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EL MACROCOSMOS 

Formoses són les flors que veiem al nostre voltant. Formós és el naixement del sol i formoses els 

diversos tints de l’ocàs. 

Formós és l’univers i l’home ha gaudit de tant admirable espectacle des de que va aparèixer a la 

terra. 

Sublims són les muntanyes que infonen un sentiment de paor, els cabalosos rius que flueixen cap al 

mar, els deserts sense sendes, el vast oceà, els cels estelats. 

La suma de les existències a les que anomenem Natura ha influït a la ment humana des de temps 

immemorials i la nostra reacció s’ha vist reflectida a la pregunta: Què és tot això i d’on va sorgir? 

Als Vedes, la més antiga escriptura del món, hi trobem la mateixa pregunta: D’on ha sorgit tot el que 

veiem? Quan res existia i les tenebres cobrien les tenebres, qui va projectar l’univers? Com? Qui 

coneix el secret? 

La pregunta ha arribat intacta als nostres dies. Milions de vegades s’ha mirat de respondre i milions 

de vegades ha restat sense resposta definitiva. 

Però no han fracassat totalment les agosarades respostes. A cada resposta romania una part de la 

veritat, i aquesta veritat es va fent forta a mida que transcorre el nostre temps. 

Tractaré de fer un esbós de resposta amb els coneixements que vaig rebre dels antics filòsofs de 

l’Índia en harmonia amb el coneixement modern. Podem veure que ja s’han resolt alguns punts 

d’aquesta antiquíssima pregunta. 

El primer punt és que va haver-hi un temps en el que res existia. 

Estem segurs d’això? Tractarem d’esbrinar com van arribar els filòsofs de l’Índia antiga a questa 

conclusió que no sembla definitiva. 

De la llavor neix la planta que es desenvolupa i creix fins convertir-se en el frondós arbre que en 

morir deixa una llavor de la qual neix un nou arbre. 

L’au neix de l’ou, creix, viu deixa uns altres ous, llavors de noves aus, i mor. 

El mateix succeeix amb els mamífer i l’home. Tot ésser vivent neix d’una llavor, d’una cèl·lula, d’una 

vida rudimentària i creix, es desenvolupa, decau i mor deixant la llavors de nous éssers de la seva 

espècie. 

La gota de pluja que cau que gràcies al raig de sol es va evaporar i es va aixecar de l’oceà en forma 

de vapor per agrupar-se amb d’altres per convertir-se en núvol per condensar-se en pluja, després 

tornarà a evaporar-se. 

 



Les ingents muntanyes es van desgastant per l’acció de les neus i les aigües que lentament les 

converteixen en sorra arrossegada fins a l’oceà en el fons del qual es convertiran en noves 

muntanyes de futurs continents a on viuran futures generacions. 

De la sorra sorgeixen les muntanyes que tornen a ser sorra en el transcurs de mil·lennis. Si la natura 

obeeix en tot a la mateixa llei, i pel mètode en que tot forma el gra de sorra, forma també els 

gegantins sols; si la formació d’un àtom està subjecta a la mateixa llei que la construcció de l’univers, 

tindrem, com diuen els Vedes: en conèixer un tros d’argila, coneixerem tota l’argila existent a 

l’univers. 

Si coneguéssim la constitució íntima i essencial d’un gra de sorra o la vida eterna d’una planta 

coneixeríem tot l’univers. 

Aplicant aquest raonament als fenòmens veiem que totes les coses són similars. 

La muntanya és una aglomeració de grans de sorra i en sorra es converteix. El riu és vapor d’aigua 

condensat i tornarà a ser vapor. 

La planta surt de la llavor i produeix el fruit una de nova. La vida humana sorgeix de la natura i torna 

a la natura. L’univers va tenir per embrió la nebulosa i a la nebulosa ha de retornar. 

Què ens ensenya tot això? Que les manifestacions denses són l’efecte i les subtils la causa. 

Fa milers d’anys Kapila, el pare de la filosofia, va demostrar que tota destrucció significa el retorn a 

la causa. Si una taula o qualsevol altre objecte són destruïts, els elements que els composen tornen a 

l’essència amb la qual es van constituir. 

En morir el cos humà, les diverses substàncies o modalitats de l’única substància que formen el cos, 

tornen al seu estat primitiu. Quan la terra es destrueixi, els seus components tornaran a l’estat que 

tenien abans de formar-la. 

Per tant, podem veure que l’efecte és una modalitat diferent de la causa. Tot objecte material és un 

efecte que va tenir la seva causa, i aquesta causa es manifesta i es troba present a la forma de 

l’objecte. 

Quan l’objecte es destrueix desapareix la forma, l’efecte, però la causa o matèria constituent de 

l’objecte resta permanent. Per una altra banda, veiem que les formes vegetals, animals i humanes 

neixen, es reprodueixen i moren en una repetició indefinida. 

La mateixa llei es pot aplicar a l’univers en el seu conjunt, i els sols amb els seus planetes, tornaran 

algun dia a la seva matèria original que donarà peu a nous sols i planetes. 

La llavor no es converteix de forma sobtada en arbre, roman algun temps a sota terra en oculta i 

subtil activitat fins que es descompon com a llavor i arrela a la terra i surt del subsol per convertir-se 

en arbre. 

Tanmateix, l’univers va tenir als seus inicis el seu període de gestació invisible i no manifestada, 

anomenat estat caòtic, fins a manifestar-se plenament. 

Però llavors si pensem en que tot efecte té la seva causa i és aquesta la subtil modalitat de l’efecte, 

s’infereix també que l’univers podria haver tingut la seva causa i no va poder sorgir del no-res sinó 

que va ser conseqüència de un univers precedent; tal i com la planta és la conseqüència de la llavor 

precedent. Així és l’evolució dels universos. 



A més a més, tota evolució ha d’estar precedida per una involució. La cèl·lula de la que s’origina la 

forma humana té en el seu sí involucionada aquesta forma, com la llavor conté en el seu sí 

involucionat el futur arbre. 

Així doncs veiem que no és possible que del no-res en surti quelcom. Tot és des de l’eternitat, sense 

començament ni final i en quant a l’essència, però amb començament i final en quant a la forma i 

existència. 

A les formes ínfimes de la vida, allà on comença l’evolució, roman involucionat l’esperit de Déu, que 

dona vida a totes les formes i gradualment, es va manifestant a mida que evoluciona la forma fins a 

manifestar-se plenament en aquest món físic. 

Segons la llei de la conservació i la transmutació de l’energia, no és possible obtenir rendiment útil 

d’una màquina si prèviament no li apliquem l’energia que ha de transmutar-se en treball mecànic. 

A l’univers no es destrueix ni un àtom de matèria ni un erg d’energia. Es transmuten però es 

conserven. Per tant, l’humà perfecte, l’humà diví, l’humà alliberat, l'humà celestial romania 

involucionat al protoplasma que va iniciar l’evolució. 

D’aquesta manera s’explica que de Déu provinguin totes les coses i els éssers i a Déu hagin de 

tornar. 

Diverses vegades se m’ha preguntat perquè anomeno Déu a la suprema intel·ligència involucionada 

en l’univers, sempre responc que no trobo una paraula més adequada, doncs amb el nom de Déu en 

diversos idiomes s’ha dirigit a l’únic i suprem Ésser de la humanitat en els seus propòsits i 

esperances, angoixes i pors, anhels i aspiracions, de tal manera que la paraula Déu està 

estereotipada des de temps immemorials pels savis que van comprendre el seu genuí significat 

encara que el poble ras la hagi adulterat amb grolleres supersticions. 

Si ens hi fixem en la llei d'associació, veurem que la paraula Déu està íntimament relacionada amb 

les idees de infinitud, omnisciència, omnipotència, bondat, veritat i bellesa; que amb aquesta 

paraula han adorat l’Ésser infinit milions d’ànimes humanes i l’han identificat amb tot allò noble i 

òptim a la naturalesa humana. 

Podem observar que totes les modalitats de l’energia còsmica són les diverses manifestacions del 

suprem i absolut Déu. Tot allò que existeix a l’univers va brollar o millor dit, va ser projectat per Déu 

i és de la seva mateixa essència. 

Brilla als astres i està present en terres i mars, a la pluja i a l’aire, en el cos humà, a les flors i a les 

aus, als animals i a les plantes, en aquell que parla i en aquell qui escolta. 

Déu és essencialment la caus material i eficient de l’univers. Està involucionat en la cèl·lula i torna a 

manifestar-se com a Déu a l’altre extrem de l’evolució. 

Així diuen els Upanishads: 

“Tu ets la dona, tu ets l’home, tu ets el jove, tu est el vell recolzat al bastó, tu ets a totes les coses. 

Ho ets tot oh Senyor!” 

Aquesta és l’única solució del problema del cosmos que satisfà la intel·ligència humana. 

En resum: d’Ell naixem, en Ell vivim i a Ell hem de retornar. 

 



 

EL MICROCOSMOS 

Regit per les lleis de la natura, els humans, desitgen examinar el món exterior per mitjà dels òrgans 

dels sentits. L’ull no pot deixar de veure i l’oïda d’escoltar i els demés sentits de percebre les 

sensacions del món exterior que van captivar amb la seva bellesa des d’un bon començament 

l’atenció dels éssers, per tant al món exterior feien referència les primeres preguntes que en 

observar-lo van brollar de la ment humana. 

Els humans primigenis van buscar la solució del misteri als astres, als rius, els mars i les muntanyes; a 

totes les religions antigues trobem les empremtes de la investigació del món exterior que a les 

palpentes, es va lliurar al començament l’ésser humà. 

Forjà l’humà a la seva imaginació déus representatius de tot el que, sense comprendre la causa, veia 

al món que l’envoltava; així van haver déus de les aigües, dels vents, dels mars, dels rius, de les 

muntanyes, de la terra i el cel, del sol i de la lluna, de manera que avui totes les conegudes forces de 

la Natura estan representades en simbòliques divinitats, que per la gent de llavors eren entitats tan 

antropomòrfiques com per moltes persones d’avui dia ho és l’únic Déu. 

Segons avançava la humanitat en la seva evolució ja no li van satisfer aquestes divinitats, doncs 

l’observació i l’experiència demostraren la naturalitat i descobriren la causa del que d’un temps ençà 

semblava obra dels déus. 

En conseqüència, els pensador apartaren l’atenció del macrocosmos i la convertiren al microcosmos, 

la van extreure d’allò extern i la concentraren en allò intern. No hi ha problema la solució del qual 

tan de prop interessi a l’humà com la de la seva veritable natura i, al llarg de totes les èpoques i 

països, savis i reis, rics i pobres, justos i pecadors es van preguntar els uns als altres si n’hi havia o no 

quelcom de permanent en aquesta transitòria vida, quelcom que no morís en morir el cos. 

Afegien a la seva mútua pregunta que si en efecte hi havia en l’humà quelcom immortal, d’on venia i 

quin era el seu destí? 

Aquesta pregunta s’ha anat repetint al llarg de generacions i tornarà repetir-se mentre hi hagi un 

cervell que pensi. 

