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سر زبان ساکن است.
ﻻکشمی بر ِ
دوستان و خويشان به وسيلهی زبان تعيين میشوند.
زبان میتواند عامل اسارت باشد.
و نيز میتواند به مرگ بينجامد.
دانشآموزان!
انسان میتواند با کﻼمش ،پادشاهی ،ثروت و دوست به دست بياورد .او میتواند با کﻼمش روابط
را گسترش دهد و حتی مرگ را فرابخواند .کلمات نقش خطيری در سود و زيان ،نيکنامی و بدنامی،
شادی و اندوه دارند .وقتی کلمات خوب باشند ،نتيجه خوب است .کلمات بد ،نتايج بد توليد میکنند .هر
انسانی بايد کلمات خوب و بد را از هم تميز بدهد ،کﻼمش را کنترل کند و تنها از کلمات مناسب
استفاده کند.

دارما و عدالت ،زيربناهای جهان هستیاند ".دارما اِوا ياتو موﻻم ،دارما اِوا ماهاتگونام – زيربنا
يا فضيلتی بزرگتر از دارما نيست" .کسی که برای خير و صﻼح بشريت ،دارما را تعريف کرد ،به
آن عمل کرد و آن را انتشار داد ،امپراطور مانو بود .او دو پسر داشت .اولی اوتتاناپادا و دومی،
پريياوراتا نام داشت .اوتتاناپادا دو همسر داشت – سونيتی و سوروچی .پسر سونيتی ،درووا و پسر
سوروچی ،اوتتاما بود.
اين قصهها برای دانشآموزان امروزی بسيار بااهميتند .وقتی دانشآموزان به حکايتهای
الهامبخش روحهای پاک گوش میدهند ،قلبهای نرمشان میتواند دستخوش تحول شود .امروزه
تغييرات بسياری در جهان هست .زندگی بشر به خودی خود ،تسلسلی از تغييرات از کودکی به
بزرگسالی ،سپس به ميانسالی و کهنسالی است .يک تخم به پرنده تبديل میشود .دانه ،درخت میشود.
همهی اينها اثرات تغيير هستند .تغيير نه فقط در طبيعت بلکه در نوع بشر بخصوص در بين جوانان
ضروری است .چه نوع تغييری؟ تحول ايدهآل .اين که برای تغيير از يک پسربچه به يک مرد
تحصيلکرده دچار غرور شويد ،تغيير ايدهآل نيست .منيت ،نشانهی يک تحول حقيقی نيست.
تحصيﻼت بايد به شکوفا شدن فروتنی و فرمانبرداری منجر شود .فروتنی ،گوهر دانشآموزان است.
متاسفانه آن را اين روزها نمیتوان يافت .در روزگار باگاواتام ،دانشآموزان ارزشهای انسانی را
پرورش میدادند ،بر الوهيت تعمق میکردند و ديدار خداوند را به دست میآوردند.

داستان شاهزاده درووا
درووا پنج سال داشت و اوتتاما ،چهار و نيم سال .روزی هر دوی آنها در باغ بازی میکردند.
پدرشان ،اوتتاناپادا ،با بیخيالی آنها را تماشا میکرد و لذت میبرد .بعد از مدتی اوتتاما خسته شد.
او دويد و در دامان پدرش نشست .اوتتاناپادا بینهايت شيفتهی سوروچی ،مادر اوتتاما بود .پسر

