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فصل اول
برای ادراک گیتا بايد با آن با احترام روبرو شويد .بايد آن را با فروتنی و اميد بخوانيد .چرا که گيتا شير
اوپانیشاد هاست که کریشنا ی گاوبان آن را به دستياری آرجونا ،به نقش گوساله ،برای تمامی اذهان تيره
دوشيده تا از آن بنوشند و نيرو بگيرند .گروهی معتقدند که گيتا به عنوان شعری مقدس پس از مهابهاراتا،
سروده شده ،در حالی که اکنون بخشی از آن به حساب میآيد .اما دربارهی ترکيب گيتا هرچه گفته شود،
ترديد نيست که اصول و آموزههای گيتا نه تنها کهن که بی زمانند .در سه اسلوکای [آيه] اول فصل چهارم
آمده که خداوند نخست گيتا را به سوریا [خورشيد] و سپس به مانو [انسان اول] عرضه کرد و پس از مانو
به ایکشواکو و از او سينه به سينه به ديگران منتقل گشت .پس گيتا خارج از جريان زمان است و نمیتوان
آن را به نقطهی زمانی خاصی در گذشته يا حال نسبت داد.
گيتا ،متنی برای رهروان معنوی است .چرا که بيش از هر چيز ديگر بر سادهانا [تمرين معنوی] و
گرايشات روحانی تاکيد دارد .در هر فصل گيتا ،راه و روشهايی برای دستيابی به آرامش و هماهنگی
عرضه میگردد .در اينجا سادهانا محصول اشتياق شديد و استوار به پيشرفت است .جوينده بايد بجويد ،نه
آن که بنشيند .او بايد استقامت بورزد ،نه آن که اصرار به پيشرفت سريع داشته باشد .گيتا چون قايقی است
که انسان را از اين اسارت خودخواسته به آن آزادی که سرشت اوست میرساند .او انسان را از تاريکی به
نور و از زرق و برق به درخشش میبرد .گيتا برای انسان وظايف و نظمی مقرر میدارد که به واسانا ها
(اميال و تحريکات) که او را به چرخ بیرحم تولد و مرگ میبندند ،آلوده نيست.
در واقع انسان به اين کارما-کشترا (کشتزار عمل) آمده تا در عمل مشارکت جويد ،نه آن که مشتاق
نتيجهی عمل باشد .اين آموزهی گيتا و درس اصلی آن است .گيتا جوهرهی معنايی تمامی ودا هاست .در
بخش های اوليهی وداها ،به یجنا ها [قربانیها] و یاجا ها [عبادات] يا فعاليت های برونگرا توجه شده،
سپس فعاليتهای ذهنی مانند اوپاسانا [راههای تقرب] که درونگرا هستند مورد بحث قرار گرفتهاند و بعد
از آن جنانا-یوگا [طريق عرفان] به وضوح و روشنی تشريح گرديده است.
هيچ کس ،هرچه هم حکيم ،قادر به گريختن از توهم نيست ،بنابراين همه کس در معرض اندوه قرار
میگيرد که چون ترمز مانع عمل اوست .آرجونا ،قهرمان بزرگی که در رياضت و خرد مرتبهای واال
داشت ،به توهم حاصل از مصائب مهيب جنگ دچار میگردد و اندوه ،او را از عمل باز میدارد .او
خويشتن خويش به سردرگمی دچار میگردد و اين دو را يکی میپندارد .او را ،آتما
دربارهی جسم و
ِ
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[روح] (آن که هميشه از مشخصههای جهان متغير و متحرک به دور است) را ،واجد سرشت غيرواقعی و
زودگذر جهان میپندارد و اين توهم را حقيقت میبيند .او بر پايهی شناخت نادرست از خويشتن ،وظايف
خود را آتما-دهارما ی [وظيفهی روح] خود میبيند .اين تراژدی نه تنها داستان آرجونا که ماجرای تمامی
بشريت است .بنابراين گيتا ارزشی جهانی و جاودان دارد .خواندن گيتا ،آموختن هنر شنا در عرض دريای
توهم است .گيتا صدای ناب کريشنای خداوند است .اين واقعيت که گيتا سبب پشتگرمی و رهايی ميليونها
انسان شده ،دليلی بر منشاء الهی آن است .هيچ کس جز خداوند نمیتواند چنين اعتباری ببخشد.
شيوهی آغاز و پايان گيتا ،نشانههايی از همين امرند .نخستين آيهی گيتا با اين کلمات آغاز میشود:
دهارما کشتر ،کورو کشتر[ ...کشتزار درستی ،کشتزار کورو] .نخستين کلمه ،دهارما (درستی ،وظيفه)
است .آخرين آيهی فصل پايانی از یاترا یوگ ایشوارا کریشنا سخن میگويد و کلمهی یوگ ایشوارا
[پيوستن به خداوند] نتيجهی همان دهارمايی است که [در طول کتاب] عرضه شده است .پس هدف
آموزههای گيتا به روشنی اين است« :دهارما را به ياد داشته باش ،به دهارما عمل کن» .اين کلمه چه
اندازه مهم است .تمامی شاسترا ها (کتب مقدس) در کار تعيين حدود و بيان سرشت و مولفههای لطيف
دهارما هستند .گيتا اين بررسی و تحليل را گرد میآورد .گيتا از هر نظر ،کتاب درسی دهارما است و
تمامی اصول دهارما در آن مطرح میشوند.
آرجونا ،جیوی است .فرد است .بدن ،ارابه و آموزگار درون ارابه ،کريشنا يا خداوند است .ارابهران
خداوند است .الهامبخش هوش ،براهمامی که در پاسخ به دعای انسان در گایاتری مانترا که میگويد:
دییویوناه-پراچودایات (قوهی تشخيص مرا بيدار ساز خداوندا ،هدايتم کن) او را بر میانگيزد .کوروا ها
نمايندهی سرشت شيطانیاند .پانداوا ها نمايندهی الوهيت هستند .آنها آسات (ناحق)اند و اينان سات (حق).
يکی شيطان است و آن ديگری خدا و همواره ميان اين دو جنگ بوده است .در نبردی اين چنين ميان دو
نيروی متضاد ،کريشنا (خويشتن ،آتما) همواره در سوی دهارما است ،يعنی واقعيتی که ماندگار است نه
توهمی که نابود میشود .اگر خداوند را چون راهنما در سوی خود میخواهيد ،خود را به سرشت الهی
(دايوی-سامپات) يا کيفيات دهارمايی مجهز سازيد .چرا که خداوند آنجاست که دهارما هست.
البته اين به آن معنا نيست که خداوند همه جا نيست !...کره در همه جای شير هست .هر چند تنها طی
چرخاندن است که در محلی ظاهر میشود .همچنين خداوند در محلی تجلی می يابد که در آنجا دهارما-
سادهانا [درستکاری] در جريان است .یاتو دهارماستاتو جایا « :جايی که دهارما هست ،پيروزی حتمی
است ».آرجونا به عالم جسمانی آاليش يافته بود؛ پس میبايست به دانش شناخت واقعيت تبرک میيافت.
1

تمامی مجموعهی سادهانا در جهت وضوح آگاهی از آتما و تثبيت توجه بر آن است .آموزهی کريشنا دقيقا
همين است .در واقع اين نتيجه و اساس جستجوی حقيقت است.
کريشنا به بسياری از ترديدهای آرجونا پاسخ داد ،که او خود قادر به بيان آنها نبود« .اوه آرجونا ،تو
اندوهگينی چون اين شاهان و شاهزادگانی که به تو مربوطند نزديک است که به دست تو با مرگ روبرو
شوند .تو دربارهی دهارما وراجی میکنی ،اما به ياد داشته باش که خردمند برای مرده يا زنده غم
نمیخورد .بايد بگويم چرا؟ خوب ،تو دربارهی بدنی اندوهگينی که مرگ نابودش میسازد .آيا از
دگرگونیهای بسياری که پيش از مرگ برای بدن رخ میدهند نيز اندوهگين میشوی؟ کودک در پسر
ناپديد میشود ،پسر در جوان ،جوان در مرد ميانسال میميرد ،ميانسال در کهنسال گم میشود و کهنسال
در مرگ محو میگردد .تو هرگز بر دگرگونیهايی که اين همه بر بدن موثرند اشک نريختهای .حاال چرا
برای اين يکی اشک میريزی؟ آيا بدنی که امروز داری همان بدنی است که در روزگار کودکی داشتی؟
کجاست آن بدنی که هنگام بستن دهریشتا دیومنا داشتی؟ تو هنوز آن ماجرای کودکی را به ياد داری اما
بدنی که آن اعمال از او سر زد اکنون رفته است .به عالوه ،هر چه هم بدنت دگرگون شود ،آتما ،درخشش
خرد حقيقی که فناناپذير میماند .حضور مستحکم اين معرفت ،نشانهی جنانا يا خرد است».
«شايد بپرسی چگونه هنگام ناپديداری بدنهايی که سالها با آنها همراه بودهايم و زندگی کردهايم،
اندوهگين نشويم .اما اگر اين امر شايستهی اندوه هم باشد ،برای چند نفر بايد سوگواری کنی؟ به اين
موضوع انديشيدهای؟ شادی و غم چون روز و شبند .بايد بيايند و بروند .اگر نپذيری ،متوقف نمیشوند .اگر
بخواهی آغاز نمیگردند .هر دوی آنها به بدن ،به ماده ،به جسم مربوطند .آنان بر روح ،بر جان بیاثرند.
لحظهای که از اين دو بگريزی ،لحظهی آزادی توست و موکشا [رهايی] را به چنگ آوردهای».
نخستين مکالمهای که در آن به آموزش اين حقايق پرداخته شد ،آرجونا ویشادا یوگا يا ناامیدی آرجونا
نام دارد .اين نخستين سنگ بنای گيتا است .اگر نخستين سنگها قوی باشند ،بنا جاودانی است .گيتا که
 5222سال پيش بر اين پايه بنا شد ،مستحکم و شکستناپذير است .چه اندازه پايهای که بر آن آرميده
قدرتمند و تا چه حد کسی که آن را بنا کرده خردمند است.
شما [از اين وضعيت] با عنوان نااميدی ياد میکنيد! اما آن نااميدی بسيار سودمند بود .چرا که فقدان
شجاعت ،عادی نبود .امری بود که بیريايی و استواری آرجونا را آزمود و او را فارغ از ترديد به دامان
خداوند افکند .اين است که آن را با نام یوگا [در اينجا يعنی طريقت] حرمت بخشيدهاند .گيتا با ويشادا يوگا
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آغاز میشود و با سنیاسا یوگا [تسليم ،مقام رضا] پايان میپذيرد .ويشادا [نااميدی] ،پايه و سنياسا [رضا]،
بنا است .ويشادا بذر و سنياسا ميوه است.
شايد بپرسيد :چگونه آرجونا چنين سرشت پاکی يافت ،آنچنان که به تنهايی شايستهی نزول خرد گيتا
گرديد؟ کلمهی آرجونا يعنی پاک ،نيالوده ،سپيد ...نام او به درستی انتخاب شده بود و او در نام خويش باليد.
اين گونه بود که او ظهور بی واسطهی کريشنای خداوند را تاب آورد .اين چنين بود که او به ابزاری برای
هديهی گيتا به جهان تبديل گرديد.
کريشنا بارها کلمهی يوگا را در گيتا به کار میبرد .حالت فرد (يا جیوی) طی يوگا نيز مورد بحث قرار
گرفته است .با اين حال ،شايد در ذهن بعضی از خوانندگان گيتا اين ترديد پديد آيد که شباهتی ميان معنای
اين کلمه از زبان کريشنا و زبان يک فرد عادی وجود ندارد .همچنين کريشنا ،وایراگیا (عدم وابستگی) را
در بسياری از اوقات میستايد .ولی در جاهای ديگر تصريح میکند که واالترين آزادی تنها از طريق
پرستش کسب میگردد .به عالوه ،روشهای متفاوتی برای دستيابی به مقام متعالی سعادت معنوی تشريح
میشود .در گفتار هشتم از راجا یوگا نيز بسيار ياد میشود ،اما نمیتوانيم بگوييم که گيتا متنی در آموزش
راجا يوگا است.
تسليم کامل به کريشنای خداوند ،آزادی از قيود سهگانهای که فرد را اسير جهان خارجی میسازند ،توجه
بر کردار نيک و نظم پرهيزکارانه ،حقايق اساسی بيان شده در گيتا هستند .خداوند اين اصول چهارگانه را
برترين شيوه های آموختن ژرفترين اسرار پيشرفت درونی اعالم میکند.
معنای واقعی گيتا به چنگ همه نمیافتد .حکيمان و نويسندگان بلندآوازه هر چند از هوشی سرشار بهره
میجستهاند ،در نقاب افکندن از اسرار پيام گيتا شکست خوردهاند .مفسرين از اصل موازنهی کامل در
ميانهی تمامی تغييرات يا کسب آزادی به عنوان مهمترين موضوع گيتا سخن میگويند .از طرف ديگر،
بعضی گيتا را با متون فلسفی غرب که با آن آشنا هستند قياس میکنند و اذهان جوان را زير اين فشار
آموزش میدهند! البته ترک دنيای کامل آرزويی متعالی است ،اما تنها اندکی قدرت انجام آن را دارند .اگر
بايد آموزهای معنوی از قبول عمومی برخوردار شود ،بايد دستوراتی داشته باشد که همه در زندگی و
فعاليتهای روزمرهی خويش قادر به پيروی از آن باشند.
متعالیترين دهارمای هرکس ،پيروی شجاعانه از سوا-دهارما [وظيفهی شخصی] يا دهارمای متعلق به
خود اوست .پيرامون اين موضوع ،ميان دين و اخالق مشاجراتی هست .خداوند دربارهی احکام اخالقی
میگويد« :امری است دشوار و مملو از خطر» .چه کاری مشروع است و چه کاری نيست؟ کدام عمل
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اخالقی است و کدام يک نيست؟ بسياری همواره کوشيدهاند و هنوز میکوشند تا در اين موارد تصميم
درستی بگيرند .اما کريشنا اعمال شايسته را در اين آيه اين چنين توصيف میکند:
Manmanaa bhava madbhaktho mad yajee maam namaskuru mamevish yasi
sathyam the, prathijaane priyo si me. Sarva dharmaan parithyajya mamekam
saranam vraja Aham thwaam sarva paapebhyo mokshayaishyami maasuchah.
«انديشهات را بر من استوار گردان .مرا بپرست ،مرا عبادت کن .با من پيمان ببند -تو به من دست
خواهی يافت .من حقيقت را بر تو آشکار خواهم ساخت .چرا که تو نزد من عزيزی .اين آموزهی من است.
اين فيض من است« ».اين طريق پيوستن به من است .هر چه دهارما [در اينجا به معنی اصول اخالقی و
شريعت] را رها کن .خود را به من تسليم گردان .اندوهگين نباش .من تو را از پيامد تمامی اعمالت آزاد
خواهم ساخت».
شگفتا! به معنا و اهميت اين دو بند توجه کنيد .آيا چنين تسليمی برای نجات و رهايی شما از چرخهی به
دنيا آمدن ،در آن بودن و از آن رفتن کافی نيست؟ تانمانا – عبارت است از ديدن او در هر موجود ،آگاهی
از حضور او در هر لحظه از وجود ،غرقه شدن در آناندا [سرور] از اين آگاهی .تادبهاکتا – يعنی محو
شدن در اين رابطه به دليل پرستش ژرف و عشقورزی بیاندازه به او .تات یاجی – تقديم کردن تمامی
اعمال کوچک و بزرگ به او ،به کريشنا (شامل آرزوها ،اراده ،عمل ،ميوه و پيامد) .تقديم همه چيز از
آغاز تا پايان ،ترک تمامی وابستگی به خويش و انجام تمامی اعمال با روحی پرستشگر و ناوابسته .اين
چيزی است که خداوند از شما میخواهد.
البته چنين تسليم کاملی دشوار است .اما حتی با کمترين تالش انسان در اين جهت ،خداوند ،شجاعت به
پايان بردن آن را عطا میکند .او با انسان گام بر میدارد و چون دوست خويش ،به او ياری میرساند .او
چون راهنما ،هدايتگر انسان میگردد« .او» انسان را از شيطان و وسوسه حفظ خواهد کرد .او همکار و
پشتيبان انسان خواهد بود .او میگويد:
Swalpamapyasya Dharmasya thrayathe mahatho bhayaath.
«عمل به اين شيوه ،حتی به ميزان اندک ،انسان را از وحشت و تهديد رها خواهد ساخت ».پيروی از
دهارما ،فینفسه سرچشمهی شادمانی است .اين راهی است با کمترين موانع .اين آموزهی خداوند است.
« .»Mamevaishyasiيعنی «تو به من نزديک خواهی شد .تو به من تقرب خواهی جست» .به بيان
ديگر ،تو راز مرا درک خواهی کرد .تو به درون من راه خواهی يافت ،تو سرشت مرا کسب خواهی کرد.
3

در ميان اين اصطالحات ،سادریسیا (کسب سرشت الهی) ،سالوکیا (حضور در خداوند) و سایوجیا
(وحدت با خداوند) شاخصند .وقتی کسی به مقام ادراک خدوند در هر موجود ،دست يابد؛ وقتی هر ابزار
معرفت به آن تجربهی الهی منتهی شود؛ وقتی تنها او ديده ،شنيده ،بوييده و لمس گردد ،انسان بیترديد به
بخشی از پيکر خداوند بدل شده است و در او و با او زندگی میکند .وقتی به انجام اين وظيفه در مورد
خودتان بپردازيد ،در همان نخستين گامها نيروی تازهای کسب میکنيد ،از وجدی ناب و تازه بهره
میجوييد ،طعم سرشار سعادت را میچشيد و از تقدسی ديگرگونه صفا میيابيد.
اين دهارما برای انسانهای غيرمعمولی نيامده و سفارش نشده است .بلکه در اختيار همگان است ،چون
همه گرسنهی خدا هستند .همه تشخيص میدهند که در اينجا امری اساسی و بيرون از تمامی تغييرات
موجود است .حتی بدترين گناهکاران میتوانند با تسليم خويش به خداوند ،در توبهای از سر دلتنگی ،به
سرعت قلب خويش را پاک سازند و خالص شوند.
بنابراين ،فرمان خداوند اين است که هر کس بايد به دهارمای ويژهی خويش بپردازد ،هر کس بايد
زندگی خود را بر اساس اصول معنوی فرهنگ خويش سامان دهد .او بايد ديدگاه شیءگرا را رها سازد و
به صدای خداوند گوش فرا دهد.
متولدين بهارات [نام ديگر هندوستان] بايد به صدای رهبر بهارات – گوپاال [نام ديگر کريشنا] -گوش
بسپارند و در هر کالمی که میگويند ،در هر حرفی که مینويسند ،در هر آرزويی که گرامی میدارند ،در
هر انديشهای که صورت میبندند و در هر عملی که برای کسب امور غيرلطيفی چون غذا ،سرپناه و
سالمتی به آن میپردازند ،الوهيت درونی خويش را ظاهر سازند تا شايستهی اين امتياز باشند.
تنها آنگاه ملت هندوستان میتواند فضيلت دين کهن ،ساناتانا دهارما [جايگاه برين] ،هديهی ويژهی آن به
بشريت و تضمين آرامش برای تمامی انسانها را عرضه کند .تنها عمل در امتداد دهارما میتواند قدرت
روحی به انسان ببخشد که قادر به رويارويی با تمامی بحرانها و کسب پيروزی است.
اين گيتای مقدس با نشان دادن واضح راه ،آن قدرت را هديه میکند.
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فصل دوم
بهتر آن است که فصل اول [بهاگاوادگيتا] را به جای گيتا [آواز]ی کريشنا ،گيتای آرجونا بناميم .آرجونا
لبريز از اندوه و توهم ،از جنگ باز میگردد و تسليحات خويش را فرو مینهد .او دلشکسته ،ارابهاش را
در ميان دو نيروی متخاصم متوقف میسازد .به اين سو و آن سو میدود و در حالی که آشفته و پريشان
است ،چهرهی دوستان و آشنايان خويش را از نظر میگذراند .او غرقه در ترحم است .کمان پرآوازهاش از
دستش فرو افتاده و او يارای آن را ندارد که بايستد يا حتی بنشيند .ذهنش در فرامين مکتب پوروا میمامسا
پرسه میزند .او سوگند میخورد که در جنگ شرکت نخواهد جست .هنگامی که سنجایا [منشی و
کارگزار شاه] اين خبر را به شاه دهریتاراشترا ی نابينا میرساند ،شادی شاه بیاندازه است .چرا که
پيروزی را در چنگ خويش میيابد .در او از بصيرت و دورانديشی نشانی نيست و از آن کمتر ،بینش
الهی اوست .پس ،رؤيای امپراطوری کامل خود را بدون دردسر تحقق يافته میبيند و احساس شادمانی
میکند.
اما سنجايا که از بينش الهی بیبهره نيست میانديشد که« :دليل اين شادی ديوانهوار او چيست؟ هنگامی
که خداوند خود ،در جبههی پانداواها ايستاده ،چگونه شاه نقشهی پيروزی میکشد؟ سپس پيامدهای هولناک
بازگشت آرجونا به صحنهی نبرد را مجسم میکند.
اما قطرات اشک آرجونا از گونهاش فرو میريزند .در چشمهای او دريايی از اشک موج میزند .حتی
خداوند قادر به تحمل اين صحنه نيست .او خاموش باقی نمیماند .نبض آرجونا در دست اوست و او علت
بيماری را تشخيص میدهد .کريشنا به آنی پی میبرد که بيماری موها (توهم ناشی از ارزيابی نادرست)
بر هر سه بدن آرجونا ،بدن ناخالص ،بدن لطيف و بدن علّی او ،سايه افکنده است.
او میبيند ترحمی که آرجونا را تسخير کرده اصالت ندارد .چرا که ترحم اصيل با دایوی سامپات
(محرکها و انگيزههای الهی) همراه است و سرپيچی از فرامين خداوند در آن راه ندارد .اما در اينجا ،در
واقع خودپرستی زير نقاب ترحم پنهان شده است .پس خداوند تصميم میگيرد او را از اين ضعف و
ناتوانی ،يا به قول گيتا از کریپایا ویشتام  ،نجات دهد .آرجونا بی يار و ياور و غرقه در ترحم به جا مانده
و بايد شفا يابد.
درست به همان گونه که بايد روحی را که در کسی حلول کرده از او بيرون کشيد ،آرجونا بايد از ترس
و بزدلی رهايی میيافت .آخر کسی که خداوند را در کنار خود دارد نبايد از چيزی بترسد .آيا روحی هست
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که با سرور پنج عنصر کاری تواند کرد؟ خداوند برترين طبيب است .نارایانا همان طبيبی بود که آرجونا
به او نياز داشت.
وه که آرجونا چه سعادتمند بود! حتی از ژرفنای اندوه ،جوانهی شادی سر میزند .تا آيهی يازدهم از
فصل دوم ،داستان نااميدی آرجونا و تاثير تسخيرشدگی او ادامه میيابد .به اين دليل است که نخستين گام
در شفای او ،عرضهی سانکهیا یوگا يا طريق معرفت (جنانا) به اوست.
آمریتوپادسا (آموزهی جاودانگي بخش)ي كريشنا از آيهی يازدهم آغاز ميشود .در واقع بهاگاواد گيتا از
اينجا آغاز ميگردد .تا اين لحظه ،شرح توهم آرجونا به علت ناداني و تيرگي ذهن او آمده است .كريشنا به
نقش ناظر ،منتظر ميماند تا نااميدي او ژرفنا و تاريكي بگيرد .وقتي سرانجام آرجونا كمانش را به كناري
ميافكند و از جنگ كناره ميگيرد ،وقتي اقرار ميكند تمامي قوهی تشخيص خوب و بد خود را از كف
داده است ،وقتي تمنا ميكند كريشنا راهي به او نشان دهد كه مشكل او را به بهترين شكل حل كند ،كريشنا
پيش ميآيد و ميگويد:
«آرجونا ،چگونه اين سايهی تيرهبختي و وحشت بر تو فرو افتاد ،در حالي كه تو همواره روشن و
درخشان بودهاي؟ چنين حال و روزي اصال برازندهی قهرماني چون تو نيست .كلمهی آرجونا به معني
شخصيتي پاك و آسيبناپذير است .پس چرا اين همه اندوهگيني؟ نبرد قريبالوقوع است .ابرهاي جنگ
متراكم ميشوند و ميغرند .دشمنان روبروي ما صف كشيدهاند و براي آغاز جنگ لحظهشماري ميكنند.
آنان بر تو ظلم و ستمي بيحساب روا داشتهاند و اكنون خود را براي تصرف سرزميني كه حق توست،
آماده ميسازند .تو تمامي رنجي را كه بر تو فرو ريختهاند تحمل كردهاي ،بي آن كه ذرهاي از حقيقت
منحرف شوي .تو همهی شرايط تحميلي آنان را پذيرفتهاي و سالهاي سال به دستور آنان در تبعيد به سر
بردهاي .تالش تو براي مصالحه بيهوده بوده است .و اكنون نميتواني از پنجه درافكندن با آنان احتراز
كني .ما هر چه ميتوانسته ايم ،كردهايم .اكنون جنگ تنها شيوهاي است كه با آن ميتوان چشمان دوریو
دهانا ي شيطانصفت را بر شرارت او گشود».
«براي اين جنگ ،پس از رايزنيهاي طوالني تصميمگيري شده است .اين تصميمي عجوالنه بر اساس
خشم نيست .بزرگان مسئوليتشناس ،مزايا و معايب آن راسنجيدهاند و به اين نتيجه رسيدهاند كه توسل به
زور گريزناپذير است .تو و برادرانت همهی اينها را پذيرفتهايد و در تصميمگيريها مشاركت داشتهايد .تو
براي اين نبرد با ذوق و شوق آماده شدهاي .در واقع ،تو بيش از هر كس ديگر در اين كار غرق شدي.
اكنون به چه عذري باز خواهي گشت؟ اين جنگ در يك لحظه به تو تحميل نشده .تو از مدتها پيش ابزار آن
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را گرد آوردهاي .به ياد بياور چگونه با ريشه و ميوهی درختان جنگلي زندگي كردي و گرسنگي كشيدي و
جنگيدي تا پاسوپاتا آشترا ي [كمان] شیوا را به دست آوري .چگونه تا جايگاه دوردست ایندرا  ،سرور
خدايان سفر كردي تا براي اين نبرد ،تيرهاي آسماني به چنگ آوري».
چنين ميانديشم كه لحظهی سرنوشت براي نابودي دار و دستهی كوراواي بدكار فرا رسيده است ،اما
حاال ،تو شروع به نوحهسرايي كردهاي .چرا اين ساز بد يمن را مينوازي؟ كدام شاسترا چنين چيزي گفته
است؟ به وظيفهات به عنوان عضوي از طبقهی كشاتریا [جنگاور] بينديش؛ به وظيفهی تعالي دهارما و
حفاظت از عدالت .سرمايهی دليري ،مخاطرهجويي و استواري در اختيار توست .اما تو با اين كنارهگيري،
كه احساسات بيجايي بيش نيست ،قدرت خود را تلف كردهاي».
«اين بزدلي براي تو و حتي براي پيشينيان تو شرمآور است .ننگ بر تو! تو تبار كشاتريا را به فضاحت
كشيدهاي .جنگ ،راهي شاهانه براي توست؛ راهي كه به بهشت منتهي ميشود .اگر اكنون از ميدان جنگ
بگريزي ،چگونه از بدنامي خواهي گريخت؟ تو عنوان ویجایا [فدايي] را با زور بازو كسب كردهاي.
شهرتي را که با كه با عمري تالش به دست آوردهاي ،لكهدار نكن .اين توهم تضعيفكننده را رها كن».
«به من گوش كن .آنچه در آماراواتي روي داد را به ياد بياور .تو به دعوت دوشيزهی الهي ،اورواسي
اعتنا نكردي و هنگامي كه او با لطف از تو پسري خواست به او گفتي :مرا پسرت بدان .آن عمل ،قهرماني
بينظير تو را آشكار ساخت .دشنامي كه او از سر خشم به تو داد ،به تو در محكمهی شاه ویراتا ياري
رساند تا بتواني به عنوان محرم دربار ،به شهزاده خانم سلطنتي رقص بياموزي .چنين نبود؟»
«به من بگو آن قهرماني كجا رفت؟ چگونه اين بزدلي جاي چنان شجاعتي را گرفت؟ تو نزد من آمدي و
مرا بيدار كردي و از من خواستي در اين نبرد به تو كمك كنم .نبردي كه اكنون از آن ميگريزي .حاال آيا
به تو كمك كنم؟ آيا تماشا كنم كه ميگريزي؟ اين توهم را از ريشه بيرون بكش ،اين ترس را خاكستر كن.
دوباره قهرمان باش».
در اين متن ،كريشنا چهار كلمه را به كار برده است :كاسماالم (ناداني) ،آناریا جاشتام (خلق و خويي كه
براي سرشت الهي زيانبار است) ،آشوار گیام (كيفيتي كه الوهيت انسان را نابود ميسازد) و آكریتي كارام
(كيفيتي كه سبب نزول ثروت جاوداني ميگردد).
اين كلمات الهامبخش كه خون هر كشاتريايي را به جوش ميآورد ،اثري مهيب بر آرجونا داشت .ابر
ضخيم ناداني كه آرجونا را فرا گرفته بود ،اندكي كاهش يافت .تاماس [رخوت]ي كه سبب فراموشي
حقيقت نزد او شده بود ،مرتفع گشت .راجوگونا [شور،تحرك] بازگشت و آرجونا كلماتي يافت تا بپرسد:
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كاتام؟ (چگونه؟) اين كلمه نشان ميدهد كه گيتا نه تنها به آنچه بايد كرد ميپردازد ،بلكه حتي چگونگي آن
را نيز شرح ميدهد.
آرجونا پرسيد« :اوه ،مادوسودانا [نام ديگر كريشنا] ،به كلماتم گوش كن .آنان كه در خط مقدم جنگند،
همگي عابداني بزرگند .بهیشما ي بلندمرتبه ،هنگامي كه پدرمان از دست رفت ،مراقبت از ما را به عهده
گرفت و از كودكي دستمان را رها نكرد تا به آنچه اكنون هستيم ،رسانيد .او چون پدر ماست .او بزرگ
خاندان ماست .و از درونا چه بايد بگويم؟ او بيش از پسر خويش ،آشواتاما  ،به من عشق ميورزد و من
هميشه از محبت او برخوردار بودهام .او گورو [استاد معنوي]يي است كه از سر محبت مرا به عنوان
مرید خويش پذيرفت و از من كمانداري را ساخت كه اكنون هستم .آيا تو اكنون از من ميخواهي تا مهارتي
را كه او خود به من آموخت ،براي نابودي او به كار ببرم؟ آيا چنين كاري براي پسر بهارات پسنديده است؟
ما در جنگ دشمنان خويش را ميكشيم .چنين نيست؟ يا ميتوانيم با پدران و استادان خود بجنگيم كه
سزاوار احترامند؟»
«تو ميگويي كه بهشت از طريق جنگ به دست ميآيد .من نميفهمم چگونه با كشتن اين گوروهاي
محترم ،بهشت كسب ميگردد .اگر اين عقيده گسترش يابد ،چند گورو جان سالم به در خواهند برد؟ هر چه
ميخواهي بگو ،اما بگذار من هم بگويم كه ترجيح ميدهم به جاي كسب خوشبختي از چنين راههايي ،از
راه گدايي از خانهاي به خانهاي ديگر زندگي كنم .غذايي كه با كشتن چنين مرداني به دست آيد ،آغشته به
خون آنهاست و من گدايي را بر آن ترجيح ميدهم .خوب ،حتي اگر تمامي اين ترديدها را كنار بگذارم و
بجنگم ،چه تضميني براي پيروزي هست؟ به فرض پيروزي ما ،چگونه فرمان قتل اين بزرگان را صادر
كنم و هر دو دنيا را از كف بدهم؟ اگر تصادفا ً آنها پيروز شوند ،گدايي گريزناپذير است .اگر ما پيروز
شويم ،به همان بدي شكست است .چون پيروزي چه حاصلي خواهد داشت ،اگر بهاي آن ،نابودي دوستان و
خويشاوندان ما باشد؟ ما از آن جز اندوهي بيپايان تا آخر عمر ،بهرهاي نخواهيم برد .كريشنا! من از حل
اين مشكل عاجزم .هوش ،رهايم ساخته و سرشت من دگرگوني پذيرفته است .نميدانم چرا قادر به
تشخيص درست از نادرست ،دهارما از ادهارما نيستم».
«خون كشاتریايي من ،هنگامي كه آن را برميانگيزي ،به اعتراض برميخيزد و مرا به نبرد ميخواند.
ترس از قتل اين بزرگان محترم مرا واپس ميكشد .من درماندهام .همان طور كه اين ارابه را هدايت
ميكني ،مرا نيز هدايت كن .راه را به من نشان بده .به عالوه ،من ديگر توجهي به كاميابيهاي دنيوي
ندارم .من تنها به دنبال پيشرفت معنوي هستم».
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از اين لحظه به بعد ،كريشنا به گورو [استاد معنوي] و آرجونا به سرسپردهی او تبديل شدند .آرجونا اين
مقام را طلب كرد و به آن رسيد .پيش از آن كه آرجونا مقام نوآموزي را بپذيرد ،قلبي مملو از خودپرستي و
ضعف داشت .قهرمان به هيچ بدل شده بود .او تا به حال در برابر كريشنا ايستاده بود.
علت همهی اينها اگر به دقت بررسي كنيد ،چيزي جز خودپرستي نيست .پریما (عشق) ديدگاه كريشنا و
بهراما (فريب ،توهم) از آن آرجونا است .علت رنج او همين بود .سرانجام او دريافت كه خودپرستي تنها
به جهل و آشفتگي بيشتر منتهي ميشود .او داوريهايش را به خداوند سپرد و خود را رها ساخت .او گفت
كه چيزي جز ابزاري در دستان خداوند نيست .تشخيص خطاي خويشتن اولين امتياز سرسپردهاي خوب
است .اين سرآغاز خردمندي است .تنها ابلهان فكر ميكنند همه چيز را ميدانند و از بيماري هولناك تورم
من رنج ميكشند.

فصل سوم
براي نوآموزان سودمندتر آن است كه به جاي كشف امتيازات خويش ،كه شايد براي ايشان طربانگيز
باشد ،به جست و جوي خطاهاي خويش با هدف رفع آنها برآيند .نوآموزي كه چنين كند ،قادر به پيشرفت
سريع خواهد بود و ترس يا اضطراب او را واپس نخواهد كشيد .او ميتواند با ايمان به خداوندي كه تمامي
بار او را بر دوش ميگيرد ،پيشروي كند .او به آرامش ذهن دست مييابد كه نشان جويندهی حقيقي است.
آرجونا به اين وضعيت دست يافته بود ،بنابراين كريشنا به او (و از طريق او به تمامي انسانها) آموزهاي
عرضه داشت كه به جاودانگي منتهي ميگردد.
گيتا براي چه كسي سخن ميگويد؟ چند لحظه بينديشيد .شير را براي خود گاو از پستان او نميدوشند،
چون گاو شير خود را نمينوشد .آرجونا سهم خويش را برميگيرد و كريشنا نيز ،خودكفاست و به هيچ
چيز ،منجمله به شير ،نيازي ندارد .پس كريشنا براي چه كسي شير اوپانيشاد را دوشيد تا با آن گيتا را
بسازد؟ كريشنا ميگويد كه گيتا براي سودهي جانا است[ .يعني] هوشي كه در اختيار خداوند است .هوشي
كه هدايتگر آن ،پرهيزكاري است.
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و اين آموزش در چه مكاني عرضه شد؟ در ميان دو سپاه متخاصم .اهميت بزرگ گيتا در اينجاست .در
يك طرف ،نيروهاي دهارما و در طرف ديگر نيروهاي ادهارما .در يك سو خوبي و در سوي ديگر بدي.
فرد در ميان اين دو كشش ،ناتوان از تصميمگيري براي پيوستن به يكي از آنها ،نااميدانه ميگريد و خداوند
به زبان گيتا با تمامي چنين كساني سخن ميگويد و به آنان روشنايي و دليري ميبخشد .گمان نكنيد پريشاني
آرجونا تنها مربوط به او و مشكل او بود .اين يك مشكل عمومي انسان است.
آخر آرجونا از كريشنا ،پریاس نميخواست ...لذت ،قدرت ،مقام و ثروت دنيوي نميخواست ،بلكه
سریاس ميخواست .شكوه پايدار شادماني كامل را ميخواست .او گفت« :پرياس از طريق تالشهاي
انسان كسبكردني است .آن را ميتوان با فعاليتهاي انساني يا كارما به دست آورد .چرا چيزي از تو
بخواهم كه با تالش خودم در دسترس است؟ من مثل بقيه احمق نيستم .سرياس را به من هديه كن كه خارج
از دسترس من است .سرياس محصول كارما نيست .بلكه حاصل فيض است ».پس آرجونا به قلهی
ساراناگاتي [رضا] صعود كرد .به تسليم مطلق ،يا مقامي كه پراپاتتي نام دارد.
ميتوان از ساراناگاتي بيشتر گفت .انسان ،متانت و مقام خويش را به خاطر اهداف گوناگوني چون
شهرت ،تصرف ،تجمل ،قدرت و مانند آن نزد ديگر انسانها از دست ميدهد .اما او به ندرت فرصت
ميكند چيزي را براي خاطر خود خداوند ،تسليم وي كند .او چگونه مي تواند به همان اندازهی آدهارا ،
براي آدهيیا انگيزه بيابد؟ او مشتاق اشياء است اما به پايهاي كه اشياء بر آن قرار يافتهاند ،اشتياقي ندارد.
از امري بيپايه تا چه اندازه ميتوان بهره جست؟ او خواستار هديه است ،نه بخشندهی هديه! ...آفريده نه
آفريننده .چيزي گرفتن از دستي ،نه خود آن دست! او به دنبال امري ناموجود ميدود .آيا چيزي هست كه
مقدم بر آن علتي موجود نباشد؟ نه و اگر هم باشد ،جز خداوند بيعلت نيست .پس وقف فرديت به
محصوالت گذراي عمل ،به معلول به جاي علت ،حماقت محض است .به جاي آن ،بايد خود را وقف پايه
كرد و به علت و منشاء همه چيز ،ساروایشوارا [فرمانرواي مطلق] تسليم گرديد .اين ساراناگاتي اصيل
است.
سه نوع ساراناگاتي وجود دارد :تاواي واهام (من از آن تو هستم) ،مامیوا توام (تو از آن مني) و توام
ایواهام (تو ،من هستي) .اولي شهادت ميدهد كه من متعلق به تو هستم .دومي ادعا ميكند كه تو متعلق به
مني و سومي تصريح ميدارد كه تو و من يكي و هماننديم .هر يك گامي در مسير صعودند و آخري
باالترين گام است.
31

در اولين مرحله ،خداوند كامالً آزاد و سرسپردهی او كامالً اسير است .اين وضعيت مشابه رابطهی گربه
و بچهگربه است .گربه ،بچهگربه را به ميل خويش جابجا ميكند .بچهگربه فقط ميو ميكشد و هرچه را كه
پيش آيد مي پذيرد .اين رفتار ماليمي است كه از همه كس برميآيد .در دومي ،سرسپرده خداوند را اسير
ميكند كه در اين مورد نا-آزاد است .سودرا ها نمونهاي خوب از اين مرحله اند« :كريشنا! شايد از دست
من ،از حلقهی اين بازوان بگريزي اما نميتواني از قلب من كه تو را در آنجا اسير كردهام بگريزي».
سودرا اين چنين خداوند را به مبارزه ميطلبد .خداوند فقط لبخند ميزند و ميپذيرد« :من اسير سرسپردهی
خويشم» .او اين سخن را بي هيچ گونه احساس بياحترامي نسبت به خويش ،تاييد ميكند .سرسپرده
ميتواند خداوند را با عشق خويش به بند بكشد .اين عمل از طريق بهاكتي (پرستش عاشقانه) ممكن است
كه خودخواهي او را ناتوان و غرقه [در عشق] ميسازد .اگر انساني از اين نوع بهاكتي سرشار شود،
خداوند به او تبرك ميبخشد و خود تامين تمامي نيازهاي او را بر عهده ميگيرد .فيض او ،تمامي
خواستهاي سرسپرده را برآورده ميسازد .حاال پيماني را كه خداوند در گيتا ميبندد به ياد بياوريد« :من
بار آسايش او را به دوش ميگيرم».
سپس دربارهی سومين مرحله :توام ایواهام ایتي تريدها  .اين مرحله همان آوي بهاكتا -بهاكتي يا
پرستش بيفاصله است .سرسپرده همه چيز را به پاي خداوند ميريزد كه وجود خود او را نيز در بر
ميگيرد .چرا كه احساس ميكند با باقي ماندن او ،تسليم كامل نيست.
احساس توام ایواهام (تو ،من هستي) ،سارناگاتي آدوایتایي است كه بر اساس همه چيز را واسودوا
(خدا) و نه هيچ چيز ديگر ديدن ،قرار دارد .تا هنگامي كه آگاهي از دها يا بدن باقي است ،بهاكتا (عاشق،
سرسپرده) خدمتگزار و خداوند ،ارباب است .تا وقتي فرد حس ميكند كه از ديگران جداست ،بهاكتا جزء
و خداوند ،كل است .هنگامي كه او به مرحلهاي صعود كند كه از محدودههاي بدن ،من و مال من خارج
شود ،ديگر جدايي باقي نميماند .در آنجا ،بهاكتا و بهاگاوان [پرستنده و پرستش شده] يكي هستند .در
رامایانا  ،هانومانتا از طريق بهاكتي به همين مرحله رسيد.
همين موضوع در هفتمين آيه از فصل دوم گيتا آمده است .استفاده از كلمهی پراپانا [تسليم شده] در آنجا
به اين امر اشاره دارد كه آرجونا داراي كيفيات و نظم بهاكتي است .به عالوه آرجونا خطاهاي خويش را
بررسي كرد و به اين طريق آنها را تشخيص داد .اين چنين ،او از تاماس [رخوت ،سستي] برخاست .در
لحظهاي كه چنين شد ،كريشنا او را تقدير كرد .او گفت« :تو گودا-كشا ناميده شدي ،چون جیتا -نیدرا
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هستي .نیدرا يا خواب از مشخصات تاماس است .اكنون بگو چگونه تاماس تو را مغلوب ساخت؟ اين
مرحلهاي گذرا بود .او ديگر هرگز نميتواند تو را به سادگي به بند بكشد».
اگر آرجونا با تالش بيوقفه بر حواس خويش تسلط يافت و شايستهی نام گودا-كشا گرديد ،كريشنا نيز
هریشي-كشا يا خداوند هادي تمامي حواس است .در ميدان كورو كشترا هر دوي آنان در يك ارابه
نشستهاند .يكي به عنوان آموزنده و ديگري به عنوان آموزگار.
علت اندوه دقيقا ً چيست؟ وابستگي به بدن مسبب اندوه و محصوالت بالفصل آن ،دلبستگي و بيزاري
است .اين دو از هوشي برميخيزند كه بعضي امور و شرايط را سودآور ميبيند و در مورد امور ديگر
چنين نظري ندارد .انديشهی سود و زيان فريبي بيش نيست .با اين حال به اموري كه سودآور ميپنداريد
وابسته ميشويد و از امور ديگر دوري ميجوييد .اما از باالترين ديدگاه ،سود و زياني در كار نيست و اين
تفاوت گذاريها يكسره بيمعنياند .اصالً دويي وجود ندارد .پس چگونه خوب و بدي ميتواند موجود
باشد؟ دويي ديدن ،جايي كه تنها يك موجود است ،مایا يا ناداني نام دارد .آن ناداني كه آرجونا را به اندوه
مبتال ساخت ،چنين سرشتي داشت ...چندي ديدن وقتي فقط یكي هست.
فقدان شناخت هويت تات -توام (كلمهی تاتوا كه به معني اساس به كار رفته ،به اين شيوهی واالي
فلسفي ،تقدس ميبخشد) علت تمامي نادانيهاست .اگر انسان اين حقيقت را نياموزد ،در اقيانوس اندوه
دست و پا خواهد زد .اما اگر آن را بياموزد و با آن زندگي كند ،از اندوه رهايي خواهد يافت .بعضيها
نسخه ميپيچند ،آن را به كار ميبرند ،تبليغش ميكنند و طوطيوار و با انواع هيجانات تكرارش
ميسازند ،اما به ريشه دست نمييابند .بر چشم مرهم مينهند تا درد معده را بهبود بخشند .درد و درمان به
هم ربطي ندارند .محل درد بايد كشف شود و دارويي متناسب با آن تجويز گردد .تنها آنگاه درمان ممكن
خواهد بود .نارایانا [از القاب ویشنو ،از نامهاي خداوند] تنها پزشك متخصصي است كه قادر به اين كار
است .و او ،بيماري آرجونا را به درستي تشخيص داد و تصميم به درمان او گرفت.
زخمي را كه از مرهم بيروني درمان نميپذيرد ،بايد به مرهم دروني عالج كرد .پس كريشنا ،آرجونا را
با پرسشهايي برانگيخت« :چرا مثل ترسوها گريه ميكني؟ آيا به خاطر اين است كه بايد بهيشما ،درونا و
ديگران كشته شوند؟ نه ،تو گريه ميكني چون احساس ميكني كه آنها مردان تو هستند .خودپرستي تو را
به گريه انداخته است .مردم براي مرده گريه نميكنند ،بلكه گريه ميكنند ،چون مرده متعلق به آنهاست .آيا
تاكنون خيليها را كه متعلق به تو نبودهاند ،نكشتهاي؟ تو هرگز هيچ اشكي براي آنها نميريزي .امروز
اشك ميريزي چون تحت تاثير اين فريب هستي كه اين كساني كه قبالً آنها را ديدهاي ،به طريقي خاص
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متعلق به تو هستند .وقتي در خوابي تحت تاثير حس من و مال من نيستي ،بنابراين از اين كه چه بر سر
بدن تو يا بدن اين مردانت يا مايملكت ميآيد بيخبري ،ولي اينها همان چيزها هستند كه در بيداري همواره
به دقت به ياد داري .مال من حالت سلطهجويانهی من است و به همين دليل هم دنبالهی اوست .جهالت
اساسي ،احمق عزيزم ،همسان پنداشتن خودت با چيزي است كه تو نيست ،مثل بدنِ .دها (بدن) آناتما است
و تو ايمان داري كه آتما است .اين چه دانش سر و ته شدهاي است؟ براي درمان اجنانا بايد به عنوان دارو،
خود جنانا را تجويز كنم».
بنابراين كريشنا بدون اتالف وقت ،آغاز به خوراندن موثرترين دارو ،يعني جنانا به او نمود .اين موضوع
از آيهی يازدهم فصل دوم تشريح ميشود .اين آيه ،كليدي براي همهی جويندگان گيتا است .كريشنا دو
موضوعي را كه به مدت طوالني آرجونا را به خود مشغول ساخته بود ،با اين سخن كه نابودي بدن به
معني نابودي آتما نيست و او براي كساني غصهدار است كه نيازي به غصه خوردن او ندارند ،به روشني
پاسخ ميدهد .كريشنا گفت« :تو شبيه به خردمندان سخن ميگويي .ميگويي كه اين دهارما و آن ادهارما
است ،آنچنان كه گويي قادر به تشخيص آنها از يكديگر هستي».
در اينجا بايد به واقعيتي توجه كرد .آرجونا از دو گونه توهم در رنج بود-3 :عام-2 ،خاص .اشتباه
گرفتن بدن با خويشتن و نگراني براي بدن آنچنان كه گويي خود شخص است ،توهم عام است .دست
كشيدن از دارماي فردي (در اينجا دهارماي كشاتريا) [وظيفهی جنگجويي براي طبقهی جنگاوران] با
عنوان ادهارما ،توهمي خاص است .كريشنا اولي را نابود ساخت و دومي را برطرف كرد .اولي از آيهی
دوازدهم تا سيام فصل دوم را اشغال كرده است .كريشنا با دومي چون مسالهاي خاص در  1آيه روبرو
شد .او سوادهارما يا دهارماي خاص آرجونا را برايش شرح داد .اينها در مجموع دهارما شتاكاس ناميده
ميشوند .سوادهارما [انجام وظيفهی الهي] اسارتزا نيست و تولدهاي بيشتري ايجاد نميكند ،بلكه به
رهايي منتهي ميگردد .بايد چون كارمایوگا ،بي وابستگي به ميوهی آن ،به آن پرداخت .در انتهاي فصل
دوم نيز ،توصيفي از جويندهی موفقي آمده كه خويشتن را در هوشي پاك مستحكم ساخته است و به او
استیتا پراجنا ميگويند.
كريشنا به سخنان خويش ادامه داد« :اندكي بينديش كه كيستي و چه كاري از تو انتظار ميرود .تو
ميگويي كه همه چيز را ميداني ولي با اين حال ،چون زني بي پناه اشك ميريزي .كلماتت ميگويند كه
پاندیت [فرزانه] هستي ،ولي رفتارت يك ابله را نمايش ميدهند .اگر كسي حرفهايت را بشنود ،فكر
ميكند كه با يك جناني [عارف] روبروست ،اما با ديدنت ميفهمد كه با يك اجناني [نادان] برخورد كرده
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است .حال و روزت منزجركننده است .خوب ،اگر فرض كنم كه پانديت هستي ،نميتوانم آن را با
اشكهايت تطبيق دهم ،چون پانديتها از مرگ و زندگي اندوهگين نميشوند .اگر اندوهگين شوند ،ديگر
پانديت نخواهند بود .پانديتها ميتوانند كشف كنند كه چه چيزي حقيقت اساسي است .تنها كساني را
ميتوان پانديت ناميد كه راز بدن و شگفتي روح را ميشناسند .چگونه چنين كساني قادر به گريستن بر
شكلگيري يا بيشكلي [روح] خواهند بود؟ آنان آرامش درون خود را زير هيچ فشار يا اندوهي از كف
نميدهند».
«نادان كامل و داناي كامل هيچ يك غمي از مرگ و زندگي ندارند .آيا اشك ميريزي براي اين كه
بدنهاي بهيشما و درونا بر زمين خواهد افتاد يا به اين علت كه آتماي آنها نابود خواهد شد؟ آيا براي
بدنهاست؟ خوب ،اشكهايت فايدهاي هم دارند؟ اگر چنين بود ،قطعا ً مردم اجساد مردگان خويش را نگه
ميداشتند و آنها را با گريه به زندگي باز ميگرداندند .نه ،هرگز چنين نيست .بدنهاي فروافتاده در
رودخانهی امریتا [مرگ] نميتوانند به زندگي باز گردند .پس چرا براي امري گريزناپذير ،امري
پرهيزناپذير گريه ميكني؟»
«شايد ميگويي كه براي آتما ،مركز روحاني بدن ،اشك ميريزي .اين سخن حماقت بزرگتري را آشكار
ميكند .مرگ حتي قادر نيست به آتما نزديك شود .او جاودان ،آشكار به خويشتن و ناب است .اينها گواهي
ميدهند كه تو اصالً آتما -جنانا [روح -شناخت] نداري».
«از طرف ديگر ،جنگيدن براي كشاتريا ،سوادهارما [انجام وظيفهی الهي] است .بي هيچ مالحظهی
ديگري به انجام وظيفهات بپرداز .تو ميپرسي« :چگونه ميتوانم سبب مرگ بهيشما در جنگ شوم؟» اما
آنها همه آمدهاند تا بكشند و كشته شوند .تو كه آنها را در خانههايشان نميكشي .البته ،كشتن آنها در
خانههايشان ادهارما است اما در ميدان جنگ ،چگونه چنين كاري ميتواند غير دهارمايي باشد؟ من تاسف
ميخورم كه تو اين همه وي ِوكا [شاهد] را در نيافتهاي».
«كافي است .برخيز و آمادهی نبرد شو .چرا زير بار اين خودپرستي بيحاصل بر زمين افتادهاي؟
خداوند علت هر چيزي است ،نه تو .نيرويي برتر هست كه همه چيز را به حركت ميآورد .آن را بشناس
و ارادهات را به آن تسليم كن».
«بهيشما ،درونا و بقيه آمدهاند تا چون سربازان و كشاترياهاي حقيقي بجنگند .آنان چون تو نميگريند.
نگاه كن .هرگز در آنها اندوه يا پشيماني نيست .آرجونا! به ياد داشته باش كه اكنون زمان آزمون توست.
بگذار چيز ديگري را هم به تو بگويم .هرگز نبوده زماني كه من نباشم .چرا؟ حتي هرگز نبوده زماني كه
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تو و تمامي اين شاهان و شاهزادگان نباشيد .تات [او ،آن] همان پارام آتما [روح كلي] است .تووام [تو]
همان جیوآتما [روح فردي] و اين دو يكسانند ،يكسان .بنابراين براي هميشه باقي خواهند بود .پيش از
كوزه ،در كوزه و پس از كوزهِ ،گل بوده ،هست و خواهد بود».
«آرجونا از اين همه آگاهي و بيداري حيرتزده بود .او گفت« :تو شايد خدا باشي .تو شايد فناناپذير
باشي ولي من كه براي تو گريه نميكنم .بلكه براي اشخاصي مثل خودم اشك ميريزم :آن كه ديروز آمده،
امروز هست و فردا خواهد رفت .چه بر سر ما ميآيد؟ خواهش ميكنم مرا روشن ساز».
در اينجا بايد به نكتهاي توجه شود .تات كه خداوند است ،نيتیام يا جاوداني است .همه اين را ميپذيرند.
اما تووام يا فرد نيز ،خداوند است! آسي [هستي] .او نيز جاوداني است [عبارت ودايي تات -تووام -آسي
يعني :او تو هستي] .اگر چه اين امر به آساني و سرعت به فهم در نميآيد .پس كريشنا اين موضوع را به
دقت شرح داد و گفت« :آرجونا ،تو نيز چون امر مطلق جاوداني .اگر فرد جدا از محدوديتها ديده شود،
همان ُك ّل است .پيش از ساخت جواهر ،فقط طال هست .طي ساخت آن ،فقط طال هست و پس از آن كه نام
و شكل جواهر از ميان ميرود ،طال ميماند .آتما با بدن يا بدون بدن ،بر يك طريق باقي است».
«اگرچه آتما با بدن همراه است ،تحت تاثير گونا ها [انواع سه گانهی خلق و خو] و دهارما قرار
نميگيرد ،آنچنان كه گويي هيچ كيفيت يا مشخصهاي ندارد .تو تحت تاثير دگرگونيهايي كه بدنت طي رشد
خويش از نوزادي به كودكي ،از كودكي به جواني و از جواني به بزرگسالي و سرانجام به پيري ميپذيرد،
قرار نميگيري .با وجود تمامي اين تغييرات ،تو باقي ميماني .هنگام نابودي بدن نيز چنين است .آتما باقي
ميماند .پس ،قهرمان از تغييري به نام مرگ دچار اندوه نميگردد ».كريشنا اين سخن را با استحكام
تيرهاي چوبي ارابه بر زبان راند.
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فصل چهارم
آرجونا هنوز گرفتار ترديد بود .او چنين آغاز كرد« :سرورم ،تو گفتي كه دگرگونيهاي بدني چون
مراحل بيداري ،رويا و خوابند ،ولي ما مشاهدات خويش را هنگام بيداري از خواب عميق از ياد نميبريم
در حالي كه خاطرات زندگيهاي پيشين را رويدادي به نام مرگ نابود ميكند ».كريشنا پاسخ داد كه
يادآوري تمامي خاطرات از حافظه ممكن نيست اما بخشي از آن را ميتوان به ياد آورد .چرا كه آتما باقي
است .هر چند مركب تعويض شده است.
سپس آرجونا به نكتهاي ديگر پرداخت .نكتهاي كه غير از آرجونا ،بسياري ديگر را نيز به ستوه آورده
است .اين كه چرا كريشنا ميگويد »Dheerasthathra na muhyathi« :يعني :دهيرا [خردمند] فريب
آن را نميخورد[ ».چرا] او نميگويد كه« :آرجونا فريب آن را نميخورد[ ».آخر] مقصد كريشنا آموزش
تمامي اذهان مواج بود .او به همهی ترديدها در لحظهی ظهور آنها پاسخ ميداد .او گفت« :آرجونا! در
عبور از اين سه مرحله ،بودهي [هوش] چيزهايي را در خويش حفظ ميكند اما حتي آنها نيز هنگام فرا
رسيدن مرگ بدن به يك ضربه نابود گشته ،همه فراموش ميشوند .حافظه عملكردي از هوش است نه
آتما».
«اكنون اين مثال را در نظر بگير :تو نميتواني بگويي كه ده سال پيش ،در روزي خاص ،دقيقا ً كجا
بودهاي .ميتواني؟ اما تو ده سال پيش در آن روز خاص وجود داشتهاي .در اين باره ترديد نيست .تو
جرات نميكني وجودت را در آن لحظه انكار كني .اين امر شبيه به حالت زندگيهاي پيش از اين زندگي
توست .اگرچه هيچ گونه خاطرهاي از چگونگي و محل آن نداري .خردمند فريب چنين ترديدهايي را
نميخورد و از آنها پريشان نميشود».
«آتما نميميرد .بدن نميماند .آيا چنين ميانديشي كه اندوه تو در مرگ آنان اسباب شادماني آتماي
دشمنانت خواهد شد؟ اين انديشهاي ديوانهوار است .آتما تحت تاثير شادي و غم قرار نميگيرد .هر اتفاقي
كه بيفتد يا نيفتد ،حواس را سر جاي خودشان نگه دار ،در اين صورت هيچ دليلي براي ترس وجود ندارد.
فقط از لحظهاي كه حواس با اشياء تماس پيدا كنند ،دو قلوي آزارندهی غم و شادي پديد ميآيند .اگر بشنوي
كسي از تو بد ميگويد ،احساس خشم و اندوه خواهي كرد .اما اگر آن كلمات را نشنوي ،چنين پريشاني
حاصل نميشود .حركت شيء –مدار حواس ،دليل اندوه و همزاد آن ،شادي است».
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«اين امر شبيه به گرما و سرماست .در فصل سرما به جست وجوي گرمايي و در فصل گرما به دنبال
سرما هستي .تماس حواس با اشياء دقيقا ً چنين است .تا جهان هست ،از تماس با اشياء نميتوان گريخت .تا
هنگامي كه بار تولدهاي پيشين هست ،از تركيب غم و شادي نميتوان پرهيز كرد .با اين همه ،فرد ميتواند
استاد هنر ،نظم و راز احتراز از آنها يا تحمل آنها بدون پريشاني گردد».
انتظار كشيدن براي توقف امواج ،پيش از تن سپردن به دريا چه حاصلي دارد؟ امواج هرگز آرام
نميگيرند .خردمند ،شگرد پرهيز از رانش موج پيشرونده و كشش موج پسرونده را ميآموزد ،اما از به
دريا زدن ناگزير است .آرجونا ،بعضي مردم از همه چيز ميپرهيزند ،چون همت آموختن آن هنر را
ندارند .زره بردباري به تن كن و سپس از امواج خوب و بد جهان در امان خواهي بود».
«بردباري (تيتيكشا) يعني متانت در برابر تضادها ،يعني شجاعانه با دوگانگي روبرو شدن .اين امتياز
قويپنجه و گنج دلير است .ضعيف ،چون پرهاي طاووس ناآرام است :آنها هميشه در حركتند بي آن كه
لحظهاي آرام بگيرند .آنان چون آونگ از سويي به سويي در نوسانند .يك بار به سمت شادي و لحظهاي بعد
به سمت اندوه».
در اينجا براي بيان نكتهاي اندكي درنگ بايد كرد .بردباري و تحمل يكي نيستند .تيتيكشا همان ساهانا
نيست .ساهانا يعني قبول چيزي از سر ناچاري و به دوش كشيدن آن ،ولي با وجود توانايي غلبه بر چيزي
آن را ناديده گرفتن ...اين طريق معنوي است .با شكيبايي همراه با آرامش و متانت دروني با جهان
دوگانگيها روبرو شدن ...اين راه رهايي است .پذيرش همه چيز ،همراه با قدرت تشخيص -اين نوع
شكيبايي است كه به نتايج خوب منتهي ميشود.
(وي ِوكا واژهاي است كه براي بيان اين تمايز به كار رفته است .معناي آن ،توانايي تشخيص اموري
است كه آگاما پاینا يا سرشت جهان مادي ناميده ميشود .به بيان ديگر ،به جهان اشياء اطالق ميشود كه
ميآید و ميرود و ابدي نيست).
«عموما ً انسان فقط خوشبختي و شادي را ميجويد .آيا او زير هيچ فشاري خواستار رنج و بدبختي
خواهد بود؟ او شادماني و خوشبختي را نخستين آرزوها و رنج را دشمن مستقيم خود ميشناسد .اين خطايي
است بزرگ .وقتي كسي شادمان است ،احتمال اندوه بسيار زياد خواهد بود ،چون ترس از دست رفتن
خوشبختي در او النه خواهد كرد .بدبختي ،مولد طلب ،قدرت تشخيص ،خودآزمايي و ترس از چيزهاي
بدتري است كه ممكن است روي دهند .او تو را از سستي و غرور بيدار ميكند .خوشبختي سبب فراموشي
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تعهدات شخص در برابر خويش به عنوان يك انسان ميشود .او انسان را به سوي خودپرستي و گناهان
ناشي از آن ميراند .اندوه ،انسان را هوشيار و مراقب نگه ميدارد».
«پس بدبختي ،دوست واقعي است .خوشبختي ،خرج كردن از شايستگيهاست و هوسهاي فرومايه
ميپرورد .پس دشمن واقعي اوست .در واقع ،بدبختي چشمگشاست و اسباب انديشناكي و اصالح خويش را
فراهم ميآورد .او همچنين تجارب ارزشمند و تازهاي به شخص ميبخشد .خوشبختي بر تجاربي كه شخص
را قدرتمند ميسازد و به او استحكام ميبخشد ،نقاب ميافكند .پس مشكالت و مشقات چون دوستان
شخصاند و الاقل دشمن او به حساب نميآيند .بهتر آن است كه هم خوشبختي و هم بدبختي را هداياي
خداوند بدانيم .اين سادهترين راه رهايي است».
«عدم آگاهي از اين امر ،جهلي اساسي است .انساني اين چنين نادان ،كور است .در واقع ،خوشبختي يا
بدبختي چون آدم كوري است كه بايد هميشه با شخصي بينا همراه باشد .وقتي كور را دعوت ميكني ،بايد
به آدم بينا هم خوشامد بگويي ،چون او هميشه همراه كور است .همچنين ،خوشبختي و بدبختي
جداييناپذيرند .نميتواني فقط يكي را انتخاب كني .به عالوه ،اين بدبختي است كه خوشبختي را به جلوه
ميآورد .تو در مقابل بدبختي ،خوشبخت هستي ».كريشنا به آرجونا چنين گفت تا به او اهميت تمامي
دوگانگيها را بياموزد.
آرجونا بار ديگر پرسيد « :مادهوا! پيروي از توصيهی تو و قبول ضرورت افزايش تيتيكشا چه فايدهاي
دارد؟ شايد تنها نتيجهی آن شكيبايي است .فايدهی ديگري كه ندارد .دارد؟» كريشنا گفت« :اي خورشيد
كونتي! قهرمان ،آن فرد استواري است كه از فراز و فرود امواج غرّان درياي زندگي دچار كمترين
آشفتگي نشود .كسي كه تعادل خويش را ،كه بخشي از سرشت اوست ،از كف نميدهد .كسي كه به
برنامهی منظم معنوي خويش تحت هر كشش يا رانشي پايبند است .خردمند اوست ،كه از دوگانگي
هميشگي جهان اشياء ،تاثير نميپذيرد .او كسي است كه با عنوان دهيرا [خردمند] از او ياد ميگردد».
ِدهي يعني بودهي [هوش] و اين كيفيتي است كه از شخصي پوروشا يا انسان كامل ميسازد .اين لباس يا
سبيل نيست كه از كسي انسان ميسازد .انسان بودن در بيرون راندن دوگانگي است .براي كسب شايستگي
اين مقام ،فرد بايد مشتاق پيروزي بر دشمنان دروني و نه بيروني باشد .شاهكار او پيروزي بر دوقلوي غم
و شادي است».
«خوب ،شايد ترديد ديگري هم داشته باشي( .قلب تو النهی ترديدهاست) .شايد بپرسي فايدهی اين
پيروزي چيست؟ بگذار به تو اطمينان دهم كه فايدهی آن جاودانگي است .امور اين جهاني قادر به ايجاد
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سعادت مطلق نيستند .همهی چيزي كه آنها ميتوانند ببخشند ،نسبي است نه مطلق .وقتي تو بر فراز شادي
و غم صعود ميكني ،سعادت تو مطلق ،ناوابسته و كامل است .آرجونا! تو انساني در ميان انسانهايي .پس
نيازي به اين پيروزي ناچيز بر دشمنان اين جهاني نداري .تو شايستهی سعادت جاودانگي هستي ».پس از
اين ،كريشنا آغاز به شرح دانش آتما و آناتما [روحاني و غيرروحاني] نمود .شيوهاي كه به وسيلهی آن
شخص ميتواند بين اين دو تمايز قائل شود.
«آتما-جناني [شناسندهی روح] اسير نتايج كارما [عمل ،كردار] نيست .تنها آنان كه بدون آگاهي از آتما
(يعني خويشتن واقعي خودشان ،كه از آنچه عمل ميكنند يا حس ميكنند يا ميانديشند تاثير نميپذيرد) به
كارما ميپردازند ،اسير ميشوند .جناني [عارف ،شناسا] ،چونان كسي كه شنا آموخته ميتواند در امنيت
به درياي اعمال دنيايي پا بنهد .اگر شنا نداني و به دريا پا بگذاري ،امواج تو را ميبلعند و بي ترديد هالك
خواهي شد».
اين امر توضيح ميدهد كه چرا كريشنا دانش كليدي آتما-جنانا [روح شناخت] را به آرجونا آموخت .آتما
را نميتوان كشت و نميميرد .كسي كه فكر ميكند او كشته ميشود يا ميميرد ،از سرشت او آگاه نيست.
آتماي آرجونا كشته نميشود .آتماي بهيشما يا درونا نميميرد .آتماي كريشنا [كسي را] بر نميانگيزد .اينها
فقط مراحل دوگانگيهاي علت و معلولند .آتما نميتواند علت يا معلول كارمايي باشد .او نیر-ویكارا يا
ناتوان از دگرگوني است.
شش مرحله براي تغيير و تبديل وجود دارد :آغاز ،وجود ،رشد ،تعديل ،كاهش و نابودي .اينها شاد-
وكاراها هستند .آغاز يا جانما هنگامي است كه چيزي نبود و سپس هست .وقتي چيزي هست ،نیست مي
شود ،مارانام يا مرگ اتفاق افتاده است .جانما در موجودات مركب روي ميدهد نه در موجودات فاقد
اجزا .اما آتما تركيبي از اجزا نيست .او نیرآوایاوا است .آتما زاده نميشود ،پس چگونه ميتواند بميرد؟ چه
كسي او را ميكشد؟ او زاده نشده و جاودان است».
«درست مانند كسي كه لباسهاي كهنهاش را دور مياندازد و لباسهاي نو به تن ميكندِ ،دهي (مقيم در
بدن) بدني را دور مياندازد و بدني ديگر ميپوشد .نسبت بدن به فرد چون نسبت لباس به بدن است .اگر
سرشت واقعي آتما را بشناسي ،هيچگاه دچار اندوه نخواهي شد .همهی تسليحات تو فقط ميتوانند به بدن
مادي آسيب برسانند .دست آنها به آتماي تغييرناپذير نميرسد .اين حقيقت را بفهم و نااميدي را به دور
افكن».
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«وظيفه اصلي كشاتريا [طبقهی جنگاوران] ،ايستادگي در موضع دهارما (درستي) و نابودي ادهارما
(نادرستي) است .اقبال بلند خود را نظاره كن .تو در ميدان جنگ ،دشمنان ارزشمندي چون بهيشما و
ديگران داري .همين بهيشما در گذشته همراه با گوروي خود ميجنگيد :پاراسوراما  ،آن برهمن بلندمرتبه
كه در آغاز به منظور انجام وظايف كشاتريايي تمامي هنرها را به او آموخت .و حاال تو مثل ترسوها از به
كار بردن اسلحه در برابر چنين انسان بي باكي در هراسي .يك كشاتريا هنگامي وظيفه خويش را انجام
يافته ميبيند كه به منظور تعالي دهارما در برابر تمامي دشمنان ميايستد .اين طريق پيشرفت است».
«كشاتام يعني دوكام يا اندوه و كشاتريا كسي است كه موجودات را از اندوه ميرهاند .چنين شانسي
براي نبرد در جبههی دهارما در برابر نيروهاي ادهارما به ندرت به انساني روي ميكند .تو به عنوان يك
كشاتريا اين سعادت را يافتهاي تا سهمي از اين دهارما -یودها داشته باشي .فقط تصور كن به اين ترتيب،
چه اندازه شايستگي از خدمت به جهان كسب خواهي كرد .جنگي كه براي بنياد نهادن شانتي (آرامش) و
سوكهیا (فراواني) در جهان در ميگيرد ،با نام دهارما-يودها شناخته ميشود و در چنين نبردي ،عدالت
قرين پيروزي است».
«كورواها از مبارزه با گناه ،بيعدالتي و فساد دست كشيدهاند .آنان به بزرگان بياحترامي ميكنند،
پرهيزكاران را ترك گفتهاند ،پاكدامني را به مسخره ميگيرند و به عزت نفس نيكوكاران آسيب ميرسانند.
بدكاري آنان بيشمار است .اكنون زمان كيفر فرا رسيدهاست .آنان بايد به تمامي گناهانشان پاسخ دهند و
درست در همين لحظه اگر تو مانند ترسوها رفتار كني به والدينت ،برادرانت و در حقيقت به تمامي طبقهی
كشاتريا بي احترامي كردهاي».
«تو تصور ميكني كه مشاركت در جنگ گناه است .اين خطايي است بزرگ .اتفاقا ً گناه در اجتناب از
فرصت نابودي بدكاران و حمايت از پرهيزكاران است .اگر اكنون دهارماي خويش را ناديده بگيري ...به
سوي خطر سقوط در مرگ معنوي دويدهاي .خود را به او بياويز ،و از خطر رهيدهاي .ذهنت را ثابت
نگهدار :به اين راه و آن راه دوگانگيهاي جهان دچار نشو ».در اين فصل كريشنا از آيهی  33تا  1آيهی
بعد ،از اين سوادهارمانیشتا [ثبات در انجام وظيفه] سخن ميگويد.
شخص بايد با ذهني پايدار ،در ميانهی بخت خوب يا بد ،به عمل بپردازد .اين موضوعي بود كه كريشنا
در آيهی سي و هفتم به آن پرداخت .آيهی سي و نهم شعري است كه پس از جمله« :من براي تو استدالل
سامكهي را شرح دادم ».آمده و در ادامهی آن كريشنا ميگويد كه قصد دارد یوگابودهي يا بودهییوگا
[عقل واصل] را به او بياموزد و از او ميخواهد با دقت بشنود.
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هنگامي كه با آگاهي كامل ،آرزوي دستيابي به ميوه عمل ترك گردد ،هوش به آنچه كريشنا بودهي يوگا
مينامد بدل ميگردد .هوش بايد خالص شده و تربيت گردد .در غير اين صورت ،رها ساختن وابستگي به
ميوهی عمل و انجام امور به عنوان وظيفه يا هديه [به خداوند] ناممكن است .چنين هوش خالصي يوگا
بودهي نام دارد .آن را بكاريد و از طريق آن ،خويشتن را از اسارت كارما رها سازيد .در واقع ،شما،
شماي حقيقي ،بر فراز و خارج از كارما قرار داريد.
شايد بگوييد كه ترجيح ميدهيد به جاي اجراي برنامه دشوار ترك ميوهی كارما [نتيجه عمل] ،از خود
كارما [عمل] اجتناب كنيد .اما اين ممكن نيست .نه ،كارما گريزناپذير است .هر كس مجبور است به يك يا
چند كارما بپردازد .كريشنا در فصل سوم گيتا ميگويد كه كسي نميتواند حتي يك لحظه از كارما بگريزد.
«آرجونا! هر كاریا (كردار) يا كارما (عمل) داراي آغاز و پاياني است .اما نیشكاما -كارما (كارماي بي
آرزو) چنين نيست .اين تفاوت آنهاست .وقتي كارمايي با نظر به بهرهی آن انجام ميگيرد ،شخص در
معرض خسارت ،درد و حتي مكافات قرار ميگيرد .اما نيشكاما-كارما تو را از تمامي اينها رهايي
ميبخشد».
«ميوهی كارما را آرزو كن تا بارها و بارها زاده شوي تا آن را به چنگ آوري و آرزوي ميوه را رها
كن تا از اين گرداب رهايي يابي .اين نوع ترك دنيا ،به اسارت پايان ميبخشد .نكتهی اصلي ،آويختن به
هدف است .هدف ،كارما است نه كارما-پهاال (ميوهی كارما) .بگذار بگويم كه آرزوي ميوهی عمل ،نشان
راجوگونا [خلق و خوي پرتحرك منفعت طلب] است كه شايستهی تو نيست .شايد ترجيح بدهي كه بيعمل
باقي بماني .خوب ،اين نشان تامو-گونا [خلق و خوي سست و رخوتآلود] است كه حتي از راجو-گونا
بدتر است ».در اينجا خداوند چهار دستور صادر ميكند :اولين آنها چنین كن و سه تاي ديگر چنین نكن
هستند .اولي بر كسب قدرت تاكيد دارد و بقيه دعوت به پرهيز از ضعف هستند.
البته ،تنها آرجونا موضوع اين توصيه نيست .بلكه تمامي انسانها به آن نيازمندند .آرجونا تنها نمايندهی
انسان است .جويندگان گيتا نخست بايد اين درس را بياموزند :اين كه گيتا خطاب به هر جويندهاي است.
نكتهی ديگري كه بايد به آن توجه شود اين است :گيتا براي انسان است ،نه پرندگان و غوالن يا خدايان يا
ديوان .انسان دست به عمل ميزند در حالي كه مشوق او آرزوي ميوههاي آن است .اگر عمل ميوه به بار
نياورد ،او هيچ كاري نميكند .سود ،بهره ،نتيجه ،جايزه -انسان در جست و جوي اينهاست .اما اين قانون
بر آنها كه گيتا را در دست گرفتهاند تا شهد پيام الهي را بنوشند حكم نميراند .همه كس دوستدار اين شهد
نيست ،اما اگر شما دوستدار آنيد ،بايد بدانيد كه خواستار سرور جاودان و رهايي ابدي هستيد .پس بايد بهاي
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آن را بپردازيد ،يعني آرزوي نتيجه عمل را رها سازيد و همه چيز را به پاهاي نيلوفرين خداوند تقديم
داريد.

