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 گروه عرفانی، فرهنگی،  هنری
   مهرستان

با  تا  تالشند  در  زندگی می کنند،  ایران  از  خارج  که  مهربابا  اوتار  دوستدار  ایرانیان  از  شماری 
گردآوری هرآنچه درباره ی اوتار مهرباباست، بتوانند راه دستیابی رهروانی را که در جستجوی 
مهربابا و جویای دانسته هایی در این راستا می باشند آسان نموده و از این راه وظیفه ی خود را 

هرچه نیکوتر انجام دهند.
امید است، برآیند این کوشش ها مورد پذیرش بوده و راهگشای دوستداران و جویندگان باشد.

اینک، شمه ای از کارهای گروه مهرستان که بخشی از آن انجام شده و همچنان ادامه دارد به 
آگاهی می رسد:

* گردآوری کتاب ها، ترجمه، ویرایش و چاپ آنها 
* گردآوری فیلم ها، ترجمه، تدوین و گذاشتن زیرنویس های فارسی و انگلیسی

* گردآوری سروده ها و آهنگ های مهربابا، ساخت آهنگ، تنظیم و ترجمه ی آنها به فارسی
* گردآوری عکس ها و روتوش آنها

* ساخت تارنمای اوتار مهربابا به زبان فارسی 
 ) تنها تارنمای رسمی اوتار مهربابا به زبان فارسی (

شما می توانید، از طریق این تارنما به همه ی موارد یاد شده در باال دسترسی پیدا نموده یا به 
زودی از آنها بهره مند شوید.

استفاده ی این مطالب در سایر تارنماها، وبالگ ها و ... با ذکر مأخذ آن آزاد می باشد.

گروه مهرستان



مهربابا

مهربابا جسم خود را در 11 بهمن 1347 هجری شمسی )31 ژانویه 1969( رها 
نمودند. سال های پایانی حضوِر جسمانی او همراه با کار شدید جهانی، در اعتکاف 
گذشت. در سال 1968مهربابا اعالم نمود که کار جهانی اش، صد در صد مطابق میل 
او به پایان رسیده است. در همان سال تعداد افرادی که برای درك هدف زندگی به 
او گرویده بودند بسیار افزایش یافت. هزاران نفر از آنها در طول مدت هفت روزی 
که هنوز جسم بابا به خاك سپرده نشده بود، برای زیارت معشوق ربانی به محل 
آرامگاه او در مهرآباد، نزدیک شهر احمدنگر در هندوستان گرد آمدند. هزاران نفر 
نیز از هر گوشه ی دنیا بین ماه های اپریل و ژوئن همان سال، برای زیارتی که او، 
ماه ها قبل از وفاتش تدارك آن را دیده بود گرد آمدند. اثر درونی این گردهمایی ها 
بر انسان، خود گواِه نیروی عشقی است که توسط شخصیتی که ما او را اوتار زمان 

می شناسیم به جنبش در آمده است.
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پیشگفتار
سال  فوریه   25( شمسی  هجری   1272 اسفند   16 روز  ایرانی،  شهریار  مهربان 
1894 میالدی( در شهر پونا در هندوستان تولد یافت. والدین او ایرانی بودند. پدرش 
شهریار ایرانی از جویندگان راستین خدا بود. مهربان پسر خوشحال و فعالی بود که 
در ورزش و درس شاگردی ممتاز بود. در سال1913، وقتی که در کالج دیکان واقع 
در شهر پونا دانشجوی سال اول بود، پیرزن قدیِس مسلمانی به نام حضرت باباجان 
را مالقات نمود که یکی از پنج مرشد کامل زمان بود. مهربان به او عالقمند شد 
و گهگاه به دیدار او می رفت. روزی حضرت باباجان پیشانی مهربان را می بوسد و 

حالت شناخت و وصل خدا را به او می دهد.
در ابتدا مهربان مجذوب خدا شد، اما به  تدریج که تا اندازه ای آگاهی محیط را به 
دست آورد به حضور قطب االقطاب سای بابا شیردی درآمد. سای بابا، مهربان را نزد 
یکی دیگر از مرشدان کامل به نام اوپاسنی مهاراج که هندو بود فرستاد. به مدت 
هفت سال، اوپاسنی مهاراج آگاهی الهی مهربان را با آگاهی دنیایی تلفیق نموده و 
او را برای ایفای نقش اَِوتاری اش1 آماده نمود. این رسالت اوتاری در سال 1921 با 

گردهمایی اولین گروه از مریدان که به او لقب »مهربابا« را دادند، آغاز گردید.
داخل  در  و  ایران  به  سفرهایی  و  مریدان  این  با  فشرده  کار  سال  چند  از  بعد 
هندوستان، مهربابا در یک اردوگاه نظامِی متروکه و قدیمی نزدیک شهر احمدنگر 
مستقر گردید. این مکان بعدها به مهرآباد معروف شد. در اینجا مهربابا برنامه هاِی 
پناهگاه  رایگان،  داروخانه ی  و  درمانگاه  بیمارستان،  بنای  را چون  متعددی  الگویی 
برای فقرا و یک مدرسه ی رایگان که در آن تأکید بر تربیت معنوی بود، به مرحله ی 
اجرا در آورد. در این مدرسه بدون توجه به مرزهای طبقاتی جامعه، همه از پایین ترین 
قشر تا باالترین قشر به خاطِر عشِق مشترکی که به مرشدشان داشتند، در هماهنگی 
و تفاهم به سر می بردند. مهربابا به همه ی آنها دروس منظمی در زمینه های انضباط 
اخالقی، عشق به خدا، درك معنوی و خدمت بدون انتظار را ارایه می نمود. تمامی 
این فعالیت ها با وجود سکوت بابا که در 10 جوالی 1925 آغاز شد با سرعت انجام 

Avatar: در زبان سانسکریت نزول خدا در جسم انسانی را اَِوتار می خوانند.  1



گرفت. در طول سکوت، ابتدا مهربابا با اشاره ی انگشت به حروِف روی یک تخته ِی 
الفبا صحبت می کردند، اما در سال 1954 این وسیله را نیز کنار گذارده و با اشاره های 
منحصر به فرِد ویژه ای، مطالب خود را بیان می نمودند. کتاب های »مقاالت« و 

کتاب »خدا سخن می گوید« روی تخته ی الفبا دیکته شده اند.
در اوایل دهه ی 1930 سفرهای مهربابا به اروپا و آمریکا آغاز گشت. مهربابا با 
هزاران نفر در این دو قاره تماس حاصل نمودند و نام ایشان به سرعت به گوش 
را مهربابا  آنها  از  بودند، رسید. برخی  آنهایی که ژرف و صادقانه مشتاِق معنویات 
در گروه های کوچکی به هندوستان دعوت نمود تا برای هفته ها یا سال ها پیش او 
باشند؛ اما در طول جنگ جهانی دوم همه ی آنها به جز عده ای معدود به کشورهای 

خود بازگردانده شدند.
بعد از جنگ، مسافرت های مهربابا دوباره آغاز شد، ولی سفر دوستداران غربی او 
به هند در این دوران به طور معمول به صورت فردی و کوتاه مدت بود. گردهمایی 
هزاران  سیل  بود.  منوال  این  بر  استثنایی   ،1962 نوامبر  در  غرب  و  شرق  بزرگ 
نفر از دوستداران مهربابا با هواپیما، کشتی و ترن از تمام دنیا به شهر پونا سرازیر 
شد. به مدت یک هفته، مهربابا در گردهمایی های بزرگ و مالقات های گروهی و 
لزوم  ادبیات جهان در مورد  ارزانی داشت. در  از عشق خویش  خصوصی، بی دریغ 
آمیختِن بین شرق و غرب سخن بسیار آمده است. در این گردهمایی، اختالف های 
عظیم در سنت ها، جای خود را به مهر و احترام متقابل و یگانگی داد. این پدیده ای 

است که در اثر ستایش معشوق یکتا حاصل می شود.
خود  به  را  او  توجه  مهربابا  اوتاری  دوران  در  مستمر  به طور  که  موضوعی 
معلولین  به  احترام  و  رسیدگی  خدا،  مستان  پی  در  جستجو  می داشت،  معطوف 
»رهروان«  کتاِب  در  دانکن  ویلیام  دکتر  توسط  مهربابا  بود.  تهیدستان   و 
را  به علت جنون، تماس خود  را که  آنهایی  بین  ››The wayfarers‹‹ فرق 
با خلقت قطع کرده اند و »مست ها« را، که تمرکز قلوب خود را به مشاهده ی خدا 
با صدها  مهربابا  در دهه ی 1940  ویژه  به  بیان می کند.  روشنی  به  برگردانیده اند، 
تن از مست های خدا در شبه قاره ی هند تماس حاصل نمود و اغلب، خود شخصًا 
به نیازهای آنها رسیدگی می نمود و به هر یک، آنچه را که خود الزم می دانست 



می بخشید و سرانجام آنها را به محیط اولیه ی خود باز می گرداند. 
جذامی ها مورد توجه مداوم مهربابا بودند. با دقت و عشق فراوان پاهای آنها را 
شستشو داده و پیشانی خود را روی پاهای بیمار آنها قرار می داد و آنها را با امید 
چون  »آنها  فرمودند:  جذامی ها  درباره ی  مهربابا  می نمود.  روانه  تازه ای  آرامش  و 
پرندگاِن زیبایی هستند که در قفس های زشت گرفتار شده اند« و »از تمام کارهایی 

که باید انجام بدهم، این کار ژرف ترین اثر را بر من می گذارد«.
در حالی که مهربابا سفرهای زیادی نمودند و با میلیون ها نفر تماس حاصل کردند، 
تأکید ایشان بر این بود که »من نیامده ام تعلیم دهم، آمده ام بیدار کنم.« و می گویند 
که حقیقت توسط پیامبران عالیقدر در زمان های گذشته بیان شده و کار بشریت در 
آنهاست. مأموریت مهربابا،  از  تعالیم هر یک  به  واقعیت بخشیدن  این زمان، 

بیدار نمودن انسان به چنین درکی به وسیله ی پیام دیرینه ی عشق می باشد.
یکی از عجایِب تماس با مهربابا احساس پذیرفته شدن کامل و بی چون چراست. 
»مهربابا مردم را دعوت می کند تا به خویش نظر افکنند و منیت خودگرای خویش را 
نه به صورت خوب یا بد، دانا یا نادان، موفق یا ناموفق بپذیرند، بلکه به این تجلی ها 
به صورت سایه هایی از ذات حقیقی خویش بنگرند و خود را با سایه، یکی و همسان 

ندانند«. 
انسان برای روح خویش، کمتر نوشته ای یافت می شود که  تاریِخ جستجوی  در 
با روش هایی برای کشفیات روح سر و کار داشته باشد. »مقاالت مهربابا« به 
ادبیات کم حجم در این زمینه بسیار می افزاید. در این اثر که بین سال های 1938 تا 
1943 به مریدان نزدیک خود داده است، مهربابا روش هایی را برای معنوی نمودن 
زندگی روزمره بیان می نماید و ساختمان خلقت را به اختصار توضیح می دهد؛ بدین 
منظور که رابطه ی بین مرید و مرشد را روشن  نماید. در اثر جاویدان بعدی خود به 
نام »خدا سخن می گوید« مهربابا به شرح مفصل ساختاِر صعودِی آگاهِی الهی 
اراده ی خدا که آگاهانه خود را تجربه نموده و بشناسد را هدف کل  او  می پردازد. 
رهرو  برای  ارشادهای عملی  قیاسی »مقاالت مهربابا«  به طور  خلقت می داند. 
می باشد تا در ادامه ی گسترش آگاهِی خویش از آغاز خلقت، راه بازگشت خود را به 

وحدت هستی به تدریج پیدا نماید. 



در حالی که »مقاالت مهربابا« به تشریح دقیقی از راه  معنوی و روش های سیر و 
سلوك می پردازد، خواننده در می یابد که این کتاب خودآموزی برای تکامل معنوی 
نیست، بلکه هشداری قاطع و مداوم است درباره ی نیاز مرید به مرشد در بازگشت 
ظاهری به خویشتِن خویش. مرشد، راهنمایی است دانا که خود طی طریق نموده و 
با صبِر فراوان امنیت و پیشرفت مداومی که موجب رسیدن انسان به هدف می باشد 
را فراهم می نماید. اگرچه مهربابا امکان پیشرفِت معنوی بدون راهنما را می پذیرد، 

اما به وضوح می گوید که با مانع های کم و بیش غیر قابل عبوری همراه است.
فرآیندهای  آموختن  برای  مرشدی  با  شدن  همراه  که  کسانی  برای  کتاب  این 
درونی، برایشان مورد بحث و سؤال است، بینش ارزشمندی را فراهم می آورد. برای 
کسی که درك می کند که زندگی را برای کمک مثبت به کشف کردن هستِی درونی 

باید زیست، مهربابا در نقش کسی که می داند، توصیفی رد ناشدنی ارایه می دهد.
با  و  خواننده شروع شده  با  اما  می شوند،  شامل  را  زیادی  مطالب  مقاالت  »این 
خواننده نیز پایان می یابند؛ بنابراین این کتاب، کتابی  است خطرناك. تمام کسانی 
که به مهربابا نزدیک بوده اند می دانند که مهربابا خطرناك است... مهربابا کسانی را 
که به او گوش فرا می دهند، دعوت می کند تا غیر ممکن را انجام دهند زیرا فقط 

غیر ممکن معنی الهی دارد«.
مهربابا در میان فعالیت شدید به آرامی زندگی می کند و اغلب مانعی غیرقابل نفوذ 
را به دور خود ایجاد می نماید تا در انزوا در شهر احمدنگر به کاِر جهانی خود بپردازد. 
نموده و جرقه ی  مانع عبور  از  افراد و گروه های کوچک  اجازه می دهد که  گهگاه 
عشق را دریافت کنند. گهگاه نیز درها را به طور کامل باز می نماید تا سیل عشق به 

سوی آنهایی که سعادت این را دارند تا بدانند اوتار در دنیاست، جاری شود.
آیوی دوس، دان استیونس 
اکتبر 1967



دیباچه ی چاپ دوم

به نام ایزد

چاپ اول "مقاالت" در سال 1361 هجری شمسی توسط کانون اَِوتار مهربابا و به 
همت شادرون اسفندیار وصالی در تهران انجام گرفت. شادروان دکتر مهدی غفاری 
به  بود  مهربابا رسیده  تأیید  به  را که  انگلیسی  زبان  "مقاالت"1به  اصل سه جلدی 
فارسی ترجمه نمودند و دکتر ف. شفا در ترجمه ی یکی دو بخش او را یاری نموده 

بود.
از  محبوبش  مرشد  به  پیوستن  از  قبل  ماه  چند   1383 ماه  دی  در  غفاری  دکتر 
بازبینی و ویراستاری نمایم. به  اینجانب خواستند که "مقاالت" را برای چاپ دوم 
سبب اهمیت و تأثیری که کالم اوتار در زندگی یکایک انسان ها دارد و نیز به سبب 
اهمیت تاریخی آن در زمینه ی راهنمایی های الهی برای رهروان راه حقیقت، در این 
ترجمه کوشیده ایم تا گفتار مهربابا بدون هیچ گونه کاستی یا فزونی، لغت به لغت بیان 
شود. این دقت موشکافانه در امانتداری به اصل انگلیسی، پایه و اساس این ترجمه 
است. این در حالی است که در بسیاری از موردها جمله های چاپ اول بدون هیچ 

نیاز به تغییری به کار برده شده است.
هیچ  می دانیم  خود  ما  گرفته  صورت  کتاب  این  ترجمه ی  در  که  دقتی  تمام  با 
زبان  به  مهربابا  قدرت کالم  و  نفوذ  کننده ی  منعکس  به حق  نمی تواند  ترجمه ای 
آینده ممکن است  در  ترجمه هایی که  ترجمه و سایر  این  باشد و می دانیم  فارسی 
ولی  بود  نخواهد  و کاستی هایی  از کمی  بگیرد خالی  گرانبها صورت  کتاب  این  از 
امیدواریم با عنایت مهربابای محبوب، دقت و تذکرهای سازنده ی شما خوانندگان 

عزیز، چاپ های آتی ما را به هدف و مقصدمان نزدیک و نزدیک تر نماید.
این کار به یاری مهربابای عزیز با همکاری گروهی از بابا دوستان جنوب کالیفرنیا 
کالیفرنیا  جنوب  در  است.  گرفته  انجام  )هندوستان(  مهرآباد  در  مهرستان  گروه  و 
آقایان دکتر م. آژنگ و مهندس ج. ابراهیم زاده و بانوان دکتر ا. آژنگ و س. ذاکر 

Discourses  1



در جلسه های متعددی تمامی متن مقاالت را جمله به جمله خوانده و با مطابقت با 
اصل، اصالح های ارزشمندی را ارایه نمودند. متن اصالح شده این جلسه ها توسط 
گروه مهرستان دوباره مورد نقد و بررسی قرار گرفت. سپس نکته ها، ایده ها و موارد 
یافت شده توسط هر دو گروه بارها مورد ارزیابی مجدد قرار گرفت تا در نهایت با برابر 
نمودن تغییر های جدید با اصل انگلیسی در کتاب حاضر اعمال گردد. اصالح های 
این عزیزان در رعایت نمودن اصول نگارش فارسی و نیز جایگزین نمودن واژه های 
زیبا و آسان تر فارسی به جای لغت های عربی، متن حاضر را بسیار روان تر و موزون تر 

نموده است. 
هرچند همگی ما از اینکه توانسته ایم در رسانیدن پیام عشِق رهایی بخِش مهربابای 
خوش نصیب  بسیار  را  خود  برداریم،  کوچک  بس  قدمی  فارسی زبانان،  به  محبوب 
ولی  نمی طلبیم.  را  ربانی  محبوب  آن  و خرسندی  رضایت  جز  پاداشی  و  می دانیم 
الزم می دانیم از خدمت های بدون انتظار همه ی عزیزانی که در این مهم ما را یاری 

نموده اند صمیمانه سپاسگزاری نماییم.
حال سخنی کوتاه با شما خواننده ی گرامی:

آشنا شدن شما با مهربابا بر حسب اتفاق و تصادف نیست. مهربابا با شما کار دارد. 
آن هم کاری بنیادی با تار و پود هستی شما، کالم سکوِت چهل و چهار ساله ی او 
را به سان مراقبه بخوانید و اگر اشکالی بر متن فارسی به نظرتان رسید خواهشمند 
است آن را با گروه مهرستان در میان بگذارید تا در چاپ تارنمایی و نیز در چاپ های 

آینده اصالح شود.
رضا ابراهیم زاده

اسفند88  



هفت حقیقت مهربابا

وجود، عشق، ایثار، كناره گیری، دانش، خودداری و تسلیم
مهربابا اهمیتی برای فرقه ها، باورها و نظریه های مرسوم مذهبی و مسلکی و نیز 
انجام دادن تشریفات و رسوم دینی قایل نیست، بلکه او برای درك هفت حقیقت 

زیر اهمیت قایل است: 
1- تنها وجوِد حقیقی، هستی خداوند یکتا و واحد است که خودِی حقیقِی هر 

نفِس محدود می باشد.
2- تنها عشِق حقیقی، عشق به خداوند الیتناهی است که اشتیاقی شدید برای 

مشاهده، شناخت و یکی شدن با این حقیقت )خدا( را به وجود می آورد.
3- تنها ایثاِر حقیقی آن است که به دنبال این عشق، همه چیز، بدن، فکر، 

مقام، رفاه و حتی خوِد زندگی، فدا گردد. 
4- تنها كناره گیری حقیقی آن است که حتی در حین انجام وظایف دنیایی، 

تمامی فکرها و آرزوهای خودخواهانه، رها شوند. 
5- تنها دانِش حقیقی، آن دانش است که خداوند، ساکن درونی افراد خوب 
و بد، اولیا و به اصطالح گناهکاران است. این دانش ایجاب می کند که مطابق با 
ضرورت شرایط، به طور یکسان و بدون انتظاِر پاداش به همه کمک کنید و اگر مجبور 
شدید که در اختالفی درگیر شوید، بدون کوچک ترین اثری از دشمنی یا نفرت عمل 
نمایید. با احساس برادرانه و خواهرانه نسبت به یکایک افراد، در خوشحال نمودن 
آنها کوشا باشید و با پندار، گفتار و کردار به کسی آزار نرسانید، حتی به آنهایی که 

به شما آزار می رسانند. 
6- تنها خوددارِی حقیقی، جلوگیری نفس از غرق شدن در امیال پست است، 

راهی که تنها ضامن پاکی کامل شخصیت است.
موقعیِت  هیچ  سبب  به  توازن  و  وقار  که  است  آن  حقیقی،  تسلیِم  تنها   -7
نامساعدی به هم نخورد و فرد در میان انواع سختی ها با آرامش کامل به مشیت 

خداوند تسلیم باشد.





بشریت نوین

نقشه ی الهی
مانند سایر دوره های بسیار بحرانِی تاریخ بشر، این زمان نیز بشریت در حال تجربه 
برپا  خرابکار  عظیم  نیروهای  است.  خویش  معنوی  نویِن  تولِد  زایماِن  درد  کردن 
خاسته اند و در حال حاضر مسلط به نظر می رسند؛ ولی نیروهای خالق و سازنده ای 
که بشریت را نجات خواهند بخشید نیز از چندین منشاء در حال رها شدن می باشند. 
به  سرانجام  ولی  می گیرد؛  انجام  سکوت  در  بیشتر  روشنایی  نیروهای  کار  گرچه 
دگرگونی هایی منجر خواهد شد که پیشرفت بیشتر معنوی بشریت را امن و هموار 
خواهد ساخت. همه ی اینها بخشی از نقشه ی الهی است تا بار دیگر، 
تنها حقیقت ازلی را به صورت تازه ای به دنیای گرسنه و خسته 

ارایه نماید.
جنگ نشانی است از انگیزه های عمیق تر

ابداع راه ها و  با آن رو به روست،  در حال حاضر مسأله ای ضروری که بشریت 
وسایلی است تا به کمک آنها رقابت، نفاق و چشم و هم چشمی را، همراه با تمام 
تجلی های آشکار و پوشیده ی شان، از جنبه های مختلف زندگی به طور کامل حذف 
کند. شکی نیست که جنگ های نظامی بارزترین منشأ نابسامانی و تخریب می باشند. 
اما جنگ ها به خودی خود، مشکل اساسی بشریت نیستند، بلکه نشانی بیرونی از 
انگیزه ای دهشتناك تر در ریشه شان می باشند. اجتناب کامل از جنگ ها و عذابی که 
به همراه دارند، تنها به وسیله ی تبلیغ های ضد جنگ امکان پذیر نیست. برای محو 
جنگ ها از تاریخ بشریت، باید با ریشه ی مسبب آنها گالویز شد. حتی هنگامی که 
جنگ های نظامی برقرار نیستند، افراد یا گروهی از افراد، همواره مشغول جنگ های 
تمام  با  نظامی  جنگ های  می باشند.  جنگ  از  دیگری  ناآشکار  انواع  یا  اقتصادی 
بی رحمی که به همراه دارند، تنها هنگامی بروز می کنند که این انگیزه های زیربنایی، 

تشدید و برانگیخته می شوند.
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مسبب نهایی نابسامانی، خودپرستی و سود جویی برای خود 
است

که،  است  این  بروز می کند  به صورت جنگ  که  نابسامانی  این  ریشه ی مسبب 
اغلب مردم در چنگال خودپرستی و حسابگری های خودخواهانه اسیر می باشند و این 
خودخواهی و سود جویی برای خود را به صورت انفرادی و نیز دسته جمعی 
گرفتار  را  انسان ها  مجازی  ارزش های  زندگِی  این  می سازند.  آشکار 
خود ساخته است. برای رو به رو شدن با حقیقت باید دریافت که زندگی با تمام 
تجلی های گوناگونش یکی و یگانه است. داشتن چنین ادراکی همانا فراموش کردن 

نفِس محدود در رسیدن به وحدِت وجود می باشد. 

جنگ، غیر الزم و نامعقول است
و  لزوم  عدم  شد.  خواهد  محو  بی درنگ  جنگ،  مشکل  راستین،  فهم  طلوع  با 
مسأله، چگونگی  اولین  که  دیده شود  با چنان وضوحی  باید  بودن جنگ  نامعقول 
جلوگیری از جنگ نباشد، بلکه برپا کردن جنگ علیه طرز فکری باشد که مسبب 
چنین وضع ظالمانه و دردناکی است. در پرتو این حقیقت که همه ی حیات یکی و 
یگانه است، همکاری و توافق، امری طبیعی و اجتناب ناپذیر خواهد شد. از این رو 
کار اصلی آنهایی که در امر تجدید بنای بشریت عمیقًا احساس مسئولیت می کنند، 
این است که برای رفع این جهل معنوی که بشریت را در بر گرفته، نهایت کوشش 

خود را بنمایند. 

سود جویی برای خود باید از تمام جنبه های زندگی محو شود
جنگ ها تنها برای تعدیل و تنظیم مسایل مادی برپا نمی شوند، بلکه اغلب نتیجه ی 
دلبستگی نابخردانه به منافع محدودی است که به سبب وابستگی، ما آنها را جزء 
آن قسمتی از دنیا به شمار می آوریم که به عنوان »مال من« تلقی می شود. تعدیل 
مادیات تنها جزئی از مسأله ی وسیع تِر بر پا ساختن تعدیِل معنوی می باشد. ولی 
تعدیل معنوی مستلزم حذف كردن نفس، نه تنها از جنبه های مادی 
زندگی  بر  كه  دیگری  از جنبه های  باید  منیت  بلكه  است،  زندگی 
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معنوی، احساسی و فرهنگی بشر تأثیر می گذارند نیز، زدوده شود. 
حتی تعدیل اموِر مادی، محتاج فهم معنوی است

این تصورکه تنها مسأله ی بشریت مشکل نان درآوردن است، بشریت را به سطِح 
حیوانی تنزل می دهد. حتی اگر انسان بخواهد به کاِر محدوِد ایجاد توازن و تعدیل 
مادی بپردازد در این کار نیز فقط هنگامی پیروز خواهد شد که ادراك معنوی داشته 
باشد. تعدیل اقتصادی امکان پذیر نیست، مگر مردم آگاه شوند که هیچ طرحی برای 
ایجاد تشریک مساعی در امور اقتصادی به ثمر نخواهد رسید، مگر آنکه نفع شخصی 
جای خود را به عشق و از خود گذشتگی بدهد؛ در غیر این صورت حتی با بهره وری 
از بهترین وسایل با کارآیی باال در زمینه های مادی، بشریت نمی تواند از کشمکش 

و کمبود اجتناب نماید.

جایگاه درست علم
بشریت نوین که از تنگنای سختی ها و رنج های کنونی سر بر خواهد آورد، علم 
و دستاوردهای مفید علمی را نادیده نخواهد انگاشت. اگر علم را مخالف معنویت 
معنوی كمک  زندگی  به  علم  آیا  اینكه  شده ایم.  اشتباه  دچار  کنیم  تصور 
می كند و یا مانع آن می شود بستگی به روش استفاده از علم دارد. 
همان گونه که هنر راستین به زندگی معنوی جلوه می بخشد، استفاده ی صحیح از 
علم نیز خواهد توانست تجلی و موفقیت عملی روح باشد. حقیقت های علمی مربوط 
به جسم مادی و زندگی اش در دنیای خاکی می تواند واسطه ای گردد تا روح توسط 
آن به شناخت خویش نایل آید؛ ولی برای ایفای این نقش، حقیقت های علمی را باید 
به طور صحیح در درك معنوی گسترده تری جای داد و این نیز خود محتاج بینشی 
است استوار و محکم از ارزش های حقیقی و پایدار. در غیاب چنین بینش معنوی، 
نوعی  برای  نیز  و  متقابل  نابودی  برای  می توانند  علمی  فرآورده های  و  حقیقت ها 
زندگی که به تقویت زنجیرهای اسارت روح متمایل است، استفاده شوند. پیشرفت 
بود که علم و مذهب دست در  تنها هنگامی قطعی خواهد  همه جانبه ی بشریت 

دست یکدیگر پیش بروند.
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ضرورت تجربه ی معنوی
خشک  فلسفه های  وسیله ی  به  نوین  بشریت  آینده ی  تمدن 
آن  به  معنوی  زنده ی  تجربه های  بلكه  نمی پذیرد،  روح  عقالنی، 
جان خواهد بخشید. این تجربه های معنوی، محیط بر حقیقت هایی می باشند 
که دور از دسترس عقل بوده و زاییده ی تفکِر تنها نمی باشند. بیشتر وقت ها، یک 
حقیقت معنوی را می توان توسط عقل تشریح و بیان نمود و بدون شک، عقل برای 
در میان گذاشتن تجربه های معنوی با دیگران تا حدی مفید می باشد؛ ولی عقل به 
خودی خود توانایی تجربه ی معنوی یا بیان کردن آن تجربه را برای دیگران، به 
انسان نمی دهد. دو شخص که هر دو سردرد داشته اند، می توانند به طور متقابل این 
تجربه ی خود را تحت بررسی قرار داده و توسط عقل آن را برای یکدیگر توصیف 
و تشریح کنند؛ ولی برای کسی که سردرد را تجربه نکرده است، تماِم توضیح های 
عقالنی دنیا نیز کافی نیست تا به او بفهمانند که سردرد چیست. توضیح های عقالنی 
برای  فقط  و حداکثر،  معنوی گردد  تجربه های  توانست جایگزین  نخواهد  هیچ گاه 

مهیا کردن زمینه برای چنین تجربه ها مفید خواهد بود.

سرشت و جایگاه تجربه های معنوی
آنچه که در بطن تجربه های معنوی نهفته است، بیش از آن است که فقط در قیاس 
عقل بگنجد. برای تأکید این نکته، بیشتر آنها را تجربه های عرفانی می خوانند. عرفان 
اغلب غیرمنطقی، مبهم، مغشوش و یا غیرعملی و منفصل از تجربه، تصور می شود 
و حال آنکه عرفان هیچ یک از اینها نیست. عرفان واقعی چنانكه بایسته 
و شایسته است، بینشی از حقیقت مطلق بوده و هیچ مغایرتی با 
منطق ندارد. عرفان نوعی از ادراك است كه كاماًل تهی از ابهام 
بوده و به حدی عملی است كه می توان هر لحظه آن را زندگی كرد 
و در وظایف روزمره، آن را تجلی بخشید. ارتباط عرفان با تجربه 
به قدری عمیق است كه به مفهومی می توان گفت، عرفان فهم 
توصیف  عرفانی  را  معنوی  تجربه های  وقتی  تجربه هاست.  همه ی  نهایی 
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می کنیم، نباید فرض شود که چیزی ماوراء الطبیعه یا به طورکامل فراسوی آگاهی 
بشر است، بلکه منظور این است که از دسترس عقِل محدود انسان به دور است، 
مگر آنکه عقل فراسوی محدودیت خویش برود و با درِك مستقیِم آنچه نامحدود 
و بیکران است، روشن شود. مسیح با گفتن جمله ی: »همه چیز را رها کنید و مرا 
دنبال کنید«، قصدش نشان دادن راه تجربه های معنوی بود. مفهوم این جمله این 
است که انسان می باید محدودیت ها را پشت سر گذاشته و خود را در زندگی بیکران 
الهی غرق نماید. تجربه ی معنوی واقعی نه تنها درك روح در آسمان های باالتر را 
در بر دارد، بلکه برخوردی صحیح با وظایف دنیایی را نیز شامل می شود. اگر این 
تجربه ها ارتباط خود را با جنبه های مختلف زندگی او از دست بدهند، آنچه باقی 

می ماند واکنشی عصبی است که از تجربه ی معنوی فرسنگ ها فاصله دارد. 

تجربه های معنوی زاییده ی گریز از زندگی نیستند
توان خواهد بخشید، نمی تواند  نوین جان و  به بشریت  آن تجربه ی معنوی که 
تنها واکنشی در برابر شرایط سخت و سازش ناپذیِر واقعیت های زندگی باشد. آنان که 
فاقد ظرفیت سازش با جریان زندگی هستند، گرایش دارند که در رو به رو شدن با 
واقعیت های زندگی عقب نشینی کنند و در قلعه ای از اوهام خود ساخته پناه و مأمن 
تداوم موجودیت مجزای  برای  واکنشی، کوششی است که شخص  گزینند. چنین 
خویش انجام می دهد تا آن را از مقتضیات زندگی مصون نگه دارد و با ایجاد احساس 
امنیت و بی نیازِی دروغین، راه حلی ظاهری برای حل مشکل های زندگی دست و پا 
کند. این کار، نه تنها پیشرفتی به سوی راه حلی واقعی و پایدار نیست، بلکه انحراف 
از شاهراه حقیقی نیز می باشد. انسان هر بار كه با دستاویز شدن به گریز، 
درصدد حفظ موجودیت مجزای خویش برآید، توسط امواج تازه و 
مقاومت ناپذیر زندگی از پناهگاه های موهوم خویش بیرون رانده 

شده و انواع جدیدی از درد و رنج را به سوی خود می خواند.
بشریت نوین، مقید به قالب های بیرونی نخواهد بود

همان گونه که شخص با دستاویِز گریز ممکن است جویای نگهداشتِن موجودیت 
مجزای خویش باشد، گاهی نیز برای حفظ آن، به هویتی ناسنجیده از طریق رسوم، 
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تشریفات، مراسم موروثی و قراردادهای اجتماعی متوسل می شود. شکل ها، قالب ها، 
تشریفات، آداب، مراسم و قراردادهای اجتماعی، اغلب زندگی بیکران را از جریان 
بیکران  زندگی  تجلی  برای  انعطاف پذیری  واسطه ی  رسوم،  این  اگر  می دارند.  باز 
می بودند، آنگاه می توانستند وسیله ای ارزشمند برای تحقق زندگی الهی بر روی زمین 
شوند؛ ولی اغلب مراسم و تشریفات این گرایش را دارند که به خودی خود و مجزا 
از زندگی معنوی ای که امکان عرضه اش را دارند، برای خود ارزش و اعتبار کسب 
نمایند. هنگامی که چنین وضعی پیش می آید، هرگونه دلبستگی به رسوم و تشریفات 
به طور ناگریز به محدودیت شدید زندگی منجر خواهد شد. بشریت نوین از بند 
اسارت زندگِی محدودیت ها آزاد خواهد شد و زندگِی خالِق روح 
را عرصه ای باز و گسترده خواهد بخشید و نیز زنجیِر وابستگی به 
شكل های بیرونی را خواهد گسست و یاد خواهد گرفت كه چگونه 
این رسوم و قالب ها را تحت سلطه ی خواسته های روح قرار دهد. 
آنگاه زندگِی محدوِد حاصل از پندارها و ارزش های نادرست، جای خود را به زندگِی 
بیکراِن غرق در حقیقت خواهد داد. قید و بندها و محدودیت ها، که به موجودیِت 

مجزا، هستی می بخشند، در نتیجه ی تماس با درك راستین، ناپدید خواهند شد.

وابستگی به دسته بندی های محدود، ابراز نوعی نفس محدود 
است

به همان سان که شخص با دستاویِز گریز و یا ابراز هویت با وابستگی به تشریفات 
ظاهری، درصدد حفظ موجودیت مجزای خویش بر می آید، ممکن است به وسیله ی 
پذیرفتن هویت یک طبقه یا یک مسلک، یک فرقه یا یک دیِن به خصوص، یا به 
واسطه ی مرد یا زن بودن، موجودیت مجزای خویش را نگه دارد. در چنین مواردی 
توسط  را  موجودیت مجزای خویش  برسد که شخص  نظر  به  چنین  است  ممکن 
این  با  از دست داده است؛ ولی در واقع  با واحدی بزرگ تر  هم هویتی و هم نوعی 
هم هویتی، موجودیِت مجزاِی خویش را بیان می كند، هویتی که او را یاری می کند 
تا در احساس جدایی از دیگران لذت ببرد، دیگرانی که از طبقه، ملیت، مسلک، فرقه، 

دین یا جنسیت دیگری می باشند.
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تضاد به موجودیت مجزا جان می بخشد
دو  از  یكی  با  خویش  كردن  هم هویت  توسط  مجزا  موجودیِت 
جنبه ی متضاد و تمایز خود از جنبه ی دیگر، هستی و توان می یابد. 
با  یا  با گرایش به یک طرز فکر به جای طرز فکری دیگر،  شخص ممکن است 
تصور و فهمی که از خوب در برابر بد دارد، بخواهد موجودیت مجزای خویش را 
حفظ نماید؛ ولی نتایج این وابستگی ها به دسته بندی های تنگ نظرانه 
به كل  ایدئولوژی های محدود، ضامن پیوستن موجودیت مجزا  و 
خلقت نیست و تنها شباهتی نارسا به آن دارد. غرق شدن واقعی 
نفِس محدود در اقیانوس عالمگیر زندگی، مستلزم تسلیم شدن 

كامل موجودیت مجزا در تمام شكل ها و جنبه هایش می باشد.
امید برای آینده

توده ی عظیم بشریت اسیر پنجه ی گرایش های جدایی افکن و پرمدعاست. ناگریز 
برای کسی که منظره ی رقت باِر قید و بند بشریت، او را از پای در آورده است، آینده، 
چیزی جز ناامیدِی تََسلی ناپذیر، در بر ندارد؛ ولی برای یافتن دیدگاهی درست راجع 
با عمِق بیشتری به واقعیت های زندگی نگاه  باید  به مصیبت های کنونی بشریت، 
کرد. امکانات واقعی بشریِت نوین بر آنهایی که فقط با نگاهی سطحی به وضع دنیا 
از درك  به جرقه ای  تنها  دارند و  امکانات وجود  این  می نگرند پوشیده است، ولی 
معنوی نیاز دارند تا با قدرت هرچه تمام تر جلوه گر شوند. نیروهای شهوت، نفرت 
و آز، عذاب و هرج و مرِج بی حساب به بار می آورند، ولی یک ویژگی رهایی 
نیروهای  داِر  و  این است كه حتی در گیر  انسان  بخِش سرشِت 

مخرب نیز همیشه نوعی از عشق وجود دارد.
عشق باید از محدودیت ها آزاد باشد

با  همکاری  این  زمینه ی  قلمرو  ولی  هستند،  همکاری  مستلزم  جنگ ها  حتی 
جنگ ها  به طور مصنوعی محدود می شود.  ایده آلی  یا  و  گروه  با  هم هویت شدن 
اغلب با نوعی از عشق همراه هستند، ولی عشقی كه به درستی 
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درك نشده است. برای اینكه عشق جایگاه راستین خود را بیابد 
باید آزاد و محدود نشده باشد. عشق در همه ی مراحل زندگی انسان وجود 
دارد، ولی توسط جاه  طلبی های فردی، غروِر نژادی، وفاداری ها و رقابت های گروهکی 
و محدود، وابستگی به جنسیت، ملیت، مسلک و مذهب، پوشیده و یا محدود شده 
است. برای اینکه بشریت دوباره به پا خیزد باید قفل از قلِب انسان برداشته شود تا 
عشقی نوین در آن زاده شود، عشقی كه فسادپذیری نمی شناسد و از آز 

و طمِع فردی و جمعی آزاد است.
عشق ُمسری است

بشریت نوین توسط جاری شدن عشق به مقیاسی بیکران، پای به عرصه ی وجود 
خواهد گذاشت و بیداری معنوی که اولیا به ارمغان خواهند آورد به جاری شدن عشق 
می انجامد. عشق نمی تواند تنها با عزم و اراده به وجود بیاید. بهترین 
بازدهِ  اِعمال اراده این است كه فرد، وظیفه شناس می شود. انسان با 
کوشش و اهتمام ممکن است بتواند اَعمال خود را از نظر ظاهری با تصوری که از 
راه درست دارد منطبق کند، ولی چنین عملی از نظر معنوی عقیم است، زیرا از آن 
زیبایی باطنی و انگیزه ی خودسِر عشق محروم است. عشق می باید به خودی خود 
از عمِق ضمیر سر برکشد زیرا به هیچ وجه تابع هیچ فشار بیرونی و درونی نیست. 
به  را نمی توان  ندارند و در حالی که عشق  با یکدیگر سازش  اجبار هرگز  و  عشق 
هیچ کس تحمیل کرد، می توان آن را توسط خوِد عشق در سایرین بیدار نمود. به طور 
اساسی عشق مسری است، آنان که فاقد آن هستند، آن را از آنهایی که دارای آن 
هستند وا می گیرند. آنان که عشق را از سایرین می گیرند، نمی توانند در مقابل این 
دریافت از ابراز واکنش خودداری کنند، واکنشی که خود، طبیعت عشق است. عشق 
راستین تسخیرناشدنی و مقاومت ناپذیر است. عشق در نیرو گرفتن و در گسترش 
خویش، آن قدر پیش می رود که در نهایت هر که را در بر گیرد، دگرگون می نماید. 
تأثیِر متقابل و آزاد عشِق پاك از یک قلب به قلب دیگر، بشریت را 

به روش و سلوك نوینی از هستی و زندگی سوق خواهد داد.
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نجات بشریت از طریق عشق
زمانی كه دعوی زندگی معنوی كه جهانگیر و بدون استثنا شامل 
همه كس و همه چیز است، به عنوان پُر ارزش ترین دعوی پذیرفته 
در  خوشحالی  و  سلوك  صلح،  استقرار  به  تنها  نه  عشق  شود، 
بلكه در زیبایی  بین المللی می انجامد،  اجتماعی، ملی و  زمینه های 
و پاكی خویش نیز می درخشد. عشق الهی از یورش های دوگانگی در امان 
بوده و خود جلوه ای از الوهیت است. از طریق عشق الهی است که بشریِت نوین، 
به زندگی فردی، شیرینی  تنها  نه  الهی  الهی دمساز خواهد شد. عشق  نقشه ی  با 
نیز  را  بشریت نوین  دوراِن  بلکه  نمود،  بیکران عرضه خواهد  و سروِر  جاودان 
تحقق خواهد بخشید. از طریق عشق الهی، بشریِت نوین هنر همكاری 
و سازگاری در زندگی را فرا خواهد گرفت، خود را از بند ظاهرها و 
نمادهای مرده آزاد خواهد كرد، زندگی خالِق خرد معنوی را جاری 
خواهد نمود، پوسته ی اوهام را به یک سو خواهد افكند، در حقیقت 
مستقر گشته، از صلح و خوشی جاویدان بهره مند خواهد شد و به 

عرصه ی زندگی ابدی قدم خواهد گذاشت.



خودخواهی

تجزیه و تحلیل خودخواهی
گرایش امیال به ارضا خود از طریق عمل و تجربه به وجود آورنده ی خودخواهی 
است. خودخواهی زاییده ی جهِل بنیادی از واقعیِت ذاِت خویش است. آگاهی بشر 
انباشته از نقش های گوناگونی که در دوراِن طوالنِی تکاملش بر آن ثبت شده، تار و 
کدر است. این تأثیرها، خود را به صورت امیال جلوه گر می سازند و میداِن عملکرد 
تأثیرها،  یا  سانسكاراها1  این  می گردد.  محدود  امیال شدیداً  این  توسط  آگاهی 
پیرامون آنچه قابل دسترسی آگاهی است، حصار می کشند. دایره ی سانسكاراها 
ناحیه ی محدودی را مشخص می سازد که آگاهی فردی منحصراً در آن محدوده، 
امکاِن تمرکز دارد. بعضی از امیال پوشیده و بالقوه باقی می مانند، ولی بقیه می توانند 
آنی به عمل در آیند. ظرفیت یک خواسته برای جلوه گر شدن در رفتار، وابسته به 
شدت و مقدار سانسکاراهایی است که به آن خواسته مربوط می باشد. اگر بخواهیم 
از یک مثال هندسی استفاده کنیم، می توانیم بگوییم هنگامی که یک خواسته عملی 
می شود، مسافتی را طی می کند که معادل با شعاع دایره ای است که می توان به دوِر 
حدوِد سانسكاراهای وابسته به آن خواسته، رسم نمود. هنگامی که یک خواسته 

به اندازه ی کافی نیرو جمع کرد، خود را به عرصه ی عمل می افکند تا تحقق یابد.

خواستن به ناخشنودی می انجامد
وسعت حوزه ی خودخواهی، برابر با وسعت حوزه ی امیال است. به سبب ممانعت 
و  می ماند  باز  خویش  کامِل  و  آزاد  تجلِی  از  روح  هستی  واقعیت  گوناگون،  امیال 
زندگی، خودخواهانه و محدود می شود. تمامی حیاِت نفِس انفرادی همواره در چنگال 
خواسته هاست، یعنی در جستجوی راهی است تا بتواند توسط چیزهایی که دستخوش 
تغییر و نابودی می باشند امیال خویش را ارضا نماید؛ اما ارضای واقعی توسط 
چیزهای ناپایدار امكان پذیر نیست. رضایتی که از چیزهای زودگذر زندگی 
حاصل می شود بی دوام است و خواسته های انسان ارضا نشده باقی می ماند. به این 

Sanskara : واژه ی سانسکریت به معنی تأثیرهای پنداری و کرداری که بر ذهن نقش می گذارند.  1
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ترتیب یک احساِس ناخشنودی کلی، همراه با انواع نگرانی ها وجود دارد.

