ﺳﻪ ﮔﻮﻧﻪی ﻃﺒﯿﻌﺖ ﻣﺎدی
© http://www.yogamaheno.ir
ﺣﺎﻣﺪ ﻣﻼزاده
 ٧آذر ١٣٩۵

١

ﺳﺎﺗﻮا ،راﺟﺎ و ﺗﺎﻣﺎ

ﭘﻠ ﻫﺎﯾﺶ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺷﺪهاﻧﺪ و ﺑﺮ روی ﭼﺸﻤﺎﻧﺶ ﭘﺮده اﻓﮑﻨﺪهاﻧﺪ.
ﻗﺎر ﻗﺎر ﮐﻼغﻫﺎ را از ﭘﺸﺖ ﭘﻨﺠﺮه ﻣ ﺷﻨﻮد .ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ اﺣﺴﺎس
ﻣ ﮐﻨﺪ ﺗﺸ ﺳﻔﺖﺗﺮ ﺷﺪه ،ﺣﻮﺻﻠﻪی ﺟﺪا ﺷﺪن از ﺗﺨﺖﺧﻮاب
را ﻧﺪارد .ﭼﺸﻤﺎﻧﺶ را ﻧﯿﻤﻪ ﺑﺎز ﻣ ﮐﻨﺪ ،ﻓﻀﺎی اﺗﺎق ﺗﺎرﯾ
ﻧﯿﺴﺖ ،ﺳﺮش را اﻧﺪﮐ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﻣ ﭼﺮﺧﺎﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺳﺎﻋﺖ
روی دﯾﻮار ﻧﮕﺎﻫ ﻣ اﻧﺪازد و ﭘﻠ ﻫﺎﯾﺶ را ﻣ ﺑﻨﺪد .ﺧﺴﺘﻪ
اﺳﺖ و دﻟﺶ ﻣ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺎز ﻫﻢ ﺑﺨﻮاﺑﺪ .ﺟﺎرﭼ ﮐﻼغﻫﺎ اﻫﺎﻟ را
ﺻﺪا ﮐﺮده و رﺋﯿﺲ ﺑﺰرگ ﻗﺒﯿﻠﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺷﻮرای رﯾﺶ ﺳﻔﯿﺪان ﺑﻪ
اﺟﻤﺎع رﺳﯿﺪهاﻧﺪ و اﮐﻨﻮن ﺻﺪای ﯾ ﮐﻼغ ﺷﻨﯿﺪه ﻣ ﺷﻮد ﮐﻪ اﻫﻢ
ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت را در ﺟﻤ ﺣﺎﺿﺮﯾﻦ ﻧﻄﻖ ﻣ ﮐﻨﺪ .ﺗﺎﻣﺎ  ١از ﺳ ﻮت
ﭘﯿﺶ آﻣﺪه اﺣﺴﺎس رﺿﺎﯾﺖ ﻣ ﮐﻨﺪ و در ﺣﺎﻟ ﮐﻪ رﺋﯿﺲ ﻗﺒﯿﻠﻪ
ﮐﻼغﻫﺎ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﺪﯾﺮش از ﺻﻔﺤﻪ ذﻫﻨﺶ ﻣﺤﻮ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ
ﺑﻪ ﺧﻮاب ﻣ رود.
