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 ساتیا ساي بابا: به قلم



 مقدمه

 کثیريباگاوان شري ساتیا ساي بابا چندین سال پیش رو به جمع  !ي عزیز خواننده   

به . "بخوانید) تجسم عشق( پرِماسواروپامرا اگر اشتباه نیست "در گودور گفتند، 

در دل فرد، در کالبد جامعه  د ونکن عشق جستجو می، دنکن نثار میعشق  راستی بابا

و از بشریت که راه خود را گم کرده . دننمای عشق را برقرار میها  ي ملت و در مجموعه

 مسبباش  خردانه هاي بی از مهار شرارتی که خود با شیطنت لرزد، ناتوان وحشت می

دوباره به را  اوو  دادهتسکین  اش را پریشانیبابا نیاز دارد تا  عشق، به لطف و آن بوده

سال از  سی و دوها پیش گفتند که ایشان هنگامی که  سال بابا. نور بازگرداند جانب

و اصالح انسان   شان بر زمین کامل شود مأموریت خود را براي آفرینش دوباره اقامت

وقتی ایشان به آن لحظه  1958در سال . آغاز خواهند کرد 1دارما راستین ي پایهبر 

، دندنها نام ساراتی ساناتاناو آن را  نمودهفیض خود افتتاح اي را با  همانرسیدند، ماه

رانِ هر آن کسی که او را به  و نقش خداوند به عنوان ارابه گیتانامی سرشار از شمیم 

ي مقاالتی که بابا براي  بسیار پرمعناست که نخستین دوره. گزیند برمیعنوان راهنما 

ها را همان گونه که در آغاز  این سخنرانی. بود "واهینی پرِما"نوشتند  ساراتی ساناتانا

                                                 
باشد که  و رفتار مبتنی بر اخالق و هم به معنی وظیفه می کاريهم به معنی درستاي سانسکریت است که  واژهدارما  ١

 م- .معناي نخست مورد نظر استاب، ذکر شده در این کتدر اینجا و در اغلب موارد 



، )ساتیا(حقیقت . ایم آورده اند در این کتاب گرد ي انگلیسی نوشته شده در ترجمه

چهار ستون دنیاي جدید دوران  )پرِما(عشق و ) شانتی(آرامش ، )دارما(درستکاري 

. نمودرا کشف خواهد  آرامش، عشقاز راه  قطعاً هستند و با هدایت بابا بشریت سایی

هنگام خواندن، شما با  زیرا دبوکمک بزرگی خواهد  واهینی پرِمابراي این کار، کتاب 

، آشکاردر تماس هستید؛ هنگام عمل کردن به پیام آن، به گونه اي  )پرِما(عشق منبع 

 تمرین معنوي ي شوید؛ هنگام لذت بردن از جذبه خداوند هدایت می فیض خودبا 

اسخ پ بانیکه در اینجا تجویز شده، به بزرگی و شکوه آن اقیانوس مهر )سادانا(

 .یدگوی می

 ناراینا کاستوري                                        

   ساراتی ساناتاناویراستار  

 

 

 

 



 دسازن می، راه را براي جوینده نیک هاي خصلت: فصل اول
براي را مسیرهاي گوناگونی  ه،گذشت اعصاري  بیشتر از همه) 1یوگا کالی(عصر حاضر    

اگر آموزش . دهد قرار میانسان  دسترسدر ) کا ویوه(دستیابی به قدرت تشخیص 

به  فرداگر  و دنوجود دار بسیاريآموزش عالی  اتو موسس ها ، مدرسهباشدنیاز مورد 

با بتوان ثروت را ي آنها  هستند که به وسیله گوناگونیهاي  ، راهباشدثروت دنبال 

با این وجود، هیچ افزایشی . آورد به صورت شرافتمندانه به دستو تالش و کوشش 

گذشته  انبسیار بیشتر از دوربدبختی  ت،در حقیق. یابیم در شادي یا آرامش بشر نمی

 !وجود دارد

زندگی  .نهفته است انسان، در روش زندگی چیست؟ علت آن در رفتار بشرعلت    

کوشش تردید در باالترین سطح تکامل قرار دارد و براي معنا بخشیدن به آن،  بشر بی

براي این نوع زندگی، . ي استمعنوي، کوششی که پاك و مقدس باشد ضرور

؛ حتی بخشد میگی زندگی جاودان ت بهشخصی. است بسیار داراي اهمیتت، شخصی

اما این  ؛قدرت است ،گویند دانش برخی می. ماند ، شخصیت زنده میمرگ با وجود

شخصیت  مند یکنیاز ،حتی گردآوري دانش. قدرت است ،شخصیت. حقیقت ندارد

                                                 
یوگا به معنی عصر کالی یا عصر آهن یا همان آخرالزمان است که  به معنی عصر و دوره بوده و کالی) yuga(یوگا  ١

به معنی وحدت با خداوند که در فرهنگ رایج به  yogaي  این واژه با واژه. شود چهارمین و آخرین دوره محسوب می
 م-. حرکات ورزشی و تنفس و تمرکز شناخته شده متفاوت استاي  عنوان مجموعه



نقص و بدون  بیبنابراین هر کس باید جویاي دست یافتن به شخصیتی . استخوب 

 . بدي باشد اثري ازهر گونه 

، فرزانگان و قدیسان کاناندا هویوو  شانکاراچاریا، مسیح عیسی، بوداکه  یاوریدببه یاد    

در یاد بشر از جایگاه  ،تا به امروز حتی ،ي اینها همهبزرگ خداوند،  سرسپردگانو 

است که آنها را تا به این حد در یادها ماندگار  ویژگیکدام . اي برخوردار هستند ویژه

 .گویم شخصیت هر یک از آنها کرده است؟ من می

به هیچ دردي  عیهاي اجتما موقعیت تحصیالت وبدون شخصیت، ثروت،    

شاعران، نقاشان، . دهد گل است که به آن ارزش و بها میاین عطر . خورند نمی

ي کاري خود برجسته باشند  در زمینههنرمندان و دانشمندان ممکن است هر یک 

 .برخوردار نیستنددر اجتماع  از جایگاهی ،ولی بدون شخصیت

کسانی که هم اکنون مورد ي  خواهد آمد که آیا همه پیشبه یقین این تردید    

اما من از . ندا هستي بزرگی است دار شخصیتی را که از نظر ما الزمهاند  احترام جامعه

بند  هاي تغییرناپذیر معینی پاي گویم که به ارزش سخن میجامعه و از شخصیتی 

 ی متفاوت، اهمیتثابتی های ویژگیجامعه با گذشت زمان، روز به روز، به . است

 سرشتاما . کنند هاي جامعه تغییر می بخشد و الگوهاي شخصیتی با دگرگونی می

همیشه همان است که بود، هرچند که  .نقص، ابدي است بیاصلی یک شخصیت 



ي شخصیتی، نامیرا و فناناپذیر است زیرا  در حقیقت، این گونه. جامعه دگرگون شود

 .پیوسته است ،1آتماگري، یعنی به به وجود نامیراي دی

آورند، عشق، صبر،  نقص را به وجود می هایی که شخصیتی بی در بین ویژگی   

ها باید بسیار ستایش  این ویژگی. ها هستند برترین ،، و نیکوکاريپایداريبردباري، 

 . شوند

] در وجودمان[دهیم  ي خودنمایی می صدها رفتار کوچکی که هر روز به آنها اجازه   

دهند و دیدگاه و  ها آگاهی ما را شکل می این عادت. شوند ند و عادت میهد ریشه می

بافیم، در  ي آنچه که در تخیالت خود به هم می همه. کنند ریزي می زندگی ما را قالب

نشدنی  کنیم، اثري پاك کنیم، و در جستجوهایمان آرزو می هایمان جستجو می آرمان

شکل  نما اینها دانش ما و تصویر جهان پیرامونتحت تاثیر . گذارند بر ذهن به جا می

 .شویم گیرد و به این تصویر است که وابسته می می

هایی که در  ي او و عادت زندگی کنونی انسان چیزي نیست جز تصویر گذشته   

شخصیتی که انسان با آن به دنیا آمده هر چه  سرشت. اند زمانی طوالنی شکل گرفته

 .است اصالحافکار و تخیالت، قابل ي  روند خو گرفته شدهییر تغبا  تردید  بیکه باشد، 

                                                 
که در وحدت با روح کل یا همان  استو موجودات زنده آتما به طور کلی به معنی روح الهی ساکن در انسان  ١

 م-. خداوندگار متعال است



به  بوداي  ي دزد به وسیلهگولیماالنآ مگر. بدي هیچ انسانی غیر قابل تغییر نیست   

ابتدا یک دزد راهزن  1والمیکیقدیس  مگرقلب تبدیل نشد؟  شخصی مهربان و خوش

. توان تغییر داد و شخصیت را پاك نمود ها را می عادت ،نبود؟ با تالش هوشیارانه

هاي پست و تغییر  به چالش کشیدن گرایش توانانسان همواره در درون خود، 

، با سرسپردگی، با گیري کناره، با داشت چشم  یببا خدمت . هاي بد خود را دارد عادت

وابسته  زمینهاي کهنه که انسان را به  توان بر عادت و با منطق و استدالل می دعا

برند در  پیش می الهیهاي جدیدي که ما را در مسیر  و عادتند غلبه کرد ساز می

 .زندگی ایجاد نمود

گفتگو ها و نشریات معنوي،  ها، کتاب ي ادبیات، شعرها، اسطوره هدف همه       

  ي درباره بخشیدنآن و آگاهی  هاي بیراههها و  اهخصیت، رسرشت این ش  ي درباره

نه در  .چنین هدفی را در نظر دارد ساراتی ساناتانا. آن است ي دهی دوباره شکلروند 

 .است و نه گردآوري نام و شهرت گذاشتن فضل و دانشنمایش به جستجوي 

یا قدرت  کا ویوهخواندن یک کتاب یا یک نشریه، که تنها  باید خاطرنشان نموداما    

شود بایستی  آنچه که دیده یا شنیده یا خوانده می. آورد به همراه نمیبا خود تشخیص 

                                                 
 م- ي رامایانا ي حماسه گردآورنده ١



اگر چیزي . بدون این، خواندن تنها گذران وقت است. در زندگی واقعی به عمل درآید

 .ماند نمی جا هب يگذرد و چیز خوانده شود، زمان می گذرانی با نیت وقت

 

 و آگاهی از یگانگی کتاب خواندن: فصل سوم

. ها به تعداد فراوان و در قیمت هاي بسیار ارزان در دسترس همه هستند کتاب   

خریده و  ر کسیي ه توانند به وسیله می هاپورانا، و )شاسترا( متون مقدس ها،ودا

 ها مدرسه. وجود ندارد )گورو( کمبود معلم معنويهیچ گونه همچنین . خوانده شوند

امکانات آموزش ذهنی، فراوان و در . کنند میعطا دانش  ي هدیه و ظاهراً ندفراوان

شراب جاودانگی  خشنودي چشیدن از آوايبا این وجود از هیچ جا  و. دسترسند

 .رسد به گوش نمی) جنانا(دانش معنوي بخش 

کنم دانش  بینم، احساس می میاند  هایی را که هر طرف پراکنده وقتی انبوه کتاب   

ها قادر نیستند از پوشش سنگین جلدها بیرون آمده و به صورت نور  موجود در کتاب

 .یندبیا در

به . است ، خشم، حسادت، و خودخواهی پنهانآرزوهاي  خداوند در پس رشته کوه   

 ها پوشیده شده ي این انبوه عظیم کتاب همین ترتیب، خورشید دانش نیز به وسیله

توانیم بگوییم  ها در هر گوشه از زمین پراکنده هستند، نمی هرچند این کتاب. است



ي چندانی از  انسان هنوز فاصله. افزایش یافته است معرفتیا  باال رفتهکه فرهنگ 

زهایی یک پوشش جلد و عنوان جذاب، یک تصویر زیبا، اینها چی. میمون ندارد

 . اي گذرا و رضایت لحظه لذت. استهستند که خواننده به دنبالشان 

و به  کردهانتخاب خوانند  که میرا  ییها که با قدرت تشخیص، کتاب کسانیتنها    

 الهی و از سرور درك نمودهتوانند حقیقت را  کنند می خوانند عمل می آنچه می

جویاي بنابراین آنها که . هاي باارزشی دارند تنها این افراد زندگی. ماندگار لذت ببرند

 سعی کنند تنها بهند باید شو سرمست می خداوند هاي بوده و از اندیشهراه  واالترین

یاري هایی که به درك الهی  ن و فرزانگان و کتاباسرگذشت قدیس ي مطالعه

و هر آنچه که به طریقی به   همه نوع کتابهدف  ي بی مطالعه. رسانند بپردازند می

سودي نمی بخشد و . شود ذهن می تر شدن پریشان موجبرسد تنها  دست شخص می

 .آورد آرامشی به همراه نمی

را در هر عملی که انجام ) کاگراتاا( آگاهی- در وحدتز پایداري بیش از هر چی   

 فرخندهمبارك و  دیدگاه، )دریشتی-ساما( طرف بی دیدگاه. دهید گسترش دهید می

 . است) دریشتی-سوبا(

شیر اگرچه پادشاه جنگل است، هنگام راه رفتن در بیشه، هر چند قدم به عقب بر    

موجب  ،ترس در ذهن. است هراسدر  باشند به دنبالشگردد زیرا از این که  می



را منحرف  کند و دید بینش را تحریف می، دلخشونت در . شود می خطاي دید

 .سازد می

ي آفرینش باید  همه. برخوردار باشد) دریشتی-ساما( طرف بی دیدگاهانسان باید از    

ي موجودات با همان  او باید به همه. دنباش مباركچشم او به یک اندازه فرخنده و  در

اي در آفرینش وجود  زیرا هیچ بدي. عشق و ایمانی که نسبت به خود دارد، نگاه کند

 محصول ،ستیرنگ عالم ه. بینایی است در بدي تنها حاصل نقص. اي حتی ذره .ندارد

پاك و مقدس  تا به ابد ،ودخ، آفرینش. کنیم هایی است که استفاده می رنگ عینک

 .است

 

 راه زندگی - )سادانا(تمرین معنوي : فصل چهارم

اند، هستند، و خواهند بود تا مراتب واالیی را که انسان  همیشه راهنمایانی بوده   

تواند به دست آورد بر او آشکار کرده و او را راهنمایی کنند تا با به ظهور رساندن  می

 .دست یابدمراتب هاي جسمی، ذهنی و عقلی خود به آن  ي قدرت کامل همه

هدف، و انتقاد از  هاي بی لذت از جهان اشیاء، مشاهده کسبذهن انسان در پی   

ي یدارتوان پا اي می پس چگونه به چنین ذهن سرگشته. وستدنیاي پیرامون ا

 آموخت؟ 



حکیمان و  )ماهاتما(هاي بزرگ  روح: هر کس باید این پرسش را از خود بپرسد   

آنها هم موجوداتی صاحب جسم  ؛من بودند افرادي مانندهم  )ماهاپوروشا(بلندمرتبه 

، من هم اگر روش آنها را دنبال کنم به کمال برسندوقتی آنها توانستند . بودند

ها و  نقصدر پیدا کردن  وقتم را کهبراي من چه سودي دارد . شوم پیروزتوانم  می

 هاي دیگران بگذرانم؟ ضعف

درون  در ها ضعفها و  نقص، جستجوي )سادانا(تمرین معنوي بنابراین نخستین    

 .آنها براي کامل شدن است اصالحخودتان و کوشش در 

شیرین و  :، رسیدن به این مقصود نهایی استههر روز کوشش مداومه هدف و توجی   

اگر روز با . اما هر روز غروبی هم دارد .خوشایند کردن واپسین روزهاي زندگی فرد

خوابی  .دده ت میباشد، غروب، ما را با خوابی ژرف برک سپري شدهکارهاي نیک 

شبیه به بسیار آن گفته شده که   ي دربارهکه  ی، خوابآفرین نیروبخش و شادي

 .است 1سامادي

ولی در این زندگی کوتاه، فرد . ي زندگی کوتاهی بر زمین دارد انسان تنها دوره   

پیدا ی دقیق، به سرور الهی دست ي هوشمندانه از زمان به روش تواند با استفاده می

کنند،  رشد می یاز یک قالب، تحت شرایط مشابهدر ظاهر ، یک شکلدو انسان، . دکن

                                                 
 م-است با خداوندي سرورانگیز یکی شدن  سامادهی یا سامادي، تجربه ١



ش باقی ا حالی که دیگري در سرشت حیوانی که یکی فرشته است در یابیم درمیاما 

ها و رفتار شکل گرفته از این  چه دلیلی براي این تفاوت وجود دارد؟ عادت. ماند می

 .انسان، مخلوق شخصیت است. ه استگرفتاین رفتار فرم  از ها و شخصیتی که عادت

 

 سرشت راستین زندگی انسان: فصل پنجم

رسد از خوردن و نوشیدن،  در یک نگاه سطحی، زندگی انسان چرخه اي به نظر می   

تري  تر و معناي بسیار ژرف زندگی به راستی داراي مفهوم بزرگ. کار کردن و خوابیدن

اي به خداوند  هدیه ،کوچکی کارهر . است یا آیین قربانی 1ناجیازندگی، یک . است

جز چه چیز انجام دهیم، خواب  ردگیچنین روح سرسپبا کارهاي روزانه را اگر . است

 او. شود تواند باشد؟ انسان مرتکب اشتباه بزرگ شناسایی خود با بدن می می سامادي

حتی هنگامی . را براي نگهداري از بدن و آسایش آن روي هم انباشته است اشیاءانواع 

ا به طریقی با ت وشدک شود، می که بدن ضعیف شده و با افزایش عمر سالخورده می

توان مرگ را عقب انداخت؟  اما تا چه وقت می. وسایل مختلف از آن نگهداري کند

. رسد، هر کسی باید رهسپار شود میاز راه  )یاما( ي مرگ فرشته حکمهنگامی که 

                                                 
سمبلی از پیشکش هدایا به  به عنوانپیشکش هدایا به آتش مقدس  قربانی وِدایی است که شامل آیینیاگنا، یاجنا یا  ١

 م-. شود و معموال همزمان با بیان مانترا انجام می درگاه الهی است



با درك این مساله، . شوند ناپدید میدر حضور مرگ موقعیت، غرور، و قدرت، همگی 

ي موجودات زنده، با پاکی جسم، ذهن، و روح براي  همهروز و شب از راه خدمت به 

اي براي این  نقلیه ي بدن باید به عنوان وسیله. برتر کوشش کنید خود] آن[درك

که شما این بدن  خاطر داشته باشیدولی به . خدمت، پاسداري و نگهداري شود

 . تواند شما باشد این بدن نمی. نیستید

تو، . است پند معنويبرترین و مقدس ترین این . آن هستی ،تو. 1تات توام آسی   

است که تو این بدن را داري  ییآتمااصل  براي خاطر آن. ناپذیري تخریب يآتمااصل 

، اینجا و هم اکنون باید )ایشوارا -پارام(متعال  خدايو بنابراین در کوشش براي درك 

خود بر  مالکیتاز . آماده باشی که این بدن را هر لحظه به عنوان قربانی تقدیم کنی

این بدن چیزي جز یک وسیله . آسایش جهان استفاده کنید حمایت ازاین بدن براي 

در  این وسیله بگذارید. اي که از جانب خداوند به شما هدیه شده است نیست، وسیله

 .فش باشدخدمت هد

شده است،  دادهبراي آن به شما ] بدن[اما تا زمان رسیدن به هدفی که این وسیله    

. یدنمایي شماست که با دقت فراوان از آن مراقبت کنید وآن را از آسیب حفظ  وظیفه

هاي پشمی براي مقاومت در مقابل وزش بادهاي سرد استفاده  در زمستان لباس
                                                 

اساس است که ل آتمایی یا اصل الهی ، اص "آن"منظور از  ."تو آن هستی"بارت ودایی به معنی ، ع "تات توام آسی" ١
 م-باشد و بنیان هستی می



به همین . شوند کنار گذاشته میها  آن لباس ،کند سرما فروکش می وقتی. شوند می

ثري بر ما نداشته باشند، ا ترین وچکککه تندبادهاي سرد زندگی مادي  زمانی ،ترتیب

بدن غیر مادي  نسبت بهتنها  انسان] در آن زمان[. بدن مادي دیگر مورد نیاز نیست

 .آگاه است

. شوند هاي درشت باران یکی می وقتی باران می بارد، زمین و آسمان در بارش قطره   

ي آن، آفرینش، خود  بخش است، نمایی که به وسیله این به راستی نمایی زیبا و الهام

سه درس ] در اینجا. [به شما می آموزد که در هماهنگی با او یگانگی را تجربه کنید

نقش انسان به عنوان خدمتگزار و  هاي مادي، دن پدیدهنبو دائمی -باید آموخته شود

 . خداوند به عنوان ارباب

انسان عابد و . است پرستش آدابیا  1پوجا ي براي انجام اوسیلهاین جهان هستی،    

 .با اینها انجام می پذیرد نام داردبازي که زندگی . خداوند، معبود است

در پیرامون هر بار ) پوروشوتاما( متعال خداوندوجود د که نباید شاد باش ها  انسان   

و  هدربه او خدمت ک] هاي آن وسیله هب[تا  دهد میقرار  تري و تازه  تازهمادي  قالماآنها 

به دست  باید براي ها انسان. دنبه انجام برسان گوناگونفرم هاي  بهرا  پوجااین مراسم 
                                                 

تر و معموال توسط اشخاص عادي یا  که در ابعاد کوچک استپوجا در آیین هندو نوعی آیین پرستش شبیه یاجنا  ١
به مجسمه یا نماد خداوند ... مانند گل، میوه، آب، شیر و  هاي گوناگون د و در آن پیشکششو روحانیون معبد انجام می

ي تقدیم دل و  گل نشانه تقدیمبه عنوان نمونه، . سمبلیک دارند درونی وهر یک از این هدایا معنایی . دگرد می پیشکش
 م-ذهن است تقدیم میوه سمبلی از تقدیم 



کنند غرق  دریافت می اندستانشد و از بخت نیکی که نکن دعا تازههاي  آوردن فرصت

در پیش گرفتن زندگی . بخشد اي می اندازه ي برخورد، لذت بی این شیوه. دنشادي باش

 .به راستی سرور الهی است ،اي که سرشار از چنین لذتی است

شمرده شود چنان که  مقدسشود باید  آفتاب انجام می غروبتا  طلوعهر آنچه از    

براي هنگام چیدن گل [همان طور که . پرستش خداوند استیا مراسم  پوجاگویی 

آید تا تنها گل هاي تازه، چیده شوند و پاکیزه و  مراقبت به عمل می] مراسم پرستش

 کارهاییرد تا تنها پذیاي باید صورت  وقفه سالم بمانند، به همین ترتیب تالش بی

 .انجام شوند که پاك و نیالوده باشند

دگاه را پیش روي ذهن داشته باشیم و بر اساس آن زندگی اگر هر روز این دی   

حس من . وقفه به خداوند بدل خواهد شد بیطوالنی و به خدمتی ] زندگی[کنیم، آن 

آنگاه . از میان خواهد رفت منیت هاي نشانهي  و تو به زودي ناپدید خواهد شد؛ همه

 من". خواهد شدبدیل ت )هاري پارایانام(سرسپردگی راستین خداوند زندگی به 

مورد خداوند است که  ،ارباب. این جهان، پیشکش است. هستم) سواکا( خدمتگزار

پیدا دست  رفتار، احساس و اندیشههنگامی که فرد به این مرحله از  -"استپرستش 

 .خواهد رفت میانمال من و مال تو از  بین ي تفاوت همهد، کن می

 



 معنويمعرفت و سرسپردگی  یکسان بودن: فصل ششم

. وجود ندارد) جنانا(و معرفت معنوي ) باکتی(سرسپردگی به خداوند بین اي  فاصله   

] دهد و فرم خود را از دست می[، )ساگونا( ي داراي فرم مادهدرست همان گونه که 

من موافق . دگرد میمعنوي بدل  معرفتبه رسپردگی س ،شود می) نیرگونا( فرم بی

از هم  )جنانا(معنوي و معرفت ) باکتی(سرسپردگی ، )کارما( کار بی منیتنیستم که 

به حتی مایل نیستم یکی از آنها را اولی، دیگري را دومی، و آن یکی را . هستند جدا

من مخلوطی از هر سه، یا حتی ادغامی از آن سه را هم . بندي کنم سومی ردهعنوان 

 معنوي فتمعر، سرسپردگیو  ؛است سرسپردگی، کار بی منیت. نخواهم پذیرفت

  .است

از ] مشخصه[سه  این. داراي شیرینی، وزن، و فرم استشیرینی میسور،  قطعهیک    

. کوچک آن داراي شیرینی، وزن، و فرم است ي ر تکهه. هم جدایی ناپذیرند

فرم را در یک بخش آن، وزن را در بخش دیگر، و شیرینی را در بخش  توانیم نمی

 اش مزهگیرد، در یک زمان واحد،  و هنگامی که بر روي زبان قرار می. سوم پیدا کنیم

 جیوابه همین ترتیب . شود احساس می شتجربه و فرم ششود، وزن تشخیص داده می

کی هستند و آنها ی. هم مجزا نیستند از) متعال خداوند( آتما پارام، و آتما، )روح فردي(

 . یکسانند



، و )پرِما( عشق، )سوا(بی منیت  خدمتبنابراین هر عملی باید سرشار از روح    

 بااز فعالیت هاي زندگی باید  دستهبه عبارت دیگر هر . باشد) جنانا(معنوي  معرفت

این به . باشندشده  معنوي اشباع، و معرفت سرسپردگی به خداوند، کار بی منیت

باید به ] این یوگا[ .است) یوگا-پوروشوتاما(یا وحدت با وجود متعال  1یوگاراستی 

به طور باید ) سادانا(تمرین معنوي . ها بیان شود عمل درآید نه آن که تنها با واژه

معنوي  سرسپردگی و معرفتاز  سرشار ش کهگسترهمواره رو به با دلی  پیوسته،

شادي درونی که از . شیرینی شراب نام خداوند، افسون زندگی است. انجام پذیرد است

 .همانند شادي خارجی زندگی بیرونی است شود حاصل میآن نام 

 صالحاو،  صالح، دهد انسان عملی را به عنوان هدیه به خداوند انجام میهنگامی    

ما  سپس. شود ن و تو، ما میم ابتدا. 3شوند همه یکی می ،او 2صالحبرتر او، و باالترین 

 )پراکریتی( آفرینشباید ابتدا با ) جیوا( "من"روح فردي یا همان . گردد یکی می ،و او

این در حقیقت معنا و . یگانه شود) آتما پارام( "او"روح متعال یا سپس با  و "تو" یا

 .است اوم تات سات ذکر مقدس مفهوم

                                                 
 م-. به معنی وحدت و یکی شدن است) yoga(یوگا  در اینجا ١
 ارام آرتاوارتا، پارارتا و پس 2
هنگامی که عملی به خداوند تقدیم شده باشد، سود و زیان حاصل از آن عمل، در بعد مادي، معنوي و در بعد متعالی  3

