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 فصل اول

 حق ثروتمند بودن

ند که داشتن چنان به قوت خود باقی خواهد ماشود این حقیقت هم سرایییحهمدهم  چقدر هردر مدح  فقر 

 اشتن د هیچ انسانی بدون در اختیار .یستن یرپذامکانم با موفقیت بدون کسب ثروت أو تویک زندگی کامل 

  شکوفایی استعدادهای خود برسد. یا رشد روحی و یبه باالترین درجهتواند ینمپول فراوان 

تهیه  را هاآنتواند ینماستعدادهایش به امکاناتی نیاز دارد که بدون پول  شکوفایی انسان برای رشد روحی و

 شده است که مالکیت و استفاده از این امکانات  یدهسازمانانسانی طوری  ید. جامعهکن
 
از طریق  صرفا

 بشری دانست . یهایشرفتپاساس تمامی  پایه و توانیم را یاندوزثروتعلم  پول ممکن است. لذا

حد امکان رشد  را تا خود هاییتقابلاست که ی ازنده موجود هر و حقبالندگی است  رشد و ،یزندگز اهدف 

نامحدود  آزادانه و طوربهممکن  دارد از تمامی امکانات   او حقحق حیات در انسان به این معنا است که  .دهد

 .او حق دارد که ثروتمند باشد دیگریانب بهذهنی استفاده کند یا  روحی و ،در جهت رشد و بالندگی جسمی

 . یستندر این کتاب یک مفهوم استعاری  مفهوم ثروت
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 تذل وند ک تری استفادهامکانات بیش هرکس که بتواند از .قناعت به کمی نیست ثروتمند بودنمعنی واقعی 

انی باید هر انس رشد حیات است و و بالندگیو  شکوفایی ،ببرد نباید به کم قانع باشد. هدف از خلق طبیعت

و د اختیار داشته باش درشود یمغنی مربوط  پربار و یزندگ وزیبایی  ،شکوه که به قدرت   را چهآن هربتواند 

 گناه است . از آنتر به کم قناعت

 تواندینمدست دارد. هیچ انسانی  در برای یک زندگی پربار را که تمامی امکانات الزم کسی است ثروتمند

ت پیچیده شده اس و یشرفتهپسازد. امروزه زندگی بسیار  وردهآ ربرا  تمامی نیازهای خود ،پول فراوان بدون 

ذاتی هر  یلو مخود به ثروت زیادی نیاز دارد. گرایش  یهاهخواستمرد معمولی برای رسیدن به  و  زن هر و

 . ما بایددرون وی به امانت نهاده شده است آن در هاییتقابلبه آن چیزی است که  شدنیلتبد ،انسان

 باشیم .  توانیمیمآن بودنی هستیم که بپذیریم که خواهان 

 

 .خواهیمیمو  توانیمیممعنای موفقیت در زندگی این است که همان چیزی شویم که 

ک در  .دهدیمبه ما  ها راآنبا استفاده از امکاناتی انجام داد که ثروت امکان خریداری  توانیمیماین کار را  و

است. هیچ اشکالی ندارد اگر که بخواهید ثروتمند  هادانش ترینیضروراز  یاندوزثروت شناخت علم و

 و ینتحس لقابکه این میل  و سرشارتر است پربارتر ،تریغنزندگی واقع گرایش به  ل به ثروت درشوید. تمای

 ستایش است.

است. کسی که نخواهد در جهت رسیدن به  یرطبیعیغانسانی  است زندگی پربار یکفاقد  ی کهانسان

 است. یرطبیعیغخود پول کافی در دست داشته باشد  یخواسته

از  کدامیچه. کنیمیمخود زندگی  روح و ذهن ،جسمبرای  ما .کندیمزندگی  هدف انسان با سه انگیزه و

 کدام رهپربار در  یاتوحیک اندازه مطلوب هستند  . همگی بهنیستند ترمقدسیا  موارد فوق بر دیگری برتر

 است. دیگر یپربار آن دو عرصه تجلی گرو درجسم، روح و ذهن  یاز سه عرصه

 درست و شرافتمندانه نیست 
 
گذاشت. زندگی ذهن را به کناری  جسم و در خدمت روح زندگی کرد و  صرفا

خطا است. همگی با پیامدهای ز جسمی و روحی نی گرفتن نیازهایه نادید کردن در خدمت ذهن و

  حیات   یزانگنفرت
 
 و ذهنی آشنا هستیم.  انکار نیازهای روحانی نی وجسما صرفا

ود  روح  خ حیات واقعی به معنای تجلی کامل آن چیزهایی است که انسان بتواند با استفاده از جسم، ذهن و

ش در تمامی کارکردهای خود به کمال نرسیده باشد به اکه جسمعرصه برساند.هیچ انسان پیش از آن به

 .رسدینمرضایت  سعادت واقعی و
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یا  وجود دارد و اییدهنرسکه احتمال به ظهور ییذهن هم صادق است. در جا و  روح یدربارههمین مطلب 

است که  یاین میل همان احتمال و وجود خواهد داشت یانشدهمیل ارضاء ، فعل نشده استبال یابالقوه

 است. درآمدنفعلیت  است که در طلب به یاو یا بالقوه متجلی شود خواهدیم

ار ک یفرساطاقت زحمت   و رهایی از رنج  سرپناه گرم و لباس راحت و بدون غذای مناسب و تواندینمانسان 

تفریح در یک حیات کامل جسمی ضروری است. انسان  حیات کاملی را تجربه کند. استراحت و جسمی

 زاداشتن دوستانی که  چنینهم داشتن فرصت سفر وو برای مطالعه  زمانی کافی بدون کتاب و تواندینم

 را تجربه کند.  رشد دهند، یک حیات کامل ذهنی او راعقلی  لحاظ

 

 نری زیبا را در اطرافی یک حیات کامل ذهنی باید تفریحات عقلی در اختیار داشت. باید بتوان آثار هابر 

 .شودیی عشق مفقر مانع از تجل است و یورزعشق نیازمند ،روحی کامل ستود. حیات   را هادید و آن

را به عزیزانش تقدیم کند.  اییههدزمانی است که بتواند  سعادت روحی در انسان یباالترین درجه 

نقش  تواندینمرا ببخشد ای یه. انسانی که نتواند هدتجلی عشق در بخشش است  ینریعی تطب و ترینیعال

 کند.   ایفا یدرستبهیا یک انسان  پدر یک شهروند و و همسر عنوانبهخود را 

. ذهن خود را پرورش کندیمکه انسان حیات کامل جسمانی را درک  در استفاده از امکانات مادی است

. بنابراین ضروری است که انسان ثروتمند باشد. ثروتمند بودن حق مسلم گشایدیمرا  روح خود و دهدیم

 .  این فکر کند از یرغ به تواندینممرد طبیعی  و  زن یچه شماست و
 
که توجه کامل خود را  یددار حق کامل

 ی. اگر از مطالعههاستدانش ترینیضرور و ینترشرافتمندانهمعطوف کنید. زیرا که  یاندوزثروتبه علم 

را زی .یداکردهحتی خدا دارید کوتاهی  بشریت و که نسبت به خود و اییفهوظدر  ،سرباز زنید این دانش

 الزم را از وجود خود ببرید. یکنید این است که بهره به بشریت توانیدیخدمتی که م ینتربزرگ

 