زﻧﮓ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻪ ﺻﺪا در ﻣ آﯾﺪ! ﻗﻠﺒﺶ ﺑﻪ ﺗﭙﺶ ﻣ اﻓﺘﺪ ،ﻟﺤﺎف
را روی ﺳﺮش ﻣ ﮐﺸﺪ ﺗﺎ ﺻﺪاﯾﯽ ﻧﺸﻨﻮد اﻣﺎ ﺻﺪا ﺧﺎﻣﻮش ﻧﻤ ﺷﻮد
و ﺑﻪ زﺣﻤﺖ از ﺧﻮاب ﺑﯿﺪار ﻣ ﺷﻮد .ﺑﺎ ﻋﺠﻠﻪ ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ ﻣ ﺧﻮرد
و ﺑﺎ ﻫﺮ ﻟﻘﻤﻪ ﮐﻪ در دﻫﺎن ﻣ ﮔﺬارد ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮش آﻗﺎی راﺟﺎ  ٢ﻓﮑﺮ
ﻣ ﮐﻨﺪ .ﻏﺬا ﺧﻮردن را ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮده و ﺑﺎ ﺣﺎﻟﺘ از ﻧﻔﺮت آﻗﺎی
ﻣﺪﯾﺮ را ﻣﺘﺼﻮر ﻣ ﺷﻮد .از ﺻﺒﺢ ﺗﺎ ﺷﺐ ﺑﻪ آﻗﺎی ﻣﺪﯾﺮ ﻓﮑﺮ ﻣ ﮐﻨﺪ
و او را ﻋﺎﻣﻞ ﻋﺪم ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ،اﺿﺎﻓﻪ وزن ،ﻧﺪاﺷﺘﻦ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ
ﺑﺮای دادن ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ازدواج ﺑﻪ دﺧﺘﺮی ﮐﻪ ﻋﺎﺷﻘﺶ اﺳﺖ و ﺣﺘ
ﺳﻬﻞاﻧﮕﺎری و ﺣﻤﺎﻗﺘﺶ در ﮐﺎرﻫﺎ ﻣ داﻧﺪ.
ﺻﺪای ﺑﺎز ﺷﺪن درب اﺗﺎق ﺷﯿﺸﻪای ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ ﺗﺎ ﺻﻮرﺗﮏ
ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﺎ ﺧﻨﺪهی اﻧﺘﺰاﻋ ﺑﻪ ﺳﻮی آﻗﺎی ﻣﺪﯾﺮ ﺟﻠﺐ ﺷﻮد .ﻣﺮدی
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ﭼﻬﺎرﺷﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﮐﺖ و ﺷﻠﻮار اﺗﻮ ﮐﺸﯿﺪه و ﺑﺎ ﮐﻔﺶﻫﺎی ﺳﻔﯿﺪ
ﻫﻤﯿﺸ ﮐﻪ اﺳﻄﻮرهای زﻧﺪه ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎﻧﺶ ﻫﺴﺖ ،ﺗﻨﻬﺎ
در ﻋﺮض ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ در ﺑﯿﻦ ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪان ﺷﻬﺮ ﻗﺮار ﺑ ﯿﺮد
و ﻫﻤﺼﺤﺒﺖ دﻟﺒﺮﮐﺎن ﺷﻮد .ﻫﻤﻪ در ﺣﺴﺮت اﯾﻨﮑﻪ راﺟﺎ ﭼﻨﺪ
ﮐﻼﻣ ﺑﺎ آنﻫﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ آنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺳﺰاوار اوﺳﺖ
ﭘﺎﭼﻪﺧﻮارﯾﺶ ﮐﻨﻨﺪ ،ﻫﻤﺎی ﺳﻌﺎدت روی دوش ﺟﻮاﻧﺘﺮﯾﻦ ﻓﺮد
ﻣ ﻧﺸﯿﻨﺪ و ﻣﺪﯾﺮ ﺑﺎ ﺻﺪای ﺑﻠﻨﺪ رو ﺑﻪ ﺳﻤﺖ آن ﺟﻮان ﮐﺮده ﺳ ﻮت
را در ﻫﻢ ﻣ ﺷ ﻨﺪ و ﻓﺮﯾﺎد ﻣ ﮐﺸﺪ» :ﺳﺎﺗﻮا  !٣ﭼﺮا داری ﻓﺮﺻﺖ
رو از دﺳﺖ ﻣ دی ،ﭘﺴﺮ ﺑﯿﺎ و ﮐﻠﯿﺪ ﻓﺘ آرزوﻫﺎ رو ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺑ ﯿﺮ!«
آﻗﺎی ﻣﺪﯾﺮ ﺑﺎ ﺣﺴ از ﺣﺴﺪ ﺑﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎ و داﻧﺶ اﯾﻦ ﺟﻮان و ﺑﺎ