 م -یکی خواهد بود



همیشه  "من"و  "او". هست، بوده، و خواهد بود اوم تات ساتامروز، دیروز، و فردا،    

درست همان گونه که . آنجاست هم همیشه) سادانا( تمرین معنوي. آنجا هستند

بدون نباید در هیچ شرایطی اي  هیچ جوینده، شود نمی خورشید از پرتوهایش جدا

وقفه  ي بی معنوي به این شیوه ي تنها هنگامی که جوینده. به سر ببرد تمرین معنوي

 .یکی است 1اومگفت که با  شود ، میبه تمرینات معنوي خود پایبند باشد

 

 وظایف زندگی: فصل هفتم

زمانی . زندگی اخالقی و انجام وظایف فردي زدوده شوندیک  بادل باید  هايزنگار   

 رویدادهاي زندگی! خداوندا: کند شود و دعا می رسد که بشر خسته و درمانده می می

به من . آور است رنج بیشتر، بسیار کوششکنم  س میح. اند شدهگنجایش من  وراي

 !خداوندا درت بده،ق

، مانند یک معلم که نگرد میاي ایستاده و تالش انسان را  خداوند در فاصله در ابتدا   

سپس . ایستد اي می هاست در گوشه آموز سرگرم نوشتن پاسخ پرسش وقتی دانش

شایسته و  کارهايرا فرو گذاشته و به ) بهوگا(لذت هنگامی که انسان وابستگی به 

کننده  آمیز و دلگرم قاي تشوی آورد، خداوند به گونه روي می) سوا( منیت یب خدمت

                                                 
 م -اوم یا پراناوا، صوت آغازین سرمنشاء هستی است 1



 باست که پشت در )نارایانا-ریاسو(خداوندگار خورشید زیرا او همانند . دآی نزدیک می

هاي  ایستد؛ مانند خدمتکاري که به حقوق ارباب و محدودیت بسته به انتظار می

او به سادگی . کوبد در نمیبر کند و یا  او حضور خود را اعالم نمی. آگاه است یشخو

درون د، آفتاب به کن باز میاي در را  و هنگامی که ارباب تنها ذره. ماند می در انتظار

هنگامی که از او . راند برد و تاریکی درون را به سرعت به بیرون می هجوم می

است، با دستانی که براي کمک  شود، او در کنار بشر حاضر درخواست کمک 

 .اند گشوده

است تا به درگاه ) ویوِکا(قدرت تشخیص شود تنها  بنابراین آنچه از بشر خواسته می   

 .او را به یاد داشته باشد تا) جنانا(معنوي معرفت پروردگار دعا کند و 

 

 است معنوي معرفت، ینیک: فصل هشتم

. اما این تنها یک دستاورد عقلی نیست ،فهمیعنی  )جنانا(معنوي  معرفت   

 وقتیخوردن تنها . به این معنا نیست که غذا بر روي زبان قرار داده شود "خوردن"

و در جریان خون جذب شده و به  شودباارزش است که غذا جویده، بلعیده، و هضم 

فهم  ،به همین ترتیب. دگردماهیچه و استخوان، به نیرو و به قدرت جسمی تبدیل 

ي  همه باباید . ببخشد نیروبگیرد و به آن  فراهاي زندگی را  باید تمام لحظه معنوي



-جنانا(ی ناختحواس شو  1)ایندریاها-کارما(پنج حس عملی ي  همه بااعضا و حواس، 

 .ي باالیی برسد انسان باید به چنین مرتبه. ابراز شود 2)ایندریاها

 رفتار نیکتنها . شود محسوب نمی) جنانا(معنوي  ، معرفتاندوختندانش  تنها   

  .استمعنوي  معرفت ،)گونا-تسا(

 خوردن، را داشته باشد) سوا( منیت  دونبخدمت  توان انجامفرد که  آنبراي    

براي آن . است) یاجنا( قربانی مراسمبخشی از  خوردنیچنین . الزم استغذا  اندکی

نیست ولی قربانی غذا . مورد نیاز است) نا آن( شود، سوخت غذا که ماشین بدن فعال

ائقه، به ذخوردن نباید به عنوان ارضاء غذا بنابراین . سازد می ممکنرا  قربانیانجام 

بخشی از  غذا خوردن،] بلکه. [ مورد تمسخر قرار بگیرد سیر کردن شکمعنوان 

 .عبادت است

سمبل یا [گل و قرار دادن آن بر روي مجسمه تنها چیدن ) عبادت مراسم( پوجا   

باغبانی که براي مراقبت از گل زحمت کشیده و گل را پرورش داده . نیست ]خداوند

وسایل حتی . نها پس از دریافت غذا قادر به فعالیت استبدن ت. نیز یک عابد است

 .شوند انجام قربانی نیز، پیشکش و قربانی محسوب می
                                                 

هاي حسی  همچنین ارگان. ، گفتگو، ساختل، جابجاییدفع، تولید مث: ایندریا عبارتند از-پنج حس عملی یا کارما 1
 م- .ها و زبان مرتبط با حواس عملی به ترتیب عبارتند از دستگاه دفع، دستگاه تناسلی، پاها، دست

 
 م-. المسه و شنوایی بینایی،بویایی، چشایی، : ایندریا عبارتند از-پنج حس شناختی یا جنانا 2



: شود ، قربانی محسوب میدپذیرانجام  هدفکه براي تحقق این سه  کاريهر    

و عدالت در جامعه، و کنترل و  آرامشخداوند، برقراري  عبادتاستفاده از جهان براي 

شود،  خوانده می )ناجیا(مراسم مقدس قربانی اولی . فعالیت هاي بدنی سازيهماهنگ 

ي کارهاي بشر باید در خدمت  همه. است) تاپاس(ریاضت ، و سومی نیکوکاريدومی 

 .باشد نیازاین سه 

 

 ، خداستحقیقت: فصل نهم

باشند،  فوقبشر در خدمت سه نیاز  کارهايي  اي که همه مرحلهبراي رسیدن به    

این زندگی اخالقی، بر تشخیص راستی از ناراستی . داردزندگی اخالقی نقش زیربنا را 

درست همان طور که مروارید نگه داشته شده و صدف به دور انداخته . استوار است

است باید پذیرفته شده و آن چه غیرضروري است کنار  حقیقتشود، اساس، که  می

فرد . و لطف الهی، هر دو باید وجود داشته باشندپس از آن، تالش فردي . شود زده

از هم مجزا هستند  آتمااین درس بزرگ را که بدن و  ،پیوسته یهمچنین باید به شکل

ي  چنین قدرت تشخیصی براي همه. این تمرینی بسیار سودمند است. دنمایتمرین 

براي ] این قدرت تشخیص[. ت داردضرور -و یا معنوي غیرمعنوي-هاي زندگی  جنبه



 حقیقتی ؛هستکه در آفرینش، وجود و نابودي  حقیقتی .استحیاتی  ،درك حقیقت

خداوند است که خود. 

در این باره، . ، پاك بودن غذا بایستی مراعات شودخداي متعالبراي خدمت به این    

نادیده البته کمیت نیز نباید . مقدار مورد نظر نیست بلکه کیفیت مورد نظر است

؟ براي کسب نیروي مورد نیاز براي انجام ت دارداما اصال چرا غذا ضرور. گرفته شود

غذا مورد نیاز  نشیند،بثمر به  1خدمتي یاجنابراي آن که ). سوا( منیتبی خدمت 

به . از این جنبه غذا باید مورد توجه قرار بگیرد. است و چنین غذایی باید پاك باشد

هاي شخصیتی خود  ها و ویژگی این ترتیب هر کسی باید توجهی پیوسته به عادت

حاصل از [سرور الهیِ به  دستیابیافتد و  آن گاه وابستگی به بدن فرو می. داشته باشد

 .شود سهل و آسان می) نانداآ-آتما( الوهیت] درك

ي این وظایف گوناگون را  همه، نائل شود حقیقتفرد باید پیش از آن که به درك    

تواند خود را پاك کند و  انجام دهد؛ زیرا تنها از راه چنین زندگی معنوي است که می

پذیر  ي آن سرشت پاك است که یافتن روح متعال براي او امکان تنها به وسیله

براي این رنج بزرگ که او قادر به یافتن اگر او بدون پرداختن به این وظایف، . شود یم

 .دبخش سودي نمی، گریه کند نیست )آتما پارام(خداوند متعال 

                                                 
 م-. مراسم قربانی تشبیه شده استدر اینجا خدمت به یاجنا یا  ١



اي از زندگی معنوي و پاکی و  در این دنیاي مادي اگر شخص هیچ گونه تجربه   

 .پی ببردتواند به ارزش هدف معنوي  خلوص آن نداشته باشد، نمی

تواند تالش و کوشش معنوي را  ممکن است گفته شود که شخص تنها هنگامی می   

بپذیرد که به ارزش آن پی برده باشد؛ اما این مانند آن است که بگوییم شخص تنها 

از  گیري ها با وارد شدن به آب، با بهرهتنرا شنا . وارد آب شودپس از یادگیري شنا 

به همین ترتیب با افزودن . تتوان فرا گرف شود می یک شناور که به دور بدن بسته می

به  تانآنگاه خود. ور شوید معنوي غوطه تمریناتشناورهایی به ذهن، بدون ترس، در 

هاي راه معنوي تنها  و ویژگی سرشت. ارزش تالش و کوشش معنوي پی خواهید برد

دانند که راه  آنها می. ر آن راه سفر کرده باشندبراي کسانی شناخته شده است که د

کسانی که . شود منتهی می )آتما پارام(خداوند ، به )ویوِکا( تشخیص، و )ساتیا(حقیقت 

توانند آن را  اند و کسانی که از وجود آن آگاه نیستند، نمی قدم در آن راه نگذاشته

 .بدهند شرحبراي خود و یا دیگران 

به عنوان  اوبر . عشق است وند متعال،خدا. است حقیقت خدا. است واقعی اخدتنها    

 .مراقبه کنید ،، به عنوان عشقحقیقت

 نشین هم همواره. پذیر است مراقبه شود، یافتن او امکان اودر هر فرم و شکلی که بر    

عدم و  )ویوِکا(قدرت تشخیص نیکان،  با همراهیاز طریق . سرسپردگان او باشید



د و نکن ها روح را قدرتمند می این. دنیاب و افزایش می شده تثبیت) وایراگیا(وابستگی 

 .در خداوند حل خواهد شدآنگاه ذهن شما . دنبخش به شما آرامش درونی می

به که به شما بخشیده شده را ي نیرو و استعدادي  کنید، همه در هر کاري که می   

ابتدا ممکن است در این روند اشتباه . کار بگیرید تا در گفتار و کردار صادق باشید

شوید و  میپیروز اما در پایان . هایی روبرو شوید کنید و ممکن است با مشکالت و رنج

 satyameva( باطلشود و نه  می پیروز حقتنها  .آورید می چنگسرور الهی را به 

jayathe, naanritham( .برسید،حقیقت به توانید  ، میتان روش زندگی تان، بابا رفتار 

 .برسید )آتما پارام( به خداتوانید  می

 

 شود از دست دادن آرامش میموجب  منیت: فصل دهم

خوهاي خودخواهانه را  و ها و خلق از عادتهاي فراوانی  گونه ،انسان در درون خود   

عامل . دشو را براي خود موجب میبسیاري و ناخشنودي  پرورد کرده و میایجاد 

اقتدار، سلطه،  داشتناشتیاق بی اندازه براي  .استي قدرت  ، عقدهاینهاي  محرك همه

در . و کامل باشند ابديتوانند  و قدرت، اشتیاق بی اندازه براي چیزهایی که هرگز نمی

. برسدحد رضایت کامل سربه آنها  از داشتنیقت براي انسان غیرممکن است حق

ممکن است شخص . تعلق دارد) ایشوارا-ساروا(خداوند همگان د تنها به قدرت نامحدو



ي ثروت ها را به دست  ي هنرها به استادي رسیده یا همه از این بابت که در همه

شده احساس  متون مقدسي  اي از همه آورده یا بر کل علوم احاطه داشته یا گنجینه

به  ایداست؟ آنها ب از چه کسانی به دست آوردهي اینها را او  سرمستی کند، اما همه

ي اینها را با تالش و  ادعا کند که همهاو حتی ممکن است . تر از او باشند بزرگ راستی

افرادي باید آن را به شکلی به او  بی شکاما . استکسب نموده کار و کوشش خود 

ي اقتدار و قدرت از آن  منبعی که همه. تواند این را انکار کند او نمی. داده باشند

نادیده گرفتن قدرت مطلق، فریب دادن . است ایشوارا-واسارگیرد،  سرچشمه می

او است، در  شخص با این تصور که قدرت اندکی را که به دست آورده متعلق به خود

 .است )کارا آهام(منیت بینی، غرور، و حقیقت خودخواهی، خود

، مهربانی، حقیقتهاي  ویژگی ازتوان  می قدرت استحامل راستین  ی را کهشخص   

ها وجود داشته  هر جا که این ویژگی. بازشناخت قدرشناسیعشق، صبر، بردباري، و 

براي پرورش  پس. تواند باقی بماند و هیچ جایی ندارد نمی) کارا آهام( منیت باشند،

 .ها کوشش کنید این ویژگی

منیت  هنگامی کهبنابراین . یده شده استانپوشمنیت ي  به وسیله آتمادرخشش    

د و نشو ها محو می ي ناخشنودي د، همهنیاب ها پایان می ي گرفتاري همه ،شود نابود 

، شود میخورشید غبار مانع دیدن که  ان طورهمدرست . آید سرور الهی به دست می



ها باز باشند،  حتی اگر چشم. کند سرور بی پایان الهی را پنهان میمنیت، احساس 

به همین . را بگیردمفید بینایی موثر و عملکرد  جلويتواند  اي پارچه یا مقوا می تکه

شود که انسان خدا را که به راستی از هر چیز  ي خودخواهی مانع می ترتیب پرده

 . ببیند تر است دیگري به او نزدیک

، )سانیاسین( و تارکان دنیا ، عزلت نشینان)ساداکا(معنوي  جویندگان يبسیار   

خود  و از تالشهاي طوالنی  هایی که در طی سال اند که تمام فضیلت اجازه داده

زیرا قدرت . از دست برود ،با همین وابستگی به خود ،اند گذشتگی به دست آورده

. خورد تنها به هیچ دردي نمیدانایی . دیواري بدون پایه است ،خداآگاهی شعفبدون 

هستند که باید در زندگی   هایی مشی خط ،)شاسترا(متون مقدس ها، و اوپانیشادها، ودا

 .شودروزانه به آنها عمل 

آنها  خواندنگهربار بوده و هر اندازه کیفیت  اتکلم اندازهبنابراین بدون عمل، هر    

هاي  آموزه آوردنبراي . شود می کالن محسوباسراف یک ي اینها تنها  باال باشد، همه

 "دانم من می"، فرد باید به حس واقعی به زندگی متون مقدسها و اوپانیشادها، ودا

در آن باره به و  باز کند] کلمات[معناي واقعی پایان بدهد، چشمان خود را به روي 

 .کندپیدا دست  الهی تواند به سرور فرد میبدون تردید آنگاه . بپردازد عمیق ي اندیشه



، اما اگر تقویم ده بار تا را نشان دهد ده واحد باران بارشممکن است  نجومی تقویم   

 .دخواهد آماي باران از آن بیرون ن شده و فشرده شود حتی قطره

ي باران و مقدار آن  هدف تقویم، دادن باران نیست بلکه تنها دادن اطالعاتی درباره   

باران، باال و درون . ي ده واحد باران نیستند هاي آن در بر گیرنده صفحه .است

 . ابرهاست

، باورهاي  توانند اطالعاتی درباره تنها می )شاسترا( ، متون مقدسبه همین ترتیب   

ي وداها،  هاي بسیار برجسته ویژگی. دهندبارائه  وظایف، مقررات، و قوانین، ها اصل

هاي به دست  روش  ي دربارههایی  رهنموداین است که آنها  متون مقدساوپانیشادها و 

بختی و سرور  هاي خوش افشره ازاما آنها . کنند ارائه می رستگاريآرامش و  آوردن

. آوري کند شان جمع اند به طوري که فرد بتواند آنها را با فشردن متون انباشته نشده

باید . شرح داده شده، کشف کند فرد باید راه، جهت، و هدف را همان گونه که در آنها

هرچند اگر آگاهی از . قدم در راه بگذارد، جهت را دنبال کند و به هدف دست یابد

ناپذیر است؛  گریزرا به وجود آورد، زمین خوردن  "دانم من همه را می"، غرور "من"

اگر جلوي این  .راز رستگاري در درك این خطر است. شود فریب، مرگ را موجب می

 .دهد تردید رخ می گرفته نشود، تولد دوباره بیخطر 



هاي  ور شوید، جهان و نگرانی ي اینها در تمرین معنوي غوطه با آگاهی از همهاگر    

دور هستید رنج  حقیقتتنها وقتی از این . آن بر شما اثري نخواهند گذاشت

اي از بازار،  هدر یک فاصل. نمایید کنید و رنج را تجربه می کشید، درد را احساس می می

نزدیک  بازاراما همچنان که به . شنود شخص تنها هیاهوي زیاد و نامفهومی را می

هاي گوناگون را به سادگی از هم  توان معامله گذاریم می شویم و به درون آن پا می می

درك  )آتما پارام(وجود متعال  حقیقتبه همین ترتیب تا زمانی که . تشخیص داد

کنکاش  به عمق قلمرواما همین که . زده خواهید بود ي جهان بهتشود، شما از هیاهو

ش شناخت واقعیت در شما بیدار شود و دان شوید، همه چیز روشن می معنوي وارد می

ها، و زرق و برق  وگوها، مجادله مفهوم گفت تا آن زمان در هیاهوي بی. دگرد می

 .فروشندگان این بازار، مسحور خواهید بود

 

 راه سرسپردگیجویندگان : فصل یازدهم

کند باید براي به دست  جستجو می سرسپردگی راهاي که ابدیت را از  هر جوینده   

هاي این  ها، و ناراستی رحمی ها، بی او باید از آشفتگی: بکوشدهاي زیر  آوردن ویژگی

 ،در واقعاین . عشق و آرامش را تمرین کند ي،کار، درستحقیقتو  فاصله بگیردجهان 

آنها که جویاي  و ندهستیگانگی با خداوند جویاي آنها که . ی استسرسپردگ راه



و سرزنش، تشویق و تمسخر، خوشبختی و  ستایشجهان هستند، باید  آسایش

آنان باید شجاعانه به حقیقت ذاتی . بدبختی را به عنوان اموري بی ارزش رها کنند

هیچ کس، حتی . نوي کنندداشته باشند و خود را وقف تعالی مع استوارخود ایمان 

تواند از انتقاد و  هرگز نمی ،آواتار  یا )پوروشا-ماها(شخصیت بزرگ معنوي یک 

تسلیم  حقیقت،. وفادارند حقیقتشوند، آنها به  اما آنها تسلیم نمی. سرزنش بگریزد

کسانی که در  از سوي، آواتاریا  یک حکیم بزرگواقعی  سرشت. تهدیدها نخواهد شد

 ناپذیر  حملتهاي  یسخت عبور از میانکنند تنها پس از  روي می انتقاد و سرزنش زیاده

  .خواهند گشود] آواتار[ ستایشبه  درك خواهد شد و سپس آنها هم زبان

ي  که جوینده، خود را از همه بگذاریدپس . است درماندگیاین  علت ،نادانیضعف    

. کننده دور نگاه دارد و باور و اعتقاد خود را با آنها به مجادله نگذارد این عوامل ضعیف

ور  خداوند غوطه نشینی با سرسپردگان هاي مقدس و هم او خود را در کتاب بگذارید

است،  حقیقتي تماس با  و با شجاعتی که نتیجه آگاهی،ي  از تجربه غنیبعدها، . کند

اذهان به  سایر میزد و حتی براي هدایتبیاتواند بدون خطر با هر معاشري در او می

 .کند کوششکه او خود دیده است  حقیقتیسوي 

در میان افرادي که جویاي اعمال نیک و قدم گذاشتن در مسیر خودآگاهی    

 :بارزندسه دسته  ،هستند



اند که  آنقدر ترسانده شده ،آنها که از گرفتاري ها، باختن ها، و مشکالت دسته اول،

 . ترین دسته هستند از پایین اینها کنند؛ تالش و کوشش را آغاز نمی

مغلوب آنها که پس از تحمل سفر و پیمودن مسافتی سرخورده شده و  دسته دوم،

 .کشند عقب میي راه  از این جهت در میانه اند و ها شده و ناامیدي موانع

ماهیت . مانند آنها که با استواري، با آرامش و شجاعت، به راه وفادار می دسته سوم، 

در باالترین دسته البته اینها . راه سخت باشداندازه خواهد باشد و هر  رنج هر چه می

سرسپرده  یک هاي این استواري، این ایمان و پابرجایی، از ویژگی. گیرند قرار می

 . است )اکتاب(

 وسایلهاي گذرا،  شادي جذابیتوابستگی به این جهان موهوم و  تحت تاثیر فریب   

وظایف معنوي خود را با . و کامل را معامله نکنید همیشگیدستیابی خود به شادي 

توان  نمیبدون ایمان و پایداري  را خداوند. دبرسانیانجام به سرسپردگی کامل 

حاصل معنوي  تنها از ایمان، معرفت. آید وجود میبه تنها از عشق، ایمان . شناخت

زاده  )باکتی-پارا(سرسپردگی متعالی است که  معنوي تنها از معرفت. گردد می

 .آید به چنگ می )باکتی-پارا(سرسپردگی متعالی  باتنها خداوند . شود می

 : آید به وجود می روشاز دو  عشق؟ پرورش داد بایدچگونه را  عشقپس    



اهمیت و قابل  ، بیباشند بزرگ هر اندازه همهاي دیگران را،  همواره کاستی :نخست   

اهمیت و قابل  بیهم هاي خودتان را، هر اندازه  همواره کاستی. پوشی بدانید چشم

به این وسیله . کنید پشیمانید و احساس ناراحتی و شماری، بزرگ بباشند پوشی چشم

هاي  کنید و ویژگی خود جلوگیري می تها و اشکاال تر شدن کاستی شما از گسترده

 .آورید را به دست می شکیباییبرادري و 

کنید، با خود یا با دیگران، به یاد داشته باشید که خداوند  هر کاري که می :دوم   

هر صحبتی که . داند شنود، و می بیند، می او همه چیز را می. همه جا حاضر است

تمیز  دروغرا از  راست. شنود ند هر کلمه را میکنید، به یاد داشته باشید که خداو می

 غلطدهید، درست را از  هر عملی که انجام می .زبان بیاورید بهرا  حقیقتید و تنها ده

که هر لحظه، از قدرت  بکوشید. انجام دهیداست درست  آنچه را کهتشخیص داده و 

بنابراین هر چه در آن است؛ ) جیوا(فرد معبد  ،بدن. بی انتهاي خداوند آگاه باشید

بدن  ،به همین ترتیب جهان. بی اندازه مهم است ،فردبراي  ،دهد پرستشگاه رخ می

بی اندازه  ،خداونددهد، خوب یا بد، براي  خداوند است و هر آنچه که در آن رخ می

خداوند ، هستند   و بدن که حقیقت قابل مشاهده) جیوا(با درك فرد ] پس[. مهم است

 .ادراك کنید اند حقیقت غیرقابل مشاهدهکه و جهان را 



که  یي هر کس و خداوند، خویشاوندي بین این دو، به وسیله )جیوا( فرد ي رابطه   

 :قابل درك است به دست آورده باشداصلی را  ابزارسه 

 ذهنی نیالوده به وابستگی و نفرت .1

 ناراستیکالمی نیالوده به  .2

 جسمی نیالوده به خشونت .3

اما مردم، . در اشیاء خارجی جاي ندارند؛ آنها در خود شما هستند ،لذت و آرامش   

کنند که امروز یا فردا  شان، آنها را بیرون از خود، در جهانی جستجو می در حماقت

چیز را،  ي هر جوهرهکه  بکوشید. پس زود بیدار شوید. محکوم به ترك آن هستند

 ستا) آتما پارام( خداوند عشق را که خودکوشش کنید که . حقیقت ابدي را بشناسید

 آنچه را حقیقت استرا به کار بگیرید، تان  هر لحظه قدرت تشخیص. تجربه کنید

آرزوهاي دنیوي باشند،  پیتا زمانی که چشمان فرد در . بپذیرید و مابقی را رها کنید

 .تواند از اندوه بگریزد نمی

 

 فرمپرستش : فصل دوازدهم



ند، اما اساس ده قرار می انتقاد را مورد فرمهستند که پرستش  بسیاري اشخاص   

. است 2در جهان کوچک 1ر در دیدن جهان بزرگتوانایی بش ،در حقیقت ،پرستش فرم

به نیروي تخیل وابسته ي بشر به اثبات رسیده است و  با تجربه ها فرمپرستش ارزش 

اي  به گونه، شود یافت می )سواروپا-ویرات( خداوندفرم کیهانی آنچه در . بشر نیست

ها همان هدفی را  فرم. شود ، در فرم محدود او نیز یافت مینابکاست و و کم بی

دهند،  آنها مفاهیم را شرح می. در شعر... ها، و ها، تشبیه کنند که استعاره برآورده می

 .کنند تقویت و آشکار می

اي است که  ت بلکه از رابطهگیرد به دلیل ظاهر اشیاء نیس لذتی که فرد را در بر می   

تواند مادر را شادمان کند بلکه این کودك  هر کودکی نمی. کند او با آنها برقرار می

ي  د و همهافرا ي همهاین مساله در مورد . شود موجب شادي او میخود مادر است که 

آن  ،اگر انسان با هر فرد و هر شیئی در این جهان. اشیا نیز به همین شکل است

چه لذت مدهوش د، سازبرقرار را ) ایشوارا پرِما(و آن عشق الهی خویشاوندي  ي رابطه

 آن اند قادر به فهم کردهآن را احساس که کسانی تنها ! تواند تجربه شود اي می کننده

 .هستند

 
                                                 

