فصل٧

ويشواميترا
Naasti Lobha Samo Vyaadhih
Naasti Krodha Samo Ripuh.
Naasti Daaridryavat Dukham
Naasti Jnaana Samo Sukham.

هيچ بيماری مانند حرص ،
هيچ دشمنی مانند خشم،
هيچ اندوهی بزرگتر از فقر،
و هيچ شادیای که با معرفت برابری کند،
وجود ندارد.
همهی مردم برای به چنگ آوردن خوشبختی و از بين بردن بدبختی کوشش میکنند ولی موفق به
انجام اين کار نمیشوند .آفرينش ،پهناور و بیانتهاست .انسان تنها بخشی بسيار کوچک از جهان
هستی محسوب میشود و از اين رو بايد به شيوهای زندگی کند که با آسايش همگان در هماهنگی
باشد .در عوض انسان باور دارد که قصد از آفرينش ،لذت بردن خودش است و به بهرهبرداری از
آفرينش میپردازد .همان طور که کودک شير مادر را و زنبور شهد گل را استفاده میکند ،انسان نيز
میتواند منابع ضروری را از طبيعت بگيرد.
اهميت حدود
امروزه میبينيم که طبيعت به شيوهی بﻼيای طبيعی به طغيان میپردازد ،زيرا که انسان تمامی
حدود را هنگام بهره برداری از منابع طبيعت ناديده میگيرد .بارانهای سيلآسا ،خشکسالی،
زمينلرزهها و طوفانها بازتابهای زيادهخواهی انسان هستند .دانشمندان تحت عنوان پيشرفت علمی،
خودخواه شدهاند و احترامی برای آسايش جهان قائل نيستند .آنها طبيعت را به انتقام وا میدارند.

باگاواتام میگويد" ،دورﻻبهو ماانوشا جانما" يعنی به دست آوردن يک تولد به فرم انسان ،دشوار
است .ويوهکا چودامانی میگويد "جانتونام نارا جانما دورﻻبهام" يعنی تولد به فرم يک انسان،
کميابترين ]تولد[ در ميان تمامی موجودات است .پوراناها میآموزند که از بين  ٨٤٠٠٠٠٠گونه
موجودات جهان هستی ،بشر از تمامی آنها تکامليافته تر است .وقتی به اين بيانات متون مقدس
میانديشيم ،در میيابيم که زندگی بشر چه اندازه پاک ،ارزشمند و مقدس است .ما امروزه از ياد
بردهايم که يک تولد انسانی ،غير قابل قيمت گذاری ،به صورت بالقوه الهی ،و سرشار از سرور
است .به اين ترتيب ما اندوه را نزد خود فرا میخوانيم.
مسئوليت شادی و اندوه ،تنها با رفتار خود شماست و نه هيچ کس ديگر .مردم قادر به باور اين
حقيقت نيستند .با رفتار پاک ،میتوانيد تمامی شادی و آسايشی را که آرزومندش هستيد به دست
بياوريد .اگر خواهان آرامش ذهن هستيد ،آرزوهايتان هم بايد دارای حدود باشند .انسانها دچار جنون
میشوند زيرا که آرزوهای غيرمنطقیشان را محدود نمیکنند.