No obstant, no es reitera la pregunta perquè hagi quedat sense resposta ni perquè sigui impossible 

de respondre, sinó perquè les respostes donades en les diverses èpoques de la història del 

pensament humà no han satisfet a totes les ments, encara que la que els antics savis donaren fa 

milers d’anys es va corroborant i esclarint a mida que transcorre el temps i, per tant, no hem de fer 

una altra cosa que reafirmar-nos en aquella antiquíssima resposta. 

No pretenem il·luminar amb una nova llum tan interessant problema, sinó tan sols exposar l’antiga 

veritat en el llenguatge modern, i traduir al pobre idioma humà el pensament diví, perquè l’essència 

d’aquest pensament batega a la ment dels humans que, per aquesta mateixa essència, seran 

capaços de comprendre-ho. 

Per veure són necessàries diverses coses. Primer els ulls, perquè si hom està normalment constituït 

en tot el demès i no té ulls, no podrà veure. 

En segon lloc es necessita el veritable òrgan de la visió, que, encara que sembli estranys, no és l’ull 

sinó el corresponent centre nerviós del cervell. 

L’aparell visual no és més que l’instrument de la visió. 



Si el centre nerviós està malmès, l’humà no veurà per molt sans i preciosos que tingui els ulls. 

Igualment succeeix amb els altres quatre sentits, cadascú dels quals tñe, a més del seu instrument 

de sensació, el corresponent centre nerviós de recepció. 

Així l’aparell auditiu no és més que l’instrument que transmet les vibracions acústiques al centre 

nerviós de l’oïda. 

No obstant, no n’hi ha prou amb l’instrument del sentit ni amb el centre de percepció, doncs ni una 

cosa ni l’altra perceben l’objecte extern. 

Si un individu està llegint atentament un llibre, ficat en la lectura, no escoltarà la campana del 

rellotge tocant les hores, no obstant, les vibracions sonores hauran lliscat pels plecs de l’orella, 

activat la vibració del timpà i afectat al nervi acústic que les haurà transmès al corresponent centre 

cerebral. 

Per què no escolta l’individu tot i no tenir cap mancança en quant a element fisiològic de l’audició es 

tracta? 

Perquè qui veu no és l’ull ni qui escolta és l’oïda ni qui ensuma és el nas ni qui assaboreix és la 

llengua ni qui toca és la mà ni tampoc els corresponents centres cerebrals, sinó quelcom que no és el 

cos, i aquest quelcom ha de ser per força el veritable ésser de l’home, denominat pels savis amb els 

noms de l’Ànima, l’Ésser, el Jiva, l’Esperit i el Jo, segons l’escola o sistema, però que denominen una 

mateixa entitat. 

Però l’ànima o Ésser disposa d’un instrument peculiar per rebre totes les sensacions que li 

transmeten els centres cerebrals. A aquest instrument l’anomenem ment, i quan l’Ésser el concentra 

en determinat objecte extern, no percep, encara que les rebi, les sensacions transmeses pels altres 

òrgans als que no aplica la ment. 

Per una altra banda, la ment és un vòrtex establert en l’organisme invisible de l’humà, d’un estat de 

matèria incomparablement subtil respecte a la física, anomenada matèria mental, que vibra per 

l’acció de l’Ésser, i les modalitats de vibració corresponent al funcionament de les diverses facultats 

intel·lectuals, el conjunt de les quals s’anomena intel·lecte. 

Per tant, l’Ésser és el perceptor i tots els demés elements són mitjans transmissors disposats en 

sèrie, que són: 

1- L'òrgan extern o instrument de sensació. 

2- L'òrgan intern o centre cerebral. 

3- La ment. 

4- L'intel·lecte. 

5- El perceptor, l’Ésser, l’Ànima o el veritable ésser humà. 

En percebre l’Ésser la transmesa sensació respon a aquesta, i la resposta passa pels primers 

elements sensitius, l’intel·lecte, la ment, el centre cerebral i l’instrument de sensació. 

Totes aquestes operacions s’efectuen instantàniament. 

El cos de carn i ossos amb els seus instruments sensorials es desintegra al terme de la vida física i 

qualsevol accident amenaça amb destruir-lo. 



El cos subtil no mor amb el cos físic, sinó que serveix d’instrument a l’Ésser en la vida ultraterrenal, 

però també es desintegra al terme d’aquesta altra vida, quan l’Ésser ha de reencarnar-se en un nou 

cos físic i renéixer en aquest món amb un nou cos subtil segons la llei de causa. 

No obstant també el cos subtil té el seu procés de vigor i decadència mentre roman unit al cos físic, 

doncs podem observar que en la vellesa es debiliten les facultats intel·lectuals, encara que no per sí 

mateixes, sinó perquè s’han debilitat els seus instruments físic de manifestació i expressió, però 

l’Ésser no es debilita ni decau, ja que és immortal. 

L'Ésser no pot evolucionar essencialment, o sigui, que no pot créixer ni disminuir perquè és diví, ni 

pot adquirir coneixements perquè és el coneixement, ni pot tenir existència perquè ja és l’existència, 

ni obtenir la felicitat perquè és la felicitat. 

Així veiem que en parlar de l’evolució de l’Ésser, no significa que hagi d’adquirir el que encara no 

posseeix, sinó que ha de ser manifestat etapa per etapa, vida rere vida el que ja essencialment 

posseeix per la seva divina naturalesa. 

Les qualitats, atributs i poders essencials de l’Ésser es veuen reflectits amb més o menys intensitat a 

la ment, que a la vegada els reflecteix al cos físic, la diferència entre tots els éssers vivents no és 

essencial sinó tan sols, de grau de manifestació. 

Un altre problema posarem ara sota examen; si l’ésser humà és per si mateix existent, etern, 

omniscient i feliç, no pot haver estat creat ni molt menys del no-res sinó que deu ser de la mateixa 

essència que l’Ésser absolut i no-creat, doncs del no-res no pot sorgir quelcom. Si com afirmen els 

teòlegs cristians que per incomprensió han tergiversat les ensenyances del Fundador de la seva 

religió, creés Déu del no-res una ànima per tal que animés a cada cos fisiològicament nascut, estaria 

creant sense parar ànimes, doncs a cada instant neixen en aquest món cossos humans. 

Afegeixen els teòlegs que Déu crea les ànimes a la seva imatge i semblança, com si cada ànima fos 

una projecció cinematogràfica d’Ell. 

Però l’experiència i l’observació demostren evidentment que des dels primers dies de la vida física, 

es manifesten les ànimes de molt diferent manera, tan com les dels nascuts al mateix bressol, criats 

per la meva mare en el mateix ambient i influïdes pels mateixos exemples, i no és possible que de 

Déu hi hagi tan diverses i contràries semblances. 

El més lògic i natural, el més congruent i amb la raó i la intuïció és que l’ànima humana sigui 

essencialment divina, no la imatge i semblança de Déu sinó la real identitat d’Ell, encara que diferent 

d’Ell perquè la distinció no suposa diferència. 

L’oxigen, que a l’acte d’inspirar penetra als pulmons, a les brànquies o la tràquea de tots els éssers 

que respiren d’aquest món, és, essencialment, el mateix però diferent la quantitat que cadascú 

absorbeix. 

Així l’infinit esperit de Déu pot, sense restar-se en la seva indivisible unitat, ser l’ànima de cada 

forma corporal, però ajustada en la seva manifestació a les condicions orgàniques de cada forma. 

Per tant, poden ser i son les ànimes humanes essencialment idèntiques les unes a les altres i 

idèntiques a Déu i, no obstant, ésser distintes  les unes de les altres i de Déu per la diversitat del grau 

de manifestació. 

Aquestes consideracions ens porten a la del tan debatut tema de la reencarnació de l’Ésser. Hi ha 

qui, encasellat en els prejudicis dogmàtics d’un tergiversat esoterisme religiós, afirma amb tota 

seguretat que la reencarnació és impossible i, no obstant això, admet la notòria impossibilitat de la 



creació de les ànimes del no-res i la immortalitat d’aquestes mateixes ànimes en una vida 

ultraterrenal sense fi. 

Evidentment, si quelcom pogués sortir del no-res, al no-res hauria de tornar, però l’ànima humana 

no va sortir del no-res ni hi tornarà. 

L’ànima humana, considerada com substància espiritual, simple i indivisible, existeix des de tota 

l’eternitat i mai deixarà d’existir: 

Diu el Bhagavad Gita: 

“Ni Jo ni tu ni aquells prínceps humans, en cap era hem deixat d’ésser ni deixarem de fer-ho en 

endavant.” 

“Allò que no existeix no té ésser i allò que existeix mai deixarà d’ésser. Els vidents de l’essència de les 

coses han percebut aquesta veritat.” 

La veritat de la reencarnació no solament no té res de terrorífic sinó que és essencial pel benestar 

moral de la humanitat. 

És l’única conclusió lògica a la que pot arribar qualsevol pensador reflexiu. 

Si hem d’existir eternament després d’aquesta vida, per força hem d’hagut d’existir també 

eternament abans d’aquesta vida. 

Miraré de rebatre les més freqüents objeccions aixecades en contra de la veritat de la reencarnació, 

encara que als convençuts d’aquesta els semblin puerils, doncs, de vegades, solen les persones de 

molt talent en la seva especialitat, deixar anar puerilitats en assumptes que no són de la seva 

intel·lectual competència, i amb encert s’ha dit que no hi ha absurditat que no tingui un filòsof que 

la defensi. 

Sembla ser que l’objecció més greu és que no recordem les nostres vides anteriors. 

Dit això amb relació a la massa general de la humanitat és innegable, doncs si la immensa majoria les 

recordés, no hi hauria motiu de discussió; però dit amb respecte a tota la humanitat sense excepció i 

en absolut és una fal·làcia, doncs hi ha qui recorda completament les seves vides passades i també 

qui pot escrutar les de quants se sotmetin a un examen clarivident. 

Per una altra banda, ningú no recorda distintament tots els successos, circumstàncies, vicissituds i 

detalls d’aquesta vida terrenal que estem vivint, ni tot el que va fer a la seva infantesa; de fet si de la 

memòria en depengués l’existència, hauríem d’admetre l’absurd de que no existim a la infantesa. 

Per una altra banda, els instruments de manifestació i expressió que té l’Ésser en aquesta la seva 

vida present, no són els mateixos que va tenir en una vida anterior, i per tant no estan impreses en 

el nou cervell físic les sensacions que es van imprimir en el ja desaparegut cervell del cos en el que va 

actuar l’Ésser en una anterior vida. 

En el nou cervell, òrgan de la ment, només resta imprès el resultat, el fruit, la suma algebraica de les 

experiències adquirides per l’Ésser en vides passades, perquè a cadascuna d’aquestes es manifesta 

l’Ésser com el resultat de les seves accions passades. 