فصل پنجم
اگر به ميوهی اعمالت نظر داشته باشي خود را در معرض نگراني ،اضطراب و پريشاني قرار دادهاي».
شايد بپرسيد« :اگر بايد ميوه ها را رها كرد ،چگونه ميتوان به زندگي ادامه داد؟» اما چرا اين همه
ضعف ،چرا اين همه اضطراب؟ كسي كه ايمان دارد« :بار زندگياش را خداوند به دوش ميگيرد» قطعا ً
به فراسوي ثمر نظر خواهد كرد .او وسايل و واسطهها را رها ميكند .بايد ديد آيا يك زندگي خوش و خرم
مهمتر است يا رهايي از چرخهی تولد و مرگ؟ زندگي خوش فقط مدتي كوتاه است و سرور رهايي ،ابدي
و آسيبناپذير خواهد بود.
در اين نكته مفسران بسيار با تكيه بر عقل خود تفاسير گوناگون نوشتهاند .بعضي گفتهاند كه توصيه به
تسليم پهاال يا ميوه به اين دليل است كه صاحب عمل ،هيچ گونه حق يا حاكميتي بر ميوهی عمل [خويش]
ندارد.
اين خلط مبحث بزرگي است .خداوند در گيتا گفته است( »Maa phaleshu« :ميوه را نپذيريد) يعني
كردار نتيجه به بار ميآورد ،اما صاحب عمل نبايد نتيجه ،را بخواهد يا با نظر به نتيجه دست به عمل بزند.
اگر منظور كريشنا اين بود كه صاحب عمل ،حقي بر ميوهی عمل ندارد ميگفت»Na phaleshu« :
(عمل ،بي ميوه است ).پس اگر از كارما بگريزيد ،از فرمان خداوند سرپيچي كردهايد و اين خطايي جدي
است.
اگر انسان حق دارد در كارما مشاركت جويد ،بر ميوهی آن نيز حق خواهد داشت .كسي نميتواند اين
حق را لغو كند يا آن را نپذيرد .اما صاحب عمل مي تواند به ارادهی مختار خويش ،از پذيرفتن نتيجه
امتناع كند .حال اگر اين نتيجه مطلوب يا نامطلوب وي باشد .گيتا راه را نشان مي دهد« :عمل كن ...و
پيامد را نخواه ».آرزوي نتيجهی عمل ،عالمت راجوگونا است .دست كشيدن از عمل به اين دليل كه
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نميتواني از ميوهی آن بهره مند شوي ،نشان تاموگونا است .مشاركت در كارما با علم به اين كه به دنبال
آن نتيجهاش خواهد رسيد و با اين حال ،وابسته نبودن به آن يا اهميت ندادن به آن ،نشانهی ساتواگونا [خلق
و خوي مقدس] است.
آن كارمايوگي [رهرو راه كردار] كه با اين راز آشناست كه :كارما به پهاالتياجا (ميوه) پيوسته است»،
بايد بيش از سانگابودهي  ،سامابودهي [عقل پيوسته به حق] داشته باشد .چرا كه سانكابودهي [عقل
حسابگر] او را به وابستگيها و اسارتها ميكشاند« .اين كارما متعلق به من است .نتايج آن حاصل تالش
من است .آنكه مستحق آنست منم ».چنين انديشههايي ،صاحب عمل را اسير ميسازد .كريشنا توصيه
ميكند كه شخص بايد بر فراز سانگابودهي صعود كند .او تصريح ميدارد كه ساماتوام [پيوستن ،وحدت]،
يوگاي اصيل است.
در فصل دوم ،كريشنا به طور كلي چهار نكتهی اساسي را روشن ميسازد :اصل ساراناگاتي (تسليم
مطلق) ارائهی آموزش سانكهيا ،انديشهی يوگا و سرشت استیتاپراجنا .پيش از اين به سه مورد نخست
پرداختهايم و اكنون چهارمين مورد را مورد بررسي قرار ميدهيم:
كريشنا ،سرشت و مشخصههاي استيتاپراجنا را در پاسخ به درخواست آرجونا ،به او آموخت .آرجونا
دعا كرد :اي ِكساوا و هنگامي كه او اين لقب را به كار ميبرد ،كريشنا لبخند ميزد .چرا كه ميدانست
اكنون آرجونا شكوه او را درك كرده است .ميپرسيد چگونه ميدانست؟ خوب ،معناي كساوا چيست؟ يعني
كسي كه براهما ،ویشنو ،شیوا و تریمورتي است .آرجونا به مدد فيض كريشنا به اين درجه از ادراك
رسيده بود.
هنگامي كه آرجونا دعا كرد ،كساوا مشخصههاي استيتاپراجنا را به او بگويد ،كريشنا گفت« :پارتا! [از
القاب آرجونا] ،او از هر آرزويي آزاد است .او در آگاهي از آتما و شناخت او استوار است».
در اينجا دو فرآيند در كارند :يكي قطع تحريكات آرزوها در ذهن كه فرآيندي منفي است .دوم ،كاشتن
وجد و سروري در ذهن كه ابدي است .اين فرآيند مثبت است .فرآيند منفي ،حذف تمامي علفهاي هرز خطا
و شيطاني از ذهن است .فرآيند مثبت ،رشد و نمو وابستگي به خداوند در مزرعهی پاك ذهن است .كاشت
محصول مورد نياز شما ،فرآيند مثبت و بيرون كشيدن علف هاي هرز ،مرحلهی منفي است .لذات حواس
از جهان اشياء ،علف هاي هرزند .محصول دلخواه ،وابستگي به خداوند است .ذهن ،بستهاي از
آرزوهاست و اگر اين آرزوها ريشهكن نشوند ،هيچ اميدي به نابودي ذهن كه مانعي عظيم در راه پيشرفت
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معنوي است ،نخواهد بود .وقتي تار و پود پارچهاي ،يك به يك ،كشيده شود از آن پارچه چه باقي ميماند؟
هيچ .ذهن ،بافته از تار و پود آرزوهاست و هنگامي كه ذهن محو شود ،استيتاپراجنا حاصل ميآيد.
پس بر نخستين چيزي كه بايد پيروز شويد ،كاما يا ديو آرزوست .به اين منظور ،نبردي عظيم بايد به راه
انداخت .چرا كه ،استفاده از زبان خواهش و تمنا براي محو آرزوها بيحاصل است .آرزوها از ترس كسي
يا به خاطر خوشامد ديگري نابود نخواهند شد .آرزوها عينياند :آنان به آنچه دیده شده تعلق دارند.
استيتاپراجنا با ايمان به اين كه« :من تنها بينندهام ،نه آنچه ديده شده» خود را از وابستگي ميرهاند .او به
اين طريق بر آرزو چيره ميگردد .كار ذهن را بايد از بيرون تماشا كنيد .نبايد با آن درگير شويد .اين
معناي نظم است.
كار ذهن به جرياني قدرتمند از برق شبيه است .بايد آن را از دور تماشا كنيد .نبايد لمس شود يا با آن
تماس حاصل گردد .اگر به آن دست بزنيد ،خاكستر ميشويد .به همين منوال ،تماس و وابستگي به ذهن،
امكان نابودي شما را در اختيار آن قرار ميدهد .هر چه از ذهن دورتر باشيد بهتر است[ .در اين حالت] با
استفاده از شيوه هايي ماهرانه ،قادر به بهترين استفاده از آن در جهت آسايش خود خواهيد بود.
سعادتي كه استيتاپراجنا در آن غوطهور است ،از اشياي خارجي برنميخيزد .او به هيچ يك از اينها
نيازي ندارد .شادي ،بخشي از اصل سرشت هر فرد است .صاحبان آگاهي ناب ،در مييابند كه برترين
سعادت در شناخت طبيعت خود آنها ،يعني آتما ،نهفته است .شادي ،موضوعي سواسامپادیام (خود
انگيخته) است .اين امر تنها بر فرد آشكار ميگردد و خود ،دليل خويشتن است.
از آنجا كه آرجونا چنين چيزي را نميشناخت ،كريشنا در آيه هاي  53 ،52و  51به توضيح آن به زبان
ساده پرداخت .شادي و غم به سه شكل به سراغ آدمي ميآيند :آدهیا -آتمیكا [روحاني] ،آدي -بهوتیكا
[مادي] و آدي -دایویكا [معنوي] .همه ميدانند كه گناه ،اندوه در پي دارد و پاداش كردار شايسته شادي
است .علت توصيه به پرهيز از گناه و مشاركت در امور شايسته همين است .اما استيتاپراجنا ،درد اندوه و
هيجان شادي را نميشناسد .او اولي را دفع و دومي را جذب نميكند .او از درد نميگريزد و به سوي لذت
نميدود .تنها بيخبران از آتما در برابر شادي جست و خيز ميكنند و در حضور غم ،افسرده و مايوس
ميگردند.
استيتاپراجنا هميشه در حالت مانانا  ،يا تامل و متانت است .او موني [آرام ،ماندگار] ناميده ميشود.
هوش او پايدار است ،چون حواس آزارش نميدهند .در اينجا بايد نكتهاي خاطر نشان شود .غلبه بر حواس
براي سادهانا [تمرين معنوي] ضروري است ،اما همه چيز نيست .تا هنگامي كه جهان اشياء به جذب ذهن
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ادامه ميدهد ،فرد به پيشرفت كامل دست نمييابد .اين بود كه كريشنا ميگفت :آرجونا ،تسلط بر حواس را
بنيان بنه ،سپس الزم نيست از آنها بترسي ،چون به مارهايي تبديل ميشوند كه نيش آنها را كشيدهاند ».اما
با اين حال ،باز هم خطر انديشهها و تحريكاتي كه شما را به سوي جهان خارج ميكشند وجود دارد .آرزو
حدي ندارد و هرگز اشباع نميشود.
بنابراين همزمان با تسلط بر حواس ،بايد به تسلط بر ذهن نيز پرداخت .اين نشان استيتاپراجنا است و نه
گاتاپراجنا (فرد فاقد خرد ،نه فردي با خرد پایدار) .گاتاپراجنا به كجا ميرود؟ به سوي تباهي و نه هيچ
جاي ديگري.
راه متعالي و مقام برتر از آن استيتاپراجنا است .از اين رو ،اگر ذهن رام شود كافي است .از آن پس
ديگر تسلط بر حواس خارجي ضرورتي نخواهد داشت .اگر ذهن به اشياء وابسته نباشد ،حواس چيزي
براي آويختن به آن ندارند .آنان از عدم تحرك ميميرند .دلبستگي و بيزاري هر دو از صحنهی وجود پاك
ميشوند .بندهاي جهان اشياء از هم ميگسلند ،با آنكه شايد هنوز حواس به آنها پاسخ ميدهند .براي كسي
كه به سعادت آگاهي از آتما دست يافته ،چگونه چيزي در جهان ميتواند اسباب غم يا شادي شود؟
طلوع خورشي ِد خرد يا جنانا ،اندوه،
همچنان كه با طلوع خورشيد ،ستارگان محو ميشوند ،هنگام
ِ
بيقراري و ناداني ناپديد ميگردد.
سه ابزار اصلي در اختيار انسان است :ذهن ،هوش و حواس .هنگامي كه اين سه در هماهنگي و
همكاري با يكديگر به كار مشغولند ،حل شدن در رود يا رهایي به شناخت آتما تحقق يافته است .كريشنا
دريافت كه آرجونا ميخواهد بداند اگر اين سه با هم همكاري كنند ،چه روي ميدهد .پس او خود پاسخ داد:
«آرجونا ،اگر ذهن با حواس همراه شود ،به جرياني به نام سامسارا [چرخهی تولد و مرگ] خواهي
پيوست و اگر ذهن تحت امر هوش قرار گيرد ،به آگاهي از آتما نائل خواهي گرديد .اولی به سامسارا-
پراپتي و دومي به آتما -پراپتي منتهي ميشود .هوش بايد تصميم گيرنده و ذهن ،مجري تصميمات او باشد.
اين روند درست امور است».
ایندریا ها يا حواس بايد كامالً نابود شوند .اين نشان ويژهی استيتاپراجنا است .اين چنين است كه وقتي
تمامي موجودات در شب هستند ،استيتاپراجنا بيدار است .وقتي همهی موجودات بيدارند ،استيتاپراجنا در
خواب خواهد بود .معني لغوي اين عبارت اين است كه وقتي براي يكي شب است براي ديگري روز است،
اما اين كه ظاهراً بيهوده است .يعني استيتاپراجنا كسي است كه روزها ميخوابد و شب ها بيدار است.
29

معني دروني اين جمله بسيار ژرف است .انسانهاي معمولي در امور مرتبط با حواس كه از اين جهان
بر ميخيزد بسيار هشيارند .براي آنها بيداري ،توجهي است كه بر امور دنيوي معطوف ميدارند .اما
استيتاپراجنا آنچنان به اين گونه امور بيتوجه است ،كه گويي در خواب است .معناي خواب چيست؟ يعني
شادي حاصل از عدم فعاليت حواس .و هشياري؟ يعني تسليم شدن به حواس و پذيرايي از آنها .هنگامي كه
انسان معمولي مشغول به حواس و مطالبات آنهاست ،استيتاپراجنا در خواب است .اين موضوع را با
كلمات ديگري هم ميتوان بيان كرد :آتمااستیتي را از ياد ببر تا به ِدهااستیتي در افتي .از مقام آتماشناسي
به مقام بدن شناسي.
اين است آنچه بر سر انسان معمولي ميآيد :او در مقام آتما [روح] ميخوابد و در مقام بدن بيدار ميشود.
وضع استيتاپراجنا متفاوت است .او نسبت به بدن -آگاهي در خواب است و نسبت به روح -آگاهي بيدار .او
حتي به خطا در جهان حواس بيدار نخواهد شد ،يعني همان جهاني كه انسان معمولي در آن داراي بيشترين
هشياري است .اين معناي دروني آن عبارت است كه از معناي لغوي بسي دور ميشود .چرا كه اگر معناي
لغوي را حقيقت فرض كنيم ،نام استيتاپراجنا را بايد بر دزدان ،پاسبانان و بسياري اشخاص ديگر هم اطالق
پذير بدانيم ،چون همهی آنها روزها ميخوابند و شب ها بيدارند« .تنها آنان كه از تعقيب آرزو دست
ميكشند و به ابزاري [در دست خداوند] بدل ميشوند ،به شانتي [آرامش] دست مييابند ».كريشنا با تاكيد
بر لزوم تسليم آرزوها به توضيحات خويش دربارهی استيتاپراجنا پايان داد.
ميدان جنگِ زندگي ،سردرگم در كشش و رانشها كه نميداند كجا برود و كدام
انسان اندوهگين در
براي
ِ
ِ
راه را برگزيند ،مادهوا [خداوند] اين سانكهيايوگا را (در فصل دوم گيتا) عرضه ميدارد .فصول ديگر
گيتا ،چون تفسيرهايي بر آموزههاي اين فصل هستند .آرجونا! خود را براي تسليم ذهن ،براي محو شدن در
خويشتن خويش آماده ساز .ذهنت را از بو و رنگ و طعم و شكل و صورت ،از پنج عنصر آزاد كن .سپس
به استيتاپراجنا بدل خواهي شد ».او در اين فصل (فصل دوم) ،آتما-تاتوا [اصل روح] را (از آيهی  33تا
 )32به دقت و به زبان ساده تشريح ميكند.
سپس ،از آيهی  39تا  35به آموزش دهارما-كارما [درستي در كردار] ميپردازد كه براي دستيابي به
خداوند ضروري است و بر پايهی كارما-یوگا [يوگاي كردار] قرار دارد كه آن نيز خود ،از ساماتابودهي
[عقل متعالي] سرچشمه ميگيرد كه پيش از اين شرح داده شد.
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فصل ششم
کريشنا در فصل دوم [گيتا] از آيهی  52تا  ،32يعنی در  33آيه ،به توصيف مشخصات استيتاپراجنا
میپردازد .سپس در ادامه با گفتن اين که خودش ،جنانايوگا را برای سانکهيا و کارمايوگا را برای يوگیها
به عنوان وسيلهای برای رهايی بنيان نهاده ،از اهميت کارما سخن میگويد.
همه مجبور به اطاعت از فرامين طبيعت و مشارکت در کارما هستند .اين امری گريزناپذير است.
بنابراين کريشنا گفت :به کارتاویا -کارما بپرداز ،کارمايی که وظيفهی حتمی توست .مشارکت در کارما
بسی شايستهتر از عدم مشارکت در آنست .اگر از کارما بپرهيزی ،زندگی دشوار که سهل است ،ناممکن
خواهد شد».
کارمايی که اسير نتايج نباشد به یاجنا [ايثار] معروف است .مابقی همه اسارتزا هستند .پس آرجونا،
تمام وابستگیها را رها کن و به عمل بپرداز ،آنچنان که گويی هر عملی ياجنا است و آن را با ايثار به
خداوند تقديم دار» .کريشنا سرچشمههای کارما را به آرجونا آموخت :جايی که ريشههای خواست کارما
جوانه میزند و رشد میکند .او آنها را آنچنان آشکار ساخت که قلب آرجونا به لرزه افتاد و دگرگونی
پذيرفت .وداها از خداوند سرچشمه میگيرند .کارماها از وداها آغاز میشوند .از کارما ،ياجنا بيرون
میآيد ،از ياجنا باران ،از باران خوردنیها میرويند ،از خوردنیها تمامی موجودات زنده سر بر
میآورند .اين چرخهای است که بايد پذيرفته و محترم شمرده شود.
کريشنا گفت« :آرجونا! ببين که من نيازی به انجام هيچ کارمايی در هر سه جهان ندارم .برای من هيچ
گونه جبری نيست .با اين حال ،در کارما مشارکت دارم .به اين موضوع بينديش .اگر من از کارما دست
بکشم ،جهان باقی نخواهد ماند .به آتما ايمانی راسخ داشته باش ،سپس تمامی اعمالت را به من تقديم دار.
بدون هيچ گونه آرزوی ميوه ،بی هيچ خودخواهی و هيچ حس تصرف يا غروری در نبرد شرکت کن».
اگر چرخ آفرينش آرام ميگردد[ ،به اين دليل است كه] هر كس به اجراي كارماي خويش مشغول است.
كسي نميتواند از اين وظيفه بگريزد .حتي كسي كه به برترين جنانا دست يافته ،بايد اين قانون را محترم
بشمارد .خوردن و آشاميدن ،دم و بازدم همگي كارما هستند .بدون اينها چگونه كسي وجود خواهد داشت؟»
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«تو از جهان و جامعه بهره ميبري ،بنابراين انجام اعمالي از جانب تو نيز الزم است .اين براهماندا ،
اين ویشوا در واقع كارگاه عظيمي است .هر انسان ،اندامي در اين سازمان است .براي هر اندامي كاري
متناسب با ساختمان آن معين شده كه او بايد كمال خويش را در انجام آن كار خاص بيابد .انجام كاري كه
براي هر شخص معين شده ،بايد چون هديهاي به خداوند صورت گيرد .هيچ چيزي در عالم نيست كه در
اين كار عظيم شركت نداشته باشد .گياه و حشره ،سنگ و درخت ،باد و باران ،گرما و سرما اگر هر يك
كار خويش را بر اساس طرح پيش بيني شده انجام ندهند ،جهان باقي نخواهد ماند .ماه و خورشيد به امور
جاري خود مشغولند .باد و آتش بيوقفه به انجام وظيفه ميپردازند .اگر زمين و خورشيد از انجام وظيفهی
خود شانه خالي كنند ،چه بر سر جهان خواهد آمد؟ پس كسي نيست كه بي-كارما بوده ،جسم پذيرفته باشد!
تنها وقتي كه هر كس كار خويش را بيخطا و دقيق انجام دهد ،اين چرخ ،نرم و آرام ميگردد».
«شايد تعجب كني كه چرا جناني هم بايد به كارما بپردازد .نه تنها تو ،بلكه شايد خيليها از اين جمله
تعجب كنند .خوب ،معموالً مردم آرمان بنيان نهاده شده توسط اشخاصي در سطوح باالتر را دنبال ميكنند.
اعمال آنها ،پايهی دارما براي همگان را تشكيل ميدهد .اگر جنانيها منفعل باشند ،چگونه فناپذيران
معمولي نجات خواهند يافت؟ آنان بي راهنما ميمانند ،بنابراين در راههاي آسان لذات حسي از دست
ميوند .وظيفهی خردمند ،تقويت راستي و عمل به آن بيش از ديگران است تا شايد آنان نيز تشويق به
پيروي شوند ،به اين اميد كه چون آنان خشنود و شادمان گردند .خردمند ،بايد عمل كند ،ديده شود و نشان
دهد تا شايد ديگران تشويق به دنبالهروي از سرمشقي شوند كه او به جا ميگذارد».
«آرجونا! فقط به اين واقعيت توجه كن! گرماي بدن تو اكنون چقدر است؟ شايد حدود  91درجه
فارنهايت .چرا اين چنين است؟ چون خورشيد اين حرارت را ميليونها بار از آن فاصله ميفرستد .چنين
نيست؟ حاال اگر خورشيد حس كند كه تحمل اين همه آتش را ندارد و سرد شود ،چه بر سر آدمي ميآيد؟
همچنين اگر من از كارما شانه خالي كنم ،از اين ویشوا-كارما ي گستردهی اعمال كيهاني دست بكشم،
تصور كن كه جهان چه سرنوشتي خواهد داشت؟ به ياد داشته باش ،علت شركت من در كارما اين است.
توجه كن كه سود يا بهره يا ميوهی هر عمل به من ميرسد».
«تقريبا ً همه كس در جهان اسير قانون كارما است .اما مردم آنچنان در ناداني غوطهورند كه از وضعيت
هوشي يا اخالقي خود ،و از اسرار كارما ،غافل ميمانند .چنين كساني تنها با پيروي از سرمشقي بلندمرتبه
نجات مييابند .به اين دليل است كه جناني در عمل مشاركت ميجويد .او بايد تنبلي و توهم انسان معمولي
را نابود سازد .پس همه ،بدون استثنا ،بايد از قانون كارما تبعيت كنند».
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آيا هواپيمايي كه آن باالست از زمين بيزار است؟ كساني كه اجازهی سفر با هواپيما را كسب كردهاند
نميتوانند دنبال هواپيما بپرند تا سوار آن شوند .پس هواپيما براي سوار كردن آنها در مكانهايي كه قبالً
تعيين شده فرود ميآيد و همراه با آنها در آسمان اوج ميگيرد .همچنين ،اگرچه جناني هيچ گونه آرزو يا
اشتياقي به كارما ندارد ،در منطقهی كارما فرود ميآيد و به آنهايي كه در غير اين صورت تواناييهايشان
به استفادهی درستي نميرسيد ،ياري ميرساند .حتي شخصيتهاي بزرگي چون جاناكا با همين ديدگاه به
دارما-كارما پرداختند .آسواپاتي نيز چنين كرد تا ديگران را از بيهودگي و بدكاري محض ،نجات بخشد.
سپس در پاسخ به پرسش ديگر آرجونا ،كريشنا گفت« :كاما علت اصلي تمام اعمال شيطاني است».
سپس او سرشت ،علت و درمان آن را به دقت شرح داد« .کسی که اسير دها– آتما -بودهی (اين عقيدهی
نادرست که او تنها بدن است ،نه هيچ چيز ديگر) است ،هرگز نمیتواند اميدی به تسخير کارما داشته باشد.
شخص بايد خواستار براهما -آتما -بودهی (آگاهی از اين که او فقط براهمام است ،نه هيچ چيز ديگر) باشد
تا از پيروزی خويش اطمينان يابد .بر تمامی اعمال بايد روح تقديم به خداوند سايه افکنده باشد .کيهان را
بايد شکل ويشنو ،آن هستی متعالی ،دانست».
سه موضوع مهم در اين فصل تشريح شدهاند -3 :همه کس بايد به کارما بپردازد چون اگر چنين نکند
جهان به نيستی خواهد پيوست -2 .کارمای بزرگان ،آرمانی است که ديگران بايد از آن پيروی کنند-3 .
تقريبا ً همه در جهان اسير جبر کارما هستند.
کريشنا اين آموزهها را با بيشترين محبت ممکن به آرجونا نوشاند .او به اين هم اکتفا نکرد و گفت که
جنانا هدف نهايی و بهرهی کارما است .جنانا گنجی است که از تالش انسان برای خلوص ذهن و اشتياق به
فيض الهی حاصل میآيد .جنانا تنها کسب آناندا نيست .بلکه خود ،جايگاه آناندا است .پس کريشنا او را به
جنانامارگا يا راه جنانا مشرف نمود.
اين موضوع تا فصل پنجم ادامه میيابد .جنانایوگا چون گوهری گرانبها در ميان آموزههای
بهاگاوادگیتاشاسترا میدرخشد .کريشنا تصريح میکندNahi Jnanea Sadrisam Pavithramiha « :
( »Vidyatheهيچ چيز به قداست جنانا نيست ).حتی او بعدها در فصل هفتم میگويد« :من جنانی را کسی
چون خود ،در نظر میگيرم ».برتری جنانا در بخشهای ديگر گيتا نيز بسيار ستايش شده است.
مفيدترين همهی ساداناها قلمداد میگردد .تمامی شاستراها کمال خويش را
اين چنين است که جنانايوگا،
ِ
تنها در جنانا میيابند .دهيانام (مراقبه) نيز ،تامل بر جناناسواروپا [تجسم ِخ َرد] است که در واقع سرشت
حقيقی خود شخص است .همه در تو هستند ،تو در همهای .بايد اين عقيده را از طريق تحليل ،تشخيص و
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کاوشگریهای هوشمندانه در آگاهيت تثبيت کنی .تو بايد خويشتن را از آگاهی کسب شده از حواس ،ذهن،
هوش و غيرو جدا و رها سازی .اينها مطلقا ً با آتمايی که واقعيت توست ،ارتباطی ندارند .آتما از هيچ
موضوع ذهنی يا عينی تاثير نمیپذيرد .حتی اگر حواس ،ذهن ،هوش و غيرو از کار بيفتند ،آن عدم فعاليت
اثری بر آتما ندارد .شناخت آتما به عنوان چنين هستی تاثيرناپذير ناوابستهای ،راز جنانا است.
هر عمل تو بايد در زمينهی جنانا انجام شود .آگاهی از آتما تو را در هر دو طريق درونی و بيرونی،
نیوریتی مارگا و پراوریتی مارگا  ،راهنما خواهد بود .اين امر مانع عمل نمیشود ،اما عمل را از معنا و
هدف سرشار میسازد .ايمان و زندگی اخالقی میآفريند .انسان را به قلمرو رهايی در امتداد جادهی
نيشکاما-کارما يا ترک ميوهی عمل ،نه خود عمل ،میکشاند.
برای رسيدن به رهايی ،جنانا جادهای مستقيم است .به اين دليل تصريح شده است که جنانا واجد قداستی
قياسناپذير است و از طرف ديگر ،نادانی نيز بی ترديد فرومايهترين چيزهاست .کريشنا گفت« :کل را در
جزء ببين ،جزء را در کل ببين .اين اساس جنانا است .تمامی کشتراها تنها يک کشتراجنا میشناسند و او
کيست؟ آتما ،که خو ِد تويی .خويشتن خود توست .اين حقيقت را بشناس و به جنانی بدل شو .سپس ببين که
آتما همان پارامآتما است .اين وی -جنانا [دانش کلی] است ».کريشنا که دانای کل است ،آغاز به تعليم اين
يوگا به آرجونا نمود ،تا تمامی ترديدها را از ذهن او بزدايد.
«آرجونا! من اين جنانايوگا را به سوريا [خورشيد] آموختم .سپس از نسلی به نسلی منتقل شد تا به مانو
[انسان اول] و ايکشواکو و از او به راجاریشی ها رسيد .سپس در جهان گم شد .آن يوگای همیشه حاضر
بايد در جهان از نو يافت میشد و سپس من آمدم».
بی ترديد به تضاد ميان عبارات همیشه حاضر و گم شد توجه کردهايد .مسلما ً اين عبارات بدون انديشه
بر زبان نيامده است .در اينجا گفته میشود که نابودناشدنی ،نابودی پذيرفته است .آن را به دو دليل
نابودناشدنی ( )Avyayaناميدهاند .اول اين که ريشهی آن در ِودا است ،که دور از تباهی است .اين يوگا
در طول زمان مورد بیتوجهی واقع شده ،به کار نرفته و فراموش شده است .به عبارت ديگر ،ناپيدا ،دور
از دسترس و ناياب گرديده است .اين عبارت هيچ معنای ديگری ندارد .زنده ساختن آن هم به معنی دوباره
آن را به کار بردن است ،نه دوباره آن را آفريدن .به طور کلی ،حسی که [در اينجا] در کلمهی نابودی
وجود دارد ،ناپیدایی است .آن را اين گونه بايد تفسير کرد .چرا که ميراث خداوند هرگز نابودی نمیپذيرد.
ارجاع به سوريا نيز ،شايستهی تامل است .مردم بهارات به خدای خورشيد بسيار نزديکند .قهرمانان
بهارات يعنی کشاترياها از آغاز به سوريا وابسته هستند .حتی برای زن و مرد معمولی ،سوريا آنچنان بلند
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مرتبه و قدسی است که به مقام گورويی عظيم صعود کرده است .افسانه ها و متون کهن هندوستان برای
هيچ کس ديگر چنين مقام باشکوهی قائل نشدهاند .اين مقامی يگانه است که تنها به سوريا تعلق دارد .چرا
که برای تمامی جهان ،خورشيد مظهر قابل مشاهدهی خداوند است .خورشيد سرچشمهی زمان است .به
گفتهی شاستراها ،سوريا پدر زمان (کاال) است .خورشيد تعداد سالهای حيات هر کس را تنظيم و تحديد
میکند و هر روز به ميزانی معين از آن میکاهد .پس خورشيد برترين داور است .او سرنوشت انسان را
رقم میزند و تمامی اعمال همگان ،خواه ناخواه ،زير حمايت او و تقديم به اوست.
فراتر از همه چيز ،ببين که خورشيد چه خدمتی به جهان میکند .اين تجربهی روزمرهی همه است و
همه شاهد آن هستند .خورشيد ،سرچشمهی کل حيات است :هرچه از گياه و حيوان که روی اين سياره
هست .بدون تابش انوار او ،اينجا ويرانهای بیحاصل خواهد بود .او از آسمان ،آب درياها و درياچهها را
هدايت میکند و از ابرها بر بذرهای زمين باران میبارد .او همواره در کار دهارماِ -دواتا  ،بارش انوار
خويش به يکسان بر همه است.
سوريا به دليل وارستگی قياسناپذير خويش ،تیاجی بزرگی است .او يوگی بلندمرتبهای است که لحظهای
در انديشهی شکوه يا برتریهای خود نيست .او وظيفهی خود را بی انديشهی پاداش انجام میدهد .او در
کار خود فروتن و استوار است .خدمتی که او میکند کاری است که از عهدهی هيچ کس ديگر بر نمیآيد.
آن شادمانی که او میگستراند در توان کس ديگری نيست .اما او هيچ گونه غروری ندارد .او بی توجه به
نتايج ماموريت انرژیبخش خويش ،به راه خود میرود.
ميزان شکيبايی خورشيد ،که پيوسته آن همه حرارت را برای استفادهی جهانيان و انسان فرو میبارد،
تصورناپذير است .اين اوست که بدن انسان را گرم و آسوده نگه میدارد .اين چنين است که اين بدن ما ّدی
از انرژی و هوشی که از خورشيد میگيرد ،سرشار میگردد .اگر خورشيد يک لحظه بيهوده بتابد ،جهان
طعمهی آتش خواهد شد .به جای آن ،او جهان را میپرورد .او اين عمل را ماموريت خويش ،هدف خويش
و نه خدمت خويش میداند.
تنها در کارمايی که طبيعت خود توست ،میتوانی شکيبايی کنی .اگر آن کارما فقط وظيفهای خيالی باشد،
انجام آن را دشوار و همراه با مشکالت و درد خواهی يافت .کارمای خيالی اِساهاجا-کارما و کارمايی که
تجلّی ذات خود شخص است ،سهاجا -کارما نام دارد .سهاجا -کارما َسبُک می کند و اسهاجا -کارما غرور
يا احساس من هستم که چنین میکنم میآفريند ،که نتيجهی آن خستگی يا گردن افرازی ،تنفر يا
خودبزرگبينی است.
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به اين نکته بينديشيد :وقتی حال کسی خوب است ،کسی از سالمتیاش نمیپرسد اما اگر او دچار بيماری
يا اندوه شود ،همه علّت آن را میپرسند و او را با نگرانی سؤال پيچ میکنند .علّت اين نگرانی چيست؟
سهاجا -سوابهاوا ی اوست .پس وقتی
انسان اساسا ً شادمان و تندرست است .سرشت او شادمانی است .اين ِ
که شادمان و تندرست است کسی شگفتزده يا نگران نمیشود .اما برای او غم و اندوه شگفتانگيز است.
اينها نتيجهی توهمی است که سرشت او را آلوده ساخته است .به اين دليل ،مردم نگران میشوند و به
جست و جوی علّت آن توهم بر میآيند.
خورشيد به ما میآموزد که چه وقت کسی خودش است :وقتی خستگی يا گردن افرازی ،تنفر يا غرور
در او نيست .کار سوريا چيزی نيست که از بيرون به او تحميل شده باشد و او به آن مجبور باشد .اينست
که کارش منظم و آرام انجام میشود .همچنين ،او انسان را تشويق میکند تا از زمان که آفريده و حاصل
کار خود اوست به طور کامل و ثمربخش ،نه تنها برای زندگی مرفه و امن که برای آن حيات اخالقی و
متعالی که شايستهی سرنوشت انسان است ،بهره بگيرد .اکنون میتوانيد بفهميد چرا خداوند نخست گيتا را
به خورشيد آموخت .او کارما -یوگی ،نیشکاما -کارمایوگی بسيار بزرگی است.
اکنون کريشنا اين گيتاشاسترای زوالناپذير را به آرجونا میآموزد؛ به نمايندهی انسان در برابر
دوراههها .او را بر میگزيند چون او فضايلی در خور اين آموزش دارد .چنين نيست؟ لحظهای بر اين امر
تأمل کنيد .اگر آرجونا وسيلهای با چنين پرهيزکاری و شکوهی نمیبود ،کريشنا تصميم نمیگرفت از او به
عنوان گيرندهی گيتا استفاده کند .خداوند هدايای خويش را به ناحق عطا نمیکند .آرجونا دوگانگیهايی
داشت که برای عرضهی اين آموزهها ضروری بودند و او برگزيده شد.

فصل هفتم
کريشنا گفت« :هنگامی که دهارما به رکود دچار شود ،من به عنوان ناراکارا جسم میپذيرم تا آن را
دوباره زنده کنم ،از آن حفاظت کنم و نيکوکاران را از وحشت نجات بخشم» .اکنون شايد اين جمله سبب
کژفهمیهايی شود .شايد بپرسيد« :آيا به اين ترتيب مردم به اين نتيجه نمیرسند که دهارما امری در
معرض رکود و تباهی است؟ آيا دهارما را به فقدان نیتیا (جاودانگی) و ساتیا (حقيقت) متهم نمیسازند؟»
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خوب ،شما تنها هنگامی به اهميت حفاظت از دهارما پی خواهيد برد ،که ريشه و هدف آن را در نظر
بگيريد .خداوند اين جاگات [کيهان] را به ارادهی خويش آفريد و برای نگهداری و حرکت آرام آن ،قوانينی
مقرر داشت .در آنجا ،قوانين رفتار درست برای هر موجود پديد آمدند .اينها دهارما را تشکيل دادند.
کلمهی دهارما از ريشه ِد ِهر به معنای پوشیدن است .دهارما ،چيزی است که پوشيده میشود .پيکر
خداوند ،يا ِدسا ،توسط دهارمايی که او پوشيده حفاظت میگردد .بعالوه ،اين پوشش به او زيبايی و شادی
می دهد .اين پیتامبارا يا جامهی بهارات است .جامه ،حافظ احترام و متانت است ،مانع سرماست و به
زندگی افسون میبخشد .دهارما نگهبان اعتماد به نفس اين سرزمين است .همان گونه که لباس ،حافظ
متانت صاحب خويش است ،دهارما نيز معيار متانت مردم است.
نه تنها اين کشور که هر چيز کوچکی در جهان دارای درستی خاص خويش يا وظيفه و سرشت يگانهی
خويشتن است .هر چيز ،لباس ويژهی خود را دارد .دهارما قانونگزار فرد و جمع است .پنج عنصر،
عناصر پراپانچا ،را در نظر بگيريد .در ميان آنها ،آب دارای سيالن و ُخنکی به عنوان دهارما است.
حرارت و نور ،دهارمای آتشند .هر يک از اين پنج عنصر ،دهارمای يگانهی خويش را دارند .انسانيّت
برای انسانها و حيوانيّت برای حيوانها ،آنها را از انحطاط محفوظ میدارد .چگونه آتش می تواند آتش
بماند اگر فاقد حرارت و نور باشد؟ او برای بودن خويش ،بايد دهارمای خويش را ظاهر سازد و اگر آن را
از دست بدهد ،يک تکه چوب نيم سوختهی مرده است.
به طور مشابه ،انسان نيز دارای مشخصههايی طبيعی است که برای او چون نَفَس حياتی هستند .آنها را
شاکتیها يا توانايیها نيز مینامند .اشخاص ،انسان شناخته میشوند تنها اگر اين توانايیها در ايشان يافت
گردد .اگر آنها را از کف بدهند ،ديگر انسان به حساب نمیآيند .برای حفاظت و تقويت اين کيفيّات و
توانايیها ،نحوهی رفتاری مشخص و طرز انديشهای خاص وجود دارد .اگر اينها (آچارا ها و ویچارا ها)
[بايدها و نبايدها] حفظ شوند ،دهارما دچار رکود نخواهد شد .دهارما را نمیتوان از جايی وارد کرد و
نمیتوان از جايی حذف نمود .دهارما سرشت اصيل خود شماست .فرديّت شماست .چيزی است که انسان
را از حيوان جدا میکند .چگونه میتوان رفتار دهارمايی داشت؟ خودتان باشيد .اگر چيزی بشکند و از
دهارمای خويش جدا شود و رفتار دلبخواهی پيدا کند ،به اِدهارما پرداخته است.
به مرور زمان ،سهاجا-دهارمای انسان در محاق افتاده است .حاميان ،مشوقان و جويندگان شادی از آن،
از ميان رفتهاند .به اين دليل است که مردم میگويند ،دهارما نابود شده است .هر چند دهارما نابودناشدنی
است .اين وضعيت ،درست مشابه استيالی علفهای هرز بر گياهان است .پس بنیان نهادن دهارما فقط
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چيدن علفهای هرز مزرعه است .اکنون در اين عصر آهن کالییوگا ،دهارما واژهی محجوری است.
دهارما تنها کاربرد مسحورکنندهی کلمات نيست .اين را بايد به وضوح بدانيد .آنچه بايد گفت ،حقيقت است.
آنچه بايد کرد ،دهارما [درستی] است.
ساتیام وادا ،دهارمام چارا [راستی در سخن ،درستی در عمل] .اين شيپور فراخوان اوپانيشادها و
سرچشمهی فرهنگ هندوستان است .اين آموزههای تابناک امروزه از ياد رفتهاند .در واقع آنها وارونه
شدهاند .فرمان امروزهِ ،دهارمام وادا (درستی در سخن) است .اين نخستين گام در طريق نابودی دهارما
است .باور به اينکه فقط با سخن گفتن از چيزی به آن عمل کردهايم ،موضوع را از عمل به سخن کاهش
میدهد .در واقع اين کار ،اِدهارما [نادرستی] است.
اما چيزی که به عمل در نيايد ،نيرو نمیگيرد .نيروی تمساح بسته به حضور او در آب است .نيروی
دهارما در عمل به آن است .وقتی آن را دور از عمل روی شنهای کلمات رها کنيد ،دچار ضعف
میگردد .ساتيا موضوعی مربوط به سخن گفتن است و به کالم که درآيد ،نيرو میگيرد .تبديل آن به عمل
دشوار است .نيرو در اينجا دارای دو جنبه است :نيروی حيوانی و نيروی دهارمايی .بهيما نيروی بدنی
داشت ،اما چون برادر بزرگترش دهارماجا در کنارش قرار گرفت ،نيروی بهيما به نيروی دهارمايی بدل
گرديد .پانداواها به علّت پيروی از نيروی دهارمايی نجات يافتند .اما به همين علّت ،در آغاز مجبور به
پذيرش شکست گرديدند .پانداواها بدون دهارماراجا ،هر چه هم نيرو میداشتند ،حريفی آسان برای دشمنان
خويش به حساب میآمدند .درست به اين موضوع دقت کنيد :کورواها چگونه نابود شدند ،در حالی که
منابعی بسيار فزونتر در اختيار داشتند؟ آنان فاقد نيروی دهارمايی بودند .تمام تکيهگاه آنان ،نيروی
حيوانی صرف بود .همان روزی که دهارماجا و بهيما ،که نيروی دهارمايی داشتند به جنگل تبعيد شدند،
نادرستی به سرزمين کورواها نفوذ کرد.
پس ،دهارمايی که اکنون به جنگل تبعيد شده ،بايد به شهرها و روستاها باز گردد تا فراوانی ،کاميابی و
آرامش در جهان حکمفرما شود .جهان بايد از دوران سُلطهی اِدهارما به دوران دهارما بازگردد .برای
کاشت بذر ،تالش بسياری الزم است .در حالی که برای رشد علفهای هرز و گياهان خودرو هيچ تالشی
الزم نيست .بذر ارزشمند ساهاجادهارما بايد در نهايت دقت کاشته شود .با عمل به دهارما ،اِدهارما خود به
خود نابود میگردد .برای از کار انداختن آن ،هيچ قدرتنمايی خاصی الزم نيست .بنابراين در متن
نهادن درستی] به معنی افزايش عمل به دهارما است.
حاضر ،دهارمااستپانا [بنيان
ِ
31

منظور مردم از گفتن اينکه خورشید رفت چيست؟ فقط يعنی اين که برای ما قابل مشاهده نیست .به
همين منوال ،فقط به اين دليل که دهارما مشهود نيست ،نمیتوان گفت که وجود ندارد .چگونه ممکن است
موجود نباشد؟ اگر چنين شود که ديگر حقيقت يا دهارما نخواهد بود .دهارما چون با حقيقت همراه است
فناناپذير است .آشکارسازی دوبارهی دهارمای پنهان شده ،دهارمااستپانای حقيقی است .کاری که کريشنا
میکرد دقيقا ً همين بود.
او [کريشنا] با استفاده از آرجونا چون يک ابزار ،قوانين عمل و نحوهی انديشهای را که از ازل با
عنوان دهارما موجود بوده آشکار ساخت و بار ديگر بر عمل به آنها تاکيد کرد .از اين امر با عنوان
دهارمودهارانا ياد میگردد .او به امر از دست رفتهای حيات نو بخشيد .اين کاری نيست که از انسان
معمولی برآيد .پس اساس کيهان ،خداوند جهان خود آن را به عهده گرفت .تنها او ساروا شاکتا [قادر
مطلق] است .او از طريق آرجونا به جهان تعليم داد.
اگر آرجونا فردی چون ديگران بود ،نمی توانست گيرنده و فرستندهی اين آموزههای بزرگ باشد .پس
بايد بدانيد که آرجونا واقعا ٌ انسان بزرگی بود .او قهرمانی است که نه تنها دشمنان بيرونی ،که حتی دشمنان
درونی خويش را شکست داد .قلبهای کممايه قادر به درک گيتا و عمل به آن نيستند .کريشنا با دانشی
کامل و هدفی متعالی ،آرجونا را به عنوان وسيله برگزيد و فيض خويش را نثار او ساخت.
روزی هنگامی که کريشنا صميمانه با آرجونا سخن میگفت ،اين جمله را بيان کرد (به لطف فراگير
بهاکتای (سرسپرده ،عاشق) منی .نه تنها چنين
کريشنا در اين جمله توجه کنيد)« :آرجونا! تو نزديک ترين
ِ
است که تو عزيزترين دوست منی .من دوستی عزيزتر از تو ندارم .به اين دليل است که حقايقی چنين
متعالی و سرّی به تو میآموزم».
بر اين کلمات تأمل کنيد .در اين دنيا بعضیها بهاکتای خودخواندهاند .خداوند آنها را با اين عنوان
نمیپذيرد .کسب عنوان از خود خداوند ،موهبتی بزرگ و متعالیترين اعتبار است .بهاکتا بايد قلب خداوند
را نسبت به خود نرم سازد و تأييديهی بهاکتا بودن خويش را از او به دست آورد .عنوانی که از خود
شخص صادر شود به جای شادی اصيل ،رضايتی حقير ايجاد میکند( .آلپاترپتی به جای آتماترپتی).
آرجونا تنها کسی بود که از خداوند ،کسب عنوان کرد .از اينجا میتوانيد بفهميد که آرجونا تا چه اندازه
خلوص قلب و شايستگی داشته است .شايد صدها چيز دربارهی خودتان بگوييد .شايد چنين و چنان
ادعاهايی کنيد ،اما بايد تأييد خداوند را نشان دهيد .در غياب آن ،تمامی سخنانتان الف توخالی است .بهاکتی
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از طريق اطاعت مطلق به دست میآيد ،اما اين هم به تنهايی کافی نيست .به اين دليل کريشنا کلمهی میترا
(دوست) را نيز به کار میبرد .دوست ،ترسی ندارد و اين امر از او گيرندهای کاملتر میسازد.
اکنون بايد موضوع را خالصه کنيم و به گيتا باز گرديم .آرجونا کلمات کريشنا را میشنيد اما سری
پرترديد داشت .او آشفته بود .نه تنها او چنين بود که اين روزها همهی انسانها از ترديدها در اضطرابند.
از طرف ديگر ،در عرصهی معنويت و معرفت مرتبط با خداوند ،دو نوع تفسير موجود است :بيرونی و
درونی .انسانهای عادی تفسير بيرونی را میپذيرند و آنان که مشاهداتی از خداوند دارند ،در جستوجوی
کشف تفسير درونیاند.
می گويند؛ ترديد در سر ،مثل خاری در چشم ،ريگی در کفش ،کورکی در پا و اختالفی در خانه است.
اگر ترديدها بر آرجونا ،که انسانی نمونه بود ،هجوم میآورند به اين معناست که آنها متعلق به انسانيّت
هستند .حل آنها فقط از مادهوا ساخته است که در فراسو و بر فراز انسانيّت است .به اين دليل کريشنا در
کنار آرجونا ايستاده و آماده است تا هر ترديدی را برطرف سازد و در قلب او شادی بکارد.
اکنون آرجونا در چه ترديد داشت؟ کريشنا در انتهای دواپارایوگا [دورهی سوم از ادوار چهارگانهی
ِودايی] متولد شده است ،ولی سوريا و مانو [خورشيد و انسان ا ّول] متعلق به گذشتهاند .پس اين دو چگونه
ممکن است با کريشنا ديدار کرده باشند؟ اين رابطه نمیتواند رابطهای بدنی باشد ،چون کريشنا را نسلهای
متوالی از آن دو جدا کرده است .کريشنا معاصر آرجونا است .چگونه او اين يوگا را به سوريا آموخته
است؟ ساکت نشستن و داستانهای باورنکردنی شنيدن نشانهی فقر هوش است .نارضايتی آرجونا هر لحظه
افزون میگشت .اين امر از چشم کريشنا ،که در همه جا و همه چيز حاضر است ،دور نماند .او گفت:
«دليل اين ناآرامی که در تو میبينم چيست؟ به من بگو ».و با لبخند او را تشويق به گفتن کرد.
آرجونا از فرصت به دست آمده خرسند بود« :مادهوا! من کلمات تو را نمیفهمم .آنها چنان گيجم کردهاند
که همان ايمان اندکم به تو را نيز از کف دادهام .التماس میکنم ،مرا ببخش ولی ترديدم را برطرف کن.
بيش از اين نمیتوانم پنهانش کنم».
گوپاال [از القاب کريشنا] شادمان بود و از آرجونا موضوع ترديد را پرسيد .آرجونا گفت« :تو گفتی که
اين يوگا را به سوريا و مانو آموختهای .اين دو در گذشتهای بسيار دور زاده شدهاند و تو به کدام عصر
تعلق داری؟ آيا در همين بدن به آنها آموزش دادی؟ اين باورنکردنی است .چون اين بدن تو فقط چهار يا
پنج سال از من بزرگتر است .تو خيلی بيش از من عمر نداری .چگونه به آنها آموزش دادی و من نفهميدم؟
و به خورشيد؟ او بزرگتر از توست .بارها بزرگتر است .او از ازل همانجاست .از گذشتهای که خارج از
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تصور ماست .نمیتوانم باور کنم ،نه و حتی باهوشترين اشخاص هم نمیتوانند آن را اثبات کنند .صبر
کن! شايد بگويی« :اين بدن نبود .اين يوگا نبود .زمانی بود که من در بدنی ديگر و در يوگايی ديگر بودم».
که موضوع را عجيبتر میکند .چگونه کسی میتواند به ياد بياورد که در زندگیهای پيشيناش چه روی
داده است؟ اگر بگويی که به ياد آوردن آن ممکن است ،پس بايد برای من هم ممکن باشد .مگر نه؟
شاستراها تصريح دارند که تنها معدودی موجودات الهی چنين چيزهايی را به ياد میآورند .فناپذيران
نمیتوانند آنها را به خاطر داشته باشند .خوب ،گيرم پذيرفتم که تو الهی هستی .اما مجبورم بپذيرم که
سوريا ،خورشيد هم الهی است .چگونه دو شخص در مقام الهی يکسان میتوانند از يکديگر چيزی
بياموزند؟ وقتی تو معلم بودی و او شاگرد ،او سرسپردهی تو شد .نشد؟ پس تو بايد برتر از سوريا باشی.
فرض کنيم اين يکی هم درست است .من میپذيرم که تو خدايی ،خود خداوند .ولی اين مشکالت را بيشتر
میکند .آخر چرا بايد خداوند ،اسير تولد و مرگ باشد؟ وقتی تو شکل انسانی پنج فوتی داری ،آيا اين
محدود ساختن نامحدود نيست؟ چرا خداوند بايد از آن بینهايت نامحدود کيهانی ،چون موجودی محدود
تجسم يابد؟ من چگونه بر اين ترديدها فائق آيم؟ من قادر به حل اينها نيستم .کلمات تو فقط برای خودت
معنی دارند .آنها برای من حامل هيچ معنايی نيستند .گيج شدهام .اندکی راهنمايیام کن .حرفهای
قانعکنندهای بزن».
کريشنا از اينکه میديد زمان مناسب فرا رسيده ،در دل میخنديد .او گفت« :آرجونا! منظور مردم از
گفتن اين که خورشيد آمد و خورشيد رفت ،دقيقا ً چيست؟ از آنجا که اين سخن از ديدگاه ايشان بيان میشود،
بسی دور از حقيقت است .نيست؟ خورشيد نمیآيد و نمیرود .من هم چون او هستم .من زاده نشدهام و
نمیميرم .انسانی با هوش عادی چنين میانديشد که بارها به دنيا میآيم بنابراين اعمال بسياری طی هر
تولد خويش انجام میدهم .من هرگاه نيازی به ارتقای جهان موجود باشد ،با نام و شکلی ظاهر میشوم.
همين .پس من آگاهی تمامی تجلّيات ،تمامی ظهورات خويشم .من قادر مطلق هستم .من ساروجنا [دانای
مطلق] هستم .نه تنها من ،که حتی تو ،بر همه چيز آگاهی .اما جناناشاکتی [نيروی معرفت] تو غرق در
اِجنانا است .من خود ،جنانا هستم ،بنابراين از همه چيز آگاهم .وقتی خورشيد در آيينه ديده شود ،مقام يا
شکوه خود را از دست نمیدهد .او تأثيرناپذير است .درخشش او کاستی نمیپذيرد .همچنين ،من در
پراکریتی [عالم اشياء] بازتاب يافتهام و اين امر ،از مقام و درخشش من نکاسته است .من همان قادر مطلق
و ساروجنا باقی میمانم .من زاده نشدهام و فناناپذيرم .انسانها به دليل شايستگی و عدم شايستگیهای
تولدهای پيشين خويش ،به دنيا میآيند .شايد فکر میکنی که اين موضوع در مورد آواتار ها هم صحّت
13

دارد .نه ،کارماجانما متعلق به توست .لیالجانما از آن من است .دعای نيکوکاران علّت جانمای [تولّد] من
است و بدکاری تبهکاران نيز».