1 macrocosm 
2 microcosm 



 شنیدن، اندیشیدن و سرودن نام خداوند: فصل سیزدهم

نام خداوند باید بر زبان جاري . شوند شنیدهشایسته است وداها و پوراناها خوانده و    

داده خارجی  مصرفبراي ها داروهایی  براي برخی بیماري. شود هنیز شنیدو  شده

اما . گردد داخلی توصیه می مصرفشود، حال آنکه براي برخی دیگر، دارو براي  می

هاي  دن داستان، شنی)بهاواروگا( ي تولد و مرگ براي این بیماري جهانی چرخه

و دیگر داروها براي مصرف داخلی و  )کرتانا( سرودن نام خداوندو  )سراوانا( خداوند

. بر زبان بیاوردفرد باید عالوه بر شنیدن نام خداوند، آن را . شود خارجی توصیه می

اما . خداوند و گورو و مریدان خداوند را به دست آورد فیضاي  ممکن است جوینده

دیگر به هیچ کار نخواهند آمد و  فیضیک بدون به دست آوردن  ها فیضي این  همه

رود  ، او به تباهی میفیضبدون این . خود اوست )آنتاکارانا(آگاهی درونی  فیضآن، 

 .آیند ي آنهاي دیگر هر چه که باشند به حساب نمی زیرا همه

که فرد را  )کارا آهام(حس من بودن . خداوند به سادگی قابل دستیابی نیست فیض   

هر فردي، . کن شود ریشه قلبباید از  "دهنده هستم من انجام"د بگوید دار وا می

خداوند . سواد، باید نیاز بسیار شدید براي یافتن خداوند را احساس کند دانشمند یا بی

با . نور است سرشتي فرزندانش دارد زیرا روشن کردن،  محبت یکسانی به همه

هاي خوب بخوانند و برخی دیگر  توانند کتاب برخی می ،از آن روشنایی گیري بهره



با بیان نام  ،به همین ترتیب. شان را، هر چه که هست انجام دهند وظایف روزانه

تواند حتی  تواند درك خود از خداوند را گسترش دهد، دیگري می خداوند، یک نفر می

گونه از نور همه بستگی به شما دارد که شما چ! آمیز انجام دهد کارهاي شرارت

 .پاك و بی خدشه است، همیشه و تا ابد ،اما نام خداوند. کنید استفاده می

 

 )ناتاناویدیاسا(دانش ابدي به نیاز : فصل چهاردهم

هاي  ؟ آیا ماشیناند نیاموختهرا شماري  ها، و علوم بی هنر، مهارت ،ها آیا انسان   

؟ با این وجود اند ردهنیاو زیادي را گرد؟ آیا دانش بسیار اند شماري را اختراع نکرده بی

. دست نیافته است ت داردبشر به آرامش ذهن که تا این اندازه براي خوشبختی ضرور

عمیق  هاي ورطهبشر را به ) ویدیا( تحصیالتگذرد، این  به جاي آن، هر روزي که می

ونه علت را این گ. شود کشاند و از آرامش، بیشتر و بیشتر دور می و خطرناکی می

ها تنها در  این ماشین. تنها ارزشی گذرا دارند ،این هنرها و علوم: توان بیان کرد می

این . ي چیزهاي موقت و گذراست ي این دانش، درباره همه. جهت رفاه مادي هستند

رازي وجود دارد که اگر . دنکن ، راز نهفته در جهان را بر فرد آشکار نمیتحصیالت

ي  که اگر حل شود، همه معما؛ یک افکند پرده برمیي رازها  همهاز دانسته شود، 

ها شل  ي گره اي هست که اگر گشوده شود، همه گره. اند حل شدهدیگر  آنهاي



به دست  علومدر آن، استادي در تمام  وجود دارد که با استاد شدن علمی. شوند می

 .است )ویدیا ساناتانا(معنوي  علمکلیدي،  علمآن . آمده است

تالش براي کُشتن آن از راه . کردباید قطع  را ي آن خت، ریشهبراي بریدن یک در   

برد، به عالوه،  زمان بسیار زیادي می. بخشد سودي نمیها  ي برگ چیدن دانه به دانه

ها از  دانستند، اما هندي را می علم معنويیی باستان، این ودافرزانگان . کارایی ندارد

 وها  کوشش باآنها خدا را . ویش خود بدانند شرم دارنداین که آنها را قوم و خ

را که اینچنین  علمیآنها . او را به دست آوردند فیضخود دیدند و  هاي ریاضت

این  پیگیريبه  کشورهادیگر  ی ازجویندگان. ند شرح دادنده بودجسورانه کشف کرد

این . بوده است انجه  هدایتچراغ ، وستانکه هند نمودنداظهار  پرداختند و ها کتاب

کند؛ اما درست در  چراغ، خانه را روشن می. یک حقیقت کامال شناخته شده است

هند آن گنج را . ماند می نصیب بی ]از نور[ ،اي تاریک ي چراغ، حلقه همان پایه

توانیم این را به بازي سرنوشت نسبت  آیا می. دهد شناسد یا اهمیتی به آن نمی نمی

 و خاموش بمانیم؟ داده

دادند، در  شان را انجام می هاي مذهبی روزانه ها آیین گذشته، هندي روزگاراندر    

نشستند و  ي نمادهاي مقدس احاطه شده بود می مکان پاك و سالمی که به وسیله

عالوه بر این . کردند ها غرق میاوپانیشادها و وداهاي  و تمرین آموزه مطالعهخود را در 



ها به  راهنمایی دیگران و به منظور بازگرداندن آن تجربههاي خود را براي  آنها تجربه

جاي  محرابها را در  آنها کتاب ادگاناما فرزندان و نو. کردند شان ثبت می هوشیاري

توجهی، آنها را تا حد خاکروبه و اشیاء  غفلت و بی. داده و به پرستش آنها پرداختند

هاي آن که از جنس برگ درختان بود تجزیه شده، و  آورده، صفحه پایینارزش  بی

زمین در این اشیاء  آموزانی مشتاق از مغرب اما دانش. ها آن را جویده بودند موش

همتاي روشنگري و  هاي بی ارزش به جستجو پرداختند و با پی بردن به سرچشمه بی

سرشار از تحسین  بودند، ها در خود جاي داده معرفت که کتاب ارزشمندمرواریدهاي 

ي ارزشمند بهارات به خود و  آنها را بر سر گذاشته و به عنوان هدیه ،و احترام

آنها را از میان دریاها با خود بردند، با برق شادي . قرار دادند ستایشفرزندانشان مورد 

 .هایشان در چشمانشان و حس سپاس در قلب

ها  هاي کتاب اند بیان کنم؟ آنها نه صفحه دهاکنون آنچه را که فرزندان هند انجام دا   

د، و نه حتی کمترین اهمیت و توجهی پرداختنآن به پیگیري محتواي را گشودند، نه 

خواند، ولی او نیز به  در یک میلیون نفر، تنها یک نفر آنها را می. به آنها نشان دادند

وهی از دروغ و ها به عنوان انب کتاب. شود فکر مسخره می عنوان احمق و پریشان

ها و نویسندگانشان بحث  ي اعتبار تاریخی کتاب شوند و آنها درباره افسانه، مسخره می

 "یادگیري آن بسیار دشوار است"آنها زبان سانسکریت را با این عنوان که . کنند می



چه وضعیت . هاي دیگر واگذار کردند گذاشته و گنج را به دانشجویانی از سرزمین کنار

ي زبان مادري خودشان  اگر آنها با دقت نسبت به مطالعه. اي کننده ناراحتانگیز  رقت

شد ولی این را هم انجام  دادند این مساله تا حدي جبران می توجه نشان می

 .توجهی در همه جا بی. دهند نمی

اما لطفاً . شوم شاد می ،مردم از شاديمن . کنم نه، من شادي دنیوي را محکوم نمی   

ي هنرها و  خواهم که شما حتماً همه من می. که این شادي همیشگی استباور نکنید 

خواهم همه به یاد  اما می. علوم را براي به دست آوردن شادي دنیوي فرا بگیرید

 .داشته باشید که این شادي، ماندنی نیست

. اوپانیشاد علم توان به دست آورد، می )ویدیا(علم را تنها از راه یک  ماندگارشادي    

دانش آن  تنها. )ها ریشی(فرزانگان  هاي خداآگاهی است، آموزه علم، ]علم[ آن

چیزي باالتر از آن وجود ندارد، این . و به او آرامش ببخشد دادهتواند بشر را نجات  می

که در این  کاريشادي و اندوه شما هر چه که باشد، . حقیقتی غیر قابل بحث است

دانش زندگی در آن تخصص دارید هر چه که باشد، چشمان خود را با توجه فراوان بر 

تنها هوش پرورش داده شود، اخالقی،  فضایلبدون رشد و تمرین اگر . داز کنیب الهی

تواند پیشرفت کند و آسایش  ، جهان نمیگرددو اگر تنها اطالعات خام در مغز ذخیره 

 .ودآن در مخاطره خواهد ب



اند زیرا  را از دست داده فضایل اخالقیرسد که مردم ایمان به  اما اکنون به نظر می   

ه سیستم آموزشی هیچ جایگاهی را براي آموزش و فراگیري معنوي اختصاص نداد

زیباي پسران و دختران را از بین نبرده و آنها  آموزش و پرورش راستین، فضایل. است

گین رضایت فایده و سن به انباشتن مغز با مطالب بیند و شاک را به انحطاط نمی

تنها آموزش و پرورشی سودمند است که محیطی کامل فراهم نماید تا . دهد نمی

 .به بار بنشینند هستند ]از سایر موجودات[ تمایز انسان عاملهاي اخالقی که  ارزش

 

 واقعی نیست ،جهان اشیا: فصل پانزدهم

آنها طول، پهنا، . پندارند بینند و آن را واقعیت می ها سایه را می در حقیقت انسان   

کنند که یک شیئ در  گیري می بینند و به سرعت نتیجه ارتفاع، و ضخامت را می

کنند و با روي هم  ها را تجربه می ها و خاطره اي از ادراك آنها مجموعه. استشان برابر

 .اند ارند که اشیائی دیگر آنها را به وجود آوردهپند ي آنها می گذاشتن همه

گذاري شده  نام) جنانا( معرفت ،ظاهر با واقعیت، به نادرست گرفتناین اشتباه    

 "او"تواند  باشد؟ آیا تصویر یک شخص هرگز می معرفتتواند  این چگونه می. است

 سرشتامروزه بنامیم؟  معرفتتوانیم آن را  آیا می ریمپنداب "او" را باشد؟ اگر تصویر

شود به  که آنچه به عنوان یک شیئ درك میدر حالی ها اینچنین است،  ي دانش همه



 ي اندیشهفردي که پیرو . قابل مشاهده نیست ،واقعیت آن. هیچ وجه واقعی نیست

بر این باور است که  ]به عدم دوگانگی در جهان معتقد است یعنی[است  آدوایتا

چگونه آن باور را به دست آورده او . هستم براهمامن یعنی  "آهام براهما آسمی"

متون "این است، او از او بپرسید پاسخ اگر کند؟  می اظهارنظرياست؟ چرا چنین 

اما فرا گرفتن . "آموزش داده است آن گونهد، گورو نگوی چنین می )شروتی(مقدس 

اگر . نظر ژرفی کنددهد که چنین اظهار را به او نمی ن منابع، این حقآاز این مطلب 

به  آیا ،)آهام براهما آسمی( هستم منهبرمن : شخصی استاد این سه کلمه باشد

کوشش در  و شمار هاي بی در زندگی پیوسته تالشِ .رسد؟ نه می برهمنیگانگی با 

در . کنند هاي مقدس هستند که ذهن را پاك می انجام وظایف گفته شده در کتاب

چنین ذهنی اگر بذرهاي سرسپردگی کاشته شود، وقتی با توجه و آگاهی مراقبت 

رسند و از شیرینی و  آیند و می ها به وجود می شوند، میوه ها شکفته می شود، گل

شود انسان با خداوند  که میوه خورده میهنگامی . شوند خوش سرشار می ي رایحه

گرفته و همیشه حاضر، هشیار، و  در بربزرگ، آن قدرتی که همه چیز و همه جا را 

آهام براهما "فرد ممکن است فرمول . شود نهایت است یکی می سرشار از لطف بی

 ،دستور زبان آن ممکن است به طور کامل. را به روشنی و دقت بیان کند "آسمی

در جهل است، از  "جهان"بدون اشتباه باشد؛ اما هنگامی که او نسبت به  صحیح و



تواند  در تاریکی قرار دارد، آیا هرگز می برهمنناآگاه است و نسبت به  "من"

آنها  معانیها و  را بچشد؟ این استادي در کلمه انسان فرزانهیک  کمیابسرخوشی 

 .اینها پایه و اساسند -تجربه و آگاهی: اهمیت داردنیست که 

. ي جهل نسبت به گل است ، زاییدهآگاهی -کوزه . تنها گل است که واقعیت دارد   

تواند وجود داشته باشد؟  مییک کوزه چگونه  ،بدون گل. اساسِ کوزه است وپایه  ،گل

نادان، چندگانه  تواند موجود باشد؟ جهان تنها به چشمِ چگونه معلول جدا از علت می

ي  که همه خداوندي، )برهمن( خدا، تنها خردمندبراي . رسد و متکثر به نظر می

 آگاه) آتمان(از روح الهی تنها او . اند، وجود دارد شده بنا اوي  چیزهاي دیگر بر پایه

 .است) آدوایتیایی(غیردوگانه ي  این تجربه. هیچ چیز دیگري وجود ندارد. است

قابل  ،بدون رؤیاي عمیق ي خوابِ اگر جهان واقعیت دارد، باید حتی در مرحله   

بنابراین جهانِ قابل . ابداً از وجود آن آگاه نیستیم] در خواب[ادراك باشد؛ اما ما 

ي  همان گونه که به واسطه. غیرواقعی است ،ي جهان رؤیا مشاهده، به همان اندازه

جهان ادراك ] به صورت[نیز  خدا ،شود یتوهم، مار به صورت طناب ادراك م

به . هم مار و هم طناب را دید؛ مار، کلّ طناب است ،توان همزمان نمی. گردد می

اندازه وسیع نام و  بی گونیِ ي این گونه ، کلّ این جهان است؛ همهخداهمین ترتیب، 

 .دارد حقیقت خداتنها . ي خیال، اساساً دروغ است گونیِ زائیده اما این گونه. فرم



آسمان ممکن است در یک ظرف شراب انعکاس یافته باشد اما شراب، آن را آلوده    

. ، پاك و نیالوده جاي گرفته استخداي بدن،  به طور مشابه در این ارابه. سازد نمی

از متعلقات ارابه هستند و نه هاي عمل، خوب یا بد، خوشایند یا ناخوشایند،  میوه

 سه نوع کارما هاي تاریک سایه ،کند هنگامی که چنین معرفتی طلوع می. آن ران ارابه

از نزد  -آن هستیم گرفتارمایی که هم اکنون کارماي گذشته، و کارکارماي آینده، -

ي  زیرا اراده. اثر شود تواند محو و بی بله، حتی کارماي زمان حال می. گریزند آن می

تواند وجود  مطلق، محدودیت و استثنا نمی خداوند، قادر مطلق است و براي قادر

خداوند را به ) سانکالپا(فیض ، )سادانا(معنوي  اتبا تمرینهنگامی که . داشته باشد

از . توانید بر کارماي زمان حال خود نیز پیروز شوید می فیضآورید، با آن  دست می

 .هیچ بابت دلسرد نباشید

ذهن خود را با قدرت بر . هاي این جهان، غیرواقعی و گذرا هستند رنج و گرفتاري   

. معنوي بگذاریدتمرین راه قدم در ثابت نگه دارید و با شجاعت، بزرگ این حقیقت 

 .سرسپردگی تمرین

 

 

 



 ستا  گرایشات درونیي  زندگی سفري بر پایه: فصل شانزدهم

. هاي گوناگونی هستند هاي بسیار و درگیر مسئولیت ور در فعالیت ها غوطه انسان   

آنقدر زیاد است که گاه ممکن است شخص احساس کند که  ها این فعالیتشمار 

ي او بسیار کوتاه  هاي روزانه روز براي فعالیت ي شبانه ي بیست و چهار ساعته محدوده

نشستن و عالوه بر آن، رویا دیدن، نفرت  نوشیدن، خوردن، خواندن، راه رفتن،. است

ي  همه -ورزیدن، الف زدن، تحسین کردن، گریستن، خندیدن، افسردگی و امیدواري

این . کنند ي زندگی را پر می آنها بازه. دنکن ها بدون خاتمه ادامه پیدا می فعالیت

اي  وعهمجم بهاینها زندگی را . ها، همگی، وابستگی تنگاتنگی با ذهن دارند فعالیت

اي بر شخصیت و  که ضربه ندساز بدل میم) سامسکارا( گرایشات درونیمحض از 

 .نمایند فردیت او وارد می

باید به تاثیر هر دوي آنها بر زندگی انسان . دو نوع فعالیت وجود دارد، خوب و بد   

زمانی  اوآنچه که ، مانند شود مرتکب می در خردسالی کودكیک  که آنچه. ه شودتوج

 .دشو محو می مدرسه نوشته، لوح سیاهبر 

شوند، چگونه  هنگامی که وقایع دوران کودکی شخص به این شکل فراموش می   

باقی بماند؟ از این قضیه که بگذریم، اشتباه  خاطرتواند در  وقایع زندگی پیشین می

 اند یا به رخ داده آیند خاطر میاست اگر چنین استنباط کنیم که تنها وقایعی که به 



محو شده و آنهایی که بر  هایی که کامال رفتارها و فعالیت. اند شخصیت شکل بخشیده

ي از نتایج و پیامدهایشان در ذهن باقی  بعدي فراموش شده رویدادهاياثر  اند، رد

به هنگام خواب آنچه را که در  سعی داریدوقتی . سته آنجا ،باقیمانده .اند گذاشته

طی روز رخ داده به یاد بیاورید، هر آنچه را که رخ داده، از بی ارزش تا پرارزش، 

هایی که پرمعنا هستند،  تنها تجربه. به دعوت شما پاسخ نخواهند داد] خاطرات[

 .آیند به خاطر میاند،  شما جا گرفته آنهایی که ژرف در درون

را که با  رویدادهاییي  همه وقتییک روز چنین است،  هايرویدادوقتی در مورد    

ي گذشته یا  هفته رویدادهايي  ، دربارهبریم از یاد میاند  شادي یا درد آمیخته نبوده

به روشنی ثبت  ،اصلی رویدادهايتوان گفت؟ تنها  هاي گذشته چه می ماه یا سال

 تعداداین . شوند ید میو ناپد شده به عقب رانده گشته و آلود مابقی مه. شوند می

 .گیرند نام می )سامسکارا( گرایشات درونیاندك، 

، وسیعتجربه و دانش  يآورد گردشمار،  کارهاي بی رساندن انجام به پس از   

از انسان ، گسترده هاي گوناگون و فعالیتگسترده از هاي گوناگون و  درسآموختن 

به  ، و زنده هستندژرفي  ریشهداراي ، نیرومندکه را  چهار یا پنج تا فقطمیان آنها 

 .دارد خود نگه می نزدعنوان سرمایه 

 



گرایشات انسان، غرق در سفر زندگی، تنها این : فصل هفدهم

 کند کسب میرا  درونی

یک بازرگان در پایان هر هفته، ماه، یا سال، بدهکاري و بستانکاري را محاسبه و    

به همین ترتیب در . اش خالص درآمد -کند تا به یک عدد برسد ترازنامه را تنظیم می

ها به پایان رسید، همه چیز در  ها و گرفتن ي دادن تجارت زندگی، پس از آن که همه

است که به  اندكدر پایان زندگی، این مقدار . یابد مختصري درآمد خالص پایان می

مانند، دو یا  کنند و باقی می آن تجربیاتی که تا دم آخر پافشاري می. خواهد آمد خاطر

ه است در دي آنچه در زندگی فرد رخ دا سه موردي که به هنگام فراخواندن همه

 .صلی او هستندیابند، به راستی ماندگارند و دستاوردهاي ا هشیاري او جریان می

هاي دیگر بیهوده  ي تجربه ي کارهاي دیگر و همه این به آن معنا نیست که همه   

این معناست که کار آنها به پایان رسیده و ارزش فراموش کردن آنها تنها به . اند بوده

دهد، اگر  هنگامی که فردي با هزاران روپیه تجارتی انجام می. آنها دریافته شده است

شود ولی اگر چند هزار روپیه سود کند،  وپیه زیان کند قلبش منجمد میچند هزار ر

ي  اگر در لحظه .داستان تجارت زندگی نیز این گونه است .تپد شادي می ازقلب 

. بوده است ارباب، گواه آن است که در زندگی، زبان، باشدفرد آرزومند خوراك مرگ، 

مشتاق  نوازش کردن اوبراي آورد و  خاطري مرگ، زن، فرزند را به  اگر در لحظه



. در سراسر زندگی غالب بوده است "عشق فرزند" )سامسکارا( گرایش درونی ،باشد

 .اند هاي دیگر فراموش شده ي تجربه دهد که همه این نشان می

زندگی، یکی یا آن که نیرومندتر از  )سامسکارا( گرایشات درونیاز این رو از میان    

 برآیند. این را باید آموخت. است چنینزندگی . آورد می تاباست، تا پایان  سایرین

است که در آخرین دم زندگی به چیزي آن  ،ها ها و زحمت ي این زندگی همه خالص

 گرایش درونی آن کسب سمتبنابراین کل جریان زندگی را به . آید می یاد

توجه . کنید براي آخرین لحظه بهترین است هدایت کنید که احساس می )سامسکارا(

احساسی که در دم مرگ غالب است، با قدرت . روز بر آن ثابت نگه دارید خود را شبانه

 کنونیاین حقیقت باید بشر را براي سفر زندگی . کند بسیار در زندگی بعدي عمل می

این زندگی نیز اسباب اصلی زندگی بعد، عالوه بر ، گرایشات درونیآماده کند زیرا  هم

 .هستند

و با  باشید داشته خاطر دراست  ناپذیر گریزبنابراین از فردا همواره مرگ را که    

آرزوي خیر براي همه، وفاداري استوار به حقیقت، معاشرت همیشگی با افراد شایسته 

با . را در پیش بگیریدسفر زندگی  راهو با ذهنی که همواره بر خداوند قرار یافته است 

بار زندگی کنید و به جهان  آمیز و زیان هاي نفرت اندیشهدوري از کارهاي زشت و 



زندگی کنید، آخرین دم شما، پاك، شیرین، و متبرك  چنیناگر . بسته نباشید دل

 . خواهد بود

ت نظم ضرور مبتنی برکوششی اطمینان از تحقق این امر در زندگی، حصول براي    

هر کس . گردانده شودرخوب ب )سامسکارا( گرایشات درونیذهن باید به سوي . دارد

هاي خود را شناسایی و براي اصالح آنها مبارزه  و بدي بیازمایدباید خود را به سختی 

مانند آن است که ، پردازد میخطاهاي خود  فهمبه کشف و  انسانهنگامی که . کند

ي  این لحظه. کند آغاز میدوباره از یک خردسالی جدید او  آنگاه. دپذیر دوباره تولد می

 .اصیل بیداري است

بردن از  ناماما با این وجود حتی . ي مرگ است ابدي در محاصره اي گونهزندگی به    

؛ حال آن که هر نیست خجستهشنیدن آن کلمه،  .خوشایند بشر نیست ،"مرگ"

تر  م به آن نزدیک و نزدیکهر د بااي  باشد، هر موجود زنده ناپذیر اندازه کلمه تحمل

پس از سوار شدن به کنید،  و بلیطی تهیه می کردهسفر  عزمهنگامی که . شود می

دراز بکشید یا مطالعه و یا مراقبه کنید، قطار شما را  چه ،ساکت بنشینید چه، قطار

اي هنگام تولد  هر موجود زنده ،به همین ترتیب. برد ناخواه به سوي مقصد می خواه

ها،  تالش پس. بلیطی به مقصد مرگ دریافت کرده و به یک سفر آمده است

 ،رسیدن به آن مقصد ،پایاند، در نهاي شما هر چه که باش ها، و احتیاط مراقبت



، قانون تغییر آن .هر آنچه قطعی نباشد، مرگ قطعی است .ناپذیر است اجتناب

 . غیرممکن است

او اکنون . را آموخته استنوگرایی همیشگی  لذت ،ان خودبشر به چشم، گوش و زب   

گردانده برذهن باید به سمت خوبی . هددآموزش ها  خالف آن گرایش باید آنها را بر

بررسی  مورد نظر باید از آن نقطهشوند  انجام میهر دقیقه  ی که درهای شود، فعالیت

ي آن،  تراشی است که به وسیله ي قلم هر رفتاري در این بین، ضربه. قرار بگیرند

تواند صخره را از بین  اي نادرست می ضربه. شود ي شخصیت بشر شکل داده می صخره

ترین رفتارها باید با مراقبت و  بنابراین حتی کوچک. و از شکل بیندازد برده

اي  شدن است، حتی تکه براي کسی که در حال غرق. سرسپردگی بسیار انجام شوند

گرایشات به همین ترتیب براي شخصی که در دریاي . گاه است علف، دستاویز و تکیه

ي ارزشمند که توسط کسی  است، چند جمله زند میدست و پا  )سامسکارا( درونی

رود؛  هیچ عمل نیکی به هدر نمی. به حساب بیایدتواند کمک بزرگی  شود می گفته می

 پس. پیامدهاي خود را دارد همزیرا آن  رود هم به هدر نمیناپسند حتی یک عمل 

را  چشمانتان. برکنار بمانید ترین پیامدهاي اعمال ناشایست کوچک از حتیبکوشید تا 

به آنها  و هاي الهی پر کنید خداوند و داستان کالمهایتان را با  گوش ؛پاك نگه دارید

بیان سخن نیک و ن براي از زبا .را ندهیدبه افترا و بدگویی گوش سپردن  ي اجازه



همواره خداوند را به یاد ] زبانتان[بگذارید . آمیز و حقیقت استفاده کنید محبت کالم

براي به دست . درسان را به پیروزي میاي حتما شما  چنین تالش پیوسته. شما بیاورد

متعالی  فرد باید جریان افکار و احساساتمقدس است که  گرایشات درونیآوردن این 

 .برقرار نگه دارد وقفه، بیرا 

در درون، نام خداوند را . نیک استفاده شوند کارهايها باید براي انجام  دست   

 به هایتان همچنان که دست .بپردازید) دارما-سوا(انجام وظیفه بخوانید و در بیرون، به 

–باشد ] یاد و نام خداوند[ تان مجذوب ، بگذارید ذهنپردازند میبی منیت  خدمت

همه و آب از  بارد میهاي کوهستان  باران بر قله وقتی. وجود ندارددر این کار زیانی 

با این حال . گیرد اي شکل نمی هیچ رودخانه] ها آب[از آن شود،  آن سرازیر می طرف

باریکه، سپس یک  ند، ابتدا یک آبکن ها در یک جهت جریان پیدا می وقتی آب

ها به  آید و باران اي طوفانی پدید می جویبار، سپس یک سیالب، و در پایان رودخانه

رسد، آبی که در چهار  کند به دریا می آبی که در یک سو حرکت می. پیوندند دریا می

 )اسامسکار( گرایشات درونی. شود رود و گم می یابد در زمین فرو می جهت جریان می

آید اگر تنها بیایند و بروند، امروز در این جهت و فردا در  به چه کار می. اند گونه این

