فصل ١٢
جوهرهی تحصيل

na tv evâham jâtu nâsam
na tvam neme janâdhipâh
na caiva na bhavishyâmah
sarve vayam atah param

هرگز نبوده زمانی که من نباشم ،و هرگز نبوده زمانی که تو
يا هر يک از اين شاهان و شاهزادگان نبوده باشيد
و هرگز نيز هيچ يک از ما پس از اين موجوديت خود را از دست نخواهيم داد.

جهان سرشار از قدرتهای بسياری است .يک قدرت دانای مطلق ،توانای مطلق و حاضر مطلق،
همهی آفرينش را فرا گرفته است .اين قدرت الهی مانند شکر در شربت ،در هر اتمی نهفته است.
اوپانيشادها اين را  raso vai sahيا شيرينی فراگير میخوانند .خداوند يک تجسم شيرينی است.
هرچند اين شيرينی همه جا هست ،تشخيص حضور فراگير او ممکن نيست .هرچند ،مشاهدهی وجود
الوهيت ،برای همه امکانپذير است.
وجود الوهيت
شيرينی در نيشکر ،تلخی در برگهای نيم ،سوزانندگی در فلفل ،ترشی در ليمو و آتش در چوب -
همهی اينها شاهد مستقيم وجود خداوند هستند .گياه از دانه میرويد .پرنده از تخم بيرون میآيد .کودک
تازه به دنيا آمده روزی مادر میشود .همهی اينها شواهد زندهی وجود الوهيت هستند .انسان با ديدن
قلههای شکوهمند ،رودهای پر جوش و خروش ،اقيانوس ژرف ،جنگلهای انبوه و باغهای
رنگارنگ ،شادمانی و سرخوشی را تجربه میکند .بنيان اين پديدهها چيست؟ بنيان آنها ،تنها وجود
خداوند است.

]موهبت[ درک حضور فراگير خداوند به هر کسی داده نمیشود ،اما همگان ظرفيت شناسايی
حضور او را دارند - Jñânânâm Jñânam Agram, Jñânânâm Jñânam Uttamam .از ميان همهی
گونههای دانش ،معرفت شناخت آتما )آتما جنانا( ،باﻻترين و بهترين است .ما شکلهای گونهگونی از
دانش را در جهان میيابيم -موسيقی ،ادبيات ،نقاشی ،پيکرتراشی ،رقص ،ساخت اشياء و غيره .دانش
آتما ،از همه برتر و باﻻتر است .دانش مادی میتواند به شما مهارت ،شهرت ،احترام و عنوان عطا
کند .ولی  - Atmânâm Atmam Uttamamعنوانی که از همهی عنوانهای مادی باﻻتر است ،اين است
که شما آتما هستيدِ .وداها میگويند که انسان آمريتاپوترا يعنی فرزند جاودانگی است .اين برترين
عنوان است.
ويژگیهای کسب معرفت
همهی دانشهای مادی با گذشت زمان تغيير میکنند و شعور شما را فريب میدهند .به همين دليل،
فرزانگان باستانی ما زندگیهايشان را وقف به دست آوردن معرفت آتما میکردند که تغييرناپذير است
و شعور را روشن میسازد .برای به دست آوردن چنين معرفتی ،داشتن برخی ويژگیها ضرورت
دارد.

 .١ساروا لوکا هيتو راتا
با پرداختن به کارهايی که سود همگان را در پی دارد ،آرزومند آسايش همهی موجودات باشيد .ما
بايد آمادگی به خدمت کردن را در خود پرورش بدهيم .تحصيﻼتتان بايد شما را برای بهتر خدمت
کردن تجهيز کند .آنگاه احترام راستين ديگران را بر خواهيد انگيخت.

 .٢ساروا جنانا سامپاننا
دانشآموزان بايد در همهی فرمهای دانش ،سرآمد باشند .اين "آگاهی" نيز ناميده میشود .بايد يک
وضعيت را از همهی زوايا درک کرده و تجربه نماييد .امور دنيوی در گسترهی باريکی به شما
توانايی میبخشند .شما وضعيتها را با ديدگاه محدودی مشاهده میکنيد .اگر از شما بپرسم اين
]دستمال[ چيست ،میگوييد" ،يک تکه پارچه" .اين پاسخ ،نشاندهندهی دانش محدود و مادی شماست.
اگر کاملتر ببينيد ،آن را به عنوان يک دستمال شناسايی میکنيد .دانش معنوی کامل است و فرد را به
فهم همهی زمينههای دانش توانا میسازد .اين" ،آگاهی مطلق" است.

 .٣ساروه ساموديتا گونايهی
دانشآموز بايد تجسم همهی فضيلتها يا گوناها باشد .منظور از گونا چيست؟ مرسوم است که سه
ويژگی موجود در آفرينش )ساتوا ،راجاس و تاماس(  ،گونا خوانده میشوند .در واقع فضيلت،
همپيوندی و تعادل اين سه گونا است .در عمل ،بیاعتنايی به اشکاﻻت ديگران و نشان دادن الوهيت
خودتان بسيار مهم است .اين گونای حقيقی است .اين ويژگی برای دانشآموزان حياتی است و منشاء
همهی فضيلتهاست .تنها آن چيزی که چنين فضيلتی را در وجود انسان نهادينه سازد میتوان
تحصيل ناميد .سيستمهای آموزشی مدرن ،به دانشآموزان معلومات میدهند ولی هيچ گونه فضيلتی به
آنها نمیبخشند.

