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گروه مهرستان
شماری از ایرانیان دوستدار اوتار مهربابا که خارج از ایران زندگی می کنند، در تالشند تا با 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 قرار گیرد 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 موارد یاد شده در باال دسترسی پیدا نموده یا به زودی 
از آنها بهره مند شوید.

گردآوری و فراهم نمودن همه ی آنها، از سوی گروه مهرستان با عشق به مرشدشان اوتار مهربابا 
انجام شده و از شما دوستداران مهربابا خواهشمندیم با عشق به مهربابای محبوبمان همه ی آنها را 

در دسترس دیگر دوستداران مهربابا نیز قرار دهید
استفاده ی این مطالب در سایر تارنماها، وبالگ ها و ... با ذکر مأخذ آن آزاد می باشد.
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 پیشگفتار
سخن را با عشق سر کنیم، عشقي که اُسُطرالب اسرار خداست، عشقي که اتحاد نا گزیر عاشق و معشوق از روز ازل در آن مقرر و تضمین 
شده و شرح درد فراقش به تعداد کثرت آفرینش نوشته شده؛ عشقي که عاقبت، همه ی وجود عاشق را به آتش مي کشد تا با پیچ و تاب شعله هاي 
همه سوزش، اسرار پرواز به آستان وصل را به عاشق بیاموزد. همان جاست که عاشق حجاب اوهام را از هم مي درد و بیدار مي شود و در مي یابد 

که خود او جز معشوق نیست.

این عشق الهي مغز و عصاره ی همه ی تالش  هاي روحاني است، خواه عاشق مسلمان باشد یا هندو، خواه عیسوي یا زرتشتي یا پیرو هر 
مسلک دیگر و معشوقي نیست مگر آن واحد ازلي، ذات الیزال حق.

ولي با گفتن اینکه خدا یکي است، به حقیقتي شهادت داده ایم که به حدي بدیهي و حقیقي است که درك آن از عهده ی منطق پیچیده و عقل 
آشفته ی انسان امروزيـ  که از سادگي و صفا بیگانه شده و به حدي در اعماق دهلیز منطق گم شده که حتي خودش هم بدان آگاه نیستـ  کاماًل 
خارج است. امروزه اگر زیبایي این عشق الهي بخواهد براي لحظه اي توجه ي جلب کند، باید ابتدا در ردایي شایسته و در محدوده ی منطق عرضه 
شود تا بلکه پس از آنکه توجه ذهن قبضه )کاماًل معطوف( شد و عطش عقل فرو نشست، این عشق، داغ بر دل زند و اثر خود را به جاي گذارد.

این مقدمه براي معرفي شخصي مانند اوتار مهربابا ضروري است، زیرا به فتواي خودشان به زنده کردن آتش این عشق مأمور است. او نه 
یک فیلسوف است که بتوان منطق و مکتبش را تفسیر نمود، نه شاعر است که بتوان هنرش را تحلیل کرد و نه بنیانگذار مذهب است که بتوان 

اصول دینش را شمرد. او مي گوید:

من فلسفه ی جديدي عرضه نمي كنم، هر آنچه گفتني بوده، از ديرباز گفته شده است: در باگاوات گيتا، در انجيل، 
در قرآن و در تعاليم زرتشت. حقيقت يكي است و كسي كه بخواهد مي تواند راه رسيدن به خدا را در هر يك از دين های 
پذيرفته شده ی جهان مطالعه كند. ولي كار من اين است كه احساس گرايش به خدا را در مردم بيدار كنم. من يك پيامبر 

جديد نيستم بلكه تنها بيدار كننده ی بشريت به حقايق كهني هستم كه بشر امروزه آنها را فراموش كرده.

قصد از انتشار این رساله این است که بسیاري از حقایق عرفاني که تاکنون مکتوم مانده و یا در دسترس عده ی قلیلي بوده، به زباني ساده 
در دسترس عامه قرار گیرد تا بسیاري از نظریات نادرست و سوء تعبیرهایي که از عرفان و دین میان عامه رایج است، اصالح گردد. باشد که 

دریچه ی دلي به سوي حق گشوده شود و جرقه ی مهر ایزدي در جاني آتش به پا کند و مزه ی عشق الهي را بچشد.

اوتار مهربابا، این بزرگ مرد ایراني االصل بارها تکرار مي نمود که »خدا را نمي توان تشریح نمود، در خصوصش مباحثه کرد یا راجع به او 
فرضیه اي ابراز نمود و نه اینکه مي توان درباره اش بحث کرد یا او را فهمید، بلکه باید در او زیست.«

ولي باوجود این گفته ی او، براي ارضاء ذهن و آرام نمودن تشنجات عقالني کساني که هنوز از حیطه ی منطق پا فراتر نگذاشته اند، با سادگي 
و فصاحت، تا حد ممکن راجع به عرفان و خداشناسي اشاراتي نموده که در این نشریه برخي از آنها از نظر خوانندگان مي گذرد. از این جهت که 
سخنان مهربابا، که آراسته به نور اشراق و الهام از حقیقت است، با برداشت محدود تهیه کنندگان این رساله از گفتار او، اشتباه نگردد، گفتار مهربابا 

در همه جا با فونتي متفاوت از توضیحات نگارندگان مجزا گشته است. باشد که این هدیه ی محبت، مورد قبول حق واقع گردد.

آمین یا رب  العامین
فراهد  شفا





اسرار عشق الهی

 شرح زندگی
روز 25 فوریه 1894، در خانواده اي ایراني در شهر پونای هند، پسري زاده شد که نامش را مهربان گذاردند. نام مادرش شیرین بود و پدرش 
که از اهالي خرمشاه یزد بود، شهریار نام داشت. شهریار از سن 15 سالگي خرقه ی درویشي به تن کرد و به دنبال خدا، سر به بیابان گذاشت. 

پس از مدتها پافشاري و مداومت در طلب، به شهر پونا کشیده شد و در چهل سالگي زن اختیار نمود و پسر دومش مهربان بود.

مهربان تا سن 19 سالگي، نه به روحانیت گرایش داشت و نه به جانب خدا، ولي به شعر و ادبیات، به ویژه غزلیات حافظ شیرازي عالقه ی 
وافري داشت. در سال دوم دانشگاه، یک شب در راه بازگشت به منزل، به جانب پیرزن مسلماني که در زیر درخت کهني سکني داشت، جلب 
شد. البته او این زن را که نامش حضرت بابا جان و از اهالي سیستان بود مي شناخت، زیرا سال ها بود که این زن در زیر آن درخت کهن مأمن 
گزیده بود و در سرماي سخت، در گرماي سوزان و در هر نوع شرایط نامساعد جوي، جایگاه خود را ترك نمي کرد. این زن نوراني از آن نوادر 
روزگار بود که زندگي رابعه عدویه، عارف معروف صدر اسالم را به خاطر مي آورد. در حدود شش ماه پس از اولین مالقات، این زن سالخورده که 
یکي از پنج مرشد کامل زمان خود بود، مجدداً مهربان را به جانب خود خواند و بر پیشاني او بوسه اي زد که موجب تحول کاملي در زندگي وي 
گردید و در نتیجه ی آن بوسه، دچار حالتي شد که در عرفان جذبه نامیده مي شود. بدان معنا که آگاهي او به کلي از کاینات گسسته و به سوي 
خدا معطوف گردید، و در سرور الیتناهي خداوند غرق شد. مهربان طي 9 ماه بعد به دیدار چهار مرشد کامل دیگر آن زمان که دو تن مسلمان 
و دو تن دیگر هندو بودند رفت و پس از گذراندن 7 سال تحت نظر یکي از این پنج تن، به نام اوپاسني ماهاراج، از حالت جذبه خارج گشت و 
آگاهي اش که اکنون در جالي شناخت ذات حق، پاك و روشن شده بود، متوجه آفرینش شد. اوپاسني یک روز مریدان را به دور خود جمع کرد 
و بشارت داد که مهربان اکنون به کمال رسیده و او کلید روحانیت خود را به مهربان سپرده است و از عده اي از مریدان خود خواست که نزد او 

بروند و در زمره ی مریدان او درآیند.

از این هنگام بود که مهربان به مهربابا ملقب شد و زندگي خارق العاده و پرتحرك خویش را آغاز کرد. او طي 75 سال زندگي خود، 9 سفر 
به دور دنیا نمود و از دهم جوالي سال 1925 سکوت اختیار کرد که تا هنگام رحلتش، یعني تا سال 1969 ادامه داشت. تا سال 1954، مهربابا با 
اشاره به الفبا و اعدادي که روي یک تخته نگاشته شده بود، جمالت مورد نظر خود را بیان مي نمود و بدین وسیله بسیاري از پندها وگفتارهاي 
او تهیه و تدوین مي شد تا وسیله ی هدایت دیگران باشد. در سال 1954 ، مهربابا تخته ی الفبا را نیز کنار گذاشت و از آن به بعد توسط حرکات 

دست و انگشتان، با روشي مخصوص به خودش، گفتني هایش را تفهیم مي نمود.

در خصوص سکوتش مهربابا مي فرمایند: 

خداوند از روز ازل در سكوت عمل مي نمود و تنها توسط كساني كه اين سكوت نامتناهي را احساس مي كنند، 
ديده و شنيده مي شود

 و همچنین میفرمایند: 

اگر سكوت من نتواند سخن بگويد، الفاظ چه فايده اي خواهند داشت؟

او مي گوید:

 آنچه حقيقي است، در سكوت رد و بدل مي گردد.

 به گفته ی یکي از مریدان اروپایي او: »کساني که در حضور او بوده اند، مي دانند که بابا از طریق سکوتش ارتباط برقرار مي کند. آنچه که 
از او تراوش مي کند، به گفته نمي آید و نیازي هم به کلمات ندارد، زیرا که در الفاظ نمي گنجد. صداي ناشنیدني او از ته دل به دل مي نشیند و 

سکوتش در ذهن و دل نفوذ مي کند.«

به گفته ی کساني که مهربابا را مالقات کرده اند، یکي از خصوصیات بارز او که در نظر اول جلب توجه مي نمود، صمیمیتي بود که فرد از 
همان ابتدا در او احساس مي کرد و همچنین شوق و شعف وصف ناپذیري که دیدار او در دل اغلب افراد برمي انگیخت. در زندگي خیلي ساده بود 
و نسبت به بدن خود و شرایط مادي اطراف خود بي اعتنا بود. محبت کامل و عمیق او نه  تنها شامل حال نزدیکانش بود بلکه همه ی موجودات، 
از گیاه و حیوان گرفته تا افراد رانده شده از اجتماع را در بر مي گرفت. قبول این امر که حیرت همه را بر مي انگیخت، به عده اي گران مي آمد و 
مورد اعتراض بسیار شدید قرار مي گرفت. شاید از جمله جالب ترین وقایع زندگي ظاهري او، سفرهاي متعدد و مشکلي بود که به دورترین نقاط 



شرح زندگی
هند مي نمود تا با روح های پیشرفته ی روحاني تماس برقرار کند و به آنان در پیمودن راه دشوار روحاني کمک نماید.

او این روح ها را به چند دسته تقسیم مي نمود: عده اي را مست خدا مي نامید، برخي را دیوانه ی خدا، گروهي دیگر را مجذوب و پاره اي را سالِک 
پیشرفته مي شمرد. این مفاهیم و طبقه بندي ها نه تنها در اندوخته ی غني عرفان اسالمي مورد قبول و شناخته شده اند، بلکه در عرفان همه ی 
مذهب های بزرگ دنیا نیز دیده مي شوند و مهربابا در کتابي به نام رهروان، با چنان فصاحت و سادگي این مفاهیم مبهم را روشن مي نماید که 

فهم شان حتي از عهده ی مبتدیان نیز بر مي آید. در جایي دیگر درخصوص مستان خدا مي فرماید:

شاعران صوفي مسلك غالباً عشق را به ِمي تشبيه مي نمايند؛ ِمي زيبنده ترين تشبيه براي عشق است، زيرا كه هر 
دو مستي مي آورند. ِمي، شخص را از خود بي خبر مي سازد، درحالي كه عشق، به خودشناسي رهنمون مي گردد.

رفتار مست و عاشق نيز شبيه يكديگر است، هر دو به اصوِل آداب و رفتار دنيوي بي اعتنا و به افكار عمومي 
جهان بي توجه مي باشند، اما در مسير و هدف آنها يك دنيا تفاوت موجود است. يكي به اعماق تاريكي و جهل روان است 

و ديگري به روح بال و پر مي دهد تا به آشيان آزادي پرواز كند.

مستي مي خواره با نوشيدن يك پياله شراب آغاز مي گردد كه در دلش احساس شادي به وجود مي آورد، دريچه ی 
محبتش را مي گشايد و منظر جديدي از زندگي به او عرضه مي كند كه از ياد بردن نگراني هاي روزانه را نويد مي دهد. 
از نوشيدن يك جام شراب به جام دوم مي رود و باالخره به خالي كردن تُنِگ شراب مي پردازد. معاشرت و مصاحبتش با 
سايرين، به عزلت و تنهايي تبديل مي گردد و بي خبري اش به فراموشی منتهي مي گردد، فراموشی ای كه در واقع، همان 
حال اوليه ی خداوندي است؛ ولي براي فرد، مستي به جز يك پوچي توخالي چيزي نيست و او سرانجام در يك تختخواب 

يا در مجراي فاضالب مي خوابد و در سحرگاه، در حالي كه مورد تنفر دنيا است، از خواب بيدار مي گردد.

اما مستي عاشق، با نوشيدن قطره اي از عشق پاك خداوندي آغاز مي گردد كه موجب مي شود از دنيا و آنچه در 
آن است بي خبر گردد. هر چه قطرهای زالل عشق را بيشتر بچشد، به معشوق خويش نزديك تر مي گردد و خود را در 
برابر عشق او حقير تر مي بيند. او مشتاقانه آماده است تا جان و زندگي خود را در قدوم معشوق خويش فدا كند. او نيز از 
اينكه در تخت يا در مجراي فاضالب مي خوابد، بي خبر است و مورد تمسخر اهل دنيا قرار مي گيرد ولي دايم در مسرت 

و شادي مستقر است و خداوند محبوب نگهبان جسم اوست و عناصر طبيعي و بيماري ها در او بي تأثيرند.

از ميان بسياري از چنين عاشقاني، تنها يك نفر به ديدار رو در روي خداوند توفيق حاصل مي نمايد. اشتياق او به 
نهايت درجه مي رسد و چون ماهي كه از آب بيرون افتد، مي جهد و مي جنبد تا خود را به اقيانوس برساند. او خدا را در 
همه جا و در همه چيز مي بيند، ليكن از يافتن دروازه ی وصل عاجز است. شرابي كه نوشيده به آتش تبديل مي گردد و او 
را در عذاب مسرت باري به طوردايم مي سوزاند. همين آتش سوزان سرانجام به اقيانوس بينش بيكران تبديل مي گردد 

و او خود را در آن غرق مي سازد.

در سال 1923 در نزدیکي شهر احمدنگر، مهربابا محلي را مرکز فعالیت هاي خود قرار داد که به مهرآباد مشهور شد. در این محل بود که 
عالوه بر درمانگاه، بیمارستان و محلي براي رسیدگي به بینوایان، آسایشگاهي نیز براي مستان خدا دایر کرد. از جمله فعالیت هاي دیگر پرثمري 
که در این محل شروع نمود، ایجاد مدرسه ی شبانه روزي رایگان پسرانه اي بود که از همه ی طبقات اجتماع و همه ی دین های مختلف، دانش آموز 
مي پذیرفت. این مدرسه در سال 1927 تأسیس شد و مهربابا شخصًا سرپرستي مستقیم و ارشاد روحاني دانش آموزان را به عهده گرفت. مدتي 
پس از تأسیس این مدرسه، او براي دو ماه در محلي که اکنون آرامگاه (Samadhi) اوست، اعتکاف گزید و روزه گرفت. طي این مدت، 
بر فضاي مهرآباد امواج عشق الهي نازل شد، به طوري که بسیاري از پسران تحت تأثیر قرار گرفتند و تني چند نیز ارتقای روحاني یافته و به 
مرتبه ی پیر و ولي رسیدند. در این مدرسه، 14 تن ایراني نیز افتخار حضور داشتند. در تمام فعالیت هایش، مهربابا نه تنها وظیفه ی ارشاد اطرافیان 
را به عهده داشت بلکه به معناي واقعي، خادم تمام عیاري نیز بود و در تمام وظایف ـ از شستن لباس ها و آرد کردن گندم گرفته تا تمیز کردن 
مستراح ها ـ شخصًا شرکت مي کرد و رایحه ی محبتي که از او ساطع مي گشت وسیله ی جذب افرادي شد که از دور یا نزدیک، مشام دلشان 
توسط آن نوازش گردید و یک زندگي سخت ولي ساده را در جوار این سرچشمه ی فیض و مهر بر همه ی نعمت ها و لذت های دنیوي ترجیح 

دادند و وجود خود را تقدیم او نمودند.

در سال 1968 ، مهربابا گفت که در مراسم جشن روز تولدش در سال بعد، یعني 25 فوریه 1969 ، مطابق ضوابط خودش دوستدارانش را 
خواهد پذیرفت و به آنان فیض حضور خواهد داد، ولي کسي به مفهوم آن پي نبرد. او گفت که این فیض حضور که اختصاصًا براي دوستدارانش 
است، بي سابقه خواهد بود و آخریني است که در سکوت انجام خواهد گرفت. در ضمن گفت که مدت این فیض حضور، محدود نبوده بلکه تا 
ابدیت ادامه خواهد داشت و در حال خوابیده داده خواهد شد. همه ی اینها اشاره به آن بود که او بدنش را رها خواهد کرد و حضور روحاني اش 
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نزد ما خواهد بود. در ساعت 12:15 بعد از ظهر روز 31 ژانویة 1969 ، مهربابا بدن خود را رها کرد تا براي ابد در دل دوستدارانش زنده و جاوید 

بماند. آرامگاه او بر روي تپه اي در مهرآباد قرار دارد.

گرچه شناخت حقیقی مهربابا تنها نصیب کساني است که از نقطه نظر روحاني به مرتبه ی خود او رسیده اند ولي تا حدي که امکان داشت، 
به زبان واژه ها شرح داده شده. براي تکمیل این شرح، باید در خصوص واژه ی اوتار نیز توضیحي داده شود و چه بهتر که در این امر از خود 
مهربابا کمک بجوییم. به این منظور از خوانندگان عزیز تقاضا مي کنیم به مبحثي که تحت عنوان »اوتار« از خود مهربابا در پایان این نشریه 

آورده ایم، رجوع فرمایند.



ادیان

 ادیان
درخصوص دین ها و مذهب ها مي گوید:

دين های موجود در دنيا غالباً قادر نيستند منظور اصلي و هدف حقيقي بنيان گذاران خود را ظاهر سازند. اصل 
زندگاني روحاني و حقيقي، تعصبات، عقايد و مراسم مذهبي نيست. معموالً رسوم مذهبي چنان تبديل به خرافات شده اند 
كه از ظاهرسازي گذشته، زيان  آور و گمراه كننده شده اند. مذهب ها با خرافات و ظاهرسازي خود فقط قفسي براي روح 
تشكيل داده  اند. در چنين وضعي، تعويض مذهبي به مذهب ديگر نه تنها ثمري براي روح ندارد بلكه مانند تبديل قفسي 
به قفس ديگر مي باشد. اگر مذهب، موجب آزادي روح نگردد و انسان را به خدا نزديك نكند، پيروي از آن بي ثمر است. 
بنابراين من عالقه به تأسيس مذهب جديدی ندارم. دنيا از قديم به طايفه ها و دسته هاي بي شمار تقسيم شده است كه 
هر يك داراي عقيده و ايمان جداگانه اي مي باشند. من نيامده ام كه قفسي ديگر به مردم ارايه كنم، بلكه آمده ام تا حقيقت 
بي پايان را به دنيا اعالم كنم. دنيا نيازمند بيداري روحاني است، نه دستورهای شفاهي، دنيا محتاج آزادي و زندگي باطني 
است، نه تصورها و ظاهرسازي، دنيا محبت مي طلبد، نه قدرت  نمايي. رسالت دنيوي من اين است كه اصل يكتايي و يگانگي 
را به مرحله ی ظهور برسانم. در حقيقت همه ی ما يكي مي باشيم، من از لحاظ روح و احساس از هيچ كس برتر نيستم. 
در حقيقت كسي توسط من به فيض روح  القدس نخواهد رسيد، بلكه آنچه كه من بايد به شما برسانم، مشاهده ی باطنِي 

يگانگي همگاني است.

