این مَنْتْره ،زمانی که انسان به
ستوه میآید و یا زندگی برای او بیمعنی میشود مورد استفاده قرار میگيرد و فرد با واسطه
قرار دادن خدای گنپتی به دنبال رفع موانع و مشکالت زندگی است .تکرار این مَنْتْره به
صورت منظم و پيوسته به مدت چهل روز موانع منفی و ساختگی را برطرف میکند .این
مَنْتْره ،برای یافتن شغل بهتر و مناسبتر نيز به کار میرود و موجب تغييرات ناگهانی در
زندگی میشود.

0

هندوها از مَنْتْرهها برای فتح و پيروزی نيز استفاده میکنند .مَنْتْرۀ «اوم شرون بهاوایه
نمه» 9بدین منظور مورد استفاده قرار میگيرد .معنی این مَنْتْره به این صورت است« :اوم،
درود و احترام بر پسر شيوَه کسی که شادی را به ارمغان میآورد و رهبر سپاه آسمانی
است» .پسر شيوَه ،کسی است که بر طبق افسانهها فرد را به سمت پيروزی و فتح رزمی
هدایت میکند و نگرانیهای بيرونی را بر طرف میکند؛ لذا شخص بهتر بر روی جوانب
مثبت تجربهاش متمرکز میشود.

4

یکی از مهمترین مَنْتْرههایی که در آیين هندو مورد استفاده قرار میگيرد« ،مِهامریتيون
جيه مَنْتْره» 1است .این مَنْتْره یک مَنْتْره حياتبخش و نيروبخش است و تأثيرات شفابخش
عظيمی دارد و باید با خلوص ،ایمان و عشق خوانده شود .این مَنْتْره تنها صالحی در برابر
بيماریها نيست بلکه بهعنوان مَنْتْرهی مُکشه نيز در نظر گرفته میشود .این مَنْتْره ،مَنْتْرهای
برای خدای شيوَه است و سالمتی 6،زندگی طوالنی 1،صلح 2،دارایی 3،کاميابی،
خوشنودی 77و رهایی 7را به ارمغان میآورد.
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0

1. Auṃ Gum Ganapatayei Namaha
2. Ashley farrand, Thomas, Chakra Mantra Liberation Your Spiritual Genius
Through Chanting, Canada, 2006, pp.98-99.
3. Auṃ Sharavana Bhavaya Namaha
4. Ashley Farrand, Thomas, Healing Mantras, New York, 1999, p.10.
5. Maha Mrityunjaya Mantra
6. Arogya
7. Deergha-ayus
8. Santi
9. Aisvvarya
10. Puṣti
11. Tuś
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وقتی این مَنْتْره ،برای خدای شيوَه خوانده میشود او فرد را از بيماری العالج و مرگ
محافظت میکند .فرد به واسطه این ذکر میتواند از شومی ستاره بخت ،رها شود 9.این مَنْتْره
از تصادفها و مصيبتها جلوگيری میکند و طول عمر و ابدیت را به ارمغان میآورد.
همچنين این مَنْتْره ،مَنْتْره مُکشه است و آزادی را به همراه دارد.

4

کسانی که جپۀ 1آن را روزانه انجام میدهند از سالمتی ،طول عمر و روشنشدگی
غایی بهره خواهند برد 6.به صورت مرسوم این مَنْتْره صدوبيستوپنج هزار بار در طول یک
دوره زمانی خاص برای طلب زندگی طوالنی خوانده میشود 1.این مَنْتْره حمایت و
شفابخشی خدای شيوَه را فرا میخواند و نمایانگر توانایی او برای جلوگيری از مرگ است.
چشم سوم شيوَه دارای قدرت نابودگری و شفابخشی است.

2

اهداف معنوی
مَنْتْرهها ،عالوه بر اینکه برای اهداف دنيوی خوانده میشوند ،هدف دیگری را نيز دنبال
میکنند .آنها در سير و سلوک فرد برای شناخت آتمن و وصول وی به قرب االهی و
رسيدن به مقام زنده آزاد خوانده میشوند .مَنْتْرهها به هدف بصيرت به بدن جسمانی یا
پروشه استفاده میشوند 3.روابطی بين مَنْتْره و خدا وجود دارد وقتی که فرد به مراقبه
میپردازد در مراقبه خود متوجه خدا میشود و به درک و فهمی از خدا میرسد در یُگه

