فصل٢
علم و معنويت

Svabhode Naanyabodhe Cha
Bodha Roopa Atmanah
Sva Deepenya Deepe Cha
Yadaasvaatma Prakaashate

برای گشتن به دنبال يک شعله،
نياز به نور ديگری نيست.
برای شناختن آتما١ی همه جا حاضر و درخشان،
دانش ديگری مورد نياز نيست.
دانشآموزان!
شما برای آن که شعلهای را پيدا کنيد نياز به شعلهی ديگری نداريد .به همين ترتيب ،جستجو برای
يافتن آتمای خودافروز و همه جا حاضر با استفاده از ديگر شکلهای دانش ،نادانی و حماقت است.
هيچکس در جهان بيرون به دنبال خودش نمیگردد .به طور مشابه ،وقتی شما آتما هستيد ،آيا نادانی
محض نيست که جای ديگر به دنبال آتما بگرديد؟ چنين آموزشهای نابی دربارهی آتما ،از روزگاران
کهن ،طی دورههای پياپی ،از طريق سرزمين بهارات ترويﺞ شده است.
بهارات  -زادگاه معنويت
بهارات زادگاه معنويت و دارما است .صلح و عدم خشونت نيز در بهارات متولد شدند .جستجويی
که برای يافتن حقيقت در بهارات صورت پذيرفته در هيچ کجای ديگر انجام نپذيرفته است .اين
 ١آتما يا خويشتن الهی درون انسان و همهی موجودات- .م

سرزمين زادگاه ساپتا ريشی )هفت حﻛيم فرزانه( است .اينجا کشوری است که نخستين شاعر،
والميکی ،و تنظيمکنندهی ِوداها ،وياسا ،در آن تولد پذيرفتند .اينجا سرزمين بیاندازه مقدس دارما است
که خداوند کريشنا در آن باگاوادگيتا را درس داد .اينجا قلمرو پادشاهی راما است .اين خاکی است که
بودا بر روی آن به دنيا آمد .بهارات همواره ماﻻمال از ذهنهايی بوده که به کنکاش در حقيقت
پرداختهاند ،دستهايی که به دارما اهتمام ورزيدهاند و دلهايی که غرقه در خداوند بودهاند.
سرسپردگی ،هيچ تمايز طبقهی اجتماعی ،سن و زبان ندارد .تعمق بر خداوند برای همه آسان است.
خدا برای ذهن همان اندازه ضرورت دارد که خوراك برای بدن .در سرسپردگی بهاراتیها ،گاهی
حالتهايی را میيابيم که تا حدودی مسخرهاند .اما حتی در اين رفتارهای ظاهرا ً ابلهانه ،احساسات
معنوی و عشق ،پايه و اساس هستند .دانشآموز از خدا میخواهد در امتحانات موفق شود .مرد از
خدا میخواهد ،يک دعوی قضايی را ببرد .چرا دور برويم؟ مردم حتی برای به دست آوردن جای
نشستن در اتوبوس ،دعا میکنند! به اين ترتيب بهاراتیها برای کوچکترين تا بزرگترين چيزها وابسته
به خدا هستند .اين ممکن است خدا-ديوانگی ناميده شود .برخی آن را حماقت مینامند .ديگران هر چه
هم که بگويند ،هر کسی اين حق را دارد که گرسنگی مخصوص به خود ،ايمان خود ،و ديوانگی نوع
خودش را داشته باشد .هيچکس حق انکار ايمان ديگری را ندارد.
اما حتی برای ايمان ،زيربناهای مشخصی ﻻزم است .حضور داماد به اين معنا نيست که مراسم
ازدواج به انجام رسيده است .داشتن پول ،دليلی بر اين امر نيست که شما میتوانيد تاجر شويد .برخی
فوت و فن های ديگر مورد نياز هستند .شما تنها با دانستن الفبا نويسنده قلمداد نمیشويد .تنها کسی که
معانی کلمات را میفهمد میتواند يک نويسنده باشد .به طور مشابه ،شما با دانش مادی نمیتوانيد خدا
را بشناسيد .دانش معنوی مورد نياز است .برای به دست آوردن آن ،به کنکاش در حقيقت بپردازيد.
بررسیهای علمی در خصوص حقيقت
هر کسی بايد جهان را و سرشت ارواح فردی را که در آن زيست میکنند درک کند .آنها که
رازهای کيهان و موجوداتی که در آن زندگی میکنند را بفهمند ،میتوانند سرشت الوهيت را درک
کنند .از روزگار کهن ،انسانهای خردمند به تحقيق در طبيعت پرداختهاند .اخترشناس ،گاليله ،حقايق
بسياری را دربارهی جهان کشف کرد .زمين با سرعت  ١٨ ٥مايل در ثانيه میچرخد .زمين يک بار
در سال به دور خورشيد میچرخد" .چه کسی زمين را میچرخاند؟ چرا زمين میچرخد؟ مبنای
چرخش آن چيست؟"  ،گاليله اينها را میپرسيد .او دريافت که حرکت سهموی ،مبنای حرکت است.
اگر چنين مبنايی برای حتی اشياء کوچک هست ،برای حرکت زمين هم بايد معنا و مفهومی وجود
داشته باشد .روزگاری زمين داغ بود .سپس ميليونها سال زمان برد تا خنک شد .چرا سيارهی
سوزان بايد بچرخد؟ گاليله بر پاسخ اين پرسش تعمق کرد .چرخش ،روز و شب را ايجاد میکند که
فرصتی در اختيار انسانها قرار میدهد تا به عمل بپردازند .گردش ،فصلها را به وجود میآورد که
عامل باران ،محصول و غذا هستند .هر عمل خداوند ،بزرگ يا کوچک ،برای خير و خوبی نوع بشر
است .قدرت نهفتهای هست که همه چيز را اداره میکند .گاليله آن را تشخيص داد و آن را خدا ناميد.
بنابراين يک دانشمند طبيعی ،اين قدرت تغييرناپذير را بازشناخت.
آن که هميشه حاضر است ،حقيقت است .در درون اين حقيقت ،هم دانش مادی و هم دانش معنوی
را میيابيم .شناخت اين قدرت برای هيچکس از هيچ طريقی امکانپذير نيست .شناخت قدرت
تغييرناپذير پشت طبيعت ،شناخت خداوند است – اين نتيجهای بود که گاليله نهايتا ً به آن رسيد.

