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زمان و اسطوره در جهان شناسی سنتی هند
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اسطورها و نمادها در هنر و تمدن هندي
* مايكريش زبهر
مبحث «زمان» و «اسطوره» از مفاهیم بنیادي تفکر و جهان شناسي هند است .کلیه وجوه اصلي اعتقادات معنوي ،مناسک ديني و
نوعي تلقي از روابط اجزاي هستي ،به نحوي با اين دو مبحث مربوط مي شو ند .بنابراين چنان چه بخواهیم دامنه افکار خود را در باب «نگاه
شرقي به هستي » وسعت بخشیم و تجسم خود را از سطح به عمق سیر دهیم ،کلید ورودمان به اين وادي پهناور ،همانا درك مسائل مربوط
به «زمان» و جايگاه «اسطوره» در فرهنگ و هنر ديني هند خواهد بود .يکي از خدمات ارزنده ي فرهنگ و معارف باستاني هند به جامعه ي
بشري همانا افسانه ها و داستان هاي ژرف و خردمندانه ي آن است .اين حکايت ها در قالبهاي جذاب و دلپذير ،اشاره هاي صريح و نافذي
به اسرار ازلي دارند و ذهن بشر گرفتار در نگاه خطي مدرن را جرم زدايي و جزم زدايي مي کنند .اين حکايت ها ،انسان را به عالمي مي برند
که حقیقت نه تنها در اليه زمیني و امروزي دانش محدود و نوين علوم جديد ،بلکه در اليه هاي بي شمار و ژرف ناشناخته اي جريان مي
يابد.
حکايت رژه مورچه ها که در ذيل نقل مي شود از جمله حکايات نغز است که توسط هندشناس برجسته ،هاينريش زيمر ،گردآوري و
منتشر شده و توسط نگارنده ي اين سطور به فارسي ترجمه شده است :
« داستان اعجاب آور رژه مورچه ها در اساطیر هند دريچه اي را بر ما مي گشايد که از آن به نظاره ي منظرگاه متفاوت از فضا مي
نشینیم و زماني را تجربه مي کنیم که با ضربان نبضي نا آشنا مي تپد .فضا و زمان ،عموماً در محدوده ي يک سنت يا تمدن خاص ،تداعي

Brahma Vaivarta Purana, Krisna-JanmaKhanda, 47-50-161.

1

1

مجوعه مقاالت الکترونیک

www.zekrgoo.com

پروفسور امیرحسین ذکرگو

کننده تعاريف و تصورات معیني هستند .اعتبار و قطعیت اين تعاريف (فضا و زمان) ،حتي از سوي اشخاصي که صراحتاً مسائل اجتماعي،
سیاسي و اخالقي را مورد بحث و سوال قرار ميدهند به ندرت مورد ترديد قرار مي گیرد .چنین مضامیني ،بديهي ،بي رنگ و بي اهمیت به
نظر مي رسند؛ زيرا که حیات ما در بطن و توسط آنها موجود است همچون حرکت و حیات ماهي در آب.
مدرنیزم ،به خصوص در دو قرن اخیر چنان به طور فزآينده در عمق جهان بیني و شیوه ي زيست انسان معاصر رسوخ کرده است که
استنباط او از مقوله «زمان» به نگرش «خطي» و «تکاملي» منحصر گشته است؛ نگرشي که صرفا بر اطالعات زمین شناسي و تاريخ تمدن
اتکا دارد و براي تاريخ سیر حرکت ارزشي قائل است .بدين معني که بشر با سپري شدن تاريخ رشد علوم دقیقه و گسترش تکنولوژي بشر به
پیش مي رود .در وادي جهان شناسي مدرن ،کلمات «پیشرفت» و «توسعه» تعاريفي ابزار گرايانه دارند و مفهومي ارزشي يافته اند چنان که
وقتي از ملت ها و کشورهاي «پیشرفته» و «توسعه يافته» سخن به میان مي آيد ،مفهومي که در ذهن متجلي مي گردد مفهوم «برتر» و
«واالتر» است .به عبارت ديگر رشد ابزاري و فن آوري هاي پیچیده و مدرن در جامعه ي امروزي ،از دارندگان آنها موجوداتي برتر مي سازد.