شهوت، حرص و خشم
نفِس سرخورده به طورکلی به صورت شهوت، آز و خشم خود را نشان می دهد. 
اختالف  آن  با  ارضا  نظر  از  ولی  است،  به حرص  شبیه  بسیاری جهات  از  شهوت 
دارد؛ زیرا که شهوت به طور مستقیم به عالم خاکی مرتبط است. شهوت خود را به 
وسیله ی جسِم خاکی متجلی می سازد و با بدن سر و کار دارد و نوعی درگیری با 
عالم خاکی است. حرص یک حالت بیقراری قلب است و عبارت از آرزو برای کسِب 
ولی  امیال طلب می شوند  ارضای  برای  قدرت  و  دارایی  می باشد.  دارایی  و  قدرت 
فرد در کوشش برای ارضای امیال خویش فقط به کسب یک کامیابی ناکامل نایل 
می گردد و این ارضای ناکامل به جای آنکه آتِش خواستن را خاموش سازد، شعله ی 
آن را دم می زند و فزونی می بخشد. به این ترتیب حرص، همیشه عرصه ی بیکران 
تجلی های  می گذارد.  باقی  بی پایان  نارضایتی  در  نیز  را  فرد  و  دارد  تسخیر  برای 
عالم  با  درگیری  نوعی  و  است  مرتبط  فرد  احساسی  جنبه ی  با  حرص  عمده ی 
لطیف است. خشم همانا دوِد ذهنی، برانگیخته می باشد و مسبب آن عقیم ماندن 
امیال است. خشم، نفِس محدود را تغذیه می کند و برای تحکم و تعرض به دیگران 
مورد استفاده قرار می گیرد. هدف خشم رفع مانع هایی است که در راه برآورده شدن 
امیال موجود می باشد. جنوِن آنِی خشم، خودخواهی و خودپسندی را پرورش می دهد 
و بزرگ ترین حامی نفِس محدود می باشد. ذهن جایگاه خشم است و خشم اغلب از 
طریق فعالیت های ذهن، خود را نشان می دهد. خشم نوعی درگیری با عالم ذهنی 
است. شهوت، حرص و خشم به ترتیب، بدن، دل و ذهن را وسیله ی ابراِز خویش 

قرار می دهند.

دایره ی سرگردانی
در  نفِس سرخورده  و  می کنند  ناامیدی  ایجاد  انسان  در  و خشم  شهوت، حرص 
جستجوی رضایت بیشتر، بار دیگر به شهوت، حرص و خشم متوسل می شود. به 
این ترتیب آگاهی شخص، پیرامون دایره ای سرگردان در یأسی بی پایان 
در  و خشم  که شهوت، حرص  می آید  وجود  به  هنگامی  ناامیدی  می شود.  گرفتار 
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ابراز خویش ناکام مانده باشند. از این رو ناامیدی واکنشی عمومی از درگیری های 
خاکی، لطیف و ذهنی است. ناامیدی نوعی افسردگی است که به سبب عدِم ارضای 
شهوت، حرص و خشم که در حوزه ی خودخواهی هستند، به وجود می آید؛ بنابراین 
خودخواهی که پایه ی مشترك این سه جزِء ترکیبِی تباهی است، علت نهایِی ناامیدی 
و نگرانی می باشد. خودخواهی خود عامل شکست خویش است، زیرا توسط امیال 

درصدد ارضای خویش است ولی فقط به ناکامی پی در پی می رسد. 

راه به سوی شادمانی
نارضایتی و نومیدی منجر می گردد، زیرا  به  خودخواهی به نحوی اجتناب ناپذیر 
که امیال را پایانی نیست. از این جهت مسأله ی خوشحالی مسأله ی به دور افکندن 
امیال است؛ ولی با سرکوبی مکانیکی نمی توان به نحوی موثر بر امیال غلبه کرد. 
نابودی امیال تنها از طریق دانایی میسر است. اگر به عمق بحِر افکار فرو روید و 
فقط چند لحظه جدی فکر کنید، به پوچی امیال پی خواهید برد. به آنچه که در تمام 
این سال ها از آنها لذت برده اید و به آنچه که از آنها رنج برده اید، بیندیشید؛ همه ی 
آنچه که در طول عمر سختی  امروز هیچ است.  برده اید  زندگی  لذت هایی که در 
کشیده اید نیز اکنون هیچ است. همه ی آنها وهمی باطل بوده اند. این حق شماست 
با خواستن های خود، ناخشنودی خویش را خلق می کنید.  که شادمان باشید. شما 
دست  به  می خواهید  که  را  آنچه  اگر  است.  دایمی  بیقراری  خواستن، سرچشمه ی 
نیاورید، ناامید می شوید و اگر آن را به دست آورید باز بیشتر و بیشتر می خواهید و به 
این ترتیب باز مأیوس می شوید. به خود بگویید: »من هیچ نمی خواهم« و خوشحال 
باشید. درك پی در پی از پوچ بودن خواسته ها، سرانجام شما را به معرفت واقعی 
هدایت خواهد کرد  ؛ این خویشتن شناسی شما را از دست خواسته ها رهایی خواهد 

بخشید و به شاهراه شادمانی جاویدان رهنمون خواهد شد.

ترك خواسته ها
خواسته ها باید به دقت از نیازها تمیز داده شوند. تکبر، خشم، حرص و شهوت با 
نیاز تفاوت دارند. ممکن است فکر کنید: »هر آنچه که خواسته ی من است مورد 
باشید، آنچه که  بیابانی تشنه  این اشتباه است. اگر در  نیز می باشد« ولی  نیاز من 
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مورد نیاز شماست آب آشامیدنی است نه شربت آب لیمو. تا هنگامی که انسان دارای 
بدن است نیازهایی نیز خواهد داشت و پرداختن به این نیازها ضروری است. ولی 
به  اگر خواستار رسیدن  نتیجه ی تخیل های پوچ و فریبنده می باشند و  خواسته ها، 
شادمانی هستیم باید آنها را با دقت هرچه تمام تر نابود سازیم. از آن رو که هستی 
و وجوِد خودخواهی، ساخته شده از امیال است، ترك امیال به جریان مرگ 
تبدیل می شود. مردن به معنای عادی یعنی جدایی از بدن، ولی مردن به معنای 
با کشیدن تصویری  یعنی ترك خواسته هاِی حسِی پست. مرجع های دینی  واقعی 
تیره و افسرده از جهنم و بهشت فرد را برای مرگی مجازی آماده می سازند. حال 
آنکه یک چنین مرگی موهوم است، زیرا که زندگی رشته ای است ممتد و ناگسسته. 
مرگ حقیقی عبارت است از: بریدن از امیال، مرگی که طی مرحله های تدریجی 

حاصل می شود.

عشق و خدمت
از طریق  است  آسان می سازد. هستی، مردن  را  طلوع عشق، مرِگ خودخواهی 
توانست  خواهید  چگونه  بدارید  دوست  را  یکدیگر  نتوانید  شما  اگر  ورزیدن.  عشق 
حتی آنهایی را که به شما آزار می رسانند دوست بدارید؟ حدود خودخواهی توسط 
جهل مشخص می شود. وقتی شخص در می یابد که با گسترش دایره ی عالقه ها و 
فعالیت هایش می تواند از خشنودی بهتری برخوردار باشد، آنگاه است که به زندگِی 
همراه با خدمت روی آورده است. در این مرحله، امیال پسندیده ی بسیاری در خاطر 
می پروراند و خواسته ی او این است که با تسکین رنج دیگران و دستگیری از آنان 
باعث شادمانی آنها شود. اگرچه حتی در چنین امیال پسندیده ای نیز اغلب رابطه ای 
غیرمستقیم و نهفته با نفس موجود است، ولی اعمال نیک از پنجه ی خودخواهِی 
تنگ نظرانه در امان می باشند. حتی امیال پسندیده را نیز از یک نظر می توان نوعی 
خودخواهِی خزنده ولی روشن فکرانه به شمار آورد، زیرا همانند امیال ناپسند هنوز 
در  را  پسندیده  امیال  ولی همین که شخص  دارند؛  دوگانگی جوالن  در عرصه ی 
خاطر پرورانید، خودخواهی او ادراك گسترده تری را در بر خواهد گرفت که سرانجام 
اینکه سعی شخص صرف جلوه  نابودی خودخواهی منجر خواهد شد. به جای  به 
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نمودن، گرفتن و به دست آوردن گردد، فرا می گیرد که چگونه برای دیگران مفید 
باشد. 

بروز خودخواهی
امیالی که در ترکیب نفِس شخص شرکت می جویند یا خوب هستند یا بد. امیال 
بد به طور معمول در ُزمره ی خودخواهی شمرده می شوند و امیال خوب از شماِر از 
خودگذشتگی ها؛ ولی هیچ مرز دقیق و معینی خودخواهی را از خودگذشتگی مجزا 
نمی کند. هر دو در عرصه ی دوگانگی جوالن دارند و از نقطه نظِر نهایی، که فراسوی 
خوب و بد است، فرق بین خودخواهی و از خودگذشتگی عمدتًا در میداِن گستره ی 
آنهاست. خودخواهی و از خودگذشتگی دو مرحله ی زندگِی نفس انفرادی هستند و 
این دو مرحله ادامه ی یکدیگرند. خودخواهی هنگامی بروز می کند که تمام امیال در 
گردا گرِد فردیِت محدود می چرخند. بروز از خودگذشتگی زمانی است که ساختار خام 
امیال متالشی می شود، امیال پراکنده می شوند و به این ترتیب دایره ی گسترده تری 
را در بر می گیرند. خودخواهی، تنگ شدن عرصه ی عالیق است به زمینه ای محدود 
به ظاهر  به عبارتی  یا  به میدانی وسیع.  از خودگذشتگی گسترش عالیق است  و 
متناقض، خودخواهی نوِع محدودی است از خودگذشتگی، و از خودگذشتگی کشاندن 

خودخواهی است به میدان گسترده تری از فعالیت ها.

تبدیل خودخواهی به از خودگذشتگی
قبل از سوِق كامل به فراسوی دنیای دوگانگی، خودخواهی باید 
انجام  در  دایم  سعی  و  مصرانه  ایستادگی  مبدل شود.  از خودگذشتگی  به 
اعماِل نیک، موجب تحلیل خودخواهی می گردد. هنگامی که خودخواهی در زمینه ای 
گسترده تر و به شکِل اعماِل نیک تجلی نماید خود وسیله ی نابودی خویش می شود. 
نیكی، حلقه ی اتصال بین شكوفایِی خودخواهی و مرِگ آن است. 
خودخواهی که در آغاِز کار، پدِر تمایل های شیطانی است، سرانجام توسط اعمال 
نیک، قهرمان شکست خویش خواهد گشت. هنگامی که تمایل های نیک جایگزین 
یعنی  است،  گشته  تبدیل  خودگذشتگی  از  به  خودخواهی  شوند،  پلید  تمایل های 
خودخواهِی فردی خود را در صالح و نفع همگان گم خواهد کرد. اگرچه این زندگِی 
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توأم با از خودگذشتگی و خوبی هنوز مقید به دوگانگی است، نیکی گامی است الزم 
در راه آزادی از دوگانگی. نیکی وسیله ای است که روح به وسیله ی آن، جهِل خویش 

را نابود می کند.

نفس همگانی
از نیکی، روح به خدا می پیوندد. از خودگذشتگی با نفس همگانی یکی می شود، 
نفسی که ماورای نیکی و بدی، پرهیزکاری و گناه و سایر جنبه های دوگانه ی مایا2 
است. منتهای از خودگذشتگی، آغاِز احساس یکی بودن با همگان است. در حالت 
خودگذشتگی،  از  نه  و  هست  نشانی  معمولی  معنای  به  خودخواهی  از  نه  وحدت، 
بلکه هر دو در احساس »منیت همگانی« به هم می پیوندند. دسترسی به وحدت 
وجود، با آرامش و سروری ژرف همراه است و به هیچ ترتیب به رکود معنوی یا 
محو ارزش های نسبی منجر نمی شود. احساس وحدت با همگان موجب 
هماهنگی خلل ناپذیری است بدون از دست دادن حس تشخیص 
و تمایز و همراه با آرامشی استوار تهی از احساس بی تفاوتی به 
محیط. این احساس وحدت با همگان نتیجه ی مشتی خیال پردازی ذهنی نیست، 
بلکه نتیجه ی رسیدِن واقعی به وحدت با حقیقت نهایی است، حقیقتی که همه چیز 

را در بر دارد.

یکی شدن با حقیقت نهایی
با ریشه کن کردن تمام امیال و پرورانیدن تنها یک آرزو، آرزوی یکی شدن با 
متغیر  در چیزهای  نباید  را  ابدی  بگشایید. حقیقت  را  قلِب خویش  نهایی،  حقیقت 
دنیاِی بیرونی جستجو کرد، بلکه باید آن را در هستی خویش یافت. هر بار که روح 
شما می خواهد به قلِب انسانی شما وارد شود، درها را قفل شده و قلب را پر از امیال 
می یابد. دِر قلب های خویش را بسته نگاه ندارید. با وجودی که همه جا سرچشمه ی 
سرور جاویدان است، همگی از دست امیالی که زاییده ی جهلند در عذابند. خوشحالی 
پایدار تنها هنگامی با شکوِه تمام جلوه گر می شود که نفس محدود با تمام امیالش 

به نابودی کامل و نهایی خویش می رسد.

2  رجوع شود به فصل »مایا« در کتاب »مقاالت اوتار مهربابا« جلد سوم.
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معنویت رویکردی مثبت است به زندگی
امیال به مفهوم ریاضت یا طرز فکری منفی نسبت به زندگی  پشت پا زدن به 
نیست. یک چنین انکار زندگی، انسان را از بشریت دور می سازد. ربانیت از بشریت 
تهی نیست. معنویت می باید شخص را بیشتر انسان کند. معنویت طرز فکر مثبتی 
است که طی آن همه  ی آنچه که در محیط انسان، پسندیده، شریف و زیباست آزاد 
می شود و به همه ی آنچه که در محیط، خوشایند و دلپذیر است می افزاید. معنویت 
مستلزم پشت کردن ظاهری به فعالیت های دنیایی یا سر باز زدن از مسئولیت ها یا 
وظایف نمی باشد، بلکه فقط مستلزم آن است که در حین انجام فعالیت های دنیایی 
و اداره کردن مسئولیت هایی که مکان و موقعیت ایجاب می کنند، روح انسان از بار 
امیال آزاد بماند. مرحله ی کمال عبارتست از، آزاد ماندن از درگیری های دوگانگی. 
چنین آزادی از گیر و بندها، اساسی ترین شرِط خالقیِت پویاست؛ ولی این آزادی 
با فرار از زندگی به دلیل ترس از درگیری ها، حاصل نمی شود.  این به معنی انکار 
نیست.  از تجلی های دوگانه ی طبیعت  بود. کمال در دوری جستن  زندگی خواهد 
کوشش برای فرار از درگیری، به مفهوم ترس از زندگی است. معنویت عبارت از این 
است که با زندگی آن چنانکه شایسته و بایسته است، بدون آنکه تضادها بر ما چیره 
شوند رو به رو شویم. معنویت باید سلطه ی خویش را بر هر آنچه که غیرحقیقی 
است، هر قدر هم که جالب یا نیرومند باشد، اِعمال کند. یک انسان کامل در گیر و 
دار فعالیت ها، بدون دوری جستن از پدیده های مختلف زندگی و بدوِن تعلق خاطر، 

عمل می کند.



خدا و فرد

خدا تنها حقیقت است
خدا بی نهایت است. او ماورای تضادهای خوب و بد، درست و نادرست، پرهیزکاری 
و گناه، تولد و مرگ، لذت و عذاب است. چنین جنبه های متضادی به خدا تعلق ندارد. 
اگر خدا را یک هستِی مجزا فرض کنیم، در این صورت جزیی از هستِی نسبی را 
تشکیل خواهد داد. به همان سان که نیکی متضاد بدی است، خدا نیز نقطه ی مقابِل 
"ضد خدا " خواهد شد و هستِی بیکران، بسان نقطه ی مقابِل هستی محدود، تصور 
می شود. وقتی که از نامحدود و محدود صحبت می کنیم به آنها به صورت دو چیز 
مجزا نگاه می کنیم و بدین ترتیب نامحدود بخش دوِم این دوگانگی گشته است. ولی  
نامحدود به عرصه ِی هستی دور از دوگانگی تعلق دارد. اگر به نامحدود به صورت 
بلکه خود عنصری  نبوده  نامحدود  بنگریم، آن موقع دیگر  جنبه ی متقابل محدود 
محدود خواهد بود، زیرا بیرون از محدود و متضاد آن است و بنابراین خود محدود 
می باشد. از آنجایی كه نامحدود نمی تواند بخش دوم محدود باشد، 
از این رو هستی ظاهری محدود، غیرحقیقی است. فقط نامحدود وجود 
دارد. خدا را نمی توان به عرصه ی دوگانگی آورد. در حقیقت فقط یک هستی وجود 

دارد و آن هم روِح کل است. وجود محدود، فقط ظاهری یا خیالی می باشد.

هستِی ظاهری محدود
شما نامحدود هستید. شما در حقیقت همه جا هستید؛ اما خود را با بدن خویش 
یکی می دانید و بنابراین خود را محدود می دانید. اگر فکر می کنید که شما این بدنی 
هستید که اینجا نشسته است، هستی حقیقی خود را نشناخته اید. اگر به درون خود 
بنگرید و هستی حقیقی روِح خود را تجربه کنید، آنگاه در می یابید که نامحدود و 
ماورای کِل آفرینش هستید؛ اما شما خود را با بدنتان یکی می دانید. این شناخِت 
نادرست، به خاطر جهلی است که خود را به وسیله ی ذهن کار ساز می کند. انسان 
معنوی  لحاظ  از  که  فردی  است.  خودش  جسمانِی  بدن  که  می کند  فکر  معمولی 
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پیشرفته است، فکر می کند که بدن لطیِف خودش است. "ولی " یا "پیر"، فکر می کند 
که بدن ذهنِی خودش است؛ اما در هیچ یک از اینها روح، دانشی مستقیم از خویشتن 
ندارد. در همه ی اینها فکِر خالصی وجود ندارد که با اوهام آمیخته نشده باشد. روح 
به صورت روح، نامحدود و از ذهن و بدن به دور است، اما به خاطر جهل، تحت 
تأثیر ذهن واقع شده، متفکری می شود که گاهی خود را به صورت بدن و زمانی به 
صورت ذهن می شناسد. از دیدگاِه محدوِد شخصی که به عرصه ِی فراسوی مایا 
دست نیافته است، افراِد بی شماری وجود دارند. به نظر می آید که تعداد افراد، برابر با 
تعداد ذهن ها و بدن هاست، اما در واقع تنها یک روِح کل وجود دارد؛ ولی فرد فکر 
می کند که با افراِد دیگر تفاوت دارد. تنها یک روِح واحد است که پشت ذهن های 
افراِد به ظاهر متفاوت وجود دارد و توسط آنها پدیده های گوناگوِن عالم دوگانه را 
تجربه می کند. هستی یکتایی که در همگان هست، بدین سان خود را به صورت 
واحدی جدا از کل تجربه می کند. این برداشت به سبب تصور و خیال یا فکر نادرست 

است.

علِت پندار نادرست
فکِر نادرست به سبب دخالِت سانسكاراهایی که در طول تکامل آگاهی، تجمع 
یافته اند به وجود می آید. کار و تمرکز آگاهی توسط عملکرد سانسكاراها که خود 
باِر  را به صورت امیال بروز می دهند، منحرف می گردد. طی زندگی های بی شمار، 
اثراِت بعدی تجربه ها به طور دایم بر آگاهی تحمیل می شود. توانایی درك روح به 
به  قادر  کردن  فکر  طریق  از  روح  می شود.  محدود  بعدی  تأثیرهای  این  وسیله ی 
شکستِن حصاری که توسط سانسكاراها به وجود آمده اند، نمی باشد و آگاهی 
اسیِر ناتواِن توهم هایی می شود كه بازتاِب فكر نادرست خودش 
است. این تحریف و خدشه دار شدِن فکر، نه تنها در مواردی که آگاهی تا اندازه ای 
رشد نموده یافت می شود، بلکه در بشر که آگاهی در او به رشد کامل رسیده نیز 

وجود دارد.
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میدان و قلمرو آگاهی كامل
تکامل پیش رونده ی آگاهی از سنگ شروع می شود و در انسان به اوج خود می رسد. 
تاریخ تکامل، تاریخ رشِد تدریجی آگاهی است. آگاهی کامل که از خصوصیت های 
انسان می باشد، میوه ی تکامل است؛ ولی حتی این آگاهی کامل به آیینه ای پوشیده 
از غبار شباهت دارد و به خاطِر عملکرِد سانسکاراها، دانش روشن و درستی را از 
ماهیت روح عرضه نمی کند. اگرچه آگاهی به رشد کامل رسیده است، اما حقیقت را 
بروز نداده، بلکه به ساخته های خیالی می پردازد؛ زیرا باِر سانسكاراها مانع کار 
آزادش می شود. این آگاهی قادر نیست فراسوی قفسی که به وسیله ی امیالش به 

وجود آمده پای بگذارد و بنابراین میدان و قلمروش محدود می باشد.

منفرد شدن آگاهی
محدوده ای که آگاهی در آن می تواند حرکت کند به وسیله ی سانسکاراها تعیین 
می شود و عملکرد آگاهی نیز به وسیله ی امیال معین می گردد. از آنجایی که هدِف 
امیال، رضایت شخصی است، از این رو تمامی آگاهی، بر نفس تمرکز یافته و انفرادی 
می شود. به مفهومی می توان گفت كه انفرادی شدن آگاهی، به سبب 
گرداِب امیال است. روح گرفتار امیال می شود و نمی تواند از محدوده ی فردیتی 
که این امیال به وجود آورده اند بیرون آید. روح این مانع ها را تصور می کند و در 
افراد دیگر می بیند،  از  را محدود و جدا  القا فرو می رود. خود  هیپنوتیزم خود 
گرفتار هستِی انفرادی شده و عالمی از جدایی های گوناگونی را تصور می کند که از 

افراد بی شمار با ذهن ها و جسم هایشان تشکیل گردیده است.

جدایی فقط در خیال است
وقتی که نور خورشید از یک منشور عبور می کند، اشعه های آن به خاطر خاصیت 
شکست نور از هم جدا می شوند. اگر هر یک از این اشعه ها دارای آگاهی می بود، خود 
را از اشعه های دیگر جدا می دانست و به طور کامل فراموش می کرد که در مبدأ و نیز 
در طرف دیگر منشور، هستی مجزایی نداشته است. به طریق مشابه، هستی یکتا 
به محدوده ی مایا نزول می کند و کثرتی را که در حقیقت وجود ندارد، می پذیرد. 
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جدایی افراد در بطن حقیقت وجود ندارد و تصور و خیالی بیش نیست. روِح 
کل و یکتا ، جدایی را در خود تصور می کند و از این تقسیم، فکِر »من« و »ماِل 
من« در مقایسه با »شما« و »مال شما« به وجود می آید. اگرچه روح در حقیقت 
واحدی بخش ناشدنی و مطلق است، ولی به خاطِر نحوه ی عملکرد تصورهای خود 
چنین به نظر می آید که گوناگون و تقسیم شده است. خیال حقیقت نیست. خیال 
حتی در باالترین پروازش، یک انحراف از حقیقت است. خیال همه چیز هست جز 
حقیقت. تجربه ای که روح به صورت نفِس انفرادی کسب می کند، سراسر خیالی و 
درك نادرستی است از روح. بدین سان افراِد بی شماری از درون تصور و خیاِل روح 

کل متولد می شوند. این کثرت ظاهری مایا یا جهل است.

عالِم نمایاِن بیرونی
همراه با تولد فردیت مجزا و محدود، عالِم نمایان نیز به وجود می آید. از آنجایی 
عالم  می باشد،  تصوری  تنها  و  نداشته  واقعیت  محدود،  فردیِت  مجزای  وجوِد  که 
نمایان نیز حقیقِت مستقل و مجزایی ندارد. عالم نمایان، پدیدار شدِن ذاِت یگانه در 
نقِش دیگر، یعنی تجلی از طریِق صفت ها است. وقتی که روح به قلمرو مایا نزول 
کردِن  تحمیل  این  می پذیرد.  را  گوناگون  هستِی  از  ناشی  محدودیت های  می کند 
محدودیت توسط روح بر خود را، می توان بسان قربانی کردن خویش در معبد آگاهی 
دید. اگرچه روح برای ابد، به سان همان هستِی مطلق و بیکران باقی می ماند، اما 
نوعی جمع شدگِی بی زمان را در اثر نزول ظاهری اش به عالِم زمان و گوناگونی 
و تحول متحمل می شود. آنچه که در واقع متحول و دگرگون می شود روح نیست، 
بلکه فقط آگاهی است که به خاطر محدودیت هایش، موجب پیدایش فردیت محدود 

می شود.

درگیری سه گانه و دوگانگی
تاریخ فردیت محدود براستی تاریخ رشِد درگیری سه جانبه با ذهن، انرژی و ماده 
)بدن( است. دوگانگی در تمامی این حوزه ها برقرار است و روح اگرچه ذاتًا ماورای 
را  متضاد  جنبه ی  دو  وجوِد  دوگانگی،  می شود.  گرفتار  آنها  در  اما  است،  دوگانگی 
و محدود می کنند. خوب  موازنه  متقابل  از طریِق کشِش  را  یکدیگر  می رساند که 
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و بد، پرهیزکاری و گناه مثال هایی از چنین دوگانگی ها هستند. روِح نادان که در 
دوگانگی غوطه ور است در چنگال نیکی و بدی گرفتار است. دوگانگِی خوبی و بدی 
آن  روح گرفتاِر دوگانگی شد، تحت سلطه  ی  اما همین که  بر می خیزد،  نادانی  از 
قرار می گیرد. فرآینِد تحول و دگرگونِی درگیری های سه گانه با ماده )بدن(، انرژی 
و ذهن، روِح نادان به طور دایم در پنجه ی خواستن اسیر است. خوب و بِد دنیای 
خاكی را می خواهد، خوب و بِد دنیای لطیف را می خواهد، و خوب و بِد دنیای 
ذهنی را می خواهد، ولی به خاطر تمایز بین خوب و بد، خواستن هم خودش خوب 
یا بد می شود. خواستن بدین سان، ناگزیر به وسیله ی کشش دایمی اضداد محدود 
می شود. این امر باعث نوسان های بی پایان از یک حالت به حالت دیگر می شود، 
بدون اینکه به حالت نامحدود که فقط در جنبه ی تغییرناپذیر و ابدی زندگی یافت 
یافت و  را فقط در ماورای قلمرو دوگانگی می توان  نامحدود  یابد.  می شود، دست 
این زمانی امکان پذیر است که آگاهی بتواند با شکستن مانع ها )سانسكاراها( از 

فردیت محدود بیرون آید.

شکاف بین آگاهی و ناآگاهی
پیش از این دیدیم که حوزه ی آگاهی توسط سانسكاراها محدود می گردد. این 
محدودیت موجب می شود تا روان انسان به دو بخش تقسیم شود. یک بخش در 
میدان تیر رِس آگاهی و بخش دیگر بیرون از آن قرار می گیرد. تمامِی آن بخش 
است، یکی  ماده  نیرویی که محرك  با  ندارد،  آن دسترسی  بر  آگاهی  روان که  از 
می باشد و مذهب ها آن را خدا می نامند. حقیقِت نهایی را که به طور سمبولیک 
و نمادین چنین ارایه می شود، تنها با آوردن بخش ناآگاه روان به بخش 
آگاه می توان به طور کامل شناخت. توسعه ی آگاهی یعنی آگاه شدن از آنچه که 
پیش از این جزیی از بخش ناآگاه بوده است. تسخیر تدریجی بخش ناآگاه توسط 
آگاهی، سرانجام به آگاهی تام و نهایی می انجامد که در وسعت، نامحدود است 
و در کارکرد آزاد. مابین این باالترین حالت آگاهی و آگاهی محدوِد انساِن معمولی، 
حدود چهل و نه درجه ی مختلف از آگاهی نورانی وجود دارد. این درجه ها مراحل 

مهم روشن بینِی تدریجی را مشخص می کنند.
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پیشرفت معنوی
یک  نورانی  تمام  آگاهی  و  معمولی  انساِن  مه آلود  آگاهِی  بین  عمیِق  شکافی 
خودخواهی  که  سانسکاراهایی  می آورند،  وجود  به  سانسكاراها  را  کامل  مرشد 
می آفرینند. سانسکاراها را می توان با شخصیت کامِل، نیایش و خدمت بدون انتظار 
یک  کمک  وسیله ی  به  جهت  این  در  نتیجه ها  بهترین  هرچند  برداشت،  میان  از 
مرشد کامل حاصل می شود. پیشرفت معنوی شامل رشِد بیشتِر آگاهی نیست 
)زیرا که در انسان آگاهی به حد کمال رسیده است(، بلکه شامل رهایی آگاهی از 
بند سانسكاراها می باشد. گرچه آگاهی ذاتًا در حالت های مختلف هستی، یکی و 
یگانه است، ولی هیچ وقت کامل نخواهد بود مگر اینکه بتواند دانِش هستی نامحدود 
را بدون کمترین سایه ای از جهل باز تابد و همچنین تمام آفرینش را در بر گرفته و 

عالم های مختلف هستی را نورانی نماید.

خواِب عمیق
هر وقت شما به خواب می روید به طور ناآگاه به حقیقت بیکران وصل می شوید. 
بر  پلی  ترتیب  بدین  است.  آگاه  بر ضمیِر  ناآگاه  این وصل شامل گسترش ضمیِر 
این وصل  از  ناآگاه بودن  اما به خاطر  ناآگاهی و آگاهی زده می شود،  بین  شکاِف 
نمی توانید از آن آگاهانه بهره مند شوید. به این دلیل است که وقتی از خواب عمیق 
بیدار می شوید از همان فردی که بودید آگاه می شوید و شروع می کنید تا مانند قبل 
از بخواب رفتن، عمل و تجربه نمایید. اگر وصل شما با باالترین حقیقت، آگاهانه 

می بود آنگاه به یک زندگی کاماًل نوین و بی نهایت غنی چشم می گشودید.

وصل آگاهانه با حقیقت
یک مرشد کامل به طور آگاهانه با حقیقِت بیكران در پیوست است. در مورد 
او شکاف بیِن آگاهی و ناآگاهی، با گسترش ناآگاهی بر روی آگاهی )مانند حالِت 
شخصی که درخواب عمیق است( از بین نمی رود، بلکه این شکاف با گسترش آگاهی 
بر روی ناآگاهی از میان می رود. زیاد و کم شدِن آگاهی تنها شامِل حال فرد محدود 
می شود. در مورد یک مرشد کامل، تسخیر ناآگاهی توسط آگاهی، نهایی و همیشگی 



درد و ارا

43

است، بنابراین حالت شناخت از ذات خویش برای او مداوم و ناگسسته بوده و برای 
همیشه بدون هیچ گونه کاستی همان طور باقی می ماند. از اینجا می توانید ببینید که 
یک مرشِد کامل هیچ وقت به مفهوِم معموِل خوابیدن، نمی خوابد. وقتی بدنش به 

استراحت مشغول است، وقفه ای در آگاهی خود تجربه نمی کند.

حالِت كمال
در حالِت کمال، با از بین رفتن تمامی مانع ها بر سر راه روشن بینی، آگاهی کامل 
می گردد. غلبه ی آگاهی بر ناآگاهی، کامل است و شخص به طور مداوم یا در تابش 
کامل روشن بینی به سر می برد و یا با روشنایی یکی است. در واقع او خوِد روشن بینی 
می شود. تا زمانی که شخص تحت تأثیر دوگانگی قرار دارد و تجربه های گوناگون را 
حقیقی و نهایی می پندارد، هنوز از حوزه ی جهل خارج نشده است. در حالت درك 
نهایی، شخص در می یابد که هستی نامحدود، که یکی است و شریکی ندارد تنها 
حقیقت است. هستی بیکران همه جا را فرا گرفته و همه ی هستی را شامل می شود 
و دیگر رقیبی ندارد. فردی که چنین شناختی دارد به باالترین حالت آگاهی دست 
یافته است. در این حالت، آگاهی کامل،که ثمره ی تکامل است حفظ گردیده، ولی بر 
محدودیت های ناشی از سانسكاراها و امیال پیروزی حاصل شده است. فردیت 
محدود که زاییده ی نادانی است، به فردیت الهی که نامحدود است، مبدل شده است. 
کند،  ایجاد  را  اوهام  از  شکلی  هیچ  اینکه  بدون  کل  روِح  ناشدنی  محدود  آگاهی 
فردیت پیدا می کند. شخص از تمام امیال خودگرا آزاد است و وسیله ای برای جریان 
یافتن خودجوِش مشیت نهایی و جهانی که تجلی ربانیت است، می شود. فردیت با 
از بین رفتن نادانی، نامحدود می شود. از آنجایی که فردیت توسط جدایی 
که از مایا ناشی می شود، کدر نگردیده و در دوگانگی آن گرفتار نیست از یک حالت 
رهایی برخوردار است که در آن، آگاهی مطلق، هستی پاك و شادی شفاف وجود 
دارد. چنین فردی دیگر تحت تأثیر خیال هایی که انسان را گیج و گمراه می کند قرار 
نمی گیرد. به مفهومی او مرده است. منیت فردی، که سرمنشأ جدایی  است برای 
همیشه نابود گردیده است اما به مفهومی دیگر، او برای ابد با عشقی شکست ناپذیر 
و سروری ازلی زنده است. او نیرو و خرِد بیکران دارد و برایش تمامی عالم میدانی 
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است برای کار معنوی اش که همانا به کمال رسانیدن بشریت می باشد.



آغاز و پایاِن خلقت

ازكجا و به كجا
تا زمانی که فکر انسان به طور مستقیم حقیقت نهایی را آن طوری که هست تجربه 
نمی کند در هر کوششی که به منظور توجیِه پیدایش و هدف خلقت انجام می دهد، 
گیج و گمراه می شود. گذشته ی دور پیچیده در پرده ای از اسرار غیرقابل کاوش به 
نظر می رسد و آینده چون کتابی تمام بسته. فکر انسان چون در بند مایاست در 
نهایت فقط می تواند حدس های درخشانی درباره ی گذشته و آینده ی عالم ارایه دهد. 
نه می تواند به دانِش نهایی درباره ی این نکات دست یابد و نه اینکه به جهل در مورد 
آنها قانع باشد. "از کجا " و  "به کجا " دو سؤاِل حاد و همیشگی هستند که به فکر 

انسان، بیقرارِی الهی می بخشند.

آغاز و انجام
سیر  تسلیم  را  خود  می تواند  نه  آفرینش  مبدأ  برای  جستجویش  در  انسان  فکر 
قهقرایی نماید و نه تسلیم تغییرهای بی انتها و بی هدف. تکامل، اگر علت اولیه ای 
برایش وجود نداشته باشد، نامعقول است و اگر پایانی نداشته باشد، هیچ جهت و 
مفهومی ندارد. پرسش های "از کجا " و  "به کجا "، یک آغاز و پایان را برای خلقت 
تكامل،  پایاِن  و  است  زمان  آغاز  تكامل،  آغاِز  می کنند.  فرض  تکاملی 
پایان زمان. تکامل هم آغاز دارد و هم پایان زیرا که زمان نیز هم آغاز دارد و 

هم پایان.
بین آغاز و انجاِم این دنیاِی در حال تغییر، دوره های زیادی وجود دارند اما طی 
این دوره ها و به وسیله ی آنها تداومی در تحول و دگرگون شدن عالم، وجود دارد. 
پایان واقعی این جریاِن تکاملی را ماهاپراالیا1 یا نابودی نهایی جهان می نامند که 
در آن موقع، جهان به هیچ، یعنی آنچه در آغاز بوده، بر می گردد. نابودی نهایی دنیا 
را می توان به خواب یک انسان تشبیه کرد. همان گونه که دنیای رنگارنِگ تجربه ها، 
برای انسانی که در خواب عمیق است ناپدید می شود، به همان  شکل نیز تمامی عالم 

Mahapralaya  1
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دیدِه و حس شدنی که زاییده ی مایا می باشد به هنگام ماهاپراالیا در هیچ محو 
و نابود می گردد؛ انگار که عالم هرگز وجود نداشته  است.

حقیقت، بی زمان و مطلق است
حتی در طول مدت رشد و تکامل، عالم به خودی خود چیزی جز تصور و خیال 
نیست. در واقع فقط یک حقیقِت بخش ناپذیر و جاویدان وجود دارد که نه آغاز دارد 
و نه انجام؛ ماورای زمان است. از دیدگاه این حقیقِت بی زمان، تمامی فرآینِد زمان 
فقط، تصور و خیال است. میلیون ها سالی که گذشته و میلیون ها سالی که خواهد 

گذشت ارزش حتی یک ثانیه را هم ندارد، گویی که هرگز وجود هم نداشته اند.
این  واقعی  ثمره ی  تحول،  حال  در  و  کثرت  عالِم  که  گفت  نمی توان  بنابراین 
حقیقت یكتا می باشد. اگر از این حقیقت یكتا حاصل شده بود، آنگاه حقیقت 
یا واژه ای نسبی می شد و یا یک هستی مرکب را تشکیل می داد که این طور نیست. 

حقیقِت یكتا، مطلق است.
حقیقت و هیچ چیز

آن حقیقت یکتا تمام هستی را در بر دارد. آن، همه چیز است، ولی »هیچ چیز« 
سایه ی آن است. مقصود از هستی کل این است که چیزی خارج از آن وجود ندارد. 
وقتی که شما ایده ی هستی را تجزیه و تحلیل می کنید، ایده ی چیزی که نیست را 
به یاد می آورید. این ایده ی »عدم وجود« یا »هیچ« کمک می کند تا مفهومی که از 
هستی داریم به روشنی تعریف شود؛ بنابراین جنبه ی مكمِل هستی، عدم 
انگاشت که  هستی یا هیچ چیز است. ولی نمی توان »هیچ چیز« را چیزی 
هستی مجزا و مستقلی داشته باشد. آن، خود به خود هیچ است و نمی تواند خود علت 
و مسبب چیزی باشد. عالِم کثرِت در حال رشد نمی تواند تنها نتیجه ی »هیچ« باشد 
و نیز دیدید که نمی تواند نتیجه ی حقیقت یکتا باشد. در این صورت عالِم کثرتِی که 

در حال رشد است، چگونه به وجود می آید؟

حقیقت و عالم
عالِم کثرتِی که در حال تکامل است از آمیخته شدن حقیقِت یکتا و »هیچ« به 
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وجود می آید. وقتی که »هیچ« در برابر زمینه ی این حقیقت یکتا مالحظه می شود، 
عالم کثرت از »هیچ« بیرون می جهد. ولی این بدین مفهوم نیست که عالم نتیجه ی 
از »هیچ«  عالم  دارد.  آن وجود  در  از حقیقت  اینکه عنصری  یا  یکتاست،  حقیقت 
به  آن  ظاهری  دارد. هستی  در ظاهر هستی  فقط  هیچ هم هست.  و  آمده  بر 
خاطر حقیقِت یکتاست که زمینه ای برای این »هیچ« بوده و هست. وقتی كه به 
حقیقت یكتا »هیچ« افزوده شود، عالِم رنگارنگ و در حال تكامل 

نتیجه می شود. 
ایجاد  است،  مطلق  و  بیکران  که  یکتا  حقیقت  در  تحولی  و  تغییر  ترتیب  بدین 
نمی شود زیرا که مطلق است و بنابراین هیچ افزایش و کاستی نمی تواند بر آن اثر 
بگذارد. حقیقِت یکتا آنچه که بود باقی می ماند، یعنی به خودی خود کامل و مطلق 
و فارغ و آزاد از آفرینشی که از »هیچ« ناشی شده  است. »هیچ« را می توان با ارزِش 
»صفر« در ریاضیات مقایسه نمود که به خودی خود ارزش مثبتی ندارد، ولی وقتی 
که جلوی عدد دیگری قرار گیرد مقدار پیدا می کند. به طریق مشابه، عالِم کثرتِی 
که رو به تکامل است از »هیچ« ناشی می شود هنگامی که »هیچ« با حقیقت یکتا، 

ترکیب گردد.

شکاف خیالِی بین خویش و محیط، به دوگانگِی در حال رشد 
می انجامد

در  وقتی که  دارد.  قرار  خیال  و  تصور  قلمرو  و  حوزه  در  تکامل،  فرآیند  تمامی 
خیال، اقیانوس یکتای حقیقت به ظاهر متشنج می گردد، دنیای گوناگونی متشکل از 
مرکزهای مجزای آگاهی به وجود می آید. این پدیده موجب می شود تا زندگی به طور 
بنیانی بر مبنای »خویشتن« و »غیرخویشتن« یا »من« و پیراموِن آن تقسیم گردد. 
به خاطر غیرحقیقی بودن و عدم کماِل این نفِس محدود )که در واقع بخشی تصوری 
از کلیتی بخش ناپذیر می باشد(، آگاهی نمی تواند با وابستگی همیشگی به آن راضی 
باقی بماند. بدین سان آگاهی دچار بی تابِی مداومی می شود که او را وادار به کوشش 
یا  از »غیرخویشتن«،  آن بخش  غیرخویشتن می کند.  با  و هم هویتی  به همنوایی 
فضایی که آگاهی با آن هم هویت می شود، به شکل »مال من« با نفس، رابطه پیدا 
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با آن هم هویت  از »غیرخویشتن« که آگاهی نمی تواند خود را  می کند. آن بخش 
برای »خویشتن«  ناچار محدودیتی  به  برجا می شود که  پا  ببیند، محیط و فضایی 

ایجاد کرده و با آن مخالفت می ورزد.
از این رو آگاهی به پایاِن دوگانگِی محدود کننده ی خود نرسیده، بلکه به تغییِر 
شكلی از آن دست می یابد. تا زمانی که آگاهی دستخوش تأثیرهای توهم های تباه 
کننده است، موفق نخواهد بود تا به این دوگانگی پایان بخشد و تمامی کوشش هایی 
که برای جذب غیر از خویشتن )محیط( می کند تنها به جایگزین کردن دوگانگی 
اولیه با شکل های بی شماری از همان دوگانگی، منجر می گردد. قبول یا رد کردِن 
بخشی از محیط، خود را به ترتیب به صورت »خواستن« و »نخواستن« بروز می دهد، 
اما نه قبول  از این رو باعث تضادهای لذت و عذاب، خوب و بد و غیره می گردد؛ 
و نه رد کردن خواهند توانست به آزادی از تضاد منتهی شوند، بنابراین آگاهی به 
نوسان های مداوم ازیک تضاد به تضاد دیگر مشغول می باشد. همین 

نوسان های بین اضداد از خصوصیت هاِی تمامِی جریان تکاملی یک فرد است. 

جبِر كامِل سانسکاراها
طی  او  توسط  که  سانسکاراهایی  وسیله ی  به  کامل  به طور  محدود  فرِد  تکامِل 
را  تخیل ها  از  بخشی  تکامل،  تمامِی  اگرچه  می گردد.  تعیین  شده  انباشته  قرن ها 
تشکیل می دهد ولی جبِر سانسكاراها دقیق و خودکار است. هر عمل و تجربه، 
هر چند هم زودگذر باشد، اثر و نقشی در بدِن ذهنی باقی می گذارد. این اثر و نقش، 
یک دگرگونِی فیزیکی در بدن ذهنی به وجود می آورد. چون بدِن ذهنی در طول 
چندین زندگی، کماکان باقی می ماند، تأثیرهایی که به وسیله ی فرد جمع گردیده 
نیز می توانند برای چندین زندگی باقی بمانند. وقتی سانسکاراهایی که بدین طریق 
جمع گردیده اند، آغاز به بروز خود می کنند )به جای اینکه فقط در بدن ذهنی نهفته 
از  که  می شود  استنباط  این طور  یعنی  می شوند؛  تجربه  امیال  صورت  به  بمانند(، 
سانسکاراها  جنبه ی  دو  نمایان،  تجلی  و  بودن  ذهنی  می گیرند.  سرچشمه  ذهن 
هستند؛ ذهنیت، حالِت غیر فعال نهفتگی است و جلوه ی نمایان حالِت فعاِل تجلی 

می باشد.
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مرحله ی تجلِی سانسکاراهای تجمع یافته از طریق جنبه ی فعال، تمامی تجربه ها و 
اعماِل نفس محدود را تعیین می کنند. همان سان که در سینما چندین متر فیلم برای 
نشان دادن یک صحنه ی کوتاه الزم است، بیشتر وقت ها سانسکاراهای متعددی در 
تعیین یک عمِل نفِس محدود دخالت دارند. سانسکاراها به وسیله ی چنین جلوه و 
ارضای تجربی، مصرف شده و نابود می شوند. سانسکاراهای ضعیف از طریق ذهن 
مصرف و نابود می شوند، سانسکاراهای قوی تر به نحوی لطیف به صورت امیال و 
تجربه های تخیلی نابود می شوند، آن سانسکاراهایی که بسیار قوی هستند با بروز 

خود به صورت اعمال بدنی به طور فیزیکی مصرف و نابود می گردند.
اگرچه مصرف و نابود نمودن سانسکاراها به طور مداوم ادامه دارد، اما به رهایی از 
سانسکاراها نمی انجامد زیرا به نحوی گریزناپذیر سانسکاراهای جدیدی به وسیله ی 
اَعماِل جدید و نیز در طی جریاِن مصرف و نابودی سانسکاراهای پیشین، 
تولید می شوند. از این رو بار سانسکاراها به افزایش خود ادامه می دهد و فرد خود را 

در برابِر مشکِل به زمین گذاشتِن این بار ناتوان می بیند. 