ﻟﺒﺨﻨﺪی ﻇﺎﻫﺮی ﺑﻪ اﺗﺎق ﺑﺮﻣ ﮔﺮدد و ﺳﺎﺗﻮا ﺑﺎ ﺣﺴ از ﺧﻮﺷﺒﺨﺘ
در ﻣﯿﺎن ﻧﮕﺎهﻫﺎی ﺗﺤﺴﯿﻦآﻣﯿﺰ و ﭼﺸﻤ ﺳﺘﺎرهﻫﺎ وارد اﺗﺎق آﻗﺎی
ﻣﺪﯾﺮ ﻣ ﺷﻮد .ﺳﺎﺗﻮا ﺟﻮان ﭘﺮﺗﻼش و ﺻﺎدﻗ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر
ﮐﺴﺐ داﻧﺶ ﺑﯿﺸﺘﺮ رو در روی آﻗﺎی راﺟﺎ اﯾﺴﺘﺎده ،دﻗﯿﻘﺎً ﺟﺎﯾﯽ
ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﭘﯿﺶ ﺗﺎﻣﺎ ﺑﺎ ﻣﻮﺟ از ﺷﻮر و ﻧﺸﺎط اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮد و
ﺑﺎ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ ﺗﻤﺎم ﻗﺮاردادی رو اﻣﻀﺎء ﻣ ﮐﺮد ﮐﻪ آﻗﺎی راﺟﺎ ﺑﺎ
ﻟﺒﺨﻨﺪ ﻫﻤﯿﺸ ﺑﺮای ﻓﺘ آرزوﻫﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد داده ﺑﻮد!
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ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﺸﻐﻮل ﻣ ﺳﺎزد ،ذﻫﻦ ﺷﻤﺎ در ﺣﺎﻟﺖ ﺗﺎﻣﺎ ﻗﺮار دارد .ﻓﺮد
ﺗﺎﻣﺎ ﻣﻤ ﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ اﻃﺮاﻓﯿﺎن ﯾﺎ ﺧﻮدش ﺻﺪﻣﻪ ﺑﺰﻧﺪ .ﻓﺮدی ﺑﺎ
ﻃﺒﻊ ﺗﺎﻣﺎ ﻫﻤﭽﻮن ﻻکﭘﺸﺘ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﺸﺖ روی زﻣﯿﻦ اﻓﺘﺎده
اﺳﺖ ،ﻫﺮ ﭼﻪ ﺗﻘﻼ ﮐﻨﺪ ﮔﺮﻫ از ﮐﺎرش ﺑﺎز ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮﯾﻦ ﺳﻄ ﮔﻮﻧﺎﻫﺎ ﺳﻄ ﺗﺎﻣﺎ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ .زﻣﺎﻧ ﮐﻪ ﻓﺮدی ﺑﺎ
ﻃﺒﻊ ﺗﺎﻣﺎ ﺑﺎ ﻣﺸ ﻠ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣ ﺷﻮد روی ﺳﻮال را ﭘﺎک ﻣ ﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ
ﺧﻮاب ﻣ رود و در ﺟﻬﻞ ﻣﺮﮐﺐ ﺧﻮﯾﺶ ﻣ ﻣﺎﻧﺪ .ﺣﺎل اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ
ﺷﺨﺼ ﺑﻪ ﺟﺎی ﻓﺮار از ﻣﺸ ﻼت ﻧﮕﺎﻫ ﺑﻪ آﯾﻨﻪ اﻧﺪازد و ﻋﯿﺐ
ﺧﻮﯾﺶ را در آن ﺑﺠﻮﯾﺪ وارد ﻃﺒﻊ راﺟﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﮔﻮﻧﻪی راﺟﺎ
در ﺑﻬﺎﮔﺎوادﮔﯿﺘﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺷﺮح داده ﺷﺪه اﺳﺖ:
ای ﭘﺴﺮ ﮐﻮﻧﺘ  ،ﮔﻮﻧﻪی ﺷﻬﻮت )راﺟﺎ( از آرزوﻫﺎ و اﻣﯿﺎل ﺑﯽ
ﺷﻤﺎر ﻧﺸﺄت ﻣ ﮔﯿﺮد و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﻮﺟﻮد زﻧﺪهی ﮐﺎﻟﺒﺪ ﮔﺮﻓﺘﻪ
در ﺑﻨﺪ اﻋﻤﺎل ﺛﻤﺮﺟﻮﯾﺎﻧﻪی ﻣﺎدﯾﺴﺖ) .ﻓﺼﻞ  ١۴آﯾﻪ [١] (٧
ﻓﺮدی ﺑﺎ ﻃﺒﻊ راﺟﺎ ،آﺷﻔﺘﻪ ،ﻏﺮق در آرزوﻫﺎ و اﻣﯿﺎل ﺑﯽﺷﻤﺎر
ﻣ ﺑﺎﺷﺪ و از ﻫﯿﭻ راﻫ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ آرزوﻫﺎﯾﺶ درﯾﻎ ﻧﻤ ﮐﻨﺪ.
