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براهمن لبريز از عشق است ،او تجسم عشق است.
کار درست ،يکی کردن آن عشق با عشق خودتان است.
هر که چنين عشق غيرخودخواهانه و الهی را در خود بپرورد
درخور مقام آدوايتا )عدمدوگانگی( میگردد.
دانشآموزان! تجسمهای عشق!
هر موجودی ،بدون استثناء ،خزانهی عشق است .ولی حتی يک نفر نيست که اين اصل عشق
را فهميده باشد! چنين به نظر میرسد که همه ،عشق ابراز میکنند .اشخاص زيادی در جهان هستند
که عشقشان را نسبت به ساير انسانها ،نسبت به اشياء مادی ،ثروت و لذات حسی بيان میکنند .ولی
اگر بپرسيم –اين عشق به خاطر چه کسی است؟ -هيچ پاسخ قانع کنندهای وجود ندارد.

عشق دنيوی ،خودخواهانه است
اين طور به نظر میرسد که مادر به کودک عشق میورزد و کودک ،عاشق مادر است .به نظر
میرسد که زن و شوهرها عاشق يکديگر هستند .حتی به نظر میرسد که سرسپردگان امروزی به
خداوند عشق میورزند .ولی اين اشخاص به خاطر چه کسی عشق را در خود پرورش میدهند؟ چه
کسی عاشق چه کسی است؟ به اين پرسشها هيچ پاسخ درستی داده نمیشود .چرا؟

هر کس به خاطر خودش عشق میورزد .هيچ کس به خاطر ديگری عشق نمیورزد .علت:
خودخواهی .انسان به چيزها به اين دليل که بخشی از عﻼيق او هستند عشق میورزد ،نه به خاطر
]خود[ آن چيزها .او به پول به خاطر لذت خودش عشق میورزد ،نه به خاطر خود پول .به همين
ترتيب ،انسانها خدا را برای ]رسيدن به[ اهداف بیارزش خودشان دوست دارند ،نه برای خداوند.
حقيقتا اگر تمام جهان را جستجو کنيم ،هيچ کس نيست که به خداوند ،به خاطر خداوند عشق بورزد.
فقط خودخواهی وجود دارد ،خودخواهی ،خودخواهی.
سوا +آرتام= سوارتام ،خودخواهی .سوا يعنی خود .آرتام يعنی "به خاطر" .چيزی که به خاطر
عﻼيق شخصی باشد ،خودخواهی است .عشق خودخواهانه سه سطح دارد :عشق در سطح بيداری،
عشق در سطح رويا ،و عشق در سطح خواب عميق .در بيداری ،فرد در جهان زندگی میکند و با
ذهن و حواساش عشق میورزد] .در اين سطح[ فرد تنها قادر به عشق ورزيدن با ترکيبی از ذهن و
حواس است .دوم ،سطح رويا .در اين سطح ،حواس به فراموشی سپرده میشوند و همه چيز فقط
توسط ذهن خلق میشود .اشياء ،آدمها ،شادیها و اندوهها  ،همه به وسيلهی ذهن او ساخته و پرداخته
میشوند .او حتی خودش را با استفاده از ذهنش خلق میکند .سپس ،در خواب عميق ،فرد سرور را
از طريق يکی شدن با خودش تجربه میکند .اگر در مسير جنانا )معرفت( به جستجو بپردازيم ،هيچ
يک از اين سه سطح ،درکی از آتما ارائه نمیکنند.
امروزه ما تمرينات معنوی زيادی انجام میدهيم .ولی حتی نمیتوانيم يک "ميليمتر" پيشرفت کنيم.
چرا؟ خودخواهی .خودخواهی کجا متولد میشود؟ انسان ترکيبی از ذهن و حواس است .بدون ذهن و
حواس ،انسانيت نمیتواند وجود داشته باشد .انسانيت با سه گونا تعريف میشود :ساتوا ،راجاس و
تاماس .مشخصهی تاماس ،سلطهی ذهن و حواس است که منجر به تولد منيت و وابستگی میشود و
به شادیها و اندوههای زندگی بشری میانجامد .سپس ،تجربه کردن و مشاهدهی ذهن و حواس و
دست زدن به هر تﻼشی برای محدود کردن وابستگی و منيت -اين راجاس است .ناديده گرفتن
تحريکات ذهن و حواس ،بدون داشتن چشمداشت به ثمرهی کارها ،پرداختن به عمل با روح تقديم و
وظيفه ،هر کاری را کار خداوند دانستن ،انجام کارها برای کسب عشق خداوند -اينها خصلتهای
ساتويک هستند.
آکرورا به برينداوانام مﯽآيد
آکرورا دارای چنين ويژگیهای ساتويکی بود .او در طی زندگیهای بیشمار ،برای رسيدن به
الوهيت پشتکار به خرج داده بود .او با بردباری انتظار کشيده بود تا در زمان مناسب و مکان مناسب
با خداوند ديدار کند .او میدانست که خداوند ناراينا در برينداوان به دنيا آمده و آنجا در فرم يک
پسربچهی گاوچران سرگرم بازی است .اما برای رسيدن به هر آرزويی بايد فاکتورهای زمان،
وسيله ،و کارما ،دست به دست هم بدهند .برای رسيدن يک ميوه و افتادن آن از شاخه ،زمان ﻻزم
است .آکرورا که معرفت عظيمی داشت ،برای ديدار خداوند ناراينا چشم به راه لحظهی مناسب بود.
در اين هنگام ،نارادا برای ديدار باﻻراما و کريشنا به برينداوان رفت .نارادا خطاب به آنها گفت،
" ناراينا! آدیِ -سشا! من زمان درازی انتظار ديدار تو را کشيدهام .ويناسا کاله ويپاريتا بودهی-
معيوب شدن شعور انسان ،نشانهی پايان قريبالوقوع اوست .دايیات کامسا ،به قصد از ميان
برداشتن تو ،نقشههای گوناگونی پياده کرد .ولی همهی کوششهايش بيهوده بود .اکنون پايانش نزديک
است".