تحصيﻼت امروزی تنها معلومات میآموزد
و نه حتی اندک فضيلتی.
چه ثمرهی سودمندی پديد میآيد از

يک ميليون فرم آموزشی که از ارزش تهی باشد؟

عدم خشونت
بدون ارزشهای انسانی نمیتوانيد ثمرهی آموختههای خود را به جامعه تحويل بدهيد .بنابراين بايد
ارزشهای انسانی را پرورش داد .از ميان اينها ،حقيقت ،بااهميتترين است .حقيقت ،خداست .عدهای
نزد بودا رفتند و دربارهی وجود خداوند با او به بحث نشستند .بودا به آنها گفت:
"همهی اين مباحثهها اتﻼف وقت است .حقيقت ،درستکاری و عدم خشونت ،با خداوند
يکسان هستند .پس نخست خداوند را به عنوان فرم حقيقت بپرستيد .حقيقت را بگوييد.
درستکار باشيد .عدم خشونت )آهيمسا( را پاس بداريد".
اکنون منظور از عدم خشونت چيست؟ مردم تنها آزار و اذيت ديگران را خشونت قلمداد میکنند.
نه ،نه .آزار دادن خودتان هم خشونت است .سخنهای غيرضروری گفتن ،بيش از اندازه خوردن و
بسيار زياد کار کردن -اينها خشونت هستند .به اين معنا که انسان بايد در زندگی ميانهروی اختيار
نموده و تعادل را حفظ کند .هر کاری که بيش از حدود ﻻزم انجام بپذيرد ،خشونت است .حتی بيش از
اندازه نوشتن هم خشونت است .چرا تجاوز از حدود بد است؟ زيرا انرژی را تباه میکند .با بيش از
اندازهی ﻻزم حرف زدن ،عقل خود را زايل میکنيم .بنابراين عدم خشونت را میتوان به عنوان
تنظيم زندگی بشر در راستای مسيرهای ميانه و سودمند تعريف کردِ .وداها میگويند " :ساتيام وادا،
دارمام چارا -حقيقت را بگو و درستکار باش" .حقيقت خداست .درستکاری خداست .به همين دليل
است که ِوداها ما را به پايبندی به حقيقت و درستکاری اندرز میدهند .اين فضيلت راستين است.
روح فردی و روح جهانشمول
امروزه انسانها تﻼشهای بسياری برای رسيدن به الوهيت میکنند .اما به اين دليل که برخی
مفاهيم معنوی برای مدتی طوﻻنی بدون توضيح رها شدهاند ،آنها سردرگم شده و به دور باطل گرفتار
میشوند .اين مفاهيم عبارتند از :روح فردی و خداوند )جيوا و ِدوا( ،روح محدود و روح جهانشمول
)آتما و پارامآتما( ،اتم و هستی )آنو و براهمانو( ،زمخت و لطيف )استوﻻم و سوکشمام( .امروزه هيچ
کس نمیتواند تفسير درستی از اين مفاهيم ارائه بدهد.
ودانتا از چنين مفاهيم ژرفی که علم هرگز توان درکشان را نداشته پرده برداشته است .از سوی
ديگر ،علم حقايقی را گردآوری کرده که ودانتا آنها را بیاهميت میشمارد .ولی به رغم بررسیهای
انجام شده توسط دانشمندان و عالمان ودانتا ،اين حقايق بنيادين به وسيلهی انسان عادی به خوبی درک
نمیشوند .الوهيت را چگونه بايد شرح دهيم؟ تفاوت بين آتما و پارامآتما ،بين آنو و براهمانو چيست؟

اگر انديشه کنيم ،اتم و جهان هستی ،يکی هستند و يکسانند! در اين ليوان ،آب رودخانهی گوداواری
هست .فرض کنيد آب گوداواری را ابتدا در يک ظرف خيلی بزرگ و سپس در يک تانکر بزرگ
بياوريم .همهی آنها همان آب هستند .تنها مقدار آنها متفاوت است .کيفيت ،يکی است.
به طور مشابه ،وقتی اتم را مطالعه میکنيم با پديدهی جهان ميکروسکوپی روبرو میشويم .در
شعلهی يک شمع ،حرارت و نور میيابيم .با ارزيابی بيشتر در میيابيم که يک شعله و يک اتم،
ويژگیهای ذاتی يکسانی دارند .آب درون اين ليوان و آب رودخانهی گوداواری ،مزه ،رنگ و شکل
يکسانی دارند .اين ،آن است؛ آن ،اين است .وقتی اين اصل را بفهميم ،همه چيز را میفهميم.

خداوند در متون مقدس ما به عنوان  Anoranêyân Mahato Mahêyânيعنی ريزتر از ريزترين و
بزرگتر از بزرگترين ،شرح داده شده است .جهان هستی در حقيقت بازتابی از همان نيروهايی
است که در يک اتم هست .بدون ترکيب اتمها ،جهان هستی نمیتواند موجود باشد .اصلی که در
همگان حاضر است ،تنها الوهيت است.
اين همان چيزی است که حکيم اودداﻻکا به فرزندش آموزش داد" :پسرم ،خدا همه جا هست.
رابطهی بين يک اتم و جهان هستی را ببين و آنگاه آتما و پارامآتما را خواهی فهميد .به خانه برو و
قدری شکر و مقداری آب بياور" .پسر اطاعت کرد .اودداﻻکا گفت" :با دقت به شکر نگاه کن" .پسر
به شکر نگاه کرد و آن را لمس کرد .سپس او آن را در آب حل کرد .آنگاه اودداﻻکا از او خواست
شکر را پيدا کند .ولی شکر را با دست نمیشد لمس کرد زيرا حل شده بود .با اين وجود ،حضور آن
با چشيدن قطرهای از آب شيرين قابل اثبات بود .شکر کجا بود؟ نمیشود گفت که "اينجا" يا "آنجا"
بود .شکر در همه جای آب حضور داشت.
به طور مشابه ،شکری که قابل ديدن و لمس کردن است ،آتما )روح فردی( است] .روح فردی[
محدود است .شکری که حل شده ،که ورای لمس و ديدن است ،ورای نام و فرم است ،ورای
محدوديتهای مکانی است ،پارامآتما )روح جهانشمول( است .آتمای حاضر در بدن شما هم به عنوان
پارامآتما ،کيهان را فرا گرفته است .پارامآتما ،هشياری ناميده میشود .آتمای حاضر در بدن ،وجدان
ناميده میشود .آن هشياری ،در وجدان شما هست و وجدان شما بخشی از هشياری است.
بذر يک گياه ،در بر گيرندهی ريشهها ،شاخهها ،برگها ،ميوهها ،گلها و همه چيز است.
کريشنا گفت:
bîjam mâm sarva-bhûtânâm
viddhi pârtha sanâtanam
buddhir buddhimatâm asmi
tejas tejasvinâm aham