در يک نظام ارزشي مبتني بر نگاه خطي به هستي ،موازين اخالقي و اعتقادي انسان ها نیز با محک هاي انساني  -آن هم از نوع مدرن
آن  -ارزشیابي مي شود ،مشروعیت اين ارزش ها نیز تاجايي مورد تايید است که در مقوله سنجش هاي ابزاري و در توازن معامالت
اقتصادي و تجاري خلل وارد نیاورد .اگر تفکري با مبن اي نگرش مدرن سازگار نبود (که اغلب تفکرهاي سنتي و ديني از اين مقوله اند) در
تقابل با «پیشرفت» و «توسعه» قرار مي گیرد و مهر عقب ماندگي و تحجر بر آن مي خورد و بر آن به ديده حقارت نگريسته مي شود.
مي دانیم که اين نگرش سابقه ي ديرينه اي ندارد .نگاه خطي به مقوله «تاريخ» و «زمان» نیز از همین جنس است ،و جوانه هاي آن را
بايد در نظريه هاي سنت آگوستین جست و جو کرد .جالب است که بدانیم حتي يونانیان باستان (که جهان غرب خود را میراث دار آنان
مي داند) ،چنین نگرشي نداشته اند .ارسطو و افالطون بر اين باور بوده ا ند که هر هنر و دانشي بارها تا نقطه ي اوج بسط يافته و سپس افول
مي کند .اين فیلسوفان اعتقاد داشتند که حتي آراء و نظريات خودشان صرفا کشف مجدد دانسته هاي فالسفه ي ادوار گذشته بوده است.
اين عقیده با باورهاي آيیني و اساطیري هند در خصوص فلسفه جاودانگي انطباق دارد .براساس نگرش هندي ،خرد ابدي در گردونه اعصار
پي در پي به ظهور مي رسد ،بازسازي ميشود ،از بین مي رود و مجدداً احیا مي گردد.
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اريک فرانک در تبیین نظريه سنت آگوستین و تفاوت آن با نظريه هاي متقدمان يوناني چنین مي نويسد «حیات انساني از ديدگاه
آگوستین صرفا فرايندي از طبیعت نیست ،بلکه پديده اي منحصر به فرد و غیر قابل تکرار است و تاريخي مختص به خود دارد ،که در آن هر
رخدادي کامال نو ظهور و بديع بوده و هیچ گاه پیش از آن واقع نشده است .فالسفه ي يوناني با اين نوع تلقي از تاريخ ناآشنا بودند .يونانیان
مورخان بزرگي د اشتند که در خصوص تاريخ دوران خود مطالعه و آن را به توصیف در آورده اند ،اما آنها تاريخ جهان را فرآيندي طبیعي مي
انگاشتند که در سیر دوراني تکرار مي شود و در حقیقت هیچ گاه رخداد تازه اي به وقوع نمي پیوندد» 2.در نگاه هندي نیز «زمان» مسیري
خطي ندارد و منحصر به رخدادهاي «تاريخي» جامعه ي بشري نیست« .زمان» در اين نگاه حقیقي واال است و در پهنه اي بي کران حضور
دارد .سیر حرکت اين «زمان» و مقوله هاي متکي به زمان ،يعني کل عالم هستي اعم از موجودات زمیني و آسماني ،دوراني و حلقوي است؛
حتي ايزدان و خدايان نیز که هر يک تجلي يکي از قواي طبیعت هستند 3از اين قاعده مستثني نمي باشند .تاريخ جهان در گذرگاه هاي
ادوار خود سیري نزولي و روندي تدريجي و دشوار در جهت فرسايش و افول طي مي کند .پس از آن که همه چیز به کلي نیست گرديد ،و
بدر آن در شب بي زمان و بي انتهاي کیهاني کاشته شد ،بار ديگر جهان کمال يافته و زيباي نخستین متولد مي گردد .آنگاه ،اولین نوسان
زمان ،فرآيند بي بازگشت پیشین تکرار خواهد شد.
به سخن ديگر ،کمال حیات انساني و ظرفیت ادراك و جذب مفاهیم واالي قدسي و خلوص معنوي فردي ،يعني خصايل الهي و نیروي
دارما ( )Dharmaپس از هر آفرينش در مسیري نزولي ممتد قرار مي گیرد .در سیر اين فرآيند تاريخ هاي غريبي به عرصه ي ظهور مي
رسند .اما واقعه اي وجود ندارد که بارها و بارها در چرخش بي پايان ادوار ( )sanisaraرخ نداد باشد.