اين همچنين خودخواهی محض است .ايدهی گرفتن زندگی ديگری برای محافظت از زندگی خود،
نشان يک شعور نابالغ است .کسی که به خودخواهی اجازه میدهد در درونش رشد کند ،چنين
گرايشات شيطانی را به نزد خود فرا میخواند.
نارادا گفت" ،مرگ کامسا نزديک است .تو دانای مطلق و توانای مطلقی .تو ناراينا هستی و من
اين را از مدتها پيش میدانستم .با اين وجود برخی حقايق را بايد بی آن که ابراز شوند نزد خود
نگاه داشت .انسانها قادر به تشخيص تو نيستند .اين امر وابسته به کارما و شايستگی هر فرد است.
انسانها با هر نگرشی به تو بيانديشند ،تو همان فرم را برايشان به خود میگيری .اين حقيقتی است
که همه نمیدانند .تو هر خواستهای را که آنها از تو دارند برآورده میکنی .ذهن شخص هر طور که
باشد ،نتيجهای که تجربه میکند همان طور خواهد بود .بنابراين خدايا ،اکنون به من اجازهی مرخصی
بده .فردا قدرت شکوهمندت برای جهان شناخته میشود .تو را دوباره در مراسم تاجگذاری
پدربزرگت ،اوگرا ِسنا خواهم ديد ".باﻻراما و کريشنا با لبخندهای زيبا با نارادا وداع کردند.
درست روز بعد ،آکرورا با ارابهاش عازم برينداوان شد .آکرورا يک سرسپردهی بزرگ بود .او با
خود انديشيد" ،مهم نيست کامسا چه اندازه شيطانصفت باشد ،او اين فرصت ديدار کريشنای الهی را
به من بخشيده است .من از کامسا سپاسگزارم" .آکرورا حتی نسبت به ديوها احساسات پاکی داشت.
او هنگام غروب به برينداوان رسيد .ارابهی او در برابر خانهی ناندا توقف کرد .او به داخل رفت
ولی دريافت که باﻻراما و کريشنا در خانه نبودند .آنها با گاوهايشان به جنگل رفته بودند.
باﻻراما و کريشنا پس از دقايقی برگشتند .نگاه آکرورا به آنها افتاد .او مبهوت شده بود .اين اولين
بار بود که آنها را میديد .او با درخشش آنها ،با چشمهای نيلوفرين و لبخندهای فريبندهشان مسحور
شده بود .او کششی آنی نسبت به آنها در خود احساس میکرد .در درونش به ناراينا میانديشيد و
برای احوالپرسی با کريشنا قادر به يافتن کلمهای نبود .کريشنا ،دانای مطلق ،بارها از او پرسيد،
"آکرورا ،آکرورا! برای چه آمدهای؟"
آکرورا گفت " ،کريشنا! کامسا يک مراسم ياگا به نام دانورياگا را آغاز کرده و مرا برای آوردن تو
راهی کرده است .اين بخشی از حقيقت است .گفتن تمامی حقيقت در برابر خداوند ،وظيفهی اخﻼقی
من است .دانورياگا بهانهای برای کامسا است تا تو را به ماتورا بکشاند .کامسا آنجا برای کشتن تو
برنامهريزی کرده تا پس از آن برای هميشه حاکم بﻼمنازع باشد .هر کسی حسی متفاوت نسبت به تو
دارد".
قديس ،آنناماچاريا آواز سر میداد:
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تو را با هر فرم و خلقوخو که تصوير کنند ،تو همان فرم را
اختيار میکنی.
"اگر مردم تو را انسان تصور کنند ،مانند يک انسان رفتار
میکنی .اگر تو را خدا بدانند ،به عنوان خدا ظاهر میشوی .اين
چندگانگی در تو نيست ،بلکه در خلقوخوی انسانهاست .کريشنا،
برای رفتن به ماتورا آماده باش ".سپس آکرورا به سمت ناندا
برگشت و او را هم دعوت کرد .کامسا ،ناندا و ساير سران دهکده را هم برای دانورياگا دعوت کرده
بود.

