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جستجو برا ى خدا

درجه هاى اعتقاد به خدا
بیشتر.آدم.ها.حتی.گمان.هم.نمی.كنند.كه.خدا.وجود.داشته.باشد.و.از.اینرو.درباره.ی.خدا.زیاد.
مشتاق.نیستند..افراد.دیگری.هستند.كه.از.طریق.تأثیر.سنت،.به.مذهب.یا.مسلکی.تعلق.دارند.
و.ایمان.به.وجود.خدا.را.از.محیط.خویش.دریافت.می.دارند..ایمان.آنها.فقط.به.اندازه.ای.قوی.
است.كه.آنها.را.به.مراسم،.آیین.ها.و.تشریفات.یا.باورهایی.معین.وابسته..نماید.و.به.ندرت.از.
آن.نیروی.حیاتی.برخوردار.است.كه.برای.فراهم.آوردن.یك.دگرگونی.اساسی.در.رویه.ی.كلی.
زندگی.شخص.الزم.می.باشد..افراد.دیگر.نیز.هستند.كه.فلسفی.فکر.می.كنند.و.گرایش.دارند.
كه.وجود.خدا.را.یا.به.سبب.اندیشه.های.خود.و.یا.به.علت.اظهار.و.ادعای.دیگران.باور.كنند..
برای.آنها.در.نهایت.خدا.یك.فرضیه.یا.عقیده.ی.عقالنی.است..یك.چنین.ایمان.سستی.به.
خودی.خود.هرگز.نمی.تواند.انگیزه.ای.كافی.برای.جستجوی.جدی.خدا.باشد..چنین.افرادی.از.
طریق.دانِش.خودشان.درباره.ی.خدا.چیزی.نمی.دانند.و.برای.آنها.خدا.هدفی.نیست.كه.كوشش.

یا.عالقه.ی.شدیدی.الزم.داشته.باشد.

رهرو راستين در پى دانش مستقيم از حقيقت هاى معنوى است
رهرو.راستین.به.دانِش.حقیقت.های.معنوی.كه.بر.اساس.شایعه.باشد.و.نیز.به.دانشی.كه.تنها.
بر.نتیجه.گیری.عقالنی.استوار.باشد.راضی.نمی.شود..برای.او.حقیقت.های.معنوی،.موضوعی.
برای.فکر.كردن.هدفمند.است.و.قبول.یا.رد.این.حقیقت.ها.دارای.اثرهای.پراهمیت.در.زندگی.
درونی.اوست..از.اینرو.او.به.نحو.طبیعی.بر.شناخت.مستقیم.آنها.اصرار.می.ورزد..این.را.می.توان.
در.زندگی.یك.حکیم.بزرگ.مشاهده.كرد..روزی.او.با.دوستی.كه.در.راه.معنوی.بسیار.پیشرفته.
بود.در.مورد.موضوع.های.معنوی.گفتگو.می.كرد..در.حالی.كه.سرگرم.گفتگو.بودند.توجه.آنها.به.
جنازه.ای.كه.از.كنار.آنها.حمل.می.شد.جلب.شد..دوست.خاطرنشان.كرد.«این.پایان.بدن.است.
نه.پایان.روح»..حکیم.پرسید.«آیا.شما.روح.را.دیده.اید؟».دوست.جواب.داد.«نه»..حکیم.در.

مورد.وجود.روح.مشکوك.ماند،.زیرا.كه.او.بر.دانش.شخصى.اصرار.می.ورزید.

رهرو داراى فكرى باز مى باشد
گرچه.رهرو.نمی.تواند.با.دانش.دیگران.یا.تنها.با.ظن.و.گمان.راضی.بماند،.دریچه.ی.ذهنش.
را.بر.وجود.احتمالی.حقیقت.های.معنوی.كه.خود.تجربه.نکرده.است.نمی.بندد..به.بیانی.دیگر،.
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كه ممكن است  آنچه  تمامى  و  آگاه است  از محدوديت هاى تجربه ى شخصى خويش  او 
محدودیت.های. فراسوی. كه. چیزهایی. به. او. فکر. نمى سنجد.. تجربه هايش،  پيمانه ى  با  را 
تجربه.های.او.هستند.باز.است..در.حالی.كه.او.آنها.را.بر.اساس.شنیده.ها.نمی.پذیرد.اما.در.رد.
كردن.آنها.نیز.شتاب.ندارد..محدودیِت.تجربه.بیشتر.وقت.ها.به.محدود.نمودن.حوزه.ی.خیال.و.
تصور.منجر.می.شود.و.از.اینرو.شخص.به.این.باور.می.رسد.كه.حقیقتی.وجود.ندارد.مگر.آنچه.
كه.در.محدوده.ی.تجربه.ی.گذشته.ی.او.آمده.باشد..ولی.معموًال.بعضی.از.رویدادها.و.پیشامدها.
در.زندگی.شخصی.او.سبب.می.شوند.كه.از.تنگ.نظری،.بیرون.آمده.و.به.روشن.فکری.راستین.

برسد.

داستانى براى روشن كردن
این.مرحله.ی.گذرگاهی.ممکن.است.توسط.داستانی.از.زندگی.همان.حکیم.كه.بر.حسب.
اتفاق.شاهزاده.هم.بود.روشن.شود..چند.روز.بعد.از.رویدادی.كه.در.باال.گفته.شد،.در.حالی.كه.
او.سواره.بر.اسب.می.رفت.به.رهگذری.برخورد.كرد.كه.به.سوی.او.پیش.می.آمد..در.جایی.كه.
حضور.رهگذر.راه.را.بر.اسب.بسته.بود.حکیم.با.تحکم.دستور.داد.كه.از.سر.راهش.كنار.برود..
رهگذر.نپذیرفت..حکیم.پیاده.شد.و.این.گفتگو.بین.آنها.در.گرفت:.رهگذر.پرسید.«تو.كیستی؟».
حکیم.جواب.داد.«من.شاهزاده.ام».رهگذر.گفت.«من.نمی.دانم.كه.تو.شاهزاده.هستی».و.ادامه.
داد.«من.تنها.زمانی.تو.را.به.عنوان.یك.شاهزاده.می.پذیرم.كه.بدانم.تو.یك.شاهزاده.هستی.
و.نه.كسی.دیگر».این.رویداد،.حکیم.را.به.این.حقیقت.بیدار.كرد.كه.خدا.ممكن است.وجود.
داشته.باشد.حتی.اگر.به.وجود.او.با.تجربه.ی.شخصی.پی.نبرده.باشد؛.درست.به.همان.سان.كه.
خودش.به.راستی..یك.شاهزاده.بود.اما.رهگذر.با.تجربه.ی.شخصی.این.را.نمی.دانست..اكنون.
كه.فکر.او.به.وجود.احتمالی.خدا.باز.شده.بود،.بر.آن.شد.كه.به.طور.جدی.این.مسأله.را.پی.گیری.

كند.

فرد معمولى به وجود خدا بى تفاوت است
خدا.یا.وجود.دارد.یا.ندارد..اگر وجود دارد جستجو براى او بسيار قابل توجيه است و اگر 
وجود ندارد با اين جستجو چيزى از دست نمى رود..ولی.بشر.معموًال.به.جستجویی.واقعی.
آن. از. با.سرخوردگی. باید. بلکه. نمی.پردازد،. دلخواه.و.سرورآفرین. امری. به.عنوان. برای.خدا.
چیزهای.جذاب.دنیوی.كه.نمی.تواند.فکر.خود.را.از.آنها.باز.تابد،.به.این.جستجو.رانده.شود..
اینکه. انسان.معمولی.در.فعالیت.هایش.در.دنیای.خاكی.به.طور.كامل.غوطه.ور.است.و.بدون.
حتی.تصور.وجود.یك.حقیقت.عمیق.تر.را.بنماید.در.تجربه.های.گوناگونی.از.لذت.و.غم،.زندگی.
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می.كند..او.در.حد.توانش.می.كوشد.تا.از.لذت.های.حسی.برخوردار.گشته.و.از.انواع.گوناگون.
رنج.و.عذاب.بپرهیزد.

مواردى كه انسان را به فكر وا مى دارند
«بخور،.بنوش.و.خوش.بگذران».فلسفه.ی.اوست؛.اما.با.وجود.جستجوی.مداوم.برای.لذت.ها،.
لذت.های.حسی. به. دستیابی. در. وقتی. حتی. و. ورزد. اجتناب. بردن. رنج. از. كلی. به. نمی.تواند.
موفق.می.شود.بیشتر.وقت.ها.از.آنها.سیر.و.دل.زده.می.گردد..در.حالی.كه.او.به.این.سان.روزانه.
تجربه.های.گوناگونی.می.كند.بیشتر.وقت.ها،.مواردی.پیش.می.آید.كه.از.خود.می.پرسد.«پايان 
همه ى اينها چيست؟».چنین.فکری.ممکن.است.ناشی.از.بعضی.رویدادهای.نامناسب.باشد.كه.
شخص.آمادگی.فکری.برای.آنها.ندارد..ممکن.است.از.چشمداشتی.ناكام.باشد.كه.در.گذشته.
حتمی.به.نظر.می.رسید.یا.تغییری.مهم.در.وضعیتش.باشد.كه.تعدیلی.اساسی.و.كنار.گذاشتِن.
طرز.فکر.و.رفتار.متداول.را.ایجاب.نماید..به.طور.معمول.چنین.موقعیتی.در.اثر.برآورده.نشدِن.
یك.ولع.عمیق.به.وجود.می.آید..اگر.یك.ولِع.عمیق.با.بن بستى.رو.به.رو.شود.به.طوری.كه.
كمترین.امکانی.برای.برآورده.شدن.آن.وجود.نداشته.باشد،.روان.چنان.شوكه.می.شود.كه.دیگر.
نمی.تواند.این.نوع.زندگانی.را.بپذیرد.كه.ممکن.بود.پیش.از.آن.بدون.طرح.كردن.سؤال.پذیرفته.

باشد.

نااميدى مهار نشده مخرب و نااميدى الهى سازنده است
تحت.یك.چنین.شرایطی.شخص.ممکن.است.به.ناامیدی.و.یأس.كامل.رانده.شود.و.اگر.
نیروی.شگرفی.كه.در.اثر.آشفتگی.روانی.به.وجود.آمده.مهار.و.هدایت.نشود.ممکن.است.حتی.
به.اختالل.روانی.جدی.یا.دست.زدن.به.خودكشی.منجر.شود..چنین.فاجعه.ای.كسانی.را.كه.
در.آنها.ناامیدی.با.بی.فکری.همراه.است.از.پای.در.می.آورد.زیرا.آنها.می.گذارند.كه.انگیزه.ی.
ناگهانی.به.طور.آزادانه.نوسان.كند..نیروی.مهار.نشده.ی.ناامیدی.تنها.می.تواند.خرابی.به.بار.
بیاورد..ناامیدی.یك.شخص.عاقل.در.تحت.شرایط.یکسان.نتیجه.های.كامًال.متفاوتی.را.در.
بر.دارد.زیرا.نیرویی.كه.ناامیدی.رها.ساخته.هوشمندانه.مهار.شده.و.به.سوی.هدفی.هدایت.
انسان.تصمیم.مهِم.كشف.و.شناخت.هدف. نوميدى الهى.است.كه. می.شود..در.یك.چنین.
زندگی.را.اتخاذ.می.نماید..بدین.ترتیب.یك.جستجوی.راستین.برای.ارزش.های.پایدار.پا.به.
عرصه.ی.وجود.می.گذارد..از.این.پس.سؤال.داغی.كه.از.ساكت.ماندن،.سر.می.پیچد.این.است.

«اينها همه به چه مى انجامند؟»
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نوميدى الهى آغاز بيدارى معنوى است
وقتی.نیروی.روانی.انسان.بدین.گونه.بر.كشف.هدف.زندگی.متمركز.شد.از.نیروی.ناامیدی.
به.طور.سازنده.استفاده.می.كند..او.دیگر.نمی.تواند.از.چیزهای.زودگذر.این.زندگی.خشنود.باشد.و.
در.مورد.ارزش.های.معمولی.كه.تاكنون.بدون.هیچ.تردیدی.پذیرفته.بود،.به.طور.كامل.شك.پیدا.
می.كند..تنها.آرزوی.او.این.است.كه.حقیقت.را.به.هر.قیمتی.كه.شده.بیابد.و.چیزی.جز.حقیقت.
نمی.تواند.او.را.راضی.كند..نوميدى الهى آغاز بيدارى معنوى است زيرا موجب اشتياق براى 
شناخت خدا مى گردد..در.لحظه.ی.ناامیدی.الهی،.وقتی.همه.چیز.فرو.ریخته.به.نظر.می.رسد،.
انسان.تصمیم.می.گیرد.كه.هر.خطری.را.پذیرا.شود.تا.آنچه.را.كه.در.پشت.پرده.برای.زندگی.

او.مهم.است.معلوم.و.معین.كند.

يا خدا يا هيچ
هر.آنچه.كه.می.توانست.تسلی.بخش.باشد.دیگر.كارساز.نیست،.اما.در.عین.حال.ندای.درونی.
او.نمی.تواند.به.طور.كامل.این.دیدگاه.را.بپذیرد.كه.زندگی.پوچ.و.بی.معنی.است..اگر او حقيقت 
نهفته اى را كه تا كنون برايش ناشناخته بوده مسلم فرض نكند، ديگر چيزى وجود نخواهد 
داشت كه زيستن به خاطر آن داراى ارزش باشد..برای.او.فقط.دو.گزینه.وجود.دارد:.یا.یك.
حقیقت.معنوی.نهفته.ای.وجود.دارد.كه.پیامبران.آن.را.خدا.نامیده.اند،.یا.اینکه.همه.چیز.بی.معنی.
است..گزینه.ی.دوم.به.كلی.از.فطرت.بشر.به.دور.است،.از.اینرو.او.باید.گزینه.ی.اول.را.بیازماید..

به.همین.گونه.وقتی.كه.انسان.در.كارهای.دنیا.در.می.ماند.به.خدا.روی.می.آورد.

ارزيابى دوباره ى تجربه  با فرض الوهيت
حال.از.آنجایی.كه.دسترسی.مستقيمى.به.این.حقیقت.نهفته.ای.كه.او.آن.را.فرض.كرده.
وجود.ندارد،.او.تجربه.های.معمولی.خود.را.برای.یافتن.راه.هایی.كه.ممکن.است.به فراسويى 
پر اهميت.منتهی.شوند.بررسی.می.كند..به.این.سان.او.با.هدِف.روشن.نمودِن.راه،.به.تجربه.های.
معمولی.خود.باز.می.گردد..این.یعنی.به.همه.چیز.از.زاویه.ای.جدید.نگاه.كردن.كه.تعبیر.دوباره.ی.
اهميت معنوى آن را  تا. او.در.حین.تجربه.كوشش.می.كند. اكنون. دارد.. بر. را.در. هر.تجربه.
آن. معنى و مفهومى.كه. به. بلکه. چه تجربه اى است. نیست.كه. تنها.مهم. برایش. بسنجد..
تجربه.در.حركت.به.سوی.هدف.نهفته.ی.خود.دارد.عالقه.مند.است..همه.ی.این.ارزیابی.های.
دوباره.و.دقیِق.تجربه،.بینشی.به.او.می.دهد.كه.قبل.از.اینکه.جستجوی.جدیدش.را.شروع.كند.

نمی.توانست.به.دست.بیاورد.
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بينش نوين يعنى آزمايش كردن با ارزش هاى درك شده
نتيجه ى ارزيابى دوباره ى يك تجربه، ذره اى تازه از ِخَرد است و هر افزايشى بر ِخرِد 
معنوى به الزام، يك دگرگونى را در طرز برخورد كلى انسان با زندگى به وجود مى آورد..از.
اینرو.جستجوی.فقط.عقالنی.برای.خدا.یا.حقیقت.نهفته.ی.معنوی،.بر.زندگی.عملی.انسان.تأثیر.

می.گذارد..زندگی.او.اكنون.یك.آزمایش.واقعی.می.شود.با.ارزش.های.درك.شده.ی.معنوی.

يافتن خدا، رسيدن به خويشتِن خويش است
هرچه.بیشتر.او.این.آزمایش.هدف.دار.و.هوشمندانه.را.با.زندگی.خویش.انجام.می.دهد.درك.
ژرف.تری.از.معنی.واقعی.زندگی.به.دست.می.آورد.تا.اینکه.عاقبت.در.می.یابد.كه.همگام.با.
دگرگونی.كامل.در.هستی.روانی.اش.به.دركی.راستین.از.اهمیت.حقیقی.زندگی.به آن سان كه 
هست.می.رسد..او.با.دیدی.روشن.و.آرام.از.سرشت.و.ارزش.واقعی.زندگی.در.می.یابد.خدايى 
كه چنان آرزومندانه در جستجويش بوده نه بيگانه است و نه وجودى خارجى و پنهان دارد. 
بینشی.روشن.دیده. با. او خوِد حقيقت است و نه يك فرضيه..خدا.حقیقت.مطلق.است.كه.
می.شود؛.همان.حقیقت.مطلقی.كه.او.بخشی.از.آن.است.و.تمام.هستی.اش.در.آن.بوده.و.در.
حقیقت.با.آن.یکی.می.باشد..از.اینرو.گرچه او در آغاز در پى چيزى به طور كامل جديد است، 
اما در حقيقت به دركى نوين از چيزى كهن مى رسد..سفر.معنوی،.رسیدن.به.مقصدی.جدید.
نیست.تا.شخص.در.آنجا.آنچه.را.نداشته.به.دست.آورد.یا.به.چیزی.كه.نبوده.تبدیل.شود..سفر.
معنوی.شامل.تحلیل.رفتن.نادانی.در.مورد.خودش.است.و.نیز.زندگی.و.رشد.تدریجِی.فهم.و.

ادراكی.كه.با.بیداری.معنوی.آغاز.می.شود..يافتن خدا رسيدن به خويشتِن خويش است.
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مرحله هاى راه

در بند بودن به ارزش آزادى مى افزايد
همه.ی.افراد.مجبورند.كه.از.حالت.اسارت.گذر.كنند.اما.نباید.این.مرحله.از.اسارت.را.رویدادی.
بی.معنی.در.تکامل.زندگی.دانست..برای.دانستن.قدر.آزادی.باید.در.قفس.بودن.را.تجربه.كرد..
اگر.ماهی.در.تمامی.زندگی.اش.حتی.یکبار.هم.از.آب.بیرون.نیامده.باشد.هرگز.شانسی.نداشته.
تا.به.ارزش.آب.پی.ببرد..از.تولد.تا.مرگ.فقط.در.آب.زیسته.و.نمی.تواند.بفهمد.كه.آب.به.راستی.
چه.ارزشی.در.هستی.او.دارد؛.اما.اگر.حتی.برای.یك.لحظه.از.آب.بیرون.آورده.شود،.برای.آب.
اشتیاق.پیدا.می.كند.و.با.این.تجربه.به.ارزش.آب.پی.می.برد..به.همان.سان.اگر.زندگی.به.طور.
دائم.آزاد.و.از.هرگونه.اسارت.به.دور.می.بود،.بشر.اهمیت.حقیقی.آزادی.را.نمی.دانست..تجربه 
كردِن اسارت معنوى و نيز داشتن آرزوى شديد براى رهايى از آن، مرحله هاى آمادگى براى 

لذت بردن كامل از چنان آزادى است كه پيامد آنهاست.

راه معنوى با اشتياقى براى حقيقت ژرف تر آغاز مى شود
بیرون.آورده.شده.اشتیاق.دارد.به.داخل.آب.برگردد،. از.آب. به.همان.سان.كه.یك.ماهِی.
رهروی.كه.هدف.را.دریافته.است.مشتاق.است.با.خدا.یکی.شود..در.حقیقت.در.هر.هستی.
و.وجود،.اشتیاق.بازگشت.به.مبدأ.آفرینش.از.همان.زمانی.كه.توسط.پرده.ی.نادانی.از.آن.جدا.
گشته.وجود.داشته.است..اما.این.موجود.از.آن.اشتیاق.ناآگاه.است.تا.اینکه.در.نقش.رهرو.وارد.
راه.شود..به.مفهومی.انسان.می.تواند.به.نادانی.و.جهل.عادت.كند،.درست.مانند.شخصی.كه.در.
قطاری.برای.مدتی.دروِن.تونلی.تاریك.در.حركت.بوده.به.تاریکی.تونل.عادت.می.كند..حتی.
در.آن.زمان.هم.نوعی.احساس.ناراحتی.و.بیقرارِی.مبهم.و.غیر.قابل.توصیفی.به.سبب.كمبود.
چیزی.وجود.دارد..از.همان.ابتدا.درك.می.شود.كه.این.چیز.حایز.اهمیت.به.سزایی.است..در.
مرحله.های.نادانِی.متراكم،.این.چیز.بیشتر.وقت.ها.با.بی.توجهی،.به.عنوان.چیزی.از.چیزهای.
گوناگون.دنیای.عادی.برچسب.می.خورد..ولی.هنگامی.كه.تجربه.ی.شخص.از.این.جهان.به.
بلوغ.می.رسد.سرخوردگی.های.پی.در.پی.زندگی،.او.را.به.راهی.سوق.می.دهد.تا.آن.گمشده.
را.بیابد..از.آن.لحظه.او هستى و حقيقتى را جستجو مى كند كه از شكل و فرم هاى دگرگون 
معنوی. راه. به. رهرو. ورود. لحظه.ی. می.توان. درستی. به. را. لحظه. این. شونده ژرف تر است..
دانست..از.لحظه.ی.ورود،.شوق.وصل.به.مبدأ.آفرینش.كه.او.از.آن.جدا.گردیده.زبان مى گشايد 
و شدت مى يابد..درست.به.همان.سان.كه.شخِص.داخِل.تونل.بعد.از.دیدن.اندك.نوری.در.
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انتهای.خروجی.آن،.با.شدت.بیشتری.در.انتظار.روشنایی.است،.شخصی.كه.جلوه.ای.از.هدف.
را.مشاهده.نموده.اشتیاق.دارد.كه.با.سرعت.هر.چه.بیشتر.به.سوی.آن.بشتابد.

فرسايِش گوناگون پرده هاى نادانى
یا.ایستگاه.وجود.دارد.و.هفتمین.منزل،.مقصد.یا.هدف.است.. در.راه.معنوی.شش.منزل.
انتظار از هدف در عالم خيال است..حجابی.كه. يك حالت  به.نوعی. هر.منزل.میانی،.خود.
انسان.را.از.خدا.جدا.می.سازد.ساخته.شده.از.خیالی.باطل.است.و.این.حجاب.دارای.الیه.های.
گوناگونی.است..قبل.از.ورود.به.راه.معنوی،.انسان.با.این.حجاِب.خیال.های.گوناگون،.پوشیده.
شده.است..تا.جایی.كه.حتی.نمی.تواند.این.فکر.را.پذیرا.شود.كه.چیزی.جز.فردی.مجزا،.محدود.
و.محبوس.است..آگاهِی.مبتنی.بر.نَفس.نتیجه.ی.كاِر.تصور.و.خیال.باطل.و.گوناگونه.است.
و.اشتیاق.آگاهانه.برای.وحدت.با.خدا.اولین.تکان.بر.پیکره.ی.نفس.است؛.ساختمانی.كه.در.
دوره.ی.كار.نادرست.تصور.و.خیال.بنا.شده.است..پيمودن راه معنوى عبارت از خنثى نمودن 
نتيجه هاى كار مجازى تصور و خيال يا كنار زدِن چندين اليه از حجاب است كه حس جدايى 
مفهوِم. به. او. لحظه. این. تا. آورده است.. به وجود  را  نجات ناپذير  انزواى  و  تسخيرناشدنى 
هستی.مجزای.خویش.محکم.چسبیده.بود.و.آن.را.پشت.دیوارهای.محکم.از.الیه.های.نادانِی.
هنگفت.محفوظ.نگاه.داشته.بود،.اما.از.این.لحظه.به.بعد.او.نوعی.ارتباط با حقيقتى بزرگ تر.
با. نازك.تر.می.شود.. نادانی. ارتباط.می.یابد.حجاب. با.حقیقت. بیشتر. برقرار.می.سازد..هرچه. را.
فرسایش.تدریجِی.جدایی.و.خودپرستی،.او.بیشتر.و.بیشتر.احساسی.از.پیوستن.به.حقیقت.و.

هستِی.بزرگ.تر.را.به.دست.می.آورد.

جهت گردانى تدريجِى كاركرِد نادرست تصور و خيال
پرورش.حس.جدایی.نتیجه.ی.پروازهای.خیال.و.تصور.است..بنابراین.یکی.شدن.با.حقیقت.
و.رها.شدن.از.حس.خود.ساخته.ی.تنهایی.و.انزوا،.با.تغییر.جهت.دادن.به.كار.نادرسِت.قوه.ی.
تخیل.میسر.است..رها.شدن.از.تمامِی.تصور.و.خیال.را.می.توان.با.بیدار.شدن.از.خواب.عمیق.
مقایسه.كرد..مرحله.های.مختلف.در.جریان.رهایی.از.تخیل.های.واهی.را.می.توان.با.رؤياهايى.
ُپلی.بین.خواب.عمیق.و.بیدارِی.كامل.هستند.مقایسه.نمود..فرآیند. كه.بیشتر.وقت.ها.مانند.
رها.كردِن.كاركرِد.گوناگون.تخیِل.نادرست.تدریجی.بوده.و.دارای.هفت.مرحله.است..به.كنار.
افکندن.یك.الیه.از.حجاب.تخیل.به.طور.حتم.پیشرفتی.به.سوی.نور.و.حقیقت.است..ولی.برای.
یکی.شدن.با.هستِی.حقیقی.بسنده.نیست..معنی.آن.تنها.این.است.كه.تصوری.نادرست.را.با.
تصور.نادرست.تر.دیگری.جایگزین.می.كنیم..درجات.گوناگونی.از.نادرستی.تخیل.وجود.دارد.كه.
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متناسب.هستند.با.درجات.آن.احساس.جدایی.كه.آگاهی.نفسانی.ساخته.است..هر مرحله اى در 
جريان رهايى از تخيل نادرست به طور حتم نفس را فرسوده مى كند؛.اما.همه.ی.مرحله.های.
میانی.در.راه.معنوی.تا.تحقِق.نهایِی.هدف،.عبارت.است.از.ترك يك پرواز تخيلى و گزينش 

پروازى ديگر..این.مرحله.ها.و.پروازها.به.معنی.پايان يافتِن.تصور.و.خیال.نیست.

تمامى مرحله هاى ميانى راه شكلى از تخيل هستند
این.پروازهای.تخیلی.هیچ.دگرگونِی.واقعی.در.ذات.هستِی.خودِی.حقیقی.به.وجود.نمی.آورند..
آنچه.دگرگون.می.شود.خودِی.حقیقی.نیست.بلکه.اندیشه.ی.اوست.درباره.ی.خویشتن..فرض.
كنید.كه.در.عالم.رؤیا.و.خیال،.تصور.می.كنید.كه.در.چین.هستید.در.حالی.كه.بدن.شما.در.واقع.
در.هند.است..وقتی.رؤیا.به.آخر.می.رسد،.متوجه.می.شوید.كه.بدن.شما.به.راستی..در.چین.نیست.
بلکه.در.هند.است..از.دیدگاِه.پندار،.این.هماننِد.برگشتن.از.چین.به.هند.است..به.همین.سان،.
هم.هویت.ننمودِن.تدریجِی.خویش.با.بدن.و.هویت.بخشیدن.خویشتن.را.بیشتر.و.بیشتر.با.روِح.
كل،.همانند.پیمودِن.واقعی.راه.معنوی.است؛.اگرچه.در.حقیقت.تمامِی.مرحله.های.مختلف.بین.

راه.به.طور.یکسان.آفریده.های.بازِی.تصور.و.خیالند.

احساس نادرست از وصل
بدین.ترتیب.شش.مرحله.ی.باال.رفتن،.همه.در.قملرِو.تصور.و.خیالند،.ولی.در.هر.مرحله،.
فرو ريختِن احساس جدايى و كشف كردِن نحوه ى يكى شدن با هستى و حقيقتى بزرگ تر 
از  اندازه اى قوى و روشن است كه بيشتر وقت ها  به شخص نوعى احساس نادرست  به 
راه. بین. در. و. برود. باال. از.كوهی. دارد. مثل.شخصی.كه.قصد. وصل دست مى دهد..درست.
به.یك.دره.ی.عمیق.می.رسد.و.آنقدر.مجذوب.منظره.ی.آن.دره.می.شود.كه.هدف.واقعی.را.
فراموش.كرده.و.در.آن.زمان.گمان.می.كند.كه.به.هدفش.رسیده.است،.رهرو.نیز.مرحله.های.
میانی.را.به.همین.سان.با.مقصد.و.هدف.اشتباه.می.گیرد؛.اما.كسی.كه.به.راستی.به.باال.رفتن.
از.كوه.عالقه.مند.است.بعد.از.مدتی.درك.می.كند.كه.باید.از.دره.بگذرد.و.رهرو.نیز.دیر.یا.زود.
در.می.یابد.كه.باید.مرحله.های.میانی.را.پشت.سر.بگذارد..احساس نادرست از وصل كه در 
مرحله هاى ميانى پيش مى آيد، هماننِد رؤياى كسى است كه در آن رؤيا خواب مى بيند از 
خواب بيدار شده در حالى كه به راستى هنوز در خواب است..او.بعد.از.بیدار.شدن.در.می.یابد.