 امتداددر  ،مداوم و سرشارباید خوب،  گرایشات درونیمقدس  ي رودخانهجهت دیگر؟ 

اقیانوس  به ،م مرگدر د ،مقدس جریان پیدا کنند و در پایان هاي اندیشههاي  زمین



به راستی کند  کسی که به چنین هدفی دست پیدا می. ندبپیوندبزرگ سرور الهی 

 !است یالیق انسان

 د، بیست وني چکش ممکن است موفق به شکستن سنگی نشو بیست ضربههرچند    

این بدان معناست که بیست ضربه آیا اما . یکمین ضربه ممکن است آن را بشکند

سهم خود در موفقیت نهایی  ، هر یک از آن بیست ضربه، بهخیرند؟ ا هبیهوده بود

بوده ي آن بیست و یک ضربه  همهنهایی، تاثیر جمعی  محصول. ندا همشارکت داشت

در کشمکش درونی و هم بیرونی با جهان به صورت ذهن هم  ،به همین ترتیب. است

اما بشر . به گفتن نیست که ممکن است موفقیت همیشه از آن شما نباشد الزم. است

ذهن از عشق خداوند، به  کردن ور شدن در کارهاي نیک و با سرشار تواند با غوطه می

آنگاه . زندگی را با آن عشق لبریز کنید هر دمِ. سرور بی پایان الهی دست یابد

چون ذهن همواره با . را ندارند ناپسند، توان پدید آوردن سختی در مسیرهاي  گرایش

 هدف. کشیده خواهد شد خداوند است، به شکل خودکار تنها به سوي کارهاي نیک

یک عمل نیک موفق به تخریب  ،، نابودي ذهن است و روزيتمرینات معنوي تمامی

براي . که بیست ویکمین ضربه، سنگ را شکست طورآن خواهد شد، درست همان 

هر چیز کوچکی به . اند ي اعمال نیک گذشته مشارکت نموده این پیروزي، همه

 .هیچ عمل نیکی بیهوده نیست. آید حساب می



خود  محافظرا ) پارام ایشوارا( کنید، خداوند ي معنوي کوشش می وقتی در حیطه    

کند که چند  کودك، مادر او را تشویق میبراي انگیزش شجاعت در وجود . بدانید

زمین کودك که  دهد اجازه نمیگیرد، اما  فاصله می] از کودك[قدمی راه برود و خود 

اگر کودك تلوتلو بخورد و تعادل خود را از دست بدهد، مادر شتابان از عقب . بخورد

 فردنیز چشمان خود را بر ) ایشوارا(خداوند . گیرد را میافتادن او  جلويرسد و  سر می

 گاه. بادکی را دارد که انسان استاو در دستش ریسمان باد. دوخته است) جیوي(

هر آنچه او انجام  اما. گاه ممکن است آن را شل کند. ممکن است قدري آن را بکشد

. داشته استزیرا این اوست که ریسمان را نگاه  ،خاطر باشید دهد مطمئن و آسوده

 گرایش درونیآن باور، محکم شدن آن احساس به فرم یک حضور همیشگی 

 .لبریز خواهد کرد) راسا-پرِما( شهد عشق، شما را از )سامسکارا(

خداوند به ) جیوي( فردبنابراین بادبادك یا . الهی است لطفریسمان، بند عشق و    

و  گذاشتهاي را به عمل  خجسته گرایشات درونیشما باید . بسته شده است )ایشوارا(

 .الهی بتواند وجود داشته باشد و مستحکم شود لطفید تا بند عشق و کسب نماینیز 

هایی هستند  آنها پله. کنند می ویرانسازند یا  را می) جیوي( فرد، گرایشات درونی   

به عبور فرد را  ،گرایشات درونی. رندب را به سوي هدف می هاي فردي روحي  که همه

به  قادر استخوب،  گرایشات درونیتنها از راه بشر . دارند وا میاز میان فقدان و اندوه 



نیک به کردار باید تمام و کمال  يبنابراین هر فرد. خداوند دست پیدا کند

به یاد ین فرمِ بهتر است؛ حقیقی، قربانی )کارما سات(کردار نیک . دبپرداز) کارما سات(

تمایز و  بیعشق را  و است ]الهیبه درگاه [آواز عابدانه ن برتری آوردن خداوند است؛

  به عنوان وظیفهفرد خدمتی است که  ]همان[ ،کردار نیک. دهد اختالف گسترش می

ي خداوند سرمست  از اندیشهوقفه،  بی .دکرداري بپردازیبه چنین . دده انجام می

 .آن برسیداین راه شاهانه به سوي هدفی است که باید به . باشید

 

 ها است ، مادر الهی انسانمذهب جاوید: فصل هجدهم

ي  و همه اخالقیهاي  الگوي  ي مذاهب، همه ، مادر همه)دارما ساناتانا(مذهب جاوید    

ر در آن ست که مادااي  خانه) وستانهند( بهاراتهاي این جهان است و سرزمین دارما

این سرزمین  دارد شکوه و جاللی چه! بهاراتچه سعادتمندند اهالی . متولد شد

 !بهارات

آن  ، چشمبهاراتخود، جسم پروردگار جهان است و سرزمین  یتجهان در کلّ   

بدون چشم، بدن، ارباب خود نیست، چنین نیست؟ . همتاي آن است ، عضو بیجسم

ها و ودا. زیبایی یافته است ،با دو چشم ،بهاراتتوان گفت که سرزمین  دوباره می

گرایشات ، توان گفت که بدون تردید با این حساب می. )متون مقدس( هاشاسترا



ي هیچ مردمی از هیچ  ، به وسیلهبهارات به دست آمده توسط مردم) سامسکارا( درونی

ي  که حقیقت همه )دارما ساناتانا(مذهب جاوید . استبه دست نیامده کشور دیگري 

ي افراد بشر  ي همهدارمادهد،  ي مذاهب را آموزش می همه صدر  ي سعهمذاهب و 

در مسیرهاي  گیرند و سرچشمه میمناطق گوناگون  هر چند ازها  رودخانه. است

ها با وجود  انسان ،به همین ترتیب. رسند ، در پایان به دریا میشوند جاري می گوناگون

و از راه  دارماختلف هاي م و پرداختن به راه متفاوتهاي  زاییده شدن در سرزمین

 مذهب جاوید،. پیوندند هاي گوناگون پرستش، به اقیانوس حضور پروردگار می فرم

هاي  ي این مسیرهاي گوناگون که در جهت همهدر آنجا موقعیتی مرکزي است که 

توانند با  پیروان مذاهب مختلف می. کنند مختلف در حرکتند یکدیگر را مالقات می

با دلی همواره لبریز کردن از حسادت و خشم و کار  جستن دوريراستی در گفتار، با 

 اینمذهب جاوید را ي آنهایی که  همه. این مذهب جاوید را به عمل بگذارنداز عشق، 

 بهاراتکه اهالی  اند شایسته ،پردازند آن میتزلزل به  آورند و بی گونه به عمل در می

 .نامیده شوند

ي  ترین جایگاه را در بین همه مذهب هندو تنها مذهبی است که از دیرباز، مهم   

اي همیشگی به اثبات رسانده  مذاهب به دست آورده، حفظ کرده، و خود را به گونه

اند، هندوها  آن که نابود شوند باقی مانده بیها  تنها مردمی که در طی قرن. است



با عشق، برابري و قدرشناسی  ،یگر، مردمدر این مذهب، بیش از هر مذهب د. هستند

. ها به دست آوردندودایشان را با کشف مبانی فلسفی از طریق دارماهندوها . اند زیسته

سرزمینی این چنین . ندا پایان آغاز و بی اند که بی ها را نوشیدهوداآنها عمیقاً شهد 

زمین، در درست همان گونه که . مقدس، یک معدن معنویت واقعی براي جهان است

، معدن بهاراتکند، در سرزمین  هر منطقه، معادنی از فلزات مختلف را آشکار می

، )هاشاسترا(تمامی متون مقدس  اصول ي همه ي ، عصاره)دارما ساناتانا(مذهب جاوید 

 .ها یافته شده استاوپانیشادو  هاودا

 جاوید، مذهبشدن معدن ي پیدا  از لحظه، بهاراتاهالی  از بخت نیکگویی که    

] معدن[، به قصد نگهداري آن ، مریدان و آموزگارانین، مفسراندیشمندانرهبران، 

 عاريهاي  1یوگی-کارما، حکیمان، بهاراتسرزمین همین همچنین از  .اند پدیدار شده

با این  مرتبطهاي الهی  هاي به رهایی رسیده و شخصیت از خودخواهی، فرزانگان، روح

ضامن آن  ،که تجربه اي ي این اشخاص، دانش معنوي به وسیله. برخاستند ،مذهب

جوهر لبریز از  همذهب جاوید ک، ترتیببدین . بود، در تمام کشور جریان پیدا کرد

 ها، سرزمین سایراما با وجود گسترش آن به . در جهان گسترش یافتاست الوهیت 

 . است بهارات ،آن "خانه اصلی"

                                                 
 م-. رسد یوگی به معنی رهرو راه کردار یا کسی که از راه کار و عمل، به خداوند می-کارما 1



ها، موتورهاي مدرن و غیره در یک  ها، اتومبیل ماشین: به جهان امروز نگاه کنید   

ي اصلی آنها فراموش  اما خانه. شوند کشور ساخته و به دیگر کشورها صادر می

بدون . شوند ي تجربه ساخته می ها و موتورهایی تنها بر پایه چنین اتومبیل. شود نمی

به همین نیز ) دارما ساناتانا(مذهب جاوید . ادتوان انجام د آن مبنا، هیچ کاري نمی

هاي  ي شخصیت به وسیله ،و مردم دیگر کشورها بهاراتسرزمین . به وجود آمد شیوه

ي اصلی  مبناي خانه ،از این رو .آن بهره بردنداز  ،دهایی که آنها نوشتن بزرگ و کتاب

اما جاي نگرانی است . غیرممکن است ]نادیده گرفتن آن[. توان نادیده گرفت را نمی

ي دارماکه این  یمقدس، زادگاه اشخاص بهاراتکه ببینیم امروز، در این سرزمین 

ي شخص دارمادهاي جدیدي به عنوان مقدس را پاسداري کرده و گسترش دادند، م

 شده و توسط، نادیده گرفته خود ،)دارما ساناتانا(مذهب جاوید شود و  پذیرفته می

، موفق به درك معناي آن نشده و آن را در نچشیدهرا  دارماافرادي که حتی شیرینی 

شده و براي  سپردهاند، به مردم دیگر کشورها  هاي تهی پنهان نموده پس بحث و جدل

مناسبی است که  دلیل آن البته عدم حضور راهنماهاي. شود آنها کنار گذاشته می

این چنین راهنمایانی، مردم تسلیم  حضور هنگام اما حتی. بتوانند راه را نشان دهند

اینها در حقیقت مثل . شوند شده و به آنها وابسته می] دارما[ الگوهاي مدرن

 توسطکنند و  می را جلب توجه، بو ي به وسیله. بازار هستند ي خوراکیها هوله هله



-سوا(ي شخصی  وظیفههرچند . شوند که قدرت تشخیص ندارند اشخاصی خریده می

 شیفتگیِ ،پاك است) دارما ساناتانا(مذهب جاوید ] گذاشتنعمل به [آنها، ) دارما

 ،حقیقت. شود دیده گرفته مینا وجود ندارد بنابراین ظاهري هاي نمایشحاصل از 

 .است که اهمیت دارد طعم. هایی نیست نیازمند چنین آرایش

محض  هوسو  يهواست که بشرِ امروز، تنها با آن ، علت بنیادین این مشکل   

. ي دیگران تبدیل به عادت شده استدارما شانکار واقعیت و پذیر. شود برانگیخته می

ست که جذب دارماخالف  )ها هندي(ها  یبهاراتبراي . این اشتباهی بسیار بزرگ است

برتر و  یعشق اوجِي دیگري، حقیقت و دارماهیچ . شوند ظاهريهاي  ها و نمایش فرم

مذهب . هست، در خود نداشته یا نخواهد داشت مذهب جاویدباالتر از آنچه در 

. ددارقداست، مرزي ن. آن، میراث همگان است. است حقیقت واقعیتجسم  جاوید،

 ، آیا چنین نیست؟دویی ندارداست و  یکیقداست، 

اند و لطف  در این زندگی به رهایی رسیده مذهب جاویدآنها که با وفاداري به این    

اند،  ا دریافته و به آگاهی رسیدهحقیقت ر سرشتو اند  خداوند را به دست آورده

همواره کسانی را که به آن مقام  بهاراتاهل . شوند محسوب می بهاراتهمگی، اهالی 

ي اجتماعی، عقیده و آیین یا جنسیت  اند، جدا از تمایزات طبقه مقدس رسیده

هایی را سوزانده و خاکستر  ي چنین محدودیت قداست آن مقام، همه. اند ستایش کرده



. تنها تا رسیدن به آن مقام است که فهم یگانگی همه چیز غیرممکن است. کند می

 مادرزادياین حق  .فهم مذهب جاوید ضرورت دارد کوشش جسورانه برايبنابراین 

 .است ها یبهارات

هاي  توانیم به تفصیل دریابیم که چه شخصیت اگر تاریخ را از آغاز بررسی کنیم می   

ات ظهور. ندا ه متولد شد )ها هندي(ها  بهاراتیبزرگی و در چه مناطقی در میان 

، رامامانند ) موکتا جیوان(هاي به رهایی رسیده  روحهاي الهی و  خداوند، شخصیت

از میان  ویشوامیترا مانندهایی  راجایوگیو  شیت پاریکو  جاناکا، باالراما، کریشنا

 روحانیون، )براهماریشی(حکیمان واالمقام . برخاستند) کشاتریا(ي جنگاور  طبقه

ها به وجود  ي برهمن از طبقه )ها ریشی( ییداوِو حکیمان  متون مقدسبزرگ، عالمان 

 باگاواتاو  بهاراتااي مثل  هاي اسطوره کتاب] گردآوري[در ) هاشودرا( کارگران .آمدند

ي خداوند، اعضاي طبقات اجتماعی  در میان مریدان برجسته. بیشترین سهم را دارند

براي رسیدن به قداست بدون اثر پذیرفتن . دهند تر، تعداد زیادي را تشکیل می پایین

شخص  )سادانا(معنويِ  تمرین ،)آتما پارام(مرتبه  خداي اعلیاز جهان و براي یافتن 

به هیچ وجه ، )کاست( ي اجتماعی طبقه مانندچیزهاي دیگر . اهمیت دارداست که 

امر را  مورد نیاز براي این فیض شایستگیِاما فرد باید . دشنخواهند  مانعی محسوب

 .منظم و منضبط شودداشته باشد؛ فرد باید در تمرین، 



با نادیده گرفتن اصول زندگی  ،مقدس )هاي هندي(ي ها بهاراتیهرچند امروز آن    

پیروي از رهنمودهاي ایشان، با عدم ه نام برده شد، با عدم مطالعه و هایی ک شخصیت

 ]المثل ضرب[مطابق (مشی زندگی خود به تناسب گذر زمان و  تغییر روش و خط

شهرت شدن و  ي نام و با برده) "الوقوع است ي نابودي قریب ، نشانهآمیز افکار شرارت"

وجوش براي باال بردن سطح رفاه همسران و  راوان به قدرت و مقام و جنباشتیاق ف

پایانی براي مذهب هندو به ارمغان  هاي خودخواهانه، ننگ بی فرزندانشان به روش

 .آورند می

اند،  ورزند، از خودخواهی تهی هنوز هستند افرادي که به همه یکسان عشق می   

اند و  سطح آسایش همگانند، خود را وقف خدمت به نوع بشر کردهسرگرم باال بردن 

از آنها قدردانی . شوند اما آنها به حاشیه رانده می. کنند را فدا میخود همه چیز 

گیرند، از ترس این که آن زمان  گیري قرار نمی هاي باالي تصمیم شود یا در مقام نمی

 .نخواهد بود ظالمو  فاسد، بدبراي افراد  دیگر جایی

ها از  لرزد، آب اقیانوس پهناور و ژرف باشد، هنگامی که زمین زیر آن می چندهر   

به مکان نخستین خود بر  ،آشوب پس از فرونشستنگیرند و  خود فاصله می] جایگاه[

عدالتی، ناراستی،  ي بی هاي خوب، در زلزله این انسان ،به همین ترتیب. گردند می

هنگامی که هیاهو . کشند خودخواهی و تفاخر، بی آن که درگیر آن شوند کنار می



هاي  مقام و منصب. شوند جهان می ]ي صحنه[د کند، آنها دوباره وار فروکش می

] آغازسر[ رشد،": گفته شده است. توانند همیشگی باشند ناپایدار و خودستایی نمی

زیرا ببینید چگونه . نابودي است نه رشد ،فقدان آرامش کنونی. "است فروپاشی

هاي پاك، با تسلط بر  هاي درست، با احساس که نخست در راه )ها هندي( ها بهاراتی

، متون مقدس هاداوِیافتند، که از شیر  نامی پرورش می نفس و احترام به نیک

شدند، که حتی اقوامی را که از کشور خود بیرون  میها تغذیه اوپانیشادو  )هاشاسترا(

ورزیدند،  شمردند و به آنها یکسان عشق می رانده شده بودند پذیرا شده و گرامی می

قراري به  کنند، با بی امروز از عشق قدرت و منیت، برادران خود را متهم می

برادران   هاي خودخواهانه طلبی ورزند، در جنون افزون خوشبختی یکدیگر حسد می

فریبند، از رفاقت با خیرخواهان واقعی خود گریزانند، تنها به دنبال اهداف  خود را می

هایی که در قوم هندو  زنند، ویژگی بد را دامن می اند، گرایشات ي خویش خودخواهانه

ترس از  کنند و در نبود هاي نادرست را پیروي می تاکنون به گوش نخورده است، راه

] این. [گیرند دا، نظم، احترام و ایمان، هدف اختالف و ناآرامی قرار میگناه، ترس از خ

 .به راستی سقوط غیر قابل باوري است

اند آن  کجا رفته! پیروان راه کهن! )هندوستان( بهاراتفرزندان ! برادران هندو   

پذیرید؟  هاي انسانی دیرین؟ راستی، مدارا، اخالق و نظم را چه وقت می ویژگی



هاي  را، با درخشش عمارت )راجیا-راما( راما، پادشاهی بار دیگر. بیدار شوید برخیزید،

مذهب . خود عشق بورزید بهاراتیبه برادران . تحقق ببخشید آرامشو  دارما، راستی

را با  عدالتی و حسد هاي سوزان جهل، دشمنی، بی ، شعلهجاوید را به عمل بگذارید

ي  همه. دلی را گسترش دهیدحس هم. بنشانیدهاي عشق، بردباري و راستی فرو  آب

هاي مقدس،  شخصیت حکمرانی] شیوه[ .ها را بیرون برانید ها و خشم حسادت

هر . بیاورید خاطرخداوند را به  حکمرانیاشخاص و خصوصیات ممتازترین  هاي ویژگی

دیگران  اتاشتباه درجو کس باید خطاهاي خود را دریابد و درك کند که جست

اتالف وقت محض است و همچنین به گفتگوهاي بیهوده کار، این . اي ندارد فایده

اگر این زمان از دست برود چه کار . کنار بگذاریدپس این ویژگی را . زند دامن می

هاي  ي ناراستی همه رتوان انجام داد؟ تسلیم دلسردي نشوید بلکه ب دیگري می

توبه کنید و در راه پرستش خداوند، کردار  صانهخال. دبگذاریپایان  ي ، نقطهگذشته

 . را تحقق ببخشید )راجیا-راما( راماپادشاهی ابدي . بگذارید گامنیک و عشق برادرانه 

کوشش لشگریان آن، این  ؛به کار کردآغاز  پادشاهیاین  براي شروع ساناتاناساراتی   

کمربندهایتان را ! ارابه را به پیش برانید. رسانند ي کالم و عمل یاري می را به وسیله

فرزندان یک  ،همه،  )ها هندي( ها بهاراتی .حمایت خداوند را بجوییدمحکم ببندید و 

ادا بر گردنتان دارد  مادر حقی را که. ستا) مذهب جاوید( دارما ساناتانامادرند، نام او 



گوید مادر بد است  آن کس که می. برد که مادر را از یاد می کسیفرزند نیست . کنید

فَس زندگی ماست. تواند خوب باشد نمی ي این زندگی، پدر  هبخشایند. شیر او همانا نَ

 .است )آتما پارام(خداوند متعال همگان، 

، بدون رپس بدون سرزنش و متهم کردن یکدیگ. همه، فرزندان یک پدر و مادرند   

درك کنید که برادران دیگر شما همان  ،یکدیگر خویشو داشتن آرزوي بد براي قوم

وابستگی را به چیزهایی که عاشق آن هستند دارند که شما نسبت به چیزهایی که 

د و یکننجویی  د عیبنورز به آن عشق می از آنچه که دیگران. عاشق آن هستید دارید

هاي راستی و عشق  اینها ویژگی. دیآن عشق بورز د بهیبالعکس، بکوش. دیخندنبه آن 

 .هستند بهارات اهالی

 

 ، یکی و تنها یکی استروح کیهانی: فصل نوزدهم

دست و  اي یک همه به گونه ،]ها ریشی[حکیمان هاي  و پیام متون مقدسها، ودا   

، )آتما پارام(خداوند متعال اند که  بدون هیچ تردید، از آن روز تا به امروز اعالم کرده

 همچنین. است )آنتاریامی-ساروا( حاضر و نهفته در همه چیز روح کیهانیِ

و  "کند او که خدمت می"، "شود او که خدمت می "میان  ي رابطههایی مانند  پرسش

، باایمانیهر فرد . ندا همواره موضوع بحث بی پایان بوده "ي خدمت وسیلهاسباب و "



، بر اساس پراهالدارا شنیده است که در آن، عابد بزرگ خداوند،  باگاواتاي  آن آیه

ها جستجو  نیازي نیست خداوند متعال را در دوردستکند که  ي خود بیان می تجربه

 .و این که او به جوینده بسیار نزدیک است کرد

 .تردیدهایی را رها کنید چنین -نیست او اینجااو اینجاست،                            

 !)هاداناوا(دیوها اي سرکردگان  کنیدگوش         

 ،نظر کنیدهر جا را بجویید و به هر سو         

 !آنجاست. . .  ستاو آنجا        

کنند که گویی او داراي یک سرشت و ویژگی  از خداوند صحبت میچنان مردم    

این اظهارات درستند . این قبیل است خاص است، گویی که داراي یک شکل ویژه و از

اي که تصور و حدس بتوانند تقریبی از حقیقت باشند؛ آنها حقیقت  اما تنها به اندازه

آنها . معتبر هستند ،ي دانش ماديِ عملی چنین تصوراتی در محدوده. بنیادین نیستند

یا ) پورنام(تمامیت  ي مشاهدهزیرا . آیند دانش معتبري از امر مطلق به حساب نمی

 .ي آن غیرممکن است صحبت درباره

هرچند به رغم این امر، عابدان خداوند و جویندگان، هر یک بر اساس پیشرفت    

. اند شان، شکلی از الوهیت را به عنوان مبناي سرسپردگی خود انتخاب کرده درونی

] ی مثلجای[کنند که گویی او در  پرستش میطوري را  )آتما پارام(خداي متعال آنها 



هایی که مجسمه یا تصویري قرار گرفته است وجود  و یا در مکان دواراکایا  آیودهیا

 .نیست دارد و در هیچ جاي دیگر

ن کاري البته چنی. کنند پرستش می) پورنام(تمامیت را به عنوان  آن فرمآنها    

و  استکه فقط باور آنها حقیقت  ادعا کنندنباید  سرسپردگاناما . نیست نادرست

هاي الوهیت  ها و شکل تنها نام دهند نسبت می] به الوهیت[هایی که آنها  ها و شکل نام

باید این را درك . اند ي دوم ارزش و درجه هاي دیگر، بی ها و نام هستند و تمام شکل

ها  ي نام اندازههمان به  ،آل و محبوب دیگران هستند هایی که ایده ها و فرم کرد که نام

 .عزیزند دیگرانبراي ي ما،  د عالقههاي مور و فرم

 ،شود می انگاشتهآل  شده و ایده شمردهگرامی  به این ترتیب یک فرم،هنگامی که    

 کلّ تواند خود ، مید، اما چگونه یک نماد محض از کلّگرد می به راستی نمادي از کلّ

دادن به  مجالبدون باید این موضوع، هر کس  ي همیشگی نسبت بههشیار باباشد؟ 

به یک اندازه معتبر  ،هاي موجود از مطلق ي شکل نفرت بیهوده، این دیدگاه را که همه

. غیرممکن است ،)پورنام(درك تمامیت بدون این کار، . کسب نماید و درست هستند

 . اند هاي غیرلطیف از مطلق، همگی با اصل الهی لطیف سرشار شده ي این فرم همه



توان  هاي آن می طعم اقیانوس پهناور را، کامل و بی کم و کاست، در هر قطره از آب   

و  "قطره"هرچند ما . بدان معنا نیست که قطره، اقیانوس استاین یافت، اما 

دو یکسان  آن طعمو  سرشت، شناسیم میهاي مجزا  عنوان موجودیت را به "اقیانوس"

 ،)آنتاریامی-ساروا( ]تمامی موجوداتحاضر در [ مشابه، روح کیهانیبه طور . است

اختیار  متعال ايخدو نام غیرلطیفی که   و فرم ،)آتما پارام(وجود متعال خداوند 

همه  بلکه هاي مجزایی نیستند موجودیت ،شود ي آن ادراك می و به وسیله کند می

 . هستند یکسان

 ،آن ]شرح[ شود، چگونگی داده می شرح ي پاك، فراگیرنده نافذجا وقتی وجود همه   

ي  ویژه فرموقتی نام و . ي شنونده بستگی دارد به اصول اعتقادي گوینده و ذائقه

خوانده  برهمن، گذارد را فرو میخود  فرم ، ویژگی و سرسپردهي  انتخاب شده به وسیله

، راماشود، به عنوان  و فرم ظاهر می ویژگیبا  ،برهمنهنگامی که همین . شود می

آیا حتی پیروان مذاهب دیگر موافق نیستند . شود شناخته می شیوایا  ویشنو، کریشنا

 ي فاصلهي  همه ،یابد دست می عرفانییگانگی  اصل ازح که وقتی سرسپرده به شعف

ها و دیگر  ي دیگر سرزمین ها، فالسفه شود؟ همچنین یوگی بین او و خداوند ناپدید می

ترین نوع  با متعالیي یگانگی را تنها  که این تجربهپذیرند  باورها، بدون اعتراض می

حتی اگر اندك نشانی از اختالف . توان به دست آورد می )باکتی-پارا(سرسپردگی 



. و گرایش شخصی است و چیز اساسی و بنیادینی نیست  باقی باشد به دلیل ذائقه

آید، با اسامی مختلفی مانند طبیعت  به میان می تنها هنگامی که نام و فرم

وقتی . شود گذاري می نام )باکتا(سرسپرده ، و )آتما -پارام(خداوند متعال ، )پراکریتی(