برخی متون میگويند که ناندا و ياشودا از فرستادن کريشنا به ماتورا بيمناک بودند .اين حقيقت
ندارد .ناندا و ياشودا شاهد رويدادهای بيشماری از الوهيت کريشنا بودند .آنها کريشنا را در حالی که
ديوهای قدرتمند کامسا را نابود کرده بود ديده بودند .وقتی او بر باﻻی سر افعی کالیيا رقصيد و او
را رام کرد ،آنها حضور داشتند .آنها میدانستند که باﻻراما و کريشنا هرگز با خطری مواجه
نمیشدند .تمام پيروزیها تنها به عقد خداوند در میآيند و آنها میدانستند که کريشنا خداوند بود.

ناندا عصر آن روز در برينداوان اعﻼنی با اين مضمون داده بود" :شاه کامسا در ماتورا ،دانورياگا
برگزار میکند .کسانی که مايل هستند شاهد مراسم باشند میتوانند مرا همراهی کنند ".خانوادههای
بسياری با ارابهها ،اسبها و گاریها ،بر حسب توانشان ،آماده شدند .اين مناسبتی شادیبخش برای
همه بود .همه به جز گوپيکاها.١
اندوه گوپيکاها و گوپاﻻها

٢

البته هيچ کس توان آسيب رساندن به کريشنا ،که خود خداوند بود را نداشت .گوپيکاها از اين بابت
نگران نبودند .نگرانی آنها اين بود :آيا کريشنا پس از رفتن ،دوباره به برينداوان بازمیگشت؟ همهی
گوپيکاها و گوپاﻻها برای آن که مانع رفتن کريشنا شوند تجمع برگزار کردند! آنها دور خانهی ناندا
يک زنجير انسانی تشکيل دادند .ناندا و ياشودا از آنها تمنا کردند مانع اجرای برنامهها نشوند اما
گوپيکاها و گوپاﻻها تنها قادر بودند به طرز رقتباری در توجيه کارشان گريه کنند " .کريشنا! راما!
شما نمیتوانيد به ماتورا برويد! چه بر سر ما خواهد آمد؟ برينداوان ،يک زمين خشک بیحاصل
خواهد شد .اينجا همه بیجان میشوند .زيبايی سبز برينداوان برای هميشه از دست خواهد رفت.
نرويد!"
اين هم خودخواهی بود! آنها برای اين که همراهی کريشنا را داشته باشند اهميتی به خراب کردن
برنامههای کريشنا نمیدادند! باﻻراما و کريشنا لبخند زدند و به آنها گفتند" ،ما هم برای خودمان
خودخواهیهايی داريم! خواستهی ما بايد برآورده شود .هدفی که به خاطرش فرم انسان گرفتهايم بايد
تحقق پيدا کند ای گوپيکاها و گوپاﻻها! برآوردن هدفی که بدن به آن منظور داده شده ،وظيفهی هر
انسان است .ما بايد به ماتورا برويم .هيچ راه ديگری وجود ندارد ".گوپيکاها و گوپاﻻها غرق در
اندوه شدند .آنها ناچار بودند اعتراف کنند که نگه داشتن کريشنا در برينداوان يک رفتار خودخواهانه
از سوی ايشان بود.
گوپيکاها گفتند" ،ما خواهان هيچ چيز دنيوی نيستيم .تو را برای رضايت ذهنمان میخواهيم .مردم
از تو چيزهای گوناگون میخواهند .ما خودت را از تو میخواهيم ".سپس کريشنا شروع به آموختن
معرفت )جنانا( به آنها کرد.
"شما میگوييد رضايت "من" .اين "من" کيست؟ آيا شما بدن هستيد؟ يا ذهن؟ نه ،نه .شما نه بدن
هستيد و نه ذهن .بدن ،بیجان است؛ مجموعهای از پنج عنصر است .ذهن ،بیثبات است .ساکن
درون ،آتما ،بدن و ذهن را به فعاليت وا میدارد .يک عروسکگردان ،ريسمانهای عروسکها را
میکشد .او عروسکها را برای مدتی در کنار هم به بازی وا میدارد و سپس آنها را از هم جدا
میکند .اين عروسکها کيستند؟ ذه ن و حواس .و در نهايت ،هر دوی آنها بدن را ترک میکنند .چه
چيز است که هرگز نمیرود ،هرگز از هم نمیپاشد؟ فقط آتما .آن" ،من" واقعی است .انسان به
خواست آتما قادر است "من" بگويد اما او آن "من" را با بدن اشتباه میگيرد .اين امر او را در منيت
 ١دختران گاوبان
 ٢پسران گاوبان