و باز مي گوید:

گرچه مذهب ها براي رهايي بشر از تنگناي جهل روحاني به وجود آمده اند،  ولي اگر به درستي و به طور شايسته 
درك نگردد همانند قفس هايي خواهند بود كه روح پيروان خويش را در خود محبوس مي سازند. با اينكه تمام دين ها و 
مذهب ها جهان به يك حقيقت ابدي معتقدند، بشر عادت دارد براي خود محدوديت ها و تنگناهايي بسازد كه دروازه ی 
اقيانوس عشق اليتناهي خداوندي را به رويش سد مي كند. اين محدوديت هاي ظاهري، الزمه ی دين ها و مذهب ها نيستند 
و  مي كند  تقسيم  مجزا  و  متفاوت  گروه هاي  به  را  انسان ها  كه  برگ  هاست  و  شاخ  و  ظاهر  به  دلبستگي  و  عادت   بلكه 
بدين وسيله تفرقه و دوگانگی به وجود مي آورند و در نتيجه هدف و مقصود اصلي دين ها و مذهب ها را از ميان مي برد. به 
جاي برگزار نمودن مراسم ظاهري مذهب ها كه از ديرباز براي او عادت شده است، اگر بشر خدمت صادقانه و بي ريا به 
همنوعان خود مي نمود، و درك مي كرد كه خداوند به طور يكسان در همه موجود است و مي فهميد كه خدمت به ديگران 
خدمت به خداست ، مقصود پروردگار برآورده مي شد. اگر به جاي برپا كردن كليساها، آتشكده ها، معبدها و مسجدها، 

مردم كوشش مي كردند كه خانه ی خدا را در دل خود بنا كنند، خواست خدا انجام مي پذيرفت.

در دنيا، دين ها و مذهب ها مختلف و پرستشگاه هاي زيادي به چشم مي خورند و روزانه مراسم مذهبي گوناگوني 
و  مراسم  آن  همه ی  از  كه خداوند  است  اين  مثل  ولي  مي آيد،  بيرون  مردم  گلوي  از  زيادي  دعاهاي  و  مي گيرد  انجام 
عبادت ها رو برمي گرداند يا به آنها توجهي ندارد، زيرا كه از دل بر نمي خيزند. من تمام دين ها و مذهب ها را دوست دارم 
و آنها را مي ستايم و بر آن نيستم كه دين و مذهب تازه اي تأسيس كنم يا چيزي بر تصورهای گوناگوني كه انسان ها را 
عليه يكديگر برانگيخته و ميان آنها تفرقه افكنده بيفزايم. تمام دين  ها و مذهب  ها جز گشودن راهی به سوي خداوند 
هدف ديگري نداشته اند، ولي به مرور زمان حقيقت آنها در پرده ی تاريك گمراهي مردم پيچيده شده و گم شده است.

جان کالم مهربابا این است: 

من نيامده ام تعليم دهم، آمده ام بيدار كنم. 

مهربابا مي گوید:

به همان طريقي كه شخص با پناه آوردن به گريز، درصدد حفظ موجوديت مجزاي خويش برمي آيد، گاهي نيز با 
دلبستگي بي فكرانه به ظاهرها، رسوم، تشريفات، مراسم موروثي و قراردادهاي اجتماعي درصدد حفظ موجوديت خويش 
بر مي آيد. آيين مراسم، تشريفات و قراردادهاي اجتماعي، اغلب اوقات راه تجلي زندگي ابدي را مسدود مي سازند، ولي 
اگر در اين مراسم و تشريفات قابليت انعطاف و همانندی موجود باشد، موهبتي براي تضمين تجلي كامل زندگي روحاني 
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در روي زمين خواهند بود و اشكالي به بار نخواهند آورد؛ ولي اغلب اوقات اين تمايل موجود است كه مراسم و تشريفات 
به خودي خود و مجزا از زندگي روحاني كه امكان عرضه اش را دارند، ادعاي ارزش و اعتبار نمايند. هنگامي كه چنين 
وضعي پيش آيد، هر گونه دلبستگي به رسوم و تشريفات، ناگزير به محدوديت و محروميت شديد زندگي منجر خواهد 

شد.



رافن ع

رافن  ع
براي کساني که قبل از تسکین عطش ذهن، باب دلشان ناگشودني است، از مهربابا موعظه  هایی به جا مانده که شاید صریح ترین، روشن ترین 

و ساده ترین ارایه از اصول عرفاِن و خداشناسي است که با ادراك و منطق انسان امروزي نیز سازگار است.

براي اشخاصي که با عرفان آشنایي ندارند، شاید این توهم پیش آید که عرفان مقوله اي است فرضي، غیر منطقي و غیر عملي، درحالي که 
پایه و رکن اصلي عرفان بر روي عمل و تجربه استوار است. به همان طریقي که نتایج علمي یک محقق، در هر آزمایشگاه دیگر و توسط هر 
شخص دیگري که تعلیمات و تجربه های الزم را داشته باشد، قابل تکرار و تجربه است؛ در عرفان نیز آنچه که عرفا در آن هم عقیده اند، براي 

هر فرد دیگري که راه روحاني را بپیماید، قابل تجربه و شناخت مي باشد.

 مهربابا مي گوید:

تأكيد  براي  و  بگنجد  عقل  قياس  در  كه  است  آني  از  بيش  است،  نهفته  روحاني  تجربه های  بطن  در  كه  آنچه 
اين نكته، اين تجربه ها را عرفاني مي خوانند. عرفان را غالباً غير منطقي، مبهم، مغشوش، غير عملي و غير قابل تجربه 
مي پندارند، درحالي كه عرفان حقيقي  چنين نيست. عرفان واقعي چنان كه شايد و بايد، بينشي است از حقيقت مطلق و 
هيچ مغايرتي با منطق ندارد. عرفان نوعي شناخت است كه كامالً تهي از ابهام مي باشد و به حدي عملي است كه مي توان 
هر لحظه آن را مبناي زندگي قرار داده و در وظايف روزمره به كار برد. ارتباط عرفان با تجربه به قدري عميق است 
كه در يك سخن مي توان آن را فهم نهايي همه ی تجربه ها ناميد. اگر تجربه های روحاني را عرفاني مي ناميم، نبايد اين 
تصور پيش آيد كه چيزي است خارق العاده يا پديده اي است كامالً وراي درك بشر، بلكه منظور اين است كه از دسترس 
عقل محدود انسان به دور است، مگر آنكه عقل بر حدود خويش غلبه كند و در نتيجه ی وحدِت مستقيم با حقيقت ابدي، 

روشن گردد.

راه معنوي یا عرفاني راهي است که به آن سوي محدوده ی عقل و به تجربه ی مستقیم حقیقت منتهي مي گردد. این تجربه ی مستقیم، همان 
وحدتي است که در عرفان به آن اشاره مي شود و به دنبال فنا، یعني نابودي همه ی امیال که سازنده ی نفس مي باشند، به دست مي آید. شاید به 

عبارت ساده تر بتوان گفت که مقصود از وحدت، تجربه ی مستقیم و کامل کلمه ی شهادت )اشهد ان ال اله اال اهلل( مي باشد.

درك و تجربه ی کامل این کلمه که به حق، رکن اصلي دین اسالم و در باطن، عصاره ی اصلي سایر دین های بزرگ دنیا است، معمواًل در 
دو سطح مختلف انجام مي گیرد، که سطح اول را شریعت و سطح دوم را طریقت مي نامند. )البته از سه مرحله ی دیگِر ـ معرفت، حقیقت و وحدت 
ـ نیز صحبت مي شود که در اینجا مجال بحث آن نیست.( این دو سطح، در واقع دو مرحله ی متمادي سیر روح را در عرفان یا شناخت خدا 
مشخص مي سازند. براي شناخت این دو مرحله، از یک مثال کمک مي گیریم و چه مثالي بهتر از عشق یک مادر به فرزندش. دختري که هنوز 
مادر نشده است، طي زندگي بارها سخناني راجع به پاکي، عمق و چگونگي عشق مادري شنیده است و توسط آنچه که دیده یا خوانده و درك 
کرده، باالخره چنین نتیجه مي گیرد که یک چنین حالتي حتمًا وجود دارد، یا به اصطالح به وجود عشق مادري ایمان پیدا مي کند و چه بسا که 
خودش نیز راجع به چگونگي آن اظهار نظر کند. چنین شناختي از عشق مادري که در سطح منطق و ذهن قرار دارد و به طریقي غیرمسستقیم 
تجربه مي شود و مشابه با درك و پذیرفتن شهادت فوق در سطح شریعت مي باشد که مستلزم ایمان ذهني و قلبي است. یعني به استناد آنچه 
خوانده، شنیده و درك شده، فرد اعتقاد و ایمان پیدا مي کند که نباید به هیچ چیز به عنوان خداي خود بنگرد، مگر به خداوند الیزال و به هیچ 

چیز اجازه نمي دهد که بر او مسلط شود و خدایي کند، مگر به ذات تبارك و تعالي.

به عبارتي دیگر ایمان دارد به اینکه نباید مقام، مال، حسادت، نفرت و یا هیچ چیز دیگري جاي خداوند را در دل او بگیرد و براي او خدایي 
کند. مسلمًا مقصود از این شهادت فقط این نیست که با لفظ آن را ادا کنند ولي با رفتارشان نشان دهند که خدایشان چیز دیگري است؛ اما در 
سطح طریقت باید یک قدم فراتر گذاشت و اگر بخواهیم به مثال عشق مادر رجوع کنیم، این مرحله به هنگامي شباهت دارد که دختر شوهر 
اختیار کرده و مادر شده است. در این هنگام بدون واسطه ی ذهن و منطق و بدون اینکه احتیاج به استناد و گفته ی سایرین داشته باشد، آن زن 
به طور مستقیم و با تمام وجود این عشق را احساس مي کند. در طریقت، تنها اعتقاد و ایمان ذهني به این شهادت کافي نیست، بلکه فرد باید 
مستقیمًا و با تمام وجود احساس کند که در عالم آفرینش، هیچ نیست مگر خدا و الزمه ی آن این است که حتي وجود خودش را نیز احساس 
نکند. یعني فرد باید نفس خود را که بنایي است ساخته شده از امیال، خواسته ها و غریزه  های گوناگون، به کلي رها کند و در ذات حق محو 
گردد. پس تا وقتي که فرد احساس کند شخصیتي است مجزا، با خواسته ها و ویژگي هاي مشخص و محدود، از نظر عرفاني هنوز در شرك 
و کفر است، زیرا انگیزه و محرك زندگي او نَفس محدودش مي باشد. به عبارتي دیگر نَفسش بر او خدایي مي کند زیرا نفسش به او حکومت 
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مي کند که از خدا جداست و به این ترتیب خودي و منیت او مانع از این مي گردد که فقط تحت اختیار خداوند باشد و فقط وجود خدا را تجربه و 
احساس کند. پس براي تجربه ی کامل این شهادت، ابتدا روح باید در خود گرایش و اشتیاقي براي یافتن خدا احساس کند و سپس تحت تأثیر 
آن انگیزه، کاماًل از زیر سلطه ی نفس بیرون آید و منیت او به کلي در آتش عشق الهي سوخته و نیست گردد. البته این رهایي از دست نَفس، 
تجربه اي است کامالً طبیعي و همان طوري که یک مرد احتیاج به هیچ گونه تفکر یا ایمان یا منطقي ندارد تا بداند که یک مرد است، بلکه هر 
لحظه مستقیمًا تجربه مي کند که مرد است، روح نیز هنگامي که از زیر سلطه ی نفس آزاد گشت، با احساسي مستقیم و طبیعي، آزادي خود را 
احساس مي کند و دیگر در قید و بند نفس و امیال آن نمي ماند و به وضوح احساس مي کند که به جز خداي واحد ازلي هیچ چیز دیگري وجود 
ندارد، حتي خودش. چنین شخصي که غیر از خدا در کاینات نمي بیند و هستي او در هستي خداوند مستهلک گردیده، اگر بگوید که چیزي در 
وجود او نیست جز خدا، همان طوري که منصور حالج نیز انا الحق مي گفت، نه تنها کفر نگفته و گوینده ی آن دچار غروري جنون  آمیز نگشته بلکه 
آنچه که مي گوید، عین حق است زیرا به حدي از امیال انساني پاك شده که دیگر نفسي براي او باقي نمانده و فقط وجود خدا را احساس مي کند 
و بس. در این مرحله، ذهن که مخزن امیال و جایگاه شخصیت فرد است، محو گشته و دیگر حجاب و واسطه اي در راه شناخت و تجربه ی 

مستقیم ذات خداوندي باقي نمانده است.

 مهربابا مي گوید:

 كوشش براي فهم عقالني آنچه كه ذهن قادر به درك آن نيست، كاري است بيهوده و سعي در اينكه توسط 
واژه  ها و زبان و در قالب لغت ها، حالت ماورای روح را بيان نماييم، تالشي است بيهوده تر. آنچه كه امكان گفتنش بوده، 
توسط آنهايي كه به احساس اين حالت نايل گشته اند، يا گفته شده يا گفته خواهد شد اين است كه در آن هنگام كه نفس 
دروغين گم گردد، نفس حقيقي آشكار مي گردد و تولد آنچه حقيقي است، به دنبال مرگ آنچه مجازي است، صورت 
مي گيرد. مقصود از مردن در خويش، آن مرگ حقيقي است كه پايان همه ی مرگ ها است... آن تنها راه دست يافتن به 
زندگي جاودانه است. يعني هنگامي كه ذهن همراه با همه ی وابستگی  هايش... اميال، خواسته ها و دلبستگی  ها، كامالً در 
آتش عشق الهي نابود گردد، در آن هنگام نفس اليتناهي كه توصيف  ناپذير، تفكيك ناپذير و جاودانه است، در شخص 
تجلي مي نمايد. اين است مانونش (Manonash) يا نابودي »من دروغين« كه محدود، بيچاره، نادان و نفوذناپذير است 
تا آنكه هستي ثابت »من حقيقي« كه مالك جاودانه ی دانش بيكران، عشق بيكران، قدرت بيكران، سكون بيكران، سرور 
بيكران و شكوه بيكران است، جانشين آن گردد. مانونش، بي چون و چرا به حالتي پرشكوه مي انجامد كه در آن كثرت 
مي رود و وحدت مي آيد، نادانی مي رود و دانايی مي آيد، قيد و بند مي رود و آزادگي جايگزين آن مي گردد. همه ی ما 
به طور دايم، ساكن اين بحر بي كرانه ی دانش اليتناهي مي  باشيم ولي در عين حال از اين واقعيت دچار غفلتي بی  پايان 
مي باشيم تا وقتي كه ذهن،... كه سرچشمه ی اين جهل است براي ابد محو گردد؛ زيرا به محض آنكه ذهن نابود گرديد، 

جهل نيز نابود مي شود.

در  كه  آنچه  است.  مجازي  مي گوييم  مي بينيم،  كه  را  دنيايي  و  است  مي گوييم حقيقي  نمي بينيم،  كه  را  خدايي 
تجربه ی ما وجود دارد، در حقيقت موجود نيست و آنچه كه براي ما وجود ندارد، واقعاً موجود است. بايد خود را گم كنيم 
تا بتوانيم خويش را پيدا نماييم، از اين جهت گم كردن به منزله ی يافتن است. بايد در نفس خود بميريم تا در خداوند 
زنده شويم، از اين رو مرگ، زندگي است. بايد درونمان كامالً تهي گردد تا كالً از خدا پر گرديم، پس خالء كامل يعني 
پر بودن مطلق. بايد با غلبه كردن بر »هيچ چيز«، از نادرستي و ريا عريان شويم تا در بي نهايت خدا جذب گرديم؛ پس 

هيچ چيز يعني همه چيز.



يدد و دوصقد زندگی

 يدد  و دوصقد  زندگی
این سؤال را مهربابا چنین مطرح مي کند:

تا هنگامي كه ذهن بشر حقيقت نهايي را آن چنان كه هست، مستقيماً تجربه نكند، ذهن او در هر تالشی براي 
تشريح آغاز و مقصود آفرينش حيران مي ماند. گذشته ی ديرينه در پوششی سري و مرموز در نظر پوشيده جلوه مي كند 
و آينده همچون كتابي ُمهر و موم شده مي نمايد. ذهن بشر راجع به گذشته و آينده ی دنيا در نهايت كوشش خود، فقط 
قادر است به حدسيات زيركانه بپردازد، زيرا در طلسم مايا1 گرفتار است. نه مي تواند به دانش نهايي مربوط به اين نكات 
دست يابد و نه مي تواند در جهل خود از آنها قانع باقي بماند. »از كجا« و »به كجا« دو سؤال سمج و نيشداري هستند كه 

ذهن انسان را به يك بي قراري الهي مبتال مي سازند.

 موالنا مي فرماید: 

 روزها فكر من اين است و همه شب سخنم
 ز كجا آمده ام، آمدنم بهر چه بود

 كه چرا غافل از احوال دل خويشتنم
 به كجا مي روم آخر، ننمايي وطنم

مهربابا ادامه مي دهد:

فكر انسان نمي تواند در كاوش خويش براي يافتن آغاز دنيا،  خود را با يك ِسير اليتناهي قانع سازد و همچنين 
نمي تواند بدون شناخت هدفي نهايي، با تغيير مداوم خو بگيرد. تكامل، بدون وجود انگيزه اي ازلي، غير قابل ادراك است 
و اگر به مقصدي نهايي رهنمون نباشد از هر گونه خط سير و معنا تهي است. خود همين سؤال های »از كجا« و »به كجا« 
وجود آغاز و انجام را براي اين آفرينش در حال تكامل، پيش بيني مي كنند. آغاز سير تكامل، ابتداي زمان و انتهاي سير 
تكامل، آخر زمان است. تكامل هم آغاز دارد و هم انتها زيرا زمان داراي آغاز و پايان است. مابين ابتدا و انتهاي اين 

دنياي متغير، دوره  هاي بسيار موجود است و در طي اين دوره  ها، تكامل تدريجي كاينات در سيري ممتد برقرار است.

در توضیح این مطلب باز مي فرماید:

در طي قرون و اعصار، فكر انسان عميقاً در تالش يافتن تعبيري نهايي براي نخستين چيز بوده است و تاريخچه ی 
ولي  پي درپي؛  شكست هاي  از  مملو  است  داستاني  عقل،  قوه ی  توسط  چيز  نخستين  اين  شناخت  براي  تالش ها  همه ی 
اينكه ايجاد يأس  جنبه ی تسلي  بخش اين كوشش عظيم اين است كه اعتراف متفكرين گذشته به شكست، در عوض 
كند، الهام بخش ديگران براي كوشش هاي بعدي شده است. تمام اين تفسيرهای فلسفي، زائيده ی قوه ی عقالني هستند 
كه هيچ  گاه نتوانسته است در امر گذشتن از حدود خود، پيروز گردد. با اين وجود، اين شكست هاي مورد اعتراف ولي 
الهام  بخش، هر يك در دانش ما از ماورا سهمي به عهده دارند؛ اما حقيقت مطلق را فقط كساني دريافته اند كه از حدود 
عقل گذشته اند و اگر احياناً آنچه را كه مي دانند، شرح دهند ـ  كه اين امر به ندرت اتفاق مي افتد گرچه توضيح هايشان 
به دليل داشتن قالب لغوي، محدود است ولی ذهن را با عقايد جديد پر نمي كنند، بلكه باعث روشن  بينی ذهن مي گردند.