انشتين ،پدر علم مدرن ،دربارهی تبديلپذيری ماده و انرژی به يکديگر صحبت کرد .او گفت که
اينها نه میتوانند خلق شوند و نه نابود شوند .اما فرمهای انرژی میتوانند تغيير کنند .چگونه؟ انرژی
مغناطيسی میتواند به الکتريسته بدل شود ،الکتريسته به نيروی اتمی ،نيروی اتمی به نور و نور به
گرما .دانشآموزان بايد يک حقيقت کوچک را بدانند .شما میتوانيد با ترکيب هيدروژن و اکسيژن،
آب به وجود بياوريد .اما چه کسی هيدروژن و اکسيژن را به وجود آورد؟ آب ،معلول است؛
هيدروژن و اکسيژن علت هستند .هيچ چيز بدون علت نمیتواند وجود داشته باشد .معلول به تدريﺞ
تغيير میکند .آنچه که تغيير میکند علم است .علت بدون تغيير ،معنويت است.
ارزشهای انسانی را زندگی کنيد
ما میگوييم "فرهنگ و معنويت"  .امروز فهميديم که فرهنگ يک "راه زندگی" است .فرهنگ به
معنی ميراث است .معنويت برای دگرگونی ضروری است .معنويت چيست؟ ما تنها پرستش و
کنشهای نيک را معنويت قلمداد میکنيم .اما در حقيقت:

معنويت = روح عشق
علم = تجزيهی عشق
"تجزيهی عشق" تغيير میکند اما "روح عشق" ثابت و هميشگی است .فرهنگ ،بر عشق استوار
است .نبودن عشق به معنی نبودن فرهنگ است .فرهنگ و معنويت در واقع به معنی قدرت عشق
هستند .اين قدرت تغييرناپذير را نمیتوان نابود کرد .انشتين گفت که اين قدرت میتواند خدا باشد و
اضافه کرد که دربارهی هيچ چيز نمیتوان با قاطعيت سخن گفت.
مردم از بودا میپرسيدند که آيا او خدا را میشناخت .بودا دربارهی وجود خداوند سکوت پيشه
میکرد .او پاسخ میداد" ،بحث کردن دربارهی موضوع غير قابل درکی مانند الوهيت که ورای ذهن
است اتﻼف وقت است".
Yatho Vaacho Nivartante Apraapya Manasaa Sahaa

جايی که کلمات و انديشهها دست خالی بازمیگردند – آن ،الوهيت است.
او میگفت" ،برای من ،راستی )ساتيا( ،درستﻛاری )دارما( و عدم خشونت )آهيمسا(  ،معادل با
براهما ،ويشنو و شيوا ٢هستند" .راستی و درستﻛاری باﻻتريناند .آنها را دنبال کنيد و عدم خشونت را
در زندگیتان به عمل بگذاريد .بودا گفت که اين ،کوشش معنوی حقيقی است .خدايی برتر از حقيقت
نيست .به اين دليل ِوداها میگويند" ،ساتيام وادا ،دارمام چارا – حقيقت را بگوييد و درستکاری پيشه
کنيد" .هر ﻛجا اينها پاسداری شوند ،خداوند حاضر است] .حﻛيم فرزانه[ واسيستا گفت " ،رامو
ويگراهاوان دارما – راما به راستی تجلی دارما است" .زيرا که راما هرگز دروغی به زبان نياورد و
هميشه به حقيقت پايبند ماند .او در جنگلها پابرهنه راه رفت و همه چيز را برای خاطر درستکاری
فدا کرد .برای پاسداری از قولی که پدرش داده بود ،او بارهای سنگينی را بر دوش خود گرفت .بدون
لحظهای تزلزل ،راما به گونهای ثابتقدم به راستی و درستﻛاری وفادار بود .به اين دليل است که او
تجلی الوهيت است.

 ٢براهما ،ويشنو ،شيوا ،نمادهای سهگانهی الوهيت واحد ،به ترتيب متناظر با نماد آفرينندگی ،پاسداری  ،و نابودﻛنندگی خداوند هستند- .م

حتی در اين عصر کالی ،٣مردم به نزد راماکريشنا پاراماهامسا رفتند و از او پرسيدند که آيا او خدا
را ديده بود؟ او پاسخ داد بله .آنها پرسيدند ،در کدام فرم؟ راماکريشنا گفت" ،درست همان طور که من
شما را میبينم ،خدا را ديدهام ".وقتی از او پرسيدند که چگونه چنين چيزی امکان دارد او توضيح
داد" ،با اشتياق .شما برای ثروت و خانواده کوشش میکنيد .برای چيزهای کوچک و بزرگ گريه
میکنيد .آيا تا کنون برای خدا گريه کردهايد؟"
Yaa Chintaa Bhuvi Putra Mitra Bharanau Vyaapaara Sambhaashane
Yaa Chintaa Dhana Dhaanya Bhoga Yashase Laabhe Sadaa Jaayate
Saa Chintaa Bhuvi Nanda Nandana Pada Dvandvaaravinde Kshane
Kaa Chintaa Yamaraaja Bhima Sadana Dvaara Prayaani