و وابستگی فرو میبرد .بنابراين ،آن وجود يگانه که در شما حضور دارد "من" است .ساکن درون
من نيز "من" است " .اکوواسی ساروا بهوتا آنتاراتما –يک خدا در همهی موجودات حضور دارد".
پس اندوهگين نباشيد .اين حقايق مرتبط با آتما را ،که همهی رازها را فاش خواهند کرد درک کنيد.
در اين جهان ،نتايج کارهای گذشته بايستی تجربه شود .بدن هر لحظه ممکن است از ميان برود .اما
هنگامی که بيماری به بدن حمله میکند ،تﻼش برای سﻼمتی ،وظيفهی انسان است .به طور مشابه،
امروزه جهان در بيماری فرو رفته است .انديشهها و کردارهای بد انسانها ،علت اين امر هستند.
برای از ميان برداشتن اين تبهکاری فراگير ،ما بايد به ماتورا برويم".
کريشنا و باﻻراما در حالی که به اين شيوه موضوع را برای گوپيکاها و گوپاﻻها شرح میدادند
وارد خانهشان شدند .آنها بار و بنديل سفر را جمع کردند و بيرون آمدند .آنها روز قبل همهی
لوازمشان را بستهبندی کرده بودند .آکرورا در حالی که افسار ارابه را در دست داشت ،پشت اسبها
نشست .گوپيکاها و گوپاﻻها به رغم آموزههای معرفتی که هم اکنون شنيده بودند ،قادر به چيرگی بر
منيت و وابستگیشان نبودند .آنها راه ارابه را سد کردند .آکرورا بزرگتر از آنها بود و به بزرگترها
نبايد بیاحترامی کرد .گوپيکاها و گوپاﻻها اين را میدانستند .ولی عشق آنها به کريشنا ،اين آداب و
مناسبات رسمی را به کناری رانده بود.
آنها کريشنا و باﻻراما را که از خانه با اسباب و اثاثيه بيرون میآمدند ديدند .وحشت کردند و به
صدای بلند فرياد زدند" ،لطفا نرويد! ما چطور زندگی کنيم؟ ما را با خودتان ببريد!" آنها به شيوههای
گوناگون خواهش و تمنا کردند ،حتی خطاب به آکرورا کلمات تندی به زبان آوردند .باﻻراما و کريشنا
نمیخواستند رنج آنها را طوﻻنی کنند .آنها به آرامی به سمت ارابه رفتند و مدام لبخند میزدند ،آنها
را دعای خير کردند و دلداری شان دادند .اين رويداد منجر به چندين ساعت تاخير شد .آنها نتوانستند
در زمان مورد نظر به ماتورا برسند.
آکرورا حضور همه جا گستردهی کريشنا را تجربه مﯽکند

در گرگ و ميش غروب ،آنها به سواحل رودخانهی يامونا رسيدند .آکرورا بايد ساندهيا واندانام
انجام میداد .او از باﻻراما و کريشنا خواست در ارابه بمانند و به سمت رودخانه رفت .هنگام دعا،
وقتی آکرورا سرش را در آب فرو برد ،جلوهای از خداوند ناراينا را که بر آدیِ -سشا تکيه زده بود
مشاهده کرد .او فرمهای کريشنا و باﻻراما را به صورت ناراينا و آدیِ -سشا مشاهده کرد .دستپاچه
شد و سرش را از آب بيرون آورد .کريشنا و باﻻراما در ارابه ،گرم گفتگو بودند .آکرورا با خود
٣

گفت" ،عجب احمقی هستم! چطور میتوانم خداوند را محدود کنم؟ مگر او همه جا نيست؟" اين فيضی
بود که او به دست آورد .تا زمانی که سرسپرده به جايگاه رفيعی نرسد نمیتواند حضور همه جا
گستردهی خداوند را احساس کند.
آکرورا در سکوت به ارابه برگشت و در جايگاهش مستقر شد .کريشنا با منتهای بیتکلفی از او
پرسيد " ،آکرورا ،چهرهات چقدر نورانی شده! چه اتفاقی افتاده؟ چيز غيرعادیای ديدی يا تجربه
کردی؟ به ما بگو!" آکرورا گفت " ،کريشنا ،سرورم ،نمیدانی؟ من تو را ديدم ".کريشنا با
بیپيرايگی پاسخ داد" ،که اينطور! حداقل حاﻻ مرا شناختهای" و درخواست کرد که ارابه به سمت
ماتورا حرکت کند.

در خيابانهای ماتورا
 ٣ساندهيا واندانام به معنی آداب پرستش در زمانهای مخصوص )ساندهيا( صبحگاهی ،ظهرگاهی و عصرگاهی )دقايقی پيش از طلوع ،هنگام
نيمروز ،و نيز دقايقی پيش از غروب خورشيد( بر اساس اصول تجويز شده در آيين وِدايی است که مشتمل بر نيايشهای وِدايی از جمله ذکر
گاياتری مانترا میباشد- .م