فصل هشتم
آواتارهای پوروشا [تجسّمهای انسانی خداوند بر زمين] ،فاقد هر گونه شايستگی يا عدم شايستگی گرد
«
ِ
آمده از تولدهای پيشين هستند که مجبور باشند ،مانند فناپذيران معمولی ،بهای آن را در اين تولد بپردازند.
تولد آنان لیال است .تولدی مجازی است .نيکی نيکان و بدی بدان داليل ظهور آواتار خداوند را فراهم
میآورند .مثالً مورد آواتار نارسیمها [انسان-شير ،تجلّی چهارم ويشنو] را در نظر بگيريد .شايستگی
پراهالدا و تبهکاری هیرانیوکاسیپو با هم اسباب ظهور او شد .نتيجهی ظهور خداوند ،شادمانی نيکوکاران
و رنج بدکاران خواهد بود .با اين حال ،آواتار فارغ از شادی و اندوه است ،حتی هنگامی که در بدن
مجازی خود قرار دارد .آواتار ترکيبی از پنج عنصر نيست .او چینمایا است نه مرینمایا .روحانی است
نه ما ّدی .او هرگز از خودپرستی يا حس مال من و مال تو آشفته نمیشود .توهمی که مولّد نادانی است در
او راه ندارد .هر چند ممکن است آدمی آواتار را با انسان اشتباه بگيرد ،او تحت تأثير سرشت تجسّم خويش
قرار نمیگيرد .او برای کاری میآيد و انجام آن کار ،بند اوست».
«به تو خواهم گفت که آن کار چيست .آن کار ،حفاظت از سادو [ق ّديس]ها ،مجازات بدکاران و حمايت
از دهارما [درستی] است .منظورم از سادو ،راهبان و مرتاضان که معموالً با اين کلمه شناخته میشوند،
نيست .بلکه منظور من سادو-گونا يا نيکی ،درستکاری و تقوی است و اينها را حيوانات و حتی حشرات
هم میتوانند به دست آورند .در واقع پيشبُرد سادو-گونا بهترين معنای تقويت سادوها است .آواتار ،تجسم
سنیاسی
اين گوناهای مقدس است ،بنابراين آنان را هر کجا که يافت شوند ،تقويت میکند .اما از آنجا که َ
ها [تارکان دنيا] به شوق آن میکوشند ،سادو ناميده میشوند و به نظر میآيد که از توجه خاص خداوند
برخوردارند.
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«اما تنها آنان سادو نيستند .همهی کسانی که در انديشهی ساداچارا [دوری از گناه] هستند ،که سادسیال
[پاکی درون] دارند ،که دوستدار ساتيا هستند ،که مشتاق سانیدهی (حضور) ساروايشوارا (خداوند)اند،
ساروجنا میانديشند ،با هم برابرند .همهی اينها سادو هستند .چنين
که بر سد دهارما ناظرند ،که به
َ
مشخصههايی حتی در حيوانات و پرندگان نيز ،يافت میشوند .در رامایانا ،جاتایا در نتيجهی يکی از اين
گوناها نجات يافت .اين است که فيلها متبرّک شدند و ميمونها فرصت خدمت و کسب فيض از بارگاه او
را يافتند .به همين دليل خداوند به سنجاب تبرّک بخشيد .سادو از رشته ای تسبيح ،ردايی اُخرايی و چوبی
در دست ساخته نمیشود .لباس و زبان معرّف سادو و غير سادو نيست .اين گونا است که آن را تعيين
میکند .همهی حيوانات ظرفيت خوب بودن دارند .پس تشويق نيکوکاری در همگان ،بهترين وسيلهی
تضمين آسايش جهانی است».
«و بعد ،مجازات بدکاران .آنان که از حدود تعيين شده برای هر نوع يا جنس از حيوانات تجاوز کنند،
آنان که در اِکارما [بيکارگی] ،اِنیایا [بیعدالتی] و آناچارا [گناهکاری] افراط کنند و آنان که در حلقههای
آهامکارا [خودپرستی] پرسه میزنند ،بايد مجازات شوند .کسانی که به راجوگونا و تاموگونا اجازۀ سلطه
میدهند و ساتواگونا در ايشان خاموش شده است و اين چنين همهی راههای دایا [مهربانی] ،دهارما و دانام
[نيکوکاری] را گم کردهاند بايد کيفر ببينند .سوم اين که ،کريشنا به آرجونا خبر داد که تقويت دهارما نيز،
کار اوست .کلمهی سادو واجد معنايی ديگر نيز هست ،که در متن حاضر دارای اهميت است .سادو کسی
است که از وظيفهی خويش ،با وجود تمامی خطرات يا وسوسهها ،منحرف نمیشود .گروه بدکاران همواره
در کار مشکلآفرينی برای چنين کسانی و افراط در اعمال مخالف با شاستراها هستند .پس چه چيز دهارما
را برقرار نگه میدارد؟ عمل کردن دقيق به دهارمايی که در شاستراها آمده است .گسترش شکوه و
درخشش زندگی دهارمايی در ميان مردم .همواره به وداها و شاستراها ،به خداوند و آواتار و پارما-
پوروشا و سادهانايی که راهبر به رهايی و سعادت در فراسوی اين زندگی است ،حرمت نهادن .اين عمل
دهارما -سامستاپانا  ،دهارما -راکشانا يا دهارمودهارنا ناميده میشود .کريشنا گفت« :هر چه میکنم ،به
خاطر اين هدف متعالی است .هيچ يک برای خودم نيست .آنان که اين راز را میدانند ،میتوانند از تولد و
مرگ بگريزند».
«احساس اين که خداوند از تو دور ،غايب و جداست ،پاروکشا -جنانا نام دارد .به اين احساس که
خداوندی که در تمامی کيهان حاضر است ،در درون تو نيز به عنوان آتما مقيم است ،آِپاروکشا – جنانا
میگويند .اگر تمامی اعمال انسان با روح هديه به خداوند انجام شوند ،چیتتای [آگاهی] انسان پاک خواهد
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شد .کريشنا گفت« :تنها آنان که صاحب آگاهی نابند ،قادر به تشخيص طبيعت الهی جانما [تولد] و کارمای
الهی هستند .همه نمیتوانند الوهيّت آنان را تشخيص دهند .با اين حال ،هيچ کس از تماس با خداون ِد به شکل
انسان دوری نمیجويد .با تمام توان خود بکوش و از هر فرصتی بهره بگير .از جانب تو نبايد هيچ سستی
صورت پذيرد».
بر اين امر در آيهی دهم اين فصل ،آنجا که نشانههای آدیکاری (يا نمونهی درست) معين شده ،تأکيد
ت] جانما و کارمای من نيستند .تنها آنان که
گرديده است« .آرجونا! همه قادر به درک دایویاتووام [الوهيّ ِ
از وابستگی ،نفرت ،ترس و خشم به دور اند ،تنها آنان که در نام و شکل خداوند غوطهورند ،آنان که هيچ
پشتيبانی جز من ندارند ،آنان که از طريق معرفت بر آتما پاک شدهاند میتوانند آن را بفهمند .آنان که بی
لغزش مرا میجويند ،ساتيا (راستی ،حقيقت) ،دهارما (درستی) و پريما (عشق) را تسخير میکنند و به من
دست میيابند .اين حقيقت مطلق را از من بپذير .تمامی ترديدهايت را رها کن».
«انسانها از سر جهالت ،آگاهی درون را با سکونت در جهان اشياء میآاليند .آنان تنها در سابدا  ،روپا
و راسا (شکل ،بو ،مزه) و مانند آن لذت میجويند .وقتی در طلب کسب لذت از اشياء اند ،وسوسه میشوند
تا از اشيايی که به ايشان لذت بخشيده حفاظت کنند و از تالش بیوقفه در اين راه ،پريشان ،متنفر و
هراسان میگردند .ترس ،قوای ذهنی انسان را به باد میدهد و اين امر ،اسباب خشمی میشود که به
سادگی تسکين نمیيابد .بنابراين ،آرزو ،خشم و ترس به هم وابستهاند و بايد هر سه ريشهکن شوند .آرجونا!
ابتدا اين واقعيتها را در ذهن خويش مرور کن و سپس به عمل بپرداز .عاقل شو .به حرفهايم ايمان
داشته باش».
آرجونا همهی اينها را شنيد و پرسيد« :نانداکومارا! چرا نمیتوانی اين مقام متعالی و قدسی را در
رور مايا] مینامی .پس
دسترس همگان قرار دهی؟ تو خود را پریما-سواروپا [تجسم عشق] و دایامایا [ َس َ
اين همه تبعيض برای چيست؟ من بايد علّت اين تبعيض را بدانم که چرا تو اين مقام را تنها به جنانیها
میبخشی و از اِجنانیها دريغ میکنی .حتی میخواهم بگويم که اِجنانی ،همان آدم نادانی که قدرت
تشخيص ندارد ،که مثل آونگ از اين سو به آن سو در نوسان است ،بيشتر شايستهی لطف توست تا جنانی
که همه چيز را میداند و از اين که جاگات [کيهان] ،ویشنومایام [خواب خداوند] است آگاهی دارد .پس
چرا بايد امور باز هم برای او روشنتر شود؟ چنين کسانی که به لطف بيشتری نياز ندارند».
کريشنا گفت« :آری ،انسان معموالً در چنين ترديدهايی غرق میشود .تو نمايندهی بشريتی ،بنابراين
ترديدت نيز ترديدی بشری است .من با رفع ترديد از تو ،میتوانم پيام خويش را به گوش بشريت برسانم.
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گوش کن .طالبان من از چهار گونهاند :اولی ،همواره در هراس از بيماریهای بدنی است .او آرتا نام
دارد .دومی نگران نتيجهی تالشهای خويش برای کسب موفقيت ،قدرت ،دارايی ،فرزند و غيرو است .او
آرتا -آرتی است .سومی ،مشتاق ادراک آتما است .او متون مقدس را میخواند ،همواره در جمع سالکان
معنوی است ،هميشه بر اساس تعاليم قديسين و سادآچارا رفتار میکند و انگيزهاش اشتياق به دستيابی به
سانیدی [حضور] خداوند است .او جیجناسو است .چهارمی جنانی است .او غرقه در براهماتاتوام است».
«اولی ،يعنی آرتا ،تنها در هنگام گرفتاری ،درد يا اندوه مرا میپرستد .وقتی دعا میکند ،صدايش را
میشنوم و تنها در مورد همان گرفتاری ،درد و اندوه خاص ،خواستهاش را اجابت میکنم .همچنين وقتی
آرتا-آرتی برای ثروت يا مقام يا قدرت يا موقعيت اجتماعی دعا میکند ،میشنوم و تنها همان چيزهايی را
که در طلب آنهاست ،به او میبخشم .به جيجناسو اين سعادت داده شده که بتواند به کمک گورو يا راهنمايی
مناسب به نيشکاما-کارما بپردازد و هوشی که آنقدر تيز هست که بتواند ميان آتما و غير آتما تمايز قائل
شود و به کمک آنها به هدف برسد .من به او تبرّک میبخشم تا از سردرگمی نجات يابد و ياریاش میکنم
تا بتواند بر هدف خويش ،يعنی رهايی ،تمرکز يابد».
«من چون کالپاوریکشا هستم .کار من بخشش هر چيزی است که کسی بخواهد .در من نشانی از
پيشداوری و تبعيض نيست .حتی سايهای از ظلم هم بر من نمیافتد .هيچ خطايی را نمیتوان به من نسبت
داد .انوار خورشيد بر همهی کسانی که در معرض آن قرار بگيرند به يکسان فرو میتابد ،اما اگر چيزی
پشت چيز ديگری پنهان شده باشد ،مثالً درون اتاقی بسته ،خورشيد چگونه نور بيفشاند؟ چيزهای متعالیتر
بخواهيد تا به درجات متعالیتر دست يابيد .خطا در طالب و طلب اوست ،نه در خداوند».
«آرجونا! انسان حرمت و جست و جوی مرا که خويشتن خود اوست ،فرو میگذارد .چه جهالتی! او
آرزومند من نيست و از ديگر سو خواستار امور زيانباری است که موقتی ،دروغين و گذرا هستند .بايد
دليل اين رفتار ابلهانه و شگفت را به تو بگويم :کارموپاسانا [اعمال دنيوی] به سرعت نتيجه میدهد.
انسان تنها اموری را که هم اينجا و هم اکنون ،به شکلی سفت و سخت در دسترس حواس اوست میجويد.
انسان معموالً دسترسی به واقعيت را بسيار دشوار میبيند .پس به کشش لذات بیدوام دچار میگردد و از
شادی سرشاری که حاصل اعتالی حواس است دور میشود».
«دستاورد جنانا ،پيروزی درونی است که پس از مبارزهای دشوار و طوالنی حاصل میآيد .انسان
معموالً فاقد شکيبايی الزم است .او حتی بيشتر برای بدن زمخت خود ،استوالسریرا  ،اهميت قائل میشود.
بدن تنها در کنار اشيايی که حواسش را تحريک میکنند ،شادمان است ،بنابراين ،انسان جنانا را نمیجويد
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که او را به راهی میکشاند که در آن به حواس توجهی نمیشود .او مشتاق کارما -سیدهی است نه جنانا-
سیدهی  .آنان که گرفتار کششهای عقالنیاند ،از اسيران حواس و کششهای حسی کم شمارترند .اذهان
حسی به دام امور ظاهری ،محسوس ،ادراکپذير و بدنی میافتند .گروه اندکی که دارای اذهانی معنوی
ناديدنی گم شدن در مطلق کيهانیاند .راه آنان ،طريق درست
هستند ،مشتاق آن ادراکناپذير ،آن سعادت
ِ
است .راه کارموپاسانا ،طريقی خطاست .کار من نشان دادن ارزش دهارما-کارما به همه است تا اشخاص
به قوهی تشخيص خود ،آن را بپذيرند».
«ا ّما آرجونا! برای زنده کردن دوبارهی دهارما ،که من برای آن آمدهام ،يک راه موجود است و آن
چاتوروارنیام يا سازماندهی چهار وارنايی [جامعه] بر اساس کارما و گونای [گونه ،نوع] مردم است.
نظام وارنايی برای کارکرد جهان ضروری است ولی اهميت آن به آسانی روشن نمیشود .بعضی اشخاص
با اين انديشه که اين نظام سبب ناآرامی مردم و دوری آنها از يکديگر میشود گمراه شدهاند .اگر مشکل
کار مورد بررسی قرار گيرد ،حقيقت آشکار خواهد شد .اين نتيجهگيری که نظام وارنايی سودمند نيست،
تنها نشانهی نادانی است .چنين داوریهايی ،پريشانیآفرينند .من اين سازمان را به منظور افزايش آسايش
جهان ،يا لوکاکشما ،بنيان نهادم .وارنا به ياری انسان میآيد تا او در اعمالی مشارکت جويد که با آنها
سازگار است و از طريق آنها به کمال خويش دست میيابد .بدون آن ،انسان قادر به لحظهای شادمانی
نيست».
«برای کسب موفقيت در هر فعاليتی ،وارنا چون نَفَس حياتی است .آنان که دارای ساتوا-گونا هستند،
آنان که براهماتاتوام را ادراک میکنند ،پرورشدهندگان معنويت ،اخالق و زندگی مترّقی که به ياری
ديگران بر میخيزند تا در ايشان نيز ،اشتياق به ديدن واقعيت سرشت خويش را برانگيزند ،براهمن
[روحانيون] هستند .حافظان و نگهبانان نظام سياسی ،قانونی و قضايی کشور که نگهدارندهی آسايش و
دارايیهای مردمند ،که نظم اخالقی جامعه را حفظ میکنند و بدکاران و بیاخالقان را مهار میسازند و
ناتوانان و تنگدستان را رهايی میبخشند ،کشاتریا [جنگجويان] نام دارند».
«آنان که در حدود شايسته به گردآوری و تأمين نيازهای جسمانی عموم مردم برای يک زندگی دلپذير
میپردازند ،وایشیا [پيشه وران] هستند .کسانی که با خدمت خويش ،اساس آسايش انسان را پی میافکنند و
استحکام و رگ و پی آن هستند ،به شودرا [کارگران/کشاورزان] معروفند .من اين چهار وارنا را به اين
منظور پی افکندم .اگر وارناها به وظايف تعيين شدهی خود بپردازند ،انسانيّت به پيشرفتی بیوقفه دست
خواهد يافت .نتيجهی اين سازمان ،ايجاد فرصت خدمتگزاری به يکديگر است که فرد را در زندگی
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اجتماعی به هماهنگی و شادی و رهايی از ترس و اندوه راهبر میشود .سازمان وارنايی نمونهای از
الطاف الهی است که به بهارات عطا شده است».
در واقع مردم بهارات به اين طريق تبرّک يافتهاند ،چون به هر عمل خويش ،جز به شکل اجرای فرمان
او و راهی برای کسب فيض او نمینگرند .بر اين نکته بايد تأمل کرد .اين موضوع پراهميتی است .اکنون
فرمان الهی در معرض خطر بزرگِ بیتوجهی است .اگر قوانين [بشری] چهرۀ سازمان وارنايی را
دگرگون سازند ،جهان روی آسايشی را که به دنبال آن است ،نخواهد ديد .بعضی از مردم چنين استدالل
میکنند و به ديگران میآموزند که بهارات تنها به دليل سازمان وارنايی به اين وضعيت تأسفبار رسيده
است .اما اينان بايد لحظهای خاموش بنشينند و به اين پرسش بينديشند که :آيا کشور به دليل وجود همين
سازمان باقی نمانده است؟ يا اين که آيا کشور به دليل تضعيف اين سازمان به وضعيت تأسفبار کنونی
نرسيده است؟ سپس بر اساس نتايج بررسی خويش ،حکم به انحالل وارناها دهند .وقتی اشخاصی بدون
چنين بررسیهای بیطرفانهای در سازمان وارنايی خطا میجويند ،نظر ايشان نمیتواند ارزشمند قلمداد
شود.
البته سازمان وارنايی از مسير درست خويش منحرف شده و در جهت نادرستی به حرکت در آمده است.
اين موضوع را بسياری از بزرگان گوشزد کردهاند .اما اين امر نمیتواند دليلی برای انحالل آن فرض
شود .به اين دليل که پا به جای دست کار میکند و سر به انجام امور پا مشغول است ،نمیتوان حکم به
قطع دست و پا کرد .بايد بکوشيم تا هر چيز سر جای خودش قرار بگيرد ،نه آنکه تمامی سازمان را
تخريب کنيم.
سازمان وارنايی علّت همهی اين ناآرامیها و سردرگمیها نيست .خطا در روش دلبخواهی است که در
اجرای آن در همه جا گسترش يافته است .اين سازمان به بازيچهای در دست مردم بدل شده و به اين دليل،
توازن و هماهنگی ذاتی خويش را از کف داده است .وجود اين سازمان نه تنها برای بهارات ،که برای تمام
جهان ضروری است .در کشورهايی غير از هند نيز ،چنين سازماندهی وجود دارد .شايد نام آن متفاوت
باشد ،اما کارکرد آن يکسان است[ .در جوامع ديگر] هم چهار طبقه هست :سیکشاکا وارگا  ،راکشاکا
وارگا  ،وانیگ وارگا و سرامیکا وارگا  .اما در بهارات ،تولد ،تعيينکنندهی وارنا است .در ساير نقاط
جهان ،کارما ،يا کاری که هر گروه به آن مشغول است ،تعيينکننده است .تفاوت در اينجاست.
در حال حاضر ،در ميان براهمنان که به دليل قرار گرفتن در اولين طبقه محترم شمرده میشوند،
گروهی را میتوان يافت که راه را ترک گفته ،در راههای ميانه سرگردانند .همچنين در چهارمين وارنا،
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روحانی متعالی رفتار میکنند و در جهت
های
يعنی شودرا ،گروهی بر اساس انديشههای مقدس و انگيزه ِ
ِ
ادراک خويشتن به پاکسازی ذهنی میپردازند .اما تنها به خاطر اين که چنين اموری محتملند ،نمیتوان
نتيجه گرفت که سازمان وارنايی برای جامعهی انسانی قابل استفاده نيست.

فصل نهم
اگرچه خلوص ذهن برای حفظ جامعه و فرد در قلمرو الهی اولين ضرورت است ،سازمانبندی وارنايی
[طبقات چهارگانهی اجتماعی] نيز بیاندازه مهم است و انتقادات يا محکوميتهای افراطی هرگز آن را
خاموش نخواهد ساخت .زيرا آسايش برای همگان از ضروريات محسوب میشود .پس قانونگزاران و
حکيمان بايد بر خشم و نفرت خود فايق آيند و در آرامش ،به کند و کاو در سازمان اجتماعی بپردازند و آن
را به شکلی مطلوب سامان دهند .اين کاری است که بايد انجام شود .خردمندان و حکيمان هوشمند نبايد
خود را مجبور به همراهی با انتقادات بیمعنای حسادتآميز و ابلهانه بدانند .کسانی که کاست (طبقهی
اجتماعی) را ناديده میگيرند خود يک کاست تشکيل میدهند .کسانی که دين را کنار میگذارند ،خود دين
تازهای بنيان مینهند .حتی کسانی که بيشتر میدانند ،آنچنان با پيشداوری عليه وارنا سخن میگويند ،که
گويی چون ديگران نادانند .اين شگفتانگيز است!
هر شیء دارای محدودههايی قطعی است که اگر از آن حدود تجاوز کند يا آنها را بشکند ،نابود خواهد
شد .آيا آزمون هويّت آن چيست؟ هماهنگی ذات و شکل آن .اگر چيزی دارای شکل ولی فاقد ذات (سرشت،
طبيعت) باشد ،غير واقعی و خطاست .همچنين اگر هر طبقه [اجتماعی] فاقد محدودههايی خاص باشد،
چگونه میتواند يک طبقه شناخته شود؟ چنين چيزی نه اين و نه آن ،تودهای بیشکل و گروهی پريشان
خواهد بود .سازمانيافتگی ،ارادهی الهی است و به همين سبب توسط حکيمان ،ق ّديسان و بزرگان بلندمرتبه
طی نسلهای بسيار پرورش يافته و به جا مانده است .اما در اين عصر آهن کالی ،هوشمندترين مردم آن را
چون چيزی کهنه و بالاستفاده دور میاندازند.
در غياب بررسی ژرف ،بدون قدرت تشخيص و با نگاه از خارج و از ديدگاه فردی به اين سازمانبندی،
چگونه میتوان به نتايج درستی رسيد؟ کشف تق ّدس و ارزش اين سازمانبندی نيازمند بصیرت ،دیدگاهی
جهانی و روحی جستوجوگر است .همچنان که کرهی پنهان در شير ،طی فرآيند چرخش پديدار میگردد،
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ارزش ويژهی چهار وارنا نيز ،پس از فرآيند بررسی عالمانه آشکار خواهد شد .پس از آن ،پيشداوریها
محو شده ،واقعيت پديدار خواهد گرديد.
چهار وارنا چون اعضای بدن واحدی هستند .آنها در يک بدن الهی به کار مشغولند[ .در اين بدن]
براهمنها صورت ،کشاترياها دستان ،وايشياها رانها و شودراها پاها هستند .البته اين سخن ،دارای
معنايی ژرف و درونی نيز هست .کسانی که به آموزش اصول جنانا میپردازند ،مثالً گوروها ،صدا
هستند .ايشان براهمناند .صاحبان بازوان قوی بار زمين را بر دوش دارند .اينان کشاتريا محسوب
میشوند .حفظ بنای جامعه ،چون ستون ،به عهدهی وايشياهاست و از همين روی از نظر ظاهری به ران
شخصيت الهی تشبيه شدهاند .همان طور که پاها در هر نوع فعاليتی دخالت دارند ،شودراها هميشه در
امور اصلی جامعه درگيرند[ .به اين ترتيب] حتی اگر يک وارنا در کار خويش سستی کند ،خوشبختی
جامعه خدشهدار خواهد گرديد .وارناها ،چون اعضای بدن ،همگی ارزشمند و مهم هستند .در ميان آنان
هيچ يک برتر يا فروتر از ديگری نيست .نفرت و حسادت در جامعه به همان زيانباری توقف کار همهی
اعضای بدن به دليل خشم از معده است!
همه جای خروس قندی شيرين است .اگر سرش را جدا کنيد و بخوريد ،شيرين است .اگر پايش را هم
جدا کنيد و بخوريد ،به همان شيرينی سر است .چگونه ممکن است وارناها که همگی اعضای خداوند
واحدی هستند ،برتر يا فروتر از هم باشند؟ عضوها متفاوتند ،اما خون سرخ يکسانی حياتبخش همگی
آنهاست .برای دست و پا و سر ،خونهای متفاوتی وجود ندارد .سازمان وارنايی را وداها بنيان نهادهاند،
بنابراين نمیتواند ناعادالنه باشد .اين اختراعی بر ساختهی انسان نيست .پس ،کسانی که میکوشند با
سخنان سهلانگارانهی خويش در اين باره تفاوت و نفرت بيافرينند ،تنها به نمايش نادانی خود مشغولند.
گويی آنان که میگويند« :برانداختن سازمان وارنايی انسان را به آسايش میرساند ».تنها کسانی هستند
که نگران آسودگی بشرند! ايشان عقيده دارند هر کس اين سازماندهی را سودمند میداند ،خواستار
انحطاط جامعهی انسانی است! البته هر دو گروه اسير توهمند ،اما اين يکی به حقيقت نزديکتر است:
کسانی که از وارناها حمايت میکنند ،واقعا ً به آسايش بشر عالقمندترند .مابقی میانديشند که اگر وارنا
حذف شود ،کشور نجات خواهد يافت .اين انديشهای آلوده به توهم است .تنها اگر ويژگیها و خطاهای [اين
سازماندهی] با دقت و بدون پيشداوری بررسی شود ،اين کشمکش مخفيانهی کينه و نفرت پايان خواهد
يافت .سپس ،در انديشهی مردم نسبت به سازمان وارنايی تحولی عظيم روی خواهد داد.
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هيچ کس از فزونی نفرت سود نمیبرد .پيروی از انديشهی همه برابرند ،دويدن به دنبال سرابی است که
تنها سرخوردگی میآفريند .اکنون حاکمان بايد نمايندگان مردم ،پانديتها و بزرگان باتجربه را برای
مشاوره گرد آورند و دربارهی اين سازمان کهن اجتماعی به بحث بپردازند .در مقابل ،اگر تنها بر اساس
شکل خارجی و ظاهر امر ،که در آن سمومی هم راه يافته ،تصميم بگيرند و دلهره ايجاد کنند به نادانی
خويش گواهی دادهاند[ .به اين ترتيب] حکمرانان و پانديت ها قلبا ً به دنبال خوشبختی مردم خواهند بود.
به يک مثال کوچک توجه کنيد :بعضی ملّتها بمبهايی میسازند که در يک لحظه قادر به نابود ساختن
هزاران نفر روی زمين است .آنها اگر چه میدانند که اين کار خوبی نيست ولی خود مش ّوق آنند .اگر
روزی اين بمبها از سر هوس به کار روند ،همه نابود خواهند شد[ .ولی] در هنگام خطر آشوب ،از آنها
تنها به عنوان دفاع شخصی استفاده میشود .هدف نابودی جهان نيست .بلکه حفاظت از ارزشها و فرهنگ
آن کشور است .به همين منوال ،سازمان وارنايی چون زرهی قدرتمند برای حفاظت از کشور و فرهنگ
عمل میکند .قوانين و مقرّرات ،محدوديتها و اندرزها همه به خاطر حفظ مردم از نابودی پديد آمدهاند.
آنها نظمهايی هستند که بايد از طريق عمل و پيروی دقيق و درست ،محترم شمرده شوند .بدون توجه به
مرزها ،خطوط و محدودهها و از سر هوس با قوانين روبرو شدن ،خوشامدگويی به هرج و مرج است.
به اين علّت بزرگان ،حکمرانان ،پانديتهای بلندمرتبه و رهبران اجتماعی از اين سازمان حفاظت
کردهاند ،به آن جان بخشيدهاند و آن را تا به امروز نگاه داشتهاند .اگر مدتی به اين موضوع بينديشيد،
حقيقت بر شما آشکار خواهد شد .اين که آيا اين سازماندهی سودمند هست يا نيست .آيا اگر اين امر برای
جامعه زيانبار بود ،بزرگان آن را تقويت میکردند؟ آيا میخواهيد بگوييد که همهی آنها ابله بودهاند يا
حکمتی از نوع امروزی نداشتهاند و يا عاقل نبودهاند؟
نه .نه .عقل ،حکمت ،مقام روحانی ،روح جستوجوگر و ديدگاه گسترده و فاقد پيشداوری آنان به مسائل
اجتماعی را تنها در يک درصد از مردم امروزی میتوان يافت .تارکان دنيا تمامی عقل و نيروی معنوی
خود را وقف آسايش جهان میکردند ،کسانی که کار برايشان چون نَفَس زندگیبخش ايشان بود .يوگیها،
مبارزان عرصهی معنوی و ماهاریشی هايی که خواستار رضايت حقيقی در اجتماع انسانی بودند ...اينان
شکلدهندگان آن سازمان اجتماعی هستند که متج ّددان [مدرنها] آن را محکوم میکنند .ايشان به
اصالحگران امروزی که تنها در انبوه کلمات خويش مشتاق آسايش اجتماعیاند و در عمل به تمامی
ادعاهای خود پشت پا میزنند ،شباهتی نداشتند .چنين ترفندهايی برای قديسين کهن ناشناخته بود .طرحها و
آرمانهای مدرن ،توخالی و رياکارانه اند .همۀ طرحهای امروزی قصرهايی بر بادند .تنها کاربرد آنها،
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فزونی غرور طراحان آنان است و برای ديگران بيش از اين معنايی ندارند .چنين قصرهايی حتی در حال
ساخت ،از گوشهای ديگر آغاز به ريزش میکنند.
همان گونه که بدن برای جيوی [روح فردی] است ،جهان برای خدا هست .هر رويدادی که در هر بخش
از بدن روی دهد ،بر جيوی مؤثر است .به همين منوال ،هر چه بر بخشی از جهان تاثير بگذارد ،بر
خداوند موثر است .او از آن رويداد آگاه است و نسبت به آن واکنش نشان میدهد .همان طور که شما
دوست داريد که همهی اعضای بدنتان در بهترين وضعيت باشند ،خداوند نيز دوست دارد ببيند که مردم
همهی کشورهای جهان در شادی و خشنودی به سر میبرند .آيا او میتواند ،يا میخواهد به کشوری آسيب
وارد سازد که پيش از هر چيز ديگر ،بخشی از خود اوست؟ در امور مربوط به خداوند ،همه صاحب
حقوق يکسانی هستند .همه برابرند.
از طرف ديگر ،هيچ عضوی نمیتواند وظايف عضو ديگری را انجام دهد .هر يک از آنها بايد به انجام
وظيفهی خويش بپردازد .همچنين ،هر وارنا بايد وظيفهی محولهی خويش را در قبال جامعه انجام دهد و به
بهترين شکل در جهت آسايش کشور مشارکت کند .همان گونه که بدن دارای طبقاتی است ،جامعه نيز
دارای وارناها است .اگر همه به تجارت بپردازند ،چه کسی خريدار خواهد بود؟ اگر همه به جنگ
بپردازند ،چه کسی تدارکات و پشتيبانی از آنان ،شامل غذا ،اسلحه و تجهيزات را به عهده خواهد داشت؟
پس هر کس بايد به اجرای سهم خويش از فعاليت اجتماعی بپردازد و اين چنين آرامش ،هماهنگی و شادی
را تضمين کند .اين رفتاری خردمندانه است و بهترين سازماندهی اجتماعی است.
امروزه مردم به جای انجام کارهای ضروری ،از ترس وارناها که آنها را موانعی بزرگ در مسير
پيشرفت میدانند ،به مبارزاتی خونين مشغولند .چگونه کسانی که نمیتوانند بدن خويش را تحت اختيار
خود بگيرند ،محدودههای کشور را حفظ خواهند کرد؟ بايد بدانيد که تقويت سازماندهی وارنايی ،که از
گذشتهای بس دور توسط مردم کهن پرورش يافته ،سودمندترين کاری است که بايد به آن پرداخت.
خداوند در سازماندهی وارنايی هيچ تبعيضی قايل نشده است .چنين خصوصيتی در او راه ندارد.
بعضیها میپرسند؛ چرا بايد خداوند چنين تبعيضهايی قائل شود؟ نه ،در او هيچ حسی از فراتر يا فروتر
نيست .او چون يک شاخهی نبات ،تماما ً شيرينی است .تفاوتگذاری و امتيازبخشی ،خاصيت جيویهاست
که از واقعيت آتما بیخبرند .اينها توهمات جيویهايی است که به غلط خويش را غيرآتما پنداشتهاند.
به اين مثال توجه کنيد :مادری چهار فرزند دارد ،اما به اندازهی نوزادی که در گهواره دارد به سه
کودک ديگر توجه نمیکند .حتی اگر نوزاد صدايش نکند ،مادر همواره آمادۀ غذا دادن به اوست .سه تای
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ديگر بايد بيايند و با سر و صدا از او غذا و بازی بخواهند .با تماشای اين صحنه نمیتوان گفت که اين
مادر بدی است يا تبعيض قائل میشود .مادر ،فعاليت هايش را با توجه به ظرفيت و توانايی های کودکان
خويش ،تنظيم می کند .به همين ترتيب ،اگرچه تمامی جهان اوست ،اگرچه همه کودکان اويند ،او به هر
بخش از مسئوليت های اجتماعی با توجه به ظرفيت و توانايی آن بخش توجه می کند .نسبت دادن خطا به
الهی بی -خويشتن ،بی ريا ،ساده و همواره سعادتمندی چون نسبت دادن تاريکی به خورشيد
چنين مشيّت
ِ
است .تاريکی و انوار خورشيد نمیتوانند با هم باشند ،پس چگونه خورشيد میتواند خانۀ تاريکی باشد؟
آنان که بر خورشيد خرده می گيرند ،اصالً خورشيد را نمی شناسند .اين بالهت محض و نادانی کامل
است.
در واقع ،مشخصات وارناها را از ديدگاه آدهیآتما يی به طريق ديگری نيز میتوان ديد :آنان که به تأمل
بر براهمام می پردازند ،براهمن هستند .مبارزان با نادرستی ،کشاتريايند .جداکنندگان حق از باطل ،وايشيا
و کسانی که همواره در فعاليتاند و در هر روز از زندگی خويش پيرو حقيقت هستند ،شودرا نام دارند.
خوشبختی انسان تنها هنگامی تحقق می يابد که وارناها به اين طريق عمل کنند.
حاال بايد به موضوع [اصلی] بازگرديم :کريشنا خطاب به آرجونا گفت« :چهار وارنا بر اساس گونا و
کارما [ی مردم] ،توسط من آفريده شده اند .هر چند مجری هر عمل ،هر چه هم دور از من به نظر بيايد،
من هستم ولی من بی عمل باقی میمانم .به اين اصل اساسی توجه کن و سپس در خواهی يافت که کارما
که در اصل جادا يا ناآگاهی و ما ّده است ،نمیتواند بر آتما که چایتانیا يا سرشار از آگاهی است ،مؤثر افتد.
آتما ذاتا ً به دور از وابستگی است .او از هيچ يک از تجلّيات خود ،نيازهای آنها يا طبيعت تصرّفات خويش
آگاه نيست .او هيچ من يا مال منی ندارد ،چون اينها نشانههای اِجنانا هستند .تنها مبتاليان به اِجنانا از من
يا حس مال من رنج می کشند .اگرچه شايد به چشم ظاهر به نظر بيايد که من عمل کنندهام ،ولی من
بیعملم».
«بعالوه اثر کارما بر مجری آن تا هنگام توقف کارما پايان نمیپذيرد .در واقع ،اين اثر هرگز پايان نمی
گيرد .کارما ميوه به بار می آورد ،ميوه های کارما زايندۀ آرزويند .آن نتايج ،محرّک کارماهای بيشتری
میشوند و محرّک ها مسبب تولدهای بيشترند .پس ،کارما به چرخۀ تولد و مرگ منتهی میشود .اين
گردابی نابکار است .تو را میگرداند و میگرداند و سرانجام به ژرفنا میکشد».
«آرجونا! به موضوع ديگری هم توجه کن .همين کارما قدرت به بند کشيدن کسی را ندارد .اين غرور
من عمل میکنم است که اسباب وابستگی و اسارت را فراهم میکند .آرزوی چيدن ميوه است که اسير می
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سازد .صفر در کنار اعداد ارزش میيابد .کارما صفر است .احساس انجام عمل يا عمل کننده بودن که با
کارما همراه شود ،بندهای اسارت زاده میشوند .پس آرجونا! حس من را رها کن .آنگاه کارمايی که انجام
میدهی هرگز به تو آسيبی نخواهد رساند .پرداختن به کارما ،بدون هيچ آرزويی برای ثمرات آن ،تحريکی
ايجاد نخواهد کرد .در اين حال حتی برای تولد ،دليلی وجود نخواهد داشت .جويندگان ادوار کهن با
ديدگاهی چنين واال به کارما میپرداختند .آنان هرگز حس نمیکردند که انجام دهنده يا برخوردار از ثمرات
هيچ عملی هستند .خداوند عمل میکرد ،خداوند نتايج را به دست میآورد ،خداوند از نتايج بهره میبرد...
اين ادراک آنان [از کارما] بود .اين جهان تنها دارای ارزشی نسبی است .در آن جوهر مطلقی نيست .آنان
به اين موضوع ايمان داشتند .آرجونا! تو نيز بايد به آن ايمان دست يابی و مشتاق آن گونه ادراک باشی.
چنين کن تا ذهنت روشن و پاک شود».
«تو همچنين بايد تفاوتهای ميان کارما ،ویکارما و اِکارما را بدانی .من اکنون تفاوتهای اصلی را به
تو خواهم گفت .خوب گوش کن ،چون بعضی از جويندگان در اينجا گيج میشوند .همه نمیتوانند به
تفاوتها پی ببرند .ايشان سوا -دارما [انجام وظيفه] را کارما فرض میکنند و هر کارمايی را نه با نيّت
دارما ،که به خاطر کسب آتما-جنانا و ويکارما انجام میدهند؛ ولی انجام هر کارمايی اگر در تاريکی و
پريشانی اِجنانا صورت گيرد ،حتی اگر بيشترين تالش ممکن مصروف آن شود ،حاصلی جز نگرانی،
اندوه و رنج نخواهد داشت .چنين کاری هرگز متانت ،توازن يا آرامش ايجاد نخواهد کرد .انسان بايد بر
کارما به وسيلۀ اِکارما و بر اِکارما از طريق کارما پيروز شود .اين معيار ِخ َرد است».
«گروهی اِکارما را فقدان فعالیت می پندارند .اما برای توضيح آن به زبانی سادهتر ،بايد بدانی که فعاليت
اندامها ،حواس ،هوش ،هيجانات و ذهن همگی کارما محسوب میشوند .به اين ترتيب ،اِکارما يعنی در
برابر اين امور هم تأثيرناپذير بمانيم .اين همان حالت آتما است .پس اِکارما يعنی آتما -استیتی  ،يا خلق و
خوی آتمايی ».وقتی با اتوبوس ،قطار يا قايق سفر میکنيد ،اين توهم به وجود می آيد که درختان و مناظر
اطراف در حرکتند و شما ايستادهايد .حرکت وسيلة نقليه ،حالت حرکت را روی درختان و مناظر اطراف
ايجاد میکند .به گفتۀ شاستراها کسی که از حقايق ناآگاه است ،به همين شکل خود را در اين توهم که آتما
مجری تمامی اعمال حسی و بدنی است غرق میکند .پس اِکارمای اصيل ...بی عملی واقعی کدام است؟
ديدگاه آتما ،بی عملی کامل است .اين سرشت واقعی شماست .ولی اين امر فقط با پرهيز از انجام اعمال
بيرونی حاصل نخواهد شد .بلکه بايد اساس آتمايی خويش را کشف کنيد ،نه اين که تنها ترک کارما کنيد.
چراکه ترک کامل کارما يا عدم فعاليت کامل ،ناممکن است.
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فصل دهم
دانان -جایا [وارسته] .تنها او شايستۀ آن است که پانديت ناميده شود .کسی که به وضوح تفاوت کارما و
اکارما را می بيند .اگر او تنها سر خويش را با مطالب کتاب ها پر کند ،پانديت نيست .پانديت بايد هوشی
حقيقتبين يا سامیاگ -دارشانا داشته باشد .هنگامی که آن بينش به دست آيد ،کارماها بیاثر و بی زيان می
شوند .آتش جنانا قدرت هضم و سوزاندن کارما را دارد».
«بعضی مردم می گويند که جنانی به ناچار بايد پيامدهای پرارابدا -کارما را تحمل کند و قادر به گريز
از آن نيست .اين چيزی است که ديگران تصور می کنند .نه حالتی که خود جنانی دارد .نزد آنان که او را
می بينند شايد او در حال چيدن ميوۀ کارماهای گذشته به نظر بيايد ،اما او مطلقا ً تاثيرناپذير است .کسی که
برای خوشبختی به اشياء يا تعقيب لذات حسی وابسته است ،کسی که با تحريکات و آرزوها برانگيخته می
شود ،اسير کارما است .اما آنان که از اين امور آزادند ،نمی توانند تحت تاثير وسوسه های صوتی ،لمسی،
ی حقيقی به شمار می
شکلی ،بويی ،مزه ای و ديگر کشش های حسی قرار گيرند .چنين کسانی تارک دنیا ِ
آيند .جنانی ساکن است .او بی نياز از وابستگی به چيزی ديگر ،با خويشتن در شادی عظيمی است .او
کارما را در اِکارما و اِکارما را در کارما می يابد[ .او عمل را در بی عملی و بی عملی را در عمل می
يابد] .شايد او در کارما مشارکت کند اما در پايان تحت تاثير آن قرار نمی گيرد .او به ميوۀ اعمال خويش
چشمداشتی ندارد».
«شايد بپرسی«:او چگونه می توان چنين باشد؟» پس گوش کن :او هميشه راضی است .انسان راضی
آزاد است .او به کسی وابسته نيست .بردۀ چيزی نيست .او به هرچه پيش آيد ،از خوشی و ناخوشی،
راضی است ،چون می داند ارادۀ خداوند است که تحقق می يابد .ذهن او شکست ناپذير و پايدار است .او
نشان اجنانی است .آنان که پوروشارتاس را رها میکنند و در طريق
همواره شادمان است .طلب رضايت،
ِ
سستی گام میزنند ،هرچه هم که روی دهد ،چگونه میتوانند شادمان قلمداد شوند؟ رضايت ،گنجی است که
جنانی به چنگ می آورد .چنين گنجی نصيب اجنانی که آرزوها را بر يکديگر تلنبار میکند و بی وقفه
نقشه می کشد ،کسی که تا ابد غصه می خورد ،خود را نگران می سازد و قلب خويش را از حرص می
سوزاند نخواهد شد».
جنانی بردۀ دوگانگی های شادی و اندوه ،پيروزی و شکست و سود و زيان نيست .او ِدوان ِدوا-آتیتا است.
او نفرت را خوار میشمارد و هرگز اجازه نمیدهد او را تحت تاثير قرار دهد .سواروپا و سوابهاوای آتما،
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هر دو تضمين کنندۀ تأثيرناپذيری او هستند .او اِسانگا است ،که جز از آتما ،از هيچ چيز ديگر تأثير نمی
پذيرد .تولد و مرگ ،گرسنگی و تشنگی ،اندوه و توهم در او راه ندارد .گرسنگی و تشنگی از کيفيّات پرانا
 ،تولد و مرگ از مشخصه های بدن ،و اندوه و توهم حاصل پريشانی ذهن هستند .پس آرجونا ،هيچ يک از
اينها را به حساب نياور ،خويش را آتما بشناس ،تمامی توهمات را رها کن و ناوابسته باش .چون نيلوفر
آبی در مرداب سامسارا باش .به لجنی که احاطه ات کرده آلوده نشو .اين نشان اسانگا است :در آن و
همزمان بيرون آن باش .چون نيلوفر آبی باش ،نه چون کاغذ خشککن ميان تهی که به هرچه برخورد کند
به آن آلوده میشود».
«هستۀ روحانی (آتما-لينگا) خود را در آب های پاک ذهن خويش (چيتا-وريتی)  ،شست وشو بده
(آبی ِشکا)  .هنگامی که ذهن (چيتا) در جهتی و حواس (اينديراها) در جهتی ديگر پيش میروند،
سردرگمی ايجاد میشود .پس از وابستگی دور باش .اگر چنين کنی ،هر عملت ايثار (ياجنا) ،هر سخنت
ذکر (مانترا) و هر قدمت مقدس خواهد بود».
«آرجونا! بايد چيزهايی دربارۀ ياجنا به تو بگويم .به دقت گوش کن تا بتوانی بر پريشانی های ذهن غلبه
کنی .مردم از دراویا -یاجنا  ،تاپو -یاجنا و غيرو سخن می گويند .اگر چاله ای در زمين بکنی تپه ای از
خاک در کنار آن پديد خواهد آمد .هيچ چاله ای بدون تپه نيست .وقتی ثروت در نقطهای گرد آيد بايد در
کنارش بخشايشی نيز پديد آيد .استفادۀ مناسب از ثروت شخصی ،دراويا-ياجنا است .استفادۀ مناسب يعنی
چه؟ هديه کردن گاو ،زمين و مهارت ،دراويا-ياجنا است .از طرف ديگر ،اگر تمامی فعاليتهای بدنی،
ذهنی و کالمی به نيّت سادهانا انجام شوند ،تاپو-ياجنا روی داده است .چگونه اين ياجنا ،تاپاس [رياضت]
خواهد بود ،اگر در حسرت يک تکه گوشت در گوشهای بيحال افتاده باشی؟ پرداختن به کارما و اسير آن
نبودن نيز ،یوگا-یاجنا نام دارد».
و سوادهیایا -یاجنا ؟ اين يک به معنی خواندن متون مقدس ،با فروتنی و احترام است که تو را به آزادی
يا موکشا می رساند .خواندن اين متون ،ادای دين به ريشیهايی است که آنها را گرد آورده اند .سپس،
جنانا-ياجنا است .هدف اين ياجنا ،کسب معرفت بر ديدنی و ادراکشدنی نيست ،بلکه شناخت ناديدنی يا
ياجنای ادراکناشدنی است .پاروکشا -جنانا نه (اِپاروکشا -جنانا) .گوش سپردن به شاستراهايی که به اين
جنانا مربوطند ،خواندن آنها و آموزههايش را در ذهن سنجيدن :اين کارها جنانا-ياجنا نام دارد .اين جنانا به
معنی اشتياق به ادراک آتما-تاتوا [اصل روحانی] از طريق طلب فيض از بزرگان و صاحبان تجارب
معنوی نيز ،هست».
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«شايد اکنون از من دربارۀ طريق تحقّق اين امر بپرسی .خواستاران جنانا-ياجنا بايد به کشف اين روح
ها برآيند و فيض ايشان را به چنگ آورند و به خوبی از منش و رفتار آنان بياموزند .طالبان بايد شکيبايی
پيشه کنند تا اقبال درخواست کمک به ايشان رو کند .هنگام رويش ترديد ،بايد که با آنها با نرمی و دليری
روبرو شوند .خواندن بستههای کتاب ،ساعت ها ايراد سخنرانی و پوشيدن َردا ،از کسی جنانی اصيل
نمیسازد .جنانا تنها از طريق بزرگانی که امر مطلق را آزموده باشند ،حاصل می آيد .بايد به ايشان خدمت
کنی و عشقشان را به چنگ آوری .چگونه با خواندن کتاب ،میتوان به ترديدها خاتمه داد؟ کتاب ها فقط به
آشفتگی ذهن میافزايند».
«کتاب ها در بهترين حالت ،تنها قادر به انتقال اطالعاتند .آنها نمیتوانند مستقيما ً اثبات کنند .تنها آزمون
قادر است با اثبات بی واسطه ،ايمان بسازد .بنابراين ،کتابها را پس از آزمون بايد جست و جو کرد و
محترم شمرد .تنها به اين ترتيب ،اين جنانای بیبها به دست می آيد .آب تمام درياها تشنگی را فرو
نمینشاند و خواندن تمام متون مقدس نيز ،ترديدها را بر طرف نمیسازد».
«وانگهی ،جويندۀ جنانا تنها نبايد بهاکتی [عشق] و سرادا [پايداری] داشته باشد .بلکه او بايد از سادگی و
خلوص نيز ،بهره مند باشد .او نبايد با معلم خود ناشکيبايی و بدخلقی کند .شتابزدگی ،شانسهای موفقيت را
نابود میکند .به هر چه گورو [استاد معنوی] میگويد ،بايد عمل کرد .نبايد هر توصيهای که میشنوی يا
میآموزی را بيازمايی ،که اين کار سادهانا را به امری تفننی مبدل میسازد .حتی اگر چنين اعمالی به نيت
سرعت بخشيدن به کسب جنانا انجام شود .اگر چنين کنی ،در پايان فقط اِجنانی کاملی خواهی بود .اين
چنين است که گاهی اوقات ،اِجنانی ماندن بهتر است .چون اشخاص مايلند آن را به ديوانگی ختم کنند .پس،
فرد بايستی بسيار مراقب باشد».
«بايد بکوشی تا رضايت گورو را به دست آوری و از طريق عمل به فرامين او و خدمت عاشقانه،
توجهش را جلب کنی .در تو نبايد انديشهای جز کسب شادی و خرسندی او وجود داشته باشد .همه چيز را
رها کن و لطف او را بدست بياور ،سپس جنانا در دستان توست .به جای آن ،اگر از سر خودپرستی،
نافرمان و شاکی باشی و ايمان هم بخواهی ،از تجلّی حقيقت بهره ای نخواهی برد و در ظلمت غرق
خواهی شد».
«همان گونه که گاو ،گوساله اش را کنار خود نگه میدارد ،گورو ،سیشیا [مريد] را به خود می خواند
و به او شير فيض مینوشاند .سیشيا بايد شخصيتی يکرنگ داشته باشد .در اين صورت درست مثل تکه
آهن خالصی جذب آهن ربا خواهد شد و توجه فوری معلم را جلب خواهد نمود».
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کيفيات گورو را طلب سیشيا تعيين میکند .در واقع ،بايد هم چنين باشد .زيرا اين سیشيا است که به
معلم محتاج است .آرجونا! من بايد مشخصات معلم را هم به تو بگويم .دانش معلم نبايد تنها از کتاب ها
کسب شده باشد .بلکه بايد حاصل مشاهدۀ مستقيم او باشد .او بايد در واقعيت ،که همان براهمانیشتا [حضور
خداوند] است ،شکل پذيرفته باشد .شاسترا -جنانا [معرفت بر متون مق ّدس] به تنهايی سبب موکتی [رهايی]
نمیشود .چنين معرفتی در بهترين حالت ،ياريگر شخص در بهره مندی از بهوکتی [زندگی] خواهد شد.
چه بسا اشخاصی که از طريق آنوبهاوا -جنانا ی محض [معرفت مستقيم] موفق به کسب موکتی شده اند،
بی آنکه از شاسترا-جنانا بهره ای برده باشند .اما چنين اشخاصی نمی توانند منجی سالکانی باشند که از
ترديد به ستوه آمدهاند .ايشان قادر به فهم مشکالت سالکان و همراهی با آنان نيستند».
«هزاران هزار نفر فقط در نام ،گورو هستند .همۀ ِگروناها اکنون گورو هستند ،حتی کسانی که گانجا
[نوعی مادۀ مخدر] دود میکنند هم گورو شده اند .هر کس سخنرانی میکند ،گورو است .هر کس کتاب
مینويسد ،گورو است .گورو بايد نيروی باال کشيدن و هدايت سالک را در مسير سادهانا ،بر اساس
شاستراها و از طريق شهود مستقيم کسب کرده باشد .پس دادن آنچه از کتاب ها بيرون کشيده شده و در
سخنرانی های طويل ،مردم را از يک موج هيجانی به موج ديگری کشاندن از کسی گورو نمیسازد .اين
گونه اشخاص شايد قهرمانان سخنوری باشند ،اما در سادهانا و س ّر عرصهی معنا هيچاند .چنين کسانی
میتوانند مدير مدرسه باشند اما اعطای بهاکتی يا هدايت به راه رهايی از توان ايشان خارج است .اين
گوروها به همين مرحله رسيده اند و به سیشياهايی که به ايشان پناه آورده اند نيز ،جز اين چيزی نمی
دهند .اينان به اندازۀ کتاب هايشان ،که حاوی تمامی دانش ايشانند ،می ارزند .بعضی سالکان بی دقت ،به
دام جادوی کلمات و شعبده های زبانی چنين گوروهای نمايشگری می افتند .اينان شايد پانديت ناميده شوند،
شايد سخنرانی کنند ،اما درست به همين دليل قدرت اعطای گوهر جنانا را ندارند .اين کار تنها از آواتار
هاِ ،دوا ِمسا-سام بوتا و تات -واوید ها بر می آيد ،که مطلق را دريافته اند( .به ترتيب يعنی :خداوند که به
شکل انسان به زمين می آيد ،کسانی که نمايندۀ رفتار و شکوه خداوندند ،و جنانیهايی که به هدف سادهانا
دست يافته اند و طعم سعادت برين را چشيدهاند ).ادعای تکهای از اين يا آن مشاهده ،فايدهای ندارد .مشاهده
بايد کامل و در عين کمال باشد .کسانی که تنها تکهای از آن را میشناسند ،تو را تا نقطه ای معين باال می
برند و همانجا مانند تریسانکو که ميان زمين و آسمان آويخته بود ،در ميانۀ راه رها میسازند».
«گورو بايد کيفيات و استعدادهای جوينده ای را که از او طلب هدايت کرده ،مطالعه کند .ثروت ،مقام يا
موقعيت جوينده نبايد او را تحت تاثير قرار دهد يا دچار پيشداوری سازد .او بايد قادر به شناخت قلب
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جوينده و سرشت واقعی او باشد .گورو بايد برای پيرو خويش ،که در خواب اجنانا فرو رفته ،چون ساعت
شماطهدار عمل کند .اگر گورويی فاقد بخشايش و پيرو او دچار سستی است ،وای بر هر دوی آنان».
به اين ترتيب ،کريشنا با روشنی بسيار کيفيات گورو و سیشيا را به آرجونا آموخت؛ رفتار ،کمال ،نقاط
پرهيز و ضعف هر دو را .اين گوهرهای گرانبها نه تنها به آرجونا ،که به تمامی جهان هديه شده اند .همۀ
کسانی که خواستار گورو و سیشيا شدن هستند ،بايد به اين کلمات پربها توجه کنند.
سرشت گورو و سیشياهای امروزی با معيارهای حقير امروز متناسب است .در ادوار کهن ،گورو را
به سختی می شد يافت .هزاران جويندۀ مشتاق در جنگلها به جست وجو میپرداختند ،چرا که چنين کسانی
شيای حقيقی
بسيار کمياب و گرانبها بودند .اکنون در گوشۀ هر خيابانی ،يک دوجين گورو هست ،اما سی
ِ
يافت نمیشود .هر دو در زوالی شتابناکند و هر يک چون ديگری ،به دنبال مقامی که در يکديگر
میجويند ،سرگردان .گوروها تا سطح نياز به سیشيا برای تأمين غذا و پرستاری سقوط کردهاند ،که اگر
سیشيا ثروتمند باشد ،خطا نيست .اما گوروها از اينکه پيروان رهايشان کنند می ترسند ،بنابراين موافق با
تخيالت و هوس های ايشان رفتار میکنند .سیشياها ادعا می کنند که گورو-پوترا  ،آشراما-واسیز  ،سادو
و مانند آن هستند ،اما زندگیهايشان با حال و هوای آشرام [معبد] و کيفيات سادهانا يا سادو شباهتی ندارد.
اينان حتی فاقد قدرشناسیهای ابتدايی نسبت به گورو هستند .زبانهايشان گويندۀ کریشنا-آرپانام ولی
اعمالشان نشانگر ِدها-آرپانام است( .تقديم به بدن بجای تقديم به خدا).
وانگهی ،سیشياها قانون وضع می کنند .خواست های آنان برای سرگرمی ،زندگی آسان ،و رفاه بايد
توسط گورو محترم شمرده شود .گورو نبايد بر هيچ نوع سادهانايی اصرار بورزد و بايد از هر گونه زيان
يا نگرانی سیشيا بپرهيزد و تنها از رضايت او مطمئن باشد .موکشا بايد مثل يک ميوۀ رسيده ،درست توی
دامن سیشيا بيفتد .گورو نبايد هيچ گونه نظم يا قانون دشواری برای زندگی تعيين کند .او بايد تمامی
خواسته های سیشيا را در نظر بگيرد .اگر گورويی در برابر سیشيا قرار گيرد ،سیشيا بی درنگ او را
ترک میگويد و محکوم میسازد.
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فصل یازدهم
چگونه چنين فرد نازپروردۀ عاشق آسايشی به موکشا رسيده است؟ اگر گورويی قادر به حفاظت از چنين
پيروانی نيست ،چرا بايد بر سرنوشت آنان دلسوزی کند؟ شگفت آور ،وجود گوروهايی است که اگر موفق
به جذب چنين پيروانی نشوند ،عزا می گيرند .کسانی که ترياک میکشند و علف دود میکنند شايستۀ نام
گورو نيستند .اينان متقلبند .چگونه کسانی که تمام توان خود را صرف حفاظت از اسباب زندگی خود
میکنند ،می توانند گورو باشند؟ چگونه کسانی که به دنبال تحقق تخيالت خويشند ،سرسپردگانند؟ اينان
دهاناگورو (استادان پول) هستند و آنان مادا-سیشیا يا سرسپردگان غرورند .چنين کسانی را گورو و
سیشيا ناميدن ،اطالق نام های مقدس به غبار فضاحت است.
پس گوروی اصيل کيست؟ کسی که طريق نابودی موها يا توهم را آموزش دهد .و سیشيا يا سرسپردۀ
اصيل کيست؟ کسی که به دنبال مهار ذهن برونگرای خويش و پيروزی بر آن است .گوروهای امروزی
هر روز از تريبونها مطالبی را که نيمهشب گذشته زير نور المپ در سرشان فرو کرده اند ،فرياد
میکشند .سخنرانی اينان تنها شبيه به باال آوردن غذايی است که قبال خورده شده ،نه بيشتر .اينان چون
طوطيان ،آنچه را که به عادت آموخته اند ،تکرار میکنند .حتی کودکان نيز میدانند که بايد بر حرص و
خشم تسلط يافت ،اما در مغزهای شيطانی ايشان طمع و خشم ،دشمنی و نفرت و هوس و غرور در هر
کالم يا عمل موج میزند .اگر اين گوروهای مدعی نتوانند بر اين تمايالت غالب شوند ،چگونه سرسپردۀ
بيچارهای که به ايشان پناه آورده موفق خواهد شد؟
ساروجنا-سامانا [انفاس دانای مطلق] سرشار
وقتی گورو واجد برترين ايثارهاست ،بدون خودخواهی از
َ
است ،در طريق تحکيم حقيقت (ساتيا) گام بر میدارد ،روحی لبريز از انديشههای ياريگری دارد ،تالش
میکند تا همه بدون اندوه زندگی کنند ،راهنمای رسيدن به يک زندگی ساده و شيرين است و فرصت ظهور
سان-مارگا [طريق طبيعی] و سان-گونا ی [ذات طبيعی] ديگران را فراهم میآورد ،شايد جز اندکی پيرو
گرد او نيايند .خطاهای آنان به او نسبت داده خواهد شد تا او را آلوده سازد و دربارۀ متانت و اصالت او
ترديد ايجاد کند ،اما گورو چون هميشه خواهد درخشيد .چرا که او چيزی از دست نمیدهد .بازنده،
پيروانی هستند که چنين فرصت بزرگی را از کف میدهند.
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از يک چيز مطمئن باش .تا وقتی در کسی اين توهم که او بدن است ،پا برجاست ،خداوند ادراک
نمیگردد :هر چه هم سرگردانی بکشد و هر تعداد گورو که بيابد و به آنها خدمت کند .تا وقتی به اين توهم
چسبيدهای هر چه دهيانا (مراقبه) کنی ،هر چه جاپام (ذکر) بگويی و در هر آب مقدسی که غسل کنی به
هدف نخواهی رسيد .همه تالشهايت به بيهودگی نگه داشتن آب در غربال خواهد بود.
در هر حال ،خدمتکارانی که به انجام وظايف خود مشغولند بر چنين سالکانی برتری دارند :زيرا
دارمای خويش را به انجام میرسانند و در مسير درست خويش ،پيوسته با ياد خداوند رهسپارند ،بنابراين
به هدف میرسند .دربارۀ سرشت گورو و سیشياهای امروزی چندين جلد کتاب میشود نوشت .اما صرف
زمان گرانبها در اين بحث غير ضروری چه حاصلی دارد .پس به موضوع اصلی بازگرديم.
شيای کريشنا -آرجونا با همان نَفَس که از رابطۀ گورو-
چرا که حتی دَم زدن از حلقۀ مقدس گورو -سی
ِ
سیشياهای امروزی سخن میگوييم ،توهين به مقدسات خواهد بود .آن دو بی نظير ،ورای قياس ،جفتی
متعالی و خارج از دسترس هر کس ديگرند .ايشان را بايد آرمان همهی جويندگان و معلمان دانست .آرجونا
فروتنانه سر فرود آورد و بیريا به دستورات گورو گردن نهاد .کريشنا هر آنچه را که واقعا ً برای آرجونا
سودمند بود ،به او آموخت .آن دو به چيزی که بعدها اسباب شهرت ايشان گشت ،کامالً توجه داشتند :آتما-
آناندا و دارمای آرجونا .کريشنا همواره مراقب آرجونا بود و چون جان خويش از او دفاع میکرد .او از آن
گونه گوروها به شمار میآيد که برای آرجونا چونان خدا بود.
کريشنا ،پارام-آتما است ،آرجونا جيوآتما .کريشنا پوروشوتاما است ،آرجونا ناروتاما  .به اين دليل ،اين
دو گورو-سیشيای آرمانیاند .ديگران فقط حامل نامند .سیشياهای خودخواه و گوروهای قدرتطلب ،فقط
عمر خود را در امور بيهوده تلف میکنند .کريشنا ،اقيانوس پريما [عشق] است .او آنچنان که کسی از قلب
يا چشم خود مراقبت کند ،از آرجونا مراقبت می کرد .او [به آرجونا] تقدس آموخت و تقدس يافت .او بی
اندازه عشق ورزيد و عشقی بی اندازه دريافت کرد .اينها از گورو ،گورويی اصيل میسازد .و آرجونا
چه؟ او نيز موجودی عادی نبود .تیاجای [اطاعت] او دست نيافتنی است .او در هيچ مصيبتی از فرامين و
دستورات کريشنا عدول نمیکرد .او دوستی خدا را چون زرهی که از او در برابر تمامی آسيبها حفاظت
میکند ،پوشيده بود .او اين زره را چون بدنی که در آن اقامت داشت ،چون موجودی که بايد او را پرورش
داد ،تقويت کرد و حفاظت نمود میشناخت .آرجونا در صورت لزوم ،در برابر هر نيروی عظيمی
میايستاد .گورو و سیشيا بايد اين گونه به هم مرتبط باشند.
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خداوند که تجسم پريما [عشق] است ،بیريايی سرسپردۀ خويش را دريافت و به يافتههای او اعتبار
بخشيد .سپس برای او برتری و شکوه آتما-جنانا را شرح داد .او گفت« :کانتییا ! [از القاب آرجونا] از
طريق جنانا میتوانی در خودت ،در من و در همه چيز نظر کنی .از آن پس دوگانگی و توهم حاصل از
آن محو خواهد شد .همان طور که پس از طلوع خورشيد ،تاريکی محو میشود».
«آرجونا! من به خوبی از گذشته و زمينهی تولد تو آگاهم .تولّد تو عادی نبوده است .تو با ميراث فضيلت
الهی به دنيا آمدهای .تنها من از اين امر آگاهم ،نه هيچ کس ديگر .چون از اين امر ناآگاهی ،اکنون خود را
گناهکاری میدانی که همشهريان ،معلمان و کهنساالن را میکشد».
«حتی اگر گناهکار هم باشی ،آيا گناهکاران راه نجاتی ندارند؟ کافی است کسی توبه کند تا گناه به ثواب
بدل گردد .خداوند به لطف خويش ،توبه را میپذيرد و به آن تقدس میبخشد .راتناکارا به اعمال گناهکارانه
میپرداخت تا لحظهای که خرد بر او فرود آمد و او توبه کرد .او به ق ّديس والمیکی بدل گرديد .داستان او
ارزش توبه را اثبات میکند .شايد بپرسی آيا اين کافی است که شخص از تأثيرات گناه آزاد شود؟ آيا او
نبايد خود را از تأثيرات ثواب نيز رها سازد؟ چرا ،شخص اين آزادی را دارد که شايستگیهای پونیا
[ثواب] را رها سازد .هرچند ،شايد برای رهايی از عدم شايستگیهای حاصل از پاپا [گناه] آزاد نباشد.
آتش خروشان جنگل هر چه را بر سر راه خويش بيابد ،خاکستر میکند .حريق عظيم و هولناک جنانا نيز،
تمامی گناه ها و ثواب ها را میبلعد و نابود میسازد».
سرادا [اشتياق] ،ايمان پايدار به
«برای کسب اين جنانای روحانی و مقدس ،يک چيز ضروری استِ :
شاستراها و به معلمين و به طلب جنانا .بدون تولد ايمان مشتاقانه ،انسان قادر نيست هيچ کاری را ،هر چه
کوچک ،به سرانجام برساند .به اين ترتيب ،خودت میتوانی بفهمی که اين امر ،تا چه اندازه برای کسب
جنانا ضروری است .سرادا جعبهی گنج بی بديل ساما [کمال] ،داما [ ُک ّ
ف نفس] ،تیتیکشا [بردباری] و
سامادهانا است ،که هر يک به نوعی از آن بهره میگيرند.
«با اين حال ،سرادا فقط اولين گام است .تو بايد مشتاق تعاليم من باشی .اين بسيار ضروری است ولی
عالوه بر اين بايد هشيار باشی و تسليم تنبلی نشوی وگرنه ممکن است به جمع افسردگان يا بزدالن درافتی.
برای گريز از نفوذ شيطانی اين گونه مجامع و استحکام ذهن ،تسلط بر حواس الزم است».
«نگذار ترديد در تو راه يابد .برای ايمان يا ثبات ،مخرّبتر از زهر ترديد چيزی نيست .ترديد از نظر
عملکرد و نتايج ،به باسيل ِسل شبيه است .در اجنانا زاده میشود ،به حفرهی قلب نفوذ میکند و در آنجا
تکثير میيابد .ترديد ،پدر و مادر فاجعه است».
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«پس اين ديو را با شمشير خودشناسی يا آتما-جنانا ،گردن بزن .برخيز آرجونا و عمل کن ،چنان که
گويی وظيفهی توست .به کالم من ايمان کامل داشته باش .آنچه را فرمان میدهم ،بی انديشهی نتيجهی آن
انجام بده .مجری نيشکاما-کارما باش .از طريق چنين ترک دنيايی ،جنانا را فراچنگ خواهی آورد .تو از
تغيير ،از تولد و مرگ آزاد خواهی شد».
«اين انديشه که تو عمل میکنی ،که تو سود میبری را به دور افکن .با تقديم عمل و نتيجهی آن به
خداوند می توانی چنين کنی .سپس هيچ گناهی بر تو موثر نخواهد بود ،چون تو نيستی که عمل میکنی و
هر عملی ،به هر حال ،مقدس خواهد شد .عمل چون روغن روی زبان ،پلک روی چشم و برگ نيلوفر آبی
روی آب همراه با توست ،نه متعلق به تو .هر چه بکنی يا بشنوی يا ببينی بر تو اثری ندارد .تو عاری از
عمل ،پاک از شنيدن يا ديدن باقی خواهی ماند .لذت ناشی از جهان خارجی ،دروازه های اندوه را
میگشايد ،چون میگذرد ،اما تو جاودانی؛ سرچشمهی اصيل سعادتی و باالتر و فراتر از همهی اينها ،تو
خود آتما-سواروپايی (روح مجسّمی) .اين سرشت اصيل توست .تو با اين حرکاتی که کردار نام دارند و
پيامدهايش که اکنون به خطا واقعی میپنداری ،هيچ نسبتی نداری .تو عمل نمیکنی .تو فقط ناظری.
بينندهای .تمام سرگشتگیات ناشی از اين توهم است که تو عمل می کنی و اين امر از حس من و مال من
بر میخيزد .براهمام را بشناس :هر کاری را به عهده بگير اما پيامدهايش را رها کن .ترک ثمرهی عمل،
بسی برتر از ترک خود عمل است .کامايوگا بسيار برتر از کارما-سنیاسا است».
«البته دهیانا-یوگا [راه مراقبه] از هر دوی آنها برتر است .به تو خواهم گفت چرا .دهيانايوگا نيازمند به
کارما-يوگا است و به همين جهت ابتدا کارمايوگا را به تو آموختم .آنان که ثمرات را رها میکنند ،در حالی
که فعاالنه در کارما مشارکت میجويند ،نزد من بسيار عزيزند .اينان سنياسی واقعی ،تارک دنيای حقيقی
هستند .من به کسانی که آتش آيينی را رها ساخته ،از هر عملی به جز خوردن و خوابيدن و تالش برای
کسب لذات حسی میپرهيزند و چون خويشاوندان کومباکارنا  ،وقت خويش را تلف میکنند ،هيچ عالقه ای
ندارم .من به تمامی از دسترس بيکارگان به دورم .او که از تعقيب آرزوها دست نمیکشد ،يوگی نخواهد
شد ،هر چه هم به سادانا بپردازد .تنها آن که مراقب است به دام حواس نيفتد و به نتايج اعمالش وابسته
نيست ،میتواند به ساروا-سانگا-پاریتیاجی (تارک تمامی وابستگی ها) تبديل شود».
«دهيانا-يوگا تنها بر پايه ی نيشکاما-کارما استوار است .اگر ذهن در اختيار شخص نباشد و به فرامين
او عمل نکند ،می تواند به بزرگترين دشمن او تبديل شود .پس تنهايی پيشه کن تا بر حواس خويش چيره
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شوی .اسبی بدون افسار ،گاوی بدون يوغ و سالکی بدون اختيار بر حواس خويش ،چون رودخانهای بی
آب است .چنين سلوکی يکسره بيهوده است».
«پس برخيز آرجونا! به تمرين دهيانايوگا بپرداز .از طريق انجام اين يوگا به طور پيوسته ،منظم ،با
قاعده و در زمان و مکانی مشخص ،بدون تغيير آن از سر هوس ،ارباب حواس خويش شو .روش منظم
برای موفقيت در اين يوگا ضروری است .به آن به شدت پايبند باش .آن را چون برنامه ای سرگرم کننده
تغيير نده :چنين عملی عواقب وخيمی خواهد داشت .آنان که بسيار میخورند و از هضم اين همه غذا
خستهاند ،آنان که خيلی کم میخورند و از گرسنگی در رنجند ،آنان که بر اساس آسودگی خويش به دهيانا
میپردازند (يک روز چندين ساعت مراقبه میکنند چون کار ديگری ندارند و روز بعد فقط چند لحظه
چون خيلی کار دارند) ،آنان که به شش دشمن درونی آزادی عمل بخشيدهاند (کاما يا هوس ،کرودا يا
حرص ،)...،آنان که والدين خود و بخصوص مادر خود را شاد نمیسازند و بيش از هر چيز ديگر ،آنان
که ترديد را گرامی میدارند و ايمانی اندک به خداوند يا گوروی برگزيدهی خويش دارند -از دهيانا هيچ
ثمری نخواهند ديد».
«ذهن استادکار يوگا بايد چون شعلهی پايدار ،باال کشيده و بی لرزش چراغی باشد که در پايهی شيشه ای
خود از گزند باد در امان است .هرگاه کوچکترين گناه بیثباتی روی دهد ،بايد با تمام قوا بکوشی تا ذهن را
در اختيار بگيری نه اين که سرگردان رهايش کنی .آگاهی از اين که تو در همه چيز حاضری و اين
احساس يگانگی که همه در تو حاضرند را وسعت ببخش .سپس میتوانی به هر گونه يوگا بپردازی و در
آن پيشرفت کنی .سپس از تمايزاتی چون من و دیگران يا آتما و پارامآتما به دور خواهی بود .ديگر شادی
و اندوه ديگران را متعلق به خويش خواهی دانست .ديگر هرگز قادر به آزردن کسی نخواهی بود و با
آگاهی از اين که همه چيز ساروا-ايشوارا [قادر مطلق] است ،میتوانی نسبت به هر چيزی عشق و پرستش
خويش را نثار کنی» .کريشنا تاکيد کرد« :آنان که به اين ديدگاه دست يافتهاند ،واقعا ً برترين يوگیها
هستند».
در اين هنگام آرجونا که از ترديدها به ستوه آمده بود ،شرح و توضيح بيشتری طلب کرد تا مگر متقاعد
شود« :کريشنا! همهی چيزهايی که گفتی بسيار گوش نوازند و میتوانم تصور کنم برای آنان که موفق به
اجرای آن شوند ،قطعا ً سرچشمهی آناندا خواهند بود .اما اين چيزها بسيار دشوار و خارج از توان عموم
مردمند .يوگايی که در آن همه چيز ،چنين يکسان ادراک شود (ساماتوام) [همهخدايی] ،حتی برای سالکی
ورزيده ،آکنده از موانع است .پس تکليف مردمی چون من که جويندگان معمولی هستيم چيست؟ آيا برای ما
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نيز ،امکانپذير است؟ کريشنا! آيا ذهن به همين سادگی مهارشدنی است؟ افسوس! حتی يک فيل هم از پس
ذهن بر نمیآيد .ذهن منشأ خودسری است .چموشی و لجاجت او بس قدرتمند مینمايد .ذهن ،سليطهی
هولناکی است .هرگز به دام نمیافتد و هرگز يک جا نمیماند .کوشش برای به اسارت کشيدن و رام ساختن
ذهن ،چون گرفتن باد يا خانه ساختن بر آب است .چگونه کسی با وجود چنين ذهنی میتواند استاد يوگا
شود؟ از دو کاری که تو میگويی ،هر يک دشوارتر از ديگری است :مهار ذهن و تمرين يوگا .کريشنا! تو
انتظار غيرممکنی داری که از ظرفيت آدمی بيرون است».
لبهای خداوند با شنيدن اين کلمات به تبسمی شکفت« :آرجونا! تو ذهن را خيلی خوب توصيف میکنی
و میشناسی .اما اين کار غير ممکن نيست .بر ذهن میتوان سروری کرد ،هرچند دشوار به نظر آيد .از
طريق تمرين منظم (آبیياسا) و بازپرسی بی ترحّم (ويچارا) و قطع وابستگی (وايراگيا) ذهن در اختيارت
قرار میگيرد .هيچ کاری نيست که با تمرين پيوسته به سرانجام نرسد .اگر ايمان به خداوند را در قلبت
جای دهی و يقين کنی که اقتدار و فيض الهی همراه توست ،همهی کارها آسان می شود».
«پرداختن به اين سادانا به عزم رسيدن به برترين هدف ،تنها برای روح هايی ممکن است که از طريق
زندگیهای بسيار ،تعالی يافته اند .به ياد داشته باش ،کسی که به يوگا دست میيابد ،برتر از کسی است که
استاد کارمای مذهبی [شريعت ،آيين] است .يوگی شدن به قصد آن مقام مق ّدس و متعالی ،مبارزهطلبی
بزرگی است .با اين حال ،اين تمام کار نيست .حتی مقامی برتر از اين هم هست .هر کس تمام آگاهيش را
بر من متمرکز سازد ،هر کس مشتاقانه با من مراقبه کند و هر چيز ديگر را دور بريزد ،از همه کس برتر
است .او يک ماها-یوگی است».
«دهيانا-يوگا و جنانا-يوگا هر دو نظم هايی درونی اند که بر اساس سادانا [تمرين معنوی] و بهاکتی
[پرستش عاشقانه] بنا میشوند .در غياب اين دو ،دست نيافتنی هستند و تعقيب آنها بی حاصل است .سالکی
بی خبر از تمرين معنوی و عشق پرستشگرانه ،چون عروسکی چوبی ،فاقد حيات و غافل از هدف است.
شرط اصلی ،عشقی (پريما) ريشهدار در ژرفای وجود نسبت به خداوند است .آن را چگونه میتوان کسب
کرد؟ با آگاهی از شکوه ،جالل ،سرشت و خلق و خوی خداوند ،يعنی سوابهاوا و سواروپای او .اين است
دليل آنکه من اکنون در اين باره راهنمايیات میکنم .من تمامی خرد شاستراها را که با شهود درونی کمال
يافته ،به تو عرضه میکنم .بايد بدانی که هيچ چيز ديگری برای دانستن وجود ندارد .از هزاران جوينده،
اندکی در مسير جنانا میکوشند و از ميان آنان ،تنها چند نفری موفق میشوند .همهی آغازکنندگان به پايان
نمیرسند».
21