داستان شاه تريسانکو

در ]سلسلهی[ چاندراوامسا ،امپراطوری با نام تريسانکو وجود داشت .او از هر جهت پادشاه
بزرگی بود .او صادق بود ،تجلی درستکاری بود و با مردم سرزمينش مانند فرزندانش رفتار میکرد.
قلبش سرشار از محبت بود .به رغم ويژگیهای ممتازی که داشت ،تريسانکو قادر به مهار يک
آرزوی عجيب و غريب که به درون قلبش راه يافته بود نبود .او آرزومند بود با جسم مادیاش در
بهشت ساکن شود.
برای دستيابی به اين هدف ،تريسانکو به نزد مرشد خانوادگیاش ،حکيم واسيستا رفت .او گفت،
"مرشد گرامی ،لطفا مرا کمک کنيد به اين آرزو برسم و در زندگیام کامياب شوم ".واسيستا گفت،
"شرم بر تو! آرزوی تو غيرطبيعی است .اين بدن آلوده است] .اين بدن[ جايگاه خلط ،مدفوع و
بيماری است .بردن اين جسم فانی به قلمروهای بهشتی مانند آن است که با خودت يک جنازه ببری.
مردم بهشت را پس از کارهای نيک فراوان و ياجناهايی که طی زندگیهای بسيار به انجام میرسانند
به چنگ میآورند .بردن يک بدن مادی به آنجا غيرممکن است .حتی تﻼش برای انجام آن ،خﻼف
قوانين خداوند برای آفرينش است .اين انديشه برازندهی تو نيست .من نمیتوانم کمکت کنم .اگر بر
اين موضوع اصرار داری ،میتوانی به نزد حکيم ديگری بروی".
تريسانکو نااميد به خانه رفت .پس از مدتی راه سفر به جانب شمال را در پيش گرفت .او میرفت
تا فرزندان باهوش ،رياضتپيشه ،قدرتمند و صاحبشهرت واسيستا را مﻼقات کند .پسران واسيستا
]در انتقاد از تريسانکو[ حتی از پدرشان هم پيشی گرفتند! هيچ کسی در معرفت ،آوازه و رياضت ،از
آنها باﻻتر نبود .تريسانکو مشکلش را و همچنين گفتههای واسيستا را به آنها گفت .آنها گفتند،
"تريسانکو! پدر ما ،مرشد شخصی تو و خاندانت است .تو با آمدن به نزد ما ،از او نافرمانی کردهای،
او را مورد اهانت قرار دادهای .چرا ما بايد روی حرف پدرمان حرفی بزنيم؟ آيا میخواهی ما هم
مانند تو رفتار کنيم و مقابل پدرمان بايستيم؟ شاگردی که به کﻼم مرشدش اهميت ندهد در بين ما جايی
ندارد .از اينجا برو!"
تريسانکو جايی برای رفتن نداشت .بنابراين به نزد کاوسيکا رفت .کاوسيکا هم اصالتا ً يک شاه بود.
اما وقتی با قدرت معنوی واسيستا مواجه شد غرور شاهانهاش رو به کاهش گذاشت .بنابراين در آن
زمان او مشغول انجام رياضتهای سخت برای کسب قدرتهای معنوی بود .کاوسيکا تصميم گرفت
به هر قيمتی تريسانکو را راضی کند ،تنها به اين دليل که واسيستا از انجام اين کار سر باز زده بود.
چرا؟ چون کاوسيکا به شدت از واسيستا نفرت داشت و به او حسادت میکرد .واسيستا يک
براهماريشی بود در حالی که او فقط يک راجاريشی بود.
کاوسيکا تﻼش فوقالعادهای به خرج داده بود تا به جايگاه يک براهماريشی برسد اما تا آن زمان
نتوانسته بود .علت چه بود؟ نفرت ،خشم و حسادتش مانع از اين میشد که او به فراتر از مرحلهی
راجاريشی پيش برود .کسی که خشم و حسد را پرورش دهد ،هرگز کامياب نمیشود .او هرگز
نمیتواند به اهدافش برسد .هيچ دشمنی بزرگتر از خشم نيست .هيچ بيماریای بزرگتر از حسد نيست.
برای هر مرضی دارويی وجود دارد اما برای حسادت هيچ دارويی نيست .و تريسانکو از کاوسيکا
کمک خواست ،کسی که خصلتهای بد بسياری در او ﻻنه کرده بود.
کاوسيکا به او اطمينان داد" ،من قطعا ً تو را با جسم فيزيکیات به بهشت خواهم فرستاد!" او شروع
به برنامهريزی برای برگزاری يک ياجنا کرد و ريتويکهای بسياری را ]برای انجام ياجنا[ فرا
خواند .هيچ يک از آنها اين ياجنا را تاييد نمیکردند اما با اين وجود برای آن که مورد غضب
کاوسيکا قرار نگيرند آمدند .کاوسيکا تجسم خشم بود .ريتويکها نمیخواستند در آتش خشم او
بسوزند .آنها با خود گفتند" ،بگذار بی سر و صدا به آنجا برويم و کارمان را انجام دهيم".

ياجنا برای فرستادن تريسانکو به بهشت آغاز شد .هيچ ربالنوعی که برای پذيرش پيشکشیهای
ياجنا به آنجا آمده باشد مشاهده نمیشد .کاوسيکا فهميد که انگيزهی تريسانکو مورد تاييد ربالنوعها
نبود .او تصميمم گرفت به تنهايی ،با قدرت رياضتهايش ،تريسانکو را به بهشت بفرستد .او تمامی
قدرتهای معنویاش را در يک تخته چوبی ريخت .سپس در حالی که تخته را باﻻ گرفته بود اين
کلمات را به زبان آورد" ،تريسانکو! به تو فرمان میدهم به بهشت صعود کنی ".تريسانکو شروع به
باﻻ رفتن در هوا کرد و به زودی از نظر ناپديد شد .زبان همه از اين رويداد شگفتآور بند آمده بود.
پس از مدت زمانی ،آنها فريادهايی شنيدند" ،مرشد عزيز! مرشد عزيز!" وقتی به باﻻ نگاه کردند
تريسانکو را ديدند که در حال سقوط به سمت پايين بود و فرياد میزد" ،مرشد عزيز! ايندرا )پادشاه
بهشت( به من اجازه نداد وارد بهشت شوم .چه بايد بکنم؟ منتظر دستور شما هستم".
کاوسيکا از گستاخی ربالنوعها که از پذيرش متقاضی او امتناع ورزيده بودند از غضب
برافروخت .او گفت" ،همان جا بمان ،پايين نيا ".کاوسيکا با قابليتهای باﻻی قدرت معنویاش شروع
به خلق يک جهان دوم کرد که تريسانکو نقطه مرکزی آن میبود! او يک خورشيد جديد ،ماه جديد،
سيارهها و بهشت جديد خلق کرد .اما ربالنوعها اين آفريدهها را مصنوعی میدانستند و آنها را نديده
گرفتند.

