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ماه ،روشنﯽبخش شب است
خورشيد ،روشنﯽبخش روز
دارما ،روشنﯽبخش سه جهان است
فرزند خوب ،روشنﯽبخش خانواده

دو گونه شب هست :شب ماه کامل و شب ماه نو .تاريکﯽ را عموما ً کسﯽ نمﯽپسندد .اما افرادی
رسان انديشههای بد است و
مانند دزدها و اشرار هستند که از آن لذت مﯽبرند .تاريکﯽ ،ياری
ِ
رفتارهای گناهآلود را آسان مﯽکند .از اين رو تاريکﯽ ،راکشاسا کاﻻم يا زمان اهريمن خوانده
مﯽشود .مشخصهی شب ،تامو گونا )گونهی جهل( است .از اين رو اشخاص آرام و پرهيزکار،
آرزومند تاريکﯽ نيستند.

پرادوش ديپﺎکﺎسچﺎﻧدرا
ماه کامل ،روشن و زيبا است .همه انتظار ماه کامل را مﯽکشند .شاعران با نگاه کردن به آن برای
سرودن شعر الهام مﯽگيرند و بچهها ،شادمانه در نور خنک آن بازی مﯽکنند .ماه ،چانداماما يا "عمو
ماه" صدا زده مﯽشود .او برای بچهها ،پدر و مادرها ،پدربزرگ و مادربزرگها ...برای همه يک
"عمو" است .او با همه يک جور است .پس نور ،اهميت و ارزش فراوانﯽ دارد .نور ،ياریرسان
انديشههای پاك است.

پراﺑهﺎته ديپﺎکو راويهی
خورشيد و ماه ،جهان را حفظ مﯽکنند و نيرو مﯽرسانند .بﯽ خورشيد ،زندگﯽ نمﯽتواند وجود داشته
باشد .خورشيد به ما نور ،فصل ،باران و خوراک مﯽبخشد .بسياری از بيماریها با پرتوهای مهربان
خورشيد درمان مﯽشوند .حتﯽ الکتريسته را مﯽتوان از نور آفتاب توليد کرد.

ترايلوکه ديپﺎکو دارمﺎ
سومﯽ دارما است :دارما يعنﯽ "آنچه محدود مﯽکند" .دارما ما را در چارچوبﯽ محدود مﯽکند تا به
ما کمک کند در راه درست گام برداشته و وظايفمان را به انجام برسانيم .دارما معيارهای رفتاری
بين دو شخص ،شخص و جامعه ،و غيره را تعيين مﯽکند .دارما کمک مﯽکند تا ارزشهای انسانﯽ به
شکوفايﯽ برسند .وقتﯽ دارما به افول دچار شود ،ارزشهای انسانﯽ آسيب مﯽبينند و اين به نوبهی
خود ،ويرانﯽ زندگﯽ را به همراه مﯽآورد .يک کشور بدون دارما ،کشور ديوها است " .دارما
راکشاتﯽ راکشيتا  :دارما کسانﯽ را که حامﯽ آن هستند محافظت مﯽکند" .بنابراين امروزه برای

دانشآموزان ،پایبندی به راستﯽ و دارما از همه چيز بااهميتتر استِ .وداها مﯽگويند – " ساتيام
وادا ،دارمام چارا  :حقيقت را بگو و درستکاری پيشه کن" .اينها ارثيهی بزرگﯽ از ميراث کهن ما
هستند .گنج راستين بهاراتﯽها تنها ساتيا و دارما ]راستﯽ و درستكاری[ هستند.
سوپوترا کوﻻ ديپﺎکﺎ
اکنون مورد چهارم .يک فرزند پرهيزکار ،روشنﯽبخش تمام خانواده است .حتﯽ وجود فقط يک
انسان پرهيزکار در يک خانواده ،برای خانواده نيکنامﯽ به همراه مﯽآورد .يک پيچک ياسمن به
تمام جنگل عطری فريبنده مﯽبخشد .حتﯽ اگر در هر خانه تنها يک انسان پرهيزکار وجود داشته
باشد ،جهان با نوری تابنده خواهد درخشيد .داشتن هر تعداد فرزند اگر از پرهيزکاری بﯽبهره باشند،
بﯽفايده است] .حماسهی[ ماهابهارات همچنين اين حقيقت را آموزش مﯽدهد .دهريتاراشترا يکصد
پسر داشت اما آنها فايدهای برای او يا پادشاهﯽاش نداشتند .حکيم سوکا فرزندی نداشت و با اين وجود
همواره مسرور بود! پس سرمست شدن از تولد يک پسر ،احمقانه است .پدر صرفا ً با تولد يک پسر
احساس خشنودی نمﯽکند .پدر و مادر تنها وقتﯽ شادی را تجربه مﯽکنند که فرزندان ،پرهيزکاری
نشان دهند و اعتباری بﯽخدشه کسب کنند .ما از بين دانشآموزان امروزی به سوپوتراها – پسران
خوب -نياز داريم .يک "پسر خوب" چه کسﯽ است؟ آيا او کسﯽ است که بينﯽ زيبا ،چشمان زيبا و
بدن زيبايﯽ دارد؟ خير .تنها کسﯽ که ويژگﯽهای پاک دارد يک "پسر خوب" است .هر اندازه پسری
زيبا باشد ،بدون پرهيزکاری صرفا ً زشت است.