«آرجونا! به خاطر بسپار که در تمام جهان چيزی برتر از من نيست .همه چون گلهای يک حلقهی گل،
به ريسمان من استوارند .پنج عنصر ،ماناس [ذهن] ،بودهی [هوش] و آهامکارا [حس من] ...اين هشت
جنبهی پراکريتی [طبيعت] مولّد استوال-سوکشما-پراپانجا يا صورتهای خشن و لطيف آفرينش اند .اين دو
را با هم آپارا-پراکریتی می نامند .پراکريتی ديگری نيز وجود دارد که از آن با عنوان پارا-پراکریتی ياد
میکنند .اين يکی نه استوال و نه سوکشما است [نه خشن و نه لطيف] ،بلکه چایتانیا [آگاهی] است که در
جيوی [فرد] جای گرفته و تمامی جاگات [کيهان] ،تنفس اوست».
«خداوند نخست جهان خشن را آفريد و سپس به شکل جيوا [فرد] در آن جای گرفت و با چايتانيا
[آگاهی]ی خويش به آن چيت [شعور] بخشيد .اين موضوع به وضوح در وداها آمده است .تو بايد آپارا-
ی پارام -ایشوارا و پاراپراکريتی را سواروپای او در نظر بگيری .در معنای اين
پراکريتی را سوابهاوا ِ
سوابهاوا و سواروپا درنگ کن و آن را خوب بفهم .بخش خشن تحت امر چايتانيا است که ساروا-سوا-
تانترا يا استاد کامل هميشه آزاد است».
«جيوی يعنی آنچه فرض میکند ،پرانا [دَم ،نَفَس] است .جيوی به واسطهی مهارت و هوش خود به پرانا
آويخته است .او آنتاریامین است ،که در همه چيز نفوذ دارد و همه چيز را نگاه میدارد .پس پارا-
پراکريتی [فراسوی طبيعت] دقيقا ً خو ِد پارام-آتمام [روح کلّی ،خداوند] است .بنابراين تمامی تجلّيات
خداوند ،به دليل چايتانيای يکسان ،بايد يگانه دانسته شوند».
«جادا [ماده] و چايتانيا [آگاهی] هر دو برای آفرينش ضروریاند .آنها همانند زوج پراکريتی ،پوروشا
هستند .هنگامی که چایتانیا-شاکتی [نيروی آگاهی] ،خيال بهوگا [وجود] را میپذيرد ،جهان را از
سواکارما ی خويش پديدار میسازد و جادا شکل ِدها [بدن] را برای خويش تص ّور میکند .اينها هر دو در
سرشت من هستند .به ياد داشته باش ایشوارا  ،که بدين طريق آفريننده ،حفاظتکننده و نابودکنندهی جهان
است ،جز من نيست .هيچ ذاتی جز من ،هيچ واقعيتی جز من موجود نيست .من علّت اوليهام ،مادهی
اوليهام« .من يگانهام ،بگذار بسيار شوم ».پس خو ِد من ،اين انتشار به کثرت را ،که سریشتی نام دارد،
اراده کردهام .آن اراده ،مایاشاکتی [نيروی خيال] را برانگيخته و به حرکت آورده است .سپس ماها-تاتوا
[اصل بزرگ] پديد آمده و اين نخستين گام در تط ّور پراکريتی بوده است».
«اگر بذری در زمين کاشته شود و آبياری گردد ،ظرف يکی دو روز رطوبت خاک را به خود کشيده،
متورم میگردد .اين اولين دگرگونی در بذر ،پيش از جوانه زدن است .پديداری ماها-تاتوام نيز به همين
گونه روی می دهد .سپس به ارادهی خداوند ،جوانه ای می رويد .اين جوانه ،ماهادهامکارام نام دارد .از
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اين جوانه پنج برگ میرويند ،که اصول لطيف پنج عنصرند .تمام جاگات ترکيبی از اين هشت چيزند:
پراکريتی شاکتی ،ماهات تاتوام ،آهام کارام و پنج عنصر يا پانچابوتاس.

فصل دوازدهم
«به ياد داشته باش ،آپارا -پراکريتی که درباره ی آن با تو سخن می گويم ،تنها يک تجلّی از شاکتی يا
جالل من است .اگر به کيهان يا استوالدریشتی با ديد سطحی و به چشم خشن نظر شود ،چون بسیار به
نظر می آيد ،اما اين خطاست .بسیار اصالً وجود ندارد .کشش آگاهی درونی يا آناتا-کارانا به سوی یکتايی
است و اين دریشتی [کيهان] واقعی است .هنگامی که چشم درون [يا لطيف] از جنانا سرشار شود ،جاگات
يا آفرينش ،براهمام و نه هيچ چيز ديگر ،ديده خواهد شد .پس آگاهی درونی بايد چنان پرورش يابد که فقط
دوستدار جنانا باشد .جاگات پر شده از جاگات-ایسا است .آفرينش به جز شکل او چيزی نيست.
ایساواسیام -ایدام -ساروام (همه چيز خداست)».
«هرچند تنها آن یگانه موجود است ،چون بسیار به نظر میرسد ».بياييد مثالی از اين سخن کريشنا
بياوريم[ .فرض کنيد] در هوای تاريک و روشن شامگاه ،وقتی که اشياء خوب ديده نمیشوند ،قدم میزنيم.
طنابی پيچ و تاب خورده در راه افتاده است .هر کس آن را میبيند درباره اش فکری میکند ،با اين که در
واقع در آنجا چيزی جز يک تکه طناب نيست .يک نفر پا روی آن میگذارد به گمان اين که يک حلقه گل
است .ديگری آن را مسير آب فرض میکند و از رويش میپرد .سومی آن را شاخه شکسته ای تصور
میکند که در راه افتاده است .گروهی هم به گمان اين که مار است ،از آن میترسند .چنين نيست؟
به همين ترتيب ،پارابراهمام يگانه که هيچ دگرگونی و تبديلی در او راه ندارد ،که در همهی اوقات
اوست و تنها اوست ،سرچشمهی نامها و شکلها و علّت تمام اين هستی موهوم ،اين مایای خيالی به نظر
میرسد .يک تکه طناب میتواند بسياری چيزها تصور شود و احساسات و واکنشهای متفاوتی در
اشخاص برانگيزد و دليلی برای ايجاد کثرت گردد .در حالی که آن طناب هرگز به چيز ديگری تبديل
نمیشود ،بلکه همواره یگانه است .طناب هميشه طناب است .طناب ،حلقهی ُگل يا جريان آب يا مار
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نمیشود .براهمام نيز میتواند به اشکال گوناگون تفسير شود ،اما او هميشه براهمام است .براهمام پايهی
يگانهای است که تمامی تفاسير گوناگون بر آن قرار يافته اند .براهمام چون پايهی يک ساختمان يا ريسمان
يک حلقهی گل ،رشتهای است که از ميان گلهای [فردی] عبور میکند و آنها را نگاه میدارد .او پايهی
ساختمان پراکریتی است .به اين نکته توجه کنيد :رشته و پايه ديده نمیشوند ،تنها گلها و ساختمانها قابل
مشاهدهاند ولی اين به آن معنا نيست که رشته و پايه ديده نمی شوند ،تنها گلها و ساختمانها قابل مشاهده
اند ولی اين به آن معنا نيست که رشته و پايه وجود ندارند .در واقع آنها هستند که ُگلها و ساختمانها را
سر جايشان نگاه میدارند .خوب ،میتوانيد با اندکی تالش ذهنی به وجود و ارزش آنها پی ببريد .اگر به
خودتان زحمت ندهيد ،آنها از نظر شما پنهان میمانند .بينديشيد ،بيازماييد .آنگاه میتوانيد به رشتهای که
ُگل ها را کنار هم نگاه داشته و پايهی ساختمان که در زمين پنهان شده برسيد .آدهیا (محموله) آنچنان
گمراهتان نکند که آدهار (حامل) ،نگهدارنده ،پايه و پشتيبان را نبينيد .اگر پايه را نبينيد ،حقيقت را رها
کرده و به توهم چسبيدهايد .بينديشيد و تميز دهيد .سپس ايمان بياوريد و عمل کنيد.
برای هر ديدنی ،پايهای ناديدنی هست .به ناديدنی چنگ بيفکنيد .بهترين کار ،جست وجو است .بهترين
اثبات ،آزمون است .برای آنان که آزمودهاند نيازی به توضيح نيست.
سرشت و کيفيت مهرههای منفرد هيچ اهميتی ندارد .آنها نبايد توجه ما را منحرف کنند .به جای آن به
واقعيت درونی ،به اساس همهی مهرهها يعنی براهمام خيره شويد .اين جستوجويی ضروری است .شايد
ُگلهای گوناگونی از انواع پيش پا افتاده (جیویهای تاماسی = ارواح فردی رخوت زده) ،انواع پر زرق
و برق (جیویهای راجاسی = ارواح فردی هيجان زده) يا انواع ساده و زيبا (جیویهای ساتوایی =
ارواح فردی مقدس) در يک حلقه ُگل يافت شوند ،اما رشته ،پايه ،پارامآتمام مستقل از تمامی آنهاست .او
تأثير ناپذير است .او ساتیا ،نیتیا و نیرماال [حقيقت ،ابديت و پاکی] است.
ُگلها بدون رشته ،نمیتوانند حلقه ُگل بسازند .به همين منوال ،براهمام همهی جیوی ها را متحد
میسازد .نمی توان در ميان اشياء و مواد ،دو چيز را از هم جدا کرد .براهمام همه چيز را پر کرده است.
پنج عنصر چيزی جز تجليات او نيستند .او محرّک درونی است ،که برای کسانی که تنها به سطوح
مینگرند ناديدنی است .به بيان ديگر ،او آنتاریامین [نافذ] است .اين است که کريشنا میگويد« :من
رطوبت آبم .من درخشش ماه و خورشيدم .من اوم در وداها هستم :در آکاسا [اثير] صوتم .من پوروشام
(قهرمانی ،ماجراجويی و دَم) انسانم».
23

اجازه دهيد به پراناوا [صوت مقدس اوم] که به آن اشاره شد ،بپردازيم .کريشنا گفت که «پراناوا» منشاء
حيات وداهاست .چنين نيست؟ وداها به آناآدی يا بیآغازی شهرت يافتهاند .گفته شد که پراناوا چونان نَفَس
جوهر لطيف و صورت
حياتبخش وداها است ،که خود در فراسوی همهی آغازها هستند[ .پس] پراناوا را
ِ
زيرين تمامی ذرات و مواد کيهان بدانيد.
هر هستی اين جهانی واجد دو بخش است :نام و شکل يا ناما و روپا .اگر اين دو را حذف کنيد ،جهان يا
پراپانچايی نخواهد ماند .اساس جهان بر شکل نيست .زيرا شکل خود به واسطهی نام ادراک میشود و
نظم میيابد .روپا وابسته به نام است .پس اگر میخواهيد بدانيد کدام يک باقی می ماند ،بايد بدانيد که نام،
نیتیام (جاويدان) و روپا يا شکل ،آنیتیام (گذرا) هستند .به وضعيت اشخاصی که به امور نيکو و
شايستهای چون بيمارستانسازی ،مدرسهسازی ،معبدسازی يا بنيانگذاری محلهای عبادی میپردازند،
توجه کنيد .حتی پس از محو شکل چنين اشخاصی از جهان ،نام ايشان به نيکی در خاطر انسانها باقی
میماند .چنين نيست؟ روپام کوتاه مدت است اما نامام برای هميشه باقی است.
نام ها بیشمارند و اشکال نيز ،اما در اينجا نکتهای هست که بايد به آن توجه کنيد .نکتهای که در
تجربهی زندگی همه کس ،از يک پاندیت تا آدمی ابله يکسان است :حروف يا آکشارا  .زبان تلِگو 52
حرف و زبان انگليسی  22حرف دارد .اگر تمامی متون به زبان تلگو يا انگليسی را يک جا گرد آوريد و
از آنها توده ای به بلندای کوهی بسازيد ،باز هم آنها ترکيبی از  52حرف تلگو يا  22حرف انگليسی و نه
حتی يک حرف بيشتر خواهند بود.
به همين منوال ،در بدن انسان شش مرکز عصبی هست که همگی به شکل گل نيلوفرند .هر يک از اين
شش گل نيلوفر ،دارای يک حرف يا صوت مربوط به هر گلبرگ خويشند .وقتی اين گلبرگ ها به ارتعاش
درآيند ،هر يک چون نیهای اُرگ ،صوتی منحصر به فرد ايجاد میکنند .شايد در اينجا خوانندهی هوشمند
بپرسد که چه کسی يا چه چيزی اين گلبرگها را مرتعش میسازد؟ آری ،نيرويی که آنها را به ارتعاش وا
جوشش بی تالش ،يا ارادهی
بسيط تفکيکناپذير،
ارتعاش
ت پيش از آغاز،
ِ
میدارد آناهاتاِ -دوانی يا صو ِ
ِ
ِ
آگاه فاقد داوری است .اين پراناوا است[ .يا همان صوت مقدس اوم] .تمامی حروف و همهی اصواتی که
نمايندهی آنانند ،چون مهرههای تسبيح ،از پراناوا نظام میيابند .در اينجا معنای سخنی که کريشنا گفت که:
پراناوا در وداها منم» آشکار میشود .کريشنا به ما میآموزد که ذهن خود را در پراناوا که اساس عالم
است ،محو سازيم.
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ذهن ذاتا ً دارای اين تمايل درونی است که خود را در هر آنچه با آن تماس میيابد ،غرق سازد .او مشتاق
اين کار است .پس همواره در جنب و جوش و ناآرامی است ،اما با تمرين پيوسته و تربيت میتواند به
سوی پراناوا هدايت شود و در آن محو گردد .به اين دليل آن را با مار مقايسه میکنند .چرا که مار دارای
دو خصوصيت اصلی است :اول کجروی و دوم گاز گرفتن هر چه در مسيرش قرار گيرد .اين دو از
مشخصههای آدمی نيز به شمار میآيند .انسان نيز همواره به دنبال چنگ زدن و تصاحب هر چيزی است
که میبيند .او نيز کجروست.
اما مار ،با وجود تمامی سرشت سمی و مرگبار خويش ،واجد ويژگی قابل ستايشی نيز هست .هرگاه
در النهی خويش را میگشايد و در حالی که همه چيز را به
نوای آهنگ افسون کنندهاش را میشنودِ ،
فراموشی سپرده ،خود را در شيرينی آن موسيقی محو میسازد .به همين گونه ،انسان نيز میتواند خود را
در سعادت پراناوا غرقه سازد .اصل سابدوپاسانا [تقرب از طريق صوت] به معنای تحقق پارام آتما است
پراناوای [نَفَس] وداهاست .اين اصل چيزی جز سابدا [صوت ،صدا] نيست .به اين دليل خداوند
که
ِ
میگويد که پوروشا ی انسان اوست .پوروشا همان حيات يا پرانای [نَفَس] انسان است .بدون آن انسان فاقد
انسانيت است .نيروی بازدارندهی زندگیهای پيشين ،هرچه هم قدرتمند باشد ،جز نتايج ماجراها و حاصل
دستاوردهای پوروشا چيزی نيست .انسان نادان ،بی خبر از چنين اقتداری ،بيهوده به سرنوشت خويش
دشنام میدهد .او در واقع به تأثيرات گریزناپذیری که خود سازندهی آنهاست ،دشنام میدهد.
همه پوروشا را احساس کردهاند .چراکه زندگی بدون او ممکن نيست .زندگی تالش ،مبارزه و دستيابی
است .خداوند انسان را آفريد تا شايد او اقتدار پوروشا را به کار گيرد و پيروز شود .هدف از آفرينش
انسان ،خلق موجودی مصرف کنندهی غذا ،باری در دوش زمين و حيوانی اسير حواس خويش نبوده است.
هدف خداوند ،آفريدن گروهی بيکاره و وقتگذران که سخت از کار میترسند و بر چربی خود میافزايند تا
ابعاد غول آسايی پيدا کنند ،نيست .او انسان را نيافريد تا خالق خويش را از ياد ببرد و آتما را ناديده بگيرد
و چون حيوانات سرگردان ،هوش و قدرت تشخيص خود را بيهوده تلف کند و بدون ذرهای قدرشناسی
نسبت به کسی که اين همه هدايا به او بخشيده تا اسباب لذت او فراهم گردد ،بی هدف به هر سويی برود.
پراکريتی نيز کسانی را که از او برای بزرگنمايی خويش بهره جسته و میگويند« :اين مال من است،
آن هم مال من است .آنچه متعلق به ديگران است نيز مال من است ».مجازات میکند .او قانون شکنان را
به سختی سزا میدهد .به اين دليل کريشنا راه اوپاسانا يا تقرب را به طور کامل برای آرجونا شرح
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میدهد ،چون اوپاسانا ،طريق به کارگيری پراکريتی برای رسيدن به خداوندی است که به آن تعالی
میبخشد.
«آرجونا! برخی از مردم که خواستار پرستش پيوستهی من هستند ،به جنگلهای انبوه میروند .اين
کاری ابلهانه است .الزم نيست جنگلی را بجويی ،آنچنان که گويی من فقط آنجا هستم .جايی نيست که من
نباشم .شکلی نيست که شکل من نباشد .من پنج عنصرم :زمين ،آب ،آتش ،هوا و اثير .کجا را میتوان يافت
که عاری از يک يا چند عنصر باشد؟ برای ادراک حضور و عظمت من ،مکان ويژهای وجود ندارد .چرا
که من همه جا هستم .هر کجا و همه جا .طبيعت آتشين آتش منم .من حيات همهی موجودات زنده ام .من
ت قدرتمندانم؛ قدرتی که از حرص و هوس آزاد است .طبيعتی که موجودات را به آرزوی انجام امور
قدر ِ
دارمايی بر میانگيزد ،منم».
«البته ،هنگامی که از قدرت سخن میگويم ،منظورم قدرت هوش است( .بودهی -باالم) چرا که در دنيا
انواع گوناگونی از قدرت يافت میشود .دهانا-باالم که حاصل دارايی است ،ویدیا-باالم که از حکمت ناشی
میشود ،جانا-باالم که از آگاهی بر اين که هر فرد دارای سابقه ای طوالنی است به دست میآيد ،مانو-
باالم که برخاسته از تعيّن فرد است و ِدها -باالم که تنها نيروی عضالنی است .تمامی اينها را بايد از
متعلقات من بدانی ،چون من پارام-ایشوارا [قادر مطلق] هستم .تمامی انواع قدرت را بايد از کاما و راگا -
آرزو و وابستگی -پاک کرد .اگر کاما و راگا باقی بمانند ،آن قدرت ،قدرتی حيوانی خواهد بود نه الهی».
«کاما يا آرزوی تصاحب ،آنچنان قدرتمند است که حتی وقتی هيچ شانسی برای تصاحب چيزی وجود
ندارد نيز ،مشتاق آن است .راگا احساسی است که میخواهد چيزها در تصرف شخص باقی بمانند .حتی
اگر شخص بداند که چيزی که میخواهد ماندنی نيست ،چون گذشته از عوامل ديگر ،اصالً ناپايدار است.
ريشهی کلمه ی راگا ،رانجانا است که به توانايی کسب لذت اشاره دارد .هر شکلی از قدرت که به يکی از
اين دو عامل آلوده شود ،نمی تواند مدعی متانت الهی باشد».
بعضی از اشکال قدرت ،بسته به روشی که به کار روند ،متعالی يا پست میشوند .مثالً ،اگر ثروت به
دست انسان ضعيفی بيفتد ،خودخواهی ،غرور ،ظلم و تحقير میآفريند و اگر نصيب انسانی نيکوکار شود
در مسير خيرخواهی و اعمال پسنديده به کار خواهد رفت .قدرت بدنی که انسانی فرومايه به دست میآورد
صرف مجروح ساختن ديگران خواهد شد ،در حالی که در مورد انسانی خوب ،عامل حفاظت ديگران از
آسيب خواهد بود.
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در اينجا به نکتهی ديگری نيز بايد توجه کرد .کريشنا گفت که حتی کرودا (خشم) و لوبها (حرص) نيز
که اموری دارمايی به حساب نمیآيند ،تجلياتی الهیاند .به اين دليل است که هزاران بار تکرار میکنيم:
ت متعالی و پست – پارا و اپارا – جوهر
همهی احساسات ،همهی شکل ها ،همهی اشياء و همهی موجودا ِ
ت متعالی ،خويش را به ديدن او در
الهی يکسانی دارند .اما شخص بايد برای کسب احساسات و ادراکا ِ
احساسات ،شکلها و موجودات متعالی عادت دهد .با اين حال ،او نبايد با اين انديشه که تنها سطوح متعالی
الهیاند و سطوح فروتر چنين نيستند ،دچار خطا شود .اين امر صحت ندارد .جهان اشياء با تمام امور
ساتوایی ،تاماسی و راجاسی خويش ،با تمام واکنش ها و تکانه هايش تماما ً از خداوند سرچشمه میگيرد.
اين عقيده بايد در فرد پرورش يابد ،با استدالل استحکام پيدا کند و حقيقت خويش را به اثبات برساند.
خداوند خود به روشنی میگويد« :آرجونا! همه چيز از من ريشه میگيرد ،همه چيز در من هست
میشود ،اما من به هيچ يک از آنها بستگی ندارم .به ياد داشته باش ،من به هيچ چيز وابسته نيستم ».در
اينجا دو ديدگاه وجود دارد .ديدگاه جيوی [فرد] و ديدگاه خداوند .جيوی دارای تجارب دوگانهی خوب و بد
است ،اما خداوند هيچ گونه دوگانگی نمی بيند .وقتی همه چيز خداست ،وقتی خداوند آتمای درون همه
است ،چگونه دوگانگی خوب و بد امکان وجود خواهد يافت؟
در اينجا شايد اشخاص معمولی دچار ترديد شوند .خداوند میگويد که همه چيز ،از خوب و بد ،از او
سرچشمه میگيرد و او علت اوليهی همهی امور است ولی در همان حال ،اعالم میدارد که او هيچ
ارتباطی با آفريدههايش ندارد يا از آنها هيچ گونه تأثيری نمیپذيرد .او میگويد که رابطه ای با آنها ندارد و
بر فراز و در فراسوی آنهاست ،چون او علّت است.
شايد نتيجه بگيريد که به اين ترتيب ،انسان نيز مسئوليتی در قبال خوب و بد خويش ندارد ،چون اين
اعمال تنها به واسطهی او توسط خداوندی صورت میگيرد که در فراسوی نيکی و بدی است .پس اعمال
انسان ،هر چه هم شيطانی باشند ،در واقع توسط خود خداوند صورت پذيرفتهاند ،چون انسان کارهای نيست
که ادعای عملی داشته باشد .اين امر حقيقت دارد ،اما ايمان به اين عقيده که هیچ عملی به وسیلهی شما
صورت نمیگیرد و هر کاری که انجام میدهید ،ارادهی الهی است ،بايستی پايدار ،صميمانه ،ژرف و
خدشهناپذير باشد .در اين عقيده نبايد هيچ ر ّد پايی از منيّت يافت گردد .در اين صورت ،چنين کسی بی
ترديد به متعالی ترين هدف حيات دست يافته است .او به ح ّد اعالی سعادت رسيده است .اين واقعيتی است
که بايد شناخته شود .معرفتی است که بايد استحکام يابد .در واقع کسی که عقيده دارد همه چيز خداست و
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او هيچ رابطه يا نسبتی با جهان ندارد و فراتر و باالتر از آن است ،ساتیا جیوی است ،يعنی کسی که
اقامت موقت او در دنيا ارزشمند است.
با اين حال ،کلمات باد هوا هستند .شما میتوانيد طوطیوار عباراتی را که به مدتی طوالنی آموخته ايد،
تکرار کنيد ،مثالً بگوييد :همه چیز خداست من جز یک عروسک نیستم .او رشته را میکشد و من آنچنان
که او میخواهد میرقصم .هیچ چیز به من تعلق ندارد .من تنها عامل اجرای ارادهی او هستم .اما معموال
چه میکنيد؟ هنگامی که عملی ستايش آميز از شما سر می زند ادعا می کنيد که متعلق به خودتان است.
وقتی کار سرزنش آميزی مرتکب می شويد ،استدالل می کنيد که اين کار خداست! از پشت تريبون فرياد
می کشيد (تا حنجره تان خشک شود) که با تالش خودتان موفق به کسب احترام ،شهرت ،موقعيت ،قدرت
و مقام ،دارايی و ثروت ،امکانات و برآوردن آرزوهايتان شده ايد ،اما وقتی نوبت به سهم شما در بدنامی و
شکست ،بدی و اشتباه میرسد معموال مسئوليت را به گردن خدا میاندازيد .میگوييد :من جز وسیلهای در
دستان او نیستم .ارباب اوست و من ابزاری در دست اویم .اين عادت انسان امروزی است .بله ،اين ُمد
امروز است .مردم ميان من و او مثل آونگ ساعت در نوسانند .اين حيلهگری محض است .اين نوع
معنويت ،توخالی و قالبی است.
ذهن ،کالم و عمل هر سه بايد سرشار از ايمان به اين امر باشند که همه چيز ،بازی اوست .اين راه
اصيل است .ضعف آدمی است که امور را به خوب و بد تقسيم میکند .نسبت دادن اين ضعف به خداوند،
توهين به مقدسات است .شايد گاهی به نظر بيايد که خداوند نيز دچار اين ضعف است ،اما اين [توهم
حاصل] مرحلهای گذراست .ابری است که شکوه او را پنهان ساخته ،نه نقصی که در او يافت شود.
با آنکه گوناها [تعيّنات ،مشخصه ها] از خداوند سرچشمه میگيرند ،او خود تحت تاثير آنها قرار
نمیگيرد .دود از آتش بر میخيزد اما آتش از آن تأثير نمیپذيرد .ابرها در آسمان شکل میگيرند و در آن
حرکت میکنند ،اما آسمان از ابر متأثر نمی شود .همه چون مهره های تسبيح به او وابسته اند ،اما او [چوه
رشته تسبيح] آزاد و ناوابسته است .کيهان بر پايه اوست ،اما او هيچ نيازی به کيهان ندارد.
مثال پارچه را در نظر بگيريد .پارچه بر نخ استوار است ،به نخ وابسته است ،اما نخ به پارچه بستگی
ندارد .نخ از پارچه تأثير نمیپذيرد و ناوابسته به آن است .کوزه وابسته به ِگل است ،اما ِگل مستقل از کوزه
است .اصالً پارچه ،همان نخ است .کوزه ،همان ِگل استِ .گل ،براهمام است .کوزه پراکريتی (دنيا) است.
(دنيای نام و شکل ،دنيای متنوع متکثر) .اگر شکل خارجی را در نظر نگيريد ،در غياب نام و شکل ،کوزه
فقط ِگل است .اگر شکل و نام پارچه را در نظر نگيريد و بر پايهای که باقی میماند نظر کنيد ،خواهيد ديد
32

که پارچه جز نخ نيست .بدون ِگل ،کوزهای نخواهد بود .بدون نخ پارچهای نيست .همچنين ،بدون براهمام،
پراکريتی نخواهد بود .درستتر آن است که به جای آن که بگوييم؛ براهمام در همه چیز است ،بگوييم؛
همه چیز براهمام است .بهتر آن است که براهمام به جای آن که ساروا -بهوتا -آنتاراتما يا واقعيت درونی
همهی موجودات ادراک شود ،به شکل ساروا-آدهارا يا اساس همه چيز تصوير گردد .حقيقت همين است.

فصل سیزدهم
اين کيهان خود ،روبنايی بيش نيست .اساس آن پارامآتما يا خداوند است .اين صورت است و آن واقعيت.
مردم زيربنا را نمیبينند و به جست و جوی روبنا بر میآيند .آنها نمی پرسند چگونه بنايی بدون پايه
میتواند موجود باشد .اين مثالی از خطای ديد است .هنگامی که دریشتی دوشا اصالح شود ،سریشتی
کارتا ديده خواهد شد .وقتی خطای ديد برطرف شود ،آفرينندهی کيهان شناخته خواهد شد.
آرجونا اين موضوع را در پيشگاه کريشنا مطرح کرد .او پرسيد« :خطای ديد دقيقا ً چيست؟ کريشنای
عزيزم ،لطفا ً برايم شرح بده ».به عالوه او میخواست بداند خطا از کجا آغاز میشود و گسترش میيابد.
اکنون ديگر آرجونا انسانی عادی نيست .او کسی نيست که برای هر چه به او گفته شود سر تکان دهد .او
آنقدر جسور است که اگر ترديدی در ذهن خويش بيابد ،کريشنا را در ميان يک جمله متوقف میکند .او
شجاعت و پايداری الزم را دارد و تا هنگامی که پاسخی منطبق با تجربه ،بر پايهی شاستراها [کتب
مقدس] دريافت نکند ،پای خواهد فشرد .پس خداوند نيز بیدرنگ و با تبسم به او پاسخ گفت.
کريشنا به پرسش او دربارهی خطای ديد چنين پاسخ گفت« :گوش کن آرجونا .ميان من و اين کيهان،
توهمی در حرکت است ،که مايا نام دارد .در واقع برای انسان ،ديدن آن سوی مايا دشوار است ،چون مايا
نيز متعلق به من است .از جنس من است .نمیتوانی آن را جدا از من فرض کنی .او آفريدهی من و در
اختيار من است .حتی قویترين انسانها در يک لحظه از سر تا پا به من باز خواهند گشت .شايد تعجب
کنی که چرا حذف مايا اين همه دشوار است .البته اين کار آسانی نيست .تنها آنان که از صميم قلب به من
متصل شوند ،میتوانند بر مايا پيروز گردند .آرجونا ،مايا را چون چيزهای زشتی که از جای ديگری نازل
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میشوند در نظر نگير .بلکه مايا حالتی ذهنی است که تو را نسبت به پارامآتمای جاودان و حقيقت غافل
ت نام و شکل متمايل میسازد .مسبب اين پندار نادرست که
میکند و در مقابل به آفرينش هر چه بيشتر کثر ِ
بدن به جای حامل خويشتن ما ،خو ِد خويشتن ماست ،مايا است .مايا چيزی نيست که بوده و ناپديد خواهد
شد و نه چيزی که نبوده و پديدار شده است .مايا هرگز نبوده ،اکنون نيست و نخواهد بود».
مايا نامی بر پديدهای ناموجود است .اما اين امر ناموجود به چشم میآيد! او چون سرابی در صحراست.
سطحی از آب که هرگز نبوده و اکنون نيست .آنکه حقيقت را میداند ،او را نمیبيند .تنها آنان که از راه
های صحرا بیخبرند به دام او میافتند .آنان به سوی او میدوند و رنج ،خستگی و نوميدی بر ايشان چيره
میگردد .مانند تاريکی که چون بر اتاقی فرود آيد ،اتاق را ناپيدا میکند؛ مانند خزه که چون بر آب
میگسترد ،آب را پنهان میسازد؛ مانند آب مرواريد که چون در چشم میبالد ،چشم را نابينا میکند ،مايا
نيز به کسی که به رشد او کمک کند میچسبد .او بر سه گونا و سه رب النوع غلبه میکند .اين است که
میگويند :همهی کسانی که خويش را با محدوديتهای نام ،شکل و فرديّت بشناسند ،تحت تأثير او قرار
میگيرند .جیوا بهاراتی (شناسندهی خويش به عنوان فرد جدا) اين چنين است .تاتوا بهاراتی (شناسندهی
خويش به عنوان همه چيز) آن را بيرون میکند .مايا ،تاتوا (روح مشترک همه چيز) را پنهان میکند .او
بر آنان که يک بار تاتوا را شناخته باشند ،تسلطی ندارد».
«آرجونا! شايد بپرسی چگونه اين مايا که چنين نافذ و مخرّب است ،بر من که زايندهی اويم سايهای
نمیافکند .طبيعی است که چنين ترديدی سر برآورد ،اما اين ترديدی بی اساس است .مايا علّت همهی اين
ت خدا نيست .من حاکم و اداره کنندهی مايا هستم .جنبش و رفتار اين جاگات که
جاگات است ،اما عل ِ
محصول مايا است ،معطوف به ارادهی من است .پس هر کس به من متصل شود و بر اساس ارادهی من
عمل کند ،از مايا در امان است .مايا حاکميت چنين کسانی را بر خويش میپذيرد .تنها راه غلبه بر مايا،
کسب جنانا و کشف دوبارهی سرشت کيهانی خود توست .چراکه تو خود محدوديت حيات را به امری
فناناپذير نسبت دادهای و اين مسبب مايا است .گرسنگی و تشنگی از مشخصههای حياتند .شادی و اندوه،
هيجان و تخيل ،تولد و مرگ ،همه از مشخصههای بدن هستند .آنها همه آناتما يا غيرآتمايی (غير روحانی)
به شمار میآيند .هيچ يک از آنها از مؤلفههای کيهانی و آتمايی نيست».
«ايمان به اين که کيهانی که تويی ،محدود و در معرض تمامی اين عوامل غير آتمايی است ،همان مايا
است .اما به ياد داشته باش که مايا جرأت نزديک شدن به کسی که به من پناه آورده را ندارد .برای آنان که
توجه خود را بر مايا معطوف ساخته اند ،او چون اقيانوس عظيمی از موانع عمل میکند ،اما برای کسانی
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که بر خداوند تمرکز يافته اند ،مايا خود چونان مادهوا (خداوند) ظاهر می گردد .از سد مايا با افزايش
آرزوی وحدت با خداوند بيکرانه و يا از طريق طلب تسليم کامل به او میتوان گذشت .اولی جنانایوگا (راه
دانش) و دومی بهاکتی یوگا (راه عشق) نام دارد».
«همهی انسانها دارای انگيزهی درونی پيروزی بر مايا ،از طريق تسليم همه چيز به خداوند ،نيستند.
اين امر به شايستگی و عدم شايستگی مربوط است که طی تولدهای بسيار کسب میگردد .مشتاقان لذات
حسی زودگذر ،به تمامی ناشايستهاند .آنان چون پرندگان و چهارپايان به خوردن و جستوخيز دلخوشند و
اينها را هدف زندگی میدانند .هيچ يادی از خداوند را گرامی نمیشمارند ،پرهيزکاران و نيکان را دوست
نمیدارند .از درستکاری روی گردانند و به ياغيان قلمرو خداوند بدل میشوند».
«از سوی ديگر ،مشتاقان کسب شايستگی در جهت رشد پرهيزکاری ،اعتالی انديشه و ادراک حضور
خداوند میکوشند و در طلب پروردگار خويشند .شايد جويندگانی اين چنين از طريق رنج يا طلب يا تشنگی
به دانش يا اشتياق شديد به فرزانگی به خداوند واصل گردند .اما اين واقعيت که رويکرد آنان به خداوند در
جهت تسکين است ،نشان میدهد که آنان از طريق تولدهای بسيار به راه های متعالیتر صعود کرده اند».
گيتا ،ساکاما-کارما يا عمل به قصد سود يا نتيجه را به عنوان انگيزهی اوليه تأييد نمیکند .بلکه تنها
نیشکاما کارما يا عمل بی توجه به سودی که میتواند در پی داشته باشد ،شما را از توهم نجات میدهد.
در اينجا ممکن است دربارهی وضعيت آرتا -بهاکتا يعنی کسی که برای تسکين دردش به خداوند روی
میآورد ترديد شود .میتوان پرسيد که چگونه چنين کسی را می توان بهاکتا (عاشق) به حساب آورد؟ ولی
حتی يک نفر هم روی زمين پيدا نمیشود که از همه چيز و همه کس آزاد باشد .هر کس برای دستيابی به
نيازهای خويش محتاج کسی يا چيزی است .چنين نيست؟ حاال که از نياز گريزی نيست ،طلب مراد از
اشياء که فی نفسه خطاست و عرضهی نياز به انسانی همانند خويش هم که خطای بزرگتری است .آرتا-
بهاکتا نه به سوی انسان که به سوی خداوندی رو میکند که به او اطمينان دارد و نزد او محترم است .او
برای خواستهايش تنها نزد خداوند خويش عجز و البه میکند .هرچند آرزومندی خطاست ،او از خطای
بزرگتری که اطمينان به ابزارهای فرومايه است ،احتراز میکند .پس او برتر است .چنين نيست؟ برتری
رويکرد او هنگامی آشکار میگردد که بدانيد مهم نيست چه میخواهيد ،بلکه مهم اين است که از چه کسی
می خواهيد .هدف ،خداوند است .بخشنده اوست .تنها فيض او قادر به استجابت دعاست .وقتی چنين ايمانی
استحکام يابد ،به يقين خواهيد پذيرفت که آرتا-بهاکتا واقعا ً توانگر است.
35

نوع اول بهاکتا که در گيتا به آنها اشاره شده ،يعنی آرتا ،آرتا-آرتی و جيجناسو ،همگی به طور غير
سه ِ
مستقيم به خداوند به عنوان پاروکشا عشق میورزند .آنان خدا را چونان وسيله ای برای تحقق آرزوها يا
اهدافشان میجويند .البته آنان همواره در عبادت و دعا هستند و در تمامی اوقات خداوند را به خاطر دارند.
جنانی يا چهارمين نوع بهاکتا که در گيتا از آن نام برده شده ،دارای اِکا بهاکتی است در حالی که انواع
ديگر آنِکابهاکتی دارند .انواع ديگر ،وابسته به اشياء يا احوالی هستند که آرزومند آنند و به خاطر همانها
نيز به خداوند رو میکنند .آنان عالوه بر خداوند ،جهان اشياء را هم میپرستند .جنانی اما به روی چيزی
جز خداوند ،چشم نمیگشايد .حتی اگر کاری جز اين کند ،چشمانش در هر کجا جز خداوند چيزی نخواهد
ديد .به اين دليل است که خداوند اعالم میدارد که جنانی عزيزترين نزد اوست .البته نزد خداوند همه
يکسانند اما در اين ميان برای آنان که حضور او را در میيابند و نزد او حاضرند ،پريما (عشق) صريح،
بی درنگ ،بیواسطه و دستيافتنی است .بنابراين میتوان نتيجه گرفت که جنانی نزديکترين به خداوند
است .پس عزيزترين هم اوست.
البته اين طبيعت آتش است که وقتی از سرما میلرزی به تو گرمی ببخشد ،اما او چگونه میتواند تو را
گرم نگهدارد اگر نه تنها به او نزديک نشوی ،بلکه از او فاصله بگيری؟ به همين منوال آنان که مشتاق
دفع سرمای بيماریهای دنيايیاند ،بايد که آتش جنانا را که حاصل فيض الهی است بجويند و در کنار
خداوند قرار يابند.
گاهی سالکان در ميانهی راه ،بزرگواری خداوند را کمتر از آنچه هست تصور میکنند .آنها تصور
میکنند که خداوند ميان گناهکار و قديس ،خوب و بد ،جنانی (خردمند) و اِجنانی (بیخرد) تفاوتی قايل
میشود .اينها نتيجهگيریهای بیاساس است .خداوند اينچنين انسانها را جدا نمیکند .اگر او واقعا ً چنين
میکرد ،هيچ گناهکاری روی زمين ،حتی برای يک دقيقه ،از خشم او در امان نمیماند .اما همه روی
زمين زندگی میکنند ،چون او چنين تمايزی قايل نمیشود .اين حقيقت تنها بر جنانی آشکار است .مابقی از
آن بیخبرند .آنان از اين عقيدهی باطل که خداوند در دوردستها مقيم است ،رنج میبرند.
جنانی از مايا آزاد است .او تحت تأثير گوناها – يعنی راجاس (هيجان) ،تاماس (رخوت) و يا حتی ساتوا
(تقدس) – قرار نمیگيرد .با اين حال ،جیجناسو يا جويندهی معرفت ،متفاوت است .او تمام اوقات خويش
را صرف تأمل بر خداوند ،اعمال پرهيزکارانه و انديشههای مقدس میکند و آن دو ديگر ،يعنی آرتا-آرتی
و آرتا در کار گردآوری تجارب متعالی و انديشه بر واقعيت و مجاز و تبديل خويش به جیجناسو ،جويندهی
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معرفت ،هستند .سرانجام آنان نيز جنانی شده ،نجات میيابند .پس هدف ،گام به گام حاصل میگردد.
نمیتوانيد با يک َجست به هدف برسيد.
اين موضوع با مثالی روشن تر میشود :جنانی سوار بر قطار سریعالسیر (بدون توقف) است .در اين
نوع قطار ،الزم نيست مسافر برای رسيدن به مقصد در بين راه برای تعويض قطار پياده و سوار شود.
جیجناسو سوار بر واگن سریع السیر است .او نيز پياده و سوار نمیشود ولی واگن او در بين راه از
قطاری جدا و به قطار ديگری متصل میشود ولی او نيز سرانجام به مقصد خويش خواهد رسيد .آرتا
سوار بر قطار عادی است و از آنجا که نه قطار و نه واگن سريعالسير نيستند ،بايد در ايستگاههای بين
راهی متعددی پياده شود و تا رسيدن قطار بعدی صبر کند ،بنابراين او طی مراحلی به هدف دست میيابد.
اين گونه سفر ،طوالنی و دشوار است اما با وجود اين دشواریها ،اگر آرتا پايداری پيشه کند به مقصود
خويش خواهد رسيد .همه به مقصد میرسند .تنها مراحل و سرعتها متفاوتند .آيا شگفتانگيز نيست که
خداوند بارها تکرار میکند که هر چهار نوع بهاکتا (عاشق) متعلق به من هستند؟ چرا چنين است؟ زيرا
همهی آنها هدف متعالی و يکسانی دارند.
کريشنا گفت« :پس همواره آرزومند وسعت و بیکرانگی باش .آرزوهايت را به چيزی اندک محدود
نکن .اين آدمهای خسيساند که برای امور ناچيز میکوشند .آنان که آرزومند خداوندند ،بخشنده و
بزرگدلاند».
ساهاجا-بهاکتی يا عشق بیواسطه همان پرستش عاشقانهی جنانی است .بهاکتیهای ديگر را میتوان
آتمای (روح) خويش میبيند .بهاکتی
گونا بهاکتی يا بهاکتی فرعی يا غيرمستقيم ناميد .جنانی ،خداوند را
ِ
(عشق) او ،آنو-راکتی است يعنی وابسته يا تحت تأثير خداست .به قول کريشنا« :شيفتگی به امر مقدس،
بهاکتی است ».جنانی چنين کسی است و اين نتيجهی شايستگیهايی است که او طی زندگیهای بسيار گرد
آورده است .اين مقامی نيست که در لحظهای به دست آيد و آن را در هيچ فروشگاهی نمیفروشند .اين
متاعی بازاری نيست .بلکه نقطهی اوج تمامی تالشهای روحانی انسان طی زندگیهای بسيار است .خوب
است که برای خدمت به مردم ،پزشکان مجرّبی تربيت شوند اما تنها سالها تحصيل و تجربه میتواند چنين
پزشکانی بسازد .اگر افرادی ناآزموده به عنوان پزشک به بيمارستانها معرفی شوند و شروع به کار کنند،
به جای شفا دادن مردم ،آنها را خواهند کشت .به همين گونه ،اگر امروز کسی جنانی میشود ،میتوانيد
برای او سالهای سال تمرينات معنوی تا رسيدن به اين قله تصور کنيد .آن ميراث اعمال معنوی از
تولدهای پيشين است که به تالش های امروز او ياری میرساند.
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امروزه همه نوع از مردم خود را جنانی مینامند .شايد آنها نمیدانند که جنانی دارای مشخصههای غير
قابل ترديدی است .نشانهی اثبات اصالت آن ،اين سخن فرد بر اساس مشاهدهی شخصی خود اوست مبنی
بر اين که :واسو ِدوا همه چیز است (خداوند همه چيز است) .حضور دائم اين ديدگاه ،عالمت جنانی واقعی
است .در اينجا واسو ِدوا به معنی پسر واسو نيست .بلکه منظور کسی است که درون همهی موجودات،
نیواسا يا خانهی اوست .تنها کسی که خداوند را در تمامی موجودات میبيند ،بايد جنانی ناميده شود .حاال
اگر کسانی نام خود را جنانی بگذارند ،تنها در نام چنين خواهند بود .چنين کسانی شهود اصيل جنانا را
ندارند .آيا جنانا دقيقا ً چيست؟ کسب معرفتی که شما را بر همه چيز آگاه میسازد و از همهی دانشهای
ديگر بینياز میکند.
اين قلهای است که جنانی بر آن دست میيابد .از سوی ديگر ،هيچ کس با آموختن چند آيه و جستوجوی
چند کتاب و باال رفتن از ده پله و ساعت ها سخنرانی در غرور محض از فضايل و کماالت خويش ،با
قرقره کردن جمالت سنگين (مانند جادوگر و توپ نخیاش) نمیتواند ادعای جنانی شدن کند .اکنون ما
انبوهی از چنين جنانیهای خودخواندهای داريم .کسانی که خرقهی اُخرايی پوشيده اند ،اما قلبی موحش
دارند .خوب ،چگونه سنگ مانند جواهر خواهد درخشيد؟ همهی سنگ ها که قيمتی نيستند .کيست که بر
سنگ ،قيمت بگذارد؟ تنها ابلهان فريب میخورند .آنان که نه اين و نه آن را نمیشناسند.
شری کريشنا در گيتا شاه اذکار را واسو ِدوا-ساروام (در همه چيز اوست) اعالم میدارد تا چنين
جنانیهای کاذبی را که وجود آنها را پيشبينی میکند رسوا سازد .همين يک ذکر برای نجات نوع بشر
کافی است .اين هديهی غير مستقيم اوست ...آن را چنين ببينيد و بر آن و معنای آن تمرکز يابيد .اين
واالترين نيکويی است .اين متعالیترين هدف است .تنها همين شش حرف میتواند زندگی انسان را سرشار
سازد .اشخاص بسياری بدون حضور دائم اين حروف در درون خويش ،نام خود را مهاتما ،جاگادگورو،
بهاگاوان ،پاراماهامسا ،جنانی ،تیاجی ،آناندا و غيرو مینهند و کسانی که متأسفانه در عين جعلی بودن،
به عنوان يک نمونهی اصيل از مردم پول هم میگيرند .هيچ کس اين عناوين را به آنها نداده است .اين
عناوين را آنها خود برگزيده و به خود اعطا کردهاند تا آنها را چون زينت بپوشند و چشم مردم را بربايند.
اين گونه اشخاص اصالتی ندارند و فريبندگی ايشان نيز با لباسهايشان آنها را ترک میگويد .اينان از
بيرون سنياسی (تارک دنيا) اما از درون آتیاس (سرشار از آرزو) هستند .شکل خارجی ايشان يوگا اما در
درون به روگا (بيماری) مبتاليند .نامهايشان پر از آناندا (شادی) است اما در کوچه و خيابان سرگردانند.
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کلماتشان شيرينی اما اعمالشان تلخی است .خدمتکاری که به انجام وظايف روزانهی خويش مشغول است،
بسی روحانیتر از اين نوع اشخاص ملبس به تياجا و يوگا است.
علت اصلی زوال فرهنگ هندوستان ،طريق کهن زندگی و اخالق مبتنی بر راستیاش ،عمل شيطانی
چنين مقلّدانی است .به همين دليل ايمان به خدا سستی گرفته است .اين گونه افراد به تياجا (اخالق) توصيه
و به بهوگا (نفرت) عمل میکنند .اين اعمال ،ريشهی سنياسی (ترک دنيا) را قطع میکند .آنان به سوی
مکافات گريزناپذير اعمال خود میدوند .آنجا که کالم و عمل با هم تناسبی ندارد ،اثری از حقيقت نيست.
خوب ،خدمتکاران کار خود را کمابيش بر اساس حقيقت انجام میدهند .اين گونه افراد از نفرت
میپرهيزند ،قلب پاک و دستنخوردهای دارند و پيرو اخالق و تقوا هستند ،اما میبينيم ،تياجاها و
يوگیهايی که نمايشگرند ،سرشار از انواع نفرت و آرزو هستند .آنان در چاهی میافتند که برايشان
کندهاند .خودپرستی ،حسادت ،خودنمايی ...،اينها همهی تالشهای سالکان را به باد میدهد .پس بايد
جويندگان و پيروان هشيار باشند .آنها بايد پيوسته از چنين تمايالت نامطلوبی بپرهيزند و در تأمل بر شکوه
خداوند و عمل به اخالقيات از يکديگر سبقت بگيرند و مشتاقانه بکوشند تا به سعادت واقعی دست پيدا کنند.
سپس اين سعادت شامل حال همهی جهانيان خواهد گرديد .اين چنين ،راه آرامش و موفقيت جهانی به روی
همگان گشوده خواهد شد.
هنگامی که کريشنا میگفت؛ جهان در پرتو جنانیها خواهد درخشيد ،به چنين جنانیهايی اشاره میکرد.
انسان بدون معرفت (جنانا) چون خانهای بی نور است.