سونيتی ،درووا هم دويد تا همان کار را انجام بدهد .ناگهان سوروچی جلو دويد و درووا را از سر
راه پدرش به کنار پرت کرد .گويی که اين کافی نبود ،او قلب لطيف درووا را با کلمات خشن آزرد:
"درووا! ممکن است تو پسر شاه باشی ،اما پسر من نيستی .تنها پسری که از من به دنيا آمده حق دارد
بر دامان شاه بنشيند .اگر میخواهی روی دامان پدرت بنشينی تنها راه حل برای تو اين است که يک
بار ديگر به عنوان پسر من به دنيا بيايی! اين سرنوشت توست که پسر سونيتی هستی" .به اين ترتيب
سوروچی کلماتی را که همچون سرنيزه بودند به سمت درووا روانه کرد .درووا به قصر مادرش
برگشت .او وارد شد و ساکت در گوشهای نشست .اشک بر گونههايش جاری بود .چند خدمتکار
متوجه اين وضعيت او شدند و به سونيتی خبر دادند .حتی وقتی مادرش درووا را مورد سوال قرار
داد ،او با چهرهای اشکآلود ،ساکت نشست .سونيتی از طريق خدمتکارانش از ماجرا باخبر شد .او
برای تيرهروزی خود زاری کرد" ،درووا ،تو بداقبال بودی و به عنوان فرزند من به دنيا آمدی .همه
در قصر با من مثل يک خدمتکار رفتار میکنند چرا که شاه ،ملکهی ديگر را بيشتر دوست دارد .پس
چطور پسر من میتواند احترامی داشته باشد؟" او به درووا گفت" ،پسرم ،به درگاه خدا دعا کن و به
عنوان فرزند سوروچی زاده شو ".درووا فورا ً پاسخ داد" ،من پس از اين توهين ،ديگر به زندگی
عﻼقهای ندارم ".او مادرخواندهاش را برای خودخواهیاش سرزنش کرد .سونيتی به او نزديک شد و
او را از اين کار منع کرد" ،پسرم ،ما نبايد از ديگران انتقاد کنيم يا آنها را سرزنش کنيم .چرا؟ چون
نتيجهی آن سرزنش ،گريبان خود ما را هم میگيرد .کلمات مادرخواندهات ،با وجود خشن بودن ،تنها
به خوبی و خير و صﻼح تو منجر خواهند شد .هر کس هر چيزی هم که بگويد برای خوبی توست.
مادرخواندهات را سرزنش نکن .او مسير سرنوشتت را به تو نشان داده است ".آيا هيچ مادری امروزه
چنين نصيحتی میکند؟ اما سونيتی متفاوت بود .نام او سونيتی بود يعنی تجلی خوبی )نيتی( .او آن
اصول اخﻼقی را به پسرش هم انتقال داد.
درووا گفت" ،پس شما میخواهيد من چه کنم مادر؟" سونيتی پاسخ داد" ،پسرم! هيچ کس واقعا ً
نمیتواند به ديگری کمک کند .فقط خداست که يگانه پناه همه است .تنها او میتواند تو را به همهی
آرزوهايت برساند .به جنگل برو و خداوند ناراينا را جستجو کن تا به آرزوهايت برسی ".آيا امروزه
چنين مادرانی وجود دارند که پسرهای پنج سالهشان را برای رياضت به جنگل بفرستند؟ او دستش را
به عنوان دعای خير بر سر درووا گذاشت و گفت" ،چه در جنگل باشی يا در شهر ،در روستا يا
کوهستان يا دريا ،خداوند تنها پناه بیپناهان است .به جای رنج بردن در قصر] ،تجربهی[ شعف
انديشيدن به خدا در جنگل بسيار بهتر است .هر جا که باشی ،من در موقعيتی نيستم که کمکت کنم.
خداوند از تو مراقبت خواهد کرد .جنگل را جنگل تصور نکن بلکه آن را خانهی خداوند بدان .برو و
او را پيدا کن پسرم".
درووا سخنان مادرش را به عنوان فرمان پذيرفت ،به پاهای او سجده کرد و فوراً از آنجا رفت.
يک پسربچهی فقط پنج ساله! او نمیدانست جنگل چه بود ،راه رسيدن به آن چگونه بود ،چگونه بايد
عبادت میکرد ،چه چيزی خداوند را خشنود میکرد  . . .هيچ چيز نمیدانست! با اين وجود برای
نگران شدن دربارهی اين موضوعات مکث نکرد" .من بايد فرمان مادرم را پيروی کنم .بايد رياضت
انجام دهم .بايد به ديدار خداوند برسم ".هيچ انديشهای به جز اين هدف در ذهنش نبود.
با قدرت دعای خير سونيتی ،حکيم الهی نارادا در ميانهی راه با درووا روبرو شد .نارادا با بينش
الهیاش نيت درووا را میدانست .از پسرک پرسيد" ،کجا میروی درووای جوان؟ میروی بازی
کنی؟" درووا گفت" ،بله ای حکيم الهی ،میروم تا با خداوند بازی کنم ".نارادا پرسيد" ،خدا
کجاست؟" درووا پاسخ داد" ،مادرم به من گفت به جنگل بروم و او را جستجو کنم".