داستﺎن ﻧﺎآﺑهﺎﮔﺎ
در باگاواتام حکايت امپراطوری با نام ناباگا هست .او پسران بسياری داشت که يکﯽ از آنها
ناآبهاگا بود .ناآبهاگا عالمﯽ بزرگ بود .او وارد يک گوروکوﻻ شد تا انواع دانش را فرا بگيرد .او
دانشآموزی ايدهآل بود .زمان و جسمش را وقف کسب تحصيﻼت مﯽکرد .برای اين هدف ،او حتﯽ
پدر و مادرش را فراموش کرد! از نظر او تحصيل ،گوهر زندگﯽ بود .او قدرت مهيب دانش حقيقﯽ
را درک مﯽکرد و تصميم گرفت زندگﯽاش را به کسب آن سپری کند.
چنين بود که ناآبهاگا بيشتر وقتش را در گوروکوﻻ سپری مﯽکرد .به مرور زمان ،پدرش ناباگا پير
مﯽشد و تصميم گرفت ثروتش را بين پسرانش تقسيم کند .او به همهی پسرانش ثروت بخشيد اما
ناآبهاگا را فراموش کرد چون ناآبهاگا به جستجوی دانش رفته و آنجا نبود .پس از تکميل مطالعاتش
ناآبهاگا به خانه برگشت .او برادرانش را ديد که بر قلمرو پادشاهﯽ حکومت مﯽکردند .از آنها پرسيد،
"برادران ،سهم ارثيهی من کجاست؟" آنها پاسخ دادند" ،پدر برای تو سهمﯽ نگذاشت .اما ما هنوز
تصميم نگرفتهايم با خود پدر چه کنيم .از اين رو تو مﯽتوانﯽ پدر را به عنوان سهمت داشته باشﯽ".

ناآبهاگا بسيار تحصيلکرده بود .او احترامﯽ را که شايستهی يک پدر بود تشخيص مﯽداد و از اين
رو گفت" ،پدر برای من کافﯽ است ".مطابق فرهنگ مقدس هند " ،ماترو دِوو بهاوا ،پيترو دِوو بهاوا
مادر و پدر مساوی با خدا هستند" .شری راما تمام زندگﯽاش را برای حفظ قولﯽ که پدرش داده بودتقديم کرد .به طور مشابه ،ناآبهاگا گفت" ،پدرم ثروت حقيقﯽ من است" و به نزد پدرش رفت .او به
ناباگا گفت" ،پدر عزيز ،همان طور که برادرانم به من گفتهاند ،تو ثروت واقعﯽ من هستﯽ".
پدرش پاسخ داد" ،پسر عزيزم ،من هيچ دارايﯽ ندارم .اما راهﯽ به تو خواهم آموخت تا ثروت را
به دست بياوری .حکيم آنگيرا در حال برگزاری يک ياگنا است .هيچ کس ديگر در جهان صﻼحيت
برگزاری اين ياگنا را ندارد .برای تکميل موفقيتآميز اين ياگنا ،دو مانترا مورد نياز است.
ريتويک١ها مدت زيادی است که اين ياگنا را ادامه مﯽدهند زيرا نمﯽدانند چطور آن را ختم کنند .اين
دو مانترا ثروت واقعﯽ تو هستند .من آنها را به تو مﯽآموزم .به آنجا برو و آنها را ادا کن".

ناآبهاگا که هميشه فرمانبردار بود به ياگنا رفت .او به نزد حکيم آنگيرا رفت و گفت" ،من مﯽتوانم
مانتراهای مورد نياز برای تکميل ياگنای شما را ادا کنم ".او اين کار را انجام داد و ياگنا با موفقيت
کامل شد .آنگيرا نقش ناآبهاگا را تصديق کرد و گفت" ،فرزند عزيز ،من اکنون به وايکونتا ٢مﯽروم.
از تمام ثروتﯽ که برای اين مراسم جمعآوری شده لذت ببر".
بعد از رفتن همه ،ناآبهاگا شروع به جمعآوری ثروت کرد .مرد سيهچردهای به آنجا نزديک شد و
ادعای مالکيت بر آن کرد .او گفت" ،من رودرا ٣هستم .فرمان الهﯽ است که ثروت بر جا مانده از
تمامﯽ ياگناها متعلق به من باشد"  ،ناآبهاگا با احترام گفت" ،تو حق خود را داری و من حق خودم را،
بگذار فرد سومﯽ را بيابيم تا اختﻼف ما را حل کند".
آنها به نزد ناباگا رفتند که استاد تمام متون مقدس بود .ناباگا بر موضوع تعمق کرد و رأی را نه به
نفع پسرش ،بلکه به نفع رودرا داد .ناآبهاگا به پاهای رودرا افتاد و برای ادعای اشتباهش طلب
بخشش کرد .رودرا حس عدالتخواهﯽ ،صداقت و ارادت ناآبهاگا به پدرش را ستود .او در حالﯽ که
تمام ثروت را به ناآبهاگا مﯽبخشيد گفت" ،پسرم ،همهی جهان از خوبﯽ تو روشن شده .من از
خصلتهای آرمانﯽ تو تحت تاثير قرار گرفتهام .هرگز دانشآموزی مانند تو نديدهام ".رودرا برای او
 ١ريتويكها روحانيون انجامدهندهی مراسم ياگنا هستند- .م
 ٢وايكونتا معادل بهشت است- .م
 ٣رودرا ،از نامها و فرمهای بيشمار خداوند شيوا که نماد نيروهای قهری طبيعت و جهان هستﯽ است -م

دعای خير کرد که مدت زمان درازی بر قلمرو پادشاهﯽ حکومت کند و همچنين ماندگارترين ثروت
يعنﯽ آتما ويديا ٤را به او بخشيد .ناآبهاگا سرشار از سرور شد .اين گونه بود که او ثروتمندترين
پادشاه سلسلهی ايکشواکو شد.

داستﺎن آمﺑﺎريشﺎ
وقتﯽ زمانش فرا رسيد ،ناآبهاگا صاحب فرزندی با نام آمباريشا شد .داستان آمباريشا در باگاواتام
بسيار مقدس است .آمباريشا بسيار تحصيلکرده بود .او مردم سرزمنيش را فرزندان خود مﯽدانست و
آنها را غرق شادی مﯽکرد .برای او رعايايش مانند اعضای بدنش بودند و خداوند ،قلبش بود .او باور
داشت که رابطهی يک شاه و مردمش مانند رابطهی سر با بدن است.

تجارب مادی ،رويا هستند .هيچ چيز دائمﯽ نيست ".آنيتيام آسوکهام لوکام :جهان ،موقتﯽ و
حزنانگيز است".
Maata Naasti, Pita Naasti, Naasti Bandhu Sahodarah
Artham Naasti, Griham Naasti, Tasmaat Jaagrata Jaagrata

مادر ،پدر ،برادر ،خويشاوند،
ثروت ،خانه – همه غيرواقعﯽاند .پس به هوش باش ،به هوش باش!