شما برای زن ،فرزندان ،دوستان
ثروت ،تجارت ،خوشیها ،نام و شهرت گريه میکنيد.
اما اگر حتی لحظهای آرزومند پاهای نيلوفرين کريشنا باشيد،
میتوانيد به سادگی از دروازههای هولناک مرگ گذر کنيد.
اگر خدا را میخواهيد ،برای او کار کنيد .آنگاه خدا به سادگی فراچنگ شما خواهد آمد .شما برای
منفعتهای مادی تﻼش میکنيد اما انتظار ديدن خداوند را داريد .با چنين رياکاریای هرگز نمیتوانيد
خداوند را به دست بياوريد.
علتهای ناديدنی و تجليات ديدنی
اين روزها دانشمندان ،منکران خدا و اشخاص مباحثهجو ،خواستار مشاهدهی مستقيم خداوند هستند.
"من بايد با چشمانم ببينم ،با دستانم لمس کنم و با زبانم بچشم تا باور کنم .چگونه میتوانم به چيزی که
نمیتوانم ببينم ،لمس کنم يا بچشم باور داشته باشم؟"  ،آنها چنين میپرسند .دانشمندان با چنين
استدﻻلهايی ،سرسپردگان را به عنوان موجودات احمق ،مسخره میکنند .به راستی که هيچکسی
احمقتر از اين دانشمندان نيست.
چرا؟ يك مثال :شما مردی را میبينيد ﻛه  ٥فوت و  ٦اينچ قد و  ٦٣ﻛيلوگرم وزن دارد و تاس
است .همهی اينها دريافتهای مستقيم هستند .آيا حقيقی هستند؟ مطمئناً .اما آنها تنها برای ديد بيرونی
حقيقی هستند .آن مرد ويژگیهايی هم دارد مانند از خود گذشتگی ،مهربانی و قدرت اراده ﻛه
نمیتوان آنها را لمس يا اندازهگيری ﻛرد .حتی اگر مرد را تﻛه تﻛه ﻛنيد ،اين ويژگیها قابل ديدن
نيستند! پس آيا وجودشان را انﻛار میﻛنيد؟ در حقيقت ،مرد تنها به واسطهی اين ويژگیهاست ﻛه
وجود دارد .ويژگیهای غيرقابل مشاهده ،اساس صفات قابل مشاهده هستند.
شما میگوييد تنها آنچه ﻛه ديده میشود حقيقی است نه چيز ديگر .شما ﻛارماهای گذشته را ﻛه
موجب رنﺞ بردن شما هستند بر روی هم اندوختهايد اما آيا میتوانيد آنها را ببينيد؟ انﻛار چيزی ﻛه
قابل مشاهده و قابل لمس نيست احمقانه است؛ شما درخت را ﻛه شاخه دارد میبينيد .دانشمندان،
ميوهها ،شاخهها و برگها را ﻛه به وضوح قابل رويت هستند میبينند .اما معنويت ،ريشهها را ﻛه
ناپيدا هستند مشاهده میﻛند .بدون ريشه ،چگونه میتواند شاخهای وجود داشته باشد؟ ﻛدام بااهميتتر
است – شاخهها يا ريشهها؟ به طور مشابه ،يك نيروی غيرقابل مشاهده ،زيربنای جهان قابل مشاهده
است .ما تنها با قدرت آن نيرو ،اين جهان را میبينيم و تجربه میﻛنيم.
 ٣عصر ﻛالی يا ﻛالیيوگا معادل آخرين دوره از دوران چهارگانه )آخرالزمان(- .م

چند مثال ديگر .عشق و رايحه ،شﻛلی ندارند اما ما آنها را تجربه میﻛنيم .آيا میتوان آنها را به
اين دليل ﻛه ناديدنی و لمسنشدنی هستند انﻛار ﻛرد؟ پس چرا آنها را باور داريم؟ زيرا حتی چيزهای
نديدنی ،ظهورات ديدنی يا لمسشدنی دارند.
عﺷﻖ فرم ندارد اما مادر ،ﻛه عشق میدهد ،فرم دارد.
عطر فرم ندارد اما گل خوشبو فرم دارد.
سرور فرم ندارد اما خدا ،ﻛه سرشت او سرور است ،فرم دارد!
بهاوا روپام - ٤فرم خداوند
اين فرم خداوند چيست؟ آن فرم ،دستنيافتنی و ورای ادراک است .آن فرم میتواند هر چيزی
باشد .برای مثال ،فرم باد يا آب چيست؟ میتوانيد آب را ببينيد و باد را احساس ﻛنيد اما آنها فرمی
ندارند .چه وقت آنها فرم پيدا میﻛنند؟ وقتی هوا را در يك بالن پر میﻛنيد ،همان فرم را به خود
میگيرد .آب ،فرم ظرفش را به خود میگيرد.
به همين ترتيب ،خداوند بیفرم ،فرمی را ﻛه سرسپردگان دوست دارند به خود میگيرد .احساسات
سرسپرده ،خود ،فرم خداوند است .اين ،در متون مقدس ما ،بهاوا-روپام ناميده میشود .برای شناخت
اين فرم خداوند ،مراقبه توصيه شده است .خداوند به صورت تجسم هر احساساتی ﻛه سرسپرده بر آن
مراقبه ﻛند ظاهر میشود .اگر خداوند را خيرخواه بدانيم ،او اين گونه ظاهر میشود؛ اگر او را
ويرانگر تصور کنيم ،آن گونه پديدار میگردد .بنابراين همهی فرمهای خداوند ،به احساسات شما
بستگی دارند .امکان ندارد الوهيت را به اين ]عنوان[ که "اين" يا "آن" است محدود کرد.
sarvatah pâni-pâdam tat
sarvato 'kshi-s'iro-mukham
sarvatah s'rutimal loke
sarvam âvritya tishthhati
][B.G. ١٣:١٤