داستان سوناسهﭘا
وقتی تريسانکو در آن وضعيت بود ،پسرش هاريشچاندرا بر قلمرو پادشاهی حکومت میکرد .اين
هاريشچاندرا ،همان ساتياهاريشچاندرا که برای راستی و صداقتش شهره است نبود! صرفا ً اسمش
هاريشچاندرا بود ،همين! اين هاريشچاندرا به درگاه خداوند وارونا )ايزد حاکم بر آبها( دعا کرد تا
به او فرزند پسری عطا کند .او قول داد که پس از تولد کودک ،آن را تقديم وارونا خواهد کرد.
وارونا دعای او را شنيد و ظرف چند ماه ،پسری به دنيا آمد .پسر ،روهيتا نام گرفت .هاريشچاندرا
نتوانست خودش را راضی کند که روهيتا را به وارونا ببخشد .او خﻼف قولی که داده بود عمل کرد.
روهيتا از اشتباه پدرش خبردار شد .او انديشيد" ،حيرانم که چه مصيبتهايی در اين پادشاهی ممکن
است بر سرم بيايد" ،و به جنگل فرار کرد .او ساليان زيادی را بدون داشتن مقصدی ،در جنگل
سرگردان بود و با خوردن ريشهها و قارچها زندگی را میگذراند .در اين هنگام ،هاريشچاندرا در
نتيجهی پيامد شکستن قولش ،مبتﻼ به يک بيماری مزمن و سخت شده بود.
معنای درونی اين داستانها چيست؟ پدر ،تريسانکو ،آرزويی را پرورش داد که خﻼف قوانين
طبيعت بود .پسر ،هاريشچاندرا ،قولش را نگاه نداشت .اين داستانها روايت میشوند تا اندوهی را
که پيامد اين رفتارهاست نشان دهند  -شکستن قول ،و عمل بر خﻼف قانون الهی .ضروری است که
همه ،بدون تمايز ،از قوانين و انضباطهای طبيعت پيروی کنند .هيچ کس صﻼحيت آن را ندارد تا با
اين قوانين که نمايانگر قانون الهی هستند مقابله کند .شکستن چنين قوانينی ،فراخواندن فاجعهی بزرگ
است .اين يک آموزهی بااهميت باگاواتام است.

روهيتا از بيماری پدرش خبردار شد .او دفعات بسياری کوشيد به خانه برگردد .اما هر بار ايندرا
در برابرش ظاهر میشد و او را منصرف میکرد .روهيتا خودش را مسئول شرايط پدرش
میدانست .او مدام در جستجوی راه حلی برای رهايی از اين گرفتاری بود .او دربارهی قول پدرش
به وارونا انديشيد  -يک موجود زنده بايد طی يک ياجنا به وارونا تقديم میشد.
ترديدی نيست که پدر میتواند به پسرانش عشق داشته باشد .اما اين عشق بايد در محدودهای باشد.
نه بايد مانند عشق دهريتاراشترا ،بيش از اندازه ،و نه مانند عشق هيرانياکاسيپو ،ناکافی باشد .سالها