توحيد ماورا، بي نهايتي است بخش  ناپذير و غيرقابل توصيف كه جوياي شناخت خويش است. اين سؤال كه چرا 
چنين كاري مي كند، سؤالي است بي فايده، چون سعي براي يافتن جواب اين سؤال ما را دچار سؤال های بيشتري مي كند 

و به يك سلسله ی بي پايان داليل براي داليل و داليل ديگر براي آن داليل الي آخر گرفتار مي سازد.

 (Lahar)واقعيت ساده ی اين انگيزه ی نخست را كه جوياي شناخت خويش است به بهترين وجه مي توان هوس
در توضیح مایا، مهربابا مي فرماید: »مایا تخیالت و پندار نیست بلکه خالق تخیالت و پندار است. مایا مجاز نیست بلکه آن چیزي است که مجاز را به وجود   1
مي آورد. مایا غیر حقیقي نیست بلکه آن چیزي است که باعث مي گردد حقیقت، غیر حقیقي جلوه کند. و باالخره مایا کثرت و دوگانگي نیست بلکه آن چیزي است که 

موجب به وجود آمدن کثرت و دوگانگي مي گردد.«
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ناميد. هوس اگر قابل تشريح و استدالل باشد، هوس نيست. نه كسي مي تواند بپرسد چرا به وجود آمده و نه اينكه كي به 
وجود آمده است، زيرا، ِكي مستلزم وجود تسلسل زمان است همراه با گذشته، حال و آينده كه همه در متن ابديِت ماورا، 
وجودي ندارند. از اين رو بياييد اين انگيزه ی نخستين را هوس بناميم. شما مي توانيد اين را يك توضيح بخوانيد يا اينكه 
آن را اثباتي از تفسير ناپذيري فطري آن تصور كنيد. هوس نخستين، از منطق، عقل و خياالت كه همه فرآورده ی خود 
اين هوس هستند، كامالً مستقل و مجزا است، زيرا منطق و عقل و تخيالت، به اين هوس نخستين وابسته اند نه بالعكس؛ 
ولي اين هوس، به منطق و عقل و تخيالت وابسته نيست و توسط هيچ يك از اين قواي ذهِن محدود قابل فهم و تفسير 

نيست.

در جایي دیگر مي فرماید:

آنان كه فقط توسط نيروي عقالني در پي شناخت خدا بر مي آيند، به مفهومي سرد و خشك دست مي يابند كه 
از ذات و ماهيت خداوند تهي است. اينكه خداوند دانش بيكران، هستي بيكران، قدرت بيكران و سرور بيكران است، 
حقيقت دارد اما تا وقتي كه او را در معناي عشق بيكران نشناخته ايم، از فهم ذات اصلي او غافل مانده ايم. در حالت ماورای 
خداوندي كه همه ی كاينات از آن بيرون جهيده اند و سرانجام نيز در آن غرق خواهند گشت، خداوند عشق بيكران ابدي 
است. فقط هنگامي كه عشق خداوند در چهارچوب محدود اجسام و اشكال ديده شود، نامحدود بودن او به نظر نمي آيد 

و اين در زماني است كه دنياي دروغين كثرت، حاجب و واسطه است.

به لفظي دیگر از زبان شاعر شیرین سخن، حافظ بشنوید:

 عشق داند كه در اين دايره سرگردانند عاقالن نقطة پرگار وجودند ولي

در عرفان، هدف و مقصود آفرینش را سیر تکاملي مي دانند که در پایان به شناخت بي واسطه و احساس مستقیم خداوند مي  انجامد. مهربابا 
مي گوید:

ارتقای روح،  تاريخچه ی  پايان مي پذيرد.  انسان  با  و  از مرحله ی سنگ شروع مي شود  تكامل تدريجي آگاهي 
سرگذشت تكامل تدريجي آگاهي است. ميوه ی اين تكامل، آگاهي كامل است كه مختص به انسان مي باشد؛ ولي حتي 
اين آگاهي نيز مانند آيينه اي است كه از گرد و غبار پوشيده شده است و در نتيجه ی تأثير نقوش اعمال، دانش حقيقي 
و روشني از هستي واقعي اش براي روح حاصل نمي گردد و عليرغم تكاملي كه يافته، محصول آگاهي  اش نه حقيقت بلكه 
اوهام ساختگي است، زيرا آزادي عمل روح توسط سنگيني بار نقوش اعمال، راكد شده است. در ضمن قادر نيست از 

چهارچوب قفسي كه توسط اميالش خلق شده، تجاوز كند و به اين دليل وسعت امكاناتش محدود مي گردد.

يك به يك وابستگي هاي رنگارنگ به آنچه مجازي است بايد ترك شود، قطعه به قطعه خشكه چوب  هايي كه به 
شعله ی نفس تفرقه  انداز جان مي دهند، بايد با شواهد آشكاِر شعله ی جاوداني حقيقت تعويض گردند. فقط به اين طريق 
انسان مي تواند به عرش واالی عالم مينوي يعني به آغاز بي انجام زندگي ابدي دست يابد. زندگي در ابديت هيچ بند يا 
نابودی يا اندوهي نمي شناسد بلكه در قعرش اعاده ی هويت ابدي و حصول آگاهي بيكران نهفته است. وظيفه ی من اين 

است كه به شما كمك كنم تا اين گنج پنهان را به ميراث ببريد.

پس در طي سیر تدریجي تکامل،  روح کل که الیتناهي و جدایی  ناپذیر است، به ظاهر در محدوده ی نفس در بند مي گردد تا از این چهارچوب 
به مانند داربستي براي ساختن و کامل کردن آگاهي خود استفاده کند. در مرحله ی انساني، آگاهي روح به کمال مي رسد ولي هنوز متوجه غرایز 
و امیال است که در این راه براي رشدش الزم بوده اند. به عبارت دیگر مي توان گفت، ساختمان کامل شده ولي داربست هنوز برچیده نشده است. 
این غریزه ها و امیال که طي دوران تکامل اندوخته مي گردد، در اصطالح عرفان »نقوش اعمال« نامیده مي شوند. چون آگاهي انسان دیگر به 
این داربست غرایز محتاج نیست، باید به تدریج از بند اسارت آنها آزاد گردد و نَفسي را که تار و پودش از امیال و عادات بافته شده، در هم َدرد 

تا آگاهي تکامل یافته، مستقیمًا جوهر حقیقي ذات خود را تجربه کند. به عبارت دیگر معناي »انا هلل و انا الیه راجعون« تحقق یابد.

هنگامي که موالنا جالل الدین مي گوید:



يدد و دوصقد زندگی
 بشنو از ني چون حكايت مي كند

 كز نيستان تا مرا ببريده اند
 سينه خواهم شرحه شرحه از فراق

 هر كسي كو دور ماند از اصل خويش

 وز جدايي ها شكايت مي كند
 از نفيرم مرد و زن ناليده اند

 تا بگويم شرح درد اشتياق
باز جويد روزگار وصل خويش

مقصود از ني، روح محبوس در زندان نَفس است و مقصودش از نیستان، پناهگاه ازلي روح یعني روح کل مي باشد.

مهربابا مي فرماید:

اقيانوس  خود  با  اصل  در  اقيانوس،  قطره ی  هر  كه  همان طور  مي باشند.  اقيانوس  قطرات  مانند  انفرادي  ارواح 
يكسان است، روحي كه در نتيجه ی پندار و تصورات واهي، انفرادي شده نيز همان روح كل است و در واقع از آن مجزا 
نمي گردد؛ ولي پوشش و حجاب نقوش اعمال كه آگاهي را مي پوشاند، آن را از بينش ذات حقيقي خود بازداشته و در 
عرصه ی مايا يا دنياي كثرت نگاه مي دارد. براي آنكه روح آگاهانه سرشت خويش را با روح كل يكي ببيند، الزم است 
كه آگاهي باقي بماند و نقوش اعمال به كلي نابود شوند. نقوش اعمال كه در امر تكامل آگاهي سهيم مي باشند، خود سد 
راه آگاهي گشته، آن را از شناخت روشن ماهيت »روح كل« باز مي دارند. از اين مرحله )مرحله ی انساني( به بعد، مشكلي 
كه »عزم به يافتن آگاهي« خود را با آن رو به رو مي بيند، مشكل تكامل آگاهي نيست بلكه مشكل رهايي يافتن از نقوش 

اعمال مي باشد.

در مثالي دیگر مي فرماید:

هنگامي كه اشعه ی خورشيد از داخل يك منشور عبور داده شود، از هم پراكنده گشته و در نتيجه ی شكست 
نور، از هم مجزا مي گردند. اگر هر يك از اين نورها، آگاهي مي داشت خود را مجزا از ساير نورها مي پنداشت و فراموش 
مي كرد كه در مبدأ و در آن سوي منشور، فاقد موجوديتي مجزا بوده است. به همين طريق، هستي واحد به قلمرو مايا 
نزول مي كند و تعددي را كه در واقع موجود نيست،  می  پذيرد. وجود جدايي بين اشخاص، نه در حقيقت بلكه فقط در 
اوهام موجود است. آن روح واحد همگاني، در خويش جدايي و گسستگی تصور مي كند و از ميان اين جدايي، فكر »من« 
و »مال من« در مقابل »تو« و »مال تو« به وجود مي آيد. گرچه روح در حقيقت واحدي تقسيم نشده و مطلق است، به دليل 
تأثير اوهام خويش، متعدد و تقسيم شده به نظر مي رسد. پندار، حقيقت نيست و حتي در اوج پرواز خويش، انحرافي است 
از حقيقت. پندار همه چيز است به جز حقيقت. همه ی تجربه هايي كه روح از نقطه نظر شخصيت انفرادي كسب مي كند، 

پندار و دريافت ناصحيح روح است. از ميان اوهاِم روح كل، افراد متعددي هستي مي يابند و اين »مايا« يا جهل است.

    محو شدن نفس را در ذات ازلي »فنا في اهلل« گویند و تجربه ی ابدي این فنا را که در نتیجه ی جذب نَفس در بحر الیتناهي خداوندي 
به دست آمده، وحدت یا »بقا باهلل« مي نامند. در تجربه ی روحي که به خدا پیوسته و نفس محدودش براي ابد شربت شهادت نوشیده، هرچه 
جز خداست مانند یک خواب و رؤیاست. براي مثال هنگامي که ما دچار رؤیا مي شویم، گاهي اتفاقات به حدي حقیقي جلوه مي کند که فراموش 
مي کنیم در خواب هستیم، و امکان دارد شدیداً تحت تأثیر اتفاقات غیر منتظره  اي قرار بگیریم که در عالم رؤیا تجربه مي کنیم؛ اما همین که 
بیدار شدیم، به وضوح و صراحت مي دانیم که همه ی آن اتفاقات و اشخاصي که در خواب دیده بودیم، آفریده ی ذهن خود ما بوده اند. به همین 
ترتیب، شخصي که به مقام وحدت مي رسد، بدون هیچ تردیدي در مي یابد که به جز خدا همه چیز واهي و مجازي است و آنچه به جز خداست، 

زاییده ی پندار مي باشد.

به گفته ی رضي الدین ارتیماني:

 يعني همه جا غير خدا هيچ نديدند مردان خدا پرده ی پندار دريدند

در توضیح این مطلب مهربابا مي فرماید:

خداوند نامحدود است. او ماوراي دوگانگي خوب و بد، درست و غلط، پرهيزكاري و گناه، تولد و مرگ و خوشي 
و عذاب مي باشد. اين قبيل جنبه هاي دوگانه به خداوند تعلق نمي پذيرد. اگر خداوند را يك ماهيت مستقل و مجزا تصور 



اسرار عشق الهی
كنيم، او را يكي از عبارات آفرينش نسبي به شمار آورده ايم و به همان طريق كه خوب، قطب مقابل بد مي باشد، »خدا« 
نيز قطب مقابل »غير خدا« خواهد شد و به اين ترتيب اليتناهي را به عنوان قطب مقابل محدود انگاشته ايم. هنگامي كه 
ما از محدود و نامحدود سخن مي رانيم، به آن دو به عنوان دو چيز اشاره مي كنيم و به اين ترتيب، بينهايت قسمت دوم 
متضاد  به عنوان قطب  بي نهايت  به  اگر  دارد.  تعلق  نظام غير دوگانه ی هستي  به  بي نهايت  دوگانگي مي شود، درحالي كه 
محدود نگريسته شود، در واقع ديگر نمي توان آن را بي نهايت دانست بلكه يكي از اجزاي تركيبي محدوديت خواهد بود، 
زيرا در اين صورت خارج از محدود و در قطب مقابل و به عنوان متضاد آن قرار مي گيرد و به اين ترتيب خود نيز محدود 
خواهد بود و از آن جايي كه بي نهايت هرگز نمي تواند جزِء دوم محدوديت باشد، وجود ظاهري محدوديت غير واقعي 
است و تنها بي نهايت وجود دارد زيرا خدا را نمي توان به قلمرو دوگانگي تنزل داد. بنابراين در حقيقت تنها يك هستي 

وجود دارد و آن روح كل مي باشد و وجود محدوديت يا انحصار فقط ظاهري و زاييده ی پندار است.

  به طور خالصه، مهربابا هدف و مقصود آفرینش را به این ترتیب بیان مي کند:

هدف و مقصود

مقصود زندگي، عشق ورزيدن به خداست. هدف زندگي، وحدت با خداست.

در اين كار نبايد از دنيا چشم پوشيد، بلكه بايد از اميال پست نادرستي و دورويي چشم پوشيد؛ آن هنگام در 
ضمن فعاليت، آنچنان كه بايد به خدا عشق داشته ايد و به او عشق ورزيده ايد.



يراحو راه روحانی

 يراحو راه  روحانی
به گفته ی مهربابا، راهي که طالب حقیقت باید بپیماید تا سرانجام به اصل ذات خود پي برد، شامل هفت مرحله ی  اصلي است که اصطالحًا 
به آنها هفت آسمان گفته مي شود. در مقایسه با عالم ناسوت که دنیاي خاکي است، آسمان  هاي اول تا چهارم در دنیاي ملکوت یا دنیاي لطیف 
قرار دارند که از جنس انرژي مي باشد. آسمان  هاي پنجم و ششم در دنیاي جبروت یا دنیاي ذهنی قرار دارند که از جنس افکار و احساسات و به 

طور کلي ماده ی ذهني مي باشد. آسمان هفتم یا عالم الهوت سرمنزل مقصود و پایان سفر است.

 مهربابا این سفر را چنین تشریح مي کند:

حاالت و مقاماتي را كه رهرو در سفرش به جانب شناخت خدا مي گذراند مي توان به سه مرحله كه در تصوف... 
طريقت، معرفت و حقيقت ناميده شده، تقسيم كرد. در مرحله ی اول، دانش الهي در آسمان  هاي انرژي به شكل وحي، 
الهام و يقين دروني تجربه مي گردند )نبايد اين حاالت را با وحي، الهام و يقين معمولي اشتباه كرد زيرا بينش دروني 
نبايد با ديد معمولي اشتباه گردد(. در اصطالح تصوف، اين ديدارهاي كوتاه از دانش الهي به نام تجربه ی طريقت شناخته 
مي شوند و نشان دهنده ی حالت حد واسطي هستند مابين فهم معمولي و حالتي از تجربه ی دروني بويايي، شنوايي و بينايي.

باز شدن چشم دروني اش، مشكالتي پيش  به دليل  اول مستقر مي گردد،  در طي زماني كه طالب در مرحله ی 
مي آيد كه رويارويی با آنها از عهده ی طالب بر نمي آيد؛ ولي هرچه كه برايش پيش مي آيد به نفع اوست و اگر او از 
راهنمايي مرشدي بهره مند باشد، جاي هيچ واهمه اي از اينكه در راه گم بشود نيست؛ ولي در پايان اين مرحله ی اول 
اين آسمان  به  نيروهاي غيرمعمولي كه مربوط  از  استفاده  اثر سوء  )طريقت( كه آسمان چهارم است، خطر سقوط در 

مي باشند وجود دارد.

طي اين مرحله ی اول، طالب خويش را از گرفتارِي سرزمين اعمال خاكي رها مي سازد و به دنياي انرژي صعود 
مي كند. اين امر در اثر محو تدريجي اميال بي شماري كه آگاهي او را اسير دنياي خاكي ساخته اند، انجام مي  پذيرد. گرچه 
الهي است ولي به دليل  حاال حتي در حين زيستن در دنياي خاكي متكي به سرزمين لطيف تر انرژي و ذهن و آگاهي 

اسارت ممتدش در دنياي خاكي، باز نمي تواند آزادانه در اين سرزمين هاي لطيف تر زندگي كند.

گرفتاري هاي سنگين دنياي خاكي كه بر روي آن زندگي مي كند، در مقابل جريان رودهای آگاهي الهي در او 
الهي  اين وجود، همين تشعشعات  با  الهي ممانعت مي نمايند.  او توسط آگاهي  از زنده شدن  و  مقاومت نشان مي دهند 
هستند كه گرچه به طور خيلي ضعيف احساس مي شوند، ولي به ذهني كه در اسارت ماده است، قدرت مي بخشد تا با 

سختی  ها رو به رو شود و براي صعود به سرزمين هاي انرژي و ذهنی كوشش كند.

باالخره هنگامي كه فرد از اسارت در دنياي خاكي خسته شد، تصميم مي گيرد كه خود را از وسوسه هاي مادي 
آزاد كند. در اين لحظه به حكم تصميم خلل ناپذيري، فرد خود را از اسارت اميال مادي رهايي مي بخشد و به سرزمين 
انرژي صعود مي كند. حال كه اراده اش تقويت گشته، فرد... خويش را آماده مي سازد تا از نيروي هستي بخشي به مراتب 
عظيم تر از آنچه كه در زمان اسارتش در دنياي خاكي در دسترسش بود، بهره مند گردد. اكنون فعاليت هاي فرد از نيروي 

بيشتري برخوردار است، زيرا اعمالش ديگر محدود به ولتاژ كمي كه مختص به انرژي دنياي خاكي بود نيست.

اغلب اوقات، طالب مجذوب نيروهاي جديدي مي گردد كه به آنها دسترسي يافته و در مي يابد كه قادر به انجام 
معجزها و پديده هاي ديگري است. تمايل به اينكه معجزه كند يا پيشرفت روحاني را با انجام پديده هاي غريب بيازمايد، 
ممكن است تا مدتي در او باقي بماند. حتي براي افراد پيشرفته ی روحاني گذشتن از عادِت بازي با مجاز و پندارها كار 
مشكلي است. بايد به وضوح فهميد كه وابستگي به معجزات، فقط ادامه اي است از عادِت بازي با مجاز و پندار. اين اشراق 

دروني است نه معجزات، كه روزي موجب آزادي حقيقي خواهد گشت.

در سرزمين انرژي،  ظرفيت افزايش يافته ی فرد براي پذيرش تشعشعات روحاني، موجب احساس روحانيت 
بيشتر و كسب حكمت سرشارتر و باعث احساس خشنودی عميق تري مي گردد. ولي اين حاالت، هنوز گسسته و غيرممتد 
مي باشند. فرد با انجام فعاليت هايي نظير خوردن، آشاميدن و ساير كارهاي غير ارادي به زندگي فيزيكي خود در دنياي 
خاكي ادامه مي دهد، ولي ديگر برده ی عذاب كشيده ی اميال برآورده  نشده اي كه در اعمال فيزيكي ريشه دارند نيست؛ 
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ولي بازگشت دوباره اميال به شكلي ضعيف تر امكان  پذير است. حال او دستخوش انواع جديدي از بي قراري مي گردد. 
در كاوش شديد خود به دنبال آرامش جاويدان، او كوشش مي كند كه به دنياي رفيع تر ذهني كه شالوده ی هستي دنياي 

لطيف به آن متكي است، قدم گذارد.