موازنه توسط اضداد
سانسکاراهایی که به وسیله ی اَعمال و تجربه های معینی انباشته می شوند، ذهن را 
برای اَعمال و تجربه های مشابه آماده و متمایل می سازند؛ اما بعد از مدتی این تمایل 
به وسیله ی واکنشی طبیعی که شامل تغییر کامل به سوی قطب مخالف است، رو 
یا رو و موازنه می شود و زمینه را برای کارکرد سانسکاراهای مخالف آماده می نماید.

هر از چند گاهی، این دو جنبه ی متضاد، قسمت های مختلف از یک رشته ِی تخیِل 
ابتدا تجربه کند که نویسنده ی  واحد هستند. برای نمونه ممکن است که شخص 
معروفی است با ثروت، شهرت، زن و همه چیزهای دلپذیر زندگی، ولی مدتی بعد در 
همان زندگی ممکن است تجربه کند که ثروت، شهرت، زن و همه چیزهای دلپذیر 
زندگی را از دست داده است. گاهی به نظر می رسد که یک زنجیره ی تخیل هر دو 
جنبه ی متضاد را در بر نمی گیرد. برای نمونه شخص ممکن است تجربه کند که در 
سراسر زندگی خود، پادشاهی مقتدر و همیشه در جنگ ها پیروز بوده  است. در این 
صورت او باید این تجربه را با تجربه ی شکست و مشابه آن در زندگی بعدی موازنه 
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کند و به این ترتیب یک زندگی دیگر برای کامل کردن زنجیره ی تخیل خویش 
روانی سانسكاراهاست،  و فشار  تنها جبر  آنچه  بدین سان  بپذیرد. 

خود تابع نیاز ژرف تِر روح در زمینه ی دانش نهایی است.
مثالی از قتل

فرض کنید که مردی، کسی را در این زندگی کشته است. این امر در بدن ذهنی او 
نقوِش عمِل کشتن را باقی می گذارد. اگر آگاهی منحصراً توسط این تمایل اولیه که 
زاده ی این نقوش اعمال است تعیین و مقرر می شد، او تا ابد بارها به کشتن سایرین 
ادامه می داد و هر بار از اعمال مشابه بعدی قوای بیشتری کسب می کرد. اگر منطِق 
تجربه اندوزی که بررسی و جلوگیری الزم را فراهم می آورد، در برابر این اجبار و قرار 
تکراری حکمروا نبود، هیچ راه نجاتی باقی نمی ماند. ولی دیری نمی پاید که شخص 
به ناتمام بودن تجربه ی یکی از دو تضاد پی می برد و به طور ناخودآگاه در جستجوی 
برقرار کردِن تعادِل از دست رفته، به قطب مقابل کشیده می شود. از این رو شخصی 
که تجربه ی کشتن داشته، احتیاج روانی و آمادگی کشته شدن پیدا می کند. با کشتن 
یک فرد او فقط یک بخش از کلیت موقعیتی را که در آن شرکت داشته درك و 
احساس کرده که همانا عمل کشتن است؛ ولی نیمه ی مکمِل کلیت این موقعیت، 
یعنی نقِش کشته شدن، که به دنیای تجربه های او وارد شده  است برای او نامفهوم 
و ناآشنا باقی می ماند. به این ترتیب نیاز به تجربه ی کامل، با جلب کردن وارانه ی 
آنچه که خود تجربه و طی کرده است، سر بر می کشد و آگاهی متمایل می گردد 
به زودی  بوده  قاتل  برآورده کند. در شخصی که  را  ُمبرم  احتیاِج جدید و  این  که 
این تمایل ایجاد می گردد که خودش به قتل برسد تا کلیت موقعیت را با تجربه ی 
شخصی فرا گیرد. سؤالی که در اینجا پیش می آید، این است که چه کسی او را در 
زندگی آینده خواهد کشت؟ ممکن است این فرد همان شخصی باشد که در زندگی 
قبلی کشته شده و یا شخصی با نقوش اعمال )سانسکاراهای( مشابه او باشد. در 
نتیجه ی برخورد و تأثیر متقابل اشخاص بر یکدیگر، در بین آنها بستگی ها و پیوستی 
از نقوش اعمال به وجود می آید. هنگامی که شخص دوبارِه جسم می پذیرد ممکن 
است در بین اشخاصی باشد که با آنها از نظر نقوِش اعمال رابطه ی قبلی داشته، و 
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یا با آنها نقوِش اعماِل مشابه دارد؛ ولی تعدیل و تنظیم زندگی به طریقی صورت 
می گیرد که دوگانگی در سیر تکاملی اش آزادی عمل داشته باشد.

از تضاد به ماورای تضاد
ذهن انسان، مانند ماکوِی بافندگِی نساجی، بین دو حِد انتهایی خود حرکت می کند 
تا، تار و پوِد پارچه ی زندگی را  تکمیل کند. سیر تكاملِی زندگِی روانی را 
بهتر است با خط زیگزاگی نشان داد تا با خطی مستقیم. نقش دو 
کرانه ی رودخانه را در نظر بگیرید، اگر کناره ای موجود نمی بود آب رودخانه پخش و 
پراکنده می شد و رسیدن رودخانه به مقصدش غیر ممکن می گشت. به همین ترتیب 
اگر نیروی زندگی بین دو قطب متضاد محدود نمی شد خود را در راه های بی شمار و 
بی پایان تحلیل می بُرد. این دو کناره ی رودخانه ی زندگی را بهتر است دو خط همگرا 
دید نه موازی، که سرانجام در نقطه ی رهایی و آزادی به هم می رسند. هر قدر فرد 
به مقصد نزدیک تر می شود، دامنه ی نوسان نیز کمتر و کمتر می گردد و هنگامی که 
با مقصود، وحدت یافت، این نوسان به طور کامل پایان می پذیرد. این مانند حرکِت 
عروسکی است که مرکز ثقلش در پایه اش قرار دارد و در نتیجه تمایلی به متوقف 
شدن در حال نشسته دارد. اگر آن را تکان بدهیم تا مدتی به حرکتش از این سو به 
آن سو ادامه می دهد ولی در هر حرکت مسافت کمتری را می پیماید و سرانجام از 
حرکت باز می ایستد. در مورد تحول کیهانی، این فروکش در تناوب بین دو قطب، 
ماهاپراالیا نام دارد و در مورد تکامِل معنوِی فردی همانا رهایی و آزاد شدن 

است.

آسمان های آگاهی
فاصله ی بین دوگانگی و وحدت، تنها تفاوتی در حالت و جایگاه آگاهی است. از 
این رو که این تفاوت کیفی است، اختالف بین این دو حالت، بی نهایت است. اولی 
حالت خدا نبودن است و دومی حالت خدا بودن. این اختالِف بی نهایت، همانا دّره ی 
ژرفناکی است که بین آسمان های ششم و هفتم آگاهی موجود است. شش آسمان 
پایین تِر آگاهی نیز با نوعی دّره یا فاصله از یکدیگر جدا هستند، گرچه اختالف بین 
آنها عظیم است ولی بی نهایت نیست؛ زیرا که همگی به طور یكسان تحت 
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تسلِط دو قطبی بودن تجربه ی محدود هستند که شامل تناوب بین اضداد 
است. تفاوت بین آسمان اول و دوم و آسماِن دوم و سوم و غیره تا آسمان ششم 
عظیم است ولی بی نهایت نیست. از این رو در واقع می توان چنین نتیجه گرفت که 
در حقیقت هیچ یک از شش آسماِن دوگانگی از دیگری به آسمان هفتم نزدیک تر 
نیست. تفاوت بین هر یک از این شش آسمان و آسماِن هفتم بی نهایت است به 
بیِن آسمان ششم و هفتم بی نهایت است. پیشرفت در این  همان نحو که تفاوت 
شش آسمان، پیشرفتی در تصور و خیال است ولی رسیدن به آسمان هفتم مرحله ی 

پایان یافتن تصور و خیال و بیدار شدِن فرد در آگاهی از حقیقت است.
پیشروی در آسمان ها

این پیشرفت خیالی در شش آسمان به هر حال اجتناب ناپذیر است. قبل از آنکه 
شخص بتواند به کشِف حقیقت نایل آید تخیل باید همگی مصرف شود و به اتمام 
برسد. هنگامی که مرید زیر نظر مرشدی باشد باید از تمام شش آسمان بگذرد. مرشد 
ممکن است مرید خود را با چشمان باز و یا زیر حجاب از آسمان ها بگذراند. 
اگر مرید در زیر حجاب برده شود و از آسمان هایی که عبور می کند آگاهی نداشته 
باشد امیال تا آسمان هفتم، باقی خواهند ماند. ولی اگر با چشمان باز برده شود و از 
آسمان هایی که عبور می کند آگاه باشد، هیچ میل و آرزویی در آسمان پنجم و از آن 
به بعد در او باقی نمی ماند. اگر مرشدی برای انجام کار2 آمده باشد بیشتر وقت ها 
مریدان خود را زیر حجاب هدایت می کند؛ زیرا اگر با چشِم بسته هدایت شوند امکان 
مفید بودن عملی آنها برای کار مرشد بیشتر است تا آنکه با چشمان باز برده شوند.

عبور از آسمان ها با باز شدن نقوش اعمال مشخص می شود. این فرآینِد باز 
شدن باید از مصرف و نابود شدن آنها به دقت تمیز داده شود. در هنگام مصرف، 
نقوش اعمال به جنبش در می آیند و خود را به صورت عمل و تجربه رها می سازند. 
این به آزادی نهایی از دست نقوش اعمال منجر نمی گردد زیرا افزایِش قطع ناشدنِی 
نقوِش اعماِل جدید، از جایگزینی نقوِش اعماِل مصرف شده بیشتر است. به عالوه 
اعمال دیگری می گردد؛ در حالی که  ایجاد نقوش  باعث  عمل مصرف شدن، خود 

مقصود کار معنوی است.  2
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معبود  برای  اشتیاق  در شعله ی  و  اعمال ضعیف شده  نقوش  باز شدن،  در جریان 
الیتناهی نابود می گردند.

اشتیاق برای معبود الیتناهی ممکن است موجب عذاب معنوی بسیار گردد. شدت 
عذاب معمولی با ناگواری و جگرسوزی عذاب معنوی که شخص در هنگام عبور از 
آسمان ها تجربه می کند به هیچ وجه قابل مقایسه نیست. اولی نتیجه ی نقوش اعمال 
و دومی نتیجه ی باز شدن آنهاست. هنگامی که درد بدنی به منتهای شدت برسد 
شخص بیهوش شده و به این ترتیب تسکین می یابد ولی چنین رهایی خودکاری 
برای درد معنوی موجود نیست؛ اما عذاب روحانی کسل کننده نیست زیرا با نوعی 

لذت آمیخته است.
اشتیاق در طلب الیتناهی قوی تر و شدیدتر می گردد تا آنکه سرانجام به نهایت 
خود می رسد و سپس به تدریج شروع به آرام شدن می کند. در هنگام آرام شدن، 
آگاهی، اشتیاق خود را برای الیتناهی به طور کل از دست نمی دهد، بلکه به پایداری 
در هدف خود که درك الیتناهی است، ادامه می دهد. این حالت آرام و اشتیاق نهفته، 
مقدمه ی درك الیتناهی است و اشتیاق که تا این هنگام وسیله ی نابودی سایر امیال 

بوده، خود آماده ی جذب شدن در سکوِن ژرف الیتناهی می شود. 

آرامش ناشی از وصل
قبل از آنکه اشتیاق در طلب بی نهایت، با درك بی نهایت تسکین یابد، آگاهی باید 
از آسماِن ششم گذشته و به آسماِن هفتم برسد. آگاهی باید از دوگانگی گذشته و 
به آن سوی دوگانگی برود و به جای سرگردانی در تخیل به انتهای تخیل برسد. 
مرشِد کامل، حقیقِت یکتا را به عنوان تنها حقیقت و »هیچ« را به عنوان سایه ی آن 
می شناسد. برای او زمان در ابدیت محو است و از آن رو که جنبه ی بی زمان حقیقت 
را دریافته است، خود ماورای زمان است و آغاز و انجاِم زمان را در وجود 
خود نهفته داراست. او تحت تأثیر فرایند زمان که شامل کنش و واکنش در 
دنیای کثرت است، قرار نمی گیرد. شخص معمولی نه از آغاز دنیا با خبر است و نه 
از پایان آن. از این رو پایماِل سیِر اتفاق هایی است که به دلیل گرفتاری در بُعِد زمان 
و نداشتن دیدگاِه وسیع و مناسب، به نظر او شگرف می رسند. او همه چیز را با دیِد 
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احتماِل کامیابی و یا ناکامِی سانسکاراهای خود می نگرد و چون به طور عمیق تحت 
تأثیر رویدادهای این دنیا قرار دارد در نظر او همه ی این دنیای ظاهری، محدودیت 

ناخواسته ای است که یا باید بر آن چیره شد و یا آنکه آن را تحمل کرد.
ولی از جانب دیگر مرشد از دوگانگی و نقوش اعمال ویژه ی دوگانگی آزاد است. 
او از تمام محدودیت ها آزاد است و تالطم و فشارهای دنیا در او بی تأثیرند. تمامی 
هایوهای دنیا با فرآیندهای سازنده و مخرب آنها برای او هیچ اهمیت به خصوصی 
منزلگاِه  جایی كه  است،  نهاده  قدم  حقیقت  امن  جایگاه  به  او  زیرا  ندارد 
آن معناِی ابدی است كه تمامی ارزش های زودگذر و تصورهای 
فریبنده ی خلقت تنها بازتاب كم رنگی از جزیی از آن است. او در 
وجوِد خویش تمام هستی را درك می کند و به سراسر نمایش تجلی یافته به عنوان 

یک بازی می نگرد.



تشکیل و كاركرد سانسکاراها

تحلیل تجربه های انسان
تجربه ی انسانی دارای دو جنبه است: ذهنی )درونی( و نمادی )بیرونی(. از یک 
طرف جریان های ذهنی وجود دارند که اجزای الزم و اساسی تجربه های انسان را 
از طرف دیگر چیزها و اجسامی هستند که جریان های ذهنی  تشکیل می دهند و 
به آنها مربوط می باشند. بخشی از جریان های ذهنی به موقعیت موجود و نمایان و 
بخشی به کارکرد سانسکاراهای1 انباشته شده یا نقوش تجربه های قبلی وابسته اند؛ 
بنابراین ذهن انسان از یک سو خود را بین دریایی از سانسکاراهای زماِن گذشته و 

از سوی دیگر دنیای وسیِع بیرونی در می یابد.

سانسکاراها از تجربه ها ناشی می شوند و مبنای تجربه های 
آینده اند

دارد  بستگی  تأثیرهایی  کارکرد  به  انسان  اعمال  ژنتیک،  روانشناسی  دیدگاه  از 
فکر،  هر  ریشه ی  است.  انباشته شده   ذهن  در  گذشته  تجربه های  وسیله ی  به  که 
احساس و عمل در گروهی از تأثیرهاست که وقتی با واقع نگری آنها را بررسی کنیم 
می بینیم که شکلی دیگر از محتوای ذهن انسان هستند. این تأثیرها، رسوب هایی 
از تجربه های گذشته اند و مهمترین عامل هایی هستند که مسیر تجربه های زمان 
حال و آینده را تعیین می کنند. ذهن به طور مدام در حین تجربه های خود مشغول 
خلق کردن و فراهم آوردن چنین تأثیرهایی است. وقتی که ذهن به اجسام مادی 
این دنیا مانند بدن، طبیعت و چیزهای دیگر مشغول است به عبارتی به بیرون از 
خود تمرکز دارد و تأثیرهایی نمادی می آفریند. وقتی که به جریان های ذهنی خود 
)که تجلی سانسکاراهای موجود می باشند( مشغول است، تأثیرهای لطیف و ذهنی 
ایجاد می کند. این سؤال که آیا اول سانسکاراها به وجود آمده اند یا تجربه ها، شبیه 
این سؤال است که آیا اول مرغ بود یا تخم مرغ. هر دو الزم و ملزوم یکدیگرند و 
در کنار یکدیگر رشد می کنند. بنابراین مسأله ی درك اهمیت تجربه های 

سانسکارا به معنی ِکشته یا نقش عمل است.  1
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انسان، مسأله ی درك تشكیل و كاركرد سانسكاراها می باشد.
سانسکاراهای طبیعی و غیرطبیعی

ایجاد  نحوه ی  به  بستگی  این  و  غیرطبیعی  و  طبیعی  نوعند :  دو  بر  سانسکاراها 
شدن آنها دارد. سانسکاراهایی که روح طی دوران تکامل جسمی گردآوری می کند، 
سانسکاراهای طبیعی می باشند. این سانسکاراها طی دورانی که روح شکل های مادون 
انسانی را یکی پس از دیگری به خود گرفته و رها می کند، به وجود می آیند و به این 
ترتیب روح به تدریج از مرحله ی به ظاهر بی جاِن سنگ و فلز گذشته و به مرحله ی 
انسان می رسد، جایی که آگاهی به رشد تمام رسیده است. همه ی سانسکاراهایی که 
قبل از رسیدن به مرحله ی انسان به دوِر روح جمع می شوند، نتیجه ی سیر تکامِل 
طبیعی بوده و سانسکاراهای طبیعی نامیده می شوند. این سانسکاراها باید به دقت از 
آنهایی که پس از رسیدن روح به شکل انسانی پرورش می یابند، تمیز داده شوند. 
سانسکاراهایی که در دوره ی انسانی به روح می پیوندند تحت شرایطی که آگاهی 
از آزادی اخالقی برخوردار است، پرورش یافته و با مسئولیِت اختیاِر بین خوب و بد، 
پرهیزکاری و گناه همراه می باشند. اینها سانسکاراهای غیرطبیعی نامیده می شوند. 
به وجود می آیند،  انسانی  آمدن جسم  به وجود  از  این سانسکاراها که پس  گرچه 
به طور مستقیم وابسته به سانسکاراهای طبیعی می باشند؛ ولی تحت شرایطی به طور 
کامل متفاوت از زندگی ایجاد می گردند و در مبدأ از سانسکاراهای طبیعی به نسبت 
جدیدتر هستند. این اختالف که در زمان و شرایِط به وجود آمدن آنها وجود دارد، 
باعث اختالفی است که از لحاظ استحکام و پایداری، بین سانسکاراهای طبیعی و 
سختی  به  غیرطبیعی  سانسکاراهای  ساختن  ریشه کن  می باشد.  موجود  غیرطبیعی 
برکندِن سانسکاراهای طبیعی که تاریخچه ای بسیار کهن داشته و در نتیجه، دارای 
غیِر  طبیعی  سانسکاراهای  کامل  بردن  بین  از  نمی باشد.  است،  محکم تر  ریشه ای 
ممکن است مگر آنکه فیض و مداخله ی مرشد کاملی شامل حال مرید مبتدی گردد. 
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زندگی به خاطر اراده ی »حقیقت مطلق«  به آگاه شدن به 
وجود می آید

همان طور که پیش از این اشاره شد، سانسکاراهای غیرطبیعی به سانسکاراهای 
طبیعی بستگی دارند و سانسکاراهای طبیعی نتیجه ی سیر تکامل هستند. سؤاِل مهم 
بعدی این است: چرا باید زندگی در مراحل مختلف سیر تکامل، از درون حقیقت 
مطلق که بیکران است، تجلی یافته و سر بر کشد؟ نیاز به زندگِی متجلی، از 
نیروی محركی در بطن حقیقت مطلق بر می خیزد كه می خواهد از 
خود، آگاه شود. تجلی پیشرِو زندگی از طریِق تکامل، در نهایت به سبب اراده به 
آزاد شدن که در ذات بیکران است، صورت می گیرد. برای درك عقالنی آفرینش، 
از  الزم است فرض شود که این عزم به آگاه شدن، در حالتی تکامل یافته، قبل 

تجلی در هستی مطلق وجود داشته است.

مقایسه ی َلَهر )Lahar( در ذات مطلق با موجی در اقیانوس
اگرچه برای توضیح عقالنی آفرینش، باید نیروی محرك در حقیقِت مطلق را 
به عنوان " اراده به آگاه شدن " در نظر گرفت، ولی گفتِن اینکه این نیروی محرك 
نوعی تمایِل ذاتی می باشد، تحریِف طبیعِت واقعی آن است. بهتر آن است که آن 
كه اگر آن  نامید  ناگهانی  و  انگیزه ای چنان غیرقابل توصیف، خودسر  یا  لََهر  را 
را این چیز و یا آن چیز بخوانیم واقعیت آن را از بین می بریم. از 
آنجایی که تمامی رده های عقالنی، به طور حتم برای فهم راِز خلقت کافی نیستند، 
بهترین روش برای درك آن توسط مفهوم های فکری نبوده بلکه به وسیله ی تشابه 
و قیاس می باشد. همان طوری که موجی که بر روی یک اقیانوس آرام در حرکت 
است حباب های بی شماری را ایجاد می کند، همان سان نیز لََهر، روح های بی شماری 
را از روح کل که بی نهایت و بخش ناپذیر است به وجود می آورد. در هر حال حقیقت 
مطلق که همه جا را فرا گرفته الیه ی زیر بنایی تمامی روح های انفرادی می باشد. 
روح های انفرادی نتیجه ی یک انگیزه ی خودسر و ناگهانی می باشند و بنابراین هیچ 
پیش بینی از سرنوشت ادامه ی وجود خود در تمامی عمِر این جریان ندارند تا اینکه 
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تکان و لرزش اولیه )لهر( به طور کامل از بین برود. درون هستِی بخش ناپذیِر مطلق، 
بیرون می آید و  آفرینش  رنگارنِگ  از آن کثرِت  نقطه ای مرموز متولد می شود که 
اقیانوس ژرفی که ثانیه ای قبل چون یخ، بی حرکت بود، با زندگی نَفس های بی شماِر 
حبابی شکل به حرکت در می آید، نفس هایی که در سطِح کف آلود اقیانوس، جدایی 
حفظ  خویش  کردن  محدود  وسیله ی  به  معین،  اندازه های  و  شکل ها  در  را  خود 

می کنند.

َوهم و تصور به هستی مطلق اثر نمی كند
همه ی اینها فقط تشبیهی بیش نیست. صحیح نیست که تصور کنیم وقتی لََهِر 
اراده به آگاه شدن با به وجود آوردن دنیاِی متجلی صورت پذیرفت، این امر تغییری 
اساسی در حقیقت مطلق ایجاد می کند. هستی مطلق نمی تواند سیر تکاملی و طی 
طریق داشته باشد و هیچ چیِز حقیقی نیز نمی تواند از حقیقت مطلق تولد یابد زیرا که 
هر تغییِر حقیقی، به طور حتم نفی حقیقت مطلق است. دگرگونی پوشیده ای که در اثر 
آفرینش دنیای متجلی به وجود می آید، تغییری نیست که در هستی حقیقت مطلق به 
وجود آید، بلکه فقط تغییری است ظاهری. به یک معنی عمِل تجلی آفرینش را باید 
نوعی انبساِط هستِی محدود ناشدنِی مطلق دانست زیرا به وسیله ی آن، بی نهایت 
این  آنجایی که  از  آگاهی خود می باشد.  به  در پی دستیابی  است  آگاهی  فاقد  که 
انبساِط حقیقت به وسیله ی محدود کردن خود به شکل های مختلف زندگی صورت 
می گیرد، بنابراین عمل تجلی خلقت را می توان با تناسبی شایسته، انقباضی بدون 
زمان نیز نامید. خواه عمل تجلی را نوعی انبساط حقیقت بنامیم یا انقباِض بدون 
زمان، در هر حال بعد از انگیزه یا حرکت اولیه ای است که از نظر فکری می توان 
آن را میل فطری برای آگاه شدن دانست. کثرت در خلقت و جدایی بین 
روح ها فقط در تصور و خیال، هستی دارد. هستی خلقت یا دنیای متجلی بر تصور 
و خیال بنا شده است، بنابراین با وجود ظهور روح های انفرادی بی شمار، روِح کل 
بدون دگرگونی باقی می ماند، یعنی بدون انبساط، انقباض، افزایش و کاهش. گرچه 
به سبب فرآینِد تصورِی فرد فرد شدن، تغییری در روِح کل صورت نمی گیرد ولی 
تمایز ظاهری آن به صورت روح های انفرادی بی شمار پا به عرصه ی وجود می گذارد.
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انگیزه ی اولیه در مرحله ی سنگ ظاهر می شود
سانسکارا  اولین  با  شد،  کشیده  آن  سوی  به  کل  روِح  که  َوهم  بنیادی ترین 
تشكیل  آغاز  می باشد.  سانسکاراها  تشکیل  سرآغاِز  پدیده  این  است.  هم زمان 
تجلی  برای  كانون  اولین  كه  مركز  محدودترین  در  سانسكاراها 
فردیت روح می شود صورت می گیرد. در کره ی خاکی، این اولین کانون 
دارای  که  به صورت سه بُعدِی سنِگ بی جان نمایان می شود  تجلی 
نیافته  تکامل  و  مبهم  آگاهی  حالِت  این  است.  آگاهی  جزیی ترین  و  ابتدایی ترین 
حتی نمی تواند شکل و ُفرم خود را روشن کند چه رسد به تحقق بخشیدن به هدف 
خلقت که همانا قادر کردن روِح کل به شناخِت خویشتن است. گنجایش ناچیزی 
که آگاهی در مرحله ی سنگ برای روشن شدن دارد در نهایت از روِح کل برخاسته 
است نه از جسِم سنگ، اما آگاهی نمی تواند مستقل از جسِم سنگ قلمرو خود را 
توسعه دهد، زیرا که روِح كل ابتدا با آگاهی هم هویت می شود و سپس توسط آن 
با شکل سنگ. از آنجایی که به دلیل محدودیت های سنگ، پیشرفِت بیشتر آگاهی 
متوقف می شود، تکامل شکل ها و واسطه هاِی تجلی برتر، اجتناب ناپذیر می گردد. 
رشد آگاهی باید همگام با تکامِل جسمی که آگاهی توسط آن پرورش می یابد، انجام 
پذیرد. بنابراین عزم برای آگاه شدن که در بیکرانگی روِح کل نهفته است با قاطعیت 

الهی در پی تكامل تدریجِی وسیله ها متجلی است.

تکامل تدریجی آگاهی و شکل ها
به این ترتیب روِح کل برای ابراز خود به صورت فلز، وسیله ای جدید فراهم می آورد 
که در آن آگاهی، کمی بیشتر افزایش می یابد. حتی در این مرحله نیز آگاهی بسیار 
ابتدایی است و بنابراین باید به شکل های باالتِر نباتات و گیاهان انتقال یابد که در 
آنها پیشرفت قابل مالحظه ای در رشد آگاهی در اثر تداوم فرآیندهای حیاتِی رشد، 
زوال و رشد مجدد به وجود می آید. زمانی که روِح کل به وسیله ی زندگی غریزی 
حشرات، پرندگان و حیوانات که به طور کامل به بدن ها و محیط اطرافشان آگاهی 
دارند و نوعی حس حفاظت از خود را در خویش پرورش می دهند و هدفشان تسلط 
بر محیط می باشد، خود را متجلی می سازد، رشد بیشتر آگاهی امکان پذیر می گردد. 
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در حیوانات باالتر، فکر یا استدالل نیز تا حدودی ظاهر می شود، اما کارکرد آن دقیقًا 
توسط غریزه ها )مانند غریزه ی حفاظت از خویش و غریزه  ی حفاظت و نگهداری 
از کوچکترها( محدود می گردد؛ بنابراین حتی در حیوانات آگاهی به رشد کامل خود 
نرسیده و در نتیجه به ارضای مقصود اولیه ی روِح کل که دسترسی به روشن بینی 

خویشتن است، قادر نمی شود.

آگاهی انسانی
سرانجام روِح كل شکل انسانی به خود می گیرد که در آن آگاهی به رشد کامل 
خود با هشیاری کامل از خود و محیط خود می رسد. در این مرحله قابلیِت منطق، 
آنجایی  از  ولی  است؛  نامحدود  آن  قلمرو  و  داشته  را  فعالیت  زمینه ی  وسیع ترین 
که روِح کل توسط آگاهی اش هویت خود را در جسم خاکی می یابد، آگاهی دیگر 
نمی تواند به هدِف روشن کردن ذاِت روِح کل بپردازد. از آنجایی که آگاهی باالترین 
رشد را در شکل انسانی به دست آورده و در آن توانی نهفته برای خویشتن شناسی 
آگاه شدن كه توسط آن تكامل آغاز گردید در  به  عزم  دارد،  وجود 
قطب یا انسان- خدا كه ُگِل سرسبد بشریت است به ثمر می رسد.

پیچش سانسکاراها
روح کل با آگاهی عادی بشری قادر نیست تا به شناخت خویش دست یابد زیرا این 
آگاهی در پوششی از سانسکاراها یا نقوش اعمال قرار گرفته است. وقتی که آگاهی 
از حالت ظاهری بی جاِن سنگ یا فلز به زندگانی گیاهان و سپس به حالت غریزی 
به طور  می رسد،  انسان  کامل  آگاهی  به  سرانجام  و  حیوانات  و  پرندگان  حشرات، 
مداوم سانسکاراهای جدید خلق نموده و زیر پوششی از آنها واقع می شود. به توده ی 
ایجاد شدن  با  انسانی  مرحله ی  به  روح  رسیدن  از  بعد  این سانسکاراهای طبیعی، 
سانسکاراهای غیرطبیعی که به واسطه ی تجربه های رنگارنگ و فعالیت های مختلف 
به وجود می آیند، افزوده می شود؛ بنابراین كسب سانسكاراها پیوسته در 
طول مدت تكامل و همچنین در طول مدت فعالیت انسانی ادامه 
دارد. این کسب سانسکاراها را می توان به پیچش یک قطعه نخ به دور یک چوب 
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تشبیه نمود که نخ نمایانگر سانسکاراها و قطعه چوب نمایانگر ذهن یک روِح منفرد 
است. عمِل پیچش از بَدِو خلقت شروع می شود و در تمام مراحل تکاملی و شکل 
انسانی ادامه دارد، نِخ پیچیده شده نمایانگر همه ی سانسکاراهای مثبت )طبیعی و 

غیرطبیعی( می باشد.

مثال هایی از نیروی سانسکاراها
و  اشیا  از  انسان خلق می شوند  زندگانی  به طور مداوم در  تازه که  سانسکاراهای 
افکار بی شماری که آگاهی با آنها رو به رو می شود حاصل می شوند. این سانسکاراها 
دگرگونی های مهمی را در حالت های مختلف آگاهی به وجود می آورند. تأثیرهایی که 
اجسام زیبا ایجاد می کنند، قادرند در آگاهی، گنجایِش نهفته ی لذت بردن از زیبایی را 
بیدار کنند. وقتی که انسان به یک قطعه موسیقی دلنواز گوش فرا می دهد یا منظره ی 
زیبایی را می بیند تأثیرهای حاصل از آنها به انسان احساسی واال می بخشد. به طریق 
از  با یک متفکر رو به رو می شود ممکن است به رشته ای  انسان  مشابه وقتی که 
افکار تازه عالقمند شود و اشتیاقی که پیش از این در آگاهی خود به هیچ وجه با 
آن آشنایی نداشته به دست آورد. نه تنها تأثیرهای اشیا یا اشخاص بلکه تأثیرهای 

فکر ها و خرافات نیز اثر بسزایی در تعیین چگونگی آگاهی دارند.

سانسکاراهای خرافات
قدرت تأثیرهای ناشی از خرافات را می توان با داستانی درباره ی ارواح نشان داد. 
از بخش های مختلف فکر بشری شاید هیچ کدام به اندازه ی موضوع ارواح، خرافاتی 
نباشند که بنابر عقیده های رایج، قربانی های خود را به روش های عجیب شکنجه 
تحصیالت  با  فردی  هندوستان،  در  مغول ها،  سلطنت  ایام  در  می دهند.  عذاب  و 
عالی به داستان هایی که درباره ی ارواح گفته می شد سخت مشکوك بود و تصمیم 
گرفت تا با تجربه ی شخصی، درستی یا نادرستی آنها را دریابد. به او هشدار داده 
شده بود تا در تاریک ترین شِب ماه به فالن گورستان نرود، زیرا گفته می شد که 
محل سکونت روح ترسناکی است که وقتی یک میخ آهنی بر روی زمین گورستان 
کوبیده شود به طور حتمی ظاهر می شود. با یک چکش در دست و میخی در دست 
دیگر در تاریک ترین شب ماه وارد گورستان شد و زمینی بی علف را برای کوبیدن 
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بر روی  بود. وقتی که  تیره رنگ  نیز  او  تیره و کت گشاد  انتخاب کرد. زمین  میخ 
زمین نشست و خواست میخ را با چکش بکوبد گوشه ی کت او زیر میخ قرار گرفت. 
کوبیدن میخ پایان یافت و احساس کرد که بدون برخورد با روح در این آزمایش 
بلند شود و آنجا را ترك کند احساس  اما هنگامی که سعی کرد  موفق شده است 
کرد چیزی او را محکم به سمت زمین می کشد؛ بسیار وحشت زده شد و به خاطر 
عملکرد تأثیرهای ذهنی قبلی، او هیچ چیز به فکرش نرسید به جز آن روح، که فکر 
کرد سرانجام گرفتارش شده  است. شوك ناشی از این فکر به اندازه ای قوی بود که 
بیچاره در اثر سکته ی قلبی ُمرد. این داستان، قدرِت عظیمی را که گاهی در نقوِش 

ذهنی ناشی از خرافات نهفته است، نشان می دهد.

رهایی از سانسکاراها، شرط هماهنگی تجربه است
هر قدر هم که درباره ی نیرو و اثر سانسکاراها گفته شود کم است. هر سانسکارا، 
نیرویی متراکم است و چون هیچ چیز بر آن اثر نمی کند بی حرکت و ُپردوام می باشد 
و می تواند چنان بر روی ذهن انسان حک شود که با وجود آرزو و کوشش صادقانه 
برای از میان بردن آن، زمان الزم دارد و می تواند به طریقی مستقیم یا غیرمستقیم 
خود را وارد عمل کند. ذهن دارای سانسکاراهای غیرهمجنس زیادی است که اغلب 
در  سانسکاراها  برخورد  می کنند.  برخورد  هم  با  آگاهی  در  خود  ابراِز  هنگام  مواقع 
آگاهی به شکل گرفتاری فکری تجربه می شود. تجربه ناگریز آشفته و مبهم، مملو 
از نوسان ها، ابهام ها و گره های پیچیده است تا اینکه آگاهی از تمام سانسکاراهای 
خوب و بد رهایی یابد. تجربه فقط آنگاه می تواند به راستی موزون و 

یكپارچه شود كه آگاهی، از بند تأثیرها آزاد شده باشد. 
سه نوع سانسکارا موجب پیدایش سه حالت مختلف آگاهی 

می شوند
عالم های  در سرشت  که  اساسی  اختالف های  بر حسب  می توان  را  سانسکاراها 
مربوط به آنهاست تقسیم بندی نمود. در رابطه با این عالم هاِی وجودی، سانسکاراها 
بر سه نوع اند: )1( سانسکاراهای خاکی که موجب می شوند روح، عالم خاکی را به 
وسیله ی واسطه ی خاکی تجربه کند و روح را وادار می کنند تا خود را به صورِت بدن 
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خاکی بشناسد. )2( سانسکاراهای لطیف که موجب می شوند روح، عالم لطیف را به 
وسیله ی واسطه ی لطیف تجربه کند و روح را وادار می کنند تا خود را به صورِت 
بدِن لطیف بشناسد. )3( سانسکاراهای ذهنی که موجب می شوند روح، عالم ذهنی را 
به وسیله ی واسطه ی ذهنی تجربه کند و روح را وادار می کنند تا خود را به صورت 
بدِن ذهنی بشناسد. تفاوت های بین حالت های روح های انفرادی، در کل به خاطر 
وجود تفاوت مابین نوع های سانسکاراهای انباشته شده در آگاهی آنهاست؛ بنابراین 
روح هایی که آگاهی خاکی دارند فقط عالِم خاکی را تجربه می کنند، روح هایی که 
آگاهی لطیف دارند فقط عالم لطیف را تجربه می کنند و روح هایی که آگاهی ذهنی 
دارند فقط تجربه ی عالم ذهنی را دارند. گوناگونِی کیفی در تجربه های این سه نوع 

روح، به سبب تفاوت موجود در ماهیت سانسکاراهای آنها است. 

روح های آگاه از ذاِت حقیقی، از سانسکاراها آزاد می باشند
روح های آگاه از ذاِت حقیقی )خودآگاه( با روح های دیگر به طور 
حقیقی  ذات  وسیله ی  به  را  كل  روِح  آنها  زیرا  دارند،  فرق  كامل 
و  خود  بدن های  فقط  دیگر  روح های  حالی كه  در  می كنند  تجربه 
عالم های مربوط به آن بدن ها را تجربه می كنند. این فرِق اساسی بین 
آگاهی روح های خودآگاه و سایر روح ها به این علت است که در حالی که آگاهِی 
به طور  خودآگاه،  روح های  آگاهی  سانسکاراهاست،  انواع  تأثیر  تحت  روح ها  بیشتر 
کامل از همه سانسکاراها آزاد می باشد. تنها آنگاه که آگاهی تحت تأثیر و پوشِش 
هیچ سانسکارایی نباشد میل اولیه برای آگاه شدن به ثمره ی حقیقی و نهایی خود 
می رسد و بیکرانی و یکتایی بخش ناشدنِی حقیقِت مطلق، آگاهانه شناخته می شود. 
به این ترتیب مسأله ی زدودن محدودیت های ذهن از طریق از بین بردن سانسکاراها 

بسیار مهم است.



 ازمیان برداشتن سانسکاراها 
بخش اول

 توقف سانسکاراها: فرسایش و باز شدن آنها

سانسکاراها مانع درخشیدن ذات واال هستند
ذات واال در انسان درخشان نیست زیرا آگاهی او با سانسکاراها یا نقوش انباشته 
شده از تجربه های گذشته، پوشیده شده است. "عزم به آگاه شدن" که به سبب آن 
سیر تکامل آغاز شد موجب پیدایش آگاهی گردیده است؛ ولی آگاهی به شناخت 
روح كل نایل نمی شود زیرا روِح منفرد وادار گردیده تا آگاهی را به جای اینکه برای 
تجربه ی ذات حقیقی خود که روِح كل باشد به کار برد، از آن برای تجربه کردن 
این تصور محدود  به  روح  نمودن سانسکاراها،  تجربه  با  کند.  استفاده  سانسکاراها 
می شود که بدنی می باشد محدود که سعی دارد خود را با دنیای اشیا و افراد تطبیق 

دهد.

مسأله ی رهایی از بند سانسکاراها
هر  که  همان سان  به  هستند.  اقیانوس  در  قطره هایی  همانند  انفرادی  روح های 
قطره به طور بنیادی با اقیانوس یکی است، روح که به خاطر انگیزه و تصور منفرد 
گردیده است، هنوز روِح کل است و به راستی از روِح کل جدا نمی شود، ولی پرده ی 
روشنی محروم  به  دیدن خود  از  را  روح  است  پوشانیده  را  آگاهی  که  سانسکاراها 
ساخته و آن را در محدوده ی مایا یا دوگانگی نگاه می دارد. برای آنکه روح، آگاهانه 
به وحدِت خود با روِح کل پی ببرد، الزم است آگاهی باقی بماند و سانسکاراها به طور 
از میان بروند. سانسكاراها كه به تكامل آگاهی كمک می كنند،  کامل 
كردن  روشن  برای  آگاهی  بودِن  موثر  راه  بر سر  مانع هایی  خود 
سرشِت روِح كل می شوند. از این پس مسأله ای که "عزم برای آگاه شدن " با 
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آن مواجه است، رشد اگاهی نیست، بلکه آزاد ساختن آن از قید سانسکاراها می باشد.

پنج راه برای رهایی از بند سانسکاراها
رهایی از بند سانسکاراها به پنج طریق زیر انجام می گیرد:

)1( جلوگیری از سانسکاراهای جدید:
این شامل پایان دادن به فعالیِت بی اماِن تولید سانسکاراهای جدید است. اگر ایجاد 
سانسکاراها را به پیچش نخ به دور یک قطعه چوب تشبیه کنیم، این به منزله ی 

پایان دادن به پیچش بیشتر نخ است.
)2( فرسایش سانسکاراهای قدیمی:

اگر از ابراز سانسکاراها در عمل و تجربه جلوگیری شود به تدریج فرسوده می شوند. 
در تشبیه نخ این به منزله ی فرسایش و درجا پوسیدِن نخ است.

)3( باز شدن سانسکاراهای گذشته:
این عمل شامل خنثی نمودن سانسکاراهای گذشته از طریق وارونه نمودن ذهنی 
جریانی است که باعث تشکیل آنها شده است. در ادامه ی تشبیه فوق، این عمل به 

باز کردن نخ شباهت دارد.
)4( پخش و مصرِف بعضی از سانسکاراها:

اگر انرژی روانی که در سانسکاراها وجود دارد، پاك و متعالی شده و به کانال های 
دیگر هدایت شود، سانسکاراها پخش، جا به جا و ناپدید می شوند.

)5( زدودن سانسکاراها:
این شامل نابود کردِن کامل سانسکاراهاست. در تشبیه نخ، این شبیه به بریدن 
نخ به وسیله ی یک قیچی است. زدودن نهایی سانسکاراها فقط با نظر عنایت یک 

مرشد کامل امکان پذیر است.
باید به دقت توجه داشت که خیلی از روش های ویژه و مشخص برای از میان 
طبقه بندی  منظور  به  فوق  راه  پنج  مؤثرند.  چند طریق  از  سانسکاراها  برداشتن 
اصول  بیش  و  آنها کم  نیست.  تمایز،  قابل  دقیق  به طور  نوع های  به  این روش ها 
مختلفی را نشان می دهند که مشخصه ی جریان های روانی است که در حین از میان 
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رفتن سانسکاراها به وقوع می پیوندند. این نوشتار برای سهولت فقط درباره ی آن 
روش هایی خواهد بود که عمدتًا سه اصل اول را نشان می دهند )توقف سانسکاراهای 
جدید، فرسایش سانسکاراهای قدیمی و همچنین باز شدن سانسکاراهای گذشته(. 
روش هایی که بیشتر دو اصل آخر را نشان می دهند )پخش و مصرف سانسکاراها و 

زدودن سانسکاراها( در بخش بعد شرح داده می شوند.