نام و فرم غایبند، تردید و جنجال بر سر این که مذکر، مونث، یا خنثی است به هیچ 

به چیزي که . در این صورت هر تعریفی درست است. وجه به وجود نخواهد آمد

آن، نافذ و همه جا . نسبت داد توان تصور است هر نام و فرمی می مافوق و فراسوي

، به صورت امی که این حضور نافذ و لطیف، با روشی سیستماتیکهنگ. حاضر است

شود، سرسپرده به وضوح سرشت آن را از  پرستش می ها داراي ویژگیفرم غیرلطیف و 

 . درك خواهد کرد )سادانا(تمرین معنوي راه 

 ساختنو آن حقیقت، و براي متبرك  تمرین معنويدانش این  اعطايبراي    

نام و شکل در  پذیرش، با خداوند متعال فاقد ویژگی، سرورحس با آن سرسپردگان 

برخورداري از فرصت ي موجودات صاحب جسم،  شود و به همه این جهان متولد می

 .دده را می عینیي  این سرور و تجربه

خداوند متعال هایی، درك این موضوع که  چنین تجربهظهورات الهی، با اعطاي    

وجود همه ، )آنتاریامی-ساروا( ]حاضر در تمامی موجودات[ ، روح کیهانی)آتما پارام(

تمامی  کریشنا. کنند آسان می را ي درونی همه چیز در آفرینش استآتماو  جا حاضر



تا زمانی که با چشمان خود دید که  آرجونا. جهان آفرینش را در فرم خود نشان داد

سراسر آفرینش را در خود جاي داده است،  ،در فرم غیرلطیف خود کریشناچگونه 

 .بود نشد )آنتاریامی-ساروا(روح کیهانی ، کریشناقادر به درك این مساله که 

بدون عشق، عاشق . یکی هستند و یکسانند عشق، عاشق، و معشوق، هر سه   

حتی اگر عشق و عاشق، هر دو وجود داشته باشند، بدون . تواند وجود داشته باشد نمی

 .اصلی است عنصر ،ي آنها، عشق در هر سه. ساخته نیستعشق کاري از معشوق، 

است، خداوند متعال  سرشار کردهاز خود  همه چیز را تمام و کمال،آن که    

به عشق ، ي آنها در هر سه. بنابراین هیچ تفاوتی بین این سه نیست. است )آتما پارام(

قابل تشخیص است؛ بنابراین آیا این موضوع  )آنتاریامی-ساروا(روح کیهانی عنوان 

است؟ مطمئناً ) سواروپا-آتما پارام(خداوند متعال قابل درك نیست که همه چیز تجلی 

 اظهارتوانیم بی درنگ  می پس. است )پرِما(عشق همه چیز لبریز از . قابل درك است

در کل جهان آفرینش، در . است )سواروپا-ماپرِ(فرم عشق ، خداوند متعالکنیم که 

سرشت . دساز هاي گوناگون آشکار می شکل در  خود را عشق،ي موجودات زنده،  همه

هاي مختلف مثل  نام باآن،  یافتن کند، هرچند بر اساس جهت جریان تغییر نمی عشق

) ایشتام(، آرزو )باکتی(سرسپردگی ، )آنوراگا( عاطفه، )واتسالیا(محبت مادر به فرزند 

بر مبناي . ، تغییرناپذیر استجوهراما شکل هر چه که باشد، . شود و غیره شناخته می



ي  آتماي درونی همه، خداوند متعالگیري روشن است که  این دانش و تجربه، نتیجه

 .است )آتما-آنتار-بهوتا-ساروا( مخلوقات

یا  يتوحید با عنوان دانش، دهد دانش این یگانگی را آموزش می برترینآن که    

و  )جیوا(فرد آن که اصل عاشق و معشوق، . شود شناخته می )ادوایت-آ( دوگانگی عدم

آن که . شود شناخته می )دوایتا( دوگانگی] دانش[ دهد به عنوان را آموزش می برهمن

و  )جیوا(فرد ،  )پراکریتی(یا طبیعت – ي هر سه، عشق، عاشق و معشوق درباره

 ،)آدوایتا-ویسیشتا( مشروط توحیدي] دانش[به عنوان  دهد آموزش می -برهمن

آموز  شود به دانش کودکی که متولد می. اما این سه یکی هستند. شود شناخته می

شود؛ اما هر سه یکی و همان  می 1فردي متاهلدانش آموز تبدیل به . یابد تغییر می

هاي  ها در جهت ها و وابستگی ست؟ هنگامی که حالتشخص هستند، چنین نی

از شیر، کره و دوغ پدید . اندم باقی می همان شخصکنند، او  گوناگون تغییر می

-آ(دوگانه غیري توحیدي یا  اندیشهه را در خود جاي داده، شیر که هر س. آید می

بعد . است) دوایتا(دوگانه ي  اندیشهرا در خود جا داده،  دستهکره که دو . است) دوایتا

 مشروطي توحیدي  اندیشه ،ماند می به جاشود، دوغی که  از آن که کره جدا می

                                                 
1 householder 



ي آنها همیشه  تند، رنگ همهها مختلف هس اما هرچند مزه. است )آدوایتا-ویسیشتا(

 .است )برهمن-نیرگونا(فاقد ویژگی  برهمنآن که در همه یکسان است، . یکسان است

 

 سرسپردگیهاي  بذر جوانه: فصل بیستم

ي  به وسیله عابدنخست ذهن . است سرسپردگیي برخورد عابد و معبود، بذر  شیوه   

این کیفیات ویژه را براي  کوشد میاو . شود اي از معبود جذب می هاي ویژه کیفیت

 تمریننخستین مراحل در . است )سادانا(معنوي  تمریناین . خود به دست آورد

، این معنوي تمرینبا پیشرفت ؛ اما  از هم فاصله دارندو معبود، کامال عابد، معنوي

. داردیی وجود نا شود دیگر هیچ فاصله حاصل میهدف  وقتی یابد و کاهش میاحساس 

آن را درك کرده، به آن عشق ورزیده و  تمرین معنويموضوع پرستش که فرد از راه 

در جستجوي آن بوده است هر چه که باشد، فرد باید ایمان استوار داشته باشد که 

است  ا یک آرزوتنه. است )آتما پارام( خداوند متعال ]همان[ ،)جیوآتما(خویشتن فرد 

 )شاتکارا كایشوارا سا(یافتن پروردگار : که شایسته است جوینده آن را در سر بپروراند

 1به این دلیل است که کونتی. نیستجایی در ذهن براي هیچ آرزوي دیگري . است

و بدبختی به  پریشانیباشد که همواره در  "کرد،  این گونه به درگاه کریشنا نیایش می
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که  دیداريما عطا کنی، خود را به  1دیدارتنها اگر تو ! اي خداي جهانسر ببریم، آه 

  ".ي تولد دوباره است از بین برنده

که مشتاق حقیقت متعال و جویاي رسیدن به آن است باید چنین  اي سرسپرده   

آنگاه بدون توجه به شادي و اندوه، بدون هر گونه . اي داشته باشد گرایش روحی

اي استوار، بدون وقفه و با ایمان محکم به  ي رضایت شخصی، به گونه نگرانی درباره

قعیت، خشنودي و رضایت پردازد و پس از پی بردن به وا می )سادانا(تمرین معنوي 

 .کامل خواهد داشت

و یک  )موکتا- جیوان(روح به رهایی رسیده از این دیدگاه تفاوتی بین یک    

همراه با  )پراکریتی(طبیعت ، )کارا آهام(فراسوي منیت نیست، آنها هر دو  سرسپرده

هایی  قلب. هستند 2)آشراما-وارنا(اي زندگی  مرحله- ي طبقهدارمااش، و  سه مشخصه

 ِشادي متعالاین . این چنین، سرشار از مهر و عزم به انجام نیکی براي جهانند

هیچ آرزویی  آنها. دارد این گونه عمل کنند آنها است که آنها را وا می) براهماآناندا(

 تنها پس. هستند "مال من "و  "من" خواهند داشت زیرا آرزوها محصول احساساتن

 د، اینطور نیست؟نشو میتبدیل  سرسپرده ها به انسانین آرزوها ا کن شدن از ریشه
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ی با سرشت آنها سرسپردگان. تواند باشد نمیجایی براي آرزو  وجود آنهادر  پس   

 براي، جز سرشت فناناپذیر آن بابراي افرادي . هستند) سواروپا-آمریتا(فناناپذیر 

 .باشد داشتهوجود تواند  نمیاشتهایی  ،)آناندا(سرور معنوي شیرینی 

 

 امروز است ،به جوینده متعلق تنها زمان: ویکم فصل بیست

در ) دها(، با بدن یاما! شیواهمان قدر همه جا حضور دارد که ) خداي مرگ( یاما   

با روح فردي در  شیوا .تاثیر بگذارد) جیوا(تواند بر روح فردي  او نمیپیوند است؛ 

ي  بدن، وسیله. اما او اجازه نخواهد داد که بدن براي همیشه زنده بماند پیوند است،

با این وجود چه . اش است براي درك سرشت راستین روح فرديي مورد نیاز  نقلیه

شود؟  واقع می است ارباب بدنکه ، )یاما( مرگ خداي داند چه زمانی هدف کسی می

به دام خواهد افتاد؟  یاماهاي  هاي طناب زمان این بدن در حلقهداند چه  چه کسی می

را جدي بگیرد و  فوقپذیر، باید هشدار  این بدنِ به آسانی تخریب، زیر بار روح فردي

اي  لحظه! باشد، هر زمانی که هست، درست همان زمان شیواسراپا اشتیاق پیوستن به 

معموال انجام برخی چیزها را از امروز مردم . توان بازگردانید شود نمی را که سپري می

، نداز چنین طبیعتی برخوردار نیست اموري مانند تمرین معنوياما . اندازند به فردا می

! ي مناسب است درست همین آن، لحظه. دیروز و فردایی وجود ندارد این امور،براي 



اي که فرا  اي که سپري شده فراسوي دسترس شماست؛ به همین ترتیب دقیقه دقیقه

که چنین ادراکی را در قلب خود  روح فرديتنها آن ! شما نیست از آنخواهد رسید 

روح بدون پذیرا شدن این حقیقت در قلب، . بپیوندد شیواتواند به  حک کرده است می

. شود غرق در امروز و فردا می ،اده مهم استالع بر مبناي این تصور که بدن فوق فردي

کند و بنابراین دوباره و دوباره با  ریزي می بدین گونه، زیربناهاي وابستگی مادي را پی

جوینده این حق را دارد ! کند پیدا می ادامه )یاما(مرگ  با مالقاتشود و  بدن زاده می

 به آناو آرزومند آن نیست و حتی ! را) یاما(مرگ نه  را مالقات کند و شیوا که

. را دارند انسان هستند روح فرديو  بدني بین  تنها آنان که این رابطه. اندیشد نمی

دچار ضعف و  تمرین معنوي خوددر  اي ذره اند حتی هیافتآنها که این اصل را در

 .شوند سستی نمی

مادي، راضی و خشنود فروغ  هاي کم این روزها بشر با تجسم و تجربه کردن لذت   

ها در خواب و روزها در خوردن و  با گذراندن شب. او هیچ استراحتی ندارد. است

اش مرگ به تعقیب او  کند تا این که در روزگار پیري کند و رشد می نوشیدن، رشد می

. تواند تصمیم بگیرد که کجا برود یا چه کاري انجام دهد آن گاه نمی. پردازد می

تواند او را نجات دهد؛  هیچ کس، هیچ چیز، نمی. اند حلیل رفتههایش ت ي حس همه

 !رسد هاي مرگ، به پایان می بنابراین او به سان تکه گوشتی مطیع آرواره



کننده است که زندگی بشر، ارزشمند به سان الماسی غیر قابل  چه اندازه ناراحت   

ي  ي سکه اندازه توان براي آن قیمتی تعیین نمود، به گذاري که اصال نمی ارزش

پس از هدر دادن بی حاصل وقت، بدون . اي تنزل کرده است ارزش از رونق افتاده بی

براي یافتن او، پشیمانی هیچ  تمرین معنويمراقبه بر خداوند یا بدون انجام هر گونه 

اي دارد هنگامی که خانه  ریزي براي کندن یک چاه چه فایده برنامه. سودي ندارد

کی قرار است کنده شود؟ کی به آب خواهد رسید؟ کی آتش آتش گرفته است؟ 

اگر از همان ابتدا یک چاه آنجا آماده بود، ! شود؟ این کار غیرممکن است خاموش می

 ! توانست مفید باشد هاي بحرانی می چقدر در چنین موقعیت

. هاي واپسین، مانند آغاز به کندن چاه است بر خداوند در زمان اندیشهآغاز به    

بر خداوند تجهیز کند،  اندیشهبنابراین اگر از هم اکنون، فرد خود را گاه به گاه با 

. شود او را در وضعیت پایدار مناسبی قرار خواهد داد هنگامی که پایان نزدیک می

را که قرار  تمرین معنويو ! آغاز کنیدرا که باید فردا انجام شود امروز  تمرین معنوي

اي دیگر چه پیش  داند لحظه کسی نمی! است امروز انجام شود اکنون آغاز کنید

 نباید تاخیر ،که باید انجام شود اي تمرین معنوين به بنابراین براي پرداخت. آید می

د ضروري است و بنابراین از بدن بای تمرین معنوينیز براي این  جسمیتوان . کرد



به  از بدن باید. آورد مراقبت شود، هرچند رسیدگیِ بیش از اندازه، خرابی به بار می

 .دنمواي که ضرورت دارد با دقت فراوان مراقبت  اندازه

 

 به رستگاري سرسپرده رسیدن راه : دومو فصل بیست

بدن . شته شودپس نباید بی ارزش انگا. تولد به شکل انسان بسیار دشوار است    

زائر آن است و  ،)جیوي( روح فردينگهبان آن و  ،ذهن .کاروانسراست مثل یک

 رهسپار به طور قطع، زائر،. خویشاوندي ندارند هیچ کدام از اینها با دیگرانبنابراین 

 ذکربراي یک سفر بدون دردسر، هیچ چیز مانند . است )پوري-موکشا(شهر رستگاري 

یک بار که شیرینی آن نام تجربه . نیستبخش  ، اطمینان)سماراناا-ناما( نام خداوند

خود را با  تمرین معنوياو . قراري یا سستی نخواهد داشت خستگی، بی ،شود، فرد

تمرین با این وجود براي این . سرور، اشتیاق و باور ژرف به انجام خواهد رساند

بدون ترس از گناه، درستکاري . ي داردبسیاراهمیت  )هاوابدسا(معنوي، درستکاري 

این ترس، . پیدا کندتواند گسترش  تواند پا بگیرد، عشق خداوند هم نمی ینم

 .شود آورد که منجر به پرستش خداوند می به وجود می سرسپردگی

! به سان خلق و خوي گوسفندوار است کهاست  حماقت علت بنیادین سقوط بشر   

این . افتند در همان چاله میگوسفندان افتد، همه  اي می در چاله گوسفندي وقتی



ي خوب و بد و باید و  از این مشکل بهتر است دربارهجستن براي دوري . است ویرانگر

 .پرش کرد ]از روي چاله[و سپس  اندیشیدشود  نباید آنچه که قرار است انجام 

او به تهدید همه ادامه . مرگ، هیچ کس را، هر کجا که باشد رها نخواهد کرد   

ها در باغ نگاه  به غنچه. گر امروز نوبت دیگري است، فردا نوبت شماستا. دهد می

دانند  ها غرق شادي هستند و می چیند، شکوفه ها را می هنگامی که باغبان گل! کنید

هایشان هنگامی که  آوري شوند و چهره هاي او جمع فردا نوبت آنهاست که در دست

کنند؟ آیا  آیا احساس ناراحتی می .شوند سرشار از سرور است به آن امید شکفته می

دانند روز  اي که می ند؟ نه، لحظهدرخش می شود؟ آیا کمتر هایشان پژمرده می چهره

 .کنند بعد نوبت آنهاست، خود را با شور و هیجان آماده می

و  دلواپسی، با شوق، بدون خداوندبه همین ترتیب فرد باید با به یاد آوردن نام    

ست یا از این نوبت او اند فردا احساس ناراحتی از این که چون برخی امروز درگذشته

ي  محفظه مانند یکبدن . آماده کند تمرین معنويدر مسیر خود را ها،  گونه اندیشه

دیدن . قرار است در درون آن، ذهن همواره در تغییر و بی. اي است شیشه

در  )جیوا(روح فردي ي  پرنده. دارد هاي آن، مرگ را به خنده وا می وجوش جنب

ه سوراخ قرار دارد پرنده بدنی دارد، چگونه به  این شگفت آن که چگونه. ظرفی با نُ

حکیمان و  ،خدایان. رود کند و می درون ظرف آمده است و چگونه از آن عروج می



ه  ها انسان بار هستند  ، همگی محکوم)دویپا(ي جهان خاکی  حوزهو نُه ) کاندا(قاره از نُ

ها کدام دوست و کدام دشمن هستند؟ وقتی  حاال از این. را با خود حمل کنندبدن 

این درسی . در آن صورت هیچ دشمنی وجود ندارد. میرد، همه دوست هستندبمنیت 

، شادي و بدبختی هایش انسان از راه گوش. باید به خاطر داشته باشند همهاست که 

سخنان خشن،  رحم هاي بی از سرنیزه جستن راي دوريبنابراین ب. کند را تجربه می

و به آن مالیمت، شیرینی  استفاده کندشیرین، خوشایند و مالیم فرد باید از واژگان 

ا براي براي مالیم کردن کالم اگر دروغ افزوده شود تنها راه ر. راستی را اضافه کند

هاي  باید از واژه ت استي معنوی جوینده کسی که. دساز هموار می بیشتر بدبختیِ

توان از  اصی را میچنین اشخ. ، و خوشایند استفاده کندیم، شیرین، راستبسیار مال

زادگاه ( ورات، ماذهن، جویاي معنویت از این رو در افراد. شناختهاي خوبشان  ویژگی

شهر مقدس ( ، کاسیبدنو  است )اقامتگاه کریشنا( ، دواراکاقلباست؛  )کریشنا

  .است )بنارس

ي دهم  در جایگاه دروازهرا  )جیوتی پارام( متعال درخششممکن است که بتوان    

با ! به ماهی نگاه کنید. اند اگر قلب پاك نباشد بیهودهها  ي تالش اما همه. کردتجربه 

اي خود را از بوي بدي که دارد  کند آیا ذره وجود این که همیشه در آب زندگی می

تمرینات انسان حتی اگر او خود را در بسیاري ) هاواسانا(انحرافات . رهانده است؟ نه



ي دل غرق کند، مادامی که دل سرشار از توهم منیت است ناپدید  پاك کننده معنوي

رها شود  "مال من "و  "من"چنین انسانی اگر مشتاق است از حس . نخواهند شد

دوست ز عاري ا، ي معنوي جویندهاو باید به یک . را پرستش کند خداوندباید 

توانند  نمی) ویکارا(هاي ذهنی  چنین پریشانی. بدل شود ها ها و دوست نداشتن داشتن

توانند در یک  نور و تاریکی هرگز نمی. وجود داشته باشند سالکهمزمان در دل یک 

ش هواي نفس شگروه که  دلیدر مکان، همزمان با هم باشند، چنین نیست؟ 

وزیري  کسانی که چنین نخست !است وزیر نخست )کارا آهام(، منیت کنند میحکومت 

تارك دنیا ، یا سالک، روحانیاز افراد احمق بدترند، هرچند به عنوان دارند 

تواند به فیل بدل  کند می که عطر حمل می االغیآیا . ادعاي بزرگی کنند )سانیاسین(

به فیل تغییر ماهیت  سادگیصندل به  ي محمولهیک  حملبا  خرشود؟ آیا یک 

دهد،  اما فیل به وزن بهایی نمی! کند و نه رایحه را دهد؟ او وزن را حس می می

، تنها سرسپردهیا  تارك دنیایا  سالکبه همین ترتیب، . کشد ي شیرین را بو می رایحه

ها و وِدا، متون مقدسشهد پاك اعمال نیک، خداگونگی، . برند حقیقت پاك را فرو می

، یادگیري و مباحثه، دانش آموختنبراي  انسان فقط از سوي دیگر اگر. ا راهاوپانیشاد

استدالل را در خواهد یافت در حالی که به بحث و جدل بپردازد، تنها وزن منطق و 

متون ممکن است او را به عنوان تجلی ناظرین ! دهد را از دست می شمیم حقیقت



موجود نیستند، نیازها  پیشها ستایش کنند؛ اما در جایی که حتی وداو  مقدس

د، هستن جوهرهآنها که در جستجوي تواند وجود داشته باشد؟  چگونه یک تجلی می

منطق به کار گرفته شود، چیز با ارزشی به دست تنها اگر . توجهی ندارندبار و وزن به 

براي سالم و . همیشگی خداوند است داشتنبزرگ به یاد  ابزار ،)ماپرِ( عشق. آید نمی

نیاز مورد  )ویوِکا(تشخیص قدرت غالف جز  چیز، هیچ ابزارنگاه داشتن آن  نیرومند

ي خود براي بحث و مجادله  افراد زیادي در جهان هستند که از دانش گسترده. نیست

اگر آنها به راستی آن . این اشتباه بزرگی است. کنند و باور دارند که برترند استفاده می

آنها به عنوان برخورد . داشت میزه بحث و جدل هرگز وجود ند، این انداودنقدر دانا ب

 ي جوهرهند؛ زیرا کسانی که در مراتب باالي دانایی هستند، ردک محترمانه سکوت می

که سرشت آن  اند دیدهآنها  .ندا کردهرا تجربه  متون مقدسها و اوپانیشادها، ودا

نظر از این که فرد  صرف، مدعی آن استي آن، پاکی الوهیتی که  ، هستهجوهره

ه خداوند در هر فرمی که دانند ک آنها می. ، همه یکی هستندچگونه آن را درك کند

فرد نسبت به او دارد در احساساتی را که خداوند، د و این که کن مییدا پنمود بخواهد 

 .سازد بر او آشکار می عمل



ذهن و آرامش  شود، کسب یگانگی فرا گرفتهاز این رو آن چه اهمیت دارد و باید    

ست و نه گردآوري ویژگی اها  نداشتن ها و دوست داشتن از دوست ییرهاو  ذهن

 .گرانه مباحثه

؟ آیا براي چیست )باجان( مراقبه و سرودهاي عابدانه، ذکر، تمرین معنوياین همه    

که این به دست بیاوریم؟ یک بار  این نیست که یگانگی ذهن و دیدگاه توحیديبراي 

، آنگاه نخواهد بودبه دست آمد، تالش و کوشش بشر ضروري  توحیديدیدگاه 

 . خواهد شداش بر او آشکار  درونی عظمت

هستند، نباید به کسب رهایی مشتاق جستجوي معنویت بنابراین آنها که براي    

به آنها نباید با فریب احساسات ناپسند از راه . ها و بگومگوها تن بدهند بحث و جدل

باید با چشمانی . باید خطاهاي خود را ببیند و آنها را دوباره تکرار نکنند. در شوند

که به دست  دیدگاه توحیديز دوخته شده به هدفی که در جست و جویش هستند، ا

هایی را که  ها و پریشانی ها، شکست ي سختی اند پاسداري و مراقبت کنند و همه آورده

اهمیت  روبرو شوند به عنوان موضوعاتی ناچیز و بیممکن است در مسیر خود با آن 

بخشد، نه این  فرد باید بر موضوعاتی تمرکز کند که به او شور و شوق می. رها کنند

 . ي بزرگ و کوچک تلف کند که وقت باارزش را براي تردید پیرامون هر مساله



اید به ، به این دو موضوع بند چیزهاي بااهمیت دیگري وجود داشته باشندهرچ   

. داند همه چیز را میتصور کند ؛ این که فرد خودبینی) 1: (کردعنوان ضرورت توجه 

 ي معنوي جویندهاینها دو دشمن اصلی . تردید؛ که آیا این هست یا نیست) 2(

با خود پیمان  به سادگیچه اهمیتی دارد که این دشمنان، که هستند؟ . هستند

انجام شود،  خالصانهاگر این . دیپابرجا بماند که با استواري، در حقیقت خود یببند

 .اگر این راستین باشد، همه چیز راست است. است خالصهمه چیز 

آمیزي  هاي فراوانی رنگ ا رنگاگر از عینک آبی استفاده کنید، هرچند طبیعت ب   

بینید، چنین  می بر چشم داریدي عینکی را که  ولی شما تنها رنگ شیشه شده،

شود، تنها به دلیل  ها دیده می ها و اختالف به چشم شما با تفاوت نیست؟ اگر جهان

به نظر به چشم شما مانند یک عشق واحد اگر همه چیز . کاستی موجود در شماست

براي هر دوي اینها، احساس موجود در شما علت . برسد، آن هم تنها عشق شماست

 عیب، جهان را داراي هایی دارد عیبتنها به این دلیل که فرد در درون خود . است

حتی با  عیبیدر فرد وجود نداشته باشد، هیچ  عیبوقتی هیچ دیدگاهی از . بیند می

ها را شناخته  عیب] از قبل[شود، زیرا مگر نه این که فرد باید  جستجو یافت نمی

 ؟ باشد



دارد، زیرا او نیز  عیبیاکنون ممکن است پرسشی به وجود بیاید که آیا خداوند    

را جستجو  ها عیبتوان گفت که خداوند  کند؟ ولی چگونه می را جستجو می ها عیب

تنها بر  ها عیب. و گناهان ها عیبو نه کند؟ او تنها در جستجوي خوبی است  می

ي  طبقهخداوند به ثروت، خانواده، . مبتنی هستند فردهر  هاي ویژگیاستاندارد 

را  )سادبهاوا( درستکارياو تنها . کند موقعیت یا جنسیت توجهی نمیاجتماعی، 

برخوردارند، هر کس که باشند، هر  اي درستکارياو کسانی را که از چنین . بیند می

 .شمارد ي لطف خود می چه که باشند، شایسته

به و  کنید در شادي و عشق، زندگی. دهیدبرا پرورش  خوبی درستکاري وبنابراین    

 .آید رهایی، بدون تردید به دست می. این دو کافی هستند. بپردازیدعمل 

 

 یشخصیت يها ، تفاوتدیوو  انسان: وسوم بیست فصل
کالمشان راستی . هاي مهر است هایشان چشمه قلب. ندهست ها لبریز از عشق انسان   

براي . ي درونی ذهن است آرامش، مشخصه. آرامش، ویژگی ذهن انسان است. است

همچنان که طال و نقره . جستجوي آرامش و صلح، رفتن به مکان دیگري نیاز نیست

در  در زیر زمین و مروارید و مرجان در ژرفناي دریا پنهانند، آرامش و شادي نیز

هاي نهان، اگر فرد در آن  در اشتیاق به دست آوردن این گنج. هاي ذهن پنهانند کنش



. شود ، سرشار از عشق میذهنی را متوجه درون کندهاي  دریا غوطه خورده و فعالیت

ی لبریز از عشق نموده و در نور آن عشق زندگ اینچنین تنها کسانی که خود را

انسان  شبه ،، هیوالدیو ،اند آنها که تهی از عشق. وندد انسان نامیده شتوانن کنند می می