احساس.اولیه.ای.كه.از.بیدار.شدن.داشته.در.واقع.رؤیایی.بیش.نبوده.است.
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آسمان ها و حالت هاى آگاهى
هر.مرحله.ی.معینی.از.پیشرفت،.حالتی.از.آگاهی.را.نشان.می.دهد.و.پیشرفت.از.یك.حالت.
آگاهی.به.حالت.دیگر.شانه.به.شانه.ی.عبور.از.آسمان.های.درونی.صورت.می.گیرد..از.اینرو.قبل.
از.رسیدن.به.آسمان.هفتم.كه.انتهای.سفر.و.جایی.است.كه.شناخِت.نهایِی.حالت.خدایی.انجام.
می.پذیرد،.شش.آسمان.و.حالت.آگاهِی.میانی.باید.تجربه.شوند..یك.آسمان.به.یك.ايستگاه.
راه.آهن.شباهت.دارد.كه.در.آن،.قطار.برای.مدتی.توقف.می.كند.و.حالت.آگاهی.با.حركت هاى.

مسافر.بعد.از.پایین.آمدن.در.ایستگاه.قابل.مقایسه.است.

ماهيت سمادى
بتواند. از.ورود.به.یك.آسماِن.جدید.آگاهی.معموًال.كمی.وقت.الزم.است.تا.شخص. بعد.
آزادانه.در.آن.آسمان.فعالیت.كند..چون.یك.دگرگونی.بنیادی.در.تمامی.وضعیت.ذهنی.فرد.به.
وجود.می.آید،.او.نوعی.فلج.فعالیت.ذهنی.به.نام.سمادى1.یا.غرق شدن.را.تجربه.می.كند..وقتی.
كه.زائر.وارد.یك.آسمان.جدید.می.شود.قبل.از.اینکه.بتواند.حالتی.كه.نشان.ویژه.ی.آن.آسمان.
می.باشد.را.تجربه.كند.بی.درنگ.به.آن.می.پیوندد..درست.مثل.مسافری.كه.در.اثر.فشار.مسافرت.
گاهی.به.خواب.می.رود،.آگاهی.كه.برای.صعود.به.آسمان.جدید.كوشش.نموده،.از.یك.دوره.ی.
كاهش فعاليت ذهنى كه به خواب شباهت دارد.می.گذرد؛.اما.سمادى.به.طور.بنیادی.با.خواب.
تفاوت.دارد..شخص در خواب به طور كامل ناآگاه است در حالى كه در سمادى اگرچه از بدن 
و محيط خويش آگاه نيست اما از سرور، نور يا قدرت آگاهى دارد..بعد.از.یك.دوره.ی.سکون.
نسبی،.ذهن.كار كردن.در.آسمان.جدید.را.آغاز.می.كند.و.حالتی.از.آگاهی.را.تجربه.می.نماید.

كه.با.حالت.كه.پشت.سر.گذارده.شده،.كامًال.تفاوت.دارد.

هر مرحله از راه معنوى از حيات نفس مى كاهد
وقتى رهرو وارد يك آسمان جديد مى شود در آن فرو مى رود و همراه با كاهش فعاليت 
ذهنى، كاهش قابل مالحظه اى را در حيات نفس تجربه مى كند..این.كاهِش.حیات.نفس،.با.
فنای.نهایی.نفس.كه.در.آسمان.هفتم.رخ.می.دهد.تفاوت.دارد؛.اما.مانند.فنای.نهایِی.آسمان.
انجام.می.گیرد.به.سبب. هفتم،.مرحله.های.مختلف.كاهش.نفس.كه.در.شش.آسمان.میانی.
اهمیت.نسبی.كه.دارند.در.خوِر.ذكر.ویژه.می.باشند..در.سنت.معنوی.تصوف،.فنای.نهایِی.نفس.
را."فنا فى اهللا" می.نامند.و.سمادى.شش.آسمان.دوگانگی.را.نیز.به.عنوان.نوعی.فنا.می.شناسند.

زیرا.آنها.نیز.شامل.فنای.بخشى از.نفس.هستند.
Samadhi.-1
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سه فناى اول
از راه اين فناها كه ترتيبى رو به باال دارند تداوم پيشرفت به سوى فنا فى  اهللاِ نهايى 
حاصل مى شود.و.هر.یك.از.فناها.دارای.نشان.های.ویژه.ی.خویش.است..وقتی.رهرو.به.اولین.
به.طور.موقت. تجربه.می.كند..رهرو. را. از نفس. نابودى بخشى  یا. فنا. اولین. آسمان.می.رسد.
رهروان.كه. از. بسیاری. تجربه.می.كند.. را. و.سرور. فراموش.كرده. را. فردیِت.محدوِد.خویش.
گیر. آسمان. اولین. در. اینرو. از. و. به.خدا.رسیده.اند. بدین.گونه.جذب.شده.اند.فکر.می.كنند.كه.
می.كنند..اگر.رهرو.خود.را.از.خودفریفتن.دور.نگه.دارد.و.یا.درك.كند.دستاوردش.به.راستی.
می.رسد.. دوم. آسمان. به. و. نموده. بیشتری. پیشرفت. آنگاه. اوست،. سفر. از. گذران. مرحله.ای.
پیوستن.به.دومین.آسمان.«فناى باطلى».یا.نابود.شدن.آنچه.نادرست.است.نام.دارد..رهرو.
اكنون.در.سرور.و.نور.بیکران.جذب.شده.است..برخی.فکر.می.كنند.كه.به.هدف.دست.یافته.اند.
و.در.دومین.آسمان.سرگردان.می.شوند،.اما.دیگران.كه.خود.را.از.خود.فریبی.دور.نگه.می.دارند.
پیشرفت.نموده،.وارد.آسمان.سوم.می.شوند..جذب.شدن.در.آسمان.سوم.«فناى ظاهرى».یا.
نابود.شدِن.آنچه.ظاهری.است.نامیده.می.شود..اینجا.رهرو.روزها.از.بدن.و.دنیا.بی.خبر.گشته.و.
نیروی.بیکران.را.تجربه.می.كند.ولی.چون.از.دنیا.آگاهی.ندارد فرصتى براى ابراز اين قدرت 
از. كامل. به.طور. اكنون. آگاهی. دارد.. نام. الهى  اغماى  حالت. یا. این«ویِدها.سمادی2». ندارد..

تمامی.دنیا.گسسته.است.

خطرهاى آسمان چهارم
چهارم. آسمان. به. پیوستن. می.رسد.. چهارم. آسمان. به. نماید. بیشتری. پیشرفت. رهرو. اگر.
«فناى ملكوتى».يا فنايى كه به آزادى منجر مى گردد.نامیده.می.شود..رهرو.حالتی.نادر.و.ویژه.
را.در.آسمان.چهارم.تجربه.می.كند.زیرا.او.اكنون.نه.تنها.نیروی.بیکران.را.احساس.می.كند.بلکه.
فرصت.های.فراوانی.نیز.برای.ابراز.آن.نیرو.را.دارد..به.عالوه.او.نه.تنها.فرصت.برای.استفاده.
از.قدرت.هایش.را.دارد.بلکه.گرایشی.حتمی.برای.ابراز.آنها.را.نیز.دارد..اگر.او.به.این.وسوسه.
تسلیم.شود.به.نشان.دادن.این.قدرت.ها.ادامه.خواهد.داد.و.گرفتار.توانایی.های.فریبنده.ی.آسمان.
چهارم.می.گردد..به.این.دلیل.آسمان.چهارم.یکی.از.مشکل.ترین.و.خطرناك.ترین.آسمان.ها.
برای.گذر.است..رهرو.هرگز.از.لحاظ.معنوی.در.امان.نیست.و.همیشه.امکاِن.پس.رفتِن.او.وجود.

دارد.تا.اینکه.با.موفقیت.آسمان.چهارم.را.پشت.سر.گذارده.و.وارد.آسمان.پنجم.شود.

Videha Samadhi.-2
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فناى آسمان هاى پنجم و ششم
.پیوستن.به.آسمان.پنجم.«فناى جبروتى».یا.نابودى همه ى اميال.نامیده.می.شود..در.اینجا.
به.طور.معمول. این.مرحله. باز.می.ایستد..رهرو.در. دایمِی.خود. پیوسته.و. فعالیِت. از. خرد.خام.
«فکر».نمی.كند.اما.به.طور.غیرمستقیم.منشأ.فکرهای.الهام.بخِش.بسیاری.می.باشد..او.می.بیند،.
اما.نه.با.چشمان.جسمانی..ذهن.با.خود.گفتگو.می.كند.ولی.نگرانی.و.تردید.وجود.ندارد..او.
اكنون.از.نظر.معنوی.در.امان.است.و.امکان.سقوط.وجود.ندارد..اما.چه.بسا.رهروانی.كه.در.
این.آسماِن.رفیع،.مقاومت.در.مقابل.این.توهم.را.كه.به.خدا.رسیده.اند.دشوار.می.یابند..رهرو.در.
خیال.باطل.خود.فکر.می.كند.و.می.گوید.«من.خدا.هستم».و.بر.این.باور.است.كه.به.انتهای.
راه.معنوی.رسیده.است؛.اما.اگر.به.پیشرفت.خود.ادامه.دهد.به.اشتباه.خویش.پی.برده.و.به.
آسمان.ششم.خواهد.رسید..پیوستن.به.آسمان.ششم.«فناى محبوبى».یا.فناى نفِس محدود 
در محبوب.نامیده.می.شود..اكنون.رهرو.خدا.را.به.طور.مستقیم.و.به.روشنی.مشاهده.می.كند،.
به.همان.سان.كه.انساِن.معمولی.چیزهای.مختلف.این.دنیا.را.می.بیند..این.لذت.و.حس.دایمِی.
وجود.خدا.حتی.برای.یك.آن.باز.نمی.ایستد.اما.رهرو.هنوز.با.خدای.الیتناهی.یکی.نشده.است.

فنا فى اهللا حالت الوهيِت آگاهانه است
نابودى  یا. اهللا». فى  «فنا  كه. پيوست. آخرين  كند. صعود. هفتم. آسمان. به. رهرو. اگر.
این.پیوست،.هستِی. با. را.تجربه.می.كند..رهرو. نامیده.می.شود. خدا. نهايِى نفِس محدود در.
يكى  خدا  با  او. اكنون. می.پیوندد.. خدا. به. جاودانه. و. می.دهد. دست. از. را. خویش. مجزاِی.
راه. پایان. آسمان.هفتم،. این.«فنا فى اهللاِ». نمی.شناسد.. را.چیزی.جز.خدا. شده.و.خویشتن.
ساهاج سمادى3یا  این.همان. و.تالش.هاست.. و.هدِف.همه.ی.جستجوها. مقصود. و. معنوی.
نيرواكالپا سمادى4.است.كه.از.ویژگی.های الوهيِت آگاهانه.می.باشد..این.یگانه.بیدارِی.راستین.
است..اكنون.رهرو.به.كرانه.ی.دیگِر.اقیانوس.پهناوِر.تصور.و.پندار.رسیده.است.و.در.می.یابد.كه 
اين آخرين حقيقت، يگانه حقيقت است.و.همه.ی.مرحله.های.دیگر.در.راه،.وهم.و.خیالی.بیش.

نیستند..او.به.مقصود.و.هدف.نهایی.خود.رسیده.است.

 Sahaj Samadhi.-3
Nirvakalpa Samadhi.-4
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رسيدن به خودشناسى

پيشرفت به سوى خودشناسى تدريجى و نامحسوس است
وقتی.زمان.آن.فرا.می.رسد.پیشرفت.شخص.به.سوی.خودشناسی.همانند.رشد.طبیعی.بدن.
كاركرد. وسیله.ی. به. بدن.جسمانی. می.شود.. طبیعی.حاصل. نحوی. به. كودك. جسمانی.یك.
قانون.های.طبیعت.رشد.می.كند.و.پیشرفت.رهرو.به.سوی.خودشناسی.با.كاركرد.قانون.های.
معنوی.حاكم.بر.دگرگون.شدن.و.رهایی.آگاهی.صورت.می.پذیرد..بدن.نوزاد.خیلی.تدریجی.
و.تقریبًا.به.طور.نامحسوس.رشد.می.كند..این.مطلب.در.مورد.پیشرفت.معنوی.شخصی.كه.به.
راه.معنوی.وارد.شده.نیز.صادق.است..نوزاد.نمی.داند.چگونه.بدنش.رشد.می.كند؛.به.همان.سان.
رهرو.نیز.بیشتر.وقت.ها.از.قانونی.كه.به.وسیله.ی.آن.به.سوی.مقصد.معنوی.پیشرفت.می.كند.
غافل.است..رهرو.معموًال.از.نحوه.ی.برخوردش.با.موقعیت.های.گوناگون.زندگی.آگاه.است.اما.
به.ندرت.از.طرز.پیشرفت.خویش.به.سوی.خودشناسی.آگاهی.دارد..او بدون اينكه آگاهانه 
و  پيروزى ها  بدبختى،  و  و غم ها، خوشبختى  از شادى ها  گذر  با  درونى اش  در سير  بداند، 
شكست ها، كوشش و استراحت، از لحظه هايى كه دركى روشن و اراده اى هماهنگ داشته 
و گذر از لحظه هايى كه در سردرگمى و كشمكش بوده، به تدريج به خودشناسى مى رسد..
اینها.همه.بروز.تجلِی.سانسکاراهای.(نقوش.اعمال).گوناگونی.است.كه.او.از.گذشته.به.همراه.
آورده.است..مانند.مسافری.كه.راهش.از.میان.یك.جنگل.وحشی.و.انبوه.می.گذرد،.رهرو.نیز.از.

میان.پیچ.و.خم.های.این.سانسکاراها.راهی.به.سوی.خودشناسی.می.گشاید.

حوزه ى آگاهى و كاركرد آن
آگاهی.انسان.به.چراغ قوه اى.شباهت.دارد.كه.بودن.و.چگونگی.چیزها.را.آشکار.می.سازد..
ناحیه.ای.كه.این.چراغ.روشن.می.كند.بستگی.به.این.دارد.كه.نور.آن.از.درون.چه.فضای.رابطی.
بگذرد،.درست.مانند.شخصی.كه.در.یك.قایق.است.و.می.تواند.روی.سطح.آب.به.هرجا.برود.اما.
نمی.تواند.به.جاهای.دور.در.زمین.یا.در.هوا.دسترسی.داشته.باشد..كاركرد.واقعی.چراِغ.آگاهی.به.
وسیله.ی.سانسکاراهای.انباشته.شده.معین.می.شود،.درست.به.همان.سان.كه.مسیر.جویبارهایی.

كه.در.كوه.جاری.هستند.به.وسیله.ی.شکل.و.شیارهای.طبیعی.كوه.تعیین.می.شود.
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انسان معمولى فقط از عالم خاكى آگاه است
فضای.زندگی.و.صحنه.ی.فعالیت.یك.انسان.معمولی.به.دنیای.خاكی.محدود.است.زیرا.
كه.در.او،.نور.چراغ.آگاهی.بر.بدن.جسمانی.می.تابد.و.از.طریق.آن.كار.می.كند..چون.به.بدن.
خاكی.محدود.است.از.اینرو.می.تواند.از.هر.چیزی.در.دنیای.خاكی.آگاه.باشد.اما.قادر.نیست.
یك. خاكی... عالم. اینرو. از. نماید.. برقرار. آگاهانه. تماسی. ذهنی. یا. لطیف. حقیقت.های. با. كه.
انسان.معمولی.را.تشکیل.می.دهد.و.همه.ی.فعالیت.ها.و.فکرهای.او.گرایش.دارند.كه.به.جانب.
هدف.های.خاكی.كه.برای.او.قابل.دسترسی.هستند.هدایت.شوند..اما.در.تمام.مدت.از.عالم.های.
لطیف.و.ذهنی.هستی.ناآگاه.می.ماند.زیرا.چراغ.آگاهی.او.نمی.تواند.از.طریق.واسطه.ی.بدن.

لطیف.یا.ذهنی.عمل.نماید.

يكى دانستن خود با بدن خاكى
از.این.مرحله روح از دنياى خاكى آگاه است اما از ذات حقيقى خويش كامًال بى خبر است. 
روح خودش را با بدن خاكى كه نور چراغ آگاهى بر آن تابيده يكى مى داند و اين به طور 
دارند. روح مستقيماً  قرار  آن  فعاليت هايى مى شود كه در محدوده ى  تمامى  مبناى  طبيعى 
خود را از طريق خودش نمى شناسد بلكه توسط بدن جسمانى، خويش را مى شناسد و چون 
به عنوان مركز  بر آن بدن  از طريق بدن جسمانى مى تواند كسب كند  تمامى دانشى كه 
فعاليت ها اشارت مى كند از اينرو خود را به صورت بدن جسمانى كه در حقيقت وسيله اى 
از.اینرو.روح.تصور.می.كند.كه.مرد.یا.زن،.جوان.یا.پیر. بيش براى روح نيست مى شناسد..

می.باشد.و.دگرگونی.ها.و.محدودیت.های.بدن.را.پذیرا.می.شود.

يكى دانستن خود با بدن لطيف
.بعد.از.چندین.زندگانی.در.دنیای.خاكی،.نقوش.اعمالی.كه.به.دنیای.خاكی.مربوط.هستند.در.
اثر.طوالنى بودن مدت تجربه هاى متضاد.مانند.خوشی.زیاد.و.رنج.شدید.كم.توان.می.گردند..
كم.توان.شدن.نقوش.اعمال.شروع.بیداری.معنوی.است.كه.شامل.عقب.نشینی.تدریجی.چراغ.
آگاهی.از.كشش.ها.و.جذابیت.دنیای.خاكی.می.باشد..با.این.رویداد،.نقوش.خاكی.لطیف.شده.و.
موجب تسهيل جابجايى مبناى فعاليت آگاهانه ى روح از بدن خاكى به بدن لطيف مى گردد..
نوِر.چراغ.آگاهی.اكنون.بر.بدن.لطیف.می.تابد.و.آگاهی.از.طریق.آن.عمل.می.كند.نه.از.طریق.
بدن.خاكی..از.اینرو.تمام.دنیای.خاكی.از.آگاهِی.روح.ناپدید.می.شود.و.روح.تنها.از.دنیای.لطیف.
آگاهی.می.یابد..عالم.لطیف.اكنون.زمینه.ی.زندگی.اش.را.تشکیل.داده.و.روح اكنون خود را 
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با بدن لطيف يكى مى داند.كه.مركز.تمامی.فعالیت.هایش.گردیده.است..حتی.وقتی.كه.روح.

از.بدن.لطیف.آگاه.می.شود.چون.هنوز.نمی.تواند.خود.را.به.طور.مستقیم..از.طریق. بدین.سان.

خودش.بشناسد.و.تنها.خود.را.از.طریق.بدن.لطیف.می.شناسد،.از.اینرو.به.ذات.حقیقی.خویش.

از.اهمیت.قابل. از.عالم.خاكی.به.عالم.لطیف. پی.نمی.برد..به.هرحال،.تغییر.صحنه.ی.عمل.
معيارهاى قراردادِى دنياى خاكى با معيارهاى  بر.خوردار.است.زیرا.در.عالم.لطیف. توجهی.
با طلوع نيروهاى جديد و جارى شدن  نوينى كه به حقيقت نزديك ترند جايگزين شده و 
انرژى معنوى، روش يك زندگى نوين ممكن مى گردد..زندگی.در.عالم.لطیف.فقط.مرحله.ی.
گذرانی.از.سفر.معنوی.بوده.و.هنوز.از.هدف.به.دور.است،.اما.از.میلیون.ها.روحی.كه.آگاهی.

خاكی.دارند.نادر.فردی.می.تواند.آگاهی.لطیف.را.به.دست.آورد.

يكى دانستِن خود با بدن ذهنى
نقوش.اعمالی.كه.مربوط.به.دنیای.لطیف.هستند.به.نوبه.ی.خود.توسط.نوعی.رياضت.یا.
يوگا.از.بین.می.روند..این.موجب.درون.گرایی.بیشتر.آگاهی.می.شود.و.در.نتیجه.نوِر.چراغ.آگاهی.
بر.بدن ذهنى.تابیده.و.از.طریق.آن.شروع.به.فعالیت.می.كند..قطع.رابطه.ی.آگاهانه.با.بدن.های.
لطیف.و.خاكی.بدین.معنی.است.كه.عالم.های.خاكی.و.لطیف.كامًال.از.حوزه.ی.آگاهی.جدا.
می.شوند..روح.اكنون.از.دنیای.ذهنی.آگاه.است.كه امكان هاى ژرف ترى براى ادراك معنوى 
و بينش روشن ترى از حقيقت نهايى را فراهم مى آورد..در.این.وضِع.جدید.در.عالم.ذهنی،.
روح.از.الهامی.مداوم،.بینشی.ژرف.و.دركی.خدشه.ناپذیر.برخوردار.است.و در تماس مستقيم 
با حقيقت معنوى قرار دارد..گرچه.روح.در.تماس.مستقیم.با.خدا.می.باشد.اما.چون.نمی.تواند.
خودش.را.به.طور.مستقیم.از.طریق.خودش.بشناسد.و.تنها.از.طریق.ذهن.انفرادی.می.شناسد،.از.
اینرو.خود.را.به.صورت.خدا.نمی.بیند..او.خود.را.از.طریق.ذهن.انفرادی.می.شناسد.و.چون.ذهن.
انفرادی.را.پایه.و.مركز.تمامی.فعالیت.هایش.می.داند،.از.اينرو خود را با ذهن انفرادى يكى 
مى بيند..گرچه.روح.اكنون.در.این.عالم.به.خدا.بسیار.نزدیك.تر.است.تا.در.عالم.های.خاكی.و.
لطیف.اما.هنوز.در.دنیای.سایه.قرار.دارد.و.به.سبب.حجابی.كه.به.وسیله.ی.نقوِش.مربوط.به.
عالم.ذهنی.ایجاد.گردیده،.به.احساس.جدا.بودن.از.خدا.ادامه.می.دهد..چراغ.آگاهی.از.طریق.
محدودیِت.ناشی.از.ذهن.انفرادی.كار.می.كند.و.از.اینرو.دانشی.از.روح.را.بی.واسطه.و.به گونه اى 
كه هست.عرضه.نمی.دارد..گرچه.روح.هنوز.خود.را.به.صورت.خدا.نمی.شناسد.اما.زندگی.اش.در.
عالم.ذهنی.پیشرفت.بزرگی.فراسوی.مرحله.ی.عالم.لطیف.است..از.میلیون.ها.روحی.كه.آگاهی.

لطیف.دارند.نادر.فردی.می.تواند.با.عالم.ذهنی.تماسی.آگاهانه.برقرار.سازد.
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نياز به يك مرشد
رهرو.با.تالش.خود.و.بدون.كمك.می.تواند.تا.عالم.ذهنی.پیشرفت.نماید.اما.كنار گذاشتن 
بدن ذهنى به منزله ى تسليم نمودن هستى انفرادى است و اين آخرين و مهمترين قدم را 
نمى توان برداشت مگر با كمك مرشد كاملى كه خود به خدا رسيده است..از.میلیون.ها.روحی.
كه.از.عالم.ذهنی.آگاه.هستند.نادر.فردی.می.تواند.چراغ.آگاهی.را.از.ذهن.انفرادی.دور.سازد..
این.به.منزله.ی.محِو.كامل.آخرین.نقوش.اعمال.مربوط.به.زندگی.ذهنِی.روح.است..وقتی.نوِر.
چراغ.آگاهی.دیگر.بر.هیچ.یك.از.سه.بدن.تمركز.نیافت.آنگاه.وسیله.ای.برای.بازتاب.نمودن.

سرشت.راستين.روح.می.گردد.

دانش مستقيم از خويشتن
اكنون روح بدون تكيه كردن به هيچ واسطه اى، دانشى مستقيم از خويشتن دارد و خود را 
نه به عنوان بدنى محدود بلكه به عنوان خداى بيكران و هستِى يگانه مى بيند و مى شناسد..
این.بحران.بزرگ.در.زندگی.روح.با.قطع.رابطه.از.سه.بدن.ایجاد.می.گردد..از.آنجایی.كه.آگاه.
بودن.از.عالم.های.مختلِف.هستی.مستقیمًا.به.بدن.های.مربوط.به.آنها.متکی.است،.روح.اكنون.
كامًال.از تمامِى عالم بى خبر است..نور.چراغ.آگاهی.از.این.پس.بر.چیزی.ناآشنا.یا.بیرونی.
متمركز.نیست.بلکه.بر.خود.روح.می.تابد..روح.اكنون.به.راستی.از.خویشتن.آگاه.است.و.به.

خودشناسی.رسیده.است.

خودشناسى نادرست، جانشينى موقت براى خودشناسى راستين
فرایند.رسیدن.به.خودشناسی.در.تمامی.گذارش.در.سه.عالم.هستی.همراه.با.كسب كردن 
خودشناسى مجازى بوده كه همانا يكى دانستِن خود با بدن هاى خاكى، لطيف و ذهنى است..
این.فرآیند.به.سبب.مقصود.اولیه.ی.خلقت.یعنی.خودآگاه.ساختن.روح.می.باشد..روح.نمی.تواند.
میانی. حالت.های. همه.ی. معنوی.. پیشرفت. پایان. در. مگر. باشد. داشته. راستین. خودشناسی.
آنها اشتباهاتى  جانشينى موقت براى خودشناسى راستين.می.باشند.. نادرست،. خودشناسی.
الزم.در.كوشش.برای.رسیدن.به.خودشناسی.راستین.هستند..از.آنجایی.كه.در.سراسر.سفر،.
این. آنقدر.در. نه.برخوِد.روح،.روح.گرایش.دارد. نوِر.چراغ.آگاهی.به.چیزهای.محیط.می.تابد.
بماند. اين خطِر  بی.خبر. و.ذات.خود. از.هستی. به.نحوی.كامل. تقریبًا. اشیاء.غرقه.گردد.كه.
خودفراموشِى محض به وسيله ى اظهار وجودى كه روح به وسيله ى بدن مى نمايد موازنه 
مى گردد؛ بدنى كه كانون تابش چراغ آگاهى است..از.اینرو.روح.خود.را.به.عنوان.بدن.خود.
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و.روح.های.دیگر.را.نیز.به.عنوان.بدن.هایی.می.شناسد.كه دنياى دوگانه را پايدار نگه مى دارد؛ 
خودخواهانه  جاه طلبى  و  متقابل  ترِس  رشك،  تجاوز،  رقابت،  جنسيت،  آن  در  كه  دنيايى 
موجود است..خودشناسی.روح.با.استفاده.از.یك.نشانه.یا.عالمت.منشأ.سر.درگمی،.پیچیدگی.

و.گرفتارِی.فراوان.است.

داستان كدو
این.شکل.از.نادانی.را.می.توان.با.داستان.كدو.كه.در.یکی.از.اشعار.معروف.جامی.در.یك.بیت.
به.آن.اشاره.شده.است.شرح.داد..روزی.از.روزها.مردی.بود.فراموش.كار.كه.در.فراموش.كاری.
نظیر.نداشت..او.دوستی.با.هوش.و.قابل.اعتماد.داشت.كه.می.خواست.به.او.كمك.كند.تا.خود.
را.فراموش.نکند..این.دوست.كدویی.به.گردن.او.آویخت.و.گفت:.«خوب.گوش.كن.پیرمرد،.
روزی.ممکن.است.خودت.را.كامًال.گم.كنی.و.ندانی.كه.كیستی.از.اینرو،.به.عنوان.یك.عالمت.
من.این.كدو.را.به.گردنت.می.بندم.تا.هر.روز.صبح.هنگامی.كه.از.خواب.بیدار.می.شوی.كدو.را.
ببینی.و.بدانی.خود.تو.هستی.».هر.روز.صبح.مرِد.فراموش.كار.بعد.از.بیدار.شدن.كدو.را.می.دید.
و.به.خود.می.گفت:.«من گم نشده ام.».بعد.از.مدتی.كه.مرد.فراموش.كار.به.شناسایی.خویش.
توسط.كدو.عادت.كرده.بود.آن.دوست.از.شخص.بیگانه.ای.خواست.تا.نزد.مرد.فراموش.كار.
باقی.بماند.و.در.حین.خواب.كدو.را.از.گردن.او.برداشته.و.به.گردن.خودش.ببندد..آن.شخص.
این.كار.را.كرد.و.هنگام.صبح.كه.مرد.فراموش.كار.از.خواب.بیدار.شد،.كدو.را.دور.گردن.خود.
ندید..از.اینرو.به.خود.گفت:.«من گم شده ام.».او.كدو.را.دور.گردن.شخص.دیگری.دید.و.به.

او.گفت:.«تو من هستى، پس من كيستم؟»

نتيجه ى داستان
این.داستاِن.كدو.اشاره.ای.است.به.شکل.های.مختلِف.خودشناسِی.نادرست.كه.منشأ.آنها.
یکی.شناختن.خویش.با.بدن.می.باشد..شناختن.خویش.به.شکل.بدن.مثل.شناختن.خویش.
توسط.كدو.است..آن.آشفتگی.كه.در.اثر.نشناختِن.خویش.به.وسیله.ی.بدن.خاكی،.لطیف.یا.
ذهنی.ایجاد.می.شود.به.سرگردانِی.مرد.فراموش.كار.شباهت.دارد.كه.دیگر.كدو.را.دور.گردن.
فراموش.كار. مرد. است.كه. این. پاشیده.شدن.حس.دوگانگی.مثل. از.هم. آغاِز. نمی.دید.. خود.
خودش.را.به.صورت.بیگانه.ای..شناسایی.می.نمودكه.كدوی.او.را.به.گردن.داشت..به.عالوه،.
اگر.مرد.فراموش.كار.در.داستان.باال.یاد.می.گرفت.كه.خود.را.توسط.خود.و.مستقل.از.هرگونه.
عالمت.خارجی.بشناسد،.آنگاه.خودشناسی.او.با.خودشناسی.راستین.روح.قابل.مقایسه.می.گشت.
نمی.شناسد.. بیکران. بدن.چیزی.جز.خدای. با.سه. كنار.گذاشتن.شناسایی. از. بعد. را. كه.خود.
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رسيدن به اين چنين خودشناسى همانا هدف نهايى آفرينش است.
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وصال خدا

شناخت خويشتن شناخت خداست
وصال.خدا.چیزی.نیست.مگر.رسیدن.به.خودشناسی.راستین..وصال.خدا.حالتی.بی.مانند.
از.آگاهی.است..وصال.خدا.با.سایر.حالت.های.آگاهی.تفاوت.دارد.زیرا.تمامی.دیگر.حالت.های.
آگاهی.از.طریق.ذهن.انفرادی.تجربه.می.شوند.در.حالی.كه.حالت.وصال.خدا.به.هیچ.وجه.به.
ذهن.انفرادی.یا.هر.واسطه.ی.دیگری.بستگی.ندارد..براى شناخِت چيزى غير از خويشتن 
خويش، وسيله يا واسطه اى مورد نياز است اما براى شناخت خويشتن خويش، واسطه الزم 
باشد.مطمئنًا. برای.وصل. اینکه.كمکی. به.جای. با.ذهن. آگاهی. واقع.همبستگی. نيست..در.
مانعی.برای.آن.است..ذهن.انفرادی.جایگاه.نفس.یا.آگاه.بودن.از.جدایی.است..ذهن.انفرادی.
شخصیت.محدود.را.می.آفریند.كه.هم.تصور.دوگانگی،.تغییر.و.زمان.را.پرورش.می.دهد.و.هم.
آن.گونه.كه.هست. به. راستین. اینکه.خویشتِن. برای. اینرو. از. تغذیه.می.شود.. آن. توسط. خود.
انفرادی.كامًال.آزاد.گردد..به.بیانی.دیگر،.ذهن. شناخته.شود.آگاهی.باید.از.محدودیت.ذهن.