فصل چهاردهم
هيچ چيز مانند جنانا نيست .و جنانا چيست؟ چيزی که شما را از اين دريای متالطم ،اين سامسارا عبور
می دهد .البته جنانا بر دو نوع است :نخست دانش اشياء ویشایا جنانا و دوم دانش کمال يا آ-بهداجنانا .
اولی ،دانش دنياست .دومی دانش شناخت براهمام و آتمای فردی است ،که آبهدا يا جنانای تقسيم ناپذير يا
يکپارچه ناميده می شود .اين جنانا محصول هوش يا بودهی نيست .بلکه جنبهای از امری فراسوی هوش
است .امری که حتی فعاليت های هوش تحت نظارت اوست .امری که توهم اين جريان پيوسته ،اين خطای
شبه واقعی را می شکند .ترس را از دل انسان می برد و بر او براهمام را آشکار میسازد که خود او و
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همه چيزهای ديگر است .به اين دليل است که آن را جنانای درست يا سامیاکجنانا يا نزديک ترين جنانا
سامیپاجنانا ناميده اند.
برای انسان جهت تقرب به آبهداجنانا دو راه موجود است .راه درونی و راه بيرونی .سادهانای بيرونی
همان نيشکاماکارما است ،يعنی عمل بدون وابستگی به نتيجه آن و تقديم آن به خداوند .سادانای درونی،
دهيانا [مراقبه] و سامادهی است که در اصطالحات ودايی به آن نیدی-دهیاسانا میگويند« .بشنو و بر
آنچه شنيدهای به مراقبه بپرداز ».اين دو قدم ،پايههای نيدیدهياسانا يا تمرکز درونیاند .بدون آنها ،دستيابی
به دهيانا (مراقبه) ناممکن است.
اين معنای چيزی است که آتما-سامیاما يا مهار حواس ،قطع وابستگی از جهان حسی و رهايی ذهن از
جهان خارجی ناميده میشود .اين هدف تمامی زندگی است :شناخت پارامآتما و کسب آزادی .برای انسان
هدف دومی وجود ندارد .به انسان زندگی بخشيدهاند ،نه برای اين که خانههای ييالقی بسازد ،در
جستوجوی امالک باشد ،به جمع دارايی بپردازد ،به تعداد فرزندانش بيفزايد و مشتاق کسب عناوين يا
صعود به مراتب باالتر زندگی اجتماعی باشد .بزرگی او به اين چيزها نيست .برترين موفقيت در زندگی،
کسب سعادت جاودان ،گريز بی بازگشت از اندوه و پريشانی است.
«بشنويد ،ای شمايان؛ ای فرزندان جاودانگی ،ای همه جهانيان ».اين دعوتی عام است .ميراث
جاودانگی بايد کشف گردد و به عمل درآيد .بايد به اصل خويش باز گردد .زنجيرههای نام و شکل بايد
گسسته شوند .اين بندها تنها ساخته خيالند .متغير و ناپايدارند و از مشخصات طبيعی انسان به شمار
نمیآيند .خرد واقعی در تشخيص اين نکته نهفته است که انسان سعادت ناب است .سعادتی که در گذشته،
حال و آينده ادامه میيابد .کريشنا گفت« :فرار از اندوه برای مدتی کوتاه و کسب خوشی های موقتی ،نشان
آزادی واقعی نيستند .اگر به دنبال سعادت پايدار و ناب و اصيل هستی ،بايد به من بپيوندی».
«آرجونا ،هر کس از طريق پيوند با من به منظور آزادی از پيری و سستی ،به تمرينات معنوی بپردازد،
همه چيز را درباره براهمام ،کارما و آتما خواهد دانست .من آدهیبهوتا [تجلی ما ّدی ،ما ّده] ،آدهیدایوا
[تجلی معنوی ،فرشته] و آدهییاجنا [گيرنده قربانی] هستم .پس پرستنده من به آرامش و مهار کامل
خياالت ذهن دست خواهد يافت .به عالوه چنين کسی در من اقامت خواهد گزيد و هرگز فراموشم نخواهد
کرد .حتی در آخرين لحظات زندگی خويش .به همين دليل او به من خواهد پيوست .به بيان ديگر ،او در
من محو خواهد شد».
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«آرجونا ،همه کس در انديشه پرهيز از مرگ و کهنسالی است .نگرانی ،سرشت انسان است ،اما
نگرانی به تنهايی چه فايده ای دارد؟ برنامه و رفتار فرد بايد در جهت هدف او باشد .اگر کسی اشتياقی
صادقانه و اعتمادی کامل به خداوند داشته باشد و خود را مومنانه به او تسليم کندِ ،مه اندوه در تابش انوار
فيض او محو خواهد گرديد .در مقابل ،اگر کسی اعتماد خويش را متوجه موضوعات اين جهان کند ،هرگز
اندوه پايان نمیپذيرد و جز به مدد خداوند به هيچ وسيله ديگری نمیتوان بر آن غالب آمد .به جای
رور مايا باش که طراح تمامی اين سرزمين روياهاست .چگونه میتوان
خدمتگزاری به رويا ،خدمتگزار َس َ
وابسته به توهمی بود که حاصل آن جز نوميدی نيست؟ چگونه می توان از چنين چيزی کسب شادمانی
کرد؟ اگر حتی شادمانی به دست نمیآيد و از اندوه گريزی نمیماند ،پس چگونه میتوان از چنين راهی
آزادی را فراچنگ آورد؟»
آرجونا حرف کريشنا را قطع کرد و گفت« :کريشنا! چه کسانی به تو نخواهند رسيد؟ تو میگويی پيش
از آنکه کسی به تو دست يابد ،بايد بر اندوه چيره شود .خوب ،علت اندوه چيست؟ چگونه بايد آن را مهار
کرد؟ چگونه سر بر میآورد؟ بدون آگاهی از ريشه آن ،چگونه میتوان برای غلبه بر آن کوشيد؟ از سر
لطف به من بگو چگونه اندوه در ذهن انسان جوانه میزند؟»
«گوش کن آرجونا ».کريشنا با مهربانی ادامه داد« :سرچشمه تمامی انواع اندوه ،نادانی است .اِجنانا.
حاال شايد بپرسی که منشأ نادانی چيست؟ به تو خواهم گفت .همسانی با بدن ،اين توهم که تو همين بدنی.
اين توهم تنها از طريق کسب دانش حقيقی برطرف میشود .برای رفتن تاريکی ،نور الزم است .نمیتوانی
آن را بترسانی که برود يا با دعا يا التماس يا شکايت وادار به تسليمش کنی .هرچه بکوشی جز با نور،
تاريکی از ميان نمیرود .همين طور ،نادانی با آرزوی خشک و خالی از بين نمیرود .هنگامی که طبيعت
و شاخههای اين ويژگی ،يعنی نادانی را بفهمی ،حقيقت آشکار میشود و اندوه از ميان میرود».
«با رفتن نادانی ،اندوه هم میرود .پس خود را به من متصل کن و مشتاق نور دانش حقيقی باش و در
طريق بیاندوه گام بگذار».
آرجونا بی درنگ گفت« :کريشنا! تا حاال از روشهای مطمئنی که از طريق آنها میتوان به تو رسيد
سخن گفتی .اکنون اگر در آخر کار همه آنها را اين چنين خراب کنی ،چگونه میتوانم حرفهايت را
بفهمم؟ تو حتی به عنوان مقدمات کمی راهنمايیام نمیکنی .از تو میخواهم اين موضوع را برايم کامالً
تشريح کنی ،تا شايد بتوانم بهتر از تو پيروی کنم و به تو دست يابم».
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کريشنا گفت« :برادر عزيزم ،گوش کن .راز من وقتی دانسته میشود که معنای براهمام ،آدهیآتمام
[ذات الهی] ،کارما ،آدهیبهوتام [حکمران مواد] ،آدهیدایوام [حکمران فرشتگان] و آدهییاجنام
[حکمران قربانی ،مجری هر عمل] برايت روشن شود .بايد اين را هم به تو بگويم که هر کس راز مرا
بداند به من خواهد رسيد».
آرجونا فرياد کشيد« :پس خداوندا ،درباره نخستين اينان ،درباره براهمام سخن بگو».
«آرجونا! براهمام يعنی آکشارايی که پارام است .آکشارا يعنی بدون کشارا يا خرابی ،يعنی
تخريبناپذير .براهمام از ريشه واژهای به معنی بزرگ ،وسيع و مانند آن میآيد .شايد بپرسی چقدر وسيع؟
پاسخت اين است :وسيعتر از هر چه تا به حال وسيع میناميدهای .کلمه آکشارا معنای ديگری هم دارد:
يعنی همه جا حاضر ،نافذ در هر چيز .براهمام ،تنها آکشارام آن طوری که تو میدانی نيست .او پارام-
آکشارام است .معنای آن چيست؟ يعنی نوعی از آکشارا که در فراسوی زمان و فضا و شناسايی است .او
برای همه ناشناختنی است .او هرگز کاهش يا پايان نمیپذيرد .او پارام-آکشارام است .متعالیترين
فناناپذير ،توضيحناپذير».
«هدف انسان دستيابی به آن براهمام است .آکشارام و براهمام هر دو هدف يکسانی را نشان میدهند .آنها
ی (باطن) يک حقيقتاند .آکشارا همچنين به معنی يک صوت
نشانگر جنبههای ساگونا (ظاهر) و نیرگونا ِ
يعنی پراناوا است .همان اوم که نماد براهمام است .به اين دليل آن را آکشاراپارابراهما-یوگا مینامند.
براهمام دو صفت دارد :پارام و آکشارام .آکشارا نشاندهنده پراناوا و مايا است .مايا نيز از طريق پراناوا
نظم میيابد .هر دوی آنها نشان دارند ،دارای کيفيت هستند .با اين حال ،براهمام فاقد کيفيت ،بینشان،
خالص و قائم به خويش است .آنکه اين را بداند ،به من دست میيابد».
«حاال از جنبهای ديگر :اين براهمام است که در هر کس به شکل من مقيم است .در واقع هر کس درگير
با وجودی است که من ناميده میشود .هر بخش و اندامی در سازمان بدن مشغول به يک کار اصلی است.
هر حس در مورد مجموعه خاصی از آثار جهان خارجی به کسب اطالعات و ايجاد ارتباط میپردازد ،اما
با اين حال يک من مرتبط با حواس وجود دارد که بر فراز و خارج از همه آنها در بدن میدرخشد .اگر آن
ارتباط بشکند همه چيز به ماده ساکن تبديل میشود».
«وقتی قدرت من از طريق حواس جريان میيابد ،آنها قادر به انجام امور خويش میشوند .اين قدرت
آدهیاتمام [ذات الهی] است .آن را جز با تالشی عظيم نمیتوان دريافت .با تيزترين برش تنها اندکی او را
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تووام وجود است .برای روشنتر شدن موضوع ،اين دو
ت وجود و آدهیاتمام،
خواهی شناخت .براهمام ،تا ِ
ِ
را چون ظاهر و باطن ،شکل و جوهر در نظر بگير .براهمام ،شکل است ،آدهياتمام ،ذات».
«بگذار در اينجا اندکی ديگر درنگ کنيم .شاستراها براهمام را به عنوان سات-چیت-آناندا [حقيقت،
آگاهی و سُرور] تشريح میکنند .در واژگان ودايی ،اين راهی برای معرفی براهمام است .در همان جا از
براهمام به عنوان آشتی-بهاتی-پریام نيز ياد شده است .آيا اين دو يکسانند يا معانی متفاوت دارند؟ سات به
معنی چيزی است که در گذشته ،حال و آينده تداوم داشته باشد .همين معنا در واژه آشتی وجود دارد .چیت
يعنی آنکه از همه چيز آگاه است .کلمه بهاتی معنای مشابهی دارد .آناندا يعنی منبع پايانناپذير سُرور.
پریام هم به همين معنی است .اين سه در هر انسانی يافت میشوند ،يا حتی در هر جانور و پرندهای».
«اولين آنها را در نظر بگير :سات ...و موضوع روشنتر خواهد شد .بدن دير يا زود در معرض نابودی
است .همه از اين امر آگاهند .هيچ کس نيست که از اين واقعيت بديهی بیاطالع باشد .با اين حال ،هيچ کس
به فکر مرگ نيست .هيچ کس به او خوشامد نمیگويد يا مشتاق مالقات با او نيست .حتی تو هم او را
دوست نداری يا میکوشی از او بگريزی .همه به دنيا آمدگان روزی میميرند .با اين حال ،کسی مرگ را
نمیخواهد».
«کليد اين مع ّما چيست؟ توجه کن :آن چيست که به مرگ خوشامد نمیگويد؟ آن چيست که با مرگ
روبرو میشود؟ آن چيست که میرود و آن چيست که میماند؟ پاسخ :بدن است که میميرد ،اوست که
سقوط میکند .آنچه نمیميرد ،آتماست .تو با اين فکر که آتما يا تو میميريد تنها خودت را فريب میدهی.
آتما با مرگ و تولد کاری ندارد .مرگ برای بدن اتفاق میافتد .آتما که نیتیا ،ساتیا و نیرماال -ابديت،
حقيقت و پاکی -است ،نمیميرد .تو آن آتمايی که دوست ندارد بميرد .اين است که گفته میشود :تو حقيقتی،
طبيعت تو حقيقت است .آتما فرزند جاودانگی است ،نه بدن يا ِدها .آتما حقيقت است نه بدن».
«تو حقيقتی ،آتمايی ،وجودی که مرگ ندارد .اين آتماست که در هر پوشش است .پس ،هر موجود
تغييرناپذير جاودان احساس میکند .اين امر ،واضح و خطاناپذير
هستی
نيروی آن حقيقت را به شکل يک
ِ
ِ
است».
«حاال به دومی توجه کن :چيت -نيرويی که محرک تو در دانستن همه چيز است .هر کس مشتاق
شناخت هر چيزی است که در برابر آگاهی او ظاهر شود .او میپرسد :این چیست؟ چطور اتفاق افتاد؟
کسانی که واقعا ً موفق به شناخت شوند بسيار اندکند .بقيه ممکن است تنها مشتاق باشند و آن هوشمندی
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پايدار الزم برای پيگيری و موفقيت را نداشته باشند .با اين حال ،فرقی نمیکند .واقعيت ذاتی ،تشنگی
است ،طلب است».
«پسر بچهای را در نظر بگير که با تو به بازار يا نمايشگاهی آمده است .خواهی ديد که او به قدم زدن و
تماشای چيزهای متنوع اطرافش بسنده نمیکند .بلکه پيوسته با اشاره دستش از تو خواهد پرسيد که اين
چيست؟ و آن چيست؟ پرسش او ممکن است درباره چيزی باشد که به آن نيازمند است يا چيزی که خارج
از قدرت ادراک اوست .در هر حال ،سيل پرسش متوقف نخواهد شد».
«معنای درونی اين گرسنگی به دانستن را دقيقا ً در نظر بگير .اين چیت-شاکتی [نيروی آگاهی] است که
خود را آشکار میسازد .سرشت او ،بی تفاوتی نسبت به چيزی نيست .او تا نداند ،نمیتواند آرام بگيرد .در
نتيجه ،اين گرسنگی چون سيلی از پرسشها ظاهر میشود .چیت-شاکتی ،خود-افروز است .پس دارای
نيرويی است که حتی چيزهای بیجان را روشن میسازد .اين است که اين کيفيّات در انسان میدرخشند و
همه چيز را برای او واضحتر میسازند .همين کافی است تا آشکار سازد که انسان در خويش دارای پايه
هوش يا چیت-شاکتی است».
«حاال در مورد سومی :آناندا .حتی چهارپايان و پرندگان ،بدون هيچ تحريک يا تشويق خارجی ،در
جستوجوی شادیاند .تمام تالش آنها برای کسب شادی است .هيچ يک از آنها به دنبال اندوه يا درد نيست.
هنگامی که درد و اندوه گريزناپذير است آنها به هر تالشی برای فرار از اندوه و پايان دادن به درد دست
میزنند».
«در مورد انسان توضيح بيشتری الزم نيست .او در همه اوقات و تمامی اعمال و فعاليتها به دنبال
خوشی بیپايان است .او هيچ گاه و در هيچ جا و در هيچ مرحله زندگی خواستار اندوه نيست .او برای
خوشی و شادمانی خود و وابستگانش دعا میکند و تمامی مناجات او ،تمام باجان [سرود مذهبی]هايی که
در آنها شرکت میکند يا نذرها و مراسم مذهبی که به جا میآورد ،يا زيارتهايی که میرود يا هدايايی که
به داليل معنوی تقديم میدارد به اين منظور است .چرا؟ حتی هنگامی که بدن بيمار میشود و پزشک برای
درمان آن دارو تجويز میکند ،انسان میخواهد که آن دارو هم شيرين ،آرامبخش و خوشطعم باشد».
«ريشه اين خواست انسان چيست؟ انسان اساسا ً شادکام است( .سوکا سوابهاوا)  .سعادت ،اساس
شخصيت اوست .او طبيعت بدنی را که اشغال کرده ،ندارد .او آتماست .شادمانی سرشت آتماست .اين است
دليل آنکه چرا کسی از خوشحاليت تعجب نمیکند .هيچ کس در مورد شادی کنجکاو نمیشود ،چون اين
امری طبيعی برای توست .تعجب تنها هنگامی سر بر میآورد که چيزی ببينی که قبالً نبوده است .چيزی
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که هر روز میبينی کنجکاویات را تحريک نمیکند .کنجکاوی تنها وقتی برانگيخته میشود که چيزی
غير طبيعی اتفاق بيفتد يا مشاهده شود».
«به اين مثال توجه کن :کودکی در گاهواره است .او سرگرم بازی است و با هر جرينگ آويزهها يا
بازيچههايش میخندد .گاهی هم بعضی دريافتهای حسیاش آنقدر لذت بخشند که دهانش را به خنده
میگشايند .هيچ کس هم اصالً نگران يا متعجب نيست .هيچ کس از ديدن اين صحنه ،آرامش ذهنیاش را از
دست نمیدهد .حاال فرض کن بچهای که تا به حال به بازی و خنده مشغول بوده ،شروع به جيغ زدن و
گريه کند .هر کس اين صدا را بشنود به سوی گهواره میدود و ابتدا بستر بچه و لباسهای او را برای
کشف علت اين هياهو جستوجو میکند .اين تجربه همه کسانی است که زمانی بچهداری کردهاند .هيچ کس
به دنبال يافتن علت خوشی بچه نمیرود .بلکه همه در جستوجوی علت گريه او هستند .چرا؟ چون آناندا
يا شادکامی طبيعت اوست .اندوه ،غيرطبيعی است و بر خالف ساختمان درونی او به شمار میرود».
«اين تمام موضوع نيست .چيزهای ديگری هم هست .بگذار مثال ديگری را از تجارب زندگی در نظر
بگيريم .وقتی کسی از دوستان يا بستگانت شاد و برخوردار است ،هيچ کس به خودش زحمت نمیدهد از
او بپرسد که چرا خوشحال است .اطرافيان ،چنين کسی را ناديده میگيرند و او را با سواالت جورواجور
آزار نمیدهند .اما هنگامی که اندوه به او حملهور میشود و او ناخشنود است ،دربارهاش نگران میشوی.
چرا؟ چون شادمانی طبيعی است .انتظار آن میرود و اصالً عجيب نيست .چون اين سرشت آتماست که
همه از آن برخوردارند .اين است که انسان به دنبال شادی بیپايان ،آناندا ،است».
«سه گانه فوق يعنی سات ،چیت و آناندا را چون هسته اصلی وجود ،چون واقعيت درونی هر موجود در
نظر بگير .پس اين خداوند است که جیوا يا فرد تصور میشود و در نقش خويش چنان به بازی میپردازد
که گويی شخصی است ».معنای درونی چيزی که کريشنا شرح میداد اين است .به اين ترتيب آرجونا به
رابطه درونی براهمام و آدهياتمام و ماهيت آنها پی برد.
سپس آرجونا خواست تا سومين موضوع يعنی کارما کامالً به او تفهيم شود .کريشنا با تمام وجود آماده
برآوردن اين خواهش او بود .او چنين آغاز کرد« :آرجونا! محدوديتی که برای آفرينش ،پرورش و نابودی
موجودات ضروری است کارما نام دارد .اين امر برای همه موجودات ،چه متحرک و چه ساکن ،يکسان
است .چرا که نخستين عمل به قصد آفرينش ،کارماست .منتهای آغاز که هم اکنون نيز همه چيز را در همه
جا فعال میکند .تمامی جهان و حرکات و تالطمات و فعاليتهای درون آن پيامد مستقيم کارمای نخستين،
يعنی قصد (سانکالپا) من است و تا هنگامی که قصد من ادامه دارد ،سيل کارما جريان خواهد داشت .اين
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سيل تا آن هنگام که من نخواهم هرگز فرو نخواهد نشست .همه کارهايی که میکنی غلتيدن تو در اين سيل
است .چرا که تو چيزی جز گردابی ،خيزابی يا موجی در اين سيل شتابناک نيستی .قصد من محرک هر
کارمايی است .پس کارما در همراهی با قصد من صورت میپذيرد و به بخشی از من تبديل میشود».

فصل پانزدهم
«کارما جزئی از سرشت من است .من خود را به شکل کارما آشکار میسازم ».کريشنا اين سخن را در
ميان حيرت عظيم آرجونا بر زبان راند .او به وضوح بيان کرد که هر کارمايی الهی است و ذاتا ً با او يکی
است« .کافی است بدانی که براهمام ،يعنی آتمای جهانی ،فرد و کارما هر سه در من هستند .آگاهی از اين
حقيقت موجب رهايی است .الزم نيست نگران چيز ديگری باشی ».کريشنا چنين گفت تا از بحث بيشتر
احتراز کند .ظاهراً کريشنا می خواست ارابه را به سوی صفوف دشمنان هدايت و نبرد را آغاز کند ،چون
زمان به سرعت میگذشت.
اما آرجونا يکدنده بود .او متفاوت بود .انسان معمولی ،حتی با کريشنا ،به چنين مباحثه طوالنی ادامه
نمیدهد .وقتی که کريشنا گفت« :درباره چيز ديگری نگران نباش ».او بايد به نگرانی خاتمه میداد .اما
آرجونا برای کريشنا جويندهای واقعی و کريشنا برای آرجونا معلمی واقعی بود .آنها نارا-ناراینا [انسان-
پرورنده انسان] بودند .چنين نيست؟ علت سودمندی ،جذابيّت و ارزش اين مکالمه از همين جاست.
آرجونا دوست نداشت موضوع را رها کند .او اطمينان بخشی کريشنا را نپذيرفت و التماس کرد:
«خداوندا ،درباره سه تای باقيمانده بگو ».دعا کرد« :مرا از پيچ و تاب ترديد رهايی بخش ».و پا فشرد:
«تاريکی را نابود کن و واقعيت خويش را بر من آشکار ساز ».سرانجام کريشنا پذيرفت و با محبت به
پشت آرجونا زد و گفت « :غصه نخور ،تمامش را می گويم .آدهی بهوتام [حکمران مواد] که میخواهم
دربارهاش سخن بگويم موضوع دشوار و پيچيدهای نيست .بلکه کامالً در دسترس همگان است .هر چه
کاستی میپذيرد و میميرد ،هر چه دارای روپا (شکل) و ناما (نام) است ،به آدهی بهوتام میپيوندد».
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«برای بيان آن با کلماتی ديگر بايد بگويم که آدهی بهوتام همان آپارا-پاراکریتی يعنی همه اين چيزهای
مجسم است .اينجا ،آنجا و هر جا آدهی بهوتام است .با اين حال ،تمام اين اشياء هيچ تفاوتی با من ندارند».
در اينجا کريشنا مکث معناداری کرد .او به توضيحات خويش ادامه نداد.
راههای خداوند را تنها خود او میشناسد .هيچ کس ديگر نمیتواند معنا و هدف آنها را پيدا کند .کوشش
برای نقاب افکندن از آنها کار بيهودهای است.
«هيچ چيز با من تفاوتی ندارد!» با شنيدن اين کلمات ،آرجونا خشک شده از حيرت بر جای ماند .سرش
از ترديد سنگينی گرفت .انديشهاش غبار آلود گشت و يقينش شکست .ترديدها در لحظه ای هولناک در
مغزش تکثير يافتند .چرا او به چنين آشوبی دچار گشت؟ دليل اين همه آشفتگی او چه بود؟
پس از آن بيان روشن که« :من سات-چیت-آناندا هستم ».من حقيقت ،آگاهی و سُرورم .و «بر من مرگ،
کاهش و نيستی بیاثر است ».کريشنا به اعتراف مخرّبی دست زده بود که :او هم موقتی است ،گذراست و
(بدن) فناپذير است .علت اين همه سردرگمی آرجونا اين بود .در برابر چنين جمله مبارزه جويانهای،
ِدهای
ِ
هيچ کس از ترديد جان به در نمیبرد .کريشنا لبخند میزد چون گرفتاری آرجونا را میديد.
در هر حال ،از آنجا که او تأخير را روا نمیداشت و علت اصلی مشکل آرجونا را میدانست ،بیدرنگ
به رفع ترديد او پرداخت« :آرجونا! چرا احساس شکست میکنی؟ تو از اين که گفتم که ِدهای کوته عمر
نيز منم ،پريشانی .چنين نيست؟ برای بيشتر مردم اين سخن تکان دهنده است .واکنش آنها ،عدم قبول آن
است چون آشتی دادن دوگانگی آن دشوار است .اما اين بدن ( ِدها) موقتی ،گذرا و ناپايدار به من پيوسته
است ،چون من چشمهای هستم که او از آن جاری است .بدون من ،بدن يا ِدها هرگز نمیتواند باشد.
بازشناسی منشاء بدن اين امر را بر تو آشکار خواهد ساخت .حاال داستان ريشههای بدن را بشنو که اين
راز بر تو میگشايد .بدن پديداری خويش را بيش از هر چيز ديگر مديون غذا يی است که والدين
خوردهاند .چنين نيست؟ آن غذا از کجا آمده؟ از عنصر زمين :دانهها و مواد ديگری که در زمين پرورش
يافتهاند .و زمين يا عنصر پ ِرتوی از کجا آمده؟ آن هم از جاال-تات وام يا عنصر آب بيرون آمده است .با
پيگيری بيشتر ،در میيابيم که آب از آگنی يا عنصر آتش ،آتش از وایو يا باد ،وایو از آکاسا يا اثير و اثير
از مایای خداوند میآيند .مایا هم چيزی جز روپوش من نيست».
«روپوشی که من خود آن را اراده کردهام و دور من پيچيده است و به آکاسا تبديل شده ،آکاسا به وایو
تغيير يافته ،وایو به آگنی بدل شده ،آگنی به جاال ،جاال زمين شده ،زمين دانههای خوراکی را پرورده و
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دانهها در بدن پخش شدهاند .پس روشن است که ِدها (بدن) نيز جز من نيست .روشن نيست؟ چرا در اين
مورد ترديد میکنی؟»
«بنابراين من آدهی بهوتام نيز هستم .همان قدر که ،چنان که قبالً گفتم ،براهمام ،آدهیاتمام [ذات الهی] و
کارما [کردار] هستم .علت با معلول يکسان است .من علت اوليهام و همچنين من تمامی معلولها هستم .من
پارام آتما [روح کلّی] هستم ،بقيه همه آدهی دایوا [فرشته] به شمار میآيند .در هر حصار جسمانی يا بدن،
شخصيتی الهی به نام هیرانیا گاربها [تخم زرّين] مقيم است .درست همان طور که حواس در خدمت انسان
هستند ،آدهی دایواها [فرشتگان] در خدمت هیرانیا گاربها هستند».
«شايد اکنون شگفتزده شوی که نقش آدهی دایواها چيست؟ آنان خدايانی در خدمت اهداف الهی هستند.
اين است که گفته شده ،چشم از سوریا نور میگيرد ،گوش از خدايان چهارگانه و ایندرا محرک دستهاست.
حواس هیرانیا گاربها هستند .هر چه سالکی بزرگ مرتبه باشد و به
خدايان اداره کننده ،مانند
اينان و ديگر
ِ
ِ
هر مقامی که رسيده باشد تنها از طريق هیرانیاگاربها می تواند به آن برترين دست يابد .هیرانیاگاربها در
حقيقت همان خداوند است .هيچ تفاوتی ميان آن دو نيست .آيا روشن است ،آرجونا؟ من به همان اندازه که
رور مواد] هستم و همان قدر براهمام [فراتر از همه
رور فرشتگان] هستم ،آدهی بهوتام [ َس َ
آدهی دایوام [ َس َ
چيز] ،آدهیاتمام [ذات الهی] و کارما هستم .اينها همه به تمامی الهیاند».
«حاال در مورد موضوع بعدی يعنی آدهیاجنام [مجری هر عمل] .آن هم من است .او موجودی است که
از شادی و اندوهی تغذيه میکند که حاصل کارماهای گوناگون است .من ادراک کننده سابدا ،اسپارسا،
روپا ،راسا و گندها [به ترتيب به معنی :صدا ،مزه ،شکل ،لمس و بو] هستم ،يعنی همان آدهی یاجنا که از
طريق پنج حس در همه موجودات عمل میکند .نه تنها کارتا ،که مسبب کارماها است ،منم ،بلکه بهوکتا که
نتايج کارما به او میرسد نيز ،منم .من عمل کنندهام و من از حاصل عمل بهره میبرم».
البته کريشنا قادر بود تا چشمان آرجونا را بگشايد و اين حقيقت را به وضوح به او نشان دهد .اين
واقعيت که هستی او همان آدهی یاجنا است .اما ممکن است عقول ظاهر بين قادر به فهم چنين حقايقی
نباشند .درک چنين اموری اگر با مثالهايی از زندگی روزمره همراه شود ،آسانتر خواهد گرديد :وقتی باد
بخواهيد ،پنکه را روشن میکنيد .وقتی نور بخواهيد ،کليد المپ را میزنيد .برای پخت و پز اجاق روشن
میکنيد .برای سخنرانی ميکروفن و بلندگو را به برق متصل میکنيد .اگر به کار چاپی نيازمند شويد،
دستگاه تکثير را با يک کليد به کار میاندازيد .اين اعمال را چون اموری مستقل در نظر بگيريد و خواهيد
ديد که کامالً به هم نامربوط هستند .نور و باد ،گرما و صدا بیارتباطند .ظاهراً اين امور به هيچ طريقی به
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هم مربوط نمیشوند .اما برای همه آنها يک کارتا يا محرّک هست ،يعنی جريان برق .تجلّيات و ظهورات
ممکن است متفاوت باشند ،اما اساس ،نيروی محرکه ،قدرت درونی و تکيهگاه آنان يکسان است.
خداوند نيز ،مانند جريان برق ،از طريق همه وسايل در کار است و نتايج کار همه اين وسايل را هم او
میدهد .او مانند جريان برق ،محرک درونی تمامی موجودات يا ساروا-بهوتانترا-آتما است .از آنجا که
مجری تمام کارماها اوست ،آدهی ياجنام ناميده میشود.
هفتمين مورد ،پراناوا است که اگر در لحظه مرگ ادا شود ،موجب محو شخص در آکشارا-پارابراهمام
خواهد گرديد .هنگامی که کريشنا چنين گفت ،آرجونا بی درنگ از او خواست تا اين نکته را با دقت
بيشتری توضيح دهد تا شايد موفق به فهم آن گردد .کريشنا با خوشرويی پاسخ داد :لحظه مرگ به معنای
نقطهای در آینده نيست بلکه به معنی هماکنون است .هر لحظه میتواند به لحظه مرگ تبديل شود .پس هر
لحظه آخرین لحظه است .همه لحظات بايد از پراناوا سرشار شود .سرنوشت انسان پس از مرگ از
انديشهای که در لحظه مرگ بر او غالب است ،شکل میگيرد .اين انديشه ،پايهای است که تولد بعدی بر آن
قرار میيابد ».کريشنا تصريح کرد« :هر کس در آن لحظه به ياد من باشد به درخشش من دست خواهد
يافت و در واقع به من خواهد رسيد ».پس هر کارمای انسان ،هر کوشش او ،هر تمرين معنوی بايد
معطوف به تطهير آن لحظه سرنوشتساز باشد .سالهای زندگی بايد صرف پرستش شود تا انضباطی به
دست آيد که بتواند در آن لحظه ،انديشه پاراما [فراتر ،مطلق] يا پراناوا را شکوفا سازد.
مطلق کيهانی
«آنچه دور انداخته میشود ِدها ،اين جامه ما ّدی است .آنچه به دست میآيد پارام آتما ،آن
ِ
استِ .دها ،فقط حامل واقعيت يا سواروپام تو است[ .واقعيت تو] باقی ماندنی ،نابود ناشدنی ،ساتیام و
نیتیام فناناپذير است .واقعيت ،ماهيتی به نام آتما ،يا مشابه آن پارامآتما است .چونکه تو آنی ،نمیتوانی
تَر َکش کنی .ترک بدن همانند رفتن از خانهای است که چند سال در آن اقامت داشتهای و تولدت ،ورود به
خانهای جديد است .آرجونا! هر دوی اينها اعمالی بدنی هستند و آتما از آنان تأثير نمیپذيرد .آتما نمیآيد و
نمیرود .آنان که در خطای کسب هويت از بدن گرفتارند ،از کشف آتما محرومند .تنها ِدهاتاتوا [جنبه
جسمانی] در معرض کاهش و مرگ است .در هر حال ،بيش از تمام شش موضوعی که قبالً توضيح
دادهام ،بايد پراناوا را ادراک کنی که ابزاری نيرومند برای کسب آزادی است .تمام سالهای طوالنی عمر
به اين دليل هديه شدهاند .اين که در هنگام دور افکندن بدن ،ذهن بر پراناوا متمرکز باشد .دهانت در هر
لحظه ،بوی غذايی را میدهد که االن خوردهای و آخرين افکارت نشان میدهند که چه به ذهنت دادهای».
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«سادگاتی تو متناسب با سادهانايت است ،پيشرفت تو متناسب با تمرين تو است .همواره به ياد داشته
باش که هنگام دور افکندن بدن ،ذهن بايد بر انديشه های مقدس تمرکز يافته باشد .اين است که میگويند:
هر لحظۀ خود را در انديشههای مقدس غوطهور سازيد».
آرجونا پرسيد« :خداوندا ،آيا اگر کسی بخواهد که در آخرين لحظات عمر در انديشه امور مقدس باشد،
بايد از هم اکنون برای آن بکوشد؟ نمیتوانيم در همان لحظات آخر به آنها بپردازيم؟» خداوند ترديد او را
دريافت و گفت« :ظاهراً خيلی ُکند ذهن شدهای ،چون در لزوم گسترش انديشههای مقدس از حال حاضر،
ترديد میکنی .آرجونا ،ذهن برای کسب مهارت بايد از طريق آنچه آبهییاسایوگا يا تمرين منظم پيوسته
ناميده میشود ،آموزش يابد .به او بايد آموخت که از انديشههای ديگر بپرهيزد و تنها بر خداوند تمرکز
يابد .تنها پس از آن میتوانی به پاراماپوروشا ،روح کلّی ،روح اعلی دست يابی .بدون آموزش و پرورش
منظم ذهن ،خداوند را در لحظه مرگ به ياد نخواهی آورد».
«ممکن است دليل آن را بپرسی .خوب ،خودت را در نظر بگير .تو میتوانی از اين تسليحات برای
حمله و دفاع ،در همين جنگی که قريبالوقوع است استفاده کنی ،چون هنر استفاده از آنها را طی ساليان
دراز آموختهای .چنين نيست؟»
«به همين ترتيب ،انسان با هر چه در طول زندگيش روبرو نشود ،قطعا ً با مرگ روبرو خواهد شد .پس
هر کس بايد بياموزد که سودمندترين افکار و حاالت برای او در آن لحظه چيست؟ در غير اين صورت
زندگی يک خطاست ،بيهودگی است .هيچ کس برای شکست به ميدان جنگ نمیآيد .هيچ کس داوطلبانه
سقوط را نمیپذيرد .هر کس تنها به دنبال پيشرفت است .پس آيا خردمندانه نيست بکوشيم که در پايان به
چيزی که بيش از همه دوست میداريم ملحق شويم؟ پس هر کس بايد در آخرين لحظات حيات خويش
مشتاقانهترين گامهای خود را در مسير تمرکز انديشهاش بر هفتمين موضوع ،يعنی پراناوا بردارد .هر کس
در چنين انديشهای بميرد ،به من واصل خواهد شد ».در اينجا سخن کريشنا به پايان رسيد.
اين تمامی جوهرۀ گيتا است .زيرا هدف انسان دستيابی به قلۀ پيشرفت است .چنين نيست؟ اين انگيزهای
است که او را وادار به خواندن دعا ،جاپام (ذکر) ،دهیانام (مراقبه) ،آرچانا [عبادت] و تاپاس (رياضت)
میکند .همه کسانی که به اين اعمال ايمان دارند بايد هدف از اجرای آنها را به ياد داشته باشند.
کريشنا گفت که در لحظه مرگ بايد اوم يا پراناوا به ياد آورده شود .در اين مورد نکاتی هست که
نيازمند توضيح بيشتری است .چرا که بعضیها چنين استدالل میکنند که چون عده کمی قادر به تکرار
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پراناوا هستند ،ديگران در اين مورد هيچ حقی ندارند .اين خطاست .اين نتيجهگيری نادرست کار کسانی
است که از حقيقت بیخبرند .سرچشمه اين خطا ،باوری نادرست است.
گيتا اشارهای به اين يا آن گروه نمیکند .کريشنا به صراحت میگويد« :هرکس »...بدون آن که آن را با
هيچ کلمه ديگری به يک طبقه يا جنس محدود کند .او حتی نگفته است« :آنان که شايستهاند يا آنان که
ناشايستهاند« ».آنان که مجازند و يا آنان که مجاز نيستند ».او فقط گفته است که برای مراقبه بر اساس
پراناوا (لفظ اوم) تنها به خاطر آوردن کافی نيست ،بلکه بايد پيش از آن بعضی نظمهای مقدماتی مانند
مهار حواس ،تمرکز ذهن و غيره به وجود آيد.
زيرا وقتی که ذهن از يک خيال به خيال ديگر میپرد ،چگونه مولّد صدای اوم خواهد بود؟ آيا ادای اوم
از اندامهای صوتی فايدهای دارد؟ صدا کمکی به کسب آزادی نمیکند .بلکه حواس بايد مهار شوند ،افکار
بايد بر يک نقطه تمرکز يابند ،درخشش [حجاب نورانی خداوند] بايد ديده شود .به اين دليل است که خداوند
از انسان میخواهد که از تولد تا مرگ در جستوجوی حقيقت باشد .در مقابل ،اگر تمرينات معنوی را تا
آخرين لحظه به تأخير اندازيد ،مانند آن دانشآموزی خواهيد بود که درست پيش از ورود به سالن امتحانات
شروع به ورق زدن کتابهايش میکند .اگر آن دانشآموز فکر کند که يک سال فرصت دارد و آموختن از
معلم و جزوات و کتابهايش را جدی نگيرد ،چگونه هنگامی که صبح امتحان کتابهايش را میگشايد چيزی
فرا خواهد گرفت؟ در آن لحظه اين کار تنها به نااميدی او خواهد افزود .او فقط میتواند اعالم کند که در
بيهودگی تخصص يافته است.
هيچ درختی در همان لحظهای که بذر آن را در حيات خانهات میکاری ،ميوه نخواهد داد .برای رسيدن
به آن مرحله ،بايد بذر را به مدتی طوالنی با دقت بپروری .چنين نيست؟ به همين ترتيب ،به دنبال هر
کاری که باشی برای کسب نتيجه بايد بیوقفه از روشهايی منظم پيروی کنی .هيچ کس بدون مراقبت و
پايداری نمیتواند ميوهای بچيند.
سالکان بايد همواره از اين امر آگاه باشند .اشتياق به چگونه متولد شدن بايد به اشتياق به چگونه مردن
تغيير جهت يابد .زيرا کيفيت تولد ،به چگونه مردن مربوط است .در ابتدا مرگ فرا میرسد و تولد پس از
آن اتفاق میافتد .مردم فکر میکنند که انسان به دنيا میآيد تا بميرد و میميرند با اين آرزو که شايد به دنيا
بيايند .اين خطاست .شما به دنيا میآييد تا شايد بار ديگر به دنيا نياييد ،میميريد تا شايد دوباره نميريد .اين
است که میگويند؛ انسانی که میميرد بايد چنان بميرد که ديگر به دنيا نيايد .وقتی که میميريد نبايد دوباره
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متولد شويد تا بار ديگر با مرگ روبرو شويد .اگر به دنيا آمدهايد ،مرگ گريزناپذير است .پس ،از تولد
احتراز کنيد تا از مرگ در امان باشيد.
پس سالکان نبايد خواستار تولدی خوب باشند .بلکه بايد مرگی خوب را بجويند .ممکن است تولد خوبی
داشته باشيد ،در خانوادهای خوب يا در شرايط محيطی دلخواه ،اما کارمای بعد از آن مرگی خوب را سبب
نشود .پس اگر هدف مرگی خوب باشد ،میتوان از رنج تولد و رويارويی دوباره با مرگ احتراز کرد.
هر کس به دنيا آمده ،بايد هميشه پايان را در نظر داشته باشد .عادت به انديشه و عمل نيک را در خود
خطاناپذير پيروزی و تأييد الهی
بپروريد تا آن پايان حقيقتا ً متبرّک شود .دستيابی به چنين پايانی ،نشانه
ِ
است.

فصل شانزدهم
«عموم مردم نمیتوانند در لحظه مرگ به سادگی ذهن خود را بر خداوند ثابت نگاه دارند .چنين کاری
محتاج آموزشی طوالنی برای دستيابی به فضايلی خاص است که پوروا-سامسکارا ناميده میشود[ .به اين
منظور] ذهن بايد دوره مسلّمی از نظم را طی کند؛ بايد یوگا-یوکتا شده باشد ،يعنی بر يوگا تسلط يافته
باشد .ولی حتی اين نيز کافی نيست .ذهن بايد تمامی انديشههای ديگر را ناچيز و پست و حتی ناپاک
شمرده ،آنها را دور بيندازد .اين بيزاری از همهی چيزهای ديگر بايد پرورش يابد تا نيرومند شود.
هنگامی که هر دو شرط تحقق يابد ،بیترديد خداوند در انديشه پديدار خواهد گرديد و تا آخرين لحظات،
پايدار خواهد ماند».
«پس ،ذهنت چيز مهمی است .اگر ذهن فاسد شود ،همه چيز تباهی میگيرد .انسان پيش میرود با
سرعتی که ذهن او میتواند و در جهتی که ذهن او تعيين میکند .برای رام و اهلی ساختن ذهن ،بايد به
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دنبال عادات نيک و انضباط باشی» .بنابراين ،کريشنا به توضيح اين امر پرداخت که چگونه بايد خداوند
را طی مراحل سادهانا در ذهن تصوير کرد ،و با چه احساسات و هيجاناتی اين تصوير در ذهن تثبيت
میگردد.
«آرجونا ،مردم مرا به سه طريق مختلف توصيف میکنند -3 :به عنوان نیرگونا-نیراکارا [فاقد صفت و
عمل]  -2به عنوان ساگونا-نیراکارا [واجد تمامی صفات و فاقد عمل] و  -3چون ساگونا-ساکارا [واجد
تمامی صفات و اعمال] .من بايد در مورد دومی يعنی ساگونا-نیراکارا و چگونگی تصور خداوند از اين
جنبه با تو صحبت کنم .گوش کن :او با صفاتی چون کاوی [شاعر] ،پورانام [قديم] ،آنوساسیتا
[آزمونناپذير] ،لطيفتر از لطيف ،حافظ و تکيهگاه همه ،دارای شکل تصويرناپذير ،با چهرهای چون
درخشش خورشيد و آن سوی همه آثار نادانی و تاريکی توصيف شده است».
در اين لحظه ،آرجونا سخن کريشنا را قطع کرد و پرسيد« :خداوندا ،تو گفتی که او کاوی (شاعر) است.
شاعران در ميان انسانهای فناپذير هم يافت میشوند .پس چگونه میتوانی خداوند را هم شاعر بنامی و از
او سلب اعتبار کنی؟ يا شايد هم وقتی کاوی در مورد او به کار میرود ،معنای خاصی دارد؟ اين نکته را
برايم اندکی روشنتر کن» .کريشنا پاسخ داد« :شاعر تنها به معنی شعرگوینده نيست .بلکه يعنی کسی که
از گذشته ،حال و آينده آگاه است و اين از صفات خداوند است .او دانای کل است .همه را میبيند .پس
ساروجنا-کرانتا-دارسی يعنی او که گام بعدی را میبيند .اين خداوند است که
منشاء کاوی عبارت است از:
َ
در هر قلب سير میکند و گام به گام دگرگون میسازد .او محرک همه موجودات است .او تکيهگاه نخستين
است .او شاعر است .شعر او ،همه اين چيزهاست ».آرجونا باز پرسيد« :خدايا ،دومين چيزی که گفتی
پورانا بود .گفتی که او پورانا يا قديم است .اهميت اين کلمه در چيست؟» کريشنا پاسخ داد« :البته که
خداوند قديم است ،اما او همان قدر که قديم است ،امروزی است .او ساناتانا است يعنی کهن ،پيش از آغاز.
با اين حال ،او نوتانا نيز هست يعنی هر لحظه تازه .پورانا يعنی پورا-ناوامیتی يا هميشه دارای شکلی نو،
تازه در هر دقيقه از گذشته و حال».
«کلمهی آنوساسیتا يعنی چه؟»
«ناوابسته ،آزمونناپذير ،استاد .او هدايتگر همه است .پنج عنصر از فرامين او اطاعت میکنند .آنها
نمیتوانند گامی از حدودش فراتر روند .همچنين ،قوانين او جهان درون همه موجودات را اداره میکند،
آنچنان که هيچ قانون انسانی نمیتواند .او در قلمروهای ذهن عمل میکند».
«چهارمين سخنی که بر زبان راندی اين بود که او آنورانیان يا لطيفتر از لطيف است».
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«لطيف...؟ شايد فکر کنی که لطيف نشان دهندهی يک موجود بسيار ريز ذرهبينی است .نه ،نه .عبارت
لطیفتر از لطیف يعنی تعيّنناپذير ،عاری از کيفيّات ،چيزی که با چشم و گوش و ساير حواس قابل درک
نباشد .هر چيز با کاهش تعيّناتش لطيفتر میشود ،و اگر آنها افزايش يابند ،لطافت کاهش میيابد».
«سابدا (صدا) ،اسپارسا (مزه) ،روپا (شکل) ،راسا (لمس) و گندها (بو) خواص پنج عنصر يعنی
آکاسا ،وایو ،آگنی ،جاال و پ ِرتوی [به ترتيب :اثير ،باد ،آتش ،آب و خاک] هستند .خاک دارای هر پنج
خاصيت است .آب چهار خاصيت ،آتش سه خاصيت يعنی روپا ،اسپارسا و سابدا ،باد فقط اسپارسا و
سابدا و اثير تنها يکی يعنی سابدا دارد .به اين دليل گفته میشود که هر يک از اينها لطيفتر از بقيه و اثير
لطيفتر از همه است».
«بديهی است که خاک هميشه ساکن است .آب ،لطيفتر از اوست و جريان میيابد .آتش لطيفتر از آب
است و صعود میکند .هوا که باز هم لطيفتر است میتواند به همه جا برود .اثير تنها يک مشخصه دارد:
سابدا لمس ناپذير است و شکل ،مزه يا بو ندارد .خداوند که در فراسوی اين پنج عنصر است ،هيچ يک از
اين تعيّنات را ندارد .او لطيفتر از لطيف است .او فراگيرنده است و در همه جا حضور دارد .اين تعيّن
است که چيزی را سنگين میکند .خداوند وزنی ندارد .پس او لطيفتر از هر چيزی است».
«در مورد پنجمين صفت يعنی ساروا-آدهارا يا تکيهگاه همه .در اينجا دو گروه وجود دارد :آدهارا
[زيربنا] و آدهیا [روبنا] .هر چه با چشم ديده و با گوش شنيده شود (همه آفرينش) آدهیا يا روبنا است.
اينها همه ترکيبی از پنج عنصرند .خوب ،پنج عنصر همگی آدهیا هستند چون بر زیربنا يعنی براهمام بنا
شدهاند .براهمام ،تنها زيربنا است .او بر پايهی ديگری استوار نيست چون دومی وجود ندارد .پس او
ساروا-آدهارا است؛ يعنی پايه همه.
شکل تصويرناپذير .شکلی که
«ششمين موضوع را نيز برای تو روشن خواهم ساخت :آچینتیا-روپام يا
ِ
نامتعيّن و تصورناشدنی است .چرا که او خارج از دسترس ذهن است و اين ذهن است که تصوير
میسازد ،تعيّن میبخشد يا تصور میکند .پس روپام يا شکل او ،آچینتیا يا غير قابل تصور است .شايد در
پذيرش اين سخن ترديد کنی .اما ذهن ،ماده است .بیجان است .ناپايدار است .اما براهمام يا پارامآتما،
آگاهی ناب است .ابدی است .جاودانی است .نابودناشدنی است .او و ذهن در دو قطب متضادند .ثابت و
متغير .آنها کامالً متفاوتند .ذهن میميرد ،او میماند .ساکن و فعال ربطی به هم ندارند».
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«شايد از خودت بپرسی؛ پس سالک چه بايد بکند؟ شگفتا ،که او از اميد بیبهره نيست .بگذار که او
پارامآتما را چون تصويرناپذير ،تصوير کند و همين کافی است .در انديشهای اين چنين باش و حاصل به
تو بخشيده خواهد شد .سالک بايد نخست راههايی را بياموزد که انديشههايش بايد بپيمايند».
در اينجا آرجونا به کريشنا التماس کرد« :خدايا ،بگذار پيش رويم .زمان بیوقفه میگذرد .ما نمیتوانيم
در اين ميدان جنگ بیحرکت بمانيم ،بی آن که مسئوليتی داشته باشيم يا تصميمی بگيريم .جنگ با
آروارههای گشوده در برابر ما ايستاده و آماده فرو دادن و در هم شکستن ماست .من آمادهی اجرای
ت ساگونا-
فرامين توام که از سر لطف به من عطا میکنی .فقط تأخير نکن و بیدرنگ مرا از هفتمين صف ِ
نیراکارا آگاه ساز».
«آری ،هفتمين صفت اين است :آدیتیا-وارنام يعنی او که چهرهاش چون خورشید میدرخشد .معنای آن
اين است« :او چون خورشيد خودافروز است .ناوابسته است .او سرچشمه نور خويش است».
او درخشش خورشيد است .او خورشيد را تابان میسازد .پس ،آدیتیا نام دارد .حاال بی مقدمه به
هشتمين صفت میپردازيم :تاماسه پاراستات يعنی آن سوی تاریکی .او ناظر تاريکی يا آجنانا است .چرا
که پارا يعنی ناظر ،آن که تأثير نمیپذيرد و هيچ تاريکی چون تاريکی آجنانا نيست .او ژرفای بیپايان
است بنابراين تاماسه پاراستات يعنی آن سوی مایا نام دارد».
«آرجونا ،فقط يک لحظه چشمانت را ببند .چه میبينی؟ تاريکی محض .چنين نيست؟ چگونه میفهمی که
اين تاريکی است؟ تو که نمیتوانی تاريکی را ببينی .پس چطور میگويی تاريک است؟ چون در آنجا دو
چيز هست :تاريکی و کسی که تاريکی را میبيند .چنين نيست؟ اگر تو خودت تاريکی هستی ،چگونه
میتوانی تاريکی را ببينی؟ نه .تو بينندهای بنابراين تاريکی نيستی .تاريکی چيزی است که ديده میشود .تو
بينندهای .ناظری».
«حاال موضوع ديگری را در نظر بگير :انسان اغلب خود را به عنوان نادان محکوم میکند ،اما اگر او
واقعا ً نادان يا ابله است ،چگونه میتواند نادانی خويش را تشخيص دهد؟ از کجا اين دانايی را کسب کرده
است؟ چه وقت اين دانايی به دست آمده و چگونه؟»
«نادانی چيزی است که دیده میشود .دانايی ،بیننده است .تو کسی هستی که تاريکی نادانی را میبيند.
به همين طريق بايد بر هر هشت صفتی که توضيح دادم عميقا ً تأمل کنی .اين روش مراقبۀ صحيح بر
خداوند است».
آرجونا پرسيد« :کريشنا ،آيا تنها چنين مراقبهای کافی است ،يا بايد مکملی هم داشته باشد؟»
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«البته هنگام مراقبه ،بايد دقت کرد که ذهن تنها بر اين امر تمرکز يافته باشد .ذهن نبايد در تعقيب
موضوعات گوناگون باشد .بلکه بايد خويش را با عشق و پرستش (پریما و بهاکتی) به آن يگانه برتر
مرتبط سازد .معموالً عشق انسان به امور ناپايدار و کمبها معطوف میگردد و او را در شکست و اندوه
گرفتار میسازد .پس بايد که عشق از چنين اموری برگرفت و آن را بر خداوند افکند».
«گوش کن .اکنون در يک کالم به تو خواهم گفت بهاکتی چيست؛ بهاکتی يعنی همسانی کامل فعاليتهای
ذهنی شخص ،با آرمانهايی که بر آنها تمرکز يافته است».
در اينجا آرجونا سخن کريشنا را قطع کرد و پرسيد« :خداوندا ،آيا اين امر اصوالً ممکن است؟» کريشنا
پاسخ داد« :بله ،ممکن است ،آرجونا .حواس را در اختيار بگير .بگذار ذهنت تا آنجا که ممکن است پاک
شود و صبر کن تا قلب خلوص يابد .اجازه بده هوا تا رفيعترين نواحی سیرشا [ستون مهره ها ،مسير
اصلی انرژی معنوی در ُکندالینییوگا] صعود کند ،و فرد در حقيقت آتما قرار يابد .بگذار تا پراناوا
(صدای اوم) در آخرين نَفَس ،تنها کانون توجه باشد .چنين کسی به من میپيوندد .ذهن او با من يکی
میگردد».
در اينجا خواننده بايد به آنچه خداوند به آرجونا میگويد دقت کند .خداوند از مهار حواس سخن میگويد
نه تخريب آنها .مهار کردن يعنی تحت امر و مطيع فرمان داشتن .تخريب يعنی قطع فعاليت؛ فقدان عمل
کامل .همچنين او میگويد :مهار همه حواس نه يکی دو تا .انسان بايد تمامی حواسش را تحت امر خويش
داشته باشد و آنها را تنها وقتی به کار گيرد که هدفی که برايش ساخته شدهاند ،وجود دارد .آنها نبايد به حال
خود رها باشند ،فقط به اين دليل که متعلق به کسی هستند .به آنها وظايفی محول کنيد که برايش طراحی
شدهاند ولی نگذاريد اربابتان شوند و نابودتان کنند .مراقب باشيد که آنها دقيقا ً در مسير تعيينشده کار کنند.
منظور خداوند اين بود.
مطلب ديگری هم هست .تو خود بايد بينديشی و کشف کنی که چه چيز واقعا ً قلبت را میگشايد و چه چيز
آن را آشفته میسازد .سپس بیدرنگ اولی را حفظ و دومی را رها سازی وگرنه چون ميمونی ديوانه،
سرگردان و آشفته در راههای انحرافی پيچ و تاب خواهی خورد .امروزه چه چيز اسباب اين همه آشفتگی
و ناخشنودی جمع کثيری از مردم است؟ استفاده نادرست از حواس ،علت اصلی مشکالت آنهاست.
اگر بخواهی اشخاص متفاوت ،هر يک از دری بخصوص که مناسب حال آنهاست به خانهات وارد
شوند ،بايد بر هر يک از آنها به دقت نظارت کنی و در هر مورد تصميم بگيری .کسانی که بايد از در
خاصی وارد شوند ،نبايد از درهای ديگر استفاده کنند .اگر چنين شود صاحبخانه دچار ناراحتی ،پريشانی و
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بینظمی خواهد گرديد .راه عاقالنه اين است که پيش از ورود اشخاص ،تدابيری محتاطانه برای پيشگيری
از بینظمی انديشيده شود ،نه آن که پس از ورود اشخاص با کسانی که از درهای نادرست وارد شدهاند
درگير شوی .در عمل ،احتمال بروز خطا برای بار اول وجود دارد ،اما قطعا ً بايد آنقدر در نظارت خويش
دقت کنی که ديگر تکرار نشود .اين روش بهتری است ،هر چند که بهترين نيست.
بار ديگر ،ترديد در آرجونا سر بر آورد :اگر حواس بند و زنجيراند ،پس چگونه اوم میتواند بر زبان
جاری شود؟ کريشنا ترديد آرجونا را دريافت و خود ،موضوع را مطرح ساخت« :آرجونا ،اوم در ذهن
گفته میشود و نه از طريق زبان به عنوان يک اندام حسی ».سپس آرجونا پرسش ديگری پی افکند تا
خويش را از ترديد ديگری برهاند« :تو گفتی آنکه به جاپام (ذکر) میپردازد ،از گناه پاک میشود ،اما اگر
جاپام فقط پاککننده گناه است ،پس برای آزادی (موکشا) چه بايد کرد؟ به اين ترتيب ،جاپام از انجام آن
ناتوان است يعنی جاپام نمیتواند کسی را به خداوند برساند».
خداوند از ابراز ترديد آرجونا شادمان بود :پارتا [از القاب آرجونا] ،پرسش تو مهم است .اما بايد بگويم،
نيازی نيست موکشا به طور جداگانه و مستقل از امور ديگر جستوجو شود .اگر اوم تکرار شود و
مقصود از آن يعنی خداوند ،در نظر آيد ،او را به دست آوردهای .به عبارت ديگر آزاد شدهای ».آرجونا بر
سخن خويش پای فشرد .او پرسيد« :خداوندا ،آيا جاپام میتواند ما را به هر دو نتيجه برساند؟ البته برای تو
گفتن آن آسان است ،اما وقتی که به جاپام يا دهیانام [ذکر و مراقبه] میپردازيم ،آشفتگی آغاز میشود».
کريشنا پاسخ داد« :درست به همين دليل از همان آغاز بر آبهییاسا-یوگا يعنی اهميت تمرين تأکيد کردم.
تمرين ،تمرين مداوم تو را مطمئن خواهد ساخت که به هر دو هدف دست يافتهای :رهايی از گناه و آزادی.
شايد هنوز اهميت تمرين را نمیدانی .ای آرجونای نادان؛ آيا نمیبينی در همين جا چگونه تمرين ،حيوانی
را قادر به انجام چه امور دشواری کرده است؟ به اين اسبهايی که به ارابهات بستهاند و اين فيلهايی که
در ميدان صف کشيدهاند نگاه کن .آنان در جنگ چنان دستيارانی هستند که حتی انسان با ابزار برتری
چون عقل نمیتواند باشد .دقت کن چگونه چنين چيزی ممکن گشته است .کجا فيلهايی که در جنگل زندگی
میکنند ،فنون نبرد را ديدهاند؟ يا فکر میکنی نبرد در ميدان جنگ طبيعت آنهاست؟ نه ،مهارت امروز
آنها ،اثبات ارزش تمرين است».
«همين گونه ،در مورد فراخوانی ذهن از حواس ،پيوسته به تمرين بپرداز .سپس ذهن مهارت الزم را
برای آزادی تو از اسارت خواهد آموخت .بايد بگويم؛ آنان که با آخرين نَفَس خويش ،اوم مقدس را تکرار
کنند به من خواهند پيوست ».کريشنا اين عبارت را با تأکيد به پايان رساند.
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آرجونا با تمامی شجاعت خويش پرسيد« :خداوندا ،اين خوب است که اگر کسانی اوم را با آخرين نَفَس
خويش ادا کنند به خداوند خواهند پيوست ،اما آنهايی که چنين نمیکنند چه؟ تعداد آنها مسلما ً خيلی بيشتر
است .آيا آنها هيچ شانسی برای رهايی ندارند؟ آيا در بارگاه خداوند تنها بعضی اجازهی حضور میيابند؟
آيا تيرهبخت و بيچاره هيچ جايگاهی ندارند؟ به من بگو آنها به کجا میروند؟ کجا آنها را میپذيرند؟»
«آرجونا ،آگاه باش که در خطای بزرگی افتادهای .خداوند ميان ضعيف و قوی يا باال و پايين تفاوتی قائل
نمیشود .چنين چيزهايی هرگز به ديدگاه او راه ندارد .همه حق دارند به فيض او دست يابند .همه برای
ورود به بارگاهش آزادند .دروازههای بارگاه الهی همواره بازند .در آنجا دربانی نيست تا مانع ورود کسی
شود .از ورود هيچ کس جلوگيری نمیشود و کسی هم به طور خصوصی دعوت نشده است .هنگام ورود،
به همه خوشامد میگويند .اما چه میتوان کرد اگر کسانی به دروازه نزديک نشوند؟ کسانی که طالب گرما
باشند ،میروند کنار آتش مینشينند .آنها که دور ايستادهاند ،از آتش تنها نور آن را درک میکنند .به کسی
که دور ايستاده و اصرار دارد که آتش گرمی ندارد چه میگويی؟ بی ترديد او نادان است».
«همهی کسانی که طالب حضورند ،همۀ آنها که آرزومند ورود به بارگاه الهیاند و آنها که پيوسته در
ذهن خويش برای دستيابی به اين هدف میکوشند ،به آنجا وارد میشوند و در آن قرار میيابند .ولی همه
نمی توانند خداوند را در آخرين لحظه بخوانند .به اين دليل است که گفته شده ،ذکر دائم خداوند آنچنان
ی شما را به منزل برساند ،يعنی شما را در همين
نيرومند است که او خود نزول میکند تا بار یوگاِ -
کشما ِ
جا و برای هميشه قرين سعادت سازد .البته اين امر نيز ،نيازمند تمرين طوالنی است .تمرين معنوی يعنی
همه چيز .تمرين پيوسته و قدرتمند».
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فصل هفدهم
«هر کس به هيچ انديشهای جز من نپردازد ،هر کس همواره به ياد من باشد ،بی ترديد آخرين نَ ََ فَس
خويش را از مرکز سر رها خواهد ساخت و به من خواهد پيوست .من همان قدر به او نزديکم که او به
من .آرجونای عزيزم ،چگونه میتوانم کسی را فراموش کنم که هرگز فراموشم نکرده است؟ فراموشی،
خطايی انسانی است ،نه صفتی خداوندی .بايد بگويم که هيچ نيازی به یوگا يا تاپاس [رياضت] يا حتی
جنانا [دانش الهی] نيست .اگر به دليل شدت ضعف خويش يا احساس عدم نياز به کوشش به دليل توانايی
خويش ،همۀ آنها را رها کنيد ،اهميتی ندارد .من به دنبال یوگا يا تاپاس نيستم .من تنها میخواهم ذهن شما
بر من قرار يابد .ذهن خود را وقف من سازيد .آن را به من تقديم کنيد .اين تمام چيزی است که
میخواهم».
«در شگفتم که اگر سالکی نمیتواند الاقل ذهن خويش را به خداوند تقديم کند ،پس سلوک او به چه کار
میآيد .اگر ادعا میکنيد که ضعف ذهنی داريد ،می پرسم :برای وقف خويش به آرمانهای تو خالی،
هوسهای بيهوده خانوادگی ،موفقيت و شهرت از کجا قدرت ذهنی میآوريد؟ آيا نمیتوانيد اين قدرت را به
آن برترين تقديم داريد؟ انسان به سادگی خود را به لذتهای مهلک ظاهری تسليم میکند ،اما اگر از او
بخواهند که افکار ،احساسات و اعمال خويش را به آن قادر مطلق بسپارد ،چنان به خود میپيچد و ناله
میکند که گويی کوهی بر او فرو افتاده است .رستگاری در چشم او چنان ناچيز و کسب آن چنان آسان
است که خريد سبزی از بازار سبزی فروشان .او برای رهايی از اسارت در جست وجوی راهی به همان
سادگی است .او چندان مشتاق نيست ،اما میخواهد بيشترين چيزها را از عرصه معنويت به چنگ آورد.
او پيوسته در تاماس [هوس] فرو میرود ،اما میخواهد که تنها از ثمرات تاپاس [کف نَفس] بهرهمند
شود».
«آنان که حقيقتا ً مشتاق کسب نتيجهاند ،بايد بر همه موانع و وسوسهها ،ترديدها و نااميدیها چيره شوند و
در انديشه بر خداوند ،پايداری کنند .سپس ،خداوند از آنان جدا نخواهد ماند .او ،سرانجام چنين سالکی را به
مقام همانندی با خويش (من تو هستم ،تو منی ،ما يکی هستيم) نائل میسازد و سالک در اين اتحاد دائمی
باقی خواهد ماند .از اين مقام با عنوان آنانیابهاوا [پرستش بیفاصله] ياد شده است».
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آرجونا پرسيد« :تو میگويی که اين آنانیا-بهاکتی بسيار آسان است و نيازی به ابتالئات بزرگ ندارد .به
عالوه ،خاطرنشان میکنی که برای آنان که تو را بجويند ،تو دستيافتنی هستی .خوب ،واقعا ً فايده دستيابی
به تو چيست؟»
کريشنا لبخندی زد و گفت« :آرجونا ،در اينجا چه کاری مفيدتر از اين هست؟ اين پيروزی مقدس از
انسان فناپذير ،يک ماهاتما [روح بزرگ] میسازد .حاال شايد بپرسی :ماهاتما شدن چه فايدهای دارد؟ پس
گوش کن :ماهاتما بسيار فراتر از انسان معمولی است .اين د ّومی ،در بدن و جيوا [فرديت] جای دارد .او
خود را با نَفَس و بدن يکسان میپندارد .با جزء ،با موج .پس دستخوش شادی و اندوه است .او با هر
رويدادی باال و پايين میرود و در ميان لحظههای آرامش و توفان چون حبابی سرگردان است».
«ماهاتما از هر دوگانگی آزاد است .او فراتر و پيشتر است .او خود را از همسانی با جزء رهانيده و در
کل ،در تغييرناپذير ،براهمابهاوا [روح کلّی] نه جيوابهاوا [روح فردی] جای دارد .او میداند که آتما
[روح] موجوديتی محدود نيست .حس میکند که روح در فراسوی همۀ حدود ،گسترش می يابد .او نه در
رخوت است و نه آرزوها تحريکش میکنند .او آگاهی ناب را کسب کرده ،که از وابستگی يا نفرت تأثير
نمیپذيرد .امروزه آنان که خود را چنين مینامند ،قلب خالصی ندارند و آگاهيشان غبار گرفته از ناپاکی
است .اما ،پاکدالن تولد و مرگ ديگری ندارند .آنها مجبور به ظهور دوباره بر زمين نيستند .بدون
دستيابی به آن خلوص ،هر چه اعمالت شايسته باشند ،در هر مقام روحانی متعالی که باشی ،هر چه بهشت
باشکوهت ايمن باشد ،نمیتوانی از چرخۀ تولد و مرگ بگريزی .تنها آنان که هميشه در آن ک ّل مقيماند ،به
من بی زمان دست میيابند و با محو در من ،از زنجير میرهند».
اين ِ
در اينجا آرجونا بار ديگر ترديدی را بيان داشت که نگرانش ساخته بود .او پرسيد« :اگر چنين است،
چرا اوپانيشاد میگويد که آنها که به بهشت ،يا براهمالوکا میرسند ،نيازمند تولد دوباره نيستند؟ خواهش
میکنم بگو دقيقا ً چه کسانی از چرخه تولد و مرگ میرهند؟»
«آرجونا! در اوپانيشاد دو گونه آزادی مطرح شده است .سادیوموکتی [رهايی کامل ،رهايی
پيروزمندانه] و کراماموکتی [رهايی به کردار] .از ساديوموکتی با نام کایوالیا موکتی [رهايی به يگانگی،
رهايی از طريق وحدت] هم ياد شده است .برای آن ،نيازی نيست کسی هوس هيچ بهشتی داشته باشد .آن
آزادی ایمن ،تصرّفی هميشگی است .انواع ديگر
را در يک لحظه میدهند نه طی مراحل گام به گام .پس
ِ
دستخوش دگرگونیاند .هنگامی که اثر پاداش اعمال به پايان رسد ،بهشت پس گرفته میشود و زندگی
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روی زمين بار ديگر آغاز میگردد .چنين ارواحی ،محو شدن را نمیشناسند .تنها آنان که به کایوالیا
[آزادی ايمن از طريق وحدت] دست میيابند ،در ابديت محو شده ،با جهان يگانه میگردند».
آرجونا حرف کريشنا را قطع کرد« :گفتی ارواحی که به کايواليا میرسند نابود میشوند؟ درست است؟
يا تفاوتی ميان محو شدن و نابود شدن -الیا و ناسام – هست؟»
«نه ،پارتا .اليام همان ناسام نيست .محو شدن ،نابود شدن نيست .محو شدن يعنی وقتی چيزی ناديدنی
شود».
«ولی وقتی چيزی نابود میشود هم ناديدنی میشود و ديگر اصالً نمی توانيم آن را ببينيم».
«اما اگر چيزی تنها به چشم نيايد ،می توانی بگويی نابود شده است؟ نه .يک توده شکر يا نمک که در
آب بيفتد ناديدنی میشود .ديگر آن را نمیبينی ،اما آيا میتوانی بگويی نابود شده است؟ يا میگويی حل
شده؟ آن نمک يا شکر وجود دارد .طعم آب اين را نشان میدهد .شکلش را از دست داده ،اما در کيفيت
خويش  -درگونای خويش -حاضر است .جيوا [فرد] نيز به همين ترتيب در براهمام [کل] محو میشود .او
هرگز نيستی نمیپذيرد .هنگامی که فرد در کل محو نمیشود ،در بهترين حالت ميان زمين و آسمان
(بهشت) سرگردان میماند .او برای مدتی که شايسته آنست در بهشت میماند و پس از آن دوباره بر زمين
فرود میآيد تا بار ديگر برای رستگاری بکوشد».
آرجونا هنوز از ترديد در رنج بود .او پرسيد« :کريشنا ،تو میگويی که هيچ بهشتی ،حتی واالترين
براهمالوکا نمیتواند انسان را از دور تولد و مرگ برهاند .پس آن راه متعالی رستگاری چيست؟ آيا
میخواهی بگويی اين مردمی که برای اين بهشتها می کوشند ،فقط خود را سرگرم میکنند ،نه بيشتر؟»
کريشنا پاسخ داد« :پارتا ،فراتر از تمامی اين بهشتها ،مقامی هست که هيچ بازگشتی نمیشناسند.
راههای بسياری به آن مقام منتهی میشوند .انسان ،غافل از اين راهها و شادی و سُرور آن مقام ،در
جستوجوی چيزهايی است که يا قالبی هستند و يا موقتی .او نمیداند چگونه ميان راه درست و غلط تمايز
قائل شود».
«میخواهم بدانی که اکنون انسان در چهار طريق در حرکت است -3 :کارما-آتیتا يا آن سوی کارما ،بی
تأثير از کارما -2 .نیشکاماکارما يا عمل بی هيچ آرزويی برای کسب ثمرۀ حاصل از آن ،کارما بدون هيچ
گونه اشتياقی به آنچه از آن به دست آيد -3 .ساکاماکارما يا راه عمل با آرزوی کسب نتيجه و برخورداری
از آن و  -1کارما-بهراشتا يا عملی که هيچ گونه قانون يا مهاری نمیشناسد».
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«کارما -آتيتا (نوع اول) همان جیوان-موکتا [زندۀ آزاد] است .همه اعمال چنين کسانی در آتش جنانا
[دانش الهی] میسوزند .انگيزههای ايشان برای عمل ،در خردی که از آن برخوردارند پاک میشود .آنان
ديگر به امر و نهی نيازی ندارند .به تمرينات معنوی چون دانا (نيکوکاری) ،دهارما (تقوی) ،و تاپاس
(رياضت) محتاج نيستند .هر عمل ،احساس يا انديشهشان ،الهی ،مقدس ،خردمندانه و سودمند به حال
انسانها است .بر هر زمينی که پا نهند ،تقدس میيابد و هر کالمی که بگويند ،کالم خداوند است .هنگام
مرگ ،جانشان بینياز از قلمروهای بهشتی است .آنان ،هنگام دور افکندن جامۀ مادی ،بی لحظهای درنگ،
در براهمام محو میگردند .جيوی [فرد]هايی اين چنين که هم اکنون شرح دادم ،در حال حاضر در مقام
کايواليا -موکتی ،براهما-پراپتی [مقام بینشانی] يا ساديو-موکتی [رهايی کامل] مقيماند».
«گروه دوم در نيشکاماکارما زبردستند .اينان ،هوشياران طريق آزادیاند که قصد کردهاند آن را به
چنگ آورند .چون هر عمل را گامی در طريق وصول به خداوند میدانند ،هرگز نمیتوانند بدکار باشند.
برای نتيجه به آينده چشم ندوختهاند .دادن يا ندادن نتيجه را به خداوند واگذار میکنند .آرزوهای دنيايی يا
حتی آرزوی کسب لذات بهشتی تهييج شان نمیکند .هدفشان تنها اين است :آزادی از بند جهان ظاهر .اين
گروه ،بسته به ميزان پايداری که در ايمان و عملشان دارند ،به فيوضات الهی دست میيابند».
«سومين گروه که به ساکاماکارما باور دارند ،به هر عمل با آرزوی نتيجۀ آن دست میزنند .از آنجا که
به ثمرۀ موفقيتآميز اعمال خويش چشم دارند ،تنها به اعمالی میپردازند که شاستراها (کتب مقدس) تأييد
کرده باشند .هيچ گاه از آنها گناه يا عمل ممنوعی سر نمیزند .آنان هر عمل را با پاداشی که به دنبال
خواهد داشت ،با سعادتی که تضمين خواهد کرد ،با بهشتی که ارزانی میدارد میسنجند .چنين کسانی
هنگام ترک اين جهان به لوکا هايی (جهانهای فرا -خاکی) که میجُستهاند و برايش کار کردهاند وارد
میشوند و برای مدتی که شايستۀ آنند در آنها به سر میبرند .سپس به زمين باز میگردند».
«چهارمين گروه را هيچ قانونی هدايت نمیکند .آنان هيچ هنجاری ندارند .هيچ تفاوتی ميان پرهيزکاری
و گناه ،درست و نادرست و مناسب و نامناسب نمیشناسند .از جهنم نمیترسند و از بهشت تصوری ندارند.
ترسی از شيطان ندارند و احترامی برای خداوند قائل نيستند .به شاستراها بیاعتنايند و دهارما [تقوی] را
نمیفهمند .بهترين تصوير از آنان ،چهارپايانی در شکل انسانی است .اکثر انسانها به اين گروه تيرهبخت
تعلق دارند .آنان برای لذتهای آنی ،شادکامیهای کوتاه ،خوشیهای موقت و راحتیهای ناپايدار
میکوشند .اشتباه بزرگی است اگر آنها را ميمونهای انساننما بناميم ،چون ميمون تنها از شاخهای به
شاخهای يا از درختی به درختی میپرد .ميمون پيش از آن که روی شاخهای فرود آيد ،شاخه قبلی را رها
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میکند .انسان بيشتر شبيه به هزارپايی است که از برگی به برگی میخزد و قبل از آن که بخش انتهايیاش
برگی را رها کند ،بخش ابتدايیاش را روی برگ جديدی مستقر میسازد».
«میگويند که انسان در طول يک زندگی با اعمال خويش ،حتی پيش از ترک اين جهان ،تصميم میگيرد
که بار ديگر در کجا و چگونه متولد شود .مکان تازه برای او آماده است .بخش ابتدايی او قبالً آنجاست.
تنها پس از استقرار در آنجاست که او از نگه داشتن اين دنيا دست میکشد .انسانی از اين گروه در چرخه
تولد و مرگ میگردد .برای تولد و مرگ بايد لحظات متبرّکی يافت که حياتی خردمندانه و پايانی ارزشمند
را تضمين کنند .اين است که مردم میگويند :مرگ ،شاهدی بر خوبی است .حتی برای مرگ ،بايد لحظه
مبارکی برگزيد».
آرجونا پرسيد« :کريشنا ،به من بگو چه هنگام بايد بدن را به مرگ سپرد تا بتوان از چرخه تولد و مرگ
گريخت؟ و چه هنگام بايد از آن پرهيز کرد؟» کريشنا گفت« :پارتا ،پرسش تو بسيار بهموقع و بهجاست.
تو گاهی مرا از هوش خود شگفتزده و شادمان میکنی .در ساير اوقات از نادانیات به خنده میافتم.
خودپرستی و وابستگیات علّت اين دگرگونیهاست .بگذريم .به پرسشت بپردازيم».
يوگیهايی که به نيشکاماکارما میپردازند ،در طول روز ،در هنگام روشنايی ،در نيمه روشن هر ماه و
در شش ماهۀ اوتارایانا میميرند .آنان در نخستين مقام خويش ،يعنی مقام آگنی يا آتش جای دارند .بنابراين
راه آنان با عنوان ِدوایانا -يا چون در وداها به آگنی ،آرچی هم گفته شده -آرچی رادی مارگا  ،شناخته
میشود .چنين يوگیهايی از پراکاسا (درخشش) بر میخيزند ،در پراکاسا سفر میکنند و در پراکاسا محو
میشوند .آنان به براهمام میرسند و دوباره به دنيا نمیآيند».
يوگی هايی که به ساکاماکارما میپردازند در ِدهوما يعنی در شب ،در نيمه تاريک هر ماه ،و در شش
تاريکی ِدهومادی-مارگا میگذرند و به سوارگا يا بهشت دست میيابند
ماهۀ داکشینایانا میميرند .آنان از
ِ
و در آنجا از لذاتی که مشتاق آن بودهاند و برايش کار کردهاند برخوردار میشوند .هنگامی که ذخيرۀ
شايستگی آنها به پايان رسد ،دوباره تولد خواهند يافت».
«هر دو گروه ،يوگی ناميده میشوند .اين دو گروه تا هنگامی که سالکی و رهروی در سير معنوی
جهان هست ،خواهند بود».
«در اينجا طبيعتا ً اين سوال مطرح میشود :چرا نيمه روشن هر ماه متبرک است و نيمه تاريک آن
نيست؟ ديگر اين که ،برای آنان که نه در تاريکی و نه در روشنايی ،نه در روز و نه در شب میميرند چه
اتفاقی میافتد؟ اين پرسشی به حق است و هر کس حق دارد پاسخ آن را بداند».
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«اکنون ،نخست بايد بدانی که معنی سوکال پاکشا يا چهارده شب روشن چيست؟ [اين عبارت] يعنی نيمی
از هر ماه که در آن نور ماه روز به روز در فزونی است .اما چه ارتباطی ميان نور ماه و مرگ انسان
هست؟ ماه ،نماد ذهن انسان است .ذهن (= )Manas=()Mindاز ماه(= )Moonتولد یافت ».بنابراين،
نيمه روشن هر ماه ،نشاندهنده پيشرفت معنوی ذهن در طريق الهی است .ماه کامل ،نشانگر وصول به
هدف است .پس نيمه روشن ،دورهايست که در آن پيشرفت معنوی تحقق میيابد .ماه ظاهری ،فرماندۀ بدن
و خدای ماه به عنوان يک نماد ،فرماندۀ ذهن است .شکوه روز افزون ذهن هنگام ادراک الوهيت درونی
فرد ،معنايی است که به وسيله عبارت سوکال-پاکشا [چهارده شب روشن] بيان میشود».
«و اوتارايانا چيست؟ در اين باره هم از ترديد رها شو .عبادتی که با درک معنای هر يک از آداب
مذهبی [به درگاه خداوند] تقديم شود و سادهانايی که با عمل به مفاهيم هر گام ،انجام پذيرد ،موثرتر از هر
چيز ديگر ،قلب را پاکی میبخشند و زنجيرهای ترديد را سست میکنند».
«اوتارا-يانا ،مدت زمانی از سال است که در آن هيچ لکه ابر يا وزش غباری ،گنبد عظيم آسمان را
نيالوده و خورشيد در آن با تمامی شکوهش میدرخشد .اين معنای ظاهری آنست ،اما برای اين کلمه،
معنای لطيفی هم هست .قلب ،آسمان درون است .در آنجا خورشيدی میدرخشد که بودهی يا هوش است.
وقتی ابرهای نادانی ،غبار خودپرستی و دود وابستگی در اين آسمان شناورند ،خورشيد هوش پنهان است
و همه چيز تيره و تار به نظر میآيد و خطا روی میدهد .اوتارا-يانا ی قلب ،هنگامی است که آسمان
درون ،پاک از همۀ اين چيزهاست و خورشيد به تمامی میدرخشد .بايد عبارت جنانا-بهاسکارا يعنی
خورشید ِخ َرد را شنيده باشی .خورشيد ،همواره با دانايی و هوش همراه است .وقتی کسی در حال درخشش
خورشيد دانايی در قلب پاکش میميرد ،مسلما ً میتواند از تولدی دوباره بگريزد .او راه آگنی را در پيش
میگيرد ،راه آرچی-رادی را و در براهمام محو میشود».
«آنان که در نيمه ديگر سال میميرند ،يعنی در داکشی-نايانا ،سرنوشت معکوسی دارند ،چون قلب ،پر
از دود و غبار و ابر است .خورشيد پنهان است و درخشش آن شکوهی ندارد و در نيمه تاريک ماه ،ماه در
نقصان است که نماد کاهش روزافزون انديشههای الهی است .شب ماه نو در تاريکی کامل آغاز میشود،
يعنی همۀ انگيزههای معنوی دچار شکستاند و دود ضخيم نادانی ،تمامی ذهن را میپوشاند .اين ،معنی
کریشنا-پاکشا است .کسانی که در چنين زمان نامتبرکی میميرند ،به نتايج نامبارکی میرسند».
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فصل هجدهم
«از آنجا که اوتارایانا-مارگا از درخشش قدسی جنانا روشن است ،با عنوان سوکال-مارگا يا راه سپید
حرمت يافته است .داکشی-نایانا مارگا ،ظلمتی لبريز از تاماس و آجنانا است و به همين دليل راه تاریک يا
کریشنا مارگا نام دارد .آنان که بدن را به دور میافکنند و در مسير اوتارایانا سفر میکنند ،در راه سپيد
گام میزنند و به مقام رهايی يا موکشا میرسند .مقامی که توهم را در آن راهی نيست ،که جايگاه و
سرچشمه براهماندا است ،که ديگر از آن به اين دنيای نام و شکل ،به اين عرصۀ موجودات جسمیافته
بازگشتی نيست .کسانی که بدن را در زمان داکشینایانا ترک میگويند و در امتداد راه تاريک پيش
میروند ،بايد بار ديگر اين قفس جسمانی را که ِدها نام دارد تحمل کنند و در معرض زاده شدن و مردن
باشند».
«اوتارايانا فقط دورهای زمانی نيست .بلکه وضعيتی ذهنی است .آنان که بدن را در درخشش خودشناسی
به دور میافکنند ،در امتداد اوتارايانا -مارگا حرکت میکنند و کسانی که در جهل نسبت به واقعيت آتمايی
خويش میميرند ،در جادۀ پیتریانا يا داکشینايانا يا راه تاريک سفر میکنند».
«در ميان گوناها ،ساتواگونا خالص و درخشنده و تاموگونا تاريک است ،بنابراين آنها را با رنگهای
متضاد سفيد و سياه مشخص میکنند .از طرف ديگر ،دو نادی يا شبکه لطيف عصبی به نامهای ایدا و
پینگاال وجود دارد :ایدا به سمت چپ و پینگاال به سمت راست سوشومنا [ستون مهره ها] مرتبط است.
ایدا-نادی مارگا طريق ماه و پینگاال نادی مارگا طريق خورشيد است .يوگیها رهرو طريق خورشيدند و
ديگران مسافر طريق ماه به حساب میآيند .اين جنبه ديگری از اسرار ناديدنی است».
«پايان کار هر چه زاده شده ،مرگ است .سامیوگا به وییوگا منتهی میشود :ساختن بايد به تخريب
بينجامد .مقامی که آمدن و رفتنی نمیشناسد ،مقام ديدار براهمام کيهانی است .زيرا ،از آنجا که براهمام
همه جا هست ،کجاست مکان ديگری که آمدن از آن صورت پذيرد و رفتن به آن روی دهد؟»
«نيازی به ترديد نيست که اين مقام در دسترس همگان قرار دارد و همه میتوانند به اين پيروزی دست
يابند .به اين منظور هيچ تالش غيرمعمول ،هيچ خوشاقبالی عجيب و غريب يا مهارت ويژهای الزم نيست.
کافيست ذهن همواره بر پارامآتما متمرکز باشد .اگر خداوند بیوقفه در نظر باشد ،ذهن پاک خواهد شد و
پردۀ پندار خواهد گسيخت .اين امر فینفسه همان موکشا است .آخر مگر موکشا چيزی به جز موها-کشایا
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يا سقوط توهم است؟ آن که به موها-کشايا دست میيابد به براهماتوا يا مقام براهمام میرسد و چنين کسی
چگونه میتواند بميرد؟ نام او اکنون جنانی است».
در اينجا آرجونا پرسيد« :کريشنا! من معنی چيزی را که تو جنانا مینامی درست نمیفهمم .آيا اين همان
دانشی است که از طريق گوش از معلم فرا میگيريم؟ يا دانش گرد آمده در شاستراهاست؟ يا دانش کسانی
است که در عمل آموختهاند؟ کدام يک از اينها انسان را از اسارت میرهانند؟»
کريشنا پاسخ داد« :انواعی از دانش که اکنون برشمردی همگی در بعضی مراحل يا پيشرفتهای معنوی
شخص مفيدند ،اما با هيچ يک از آنها نمیتوانی از چرخه تولد و مرگ بگريزی .آنچه تو را میرهاند با
عنوان آنوبهاوا-جنانا يا دانشی که تو خود آزموده باشی شناخته میشود و تنها اين دانش ،ياور تو در کسب
آزادی است .معلم میتواند طی اين فرآيند کمکهايی به تو بکند ،اما نمیتواند خود واقعیات را به تو نشان
دهد .تو بايد خودت آن را ببينی .به عالوه ،بايد از گناهانی چون حسد رها شوی .تنها آنگاه میتوان تو را
پورناجنانی ،يعنی کسی که به جنانای کامل دست يافته ناميد .تنها آن که از طريق اين جنانا ايمان يافته ،که
برای کسب آن دعا میکند و با تمام وجود خواستار آن است موفق به ادراک من خواهد گرديد».
سرادها -باشد ».اشتياق ،حتی در انجام
«او بايد عاری از حسادت و دارای اشتياق بیاندازه  -يا ِ
کوچکترين اعمال انسان ضروری است .نه تنها انسان که پرنده و جانور ،کرم و ويروس نيز بايد مشتاق
کاميابی باشند .وقتی نسبت به کاری اشتياق يا سرادها نداريد ،نمیتوانيد در آن به نتيجه برسيد.
«آرجونا! من ناظرم .از طريق من اين تودۀ پنج عنصر که پراپانچا نام دارد ،تمامی اين موجودات ثابت
و متحرک شکل میگيرند .به علت من ،پراپانچا به طرق گوناگون رفتار میکند .ابلهانی که نمیتوانند مرا
اساس متعالی و سرور تمامی عناصر -که همه تسليم ارادۀ من هستند -ببينند ،مرا فقط يک انسان
میشناسند .بعضی انسانهای واال با احترام با من به عنوان براهمام در مراقبهاند ،ديگران مرا در نامها و
اشکال گوناگون میپرستند و گروهی ديگر از طريق جنانا-یجنا [ايثار دانش] و آتما-یجنا [ايثار جان] به
عبادتم مشغولند».
«با هر نام ،به هر شکل ،مقصد هر پرستش منم .چرا که من هدف همهام .من يگانهام ،ديگری نيست.
من ،خود ،خويشتن را در نامها و شکلهای بیشمار خويش میپرستم .نه تنها چنين است ،که من حاصل
تمامی اعمالم ،بخشندۀ ميوهام .پايهام ،محرّکم ،محرّک همه چيز .چرا بازشماری و تکرار؟ من نيروی پشت
سر تولد ،وجود و مرگ هر چيز و تمامی حياتم .من علّت بیتولد و بیمرگم».
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ت موکشا است .آن که به اين موکشا دست يابد ،جيوان-موکتا
«مرا بشناس ،علّت اوليه را .اين واقعي ِ
[زندۀ آزاد] است .پس آرجونا ،اگر کسی مشتاق جيوان-موکتا شدن و رسيدن به موکشا است ،بايد به چند
نظم ساده تن بسپارد .او بايد وابستگی به بدن را از بيخ و بُن ريشهکن کند».
آرجونا با شنيدن اين کلمات حرف کريشنا را قطع کرد و گفت« :کريشنا! آيا تو از سادهانای قطع کامل
وابستگی چون نظمی ساده ياد میکنی؟ آيا میگويی عمل به آن ساده است؟ حتی مرتاضان بزرگ نيز اين
عمل را دشوار میيابند و تو آن را به راحتی برای آدمهايی مثل من تجويز میکنی؟ تو چنان از اين کار
سخن میگويی که انگار کار سادهای است ،اما اين مجاهدتی عظيم است .چنين میانديشم که با چنين
پيشنهاداتی قصد آزمودن مرا داری .آيا من هرگز میتوانم به چنين مقامی دست يابم؟ آيا میتوانم رهايی را
به چنگ آورم و به موکشا نائل شوم؟ خودم که اميدی ندارم».
کريشنا میديد چگونه آرجونا پيوسته شجاعت خويش را از کف میدهد .او به آرجونا نزديک شد و
دستش را با اطمينان بر شانه آرجونا نهاد و گفت« :نبايد چنين افکاری پريشان و نااميدت کند .هيچ کس به
محض شنيدن ،ايمان نخواهد يافت .او بايد شنيدهها را به ياری عقل بکاود .سپس خواهد ديد که اين نظم
آنقدرها هم که تصور میکند دشوار نيست .برای قطع کامل وابستگی لزومی ندارد که موهايت را بلند کنی،
ردای اُخرايی بپوشی و بدنت را به پوست و استخوان بدل سازی .تنها کافيست هر عمل را چون هديهای به
خداوند انجام دهی .بدون هيچ آرزويی .اين راز رهايی است».
«پرداختن به همه امور به اين روش کار دشواری نيست .تنها وجود ايمان و اشتياقی پايدار کافيست.
البته ،اين کيفيات در انجام هر فعاليتی ضروریاند ،بنابراين تصديق میکنی که آنها در امور معنوی نيز،
از ضروريات محسوب میشوند».
«در ميان سرسپردگان هر کس تمامی اعمالش را بدون هيچ انديشه ديگری به من تقديم کند ،هر کس با
من به مراقبه بپردازد ،به من خدمت کند ،مرا بپرستد ،به ياد من باشد ،بداند که هميشه با اويم .در اين دنيا و
در دنيای ديگر همواره در تدارک نياز او هستم .من بار يوگاِ -ک ِشمای او را به دوش میکشم .آيا صدايم را
میشنوی؟» کريشنا اين سخنان را بر زبان آورد ،در حالی که بار ديگر با دستی که بر شانه آرجونا
میفشرد به قلب نااميد او شجاعت میبخشيد.
اين جمله که در آن خداوند حمل يوگاکشمای سرسپردۀ خويش را ضمانت میکند ،محل سوء تفاهمات
بسياری بوده است .حتی پانديتها ،اگر از ديگران هم سخنی نگوييم ،در کشف اهميت واقعی آن موفق
نبودهاند .مفسّران گيتا به اين سخن به طرق گوناگون پرداختهاند.
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اين جمله ،مقدسترين جمله در گيتا و چون ناف در پيکر آن است .ناف ویشنو محلی بود که براهما از
آن زاده شد و اين آيه نيز ،برای آنان که تشنۀ براهماجنانا هستند ،تجلیگاه اوست .اگر به دنبال اين آيه عمل
بيايد ،تمامی گيتا ادارک خواهد گرديد.
در مورد اين آيه داستانهای جالب و گوناگونی هست .يکی از آنها چنين است :روزی روزگاری پانديتی
فرهيخته در حضور مهاراجه ای عالیمقام به يک دوره سخنرانی درباره گيتا مشغول بود .روزی نوبت به
اين آيه رسيد ...:يوگاکشما...
پانديت مذکور با اشتياق بعضی از وجوه معنايی اين آيه را شرح داد ولی مهاراجه سرش را خاراند و
گفت« :اين معنی آن جمله نيست ».او بر سر درستی هر يک از توضيحات پانديت با او به مباحثه پرداخت.
پانديت بيچاره احترام بسياری در ميان درباريان مهاراجه کسب کرده بود و از طرف آنها به عناوين
باشکوهی مفتخر شده بود .حاال هنگامی که مهاراجه در حضور تمام درباريان خويش ،توضيحات او را
درباره اين آيه با کلمۀ نادرست رد میکرد ،پانديت حس میکرد که خنجری در قلبش فرو میرود .او از
درد اين بیحرمتی به خود میپيچيد .اما سرانجام بار ديگر شجاعت خويش را بازيافت و به کارش سر و
سامانی داد و با استفاده از تمامی دانش خويش به سخنرانی فصيحی درباره معانی گوناگون کلمات یوگا و
شما پرداخت .ولی حتی اين سخنرانی نيز مهاراجه را قانع نکرد و او فرمان داد« :معنای اين آيه را پيدا
ِک ِ
کن و آن را خوب بفهم و فردا دوباره نزد من بيا ».مهاراجه پس از گفتن اين کلمات از جای برخاست و به
اندرونی رفت.
پانديت حتی همان اندک شجاعت خويش را هم از کف داد و اضطراب بر جانش سايه افکند .اين رفتار
توهينآميز متزلزلش ساخته بود .وقتی به خانه رسيد کتاب گيتا را به کناری افکند و در رختخواب افتاد.
زن او شگفتزده پرسيد« :چرا امروز چنين اندوهگين از قصر بازآمدهای؟ چه اتفاقی افتاده است؟»
سپس بارانی از پرسشها را از سر نگرانی ،يکی پس از ديگری ،بر او فرو ريخت تا سرانجام پانديت
مجبور شد تمام ماجرا را شرح دهد .توهينهايی که به او شده بود ،فرمانی که با آن مهاراجه او را به خانه
فرستاده بود و غيرو .زنش خاموش ماند و تمامی موضوع را به دقت شنيد و پس از انديشهای عميق گفت:
«همين طور است .آنچه مهاراجه گفته حقيقت دارد .هيچ يک از توضيحاتی که تو در مورد آن آيه دادهای
درست نيست .چگونه مهاراجه میتوانسته آن را تأييد کند؟ خطا از توست ».در اين لحظه پانديت چون
ماری که پا بر دمش بگذارند از جا پريد و غريد« :تو زن احمق چه میدانی؟ آيا عقل من از تو کمتر است؟
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آيا تو که هميشه به کار آشپزخانه ،پختوپز و پذيرايی مشغولی ادعا میکنی که بيش از من میدانی؟ دهانت
را ببند و از پيش چشمم دور شو».
اما زنش کنار او ايستاد و گفت« :سرورم! چرا از شنيدن حقيقت اين همه خشمگين میشوی؟ يک بار
ديگر اين آيه را مرور کن و به معنای آن بينديش ،سرانجام به پاسخ درست دست خواهی يافت ».ذهن
شوهر با شنيدن کلمات نرم زن آرام گرفت.
پانديت آغاز به تحليل معنای هر کلمۀ آيه کرد .او به آرامی و به صدای بلند به تکرار معانی گوناگون
کلمات پرداخت .زن مداخله کرد و گفت« :آموختن و تفسير معانی کلمات چه فايدهای دارد؟ به من بگو
وقتی نزد اين مهاراجه بودی نيّت تو چه بود؟ هدفت چه بود؟» در اين لحظه پانديت دوباره خشمگين شد:
«آيا نبايد از اين خانه و خانواده فرار کنم؟ چگونه بايد خرج غذا و پوشاک و ملزومات ديگر تو و بقيه را
تأمين کنم؟ البته به خاطر اينهاست که نزد او میروم .جز اين ،من با او چه کار دارم؟»
سپس زن گفت« :اگر درست فهميده بودی که سرور ما کريشنا در اين آيه چه گفته است ،اشتياقی به
رفتن نزد اين مهاراجه در تو به وجود نمیآمد .اگر خداوند را بی انديشه ديگری میپرستيدی ،اگر همه
چيز را به او تسليم میکردی ،اگر ذهن تو در تمامی اوقات بر او تمرکز داشت ،همان گونه که خداوند در
اين آيه تصريح کرده است او خود همه چيز را برای سرسپردۀ خويش فراهم میساخت .تو اين سه کار را
نکردی .تو نزد مهاراجه رفتی با اين عقيده که او همه چيز را فراهم میکند! اين جايی است که بر خالف
معنای اين آيه رفتار کردهای .به اين دليل مهاراجه تفسير تو را نمیپذيرد».
آن حکيم بلندآوازه با شنيدن اين سخنان مدتی خاموش نشست و به مرور کلمات زنش پرداخت .او به
اشتباه خويش پی برد .روز بعد او به قصر نرفت .به جای آن خود را در خانه در پرستش کريشنا غرقه
ساخت .وقتی شاه پرسيد که چرا پانديت نيامده ،درباريان گفتند که او در خانه مانده و بيرون نمیآيد .شاه،
پيکی فرستاد ولی پانديت از بيرون رفتن احتراز کرد .او گفت« :نيازی نيست پيش کسی بروم .کريشنای
من همه چيز را برايم فراهم میکند .او خود بار يوگاِ -ک ِشمای مرا به دوش میگيرد .من ناسزا شنيدم چون
مدتی از اين امر غافل شدم .اشتياق به کشف معانی گوناگون کلمات ،کورم کرده بود .اگر من با حالت
تسليم ،پيوسته به پرستش او بپردازم ،او خود تمامی نيازهايم را برآورده خواهد ساخت».
وقتی پيک اين پيام را به قصر برد ،مهاراجه پای پياده به اقامتگاه پانديت شتافت .او به پای پانديت افتاد
و گفت« :از تو ممنونم که امروز ،بدون ريا و در عمل معنای آيهای را که ديروز شرح داده بودی ،روشن
329