كناره گیری 
رهایی  می یابند  افزایش  مداوم  به طور  که  سانسکاراها  بند  از  ذهن  اینکه  برای 
یابد، الزم است تا از به وجود آمدن و ایجاد سانسکاراهای جدید جلوگیری شود. با 
دنیا ممکن  پایان می پذیرد. ترك  افزایش سانسکاراهای جدید  دنیا،  از  کناره گیری 
است بیرونی باشد یا درونی. ترك بیرونی و جسمانی دنیا شامل ترك همه ی چیزهایی 
است که ذهن به آنها دلبستگی دارد از قبیل منزل، والدین، همسر، فرزندان، دوستان، 
ثروت، آسایش و لذت های جسمانی. ترك ذهنی یا درونی دنیا شامل ترك کردن 
همه آرزوها و خواسته هاست، به ویژه اشتیاق و طلب چیزهای لذت بخش. اگرچه 
ترك بیرونی دنیا به الزام ترك درونی دنیا را با خود همراه ندارد، ولی بیشتر مواقع 
راه را برای ترك درونی هموار می سازد. آزادی معنوی شامل ترك درونی دنیاست 
برای به دست آوردِن ترك  بیرونی کمک بزرگی است  اما ترك  بیرونی،  نه ترك 
درونی دنیا. کسی که متعلقات خود را ترك می گوید خود را از هر چیزی که داشته و 
دارد جدا می سازد. این بدان معنی است که چیزهایی که او ترك گفته دیگر منشاء 
سانسکاراهای جدید نیستند بنابراین او با پایان دادن به جریاِن تشکیِل سانسکاراهای 
جدید، قدم بزرگی در جهت نجات خود از بند سانسکاراهای خویش بر می دارد. این 
تمامِی آنچه که از ترك بیرونی دنیا حاصل می شود نیست. با ترك همه چیز او قید 
و بندها ی گذشته ی خویش را نیز ترك گفته است. سانسکاراهای قدیمِی مربوط به 
متعلقات او از ذهن او جدا می شوند و چون از بروزشان جلوگیری می گردد بنابراین 

از بین می روند.
برای اغلب افراد، ترك بیرونی دنیا شرایطی مناسب را برای از بین رفتن سانسکاراها 
فراهم می آورد. کسی که پول و قدرت دارد آماده ی خوشگذرانی و زیاده روی است. 
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بیشتر همان  انسان  است.  مناسب  برانگیختن هوی و هوس  برای  بیشتر  او  وضع 
می شود که محیط به صورت یک مجسمه ساز از او تندیسی می سازد و به او شکل 
می دهد. تسلط او بر محیط بستگی به قدرت شخصیت او دارد. اگر قوی باشد حتی 
در بحبوحه ی عمل و عکس العملی که با محیط دارد در فکر و عمل آزاد می ماند. اگر 
ضعیف باشد تسلیم تأثیرهای محیط می گردد. حتی اگر قوی هم باشد شاید با موجی 
قوی از نحوه ی زندگی و افکار عمومی، پاهایش از جای کنده شود. مشکل می توان 
در مقابل جریان هایی از عقیده ها و ایده ها مقاومت نشان داده و تسلیم موقعیت ها 
نگشت. اگر نسبت به موقعیت ها مقاومت نشان دهد، شاید توسط موجی عظیم از 
احساس های شدید عمومی ربوده  شود و گرفتار نحوه ی فکر کردنی شود که قادر 
به ترك آن نیست. گرچه مقاومت و غلبه بر تأثیِر محیط مشكل است 
اما آسان تر آن است كه از آنها فرار نماییم. خیلی ها اگر با تجمل ها و 
وسوسه ها احاطه نشده بودند زندگانی پاك و بی آالیشی را در پیش می گرفتند. ترك 
تمامی چیزهای غیرضروری به از بین رفتن سانسکاراها کمک نموده و بنابراین به 

حصول زندگی آزاد نیز کمک می نماید.

اعتکاف و روزه
دو نوع مهم از ترك بیرونی دنیا که دارای ارزش معنوی ویژه می باشند عبارتند از: 
)1( اعتکاف )2( روزه. از فشار و طوفان فعالیت های گوناگون دنیایی کناره گرفتن و 
گهگاه تنهایی گزیدن، برای از بین بردن سانسکاراهای وابسته به غریزه ها، مفید و 

با ارزش می باشد اما این را نباید به عنوان هدف و مقصود دانست.
کردن  ارضا  خوردن،  است.  بسیار  معنوِی  ارزش  دارای  اعتکاف  مانند  نیز  روزه 
است و روزه محروم کردن. وقتی با وجوِد میل برای لذت بردن از غذا، غذا صرف 
نشود، روزه گرفتن جسمانی است. آنگاه روزه ذهنی است که غذا به منظور لذت ها و 
دلبستگی به آن صرف نشود، بلکه تنها برای بقای بدن صرف گردد. روزه ی جسمانی 
و بیرونی شامل دوری جستن از تماس با غذا است تا اینکه روزه ی ذهنی و درونی 

حاصل شود.
غذا از ضروریات زندگی است و ترك ممتد آن به طور مسلم برای سالمتی فاجعه انگیز 
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است؛ بنابراین روزه ی جسمانی باید گاه و بیگاه باشد و آن هم برای مدتی کوتاه. 
این عمل باید ادامه یابد تا اینکه پیروزی کامل بر طلبیدن غذا حاصل شود. با بسیج 
تمام نیروهای حیاتی و روانی برای ایستادگی در برابر طلبیدن غذا، آزاد نمودن ذهن 
از وابستگی به غذا امکان پذیر می شود. روزه ی بیرونی و جسمانی وقتی که به  منظور 
زیبایی اندام و یا اینکه به خاطر خودنمایی انجام گیرد، دارای هیچ گونه ارزش معنوی 
نمی باشد. نباید از آن برای تحمیل عقاید خویش استفاده کرد، در ضمن نباید به حِد 
افراط یعنی تا مرز مردن باشد. ریاضت کشیدن از طریق روزه ی طوالنی به طور حتم 
موجب رهایی از طلب غذا نمی شود. برعکس شاید باعث واکنشی شود که موجب 
زیاده روی مفرط در صرف غذا گردد؛ اما اگر روزه ی بیرونی و جسمانی به حد اعتدال 
انجام گیرد، موجب رسیدن به روزه ی درونی می شود.  و به  منظوِر مقاصد معنوی 
وقتی که روزه ی بیرونی و روزه ی درونی از صمیم قلب و صادقانه باشند، موجب باز 

شدن سانسکاراهای مربوط به طلبیدن غذا می گردند.

توبه
باز شدن بسیاری از سانسکاراهای دیگر از طریق توبه امکان پذیر است. این شامل 
ابراز و تشدید حس ندامت است، بعد از اینکه شخص می فهمد که عمل نادرستی را 
مرتکب شده است. ندامت یعنی مرور کردن کارهای غلط در ذهن، همراه با محکوم 
با گذاشتن خویش در شرایط و موقعیت هایی که  این کار  نمودن شدید خویشتن. 
موجب ندامت می شود و یا با آسیب پذیری در حین طغیان های عاطفی، یا با کوشش 
عمدی برای به خاطر آوردن وقایع گذشته با قلبی شکسته و نکوهش شدید ممکن 
می گردد. چنین پشیمانی، سانسکاراهایی را که باعث عمل بودند باز می کند. محکوم 
خشم،  سانسکاراهای  می تواند  باشد  همراه  عمیق  احساسی  با  اگر  خویش  کردن 
حرص و شهوت را خنثی کند. فرض کنید شخص به خاطر مهار نکردِن حرص، 
خشم یا شهوت خود نسبت به شخصی دیگر عملی غلط و جبران ناپذیر انجام داده 
 است. زمانی فرا خواهد رسید که او با واکنش ندامت و پشیمانی رو به رو می شود و 
نیش وجدان را تجربه می کند. اگر در این زمان او به روشنی متوجه کار بدی باشد 
که مسئول آن بوده، شدت آگاهی عاطفی كه همراه این شناخت است، 
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بین  از  را  می كند  محكوم  را  خود  آنها  خاطر  به  كه  گرایش هایی 
می برد. 

خویشتن را محکوم کردن گاهی خود را به صورت انواع و اقسام ریاضت ها بروز 
می دهد. بعضی از رهروان در حالت توبه حتی به بدن خود زخم می زنند، اما چنین 
ابراز ندامت شدیدی برای استفاده ی همگان توصیه نمی شود. بعضی از رهروان هندو 
سعی بر این دارند که با سجده کردن بر پاهای هرکسی که مالقات می کنند، فروتنی 
را در خود پرورش دهند. برای شخصی که اراده ی محکم و شخصیتی استوار دارد، 
توبه از طریق فروتنی می تواند با باز نمودن و از بین بردن سانسکاراهای مختلفی که 
به کارهای بد و خوب مربوطند به نتیجه ی مطلوب برسد. دیگران که ممکن است 
در قدرت اراده ضعیف باشند نیز، از توبه بهره می برند، به شرط آنکه تحِت رهبرِی 
استادی پرمهر و عشق باشند. وقتی که توبه به دقت انجام گیرد، بدون شک موجب 
ابطاِل روانِی افکار و رفتار ناپسند می گردد و انسان را آماده ی زندگانی سرشار از 

پاکی و خدمت می نماید.
اما باید دقت کرد که همیشه این خطر در توبه وجود دارد که ذهن ممکن است 
مدت زیادی به کارهای غلطی که انجام داده مشغول باشد و بنابراین عادت های 
چنین  دهد.  پرورش  خود  در  را  کوچک  چیزهای  برای  زاری  و  گریه  بیمارگونه ی 
زیاده روی در احساس ها، اغلب، اتالِف بی فکرانه ی انرژی روانی است و به هیچ وجه 
نباید مانند پشیمانی  از بین رفتن یا باز شدن سانسکاراها کمک نمی کند. توبه  به 
عادی که به دنبال ضعف عادی می آید، باشد. نباید تبدیل به عادتی خسته کننده 
و خشک شود که در آن شخص به طور افراطی و غم آلوده به کوتاهی ها و قصور 
خود فکر نماید. توبه ی خالصانه آن نیست كه دایم برای كارهای غلط 
از  اندوهگین بود، بلكه آن است كه تصمیم گرفته شود در آینده 
كارهایی كه باعث پشیمانی می گردد پرهیز گردد. اگر توبه باعث شود 
که شخص خود را محترم نشمرد و اعتماد به نفس نداشته باشد آنگاه به هدف واقعی 

خود که ناممکن ساختِن تکراِر برخی از اعمال است، نرسیده  است.
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بازداشتن امیال از برآورده شدن آنها
نیز  امیال  برآوردن  از  خودداری  وسیله ی  به  سانسکاراها،  شدِن  باز  و  فرسایش 
حاصل می شود. گنجایش و توانایی مردم در خودداری از امیال متفاوت است. آنهایی 
که امیال، شتاب زده و بی اختیار در درونشان بیدار می شود، قادر به مهار کردن آنها 
در شروعشان نیستند، ولی آنها می توانند از اینکه امیال توسط اعمال ارضا شوند، 
جلوگیری کنند. حتی اگر فرد نتواند خروش امیال را مهار کند، می تواند از رسیدن 
آنها به مرحله ی عمل جلوگیری کند. پشت کردن بر امیال، توسط مهار کردِن اعمال 
بر  اگر شخص  از سوی دیگر  آینده می گردد.  امیال  برای  احتمالی  پاشی  بذر  مانع 
امیال خود جامه ی عمل بپوشاند ممکن است برخی از نقوش اعمال را زایل نماید، 
ولی در حین ارضای امیال، نقوش تازه ای ایجاد می کند و بنابراین بذر امیال آینده را 
می کارد که به نوبه ی خود آنها نیز ارضای خود را طلب خواهند کرد. مصرف نمودن 
نقوش و تحلیل بردن آنها به وسیله ی ابراز و ارضای آنها به خودی خود کمکی به 

رهایی از بند سانسکاراها را نمی کند.
وقتی که امیال برانگیخته می شوند و از بروز آنها در عمل، ممانعت می شود، فرصت 
کافی برای یک لحظه تأمل درباره ی این امیال به وجود می آید. این تأمل باعث 
فرسایش سانسکاراهای مربوطه می شود. باید توجه داشت که این تأمل خودجوش 
اگر چنانچه به صورت زیاده روِی ذهنی در خواسته ها شود، نتیجه ی مطلوب نمی دهد. 
وقتی که در ذهن کوششی عمدی و ناپاك در جهت دعوت و پرورش امیال صورت 
می گیرد، چنین اندیشه ای نه تنها دارای هیچ ارزِش معنوی نمی باشد بلکه خود ممکن 
است مسئوِل ایجاد سانسکاراهای لطیف بشود. تأمِل ذهنی نباید با تأیید آگاهانه ی 
امیالی که در آگاهی سر بر می کشند همراه باشد و نباید کوشید که خاطره ی این 
امیال را همیشگی و جاودانه کرد. وقتی كه از بروز و ارضای امیال در عمل 
خودداری شود و امیال از دروِن آتش یک آگاهی اندیشمند كه آنها 
را تأیید نمی كنند عبور كنند، بذرهای چنین امیالی نابود می گردند. 
طرد امیال و جلوگیری از پاسخ جسمانی به آنها به تدریج به خنثی شدن سانسکاراهای 

گذشته به نحو طبیعی و خودکار، منجر می گردد.
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بی آرزویی 
راه  تنها  یا حالت هیچ نخواهی که  برای بی آرزویی  را  انسان  امیال،  طرد کردن 
رسیدن به آزادی حقیقی است، آماده می کند. خواستن به طور حتم اسارت است، خواه 
آن خواسته عملی شود یا نه. وقتی که عملی شود، خواستِن بیشتر را موجب می شود، 
ناامیدی و عذاب  به  نشود  وقتی که عملی  پایدار می کند.  را  روح  اسارت  نتیجه  در 
می نمایند.  وارد  لطمه  روح  آزادی  به  سانسکاراهایشان  وسیله ی  به  که  می انجامد 
خواستن انتها ندارد زیرا محرك های بیرونی و درونی ذهن به طور مدام فکر را به 
حالت خواستن و یا نخواستن چیزی )که شکلی دیگر از خواستن است( وا می دارند. 
بِساوایی یا المسه  بویایی، چشایی و  بینایی، شنوایی،  بیرونی، حواس  محرك های 
و  کنونی  زندگی  خاطراِت  اثر  در  که  آنهایی هستند  درونی  می باشند. محرك های 
انسانی  زندگی های  و  تکاملی  دوره ی  طی  آگاهی  که  سانسکاراهایی  مجموعه ی 
برابر  در  تا  یابد  پرورش  ذهن  وقتی که  می خیزند.  بر  انسان  ذهن  از  نموده،  جمع 
هیچ  حالت  به  بماند  باقی  متعادل  و  بی واکنش  درونی  و  بیرونی  انگیزه های  تمام 
نخواهی می رسد و با نخواستن هیچ  چیز )به جز حقیقت مطلق كه آن سوی 

انگیزه های متضاد است( باز شدن سانسکاراهای خواستن، ممکن می شود.
توازِن ناشی از هیچ نخواستن 

خواستن، حالِت به هم خوردگِی توازن ذهن است و هیچ نخواستن، حالِت توازن 
انگیزه ها،  تمامی  از  آزادی  وسیله ی  به  تنها  نخواستن  هیچ  از  ناشی  توازِن  پابرجا. 
ذهن  اینکه  برای  می گردد.  حفظ  ناخوشایند  یا  خوشایند  عذاب آور،  یا  دلپذیر  خواه 
واکنشی نسبت به غم ها و شادی های این دنیا نشان ندهد، باید وابستگی خود را 
با انگیزه های بیرونی و درونی به طور کامل از دست بدهد. گرچه ذهن خود را به 
احتمال  این  وسیله ی تداعی های سازنده به طور مدام تقویت می کند، ولی همیشه 
اقیانوس  از  که  انتظار  از  دور  موجی  توسط  دفاعی  سنگرهای  این  که  دارد  وجود 
ذهن و محیط برمی خیزد، نابود گردند. به هنگام این اتفاق ممکن است برای یک 
لحظه به طور کامل خود را گم کنید، ولی رویه و منش عدم وابستگی می تواند شما 
از خطر مصون نگهدارد. این طرز برخورد شامل به کار بردِن اصِل "این نه،  را 
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این نه" است. مفهوم این اصل كوششی است مدام به منظور حفظ 
هوشمندانه ی عدم وابستگی در رابطه با تضادهای وسوسه انگیِز 
تجربه ی محدود. درست نیست که شخص فقط انگیزه های ناخوشایند را انکار 
کند ولی در درون به انگیزه های خوشایند وابسته بماند. برای اینکه ذهن در برابر 
حمله ی اضداد واکنش نشان ندهد، نمی تواند به ابراِز عواطف و تأثیرپذیری از آنها 
وابسته بماند. توازن یعنی رو به رو شدن با هر دو انتخاب، همراه با عدم وابستگی 

کامل.

محدوده ی جنبه ی منفی در انواع مختلف ریاضت
به  می توان  تنها  را  مثبت  سانسكاراهای  از  بله(  )بله،  مفهوم   
وسیله ی اظهاِر منفی )نه( خنثی كرد. این عنصر منفی به طور حتم در تمام 
تنهایی، روزه، توبه،  جنبه های ریاضت وجود دارد و به صورِت ترِك دنیا، گزینش 
جلوگیری از ارضای امیال و نخواستن، بیان می گردد. ترکیبی از تمامی این روش ها 
)که یک به یک در این مبحث توضیح داده شده( نوعی ریاضت سالم را به وجود 
برای تضمین  اما  ندارد؛  العاده ای وجود  آن زحمت و کوشش فوق  در  می آورد که 
همه ی اینها، عنصر منفی باید به طور طبیعی در آنها جاری شود، بدون اینکه موجب 

انحراف ها و محدودیت های بیشتر گردد.
در  اجباری  تغییرهای  است.  بی فایده  ریاضت  برای  ذهن  نمودن  وادار  در  سعی 
می گردد.  خوب  صفت های  از  بعضی  رشد  مانع  شاید  ریاضت  منظور  به  زندگی 
وقتی که صفت های سالِم سرشِت انسان به طور تدریجی و طبیعی رشد نمایند، دانش 
ارزش های نسبی را به ما می دهند و در نتیجه، راه را برای زندگانی توام با ریاضت 
هموار می کنند؛ اما هر کوششی به منظور تسریع و یا وادار کردِن ذهن در جهِت 

ریاضت شاید باعث واکنشی شود. 
جریاِن آزاد شدن از بعضی وابستگی ها تشكیل بعضی وابستگی های 
جدید را با خود همراه دارد. محسوس ترین شکل وابستگی در رابطه با دنیای 
مادی است، اما وقتی که ذهن خود را از دنیای اجسام، جدا نمود، متمایل به نوعی 
وابستگِی ظریِف ذهنی می شود. بعد از اینکه ذهن تا حدودی موفق به پرورش عدِم 
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وابستگی شد، ممکن است به سادگی، نوعی خودپرستی را در خود پرورش دهد که 
به صورت احساس برتری و دوری جستن از دیگران خود را بروز می دهد. نباید 
اجازه داد كه عدم وابستگی، هسته ای تشكیل دهد كه نفس بتواند 
خود را به آن  وصل كند و در عین حال نباید بیانی از عدم توانایی 
شخص در مقابله با طوفان و فشار زندگی باشد. چیزهایی که هستی 
پاکی  زاییده ی  برخوردی قدرتمند که  با  باید  را محدود می کنند،  پاك و الیتناهی 
و روشندلی می باشد ترك گردند، نه از ناتوانی در رو یا رویی با تالش و کشاکش 
زندگی. عدم وابستگِی واقعی شامل تنها چسبیدن به فرمول »نه، نه« نیست که 
گاهی بدون وجود اشتیاقی عمیق برای روشن شدِن ضمیر، به وسواسی ذهنی تبدیل 
می شود. چنین عالقه ای به نفی کلیشه ای، اغلب اشتغال باطنی به هوی و هوس ها 
را با خود همراه دارد. عدم وابستگی فقط هنگامی یکپارچه و از ته دل است که به 

بخشی جدا ناشدنی از سرشت شخص تبدیل شود.

قبل از روشن بینی، سانسکاراهای منفی نیز باید از بین بروند
نفِی قاطع به صورت »نه، نه« تنها راه باز شدن سانسکاراهای مثبت است که در 
جریان تکامل و زندگی های انسانی جمع شده اند. اگرچه این عمل، سانسکاراهای 
مثبت را از بین می برد ولی باعث تشکیل سانسكاراهای منفی می شود که فکر 
را مشروط کرده و مسأله ی جدیدی ایجاد می کنند. بیاِن »نه، نه« باید به قدر کافی 
قوی باشد تا تمامی سانسکاراهای جسمی، لطیف و ذهنی را از بین ببرد، اما بعد از 
رسیدن به مقصود باید آن را کنار گذاشت. نهایِت تجربه ی معنوی فقط یک 
نفی خشک و خالی نیست. چنین تجربه ای را تحت یک فرمول منفی قرار 
دادن به منزله ی محدود نمودن آن است به وسیله ی ایده ای عقالنی. ذهن باید از 
فرمول منفی به عنوان وسیله ای برابِر تغییر دادن شرایط خود استفاده کند؛ اما قبل از 
آنکه بتوان به هدف زندگی رسید، باید آن را کنار گذاشت. از ذهن باید استفاده نمود 
تا بر محدودیت هایی که خود ایجاد نموده پیروز شود، اما وقتی که این کار انجام شد 
باید خوِد ذهن را نیز کنار گذاشت. این همان جریاِن فراسوی ذهن رفتن است 
که به وسیله ی یکی ندانستِن خود با ذهن و یا خواسته هایش میسر می شود. دیدن 
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واقعی بدن و تمامی افکار و گرایش های پست همانا مستقر شدن در عدم وابستگی 
سرورانگیز و نفی کردن تمامی سانسکاراها می باشد. این به معنی رها ساختن روح 
»من  یا  ذهن هستم«  »من  بدن هستم«،  »من  مانند  خودساخته ای  مجازهای  از 
امیال هستم« است و نیز زمینه را برای حالِت »من خدا هستم«، »اناالحق« 

یا Aham Brahmasmi آماده ساختن می باشد.



 ازمیان برداشتن سانسکاراها 
بخش دوم

 پخش و مصرف سانسکاراها

خنثی نمودن سانسکاراها از طریق مهار كردن
از بین بردن سانسکاراها شرح داده شد که  برای  در فصل قبل، آن روش هایی 
عمدتًا بر اصل خنثی نمودن سانسکاراهای مثبت متکی هستند، سانسکاراهایی که 
آگاهی از حقیقت را در پرده نگاه داشته و مانع بینشی روشن از ذات می شوند، ذاتی 
تابناك که هدِف به وجود آمدن کِل خلقت است. همه ی این روش ها که برای خنثی 
نمودن سانسکاراهای مثبت می باشند به تنظیم و مهار بدن و ذهن مربوط هستند. 
از  از عادت های ذهن ناشی می شوند، بسیار دشوارتر  مهار کردِن گرایش هایی که 
مهاِر اعمال فیزیکی است. فکرها و خواسته های زودگذر ذهن را فقط با صبر فراوان 
و تمرین مداوم می توان فرو نشاند؛ اما برای جلوگیری از تشکیل سانسکاراهای جدید 
و فرسودن یا باز کردن سانسکاراهای قدیمی، مهار نمودِن جریان ها و واکنش های 
ذهنی که خود ناشی از سانسکاراها هستند، الزم است. گرچه مهار کردن در ابتدا 
ممکن است مشکل باشد، اما با کوشش صادقانه به تدریج طبیعی و آسان می شود.

بردن  بین  از  با  دارد  سعی  ذهن  زمانی که  تا  و  است  عمدی  امری  کردن،  مهار 
اینکه  از  بعد  اما  است؛  کوشش  مستلزم  برهاند،  بند  و  قید  از  را  خود  سانسکاراها، 
ذهن از قید سانسکاراها رهایی یافت، فرآیند مهار خودخوش می شود زیرا که در آن 
زمان ذهن آزادانه و با درك عمل می کند. چنین مهار کردنی زاییده ی قوی بودن 
شخصیت و سالمت ذهن است و بدون استثنا از ترس آزاد بوده و با آرامش و سکون 
فراوان همراه است. ذهن که به هنگام کارکرِد مهار گسیخته و هرز رفتن، به نظر 
ضعیف می آید، با مهار شدن، سرچشمه ی قدرت عظیمی می شود. تنظیم و مهار 
به منظور حفظ انرژی روانی و صرفه جویی در نیروی فكری برای 
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استفاده ی خالقه از آن گریز ناپذیر است.
مهار كردِن راستین، تنظیم خالقه ی خود در پرتو درك 

ارزش هاست
اما اگر مهار کردن فقط مکانیکی و بدون هدف باشد، در اجرای هدف خود که 
و  تنظیم  بنِد ذهن است شکست می خورد.  و  قید  بدون  آزاد و  ممکن ساختِن کاِر 
مهاری که ارزش معنوی دارد شامل سرکوب کردِن مکانیکی فکرها و خواسته ها 
نیست، بلکه یک خودداری طبیعی است که با درِك ارزش های مثبتی که در حین 
منفی  فقط  واقعی  مهار  و  تنظیم  بنابراین  می آید؛  عمل  به  می شود  کسب  تجربه 
نیست. وقتی برخی از ارزش های مثبت در حیطه ی آگاهی قرار می گیرند، تمایل شان 
برای ابراز در زندگی، یک واکنش و انرژی روانی تولید می کند که سرانجام همه ی 
میان  از  می گردند  ارزش ها  آن  کامل  و  آزاد  بروز  مانع  که  را  ذهنی  گرایش های 
برمی دارد. بدین سان گرایش های شهوت، حرص و خشم به وسیله ی 
شناختی سرشار از قدردانی از ارزِش یک زندگی پاِك توام با ایثار 

و مهربانی، از بین می روند.
قوه ی  خاطر  به  نموده،  خو  واکنش  و  اندیشه  از  معین  عادت هایی  به  که  ذهن 
محرِك ناشی از افکار و اعمال گذشته، تطبیق خویش را با دستاوردهای جدیدی 
به آن کنترل  ما  آنچه که  نمی یابد.  آسان  نموده،  ادراك خود حاصل  از قوه ی  که 
ذهن می گوییم همین فرآیند تنظیم و تعدیل در پرتو ارزش های حقیقی 
است. این کنترل، یک عمل مکانیکی یا اِعمال زور بر ذهن نیست، بلکه کوشش 
ذهن است تا بر گرایش سکون و عدم تحرك خود چیره شود. این كنترل به طور 
اساسی خالق است و در هدف منفی نیست، زیرا که کوشش ذهن است 
به منظور رسیدن به تنظیم خویشتن، تا اینکه ارزش های حقیقی زندگی تجلی یابند.

پخش و مصرف سانسکاراهای قدیمی از طریق جایگزینی برتر
هست.  همه  درون  در  نور  سرچشمه ی  که  زیرا  است  امکان پذیر  خالق  کنترل 
محدوده ی  ولی  می نماید،  جلوگیری  ذات  درخشیدن  از  سانسکاراها  اگرچه حجاب 
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حقیقی  ارزش های  از  نور  پرتو  نیست.  تاریک  سراسر  نیز،  انسانی  معمولِی  آگاهِی 
تشکیل یافته و انسان را با درجه های مختلفی از وضوح برحسِب ضخامِت حجاب 
سانسکاراها ارشاد می کند. فرآینِد خنثی نمودن سانسكاراها در عین حال 
فرآینِد درك ارزش های حقیقی است، از این رو مشخصه ی پیشرفت معنوی، 
شامل جنبه های ترك ارزش های نادرست سانسکاراها به خاطر ارزش های حقیقی 
ادراك می باشد. فرآینِد جایگزین نمودن ارزش های برتر و واال به جای ارزش های 
پست، عمل جایگزینِی برتر است که همانا سوق دادِن انرژی روانی زندانی شده در 
سانسکاراهای قدیمی، به سمت اهداف خالقه و معنوی می باشد. وقتی كه انرژی 
مسیری  ترتیب  بدین  شده،  نگهداری  سانسكاراها  در  كه  روانی 

تازه یافت، سانسکاراها پراکنده و مصرف می شوند.
فرآیند جایگزینی برتر با عالقه ا ی پایدار تداوم می یابد

روش جایگزینی برتر، طبیعی ترین و موثرترین روش برای رخنه کردن در الیه های 
عالقه ی  که  است  این  دارد  که  ویژه ای  مزیت  و  می باشد  قدیمی  سانسکاراهای 
رهروان را در تمامی مراحل، پایدار نگه می دارد. روش انکاِر صرِف بدون جایگزینی، 
گاهی شاید کسل کننده می شود و ممکن است به نظر آید که به پوچی می انجامد؛ 
اما روش جایگزینی برتر شامل جانشین نمودن ارزش های برتر به جای 
ارزش های پست تر می باشد و بنابراین در هر مرحله، لبریز از عالقه ی جذاب 
است و موجب خوشنودی روزافزون می گردد. انرژی روانی از طریق روش های زیر 

به کانال های معنوِی واالتر می گراید:
)1( مراقبه )2( خدمت بدون انتظار به بشریت )3( پرستش.

مراقبه: ماهیت و هدف آن
مراقبه، تمرکز عمیق و مداوم بر روی هدفی ایده آل می باشد. در چنین تمرکزی 
بر روی موضوع ایده آل، روح فقط از موضوع مراقبه آگاه است و به طور کامل ذهن 
و بدن خود را فراموش می نماید. در نتیجه سانسکاراهای جدیدی تشکیل نشده و از 
طریِق فعالیت های روانی بر موضوِع تمرکز، سانسکاراهای قدیمی پخش و مصرف 
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می گردند. سرانجام وقتی که سانسکاراها به طور کامل از بین رفتند، روِح منفرد در 
شدت تمركز حل گشته و با موضوِع ایده آل یكی و یگانه می شود.

انواع مراقبه
انواع زیادی از مراقبه مطابق با سلیقه و توانایی اشخاص وجود دارد. قوه ی تخیل 
افرادی که کار بدنی زیاد انجام می دهند، بیشتر وقت ها به خاطر کار زیاد ضعیف 
می گردد. برای چنین افرادی، آن شکل از مراقبه بسیار مناسب است که طی آن خود 
را از افکارشان جدا کرده و سپس به بدن و افکارشان با بی طرفی و واقع بینی 
نگاه کنند. بعد از اینکه رهرو موفق شد تا افکار و بدن خود را با واقع بینِی کامل نگاه 
کند، سعی خواهد کرد تا توسط مفاهیم سازنده ای نظیر: »من بی نهایتم« »من در 
همه چیز هستم« و »من در همه هستم« خود را به صورت هستِی جهانی 
بشناسد. آنهایی که قوه ی تخیل شان قوی و روشن است، می توانند بر نقطه ای 
شدیداً تمرکز کنند، اما آنهایی که این کار را دوست ندارند، باید از تمرکز فکر بر روی 
یک نقطه اجتناب ورزند. به طور معمول انرژی روانی ذهن به خاطر افکار مختلف 
پخش می گردد. مراقبه بر روی یک نقطه برای تمرکز ذهن و آرام شدن آن خیلی 
سودمند است، اما به خاطر ماشینی بودنش تجربه های سرورآور و سازنده ای را همراه 
ندارد. در هر حال این نوع مراقبه ، در مراحل اولیه ممکن است فرد را برای انواع 

موفقیت آمیزتری از مراقبه آماده سازد.

مراقبه بر جنبه های متجلی و نامتجلی خدا
عمدی  و  سازنده  کردن  فکر  با  ابتدا  در  مراقبه  عمیق تر  و  موفقیت آمیزتر  انواع 
پرثمر  بسیار  معنوی  نظر  از  خدا  بر  مراقبه  می شود.  آغاز  محبوب  خدای  درباره ی 
است. خدا می تواند هم در جنبه ی نامتجلی و هم متجلی اش موضوع مراقبه باشد. 
مراقبه بر جنبه ی نامتجلی خدا فقط برای آن عده که تمایل طبیعی خاصی برای آن 
دارند مناسب است و شامل تمرکز افکار بر وجود نامتجلی خدا می باشد. بالعکس، 
مراقبه بر جنبه ی متجلی خدا شامل تمرکز افکار بر شکل و صفت های خداست. بعد 
از مراقبه ی شدید، ذهن ممکن است بخواهد توقف و استراحتی بکند؛ سکونی نه 
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بر موضوع مراقبه، بلکه بر آرامش گسترده ای که در مراقبه تجربه می شود. چنین 
لحظه هایی نتیجه ی طبیعی خستگی قوه ی تخیل است و باید بدون کوشش، تشویق 

و تقویت شوند.

مانع های مراقبه
اوج  الهی  انگیزه ی  که  لحظه هایی  در  اجباری.  نه  باشد  خودجوش  باید  مراقبه 
می گیرد، قوه ی تخیل را باید آزاد گذاشت و اجازه داد که به پرواز در آید. پرواِز تخیل 
فقط باید به وسیله ی هدِف مشخص که وصل به بی نهایت است، کنترل شود. نباید 
تحت تأثیر جریان احساس های مختلِف شهوت، حرص یا خشم قرار گیرد. موفقیت 
نتایج  به  ابتدا  در  اینکه  به خاطر  مبتدی شاید  است و شخِص  تدریجی  تمرکز  در 
رضایت بخش نمی رسد، ممکن است مأیوس شود. به طور معمول یأسی که او تجربه 
می کند، خود مانعی جدی برای شروع مراقبه ی روزانه و پایداری در آن می گردد. 
گذشتن از مانع های دیگری چون تنبلی و عدم سالمت، ممکن است دشوار باشد، 
اما با تعیین ساعت هایی مشخص و منظم برای مراقبه و تمرین مداوم می توان آنها 
را از میان برداشت. شرایِط آرام طبیعت، مانند صبح زود یا هنگام غروب آفتاب، به 
ویژه برای مراقبه مفید است؛ اما هر وقت مناسب دیگری را نیز می توان اختیار نمود.

اهمیت تنهایی گزیدن در مراقبه
گزینش تنهایی یکی از شرایط ضروری برای کسب موفقیت در مراقبه می باشد. 
در دنیای فکر، شکل های  فکری و رنگ های فکری به طور دایم در هم فرو می روند. 
نیرو  را  ذهن  می کنند،  جمع بندی  تسهیِل  به  که  کمکی  با  قوی  ایده های  بعضی 
می بخشند، در حالی که بعضی افکار پوچ و سبک، ذهن را تحلیل می برند. ذهن به 
وسیله ی این فکرهای مختلف در محیط ذهنی جذب یا دفع می شود. بهتر آن است 
از تأثیر این فکرهای  که برای مستقر شدن در ایده آل فكری خویش 
مختلف دوری نمود. برای این منظور، اعتکاف یا گزینش تنهایی، امکانات فراوانی 
را در اختیار می گذارد. اعتکاف یعنی صرفه جویی در انرژی روانی و افزایش قدرت 
درون کشیده  به  نماید،  یا جذب  دفع  را  نبودن چیزی خارجی که ذهن  با  تمرکز. 
می شوید و روِش باز نمودن خویش را به سوی جریان های باالتری که می توانند به 
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شما قدرت، سرور و آرامش فراوان بدهند، فرا می گیرید.

خدمت بدون انتظار
که  است  این  مستلزم  خدا،  نامتجلی  و  متجلی  جنبه های  بر  مراقبه  درحالی که 
به  بر جنبه ی جهانی خدا  تمركز  ببریم،  دِل خویش  پناهگاه  به  را  آگاهی 
انتظار به بشریت، حاصل  بهترین وجه به وسیله ی خدمت بدون 
می گردد. هنگامی که روح به طور کامل جذب خدمت به بشریت باشد، آنگاه همانند 
مراقبه، به بدن و یا ذهن خود و عملکرد آنها به طور کامل بی توجه است و از این رو 
سانسکاراهای جدیدی به وجود نمی آیند. به عالوه سانسکاراهای قدیمی که ذهن را 
اسیر می کنند، پراکنده و پخش می گردند. از آنجایی که اکنون روح توجه و عالقه ی 
خود را نه بر نفع خویش، بلکه بر نفع دیگران متمرکز نموده  است، هسته ی نفس 
برای تغذیه خود از انرژی محروم می گردد؛ بنابراین خدمت بدون انتظار 
یکی از بهترین روش ها برای جهت دادن و جایگزین کردن انرژی ذخیره شده در 

سانسکاراهای اسارت آور است.

مفاهیم خدمت بدون انتظار
خدمت بدون انتظار، زمانی صورت می گیرد که کم ترین فکر به پاداش و یا نتیجه 
نبوده و نسبت به آسایش و راحتی خویش و نیز امکاِن سوء تعبیر دیگران، بی توجهی 
کامل برقرار باشد. وقتی که شما به طور کامل به رفاه دیگران اشتغال داشته باشید، 
فرصتی برای فکر کردن به خود نخواهید یافت. شما در پی راحتی یا سالمتی و 
خوشحالی خود نیستید، بلکه برعکس، آماده اید تا همه چیز را برای سعادت دیگران 
فدا نمایید. راحتی آنها راحتی شماست، سالمت آنها دلخوشی شماست و خوشحالی 
آنها شادمانی شماست. شما زندگی خود را در گم نمودن آن، در زندگی آنها می بینید. 
شما در قلب های آنها زندگی می کنید و قلب شما پناهگاه آنها می گردد. هنگامی که 
یکی می دانید. دسِت  فرد  آن  با  کامل  به طور  را  باشد، خود  قلب ها حقیقی  وحدت 
کمک یا کالم راحتی بخش شما برای دیگران هر آنچه که کمبودش را دارند، فراهم 
می آورد و با اندیشه ی سپاسگزار و نیِت خوب آنها، شما بیش از آنچه را که داده اید 

دریافت می کنید.
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آزادی و كامیابی از طریق خدمت
می یابد. کسی  و گسترش  فزونی  زندگی شما  دیگران،  برای  زیستن  با  بنابراین 
که برای خدمت بدون انتظار زندگی می کند حتی از خدمت کردِن خود آگاه نیست. 
نمی گذارد در کسانی که به آنها خدمت می کند احساسی ناشی از اینکه مدیون او 
گشته اند به وجود آید. برعکس، او خود احساس می کند به خاطر فرصتی که به او 
داد ه اند تا آنها را خوشحال نماید، مدیون آنهاست. خدمت او نه به خاطر نمایش و 
نه به خاطر اسم و شهرت، صورت می گیرد. خدمت بدون انتظار زمانی به نحو کامل 
انجام می شود که شخص همان اندازه از خدمت به دیگران خوشحال  شود که از مورد 
خدمت واقع شدن شاد می شود. خدمت بدون انتظار او را از سانسکاراهای مربوط 
به قدرت، دارایی، تأسف به حال خود، حسادت و کارهای ناپسند که از خودخواهی 

نتیجه می شوند، نجات می بخشد.

عشق
خدمت بدون انتظار و مراقبه، زمانی به طور خودجوش انجام می گیرند که نتیجه ی 
الهاِم عشق باشند؛ بنابراین شناختن عشق به عنوان مهم ترین راه به سوی دستیابی 
و درك اَبَر هستی، شناختی بسیار درست است. در عشق، روح به طور کامل جذب 
از این رو به کارهای بدن و ذهن وابستگی ندارد. این به تشکیل  محبوب است و 
سانسکاراهای جدید خاتمه می دهد و همچنین با دادن جهتی به طور کامل نوین به 
زندگی، سانسکاراهای قدیمی را خنثی می نماید. هیچ جا از یاد بردن خویش 
آن طور كه در شدت عشق به طور طبیعی و كامل پیش می آید حاصل 
نمی شود؛ از این رو عشق، پیشتاِز روش هایی است که موجب رهایی و نجات آگاهی 

از بند سانسکاراها می گردند.

قوِت پاك كننده ی عشق
نجات  به  و  هستند  دیگری  راه های  به  متعلق  که  را  مختلف  مزیت های  عشق 
منتهی می شوند در بر دارد و به خودی خود مؤثرترین و برجسته ترین راه می باشد. از 
خصوصیت های آن فداکاری و خوشحالی است. بی نظیری آن در این واقعیت است 
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به محبوب، بدون در نظر گرفتن چیزی  با تمام وجود  ایثاری است  با   که همراه 
دیگری. از این رو جایی برای انحراِف انرژی روانی وجود ندارد و تمرکز کامل است. 
در عشق، انرژی های جسمی، حیاتی و ذهنی انسان تجمع یافته و برای هدف های 
در  موجود  کشش  می شود.  پویا  نیرویی  عشق  این  نتیجه  در  و  آماده اند  محبوب 
عشِق حقیقی به اندازه ای قوی است كه هر احساس دیگری كه بخواهد 
دخالت كند بی درنگ بیرون رانده می شود؛ بنابراین اثر بخشِی زداینده و 

پاك کننده ی عشق بی نظیر است.

عشق در تمام خلقت وجود دارد
چیزی غیرطبیعی یا ساختگی در مورد عشق وجود ندارد. عشق از آغاز سیِر تکاملی 
وجود دارد. در مرحله ی سنگی و فلزی، عشق به صورت ابتدایی و خاِم جاذبه 
یا پیوستگی بروز می کند. به خاطر نزدیکی و پیوستگی طبیعی است که ذرات 
کره های  بین  جاذبه  نیروی  می کنند.  جذب  را  یکدیگر  و  گرفته  قرار  هم  نزدیک 
آسمانی بیانی از این نوع عشق است. در مرحله ی گیاهان و جانوران، عشق نفس 
آگاه و نفس پرور گشته و نقش مهمی را از پست ترین شکل مانند آمیب تا 
پیشرفته ترین شکل که انسان است، ایفا می کند. وقتی که عشق از نفس آگاه گشت، 

ارزش آن به سبب فداکردن آگاهانه ی خود فزونی می یابد.

عشق به وسیله ی ایثاِر آگاهانه بیان می شود
ایثار عشق به حدی کامل و بدون غرض است که همه چیز می بخشد و چیزی 
از  و  ببخشد  می خواهد  بیشتر  می بخشد  بیشتر  هرچه  ندارد.  انتظار 
فزونی  به  رو  همیشه  حقیقی  سیل عشق  است.  آگاه  كم تر  بخشش خود 
است.  خویشتن  ساده ی  ایثار  آن،  ساده ی  بیان  نمی نشیند.  فرو  هیچ وقت  و  است 
او را به خود معطوف می کند.  جنبه های پیچیده ی معشوق، بیشترین توجه و نظر 
برای  خشنودکند.  را  معشوق  راه  هزاران  از  تا  می کشد  غذاب  و  سختی  نوع  همه 
برآوردن حتی یکی از خواسته های معشوق و یا برای از بین بردن کوچکترین درِد 
محبوب ناشی از بی اعتنایی نسبت به او، از قبول کردن هیچ رنجی تردید نمی کند. 
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خوشحال می شود تا به خاطر محبوب، نحیف و نابود گردد. غرق در عذاب و رنج، به 
بدنی که منزلگاه آن عشق است، توجهی ندارد. او هیچ سازشی را تحمل نمی کند 
َفَوران  بیقراری غیرقابل مهاری  از  و معشوق، مقصود زندگانی اوست. معبد عشق 
می کند و جویبارهایی از عشق، لطف و مهربانی بی حد می آفریند تا اینکه سرانجام 
عاشق، محدودیت های خود را كنار زده و خود را در هستی محبوب 

گم می كند.
مراحِل مختلف پرستش

وقتی که عشق، عمیق و شدید باشد به آن Bhakti یا پرستش می گویند. پرستش 
در مرحله های اولیه، توسط پرستِش یک نماد یا سمبول، سجده به مقدسات، گرامی 
داشتن و پیروی از کتاب های مقدس یا جست وجوی اَبَر هستی )خدا( از طریق 
تفکر، بیان می گردد. در مراحل پیشرفته تر، پرستش خود را به صورت عالقه به رفاه 
انسان ها و خدمت به بشریت، عشق و احترام به اولیا و وفاداری به مرشد معنوی 
نسبی  نتایج  و  نسبی  ارزش های  دارای  مراحل  این  نشان می دهد.  او  از  اطاعت  و 
می باشند. عشق به مرشِد زنده و معاصر مرحله ی بی نظیری از پرستش است زیرا 

سرانجام به Para bhakti یا عشق الهی منجر می شود.

عشق الهی
عشق الهی تنها پرستشی شدید و مشتاقانه نیست. نهایِت پرستش، آغاز آن است. 
با  توأم  بلکه  می گیرد،  انجام  یکدلی  با  تنها  نه  پرستش  الهی،  عشق  مرحله ی  در 
بیقراری شدیِد دل و اشتیاقی همیشگی برای وصل به معشوق می باشد. به دنبال آن، 
بی توجهی به بدن خویش و نگهداری از آن، گوشه گیری از محیِط خود و بی توجهی 
کامل به وضع ظاهری خود و یا انتقاد می باشد، در حالی که انگیزه های الهِی جذب 
به محبوب بیشتر از همیشه تکرار می گردد. این باالترین مرحله ی عشق، پرثمرترین 
زیرا شخصیتی که تجلی جسمانی عشق است مقصوِد آن است، که  مرحله است 
به عنوان محبوب مطلق می تواند به گونه ای کامل پاسخگوی عاشق باشد. پاکی، 
شیرینی و اثر بخشِی عشقی که عاشق از مرشد دریافت می کند به ارزش معنوِی 
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واالِی این باالترین مرحله ی عشق می افزاید.



 ازمیان برداشتن سانسکاراها 
بخش سوم

 پاك كردن سانسکاراها

تأثیرهایی كه از مرشد كامل به دست می آید می تواند زندگی 
را دگرگون سازد.