E. Frank, Saint Augustlne and GroekThought, The Augustinlan Soolety, Cambrldge.Mass 1942, pp. 9-10,
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 3ايزدان و خدايان هندي در مرتبه اي نازل تر از نیروي واحد واليزال پروردگار جهانیان قرار دارند .منشا عالم (هستي و نیستي) نیرويي يگانه و توصیف ناپذير است که
در ذيل اوايزدان ،خدايان و ارباب انواع قرار دارند .اينها کارگزاران نظام آفرينش اند و جلوه نیروهاي طبیعت مي باشند .وايو ( )vayuخداي باد ،ايندرا (( )Indraخداي
رعد و طوفان و پادشاه خدايان) آگني ( )Agniخداي آتش و  ...از اين سنخ اند؛ حتي پادشاه خدايان (ايندرا) در مرتبه اي مادون پروردگار قرار دارد زيرا که در مرتبه
احديث درجه و طبقه اي موجود نیست.
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رژه مورچه ها
ايندرا 4اژدهاي غول پیکري را به قتل رساند .اين اژدها 5در قالب يک ابر حجیم بي شکل آبهاي آسمان را در شکم خود به اسارت
گرفته بود و بر فراز کوه ها سیر مي کرد.
خدا ]ايندرا[  ،آذرخش خود را به سوي جسم پیچ در پیچ اژدها پرتاب کرد و پیکره ي آن هیوال ،چون پشته توفان زده کاه هاي خشک،
از هم گسیخت .آب ها آزاد شدند و در نهرهايي رشته رشته ،دوباره در کالبد جهان جاري گشتند .سیلي که جاري گشت سیل حیات است و
به همگان تعلق دارد .اين سیل شیره وجود و عصاره مزارع و جنگل ها ،و خوني است که در رگ ها جاري است.
هیواليي که بدا ن اشاره شد ،منافع عمومي را غصب کرده بود .اين ظلم بزرگ که چیزي جز جلوه ي کبر و خود خواهي نیست ،به
صورت توده اي عظیم و نکبت بار در میان زمین و آسمان ظاهر گشت و توسط ايندرا نابود شد و عصاره حیات بار ديگر جاري گرديد.
اهريمنان به جهان زيرين عقب نشیني مي کردند ،و خدايان به قله ي کوه مرکزي زمین باز گشتند تا از آن مسند اعلي حکمراني نمايند .در
آن ايام که اژدهاي مخوف (قحطي) قدرت و برتري يافته بود ،عمارت شکوهمند شهر رفیع خدايان ترك برداشته و فروريخته بود .از اين رو،
اولین اقدام ايندرا بازسازي اين کاخ بود.
همه ساکنین ابدي شهر ،ايندرا را که منجي وادي آسمان ها بود ،مي ستودند .وي که از پیروزي خود سربلند و از قدرت خويش آگاه
بود ،ويشواکارمان ، 6خداي هنر و صنعت (و معمار خدايان) را فرا خواند و به او فرمان داد تا قصري بنا کند که در خور شوکت بي همتاي
پادشاه خدايان باشد.
ويشوا ک ارمان ،نابغه ي اعجاز آفرين وادي خدايان ،توانست در مدت تنها يک سال اقامتگاهي مشعشع با کاخ ها ،باغچه ها ،درياچه ها و
برج هاي زيبا و حیرت انگیز بنا کند .اما هر چه کار پیشتر مي رفت ،بر توقعات ايندرا را افزوده مي شد و وسعت ديد و دقت نظر او فراتر مي
رفت؛ ايوان ه ا غرفه ها ،برکه ها ،بیشه ها و تفريحگاه هاي بیشتري طلب مي کرد .براي بازديد و ارزيابي که مي آمد ،بي درنگ طرح هايي نو
 ،Indra 4خداي باران و دارنده ي آذرخش در عهد ودايي از قدرتمندترين خدايان بود و لقب پادشاه خدايان را داشت( .مترجم)
 5وريترا ( )vrilraنام اژدهايي است اهريمني ،که آب هاي جهان را بلعیده بود و به همین جهت با ايندرا (خداي باران و رعد) همواره در نبرد و مصاف به س ر مي برد.
(مترجم)
Vishvakarman
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و بديع مطرح مي نمود تا به اجرا در آيند .معمار خدايان (ويشوا کارمان) که از خواسته هاي پي در پي و پايان نیافتني ايندرا به تنگ آمده
بود ،تصمیم گ رفت تا از سطوح باالتر استعانت جويد .پس به برهماي جهان آفرين ،اولین تجلي روح جهاني ،روي آورد .او (برهما) در مکاني
رفیع تر از دايره جاه طلبي ها ،ستیزه جويي ها و افتخارها ماوا داشت .هنگامي که ويشوا کارمان مخفیانه خود را به سريراعلي رساند و از درد
دل خود و مش کالت عديده اش سخن گفت ،برهما او را دلداري داد و گفت « :آسوده خاطر باش و به خانه خود بازگرد» وقتي ويشوا کارمان
بازگشت و شیب راه را به سوي شهر ايندرا در پیش گرفت ،برهما خود را به فلک اعلي که جايگاه «ويشنو» بود رساند؛ ويشنو ،وجود وااليي
است که جهان آفرين (برهما) فرستاده و نماينده اوست .ويشنو 7در سکوتي آکنده از میمنت و سعادت به سخنان برهما گوش فرا داد .آنگاه
با حرکت آرام سر به وي فهماند که درخواست ويشوا کارمان اجابت خواهد شد.
