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هرچند از دانش يا تحصيل ﺑﯽﺑهرهاند،
پرندگان و حيوانات ،زندگﯽ همنوا ﺑا قانون الهﯽ را ياد مﯽگيرند.
اما انسان ،عليرغم هوشﯽ که دارد ،از چنين حسﯽ ﺑﯽﺑهره است!
دانشآموزان!
مراقﺑت از ﺑدن ،اولين مسئوليت ماست .يک ﺑدن ناسالم ،ﺑار است .در يک جسم سالم،
انديشههای سالم رشد مﯽکنند .يک ذهن ناآرام قادر ﺑه پرداختن ﺑه انديشههای مقدس و متعالﯽ نيست.
ﺑه اين ترتيب ،مردمان کهن ،سﻼمتﯽ را ثروت قلمداد مﯽکردند و ﺑه سالم نگه داشتن ﺑدن توجه نشان
مﯽدادند .حتﯽ در اين روزگار مدرن ،انسانها سيستمهای گوناگونﯽ را ﺑرای تضمين سﻼمتﯽ مناسب
تکامل ﺑخشيدهاند .رومﯽها و يونانﯽها ﺑدن را جلوهای از کائنات مﯽديدند و آن را مﯽپرستيدند.
بدن و ساکن درون ]بدن[
اعضای ﺑدن نمﯽتوانند ﺑه طور مستقل و مجزا کار کنند يا حتﯽ وجود داشته ﺑاشند .تنها اتحاد
آنهاست که ﺑه ﺑدن اجازه مﯽدهد کامل ﺑاشد و قاﺑليتهای سودمند را ﺑه اجرا ﺑگذارد .وقتﯽ ما اين
اتحاد را مﯽفهميم ،مﯽتوانيم ساکن ]درون[ ﺑدن را ﺑشناسيمِ .وداها مﯽگويند" ،دِهو دِواﻻيام جيوو دِوو
ساناتانا -ﺑدن يک معﺑد است و ساکن درون آن ،خداون ِد اﺑدی است" .هندیهای ﺑاستان اين حقيقت را
دريافته ﺑودند و آن را در زندگﯽ هر روزهشان ﺑه نمايش مﯽگذاشتند .اما جوانان امروزی ]پيشاپيش[ ﺑا
ﺑدن مشغول هستند و ساکن درون را ناديده مﯽگيرند .آب ﺑه ماهﯽ احتياج ندارد اما ماهﯽ ﺑه آب
نيازمند است .ﺑه طور مشاﺑه ،ﺑدن ﺑدون ساکن درون قادر ﺑه زنده ماندن نيست.
ﺑدن يک اراﺑه است .ما ﺑايد آن را ﺑه خوﺑﯽ مراقﺑت کنيم و ﺑرای گام ﺑرداشتن در مسير درست  ،آن
را ﺑه کار ﺑگيريم .امروزه دلمشغولﯽ انسان ،تنها آراستن و رنگآميزی اين اراﺑه است .مردم ﺑرای
شناختن اراﺑهران شگفتانگيز ]اين اراﺑه[ کوششﯽ نمﯽ کنند .الوهيت ساکن ]درون[ را همواره در
پيش چشم خود داشته ﺑاشيد و ﺑدن را ﺑه کارهای نيک ﺑگماريد.
حريق جنگلی
ﺑاﻻراما و کريشنا مطاﺑق ﺑرنامهی روزانهشان ﺑه همراه گوپاﻻها )پسران گاوﺑان( و گاوها ﺑه جنگل
رفتند .پس از پيمودن مسافتﯽ ،کريشنا شروع ﺑه نواختن فلوتش کرد و پسرها شروع ﺑه خواندن،
رقصيدن و ﺑازی در مراتع کردند .گوپاﻻها هر روز در مصاحﺑت کريشنا خود را غرق شادی
مﯽکردند ،ﺑدنهايشان را از ياد مﯽﺑردند ،و خود را در نتهای آهنگين فلوتش گم مﯽکردند .آن روز،
آنها آن قدر در موسيقﯽ او غرق ﺑودند که گاوها و گوسالهها را از ياد ﺑرده ﺑودند .وقتﯽ ﺑه حال عادی
ﺑرگشتند ،حيوانها در ديدرس نﺑودند.