ت امور معنوی که از بوتۀ عمل گذر
ساختی ».به اين ترتيب ،شاه به پانديت آموخت که هر نوع تبليغا ِ
نکرده باشد ،تنها خودنمايی و جلوهگری است.
حتی امروزه ،دانشوران بسياری درباره گيتا سخن می گويند که اصول آن را در عمل منظور نمیدارند.
ايشان فقط در انتشار پوستۀ بیارزش آن به دنيا مشارکت دارند .در معنای متن ،حس کلمات و نه هيچ چيز
ديگر .تالش برای انتشار گيتا بدون عمل به آن ،با تخريب هدف آن و توهين به کتابی مقدس يکسان است.
اينان با عمل به گيتا در هر نَفَس خويش ،به عنوان تاج تمامی کتب مقدس و کلمات جاری شده از لبهای
خداوند است که آن را ارج مینهند.
آنها آنقدر برای اين کتاب احترام قائلند که اشاره به آن چشمانشان را پر اشک میسازد .کتاب را روی
سر میگذارند ،بر چشم میفشارند ،در معابد جای میدهند و همراه با انفجاری عظيم از پرستش
نمايشگرانه به آن پوجا تقديم میدارند .تمامی اين احترامات ،همه اين پرستشها تنها برای کاغذ ،برای
کتاب است.
اگر ايشان واقعا ً برای کلمات خداوند احترامی قائل بودند ،بايد میکوشيدند تا به محتويات کتاب عمل
کنند .آيا چنين نيست؟ نه ،آنها نمیکوشند .در آنها ذرهای عمل نيست .اگر عملکننده بودند ،هيچ يک از
ايشان بابت انتشار آن تجربه پول طلب نمیکردند .بلکه تنها مشتاق فيض الهی میبودند.
امروزه حتی يک نفر در ميان يک ميليون مفسّر گيتا ،کسانی که از مأموريت خويش در انتشار گيتا
سخن میگويند ،مشتاق فيض الهی نيست .نه ،اگر آن شوق را میداشتند در انديشه درآمد يا پول نبودند.
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فصل نوزدهم
امروزه تعداد سخنوران بیصالحيتی که به انتشار گيتا میپردازند ،فزونی يافته که پيامد آن ،پيدايش
انواعی از تفاسير است که اکثراً از اصل بسيار دورند و بر اهميت حقيقی گيتا سايه میافکنند .تفسيرها
بيانگر سرشت و خلقوخوی نويسندهاند .وقتی عقيدهای در ايشان شکل میگيرد ،میکوشند تا با استداللهای
متناسب برجستهاش سازند و خطاهای ديگری را نيز ،با آن اثبات نمايند .سپس همانها در هر مجلسی
طوطیوار تکرار میشود .هيچ کوششی در جهت عمل به گيتا و تبديل آن به بخشی از زندگی واقعی
صورت نمیگيرد .چنين افرادی خود را مفسّر بزرگ گيتا میدانند و زير بار سنگين القاب و عناوين گام
بر میدارند .آنان با اين فريب ،خود را تباه و ايمان به گيتا را از درون تهی میسازند.
هر يک از کلمات خداوند برای عمل در زندگی واقعی بيان شدهاند ،نه برای اين که به منظور کسب
شهرت به گوش آدمها فرو شوند .کسانی که به تفاسير اين گيتاشناسان گوش میسپارند نيز به ترديدی جدی
دچار میشوند :آنها به سخن کسانی که گيتا را به عرش میبرند ،اما خود شيرينی آموزههايش را نچشيدهاند
عمل نمیکنند .کلمات و اعمال بسی دور از يکديگرند .ايشان ديگران را نصيحت میکنند اما
نصيحتشدگان میبينند که معلمان ،خود از آن درس پيروی نمیکنند .نه ،نه حتی يک نفر در ميليون.
اشخاص بسياری ادعا میکنند که تمامی گيتا را روی نوک زبانشان دارند ،که میتوانند هر آيه از گيتا را
که بخواهيد ،فقط با تعيين شماره فصل و رديف آن برايتان از بر بخوانند ،يا میتوانند شماره فصل و رديف
هر آيهای را که بخوانيد تعيين کنند .وقتی چنين حکيمانی به نمايش میپردازند خندهام میگيرد .بيچاره زبان
که بايد اين همه بار را روی نوک خود تحمل کند بدون اين که هيچ يک از آنها در زندگی واقعی جذب شده
باشند .يک صفحه گرامافون به همان خوبی تکرار میکند و به همان اندازه هم برای خودش مفيد است.
بیترديد عمل به يک جمله سودمندتر از آموختن تمام جمالت از روی عادت و سپردن آنها به حافظه است.
آرجونا درستی هر کالم کريشنا را با عمل خويش اثبات کرد .بی ريايی او ،فيض کريشنا را نصيب او
ساخت.
متاسفانه امروزه حتی پانديتهای بسيار دانشمند نيز ،از شادی ناشی از عمل به حتی يک کلمه از گيتا
غافلند .پس درباره ناآموختگان نادان چه میتوان گفت؟ خالصه اين که ،حتی مفسّرين نامآور گيتا در
آموزش آن خطا میکنند و عملشان بر خالف پيام گيتا است .هر يک از ايشان نُتی موهوم به آواز خداوند
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میافزايند تا مهارت فنی يا تمايالت دلخواه خويش را نمايش دهند .بياييد به يک نمونه از اين نوع بپردازيم.
در دهمين آيه از فصل ششم گيتا به صراحت آمده که پاریگراها گناهی بزرگ است.
پس ،کسانی که گيتا را به عنوان قانون پذيرفتهاند بايد بر اساس آن از پاریگراها بپرهيزند .آيا چنين
نيست؟ پاریگراها يعنی [برای دعوت به خداوند] چیزی گرفتن .حتی اگر برای رفع نيازهای اوليه يا حفظ
دهارما باشد .با اين حال ،اين مفسّران 99 ،درصد از هدايا را میپذيرند .ممنوعيّت پاریگراها ،همۀ اشکال
آن را در بر میگيرد و هيچ گونه شرايط خاص و استثنايی هم وجود ندارد .با اين همه ،برای گیتا-یَجنا
[قربانی برای گيتا] اعانه و اشياء درخواست میشود .طی هاراتی [ ُگل ريزان] تحت عنوان هدیه ،به
عنوان هزينههای گیتا پراچاراکا [تفسير گيتا] ،به نام نذر يا کانوکا برای گورو پول دريافت میشود .مثل
مراکز سرگرمی (تئاتر و سينما) برای سخنرانی بليط فروخته میشود .کسانی که چنين کارهايی میکنند،
به کلمات کريشنا ايمان ندارند ،چون اگر ايمان داشتند در جهت خالف آن رفتار نمیکردند .اگر میفهميدند
که اين کار خطاست ،برای انجامش دچار وسوسه نمیشدند .ايشان آيه را تفسير میکنند و میپندارند که
وظيفه آنها پايان يافته است .آنها نيازی به پيروی از توصيههای آن آيه نمیبينند .اين روح زمانه است .چرا
که اکنون عصر رياکاری است .مردمی که چنين گیتا-پراچار [مفسّرين گيتا]هايی را میبينند ،نخست ايمان
خويش را به پراچاراک [تفسير] و سپس به خود گيتا از کف میدهند .چنين تبليغاتی در ميان تظاهر و
غرور محض ناپديد میشود.
آموزههای گيتا نمیگويند که به کتاب احترام بگذاريد .هزاران نفر هنگام ديدن کتابهای مقدس مانند گيتا،
رامایانا  ،بهاگاواتا  ،بهاراتا و غيرو سر خم میکنند ،آنها را بر چشم خويش مینهند ،به گردن میآويزند،
در محلی خاص در معبد میگذارند و از سر احترام گلهای بسيار بر آن میريزند .اينان چشمبسته
مینشينند و همراه با اشکهای غلطان بر گونه ،آن قدر در برابر کتاب به خاک میافتند و بر میخيزند تا
از خويش احساس رضايت کنند .همه اين احترامات برای يک مشت کاغذ است نه برای محتويات کتابها،
يعنی اموری که با آنها درگيرند.
آنچه بايد بر سر نهاد وزن کاغذ نيست ،بلکه پيام درج شده در آنست .ارزش در خود کتاب نيست ،بلکه
در موضوع آنست .مجلّدات محترم نيستند ،بلکه مفاهيم ثبت شده در آنها محترمند .آنها را در محراب نبايد
نهاد ،بلکه در قلب بايد جای داد .چرا که تنها در اين صورت مولف گيتا تا ابد محترم خواهد ماند .ذهن با
هيچ يک از اين احترامات خارجی چون :حفظ کردن به عادت ،پرستش در معابد ،گذاشتن روی سر ،نهادن
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بر چشم و مانند آنها از خودپرستی يا بدخواهی پاک نخواهد شد .بگذاريد تا پيام به قلبتان راه يابد ،آن را به
عمل در آوريد و طعم شادی ناشی از آن را بچشيد .اين راه بزرگداشت گيتا است.
اگر لذيذترين غذا را روی سر بگذاريد يا بر چشم نهيد يا به آن تعظيم کنيد ،هرگز گرسنگی شما را فرو
نمینشاند .گيتا نيز اين چنين است .گيتا غذايی لذيذ ،سرشار از دانه های شيرين بهاکتی ،جنانا ،کارما
(عمل) و وايراگيا است .آن را بچشيد ،از آن بياشاميد .يک جرعه کافيست .انسان گرسنه به همه محصول
مزرعه نياز ندارد .يک مشت برنج کفايت میکند .آدم تشنه نيازمند به نوشيدن [رودخانه] گوداواری نيست.
يک ليوان آب کافيست.
برای آن که گرسنۀ خداست ،نيازی به جذب تمامی گيتا نيست .میتوان تنها با عمل به يک آيۀ آن،
گرسنگی را برطرف ساخت .در يک قوطی کبريت ،چوب کبريتهای زيادی هست .اگر بخواهيد آتش
روشن کنيد فقط يکی کافيست .میتوانيد ،با مراقبت و پشتکار ،همان شعله کوچک را به آتشی بزرگ مبدل
سازيد .الزم نيست تمام چوب کبريتها را آتش بزنيد .در گيتا هفتصد چوب کبريت هست .با هر يک از
آنها میتوان شعله جنانا را برافروخت .يکی را به سنگ عمل بکشيد .همين کافيست.
پس گيتا بايد در مسير خودشناسی به کار رود .اين هدف مقدسی است که گيتا برای آن طرح شده است.
هر استفاده ديگری از آن ،اشتباه بزرگی است .هر تالشی برای به کار گرفتن گيتا در جهت کسب شهرت و
موقعيت ،عنوان و خودنمايی ،به جز نشانۀ خودپرستی نيست .چنين کارهايی توهين به مق ّدسات است .بايد
از اين گرانتها [ ُگل] ،گاندها ی [عطر] آن استخراج شود .اين آزمون حکمت است .اين عطر ،عصارۀ
کتاب است .از طرف ديگر ،نبايد ماستاکا را به پوستاکا  ،مغز را به پوست تبديل کنيد.
خدا را در سنگ ببينيد .خدا را به سنگ بدل نکنيد .اين ديدگاه ،برترين آرزوست .سنگ را بايد الهی و
سرشار از خدا ديد .واقعيت نيز همين است .اين ديدگاه ،هديهای است گرانبها که خداوند به مردم اين
سرزمين هديه کرده است .مرواريد روی امواج اقيانوس شناور نمیماند .پس اگر مشتاق مرواريد هستيد به
ژرفای خاموش درّههای کف اقيانوس فرو رويد .مردم اين سرزمين قرن ها خداوند را به اين طريق،
جُستهاند.
عمل به دهارما ،بدن است .ادراک خداوند ،قلب آنست .اين حقيقتی است که مردم اين سرزمين را
برانگيخته تا بکوشند و خود را نجات دهند .آنان بردۀ زرق و برق ظاهری ،آراستگی خارجی يا آسايش
مادی نيستند .بلکه به دنبال کشف آتما يا اساس ،با چشم درون و گسترش عدم وابستگیاند .با اين حال،
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امروزه مردم بهارات با چنين طبيعت باشکوهی ،مجذوب پيشرفت مادی و امور ظاهری شدهاند .اين
مصيبتی بس تأسفبار است.
کسانی که با هدف کسب پول در کار تفسير گيتا هستند ،از خداوند دور میشوند .شايد آنها برای کار خود
داليل بسياری بياورند ،اما بیترديد ،کسی که واقعا ً به گيتا ايمان دارد يا واقعا ً به آموزههای آن وفادار است،
نمیتواند توجيحات آنان را بپذيرد .گيتا به منظور تقويت دهارما سخن می گويد نه دهانام .او در خدمت
تشويق خوبی است نه گرد آوردن کاال .جمعآوری پول به نام معبد کريشنا يا راما يا مندیر [معبد] برای
گيتا ،نشانه ديگری از کاهش ايمان به خداست .خانه ساختن برای خدايی که همه جا حاضر و نافذ است،
امر بيهودهای است .قلب ،خانه شايستهايست که کريشنا يا گيتا بايد ساکن آن باشند .سرهمبندی ساختمانی
جاويدان مطلق ،خداوند فناناپذير ،چه
مصنوعی که بیترديد در طول زمان نابود میشود ،برای آن
ِ
بیتناسب است .البته شايد اين امور تا مرحلهای الزم باشند ،اما در اين حالت نيز خردمندانهتر آنست که از
معابد کهن که موجودند نهايت استفاده صورت پذيرد .در ساختن معابد تازه و تخريب کهنهها همان حماقتی
هست که در کشتن گاو و بخشيدن کفشهای ساخته شده از پوست او وجود دارد .آسايش جهان در بازسازی
معابد کهن ،نه خلق معابد تازه نهفته است .در ادوار کهن ستايش خداوند بر اساس آيينهای سختگيرانۀ
شاسترايی صورت میگرفت ،بنابراين معابد کهنه مقدسترند .نيروی تابناک آنها هنوز بر اين سرزمين نثار
میشود .هر چند اکنون گروه اندکی از آن بهره میگيرند.
ريشیهای گذشته با تحمل سختیها ،وابستگی خود را از جهان قطع میکردند و حتی در راه
جستوجوی اسرار رستگاری فردی و ارتقاء جامعه ،بدنهای خويش را ُخرد میساختند .آنها اصول و
قوانينی راهنما برای زندگی به جا گذاشتند که عملی و ساده هستند .اکنون حتی اين قوانين نيز ناديده گرفته
شده يا بد فهميده میشوند .اصول و قوانين تازهای تحميل شده که اين اصول گرانبها را پنهان ساختهاند.
وقتی که کهنساالن ،گوروها و پانديتها اين روشهای تازۀ رفتار را پذيرفتهاند و آن را محترم
میشمارند ،ديگر چگونه بهارات میتواند دهارما کشترا [کشتزار درستی] ،يوگا کشترا [کشتزار طريقت]
و تياجا کشترا [کشتزار نور] باقی بماند؟ سقوط آرمانها توضيح میدهد که چرا اين سرزمين که واقعا ً
آناپورنا بوده است ،که همۀ کودکان خويش را تغذيه میکرده ،امروزه برای غذا ناله میکند .در گذشته،
مقدس شیوا هام  ،من شیوا هستم ...در هر کوه و دره ،هر غار ،هر معبد و ساحل هر رود،
تجربۀ رويدا ِد
ِ
بازتاب میيافت اما اکنون فرياد همه ،ساووهام  ،ساووهام -من مردهام -شده است.
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اين سرزمين ،شادی کهن خويش را از کف داده و در تهاجم ناآرامی است .اينجا خانۀ خودبزرگبينی و
دنبالهرو خودنمايیهای توخالی گرديده است .برای مقابله با اين گرايشات ،گسترش معرفت معنوی توسط
اشخاصی که واقعا ً شادی حاصل از سادهانا را چشيده باشند ،بسيار ضروری است .همه کس ،از فرد سادۀ
بیسواد تا پاراماهامسا  ،بايد اين نياز را تشخيص دهند .همه بايد ايمان به گيتا را بپرورند و آن را سخن
معتبر خداوند بدانند.
خداوند اطمينان داده است« :من بار آسايش شما را در اينجا و پس از آن به دوش خواهم کشيد ».او
داوطلبانه اين کار را پذيرفته است .اما انسانها و جويندگانی که میخواهند از اين [پيمان الهی] بهره
بگيرند بايد طبق فرمان [خداوند] زندگی کنند .آنان بايد به راههای گفته شده وفادار بمانند و اگر حس کردند
به آنها کمکی نمیشود ،تنها بايد زندگی خويش را بکاوند تا کشف کنند که از کدام فرامين او در مورد نحوه
زندگی دور گشتهاند .آنها به اين آزمون نمیپردازند .گذشته و آينده را فراموش میکنند و فقط از اندوه
لحظهای خويش شکايت دارند ،غافل از اين که علت در بیتوجهی گذشته و جهل به آينده است .ريشه رنج
آنان در اينجاست.
در حالی که اين ضمانت وجود دارد ،شرايط مقدم بر آن نيز در همان آيه آمده که بايد به خاطر سپرده
شود .يوگاکشما ...تاج اين شرايط و ميوۀ نهايی آنست .ضمانت ،چون َسر است اما هيچ َسری بدون ساير
اندامها کار نمیکند .چسبيدن به َسر ،جدا از گردن و شانهها و اندامهای ديگر ،مانند اطمينان به کليد است
وقتی گاوصندوق را دزديدهاند .پس از آن که گنج به سرقت رفت ،کليد چه فايدهای دارد؟
شرايط تحقق آن ضمانت ،اينهاست :آنانیا-چینتا و اوپاسانا  .مراقبه بر خداوند بدون دخالت انديشههای
ديگر و پرستش ُمدام .در غياب مراقبۀ پيوسته ،وقتی که پرستش با تسليم بی قيد و شرط وجود ندارد ،چه
توجيهی برای شکايت از خداوندی که باری را بر دوش نمیگيرد هست؟
شما به ديگران تسليم شدهايد .شما از ديگران طلب میکنيد و ايشان را میستاييد .شما در افکار ديگر
غرقهايد .پس او چگونه میتواند بار شما را به دوش بگيرد؟ شما به ديگران خدمت میکنيد و از خداوند
پاداش میطلبيد .چگونه اين آنانيا-چينتا ،يا وفاداری خدشهناپذير است؟ اگر کسی خدمتکار شاهی است ،بايد
با تمام وجود به او خدمت کند .اگر او به شاه خدمت کند ولی عاشق خانواده شاه باشد ،به رفتار او نمیشود
وفاداری خدشهناپذير گفت .به کسی خدمت کنيد که عاشقش هستيد .به کسی عشق بورزيد که به او خدمت
میکنيد .اين راز ساراناگاتی يا تسليم است .ویاسا تاج گلی زيبا میسازد ،و اين آيه ،در رأس آنست .اين
آيه ،گوهری [بی نظير] در مرکز سنگهايی گرانبها است.
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شما که در اينجا توسط خداوند به کار رفتهاند ،به اين معنیاند :یوگا يعنی کسب چيزی
کلمات یوگا و ِک ِ
دلخواه و کشما يعنی حفظ آن چيز .نظمی که حافظ آن امر خواستنی است ،آنانیاچینتا يا مراقبه انحصاری
بر خداوند نام دارد .اين عمل ،ذهن را پاک ساخته ،از شما بهاکتا میسازد .بهاکتا به اين نشانهها شناخته
میشود :او از خداوند سخن میگويد ،درباره خداوند آواز میخواند ،تنها خداوند را میبيند ،با خداوند کار
میکند و با خداوند اوقات فراغت خويش را میگذراند.
چنين کسانی نياز به انجام يجنا يا يوگا ندارند .در مورد آنها ،پرداختن به امور شايسته و نيکوکاری الزم
نيست .ايشان نيازی به رفتن از مکانی مقدس به مکان مقدس ديگری ندارند .چرا بايد غمگين باشند اگر
چيزی از کف بدهند يا شکايت کنند از اين که خداوند فرصت يا وسيله انجام کاری را به آنها نداده است.
چنين کسی بر چيزی پافشاری نمیکند يا برای چيزی خود را به آب و آتش نمیزند .هر چه از ذهن برآيد
را با سادهانا پاک کن و به خداوند تقديم دار :خداوند همه چيز را شادمانه میپذيرد .شايد خود را در اعمالی
درگير سازيد که خوبی نام دارند ،اما اگر ذهن شما پاک نباشد ،اگر کشتی را با انديشۀ خدا آببندی نکرده
باشيد ،همۀ آنها آلوده و مسموم خواهند شد.
ببينيد چگونه مشتی برنج پخته که کوچال با ذهنی پاک به خداوند هديه کرد ،خداوند را خشنود ساخت.
تجارب ویدورا و دروپادی را در اشعار حماسی و پورانا ها بخوانيد .آنها چه چيزی به خداوند هديه کردند؟
ويدورا فنجانی فرنی و دروپادی فقط يک تکه برگ کوچک برای پيشکش داشتند .اينها ظاهراً چنان
بیارزشند که حتی نيم سکه هم نمیارزند .اما ببينيد خداوند چه بهايی در برابر آنها پرداخت .او قیمت اشياء
را نمیسنجد .او احساسی را میسنجد که محرّک عمل است .پس احساس خود را پاک سازيد تا شايسته
فيض او باشيد.
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فصل بیستم
گيتا به روشنی اعالم می دارد که تنها هرودای -پوشپا (قلبی نيلوفرين) ،يعنی قلبی به دور از ناپاکی ها،
که در ماناسا -ساروار يا آب های ذهنی زالل می رويد ،سزاوار تقديم به خداست .اين است که کريشنا به
آرجونا می گويد« :برادر خواندهی عزيزم ،هر کاری میکنی ،هر هديه ای میبخشی ،هر غذايی
میخوری آنچنان کن که گويی آن را به من هديه میکنی .همه کار را با روح پيشکش به خداوند و چون
پرستش او انجام بده .چرا که تنها چنين اعمالی به من میرسند .من برای هيچ نامی [از نام های خويش]
برتری قائل نمیشوم .همهی نام ها ،نام من هستند .من دوست و دشمنی نمیشناسم .من ناظر تأثير ناپذيرم.
من با تمامی کسانی که به من خدمت کنند و از آن خدمت شادمان شوند ،همراهم».
اين سخنان در ذهن آرجونا ترديدهايی به وجود آورد .او پرسيد« :کريشنا! تو میگويی که هيچ تفاوتی
قائل نمیشوی ،که نه دوستی داری و نه دشمنی .پس چرا گروهی شادند و گروهی ناشاد .بعضی ذهن و
بدنی قدرتمند دارند و بعضی ديگر ضعيف و مريض احوالند .بعضی فقير و بعضی ثروتمنداند؟ علت پشت
تمام اينها چيست؟ اگر تو بر فراز هر تفاوتی از هر نوع قرار داری ،چرا نمی توانی همه را در وضعيت
يکسانی قرار دهی؟ اگر واقعيت ها را همان طور که هستند ببينی ،باور کردنش دشوار است که تو از باال
و بدون هيچ تبعيضی به همه نگاه میکنی».
کريشنا به اين ترديد که ذهن آرجونا را به خود مشغول ساخته بود خنديد و گفت« :من فقط حقيقت را
میگويم .من سخنانم را در جهت موافقت يا مخالفت تو تنظيم نمیکنم .من از موافقت تو سربلند و از
مخالفتت اندوهگين نمیشوم .اما همه با من يکسان نيستند .ديده ای که در فصل سرما دهقانان شبها دور
آتش مینشينند ،اما تنها کسانی که نزديک آتشند از گرما بهره میبرند .آنان که دور از آتش نشستهاند در
معرض تاريکیاند .اگر اشخاصی دور از آتش بنشينند و از عدم دريافت گرما و رنج تاريکی شکايت کنند،
میتوانی آن را به تبعيضگذاری آتش نسبت دهی؟ اين استدالل که آتش با افراد متفاوت رفتار يکسانی ندارد
بیمعنی است».
«انوار تصوير الهی نيز چنين است .اگر جويندهی آن باشی به آن نزديک میشوی و همان جا میمانی.
همه به يکسان حق دارند چنين کنند و آتش را شعلهورتر سازند .بنابراين ،چه بسا بر روشنی و گرمای آتش
بيفزايند .آتش ،بیطرف است .تفاوت در بهره جستن از او و بزرگتر ساختن توانايی او جای دارد .من آن
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تابشم .در من هيچ گونه تبعيضی نيست .در دسترسی به من و کسب فيض از من همه شانس ،فرصت و
حقی برابر دارند .تمايزها و تفاوتها نتيجهی خطای سالکان است .آنها عيوب من نيستند».
آيا به کلمات عاشقانهی کريشنا ،به باران فيض او توجه کرديد؟ کلمات او چه حقيقیاند .واقعا ً مردم
خطاهای خويش را نمیبينند .آنان در جستوجوی خطای ديگرانند .اگر خداوند خطاکار میبود ،چگونه
دنيا پديد میآمد و باقی میماند؟ خداوند همه را برابر میبيند .قلب او همه را عاشقانه میپذيرد .به اين علت
است که جهان از آرامش و کاميابی برخوردار است .شايد پزشک برای دلگرمی بيمار بگويد که او تب
ندارد اما درجهی حرارت سنج که نمیتواند دروغ بگويد .خداوند ،احساس درونی را میداند و به آن
واکنش نشان میدهد نه به تظاهرات خارجی .او هرگز اشتباه نمیکند و فريب نمیخورد .دنيا فقط تظاهرات
راهنمای او همين است .در آب قدم بگذار ،تنها آنگاه عمق آب را خواهی دانست.
خارجی را میبيند .تنها
ِ
بچش ،اگر میخواهی مزه را بفهمی .وقتی مردم بدون به آب زدن و چشيدن داوری می کنند ،چگونه می
توان سخنان ايشان را حقيقت دانست؟ اگر خداوند تبعيضی قائل میشد ،چگونه میتوانست سعادت سایوگیا
را به دختران گاوبان برینداوان عطا کند؟ آيا ساباری را در بخشی از ميوهها سهيم میساخت؟ آيا جاناکا
براهما جنانی میشد؟ آيا ناندانار میتوانست به مشاهدهی تصوير الهی توفيق يابد؟ آيا پراهالدا و ویبیشانا
میتوانستند به خداوند نزديک شوند؟ آيا هانومان به عنوان پيک راما پذيرفته میشد؟ آيا والميکی قادر بود
حماسهی عظيم رامايانا را بنگارد؟ آيا در هيچ يک از اينها تبعيضی در رفتار خداوند مشاهده میشود؟ يا
بالعکس ،ثابت میکنند که در او چنين گرايشاتی نيست؟ اينها نمونههايی از پريمای الهی يا محبّت يکسان او
به همگان هستند.
مانمانا -بهاوا -مدبهاکتو -مدیاجی -مام -ناماسکورو  .اين فرمان خداوند دقيقا ً به اين معنی است« :ذهن
خود را بر من استوار گردان ،مرا از صميم قلب پرستش کن ،به من سجده کن ،تمام انديشهها ،کلمات و
اعمالت را به من هديه کن .پيوسته به من عشق بورز ».اين فرمان اوست .پس او اعالم کرده است آنچه
بيش از هر چيز ديگر از شما میخواهد ،ذهنی پاک و عشقی نیالوده است.
کسی که در مانا واتوا (بشر بودن) غرقه است ،نمیتواند به مادهواتوا (خدا بودن) برسد .برای مادهوا
شدن بايد به مادهوا -تاتوا برسيد .برای ديدن تاريکی ،بايد در تاريکی باشيد .برای ديدن نور بايد چراغی
بيفروزيد .برای ادراک عقل ،بايد صاحب عقل باشيد .اگر پيوسته به امور بشری بپردازيد ،چگونه درخشش
الوهيت را ادراک خواهيد کرد؟ برای خدا شدن بايد هميشه به ياد خدا باشيد .خدايی عمل کنيد ،خدايی رفتار
کنيد .سليقه ،محيط و احساس همگی بايد در خدمت آن هدف يگانه باشند .تنها آنگاه ،اصل به چنگ می آيد.
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بر پايهی اين حقيقت است که کريشنا اينچنين ادامه میدهد« :آرجونا! جنانیها حتی از خدايانی که بر
انسان برتری دارند ،واالترند .اما اين جنانیها نيز نمیتوانند خداوند را به طور کامل بيابند .پس چگونه
انسانی معمولی مثل تو قادر به ادراک او خواهد بود؟» آرجونا با شنيدن اين کنايه ،با شرم سر فرود آورد و
گفت« :بله ،میدانم کريشنا ،تو خارج از دسترس همهای .هر چند دانشمند باشند .تو تجلّی بیپايانی .من
متقاعد شدهام که تو مطلق کيهانی هستی .میدانم».
«ايمان دارم که تمامی کيهان را تو آفريدهای و تو آن را نگاه میداری و تو هدايتگر تکامل و تحرّک
دنياها هستی .ايمان دارم که َسرور سریشتی (آفرينش) ،استیتی (ماندگاری) و الیا (نابودی) تويی .اينها را
تو خود به من آموختی .من همواره سپاسگزار و شادمانم که مرا شايستهی آن دانستی».
«اما تو چگونه ،به چه اَشکالی ،در جهان حاضری؟ چگونه پا به عرصهی وجود مینهی؟ مشتاق شنيدن
آنم تا زندگی شايستهتری پيشه کنم ».سپس آرجونا تمنا کرد« :و بگو در ميان اين اَشکال گونهگون بايد بر
کدام يک مراقبه کنم؟ بگو تا بتوانم آن گونه مراقبه کنم و خود را نجات بخشم».
کريشنا با تبسم گفت« :چه پرسش کوچک بیاهميتی! شايد چنين انديشيدهای که پاسخ را به محض شنيدن
خواهی فهميد .خوب .حاال که پرسيدهای مجبورم پس از تغييرات اندکی در موضوع ،به تو پاسخ دهم .به
دقت گوش کن :من آتمای درون قلب نيلوفرين تمامی موجوداتم .پس اگر ايمان بياوری که آتمای درونی
همهی موجودات ،همان پارام آتمای من است ،و زندگيت را بر اين اساس بنياد کنی ،همين دهيانا [مراقبه]
برايت کافيست .بايد مراقب باشی که اين ايمان خدشه نپذيرد و آسيب نبيند .آن را محکم نگهدار .آن را به
عمل بدل کن .در کردار ،گفتار و انديشهات به کارش ببر .آنگاه احساس يکتايی ،حالت تو بودن من و من
بودن تو ،شدنی است».
عنصر زمين ،آب ،آتش ،باد و آسمان نيز ،شکلهای من هستند .من فعاليت خورشيد ،ماه و
«پنج
ِ
ستارگانم .هنگام فرا رسيدن زمان نابودی بزرگ ،من نيروی نابودگرم و من نيرويی هستم که از نو
میسازد .من همه چيزم :از ريزترين تا عظيمترين .من گذشته ،حال و آيندهام .من سه فلک و سه گونايی
هستم که انسان و طبيعت را میسازد .چيزی نيست که من نباشد .نامی نيست که نام من نباشد .خونی که از
هر بخش بدن میگذرد همان خونی است که از بخشهای ديگر میگذرد .همين گونه ،خداوند در همه جا به
يکسان هست».
آرجونا کف دستش را به هم چسباند و آنها را باال گرفت و خواهش کرد« :کريشنا! تمامی آفرينش شکل
توست .چنين نيست؟ دانش ،ثروت ،قدرت ،نيرو ،انرژی ،شکوه –تمام اينها تجلّيات تو هستند .نيستند؟
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اکنون آيا به من اين فرصت مقدس را برای برآوردن آرزوی زندگيم خواهی داد ،که تو را چونان تمامی
آفرينش ،به عنوان ویشوا روپا  ،به شکل خو ِد آفرينش ادراک کنم؟ به تو التماس می کنم .به پايت می افتم.
کريشنا با آگاهی از اندوه قلبی آرجونا گفت« :آرجونا! بیشک تو را راضی خواهم ساخت ،اما چشمان
ما ّدی تو قادر به تماشای آن جالل نيستند .ويشوا روپا با ديدگاه محدود چشم ،که تنها طبيعت را به چنگ
میافکند ،ادراکناپذير است .پس بايد به تو چشمی فوق طبيعی عطا کنم .اکنون ،ببين!» او چنين گفت و
خويش را در برابر او چون آفرينش و فراتر از آن متجلّی ساخت .چه بخشايش عظيمی .چه تجربهی با
شکوهی!
در اينجا نکتهی لطفی هست که جويندگان بايد به آن توجه کنند .وداها ،شاستراها و پوراناها همراه با
بسياری از حکيمان و ق ّديسان و ديگر کسانی که حق سخن گفتن دربارهی چنين اموری دارند ،همگی
خداوند را به عنوان ساروا -ویاپی و ساروا -بهوتا -آنتاراتما توصيف کردهاند که به معنای همه جا حاضر
و واقعیت درونی هر موجود است .بر اين اساس ،بعضی از مردم می گويند« :اگر او اين چنين در همه جا
حاضر است ،چرا همه او را نمیبينند؟» برای چنين کسانی ،پاسخ اينست« :چگونه چشم جسمانی که
ترکيبی از پنج عنصر است ،قادر به ديدن آن سوی اين عناصر خواهد بود؟»
هيچ چيز نمی تواند شیء را روشن سازد که نور را باز نمیتاباند .اما آتش ،روشنگر خويش است و به
همه جا نور میافشاند .خداوند به خود روشن است .او بر همه نور میافشاند .او فراتر از طبيعت است که
خود جز تجلّی او چيزی نيست .پس او را تنها به چشم خرد میتوان ديد .چشمی که تنها فيض او به کسی
میبخشايد .پس ،او را تنها به چشم خرد میتوان ديد .چشمی که تنها فيض او به کسی میبخشايد .پس،
پرستش خداوند بخشی ضروری از سادهانا است .آنکه از ديدن خويش ناتوان است هرگز موفق به ديدن
ديگران يا ديدن هر چيزی خارج از خودش نخواهد شد .خود را در سادهانا شريک سازيد که تضمين
کنندهی فيض الهی است .از طريق آن فيض ،جنانا نترا يا چشم خرد به دست آمدنی است .او در طريق
پرستش عاشقانه [بهاکتی يوگا] به سادگی دست يافتنی است .آرجونا در حالی که تصوير خداوند در کيهان
و خداوند چون کيهان را نظاره میکرد ،اشک شوق میافشاند .او با شگفتی فرياد کشيد« :آه ،ای خداوند
قادر مطلق! ای همهی خدايان ،ای براهمای آفريننده ،ای تمامی حکيمان و قديسان ،ای هر چه هستی و
پديداری از ساکن و جنبان .آه ،هر يک را میبينم ...از ورای چهرهی هولناک تو شعلههای شکوه
برمیخيزد و تا دورترين مسافات میگسترد .ای کاش میتوانستم معنا و مفهوم اين هيبت هولناک را
بدانم».
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«آيا ديدی آرجونا؟ آيا به اين طريق دانستی که من آفريننده ،نگه دارنده و نابودکنندهی تمامی اعمال و
همهی موجودات و اشيائم؟ آيا دانستی که تو حتی نمیتوانی جان يک نفر را در اين ميدان جنگ نجات دهی
و يا حتی يک نفر را بکشی؟ تو نه قدرت کشتن داری و نه آنان قدرت مردن به اختيار خويش دارند .زندگی
و مرگ ،هر دو به ارادهی من صورت میگيرد .من بار زمين را به دوش میکشم .من بار را میآفرينم.
من آن را رها میسازم ».کريشنا چنين گفت ،در حالی که عاشقانه دست بر پشت آرجونا نهاده بود و برای
کاهش هيجان ناشی از جذبهی او ،به نرمی سخن میگفت.
اين رويداد ،نمونهای عالی است که نشان میدهد خداوند چگونه اسير بیريايی سرسپردهی خويش است
و چگونه به سرسپردهی خويش ،شجاعت و ق ّوت قلب میبخشد .فقط تصور کنيد! آرجونايی که پيش از آن
مشاهدهی شخصی چون انسانی معمولی آنچنان مضطرب و آشفته بود ،چگونه توانست با قهرمانانی
نيرومند و استادانی همه فن حريف چون بهيشما ،درونا و کارنا روبرو شود و بر ايشان پيروز گردد؟ [در
واقع] آنان در برابر ارادهی الهی شکست خوردند.
از چشمان آرجونا قطرههای اشک فرو میريخت .او دستانش را به حالت دعا باال گرفت و التماس کرد:
«آه ،خداوندا .من ويشواروپا را میبينم که پيش از اين هرگز نديده بودم يا دربارهی او سخنی نشنيده بودم و
يا حتی او را تصور هم نمیکردم .من دانستم که او حقيقتی انکارناپذير است .شعلههای مهيب جالل تو مرا
میسوزانند ،بدنم در پيشگاه عظمتت در حال نابودی است .بار ديگر خود را در برابر من با همان تبسم
شيرين ظاهر ساز .من بيش از اين تاب تحمل اين صحنه را ندارم .پدر! شکل خود را بازياب .من ديگر
نمیتوانم به تو بنگرم».
بار ديگر لطف خداوند شامل حال آرجونا شد .او گفت« :آرجونا! تنها تو شکل کيهانی مرا ديدهای.
تصويری که هيچ حکيم ودايی بلندمرتبهای نديده يا هيچ شور آيينی يا رياضتی منجر به آن نشده است .اين
لطفی است که تنها شامل حال بهاکتايی میشود که مرا با آنانيا -بهاکتی میپرستد .پرستش عاشقانهای که در
آن کمترين پراکندگی راه ندارد .تنها چنين بهاکتاهايی خداوند را میبينند .اينان هر عمل را چون پرستش
خداوند به جا میآورند .پيش چشم ايشان هيچ شکل ديگری نيست .هيچ انديشهی ديگری در ذهن ندارند و
هيچ کار ديگری برای خويش ،نمیشناسند .در تمام اوقات و همه جا شکل مرا میبينند ،تنها نام مرا
میخوانند ،تنها دربارهی من میانديشند ،تنها برای من يا دربارهی من چيزی را حس میکنند .اينان تنها به
خاطر من عمل میکنند .ايشان ،آرجونا ،کسانی هستند که به اين تصوير دست میيابند .من تنها همين را
میخواهم :آنانيا -بهاکتی را».
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آرجونا با تبسمی بر لب های لرزان خويش پرسيد« :خداوندا! دانستم که تو از پرستش عاشقانه ،ناپراکنده
و يک سويه خشنود میشوی .اما آيا شکلی خاص بيشتر اسباب خشنوديت را فراهم میسازد ،يا پرستش
بیشکل تو؟ آيا ساکارا -اوپاسانا را دوستتر میداری يا نیراکارا -اوپاسانا را؟ کدام يک تو را نرمتر
میسازد و بيشتر به جلب نظرت میانجامد؟ کدام يک برای سالکان آسانتر است و بيشتر خوشايند توست؟
از سر لطف به من پاسخ بده».
کريشنا از طرح اين پرسش شادمان بود .او گفت« :آرجونا! من هيچ تفاوتی ميان اين دو قائل نيستم .من
به هر طريقی که با ذهنی لبريز از خدا و ايمانی استوار در هر عمل ،سخن و انديشه پرستيده شوم ،خشنود
خواهم بود ».آرجونا با اين پرسش مداخله کرد« :آيا فقط خلوص قلب و ايمان استوار کافيست؟ آيا جنسيّت
يا مقام تعيين شده توسط کاست (طبقهی اجتماعی) يا سن و سال موانعی بر سر راه پيشرفت نيستند؟»
کريشنا با لحنی سرزنش آلود گفت« :از تو در شگفتم که پس از اين همه تجارب معنوی چنين چيزی
میپرسی .آيا ندانستهای برای آنان که ذهنشان بر خداوند ثابت است ،آنان که در سايهی ايمان به من که
تصوير حقيقتم ،جاودانه و پاکم غنودهاند ،ذرهای کسب هویت از بدن ( ِدها بهرانتی) جايی ندارد ...اگر
ايشان هنوز هم از جنسيّت يا طبقهی اجتماعی يا سن و سال خويش ،همراه با متعلقات آن مثل غرور،
فروتنی و ...آگاه باشند که اصالً ذهن خويش را به خداوند تسليم نکردهاند .برای آنان که خود را از
وابستگی به بدن رهانيدهاند اختالفات طبقاتی ،موقعيتی و مانند آن وجود ندارد».
«اما آشراما دهارما و وارنا -دهارما (شيوههای رفتار اخالقی تعيين شده برای کاستها و برای چهار
مرحلهی زندگی شامل :دانشآموزی ،خانهداری ،تنهايی و رهبانيّت) به هيچ وجه مانع تمرکز ذهن بر
خداوند يا پاکسازی ذهن از بدی يا پرستش خداوند از طريق تمامی اعمال ،گفتار و افکار شخصی نيست.
تفاوتهای جنسی ،طبقات اجتماعی يا موقعيت و مرحلهی زندگی تنها بر کسانی موثر است که بدن را
واقعی میپندارند و چنان رفتار میکنند که گويی دنيا مطلق و جاويدان است».
در اين لحظه آرجونا گفت« :کريشنا! تأمل بر نیرگونا -نیراکارای نامشخص و بیشکل بسيار دشوار
است .آيا برای کسانی که ِدهابهرانتیاند ،يعنی هويت خويش را از بدن میگيرند ،چنين نيست؟ آيا [برای
آنها] پرستش جنبهی متش ّخص خداوند که در دسترس انسان معمولی است ،میتواند سبب پاکی ذهن،
خلوص ابزارهای درونی آگاهی شود؟ لطفا ً مرا آگاه ساز».