پس از رسيدن به اين سرزمين،  رهرو به مرحله ی دوم سفر خود رسيده است و در اينجاست كه به رؤيت نور 
خدا نايل مي گردد. آشكار شدن تدريجي حكمت الهي، حال موجب روشن بينی و اشراق گشته و دانش گذشته، حال و آينده 
به طالب ارزاني مي گردد. اكنون استقرار او در طريق الهي استوار گشته و ديگر خطر سقوط يا از دست دادن اشراق و 
روشن  بينی  اش وجود ندارد. گرچه هنوز آزمايش  ها و رنج  ها زيادي باقي است، ولي او با ايمان، اطمينان و تصميم آهنين 
با آنها رو به رو مي شود. اين مرحله ی دوم، در نقطه ی عطفي كه به آن »قبوليات«يا قبول )پذيرش( مريد توسط خدا گفته 
مي شود، اتفاق مي افتد. در اينجا چون آراسته به نور اشراق و بينش گشته، مي داند كه چه مشكالتي بر سر راه او قرار 
دارند و همچنين مي داند كه نمي تواند از آسمان پنجم سقوط كند و آگاه است كه مي تواند به طريق شايسته از عهده ی 

هر موقعيتي برآيد.

در زمان به خصوصي، رهرو به مرحله اي مي رسد كه توسط صوفيان معرفت ناميده مي شود و خداوند را آن چنان 
كه هست مي بيند.

اين مرحله، آسمان ششم صعود فرد در بازگشتش به جانب يگانه ی واحد نام دارد. اين مرحله نيز مانند آسمان 
پنجم، در دنياي ذهني قرار دارد.

در آسمان ششم، آزادي، سرور و روشن  بينی كه روح تجربه مي كند، همگي بسيار افزايش يافته اند زيرا كه ذهن 
با آگاهي واالي الهي در تماس مستقيم مي باشد. سروري كه در اين دنياي برتر تجربه مي شود، مافوق همه ی لذت هايي است 
كه در دنياي ماده و انرژي تجربه شده است. حاال ديگر مطلقاً هيچ مقاومتي در مقابل نفوذ مستقيم تشعشعات ممتد نور، 
قدرت، دانش و سروري كه از ذات حق سرازير مي گردد، وجود ندارد. شادماني فرد وصف  ناپذير، بينشش تيرگی ناپذير، 
قدرتش مهار نشدني و آرامشش خلل  ناپذير است و حتي براي كوچك ترين لحظه اي در فهم و دركش خللي به وجود 
او هيچ كمبودي ندارد و به طور دايم خدا را آن چنان كه هست، مي بيند ولي همه ی آنچه كه فرد در دنياي  نمي آيد. 
ذهني از آن بهره مند مي گردد، بر خود فرد متكي نيست، بلكه به طور دايم توسط تشعشعات ناگسستنی خداوند ماورا 
از تجلی ناگسستنی الوهيت غيرجبری در دسترسش قرار مي گيرد. گرچه ذهن از نعمت  های الهي كه از سوي خداوند به 
جانبش روان است كامالً اشباع مي گردد، ولي مدام پشت  گرمی شديد خويش را به تجديد قوا و احيايي كه از باال در او اثر 

مي گذارد، احساس مي كند.

پشت  گرمی اين دنياي واالي ذهن به الوهيت ماورا كمتر از پشت  گرمی دنياهاي پايين تر انرژي و ماده، به الوهيت 
ماورا نيست؛ زيرا گرچه فرد زندگي آزاد روح را به طور دايم تجربه مي كند، ولي هنوز به وحدت با الوهيت دست نيافته. 

او هنوز بر دوگانگي برتری نيافته و خويش را به عنوان يگانه ی اليتناهي نمي شناسد.

به طور خالصه، فرد در دنياي خاكي به روشي غيرمستقيم به وسيله ی دنياي خاكي از انرژي و ماده استفاده مي برد 
و فقط قادر است به ميزاني كه حدود دنياي خاكي اجازه مي دهد از سرور، قدرت و دانش بهره مند گردد. فرد در دنياي 
لطيف به طريق مستقيم از انرژي استفاده مي كند، ولي از ذهن به طريق غيرمستقيم استفاده مي برد؛ يعني از راه دنياي 
لطيف و همچنين سرور، سكون و درك و شناخت به دليل اينكه با ذهن ارتباط مستقيم ندارد، شديداً محدود است. فرد 
در دنياي ذهني مي تواند هم از انرژي و هم از ذهن مستقيماً استفاده كند و از اين رو از قدرت، دانش و سرور بيكراني 
بهره مند است ولي چون اينها هديه هايي از جانب خداوند مي باشند، او هنوز احساس اتكا مي  كند. او صفات الهي را آن چنان 

كه در دنياي ذهني منعكس مي گردند، تجربه مي كند ولي اين تجربه از خود او ساطع نمي گردد.

در اين مرحله، رهرو خدا را به عنوان تنها حقيقت مي بيند و ممكن است يا در اين بينِش بينش ها جذب گردد يا 
اينكه از گسل نهايي نيز بگذرد و با خدا يكي شود.

در مرحله ی نهايي و سفر سوم روحاني كه به آن حقيقت گفته مي شود، فرد با خدا كه حقيقت اليتناهي است، يكي 
مي شود. اين شناخت به خودي خود پابرجا است. اكنون آگاهي فرد كامالً بر ذهن برتری يافته و در وحدت با الوهيت 
مستقر مي گردد، و به اين طريق خود را مي شناسد كه سرچشمه ی عشق اليتناهي، سكون بي  پايان، سرور جاودان، نيروي 
بيكران و دانش اليتناهي است. اين صفات، ديگر به عنوان چيزهايي كه از الوهيت ماورا ساطع گشته اند و توسط روح 



يراحو راه روحانی
شخصي)منفرد( تجربه مي گردند، نيستند بلكه به عنوان خصوصيات جدانشدني خود روح، تجربه مي گردند. به عالوه، اين 
حالت سرور و خشنودی بي نهايت، حالت سرور و خوشحالي شخصي يا بهره  مندی شخصي خالص نيست. اين حال يك 
تراوش خودسر و طبيعي است كه طي آن آگاهي الهي... شكوه و سرور ناشي از بينش ماورای زندگي خويش را بر همه 

ارزاني مي دارد. در اين حالت، خدا خويش را به شكل خدا مي  شناسد.
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كالت راه  - نققش اعمال  مش
نفس یا خودي که بنایي است ساخته شده از امیال، گرایش  ها، غریزها و به طور کلي ویژگي هاي اختصاصي هر فرد، حجاب حقیقت و سد 
راه روحاني است. این امیال، گرایش ها و غریزه  ها و ویژگي هاي اختصاصي، خود نتیجه ی تجمع تأثیراتي هستند که اعمال، طي دوران تکامل، 
در ذهن فرد به جا گذاشته اند. این نوع تأثیرات که در واقع هسته ی اولیه ی همه ی اعمال، گرایش ها و غریزه  ها را تشکیل مي دهند، در اصطالح 

عرفان نقوش اعمال و به لفظ سانسکریت »سانسکارا« نامیده مي شوند.

مهربابا مي فرماید:

از نظر ريشه ی رواني، اعمال انسان بر پايه ی تأثيراتي استوارند كه طي تجربه های قبلي در ذهن انسان انباشته 
شده اند؛ هر فكر يا احساس يا عمل بر گروهي از تأثيرات بنا شده است. اين تأثيرات در واقع دگرگوني هاي ماده ی ذهن 
انسان مي باشد. اين تأثيرات، رسوبات تجربه های گذشته مي باشند و در تعيين جريان حال و آينده، مهمترين عامل مؤثر 

مي باشند.

در جایي دیگر مي فرماید:

انسان ها فاقد پرتو اشراق مي باشند زيرا آگاهي آنان در كفني از نقوش اعمال )سانسكاراها( يا انباشته ی تأثيرات 
تجربه های ديرين پيچيده شده است.

در آنان عزم به يافتن آگاهي كه سير تكامل را آغاز نمود، موفق به خلق قدرت الهي گشته است، ولي به دانش 
روح كل نايل نمي گردد؛ زيرا روح هاي انفرادي مغلوب اين انگيزه مي باشندكه از آگاهي نه براي تجربه ی ذات حقيقي 
خود و شناخت خود به عنوان روح كل، بلكه از آن براي تجربه ی نقوش اعمال استفاده مي كنند. تجربه ی نقوش اعمال، 
فرد را در اين پندار باطل كه بدني است محدود، محبوس مي سازد و هر لحظه او را براي همانندی با دنياي اشيا و اشخاص، 

به تالش وا مي دارد.

و اما نقوش اعمال بر دو نوع هستند: طبیعي و غیر طبیعي

مهربابا مي فرماید:

نقوش اعمال بر دو نوع مي باشند: طبيعي و غير طبيعي؛ و اين بستگي به طريق ايجاد آنها دارد. نقوش اعمالي كه 
روح در طي دوره ی تكامل جسمي گردآوري مي كند، نقوش اعمال طبيعي مي باشند. در طي دوراني كه روح، شكل  های 
مادون انساني را يكي پس از ديگري به خود گرفته  و از خود رها مي كند، اين نقوش اعمال به وجود مي آيند و به اين 
ترتيب روح به تدريج از مرحله ی ظاهراً سنگ و فلز گذشته، به مرحله ی انسان كه در آن آگاهي به تكامل نهايي خود 
نايل شده است مي رسد. تمام نقوش اعمالي كه قبل از رسيدن به مرحله ی انساني به دور روح انباشته مي شوند، نتيجه ی 
سير تكامل طبيعي مي باشند و نقوش اعمال طبيعي ناميده مي شوند. اين نقوش اعمال بايد با دقت از آنهايي كه پس از نيل 

به شكل انساني پرورش مي يابند، تمييز داده شوند.

نقوش اعمالي كه در طي دوره ی انساني به روح مي پيوندند و تحت آزادي اخالقي و وجداني پرورش يافته و با 
مسئوليت اختيار بين خوب و بد و پرهيز و گناه همراه مي باشند، نقوش اعمال غير طبيعي ناميده مي شوند. گرچه اين 
نقوش اعمال دوره انساني، مستقيماً وابسته به نقوش اعمال طبيعي مي باشند، ولي تحت شرايطي از زندگي ايجاد مي گردند 
بين  اختالف  اعمال طبيعي نسبتاً جديدتر مي باشند.  نقوش  از  تفاوت دارد و در مبدأ،  اعمال طبيعي  نقوش  با  اساساً  كه 
نقوش اعمال طبيعي و غير طبيعي، از نظر استحكام و پيوستگي به روح، مربوط به طول مدت و شرايط ايجاد آنها مي باشد. 
ريشه كن ساختن نقوش اعمال غير طبيعي، به سختي بركندن نقوش اعمال طبيعي كه تاريخچه اي بسيار كهن دارند و در 
نتيجه داراي ريشه اي محكم تر هستند، نمي باشد. محو كامل نقوش اعمال غير طبيعي غير ممكن است، مگر آنكه فيض و 

مداخله ی مرشد كاملي شامل حال طالب گردد.

توده ی نقوش اعمال، تعيين كننده ی همه ی تجربه ها و اعمال نفس محدود مي باشند و همان طور كه براي نشان 



كالت راه ـ نققش اعمال مش

دادن يك عمل كوتاه روي پرده ی سينما، بايد چندين متر فيلم رد شود، در تعيين يك عمل »نفس« محدود نيز اغلب 
نقوش اعمال بسياري دخالت دارند. نقوش اعمالي كه توسط يك عده اعمال و تجربه  ها اندوخته شده اند، ذهن را نسبت 
به اعمال و تجربه های شبيه به خود مستعد و حساس مي سازند. ولي پس از رسيدن به مرحله ی معيني، اين تمايل متوقف 
شده و توسط يك واكنش طبيعي كه عبارت از تغيير جهت كامل به قطب مخالف است، رو به رو مي شود و به اين ترتيب 

جايی  براي تجلي نقوش اعمال متضاد آن، باز مي شود.

اغلب اوقات اين دو جنبه ی متضاد، قسمت هاي مختلف يك رشته  تخيل مي باشند. مثالً ممكن است شخص ابتدا 
تجربه كند كه نويسنده ی معروفي است با ثروت، شهرت، زن و همه ی چيزهاي دلپذير زندگي، ولي مدتي بعد در همان 
زندگي ممكن است تجربه كند كه ثروت، شهرت، زن و همه ی چيزهاي دلپذير زندگي را از دست داده است. گاهي 
چنين جلوه مي كند كه يك رشته تخيل، هر دو جنبه ی متضاد را در بر نمي گيرد. مثالً شخص ممكن است تجربه كند كه در 
طول زندگي، پادشاهي مقتدر و هميشه در جنگ  ها پيروز است. در اين صورت او بايد اين تجربه را با تجربه ی شكست يا 
تجربه اي شبيه به آن، در زندگي بعدي توازن دهد و به اين ترتيب يك زندگي ديگر براي تكميل رشته ی تخيل خويش 
بپذيرد. از اين رو نقوش اعمال صرفاً تابع و مطيع نياز روح در پيروی از قانون نهايي و عميق تري مي باشند كه جنبه ی 

طبيعي و تكاملي دارد.

مثال:

فرض كنيد كه مردي كسي را در اين زندگي كشته است. اين امر در بدن ذهني او نقوش اعمال كشتن را باقي 
مي گذارد. اگر آگاهي منحصراً توسط اين تمايل اولين، كه مخلوق اين نقوش اعمال مي باشد، تعيين و مقرر مي  گشت، او تا 
ابد مكرراً به كشتن سايرين ادامه مي داد و هر دفعه، از اين اعمال براي اعمال مشابه بعدي نيروي جنبش بيشتري كسب 
مي كرد و اگر منطقِ تجربه  اندوزي كه بازداشتن و جلوگيري الزم را تدارك مي بيند حكمروا نبود، از اين قانون تكرار، هيچ 
راه نجاتي باقي نمي ماند؛ ولي ديري نمي پايد كه شخص به عدم كمال يك جنبه ی تنها پي مي برد و ناآگاهانه در جستجوي 
برقرار كردن تعادل از دست رفته، به قطب مقابل كشيده مي شود. از اين رو شخصي كه تجربه ی كشتن دارد، احتياج 
رواني و آمادگي كشته شدن پيدا مي كند. با كشتن ديگران، او فقط يك قسمت از ُكليت موقعيتي را كه در آن شركت 
داشته، درك و احساس كرده كه قسمت كشتن است. نيمه ی مكمل ُكليت اين موقعيت، يعني نقش كشته شدن ـ  كه به هر 
ترتيب بوده خود را در دنياي تجربه های او داخل ساخته است  ـ  براي او فرضي نامفهوم و ناآشنا باقي مانده. به اين ترتيب، 
اين احتياج به تكميل تجربه ها توسط جلب قطب مقابِل آنچه كه شخص خود تجربه كرده، انجام مي پذيرد و آگاهي متمايل 

مي گردد كه اين احتياج جديد و شديد را برآورده كند.

در شخصي كه قاتل بوده، به زودي اين تمايل ايجاد مي گردد كه خودش به قتل برسد تا ُكليت موقعيت را با 
تجربه ی شخصي فرا گيرد1∗.

سؤالي كه در اينجا پيش مي آيد، اين است كه »چه كسي او را در زندگي آينده خواهد كشت؟« ممكن است اين 
فرد همان شخصي باشد كه در زندگي قبلي كشته شده بود، يا ممكن است شخصي باشد با نقوش اعمال مشابِه فرد كشته 
شده در زندگي گذشته. در نتيجه ی برخورد و تأثير متقابل اشخاص بر يكديگر، در بين آنها بستگي ها و روابطي ناشي از 
نقوش اعمال به وجود مي آيد. هنگامي كه شخص بدن فيزيكي جديدي قبول مي كند، ممكن است در بين اشخاصي باشد 
كه با آنها از نظر نقوش اعمال، رابطه ی قبلي داشته يا ممكن است در ميان كساني باشد كه با آن اشخاص نقوش اعمال 

مشابه دارند ولي تعديل و تنظيم زندگي به طريقي صورت مي گيرد كه كثرِت در حال تكامل، آزادي عمل داشته باشد.

مانند ماكوي بافندگي در نساجي، ذهن انسان بين دو حد انتهايي حركت مي كند تا تار و پود پارچه ی زندگي را 
تكميل سازد.

 1
∗ سعدي مي گويد:

 عيسي به رهي ديد يكي كشته فتاده
 گفتا كه كرا كشتي تا كشته شدي زار

 حيران شد و بگرفت به دهان سر انگشت
 تا باز كه او را بكشد آن كه تو را كشت
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تكامل زندگي رواني، به بهترين طريق توسط يك خط شكسته و زيگزاگ قابل توصيف است تا يك خط مستقيم. 
وظيفه ی دو ساحل رودخانه را در نظر بگيريد؛ اگر كناره اي وجود نداشت، آب رودخانه پخش و پراكنده مي شد و رسيدنش 

به مقصد سفرش غير ممكن مي بود.

و  نامحدود  راه  های  توسط  را  خود  نمي  شد،  محدود  متضاد،  قطب  دو  بين  زندگي  نيروي  اگر  ترتيب  همين  به 
نزديك  به هم  تدريج  به  كه  به دو خط  بيشتر  را  زندگي  كناره ی رودخانه ی  دو  اين  نابود مي كرد.  و  نيست  بي شماري 
می شوند مي توان تشبيه كرد تا به دو خط موازي، چون سرانجام در نقطه ی نهايي آزادي به هم می  رسند. هر چقدر كه 
فرد به مقصد نزديك تر مي شود، مقدار نوسان نيز كمتر و كمتر مي شود و هنگامي كه با مقصود وحدت يافت، اين نوسان 
كامالً پايان مي  پذيرد. اين مانند حركت عروسكي است كه مركز ثقلش در پايه اش قرار دارد و در نتيجه تمايلي تدريجي 
به متوقف شدن در حال نشسته دارد. اگر آن را تكان بدهيم، از يك سو به سوي ديگر شروع به تاب خوردن مي كند، ولي 

در هر حركت مسافت كمتري را مي پيمايد و سرانجام از حركت باز مي ايستد.

تكامل روحاني  و در مورد  نام دارد  »ماهاپرااليا«  اضداد  بين  تناوب  توقفي در  تكامل آفرينش، چنين  در مورد 
شخص، معنايش آزادگي مطلق است.

آسمان  هاي آگاهي
اختالفي كه بين دوگانگي و عدم دوگانگي موجود است، تفاوتي است كيفي در حالت آگاهي. از اين رو كه اين 
تفاوت، كيفي است، اختالف بين اين دو حالت بي نهايت است. اولي حالتي است غير خدايي و دومي حالتي است خدايي. 
است. شش  موجود  آگاهي  هفتم  و  آسمان  هاي ششم  بين  كه  است  ورطه اي  آورنده ی  وجود  به  بي نهايت،  اختالف  اين 
آسمان زيرين آگاهي نيز توسط نوعی دره يا فاصله از يكديگر مجزا مي باشند. ولي گرچه مسافت بين آنها عظيم است 
ولي بي نهايت نيست، زيرا كه همگي به طور يكسان بين دو قطب محدود كه متشكل از تناوب بين دو متضاد است، تجربه 
مي گردند. تفاوت بين آسمان اول و دوم، و آسمان دوم و سوم و غيره تا آسمان ششم، عظيم است ولي بي نهايت نيست. 
از اين رو مي توان در واقع چنين نتيجه گرفت كه حقيقتاً هيچ يك از شش آسمان دوگانگي از ديگري به آسمان هفتم 
نزديك تر نيست. تفاوت بين هر يك از اين شش آسمان و آسمان هفتم، بينهايت است. همان گونه كه تفاوت بين آسمان 
ششم و هفتم بينهايت است. پيشرفت در اين شش آسمان، پيشرفتي است در پندار، ولي خوديابي آسمان هفتم، قطع 

پندار و از اين رو بيداري آگاهي فرد در حقيقت مي باشد.