 ١گوپيکا ﺑه معنﯽ دختر گاوﺑان و گوپاﻻ ﺑه معنﯽ پسر گاوﺑان -م

هر گوپاﻻ در جهتﯽ مﯽدويد .همهی نواحﯽ اطراف مورد جستجو قرار گرفتند ولﯽ گاوها پيدا
نشدند .آنها وحشتزده ﺑه اعماق جنگل دويدند .ﺑاﻻخره گاوها را که در محاصرهی يک حريق جنگلﯽ
عظيم مشغول چريدن ﺑودند از دوردست مشاهده کردند .از همه طرف دود ﺑرمﯽخاست و هيچ چيز ﺑه
وضوح قاﺑل ديدن نﺑود .گوپاﻻها فرياد مﯽزدند" ،کريشنا! کريشنا! کريشنا!"  .ﺑاﻻراما و کريشنا ﺑه
آنجا دويدند .در آن زمان ،آتش همهی آنها را احاطه کرده ﺑود .گوپاﻻها نگران جانشان ﺑودند.
نمﯽتوانستند ﺑگويند لحظهای ﺑعد چه اتفاقﯽ ممکن ﺑود رخ دهد .کريشنا گاوها را يک ﺑه يک ﺑا
نامهايشان صدا زد .گاوها صدای او را شنيدند و پاسخ دادند" ،آمﺑااا ...آمﺑاااا !!" .اين گاوها ،ساﺑدا
ﺑراهمان ٢را درک کرده ﺑودند .گاوها هيچ دانش يا تحصيﻼتﯽ نداشتند .اما صدای کريشنا را صدای
الوهيت مﯽدانستند و ]ﺑا درک اين موضوع[ ﺑه يکﺑاره ﺑه جانب او شتافتند.
گوپاﻻها گرفتار ترس از مرگ ﺑودند .کريشنا و ﺑاﻻراما ﺑه نزد آنها رفتند و گفتند" ،نترسيد .چرا
ترس وقتﯽ ما اينجا هستيم؟ شما راه درازی را در جستجوی گاوها آمدهايد .مناطق آشنا را پشت سر
گذاشته و ﺑا شجاعت ﺑه درون جنگل انﺑود آمدهايد .خسته هستيد .چشمهايتان را ﺑﺑنديد .تا وقتﯽ که
نگفتهايم آنها را ﺑاز نکنيد ".آتش ﺑه آنها ﺑسيار نزديک شده ﺑود و گوپاﻻها مﯽتوانستند داغﯽ و ُهرم آن
را احساس کنند .اما ﺑا ايمان کامل ﺑه کريشنا ،چشمهايشان را ﺑستند .اين درﺑارهی گوپاﻻها چيز تازهای
نﺑود .ﺑزرگترين فضيلت آنها ،اطاعت هميشگﯽ از کريشنا ﺑود .گوپاﻻها حتﯽ يک ﺑار هم کريشنا را
مورد سوال قرار نداده و از او سرپيچﯽ نکردند .اگر کريشنا مﯽگفت "اين کار را انجام ﺑده"  ،انجام
مﯽدادند .اگر مﯽگفت "ﺑرو"  ،مﯽرفتند .ﺑدون پرسش .ﺑدون درنگ .ﺑه اين دليل ﺑود که آنها تحت
حفاظت هميشگﯽ کريشنا زندگﯽ مﯽکردند.
پس از چند لحظه کريشنا از آنها خواست چشمهايشان را ﺑاز کنند .گوپاﻻها نسيم خنک و روحﺑخش
را احساس کردند .حيرت زده از خود مﯽپرسيدند" ،آتش کجا رفت؟" .آنها گاوهايشان را صحيح و
سالم در اطرافشان مﯽديدند و ﺑه مراتعﯽ که آخرين ﺑار در آنجا سرگرم ﺑازی ،آواز خواندن و رقص
ﺑودند ﺑازگشته ﺑودند .آنها درﺑارهی اين معجزهی غيرقاﺑل انکار ،عميقا ً انديشيدند .ناتوان از فهم آن
راز ،ﺑه کريشنا گفتند" ،آه حضرت ناراينا! ای وجود ﺑﯽآغاز و ﺑﯽانتها! محافظ درماندگان! تو خداوند
متعال هستﯽ .ما خوشاقﺑاليم که لﯽﻻها و قدرتهای شگفتآور تو را تجرﺑه مﯽکنيم ".ﺑا گفتن اين
عﺑارات ،آنها ﺑه پاهای کريشنا سجده کردند.
اما ﺑرای چه مدت؟ فقط ﺑرای چند دقيقه .سپس آنها معجزهها را از ياد مﯽﺑردند و از "دوست
عزيز"شان مﯽخواستند در ﺑازی ﺑه آنها ملحق شود! آنها ديگر از خطاب كردن او تحت عنوان
"خداوند" دست مﯽكشيدند .ﺑﺑينيد چطور واﺑستگﯽ جسمﯽ هر لحظه آماده است تا گريﺑانگير ما شود.
وقتﯽ مردم معجزهها را مشاهده مﯽكنند مﯽانديشند" ،او قدرتمند است" .يك دقيقه ﺑعد ،تسليم واﺑستگﯽ
جسمﯽ شده و مﯽگويند" ،او يك آدم عادی است" .در زندگﯽ هر آواتار ،مردم ﺑين درك ﺑشری و الهﯽ
از او در نوسان هستند .چرا؟ انسانها زندگﯽهايشان را در ﺑدن-آگاهﯽ سپری مﯽكنند .هدف آنها
زندگﯽ مادی است و از فهم الوهيت كه ورای وجود مادی است ناتوان هستند .گوپاﻻها هم هميشه از
قدرت و خرد کريشنا تقدير مﯽكردند ،نه از الوهيت او.
کريشنا دانش خودشناسی )آتماويديا( را آموزش میدهد

ﺑدين ترتيب ﺑا گذشت روزها ،کريشنا تصميم ﺑه آموزش آتماويديا ﺑه گوپاﻻها گرفت .کريشنا
انديشيد" ،انديشههای آنها محدود ﺑه دنياست .آنها قادر ﺑه فهميدن من ﺑه عنوان ]وجود[ ورای جسم،
 ٢ساﺑدا ﺑراهمان يعنﯽ صوت متعالﯽ يا ارتعاش صدا يا صوت متعالﯽ وِداها يا متون مقدس ِودايﯽ- .م

ذهن و خرد نيستند ".فصل ﺑارانﯽ تازه شروع شده ﺑود .آسمان آﺑﯽ ،تيره و انﺑاشته از اﺑر ﺑود .پس از
مدتﯽ ،رعد و ﺑرق آغاز شد .کريشنا ﺑه اين صحنه نگاه كرد و گفت" ،شما امروز مﯽتوانيد وحدت سه
گونا ٣را در طﺑيعت ﺑﺑينيد .ای گوپاﻻها! خداوند مانند آسمان ﺑﯽانتهای آﺑﯽ ،همه جا حاضر است .اين
الوهيت )آسمان( ،ﺑا اﺑرهای تيرهی نادانﯽ شما ) تامو گونا( پوشيده شده است .رعد )راجو گونا،
ويژگﯽ هيجان( و ﺑرق درخشان )ساتوا گونا ،ويژگﯽ پاکﯽ و اخﻼص( ،اين نادانﯽ را همراهﯽ
مﯽكنند .اين معنای درونﯽ فصل ﺑارانﯽ است .شما قادر ﺑه فهم الوهيت نيستيد چون الوهيت در پس
اين سه گونا پنهان شده است .ﺑادهايﯽ كه اﺑرهای تيره را آوردند ،وقتﯽ هم زمان مناسب ﺑرسد آنها را
پراكنده خواهند كرد .ﺑه طور مشاﺑه ،وقتﯽ نادانﯽ )آجنانا( شما ﺑه معرفت )پراجنانا( تﺑديل شود،
تاريكﯽتان ﺑيرون رانده خواهد شد".