عشق به مرشد كامل، از اهمیت ویژه ای برخوردار است، زیرا موجب ارتباط با 
مرشد كامل می گردد. از طریق چنین ارتباطی رهرو از مرشد کامل تأثیرهایی 
دریافت می كند كه دارای قدرتی ویژه برای خنثی كردن تأثیرهای 
گذشته می باشند و در نتیجه شیوه ی زندگی او را به طور کامل دگرگون می سازند. 
دریافت  کننده ی این تأثیرها ممکن است عادت های کهنه و طرز فکر خود را به طور 
به سطحی  و  نموده  دگرگون  را  زندگی  تباه ترین  ارتباطی  چنین  کند.  ترك  کامل 
رفیع تر می رساند. شخص ممکن است یک زندگی عیاشی بی پروا را گذرانده باشد 
بدون اینکه به چیزی جز برآوردن امیال دنیایی خود فکر کرده باشد. ممکن است 
گرفتار عطش مال اندوزی  و قدرت بوده و هدفی جز به دست آوردن و انباشتن پول 
و عیش و نوش نداشته باشد، اما چنین فردی که نمی تواند حتی رهایی از قید های 
دنیایی را هم تصور کند، ممکن است دریابد، سانسکاراهایی  که در اثر ارتباط با مرشد 
کامل کسب می کند، دارای قدرت کافی هستند تا حجابی دایمی بر روی طرز فکر و 
نوع زندگی قبلی او کشیده و افق هایی به طور کامل نوین از زندگی باالتر و آزادتری 
را بر ِوی بگشایند. تأثیرهایی که از مرشد کامل کسب می شود ممکن است برای 
فردی روشنفکر و بافرهنگ که با این وجود هنوز دیدگاهی محدود دارد و قوه ی 
تخیلش در بهترین حد فقط می تواند از زیبایی هنر و ادبیات بهره مند گردد و بشر 
دوستی اش از محدوده ی محله یا مرز کشورش خارج نمی شود، نیز مفید باشد. چنین 
فردی در اثر کسب تأثیرها از یک مرشد کامل به سطوح واالتری از زندگی دست 
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خواهد یافت.

پاك كردن تمامِی سانسکاراها از طریق دخالت مرشد
مرشد می تواند مرید را از سطح معمولی و عقالنی آگاهی به سطحی از آگاهی که 
در آن الهام و درك مستقیم وجود دارد و به دنبال آن به سطح بینش و روشن بینی 
که به وصل با الیتناهی ختم می گردد، باال ببرد. این باال رفتِن مرید مربوط است 
به پیشرفتش از آسمان دنیایی به آسمان لطیف، از آسمان لطیف به آسمان ذهنی، 
و سرانجام از آسمان ذهنی به حالت نجات و آزادی. مرحله ی پایانی همان پاك 
كردن تمامی سانسكاراها، خواه طبیعی یا غیرطبیعی، مثبت یا منفی 
می باشد. در دنباله ی تشبیه نخی که به دور یک چوب پیچیده شده، عمل از بین 
تمامی  شدن  پاك  دارد.  شباهت  قیچی  با  نخ  بریدن  به  سانسکاراها  تمامی  بردن 
سانسکاراها که همان رهایِی نهایِی آگاهی از تمام مجازها و بندهاست، غیرممکن 

است مگر با عنایت یک مرشد كامل.

لزوم تسلیم كامل
اما الزمه ی چنین دخالتی از جانب مرشد کامل، رابطه ای بی قید و شرط بین مرید 
و مرشد می باشد و تنها زمانی برقرار می شود که مرید در تسلیم شدِن كامل 
خود به مرشد، توفیق یابد. تسلیم یعنی اطاعت از تمامی دستورهای مرشد. وقتی که 
همه ی آرزوها و اَعمال شما نتیجه ی اطاعت شما از دستورهای او و با هدایت او بوده 
باشد، آنگاه او به طور مستقیم مسئول آنها خواهد بود؛ بنابراین وقتی که تسلیم شما 
کامل باشد مسئولیت نجات شما از بند سانسکاراها به مرشد واگذار می گردد و تحت 

این شرایط جدید، مرشد تمامی سانسکاراهای شما را آنی از بین می برد.

اطاعت عقالنی
اطاعت از مرشد، آن طور که در تسلیِم کامل مطرح است بر دو نوع است:

 1( عقالنی 2( دقیق و مو به مو
از این دو نوع اطاعت، اطاعت عقالنی پیشقدم است و مقدمه را برای 
اطاعت دقیق و مو به مو که پرثمرتر است فراهم می آورد. وقتی شما از لحاظ 
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عقالنی به عظمت و کمال مرشد متقاعد ُشدید، به طور طبیعی او را دوست دارید 
نیستید.  او  دستورهای  از  مو  به  مو  اطاعت  به  قادر  ولی  قایلید،  احترام  برایش  و 
چون استدالل، پایه ی یقین شماست، کنار گذاشتِن منطق در رابطه با درِك مرشد 
ناشدنی، در هم  به نحوی جدا  این دو  آنجایی که  از  و دستورهایش دشوار است؛ 
پیچیده اند، ایماِن استوار بر استدالل ، شما را در محدوده ی اطاعِت قابِل فهم،  نگاه 
می دارد. مرشد در این مرحله ی مرید تغییری ایجاد نمی کند زیرا تمامی نسخه هایی 
و  سلیقه  با  تا  می سنجد،  عقل  با  مرید  می کند،  تجویز  اطاعت  برای  مرشد  که  را 

گنجایش او مطابقت داشته باشند.

اطاعت دقیق و مو به مو
را  سانسکاراهای خود  تمامی  می توانید  مرشد، شما  از  اطاعت عقالنی  از طریق 
نابود سازید به شرط آنکه در تعبیر منطقی خود از دستورهای او و عمل نمودن به 
آنها صدیق باشید، ولی اگر چنانچه اطاعت شما مو به مو باشد نتیجه زودتر حاصل 
می شود. اطاعت مو به مو نتیجه ی ایمانی راسخ چون سنگ و عشقی عمیق است 
تابِش سرشاِر  ایجاد می نماید.  انسانِی خود در مرید  که مرشد به وسیله ی جذابیِت 
هاله ی مرشد، نوِر پاکی و ِمهر او، باعث ایجاد ایمانی استوار در مرید می گردد که 
در نتیجه مرید آماده می شود، تا بدون ارضای سرشت انتقادی خود، به دستورهای 
مرشد عمل نماید. چنین اطاعت مو به مو حتی به اینکه اهمیِت واقعی دستورها باید 
در حد درِك عقالنی مرید باشند، محدود نمی شود و بهترین نوع اطاعتی است که 
از طریق چنین اطاعِت بی چون و چرا و بدوِنِ  مرید می تواند آرزو نماید. 
امیال و سانسكاراهای  پیچیده ی  ِگره های سخت  تمامی  شرطی، 
که  است  اطاعتی  چنین  وسیله ی  به  همچنین  می گردند.  صاف  و  باز  شما 
رابطه ای عمیق مابین مرشد و مرید به وجود می آید و در نتیجه، جریانی بدون 
مانع از معرفت و قدرِت جاویداِن معنوی به سوی مرید سرازیر می شود. در 
این مرحله، مرید فرزند روحانی مرشد می گردد و به موقع خود از همه گره های 

ناشی از سانسکاراها و فردیت رهایی می یابد. آنگاه او خود یک مرشد می شود.
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نقش مرشد كامل
مرشد کامل دارای مقام و قدرتی بی نظیر است. در دنیا روح های زیادی هستند 
که کم و بیش در راه معنوی پیشرفته هستند، اما نادرند آنهایی که از تمامی شش 
مرحله ی عالم های درونی آگاهی عبور کرده و با سرچشمه ی بیکراِن هستی، دانش 
و سرور یکی شده باشند. مرشد کامل نه  تنها آسمان های مختلف آگاهی را تجربه 
نموده بلکه به سبب یکی شدن با الیتناهی به طور عملی به هستی تمامی روح ها 
نفوذ می نماید. او محور فعالیت های جهان است. به عبارتی همه ی افکار و اعمال 
شما، لذت ها و اندوه های شما، سوخت و ساز شما، قدرت و ضعف های شما، دارایی 
و تسلیم شما، عشق و اشتیاق شما به او وابسته می باشند. او نه  تنها تمام هستی 
را فرا گرفته، بلکه در قانون جهانِی علت و معلول و کاِر پیچیده ی سانسکاراهای 
روح های انفرادی، آگاهانه تبحر دارد. علل خوشبختی یا بدبختی فردی، پرهیزکاری 
و گناه فردی، همان قدر برای او آشکارند که دلیل تغییرها و دگرگونی های کیهانی. 
هر موجود کتابی است گشوده در برابر پرتِو نور بیکراِن آگاهِی همه جا حاضِر او. به 
خاطر یکی بودنش با الیتناهی دارای قدرت بیکران است و در یک چشم به هم 
از تمامی  را  نابود ساخته و آن  زدن می تواند همه ی سانسکاراهای روح را محو و 

گرفتاری ها و بندها نجات بخشد.



خوب و بد

سنجش تجربه ها توسط اضداد
ذهن انسان نه  تنها به تجربه کردن مشغول است، بلکه پیوسته مشغول ارزشیابی 
این تجربه ها می باشد. بعضی تجربه ها خوشایند و برخی ناخوشایند شمرده می شوند، 
بعضی خوشحالی و برخی عذاب به بار می آورند. برخی از تجربه ها به مذاق دلچسب 
و برخی تلخ  می آیند. بعضی تجربه ها زندگی فرد را محدود می نمایند و بعضی به 
سرشاری و آزادی منجر  می گردند، به بعضی از تجربه ها  به عنوان خوب و به بعضی 
اینها اضدادی هستند که پنداِر شخص وقتی با  به صورت بد نگریسته می شود. 

زندگی از دیدگاه خاصی رو به رو می شود، می آفریند.
پذیرفتنی و ناپذیرفتنی

تصور شخص راجع به آنچه که پذیرفتنی یا ناپذیرفتنی است بنا به چگونگی امیالی 
که در هر زمان ویژه بر او مسلط می باشند، تغییر و تحول می یابد؛ ولی تا هنگامی که 
در ذهنش هر نوع میلی وجود داشته باشد مجبور است تجربه های خود را در رابطه 
با آن میل، ارزشیابی نموده و به دو قسمت تقسیم نماید: یک قسمت آنهایی که به 
ارضای آن میل کمک می نمایند و بنابراین خوشایند هستند و قسمت دیگر آنهایی 
که از ارضای آن میل جلوگیری می نمایند و از این رو قابل پذیرش نیستند. به جای 
آنكه با زندگی و آنچه به همراه می آورد، بدون چشمداشت و بدون 
معیاری  ذهن  شود،  رو  به  رو  كردن  خالی  شانه  یا  و  درگیرشدن 
می آفریند و توسط آن، زندگی را به دو قطب متضاد تقسیم می كند 
كه یک قطب پذیرفتنی و قطب دیگر ناپذیرفتنی شناخته می شود.

حتی خوبی نیز وابسته به امیال است
بین  از نظر معنوی تقسیم بندی  انسان می باشند،  آفریده ی ذهن  از اضدادی که 

خوب و بد از همه مهم تر است. این 
تقسیم بندی براساس میل فرد برای آزاد شدن از محدودیت های امیال بنا شده  
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است. آن تجربه ها و اعمالی که افزاینده ی قید و بندهای امیال می باشند، بد، و آن 
تجربه ها و اعمالی که ذهن را از محدودیت های امیال می رهانند، خوب می باشند؛ 
ولی از این رو که تجربه ها و اعماِل خوب نیز وابسته به امیال می باشند، 
آنها نیز مانند تجربه ها و اعمال بد ایجاِد قید می نمایند. همه ی قید و بندها هنگامی 
آزادی حقیقی  این رو  از  بروند.  از میان  امیال  نابود می گردند که همه ی  به راستی 
با  چنان  و  نموده  پیدا  توازن  یکدیگر  با  بد  و  خوب  که  می گردد  میسر  هنگامی 
هم درآمیزند که دیگر جایی برای هیچ انتخابی توسط نفِس محدوِد 

هوس باقی نماند.
انسان با سانسکاراهای حیوانی شروع می كند

هنگامی که آگاهی در انسان به طور کامل رشد نموده، بیشتر از عنصرهای بد انباشته 
شده، زیرا در مراحل تکاملی مادوِن انسان، آگاهی بیشتر تحت تمایل های محدود 
 کننده مانند شهوت، آز و خشم عمل کرده است. تجربه ها و اعمالی که توسط چنین 
تمایل های خودخواهانه آفریده و تغذیه شده اند، بر ذهنی که در حال تکامل است 
نقشی از خود می گذارند و ذهن این نقوش را مانند فیلمی که حرکات نمایشگران 
را ثبت می نماید نگه می دارد. از این رو بد بودن آسان، و خوب بودن مشکل است. 
زندگی حیوانی،که آگاهِی انسانی از آن بر می خیزد، بیشتر تحت نفوذ شهوت های 
حیوانی، حرص حیوانی و خشم حیوانی  است، هرچند در بعضی از حیوانات نیز گاهی 
صفت های خوِب فداکاری، عشق و صبر پرورش می یابد. اگر همه ی سانسکاراهای 
انباشته شده در حیوانات، بد می بود و هیچ یک خوب نمی بود، بروز گرایش های خوب 

در آگاهی انسان غیرممکن می شد.

نیاز به پرورش سانسکاراهای خوب
گرچه بعضی از سانسکاراهای حیوانی، خوب هستند ولی اغلب آنها بد می باشند. 
از این رو در آغاز، آگاهِی انسان خود را گرفتار نیروی محرکی می یابد که بیشتر بد 
است. از همان ابتدای سیر تكامِل انسان، مشكل آزادی و رستگاری، 
آنكه  تا  است  خوب  سانسكاراهای  ایجاد  و  پرورش  از  عبارت 
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نماید.  خنثی  و  پوشانیده  را  قبلی  شده ی  انباشته  سانسكاراهای 
پرورش سانسکاراهای خوب از طریق پرورش تجربه ها و اعمالی صورت می پذیرد 
که برعکِس تجربه ها و اعمال مسلط در زندگی حیوانی می باشند. متضاد شهوت، 
عشق است، متضاد آز، بخشش است و متضاد خشم، تحمل و بردباری است. شخص 
توانست  خواهد  گزیند،  بردباری سکنی  و  بخشش  در عشق،  اینکه  در  کوشش  با 

تمایل های شهوت، آز و خشم را از وجود خود پاك نماید.

گناهکار و ولی
باید  محدود  کننده،  سانسکاراهای  بند  از  خود  نمودن  آزاد  کلِی  فراینِد  این رو  از 
اینکه یک شخص در یک  اما  باشد؛  پذیرفتن خوبی همراه  و  فرآینِد طرد بدی  با 
زماِن خاص خوب یا بد است وابسته به طرز عمل سرسختانه ی سانسکاراهاست. از 
این دیدگاه، گناهکار و ولی هر دو هر آنچه هستند بر مبنای قانون هایی است که 
برکاینات حکمفرماست. سرآغاز و سرانجاِم هر دو یکی است. گناهكار نباید داِغ 
خفت را تا ابد بر پیشانی نگاه  دارد، و ولی نیز نباید به دستاوردهای 
فضایل  اوج  به  باشد،  پرهیزکار  که  هم  هرقدر  هیچ کس،  ببالد.  خود  اخالقی 
اخالقی نرسیده مگر پس از یک زندگی پر از گناه، و هیچ کس آنقدر بد نیست که 
به  باشد می تواند  را اصالح و خوب کند. هرکس هر قدر هم منحرف  نتواند خود 
تدریج خوب و خوب تر شود تا آنکه بهترین نمونه برای بشریت شود. همیشه امید 
برای همه کس وجود دارد. هیچ كس به كلی گمگشته نیست و هیچ كس 
نباید نومید گردد؛ اما این حقیقت پابرجاست که راه رسیدن به الوهیت، در ترك 

بدی و پذیرفتن خوبی است.

نفس محدود می تواند هم در سانسکاراهای خوب و هم در 
سانسکاراهای بد زندگی كند

تجلی تدریجی خوبی با خود، عشق، سخاوت و آرامش همراه دارد. سانسکاراهای 
خوبی، که با بروز این صفت ها ذخیره می گردند، سانسکاراهای متضاد و بِد شهوت، 
آز و خشم را پوشانیده و خنثی می نمایند. هنگامی كه سانسكاراهای خوب 
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و بد به طور دقیق برابر می شوند، در یک آن، هر دو نوع سانسكارا 
پایان یافته و آگاهی از قید اسارت به آزادگی می رسد. برای آنکه این 
حساب بسته شود باید ستون های بدهکاری و بستانکاری به طور کامل با یکدیگر 
برابر باشند. ولی به طور معمول یا بستانکاری بیشتر است یا بدهی و به این ترتیب 
نه  که  داشت  توجه  موضوع  این  اهمیت  به  باید  می ماند.  باقی  باز  جاری  حساب 
 تنها بیشتر بودِن بدهی بلکه زیادی بستانکاری نیز این حساب را باز و جاری نگاه 
می دارد و تنها هنگامی بسته می شود که دو طرف با یکدیگر برابر شده باشند. در 
اتفاق می افتد زیرا در هر زماِن خاص  زمینه ی سانسکاراها چنین توازنی به ندرت 
یا سانسکاراهای خوب حکمفرما هستند یا سانسکاراهای بد. همان طور که به دلیل 
توسط  نیز  محدود  نفِس  زندگِی  می ماند،  باز  جاری  حساب  بدهی  یا  طلب  زیادی 
از  هم  محدود،  نفِس  می شود.  طوالنی  و  تغذیه  خوب  یا  بد  سانسکاراهای  فزونِی 
طریق سانسکاراهای خوب و هم توسط سانسکاراهای بد به بقای خود ادامه می دهد. 
آنچه که برای نابودی نهایی نفس الزم است توازن دقیق سانسکاراهای خوب و بد 

و نیز پوشش متقابل آنها می باشد.

موازنه و پوشِش متقابِل سانسکاراهای خوب و بد
مسأله ای  بد،  و  خوب  سانسکاراهای  دقیق  و  متقابل  پوشِش  و  موازنه  مسأله ی 
ریاضی نیست که در آن موازنه ی مقدارهای متساوی مطرح باشد. اگر مسأله فقط 
توازِن مقدارهای مساوی می بود، ممکن می شد که با پافشاری در به دست آوردن 
سانسکاراهای خوب این مسأله را حل نمود. اگر جریاِن اکتساِب سانسکاراهای بد 
قطع یا ُکند گردد و اگر همگام با آن، اکتساِب پی در پی سانسکاراهای خوب تسریع 
شود، دیر یا زود سانسکاراهای خوب از نظر مقدار با سانسکاراهای اکتسابِی بد مساوی 
شده و توازن الزم را برقرار خواهند نمود. برای آزاد شدن آگاهی، نه تنها باید 
سانسكاراهای خوب و بد از نظر قدرت با یكدیگر توازن یابند بلكه 
دو متضاد باید نقطه به نقطه یكدیگر را بپوشانند. از این رو به مفهومی 
می توان گفت که مسأله ای که هر کانوِن آگاهی با آن رو به   روست، مسأله ای ویژه 

در رابطه با تنوِع كیفِی سرشِت سانسكاراهای انباشته شده است. 
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انتقال نفس به سانسکاراهای خوب
خاِص  ترکیِب  گرفتِن  درنظر  بدون  خوب،  سانسکاراهای  شدِن  انباشته  اگر 
جنبه ها  بعضی  در  که  دارد  وجود  امکان  این  یابد،  ادامه  موجود،  سانسکاراهای 
اندوخته  متفاوت،  نوعی  از  بد  سانسکاراهای  جوار  در  اضافی،  خوِب  سانسکاراهای 
گردند. برای مثال، از طریق محروم کردن بدن و انواع شدید ریاضت ها ممکن است 
باقی  نخورده  وابستگی ها دست  دیگر  انواع  اما  خنثی شوند،  وابستگی ها  از  بعضی 
مانده و ادامه یابند. به عالوه نه  تنها امکان این هست که رهرو، انواع دست  نخورده و 
باقیمانده ی وابستگی هایش را نادیده بگیرد، بلکه حتی ممکن است با نیروی محرِك 
سانسکاراهایی که این ریاضت ها تولید نموده اند، به محروم کردِن بدن و ریاضت 
بدون  می آیند،  وجود  به  اضافی  خوِب  سانسکاراهای  وضعی  چنین  در  دهد.  ادامه 
آنکه نفِس محدود از بین برود. حتی اگر انواِع دیگِر وابستگی ها که دست  نخورده 
باقی مانده اند به دنبال آن خنثی گردند، نفس می تواند به این سانسکاراهای خوِب 

جدید انتقال یافته و توسط آنها به زندگی خود ادامه  دهد.

نیاز به تنظیم سانسکاراها
بلكه  نیست،  پسندیده  صفت های  جمع آوری  فقط  رستگاری 
تنظیم خردمندانه ی سانسكاراها نیز الزامی است. هر كانوِن آگاهی، 
ناآگاهانه به سوی رستگاری نهایی كه همانا دست یافتن به حقیقت 
است كشیده و جذب می شود و در ذهن، گرایشی طبیعی برای جلب 
معنوی  نیازهای  پاسخگوی  كه  دارد  وجود  متضادی  همان  كردِن 
هر موقعیت است. ولی این جریانی مكانیكی و خودكار نیست كه 
از خرد و كوشش های صحیِح رهرو، آن را به خود  بتوان مستقل 
واگذاشت. بیشتر وقت ها رهرو در می یابد که تشخیص آنچه که به راستی مورد 
نیاز اوست برایش نشدنی است، مگر آنکه بخِت نیک یاورش گشته و کمِک دایمی 
یک مرشد نصیبش گردد؛ زیرا تنها مرشد است که دارای بینشی دقیق و بدون خطا 

از نیازهای هر مورِد خاص می باشد.
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زندان خوبی
حیاِت  ادامه ی  برای  وسیله ای  می توانند  خوب  سانسکاراهای  چگونه  که  دیدیم 
 نفِس محدود باشند. هنگامی كه شخص به خودش با این نظر می نگرد 
كه شخصی خوب و عاری از بدی است، با دستاویز شدن به این 
باور به تثبیِت نفس مشغول گشته و موجودیت مجزایش در شكلی 
این جایگاِه جدید که نفس  از موارد، تخریب  ادامه می یابد. در بعضی  جدید 
برای خود بنا کرده دشوارتر است، زیرا هم هویتِی نفس با خوبی، اغلب مستحکم تر از 
هم هویتِی نفس با بدی است. هم هویتی نفس با بدی را آسان تر می توان چاره کرد؛ 
زیرا به محض آنکه بد به عنوان بد شناخته شد، گیرایی چنگالش بر آگاهی سست 
می شود. ولی سست نمودن چنِگ خوبی، مسأله ای دشوار تر است؛ زیرا خوبی به 
با بدی، ظاهری حق به جانب  دلیل خوشایند بودنش در مقایسه 
دارد، اما سرانجام و به موعد خود رهرو از این زندان جدیدش نیز خسته شده و پس 
از این ادراك، هستی مجزای خویش را با گذشتن از دوگانگی خوب و بد 

رها می کند.

خوبی در مقایسه با بدی
با  خود  شناخت  جایگاِه  با  را  بدی  با  خود  هم هویتی  جایگاِه  نفس  اینکه  دلیل 
خوبی تغییر می دهد، این است که خوبی به او حس انبساط بیشتری می دهد. دیر 
نیز محدود است. سپس در می یابد  این جایگاِه جدید  یا زود رهرو در می یابد که 
که فرآینِد رهایی یافتن از این جایگاه جدید آسان تر از رهایی از جایگاه هم هویتی 
اشكالی كه در مورد جایگاه بدی وجود دارد در درك  است.  بدی  با 
كردِن آن به عنوان یک محدودیت نیست، بلكه در ویران كردِن 
آن پس از رسیدن به این ادراك است. مشكل جایگاه خوبی نه در 
ویران نمودن آن، بلكه در این تشخیص است كه در واقع آن خود 
محدودیتی جدید است. دلیل این تفاوت این است که سانسکاراهای حیوانی 
ریشه ای  دارای  شدن ِشان،  حاصل  دوره ی  بودِن  طوالنی  و  منشأ  قدمِت  دلیل  به 
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محکم تر می باشند. درك این موضوع که خوب همانند بد، قید و بند ایجاد می کند 
ادراك که خوبی خود  این  از  بنِد خوبی پس  اما برطرف نمودن قید و  مهم است، 

محدودیتی است، آسان تر است.

تشبیه هایی برای پوشش سانسکاراها
از  ترکیبی  توسط  یا  و  بد  سانسکاراهای  یا  خوب  سانسکاراهای  توسط  نفس 
سانسکاراهای خوب و بد به زندگی خود ادامه می دهد. از این رو رهایی از همه ی 
سانسکاراها را می توان یا توسط توازن و پوشاندن سانسکاراهای خوب بر سانسکاراهای 
بد عملی نمود یا توسط توازن و پوشش برخی از سانسکاراهای خوب بر سانسکاراهای 
بد و یا توازن و پوشاندن بعضی ازسانسکاراهای بد بر سانسکاراهای خوب. اگر ظرفی 
مانند  این  کنید.  تمیز  را  آن  آب  با  زدن و شستن  با صابون  باشد می توانید  کثیف 
سانسکاراهای خوب است که سانسکاراهای بد را بپوشانند؛ اما اگر ظرفی پر از چربی 
باشد یکی از راه های پاك نمودِن این چربی ساییدن آن با خاك و سپس شستن آن 
با آب است. خاك یکی از بی چربی ترین چیزهای دنیاست و از این نظر نقطه ی مقابل 
چربی است. از این رو هنگامی که خاك بر ظرفی که چرب است ریخته شود به آسانی 
تمیز می شود. این مانند سانسکاراهای بد است که سانسکاراهای خوب را بپوشانند.

وصل، آزاد از سانسکاراها و فراسوی خوبی و بدی
هنگامی که توازن و پوشش کامل سانسکاراهای خوب و بد حاصل می شود هر 
دو از بین می روند. در نتیجه آنچه که باقی می ماند لوح پاِك ذهن است که از هر 
نوشته ای عاری است و از این رو حقیقت را بدون تحریف بازتاب می نماید. بر لوِح 
ذهن  روی  بر  بلکه  روح  بر  نه  سانسکاراها  نمی شود.  نوشته  چیزی  هیچ گاه  روح 
نگاشته می گردند. روح همیشه روشن و بی لکه باقی می ماند، اما فقط هنگامی  که 
ذهن آیینه ای پاك است، می تواند حقیقت را بازتاب نماید. هنگامی که نقوش خوب 
و بد هر دو محو گردند ذهن روح را می بیند. این امر اشراق یا روشن بینی نام 
دارد؛ اما دیدِن روح توسط ذهن، هماننِد رسیدِن روح به شناخت خودش نیست، زیرا 
روح، ذهن نیست بلکه خداست که فراسوی ذهن است. از این رو حتی پس از 
آنكه ذهن، روح را دیده  است برای آنكه روح به شناخت خود در 
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حقیقت نایل آید، ذهن باید با روح یكی گردد. این وصال است. در 
این حالت، ذهن با تمام سانسكاراهای خوب و بدش نابود گشته 
از  بد.  و  تمایز خوب  فراسوی  این رو  از  و  فراسوی ذهن  است  حالتی  این  است. 
دیدگاِه این حالت، تنها یک هستِی بخش ناشدنی وجود دارد که نشانه های ویژه اش 
عشق، سکون، سرور و دانِش بیکران است. ستیز دایم بین خوب و بد ناپدید 
گشته است، زیرا نه از خوبی اثری به جای مانده و نه از بدی، تنها 
حضور یكپارچه و فراگیر خداوند باقی می ماند كه همه چیز را در بر 

دارد.



خشونت و عدم خشونت

فراسوی كلمه ها رفتن
انسان گرایش دارد به واژه هایی که جلب نظر می کنند، بچسبد و اجازه دهد که 
عملش به گونه ای ماشینی توسط آنها تعیین شود بدون آنکه اعمالش را در ارتباط 
مستقیم با مفهوم زنده ی این واژه ها قرار دهد. کلمات، جا و کاربرِد خود را در زندگی 
دارند، اما اگر عمل بخواهد هوشیارانه باشد، الزم و ضروری است مفهومی که این 
کلمه ها باید برسانند با دقت تجزیه، تحلیل و مشخص گردد. در میان واژه هایی که نیاز 
به چنین کاوشی دارند، تنها معدودی از آنها به اهمیِت »خشونت« و »عدم خشونت« 
می باشند. این دو واژه  بر مکتب های فکری اثر مستقیم می گذارند، مکتب هایی که 
نه تنها اعمالی خاص را شکل می دهند، بلکه به تمامِی شیوه ی زندگی شکل و قالب 

می بخشند.

فهِم معنوی فراسوی قواعد است
حتی  قواعد،  از  ماشینی  پیروی  در  نه  است  ادراك  و  بینش  در  معنوی  زندگی 
اگر این قواعد بیانگِر واالترین ارزش ها باشند. زندگی معنوی ادراكی است 
تا  دارند  قواعد، گرایش  و  واژه ها  فراسوی تمامِی واژه ها و قواعد. همه ی 
حقیقت را محدود کنند؛ بنابراین کسانی که در پی روشن کردِن روح زیربنایِی این 
قواعد هستند، اغلب باید در مورد اصول این قواعد تحلیل نموده و به این تحلیل، 
جهت  اصول  مورد  در  ویژه  به  امر  این  بیفزایند.  را  روزمره  زندگی  از  مثال هایی 
دهنده ای که از طریِق مفاهیِم متضاد »خشونت« و »عدم خشونت« وضع گردیده، 

صادق است.

موقعیت های نمونه برای آغاز مطلب
واژه های »خشونت« و »عدم خشونت« به طور معمول برای موقعیت های چنان 
متفاوتی در زندگی به کار برده می شوند که بحث در این مورد کامل نمی شود، مگر 
اینکه به این موقعیت ها توجه شده و از آنها برای شروع مطلب استفاده گردد؛ اما 
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این  تمامی موقعیت های مختلفی که  باره ی  در  نیست که  این مقصود الزم  برای 
موقعیت هایی  بعضی  که  است  کافی  شود.  می کنند، صحبت  اشاره  آنها  به  واژه ها 
که جنبه ی نمونه دارند را در نظر بگیریم. موقعیت های نمونه ای که در زیر بیان 
می شوند به خاطر توانایی آنها در روشن کردن ارزش های بنیادِی متمرکز بر مفاهیِم 

»خشونت« و »عدم خشونت« انتخاب شده اند.

موقعیت شماره )1(: مثال شخِص در حال غرق شدن
در حال  و  افتاده  دریاچه ای  در  نیست  آشنا  به فن شنا  کنید شخصی که  فرض 
و  ایستاده  نزدیکی  در  است  ماهری  شناگر  که  دیگری  است. شخص  غرق شدن 
می خواهد او را نجات دهد. شخصی که در حال غرق شدن است می خواهد به کسی 
که برای نجات او آمده محکم بچسبد. این عمل نه  تنها ممکن است نجاِت غریق 
را غیرممکن سازد، بلکه ممکن است نجات دهنده را نیز غرق نماید؛ بنابراین نجات 
دهنده باید با کوبیدن بر سر غریق او را بیهوش کند تا نجاتش دهد. ضربه زدن بر 

سر غریق را در چنین شرایطی، نه می توان خشونت و نه عدم  خشونت دانست.

موقعیت شماره )2(: مورد عمل جراحی
فرض کنید شخصی از یک بیماری رنج می برد که فقط با عمل جراحی درمان  
می پذیرد. حال برای بهبودی این شخص و همچنین محافظت دیگران از سرایت 
این بیماری، جراح ممکن است مجبور شود قسمت آسیب  دیده را بیرون آورد. این 
بُرِش بدن توسط کارد جراحی را نیز نه می توان خشونت و نه عدم خشونت دانست.

موقعیت شماره )3(: مورد كشور مهاجم
فرض کنید کشوری مهاجم به کشوری ضعیف تر به خاطر مقاصد خودخواهانه حمله 
و تجاوز کند و کشور سومی تنها با انگیزه ای پسندیده که نجات کشور ضعیف تر باشد 
به وسیله ی نیروهای مسلح در مقابل حمله ی کشور مهاجم مقاومت نماید. جنگ در 
جهت دفاع از کشور ضعیف را، نه می توان خشونت و نه عدِم خشونت دانست، بلکه 

می توان آن را خشونِت بدوِن خشونت نامید.
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موقعیت شماره )4(: مورد سِگ هار
دارد  امکان  و  می دود  آن  طرف  و  این  طرف  دیوانه وار  هاری  کنید سِگ  فرض 
بچه های مدرسه را گاز بگیرد. آموزگاران مدرسه برای اینکه بچه ها آسیب نبینند، 
سِگ هار را از بین می برند. از بین بردن سِگ هار خشونت را می رساند اما در آن 

نفرت وجود ندارد.

موقعیت شماره )5(: عدم خشونت شخِص قوی
فرض کنید به مردی قوی هیکل توسط مردی متکبر ولی ضعیف تر، اهانت شده 
و بر رویش تف انداخته شود و فرض کنید مرد قوی که می تواند مرد متکبر را ُخرد 
کند، نه  تنها از آسیب رسانیدن به او خودداری می کند، بلکه با او به آرامی از مکتِب 
عشق سخن می گوید. این عمل، عدم خشونت را می رساند، اما این عدِم خشونِت 

شخِص قوی می باشد.

نیاز به مالحظه های ظریف
سه موقعیت اول که در باال ذکر شد، به روشنی نشان می دهد که نمی توان 
و  نکته های ظریف  اینکه  دانست، مگر  یا عدم خشونت آمیز  را خشونت آمیز  عملی 
نیتی که پشت   )2 موقعیت  باشیم: 1( جزییات مختلف  داشته  مدنظر  را  حساسی 
عمل قرار دارد. دو موقعیت آخر نشان می دهند که حتی وقتی خشونت یا عدم 
خشونت به طور پوشیده مطرح هستند عامل های ویژه ی دیگری، مفهومی 
فراسوی مفهوم معمولی واژه های »خشونت« و »عدم خشونت« را 

می رسانند.
توضیح هایی در مورد مرِد غریق

تحلیل دقیِق موقعیِت شماره 1 نشان می دهد که گرچه اِعمال زور بدون توافق 
قبلی با غریق بوده اما نیت، نجاِت غریق می باشد. اِعمال زور بدون توافق غریق 
را می توان حالتی از خشونت نامید؛ اما این اِعمال زور، به نفع شخص غریق 
است نه برای آسیب رسانیدن و یا آزار او. پس در این حالت می توان گفت که این 
خشونت نبوده است. با این مفهوم خاص می توان گفت که این موقعیت، خشونت 
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و عدم خشونت را در برداشته است، اما به مفهوِم معمولی این واژه ها، نه می توان 
گفت که خشونت است و نه عدِم خشونت.

توضیح هایی در مورد عمل جراحی
اِعمال زور موجود است  نیز  اینجا  تفاوت دارد. در  اندازه ای  تا  موقعیت شماره 2 
رضایت  بیمار پیشتر  بیشتر موارد  اما در  بیمار می باشد؛  به نفع  )بریدن بدن( که 
خود را برای عمل می دهد. به عالوه عمل نه  تنها برای جلوگیری از پیشروی بیشتر 
بیماری است، بلکه برای محافظت سایرین از سرایت این بیماری نیز می باشد. در 
اینجا اِعمال زور، هم برای بیمار و هم برای افراد زیادی که ممکن است با او تماس 
اِعمال  نیست،  آزردن کسی  نیت،  که  آنجایی  از  است.  پسندیده ای  کار  کنند،  پیدا 
زور به مفهوم معمول، خشونت نیست. در ضمن نمی توان آن را به طور کامل عدِم 

خشونت نامید، زیرا که بریدن عضوی از بدِن شخِص زنده مطرح است.

تفسیری در مورد كشور مهاجم 
موقعیت شماره 3 نیز جالب توجه و آموزنده است. در اینجا جنگ شامل مقاومت 
در برابر تهاجم است، بدون اینکه هیچ گونه غرض خودخواهانه یا نفع شخصی در 
است  ممکن  این عمل  است.  از کشور ضعیف  دفاع  تنها هدف،  بلکه  باشد،  میان 
موجب آسیِب جانی فراوان و یا حتی ویرانی کشوِر مهاجم گردد و اِعمال زور نه  تنها 
بدون توافق آن کشور است، بلکه مخالف با اراده ی عمدی و آگاه آن نیز 
می باشد. حتی این موقعیت نیز موردی روشن از خشونت نیست. با وجود آسیِب 
جانی و خسارت، اِعمال زور نه  تنها در جهت منافع کشور ضعیف  تر است که مورد 
حمله واقع شده، بلکه به مفهومی مهم به نفع خوِد کشور مهاجم نیز می باشد؛ زیرا در 
اثر مواجه شدن با مقاومت در برابر تهاجمش، به تدریج از ضعف یا بیماری 
معنوی خود كه میل به استثمار و تجاوز به ملل ضعیف تر است، شفا 
را  این رو آن  از  نیست،  با خشونت همراه  این خشونت در واقع  حاصل می كند. 

خشونِت بدون خشونت می نامیم. 
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مقایسه ی مورِد كشور مهاجم با عمل جراحی
بر عضوی که آسیب  دیده،  به مورد عمل جراحی  با کشور مهاجم،  مورد جنگ 
بسیار شباهت دارد. در مورد جنگ با کشور مهاجم، در ظاهر نفع کشور ضعیف تر 
نتیجه ی اساسی و نفع کشور مهاجم )که بر ضدش نیرو گسیل شده( دومین نتیجه 
نفع دیگران  نتیجه ی اصلی و  بیمار  نفع  می باشد. در مورد عمل جراحی در ظاهر 
نتیجه ی فرعی است؛ اما این فقط تفاوتی جزیی در منافع است و وقتی که هر دو 
موقعیت به دقت بررسی و مقایسه گردند، مشاهده می شود که هر دو هم برای فردی 
که مورد خشونت واقع شده مفیدند و هم برای کسان دیگری که به آن موقعیت 

مربوط می باشند.

دفاع از ضعیف، شکلی از خدمِت بدون انتظار
دفاع از ضعیف شکلی مهم از خدمِت بدون انتظار است و جزیی از كارمایوگا 
می باشد. استفاده از نیرو، هنگامی که با این هدف باشد، به عنوان وسیله ای گریز ناپذیر 
برای رسیدن به هدف، به طور کامل توجیه شدنی است. ولی هر جنگی که برای دفاع 
از ضعیف صورت می گیرد، زمانی دارای اهمیت خالص معنوی است که بدون هیچ 
انگیزه ی خودخواهانه یا نفرت باشد. این شبیه مردی است که از زنی که برای مقاصد 
پست مورد حمله ی مرد دیگری واقع شده، دفاع کند و بدین  ترتیب زندگانی و آبروی 
زن را نجات داده و فرد مهاجم را با تنبیه نمودن، به پشیمانی و اصالح وادار  نماید.

کشتِن سگ هار بدون شک حالتی از خشونت است، اما قابل توجیه است؛ زیرا 
خالی از تنفر بوده و با نیِت حفظ و حراست کودکانی است که ممکن است مورد 
حمله ی سگ  هار واقع شوند. مورِد مرد قوی که به جای انتقام، پند و اندرز می دهد 
)موقعیت شماره 5( عدم خشونت را می رساند، اما این حاکی از عدم فعالیت نیست. 
سرشتی  با  سازنده  براستی  کاری  و  قدرت  بلکه  نمی رساند،  را  و ضعف  بی ارادگی 

غیرفردی است. این عدم خشونِت فرِد قوی است.

ادراك معنوی فراسوِی قواعد، مستلزم عشق الهی است
نشان  را  واقعیت  این  فوق،  متفاوت  مثال های  مقایسه ی  و  جزء  به  جزء  تحلیل 
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می دهد که مسایل خشونت یا عدم خشونت، تأیید یا تکذیب آنها و نیز تعیین ارزِش 
نمود.  روشن  نمی توان  کلی  قاعده ی  وسیله ی یک  به  را،  آنها  بی ارزشی  یا  واقعی 
مسایل و مفاهیم حساس معنوی مطرح است. الزمه ی درکی درست از خشونت و 
عدم خشونت، در طرِح کلِی ارزش های معنوی، همانا درکی درست از معنی هدِف 
هستی است؛ از این رو نباید اجازه داد تا عمل انسان تحت الشعاِع شعارهایی قرار گیرد 
)هر چقدر هم خوب( که بر عقایدی نارسا و ناکامل درباره ی خشونت یا عدم خشونت 
استوارند. عمل باید حاصِل عشق الهی باشد که باالتر از کثرت و دوگانگی است و 

نیز حاصل ادراك معنوی که باالتر از قواعد و قانون ها است.



توضیح های بیشتر در مورد خشونت و عدم 
خشونت

)1( عدم خشونت، ساده و بی آالیش )مبتنی بر عشق الهی(
در اینجا فرد همه را چون ذات واالی خویش می بیند و ماورای دوستی و دشمنی 

است. هیچ وقت و تحت هیچ شرایطی فکر هیچ خشونتی به خاطرش راه نمی یابد.

)2( عدم خشونت فرد شجاع )مبتنی بر عشق پاك و بیکران(
این شامل کسانی است که، اگرچه با شناختی واقعی با همه یکی نشده اند1 ولی 
هیچ کس را دشمن خود نمی دانند. آنها می کوشند که حتی شخِص مهاجم را هم 
توسط عشق به سوی خود بیاورند و حاضرند زندگی خود را به هنگام حمله، نه از 

روی ترس بلکه به خاطر عشق از دست بدهند.

)3( خشونِت بدون خشونت )مبتنی بر عشق بیکران(
خشونتی است که تنها به منظوِر دفاع از ضعیف صورت می گیرد، اما دفاع از خود 

یا انگیزه ی شخصی مطرح نیست.

)4( خشونت بدون خودخواهی )مبتنی بر عشق انسانی و 
محدود(

خشونتی است که در دفاع از خویش به هنگام تعرض صورت می گیرد و در آن، 
فرد  مادِر  آبروی  وقتی که  نمونه  برای  ندارد.  وجود  دیگری  خودخواهانه ی  گرایش 
توسط یک جانی شهوتران در معرض خطر است و فرد از مادر خود دفاع می کند. 
همچنین وقتی که مملکت مورد حمله دشمن قرار می گیرد، کوششی که آن مملکت 

در دفاع از آب و خاك مادری می نماید، خشونت بدون خودخواهی است.

)5 الف( عدم خشونت فرد ترسو )مبتنی بر ضعف بی اندازه ی 
ذهن، شخصیت و فکر(

به تجربه ی وحدت وجود نایل نشده اند )مترجم(.  1
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آنها که تنها به علت ترس در مقابل تهاجم مقاومت نمی کنند به این گروه تعلق 
دارند.

)5 ب( خشونت خودخواهانه )مبتنی بر نفرت و شهوت( 
وقتی که خشونت توسط فردی یا ملتی به خاطر گرایش های خودخواهانه و برای 

قدرت و منافع صورت پذیرد.
عدم خشونت، پاك و ساده، یعنی عشق بیکران که همانا هدف زندگی است. 
با خدا یکی  بیکران برسد، آن موقع  از عشق پاك و  این حالت  به  وقتی که رهرو 
می شود. الزمه ی رسیدن به این هدف، اشتیاق فراوان است و رهروی که اشتیاق به 
شناخِت این واالترین حالت را دارد، باید کاربُرِد »عدم خشونِت فرِد شجاع« را تمرین 
کند. این شامل کسانی است که، اگرچه با شناختی واقعی با همه یکی نشده اند اما 
هیچ کس را دشمن خود نمی دانند. آنها می کوشند که حتی شخص مهاجم را هم 
توسط عشق به سوی خود بیاورند و حاضرند زندگی خود را به هنگام مورد حمله 

واقع شدن، نه از روی ترس بلکه به خاطر عشق، از دست بدهند.
همان طوری که اشاره شد »عدِم خشونِت فرِد شجاع« برای افرادی که اشتیاق 
فراوان برای دستیابی به واالترین حالت را دارند عملی است. این اشتیاق در توده ی 
مردم یافت نمی شود؛ از این رو اگر چنانچه بخواهیم توده ی مردم را به »عدم خشونت 
ابتدا آنها را برای »عدِم خشونِت فرِد شجاع«  بی آالیش« برسانیم، الزم است که 
آماده نماییم. درعمل، برای دستیابی به این هدف، الزم است که ابتدا آنها را وادار 
به پیروی از اصل »خشونِت بدون خشونت« بنماییم، یعنی خشونتی که بدون هیچ 
نوع گرایش خودخواهانه و فقط برای دفاع از ضعیف است. به هنگام جنگ، وقتی که 
این جنگ برای توده ی مردم غیرمنتظره است و آنها حوصله ی گوش کردن به پند 
و اندرز درباره ی لزوِم داشتِن اشتیاِق فراوان برای رسیدن به هدف واالی زندگی را 
ندارند، تنها راه عملی برای هدایت آنها به سوی هدف این است که ابتدا به آنها اصل 
»خشونِت بدون خشونت« را تفهیم نموده و سپس آنها را به تدریج به سوی »عدم 
خشونت فرد شجاع« راهنمایی کنیم. کوشش زودرس برای معرفی »عدم خشونت 
نه  تنها موفقیت آمیز  ناآماده ی مردم،  توده ی  بین  در  به هنگام جنگ  فرد شجاع« 



نرشخ ماع و تنو خ دركا تنرش  و عرز تنرش 

105

نخواهد بود بلکه خطِر بروز اسفناِك »عدم خشونت فرِد ترسو« را در بر دارد، یعنی 
عدم مقاومِت توده ی مردم، تنها از روی ترس در مقابل تهاجم.