1. okś
2. Puchalski, Christina M, A Time for Listening and Caring: Spirituality and the
Care of the Chronically Ill and Dying, New York, 2006, p.178.
3. Bhalla, Prem1, p.230.
4. Devananda, Swami Vishnu, p.63.
 ،Japa .1تکرار بیوقفه یک مَنْتْره را ،جپه میگویند .رکMuktanada, Swami, Light on the .
 ،Path, India, Shree Gurudev Siddhapeeth, 1972, pp.74-75.تأثير آیينهای جپه ده برابر
بيشتر از دیگر آیينها است .جپه اگر بهصورت بلند صورت گيرد ،تأثير آن صد برابر و اگر بهصورت درونی و
فکری باشد ،تأثير آن هزار برابر بيشتر است .رک.
Danielou, Alain, Yoga: Mastering the Secrets of Matter and the Universe,
London, Inner Traditions International Rochester, 1991, pp.99-101.
6. Devananda, Swami Vishnu, p.63.
7. Bhalla, Prem1, p.230.
8. Ashley farrand, Thomas 2, p.13.
9. Alper, Harvey, Mantra, Albany, 1989, p.167.
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شخص میکوشد به خدا متصل شود .کارکرد مَنْتْرهها در اینجا شبيه هم است؛ زیرا هدف
شخص از ادای آنها رسيدن به روشنگری است.

7

تکرار یک مَنْتْره سرانجام شخص را نهتنها به شناخت فردی و شادی هدایت میکند و
هر نوع پاداشی را به ارمغان میآورد؛ بلکه او را به شناخت خدای مشخصشده توسط فرد
یا خدای متعال و برتر رهنمون میکند .در واقع مَنْتْره ،این قدرت را دارد که فرد را به قرب
االهی برساند و یا حتی به فرد الوهيت ببخشد .هدف اصلی مَنْتْره آگاهی کامل شخص به
خود و خدا است.

0

یکی از مَنْتْرههایی که به منظور قرب االهی مورد استفاده قرار میگيرد مَنْتْره «اوم نمه
شيوایه :درود و ستایش بر خدای شيوه» است .این مَنْتْره برای ستایش خدای شيوه خوانده
میشود 9.قدرت زیاد این مَنْتْره ،موجب نجات نفس از قيد و بند ذهن فریبکار و بندهای
مستحکم عقل ظاهری میشود .این مَنْتْره به صورت لفظی و ذهنی و اغلب توسط مهرههای
ماال 4تکرار میشود و ذهن را به سمت و سوی شناخت خدای شيوَه سوق میدهد.

1

از دیگر مَنْتْرههایی که برای رسيدن به نجات مورد استفاده قرار میگيرد «گایتری
مَنْتْره» است تکرار صدوبيستوپنج بار آن با ایمان و اعتقاد کامل منجر به شناخت خدا در
وهلۀ اول با صفات و سپس بدون صفات میشود 6.اگر فرد این مَنْتْره را بهطور لفظی بيان
کند یا جپۀ ذهنی آن را انجام دهد ،ارتعاشی ابدی ایجاد میشود که راه را برای سعادت
ابدی و جاوید برهمن هموار میکند.

1

عالوه بر این ،بیجه مَنْتْرهها نيز موجب برانگيختن انرژی نهفته در چَکرهها میشوند.

2

تکرار بیجه مَنْتْرهها ،خصوصيات ارتعاشی هر چَکره را تطهير میکنند .همزمان با روند
1. Ibid, p.205.
2. Muktanada, Swami, Light on the Path, India, Shree, 1972, pp.74-75.
3. Ashley farrand, Thomas, p.9.
 ،Mala .4رشتهای از مهره (تسبيح) که بهمنظور محاسبه تعداد مَنْتْره ،هنگام خواندن مورد استفاده قرار
میگيرد .رک.
Werner, Karel, A Popular Dictionary of Hinduism, Curzon Press, 2005, p.69.
5. Subramuniyaswami, Satguru Sivaya, pp.164-165.
6. Devananda, Swami Vishnu, p.63.
7. Chatterjee, Gautam, p.36.
8. Redmond, Layne, Chakra Meditation: Transformation Through the Seven
Energy Centers of the Body, Canada, 2010, p.18.
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تطهير چَکره ،سطح انرژی باال میرود و چَکرهها باالترین سطح انرژی خود را به کار
میاندازند و برای دریافت محرکی از طبيعت و جهان آماده میشوند و بهطور آگاهانه
واکنش نشان میدهند .این واکنش آگاهانه به فرد اجازه میدهد به بهترین نحو به خود و
دیگران خدمت کند .در این صورت کَرمَهها پاک شده و شخص میتواند با انرژی عشق
جهانی یکی شود 7.فرد یُگی ،با بيداری تدریجی این مراکز ،به عوالم باالتر آگاهی مییابد و
با بيداری مرکز هفتم به شناخت حقيقت باطن که همان آتمن است و آگاهی اسرار عالم
نائل میشود و انسان که عالم صغير است با عالم کبير منطبق میشود.