میگذرند و کهنسالی فرا میرسد اما وابستگی انسان فقط بيشتر و بيشتر میشود! به اين دليل است که
انسان امروزی ،جهنم را تجربه میکند .چرا؟ فقط وابستگی و حس مالکيت ،مسئول بدبختی هستند.
وابستگی بايد حدود داشته باشد .بدون حدود ،انسان سرشت الهیاش را از ياد میبرد ،مانند يک
حيوان رفتار میکند و در جامعه احترامش را از دست میدهد.
روهيتا مصمم شد برگردد و به رنج پدرش پايان بدهد .او در راه با يک زوج و سه پسرشان
برخورد کرد .روهيتا به آنها گفت" ،من در ازای يکی از پسرانتان ،به شما ثروت غير قابل وصف و
گاو و زمين خواهم داد .من به يک پسربچه برای يک ياجنا احتياج دارم .آيا بزرگترين پسرت را به
من میدهی؟" مرد گفت" ،من بزرگترين پسرم را به شدت دوست دارم .بدون او نمیتوانم زندگی کنم.
نمیتوانم از او جدا شوم ".پسر دوم به اندازه دو تای ديگر محبوب نبود .پدر گفت" ،میتوانی دومين
پسرمان را ببری ".پسر دوم با خود گفت" ،من چه اندازه بداقبالم! نتوانستم شايستهی محبت پدر و
مادرم باشم .بسيار بهتر است زندگیام را در يک ياجنا تقديم کنم تا اين که چنين زندگیای را در پيش
بگيرم ".او به ميل خودش با روهيتا رفت .اين پسر ،سوناسهپا بود .آنها مسافتی طوﻻنی را پيمودند و
احساس خستگی کردند .گرسنه شدند اما نتوانستند هيچ محل مسکونی در آن نزديکی ببينند .از
دوردست ،متوجه عزلتگاهی شدند و به سمت آن دويدند .عزلتگاه ،محل اقامت حکيم برجسته،
ويشواميترا بود.
سوناسهپا همهی آنچه را که در دل داشت به ويشواميترا گفت" .ای حکيم بزرگ! اين شرايط
رقتبار من است .لطفا ً به نوعی از من محافظت کنيد و مرا به شاگردی بپذيريد" ،او اين گونه تمنا
کرد .ويشواميترا به او اطمينان داد" ،نگران نباش ،به طور قطع تو را نجات خواهم داد ".او فورا ً سه
پسرش را به آنجا صدا زد و به آنها دستور داد" ،يکی از شما بايد موافقت کند به جای اين پسر به
ياجنا برود .هاريشچاندرا ياجنايی انجام میدهد که طی آن ،يک نفر بايد به وارونا تقديم شود".
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مقصود بدنهای ما ،خدمت به ديگران است .ما بايد همواره آماده باشيم برای حفاظت از زندگی
ديگری ،زندگیمان را اهدا کنيم.
پسران ويشواميترا خنده سر دادند" ،پدر ،شما آمادهايد برای خاطر يک پسربچهی ناشناس ،از
پسرهای خودتان بگذريد؟ اين چيزی است که قرار است به ما ياد بدهيد؟" هيچ يک از آنها راضی نشد
از زندگیاش دست بکشد .آنگاه ويشواميترا ،سوناسهپا را نزد خود خواند و گفت" ،پسرم ،برای کامل
شدن اين ياجنا ،دو مانترا مورد نياز است .من اکنون آنها را به تو میآموزم .اين دو مانترا را در
ياجنا بر زبان بياور".
سوناسهپا دو مانترا را از بر کرد و همراه روهيتا رهسپار شد .ياجنای هاريشچاندرا آغاز شد.
هاريشچاندرا از اين که میخواست پسر شخص ديگری را به وارونا پيشکش کند احساس تقصير
میکرد .او میتوانست شدت خودخواهی خودش را تشخيص بدهد .روهيتا هم به شدت از احساس گناه
رنج میبرد .اما نمیتوانست خﻼف دستور پدرش برای قربانی کردن سوناسهپا رفتار کند.
همچنان که زمان خاتمهی ياجنا فرا میرسيد ،سوناسهپا مانتراهايش را به صدای بلند بر زبان
جاری کرد .در آن فضای مملو از آرامش ،آن مانتراها محيط پيرامون را نورانی کردند .وارونا
متوجه درخشش مانتراها شد و خودش به محل برگزاری ياجنا فرود آمد .وارونا گفت،
"هاريشچاندرا! تو به من قولی دادی و طور ديگری عمل کردی .بيماریات جز نتيجهی اين رفتار

گناهآلود ،چيز ديگری نيست .قولی که داده میشود بايد نگه داشته شود .هيچ کس از اين حکم مستثنی
نيست .حتی به قيمت زندگیات ،خﻼف قولی که دادهای رفتار نکن.
"ساتيام ناستی پارو دارما-دارمايی باﻻتر از حقيقت وجود ندارد" .تمامی اين جهان از حقيقت پديد
آمده و نهايتا ً در حقيقت محو میشود .هيچ مکانی در جهان نيست که در آن حقيقت نباشد .تو به جای
پاسداری از حقيقت و تجربه کردن حقيقت ،با آن مخالفت کردی و بدبختی را فرا خواندی .هرچند،
پسرت روهيتا دعا کرد که سوناسهپا به هر قيمتی نجات داده شود .من در پاسخ اشتياق روهيتا و
احساسات پاکش ،خودم به اينجا آمدهام ".پرداخت پول و خريدن پسر شخص ديگر و قربانی کردن او؟
اين گناه بزرگی است .والدين اين پسر هم با تسليم در برابر حرص ،پسرشان را اهدا کردند".
ما در اينجا بايد معنای درونی اين داستان را بفهميم .چه کسی عامل ريشهای تمامی اين رنج بود؟
تريسانکو .او خﻼف قانون طبيعت رفتار کرد .او خواست که يک آفرينش دوم ،تنها برای خودش
ساخته شود! اين خﻼف ارادهی خداوند است .اين خصلتها در پسر او هم تا اندازهای ظهور يافتند.
کسی که با ارادهی خداوند مخالفت کند در اين جهان جان به در نخوهد برد .نافرمانی از خواست
خداوند ،خيانت به خدا و خيانت نسبت به گورو يا مرشد معنوی است .تريسانکو رنج برد زيرا به
خداوند و مرشدش خيانت کرده بود .انسان همچنين بايد نسبت به پدر خود نيز فرمانبردار باشد.
سرسپردگی و اطاعت از خداوند ،پدر و مرشد معنوی :اينها نشانههای فرهنگ هندوستان هستند.
تريسانکو کسی بود که تقدس اين سه رابطه را مورد بیحرمتی قرار داد.
داستان کاوسيکا
تريسانکو تنها يک شاه بود .اما به حکيم کاوسيکا نگاه کنيد! او انصافا ً از معرفتی عظيم و رياضتی
شگرف برخوردار بود .با اين وجود او خود را تا سطح کمک به تريسانکو برای ]تحقق[ آرزوی
سوالبرانگيزش پايين آورد .کاوسيکا تحت شرايط عادی به تريسانکو کمک نمیکرد اما نفرت از
واسيستا او را به برداشتن چنين قدمی واداشت .نفرت ،قوهی تشخيص را میپوشاند .فايدهی انجام
رياضتهای سخت ،ياجنا ،و بسياری انواع تحصيﻼت چيست؟ کاوسيکا استاد تمامی متون مقدس
بود ،از قدرت معنوی بی حد و مرزی برخوردار بود و يک تجلی دارما بود .ولی او به نفرت اجازه
داد به درون قلبش بيايد و تمامی اين فضيلتها را تباه کند .او مرتکب عملی شد که حتی مردم عادی
هم اشتباه بودنش را تشخيص میدادند!
به همين دليل احترام کاوسيکا به تدريج رو به کاهش گذاشت .تنها رياضت او و قدرتهايش،
اعتبار رو به افولش را نگه میداشتند .زيربنای رياضت کاوسيکا ،حسادت بود .او حسادت میکرد که
واسيستا عنوان براهماريشی را به دست آورده بود .کاوسيکا به رغم رياضتهايش ،نتوانست خشمش
را سرکوب کند .حتی پس از آن که براهما در برابرش ظاهر شد و او را با عنوان راجاريشی مفتخر
)حس خواستن و جاهطلبی(
کرد ،خشم او فرو ننشست .براهما میدانست که کاوسيکا پر از راجا-گونا
ِ
بود و از اين رو ،به او عنوان راجاريشی داد .کسی که راجاس در او هست ،يک راجاريشی است.
کسی که سرشت براهمان را میشناسد و مطابق خواست و فرمان آتما رفتار میکند ،يک براهماريشی
است.
کاوسيکا اصالتا ً يک پادشاه بود .خيلی سال پيش ،او برای شکار به جنگل رفته بود .پس از يک
روز کامل شکار ،او بسيار خسته و بیرمق بود .بر سر راهش با عزلتگاهی روبرو شد -عزلتگاه
حکيم واسيستا .او به واسيستا ادای احترام کرد .کاوسيکا که شيفتهی صفا و زيبايی طبيعی عزلتگاه
شده بود ،آنجا قدری درنگ کرد و سرگرم گفتگو با واسيستا شد .پس از مدتی از واسيستا اجازه