یگانه و . همواره حضور دارد] بلکه[  ماند نهان نمیپویژگی مقدس عشق، . هستند

آنها که از عشق سرشارند، قادر به اذیت و آزار، خودخواهی، . است ناپذیر تقسیم

باال همواره   هاي عدالتی و بدرفتاري نیستند؛ اما در آنها که عشقی ندارند ویژگی بی

آنهایی هستند که عشق را لگدمال  )داناوا(دیوها . ستا مقدم بر هر چیز دیگري

 )ماناوا(ها  انسانشمرند؛ حال آن که  هاي پست را بااهمیت می کنند و ویژگی می

پندارند که باید نابود شوند و عشق  کسانی هستند که آن صفات پست را مارهایی می

 هاي بد، انسانیت را رفتار و عادت. دانند که باید پرورش داده شود را تنها ویژگی می

 .هاي لبریز از شراب عشق، نشانگر انسانیت راستین هستند قلب. کنند مخدوش می

، عشقی است که نیالوده، عاري از خودخواهی، خالی از ناپاکی، عشق منظور از   

و  "ما"، تفاوت تنها در )داناوا(دیو و  )ماناوا(انسان  بین. همیشگی و پیوسته است

ر حالی که نرم، شیرین، و سمبلی از نامیرایی است، د ،"ما"اما حرف ! است "دا"

آیا آنها که شیرینی در وجودشان . تهی از مهر، سرکش و سوزنده است "دا"صوت

 کنند انسان هستند؟ آنها نیست و براي فرو نشاندن شوق به فناناپذیري کوشش می



 باکه بلست شکل نی برتري بازیرا ! دارند، هرچند در شکل، انسانند  گونهدیو سرشتی 

توانند انسان خوانده شوند اگر  بشر دارند می فرمچگونه کسانی که . شخصیت است

را باشد؟ نه، آنها  دیوهاشان به سان  تسرشهیچ مهر و راستی در آنها نبوده و 

 يظاهرهاي سخنرانی من بر اساس معیارهاي  نون جملهاک هم. نامید انسان توان نمی

ها، دیوها  در میان انسان. استوار هستند هاي انسانی ویژگیبر شوند بلکه  بیان نمی

هایشان آنها را به عنوان  رسند، ولی ویژگی آنها هر دو یکسان به نظر می! فراوانند

به رفتارهاي مالیم و شیرین مهربانی، درستی،  ها انسان. سازد متمایز می دیوو  انسان

دن به جاودانگی و متجلی ساختن د و شاهدانی بر امکان رسیپردازن عشق و راستی می

اما  .درخشد می )آناندا(سرور هایشان به صورت  سرشت نیک آنها بر چهره. آن هستند

گر  اش تنها آتش ویران چهرهدر باشد،  ي شادي بدون آن نیکی حتی اگر فرد شیفته

 .اهد داشترا نخو سرور معنويو لطف  یابد نمود می دیو

 

 اعمال دیروزند محصول کلمات امروز :وچهارم فصل بیست

هاي  و ویژگی سرشتي  درباره راماچاندرااز  نارادادر دوران ترتایوگا، هنگامی که    

 :و جویندگان معنوي پرسش کرد او چنین پاسخ داد خدمتگزارانش



لبریز از عشق هستند؛ آنها همواره به من  سرسپردگان، نارادااي گوش کن "   

هایشان با مهر ذوب  دل. گویند می حقیقت را. پایبند هستند )دارما( درستکاري

با . آنها مستحکم است سرشت. کنند از گناه دوري می. اند عاري از بدي. شود می

. کنند میبه دیگران نیکی . خورند به اندازه می .گیرند از هر چیزي کناره می خشنودي

. دنراسپ میبه چاپلوسی گوش ن. دشون نگران نمی هاتردیداز . هیچ خودخواهی ندارند

آنها شخصیتی زیبا، . هستندمشتاق گوش سپردن به ستایش از سرشت نیک دیگران 

کسانی هستند که براي به دست آوردن و  جویندگان معنوي. نیرومند و مقدس دارند

ي کسانی خواهم  اکنون به تو درباره. کنند مندي از چنین شخصیتی کوشش می بهره

عهد و و  )تاپاس(ریاضت ، )جاپا(کر نام مقدس ذبه هر کس . دنگفت که نزد من عزیز

داشته  )نیاما( و انضباط )سامیاما(چیرگی بر نفس که هر کس د، بپرداز) وراتا(پیمان 

باشد، که از ایمان، بردباري، رفاقت، مهربانی و شادي و به همان گونه از عشق ناب 

 .نسبت به من برخوردار باشد نزد من عزیز است

عدم  و هر کس با قدرت تشخیص. من راستین سرسپردگاني  حاال درباره"   

ت واقعیدانش  آگاه به، )ویجناناو  وینایا(با فروتنی و خرد ، )وایراگیا وویوِکا ( وابستگی

و  هر کس که همیشه، استمن  هاي الهی بازيهمواره غرق تعمق بر  هر کس، است



و هنگامی که نام خداوند از هر لبی شنیده  نام مرا در اندیشه داردهر شرایطی  در

 ".راستین من هستند اینها سرسپردگانریزد،  شود اشک عشق می می

 سرسپردگیبنابراین خداوند کسانی را که او را با . این گونه پاسخ داد نارادابه  راما   

 -کند می محافظت همه گونه و هموارهکنند  پرستش می غل و غش  بیکامل و 

اش را  کند، یک گاو گوساله می محافظتکه یک مادر کودکانش را  طور درست همان

از چشم تالش و به صورت خودکار ] نیاز به[بدون ها  دهد، و پلک از خطر نجات می

شود، مادر آن اندازه به ایمنی او توجه  وقتی  کودك بزرگ می. کنند می محافظت

. کند نمی چندانیتوجه ) جنانی(به فرد خردمند به همین ترتیب خداوند . نخواهد کرد

کودك  مانند ،)باکتا گونا-سا(پرستد  اي که خداوند را در قالب فرم می سرسپرده

، )جنانی(به رهایی رسیده  هاي روحبراي . ، قدرتی جز قدرت خداوند نداردخداوند

باید  ،متکی شودکه فرد بتواند به توان خود  زمانیتا  پس. کافی است آنهاتوان خود 

کودکی در دستان  به سان، )باکتا گونا-سا(فرم ي با خدا ي سرسپردهبه عنوان یک 

فرم  ي خداي متعال بی سرسپردهتواند  خداوند باشد، چنین نیست؟ هیچ کس نمی

بنابراین . بوده باشد فرمبا ي خداوند  سرسپرده] ابتدا[شود بی آن که ) بهاکتا گونا-نیر(

باید به سان کودکانی در دامان مادر، بزرگ شوند و پس از آن به  سرسپردگان

و آزاد  متکی بوده،  "خود"شوند که بتوانند به توان بدل اي هاي به رهایی رسیده روح



آنها که این . ي قدرت یکسانی دارند، مادر با وجود این، هر دوي آنها سرچشمه. باشند

دهند  را گسترش می توحیديسرسپردگی  آنها کهکنند،  راز سرسپردگی را درك می

کنند، که به شکل کودکانی در دامان  می اصالحخود را  یهاي شخصیت و ویژگی

ي او، همان گونه که او خواستار آن است  آیند و همه چیز را به وسیله خداوند در می

 .به راستی خوشبختند ،رسانند به انجام می

خدمتگزار، ، ي معنوي جوینده] دگاه خداونداز دی[ بنابراین آنها که مشتاق هستند   

با آن را در پیش گرفته و  متناسبار باید راه، نام و رفت باشند و عزیز آگاه-دتوح عابد

هاي سرسپردگی را که در باال گفته شد  باید ویژگی سرسپردهآن گونه زندگی کنند؛ 

باید عشق خداوند  باشدنزد خداوند عزیز خواهد  میکسی که . در خود گسترش دهد

خواندن و به . کامل تسلیم خداوند باشد طورباید به  آگاه-دتوحعابد . کند دنبالرا 

تنها محصول کار و  )آناندا(سرور معنوي . زبان آوردن محض، هیچ کاربردي ندارد

حتی در آن . ي اجتماعی، نژاد یا جنسیت بستگی ندارد به طبقه سروراین . عمل است

با اشتیاق از خوان  راماآمد، او در حالی که  سباريبه نزد  راماچاندراروزها هنگامی که 

ه، کردخودش هر مورد را انتخاب  سباريکه  -ها  ها و ریشه اي از میوه گسترده

! خداوندا: پرسید راماکرد، از  تناول می -جداگانه چشیده و براي او کنار گذاشته بود

اي پست متولد  تر از همه، در طبقه مهم. من زنی بیش نیستم، سواد اندکی دارم



آنگاه  "!دانم چه باید بکنم یا چگونه توانم تو را ستایش کنم؟ نمی چگونه می. ام شده

من . است سرسپردگیبا  خویشاونديماموریت من، ! سباري":لبخند زد و گفت راما

داشتن موقعیت، ثروت و شخصیت . ي اجتماعی ندارم هیچ نسبتی با نژاد یا طبقه

اي دارد؟ مانند ابرهایی که باران ندارند، که در آسمان  چه فایده سرسپردگی بدون

دفاع هستند، هرچند  سرگردانند، این افراد خالی از سرسپردگی، در برابر بادها بی

راه  9از  سرسپردگان. ي اجتماعی، ثروت، قدرت و شهرت فراوانی باشند صاحب طبقه

 ".رسانند ها را به من می، آنراه 9این هر یک از . رسند به من می

پاسخ  رامامسیر به او بگوید و  9ي آن  کرد که درباره درخواست راما از سباريآنگاه    

 :داد

 )سراوانام(ي خداوند  هاي درباره گوش سپردن به داستان

 )رتانامک( سرودن نام خداوند

 )سمارانام-ویشنو( به یادآوردن خداوند

 )پاداسوانام( مقدس خدمت به پاهاي

 )واندانام(رام به طبیعت و همه موجودات زنده احت

 )آرچانام(پرستش 

 )داسیام( خدمتگزاري



 )هام سنه(رفاقت و دوستی 

 )وِدانام آتمانی(تسلیم 

من . به من برسد تواند می خالصانه دنبال کندها را  اگر مریدي هر یک از این روش   

اي این  به همین دلیل است که تو توانسته. شوم مقید می، شکل سرسپردگی 9با این 

وري، بیاقدر آسان، این فرصت را براي دیدن، لمس کردن و صحبت با من به دست 

تو امروز به . ها دست یافتن به آن بسیار دشوار است یوگیفرصتی که حتی براي 

] محصول[فقط  ،]من و تو[ کلمات امروز! نگاه کن. ات رسیده اي زندگی مقصود

  !ندهست] تو[ دیروز کارهاي

 

 بر دو نوع است سرسپردگی: وپنجم فصل بیست

دسته . هستند کنند بر دو دسته فوق را دنبال می ي کسانی که مسیرهاي نُه گانه   

هی به این صورت اینها گا. پیروان راه امن و آسان دسته دوم،. پیروان راه سخت اول،

 : شوند عنوان می

  )باکتی(سرسپردگی با سعی و کوشش  .1

 .)پراپاتهی(تسلیم نفس  .2



 تسلیم نفساست و رفتار بچه گربه،  سرسپردگیباید گفت که رفتار بچه میمون،    

 .است

 وقفه و بی سرسپردگی باید مانند جریان روغن از یک ظرف به ظرف دیگر، پیوسته   

بدون عشق، . هرچند این دو گونه در اساس یکسان هستند، رفتارها متفاوتند. باشد

 تنها هنگامی که عشق وجود دارد، وابستگی. آید هیچ چیز در این جهان به دست نمی

ي  در هر دو گونه. کند ي خود، میل به مراقبت و محافظت ایجاد می ، به نوبه)آنوراگا(

تفاوت وجود ] آنها[یست؛ اما در ظهور خارجی باال، عشق مساوي است، تردیدي ن

تکیه  خودش، بچه باید براي مراقبت از خودش به قدرت مسیر بچه میموندر . دارد

پرد او باید زود خود را به شکم مادر بچسباند و نباید آن را  کند، مادر به هر کجا می

را در دستان ها  نیز باید آزمون سرسپردهبنابراین ! رها کند حتی اگر پس زده شود

ها و تحت هر شرایطی، بدون خستگی، بدون  ي زمان خداوند تاب بیاورد و در همه

و انتقاد جهان و  ریشخنداي از نفرت و بیزاري، با تحمل کردن  ترین نشانه کوچک

ي این گونه  نمونه. هاي شرم و شکست، به نام خداوند وفادار بماند غلبه بر احساس

 .است پراهالدا، نخستین آنها در میان سرسپردگان، سرسپردگی

که بچه  طورهمان . گربه است از این گونه نیست و مانند روش بچه راه تسلیم       

ي بار خود را بر  دهد و همه گربه به سادگی در یک مکان به میو کشیدن ادامه می



. کند اد میگذارد، سرسپرده به طور کامل به خداوند اعتم ي مادر می دوش گربه

برد  هاي بلندتري می دارد و او را به مکان نگاه میگربه را در دهانش  ي مادر، بچه ربهگ

ي بار  به این ترتیب همه. دهد هاي بسیار باریک با سالمت عبور می یا حتی از گذرگاه

. شود ي او تسلیم می گذارد و به طور کامل به اراده خود را بر دوش خداوند می

 .ي بر این راه استشاهد الکشمانا

، تسلیم تسلیمویژگی . است سرسپردگیبسیار بیشتر از انضباط  تسلیمانضباط        

ي سدهاي  از همه الکشمانا، رامابراي خدمت به . هاست ي جنبه کامل نفس در همه

و این . موجود در راه مانند ثروت، همسر، مادر، خانه و حتی خواب و غذا کناره گرفت

کرد که  او حس می. نه براي یک روز یا ماه یا سال بلکه براي چهارده سال کامل بود

بخشید و  بود، که هر آنچه او نیاز داشت به او میاو  شادي و شعفهمه چیز او،  راما

و تسلیم خواست خود به  راماو خدمت به  رامازندگی او تنها پیروي از  این که هدف

وقفه و بدون  ي بارها بر دوش او گذاشته شود و اگر او بی بنابراین اگر همه. بود راما

این طبیعت سرسپردگی . گمان همه چیز را مهیا خواهد نمود فراموشی دنبال شود، بی

 .است تسلیمي  از گونه

 

 



 )واناپراستا( نشینی جنگل :وششم فصل بیست

و تجربه کردن اندوه، شادي و شعف و آموختن ارزش  تاهلي  پس از طی مرحله   

سالگی، با ترك  50یا  45ي اینها، فرد باید پس از رسیدن به سن  راستین همه

اگر همسرش . اي که ساخته و مکانی که در آنجا زندگی کرده راهی جنگل شود خانه

مادرش  ي او را کسب کند و او را به مراقبت فرزند یا پدر و زنده است باید اجازه

با  ستا 1براهماچاریاسپرده، یا او را نیز همراه خود ببرد و همچنان که خود غرقه در 

او باید . حتی دگرگونی بزرگی در رژیم غذایی وجود دارد. او مانند یک برادر رفتار کند

سوم  بلکه باید یک آنها نه به شکل کامل. ها بخورد و تنها شیر بنوشد ها و میوه از ریشه

اگر ترتیب دادن چنین رژیمی با . برنج نباید به مقدار زیاد مصرف شود. دپخته شون

اي که در آن نزدیکی  تواند از دهکده پذیر نباشد، می ها براي فرد امکان این ویژگی

ولی او باید غذا را به جنگل آورده و در . و از آنها غذا درخواست کند کرده دیدناست 

خورد بدهد  ستگانش همان غذایی را که خود میاو باید به ب. محل سکونت خود بخورد

یا از جایی تهیه  درست کرده ،میل بیشتري به آن دارندزیرا آنها نباید غذایی را که 

برند باید تنها به شیر و میوه خشنود باشند زیرا او نباید  اگر از آن غذا لذت نمی. کنند
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 م- .صرفا کنترل حواس مربوط به تولیدمثل نیست بلکه تسلط بر کلیه حواس در پندار، گفتار و کردار می باشد



انضباط با دشواري  هرچند این. کردن دیگران تغییر بدهد راضیروش خود را براي 

 . همراه باشد، نباید تغییر داده یا فرو گذاشته شود

 ، دادن صدقهعبادتانجام  اقدام بهنباید  نشین لجنگ: به ویژه شایان ذکر است که   

گر او غذا یا اقالم دیگري به دیگران بدهد نباید به حتی ا. یا کارهایی از این قبیل کند

از دیگران چیزي  صدقهاو همچنین نباید به عنوان . شود در نظر گرفتهعنوان صدقه 

او باید با به دور . او باید نسبت به همه، عشق پاك و یکسانی داشته باشد. دریافت کند

) آسویجاماه ( هاي سپتامبر و اکتبر بین ماه هاي کهنه، یک بار در سال انداختن لباس

 .      دبپوشلباس نو 

در آن ماه، . است نشین جنگل پیمانعهد و ترین  ، مهماورات-چاندرایاناپیمان ریاضت    

اي کمتر و در پانزده روز باقی مانده، هر روز  او باید در پانزده روز اول، هر روز لقمه

باید در روزهاي ماه نو و ماه کامل فقط . اي بیشتر از روز پیش غذا بخورد لقمه

تمرینات ریاضتی ایستاده در باران در فصل بارانی باید . بخورد) کانجی(ي برنج  حریره

هاي  لباس ،هاي ریاضتی تمریندر زمستان باید هنگام انجام . انجام دهد )تاپاس(

 يهایی به طور منظم و با قاعده، او باید روز با اجرا نمودن چنین ریاضت. خیس بپوشد

باید خوانده شوند،  اوپانیشادهاي گوناگونی از  هاي بخش عبارت .استحمام کند سه بار

بیمار شود،  نشینی فرد جنگلاگر چنین . دنو تجربه شوشده فهمیده باید معانی آنها 



او در جهت شمال شرقی . و با آب و هوا زندگی کند کنار گذاشتهرژیم غذایی را باید 

 .رود تا این که بمیرد آنقدر راه می

از سوي دیگر اگر او هیچ بیماري جسمی نداشته و بسیار سالم باشد، پس از    

. هاي قوي، طلوع خود به خودي دانش راستین را تجربه خواهد کرد پذیرفتن انضباط

 .خواهد رسید )موکشا(رستگاري ي این دانش، او به  به وسیله

دانش بینجامد؟ تواند به طلوع  کنند که چگونه چنین نظمی می بسیاري بحث می   

-خودی که یا اینها تنها تنگناهاي بدنی نیستند؟ دانش، تنها با درك اصولپرسند آ می

کنند که چگونه  آنها استدالل می. تواند طلوع کند می کنند ا تضمین میآگاهی ر

ولی اساس این . تواند دانش خوانده شود اصول نیست می این ي چیزي که دربردارنده

 .استپرسش، اشتباه بزرگی 

. شود نابود شده و تمرکز برقرار می )واساناها(ها  خصلتهاي فیزیکی،  با این روش

نیرو به آن کنند و  پاسداري میذهن این یگانگی از ي، قدم به قدم اوپانیشادعبارات 

ي، به تنهایی، طلوع دانش را به همراه خواهد اوپانیشادهاي پندي  تجربه. بخشند می

 خود دانش نیستند؟ها اوپانیشادآیا . آورد

ي شخصی، چه  تجربهو درك آن از راه  )سواروپا-جنانا( آن تجلی خرد و معرفتبا    

معرفت و خرد دانش در جاي دیگر وجود دارد؟ براي این که نیازي به جستجوي 



و این را به سادگی از راه  ت داردضرور ذهن در دل استوار شود، یگانگیمعنوي 

. توان به دست آورد که در باال گفته شد می )تاپاس(ریاضت هاي بدنی و  انضباط

  موفقیت در کنترل. رساند ري میهاي بسیاري به کنترل درونی یا کنترل بیرونی از راه

یک ! یابی به موفقیت در کنترل درونی است دشوارتر از دست ،در مقایسه ،بیرونی

هاي اتومبیل را که در دستان او  چرخ ،در هر جهتی رانندهچرخش فرمان در دست 

شود،  اگر فرمان در یک جهت چرخانده . آورد نیستند در همان جهت به حرکت در می

 نگري برون، به فرمان نگري درونهاي  چرخ .ها در جهت دیگر نخواهند چرخید چرخ

 !ندهست وابسته

نده گاهی اوقات هنگامی که فرمان در یک جهت چرخا. این یک اصل طبیعی است   

 نرفتز دست علت این امر، اها به سوي دیگري کشیده شوند، اما  شود، چرخ می

آنهاست،  اساسهاي درون اگر هوا نداشته باشند که  چرخ. ستاآنه  ویژگی طبیعی

توانند  اما نمی. با فرمان ندارند اي رابطهاي رفتار کنند که گویی هیچ  توانند به شیوه می

ها که در آن  فرمانی که در دست است، به چرخ. هاي فرمان فراتر بروند از محدودیت

ممکن ناوجود نداشته باشد سفر  اي رابطهاگر چنین . پایین هستند مربوط است

بنابراین براي او که با گرایشات . ناپذیر است ، اجتناباین دو ي بین رابطه. شود می

درونی به آسانی قابل هاي  یرونی مبارزه کرده و بر آنها غلبه نموده است، گرایشب



تجربه قرار  در معرض وقتیهاي بیرونی، نام و فرم دارند و   گرایش. ندشو کنترل می

. شدن بر آنها قدري با دشواري همراه است پیروزبنابراین . شوند گیرند جذب می می

آنها همچنین . توانند داراي نام باشند ، هرچند میهاي درونی فرمی ندارند اما گرایش

. توان آنها را رام کرد شوند بنابراین با آسانی بیشتري می به صورت آناندا تجربه می

وزن در ارتباط و  مفر، مزهاینها با . ي روش و رفتار بیرونی است نگرانی، بیشتر از ناحیه

آب پاك، هیچ شکل، طعم . ندندار سنگینیهاي درونی، شکل، مزه یا  گرایش. هستند

پس پاالیش آب . ها متفاوت است آب ناپاك، در تمام این جنبه. ندارد سنگینیو 

تواند بسیار آسان شکلی را که الزم است  ناپاك به راستی دشوار است؛ اما آب پاك می

 .بپذیرد

است که به  ذهن رفتار دشواري مربوط به پاك کردن ي همهبه طور مشابه،    

که از  ذهنی رفتارنیازي به اصالح . است شدهآلوده ] خارج[ي توهمات جهان  وسیله

توهم، ضرورتاً پاك و خالص  عاري ازرفتار . است وجود نداردچنین توهماتی آزاد 

چرا چنین چیزي باید اصالح شود؟ . در آن نیست شکست و تردید ي ازاثر. است

و بر آن  کردهکه ممکن است توهم بیرونی را کنترل  نخست تا آنجا مردمبنابراین اگر 

حرکت  )نانداآ-آتما( ییآتماسرور  هاي درونی به آسانی در جهت شوند، گرایش پیروز

هاي کنترل کردن و  هاي دیگري براي راه  تنها نام )تاپاس(ریاضت و  یوگا. خواهند کرد



نشین  جنگلاصول . هاي بیرونی هستند ها و توهم بر این گرایش شدن چیره

ي  انسان همه وقتی. نیستند یوگاهایی براي پیروزي در این  جز روش )واناپراستا(

با ، ]زندگی[کند، سفر  سرکوب می نشینی جنگلي  هاي توهم را در مرحله گونه

تنها این یک مسیر  توانیم بگوییم که ولی نمی. پذیرد پایان می )موکشا( رستگاري

ن د، آبیایبه دست از هر راهی که لطف خداوند . دارد وجود رستگاري براي رسیدن به

هاي  رستگاري را با به کار گیري این اصول و مراقبت. توان انتخاب کرد راه را می

 ]این روش[. آورد توان به دست می آنهاو دنبال کردن  نشینی ي جنگل مرحله

 .بخشد می یگانگی ذهنبه او  .کند همچنین انسان را از توهم آزاد می

 

 چهار گونه است ،)موکتی(رستگاري : وهفتم فصل بیست

هاي فرعی  احساس و بدون هر گونه اندیشه یپاکو اگر با تمرکز هشیاري  پرستش   

ي  در نتیجه. شود بدل می )سامادي-بهاوا(وحدت ذهنی با الوهیت ، خود، به انجام شود

، خداوند در برابر دیدگان درونی سرسپرده در فرمی که او براي وحدت ذهنیاین 

مشاهده تنها وابسته به خیال و تصور ]این. [شود پرستش انتخاب کرده است ظاهر می

تواند بدون تغییر مکان خود، درست  او می. ي چهره به چهره است نیست، یک تجربه

 "با خداوند بودن همواره"این، . در همان مکان در حضور خداوند ساکن باشد



ي  همه بودن، سرسپردهعالوه بر همواره با خداوند . شود خوانده می  )موکتی-سالوکیا(

همواره "به این تجربه، . دکن خداوند درك می شکوهبیند به عنوان  آنچه را که می

، بودن همواره با خداوند. شود گفته می )موکتی-پیا سامی( "شکوه خداوند را دیدن

فرم الوهیت  باشدن  یکی خداآگاهی، ازشدن  لبریزهمواره شاهد شکوه او بودن و 

 . است متون مقدس مرتبط با سرسپردگیي نهایی  این میوه. است )موکتی-ساروپیا(

انسان بنابراین . جدایی وجود دارد احساسهنوز اثري از  مرحلهدر این  ولی   

به سادگی به این دلیل که . نخواهد پذیرفت برترینآن را به عنوان  ،آگاه-دتوح

دارد نباید این گونه برداشت کنیم که او  را یکسان با خداوند فرم اي سرسپرده

تنها . و نابودي را که از آن خداوند هستند دارا است حفظ، آفرینشهاي  قدرت

، باالترین شود حاصل میشوند و یگانگی  ناپدید می تفاوتي آثار  هنگامی که همه

لطف  ي این نتیجه. شود می نامیده )سایوجیا( یکی شدن ،این. آید جایگاه به دست می

به دست تمرین معنوي هر فرد  ]موجود در[ي  جوهرهي  الهی است که به وسیله

 .کرد ي سعی و کوشش مطالبه به عنوان میوهتوان  نمیآن را . آید می

به  مشتاق است سرسپرده. دبوخواهد  )کیام آي( یگانگیاین  سرسپرده، آرزومند   

فرمی را که به خداوند  شاديشود خدمت کند و  خداوند، آن گونه که او خشنود می

با خداوند بودن اما خداوند، از سر لطف، به او نه تنها . نسبت داده تجربه نماید



، )ساروپیا(لبریز از خداآگاهی بودن و  )پیا سامی(همواره شکوه او را دیدن ، )سالوکیا(

 )مارگا  باکتی(سرسپردگی راه ! بخشد می )سایوجیا(یکی شدن بلکه همچنین 

 سرسپردهحتی اگر . انجامد می )جنانا-براهما( برهمنمعرفت همچنین به دستیابی به 

رستگاري یکی . کند سرسپرده عطا میخداوند آن را به  ، خوددر جستجوي آن نباشد

 نامیدهنیز  )موکتی-اکانتاِ( رستگاري مطلق ،)موکتی-سایوجیا(شدن با خداوند 

 .شود می

 