0

مهمترین مَنْتْرههای هندو
اَومْ

3

یکی از مشهورترین مَنْتْرهها در دین هندو ،مَنْتْره جامع و غيرقابل ترجمۀ «اَومْ» است 4.اَوْم
یک بیجه مَنْتْره است .بیجه ،در لغت به معنی «بذر و هسته» است و اصطالح بیجه مَنْتْره،
به مَنْتْرهای گفته میشود که شبيه بذر است .بیجه مَنْتْره ،صدایی است که شبيه به یک دانه
شخص را به حيطه آگاهی وارد میکند تا به سمت خدا رشد کند 1.اگر چه بيشتر بیجه
مَنْتْرهها ،یک سيالبی هستند ،اما بیجه مَنْتْرههایی وجود دارند که شامل دو یا چند سيالب
میشوند؛ یا مجموعهای از مَنْتْرههای بذری هستند .بیجه مَنْتْرهها ناقل صدا و هيچگونه
معنای ندارند 6.بیجه مَنْتْرهها ،مستقيما بر نَادیها 1،مراکز عصبی بدن لطيف انسان ،تأثير
میگذارند و ارتعاشی در سرتاسر چَکرهها ایجاد میکنند .این مَنْتْرهها از پنجاه حرف زبان
سنسکریت گرفته شدهاند و تأثيری فوقالعادهای دارند.

2

1. Seidman, Maruti, p.132.
 .0شایگان ،داریوش ،ادیان و مکتبهای فلسفی هند ،تهران7960 ،ش ،صص.171-176
3. Auṃ
4. Claire, Thomas, p.38.
5. Defouw, Hart, And, Svoboda, Robert, Light on Life, An Introduction to the
Astrology if India, USA, 1999, p.32.
6. Tigunait, Rajmani, p.91.
7. Nadi
8. Vandana Sister, Mataji, Vandana, Nama Japa: The Prayer of the Name, Delhi,
1995, p.175.
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از دیگر بیجه مَنْتْرهها میتوان به ایم 7،شری 0،کَليم 9،کْریم 4و کلی 1اشاره کرد .ایم،
به خدای سرسوتی 6اختصاص دارد .این بیجه مَنْتْره به جوانان کمک میکند در تمام امور
آموزشی مهارت پيدا کنند .شری ،به خدای لکشمی 1اختصاص دارد و تکرار آن فرد را به
موفقيت و کاميابی نائل میکند .کليم ،اختصاص به کامراج 2دارد و خواستهها و آرزوهای
فرد را برآورده میکند .کْریم ،نيز بیجه مَنْتْرۀ خدای کالی 3است که دشمنان را نابود
میکند.

72

اَومْ صرفاً یک کلمه و صدا نيست بلکه ارتعاشی جامع است که زمانی به زبان آورده
میشود ،شروع به خلق میکند .با خواندن اَومْ ارتعاشی موافق در بدن انسان ایجاد میشود.
ارتعاشی که با ارتعاش جهانی هماهنگی دارد؛ بنابراین در زمان خلق شدن ،ما در صدای
کيهانی هستيم زمانی که اَومْ را میخوانيم با جریان کيهانی حرکت میکنيم و ارتعاشی
هماهنگ در بدن ما به وجود میآید.