خواست تا به شهرش بازگردد .واسيستا گفت" ،تو امپراطور اين سرزمين هستی .ما رياضتپيشگان،
تحت لوای حکومت تو قادر هستيم با آرامش در جنگل به سر ببريم .تو با خط مشی مدبرانهات،
همواره به حفاظت از حکيمان و مراقبت از آنها توجه داری .اين وظيفهی ماست که پادشاهمان را
مانند يک مهمان ويژه ،ارج بگذاريم .بايد مهماننوازی مرا بپذيری".
کاوسيکا با فروتنی گفت" ،سوامی! من اينجا تنها نيستم .هزاران سرباز همراه من هستند .اگر يک
ليوان آب يا شير به من بدهيد کفايت میکند .لطفا ً خودتان را به زحمت نيندازيد ".واسيستا گفت،
"پادشاها! در اين عزلتگاه از هيچ لحاظ کمبودی وجود ندارد .جايی که لطف خداوند باريده باشد ،همه
جور فراوانی در پی آن میآيد .من توان پذيرايی از هر تعداد سربازان تو را دارم ".کاوسيکا متعجب
شد .او متحير بود که  "،اين حکيم چگونه میخواهد تمامی لشگر سربازان مرا غذا بدهد؟" نخوت و
تکبر کاوسيکا جريحه دار شد و انديشيد" ،بگذار اين حکيم را آزمايش کنم ".او با درخواست واسيستا
موافقت کرد.
واسيستا با محبت صدا زد" ،سابالی! سابالی!"  .گاوی به آنجا آمد .واسيستا به گاو گفت" ،اينجا را
ببين سابالی .پادشاه امروز مهمان ماست .لطفا ً ترتيب آسايش او و سربازانش را بده ".در يک چشم بر
هم زدن ،همه چيز ظاهر شد! سابالی يک "کاما ِدنو" بود ،يک گاو برآورندهی آرزو ،که از طرف
براهما هديه شده بود .حتی برای فيلها و اسبهای کاوسيکا هم غذا فراهم بود تا چه رسد به
سربازانش و خود او! کاوسيکا يک امپراطور بود .اما حتی آشپزخانههای سلطنتی او هم هرگز چنين
خوراک لذيذی درست نکرده بودند .تکبر و زيادهخواهی به قلب کاوسيکا وارد شدند .او انديشيد" ،اين
گاو معجزهگر بايد در کنار يک پادشاه باشد نه با يک عزلتنشين ساکن جنگل".
کاوسيکا غذا خوردن را به پايان رساند .سپس به واسيستا گفت" ،ای حکيم! تقاضای کوچکی دارم.
لطفا ً سابالی را به من بده ".واسيستا گفت" ،اين امکان ندارد .سابالی بايد با من باشد ".کاوسيکا به
شيوههای بسياری سعی کرد او را قانع کند اما واسيستا تسليم نشد .کاوسيکا بردباریاش را از کف
داد .به سمت سربازانش برگشت و گفت" ،اين گاو را ]با زور[ به شهرمان بياوريد ".سربازها شروع
به کشاندن سابالی کردند و او خطاب به واسيستا فرياد میزد" ،مرشد عزيز! من چه خطايی کردهام؟
چرا به آنها اجازه میدهيد مرا ببرند؟"
واسيستا به او گفت" ،اينجا پادشاهی هست که به قدرت جسمی و عقلیاش مغرور است اما در
زمينهی خوبی و فضيلت ،قدرتی ندارد .چگونه میتوانم با شاهی که از خوبی بیبهره است به گفتگو
و چانهزنی بپردازم؟" او کوشيد کاوسيکا را اندرز بدهد اما بيهوده بود .اکنون لشگريان کاوسيکا شامل
صدها هزار سرباز بودند .چه کسی قادر به ايستادگی در برابر چنين قوايی بود؟ واسيستا که قدرت
سابالی را میدانست به او گفت" ،به تو اجازه میدهم هر طور که مايلی با آنها برخورد کنی".
به يکباره سابالی لشگری الهی از ميليونها سرباز خلق کرد که سپاهيان کاوسيکا را مورد هجوم
قرار دادند .مردان کاوسيکا در چند دقيقه نيست و نابود شدند .حتی يکی از آن سربازها زنده نماند.
حتی پسران کاوسيکا جان سالم به در نبردند! تنها کسی که زنده ماند ،خود کاوسيکا بود که سرافکنده
به خانه برگشت .از آن زمان به بعد ،نفرت او از واسيستا به آتشی هولناک بدل شد.
خشم و نفرت کاوسيکا ،نفرينی برای او بودند .واسيستا هميشه حتی هنگام وقوع اين رويداد،
سرشار از آرامش بود .واسيستا به او هشدار داد" ،انسان خشمگين نمیتواند پيروز شود .او مرتکب
گناه میشود و احترامش را از دست میدهد .او از نزديکان و عزيزانش دور میشود و همه او را
کوچک میشمرند .اين دشمن مهلک] ،يعنی[ خشم ،همهی شادیهای انسان را نابود میکند .دشمن تو