انفرادی.باید.ناپدید.شود.ولی.آگاهی.باید.باقی.بماند.

آگاهى به ذهن پيچيده شده است
در.سراسر.تاریخ.زندگِی.روح،.آگاهی.روح.همراه.با.ذهن.انفرادی.رشد.نموده.و.تمامِی.كاركرِد.
آگاهی.بر.زمینه.ی.ذهن.انفرادی.گام.برداشته.است..آگاهى آنچنان محكم در ذهن انفرادى 
جاى گرفته.كه.نمی.تواند.از.این.وضع.كه.در.آن.گرفتار.شده.بیرون.كشیده.شود..در.نتیجه.اگر.
ذهن.اغوا.شود.آگاهی.نیز.ناپدید.می.گردد..از.اینروست.كه.وقتی.از.طریق.مراقبه،.كوششی.در.
جهت.متوقف.ساختن.فعالیت.ذهن.به.عمل.می.آید.انسان.به.بی.هوشی.می.گراید..این.پدیده،.

در.هم.پیچیده.بودِن.ذهن.انفرادی.و.آگاهی.را.به.خوبی.نشان.می.دهد.

توضيِح خوابيدن
پدیده.ی.روزمره.ی.خوابیدن.اساسًا.با.آرامشی.كه.در.طول.مدت.مراقبه.تجربه.می.شود.تفاوت.
ندارد.اما.در.منشأ.كمی.با.هم.متفاوتند..از.آنجایی.كه.ذهن.انفرادی.به.طور.مداوم.با.دنیای.
دوگانگی.رو.به.روست.دائمًا.گرفتار.كشمکش.است.و.وقتى از تقالى بى وقفه ى خود خسته 
مى شود مى خواهد هويت خود را به صورت موجودى مجزا رها نموده و به بى نهايت باز گردد..
از.اینرو.از.جهانی.كه.خود.آفریده.عقب.نشینی.می.كند.و.آرامشی.را.تجربه.می.كند.و.این.آرامش.
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همواره.توأم.با.قطع.آگاهی.است.

بازگشت به بيدارى
سکوِن.فعالیت.ذهنی.در.خواب.مستلزم.پنهان.شدِن.كامل.آگاهی.است.اما.این.توقف.در.
حیات.ذهنی.و.فعالیت.آگاهی.موقتی.است.زیرا.تأثيرات و نقوشى كه بر ذهن نقش بسته اند 
آن را به جانب فعاليت مجدد تحريك مى كنند..بعد.از.مدتی.قوه.ی.محركه.ی.روانِی.تأثیرات،.
موجب.بیدار.شدن.ذهن.و.احیای.فعالیت.آگاه.از.طریق.آن.می.گردد..از.اینرو.طبق.قانون.تناوب.
دوره.ی. از. بعد. بیداری. دوره.ی. و. بیداری. دوره.ی. از. بعد. خواب. دوره.ی. استراحت،. و. فعالیت.
خواب.می.آید..اما.تا.زمانی.كه.تأثیرات.نهفته.ی.ذهن.كامًال.خنثی.نشده.اند.فنای.نهایی.ذهِن.
انفرادی.یا.رهایی.آگاهی.وجود.نخواهد.داشت..ذهن.در.خواب.موقتًا.هویت.خود.را.فراموش.
می.كند.اما.هستی.انفرادی.خود.را.از.دست.نمی.دهد..وقتی.شخص.بیدار.می.شود.خود.را.تحت.
محدودیت.های.سابق.خویش.می.یابد..آگاهی،.تجدید.حیات.یافته.اما.هنوز.ذهن.بر.آگاهی.سوار.

است.

مانِع نفس
با. نفس. این. و. است. دوانیده. ریشه. محکم. نفس،. آن. در. كه. است. زمینی. محدود،. ذهن.
توهم.های.بسیاری.كه.در.آنها.گرفتار.شده.جهل.و.نادانی.را.پایدار.می.سازد..نفس.از.تجلی.
مانعی. دشوارترین. و. كرده. جلوگیری. است. نهفته. پیشاپیش. از. روح. در. كه. بیکرانی. دانش.
است.كه.در.راه.نیل.به.خدا.وجود.دارد..به.درستی.در.یك.شعر.فارسی.آمده.است:.«سوراخ.
كردن.پرده.ی.نادانی.بسیار.دشوار.است.زیرا.كه.سنگی.روی.آتش.قرار.گرفته.است.».درست.
همان.طور.كه.اگر.سنگی.روی.آتش.قرار.گیرد.آتش.نمی.تواند.زبانه.بکشد،.آرزو.برای.شناخت.
سرشت.راستین.خویش.نیز.تا.زمانی.كه.نفس.بر.آگاهی.سنگینی.می.كند.نمی.تواند.به.حقیقت.
منجر.شود..موفقيت در خودشناسى به خاطر ادامه ى حيات نفس كه در طى سفر روح مستمر 
است غير ممكن مى گردد..در.سن.پیری،.درد.یك.دندان.می.تواند.ناراحتی.زیادی.را.به.وجود.
آورد.زیرا.اگرچه.لق.شده.است.اما.به.آسانی.از.ریشه.در.نمی.آید..به.همان.سان.ریشه.كن.كردن.
نفس.با.وجودی.كه.ممکن.است.از.طریق.عشق.یا.توبه.ضعیف.شده.باشد.هنوز.دشوار.است..
نفس.تا.به.آخر.باقی.می.ماند،.اگرچه.با.پیشرفت.روح.در.راه.معنوی.ضعیف.تر.می.شود.اما.تا.

مرحله.ی.آخر.كه.آسمان.هفتم.است.پابرجاست.
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دشوارى غلبه بر نفس
.نفس.مركز.تمام.فعالیت.های.بشر.است..كوشش.نفس.برای.نابودی.خویش.ممکن.است.
با.كوشش.شخصی.كه.می.خواهد.بر.روی.شانه.های.خود.بایستد.مقایسه.شود..همان.طور.كه.
چشم.نمی.تواند.خود.را.ببیند،.همان.طور.نیز.نفس.نمی.تواند.به.هستی.خود.پایان.بخشد..هر.
آنچه.كه.برای.نابودی.خویش.انجام.می.دهد.تنها.منجر.به.افزودن.بر.هستِی.آن.می.شود. هر 
كوششى كه بر عليه خود انجام مى دهد آن را شكوفا مى كند..از.اینرو.گرچه.نفس.ماهیت.خود.
را.دگرگون.می.كند.اما.نمی.تواند.با.فعالیت.نومیدانه.ی.خود.كامًال.ناپدید.گردد..نابودی.نفس.

تنها.با.از.بین.رفتن.ذهِن.محدود.كه.جایگاه.آن.است.صورت.می.گیرد.

تشابه بين خواب و وصال خدا
مسأله ى وصال خدا مسأله ى آزاد ساختن آگاهى از محدوديت هاى ذهن است..با.از.بین.
رفتن.ذهن.انفرادی.تمامی.عالمی.كه.با.ذهن.مربوط.است.در.هیچ.ناپدید.می.شود.و.آگاهی.
دیگر.به.چیزی.وابسته.نیست..آگاهی.اكنون.دیگر.اسیر.چیزی.نیست..آگاهی.اكنون.بیکران.
حقیقت. حالِت. به. بخشیدن. روشنایی. خدمِت. در. و. نمی.سازد. غبارآلود. را. آن. چیزی. و. است.
نامتناهی.در.می..آید..روح.در.حالی.كه.در.سرور.ناشی.از.وصل.غوطه.ور.است،.از.منظره.ها،.
صداها.یا.چیزهای.موجود.در.دنیا.كامًال.بی.خبر.است..از.این.لحاظ.شبيه به خواب.عميق.است.
ولی.تفاوت.های.بسیار.مهمی.وجود.دارند.كه.وصال.خدا.را.از.خواب.عمیق.متمایز.می.كنند..
در.خواب.به.سبب.معلق.بودِن.تمامی.آگاهی،.عالم.مجازی.محو.می.شود.اما.نمی.توان.خدا.را.
آگاهانه.تجربه.نمود.زیرا.این.مستلزم.نابودی.كامل.نفس.و.معطوف.نمودن.آگاهی.به.سوی.
حقيقت نهايى.است..گه.گاه.كه.خواب.عمیق.در.فواصل.كوتاه.قطع.می.شود.روح.ممکن.است.
تجربه.كند.كه.به.هوش.است.بدون.اینکه.از.چیز.ویژه.ای.آگاه.باشد..آگاهی.وجود.دارد.ولی.
این.آگاهی.از.دنیا.نیست.بلکه.از.هيچ.است..چنین.تجربه.هایی،.وصال.خدا.را.نوید.می.دهند.كه.
در.آن،.آگاهی.كامًال.از.عالم.مجازی.آزاد.شده.و.دانش.بیکرانی.را.تجلی.می.بخشد.كه.نفس.تا.

كنون.آن.را.پنهان.نموده.بود.

تفاوت بين خواب و وصال خدا
در.خواب،.ذهن.انفرادی.با.وجودی.كه.همه.چیز.حتی.خودش.را.نیز.فراموش.كرده.است.به.
هستی.خود.ادامه.می.دهد.و.تأثیرهای.نهفته.در.ذهن.پرده.ای.بین.ضمیر.ناخودآگاه.و.حقیقت.
با وجودى كه در پوسته ى ذهن  آگاهى  در حال خواب،  اینرو. از. به.وجود.می.آورند.. بیکران.
انفرادى غوطه ور است هنوز توان آن را نيافته كه از اين پوسته رهايى يابد..بنابراین.اگرچه.
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روح.جدایی.خویش.از.خدا.را.فراموش.نموده.و.در.واقع.با.او.یکی.شده.است.اما.از.این.پیوست،.
ناآگاه.و.بی.خبر.است..اما در وصال خدا ذهن نه تنها خود را فراموش مى كند بلكه همراه با 
تمامى تاثيرهايش در واقع هويت خود را  از دست داده است..آگاهی.كه.تا.كنون.به.ذهن.
انفرادی.وابسته.بود.اكنون.آزاد.شده.و.در.تماس.مستقیم.و.وحدت.با.حقیقت.مطلق.قرار.گرفته.
است..از.آنجایی.كه.اكنون.دیگر.پرده.ای.مابین.آگاهی.و.حقیقت.مطلق.وجود.ندارد.آگاهی،.با.
مطلق.در.هم.آمیخته.و.به.سان.جنبه.ای.جدا.ناشدنی،.جاودانه.در.آن.مستقر.می.شود.و.حالتی.

پایان.ناپذیر.از.دانش.بیکران.و.سرور.بیکران.را.رواج.می.بخشد.

وصال خدا انفرادى است
اما.تجلی.دانش.بیکران.و.سرور.بیکران.در.آگاهی،.تنها.به.روحی.كه.به.وصال.خدا.دست.
یافته.منحصر.می.شود..در.روح.واصل.به.خدا،.حقیقت.بیکران.از.بیکرانی.خود.دانشی.صریح.
و.روشن.دارد.اما.روحی.كه.به.شناخت.خود.نرسیده.و.هنوز.در.عالم.خیال.گرفتار.است.چنین.
دانشی.را.ندارد..بنابراین.اگر.وصال.خدا.دستاوردی.منحصر.به.فرد.نبود.به.محض.اینکه.یك.
روح.به.وصال.خدا.می.رسید.دنیا.نیز.به.آخر.می.رسید..اما.چنین.چیزی.رخ.نمی.دهد.زیرا.وصال 
خدا حالتى انفرادى از آگاهى است و به روحى تعلق دارد كه به فراسوى قلمرو ذهن رسيده 
به.وصال.خدا. نیز.روزی. آنها. اگرچه. و. باقی.می.مانند. بند. است..روح.های.دیگر.كماكان.در.
خواهند.رسید.اما.این.تنها.هنگامی.میسر.است.كه.آگاهی.آنها.از.زیر.بار.نفس.و.محدودیت.های.
آمده. بیرون. قید.زمان. از. برای.روحی.كه. تنها. اینرو.وصال.خدا. از. آزاد.گردد.. انفرادی. ذهِن.

اهمیت.مستقیمی.دارد.

آنچه كه در اليتناهى نهفته بود متجلى مى گردد
اكنون خود را  بيكرانى بوده كه  روح در مى يابد كه هميشه همان حقيقت  از.وصل،. بعد.
آنچنان مى داند.و.این.مسأله.كه.خود.را.در.دوره.ی.تکامل.و.پیشرفت.معنوی.محدود.می.پنداشته.
به.راستی.پنداری.نادرست.بوده.است..روح.همچنین.در.می.یابد.كه.دانش.و.سرور.بیکرانی.كه.
اكنون.از.آن.برخوردار.است.از.همان.آغاز.زمان.در.حقیقت.نامتناهی.نهفته.بوده.و.به.هنگام.
وصل.تنها.متجلی.گشته.است..از.اینرو.شخِص.خدا.رسیده.عمًال.به.چیزی.تبدیل.نمی.شود.كه.
قبل.از.وصل.نبوده.است..او.آنچه.بود.باقی.می.ماند.و.تنها.تفاوتی.كه.وصال.خدا.در.او.به.وجود.
آورده.این.است.كه.قبًال ذات حقيقى خود را آگاهانه نمى شناخته و اكنون به آن پى برده است..
او.می.داند.كه.هرگز.چیزی.جز.آنچه.كه.اكنون.خود.را.بدان.گونه.می.شناسد.نبوده.و.آنچه.را.كه.

پشت.سر.گذاشته.تنها فرآيندى براى يافتن خويش بوده است.
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دو نوع مزيت
فرآیند.رسیدن.به.خدا.تنها.یك بازى است كه ابتدا و انتهاى آن يكى مى باشد..اما.وصال.
خدا.توفیق.بی.نظیری.برای.روح.است..دو.نوع.مزیت.وجود.دارد:.یکی.به دست آوردن چيزى 
است كه شخص قبًال نداشته.و.دیگری.شناختن و تحقق كامل آن چيزى است.كه شخص به 
راستى هست..وصال.خدا.از.نوع.دوم.است..اما.این.اختالفی.از.زمین.تا.آسمان.مابین.روحی.كه.
به.خدا.رسیده.و.روحی.كه.به.خدا.نرسیده.به.وجود.می.آورد..اگرچه.روح.واصل.به.حق.صاحب.
چیز.جدیدی.نمی.شود.اما.دانش.صریح.و.روشن.او.از.آنچه.كه.به.راستی.بوده،.هست.و.خواهد.
بود،.وصال.خدا.را.بی.اندازه.اهمیت.می.بخشد..روحی.كه.واصل.به.حق.نیست.خود.را.محدود.
می.شناسد.و.پیوسته.تحت.تأثیر.خوشی.ها.وغم.های.گذران.قرار.دارد.اما.روح.به.خدا.رسیده.خود.

را.از.آنها.بر.كشیده.و.دانش و سرور بيكراِن خدا - آگاه بودن.را.تجربه.می.كند.

ارزش وصال خدا
روح.در.وصال.خدا.آگاهی.مجزای.خود.را.رها.كرده.و.با.دانش.استواری.كه.از.یکی.بودن.
محدود  فرديت  زنجيرهاى  می.نهد.. گام. دوگانگی. فراسوی. به. دارد. بیکران. هستی. با. خود.
گسيخته مى شوند، دنياى سايه ها به انتها مى رسد و پرده ى توهم و خيال براى هميشه به 
آگاهِى محدود،  از دنبال نمودن اهداف  ناشى  كنار مى رود. تب و تاب و پريشانى دردناِك 
جاى خود را به آرامش و سرور ناشى از حقيقت - آگاهى مى دهند. بى تابى و عصيان زندگِى 

ناپايدار در آرامش و سكون ابديت غرق مى گردند.
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مريدِى راستين

مريدى رابطه اى حياتى است
هنگامی.كه.یك.رهرو.داوطلبانه.به.مرشدی.وابسته.شود.می.گویند.كه.او.یك.مرید.شده.
است..اما.اگر.این.رابطه،.ظاهری.و.تشریفاتی.باشد.او.را.دیگر.نمی.توان.یك.مرید.راستین.نامید..
رابطه.ی.بین.مرید.و.مراد.كامًال با رابطه هاى قانونى كه به صورت شفاهى يا توافق نامه هاى 
رسمى كه تعهدات و حقوق به وجود مى آورند، تفاوت دارد..مرید.بودن.یکی.از.ویژگی.های.
بنیادی.زندگی.یك.رهرو.پیشرفته.را.تشکیل.می.دهد..مرید.شدن.با.روشی.مصنوعی.به.وجود.
نمی.آید.بلكه از قانون هاى اساسى زندگى معنوى ناشى مى شود..از.این.رو.اهمیت.آن.خیلی.
بیشتر.از.رابطه.های.عادی.است.كه.در.زمینه.ی.زندگی.اجتماعی.در.اثر.قراردادهای.موقتی.و.
وابستگی.های.جنبی.ایجاد.می.گردند..خیلی.از.این.رابطه.های.دنیوی.وارد.بافت.زندگی.معنوی.
رهرو.نمی.شوند.بلکه.به.طور.سطحی.به.وجود.او.وابسته.می.مانند.از.اینرو.زیاد.مهم.نیست.كه.
چیزی.را.از.یك.مغازه.دار.تهیه.كنید.یا.از.مغازه.داری.دیگر.به.شرط.اینکه.پولش.را.بدهید.و.مادام.
كه.به.مقصد.برسید.مهم.نخواهد.بود.كه.با.این.كشتی.مسافرت.كنید.یا.با.كشتی.دیگر..بدون.
شك.حتی.این.نوع.داد.و.ستدها.نیز.به.گونه.ای.درونی.به.وسیله.ی.رابطه.های.سانسكارايى.و.
قانون.های.كارمايى.معین.می.شوند.و.بنابراین.كامًال.از.اهمیت.معنوی.تهی.نیستند..اما.چنین.
روابطی.ذاتًا.گذرا.و.سطحی.بوده.و.به.هیچ.وجه.با.رابطه.ی.زنده.ی.مرید.بودن.كه.به زندگانى 

مريد جهت و معنى مى بخشد.قابل.مقایسه.نیستند.

عشقى كه در مريد بودن وجود دارد بى نظير است
رابطه ى بين مراد و مريد نتيجه ى مسلمى از شرايط باطنى در زندگانى يك مريد است و 
اساساً  رابطه اى است بين عاشق و معشوق ربانى..از.دیدگاه.معنوی.این.مهمترین.رابطه.ای.
است.كه.شخص.می.تواند.داشته.باشد..عشقی.كه.هسته.ی.مرید.بودن.را.تشکیل.می.دهد.در.
بین.انواع.مختلف.عشق.ها.كه.در.رابطه.های.معمولِی.اجتماعی.وجود.دارد.تك.و.بی.نظیر.است..
عشق.دنیوی.بین.دو.كانون.آگاهی.كه.از.خدا.آگاه.نیستند.صورت.می.گیرد.اما.عشقى كه در 
مريد بودن مستتر است عشِق فرد خدا - ناآگاه براى فرد خدا - آگاه است..همه.خدا.هستند.
اما.برخی.از.ربانیت.خود.آگاه.نیستند،.بعضی.تا.حدودی.از.ربانیت.خویش.آگاهند.و.تنها.افراد.
معدودی.كامًال.خدا.آگاه.هستند..آنها.كه.از.ربانیت.خویش.آگاه.نیستند.درباره.ی.حالت.خدایی.
هیچ.نمی.دانند..آنها.فقط.از.حالت.جسمانی.آگاهند..برای.اینکه.آنها.حالت.الهی.را.به.ارث.برند.
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الهی.غوطه.ور.است. او.كه.همیشه.در.حالت. بپرستند.وتوسط. و. بدارند. را.دوست. باید.مرشد.
هدایت.شوند.

ارج نهادن به خواسته ى مراد
عشقی.كه.مرید.برای.مراد.دارد.در.واقع.پاسخی.است.برای.عشق.بیشتری.كه.مراد.برای.
مرید.دارد..این.عشق.را.باید باالتر از تمامى عشق هاى ديگر.قرار.داد..عشق.به.مراد.به.نحوی.
طبیعی.نیروی.مركزِی.زندگی.مرید.می.شود.زیرا.او.می.داند.كه.مراد.تجلی.و.تجسم.خدای.
آرزوهایش.دور.شخصیت.مراد.شکل.می.گیرند.. اینرو.تمامی.فکرها.و. از. الیتناهی.می.باشد..
بدین.ترتیب.خواسته.ی.مراد.بر.خواسته.های.دیگری.كه.مرید.ممکن.است.داشته.باشد.برترِی.
نيروهاى  تابش  براى  كانونى  مراد،  كه  است  الويت  اين  طريق  از. و. داشته. چرا. و. بی.چون.
معنوى مى گردد،.كانونی.كه.تمامی.تاریکی.ها.را.از.میان.برده،.گناه.های.دل.را.ریشه.كن.كرده.

و.مرید.را.به.آزادی.و.آگاهی.از.حقيقت.رهنمون.می.شود.

تمامى عشق ها به مرشد منتهى مى شوند
شرط.اساسی.برای.كسی.كه.می.خواهد.مریدی.راستین.شود.عشقی.بی.چون.و.چرا.برای.
مرشد.(مراد).است. تمامى جويبارهاى ديگر عشق سرانجام به اين رودخانه ى بزرگ عشق 
براى مراد مى پيوندند و در آن ناپديد مى شوند..مجنون.عاشق.لیلی.بود..او.لیلی.را.به.حدی.
دوست.داشت.كه.هر.لحظه.به.او.فکر.می.كرد،.بدون.فکر.لیلی.خواب.و.خوراكی.نداشت.و.تنها.
چیزی.كه.می.خواست.خوشنودی.لیلی.بود..اگر.چنانچه.نفع.لیلی.را.در.آن.می.دید.خوشحال.
بمیرد. لیلی. همسر. خاطر. به. بود. حاضر. حتی. ببیند.. دیگری. فرد. همسر. را. لیلی. كه. می.شد.
اگر.می.دانست.كه.بدین.وسیله.لیلی.خوشحال.می.شود..فداكاری.محض.و.صداقِت.عشق.او.
سرانجام.او.را.به.یك.مرشد.هدایت.نمود..او.لحظه.ای.از.عمر.خود.را.به.فکر.خویش.نبود.بلکه.
به.معشوق.فکر.می.كرد.و.این.ویژ.گی،.عشق.او.را.از.سطح.جسمانی.یا.عقالنی.باالتر.برده.و.آن.

را.به.عشق.معنوی.مبدل.ساخت..معنوی.شدِن.عشق.او،.او.را.به.معشوق الهى.رسانید.

ايجاد خلوص از طريق عشق وتسليم
مرشد.معشوق.الهی.است.و.هنگامی.كه.مرید.به.مرشد.می.رسد.تنها.كاری.كه.باید.انجام.
دهد.دوست.داشتن.اوست.زیرا.اگر.مرید.با.تمام.وجود.مرشد.را.دوست.بدارد.وصال.نهایی.او.با.
خدا.قطعی.خواهد.بود.لزومی.ندارد.كه.در.مورد.كیفیت.عشقش.نگران.باشد..او.با.وجود.نقاط.
ضعفی.كه.دارد.باید.عشق.بورزد.و.نباید.تا.زمانی.كه.قلب.خود.را.خالص.نموده.درنگ.كند..مرشد.
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همانا.سرچشمه.ی.خلوص.است.و دل سپردن به او آغاز خالص سازى خويش است..هنگامی.

را.كه.مرشد.جاری. الهی. را.وقف.مرشد.كند.دروازه.های.عشق. از.صمیم.دل.خود. كه.مرید.

می.سازد.به.روی.خود.باز.می.نماید..تمامی.نقاط.ضعفش.در.آتش.عشق.الهی.كه.بدین.ترتیب.

دریافت.می.نماید.سوخته.می.شوند..اگر.مرید.بخواهد.از.تمامِی.ضعف.ها.نجات.یابد.و.به.خلوص.
بی.حد.و.فساد.ناپذیر.دست.یابد.باید زندگى خويش را بدون شرط و شروط و به طور كامل وقف 
مرشد نمايد..او.باید.ضعف.ها.و.بدی.های.خود.و.همچنین.شایستگی.ها.و.گناهان.خویش.را.به.
مرشد.تقدیم.كند.و.در.این.كار.نباید.«اگر».و.«اما».باشد..تسلیم.او.باید.چنان.كامل.باشد.كه.

در.ذهن.حتی.جایی.برای.سایه.ای.از.یك.آرزوی.شخصی.و.مخفیانه.باقی.نماند.

ارزش ايمان
تسلیم.كامل.و.عشق.بی.چون.و.چرا.زمانی.امکان.پذیر.است.كه.مرید.به.ایمانی.راسخ.به.
مرشد.دست.می.یابد..ايمان به مرشد از واجباِت مريدِى راستين است..وقتی.انسان.به.وصال.
خدا.نایل.شد.دیگر.داشتن.ایمان.هیچ.مطرح.نیست.به.همان.گونه.كه.یك.مرد.خود.را.مرد.
می.داند.و.در.این.مورد.نیز.ایمان.مطرح.نیست؛.اما.تارسیدن.به.این.حالت.از.شناخت،.ایمانی.كه.
مرید.به.مرشد.دارد.بهترین.راهنمای.اوست.و.به.سکان.یك.كشتی.شباهت.دارد..اين درست 
نيست كه ايمان را كور توصيف كنيم زيرا بيشتر شبيه بينش است تا نادانِى رهايى ناپذير؛.
اما.الزامًا.از.تجربه.ی.مستقیم.به.دور.می.ماند.تا.اینکه.مرید.خود.به.خدا.برسد..بی.سبب.نیست.
است.. داشتن. ایمان. مرید. زندگِی. واجبات. از. یکی. ایمان.می.خوانند.. را. كه.همه.ی.مذهب.ها.
ایمان.ممکن.است.با.شکل.های.مختلف.خود.را.بروز.دهد.اما.از.دیدگاه.روانی.همه.ی.اینها.یکی.
هستند.و.نمی.توان.بر.آنها.برچسب.های.گوناگون.زد..تنها.تفاوتی.كه.در.ایمان.وجود.دارد.تفاوت.
در.میزان.آن.است..ایمان.ممکن.است.قوی.و.زنده.یا.ضعیف.و.سست.باشد..ایمان.ضعیف.و.
سست.انسان.را.تنها.به.تشریفات.و.مراسم.وابسته.می.سازد.اما ايمان زنده و قوى مريد را به 
فراسوى شكل هاى بيرونى مذهب مى برد.و.به.او.كمك.می.كند.تا.از.پوسته.رویگردان.شود.و.
به.مغز.زندگی.راستین.معنوی.برسد..هنگامى كه ايمان او در مرشدش سكون و قرار مى گيرد، 

ايمان به نقطه ى اوج طبيعى خود مى رسد.
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داستان كليان
ایمان.مرید.همیشه.باید.در.تجربه.ای.كه.از.الوهیت.مرشد.دارد.مستقر.باشد..او.چون.كاه.نباید.
با.كمترین.باد.از.جای.كنده.شود.بلکه.باید.چون.صخره.ای.باشد.كه.در.شدیدترین.طوفان.ها.
از. كلیان. می.كند.. روشن. را. مرشد. به. راسخ. ایمان. معنی. كلیان. داستان. می.ماند.. بی.حركت.

مریدان.ُسوامی.رامداس.(از.مرشدان.كامل.دوره.ی.شیواجی).بود.
مرشد.تمامی.مریدان.را.به.طور.یکسان.دوست.می.دارد.اما.بعضی.از.آنها.ممکن.است.به.ویژه.
برای.او.عزیز.باشند.درست.به.همان.سان.كه.یك.شخص.تمامی.اجزای.بدنش.را.دوست.دارد.