چنان كه ﺑرق ،پشت ﻻيهی اﺑرهای تيره نهفته است،
معرفت )جنانا( ﺑايد اساس تحصيل ﺑاشد.
"ﺑه اين ترتيب معنای پديدههای طﺑيعﯽ را درك كنيد .طﺑيعت ﺑهترين آموزگار شماست .وقتﯽ ﺑه
مشاهدهی طﺑيعت مﯽپردازيد ،درك كنيد كه ﺑدن شما هم ﺑخشﯽ از آن است .ﺑينش شما ﺑه جسم فيزيكﯽ
محدود است اما نسﺑت ﺑه الوهيت ساكن در آن ﺑينشﯽ نداريد .ﺑدن صرفا معلول است .آتما علت است.
معلول نﺑايد شما را ناﺑينا كند .علت را ﺑﺑينيد".
شما ﺑه اين ليوان نقرهای نگاه مﯽكنيد كه معلول است .اما ﺑه كنكاش در مادهی تشكيل دهندهی آن،
كه علت است ،نمﯽپردازيد .چطور اين ليوان ﺑدون نقره مﯽتواند موجوديت داشته ﺑاشد؟ جهان معلول
است و خداوند علت است.
"ﺑينشتان هر گونه ﺑاشد ،هدفﯽ كه در زندگﯽ ﺑرای خود در نظر گرفتهايد هر گونه ﺑاشد ،جهان
ﺑرايتان همان گونه ظاهر خواهد شد .جهان هستﯽ )سريشتﯽ( ،مﺑتنﯽ ﺑر ﺑينش )دريشتﯽ( شماست .هيچ
چيز قادر ﺑه تغيير جهان هستﯽ نيست .ﺑه همين دليل است كه از شما مﯽخواهم ﺑينشتان را تغيير
ﺑدهيد .يعنﯽ تا زمانﯽ كه شما خودتان را تنها همين ﺑدن ﺑدانيد ،نمﯽتوانيد واقعيت مرا ﺑفهميد .شما مرا
" گوپاﻻ ،گوپاﻻ" صدا مﯽزنيد و مرا ﺑه عنوان دوست عزيزتان تجرﺑه مﯽكنيد .ولﯽ ﺑدن تنها يك
اﺑزار است .الوهيت درون ﺑدن را ﺑفهميد ".گوپاﻻها ﺑرمﯽگشتند و تجرﺑيات معجزهوارشان را و
كلمات سرشار از معرفت کريشنا را ﺑا همه در ميان مﯽگذاشتند .ﺑه اين ترتيب آنها هر روز سرور
ﺑﯽاندازهای را در مصاحﺑت کريشنا تجرﺑه مﯽكردند.
روحانيون و همسرانشان
يك روز پسرها در جستجوی مراتع تازه و سرسﺑز ﺑرای گاوهايشان ،ﺑه عميقترين نقاط جنگل رفته
ﺑودند .نزديك ظهر ،ديگر توان راه رفتن نداشتند .گوپاﻻها فرياد زدند " ،کريشنا ما گرسنهايم ،حقيقتا
گرسنهايم! لطفا غذايﯽ ترتيب ﺑده ".کريشنا لﺑخند زد" ،پسرهای احمق! وقتﯽ خدای قادر مطلق را
داريد كه هر قدم ﺑه دنﺑال شماست ،چرا دلواپس گرسنگﯽ هستيد؟ ﺑاﻻراما و من ﺑا شما هستيم ،نترسيد.
چند روحانﯽ در اين نزديكﯽ در حال ﺑرگزاری مراسم ياگا هستند .ﺑه آنجا ﺑرويد و ﺑه آنها ﺑگوييد من
شما را فرستادهام .ﺑه آنها ﺑگوييد گرسنه هستيد و آنها ﺑه شما غذا خواهند داد".

 Guna ٣ﺑه معنﯽ خصلت و ويژگﯽ است و ﺑه سه دسته ،گونای ساتوا )خصلت آرامش و پاکﯽ( ،گونای راجاس )خصلت هيجان( و گونای
تاماس )خصلت رخوت و نادانﯽ( تقسيم مﯽشود -م

گوپاﻻها نزد روحانيون رفتند و طلب غذا كردند .ﺑرهمنها گفتند" ،چطور مﯽتوانيم پيش از تكميل
ياگا ﺑه شما غذا ﺑدهيم؟ پس از ياگا ،اﺑتدا ما غذا خواهيم خورد .سپس همهی كسانﯽ كه در مراسم ﺑه ما
كمك كردند را غذا خواهيم داد .تنها آن زمان مﯽتوانيم ﺑاقﯽماندههای غذا را ﺑه شما ﺑدهيم .ﺑايد تا آن
موقع صﺑر كنيد ".گوپاﻻها زمان زيادی انتظار كشيدند و ديگر توان تحمل گرسنگﯽ را نداشتند .آنها
دچار ضعف شده ﺑودند و نمﯽتوانستند راه ﺑروند .ﺑه هر زحمتﯽ كه ﺑود خود را ﺑه ﺑاﻻراما و کريشنا
رساندند .آنها گفتند" ،کريشنا! ما ﺑه آنها گفتيم كه حتﯽ تو و ﺑاﻻراما هم گرسنه هستيد اما آنها ما را
نديده گرفتند".
کريشنا خنديد و از آنها پرسيد" ،دوستان ،از چه كسﯽ درخواست كرديد؟" آنها پاسخ دادند" ،ما از
روحانيون درخواست كرديم ".کريشنا گفت" ،طفلكهای معصوم! مادر است كه گرسنگﯽ ﺑچه را
مﯽفهمد ،نه پدر .نيازی ﺑه طلب كردن از روحانيون نيست .آنها مشغول كارمايوگا ﺑدون ﺑاكتﯽ يوگا
)كار ﺑا چشمداشت ﺑه نتيجهی كار( هستند .ﺑرای آنها فقط مانتراها و معانﯽشان اهميت دارد .آنها از
خداوند كه تجسم تمامﯽ مانتراها است غافلاند .ﺑه سراغ همسران اين ﺑرهمنها ﺑرويد كه همين حاﻻ
سرگرم غذا پختن ﺑرای ياگا هستند".