در درون توست ،نه در بيرون ".اما منش و اندرزهای آشتیجويانهی واسيستا ،خشم کاوسيکا را حتی
بيشتر میکرد!
معنای راستين قربانی
علت خشم و از دست دادن قدرت تشخيص ،چيست؟ علت آن ،فقط وابستگی است! چرا يک
امپراطور سعادتمند بايد اين گاو را بخواهد؟ او در سلطنتش همهی خوشیها و امکانات را دارد .اين
گاو متعلق به حکيم بود و فيض الهی برای سير کردن ساکنان جنگل بود .چرا نبايد به گاو اجازه داده
شود جايی که خدماتش بيش از هر جای ديگر مورد نياز است بماند؟ اشتياق به داشتن اشيائی که نبايد
آرزومندشان باشد ،علت تباهی انسان است .باگاواتام از ايدهآلها آکنده است:
) (١قولت را نگاه دار ) (٢هرگز دروغ نگو ) (٣آرزوها و وابستگی را محدود کن.
بله ،شما میتوانيد به همسر و فرزندانتان وابستگی داشته باشيد .اما آن ]وابستگی[ را محدود
کنيد .نه تنها بايد وابستگیتان را محدود کنيد بلکه بايد مدت آن را هم محدود کنيد .زندگی تاهلی
شما تنها تا سن پنجاه سالگی است .در شصت سالگی بايد وارد ]مرحلهی[ واناپراستا )وضعيت
کنارهگيری که به صورت عادی ،سومين مرحلهی زندگی و بين سنين  ٤٠تا  ٦٠سالگی است(
شويد .بايد پيوندهای ]عاطفی[ با همسر و فرزندان را پاره کنيد و از تمامی مسئوليتها آزاد باشيد.
سن هفتاد سالگی ،زمان کنارهگيری کامل )سانياسا( است.
به جای پرورش چنين ]روح[ عدم وابستگیای ،امروزه انسانها تا لحظهی مرگ از رها کردن
وابستگیها امتناع میکنند .در پايان تنها جهنم نصيب چنين کسانی میشود .تا جايی که امکان
دارد به خانوادهتان و ديگران کمک کنيد .وظايفتان را در قبال ديگران به انجام برسانيد .و به
خاطر داشته باشيد که هر شخصی مستقل است و به وسيلهی کارمای فردیاش اداره میشود .هر
کسی مسئول خودش است .وابستگی را که عامل ريشهای اندوه است پرورش ندهيد.
در اين عصر مدرن ،از هر  ١٠٠انسان ٩٩ ،نفر زندگیهايشان را با وابستگی سپری میکنند.
حتی آنها که در هند باستان از کنارهگيری کامل برخوردار بودند قادر به گريز از اندوه نبودند!
آنگاه چگونه انسانهای مدرن غرقه در وابستگی انتظار دارند شادمان زندگی کنند؟ به ياد داشته
باشيد ،هر کس مسئول خويشتن است .اين حس عدم وابستگی را پرورش دهيد .به همين دليل است
که ِوداها اندرز میدهند:
Na Karmana Na Prajaya Dhanena Tyaagenaike Amritatvamaanashu.