همهی خويشاوندان ،به بدن مربوطند .آنها مبتنﯽ بر وابستگﯽاند ،نه عشق .وابستگﯽ ،اسارت است.
با وجود دانستن همهی اينها ،ما همچنان آرزومند آنها هستيم و به اسارت دچار مﯽشويم .آمباريشا اين
]حقيقت[ را در همان ابتدای زندگﯽ درک کرد .او تصميم گرفت که تنها گنج نزديکﯽ به خداوند را
بخواهد و نه وابستگﯽ مادی را.
يک بار حکيمها ،واسيستا و گاوتاما ،از شاه آمباريشا درخواست کردند ياگنای آشوامهدا را برگزار
کند .شاهان بسياری همين ياگنا را با موفقيت اجرا کرده بودند اما هرگز هيچ يک از آنها آن را مانند
آمباريشا انجام نداده بود .او آن را با عظمت فراوان برگزار کرد .گاو ،زمين ،طﻼ و هدايای ديگری
 ٤دانش خودشناسي -م

را که مردم هرگز پيش از آن نديده يا دربارهشان نشنيده بودند به عنوان خيرات بخشيد .در طﯽ ياگنا،
آمباريشا پادشاهﯽاش را و حتﯽ جسمش را از ياد برده بود .او تنها بر خداوند ناراينا تمرکز داشت.
ناراينا در خاتمهی ياگنا ظاهر شد و سﻼح شخصﯽاش ،سودارشانا چاکرا را به آمباريشا هديه کرد.

معنﯽ سودارشانا چيست؟ از ديدگاه مادی ،به معنﯽ ديسکﯽ است که دارای قدرت است .از ديدگاه
معنوی ،سودارشانا يعنﯽ " بصيرت نيک" .توانايﯽ ديدن هر چيزی در نور حقيقﯽاش .آمباريشا ،مسلﺢ
به اين برکتِ سودارشانا ،قادر بود از جهان لذت ببرد و بر تمام مشکﻼت در زندگﯽاش غلبه کند .او
هيچ ن گرانﯽ ،اندوه يا آرزويﯽ نداشت .او از صميم قلب بر خداوند متمرکز بود.
مدتﯽ بعد ،به دستور حکيم واسيستا ،آمباريشا پيمان دواداشﯽ وراتا )پيمان روزه گرفتن در روزهای
خاصﯽ از ماه قمری در طول يک سال کامل( را اجرا کرد .پس از رعايت انضباطهای ويژه به مدت
 ١٢ماه ،آمباريشا مﯽبايد روز پيش از تکميل دورهی يک ساله را روزه مﯽگرفت .روزه بايد روز
بعد ،در زمان خاصﯽ ،درست پيش از پايان سال ،شکسته مﯽشد .و او بايد پس از اين که خودش از
خوراک تناول مﯽکرد ،به مردم هم غذا مﯽداد .اينها شروط اين عهد و پيمان بودند.
آمباريشا روز آخر برای گشودن روزهاش آماده مﯽشد .حکيم دورواسا به طور غيرمنتظره به آنجا
آمد .آمباريشا به او ادای احترام کرد .دورواسا گفت " ،ای پادشاه ،هيچ کس در جهان چنين پيمانﯽ را
به اجرا نگذاشته است .تو شهرت فراوانﯽ کسب خواهﯽ کرد .قلمرو پادشاهﯽات همواره در آرامش و
وفور نعمت خواهد بود" .آمباريشا خواهش کرد" ،سوامﯽ ،شما بايد امروز ميزبانﯽ مرا بپذيريد".
دورواسا گفت" ،با کمال خشنودی ،اما به من قدری زمان بده .من به رودخانه خواهم رفت ،شستشو
خواهم کرد و دعاهای روزانهام را به پايان خواهم رساند ".با گفتن اين کلمات ،دورواسا با همراهانش
راهﯽ رودخانه شد.
وقتﯽ دورواسا حتﯽ پس از زمانﯽ دراز مراجعت نکرد ،آمباريشا کمکم احساس نگرانﯽ کرد .چرا؟
از يک سو ،آداب ميزبانﯽ ايجاب مﯽکرد که او پيش از تقديم غذا به مهمانش غذا نخورد .از سوی
مبارک به پايان رسيدن سال ،که
ديگر ،اين قانون دواداشﯽ وراتا بود که آمباريشا بايد پيش از زمان
ِ
فرا رسيده بود ،غذا مﯽخورد .آمباريشا حاﻻ همان قدر نگران بود که در طول انجام پيمان احساس
آرامش مﯽکرد .واسيستا توصيه کرد که او لبهايش را با چند قطره آب توﻻسﯽ مرطوب کند تا
روزهاش را بشکند و به او اطمينان داد که با اين کار ،او مرتکب هيچ خطايﯽ نخواهد شد .آمباريشا از
واسيستا اطاعت کرد.
دورواسا پس از زمان فرخنده برگشت .او ]با بينش الهﯽاش[  ،متوجه کار آمباريشا شد .او گفت،
"آمباريشا ،تو از غرور کور شدهای!" آمباريشا پرسيد" ،ای حکيم ارجمند ،من چه خطايﯽ مرتکب
شدهام؟" دورواسا گفت" ،چطور جرأت مﯽکنﯽ خودت را به بﯽگناهﯽ بزنﯽ! تو مرا به عنوان مهمان

