فصل ١
مادر و سرزمين مادری از بهشت بزرگترند

ﺗﺣﺻيل مانند يک چشم سوم است ،يک گنج نهان،
بخشايندهی شهرت و شادی است و آموزگار آموزگاران،
در سرزمينهای بيگانه يک دوست است و راهنمای مﺗعال.
بيش از ثروت مورد سﺗايش پادشاهان است .فردی ﮐه آموزش نديده ،ﺣيوان است.
اﺻﺣاب آموزش ،معلمان و دانشآموزان!
درست همان گونه ﮐه يک ﮐودک ،مادر و پدرش را مﯽشناسد ،دانشآموزان بايد ﺗاريخ و فرهنگ
زادگاهشان را بشناسند .ﮐشور مانند يک مادر است و فرهنگ مانند يک پدر .ﮐسﯽ ﮐه فرهنگش را نمﯽشناسد
هرگز نمﯽﺗواند سرزمين مادریاش را بفهمد.
فرهنگ بهارات ١اﺻيلﺗرين است .بهاراﺗﯽها راسﺗگو و درسﺗﮑارند .عدالت و انﺻاف ،دم ﺣياتبخش آنها
هسﺗند .وقﺗﯽ ﺣﻘيﻘت ابدی ﺗخريبناپذير بﯽشﮑل ،فرم مﯽپذيرد ،آن فرهنگ هندوسﺗان است.
ﻻزم است دانشآموزان ﺗنها ساﺗيا )راسﺗﯽ( و دارما )درسﺗﮑاری( را پاس بدارند و آنها در عوض از ﮐشور
ﺣفاظت خواهند ﮐرد .پيروزی ﺗنها به همسری راسﺗﯽ و درسﺗﮑاری در مﯽآيد ،نه ثروت يا موقعيت .مهم
نيست چه اندازه ﺗﺣﺻيلﮐرده ،باهوش يا ﺗاثيرگذار باشيد ،بايد ارزشهای انسانﯽ را پاس بداريد .ﺗنها به اين
دليل ﮐه ارزشهای انسانﯽ امروزه در بهارات ناديده گرفﺗه مﯽشوند ،انسان ارزش خود را از دست داده است.
 ١نام ﮐهن سرزمين هندوسﺗان- .م