Quan Krishna, Buda, Crist i algun altre diví instructor ens parlen implícitament o explícita de la 

reencarnació, els positivistes per una banda i els teòlegs de baix vol per una altra es rebel·len contra 

la veritat dient que és una bogeria, però quan Huxley o Tyndall afirmen quelcom, s’accepta tot el 



que diuen com si fos una veritat universal, de manera que juntament amb la infal·libilitat del 

pontífex romà han declarat dogmàticament, la infal·libilitat dels pontífex científics. 

Veiem que no te cap valor la objecció basada en la carència del record de passades vides, i més si 

considerem que segons mostra l’experiència de tots els que van passar per això, es recorden totes 

les vides quan l’humà arriba a l’alliberament de la roda de les morts i els naixements, quan ja no es 

necessita reencarnar. 

Llavors reconeixem que les vides terrenals són com somnis donada la seva transitorietat, que el món 

és una mena d’escola experimental de perfeccionament o com l’escenari en que actuem cada cop 

amb diferent personalitat al drama de la vida, i que vam ser pares i mares, fills i filles, marits i 

mullers, parents i amics, rics i pobres i veurem quants cops vam estar al cim de la exaltació terrenal i 

quants cops al cim de l’abatiment. 

A llavors desapareixerà el desig de vida tal i com la coneixem i haurem vençut la mort. 

Després de refutar les objeccions en contra de la reencarnació, convé exposar els arguments que la 

justifiquen. 

Cap altra teoria com la de la reencarnació explica racionalment les pregones diferències que 

s’observen entre les aptituds i  les possibilitats dels éssers humans per adquirir coneixement. 

Abans de tot considerem el procés d’adquisició del coneixement. Suposem que vaig pel carrer i veig 

un gos, com sé que és un gos? Tinc la referència a la meva ment, a la que hi ha diversos grups de les 

meves anteriors experiències passades encasellades. 

Tan aviat com rebo una nova impressió, agafo la referència d’una de les meves caselles, i al nostra 

que existeix en la ment un grup de les mateixes impressions, col·loco en aquesta casella la nova 

impressió i resto satisfet. Sé que he vist un gos perquè coincideix amb les impressions ja existents a 

la ment. Quan no trobo a la ment impressions anàlogues a la que rebo, no quedo satisfet i em trobo 

en un estat mental que diem ignorància, i si la nova impressió té les seves anàlogues resto satisfet i 

em trobo en l’estat de coneixement. 

Quan l’ésser humà va veure caure per primera vegada una poma de l’arbre, li va estranyar el 

fenomen, perquè no tenia anàlegs precedents; però tal i com es va anar repetint el fenomen, va 

agrupar totes les impressions anàlogues en una casella de la seva ment i Newton transformà 

aquestes impressions en la llei de la gravitació. 

Per tant veiem que sense un cúmul d'experiències i impressions ja existents, no seria possible el 

coneixement de cap nova impressió, i segons deia Aristòtil, el nen naixeria amb la ment com una 

fusta plana, no podria adquirir coneixement perquè no hi hauria res a la seva ment amb que 

contrastar les seves noves impressions. 

Per una altra banda és evident que la facultat d’adquirir coneixement varia depenent de l’individu i 

això demostra que hem vingut a aquest món amb el nostre peculiar cúmul de coneixements. 

Només és possible adquirir coneixement per mitjà de l’experiència, i el que coneixem sense haver-ho 

experimentat en aquesta vida ho hem hagut d’experimentar en una vida anterior. 

Com és que és innat l’instint de conservació i la por a la mort? 

Trenca el pollet la closca i, si ve una àliga, es protegeix instintivament sota les ales de la seva mare. 



Però l’instint és una paraula amb la que els naturalistes encobreixen la seva ignorància de la causa 

originària de la por que té a la mort un pollet acabat de sortir de l’ou. 

Tampoc explica l’instint perquè quan una gallina cova els ous d’un ànec es llencen a l’aigua 

directament els aneguets tal i com trenquen la closca. Mai abans havien nedat ni ningú no els ha 

ensenyat pas. 

Quan un nen comença a aprendre a tocar el piano ha de parar atenció amb molta cura a la tecla que 

polsa, però quan ja ha aprés, és instintiu el fet de pitjar-la. 

El que en un bon començament havia de fer conscientment no requereix més tar el més mínim 

esforç de voluntat. 

No obstant això, quasi totes les accions que ara són instintives poden sotmetre’s a l’imperi de la 

voluntat. Poden regir-se per tots els músculs del cos i les funcions de la digestió i la respiració que 

ara en la majoria de la humanitat són involuntàries, encara que aquesta voluntària regulació fos en 

l’home ordinari un retrocés i no un progrés. Aquest doble mètode prova completament que el que 

anomenem instint és la degeneració en hàbit inconscient d’accions que temps enrere van ser 

voluntàries. 

De conformitat amb la llei de que l’evolució i la involució són correlatives, veiem que l’instint ha de 

ser la raó involucionada. 

El que anomenem instint en l’home i en els animals és per tant, el resultat de passades experiències. 

Els investigadors científics ja admeten que l’home i els animals neixen amb determinat cabdal 

d’experiències, però no les atribueixen a l’ànima sinó a la transmissió hereditària. 

La llei de l’herència es innegable, encara que no es regeix sense excepcions i de cap manera s’oposa 

a la reencarnació. Ans al contrari, la confirma, perquè cada ésser humà arriba a aquest món amb el 

fruit de les seves accions passades, per donar a la vida terrenal un nou pas en el camí de la seva 

evolució, i per això necessita un cos físic adequat a les condicions del seu karma. 

Aquest cos físic li proporcionen els pares i, en conseqüència ha de participar de les condicions 

fisiològiques dels cossos dels pares o dels ascendents o dels colaterals. Ha de tenir els caràcters de la 

família. 

Si l’Ésser es reencarna en tal cos és perquè majoritàriament li convé com a instrument físic de 

manifestació i expressió; però en quant a les qualitats mentals i morals no regeix la llei de l’herència 

doncs podem observar que de pares bons neixen nens dolents de pares dolents nens bons. 

Les qualitats i atributs que l’Ésser ha de manifestar en determinada vida terrenal no s’hereten, son 

pròpies de l’Ésser, qui obedient a la llei de causa assumeix els vehicles, embolcalls o cossos millor 

adequats al compliment del seu karma en aquella etapa de la seva evolució. 

A més a més si admetem la veritat de la reencarnació, queden resolts molts punts dubtosos que no 

poden resoldre’s a la llum fosca de les escatologies vulgars. 

Segons la reencarnació, indissolublement lligada amb la llei de la causa i l'efecte, doncs una no pot 

existir sense l’altra, cadascú és fill de les seves obres i l’artífex de la seva pròpia sort o dissort, sense 

que hagi de culpar ningú del que li succeeixi. Cadascú cull el que sembra. 

Quan el vent bufa, les naus de vela que despleguen les seves veles reben el favorable impuls del 

vent, però les que resten amb les veles recollides no poden rebre’l així. Té la culpa el vent? Tampoc 



és culpa de Déu que uns siguin afortunats i els altres desgraciats en aquest món, doncs cadascú per 

les seves obres és l’autor de la seva fortuna o desgràcia. 

L'infinit futur està davant nostre i hem de tenir present que els nostres pensaments, paraules i obres 

determinaran, segons la seva índole, el nostre avenir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

IMMORTALITAT 

El problema de la immortalitat de l’ànima ha remogut, des de temps immemorials, la ment de 

mestres i savis, de sacerdots i profetes, de reis i de mendicants. 

L'interès del problema no ha decaigut ni decaurà mentre els humans existim. 

Diverses solucions han presentat diverses ments i a totes les èpoques de la història discutiren aquest 

problema els pensadors, sense que perdi aquest tema la seva actualitat. 

Sovint ens n’oblidem d’aquest problema dins de la tumultuosa lluita de la vida ordinària; però quan 

mor una persona estimada, s’atura per un moment el soroll del món i ens preguntem: què hi ha més 

enllà? Quin és el destí de l’ànima? 

Cada coneixement humà deriva de l’experiència i tots els nostres raonaments estan basats en la 

generalització de les experiències. 

Què veiem en observar al nostre voltant? 

Un continu canvi es repeteix en el cicle de naixement, desenvolupament, reproducció, decaïment, 

mort i renaixement. Aquesta és la nostra experiència quotidiana. 

Però darrera aquesta innumerable varietat de formes des de l’ínfim àtom fins a l’humà perfecte, 

descobrim la subjacent unitat. 

Veiem que dia a dia es va fent més subtil la tanca que, ens pensàvem, separava infranquejable unes 

coses de les altres, i la ciència moderna reconeix ja la unitat essencial de la matèria, com des de fa 

temps va reconèixer l’essencial unitat de l’energia. 

La matèria es manifesta en varietat de modalitats i en diverses formes animades totes per la mateixa 

vida com una contínua cadena de la qual les diverses formes són les seves baules. Així és l’evolució 

de la forma, de la vida i la consciència, que ja de molt antic conegueren els primitius més avis, però 

que es renova a mesura que avança el coneixement col·lectiu de la humanitat. 

No obstant els antics savis perceberen una veritat que no percebem clarament ara els més moderns, 

i aquesta veritat és la involució. 

La llavor es fa planta. Un gra de sorra mai es fa planta. 

Totes les possibilitats del futur home bateguen en el nen, com bateguen en la llavor totes les 

possibilitats del futur arbre. 

En germen estan totes les possibilitats d’una vida futura, ja a aquesta latència l’anomenaren 

involució els antics filòsofs de l’Índia. Veiem així que tota evolució pressuposa una involució. Res no 

pot evolucionar si no està involucionat i latent en el que evoluciona. 

La ciència moderna en auxilia novament en aquest punt. Sabem per raonament matemàtic que mai 

s’altera la suma total de l’energia operant de l’univers. Res es crea ni es destrueix. Ni un sol àtom de 

matèria ni una dina d’energia. 

Per tan l’evolució no pot venir del no-res sinó d’una prèvia involució. 

El nen és l’home involucionat i l’home és el nen evolucionat. 



La llavor és l’arbre involucionat i l’arbre és la llavor evolucionada. 

Des del protoplasma fins a l’home perfecte no hi ha més que una vida. 

Així com la vida del germen humà és la mateixa vida del fetus, de l’infant, del nen, del jove, de l’adult 

i del vell, així també és una mateixa la vida que en un encadenament continu anima a totes les 

formes, des del protoplasma fins l’humà, i en conseqüència tota la vida evolucionant ha d’estar des 

d’un bon començament involucionada en el protoplasma. 

No obstant això, no hem de creure que la vida creixi, augmenti o minvi per juxtaposició de més vida, 

perquè la vida latent i involucionada en el protoplasma és la infinitat vida de Déu, independent de 

tota condició externa. 

Substituïm l’idea del creixement per la manifestació i haurem encertat amb la veritat. Les formes 

pereixen i la vida subsisteix en noves formes que també pereixen, encara que subsisteix la seva 

matèria constituent per construir noves formes. 

Però això no és la immortalitat de l’ànima, sinó, com a molt, la perenne renovació de les formes. 

Ni la matèria es pot aniquilar ni l’energia deixa d’existir. Es van transmutant en diverses modalitats 

fins que retornen a la font de la qual van sortir. 