گوپاﻻها گفتند" ،غيرممكن است کريشنا! ما حتﯽ توان ﺑرداشتن يك قدم ديگر را هم نداريم" .کريشنا
پاسخ داد" ،ﺑايد ﺑرگرديد ،ﺑلند شويد ،من ﺑه شما قدرت راه رفتن خواهم داد ".گوپاﻻها هرگز در هيچ
كاری ﺑه هيچ طريقﯽ از کريشنا نافرمانﯽ نمﯽكردند .اگر او مﯽگفت "راه ﺑرو"  ،راه مﯽرفتند .آنها ﺑه
لطف چنين تسليم كاملﯽ ،هرگز در زندگﯽهايشان اندوه را تجرﺑه نكردند و سرور معاشرت هر روزه
ﺑا کريشنا را ﺑه دست آوردند.

گوپاﻻها ﺑه نزد همسران روحانيون رفتند .اين ﺑانوان خالص و پاك ،درﺑارهی ﺑاﻻراما و کريشنا
خيلﯽ چيزها شنيده ﺑودند اما هرگز ﺑرادرها را نديده ﺑودند .ﺑرهمنها عادت داشتند کريشنا را ﺑه عنوان
يك "گاوچران" تمسخر كنند و هيچ وقت ﺑه همسرانشان اجاره ﺑازديد از ﺑرينداوانام را نمﯽدادند.
روحانيون ﺑه تشريفات مذهﺑﯽ محدود شده ﺑودند اما همسران آنها ،سرسپردگﯽ عظيمﯽ داشتند.
گوپاﻻها گفتند" ،مادرها! ما گوپاﻻهايﯽ هستيم كه از طرف راما و کريشنا ﺑه اينجا فرستاده شدهايم".
خانمها ذوقزده شدند" ،آه ،خداوند خودش اينجاست! ﺑاﻻراما و کريشنای الهﯽ كجا هستند؟"
گوپاﻻها گفتند" ،آنها قدری از اينجا فاصله دارند .آنها هم مثل ما خسته و گرسنهاند .ﺑه ما گفتند از شما
درخواست غذا كنيم ".خانمها ﺑه محض شنيدن اين كلمات ،تمام ظرفهايشان را آوردند و آنها را از
غذا پر كردند .تعدادی از ظرفها را خودشان گرفتند و تعدادی را ﺑه دست گوپاﻻها دادند و شتاﺑان ﺑه
سمت مراتع ﺑه راه افتادند .آنها نه ﺑه ياگا و نه ﺑه خشم شوهرانشان و نه ﺑه هيچ چيز ديگر فكر
نكردند!
آنها ﺑه نزد ﺑاﻻراما و کريشنا رسيدند .کريشنا را ديدند كه لميده ﺑود و فلوت مﯽنواخت .نتهای
فلوت ﺑر قلبهايشان فرود مﯽآمد و سرسپردگﯽ را ﺑيدار مﯽكرد .آنها خود را از ياد ﺑرده ﺑودند و
ﺑﯽاعتنا ﺑه ﺑدنهايشان پيش مﯽرفتند .وقتﯽ ]شهد[ ديدار الهﯽ ﺑاﻻراما و کريشنا را نوشيدند،
ذهنهايشان از سرور لﺑريز شد .تنها كلمهای كه ﺑه زﺑان مﯽآوردند "کريشنا ،کريشنا ،کريشنا" ﺑود.
آنها همه را نشاندند و ﺑه همه غذا دادند .حتﯽ ﺑه گاوها هم غذا داده شد!
در اين حين روحانيون مراسم ياگا را ﺑه پايان رسانده و متوجه نﺑودن همسرانشان  -و غذا -شدند!
روحانيون هم گرسنه ﺑودند .آنها در جستجوی همسرانشان مﯽدويدند .آنها ﺑا گوپاﻻها كه مشغول
خوردن غذا همراه ﺑا ﺑاﻻراما و کريشنا ﺑودند ﺑرخورد كردند .و همسرانشان را در حالﯽ يافتند كه

خيره ،ﺑﯽ آن كه پلك ﺑزنند ،ﺑاﻻراما و کريشنا را مﯽنگريستند .ﺑرهمنها ﺑه آنجا حملهور شده و شروع
ﺑه سيلﯽ زدن و كشاندن همسرانشان كردند .اما خانمها نسﺑت ﺑه حضور شوهرانشان هوشيار نﺑودند.
آنها هيچ درد جسمﯽ را احساس نمﯽكردند .آنها تماما غوطهور در سرور معاشرت خداوند ﺑودند.
ﺑه زودی ﺑاﻻراما و کريشنا اجازه دادند درخشش الهﯽشان ﺑر روحانيون هم ﺑتاﺑد .روحانيون،
واقعيت ﺑرادرها را دريافتند و در ﺑراﺑر پاهايشان ﺑه سجده افتادند" .كسﯽ كه ﺑرای ﺑه دست آوردن
لطفش اين ياجنا را ﺑر پا كرديم ،مقصود اين ياجنا ،حضرت خداوند در فرم انسانﯽ در مقاﺑل ماست!
ياگنووايﯽ ويشنو -تو خداوند ويشنو هستﯽ كه ثمرهی تمامﯽ ياجناهاست .ولﯽ ما حقيقتا ﺑزرگترين
گناهكاران هستيم .ما اين ياجنا را ﺑرای تو انجام داديم ولﯽ نتوانستيم آن را ﺑه تو تقديم كنيم" .هر عملﯽ
ﺑايد اول ﺑه خداوند تقديم شود .از همين روست كه پيش از غذاها اين نيايش را زمزمه مﯽكنيم:
brahmârpanam brahma havir
brahmâgnau brahmanâ hutam
brahmaiva tena gantavyam
brahma-karma-samâdhinâ
aham vais'vânaro bhûtvâ
prâninâm deham âs'ritah
prânâpâna-samâyuktah
pacâmy annam catur-vidham

قرﺑانﯽ خداست ،آنچه ﺑه آتش قرﺑانﯽ پيشكش مﯽشود خداست؛
خود آتش قرﺑانﯽ ،و آن که عمل تقديم ﺑه آتش را انجام مﯽدهد نيز خداست؛
يقيناً ﺑه ﺑرترين جايگاه الوهيت خواهد رسيد
او كه ﺑه تمامﯽ غرقه در انجام كار ﺑرای خداست.