منظور از ﺗﺣﺻيل چيست؟ منظور فﻘط دانش ﮐﺗابﯽ نيست .آيا مﯽﺗوان همهی آنهايﯽ را ﮐه خواندن و نوشﺗن
مﯽدانند فرهيخﺗه ناميد؟ آيا به دست آوردن مدرک ،فرد را فرهيخﺗه مﯽﮐند؟ آيا ﺗﺣﺻيل بدون آموزشهای
اخﻼقﯽ و معنوی به مﻘﺻود خود مﯽرسد؟ اگر ﺗﺣﺻيل فﻘط برای زندگﯽ ﮐردن است ،آيا پرندگان و ﺣيوانات
نيز زندگﯽ نمﯽﮐنند؟ به اين ﺗرﺗيب ،زندگﯽ ﮐردن ﮐافﯽ نيست .آرمانهای زندگﯽ مهم هسﺗند.
امروزه ﺣﻘايﻖ ﮐهن و ممﺗاز ،نادرست برداشت مﯽشوند .طبيعت ،ﮐه پاک و مﻘدس است ،از جامعه دور
رانده مﯽشود .مردم از مﺣبت ،درسﺗﮑاری و نظم گريزانند .دانش ِوداهای ﮐهن رو به افول است در ﺣالﯽ ﮐه
همه نوع علوم زيانآور در ﺣال شﮑوفايﯽ هسﺗند.
بهارات از روزگاران باسﺗان ،با فضيلت گنجينهی معنوی خود ،به ﺗمامﯽ جهان آرامش و آسايش بخشيده
است " .لوﮐا ساماسﺗا سوﮐينو باوانﺗو  :بادا ﮐه همهی جهانها شاد باشند" .اين از روزگاری ﮐه به خاطر
نمﯽآيد ايدهآل هندیها بوده است .دليل گرايشهای ويرانگر در آموزش و پرورش امروز به رغم چنين ميراث
برجسﺗهای چيست؟
والدين در خانه ،معلمها در مدرسه و رهبران در جامعه ،الگوهای درسﺗﯽ نيسﺗند .آنها يک چيز مﯽگويند و
طور ديگری رفﺗار مﯽﮐنند .دانشآموزان ،مشاهدهگر و باهوشند .آنها مﯽانديشند" ،وقﺗﯽ بزرگﺗرهای باﺗجربه
آن طور رفﺗار مﯽﮐنند ،چرا ما نﺗوانيم؟" وقﺗﯽ گاو ،خودش برای چريدن به مرغزار مﯽرود ،آيا گوساله را در
خانه خواهيد يافت؟ بزرگﺗرها علت ريشهای افول اخﻼقﯽ در سرزمين ما هسﺗند.
پيش از هر چيز ،پدر و مادرها در خانه مسئول هسﺗند .پدر و مادرها فﻘط مدرک ،شغل ،ثروت و موقعيت
برای فرزندانشان مﯽخواهند .هيچ پدر يا مادری به اين اميد نيست ﮐه ﮐودک ،سرسپرده و نجيب شود .پدر و
مادرها ﺣﺗما ً بايد ﮐودﮐانشان را دوست داشﺗه باشند اما اين عشﻖ نبايد عشﻖ دهريﺗاراشﺗرا ١باشد .از هر
رفﺗاری ﮐه ﮐودﮐانﺗان انجام مﯽدهند جانبداری نﮑنيد .اشﺗباهات بايد مورد ﺗنبيه قرار بگيرند و از ﮐارهای
خوب بايد قدردانﯽ شود .ﺗنها با چنين ﺗربيﺗﯽ در خانه ،دانشآموزان هنگامﯽ ﮐه وارد جامعه مﯽشوند
ارزشهايشان را ﺣفظ خواهند ﮐرد.
آسايش ﺣﻘيﻘﯽ و آزادی ﺣﻘيﻘﯽ
امروزه هر دانشآموزی آرزومند آسايش است .آسايش چيست؟ آنها نمﯽفهمند آسايش چيست و با اين وجود
آرزومند آن هسﺗند! به عﻘيدهی آنها ،خوردن ،خوابيدن و زندگﯽ را بﯽاعﺗنا به زمان در پيش گرفﺗن ،آسايش
است .اما زندگﯽ ﮐردن بدون ﺗوجه به زمان ،يک خﺻلت انسانﯽ نيست .پرندگان و ﺣيوانات آن گونه زندگﯽ
مﯽﮐنند .چرا مثل انسان مﺗولد شويد وقﺗﯽ مﯽخواهيد مانند يک ﺣيوان زندگﯽ ﮐنيد؟ نه ،نه" .جانﺗونام نارا جانما
دورﻻبهام  :در ميان ﺗمامﯽ گونهها ،به دست آوردن يک ﺗولد انسانﯽ از همه دشوارﺗر است" .ﺗولد انسانﯽ
ﺣﻘيﻘﺗا بسيار باارزش و مﻘدس است .اگر دانشآموزان مانند ﺣيوانات زندگﯽ ﮐنند نه ﺗنها خود ،بلﮑه انسانيت را
لﮑهدار مﯽﮐنند .آسايش راسﺗين چيست؟ آن ،ﮐنﺗرل ﺣواس و سﻘف گذاشﺗن بر آرزوهاست .آنگاه ما شايسﺗهی
آرامش و شادی خواهيم بود .اين آزادی راسﺗين است.
سواﺗانﺗرام ،٢آزادی ،چيست؟ آزادی اين نيست ﮐه هر جا دوست داريد برويد و هر طور ﮐه دوست داريد
رفﺗار ﮐنيد .سوا يعنﯽ آنچه ﮐه از درون دل پديدار مﯽشود .دنبال ﮐردن آموزشها و خواسﺗهی آﺗما ]خويشﺗن
 ١بر اساس ﺣماسه ماهابهارات ،دهريﺗاراشﺗرا پادشاه نابينای سلسله ﮐوراوا ،پدر يﮑﺻد پسر بود ﮐه همگﯽ به واسطه خﺻلتهای ناپسندشان در نبرد
ماهابهارات به دست پانداواها ﮐه در جبههی راسﺗﯽ و درسﺗﯽ بودند ﮐشﺗه شدند- .م
٢
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الهﯽ[ ﮐه از دل سرچشمه مﯽگيرد ،آزادی راسﺗين است .چهار مرﺣلهی سالوﮐيام ،ساروپيام ،ساميپيام و
سايوجيام ١ﺗنها با پيروی از دسﺗورات آﺗما امﮑانپذير هسﺗند .س ِوﮐا يا آزادی اراده ،به معنﯽ پيروی از
]خواست[ آﺗما است .س ِوﮐا= سوا )خود(  +ايﮑا )خواسﺗن( .دانش ]شناخت[ آﺗما ،ﮐنﮑاش در آﺗما و سرور
]ﺣاﺻل از شناخت[ آﺗما ]يا خويشﺗن الهﯽ[  ،اينها آزادی را ﺗشﮑيل مﯽدهند.
يﮕانﮕﯽ ،نياز شديد امروز
هند آزادی از ﺣاﮐميت خارجﯽ را به دست آورده اما ناراﺣت ﮐننده است ﮐه ما به وﺣدت نرسيدهايم.
دانشآموزان! وﺣدت از هر چيزی ضروریﺗر است .آنچه را ﮐه افراد نمﯽﺗوانند به آن دست پيدا ﮐنند ،به
طور دسﺗهجمعﯽ به راﺣﺗﯽ به دست مﯽآيدِ .وداها مﯽگويند:
Kalasi Melasi Tirugudaam, Kalasi Melasi Perugudaam
Kalasi Melasi Telusukunna, Telivini Poshinchudaam
Kalasi Melasi Kalata Leka, Chelimito Jeevinchudaam