سحرگاه روز بعد ،پسري برهمن 8،که چوبدست زوّار را به دست داشت بر دروازه اقامتگاه ايندرا ظاهر گشت و حاجب را امر کرد که ورود
او را به منظور مالقات پادشاه به سرورش اعالم کند .دربان فوراً به حضور ولي نعمت خود رسید .پادشاه بي درنگ خود را به دروازه رساند تا
مقدم اين مهمان فرخنده را شخصاً گرامي دارد .پسرك برهمن با جسمي الغر ده ساله مي نمود و وجودي تابان از جلوه هاي خرد داشت.
ايندرا درخشش بارز و برتري او را دريافته بود .پسرك با چشماني سیاه و نافذ و نگاهي سرشار از مهر به میزبان خود سالم کرد .پادشاه در
پیشگاه اين مهمان مقدس تعظیم کرد و پسرك ،با شعف و مهرباني ،او را مورد تفقد قرار داد و برايش دعاي خیر کرد .هر دو با هم به تاالر
ايندرا وارد شدند ،جايي که پادشاه خدايان رسماً به پیش کش عسل ،شیر و میوه او را گرامي داشت .آنگاه پرسید « :اي پسر مقدس ،برايم
بگو که به چه منظور بدين جا آمده اي».
پسرك خوش سیما ،با صدايي که عمق و لطافت رعدي آرام از ابري پر باران داشت چنین پاسخ داد« .اي پادشاه خدايان من آوازه کاخ
با شکوهي را که در حال بناي آن هستي شنیده ام .و به اينجا آمدم تا پرسش هايي که در ذهن دارم بر تو عرضه کنم؛ به من بگو چند سال
خواهد گذشت تاساخت اين اقامتگاه با شکوه به انجام رسد ؟ چه شاهکارهاي مهندسي ديگري باقي مانده که ويشوا کارمان بايد به آنها جامه
ي عمل بپوشاند ؟ اي واال مرتبت ترين خدايان» کودك در حالي که چهره اش به آرامي حرکت مي کرد با لبخندي معني دار چنین ادامه
داد «هیچ يک از ايندراهاي پیش از ت و موفق نشدند که چنین کاخي را که درصدد ساخت آن هستي به پايان برسانند» .

Vishnu
 8برهمن ها طبقه روحانیون هندو هستند که ذاتاً پاك و مقدس شمرده مي شوند (مترجم)
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با شنیدن خبري از ايندراهاي گذشته ،از کودکي کم سن و سال ،پادشاه خدايان خود را از باده ي فتح سرمست ديد .پس با لبخندي
پدرانه از او پرسید  « :به من بگو فرزندم .آيا ايندراها و ويشوا کارمان هاي ديگري بوده اند که تو آنها را ديده و يا الاقل در موردشان شنیده
باشي ؟»
میهمان شگفت انگیز با آرامي سر تکان داد« .بلي به راستي که من بسیاري از آنها را ديدهام ».نواي سخن او به گرمي و شیريني شیر
تازه گاو بود ،اما کلماتي که ادا مي کرد سرما و لرزشي خفیف در رگ هاي ايندرا پديد مي آورد .پسرك به سخنان خويش ادامه داد « :فرزند
عزيزم ،من پدر تو کاشیاپا ،9پیرمرد الك پشتي و پروردگار نیاکان همه مخلوقات زمین را ميشناختم و من پدر بزرگ تو ،ماريچي
( ) Marichiشعاع نور الهي را نیز که پسر برهما بود مي شناختم .اين ماريچي بود که سبب پیدايش روح خالص برهما گشت  :تنها ثروت و
فخر او پرهیزکاري و وف اداريش بود .و بازبرهما را که از گل نیلوفر رسته و از ناف ويشنو پديدار شد مي شناسم و خود ويشنو ،وجود اعظم را،
که در امر آفرينش حامي و پشتیبان برهما بود؛ او را نیز مي شناسم.