77

1. Aim
2. Shree
3. Kleem
4. Kreem
5. Kali
 ،Sarasvati .6سرسوتی ،همسر برهما ،الهه سخن و دانش است .او حامی هنر و علم است و الههای است
که زبان سنسکریت را اختراع کرد .این الهه اغلب با تصویر الههای نشسته بر گل نيلوفر که گلی در دست
راستش است نشان داده میشود .رک.
Klostermaier, Klaus K., A Concise Encyclopedia of Hinduism, One World
Oxford, 2003, pp.165-166.
 L kśلَکشمی ،همسر ویشنو و مادر کامه) (Kamaاست و الهه شانس و اقبال است .رک.
.1
Klostermaier, Klaus K., A Concise Encyclopedia of Hinduism, One World
Oxford, 2003, p.103.
8. Kamraj
 Kali .3کالی جنبه خشم آلود همسر شيوَه است؛ که در ارتباط با بيماری ،مرگ و مصيبت است .این خدا با
صورتی سياه رنگ و زبانی قرمز که از دهانش بيرون آمده و با حلقهای از جمجمه اطراف گردنش نشان داده
میشود .رک.
Klostermaier, Klaus K., A Concise Encyclopedia of Hinduism, One World
Oxford, 2003, p.92.
10. Chawdhri, L. R, p.83.
11. Singh, Dharmdeo, A Study of Hinduism, New Delhi, 1999, p.204.
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درباره حروف اَومْ ،تفاسير متعددی وجود دارد .در یک تفسير حرف «اَ» نمایانگر آغاز،
«و» نمایانگر رشد و «مْ» نمایانگر نابودی است؛ لذا کلمه اَومْ بر سه محور خلقت ،محافظت
و انحالل داللت دارد 7.از این رو اَومْ مظهر سه خدای برهما ،ویشنو و شيوهَ است و میتوان
گفت ،صدای یکپارچه اَومْ به تریمورتی 0اشاره دارد.

9

در تفسيری دیگر «اَ» سمبل آگاهی ذهن است و با ستون فقرات در ارتباط است« .و»
حالت رؤیا است و با دهان در ارتباط است و «مْ» سمبل حالت خواب است که با ذهن در
ارتباط است و باالترین حالت آگاهی را برای فرد به ارمغان میآورد.
گایتری مَنْتْره

4

5

این مَنْتْره یکی از بزرگترین مَنْتْرههای وِدهای ( )10. 62. 3است.

6

Auṃ b
b uv ḥ svaḥ,
s v
v ṇ (i)yaṃ, bhargo devasya
ī
,
yo yo ḥ p c o yā
اَوْم بْهُور بْهُوه سوه تَت سَوی تور وَرِنيَمْ بْهَرگو دِوَسيَه دْهیمَهی دْهيو یونه پْرچُدَیات.
معنی این مَنْتْره به این صورت است :ما در شکوه و جالل خدای خالق تأمل و تمرکز
میکنيم .کسی که این جهان را خلق کرده است .کسی که شایستۀ پرستش است .کسی که
تجسم دانش و نور است .کسی که از گناه و جهل منزه است .شاید او قلب ما را باز و عقل
ما را روشن کند.

1

این مَنْتْره ،با پنج نام شناخته میشود .اول گایتری تریتی 2،که جهان را خلق و از آن
حفاظت میکند .دوم سویتری که خالق است .سوم گورو مَنْتْره ،مَنْتْرهای است که خدا خود
بهعنوان گورو در آغاز آفرینش به فرزانگان آموخته است .چهارم وِدموکه 3،صدای وِدهها

1. Ray, Amit, OM Chanting and Meditation, Rishikesh, 2010, pp.20-21.
2.
3. Werner, Karel, p.77.
4. Heggie, Anna, Yoga Happiness: a Path for Transformation, Australia, 2013,
p.70.
5. Gayatri Mantra
6. Devananda, Swami Vishnu, p.63.
7. Sivananda, Sriswami, Hindu Fast and Festivals, India, 2000, p.14.
8. Trayiti
9. Vedmukh
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است که معنی واقعی وِدهها را آشکار میکند .در آخر وِدماتهه 7،مادر وِدهها که موجب
متحدشدن روح باخدا میشود.

0

این مَنْتْره ،باید توسط فردی که دو بار متولد شده و در هنگام عصر خوانده شود .در
آیين هندو اصطالح دوبار متولد شده به افراد سه طبقه نخستين یعنی برهمن (طبقۀ
روحانی) ،کشتریه (طبقۀ فرمانروا و جنگجو) و ویشيه (طبقۀ کشاورز) اطالق میشود 9،چرا
که این افراد ،دوبار متولد میشوند؛ یکی هنگام تولد جسمانی و دیگری در تولد معنوی
هنگام آیين بلوغ و تکليف دینی 4.در دوران باستان گاهی این مَنْتْره همسر برهما در نظر
گرفته میشد و هندوهای سنتی آن را سه بار در روز در زمان صبح ،ظهر و شب
میخواندند .این مَنْتْره ،مَنْتْرهای خطاب به خدای خورشيد (سویتری) است.