نارادا فرياد زد" ،ای کودک گستاخ! نمیدانی که اکثر رياضتپيشهگان و عالمان متون مقدس حتی
پس از قرنها رياضت نمیتوانند به خدا برسند؟ تو يک بچهای .هيچ تجربهی دنيوی نداری .دربارهی
خدا نمیدانی .چطور يک بچهی معصوم نادان مانند تو میتواند به خدا برسد؟ غيرممکن است!"
درووا جواب داد" ،نارادا ،سن و سال برای خداوند اهميتی ندارد .دعای خير مادرم و ارادهی خودم
مرا به هدف میرسانند".
نارادا سعی کرد با صحبت از دشواری ،ترس و شکست ،درووا را دلسرد کند" .در جنگل حيوانات
زيادی هستند .اشباح و ارواح پليد هم در آنجا فراوانند .تو به زندگی مرفه شاهانه عادت داری ،در
مسير زندگی مادی تجربهای نداری .نه ،آنچه تصميم به انجامش داری خيلی بزرگ است ".اما درووا
محکم بود" .من هرگز به قصر بر نخواهم گشت .خواست من ،يک خواست الهی است نه يک
خواست شرورانه .خداوند در قلبهای پاک خانه دارد .پس تصميمی که از قلب من میآيد ،يک
تصميم الهی است! هرگز آن را کنار نخواهم گذاشت".
درس شکوهمندی هست که دانشآموزان امروزی بايد از درووا بياموزند .ارادهی محکم – اين
برای هر موفقيتی در زندگی ضروری است.
درووا به حرفهای نارادا اهميتی نداد" .اين فرمان مادرم است .بايد حتی به قيمت زندگیام از آن
پيروی کنم و ارزش حرف مادر را به اثبات برسانم .من بايد پيروز شوم و پيروز خواهم شد .همان
طور که سربازها جان يک قلعه هستند ،همان طور که يک امضاء ،جان يک عهدنامه است ،به همين
ترتيب حقيقت برای کﻼم ما مانند جان است .من هرگز حقيقت را رها نخواهم کرد" .ساتيام ناستی
پارو دارما – دارمايی برتر از راستی نيست" .من نوهی مانو هستم که حامی بزرگ دارما بود .من
بايد تجسم ساتيا و دارما )راستی و درستکاری( باشم ".اينها انديشههای واﻻيی بودند که در ذهن
درووا به دنبال هم میآمدند.
نارادا نهايتا ً اقرار به شکست کرد .او ارادهی درووا را ستود و دلش به حال او سوخت .او گفت،
"پسرجان! اراده و خلوص تو مرا عميقا ً تحت تاثير قرار داده .برای مدتی با تو خواهم آمد ".آنها به
سواحل رود يامونا رفتند .آنجا نارادا ،درووا را راهنمايی کرد" ،فرزند عزيز ،اگر کسی نام خداوند
را با يک ذهن پاک بخواند ،خداوند به زودی ظاهر میشود ".آنها در يامونا شستشو کردند و نارادا
در گوش درووا مانترای عظيم دوازده سيﻼبی را زمزمه کرد" :اوم نامو باگاواته واسو ِدوايا – ستايش

به پيشگاه واسودوا ،پروردگار متعال".
پس از رفتن نارادا ،درووا مکان سايهای در جنگل يافت ،جايگاهش را در آنجا تنظيم کرده و
شروع به ذکر مانترا کرد .او بی وقفه ذکر میکرد اوم نامو باگاواته واسودوايا .او بدنش را به
فراموشی سپرد .هرچند به خاطر سن کمش ،به دفعات گرسنه و تشنه میشد .در طول ماه اول،
ميوههايی را که از درختها بر زمين افتاده بودند میخورد .ماه دوم ،فقط قارچها و برگها را
میخورد .ماه سوم ،از آب تغذيه میکرد .ماه چهارم ،با هوا زنده بود .بدنش مانند اسکلت شده بود.
اين برای بدن ،امری طبيعی است .بدن از خوراک به وجود آمده است .آن را آننا-مايا کوشا يا کالبد
خوراک مینامند.
کالبدهای پرانا-مايا کوشا )کالبد زندگی( ،مانو-مايا کوشا )کالبد ذهن( ،ويگيانا-مايا کوشا )کالبد
معرفت( و در نهايت آناندا-مايا کوشا )کالبد سرور( ،درون اين کالبد فيزيکی جا دارند .درووا فقط
آننا-مايا کوشا را ناديده گرفت .او نام خداوند را با پرانا-مايا کوشای خود در آميخت .با دم و بازدم،
تکرار میکرد اوم نامو باگاواته واسودوايا.

سپس ،مانو-مايا کوشا .درووا فرم خداوند را همان طور که نارادا آن را شرح داده بود ،که بر
قلبش نقش بسته بود ،در ذهنش به روشنی تصور کرد .معنای درونی آن چيست؟ او همچنان که فرم
خداوند را تصور میکرد ،به ذکر نامش میپرداخت .و هنگام ذکر نامش ،فرمش را تصور میکرد.
ت درووا شد.
نام و فرم – اين ]تبديل به[ رياض ِ
نام و فرم = رياضت ) تاپاس(
همهی جنگل از تمرکز درووا داغ شده بود .حکيمهايی که آنجا ساکن بودند قادر به تحمل آن نبودند.
آنها متحير بودند که چگونه يک پسربچهی پنج ساله میتوانست چنين تسلط آهنينی بر ذهن را حفظ
کند .آنها از راههای گوناگون کوشيدند تمرکز او را به هم بزنند .آنها مارهايی به وجود آوردند که دور
بدن او حلقه میزدند .حيوانات وحشی و ارواح پليد را فرستادند تا درووا را به دردسر بيندازند .اما
هيچ چيز نتوانست او را آشفته کند ،چه رسد به آن که آزاری به او برساند .درووا انديشيد" ،مادرم
گفت خداوند پناه بیپناهان است .پس خداوند مراقب خواهد بود .نيازی به نگرانی نيست!" او چه ايمان
عميقی داشت! وقتی هيچ چيزی نتوانست حتی حواس درووا را منحرف کند ،خدايان ساکن بهشت نزد
ناراينا رفتند تا از جانب درووا پادرميانی کنند.
چشمان درووا بسته بود .او حتی نمیخواست به دنيا نگاه کند" .من آرزومند هيچ چيزی که متعلق
به اين جهان باشد نيستم" ،از آغاز ،تصميم او چنين بود" .اين بدن ترکيبی از پنج عنصر است و
روزی محکوم به فروپاشی است .اما آن که درون بدن ساکن است ،نه تولدی دارد و نه مرگی .آن
ساکن درون ،خداوند است .من اين بدن را تنها به منظور ديدن آن ساکن درون ،اختيار کردهام ".به
تدريج او چنان ضعيف شد که صدايش ديگر قابل شنيدن نبود .او اوم نامو باگاواته واسودوايا را در
ذهنش تکرار میکرد .باﻻخره خداوند پاسخ داد .خداوند ناراينا ]لرد ويشنو[ در برابر درووا ظاهر
شد.