  است، راه رسیدن به حضور 1سانکالپا-سات: وهشتم فصل بیست

 میل: وجود دارد توهمي  ، دو دروازه)مایا( توهم ساخته شده ازبراي موجودات    

اینها ماندگار  شود؛ تا زمانی که پیروزهر انسانی باید بر این دو . یزبان میلو جنسی 

 .شوند می فهمیدهي این دو  ي آرزوهاي دنیوي به وسیله همه. ي اندوهند مایه هستند

 ي عرصهراه عبور از توان گفت که  مید، وش پیروزبر این دو  اگر کسیبنابراین تنها 

و گناه کودي  ي گناهان هستند همه ها علت این. ستا  پیمودهموفقیت جهان را با 

 . ماند با آن زنده می توهماست که 

                                                 
 م-یا اشتیاق به حقیقتخواهی  حقسانکالپا به معنی -سات ١



باید مورد زنده نگه داشتن بدن  قصدتنها به این جهان  باید گفت که حقیقتدر    

. هستند باید حواس را سرکوب کنند آرزومند رهاییآنها که . استفاده قرار گیرد

هرچند . "داري بدن و لباس براي دفع سرماغذا براي نگه": دهد پند می گیتا-ارات اوت

 کارهاي  ها غرق شود، مقصدي را که براي آن آمده و هدف همهاردر این کاگر انسان 

شخص باید به هر کاري که درعوض، . ردکخواهد  فراموشهاي مقدس را  و کوشش

به این ، شود مشغول است، مانند نفس کشیدن که به صورت خودکار انجام می

ام تا به خداوند  من به دنیا آمده": آگاه باشد که آنهمواره از بیندیشد و ] حقیقت[

پوشیدن، خوردن، راه - ها کاري  همه. "منمایخدمت کنم و خود راستینم را درك 

باید با این باور انجام بگیرند که  -رفتن، مطالعه کردن، خدمت کردن، حرکت کردن

همه چیز باید با روح تقدیم به خداوند انجام . برند می] خداوند[شخص را به حضور

 .پذیرد

کند،  ها و خارها را جمع می کند، سنگ یک کشاورز زمین را پاکیزه و هموار می   

بخشد، آبیاري نموده  کند، خاك را کود داده و قوت می زمین را شخم زده و آماده می

پاشی  هاي هرز، سم کند، و با کاشتن، پیوند زدن و کندن علف و آن را حاصلخیز می

کوبی،  کند و پس از باد دادن و خرمن برداشت میکردن و انتظار کشیدن، محصول را 

 .ي این کارهاي گوناگون به خاطر شکم هستند همه. کند غله را انبار می



ي گرسنگی، تشنگی، شادي و غم،  به همین ترتیب، فرد باید حس کند که همه   

رسیدن  که ما را براي هایی ز محرك، جاشتهاو  خوراكاندوه و فقدان، رنج و خشم، 

د، زنگار شته باشدا ینگرش چنینفرد  وقتی. ند نیستندرسان به حضور خداوند یاري می

نیز بدون بر جا گذاشتن اثري از نام و  امیال. گناه هرگز بر این کارها نخواهد نشست

 . د شدنفرم ناپدید خواه

 .شادي و نه شود حاصل میاهمیت داده شود، تنها اندوه  امیالاز سوي دیگر، اگر به    

هاي حسی را  تسلط کامل بر خواسته. به دست آوردن آرامش غیرممکن خواهد بود

توان در مدارس، که در آنجا هنرهاي مربوط به تقویت بدن به صورت  نمی

 . شوند، فرا گرفت سیستماتیک آموزش داده می

ي غذا یا  مزه اگر شخص بیمار بوده یا حتی اگر ذهن غرقه در چیز دیگري باشد،   

 نادانیسرشار از  دلاگر  هم، به همین ترتیب. دفهم نمیخورد را  میچیزي که 

-ناما(با به یاد آوردن نام خداوند  حتیبوده یا خودسر و نافرمان باشد، ) تاماس(

هیچ  ،مراقبهیا  )جاپا(ذکر نام الهی ، )باجان(سر دادن سرودهاي عابدانه ، )سمارانا

 . تواند در چنین شرایطی بجوشد شادي هرگز نمی. شود سروري تجربه نمی

 اگر ستون. دشته باشوجود دا آنشیرین خواهد بود که شکر بر روي تا زمانی زبان    

، تاریکی ادامه دهدگذرگاه قلب  ي که نامش سرسپردگی است به سوختن درنور



یک چیز تلخ بر روي زبان، . روشن خواهد بودسرور  ازقلب . وجود نخواهد داشت

 و خشم به دل وارد طمع مانندهایی  ویژگی وقتی. کند ي دهان را تلخ می همه

شود و انسان هدف  شوند، روشنایی ناپدید شده و تاریکی بر صحنه حکمروا می می

بنابراین آنها که جویاي دستیابی به حضور . گیرد شمار قرار می هاي بی ها و فقدان غم

. هاي مشخصی را کسب نمایند ها و ویژگی ها، نظم هستند باید عادت مقدس خداوند

ي  آنها باید به وسیله. هاي معمول و رایج زندگی، به خداوند منتهی نخواهند شد راه

 . قدري تغییر داده شوند تمرین معنوي

رود ولی هنگام راه رفتن  خوار نگاه کنید، او در آب با سرعت راه می ماهیمرغ به    

. براي آن منظور باید آهسته و آرام شود و بدون حرکت بایستد. واند ماهی بگیردت نمی

تواند  هاي مشابه در حرکت باشد، نمی ، خشم و ویژگیطمعبه همین ترتیب اگر فرد با 

صرف نظر از این که فرد . را صید کند )شانتی(آرامش و  دارما، )ساتیا(حقیقت ماهی 

تمرین یادآوري نام وقفه به  اي بی ، باید به گونهدهد چه تمرین معنوي انجام می

طبیعی  هاي ویژگیتواند بر  این صورت او می بهتنها . بپردازد )سمارانا-ناما(خداوند 

همین یک درس را  )شاستراها(متون مقدس ي  همه. غلبه کند، خشم و غیره طمع

است، او را گیر و مقصد این سفرِ زندگی  چون خداوند، هدف عالم: دهند آموزش می

کند  پیوسته در پیش چشم داشته باشید و ذهن را که شما را از مسیر سرگردان می



هاي خوب به طور خودکار در اطراف شخصی که به  ي ویژگی همه. سرکوب کنید

در ! نگاه کنید. شوند پردازد جمع می پیوسته بر خداوند می نگري ژرفو  گفتارکنترل 

 ي کارهاي نیک هنگام تجربه کردن میوهها حتی کوراوا، )یوگا-دواپارا( دواپاراعصر 

ها از سوي دیگر، حتی هنگام پانداوا. ندپرداخت میکارهاي زشت انجام گذشته، به 

اندیشیدند و  کارهاي نیک میگذشته، تنها به کارهاي زشت  ناشی ازهاي  تحمل رنج

ها بردگان امیال کوراوا. خرد است این، تفاوت بین خردمند و بی. کردند عمل می

دادند،  ها هر عملی را براي خداوند انجام میپانداوارانی بودند و  پروري و شهوت شکم

خود  ]ي زندگی ارابه[ ران ارابهرا به عنوان  دارماو  )ساتیا(حقیقت در حالی که 

 . داشتند

یک ضیافت و نه نسبت اي نه نسبت به  ، هرگز عالقهاستاندوه  ه درکه غرق کسی   

ي حقیقی که غرق در  به طور مشابه، جوینده. کند یک دعوا احساس نمیبه 

و یا حتی  بچشدمادي را  شاديتواند موضوعات  خداوند است هرگز نمی هاي اندیشه

 .بدان بیندیشد

 
 شخصیت خوب، گوهر زندگی بشري است: ونهم فصل بیست



کند،  مطالبه بدنرا از  خود بدن، پیش از آن که مرگ مالیات همینفرد باید در    

ندا  کاتااوپانیشاد. حقیقت را درك نمایدآن و  انسانبین  ي رابطهابدي و  حقیقت

 :دهد می

 .طلب همراهی کن یبرخیز، بیدار شو، از بزرگ

(Uththishtatha! Jagratha! Praapya Varaan Nibodhatha!) 
و چه چیز را رد کنند پریشان  پذیرفتهرا  ز تردیدها در این باره که چه چیزآنها که ا   

م نابینا شده تاریکی از نور و مرگ  قادر به تشخیصاند و آنها که  هستند، آنها که با توه

بزرگی شوند  هاي انساني چنین کسانی باید دست به دامن  ، همهندنیستاز جاودانگی 

. نشان دهند ش،ي آفرین همه خودافروزابدي، بنیان  حقیقتراه را براي فهم  قادرندکه 

ي  به انگیزه! پیوستدرخشش خواهند  یک به، هر دو هم بهشتو  هم این دنیاگاه  آن

این تولد . دقیقی داشته باشدسخت و و تمرین  عمیقاین آگاهی، انسان باید اشتیاق 

این از شمار است و نباید به کناري انداخته شود،  ي کارهاي نیک بی انسانی، نتیجه

 :گوید می اوپانیشاد کنهمان گونه که . دبرداري کر کامل بهرهبه طور باید  موقعیت

 .شود افکندهگوهر در دست، نباید به کناري 

( Na Chath Iha Avedheen Mahathee Vinashtih) 
هاي نجات  بها ندادن به راه ي براي نجات فرد وجود دارند، آیازیادهاي  وقتی شانس   

بشر هستند،  فرمکه به راستی حیواناتی در  هاي آن ؟ براي همهاشتباه بزرگی نیست



از بیشترین اهمیت به موقع  اند، این آگاهیِ هاي حیوانی غرور و ویژگی ي هبردآنها که 

مانند کندن چاه ] به تعویق انداختن آگاهی[ ؛تاخیر، ثمري ندارد .برخوردار است

 تشخیصبنابراین فردي که داراي قدرت . ابلهانه استکاري هنگام آتش گرفتن خانه، 

، براي استادي در بنیادینکه در اختیار دارد، براي فهم اصول  اي ر وسیلههاست، با 

ي  ي اینها به حوزه اند، و براي آوردن همه هاي بزرگانی که راه معنویت را آزموده آموزه

 . خود، هر اندازه که ممکن است کوشش خواهد نمود ي تجربه

. است یتی به نام بشرتوهینهمانا ، ن و زندگی خود را تلف کردنراه را فرو گذاشت   

و دروغین شدن و هدر دادن زمان ارزشمند در تکاپو  دوام کمي چیزهاي  به جاي برده

و همیشه  همواره ماندگارخداوند بر  تعمقبه ، حقیقتبراي آنها، هر دقیقه را به کشف 

گذراندن از سوي دیگر، . روح است واقعی عملکردچنین تقدیمی . تقدیم کنید حقیقی

 آلودهاي زهر اذبهنباید قربانی ج انسان. ي جهان است جاذبه ،موهوم امیالزمان در 

ي این  یک روز همه. ه شوداغواگران زیباییِ هاي حیله] قربانی [ یا  تجمالت دنیوي

، ناپدید خواهند که در رویا به وقوع پیوستهی کننده، مانند داستان هاي افسون صحنه

 !شد

، هیچ شوند انسان میزرگ شدن یی که موجب رشد و بچیزها دیگرتحصیالت و    

موجب آنها تنها سرنگونی معنوي او را  ؛اي در پیشرفت معنوي او ندارند فایده



نامیده ) پراپانچا-مایا(جهان موهوم ، ]جهان[بدین سبب است که این. شوند می

، فقط با درخشندگی بیشتري ور شود توهمی هم که غوطههر در حقیقت، . شود می

توانیم بگوییم جهان  چگونه می. است حقیقت این گونهزیرا سرشت . خواهد درخشید

هر و  بوده در فراز و فرود ش،های ها و ناپدید شدن پدید آمدن خودسريِبا  ء کهاشیا

 است؟ ابدي  حقیقت، شود می تغییردقیقه دستخوش 

] موضوعات[است نه جستجوي حقیقت یافتن، ي معنوي جویندهویژگی یک    

، )چاریا-ساتیا( در این جهان دروغین، زندگی حقیقی. دوام کمی در این جهان واقعغیر

، )چاریا-میتیا(زندگی غیرحقیقی تنها ] در اینجا[. تواند وجود داشته باشد نمی

را هر این . است یافتن خداوند يدر گرو ،حقیقیزندگی . تواند وجود داشته باشد می

 .انسانی، هر لحظه از زندگی باید در ذهن داشته باشد

 

 یکسان نیستند 2و سادانامارگا 1ساهاجامارگا: ام فصل سی

طبیعی بین رفتار یک انسان  تفاوتباید به است  تمعنوی ي کسی که جوینده   

انسان طبیعی بردباري ندارد، . داشته باشدتوجه  معنويي  و یک جوینده )ساهاجا(

                                                 
 م-زندگی بشر  راه و روال طبیعی 1
 م-ي معنوي  راه و روال زندگی یک جوینده 2



آن  ي واسطهاست که به ) جاگات(دنیا است و سرشار از آرزوهاي وابسته به  بین خود

مانند جویندگان . باشد داشته خوشایند) جانما( است یک زندگیآرزوها در تالش 

 ثروت؛ هستند )چینتانا-شواراساروِ( خداوندبر  در اندیشه بدون وقفه، هاي دریا، موج

اندیشه که همه چیز از آن و از این د؛ ناندوز برابري و عشق یکسان به همگان را می

ي معنوي بر خالف انسان  جوینده .ندخشنود متعلق به آنها نیست چیزهیچ خداست و 

در برابر اندوه یا فقدان، خشم یا نفرت یا خودخواهی، گرسنگی، تشنگی یا  ،طبیعی

 . شود خم نمی ی، به سادگیدمدمی مزاج

، بردباريي موارد باال تا آنجا که ممکن است چیره شود و با  فرد باید بر همه   

با درك این مساله که . کند را طیزندگی ، سفر شهامت، شادي، آرامش و فروتنی

نگی را با ، فرد باید حتی گرسنگی و تشنداردالعاده  فوقاهمیت پرداختن به بدن، 

بر سر هر چیز کوچک  دعوا. خداوند باشد ي دیشهدر انوقفه  بی شکیبایی تاب بیاورد و

جزئی، از کوره به در رفتن، ناراحت شدن با کمترین تحریکی، عصبانی شدن با 

خوابی، هرگز  شدن بر اثر تشنگی، گرسنگی و کم مضطربترین اهانتی،  کوچک

 . باشند  جویندههاي یک  توانند ویژگی نمی

ی برنج فتکه پخته شده یکسان هستند؟ برنج پخته، س یپخته و برنجنآیا برنج    

ت، في نپخته، س هغل. آزار و شیرین است ي پخته شده، نرم، بی غله. پخته را نداردن



، هستند انسانو  بوده داراي روح همهتردیدي نیست که . است زننده گولخودبین و 

اند، 2درونی توهمغرقه در آنها که  اند و "مردم"اند، ١ بیرونیدر توهم غرقه آنها که  اما

 از هر دو خالی، نیست یکدر هیچ غرقه هستند و خداوند  "ي معنوي جوینده"

 . است ]توهم[

او حتی  وقتیشود و  بدل می ي معنوي جویندهکه توهم بیرونی ندارد به یک  یکس   

دل چنین شخصی به . دخدا قلمداد کریک و را توان ا باشد می نداشتهتوهم درونی 

 . شود جایگاه خداوند بدل می

البته . بر گرفته استرا در همه چیز خداوند که  استنباط کردتوان  بنابراین می   

جا گرفته، براي این که بتوانند او را در خود کشف  ها دل ي همههرچند خداوند در 

باید ! را ببینیم ي خود چهره توانیم نمی؟ ما مگر نه، ت داردضرور تمرین معنوي نمایند

براي به همین ترتیب، ! نشان بدهدمان را به ما  اي داشته باشیم که تصویر چهره آینه

 .مورد نیاز استتمرین معنوي یک راه اساسی، یک ، 3ها خالی شدن از ویژگی

 

 ي معنوي جویندهیک  محصول: ویکم فصل سی

                                                 
 مایا-آویدیا ١
 مایا-ویدیا ٢
 گوناها ٣



، ثوابی رضایتتر از  عظیماي  ، شاديبردبارياز  تر سختدر این جهان ریاضتی    

 .وجود ندارداز صبر  موثرترافزاري  تر از مهربانی و جنگ مقدس

نیک را به سان بذرها در نظر بگیرد و  کارهايباید بدن را مانند زمین و  سرسپرده   

خود که را،  محصولد تا ، نام خداوند را کشت کندل به عنوان کشاورز کمکبا 

برداشت محصولی تواند بدون کشت و کار،  چگونه فرد می. به دست آورد استخداوند 

کند؟ مانند خامه در شیر، مانند آتش در سوخت، خداوند کمابیش در همه چیز 

شیر هر گونه باشد، خامه همان گونه . به این موضوع ایمان کامل داشته باشید. هست

تمرین ، ترتیب همن گونه است؛ به همی از آناست؛ سوخت هر گونه باشد، آتش 

؟ مگر نهبه همان گونه است، ) کارا ساکشات( ي خداوند تجربه هر گونه باشد، معنوي

ي پرداختن به نام پروردگار به  به عنوان نتیجهمستقیماً ، )موکتی(رستگاري حتی اگر 

نمایان اند  کسانی که آن تجربه را داشته ايي آن به روشنی بر دست نیاید، چهار ثمره

 :ستا

 همراهی بزرگان    .1

 راستی       .2

       خوشنودي .3

 کنترل حواس  .4



 گروهنظر از این که در  صرفکه شخص وارد شود،  ها هدروازیک از این از هر    

تواند به  می دون تردیدب ،دیگر باشد ي ردهنشین یا عضو هر  اشخاص متاهل، عزلت

 . این حتمی است. خداوند برسد

 اینخود اگر درست موشکافی کنیم، . هستند خوشبختی دنیويها مشتاق  انسان   

در میان این . کنیم نیستند ها جز داروهایی که مصرف می ، بیماري است و رنجامر

به . پرورد ه ندرت آرزوي رسیدن به پروردگار را در سر می، فرد بدنیويهاي  شادي

زیرا ار بگیرد قرتجزیه و تحلیل مورد  شخصیک هر رفتار که ضروري است عالوه، 

تجزیه و [ بدون آن. شود ده میئیگیري، از چنین تجزیه و تحلیلی زا روح کناره

 .گیري دشوار است ، کناره]تحلیل

ي  خشم، دشمن شماره. آن را تغییر دادمانند رفتار یک سگ است، باید  استخس   

مانند آب دهان است و باید همان گونه با آن برخورد ي معنوي است جوینده یک ،

هاي  ، قدرتناراستیبا . نفرت انگیزتر است] از آن هم[حتی این ؟ ناراستیو . شود

دزدي، زندگی را  .هاست درست مانند جستجو در زباله ناراستی. شوند نابود میحیاتی 

. کند تر می ارزش گذاري بشر را از یک کلوچه بی آن، زندگی فاقد قیمت. کند ویران می

 . است بدبو ي گندیده گوشتمانند  دزدي



همچنین به حفظ سالمت جسم و  بردباري و غذاي به اندازه، خواب به اندازه، عشق   

رد، اگر به بدر هر شرایطی که به سر ب و هر که باشد، هر انسانی. رسانند یاري میذهن 

و بدون  محکمخداوند را با ایمان  سردي مجال ندهد، اگر ترس نداشته باشد و اگر دل

. خواهند گرفت ها از او کناره ها و اندوه ي رنج به یاد بیاورد، همه فرعیي  انگیزه

از که به طور سنتی  مکتبی اجتماعی شما یاي  از طبقه در هیچ زمانی خداوند هرگز

، اخراییدر پوشیدن رداي  سرسپردگی. کنید پرس و جو نخواهد کرد می آن پیروي

ظرف آب یا  همراه داشتن، تراشیدن موي سر، ها قربانیانجام ، ها فستیوال پاییبر

با یک هشیاري وقفه بر خداوند  ي بی اندیشه. چوبدستی، بافتن گیسوان و غیره نیست

و  بودهبا این احساس که همه چیز آفرینش خداوند پاك و ) کارانا-آنتا(درونی 

 برابرهمگان با عشقی  عدم وابستگی به موضوعات حسی، پذیرشبنابراین یگانه است، 

 .هاي سرسپردگی هستند بندي به بیان راستی، ویژگی پاي و

در . ، بهترین است)اناماسماران(یادآوري نام  ،سرسپردگیاز میان انواع گوناگون    

، کبیر، توکارام، تیاگاییا، گورانگا، جایادوا. عصرکالی، نام، راه نجات خویشتن است

چرا . اند همین نام، به خداوند رسیده تنها با ،بزرگ سرسپردگاني این  ، همهداس رام



و  2، لمس1از دیدار توانستند ،نام ذکربا  تنها دروواو  پراهالدادور برویم؟ حتی 

 . خداوند لذت ببرند 3صحبتی هم

و  نیکهاي  کارد و به بخش خود بدان دم حیاتنام خداوند را  اگر کسیبنابراین    

به همگان را  برابرداشته باشد، اگر روح خدمت و عشق  کاملهاي نیک ایمان  اندیشه

تواند وجود داشته  نمی )کتیمو(رستگاري پرورش دهد، آنگاه راهی بهتر از این براي 

درعوض اگر فرد در کنج دوردستی نشسته و نفس خود را حبس کند، چگونه . باشد

اش چیره شود؟ از کجا باید بفهمد که بر آنها چیره شده  هاي درونی تواند بر خصلت می

 در کنار هم قرار گرفتن؛ را ببینید 5دورواسا کارهايو  4آمباریساسرسپردگی است؟ 

باید به  دورواسادر پایان،  دست کمشود؛  می دورواسابه سرنوشت خود  این دو، منجر

. دوري کنید 6تریسانکوسیباشد که شما از تبدیل شدن به چنین . بیفتد آمباریساپاي 

 .را تجربه کنید ابدي، حقیقت اصیلي  مرتبه آنبا رسیدن به  باشد که

                                                 
 دارشان ١
 اسپارشان ٢
 سامبهاشانا ٣
هاي یوگایی  به طوري که قدرت. اش لطف خداوند را به دست آورد آمباریسا پادشاهی بود که با خلوص سرسپردگی ٤

 م-رساندن به او، بر او کارگر نشدب قدیسی با نام دورواسا براي آسی
هاي مافوق بشري فراوان شده بودند،  هاي بسیار که منجر به کسب قدرت دورواسا قدیسی بود که با وجود ریاضت 5

 م-خشم را در خود از بین نبرده بودخصلت منفی 
هشدارها و ده گرفتن تریسانکوس نام شخصیتی در باگاواتام است که به دلیل داشتن آرزوهاي غیر منطقی و نادی 6

 م-لق شدن بین زمین و بهشت روبرو شدبا سرنوشت شوم مع ،هاي استاد خود راهنمایی



 باید بپرورد ي معنوي جویندههایی که  ویژگی: ودوم فصل سی

آتش یا شعله، هر . که از آن آگاه باشد بی آنممکن است اشتباه کند  کسیهر    

به همین . دود از آن بر خواهد خاست ی، باز اندکاندازه هم روشن و درخشان باشد

از بدي با آن آمیخته  مقداري جزئیکارهاي نیک انجام دهد،  کسی اندازه، هر ترتیب

اما باید کوشش کرد تا اطمینان حاصل شود که بدي حداقل است، که . خواهد بود

نخستین  بادر فضاي کنونی، ممکن است شما  طبیعتاً. نیکی بیشتر و بدي کمتر است

گویید یا  دهید، می هر آنچه انجام می پیامد ي دربارهشما باید . کوشش موفق نشوید

 . بیندیشیدکنید با دقت  اجرا می

شما باید نخست همان گونه با دیگران برخورد کرده، آنها را دوست داشته و مورد    

احترام قرار دهید که می خواهید دیگران به شما احترام بگذارند یا دوستتان داشته 

. ن صورت آنها به شما احترام خواهند گذاشتتنها در آ. باشند یا با شما رفتار کنند

درعوض، بی آن که خود به دیگران احترام گذاشته و به آنها عشق بورزید، گالیه 

گیري  گمان یک نتیجه کنند بی کردن از این که آنها با شما درست برخورد نمی

 . نادرست است

درستند، کدام  کدام اصول"به عالوه، اگر کسانی که دیگران را در این باره که    

آن شان از دهند، خود اندرز می "است و غیره؟ راستین و خوبند، کدام رفتار بهتر



الگو قرار دیگران به سادگی با . بود ینم، دیگر نیازي به اندرز کردند میپیروي  اندرزها

 وار اي طوطی هشیوبه  یی کهودانتااز سوي دیگر، . ندرفتگ میرا فرا آنها، درس  دادن

، نه صورت نپذیرد ي به عمل گذاشتن آن در رفتار فردهیچ کوششی برا بیان شود و

 .دهد خود شخص را فریب میاین  ؛حتی بدتر است ]بلکه[، فریبد دیگران را میتنها 

 در. اي باشید که می خواهید دیگران بدان گونه باشند بنابراین شما باید به گونه   

ي  جویندهیک  سرشت، دهاي خو نقصو پنهان کردن به دنبال نقص گشتن دیگران 

، جدل به شما گوشزد شد شخصیي  هاي شما به وسیله نقصاگر . نیست معنوي

براي آن مورد از آن  و یا بر اثبات درست بودن آن رفتار نداشته باشیدنکنید و سعی 

به  د وررسی کنی، علت نقص بودن آن را بدر درون خود. کینه به دل نگیرید فرد

درعوض، توجیه نمودن آن براي خوشنود کردن خودتان یا . تان بپردازیدرفتاراصالح 

ي  جویندههاي یک  گمان ویژگی جویی از شخصی که به آن اشاره کرده، بی انتقام

 . نیستند معنوي یا سرسپرده

 آکنده آن چیزي را بجوید که از حقیقت و شاديباید همواره  ي معنوي جوینده   

. دور نگه داردو ناامیدکننده  بار اندوه، ناحق ي اندیشه هر از خود را او باید. باشد

. هستند 1توکو  راهوي معنوي به مانند  ویندهبینی، براي ج خود و افسردگی، تردید

                                                 
 بلعیدند گرفتگی و خورشیدگرفتگی می اي که به طور فرضی، ماه و خورشید را در خالل ماه مارهاي افسانه ١