منم که در نقش آتش هضم ،در ﺑدنهای تمامﯽ موجودات زنده،
تعادل نفس درونرونده و ﺑرونرونده را ﺑرقرار مﯽسازم،
و عمل هضم چهار نوع غذا ٤را ﺑه انجام مﯽرسانم.

"ما حتﯽ هنگام خوردن غذای معمولﯽ ،آن را ﺑه پيشگاه تو تقديم مﯽكنيم .اما امروز در يك ياجنای
مقدس ،سعﯽ داشتيم غذا را ،پس از آن كه آن را از تو دريﻎ ورزيديم ﺑخوريم! ما سرافكندهترين
گناهكاران و نگونﺑختترين افراد هستيم ".کريشنا و ﺑاﻻراما ﺑرهمنها را دلداری داده و آنها و
همسرانشان را مورد فيض فراوان قرار دادند .سپس در حالﯽ كه گوپاﻻها ايستاده ﺑودند و تماشا
مﯽكردند ،کريشنا خود را در فرم خداوند ناراينا در ﺑراﺑر ﺑرهمنها و همسرانشان نمايان کرد.
بر وابستگی غلبه كنيد
ﺑرای اشخاص مادی ،تشخيص خداوند در فرم انسانﯽ دشوار است .تحصيﻼت ،عالم شدن در ِوداها
يا ثواب انجام ياجناها ﺑه چه كار مﯽآيند؟ آنها كه حقيقت را نمﯽفهمند ،ﺑه رغم ياد گرفتن ،مانند
٤

غذايﯽ كه فورا ً ﺑلعيده مﯽشود ،غذايﯽ كه جويده ،ليسيده و مكيده مﯽشود.

احمقها رفتار مﯽكنند .ما ﺑايد راههای پاک كردن ذهنهايمان را ﺑياﺑيم .ذهن چه وقت پاک مﯽشود؟
وقتﯽ واﺑستگﯽ )آﺑهيمانا( و منيت )آهامكارا( ريشهكن شوند .چطور مﯽتوانيم واﺑستگﯽ و منيت را كنار
ﺑگذاريم؟ واﺑستگﯽ ،نمايانگر كشش تمامنشدنﯽ نسﺑت ﺑه اشياء است .اما رها كردن ﺑسيار ساده است!
ﺑه سادگﯽ ﺑينديشيد" :همه چيز متعلق ﺑه خداست .هيچ چيز مال من نيست ".اين راه عﺑور از واﺑستگﯽ
است.
يک مثال کوچک .شما ﺑرای درسهای علمﯽتان ﺑه آزمايشگاه مﯽرويد .پس از ﺑه انجام رساندن
آزمايشها ،هم دانشآموزان و هم معلمها ﺑه خانه ﺑرمﯽگردند .شما نمﯽگوييد" ،من در اين آزمايشگاه
کار مﯽکنم ،پس اين تجهيزات مال من است" .مﯽدانيد که همه چيز ﺑه مدرسه تعلق دارد .اما اگر شما
از آن تجهيزات استفاده کنيد کسﯽ مخالفتﯽ نمﯽکند .جهان مانند يک آزمايشگاه است .شما مﯽتوانيد
استفاده کنيد و آزمايش کنيد .اما حقﯽ نسﺑت ﺑه چيزی نداريد.
در يک ﺑانک ،رئيس شعﺑه ،ﺑاﻻترين مقام قانونﯽ است که ميليونها پولﯽ را که در ﺑانک هست در
اختيار دارد .اما آيا مﯽتواند حتﯽ يک سکه را ﺑه خانه ﺑﺑرد؟ پول در کنترل اوست ،اما متعلق ﺑه
ديگران و متعلق ﺑه دولت است .ما مﯽتوانيم موضوعات و لذتهای حسﯽ را تجرﺑه کنيم .اما چگونه؟
ﺑا چه خلقوخو و طرز فکری ﺑايد پديدههای مادی را در اختيار ﺑگيريم؟ اگر اين يک نکته را درک
کنيد ،شايستهی داشتن همهی دستاوردهای دنيوی خواهيد شد :شما میتوانيد لذت ببريد ،اما بدون اين
که حس کنيد "اين مال من است".
يک مثال ديگر .مدير ﺑاﻻترين مقام رسمﯽ در يک مدرسه است .او کليد کمدها را که تجهيزات
ارزشمندی در آنها هست دارد .شايد او حس کند" ،من متولﯽ اينجا هستم ،همهی اينها مال من است".
اما اگر او را ﺑه مدرسهی ديگری منتقل کنند ،تمام چيزی که مﯽتواند ﺑا خودش همراه ﺑﺑرد لﺑاسهايﯽ
است که ﺑه تن دارد! چرا؟ او تنها مﯽتواند از اشياء استفاده کند نه آن که تصاحبشان کند .چرا
نمﯽتواند؟ زيرا مدرسه در واقع متعلق ﺑه دولت است.
ﺑله ،شما مﯽتوانيد ﺑگوييد" ،خانهی من ،زمين من ،همسر من ،فرزند من ،ثروت من ،گلهی من،
اتومﺑيلهای من" و غيره و ذلک ،اما ﺑه خاطر داشته ﺑاشيد :آنها فقط ﺑرای استفاده هستند ،نه ﺑرای
تملک .آنها دارايﯽهای خداوندند .شما در زمان مرگ ﺑايد ﺑا همه چيز وداع کنيد .ﺑه اين دليل است که
گيتا مﯽگويد :مسئوليت متعلق ﺑه شماست ،و نه حق .مردم مسئوليتها را فراموش مﯽکنند و ﺑرای
]گرفتن[ حق مﯽجنگند .هيچ کس در اين دنيا حقﯽ ندارد .وقتﯽ وظيفهتان را انجام ﺑدهيد ،حق ﺑه طور
خودکار ]در پﯽ شما[ خواهد آمد .پس ﺑه تدريج تصور "مال من" را کاهش ﺑدهيد.
ﺑله ،شما مﯽگوييد" ،مال من" .چه چيز مال شماست؟ هيچ چيز .آنچه که شما مال خودتان تصور
مﯽکنيد مﯽتواند يک لحظهی ديگر تغيير کند .مردی يک اسکناس ﺑه دست داشت و مﯽانديشيد" ،اين
مال من است" .اسکناس ﺑه او خنديد" :ﺑله ،حاﻻ من در دست تو هستم .اما تا عصر ،مطمئنا ً ﺑيش از
ده دست چرخيدهام! چطور من متعلق ﺑه تو هستم ،ای ديوانه؟" پديدههای مادی لحظه ﺑه لحظه در
تغييرند .شما چگونه مﯽتوانيد نسﺑت ﺑه چنين چيزهای موقتﯽ ادعای مالکيت کنيد؟
"همه چيز متعلق ﺑه خداوند است" .ﺑله ،ﺑا اين خلقوخو و طرز فکر مﯽتوانيد ﺑه تجرﺑه کردن جهان
مادی مﺑادرت کنيد .اين هيچ ايرادی ندارد .اما در حين تجرﺑه کردن ،ﺑايد از خود ﺑپرسيد" :همه چيز
ﺑه خداوند تعلق دارد .دارايﯽ خداوند چگونه ﺑايد ﺑه وسيلهی من مورد استفاده قرار ﺑگيرد؟" جهان را
ﺑا قدرت تشخيصتان تجرﺑه کنيد .اگر پديدهها را هر طور که خوشايند شماست استفاده کنيد ،ممکن
است از دارايﯽ خداوند سوء استفاده کنيد .از جهان ﺑرای پرداختن ﺑه فعاليتهای سازنده ،ﺑرای قدم