همچنان که خداوند نزديک و نزديکتر میشد ،درخشش او با هالهی درووا در میآميخت و درووا
روشن و روشنتر میدرخشيد .ناگهان درووا که قلب خود را از فرم خداوند خالی میيافت ،چشمانش
را گشود .او خداوند را ديد که در برابرش ايستاده بود .درووا لبخندزنان گفت" ،خداوندا ،تا حاﻻ تو
در قلبم بودی .حاﻻ بيرون من هستی .آيا سعی داری ترکم کنی؟ اجازه نخواهم داد".
درووا دريافته بود که آنچه در بيرون میبينيم ،بازتابی از قلبهای خود ماست .اگر احساس کنيد
کسی بد است ،آن بدی در او نيست ،بلکه تنها بازتابی از قلب شماست .انديشههای خودتان ،چه خوب
و چه بد ،در ]جهان[ بيرون به صورت بازتاب ،عکسالعمل و پژواک برايتان ظاهر میشوند.
حتی خداوند ناراينا از خصوصيات ايدهآل درووا جا خورده بود! خداوند در شگفت بود" ،چه اندازه
تعجبآور است که اين احساسات ابدی به اين پسر جوان وارد شدهاند! او از منافع بسياری زندگیهای
پيشين که در جستجوی خداوند سپری شده بهره میجويد ".خداوند چنين انديشيد و با خود خنديد.
درووا صدايش را از دست داده بود اما با اين وجود شروع به تعريف از خداوند کرد .او همهی ده
آواتار خداوند و کارهای برجستهشان را شرح داد .او به طور مداوم ،بی آن که پلک بزند ،خيره به
خداوند مینگريست .او پاهای نيلوفرين خداوند را محکم نگه داشته بود .خداوند از او پرسيد" ،فرزند،
خواست تو چيست؟" درووا نمیتوانست هيچ صدايی توليد کند .ذهنا ً خود را به خداوند آويخت .خداوند

با صدفش ١گونههای او را لمس کرد و انرژی تازهای در تمام بدنش جاری شد و صدايش را بازيافت.
سپس خداوند در حالی که دستهايش را به هم قﻼب کرده بود عقب ايستاد.
درووا به خداوند نزديک و نزديکتر شد .خداوند دوباره از او پرسيد" ،درووا ،به من بگو خواست
تو چيست" .درووا آنچنان مسحور شده بود که خداوند ناچار شد پرسش را بارها تکرار کند .باﻻخره
درووا گفت" ،سرورم! چرا اصرار داريد مرا در مايا غرق کنيد؟ شما میدانيد من کجا بودهام ،چه
میکردهام و به درگاه چه کسی دعا میکردهام .در غير اين صورت به اينجا نمیآمديد .با دانستن
همهی اينها ،نمیدانيد من چه میخواهم؟ البته که میدانيد!"

درووا سخنان فلسفی میگفت! اما خداوند در معنويت ،دو کتاب بيش از درووا خوانده بود! ناراينا
پاسخ داد" ،فرزند! انديشهای که انگيزهی رياضت تو شد ،آرزوی نشستن بر دامان پدرت بود .تو با
انجام اين رياضت ،آن فکر را به عمل گذاشتی .اما حاﻻ بايد ديد زبانت چه خواهد گفت".