بدان ای پسر پريتها که من بذر همهی موجودات زنده هستم،
هوش اوليهی هوشمندان ،منم؛
من دليری قدرتمندانم.
اين بذر در درخت تنومند وجود دارد و تمامی درخت در درون بذر هست Anoranêyân .يعنی
ريزتر از ريزترين .اين همان بذر است Mahato Mahêyân .يعنی بزرگتر از بزرگترين .اين همان
درخت است .تفاوتی بين بذر و درخت نيست .تفاوت تنها در ديدگاه است .به اين معنی که ديدگاه
برونگرا ،فرمهای گوناگون میبيند ولی چشم درون ،يگانگی را در پراکندگی مشاهده میکند.
خودت را بشناس
بنابراين تشخيص اين الوهيت فراگير برای همه ممکن نيست .ولی نيازی به اين کار نيست! اگر
اخگر الهی درون خودتان را تشخيص بدهيد ،الوهيت همه جا حاضر را نيز خواهيد شناخت! به همين
دليل است که ودانتا به انسان تاکيد میکند" ،خودت را بشناس".
اگر از کسی بپرسيد" ،تو کيستی؟" او پاسخ میدهد" ،من فرزند  ...هستم" .يا ممکن است بگويد که
دکتر يا وکيل است .يا ممکن است بگويد" ،آمريکايی"" ،هندی" يا "ايتاليايی" است .هيچ يک از اين

پاسخها درست نيست .وقتی از پدرتان کسب هويت میکنيد ،بر اساس بدن-آگاهی سخن میگوييد.
دکتر يا وکيل بودن ،پيشهی شماست .سومين پاسخ ،کشور محل تولدتان است .اين پاسخها مانند
ديالوگهای ساختگی هستند که در يک سينما شنيده میشوند .سرشت راستين شما ،آتما است .هيچ
کس نمیتواند وجدان درون کسی را تغيير بدهد .ممکن است کشور و رفتارتان را تغيير بدهيد ولی
وجدان را نمیتوان تغيير داد.
اصل حاضر در همه ،آتما است .انسانهای مدرن ،چنين کنکاشهای ظريفی را انجام نمیدهند و
بنابراين به اين حقايق باور ندارند .آنها زمان ،جسم و کارهايشان را وقف اين زندگی گذرا و مادی
میکنند .بنابراين آنها فقط پاسخهای مادی میدهند ، jñânânâm jnânam uttamam .دانش شناخت
خويشتن )آتما جنانا( بهترين نوع دانش است .وقتی به آتما جنانا دست پيدا کنيد ،ساير علوم را نيز با
آن خواهيد آميخت .آتما جنانا اقيانوس است ،علوم مادی رودخانهها هستند، Nadînâm Sâgaro Gatih .
همهی رودها به دريا میپيوندند.
يک نمونهی کوچک .برنج غذای اصلی شماست .ولی شما خود برنج را نمیخوريد .سبزيجات و
خورشتها را با آن مخلوط میکنيد .با اين خوراکهای مکمل ،يک غذای خوشمزه خواهيد داشت و
از آن لذت خواهيد برد .برنج آتما ويديا )علم خودشناسی( را با خوراک دانش مادی مخلوط کرده و
تناول کنيد .اين به زندگی مادی شما مزه و طعم خواهد داد .در هر شرايطی هرگز نبايد علم
خودشناسی را فرو گذاشت.

براهما ،ويشنو و ماهشوارا )شيوا(
اصولی که آتما ويديا )علم شناخت خويشتن( را ياد میدهند و نيروبخش آن هستند و حافظ آگاهی آن
هستند و از آن پاسداری میکنند ،به عنوان براهما ،ويشنو و ماهشوارا شناخته میشوند .اينها صرفا ً
نام هستند .امروزه کسی نيست که اين موجودات را ديده باشد .بله ،ما آنها را در سينما و کتابها
میبينيم ولی هيچ کس آنها را مستقيما ً نديده است .بر اساس فلسفهی جنانا )خداشناسی از راه خرد(،
اين نيز توهم است!
به راستی اين براهما کيست و کجاست؟ براهما آفريدگار است .رازهای ظريف آفريدگار در هر
پدر و مادری نهفتهاند .والدينی که اين بدن مادی را به شما ارزانی میکنند ،همهی ويژگیهای براهما
را دارند .همهی کوشش خود را به کار ببنديد تا اصول مقدس درون والدينتان را درک کنيد .مادر
شما ،اساس تولد شماست .او شما را حمل کرده و به اين جهان آورده است .کسی که شما را آفريد،