بياييد با هم ﺣرﮐت ﮐنيم ،بياييد با هم رشد ﮐنيم،
بياييد دانشﯽ را ﮐه با هم به دست آوردهايم پاسداری ﮐنيم،
بياييد با هم در هماهنگﯽ زندگﯽ ﮐنيم.
سرزمين بهارات همواره انسانهای ممﺗاز فراوانﯽ را به وجود آورده است -انسانهايﯽ باهوش ،باشهامت،
دلير ،سرسپرده ،نيرومند و نيﮑوﮐار .با اين وجود ما مغلوب خارجﯽها شديم .به چه دليل؟ ﺗنها به اين دليل ﮐه
وﺣدت وجود نداشت .به اين دليل بهارات ناچار شد بردگﯽ و بﯽعدالﺗﯽ وﺻفناپذيری را در دسﺗان مهاجمين
مﺗﺣمل شود .دانشآموزان بايد وﺣدت را پرورش بدهند .اعﺗبار و سعادت آينده ملت ،وابسﺗه به رفﺗار
دانشآموزان است .از درست بودن رفﺗارﺗان اطمينان ﺣاﺻل ﮐنيد .ﺗمامﯽ رهبران آيندهی بهارات از ميان
دانشآموزان امروز هسﺗند" .زود ﺣرﮐت ﮐنيد ،آهسﺗه برانيد ،سالم به مﻘﺻد برسيد ".آسايش ملت را به عنوان
هدف اﺻلﯽ ،از آغاز روزهای دانشآموزی در قلبﺗان نﻘش ﮐنيد.
دانشآموزان بايد به عنوان مردان عمل وارد جامعه شوند .شما بايد در ﮐوششهای عاری از خودخواهﯽ ،با
اعﺗماد به نفس ،پيروزی به دست بياوريد .اين چيزی است ﮐه مادر هندوسﺗان به سخﺗﯽ به آن نيازمند است.
امروزه مردم بر اساس معيارهای گوناگون از فرمهای جديد جامعه جانبداری مﯽﮐنند .ما به يک نظام جديد
اجﺗماعﯽ يا يک جامعهی مدل نيازمند نيسﺗيم .پسران و دخﺗران درسﺗﮑار ،به ﺗنهايﯽ ﮐافﯽ هسﺗند .ملت ﺗنها از
طريﻖ جوانان درسﺗﮑار مﯽﺗواند پيشرفت ﮐند .ايجاد ﮐردن عرفهای اجﺗماعﯽ گوناگون و سپس شﮑسﺗن آنها
ﺗنها اﺗﻼف وقت است.
ﺗنها يک جامعه وجود دارد ،جامعهی بشريت .ﺗمامﯽ بشريت يﮑﯽ هسﺗند .اگر همه يﮑپارچه بايسﺗند و با
وﺣدت ﮐار ﮐنند ،به راسﺗﯽ ملت بهارات چه اندازه شﮑوهمند خواهد شد! بهارات  ٩٠ﮐرور ) ٩٠٠ميليون(
جمعيت دارد .اگر همه با هم ،در همنوايﯽ با هم ،مانند "مثبت ،مثبت ،مثبت ،مثبت ،مثبت" عمل ﮐنند،
ﺗوانايﯽهايشان جمع خواهد شد و ﮐشور مانند يک ﺗن واﺣد ،نيرومند خواهد ايسﺗاد.
خودخواهﯽ و نفرت را ريشهﮐن ﮐنيد
 ١مراﺣل چهارگانهی رسﺗگاری-.م

جنبههای بسياری از فرهنگ باسﺗانﯽ بهارات هست ﮐه شما هنوز آن را نفهميدهايد .شما بايد بر ارزشهای
بزرگﯽ ﮐه در هند باسﺗان وجود داشت ﺗعمﻖ ﮐنيد.

در سرزمين مﺗعالﯽ و مﻘدس بهارات،
بردباری نشان زيبايﯽ است.
از ﺗمام انضباطها،
پايبندی به ﺣﻘيﻘت بزرگﺗرين رياضت است.
اﺣساس شيرين ﺣاﮐم بر اين سرزمين
ﺣس مادرانه است.
شخﺻيت از خو ِد زندگﯽ ارزشمندﺗر است.
اما ،افسوس! مانند فيلﯽ ﮐه از قدرت خود ناآگاه است،
بهاراﺗﯽها امروز از ارزشهای بيگانه ﺗﻘليد مﯽﮐنند،
و بزرگﯽ خود را به فراموشﯽ مﯽسپارند.
چه قدرﺗﯽ! چه ايثاری! چه ﺗعهدی نسبت به درسﺗﮑاری و عدالت! چنين بهاراﺗﯽ از شﮑوه خويش ناآگاه
است .علت چيست؟ ]علت اين است ﮐه[ خودخواهﯽ و نفرت رو به رشد هسﺗند .روزی ﮐه خودخواهﯽ و نفرت
را نابود ﮐنيم مﯽﺗوانيم به آرامش برسيم ،و نه پيش از آن.
اول از هر چيز ،نيازمنديم ارزشهای انسانﯽ را ﺗغذيه ﮐنيم و رشد بدهيم .نشانهی راسﺗين يک انسان
چيست؟ ]اين ﮐه[ ﮐلمات ،قلب و دستها بايد هماهنگ ﮐار ﮐنندthe proper study of mankind is " .
 : manمطالعهی مناسب برای نوع بشر ،مطالعهی انسان است . "١بايد ميان انديشه ،ﮐﻼم و رفﺗارها يگانگﯽ
وجود داشﺗه باشد .امروزه اين ويژگﯽ اﺻيل انسانﯽ يعنﯽ يگانگﯽ غايب است .ﺗﺣﺻيل ،ﺗنها آشنايﯽ با ﮐﺗابها
نيست .سيسﺗم ﺗﺣﺻيلﯽ امروز ،بايد به ﮐلﯽ دگرگون شود.