دانشآموزان بايد به وضوح بدانند خداوند در جستجوی چه بود .ماناسهکام واچاسيهکام کارمانيهکام
ماهاتمانام – يگانگی انديشه ،گفتار و عمل ،نشانهی يک روح بزرگ است" .تو برای رسيدن به هدفی
عهد بستی .مطابق عهد و پيمانت عمل کردی .حاﻻ میخواهم از زبانت بشنوم :چه میخواهی؟"
خداوند منظورش را به وضوح بيان کرد.
درووا پاسخ داد" ،خداوند عزيز ،من از روی نادانی ،آرزومند محبت پدرم بودم .ناتوان از تحمل
يک اهانت عادی ،جويای نشستن بر دامان پدرم و برخوردار شدن از حق طبيعیام به عنوان پسر او
بودم .من بر اساس آن تصميم عمل کردم .حاﻻ که شما را ديدهام ،لمس کردهام و با شما صحبت
کردهام ،فقط شما را میخواهم .من يک قطره آب میخواستم و شراب الهی را يافتم .تکهای علف
خواستم و يک الماس پيدا کردم".
خداوند لبخند زد" .درووا ،تو با انديشه و عملت آرزومند نزديکی به پدرت بودی .با کﻼمت ،تنها
مرا میخواهی .انديشه ،کﻼم و عمل تو با هم هماهنگ نيستند .هرچند ،توجه داشته باش که اکثريت به
نفع آرزوی اوليهی توست .از اين رو ،فرمان من اين است که تو به قلمرو پادشاهی پدرت برگردی و
مادرت را شادمان کنی".
میبينيد راههای خداوند چه اندازه ظريف ،اسرارآميز و بیعيب و نقص اند؟ خداوند ظاهر شد .به
شيوههای گوناگون ،پسرک را مورد لطف قرار داد .اما انديشه ،کﻼم و عمل درووا هماهنگ نبود.
برای چنين اشکال کوچکی ،درووای بيچاره به خداوند باخت! در نهايت درووا گفت" ،من همه چيز
را به شما واگذار میکنم" و تصميم را بر عهدهی ناراينا گذاشت .خداوند گفت" ،پسرم ،از فرمان من
پيروی کن .تا حاﻻ از فرمان مادرت پيروی میکردی .حاﻻ من پدرت ،مادرت و همه چيزت هستم.
هيچ شادی ماندگاری در دنيا نيست.
Janma Dukham, Jaraa Dukham, Jaaya Dukham Punah Punah,
Antya Kaale Mahaa Dukham,
!Tasmaat Jaagrata Jaagrata

تولد ،پيری و مرگ ،سرشار از اندوهند.
لحظات پايانی عمر ،از همه رقتانگيزترند.
 ١خداوند در فرم ويشنو با چهار دست که حامل سانکا )صدف( ،چاکرا )چرخه( ،گادا )گرز( و پادما )نيلوفر( هستند به تصوير کشيده میشود
که از اين ميان ،سانکا )صدف( نماد "صوت" به عنوان ارتعاش آغازگر جهان آفرينش است- .م

پس به هوش باش ،به هوش باش!
"من تو را بر میگردانم تا خواستهی اوليهات را برآورده کنی .بايد بیدرنگ برگردی" ،خداوند
چنين گفت .او پس از گفتن اين کلمات ،منتظر عکسالعمل درووا شد.
درووا گفت" ،اين فرمان شماست و من آن را اطاعت خواهم کرد .مهم نيست با ترک شما و
بازگشت به قصر ،برايم چه پيش بيايد؛ مهم نيست چه اندازه نااميدکننده باشد؛ دستور شما را اطاعت
خواهم کرد ".تنها پس از دادن اين قول بود که خداوند پيش آمد و درووا را در آغوش گرفت .همچنان
که او را محکم گرفته بود ،قربان و صدقهی پسرک رفت" .درووا! اين که خداوند را پسری به جوانی
تو به دست بياورد – چنين چيزی هرگز در جهان پيش نيامده است".
امروزه در جهان نيازی شديد به چنين پسران و دخترانی هست – راستگو ،مطيع والدين و
سرسپردهی خداوند .ابداع اصول و نظمهای اجتماعی جديد ،بی معناست .آيا تغيير جوامع تنها به اين
شکل کافی است؟ خير ،انديشهها بايد تغيير کنند! دانشآموزان بايد احساسات الهی ،بديع و متعالی را
تقويت کنند.
خداوند ادامه داد" ،درووا! تو بايد چيزهای زيادی دربارهی شکوه نام الهی به جهان بياموزی .حاﻻ
من به تو وارد خواهم شد ".از خداوند نوری ظاهر شد و ]آن نور[ وارد درووا شد .پسربچهای که طی
چند ماه گذشته ،اينچنين شکننده بود ،از انرژی و درخشش لبريز شد .او باﻻ پريد و پاهای خداوند را
لمس کرد .خداوند ناپديد شد.
صوت اثيری خداوند به گفتگو با درووا ادامه داد" .عزيزترين فرزندم! تو بايد هنوز سالهای
زيادی به عنوان يک امپراطور ايدهآل بر جهان حکومت کنی .پدرت پشيمان است .او لحظه به لحظه
چشم به راه بازگشت توست .خوراک و خواب را رها کرده و فقط تو را میخواهد .برگرد ،برگرد،
برگرد .پس از اين که ماموريت حکمرانی بر قلمرو پادشاهی را کامل کردی ،من جايگاه رفيعی
برايت در نظر گرفتهام .ستارهی پوﻻريس که در ميان ]صورت فلکی[ هفتريشی ،خورشيد و ماه
قرار گرفته از اين پس ستارهی درووا ناميده خواهد شد .تمام اجرام آسمانی به دور ستارهی درووا
میچرخند .حتی ممکن است خود پوﻻريس تغيير کند ،اما تو برای هميشه خواهی بود .تو تجسم
فناناپذيری هستی .زندگیات جلوهای از سرور است ".خداوند همچنين قول داد که درووا در پايان
مدت زمان زندگیاش به او واصل شود.
فقط ببينيد چه اندازه فيض نصيب درووا شد هنگامی که پذيرفت از فرمان خداوند پيروی کند!
درووا شهرت جاودانه ،حضور دائمی خداوند در درون خود ،و عشق خداوند را به دست آورد .خيلی
خيلی بيش از آنچه که از ابتدا آرزومند آن بود .به همين دليل است که ضروری نيست آرزوهايتان را
از خداوند بخواهيد .فقط فرامين خداوند را پيروی کنيد و فيض او بدون آن که درخواست شود ،خواهد
جوشيد.
تقدس باگاواتام
به اين ترتيب ،باگاواتام سرشار از سرسپردگی است .اما امروزه کسی حتی با يک هزارم
سرسپردگی و فضيلت درووا وجود ندارد .تقدس باگاواتام دستنيافتنی است زيرا زندگی چنين
روحهای متعالی را در خود گنجانيده است .اما مردم نسبت به اين متن مقدس غفلت میورزند و حتی
اتهامات نادرستی به آن میچسبانند .باگاواتام از آغاز تا پايان ،چيزی جز عشق خداوند نيست .اما همه
قادر نيستند عشق الهی را درک کنند .تفاسير برخی عالمان از لیﻻهای کريشنا ظالمانه است!