322

فصل بیست و یکم
خداوند فرمود« :آرجونا! مردم میانديشند که پرستش خداوندی متش ّکل و متش ّخص از هر نظر کافيست.
اما اين روش کارايی محدودی دارد :تنها برای مدتی کوتاه هدايتگر است .چرا که خداوند فقط به اين دليل،
رهايی را ارزانی نمیدارد .کسی که هدفش رهايی است ،نخست بايد وابستگی به بدن را کنار بگذارد.
بدون آن ،مرحلهی آتمايی به دست نمیآيد .کسب هويت از بدن بيانگر نادانی است .آتما بايد چون امری
مستقل از پراکريتی تميز داده شود».
«تالش برای کسب لذات مادی که بر پايهی ارزش های غير واقعی وابسته به پراکريتی قرار دارند ،بايد
به واسطه ی دهيانام و تاپاس [مراقبه و رياضت] متوقف شود .وقتی که اين تالش متوقف شود ،فرد چون
هستهی خشک درون پوستهی نارگيل لق میشود و چسبندگی خويش را به پوسته و رشتهها از دست
میدهد .او ديگر سبز نمیشود و جوانه نمیزند .او برای هميشه به يکسان میماند و ديگر نمیپوسد .ديگر
زاده نمیشود و در نتيجه ،ديگر نمیميرد .در اين حال میتوان گفته که او رها شده است .رها شدن مانند
هستهی خشک درون پوستهی نارگيل ،مرحلهی جيوان -موکتی يا آزاد در حال زندگی نام دارد».
«تأمل بر خداوند ،چون باالتر و فراتر از هر نشان برای جيوان موکتی شدن ضروری است .اگر اين
کاری دشوار و خارج از توانايی توست ،میتوانی کار ديگری بکنی .تمام عبادات خويش ،تمام
عاشقیهايت ،همهی مراسم ودايی و ديگر نذورات خود را با تمام نتايجی که ممکن است به بار آورند ،به
من تقديم دار .مرا هدف نهايی بدان .هدفی نهايی که تمامی اعمال را به عبادت بدل میسازد .ذهن خود را
بر من متمرکز کن .با من مراقبه کن .سپس من فيض خويش را بر تو خواهم باريد و تو را از اقيانوس
تغييرات ،از سامسارا عبور خواهم داد .من تو را در جهت هدفی که میجويی ،ياری خواهم نمود .آرجونا!
تثبيت ذهن بر من کار سادهای نيست .هر کسی موفق به انجام آن نمیشود .هر چه هم تمرين کنی ،حفظ
تمرکز ذهن بر من بدون انحراف آن به سوی امور ديگر ،دشوار است».
شايد بپرسی« :راه ديگری نيست؟» پاسخم اين است« :البته که هست .حتی آنان که مشتاق مشارکت در
اعمالیاند که سبب خشنودی من است میتوانند در آگاهی آتمايی حضور يابند و رهايی را فراچنگ آورند.
با دعا ،ذکر ،عشق به شکوه و جالل خداوند ،پرستش او و غيرو گناهان گذشته پاک میشوند ،آگاهی
درونی از محرّکها و انگيزشها رها میشود و سپس آفتاب خرد طلوع میکند و شخص را از تاريکی به
آزادی رهنمون میگردد».
323

در اينجا خواننده بايد به اين نکته دقيقا ً توجه کند ،چون از طريق سنجش معايب و محاسن يک امر است
که نتيجهگيری با ارزشی به دست میآيد .مثالً به تفاوت ميان بهاکتی آنچنان که در زبان عموم مردم به کار
میرود و بهاکتی آنچنان که خداوند به زبان میآورد توجه کنيد .عموما ً بهاکتی را پرستش خالصانهی
خداوند در نظر میگيرند ،اما بهاکتی بسيار بيش از اينهاست.
پرستش خداوند تنها شيوهای منظم برای رسيدن به هدفی است .جوينده نبايد پس از رسيدن به مرحلهی
پرستش متوقف شود .او بايد به جای آن که احساس پرستش يا عشقی که به خداوند يافته را مهم بداند ،به
عشق و فيضی که خداوند به او ابراز میدارد اهميت بدهد .او بايد همواره مشتاق دانستن اين امر باشد که
کدام رفتار او ،چه عملش بيشترين خشنودی خداوند را تأمين میکند و او را سرشار سرور میسازد .بايد
آن را بجويد ،دوستدار آن باشد و به اموری بپردازد که آن هدف را تضمين کند .اين بهاکتی واقعی است.
اما مردم معموالً اين بهاکتی آرمانی را دنبال نمیکنند و به مصاديق آن نيز ،نمیانديشند .آنان تنها به
عشقی که سرسپرده به خداوند دارد ،توجه میکنند و در عمل ،توجه زيادی به دهارما و کارمايی که خداوند
میپسندد يا تشويق میکند ندارند! به اين دليل کريشنا میگويد« :کارمايی که خداوند را خشنود میسازد،
برتر از کارمايی است که اشتياق سرسپرده به خداوند را برمیآورد ».هر چه سرسپرده بکند يا بينديشد يا
بخواهد يا ببيند بايد سبب نزول فيض الهی شود .اين امور نبايد در جهت ارادهی خود شخص باشند .بلکه
بايد در امتداد ارادهی خداوند قرار گيرند .سرسپرده بايد هر انديشه و احساس خود را بر محک فرمانهای
روشن خداوند بيازمايد».
گيتا تصريح دارد که اگرچه شايد شخصی پرستشی ژرف نسبت به خداوند ابراز کند ،اما اگر او
احترامی برای فرامين خداوند قائل نباشد ،که همان دهارما [تقوی ،درستی]ی بنيان نهاده شده در شاستراها
و حامل فرامين او به قديسان و پيامبران است ،نمیتواند بهاکتا ناميده شود .هنگامی که کريشنا در گيتا
میگويد :بهاکتیمان -یا -ساِ -مه -پریا  .کلمهی بهاکتیمان را با چنين حسی به کار میبرد.
از طرف ديگر ،هر کاری که بهاکتا میکند نبايد حس کند که آن ماماکارما يا کارمای من است .کريشنا
میگويد که هر عمل بايد کارمایی برای خداوند دانسته شود .معموالً مردم احساس میکنند که بعضی اعمال
متعلق به آنهاست و مابقی متعلق به خداوند است .اين نشانهی بهاکتای حقيقی نيست .اگر همهی اعمال را
متعلق به خداوند بدانيم ،با خودپرستی منحرف نمیشود يا مال من به حساب نمیآيد.
بهاکتی يعنی نظمی که با آن خودپرستی و محدوديتهای من و مال من برطرف میگردد .به اين دليل به
کسانی که خود را با خدا يکی میدانند ،يا با خداوند اِوی -بهاکتا هستند يعنی از خدا جداییناپذیرند ،بهاکتا
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گفته میشود .اعمال چنين شخصی در تمامی اوقات و تحت هر شرايط بايد خدا -مدار باشند .به جای آن
اگر هنگامی که لبريز از بدبختی ،نگرانی و زيان هستيد ،دعا کنيد« :ای خدا ،نجاتم ده .مرا از اينها رهايی
بخش ».و وقتی که اين امور گذشتند ،بار ديگر در موضوعات مادی شيرجه برويد و اسير اهداف دنيوی
شويد ،سزاوار سرزنش خواهيد بود.
گيتا چنين میآموزد :نباید خداوند را چون اقدامی اضطراری عبادت کنید .مردم وقتی زبانشان بیحس
شود و طعم غذا را درنيابند به فلفل تند روی میآورند .به طور مشابه ،وقتی مردم به رنج و اندوه دچار
میشوند خدا را میجويند .امروزه ،شايد به دليل نفوذ رياکاری اين عصر [عصر آهن يا تاريکی] ،اين نوع
پرستش شايع است .هدف پرستش توخالی نمايش شدت وابستگی شخص به خداست که متأسفانه حتی در
ميان سالکان بزرگ و اشخاصی که همه چیز (الاقل اموری که ايشان همه چیز میدانند) را برای خاطر
خدا ترک گفتهاند ،به وفور يافت میشود .برای بسياری بهاکتی جز بورکها يا نقابی که هنگام زيارت يا
مالقات با بزرگان يا رفتن به معبد به صورت مینهند ،نيست .وقتی به خانه برگشتند ،نقاب و همراه با آن
تمام انديشهها و احساسات احترامآميز نسبت به خداوند را کنار میگذارند.
اينان جز نمايشگرانی کوچک نيستند .در هر حال ،بهاکتی بايد پايدار و سرشار باشد :بهاکتی استقرار
ذهن در تمامی شرايط و همهی اوقات بر خداست .بعضیها ادعا میکنند که همهی اعمالشان تقديم به ِدوا
(خدا) است ،اما رفتارشان نشان میدهد که فقط خود را به ِدها (بدن) تقديم کردهاند .ايشان به جای تقديم
خود به خدا ،خود را به خود تقديم کردهاند .اينان ادعا میکنند« :اين را به کريشنا هديه میکنم» اما در واقع
ی (پسر) خودشان است .میگويند« :اين هديه به راما است ».اما اشتياقشان آشکار
آن هديهای به پوترا ِ
ی (حس وابستگی ،هوس) ايشان است .چگونه چنين اعمالی با کلمات
میسازد که آن هم هديهای به راگا ِ
تقدیم و پیشکش مقام و منزلت میيابند؟
پيشکش [چيزی] بايد با بدن ،ذهن و سخن انجام گردد .اگر آنچه را میگويی ،ذهن تاييد نکند يا آنچه را
ذهن حس کرده به تمامی در عمل ظاهر نگردد رياکاری است .مطمئن باشيد که فاعل ،فعل و مفعول هر
سه او هستند .به جای ثروتمندان ،زنتان و کودکانتان او را بپرستيد.
ذهن شما به هر کجا وابسته باشد ،بهاکتی شما نيز همان جاست .بهاکتی چون آبهای َگنگ [رودی مقدس
در هند] پاک است .کارما چون آب یامونا [رودی مقدس که به گنگ میريزد] است و جنانا چون
ساراسواتی [نام خدای دانش و رودی اسطورهای که پس از آميختگی با یامونا به گنگ میريزد] ،رازآلود
و شگفتانگيز ،زير زمين جريان دارد و با محو شدن در آن دو ،خويش را تقدس میبخشد .آميختگی اين
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سه [يعنی آميزش عمل ،دانش و عشق] ،ترای ِونی [محلی زيارتی نزديک شهر هللاآباد هند] نام دارد و
معنای آن محو ذهن و يکی شدن سه گونا است ،که به نابودی خودپرستی منجر میگردد.
با اين حال ،بسياری از اين حقايق اساسی بیخبرند .آنها دو بار در روز غسل میکنند و صبح و ظهر و
شب به تشريفات مذهبی میپردازند ،خداوندان نگهدارندهی خانه را میپرستند ،خط خاکستر و ِگل صندل
روی ابرو ،بازو و سينه میکشند ،خالهای زعفران روی صورت میگذارند و خرمهره و تسبيحهای بلند
به گردن میافکنند و از معبدی به معبد ديگر يا از معلمی به معلم ديگر سرگردانند .اينان معابد مقدس را
طواف میکنند و به سخنرانیهای بسيار ،از پورانا تا متون مقدس گوش میسپارند .بهترين توصيفی که از
چنين اشخاصی میتوان کرد اينست که ايشان در اعمال نيکويی مشارکت جُستهاند .نمیتوان گفت که آنها
بهاکتا هستند.
بهاکتا بودن هيچ ربطی به نحوهی لباس پوشيدن و سخن گفتن ندارد .تنها بر پايهی لباس و تعصب
مذهبی ،نمیتوان کسی را سرسپردهی خداوند دانست .بهاکتی موضوعی مربوط به احساس به جای اعمال
و رفتار خارجی است .از ديدن دود ،میفهميد که آتشی هست ،اما بعضی آتشها دودی ندارند .اگرچه،
دودی نيست که از آتشی منشاء نگرفته باشد .میشود عملی بدون احساس انجام شود ،اما نمیتوان گفت که
هر احساسی حتما ً دارای تظاهرات خارجی است .بدون تظاهر و نمايش خارجی نيز ،وجود احساسی بیريا
امکانپذير است .اگر کسی فقط مشتاق پيشرفت باشد ،احساس ناب برای پيشرفت او زيانبار است.
آنچه آرجونا پرسيد به اين پاسخ میانجامد :البته ،دو نوع بهاکتا وجود دارد :ساگونا بهاکتا و نیرگونا
بهاکتا يا دوستدار خدای متش ّکل و دوستدار خدای بیشکل .در ميان سرسپردگان ،آرتا (اندوهگين)،
آرتاآرتی (نادار) و جيجناسو (جوينده) هر سه خواستار جنبههای صاحب نام و شکل خداوند هستند .همچنان
ت نیرگونا بهاکتی بايد در
که در آغاز هر کاری برای تبرّک نخست پای راست را بر میدارند ،پای راس ِ
جهت رهايی برداشته شود .اين متبرّکترين گام است .به بيان ديگر ،سادهانای خدای بیشکل خود به
تنهايی روشنیبخش است .البته هر دو جنبه ،گريزناپذير و ارزشمندند .هر چه هم پای کسی دراز باشد ،آيا
میتواند با يک گام از دری خارج شود؟ حتی اگر چنين کاری ممکن باشد ،چه فايدهای دارد؟ پس بايد
ساگونا بهاکتی را به عنوان سادهانا و نیرگونا بهاکتی را چون هدف اين تمرين معنوی دانست.
«تو میتوانی تمامی جهان را خدا ببينی (تمام ویشوا را ویشوارا ببينی) يا ویشوا و ویشوارا را جدا از
هم و منفصل ببينی ،اما فرقی نمیکند .میتوانی پارچه را نخ ببينی يا پارچه و نخ را هستیهايی مستقل
فرض کنی .اما آن را هر چه بدانی يا ندانی ،نخ پارچه است .پارچه همان نخ است.
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ديدن جداگانهی پارچه و نخ ،ساگونا اوپاسانا يا پرستش خداون ِد با نشان است .ديدن نخ به عنوان هستی
پارچه و پارچه چون مجموعهی نخها و همسان پنداشتن هر دو ،پرستش جنبهی نيرگونا [بیشکل] است.
اين نوع بهاکتی امری نيست که بتوان از جايی وارد کرد يا چيزی نيست که کسی آن را تأمين کند .از
بستگی بیخويشتن به خداوند
زمين نمیرويد يا از آسمان نمیافتد .از خود شخص فوران میکند .اين وا
ِ
ذاتی آدمی است نبايد بیهدف به مسيرهای انحرافی کشيده شود .بلکه بايد
است .وابستگی و عشقی که
ِ
بیوقفه در جهت خداوند جريان يابد .فقط در اين صورت است که بهاکتی خواهد بود .اين عشق در هر
موجود زنده ،هر پرنده و چهارپا ،هر حشره و ِکرم ...هست .همه به نحوی که مناسب آنهاست از عشق
بهره بردهاند و عشق ،الهامبخش و سرشارکنندهی آنهاست .خالصهی کالم اين که؛ زندگی عشق است.
عشق زندگی است.
در هر يک از موجودات زنده وجوه گوناگونی از عشق به فرزند ،به والدين ،به آسايش ،به دفاع ،به
خوراکی و نوشيدنی ،به شادی و بازی يافت میشود .هر يک از اين گونههای عشق يا وابستگی دارای
نامی جداگانه ،متناسب با موضوع خويشند .عشق به فرزندان عاطفه نام دارد .وقتی نسبت به کسانی که
کمتر از خوشبختی بهره جُستهاند ابراز شود ،ترحم خواهد بود .هنگامی که ميان افرادی برابر جريان دارد،
رفاقت است .اگر به اشياء و مکانها مربوط شود ،وابستگی است .در بعضی حاالت به جذبه و در حاالتی
ديگر به دوستی مب ّدل میشود .اگر نسبت به بزرگترها و معلمين و والدين ابراز گردد ،احترام و
سپاسگزاری است و غيرو.
اما بهاکتی واژهايست که تنها در مورد عشق به خداوند به کار میرود .اگر جريان اين عشق به چندين
شاخه در جهات گوناگون و به مقاصد مختلف تقسيم شود ،فقط اندوه میآفريند .چرا که بر امور فانی و گذرا
تمرکز يافته است.
به جای آن ،بگذاريد که عشق در مسيری يگانه به سوی اقيانوس فيض الهی جريان يابد؛ اين سادهانا
بهاکتی نام دارد .چرا زندگی را در شورهزار سامسارا تلف کنيم؟ به جای آن بکوشيم آن را به اقيانوس
فيض الهی متصل سازيم .اين گونه به خودشناسی توفيق میيابيد .به سات -چیت -آناندا میرسيد .عظمت
در آن انحالل است .وه که چه سعادت سرشاری است!
گوپی ها [دختران گاوبان] به اين سادهانا پرداختند و موفق شدند .در هر لحظه و در هر شرايطی تمامی
انديشه ،کالم و عمل گوپیها به پای نيلوفرين ِشری کريشنا تقديم میگرديد .به اين دليل ،گوپیها يوگی
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ناميده شدند .وقتی که کريشنا ،خود ،گوپیها را يوگی میخوانَد ،میتوانيد به اوج سادهانايی که ايشان به آن
دست يافتند پی ببريد.

فصل بیست و دوم
آرجونا بر اساس سخنان کريشنا پرسيد« :تو مشخصات طرفداران جنبهی ساگونای خداوند را شرح
دادی .تو گفتی که افرادی با اين مشخصات ،يوگی هستند .در واقع من بسيار شادمانم که اين همه را دانستم.
اما آيا فقط طرفداران ساگونا قابل تشخيصند؟ طرفداران خدای بینشان يا جنبهی نيرگونا نيز بايد دارای
مشخصاتی قابل شناسايی باشند .چنين نيست؟ لطفا ً دربارهی آنها بگو .میخواهم بدانم».
نانداکومارا [از القاب کريشنا] عاشقانه پاسخ داد« :آرجونا! طرفداران نيرگونا بايد کامالً بر حواس
خويش مسلط باشند .ديگر اين که ،آنها نبايد تحت تأثير رويدادها قرار گيرند و سوم ،آنها بايد ياور ديگران
باشند .طبيعت دوستداران آکشارا (فسادناپذير) چنين است».
بنابراين خوانندگان بايد بدانند که مشخصههای طرفداران ساگونا و نيرگونا (يا آکشارا)ی خداوند
همسانند .آرجونا از پاسخ خداوند از شادی در پوست نمیگنجيد .او فرياد کشيد« :اکنون به روشنی اين نکته
را دانستم .اما میخواهم به من بگويی چگونه بايد اقدام کنم ،چگونه بايد عمل کنم تا فيض الهی را به چنگ
آورم ».و به پای کريشنا افتاد .ناراينا ،نارا (آرجونا) را بلند کرد و گفت« :آرجونا! تو اکنون به کسب هيچ
يک از اين مشخصات نيازی نداری .اينها به سادگی به دست نمیآيند .من راهی که از اين دو سهلتر است،
راهی که به يقين مرا به تو ارزانی میدارد به تو خواهم آموخت».
«آن راه اينست :ذهن و هوش خود را بر من مستقر ساز .اگر قادر به اين کار نيستی و آن را دشوار
میيابی ،خودپرستیات را رها کن و به امور اخالقی و مقدس بپرداز .اگر حتی اين هم خيلی مشکل است،
وابستگی خود را به پيامد تمامی اعمالت قطع کن و آنها را به من ،به عنوان کریشنا -آرپانام تقديم دار.
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تقديم اعمالت به من نبايد تنها با زبان باشد .مراقب باش آنچه با کالم ،عمل و انديشه به آن میپردازی
(مانوواک کارما) هر سه اينچنين باشد».
«آيا حس میکنی که حتی اين هم بيش از توان توست؟ پس ديگر از عواقب آن آگاهی ».پس از اين
کلمات کريشنا مدتی خاموش نشست.
اين نکته را دريابيد .جويای فيض بايد در ذهن خويش به عمل و نه پيامد ،سود يا نتيجهی آن توجه کند.
به اين دليل گوپاال گفت که جنانا برتر از آبیياسا است ،دهيانا برتر از جنانا است و قطع وابستگی به پيامد
اعمال ،برتر از دهيانا است .به گفتهی کريشنا چنين ناوابستگی ،شانتی [آرامش] را ارزانی خواهد داشت.
کريشنا اين گونه ادامه داد :بهاکتی و د ِوشا چون آتش و آبند .پرستش عاشقانه و نفرت نمیتوانند با هم
يکجا اقامت کنند .من به کسانی عشق میورزم که تفاوتی ميان شادی و اندوه ،بيزاری و مهر و خوب و بد
احساس نمیکنند .اگر نفرت به هر شکل و هر اندازه اندک در قلب کسی النه کند ،او نمیتواند بهاکتا باشد.
بهاکتا بايد يقين کند که همه چيز ،واسو ِدوا [خداوند] است( .واسو ِدوا ساروام -ايدام)  .گويی آتمای يک نفر
در همه جا و همه چيز هست .اين حقيقت بايد ادراک شود ،به عمل در آيد و به تجربه اثبات گردد .نفرت از
ديگری ،نفرت از خويشتن است .تحقير کسی ،جز تحقير خويش نيست .عيب يافتن در ديگری ،عيب يافتن
در خويشتن است».
شايد خواننده در اينجا با اين ترديد روبرو شود که آيا فقدان نفرت يا عدم تحقير ديگران به کسی آگاهی
کامل از حقيقت واسو ِدوا -ساروام -ایدام را عطا میکند؟ خير .تنها فقدان نفرت و مانند آن نمیتواند ظهور
مقيم درون و آناندای کشف او را تضمين کند و فيض خداوند را جلب نمايد.
کار دهقانی که بذر میکارد مثال خوبی از اين امر است :اگر به آن توجه کنيد حقيقت را خواهيد يافت و
ترديد زدوده خواهد شد .دهقان پيش از کاشت بذر ،تمامی گياهان وحشی ،بوتهها ،خارها و ديگر
رُستنیهای کوچک را از زمين بيرون میکشد ،اما اين کار برای بردن محصول به خانه کافی نيست.
کشتزار را بايد شخم زد ،شيار کرد و آبياری نمود تا آمادهی بذرافشانی گردد .سپس بايد جوانهها تقويت
شوند و تا رشد کامل محفوظ بمانند تا دانهها برسند و بتوان آنها را درو کرد و در انبار جای داد.
به طور مشابه ،بوتههای خار دلبستگی ،بيزاری ،حسادت ،غرور و مانند آنها در کشتزار قلب بايد از
ريشه بيرون کشيده شوند و کشتزار با کردار نیک شيار شود .آنگاه بايد نهالهای آناندا را در آن کاشت.
محصول در حال رشد را بايد با دقت و نظم و اشتياق تقويت کرد .سرانجام به عنوان نتيجهی تمامی اين
تالشها ،محصول آناندا انبار شخص را پر خواهد ساخت.
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گوپاال تصريح کرد« :تنها پاکسازی نفرت از قلب ،آناندا را تضمين نمیکند .بلکه عشق نيز بايد کاشت.
به بيان ديگر ،نفرت را بيرون بکشيد و عشق بکاريد .اگر فقدان نفرت ،بهاکتی ايجاد میکرد ،در تپه و
مورچه ،درخت و شاخه ،لجن و کوه ،کدام يک نفرت هست؟ در آنها بيزاری نيست ،اما به اين دليل آيا ما
به آنها بهاکتی نسبت میدهيم؟ چنين نمیکنيم چون بیمعنی است .بهاکتا نخست بايد از نفرت آزاد شود و
سپس از عشق سرشار گردد .وانگهی ،عشق او بايد در ياری بيچارگان و غمزدگان آشکار شود».
آرجونا به تمام اين سخنان با دقت بسيار گوش سپرد .سپس پرسيد« :کريشنا! آيا اين سه کافی هستند؟ يا
امور ديگری هم بايد انجام شوند؟ لطفا ً بگو ».کريشنا گفت« :تنها کاشتن نهال کافی نيست .باغ را بايد
تنها مرحلهی نخست است .همزمان با ظهور

آبياری و کوددهی کرد .حذف نفرت و ِکشت عشق،

جوانهها ،نیرماما -کارا (فقدان تصرف) و نیرهامکارا (فقدان خودپرستی) بايد به انجام برسند .اين دو شبيه
به آبياری و کوددهی هستند و برای کسب محصول آناندا ضروریاند».
«به عبارت ديگر ،بايد خود را از احساس من و مال من خالص کنی .اين دو از هم جدا نيستند .اولی از
دومی سرچشمه میگيرد و هر دو از اجنانا ،يا جهل نسبت به حقيقت اساسی ،حاصل میآيند .چرا که وقتی
از اجنانا خالص شوی ،حس من و مال من ديگر مشکلی ايجاد نخواهد کرد .آنها جايی برای اقامت نخواهند
يافت .پس ،روشن شد که جويندهی بهاکتی بايد ساتاتام -سام -توشتی يا رضايت هميشگی را به دست آورد
و اين به چه معناست؟ اين عبارت به رضايت در هر شرايطی؛ سالمت يا بيماری ،سود يا زيان و شادی يا
اندوه داللت دارد .چه آرزوهای شخص برآورده شوند و چه نشوند ،ذهن نبايد آرامش و توازن خود را از
دست بدهد».
ذهن در صورت برخورد با کمترين موانع در مسيری که برای خويش طرح کرده ،توازن خود را از
کف میدهد .او اينچنين بیثبات است .چرا اگر فنجان قهوه در زمان پيشبينی شده حاضر نشود ،اگر نتوانيد
دو فيلم در هفته ببينيد ،اگر نشود صبح و غروب ساعتها جلوی راديو چمباتمه بزنيد ،اگر اموری اين
چنين ناچيز حذف يا لغو شود ،نارضايتی بر شما چيره میگردد؟ سامتوشتی [رضايت] وضعيتی ذهنی
است که تحت تأثير دستيابی

يا عدم دستيابی به هيچ آرزويی ،وقوع يا عدم وقوع هيچ رويدادی قرار

نمیگيرد .ذهن بايد ناآشفته و خالی از هيجان و نوميدی باشد.
سپس آرجونا پرسيد« :خداوندا! تو اغلب به پراکریتی و پوروشا اشاره میکنی.
میخواهی بدانم پراکريتی دقيقا ً چيست؟ مشخصههايش کدامند و چه سرشتی دارد؟»
332

کريشنا به اين پرسش با زبانی ساده و آسان ،اين چنين پاسخ داد« :آرجونا! پراکريتی هم نام ديگری است.
آن را ِک ِشترا هم مینامند .پراکريتی يعنی اين پراپانچا ،اين ترکيب پنج عنصری .در اين پراپانچا يا
پراکريتی يا طبيعت ،دو جوهر موجود است :ساکن و متحرک (جادا و چايتانيا) .به عبارت ديگر ،يکی
آنچه ديده میشود و ديگری بيننده .داننده آهام است و دانسته ،آیدام  .من و آن.
پراکريتی يا طبيعت جمع تمامی خواص يا مشخصههاست .گوناها شامل تاماس (توهم) ،راجاس (اندوه)
و ساتوا (سرور) خواص پراکريتی هستند .طبيعت ،چيزی به جز تغييرات و تبديالت و ترکيبات اين سه
گونا نيست .همچنين ،انجام دهنده [اعمال] و به دست آورندهی سرور [حاصل از آن] ،يا کارتراتوا و
بهوکتراتوا نيز به همين گونهاند».
آرجونا میخواست به پرسش ادامه دهد .پس کريشنا گفت« :برادرخواندهی عزيزم! تو میخواهی باز هم
چيزی بپرسی؟» آرجونا با استفاده از اين فرصت گفت« :کريشنا! تو پراکریتی تاتوا يا اساس طبيعت را
شرح دادی .اکنون آرزو دارم بدانم منظور از پوروشا چيست؟ چه مشخصاتی دارد؟ سرشت او کدامست؟»
شتراَجنا،
شتراَجنا يا جنِیا بنامی ،يکسان استِ .ک ِ
کريشنا گفت« :آرجونا! اگر آن را پوروشا يا ِک ِ
شترا يا کشتزار است .جنیا آن است که شناخته میشود .پوروشا جيوا (فرد) است و پراکريتی،
شناسندهی ِک ِ
ِدها يا بدن است .آن که بدن گرفته ،پوروشا است .او کسی است که بدن را شناسايی میکندِ .دها يا بدن هم
صاحب نامهای متعددی است که هر يک دارای اهميت خاصی است .آن را ساریرا مینامند ،چون که
دور انداخته میشودِ .دها میگويند چون در معرض سوختن است .جيوا [فرديّت] محرّک بدن است و از
محدوديتهای آن آگاه میشود».
آرجونا از اين پاسخ دچار ترديدهای آزاردهندهای شد که او را وادار به آغاز رديفی از پرسشهای ديگر
بدن دور انداختنی و نابود شدنی ،کشترا يا کشتزار نام گرفته است؟» در واقع
نمود« .کريشنا! چگونه اين ِ
آرجونا شنوندهای هوشمند بود .کريشنا با صبری عظيم به او پاسخ داد.
کريشنا گفت« :از طريق همين بدن است که با شرکت در اعمال سودمند ،شايستگی کسب میگردد .بدن
وسيلهای برای کسب جنانا يا ديدگاه کيهانی است .اين بدن است که تو را به سوی رهايی هدايت میکند.
بدن ،محل انباشت چنين دستاوردهای عظيمی است ،بنابراين آن را ِک ِشترا ناميدهاندِ .ک ِشترا يعنی زره ،چون
بدن از جيوی در برابر آسيبها حفاظت و حمايت میکند .معنای ديگر آن ،کشتزار است .معنايی ،که از
اهميت سرشار است .کيفيت بذر يا نهالی که کاشته میشود ،تعيين کنندهی طبيعت و
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کيفيت محصول خواهد بود .بدن کشتزار است .جيوی ،کشترا -پاالگا يعنی حافظ کشتزار و محصول است.
فرد با کاشت بذر کردار نيک ،شادی و سرور درو خواهد کرد .کاشتن بذر گناه ،اندوه و اضطراب به بار
میآورد .با کاشت بذر جنانا ،فرد محصول موکشا يا رهايی از اسارت تولد و مرگ را درو خواهد کرد».
شترآجنا يا جيوی بايد
«درست همان طور که دهقان ،طبيعت و مشخصههای کشتزار را میشناسدِ ،ک ِ
شترآجنا پسوند ِجنا است .اين پسوند به
شتر و ِک ِ
طبيعت و کيفيات بدن خويش را بشناسد .تنها تفاوت ميان ِک ِ
معنای جنانا يا شناسنده و داننده است .پس کسی که کشتزار يا بدن را ،با مزايا و معايبش ،میشناسد،
کشتراجنا است .آنکه فاقد چنين دانشی است مادهی ساکن يا کشترا است».
آرجونا پرسيد« :کريشنا! شناخت اين دو جوهر ،يعنی کشترا و کشتراجنا ،چه حاصلی دارد؟» کريشنا
لبخندی زد و گفت« :چه پرسش ابلهانهای! با تحقيق در کشتراجنا و شناخت طبيعت آن ،اندوه از ميان
میرود .با آگاهی از سرشت کشتراجنا ،آناندا يا سعادت به دست میآيد .آناندا نيز چون موکشا [به اين
طريق] حاصل میگردد» .
سپس کريشنا خاموش شد .اما آرجونا که نمايندهی تمامی نوع انسان در ميدان نبرد محرکهای فراتر و
فروتر بود ،باز هم او را برانگيخت« .کريشنا! از اين دو ،کدام يک تجارب دوگانهی نابودی اندوه و
دستيابی به سعادت را حس میکنند؟ جيوی يا ِدها؟ لطفا ً برايم بگو».
کريشنا گفت« :کشترا يا بدن با گوناها يا گرايشات تاماسی ،راجاسی و ساتوايی در آميخته است .پس
هنگامی که جيوی با بدن در تماس است و از بدن کسب هويت میکند ،میپندارد که در حال اندوه يا شادی
است که پيامد آن ،گوناها هستند .پوروشا يا کشتراجنا فاقد رابطهای واقعی با بدن است .او فقط تماشاچی
است .وقتی آهن با آتش در تماس است ،قدرت سوزاندن دارد ،اما اين آهن نيست که میسوزاند .بلکه آتش
است .پوروشا از طريق تماس با پراکريتی ،چونان انجامدهنده و عملکننده ظاهر میشود».
« بنابراين ،درست نيست بپنداريم جيوی ،با توجه به اين واقعيت که بدنی را که ابزار ظهور گوناهاست
اشغال کرده ،دچار شادی و اندوه میشود .زمين از بذر حمايت میکند و به او ياری میرساند تا ببالد و به
درختی بدل شود يا زوال پذيرد .اين گوناهای زمين است که مسبب هر دوی آنهاست .به همين منوال،
جیواتاتوام در زمين بدن میبالد و به شکل براهماتاتوام به ثمر مینشيند .دقيقا ً به همان گونه که آب و کود
برای رشد درختان و ميوه دادن آنها ضروریاند ،ساتيام ،سانتام ،سامام و دامام برای رسيدن روح به
ميوهی خرد آتمايی ضروری هستند .البته ،گرايشات يا گوناهای پراکريتی اشکال متنوعی از او [جيوی]
میسازند».
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«به اين نکته بينديش تا تمام موضوع برايت آشکار شود :انسان لحظهای شاد و لحظهای غمگين است .او
در آنی ترسو و اندکی بعد شجاع است .چرا؟ چون گوناها به او شکل میدهند .آيا میگويی چنين نيست؟
پس چگونه میتوانی اين دگرگونیها را توضيح بدهی؟ تنها آنها [گوناها] میتوانند انسان را اين چنين از
حالی به حال ديگر ببرند».
«اگر سه گونای ساتوا ،راجا و تاماسی در موازنهای برابر باشند ،تغييری در شخص رخ نخواهد داد .اما
هرگز چنين نيست .آنها هميشه نامتوازنند .وقتی يکی برتری میيابد و مابقی در سکونند ،پراکريتی شخص
را وا میدارد که نقشهای بسياری بپذيرد .سه گونا نمايندهی سه جنبه از سرشت انسانند ،راجوگونا
وابستگی است که آرزو میسازد و اشتياق به کسب لذت از جهان اشيا ِء قابل مشاهده میآفريند .او
پرورندهی لذات جسمانی و روحانی است .تاموگونا به واقعيت کاری ندارد .پس به سادگی کژفهمی ايجاد
میکند و نادرست را درست جلوه میدهد .او شخص را به غفلت و خطا میکشاند و به جای رهايی اسير
میسازد .ساتواگونا علت اندوه و غم را مهار میکند و مردم را به پيروی از طريق شادی و خوشبختی
واقعی میخواند .در نتيجه ،يکسويه بودن و تحت تأثير هيچ يک از اين سه واقع نشدن ،اساس خلوص و
استواری است».
«اگر حباب چراغ تميز باشد ،نور آن درخشان خواهد بود .در حباب رنگارنگ ،نور کاهش خواهد يافت.
حاال اگر چراغ را در ديگی گلآلود بگذاريم ،تاريکی به جا خواهد ماند .نور چراغ يکسان است اما حامل
آن ،نشان خود را بر آن مینهد .ساتواگونا نور چراغی است که در ميان حبابی تميز میدرخشد .راجوگونا
حباب رنگارنگی است که از نور میکاهد و آن را کممايه میسازد و تاموگونا ،ديگ سياهی است که چراغ
را يکسره بیاثر میسازد».
«ساتواگونا همان آتماجنانا است .راجوگونا چون دودهايست که حباب را تيره میسازد و از نور آن
میکاهد و همچنين ،شعلهی چراغ را پريشان میکند ،چنان که ديگر مستقيم و پايدار نخواهد بود .تاموگونا
خاموش کنندهی نور يا جنانايی است که اساس طبيعت آدمی است».
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فصل بیست و سوم
«اين سه گونا يعنی ساتوا ،راجاس و تاماس تغييرات ،ترکيبات و تبديالت گوناگونی میپذيرند و به شکل
تمامی آفرينش ،کيهان يا پراکريتی ظاهر میشوند .بنابراين ،پراکريتی در معرض دگرگونی است ،پايدار
نيست و از حقيقت بیبهره است .اما آتما ،چايتانيا [آگاهی] و تجوروپام يا درخشش ناب است .پس عيب و
نقص يا تبديل در او راه ندارد .بدن ،پراکريتی است .بودهی (عقل) و ماناس (ذهن) نيز ،پراکريتی هستند.
به همين دليل آنها نيز به ميزانی که از گوناهای مختلف برخوردارند ،متمايزند».
«ساتواگونا استوار ،ناب ،غير خودخواهانه و نور است .پس آنان که از اين خلق و خو بهره بردهاند،
آرزو يا خواستی ندارند .اينان شايستهی شناخت آتما هستند .صاحبان راجوگونا در اعمالی آلوده به رنگ
خودپرستی مشارکت میجويند .شايد آنان مشتاق خدمت به ديگران باشند ،اما اين اشتياق ،آنها را به شهرت
و غرور میکشاند .آنان دوستدار خوشی خويش و در کنار آن ،خوشی ديگرانند .مبتاليان به تاموگونا
مغلوب تاريکی جهلند ،بنابراين چون کوران قدم برمیدارند و از تميز درست از نادرست عاجزند».
هر يک از اين سه گونا ،فرد را از تحقق برترين واقعيت که او را میرهاند و در ک ّل محو میسازد ،باز
میدارند .از آنجا که فرد جای گرفته در پراکريتی است ،خود را در حال گذر مشتاقانه از گوناهايی میبيند
که پراکريتی را ساختهاند ،اما اين توهم است .برای رفع اين توهم ،تحقيق در سرشت و رفتار کشترا يا
پراکريتی الزم است .برای نوآموز يا سالک ،تحقيق در شناخت و موضوع شناسایی امری ضروری است،
اما جنانی بايد بيشتر به گوناها توجه کند .موضوع شناسایی ،همان واقعيت يا ادراک اساس الهی همه چيز
است».
آرجونا با دقت به تمام اين سخنان گوش سپرد و سپس پرسيد« :خداوندا :کيفيّاتی که جنانی بايد کسب کند،
چيستند؟» کريشنا پاسخ داد« :پارتا! جنانی بايد بيست ويژگی را به طور کامل کسب کرده باشد .حتما ً
میپرسی آنها کدامند .به تو خواهم گفت .بشنو ،اما نتيجه نگير که اگر همهی آنها را کسب کنی به هدف
خواهی رسيد .هدف ،آمریتاتوام يا جاودانگی است .آن هم فقط با براهمساکشاتکارا يا ادراک براهما به
عنوان ساروام کالوایدام براهمام به دست خواهد آمد .وقتی شناخت به کمال برسد ،شناسا و موضوع
شناسایی يکی میشوند».
«برای جذب اين ويژگیها ،شخص بايد از طريق پرهيزکاری خالص شود .سپس موضوع شناسایی
ادراک میگردد و واقعيت میيابد .پس قبل از هر چيز ،بايد در اين مورد به تو بگويم :نخست پرهيزکاری،
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سپس موفقيت .وه که چه راه پرشکوهی است .جستوجوی براهمام در غياب حياتی پرهيزکارانه و
اخالقی ،چون شعله خواستن بیچراغ و فتيله و روغن است .هر سه را فراهم کن ،چراغ را بيفروز و نور
بگير .اين همان نور براهماجنانا يا شناخت براهمام است».
در اينجا نکتهای هست که سالکان بايد بسيار به آن توجه کنند .چراغ ،فتيله و روغن بايد با هم متناسب
باشند .اگر فتيله برای چراغ خيلی بزرگ يا خيلی کوچک باشد ،اگر روغن برای فتيله خيلی زياد يا خيلی
کم باشد و اگر چراغ برای روغن يا فتيله نامتناسب باشد ،شعله در نمیگيرد و نور نمیتابد .نور پايدار و
پاکيزه تنها اگر اين سه در وضعيت متناسبی باشند ،تضمين میشود .سه گونا نيز بايستی متوازن باشند تا
حداکثر نتيجه که رهايی است ،حاصل آيد .سه گونا سه زنجيراند .انسان چون گاوی که دستهايش به يک
زنجير ،پاهايش به زنجيری ديگر و گردن و گوشهايش نيز به زنجير سومی بسته باشند ،اسير آنهاست.
گوناها چنين زنجيرهای سهگانهای هستند .گاو بيچاره چگونه تکان بخورد وقتی اين چنين اسير است؟
ساتواگونا زنجيری طاليی ،راجوگونا زنجيری مسی و تاموگونا زنجيری آهنين است .هر سه زنجيرند و
تفاوت آنها در جنس آنهاست .مانند هر زنجيری ،هر سهی آنها موانع آزادی حرکتند».
آرجونا پرسيد« :خداوندا! تو گفتی بيست ويژگی برای کسب جنانا ضروری است .آنها کدامند؟ به تفصيل
برايم بگو ».کريشنا گفت« :آرجونا! اشتياق تو اسباب خشنودی من است .پس گوش کن:
«نخستين ويژگی آمانیتوام  ،فقدان غرور يا فروتنی است .تا وقتی تو مانام يا مغروری ،کسب جنانا
ممکن نيست .رفتار آدمی بايد چون رفتار آب باشد .هر رنگی در آب بريزی آن را جذب میکند ولی هرگز
ادعا نمیکند که آن رنگ اوست .او فروتن و بیغرور است ،اما رفتار انسان کامالً معکوس است .انسان
وقتی کوچکترين خدمتی میکند دلواپس است که مردم زودتر از آن آگاه شوند .به اين دليل خود به
پرگويی میپردازد يا ترتيبی میدهد که آنها منتشر شوند .فقدان اين گونه غرور و جاهطلبی است که به
عنوان آمانيتوام توصيه میشود».
«اکنون به دومی بپردازيم :آدام بهیتوام يا الفزن نبودن .اين ويژگی بسيار مهمی در انسان است .معنای
آن فقدان خودنمايی ،تظاهر و خودستايی به بزرگی است ،هنگامی که چنين نيست .ادعای قدرتی که وجود
ندارد و اختياراتی که شخص فاقد آنهاست [امر ناپسندی است] ».توجه خواننده به اين نکته ضروری است
که امروزه دنيا پر از چنين خودنمايیهای دروغين و رياکارانهای است .به هر زمينهای که بنگريد ،به هر
کس توجه کنيد ،اين عيب مهلک را خواهيد يافت .دولتها در دست کسانی است که تظاهر به قدرت،
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اختيار و توانايی میکنند .اشخاصی که هيچ نمیدانند ،ادعای همه چيز دانی دارند .کسانی که حتی در
خانهی خويش ياوری نمیيابند ،ادعای پيروان بیشمار میکنند».
[اکنون] در هر فعاليتی ،رياکاری گام نخست است .اين رفتار در هر زمينهای چون آفتی که محصول را
نابود میکند ،انسان را تباه میسازد .اگر اين بال ريشهکن شود جهان از فاجعه نجات خواهد يافت .تظاهر
سبب میشود که هم اين دنيا و هم دنيای پس از آن را از کف بدهيد .تظاهر در تمامی اوقات و در هر جا
زيانبار است .تظاهر برازندهی انسانی معمولی هم نيست ،پس چگونه میتواند به حال سالکان سودمند
باشد؟
«سومين ويژگی ،اهیمسا [عدم خشونت] است .اين نيز تقوايی پراهميت است .هیمسا (خشونت) تنها
جسمانی نيست .بلکه بيش از اينهاست و هر نوع آزار ذهنی ،اضطراب و نگرانی که با اعمال و گفتارت
در ديگران ايجاد کنی را در بر میگيرد .اگر تنها از آزار جسمانی ديگران بپرهيزی نمیتوانی ادعای
اهيمسا کنی .رفتارت نبايد آزارنده باشد ،نبايد خودخواهانه باشد .انديشه ،سخن و کردارت هر سه بايد فارغ
از هر گونه انگيزهی آزردن ديگران باشد».
شما به عنوان چهارمين ويژگی میرسيم .آن را کشانتی و ساهانا نيز ناميدهاند .معنای آن
«سپس به ِک ِ
اينست که بايد آن بدی که ديگران در حقت روا داشتهاند ،زيانی که از ديگران ديدهای ،نفرتی که به تو
ابراز کردهاند را غير واقعی بدانی .با همهی اينها چون سرابی در صحرا روبرو شوی .به بيان ديگر ،بايد
شکيبايی و بردباری را تا اين اندازه وسعت ببخشی .اين وضعيت آدم بيچارهای نيست که بدی ديگران را
تحمل میکند چون قادر به تالفی نيست .بلکه اين رفتار خارجی يا کشانتی ،بيانگر آرامشی است که در قلب
حکمفرماست .در حقيقت ،بسياری از مردم آسيبهای وارده از ديگران را تحمل میکنند چون فاقد
پشتگرمی بدنی ،مالی يا اجتماعی هستند .تحمل رنج نزد آنان را نمیتوان به عنوان کشمای واقعی ستود».
«پس از آن ،بگذار به پنجمين مورد بپردازيمِ :رجوتوام  ،يا صراحت ،راستی ،بیريايی .اين يکی به
معنی هماهنگی ميان عمل ،سخن و انديشه است و در امور مادی و معنوی کاربرد دارد .اين وجهی ديگر
از دومين ويژگی يعنی آدام بیتوام است».
«ششمين ،آچاریو -پاسانا است :خدمت همراه با ارادت به معلم معنوی .اين امر بر عالقهی استاد به
شاگرد میافزايد و شاگرد از آن سود سرشاری خواهد برد .اما گورويی که هدفی ندارد ،تنها سرسپرده را
به تباهی رهنمون میشود .گورو بايد به همان بیخويشی و بیاختياری که گاو ،گوسالهی جوانش را از
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شير خويش سيراب میسازد ،بر سرسپردهی خويش لطف ببارد .آموزههای گورو سرچشمه و ضامن
دستيابی به خدا و کسب رهايی است».
«هفتمين ويژگی سوچام يا پاکی است و منظور از آن نه تنها پاکی بيرون ،که پاکی درون است و پاکی
درون چيست؟ فقدان دلبستگی و بيزاری و آرزو و نارضايتی و شهوت و خشم و به جای اينها ،حضور
کيفيات دایوی (خوب ،الهی) .آب ،بدن را و حقيقت ،ذهن را و دانش ،انديشه را پاک میسازد .فرد با طلب
بخشايش (توبه) و نظم ،پاک میگردد».
«هشتمين ويژگی استایریام نام دارد :ثبات قدم ،ايمان پايدار ،فقدان تزلزل و خودرأيی .سالک بايد به
راهی که به عنوان مسير پيشرفت معنوی خويش ايمان آورده ،سخت پايبند باشد .او نبايد از آرمانی به
آرمانی بپرد و روز به روز هدف خويش را تغيير دهد .اين ويژگی را دیکشا نيز مینامند .تزلزل نتيجهی
ضعف است .ضعفی که بايد از آن به شدت احتراز کرد».
«نهمين مورد در اين فهرست ،ایندریانیگراها است :مهار حواس .آگاه باش که حواس بايد در خدمت
عالئق تو باشند ،نه اين که تو خدمتگزار عالئق حواس باشی .بردهی حواس نباش .به جای آن حواس را
بردهی خويش ساز».
«سپس ،دهمين ويژگی که وایراگیام است :قطع وابستگی ،ترک دنيا ،رهايی از اشتياق به صدا ،لمس،
شکل ،مزه ،بو و مانند آنها .حواس به دنبال اين چيزها میدوند چون آنها را غلغلک میدهند و به آنها شادی
موقتی میبخشند .اما حواس به دهارما -آرتا -کاما -موکشا ی متعالی عالقهای ندارند .آتما را تنها از طريق
امور متعالی میتوان باز يافت».
«يازدهمين ويژگی ،آناهام کارا يا فقدان خودپرستی است .خودپرستی پرورشگاه تمامی بدیها و
خطاهاست .فرد خود محور اهميتی برای درست و غلط ،خوب و بد و الهی و غير الهی قائل نيست .او
نسبت به اين امور بیتفاوت است و از آنها چيزی نمیداند .او به کلی از دهارما و اخالق بیخبر است و با
عدالت همراه نيست .برای پرهيز از اين کيفيات زهرآلود ،بايد به آناهامکارا پرداخت .خودپرستی دشمنی
است که در لباس دوست میآيد».
«ويژگی بعدی جانما -مارتیا -جارا -ویادهیدوکا -دوشانودارسانام ناميده میشود که دقيقا ً به اين معنی
است :آگاهی از چرخهی گریزناپذیر تولد و مرگ ،پیری و بیماری ،اندوه و بدی و دیگر نشانههای
ناپایداری این دنیا و زندگی در آن .با اين که مردم میبينند که اين امور برای خودشان و ديگران روی
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میدهد ،برای يافتن علل و شيوههای گريز از آنها به تحقيق نمیپردازند .اين بزرگ ترين شگفتی و راز
است».
«تنها اگر به ريشه مسأله بپردازی میبينی که از هر چه بتوان گريخت ،از مرگ نمیتوان پرهيز کرد.
آنچه اکنون انسان خوشبختی تصور میکند ،در واقع بدبختی در لباس خوشبختی است .درک حقيقت اين
امور بر توجيهاتی که تو را دچار توهم ساختهاند رخنه میافکند و نتيجهی آن قطع وابستگی و سپس
دستيابی به جنانا است .پس آرجونا ،خود را از جانما (تولد) ،مریتیا (مرگ) ،جارا (پيری) ،ویادهی
(بيماری) و دوکها (اندوه) رها کن ».کريشنا ،آرجونا را با چنين عشق عظيمی دلگرمی بخشيد.
سپس او از آساکتی سخن گفت :قطع اشتياق به اشياء ،فقدان حرص« .حرص نسبت به تصرف چيزهايی
که میبينی به علت خودپرستی است« .من بايد آن را داشته باشم .من بايد افتخار مالکيت اين شیء قيمتی را
به چنگ آورم ».اين گونه ،خودپرستی فرد را وسوسه میکند .اين ريسمانی محکم است که تو را به اشياء
میبندد .ذهن را رها کن و همه چيز را شکوه خداوند ببين .به همه چيز چون تجليات شکوه الهی عشق
بورز اما خود را با اين عقيده که تصرف آنها تو را خوشبخت میکند ،فريب نده .اين توهم است .زندگی
خود را وقف آنها نکن .در هنگام ضرورت از آنها در جهت نيازت بهره بگير .فقط همين .اين گونه
تحريکات ،مانع عظيمی در مسير پيشرفت تو به سوی رهايی است .هر چيز را که به عنوان دارايی به
دست آوری ،روزی تسليم خواهی کرد .در آخرين سفر خويش حتی نمیتوانی تکهای علف يا ذرهای غبار
برای خودت نگه داری .اين واقعيت را همواره در برابر ذهن خود حفظ کن .آنگاه میتوانی واقعيت را
ادراک کنی».
«کسی پيش از تولد رابطهای با اين دنيا و اشيا ِء مادی آن ندارد .پس از مرگ نيز ،همهی آنها همراه با
دوستان و خويشان ناپديد میشوند .اين اقامت موقتی تنها بازی کوتاهی در اين فاصله است .شيفتگی به اين
نمايشگاه سه روزه در حقيقت جز حماقت چيزی نيست .آرزو ،ذهن را آلوده میسازد و آدمی را برای امور
متعالیتر نامناسب میسازد .سالکانی که رهايی و خودشناسی خويشتن را میجويند بايد خود را از آرزو
آزاد سازند ،چون آرزو مثل روغن چسبنده است و وقتی به آن آلوده شوی به آسانی پاک نمیشود».
«سپس بايد به ويژگی ديگری توجه کنی :توازن ،آرامش خدشهناپذير در شادی و غم ،موفقيت و شکست،
خوشبختی و بدبختی .اين پانزدهمين ويژگی جنانی است .سرافرازی يا سرشکستگی از موفقيت يا شکست،
سود يا زيان و احترام يا بیحرمتی بيهوده است .همه چيز را به عنوان فيض الهی ،پراسارا ی او ،به
يکسان بپذير .همان گونه که برای عبور از مناطق پرخار ،کفش میپوشی يا برای خيس نشدن در باران
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چتر به دست میگيری يا برای فرار از نيش پشه در پشهبند میخوابی ،خود را با ذهنی رخنهناپذير که به
فيض الهی مطمئن است و ستايش يا مالمت ،پيروزی يا شکست و لذت يا درد را به يکسان تحمل میکند،
حفاظت کن .تا زندهای ،شجاعانه زندگی کن .اين گونه ساما -چیت -تاتوام [شناخت يکسان امور] امری
ضروری است».
آنانيا -بهاکتی يا بهاکتی بدون هيچ انديشه يا احساس ديگر ،تقوای بعدی است .وقتی اندوه پيروز میشود
به سوی خدا میدوی .وقتی سانکاتا چيره میشود ،به خداوند ِونکاتا پناه میبری .هنگامی که شادی باز
میگردد ،خداوند را از صحنه خارج میکنی .آن هنگام که در تب میسوزی و مزهها را احساس نمیکنی
و زبانت تلخ است به دنبال فلفل تند هستی ،اما وقتی تب فرو نشست ديگر به همان فلفل اهميتی نمیدهی.
بهاکتی بردگی موقت نيست .تأمل بیوقفه بر خداوند ،بدون دخالت هيچ انديشه يا احساس ديگری است».
«هر کار ،هر لحظهی فراغت و هر سخن بايد از عشق به خداوند ،سرشار باشد .آنانيا بهاکتی اينست.
پس از آن اِکانتا واسام يا عزلتگزينی فرا میرسد .شخص بايد به تنهايی خو بگيرد .اين امر به معنی دور
ماندن جسمانی از مکانهای رفت و آمد مردم نيست .بلکه بايد در ذهن ،تنهايی و سکوت حکمفرما باشد:
همهی اشغالگران ذهن بايد بيرون رانده شوند يا وادار به سکوت گردند .ذهن بايد نیر -ویشایا يا خالی باشد
و از جهان اشياء چشم برگيرد».
«هجدهمين ويژگی که به کسب جنانا ياری میرساند با عنوان عدم عالقه به اجتماعات انسانی مطرح
شده است .به بيان ديگر ،فقدان اشتياق به ارتباط نزديک با کسانی که مجذوب اموری هستند که جهان اشياء
را مهم میشمارد .میتوان حتی در ميان حيوانات وحشی تعادل خود را حفظ کرد ،اما موفقيت در اين امر
در ميان انسانهايی با اذهان دنيوی دشوار است .سادهانا از گروهی که شخص در ميان ايشان به سر
میبرد تأثير میپذيرد .انسانهای نيک ،تو را به نيکی سوق میدهند و انسانهای بد ،به سوی بدی
میرانند».
«البته ،شناخت آدمهای خوب و بد و سپس همراهی با خوبان دشوار است .پس توصيه شده که از مردم
بپرهيزيد و بر سادهانا تمرکز کنيد .ذهن آدمی چون آهن است :اگر در گل و الی بيفتد زنگ میزند و از
هم میپاشد و اگر در آتش بيفتد ناخالصیهای خويش را از کف میدهد و پاک میشود .پس اگر آدمی به
گروه جنانیها بپيوندد ،بهتر از آنست که تنها بماند .توجه کنيد که چگونه نارادا که پسر يک خدمتکار بود
به دليل همنشينی با نيکمردان به ريشی بدل گشت .راتناکارا که شکارچی بيرحمی بود به گروه هفت ريشی
پيوست و سپس در ميان شاعران به مقام برتر آدیکاوی دست يافت .بدکاران بس زيانبارند .گلولهی آهنی
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که در آتش سرخ شده از خود آتش خسارتبارتر است .از انسانی آلوده به گناه بايد بيش از خود گناه دوری
جست .سالکان بايد در مورد معاشران خويش هشيار باشند».
«نوزدهمين ويژگی ،آگاهی از تفاوت ميان آتما و آناتما است .همواره آگاهی خود را بر واقعيت آتما
معطوف ساز و بدن و حواس را به عنوان اموری غيرواقعی و موقتی کنار بگذار .آتما جاودان است ،پس
گذرای غير آتمايی ،خود را وقف او ساز .حيات ،مبارزهای برای پيروزی بر
به جای توهمات يا اشياء
ِ
توهم است و پيوسته میگويد« :من آن آتمای جاويدان ،در تو و در همه چيزم .پس ذهن را بر من استوار
گردان و با اطمينان به پيروزی در مبارزه شرکت کن».
«بيستمين يا آخرين کيفيتی که بايد کسب گردد ،تاتوا -جنانا -دارشانام يا توانايی ديدن سرشت حقيقی تات
(آن) نام دارد .تات آن اساس کيهانی است که اين جهان جز سايهی او نيست .معنای آن اينست که سالک
بايد واجد اشتياقی عظيم به ديدار خداوند باشد».
اگر تالش صادقانهای برای کسب سه يا حتی دو مورد از اين بيست ويژگی صورت پذيرد ،بقيهی آنها به
طور طبيعی به دست خواهد آمد .برای کسب اين ويژگیها هيچ تالش خاصی الزم نيست .در مسير
پيشرفت معنوی ،فرد نه تنها بيست ويژگی که حتی بيش از آن را به دست خواهد آورد .در اينجا به بيست
مورد اشاره شد چون اين موارد برجستهاند .همين .سادهانا بر اساس اين ويژگیها شخص را به راحتی به
هدف خواهد رسانيد .به اين دليل ،کريشنا بر آنها تأکيد کرده است.
فرد با بهره جستن از اين ويژگیها قادر به خودشناسی خواهد بود؛ در اين باره ترديد جايز نيست .چرا
که اين ويژگیها دانشی فراهم میآورند که بدن ،حواس ،عقل و آگاهی درونی را به جنبهی پراکريتی
وابسته میبيند و نشان می دهد که او از تمامی اينها جداست؛ که او ،پوروشا است .اوست پوروشايی که از
کشترا و کشتراجنا آگاه است .هنگامی که فرد قادر به تميز ميان پوروشا و پراکریتی يا ميان کشترا و
کشتراجنا شود ،خود به ناظر بدل میگردد و از چنگ خواست يا آرزو رهايی میيابد.
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فصل بیست و چهارم
آگاهی بر اين که فرد فقط تماشاچی همه چيز است ،راز خودشناسی است .خودشناسی ،معرفت بر اين
امر است که« :من حقيقت خويشم ».يا «من ،خود را ادراک میکنم» يا «همه يک آتما [روح] هستند ».يا
«من به تجربه دانستم که فرد و کل از هم جدا نيستند ».اين امری است که هر کس بايد خود آن را کشف
کشی صرف در غياب اين معرفت ،مطلقا ً اتالف وقت و انرژی است .انسان ،حيوان محض
کند .رياضت
ِ
نيست .او در خود حامل شرارهای الهی است که نبايد بگذارد خاموش شود.
حتی وقتی حواس در کارند ،محرک آنها حضور آتما است .وقتی خورشيد سر میزند پرندگان بال
میگشايند ،شکوفهها باز میشوند و اجتماع انسانی فعاليتهای گوناگون خويش را از سر میگيرد.
خورشيد در هيچ يک از اين امور دخالت مستقيمی ندارد .او محرک است ،همين .خورشيد علت نيست .او
تنها فعال میکند ،ناظر و مراقب است .او بر فراز و در فراسوی همهی اينهاست .او اسير يا وابسته به
انسان يا جانور يا پرنده يا ُگل نيست.
پرندگان در آسمان پرواز میکنند اما هيچ ر ّدی از مسير پرواز خويش به جا نمیگذارند .همچنين ،هرچند
بسياری ادراکات حسی در آسمان قلب به پرواز در میآيند ،هيچ اثری در آن باقی نمیگذارند .قلب تحت
تأثير پرواز آنان قرار نمیگيرد.
اما انسان تنها روبنا را میبيند ،نه پايه را .در يک حلقهی گل ،هيچ کس ريسمان نگهدارندهی گلها را
نمیبيند .وجود ريسمان تنها پس از تحقيق و تجسس آشکار میگردد .اساس ،ريسمان است .گلها وابسته به
آنند و به دليل وجود ريسمان ،کنار هم به شکل يک حلقهی گل آويختهاند.
برای ادراک بهتر اين موضوع ،مثال ديگری را در نظر بگيريد .کوزه ،کاسه ،بشقاب و سطل همگی از
خاک رُس ساخته میشوند ،اما با اين که در همهی آنها خاک رُس هست ،خاک رس ،خاک رس باقی
میماند و ديگ و قابلمه و بشقاب و سطل نمیشود .همچنين در آتما ،که پايه است ،گوناها (انواع) مانند
بشقاب و سطل موجود نيستند ،اما آتما در گوناها به عنوان گونا سواروپا وجود دارد .اين آتما است که با
گونا اشتباه میشود .چرا که او را محدود و صاحب نام و شکل ادراک میکنيم .آتما تنها واقعيتی است که به
واسطهی تمامی نامها و شکلها ظاهر میشود .همانند خاک رسی که تنها ماده در بشقابها و سطلهاست.
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با اين گونه تجسس ،اطمينان به اين که پايه و اساس همه چيز آتما يا کشتراجنا يا پارابراهمام است،
استحکام میيابد.
سپس کريشنا توسط آرجونا مورد پرسش ديگری قرار گرفت که« :در حقيقت شناسايی آن آتمای پايه ،آن
واقعيت درونی همه چيز بسی دشوار است .او همه جا هست ،اما هيچ کجا ديده نمیشود .او هستهی درونی
همه چيز است ،اما به هيچ طريقی نمیتوان با او تماس يافت .علت اين راز چيست؟»
کريشنا گفت« :آرجونا! تو هنوز درست نفهميدهای .آتما لطيفتر از لطيفترين است .پس تشخيص او
دشوار است .تو پنج عنصر را میشناسی .نمیشناسی؟ زمين ،آب ،آتش ،باد و آسمان را؟ از اين پنج
عنصر به ترتيب ،هر يک لطيفتر از قبلی است .زمين دارای پنج کيفيت است :صدا ،لمس ،شکل ،مزه و
بو .آب همه اينها را به جز بو دارد .آتش فقط سه تا دارد :صدا ،لمس و شکل .باد ،تنها دو کيفيت دارد:
صدا و لمس و آخری يا آسمان فقط دارای صدا است .به اين علت ،هر يک از اينها لطيفتر و همچنين
بسيطتر از قبلی است .آسمان همه جا هست ،در همه چيز نافذ است ،چون تنها يک مشخصه دارد .پس آتما
بايد چه اندازه لطيفتر باشد که هيچ گونه کيفيت يا رفتاری ندارد .تصور کن تا چه حد بايد حاضر و نافذ
باشد! اذهان برونگرا قادر به درک اين پديده نيستند .تنها راه چاره ،ذهنی درونگرا است».
«ايمان تنها سراغ کسانی میآيد که در امور میانديشند .اطمينان به کسانی که گاه و بیگاه فرياد بر
میآورند که خداوند نمیتواند در همه چيز حاضر باشد چون او را در همه چيز نمیتوان ادراک کرد،
هالکت بار است .آنان باور ندارند که خداوند باالتر و فراتر از کيفيات ناچيزی است که ايشان برای پيمايش
او میجويند .واقعا ً تأسف بار است .خداوند آنقدر به تو نزديک است که تو به او .اگر تو فاصله بگيری ،او
نيز فاصله میگيرد».
در پوراناها مثالهای لطيفی از اين حقيقت آمده است .هيرانيا کاشيپو همه جا به دنبال خداوند گشت و به
اين نتيجه رسيد که او هيچ جا نيست .از طرف ديگر ،پراهالدا ايمان داشت که هر جا را بجويی ،او را
میيابی .پس ،خداوند از ميان ستون آهنين سخت و نفوذناپذير بر او تجلی يافت .پراهالدا به خداوند نزديک
شده بود ،بنابراين خداوند نيز به او نزديک بود.
گاو ،حامل شير مقدس و مغزی در پستان خويش است ،اما غافل از آن به دنبال آبی میدود که با آن
برنج شستهاند .همچنين ،انسان از مادهوا که آتمای درون خود او و در درون اوست غافل مانده و هيچ
تالشی در جهت کشف او ،که واقعيت درونی خودش است ،به عمل نمیآورد .او با حواس معيوب و گيج
خويش به دنبال شادیهای فرومايهای میدود که از اشيا ِء ناپايدار بر میخيزند .چه حماقت غول آسايی!
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خوش بودن در کثرت ،نادانی است .ديدن وحدت ،نشان خرد يا جنانام است .تنها ساوام يا آنان که به
ظاهر بسيار را یگانه میبيند .آنچه
واقع مردهاند جهان را بسی چيزها میبينند .فقط شیوام يا خداوند ،اين
ِ
ِجنيام ،آتما ،کشتراجنا و پارابراهمام ناميده میشود ،تنها آن یگانه است .کريشنا اين حقيقت را به آرجونا
آموخت تا شايد او را سعادتمند گرداند.
خوانندگان! همان گونه که هدف رودها ،درياست ،هدف جيواها ،براهمام است .شادی ابدی هرگز نصيب
جيوايی آگاه به اهداف مادی نخواهد شد .موکشا ،آموختن شادی ابدی است .آن را دستيابی به براهمام نيز
خواندهاند .تمرکز بر پرستش عاشقانه و انحصاری خداوند برای کسانی امکانپذير است که به تخيالت
متغير افسارگسيختهی برساخته از نام و شکل که دنیا نام دارد ،وابسته نيستند .دنيا ،ابزاری برای کسب
توانايی ترک آن است .به اين دليل ،دنيا اين همه وسوسهانگيز و اين چنين پر بهاستِ .وداشناس واقعی کسی
است که دنيا را چون ابزاری برای گريز از هزارتوهای آن میبيند.
کلمهی اوردها معموال در معانی باال ،بر فراز و مانند آن به کار میرود ،اما اگر دنيا را درختی تصور
کنيد ،ريشههای آن براهمام است .در اينجا ،ريشهها باال و شاخهها پايين درختند! کريشنا اين نکته را چنين
به آرجونا آموخت« :درخت سامسارا يا حيات ،درختی بس شگفت است .اين درخت از درختان دنيا کامال
جداست .درختانی که در دنيا میبينی شاخههايی در باال و ريشههايی در پايين دارند ،ولی درخت آشواتا ی
سامسارا ريشه در باال و شاخه در زير دارد .اين درختی واژگونه است».
آرجونا با پرسشی سخن او را قطع کرد« :چرا اين درخت را آشواتا نام دادهاند؟ اين نام درخت بانیان
است .چنين نيست؟ چرا درخت حيات را اين گونه ناميدهاند؟ چرا آن را به نام ديگری نمیخوانند؟» نامی
شگفت برای درختی شگفت .گوش کن« :آشواتا يعنی آنیتيا يا غيردائمی ،موقتی .همچنين به معنی درخت
بانيان هم هست .گلها و ميوههای اين درخت نه مناسب خوردنند و نه بوييدن و برگهايش نيز ،بیوقفه در
باد میلرزند .به همين دليل ،آن را چاالداال هم ناميدهاند که به معنای برگهای لرزان است .اشيا ِء دنيا هم
پيوسته مرتعشند ،ناپايدارند و دائما ً موضع خود را تغيير میدهند .برای توصيف اين حقيقت و تشويق مردم
به عبور از آن ،آن را آشواتا خواندهاند».
«اين سخنان به منظور گسترش ديدگاه متعالی انسانها و ايجاد اشتياق به کسب ايمان استوار به براهمام
بيان شدهاند .جهان مادی تنها از طريق دو گونه آزمون فهميده میشود :برونی و درونی .عقلی هست که
اسير میکند و عقلی که رها میسازد .آن که دنيا را چون دنيا میبيند ،کژبين است و آن که آن را چون
پارامآتما ،راست میبيند .دنيا معلول است و علتی دارد .معلول نمیتواند جدا از علت خويش باشد .تحولی
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در براهمام ،مولّد اوست .ميلياردها موجود ،شاخهها ،ترکهها و برگهای او هستند .براهمام دانه است ،که
تمامی درخت در او جای گرفته و خالصه شده است .آن که اين را بداند ،دانندهی ِودا هاست».