آموزش امروز
زيرﮐﯽ و ﺣيله مﯽآموزد
نه ﺣﺗﯽ ذرهای رفﺗار درسﺗﮑارانه.
ارزش ﺣﺗﯽ يک ميليون نوع آموزش گوناگون چيست،
وقﺗﯽ درسﺗﮑاری نباشد؟
ﺻد جريب زمين بﯽ ﺣاﺻل به چه ﮐار مﯽآيد؟ يک قطعه زمين ﮐوچک ﺣاﺻلخيز ،از آن بهﺗر است .ﺣﺗﯽ
مﻘدار ﮐمﯽ آموزش وقﺗﯽ با درسﺗﮑاری همراه شود ،پرمعناست .بدون درسﺗﮑاری ،هر ﺗعداد مدرک PhD
 ١بيﺗﯽ از شعر معروف پاپ الﮑساندر ﺗﺣت عنوان "در ﺗوﺻيف بشر" در قرن هجدهم ميﻼدی -م

بﯽفايده است .آنها  PhDهای ﮐامﻼ بﻼاسﺗفاده هسﺗند! ما بايد ﺣداقل يک مهارت مفيد بياموزيم .اين "مفيد بودن"
چيست ﮐه بايد به دنبالش باشيم؟ اطمينان ﺣاﺻل ﮐنيد ﮐه ﺗﺣﺻيل ،هم شما و هم جامعه را شاد نگه مﯽدارد.
شما بايد شاد و آرام باشيد .و بايد آن شادی را به جامعه نيز بدهيد .ما همه ،اعضای جامعه هسﺗيم .نمﯽﺗوانيم
ﺣﺗﯽ لﺣظهای از جامعه جدا زندگﯽ ﮐنيم] .ﺣاﻻ ﮐه[ عضو جامعه هسﺗيم بايد پيش از خودمان ،خواسﺗار آسايش
او باشيم .دانشآموزان! ﺗﺣﺻيل را دنبال ﮐنيد و در همين ﺣال ،آسايش جامعه را پيش چشم داشﺗه باشيد.
Janani Janmabhoomischa Svargaadapi Gariyasi

مادر و سرزمين مادری از خود بهشت باارزشﺗر هسﺗند.
ما در بهارات به دنيا آمديم ،در بهارات بزرگ شديم ،هوای بهارات را ﺗنفس مﯽﮐنيم ،غذای بهارات را
مﯽخوريم .اما از ارائه خدمﺗﯽ ﮐه بهارات سخت نيازمند آن است ناﺗوانيم.
دانشآموزان! مادر بهارات )بهاراﺗا ماﺗا( روز و شب آرزومند است ﮐه فرزندانش درسﺗﮑار شوند .شما بايد
شهروندان خوبﯽ بشويد ،به شﮑوفايﯽ برسيد و ﺗبديل به دانشآموزانﯽ نمونه شويد و در جامعه اﺣﺗرام و برای
خودﺗان آرامش ذهن به دست بياوريد؛ اين چيزی است ﮐه مادر بهارات برای شما آرزو دارد .به هر ﮐشوری
ﮐه ﺗعلﻖ داريد ،اﺣﺗرام مردم سرزمين خود را پاس بداريد.

ﺗنها يک طبﻘهی اجﺗماعﯽ هست :طبﻘهی انسانيت.
ﺗنها يک خانواده هست :خانوادهی معنوی.
ﺗنها يک زبان هست :زبان دل.
ساﮐن درون – سرچشمهی همهی قدرتها
نامها ممﮑن است ﺗفاوت داشﺗه باشند اما اساس يﮑسان است .انگشﺗریها بسيارند اما طﻼ يﮑسان است؛
مليتها بسيارند ،ﺗولد يﮑسان است .گلها بسيارند ،پرسﺗش يﮑسان است .به طور مشابه ،خدا يﮑﯽ و يﮑسان
است.
Ekovasi Sarva Bhoota Antaraatma

ساﮐن يگانهی درون ،در درون همه هست.
آن ]ساﮐن درون[ ،قدرت است؛ الﮑﺗريسﺗه است .اين الﮑﺗريسﺗه در هر انسانﯽ هست .اين قدرت است ﮐه
زندگﯽ را نگه مﯽدارد.
دانشآموزان! شما مﯽدانيد دانشمندان چگونه امروز ماشينهای شگفتانگيز و پيچيده اخﺗراع مﯽﮐنند .اما
آنها يک ماشين را ﮐه همهی ماشينهای ديگر را خلﻖ مﯽﮐند نمﯽشناسند! آنها ماشينهايﯽ برای سفر به اعماق
زمين ،برای پرواز به سمت ماه ،برای مهار انرژی خورشيدی و غيره مﯽسازند .آنها بمبهای اﺗم ،بمبهای
هيدروژنﯽ ،انرژی هسﺗهای و بسياری ﮐاربردهای ديگر از اين انرژیها را اخﺗراع ﮐردهاند.
اما يک ماشين هست ﮐه از همهی اخﺗراعات بشر ارزشمندﺗر و نيرومندﺗر است؛ آن ماشين ،بدن انسان
است .اما امروزه ﮐسﯽ برای فهميدن رازهای آن ﺗﻼش نمﯽﮐند .وقﺗﯽ پديدههای بيرونﯽ مطرح مﯽشوند ،بلﯽ،
دانشمندان فعاﻻنه آنها را بررسﯽ ﮐرده و مورد آزمايش قرار مﯽدهند .اما خودﺗان چه؟ ابﺗدا خودﺗان را
آزمايش ﮐنيد!