کريشنا در چه سنی با گوپيکاها بازی میکرد؟ کريشنا يک پسربچهی پنج ساله بود! آيا در آن سن،
معاشرت با گوپيکاها آن گونه که عموما ً به تصوير کشيده میشود ممکن است؟ کريشنا وقتی به
ماتورا رفت که پنج سال و يک ماه داشت .و او هيچ وقت به گوکوﻻ برنگشت .آيا شما وقتی پنج ساله
بوديد با خواهرهايتان بازی نکرديد؟ آيا اين را میتوان غيراخﻼقی شمرد؟ وقتی پاريکچيت دربارهی
رفتار کريشنا از سوکا پرسيد ،سوکا آن را همان طور برای او تشريح کرد .سوکا يک تارک دنيا بود.
يک تارک دنيای کامل ،او از روايت شيطنتهای کريشنا با گوپيکاها سرمست میشد .آيا اين عجيب
نيست؟ سوکا گفت" ،پاريکچيت! تو کريشنا را به عنوان خدا میبينی يا به عنوان يک انسان؟ اگر او
را خدا بدانی ،نمیتوانی به چنين احساسات پستی ميدان بدهی .در واقع اين نقصها در تو هستند .تو
اشتباهات خودت را بيرون از خودت به عنوان انعکاس ،عکسالعمل و پژواک میبينی .حتی اگر
آلودگی به خداوند نزديک شود ،به پاکی بدل میگردد".
Brahmaanandam Parama Sukhadam, Kevalam Jnaana Moortim,
Dvandvaateetam Gagana Sadrisham, Thath Thwam Asyaadi Lakshyam,
Ekam Nityam Vimalam Achalam, Sarvaadhi Saakshi Bhootam,
Bhaavaateetam Triguna Rahitam....

"همواره در سرور ،بخشايندهی شادی ،تجسم معرفت،
ورای دوگانگی ،بیانتها همچون آسمان ،ازلی ،مقصود نهايی،
يگانه ،ابدی ،بیخدشه ،استوار ،شاهد همه جا حاضر،
ورای احساسات ،رها از سه گونا" – خداوند اين گونه است.
خداوند يک اقيانوس است .احساسات و آرزوهای سرسپردگان ،جويبارها هستند .وقتی اين دو در
هم ادغام میشوند ،اقيانوس همان گونه میماند اما جويبارها تصفيه میشوند .اقيانوس هرگز آشفته
نمیشود .يک مثال ديگر .اگر يک فنجان شير را با ده فنجان آب مخلوط کنيد ،ارزش شير را کم
میکنيد .اما وقتی يک فنجان آب را با ده فنجان شير مخلوط میکنيد ،آب بیقيمت ،ارزش شير را به
دست میآورد .از اين رو ،وقتی دو چيز با هم ادغام میشوند ،آن که پاکتر و بزرگتر است
خصوصياتش را به ديگری میدهد.
خداوند ورای سه گونا است .آيا او مانند کسی که اسير گوناها است رفتار خواهد کرد؟ هر فکری
که هر کسی نسبت به کريشنا داشت ،او کامﻼ پاک و ناوابسته بود .اين درست است که گوپيکاها با
بدن کريشنا در ارتباط بودند اما حتی اين هم به هيچ عنوان جنبهی غيراخﻼقی نداشت .گوپيکاها پاک
و نيالوده بودند .تعبيرهای بیمعنی عالمان ،درک مردم را از باگاواتا لکهدار کرده است .خداوند
هميشه پاک و عاری از خودخواهی است .اين عالمان وقتی به خداوند به عنوان چيزی کمتر از خو ِد
پاکی نظر میاندازند ،موجب فريب مردم میشوند.