اين پيشرفت خيالي در شش آسمان به هر حال اجتناب ناپذير است. قبل از آنكه شخص بتواند به كشف حقيقت 
نايل آيد، تخيل بايد تماماً مصرف شود و به اتمام برسد. هنگامي كه مريد زير نظر مرشدي باشد، بايد از تمام شش آسمان 
بگذرد. مرشد ممكن است مريد خود را با چشمان باز و يا زير حجاب از آسمان  ها بگذراند. اگر مريد در زير حجاب برده 
شود و از آسمان  هايي كه عبور مي كند، آگاهي نداشته باشد، اميال تا آسمان هفتم باقي خواهند ماند. ولي اگر با چشمان باز 
برده شود و از آسمان  هايي كه عبور مي كند، آگاه باشد، هيچ آرزويي در آسمان پنجم و از آن به بعد در او باقي نمي ماند. 
اگر مرشدي براي انجام كار2∗ آمده باشد، اغلب اوقات مريدان خود را در زير حجاب هدايت مي كند. زيرا اگر با چشم 

بسته هدايت شوند، عمالً امكان مفيد بودنشان براي مرشد بيشتر است تا آنكه با چشمان باز برده شوند.

عبور از آسمان ها، با باز شدن نقوش اعمال همراه و مشخص است. اين جريان باز شدن، بايد با دقت از مصرف 
شدن آنها تمييز داده شود. در هنگام مصرف، نقوش اعمال به جنبش در مي آيند و خود را به صورت عمل و تجربه رها 
مي سازند. اين به آزادي نهايي از دست نقوش اعمال منجر نمي گردد، زيرا اندوخته ی بي پايان نقوش اعمال جديد، بيشتر 
از نقوش اعمال مصرف شده مي باشند. به عالوه  عمل مصرف شدن، خود عامل ايجاد نقوش اعمال ديگري مي گردد. ولي 

از سوي ديگر در جريان باز شدن، نقوش اعماِل ضعيف شده در شعله ی اشتياق براي معبود اليتناهي هالك مي گردند.

اشتياق براي معبود اليتناهي ممكن است موجب عذاب روحاني بسيار گردد. شدت عذاب معمولي با ناگواری و 
جگرسوزي عذاب روحاني كه شخص در هنگام عبور از آسمان  ها تجربه مي كند، هيچ قابل مقايسه نيست. اولي نتيجه ی 
نقوش اعمال است و دومي نتيجه ی باز شدن آنها است. هنگامي كه درد بدني به منتهاي شدت برسد، شخص بيهوش شده، 
به اين ترتيب تسكين مي يابد، ولي چنين رهايي خودكاري براي درد روحاني وجود ندارد. ولي عذاب روحاني طاقت فرسا 
نمي باشد، زيرا با نوعي لذت همراه است. اشتياق در طلب اليتناهي، قوي تر و شديدتر مي گردد تا آنكه سرانجام به نهايت 

∗ مقصود کار روحاني است.  2



كالت راه ـ نققش اعمال مش

خود مي رسد. در اين هنگام به تدريج شروع به سرد شدن مي كند. در هنگام سرد شدن، آگاهي اشتياق خود را براي 
بي نهايت كالً از دست نمي دهد، بلكه به ايستادگي در هدف خود كه كشف بي نهايت است ادامه مي دهد. اين حالت سرد و 
اشتياق نهفته، مقدمه ی درك اليتناهي است و اشتياق كه تا اين هنگام وسيله ی نابودي ساير اميال بوده، خود آماده ی جذب 

در سكون بي انتهای اليتناهي مي گردد.

قبل از آنكه اشتياق در طلب بي نهايت با كشف بي نهايت تسكين يابد، آگاهي بايد از آسمان ششم بگذرد و به 
آسمان هفتم برسد. آگاهي بايد از دوگانگي گذشته به آن سوي دوگانگي برسد و بايد در ازاي سرگرداني در تخيل، به 
انتهاي تخيل برسد. مرشد كامل، حقيقت يكتا را به عنوان تنها حقيقت و هيچ را به عنوان سايه ی آن مي شناسد. براي او 
زمان در ابديت محو است و از اين رو كه جنبه ی بي زمان حقيقت را دريافته است، خود ماوراي زمان است و آغاز و انجام 
زمان را در وجود خود نهفته دارد. او از تأثير جريان زمان كه از عمل و عكس العمل كثرت تشكيل شده، مصون مي باشد. 
شخص معمولي نه از آغاز دنيا با خبر است و نه از انجام آن، از اين رو پايمال سير اتفاقاتي است كه به دليل گرفتاري 
در بُعد زمان و عدم ديد صحيح، به نظر او شگرف مي رسند. او همه چيز را با اين ديد مي نگرد كه آيا نقوش اعمال او 
را برآورده مي سازند يا نه، و چون عميقاً تحت تأثير اتفاقات اين دنيا قرار دارد، در نظر او همه ی اين دنياي ظاهري، 

محدوديت ناخواسته اي است كه يا بايد بر آن چيره شد و يا آنكه بايد آن را تحمل كرد.

ولي از جانب ديگر، مرشد از دوگانگي و نقوش اعمال مختص به آن آزاد است، او از تمام محدوديت ها آزاد 
است و تالطم و مشكالت دنيا در او بي تأثيرند. تمام هاي و هوي دنيا، همراه با مراحل سازنده و خرابكار آن، براي او هيچ 
اهميت به خصوصي ندارند، زيرا او به پناهگاه حقيقت قدم نهاده است. آن ديار، سرمنزل معنا و مقصودي است ابدي كه 
فقط به طور جزيي و مختصر در ارزش هاي موقت و تصورات فريبنده ی آفرينش انعكاس دارد. او در وجود خويش تمام 

هستي را درك مي كند و به سراسر نمايش تجليات، به عنوان يك بازي مي نگرد.



اسرار عشق الهی

 روش اهی   پيمقدن راه روحانی
مهربابا مي فرماید:

باوجود تبسم هاي ظاهري كه دليرانه براي مخفي نمودن ناشادماني هاي دروني به لب آورده مي شوند، افرادي كه 
حقيقتاً شادمان هستند، بسيار نادر مي باشند. در هر كجا و در هر جنبه ی زندگي، انسان ها در جستجوي شادماني تالش 

مي كنند تا بلكه به طريقي خود را از اين زندگي كه برايشان دامي شده برهانند.

اگر فرد تصور مي كند كه راه حل نارضايتي اش در دنبال نمودن لذت  ها يا موفقيت در كار يا زندگي اجتماعي يا 
در تجربه های هيجان انگيز نهفته است، تقصير او نيست. همچنين اگر معموالً زندگي به اندازه ی كافي طوالني نيست تا 
عمالً به او بياموزد كه اگر اين اهداف را به نهايت درجه به دست آورد، باز با يأس و نارضايتي بيشتري دست به گريبان 

خواهد شد، اين نيز تقصير او نيست.

اگر او به صحت عقايدش در خصوص چگونگي به دست آوردن يك زندگي موفقيت آميز و شادمان مشكوك 
شود و به ذهنش خطور كند كه بايد روش زندگي جديدي در پيش گيرد، آنگاه شايد بتواند طلسم اين بازندگي دايمي 
را بشكند. فقط آن زمان كه فرد با قدرت تمام، زندگي را به دست گيرد، روش  هاي قديمي را بشكند و در ساختن چيزي 

جديد توسط بينش دروني خود اصرار ورزد، خط جديدي در تصوير الهي نقش خواهد بست.

پيشرفت در زندگي معنوي فرد، توسط چنين گسيختني از آنچه قديمي است و دليرانه به جلو رفتن در راه  هاي 
نوين ميسر است. شادماني حقيقي تنها به كسي دست خواهد داد كه شهامت آزاد ساختن خويش را از وابستگي هايي كه 
طي زندگاني عقيم خود كسب نموده، داشته باشد. اگر او به چنين كاري تن ندهد، تا ابد اسير چرخش اعمالي است كه 
شادي آنها به حدي زودگذر است كه هنوز تجربه نشده، محو مي گردند و پس از محو شدن، ذهن را در يك خالء مداوم و 
بي انتها باقي مي گذارند كه باوجود كوشش هاي مداوم براي پر كردنش به وسيله ی تجربه های گوناگون، برعكس موجب 

خفقان زندگي مي گردد.

چنين عذابي نتيجه ی جهل محض يا پيوسته در قيد و بند بودن به آنچه مجازي است مي باشد. انسان معمولي 
همان طور كه بچه ها با اسباب بازي بازي مي كنند، با مجازها بازي مي كند. براي بچه ها دل كندن از اسباب بازي هايشان 
آسان نيست. به همان معيار، براي افراد بالغ، دل كندن از بازيچه هاي ذهني و احساساتي كه با آنها خو گرفته اند، مشكل 
است؛ ولي به هر حال آگاهي بايد سرانجام خود را از درگيري با اعمالي كه در حيطه ی ماديات هستند رها سازد زيرا 
او توسط اين  اقيانوس قرار دارد.  در آخر كار همه ی فعاليت هاي انسان مادي مانند حركات فردي است كه در سطح 
فعاليت ها، دانشي از اقيانوس زندگي به دست مي آورد، ولي اين دانش فقط به اندازه اي است كه مي توان از تجسس سطح 
اقيانوس به دست آورد. باالخره زماني مي رسد كه از اين گشت و گذار سطحي خسته مي گردد و تصميم مي گيرد كه به 

اعماق اقيانوس زندگي فرو رود.

اين هنگام است كه شديداً تحت تأثير سؤاالت از كجا و به كجا قرار مي گيرد و اين امر است كه موجب تولد 
روحاني او مي گردد و سرانجام او را به طريقت روحاني راهنمايي مي كند.

راه  های مختلفي كه طالب مي تواند در سفر روحاني اش در پيش گيرد بسيارند. چند راه اصلي عبارتند از: راه 
دانش، راه رياضت بدني و فكري، راه خدمت و راه پرستش يا عشق. هر يك از اين راه ها يا مي تواند به شكل عرف و 
عادت در نظر گرفته شده و بدون تفكر با وظيفه شناسي كامل دنبال گردد و يا اينكه مي تواند به روشي تبديل گردد كه 

كانون تمركز تمام هستي طالب قرار گرفته و راهي مملو از كشف های زنده و جديد باشد.

در زیر ابتدا توضیحات مهربابا را راجع به راه دانش و راه مراقبه بررسي مي کنیم و سپس روش خدمت یا کمک بدون انتظار و روش عشق 
و پرستش را که مهربابا تحت عنوان راه  های ارتقا امیال بیان فرموده، مالحظه مي نماییم.



رااحای پيمقدن راه روحانی

دانش
راه دانش عبارت است از دنبال كردن فلسفه ای فرضي از راه تفكِر مستقِل فرد يا مطالعه ی سيستم هاي موجود 
فلسفي، كه مي تواند به تمركز شديد فكر و شخصيت بر حقايقي كه به اين طريق نصيب ذهن گرديده، تبديل گردد. منظور 
از چنين تمركز عميقي بر روي حقايق روحاني، جذب معناي دروني آنهاست و نتيجه اش اين است كه اين حقايق از سطح 
بازيچه هاي منطقي و ذهني بيرون كشيده شوند و به اصولي تبديل گردند كه اعماق نهايي وجود طالب را تسخير كند و به 

تدريج آن را عوض مي كند.

راه انضباط و رياضت فكري و بدني نيز قادر است با نماياندن راه دروني يا عرفان به طالب، تغيير كاملي در او 
به وجود آورد. مرد دنيوي در كوشش خود براي تسلط يافتن بر ذهن و بدن، اغلب به روش هاي يوگا و رياضت  هاي آن 
روي آور مي شود تا انضباط دلخواه خويش را به دست آورد. در يوگا سه روش اصلي موجود است: 1ـ هاتايوگا: كه عبارت 
است از نَفس ُكشي توسط رياضت هاي بدني. 2ـ راجايوگا: كه توسط انكار نَفس از طريق ذهن و رويارويی با اميال انجام 
مي گيرد. 3ـ روش مثبت پرانايامايوگا: كه مستلزم بيدار نمودن كونداليني و مراقبه و پيروي از يك سلسله تمرين های 

پله به پله مي باشد.

ويژگي هاي اصلي راه هاي مختلف رياضت اين است كه در عوض اينكه فرد را مستقيماً متوجه پيشرفت آگاهي 
كند، تأكيدش بيشتر پاك  سازي و آماده  سازي بدن يا وسايل مورد استفاده ی آگاهي مي باشد. نقش يوگا را مي  توان به 

نقش يك طبيب تشبيه كرد كه امراضي را كه در كاركرد اعضاي داخلي بدن اختالل ايجاد نموده اند، برطرف مي كند.

از انواع مختلف يوگا، هاتايوگا از همه سطحي تر است. رياضت هايي كه فرد متحمل مي شود از يك نظر مانند 
تحت فشار قرار دادن خدا يا يك مرشد به خدا رسيده، براي به دست آوردن قدرت يا شناخت خدا مي باشد. اين شبيه 
يك معامله است كه طي آن، رياضت براي مقاصد ديگر انجام گرفته و مشكل مي توان آن را فداكاري ناميد، زيرا آنچه 
كه انكار شده،  براي اين انكار شده تا چيز ديگري به دست آورده شود و اين راه، در نهايت چيزي نيست جز خودخواهي 

عاقالنه.

روحانيت را در شكل عشق هيچ وقت نمي توان توسط زور و فشار به دست آورد. اگر فرد به اين طريق )توسط 
زور و فشار( به دنبال اكتسابات روحاني برود، در عوض فايده های روحاني، ضرر به جانب خود دعوت مي كند و در عوض 

اينكه قدرتش گسترش يابد محدود مي گردد. به طور خالصه درست ضد آنچه را كه مي خواسته، به دست مي  آورد.

از  عبارت  و  است  منفي  رفته، روشي  )راجايوگا( روي هم  اميال  تمام  با  رويارويی  از طريق  نفس  انكار  يوگاي 
كوشش تمركز يافته اي است براي اينكه فرد از همه ی خواسته هاي خوب و بد كه ذهن را عذاب مي دهد، رهايي يابد. 
براي دنبال كردن اين طريق، فرد سعي دارد كه از همه ی خواسته ها و اميال دوري كند. اين به خودي خود نوعي خواستن 
است زيرا حالت هيچ نخواستن را طلب مي كند. به هر حال اگر اين طريق يوگا تا حد نهايي اش دنبال گردد، مي تواند به 

فناي دروني ساختمان نفس و اميال منجر گردد.

روش مثبت يوگا عبارت از انجام پرانايامايوگا )تمرين هاي تنفسي( مي باشد كه موجب تسلط بيشتر بر روي پرانا، 
يا نيروي زندگی مي گردد و همچنين موجب بيدار شدن كونداليني يا نيروي روحاني نهفته در انسان مي  گردد و توسط يك 
سلسله تمرين های مراقبه كه مرحله به مرحله به پيش مي روند، همراه مي باشد. ولي در اين يوگا اين خطر هست كه طالب 
به دليل سوء استفاده از نيروي مافوق الطبيعه اي كه در او به وجود آمده، سقوط كند و از نظر روحاني به عقب برگردد. اگر 

قبل از اينكه از نظر روحاني آماده باشد، اين نيروها بيدار شوند، اين اتفاق حتماً به وقوع خواهد پيوست.

از اين جهت به طالبين توصيه مي شود كه اين طريق مثبت يوگا را دنبال نكنند، مگر تحت نظارت مستقيم يك 
مرشد. اگر كونداليني زير نظر مرشد به طريق صحيح بيدار شود، مي تواند طالب را به نيروهاي ريدهي شيدهي1∗ آسمان 

چهارم برساند.

به هر حال باالترين مرحله اي كه توسط پرانايامايوگا يا تمرينات تنفسي به آن امكان دسترسي وجود دارد، حالت 
دروني و نيمه روشن آسمان پنجم است.

∗ نیروي خارق العاده اي که در دنیاي لطیف امکان دسترسي به آن وجود دارد.   1
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آسمان پنجم و ششم هر دو آسمان  هاي شناخت يا حاالت روشن  بينی مي باشند ولي بنا به طريقي كه اين اشراق 
به دست آمده باشد، مي تواند يا دروني باشد يا بروني. روش مثبت يوگا به روشن  بينی بروني آسمان پنجم منجر مي گردد، 
ولي به چنين روشن  بينی و اشراقي مي توان فقط نام نيمه  روشن نهاد، زيرا در آن، خدا در برون احساس مي گردد و از اين 

جهت، منظر او پوشيده و ناواضح است.

در عوض، روشن  بينی كامل يا دروني كه از راه دروني عشق تحصيل مي گردد، انگيزه ی عبادت، معرفت و عمل 
مي گردد. در چنين روشن  بينی دروني در آسمان  هاي پنجم و ششم، مطلقاً هيچ عنصري از تارِی ديد وجود ندارد، زيرا 
خداوند در اندرون تجربه مي گردد. به عبارتي ديگر خدا به قلمرو دروني نزديك تر است تا به قلمرو بروني، گرچه در 

نهايت خود، او نه تنها شامل هر دو حالت هست بلكه ماوراي آن دو نيز مي باشد.

از روش هاي مختلفي که براي رسیدن به شناخت خداوند موجود است، مهربابا راه  هایی را که موجب ارتقای امیال مي  گردند، بسیار ستوده 
است. در این روش برخالف روش انکار امیال، به تدریج به امیال واالتر اجازه داده مي شود که جایگزین امیال پست گردند و بدین وسیله از 
نیروي محرکه ی امیال پست براي رسیدن به امیال واال استفاده مي گردد تا سرانجام همه ی امیال در یک ِمیل خالصه و متمرکز شوند، یعني 

میل براي شناخت خداوند.

ولي چون نیرویي که سرانجام در پس این خواسته قرار مي گیرد، از مجموعه ی نیروهاي همه ی امیال دیگر به دست آمده است، این میل 
فوق العاده قوي و شدید خواهد بود و به عشق تبدیل مي گردد و طالب را به سرعت به هدفش مي رساند.

 مهربابا مي فرماید:

راه ارتقا، طبيعي ترين و مؤثرترين راه خالصي از اعتياد به نقوش اعمال قديمي است و داراي اين خاصيت مي باشد 
كه در تمام مقامات، براي طالب دلپذير باقي مي ماند. انكاِر تنها، بدون وجود جانشين )براي آنچه كه انكار شده( گاهي 
ممكن است خيلي خسته كننده باشد و به حالت پوچي بينجامد؛ ولي راه ارتقا عبارت از تعويض ارزشي پست با ارزشي 

باالتر مي باشد و از اين رو در هر مرحله جالب و جذاب است و ايجاد كننده حالت خشنودی روزافزون مي باشد.

نيروي رواني را مي توان از راه :  1ـ مراقبه 2ـ خدمت بدون انتظار به بشريت 3ـ پرستش، باال برد.

مراقبه ـ چگونگي و هدف آن
ايده آل، روح فقط  ايده آل مي باشد. در چنين حال تمركزي بر ذات  مراقبه تمركز عميق و پيوسته بر مطلوب 
از آنچه كه بر آن مراقبه مي نمايد، آگاه بوده، ذهن و بدن خود را فراموش مي كند و به واسطه ی اين كوشش رواني در 
تمركز بر مقصود مراقبه، هيچ نقِش عمل جديدي )سانسكارا( ايجاد نمي گردد و نقوش اعمال پيشين نيز متفرق شده و از 
بين مي روند. سرانجام پس از آنكه نقوش اعمال همه زايل گشتند، روح منفرد، در شدت تمركز محو گشته و با مقصود 

ايده آل يكي مي گردد.

انواع مراقبه
بنا به استعداد افراد مختلف، راه  های متعددي براي مراقبه موجود است. نبوغ تخيل اشخاصي كه بايد زياد كار 

بكنند، اغلب اوقات به دليل خستگي ناشي از پركاري، خشك مي گردد.