آن که دستها و پاهايش همه جا هست؛
چشمها ،سرها و چهرههايش همه طرف هست و گوشهايش رو به جهان است،
هر آنچه را که وجود دارد در بر گرفته است.
خداوند به عنوان انرژی همه جا هست .اين چيزی است که دانشمندان ،انرژی اتمی مینامند .اما
حتی اتم را میتوان ]به ذرات ريزتر[ تقسيم کرد .هيچ چيز در اين جهان بدون فرم نيست .حتی
کارناتاکا و آندراپرادش )ايالتهايی در جنوب هند( وقتی در نقشه ديده میشوند ،فرم دارند .به اين
دليل است که هندوهای باستان ،مادر زمين را به عنوان تجلی الوهيت پرستش میکردند .اما دانشمندان
مدرن ،اين عمل را به سخره میگيرند.
پرسش دانﺷمندان :زمين تنها خاک و صخره است ،چرا به پيشگاه زمين دعا کنيم؟
توضيح مردمان کهن ما :خاک به ما غذا میدهد .آفتاب ،باران و روز و شب را به وجود میآورد.
همهی اينها برای زندگی ضروری هستند .اين فرهنگ ماست که آنهايی را که خيرخواهیشان موجب
 ٤عبارت سانسکريت بهاوا-روپام حدودا به معنی "تجسم احساس" سرسپرده است -م

نيرو و قوت ماست پرستش کنيم .هيچ چيز بدون پنﺞ عنصر )دهاتاوا( نمیتواند وجود داشته باشد –
خاک ،آب ،باد ،آتش و اتر .پس چه ايرادی دارد به پيشگاه آنها نيايش کنيم؟
دانشمندان میگويند :بسيارخوب ،اين دربارهی پنﺞ عنصر قابل قبول است .اما چرا به بت سنگی دعا
کنيم؟ چگونه آن بت میتواند خدا باشد؟
مردمان کهن پاسخ میدهند :خداوند همه جا هست! چرا او را در صخره پرستش نکنيم؟
دانشمندان مجادله میکنند :اما صخره آگاهی ندارد.
اينجا دانشآموزان نکتهی مهمی را میفهمند .در روز  ١٥آگوست )روز استقﻼل هندوستان(  ،ما
پرچم ملیمان را باﻻ میبريم و به آن ادای احترام میکنيم .چرا؟ آن پرچم فقط يک تکه پارچه است
که از نخ تشکيل شده .هيچ ويژگی يا هشياریای ندارد .با وزش باد به اهتزاز در میآيد و در هوای
آرام ،لمس میشود و فرو میافتد .پرچم چه فضيلتی دارد که آن را سزاوار احترام میسازد؟ آن پرچم
نماد استقﻼلی است که پس از مبارزهی طاقتفرسا به دست آمده است .به طور مشابه ،هرچند
هشياری الهی همه جا هست ،ما نيازمند نشانهها و نمادهايی هستيم تا آن را به خود يادآوری کنيم.
وقتی به اين طريق به کنکاش میپردازيم ،ديگر انکار ]خداوند[ نمیتواند وجود داشته باشد.
دهاناموﻻم ايدام جاگات – امروزه جهان به دور پول میگردد .بعضی وقتها وقتی يک اسکناس را به
اشتباه به زمين میاندازيد ،آن را به نشانهی احترام بر چشمانتان میگذاريد .چرا؟ اسکناس تنها از
خمير بامبو و علف به وجود آمده ،اينطور نيست؟ آن اسﻛناس چه هشياری يا شخصيتی دارد؟ هيچ.
پس چرا به آن ادای احترام میکنيد؟ نه تنها سرسپردگان ،بلکه منکران وجود خداوند نيز پول را
میپرستند! آيا منکران خدا میگويند" ،نه ،متشکرم ،پول نمیخواهم"؟ نه ،منکران خدا نيز آرزومند آن
هستند! آنها نخ بانک مرکزی را که به کاغذ اعتبار میبخشد گرامی میشمرند .به طور مشابه ،شما
عکس پدربزرگتان را وقتی از دنيا میرود به نمايش میگذاريد و به آن حلقه گل آويزان میکنيد .آيا
پدربزرگ شما هنوز در عکس وجود دارد؟ نه ،عکس تنها خمير کاغذ است .پس چرا به آن احترام
میگذاريد؟ زيرا سمبل اوست.
بله ،اين صخره است .اما صخره ،نمادی از خداوند همه جا حاضر است .بهاوا-روپا ِم سرسپرده،
در صخره متمرکز است .به اين ترتيب ،هندوها نه صخره را ،بلکه خداوند درون صخرهها ،زمين و
بتها را پرستش میکنند .اگر بخواهيد میتوانيد از بعضی رفتارها چشمپوشی کنيد ،اما هيچکس حق
ندارد ايمان ديگری را متهم کرده يا آن را تضعيف کند .هرکسی مستحق ايمان خويشتن است .درست
همان طور که نمیتوان تنفس )شواسام( کسی را به ديگری داد ،ايمان )ويشواسام( او نيز ]امری[
شخصی است.
حقيقت مطلﻖ ،حقيقت نسبی و دروغ
چنين جستجويی برای حقيقت در ِوداها شرح داده شده است .معنای جستجو برای حقيقت چيست؟
برخی مجادله میکنند :حقيقت همه جا هست ،پس جستجو کردن آن بیمعناست .يک مثال .شما مادر،
دختر ،خواهر ،همسر و مادرزنتان را با چشمانتان میبينيد .چشمهايی که میبينند يکسان هستند.
احساسی که در هر مورد به کار میرود] ،همان[ "جستجو" است .داشتن چشم کافی نيست .بايد از
خود بپرسيد" ،من چگونه به مادرم نگاه میکنم؟" پاسخ :با احساس مادرانه .اين "جستجوی حقيقت"
است .تنها به اين علت که چشمها همان چشمها هستند آيا میتوانيد به همه با يک ديد نگاه کنيد؟