آنها شب به ماتورا رسيدند .باﻻراما و کريشنا به آکرورا گفتند" ،فردا دانورياگا است .پس ما
امشب به خانهی تو نخواهيم آمد ".آکرورا تمنا کرد" ،پس شب را کجا خواهيد گذراند سوامی؟ لطفا
افتخار بدهيد و دعوت مرا قبول کنيد ".کريشنا گفت" ،درست نيست که ما حاﻻ بياييم .تو امروز
پيغامرسان کامسا هستی .صحيح نيست که من ميزبانی يک پيغامرسان را بپذيرم .اين بر خﻼف اصول
ديپلماسی است".
در آن هنگام ،همهی مردم برينداوانام به همراه کريشنا و باﻻراما در ماتورا جمع شده بودند .آنها
میخواستند زوج بينوا ،دواکی و واسودوا را که هنوز در زندان بودند مﻼقات کنند .کريشنا و باﻻراما
میتوانستند برای ديدار آنها بروند .ولی اين کار را نکردند .آنها بايد الگويی در برابر جهان ارائه
میدادند و ايدهآل را به ديگران میآموختند :ماترو دِوو بهاوا ،پيترو دِوو بهاوا -مادر و پدر مساوی با
خداوند هستند .اين اوليهترين آموزش خداوند در همهی عصرهاست .شايد مردم با خود بينديشند :چرا
کريشنا درست پس از رسيدن به ماتورا برای ديدن والدينش نرفت؟ نه .باﻻراما و کريشنا عهد کرده
بودند کامسا را بکشند و تنها پس از کشتن کامسا به ديدار والدينشان بروند-نه تنها آنها را ببينند بلکه
آنها را از زندان آزاد کنند .کريشنا شب را در همان خانهای که ناندا و سايرين در آنجا اطراق کرده
بودند گذراند.
هنگام طلوع ،کريشنا و باﻻراما اطراف ماتورا پرسه میزدند .آنها مانند دو تولهشير ،زيبا و
شاهانه ،به نظر میرسيدند .ظرف چند لحظه ،تمام شهر از حضور آنها باخبر شد .همچنان که دو
برادر در خيابانهای ماتورا راه میرفتند ،مردها ،زنها و کودکان از بام خانههايشان ،پنجرههايشان
و ...از همه جا شهد ديدارشان را مینوشيدند .همه با خود میانديشيدند" ،زندگیهايمان با کاميابی
همراه شده .ديگر بيش از اين چه بخواهيم؟ مدتهاست که آرزومند ديدار باﻻراما و کريشنا بودهايم .ما
به کامسا مديونيم ".کريشنا و باﻻراما تا غروب حتی به خانه نرفتند.
مرد رختشوی و زن عطرفروش
کريشنا و باﻻراما به دروازهی اصلی قصر کامسا رسيدند .مراسم ياگا قرار بود روز بعد آغاز
شود .يک مرد رختشوی در آستانهی ورود به دروازه بود .او محمولهای از بهترين ابريشمهای کامسا
که به طور مخصوص برای مراسم تميز شده بودند را همراه داشت .باﻻراما از او پرسيد" ،آهای ،آن
بستهای که همراه داری چيست؟" کريشنا گفت" ،چرا میپرسی؟ برو خودت ببين ".مرد رختشوی
گفت" ،اينها ابريشمهای گرانقيمت شاه هستند .به نظر میرسد روستايی باشيد .شما حق نداريد به اين
لباسها حتی دست بزنيد! دور شويد!" کريشنا اين را شنيد و با مشت گره کردهاش ضربهای به مرد
رختشوی حواله کرد .مرد رختشوی و محمولهاش هر دو بر زمين افتادند .کريشنا بسته را باز کرد و
برای خود و برادر بزرگترش لباس برداشت .سربازانی که در دروازه حضور داشتند شاهد اين
صحنه بودند و به کامسا خبر دادند.
در اين حين ،همچنان که باﻻراما و کريشنا پس از آراستن خود به جامههای ابريشمين در آستانهی
رفتن بودند ،بانويی به دروازه نزديک شد .نام او کوبجا ]ملقب به تریواکرا ،به معنای سهَ -خم[ بود.
چهرهی زيبايی داشت ولی بدنش از سه ناحيه خم شده بود .او با خود عطر و خمير]های معطر[ حمل
میکرد .سرش را بلند کرد و برادرها را ديد .با خود انديشيد" ،اينها پسرهای دواکی و واسودوا
هستند؟ آنها مانند آواتارهای خداوند ناراينا به نظر میرسند .حقيقتا ً آن اهريمن کامسا ﻻيق عطرهای
من نيست .چه خوب بود اگر اين کودکان آنها را قبول میکردند!"