براي چنين اشخاصي، مناسب ترين نوع مراقبه اين است كه خود را از فكرها جدا سازند و به اين فكرها و به 
بدن با ديدي بي طرف بنگرند. پس از آنكه مبتدي موفق به رؤيت فكرها و بدن خود با نظري كامالً بي طرف شد، توسط 
تلقينات سودمند و سازنده اي مانند »من اليتناهي هستم«، »من همه چيز هستم«، »من در همه هستم« سعي مي كند كه خود 
را با ذات مطلق مشخص سازد. آنهايي كه نيروی تخيلي زنده و فعال دارند، مي توانند بر يك نقطه شديداً تمركز نمايند 
ولي آنهايي كه به اين روش بي عالقه هستند، بايد از تمركز ذهن بر يك نقطه پرهيز نمايند. معموالً نيروي رواني ذهن 
توسط فكرهای مختلف پراكنده و متفرق مي شود. مراقبه و تمركز بر يك نقطه براي عدم پراكندگی و سكون ذهن بسيار 
مفيد است؛ اما چون جرياني است مكانيكي، فاقد خالقيت و سرور مي باشد. به هر حال در مراحل اوليه، اين نوع مراقبه را 

مي توان به عنوان تدارك براي انواع سودمندتر مراقبه مورد استفاده قرار داد.



رااحای پيمقدن راه روحانی

مراقبه بر جنبه ی فردي و غیر فردي خداوند
تفكر ارادی و سازنده بر خداوندي كه معشوق واقعي است، مقدمه ی انواع مفيدتر و عميق تر مراقبه مي باشد. 
مراقبه بر خداوند از نظر روحاني بسيار مفيد است. خداوند را مي توان چه در جنبه ی فردي و چه در جنبه ی غير فردي اش 
مقصود مراقبه قرار داد. مراقبه بر جنبه ی غير فردي خداوند، فقط براي كساني مناسب است كه براي اين كار استعدادي 
از طرف ديگر، مراقبه بر  نامتجلي خداوند.  از تمركز كامل فكر بر هستي مطلق و  اين عبارت است  به خصوص دارند. 
جنبه ی فردي خداوند عبارت از تمركز تمام فكر بر شكل و صفات خداوند مي باشد. پس از مراقبه ی عميق، گاهي ذهن 
تمايل پيدا مي كند كه نه بر مقصود مراقبه بلكه بر ثبات و آرامش گسترده  ای كه در طي مراقبه تجربه كرده است، سكني 

گزيند. چنين اوقاتي نتيجه ی طبيعي، خستگِي نيروِي تخيل مي باشد و بايد بدون مخالفت سپري گردد.

مشکالت مراقبه
مراقبه بايد خودسر و آزادانه و نه به زور باشد. در لحظات جوشش امواج انگيزه هاي الهي2∗، بايد مهار تخيالت 
را رها نمود تا بتوانند در پرواز خود اوج گيرند. مهار پرواز تخيالت بايد فقط تحت اختيار عزمي راسخ براي وحدت يافتن 
با اليتناهي مطلق قرار گيرد و نبايد تحت تأثير جريان متغير احساسات شهوت، حرص و خشم قرار گيرد. موفقيت در 
تمركز، به تدريج حاصل مي گردد و احتمال آن است كه مبتدي به دليل نيافتن نتيجه ی دلخواه، دلسرد گردد. يأسي كه 
مبتدي احساس مي كند اغلب به خودي خود مشكل بزرگي در آغاز و ادامه ی تمركز روزانه است. مشكالت ديگر از قبيل 
تنبلي و ناخوشي نيز گاهي ايجاد دشواري مي نمايد، ولي مي توان با داشتن وقتي مقرر و ثابت براي انجام مراقبه و تمرين 
مداوم  بر اين مشكالت غلبه كرد. صبح زود يا غروب آفتاب و حالت آرام طبيعت خصوصاً براي مراقبه سودمند است، 

ولي مي توان مراقبه را در هر وقت مناسب ديگري نيز انجام داد.

اهمیت انزوا در مراقبه
انزوا يكي از شرايط اساسي براي موفقيت در مراقبه مي باشد. در دنياي فكرها، شكل  ها و رنگ  هاي فكري دايم در 
آميختن و آميزش مي باشند. بعضي از عقايد با ايجاد هماهنگي و تركيب با يكديگر ذهن را تقويت مي نمايند، درحالي كه 
فكرهای پوچ و بيهوده آن را پراكنده و ناتوان مي سازند؛ ذهن يا به اين فكرهای محيط ذهني جلب مي گردد و يا از آنها 
بيزار مي گردد؛ ولي صالح در اين است كه از تأثيرات اين فكرهای گوناگون دوری جسته شود تا شخص در ايده آل فكري 
خود مستقر گردد. براي رسيدن به اين هدف، انزوا فايده های بسيار دارد. انزوا يعني متعادل نمودن نيروي رواني و ازدياد 
نيروي تمركز. با نداشتن هيچ انگيزه ی خارجي كه ذهن را جلب يا دور نمايد، به درون خود كشيده مي شويد و هنِر باز 
نمودن خود را براي پذيرش جريانات عالي تري كه مي توانند نيرو، سرور و سكوني گسترده عرضه نمايند، فرا مي گيريد.

خدمت بدون  انتظار
گرچه مراقبه بر جنبه هاي شخصي و غير شخصي خداوند مستلزم فرا خواندن آگاهي به اندرون پناهگاه دلمان 
مي  باشد، ولي بهترين روش تمركز بر جنبه ی همگاني خداوند، از طريق خدمت بدون انتظار به انسانيت مقدور است. تا 
زمانی كه روح كامالً از بدن و ذهن خود و اعمال آنان غافل است، نقوش اعمال جديد تشكيل نمي گردد. به عالوه، نقوش 
اعمال قديم كه ذهن را در اسارت دارند نيز از هم پاشيده و پراكنده مي گردند. روح چون در اين حال، توجه و عالقه ی 
خود را نه بر صالح خود بلكه بر خوشي و رفاه ديگران متمركز ساخته است، هسته ی نفس از نيروي ُمغذي خويش محروم 
مي گردد. به اين دليل خدمت بدون  انتظار يكي از بهترين راه  ها براي منحرف ساختن و باال بردن نيرويي است كه در 

نقوش اعمال بند كننده، محبوس مي باشد.

مفاهیم ضمنِي خدمت بدون  انتظار
باشد؛  مبرا  نتيجه  يا  پاداش  مورد  در  فكري  از كوچك ترين  كه حتي  است  كامل  هنگامي  انتظار  بدون  خدمت 
كه  هنگامي  باشد.  داشته  را  بي اعتنايي  كمال  سايرين،  تفاهم  امكان سوء  يا  راحتي خود شخص  و  آسايش  به  نسبت  و 
مشغوليت خاطر شما تماماً متوجه آسايش سايرين باشد، وقت براي فكر كردن راجع به خودتان نخواهيد داشت و نه تنها 

∗ عشق، اشتیاق  2
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نسبت به راحتي، آسايش، سالمتي و خوشي خودتان بي توجه خواهيد بود، بلكه آماده خواهيد بود تا همه چيز خود را در 
راه سايرين فدا نماييد. راحتي سايرين، رفاه شما است؛ سالمتي آنان، شادي شما است؛ و خوشي آنان، سرور شما است. 
شما زندگي خود را در زندگي ايشان مي يابيد، در قلب ايشان زيست مي كنيد و قلبتان پناهگاه ايشان مي گردد. هنگامي كه 
وحدت قلب  ها حقيقي باشد، خود را كامالً با آن شخص ديگر يكي مي دانيد. كمك يا دلداري شما، كمبود ايشان را جبران 

مي نمايد و در نتيجه ی قدرداني و حسن نيت ايشان، در واقع بيش از آنچه كه داده ايد، دريافت مي نماييد.

آزادگي و خشنودی از طریق خدمت
به اين ترتيب، با زيستن براي ديگران زندگي شما گسترش مي يابد. شخصي كه زندگي خود را در خدمت بدون 
انتظار مي گذراند، از اينكه به ديگران خدمت مي نمايد آگاه نيست و هيچ نوع احساس ِديني نسبت به آنهايي كه كمك 
ِدين  نمايد، احساس  را فراهم  تا وسايل خوشي آنان  يافته  اينكه موقعيتي  از  او خود  نمي  نمايد. برعكس،  ايجاد  نموده، 
مي كند. خدمت او براي نمايش و شهرت نيست. كمك بدون انتظار هنگامي كامل است كه شخص در خدمت به ديگران، 
همان خوشي را احساس نمايد كه خدمت به خود در او ايجاد مي نمايد. ايده آل خدمت بدون انتظار، او را از نقوش اعمال 
خواستن قدرت و دارايي، غصه  خوري به حال خود و همچنين از اعمال پليدي كه از خودخواهي ريشه مي گيرند، آزاد 

مي سازد.

عشق
خدمت بدون انتظار و همچنين مراقبه، هر دو هنگامي خودسر و طبيعي مي باشند كه از عشق الهام گرفته باشند. 
از اين رو به حق، عشق مهم ترين شاه راهي دانسته شده كه به ادراك عالی  ترين مراحل رهنمون است. در عشق، روح كامالً 
در معشوق مجذوب است و از اين رو از همه ی اعمال بدن و ذهن جدا مي باشد. اين موجب پايان ايجاد نقوش اعمال جديد 
مي گردد و با عرضه ی جهتي كامالً جديد به زندگي، باعث از بين رفتن نقوش اعمال پيشين مي شود. نهايت خودفراموشي 
كه در اوج عشق، به سادگي ميسر است، هيچ گاه از راه  های ديگر ممكن نيست. لذا در ميان راه  های مختلفي كه موجب 

رهايي آگاهي از اسارت نقوش اعمال مي گردند، به آن مقام اول داده شده است.

خاصیت پاك کننده ی عشق
به خودي خود  و  دارد  بر  در  دارد،  تعلق  ديگر  آزادي  بخش  به روش هاي  كه  را  مختلفي  مزاياي  عشق همه ی 
برجسته ترين و مؤثرترين روش است. عشق در آن واحد با از خودگذشتگي و شادي توأم است. آنچه كه آن را بي نظير 
مي سازد، عرضه ی كامل و قلبِي همه چيز به معشوق است، بدون در نظر گرفتن خواستن هيچ چيز ديگر. از اين رو، جاي 
هيچ نوع انحرافي براي نيروهای رواني باقي نمي ماند و تمركز كامل است. در عشق، قواي مادي، زندگی و رواني شخص، 
تماماً با هم جمع گشته و براي استفاده ی معشوق در دسترس قرار مي گيرد. در نتيجه، اين عشق نيرويي محرك مي گردد. 
شدت عشق واقعي به حدي عظيم است كه مداخله و ورود هر نوع فكر يا احساس بيگانه اي را آنی دور مي نمايد. از اين 

رو خاصيت دفع و پااليش عشق بي همتا است.

عشق در سراسر پهناي آفرینش موجود است
هيچ چيز عشق، غير طبيعي و ساختگی نيست و از سرآغاز آفرينش موجود و ماندگار بوده است. در مرحله ی 
جماد، به طريقي نارس و بَدوي، توسط چسبندگي و جاذبه تجلي مي نمايد. همين كشش طبيعي است كه اشيا را به هم 
پيوسته نگاه مي دارد و به يكديگر جلب مي كند. نيروي جاذبه اي كه كُرات آسماني بر يكديگر وارد مي نمايند، جلوه ای از 
اين نوع عشق مي باشد. از مرحله ی گياهي به بعد، عشق، خودآگاه گشته، خود را احساس مي نمايد و از پست ترين نوع 
آميب گرفته تا عالی  ترين مرحله ی تكامل انساني نقش مهمي ايفا مي نمايد. هنگامي كه عشق خودآگاه است، ارزش آن 

توسط فداكاري آگاهانه افزون مي گردد.

ابراز عشق در فداکاري ارادي نهفته است
فداكارِي الهام گرفته از عشق، به حدي كامل و بي غرضانه است كه همه چيز را فدا مي كند و هيچ انتظاري هم 
ندارد. هرچه بيشتر نثار كند، بيشتر مي خواهد نثار كند و كمتر از بخشش خود، آگاه است. جريان عشق حقيقي، روزافزون 
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و نيستی  ناپذير است و تجلي ساده ی آن، دست كشيدن از همه چيز است. شگفتي ها و رموز معشوق موضوعي است كه 
همه ی توجه و حواس عاشق را به خود جلب مي سازد. سرسختانه و بي  حد و اندازه، از هزاران راه براي جلب خشنودي 
معشوق مي كوشد. در استقبال سختی  ها براي برآوردن حتي يك خواسته ی معشوق، يا براي رفع كوچك ترين رنجِش 
ناشي از سهل  انگاری و بي توجهي، ترديد نمي كند، و با خوشحالي در راه معشوق رنج مي كشد و جان مي سپارد. سراسيمه 
و محنت كشيده انتظار مي كشد، ولي نه براي پرستاري از بدني كه او را سكني داده. معشوق تنها مقصود و همه ی عالقه ی 
زندگي او است و در اين راستا تحمل هيچ سازشي )ميانه روي يا عقب نشينی( را ندارد. سرانجام معبد عشق، از بي قراري 
او در هم مي پاشد و سرچشمه ی رودهای محبت و شيرين  ترين شهدها مي گردد تا آنكه سرانجام عاشق حدود خود را در 

هم شكسته، خود را در هستي معشوق گم مي كند.

مراحل مختلف پرستش
توسط  عبادت  ابتدايي،  مراحل  در  مي شود.  ناميده  نيايش  يا  پرستش  است،  شديد  و  عميق  عشق  كه   هنگامي  
بت  پرستي، التماس و نياز به درگاه الوهيت، گرامی داشتن و پيروی از كتاب  هاي مقدس و جستجوی اعلي ِعليين 3∗ يا 
تفكر عميق جلوه مي  كند. در مراحل برتر، پرستش خود را به شكل عالقه به رفاه بشريت و خدمت به بشريت، عشق و 
تكريم اوليا، بيعت و پيروی از مرشد كامل روحاني متجلي مي سازد. اين مراحل هر يك داراي ارزش نسبي و نتيجه ی 
مخصوص به خود مي باشند. عشق به يك مرشد زنده و معاصر، مرحله ی بي نظيري از پرستش است زيرا سرانجام به 

پرستش اعلي يا عشق الهي تبديل مي گردد.

پرستش اعلي
پرستش اعلي فقط پرستش شديد نيست بلكه آنجايي كه پرستش به انتها مي رسد، پرستش اعلي تازه شروع 
مي گردد. در مرحله ی پرستش اعلي نه  تنها پرستش، يكدل و يك  جهت است بلكه با بي قراري شديد دل و اشتياق دايم 

براي وصل با معشوق همراه است.

به  و  خود  ظاهر  به  كامل  بي توجهي  و  محيط  از  گوشه گيري  آن،  از  مراقبت  و  بدن  به  توجه  عدم  با  حال  اين 
انتقاد سايرين، دنبال مي گردد، و در عين حال انگيزه ی جذب و كشش الهي به سوي معشوق يكتا تكرار مي گردد. اين 
عالی ترين مرحله ی عشق بسي پرثمر است زيرا مقصودش كسي است كه تجسم عشق است و از آنجا كه معشوق متعال 
هم اوست، مي تواند به كامل ترين نحو پاسخگو مراد عاشق گردد. پاكي شيريني و تأثير عشقي كه عاشق از مرشد دريافت 

مي كند، به ارزش روحاني بي همتاي اين عالي ترين نوع عشق مي افزايد.

آداب و مراسم مذهبي كه جزء جدا نشدنی هر كيش، يا شريعت هر دين مي باشند، فقط سايه اي از آن آيين 
مي باشند؛ اما به هر حال مي توان گفت كه آداب پرستش كه توده ی مردم آن را با دين داری اشتباه مي گيرند، هنر پرستش 
در مرحله ی بدوي و ابتدايي مي باشد. تعدادي از مراسم كه توسط پيروان فرقه  های مختلف انجام مي گيرند، بدون شك 
بي فايده اند، اما آن مراسم و روش هايي را كه بر اساس اصول الهام گرفته از پرستش واقعي شالوده  ريزي شده اند مي توان 

نوع ابتدايي روش پرستش به حساب آورد.

گرچه مراسم مختلف روش پرستش را نمي توان به بخش هاي مجزا و كامالً متمايزي تقسيم نمود، ولي مي توان 
نماز  است.  مربوط  نيايش  آداب  سنن  به  است،  ابتدايي  كه  اول  مرحله ی  مي باشد.  اصلي  مرحله ی  سه  شامل  كه  گفت 
شكي  هيچ  بدون  غيره  و  مسيحيان  دعاي  زرتشتيان،  ُكشتي  و  سدره  هندوها،  پوجار  سندهيا  و  تل  باهاجان  مسلمانان، 
پرستش يا نيايش در مراحل بدوي مي باشند. از اين رو اولين مرحله ی پرستش، عمومي است و تقريباً شامل حال همگي 
مي گردد و همه مي توانند آن را به جا آورند. مرحله ی دوم كه در حد واسط واقع گشته، مستلزم به ياد داشتن دايم خداوند 
است. نيايشگر با تكرار دايم ذهني يا لفظي هر يك از نام های خداوند )ِذكر(، بدون واسطه ی  هيچ آداب و رسومي، بر 
خداوند تمركز فكر پيدا مي كند. به عبارت ديگر، هنگامي كه فكرهای فرد طي ساعات بيداري، حتي در حين غذا خوردن 

يا صحبت كردن،  هميشه متوجه خدا باشد، مي توان گفت كه او در مرحله ی  دوم نيايش است.

اين به خاطر داشتن دايم نام خداوند را نبايد با تمركز و مراقبه اشتباه گرفت. در تمركز و مراقبه، شخص كوشش 
دارد تا تمركز فكر به دست آورد، حال آنكه كسي كه به مرحله ی دوم پرستش رسيده است، داراي يك فكر واحد و 
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متمركز بر خداوند مي  باشد و از اين جهت ديگر احتياجي به تنظيم تفكر خويش ندارد. همان گونه كه انواع مختلف فكر 
حتي بدون اراده و تصميم به شخص عادي روي مي آورند، نيايشگر مرحله ی دوم در هر حال و هر كجا كه باشد، ديگر 

نمي تواند از تفكر راجع به خداوند دوری كند. اين تمركز فكر بر روي خداوند، پرستش يا نيايش عالي است.

مرحله ی سوم كه نوع پيشرفته است، وابسته به عشق مينوي و اشتياقي است كه در مرحله ی اعلي است. نيايش 
واالي مرحله ی دوم، سرانجام طالب را به اين مرحله يا عالی  ترين مرحله ی پرستش مي رساند و به عبارت ديگر به نيايش 
اعلي و عشق حقيقي نايل مي سازد. كسي را كه در اين مرحله است مي توان عاشق حقيقي خدا ناميد. براي او مسأله ی 
تمركز فكر مطرح نيست. او ماوراي فكر است. به عبارتي مي توان گفت كه فكرهايش در آتش شديد و همه سوز اشتياقي 
شديد براي معشوق ابدي يعني خدا محو گشته است. شدت اين عشق به حدي است كه نه  تنها او را از فكر احتياج های 
بدني خود فرسنگ  ها دور نگه داشته، بلكه طالبي كه در اين مرحله ی نيايش يا عشق است، از وجود بدن خاكي خود تقريباً 

بي خبر است.