فصل بیست و پنجم
آرجونا گفت« :کريشنا! تو گفتی کسانی که دنيا را تنها به عنوان دنيا بشناسند ،نمیتوانند ادعای شناخت
وداها را داشته باشند .آنان بايد دنيا را خدا (پارام آتما) بدانند .دنيا معلول است .پس نمیتواند از علت
خويش جدا باشد[ .ولی] چگونه چنين چيزی ممکن است؟ دنيايی که میبينيم در معرض رشد و زوال است.
آتمای جاويدان ،حقيقت و تغييرناپذير است .هيچ خويشاوندی ميان آب و
از طرف ديگر ،خداوند يا پارام
ِ
آتش نيست .هست؟ چگونه اين دو میتوانند يکی باشند؟ لطفا به من بگو .من از شنيدن پاسخ بیاندازه
مسرور خواهم شد».
جهان قابل شناسايی هر چيز سادهای خلق و خوی خود ،گونای خود را ظاهر
«خوب ،آرجونا! در
ِ
میسازد .گونا به مالک خويش ،به متصرف خويش چسبيده است .برای تمام خلق و خوهايی که هر شيئ يا
موجودی در دنيا تصرف کرده ،پايه يا آدهارايی هست .آن آدهارا ،آتما است .توجه خود را بر آن پايهی
تغييرناپذير – نه بر تجليات متغير آن -معطوف ساز .در غير اين صورت در امواج دست و پا خواهی زد.
دقيقا به همان گونه که دانه اساس تنه ،شاخه ،برگ و گل درخت است ،پراکريتی يا پراپانچا يا دنيا آتماست.
آتما را که اساس است ،ضرورت بدان .چرا که اين تجليات اوست که به شکل دنيا در میآيد .آن که از
طريق نظمی استوار به اين حقيقت دست يابد ،شايستهی نام ِوداوید يا استاد ِودا خواهد بود».
«اما بدون جستوجوی ژرف ،بدون تشخيص واقعی از غيرواقعی ،اگر کسی هر چه ديده شدنی است را
با خداوند جاودان اشتباه بگيرد و چنين استدالل کند ،راه را گم کرده است .چگونه او به هدف خواهد رسيد؟
چگونه به واقعيت دست خواهد يافت؟ اشتياق به شناخت اين واقعيت از دایوی سمپاتی يا نشانهای
خداجويی است .آسوری سمپاتی (گرايشات شيطانی) تمايلی معکوس است که انسان را متقاعد میسازد که
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میداند ،در حالی که نمیداند؛ که او را از هر تالشی در جهت شناخت باز میدارد؛ که او را میکاهد آن
چنان که غير حقيقی را حقيقی فرض کند».
با پايان گرفتن سخنان کريشنا ،آرجونا با تحيّر سر بلند کرد و گفت« :گوپاال! مدتهاست اصرار میکنی
که آتما اساس تمامی مشخصههای همهی موجودات است .تو به صراحت گفتی که خودت آن اساسی .حاال
از دو طبيعت مختلف دایوی سمپاتی و آسوری سمپاتی سخن میگويی! من گيج شدهام .نمیتوانم تصميم
بگيرم کدام يک را بپذيرم و کدام يک را رد کنم».
«آرجونا! پرسش تو حتی از آن هم عجيبتر است .تو میگويی که من هرگز يک کلمه هم نگفتهام که
بیمعنی باشد يا کاری نکردهام که بیاهميت قلمداد شود .با اين حال ،نگرانی که در ميان جمالت من بايد
کدام يک را بپذيری و کدام يک را رد کنی! نگرانی و ترديد تو احمقانه است .برادرخواندهی عزيزم؛ ِدواها
و آسوراها دو گروه جدا از هم نيستند .آنها بر پايهی تمايز ميان مشخصههايشان تقسيم شدهاند .خوب،
مشخصههای گوناها ساختگیاند .آنها که جوهر آگاهی ،که قبال از آن سخن گفتهام نيستند .کوزهگر کوزه،
کاسه و بشقاب میسازد .اينها که بخشهايی جدا از خاک رُس نيستند که مستقل از آن شکل گرفته باشند.
کوزه ،کاسه و بشقاب اَشکالی ساختگی از خاک رُس هستند .نامهايشان هم ساختگی است .اين نامها و
شکلها ،گوناها يا خلقوخوهايند .ذات يا آدهارا يا اساس ،خاک رُس است .اَشکال ،نامها ،تجليات و
ظهورات همان کوزهها ،کاسهها و بشقابها هستند .خاک رُس ،طبيعی است .کاسهها ،کوزهها و بشقابها
سواروپای من يا واقعيت است .نامها و شکلها،
ساختگیاند .فرض کن خاک رُس همان اساس ،ساهاجا ،
ِ
تجليات ،کوزهها و غيرو در من نيستند ،اما من در آنها هستم .من گونايی ندارم اما در گوناها هستم .به اين
نکته توجه داشته باش .پس تالش نکن خاک رس را از کوزهها ،به عنوان دو هستی مستقل ،جدا کنی .اين
کار نادرستی است .ممکن هم نيست».
«کريشنا! رابطهی ميان سوابهاوا (واقعيت ،حقيقت) و سواروپای (جهان مادی ،پراکريتی) تو چيست؟»
«قبال به تو گفتهام که پنج عنصر زمين ،آب ،آتش ،هوا و آسمان نشانهای من ،سوابهاوای منند .آيا جهان
اشياء به جز ترکيب اين پنج عنصر چيست .آن را چه چيز ديگری میتوان ناميد؟»
«کريشنا! بدون اين پنج عنصر ،چيزی در اين دنيا موجود نمی شود .چنين نيست؟ پس چگونه آنها را
ناديده بگيرم؟ هستی متصل به آنهاست».
«وقتی پنج عنصر را میپذيری ،بايد تکثير پنج اليهی هر عنصر را نيز بپذيری که در مجموع 252
تات وا يا اصل را میسازند .تنها چهار عنصر زمين ،آب ،آتش و هوا آشکار و ادراکشدنی هستند .اثير يا
315

آسمان پايهی همهی آنهاست .همچنين ماناس (ذهن) ،بودهی (هوش) ،چيتام (آگاهی) و آهام کارام [من
هستم] همه در عمل شناخته میشوند .اما آهام کارانا [حس من بودن] که پايهی همهی آنهاست ،تنها قابل
استنتاج است .تمام اموری که از آنها آگاهيم جز ظهورات امری که از آن ناآگاهيم ،نيستند .آنها اقتدار و
پشتيبانی خويش را از ناديدنی میگيرند .آن پايهی ناديدنی که از آن ناآگاهی ،خو ِد من ،يعنی آتما ست .همه
چيز بر پايهی من قرار دارد».
«آنچه بر پايه بنا شده دستخوش دگرگونی است :رشد ،زوال و تبديل .ولی پايه يا آدهارا دگرگونی
نمیپذيرد .به عنوان مثال ،ماه و انعکاس آن در آب را در نظر بگير .تصوير ماه در آب ناپايدار است.
میشکند و میلرزد .اما اين آب است که میشکند و میلرزد ،نه ماهی که آن باالست .مردم نادان که چون
کودکانند ،میانديشند که خو ِد ماه میشکند .تبديل نشانهای آدهيايی به آدهارايی ،صفت اصلی آسوری
است .تشخيص جاودانگی و حقيقت آدهارايی ،حتی در آدهيا ،کار دايوی سمپات واقعی يا طبيعت خداجوی
است».
آرجونا با جديت و دقت بسيار به تمام اين سخنان گوش سپرد .سپس پرسيد« :مادهوا! تو گفتی که صفاتی
ذاتی ،سرشت اين دو را از هم متمايز میسازد .چه کيفياتی طبيعت آسوری و کدام صفتها طبيعت دايوی
را میسازند؟ لطفا ً اين امر را روشن کن».
کريشنا پاسخ داد« :آرجونا! من همواره آمادهی روشنگریام ،فقط به دنبال شنوندگانی هستم که پابرجا و
مصمم باشند .با دقتی که نقصان نپذيرد گوش کن -3 :نترسی -2 .خلوص هيجانها -3 .آگاهی از وحدت
تمامی آفرينش -1 .نيکوکاری -5 .مهار حواس -2 .ايثار -3 .تجسس -1 .رياضت -9 .صراحت-32 .
عدم خشونت -33 .امانتداری -32 .تعادل ،فقدان خشم يا رنجش -33 .عدم وابستگی -31 .آرامش
درونی -35 .خودداری از افشای عيوب ديگران و بدگويی -32 .همدردی -33 .فقدان حرص-31 .
سخن گفتن نرم و شيرين -39 .ترس از اعمال غير دارمايی -22 .فقدان نوسان ذهن -23 .شجاعت،
شکيبايی و ثبات در مصائب -22 .استواری -23 .پاکی -21 .بیآزاری -25 .فروتنی .اين  25کيفيت
مقدس ويژگیهای دايوی سمپات يا گرايش الهی است».
«غرور ،تظاهر ،خشم ،تندی و فقدان قدرت تشخيص از مؤلفههای گرايشات آسوری انسانند .اشخاص
واجد اين کيفيات ،تحت تأثير خلق و خوی آسوری هستند .اگرچه شايد آنها از نظر شکل خارجی انسان
باشند ،اما شايستهی اين نام نيستند .کسانی که  25صفت فوق را کسب کرده باشند ،انسانهايی با کيفيات
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الهی خواهند بود[ .در حالی که] دارندگان گرايشات آسوری به داناوا -ماناواس يا انسانهای ديو صفت
معروفند».
«بعضی اشخاص به خود به عنوان واجد صفات الهی مباهات میکنند ،اما آيا ايشان همهی گرايشاتی را
که بايد در خلق و خويشان يافت شود ،کسب کردهاند؟ يا حداقل دارای (همدردی) دایا  ،دهارما (اخالقيات)،
پاروپاکارا (خدمت به خلق) و سانتام (تعادل) هستند؟ اگر آنها اندکی هم از اين صفات بهره برده باشند،
میتوانند الهی فرض شوند .به جای آن اگر تمامی صفات آسوری در ايشان آشکار باشد چگونه ادعای آنها
صرف است .خودبينی و تظاهر را هرگز
را میتوان پذيرفت؟ چنين ادعاها يا تظاهراتی ،خودبينی ِ
نمیتوان در زمرهی امور الهی قلمداد کرد .آنها بی ترديد شيطانیاند».
«هر کسی به سادگی میتواند خود را بسنجد و بفهمد که به کدام گروه تعلق دارد .گروه اشخاص از
ظاهر بدنی ،تصرفات ،مقام يا قدرت ايشان تعيين نمیشود .مثال راوانا را در نظر بگير .او شکل انسانی
داشت .امپراتور بود .از خدای ثروت کوبرا  ،عظيمتر بود ،اما آيا او را میتوان به اين داليل خدا -صفت
دانست؟ نه ،او بیترديد به علت گوناهای خويش ،اهريمنی بود».
«سه صفت ،اساس ساختمان تمامی سرشتهای شيطانی يا آسوری را تشکيل میدهند .آنها کاما ،کرودا و
لوبا (شهوت ،خشم و حرص) هستند .اين سه ،خویشتن را نابود ساخته ،شيطان را در انسان قدرتمند
الهی وايراگيام ،سانتام و تياگام (عدم وابستگی ،تعادل و
مینمايند .اين صفات را بايد به وسيلهی صفات
ِ
ترک دنيا) در هم شکست و مغلوب کرد .اينها جنگجويانی هستند که در اين نبرد میتوان به ايشان تکيه
کرد .اين جنگجويان را قدرتمند ساز تا در چشم بر هم زدنی نيروهای شيطانی را بيرون بيندازند .ذرهای
غفلت از اين شياطين –يعنی شهوت ،خشم و حرص -در هر جايی ،خطری بالقوه است .پس بايد آنها را با
خاک يکسان کرد .اين عمل به پيشرفتی واقعی در نبرد در راه هدف میانجامد».
«آرزوها و وابستگیها چون ريشههای درخت حياتند .وقتی ريشهها قطع شوند ،درخت میميرد .سرعت
زوال درخت به سرعت و کارايی قطع ريشهها وابسته است .اگر حتی يک ريشه باقی بماند ،درخت بار
ديگر جوانه میزند و خشک نمیشود و نمیميرد .تمامی ريشهها را قطع کن .سپس درخت می ميرد و به
چوب بیجان بدل میگردد .چه بيهوده است الفزنی از قطع تمامی ريشهها در حالی که درخت سبز و خرّم
است .همچنين مايا که جيوی را تسخير کرده ،با بيرون کشيدن ريشهی آن يعنی آرزو نابود میشود .اين
آرزوست که به بند میکشد».
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بعضی اشخاص با اندکی کاستن از چندين محرک و آرزو به دهيانا میپردازند .اينان به تمرکز کامل
دست نمیيابند و [حتی] به آشفتگیهای مهار ناپذيری دچار میگردند .دهيانای ايشان در سطح ميانه متوقف
میماند .علت اين وضعيت چيست؟ تمرکز کامل تنها از طريق مهار کامل آرزو ممکن است .به اين دليل
کاما ،کرودا و لوبها را ديوهايی ناميدهاند که آدمی را به ستوه میآورند .ديوهايی که با هيبتی زشت و
ترسناک تصوير میشوند.
اما صورت زشت و ترسناک ،بدبختی نيست .بدتر از آن نفرتانگیزی است .خلق و خوی نفرتانگيز و
سرشت زشت بدبختی است .شايد ظاهر کسی زيبا باشد ،شايد چون طوطی بی وقفه سخن بگويد –که به
گوش خوشايند است -اما به اين داليل نمیتوان او را واجد اخالق الهی ،خدا صفت مادرزاد يا دایوامسا
دانست.
اگر سرشت شيطانی درکسی بجوشد ،زيبايی بدنی و شيرينی صدا قادر نخواهد بود به او صفت الهی
بدهد .کلماتی که از دهان چنين کسانی بيرون میآيد چون ضربهی پتک و پرتاب خنجر ،رذيالنه است.
آسوری سمپات يا دايوی سمپات بودن ،به صفات طبيعی و رفتاری فرد ،نه به شکل و شمايل و ظاهر
جسمانی او ،مربوط است.

فصل بیست و ششم
«کريشنا! تو گفتی که سرشتهای دايوی و آسوری انسان پيامد اعمال و احساساتی هستند که در تولدهای
پيشين روی دادهاند .از آنجا که فرار از چنين پيامدهايی ممکن نيست ،سرشت کسانی که محکوم به حمل
اين بارند چيست؟ آيا هيچ راهی برای گريز از آن هست؟ يا میتوان آثار آنها را کاهش داد؟ اگر چنين
امکانی هست لطفا به من بگو تا بتوانم از آن طريق خود را نجات بخشم ».آرجونا چنين پرسيد تا شايد از
خداوند برای نوع انسان چارهای بجويد.
کريشنا بیدرنگ پاسخ داد« :اين راهها اندک نيستند .سه گونا وجود دارد :ساتوايی ،راجاسی و تاماسی.
اين سه بر پايهی آنتاکارانا يا آگاهی درونی قرار گرفتهاند .آن نيز ،به غذايی که خورده میشود وابسته
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است .تو چيزی هستی که میخوری .اعمالت ،سرشت تو را شکل میدهند .پس الاقل در اين تولد انسان
میتواند با تنظيم غذا و اعمال خويش (آهارا و ویهارا) بر گرايشات آسوری که میکوشند بر او غالب
شوند ،پيروز گردد .او میتواند با تالش شخصی ،گرايشات ساتوايی را تقويت کند ».خداوند ،عاشقانه اين
خبر را به جويندهی مشتاق خويش ،آرجونا تقديم کرد.
آرجونا از شنيدن اين که انسان راههايی برای نجات خويش دارد ،غرق سرور گرديد .او مشتاق بود در
اين باره بيشتر بشنود .کريشنا با لبخندی عاشقانه لطف خويش را بر او نثار کرد و با فروتنی پاسخ داد:
«آرجونا! غذا نيروی شکل دهندهی اصلی است .ذهن آلوده ،درخشش امتيازات اخالقی را تيره میکند.
چگونه درياچهای گلآلود ،بازتاب روشنی خواهد داشت؟ الوهيت در ذهن بدکار و شرير بازتاب نمیيابد.
غذا به بدن نيرو میدهد و بدن ارتباط نزديکی با ذهن دارد .نيروی ذهن به نيروی بدن نيز ،وابسته است.
رفتار اخالقی ،عادات خوب ،تالش معنوی همگی به کيفيت غذا وابستهاند .بيماریها ،ضعف ذهن و سستی
در امور معنوی محصول غذای نادرستند» .آرجونا پرسيد« :کريشنا! خواهش میکنم بگو غذاهای
ساتوايی ،راجاسی و تاماسی شامل چه مواردی میشوند».
«آرجونا! غذای ساتوايی بايد بتواند ذهن را هم به اندازهی بدن نيرومند سازد .چنين غذايی نبايد خيلی
شور ،خيلی تند ،خيلی تلخ ،خيلی شيرين يا خيلی ترش باشد .آن را نبايد در حالی که خيلی داغ است خورد.
از غذاهايی که شعلهی که شعلهی تشنگی را بر میافروزند بايد پرهيز کرد .اصل کلّی اين است که بايد
ح ّدی ،مرزی وجود داشته باشد .غذای پخته شده در آب را نبايد روز بعد خورد ،چون مسموم میشود .حتی
سرخ کردنیها را بايد قبل از بو گرفتن مصرف کرد».
«غذای راجاسی در مقابل ساتوايی است .اين غذاها خيلی شور ،خيلی شيرين ،خيلی تند ...ترش و خيلی
بودار هستند .چنين غذاهايی محرّک و سرگيجه آورند».
«خداوندا! مرا ببخش که گستاخی میکنم .من برای دانستن است که میپرسم ،همين .آيا تنها با تغيير
عادات غذايی ،خلق و خو را میتوان از گونايی به گونای ديگر بدل ساخت؟ يا امور ديگری هم بايد انجام
شوند تا فرآيند خلوص تحقق يابد؟ اگر چيز ديگری هم هست ،بگو».
«برادرخواندهی عزيزم! اگر تبديل خلق و خو ،بدکاری و شرارت چنين آسان بود ،میبايست خلق و
خوی داناوايی در چشم بر هم زدنی سطح زمين را فرا گيرد .مسلما ً امور ديگری نيز بايد انجام شوند.
گوش کن[ :در مورد غذا] بر پاکی سه چيز بايد دقت داشت :پاکی مواد اوليه ،پاکی ابزارهای توليد و پاکی
کسانی که غذا را عرضه میکنند».
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«اين که مواد اوليه پاک و باکيفيت باشند ،کافی نيست .بلکه بايد به طريقی درست نيز فراهم آمده باشند.
درآمدی عادالنه ،بدون ستمگری و بیحقيقتی بايد صرف خريد آنها شده باشد ،اين چيزها در همان مبداء
آلودهکنندهاند .مبداء ،مسير و مقصد هر سه بايد به يکسان پاک باشند .ظروف بايد تميز و عاری از لکه
باشند .نه تنها لباس آشپز بايد تميز باشد بلکه عادات ،خلق و خو و رفتار او نيز بايد پاک باشند .او بايد
عاری از نفرت ،خشم و نگرانی بوده در پذيرايی تفاوتی قائل نشود .او بايد خوشرو و خوش اخالق ،فروتن
و سرشار از عشق باشد .او نبايد هنگامی که مشغول پذيرايی است ،به ذهن خويش اجازهی پرداختن به
امور بد و شريرانه بدهد .تنها زيبايی جسمانی و جذابيت ظاهری جبران کنندهی افکار و عادات شيطانی
نيست .سالکانی که به دنبال تمرکزی مطمئن هستند ،بايد مراقب اين امور باشند .در غير اين صورت طی
دهیانام ،نفوذ لطيف انديشههای شريرانهی حاصل از غذا و تهيهکنندگان آن ،سالک را به دام خواهد افکند.
بايد دقت داشت که تنها افراد پرهيزکار در پيرامون شخص باشند .جذابيت ظاهری ،امتيازات حرفهای و
دستمزدهای کمتر نبايد سبب پيشداوری تو در انتخاب غذاهای خطرناک و تهيهکنندگان آنها باشد .عادات و
خلق و خوی ايشان را به دقت بررسی کن .غذايی که میخوری چنين نقش مهمی در محتويات بدن و ذهنی
دارد که با آنها بايد در صحنهی معنوی به نبرد بپردازی .پاکی ذهن میتواند و بايد به پاکی بدن و پاکی
رفتار مهم بدن يعنی سخن گفتن بپيوندد .اين تاپاس [رياضت] واقعی جسم ،ذهن و کالم است».
«ذهن بايد خالی از اضطراب و نگرانی ،ترس و نفرت و حرص و غرور باشد .آن را بايد از عشق به
همهی موجودات سرشار ساخت .او بايد در خداوند اقامت کند .او را بايد از تعقيب لذات مادی بازداشت .به
هيچ انديشهی حقيری نبايد اجازهی نفوذ داد .تمامی انديشهها بايد در جهت تعالی فرد به سطوح باالتر قرار
گيرند .اين تاپاس مناسب برای ذهن يا ماناس است».
«و اکنون دربارهی تاپاس جسمانی .بدن و نيرو و قابليتهای آن را در جهت خدمت به ديگران ،پرستش
خداوند ،خواندن آوازهايی از شکوه او ،ديدار از مکانهايی که به نام او تقدس يافتهاند ،تمرينات منظم
هدايت تنفس ،دور نگه داشتن حواس از طرق زيانبار و تعقيب راه خداوند به کار ببر .بايد بدن خويش را
با خدمت به بيماران و از کار افتادگان ،با توجه به اصول اخالقی و پرداختن به اعمال سودمند مقدس
سازی».
«بايد که در تاپاس کالمی هم مشارکت کنی .از پرحرفی بپرهيز .از جمالت نادرست دوری کن .از
غيبت و افشاگری لذت نبر .هرگز درشت گويی نکن .آرام و شيرين سخن بگو .هميشه به ياد مادهوا در
زمينهی ذهن سخن بگو».
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«از اين سه ،يعنی تاپاس جسمانی ،ذهنی و کالمی ،اگر حتی يکی غايب شود ،درخشش آتما مجال ظهور
نخواهد يافت .چراغ ،فتيله و روغن هر سه برای نور ضروریاند .بدن چراغ است .ذهن ،روغن و زبان،
فتيله است .هر سه بايد در وضعيت خوبی باشند».
«بعضی خيرخواهان چنين میانديشند که هر عمل نيکوکارانهای ،تاپاس جسمانی است .اين انديشهای
نيکو است ،اما هنگام نيکوکاری بايد به مکان ،زمان و سرشت گيرنده توجه کرد .مثال مدرسه سازی بايد
در مکانی انجام شود که در آنجا مدرسهای نيست .بيمارستان بايد در مکانهايی تأسيس گردد که بيماریها
در آنجا شايعند .گرسنگان را بايد در مناطقی که به دليل سيل يا کم آبی ،خشکسالی روی میدهد ،سير کرد.
در حالی که آموزههای دهارما و براهماویدیا لحاظ میگردند ،بايد سرشت و وضعيت گيرنده مورد توجه
قرار گيرد ،به صورتی که آن خدمت در اختيار همه قرار گيرد .آن نيکوکاری که سبب رفع بزرگترين
مشکل کسی در مسير پيشرفت او بشود ،نيکوکاری ساتوايی ناميده میشود».
در اينجا آرجونا سخن او را قطع کرد« :کريشنا! میشود سوالی بپرسم؟ نيکوکاری به هر صورتی که
انجام شود نيکوکاری است .چنين نيست؟ چرا ميان انواع ساتوايی ،راجاسی و تاماسی آن تفاوت میگذاری؟
آيا در اينجا هم چنين انواعی وجود دارند؟»
کريشنا پاسخ داد« :البته که وجود دارند .در ميان کسانی که نيکوکارانه میبخشند ،بيشترين افراد
آرزومند نام و شهرتند .اين انگيزهی بخشش آنهاست .آنها در برابر هديهی خود در طلب چيزی هستند.
بسيار اندکند کسانی که در آرزوی فيض الهی و نه هيچ چيز ديگر باشند .بخشيدن با اين ديدگاه ،يعنی کسب
فيض الهی ،ساتوايی است .بخشش با انتظار بازگشت اموری چون شهرت ،محبوبيت ،احترام و قدرت ،يا
از سر خشم يا بیميلی و تحت فشار ،به عنوان راجاسی طبقهبندی میشود».
«نيکوکاری بايد با احترام و ايمان همراه باشد .هديه را نبايد به سوی گيرندهی آن پرتاب کرد .آن را نبايد
به فرد غير مستحق يا در لحظهی نامناسب داد .غذا برای آدم سير ،بار است نه لطف .بيمارستان ساختن در
مکانی دور از دسترس مانند دور ريختن هديه است .چنين نيکوکاریهای بیفايده و بیحاصلی ،نيکوکاری
تاماسی خوانده میشود».
«شخص بايد در هنگام نيکوکاری بسيار هوشيار باشد .هدايا را نبايد به هر درخواست کنندهای ببخشی يا
در هر جايی توزيع کنی .اين سه نوع نيکوکاری را که شرح دادم به دقت به خاطر بسپار و به شايستهترين
شکل عمل کن .هديه را نبايد برای نام و شهرت ببخشی .انگيزهات نبايد تظاهر با تبليغات باشد .اين عمل
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بايد به شکلی هدفدار و سودمند انجام گردد .در تمام امور ،گرايش ساتوايی بهترين است .اين گرايش بايد به
تمامی اعمال شامل ديدن ،شنيدن و سخن گفتن تسرّی يابد».
آرجونا با سری فرو افتاده و تمرکزی عظيم ،غوطهور در شيرينی حمايت خداوند ،گوش میکرد .سپس
پرسيد« :درست شنيدن و درست ديدن دقيقا چگونه است؟ لطفا برايم شرح بده تا به دستوراتت عمل کنم».
او آنچنان ملتمسانه در پيشگاه کريشنا ناليد که خداوند با محبت به او لبخند زد.
کريشنا دست بر پشت او نهاد و گفت« :شنيدن ساتوايی ،گوش سپردن به افسانهها ،تجارب و پيامهای
حکيمان و قديسانی است که طالب خداوند بودهاند و او را دريافتهاند .ديدن ساتوايی ،تماشای پرستشگران
خداوند است .ديدن تصاوير حکيمان و قديسان است .ديدن مراسم معابد و مانند آنست .ديدن راجاسی،
تماشای صحنههای تجمل ،تصاوير لذات حسی ،نمايشهای متظاهرانهی قدرت و مقام و صحنههای
سلطهجويیهای خودپرستانه است .کسب شادی از شنيدن توصيف صحنهها و رويدادهای حسی ،تظاهر به
قدرت و برتری ،ادعاهای توانايی و شجاعت را بايد در گروه شنيدن راجاسی طبقهبندی کرد .سومين گروه
از شنيدن ماجراهای هولناک ،داستان غوالن بدکار و اعمال شريرانه خشنود میشوند .اينان اشخاصی
تاماسی هستند .اينان احساس وحشت و ظلم را میپسندند و از قرار گرفتن در برابر چنين تصاويری کسب
لذت میکنند .ايشان خدايان ديو گونهی خون آشام را میپرستند و از افسانههای ارواح خبيث و نيروهای
شيطانی مسرور میگردند».
خوانندگان عزيز! اين قلب آموزههای بهاگاوادگيتا است .بدن و حيات آن بر اساس غذا است و به وسيلهی
غذا باقی میماند .پس ،غذا تعيين کنندهی سطح باال يا پايين دستاوردهاست .امروزه بر نظم و رفتار منظم
(نیشتا) تأکيد میشود ،بی آن که به ناشتا (غذا) اشارهای شود .با اين حال هر چه هم شخصی بلند مرتبه و
فرهيخته باشد ،هر اندازه به آموزههای ودايی توجه کند و در جهت گسترش آنها بکوشد ،اگر به دستورات
دقيق تعيين شده برای غذا عمل نکند که برای بدن و کارکرد آن بسيار ضروری است ،قادر به کسب
موفقيت نخواهد بود .پاکی مواد اوليه ،وسايل پخت و پز و کسانی که غذا را تهيه و عرضه میکنند ،مورد
توجه قرار نمیگيرد .مردم [فقط] با پر شدن معده و رفع گرسنگی احساس رضايت میکنند .نخستين
زيارتگاهی که با طلوع خورشيد به آن پا میگذارند رستوران است .جايی که ایدلی و سامبار به آتما -راما
تقديم میشود! چگونه چنين شکمپرستانی موفق به تمرکز میشوند؟ پاکی وسايل پخت و پز ،پاکی آشپز...
چگونه اين چيزها را در رستوران میتوان يافت؟ چه کسی به اين امور اهميت میدهد؟ مردم بدون توجه
به اين اصول ،شکايت دارند که در تمرکز موفقيتی نمیيابند و به آشفتگی بيشتری نيز ،دچار میشوند.
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معلول تنها هنگامی که علل مناسب به درستی عمل کنند ،تضمين میگردد .وقتی تلخی پخته میشود،
چگونه میتوان غذای شيرين در بشقاب گذاشت؟
آهارا و ویهارا (غذا و سرگرمی) هر دو بايد با دقت بسيار و بر اساس گيتا تنظيم شوند ،اما به آموزش
آنها توجهی نمیشود .آنها را ضروری نمیدانند .همه جا مردم به گيتا سوگند میخورند ،آن را ساعتها
تفسير میکنند و با استفاده از آن به ديگران پند میدهند ...اما عدهی قليلی به آموزههايش عمل میکنند.
سرودهای گيتا را حفظ کردهاند اما از عمل به آنها ناتوانند .آناندا و شانتی را تنها هنگامی میتوان به دست
آورد که غذا و سرگرمی پاک و خالص باشند.
تاريکی و نور در يک مکان جمع نمیآيند .کاما و راما [کامجويی و خداوند] با هم ناسازگارند .اين دو
چون آب و آتشند .چگونه کسی که در يک دست گيتا و در دست ديگر چای يا قهوهی داغ يا سيگار روشن
يا بيدی يا انفيه دارد ،از واکنشهای شيطانی خواهد گريخت؟ حتی بعضیها زندگی بیقاعدهی خود را
چنين توجيه میکنند که هر چه بخورند و هر کجا که بخورند ،در مواجهه با آتش عظيم جنانايی که در
درون دارند ،پاک و پذيرفتنی خواهد شد.
چگونه میتوان ميوهای تلخ را با شستن در رودهای مقدس ،شيرين ساخت؟ چگونه اشخاصی که فقط از
گيتا سخن میگويند ،از شيرينی پيام آن بهره بردهاند؟ آنچه در عمل روی میدهد ،به باد رفتن ايمان اندک
شنوندگان چنين رياکارانی به متون مقدس و تبديل آنها به منکران راسخ است.
چگونه از کسی که در تنظيم و تحديد عادات غذايی خويش ناتوان است ،میتوان پذيرفت که حواس
خويش را تنظيم و تحديد کرده است؟ اگر او قادر به مهار و هدايت احساسات خويش نيست ،چگونه
میتواند حواس خود را مهار و هدايت کند؟ کسی که از يک سرفه میميرد ،چگونه از عطسه جان به در
میبرد؟ کسی که نمیتواند از يک پله باال برود ،چگونه به ارتفاعات ملکوت صعود خواهد کرد؟ کسی که
قربانی عاجز قهوه يا سيگار يا انفيه است چگونه نيرو و دليری غلبه بر دشمنان قدرتمندتری چون خشم،
شهوت و حرص را خواهد يافت؟ وقتی او نمیتواند ترک کثافت کند ،چگونه ترک آرزو خواهد کرد؟
ارباب زبان شويد تا بر تمايالت جنسی سلطه يابيد .اين دو به شدت به هم مربوطند .همان اندازه که چشم و
پا با هم ارتباط دارند.
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فصل بیست و هفتم
همان گونه که درخشش بدنی سالم زير لباس هايی که آن را پوشاندهاند مخفی میماند ،روح فردی که
زير آهامکارا يا خودپرستی پنهان شده نمیتواند درخشش براهماتاتوام را که گنجينهی درون است ،آشکار
سازد .چرا که خودپرستی ريشهی تمامی بدیها ،عيبها و کمبودهاست .او در آرزو يا کاما زاده میشود.
[پس] از خودپرستی نيز رها شويد.
فقدان آرزو در واقع فقدان خودپرستی است و موکشا يا رهايی جز آزادی از زنجير خودپرستی چيست؟
شما آنگاه رها میشويد که زنجير آرزو را بشکنيد.
انسانها تنها در اموری مشارکت میجويند که محرک آن آرزويی برای برخورداری از نتايجی است.
آنها از اعمالی که سودی در پی ندارد احتراز میکنند .اما گيتا هر دوی اين روشها را محکوم میکند .چرا
که نتايج هر چه باشند ،فرد نمیتواند از اجبار به عمل بگريزد .انسان نمیتواند کامال از عمل کردن دست
بشويد .پس او چگونه میتواند از اسارت در دام پيامدها دوری بجويد؟ گيتا میآموزد که کارما -پهاال-
تیاجا( 3رها کردن تمام وابستگیها به نتايج کارما) عظيمترين سادهانايی است که به اين منظور طرح
گرديده است.
هر عمل خواهناخواه ،با انتظار يا بدون انتظار اگر نه فوراً ،سرانجام با پيامدی پايان میگيرد .اين امری
گريزناپذير است .پيامد میتواند الهی يا شيطانی باشد اما اگر عمل به خداوند تقديم شود ،هرگز بر عمل
کننده مؤثر واقع نخواهد شد .از طريق آيين تقديم ،کردار به نظمی متعالیتر تصعيد شده به امری الهی و
مقدس بدل میگردد .از طرف ديگر ،اعمالی که تحت القائات منيّت انجام شوند ،اسارتزا خواهند بود.
آنان که از صميم قلب به دنبال ادراک خداوند و دستيابی به او هستند ،بايد از آلودگی به آرزو ،ماماکارا-
سونیا ، 2پاک شوند .حس من و مال من را پاک کن :آنگاه به موکشا ،به رستگاری رسيدهای .اين رسيدن به
هدف زندگی است .مقامی که شادی و غمی نمیشناسد و بر فراز و بيرون از هر دوی آنهاست .کريشنا
میخواست که دوست و سرسپردهی او آرجونا به آن مقام دست يابد ،بنابراين کوشيد تا روشها و وسايل آن
را به طرق گوناگون به او بياموزد .به عالوه ،او از آرجونا چون ابزاری برای بخشيدن اين هديهی گرانبها
به انسانيت بهره جست.

3
2

351

کريشنا پيش از نتيجهگيری از اين گفتوگوی مقدس ،خطاب به آرجونا گفت« :هرچه دهارما را رها کن
و به من تسليم شو .من تو را از تمامی گناهان رها خواهم ساخت ».به بيان ديگر ،آهامکارا و مامکارا يعنی
غرور به خويش و تصرفات خويش ،حس من و مال من را رها کن .کسب هويت از بدن ،که تنها قفس يا
زندان خویشتن است را نابود ساز .ايمان به اين که همه چيز پارامآتما است نه هيچ چيز ديگر را مستحکم
دوی
کن .سپس ،به جز تعظيم به ارادهی او و تسليم به نقشهی او کاری باقی نمیماند .انسان بايد از هر
ِ
توجه و غفلت ،سانکالپا و ویکالپا ،قبول و َرد رها شود .او بايد فرامين خداوند را دنبال کند .بايد ارادهی
الهی را بپذيرد .بايد که او در هر کجا قرارش دهد و به هر شکلی که د ََرش آورد ،شادمان باشد .بايد خود
را از سنجش مناسب يا نامناسب بودن اعمال خويش دور نگه دارد ،اما به اعمال خود چون پرستش
خداوند ،چون اموری که در برابر آنها انتظار هيچ پاداشی نمیرود ،بپردازد .اين خالصهی وظيفهی
اوست.
بعضی پيروان خشک مغز وداها ،که خود را با رشتههای تسبيح زينت دادهاند ،از آموزهی کريشنا مبنی
بر رها ساختن تمامی دهارما و اطمينان به اين که او آنها را از تمامی گناهان آزاد خواهد ساخت بهره
جسته ،با وقتگذرانی پا دراز میکنند و با چشمان بسته لم میدهند .ايشان از وظايف حتمی خود
میگريزند .میخورند و میخوابند و به دنبال هر چه دوست دارند يا هر کاری که میتوانند ،سرگردانند.
اينان ميان خوب و بد تمايزی قائل نمیشوند و عذرشان هم اين است که خداوند به آنها فرمان داده دهارما
را تعالی ببخشند .وقتی بزرگان خانه يا سالکان با تجربه از رفتارشان میپرسند ،پاسخ میدهند« :افسوس.
مثل اين که تو هم در اشتباهی! آيا نمیدانی خداوند در گيتا چه گفته است؟ من همان را به عنوان اساس
رفتارم پذيرفتهام .فرمان او را که :ساروا -دهارمام -پاریتیاجا  .من نيازی به تأييد اشخاصی کمتر از او
ندارم ».اينان از عبادات و تقيّد خود بسيار احساس غرور میکنند .چنين کسانی تنها بخشهايی از کلمات
خداوند را که طبق تمايالتشان باشد ،برمیگزينند .کلمات قبل و بعد آن ،با اين که بخشهای جدايی ناپذيری
از يک دستور هستند ،به دليل عدم عالقه حذف میشوند .ايشان بخش حياتی اين فرمان را عليرغم ادعای
وفاداری زاهدانه به گيتا ،ناديده میگيرند.
خداوند میگويد :هرچه دهارما را رها کن و ماماِکا سارانام وراجا  .يعنی :تنها تسلیم من شو .آيا آنها
اين چنين تسليم شدهاند؟ خير .آيا الاقل اشتياقی ژرف به رهايی دارند؟ خير ،چون اگر چنين اشتياقی داشتند،
وظايف حتمی خويش را ناديده نمیگرفتند و اين چنين طعمهی خواب و خوراک نمیشدند .چنين مردمی
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تنها در ورّاجی باشکوهند .فقط در خودنمايی بزرگند .در واقع آنها به فرامين خداوند عمل نمیکنند[ .آخر]
برای چنين کاری بيش از اندازه تن پرورند .در ايشان حتی ذرهای کوشش معنوی نمیتوان يافت.
جويندگان حقيقی قادر به تشخيص حقايق با ارزش در کلمات مقدس خداونداند:
Sarva dharmaan parithyajya.
Maam ekam saranam vraja.
Aham thwaa sarva paapebhyo.
Mokshyishyami, maa suchah.
توجه کنيد که خداوند میگويد :ساروا دهارمام پاریتیاجا نه ساروا کارمان پاریتیاجیا .حاال معنی اين
عبارت چيست؟ يعنی تمامی اعمال را برای شادمانی خداوند يا به خاطر شکوه او ،بدون اتالف وقت در
بحث بر سر دهارما يا ادهارما انجام دهيد.
[يعنی] با اين که میدانيد هيچ حاصلی برای شما ندارد (هيچ چيزی به دست نمیآوريد) ،چون به خداوند
اطمينان داريد و زندگی خود را به او هديه کردهايد ،مانند جاناکا و امثال او ،برای سعادت جهان
(لوکاسانگراها) به عمل بپردازيد .ساروا بهوتا آنتاراتما [يعنی] روح مقيم در هر موجودی از آتما يا
روحی که در شماست ،جدا نيست .پس ،ساروا بهوتا هیته راهاتا يا مشتاق سعادت تمامی موجودات باشيد.
هر عملی را بر اساس شاستراها و متون مقدس ،با روح تقديم به خداوند و بدون چشمداشت به محصول آن،
انجام دهيد .اين نيشکاماکارمای حقيقی است.
گيتا را خوب بفهميد .دستورات آن را درک کنيد .خود را به رفتار نيشکاماکارمايی بياراييد .به تمامی
وظايف خود به عنوان عبادت هاری پراسادام بپردازيد .اين يگانه کار شماست .مابقی را به او واگذار کنيد؛
ميوه ،پيامد و نتيجه را .سپس ،فيض الهی شامل حال شما خواهد شد.
برای رهروان طريق دهارما پيروزی نهايی قطعی است .هر چند شايد با دشواریهای گوناگونی روبرو
شوند .آنان که راه دهارما را گم میکنند ،شايد برای مدتی ثروت و آسايش بيابند ،اما سرانجام با فاجعه
نابود خواهند شد .کورواها و پانداواها درخشانترين نمونههای اين حقيقتاند.
صور
غرور آنچنان کورواهای غرقه در ادهارما را نابينا ساخته بود که پانداواهای نيک کردار را به َ
گوناگون شکنجه میکردند ،اما آنان با نابودی کامل روبرو شدند .کورواها از همه گونه امکانات برخوردار
بودند ،اما از آنجا که نيروی فيض الهی با ايشان نبود ،به پايانی شوم دچار گشتند و به هالکتی بیبازگشت
352

افتادند .مهابهارات به تمامی مردم بهارات اين درس را میآموزد« :هيچ چيز ،حتی نيرومندترين تسليحات،
نمیتواند با نيروی فيض الهی برابری کند ».اين گرانبهاترين پيامی است که مهابهارات عرضه میدارد.
گیتا بهاوانام (ساختمان گيتا) ،بنای ساتیا و دهارما است که برای برخورداری جهانيان از خاک
هندوستان سر برآورده است .آن را با ايمان و پرستش بخوانيد .تأثيرات شفابخش و درمانگر آن را با عمل
به آموزههای آن بيازماييد .چرا که آتماراما (آتمايی که سرشار از چشمههای شيرينی و سعادت است) چون
واقعيت ،همواره حاضر است .خداوند در يک آن لطف خويش را بر چنين کسی نثار خواهد کرد .به درگاه
خداوندی دعا کنيد که تمامی چهارده دنيا در اوست .بیترديد میتوانيد هشت گنجينهای را که در اين پايين
شادی آفرينند و حتی خواستنیتر از آن ،کایوالیا (که سرچشمهی نیتیآناندا ،نیتیا ساتیا و میتیاجنانا
است) را به چنگ آوريد.
چرا نگران روغن هستيد ،وقتی کره در شماست؟ از طريق اطاعت محض از قوانينی که او برای
زندگی بنيان نهاده کره را به دست آوريد که به بيان ديگر ،همان فيض الهی است .وقتی آن فيض به دست
آمد ،ديگر لزومی ندارد جداگانه برای موکشا يا رهايی دعا کنيد .او بهتر از هر کس میداند در چه هنگامی
به شما چه چيزی هديه دهد .او آنچه را که سزاوار آنيد و آنچه را که برايتان سودمند است ،عطا خواهد
کرد .مشتاق او باشيد .دلتنگ او شويد .در اين حال ،ديگر الزم نيست مشتاق موکشا باشيد .اگر بدون
ثانيهای انديشه چنين شويد ،او تمامی گناهانتان را محو خواهد ساخت .سخت به او بياويزيد .او میتواند شما
را چون آرجونا جاودان سازد .آنان که در جستوجوی راهی برای گريز از چرخهی تولد و مرگند ،بايد از
قوانين خداوند آن چنان که در گيتا آمده پيروی کنند و به او تسليم شوند .سپس ،در هر طريقی تاج موفقيت
را بر سر خواهند نهاد.
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واژه نامه
آپارا پراکريتی ( :)Apara Prakrithiطبيعت ،جهان فروتر.
آتما ( :)Atmaروح ،جان ،شرارهی الهی موجودات.
آتما پراپتی ( :)Atma Praapthiکسب روح ،تحصيل عالم روحانی.
آتما -دهارما ( :)Atma Dharmaتقوای روحانی ،وظيفهی روحانی.
آچارا ( :)Aacharaنهی ،غيرمجاز ،نامشروع.
آدهی آتما ( :)Aadhy Atmaذات الهی.
آدهی بهوتا ( :)Aadhy Bhutaتجلی مادی ،مواد.
آدهی بهوتام ( :)Aadhy Bhothamسرور مواد ،حکمران مواد.
آدهی دايوا ( :)Aadhy Daivaتجلی معنوی ،فرشته.
آدهی دايوام ( :)Aadhy Daivamسرور فرشتگان ،حکمران فرشتگان.
ُ
آدهی ياجنا ( :)Aadhy yajnaسرور قربانی ،حکمران قربانی ،مجری هر عمل ،ايثارگر کل.
آرجونا ( :)Arjunaمريد و سرسپردهی «کريشنا» که از طريق پرستش عاشقانهی او به رهايی دست
يافت.
آسات ( :)Asatناحق ،نيستی ،شر.
آسی ( :)Asiتو ،تو هستی ،در عبارت اوپانيشادی «تات -توام -آسی» يعنی« :آن اساس تو هستی».
آواتار ( :)Avatarنزول ،فرود ،ظهور ،تش ّخص الوهيت( .معموال در مورد ظهور «ويشنو» بر زمين به
کار میرود).
ادهارما ( :)Adharmaظلم ،بیعدالتی ،نادرستی.
استيتا پراجنا ( :)Sthitha Prajnaشعور پايدار ،دانايی استوار.
اسلوکا ( :)Slokaشعر معنوی ،آيه.
اِشانگا ( :)Asangaدرون صدف ،محفوظ در صدف.
اکارما ( :)Akarmaبیعملی ،فقدان عمل.
اوپاسانا ( :)Upasanaنزديک شدن ،تقرّب.
اوپانيشاد ( :)Upanishadنزديک کسی نشستن ،علم الهی (چون مريدان برای تعليم علوم الهی در خدمت
و نزديک مرشدان خود مینشستند ،اين کلمه اصطالح شد) ،نام عمومی متونی است که در تفسير و بيان
معانی پنهانی «ودا»ها نوشته شده و آنها را سرچشمهی مکتبهای فلسفی «ودانتا» و «سانکهيا»
میشمارند.
ايشوارا ( :)Isvaraفرمانروا ،سلطان ،قادر (از القاب خداوند).
ايکشواکو ( :)Ikshvakuسر سلسلهی پادشاهان نژاد آفتاب که از عطسه ی «مانو» پديد آمد.
ايندرا ( :)Indraخدای آسمان ،موکل باران و صاعقه.
براهمام ( :)Brahmamخداوند ،جنبهی آفرينندهی خداوند.
برهما ندا ( :)Brahma Nedaتخم برهما ،کل عالم ،جهان عناصر.
برهمن ( :)Brahminروحانی ،طبقهی روحانيان هندو.
بهاکتا ( :)Bhaktaعاشق خداوند ،سرسپردهی خدا ،پرستنده.
بهاگاوان ( :)Bhagawanسزاوار پرستش ،شايستهی عبادت ،خداوند.
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پارا پراکريتی ( :)Para Prakrithiماوراءالطبيعه ،جهان فراتر.
پارام آتما ( :)Param Atmaروح کلّی ،جان جهان.
پاراما پوروشا ( :)Parama Purushaشخصيت متعالی ،خداوند.
پاراما هامسا ( :)Parama Hamsaپرندهی بیهمتا ،تارک دنيای بینظير ،واالترين مرتاض«( .هامسا»
نام قويی افسانهای است ،که هرگز نمیميرد).
پانديت ( :)Panditفرزانه ،دانشمند ،حکيم.
پراپانچا ( :)Prapanchaپنجگانه.
پراکريتی ( :)Prakrithiطبيعت مادی ،عالم اشياء.
پوروا ميمامسا ( :)Purva Mimmamsaيکی از شش مکتب فلسفی هندو که بيشتر متوجه وظايفی است
که طبق «ودا»ها به عهدهی انسان است.
پوروشا ( :)Purushaشخص ،انسان ،روح ،خدا.
پوروشام ( :)Purushamتوانايی ،قدرت.
تاپو ياجنا ( :)Tapo Yajnaايثار جان ،قربانی از طريق رياضت.
تات توام ( :)Thath Thwamآن اساس ،آن پايه.
تاماس ( :)Thamasتاريکی ،غم ،رخوت ،يکی از سه خلق و خوی اصلی کليهی موجودات.
تريمورتی ( :)Trimurthiسه شکل ،سه جنبه يا صفت اصلی خداوند به شکل سه شخصيت «براهما»
(آفريننده)« ،ويشنو» (نگهدارنده) و «شيوا» (نابود کننده).
تياجی ( :)Thyagiتابناک ،درخشنده.
جنانا ( :)Jnanaدانش الهی ،معرفت متعالی.
جنانا سواروپا ( :)Jnana Swarupaتجسم دانش الهی ،تجلی خرد.
جنانا سيدهی ( :)Jnana Siddhiدستاورد خرد ،حاصل دانش.
جنانا شاکتی ( :)Jnana Shaktiقدرت دانايی ،نيروی معرفت.
جنانا ياجنا ( :)Jnana Yajnaقربانی از طريق آموختن دانش الهی.
جنانا يوگا ( :)Jnana Yogaراه کسب دانش حقيقی ،طريق عرفان.
جيوی ( :)Jiviفرد ،موجود ،روح فردی.
دانان جايا ( :)Dhanan Jayaوارسته ،آزاده ،فارغبال.
دايوی سمپات ( :)Daivi Sampathکاميابی الهی ،حصول سرشت نيک.
دراويا ياجنا ( :)Dravya Yajnaايثار مال ،قربانی از طريق بخشش مال.
دواندوا آتيتا ( :)Dwandva Atheetaرها از دوگانگی ،فارغ از ثنويّت.
دهارما ( :)Dharmaوظيفه ،درستی ،قانون ،تقوی ،شريعت ،اساس طبيعت هر چيز.
دهارما سادهانا ( :)Dharma Sadhanaانجام وظيفه چون تمرينی معنوی.
دهارما کارما ( :)Dharma Karmaانجام وظيفه ،تقوا در عمل ،کردار درست.
راجا ريشی ( :)Raja Rishiحکيم بیهمتا ،سرور عارفان.
راجا يوگا ( :)Raja Yogaراه شاهانه ،طريق برترين.
راجو گونا ( :)Raju Gunaگونهی فعال ،خلق و خوی پر تحرّک.
رامايانا ( :)Ramayanaکهنترين حماسهی منظوم سانسکريت که آن را شاعر دانشمندی به نام
«والميکی» سروده و ماجرای زندگی «رام چندر» يا «راما» است که تجلّی ششم «ويشنو» روی زمين به
شمار میآيد.
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سات ( :)Satحقيقت ،هستی ،خير.
سادو ( :)Saduق ّديس ،پرهيزگار ،متّقی.
سادهانا ( :)Sadhanaتمرين معنوی ،انجام ،اجرا.
ساراناگاتی آدوايتيايی ( :)Adwaithic Saranagathiتسليم کامل ،رضايت بیهمتا.
ساروا شاکتا ( :)Sarva Shaktaقادر مطلق.
سار َوجنا ( :)Sar Vajnaدانای مطلق.
نشان باعمل.
ساگونا ساکارا ( :)Saguna Sakaraواجد تمامی صفات و اعمال ،با
ِ
ساگونا نيراکارا ( :)Saguna Niraakaraواجد تمامی صفات و فاقد عمل ،با نشا ِن بی عمل.
سامسارا پراپتی ( :)Samsar Praapthiکسب دنيا ،تحصيل چرخهی تولد و مرگ.
ساناتانا دهارما ( :)Sanatana Dharmaجايگاه حقيقت ،مرتبهی درستی ،واالترين مقام ممکن يا ملکوت
خداوند.
سانکهيا يوگا ( :)Sankhya Yogaيکی از شش مکتب فلسفی هندو که فرد و آگاهی او را دو امر مستقل
میداند و کشف اين راز را اسباب رهايی آگاهی از فرديت میشمارد.
سنياسا يوگا ( :)Sanyasa Yogaراه تسليم ،راه ترک دنيا ،آخرين مرحلهی مذهبی يک «برهمن» يا انسان
معنوی.
سوابهاوا ( :)Svabhavaقائم بذات ،موجود به خويش.
سوا دهارما ( :)Swa Dharmaوظيفهی شخصی ،انجام وظيفه چون تقوای الهی.
سواديا ياجنا ( :)svadya Yajnaقربانی از طريق مطالعهی «ودا»ها.
سواروپا ( :)Swarupaشکل يافته به خويش ،به هر شکل.
سودرا ،سوترا ( :)Sudraشعر کوتاه ،کلمات قصاری که منشاء ودايی دارند.
سوريا ( :)Suryaخورشيد ،خدای خورشيد.
سهاجا دهارما ( :)Sahaja Dharmaوظيفهی بزرگ ،قانون اصلی ،درستی.
سهاجا سوابهاوا ( :)Sahaja Swabhavaدليل سالمتی ،ظهور نيروی درونی.
شابدا ( :)Sabdaصوت ،صدا.
شابدو پاسانا ( :)Sabdo Pasanaصوت تقرب ،آوای پيوستن.
شاسترا ( :)Sastraکتاب مقدس ،کتاب الهی.
شاکتی ( :)Sakthiقدرت ،نيرو.
شيوا ( :)Sivaجنبهی نابودگر خداوند ،صاحب تير و کمان.
عمل بیخودانه.
عمل بدون فاعل،
کارتاويا کارما (:)Karthavya Karma
ِ
ِ
کارما ( :)Karmaکردار ،عمل ،قانون عمل و عکسالعمل در موجودات عالم.
کارما جانما ( :)Karma Janmaتولد به دليل کردار زندگی پيشين ،متولد شدن به دليل اعمال گذشته.
کارما سيدهی ( :)Karma Siddhiدستاورد عمل ،حاصل کردار.
کارما -کشترا ( :)Karma Kshetraکشتزار عمل ،مزرعهی کردار.
کارما يوگا ( :)Karma Yogaراه کردار ،طريق عمل ،رهايی از طريق توجه به کردار فردی.
کارمو پاسانا ( :)Karmo Pasanaتقرب به عمل ،وابستگی به کردار.
کاما ( :)Kamaکام ،آرزو ،لذت.
کريشنا ( :)Krishnaتجلی هشتم "ويشنو" که در "بهاگاوادگيتا" مظهر خداوند و هدايتگر "آرجونا" است.
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گاياتری مانترا ( :)Gayathri Manthraنام مقدسترين آيهی "ريگ ودا" که خطاب به آفتاب است و از
مهمترين اذکار آيين هندو است.
گودا کشا ( :)Guda Kesaبرخواسته از خواب ،رها شده از نادانی.
گورو ( :)Guruمعلم ،آموزگار ،استاد معنوی.
گيتا ( :)Geethaنغمه ،آواز.
لیال جانما ( :)Leela Janmaتولد مجازی ،تولد خيالی.
مانو ( :)Manuانسان اول ،خداوند انديشه ،من!
ماها ريشی ( :)Maha Rishiحکيم بزرگ ،عارف بلندمرتبه.
ماهابهارات ( :)Mahabharathبهارات بزرگ ،از حماسههای بزرگ هند که داستان جنگی بزرگ ميان
نيکی و بدی است و از شاهکارهای ادبی و مذهبی جهان به شمار میرود.
قربانی انسان ،فدايی بشر.
نارا کارانا (:)Nara Karana
ِ
نارايانا ( :)Narayanaپسر انسان ،لقب "ويشنو" يا "کريشنا".
نشان بیعمل.
نيرگونا نيراکارا ( :)Nirguna Niraakaraفاقد صفت و عمل ،بی ِ
وارنا ( :)Varnaرنگ ،طبقهی اجتماعی.
واسانا ( :)Vasanaاميال ،تحريکات ،وسوسه.
ودا ( :)Vedaدانش ،دانش مقدس ،نام عمومی چهار کتاب مقدس هندو که از کهنترين متون مذهبی و
فلسفی جهان به شمار میرود.
وی جنانا ( :)Vi Jnanaدانايی ،تشخيص به معرفت الهی.
ويچارا ( :)Vicharaامر ،مجاز ،مشروع.
ويشادا يوگا ( :)Vishada Yogaراه نااميدی ،طريق دلشکستگی.
ويشنو ( :)Vishnuجنبهی حفظ کنندهی خداوند ،نگهدارندهی جهان ،پروردگار.
ويشوا ( :)Vishvaهمه ،کل.
ويکارما ( :)Vikarmaکردار فداکارانه ،فداکاری ،ايثار.
هانومانتا ( :)Hanumanthaدارای آروارههای درشت ،نام رئيس ميمونها در حماسهی "رامايانا" که به
دليل عشق بیحد خويش به "راما" به رهايی (موکشا) دست يافت.
هريشی کشا ( :)Harishy Kshaحکمران تمامی حواس( .از القاب "کريشنا").
هيرانيا کاشيپو ( :)Hiranya Kasipuزرين جامه ،تبهکاری که به لطف "براهما" شکستناپذير گشته
بود .پسر او "پراهالدا" به پرستش "ويشنو" میپرداخت و هنگام مجادله با پسرش وقتی از او خواست تا
حضور "ويشنو" را در ستون سنگی به او نشان دهد" ،ويشنو" به شکل موجودی نيمهانسان و نيمهشير از
ميان ستون سنگی بيرون جهيد و "هيرانيا کاشيپو"ی تبهکار را کشت.
هيرانيا گاربها ( :)Hiranya Garbhaتخم زرين ،تخمی که عالم از آن موجود شد ،ذات مطلق خداوند در
مقام وحدانی خويش ،پيش از تکثير خيالی به عالم موجودات.
ياجا ( :)Yajaعبادت ،آيين عبادت.
يجنا ( :)Yajnaقربانی ،آيين قربانی ،نذر ،ايثار.
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يوگاياجنا ( :)Yoga Yajnaقربانی از طريق عمل به "يوگا".
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