اما.ممکن.است.چشم.ها.از.انگشت.ها.برایش.عزیزتر.باشند.
او.بود..مریدان.دیگر.كامًال. اما.كلیان.مرید.ویژه.ی. ُسوامی.رامداس.مریدان.بسیار.داشت.
درك.نمی.كردند.كه.چرا.كلیان.باید.از.سایرین.برای.مرشد.عزیزتر.باشد..روزی.سوامی.رامداس.
سرسپردگی.مریدان.خود.را.امتحان.نمود..او.از.تمامی.مریدانش.خواست.كه.نزد.او.بروند.و.
چنین.وانمود.كرد.كه.چنان.بیمار.است.كه.مرگش.نزدیك.است..او.یك.انبه.روی.زانوی.خود.
گذاشته.بود.و.به.نحوی.باند.پیچی.كرده.بود.كه.به.یك.ورم.بزرگ.شباهت.داشت..سوامی.
رامداس.به.این.ورم.اشاره.كرده.و.خطاب.به.مریدانش.گفت.كه.این.غده.ای.خطرناك.است.و.
امیدی.برای.زنده.ماندن.او.وجود.ندارد.مگر.اینکه.یك.نفر.این.زهر.را.از.زانوی.او.بمکد..در.
ضمن.برای.همه.روشن.نمود.كه.هر.كسی.زهر.را.بمکد.بی.درنگ.می.میرد..آنگاه.پرسید.آیا.در.
میان.مریدان.كسی.آماده.است.تا.به.قیمت.زندگی.اش.این.زهر.را.بمکد..همه.ی.مریدان.تردید.
كردند.به.جز.كلیان.كه.بی.درنگ.برخاست.و.به.مکیدن.ورم.پرداخت..كلیان.با.تعجب.به.جای.
زهر،.آب.شیرین.انبه.یافت.و.سوامی.رامداس.ایمان.راسخ.و.عشق.ایثارگرانه.ی.او.را.ستود..
برای.خوشنودی.معشوق.آماده.ی.مرگ.بودن،.عشق.راستین.را.می.رساند..چنین.ایمان.مطلق.
و.عشق.تزلزل.ناپذیر.و.وفاداری.یك.پارچه.ای.كه.كلیان.داشت.فقط.توسط.عنایت.مرشد.نصیب.

مرید.می.گردد.

از طريق خدمت مى توان به مرشد رسيد
وفاداری.یکپارچه.به.مرشد.موجب.تنگ.نظری.در.زندگی.مرید.نمی.شود..خدمت.كردن.به.
مرشد.به.منزله.ی.خدمت.به.خویش.در.وجود.سایرین.است..مرشد.در.آگاهی.جهانی.مستقر.
می.باشد.و.خواست.او.رفاه.معنوی.همگان.است..از.اینرو.خدمت.نمودن.به.مرشد.شركت.جستن.
در.كار.اوست.كه.همانا.خدمت.نمودن.به.تمامی.حیات.است..در.حین.شركت.در.كار.مرشد،.
ممکن.است.الزم.باشد.كه.مرید.با.دنیا.درآمیزد..اگرچه.مرید.مطابق.با.كاری.كه.برای.او.مقرر.
گردیده.در.دنیا.گام.بر.می.دارد.اما.با.مرشد.به.عنوان.هستى بيكران.در.تماس.درونی.می.باشد..
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بنابراین.با سهيم شدن در كار مرشد، مريد به او نزديك تر گشته و بخشى جدا ناشدنى از 
آگاهى او مى گردد..خدمت.به.مرشد.سریع.ترین.راه.برای.رسیدن.به.اوست.

سهيم شدن در كار مرشد
از. یکی. بلکه. است. بشریت. به.خاطر. تنها. نه. ارایه.می.دهد. مرشد. به. مرید. كه. را. خدمتی.
قوی.ترین.وسایل.برای.نزدیك.نمودن.بیشتر.مرید.به.هدف.معنوی.اش.می.باشد..هنگامی.كه.
خدمت.مرید،.خودجوش،.با.تمام.وجود.و.دور.از.خودخواهی.و.بدون.شرط.باشد.ثمره.ی.معنوی.
بیشتری.برای.مرید.به.همراه.خواهد.داشت.تا.هر.وسیله.و.راه.دیگر..خدمت.نمودن.به.مرشد.
برای.مرید.لذت.است.حتی.وقتی.كار.سختی.باشد.كه.جسم.و.فکر.او.را.می.آزماید..خدمتی.كه.
تحت.شرایط.نامساعد.عرضه.شود.امتحانی.است.از.اخالص.و.بندگی.مرید..این.خدمت.هر.چه.
سخت.تر.باشد.برای.مرید.خوشایندتر.است.و.در.حالی.كه.داوطلبانه.رنج.جسمی.و.فکری.را.در.

خدمت.به.مرشد.می.پذیرد.سرور.توفیق.معنوی.را.تجربه.می.كند.

مواردى از تناقض
وفاداری.یکپارچه.و.مطلق.به.مرشد.با.دركی.درست.از.ماهیت.مرشد.و.آنچه.هدف.اوست.
امکان.پذیر.می.گردد..اگر.مرید.دركی.ناقص.از.نقش.و.جایگاه.راستین.مرشد.داشته.باشد.ممکن.
است.تناقضى نادرست.بین.مرشد.و.خودِى.برتر.خویش.ایجاد.می.كند..به.سبب.این.تناقض.
ممکن.است.در.ذهن.خویش.كشمکشی.بََدلی.و.تخیلی.بین.خواسته.های.مرشد.و.خواسته.های.
تنها. ابتدا.درك.كند.كه.مرشد. از. باید. آورد..مرید. به.وجود. به.نظر.معقول.می.آیند. دیگر.كه.
می.خواهد.كه.او.خودى.برتر.خویش.را.هستی.و.تحقق.ببخشد..در.واقع مرشد نمايانگر خودى 
برتر مريد است و او چيزى نيست مگر اين خودِى برتر كه همان هستى يكتايى است كه در 
همه وجود دارد..از.اینرو.سرسپردگی.به.مرشد.شکلی.دیگر.از.وفاداری.به.خودى.برتر.خویشتن.
است؛.اما.این.بدین.معنی.نیست.كه.صرفًا.وفادارِی.رسمی.به.خودى.برتر.می.تواند.به.هیچ.وجه.
جانشینی.مناسب.برای.سرسپردگی.به.مرشد.باشد..مريد تا زمان وصل نمى تواند دركى روشن 
از خودى برتر خويش داشته باشد و بيشتر وقت ها آنچه كه براى او به صورت وظيفه پيش 
مى آيد در واقع ناشى از برخى سانسكاراهايى است كه خود را بين خودى برتر و حوزه ى 
ارزیابی. اشتباهی.در. برتر.یکی.می.باشد.و.هیچ. خودى. با. اما.مرشد. آگاهى او قرار مى دهند..

درست.نمی.كند.
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مواردى از كشمكش
بنابراین.مرید.باید.همیشه.انگیزه.های.خود.را.به.وسیله.ی.معیارها.یا.دستورهایی.كه.مرشد.
داده.امتحان.نماید.و.در.صورتی.كه.تضادی.بین.این.دو.باشد.باید.به.نحوی.كامل.افکار.خود.را.
دوباره.بررسی.نموده.تا.نکاتی.را.كه.از.كمال.به.دورند.كشف.نماید..كم.و.بیش.همیشه.قدری.
تعمق.كافی.است.تا.فکر.او.را.كامل.نموده.و.هماهنگى اساسى بين دستورهاى واقعى خودى 
برتر خويش و آنچه مرشد الزم مى داند.را.درك.كند..اما.اگر.در.موردی.نادر.مرید.نتواند.این.
دو.را.آشتی.دهد.می.تواند.مطمئن.باشد.یا.دستورهای.خودى.برتر.خویشتن.را.كامًال.نفهمیده.
یا.به.جان.كالم.مرشد.خویش.پی.نبرده.است..در.چنین.مواردی.مرشد.خود.از.مرید.می.خواهد.
كه.به.هر.قیمتی.كه.شده.از.وجدان.خویش.پیروی.نماید..گاهی.ممکن.است.مرشد.دستورهایی.
بدهد.با.این.منظور.كه.مرید.را.برای.یك.زندگانی.رفیع.تر.آماده.سازد.و.در.چنین.موقعیت.هایی.
است.كه.مرید.خود.را.با.اختالفی.موقت.و.ظاهری.بین.گرایش.های.خود.و.دستورهای.مرشد.
رو.به.رو.می.بیند..اما.معموًال.مرشد.دستورهایی.نمی.دهدكه.مرید.در.باطن.آمادگی.و.انتظار.آنها.

را.ندارد.

مفهوم واقعى مريد بودن
مرشد.كامًال.غیر.فردی.است.و.همیشه.نظر.او.تنها.كنار.زدن.حجاب.بین.آگاهی.مرید.و.
و. مرشد. به. مرید. وفاداری. بین. واقعی. كشمکشی. هیچ.گاه. بنابراین. می.باشد.. او. برتر. خودى.
وفاداری.او.با.خودى.برتر.خودش.نمی.تواند.وجود.داشته.باشد..در.واقع.در.پایان.جستجویش.
مريد در مى يابد كه مرشد چيزى نيست مگر خودى برتر خودش در شكل و شمايلى ديگر..
آرزویی. بودن.خویش.چنان.كامل.است.كه.هیچ. الوهیت.خلل.ناپذیر.و.غیر.فردی. مرشد.در.
ندارد..در.رابطه.با.مرید.تنها.چیزی.را.كه.الزم.می.داند.این.است.كه.او.خود.را.در.پرتو.باالترین.
حقيقت.بازسازی.كند..مرید.شدن.یعنی.آغاز.گام.برداشتن.در.راهی.كه.به.هدف.معنوی.منتهی.

می.گردد..این.معنی.و.مفهوم.مرید.بودن.راستین.است.
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روش مرشدها

مرشدها براى كمك هميشه آماده اند
مرشدها.در.آگاهی.شان.كامًال.غیر.فردی.و.جهانی.هستند.اما.به.خاطر.هدف.های.معنوی.
می.توانند.حوزه.ی.فعالیت.خود.را.محدود.سازند.و.همچنین.اجازه.دهند.كه.شخصیت.متجلی.
آنها.مركز.اشتیاق.و.آرزوهای.مریدانشان.شود..آنها از رابطه هاى شخصى به صورت كانال هاى 
معينى استفاده مى كنند تا كمك خود را به مريدانى كه با ايشان رابطه پيدا مى كنند برسانند..
مرشدها.همیشه.به.كسانی.كه.به.كمك.آنان.نیاز.دارند.و.سزوار.كمك.هستند.توجه.دارند.و.
كوچکترین.سوسوی.اشتیاق.معنوی.را.نادیده.نمی.گیرند..آنها.پیشرفت.تمامی.رهروان.حقیقت.
را.به.راه.های.گوناگون.و.مؤثر.فراهم.می.آورند..هرچند.ممکن.است.روش.آنها.برای.دیگران.

قابل.درك.نباشد.

ماهيت كمك مرشدها
كمك.مرشد.در.این.است.كه.سفر.معنوی.رهرو.را.مطمئن.و.بی.خطر.می.سازد.و.همچنین.
زمان.الزم.برای.رسیدن.به.هدف.را.كوتاه.می.نماید..رهرو.ممکن.است.با.جستجوی.مستقل.
خویش.پیشرفت.فراوان.بنماید.اما.بدون.كمك.یك.مرشد.قادر.نیست.كه.از.آسمان.ششم.آگاهی.
عبور.كند..كمك.مرشد.حتی.در.آسمان.های.میانِی.آگاهی.نیز.بی.اندازه.پر.ارزش.است.زیرا.او.
مانع مى شود كه رهرو در بين راه گرفتار شود و نيز او را از خطرها و دام هاى راه مصون نگاه 
مى دارد..كبير5.سه.مرحله.ی.راه.را.با.سه.مرحله.ی.آتش.مقایسه.كرده.است..به.همان.سان.كه.
در.ابتدا.تنها.دود.هست.ولی.آتش.نیست،.سپس.آتش.با.دود.همراه.است.و.سرانجام.آتش.بدون.
دود.می.شود،.ابتدای.راه.معنوی.نیز.در.دود.نادانی.ژرف.فرو.رفته،.در.نیمه.ی.راه.دركی.مبهم.
از.هدف.وجود.دارد.و.سرانجام.شناخت.حقيقت.بدون.كوچکترین.آلودگی.با.اوهام.فرا.می.رسد..
چون.راه.معنوی.از.بین.انواع.گوناگون.اوهام.می.گذرد.رهرو.بدون.راهنمایی.مرشد.كه.تمام.
مرحله.های.سفر.معنوی.را.می.داند.و.می.تواند.او.را.از.میان.آنها.عبور.دهد،.هرگز.در.امان.نیست.

5-.توضیح.مترجم:.عارف.و.شاعر.هندی.(777-827.هجری.شمسی)



 �قاالت مهربابا - ج�د دوم

ستان مهر گروه 

38

مقام افسون
قبل.از.باز.شدن.چشم.درون،.ذهن.هدف.را.به.صورت.الیتناهی.درك.می.كند.و.این.ادراك،.
مبتنی.بر.نمادی.از.الیتناهی.مانند.آسمان.یا.اقیانوس.است.كه.پهناوری.را.می.رساند..گرچه.
از. مستقیم. دركی. با. باید.همراه. اما. است. واضح. كامًال. و. روشن. از.الیتناهی. تصوری. چنین.
الیتناهی.جایگزین.شود..با.باز.شدن.چشم.درون،.رهرو.خودى.را.به.طور.مستقيم.می.بیند..در.
اثر.این.مشاهده،.ذهن.متحیر.شده.و.دیگر.به.وضوح.و.روشنِی.قبل.از.باز.شدِن.چشم.درون.
نیست..از.آنجا.كه.مشاهده.ی.خودى،.او.را.به.تحیر.واداشته.ذهن.توانایی.واضح.فکر.كردن.را.
از.دست.می.دهد.و.مشاهده.ی.خودى.را.با.وصل.اشتباه.می.كند..بدین.ترتیب.این.خیال.باطل.
كه.شخص.به.انتهای.راه.رسید.به.وجود.می.آید.در.حالی.كه.او.هنوز.در.راه.است..در.اصطالح.
متصوفه.این.بخش.ویژه.از.راه.معنوی،.مقام افسون.یا.منزلگاه وهم و خيال.نام.دارد..در.چنین.
مرحله.های.دشوار.راه.است.كه.مرشد.می.تواند.با.مداخله.ی.ماهرانه.اش.رهرو.را.به.پیش.براند.تا.

به.جای.توقف.به.راهش.ادامه.دهد.

كمك هاى مرشد
در.واقع.این.خطر.وجود.دارد.كه.رهرو.ممکن.است.در.هر.یك.از.منازل.باطنی.گرفتار.شود.
زیرا.هر.یك.از.آنها.به.شدت.فریبنده.بوده.و.همچون.دامی.برای.رهرو.می.باشد..مرشد.رهرو.را.
یا.از.بیرون.این.منازل.عبور.می.دهد.و.یا.او.را.بدون.تأخیر.غیر.ضروری.از.میان.آنها.می.گذراند..
ادراكاتى  و  الهام ها  تأييد و تحكيم  اما كمك مرشد شامل  برود،  را  راه خودش  بايد  رهرو 
است كه رهرو قبًال كسب نموده و نيز شتاب بخشى به آگاهى او براى مرحله ى بعد مى باشد؛.
مرحله.ای.كه.اگرچه.اجتناب.ناپذیر.است.اما.به.سبب.ماهیت.و.سرشتش.پیش.بینی.آن.برای.

رهرو.غیرممکن.است.

ايمان بى چون و چراى مريد
مرشد.از.مايا.استفاده.می.كند.تا.مرید.را.از.مايا.بیرون.آورد.و.چون.او.خود.ماورای.خوب.و.بد.
است.ممکن.است.بیشتر.وقت.ها.چیزهایی.را.الزم.بداند.كه.بر.مبنای.عرف.معمول.مریدانش.
پذیرفتنی.نبوده.و.حتی.آنها.را.شوكه.كند..بهترین.كاری.كه.مرید.می.تواند.انجام.دهد.این.است.
كه.دستورهای.مرشد.را،.بدون.سنجش.آنها.با.توان.محدود.قضاوتش،.با.ایمانی.بی.چون.و.چرا.

به.انجام.رساند..موردهای.مشهور.زیر.این.نکته.را.نشان.می.دهد.
داستانی.در.قرآن.درباره.ی.حضرت.ابراهیم.وجود.دارد.كه.از.او.خواسته.شد.تا.پسر.عزیزش.
اسماعیل.را.قربانی.خداوند.نماید..وقتی.ابراهیم،.استوار.در.ایمان.و.تصمیم.خویش.می.خواست.
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پسرش.را.بکشد.و.كارِد.ابراهیم.بر.گلوی.پسر.بود.اسماعیل.به.نحو.معجزه.آسایی.با.جایگزینِی.
یك.بز.نجات.داده.شد.

شمس.تبریز.به.مریدش.موالنای.رومی.دستور.داد.تا.برای.او.از.بازار.شراب.بیاورد..او.این.

فرمان.را.برای.خشنودی.و.كسب.عنایت.مرشدش.بدون.چون.و.چرا.اجرا.نمود..در.آن.زمان.

موالنا.به.سبب.شهرتش.به.عنوان.یك.حکیم.الهیات.در.عالم.اسالم.دارای.پیروانی.بسیار.بود..

شراب.در.اسالم.حرام.است،.حمل.یك.كوزه.ی.شراب.روی.شانه.اش.در.میان.كوچه.و.بازار.
امتحان.مهمی.بود.و.او.این.كار.را.انجام.داد.

یکی.از.مرشدهای.قوص.علیشاه.كه.در.كلبه.ای.در.كنار.رودخانه.َگنگ.زندگی.می.كرد.از.

او.خواست.تا.از.وسط.رودخانه.ظرفی.پر.از.آب.برای.نوشیدن.بیاورد..تقریبًا.نیمه.شب.بود.و.

اما. نمود. تردید. ابتدا. بود..مرید. بارندگِی.شدید.طغیان.كرده. به.علت.فصل. َگنگ. رودخانه.ی.

سرانجام.برای.انجام.این.كار.غیرممکن،.جرأت.و.توان.یافت.زیرا.او.ایمان.داشت.كه.مرشد.

همه.چیز.را.می.داند..همین.كه.پا.در.آب.های.خشمگین.َگنگ.گذاشت.تغییری.شگفت.انگیز.به.

وجود.آمد..به.جای.سیل.و.موج.های.خروشان،.رودخانه.به.یك.نهر.باریك.تبدیل.شده.بود.و.

ظرف.تقریبًا.به.كف.بستر.رودخانه.می.خورد..در.جستجوی.نقطه.ی.وسط.رودخانه.مرید.تقریبًا.تا.

كناره.ی.دیگر.رفت..در.این.هنگام.مرشد.در.صحنه.پیدا.شد.و.از.او.دلیل.تأخیر.را.جویا.گردید..

وقتی.قوس.علیشاه.توضیح.داد.كه.نمی.تواند.جای.عمیِق.وسط.رودخانه.را.پیدا.كند.مرشد.به.

او.اجازه.داد.تا.ظرف.را.با.دست.پر.كند.و.خودش.در.این.امر.به.او.كمك.نمود..سپس.مرشد.

به.بهانه.ای.مرید.را.ترك.گفت.و.از.او.خواست.كه.بعد.از.پركردن.ظرف.بی.درنگ.بازگردد..

وقتی.قوس.علیشاه.با.ظرف.پر.از.آب.به.كلبه.بازگشت،.با.كمال.تعجب.از.مریدان.دیگر.شنید.

كه.مرشد.هرگز.كلبه.را.در.غیاب.او.حتی.برای.یك.دقیقه.هم.ترك.نگفته.اما.در.تمام.مدت.
درباره.ی.او.با.آنها.به.صحبت.مشغول.بوده.است.

مرشد معموًال روش هاى عادى را به روش هاى ماورا الطبيعه ترجيح مى دهد
ماورا.الطبیعه. قدرت.های. از. است. ممکن. مرشد. چگونه. كه. می.دهند. نشان. داستان.ها. این.
تا. آنها.كمك.كند. به. یا. را.شکسته. تا.نفس.مریدان.خود. استفاده.كند. نادر. خود.در.مواردی.
بسيار  الهى شان  قدرت هاى  از  مرشدها  راه كار،  عنوان. به. نمایند.. پیشرفت. معنوی. راه. در.
هدف هاى  براى  مطلقاً  مگر. نمی.كنند. استفاده. آنها. از. هرگز. یا. مى كنند. استفاده  ندرت  به 
معنوى، ضرورى باشد..معموًال.آنها.از.طریق.راه هاى عادى دنيوى.به.مقصودشان.می.رسند..
آنها.در.انجام.دادن.این.كارها.نه.تنها.دركی.عمیق،.طبعی.شوخ،.صبری.بی.پایان.و.مهارتی.
مریدانشان. تا. می.كنند. هموار. خود. بر. را. زیادی. زحمت. بلکه. می.دهند. نشان. را. كامل.



 �قاالت مهربابا - ج�د دوم

ستان مهر گروه 

40

بی.شماری. راه.های. وسیله.ی. به. موقعیتی. هر. نیازهای. با. را. خودشان. و. نمایند. كمك. را.
وفق.می.دهند.

داستان بهلول
بعضی.از.این.نکته.ها.با.داستان.عارف.بزرگ.بهلول،.به.خوبی.نشان.داده.می.شود..بهلول.
تنها. ایرانی.تماس.حاصل.كند.. افراد.برجسته.ی. از. با.بعضی. به.دالیلی.شخصی. می.خواست.
راه.برای.انجام.این.كار.این.بود.كه.به.میهمانی.شاهزاده.برود.كه.با.حضور.این.افراد.برجسته.
برگزار.می.شد..اما.متأسفانه.بهلول.طاس.بود.و.در.آن.ایام.به.طاس.ها.اجازه.داده.نمی.شد.كه.در.
میهمانی.شاهزاده.حضور.یابند..شاهزاده.همه.ی.موهایش.را.از.دست.داده.بود.و.دیدن.كسانی.
كه.مو.نداشتند.او.را.به.یاد.طاس.بودن.خود.می.انداخت.و.او.را.از.لذت.بردن.از.میهمانی.باز.
می.داشت..از.آنجایی.كه.شاهزاده.روی.این.نکته.خیلی.حساس.بود.به.هیچ.شخص.طاسی.
اجازه.داده.نمی.شد.كه.به.میهمانی.بیاید..از.اینرو.وقتی.بهلوِل.طاس،.در.لباس.های.كهنه.به.
میهمانی.رفت.بیرون.رانده.شد..اما.میهمانی.به.مدت.سه.روز.ادامه.داشت.و.در.روز.دوم.بهلول.
یك.دست.لباس.عالی.و.یك.كاله.گیس.قرض.كرد.و.خودش.را.تغییر.قیافه.داد.و.دوباره.به.

میهمانی.رفت.
در.طول.میهمانی.هیچ.كس.بهلول.را.نشناخت.و.او.در.لباس.های.زیبایش.اشراف.را.تحت.
تأثیر.قرار.داد..رفتار.او.چنان.بود.كه.حتی.شاهزاده.به.او.خوش.آمد.گرمی.گفت.و.از.او.دعوت.كرد.
تا.پهلویش.بنشیند..هنوز.بهلول.ننشسته.بود.كه.به.شاهزاده.چشمك.زد..شاهزاده.معنی.این.
چشمك.را.نفهمید.اما.احساس.مبهمی.كرد.كه.چنین.اشاره.ای.از.جانب.شخصیت.برجسته.ای.
چون.او.باید.حایز.اهمیت.باشد..با.این.فکر.كه.آن.چشمك.بی.درنگ.به.یك.پاسخ.مناسب.
احتیاج.داشت،.او.نیز.چشمك.زد..آنهایی.كه.در.آن.نزدیکی.بودن.این.رد.و.بدل.چشمك.را.
دیدند.و.بی.اختیار.تقلید.كردند..آنها.نیز.به.یکدیگر.چشمك.زدند.و.به.زودی.چشمك.زدن.در.
میان.جمعیت.گسترش.پیدا.كرد..به.طوری.كه.میهمانی.برای.پنج.دقیقه.جز.چشمك.چیزی.به.
خود.ندید..سپس.بهلول.فریاد.زد:.ای.مردان.عاقل،.بس.است..چرا.چشمك.می.زنید؟.اشراف.
پاسخ.دادند:.ما.چشمك.می.زنیم.زیرا.شما.مردان.بزرگ.چشمك.می.زنید..ما.فقط.از.شما.تقلید.
می.كنیم..سپس.بهلول.بی.درنگ.كاله.گیسش.را.برداشت.و.گفت،.ما.هر.دو.طاس.هستیم..از.
ما.تقلید.كنید..اشراف.رفتند.و.همه.ی.آنها.در.روز.سوم.با.سرهای.تراشیده.آمدند..آنگاه.بهلول.
رو.به.شاهزاده.كرد.و.گفت:.ما.هر.دو.همیشه.طاس.هستیم.در.حالی.كه.اینها.مجبورند.هر.روز.
سرهایشان.را.بتراشند.تا.طاس.باقی.بمانند..بدین.سان.بهلول.با.عمل.ماهرانه.و.طبِع.شوخش.

به.افرادی.كه.می.خواست.به.آنها.كمك.كند.دسترسی.یافت.
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برخورد با لغزش مريدان
مرشد.كوشش.و.دقت.فراوان.می.نماید.تا.با.مرید.تماس.برقرار.كند.و.او.را.به.زندگی.معنوی.
جلب.نماید..از.آنجایی.كه.پیشرفت.مرید.فقط.هنگامی.قطعی.می.گردد.كه.عشقش.برای.مرشد.
ضعیف.نشود،.مرشد.كوشش.دارد.تا.تمامی.مانع.هایی.كه.ممکن.است.بر.سر.راه.سرسپردگِی.
خالصانه.ی.مرید.وجود.داشته.باشد.را.از.میان.بر.دارد. اگر گاهى ديده مى شود كه مرشد طبع و 
خوى شخصى مريد را به شوخى مى گيرد فقط براى اين است كه نگذارد آنها مانع هاى جدى 
در راه او ايجاد كنند..گاهی.حتی.ممکن.است.به.نظر.آید.كه.او.نفس.مرید.را.تغذیه.می.كند،.اما.
همه.ی.اینها.به.منزله.ی.فرجه.دادن.به.جهل.مرید.است.و.مقدمه.ای.است.برای.نابودی.نهایی.
نفس.مرید،.درست.به.همان.سان.گوسفندی.را.كه.می.خواهند.قربانی.كنند.قبل.از.كشتن.خوب.
غذا.می.دهند..مرشد.خود.فراسوی.خوب.یا.بد.است.و.از.لغزش.های.مرید.آشفته.نمی.شود.و.آنها.
را.با.صبری.بی.پایان.تحمل.می.كند،.زیرا.خوب.می.داند.كه.همین.كه.مرید.وارد.راه.معنوی.شد.

این.كاستی.ها.به.سرعت.از.میان.خواهند.رفت.
همین.كه.مرشد.دانست.كه.مرید.در.راه.معنوی.ثابت.قدم.شده.می.كوشد.كه.ذهن.مرید.را.از.
تمامی.لکه.ها.و.عیب.ها.پاك.نماید..بیشتر.وقت.ها.انجام.این.عمل.ممکن.است.بی.رحمانه.جلوه.
نماید.درست.مانند.وقتی.كه.یك.جراح.با.بی.توجهی.كامل.به.اعتراض.های.مریض.به.كارش.
با.چاقوی.جراحی.ادامه.می.دهد..سرانجام.مرید.خواهد.دید.كه.تمامی.اینها.به.راستی.به.نفع.
او.هستند..از.اینرو.او.نه.تنها.از.مرشد.دور.نمی.شود.بلکه.در.فرآیند.پاك.سازی.كه.ممکن.است.

خسته.كننده.یا.دردناك.به.نظر.آمده.باشد.به.او.بیشتر.جلب.می.شود.

كمك از طريق تمجيد
به هرحال روش معمولى مرشد، همان قدر براى مريد دل پذير و شيرين است كه اثربخش 
است..وقتی.مرید.پیشرفتی.واقعی.در.مسیر.معنوی.نشان.دهد.مرشد.خیلی.خشنود.می.شود. 
او با ستودن مريد كه به حق سزاوار تحسين است آن كيفيت هاى معنوى كه مريد در حال 
دست يازى به آنهاست را تأييد مى نمايد و چنان اعتماد به نفسى در مريد ايجاد مى كند تا 
بتواند از عهده ى هر موقعيتى برآيد..تابشی.از.احساس.های.پاك،.حركتی.ایثارگرانه،.فداكارِی.
است. كافی. باشد. فوق.العاده.ای. ایمان. یا. عشق. صبر،. نشانگر. كه. رویدادی. هر. یا. قهرمانانه.
تشویق. برای. مرشد. معمولی. روش. برانگیزد.. را. او. تحسین. و. نموده. خوشحال. را. مرشد. تا.
ارزش. زودی. به. مرید. اوست.. دستاوردهای. از. آشکار. قدردانِی. مرید. پسندیده.ی. صفت.های.
تحسین.مرشد.را.دریافته.و.از.آن.بیش.از.هر.چیز.دیگر.شاد.می.شود..او.آماده.است.در.مقابل.
بزرگترین.وسوسه.ها.مقاومت.كند.و.سخت.ترین.امتحان.ها.را.پشت.سر.بگذارد.تنها.اگر.بداند.
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كه.این.موجب.خشنودی.مرشد.می.شود،.كارهایی.كه.در.غیر.این.صورت.برایش.غیر.ممکن.
به.نظر.می.رسید.

راه حل تمامى مشكل ها
از.آن.رو.كه.مرشد.برای.مرید.نمادی.از.خودی.واالست.كه.در.همه.وجود.دارد،.به.نظر.مرید.
مسأله.ی.سازگار.كردن.خویش.با.مرشد.همانا.شناختن.الوهیت.درونی.خود.و.سازگاری.راستین.
آن.با.سایر.شکل.های.خودی.واالست..درك.آگاهانه.ی.وحدت.بنیادین.تمامی.این.مشکل.ها.
به.وسیله.ی.وفاداری.به.مرشد.میسر.می.شود..از.دیدگاه.روانی،.مرید.در.موقعیتی.قرار.دارد.كه.
با.آنها.نه.به.صورت.مشکل.های.جدا.از.هم.بلکه.به.عنوان.جنبه.هایی.از.یك.مشکل.برخورد.
نماید..بدین.ترتیب.او.می.تواند.به.یك.پارچگی.راستین.برسد،.وحدتی.كه.با.سازش.موقت.بین.
خواسته.های.متضاد.تفاوت.دارد..برای.اینکه.مرید.به.این.هدف.دشوار.دست.یابد.مرشد.باید.
مركز.و.هسته.ی.تمامی.ایده.آل.معنوی.او.گردد.زیرا.اگر.مرید.بخواهد.مانع.های.زیادی.كه.بین.