قدرت شما در ﮐيهان است و قدرتهای ﮐيهان در شماست .دانشآموزان بايد اين ﺣﻘيﻘت را بفهمند .ممﮑن
است شما ﮐسﯽ را شخص بزرگﯽ بدانيد .اما ﮐسﯽ بزرگﺗر از شما وجود ندارد! ﺗمام قدرت و پﺗانسيل در شما
ﺣاضر است .قدرت جاذبه و انرژی مغناطيسﯽ در شماست .الﮑﺗريسﺗه ،نور و آﺗش نيز در شما نهفﺗهاند .قدرت
اشعهی  Xنيز درون شماست .در نﺗيجه ،هر ﮐسﯽ يک ﮐامپيوﺗر ،يک ژنراﺗور ،يک منبع نور ،يک ايسﺗگاه
راديويﯽ  ...و مجموع همهی اينهاست .همهی "اخبار" در درون ماست.
به جای آن ﮐه "اخبار ) "(newsدرون خودمان را ﮐشف ﮐنيم" ،مزاﺣمت )"(nuisanceهای بيرونﯽ را
جذب مﯽﮐنيم .نه ،نه .آنچه ما مﯽخواهيم اخبار خوب و سالم است .اين اخبار ) (NEWSچيست؟  -Nشمال-E ،
شرق  -W ،غرب -S ،جنوب .آن الوهيﺗﯽ ﮐه همه جا به يﮑسان ﺣضور دارد را ما بايد به درونمان جذب
ﮐنيم .ﺣﺗﯽ در ميان دانشمندان امروزی ،اين مفهوم شمال ،شرق ،جنوب و غرب را نمﯽيابيم .ما ﮐه در جهان
مادی زندگﯽ مﯽﮐنيم ،اين عبارات را بدون انديشهی زياد به ﮐار مﯽبريم .ما مﯽگوييم ﮐه خورشيد از شرق
طلوع مﯽﮐند و در غرب غروب مﯽﮐند .ﮐامﻼ اشﺗباه است! ممﮑن است بپرسيد چرا .خورشيد نه طلوع مﯽﮐند
نه غروب مﯽﮐند .ما به دور خورشيد سير مﯽﮐنيم و ﺗوهم شرق و غرب را ادراک مﯽﮐنيم.
الوهيت اين گونه ﺗوضيح داده مﯽشود:
Nirgunam Niranjanam Sanaatanam Nitya Niketanam
Suddha Buddha Mukta Nirmala Svaroopinam

فاقد خﺻلت ،بﯽآﻻيش ،ابدی ،منزلگاه نهايﯽ،
پاک ،آگاه ،آزاد ،ﺗجلﯽ پاﮐﯽ و ﺗﻘدس.
با چنين ﺗﺣﺻيلﯽ ما بايد همان آرامشﯽ را ﮐه پيشينيان ما از آن لذت مﯽبردند ﺗجربه ﮐنيم .هرگز
ﮐوششهايﺗان را برای رسيدن به الوهيت وا نگذاريد .در روزگار ﮐهن ،همه در آرامش بودند .اﮐنون ،همه
ﺗنش دارند – از ﮐودک خردسال گرفﺗه ﺗا پيرمرد ﮐهنسال! اين ﺗنش بدخلﻘﯽ ايجاد مﯽﮐند .ﺗنش و بدخلﻘﯽ،
ويژگﯽهای انسانﯽ را نابود مﯽﮐنند .پس چگونه ما مﯽﺗوانيم انﺗظار آرامش داشﺗه باشيم؟ با در دست داشﺗن
بمب اﺗم ،ما خواهان آرامش و ﺻلح هسﺗيم .اين چگونه امﮑانپذير است؟ ﺗنها ﺗرس به دست خواهيم آورد،
ﺗرس ،ﺗرس.
انسان به سمت ماه سفر ﮐرده است .ماه ،خنک و آرام است .ﺣﺗﯽ پس از سفر به چنين ماه خنﮑﯽ ،ﺣرارت
قلبهای ما ﺣﺗﯽ رو به افزايش است .بنابراين آرامش بيرون شما نيست .شما ﺗجلﯽ ﺣﻘيﻘت ،عشﻖ و آرامش
هسﺗيد .به جای ﮐوشش برای ﺗجربهی اين ﺣﻘيﻘت شﮑوهمند ،دانشآموزان به ﺗعﻘيب سوژه١های گوناگون
مﯽپردازند .در اين جنون سوژهها ،آنها هدف ٢را از ياد بردهاند!
سوژه و هدف ،هر دو ضروری هسﺗند .يک موﺗور لﮑوموﺗيو را در نظر بگيريد .آن موﺗور ،غولپيﮑر و
پيچيده است و ميليونها مﯽارزد .با اين وجود بدون جريان الﮑﺗريسﺗه ﺗنها يک آهنپاره است .بدن ﺗنها با
جريان الوهيت ،ارزشمند است .وقﺗﯽ اين دو به هم بپيوندند مﯽﺗوانيد هر قدرﺗﯽ ﮐه ميل داشﺗه باشيد را به
دست بياوريد .همهی قدرتها در درون ماست .اما ما از بدن سوء اسﺗفاده مﯽﮐنيم چون قادر به ﺗشخيص
قدرت نهفﺗه در آن نيسﺗيم.
Subject ١
Object ٢