ﺑرداشتن در مسير حقيقت استفاده کنيد .فرمان خداوند )ﺑاگاوات واکيا( آن است که دارايﯽ خداوند نﺑايد
مورد سوء استفاده واقع شود.
امروزه ما تحت تاثير فريب تصورات "من" و "مال من" ،از همه چيز سوء استفاده مﯽکنيم .سوء
استفاده و اسراف ،اندوه ﺑه ﺑار مﯽآورند .علت اندوه چيست؟ تصور "مال من"  ،علت اندوه است .نه
خداوند و نه هيچ کس ديگر ،عامل شادی يا اندوه شما نيستند .تنها خود شماييد که مسئول هستيد.
سرزنش کردن ديگران ﺑرای رنجتان ،گناه است .دانشآموزان ﺑايد چنين احساسات ﺑسيطﯽ را در
قلبهايشان ﺑپرورانند.
سرسپردگی گوپيکاها
کريشنا در ﺑرينداوان هميشه ﺑه وسيلهی گوپيکاها و گوپاﻻها محاصره شده ﺑود .الﺑته گوپيکاها
اندکﯽ ديوانه ﺑودند! چه نوع ديوانگﯽ؟ ديوانگﯽ الهﯽ! اما مردم نيتهای اشتﺑاه ﺑه عشق گوپيکاها
نسﺑت مﯽدهند و ﺑاگاواتام را ﺑه اشتﺑاه طور ديگری معنا مﯽکنند .وقتﯽ کريشنا ﺑرينداوان را ﺑرای
هميشه ترک کرد پنج سال داشت .ﺑرخﯽ مﯽگويند که کريشنا و گوپيکاها ﺑه تفريحات عاشقانه
مﯽپرداختند .آيا ممکن است چنين داستانهای ﺑﯽمعنايﯽ راست ﺑاشند؟ گوپيکاها مﯽگفتند" :اوه کريشنا!
فلوت تو از هر چيزی فريﺑندهتر است .کلماتت زندگﯽ ماست .ﺑرايمان ﺑخوان ،ﺑا ما صحﺑت کن!"
!Paata Paadu Maa Krishna
Paluku Teneloluku Natula
Maatalaadu Maa Mukunda
!Manasu Teeraga

کريشنای ما ،ﺑرايمان ﺑخوان!
ﺑا کلماتت که مانند عسل شيريناند.
موکوندای ما ،ﺑا ما سخن ﺑگو،
تا دلهايمان سرشار شوند!
Veda Saaramanta Teerchi,
Nada Brahmamuganu Maarchi,
Venuvandu Tirugabosi,
Gaanaroopamuganu Maarchi.
!Paata Paadu Maa Krishna

عصارهی ِوداها را ﺑگير،
آن را ﺑه فرم ساﺑدا-ﺑراهمان درآور،
فلوتت را از اين صدا پر کن،
و آن را ﺑه شکل موسيقﯽ ﺑه قلبهای ما ﺑفرست.
کريشنای ما ،ﺑرايمان ﺑخوان!
چه احساسات الهﯽای! آيا اين مادی است؟ نه ،نه " .آنانتووای ودا ِ -وداها ﺑﯽانتها هستند" .گوپيکاها
دعا مﯽکردند" :چطور ما مﯽتوانيم ِوداها را ﺑخوانيم؟ ما زن هستيم و سوادش را نداريم .عصارهی
ِوداها را از طريق موسيقﯽات ﺑه ما ﺑده" .در اين کﻼسهای تاﺑستانﯽ ،ﺑعد از صحﺑتهای سخنرانان

ميهمان صﺑح ،دانشآموزان عصرها آن سخنرانﯽها را خﻼصه مﯽکنند .ﺑه همين ترتيب گوپيکاها از
کريشنا خﻼصهای از ِوداها مﯽخواستند!
چرا آواز و صوت؟ خداوند اين گونه وصف مﯽشود:
Sabda Brahma Mayi, Charaachara Mayi, Jyotir Mayi, Vaang Mayi,
Nityananda Mayi, Paraatpara Mayi, Maaya Mayi, Srimayi.