دعوت مﯽکنﯽ و آن وقت پيش از آن که از من پذيرايﯽ کنﯽ غذا مﯽخوری! آيا اين تخطﯽ از اصول
مهماننوازی نيست؟ من يک ماهاريشﯽ )حکيم بزرگ( هستم نه يک مهمان عادی! از تو انتظار
نمﯽرود به من توهين کنﯽ!" آمباريشا ،فروتن اما بﯽپروا ،اظهار بﯽگناهﯽ کرد .اما دورواسا يکدنده
بود .او يک مو از سرش کند و آن را با يک مانترا قدرت بخشيد .ديو مؤنث هولناکﯽ ظاهر شد و
شمشيرش را بلند کرد تا آمباريشا را بکشد .در يک آن ،سودارشانا چاکرا ظاهر شد و به زندگﯽ ديو
پايان داد .سﻼح خداوند سپس به سمت دورواسا برگشت.
دورواسا گريخت .سودارشانا چاکرا از بين جنگلها ،رودخانهها ،بيابانها ،دشتها ،شهرها  ...همه
جا در تعقيب او بود .دورواسا دويد و دويد .در نهايت او به براهمالوکا ،اقامتگاه خداوند براهما
درخواست پناهندگﯽ داد .براهما به او گفت" :از من کاری ساخته نيست .من نمﯽتوانم با قدرت ناراينا
مقابله کنم .من خدمتگزار او هستم .از من چيزی به دست نخواهﯽ آورد".
دورواسا سپس به کايﻼسا ،خانهی خداوند شيوا گريخت .شانکارا ٥سخنان مشابهﯽ گفت" ،من حق
ندارم با خواست ناراينا مخالفت کنم .نمﯽتوانم به تو کمک کنم ".دورواسا سپس به نزد خود ناراينا
شتافت .خداوند گفت" :ای حکيم! ناتوانﯽ مرا نمﯽبينﯽ؟ شايد من توانای مطلق باشم اما يک پيوند را
نمﯽتوانم بشکنم :پيوند با سرسپردگانﯽ که همه چيز را برای من رها کردهاند .من هميشه در تمکين
سرسپردگانم خواهم بود .آمباريشا چنين سرسپردهای است .او به هيچ چيز وابستگﯽ ندارد و تنها
پرما شاکتﯽ( سرسپردگانم ،از قدرت
جويای من است .نمﯽتوانم چنين تسليمﯽ را رد کنم .قدرت عشق ) ِ
ارادهی )ايچا شاکتﯽ( خودم عظيمتر است! نمﯽتوانم به تو کوچکترين کمکﯽ بکنم .اما راه حلﯽ
پيشنهاد خواهم کرد .از آمباريشا طلب بخشش کن".
همان طور که خداوند ويشنو ٦توصيه کرده بود ،دورواسا از راهﯽ که آمده بود برگشت و به پاهای
آمباريشا افتاد .هيچ کس در رياضت و قدرت از دورواسا باﻻتر نبود .تصور کنيد ،چنين حکيم بزرگﯽ
به پاهای يک پادشاه بيفتد! آمباريشا متعجب و خجالتزده شد .او گفت" ،ای حکيم بزرگ! شما در
رياضت و معرفت پرمايه هستيد .لطفا به پای يک انسان عادی مثل من نيفتيد ".دورواسا پاسخ داد،
"من از روی غرورم ،خطاب به تو سخنان خشن گفتم .بﯽ آن که ارادت خالصانهات را درک کنم،
سبب رنج تو شدم .مرا ببخش ".آمباريشا سپس از طرف دورواسا دعا کرد" ،ای ويشنو ،تو تجسم
عشق و محبتﯽ ،تو دانای مطلق و توانای مطلق هستﯽ .لطفا ً اشتباهات حکيم را ببخش ".تنها در آن
زمان بود که سودارشانا چاکرا از تعقيب حکيم دست کشيد.

 ٥شانكارا از نامهاي خداوند شيوا -م
 ٦ويشنو ،جنبهی نگهدارنده و پاسداری کنندهی خداوند ،که پيامبران ،مقدسين و آواتارها ،پرتوهايﯽ از آن هستند- .م

خداوﻧد يک خدمتگزار است
معنای درونﯽ اين داستان چيست؟ خداوند خدمتگزار سرسپردگانش است .او همه جا حرف آخر را
مﯽزند جز در حضور سرسپردگانش! قدرتهای خداوند ،نزد سرسپردگانش ،مﻼيم و بﯽخطر و نزد
افراد شرور ،ويرانگرند .زندگﯽ هانومان ،نشانگر همين ايده است .هانومان در برابر راما فروتن ولﯽ
در برابر راوانا ،گستاخ و وحشتناک بود .پرهيزکاری ،رفتار عاری از خطا ،عدم وابستگﯽ -همهی
اينها صرفا ً جلوههايﯽ از سرسپردگﯽ هستند.
آمباريشا صرفا امپراطور قلمرو پادشاهﯽاش نبود ،بلکه امپراطور قلمرو سرسپردگﯽ نيز بود .حتﯽ
براهما ،ويشنو و شيوا ناگزير بودند در برابر سرسپردگﯽ او سر خم کنند! درجهی تاثير سرسپردگﯽ،
"آوانگ ماناسا گوچارام  -ورای انديشه و کﻼم" است .در اين عصر کالﯽ ،مردم سرسپردگﯽ را
نمﯽفهمند .آنها مﯽانديشند که سرسپردگﯽ محدود به عبادت ،باجان و انجام عهد و پيمانها]ی مذهبﯽ[
است .فرم خداوند بايد در دلتان مانند کلمات بر روی کاغذ نقش ببندد! هيچ جدايﯽ ،هيچ فاصلهای بين
شما و خداوند نبايد باشد .چنين ايمان نيرومندی امروزه کمياب است .چشمان آمباريشا تنها ناراينا را
مﯽديدند ،گوشهايش تنها نام خداوند را مﯽشنيدند ،پاهايش تنها به سمت خداوند مﯽرفتند و دستهايش
همواره مشغول پرستش بودند .درخشش الهﯽ در تمام حواس او جريان داشت.
ناباگا ،ناآبهاگا و آمباريشا – پدربزرگ ،پدر و پسر – همه به گونهای واﻻ تحصيلکرده بودند .آنها
چه تحصيﻼتﯽ داشتند؟ نه تحصيﻼت دنيوی ،بلکه آتما ويديا! )معرفت شناخت خود( .کريشنا گفت،
"آدهﯽآتما ويديا ويديانام  -دانش راستين ،معرفت شناخت خويشتن است" .انواع گوناگون دانش دنيوی،
قطرههای کوچکﯽ هستند که در اقيانوس آتما ويديا محو مﯽشوند " .نادينام ساگارو گاتﯽ  -سرنوشت
همهی رودخانهها ،پيوستن به اقيانوس است" .تنها به اين علت که او دانش معنوی را ،دوش به دوش
دانش دنيوی دنبال کرد ،شايستهی حمايت خداوند شد .او قادر شد نفرين يک حکيم را رام کند .نفرينﯽ
که توسط يک حکيم بيان شود ،در شرايط عادی غير قابل برگشت است .اما آمباريشا توانست حتﯽ
حکيمﯽ در قدر و منزلت دورواسا را به فروتنﯽ وا دارد!
چيزی در جهان با قدرت سرسپردگﯽ برابری نمﯽکند .اما ابلهان نسبت به آن بصيرت ندارند .در
حقيقت ،کسﯽ که قدرت سرسپردگﯽ را فهميده باشد نمﯽتواند حتﯽ لحظهای از ]آن[ مسير فاصله
بگيرد .شهد بهشتﯽ شايد رگههايﯽ از تلخﯽ داشته باشد ولﯽ اصل سرسپردگﯽ ،سراسر شيرينﯽ،