ﻣﻤ ﻦ اﺳﺖ ﺷﻬﻮت ﻓﺮد راﺟﺎﺳﯿ ﺑﻪ ﺧﻮشﻧﺎﻣ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه
از ﺧﺎﻧﻮاده ﺧﻮب ،ﮐﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ ،ﺛﺮوت و ﯾﺎ از ﻧﻮع ﺷﻬﻮت ﺟﻨﺴ
ﺑﺎﺷﺪ ،ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﻃﺒﻊ ﺗﺎﻣﺎ ﻣﻤ ﻦ اﺳﺖ در اﻓﺮاد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ
رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت ﻫﻤﭽﻮن ﭘﺮﺧﻮری ﯾﺎ ﺑﯽ اﺷﺘﻬﺎﯾﯽ ﻧﻤﻮد ﭘﯿﺪا
ﮐﻨﺪ .در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻃﺒﻊ ﺳﺎﺗﻮا ،ﮔﻮﻧﺎی ﻣﻮرد ﭘﺴﻨﺪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻮد ﭼﺮا
ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﻮد آراﻣﺶ را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارد و ﮔﻮﻧﻪی راﺟﺎ ﮔﻮﻧﻪای ﮔﺬرا
ﻣﺤﺴﻮب ﻣ ﺷﺪ ،اﻣﺎ اﻣﺮوزه ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﺒ زﻧﺪﮔ  ،اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﺑﻪ
ﻧﺎﭼﺎر در ﻣﺴﯿﺮی ﻗﺮار ﻣ ﮔﯿﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﺟﻬﺖ ﮐﺴﺐ ﻣﻘﺎم واﻻﺗﺮ و
ﮐﺴﺐ ﺷﺄن اﺟﺘﻤﺎﻋ واﻻﺗﺮ اﺳﯿﺮ ﮔﻮﻧﻪی راﺟﺎ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ.
)ﺳﺎﺗﻮا( ﮐﻪ ﭘﺎکﺗﺮﯾﻦ و
ای ﻣﺒﺮی از ﮔﻨﺎه ،ﻃﺒﻊ ﻧﯿ
ﺧﺎﻟﺺﺗﺮﯾﻦ در ﻣﯿﺎن ﺳﻪ ﮔﻮﻧﻪ اﺳﺖ ،روﺷﻨﮕﺮ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ و اﻧﺴﺎن را
از ﺗﻤﺎم ﺑﺎزﺗﺎبﻫﺎی ﮔﻨﺎه ﻣ رﻫﺎﻧﺪ .ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی ﺧﻮﺷﺒﺨﺘ و داﻧﺶ ﻣﻘﯿﺪ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ) .ﻓﺼﻞ
 ١۴آﯾﻪ [١] (۶
ﮔﻮﻧﻪی ﺳﺎﺗﻮا در ﻧﻘﻄﻪی ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮔﻮﻧﻪی ﺗﺎﻣﺎ ﻗﺮار دارد ،ﻓﺮدی را
در ﻧﻈﺮ ﺑ ﯿﺮﯾﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ روز در ﺗﺼﻮر رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﻫﺪاﻓﺶ ﺳﯿﺮ ﻣ ﮐﻨﺪ
و ﻓﺮدی را در ﻧﻈﺮ ﺑ ﯿﺮﯾﺪ ﮐﻪ ﺟﻬﺖ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﯾﻦ اﻫﺪاف دﺳﺖ
از ﺗﻼش ﺑﺮ ﻧﻤ دارد! ﻓﺮدی ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﺗﺼﻮر ﻣ ﮐﻨﺪ وﻟ ﻋﺎﺟﺰ از