1

مِهامْریتیون جَیه مَنْتْره
این مَنْتْره ،در اصل سرودهای در ستایش خدای شيوهَ است ،و از شيوه به عنوان خدای مرگ،
فيض و بخشش را طلب میکند.

6

Auṃ tryambakaṃ y jāmahe sugandhiṃ puṣṭivardhanam
u vā uk v b
ā
ṛ yo ukśīy ā ṛ ā 7
اَومْ تری یَمبَکَم یجامَهِ سُگِندهيم پُشتی وَردهَنَم اُروارُکَم ایوَه بَندهَنان مرتيور موکشيَه
مامرِتات.
ستایش میکنم آن سه چشم (شيوهَ) را ،آنکه معطر است و ما را ربوبيت میکند.
چنانکه ميوۀ خيار رسيده به آسانی از بند شاخهاش جدا میشود ،مرا نيز از بند مرگ رهایی
بخش و از جاودانگی دور نکن.

2

1. Vedmatha
2. Viraswami Pathar, S, Gayatri Mantra, Chennai, 2006, p.32.
3. Rinehart, Robin, Contemporary Hinduism Ritual, Culture, and Practice,
England, 2004, pp.127-128.
4. Rosen, Steven, Essential Hinduism, USA, 2006, p.44.
5. Constance A. Jones & James D. Ryan, Encyclopedia of Hinduism, New York,
2007, p.167.
6. Puchalski, Christina M, p.178.
7. Ṛgv , 7, 59, 12
8. Frawley, David, Inner Tantric Yoga, USA, 2009, p.193.
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این مَنْتْره ،بيشتر برای شخصی که بيمار است یا در شرف مرگ است خوانده
میشود.

7
0

در پدم پورنه گفته شده این مَنْتْره توسط مهارْیشی مارکاندی سروده شده است.

9

مارکاندی یک فرد شانزدهساله بود که بهواسطه توسل به شيوهَ که بعدها «مهامریون جيه
مَنْتْره» ناميده شد ،از چرخه تناسخ رها گشت ،و به آزادی رسيد .او به این مَنْتْره اشراف
کامل دارد و آن را در جهت مبارزه با بيماریها و مرگ به کار میبرد.

4

ميرکاندو 1یکی از پرستندگان خدای شيوهَ بود .او هيچ فرزندی نداشت .لذا همراه
همسرش برای خشنودی خدای شيوهَ ،قربانیهای زیادی را تقدیم به شيوهَ کردند .شيوهَ بر
آنها ظاهر شد و آنها را به پسری خجسته بشارت داد .شيوهَ گفت اگر پسری با استعداد،
توانا و پرآوازه و مذهبی میخواهيد ،او فقط شانزده سال زنده خواهد ماند و اگر فرزندی
عاری از توانایی و استعداد میخواهيد او صد سال عمر خواهد کرد .ميرکاندو به شيوهَ
گفت :من پسری با استعداد و توانا میخواهم هر چند که زندگی کوتاهی داشته باشد.

6

ميرکاندو نام فرزندش را مارکاندی گذاشت .وی از زمان تولد پيرو خدای شيوهَ بود و
در کودکی سرودهای زیادی را تصنيف کرد .در این ميان مهمترین سرود او «مهامریتيون
جيه مَنْتْره» بود .زمانی که او به سن پانزده سالگی رسيد ،پدرش تمام ماجرا را برای او
تعریف کرد .مارکاندی گفت :من به خدای شيوهَ متوسل میشوم و از او رحمت و لطفش را
طلب میکنم تا زندگی ابدی به من عطا کند .زمانی که او به سن شانزده سالگی رسيد ،یمه،

1

(خدای مرگ) بر وی ظاهر شد .مارکاندی ،برای او توضيح داد که او تمایل دارد سرود
«مهامریتيون جيه مَنْتْره» را کامل کند و از خدای شيوهَ ،تقاضای عمر بيشتر کند.