او.و.هدف.قرار.دارند.را.از.میان.بردارد.به.تمركز.شدید.انرژی.روانی.نیاز.دارد.

خواسته ى بى چون و چراى مرشد
احساس.احترام.خودجوشی.كه.در.مرید.برای.مرشدهای.دیگر.برانگیخته.می.شود.به.هیچ.وجه.
از.اعتبار.و.شأن.مرشدی.كه.مرید.را.قبول.نموده.نمی.كاهد..همه.ی.مرشدهای.كامل.در.آگاهی.
از. آنها.درجاتی.را.قایل.شویم..اگرچه.یك.مرشد،.باالتر. يكى.هستند.و.بی.معناست.كه.بین.
مرشد.دیگر.نیست.اما.مرید.در.راستای.هدف.های.خودش.باید.خواست.مرشد.خویش.را.باالتر.
از.خواست.مرشدهای.دیگر.قرار.دهد.تا.آنکه.فراسوی.قلمروی.دوگانگی.برود.و.وحدت.همه.ی.
زندگی.را.درك.كند.و.دریابد..از.بین.خواسته.هایی.كه.با.یکدیگر.در.چالشند.یکی.باید.باالترين 
درجه ى الزام را داشته باشد.زیرا.در.غیر.این.صورت.انرژی.روانی.به.هدر.می.رود..از.این.رو.
پراكنده.ی. نیروی. كردن. برای.جمع. معمول. به.طور. مرشد. روی.یك. فرد. به. منحصر. تمركز.
روانی.در.مرید.اجتناب.ناپذیر.است..در.موارد.خیلی.نادر،.نظر.به.شرایط.ویژه،.مرشدها.خودشان.
ممکن.است.تصمیم.بگیرند.كه.در.مورد.یك.مرید.خاص.در.كار.معنوی.او.سهیم.شوند..از.اینرو.
در.مواردی.استثنایی.مریدهایی.هستند.كه.باید.با.دو.یا.چند.مرشد.در.تماس.باشند..البته.این.
استثناء.مرسوم.نیست.و وقتى بيش از يك مرشد وجود داشته باشد آنها كارشان را با چنان 

دقتى تقسيم مى كنند.كه هيچ تضادى بين خواسته هاى ايشان به وجود نيايد.
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سرشت نفس و فناى آن   

بخش اول

نفس به عنوان مركز كشمكش هاى درون

پيدايش نفس
آگاهی.در.مرحله.ی.پیش.از.آگاهِی.انسانی.داراي.تجربه.هاست.اما.این.تجربه.ها.به.نحوی.روشن.
در.رابطه.با.یك.«مِن».مركزی.قرار.نمي.گیرند..سگ.خشمگین.مي.شود.ولی.احساس.نمي.كند.كه.
«من.خشمگینم»..حتي.در.مورد.سگ.مي.بینیم.كه.از.طریق.برخي.تجربه.ها.چیزی.یاد.می.گیرد.و.از.
اینرو.عمِل.یك.تجربه.را.بر.مبناي.تجربه.ی.دیگری.پایه.گذاری.می.كند.اما.این.عمل.نتیجه.ی.كشش.
نیمه.مکانیکِي.اثرها.و.تجربه.های.به.هم.پیوسته.ایست.كه.با.تركیب.هوشمندانه.ی.تجربه.هایی.كه.
«من.– آگاهي».ممکن.مي.سازد.تفاوت.دارد..قدم اول در ارايه كردِن اثرها و تجربه هاى جدا 
از هم به نظمى هوشمند، قرار دادن آنها در رابطه با مركز آگاهي است؛ مركزى كه به صورِت 
نفس محدود پديدار مى شود..از.آغاز.آگاهِي.انساني.است.كه.قوی.شدِن.حس.آگاه.بودن.از.

نفس.بسیار.روشن.و.قابل.تمیز.است.

فرآيند تشكيل نفس
محوری. .- خود. مبنای. بر. تجربه.ها. كردِن. منسجم. اصل. شامل. انسانی. آگاهِی. چنانچه.
از.تجربه.های. انباشته. بر.هم. اثرهای. از. انباری. او.چیزی.جز. نمی.بود،.در.آن.صورت.آگاهِی.
گوناگون.نمی.بود..فرآیند.منسجم.سازی،.خود.را.در.كوشش.فرد.برای.سازمان.دهی.و.فهمیدن.
دادن. قرار. برای. یعنی.داشتن.گنجایش. فرآیند.درك.تجربه. نشان.می.دهد.. و. بُروز. تجربه.ها.
تجربه.های.گوناگون.به.صورت.بخش.هایی.از.یك.واحد.و.نیز.داشتن.توانایی.ارزشیابی.آنها.با.
قرار.دادن.آنها.در.رابطه.با.یکدیگر..منسجم.كردِن.اثرهای.متضاِد.تجربه،.شرط آزادى آگاهى 
از زير بار اسارت هاى گوناگونى است كه مى خواهند بدون توجه به ارزيابى، بر آگاهى تسلط 
تشكيِل  وسيله ى  به  انسجام،  و  يكپارچگى  چنين  برقرارى  براى  اوليه  كوشش هاى  يابند. 

نفس به عنوان پايه و مركز آن انجام مى گيرد.
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پيدايش نفس براى برآوردن يك نياز است
تا. می.كند. همراهی. دائمی. و. سریع. نحوی. به. ذهنی. زندگی. رویدادهای. تمامی. با. نفس.
بدین.گونه.نیازی.را.برآورده.سازد..نقشی.را.كه.نفس.در.زندگی.انسان.ایفا.می.كند.می.توان.با.
نقش وزنه ى سنگينى.كه در ته كشتى.قرار.می.دهند.مقایسه.نمود..وزنه.ی.سنگین.در.كشتی.
ناپایدار. اندازه.كشتی.می.شود..كشتی.بدون.آن،.احتماًال.خیلی.سبك.و. از. مانع.نوسان.بیش.
يا  اگر هسته  كرد.. خواهد. تهدید. را. آن. شدید. طوفان. در. شدن. واژگون. خطر. و. بود. خواهد.
مركزى موقت.برای.رسیدگی.به.تجربه.های.كسب.شده.و.برانداز.كردِن.گرایش.های.ناشی.از.
غریزه.هایی.نسبتًا.مستقل.و.جدا.از.هم.كه.از.آگاهی.حیوانی.به.جای.مانده.اند.وجود.نمی.داشت،.
انرژی.روانی.در.دوِر.تسلسلی.بی.انتها.از.تجربه.های.متضاد.گرفتار.می.شد.و.تمامی.این.انرژی.از.
بین.می.رفت..پیدایش.و.تشکیل.نفس.تا.حدودی.تعادل.و.پایداری.به.فرآیندهای.آگاه.می.بخشد.

و.همچنین.تعادل.الزم.برای.یك.زندگی.منظم.و.با.برنامه.را.فراهم.می.آورد.

نفِس شرور ولى الزم
اینرو.درست.نخواهد.بود.اگر.پیدایش.نفس.را.عاری.از.هدف.بدانیم..اگرچه.نفس.سر. از.
بر.می.كشد.تا.در.پایاِن.راه.فنا.شود.ولی.به.طور.موقت.نیازی.را.برآورده.می.سازد.كه.در.سفر.
طوالنی.روح.نمی.توان.از.آن.چشم.پوشید..وجود.نفس.نقصی.همیشگی.نیست.زیرا.با.تالش.
معنوی.می.توان.بر.آن.فایق.آمد.و.به.فراسوی.آن.رفت..به.هر.حال.مرحله.ی.پیدایش.و.تشکیل.
نفس.را.باید.مرحله ى زيان بار ولى ضرورى.دانست.كه.موقتًا.باید.پا.به.عرصه.ی.وجود.بگذارد.

انسجاِم نفس - محور بر مبناى اوهام
بدین.ترتیب.نفس.در.پیشرفت.بیشتر.آگاهی.نقش.الزمی.را.ایفا.می.كند..اما.از.آنجایی.كه.
نفس بر فكر نادرسِت يكى بودن خود با بدن تكيه دارد،.خود.منشأ.پندارهای.مجازی.بسیاری.
است.كه.تجربه.را.به.تباهی.می.كشاند..ماهيت نفس چنان است كه با مقايسه ى خويش با 
ساير شكل ها بايد خود را از بقيه ى زندگى جدا احساس كند؛.بنابراین.اگرچه.در.درون.سعی.
دارد.كه.تجربه.ی.فردی.را.كامل.نموده.و.یکپارچه.و.منسجم.كند.اما.در.كوششی.كه.برای.
زندگى  از  را  درونى  زندگى  تصنعی. به.طور. می.نماید. خویش. موجودیت. احساس. و. تحکیم.
بيرونى جدا مى كند..این.تقسیم.كه.در.كلیت.زندگی.صورت.می.گیرد.ناگزیر.بر.زندگی.درونی.

فرد،.كه.نفس.آن.را.در.نقش.راهنمایی.باهوش.هدایت.می.كند،.اثر.می.گذارد.
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نفس جايگاه كشمكش ها مى شود
در.حالی.كه.نفس.همیشه.می.كوشد.بین.تجربه.ها.انسجام.و.وحدتی.به.وجود.آورد.هرگز.
نمی.تواند.به.این.هدف.برسد.هرچند.نوعی.توازن.بین.آنها.برقرار.می.كند.ولی.این.توازن.مشروط.
مشاهده  خوبى  به  درونى  دائم  كشمكش  در  نفس  دستاوردهاى  ناتمامى  است.. موقت. و.
مى شود و اين كشمكش تا زمانى كه با تجربه از ديدگاه نفس برخورد شود وجود خواهد 
داشت..لحظه.به.لحظه.ذهن.انسان.از.یك.سری.كشمکش.ها.می.گذرد..ذهن.افراد.بزرگ.و.
برجسته.و.همچنین.ذهن.های.افراد.عادی.از.كشمکش.امیال.و.گرایش.ها.به.ستوه.می.آیند..
گاهی.كشمکشی.كه.ذهن.با.آن.رو.به.روست.به.قدری.شدید.است.كه.شخص.تسلیم.فشار.
روانی.شده.و.در.نتیجه.اختالل.جزیی.یا.كلی.در.ذهن.او.به.وجود.می.آید..در.واقع.تفاوت.زیادی.
بین.آدم.نرمال.و.آدم.به.اصطالح.غیر.نرمال.وجود.ندارد..هر دوى آنها با مشكل هاى مشابه رو 
به رو هستند اما يكى كم و بيش مى تواند با موفقيت مشكل هاى خود را حل كند و ديگرى 

در حل آنها ناتوان است.

نفس مى كوشد كشمكش ها را با ارزيابى نادرست حل نمايد
نفس.می.كوشد.كشمکش.های.درونی.خود.را.از.راه.ارزیابی.و.گزینش.نادرست.حل.نماید..از.
ويژگى هاى نفس اين است كه تمامى چيزهاى نامهم را مهم و تمامى چيزهاى مهم را نامهم 
مى داند..ازاین.رو،.قدرت،.ثروت،.شهرت،.توانایی.و.سایر.موفقیت.ها.و.دستاوردهای.دنیوی.در.
واقع.مهم.نیستند.اما.نفس.به.این.دارایی.ها.می.بالد.و.به.آنها.به.عنوان.«مال.من».می.چسبد..
از.سوی.دیگر،.معنویت.راستین.برای.روح.بسیار.مهم.است.اما.نفس.آن.را.غیر.مهم.به.شمار.
است.قدری. معنوی.مهم. لحاظ. از. انجام.كاری.كه. در.حین. اگر.فردی. مثال. برای. می.آورد..
ناراحتی.جسمی..یا.فکری.را.تجربه.كند.نفس.وارد.عمل.می.شود.و.حتی.به.قیمت.كنار.گذاشتن.
كاری.كه.از.لحاظ.معنوی.به.راستی.مهم.است.می.كوشد.تا.راحتی.جسمی..و.فکری.كه.مهم.
نیست.را.تأمین.كند..راحتی.جسمی..و.فکری.و.همچنین.سایر.دستاوردهای.دنیوی.الزم.هستند.
اما.این.دلیل.بر.مهم.بودن.آنها.نیست..بين الزم و مهم يك دنيا تفاوت وجود دارد..خیلی.
چیزها.برای.نفس.الزم.به.نظر.می.رسند.اما.آنها.به.خودی.خود.مهم.نیستند..معنویت،.كه.برای.
نفس.غیر.ضروری.جلوه.می.كند.به.راستی.برای.روح.مهم.است..بدین.ترتیب.نفس.نمایانگر.
اصل.جهل.است.كه.عمیق.و.بنیادی.است؛.اصلی.كه.همواره نامهم را بر مهم ترجيح مى دهد.
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كشمكش از راه ارزشيابى درست حل مى شود
ذهن.به.ندرت.در.كار.خود.هماهنگی.دارد.زیرا.نیروهایی.كه.در.ضمیر.ناخودآگاه.وجود.دارند.
بیشتر.وقت.ها.آن.را.تنظیم.و.هدایت.می.كنند.و.كم.هستند.كسانی.كه.این.زحمت.را.تقبل.
می.كنند.تا.بر.این.نیروهای.نهفته.كه.خط.مشی.زندگی.ذهنی.را.تعیین.می.كنند.چیره.شوند..از 
ميان برداشتن كشمكش تنها از طريق كنترل آگاهانه ى نيروهاى روانى در ضمير ناخودآگاه 
ميسر است.و.این.كنترل.تنها.هنگامی.برای.همیشه.به.دست.می.آید.كه.ارزشیابی.درست.و.

مکرر.برای.همه.ی.موردهای.كشمکش.كه.به.ذهن.ارایه.می.شوند.انجام.گیرد.

لزوم گزينش هوشمندانه
اگر.ذهن.بخواهد.از.كشمکش.رهایی.پیدا.كند.باید.همیشه.گزینشی.درست.انجام.دهد.و.
همواره.آنچه.را.به.راستی.مهم.است.بر.نامهم.ترجیح.دهد..گزينش بايد در تمامى موردهاى 
كشمكش، خواه مهم يا نامهم، هوشمندانه و راسخ باشد..گزینش.باید.هوشمندانه.باشد.زیرا.
تنها.با.دنبال.كردن.ارزش.های.راستین.و.جاویدان.امکان.رسیدن.به.توازن.و.سکونی.سودمند.
برای.پویایی.و.خالقیت.زندگی.ذهنی.وجود.دارد..گزینشی.كه.با.خرداندیشی.همراه.نیست،.
ممکن.است.حتی.با.تأكید،.تنها.به.نحوی.گذرا.بر.كشمکش.ذهنی.چیره.شود.اما.در.دراز.مدت.
میدان.و.گستره.ی.زندگی.را.محدود.كرده.و.شخصیت.فرد.را.از.شکوفایی.كامل.باز.می.دارد.

به.عالوه.تضاد.اگر.هوشمندانه.حل.نشده.باشد.بی.شك.دوباره.به.شکلی.دیگر.ظاهر.می.شود..

از.سوی.دیگر،.راه.حل.هوشمندانه.و.زیركانه.به.درك.ارزش.های.راستین.نیاز.دارد.كه.باید.از.

ارزش.های.نادرست.جدا.شوند..از.اینروست.كه.كشمکش.بین.آرزوها.در.واقع.كشمکش.بین.
و مفهوم  معنى  يافتِن  براى  روانى جستجويى ژرف  راه حِل كشمكش هاى  و. ارزش.هاست.
راستين زندگى است..تنها.از.طریق.خرد.و.دانش.است.كه.می.توان.ذهن.را.از.كشمکش.آزاد.

كرد.

وفادارى به گزينش درست
آن. به. چسبیدن. محکم. بعدی. گام. است،. كدام. درست. گزینش. كه. شد. دانسته. همین.كه.
است..اگرچه.ممکن.است.گرایش.های.دیگِر.ذهن.با.گزینش.این.راه.و.منش.ویژه.آرام.شوند.
ولی.آنها.هنوز.رقیب.گونه.نقش.مانع.هایی.را.در.اثربخشی.كامل.و.كاركرِد.آن.گزینه.ی.ویژه.
بازی.می.كنند..گاهی.در.اثر.شدت.یافتِن.سایر.نیروهای.روانی.كه.به.رقابت.برخاسته.اند،.خطر.
خراب.كاری.آنها.در.یك.تصمیم.وجود.دارد..ذهن.باید.برای.جلوگیری.از.شکست.به.ارزش.
درستی.كه.دیده.و.شناخته.است.محکم.بچسبد..از.اینرو.براى راه حِل كشمكش روانى نه تنها 
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درك ارزش هاى درست الزم است بلكه وفادارى پايدار به اين ارزش ها نيز ضرورى است.

ارزيابى درست بايد بر همه چيز حاكم باشد
گزینش.هوشمندانه.و.استوار.باید.در.هر.مورد،.چه.كوچك.یا.بزرگ،.تکرار.شده.و.انجام.
گیرد.زیرا.نگرانى هاى معمولى زندگى كم اهميت تر از مشكل هاى جدى نيست كه ذهن در 
برهه هاى بحرانى با آنها رو به رو مى شود..تا.زمانی.كه.گزینش.هوشمندانه.و.استوار.تنها.گاه.و.
بیگاه.صورت.پذیرد.ریشه.های.كشمکش.روانی.به.نحو.كامل.كنده.نمی.شوند..زندگی.ارزش.های.
راستین.تنها.هنگامی.خودجوش.می.شود.كه.ذهن.عادت.دائم.و.بدون.وقفه.ی.گزینِش.ارزش.
درست.را.پرورش.داده.باشد..سه.چهارم.زندگی.ما.از.چیزهای.معمولی.تشکیل.شده.و.اگرچه.
كشمکشی.كه.به.چیزهای.معمولی.مربوط.می.شود.ممکن.است.موجب.درد.و.رنج.روانی.نشود.
ولی.باز.هم.در.ذهن.احساسی.از.ناراحتی.و.دغدغه.به.جای.می.گذارد..كشمکش.های.مربوط.
به.چیزهای.معمولی.حتی.به.ندرت.به.سطح.ضمیر.آگاه.آورده.می.شوند..آنها.در.عوض.از.پشت.
پرده.بر.احساس.كلِی.فرد.از.زندگی.سایه.می.اندازند..چنين كشمكش هايى بايد به سطح ضمير 
آگاه آورده شده و به نحوى ُرك و راست با آنها رو به رو شد تا اينكه به نحوى مناسب حل 

و فصل شوند.

كشمكش هاى پنهان
آوردِن.كشمکش.به.سطح.ضمیر.آگاه.را.نباید.به.فرایندی.تبدیل.كرد.كه.با.تصور.كردِن.
كشمکش،.در.جایی.كه.كشمکشی.نیست،.آن.را.به.تباهی.كشانید..نشانه ى با اطمينان از وجود 
كشمكشى واقعى و نهفته اين است كه تمامى دل شخص در فكر يا كارى كه در آن لحظه 
مطرح و در جريان است قرار ندارد..احساسی.مبهم.از.تنگ.و.محدود.شدن.شدید.گستره.ی.
زندگی.وجود.دارد..در.چنین.وضعی.با.درون.نگرِی.ژرف.باید.برای.بررسی.حالت.روانی.كوشید.

زیرا.این.بررسی،.كشمکش.های.نهفته.ی.مسأله.را.روشن.می.كند.

آرمان به عنوان نيروى محرك
هنگامی.كه.كشمکش.ها.بدین.سان.روشن.شدند.می.توان.با.گزینشی.هوشمندانه.و.استوار.
نیروی. برای.حِل.رضایت.بخش.كشمکش،. مهمترین.شرط.الزم. نمود.. و.فصل. را.حل. آنها.
محرك.یا.الهام.بخش.است.كه.تنها.در.نتیجه.ی.اشتیاقی.آتشین.برای.آرمانی.فراگیر.به.وجود.
می.آید..فرآینِد.جدا.كردن.و.بررسی.مسأله.ها.ممکن.است.در.گزینش.كمك.كند.اما گزينش، 
آرمانى  براى  گرم  مگر شوقى  بود  خواهد  بى اثر  و  بى روح  و  ذهنى، خشك  ترجيحى  تنها 
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كه پاسخگوى ژرف ترين و مهمترين اليه هاى شخصيت انسان باشد، به آن جان و توان 
بخشد..دانش.روان.شناسی.نوین.در.آشکار.كردِن.ریشه.ی.كشمکش.ها.پیشرفت.شایانی.نموده.
اما.هنوز.نتوانسته.است.روش.هایی.برای.بیدار.كردن.نیروی.الهام.كشف.كند.و.نیز.نتوانسته.
است.برای.ذهن،.چیزی.فراهم.آورد.كه.زندگی.را.برای.زیستن.ارزشمند.سازد..این.كار.سازنده.

است.كه.نجات.دهندگان.بشریت.به.راستی.با.آن.رو.به.رو.هستند.

از هم پاشيدِن مركز نفس از راه ارزيابى درست
پایه.گذارِی.آرمان.راستین.آغاز.ارزیابی.درست.است..ارزیابی.درست.به.نوبه.ی.خود.موجب.
نابودی.ساخته.و.پرداخته.های.نفس.می.شود.كه.با.ارزیابی.نادرست.تغذیه.می.شوند..هر عملى 
كه بيانگر ارزش هاى راستين زندگى باشد به از هم پاشيدِن نفس كه طى ساليان طوالنى 
مملو از اَعمال جاهالنه به وجود آمده، كمك مى كند..زندگی.نمی.تواند.برای.همیشه.در.قفس.
نفس.زندانی.باشد..زمانی.فرا.می.رسد.كه.باید.به.سوی.حقيقت.گام.بر.دارد..به.هنگام.پختگی.
دور  زمانى كه  تا  زندگى  كه. می.دهد. دست. بزرگ. كشف. این. تکاملی،. سیر. در. رسیدگی. و.
محور نفس مى چرخد، قابل زيستن و درك كردن به نحوى كامل نيست..آن.هنگام.است.
كه.فرد.به.وسیله.ی.دلیل.و.برهاِن.تجربه.ی.خودش.وادار.می.شود.تا.مركز راستين تجربه را 
دريابد و زندگانى خود را برمبناى حقيقت دوباره سازمان دهد..لزوم.این.امر.فرسایش.نفس.
و.جایگزین.كردن.آن.با.«آگاهى از حقيقت».است..از.هم.پاشیدن.نفس.به.شناخت.و.درك.
حقیقت.می.انجامد..برای.اینکه.زندگی.به.راستی.منسجم.و.كامیاب.شود،.هسته.ی.سانسکاراها.

و.نقوش.اعمال.قوام.یافته.باید.ناپدید.گردد.
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سرشت نفس و فناى آن   

بخش دوم

نفس مؤيد جدايى است

نفس جدايى را تأييد مى كند
شکل. به. است. ممکن. می.گیرد.. خود. به. گوناگون. شکل.های. و. است. جدایی. مؤید. نفس.
حافظه.ای.دایمی.و.با.خبر.از.خویش.خود.را.در.آنچه.به.یاد.می.آورد.ابراز.نماید:." من.این.كار.
و.آن.كار.را.انجام.دادم،.من.چنین.و.چنان.احساس.كردم..من.این.طور.و.آن.طور.فکر.كردم." 
همچنین.شکل.امیدهایی.خودمحور.برای.آینده.را.نیز.به.خود.می.گیرد.مانند:."من.این.كار.
و.آن.كار.را.انجام.خواهم.داد،.من.چنین.و.چنان.احساس.خواهم.كرد،.من.به.این.و.به.آن.
فکر.خواهم.كرد." و.نیز.در.زمان.حال.نفس.خود.را.به.شکل.احساسی.عمیق.از.اینکه.فردى 
فوق العاده.است.نشان.می.دهد.و.تمایز،.برتری.و.جدایی.خود.را.از.سایر.مركزهای.آگاهی.ابراز.
می.دارد..اگرچه.نفس.به.نحوی.موقت.به.صورت.مركز.آگاهی،.نقش.مفیدی.را.ایفا..می.نماید.
اما.چون جدايى را تاكيد و تأييد مى كند، خود عمده ترين مانع براى رهايى معنوى و تنوير 

آگاهى است.

احساس هاى ويژه و انحصارى خوراك نفس است
نفس.جدایی.خود.را.از.طریق.ولع،.نفرت،.خشم،.ترس.یا.حسادت.تأیید.و.تثبیت.می.نماید..
وقتی.شخص.خیلی.می.خواهد.با.دیگران.باشد.به.شدت.از.جدا.بودن.از.آنها.آگاه.است.و.هستِی.
دارد. وجود. نشده. برآورده. ولعی. كه. هنگامی. می.كند.. احساس. شدت. به. را. خویش. مجزای.
احساس.جدایی.از.دیگران.بیشترین.شدت.را.به.خود.می.گیرد..در.نفرت.و.خشم.نیز.به.عبارتی،.
فرِد.دیگر.به.خارج.از.وجود.او.افکنده.شده.و.نه.تنها.بیگانه.به.شمار.می.آید.بلکه.به.نحوی.قاطع.
دشمن.كامیابی.نفس.شمرده.می.شود..ترس.نیز.شکلی.زیركانه.از.تأیید.جدایی.است.و.در.جایی.
كه.دوگانگِی.آگاهی،.كاهش.نیافته.وجود.دارد..ترس.نقش.پرده.ای.ضخیم.بین.«من».و.«تو».
را.بازی.می.كند.و.نه.تنها.عدم.اعتمادی.عمیق.نسبت.به.دیگری.را.پرورش.می.دهد.بلکه.ناگریز.
موجب.عقب نشينى و محدود شدن آگاهى مى شود تا آنكه وجود شخِص ديگر از زمينه ى 
زندگى فرد حذف شود..بنابراین.نه.تنها.سایر.روح.ها.بلکه.خدا.را.نیز.باید.دوست.داشت.و.از.
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آنها.نباید.ترسید..ترس.از.خدا.یا.تجلی.های.او.همانا.محکم.كردن.دوگانگی.و.دوست.داشتن.
آنها.همانا.كم.توان.كردن.آن.است.

پيچيدگى هاى حسادت به نفس نيرو مى بخشد
انسان. روح. در. نشان.می.دهد.. در.حسادت. را. ناگوارترین.چهره.های.خود. احساس.جدایی.
نیازی.ژرف.و.ضروری.برای.دوست.داشتن.و.هم.هویتی.خویش.با.سایر.روح.ها.وجود.دارد.و.
هرگاه.كه.ولع،.نفرت،.خشم.یا.ترس.موجود.باشد.این.امر.عملی.نیست..در.حسادت،.عالوه.
باور. این. دیگران،. با. كردن.خویش. یگانه. برای. و.ضروری. ژرف. نیاز. این. نشدن. برآورده. بر.
وجود.دارد.كه.روحی.دیگر،.در.یکی.كردن.خویش.با.فرد.مورد.نظر.توفیق.یافته.است..این.
امر.اعتراضی.سخت.و.آشتی.ناپذیر.بر.علیه هر فرد.ایجاد.می.كند.زیرا.رابطه.ای.را.ایجاد.كرده.
كه.او.می.خواسته.برای.خود.حفظ.نماید..تمامى احساس هاى انحصارگرانه مانند ولع، نفرت، 
ترس يا حسادت موجب تنگ شدن عرصه ى زندگى مى شوند و به محدوديت آگاهى كمك 

مى كنند. آنها به نحوى مستقيم وسيله اى براى تأييد جدايى و نفس مى شوند.

كوچك كردن نفس از طريق عشق
هرگونه.فکر،.احساس.یا.كنشی.كه.از.دیدگاه.وجود.جدا.و.منحصر.سرچشمه.گرفته.باشد.
بد. یا. آرزوها.چه.خوب. تمامی. بزرگ،. یا. تجربه.های.كوچك. تمامی. اسارت.می.شود.. موجب.
تنها تجربه اى كه  تغذیه.می.كنند.. را. به.وجود.می.آورند.و.«من». اثرها. و. نقش.ها. از. كوهی.
از  را  آرزويى كه جدايى  تنها  موجب كوچك كردن نفس مى گردد تجربه ى عشق است و 
ميان بر مى دارد اشتياق براى يكى شدن با محبوب الهى است..ولع،.نفرت،.خشم،.ترس.و.
حسادت.جملگی.برخوردی.انحصارگرانه.هستند.كه.بین.شخص.و.بقیه.ی.زندگی.دره.ای.ژرف.
از.جدایی.به.وجود.می.آورند..تنها با يارى عشق، كه برخوردى در برگيرنده است مى توان پلى 
بر اين دره ى خود ساخته زد و اين سد جدايى تخيل هاى پوچ را از ميان برداشت..عاشق.نیز.
آرزو.دارد.اما.آرزوی.او.وصال.معشوق.است..در.آتش.اشتیاق.یکی.شدن.با.معشوق،.«من».
ضعیف.و.ناتوان.می.شود..در.عشق،.«من».به.بقای.خود.فکر.نمی.كند.درست.به.همان.سان.كه.
پروانه.از.سوختن.در.آتش،.پروا.و.ترس.ندارد..نفس، جدايى از فرد ديگر را تأييد مى كند در 
حالى كه عشق مؤيد يكى بودن با فرد ديگر است. از اينرو نفس تنها از راه عشق راستين 

از ميان مى رود.
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نفس از خواسته ها تشكيل يافته 
نفس.مجری.هوس.ها.و.آرزوهای.گوناگون.است..شکست.در.به.دست.آوردن.خواسته.ها.
شکست.نفس.است.و.موفقیت.در.نیل.به.آرزوها.پیروزی.نفس.است..نفس از طريق خواسته هاى 
موِج. نسبی. نشستن. فرو. از. می.تواند. حتی. نفس. مى يابد.. تشديد  ناكام  نيز  و  برآورده شده 
خواسته.ها.نیز.تغذیه.شود.و.با.این.احساس.كه.خواستی.ندارد،.جدایی.گرایی.خود.را.به.كرسی.
هنگامى كه خواسته ها به راستى ريشه كن شوند آرزوى تأييد جدايى به هر شكل  بنشاند..
و طريق نيز به پايان مى رسد. از اينرو رهايى از تمامى خواسته ها پايان نفس است..نفس.
از.خواسته.های.رنگارنگ.تشکیل.یافته.و.از.میان.برداشتن.این.خواسته.ها.به.منزله.ی.نابودی.