ﺑناﺑراين ﺑراهمان ،همان فرم ساﺑدا )صوت( است.
ب ديدار کريشنا ﺑودند .کريشنا رنج جدايﯽ آنها را،
گوپيکاها ،سالهای زيادی ،تمام زندگﯽشان ،ﺑﯽتا ِ
اشتياقشان را مﯽدانست .او اودهاوا را فرستاد تا از طريق او ﺑه آنها پيامﯽ داده و دلداریشان ﺑدهد.
همهی گوپيکاها ﺑرای شنيدن پيام کريشنا دور اودهاوا جمع شدند .آنها مﯽپرسيدند" ،کريشنا چه گفته؟
او چه وقت مﯽآيد تا ﺑه ما فيض ديدارش را عطا کند؟"
اودهاوا در پاسخ گفت" ،مادرها! کريشنا ﺑرايتان نامهای فرستاده است" .دانشآموزان ﺑايد احساسات
پاک و الهﯽ گوپيکاها را ﺑه روشنﯽ ﺑفهمند .اودهاوا گفت" ،اين نامهايست که کريشنا فرستاده است.
لطفا يکﯽ از شما آن را ﺑا صدای ﺑلند ﺑرای ﺑقيه ﺑخواند" .گوپيکاها تحصيﻼتﯽ نداشتند .آن روزها
زنها را ﺑه مدرسه نمﯽفرستادند .تنها يکﯽ از آنها کمﯽ خواندن مﯽدانست .هنگامﯽ که از او خواسته
شد ﺑخواند ،او خودداری کرد .وقتﯽ دانشآموزان پاسخ او را ﺑشنوند مﯽتوانند ارادت پاک او را
تصور کنند.
او گفت " ،اودهاوا! من نمﯽتوانم آن نامه را ﺑخوانم .ﺑدنها و ذهنهای ما در آتش جدايﯽ مﯽسوزند.
اگر ﺑه آن نامه دست ﺑزنم ممکن است آتش ﺑگيرد .سوزاندن کلماتﯽ که خداوند نوشته کار درستﯽ
نيست" .گوپيکای ديگری گفت" ،ما مدام در حال گريستن ﺑودهايم .چشمهای من اگر ﺑر کلماتﯽ که
کريشنای عزيزمان نوشته ﺑيفتد ،همهی دلتنگﯽهايم فرم اشک خواهند گرفت .اشکها ﺑر کاغذ خواهند
ريخت و کلمات را تار خواهند کرد .پس من هم نمﯽتوانم آن نامه را ﺑخوانم".
آنها چه ارادت عظيمﯽ داشتند! اودهاوا خودش نامهی کريشنا را ﺑه صدای ﺑلند خواند" .ای
گوپيکاها! اندوهگين نﺑاشيد .من هميشه درون شما ،همراه شما ،و در اطرافتان هستم .من از شما جدا
نيستم .من يک موجود خارجﯽ نيستم ،من ساکن قلبتان )هريدايا واسﯽ( هستم .من خودتان هستم.
پيامرسان من ،اودهاوا ،ﺑه شما درﺑارهی جنانا ٥و يوگا ٦خواهد گفت .ﺑه سخنان اودهاوا گوش ﺑدهيد و
آنچه را که ياد مﯽدهد تمرين کنيد".
گوپيکاها آموزشهای اودهاوا را شنيدند و گفتند" ،ما ﺑه يوگای تو احتياج نداريم .آنچه ما نياز داريم
واصل شدن ﺑه کريشناست )ساميوگا(! يوگای تو تشنگﯽ جدايﯽ )ویيوگا( ما را فرو نخواهد نشاند!
نمﯽتوانيم حرفهايت را درک کنيم .ما تنها يک ذهن داريم ،نه مانند اشخاص ﺑاهوش ،چندين ذهن.
ذهن ما در پﯽ کريشنا ﺑه ماتورا رفت" .اودهاوا ﺑينش يگانهی آنها را فهميد.
وقتﯽ اودهاوا ﺑرای ترک ﺑرينداوان آماده مﯽشد ،گوپيکاها يک ﺑه يک نزد او آمدند و هر يک
پيامهای دلخراشﯽ ﺑرای کريشنا مﯽدادند" :تمام ﺑرينداوانام خشک و ﺑﯽآب شده! ﺑرگرد تا گلها دوﺑاره
شکوفا شوند! آسمان دلهايمان در پس اﺑرهای جدايﯽ ،تيره و مکدرند .اين اﺑرها را کنار ﺑزن و ﺑگذار
در آفتاب همراهﯽات سرمست شويم! زندگﯽ ما مانند ريسهگلﯽ است که گل ندارد .ﺑرگرد ،از ما ريسه
گلﯽ ﺑساز و ﺑه دور گردنت ﺑينداز!"

 ٥جنانا ﺑه معنﯽ معرفت معنوی -م
 ٦يوگا ﺑه معنﯽ راه و روش واصل شدن ﺑه خداوند -م

اگر سالکين ﺑه پاکﯽ و عمق احساسات گوپيکاها توجه مﯽکردند ،آنها را ﺑه سطح دنيوی و مادی
پايين نمﯽآوردند .گوپيکاها در حقيقت ريشﯽ٧های کامل ﺑودند .آنها در زندگﯽهای پيشين ﺑه کنترل
کامل ﺑر حواس و پاکﯽ ذهن دست پيدا کرده ﺑودند .متهم کردن آنها ﺑه داشتن شخصيت ﺑد ،دست کمﯽ
از جنايت ندارد .قلبهای دانشآموزان تحت تاثير فيلمهای سﺑک سينمايﯽ ،آلوده شده است .نه ،اجازه
ندهيد چنين ﺑرداشتهايﯽ شکل ﺑگيرند .قلبهای گوپيکاها و گوپاﻻها ،عاری از هر گونه آﻻيش ﺑود.
آنها اصﻼ هيچ خواستهی مادی نداشتند! اودهاوا متوجه اين حقيقت شد .وقتﯽ او ﺑرگشت ،در حضور
کريشنا مدام فضايل آنها را ستايش مﯽکرد.
Attalu Mottukunna, Mari Bhartalu Kattulu Nooruchunna
Norettaru Kopagincharu Etakegaru, Bheetilaboru Gopikal
Pottamulandu Chittaruvula Reeti Vaarilonunde Krishnudu