پرما آمريتام –شهد سرسپردگﯽ" نقطهی منتهای شيرينﯽ است .اين
شيرينﯽ ،شيرينﯽ استِ " .
پرماآمريتام تنها بين خداوند و سرسپردگان حضور دارد .تمام روابط ديگر ،مبتنﯽ بر وابستگﯽ هستند.
ِ
عشق و وابستگﯽ ،دو قطب مجزا هستند .مردم به سوامﯽ مﯽگويند" ،دوستت دارم ،دوستت دارم،
دوستت دارم ".دوست داشتن چيست؟ آنها نمﯽدانند.
خدمت
چاتِرجﯽ همين حاﻻ دربارهی "کمک" صحبت کرد .دانشآموزان حتﯽ نمﯽدانند "کمک" چيست.
آنها فقط عباراتﯽ مانند "هميشه کمک کن ،هرگز آسيب نرسان" را تکرار مﯽکنند .کمک يعنﯽ ياری
رساندن .اما چه نوع کمکﯽ ،کجا ،به چه کسﯽ و چگونه؟ ما بايد اين را خوب بفهميم.
از اين رو است که باگاواتام مﯽگويد :خيرات بايد بر مبنای استحقاق باشد؛ به هر کسﯽ ،هر زمانﯽ،
هر جايﯽ کمک نکنيد.

بايد پيش از آن که دست به عمل بزنيد ارزيابﯽ کنيد" :من به چه کسﯽ کمک مﯽکنم و چگونه؟
نتيجهی کار من چه خواهد بود؟" شما نبايد چاقويﯽ را به يک مرد شرور يا فنجان طﻼيﯽ را به يک
کودک بدهيد .برای کمک ،شايستگﯽ بايد وجود داشته باشد .در غير اين صورت ،کمک مﯽتواند به
آسيب بدل شود .چه وقت بايد کمک کنيد؟ وقتﯽ رنج بردن کسﯽ را مﯽبينيد ،آن را در قلبتان احساس

کنيد .درد آنها را حس کنيد و وقتﯽ قلبتان نرم مﯽشود به آنها خدمت کنيد .يعنﯽ ،کمک را به آن
عاملﯽ تقديم کنيد که قلبتان را نرم مﯽکند .وقتﯽ کمک شما به افراد زيادی منفعت برساند ،در آن
صورت حتما کمک کردن کار درستﯽ است .کمک تنها برای افراد نيست .کمک بايد برای جامعه و
حتﯽ برای جهان باشد.
امروز صبﺢ آشوک سينگهال دربارهی اهميت خدمت صحبت کرد .خدمت چيست؟ مردم مﯽگويند
تلقﯽ "من در
خدمت به معنای "کار نيک" استِ .سوا را به چشم "کار نيک" نگاه نکنيد .حتﯽ طرز ِ
تلقﯽ درست اين است که آن را به عنوان "کار
حق ديگران نيکﯽ مﯽکنم"  ،مثبت نيست .طرز ِ
خداوند" ببينيد! ِسوا)خدمت(ی حقيقﯽ آن است که همهی کنشهايتان را کار خداوند بدانيد.
Na Tapaamsi Na Teerthaanaam
Na Saastra Na Japaanahi
Samsaara Saagaroddhaare
Sajjanam Sevanam Vina

نه با رياضت يا زيارت،
نه با مطالعه متون مقدس يا تکرار نام خداوند؛
بلکه عبور از اقيانوس تولد و مرگ
تنها با خدمت به پرهيزکاران و نيازمندان امکانپذير است.
تنها به پرهيزکاران و نيازمندان کمک کنيد .اگر مردی در حال کتک زدن مرد ديگری باشد ،آيا به
او در اين رفتار کمک خواهيد کرد؟ هميشه پيش از آن که شتابزده اقدام به کمک کنيد ،قدرت تميز و
تشخيص خود را به کار بيندازيد .کسﯽ از شما طلب پول مﯽکند .بايد از او بپرسيد پول را برای چه
مﯽخواهد .اگر بگويد گرسنه است به او غذا بدهيد ،نه پول .نياز واقعﯽ او غذا است .اگر او بر پول
اصرار دارد ،چنين شخصﯽ را نبايد کمک کرد .اگر او احساس سرما مﯽکند ،لباس گرم بدهيد .اگر
بيمار است ،دارو بدهيد .اما پول ندهيد .چرا؟ او آن را خرج تهيهی ليکور خواهد کرد ،به خانه خواهد

رفت و خود و خانوادهاش را در بدبختﯽ غرق خواهد کرد .با دادن پول ،شما به او کمک نکردهايد
بلکه به او آسيب رساندهايد! پس هميشه در اين باره که به چه کسﯽ ،چه وقت ،کجا و چگونه کمک
مﯽکنيد تحقيق کنيد .اين ِسوای حقيقﯽ است.
مردم مﯽانديشند" ،من دهنده هستم ،او گيرنده است" .اين ِسوا نيست .روزگاری مردی تصميم به
انجام ِسوا گرفت .به خود گفت" ،من يک خدمتگزارم .به همين دليل است که خدمت مﯽکنم ".الوهيتﯽ
که در خدمتگزاری هست ،در سلطه و مقام نيست .او دعا کرد:
Daasaanudaasudanu Kaavalenu Ra,
Daasulaku Sevane Cheyavale Ra.