او با دلی سرشار ،با فروتنی به سمت کريشنا رفت و گفت" ،پسرجان ،اينها عطرها و گﻼبهای
من هستند که با دقت تهيه شدهاند .کسی به جز من راز تهيهی آنها را نمیداند .افراد زيادی در ماتورا
عطر میفروشند ولی پادشاه تنها عطرهای مرا میپذيرد .لطفا اين عطرها را بپذير ".کريشنا دستش
را در جعبههای او فرو برد و فقط برای خشنود کردن کوبجا ،لباسهايش را از چندين نقطه با آنها
نمدار کرد .کوبجا گفت" ،برای سالهايی که تا کنون زنده بودهام  ،برای اين حرفهای که در پيش
گرفتهام ،امروز حاصل زندگیام را دريافت کردهام .تمام اين سالها عطرهايم را به اهريمن کامسا
پيشکش کردم .امروز در خدمت خداوند بودم ".کوبجا در حالی که به شدت اشک میريخت از آنها
تشکر و قدردانی کرد .سپس به قصد رفتن ،از سر راهشان کنار رفت .کريشنا او را متوقف کرد" .تو
اين عطرها را به ما دادی .در عوض من هم حتما بايد به تو چيزی بدهم .من هرگز بی دليل از کسی
چيزی نمیگيرم .اما هر چه بگيرم ،هزار برابر برمیگردانم".
به خداوند چيزی تقديم کنيد
خداوند هرگز از کسی چيزی نمیخواهد .اما وقتی انسانها با دلی سرشار ،چيزی به او میدهند،
هزار برابر باز میگرداند .شما داستان کوچهﻻ را میدانيد .برای هديه کردن يک مشت برنج خشک،
کريشنا به او سعادت مادامالعمر هديه کرد .ملکه روکيمينی تنها با پيشکش کردن يک برگ توﻻسی
توانست کريشنا را از آن خود کند .بنابراين هر زمان خداوند از کسی چيزی بپذيرد ،در عوض
جايزهای بیپايان میبخشد.

به همين دليل است که گفته میشود " ،پاترام پوشپام پهاﻻم تويام – يک برگ ،يک گل ،يک ميوه يا
قدری آب" ؛ حداقل اينها را بايد به خداوند تقديم کرد .چرا؟ وقتی تقديم میکنيم ،سزاوار دريافت کردن
میشويم .اگر به يک بانک برويد و به سادگی پولتان را بخواهيد ،آن را به شما نخواهند داد مگر اين
که نسبت به آن حق داشته باشيد .ﻻزم است يک قبض برداشت وجه را پر کرده و امضا کنيد .تنها در
آن زمان میتوانيد پولتان را بخواهيد .پس برای دريافت کردن ،بايد ابتدا چيزی بدهيد ،اين قانون الهی
است .حتی اگر آن چيز بیمقدار و بیارزش باشد بايد به خداوند تقديم شود.
بنابراين کريشنا گفت" ،آه کوبجا! صبر کن .صبر کن .برای عطرهايی که با قلب پاک به ما دادی،
من بايد اين لطف را جبران کنم ".کريشنا به او نزديک شد و او قادر به فهميدن قصد و نيتاش نبود.
کريشنا پای کوبجا را با پای کوچکش فشرد .دستش را زير چانهی او گذاشت و او را بلند کرد.
خميدگیهای بدن او راست شدند! کوبجا انديشيد" ،او به من بدن زيبايی که با صورت زيبايم در تناسب
است بخشيد .او خود خداوند ناراينا است!" او تمام عطرهايش را به کريشنا هديه کرد و گفت،
"خداوندا ،لطفا به خانهام بيا و بگذار به پاهای نيلوفرينت خدمت کنم ".کريشنا به او قول داد" ،بعد از
اين که کارم در ماتورا به پايان رسيد ،حتما به خانهات خواهم آمد".

پايان کامسا
روز بعد ،اين دو شير در خيابانها قدم برمیداشتند .وقتی به محل برگزاری دانورياگا رسيدند ،به
نظر میرسيد که عظمت هستی در چهرههايشان منعکس بود .هر کس چشمش به آنها میافتاد
نمیتوانست نگاهش را از آنها بردارد .مردم با خيره ماندن به فرمهای زيبای کريشنا و باﻻراما ،خود
را به فراموشی سپرده بودند.
باﻻراما و کريشنا به دروازهی اصلی رسيدند .يک فيل ديوانه ،مخصوصا برای متوقف کردن آنها،
آنجا گمارده شده بود .همه با نفسهای حبس شده تماشا میکردند .آنها دلواپس بودند ،چرا که هر لحظه
امکان داشت فيل بچهها را زير دست و پاهايش له کند .فيل در حالی که وحشيانه شيپور میکشيد به