ﺗﻼش ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﻫﺪاﻓﺶ اﺳﺖ ﮔﻮﻧﻪی ﺗﺎﻣﺎ دارد و ﻓﺮدی ﮐﻪ
ﺑﻪ ﺗﺼﻮر اﮐﺘﻔﺎ ﻧﮑﺮده و دﺳﺖ از ﺗﻼش ﺑﺮﻧﻤ دارد ﻓﺮدی ﺳﺎﺗﻮﯾ
ﻣ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻋﻠ رﻏﻢ ﻏﻠﺒﻪی ﯾ از اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪﻫﺎ ﺑﺮ دو ﮔﻮﻧﻪی دﯾ ﺮ ،ﻣﻤ ﻦ

ﺳﻪ ﮔﻮﻧﺎ

در ﭘﯽ ﻣﺎﺷﯿﻨ ﺷﺪن و ﻏﻠﺒﻪی رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ﺑﺮ زﻧﺪﮔ  ،روز ﺑﻪ روز ﺷﺎﻫﺪ
ﻋﻤﯿﻖﺗﺮ ﺷﺪن ﺷ ﺎف ﺑﯿﻦ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﻣﺎدی و ﻣﻌﻨﻮی ﻣ ﺷﻮﯾﻢ .ﻓﺮدی
ﮐﻪ در ﭘﯽ ﺷﻨﺎﺧﺖ اﺑﻌﺎد ذﻫﻦ اﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ آﺳﺘﯿﻦﻫﺎﯾﺶ را ﺑﺎﻻ ﺑﺰﻧﺪ
و وارد ﮐﺎرزار ﺷﻮد! ﮐﺎرزاری ﮐﻪ ﺷﺮط ورود در آن ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ ﺗﺮس،
ﺗﻨﺒﻠ  ،ﺷﻬﻮت و ﻣﻬﻤﺘﺮ از ﻫﻤﻪ ﻣﻨﯿﺖ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ .ﮔﻮﻧﻪﻫﺎی ﻃﺒﯿﻌﺖ
)ﺳﺎﺗﻮا( ،ﺷﻬﻮت )راﺟﺎ( و
ﻣﺎدی ﯾﺎ ﮔﻮﻧﺎﻫﺎ  ۴ﺑﻪ ﺳﻪ ﻃﺒﻊ ﻧﯿ
ﺟﻬﻞ )ﺗﺎﻣﺎ( ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ .در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮔﻮﻧﺎﻫﺎ از ﮐﺘﺎب
ﺑﻬﺎﮔﺎوادﮔﯿﺘﺎ ﻣ ﭘﺮدازﯾﻢ.
ای ﭘﺴﺮ ﺑﻬﺎراﺗﺎ ﺑﺪان ،ﺗﺎرﯾ ﺣﺎﺻﻞ از ﮔﻮﻧﻪی ﺟﻬﻞ )ﺗﺎﻣﺎ(
ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻮﻫﻢ )ﮔﻤ ﺸﺘﮕ و ﺳﺮﮔﺮداﻧ ( در ﺗﻤﺎم ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه
ﮐﺎﻟﺒﺪ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﻃﺒﻊ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از دﯾﻮاﻧﮕ ،
ﺗﻨﺒﻠ  ،و ﺧﻮاب ﮐﻪ روح ﻣﻘﯿﺪ را ﺑﻪ ﺑﻨﺪ ﻣ ﮐﺸﺎﻧﺪ) .ﻓﺼﻞ ١۴
آﯾﻪ [١] (٨
ﻫﻨﮕﺎﻣ ﮐﻪ اﺣﺴﺎس ﺗﻨﺒﻠ ﻣ ﮐﻨﯿﺪ ﯾﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋ واﺣﺪ ﺧﻮاه از
ﺟﻨﺲ ﻋﺸﻖ و ﺧﻮاه از ﺟﻨﺲ ﻧﻔﺮت ،ﻓﮑﺮ ﺷﻤﺎ را در ﻃﻮل ﺷﺒﺎﻧﻪروز
Sattva٣
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اﺳﺖ اﻧﺴﺎن در ﻃﻮل ﺷﺒﺎﻧﻪروز ﻫﺮ ﺳﻪ ﮔﻮﻧﻪی ﻃﺒﯿﻌﺖ ﻣﺎدی را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪﻫﺎی ﻃﺒﯿﻌﺖ ﻋﺮوج ﻧﻤﻮده اﺳﺖ).ﻓﺼﻞ  ١۴آﯾﻪ (٢٢-٢۵
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ﻣﺮاﺟ

ﻓﺮاﺗﺮ از ﮔﻮﻧﺎﻫﺎ

] [١ﺑﻬﺎﮐﺘ وداﻧﺘﺎ ﺳﻮاﻣ ﭘﺮاﺑﻬﻮﭘﺎدا ،آ .چ ،.ﺳﯿﺎﻫﭙﻮش ف،.