2

یمه ،خشمگين و بیتاب بود .او آماده شد تا جان مارکاندی را بگيرد .در این حال،
مارکاندی ،شروع به خواندن بیوقفه این سرود کرد تا این که خدای شيوهَ ،از درون شيوهَ

1. Puchalski, Christina M, pp.178- 179.
2. Markandey
3. Bhalla, Prem1, p.230.
4. Ashley Farrand, Thomas1, p.263.
5. Mirkandu
6. Bhalla, Prem, Hindu Gods and Goddesses, Delhi, 2007, p.52.
7. Yama
8. Ibid, p.52.
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لينگه ظاهر شد و یمه ،مارکاندی را رها کرد و برای آرام کردن شيوهَ ،به مارکاندی عمر
طوالنی و ابدی داد .اگرچه شيوهَ ،تأیيد کرده بود که مارکاندی تا شانزده سالگی زنده خواهد
ماند ،پرستش خللناپذیر مارکاندی او را ابدی ساخت.

7

اوم نمه شیوایَه
vāy

Auṃ Namaḥ

اَومْ نَمَه شيوایه
اَومْ درود بر خدای شيوه
این مَنْتْره ،مقدسترین نام خدای شيوَه است که در ودهها ثبت و در شيوَه آگمه 0گسترش و
شرح داده شده است و به معنی ستایش و پرستش خدای شيوَه است که به آن پنجه کشره

9

(مَنْتْره پنج سيالبی) نيز می گویند .نا :لطف پنهان خدا ،ما :جهان ،شی :مظهر خدای شيوه ،وا:
لفظ آشکارشده خدا و یا :نفس است .همچنين این مَنْتْره پنج عنصر را در برمیگيرد ،نا:
زمين ،ما :آب ،شی :آتش ،وا :هوا و یا :اثير یا آکاشه 4است.

1

به باور هندوها همه افراد میتوانند جپه (تکرار بی وقفه) این مَنْتْره را انجام دهند .این
مَنْتْره تمام اميال و آرزوهای انسان را برآورده میکند و انسان را به سمت نجات یا مُکشه
سوق میدهد .کلمه شيوَه ،برای پاک کردن تمام گناهان کافی است و زمانی که کلمه نَمَه به
آن اضاف میشود ،فرد را به سمت مُکشه هدایت میکند.

6

1. Ibid.
 ، aiva Agamas .0اصطالح آگمه به طور کلی به هر متن معتبر اطالق میشود .در متون فلسفی نيز به
یکی از ابزار شناخت ( ،)Pramanaاشاره دارد؛ که افراد بهواسطۀ آن میتوانند به شناخت و دانش حقيقی
دست یابند .در فرقهها و آیينهای خاص ،مانند آیين شيوَه و ویشنو نيز این کلمه برای متون خاص که دارای
مرجعيت و اعتبار واالیی هستند مورد استفاده قرار میگيرد .رک.
Lochtefeld, James G, The Illustrated Encyclopedia of Hinduism, New York, the
Rosen Publishing Group, 2001, p.13.
3.
c Kś
4. Akaś
5. Subramuniyaswami, Satguru Sivaya, p.164.
6. Chawdhri, L. R, p.83.
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پومانه مَنْتْره

93

1

Auṃ, As o ā S G
y ,T
so ā jyo Gamaya, Mṛtyor
ā ṛtaṃ Gamaya Auṃ, ā , ā , ānti
اومْ اَستُ ماسَد گامایَه ،تَمَسُ ماجيوتری گامایَه ،مریتيورمامرتات گامایه ،اَومْ شَانتی ،شَانتی،
شَانتی.
این مَنْتْره ،مَنْتْرهای است از برهدآرنيکه اوپهنيشد 0مَنْتْرهای برای خودشناسی و آگاهی،
صلح جامع ،همگانی و ایجاد توازن و هماهنگی ،القای حقيقت و رسيدن به روشنفکری
است 9.معنی آن به این صورت است:
اوم اسَتُ ما سَد گامایَه :اَومْ ،مرا از وهم بهسوی حقيقت هادی باش.
تَمَسُ ماجيوتری گامایه :مرا از تاریکی به سمت نور هدایت فرما.
مریتيورمامرتات گامایه :مرا از مرگ به سمت جاودانگی رهنمون باش.
اَومْ شَانتی ،شَانتی ،شَانتی :اَومْ ،صلح صلح صلح.