تمرين ﮐنيد
پس از هيچ چيز سوء اسﺗفاده نﮑنيد .زمان ،ﺗعيينﮐنندهﺗر از همه چيز است .اگر زمان از دست رفت،
نمﯽﺗوان دوباره آن را به دست آورد .بدون اين ﮐه لﺣظهای را ﺗلف ﮐنيد ،رهسپار انجام خدمت شويد .ﺗمام
مطالعات شما بايد به خدمت جامعه گذاشﺗه شود .ﺗنها آنگاه دانشﺗان بهبود خواهد يافت .دانش ﮐﺗابﯽ ،دانش
سطﺣﯽ و دانش عمومﯽ به چه ﮐار مﯽآيند؟ همهی اينها بﯽفايدهاند .چرا؟ زيرا ﮐاربرد عملﯽ ندارند .آنچه ما
امروز بدان نياز داريم دانش عملﯽ است .شما نام شيرينﯽهای ميسور پک ،گﻼب جامون ،جيلهبﯽ ،و برفﯽ را
به زبان مﯽآوريد .اما آيا مﯽﺗوانيد مزهی آنها را ﺗنها با گفﺗن نامهايشان ﺗجربه ﮐنيد؟ در عوض ،ﺗﮑهی ﮐوچﮑﯽ
بخوريد و ﺗجربهی فوری و مسﺗﻘيم به دست بياوريد.
پس در الوهيت شيرجه بزنيد .چه ﺣسنﯽ دارد ﮐه واژهی "خدا" را بارها بر زبان بياوريد؟ امروزه بسياری
از مردم ﺗمام باگاوادگيﺗا را به خاطر مﯽسپارند .آنها هر آيه )اسلوﮐا( را مﯽدانند اما پايانﯽ برای اندوه )سوﮐا(
آنها نيست .چرا؟ اگر ﺗنها يک آيه را به عمل بگذاريد ﮐافﯽ است .پنجاه ﮐبريت در يک قوطﯽ ﮐبريت هست.
اما برای آن ﮐه آﺗشﯽ با هر اندازهای روشن ﮐنيد ﺗنها به يک چوب ﮐبريت نياز داريد .به همهی پنجاه چوب
ﮐبريت نياز نداريد.
پرما ٤و
به طور مشابه ،شما در درون خود ،پنج ارزش انسانﯽ داريد – ساﺗيا ،١دارما ،٢شانﺗﯽِ ،٣
آهيمسا)٥راسﺗﯽ ،درسﺗﯽ ،آرامش ،عشﻖ و عدمخشونت( .يﮑﯽ از آنها را ﺗمرين ﮐنيد .اين ﮐافﯽ است.

)پرما( اساس است .با عشﻖ سخن بگوييد – آن سخن ،ﺣﻘيﻘت است.
عشﻖ ِ
ﮐارها را با عشﻖ انجام دهيد – آن ﮐارها ،دارما )درسﺗﮑاری( هسﺗند.
با عشﻖ پرسوجو ﮐنيد – آن ]پرسوجو[ به آهيمسا )عدم خشونت( بدل مﯽشود.
جايﯽ ﮐه عشﻖ ﺣضور دارد ،جايﯽ برای نفرت نيست.
جايﯽ ﮐه نور ﺣاضر است ،جايﯽ برای ﺗاريﮑﯽ نيست.
دانشآموزان! ما دعا مﯽﮐنيم " ،ﺗاماسو ماا جيوﺗير گامايا  :مرا از ﺗاريﮑﯽ به نور راهبر شو" .اين نيﮑﯽها
را در درونﺗان روشن ﮐنيد و ﺗاريﮑﯽ جهل را بيرون برانيد.
فرمانبرداری و فروتنﯽ
بيشﺗر از هر چيز ،به خاطر جوانﯽﺗان به غرور و خودبينﯽ دچار نباشيد .اين مرﺣلهی جوانﯽ مانند ابرهای
در ﺣال گذر است؛ مانند برق مﯽآيد و مﯽرود .دورهی جوانﯽ بايد مادامﯽ ﮐه ادامه دارد ،معنا بخشيده شود .به
پدر و مادر و بزرگﺗرها اﺣﺗرام بگذاريد .ﺣرفشنوی و فروﺗنﯽ را در خودﺗان پرورش بدهيد .بدون فروﺗنﯽ،
ﺗمام ﺗﺣﺻيﻼت شما بيهوده است .اما دانشآموزان امروزی هيچ چيز دربارهی معنای فروﺗنﯽ نمﯽدانند .آنها
هر طور ﮐه دوست دارند رفﺗار مﯽﮐنند.
Sathya
Dharma
٣
Shanti
٤
Prema
٥
Ahimsa
١
٢