بازگشت شاهزاده درووا
قلب لطيف درووا الگويی برای همه است .درووا راه بازگشت به سمت قلمرو پادشاهی پدرش را
در پيش گرفت .اوتتاناپادا )پدر درووا( باخبر شد .او با هيجان فراوان ،همراه با سونيتی )مادر
درووا( ،سوروچی ،و اوتتاما )برادر درووا( در کجاوهای نشست و برای خوشامدگويی به درووا به
راه افتاد .همچنان که درووا از ميان جنگل راه میپيمود مانند يک ستارهی پرنور به نظر میرسيد .او
بسيار درخشان بود! او تنها پنج سال داشت .در حالی که جست میزد و میپريد ،همچنان که به سمت
خانه میدويد ،با منتهای شادی میخنديد.

اوتتاناپادا از کالسکهاش پايين پريد و جلو دويد تا درووا را در آغوش بگيرد .او درووا را بلند
کرد و در ميان بازوانش گرفت و گفت" ،اشتباهاتم را ببخش پسرم .تو برای من خو ِد ناراينا هستی.
من که قربانی وابستگی بودم ،با تو بیانصافی کردم .باعث شدم مادرت به شيوههای فراوان رنج
ببرد ".درووا پاسخ داد" ،من کی هستم؟ شما کی هستيد؟ شما پدر نيستيد ،من فرزند نيستم .من ناراينا
هستم ،شما ناراينا هستيد ،همه چيز ناراينا است .چه جای صحبت از بخشش است؟" با گفتن دربارهی
يگانگی آتما ،درووا قلب پدرش را آب کرد .او آتما ويديا ٢را حتی به پدرش آموزش داد!
اوتتاناپادا گفت" ،قبﻼ زمان به قدر کافی هدر رفته است .اکنون بياييد ".او در کجاوه نشست و
درووا را بر يک پا و اوتتاما را بر پای ديگرش گذاشت .به اين صورت آنها سرشار از شادی و
هيجان به قلمرو پادشاهی رسيدند .سونيتی شاهد اين صحنه بود .او از شوهرش دور بود و پسرش در
جنگل بود .او رنج فراوانی تحمل کرده بود .ماههای بسياری را حيرتزده در اين انديشه گذرانده بود
که " ،نمیدانم چه گناهانی اين چنين رنجی را برای من به وجود آورده است – رنج جدايی از شوهر
و پسرم .کدام زن میتواند اين گونه زندگی کند؟" اين سونيتی ،که غرقه در نااميدی بود ،در اين روز
قادر به کنترل شادی و هيجانش نبود .او هم درووا را در ميان بازوانش گرفت و شادمانه با او بازی
کرد.
رياضت درووا پنج ماه به طول انجاميده بود .او وقتی به خانه برگشت که پنج سال و پنج ماه
داشت .و هنگامی که تنها شش سال داشت ،به عنوان پادشاه ،تاج امپراطوری بر سرش گذاشته شد!
اوتتاناپادا به درستی درک کرد که برای کسی که به خدا رسيده باشد ،حکمرانی بر يک قلمرو
پادشاهی کار بزرگی نيست .در طول تاجگذاری ،در حالی که اوتتاناپادا و همسرانش در دو طرف
درووا نشسته بودند ،اوتتاما چتر سلطنتی را بر روی سر او نگه داشته بود .والدين احساس
میکردند" ،اگر پسر ما که چنين ظريف و جوان است ،توانست به فيض خداوند برسد ،چرا ما بايد
وقتمان را تلف کنيم؟ زندگی بشر برای لذت بردن از ثروت و راحتی نيست ،بلکه برای رسيدن به
خداوند است".
تنها در اين هنگام بود که اوتتاناپادا معنی حقيقی عبارت مانوجا )انسان( را تشخيص داد .مانوجا=
مانو  +جا )زاده شده از( ،يعنی فرزند مانو .همهی انسانها بايد مانند فرزندان مانو رفتار کنند و
تجلی خصوصيات او باشند .مانو هميشه از دارما پيروی میکرد .او عدالت را برای خير و صﻼح
بشريت تعريف کرد .قانونی که امروز در همهی دادگاهها دنبال میشود ،مبتنی بر تفسير مانو است.
به اين ترتيب ،وظيفهی ماست که دارما را همان طور که توسط مانو تنظيم شده ،به عمل در بياوريم.
پس از تاجگذاری درووا ،پدر و مادرهايش همان روز راهی اسکاندا آشراما شدند تا بقيهی عمرشان
را در خلوت و مراقبه بگذرانند.
قدرت سرسپردگی
چنين داستانهای شيرين ،سرورانگيز و مبتنی بر دارمايی ،هيچ جا جز در باگاواتام يافت نمیشوند.
ديروز شنيديد خداوند به حکيم دورواسا گفت که حتی خواست خدا در برابر قدرت سرسپردگی رنگ