بينايی همان است اما احساساتی ﻛه در پس آن است متفاوت است .به همين ترتيب ،همهی حواس ما
يکی هستند اما هر يک از آنها قابليتها و محدوديتهای خود را دارد .جستجوی حقيقت به اين
معناست که آنچه را که حقيقت )ساتيام( ،حقيقت نسبی يا واقعيت )نيجام( ،و يا دروغ )آساتيام( است از
هم تشخيص بدهيم.
تفاوت بين يک حقيقت نسبی و حقيقت چيست؟ تفاوت بزرگی هست .دانشآموزان ،میدانيد که
زمين يک کره است .اما زمين نزديک خانهی شما مسطح است .مسطح بودن ،حقيقت نسبی است –
اين چيزی است که شما میبينيد .اما وقتی حقيقت را جستجو میکنيد معلوم میشود که کره است .پس
يک حقيقت نسبی در واقع دروغی است که حقيقت انگاشته میشود .شما مردی را که کت و شلوار
پوشيده میبينيد .اين ،حقيقت امروز است .فردا ممکن است او دوتی )لباس سنتی هندی برای مردان(
بپوشد .آنچه که امروز حاضر و فردا غايب است ،حقيقت نسبی است .حقيقت تغييرناپذير ،هميشه
حقيقت است – آن ]حقيقت[  ،الوهيت است.
دروغ در مقابل حقيقت و نيز حقيقت نسبی قرار دارد .دروغ چيست؟ چيزی را ديدن و سپس خﻼف
آن را گفتن ،دروغ است .در تاريکی طنابی را میبينيد و آن را مار میناميد .اين توهم زائيدهی
تشخيص نادرست است .شما عجوﻻنه نتيجهگيری کرديد .چراغ قوهای روشن کنيد و درک خواهيد
کرد که آن يک طناب است .طناب را به عنوان يک مار تصور ﻛردن ،توهم است.
به اين ترتيب ،معنويت ،بسياری رازهای لطيف را مخفی میکند .اين ،ساتيا راهاسيام –راز
حقيقت -خوانده میشود .چرا حقيقت بايد "راز" ناميده شود؟ زيرا برای انديشههای خام ،در پرده است
و بايد با تﻼش و کوشش متبلور شود.
به اين ترتيب ،وياسا میگويد:
Ekam Sat, Vipraah Bahudaa Vadanti

حقيقت يکی است اما تعبير حکيمان از آن ،به شيوههای بسيار است.

ِوداها نيز میگويند:
Ekam Eva Adviteeyam Brahma

خداوند يکی است و دوگانه نيست.
ِوداها اين حقايق را به شيوهای زيبا به اثبات میرسانند.
خداوند را از طريﻖ عﺷﻖ ببينيد
دانشمندان هم در آزمايشهايشان با قدرت الهی برخورد کردهاند .آنها وجود نيروی تغييرناپذير را
بدون اين که آن را "خدا" بخوانند تصديق میکنند .هر نامی که آنها به کار ببرند ،نمیتوانند جوهرهی
اصلی را تغيير دهند .در اين ليوان ،آب هست .فردی که تلوگو زبان است آن را نيرو مینامد ،تاميلی
به آن تاننی میگويد ،مرد هندی آن را پانی مینامد و فرد انگليسی زبان ،اسمش را واتر میگذارد.
نامها تغيير میکنند و نه آب .مردم هم بر اساس خلقوخوی شخصیشان ،خدا را با نامها و فرمهای
بیشماری پرستش میکنند .اما تنها يک خدا وجود دارد.

جهان بدون خدا نمیتواند وجود داشته باشد .شما میگوييد که اين پارچه مجموعهای از نخهاست که
آنها نيز به نوبهی خود ،چيزی به جز پنبه نيستند .اما پارچه ،نخها و پنبه ،يکی هستند و يکسانند.
چنين منطقی را در کنکاش معنوی نيز به کار ببريد.
اما چشمبسته و بدون کنکاش باور کردن هم سرسپردگی بزرگی است زيرا زائيدهی ايمان کامل
است .طفل ،ايمانی بی چون و چرا به مادر دارد و هر چه را مادر بگويد باور میکند .اين را
نمیتوان حماقت ناميد .حتی مسيح گفت" ،چقدر شاد میبودم اگر میتوانستم هر روز برای يک لحظه
کودکی بی گناه باشم!" اين يعنی ما بايد معصوميت کودکان را داشته باشيم .نبايد به تقلب ،حيلهگری و
درون پاکی حضور دارد .اما
موذيگری خوراک برسانيم .با بیريايی به پاکی میرسيم و حقيقت در
ِ
امروزه با دور ماندن از چنين پاکی و خلوصی ،اعتقادمان اين است که رفتار آلوده ،کارساز است.
دانشآموزان! در موضوعات مربوط به الوهيت ،به گفتگوهای پوچ و ايدههای سطحی مشغول
نشويد .آنچه امروز دانشمندان میدانند نزديك به هيچ است .بايد اين را خوب بفهميد .علم کوچک است
اما نمايش آن غولآساست .آنها که حقيقت را میدانند آرام و ساکت هستند .ظرف پر از آب ،باثبات و
پايدار است در حالی که ]آب[ ظرف نيمه پر ،با سر و صدا جلو و عقب میرود .کسانی که مشاجره
میکنند ظرفهای نيمه پر هستند.
برای دانشمند بودن ،ابتدا حواس خود را کنترل کنيد و عشق را ]در خويشتن[ افزايش دهيد" .خدا
عشق است ،عشق خداست ،در عشق زندگی کنيد ".عشق را نمیتوان خريد يا فروخت .هيچ
کارخانهای عشق توليد نمیکند .تنها ماشينی که عشق توليد میکند در درون ماست :قلب.
قلب ،هريدايا ناميده میشود .تنها آن که پر از محبت )دايا( است ،هريدايا است .اما قلبهای مدرن،
سنگ هستند و هيچ نشانی از مهربانی ندارند .چنين قلبهايی را نمیتوان قلب انسان ناميد .نه ،نه.
خداوند ،ساکن قلب است .قلبی که محبت دارد ،معبد خداوند است .محبت را در خود پرورش بدهيد و
خداوند را در قلبتان درک خواهيد کرد .اگر تنها به بيرون نگاه کنيم گيﺞ میشويم .آنچه که بيرون
میبينيم بايد در درون نيز ديده شود.
ِوداها میگويند:
Antar Bahischatatsarva Vyaapya Narayana Sthitah