Aquesta transmutació s’efectua en cicles o en espiral, i no en línia recta, perquè a l’univers no 

existeix el rigor ni la línia recta, doncs allò que en el món tridimensional de relativitat anomenem 

línia recta no és més que un arc infinitesimal d’una circumferència d’un cercle de radi infinit. 

Per tant tampoc es pot aniquilar l’ànima en que està involucionada l’energia còsmica de Déu i de 

recórrer el seu cicle d’evolució per retornar a Déu. 

Per una altra banda, tot el que està compost s’ha de descompondre algun dia, i tot allò que en 

l’univers és el resultat de la combinació de força i matèria s’ha de desintegrar en els seus elements, 

que són l’akasha o matèria primordial i la prana o energia universal. 

Tot el que prové d’una causa ha de deixar d’existir i retornar a la seva causa. 

Ara bé, l’ànima no és una força ni és pensament. És la productora del pensament, però no el 

pensament en sí. És la constructora del cos, però no el cos. 

Podem veure que el cos no pot ser una ànima perquè no és intel·ligent i la intel·ligència és un poder 

que reacciona. 

En veure un objecte, els rajos de llum que reflecteix formen la seva imatge a la retina i aquesta 

imatge es transportada del nervi òptic al cervell, que la transfereix a la ment i aquesta a l’Ésser qui 

reacciona i veu l’objecte. 

Suposem que un individu està escoltant amb pregona atenció el que se li diu, perquè per a ell és 

interesantíssim, i mentrestant li pica un mosquit sense que noti la fiblada. 

L’insecte ha foradat amb la seva trompeta l’epidermis de l’individu i els nervis perifèrics han 

transmès la sensació al cervell i aquest a la ment i la ment a l’Ésser, com en el cas anterior, però 

l’Ésser roman ara ocupat escoltant en escoltar l’interlocutor i no reacciona contra la sensació perquè 

no la nota encara que existeix. Pot haver-hi sensació, però si no hi ha reacció serà tal com si no la hi 

hagués, la qual cosa demostra que no és el cos el que sent sinó l’Ésser o l’ànima quan reacciona 

contra la sensació. 



Es coneixen diversos casos en els quals un individu en determinades circumstàncies parlà en un 

idioma que no havia aprés; però investigacions posteriors demostraren que aquell individu havia 

estat a la seva infantesa entre persones que parlaven aquell idioma i les impressions acústicament 

rebudes, van restar al seu cervell, fins que per qualsevol causa reaccionà a l’Ésser i l’individu va ser 

capaç de parlar en el no-aprés però sí escoltat idioma. 

Això ens demostra que la ment per sí mateixa no basta, que és un instrument al servei de l’Ésser o 

veritable ésser de l’home, de l’ànima, anomenada en sànscrit l’Atman. 

En aquest cas del qual parlem, la ment de l’individu, quan era nen, va rebre les impressions de 

l’idioma que va escoltar parlar al seu voltant sense conèixer-lo, però quan es va fer gran es van 

reproduir conscientment aquelles impressions. 

Sigui com sigui que els moderns positivistes han identificat el pensament amb els canvis moleculars 

de la massa cerebral, no saben explicar casos com aquest i es satisfan amb negar la seva autenticitat. 

La ment roman unida al cervell mentre el cos és viu i quan aquest mor subsisteix com a instrument 

de l’Ésser en els plans supra-físics.  

L'Ésser és l’il·luminador i la ment és l’instrument que fa servir i per mitjà seu governa els òrgans o 

instruments externs i rep la percepció. 

Els instruments externs reben les impressions i les transmeten al cervell, doncs hem de recordar que 

els òrgans dels sentits o instruments externs no són més que receptors i transmissors de les 

sensacions als corresponents centres cerebrals que, a la vegada, les transfereixen a la ment per mitjà 

de la qual les percep l’Ésser. 

Així resulta que el veritable home no és el cos ni la ment ni pot ser un compost perquè tot el 

compost es pot veure o imaginar, i el que no es pot veure o imaginar ni és força ni matèria ni causa 

ni efecte i no pot estar compost de diferents parts. 

Allò compost només existeix en el nostre món mental, en el món de la relació i de la llei de causa, i 

com que l’Ésser de l’home transcendeix la llei no pot estar compost i mai mor, perquè mort significa 

descomposició i allò simple i pur i perfecte per essència mai pot morir ni tampoc pot viure en el món 

de la relativitat, ja que vida i mort són el revers i l’anvers de la mateixa moneda. 

Per conseqüent allò que com l’ànima humana està més enllà de la mort, ha d’estar també més enllà 

de la vida de relació. 

Mai va néixer l’ànima i mai morirà. És eterna. És l’essència de tota vida. Els naixements i les morts 

que enumeren les estadístiques demogràfiques pertanyen al cos i no a l’ànima perquè l’ànima és 

omnipresent. Es preguntarà com pot ser l’ànima omnipresent, perquè si un individu està en 

determinat punt no pot estar al mateix temps en un altre punt diferent; però l’omnipresència a la 

que fem referència és a la de l’ànima en si mateixa i no a l’ànima limitada per les condicions 

temporals del cos. 

A més a més si l’ànima humana ha sorgit del sí de Déu ha de ser de la mateixa natura de Déu i d’aquí 

ve la identitat essencial de totes les ànimes i la seva omnisciència i omnipresència, encara que 

aquests que podríem anomenar atributs, per no tenir millor paraula per expressar la idea, estan 

latents, no manifestats en l`ànima, fins que arriben a la plena manifestació. 

Diu el text: 



“Per Ell s'estén el firmament i brilla el sol i tot viu. És la Realitat de l’univers. És l’Ànima de la nostra 

ànima. Som un amb Ell. Som Ell.” 

Allà on hi hagi “dos” hi haurà por, recel, conflicte i lluita. Quan es reconeix la essencial unitat de tots 

els éssers i que hi ha només un Ésser manifestat en els éssers individuals, no és possible odiar ningú 

ni lluitar contra ningú, per la impossibilitat d’odiar-se i lluitar contra un mateix. 

Els odis, enemistats, recels, enveges i tot el que significa antagonisme prové del morbós sentiment 

de separació, quan ens identifiquem amb la forma corporal per haver oblidat la nostra veritable 

natura i cedit als enganys de la il·lusió. 

Així és la explicació de la veritable natura de la vida i la genuïna natura de la existència. Això és 

perfecció i això és Déu. Mentre veiem la multiplicitat estarem obcecats per la il·lusió. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ATMAN  

A la majoria dels escrits que es fan a Occident sobre el pensament religió de l’Índia, apareix 

representada principalment l’escola advaita o monista, i, generalment, pensen els occidentals que el 

sistema advaita, tal i com el varen exposar a les seves obres Muller i Deussen, es resumeixen totes 

les ensenyances vèdiques. 

No obstant, el pensament religiós de l’Índia ofereix diverses fases i encara que l’advaita o monista 

sigui la més racional i científica té molts menys assidus que la resta. 

Des de temps molts antics ha hagut i continua havent-hi a l’Índia diferents sectes religioses; però 

com mai va existir una església organitzada jeràrquicament amb els seus dignataris i caps suprems 

que definiren el que s’havia de creure i el que s’havia de negar, cadascú va tenir la llibertat de 

formular les seves creences i establir la seva filosofia, doncs a l’Índia la filosofia està 

inseparablement unida a la religió, de manera que una escola filosòfica equival a una divisió 

religiosa. 

Avui dia n’hi ha moltíssimes divisions religioses a l’Índia i cada any apareixen de noves, és una 

inesgotable activitat religiosa de la nació. 

Les religions de l’Índia es divideixen en dos grans grups: les ortodoxes i les heterodoxes. 

Són ortodoxes les que creuen en els Vedes com a eterna revelació de la veritat. 

Són heterodoxes les que no reconeixen l’autoritat dels Vedes. 

Les dues religions heterodoxes que existeixen avui a l’Índia són els Jainistes i els budistes que es van 

considerar no ja com a divisions religioses sinó com a religions diferents a l’hinduisme. 

Dins de les divisions religioses, algunes declaren que els Vedes tenen l’autoritat superior a la de la 

raó, mentre que altres opinen que només s’han d’acceptar les porcions dels Vedes d’acord amb la 

raó i desfer-se de les altres porcions. 

Les divisions ortodoxes es divideixen en tres grups principals: els samkhyas, els nyayikas i els 

mimamsakas; no obstant, avui dia, només existeixen els mimamsakas o vedantes, doncs els dos 

primers no van arribar a construir vessant d’índole veritablement religiosa. 

Entre els vedantes hi ha tres principals variacions de criteri, encara que tots coincideixen en la 

creença de Déu i en que els Vedes son la paraula de Déu revelada. 

Però aquesta creença en la revelació no és del mateix estil que els cristians tenen de la Biblia o els 

musulmans de l’Alcorà, sinó que consideren els Vedes com una expressió del coneixement de Déu; i 

sent Déu etern, el Seu coneixement també ha de ser etern, per tant són eterns els Vedes. 

També admeten tots els vedantes el concepte de la creació cíclica o sigui que els universos apareixen 

i desapareixen alternativament. 

Quan apareix un univers té una forma subtil, es va condensant gradualment i al cap d’un incalculable 

període de temps, es torna a subtilitzar fins a desaparèixer, i arriba llavors un període de descans, 

després del qual sorgeix l’existència d’un nou univers i es repeteix el cicle. 



Els vedantistes opinen que existeix una matèria primordial, indiferenciada, arrel de totes les 

substàncies materials, a la que anomenen akasha, així com una energia primordial anomenada 

prana, de la que són modalitats totes les energies operants en l’univers. 

Prana posa en vibració l akasha i així s’origina l’univers que al dissoldre's retorna totes les seves 

varietats de matèria a la indiferenciada akasha. 

Totes les forces de la natura, la gravitació, l’afinitat, la cohesió, l’electricitat, la llum, el magnetisme, 

el pensament i la força nerviosa es resolen a la fi de l’univers en l’energia primordial, en la prana, 

que llavors deixa de vibrar i en aquest estat d’inacció roman fins que comença el nou cicle. 

L’escola dualista creu en un Déu personal, creador i governador de l’univers i independent de 

l’univers i dels humans. 

La personalitat de Déu no significa que tingui cos humà, sinó que és una Entitat espiritual amb els 

atributs de misericòrdia, justícia, saviesa, omnipotència, digne d’alabança, adoració i amor i 

estimador de qui l’estima. 

És Déu segons els dualistes, la suma Bondat, la inefable Veritat i l’eterna Bellesa. 

La matèria és coeterna amb Déu a qui serveix per a construir l’univers. 

Hi ha dualistes anomenats atomistes, pels quals la matèria és una reunió d’infinitat d’àtoms sobre 

els quals exerceix Déu la seva voluntat per crear. 

Però els vedantes rebutgen de ple per il·lògica la teoria atòmica, dient que els indivisibles àtoms són 

com punts geomètrics sense parts ni mida que, encara que es multipliquessin un infinit número de 

cops, restarien sempre els mateixos, doncs el que té carència de parts no pot constituir quelcom que 

les tingui ni un infinit número de zeros arribarien a formar una unitat. 