« اي پادشاه خدايان ،من بر از هم پاشیدگي وحشتناك جهان آگاه بوده ام .من همه را ديده ام که بارها و بارها در انتهاي هر دور ،هالك
شده اند .در آن زمان هولناك ،تک تک جزئیات و اتم ها در دل آب هاي خالص ازلي ،همان جايي که از آن برخواسته بودند ناپديد گشتند.
همه چیز به وادي بي انتهاي اقیانوس خروشان و بي پايان باز مي گردد ،جايي که از تاريکي مطلق پوشیده و از اثر حیات تهي شده است .آه!
کیست که جهان هاي سپري شده يا خلقت هايي که بارها و بارها از آب هاي بي شکل و بي انتها جوانه زده اند ،شمارش کند ؟ کیست که
اعصار گذراي جهان را که در پس هم ،مستمر و بي پايان ،ظاهر مي شوند بشمارد؟ و کیست که در پهنه هاي بي نهايت فضا سیر کند و
درصدد شمارش جهان هاي پهلو به پهلويي بر آيد که هر يک برهما ،ويشنو و شیواي خود را دارند؟ 10و چه کسي ايندراها را خواهد شمرد؛
آن هايي که در عرض هم بر دنیاهاي بي شماري حکم مي رانند؛ و آن ديگراني که پیش از آنها بوده و در گذشته اند؛ و حتي ايندراهايي که
در هر سلسله اي جانشین پیشینیان خود شده ،يک به يک بر سرير پادشاهي خدايان جلوس کرده و يک يک در گذشته اند ؟ اي پادشاه

 9کاشیاپا ( )kashyapaدر علم االساطیر هند ،قديسي است که نام او چندين بار در سرودههاي ودا آمده است .اين نام در ضمن مترادف
باکورما ( )kurmaاست که تجلي دوم ويشنو در شکل الك پشت مي باشد( .مترجم)
 10در کیهان شناسي هندويي گردش نظام هستي متکي بر سه نیرو يا سه خداست برهما (خداي خلقت) ويشنو (محافظ کائنات) و شیوا (خداي
نابودي) که از آنها به عنوان تثلیث هندويي ياد مي شود .در میان اين سه قطب «ويشنو» از مرتبه واالتري برخوردار است( .مترجم)
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خدايان ،در میان خدمتکارانت ،هستند کساني که شمارش دانه هاي شن هاي زمین و قطرات نازل شده باران از آسمان را ممکن مي دانند،
اما هیچ کس در هیچ زما ن بر شمارش ايندراها موفق نخواهد شد .اين چیزي است که دانندگان مي دانند.
حیات و پادشاهي يک ايندرا معادل  12عصر است و هنگامي که  13ايندرا در گذرند ،يک شبانه روز برهما سپري شده است؛ و اما
وجود يک برهما ،با معیار شبانه روز برهمايي فقط  223سال است .برهما در پس ب رهما مي آيد ،يکي فرو مي نشیند و ديگري طلوع مي
کند؛ کل اين توالي بي پايان در کالم نمي گنجد .پاياني بر تعداد برهماها نیست ،چه رسد به ايندراها.
اما عوالم موجود در عرض هم ،هر يک مهد پرورش برهمايي و ايندرايي است  :و کیست که تعداد اينها را برآورد کند ؟ در وراي
دورترين تصورات ،در ازدحام فضاي خارج ،فوج جهان ها و عالم ها مي آيند و مي روند؛ چون بلم هاي کوچک در عرصه بي انتهاي آب هاي
خالصي که جسم ويشنو را تشکیل مي دهند از هر منفذ موئین آن بدن ،يک جهان ( )Universeحباب وار مي شکفد و (دمي بعد) مي
ترکد و محو مي شود .آيا تو در خود توان شمارش آنها را ميبیني ؟ آيا مي توان عدد خدايان همه ي اين جهان ها – جهان هاي حاضر و
جهان هاي پیشین را شماره کني ؟»
در خالل سخنان پسرك ،فوجي از مورچگان در کف تاالر ظاهر شدند .مورچه ها با آرايشي نظامي در ستوني به عرض  4يارد رژه اي
ديدني را بر کف تاالر به نمايش گذاشته بودند .پسرك به آنها اشاره کرد ،قدري مکث نمود ،به ايشان خیره گشت و ناگه قهقهه اي غريب
سرداد .اما اين خنده فوراً در سکوتي عمیق و متفکرانه فرو کشیده شد.