خداوندا! بگذار من خدمتگزار خدمتگزاران تو باشم.
بگذار با خدمت به خدمتگزارانت مشغول باشم.
اين به چه معناست؟ هدف خدمت ،سرکوب منيت است .خودپرست هرگز قادر به خدمت نيست و
خدمتگزار واقعﯽ ،عاری از منيت است .با چنين بينشﯽ به خدمت بپردازيد .چيزی باعظمتتر از
خدمت نيست .ما بايد فروتنﯽ را در خود پرورش بدهيم .مقام و قدرت برای هميشه باقﯽ نمﯽمانند.
ثروت ممکن است هر لحظه نابود شود .اما فضيلتها ماندگارند.

وقتﯽ هانومان وارد ﻻنکا شد ،ظاهر او همهی ديوها را به فکر فرو برد .آنها هرگز قبﻼً يک
ميمون نديده بودند .چرا؟ به خاطر داشته باشيد که ﻻنکا از همه طرف با دريا احاطه شده بود و کدام
ميمون قادر است از اقيانوس عبور کند؟ هنگامﯽ که آنها با تعجب ،خيره به هانومان نگاه مﯽکردند،
او خنديد و شوخﯽهای شيطنتآميزی کرد .سپس يک ديو پرسيد" ،آهای ،تو کيستﯽ؟" پاسخ اين بود:
"داسوهام کوسا ِلندراسيا" – "مﯽپرسيد من کيستم؟ من خدمتگزار راما هستم ".هانومان نگفت" ،من
فرزند پرهيزکار ،نيرومند و سرسپردهی ربالنوع باد هستم" و چنين و چنان .در نتيجهی همين
فروتنﯽ است که هانومان هميشه در کارهايﯽ که توسط راما بر عهدهی او گذاشته مﯽشد پيروز بود.
برای انجام فرامين خداوند ،ابتدا بايد منيت را از قدرت بر کنار کنيم .بايد فروتنﯽ را ابراز کنيم .نه
تنها آن را ابراز کنيم ،بلکه آن را تمرين کنيم.
مردم مﯽانديشند" ،من بسيار تحصيلکرده ،بسيار باهوش ،بسيار بانفوذ هستم ".مقام و قدرت چقدر
دوام دارند؟ با بازنشستگﯽ ،نفوذ شما مانند برف در يک روز تابستانﯽ محو مﯽشود! جهان ،پادشاهان
و حکمروايانﯽ را ديده که هر يک از ديگری باعظمتتر بودهاند .امپراطورهای بسياری بر هندوستان
حکومت کردهاند .آنها امروز کجا هستند؟ ثروت و مقام زودگذرند اما خوبﯽها باقﯽ مﯽمانند .قرنها

از زمانﯽ که آمباريشا درگذشته مﯽگذرد .اما عظمت شخصيت او ،تا امروز در سراسر جهان آواز
سر داده مﯽشود .پس ما هنگامﯽ شايستهی شهرت جاودانه هستيم که در نيکﯽ و پرهيزکاری
بدرخشيم .شادیهای دنيوی" ،ابرهای گذرا" هستند .آمباريشا اين حقيقت را فهميد .هيچ چيزی در اين
جهان ،شادی يا آرامش عطا نمﯽکند .شادی و آرامش را تنها در جوار خداوند مﯽتوان يافت .پادشاه
تانجور مﯽخواست به تياگاراجا ثروت عطا کند .تياگاراجا چنين سرود:
!Nidhi chaala sukhamaa, Îs'vara sannidhi chaala sukhama? Nijamuga Telupumu Manasa

ای ذهن ،چه چيز شادی عطا مﯽکند؟ ثروت )نيدهﯽ( يا نزديکﯽ به خداوند )ايشوارا ساننيدهﯽ(؟
تا زمانﯽ که شادیهای دنيوی هستند مﯽتوانيد آنها را تجربه کنيد .ترک آنها به طور کامل ممکن
نيست .ولﯽ ما بايد آماده باشيم برای خداوند همه چيز را رها کنيم! " بار و بنديل کمتر ،آسايش
بيشتر ،"٧به تدريج مسئوليتها و آرزوهايتان را کاهش دهيد .آرزوها بزرگترين دزدها و
کﻼهبردارها هستند .آرزوها علت ريشهای بﯽقراریاند .از خود گذشتگﯽ ،اساس آرامش است .هر
فردی اگر آرزومند الوهيت است بايد احساسات پاک و از خود گذشتگﯽ را در خود پرورش دهد.
حتﯽ اگر هيچ سرسپردگﯽ نداشته باشيد مشکلﯽ نيست .احساسات پاک شما ،سرسپردگﯽ شما هستند.
معانﯽ زيادی به واژهی "کمک" داده مﯽشود .نبايد اين واژه را با بﯽدقتﯽ به کار ببريم .کمک
حقيقﯽ بايد جامعه را در بر بگيرد و در انديشه ،کﻼم ،بينايﯽ ،شنوايﯽ و دستهای شما راه پيدا کند.
کمکﯽ که با وحدت پندار ،گفتار و کردار انجام شود ) تریکارانا شودهﯽ( ،خدمت راستين است.
کمک يعنﯽ اين که عشق و محبت ،دستان شما را هدايت کنند.

بانوی کهنسالﯽ بود که سرشار از ازخودگذشتگﯽ و مهربانﯽ بود .در فصل بارندگﯽ ،نسيم خنک،
شبها را بسيار سرد مﯽکرد .او عصرها با بستهای پتو به خيابانها مﯽرفت .بسياری افراد بﯽخانمان
در پيادهرو مﯽخوابيدند .او هر يک از آنها را با يک پتو مﯽپوشاند .به تدريج اهالﯽ شهر از اين آيين
روزانه خبردار شدند .آنها با خود مﯽانديشيدند" ،او چه اندازه فروتن و ازخودگذشته است! کسﯽ در
جهان هست که بيشتر از او خدمت کند؟" وقتﯽ همه اين گونه او را تحسين مﯽکردند ،او چهرهاش را
پنهان مﯽکرد و دور مﯽشد .پسربچهای از او پرسيد" ،مادربزرگ! چرا برای اين خدمت شگفتانگيز،
سرت را باﻻ نمﯽگيری؟" او گفت" ،پسرم ،من به کسﯽ کمک نمﯽکنم ".پسربچه گفت" ،اما آيا شما هر
روز به مردمﯽ که در خيابان مﯽلرزند پتو نمﯽدهيد؟" او گفت" ،پسرم ،خداوند به ما دو دست داده
است .در مقايسه با آنچه او مﯽکند ،تمام کارهای ما ناچيز است .و من تنها از يک دست برای توزيع
پتوها استفاده مﯽکنم .برای اين که از دست ديگرم استفاده نمﯽکنم احساس شرمساری دارم .تنها وقتﯽ
مﯽتوانم سرم را باﻻ بگيرم که خداوند مرا مورد لطف قرار دهد تا با هر دو دستم خدمت کنم".