ناراينا در درون ،بيرون  ...همه جا حاضر است.
آفرينش از آفريدگار میگويد
الوهيت همه جا هست .در هر قدم ،در هر نَفَس ،خدا هست .در هر هجايی که بر زبان میآوريد،
خدا حضور دارد .آن ]هجا[ ،الوهيت در فرم کﻼم است.
بنابراين خداوند اين گونه شرح داده میشود:
Sabda Brahma Mayi, Charaachara Mayi

صوت متجلی ،که هر آنچه دارای حس يا فاقد حس است را فرا گرفته است.

يک مثال کوچک .کسی در يک ايستگاه راديويی در دهلی آواز میخواند .وقتی اينجا راديو را
روشن میکنيم ،آن آواز را میشنويم .پس آيا آن ]آواز[ همه جا حاضر هست يا نيست؟ امواج راديويی

همه جا هستند .آنها و همينطور انرژی مغناطيسی ،انرژی اتمی ،نور و گرما ،تجلیهای قدرت
الهیاند.
با دنبال کردن چنين پرسوجويی ،درمیيابيم که آفرينش خداوند رازهای بیپايان دارد .فقط در
بهارات ٩٠٠ ،ميليون جمعيت وجود دارد .جهان ٥ ٨ ،بيليون جمعيت دارد .زمانی در گذشته جمعيت
 ٥بيليون بود اما اکنون جمعيت  ٨٠٠بيليون شده است .با رشد جمعيت ،گناه هم رشد کرده است.
اکنون از بين اين ميليونها جمعيت ،آيا دو نفر يکسان وجود دارند؟ چه کسی میتواند چنين اسراری
را بفهمد؟ حتی بين دوقلوها تفاوتهايی وجود دارد .آنها از يک قالب ساخته نشدهاند .تنها خداوند
میتواند چنين کيهان شگفتآوری بيافريند.
باگاواتام میگويد که داستانها و رفتارهای خداوند ورای فهم هستند .هيچکس نمیتواند بازیهای او
را بفهمد ولی گوش سپردن به آنها در قلب سرور ايجاد میکند و جاودانگی میبخشد .سرشت الوهيت
چنين است.
امواج راديويی را که از دهلی ،بنگلور ،مدرس ،کلکته ،سریﻻنکا و حتی آمريکا فرستاده میشوند
در نظر بگيريد .هيچ دو موجی با هم مخلوط نمیشوند .چه معمايی! هيچ اغتشاشی در ميليونها
موجی که در هوا هستند وجود ندارد .چه وقت اغتشاش ايجاد میشود؟ تنها وقتی گيرنده را به درستی
تنظيم نکرده باشيم .اين "تنظيم" ،مراقبه است .ذهن خود را با تمرکز ،تنظيم کنيد تا "خبر" )(news
را که بصيرت الهی است دريافت کنيد .وقتی ذهن پريشان است ،دريافت شما غيرواضح يا
بیمعناست.
خورشيد بر فراز يک برکه میتابد .آب به خاطر وزش باد ،موجهايی دارد .خورشيد در برکه،
ناپايدار به نظر میرسد .اما در واقع تنها تصوير است که تکان میخورد و نه خورشيد .امواج ذهن
شما موجب میشوند الوهيت را به حالتها ،نامها و فرمهای گوناگونی درک کنيد .اما الوهيت ،يکی
است .اين نه الوهيت ،بلکه صرفا ً احساسات شماست که با زمان تغيير میکند .مراقبه ،روند يکی
کردن انديشههای پراکندهی ذهن است.
همه میتوانند در وحدت ،کثرت را ببينند .ما بايد در کثرت ،وحدت را که اصل زيربنايی يا ]همان[
آتما است ببينيم .چگونه؟ اينجا يک بشقاب ،يک ليوان و يک قاشق هست .نامها و شکلها متفاوتند.
ارزش هر شیء نيز متفاوت است .اما ارزش نقره ،چه در بشقاب ،چه در ليوان و يا قاشق ،يکسان
است .الوهيت ،نام و شکل يﻛايك موجودات آفرينش را به خود گرفته است .شايد شما به کسی احترام
بگذاريد و کس ديگری را مسخره کنيد .اينها خلقوخوهايی هستند که مبتنی بر رفتار اين اشخاصند.
اما اصل آتما يکی است.
وظيفهات را انجام بده
ِگل همه جا يافت میشود و بنابراين ارزشی ندارد .اما طﻼ ارزش زيادی دارد .چرا؟ زيرا به دست
آوردن آن دشوار است .به طور مشابه ،انسانی که دلی پاک دارد مورد احترام بسيار قرار میگيرد.
رفتارهای او از اهميت برخوردارند .يک زندگی شاد و شهرت نيک ،بستگی به رفتارهای شما دارند
و نه چيز ديگر .برای صعود به قلههای عظمت ،بايد به کنشهای مقدس بپردازيم .زندگی بشر حقيقتا ً
بسيار ارزشمند است .اولين دانشآموزی که امروز صحبت کرد به شما گفت" :انسانها از تمامی
ثروت جهان باارزشترند" .چه کسی به طﻼ و الماس ،ارزش میدهد؟ تنها انسان .چرا مبالغ هنگفتی
را برای يک قطعه زمين کوچک در شهر میپردازيد؟ تنها برای آن که اين ارزشی است که توسط