4

مرا از وهم ،بهسوی حقيقت هادی باش .در اینجا وهم ،دیدگاهی است که بر مبنای
آن ،حقيقت انسان ،جسم ناپایدار و تفکيکپذیر است .درصورتیکه حقيقت این است که
ماهيت حقيقی انسان ،روح اوست که امری ابدی ،جامع و کامل است؛ لذا انسان میتواند در
هر شرایطی ،حتی در ميان سختیهای زندگی ،در صلح و آرامش بماند؛ زیرا آنها تأثير
واقعی بر ذات حقيقی انسان ،یعنی روح ندارند.

1

مرا از تاریکی به سمت نور هدایت فرما ،تاریکی در این مَنْتْره ،سمبل افکار منفی
نفس است که ذهن را کنترل میکند و روح انسان را تيره و تار میکند و انسان را از دیدن
ارتباط بين نور خود و دیگر موجودات بازمیدارد .نور ،روح و عشق مطلق آکنده از صلح و
شادی است؛ که ما در تصویر خدایان ایجاد کردهایم .مرا از مرگ به سمت جاودانگی
رهنمون باش .مرگ نيز ترسی است در نظام فکری نفس انسان .این ترس ،به سبب اعتقاد

1. Pomaneh Mantra
2. B
y k up
. 1. 3. 38
3. Tiwari, Maya, Path of Practice: Ayurvedic Book of Healing with Food, Delhi,
2002, p.214.
4. Marbaniang, Domenic, Notes and Essays on Theology, 2015, p.64.
5. Dunaway, Ginger Graf, Choose Spirit Now: Wake up to an Exquisite Life,
USA, 2014, p.76.
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نادرستی است که میپندارد جسم انسان ،حقيقت اوست درصورتیکه حقيقت انسان ،روح
اوست که توسط خدا خلق شده است.

7

گنپتی مَنْتْره
Auṃ Gum Ganapatayei Namaha
اَومْ گوم گنپتی نمه
اَومْ ،درود و احترام بر خدای برطرف کننده موانع (گنپتی) گوم دانه است.
گنپتی نام دیگر خدای گنشه 0است که موانع را برطرف میکند و بدبختیهای درونی
را از بين میبرد .در اینجا موانع اشاره دارد به موانعی که مانع وحدت درونی حقيقی
میشود و با برطرف شدن موانع انسان میتواند به وحدت درونی برسد.

9

در آیين هندو خدای گنشه قبل از انجام هر مراسم آیينی و پرستش احضار میشود .به
باور هندوها این خدا مُنشی تمام خدایان است .او خدایی با پيکره انسانی و سر فيل مانند
است .این مَنْتْره به این خدا اختصاص دارد و مستقيماً بر ضمير ناخودآگاه انسان تأثير
میگذارد .هيچ مَنْتْرهای مانند این مَنْتْره بر ضمير ناخودآگاه انسان تأثير نمیگذارد .تنها
افرادی میتوانند این مَنْتْره را بخوانند که فروتن باشند.
هری مَنْتْره

4

5

Hari kṛṣṇa Hari kṛṣṇa, kṛṣṇa kṛṣṇ
,
Rā
Rā , Rā Rā Hari Hari
هَری کریشنه هَری کریشنه کریشنه کریشنه هَری هَری هَری رامَه هَری هَری رامَه رامَه رامَه
هَری هَری
هَری مَنْتْره یا مها مَنْتْره ،یکی دیگر از مَنْتْرههایی است که در آیين هندو از اهميت و
قدرت واالیی برخوردار است .اگر شخصی این مَنْتْره را فرا بگيرد و آن را به طور منظم و

ś .0

1. Ibid. pp.76- 77.
 ،Gخدایی با سر فيل و شکم بزرگ که خدای خرد و خدای برطرفکنندۀ موانع است .رک.
Werner, Karel, A Popular Dictionary of Hinduism, Curzon press, 2005, p.46.
3. Ashley farrand, Thomas1, pp.98-99.
4. Ranchan, Som, Mantra Manual, New Delhi, 2007, pp.33-37.
5. Hari Mantra

تحليل مفهوم و جایگاه دینی مَنْتْره (ذکر) در دین هندویی /پژوهشنامۀ ادیان ،سال ،70شمارۀ  ،09بهاروتابستان 7931

47

قاعدهمند تکرار کند ،ماهيت و حقيقت اصلی خود را میشناسد و معنویتش ارتقاع پيدا
میکند .این مَنْتْره ،انرژی و رحمت خدا را فرا میخواند و قاعده و قانون سختی برای
خواندن این مَنْتْره وجود ندارد.