نفس.است.

ريشه هاى نفس در ضمير ناآگاه جاى دارد
ولی.زدودن.نفس.از.لوح.آگاهی.مشکلی.بسیار.پیچیده.است.زیرا.ریشه.های.نفس.به.شکل.
ناآگاه.جای.دارند..این.گرایش.های.نهفته.همیشه.در.دسترس. گرایش.های.نهفته،.در.ضمیر.
آگاهی.صریح.و.آشکار.نیستند..نفِس.محدوِد.آگاهِی.صریح.تنها.بخشی.كوچك.از.تمامی.نفس.
است..نفس.مانند.كوه.یخی.است.كه.روی.سطح.دریا.شناور.است..تنها.نزدیك.به.یك.هفتم.
از.كوه.یخ.باالی.سطح.آب.قرار.دارد.و.برای.ناظر.قابل.دیدن.است.اما.بخش.بزرگ.تر.آن.زیر.
آب.پنهان.است.و.دیده.نمی.شود..به.همین.سان.تنها بخش كوچكى از نفس واقعى به شكل 
«منيتى» صريح در آگاهى تجلى مى يابد و بخش بزرگ تر نفس واقعى در گوشه هاى تاريك 

و بيان ناشدنى ضمير ناآگاه غوطه ور مى ماند.

تركيب نفس از يك جنس نيست
نفس.صریح،.كه.در.آگاهی.تجلی.می.یابد،.به.هیچ.وجه.كلیتی.هماهنگ.را.تشکیل.نمی.دهد.
نفس. گنجایش. نیز. و. است. متضاد. گرایش.های. بین. بی.شماری. كشمکش.های. میدان. بلکه.
دو. اگر. است.. محدود. بدهد. بروز. اجازه. متضاد. گرایش.های. به. همزمان،. اینکه. برای. صریح.
این.صورت. غیر. در. نباشند. قهر. هم. با. حداقل. باید. باشند. داشته. هم. با. بحثی. بخواهند. نفر.
نخواهند.توانست.روی.موضوع.مشترك.بحث.كنند..به.همین.ترتیب.دو.گرایش.كه.ممکن.
است.كشمکشی.آگاهانه.داشته.باشند.باید.دارای.زمینه.ای.مشترك.باشند..اگر.خیلی.متفاوت.
باشند.حتى به صورت گرايش هاى متضاد.نیز.نمی.توانند.وارد.حوزه.ی.آگاهی.شوند.بلکه.باید.
در.ضمیر.ناآگاه.باقی.بمانند.تا.اینکه.هر.دوی.آنها.در.اثر.فشار.كنش.و.واكنش.های.گوناگون.

ضمیر.آگاه.تغییر.شکل.یابند.
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نفس صريح و نفس تلويحى و نهفته
اگرچه.تركیب.اساسی.و.ذاتی.نفس،.همگن.و.از.یك.جنس.نیست،.نفس صريح آگاهى 
از تجانس بيشترى برخوردار است تا نفس تلويحى و نهفته ى ضمير ناآگاه. در مقايسه با 
گرايش هاى پراكنده ى ضمير ناآگاه كه مى كوشند جدا از هم وارد ميدان آگاهى شوند، نفس 
صريح و آشكار به صورت يك كليت نيرومند عمل مى كند..نفس.سازمان.یافته.ی.آگاهی.صریح.
نفس. اجزای. دسترسی. مانع. نامعین. مدتی. برای. كه. می.شود. سركوبگر. سدی. تركیب. بدین.
تلویحی.و.ناآشکار.به.حوزه.ی.آگاهی.می.گردد..تمامی.مسایل.نفس.تنها.از.راه.ُكنِش.هوشمندانه.
و.آگاهانه.حل.می.شوند..بنابراین.فنای.كامل.نفس.تنها.هنگامی.میسر.است.كه.تمامی.اجزای.

نفس.از.درون.آتش.آگاهی.هوشمند.گذر.كنند.

برخورد و كشمكش شديد، شرط دسترسى به هماهنگى شكست ناپذير
اما. است. مهم. انجام.می.دهد. آشکار. و. نفس.صریح. اجزای. بر. آگاهی.هوشمند. كه. كاری.
به.خودی.خود.برای.نتیجه.های.مطلوب.كافی.نیست..اجزای.نفس.تلویحی.و.ناآشکار.ضمیر.
ناآگاه.باید.به.نحوی.به.سطح.آگاهی.آورده.شده.و.بخشی.از.نفس.صریح.و.آشکار.شوند.و.
سپس.برای.اجرا.به.آگاهی.هوشمند.ارایه.گردند..برای.این.منظور.نفس.صریح.باید.به.گونه.ای.
ناتوان.شود.كه.خواسته.ها.و.گرایش.هایی.كه.در.گذشته.نمی.توانستند.به.میدان.آگاهی.راه.یابند.
پدیدار.شوند..این.جاری.شدن.گرایش.های.منع.شده.به.نحوی.طبیعی.موجب.گیجی،.برخورد.
با. اینکه. به.جای. نفس. ناپدید.شدن. بنابراین. نفس.صریح.می.گردد.. در. اضافی. و.كشمکش.
فروكش.كردن.برخوردها.همراه.باشد.بیشتر.وقت.ها.توأم.با.تشدید.كشمکش.ها.در.صحنه.ی.
ضمیر.آگاه.است..ولى در پايان تالش شديد و سازش ناپذير و تنها بعد از آب شدن تمامى 

كوه يِخ.نفس، حالت سكون واقعى و هماهنگى شكست ناپذير قرار دارد.

نفس از طريق تجربه هاى متضاد زنده است
بیرون.آوردن.ریشه.های.مدفون.نفس.از.زیر.الیه.های.عمیق.تر.ضمیر.ناآگاه.و.قرار.دادن.
آنها.زیر.نور.آگاهی،.بخش.مهمی..از.فرآیند.نابود.كردن.نفس.است..بخش.مهم.دیگر.را،.بعد 
از.اینکه.خواسته.ها.به.میدان.آگاهی.اجازه.ی.ورود.یافتند،.برخورد.هوشمندانه.با.آنها.تشکیل.
می.دهد..فرآیند.رو.به.رو.شدن.با.بخش.های.تركیب.دهنده.ی.آگاهی.صریح.به.هیچ.وجه.ساده.و.
روشن.نیست.زیرا.نفس.صریح.گرایش.دارد.كه.به.وسیله.ی.هر يك.از.دو.قطب.متضاد.تجربه،.
به.زندگی.خود.ادامه.دهد..اگر.كار.شدید.آگاهی.هوشمند،.نفس.را.از.یك.قطب.بیرون.براند،.
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نفس.گرایش.دارد.كه.به.قطب.دیگر.رفته.و.از.آن.راه.به.زندگی.خود.ادامه.دهد..از.طریق.جا.

به.جا.شدن.پی.در.پی.بین.دو.قطب.متضاد.تجربه،.نفس.از.حمله.ی.آگاهی.هوشمند.گریخته.
و.می.كوشد.تا.خود.را.تداوم.بخشد.

افعى نفس چندين سر دارد
نادانی.نفس. هر نوع. ابراز.می.كند.. از.راه.های.بی.شماری. را. نفس.چندین.سر.دارد.و.خود.
را.زنده.نگاه.می.دارد..غرور،.احساس.ویژه.ای.است.كه.نفس.گرایی.از.طریق.آن.بروز.می.كند..
شخص.ممکن.است.به.بی.اهمیت.ترین.و.مسخره.ترین.چیز.ببالد.و.به.آن.مغرور.شود..دیده.شده.
كه.شخص.با.وجود.ناراحتی.و.درِد.سر.زیاد.و.تنها.به.دلیل.تأیید.كردن.جدایی.خود.از.دیگران.
ناخن.های.خود.را.به.نحوی.غیر.معمول.بلند.كرده.است..نفس.باید.دستاوردهای.خود.را.به.
نحوی.عجیب.و.غریب.بزرگ.كند.تا.بتواند.طبق.آنها.زندگی.كند..ابراز.آشکار.نفس.از.طریق.
خودنمایی.در.جامعه.بسیار.معمول.است.اما.اگر.چنین.خودنمایی.ناشایست.باشد،.آنگاه.است.كه.
نفس.گرایش.دارد.تا.از.طریق.بدگويى.و.تهمت.به.دیگران.به.همان.نتیجه.ها.برسد..دیگران.
را.بد.جلوه.دادن.یعنی.تجلیل.از.خویشتن.از.راه.پيشنهاد.و.تلقين.مقایسه.ای.است.كه.نفس.

می.خواهد.صورت.گیرد.ولی.به.دالیلی.خود.را.از.انجام.آن.باز.می.دارد.

نيرنگ هاى نفس
اصلی.كه.نفس.را.به.حركت.وا.می.دارد.اصل.تداوم بقاى خويشتن.است.و.با.هر.وسیله.ای.كه.
برایش.ممکن.باشد.می.خواهد.رشد.و.زندگی.كند..اگر نفس از يك سو كوچك شود مى كوشد 
از سوى ديگر رشد و جبران كند. اگر سيلى از پندارها و كردارهاى معنوى، نفس را از پاى 
درآورد گرايش دارد كه حتى با اين نيرو، كه در اصل براى بيرون راندن نفس وارد صحنه 
شده بود، بچسبد..اگر.شخص.برای.رهایی.خویش.از.زیر.بار.سنگین.نفس.بخواهد.فروتنی.را.
در.خود.پرورش.دهد.و.در.این.امر.توفیق.یابد،.نفس.می.تواند.با.چابکِی.شگفت.انگیزی.خود.را.
به.فروتنی.بچسباند..آنگاه.خود.را.با.تکرار.ادعاهایی.چون.«من.معنوی.هستم».تغذیه.می.كند،.
درست.به.همان.سان.كه.در.مرحله.های.اولیه.همین.كار.را.با.ادعاهایی.چون.«من.به.معنویت.
عالقه.مند.نیستم».انجام.می.داد..بدین.ترتیب.چیزی.به.وجود.می.آید.كه.می.توان.آن.را.«نفس 
معنوى».خواند؛.نفسی.كه.جدایی.خود.را.از.راه.به.دست.آوردن.چیزهایی.كه.خوب.و.معنوی.
همان.قدر. معنوی. نفس. نوع. این. راستین. معنویت. دیدگاه. از. می.كند.. می.آیند.حس. به.شمار.

اسارت.بخش.است.كه.نفس.خام.و.اولیه.ای.كه.حتی.چنین.ادعایی.هم.نمی.كرد.
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جنگ چريكى
آشکار. به.روش.های. با.توسل. بقای.نفس. راه.معنوی،. پیشرفته.ی. واقع.در.مرحله.های. در.
صورت.نمی.گیرد.بلکه.نفس.به.آن.چیزهایی.كه.برای.ناتوان.كردن.نفس.دنبال.می.شوند.پناه.
می.برد..این.رزم.آرایی.های.نفس.به.جنگ.چریکی.شباهت.دارد.و.مقابله.با.آن،.بسیار.دشوار.
الزامی.فرآیندی.پیچیده.است.و.با.یك.روش. است..بیرون.راندن.نفس.از.آگاهی.به.نحوی.
یکنواخت.انجام.شدنی.نیست..از.آنجایی.كه.سرشت.نفس.بسیار.پیچیده.است.راه.رهایی.از.
آن.نیز.بسیار.پیچیده.است..از.آنجایی.كه.نفس.برای.امن.و.استوار.كردن.هستی.خود.و.ایجاد.
از.پس.جوانه.های. در.می.یابد.كه. برخوردار.است،.رهرو. امکان.های.بی.شماری. خودفریبی..از.
با. او.در.برخورد.كامیاب. امید. برآمدن.غیر.ممکن.است.. دائم.در.حال.رشد.نفس. بی.شمار.و.

نیرنگ.های.فریبنده.ی.نفس،.تنها.یاری.و.عنایت.مرشد.كامل.است.

مرشد آخرين چاره است 
در.بیشتر.موارد.تنها.هنگامی.كه.رهرو.به.ناكامِی.تمامی.كوشش.های.خود.پی.می.برد.به.
مرشد.روی.می.آورد..به.تنهایی.نمی.تواند.به.سوی.هدفی.كه.به.روشنی.نمی.بیند.ولی.در.پی.آن.
است.پیش.رود..پافشاری.سرسختانه.ی.نفس،.او.را.خشمگین.ساخته.و در اين درك روشنى 
كه از ناتوانى خويش دارد، به عنوان آخرين و تنها چاره، خود را به مرشد تسليم مى كند..
تسلیم.رهرو.بدین.معنی.است.كه.او.آشکارا.پذیرفته.كه.دیگر.نمی.تواند.تنها.با.كوشش.خود.
با.مشکل.های.نفس.رو.به.رو.شود.و.به.نحوی.كامل.به.مرشد.تکیه.دارد..مانند.این.است.كه.
بگوید.«من.توان.آن.را.ندارم.كه.به.هستی.پست.و.بیچاره.ی.این.نفس.پایان.دهم..از.اینرو.
چشم.نیازم.به.توست.تا.پای.در.میان.بگذاری.و.آن.را.از.میان.برداری.».این.قدم.پربارتر.از.هر.
گام.دیگری.است.كه.رهرو.برای.ناتوان.و.نابود.كردن.نفس.ممکن.است.برداشته.باشد..هنگامی.
كه.با.عنایت.و.نظر.مرشد،.بنای.نادانی.كه.پیکره.ی..نفس.است.فرو.پاشید،.صبح.حقیقت.كه.

هدف.آفرینش.است.بر.می.دمد.
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سرشت نفس و فناى آن   

بخش سوم

شكل هاى مختلف نفس و حل و فصل آنها

نفس از طريق آرمان «مال من» زنده است
نفس.از.مال.و.منال.دنیا.ماننِد.قدرت،.شهرت،.ثروت،.توانایی،.دستاوردها.و.موفقیت.ها.زنده.
است..نفس.«مال.تو».را.به.وجود.می.آورد.و.به.رسمیت.می.شناسد.تا.اینکه.به.نحوی.مشخص.
آنچه.كه.«مال.من».است.را.احساس.كند..اما.با.وجود.این.همه.چیزهای.دنیا.كه.«مال.خود».
می.داند.مدام.احساس.تهی.بودن.و.ناتمامی.می.كند..برای.جبران.این.بیقرارِی.عمیق.در.وجود.
خویش،.می.خواهد.خود.را.با.دستاوردهای.بیشتر.تقویت.نماید..نفس.تمامی.دارایی.های.خود.
را.به.نحوی.چشمگیر.در.مقایسه.با.دیگران.قرار.می.دهد،.دیگرانی.كه.ممکن.است.در.یکی.
از.چیزهایی.كه.او.بر.آنها.ُمهِر.«مال.من».زده.از.او.پایین.تر.باشند.و.بیشتر.وقت.ها.بدون.آنکه.
جای.آن.باشد.گستاخانه.از.این.دارایی.ها.برای.خودنمایی.استفاده.می.كند.حتی.اگر.به.زیان.
دیگران.باشد..نفس.با وجود.مال.دنیا.ناراضی.باقی.می.ماند.ولی.به.جای.اینکه.نسبت.به.آنها.
حس.عدم.دلبستگی.را.پرورش.دهد.می.كوشد.از.حس.مالکیتی.شدیدتر.كه.او.را.بهتر.از.دیگران.
جلوه.دهد،.ارضا.گردد..نفس در نقش تأييد كننده ى جدايى، از آرمان و طرز فكر «مال من» 

تغذيه مى شود.

شكل هاى نفس
نفس.می.خواهد.خود.را.جدا.از.دیگران.و.بی.نظیر.احساس.كند.و.برای.ابراز.خود،.یا.در.نقش.
فردی.كه.بدون.شك..از.دیگران.بهتر.است.یا.فردی.كه.از.دیگران.به.روشنی.پایین.تر.است.در.
می.آید..تا زمانى كه نفس وجود دارد زمينه اى تلويحى از دوگانگى نيز وجود دارد.و.تا.زمانی.
برای. نمی.توانند. مقابله. و. مقایسه. ذهنِی. فعالیت.های. باشد. موجود. دوگانگی. از. زمینه.ای. كه.
همیشه.متوقف.گردند..بنابراین.حتی.وقتی.فرد.احساس.كند.كه.با.دیگری.برابر.است.احساس.
او.بر.پایه.هایی.محکم.استوار.نیست.و.به.جای.رهایی.همیشگی.از.تمایز.بین.«من».و.«تو»،.

این.احساس.او.نقطه.ی.تغییر.نفس.از.شکلی.به.شکل.دیگر.است.
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آرمان و تصور برابرى
این.احساس.دروغیِن.برابری.وقتی.وجود.داشته.باشد.به.نحو.فرمولی.زیر.بیان.می.شود:.«من.
به.هیچ.وجه.پایین.تر.یا.باالتر.از.دیگری.نیستم.».بی.درنگ.دیده..می.شود.كه.این.خود.تأیید.و.
تأكیِد.واژگونه.ی.نفس.است..توازن.بین.«من».و.«تو».مدام.به.وسیله.ی.یکی.از.دو.عقده.ی.
غالب.حقارت.یا.برتری.برهم.می.خورد..تصور.برابری.برای.برقرار.كردن.دوباره.ی.این.توازِن.از.
دست.رفته.به.وجود.می.آید،.اما تأييد واژگونه ى نفس كه به شكل برابرى ابراز مى شود كامًال 
با احساس يكى بودن و يگانگى كه از ويژگى هاى زندگى آزاد و معنوى است تفاوت دارد..
اگرچه.احساس.برابری.مبنای.بسیاری.از.آرمان.های.اجتماعی.و.سیاسی.است اما شرايط واقعى 
براى يك زندگى غنى و توأم با همكارى تنها هنگامى فراهم مى شوند كه يكى بودِن تمامى 

زندگى جايگزين آرمان و تصور خشك و خالِى برابرى گردد.

دو عقده
به.طور. كه. برابری. حس. افراد.. بین. هستند. واكنش.هایی. برتری. و. حقارت. احساس.های.
دانست.. برابری. عقده.ی. دو. هر. به. نسبت. واكنشی. می.توان. را. می.شود. برانگیخته. ساختگی.
بيشتر  در  است.. تأیید.جدایی.خویش.موفق. و. ابراز. در. نفس. این.سه.حالت،. از. در.هر.یك.
موارد عقده هاى برترى و حقارت از يكديگر جدا مى مانند. هر دوى آنها از طريق وسيله هاى 
مناسب به نحوى نوبتى در پى ابراز خود هستند،.مانند.وقتی.كه.شخص.بر.آنهایی.كه.نسبت.
به.او.پایین.ترند.غلبه.می.كند.و.یا.تسلیم.آنهایی.می.شود.كه.به.نظر.او.برتر.می.آیند..اما.چنین.
تناوب.در.ابراز.آنها،.آن.هم.از.طریق.رفتار.ضد.و.نقیض.به.جای.از.بین.بردن.این.عقده.های.

متضاد،.آنها.را.شدیدتر.می.كند.

عقده ى برترى
عقده.ی.برتری.هنگامی.برانگیخته.می.شود.كه.شخص.با.كسی.رو.به.رو.شده.كه.در.مال.دنیا.
به.نحو.چشمگیری.از.او.پایین.تر.باشد..با وجود دارايى فراوان، نفس پيوسته با بروز و نمايش 
تهى بودِن فطرى خويش رو به روست. بنابراين با نشان دادن دارايى هاى زيادش با پندار 
واهى ارزشمند بودن خويش كه رؤيايى تسلى بخش بيش نيست مى چسبد..این.مقابله،.تنها.
به.مقایسه.ی.نظری.محدود.نمی.شود.بلکه.بیشتر.وقت.ها.خود.را.در.برخوردی.عملی.با.دیگران.
بروز.می.دهد..بنابراین.ستیزه.گری.و.تجاوز،.پیامدی.طبیعی.برای.جبران.فقر.زندگی.نفس.است.
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عقده ى حقارت
عقده.ی.حقارت.هنگامی.برانگیخته.می.شود.كه.شخص.با.كسی.رو.به.رو.شود.كه.در.مال.
دنیا.از.او.به.نحو.چشمگیری.برتر.باشد..اما.ریشه.ی.تسلیم.و.فروتنی.او.به.دیگری.یا.در.ترس.
قرار.دارد.و.یا.در.خودخواهی.و.هیچ.گاه.نمی.تواند.از.صمیم.قلب.و.خودجوش.باشد.زیرا.حسادت.
و.حتی.نفرتی.نهفته.نسبت.به.دیگری،.به.خاطر.دارا.بودن.چیزی.كه.او.خود.آرزوی.داشتن.
آن.را.دارد،.موجود.است..تسلیم.اجباری.و.ظاهری.صرفًا.به.سبب.عقده.ی.حقارت.است.و.تنها.
می.تواند.نفس.را.در.یکی.از.بدترین.شکل.هایش.تقویت.كند..نفس علت احساس تهى بودن 
خود را ظاهراً كمبود در مال و منال خويش مى داند تا مسبب واقعى آن، كه همانا نادرست 
در. احساس.حقارت.كردن. از طريق مال دنيا مى باشد.. بنيانِى جستجو براى كاميابى  بودِن 
رابطه.با.مال.دنیا.فقط.انگیزه.ای.می.شود.برای.كوشش.بیشتر.در.جهت.افزودن.به.دارایی.های.
خویش.از.راه.هایی.كه.برایش.ممکن.است..بنابراین.عقده ى حقارت، همانند عقده ى برترى،.
در.حالی.كه.فقر.درونی.روح.را.تداوم.می.بخشد،.عاملى است براى خودخواهى و هرج و مرج 

اجتماعى و نيز براى انباشتن آن نوع جهلى كه از ويژگى هاى نفس مى باشد.

تسليم كامًال با عقده ى حقارت تفاوت دارد
هنگامی.كه.شخص.با.مرشد.تماس.حاصل.می.كند.و.تشخیص.می.دهد.كه.مرشد.دارای.
مقامی.از.كمال،.عاری.از.نفس.است.آن.گاه.داوطلبانه.خود.را.به.مرشد.تسلیم.می.كند.زیرا.درك.
می.كند.كه.نفس.سرچشمه.ی.جهِل.پایدار،.بیقراری.و.گرفتاری.است..او.نیز.تمیز.داده.و.پذیرفته.
است.كه.توانایِی.پایان.دادن.به.حیات.نفس.را.ندارد..اما.این.تسلیم.را.باید.به.دقت.از.عقده.ی.
حقارت.تمیز.داد.زیرا.با.این.آگاهی.همراه.است.كه.مرشد.آرمان.اوست.و.در.این.نقش.با.مرید.
اساسًا.یکی.می.باشد..خویشتن.را.این.چنین.تسلیم.نمودن.به.منزله.ی.از.دست.دادن.اعتماد.به.
نفس.نیست؛.برعکس.به.معنی.اطمینانی.است.بر.اینکه.با.كمك.مرشد.سرانجام،.پیروزی.بر.
تمامی.مانع.ها.ممکن.می.گردد..خودى برتِر مريد، از طريق ارج نهادن به الوهيت مرشد، شأن 

و وقار خود را ابراز مى دارد.
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دخالت مرشد
مرشد.برای.زود.از.بین.بردن.این.دو.شکل.اصلی.نفس،.ممکن.است.این.دو.عقده.را.به.
بخواهد. و. باشد. رسیده. ناامیدی. به. تسلیم. مرز. به. مرید. اگر. بیاورد.. رو. و. برانگیخته. تناوب.
دست.از.جستجوی.خویش.بر.دارد.مرشد.ممکن.است.در.او.اعتماد.به.نفس.عمیقی.را.ایجاد.
نماید..اگر.مرید.به.خودخواهی.گرایش.یابد.مرشد.برای.از.میان.برداشتن.این.سد.ممکن.است.
موقعیت.هایی.را.به.وجود.آورد.كه.مرید.مجبور.به.درك.و.پذیرش.ناتوانی.یا.بیهودگی.خویش.
بشود..بدین.ترتیب.مرشد بر مريد تأثير مى گذارد تا مرحله هايى كه نفِس رو به فنا قبل از 

نابودى نهايى خود طى مى كند را سريع تر كند.

با مرشد شامل حل و فصل عقده ها از طريق تنش دوجانبه  سازگار شدن 
است

عقده.های.حقارت.و.برتری،.برای.خنثی.نمودن.یکدیگر.باید.در.رابطه.ای.هوشمندانه.نسبت.

به.یکدیگر.قرار.گیرند..الزمه.ی.این.رابطه.یك.حالت.روانی.است.كه.در.آن.بگذارند.هر.دوی.

دیگری.سركوب.شود.. یکی،. بروز. برای. اینکه. بدون. كنند. بازی. را. نقش.خود. آنها.همزمان.

هنگامی.كه.روح.رابطه.ای.پویا.و.زنده.با.مرشد.داشته.باشد.عقده.های.حقارت.و.برتری.هر.دو.

وارد.بازی.شده.و.نقش.آنها.چنان.هوشمندانه.پذیرفته.و.سازگار.می.شود.كه.موجب.خنثی.شدن.

آنها.می.گردد..مرید.احساس.می.كند.كه به خودى خود.هیچ.است.اما.در.مرشد.و.از.طریق.او.
این.امکان.در.او.زنده.می.شود.كه.همه چيز.بشود. بدين ترتيب با يك ضربه هر دو عقده در 
تنشى دوجانبه نسبت به يكديگر قرار مى گيرند و طى كوششى كه مريد در جهت سازگار 
ساختن خويش با مرشد انجام مى دهد اين دو عقده يكديگر را نابود مى كنند..با.حل.و.فصِل.
این.دو.عقده.ی.متضاد،.مانع.های.جدا.كننده.ی.نفس.در.تمامی.شکل.هایش.از.میان.می.روند..با.
از.میان.رفتن.مانع.های.جدا.كننده،.عشق.الهی.بیدار.می.گردد..با.پیدایش.عشق.الهی.احساس.

مجزای.«من».در.رابطه.با.«تو».در.احساس.یکی.بودن.آنها.بلعیده.می.شود.

مثال راننده
برای.اینکه.یك.اتومبیل.به.جانب.مقصد.حركت.كند.وجود.یك.راننده.ضروری.است،.اما.این.
راننده.ممکن.است.دچار.دلبستگی.شدید.به.چیزهایی.كه.در.راه.می.بیند.بشود.و.نه.تنها.ممکن.
است.برای.مدتی.نامعین.در.بین.را.ه.توقف.كند.بلکه.در.جستجوی.چیزهایی.كه.فقط.جذابیت.
زودگذر.دارند.ممکن.است.راه.را.گم.كند..در.این.صورت.او.ممکن.است.بدون.اینکه.به.هدف.
نزدیك.تر.شود.اتومبیل.را.دایمًا.از.این.سو.به.آن.سو.براند.و.حتی.ممکن.است.از.هدف.نیز.دور.
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گردد..هنگامی.كه.نفس،.كنترل.آگاهی.انسان.را.در.دست.می.گیرد.چیزی.نظیر.این.وضع.رخ.

می.دهد..نفس.را.ممکن.است.به.راننده.ای.تشبیه.كرد.كه.تا.اندازه.ای.بر.اتومبیل.تسلط.دارد.و.
تا.حدودی.نیز.در.رانندگی.تبحر.دارد.اما.از.مقصد.نهایی.كامًال.بی.خبر.است.

برای.اینکه.یك.اتومبیل.به.مقصد.نهایی.اش.برسد.تنها.وجود.راننده.ای.كه.بتواند.ماشین.

را.براند.كافی.نیست..الزم.است.كه.این.راننده.بتواند.ماشین.را.به.جانب.هدف.هدایت.كند..تا.

زمانی.كه.حركِت.آگاهی.تحت.سلطه.ی.كامل.و.انحصاری.نفس.قرار.دارد،.گرایش.طبیعی.نفس.

معنوی. پیشرفت. نادرست،. تصورهای. كننده.ی. جدا. مانع.های. به. بخشیدن. تحکیم. در.جهت.

فرد.را.به.خطر.می.اندازد..بنابراین.با.وجود.فعالیت.هایی.كه.بر.نفس.متمركزند.آگاهی.توسط.

دیواره.های.خودساخته.احاطه.می.گردد.و.در.محدوه.ی.این.زندان.مايايى.حركت.می.كند..اگر.

آگاهی.بخواهد.از.محدودیت.هایش.رهایی.یابد.و.هدف.و.مقصود.اولیه.را.كه.به.خاطر.آن.به.

وجود.آمده.بر.آورده.سازد.بايد جهت تحرك خود را نه از نفس بلكه از اصلى ديگر كسب كند..

به.بیانی.دیگر.راننده اى.كه.از.مقصد.نهایی.بی.خبر.است.باید.جای.خود.را.به.راننده.ی.دیگری.

بدهد.كه.از.جذابیت.چیزهایی.كه.به.طور.تصادفی.در.بین.راه.با.آنها.رو.به.رو.می.شود.آزاد.باشد.