 ٧اشاره به شعار تبليغاتﯽ و مشهور راهآهن هندوستان- .م

افراد ابله بسياری در جهان هستند که با وجود ثروتمند بودن ،بخشش نمﯽکنند .وقتﯽ به فروشگاه
مﯽروند اندکﯽ پول خرد در جيبهايشان مﯽگذارند و نه اسکناس .با هر گدايﯽ که روبرو مﯽشوند
چند سکه به او مﯽدهند .يک مثال ديگر .من چند روز پيش به بمبئﯽ رفتم .ما بايد از بمبئﯽ با اتومبيل
به شهری در نزديکﯽ آنجا مﯽ رفتيم .در طﯽ مسير ،پشت يک چراغ قرمز توقف کرديم .گداهای
زيادی ماشين را دوره کردند .من متوجه زنﯽ شدم که کودکﯽ در آغوش داشت و بسيار رنجيدهخاطر
شدم .اما من حتﯽ جيب ندارم ،چه رسد به پول! به ايندوﻻل شاه گفتم" ،به او چيزی بده ".او يک
روپيه از جيبش داد .مﯽدانيد آن زن چه کرد؟ او آن را به داخل ماشين پرت کرد و گفت" ،شما اين
روزها با يک روپيه هيچ چيز نمﯽتوانيد بخريد آقا .مﯽتوانيد نگهش داريد!"
حتﯽ پنج روپيه هم امروزه برای گداها پول چندانﯽ نيست .در چنين شرايطﯽ ،آيا چند سکه فايدهای
دارد؟ برخﯽ افراد آن قدر خسيس هستند که حتﯽ سکههايﯽ که اهدا مﯽکنند قﻼبﯽاند! نه ،نه .شما
پولهايتان را از کجا آوردهايد؟ ما صنعتگران بزرگﯽ را مﯽبينيم که ورای تصور انسانهای معمولﯽ،
ثروتمند هستند .آنها چطور ثروتمند شدند؟ پول آنها با ياری طبقهی متوسط ،کارگرها ،افسرها ،به
دست آمده است .وقتﯽ مﯽدانيد که همه در سعادت شما نقش داشتهاند ،بايد به خاطر آنها ايثار کنيد .در
کالﯽ يوگا ،ثروت به جای آن که انگيزهی بخشش را در مردم بيدار کند ،غرور را افزايش مﯽدهد.
Na Karmana Na Prajaya Dhanena Tyaagenaike Amritatvamaanashu

نه با انجام آيينها ]ی مذهبﯽ[ ،نه با فرزندان يا ثروت ،بلکه تنها با ازخودگذشتگﯽ است که جاودانگﯽ
فرا چنگ مﯽآيد.

آنچه را که نياز داريد نگه داريد و بقيه را با ديگران شريک شويد.

Na Karmana Na Prajaya Dhanena
Tyaagenaike Amritatvamaanashu

نيکﯽ ،زيور دست است.
حقيقت ،زيور گلو است.
چه زيورآﻻتﯽ را آرزو داريد؟ طﻼ؟ الماس؟ نه ،نه .ما جز نيکﯽ ،حقيقت و نام خداوند به چه
زيورآﻻت ديگری نيازمند هستيم؟ اين ازخودگذشتگﯽ واقعﯽ است.
تﻧهﺎ آرزومﻧد خداوﻧد ﺑﺎشيد
بنابراين همگﯽ شما بايد وحدت مبتنﯽ بر آتما را رواج دهيد ،بر الوهيت تعمق کنيد و کارهايﯽ که
برای مصلحت عموم سودمند هستند انجام دهيد .چگونه بﯽ آن که ارزشهای انسانﯽ را دنبال کنيد
مﯽتوانيد خودتان را يک انسان بناميد؟ نيازهای مبرم اين روزگار ،ارزشهای انسانﯽ هستند،
ارزشهای انسانﯽ.
چگونه مﯽتوانيم ارزشهای انسانﯽ را رشد بدهيم؟ دانه وقتﯽ درون يک خاک حاصلخيز قرار داده
شود ،به گياه بدل مﯽگردد .آيا دانه در قوطﯽ حلبﯽ جوانه خواهد زد؟ خير .به طور مشابه ،دانهی
ارزشهای انسانﯽ تنها در خاک معنويت مﯽتواند رشد کند .بدون اين خاک حاصلخيز و پردوام