میبازد .خداوند میگويد" ،من با شادمانی شکست را خواهم پذيرفت اما يک سرسپرده را هرگز فرو
نخواهم گذاشت .من خدمتگزار سرسپردگانم هستم .روز و شب مانند يک دربان ،در اتاق دعای
سرسپردهام منتظر میمانم! میدانيد چرا؟ سرسپردهام ممکن است هر لحظه آرزويی کند .میخواهم
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برای تحقق کوچکترين خواستهاش حاضر باشم .من همه جا باﻻترين مقام هستم – جز با سرسپردهام.
حرف آخر را تنها سرسپردهی من میزند".
خداوند همواره با رفتارهايش نشان داده که نيرويی عظيمتر از قدرت سرسپردگی وجود ندارد.
باکتی يا سرسپردگی چيست؟ باگاواد آنوراکتی )وابستگی به خدا( ،باکتی است .بوکتی )خوراک(،
راکتی )آرزو( ،يوکتی )هوش( ،آنوراکتی )وابستگی ،عشق( ،ويراکتی )عدم وابستگی( ،و موکتی
)رستگاری( در درون باکتی قرار گرفتهاند .واژهی باکتی از کجا به وجود آمد؟ اولين نياز انسان
خوراک يا بوکتی است ".ساريرا مادهيام کالو دارما سادانام – بدن وسيلهای برای رعايت دارما است"
و به غذا نياز دارد .سپس انسان نيازمند راکتی يا آرزوست .سومی ،يوکتی يا هوش مادی است.
دانستن اين که چگونه بايد در اين جهان زندگی کرد ضروری است .سپس آنوراکتی میآيد – ما بايد
همه را بی تمايز دوست بداريم .ويراکتی و موکتی به دنبال اينها میآيند .در تمامی اين واژهها،
سيﻼب "کتی" مشترک است؛ "با" که از باگاوان )خدا( میآيد ،با "کتی" در اين واژههاست ترکيب شده
و باکتی را به وجود میآورد.
بنابراين آن کسی که بوکتی ،راکتی ،يوکتی ،آنوراکتی ،ويراکتی و موکتی را به شما میبخشد
خداست .باکتی محدود به انجام پرستش ،تقديم آراتی و از اين دست نيست .ما بايد خودمان را تقديم
پرما )عشق الهی( پايبند باشيم .اين باکتی است.
خداوند کنيم! بايد در همهی شرايط به ِ
درووا در همهی آزمونها به پيروزی رسيد .او فقط پنج سال داشت .پسرهايی به آن سن و سال،
در مدارس ابتدايی ما وارد کﻼس اول میشوند .اين يعنی اين پسر کﻼس اولی ،چنين ارادت عظيمی
از خود نشان داد .درووا از کجا چنين قدرتی را به دست آورد؟ او با نيروی اراده به همه چيز رسيد.
ما هم بايد با نيروی اراده – نه پيروزیهای مادی را – بلکه خود خداوند را به دست بياوريم .نبايد از
دشواریها بترسيم و وا بدهيم .تنها در اين صورت سرسپردگی ما با قدرتی که از جانب خداوند است
متبرک خواهد شد .برای هر چيزی ،عشق خالص ،پايه و اساس است.
سرسپردهای نزد راماکريشنا پاراماهامسا رفت و پرسيد" ،استاد ،چطور میتوانم خدا را ببينم؟"
راماکريشنا پاسخ داد" ،ای مرد ديوانه؛ تو برای همسر ،فرزند ،و ثروت گريه میکنی .همهی اندوه تو
بر فناست .در عوض برای خداوند گريه کن .آنگاه بی ترديد به ديدار او دست خواهی يافت ".پس ما
نبايد برای مقاصد دنيوی گريه کنيم" .نارا" ،آب است و "نايانا" به معنی چشم است .نارايی که از
نايانای شما سرازير میشود نبايد به کسی غير از ناراينا تقديم شود! اينها اشکهای شادمانی هستند.
تنها اشکهای شادمانی )آناندا( ،نه اشکهای بدبختی ،قادرند ما را به آناندا-مايا کوشا يا کالبد
سرور انتقال دهند .هر کسی بايد ورای آننا-مايا کوشا ،پرانا-مايا کوشا ،مانو-مايا کوشا ،و ويگيانا-
مايا کوشا برود و به آناندا-مايا کوشا برسد .شما بايد از همهی راههای ممکن ،برای رسيدن به سرور
کوشش کنيد .فيض خداوند ،اساس همه چيز است .شايستهی فيض او باشيد.

]باگاوان سخنان خود را با باجان "گوويندا هاره ،گوپاﻻ هاره ،هه گوپی گوپا باﻻ" به پايان رساندند
و سپس فورا ً باجان "هارا شيوا شانکارا" را آغاز کردند[