کسی جز مادرتان نيست .مادر ،فرزند خود را به صدها شيوه مانند براهما پاسداری میکند .بنابراين
وقتی به مادرتان احترام میگذاريد و او را پرستش میکنيد ،در حال پرستش براهما هستيد .به همين
دليل است که پيشينيان ما گفتهاند ،ماترو دِوو بهاوا يعنی مادر با خدا برابر است.
تولد کافی نيست .وسايل زندگی کودک بايد تامين شوند .هنگامی که کودک پا به جهان میگذارد،
بايد رفتار درست به او آموزش داده شود .راههای به دست آوردن احترام در جامعه بايد به او تفهيم
شوند .آموزش و يک خانه بايد برای او تامين شود .همهی اينها مسئوليتهای پدر هستند .خداوند
ويشنو روحهايی را که به وسيلهی براهما آفريده شدهاند ،نگهداری و حفظ مینمايد .همان ويشنو پدر
است .وقتی پدرتان را پرستش میکنيد و او را گرامی میداريد ،حقيقتا ً در حال پرستش ويشنو هستيد.
سپس ماهشوارا )شيوا( .او از سوی مريدانش با عنوان بیگناه )بهوﻻ( شرح داده میشود .او
بیدرنگ هر آرزويی را برآورده میسازد حتی اگر موهبتهايی که میبخشد به دردسر و گرفتاری
خودش بيانجامند! او سوﻻبها پرييا است يعنی به آسانی خشنود میشود .شما داستان اهريمن
بهوماسورا را میدانيد .شيوا موهبت سوزاندن هر چيزی در کف دستش را به او بخشيد .آنگاه خود
شيوا میدويد تا از کف دست آن اهريمن بگريزد! اين به چه معناست؟ شانکارا بدون پيشداوری يا
درنگ ،آرزوها را برآورده میکند .يک گورو )استاد ،مربی( همه چيز را بدون جانبداری ياد میدهد.
استاد به کسی که خواهان مهارت در رياضيات است ،رياضی میآموزد .اگر کس ديگری به فيزيک
عﻼقمند باشد ،به او آموزش داده میشود .گورو هر چيزی را که فرد آرزومند آموختنش باشد ،به آن
فرد مشتاق ياد میدهد .وقتی آرزوهای دانشآموز متعالی نباشند ،او در همان راستا ايشان را
راهنمايی میکند .به اين ترتيب گورو برابر با ماهشوارا است .وقتی گورو را گرامی میداريد ،در
واقع ماهشوارا را پرستش میکنيد.
ستونهای فرهنگ هندوستان
بنابراين هندوها ،مادر ،پدر و معلم را با خدا برابر میشمارندِ .وداها اين ارزشهای شکوهمند را با
اين گفته تبليغ میکنند:

ماترو دِوو بهاوا – با مادر چون خداوند رفتار کن
پيترو دِوو بهاوا – با پدر چون خداوند رفتار کن
آچاريا دِوو بهاوا – با معلم چون خداوند رفتار کن
اين فرهنگ هندوستان است .اين نخستين ستون فرهنگ هند است :ارادت و فرمانبرداری نسبت به
مادر ،پدر و گورو.
پس کودکی که از چنين والدينی به دنيا میآيد بايد در جامعه چگونه رفتار کند؟ به او اندرز داده
میشود که حقيقت را بگويد .هرگز از روی خودخواهی به دروغ روی نياورد .هرگز برای منافع
شخصی ،خﻼف اصول درستکاری رفتار نکند .ما برای حفظ احترام خود در جامعه ،بايد حقيقت را
بگوييم و از دارما )اصول درستکاری( پيروی کنيم .فرهنگ هند میگويد:
" ساتيام وادا ،دارمام چارا – حقيقت را بگو ،پيرو دارما باش" .اين دومين ويژگی مشخصهی فرهنگ
هندوستان است.
تنها اين نيست .اگر بخواهيم احترامی بدون خدشه را تجربه کنيم ،بايد ايمان به اين مسئله که
الوهيت در يکايک افراد نهفته است را در خود تقويت نماييم .اين روزها دانشمندان ادعا میکنند که