يک پسر ،رفﺗار نيک دارد؛
يک مرد ،منش نيک؛
و يک سرسپرده ،انضباط نيک.
شما خود را پسر مﯽناميد اما رفﺗار ]مناسب[ نداريد .اين رفﺗار ]مناسب[ بايد زود ،يعنﯽ از زمانﯽ ﮐه شما
يک پسربچه هسﺗيد شروع شود " .زود ﺣرﮐت ﮐنيد ،آهسﺗه برانيد ،سﻼمت به مﻘﺻد برسيد ".مطالعه و
ﺗﺣﺻيلﺗان را با رفﺗارﺗان مﻘايسه نﮑنيد .ارزشهای انسانﯽ ،ارزشهای انسانﯽ هسﺗند .آنها را با هيچ چيز
مﻘايسه نﮑنيد زيرا آنها آﮐنده از الوهيت هسﺗند.
بنابراين از سنين جوانﯽ به موضوعات معنوی بينديشيد" .خدا ﮐيست؟ چگونه مﯽﺗوانم او را ببينم؟ چگونه
مﯽﺗوانم مانند يک انسان راسﺗين زندگﯽ ﮐنم؟ به چه ﺻورت مﯽﺗوانم به جامعه خدمت ﮐنم؟ ﺗمام اين مطالب را
در اين دورهی ﺗابسﺗانﯽ مﯽﺗوان فهميد .اين دوره برای آن نيست ﮐه موضوع جديدی را به شما ﺗدريس ﮐند.
موضوع اين دوره ،ارزشهای انسانﯽ است .نام آن" ،دورهی ﺗابسﺗانﯽ در باب فرهنگ و معنويت هندوسﺗان"
است .فرهنگ چيست؟ فرهنگ گاهﯽ اوقات به عنوان "يک راه زندگﯽ" ﺗعريف مﯽشود .اما فرهنگ
هندوسﺗان را به آسانﯽ نمﯽﺗوان فهميد – آن فرهنگ ،معانﯽ بﯽشماری دارد .خو ِد زندگﯽ ،فرهنگ است.
رفﺗار ما ،لﺣظه به لﺣظه ،فرهنگ است.

اندوه سرزمين مادری
دانشآموزان! ﺣاﻻ ﮐه در اين سرزمين مﻘدس به دنيا آمدهايد ،بايد به شيوهای رفﺗار ﮐنيد ﮐه آرامش در
ﮐشور افزايش پيدا ﮐند .امروزه مادر بهارات پيوسﺗه اشک مﯽريزد و در ﺣيرت است ﮐه فرزندانش پس از
اين ديگر به چه شيوهای او را خواهند آزرد و مايهی سرافﮑندگﯽاش خواهند شد! نه ﺗنها دانشآموزان ،بلﮑه
همهی ]افراد در[ چهار مرﺣلهی زندگﯽ – براهماچاری ،گريهاسﺗا ،واناپراسﺗا و سانياسا – ١موجب اندوه
 ١مراﺣل چهارگانهی زندگﯽ در فرهنگ ﮐهن هندوسﺗان ﮐه به ﺗرﺗيب عبارﺗند از :مرﺣلهی دانشآموزی ،ﺗاهل ،بازنشسﺗگﯽ و ﺗرک وابسﺗگﯽ- .م

مادر بهارات مﯽشوند .هيچ بخشﯽ از جامعه ،موجب رضايت و خشنودی ﮐشور نيسﺗند .چه رقتانگيز است
ﮐه ﺣﺗﯽ در ﺣيطهی معنويت ،بهارات اشک مﯽريزد!
امروزه ﺗنها ظاهر بيرونﯽ آدمها ﺗغيير مﯽﮐند اما ذهنهايشان اين گونه نيست .لباسهايشان ﺗغيير مﯽﮐند
اما خﺻلتهايشان نه .اين مردم راه به ﮐدام سو دارند؟ آيا امروز ﮐسﯽ هست ﮐه قادر باشد ﺣﻘيﻘت را
دربارهی مادر بهارات بشناسد و بفهمد؟ سرزمين مادری نگران آن است ﮐه " ،فرزندان خودم قادر به
شناخﺗن من نيسﺗند!"
چه نوع فرزندانﯽ هسﺗند آنها ﮐه مادر خود را نمﯽشناسند؟ بايد ابﺗدا مادرﺗان را بشناسيد .سپس سرشت
پدرﺗان را بفهميد .ﮐشور ،مادر است و فرهنگ ،پدر .نخست از سرزمين مادریﺗان و فرهنگ آن مﺣافظت
ﮐنيد .ميهنپرسﺗﯽ و ملﯽگرايﯽ ﮐامﻼ در جوانان امروز غايبند .معنای ﮐشور چيست؟ دانشآموزان مﯽانديشند
ﮐه سرزمين ،درخﺗان و رودخانهها ،ﮐشور را به وجود مﯽآورند .نه ،نه.
دانشآموزان بايد اﺻل سرزمين مادریشان را بفهمند" .اين سرزمين مادری من است ،اين زبان مادری
من است!"  ،بايد اين را با افﺗخار بگوييد .اگر نﺗوانيد ،ﺗنها يک جسد مرده هسﺗيد! ما بايد آماده باشيم ﺣﺗﯽ
جان خود را برای خاطر ﮐشور فدا ﮐنيم! "چه اهميﺗﯽ برای من دارد ﮐه ﮐشور يا جهان رو به نابودی باشد؟
من بايد شاد باشم" – اين خلﻖوخوی دانشآموزان امروزی است .اين نادانﯽ فاﺣشﯽ است .ﺗنها وقﺗﯽ ﮐشور
شاد باشد جامعه مﯽﺗواند شاد باشد .و شما ﺗنها وقﺗﯽ جامعه شاد است مﯽﺗوانيد شاد باشيد .دانشآموزان! ملت
را در مرﺗبه ی نخست ،باﻻﺗر از هر چيز ديگر در نظر بگيريد .ﮐشور ما چه نام دارد؟ ما هيندو )(Hindu
ناميده مﯽشويم .اين به چه معناست؟
)فروﺗنﯽ(