Per tant, si els àtoms no tenen parts i de dimensions no és possible que amb ells Déu construeixi 

l’univers. 

Així és que els dualistes vedantes afirmen que Déu crea l’univers fent valent-se de la matèria 

homogènia i indiferenciada. 

La gran majoria dels hinduistes són dualistes, perquè la seva ordinària mentalitat és poc capaç de 

concebre quelcom superior al dualisme. 

També observem que el cristianisme, el judaisme i l’islamisme són dualistes, i ho han de ser en 

consideració que el noranta per cent de de la humanitat no concep les abstraccions i necessita 

plasmar concretament les idees i col·locar-les en el nivell mental en que ells es troben. 

Així creuen en un Déu completament separat d’ells, com si fos un poderós monarca amb la seva cort 

i en el seu tron al cel, al que atribueixen en infinit grau totes les bones qualitats sense ombra de vici 

ni mal. 

La primera objecció aixecada contra la teoria dualista és que: com s’harmonitza amb la justícia i la 

misericòrdia i la infinita bondat de Déu el fet que hi hagi tants mals al món? 

Les religions dualistes han hagut d’inventar el dimoni per explicar l’existència del mal; però els 

hinduistes diuen de manera unànime que l’home té la culpa de que existeixi el mal al món, perquè 

creuen en les lleis de la reencarnació i el karma i saben que cadascú és el resultat de les seves obres 

del passat i serà demà el resultat de les seves obres actuals. 



Podem veure que en aquesta vida cada dia modelem el que ha de ser per a nosaltres el dia de demà 

i si les nostres accions són la forja a la qual es forja el nostre futur destí, lògic és inferir que també 

cap aplicar el mateix raonament al passat. 

Si en una cadena sense fi es repeteix una mateixa sèrie de baules, n’hi haurà prou amb analitzar una 

sola sèrie per conèixer tota la cadena. 

De la mateixa manera, si a la infinita longitud del temps podem desglossar una porció i comprendre-

la, tal i com les lleis de la natura regeixen igualment en tots els plans, podrà aplicar-se la mateixa 

comprensió a tota la cadena del temps. 

Si durant una curta vida terrenal estem llaurant el nostre destí i si tot segons ara veiem ha de tenir 

una causa, resulta que el que actualment som ha de ser efecte del nostre passat; per tant cadascú 

llaura sense cooperació aliena i per virtut de la voluntat el seu propi destí. 

L’humà i només l’humà és l’autor dels mals del món i així com veiem que de les accions dolentes 

deriva el mal, hem de dir que el mal existent és producte de les accions dolentes passades. 

Segons aquesta teoria, només l’home i no Déu és el responsable del mal. Nosaltres collim el que 

hem sembrat. 

Una altra teoria pròpia dels dualistes és que cadascuna de les ànimes ha d’aconseguir eventualment 

la salvació. Ningú no restarà eternament condemnat. Per moltes vicissituds que experimenti i per 

durs que siguin els seus patiment, tot ésser humà trobarà la perfecció equivalent a la salvació de la 

roda de morts i naixements, és a dir, que no hauran de tornar ja necessàriament a aquest món. 

Segons els dualistes, més enllà d’aquest món terrenal hi ha un altre de pau, felicitat, ple de tots els 

béns sense mescla de cap mal, a on l’ànima ja no està obligada a reencarnar a la terra perquè ha 

aprés totes les lliçons que li podia donar l’escola experimental de les vides terrenals. 

En aquest món ultraterrenal ja no hi ha aflicció ni malalties ni mort, sinó eterna felicitat en presència 

de Déu, la visió del qual gaudiran sempre. 

Creuen els dualistes que tots els éssers vivents han de trobar la suprema benaurança al terme de la 

seva evolució, passant del regne mineral al vegetal, del vegetal a l’animal i de l’animal a l’humà per 

arribar al sobrehumà. 

L’esclavitud consisteix en la necessitat de néixer i morir, d’una vida humana i, segons els dualistes 

hinduistes, fins i tot els mateixos déus mitològics es troben dins la llei de la mort i del renaixement. 

Segons el dualista hinduista, els déus mitològics no són entitats sinó representacions simbòliques de 

certs càrrecs o funcions. Per exemple Indra, el rei dels déus, representa cert càrrec o funció que 

durant l’actual cicle realitzarà una ànima o entitat espiritual prou evolucionada per merèixer-lo; i a la 

fi del cicle renaixerà com a home i serà substituït en el càrrec una altra ànima humana que s’hagi fet 

digna durant el cicle actual. 

Així és que segons el dualisme hinduista, tots els déus mitològics simbolitzen oficis o càrrecs que han 

estat portats a terme successivament per multitud d’ànimes que acabada la seva missió es 

reencarnen en forma humana. 

Arriben a aquesta dignitat de déus subjectes al renaixement humà, els que van fer bones obres 

durant la seva vida terrenal i van ajudar al proïsme amb el desig de rebre l’alabança de les persones i 

l’esperança d’arribar al cel, de tal mode que en morir aconsegueixen l'anhelada recompensa. 



Però així no es salven de la roda de morts i de naixements, perquè la salvació és incompatible amb el 

desig de recompensa i amb l’apetència del fruit de les bones accions. 

Déu dona a l’home el que desitja. La generalitat de les persones desitja poder, fama, prestigi i la que 

anomenen la glòria del cel després d’aquesta vida; però els resultats de les accions no poden ser 

eterns, i encara que durin eons s’extingiran i els déus hauran de renéixer en forma humana fins que, 

per absoluta renúncia al fruit de les bones accions trobin la salvació. 

No només ha de renunciar al fruit de les accions sinó que s’ha de matar el desig de vida terrenal i 

l'egoisme que estableix la separació de “teu i meu”. 

Els dualistes tenen molta confiança en Déu i diuen que els fills, els béns terrenals i tot quant 

posseeixen pertany a Déu. 

Per una altra banda, els hinduistes dualistes són vegetarians, enemics acèrrims de la vivisecció i del 

sacrifici d’animals, doncs tenen per norma el respecte a tot ésser vivent, encara que el seu punt de 

mirar sobre el particular no és el mateix que el dels budistes. 

Si li preguntem a un budista perquè s’oposa a la matança i immolació d’animals, ens respondrà que 

ningú té el dret de treure una vida que no ha donat; però si li fem la mateixa pregunta a un dualista, 

ens dirà que perquè tota vida pertany a Déu. 

Quan l’humà arriba al punt en que s’ha desfet de les idees de “teu i meu”, en que tot ho lliura a Déu i 

estima a tots els éssers fins a l’extrem de sacrificar la seva vida en benefici d’un animal, i tot el que fa 

ho fa sense desig ni esperança de recompensa, vibrarà en el seu purificat cor l’amor de Déu. 

Pels dualistes és Déu el centre d’atracció de les ànimes i diuen: 

“L’imant no atraurà una agulla recoberta d’argila, però l’atraurà en quant es despulli de l’argila.” 

Déu és l’imant, l’ànima humana l’agulla i les males accions són l’argila. 

Tan aviat com es purifica l’ànima, o millor dit, en quant manifesta la seva puresa, doncs de per sí és 

pura, queda atreta per Déu i unida a Ell tan íntimament com l’agulla s’uneix amb l’imant, però 

diferent d’Ell, com diferent és l’agulla de l’imant tot i la seva íntima unió. 

Quan l’ésser humà troba la perfecció pot assumir qualsevol forma i domina totes les forces de la 

natura excepte la de la creació i governació de l’univers que pertany exclusivament a Déu. 

El dualisme hinduista no admet la idea d’aconseguir de Déu beneficis materials, sinó que aquestes 

coses s’han de demanar en tot cas als éssers intermediaris entre Déu i l’home, com són els deves, 

àngels i sants. 

Segons els dualistes a Déu se l’ha d’estimar amb desinteressada devoció, els sembla blasfèmia 

demanar-li tal o qual cosa de les pertanyents a la vida terrenal, doncs tard o d’hora rebran tot el que 

necessiti si s’ho demanen devotament als deus subalterns, però a Déu només li han de demanar la 

salvació. Aquesta és la religió de les masses populars a l’Índia. 

Segueixen als dualistes els monistes qualificats, que afirmen que l’efecte no és essencialment 

diferent de la causa, que l’efecte és una modalitat de la causa. 

Per tant, si l’univers és l’efecte i Déu la causa, ha de ser l’univers la manifestació de Déu, ha de ser el 

mateix Déu en un altre aspecte. 



Així afirmen els monistes qualificats que Déu és al mateix temps la causa eficient i material de 

l’univers, que és el creador i el material amb la projecció del qual es va formar l’univers. 

El concepte que en els idiomes europeu expressa la paraula “creació” no té equivalent al sànscrit, 

perquè cap vessant religiosa ni escola filosòfica de l’Índia admet la creació en el sentit de produïr 

alguna cosa del no-res. 

Els hinduistes entenen per creació la projecció o emanació d’alguna cosa ja existent. 

Diuen els vedes: 

“Així com l’aranya fila la teranyina de la seva pròpia substància, així l’univers sorgí del sí d’aquell 

Ésser.” 

No obstant, se’ns ofereix una objecció: si l’efecte és la causa reproduïda, com pot ser intel·ligent, 

cega i insensible la matèria constituent de l’univers si aquesta va brollar de Déu que no és material 

sinó la suprema i eterna intel·ligència? Com és que, si la causa és pura i perfecta, pot ser l’efecte 

totalment diferent? 

Els monistes qualificat responen dient que Déu, l’univers i l’ànima són tres existències d’una mateixa 

essència. 

Déu és l’ànima, i l’univers i les ànimes individuals són, com si diguéssim, el cos de Déu. 

Així com l’home és un ànima encarnada en un cos, així Déu, l’Ànima suprema, té per cos l’univers i 

les ànimes individuals. 

Déu és la causa material de l’univers. El cos pot canviar, ser jove o vell, robust o feble, però aquests 

canvis no afecten de cap manera a l’ànima, que és l’eterna existència manifestada per mitjà del cos. 

Els cossos neixen, creixen, decauen, moren i es renoven, però l’ànima és immutable. 

Així l’univers és el cos de Déu i en aquest sentit és Déu; però els canvis de l’univers no afecten Déu. 

De la substància emanada o projectada de Sí mateix, construeix l’univers per condensació gradual 

del subtil i el dens, i al terme d’un cicle, s’inverteix el procés, el dens retorna al seu grau de subtilitat 

i al començament d’un altre cicle sorgeix un nou univers. 

Tant els dualistes com els monistes qualificats admeten que l’ànima és essencialment pura, però que 

les males accions l’embruten. 

No obstant, el monistes qualificats, expressen millor el concepte de la essencial puresa de l’ànima, 

dient que la seva puresa i perfecció estan retretes, com la força elàstica en una molla oprimida, i que 

en infondre's en un cos, s’esforça l’ànima a tornar a manifestar-se tal i com és. 