يک قدرت ميکروکاسميک ،کيهان را در بر گرفته است .آنها برای اين که جهانيان را دربارهی
درستی يافتههايشان متقاعد کنند ،آزمايشهای پيچيده ترتيب میدهند .اين جهان تنها از دو عامل
تشکيل يافته است :ماده و انرژی .يکی بدون ديگری نمیتواند موجود باشد .علم در خصوص
تبديلهای ماده و انرژی و در خصوص جهان فيزيکی قابل دسترس حواس به کاوش میپردازد.
معنويت ،مفهوم يکسانی را آموزش میدهد :انسانها ممکن است متفاوت باشند .نامها و فرمها
ممکن است متفاوت باشند ،فرهنگها ممکن است متفاوت باشند ،ولی نيروی درون همهی آنها ،يک
آتمای واحد است .کشف اين حقيقت برای دانشمندان هزاران سال به طول انجاميد .از چه زمانی؟ نه
فقط در عصر مدرنيته .نخستين دانشمند ،بزرگترين دانشمندان ،هيرانياکاسيپو بود که هزاران سال
پيش میزيست .هيرانياکاسيپو در پنج عنصر تشکيل دهندهی جهان هستی به کاوش پرداخت .او حتی
پنج عنصر را تحت کنترل خود در آورد! ولی به رغم دستاوردهای رفيعش در حوزهی مادی،
هيرانياکاسيپو نتوانست خصلتهای بد خود را محدود سازد.
به همين دليل گذشتگان ما چه چيزی را آموزش میدادند؟ علم سرگرم توضيح نيروهای درون يک
اتم است .متون کهن ودانتا میگويند" :ای دانشمند ابله! قبل از هر چيز ،همه چيز در درون توست!"
جهان بيرونی به وسيلهی دانشمندان شرح داده شده است .جهان درون ،موضوع ودانتا است.
دانشمندان نسبت به پرورش بينش درونی اکراه دارند .و ودانتا جهان بيرونی را ناديده میگيرد .ولی
کدام يک از اينها بااهميتترند؟ دانشآموزان بايد يک حقيقت را درک کنند .شما میتوانيد شاخهها،
برگها ،گلها و ميوههای يک درخت را ببينيد .ولی بنيان وجود آنها ،ريشهها هستند که قابل مشاهده
نيستند .کدام يک مهمترند؟ ريشهها يا شاخهها؟ بدون ريشهها ،شاخهها نمیتوانند وجود داشته باشند.
هرچند شما میتوانيد شاخهها را قيچی کنيد و ريشهها دوباره آنها را به رويش وا خواهند داشت.
کسانی که به فهم شاخهها خشنودند و از آن پيشتر نمیروند ،دانشمند هستند .کسانی که به سراغ
ريشهها میروند ،عالمان ودانتا هستند.
دانشمندان شاخهها را که معلول هستند و نه علت ،توضيح میدهند .بنابراين علت اوليه ،موﻻدهارا،
بسيار بااهميت است .وقتی علت اوليهی پشت هر چيز را دريابيم ،میتوانيم بر روی آن بنايی بسازيم
و در جهان آن گونه که خوشايند ماست زندگی کنيم.
دانشآموزان میدانند که دو واحد هيدروژن و يک واحد اکسيژن توليد آب میکنند .دانشمندان از
اين کشف به خود میبالند .بله ،میتوانيد آب توليد کنيد .ولی اگر بپرسيم" ،چه کسی هيدروژن و
اکسيژن را به وجود آورد؟" پاسخی برای آن وجود ندارد .دانشمندان هنگام رويارويی با چنين
شرايطی ،با گفتن اين که اين "قانون طبيعت" است ،پرسش را از خود دور میکنند .بسيار خوب.
طبيعت از کجا پديد آمد؟ اساس و بنيان آن چيست؟ وقتی اين گونه به کنکاش بپردازيم ،علت اوليه تنها
خداوند است .هيچ کس قادر به فهم الوهيت نيست .ما تنها میتوانيم بکوشيم آن را به عنوان قدرتی که
تغييرناپذير ،نابودنشدنی ،قادر مطلق ،حاضر مطلق و دانای مطلق است توضيح بدهيم.
آموزشی که الوهيت نهفتهی درونمان را بر ما آشکار میکند ،ويديا ناميده شده است .آموزشهای
دنيوی واجد چنين شرايطی نيستند .با اين وجود ،آموزشهای دنيوی اهميت کسب کردهاند .امروزه
انسان آموزش میبيند ،شغلی به دست میآورد ،به خارج از کشور میرود ،مقام و موقعيت کسب
میکند ،و همهی اينها تنها برای پول است] .انسانهای امروزی بر اين باورند که[ Dhana mûlam
 ، idam jagatپول اساس جهان است .پول اساس موجوديت دنيوی است .ولی ودانتا به پول چنين
اهميتی نمیدهد.

]ودانتا بر اين باور است که[
فرهنگ هندوستان است.

Dharma mûlam idam jagat

 ،دارما )درستکاری( اساس جهان است .اين

میدانيد که سيارهها به دور خورشيد گردش میکنند ،ستارهها در کهکشانهای دوردست به روشنی
میدرخشند ،ماه در مدار خود به دور زمين میگردد ،رودخانهها به اقيانوس میريزند ،دريا با
موجهای خود در جذر و مد است و غيره .همهی اين پديدهها در محدودهی دارما رخ میدهند .وقتی
دارما مورد تخطی قرار گيرد ،همه چيز نابود میشود .همهی اين جريانات تنها با پايبندی به دارما
امکانپذير هستند .اينها گواه بر وجود خداوند هستند.
آرزومند دانش حقيقی باشيد
کشف وجود خداوند ،در توان همه هست .شما برای رسيدن به اين دستاورد ،نيازی به کسب
مدارج ،تحصيﻼت ،مهارتها يا تخصصی نداريد .تنها چيزی که مورد نياز است ،کوشش برای فهم
رازهای جهان آفرينش است .به اين دنيا نگاه کنيد .دنيا بسيار گسترده و سرشار از شگفتیهاست .اين
دنيا از کجا ظاهر شده است؟  ٥ميليارد و  ٧٠٠ميليون نفر در اين دنيا زندگی میکنند .هيچ دو نفری
با هم يکسان هستند؟ آيا حتی بين دوقلوهای همسان ،تفاوت وجود ندارد؟ هر انسانی ،منحصر به فرد
است .چه کسی چنين آفرينش شگفتآوری را طراحی کرده است؟ چنين آفرينشی برای هيچ کس
ممکن نيست .ذهن قادر نيست شگفتیهای آن را ارزيابی کند.
بنابراين الوهيت ناديدنی ،زيربنای جهان ديدنی است .برخی مردم میانديشند" ،من اين دستاورد را
داشتهام"" ،من با آزمايشهايی که انجام دادهام به اين کشف رسيدهام" .آنها از کوچکترين دستاوردها
دچار ذوقزدگی میشوند .آنچه که انسان امروزی میداند نزديک به هيچ است .ولی هياهو برای آن
فراوان است .کسی که میداند ،تبليغ نمیکند .هنگامی که ظرف از آب پر است ،آب درون آن باثبات
و پايدار است .آب درون ظرف نيمه پر ،با سروصدا به پس و پيش تکان میخورد .کسانی که به
خودستايی می پردازند ،درکی نصفه و نيمه دارند.
کنکاش کنيد ،کنکاش کنيد ،کنکاش کنيد .با ارادهی محکم تﻼش کنيد .به هيچ صورتی در
کوششهای معنوی خود سستی به خرج ندهيد .آنچه ما نيازمندش هستيم شناخت اصل موﻻدهارا
)اصل بنيادين( است .اين اصل با تلسکوپ قابل ديدن نيست و نمیتوان با يک دوربين از آن
عکسبرداری کرد .شما تنها نياز داريد در قلبتان اشتياق داشته باشيد ،اشتياقی که به کنکاش معنوی
بدل شود .بدون اشتياق ،جستجو برای خداوند دوام نمیيابد .هر دانشآموزی بايد اين اشتياق را در
خود بپرورد" ،من بايد بدانم ،من بايد بدانم" .آنگاه دير يا زود ،به ثمرهی جستجویتان برای خداوند
خواهيد رسيد.
آرزوها در برابر آرمانها
انديشههای خوب را در خود پرورش بدهيد .آرزوهای شما ممکن است برآورده شوند و ممکن است
برآورده نشوند .دانشآموزان! شما امروزه برای آرزوهايتان زندگی میکنيد .اين شيوهی درستی
نيست .برای آرمانها زندگی کنيد .حتی اگر آرزوهای امروزتان برآورده شوند ،چه تضمينی هست که
آرزوهای فردايتان برآورده شوند؟ ولی اگر آرمانها را پاس بداريد ،مردم مدتها پس از مرگتان ،از
الگوی شما پيروی خواهند کرد .زندگیتان را بر روی آرزوها بنا نکنيد] ،اگر چنين کنيد[ به طور
قطع روزی با نااميدی روبرو خواهيد شد .تنها آرزويی که بايد داشته باشيد ،آرزوی دنبال کردن
آرمانهاست!