مادرشوهرهايشان ممکن است جيﻎ ﺑکشند ،شوهرانشان ممکن است تهديد کنند،
آنها در جواب چيزی نمﯽگويند ،خشمگين نمﯽشوند ،فرار نمﯽکنند يا نمﯽترسند.
مانند تصويری ﺑر روی کاغذ ،کريشنا در دلهايشان نقش ﺑسته است.
اودهاوا گفت" ،کريشنا ،تو در هشياری گوپيکاها نقش ﺑستهای .هيچ کس توان آن را ندارد که تو را
از دلهای آنها جدا کند .من هيچ جا در جهان سرسپردگانﯽ مانند آنها نديدهام .من رفته ﺑودم تا ﺑه آنها
معرفت ﺑياموزم ولﯽ در عوض آنها ﺑودند که ﺑه من سرسپردگﯽ ياد دادند! کريشنا ،همهی ما فريب
فرم مادی تو را مﯽخوريم ولﯽ تنها گوپيکاها هستند که الوهيت تو را درک کردهاند".
روزگاری نارادا ٨ﺑه نزد گوپيکاها و گوپاﻻها رفت و گفت" ،شما چقدر خوشاقﺑاليد! شما خداوند
ناراينا را که ورای دسترس يوگﯽها و حکيمان است ﺑه چنگ آوردهايد .اين نزديکﯽ مقدسﯽ که شما از
آن لذت مﯽﺑريد حتﯽ پس از انجام ياجناها و کارهای نيک ﺑﯽشمار ،غير قاﺑل دسترس است .شما
سالها ﺑه عنوان دوست ،ﺑا او ﺑازی کرديد و ﺑا او آواز خوانديد و فيضش را ﺑه دست آورديد .حقيقتا ً
تﺑرک يافتهايد! شما روحهای عادی نيستيد .شما ربالنوع هستيد –اين حقيقت را از ياد نﺑريد." ٩
"سای" را از دست ندهيد
وقتﯽ خداوند يک فرم انسانﯽ ﺑه خود مﯽگيرد ،از هيچ جهت محدودتر و کمتر نمﯽشود .فريب چنين
ترديدهايﯽ را نخوريد .ﺑه اين فرصت طﻼيﯽ که در دست داريد ﺑينديشيد و تمام کوشش ممکن را ﺑرای
کسب فيض و ﺑرکات او ﺑه کار ﺑﺑنديد .اين فرصت هرگز دوﺑاره ﺑه دست نخواهد آمد.
Chikkina Sai Ni Vakkaleyaka Chakka Chesukondi,
Poyina Chikkadu ee Partheesuni Paada Seva Yandi,
Bhaktini Icchi Sakti Lo Munchi Mukti Jerchunandi,
Eka Manasu To Nammi Sai Ni Enchi Koluvabondi,
Itarula Maatalanimpuga Nammi Kompa Teeya-kandi.

 ٧ريشﯽ ) (rishiواژهی سانسکريت است و در فرهنگ ودايﯽ ﺑه معنﯽ حکيم فرزانه و ﺑسيار عالﯽرتﺑه مﯽﺑاشد- .م
 ٨نارادا حکيم ﺑلندمرتﺑهای است که در اسطورههای هندو ﺑه فرم يک نوازنده و قصهگوی دورهگرد توصيف مﯽشود که معموﻻ حامل اخﺑار و
نيز معرفت و روشنگری الهﯽ است و همچنين از گذشته ،حال و آينده آگاهﯽ کامل دارد .لقب او "ريشﯽ راج" است ﺑه معنﯽ "سلطان همهی
ريشﯽها و حکيمان" -م
 ٩در واقع ،حقيقت ،خداست؛ عشق ،خداست؛ دارما ،خداست .گوپﯽها و گوپاﻻها در کريشنا تجلﯽ حقيقت ،عشق و دارما را ديدند .آن چه او
مﯽگفت حقيقت ﺑود؛ آنچه او ﺑود ،عشق ﺑود؛ آنچه او مﯽکرد دارما ﺑود .آنها چنان غرق در کريشنا-آگاهﯽ ﺑودند که همه جا و در همه چيز جز
کريشنا نمﯽديدند .کريشنا ﺑرای آنها ،موجودی جدا در خانهی ناندا نﺑود؛ او درست در هشياری خودشان ﺑود ،در تمام سطوح هشياریشان .اين
گوپﯽها و گوپاﻻها ﺑه راستﯽ که سرسپردگان حقيقﯽ ﺑودند– .ساتيا سای ﺑاﺑا

شما "سای" را يافتهايد .حاﻻ او را نزديک ﺑياوريد ،از او غفلت نکنيد.
اگر گم شويد ،فرصت خدمت ﺑه پاهای سلطان پارتﯽ ١٠هرگز دوﺑاره ﺑه دست نخواهد آمد.
او سرسپردگﯽ عطا مﯽکند ،شما را در قدرت غوطهور مﯽکند و ﺑه سوی رستگاری مﯽﺑرد.
ﺑا ذهنﯽ يکسو ،ﺑه سای ايمان داشته ﺑاشيد و پرستشش کنيد.
سرنوشتتان را ﺑا گوش دادن ﺑه حرفهای ديگران خراب نکنيد.
شما اين فرصت کمياب را ﺑه دست آوردهايد .حاﻻ از آن خوب استفاده کنيد .راهﯽ را که خداوند
تجويز کرده دنﺑال کنيد ،ﺑه کارهايﯽ مشغول شويد که نزد خداوند عزيز هستند .خداوند فقط جويای
عشق ﺑﯽتزلزل ،پاک و غيرخودخواهانه است .در عوض ،او ﺑرای خشنود کردن شما هر چيزی ]که
ﺑخواهيد[ عطا مﯽکند و هر کاری خواهد کرد.
ولﯽ شما نﺑايد ﺑا چشمداشت عشق ﺑورزيد .نيايش کردن ﺑا توقع ،مانند يک معاملهی تجاری است .ﺑا
شرط نيايش نکنيد" :خدايا ،اگر آرزويم را ﺑرآورده کنﯽ دو نارگيل ﺑرايت مﯽشکنم!" ﺑکوشيد تا دست
کم يک هزارم سرسپردگﯽ گوپيکاها و گوپاﻻها را تجرﺑه کنيد.

 ١٠پارتﯽ مخفف پوتاپارتﯽ ،روستای محل تولد و زندگﯽ ساتيا سای ﺑاﺑا  ،در منطقه آنانتاپور در ايالت آندراپرادش هند واقع است- .م