فناناپذيری نه با اعمال نيک ،فرزندان ،يا ثروت ،بلکه تنها با قربانی به چنگ میآيد.
معنای "قربانی" چيست؟ وابستگی )راگا( و نفرت )د ِوشا( بايد قربانی شوند .مردم از
ناواگراها) ١نُه قدرت کيهانی( سخن میگويند که ]باور دارند[ بايد آنها را تطميع کرد تا زندگی
عاری از بداقبالی باشد .در واقع آنها نُه مورد نيستند ،بلکه تنها دو مورد هستند که بايستی مورد
توجه قرار گيرند :وابستگی و نفرت! اين دو ما را در مسير رنج قرار میدهند .وابستگی و نفرت
قربانی حقيقی و تنها کنارهگيری راستين است :انديشههای خداوند را
را کنار بگذاريد .اين ،تنها
ِ
پرورش دهيد و به فکر آسايش همگان باشيد.

 ١ناواگراها به معنی "نُه سياره" اشاره به نه جرم سماوی دارد که در ستارهشناسی هندی باور بر اين است که زندگی انسانها را تحت تاثير
خود قرار میدهند- .م

"لوکا ساماستا سوکينو باوانتو"
بادا همهی جهان شاد باشند.
شما بايد هر روز به اين صورت دعا کنيد .خودتان را به خانوادهتان ،دوستان و خويشاوندانتان
محدود نکنيد .همه بايد شاد باشند .با چنين دعايی ،پيروزی و آرامش ،شما را سرشار خواهند
کرد!
بنابراين به تدريج روح قربانی را در خود تقويت کنيد .قربانی چيست؟ بايد وابستگی و نفرت
را قربانی کنيد .اين احساسها ،ريشهی تمامی انحصارطلبیها هستند .اگر فقط از پول ،لباس،
ملک و دارايیها ]ی مادی[ چشم بپوشيد ،قربانی به حساب نمیآيد.
وابستگی به بدن را کاهش دهيد
دانشآموزان! اين بينش درست را از سن کم در خودتان رشد بدهيد .به تدريج از شر وابستگی
به بدن تا حدی که امکان دارد رها شويد .از بدن تنها به عنوان ابزاری برای انجام وظايفتان بهره
ببريد .بدن برای پرداختن به عمل داده شده اما ماندگار و هميشگی نيست .در رابطه با بدن ،دچار
وابستگی يا غرور نشويد .بدن مانند يک ليوان شيشهای است .هر لحظه امکان شکستن آن وجود
دارد.

بدن ،يک حباب آب است
ذهن ،يک ميمون ديوانه است
دنبال بدن نرو
دنبال ذهن نرو
وجدان را دنبال کن
نسبت به بدن ،وابستگی بی حد و مرز نداشته باشيد .به اين دليل است که حکيمان کهن ما
عزلت اختيار میکردند تا بر وابستگی به بدن چيره شوند .آنها از بدنشان مراقبت میکردند اما
همزمان ،وابستگی به بدن را کاهش میدادند .آنهايی که مشتاق الوهيت هستند بايد ضرورتا ً در
اين راه قدم بردارند .هرچند ،اگر خدا را نمیخواهيد میتوانيد تا هر زمان که ميل داريد مشغول
بدن بمانيد زيرا ]بدن[ ،شادی موقتی را که به دنبالش هستيد به شما خواهد داد.
يک مثال کوچک :نارادا يک بار به خاطر يک اشتباه مورد نفرين خداوند ناراينا قرار گرفت و
به صورت يک خوک به دنيا آمد .او تمام روز در لجن غلت میزد و آن لجن در نظرش مانند
عرش خداوند )وايکونتا( بود! سپس او با يک ماده-خوک ازدواج کرد و پدر نُه بچه خوک شد.
اين خوک-نارادا از اين که همراه همسر و فرزندانش در کثافت راه میرفت بسيار خشنود بود.
برای او ،آن کثافت ،وايکونتا بود ،همسر خوکش ،کايﻼسا بود و فرزندانش بهشت بودند! گاه به
گاه ،ربالنوعها از آنجا میگذشتند و او را نکوهش میکردند" ،اين وضعيت رقتبار چيست
نارادا؟ اين وابستگی را نسبت به جسم يک خوک رها کن .ما عازم ديدار خداوند ناراينا هستيم.
هويت حقيقیات را درک کن و با ما بيا".