امروزه انسان آرزومند يک عمر دراز است .عمر دراز مهم نيست .زندگیای که سراسر احساسات
الهی باشد ،پسنديدهتر است .يک زندگی الهی ،حتی برای يک لحظه ،سرور و آوازهی ماندگار به
همراه میآورد .اگر مانند يک کﻼغ زندگی کنيد ،معنای هزار سال زنده ماندن چيست؟ پس به
تحصيﻼت دنيوی خشنود نباشيد .هنگام دنبال کردن تحصيﻼتتان ،دانش خودشناسی يا آتماويديا را نيز
به دست بياوريد.
يگانگی انديشه ،گفتار و رفتار
روزی آدیشانکاراچاريا با سيزده شاگردش به شهر کاشی رفت .ما با خرد برونگرايمان
میانديشيم که "گناه" يعنی ايجاد مزاحمت و آزار ديگران .دانشآموزان بايد معنی گناه را به درستی
درک کنند .شانکارا برای شستشو در رودخانهی گنگ به سمت رودخانه رهسپار بود .او پسری را
ديد که زير درختی نشسته بود و قوانين دستور زبان را از بر میکرد .شانکاراچاريا برای مدتی
ايستاد و دانشآموز را که درسهايش را به صدای بلند تکرار میکرد نگريست .آنگاه شانکاراچاريا به
او نزديک شد.
]به او گفت[" ،پسرم ،چرا وقتت را صرف آموختن دستور زبان میکنی؟"
دانشآموز پاسخ داد" ،اين به من کمک خواهد کرد دانشمند بزرگی شوم".
"خوب است .اميد داری پس از دانشمند شدن به چه چيزی دست پيدا کنی؟"
"به دربار پادشاه خواهم رفت و شاعر سلطنتی خواهم شد".
"بسيار خوب ،تو مشهور خواهی شد .آن آوازه به تو چه خواهد داد؟"
"با چنان آوازهای ،هر اندازه ثروت که بخواهم به دست خواهم آورد".
"با داشتن ثروت ،چگونه احساس خوشبختی میکنی؟"
"خانوادهام در خوشی و آسايش زندگی خواهند کرد".
"آن آسايش تا چه زمانی خواهد پاييد؟"
"تا زمان مرگ".
"پس از مرگ ،چه بر سر تو ،آسايش و ثروتت خواهد آمد؟"
"نمیدانم".
آنگاه شانکاراچاريا گفت:
Bhaja Govindam Bhaja Govindam
Govindam Bhaja Moodha Mate
Sampraapte Sannihite Kaale
Nahi Nahi Rakshati Dukrunkarane

نام گوويندا را آواز سر بده،
نام گوويندا را به آواز بخوان ای ابله!

وقتی لحظهی پايان نزديک شود
قوانين دستور زبان به نجاتت نخواهند آمد!

همواره در انديشهی خداوند باشيد .دانش دنيوی تنها تا زمانی که بدن وجود دارد سودمند است .شما
بايد روزی بدن را ترک کنيد.
پس از دادن اين اندرز ،شانکاراچاريا در رودخانهی گنگ شستشو کرد و برای ديدار خداوندگار
شيوا راهی معبد شد .او در برابر محراب ايستاد و دعا کرد" :سوامی ،من پس از ارتکاب سه گناه
شنيع به نزد تو آمدهام .به درگاهت برای بخشش آن گناهان دعا میکنم ".دانشآموزان بايد به اين
کلمات با دقت توجه کنند.
"من تو را به شيوههای بسياری ستودهام و تشريح کردهام .هرچند ،میدانم که تو،
وداها میگويندYatho Vâcho Nivartante Aprâpya :
 - Gocharaيعنی ورای گفتار و انديشه هستیِ .
 - Mânasa Sahaآنجايی که گفتار و انديشه ،ناتوان از درک چيزی ،باز میگردند .آن ،تو هستی .من
به دانشآموزانم آموختم که تو ورای گفتار و انديشهای .در همان زمان ،به خود جرات دادم تو را
تشريح کنم .من چيزی را توصيه کردم و به گونهی ديگری رفتار کردم .اين نخستين گناهم است".
Avâng Mânasa

ببينيد مفهوم گناه چه اندازه ظريف است! چيزی را گفتن و به گونهی ديگری رفتار کردن گناه
است.