Segons els monistes qualificats, l’ànima posseeix infinitat de qualitats, però no l’omnipotència ni 

l’omnisciència. 

Tota acció dolenta contrau la naturalesa de l’ànima i tota bona acció la dilata, i les ànimes són 

porcions de Déu. 

Diuen els textos: 

“Com d’una foguera brollen milions de guspires de la mateixa naturalesa de la mateixa, així brollen 

les ànimes del sí de l’infinit Déu.” 



També és individual el Déu dels monistes qualificats, el que crea l'infinit número de bones qualitats. 

És a tot arreu i en totes les coses per essència, presència i potència, i quan les escriptures diuen que 

Déu ho és tot, volen dir que és en tot, no que Déu sigui una pedra o una paret,  sinó que està a la 

pedra i a la paret. No hi ha a l'univers ni un àtom que no formi part de l'energia de Déu. 

Les ànimes romanen limitades; no són omnipresents. Quan arriben a la manifestació de tots els seus 

poders, ja no han de reencarnar-se, ja no hi ha per elles ni naixement ni mort i viuen eternament per 

Déu.  

Finalment apareix el monisme pur, l'advantisme, la flor més preciosa de la filosofia i la religió que ha 

conegut el món, en el que el pensament humà arriba a la seva màxima expressió; i que transcendeix 

el misteri que semblava impenetrable. 

El monisme pur és massa abstracte per servir de religió a la majoria de la humanitat, i a l'Índia, a on 

durant un període de tres-mil anys va triomfar entre els pensadors, no ha pogut difondre's entre les 

masses, doncs realment és un sistema de difícil comprensió fins i tot per a persones amb talent, 

perquè ens hem acostumant a buscar recolzament i necessitem una religió que s'acomodi al nostre 

rutinari temperament. 

Pocs són els que són capaços d'investigar la veritat, menys encara els que tenen el valor d'aprendre-

la i encara menys els que es dediquen a practicar-la amb totes les seves conseqüències. 

Però no tot depèn de la seva dèbil mentalitat, doncs qualsevol idea nova, sobretot si és elevada, ha 

de dibuixar en la massa cerebral un nou solc que trastorna l'equilibri del bé trobat amb la rutina. 

Estan acostumats a determinat ambient i han de vèncer una enorme massa de velles supersticions 

de classe, raça, família i país, a part de les acumulades pels vicis de l'educació rebuda. 

Pocs tenen el suficient valor per desfer-se dels interessats prejudicis, concebre la veritat, acceptar-la 

i restar amb ella fins al final. 

Els advaites afirmen que Déu és la causa eficient i el material de l'univers. És el creador i allò creat. 

És l'univers. Com és possible que Déu, esperit pur, s'hagi convertit en l'univers? S'ha de tenir en 

compte que allò que les persones ignorants anomenen l'univers, tot allò que veiem al nostre voltant 

i també els nostres cossos, no tenen existència real, doncs no hi ha més que una única i absoluta 

existència, la de l'infinit Ésser; i és en aquesta existència que somiem tots els nostres somnis. 

És l'Atman, l'Infinit, que transcendeix el conegut i els cognoscible i en qui i per qui veiem l'univers. 

És l'única realitat que en més o menys grau es manifesta en totes les formes i noms i no té sexe 

perquè el sexe pertany al món de la relativitat. 

Aquells que viuen esclaus de la il·lusió diferencien entre homes i dones, races i nacionalitats, però 

aquell qui ha vençut la il·lusió només veu en l'ésser humà la manifestació de Déu. 

En tots els éssers i en totes les coses resideix l'Atman, el pur i sempre benaurat Ésser sense sexe ni 

forma ni nom, perquè la forma, el nom i el cos són materials i determinen la diferenciació. Si 

prescindim dels homes i de les formes, nomes resta l'essència i s'unifica l'univers. 

Com conèixer al coneixedor? No se'l pot conèixer. Com podem veure el nostre veritable Ésser? 

Només per interiorització, per reflex sobre Ell mateix. 

Així l'univers és el reflex d l'únic i etern Ésser, de l'Atman, i segons caigui el reflex en miralls bons o 

dolents, així serà el reflex que produeixi. 



En l'assassí el mirall és dolent, però no l'Ésser. En el sant el mirall és pur. 

L'Ésser, l'Atman, és pur per la seva pròpia natura. És l'única realitat que es reflexa en tots els éssers. 

El conjunt de l'univers és la Unitat Física, mental, moral i espiritual. 

Podem veure aquesta Unitat en diferents formes, i a l'ésser que està limitat en la condició de l'home, 

li sembla aquesta el món de l'home, i a aquell que es troba en un nivell superior, li sembla un cel. 

L'univers només té una Ànima que no neix ni mor ni es reencarna, i així l'ànima humana és una 

essencialment amb Déu, l'ànima de l'univers és eterna. 

Tot llegint el llibre de la natura donem voltes a les pàgines i es succeeixen amb elles els somnis de la 

vida. 

L'advaita destrona tots els déus que vam forjar amb la imaginació, el temor o la fantasia les persones 

supersticioses i ha col·locat al seu tron a l'Ésser de l'home, a l'Atman més alt que els astres. 

No hi ha llibre, ni escriptura capaç de descriure l'esplendor de l'Ésser que es manifesta com a humà, 

el Déu més gloriós que ha existit, existeix i existirà. 

Així ens diu l'advaita que adora el seu propi Jo, i que només del seu propi Jo, del seu veritable ésser 

troba auxili, perquè ningú més que el seu Jo li podrà ajudar, doncs el seu Jo és un amb tots els demés 

Jos i amb la única realitat. 

Quan algú plora, gemega, prega i demana auxili a una entitat celestial, és perquè no sap que ja 

roman al seu interior el regne dels cels. 

No obstant, al demanar auxili ho rep i creu que l'entitat que va adorar li ha concedit; però la gràcia, 

el favor, la resposta provenen de de l'interior del suplicant, encara que aquest es pensi que li ha 

atorgat l'entitat a la qual li va demanar. 

Ha succeït algun cop que un malalt ha escoltat una veu que el cridava pel seu nom, i ell va creure 

que la veu tenia la seva procedència d'algú dels de casa seva i, en repetir-se per tercera o quarta 

vegada la crida, ha comprés que la veu venia del seu interior. 

De la mateixa manera, després de buscar l'humà en va ajuda i socors déus externs, torna al seu punt 

de partida, al seu veritable ésser, allà on troba al Déu que estava buscant per muntanyes i valls, en 

pagodes i mesquites, en capelles i esglésies, al Déu que imaginava assegut en un tro de glòria al cel. 

Però, com és possible si el veritable ésser de l'home és el mateix Déu, s'hagi al·lucinat fins al punt de 

no conèixer-se a sí mateix? 

Però no hi ha tal il·lusió ni desconeixement sinó eclipsi temporal de la llum. Així com el sol en realitat 

mai no s'eclipsa ni debilita la seva llum encara que ho sembli quan s'interposen els núvols, i en quant 

els núvols es dissipen o s'aparten torna a brillar, doncs no està el núvol en el sol si no al seu davant, 

així tampoc s'eclipsa la llum de l'Atman ni és en ell la il·lusió, si no que en quant s'esvaeix la il·lusió es 

reconeix a sí mateix l'Atman. 

Aquell qui coneix la veritat troba en aquell mateix moment l'alliberació. Les tenebres s'esvaeixen. 

Quan l'home ha reconegut la seva essencial identitat amb l'infinit Ésser de l'univers, quan s'ha aturat 

tota la separació, quan tots els éssers s'han identificat  amb l'absoluta Unitat s'esvaeix tot temor i 

per tota la seva virulència l'aflicció. Ja no hi ha gelosia ni enveges ni odis ni enemistats, perquè: com 



puc envejar ni odiar ni enemistar-me ni fer mal ni témer ni afligir a un altre sense afligir, témer, fer 

mal, enemistar, odiar i envejar-me a mi mateix, si tots som un i el mateix? 

"De pau imperible gaudeix qui en aquest món de multiplicitat veu a l'únic Ésser ja que en aquest 

món d'ombres veu l'única Realitat." 

El dualisme, el monisme qualificat i el monisme pur són les tres etapes del pensament religió de 

l'Índia en el seu camí de cap al coneixement de Déu. 

La primera etapa és la que l'home creu en un Déu individual i extra-còsmic. 

La segona és la que ja veu a Déu immanent en l'univers. 

La tercera i última etapa és la que veu a Déu en l'íntim del seu veritable ésser i ho identifica en una 

sola i única Realitat. 

Aquesta és l'última paraula dels Vedes que concorden amb el dualisme, segueixen amb el monisme 

qualificat i acaben amb el monisme pur o advaita. 

Sabem quants poc hi ha en el món capaços de comprendre i acceptar el monisme i molts menys els 

que una vegada comprés intel·lectualment es resolen a practicar-lo. 

No obstant, estic convençut que el monisme té tota l'ètica, tota la moral, tota la justícia i tota la 

bondat i espiritualitat del món dels homes. 

Què significa estimar al proïsme com a un mateix si el proïsme no és essencialment idèntic a un 

mateix? Perquè tots els grans instructors han predicat la fraternitat humana i els majors d'entre ells 

exhortaren a la pràctica de la solidaritat de tots els éssers vivents. 

Perquè conscientment o inconscient, al darrera de totes les absurdes supersticions, veien l'externa 

llum del veritable Ésser i afirmaven la unitat essencial de l'univers, que és matèria pels sentits, 

ànimes per la intel·ligència i Déu per l'esperit. 

A l'home que llença sobre sí mateix els vels de la il·lusió del mal, li semblarà aquest món un horrible 

lloc; al que estima i gaudeix dels plaers dels sentits li semblarà un cel, però a l'home perfecte ho 

identificarà amb els seu propi ésser. 

Tal i com la humanitat existeix actualment, en l'etapa de l'evolució per la qual està passant, les tres 

etapes que deixem explicades són necessàries, i no es contradiuen encara que a primer cop d'ull ho 

sembli, doncs cadascuna és el complement o ampliació de la que la precedeix. 

El monista qualificat i el monista pur no diuen que el dualisme sigui perjudicial, sinó que és un punt 

de vista, un concepte inferior, perfectament acomodat a la mentalitat dels qui ho accepten i 

practiquen. 

És un pas endavant en el camí de la veritat i, per tant, no s'ha de pertorbar aquells que tenen tal 

concepte de Déu, de l'univers i de l'home. 

L'únic que ens cal saber si estem convençuts del monisme, és considerar als demés en el punt que 

cadascú es trobi i, si per fer això es mostra en més necessitat de coneixement, estendre una mà 

auxiliadora per elevar-lo a un nivell superior, doncs tard o d'hora tots hem de trobar la veritat. 

Diu el text: 

"Quan estan vençuts tots els desitjos del cor, allò mortal troba la immortalitat." 



 

 

L’HUMÀ APARENT I L’HUMÀ REAL 

El tema capital de la filosofia vedanta és la indagació de la unitat, doncs la mentalitat hindú no cuida 

la particular sinó sempre busca la universal. 