سپس خوک-نارادا پاسخ میداد" ،نه ،نه ،نه! من دنيای بدون طعم شما را نمیخواهم .ببينيد من
اينجا چه اندازه شاد هستم! همسرم بسيار زيباست! نُه فرزند دارم که مانند نُه سياره باشکوهند .و
لذت راه رفتن در اين لجن ،حتی در بهشت هم برای من فراهم نيست! چطور میتوانم به همين
سادگی اين لذتها را ترک کنم و با شما بيايم؟"
چه درسی در اينجا هست؟ چه کسی مغلوب وابستگی شده بود؟ آن شخص کسی نبود جز
نارادا ،پسر مخلوق ذهن براهما! پس شما قطعا ً ممکن است وابستگی و آرزو داشته باشيد .اما آنها
را محدود کنيد .با خواستههای محدود ،به الوهيت نامحدود برسيد –اين را ِه آسان است .اگر بر
آرزوها سقف نگذاريد ،از خداوند فاصله میگيريد.
دانشآموزان ،از سن جوانی ،زندگیهايتان را در مسير آرمانی برنامه ريزی کنيد و آن ]الگو[
را در برابر جامعه به نمايش بگذاريد .مسلم است که شما اين آزادی و حق را داريد که
ضروريات زندگی را بخواهيد .اما آرزوهای خيلی زياد نداشته باشيد .منيت را در خود از بين
ببريد و وابستگی را محدود کنيد ،به اين ترتيب به احساسات الهی فرصت شکوفايی میدهيد .اين
چيزی است که ِودانتا و باگاواتام به آن اندرز میدهند.
باگاواتام" ،داستان خداوند" است
داستانهای زيادی در باگاواتام هستند که برخی از آنها حيرتآورند .ممکن است آنها در نظر
شما طوﻻنی يا عجيب و غريب باشند .نه ،نه .همهی آنها " تاريخ" ) (Historyهستند " .تاريخ"
) (Historyيعنی "داستانهای او" ) .(His Storyمتاسفانه ما از درک ارزش باگاواتام ناتوانيم .از
اين رو ،از آموزههای آن تخطی میکنيم .حقيقت آن است که هر جملهی اين متن مقدس ،يک
مرواريد است ،الماس است .باگاواتام با هدف آموزش اسرار رسيدن به خداوند نوشته شده است.
اگرنه چرا وياسا میبايست پس از به تحرير در آوردن هجده پورانا ،نااميدانه در سواحل
رودخانهی ساراسواتی بنشيند و چرا نارادا بايد به آنجا میرفت و او را اندرز میداد که باگاواتام
را به رشتهی تحرير در آورد؟
نارادا به وياسا گفت" ،تو پوراناها و ماهابهاراتا را نوشتی و نام اسلوکا داتا )يعنی بخشايندهی
ابيات الهی( را به دست آوردی .اما ابيات الهی )اسلوکای( تو نتوانستند اندوه )سوکای( تو را
برطرف کنند .تو در نيات کوراواهای شرور به کنکاش پرداختی و شخصيتهايشان را در
ماهابهارات تشريح کردی .به اين ترتيب ذهن تو آلوده شد .برای آن که خودت را پاک کنی،
اکنون به روايت داستانهای خداوند بپرداز .باگاواتام را بنويس ".هيچ متنی عظيمتر از باگاواتام
وجود ندارد .چرا؟ تنها باگاواتام است که سراسر به توصيف سرشت خداوند میپردازد.
آرزو )کاما( را رها کنيد تا خداوند )راما( را به دست بياوريد
شخصی بود که قادر بود فرمهای گوناگونی اختيار کند .او فرم ميمونی را به خود گرفت و به
اين سو و آن سو میرفت و به مردم میگفت" ،ای احمقها! به من نگاه کنيد .من يک ميمون
هستم .من به صورت ذهن شما ،در درونتان ساکنم .من مسئول دمدمیمزاج بودن شما هستم .حتی
ميمونها به رغم بیثباتیشان به راما خدمت میکردند .اما شما انسانها به جای راما ،به دنبال
آرزو )کاما( هستيد".
میبينيد؟ حتی ميمونها هوش خدمت به راما را داشتند .اما انسانها به دنبال کاما )آرزو(
میدوند .آنها از ميمونها احمقترند .آرزوها ،آرزوها ،آرزوها ...چگونه راما میتواند بصيرت

ديدارش را به کسی که در آرزوها غرق است عطا کند؟ آرزوهايتان را به تدريج کم کنيد .مانند
شاخهای يک گاوميش که با باﻻ رفتن سن بلند میشوند ،آرزوهای شما همواره رو به افزايشاند!
اين درست نيست .اگر اين روند تداوم پيدا کند ،ارزشهای انسانی به انحطاط کشيده میشوند و به
صورت خصلتهای حيوانی در میآيند.
دانشآموزان! تا جايی که امکان دارد ،آرزوهايتان را کم کنيد .آرزوها عامل اصلی اندوه
هستند .هر چه آرزوهای ما کمتر باشند ،سرور و شادیمان بيشتر است .هنگام انجام وظايف
دنيوی ،کارهای نيک انجام دهيد و در انديشهی موضوعات معنوی باشيد .در کشور ما بدبختی
فراوانی وجود دارد .دانشآموزان بايد خود را با مهارتها و توانايی مورد نياز برای اصﻼح اين
شرايط مجهز کنند.
باگاوان سخنان خود را با خواند باجان
"باوا بايا هارانا وانديتا چارانا"
به ﭘايان بردند.