"من به همه ياد دادم - Îs'vara Sarva Bhûtânâm, Îs'âvâsyam Idam Sarvam ،خدا در همهی
موجودات نهفته است .تو همه جا حاضری .ولی من به کاشی آمدهام تا تو را در چهرهی ويش ِوشوارا
ببينم .باز هم خﻼف گفتههايم رفتار کردم .اين دومين گناه من است".
"  - Ekovasi Sarva Bhûta Antarâtmâخداوند در همه حضور دارد .در حقيقت ،خداوند خود را در فرم
تمامی موجودات ،پديدار ساخته است .من اين حقيقت را آموزش دادم .اکنون آيا من يکی از آن
موجودات نيستم؟ آيا خداوند در من حضور ندارد؟ من الوهيت درون خود را ناديده انگاشتهام .به اينجا
سفر کردهام تا خودم را ببينم! خودم را از تو جدا دانستهام .اين سومين گناه من است".
"پس خداوندا ،گفتهها و رفتارهای من هماهنگی ندارند .خواهش میکنم مرا از اين کاستیها رها
کن".
شانکاراچاريا با گفتن اين کلمات چشمانش را بست و مشتاقانه به مراقبه بر خداوند پرداخت .پس از
چند لحظه ،خداوند را با پاسخ سوالش در برابر خود يافت .ويش ِوشوارا به او گفت" :شانکارا! گذشته،
گذشته است .همان پشيمانی تو ،جبران گناهانت است .مراقب باش که ديگر اين اشتباهات را تکرار
نکنی".
يعنی چه؟ ما بايد برای اشتباهاتمان توبه کنيم .ولی توبهی سرسپردگان امروزی صادقانه نيست .هر
زمان حتی به طور ندانسته مرتکب اشتباهی میشويد با خود عهد کنيد" ،آن را تکرار نخواهم کرد".
شما نبايد خﻼف قولی که به خداوند دادهايد رفتار کنيد .گفتار و رفتارتان را هماهنگ نگه داريد .در
دوران مدرنيته گفته شده است :مطالعهی درست برای نوع بشر ،مطالعهی انسان است .اين يعنی
هماهنگی انديشه ،گفتار و کردار.