توده ی مردم را همچنین می توان با آموزِش »خشونت بدون خودخواهی« به جای 
»خشونِت بدون خشونت« به سوی »خشونت فرد شجاع« هدایت نمود. خشونت 
بدون خودخواهی، خشونتی است که در دفاع از خود به هنگام تهاجم صورت می گیرد. 
به هیچ انگیزه  ی دیگری ناشی از خودخواهی نباید اجازه داد تا خشونت را توجیه 
در معرض  توسط یک جانی شهوتران  فرد  مادِر  آبروی  وقتی که  نمونه  برای  کند. 
خطر است و فرد با تکیه بر خشونت از او دفاع می کند، می توان گفت که از اصل 
»خشونت بدون خودخواهی« پیروی کرده  است. به طور مشابه وقتی که ملتی مورد 
مادری، »خشونت  از سرزمین  دفاع  در  ملت  آن  گرفته سعی  قرار  دشمن  حمله ی 
بدون خودخواهی« است. چون سایه ای از خودخواهی در عشقی که اینجا بروز نموده 
وجود دارد )زیرا که آن مادر، مادِر خود شخص می باشد(، چنین عشقی، عشِق محدود 

انسانی است.
همان طوری که اشاره شد هم »عدم خشونت فرد ترسو« وخیم و ُکشنده است و 
انگیزه های خودخواهانه،  به خاطر  یعنی خشونتی که  هم »خشونت خودخواهانه«، 
توسط فرد یا ملتی برای کسِب قدرت و یا هدف های خودخواهانه ی دیگری اِعمال 

می شود.
بنابراین می بینیم اگرچه عدم خشونِت پاك و ساده، هدف زندگی است، اما جویندگان 
خدا باید با پیروی از »عدم خشونت فرد شجاع« به این هدف برسند. توده ی مردم 
که اشتیاق شدیِد الزم برای وصال خدا را ندارند، باید بنا بر شرایط حاکم، با پیروی از 
اصِل »خشونِت بدون خشونت« یا »خشونِت بدون خودخواهی« به تدریج به سوی 
این هدف هدایت شوند. در پایان، باید به نحوی بسیار روشن فهمید که »خشونت 
بدون خشونت« و »خشونت بدون خودخواهی« تنها وسایلی هستند برای رسیدن 
به هدف زندگی، یعنی »عدم خشونت« ساده و بی آالیش یا »عشق بیکران«؛ البته 

نباید وسیله را با هدف اشتباه نمود.
خوبی یا بدِی انگیزه و نتیجه ی حاصله، همیشه با پذیرش عمومی، داوری می شود. 
برای مثال »عدم خشونت فرد شجاع« و »عدم خشونت فرد ترسو« هر دو عدم 
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زاده ی  آنها، »عدم خشونت فرد شجاع«  نیروی محرِك  از دیدگاِه  اما  خشونت اند، 
عشق و »عدم خشونت فرد ترسو« زاده ی ترس است که متضاد عشق می باشد. 
در حالی که به عنوان »عدم خشونت« متضاد نیستند، اما انگیزه های آنها بی نهایت 
در تضاد هستند. انگیزه ی محرکه ی »عدم خشونت فرد شجاع« فدا کردِن زندگی 
خود است به خاطر دسترسی به عشق بیکران؛ اما انگیزه ی محرِك »عدم خشونت 
فرد ترسو« حفظ جاِن خویش است که نتیجه اش خواری بی اندازه می باشد. »عدم 
خشونت فرد ترسو« را تحِت  عنواِن »عدم عشق« و »عدم خشونت فرد شجاع« را 

تحت عنوان »عشق« قرار می دهیم.
»خشونت بدون خشونت« تحت عنوان عشق قرار نمی گیرد، بلکه تحت  عنوان 
كارمایوگا  با  مطابق  خودخواهی  از  دور  به  که  وظیفه ای  می گیرد،  قرار  وظیفه 
Karmayoga انجام می گیرد و سرانجام به عشق بیکران می پیوندد، اما محرِك 

آن عشق انسانی است.
اما  نمی رود،  میان  از  خشونت(  عدم  و  )خشونت  متضاد  نیروی  دو  بین  تفاوت 
دگرگون شدن یک نیرو به نیروی دیگر، توسط کانال های صحیح امکان پذیر است. 
غذا اگر به غلط داده شود سم است، در حالی که سم )مثل استرکنین( به مقدار کم 
به عنوان داروی مقوی، غذای اعصاب می شود؛ اگرچه غذا خود سم نمی شود و یا 

برعکس، اما به سبب نحوه ی کاربرد، عمل و نتیجه ی آن می تواند دگرگون شود.



فعالیت و عدم فعالیت

عمل ممکن است به نادانی بیفزاید
تمامی اعمال به جز آنهایی که خردمندانه برای دستیابی به وصال خدا طراحی 
شده اند، موجب اسارت آگاهی می شوند. این اعمال نه  تنها بیانی از نادانِی انباشته 

شده می باشند، بلکه موجب افزایش آن نیز می شوند.

مراسم، مانند بیراهه رفتن در طی طریق است
قالب ها و تشریفات مذهبی و همچنین مراسم و دستورهای آیین ها و سازمان های 
مختلف معنوی می خواهند روحیه ی عشق و نیایش را پرورش دهند. از این نظر آنها 
تا حدودی برای فرسودِن پوسته ی نفس که آگاهی انسانی در آن گرفتار است، مفید 
می باشند؛ اما اگر از آنها به طور مکانیکی و نابخردانه پیروی شود روحیه ی فطری 
عشق و نیایش خشک می شود. آن موقع آنها به جای فرسودِن پوسته ی 
قادر  مذهبی  تشریفات  و  مراسم  این رو  از  می كنند.  را سخت تر  آن  نفس 
نیستند که موجب پیشرفت زیاد انسان در راه معنوی بشوند و اگر بدون فهم و بینش 
از آنها پیروی شود مانند هر عمل بی فراست دیگر، اسارِت بسیار به بار خواهند آورد. 
از آنجایی که مراسم از معنا و زندگی درونی محرومند می توان گفت از شکل هاِی 
آنها  اینکه  با اعتقاد بر  انسان  دیگِر اعماِل بدون فهم و بینش، خطرناك ترند، زیرا 
برای وصل با خدا مفید هستند در پی آنهاست، در حالی که از مفید بودن خیلی فاصله 
طریق  طی  در  بی روح،  مراسم  و  قالب ها  خودفریبی،  جنبه ی  این  خاطر  به  دارند. 
اندازه ای  به  انسان  فشار عادت،  به خاطر  اغلب  راه های فرعی هستند.  معنوی 
به این قالب های بیرونی دلبسته می شود که به ارزش مجازی آنها تنها پس از 

کشیدن رنج فراوان پی می برد.
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زندگی در پِی رهایی خود از بند گرفتاری های خودساخته 
است

زیرا  دارد  بینش،  برتری  و  فهم  بدون  فعالیِت  بر  فعالیت،  لحاظ عدم   بسیاری  از 
حداقل، سانسکاراها و گرفتاری های بیشتری را به وجود نمی آورد؛ حتی فعالیت خوب 
و پرهیزگارانه نیز سانسکارا به وجود می آورد و در نتیجه به گرفتاری های حاصله 
است  كوششی  زندگی  تمامی  می افزاید.  گذشته  تجربه های  و  اعمال  از 
كوششی  ساخته،  خود  گرفتاری های  از  آزادی  به  رسیدن  برای 
است بسیار سخت برای خنثی ساختن آنچه كه در نادانی انجام 
شده، برای به دور افكندن بار انباشته شده ی زمان های گذشته و 
برای نجات از رسوب های به جا مانده از یک سری موفقیت ها و 
شكست های گذرا. زندگی در پی باز نمودن سانسكاراهای محدود 
تا  است  خودساخته  خم های  و  پیچ  از  رهایی  و  گذشته  كننده ِی 
ابدیت و  از قلب  از این پس، هر آنچه می آفریند برخاسته  اینكه 
دارای ُمهر آزادی و سرشارِی فطرِی هستی ای باشد كه محدودیت 

نمی شناسد.
عدم فعالیت اغلب مرحله ای ضروری است

فعالیتی که به رسیدن به خدا کمک می کند، به راستی بخردانه و از نظر معنوی 
نحوی  به  که  فعالیتی  فقط  می شود.  اسارت  از  رهایی  موجب  زیرا  است  سودمند 
خودجوش از حالت وصل به خدا ناشی می شود بر آن برتری دارد. همه  ی فعالیت های 
دیگر )هرچند از دیدگاه دنیایی خوب یا بد و موثر یا بی اثر باشند( به اسارت کمک 
فعالیت  از  كم تر  فعالیت  عدم  هستند.  پست تر  فعالیت،  عدم  از  و  می کنند 
بهتر  بینش  و  از  فهم  دور  فعالیِت  از  اما  است  مفید  هوشمندانه 
است، زیرا به منزله ی عمل نكردن است به آنچه كه موجب اسارت 
می شود. حرکت از فعالیت نابخردانه به فعالیت بخردانه )از كارمای اسارت بخش 
به كارمای رهایی بخش( بیشتر وقت ها از مرحله ی عدم فعالیت  گذرد می کند. این 
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از ویژه گِی مرحله ای است كه فعالیِت بدون فراست به خاطر شک 
نداشتن  سبِب  به  هوشمندانه  فعالیِت  اما  شده  متوقف  انتقادی، 
نیروِی محرِك كافی شروع نشده است. این نوِع ویژه از عدم فعالیت را که 
در پیشرفت معنوی ایفا ی نقش می کند، به هیچ وجه نباید با عدم فعالیت 
معمولی كه ناشی از عدم تحرك و یا ترس از زندگی است، اشتباه 

نمود.



كمال

دو نوع كمال
برای آنکه از مفهوم پنهان در کمال، استنباط جامعی داشته باشیم الزم است کمال 
را به دو نوع طبقه بندی نماییم. یکی کمال معنوی که عبارت است از: شناخت 
باطنِی حالت فراسویِی آگاهی، كه در آن سوی دوگانگی قرار دارد 
و دیگری کمالی است كه در قلمرو  دوگانگی مشاهده و ابراز می گردد. 
تمامِی هستِی وابسته و مرتبط، که بخشی از دنیای پرتنوِع تجلی است، مراتب و 
درجاتی دارد؛ هنگامی ما با آن دو نوع کمال سر و کار داریم که در دنیای متجلی 
پوشش  زیر  که  چیزهایی  سایر  همانند  نیز  کمال  آن  می بینیم  می شود.  مشاهده 
قدرت،  و  و خوب، ضعف  بد  است.  درجه هایی  و  مرتبه ها  دارای  دوگانگی هستند، 
گناه و پرهیزکاری همگی اضدادی در دنیای دوگانگی هستند. در واقع همه ی این 

جنبه ها، جلوه ای در درجه های مختلف از یک حقیقت هستند.

در دوگانگی فقط كمال نسبی وجود دارد
پایین ترین درجه اش  بلکه خوبی در  این ترتیب بدی، به طور کامل بد نیست  به 
گناه  گناه،  و  است  درجه  کمترین  در  قدرت  بلکه  نیست  تام  ناتوانی  است، ضعف، 
ِصرف نیست، بلکه پرهیزکاری درپایین ترین درجه ها است. به عبارتی دیگر، بدی 
حداقل خوبی، ضعف حداقل قدرت و گناه حداقل پرهیزکاری  است. همه ی جنبه های 
دوگانگی دارای حداقل و حداکثر و تمامِی درجه های مابین آنها می باشند و کمال 
نیز از این قاعده مستثنی نیست. تمامِی طیف بشریت در بین دو حِد کمال و عدم 
مواردی  اساسی  به طور  دو  هر  كمال  عدم  و  كمال  دارد،  جای  کمال 
قلمروی  در  از قیاس و مقابله و هستی نسبی می باشند. کماِل موجود 
دوگانگی، تنها کمالی نسبی است و فقط هنگامی که با عدم کمال مقایسه می شود، 

کامل به نظر می آید.
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كمال معنوی غیر از برتری و مزیت است
کمال در دنیای دوگانگی، عبارت است از برتری در یک صفت یا در یک استعداد. 
در این مفهوم، کمال در یک چیِز به خصوص به الزام کمال در چیز دیگری را شامل 
نمی شود. برای نمونه شخصی که در دانش کامل است، ممکن است در خوانندگی 
یا فردی که در خوانندگی کامل است، ممکن است در دانش کامل  نباشد،  کامل 
نباشد. به مفهومی حتی در جرم و جنایت نیز برتری می تواند خود را نشان بدهد. 
وقتی جنایتی چنان انجام گیرد که هیچ برگه ای برای دنبال کردن جانی باقی نماند، 
آن را یک جنایت کامل می خوانند. از این رو حتی در جرم و جنایت نیز نوعی کمال 
وجود دارد، ولی این نوع کمال را که عبارت از برتری در یک صفت یا استعداد است، 
باید به طور دقیق از کمال معنوی که خارج از قلمروی دوگانگی است، تمیز داد. 
انواع مختلف برتری که مختص به عالم دوگانگی هستند، همه در محدوده ی عقل 
جای دارند، زیرا چنین برتری را می توان به آسانی با توسعه ی خیالِی چیزی خوب 
که در تجربه ی محدوِد زندگی روزمره یافت می شود، تصور کرد. کمالی که متعلق 
به روح های معنوِی به حق رسیده است، از قلمروی دوگانگی خارج و به این ترتیب 
آن سوی محدوده ی عقل است و در قلمروی دوگانگی همردیفی ندارد. هنگامی که 
شخص از نظر معنوی کامل شد دیگر می داند که هیچ چیز به جز خدا وجود ندارد 
و آنچه که در پهنای دوگانگی، دارای هستی جلوه می کند و در دسترس عقل قرار 
دارد چیزی جز پندار نیست. برای انسانی كه از نظر معنوی كامل است، 
خدا یگانه حقیقت است. علم، هنر، موسیقی، ضعف، قدرت، خوب و بد همه 
برای او جز خواب و رؤیا، هیچ نیستند. کمال او عبارت از دانش او از یک هستِی 

بخش ناشدنی است. 

انواع مختلف برتری و مزیت، همه در تکامل معنوی نهفته  اند
هنگامی که یک روح که از نظر معنوی کامل است درصدد بر می آید تا از تمامِی 
دانش و قدرت خویش استفاده نماید، همیشه این کار را برای ارتقای معنوی دیگران 
انجام می دهد. دانش او از دیگران، به آنچه که بیان می دارند، محدود نیست. ابتدا فکر 
پدیدار می شود و سپس به صورت کلمات ابراز می گردد؛ از آنجا که او به طور مستقیم 
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از جلوه گر  اگر بخواهد قبل  ندارد.  بیان شدن فکر  به  نیازی  را می داند  ذهن همه 
شدن چیزی از آن آگاه شود، قادر به این کار هست؛ ولی او فقط در موقع هایی که 
به دالیل معنوی الزم باشد، چنین می کند. به همین ترتیب اگر بخواهد، می تواند در 
هر موضوع دیگری که اراده کند، بدون هیچ اشکالی برتری داشته باشد. برتری ها، 
همه در تکامل معنوی نهفته می باشند. کریشنا کمال معنوی داشت. در ضمن او در 
همه چیز کامل بود. اگر اراده می کرد می توانست خود را به صورت یک مست کامل 
یا گناهکار کامل، یک حقه باز کامل یا یک قاتل کامل نمایان سازد ولی این کار دنیا 
را شوکه می کرد. گرچه او از هر نظر کامل بود ولی از نظر انجام مأموریتش، الزم 
کامل هستند، می توانند  معنوی  نظر  از  که  روح هایی  نمایان سازد.  را  آن  نبود که 
نهایت کمال را در هر جنبه ای از زندگی که برای ارتقای معنوی سایر روح ها الزم 
باشد، نمایان سازند ولی هیچ گاه، فقط به منظور نمایِش کماِل خویش در آن جنبه ی 
به خصوص چنین کاری نمی کنند. آنان از جنبه های مختلف برتری، فقط در مواقعی 
استفاده می کنند که نیاز معنوی ایجاب کند، نه فقط برای ارضای کنجکاوی دیگران. 
استفاده ی آنها از این استعدادهای برتر با عدم وابستگی محض همراه است. درست 
بدون  بگیرد  را در دست  با دستکش، کثافت عالم  همان طور که شخص می تواند 
آنکه آلوده شود، شخصی که به کمال معنوی دست یافته نیز می تواند به فعالیت های 

دنیایی مشغول باشد، بدون اینکه در بند و اسارت آنها قرار گیرد.

كمال باید همه جانبه باشد
کمال عبارت است از پرورش کامل همه ی جنبه های شخصیت. از این رو کمال 
باید همه جانبه باشد. کمال فقط در یک جنبه، کمال نیست بلکه رشد ناموزون یک 
استعداد و یا ظرفیت است که موجب انعطاف ناپذیری و یا عدم قابلیت تطبیق 
خود با تغییرهای دایم و نشیب و فرازهای زندگی است. چنین شخصی 
نمی تواند توازِن پویای فعالیت ذهن خود را طی دگرگونی های سریع زندگی نگاه  
یافته اند  پرورش  او  در  استعدادهایی که  به  قرار گیرد که  موقعیتی  در  او  اگر  دارد. 
اجازه ی بروز دهد، به طور موقت شادمان می شود و از هماهنگی که با زندگی دارد 
خشنود خواهد بود؛ ولی اگر خود را در محیطی غیر دوستانه بیابد که در آن، استعداد 
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او نامناسب باشد، احساس شکست می کند و آرامش و تعادل او به هم می خورد. از 
این رو کمال واقعی یعنی کمال همه جانبه.

كمال، همه ی اضداد را دربر می گیرد و فراسوی آنها می رود
دریابید،  اضداد(  )مقایسه ی  معینی  موازین  توسط  را  کمال  بخواهید سرشِت  اگر 
آن را محدود کرده اید و اهمیت واقعی آن را نخواهید فهمید. کمال، اضداد را در 
بردارد و فراسوی آنها می رود. از این رو انساِن کامل، پای بند قانون ها و ایده آل های 
محدود نمی باشد. او فراسوی خوب و بد است ولی قانوِن او برای کسانی که خوب 
هستند پاداش خوب در بر دارد و نسبت به کسانی که بد هستند به تناسب، واکنش 
نشان می دهد. کریشنا به مرید خود آرجونا ثابت کرد که نابودی ظاهری، جسمی 
آنها  برای رستگاری معنوی خوِد  تباه کار،   )kauravas( و ذهنی کوراواس های1 
بود. متناسب با نیاز معنوی موقعیت، کمال می تواند به شکل کشتن یا نجات زندگی 
جلوه گر شود. دل یک فرد کامل در آِن واحد به نرمی َکره و به سختی فوالد است. 
کمال در تجلی خود، به هیچ  یک از دو قطب متضاد محدود نیست و امکان تجلی 
موقعیت،  اقتضای  به  بنا  می تواند  و  نمی کند  نفی  مقابل،  قطب  راه  از  را 
است که کمال،  دلیل  این  به  از دو قطب متجلی گردد.  توسط هر یک 
فراسوی اضداد می رود و می تواند در همه ی شرایِط ممکِن زندگی، پاسخی منطقی 
عرضه کند. به این ترتیب، بدون رها کردِن دیدگاه حقیقت، قابلیت سازگاری کامل 
با هر موقعیت خاص را تضمین می کند و آرامشی به هم ناخوردنی و حالتی موزون 
در بحبوحه ی موقعیت های مختلف فراهم می نماید که برای اشخاصی که رشد همه 

 جانبه ندارند، حیرت آور خواهد بود.

كمال باالترین پیشرفت و توسعه ی انسان است 
هر  ماورای  کمال،  ولی  متضاد هستند  دو قطب  به  انسانی، محدود  فعالیت های 
دو قطب است؛ اما نباید تصور کرد که کمال عاری از هر نوع عنصر انسانی است. 
هنگامی که انسان غمگین است می کوشد با خنده، خود و سایرین را خوشحال کند؛ 
ولی حتی یک فرد کامل که جاودانه شادمان است فاقد حس مزاح نیست. به عبارت 

توضیح مترجم: پسران و همرزمان “ کوراواس ” در جنگ بزرگ نیکی با بدی؛ جنگ حماسی- مذهبِی   1
هندوها که در آن خداوندگار کریشنا مشاور و ارابه ران "آرجونا" فرماندِه لشکِر نیکان بود.
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دیگر، کمال مستلزم غیر انسان بودن نیست بلکه مفهومش اَبَر انسان بودن است، 
یعنی رشد كامل آن عقالنیت است كه در انسانیت مستتر است.

كمال از آن انسانی است كه خدا شده یا خدایی كه انسان 
شده

ندارد. کمال  تعلق  انسانی  انسان در حالت  به  یا  به خدا در حالت خدایی  کمال، 
هنگامی حاصل می گردد که یا انسان خدا شود و یا خدا انسان شود. موجود محدودی 
که از محدودیت خویش آگاه است، به طور مسلم کامل نیست ولی هنگامی که از 
یکی بودنش با الیتناهی آگاه گردد، کامل می شود. این امر زمانی به وقوع می پیوندد 
که انسان این وهم و تصور را که محدود می باشد، رها کند و با شناخت اولوهیت 
خویش به خدا برسد. اگر مقصود از الیتناهی چیزی است که قطِب مقابِل محدود 
است، یا چیزی است که از محدود به دور است و به الزام چیزی است به جز محدود، 
ابراز کند، به سبب  چون آن چیز قادر نیست خود را در محدود و به وسیله ی آن 
یک  به  نمی تواند  کمال  دیگر،  عبارت  به  است.  محدود  واقع  در  محدودیت،  این 
چنین نامحدودی تعلق داشته باشد. از این رو الیتناهی باید بتواند هستی نامحدود 
اینکه طی این جریان محدود گردد.  خود را در جامه ی محدود تجربه کند، بدون 
کماِل خداوند فقط هنگامی آشکار می گردد که او خود را در جامه ی انسانی متجلی 
نامیده می شود. این  انسانی »اوتار«  سازد. نزول آگاهانه ی خدا در شکل محدوِد 
می گردد  حاصل  هنگامی  كمال  بنابراین  کمال.  از  است  دیگری  مورد  نیز 
كه یا محدود، فراسوی حدود خویش رود و حالت نامحدوِد خود 
را تجربه كند و یا هنگامی كه الیتناهی، بیگانگی و دوری ظاهری 
خود را كنار بگذارد و انسان شود. در هر دو صورت، محدود و الیتناهی 
خارج از یکدیگر قرار نمی گیرند. هنگامی که ترکیبی سروربخش و آگاهانه  از محدود 
و الیتناهی موجود باشد، کمال حاصل شده است. آن هنگام است که الیتناهی در 
محدود جلوه گر می شود بدون آنکه توسط آن محدود گردد، همچنین محدود، با این 
دانش که تجلی واقعی الیتناهی است، فراسوی احساس محدودیت خویش می رود.



زندگی روح

كارمایوگی به مقابله با مشکل های زندگی می رود
در كارمایوگای واقعی، یا زندگی بر مبنای عمِل کامل، سازگاری مناسبی مابین 
اسیر  آگاهی  زندگی،  نوع  این  در  است.  برقرار  زندگی  معنوی  و  مادی  جنبه های 
چیزهای پیش پا افتاده و مادی نیست و در عین حال نیز به آن اجازه داده نمی شود 
که از زندگی روزمره  دوری گزیند. به ذهن نه اجازه داده می شود که در زندگی مادِی 
خواسته های فرساینده غوطه ور گردد و نه به آن اجازه ی فرورفتن در سرور معنوی 
داده می شود، بلکه از آن استفاده می شود تا با بینش معنوی، با مشکل های زندگی 

رو به  رو شده و آنها را حل و فصل کند.

ماده باید وسیله ای شکل  پذیر برای بیان روح باشد
تنظیم متناسب بین جنبه های مادی و معنوی زندگی با قایل شدن اهمیت یکسان 
و  معنویات  از  چیزی  و  مادیات  از  چیزی  گرفتن  با  نمی شود.  برقرار  دو،  آن  برای 
ایجاد توازن مابین این دو نیز حاصل نمی گردد. روح همیشه بر ماده اولویتی 
با  اولویت  این  ولی  نیز خواهد داشت،  تعرض ناپذیر داشته و همیشه 
دوری جستن از ماده و یا طرد آن بیان نمی شود، بلکه با استفاده از آن به عنوان 
وسیله ای مناسب برای تجلی روح ابراز می گردد. در یک سازگارِی هوشمندانه، ماده 
باید نقش وسیله ای شکل پذیر را برای تجلی روح ایفا کند و نباید به هیچ  وجه به 
خودی خود جلب نظر کند. درست همان گونه که آلت موسیقی تنها هنگامی ارزش 
دارد که به نغمه ی نوازنده امکان  بروز می دهد و اگر به طور کامل تحت فرمان قرار 
نگیرد مانع کار می شود، ماده نیز هنگامی دارای ارزش است که به سیر خالق زندگی، 
فضای مناسب و آزاد برای ابراز و تجلی بدهد. اگر بخواهد در این سیر دخالت کند، 

به مانعی تبدیل خواهد شد.
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زندگی معنوی، مستلزم تحت  فرمان درآوردن ماده است نه 
انکار آن

خود  برای  که  دارد  گرایش  ماده  ذهن،  گوناگوِن  ولع های  و  خواسته ها  دلیل  به 
اهمیت قایل شود. برای یک الکلی، مشروبات الکلی همه چیز است. برای شخص 
حریص، انباشتن مال پراهمیت است و برای عیاش تعقیب هوس هایش هدف عالی 
زندگی است. اینها نمونه هایی است از اینکه چگونه از طریق ولع های گوناگوِن ذهن، 
دخالت نابجاِی ماده باعث انحراِف تجلی روح می شود. راه بازگرداندن شأن 
روح، انكار ماده نیست بلكه این است كه ماده تحت فرمان روح 
قرار گیرد و این هنگامی ممکن است که روح از همه ی ولع ها آزاد گشته و به طور 
کامل از شأن راستیِن خود آگاه است. هنگامی که انسان به این مرحله رسید، گرچه 
ممکن است مالک مادیات نیز باشد، ولی در قید و بند آنها اسیر نیست و در صورت 
لزوم از مادیات به عنوان وسیله ای برای زندگی معنوی استفاده می نماید ولی توسط 
آنها فریب نمی خورد و به خاطر آنها آشفته نمی شود. او درك می کند که مادیات به 
خودی خود معنا و ارزش زندگی را تشکیل نمی دهند. او در محیط مادی و اجتماعی 
می تواند  نیست  وابسته  و چون  ندارد  آنها  برای  اشتیاقی  هیچ  ولی  زندگی می کند 

مادیات را به زمینه ای برای تجلی زندگی معنوی تبدیل نماید.

آزادی روح از راه تسلط یافتن بر ماده ابراز می شود
پس از آنکه سازگاری واقعی بین روح و ماده ایجاد شد، دیگر هیچ گوشه ای از 
زندگی وجود نخواهد داشت که نتوان از آن برای تجلی معنویت استفاده نمود. دیگر 
هیچ نیازی برای فرار از زندگی روزمره و گرفتاری هایش وجود نخواهد داشت. آزادی 
به دست  دنیا و گوشه نشینی در کوه و غار  با  برخورد  از  با دوری جستن  روح که 
بیاید، آزادی منفی است. وقتی یک چنین کناره گیری، موقتی بوده و برای هضم 
تجربه های دنیایی و پرورش عدم وابستگی صورت گیرد فوایدی در بر دارد و در 
حرکت سریع زندگی فرصتی برای تنفس فراهم می آورد؛ ولی وقتی این کناره گیری 
آزادی  کسب  به  نمی تواند  باشد  روح  به  اعتماد  عدم  یا  زندگی  از  ترس  بر  مبتنی 
حقیقی کمک نماید. آزادی حقیقی به طور بنیادی و به الزام مثبت است 
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و باید خود را توسط تسلط بدون مانِع روح بر ماده متجلی سازد. 
این زندگِی راستیِن روح است.

معنویت بر پهنای همه ی زندگی گسترده است
را  ساختگی  حدوِد  و  حد  این رو،  از  و  روح  بیکرانی  از  است  بیانی  روح،  زندگی 
نمی شناسد. معنویت راستین توجهی به مسلک ها ندارد و نباید آن را با شور و هیجانی 
برای یک ایده ی زودگذر و ُمد روز اشتباه کرد. وقتی اشخاص، جدا از زندگی چنان 
به دنبال معنویت می گردند، که گویی معنویت هیچ ربطی به زندگی دنیوی ندارد، 
جست  و جویشان بی فایده است. هر فرقه و گروهی گرایش دارد که فقط بر جنبه ی 
خاصی از زندگی تأکید کند، ولی دید معنوی همه جانبه است. گوهر و ذاِت 
معنویت عبارت از عالقه ای محدود یا مخصوص به بخشی از زندگی نیست، بلکه در 
برخورِد ویژه و روشن بینانه ِی موقعیت های گوناگونی است که زندگی پیش می آورد. 
معنویت تمامی زندگی را می پوشاند و همه ی آن را در بر دارد. تمامِی چیزهای مادی 
تابع  بدین گونه  وقتی  و  گیرند،  قرار  الهی  بازی  این  در خدمِت  می توانند  دنیا،  این 

خواست الهی گشتند، در بیان و تأیید روح از خویش نقشی جانبی ایفا می کنند.

بدن الزم نیست مانعی در راه زندگی معنوی باشد
می کنند.  ایفا  معنوی  زندگی  در  که  دارد  نقشی  به  بستگی  مادی  اشیای  ارزش 
مادیات به خودی خود نه خوب هستند نه بد اما برحسب اینکه به تجلی الوهیت 
کمک کنند یا مانع آن شوند، خوب یا بد می شوند. برای مثال، نقش بدن جسمانی 
قایل  روح  و  بدن  بین  تضادی  اگر  است  اشتباه  بگیرید.  درنظر  روح  زندگی  در  را 
شویم. چنین مقایسه ای به نحوی، تقریبًا ناگزیر به محکومیت بی چون و چرای بدن 
منجر می شود. بدن تنها هنگامی مانع ابراز تجلی های روح می گردد که خواسته های 
طلبکارانه ی آن با نازپروری برآورده شود. فهم درست، همانا نقش شایسته ی بدن به 
عنوان یک دستیار برای هدف های معنوی است. یک سوارکار برای نبرد نیاز به یک 
اسب دارد، اما اگر این اسب از فرمانبرداری کامل به خواسته ی سوارکار سرپیچی کند 
مانع کارزار می شود. به همین طریق روح برای دستیابی به همه ی امكانات 
خود باید به جامه ی ماده ملبس شود، هرچند بدن اگر از برآوردن نیازهای 



مقاالت مهربابا

118

روح سر باز زند گاهی می تواند به مانعی تبدیل گردد. اگر بدن چنانکه باید و شاید، 
نقشی  زمین  روی  بر  خداوند  فرمانروایی  نزول  در  شود،  روح  خواسته های  تسلیم 
حیاتی دارد. آنگاه وسیله ای برای جریان یافتِن زندگی الهی می گردد و تا هنگامی که 
در خدمت این هدف باشد می تواند به شایستگی، معبد خداوند بر روی زمین خوانده 

شود.

علم، هنر و سیاست می توانند در خدمت هدف های معنوی قرار 
گیرند

چون بدن جسمانی و سایر اشیای مادی را می توان در جهت زندگی معنوی مورد 
بلکه  نمی گیرد  ستیزمند  جبهه ای  آنها  برابر  در  راستین  معنویت  داد،  قرار  استفاده 
به  انساِن کامل  این رو  از  را متجلی سازد.  آنها، خود  و توسط  آنها  در  تا  می کوشد 
زیبایی ها و کارهای هنری، دستاوردهای علمی یا موفقیت های سیاسی با چشم حقارت 
نمی نگرد. ارزش چیزهای زیبا زمانی پایین می آید که هدِف خواسته ها و یا حسادت 
و مالکیِت انحصارطلبانه قرار گیرند. کارهای هنری بیشتر وقت ها وسیله ی تظاهر و 
تقویت خودخواهی و سایر ضعف های انسانی قرار می گیرند. برای مثال دستاوردهای 
علمی را می توان در جنگ های مدرن برای نابودی متقابل مورد استفاده قرار داد و 
شور و شوق سیاسی بدون بینش معنوی می تواند باعث ادامه ی هرج و مرج اجتماعی 
و بین المللی گردد؛ اما همه ی اینها را می توان به طریق صحیح اداره نمود و به آنها 
اشیاء  الهام شوند.  و  پاکی، سرور  منشاء  می توانند  زیبا  اشیای  داد.  معنوی  جنبه ی 
هنری می توانند باعث منزلت بخشیدن و باال بردن آگاهی مردم گردند. دستاوردهای 
علمی می توانند وسیله ی نجات بشریت از عذاب و ناتوانی های غیرضروری گردند و 
فعالیت های سیاسی می توانند وسیله ای برای برقراری برادری واقعی مابین انسان ها 
شوند. زندگی معنوی پشت كردن به جنبه های دنیایی هستی نیست، 
بلكه زنده نمودن آنها برای این هدف الهی است كه عشق، صلح، 

شادمانی، زیبایی و تكامل معنوی در دسترس همگان قرار گیرد.



خور خ كوز

119

عدم وابستگی، بی تفاوتی نیست
اما کسی که می خواهد زندگی معنوی را دنبال کند باید با عدم وابستگی در میان 
چیزهای دنیایی زندگی کند بدون آنکه نسبت به آنها سرد یا بی تفاوت باشد. عدم 
وابستگی را نباید با قدرناشناسی اشتباه نمود. عدم وابستگی نه تنها با شناخت ارزش 
واقعی چیزها مغایر نیست، بلکه شرط اساسی شناخت آنهاست. خواستن، آفریننده ی 
توهمات فریبنده است و از بینش واقعی جلوگیری می کند، وسوسه را تغذیه می کند 
و احساس اتکا به اشیای بیرونی را تقویت می نماید. عدم وابستگی به فهم صحیح 
کمک می کند و درِك ارزش حقیقی اشیا را تسهیل می نماید، بدون آنکه آگاهی را 
به اشیای خارجی وابسته نماید. نگریستن به اشیا و دیدن آنها آن طور که به راستی 
هستند، مستلزم این است که اهمیت واقعی آنها به عنوان جزیی از تجلِی هستِی 
واحد استنباط گردد. دیدِن راستین، آن هم از البالی حجاب کثرت ظاهری آنها، 
مستلزم رها گشتن از وسوسه های سمج برای هر چیزی است که در تخیل، جدا و 
منحصر به فرد جلوه می کند. زندگی معنوی همه چیز را بدون وابستگی 
به آنها در بر می گیرد و در لذت بردِن عاری از تعلق خاطر است. 
جای  ماده  در  را  خود  روح  آن،  در  که  است  آزادی  مثبِت  زندگِی  معنوی،  زندگی 
می دهد و بدون آنکه هیچ محدودیتی بر دعاوی خویش را بپذیرد از اندرون ماده به 

بیرون می درخشد.

معنویت راستین همه چیز را در بر می گیرد
در  که  می آید  به نظر  بیگانه  زمانی  تا  تنها  خاکی  وجود  این  اتفاق های  و  اشیا 
باشد.  نگشته  غرق  است  همه چیز  گیرنده ی  بر  در  که  معنویتی  پیشتاز  موج های 
هنگامی که آنها جای درست خود را در طرح و َروند زندگی پیدا نمایند، می بینیم که 
هر یک از آنها در سمفونی آفرینش نقشی دارد. در این صورت، ابراز معنویت نیاز به 
زمینه ای مجزا و منحصر به خود نخواهد داشت و توجه به نیازهای عادی جسمانی، 
فکری و عاطفِی مردم ارزش آن را پایین نمی آورد. زندگی معنوی، هستی به هم 
پیوسته و یكپارچه ای است كه جایی برای بخش های منحصر به 

فرد و جداگانه باقی نمی گذارد. 
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عشق الهی در ارتباط با محیط، خالقانه و پویاست
زندگی معنوی، تجلی بدون وقفه ی عشق الهی و درك معنوی است و هر دوی 
از  هستند.  بالمنازعی  ویژ گی  و  نامحدود  عمومیتی  دارای  الوهیت،  جنبه های  این 
این رو عشق الهی به زمینه ی خاصی برای بروز خود نیاز ندارد، الزم نیست منتظر 
لحظه ی نادری برای بروز خود باشد و یا چشم به راه موقعیت های رسمی و خشکی 
خود  برای  موقعیتی  و  رویداد  هر  در  الهی  عشق  می دهند.  تقدس  بوی  که  بماند 
غیرروشن ضمیر  برای یک شخِص  که  موقعیت هایی  حتی  می یابد،  بروز  زمینه ی 
ممکن است پیش پا افتاده و فاقد ارزش تلقی شوند. عشق معمولی و انسانی فقط 
در شرایط مساعد جاری می گردد و واکنشی در برابر موقعیت های ویژه و وابسته به 
آنهاست، اما عشق الهی كه از منبعی درونی سرچشمه می گیرد از هر 
از  این رو حتی در مواقعی جاری می شود که  از  نوع تحریكی بی نیاز است. 
نظر اشخاصی که فقط با طعم عشق انسانی آشنا هستند، نامساعد به نظر می رسد. 
از این رو اگر در شادی، زیبایی یا خوبی افرادی که به دور مرشد هستند کمبودی 
موجود باشد، همین کمبودها سبب فرصتی می شوند تا مرشد عشق الهی خود را بر 
آنها ببارد و آنان را از فقر مادی یا معنوی شان رهایی بخشد. واکنش های روزمره ی 
او نسبت به محیط خاکی بیانی از الوهیت پرتحرك و خالق او می گردد که گسترش 

می یابد و بر هرچه که دست می گذارد معنویت می بخشد.

فهم معنوی زاییده ی تقلید كوركورانه نیست
فهم معنوی را که جنبه ی مکمل زندگی روح است، باید از خردی که چکیده ی 
قراردادهای دنیایی است تمیز داد. ِخرِد معنوی قبول کردن بی چون و چرای روش های 
دنیایی نیست. روش های دنیایی كم و بیش همیشه اثِر جمعِی اعمال 
توده ی مردمی است كه گرایش های مادی دارند. اهل دنیا وقتی چیزی 
را به عنوان درست پذیرفتند، آن را به اشخاصی که دارای گرایش های مشابه هستند 
نیز به عنوان درست می قبوالنند. از این رو پیروی کورکورانه از سنت های قراردادی، 
به الزام ضامِن اعمال بخردانه نیست. زندگی روح یک تقلید ناسنجیده نیست، بلکه 

باید بر مبنای فهم راستین ارزش ها استوار باشد.



خدمِت بدون انتظار

كارمایوگی1 از فعالیت های پر هرج و مرج و همچنین از عدم 
فعالیت دوری می نماید

کارمایوگی از فعالیت های ُپر هرج و مرِج امیال خودخواهانه و همچنین از عدم 
فعالیِت ظاهرِی ناشی از بی میلِی محض می پرهیزد و چنان زندگی سرشار از خدمِت 
بدون انتظاری را در پیش می گیرد که در آن كوچک ترین اثری از آمیزِش 
انگیزه ی شخصی موجود نباشد و به پیشرفِت جریان یافتِن الوهیت در تمام 

جنبه های زندگی کمک  نماید.

خدمت نابخردانه به هرج و مرج و دشواری ها منجر می گردد 
این خیلی مهم است که خدمت حتی وقتی به طور کامل بدون انتظار است، فهم 
معنوی رهنمون آن باشد، زیرا خدمت بدون انتظار وقتی نابخردانه انجام 
از  بسیاری  پذیرد اغلب به هرج و مرج و پیچیدگی منجر می گردد. 
نیکوکاران هستند که بی وقفه از طریق سازمان های اجتماعی به کمک های اجتماعی 
جنبِی  نتایج  اثر  در  می شوند؟  منجر  چیز  چه  به  فعالیت ها  این  اما  دارند،  اشتغال 
پیش بینی نشده و غیرقابِل کنترِل ناشی از چنین فعالیتی در ازای هر مشکلی که حل 
می شود، بیشتر وقت ها ده مشکل دیگر ایجاد می گردد. اهل دنیا از راه مقابله کردن 
ناآگاهانه،  اغلب  برخوردی  با چنین  اما  با بدی سعی در خنثی کردن آن می کنند، 
خود سبب بدی می شوند. گروهی مورچه را در نظر بگیرید که بر روی بدن شخصی 
رفته اند و یکی از مورچه ها او را گاز می گیرد. فرد از روی غریزه و برای تنبیه در 
صدد کشتن آن مورچه برمی آید، اما در هنگام زدن آن مورچه ممکن است بسیاری 
از مورچه های دیگر که به هیچ وجه دخالتی در گاز گرفتن نداشته اند نیز کشته شوند. 
به این ترتیب تالِش فرد برای اجرای عدالت در مورد یک مورچه به ناچار به عملی 
می انجامد که مفهوم آن بی عدالتی در مورد بسیاری از مورچه های دیگر است. فردی 
که در هنِر خدمت خالصانه به کمال نرسیده باشد، ولی با انگیزه ی محبت و بخشش 

خدمت کننده  1
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به گرداب زندگی اجتماعی کشیده شده، خود را در موقعیت مشابهی می یابد. گرچه 
ممکن است او از خودگذشته باشد اما از این جهت که هنوز یاد نگرفته است که 
چگونه بدون ایجاد اشکال، کمک واقعی و مؤثری عرضه نماید اعمالش به جای 
ایجاد هماهنگی به هرج و مرج می انجامد. برای آنكه اعمال برای كاینات 
بركتی پاك و خالص در بر داشته باشند باید زاییده ی فهم كامل از 
زندگی باشند. آنان که با من ارتباط پیدا می نمایند باید فهمی واقعی از زندگی را 
در خود پرورش دهند و چنان خدمتی را رواج دهند که هیچ نوع اشکالی ایجاد ننماید.

خدمت بدون انتظار بر مبنای فهم و ادراك 
وقتی خدمت با نیتی بدون انتظار عرضه گردد برای كارمایوگی )خادم( همیشه 
انجام  نتیجه  یا گرفتن  او آن را برای کسب پاداش  با وجودی که  مفید خواهد بود 
نمی دهد. شکی نیست حتی هنگامی که خدمت بدون انتظار نابخردانه عرضه شود 
از نظر معنوی فایده ی مختصری عاید فرد می گردد ولی در انجام آن نمی تواند از 
ایجاِد رنِج غیرضروری فراوان برای دیگران اجتناب نماید، اما هنگامی که او با فهم 
معنوی خدمِت بدون انتظار عرضه نماید نه  تنها برای خود او فایده معنوی خواهد 
داشت، بلکه نفع مادی و معنوی دیگران را نیز ترویج می کند. برای آنکه خدمت 
بدون انتظار برای همه نفع و صالح خالص در بر داشته باشد، باید بر مبنای فهم و 

ادراك استوار باشد.

خدمت ظاهری گاهی به راستی زیان آور است
آنچه که توسط افراد معمولی خدمت به شمار می آید در شرایطی ویژه ممکن است 
از موقعیت و فهمی  او دانشی خطاناپذیر  زیرا  از نظر مرشد زیان آور شناخته شود، 
عمیق از نیازهای معنوی آن موقعیت دارد. از این رو گرچه غذا دادن به نیازمندان 
به طور معمول عملی است که بدون تردید خدمت به شمار می آید ولی ممکن است 
در وضعیت ویژه ای شرایط موجود ایجاب کند که صالح شخص نیازمند در آن است 
که به او غذا داده نشود. تمایل به گدایی برای غذا، سانسکاراهای نامطلوبی در فرد 
ایجاد می کند و با غذا دادن به فردی که با چنین گرایشی پیش شما می آید به باِر 
این نوع سانسکاراهای او می افزایید. از این رو گرچه در ظاهر ممکن است به نظر 



درظآو ورو  دِتماك

123

برسد که با غذا دادن به او نیکی کرده اید، ولی در واقع ممکن است فقط در افزودن 
به بندهای اسارت او کمک کرده باشید. اگرچه ممکن است انگیزه ی شما ُخرد کردن 
او زیر بار منت خویش نباشد، اما وقتی دستگیری شما نه از روی فهم بلکه به جهت 

عادت انجام گیرد ممکن است در عمل کاری جز این نکرده باشید.
آنچه که در نمونه ی باال در مورد غذا دادن گفته شد در خصوص بخشش چیزهای 
دیگر نیز صدق می کند خواه آن چیز مادی باشد یا غیرمادی. اگرچه شاید از 
دیدگاه محدودتر چنین به نظر برسد كه چنین بخششی چیزی جز 
خدمت نبوده، ولی ممكن است از دیدگاه رفیع تر به طور حتم برای 
او عملی زیان بخش باشد. همان طور که چیزی مقوی برای شخص سالم، 
ممکن است برای شخص بیمار سم باشد، آنچه که به طور معمول برای اغلب مردم 
خوب است ممکن است برای فرد خاصی بسیار بد باشد. از این رو برای دستگیری 

بخردانه، فهم عمیق نیازهای معنوی هر موقعیت الزم و ضروری است.