سمت باﻻراما و کريشنا يورش برد .پاهای تنومندش را از زمين بلند کرد و سعی کرد آنها را له کند.
کريشنا و باﻻراما کوچک بودند و فقط پنج سال داشتند! آنها بين پاهای فيل میدويدند و او را گيج
میکردند .سپس باﻻراما يک پا و کريشنا پای ديگر او را گرفت .آنها فيل را چرخاندند و او را همان
طور که يک فرد رختشوی ،لباسها را ]برای شستن[ بر روی تخته سنگی میکوبد ،بر زمين کوبيدند.
فيل جان داد .به کامسا خبر داده شد که وحشیترين فيلش در متوقف کردن کريشنا ناکام مانده بود.
ترس او لحظه به لحظه بيشتر میشد.
همچنان که کريشنا و باﻻراما به محوطه برگزاری مراسم نزديک میشدند ،دو مرد راهشان را سد
کردند .آنها کانورا و موشتيکا ،دو قهرمان کشتیگير کامسا بودند که دستور داشتند کار پسرها را تمام
کنند .کريشنا و باﻻراما به آنها نگاه کردند و گفتند" ،شما میخواهيد با ما مبارزه کنيد؟ ای احمقها،
شما مانند پشههايی هستيد که بخواهند با يک فيل گﻼويز شوند! شما پشه هستيد!" کانورا و موشتيکا
نتوانستند اين اهانت را تحمل کنند .آنها با خشم به پسرهای کوچک حملهور شدند .کريشنا و باﻻراما با
مشتهايشان تنها يک ضربه به آنها زدند و کشتیگيرها جان باختند .با اين وجود آنها به الوهيت
برادرها پی بردند و درست پيش از آن که بميرند به ديدار ناراينا واصل شدند.
کريشنا و راما به پيش رفتند .دانورياگا در حال انجام بود .بسياری پادشاهان ،سران و شهروندان،
گرد آمده بودند تا شاهد برگزاری آن باشند .کامسا بر سکوی وسيع و بلندی که مخصوص او ساخته
شده بود نشسته بود .باﻻراما و کريشنا با قدمهای شير ،بیباکانه به مرکز محوطه رفتند .کامسا در
ظاهر قوی به نظر میرسيد ولی با نزديکتر شدن کريشنا ،قلب او ضعيفتر میشد .بدن کامسا
شروع به لرزيدن کرد و تکان میخورد .بسياری مردم با خود انديشيدند" ،پادشاه را ببين! چنان
خشمگين است که بدنش از غضب میلرزد!" در واقع بدن کامسا نه از خشم ،بلکه از ترس میلرزيد.
يات بهاوام تات بهاواتی –احساس هر گونه باشد ،نتيجه همان گونه است .تنها پليدی کامسا سبب شد
که اکنون ترس را تجربه کند .اين "عذاب وجدان" هم ناميده میشود.
همهی لشگر کامسا گرداگرد او آرايش گرفتند تا او را از نزديک شدن کريشنا محافظت کنند .ولی
باﻻراما و کريشنا ،کامسا را نديده گرفتند .آنها مستقيم به سمت " دانوس"  -کمان الهی -رفتند که در
مرکز محوطه نگه داشته شده بود .هيچ کس توان جنباندن آن کمان را نداشت ،چه رسد به آن که کسی
بخواهد آن را بلند کند .کريشنا به آسودگی آن را با دست چپش گرفت و بلند کرد ،چنان که گويی يک
پر بود .و در حالی که کمان را خم میکرد تا زه را به آن گره بزند ،کمان در دستانش شکست.
صدايی که ايجاد شد مانند يک بمب ،کرکننده بود .همه دچار وحشت شدند.
در آن زمان ناندا به کامسا نزديک میشد تا مالياتهايی را که از برينداوان جمعآوری شده بود به
او پرداخت کند .ديگر سران دهکدهها هم در حال انجام همين کار بودند .چشمان ناندا ،هر رفتار
کريشنا را دنبال میکرد .او چشم به راه شگفتیهای بيشتری از جانب او بود .او نگران نبود چون
میدانست که برادرها موجودات الهی بودند .کمان الهی ،که نقطهی تمرکز مراسم ياگا بود ،شکسته
شده بود .کامسا از جايگاهش برخاست ،و همهی جمع همراه با او بلند شدند .کامسا به لشگرش دستور
داد کريشنا و باﻻراما را نابود کنند .کامسا تنومند بود .کريشنا و باﻻراما کوچک و ظريف بودند .آنها
مانند بچهگوزنها ،بين پاهای سربازهايی که پيش میآمدند میدويدند! وقتی به سکو رسيدند ،هر دوی
آنها بر روی کامسا پريدند .موهای کامسا را گرفتند ،او را بر زمين انداختند ،و به زندگیاش پايان
دادند .همه چيز در چند لحظه تمام شد .همه از بهت و حيرت ،زبانشان بند آمده بود .البته ،پيشبينی
الهی حتما بايد محقق میشد .آنها دريافتند که کريشنا ،خداوند ناراينا بود و با دستانی به هم پيوسته در
برابر او به کرنش ايستادند.