انسانها به آن داده شده است .متاسفانه انسان ،که همه چيز را ارزشمند میانگارد  ،خود را ارزشمند
نمیشمارد! اين بدان علت است که به ارزشهای انسانی بیاعتنايی میشود.
اين را درک کنيد که بدن ،ارزشی ندارد .همه بدنی دارند که ترکيبی از پنﺞ عنصر است .بدن تنها
زمانی معنا میيابد که با کنشها و آرمانهای ممتاز تقدس يافته باشد .برای مثال ،يک ظرف شيشهای
میتواند تنقﻼت و ترشیها را برای ماهها نگهداری کند .اما اگر شما اين ترشیها را بخوريد ،بدن
شما نمیتواند آنها را حتی برای چند ساعت نگه دارد! پس ظرف شيشهای بسيار بهتر از اين بدن
است!
به ياد داشته باشيد :احترام شما در جامعه ،نه به ظاهر ،شخصيت يا ثروت شما ،بلکه تنها به رفتار
شما وابسته است .اگر به درستکاری پايبند باشيد ،به طور خودکار مورد احترام قرار میگيريد .نيازی
نيست احترام را درخواست کنيد .بنابراين:
!Adugakuve O Manasa
Adugu Koladi Adi Adugunu Padunani
Adugakunna Pani Vadigaanagunani
!Adugani Sabarini Aadarinchade

چيزی نخواه ای ذهن!
هر اندازه بيشتر بخواهی ،جايگاه پائينتری میيابی.
بدون خواستن ،کارها به سرعت پيش میروند.
سَباری ٥که هرگز چيزی نخواست ،غرقه در لطف الهی شد!
يک مثال :داشاراتا ،پدر راما ،بارها گريست و از راما تمنا کرد نزديک او بماند .اما داشاراتای
بينوا مانند يک انسان دلشکسته ،در حالی که از راما دور بود از دنيا رفت .در ديگر سو ،جاتايو از
راما درخواست لطف نکرد .او وظيفهاش را انجام داد ،تا حدی که جانش را در کوشش برای نجات
سيتا فدا کرد .حتی در آخرين لحظههای عمرش ،جاتايو تنها دلواپس گرفتاریهای راما بود .در نتيجه
راما ،جاتايو را بر روی پاهايش گذاشت و مراسم تدفين او را مانند يک فرزند انجام داد.
حکيمان بسياری از راما درخواست لطف میکردند و در عزلتگاههايشان انتظارش را میکشيدند.
در عوض پاداش دادن به آنها ،راما رفتن به نزد سَباری را انتخاب کرد .سَباری از او به طور مستقيم
هيچ چيز نخواست ،بلکه تنها از طريق قلبش خواست .خداوند میداند چه چيزی را به چه کسی ،چه
زمانی ،کجا و چرا بدهد .پس وظيفهتان را انجام بدهيد و فيض خداوند بی آن که درخواست کنيد
جاری خواهد شد.
ما بايد پنﺞ پرسش را برای هر چيزی مطرح کنيم – چه کسی ،کجا ،چرا ،چه زمانی و چگونه.
اگر به سادگی بدون آن که اين پرسشها را از خودتان بپرسيد ،خداوند را در سيﻼب آرزوهايتان غرق
کنيد ،آيا میپنداريد که خداوند خواستههايتان را برآورده خواهد ﻛرد؟ شما بايد بدانيد چه زمانی ،کجا،
چگونه و چه چيز را از خداوند بخواهيد .خردتان را پرورش بدهيد تا زمان و موقعيت درست برای
تحقق آرزوهايتان را بشناسيد .اين ]قوهی[ تشخيص ،معرفت يکپارچه و مداوم يا پراجنانام براهما
خوانده میشود.
 ٥سَباری ،زنی تهيدست و سرسپردهی خداوند راما ﻛه هر روز بهترين ميوههايی را ﻛه میچيد برای راما ﻛنار میگذاشت و بی آن ﻛه
درخواست ﻛند ،روزی راما به ﻛلبهی فقيرانهی او رفت و ميوههايی را ﻛه با عشق ﻛنار گذاشته شده بودند خورد- .م

ﺷما و خداوند يکی هستيد
ِوداها در بر دارندهی بيانات عظيمی هستند:
Prajnaanam Brahma.
Aham Brahmaasmi.
Ayam Atma Brahma.