در حالی که اين سه را هماهنگ نگاه میداريد ،به پدر و مادر و استادتان عشق بورزيد و آنها را
گرامی بشماريد .مادر ،پدر و استادتان را به عنوان براهما ،ويشنو و ماهشوارا قلمداد کنيد و همهی
کوششهای خود را برای به دست آوردن دعای خير آنها به کار بگيريد .اين پرستش حقيقی است.
ولی ما نبايد حتی به اين خشنود باشيم .نبايد آنجا متوقف بمانيم و زمان مقدسی را که در دسترس داريم
به هدر بدهيم .قدرت ناشناختهای هست که همه چيز را در بر گرفته است .اين قدرت مقدس در درون
مادر شما ،پدرتان و آموزگارانتان هست .شما بايد بينديشيد" ،من آن الوهيت را خواهم پرستيد ،دنبال
خواهم کرد و آن را به دست خواهم آورد ".به همين دليل است که باجانها )آوازهای مقدس برای
خداوند( ،جاپا )مراقبه بر مانترا يا ذکرهای الهی( ،مراقبه و ساتسانگ )همنشينی نيکان( بسيار
بااهميت هستند.
همنشين خوب
امروزه واژهی ساتسانگ )همنشينی نيکان( بسيار بد فهميده میشود .ساتسانگ چيست؟ گرد هم
آمدن با سرسپردگان ،خواندن باجان ،رفتن به زيارت ،گوش سپردن به تفاسير متون مقدس  -اينها
مفاهيم رايج ساتسانگ هستند .ولی اين تنها ساتسانگ دنيوی است .در حقيقت اينها اصﻼً
ساتسانگ نيستند! سرسپردگانی که در پيرامون شما هستند کاستیهای بسياری دارند .عالمان نيز
متون مقدس را با انتظاراتی که در ذهن دارند شرح میدهند .بنابراين هيچ يک از اينها نمیتوانند
ساتسانگ حقيقی باشند.
سات ،١از سات-چيت-آناندا يعنی حضور-آگاهی-سرور گرفته شده است .سات ،حضور است .نه
اين حضور موقتی و دنيوی بلکه حضوری که در گذشته ،حال و آينده ،بیتغيير میماند .سات ،خالی
از نام و فرم است .فرم سات ،سرور )آناندا( است .سات ،خداوند است.
بنابراين پرورش انديشه بر خداوند ،ساتسانگ راستين است! ما بايد همراهی انديشههای الهی را
به دست بياوريم و به اين ترتيب ،همراهی خود خداوند را داشته باشيم .اصل آتما را درک کنيد.
وقتی اين کار را انجام میدهيم ،هشياری )چيت (٢طلوع میکند .وقتی دربارهی خداوند کنکاش
میکنيم ،همهی دانش و همهی هشياری ،بخشی از ما میشود .آن هشياری کل ،چيت است .اکنون
سرور )آناندا( ،پيامد طبيعی در کنار هم قرار گرفتن حضور )سات( و هشياری )چيت( است.
بنابراين سرشت سات ،بیتغيير است .وقتی اين مفاهيم با تشبيههای ساده آموزش داده میشوند،
کودکان به سادگی آنها را درک میکنند .سات ،شکر است .میتوانيد شکر را با پودينگ ،چای ،قهوه
يا آب مخلوط کنيد .شيرينی آن ثابت است .سات ،شيرينی است .خداوند تجسم شيرينی است.
مادورادهیپاته مادورام مادورام -خداوند شيرينی ،شيرينی و شيرينی است .اين شکر سات را در يک
دست بگيريد .با دست ديگر چيت يا هشياری از آتما را برداريد .ممکن است هر کسی قادر به استفاده
از سات نباشد .برای مثال ،شکر برای بيماران ديابتی ممنوع است! منکران خداوند مانند ديابتیها
هستند .آنها به شکر سات نگاه نمیکنند هرچند آرزو دارند آن را بچشند! ولی بيماریشان به آنها
اجازهی چشيدن شيرينی را نمیدهد.
هرچند چيت ،هشياری کل ،برای همه ضروری است .چيت مانند آب است .هيچ کس نمیتواند
بدون آب زنده بماند .آب برای زندگی حياتی است .بنابراين آب فرمی از الوهيت است .همه ،ميليونر
يا گدا ،تارک دنيا يا لذتجو ،به آب نياز دارند .اين آب ،معرفت يا جنانا است .شکر و آب را مخلوط
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کنيد .حاصل ،نه شکر است و نه آب ،بلکه شربت است .سات و چيت را مخلوط کنيد و شربت آناندا
)سرور( در درون شما جاری خواهد شد.
تحصيل را برای خدمت به جامعه به کار ببريد
بنابراين دانشآموزان! از يک سو در انديشهی خداوند باشيد .از سوی ديگر ،آموزشهای دنيوی را
دنبال کنيد .با پيوند دادن اين دو ،شيرينی زندگی را تجربه نماييد .مقصود از زندگی ،خدمت به
ديگران است .ما بايد مراقب باشيم تا هرگز برای ديگران رنجی ايجاد نکنيم .مهارتها و دانشی که به
شما ،جامعه و به جهان سود میرسانند را فرا بگيريد .صرفا ً با هدف برآورده نمودن خواستههای
خودتان به آموختن نپردازيد .اگر میخواهيد به مرتبهی خودخواهی سقوط کنيد ،چرا زحمت تحصيل
را به خود میدهيد؟ شما برای خودخواه شدن نيازی به متون مقدس و کنکاش در معنويت نداريد! ولی
برای رسيدن به ازخودگذشتگی ،به طور حتم نيازمند آموزش هستيد .در ده روز گذشته ،شما در اين
دارما شرکت جستهايد .اينها فرهنگ ما هستند.
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اينها فرهنگ ما را تشکيل میدهند .وقتی اين سه دستور را در نظر قرار دهيد ،وقتی الوهيت را
در اين سه رابطه تجربه کنيد ،تنها در آن زمان است که اتحاد فرهنگ و معنويت يا اتحاد ماده و
انرژی را تجربه خواهيد کرد .ماده+انرژی=خداوند.
حدود را محترم بشماريد
منابع مادی جهان را به فرمهای سودمند به جهان بازگردانيد .هيچ چيز در هيچ جايی بیمصرف
نيست .ما شاخهی خشکی را بر روی زمين میبينيم و میانديشيم که چيزی بیمصرف است .نه ،نه.
حتی آن هم سودمند است ،برای مثال به عنوان خﻼل دندان! ولی امروزه خود انسان بیمصرف و تباه
شده است .چرا؟ انسان ارزش خودش را نمیشناسد .ارزش او چيست؟ انسان به اشتباه ارزش خود را
بر مقام ،شهرت ،مدرک و ثروت بنا میکند .بله ،همهی اينها را میتوان آرزو کرد ولی در چارچوب
حدود معينی .وقتی از حدود گذر میکنيم ،آنها به جای آنکه شادی ببخشند ،خطرناک میشوند.
تصور کنيد تشنه هستيد .تشنگیتان را با يک ليوان آب فرو مینشانيد .ولی انسان امروزی
میگويد" ،من با يک ليوان راضی نمیشوم .میخواهم همهی رود گنگ را بنوشم!" اگر سعی کنيد
رود گنگ را بنوشيد شما را غرق خواهد کرد! اين فقط خطر است ،لذت نيست .يک مثال ديگر .شما
برای زنده ماندن به هوا نياز داريد .آيا سعی میکنيد همهی هوايی را که در جهان هست به درون
ريههايتان بکشيد؟ پنج عنصر بايد در چارچوب حدودی مورد استفاده قرار بگيرند .بدن برای زنده
ماندن به گرما نياز دارد .ولی بدن در گرمای بيش از اندازه مانند دمای  ١٠٥درجه فارنهايت
نمیتواند فعاليت کند .حد و مرز داشته باشيد ،حد و مرز داشته باشيد ،حد و مرز داشته باشيد.
دانشآموزان! تحصيل را دنبال کنيد ،مقام و موقعيت به دست بياوريد و ناآرامیهايی را که
گريبانگير جامعه شده است برطرف کنيد .پيرامون ما آشفتگیهای بسياری هست .همهی شما بايد
آرامش و امنيت را در جامعه برقرار کنيد و برای ديگران الگو باشيد .شما را با اين آرزو برکت
میدهم و سخنرانی طوﻻنیام را همين جا به پايان میرسانم.
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