پيوند دوباره با والدين
کريشنا و باﻻراما بی آن که وقت را تلف کنند ،شتابان به سمت سياهچالهای کامسا رفتند .آنها به
پاهای دواکی و واسودوا افتادند .آنها را از غل و زنجير آزاد کردند و بيرون به فضای باز آوردند.
سپس به سلولی که اوگرا ِسنا در آنجا توسط کامسا زندانی شده بود رفتند .او را هم آزاد کردند و به
تاﻻر برگزاری ياگا آوردند .اوگرا ِسنا در حالی که جسد بیجان پسرش در آنجا افتاده بود ،به عنوان
پادشاها ماتورا تاجگذاری شد .پس از تاجگذاری ،ياشودا ،ناندا ،دواکی ،واسودوا و روهينی ،همگی،
باﻻراما و کريشنا را در آغوش کشيدند .هر سه مادر آنجا بودند .همهی اهالی برينداوان ،به جز
گوپيکاها آنجا بودند .شادی و هيجان آنها حد و مرزی نداشت .دواکی ،کريشنا و باﻻراما را به درون
قصر برد و گفت" ،پسرها ،من نتوانستم شاهد کودکی شما باشم ،بلکه تنها شاهکارها و شيطنتهايتان
را از ديگران شنيدهام .چه اندازه من بداقبالم! نتوانستم تو را در حال کشتن اهريمن پوتانا ببينم .وقتی
ياشودا تو را به سنگی گره زد ،شنيدهام هيچ طنابی که به دور شکمت میبست به قدر کافی بلند نبود.
من تو را به دنيا آوردم .ولی همهی شور و شادیهای بودن با تو ،متعلق به ياشودا بود .تو را "فرزند
ياشودا" صدا میزنند .چه اندازه او برکت يافته است! گرچه فرزند دارم ،مانند اشخاص بیفرزند
هستم".
باﻻراما و کريشنا والدينشان را دلداری دادند و با گفتههای پرمهرشان به آنها شادمانی بیاندازهای
بخشيدند.
" گذشته ،گذشته است .اندوهگين نباشيد .از حاﻻ به بعد ،ما هميشه با شما هستيم .هر سرور و شادی
ممکن را در کنار ما تجربه خواهيد کرد .میدانيد که ما پسرهای عادی نيستيم .همهی جهان را تحت
اختيار شما در خواهيم آورد .من اندکی پس از تولدم ،موهبت ديدارم را به شما بخشيدم -آن ديدار را
در قلبتان حفظ کنيد .آن را در بيرونتان هم در نظر مجسم کنيد .آنتار باهيسچا تات ساروا وياپيا
ناراينا استيتا -خداوند در درون ،بيرون ،و همه جا هست .وابستگی به بدنتان را کم کنيد .پيوندتان با
آتما را قوت ببخشيد .وابستگی ،علت ريشهای اندوه است .شما در زندان رنج کشيديد چون به
پسرهايتان وابسته بوديد .اين را بفهميد که ما عادی نيستيم ،بلکه خدا هستيم .واقعيت پسرهايتان را
تشخيص بدهيد".
به اين ترتيب کريشنا و باﻻراما با مﻼيمت و مهربانی مادرشان را تسلی دادند و حقيقت را به او
آموختند.
پس از مرگ کامسا ،کريشنا به خانهی آکرورا رفت .او قول داده بود .خداوند هرگز خﻼف قولش
عمل نمیکند .آکرورا به کريشنا گفت" ،سوامی! ترديد داشتم که مرا مورد مرحمت قرار دهی! تو
کامسا را هرچند که دايیات بود بی مسامحه کشتی .تو هيچ اثری از وابستگی نداری .ما به تو
وابستهايم اما تو به هيچ کس وابسته نيستی .همه برايت يکسانند ،همه خويشاوندانت هستند .من اين
حقيقت را امروز دربارهات فهميدم .تو تاتاکی را کشتی هرچند که يک زن بود .از پادشاه بالی
درخواست صدقه کردی .او همه چيز را تقديمت کرد و ببين تو با او چه کردی .پاهايت را بر سرش
فشردی و او را راهی جهانهای زيرين کردی! ذهن من سردرگم بود .چگونه چنين خدای سختگيری
ممکن بود نسبت به من مهربانی و ترحم نشان دهد؟ از همه گذشته ،مگر من که هستم؟"
اين گونه بود که آکرورا به سمت کريشنا دويد و او را به محض وارد شدن به خانهاش ،تنگ در
آغوش گرفت .آکرورا يک روح بسيار پاک بود .او کامﻼ شخصيتی ساتويک داشت .کامسا هم اين
حقيقت را میدانست .به همين دليل بود که کامسا ،آکرورا را دستچين کرد و ماموريت دعوت از

کريشنا برای آمدن به ماتورا را به او سپرد .کامسا درک میکرد که کريشنا و باﻻراما اگر توسط هر
کسی به جز آکرورا دعوت میشدند ،هرگز به ماتورا نمیآمدند .قلب آکرورا چنان پاک بود که خداوند
هرگز نمیتوانست هيچ چيزی را از او دريغ کند.
کسانی که با باگاواتام آشنايی ندارند ،آکرورا را يک انسان عادی و يا يک فرد بیرحم تلقی
میکنند .نه ،نه .آکرورا تجسم خلوص و پاکی بود .او هيچ وابستگی جسمانی نداشت .او همه چيز را
مايملک خداوند میدانست و مطابق با فرمان الهی رفتار میکرد .او هيچ اثری از وابستگی نداشت،
حتی نسبت به همسر و فرزندانش .او بیوقفه در انديشهی خداوند ناراينا بود .شخصيت چنين
سرسپردگان پاکی را بفهميد و ويژگیهای آنها را به دست بياوريد.
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