منظور از" آيام آتما براهما" چيست؟ به سادگی يعنی" ،من آتما هستم ،من براهما هستم".
عالمان ،تفسيرهای گستردهای ارائه میدهند اما اين به سادگی يعنی" ،من آتما هستم" .شما و آتما از
هم متفاوت نيستيد بلکه يکی هستيد و يکسانيد.
وقتی حرف میزنيد بايد هر کلمه را با دقت بسنجيد .آنچه را که میگوييد ،در عمل به نمايش
٦
بگذاريد .ابتدا به يک انديشه يا عقيده ايمان داشته باشيد و سپس به آن عمل کنيد .چندی پيش سوامی
از يکی از پسران دانشجوی کالﺞ پرسيد" ،تو کيستی؟" پسر به خاطر آورد که سوامی آموزش میدهد
که آيام آتما براهما .او پاسخ داد" ،من و شما يکی هستيم سوامی" .سوامی گفت" ،به نظر میرسد
هوش و خردت امروز واقعا ً شکوفا شده! آيا تو واقعا ً با سوامی يکی هستی؟" او گفت" ،بله سوامی.
شما و من يکی هستيم" .من به او گفتم" ،پس بيرون برو تا مريدان برای ديدارت بيايند!"
اگر او بيرون میرفت چه کسی او را نگاه میکرد؟ ]خندهی حضار[ اما اگر ايمان عميق باشد،
خداوند به طور حتم از طريق شما هم آشکار میشود .مردم فقط بدون عمل کردن ،حرف میزنند.
"مطالعهی درست برای نوع بشر] ،مطالعهی[ انسان است ".برای آن که گفتههايتان را باور کنند ،آنها
را به عمل بگذاريد .عمل ،تجربه میبخشد .تنها آنگاه حقيقت را خواهيد فهميد.

باگاواتام
دانشآموزان! نايبرئيس دانشگاه شما امروز از من درخواست کرد باگاواتام را برايتان شرح بدهم.
برای دانشآموزان ضروری است که اين متن مقدس را ،رازهايش را و سرشت کريشنای کودک را
 ٦واژهی "سوامی" اشاره به گويندهی اين سخنان ،باگاوان شری ساتيا سای بابا دارد .باگاوان اغلب از خودشان با عنوان سوامی )لقب رايجی
که مريدان برايشان انتخاب کرده اند( نام میبرند -م

درک کنند " .باگاواتام " با " باگاووتام " ،به معنی "ما بهتر خواهيم شد" )به زبان تلوگو( همقافيه
است .ما با گوش سپردن به باگاواتام ،انسانهای بهتری ،آکنده از سرسپردگی و خردمندی خواهيم شد.
باگاواتام ،ميوهی تمامی تمرينات معنوی را در خود دارد.
کلمهی باگاواتامو )آن گونه که در تلوگو تلفظ میشود( پنﺞ سيﻼب دارد:
با به نشانهی باکتی )سرسپردگی(
گا به نشانهی گنانام )خردمندی(
وا به نشانهی وايراگيام )عدم وابستگی(
تا به نشانهی تاتوام )اصل ،سرشت(
مو به نشانهی موکتی )رستگاری(
جان تمامی متون مقدس و هدف همهی راهها و عصارهی تمامی ميوههاست.
پس باگاواتامِ ،
من تصميم گرفتهام از فردا ،وعدهی غذايی دلنشين باگاواتام را به برنامهی خوراک روزانهی همهی
شما اضافه کنم .تنها به آن گوش ندهيد .آيا گرسنگی شما تنها با شنيدن نام غذاها برطرف میشود؟ نه،
فقط خوردن است که شکم را سير میکند .پس از شما نمیخواهم به باگاواتام گوش بدهيد ،بلکه
میخواهم آن را بخوريد .شما شهروندان آيندهی اين کشور هستيد .تنها خوب بودن شماست که
پيشرفت ملت را تضمين میکند.
کمک هميﺷه ،آزار هرگز
تجلیهای عشق! دلهايتان را با انجام ﻛارهای عاری از خودخواهی پاک کنيد و به جامعه خدمت
کنيد .در کارهای بیفايده زيادهروی نکنيد و ذهنتان را آلوده نسازيد .ابتدا بفهميد که معنی انسان بودن
چيست و سپس به سوی معنويت پيش برويد .صبح به شما گفتم که چگونه دانشمندان ،ماشينهای
پيچيدهی بسياری را میسازند و توسعه میدهند .آنها يک ماشين را که همهی ماشينها را اختراع
میکند نمیشناسند ،بدن انسان را .آنها میپرسند" ،تو کيستی؟" اما هرگز نمیپرسند" ،من کيستم؟" آنها
تمامی وقتشان را ،به جای خودشان ،به بحث پيرامون ديگران میگذرانند .پرسش از خود ،بسيار
ضروری است .اين کار ،فهم همهی چيزهای ديگر را ساده میکند.
تجلیهای عشق! شما در اين ده روز به گفتههای بزرگان گوش خواهيد سپرد .ممکن نيست هر
آنچه را که اينجا میشنويد به خاطر بسپاريد .وياسا هجده پورانا نوشت که متون مفصلی بودند .آنها
چنان پرحجم بودند که بيشتر ممکن بود که آنها را به جای بالش زير سر گذاشت تا اين که داخل سر
جا داد! وياسا به راه حل اين مشکل انديشيد .او در پايان به اين نتيجه رسيد و آن را همه جا اعﻼم کرد
که چکيدهی تمامی پوراناها را میتوان در دو تعليم گنجانيد" :کمک هميشه ،آزار هرگز".
از ميان هر آنچه که در اين دورهی تابستانی میشنويد ،يک يا دو تعليم را به عمل بگذاريد.
هيچکس را آزار ندهيد .اگر نمیتوانيد کمک کنيد ،کنار بکشيد – اين خودش کمک بزرگی است .خدا
را هميشه به ياد داشته باشيد .خود را به عنوان فرمی از خداوند بدانيد و به تدريﺞ الوهيت خويش را
درک خواهيد کرد.
باگاوان فرمايﺷات خود را با باجان

"هاری باجانا بينا سوکا ﺷانتی نهی" به پايان بردند