Humility

)فرديت ،اسﺗﻘﻼل هويت فردی( + Individuality
)ميهندوسﺗﯽ( + Nationality
)گرايش به الوهيت( + Divinity
)وﺣدت( + Unity
=
HINDU

ﺗنها وقﺗﯽ اين ويژگﯽها را داشﺗه باشيد يک هندوی ﺣﻘيﻘﯽ خواهيد بود .از ميان اينها ،فروﺗنﯽ از همه
ضروریﺗر است .غرور ،چهار فضيلت ديگر را دور مﯽﮐند .بدون فروﺗنﯽ ،فرد وجود ندارد چه رسد به
فرديت! فروﺗنﯽ ،فروﺗنﯽ ،فروﺗنﯽ – اين بيشﺗرين اهميت را دارد .ﺗنها در اين ﺻورت است ﮐه وﺣدت به
دست مﯽآيد.
برای سرزمين مادری ﮐار ﮐنيد
ده روزی ﮐه در دورهی ﺗابسﺗانﯽ پيش رو داريم ارزشمند هسﺗند .هر لﺣظه از آن را مانند يک برههی
ﺗاريخﯽ ﺗلﻘﯽ ﮐنيد و از اين زمان با دقت اسﺗفاده ببريد .زندگﯽ را ﺗنها با گوش دادن هدر ندهيد .بايد به آنچه ياد
گرفﺗهايد عمل ﮐنيد .ﺗرجمان گفﺗار به عمل بايد ويژگﯽ اﺻلﯽ دانشآموزان ما باشد.

نخستوزير و وزير آموزش ايالت ﮐارناﺗاﮐا اينجا هسﺗند ﺗا به شما رهنمود بدهند .بايد انﺗظاراﺗﯽ را ﮐه آنها
از شما دارند درک ﮐنيد .مطابﻖ اميدهای واﻻی اين ميهمانان زندگﯽ ﮐنيد و با نشان دادن رفﺗار نمونهﺗان سبب
شادی آنها شويد .نخستوزير برای آسايش مردم زﺣمات زيادی ﮐشيده است .او مﯽخواهد ﮐارهای خوبﯽ ﮐه
ماندگار باشند برای ﮐشور انجام دهد .اما انسانهای خوب هميشه با مانع روبرو مﯽشوند .شادی فاﺻلهی بين
دو رنج است .طبيعﯽ است ﮐه انسانهای خوب موانع بيشﺗری را ﺗجربه ﮐنند زيرا ﮐسﯽ به خود زﺣمت
نمﯽدهد ﮐه به افراد بﯽاهميت نگاهﯽ بيندازد .يک الماس زيبا ،ﺗراشهای بيشﺗری دريافت مﯽﮐند .طﻼ در
ﮐوره مﯽسوزد .اما هر چه بيشﺗر مﯽسوزد خالصﺗر مﯽشود .ﺗراشهای يک الماس ،ﺗنها موجب زيباﺗر شدن
آن مﯽشوند .به همين ﺗرﺗيب ،مشﮑﻼت ﺗنها سبب باﻻ رفﺗن ارزش انسانهای خوب مﯽشوند .بنابراين بايد با
شهامت با مشﮑﻼت روبرو شويم.

زندگﯽ يک چالش است ،با آن روبرو شو.
زندگﯽ يک روياست ،آن را درک ﮐن.
زندگﯽ يک مسابﻘه است ،آن را بازی ﮐن.
زندگﯽ عشﻖ است ،از آن لذت ببر.
زندگﯽ ،آگاهﯽ است" .پورنامادا پورناميدام پورنات پورنام اوداچياﺗه  :اين ﮐامل است ،آن ﮐامل است؛ از
ﮐامل ،ﮐامل پديد مﯽآيد" .همه چيز ،پورنام ،١ﮐامل است .ذهن شما نيز بايد ﮐامل باشد ،نه مﺣدود .گسﺗرش
عشﻖ را ﺗمرين ﮐنيد .سخنانم را با اين اميد و آرزوی خير ﮐه شما سرزمين مادریﺗان را بفهميد ،برای آسايش
آن ﮐار ﮐنيد ،و الگوهای ايدهآلﯽ شويد به پايان مﯽرسانم.

باگاوان از همه خواستند ﮐه بايستند .بنا به دستور ايشان ،سرود ملﯽ هندوستان
"جانا گانا مانا آدهيناياﮐا جايا هه" خوانده شد.

 ١واژهی سانسﮑريت  Purnamبه معنﯽ ﮐامل و ﺗمام- .م