ﮔﻞﺑﯿﺪی ب ،.ﻓﺮﻣﺎﻧ ا» ،.ﺑﻬﺎﮔﺎواد – ﮔﯿﺘﺎ ﻫﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ
ﮐﻪ ﻫﺴﺖ« ،اﻧﺘﺸﺎرات داﻧﺶ ﺟﺎودان.١٣٧٩ ،

ﺑﺮای ﻓﺮدی ﮐﻪ ﻣ ﺧﻮاﻫﺪ ﻃﺒﯿﻌﺘﺶ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪی ﺳﺎﺗﻮا درآﯾﺪ ،اﻧﺠﺎم
ﯾﺎﻣﺎ ،ﻧﯿﺎﻣﺎ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ آﺳﺎﻧﺎﻫﺎی ﯾﻮﮔﺎ ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ .ﮔﻮﻧﻪی ﺳﺎﺗﻮا
ﯾ ﻫﺪف ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠ ﻪ ﭘﯿﺸﻨﯿﺎزی ﺑﺮای ورود ﺑﻪ ﮐﺎرزار ﺷﻨﺎﺧﺖ
اﺑﻌﺎد ذﻫﻦ ﻫﺴﺖ .ﭼﺮا؟ ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺸﻨﻪ ﻫﺴﺘﯿﺪ ،از ﺳﺮ ﺟﺎﯾﺘﺎن
ﺑﻠﻨﺪ ﻣ ﺷﻮﯾﺪ ﺑﻪ آﺷﭙﺮﺧﺎﻧﻪ ﻣ روﯾﺪ ،ﻟﯿﻮان را ﭘﺮ از آب ﻣ ﮐﻨﯿﺪ و
ﻣ ﻧﻮﺷﯿﺪ ،ﺑﺪون ﺣﺘ ﻟﺤﻈﻪای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی و درﮔﯿﺮی ذﻫﻨ ! ﺣﺎل
اﮔﺮ ﺑﺮای ﻧﻮﺷﯿﺪن آب در ﺳﻪ روز آﯾﻨﺪه رأس ﺳﺎﻋﺖ ﻣﺸﺨﺼ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﮐﻨﯿﺪ ،ﻋﻠ رﻏﻢ اﯾﻨﮑﻪ ذﻫﻦ ﺷﻤﺎ در ﺗﺸﻮﯾﺶ ﻗﺮار
ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ ﻣﻤ ﻦ اﺳﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺻﺤﯿﺢ اﺟﺮا ﻧﺸﻮد.
اﻟﺒﺘﻪ ﭘﯿﺶ از اﯾﻨﮑﻪ ﻋﻤﻞ آﺷﺎﻣﯿﺪن آب را ﺑﺪون ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی اﻧﺠﺎم
دﻫﯿﻢ ،ﻧﯿﺎز اﺳﺖ در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧ ﮐﻪ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﻟﻮﻟﻪﮐﺸ آب اﻧﺠﺎم
دﻫﯿﻢ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺮای ﻓﺮدی ﮐﻪ در ﻣﺴﯿﺮ ﯾﻮﮔﺎ ﻃ ﻃﺮﯾﻖ ﻣ ﮐﻨﺪ
ﻻزم اﺳﺖ اﻗﺪاﻣﺎﺗ از ﻗﺒﯿﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ در ﮔﻮﻧﻪی ﺳﺎﺗﻮا اﻧﺠﺎم
دﻫﺪ ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﺮدن اﻟ ﻮﻫﺎی ذﻫﻨ ﺑﻪ ﻣﺸ ﻠ ﺑﺮﻧﺨﻮرد.