خاک پرقوت
معنويت ،انسانيت نمﯽتواند نيرومند شود .قلبﯽ که از عشق خداوند آکنده باشد ،مانند يک
ِ
است .دانهتان را در چنين قلبﯽ بکاريد.
به آمباريشا نگاه کنيد .به رغم دانش گسترده ،ثروت و قدرتهايش ،او لذتهای مادی را رها کرد:
"من فقط خداوند را مﯽخواهم ،نه هيچ چيز ديگر را .تنها او هدف من است" .خداوند را هدف خود
قرار دهيد .دانشآموزان امروزی ،هدفشان را روزی صد بار تغيير مﯽدهند! نه ،نه .هدف شما تا
آخرين نفستان نبايد تغيير کند .حتﯽ اگر با يکصد دشواری برخورد کنيد ،با آنها رو در رو شويد و
بر آنها غلبه کنيد .نگذاريد آنها موجب بازدارندگﯽ شما باشند .اين ويژگﯽ يک انسان راستين است.
ببينيد چطور آمباريشا رنج کشيد .نفرين دورواسا برای او رنج بسياری به همراه آورد .اما ذهن يکسو
و بينش باثباتش ،او را از همه ]ی دشواریها[ عبور داد.
يک ذهن يکسو و بينش باثبات :اينها دو معيار سنجش سرسپردگﯽ هستند که هر سرسپردهای بايد
آنها را کسب کند .بينش ما بايد تنها بر پروردگار متمرکز باشد .ذهن ما بايد تنها بر خداوند مراقبه
کند .تنها انگيزه برای همهی رفتارهايمان بايد به دست آوردن عشق خداوند )باگاوات پريتيارتام( باشد.
در سﺎلهﺎی داﻧشآموزی ،جويﺎی داﻧش ﺑﺎشيد
دانشآموزان! قلبهايتان را با چنين احساسات پاک و خالصﯽ پر کنيد .بله ،شما خود را پر مﯽکنيد.
ولﯽ با چه چيز؟ با رمانهای مزخرف ،تلوزيون ،راديو و فيلمهای سينمايﯽ .حتﯽ پر کردن قلبهايتان
کافﯽ نيست .آنها را به زبان عمل ترجمه کنيد! اين نشان يک دانشآموز راستين است .جويندگان دانش
)ويديارتﯽ( نبايد به جويندگان لذتهای مادی )ويشايارتﯽ( بدل شوند.
تا زمانﯽ که دانشآموز هستيد ،تنها خواهان دانش باشيد .پس از کامل کردن تحصيﻼت ،مﯽتوانيد
خواهان پول باشيد .آمباريشا تا زمانﯽ که سرگرم تحصيل دانش بود ،به هيچ چيز ديگر اهميت
نمﯽداد .او تنها پس از کامل کردن تحصيﻼتش وارد سلطنت شد .اين گونه بود که او توانست به مردم
سرزمينش خدمت کند .او پروژههايﯽ برای آسايش عموم راهاندازی کرد ،عشق مردمش را کسب کرد
و حتﯽ ديدار خداوند را تجربه کرد.
همهی کﺎرهﺎ کﺎر خداست
آمباريشا الوهيت را ،فيض الهﯽ را به دست آورد .دانشآموزان! ممکن است هيچ چيزی به دست
نياوريد يا شايستهی داشتن چيزی نباشيد اما فيض الهﯽ را به دست بياوريد .اين کافﯽ است .نخست
فيض الهﯽ را به دست آوريد و ]آنگاه[ مﯽتوانيد به هر آنچه آرزو داريد برسيد .تياگاراجا چنين سرود،
"راما ،همهی آنچه که من نياز دارم فيض ) آنوگراها( توست .آنگاه نُه قدرت آسمانﯽ ) ناوا گراها( در
برابرم مطيع و رام خواهند شد ".ممکن است مباحث درسﯽ دشوار و بسياری را مطالعه کنيد و
مشاغل مطلوبﯽ کسب نماييد ،اما هيچ يک از اينها جز با به دست آوردن لطف خداوند ارزشﯽ ندارند.
دانشآموزی در واراناسﯽ شغل نداشت .او به شهرداری رفت .آنها به او گفتند" ،پسرجان! اين
روزها شغل کم است .اما کسﯽ نيست که چراغهای روغنﯽ خيابانها را روشن کند .اگر مايل باشﯽ
مﯽتوانﯽ اين کار را انجام بدهﯽ ".پسر بيچاره گفت" ،من برای هر شغلﯽ آمادهام آقا" .به اين ترتيب
او هنگام غروب ،چراغها را يک به يک تميز مﯽکرد ،آنها را از روغن پر مﯽکرد و روشنشان
مﯽکرد .او همه چيز را به عنوان خدمت انجام مﯽداد .هر بار که قاب چراغﯽ را پاک مﯽکرد با خود
مﯽانديشيد" ،راما ،اين خدمت من به توست ".او تجسم مﯽکرد که با هر مالشﯽ ،پاهای راما را تميز
مﯽکند .در نتيجه ،چراغهای او بﯽنقص بودند و روشنتر از آنهای ديگر مﯽدرخشيدند .افسران

شهرداری اين را تشخيص دادند و از او دعوت کردند" ،پسرجان! چراغهای تو به روشنﯽ قلب پاک
و مقدست مﯽدرخشند ".پسرک به اين که ديگران به او توجه کنند اهميتﯽ نمﯽداد .او اين کار را از
روی اشتياق ،برای رضايت خاطر خودش انجام مﯽداد.
اين روزها خدمت برای تظاهر انجام مﯽشود .آنها يک جارو دستشان مﯽگيرند و عکاس را صدا
مﯽزنند" ،آهای ،از من در حال خدمت عکس بگير!" اين برای ديگران است نه برای خودتان ،نه
برای آتما .خدمت حقيقﯽ به شما شادی تمام عيار مﯽبخشد و اشتياقتان را افزايش مﯽدهد .خدمت

موجب مﯽشود خودتان را از ياد ببريد.
دانشآموزان! باگاواتام نمونههای بسيار زيادی از سرسپردگانﯽ با قلبهای سرشار دارد.
شخصيتهای آنان را بفهميد ،آنها را به عنوان ايدهآل در ذهنتان نگه داريد و از آنها اقتباس کنيد .اين
]عصر[ ،عصر کالﯽ يوگا است .يک نام مناسبتر برای اين عصر ،کاﻻها يوگا است ،عصر
مشاجره! حتﯽ بر سر موضوعات کوچک ،جدال هست .در گير و دار مشاجرهها ،دلهايتان را پاک
کنيد و به خدمت به کشورتان بپردازيد .اين را بفهميد که شما تنها در حال خدمت به خودتان هستيد و
نه به کس ديگر .يک خدای واحد در درون همه هست .وقتﯽ خلق و خوی خدمت در شما قوت بگيرد،
منيت شما فروکش مﯽکند .وقتﯽ با چنين احساسات الهﯽ به خدمت بپردازيد ،کشور ما از نور پاکﯽ و
سعادتمندی خواهد درخشيد.

ﺑﺎﮔﺎوان سخﻧﺎن خود را ﺑﺎ ﺑﺎجﺎن "پرمﺎ موديتﺎ مﺎﻧﺎسه کﺎﺋو ،رامﺎ رامﺎ رام" پﺎيﺎن دادﻧد.