El tema conductor de la filosofia vedanta està expressat en el següent aforisme interrogatiu: què és 

el que un cop conegut es coneixen totes les coses? 

I queda explicat en següent símil: 

"Així com el coneixement d'un tros d'argila ens dona a conèixer tota l'argila de l'univers, què serà 

allò que un cop conegut ens doni el coneixement de tot l'univers?" 

Segons els filòsofs de l'Índia, l'univers es pot resoldre en la matèria primordial a la que anomenen 

akasha, de la que són diferents manifestacions i combinacions totes les coes que perceben els 

nostres sentits, des de la pedra més dura fins al gas més subtil, des de l'osmi fins a l'heli, des de 

l'àtom fins al sol. 

Simultàniament amb la matèria primordial existeix l'energia que l'anima. Aquesta energia és també 

única i es manifesta en l'univers en les diferents modalitats d'energia mental, nerviosa, elèctrica, 

magnètica, lumínica, calorífica i mecànica, segons el grau de vibració. A aquesta energia única se 

l'anomena en sànscrit prana. 

De l'actuació de prana en akasha sorgeix l'univers. En el principi d'un cicle, la prana i l'akasha, 

l'energia i la matèria estan en repòs; però quan comença a vibrar prana es van manifestant per 

gradual condensació d'akasha els sistemes planetaris amb els seus mons i els éssers que allà habiten. 

Tota manifestació de l'energia és prana i tota manifestació de la matèria és akasha. 

En acabar el cicle, la matèria es va subtilitzant en ordre invers al que es va condensar, fins a 

transformar-se en la matèria primordial o akasha i totes les energies de la Natura es resolen en 

l'única i primordial energia prànica. 

Resten llavors inactives la prana i l'akasha, l'energia i la matèria primordials. 

En acabar aquest període de repòs sorgeix un nou univers i es van repetint indefinidament els cicles. 

No obstant aquest anàlisi no és complet, i encara que ja el reconeix i admet en gran part la ciència 

moderna, no pot anar més enllà d'on arriben l'observació i l'experiència, pel que és necessari que 

segueixi la investigació per altres mitjans fins trobar allò que un cop conegut fa conèixer tot 

l'univers. 

Fins ara hem reduït a dos elements primordials, energia i matèria, prana i akasha, la infinita varietat 

de formes materials i de forces operants en l'univers. 

Però si considerem l'energia i la matèria com a principis coeterns i absoluts, no resoldríem el 

problema, perquè ens faltaria investigar la causa de l'energia i de la matèria que no poden existir per 

sí mateixes, ja que no és possible concebre dos principis absoluts, dos efectes sense causa, sobretot 

quan veiem que tant l'energia com la matèria, es condueixen sempre invariablement de la mateixa 

manera, obedients en la seva acció a certes normes a les quals anomenem lleis, de manera que 

semblen esclaves d'aquestes lleis, subjectes a una suprema voluntat. 



És per això que concebem quelcom superior i anterior a l'energia i a la matèria, i a aquest quelcom 

l'anomena la filosofia vedanta Mahat que significa la Ment universal, la condensació de la qual dona 

l'energia, i de la condensació de l'energia resulta la matèria, encara que també hem de concebre que 

en comptes de successió dels termes ment, energia i matèria, sigui simultani el desdoblament de la 

ment en energia per una banda i de matèria per un altre. 

Ja vam exposar en conferències anteriors i vam demostrar amb els exemples adequats, que  ni l'ull 

veu ni l'oïda escolta ni l'olfacte olora ni la llengua agrada ni les mans toquen per sí mateixes, ni 

tampoc perceben les sensacions els nervis i el cervell, doncs tots són instruments o mitjans de 

transmetre les sensacions que realment percep l'ànima, l'Ésser, el veritable humà, que sense remei 

ha de ser permanent i fix, sense essencial variació possible. 

Un símil aclarirà aquesta idea. Quan volem fotografiar un objecte, és necessari que aquest objecte es 

mantingui quiet si és mòbil, doncs els rajos de llum s'han d'enfocar en alguna cosa que no es mogui. 

De la mateixa manera, el perceptor i la sensació ha de romandre fix en el punt focal de l'òrgan que la 

transmet, i dir que ha d'estar fix, equival a dir que ha d'estar atent quan parlem de l'Ésser, ànima o 

veritable ésser de l'home. 

Per tant, entre el continu trasllat de les nostres sensacions, pensaments i emocions que varien a 

cada punt, entre l'incessant assimilació i desassimilació de les molècules constituents del nostre cos 

físic, l'experiència ens demostra que hi ha quelcom en nosaltres permanent, alguna cosa que ni es 

trasllada ni canvia, que manté la unitat entremig de tanta diversitat, quelcom individual. Aquesta 

cosa és l'ànima, l'Ésser, el jiva, l'humà real que transcendeix el cos i la ment. 

Així com més enllà de la ment humana trobem l'ànima humana, així també més enllà del Mahat, de 

la Ment còsmica que es desplega en prana i akasha, trobem l'Ànima còsmica, l'Ànima de l'univers, en 

una paraula, Déu. 

Tenim, en conseqüència que la Ment divina, la Ment de Déu, en baixar la seva tònica vibratòria, es 

desplega en prana i akasha. 

Succeeix el mateix en l'humà individual? És la seva ment una condensació vibratòria de la seva ànima 

i el seu cos una condensació vibratòria de la seva ment? Són la seva ànima, la seva ment i el seu cos 

tres existències diferents o són distints estats d'existència d'una sola i única entitat? 

Procurarem anar responent successivament a aquestes preguntes. En primer lloc veiem el cos físic 

amb els seus òrgans, més enllà dels òrgans està la ment amb el seu intel·lecte i més enllà de l'ànima, 

diferent de la ment i del cos. 

En referència a aquest punt estan dividides les opinions religioses. 

Diuen els dualistes que per ser l'ànima diferent del cos i de la ment, per no estar composta d'energia 

i matèria, ha de ser immortal. 

Mortalitat significa descomposició i allò simple no es pot descompondre. Però l'única cosa simple en 

l'univers és l'esperit i si l'energia i la matèria són condensacions de la ment i la ment és una 

condensació de l'esperit, resulta que perquè l'ànima humana sigui, ha de ser espiritual i si és 

espiritual ha de ser, essencialment, igual a Déu, que també és esperit, i no pot haver-hi 

substancialment dues classes d'esperits. 

Per tant l'ànima no pot haver estat creada del no-res ni ser diferent de l'essència de Déu, perquè, 

llavors, tindríem que l'esperit humà seria diferent de l'esperit de Déu, la qual cosa és absurda. 



Segons la filosofia vedanta, quan el cos mor, l'ànima segueix vivint i l'energia vital es concentra a la 

ment, que a llavors forma el cos, embolcall o vehicle de l'ànima. 

A la part més subtil d'aquest cos mental que subsisteix en totes les encarnacions, romanen les 

impressions rebudes per l'ànima durant la vida terrenal que acaba de passar. 

Expliquem una mica més aquest punt. La ment humana està feta per una massa de matèria mental 

similar a la massa d'aigua que forma un llac. Cada pensament es pot comparar a una onada aixecada 

al llac de la matèria mental. 

Així com en un llac s'aixequen les onades i després s'esvaeixen, així en la matèria de la ment s'estan 

aixecant contínuament onades mentals que es baten, però no s'esvaeixen per complet sinó que 

deixen la seva empremta de manera que poden aparèixer i sorgir de nou en quant es tornin a 

reproduir les circumstàncies que les van aixecar. 

La memòria no és més que la facultat de reviure aquestes onades mentals que han romàs 

esmorteïdes. 

Així, tot pensament, tota paraula expressiva d'un pensament i tota obra de representació d'un 

pensament, resten allotjades, impreses, en la ment, en el cos mental que serveix d'embolcall de 

l'ànima quan la mort terrenal la despulla del cos físic i del resultat o suma algebraica d'aquestes 

impressions depèn el destí posterior de l'ànima. 

Segons els dualistes, les ànimes del que durant la seva vida terrenal van ser molt espirituals, al morir 

el cos passen successivament a l'esfera solar, a la lunar i a la ígnia a on troben una altra ànima ja 

benaventurada que condueix a la acaba d'arribar a l'esfera superior anomenada Brahmaloka o 

esfera de Brahma, a on arriben a un poder i a una saviesa quasi infinites i en aquella esfera resten 

per sempre; però segons els monistes, al final del cicle de l'evolució, s'identifiquen les ànimes amb 

Déu del que van sortir. 

Per una altra banda, segons l'hinduisme dualista, les ànimes dels que han estat bons durant la vida 

terrenal, no per amor al bé en sí mateix sinó per les ganes de premi o por a un càstig, van després de 

la mort del cos físic a l'esfera lunar a on hi ha diversos cels. 

Allà es revesteixen de cos subtils i gaudeixen de les delícies celestials durant un llarg període al 

terme del qual cau sobre elles el karma romanent, i descendeixen a les esferes inferiors fins arribar a 

la terra a on s'adhereixen a un cereal que eventualment menja un home apte per proporcionar-los 

un nou físic. 

Per últim els dolents es converteixen en morir el seu cos físic en espectres o dimonis i viuen a la 

regió intermèdia entre l'esfera lunar i la terra. 

Uns pertorben, tempten i obsessionen als vius en el món; els altres es mostren amics i després de 

viure allà per un temps es reencarnen a la terra en formes animals per, més endavant, assumir de 

nou una forma humana i tenir noves oportunitats de salvar-se. 

Així veiem que segons aquesta tradició hinduista, aquells que han arribat molt a prop de la perfecció 

i només els resten lleus empremtes d'impuresa, van al Brahmaloka pel camí dels rajos de sol; que els 

que no són ni molt bons ni molt dolents, i han fet a la terra bones obres amb el desig de guanyar el 

cel, van al desitjat cel a on es revesteixen de cossos subtils, però han de tornar al món terrenal per 

continuar esforçant-se en trobar la perfecció; i per últim que els dolents es converteixen en 

espectres o en dimonis i al cap d'un temps es reencarnen en animals, per tornar després a ser homes 

amb noves oportunitats de perfeccionament. 



Aquesta tradició hinduista anomena al món terrenal Karmabhumi, que significa l'esfera del karma, 

perquè en el món terrestre elabora l'humà el seu karma, sigui bo o dolent. 

Quan un home desitja anar al cel i actua bé amb aquest propòsit, no elabora mal karma i cull al cel el 

fruit del bon karma engendrat per les seves bones accions; però quan està consumit el fruit o 

esgotats els resultats del bon karma, s'actualitza el fins llavors latent mal karma i per esgotar-ho ha 

de tornar l'ànima al món de la carn. 

Anàlogament, els que es converteixen en espectres o en dimonis romanen en aquest estat sense 

crear nou karma, però pateixen les conseqüències de les seves passades accions dolentes i després 

romanen durant algun temps en un cos animal, fins que es tornen a encarnar en forma humana. 

Els estats en els quals es cullen els fruits del karma bo o dolent, no tenen l'energia necessària per 

engendrar nou karma, doncs només tenen per objecte gaudir o patir. 