و.بتواند.توجه.خود.را.بر.ایستگاه.ها.و.منظرهای.بین.راه.متمركز.ننموده.بلکه.بر.مقصد.نهایی.
كه.یگانگی.است.متمركز.نماید. انتقال مركز عالقه ازچيزهاى نامهم به ارزش هايى كه به 
راستى مهم هستد با جايگزين كردن راننده ى نادان با راننده اى كه هدف را مى شناسد قابل 
مقايسه است..همزمان.با.این.انتقال.تدریجی.مركز.عالقه،.نفس.نیز.بیشتر.و.بیشتر.از.بین.

رفته.و.حركت.به.سوی.حقيقت.پیش.می.رود.

كوشش نفس براى انسجام و درك تجربه ها بر آرمانى نادرست استوار است
اگر.نفس.تنها.یك.واسطه.یا.رسانه.برای.انسجام.و.درك.تجربه.های.انسان.بود،.در.این.صورت.
فرد.می.توانست.كه.تنها.با.ادامه.ی.فعالیت.نفس،.به.حقيقت.نهایی.برسد..اما.در.حالی.كه.نفس.
نقش.معینی.را.در.پیشرفت.آگاهی.ایفا.می.كند،.او.همچنین.نماد.و.بیانی.فعال.از.اصل.نادانی.
است.كه.از.پیشرفت.معنوی.بیشتر.جلوگیری.می.نماید. نفس در پى انسجام و درك تجربه 
است اما اين كار را برمبناى آرمان نادرسِت جدايى انجام مى دهد. چون پايه و اساس بنا را 
بر تصور و خيال نهاده است توفيقى نمى يابد مگر ساختن يك خيال و تصور بر روى خيال 
و تصورى ديگر..نفس.در.واقع.نه.تنها.در.رسیدن.به.حقيقت.كمك.نمی.كند.بلکه.سد.راه.نیز.
می.شود..دسترسی.به.حقيقت.تنها.هنگامی.به.ثمر.می.رسد.كه انسجام و جذب تجربه ها به 

رياست نفس ولى بدون به ميان آوردن جهِل جدايى انجام پذيرد.
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مرشد هسته و كانون نوين انسجام و درك تجربه مى شود
تا.زمانی.كه.تجربه.ی.انسان.در.محدوه.ی.دوگانگی.قرار.دارد.انسجام.و.درك.تجربه،.روندی.
ناگریز.برای.یك.زندگی.عاقالنه.و.دارای.اهمیت.است؛.ولی.به.سبب.همکاری.حتمی.نفس.
با.نیروهای.جهل.باید.آن.را.به.عنوان.هسته.و.كانونی.برای.انسجام.و.درك.تجربه.ها.كنار.
گذاشت..بدین.ترتیب.نیازی.مبرم.به.یك.مركز.نوين.برای.انسجام.تجربه.ها.به.وجود.می.آید؛.
مركزی.كه.گرفتار.جهِل.اساسی.جدا.بودن.نشود.تا.بدین.سان.بتواند.ارزش.هایی.را.در.بر.گیرد.
كه.پیش.از.آن.در.دسترس.نفس.خودمحور.نبودند..چنین.مركز.جدیدی.به.وسیله.ی.مرشد.
دارای. كه. است. چیزهایی. تمامی. بیانگر. و. مطلق. حقيقت. نمایانگر. او. زیرا. می.شود. فراهم.
ارزش.راستین.می.باشند..جابجا كردن عالقه از چيزهاى نامهم به ارزش هاى مهم با تسليم 
خويشتن به مرشد و وفادارى به او كه هسته و كانون نوين انسجام و درك تجربه ها شده 

است صورت مى گيرد.

يكى شدن با مرشد شناخت حقيقت است
هنگامى كه مرشد درست درك شود، وجود او تأييد وحدت تمامى زندگى است. از اينرو 
پيمان وفادارى با مرشد هسته ى نفس را كه مؤيد جدايى است به تدريج از بين مى برد..بعد.
از.این.تغییر.و.دگرگونی.مهم.در.زندگی،.تمامی.فعالیت.های.ذهنی.پایه.و.اساس.جدیدی.به.
خود.می.گیرند.و.اهمیت.آنها.را.در.رابطه.با.مرشد.كه.تجلی.حقيقت.الیتناهی.است.می.توان.دید.
نه.در.رابطه.با.مركز.نفس.به.شکل.«مِن».محدود..از.این.پس.شخص.در.می.یابد.كه.تمامی.
كارهایی.كه.از.او.سر.می.زند.دیگر.از.«مِن».محدود.سرچشمه.نمی.گیرد.بلکه.همگی.آنها.از.
حقيقتى.الهام.می.گیرند.كه.از.طریق.مرشد.جاری.می.شود..او.دیگر.به.رفاه.مِن.محدود.عالقه.مند.
نیست.بلکه.تمركز.او.بر.مرشد.است.كه.نمایانگر.حیات.كیهانی.و.بخش.ناپذیر..می.باشد..او.
تمامی.تجربه.ها.و.خواسته.هایش.را.به.مرشد.می.دهد،.خوب.و.بد.را.برای.«من».محدود.نگه.
نمی.دارد.و.بدین.ترتیب.نفس.را.از.همه.چیز.تهی.می.كند..این.ورشکستگی.افزاینده.ی.نفس،.
فرآیند.انسجام.و.درك.تجربه.ها.را.برهم.نمی.زند.زیرا.این.كار.اكنون.گرداگرد.هسته.و.كانونی.
نوین.یعنی.مرشد.كه.نمایانگر.حقيقت.است.انجام.می.شود..هنگامى كه هسته و كانون نفس 
به نحوى كامل ورشكسته و تهى از هرگونه هستى يا قدرت شد، مرشد به عنوان حقيقت و 
در نقش نبوِغ هدايت كننده و اصل محرك آگاهى، به نحوى پايدار در آگاهى جاى مى گزيند. 

اين امر موجب يكى شدن با مرشد و نيز شناخِت حقيقت اليتناهى مى شود.
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مرورى بر تكامل
پرورش. از.طریق. با.شرایط.معنوی.زندگی. را. تدریجی.خود. به.نحوی. هنگامی.كه.نفس.
انسانیت،.فداكاری.و.عشق،.تسلیم.صادقانه.و.سپردن.خویشتن.به.مرشد.(حقیقت).هماهنگ.
ساخت،.بسیار.كوچك.تر.می.شود.و.نه.تنها.نسبت.به.شکوفایی.معنوی.كمتر.و.كمتر.مقاومت.
نشان.می.دهد.بلکه.از.پایه.و.اساس.دگرگون.می.شود..این.دگرگونی.سرانجام.به.قدری.زیاد.
می.شود.كه.نفس.در.نقش.تأیید.كننده.ی.جدایی.كامًال.از.بین.می.رود.و.حقيقتى.كه.جدایی.
كردن. نرم. و. نفس. كردن. كوچك. از. میانی. مرحله.های. می.شود.. آن. جایگزین. نمی.شناسد.
سرشت.آن.به.كوتاه.كردن.شاخه.های.یك.درخِت.وحشی.و.تنومند.شباهت.دارد،.در.حالی.كه.
مرحله.ی.نهایی.نابودی.نفس.به.منزله.ی.از.ریشه.كندن.این.درخت.است..با.از.بین.رفتِن.كامل.
نفس،.دانش.از.خودى.راستین.به.وجود.می.آید..بنابراین.سفر طوالنى روح با آگاهى حيوانى 
با  و  يافته  ادامه  «مِن» محدود  به شكل  آگاهِى صريح  پرورش خود  با  آغاز گشته، سپس 
پشت سرگذارِى حالت «مِن» محدود از طريق مرشد پايان مى يابد. در اين مرحله روح به 
آگاهى خودِى حقيقِى برين مى رسد. اين آگاهى همان حالت «من هستم» و حضورى جاويد 

و بيكران است كه در آن جدايى وجود ندارد و در برگيرنده ى تمامى هستى است.
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جايگاه ماورا الطبيعه در زندگى معنوى   

بخش اول

ارزش تجربه هاى ماورا الطبيعه

توان هاى روانى يا به نجات كمك مى كنند يا مانع آن مى شوند
با. را. انسان. روح. در. نهفته. روانی. نیروهای. از. بسیاری. شکوفایی. آگاهی،. معنوِی. رهایی.
انسان.می.افزاید..عناصر.جدید. آگاهی. دیدرِس. و. به.گستره. این.شکوفایی. دارد.. خود.همراه.
بیشتر.وقت.ها.در.كمك.یا.جلوگیری.از.رهایی.معنوِی.آگاهی.نقش.مهمی.را.بازی.می.كنند..
بنابراین.رهرو.نه.تنها.باید.به.ارزش.تجربه.های.ماورا.الطبیعه.مانند.خواب.های.غیرعادی.و.مهم،.
الهام.های.رویاگونه.و.دیدِن.جلوه.هایی.از.عالم.لطیف.و.سیر.و.سلوك.در.آن.پی.ببرد.بلکه.باید.

بتواند.چنین.واقعیت.های.ماورا.الطبیعه.را.از.هذیان.ها.و.پندارهای.بیهوده.تمیز.دهد.

خوار شمردن تجربه هاى ماورا الطبيعه زاييده ى جهل است
اگرچه.مبالغه.در.قایل.شدن.اهمیت.برای.تجربه.های.ماورا.الطبیعه.بسیار.مرسوم.است،.اما.
تردید.نمودن.در.صحت.آنها.و.خوار.شمردن.آنها.در.حد.اختالل.های.روانی.و.غیر.طبیعی.نیز.
رایج.و.معمول.است. اين خوار شمردِن توجيه ناشده براى تجربه هاى ماوراالطبيعه  بسیار.
ابتدايى ترين دانش مستقيم از واقعيت هاى  البته در افرادى قوى تر است كه خود حتى از 
در. است. ممکن. نشده.ای. كشف. و. وسیع. زمینه.های. اینکه. پذیرفتن. ماورا الطبيعه محرومند..
كیهان.وجود.داشته.باشند.كه.تنها.معدودی.از.انسان.ها.به.آنها.دسترسی.دارند.نفس.را.آزار.
پدیده.های. ناسزای. شمردن. خوار. نباشد.. نادر. افراِد. این. زمره.ی. از. او. اگر. ویژه. به. می.دهد.
ماورا.الطبیعه.كم.و.بیش.همیشه.نتیجه.ی.جهلی.ژرف.از.معنی.راستیِن.آنهاست..البته.این.خوار.
شمردن،.با.برخوردی.كه.با.دقت.و.نقدگرایانه.مسأله.را.بررسی.می.كند.تفاوت.دارد..آنها كه 
برخوردى نقدگرايانه توأم با احتياط دارند از فروتنى و ذهنى پذيرا برخور دارند و هميشه به 

هنگام وقوع پديده هاى ماورا الطبيعه آماده اند تا آنها را بشناسند و بپذيرند.
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بعضى خواب ها اهميت معنوى دارند
مرشد.مرید.را.معموًال.از.راه.های.عادی.كمك.می.كند.و.ترجیح.می.دهد.كه.او.را.زیر.حجاب.
پیش.ببرد.ولی.اگر.نیاز.باشد.ممکن.است.از.واسطه.و.رسانه.ای.ماوراالطبیعه.برای.كمك.به.
مرید.استفاده.نماید..خواب.های.ویژه.از.زمره.ی.این.واسطه.و.رسانه.ها.هستند.كه.معموًال.
چه بسا مرشد  استفاده.می.شود.. آنها. از. با.جنبه.ی.زندگی.ژرف.تر.مرید. به.منظور.تماس.
اولين تماس خود را با مريدها از طريق ظاهر شدن در خواب انجام داده است..چنین.
خواب.هایی.باید.به.دقت.از.خواب.های.معمولی.تمیز.داده.شوند..در.خواب.های.معمولی،.بدن.
لطیف.به.دیدن،.چشیدن،.لمس.كردن،.بوییدن.و.شنیدن.مشغول.است.اما.روح.با.آگاهی.
كامل.از.بدن.لطیف.استفاده.نمی.كند..از.اینرو.كه.تجربه.های.خواب.های.معمولی.در.ضمير 
ناآگاه.دریافت.می.شوند،.بیشتر.وقت.ها.موردهای.ذهنى.هستند.و.به.فعالیت.های.جسمانی.
و.زندگی.خاكی.مربوط.می.باشند.و.از.ُرستن.و.تولد.نقوش.انباشته.شده.در.ذهن.به.وجود.
می.آیند..اما.در.بعضی.موردها.خوابی.كه.از.خواب.های.عادی.قابل.تمیز.نیست.ممکن.است.
بازتاب.تجربه.ای.واقعی.برای.بدن.لطیف.در.ضمیر.ناآگاه.بوده.و.صرفًا.ثمره.ی.خیال.بافی.

نباشد.

خواب هاى نادر
بیشترخواب.ها.به.كلی.ذهنی.بوده.و.تجربه.های.ناآگاِه.بدن.لطیف.هستند.و.از.اهمیت.ویژه.ی.
سانسکاراهای. شکل.گیری. برای. فرصت.هایی. می.توانند. آنکه. جز. نیستند. برخوردار. معنوی.
جدید.و.مصرف.سانسکاراهای.قدیمی.باشند.و.گاهی.نیز.پیچیدگی.های.نهفته.و.مشکل.های.
شخصیتی.بروز.نشده.را.روشن.می.كنند..چنین.خواب.هایی.هرگز.نمی.توانند.شامل.چیزی.باشند.
كه.به.نحوی.بخشی.از.تجربه.ی.گذشته.ی.شخص.نباشد..آنها.تنها.زمینه.و.گستره.ای.برای.
تركیب.های.تازه.ای.از.تجربه.های.پیشین.را.فراهم.می.كنند..خواب درباره ى افراد و چيزهايى 
كه فرد در اين زندگى آنها را نديده و نشناخته اما در زندگى يا زندگى هاى گذشته با آنها 
آشنا بوده از نوع خواب هاى نادرند و نادرتر، خواب هايى هستند درباره ى افراد و چيزهايى 
كه هرگز در اين زندگى يا زندگى هاى گذشته ى او ظاهر نشده اند اما در آينده در طول اين 
زندگِى او پديدار خواهند شد..بدین.ترتیب.خواب.های.معمولی.با.خواب.هایی.كه.از.اهمیت.

ماورا.الطبیعه.برخور.دارند.كامًال.تفاوت.دارند.
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آغاز تجربه هاى ماورا الطبيعه
عالم. گاهی. است. روانی. و.شکوفایی. باز.شدن. حال. در. رهرو. كه. هنگامی. وقت.ها. بیشتر.
لطیف.را.به.صورت.وحی.و.رؤیا،.نورها،.رنگ.ها،.صداها،.بوها.و.تماس.هایی.تجربه.می.كند..این.
تجربه.ها.در.آغاز.باعث.هول.و.هیجان.او.می.شوند.و.رهرو.ممکن.است.آنها.را.هذیان.و.تصور.
بشمارد، اما حتى هنگامى كه آنها را هذيانى و تصورى مى شمارد، ايستادگى در برابر اثرهاى 
جهت دهنده ى آنها را به سبب نيروى ذاتى شان غيرممكن مى بيند..ولی.اگر.رهرو.یاد.بگیرد.
كه.برخورد.درستی.با.تجربه.های.ماورا.الطبیعه.را.در.خود.پرورش.داده.و.به.آنها.اهمیت.بیش.از.
اندازه.ندهد،.سفر.معنوی،.هموارتر.می.شود..این.روش.و.برخورد.متوازن.همان.چیزی.است.كه.

رهرو.در.مرحله.های.آغازین،.حفظ.و.رعایت.آن.را.دشوار.می.یابد.

برخورد متوازن با تجربه هاى ماورا الطبيعه بسيار نادر است
در آغاز رهرو گرايش دارد كه ديدنى هاى خود از دنياهاى درون را بزرگ تر جلوه دهد و 
ولع مهارنشدنى براى تكرار اين تجربه ها را در خود بپروراند يا برعكس مى كوشد آنها را 
پديده هايى غيرعادى دانسته و براى آنها اهميتى كمتر از آنچه دارا هستند قايل شود..از.این.
دو.گزینه،.مبالغه.در.قایل.شدن.اهمیت.برای.تجربه.های.ماورا.الطبیعه.بیشتر.معمول.است.زیرا.
تازگی.و.نادر.بودن.چنین.تجربه.هایی.عامل.هایی.هستند.كه.به.آنها.اهمیتی.ویژه.می.بخشند.

ولع براى تجربه هاى ماورا الطبيعه
برایش.آشکار.گشته.وابسته. افق.جدیدی.كه. این. به. تا. در.واقع.نفس.رهرو.گرایش.دارد.
از.مزیت.منحصری.برخوردار. نادری.است.كه. این.احساس.را.می.دهد.كه.فرد. او. به. شود.و.
می.باشد..هرچه.بیشتر.تجربه.می.كند.افق.و.گستره.ی.وسیعتری.را.برای.تجربه.نمودن.آرزو.
می.كند..همچنین.او.این.عادت.را.در.خود.پرورش.می.دهد.كه.در.هر.قدم.از.طی.طريق.بر.
پدیده.های.ماورا.الطبیعه.تکیه.نماید،.درست.مانند.كسانی.كه.به.مواد.مخدر.معتاد.می.شوند.و.
حتی.برای.انجام.كارهایی.كه.پیش.ترها.بدون.تکیه.بر.چیزهای.تحریك.آمیز.از.عهده.ی.آنها.
بر.می.آمدند.نیازمند.به.این.محرك.ها.می.گردند..برای.جلوگیری.از.این.دام،.مرشد.دقت.الزم.
را.به.عمل.می.آورد.تا.به.این.ولع.جدید.مرید.برای.تجربه.نمودن.پدیده.های.ماورا.الطبیعه.توجه.
نکند..تجربه هاى ماورا الطبيعه با خواستن رهرو يا طبق درخواست او اعطا نمى شود بلكه تنها 

هنگامى برآورده مى شوند كه براى هدف هاى معنوى مطلقاً ضرورى باشند.
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نحوه ى برخورد با ولع مريد براى تجربه هاى ماورا الطبيعه
اگر.دیده.شود.كه.مرید.اهمیت.بیش.از.اندازه.ای.برای.تجربه.های.ماورا.الطبیعه.قایل.است.
یا.ولعی.مهارنشدنی.برای.آنها.دارد،.مرشد.ممکن.است.با.ناتوان.یا.خنثی.كردن.تجربه.های.
ماورا.الطبیعه.كه.مبنای.جستجوی.نادرست.شده.اند.این.مشکل.را.حل.نماید..این.مانند.آن.است.
كه.بیمار.با.یك.عمل.جراحی.و.بیرون.آوردن.ریشه.ی.بیماری.بی.درنگ.تسکین.یابد..این.عمل.
مرشد.مرید.را.از.ساختن.زنجیرهای.جدید.برای.محدود.نمودن.خویش.باز.می.دارد..نباید.تحت.
هیچ.شرایطی.به.مرید.اجازه.داد.تا.در.ارزش.ها.و.جستجوی.نادرست.گرفتار.شود..اینها.تنها.
باعث.می.شوند.كه.در.نیل.به.مقصود.حقیقی.كه.ورود.به.زندگی.معنوی.راستین.است.انحراف.
و.تأخیر.غیر.ضروری.پیش.آید..آشنا.ساختن.مرید.با.حقیقت.های.ماورا.الطبیعه.الزامًا.فرایندی.
بسیار.تدریجی.و.طوالنی.است..مرشد.هرگز.عالقه.ای.به.سرعت.بخشیدن.به.آن.را.ندارد.زیرا.
كم هستند كسانى كه به راستى واجد شرايط باشند تا اينكه بتوانند گسترش تجربه ى خود 

را در اين بُعد جديد تحمل كنند.

اعتبار تجربه هاى ماورا الطبيعه
در.مرحله.های.آغازین،.پیدایش.واقعیت.های.ماورا.الطبیعه.بسیار.تکان.دهنده.است.و.گاهی.
مرید.بر.ادعای.اعتبار.آنها.تردید.دارد.و.در.مورد.آنها.دقت.و.احتیاط.به.كار.می.برد.تا.امکان.
ماورا الطبيعه،  تجربه هاى  اما  نماید،  حذف. را. خویش. شدن. گمراه. و. خوردن. فریب. هرگونه.
بيشتر وقت ها شاهدها و دليل هاى خطاناپذير براى ادعاى معتبر بودن خود دارند. حتى اگر 
هيچ چنين اعتبارى هم آشكار نباشد، به سبب بارور بودن از اهميت ويژه، سرور، آرامش 
و ارزش جهت دهنده ى آنها، توجه و احترام فرد را به خود وا مى دارند..بیشتر.به.سبب.این.
ویژ.گی.ها،.مرید.می.تواند.تجربه.هایی.كه.به.راستی.ماورا.الطبیعه.هستند.را.از.هذیان.و.خیال.بافی.

تمیز.دهد.

تجربه هاى ماورا الطبيعه بايد از هذيان و خيال بافى تميز داده شوند
هذیان.ها،.درك.ها.و.خیال.های.نادرستی.هستند.از.دیدن.یا.شنیدن.چیزهایی.كه.در.واقع.
وجود.ندارند..هرچند.به.سبب.دیدن.و.شنیدن،.آنها.با.چیزهای.صرفًا.خیالی.به.روشنی.تفاوت.
دارند.ولی.با.وجود.تشابه.شان.به.ادراكات.معمولی.كماكان.مورد.شك.هستند..پندارهای.واهی.
حتی.فریبنده.تر.هستند.زیرا.نه.تنها.شامل.دیدن.چیزهایی.می.شوند.كه.در.واقع.وجود.ندارند.
بلکه.یقین.كاملی.در.مورد.موجودیت.آنها.نیز.وجود.دارد،.اما.خیال.بافی.و.هذیان.های.معمولی،.
سرور.و.آرامش.فوق.العاده.ای.برای.تجربه.كننده.به.ارمغان.نمی.آورند..سرور.و.آرامشی.كه.از.
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تشخیص. برای. اطمینانی. قابل. نسبتًا. معیار. می.شود. حاصل. ماورا.الطبیعه. واقعِی. تجربه.های.
اصیل.بودن.آنهاست..هذیان.ها.به.كابوس.آگاهِی.بیدار.شباهت.دارند.

خويش  در  را  نفس  به  اعتماد  بايد  ماورا الطبيعه،  كمك  از  بهره مند  فرِد 
پرورش دهد

حتی.وقتی.تجربه.ی.ماورا.الطبیعه.را.بتوان.به.روشنی.از.خیال.ها.و.اوهام.تمیز.داد،.با.تردید.و.

شِك.تند.و.تیز.همراه.است.و.اثر.و.توان.چندانی.ندارد..این.هنگامی.رخ.می.دهد.كه.شخصی.

كه.این.تجربه.را.داشته.موضوع.را.با.كسانی.در.میان.می.گذارد.كه.از.ناتوانی.برای.درك.این.

چیزها،.فکرهای.مخالف.را.پیش.می.كشند.و.اعتماد.به.نفس.او.را.متزلزل.می.سازند..به.این.

سبب.در.زمان.های.قدیم.مرشد.معموًال.از.مرید.می.خواست.كه.تجربه.های.ماورا.الطبیعه.خود.
را.كامًال.ِسّرى.نگه.دارد..حتى يك تجربه ى عميق ممكن است در نتيجه ى شك و ترديد و 
مخالفتى كه سايرين پيش مى كشند ضعيف شود مگر اينكه رهرو ياد گرفته باشد كه عليرغم 
اينكه ديگران چه فكر مى كنند و چه مى گويند از تجربه ى درونى خود پيروى نمايد..اگر.رهرو.
بخواهد.پیشرفت.سریع.داشته.باشد.و.از.كمك.ماورا.الطبیعه.بیشترین.بهره.را.ببرد.باید.اعتماد.به.
نفسی.ژرف.و.تزلزل.ناپذیر.نسبت.به.خویش.و.مرشد.را.در.خود.پرورش.دهد..او.نباید.از.دیگران.
رهنمود.بخواهد.زیرا.آنها كه مشكل ها يا تجربه هاى او را مى فهمند بسيار نادرند..رهرو.باید.
به.راستی.آماده.باشد.با.این.امکان.رو.به.رو.شود.كه.دوستان.و.بستگان.او.نتوانند.او.را.كامًال.

درك.كنند.زیرا.آنها.ممکن.است.زمینه.ی.مسلکی.و.خط.مشی.او.را.نبینند.

اثر ترديد بر قوت تجربه ى ماورا الطبيعه
اگر.یك.تجربه.ی.ماورا.الطبیعه.در.زمان.وقوعش.نیروی.محرك.نوینی.برای.كوششی.معنوی.
گردد،.بیشتر.وقت.ها.دیگر.مهم.نیست.اگر.رهرو.در.تجزیه.و.تحلیل.و.فکر.بعدی.خود.آن.را.
نوعی.وهم.و.خیال.بداند. اما بعضى از تجربه هاى ماورا الطبيعه به نحوى عمدى در اختيار 
رهرو گذاشته مى شوند تا اينكه سرچشمه اى حى و حاضر براى الهام و رهنمود باشند..در.
رابطه.با.این.تجربه.های.ویژه.الزم.است.كه.رهرو.در.مورد.اعتبار.و.اهمیت.آنها.تردید.به.خود.
سالم. نیز. ماورا.الطبیعه. تجربه.های. تأیید. برای. دائم. جستجوی. معمول. رویه.ی. اما. ندهد.. راه.
نیست.و.مرشد.تنها.هنگامی.تأییدیه.می.فرستد.كه.آن.را.امری.ضروری.بداند.و.نیز.ابتکار.عمل.
به.طریقی.كه.خود.برای.موقعیت.تشخیص.می.دهد.در.دست.اوست..هر.آنچه.را.كه.او.انجام.
می.دهد.از.بصيرت آزاد و بى بند.او.ناشی.می.شود.و.به.هیچ.وجه.بستگی.و.رابطه.ای.با.انتظار.
رهرو.ندارد..اما.هنگامی.كه.از.نظر.معنوی.الزم.باشد.مرشد.با.كمك.تجربه.های.معمولی.رهرو،.
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اعتبار تجربه ى ماورا الطبيعه را به طور مستقيم يا غير مستقيم تأييد مى نمايد.و.در.نتیجه.بر.
تأثیر.و.سودمندی.آن.تجربه.می.افزاید.

سفر در آسمان هاى لطيف
تا. پیدا.می.كند. آمادگی. از.لحاظ.معنوی. راه،.رهرو. آغاز. در.مرحله.های.پیشروی.به.سوی.
نیروهای.عالم.درون.مربوط.به.بدن.های.لطیف.را.در.دست.گیرد..آنگاه.ممکن.است.خو.بگیرد.
كه.در.خواب.یا.در.بیداری.از.بدن.جسمانی.بیرون.آمده.و.در.بدن.لطیف.به.سفر.در.عالم.لطیف.
كمتری. خیلی. اهمیت. از. می.گیرند. صورت. ناآگاهانه. لطیف. عالم. در. كه. سفرهایی. بپردازد..
این. انجام.می.گیرند..الزمه.ی. آگاهی.كامل. با. و. به.نحوی.عمدی. آنهایی.كه. تا. برخوردارند.
سفرها.به.كار.بردن.آگاهانه.ی.بدن.لطیف.است..جدایی.آگاهانه.ی.بدن.لطیف.و.بدن.خاكی.این.
ارزش.را.داراست.كه.روح.را.وا.می.دارد.تا.خود.را.از.بدن.خاكی.تمیز.داده.و.بر.كنترل.كامل.تری.
از.بدن.خاكی.دسترسی.یابد..آن.موقع.شخص.می.تواند.به.نحوی.ارادی.بدن.خاكی.را.همچون.
جامه.ای.بر.تن.كند.یا.آن.را.از.تن.درآورد.و.به.هنگام.نیاز.از.بدن.لطیف.برای.تجربه.كردن.عالم.

درونِی.بدن.لطیف.و.سیر.و.سلوك.در.آن.استفاده.نماید.

گستره ى بزرگ تر براى پيشرفت
منظره.ها،.بوها،.مزه.ها،.تماس.ها.و.صداهایی.كه.با.استفاده.ی.آگاهانه.از.بدن.لطیف.تجربه.
می.شوند.به.روشنی،.تجربه.هایی.هستند.كه.با.استفاده.ی.آگاهانه.از.بدن.خاكی.كسب.می.شوند..
آنها.مانند.خواب.های.معمولی.مبهم.یا.ذهنی.نیستند.بلکه.مانند.دیگر.تجربه.های.آگاهی.در.
قابل. گسترش. شامل. لطیف. عالم. در. كردن. سفر. توانایی. بنابراین. موثرند.. و. عینی. بیداری،.
مالحظه.ی.میدان.تجربه.می.گردد.و.فرصت.هایی.را.برای.سرعت.بخشیدن.به.پیشرفت.معنوی.

فراهم.می.آورد،.پیشرفتی.كه.با.تحول.درونی.آگاهی.آغاز.می.شود.