7
0

هَری نام دیگر خدای ویشنو ،جنبه محافظت الوهيت ،است .کریشنه نيز یکی از
نيروهایی است که محافظ و نگهدارنده است 9.همچنين رامه ،یکی از محبوبترین خدایان
هندو و هفتمين تجسد خدای ویشنو است؛ که به عنوان حاکمی ایدهآل تلقی میشود .تکرار
نام او از اعمال مذهبی مطلوب به شمار میآید 4.عالوه بر این هَری میتواند به عنوان جنبه
شفا بخشی خدای کریشنه در نظر گرفته شود .خدا در جنبههای مختلفی ظاهر میشود،
برای این که به طرق مختلف و بر اساس خصوصيات شخصی و فطرت شخص او را از
سختی رها کند .هری در زبان سنسکریت به معنی دور کردن است؛ لذا ویشنو پيامدهای
سختی و رنج و نادانی را از انسان دور میکند ،در صورتی که انسان از اعمال خود پشيمان
باشد و توبه کند .در نتيجه سالمتی و قدرت به شخص ارائه میشود و فرد میتواند در
مسير معنوی و سير و سلوک روحانی گام بردارد.

1

نتیجه
در آیين هندو مَنْتْرهها یکی از مفاهيم عرفانی به شمار میآیند .آنها به معنی سرود و ستایش
خدایان و ارتباط و تأثير بر امر متعالی هستند .مَنْتْرهها ارتعاشاتی ایجاد میکنند که تأثيراتی را
به دنبال دارند و تأثير آنها منوط به این است که آداب ،قوانين و روشهای معينی مانند
کنترل نَفَس ،خلوص نيت ،فهم معنی و تکرار تعداد معين مَنْتْره در هنگام خواندن مَنْتْرهها
1. Beckman, Howard, Mantras, Yantras, and Fabulous Gems: The Healing
Secrets of the Ancient Vedas, New Delhi, 2000, p.40.
 ، Visnu .0ویشنو خدایی است که در ریگ وده به عنوان برادر کوچکتر خدای ایندره معرفی میشود؛ اما در
حماسههای پورانهای به عنوان حقيقت متعالی معرفی میشود که پيروان بیشماری را به خود اختصاص داده
است .رک.
Klostermaier, Klaus K., A Concise Encyclopedia of Hinduism, One World
Oxford, 2003, p.204.
3. Sivananda Radha, Swami, Mantras: Words of Power, Canada, 2005, p.70.
4. Klostermaier, Klaus K, A Concise Encyclopedia of Hinduism, 2003, p.148.
5. Sivananda Radha, Swami, p.70.
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رعایت شوند .عالوه بر این ،فرد نمیتواند به دلخواه خود مَنْتْرهای را انتخاب کند و شروع
به خواندن آن کند؛ بلکه وجود مرشد و گورو نيازی ضروری است تا وی با توجه به
ویژگیها و ظرفيت فرد ،مَنْتْرههای خاصی را به وی تلقين دهد؛ همچنين تلقين مَنْتْرهها
توسط گورو ،موجب میشود مَنْتْرهها اثر بيشتری را در بر داشته باشند .به لحاظ کارکردی
نيز مَنْتْرهها دارای کارکردهای متفاوتی هستند و میتوان گفت پيروان دو هدف را از خواندن
آنها دنبال میکنند .هدف اول که هدفی مادی است؛ بهرهمندی از تمتعات دنيوی است و
اغلب مختص پيروان عام این آیين است؛ اما هدف دوم که هدفی معنوی است ،رسيدن به
مقام انسان کامل و زنده آزاد و رسيدن به مقام مُکشه است .این هدف اغلب مختص پيروان
خاص یعنی عرفای این آیين است و برای رسيدن به این مقام مبحث هفت چَکره مطرح
شده که عارف سالک با آزاد سازی انرژی کُندالينی یا انرژی پنهانی که در نهاد انسان قرار
داده شده ،از طریق مَنْتْرهها میتواند از قيد و بند چرخه بی پایان زاد و مرگ رها شود و به
مقام مُکشه نائل شود.
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