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﺴﺐ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در ﻣﺮﺣﻠﻪی ﭘﺮاﻧﺎﯾﺎﻣﺎ داﺷﺘﻦ ﮔﻮﻧﺎی
ﺳﺎﺗﻮا اﻟﺰاﻣ اﺳﺖ .ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺸﺖ ﻣﺮﺣﻠﻪای ﯾﻮﮔﺎ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﮐﻤ
ﻣ ﮐﻨﺪ ذﻫﻦ ﺧﻮد را از ﻗﯿﺪ و ﺑﻨﺪ ﺟﻬﻞ و ﺷﻬﻮت آزاد ﮐﻨﯿﺪ و در
وادی ﻧﯿ ﭘﺎی ﺑ ﺬارﯾﺪ ،ﺑﻠ ﻪ در اداﻣﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣ ﺷﻮد از ﻗﯿﺪ و
ﺑﻨﺪ ﮔﻮﻧﺎﻫﺎ ﻧﯿﺰ آزاد ﺷﻮﯾﺪ .ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻓﺮدی ﮐﻪ از ﮔﻮﻧﺎﻫﺎ آزاد
ﺷﺪه در ﺑﻬﺎﮔﺎواد ﮔﯿﺘﺎ ﺷﺮح داده ﺷﺪه اﺳﺖ:
آنﮐﺲ ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﺑﺮوز روﺷﻨﺎﯾﯽ ،دﻟﺒﺴﺘﮕ و ﺗﻮﻫﻢ ﺑﻪ
آنﻫﺎ ﻧﻔﺮت ﻧﻤ ورزد و وﻗﺘ آنﻫﺎ ﻧﺎﭘﺪﯾﺪ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ ﻧﯿﺰ ﻣﺸﺘﺎق و
آرزوﻣﻨﺪﺷﺎن ﻧﯿﺴﺖ؛ ﮐﺴ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن ﺗﻤﺎﻣ اﯾﻦ واﮐﻨﺶﻫﺎی
ﮐﯿﻔﯿﺎت ﻣﺎدی ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺗﺰﻟﺰلﻧﺎﭘﺬﯾﺮ و ﺑﺪون ﺗﺸﻮﯾﺶ اﺳﺖ و ﺑﺎ
داﻧﺴﺘﻦ اﯾﻦﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﮔﻮﻧﻪﻫﺎی ﻃﺒﯿﻌﺖ ﻣﺎدیاﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﻤﻞ ﻣ ﮐﻨﻨﺪ،
ﺑﯽﻃﺮف و ورای آنﻫﺎ در ﺑﻌﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﺑﺎﻗ ﻣ ﻣﺎﻧﺪ؛ ﮐﺴ ﮐﻪ
در ذات واﻗ ﺷﺪه و ﺷﺎدی و رﻧ ﺑﺮاﯾﺶ ﯾ ﺴﺎن اﺳﺖ؛ ﺑﻪ
ﺧﺎک ،ﺳﻨﮓ و ﻃﻼ ﺑﻪ ﯾ ﭼﺸﻢ ﻧﮕﺎه ﻣ ﮐﻨﺪ؛ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻮارد
ﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ و ﻧﺎﮔﻮار ﯾ ﺴﺎن اﺳﺖ؛ ﺛﺎﺑﺖ و ﻣﺤ ﻢ اﺳﺖ و ﺳﺘﺎﯾﺶ و
ﻧﮑﻮﻫﺶ ،اﺣﺘﺮام و ﺑﯽ اﺣﺘﺮاﻣ  ،ﺑﺮاﯾﺶ ﻓﺮﻗ ﻧﻤ ﮐﻨﺪ؛ ﺑﺎ دوﺳﺖ
و دﺷﻤﻦ ﯾ ﺴﺎن رﻓﺘﺎر ﻣ ﮐﻨﺪ؛ و از ﮐﻠﯿﻪی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻣﺎدی
اﻧﻘﻄﺎع ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮدهاﺳﺖ – ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺨﺼ ﮔﻔﺘﻪ ﻣ ﺷﻮد ،ﺑﻪ ورای
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