ايندرا با لکنت پرسید  « :چرا مي خندي ؟ تو کیستي اي موجود اسرار آمیز که خود را در پس ظاهر فريبنده يک کودك مستور داشته
اي ؟» لبها و حلق (ايندرا) پادشاه مغرور خدايان خشک شده بود و صدا در گلويش مرتب مي لرزيد و مي شکست« .کیستي تو اي اقیانوس
تقوي که در میغ فريبنده اي پنهان گشته اي ؟»
پسرك اسرار آمیز چنین پاسخ داد « :خنده من به واسطه مورچه ها بود .اما دلیلش را نميتوانم گفت و از من نخواه که اين راز را آشکار
سازم .رازي که با تبر ،درخت پوچي هاي مادي را قطع مي کند ،ريشه اش را از بن مي کند و شاخ و برگش را پراکنده مي سازد .اين راز
چراغي است ب راي آنها که در ظلمت جهل دست و پا مي زنند .اين راز در خرد اعصار مدفون گشته است و به ندرت پیش آمده که حتي بر
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قديسان آشکار گردد .اين راز ،هواي باقي زهادي است که وجود فاني را ترك مي گويند و از آن سبقت مي گیرند؛ اما فاني کننده دنیا
پرستاني است که وجودي ماالمال از آرزو و غرور دارند».
پسرك لبخندي زد و در سکوت فروشد .ايندرا که ناتوان از حرکت شده بود خطاب به مهمان خردمندش گفت « :اي پسر برهمن»
سخن پادشاه اينک رنگ و بويي از تواضعي آشکار داشت «من نمي دانم تو که هستي اما چنین مي نمايد که تو تجسم خِردي .آشکار ساز بر
من اين راز عصرها را ،و نوري را که شکافنده ي ظلمت است».
ايندرا اينک با فروتني زبان به تقاضا گشوده و آماده ي فراگیري بود .پس پسرك بر وي دريچه ي خرد را گشود« .من مورچه هايي را،
اي ايندرا ،ديدم که در رژه اي طوالني ره ميپیمودند .هر يک از آنها روزگاري ايندرايي بوده اند و همچون تو ،با تکیه بر تقوي و افعال ثواب
به مرتبه ي پادشاهي خدايان صعود کرده بودند .ولي اکنون ،هر يک از آنها پس از بارها تولد مجدد ،به صورت مورچه اي در آمده اند .اين
سپاه ،سپاه ايندراهاي پیشین است».
تديّن و اعمال واال ،ساکنین جهان را به وادي معزّز عمارت هاي آسماني و به مراتب باال ،به مقام برهما و شیوا و حتي به عالي ترين
مرتبت که جايگاه ويشنو است ارتقاء مي دهد؛ و از سوي ديگر افعال ناپسند ،ايشان را در جهان زيرين ،در دوزخ دردها و اندوه ها غرق مي
سازد که با تولدهاي مجدد در میان پرندگان ،از رحم خوك ها و وحوش ،در قالب درختان و رويیدني ها و يا در شکل حشرات همراه است.
از طريق اعمال است که فرد به وجد مي آيد ،ي ا دلتنگ مي گردد .و همین اعمال است که او را صاحب يا بنده مي سازد .شخص توسط
اعمال ،به کسب رتبه هاي شاهي ،برهمني ،خدايي ،ايندرايي و برهمايي موفق مي شود و باز از راه اعمال است که کسي با بیماري مواجه مي
شود ،زيبا يا زشت مي گردد .يا تولدي مجدد در شکل يک موجود شرير مي يابد».
«اين است تمامیت جوهر آن راز اين خِردمعبري است که از فراز اقیانوس دوزخ به سوي سعادت جاويد رهنمون مي شود».
«زندگي در دور بي شمار زاده شدن هاي مجدد همچون تجسم يک رويا است .خدايان ساکن اوج ،و درختان و سنگ هاي گنگ زمین،
به يک میزان جلوه ها و مناظر اين صورت خیال هستند .لیکن مرگ قانون زمان را اداره مي کند .مرگ با تعیین بخشیدن به زمان بر همه
مسلط است .خیر و شر موجودات رويا ،چون وجود حباب ،محکوم به زوال و فنا است .ادوار متناوب و بي پايان نیکي و بدي در پس هم مي
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آيند (و به وادي نیستي رهسپار مي شوند) پس خردمند کسي است که به هیچ يک (از اين دو قطب فاني) وابسته نشود ،نه به شر و نه به
خیر .خردمندان اساسا به هیچ چیز وابسته نیستند».
پسرك سخنان عبرت آمیز و ه ولناك خويش را به پايان رساند و به آرامي به میزان نگريست .پادشاه خدايان ،با همه ي شوکت و جالل
آسماني اش اينک خويش را بسي بي مقدار ميديد.