حتی خدمت نابخردانه نیز دارای فواید معنوی می باشد
و  دقت  خدمت ،  هنگام  در  مردم  که  شود  موجب  باید  شد،  گفته  که  آنچه  اما 
تشخیص بیشتری به خرج بدهند. این گفتمان نباید باعث سرد شدن اشتیاق آنها در 
خدمت بدون انتظار گردد. گرچه این حقیقت دارد که فقط یک مرشد کامل است که 
در تشخیص نیازهای معنوِی هر موقعیت اشتباه نمی کند، اما موجب تأسف خواهد 
بود اگر آنهایی که نمی توانند در تشخیص خود به طور کامل مطمئن باشند، از ترس 
اینکه مبادا ناخواسته زیان به بار آورند انگیزه ی خودجوِش خدمِت بدون انتظار خود 
را دریغ دارند. این موضوع پیش از این روشن شده است که حتی هنگامی كه 
از  همیشه  می دهد  انجام  انتظار  بدون  نابخردانه خدمتی  شخص 

پاداش معنوی آن بهره مند می گردد.
خدمت كردن با عدم وابستگِی محض 

در واقع از دیدگاه معنوی خطر عمده در ارایه ی کمک، این نیست که اشتباهی 
است که  این  واقعی  بلکه خطر  موقعیت روی دهد،  معنوی  نیازهای  در تشخیص 
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ممکن است این خدمت از نیتی نادرست ریشه گرفته باشد. اگر برای این به 
كسی كمک می كنید كه او را مدیون خود سازید و اگر از ارایه ی 
این كمک احساس غرور می كنید نه تنها به شخصی كه مورد كمک 
شما واقع شده، بلكه به خودتان نیز ضرر معنوی رسانده اید. اگر در 
حین خدمت به دلیل اینکه کار خیری انجام می دهید در خود احساس شادی و غرور 
کنید، به عمل خود وابسته می گردید و به این ترتیب خود را اسیر می سازید. درست 
به  بسته شود،  زرین  یا  آهنین  زنجیری  با  است  بدان سان که یک شخص ممکن 
همان سان فرد نیز می تواند به دلیل وابستگی خود به اعمال بد یا خوب از نظر معنوی 
اسیر شود. از این رو راه آزاد ماندن از كارما )Karma( این است که در هنگام 
ارایه ی خدمت، به طور کامل از وابستگی آزاد بمانیم. این آگاهی که »من کسی را 
مدیون خود ساخته ام« اولین فکری است که در فرآیند خدمت به ذهن می آید، اما 
برای خدمت کردن، من خود  این فرصت  با فکر مخالفش که »به دلیل  می توان 
مدیون می باشم« فکر اولیه را خنثی کرد. این فکر دوم، منش آزاد بودن از وابستگی 
را آسان نموده و موجب رهایی از بند اعمال نیک می گردد. خدمتی که بر مبنای فهم 
کامل بنا شده است نه تنها بدون منیت و مطابق نیازهای معنوِی دریافت کننده است، 
بلکه با عدم وابستگی کامل ارایه می گردد. چنین خدمتی رهرو را از سریع ترین راه 

به مقصود می رساند.

خدمِت حقیقی پس از رسیدن به حق انجام می گیرد
به  پرداختن  می شود.  عاید  آن  از  که  است  خیری  نوع  به  بسته  خدمت  ارزش 
نیازهای جسمانی دیگران خدمت است، پرورش خرد و فکر دیگران خدمت است، 
سرشار کردن قلب  دیگران از عشق خدمت است. برآوردِن نیازهای زیبایی محیط 
از  با روحیه ی  جامعه، خدمت است؛ همه ی این شکل های خدمت، حتی اگر همه 
خود گذشتگی انجام گیرند، دارای ارزش مساوی نیستند. رفاه و آسایشی که فرد از 
طریق خدمت در پی آن است، بستگی به بینش شخص دارد و كسی كه دركی 
روشن  تر از خیر نهایی داشته باشد، می تواند خدمتی پراهمیت تر 
و پرارزش تر ارایه دهد. آنان که هنوز حقیقت نهایی را نیافته اند از ارایه ی این 
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رفیع ترین نوع خدمت قاصرند. خدمت آنها نمی تواند برای آفرینش همان ارزشی را 
داشته باشد که خدمت کسی که به نهایت ادراك معنوی دست یافته و دارا می باشد. 
به مفهومی دیگر می توان گفت که خدمت واقعی بعد از رسیدن به خدا آغاز می گردد.

خدمت به مرشد، بیداری معنوی را آسان می كند
به هر حال روحیه ی خدمت که بدون استثنا در همه ی رهروان و اشخاص خوب 
موجود است، اگر با فعالیت یک مرشد همسو گردد می تواند مهار گشته و خالقانه 
برای مقاصد معنوی به کار رود. مرشد با آگاهی الیتناهی خود به همه ی کاینات 
خدمت می کند و آنان که خادم و فرمانبردار او هستند در کار جهانی او سهیم هستند. 
در  مشتاقانه  شرکت  می گردد.  بهر مند  او  بینش  و  حکمت  فیض  از  آنها،  خدمت 
کار مرشد نه  تنها به ارزش خدمت می افزاید بلکه بهترین فرصت را برای بیداری 
معنوی فراهم می سازد. اهمیت خدمتی كه براساس پیروی ازدستورهای 
مرشد باشد، فقط در مقایسه با خدمتی كه توسط خود مرشد انجام 

می شود، در درجه ی دوم قرار می گیرد.
خدمت باید از وابستگی به نتایج آزاد باشد

معین  نتایج  کسب  به  رهایی ناپذیر  نحوی  به  خدمت  ایده ی  مردم،  اغلب  برای 
از:  است  آنها، خدمت عبارت  برای  است.  وابسته  دنیای ملموس  این  در  و خاصی 
برطرف نمودن رنج یا بی سوادی یا رفع مشکل ها و کمبودهایی که مانع شکوفایی 
زندگی شخصی یا اجتماعی می باشند. این همان خدمتی است که توسط رهروان 
حق، سیاستمداران، نوسازان اجتماع و سایر اشخاص خوب انجام می شود. گرچه این 
نوع خدمت از نظر معنوی حایز اهمیتی بسزاست ولی به ُحکِم طبیعتش پایانی ندارد. 
با وجود هر موفقیتی که ممکن است در این زمینه دستگیر شخص شود، باز همیشه 
مقدار زیادی کار انجام نشده باقی می ماند. از این جهت تا زمانی  که ایده ی خدمت، 
وابسته به نتایج آن باشد، به ناچار توام با حسی از ناتمام ماندن خواهد بود. وصال 
الیتناهی با دنبال كردن یک ِسرِی بی پایان از نتایج، میسر نخواهد 
گشت. آنهایی که در پی نتایجی حتمی و معین از راه خدمت هستند، باری ابدی 
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بر ذهن خود خواهند داشت.

خدمِت پس از وصل به طور اساسی با خدمِت قبل از وصل 
تفاوت دارد

به  انجام می گیرد  از شناخت حق  خدمتی كه پس  دیگر،  از طرف 
نحوی خودجوش از درِك معنوِی سرشِت راستیِن خودی حقیقی 
سرچشمه می گیرد، گرچه نتایج مهمی در دنیای ملموس به بار می آورد، ولی 
چون به دنبال نتایج نیست، پیچیده و مشکل نمی شود. همان طور که خورشید بنابر 
اقتضای طبیعتش می درخشد، نه برای اینکه می خواهد با درخشیدن، چیزی کسب 
زیرا  از فداکاری است،  آکنده  نیز، یک زندگی  به خدا رسیده  کند، زندگی شخص 
ساختاِر اساسی زندگی الهی که در قلب حقیقت جای دارد، چنین اقتضا می کند. 
زندگی او دست یازیدن به کاری به امید دست یافتن به چیزی نیست. او در پی 
بلكه خود در كماِل  از طریق دستاوردها نیست،  غنی نمودن خود 
شناخِت الیتناهی مستقر گشته است. آنچه از هستی او سر ریز می شود 
برکتی است برای زندگی افراد و موجودات دیگر و در واقع موجب ارتقای آنها، هم 
از نظر دنیایی و هم از نظر معنوی می گردد. از این جهت که سروِر او بر شناخت 
الوهیتی که در وجود خود اوست استوار است، از عیب ها و رنجی که در شکل های 
دیگِر هستی موجود است نقصانی نمی پذیرد و آگاهی او از درد چیزی که به دست 
نیامده آزرده نیست. بین خدمت قبل از شناخت حق و خدمت پس از شناخت آن، 
تفاوت بزرگی وجود دارد. زندگی مرشد یک زندگی پر از خدمت است و یک هدیه ی 
از صفت های  که  این خدمت  اما  است.  به سایر شکل های هستِی خودش  دایمی 
ویژه ی زندگی فرِد به خدا رسیده است، به طور اساسی با خدمت افرادی که هنوز به 

شناخت حق نرسیده اند تفاوت دارد.



راه های ادراك

روح را نمی توان به وسیله ی ذهن درك نمود
راه های مختلفی را که به ادراك معنوی منتهی می شوند می توان به بهترین وجه 
با قایل شدِن تمایزی اولیه که بین روح و ماده وجود دارد درك نمود. برای درك 
ماده، ابزار مادی داریم و برای درك روح، ابزار روحی. درك ماده توسط ذهن و یا 
خرد که بر روِی داده های حس های مختلف کار می کند صورت می گیرد، اما روح 
فقط توسط خوِد روح قابل فهم است. این باالترین نوع ادراك که در آن 
روح بدون هیچ وسیله  یا واسطه ای بر درك خویش دست می یابد، بسیار نادر است 
و رسیدن به آن بسیار مشکل. بهترین روش برای درك روح، از راه دل است نه 

از راه ذهن.

مفاهیم و برخورد ذهنی با عالم ماده، برای روح نامناسب است 
عادت ذهن بر این است که بر روی چیزهای مادی کار کند و نیروی محرك آن 
برای درك عقالنِی اشیای مادی از شهوت ها و خواسته ها ناشی می شود. وقتی که 
ذهن به سوی مسایل معنوی کشیده می شود از راه هایی که به آنها خو نموده در 
پی حل مسایل می باشد و در این کار از مفاهیمی استفاده می کند که برای درك 
مسایل  درك  برای  راه  این  اما  است؛  نموده  ابداع  را  آنها  مادی  چیزهای  عقالنی 
معنوی به شکست می انجامد زیرا تمامی مفاهیمی كه عقل برای كسب 
دانش چیزهای مادی آنها را پرورش داده برای درك روح مناسب 
نیستند. این مثل آن است که بخواهیم با گوش ببینیم و یا با چشم بشنویم. اگر 
ذهن بخواهد مستقل از دل، روح را درك کند به اجبار از شباهت های عالم مادی 
استفاده خواهد کرد و این بدان می انجامد که روح به صورت مخلوقی از ذهن در 

می آید، که چنین نیست.
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كشمکش بین ذهن و دل
در مقایسه با روش ذهن که بر مبنای حس ها استوار است و توسِط دلیل و برهان 
به نتایج راه می یابد، روش مستقیم تر راه دل است که در آن انسان با تمرکِز توجه اش 
بر درك معنوی، به طور حسی و ذاتی، ارزش هایی را در می یابد که در زندگی و در 
حین گذر از تجربه های گوناگون دنیا، در نتیجه ی گرایش به درك معنوی به طور 
تدریجی درك می کند. در زندگی اغلب مردم، عقل و دل در ستیزند و این کشمکش، 
احساس می کند  را  زندگی  بار می آورد. دل که خود وحدت  به  اغتشاش  و  گیجی 
می خواهد به وسیله ی زندگِی پر از عشق، ایثار و خدمت، خود را ارضا نماید و همیشه 
انگیزه ای عمیقًا  از  را  نیروی محرك خود  ببخشد. دل،  به جای گرفتن می خواهد 
درونی و روانی به دست می آورد و خود را توسط الهامات آنی و حسِی زندگِی درونی 
بیان می کند. دل به دالیل یا تأییدهای عقالنی که ذهن هنگام پرداختن به اجسام 
مادی در پی آنهاست اهمیتی نمی دهد. در برخورد عقالنی با دنیای ماده، ذهن از 
تجربه های کثرت و جدا بودن لبریز است و از این رو گرایش های خودمحورانه ای را 
تقویت می کند که باعث جدایی انسان از انسان گشته و او را خودخواه و تملک جو 
می کند،  احساس  را  عشق  پرتو  خود،  درونِی  تجربه های  در  که  دل  اما  می سازد؛ 
جلوه هایی از وحدت روح را می بیند و از طریق گرایش های فداکارانه ای که انسان را 
به انسان پیوند داده و او را بی منیت و سخاوتمند می سازد در پی ابراز خویش است؛ 
بنابراین بین »ندای درون« و فراورده های عقل که بر جنبه های ظاهری و سطحی 

زندگی استوار می باشند، ناگزیر کشمکشی وجود دارد.

ذهن اطمینان یا یقین می خواهد
پیش  عنوان  به  یقین  و  اطمینان  درخواست  با  دل  به حریم  ذهن  گذاشتِن  پای 
شرطی که برای جاری شدِن عشق باید عملی گردد، صورت می گیرد؛ اما عشق اگر 
خودجوش نباشد هیچ است. عشق نمی تواند نتیجه ی نهایی استدالل باشد. عشق 
نمی تواند ثمره ی روحیه ای کاسبکارانه باشد. اگر شما بخواهید قبل از دادن 
این  شوید  مطمئن  عشق  كننده ی  دریافت  درباره ی  خود،  عشِق 
نوعی خودخواهی حسابگرانه خواهد بود. برای نمونه بسیاری می خواهند 
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برای عشق ورزیدن به من، به ربانیت من یقین داشته باشند؛ یعنی آنها می خواهند 
که من با انجام معجزه ها، مقام معنوی خود را به ایشان ثابت نمایم. این نوع یقین 
به جای کمک اغلب مانع جاری شدن واالترین نوع عشق می گردد، عشقی که به 

امکاِن کسب کردن چیزی از دریافت کننده ی عشق به طور کامل بی تفاوت است. 

یقین عقالنی مانع بروز عشق خودجوش می شود
وقتی که ذهن در جستجوی یقین و تأیید )اثبات به وسیله ی شواهد قابل لمس و 
معجزه ها به عنوان کمک به درك معنوی( برمی آید، به حریم دل پای گذاشته است. 
یقین و اثبات زمانی دارای اهمیت اند که شخص بخواهد نتایج معین و محسوسی 
را در دنیای قابل لمس به دست آورد. حتی اگر فرض کنیم که شخص به وسیله ی 
معجزه ها یا اطالعات ملموس دیگر، از نظر عقالنی به وجود خدا یقین پیدا کرده 
در  که شخص  بیعتی  کرد.  نخواهد  باز  را  او  دل  دریچه ی  الزام  به  امر  این  باشد، 
نتیجه ی چنین جلوه ی سردی از خدا با او می نماید یا از روی ترس است و یا از روی 
احساس وظیفه. عشقی كه در آن هیچ حس بازدارنده ای وجود ندارد، 
نمی تواند زاییده ِی یقینی باشد كه بر چیزهای قابل دسترِس عقل 
بنا شده است. در جایی که عشق نیست، سرور یا زیبایی هستی هم وجود نخواهد 
داشت. در واقع، سرشت خدا را به عنوان اقیانوس عشق نمی توان توسط ذهن درك 
نمود. خدا را باید به وسیله ی عشق شناخت نه به وسیله ی جست  و جوِی عقالنِی 
در پی معجزه ها. به این علت است که برای آنهایی که به من نزدیک تر و عزیزترند 
معجزه ای انجام نمی دهم. من ترجیح می دهم که پیروانی نداشته باشم تا اینکه برای 
اثبات الوهیت خود دست به انجام معجزه ها بزنم. این حقیقت دارد که هنگام عشق 
ورزیدن به من، بیشتر مردم تجربه های معنوی که پیش از این برایشان ناآشنا بوده را 
به دست می آورند و این تجربه ها به باز شدن بیشتر دریچه ی دل آنها کمک می کند؛ 
اما این تجربه ها برای تغذیه ی ولع ذهن در جهت کسب یقین عقالنی نیست و نباید 

هم به عنوان هدف به حساب آیند.
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جلوه های روح تنها از طریق دل مشاهده می شوند
وقتی که شخص، چشم خود را بر نتیِجه های اعمال دوخته است، به جای اینکه 
با  فقط به ارزش فطری آنها توجه داشته باشد،  می خواهد مسایل معنوی را تنها 
توسل به عقل حل نماید و در نتیجه در ساز و کار صحیح دل دخالت می کند. ذهن 
انواع و اقسام چیزها را داشته باشد، از این رو در جست  و جوی دالیل،  می خواهد 
تراوِش  بر  این خواسته ی ذهن قیدی است  قابل لمس می باشد.  اطمیناِن  و  یقین 
خودجوِش عشق، که در آِن  واحد هم متکی بر معنویت راستین است و هم باعث 
پیشرفت بیشتر آن می گردد. شما نمی توانید به وسیله ی عقل عشق بورزید. آنچه 
از عقل ممکن است به دست بیاورید، تئوری عشق است نه خوِد عشق. دانشی که 
بعضی از مرتاض ها از طریق ذهِن خود به دست می آورند عقالنی و خشک است. 
این دانش نمی تواند به آنها سرور معنوی را که از خصوصیت های زندگی پر از عشق 
است بدهد. عشق و خوشحالی تنها چیزهای مهم زندگی هستند اما 
بر واقعیت ها كه در  این دو در دانِش خشک و متكی  از  هیچ یک 
دسترس عقل می باشد، یافت نمی شوند. معنویت شامل دانش عقالنی 
از ارزش های حقیقی نیست، بلکه تحقق آنهاست. این دانش از تحقِق درونی است 
که می توان آن را درك معنوی نامید و این خیلی بیشتر متکی به دل است تا ذهن 
و عقل. دانشی که فقط عقالنی است با اطالعات یکی می باشد و به خاطر سطحی 
این دانش، سایه ی حقیقت  بودنش روی پوسته ی خارجی زندگی حرکت می کند. 
را ارایه می دهد نه خوِد حقیقت را. اعماق پنهاِن اقیانوِس زندگی را تنها از طریق 

فراخواندِن دل می توان سنجید.

آزادی از خواسته ها تنها در آگاهِی فراسوی ذهن امکان پذیر 
است

خرِد اغلب مردم با خواسته های بی شماری مهار شده است. از دیدگاه معنوی، چنین 
زندگانی، پایین  ترین نوع هستی انسانی است. باالترین نوع هستی انسانی از همه ی 
خواسته ها آزاد است و خودکفایی و قناعت از ویژگی های آن است. همه در جست  و 
جوی خوشحالی هستند اما افراد خوشحال بسیار نادرند، چراکه خوشحالی پایدار تنها 
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پس از آزادی کامل از خواسته ها طلوع می کند. این باالترین حالِت »هیچ نخواستن« 
ممکن است به ظاهر، عدم فعالیت را برساند و دستیابی به آن به نظر آسان بیاید؛ 
باطن، چیزی  آنکه در  بنشیند بدون  آرام  تا در گوشه ای  نماید  اگر کسی سعی  اما 
بخواهد و این عمل را در آگاهی کامل انجام دهد )بدون اینکه به خواب رود(، در 
می یابد که دسترسی به چنین حالِت »هیچ  نخواستن« بسیار مشکل است و فقط با 
فعالیت شدید معنوی می توان آن را نگهداشت. در حقیقت مادامی که زندگی گرفتار 
عقل است رسیدن به حالت »هیچ نخواستن« غیرممکن است. این تنها در هستِی 
تا سرور معنوی  باید فراسوی عقل برود  امکان پذیر است. شخص  فراسوی ذهنی 

ناشی از بی آرزویی را تجربه نماید.

شرایط ایجاد هماهنگی بین عقل و دل
بین دو حد که یکی زندگِی در عذاب از خواسته ها و دیگری زندگِی به طور کامل 
یافت که در آن  از زندگِی عملی دست  از خواسته هاست، می توان به شکلی  تهی 
هماهنگی بین عقل و دل برقرار است. وقتی که چنین هماهنگی موجود باشد عقل 
هدف های زندگی را تعیین نمی کند، بلکه فقط کمک می کند تا به هدف هایی که 
دل تعیین کرده دسترسی حاصل شود. عقل هیچ شرطی را پیش از آنکه هر گفته ی 
دل برای اجرا شدن در زندگی عملی پذیرفته شود، وضع نمی کند. به بیانی دیگر، 
عقل نقش قاضی بودِن خود را رها می كند؛ نقشی که در کاوش عقالنی خود 
درباره ی ماهیت عالم به آن مأنوس شده است. و بدین سان عقل فرمان های دل را 

بدون چون و چرا قبول می کند.

دل باید در تعیین هدف های زندگی آزاد باشد
ذهن جایگاه فراگیری است، اما دل خزانه ی خرد معنوی می باشد. 
کشمکِش رایج بین مذهب و علم زمانی پیش می آید که به اهمیت نسبی این دو نوع 
دانش ارج نهاده نمی شود. سعی در گردآوری دانِش ارزش های حقیقی تنها با توسل 
به ذهن )عقل( امری بیهوده است. عقل نمی تواند به شما بگوید که چه چیزهایی 
ارزِش داشتن را دارند، بلکه فقط می تواند به شما بگوید چگونه می توان به هدف هایی 
که از منابع غیرعقالنی پذیرفته شده اند دست یافت. در اغلب افراد، ذهن هدف ها 
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را تحت تأثیر انگیزه های خواسته ها قبول می کند. ولی این فرآیند ذهنی به معنی 
انکار زندگی روح است. تنها زمانی که ذهن، هدف ها و ارزش های خود را به وسیله ی 
این رو  از  باشد.  موثر  معنوی  زندگی  در  می تواند  بپذیرد،  دل  عمیق  انگیزه های 
ذهن )عقل( باید با دل همكاری نماید. دانِش مبتنی بر واقعیت  باید 
از ادراك های حسی و ذاتی تبعیت كند و به دل باید اجازه داد تا 
در آزادی كامل و بدون مداخله ی ذهن، هدف های زندگی را تعیین 
نماید. عقل در زندگی روزمره جای خود را دارد، اما نقش آن به دنبال دستورهای 

دل شروع می شود.

هماهنگی بین عقل و دل به وسیله ی همکاری آنها تحقق 
می یابد

ادراك معنوی نتیجه ی همکاری بین عقل و دل است. الزمه ی این هماهنگی 
مابین عقل و دل، تداخل نقش آنها نیست. مفهوم آن، كار خودسرانه ی آنها 
نبوده بلكه كار توأم با همكاری آنهاست. کار آنها نه مساوی است و نه 
هم پایه. البته عقل و دل باید به تعادل برسند، اما این تعادل از طریق َعلَم کردن 
عقل در مقابل دل و یا دل در مقابل عقل نمی تواند حاصل  شود. این تعادل نه از 
طریق تنش مكانیكی، بلكه توسط تنظیِم بخردانه حاصل می شود. 
را  خود  مناسب  نقش  یک  هر  که  دانست  متعادل  موقعی  می توان  را  دل  و  عقل 
بدون خطا انجام دهند. فقط در چنین تعادلی است که هماهنگی واقعی بین آنها به 
 وجود می آید. چنین هماهنگی بین عقل و دل مهم ترین شرِط زندگِی یکپارچه و 

بخش ناشدنِی ادراك معنوی است.



مسأله  ی جنسیت

پیدایش مسایل جنسی
مسأله ی جنسی بدون شک یکی از مهم ترین مسایلی است که ذهن انسان در 
قلمرو دوگانگی با آن رو به روست و یکی ازویژگی های گریزناپذیِر ساختار سرشت 
انسان است که او با آن سر و کار دارد. همانند سایر چیزهایی که در زندگی انسان 
وجود دارد، جنسیت نیز از طریق تضادهایی که حاصِل الزامِی ذهن محدود است، 
بررسی می شود. همان طور که ذهن سعی دارد تا زندگی را در قالب تضادهایی چون 
لذت و رنج، خوب و بد، معاشرت و گوشه گیری، جذب و دفع قرار دهد، به همان سان 
نیز در رابطه با مسایل جنسی گرایش دارد که فکر کند سرکوب کردن و زیاده روی 
گزینه هایی هستند که راه فراری از آنها وجود ندارد. به نظر چنین می آید که انسان 
را  هیچ کدام  قلب  از صمیم  نمی تواند  او  اما  بپذیرد،  را  گزینه  دو  این  از  یکی  باید 
بپذیرد، زیرا هنگامی که سرکوب کردن را امتحان می کند، ناراضی شده و با اشتیاق 
به زیاده روی فکر می کند. وقتی زیاده روی را پیش می گیرد از اسارتش به وسیله ی 
حس ها آگاه گشته و با توسل به سرکوِب ماشینی به جستجوی آزادی می رود. ذهن 
در هر دو حالت ناراضی می ماند و بدین ترتیب یکی از حیاتی ترین و پیچیده ترین 

مسایل زندگی انسان به وجود می آید.

تضادهای زیاده روی و سركوِب مکانیکی به یک اندازه ناامید 
كننده هستند

برای حِل مشکل مسایل جنسی، ذهن باید ابتدا دریابد که هر دو روش به تساوی، 
زاده ی خیال و تصورهایی هستند که تحت تأثیر گمراه کننده ی ولع ها کار  می کنند. 
ولع یا خواستی شدید، هم در سرکوبی و هم در ارضای جنسی، به طور پنهان وجود 
دارد. هر دوی آنها از طریق شهوت یا میل به شور و هیجان، باعث تباهی آگاهی 
می شوند، در نتیجه ذهن در هر دو حال ناگزیر بیتاب و بیقرار می ماند. همان طور که 
وجود ابر در آسمان، خواه باران ببارد و خواه باران نبارد، موجب فقدان نور خورشید 
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می شود، همان سان نیز وقتی که ذهن انسان از خواست های شدید پوشیده شده باشد 
به هستی خلل وارد شده و موجب از بین رفتن شادی می شود، خواه خواسته ها ارضا 
شوند خواه ارضا نشوند. وقتی که ذهن به خاطر امیال بی تاب است، تصوری مجازی 
از خوشحالی را در ارضای امیال می آفریند و سپس چون در می یابد که حتی بعد 
آزادی  به سرکوبی در جستجوی  توسل  با  ناراضی می ماند،  روح  امیال،  ارضای  از 
می رود. از این رو در جستجوی خوشحالی و آزادی، ذهن گرفتار دو 
متضاِد سركوبی و زیاده روی می گردد كه هر دو به تساوی، ناامید 
كننده اند. چون ذهن سعی نمی کند تا به ماورای این اضداد راه یابد، حرکاتش 
همیشه از یک تضاد به تضادی دیگر و در نتیجه از یک ناامیدی به ناامیدی دیگر 

است.

وعده های نادرست اضداد
از این رو خواستن، کاِر قوه ی تخیل را به خطا می کشد و به ذهن اختیار بین دو 
متضاِد سرکوبی و زیاده روی را ارایه می دهد، که هیچ یک از آن دو، به وعده ای که 
برای خوشحالی می دهند وفا نمی کنند. در هر حال با وجود ناامیدی مکرر و متناوب 
در زیاده روی و همچنین در سرکوبی، به طور معمول ذهن ریشه ی مسبِب اندوه را 
که خواسته ها هستند نفی و سرزنش نمی کند، زیرا به هنگام تجربه ی ناامید کننده ی 
سرکوبی، به آسانی به وعده ی نادرست ارضا تن در می دهد، و به هنگام تجربه ی 
در  تن  مکانیکی  نادرست سرکوبی  وعده ی  به  آسانی  به  زیاده روی،  ناامیدکننده ی 

می دهد.

نفی ولع، به وسیله ی بیدار شدن ممکن می شود
این به حرکت در داخل یک قفس شباهت دارد. دروازه ی راه معنوِی نفِی درونی 
یک  وسیله ی  به  شدن  بیدار  سعادت  که  آنهایی  روی  به  خواسته ها،  خودانگیز  و 
مرشد را ندارند بسته است. اما بیداری حقیقی، وارد شدن به راه معرفت است که به 
مرور زمان بدون شک به آزادی و خوشحالی جاویدان زندگِی ازلی می انجامد. نفی 
درونی و خودانگیز خواسته ها به همان اندازه که با سرکوبی مکانیکی مغایرت دارد، 
با زیاده روی نیز تفاوت دارد. ذهن به علت ناامیدی، به سركوبی مكانیكی 
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خواسته هایش رو می آورد، اما به سبب بیدار شدن و یا رهایی از 
اوهام به نفی درونی و خودانگیِز خواسته ها می پردازد.

سركوبی و زیاده روی وابسته به خواستِن شدید
نیاز به زیاده روی و یا سرکوبی مکانیکی فقط زمانی مطرح می شود که ماهیِت 
خواسته ها به روشنی درك نشده باشد. هنگامی که رهرو به طور کامل به اسارت و 
می کند  شروع  داوطلبانه  شد،  واقف  است  خواستن  نتیجه ی  که  گریزناپذیری  رنج 
مسأله ی  نماید.  رها  خواستن  بنِد  از  را  خود  هوشمندانه،  ادراك  وسیله ی  به  که 
خواسِت  كه  می شود  مطرح  زمانی  تنها  سركوبی،  یا  زیاده روی 
شدید وجود داشته باشد. نیاز به این دو، با از بین رفتن خواسِت 
شدید از میان می رود. وقتی که ذهن از خواستن آزاد باشد، دیگر تحت تأثیر 

وعده ی نادرست زیاده روی یا سرکوبی مکانیکی واقع نمی شود.

خودداری، به آزادی نزدیک تر است تا زیاده روی
به هر حال باید توجه داشت که آزادی، به خودداری نزدیک تر است تا 
به زیاده روی )اگرچه در کیفیِت ذاتی با هر دو تفاوت دارد(. از این رو برای رهرو، 
مجرد ماندِن محض به ازدواج برتری دارد، به شرط آنکه خودداری برایش آسان و 
بدون احساِس خودسرکوبی باشد. برای اغلب افراد چنین خودداری مشکل و گاهی 
غیرممکن است. بدین سبب برای آنها زندگی زناشویی به مراتب از تجرد مفیدتر 
است. برای افراد عادی، زندگی زناشویی توصیه می شود مگر اینکه توانایی ویژه ای 

را برای تجرد دارا باشند.

امکانات زندگی زناشویی و تجرد
همان طور که تجرد مستلزم پرورش بسیاری صفت های پسندیده است، زندگی 
زناشویی نیز بسیاری از صفت های معنوی را که دارای اهمیت بسیار می باشند، پرورش 
می دهد. ارزش تجرد در پرورش عادِت خودداری و عدم دلبستگی و 
استقالل حاصله از آن است؛ اما تا زمانی که ذهن از بند خواستن آزاد نباشد، 
آزادی حقیقی وجود نخواهد داشت. به طریق مشابه، ارزش زندگی زناشویی 
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در درس های سازگاری دوجانبه و در احساس یكی بودن با دیگری 
نهفته است. پیوند راستین، یا از بین رفتن دوگانگی، تنها از طریق عشق الهی 
امکان پذیر است و این عشق تا زمانی که کمترین سایه ی شهوت یا خواسته در ذهن 
وجود داشته باشد طلوع نمی کند. تنها با پیمودن راه درونِی ترك خودانگیِز خواسته ها 

رسیدن به آزادِی راستین و یگانگی میسر است.

راه كمال، هم در تجرد و هم در زندگی زناشویی باز است
راه زندگی درونی برای شخص مجرد و متأهل، یکسان است. وقتی که رهرو جذب 
حقیقت شد دیگر برای چیز دیگری اشتیاق نخواهد داشت و همین طور که به حقیقت 
نزدیک تر می شود به تدریج باِر خواسته های خود را كاهش می دهد. او دیگر خواه 
در تجرد یا در زندگی زناشویی با وعده های فریب دهنده ی زیاده روی یا سرکوبی 
مکانیکی گمراه نمی شود، بلکه به ترك درونی و خودانگیز خواسته ها می پردازد تا 
باز است، خواه  برای رهرو  راه کمال  یابد.  از تضادهای گمراه کننده رهایی  اینکه 
در تجرد یا در زندگی زناشویی. اینكه آیا او از تجرد یا زندگی زناشویی 
شروع نماید بستگی به سانسكاراها و گره های كارمایی او دارد. او 
با روی باز، شرایطی را که زندگی گذشته اش برای او مقرر داشته قبول می کند و 
از آنها تحت روشنایی ایده آلی که درك نموده، به منظور پیشرفت معنوی استفاده 

می کند.

لزوم انتخاب صریح
رهرو باید یکی از دو راه را که به رویش باز است انتخاب کند. او باید یا تجرد و 
یا زندگی زناشویی را انتخاب کند و به هر قیمتی که شده باید از انتخاب ترکیبی 
سطحی بین این دو دوری نماید. بی قیدی در ارضای مسایل جنسی بدون 
شک رهرو را در یک هرج و مرج خطرناك و بسیار رقت باِر ناشی 
از شهوِت مهار نشده قرار خواهد داد. از آنجا که چنین شهوِت پخش و 
پراکنده ای بر روی ارزش های باالتر حجاب  افکنده، گرفتاری را تداوم بخشیده و در 
راه معنوی برای نفی درونی و خودانگیز خواسته ها، مشکل های چیره ناشدنی ایجاد 
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می کند. رابطه ی جنسی در چهارچوب زناشویی با رابطه  ی جنسِی خارج از زناشویی 
تفاوت کلی دارد. در زندگی زناشویی سانسکاراهای شهوت خیلی سبک ترند و آسان تر 
از میان می روند. وقتی رابطه ی نزدیکی جنسی توام با احساس مسئولیت، عشق و 
ایده آِل معنوی باشد، شرایط برای باال بردن و تعالی آن فراهم تر از زمانی است  که 

رابطه ی جنسی، کم ارزش و در بی قیدِی اخالقی و جنسی باشد.

خطرات بی قیدی اخالقی و جنسی  
در رابطه ی جنسِی بی بند و بار، وسوسه ی کاوش امکانات تماس جنسِی محض، 
بسیار قوی است. تنها با ایجاد حداکثر محدودیت در رابطه ی جنسی محض است 
که رهرو به درکی واقعی از ارزش هایی می رسد که از طریق تبدیِل تدریجِی رابطه ی 
جنسی به عشق حاصل می شوند. اگر ذهن سعی کند که از طریق توسعه ی رابطه ی 
جنسی آن را بفهمد، برای اوهامی که گرفتار آنها خواهد شد پایانی نخواهد بود، زیرا 
که انتهایی برای توسعه ی زمینه ی آن وجود ندارد. در رابطه ی جنسی بی بند و بار، 
شهوت به الزام اولین تلقینی است که خود را به ذهن ارایه می دهد و فرد محكوم 
به مردم واكنش نشان  اولیه  انحراف  این  تا در محدوده ی  است 

دهد و در نتیجه در را به روی تجربه های عمیق تر می بندد.
نامحدود توسط اداره ی هوشمندانه ی زندگی زناشویی حاصل 

می گردد
افزوِن تماس های سطحی به  با حرکت کردن بر روی سطح زندگی و  حقیقت، 
دست نمی آید، بلکه الزمه ی آن آمادگی ذهن است تا بتواند استعدادهای خود را بر 
روی تجربه های برگزیده متمرکز نموده و خویش را از بند جنبه های محدود کننده ی 
خود رها سازد. این جریاِن جدا کننده بین باالتر و پایین تر، و از پایین تر به نفِع باالتر 
زندگی  به  واقعی  و عالقه ای  دل  ته  از  تمركزی  وسیله ی  به  گذشتن، 
از ذهنی که برده ی عادِت  امکان پذیر است. چنین تمرکز و عالقه ی کاماًل قلبی، 
تماس های سرسری و نیز گرفتار سرگردانی در میان چیزهایی با تجربه های مشابه 
با  انسان  که  تجربه ای  زناشویی حدود  زندگی  در  است.  دور  به  به طور حتم  است، 
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همدمش دارد به قدری وسیع است که تلقین های شهوانی اولین چیزی نخواهد بود 
که به ذهن خطور کند؛ از این رو فرصتی است واقعی برای رهرو تا اینکه عامل های 
محدود كننده در تجربه را تشخیص داده و آنها را خنثی نماید. با از 
بین بردن تدریجِی شهوت و پیشرفت به وسیله ی یک سری از تجربه های عشق و 
ایثار که به طور دایم غنی تر می شوند، رهرو می تواند سرانجام به نامحدود دست یابد.



تقدیس زندگی زناشویی

زندگی زناشویی كاری است معنوی
زندگی  اما  می شوند،  زناشویی  رابطه ی  وارد  زندگی  طبیعی  سیر  در  افراد  اغلب 
زناشویی، بسته به اداره ی آن، یا به شخص کمک می کند و یا مانعی بر سر راهش 
به وجود می آورد. شکی نیست که برخی از امکانات عظیم معنوی در زندگی زناشویی 
در دسترس قرار می گیرند، ولی این بستگی به چگونگی برخورد و رفتار صحیح دارد. 
از نقطه نظر معنوی، زندگی زناشویی هنگامی موفقیت آمیز است که به طور کامل بر 
حقیقت استوار باشد. اگر تنها بر اساس کشش های محدود جنسی و یا با انگیزه هایی 
که به طور معمول بیِن شرکای تجاری حکمفرماست، بنا شده باشد، حاصل چندانی 
دانست  معنوی  راستی  به  امری  را  زناشویی  زندگی  باید  داشت.  نخواهد 
كه هدفش كشف بهترین چهره ی زندگی است. وقتی دو همراه، سفر 
پرماجرای کشف کردن امکانات باالتر روح را شروع می نمایند، در آغاز کار نمی توانند 

با محاسبه ی مقدار و نوع نفع شخصی، تجربه های خود را محدود نمایند.

زندگی زناشویی به طور اساسی با بی قیدی در امور اخالقی و 
جنسی متفاوت است 

زندگی زناشویی کم و بیش همیشه برابری و تفاهم دوجانبه را ایجاب می کند، زیرا 
ازدواج، مسایل پیش بینی نشده ی بسیاری را به وجود می آورد. اگرچه این مطلب به 
مفهوی در ابعاد مختلف زندگی مصداق دارد، اما به خصوص در مورد زندگی زناشویی 
صدق می کند. در زندگی زناشویی، دو روح از راه های گوناگون به هم می پیوندند و 
چنین سیری ایجاب می کند که تمامی مسأله ی پیچیده ِی شخصیت را حل 
نمایند، تا اینكه بخواهند مشكل ساده ای را كه از یک خواسته ی 
مجزا به وجود می آید حل كنند. به همین علت است که زندگی زناشویی با 
بی قیدی در امور اخالقی و جنسی به طور کامل تفاوت دارد. بی قیدی در امور اخالقی 
و جنسی می خواهد که مسأله جنسی را از سایر نیازهای شخصیتی که در حال 
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شکل گیری است، جدا نموده و جداگانه به حل آن بپردازد. این نوع راه حل، اگرچه 
ممکن است آسان به نظر بیاید، اما بسیار سطحی است و به عالوه این زیان را دارد 

که رهرو را از مسیر راه حل واقعی به بیراهه می كشاند.

تنشی كه بین هدف های مختلف در زندگی زناشویی وجود 
دارد موجب تعالی ارزش ها می گردد

وجه  بهترین  به  زمانی  محدود،  شخصیِت  مختلِف  جنبه های  نسبِی  ارزش های 
شناخته می شوند که با یکدیگر ِگره خورده و در نماها و شرایط مختلفی ظاهر شوند. 
اگر به صورت جدا از هم ولی در ظاهر متناسب، دیده شوند تشخیِص آنها مشکل 
می شود. در زندگی زناشویی، برای تجربه های مختلف فضای فراوانی وجود دارد و 
در نتیجه گرایش های مختلفی که در ذهن نهفته اند، خود را در قالب زندگی زناشویی 
سازمان می دهند. این شکل گیرِی مقاصد مختلف نه تنها عرصه ای نامحدود 
برای جدا كردن ارزش های پست تر و باالتر را فراهم می آورد بلكه 
تنشی الزم بینشان ایجاد می كند كه موجب تعالی بخردانه و موثر 

آنها می گردد.
شرایط زندگی زناشویی تغییرهایی در زندگی درونی ایجاد 

می كنند
به بیانی می توان گفت که زندگی زناشویی اغلِب مسایل انسان را شدت می بخشد. 
نیروهای  و  اسارت بخش  نیروهای  برای  رزم  میدان  این رو  از 
رهایی بخش است )عامل های جهل و عامل های نور(. چون زندگی زناشویِی 
اغلب مردم به وسیله ی مالحظه ها و کشش های مختلفی تعیین می شود، پس تضادی 
آشتی ناپذیر بین خودی پست تر و خودی باالتر به وجود می آورد. چنین تضادی برای 
زندگی  است.  الزم  الهی  و  حقیقی  خودِی  طلوع  و  پست تر  خودی  بردن  بین  از 
زناشویی تماس های فراوانی بین دو روح به وجود می آورد، به طوری که قطع تمامی 
تماس ها به معنی اختالل در تمامی روش زندگی می شود. از آنجا که سختِی جدا 
شدن از یکدیگر، تعدیل درونی را فرا می خواند و به وجود می آورد، زندگی زناشویی 
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پایدار را فراهم آورند که  در واقع فرصتی است برای روح ها تا تفاهمی راستین و 
بتوانند از عهده ی پیچیده ترین و حساس ترین موقعیت ها برآیند.

زندگی زناشویی باید با برنامه ی الهی هماهنگ گردد
روزانه ی  مسیر  که  حاکمی  عامل های  ماهیِت  با  زناشویی  زندگی  معنوی  ارزش 
آن را تعیین می کنند در ارتباط مستقیم است. اگر بر مالحظه های سطحی بنا شده 
باشد، ممکن است به شراکتی بر پایه ی خودخواهی، با هدف مقابله با دیگران نزول 
کند. اگر بر ایده آلی رفیع بنا شده باشد، می تواند به چنان اُلفتی برسد که نه تنها ایثار 
روزافزون را نسبت به یکدیگر موجب شود، بلکه در واقع وسیله ای می گردد كه 
دو روح عشق و خدمت مشترك خود را به تمامی بشریت هدیه 
تکامل  برای  الهی  برنامه ی  با  طریق  بدین  زناشویی  زندگی  هنگامی که  نمایند. 
فرد مطابقت داشته باشد، برای فرزندان، که ثمره ی ازدواج هستند، موهبتی خالص 
خواهد بود، زیرا آنها از این مزیت برخوردارند که از آغاز زندگی خاکی خود جّو معنوی 

را جذب می کنند.

زندگی زناشویی به وسیله  ی فرزندان تقدیس و غنی می شود
می شوند،  بهره مند  خود  والدین  زناشویی  زندگی  از  کودکان  بدین سان  اگرچه 
زندگی زناشویی والدین نیز به نوبه ی خود با حضور فرزندان غنی 
و سرشار می شود. بچه ها برای والدین فرصِت ابراز و پرورش عشقی حقیقی و 
خودجوش را فراهم می آورند که در آن، فداکاری، لذت بخش و آسان می گردد و نیز 
نقشی که بچه ها در پیشرفت معنوی والدین دارند دارای اهمیتی بسزا می باشد؛ در 
نتیجه وقتی که فرزندان به زندگی زناشویی وارد می شوند، والدین باید از صمیم دل 

آنها را پذیرا شوند.

وسایل نادرست جنبش تنظیم خانواده
به خاطر اثری که بچه ها بر زندگی زناشویی دارند تنظیم خانواده، بررسی و توجه 
دقیق الزم دارد. این سئوال نباید از دیدگاه نفع محدود و به خصوصی مطرح شود، 
باید رفاه نهایی فرد و جامعه مد نظر باشد. عقیده ی صحیح در این مورد،  بلکه 
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با  باید بر مالحظه های معنوی استوار باشد. برخورد اغلب مردم  مانند سایر موارد، 
مسأله ی کنترل زاد و ولد دچار نوسان و سردرگمی است، زیرا که ترکیبی عجیب و 
غریب از عناصر خوب و بد می باشد. اگرچه كنترل زاد و ولد با هدف تنظیم 
جمعیت درست است، اما در انتخاب وسیله برای رسیدن به این 
تعداد  هدف به طور اسفناكی اشتباه شده است. شکی نیست که تنظیم 
فرزندان، اغلب به دالیل شخصی و اجتماعی الزم است. عدم کنترل در زاد و ولد به 
کوشش و تالش برای زیستن شدت می بخشد و ممکن است شرایطی را به وجود 
آورد که رقابِت بی رحمانه، گریزناپذیر باشد و عالوه بر تحمیل مسئولیتی بر والدین 
که آنها ممکن است به نحو مناسبی از عهده ی آن بر نیایند، علت غیرمستقیمی هم 
برای جنایت، جنگ و فقر گردد. اگرچه مالحظه های انسانی و عقالنی، تنظیم تعداد 
فرزندان را ایجاب می کند ولی استفاده از وسایل مصنوعی برای این منظور به طور 

اساسی غیرقابل دفاع و توجیه، باقی می ماند.