از اين مطالعه در خصوص سه مرحله ی پرستش، به وضوح مشهود است كه براي آناني كه زندگي خانوادگي 
دارند يا مردمي كه زندگي پرمشغله دارند يا به اختصار، عامه ی مردم، به جاي آوردن نيايش، فقط تا مرحله ی اول مقدور 
است. يك فرد معمولي بايد از كيش خود هرچه كه باشد، با خلوص نيت تمام پيروی كند و به نتايج حاصله از آن بي توجه 
بوده تنها هدف و مقصودش اين باشد كه »من چيزي جز تو نمي خواهم اي خداوند«؛ ولي وقتي مي گويم »از كيش خود 
پيروی كند« مقصود من اين است كه هركس بايد آزاد باشد تا نيايش خود را مطابق ايده آل هاي ديني و روشي كه مورد 
عالقه ی خود اوست، انجام دهد و نه اينكه با اعتقاد يا عدم اعتقاد نسبت به بعضي از گفته هاي يك نوشته ی مقدس كه 
معموالً فهمش از دايره ی عقل خارج است، در جاي خود راكد بماند. در قلمرو دين ها، نيايش قلبي ارزش دارد نه فكرها 

و اعتقادها.

از اين جهت براي يك هندو، يك مسلمان، يك عيسوي و يك پارسي بهترين نيايش، به ترتيب انجام مراسم 
پوجا، نماز، دعا و كشتي مي باشد، اما انجام آنها بايد از تهِ دل و فقط با اين هدف باشد كه »من هيچ  چيز جز تو نمي خواهم 
اي خداوند« در غير اين صورت، يك دين هر چقدر هم كه تعليماتش زيبا و فلسفه اش رفيع باشد، اگر اعتقاد به آن از 
روي عادت و ترس از اجتماع انجام گيرد و از عبادت و نيايش حقيقي الهام گرفته نباشد، تظاهر مسخره اي بيش نيست.

اگر ارادت قلبي در انجام نيايش نباشد، آداب و رسوم بي شمار و عبارات زباني مكرر، هيچ گاه هدف اصلي دين 
را برآورده نخواهد نمود. به خاطر سپردن همه ی نوشته  های مقدس يك چيز است و تكرار يك جمله ی آنها از ته دل، 
كاري است كامالً متفاوت. يك هندو ممكن است با همه ی شستراها آشنا باشد، ولي اگر فاقد سرسپردگي قلبي باشد، از 
يك ماشين تحرير يا ماشين حساب بهتر نيست. يك مسلمان ممكن است به اصطالح »بت  پرستي« را مسخره كند، ولي 
اگر در طي نماِز عاري از انگيزه ی نيايش، پيشاني خود را به سجده فرو گذاشته و در معرض هجوم فكرهای نادرست قرار 
گيرد، خود به گناه پرستش فكرهای واهي آلوده است. زيرا مفهومش اين است كه در آن هنگام، او در عوض پرستش 
قادر متعال، در پرستش آن فكرها است. مثالً اگر مسلماني در هنگام سجده، فكر مرد يا زني به ذهنش خطور كند، نتيجه 
اين است كه سجده را در حق آن مرد يا آن زن انجام داده و به اين ترتيب نماز، به يك تظاهر مسخره تبديل مي گردد.

اين نكته را پير مسلماني به نام صوفي سرمست )كه مخالف به جا آوردن عبادت های ظاهري بود( هنگامي كه 
اورنگ زيب )پادشاه هند( او را به شركت در نماز جماعت مجبور ساخت، به خوبي تشريح نمود. اين پير برخالف ميل 
باطني خود به جماعت پيوست، ولي به زودي اعتراض خود را آشكار ساخته، پيشنماز را كه در هنگام برگزاري مراسم 
نماز، فكرش مشغول رسيدگي به امور مالي عروسي دخترش بود، با صداي بلند مخاطب قرار داده گفت: »خداي پيشنماز 
زير پاي من است.« صحت گفتار آن پير هنگامي به اثبات رسيد كه درست در زير محلي كه صوفي سرمست در طي 

مراسم نماز جماعت ايستاده بود، گنجي پيدا شد.

پس به اختصار مي توان گفت كه هر فردي در هر كيش يا مرحله اي از زندگي مي تواند عبادت يا هنر حقيقي 
نيايش را در مرحله ی اول آن به جا آورد. عمل نيايش بايد از دل برخيزد؛ ولي به خاطر داشته باشيد كه نيايش قلبي 
مستلزم كوشش بسيار است و نمي توان فقط با آرزو كردن به آن نايل شد. اگر كسي تصميم گرفت كه روش پرستش 
واقعي را فرا گيرد، بايد براي يافتن تمركز بر فكرها، كوشش دليرانه بنمايد، زيرا فكرهای مخالف موجب آشفتگی تفكر 
مي گردند. از اين جهت كه چهارچوب ذهني يك شخص عادي نمي تواند براي مدت زيادی بي تغيير بماند، كوشش مكرر 
براي برانگيختن پرستش عميق ضروري است، و در واقع نقطه تمايزي است در انواع پرستش كه واقعيت ديانت را از 

تظاهر قشري يك عمل روزمره جدا مي سازد.
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منش و شخصيت بعضي از اشخاص ممكن است چنان باشد كه بتوانند بدون گذشتن از مرحله ی اول، مستقيماً 
به مرحله ی دوم پرستش دست يابند، ولي چه شخص سرسپرده از مرحله ی اول گذشته باشد و چه نگذشته باشد، در 
ابتداي مرحله ی دوم، بايد در تفكر راجع به قادر متعال، در همه ی فرصت هاي ممكن، كوشش فراوان به خرج دهد. اين 
كوشش بايد ادامه يابد تا به جايي برسد كه ديگر محتاج كوشش نباشد. اين فقط هنگامي دست مي دهد كه نيايش قلبي، 
عادت هميشگي او گردد. چنين كسي را كه بتواند به طور طبيعي از دل خود نيايش نمايد و در اين كار احتياج به كوشش 

ساختگی نداشته باشد به حق مي توان گفت كه به مرحله ی عالي نيايش رسيده است.

بايد خاطرنشان ساخت كه براي رسيدن به مرحله ی نيايش عالي يا انجام آن، الزم نيست كه شخص وظايف و 
مسئوليت هاي خود را كنار بگذارد. او مي تواند به شغل و كار خود ادامه دهد، زندگي خانوادگی تشكيل دهد و به تمام 
نيازهای دنيوي رسيدگي نمايد، ولي در ميان همه ی مشغوليت هاي دنيوي بايد دايم و با تمام حواس متوجه پروردگارش 
باشد. هرچه بيشتر بتواند هدف نيايش قلبي خود را در كار و زندگي روزمره ی خود به ياد داشته باشد، براي او بهتر 
خواهد بود. عالوه بر تكرار نام قادر متعال به طريق معمولي، كسي كه در مرحله ی دوم و پيشرفته تر نيايش، طالب بينش 
و تجربه های روحاني باشد، بايد هر شب به مدت يك ساعت در اتاقي تاريك و تنها اعتكاف نمايد. در طي اين مدت 
اعتكاف، بايد از هر نوع فكري به جز  اين فكر كه »من فقط تو را مي خواهم، اي خداوند!« اجتناب نمايد و به طور مداوم 

يكي از نام های خداوند را كه براي ذكر انتخاب نموده، تكرار نمايد.

براي اشخاصي كه نه با نيايش عادي قانع مي شوند و نه مي توانند به خاطر خداوند از همه چيز دست بكشند، اين 
بهترين راه موجود است و اگر با صداقت دنبال شود، اين راه حل بدون شك دير يا زود، طالب را به طريقي به ديدارهاي 
كوتاهي از حقيقت عظيمي نايل مي گرداند. مثالً ممكن است شخص بتواند بدون عضو خاكي بينايي يا شنوايي، ببيند و حتي 

شايد بتواند در طريقت واقعي وارد گردد.

نيايش ممكن است صادقانه و از ته دل باشد، ولي اگر نيايشگر با چشمداشت به نوعي عوض، خواه منافع مادي 
خواه رحمت جهان ديگر، آن را گزارده باشد، نيايش او ساهكام نام دارد. اين ساهكام معموالً به مرحله ی اول عبادت 
)نيايش( تعلق دارد. هنگامي كه نيايش فقط به خاطر خود نيايش و بدون چشمداشت به پاداش، چه در دنيا و چه در 
آخرت گزارده شود، به آن نيشكام گفته مي شود، و متعلق به مراحل دوم و سوم عبادت )نيايش( مي باشد. اين صحيح 
است كه اشتياق براي ديدن و يكي گشتن با خداوند، انگيزه ی اصلي عالی  ترين نوع نيايش است، ولي اين نيايش قطب ها از 
اميال دنيوي فاصله دارد. اين اشتياق چنان است كه حتي هنگامي كه فرد با خداوند رو به رو مي گردد، باز از شدتش كاسته 

نمي گردد تا سرانجام به وحدت منجر گردد. در اين خصوص هنگامي كه حافظ به آسمان ششم رسيد، چنين نوشت:

 تا تو را ديدم، نكردي جز به ديدارت هوس              خاطرم وقتي هوس كردي كه بيند چيزها

به  طور  ابتدا  به نيشكام تبديل نمود. در  نيايش ساهكام را  ، حتي در مرحله ی اول،  با تالش و كوشش  مي توان 
اجتناب  ناپذير، نيايش از نوع ساهكام است. ممكن است فرد، ديگر خدا را براي منافع )مادي( نيايش نكند، ولي به ندرت 
اتفاق مي افتد كه در مراحل ابتدايي، فرد بتواند بدون چشمداشت به پاداش جهان ديگر، نيايش كند و گرچه اين پرستش 
ساهكام، چيزي جز گدايي نيست ولي به هر حال ابتداي پرستش يا نيايش حقيقي است؛ زيرا هنگامي كه فرد مستقيماً به 
اين روش غير مستقيم، خواسته اي از خداوند درخواست مي نمايد، نيايشگر صادقانه در حال بزرگداشت و تقديس خداوند 
است. اين تقديس با وجود انگيزه ی منفعت جويي، چون از ته دل برخواسته، احتمال بسيار مي رود كه به گرامی داشتن 

بدون انتظار كه خود به پرستش نيشكام منجر مي  گردد، تبديل گردد.

پیروي از پیر و مرشد
آسان ترين و بي خطرترين راه براي از دست دادن نفس محدود، تسليم و سرسپردگي كامل به يك مرشد كامل 
يا خدا ـ انسان )اوتار( مي باشد كه آگاهانه با حقيقت يكي شده است. در اين افراد، گذشته، حال و آينده ی فرد غرق است 
و با فرمانبرداري اكيد از اوامر مرشد، فرِد طالب ديگر توسط اعمال خوب و بد خويش در بند نيست. يك چنين تسليم 

مطلقي، در حقيقت آزادي كامل است.

طريق  از  راه  سريع ترين  مي كند،  راهنمايي  الهي اش  مقصد  به  مستقيماً  را  رهرو  كه  شاه راه هايي  همه ی   از 
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خدا ـ انسان )اوتار( ميسر است. در خدا ـ انسان، خداوند خويش را با تمام شكوه خود، قدرت بيكران خود، دانش بيكران 
خود، سرور وصف  ناپذير خود و هستي جاويدان خود متجلي مي سازد. از طريق خدا ـ انسان راه براي همه ی آنهايي كه 
گرد او مي آيند تا با ايمان راسخ، خود را تسليم محض او نمايند، در دسترس است. براي فردي كه به خدا ـ انسان محبت 
نبايد وقت خود را در بازي كردن  بي ريايي داشته باشد، راه به حقيقت جاويدان، آشكار و بي خطر است. چنين فردي 
است،  آن  راهنمای  اليزال  عشقي  كه  تغييرناپذير  حقيقت  به  وفاداري  كند.  تلف  ندارند،  اهميتي  ديگر  كه  چيزهايي  با 
ساده ترين راهي است كه به خدا و سكون جاويدان رهنمون است. گرچه براي فرد معمولي، خدا از طريق خدا ـ انسان 
آسان تر در دسترس است، ولي خدا خود را در حالت غير شخصي كه ماوراي نام، شكل و زمان است نيز متجلي مي سازد. 

خواه از جنبه ی شخصي و خواه غير شخصي، الزم است كه طالب خداوند را بجويد و خود را با محبت، تسليم او كند.



لمال

 لمال
از آنچه که تا به حال گفته شد، چنین مي توان نتیجه گرفت که عرفان براي زندگي هدفي قایل است. این هدف، رسیدن به کمال مطلق یا 
به عبارتي دیگر وحدت با خداوند است که طي سیري تدریجي انجام مي پذیرد. به منظور توضیح بیشتري راجع به کمال، گفتاري از مهربابا را 

تحت عنوان »کمال« در اینجا نقل مي کنیم.

دو نوع کمال
براي آنكه از مفهوم كمال، استنباط روشني داشته باشيم، الزم است كمال را به دو نوع تقسيم نماييم. يكي كمال 
روحاني كه عبارت از شناخت باطني حالت واالي آگاهي است، كه در آن سوي دوگانگي قرار دارد و ديگري كمال دنيوي 
است كه در قلمرو دوگانگي متجلي و منعكس مي گردد. هستي نسبي كه جزئي از دنياي پرتنوِع متجلي است، در سراسر 
با تكاملي است كه در دنياي متجلي حكمفرما است،  گسترش خود داراي درجه هايي است و هنگامي كه سر و كار ما 
مي بينيم اين كمال نيز همانند ساير چيزهايي كه مقهور و مغلوب دوگانگي هستند، داراي مرتبه ها و درجاتي مي باشد. 
خوبی و بدی، ضعف و قدرت، گناه و پرهيزكاري، همه اضداد دوگانگي مي باشند. در واقع همه ی اين جنبه های تظاهري، 

در درجات مختلفي از آن حقيقت يگانه مي باشند. در دوگانگي فقط كمال نسبي وجود دارد.

ناتواني تام نيست بلكه  بد نيست بلكه خوبِي در پايين ترين درجه اش است، ضعف،  به اين ترتيب، بدي كامالً 
قدرتِ در كمترين درجه است و گناه، گناه مطلق نيست بلكه پرهيزكاريِ در پايين  ترين درجات است؛ به عبارتي ديگر 
بدي، حداقل خوبي، ضعف حداقل قدرت و گناه حداقل پرهيزكاري است. همه ی جوانب دوگانگي داراي حداقل و حداكثر 

و همچنين درجات مابين مي باشند و تكامل نيز از اين قاعده مستثني نيست.

سراسر قلمرو انسانيت در بين دو حد كمال و عدم كمال جاي دارد و كمال و عدم كمال، هر دو اساساً مشروط به 
سنجش و مقايسه بوده و نسبي مي باشند. كمالی كه در قلمرو دوگانگي موجود است، كمال نسبي است و فقط هنگامي كه 

با عدم كمال مقايسه گردد، به نظر كامل جلوه مي كند.

کمال روحاني غیر از برتري و فضیلت است
هنگامي كه كمال به دوگانگي وابسته است، عبارت از برتری در يك صفت يا در يك استعداد است. در اين 
مفهوم، كمال در يك چيِز به خصوص، الزاماً كمال در چيز ديگري را تضمين نمي نمايد. مثالً شخصي كه در علم كامل است، 
ممكن است در خوانندگي كامل نباشد يا مردي كه در خوانندگي كامل است، ممكن است در علم كامل نباشد. حتي در 
جرم و جنايت نيز جنبه  اي از برتری و كمال قابل ابراز است. وقتي جنايتي چنان انجام گيرد كه هيچ برگه اي براي دنبال 
كردن جاني باقي نماند، اين را يك جنايت كامل مي نامند. از اين رو حتي در جرم و جنايت هم نوعي كمال موجود است، 
ولي اين نوع كمال را كه عبارت از برتري در يك صفت يا استعداد است بايد دقيقاً از تكامل روحاني كه خارج از قلمرو 
دوگانگي است، تمييز داد. انواع مختلف برتري كه مختص به عالم دوگانگي مي باشند، همه در محدوده ی عقل جاي دارند 
زيرا با گسترش استنباطي كه از اتفاق های محدود زندگي روزمره داريم، مي توانيم به آساني به درك چنين برتری  هايی 
دست يابيم. تكاملي كه متعلق به روح  های روحاني به حق رسيده است، از قلمروی دوگانگي خارج و به اين ترتيب خارج 
از ظرفيت عقل است و در قلمرو دوگانگي همانند ندارد. هنگامي كه شخص از نظر روحاني كامل شد، ديگر مي داند كه 
هيچ چيز جز خدا وجود ندارد و آنچه كه در پهناي دوگانگي دارنده ی هستي جلوه مي كند و در دسترس عقل قرار دارد، 
جز پندار نيست. براي انسان به حق رسيده، خدا تنها حقيقت است. علم، هنر، موسيقي، ضعف، قدرت، خوبی و بدی همه 

براي او جز خواب و رؤيا هيچ نيستند و كمال او عبارت از اين است كه از يك هستيِ بخش  ناپذير آگاه است.

انواع مختلف برتری، همه در تکامل روحاني نهفته اند
هنگامي كه روِح تكامل يافته اي درصدد برآيد تا از دانش و قدرت خويش استفاده نمايد، هميشه اين كار را براي 
ارتقای روحاني ساير روح  ها انجام مي دهد. دانش او از ديگران، محدود به آنچه كه در ظاهر آن افراد به چشم مي خورد 
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فكرهای همه را  او مستقيماً  از آنجا كه  ابتدا فكرها پديدار مي گردند و سپس در قالب واژه  ها ظاهر مي شوند.  نيست. 
مي داند، احتياجي به واژه  های بيان كننده آنها ندارد و اگر بخواهد قبل از اينكه چيزي جلوه گر شود، از آن مطلع شود، قادر 
به اين كار هست؛ ولي او فقط در مواقعي كه اين كار به دليل روحاني الزم باشد، چنين مي كند؛ به اين ترتيب اگر بخواهد 
مي تواند در هر موضوعي كه اراده كند، بدون هيچ اشكالي تسلط كامل داشته باشد. انواع فضيلت همه در تكامل روحاني 
نهفته مي باشد. كريشنا كمال روحاني داشت، به عالوه او در همه چيز كامل بود. اگر اراده مي كرد، مي توانست خود را به 
صورت يك مست كامل، يك گناهكار كامل، يك حقه باز كامل يا يك قاتل كامل نمايان سازد، ولي در آن صورت موجب 
هول و تكان دنيا مي گشت. گرچه او از هر نظر كامل بود ولي از نظر انجام مأموريتش الزم نبود كه آن را نمايان سازد. 
روح  هايی كه از نظر روحاني كامل مي باشند، مي توانند نهايت كمال را در هر جنبه اي از زندگي كه براي ارتقای روحاني 
ساير روح  ها الزم باشد، نمايان سازند، ولي هيچ گاه فقط به منظور نمايشِ كمال خويش در آن جنبه ی به  خصوص، چنين 
كاري نمي كنند. آنان از جنبه هاي مختلف كمال فقط در مواقعي استفاده مي كنند كه نياز روحاني ايجاب كند و نه فقط براي 
ارضاي حس كنجكاوي سايرين. آنها وقتي از اين استعدادهاي كامل استفاده مي كنند كه با عدم وابستگي كامل همراه 
است. درست همان طور كه شخص مي تواند با دستكش، خاك افالك را در دست بگيرد بدون آنكه آلوده گردد، شخصي 

كه به كمال روحاني دست يافته نيز مي تواند در فعاليت هاي دنيوي مشغول باشد، بدون اينكه اسير آنها گردد.

کمال باید همه جانبه باشد
كمال عبارت از پرورش كامل همه ی جنبه  های شخصيت مي باشد، از اين رو كمال بايد همه جانبه باشد. كمال 
يك جانبه، كمال نيست بلكه رشد ناموزون يك استعداد يا ظرفيت است كه موجب عدم قابليت ارتجاع و يا عدم قابليت 
تطبيق با تغييرات و نشيب و فرازهاي )بی  شمار( زندگي است. چنين شخصي نخواهد توانست توازن فعاليت ذهن خود را 
طي دگرگوني هاي سريع زندگي نگاه دارد. اگر او در موقعيتي قرار گيرد كه به استعدادهايي كه در او پرورش يافته اند، 
اجازه بروز دهد، موقتاً شادمان خواهد بود و از هماهنگي كه با زندگي دارد، خشنود خواهد بود؛ ولي اگر خود را در محيطي 
بيگانه بيابد كه در آن استعداد او ناهنجار و ناهماهنگ جلوه كند، احساس شكست مي كند و سكون و تعادل او به هم 

مي خورد. از اين رو كمال واقعي يعني كمال همه جانبه.