در همان اث ناء مهمان ديگري با هیبتي غريب به تاالر وارد شد .اين تازه وارد ظاهري زاهد مآبانه داشت ،سرش از موهاي در هم پیچیده
و نمد مانند پوشیده بود؛ با يک تکه پوست سیاهرنگ آهو که به کمر داشت ستر عورت کرده بود و بر پیشانیش نشاني با رنگ سفید داشت.
بر سرش چتر کوچکي از علف سايه افکنده بود و بر سینه اش دسته مويي حلقوي و عجیب رويیده بود  :موهاي محیط دايره پر و دست
نخورده بودند اما در ناحیه مرکز به نظر مي رسید که بسیاري از موها ريخته اند .اين موجود قدسي با گام هاي بلند و استوار به سوي ايندرا
آمد ،و پسرك در میان آن دو ،بر زمین چنباتمه زد و همچون صخره اي بي حرکت باقي ماند .ايندرا شاهوار ،در حالي که به نقش میزباني
خود باز مي گشت تعظیم کرد و با تعارف شیر ترش آمیخته به عسل و خوردني هاي ديگر وي را گرامي داشت؛ آنگاه با قدري تملق و در
عین حال محترمانه از حال و وضعیت مهمان عبوس خود جويا شد و بر وي خوش آمد نثار نمود .در آن هنگام پسرك رو به مرد قديس کرد
و همان پرسش هايي را بر وي عرضه داشت که ايندرا درصدد پرسیدن آن ها بود.
« از کجا مي آيي ،اي مرد روحاني ؟ نام تو چیست و چه انگیزه اي تو را به اين مکان کشانده است ؟ اکنون در کجا اقامت داري و اين
چتر علفي چه معنايي دارد ؟ حلقه موي روي سینه ات نشان چیست  :چرا اين حلقه در اطراف فشرده و مرکز آن تقريباً طاس است ؟! لطف
کن اي مرد قديس ،و به اين پرسش ها اجماالً پاسخ گوي .من مشتاق شنیدن پاسخ تو هستم»
مرد روحاني لب به سخن گشود «من يک برهمن هستم .نام من هايري ( ) Hairyاست و به اين جا به مالقات ايندرا آمده ام .من مي
دانم که عمر کوتاهي دارم .بنابراين بر آن شدم که خانه اي تملک و يا بنا نکنم و به ازدواج تن در ندهم و در پي فراهم نمودن معیشت و
لوازم زندگي نباشم .زندگي من از طريق صدقات مي گذرد .اين چتر علفي را نیز بر سر نهاده ام تا خود را در مقابل نور خورشید و بارش
باران حفاظت کنم .و اما در مورد حلقه موي روس سینه ام ،بايد بگويم که اين منشا اندوه فرزندان دنیا است؛ اما در عین حال آموزنده خرد
نیز هست .با نابودي هرايندرا يک تار مو فرو مي افتد .به همین علت است که همه ي موهاي وسط اين حلقه ريخته اند .هنگامي که نیمه ي
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ديگر دوره اي که به برهماي کنوني تخصیص داده شده است سپري شود .من نیز در خواهم گذشت .اي پسر برهمن ،من روزهاي زيادي در
پیش روي ندارم؛ پس از زن و فرزند و خانه چه حاصل؟!
« هر پلک زدن ويشنوي عظیم الشان در گذشت يک برهما را ثبت مي کند .هر چیزي مادون مرتبه ي برهما ،غیر واقعي و خیالي است،
مانند اشکالي که با تجمع ابرها ظاهر و ب ا تفرقشان بار ديگر ناپديد مي گردند و از اين رو است که من تمام توجه و حواس خويش را وقف
پاهاي نیلوفرين بي همتاي ويشنوي اعظم نموده ام .ايمني به ويشنو باالتر از سعادت رهايي است؛ چرا که هر لذتي ،حتي لذايذ آسماني ،به
شکنندگي و ناپايداري يک رويا هستند ،رويايي که در نقطه ،با تالقي ايمانمان با آن وجود اعظم ،ظاهر مي شود.
« شیوا ،اعطا کننده ي امنیت ،آن بزرگترين مرشد معنوي ،اين خرد شگفت انگیز را به من آموخت .من در طلب تجربه ي صورت هاي
مسعود و متنوع رهايي نیستم .من در اين آرزو نیستم که خود را شريک بلند ترين عمارت خداوند سازم و از حضور ابدي او بهره مند گردم،
و نمي خواهم که در جسم و آرايش شبیه او باشم ،و يا اينکه به بخشي از جوهره ي مبارکه او بدل شوم؛ و حتي در اين آرزو به سر نمي برم
که روزي به کلي در جوهر او که به توصیف در نمي آيد مجذوب کردم».