وسایل مصنوعی، انگیزه برای كنترل ذهنی را از بین می برد
وسایل مصنوعی که حمایت کنندگان جنبش تنظیم خانواده، آنها را تجویز می کنند 
مصنوعِی  وسایل  اگرچه  هستند.  قبول  غیرقابل  کامل  به طور  معنوی  دیدگاه  از 
پیشگیری به خاطر دالیل بشر دوستانه تجویز شده اند، اما توده ی مردم بیشتر برای 
مقاصد خودخواهانه و اجتناب از مسئولیِت به وجود آوردن و پرورش کودکان از آنها 
استفاده می کنند. از آنجایی که پی آمدهای فیزیکِی ناشی از تسلیم شدن به شهوت 
با استفاده از این وسایل به طور موفقیت آمیزی از میان می روند، آنهایی که بیدارشدن 
به ارزش های باالتر را شروع نکرده اند، انگیزه ای برای میانه روی در ارضای شهوت 
نمی بینند؛ بنابراین آنها قربانی شهوت رانی بیش از اندازه شده و با عدم کنترل ذهنی 
نابودی فیزیکی، اخالقی و معنوی خود می شوند و برده ی شهوت حیوانی  موجب 

می گردند. 

كنترل ذهنی برای ارتقا از هیجان جنسی به آرامش، واجب 
است 

نیز  و  می پوشاند  را  مسأله  معنوی  جنبه ی  مصنوعی  وسایل  از  آسان  استفاده ی 
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آگاه  معنوی  موجودی  عنوان  به  حقیقی اش  آزادی  و  شأن  به  را  انسان  نمی تواند 
اسارت  و  واکنش  موجب  حتم  به طور  کنترل،  بدون  و  نسنجیده  زیاده روی  نماید. 
معنوی می شود، به ویژه برای رهروان معنویت و نیز برای همه ی مردم )زیرا همه 
بالقوه رهروان معنویت هستند( تکیه بر وسایل مصنوعی برای تنظیم تعداد فرزندان 
به طور قطع مصلحت نیست. برای چنین تنظیمی، فرد باید تنها به كنترل 
ذهنی تكیه نماید. کنترل ذهنی، هم متضمن هدف های بشر دوستانه ای است 
که، الهام بخش تنظیم خانواده است و هم از فجایع معنوی ناشی از استفاده از وسایل 
مفید  فرزندان  تعداد  تنظیم  برای  تنها  نه  ذهنی  کنترل  می باشد.  دور  به  مصنوعی 
و ضروری  واجب  انسان  ربانی  وقار  و  معنوی  بازگشتن سالمت  برای  بلکه  است، 
است. تنها با تمرین كنترل ذهنی است كه انسان می تواند از هیجان 
جنسی به آرامش، از اسارت به آزادی و از حیوانیت به پاكی ارتقا 
یابد. در ذهن افراِد اندیشمند جنبه  ی معنوِی فراموش شده ی این مسأله باید اهمیت 

شایسته ی خود را باز یابد.

مسئولیت مشترك والدین
از آنجایی که زن باید مسئولیت و مشکل های بارداری و بزرگ کردن کودکان 
آید که هرگونه شکستی در کنترل  به نظر  به عهده بگیرد، ممکن است چنین  را 
ذهنی به او بیشتر صدمه می رساند تا به مرد. در واقع این نشانگر بی عدالتی نسبت 
به زن نیست. درست است که زن باید مسئولیت و مشکل های بارداری و پرورش 
کودکان را به عهده بگیرد ولی اینها با لذت غذا دادن و بازی کردن با آنها جبران 
می شود؛ بنابراین لذت مادری خیلی بیشتر از لذت پدری است و به عالوه مرد نیز 
که  ازدواجی  در  بگیرد.  دوش  به  را  کودکان  تحصیلی  و  اقتصادی  مسئولیت  باید 
درست نظام گرفته، در تقسیم مسئولیت سرپرستی فرزندان بین پدر و مادر باید جانب 
عدالت رعایت شود. اگر هر دو به مسئولیت دوجانبه ی خود به راستی واقف باشند 
سهل انگاری جای خود را به كوشش فعال و توام با همكاری برای 
رسیدن به كنترل ذهنی خواهد داد. در صورت شکست در کنترل ذهنی، آنها 

با عالقه و روی باز مسئولیت مشترك خود را انجام می دهند.
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به كودكان باید خوش آمد گفت
اگر فرد آمادگی برای قبول مسئولیت کودکان را نداشته باشد فقط یک راه برای او 
باقی ا ست، او باید مجرد بماند و کنترل ذهنِی جدی را بکار گیرد. گرچه رسیدن به 
این کنترل ذهنی مشکل است اما غیرممکن نیست. از دیدگاه معنوی تجرد بهترین 
گزینه است اما به سبب مشکل بودن، تنها عده ی معدودی قادر به انجام آن هستند. 
در  را  خود  اینکه  نه  است  ازدواج  بعدی  راه  بهترین  نیستند،  قادر  آنهایی که  برای 
بی قیدی در امور اخالقی و جنسی گرفتار سازند. در زندگی زناشویی، انسان می تواند 
کنترل شهوت حیوانی را فرا گیرد. این به طور مسلم جریانی تدریجی است و در 
صورت شكست در كنترل، زوج باید بگذارد كه طبیعت كار خود را 
انجام بدهد بدون اینكه با وسایل مصنوعی در كار آن مداخله كند. 
آنها باید با روی باز از نتیجه های حاصل استقبال کنند و آماده باشند تا مسئولیت 

پرورش کودکان را به عهده بگیرند.

قدرت ذهن با تکیه بر وسایل مصنوعی تحلیل می یابد
از دیدگاه معنوی، پیشگیری باید به طور اساسی به وسیله ی کنترل ذهن انجام گیرد 
نه چیزی دیگر. وسایل مصنوعی تحت هیچ شرایطی مناسب نیستند، حتی وقتی 
شخص بدون اینكه منظور او نادیده انگاشتن پرورش كنترل ذهنی 
باشد، بخواهد از آنها صرفاً به عنوان كمک موقت و ثانوی استفاده 
كند. او هیچ گاه قادر نخواهد بود که در حال استفاده از وسایل مصنوعی به کنترل 
ذهنی دست یابد، حتی اگر به طور جدی طالب آن باشد. برعکس او به استفاده از 
وسایل مصنوعی معتاد می شود و حتی به توجیه آن می پردازد. برای توضیح بیشتر 
باید گفت آنچه که در اثر استفاده از وسایل مصنوعی روی می دهد این است: در 
حالی که فرد فکر می کند از آنها به عنوان قدمی الزم برای پرورش کنترل کامل 
ذهنی استفاده می کند، در واقع به استفاده از آنها معتاد شده و برده ی اعتیاد می گردد. 
اگرچه شخص تا مدتی )همراه با استفاده از وسایل مصنوعی( ممکن است در این 
خیال واهی باقی بماند که سعی در پرورش کنترل ذهنی دارد، اما در واقع می رود که 
به تدریج آن را از دست بدهد. به طور خالصه، قدرت ذهنی با تكیه بر وسایل 
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پرورش  به  مصنوعی  وسایل  از  استفاده  این رو  از  می رود،  تحلیل  مصنوعی 
کنترل نفس، زیان وارد می کند و برای پیشرفت معنوی بدون شک فاجعه انگیز است. 

بنابراین استفاده از آنها حتی با بهترین انگیزه ها نیز توصیه نمی شود.

پیشرفت معنوی از طریق زندگی زناشویی
در آغاز زندگی زناشویی زن و مرد به وسیله ی شهوت و نیز عشق به سوی هم 
کشیده می شوند، اما با همکاری آگاهانه و عمدی می توانند به تدریج از جنبه ی شهوت 
کاسته و به جنبه ی عشق بیفزایند. از طریق این جریان تعالی، شهوت سرانجام جای 
خود را به عشِق عمیق می دهد. با سهیم شدن درشادی ها و اندوه ها، دو شریک از 
یک پیروزی معنوی به پیروزی دیگر، از عشقی عمیق به عشقی عمیق تر می رسند 
اولیه ی  با احساس مالكیِت دوران  عشِق حسودانه و توام  اینکه  تا 
ازدواج جای خود را به عشق فداكارانه و روز افزون می دهد. در واقع 
با اداره ی عاقالنه ی زندگی زناشویی، فرد می تواند به قدری در راه معنوی پیشرفت 
نماید که تنها یک تماس با مرشد کامل کافی است تا او را به حریم زندگی جاویدان 

ارتقا دهد.



عشق

عشق عالم را فرا گرفته
زندگی و عشق از هم جدا ناشدنی هستند. هرجا که زندگی هست، عشق نیز وجود 
دارد، حتی ابتدایی ترین آگاهی نیز همیشه سعی دارد تا از محدودیت هایش بیرون آید 
و نوعی وحدت با شکل های دیگر را تجربه کند. اگرچه هر شکل از دیگر شکل ها 
جداست، اما در حقیقت همه ی آنها شکل هایی از یک هستی واحد می باشند. حسی 
نادیدنی برای این حقیقِت پنهاِن درونی، به طور غیرمستقیم حتی در عالم صوری نیز 

توسط جاذبه ای که یک شکل برای شکل دیگری دارد خود را بروز می دهد.

فرمانروایی عشق در طبیعِت بی جان
قانون جاذبه که تمامی سیاره ها و ستاره ها تابع آن هستند خود بازتابی کم  سو از 
عشقی است که تمام اجزای عالم را فرا گرفته. حتی نیروهای دافعه نیز در حقیقت 
اینکه اجسام یکدیگر را دفع می کنند، این است  بیانی از عشق هستند، زیرا علت 
که با نیروی بیشتری به بعضی اجسام دیگر جذب می شوند. دافعه نتیجه ی منفِی 
جاذبه ی مثبت است. نیروهای چسبندگی و پیوستگیِ حاکم بر ساختمان ماده، 
بیانی است مثبت از عشق. مثالی قابل توجه از عشق در این سطح، نیروی جاذبه ای 
است که آهن ربا بر آهن وارد می کند. همه ی این نوع عشق ها از نوع بسیار پایین 
هستند، زیرا به الزام به وسیله ی آگاهِی بدوی و اولیه ای که در آن شکل گرفته اند، 

محدود شده اند.

عشق در دنیای حیوان ها
در دنیای حیوان ها عشق آشکارتر گردیده و به صورت امیالی آنی و آگاهانه به 
جانب اجسامی واقع در محیط، خود را بروز می دهد. این عشق غریزی است 
و خود را از طریق ارضای خواسته های مختلف با تصاحب کردن چیزهای مناسبی 
نشان می دهد. وقتی که یک پلنگ آهویی را می درد، به مفهومی واقعی عاشق آهو 
شده است. جاذبه ی جنسی نوعی دیگر از عشق در این سطح است. تمامی اِبرازهای 
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عشق در این مرحله در یک چیز مشترکند و آن، كوشش در ارضای انگیزه یا 
میل جسمانی به وسیله ی چیزیست که به آن عشق می ورزند. 

عشق انسانی باید با عقل موازنه شود
عشق انسانی خیلی باالتر از این نوع عشق های ابتدایی است، زیرا انسان ها دارای 
انواع  دنباله ی  انسانی  عشق  اگرچه  می باشند.  یافته  پرورش  کامل  به طور  آگاهِی 
با  اما به یک معنی  انسان است،  ابتدایی تِر وابسته به شکل هاِی ماقبِل  عشق های 
آنها مغایرت دارد و آن هم به خاطر عامل جدید عقل است که درکار عشق وارد 
می شود. گاهی عشِق انسانی خود را به صورت نیرویی جدا از عقل بروز می دهد 
و به موازات آن حرکت می کند. گاهی خود را به صورت نیرویی بروز می دهد که 
با عقل در می آمیزد و با آن در كشمكش است و سرانجام خود را به صورت 
قسمتی از یک کلیت هماهنگ بروز می دهد که عشق و عقل متوازن شده و 

در واحدی یكپارچه انسجام یافته اند.
سه تركیب عشق و عقل 

با عقل می تواند وجود داشته  انسانی در سه ترکیِب مختلف  بدین ترتیب عشق 
باشد. در نوع اول حوزه ی فکر و حوزه ی عشق تا حد امکان از هم جدا هستند؛ یعنی 
عقل در عمل به حوزه ی عشق دسترسی ندارد و عشق به موضوع های فکر یا کمی 
دسترسی دارد و یا هیچ گونه دسترسی ندارد. البته تفکیک کامل بین این دو جنبه ی 
آنها در حال  اما وقتی از عشق و عقل که حاکمیت  روح هیچ وقت ممکن نیست، 
نوسان است، تنها یکی از آنها کارگر باشد، آنگاه عشقی خواهیم داشت كه 
به وسیله ی عقل، نورانی نشده و یا عقلی خواهیم داشت كه توسط 
نوع دوم، عشق و عقل همزمان کار می کنند،  عشق، زنده نشده است. در 
ولی باهم هماهنگی ندارند. اگرچه این کشمکش موجب سردرگمی می شود، اما این 
خود مرحله ی الزمی است در رشد و تکامل حالِت باالتر که در آن ترکیبی واقعی از 
عشق و عقل وجود دارد. در نوع سوم از عشق، این ترکیب بین عشق و عقل عملی 
شده است و در نتیجه هم عشق و هم عقل به اندازه ای دگرگون شده اند 
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كه موجب پیدایش سطحی جدید از آگاهی می گردند که در مقایسه با 
آگاهی معمولِی انسانی باید آن را اَبَر- آگاهی نامید.

تنوع كیفی در عشق
عشق انسانی در بطن آگاهی از نفس ظاهر می شود که دارای آرزوهای بی شماری 
است. این عامل ها از راه های گوناگون بر عشق اثر می گذارند. همان طور که در یک 
دستگاه شهر فرنگ طرح های مختلف و همیشه در حال تغییر را در اثر ترکیب های 
عناصر ساده تر مشاهده می کنیم، به همان سان نیز از لحاظ کیفیت، انواع بی شماری 
از عشق در اثر ترکیبات تازه ی عناصر روانی یافت می شود. همان طور که سایه های 
بی شماری از رنگ ها در گل های مختلف وجود دارد، به همان سان نیز تفاوت های 

گوناگون و لطیفی در عشق انسانی یافت می شود.

شکل های پایین تِر عشق
عشق انسانی به وسیله ی مانع هایی نظیر شیفتگی، شهوت، حرص، خشم و حسادت 
احاطه گردیده. به مفهومی، حتی این مانع ها نیز یا انواعی از عشق های پایین تر 
هستند و یا نتایج جنبِی ناگزیِر این عشق های پایین تر می باشند. شیفتگی، شهوت 
شیفتگی، شخص،  در  نامید.  عشق  منحرف  و  پایین تر  انواع  می توان  را  حرص  و 
شیفته ی یک چیز شهوانی می شود و در شهوت، آرزوی آن را پرورش می دهد و 
در حرص، می خواهد تا آن را به دست آورد. از این سه نوع عشق پایین تر، حرص 
گرایش دارد که از مطلوِب اصلی، به وسایل دستیابی به آن برسد. از این رو مردم 
برای پول یا شهرت یا قدرت حریص می شوند تا با استفاده از آنها به اهداف مختلفی 
که آرزویش را دارند برسند. وقتی که از این نوع عشق های پایین تر جلوگیری شود و 

یا تهدید به جلوگیری از آنها بشود، خشم و حسادت وارد عمل می شوند.

شکل های پایین تِر عشق، دشمِن عشق واال
این عشق های پایین تر مانع جاری شدن عشق پاك می شوند. جویبار عشق هرگز 
زالل و پیوسته نخواهد شد مگر اینکه از این انواع پست تِر عشق که منحرف و محدود 
کننده می باشند، رهایی یابد. عشق پست تر دشمن عشق واالتر است. 
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از چاله های  را  بود که خود  نخواهد  قادر  آگاهی گرفتار مراحل پست تر گردد،  اگر 
خودساخته ی آن نجات دهد و بیرون آمدن از آنها و پیشروی را دشوار می یابد؛ بدین 
ترتیب نوع پایین تِر عشق به دخالت خود در برابر رشد نوع باالتر ادامه می دهد. برای 

پدیدار گشتِن بدون مانِع نوِع باالتِر عشق، نوع پایین تر باید کنار نهاده شود.

عشق و شیفتگی
پیدایش عشِق باال تر از میان الیه های عشق پایین تر با استفاده ی پیوسته از قوه ی 
تشخیص و تمیز، امکان پذیر می گردد؛ بنابراین عشق باید به دقت از مانع هایی 
چون شیفتگی، شهوت، حرص و خشم تمیز داده شود. در شیفتگی، شخص قربانی 
بی اختیاِر ِسحِر جاذبه ای خیالی برای معشوق می گردد. در عشق ، دركی پویا از 

ارزِش باطنِی معشوق وجود دارد.

عشق و شهوت
عشق همچنین با شهوت تفاوت دارد. در شهوت، تکیه بر چیزی قابل لمس 
را  روح  اما عشق،  ماده،  از  است  روح  معنوی  فرمانبرداری  نتیجه  در  و  است 
در رابطه ای مستقیم و همپایه با حقیقتی که در پشِت شکل و جسم است قرار 
می دهد؛ بنابراین تجربه ی شهوت با سنگینی و تجربه ی عشق با سبكی توام 
در عشق، هستی  و  محدودتر و كوچک تر می شود  زندگی  در شهوت،  است. 
زندگی  افزودِن  چون  روح  یک  داشتِن  دوست  می یابد.  گسترش 
به طور  و شما  برابر شده  چند  زندگی شما  که  گویی  زندگی خود.  به  اوست 
حقیقت در دو کانوِن وجودی زندگی می کنید. اگر تمام عالم را دوست بدارید به طور 
غیر مستقیم در تمام عالم خواهید زیست، اما در شهوت زندگی فروکش می کند و 
آن  به  "دیگری"  به عنوان  بدن و شکلی که  به  وابستگی  از  ناامیدانه  احساسی 
نگاه می شود، وجود دارد؛ بنابراین در شهوت، جدایی و عذاب شدید است، 
اما در عشق، احساس وحدت و شادمانی. شهوت فرساینده است ولی عشق 
شادی آفرین است. شهوت میل و خواسته ی حواس است، اما عشق بیان روح است. 
شهوت در جستجوی ارضاست، اما عشق ارضا را تجربه می كند. در شهوت 
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هیجان وجود دارد، اما در عشق سكون و آرامش.
عشق و حرص

عشق با حرص نیز متفاوت است. حرص احساس مالکیت است در همه ی شکل های 
خاکی و لطیف آن و می خواهد که چیزها و افراد خاکی، همچنین چیزهای غیرقابل 
لمس مانند قدرت و شهرت را، به خود اختصاص بدهد. در عشق تصاحب و افزودن 
فرد دیگر به زندگِی خود وجود ندارد بلکه تراوش هایی آزاد و خالق وجود دارد که 
هستِی روانِی معشوق را، بدون داشتن توقعی برای خود، احیا و سرشار می کند. این 
معمایی است: حرص كه می خواهد چیزی دیگر را به خود اختصاص 
دهد در واقع نتیجه ی معكوِس وابسته شدن به آن چیز را به بار 
)معشوق(  دیگر  چیزی  برای  ایثار  هدفش  كه  عشق  و  می آورد 
است، در واقع موجِب جایگیرِی معنوِی معشوق در هستِی عاشق 
می شود. در حرص، نفس می خواهد چیز دیگری را تصاحب كند اما 
خود توسط آن چیز تصاحب می شود. در عشق، نفس خود را بدون 
هیچ گونه تردیدی به معشوق می دهد اما با همین كار در می یابدكه 

معشوق را به وجود خود افزوده است.
عشِق پاك توسط فیض بیدار می شود

شیفتگی، شهوت و حرص، یک بیماری روحی را تشکیل می دهند که با عالیم 
تشدید کننده ی خشم و حسادت، کشنده تر می شوند. در تمایزی روشن با آن، عشِق 
پاك است که شکوفه ی کمال معنوی می باشد. عشق انسانی به قدری به این شرایط 
غیرممکن  خودجوش  و  درونی  پاِك  عشق  ظهور  که  است  وابسته  کننده  محدود 
می شود. از این رو بروز چنین عشق پاکی در مرید همیشه یک ارمغان است. نزول 
مرید  قلب  در  پاك  پیدایش عشق  موجب  مرشد  جانب  از  فیض 
می شود. در ابتدا وقتی که عشق پاك به صورت هدیه ای از جانب مرشد دریافت 
می شود، در آگاهی مرید همچون بذری در خاك مساعد جای می گیرد و به موقع 

خود این بذر، جوانه می زند و سپس به درختی تنومند تبدیل می گردد.
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آمادگی معنوی برای كسب فیض
الزمه ی نزول فیض مرشد، آمادگی معنوی مرید می باشد. آمادگی اولیه ی معنوی 
برای کسب فیض هیچ وقت کافی نیست تا زمانی که مرید برخی صفت های الهی را 
در ساختار معنوی روح خود ایجاد نماید. وقتی فرد از غیبت دوری گزیند و بیشتر به 
نکته های خوب دیگران بیندیشد تا به نکته های بد، هنگامی که بردباری و مداراِی 
واالیی را ازخود نشان دهد و خواهان سعادت دیگران باشد حتی به زیان خود، آن 
موقع او آماده ی کسب فیض از سوی مرشد است. یکی از بزرگ ترین مانع ها بر سر راه 
آمادگی معنوی مرید، نگرانی است. وقتی که مرید با کوششی زیاد بر مانع نگرانی 
غلبه نمود، آن وقت راه برای پرورش صفت های الهی که الزمه ی آمادگی معنوی 
مرید است فراهم می گردد. به محض اینكه مرید آماده شد، فیض مرشد 
نزول می یابد زیرا مرشد كه اقیانوس عشق الهی است همواره در 

پی روحی است كه فیضش در او بارور خواهد شد.
عشق پاك بسیار نادر است

عشقی که به وسیله ی فیض مرشد بیدار می گردد، سعادتی بسیار نادر است. مادری 
که حاضر است همه چیز را فدا کند و به خاطر فرزندش بمیرد و شهیدی که زندگی 
خود را به خاطر وطنش از دست می دهد، بسیار واال گوهرند ولی حتی آنها طعم این 
عشق پاك را که زاییده فیض مرشد است نچشیده اند. حتی مرتاض های بزرگ که 
با ریش های بلند در کوه ها و غارها نشسته اند و به طور کامل در جذبه ای عمیق فرو 

رفته اند الزامًا به این عشق گرانبها نرسیده اند.

عشق پاك بهترین انضباط
عشق پاك که توسط فیض مرشد بیدار گشته با ارزش تر است از هر محرك دیگری 
که مرید ممکن است از آنها استفاده کند. چنین عشقی نه تنها شایستگی های تمام 
راه ها را در بر دارد، بلکه از لحاظ کارآیی در هدایت مرید به مقصود، پیشتاز همه ی 
آنهاست. وقتی چنین عشقی زاده می شود مرید فقط یک آرزو دارد و آن هم وصل به 
محبوب الهی است. چنین جدایِی آگاهی از آرزوهای دیگر، فرد را به پاکی بی اندازه 
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هدایت می کند؛ از این رو هیچ چیز نمی تواند کامل تر از این عشق، مرید را پاك سازد. 
مرید همیشه حاضر است تا همه چیز را به محبوِب الهی بدهد و هیچ از خودگذشتگی 
برایش ناممکن نیست. همه ی افکار او از خویش بازگشته و به طور کامل در محبوب 
الهی متمرکز می شود. به وسیله ی شدِت این عشِق روزافزون، سرانجام 
مرید از بندهای منیت رهایی یافته و با معشوق یكی می گردد. این 

است کمال عشق. وقتی که عشق این چنین به ثمر برسد الهی می گردد.

عشق الهی باالتراست از عشق انسانی
عشق الهی از لحاظ کیفیت با عشق انسانی تفاوت دارد. عشق انسانی به كثرتی 
است از هستِی یكتا در حالی که عشق الهی برای هستی یكتاست كه در 
وجود همگان است. عشق انسانی موجب گره و پیچیدگی های بی شمار می گردد 
در حالی که عشق الهی به یکپارچگی و آزادی منتهی می شود. در عشق الهی 
جنبه های فردی و غیرفردی با هم در توازنند، اما در عشق انسانی 
عشق  در  فردی  جنبه ی  وقتی  است.  نوسان  در  جنبه  دو  این  حاكمیِت 
انسانی حاکم باشد ارزش فطری شکل های دیگر به طور کامل نادیده گرفته می شود. 
وظیفه  به صورت  که  عشقی  )مانند  باشد  غیرفردی  بیشتر  انسانی  عشق  وقتی که 
است( شخص سرد و ماشینی می شود. احساس وظیفه، قیدی بر رفتار شخص است 
که از بیرون آمده، اما در عشق الهی، آزادِی بی قید و خودجوشِی بی حد 
وجود دارد. عشق انسانی در جنبه های فردی و غیرفردِی خود محدود است، اما 

عشق الهی با در آمیختِن این دو جنبه، در تجلی و هستِی خود بی نهایت است.

در عشق الهی عاشق با معشوق یکی می شود
حتی باالترین نوع عشق انسانی شامل محدودیتی است که از سرشت فردی ناشی 
می شود و این محدودیت تا رسیدن به آسمان هفتم ادامه دارد. عشق الهی بعد 
از محو شدِن ذهِن انفرادی بیدار می شود و از پایبندهای سرشت 
فردی آزاد است. در عشق انسانی دوگانگی عاشق و معشوق پا برجاست،  اما در 
عشق الهی عاشق و معشوق یكی می شوند. در این مرحله، رهرو از قلمروی 
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دوگانگی خارج شده و با خدا یکی می شود، زیرا که عشق الهی خداست. وقتی كه 
عاشق و معشوق یكی شدند، آن یگانگی، هم پایان است و هم 

آغاز.
جهان به خاطر عشق به وجود آمده 

به خاطر عشق است که عالم به وجود آمده و به خاطر عشق است که وجودش 
ادامه دارد. خدا به دنیای مجاز نزول می کند زیرا که دوگانگی ظاهری بین معشوق و 
عاشق سرانجام باعث بهره مندِی آگاهانه ی او از ربانیت خویش می شود. پرورش 
عشق، متأثر از تنش دوگانگی است و به وسیله ی آن تنش تغذیه 
می شود. خدا باید رنج تفکیک و تمایز ظاهرِی خود در روح های بی شمار را بر خود 
هموار کند تا اینکه به بازی عشق ادامه بدهد. آنها همه تجلی های خوِد او هستند و 
او در رابطه با آنها در آِن واحد نقش عاشق الهی و معشوق الهی را ایفا می کند. در 
نقش معشوق، او هدف حقیقی و نهایی ستایش و قدردانی آنهاست، در نقش عاشق 
باز  را به سوی خویش  آنها  آنهاست که  نهایی  او نجات دهنده ی حقیقی و  الهی، 
می گرداند. بدین سان اگرچه تمامی دنیای دوگانگی چیزی جز وهم و تصور نیست، 

اما این تصور مجاز به خاطر مقصود و هدف مهمی به وجود آمده است.

پویایی عشق 
عشق بازتاِب یگانگی خداست در دنیای دوگانگی و تمامی اهمیت 
خلقت در عشق نهفته است. اگر عشق را از زندگی حذف کنیم تمامی روح ها در 
دنیا احساس می کنند که از یکدیگر جدا هستند و رابطه ها و تماس های ممکن در 
این دنیای بی عشق، تنها سطحی و ماشینی خواهد بود. به خاطر عشق است که 
به  است که  اهمیت می گردد. عشق  دارای  منفرد  روح های  بین  رابطه ها  و  تماس 
تمامی رویدادهای دنیای دوگانگی معنی و ارزش می بخشد. اما در عین حالی كه 
به  دایم  به طور  را  آن  می بخشد،  معنی  دوگانگی  دنیای  به  عشق 
به  را  سازنده ای  بیقراری  می شود  قوی  عشق  وقتی که  می طلبد.  چالش 
وجود می آورد و نیروی محرِك اصلِی آن پویایی معنوی می گردد که سرانجام 
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یگانگِی هستِی آغازین را به آگاهی باز می گرداند.



بیکرانی حقیقت

منشاء خطا در ارزیابی معنوی
اغلب افراد فکر می کنند هر چیزی که دارای اهمیت معنوی است باید به طور حتم 
از نقطه نظر دنیایی خیلی بزرگ باشد. از این رو آنها کاری را معنوی می دانند که اثرات 
فراوان و گسترده ای داشته و یا بر بخشی از زندگی تأثیر وسیع و قابل مالحظه ای 
داشته باشد. آنها همیشه ارزش یک کار را بر حسب بزرگی نتیجه اش می سنجند. 
انسان به طور معمول به قدری در چیزهای دنیای خاکی فرو رفته است که ابعاد، 
اندازه ها و كمیت های دنیای خاكی به طور ناخودآگاه وارد ارزیابی او 

از ارزش های معنوی شده و سنجش او را منحرف می كنند.
بی نهایت در ریاضیات

ارزیابِی  انسان، حتی هنگاِم  است که ذهن  این  به خاطر  این سردرگمی  تمامی 
چیزی که ماهیت معنوی دارد، بیشتر تحت تأثیر مفاهیم ریاضی است؛ ولی آنچه که 
از دیدگاه معنوی بزرگ است با آنچه که از لحاظ ریاضی بزرگ است، تفاوت دارد. 
بی نهایت در ریاضیات، مجموعه ای بی شمار از  واحدهاست که هر یک از آنها ارزش 
یا اهمیتی ثابت و یکسان دارد. در واقع چنین بی نهایتی حتی در تصور هم غیرقابل 
دسترسی است، زیرا برای هر عدِد تصوری، می توان عددی بزرگ تر را تصور نمود. 
هر واحد كه برایش وجود یا اهمیتی مجزا و منحصر قایل شویم 
به حساب نمی آید. از این رو ایده بی نهایت در ریاضیات حاصل پندار و تصوری 

است که محرك آن فرضیاتی نادرست است.

بی نهایِت معنوی
بلکه  نیست،  نادرست  چیزهای  از  خیالی  مجموعه ای  نتیجه ی  معنوی  بی نهایت 
خوِد حقیقت است که با توقف تخیل های نادرست درك می گردد. بیکرانی حقیقت 
نه  واقع  در  نمی یابد.  کاهش  شدن ها  کم  با  و  نمی یابد  افزایش  شدن ها  اضافه  با 
چیزی می تواند به آن اضافه شود و نه چیزی می تواند از آن کم شود، زیرا که 
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شامل همه چیز است و جایی برای غیر، خواه کوچک و خواه بزرگ باقی نمی گذارد. 
بی نهایت معنوی غیرقابل سنجش، بخش ناشدنی و یكپارچه است.

بیکرانی حقیقت تحت تأثیر تحول های عالَم واقع نمی شود. هر آنچه که در عالَم 
روی می دهد پدیده ای بیش نیست، بنابراین از دیدگاه حقیقت مقدارش صفر است. 
انسان ها  از بین بردن جان و مال  از دیدگاه مردم دنیا، زلزله به سبب  برای مثال 
بر  نمی تواند  هم  فاجعه ای  چنین  حتی  اما  است،  مصیبت بار  و  وحشتناك  واقعه ای 
حقیقت بیکران تأثیر بگذارد. در واقع بیكرانی معنوِی حقیقت حتی با از 
بین رفتن تمامی عالم نیز محدود نمی گردد؛ بنابراین اندازه گیری آن بر 

حسب آنچه که مطابق معیارهای دنیایی، بزرگ می باشد امری بیهوده است.

حقیقت، هدفی در آینده نیست
تصوری که غالب رهروان کنار گذاردن آن را مشکل می یابند این اعتقاد است که 

حقیقِت بیکران هدفی است که در 
آینده ای دور باید به آن رسید و تمامی زندگی فقط وسیله ای برای این حصول 
است. اگر حقیقت فقط به آینده محدود می شد و حال و گذشته را در بر نمی گرفت، 
نمی توانست بی نهایت باشد. در این صورت به عنوان رویدادی که مبدأ زمانی دارد 
عنوان  به  تنها  است  آن  در  آنچه  و  زندگی  به  اگر  می گشت.  محدود 
زندگی  شود،  نگریسته  دور  آینده ی  در  رویدادی  برای  وسیله ای 
بی درنگ از اهمیت ذاتی محروم می شد. این دیدگاه بدون شک درست 

نیست.

زمان حاِل جاویدان
و  غنی  معنوی  لحاظ  از  دور  آینده ای  در  زندگی  که  نیست  این  بر  اصل  و  پایه 
سرشار می شود، بلکه زندگی زمانی که ذهن از زیر بار اوهام رهایی یافته باشد در 
هر لحظه سرشار از اهمیت معنوی است. تنها با ذهنی پاك و آرام می توان 
به عنوان چیزی كه وقوع اش  معنوی  بیكرانی  راستیِن  ماهیِت  به 
در آینده نیست پی برد، چیزی كه بوده و هست و جاودانه به خود 
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تحقق می بخشد. وقتی هر لحظه سرشار از اهمیت ابدی باشد دیگر 
نخواهد  وجود  آینده  به  اشتیاق  یا  و  مرده  به گذشته ی  دلبستگی 
داشت، بلكه زندگِی كاملی در زمان حاِل جاویدان خواهیم داشت. 

تنها توسط چنین زندگانی است که می توان به بیکرانِی معنوی حقیقت پی برد.

سرشاری هستی 
نیست؛  آینده کار درستی  به خاطر هدفی در  نمودِن زمان حال  تلقی  بی اهمیت 
به آن معنی است که به جای درك و تشخیِص اهمیِت راستیِن همه ی  این  زیرا 
چیزهایی که در حاال وجود دارند به انباشتِن خیالِی تمامِی اهمیت در آینده ای تخیلی 
بپردازیم. در ابدیت، َجز و َمدی نمی تواند باشد و نیز هیچ فاصله های 
بی ثمری بین فصل هاِی خرمن نیست، بلكه تنها هستی سرشاری 
است كه حتی لحظه ای ناكام نیست. وقتی زندگی به نظر پوچ و بیهوده 
می آید، به خاطر محدود بودن بیکرانی حقیقت نیست، بلکه به خاطر عدم ظرفیت 

فرد برای ورود به تمامی حیطه ی آن است.

چیزهای بزرگ و پُر عظمت
در  که  آینده ای  به  را  معنوی  اهمیت  تمامی  نیست  درست  که  اندازه  همان  به 
انتظارش هستیم موکول کرد، این نیز درست نیست که آن را به نحوی انحصاری 
پرعظمت  و  بزرگ  چیزهای  دانست.  آفرین  و صدا  چیزهای سر  از  برآمده 
زندگی، تنها چیزهایی نیستند که از نظر اهمیت معنوی پربارند. چیزی نباید به طور 
حتم غیرمعمول و یا به ویژه چشمگیر باشد تا اینکه از اهمیت معنوی برخوردار شود. 
غیرمعمول و چشمگیر در مقایسه با معمول و مأنوس وجود دارند، ولی آنها الزامًا به 
خودی خود نمایانگر زیبایی مطلق معنوی نیستند. از این رو الزم نیست که شخص 
برای هدف و آرمانی مقدار زیادی پول ببخشد تا اینکه از لحاظ معنوی بزرگ باشد. 
یک فقیر که ممکن است قادر به چنین بخششی نباشد، اگر در حد توانش می بخشد 
می دهد  معنوی  ارزش  هدیه  به  كه  آنچه  ندارد.  کمتری  معنوی  ارزش 
مقدار آن نیست بلكه زمینه و فضای حاكم بر بخشش است. در واقع 
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یک بخشش بزرگ ممکن است با غرور و انگیزه های خودخواهانه همراه باشد که 
در این صورت ارزش معنوی خود را از دست می دهد. حتی یک هدیه ی کوچک، 
ارزش  از  شود،  داده  خودخواهی  بدون  کامل  به طور  عشقی  و  افتادگی  با  وقتی که 

معنوی بسیار باالتری برخوردار است.

بیکرانی معنوی بزرگ ترین و كوچک ترین را در بر می گیرد
بستگی  زندگی  ذاتِی  کیفیت  به  بلکه  نیست  مقدار  و  کمیت  در  معنوی  زندگی 
بر می گیرد. زندگی معنوی شامل  را در  بیکرانی معنوی تمام مراحل زندگی  دارد. 
کارهای بزرگ و نیز کارهای کوچک است. بیكرانی معنوی كه بزرگ تریِن 
می تواند  و  هست  نیز  كوچک ترها  كوچک ترین  بزرگ ترهاست، 
به نحو  یا بزرگ  به ظاهر كوچک و  از طریق رویدادهایی  را  خود 
یكسان ابراز نماید؛ بنابراین یک لبخند یا یک نگاه، وقتی که از آگاهی بر مبنای 
ارزش  یک هدف  برای  زندگی  کردن  فدا  اندازه ی  به  می گیرد،  حقیقت سرچشمه 
دارد. وقتی كه تمامِی زندگی انسان زیر سایه ی ابدیت زیسته شود، 
چیزهای  شامل  فقط  زندگی  اگر  است.  درجه بندی  فاقِد  معنوی  اهمیِت 
بزرگ می شد و همه چیزهای کوچک از میان برداشته می شدند، آن موقع نه تنها 
زندگی محدود می شد، بلکه با فقری بزرگ رو به رو می گشت. حقیقت بیكران 
كه  را نشان می دهد  آنگاه خود  تنها  نهفته است،  كه در همه چیز 

زندگی را در تمامیت آن ببینیم و بپذیریم.
آزادی و ُسروِر عدم دوگانگی

به  میل  می گذارد.  وجود  عرصه ی  به  پا  خودمحور  امیال  خاطِر  به  محدودیت، 
تصاحب، در تمامی اَشكالش، موجب محدودیت می شود. برای مثال 
اگر کسی عاشق شود و معشوق را به شخص دیگری ببازد، با پیامدی از احساس 
این همان ریشه ی رنِج  محدودیت شدید و خفقاِن روح زندگی رو به رو می شود. 
از  تهی  دلی  با  موقعیت  این  به  فرد  اگر  اما  است،  خفقان آور  حسادِت  از  ناشی 
زیبایی طبیعی اش دیده  نگاه کند، عشقی که دیگری دریافت می کند در  خواستن 
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می شود و فرد با درك روشنی كه ناشی از عدم تصاحب است نه تنها 
طعم آزادِی از دوگانگی را می چشد، بلكه از ُسروِر آن نیز برخوردار 
می شود. وقتی شخِص دیگر آن عشق را دریافت می کند انگار که خود او آن را 
دریافت نموده، زیرا که دیگر تأکید بر خواست های یک وجود منفرد نبوده و فرد خود 

را با زندگی در همه ی شکل ها یکی می داند.

رسیدن به بیکرانی معنوی از راه عدم دوگانگی
در عدم دوگانگی است که دانش و قدرشناسی از چیزها به همان سان که هستند 
و نیز آزادی از محدودیت وجود دارد. تنها در عدم دوگانگی است كه به 
بیكرانی معنوی راستین می توان رسید كه ُسروِر جاویدان را ممكن 
می سازد. محدودیِت حسادت مانند سایر محدودیت ها چون خشم، نفرت و حرص 
و ولع است، یعنی همه ی آنها را فرد خودش به وجود آورده است. تمامی احساِس 
جدا و محدود بودِن فرد در پندار و ذهن او بوده و خودساخته است. 
با تسلیِم اراده ی شخصی و خیال های خود محور، دركی درست از 

ارزِش بیكراِن آنچه كه هستی اش می خوانیم، حاصل می شود.
مفاهیم بیکرانی معنوی برای مسایل اجتماعی

درِك بیکرانی حقیقت از دیدگاه عدم دوگانگی در حل مسایل اجتماعی )مسایلی 
که بر دوگانگی به عنوان اصلی تغییرناپذیر استواراند( موثر خواهد بود. تنها بازی 
کردن با عددها، هر قدر هم که با زیرکی انجام گیرد، نه موجب تعدیل بین فرد 
و جامعه می شود و نه هماهنگی واقعی بین گروه های مختلف اجتماعی موجود در 

جامعه را عملی می گرداند.

اقلیت و اكثریت
تعیین  کوچکی  اقلیت  مالحظه های  طریق  از  جامعه  عمومِی  خواست های  اگر 
گردند، نفع اکثریت مد نظر قرار نمی گیرد و در نتیجه اکثریت، رقیب و مخالف اقلیت 
می شوند. از جانب دیگر در کشورهایی که از دموکراسی پیروی می کنند خواست های 
عمومِی جامعه بر مبنای دیدگاه اکثریت تعیین می شوند نه اقلیت. ولی این دیدگاه 
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هنوز در محدوده ی دوگانگی و وجود کثرت است و بنابراین مسایل اقلیت حل نشده 
باقی می مانند. چون خواست های آنها عملی نمی شوند، ناگزیر اقلیت رقیب و مخالف 

اکثریت باقی می ماند.

كّلیِت بخش ناپذیر
حِل  راه  شود،  بررسی  چندگانگی  و  اعداد  مبنای  بر  جامعه  مسایل  زمانی که  تا 
نوِر حقیقِت  تنها زمانی حاصل می شود که  پایدار  پایدار به دست نمی آید. راه حل 
بتابد  آن  بر  و جوهرِی همگان  ذاتی  و وحدِت  كلیِت بخش ناپذیر 
از  در همه هست،  كه  یكتا  با هستی  تماس  كند.  را روشن  آن  و 
گذاشتن  كنار  با  فقط  بلكه  نمی شود،  كثرت حاصل  فزونِی  طریق 
فكر نادرسِت كثرت به دست می آید. هر عدد، هر قدر هم كه بزرگ 
اگر  حتی  نیست،  عدد  یک  معنوی  بیكرانی  است.  محدود  باشد، 
عددی خیلی بزرگ باشد. بیكرانی معنوی تنها حقیقِت بدون رقیب 

است.
دنیای كثرت

در جایی که کثرت هست به طور حتم قیاس بین اجزای آن نیز وجود دارد. در این 
صورت کوچک تر و بزرگ تر، سلسله مراتبی برای خواست ها و مزایا و حقوق َحقه نیز 
وجود خواهد داشت. تمامی ارزشیابی ها، با قایل شدن درجه ها و مرتبه های مختلف، 
منحرف و دگرگون می شوند. از دیدگاه معنوی همه ی اینها جنبه های آگاهی نادرست 
نتیجه ی  در  تشابهی که  است.  ارتعاش  در  تنها یک حقیقت در همه  زیرا  هستند، 
شناخت حقیقت تجربه می شود، با اصل برابری در عالم کثرت فرق می کند، اصلی 
که می گوید، یک فرد از حیث ارزش و حقوق حّقه و خواست ها با هر فرد دیگری 

برابر است، ولی در فضای دوگانگی هرگز نمی تواند با دو یا چند نفر برابر باشد.

هستی یکتا در یکایک و در همگان
از سوی دیگر در بیکرانِی معنوی جایی برای این مسأله ی معماگونه وجود دارد 
که به یک فرد می توان به صورت تمامیِت هستی نگاه کرد؛ از این رو یک فرد را از 
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لحاظ اهمیت نه تنها می توان برابر با دو نفر یا بیشتر دانست، بلکه او را حتی برابر با 
همه نیز می توان به حساب آورد. در بیكرانِی معنوی جایی برای مقایسه 
وجود ندارد. نه بزرگ تر هست و نه كوچک تر، نه سلسله مراتبی 
برای ادعاها، مزایا و حقوق. ارزیابی به سبب درك شفاِف هستی یكتا در 
روشن و بی ابهام است. از آنجایی كه هر فرد در  یكایک و در همگان 
آفرینش نه تنها در بیكرانی معنوی قرار دارد، بلكه او خود همان 
در  اهمیت  لحاظ  از  و همه  معنوی می باشد  بیكرانی بخش ناپذیر 
درجه ی اول قرار دارند و هیچ كس در درجه ی دوم اهمیت نیست.

تمدن نوین 
برابر  بیکرانی معنوِی حقیقت در زندگی اجتماعی، هم چالشی است در  شناخت 
فردگرایی و هم جمع گرایی. این چالش طریق جدیدی از تفکر را در راستای یک 
مقایسه  از  ناشی  نسبِی  ارزش های  تمامِی  به وجود می آورد که  کلیِت بخش ناپذیر 
را به نفع شناخِت ارزش ذاتی و جوهری همه چیز به دور می افکند. در 
تمدنی که ایده ی راستیِن بیکرانی معنوِی حقیقت حکمفرماست، نه مسأله ی اکثریت 
خواهد بود و نه اقلیت، نه جای رقابت خواهد بود و نه مسابقه و نه جای آن مقایسه ها 
و  منفرد  نَفِس  و  غرور  برای  پوششی  وقت ها  بیشتر  که  زحمتی  پر  ارزیابی های  و 
محدود می شوند. از آن پس زندگی، بی نهایت ساده و یکپارچه می شود، زیرا اوهام 
ناپدید  و شکاف ها می گردند همگی  پیچیدگی ها  پیدایش  و خیال هایی که موجب 

می شوند.
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