هنگامی که سرسپردگی فرد به . ي فرد آسیب خواهند رساندتمرینات معنوآنها به 

 . توان به آسانی آنها را دور کرد ، حتی اگر اینها پدیدار شوند میشددرستی پابرجا 

در هر شرایطی، شاد، متبسم و بهتر است که  ي معنوي براي جویندهتر از همه،  مهم   

معرفت معنوي و  سرسپردگیوخوي پاکی، حتی از  چنین خلق. باشد مشتاق

به هدف  اولکه  نده هستشایست اند کسب نمودهآنها که آن را . است تر پسندیده

هاي  هاي انجام شده در زندگی ي نیکی این ویژگی شادي همیشگی، ثمره. برسند

تمرین همواره نگران، افسرده و گرفتار تردید باشد، هر که شخصی . است پیشین

ي یک  نخستین وظیفه. برسدتواند به سرور  که انجام دهد هرگز نمی معنوي هم

 حصولمعنوي قابل  سرور گونههر  ،اشتیاقبا . است اشتیاق، پرورش ي معنوي جوینده

 . است

اعتنا به هر  بی. گی نشویدخوردسرزنش دچار سر و بادچار غرور با تحسین هرگز    

 هاي خود را اصالح نقصو  خود پرداختهموشکافی به . معنوي باشید یک شیردو، 

 .د، این از بیشترین اهمیت برخوردار استیکن

 هر با. موضوعات مربوط به یافتن خداوند، فرد باید مراقب باشدحتی در اکنون    

د بدون وقفه یا تغییر در وشکبباید او مواجه شود،  ی هم کهگرفتاري و مشکل

او نباید نامی را که به آن عشق ورزیده . خود را انجام دهد تمرینات معنويها،  انضباط



اگر نام، هر . ده است تغییر بدهدانتخاب نمو) ناماسمارانا(ذکر و براي  شمردهو گرامی 

دست  گرایی وحدتذهن به . تمرکز غیرممکن استچند روز یک بار تغییر داده شود 

بنابراین . است هاي معنوي تمریني  مقصد نهایی همه گرایی وحدتاین . نخواهد یافت

تنها یک همواره  .پرهیز کنید هاي خداوند فرمها و  درپی نام از پذیرفتن و رد کردن پی

همچنین فرد  .قرار گیرداستفاده  مراقبه موردو  )جاپا(تکرار نام خداوند نام باید براي 

هاي خداوند، جز نام و  شکلي  ها و همه ي نام که همه محکم را پیدا کند باور اینباید 

ترین حس  آن نام و آن شکل نباید کم. نیستند کند مراقبه می ر آنکه او ب شکلی

 . عالقگی القا کنند بی دوست نداشتن یا

هاي  ها و نگرانی ها، رنج ي فقدان باید با آگاهی از این که همه ي معنوي جوینده   

تنها نام و مراقبه  ذکري این  که همه نکتها هستند و درك این مادي، موقت و گذر

 ،بیامیزددرآن که آنها را با هم  بیبر چنین اندوهی است، دو چیز را  چیره شدنبراي 

باید بفهمد که فقدان، رنج و نگرانی، بیرونی هستند، از  جوینده. تفکیک نمایداز هم 

، درونی و از آنِ قلمرو عشق به خداوند نام و مراقبه ذکرآنِ این جهانند و این که 

ي  گونه. شود نامیده می )باکتی پاتیوراتا(پاك  سرسپردگی این چیزي است که. هستند

آنها  یرا انتخاب کرده و پس از مدت فرمیک نام و  عنوي،ي م جویندهدیگر که در آن، 



 چارا ویابهی(سرسپردگی ناپاك کند،  دیگري جایگزین می فرمنام و با را رها کرده و 

 . شود ، خوانده می)باکتی

ز ولی پس ا ،اشکالی نداردانجام شود  از روي ناآگاهیاگر تغییر دادن نام و فرم    

ي  مراقبهنام و  ذکر یک در تداومو پس از  بودن آنبار  نادرست و زیانآگاهی از 

 .بدون شک اشتباه است ن آنها، تغییر دادبر روي آن نام و فرم وفادارانه

ضت ، باالترین عهد و پیمان و برترین ریابند ماندن پاي نام و فرمیک  انه بهوفادار   

آن را پذیرفته رها تان  راهی را که ذهن، دهندبحتی اگر بزرگترها شما را اندرز . است

خواهد کرد که نام خداوند را تغییر داده و نامی را م بزرگتري توصیه البته کدا! نکنید

گویند چنین کنید بزرگتر  کنید رها کنید؟ کسانی را که به شما می که ستایش می

 . آنها را نادان به حساب بیاورید. ریدشمان

تغییر داده  مراقبه و ذکر ناممراقب باشید تا آنجا که ممکن است، زمان و مکان    

، دست کم ت داشته باشدضرورتغییر مکان ، حتی اگر سفرگاهی مانند زمان . نشوند

اي مانند  حتی اگر فرد در قطار یا اتوبوس یا مکان پرمشغله. زمان باید بی تغییر بماند

را که پیشتر در  مراقبه و ذکر نامین مشخص، در یک زما دست کمآن باشد، باید 

 .شد به ذهن فرا بخواند ي او انجام می همان زمان به وسیله



 آتماشود و به  با اندوختن ثروت معنوي، مطمئناً استاد میانسان  طریقبه این    

 .کند میپیدا دست 

اي در پیش بگیرد که از سوي او به هیچ موجود  هر انسانی باید زندگی را به گونه   

ین نخستهمچنین . ي متعالی اوست این وظیفه .وارد نشوددرد و رنجی اي  زنده

اند آن  این تولد انسانی را داشته اقبال به دست آوردنکه  ي کسانی همهي  وظیفه

نام خداوند، مراقبه و غیره  تکراراه، به دعا، را گاه به گ انهایش که سهمی از انرژي است

کارهاي نیکی که  حقیقت، درستکاري، آرامش وبا  راباید زندگی  .دناختصاص ده

انجام کارهایی که براي دیگران  ازفرد باید . دنبدان یکی ،دنهستخدمت دیگران  براي

آلود، چنان بترسد که هم اکنون از لمس آتش یا  گناه رفتارهاياز یا  هستندبار  زیان

کردن دیگران و  خوشحالباید به انجام کارهاي نیک، . ترسد آزردن یک مار کبرا می

باشد که اکنون براي  استوارقدر در آنها  پرستش خداوند چنان وابسته بوده و آن

 . است ها ي انساندارمااین . اندوختن طال و ثروت چنین است

ند، خود، در شکل انسان ت بخشیدن به این گونه از نیکی است که خداودربراي ق   

ولی این پرسش ممکن است پیش بیاید که چگونه یک چیز . دپذیر تولد می

ها،  ؟ در حقیقت، این ویژگیدادو پرورش قوت بخشیده  توان میرا غیرموجود 

هاي موجود،  ن ویژگیهنگامی که ای! غیرموجود نیستند، آنها در انسان وجود دارند



ي آنها و کاهش نیروهایی که عتالشوند، خداوند با هدف ا رنگ شده و پژمرده می کم

این هدف است که  ساختنبراي روشن . آید کنند می در جهت مخالف عمل می

 :گفت آرجونا دادن هنگام آموزش دواپاراعصر در  کریشنا

 .خداوند براي محافظت و اعتالي سالکان هستند ظهوراتي  همه

parithraanaaya sadhuunaam 
vinaashaaya cha dushkrithaam 
dharma-samsthapanaarthaaya 

sambhavaami yuge yuge 

ي  ي اجتماعی یا خانواده یا مرحله ، به هیچ مذهب، طبقه)سادو(سالک  ي واژه   

! کند ي بشر اشاره نمی حدي مانند گونهي وا زندگی یا اجتماع یا حتی هیچ گونه

ها  ي آفریده ي نژادها و همه ي مراحل زندگی، همه ي مذاهب، همه ي آن، به همه اشاره

به خاطر این پیام . خود را آشکار کرده است شمول جهانذهن  گیتاخداوند در . است

 شري .اینچنین ماندگار و چنین بلندآوازه گشته است گیتااست که شمول  جهان

 متعهدار هاي بسیاري بیان کرده که او خدمتگز ها و مکان خود در موقعیت کریشنا

 !ستآرجوناي  ارابه کار هدایت مثالی در این باره، پذیرفتن. سرسپردگانش است

خود  باتواند  ، هر کس میمنتهی شود ترفیعیبه چنین  اگر فرهنگ اشخاص عادي   

 ي هاندیش هاي معنوي و  به تمرینشخصیت کسانی که چه اندازه داوري کند که 



هر دو گونه از این براي  !تر خواهد بود تر و مقدس پردازند پاك وقفه بر خداوند می بی

 . ها، ویژگی شخصیت آنها معیار حائز اهمیت است انسان

آنها که در روزگار روزگار گذشته و  )براهمانیشتا( اندیشان-خدا تفاوت بزرگی بین   

ضروري است عظمت تعمق بر ابتدا  .وجود دارد پردازند می برهمنحاضر به تعمق بر 

شد و اشخاص مقدس، غرقه در  در گذشته این عظمت درك می. درك شود  برهمن

هاي مقدس  ي انسان این امر به وسیله] درك[از آنجا که . ي تقدس بودند تجربه

 . بر ما نازل شده استفقر امروزي انجام نپذیرفته، 

ه وجود پرسش مطرح شود که چرا امروزه چنین احساسات مقدسی بشاید این    

 علت؛ علت کم یا زیاد شدن آتش استتنها  ،سوخت. ، اما آنها غایب نیستندآیند نمی

افراد  یکایک !روشنایی بیشتر است ،هر اندازه سوخت بیشتر باشد. دیگري وجود ندارد

آتش، در ذات خود ! دنهدد که در آتش خود سوخت قرار نا دارراین حق مسلم  بشر

دبه همین ترتیب، در آتش . قدرت نوردهی دارد معنوي، آتشی ي  جوینده )بودهی( خرَ

تی، مهربانی، ، آرامش، راسگیري کنارهسوخت باید پیوسته، تاباند،  که نور معرفت می

به بیشتر  ي معنوي جویندههر اندازه . قرار داده شود داشت بی چشمبردباري و خدمت 

د او[ ،بپردازداین کار   . شود می تر  و درخشان نیرومندتر] آتش خرَ



هاي خوب به بار  میوهتوانند  میکنند  حاصلخیز رشد می خاكتنها درختانی که بر    

به همین ترتیب، چنین . خواهند بود ثمر کمکنند  زار رشد می آنها که در شوره. ورندبیا

به توانند  می آالیش هاي بی نها در دلتهایی  ها و موهبت مقدس، قدرت اتاحساس

 . بدرخشند روشنی

 )پراناوا( اومذکر و همان  مراقبهامروزي، به همان  )براهمانیشتا(اندیشان -خدا   

ي  حوزهکه به  آنجاتفاوت تا  .پرداختند نامان آنها در گذشته بدان می پردازند که هم می

 .بر نفس است تسلطدر کاهش شود،  می مربوطانضباط معنوي 

پیوسته بر خداوند در  ي مراقبهکه به  )پوروشا-ماها(هاي بزرگی  روحوقتی شمار    

. بر جهان نازل شد فراوانی ، رنجرو به کاهش گذاشتد ختنپردا می منزويهاي  مکان

خود را، با اقدام به انباشتن موانع بر سر راه  اندیشی-خدا، وجود دارندآنها که امروز 

شدن، با گرفتار شدن در  فرومایه و شهرت  ي تحسین ، با بندهشان معنويتمرین انجام 

ناپذیر براي کسب افتخار و گسترش مؤسساتی که بنا  توهم و با تالش خستگی

 . کنند اند، نابود می نموده

باید جویاي  شوند پابرجا) نیشتا-براهما( برهمنبر   در اندیشهآنها که مشتاقند    

 بپردازند و از راهنام خداوند  ذکرو  مراقبههاي معینی به  بوده، در زمان  خلوت

همیشه مشتاق انجام  آنها باید. ندکسب کن یآگاه-دتوحهاي معنوي،  تمرین



بدون همواره باید . را همراه دارد باشند مخلوقاتي  هکارهایی که آسایش هم

هایی به  تنها وقتی چنین انسان. آنها بپردازند ي کارها، به انجام داشت به ثمره چشم

 )یوگا کریتا(عصر طالیی  ي نشانهاین، . ها متوقف خواهد شد ي رنج یند همهبیازمین 

 . است

قلب، اینجا و آنجا مؤسسات درمانی  درست همان گونه که در جهان، پزشکان خوش   

کنند، اگر اینجا و  می ندرماو مبتالیان را کرده کنند و به بیماران خدمت  بر پا می

 "تولد و مرگ"بیماري  درمانهاي مقدس که در مداوا و  هایی از شخصیت آشرامآنجا، 

، دروغ، فساد نادانی هاي بیماريتوانند از  ، آنگاه مردم میداشته باشیم خبره هستند

 .پیدا کنندبینی شفا  اخالقی و خودبزرگ

همراه با مقادیر  )جنانا-براهما( برهمندانش بدي است و تنها با داروي  نادانی مولد   

قابل و غیره  )داما، ساما، سانتهام( بر نفس تسلط، بردباريمکملی از داروهاي آرامش، 

 . است درمان

داروهایی را که  آیند نزدشان میامروزي، به کسانی که  "مردان بزرگ"، در عوض   

و براي نام و ! دهند ست میشان ا کنند و مورد پسند ذائقه درخواست می آنها خود

این به اصطالح ! کنند که تحت فرمان بیمار هستند رفتار می پزشکانیشهرت، مانند 

را بچشند، به دلیل ضعف و  معنوي، حتی پیش از آن که خودشان سرور "بزرگان"



دلیل اصلی ! شوند تباه می ،نام و شهرت شدن هاي حرصِ حیلهحماقتشان در قربانی 

امروز، این حقیقت را  "بزرگ"هاي و انسان سالکان. عصر حاضر همین است فقر

 .کنند اند و هماهنگ با آن عمل نمی نفهمیده

ي فرد بایستی  نیازهاي خودخواهانه. آن اصل مقدس باید تجربه شده و درك شود   

. باشدکردن به دیگران وجود داشته  خوبیپیوسته براي  کوششباید . قربانی شوند

با دلی سرشار از این احساسات باید  فرد. فرد باید برقراري آسایش جهان باشد آرزوي

آنها که  و "مردان بزرگ"اگر . این، مسیر درست است. بپردازدبر خداوند  به مراقبه

ها و باال بردن آسایش  داراي مسئولیتی هستند، این گونه سرگرم خدمت به انسان

ها  هاي انسان جهان باشند، دزدان هواي نفس، نفرت، غرور، حسد و تکبر، به ذهن

هاي الهی انسان، مانند دارما، مهربانی، راستی، عشق،  دارایی. یورش نخواهند برد

توانند بر  گذاران، تنها می پلیس و قانون. ن خواهند بوددانش و معرفت، از آسیب در اما

این انجام دشمنان بیرونی چیره شوند، آنها توان نابود کردن دشمنان درونی را ندارند؛ 

آنها از قدرت و اختیاري براي انجام این امر . براي آنها ناممکن خواهد بود کار

 1ندپرداز نسان به عمل میادشمن درون، شش دشمنی که در درون . برخوردار نیستند

نشینی با  هاي خوب، عشق خداوند، دانش پروردگار و هم هاي انسان تنها با آموزهرا 
                                                 

، منیت و غرور )موها(وابستگی ناشی از توهم ، )لوبا(، حرص )کرودا(، خشم )کاما(آرزو : شش دشمن درونی عبارتند از ١
 م-) ماتساریا(، حسادت )کارا آهام(



از زمانی که پلیس و مقامات مسئول . کن کرد توان ریشه مقدسین و بزرگان می

هاي شرور،  شوند، جهان در دستان انسان دستگیري دزدان، خود به آنها وابسته می

، مسیر آسایش "بزرگ" لکانو سا اندیشان-خدااگر . دوش میآسیب زیان و دستخوش 

ردن نام و آوطلبی براي به دست  هاي حسی و جاه جهان را رها کنند و قربانی لذت

از بین خواهد  دارماتري پیچیده خواهد شد و  ل تاریکشهرت شوند، جهان در جه

رو به فزونی رنج هر روز ، ]ها و نیز سالکان عملکرد انسانبه دلیل [از این رو  .رفت

  .است

رد که هر دو کخواهند را تجربه آرامش و شادي لذت ی جهان تمام هنگامیتنها    

به هایشان،  آسایش همه در دل] آرزوي[و با  ردهي رفتار درست را درك ک گروه شیوه

 . ندبپردازخداوند  مطلقبر قدرت تعمق 

 ایالتپیران معنوي، حاکمان . هستند زندگی بشر ایالتدو  هاي لت، دوگروه این دو   

اگر هر دوي این . اند بیرونی ایالتي امور، حکمرانان  درونی و مقامات در دست دارنده

 تولید، ایالتدو  محصول کاراي مناسب رفتار و مدیریت کنند،  ها به گونه گروه

. دسهم دارنکنونی، هر دو طرف  بدبختیاز این رو، در ایجاد . خواهد بود خوشبختی

ي قلمروها ارزانی  کند شادي را در همه هایی است که خداوند اراده می در چنین زمان



براي روشن کردن این موضوع است که خداوند در . عدالتی را منزوي کند و جهل و بی

 :گوید می گیتا

 هر زمان دارما افول نماید و آدارما سر بلند کند، ! بهاراتا"

 ".سازم میآن زمان من خود را متولد 

Yadhaa yadhaa hi dharmasya glanirbhavathi Bharatha 
 Abhyuththanam adharmasyathadhaathmanam srirjamyaham. 

    

. دنکن در حقیقت حتی براي ظهور خداوند، دعاهاي بزرگان مانند دعوت عمل می   

دست به دامن  ، وقتی افراد براي اموري نیاز به پشتوانه یا کمک دارندبیروندر جهان 

به همین ترتیب در . رسانند هایشان را به آگاهی آنها می هشوند و خواست ان میاکمح

، سرسپردگیدرون، وقتی هیچ امکانی براي رسیدن و به دست آوردن  جهان

آرزومند هاي بزرگ و خوب که  وجود نداشته باشد، انسان راستینیکوکاري، آرامش و 

آنگاه با شنیدن . کنند به درگاه خداوند دعا میخود  آنها هستند، در درون به دستیابی

ی این حقیقت .ندک میارزانی را بر آنها  فیضشآید و  خود به جهان میاو  دعاهاي آنها،

 . است که همه از آن آگاهند

 بهاکه خداوند به دعاهاي قدیسان  تولد نپذیرفتندبه این دلیل آیا راما و کریشنا    

حتی راماکریشنا، هرچند از تولدي . اند خوانده باگاواتاو  رامایاناداد؟ بسیاري این را در 



تا ) را نداشت زیرا خود توان انجام آن( دعا کرد کالیالهه الهی برخوردار بود، به درگاه 

عدالتی و خودخواهی  بیي  کننده کن دارما را که ریشهافرادي را بفرستد که بتوانند 

ي کسانی که داستان زندگی او را  این براي همه. ي جهان آموزش بدهند است به همه

 . اند شناخته شده است خوانده

 دلسردهیچ کس نباید . باید دوباره و دوباره دعا کردبراي تحقق این امر  بنابراین   

بیرون، چه بسا  جهاندر . کند رها نیانجامیدخداوند فوري به ظهور اگر شده و دعا را 

چه بسیار باید سرگردان شود تا کارش به انجام برسد و  نگاري کرده و شخص باید نامه

 .اي هم نداشته باشد در پایان ممکن است نتیجه

توان  اشتیاق روح پی ببرد؟ چون این را نمی محصولتواند به  چگونه انسان می   

خوشبختی . حکمفرما شود دعا کند خوشبختیفهمید، او باید تا زمانی که در جهان 

به  آواتارتشخیص سریع  فهم این موضوع، در صورت. اوست آمدن ي نشانه ،جهان

خرد ، )دایا(محبت ، )ساتیا(حقیقت آن زمان است که مذهب . پذیراست امکان سادگی

مردم باید بنابراین . رشد خواهد کرد و خواهد بالید )پرِما(عشق و  )جنانا( معنوي

این مسئولیت مردم . ند، ادامه دهندهتا زمانی که اینها محکم ریشه بددعاهایشان را 

 . است



ي  به وسیله هر از گاهیباید  شده کشیدهمقدس  شخاصا به دستکه  اي جاده   

 .تعمیر شود مدعی مالکیت آن هستندکنند یا آنها که  سفر می جاده آنکسانی که از 

چنین تعمیراتی انجام براي  .شود می خوانده ")بودها(آموزش "این چیزي است که 

هاي الهی  و شخصیت حکیمان، صاحب صالحیتاشخاص  به گاه، است که خداوند گاه

 خدامردان دستشده به  گشوده، راه خوب ایشانهاي  هآموز طریقاز . فرستد را می

نیازهاي ، خداوندي  هنگامی که اراده بنابراین. شود و هموار می بازگذشته، دوباره 

 خوشبختی، با هم به ثمر بنشینند بزرگ، اشخاصهاي  و آموزه جویندگان معنوي

  .بودخواهد و بی کم و کاست  حتمیجهان 

نظمی و  عدالتی، بی دعا کنند که جنجال، بی در یک زمانها  ي انسان اگر همه   

بهتر اوضاع به طور حتم دروغ، به آرامش، راستی، عشق و خدمت متقابل بدل شود، 

 . خواهد شد

این . جایی براي ناامیدي نیست. حاصل است نگرانی بی. نیستاکنون راه دیگري    

بنابراین . قدرت را بهانه کند نداشتنِخالف سرشت اصیل انسان است که ضعف و 

، دعا، خدمت به دیگران و فرو گذاشته ي دیگر را ها باید جستجو براي هر وسیله انسان

به زودي  ؛کنند درنگنباید بیش از این . کنند امتحانعشق و احترام متقابل را 

 . آورددست خواهند را به و شادي  خشنودي



 )سوا-مادهاوا( ، خدمت به خداوند)سوا-ماناوا( گویند که خدمت به انسان مردم می   

است، تا زمانی خدمت به نوع بشر مقدس هرچند اما . این عبارت درستی است. است

 حتی اگر خدمت بزرگی باشد، ،در نیامیختهتر  آرمان بزرگآن با ] این خدمت[ که

وهیت انسان و با بدون ایمان به ال ،اگر خدمت. دشنخواهد حاصل اي از آن  بهره

بیهوده  این شعارتکرار محض  ،نجام پذیرداي عمل  شهرت و میوهداشت به نام،  چشم

خداوند را پیوسته با خود  ي اندیشه هر عملیاگر فرد هنگام پرداختن به . خواهد بود

گاه عبارت  ایمان داشته باشد، آن ها انسان اساسیداشته و اگر به الوهیت همراه 

    . کند توجیه پیدا می خدمت به انسان و خدمت به خداوندمربوط به یکسان بودن 

گیرد؟  شکل می خدمت به خداوند، چگونه )مادهاوا(بدون اندیشیدن به خداوند    

درعوض، . من موافق آن نیستم .هایی نمایش محض است ي چنین صحبت همه

انجام  دارماو مطابق معیارهاي  راستیهرآنچه با حضور خداوند در ذهن، در مسیر 

خداوند در نظر گرفته شود و هر آنچه  به داشت بی چشمخدمت د، باید به عنوان پذیر

 . نخواهد شد ها قلمداد انسانخدمت به  ،ي کار انجام پذیرد براي نام و شهرت و ثمره

خداوند هستند، به هیچ وجه نیاز به  ي در اندیشه غرقدر حقیقت آنها که پیوسته    

ولی . تواند جهان را مقدس کند ي عبادت آنها، خود می میوه. انجام کار دیگري ندارند

 کاستن ازتوانند این گونه باشند و بنابراین همه باید با پاك کردن ذهن و  همه نمی



که به  سالکانی. ن براي آن مرحله کوشش کنندآرزوهایشان به منظور آماده شد

توانند  نمی دیگران. توانند همه چیز را درك کنند اند، خود می رسیده] مرحله[این

 .خدمت به انسان و خدمت به خداوند را بفهمندیکسان بودن  معناي

، به این دو فهم یکسان بودن. یدساکت بنشین شمااما این به آن معنا نیست که    

فهم این  تا زمان. وابسته است تان معنوي انضباط، و گذشتههاي  ، کارشما شتنوسر

تا ذهن از امواج احساس رها شده  به مراقبه و ذکر نام خداوند بپردازید، یکسان بودن

ان زم. همچنین براي نیکی به دیگران دست به عمل بزنید. و از فرم الهی لبریز شود

توانید  می بدین ترتیب .دمت به جهان کنیدخود را بدون توجه به نتایج آن، وقف خ

 . شوید مشمول برکت الهی

به تنهایی به عمل خواهد غیرفعال باشد، ذهن  بدنهر چند  ،در غیر این صورت   

عملی هیچ دست به هرچند هایی  چنین انسان. پرداخت و بسیار مشغول خواهد بود

 ذهنش را بر وقتی شخصی! شوند می ]یا پیامد عمل[ کارماقربانی  ،ندباش نزده

 او د، هرچند بدن و حواسساخته باشمتمرکز  پیروي از حقیقتخداوند و  ي اندیشه

هرچند . آن اعمال نخواهند شدي  آلودهدهند،  اعمالی براي خدمت به جهان انجام می

 ي آموزه. ندهنگان عمل خواهند بود انجام، ولی پردازند می) کارما( عملبه انجام 

 . در اینجا نهفته است گیتا باگاواد



 یب ،دکن نمیذهنش  هاي مقدس در کاشتن اندیشهدل شخصی که تالشی براي    

اند،  رهایی آرزومندي کسانی که  همه رااین . شدخواهد تردید بهشت بدي و شرارت 

بزرگی را دارند فراز عظمت و و امید رسیدن به  هستند  یآگاه-دتوح به دنبالکه 

مذهبی، نه سواد  هاي آییني اجتماعی، نه رهبانیت، نه  نه طبقه. بگیرندباید در نظر 

براي درك این  ي، هیچ یک مالك و معیارمتون مقدسبه دست آمده از خواندن 

متن . معیار استمالك و تنها  )نیشتا-براهما(اندیشی -خدا. ندنیست ییآتمادانش 

 :ددارتاکید  نکتهبر این اوپانیشاد نیز 

Naashramam kaarnam muktheh, darshanani na kaaranam Thathaiva 
sarvakarmaani jnanamevahi 

kaaranam. 
 .یا فلسفه ي زندگی مرحلهي است، نه ستگارعامل رخرد معنوي تنها 

 

آن که انسان خود را در اندیشه بر خداوند براي هیچ محدودیت زمانی یا مکانی    

یک مکان مقدس، یا یک زمان  مانندچیزي . وجود ندارد سازدجاحاضر پابرجا  همه

باشد،  سرمستالوهیت  ي اندیشهاز هر جا که ذهن . وجود ندارد امرویژه براي این 

 خجستهي  ، آن زمان، لحظهروي دهدچنین اتفاقی  هر زمان! آنجا مکان مقدس است

 .بپردازدخداوند  به مراقبه برآنجا و آن زمان فرد باید ! است

 :پیش اعالم شدهکه از  به این دلیل است       



Na kaala niyamo yathra, na deshasya sthalasya cha Yathraasya  
 

ramathe chittham, thathra dhyaanena kevalam 
 

هر جا  که ذهن وقت و هر . ثابتی وجود نداردبراي مراقبه بر خداوند، زمان یا مکان 

 .است ]مناسب[ ، زمان و مکانجاو آن زمانکند، آن  چنین آرزو 

 

تواند به سعادت  می دارندهاي پاك  قلبکه  منضبطیهاي  روح از طریقجهان    

دقیقه باید درست از همین  فرديهر براي اعتالي آسایش جهان، . دست پیدا کند

و  باشدتبرك بزرگان  ي ، باید بکوشد شایستههایی دعا کند براي ظهور چنین انسان

 .رنج هاي امروز را به فراموشی بسپارد