کمال، اضداد را در بر مي گیرد و از آنها برتر مي گردد
اگر بخواهيد سرشت كمال را توسط موازين معيني )مقايسه اضداد( دريابيد، آن را محدود كرده ايد و از فهم 
ارزش واقعي آن محروم خواهيد ماند. كمال، اضداد را در بر دارد و به عالوه از آن دو فراتر مي رود. از اين جهت يك 
انسان كامل را نمي  توان توسط قانون ها و ايده آل ها محدود نمود. او فراسوي خوب و بد است، ولي قانون او براي كساني 
كه خوب هستند، پاداش خوب در بر دارد و نسبت به كساني كه بد هستند به تناسب، واكنش نشان مي دهد. كريشنا به 
مريد خود آرجون ثابت نمود كه نابودی ظاهري و فيزيكي و ذهني كوراواس هاي وحشي، براي رستگاري روحاني خود 
آنها بود. بنا به نياز روحاني موقعيت، كمال مي  تواند به شكل كشتن يا نجات زندگي جلوه گر شود. دل يك فرد كامل در 
آن واحد مانند َكره نرم و مانند فوالد سخت است. كمال در تجلي خود به هيچ يك از دو قطب متضاد محدود نيست و 
امكان تجلي از راه قطب مقابل را نفي نمي  كند و مي تواند بنا به اقتضاي موقعيت، توسط هر يك از دو قطب متجلي گردد. 
اين دليل است كه بر هر دو قطب متضاد، برتری دارد و مي تواند در همه ی شرايط ممكن زندگي، واكنشي منطقي  به 
عرضه كند. به اين ترتيب بدون فدا كردن ركن حقيقت، همانندی با هر موقعيت خاص را تضمين مي كند و سكوني به 
هم ناخوردني و حالتي متعادل در بحبوحه ی موقعيت هاي مختلف فراهم مي نمايد كه براي اشخاصي كه رشد همه جانبه 

ندارند، حيرت آور خواهد بود.

کمال، ارتقاي انسان است به عالی  ترین مرتبه
فعاليت هاي انساني، محدود به دو قطب متضاد است ولي كمال ماوراي هر دو قطب مي باشد؛ اما نبايد تصور كرد 
كه كمال عاري از هر نوع عنصر انساني است. افراد بشر افسرده مي باشند و سعي مي كنند با خنده، خود و سايرين را 
خوشحال نمايند. ولي حتي يك فرد كامل كه براي ابد شادمان است، فاقد حس مزاح نيست. به عبارت ديگر كمال مستلزم 
غير انسان بودن نيست، بلكه مفهومش مافوق انسان بودن است و الزمه اش رشد آن منطقي است كه در انسانيت پنهان 

است.
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کمال از آن انساني است که خدا شده یا خدایي که انسان شده
كمال، به خدا در حالت خدايي يا به انسان در حالت انساني تعلق ندارد. كمال هنگامي حاصل مي گردد كه انسان 
خدا شود و يا خدا انسان شود. موجود محدودي كه از محدوديت خودش آگاه است، مسلماً كامل نيست، ولي هنگامي 
كه  را  تصور  اين  انسان  كه  هنگامي حاصل مي گردد  كمال  اين  كامل مي گردد.  آگاه گردد،  اليتناهي  با  از وحدتش  كه 
محدود مي باشد رها كند و با شناخت الوهيت خويش، به خدا برسد. اگر مقصود از اليتناهي چيزي است كه قطب مخالف 
الزاماً چيزي است به جز  محدود، چون آن چيز قادر  محدوديت است و يا چيزي است كه از محدوديت دور است و 
نيست خود را در محدوديت ابراز كند، به اين ترتيب در واقع محدود است. به عبارت ديگر كمال نمي تواند به يك چنين 
نامحدودي تعلق داشته باشد. از اين رو اليتناهي بايد بتواند هستي نامحدود خود را در جامه ی محدوديت تجربه كند، 
بدون اينكه طي اين جريان محدود گردد. كمال خداوند هنگامي آشكار مي گردد كه او خود را در جامه ی انساني متجلي 
مي سازد. نزول ارادي خدا در شكل محدود انساني، »اوتار« ناميده مي شود. اين نيز مورد ديگري است از كمال. به اين 
ترتيب كمال هنگامي حاصل مي گردد كه يا محدود بر حدود خويش غلبه كند و حالت نامحدود خود را تجربه كند و يا 
هنگامي كه اليتناهي، بيگانگي و دوري ظاهري خود را كنار بگذارد و انسان شود. در هر دو صورت، محدود و اليتناهي 
خارج از يكديگر واقع نمي گردند. هنگامي كه تجانس متوازن و آگاهانه اي از محدود و اليتناهي موجود باشد )شادی و 
آگاهِی مجموِع محدود و نامحدود موجود باشد(، كمال حاصل گشته است. آن هنگام است كه اليتناهي در محدوديت 
جلوه گر مي گردد، بدون آنكه توسط آن محدود گردد و همچنين محدود بر احساس محدوديت خويش غلبه مي كند و در 

دانش كامل از اينكه تجلي واقعي اليتناهي است، مستقر مي شود.



اسرار عشق الهی

 اواتر
همه ی موجودات زنده، آگاهانه يا ناآگاهانه در جستجوي يك چيز مي باشند. اين جستجو در انواع حيوانات قبل 
از انسان و انسان هايي كه پيشرفت كمتر دارند، ناآگاهانه و در انسان هاي پيشرفته، آگاهانه مي باشد. هدف اين جستجو 
نام هاي مختلفي دارد: خوشحالي، سكون، آزادي، حقيقت، عشق، تكامل، شناخت خويش، شناخت خدا و يا وحدت با خدا. 
به نحوي به خصوص. به همه كس لحظات سرور، ديدارهاي  اينها ولي  به دنبال همه ی  كاوشي است  در هر حال اساساً 
كوتاهي از حقيقت و يا تجربه های زودگذري از وحدت با خدا دست داده است؛ ولي آنچه كه در طلبش هستيم، اين است 
كه اين تجربه ها را جاودانه سازيم. مي خواهيم در ميان تغيير و تحول دايم، در حقيقتي ابدي مستقر شويم؛ اين تمايلي 
است فطري، بر اساس حافظه اي مبهم يا آشكار كه به درجه ی تكامل فرد از وحدت ازلي  اش با خداوند بستگي دارد. 
زيرا هر آنچه زنده است، جلوه  ای ناكامل از خداوند مي باشد كه ميزان عدم كمال آن به ميزان جهل او از واقعيت ذاتش 
وابسته است. هر سير تكاملي در واقع تكاملي است از الوهيت ناآگاه به ربانيت آگاه، كه طي آن خداوند كه اساساً ابدي 
و تغييرناپذير است، اشكال متنوع بي شماري به خود مي گيرد و تجربه های گوناگون بي شماري مي اندوزد و سرانجام بر 
قيد و بندهای خودساخته ی بي شماري غلبه مي كند. از نظر آفريدگار، سير تكامل يك آزمون رباني است كه طي آن، 
آنچه نامشروط و مطلق است، دانش، قدرت و سرور بيكران خود را در ميان همه ی شرايط مختلف مي آزمايد. ولي از 
نظر مخلوق كه داراي دانش محدود، قدرت محدود و ظرفيت محدودي براي تجربه ی سرور است، سير  تكامل ماجرايي 
است متشكل از به نوبت آمدن  های استراحت و تالش، خوشي و عذاب، عشق و نفرت تا آنكه در انساِن كمال يافته، خدا 
جفِت اضداد را توازن بخشد و بر كثرت برتری يابد. آن هنگام خالق و مخلوق يگانگي خويش را احساس مي كنند. ثبات 
در ميان تغيير مستقر مي گردد و در ميان زمان، ابديت تجربه مي گردد. خدا خود را به شكل خدا مي شناسد و تجربه 
مي كند كه در ذاتش غير قابل تغيير و در تجلي اليتناهي است و توسط شناخت جاودانه ی »خود مطلقش« به وسيله ی »خود 
مطلقش« در تجربه ی واالي سرور خودشناسي غرق مي شود. اين شناخت بايد در بحبوحه ی زندگي حاصل گردد و در 
واقع نيز چنين است؛ زيرا تنها در ميان زندگي مي توان محدوديت ها را تجربه نمود و بر آنها چيره شد، و از آزادگي كه 

به دنبال اسارت مي آيد، بهره مند گشت. اين رهايي از قيد و بندها به سه شكل متجلي مي گردد:

1-  اغلب خدا رسيدگان بالفاصله براي ابد جسم خود را رها مي كنند و براي هميشه در جنبه ی نامتجلي خداوند 
مجذوب مي گردند. آنها فقط از سرور وصل آگاهند. براي آنان آفرينش ديگر وجود ندارد و سير مكرر زندگي و مرگ 

برايشان به پايان رسيده است. به اين حالت موكتي(Mokti) يا آزادگي مطلق گفته مي شود.

2-  عده اي از خدا رسیدگان جسم خود را براي مدتي حفظ مي کنند ولي آگاهي آنها کاماًل در جنبه ی نامتجلي خدا جذب است و از این 
جهت از جسم خود و از آفرینش ناآگاهند. آنان مدام در تجربه ی سرور بیکران، نیروي بیکران و دانش بیکران خدا هستند ولي از آنها نمي توانند 
آگاهانه براي خدمت به دیگران در راه رسیدن به آزادي مطلق استفاده نمایند؛ اما به هر حال وجود آنها در روي زمین مانند کانوني است براي 
تمرکز و انتشار نیروي بیکران، دانش بیکران و سرور بیکران خدا و کساني که در نزدیکی این اشخاص به سر مي برند، به آنان خدمت مي کنند و 
آنان را مي ستایند، به واسطه ی این تماس خود استفاده ی روحاني مي برند. این چنین روح هایي مجذوب نام دارند و این نوع آزادگي ویده موکتي 

(Vide Mokti) یا آزادگي با بدن خوانده مي شود.

3- تعداد اندكي از خدا رسيدگان، بدن خود را حفظ مي نمايند و در عين حال خود را در هر دو جنبه ی متجلي و 
نامتجلي خدا مي شناسند. آنان مي دانند كه هم ذات ثابت رباني هستند و هم اينكه تجلي اليتناهي از شكل های گوناگون 
مي باشند. آنان خود را خداي فراسوي آفرينش، خداي آفريدگار، خداي پروردگار، خدايي كه فناگر اين آفرينش است 
و همچنين خدايي كه اين قيد و بندهای آفرينش را پذيرفته و بر آنها چيره شده مي شناسند. آنان به طور دايم، آرامش 
مطلق، دانش اليتناهي، قدرت و سرور خدا را تجربه مي كنند و از لذت  های اين بازي رباني يعني آفرينش به نحو كامل 
برخوردارند. آنان مي دانند كه خدايي هستند كه در همه چيز موجود است و از اين جهت قادرند از نظر روحاني به همه 
چيز كمك كنند و مي توانند ساير روح  ها را به شكل موكتي يا مجذوب و يا مانند خودشان كه سدگورو )مرشد كامل( 

ناميده مي شوند، به خدا برسانند.

در هر زمان پنجاه و شش )56( روح به خدا رسيده در دنيا وجود دارد كه آگاهي آنها هميشه با هم يكي است 
ولي در عمل و وظيفه با يكديگر متفاوت هستند. اغلب آنان جدا از سايرين و بدون شناسايي عامه زندگي و كار مي كنند؛ 



اواتر
اما پنج تن كه به تعبيري مي توان گفت سمت مديريت اين گروه را دارند، هميشه در اجتماع انجام وظيفه مي كنند و از نظر 
اجتماع، شهرت و اهميت مي يابند. اينان به عنوان سدگورو يا مرشد كامل شناخته مي شوند. در دوره  هاي اوتاري، اوتار به 

عنوان واالترين مرشد كامل، سمت خويش را در رأس اين گروه و در رأس هيأت روحاني به عهده می  گيرد.

دوره  هاي اوتاري مانند مد بهاره ی1 آفرينش مي باشند. اوتار سرچشمه ی انتشار نيرويي جديد و آورنده ی بيداري 
جديدي در آگاهي، و تجربه ی جديدي در زندگي مي باشد و آن هم نه براي عده اي معدود، بلكه براي همه. آن كيفيت 
نيرو و آگاهي كه قبالً مورد استفاده و در دست روح  های پيشرفته بود، در اين زمان در اختيار همه ی انسان ها قرار مي گيرد. 
به طور كلي هستي به سطح باالتری از آگاهي ترقي مي نمايد و به جريان شديدتري از انرژي خو مي گيرد. ارتقايي كه از 
احساس به منطق انجاميد، يك چنين قدمي بود؛ و ارتقا از منطق به الهام قدمي ديگر خواهد بود. انتشار نوين اين انگيزه ی 
آفريننده، با واسطه ی تجسمي از ربانيت يا حلول خدا در حالتي به خصوص )اوتار( انجام مي گيرد. اين اوتار اولين روحي 
بود كه در سير تكامل، به مقام مرشد كامل )سدگورو( رسيد و او تنها اوتاري است كه تاكنون تجلي كرده يا تجلي خواهد 
كرد. به وسيله ی او بود كه خدا براي اولين بار، سفر خود را از ربانيت ناآگاه به ربانيت آگاه به انجام رسانيد. ابتدا ناآگاه 

و انسان شد تا آگاهانه خدا شود. توسط او هر چند گاه، خدا آگاهانه جسم مي گيرد تا به انسان ها رستگاري بخشد.

اوتار در شكل های مختلف با نام های مختلف، در زمان های مختلف و در نقاط مختلف دنيا تجسم مي پذيرد. از 
اين رو كه ظهور او هميشه با تولد روحاني بشر همراه است، زماني كه پيش از تجلي اوست، زماني است كه انسان ها از 
درد اين زايمان قريب الوقوع در رنج است. انسان ها بيش از پيش اسير اميال و بيش از هميشه مغلوب حرص، گرفتار  
ترس و پايمال خشم مي باشند. زورمندان بر ناتوانان فرمانروايی مي كنند و ثروتمندان فقرا را تحت فشار قرار مي دهند 
و اكثريت افراد توسط عده ی معدودي كه در قدرت هستند، استثمار مي شوند. افراد كه هيچ سكون و آرامشي ندارند، 
براي فراموش نمودن وضع خود متوسل به هيجانات مختلف مي گردند. فساد اخالق اوج مي گيرد، جرايم افزايش مي يابند 
و دين مسخره مي گردد. فساد در تمام شئون اجتماع راه مي يابد، نفرت  هاي طبقاتي و ملي اوج گرفته و حمايت مي شوند، 
جنگ ها در مي گيرند و انسان ها درمانده مي گردند و امكان جلوگيري از اين موج ويرانگر غير ممكن به نظر مي رسد. در 
يك چنين هنگامي اوتار ظهور مي كند و چون تجلي كامل خدا در شكل انسان مي باشد، براي افراد بشر معياري مي گردد تا 
خود را با آن بسنجند كه چيستند و چه مي توانند بشوند. او با تفسير موازين ارزش هاي انساني در چهارچوب يك زندگي 

مقدس انساني، به آن ارزش ها تحقق مي بخشد.

او به همه چيز عالقمند است ولي به هيچ چيز وابسته نيست. كوچك ترين واقعه ممكن است دل او را به رحم آورد، 
درحالي كه بزرگ ترين مصيبت  ها در او بي تأثيرند.

او ماوراي اضداد درد و لذت، نياز و بی  نيازی، استراحت و فعاليت، زندگي و مرگ است. براي او همه ی اينها 
تا  او آمده  پا فراسوي آنها نهاده، ولي سايرين در اسارت آن تصورات مي باشند و  او خود  تصوراتي هستند كه گرچه 
رهايشان سازد. او از هر موقعيتي استفاده مي كند تا سايرين را به جانب شناخت حق پيش براند. او مي داند كه هستي 
افراد، پس از مرگ پايان نمي پذيرد و از اين رو نگران مرگ نيست، زيرا او مي داند كه سازندگي به دنبال خرابي مي آيد 
و از عذاب و مصيبت، سكون و سرور تولد مي  يابد و با تالش و پشتكار، آزادي از بند اعمال ميسر مي گردد. تنها نگراني 

او از خوِد نگراني است.

آتش  در  را  خواسته هاي خودخواهانه  همه ی  كه  مي كند  بيدار  مي كنند، عشقي  پيدا  تماس  او  با  كه  كساني  در 
اشتياق خدمت به او مي سوزاند. آنان كه زندگي خود را وقف او مي كنند، به تدريج در آگاهي با او يكي مي گردند و كم كم 
انسانيت آنها در الوهيت او جذب مي گردد و آزاد مي شوند. آنهايي كه به او نزديك تر از سايرين هستند، جزو حلقه ی او 
شناخته مي شوند. هر مرشد كامل حلقه اي متشكل از 12 تن دارد كه هر يك در هنگام شناخت حق با خود مرشد كامل 
يكي مي گردند، ولي از نظر وظيفه و مقام با او تفاوت دارند. در دوره  هاي اوتاري، اوتار حلقه اي متشكل از 120 تن دارد 

كه همه ی آنها به شناخت حق مي رسند و براي آزادگي سايرين كار مي كنند.

دريچه ی  شدن  باز  مي باشد.  نيز  آيندگان  براي  بلكه  نيست  خودشان  همزمان  انسان هاي  براي  فقط  آنها  كار 
زندگي و آگاهي، در طي دوره ی اوتاري كه نقشه اش در زماني قبل از ظهور اوتار در دنياي آفريننده كشيده شده است، 

طي دوران زندگي اوتار بر روي زمين توسط دنياي شكل ها و ماديات تأييد و تثبيت مي گردد.

اوتار، بشِر معاصر خود را به شناخت هستِي واقعِي روحاني اش بيدار مي كند. به آنان كه آماده هستند، آزادگي 
1   مدبهارهبلندترینمدهاستوطیآناقیانوسهاسطحبیشتریازساحلهارامیپوشانند.



اسرار عشق الهی
مطلق مي بخشد و در زمان خود به زندگي روحاني، جنبش و تحرك مي دهد و آنچه براي آيندگان باقي مي ماند، نيروي 
محركي است ناشي از مثال رباني زندگي انساني او كه آراسته است به متانت و بزرگ  منشی يك زندگي عالي تر، به عشقي 
منزه از اميال، به نيرويي كه فقط در خدمت به ديگران به كار مي رود، به سكوني بي تأثير از جاه طلبي و به دانشی عاري از 
ظلمت مجازها. آنهايي كه از شهامت و صداقت كافي بهره مند هستند، آنگاه كه اراده كنند مي توانند از اين زندگي پيروي 

نمايند.

كساني كه از نظر روحاني بيدارند، مدتي است به اين امر آگاهند كه امروزه دنيا دوراني را مي گذراند كه هميشه 
مقدم بر تجلي اوتار بوده؛  حتي اشخاص معمولي نيز ديگر اكنون از اين امر آگاهند. از ظلمت خود در طلب روشنايي دست 
دراز كرده اند و در اندوه خود طالب رفاهند و از ميان گرداب رنج  هايی كه گرفتارش هستند، براي سكون و نجات دعا 
مي كنند. آن هنگام آرامش خواهد آمد ـ شادي خواهد آمد ـ نور خواهد آمد... من بزرگترين گنجي را كه بشر مي تواند 
داشته باشد، براي او هديه مي آورم. گنجي كه ساير گنج  ها را در بر دارد و تا ابد باقي مي ماند و اگر آن را با سايرين تقسيم 

كنند، افزايش مي يابد. براي پذيرفتنش آماده باشيد.
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