قديس به ناگاه ساکت شد و در دم ناپديد گشت.
او خود شیوا بود  :که حال به اقامتگاه ماوراء جهان خويش بازگشته بود .در همان اثناء پسر برهمن نیز ،که کسي جز ويشنو نبود ،از
ديده ها پنهان گشت و ايندراي متحیر ،بهت زده تنها ماند.
ايندرا ،شاه خدايان ،در انديشه شد؛ تمام وقايع به نظر او يک رويا مي نمود .در وجود او ديگر رغبتي باقي نمانده بود که شوکت آسماني
خويش را وسعت بخشد و به ادامه ساخت قصرش ترغیب نمايد .اوويشواکارمان را فراخواند .صنعتگر و معمار ماهر خدايان را به کلماتي
شیرين نواخت .تلّي از جواهرات و هداياي گرانبها بروي نثار نمود وي را گرامي داشت و با مراسمي باشکوه روانه ي خانه کرد.
ايندرا ،شاه خدايان حال در طلب رهايي بود .او خردمند گشته و اينک فقط مي خواست که آزاد باشد .پس شوکت پادشاهي و رنج اداره
آن را به فرزندش سپ رد و مهیا گشت تا عهد بازنشستگي خود را در گوشه عزلتي در بیابان ها به زهد سپري کند .تصمیمي که همسر زيبا و
مهربان او شاچي ( )shachiرا اندوهناك ساخت.
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شاچي ،افسرده و گريان ماالمال از ياس و نومیدي به بريهاسپاتي ( )Brihaspatiمبتکر -خداوند اعجاز خرد -که مشاور روحاني و
کاهن خانه ي ايندرا بود پناه آورد .به پاي او افتاد و به او التماس کرد تا به تدبیري حکیمانه ،ذهن همسرش را تصرف نمايد و او را از تصمیم
هولناکي که گر فته بود منصرف سازد .مشاور کاردان خدايان ،که با تمسک به طلسم ها و روش هاي خاص خود ،نیروهاي آسماني (خدايان)
را در تسلط بر عرصه جهان و نجات آن از يوغ اهريمنان ياري کرده بود ،متفکرانه به شکايت ها و ناله هاي عاجزانه اين الهه دلرباي آشفته
احوال گوش سپرد و با تکان سر وي را از اجابت خواسته اش آسوده خاطر ساخت .آنگاه با لبخندي ساحرانه دست او را گرفت و نزد
همسرش برد .در پیشگاه آن دو ايستاد و در مسند معلم روحاني ،سخناني خردمندانه در باب خواص زندگي معنوي آغاز کرد و بر اهمیت و
ارزش معیشت دنیوي نیز تاکید نمود .او براي هر يک اقتضاء و جايگاهي قايل شد .بريهاسپاتي بحث را با مهارت ادامه داد تا اينکه آن مريد
شاهوار از تصمیم افراطي خود صرف نظر کرد .بدين ترتیب رنج ملکه التیام يافت و به وجدي تابناك بدل گشت.
بريهاسپاني ،خداوند اعجاز خرد ،يک بار (مدت ها قبل) دستور العملي براي ايندرا تدوين نموده بود تا به وي شیوه حکمراني بر جهان را
بیاموزد و اينک دستور العمل دوم او ،در باب سیاست ها و فوت و فن هاي عشق در زندگي زناشويي ،تنظیم مي شد .او در اين درس ،هنر
شیرين ابراز عشق را – که همیشه تازه و با طراوت است و با زنجیرهاي مستحکم (و زيباي) آن مي توان معشوق را در بند کشید -به نمايش
در آورد ؛ درس هاي اين کتاب ارزشمند برپايه هاي ژرف و بي نقص عشق زوجي استوار است که در زندگي زناشويي شان بار ديگر به
يگانگي مي رسند.
و بدين ترتیب داستان به پايان مي رسد .داستان اعجاب آور پادشاهي که در اوج غرور بي پايانش تحقیر مي شود و بیماري تکبر ،که
سراسر وجودش را فرا گرفته بود عالج مي گردد ،آنگاه با اعجاز خردي که هم معنوي است و هم دنیوي ،به معرفتي دست مي يابد که از
طريق آن به نقش و جايگاه صحیح خود در گردونه ي بي پايان حیات پي مي برد.
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