Qual el bé o el mal són molt intensos, el karma corresponent produeix resultats instantanis. Per 

exemple, si un home ha comès moltes accions dolentes durant la vida i fa una bona acció, el resultat 

d'aquesta bona acció apareixerà immediatament, però després s'esgotarà i haurà de patir les 

conseqüències de les seves accions dolentes. 

Aquells que fan bones accions però la tònica dels quals general de la seva conducta no és correcta, 

rebran la recompensa deguda a les seves bones accions, i quan l'hagin esgotat, renaixeran a la terra 

per esgotar el seu mal karma. 

En sànscrit s'anomena Devayana o camí de Déu, el camí al Brahmaloka del que no es retorna; el camí 

del cel temporal s'anomena Pihiyana o sigui, el camí als avantpassats. 

Segons la filosofia vedanta, l'home és l'ésser superior de l'univers i aquest món d'acció el millor lloc d 

l'univers, doncs només aquí se li donen les oportunitats de perfeccionament. 

Considerem ara un altre aspecte de la filosofia. 

Hi ha budistes que neguen l'existència de l'ànima, dient que de res serveix suposar que hi ha 

quelcom que sigui el substrat o fons del cos i de la ment, doncs l'organisme corporal serveix ja per 

explicar tots els fenòmens. 

En un primer examen sembla molt poderós aquest argument, doncs tal i com s'arriba a la 

investigació externa, el cos és sempre una massa canviant de matèria física, així com la ment és una 

sempre canviant massa de matèria mental, i això que produeix l'aparent unitat entre ambdós no 

existeix realment. 

Si imprimim un rapidíssim moviment de rotació a una torxa encesa, veurem una circumferència 

lluminosa que, en realitat, no existeix però que sembla real a causa del seu ràpid moviment. 

Aquesta idea budista ha estat modernament exposada com si fos original i nova per algunes escoles 

filosòfiques; però va ser tema capital de les ensenyances budistes que l'univers és tal i com és i que 

no és necessari suposar-li cap fonament. 

Cada cosa és un agregat de qualitats i no hi cap la hipòtesi d'una substància inert en totes les coses. 

La idea de substància prové del ràpid intercanvi de qualitats i no de quelcom immutable que sigui en 

elles. 



Podem observar que aquests arguments budistes s'adapten fàcilment a l'experiència ordinària de la 

humanitat, doncs la majoria de les persones només veuen el fenomen i no tenen cura d'investigar 

les noves coses. L'univers els sembla una massa de canvis, mudances i remolins i mescles, com un 

mar amb perpètues onades. 

Així trobem que per una part l'opinió de que més enllà del cos i de la ment hi ha una immutable i 

immòbil substància i, per una altra banda, la contrària opinió de que no hi ha res immutable ni 

immòbil en l'univers, que tot canvia. 

El monisme harmonitza ambdues opinions, dient que tenen raó els dualistes al suposar que hi ha 

quelcom immutable subjacent en allò canviant, doncs no és possible concebre un canvi sense referir-

lo a allò immutable. 

Només podrem concebre alguna cosa canviant, relacionant-la amb alguna cosa que no ho sigui tant, 

i aquesta altra cosa apareixerà com a canviant si la comparem amb alguna cosa que ho sigui menys i 

així successivament fins a arribar a allò que per sí mateix sigui immutable. 

El conjunt de l'univers manifestat es devia trobar en un començament en estat de no-manifestació, 

tranquil i silenciós, amb les forces en perfecte equilibri, i precisament l'univers s'esforça en retornar 

al seu primigeni equilibri. 

L'encerten els dualistes quan diuen que hi ha quelcom immutable, però s'equivoquen al afegir que 

és quelcom diferent de la ment i del cos que roman subjacent entre ambdós. 

Encerten els budistes al dir que l'univers és una massa canviant dins de la qual es produeixen 

incessants canvis, doncs així apareixerà mentre hagi observador i cosa observada, subjecte i objecte, 

però s'equivoquen en creure que aquests canvis i distincions són essencials a l'univers. 

L'ànima, la ment i el cos no són tres existències separades, sinó una sola essència en tres modalitats 

de manifestació. 

Aquell qui veu el cos no veu la ment, qui veu la ment no veu l'ànima i qui veu l'ànima prescindeix de 

la ment i el cos. 

Qui només veu el moviment no veu l'absoluta quietud i qui veu l'absoluta quietud no té noció del 

moviment. 

Quan es confon una corda amb una serp, es veu la serp i no la corda, però quan s'esvaeix la il·lusió, 

es veu la corda i no la serp. 

Per tant, no hi ha més que una sola Existència que tot ho abasteix i ens assembla múltiple. 

A aquesta única Existència, Realitat única i única Substància, se la nomena en sànscrit Brahman, a 

occident és anomenada Déu, en terminologia filosòfica l'Absolut i els Upanishads li diuen Allò, 

perquè no li quadra cap nom. 

Apareix Brahman múltiple per la interposició del nom i la forma. 

En el mar no són les onades essencialment diferents de la massa total de l'aigua, doncs del seu llit 

s'aixequen. El que les distingeix és la seva forma a la qual li donem el nom d'onada. Quan s'esvaeix 

perd la seva forma i amb ella el nom inseparable de la forma; però l'essència de l'onada, l'aigua, 

retorna a la massa del mar de la que la realitat mai no la va separar, donat que és inseparable en 

essència. 



Així l'univers és una sola i única Existència a la qual l'home i la forma han establert aquestes variades 

diferències. 

Quan el sol es reflecteix en milions de gotes d'aigua, a cadascuna d'elles veiem la imatge del sol i, de 

la mateixa manera, la Realitat única sembla múltiple al reflectir-se en la infinitat de formes de 

l'univers. 

Per tant, no hi ha més que un Atman, un Ésser, eternament pur, eternament perfecte, immutable, 

permanent i tots els canvis de l'univers són manifestacions aparents de l'únic Ésser. 

Per la forma es distingeix del mar a l'onada. En esvair-se l'onada, s'esvaeix la forma. 

L'existència de l'onada depèn de l'existència del mar, però l'existència del mar no depèn de 

l'existència de l'onada. 

El nom i la forma són el resultat de Maya, d'allò que sense tenir existència pròpia estableix la 

distinció entre les coses. 

No es pot dir que la forma existeixi de per sí, perquè depèn de l'existència de la cosa formada, i 

tampoc es pot dir que no existeixi, doncs estableix la diferència entre les coses. 

La forma i el nom estan relacionats amb el temps, l'espai i la casualitat. 

La ciència moderna ha demostrat la unitat material de l'univers i que el cos de l'home és un 

microcosmos, és a dir, que està constituït per elements que també estan a l'univers. 

La partícula de la matèria que avui roman al cos d'un humà pot estar demà en un vegetal o en un 

mineral o viceversa. 

La matèria constituent de l'univers és una massa contínua a la que s'aixequen centres, focus o grups 

que assumeixen forma i reben nom. 

El mateix univers, des d'un altre punt de vista, és un oceà de matèria mental els remolins del qual 

són les ments individuals i el seu onatge els pensaments. 

Quan es comprèn això no queda res de les escatologies hinduistes en el seu sentit més literal, però 

no poden ser les esferes i els cicles i les regions lunars dimensionals, sinó símbols d'estats de 

consciència. 

En llegir un llibre tomba el lector els fulls un rere l'altre. No canvia el lector. Canvia el full del llibre. 

Així l'univers és un llibre obert davant els ulls de l'ànima, que llegeix capítol rere capítol i se li 

presenten noves escenes en cadascú; però l'ànima sempre és la mateixa, mai no canvia. El 

naixement i la mort són propis de la matèria, no de l'ànima. 

Però les aparences enganyen i al·lucinen a aquell que desconeix la realitat, com s'al·lucina i enganya 

a aquell qui per ignorància creu que el sol es mou i la terra es manté immòbil. 

Des del pla mental en el que actua la ment humana a la seva concreta modalitat es veu l'univers en 

el seu aspecte material, i des del punt de mira de la malícia es veu aquest món terrenal com un lloc 

d'aflicció i de càstig, mentre que els sembla un paradís a aquells que s'ho miren a través del miratge 

del seu benestar personal. 

Aquells qui durant la seva vida terrenal varen somiar i anhelaren veure Déu assegut al seu tron, 

envoltat dels cor angelicals i de la cort de benaurats, tal i com ho descriuen els llibres pius i les 



pintures figuratives, veuran en morir el seu cos tot i quant en la seva vida varen alimentar i es 

representà en la seva ment. 

El greu error de la majoria de les persones és creure que aquesta vida terrenal és única i veritable i, 

en conseqüència, s'identifiquen amb el seu cos quan, en realitat, en essència, l'ànima de l'ésser 

humà és idèntica al Déu de l'univers. 

Un cop l'humà es coneix així a sí mateix, quan distingeix l'humà aparent de l'humà real, s'esquerda el 

vel que impedia la visió clara, s'esvaeixen els somnis que l'havien torturat en una sèrie de vides i 

reconeix que, en el seu interior roman el regne dels cels, que el seu cos és el temple de l'esperit de 

Déu i, per tant, el seu veritable ésser s'enalteix més enllà dels poètics i mitològics cels, dels simbòlics 

déus, perquè és infinit i perfecte com el mateix Déu. 

Només així es lliura l'humà de tota por, s'atura la il·lusió i entra al regne de la realitat. 

No obstant es preguntarà si és possible practicar tan complicades i a la vegada incomprensibles 

ensenyances a la vida ordinària, i responem que si bé no tots els humans es troben en el grau 

d'evolució necessari per a practicar-les, hi ha qui viu al món i ha vençut a la il·lusió. 

Filosofies, doctrines, argument, llibres, teories, esglésies i sectes són necessàries mentre l'humà 

recorre el sender del perfeccionament en el que gradualment va manifestant per actualització les 

potències del seu veritable ésser, però són inútils un cop aconseguit el coneixement de sí mateix. 

Per una altra banda hi ha els que suposen que quan arribin a reconèixer la unitat essencial de tots 

els éssers i de totes les coses, s'esgotaran les fonts de l'amor, però no tenen en compte que, 

precisament els més grans benefactors de la humanitat van renunciar per abnegació a tot allò 

personal. 

Únicament estima de veritat l'humà quan no xifra el seu amor en allò mortal i perible, quan l'objecte 

del seu amor és el mateix Déu resident en tots els éssers, i per això l'amor al proïsme ha de tenir per 

fonament l'amor a Déu. 

Les parelles s'estimaran amb més abnegació, sacrifici i puresa quan vegin a Déu en l'altre persona, la 

mare estimarà amb més tendresa als fills si veu a Déu en ells i també estimarà al seu pitjor enemic 

qui vegi a Déu en ell. 

Així serà el bé que arribi a la humanitat pel reconeixement de la unitat essencial de tots els éssers. 

En comptes de lluites, guerres i enemistats, regnarà la pau entre tots els humans perquè tots tindran 

en el seu sí pacífic la bona voluntat. 