تجربه ى ماورا الطبيعه در نقش دستيارى براى الهام، نه جايگزين آن
درونی. كوشش. برای. جانشینی. نمی.تواند. هیچ.وجه. به. ماورا.الطبیعه. نیروهای. كردن. مهار.
ماورا الطبيعه  تجربه هاى  كه  هنگامى  دهد.. انجام. بیشتر. پیشرفت. برای. باید. رهرو. كه. باشد.
هديه هايى از جانب مرشد ها يا روح هاى پيشرفته باشند از بخش عمده ى قوه ى الهامى كه 
تا آن زمان پوشيده بوده، پرده بر مى دارند، برخى از مشكل هاى را ه را از ميان برداشته و 
رهرو را از اعتماد به نفس و اشتياقى فراوان كه در هر مرحله از راه براى رو به رو شدن با 
شرايط جديد الزم است سرشار مى سازند. اما رهرو زمانى پيشرفتى واقعى مى كند كه به 
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بهترين نداى دل خويش جامه ى عمل بپوشاند نه اينكه تنها دريافت كننده اى غيرفعال از 
تجربه هاى ماورا الطبيعه باشد.
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جايگاه ماورا الطبيعه در زندگى معنوى   

بخش دوم

مبناى ماورا الطبيعه ى زندگى معنوى

انسان ها پيوسته در آسمان هاى درون با هم در ُكنش متقابلند
آنها.كه.با.پیکره.و.قانون.های.آسمان.های.درونِی.هستی.آشنایی.حتی.ابتدایی.دارند.می.دانند.
چه. و. بخواهند. چه. مردم. نیست.. بیش. خیالی. و. وهم. یکدیگر. از. انسان.ها. كامل. جدایی. كه.
نخواهند،.حتی.اگر.تماسی.هم.در.عالم.خاكی.با.یکدیگر.نداشته.باشند،.با.بودن.و.وجود.خود.
اثر.می.گذارند..حدودی.برای.گسترش.تأثیربخشی.انسان.ها.وجود. به.طور.پیوسته.بر.یکدیگر.
ندارد..قدرت.جاذبه.ی.آسمان.های.لطیف،.مانع.هایی.مانند.مرزهای.كشوری.یا.هرگونه.محدودیت.
قراردادِی.دیگری.را.نمی.شناسد..فکر.نیکو.و.نیز.فکر.تباه،.احساس.شادی.و.اندوه،.احساسات.
شریف.و.فراگیر.و.نیز.هیجان.های.جزیی.و.پیش.پا.افتاده،.خواسته.های.غیر.خودخواهانه.و.نیز.
آرزوهای.خودگرا،.تمامی.اینها.حتی.اگر.با.زبان.یا.عمل.ابراز.نشوند،.گرایش.دارند.كه.گسترش.
و  اندازه مجموعه  به همان  روانى  و  زندگى ذهنى  دنياى  بگذارند.. تأثیر. دیگران. بر. و. یافته.
سازماِن به هم پيوسته اى است كه دنياى خاكى..عالم.خاكی.به.عنوان.وسیله.ای.برای.زندگی.
معنوی.بدون.شك.جا.و.اهمیت.خود.را.دارد.ولی.اگر.تنها.داد.و.ستدها.و.رویدادهای.قابل.لمسی.
كه.در.عالم.خاكی.به.وقوع.می.پیوندند.در.نظر.گرفته.شوند.هرگز.نمی.توان.به.عمق.پیوندها.و.

رابطه.های.موجود.بین.افراد.مختلف.پی.برد.

ارزش زيارت6 و همنشينى7 با مرشد
با.شادی.فراوان.عالم.های.درون.است.كه.زیارت.مرشدها. تنها.در.فضا.و.زمینه.ی.همراه.
و.اولیا.اهمیت.كامل.خود.را.ارایه.می.كند..مراقبه گرهاى8.قدیم.اهمیت.فراوانی.برای.زیارت.
مرشدها.و.پیرها.قایل.بودند.زیرا.آنها سرچشمه ى جريان مداوم عشق و نورى هستند كه از 
آنها بر مى تابد؛ جريانى كه كششى مقاومت ناپذير در احساس درونى رهرو ايجاد مى كند 

Darshana.-6
Sahavasa.-7

Rishi.:8-.مراقبه.گر
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حتى اگر او هيچ گونه دستور شفاهى هم از آنها دريافت نكند..تأثیر.زیارت.به.آمادگی.دریافت.

و.پاسخ.گویی.رهرو.بستگی.دارد.و.این.واكنش.به.وسیله.ی.سانسکاراها.و.رابطه.های.گذشته.ی.

چیزی. او. و. است. چیز. همه. مرشد. زیارت. مرید. برای. وقت.ها. بیشتر. می.شود.. تعیین. او. خود.

بیشتر.از.مرشد.انتظار.ندارد..كسب.سرور.و.رضایت.درونی،.آن.هم.تنها.با.زیارت.مرشد،.كاری.

از. است؛.دو.شرطی.كه. از.عشق. مملو. ولی. بی.آرزو. مرید. نشان.می.دهد.كه. زیرا. است. مهم.

ضروریت.های.زندگی.معنوی.هستند..با.زیارت.محبوب بى همتا،.مرید.آرزویی.ندارد.جز.اینکه.

دوباره.او.را.زیارت.كند.و.بدین.سان.انگیزه.ی.درونِی.معنوی.او.را.وادار.می.كند.تا.هرچه.بیشتر.

خواهان.همنشینی.بیشتر.با.مرشد.بشود..تکرار.این.همنشینی.با.مرشد.بر.تأثیر.پاك.كننده.ی.

زیارت.می.افزاید.و.همچنین.مرید.را.در.عالم.های.درونی.زندگی.بیشتر.و.بیشتر.به.مرشد.نزدیك.
می.كند.

پاهاى مرشد
لمس.كردن.پاهای.مرشد،.مانند.زیارت،.از.ارزش.ویژه.ای.برخوردار.است..پاها.كه.از.نظر.
جسمانی.در.پایین.ترین.قسمت.از.بدن.قرار.دارند.از.نظر.معنوی.باالترین.اند..هرچند.پاها.از.میان.
همه.چیز.عبور.می.كنند.– خوب.و.بد،.زشت.و.زیبا،.پاك.و.كثیف.-.ولی.همیشه.باالی.آنها.
می.مانند..از.دیدگاه.معنوی.پاهای.مرشد.از.همه.چیز.در.عالم.باالترند؛.عالمی.كه.برای.آنها.در.
برابر.پاهای.مرشد.گرد.و.غباری.بیش.نیست..هنگامى كه مردم به حضور مرشد كامل مى رسند 
و پاهاى او را با دست هاى خود لمس مى كنند بار سانسكاراهاى خود را بر او مى گذارند..به.
همان.سان.كه.روی.پاهای.یك.فرد.عادی.به.هنگام.راه.رفتن.خاك.می.نشیند،.مرشد.نیز.با.
پاهایش.سانسکاراهای.تمامی.عالم.را.جمع.آوری.می.كند..رسمی.كهن.وجود.دارد.كه.بعد.از.
زیارت.مرشد.و.سر.نهادن.بر.پاهای.او،.مرید.پاهای.مرشد.را.با.شیر.و.عسل.شستشو.داده.و.
یك.نارگیل.به.عنوان.هدیه.پیش.پاهای.او.می.گذارد..عسل.سنبل.و.نماد.سانسکاراهای.قرمز،.
شیر.نماد.سانسکاراهای.سفید.و.نارگیل.نماد.ذهن.است..بدین.سان.این.سنت.كه.در.بعضی.
جاها.در.رابطه.با.زیارت.مرشد.به.وجود.آمده.در.واقع.نماد.این.است.كه.بار.تمامی.سانسکاراها.
را.به.مرشد.داده.و.ذهن.را.تسلیم.او.نمود..برگزیدن.این.رویه.و.منش.درونی.حساس.ترین.و.

مهمترین.گامی.است.كه.مرید.برای.پای.نهادن.به.راه معنوى.باید.بردارد.
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تماس ذهنى
او. بر.لوح.ذهن. را.تجربه.نمود،.تصویر.دیدار. از.زیارت.مرشد. ناشی. همین.كه.مرید.سرور.
نقش.می.بندد.و.حتی.وقتی.كه.نمی.تواند.به.نحوی.مکرر.تماس.شخصی.بگیرد،.ذهن.مرید.
در.كوشش.خود.برای.درك.اهمیت.مرشد.بیشتر.و.بیشتر.بر.او.متمركز.می.شود..فرآیند.برقرار.
با.دوباره.زنده.كردن.رویدادهای.گذشته.در. نمودن.تماس.ذهنی.با.مرشد.به.نحوی.اساسی.
تصور.و.خیال.تفاوت.دارد..به.یاد.آوردن.رویدادهای.گذشته.طی.فرآیند.عادی.تصور.و.خیال.
و. هدف. ذهنی. تماس. نمودِن. برقرار. كه. حالی. در. است. نگرفته. جان. معینی. هدف. با. الزامًا.
نيروى جهت دهنده ى هدف و مقصود،.تصور.و.خیال.دیگر. به.سبب. دارد.. مقصودی.معین.
تنها.جوالنگاه.ایده.ها.نیست.بلکه.از.طریق.آسمان.های.درونی.به.مرشد.كشیده.شده.و.تماس.
ذهنی.با.او.برقرار.می.گردد..داشتن.چنین.تماس.های.ذهنی.با.مرشد.بیشتر.وقت.ها.به.اندازه.ی.
زیارت.جسمانی.او.اثربخش.و.مفید.است..تکرار.درونی.چنین.تماس.های.ذهنی.به.ایجاد.یك.
مجرا.بین.مرشد.و.مرید.شباهت.دارد.كه.از.آن.طریق.با.وجود.فاصله.ی.ظاهری.بین.آنها،.مرید.
عنایت،.عشق.و.نوری.را.دریافت.می.كند.كه.به.طور.مداوم.از.مرشد.جاریست..بدین.سان.كمك 
مرشد نه تنها شامل آنهايى مى شود كه در حضور جسمانى او هستند بلكه ديگران نيز كه با 

او تماس ذهنى برقرار مى نمايند يارى او را دريافت مى كنند.

تجويز احتياط الزم در بعضى از شرايط ماورا الطبيعه
مرشد.توجه.ویژه.ای.نسبت.به.نیازهای.فردی.مرید.مبذول.می.دارد.و.اولین.كاری.كه.می.كند.
پاسدارِی.مرید.از.تأثیر.چیزهایی.است.كه.توجه.او.را.از.راه.معنوی.منحرف.نموده.یا.به.پیشرفتش.
زیان.می.رساند..بیشتر.وقت.ها.مرشد.از.مرید.می.خواهد.تا.نوعی.انزوای.موقت.را.در.پیش.گیرد.
تا.ذهن.او.در.برابر.تأثیرهایی.كه.ممکن.است.پیشرفت.معنوی.او.را.مانع.شوند.پاسداری.شود..
يوگى های.قدیم.تحت.آموزش.و.رهنمود.مرشدهایشان.غذای.خود.را.خود.آماده.می.كردند.و.
اجازه.نمی.دادند.هنگام.صرف.غذا.كسی.با.آنها.باشد..دلیل.این.كار.دوری.كردن.از.تأثیرهای.
پلید.چشم.افراد.بد.بود..به.همان.سان.كه.یك.پارچه.ی.تمیز.ممکن.است.به.آسانی.كثیف.شود،.
مرید.نیز.ممکن.است.تأثیرهای.شهوت.فرد.دیگری.را.جذب.كند..در.مرحله.های.اولیه،.مرید.
باید.از.پیچیدگی.هایی.كه.ممکن.است.از.طریق.معاشرت.با.افرادی.كه.در.راه.معنوی.نیستند.به.
وجود.آید.خود.را.حفظ.كند..اما.مرشد رهنمودهاى ويژه براى بريدن و دورى كردن از بعضى 
تماس ها و رابطه ها را تنها هنگامى صادر مى كند كه براى مورد ويژه اى ضرورى باشد..در.
بیشتر.موارد.تنها.چیزی.كه.الزم.است.همانا.همراه.داشتن.مداوم.مرشد.است.و.عمًال.نیازی.
برای.منزوی.كردن.مرید.وجود.ندارد..اگرچه.ممکن.است.مرید.در.ظاهر.با.دنیا.در.تماس.باشد.
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اما.به.سبب.پیوند.درونی.ای.كه.با.مرشد.دارد،.در.ذهن.و.فکر.خود.به.دنیا.وابسته.نیست.

تماس ها و رابطه هاى مفيد
به.همان.سان.كه.مرشد.ممکن.است.مرید.نزدیك.خود.را.از.تماس.های.نامطلوب.دور.نگه.
دارد،.اگر.به.نفع.معنوی.مرید.باشد.ممکن.است.مشوق.و.به.وجود.آورنده.ی.تماس.های.جدید.
برای.او.باشد..مرشد.دركی.كامل.از.سانسكاراها.و.رابطه.های.كارمايى.و.پیچیدگی.های.آنها.
و. فعالیت.ها. كه. شوند. وارد. رابطه.هایی. به. تا. نماید. كمك. مردم. به. آگاهانه. می.تواند. و. دارد.
واكنش.های.مهمی.را.از.جانب.آنها.میدان.داده.و.فرا.بخوانند..او.به.پیشرفت.همه.در.مسیری.
با.كمترین.مقاومت.یا.بسیار.كوتاه.یاری.می.كند..مرشد از دانشى كه از زندگى هاى پيشين، 
سانسكاراها و رابطه هاى گذشته ى مردم دارد، استفاده مى نمايد تا به آنها كمك كند كه در 
مصرف انرژِى معنوى خود صرفه جويى كرده و از آن براى بهترين بازده و نتيجه استفاده 

كنند.

مريد در نقش واسطه يا رسانه
یگانگی.و.به.هم.پیوستگی.عالم.درون.این.امکان.را.برای.مرشد.فراهم.می.آورد.تا.از.مرید.در.
نقش.یك.واسطه.یا.رسانه.برای.كار.خویش.استفاده.نماید،.حتی.اگر.مرید.از.این.نیت.گسترده.تر.
برای. به.خاطر.عشقی.كه. امکان.پذیر.است.كه.مرید. امر.بدین.سبب. این. نباشد.. آگاه. مرشد.
مرشد.دارد.و.نیز.درك.او.از.مرشد.و.فرمان.برداری.و.تسلیمی.كه.نسبت.به.او.دارد.سازگاری.و.
رابطه.ای.با.مرشد.ایجاد.كرده.و.با.او.هماهنگ.می.شود..آنها.كه.تماس.مستقیم.با.مرشد.دارند.
كمك.مستقیم.مرشد.را.دریافت.می.كنند..آنها.كه.رابطه.ای.نزدیك.با.مرید.او.دارند.كمك.غیر.

مستقیم.مرشد.را.دریافت.می.نمایند.

مرشد به صورت يك ايستگاه فرستنده
سهیم.شدن.در.كار.معنوی.به.هیچ.وجه.یك.جانبه.نیست.زیرا.حتی.مریدانی.كه.فقط.به.
مرشد.فکر.می.كنند.یا.بر.او.مراقبه.می.ورزند.از.سعادِت.سهیم.شدن.در.كار.معنوی.و.جهانی.
با. كه.مرشد.ممکن.است.در.آن.لحظه.به.آن.مشغول.باشد.بهره.مند.می.گردند..چون.مرشد.
ابدیت.یکی.است،.او.فراسوی.زمان.و.محدودیت.های.آن.است.و.نیز.چون.به.باال.رفتن.سطح.
معنوی.بشریت.توجه.دارد،.بسیاری.از.محدودیت.های.زمان.را.می.پذیرد.و.همکاری.داوطلبانه.ی.
مریدان.می.تواند.به.كار.او.كمك.نماید..مرشد از عشق مريدهاى خويش تغذيه مى شود و 
از نيروهاى معنوى آنها براى كار جهانى خود استفاده مى نمايد..بدین.ترتیب.مرشد.به.یك 
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ايستگاه فرستنده.شباهت.دارد.كه.آهنگی.را.دریافت.می.كند.تا.آن.را.به.تمامی.دنیا.پخش.

نماید..مرشد.را.دوست.داشتن.یعنی.همه.را.دوست.داشتن،.نه.به.نحوی.نمادی.بلکه.در.عمل،.

زیرا.مرشد.آنچه.را.كه.در.عالم.لطیف.دریافت.می.كند.معنویت.بخشیده.و.پخش.می.نماید..بدین.

ترتیب.او.نه.تنها.رابطه.ی.خویش.با.مریدان.را.استوارتر.می.كند.بلکه.سعادت.سهیم.شدن.در.
كار.الهی.خویش.را.نیز.به.آنها.ارزانی.می.دارد.

چشم درون
مرشد.می.كوشد.از.راه.های.بی.شمار.مرید.را.به.درون.هستِی.خودش.بکشاند.تا.او.از.پیچ.و.
خم.دنیا.به.در.آمده.و.مشتاق.و.خواستار.خدا.گردد..این.اشتیاق.برای.خدا.از.همان.آغاز.در.مرید.
وجود.دارد.اما.مرشد.با.باز.نمودن.چشم.درون،.این.اشتیاق.اولیه.را.بارزتر.و.شدیدتر.می.نماید..با 
گشايش چشم درون، خدا كه هدف جستجو و اشتياق است به نحوى واقعى ديده مى شود..
با. آرزوی.وصل. باشد. متمركز. باالترین.حقیقت. بر. و. درون. به.سوی. روح. نگاه. هنگامی.كه.
حقيقت.بسیار.شدیدتر.است.از.زمانی.كه.روح.از.راه.حدس.و.گمان.و.در.تاریکی.در.جستجوی.
خداست..هنگامی.كه.زمان.آن.فرا.رسد،.مرشد.می.تواند.در.كمتر.از.یك.ثانیه.چشم.درون.را.

باز.نماید.

نقطه ى ُام9
سرانجام.مرید.باید.دریابد.كه.خدا.یگانه.حقيقت.است.و.او.خود.به.راستی.با.خدا.یکی.است..
پای.درآید.. از. نگار. و. پر.نقش. دنیای. نمایش. بوسیله.ی. نباید. این.آن.است.كه.مرید. مفهوم.
در.حقیقت.تمامى عالم در خودى برتر قرار دارد و از نقطه ى كوچكى به نام «اُم» واقع در 
اين خودى راستين پا به عرصه ى وجود مى گذارد..اما.خودِی.دروغین.(نفس).به.گردآوری.
تجربه.ها.با.استفاده.از.یك.وسیله.یا.وسیله.ی.دیگر.عادت.نموده.و.بنابراین.دنیا.را.به.عنوان.
رقیبی.سرسخت.و.غیر.از.خویش.تجربه.می.كند..آنها.كه.به.خدا.رسیده.اند.همیشه.دنیایی.را.

می.بینند.كه.از.این.نقطه.ی.«اُم».كه.در.همه.وجود.دارد.بیرون.می.جهد.

وارونه كردِن فرآيند ادراك
فرآیند.ادراك.شانه.به.شانه.ی.فرآیند.آفرینش.پیش.می.رود.و.وارونه.كردن.فرآیند.ادراك.
بدون.آنکه.آگاهی.نابود.شود.به.منزله.ی.درك.هیچ.بودن.عالم.به.صورت.وجودی.مجزاست..
خودى برتر.ابتدا.توسط.ذهن،.سپس.توسط.چشم.لطیف.و.سرانجام.توسط.چشم.خاكی.اشیاء.

Om.-9
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را.می.بیند.و.خود.عظيم تر از تمامى چيزهايى است كه مى تواند درك و مشاهده كند..اقیانوس.
تمامى  واقع. در. بسیار.كوچك.اند.. برتر. خودى  با. مقایسه. در. آسمان. پهناور. فضای. و. عظیم.
چيزهايى را كه خودى راستين مى تواند درك و مشاهده كند محدود است اما او خود نامحدود 
است..هنگامی.كه.خودى برتر.آگاهی.كامل.را.حفظ.نموده.ولی.هیچ.چیز.را.نبیند،.آنگاه.است.
كه.از.عالم.خودساخته.گذر.نموده.و.اولین.گام.را.در.راه.شناخت.خویش.به.عنوان.همه.چیز.بر.

می.دارد.

دارندگان نيروهاى ماورا الطبيعه و كرامات
تمامی.فرآیند.قطع.آگاهی.از.عالم.و.آگاه.شدن.از.خودى برتر،.با.تسلطی.افزاینده.بر.تمامی.
وسایل.آگاهی.همراه.می.باشد..چنین.تسلط.و.كنترل،.با.زنده.كردن.و.به.كار.انداختن.مركزهاى 
افتادن.مركزهای.جدید.شماری.از. از.آنها.استفاده.نشده.امکان.پذیر.است؛.به.كار. كنترل.كه.
توان.های.ماورا.الطبیعه.را.به.دنبال.دارد..این.توان.های.تازه.كه.در.عرف.سیّدیز١٠.خوانده.می.شوند.
واقع.خودخواهی. در. آیند.. وجود. به. كامل.شود. معنوی. نظر. از. مرید. اینکه. از. قبل. می.توانند.
می.تواند.با.دست.یابی.به.چنین.نیروهای.ماورا.الطبیعه.ای.رونق.بگیرد..رهرو.نه.تنها.ممکن.است.
از.داشتن.این.نیروها.خوشحال.باشد.بلکه.ممکن.است.از.آنها.برای.هدف.های.پیش.پاافتاده.كه.
هنوز.درگیرشان.است.استفاده.نماید..از.اینرو.نیروهای.ماورا.الطبیعه.را.به.درستی.مانع.هایی.در.
راه.دست.یابی.به.شناخت.می.دانند..ولی.بعد.از.شناخت.خدا.(وصل.یا.پیوست).از.اهمیت.تمامی.
ماورا الطبيعه  نيروهاى  دارندگاِن  جوالنگاه  و  ميدان  می.شود.. كاسته. ماورا.الطبیعه. نیروهای.
عالمى است كه هيچ است، در حالى كه فرد خداشناخته جاودانه و پايدار در باالترين حقيقت 
جاى گرفته است..اگرچه.تمامی.عالم.برای.فرد.به.خدا.رسیده.مانند.صفر.است.ولی.او.ممکن.
است.داوطلبانه.مسئولیت.روح.هایی.كه.در.پیچ.و.خم.عالم.گرفتارند.را.بپذیرد..در.آن.صورت.او.
می.تواند.آزادانه.و.به.حق.از.نیروهای.ماورا.الطبیعه.ی.خویش.برای.خیر.معنوی.دیگران.استفاده.

نماید.

پيشبرد برنامه ى الهى
نباشد.. معنوی. دانش. استادان. مستقیم. غیر. یا. مستقیم. كنترل. در. كه. ندارد. وجود. چیزی.
همچنین. و. بیماری.ها. شدید. رواج. و. انقالب.ها. جنگ.ها،. مانند. اجتماعی. بزرگ. پدیده.های.
پدیده.های.جهانی.مانند.زلزله.ها،.سیل.ها.و.دگرگونی.های.دیگر.نیز.تابع.كنترل.و.نظر.مرشدها.
هستند.و.آنها.می.توانند.این.پدیده.ها.را.با.گسیل.داشتِن.نیروهای.آسمان.های.رفیع.كه.خود،.

Siddhis.-10
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و. امکان.ها. از. می.توانند. همچنین. مرشدها. كنند.. هدایت. دارند. قرار. و. جای. آنها. در. آگاهانه.

استفاده. هميارى. و  هماهنگى  با  توأم  معنوى  كار  كردن. برقرار. برای. ماورا.الطبیعه. نیروهای.

نمایند..آنها.بیشتر.وقت.ها.نشست.ها.و.همایش.هایی.در.آسمان.های.باالتر.برای.برقرار.كردن.
پیشرفت.بشریت.برگزار.می.كنند..روح كل11 در همگان يكى و يگانه است و هميشه به صورت 
يگانه كار مى كند..آنها.كه.از.این.یگانگی.و.وحدت.آگاهی.یافته.اند.برای.پذیرفتن.مسئولیتی.
نامحدود.آماده.می.شوند.زیرا.آنها.محدودیت.های.پایین.تر.ذهن.انسانی.را.به.دور.افکنده.اند.و.
عالقه.ی.آنها.به.اندازه.ای.غیر.فردی.و.جهانی.شده.كه براى اجرا و پيشبرد برنامه ى الهى در 

روى زمين وسيله هاى موثرى هستند.

.Over-Soul.-11
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جايگاه ماورا الطبيعه در زندگى معنوى   

بخش سوم

ماورا الطبيعه و معنويت

ماورا الطبيعه به عنوان يك علم
علم.ماورا.الطبیعه.شاخه.ای.از.دانش.است.كه.جهان.و.شخصیت.انسان.را.بررسی.و.كاوش.
می.كند..در.این.مورد.بین.این.دانش.و.دانش.های.دیگری.كه.این.موضوع.ها.را.بررسی.می.كنند.
و. جنبه.ها. با. دانش.ها. سایر. كه. است. این. در. آنها. بین. تفاوت. ندارد.. وجود. تفاوتی. اصل. در.
نیروهایی.سر.وكار.دارند.كه.می.توان.به.نحوی.مستقیم.یا.غیر.مستقیم.آنها.را.به.طور.عادی.
مشاهده.و.دست.كاری.كرد،.در.حالی.كه.علم ماورا الطبيعه با جنبه ها و پديده هاى نهفته اى 
دانش. پرورش. در دسترس مشاهده و دست كارى عادى نيست.. دارد كه اساساً  كار  سرو 

ماورا.الطبیعه.به.شکوفایی.نیروهای.نهفته.در.روح.انسان.بستگی.دارد.

محدوديت ها بر گسترش ماورا الطبيعه به عنوان يك علم
روش.و.برخورد.بسیاری.از.سازمان.های.بررسی.و.كاوش.علوم.روانی.با.دانش.ماورا.الطبیعه.
در.دنیای.امروز،.همان.برخوردی.است.كه.با.سایر.علوم.دارند.زیرا.در.اصل.به.نظر.نمی.آید.كه.
دلیلی.وجود.دارد.كه.این.علم.باید.پر.ارزش.تر.یا.كم.ارزش.تر.از.علم.های.دیگر.انگاشته.شود.

می.بینیم.كه.این.سازمان.ها.می.كوشند.تا.دانش.ماورا.الطبیعه.را.به.روشی.سازمان.یافته.و.توأم.

با.همکاری.دنبال.كنند..مرشدها.نیز.گاهی.مفید.دانسته.اند.تا.بخشی.از.دانش.نظری.در.مورد.

برخی.از.جنبه.های.مهِم.عالم.ماورا.الطبیعه.مانند.زندگی.جاوید.و.جسم.پذیری.مجدد.روح،.وجود.

بدن.ها.و.آسمان.های.مختلف.و.قانون.های.تکامل.و.كاركرد."كارما" را.در.دسترس.همگان.قرار.

دهند..چنین.دانشی.زمینه.ی.مناسبی.را.برای.اشتیاق.و.كوشش.معنوی.فراهم.كرده.و.دیدگاه.
از اين  غير  نزدیك.تر.می.كند.. به.حقیقت. امکان. را.تحت.شرایط.موجود،.در.حد. فرد.عادی.
دانش كلى و عمومى درباره ى پايه هاى دانش ماورا الطبيعه، مرشدها هميشه ترجيح داده اند 
با دقت فراوان  كه كمترين اهميت را براى پخش جزييات اين دانش قايل شوند و حتى 
توسعه ى  بر  حياتى  اثرى  است  ممكن  كه  نكته هايى  داشته اند؛  نگه  پوشيده  را  نكته هايى 

ماورا الطبيعه به عنوان يك پيشه و هنر داشته باشند.
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آنها كه مى دانند و آنها كه نمى دانند
در.دانش.ماورا.الطبیعه،.بیش.از.سایر.دانش.ها.تفاوت.زیادی.بین.آنها.كه.می.دانند.و.آنها.كه.
نمی.دانند.وجود.دارد..در.سایر.علوم.تا.اندازه.ای.دانش.غیر.مستقیم.می.تواند.جایگزین.دانش.
مستقیم.بشود..در.علم.ماورا.الطبیعه،.دانش.غیر.مستقیم.به.هیچ.طریق.از.لحاظ.اهمیت.نمی.تواند.
اما. اینرو.گرچه.علم.ماورا.الطبیعه.دانشی.مهم.است. از. به.دانش.مستقیم.حتی.نزدیك.باشد..
پخش.و.نشر.اطالعات.نظری.و.تئوری.در.مورد.واقعیت.های.ماورا.الطبیعه.اهمیت.زیادی.ندارد..
برای.آنها.كه.این.واقعیت.ها.را.خود.تجربه.نکرده.اند.تنها.آشنایی.نظری.و.تئوری.با.چند.واقعیِت.
ماورا.الطبیعه.نمی.توانند.ارزش.ویژه.ای.داشته.باشد..برای.آنها.این.واقعیت.ها.در.همان.رده.و.

دسته.ای.باقی.می.مانند.كه.توصیف.سرزمین.های.نادیده.و.ساخته.های.تصور.و.خیال.

دانش ماورا الطبيعه به عنوان يك پيشه و هنر
با ساير  بيش  و  ماورا الطبيعه كم  دانش  كه جايگاه  دانش مى توان گفت  به عنوان يك 
خودش  جايگاه  هنر  و  پيشه  يك  عنوان  به  ماورا الطبيعه  علم  ولى  مى باشد  يكى  دانش ها 
را دارد..اما.حتی.پخش.و.نشر.اطالعات.تئوری.و.نظری.در.مورد.واقعیت.های.ماورا.الطبیعه.
گاهی.زیان.بخش.است.زیرا.امکان.دارد.كه.موجب.كنجکاوی.بیهوده.شده.و.خواست.شدید.
دست.یابی.و.كنترل.نیروهای.ناشناخته.جهت.استفاده.كردن.از.آنها.برای.مقاصد.خودخواهانه.را.
تحریك.نماید..چنین.قدرت.های.ماورا.الطبیعه.هیچ.جنبه.ی.معنوی.ندارند..از.توانمندی.و.قدرت.
ماورا.الطبیعه.می.توان.مانند.هر.توان.معمولی.یا.اختراع.علمی.دیگر.با.نیت.خوب.یا.بد.استفاده.
كرد..آنها.زمینه.ی.گسترده.ای.را.برای.همکاری.در.آسمان.های.باالتِر.آگاهی.فراهم.می.آورند.

كه.الزمه.ی.آن.آمادگی.معنوی.برای.به.دوش.گرفتن.مسئولیتی.ویژه.است.

سوء استفاده از نيروهاى ماورا الطبيعه
فرد.تازه.كار.ممکن.است.در.پی.نیروهای.ماورا.الطبیعه.باشد.و.تا.اندازه.ای.هم.ممکن.است.
به.آنها.دست.یابد.اما.اگر.برای.انجام.مناسب.مسئولیت.جدیدی.كه.این.نیروهای.نو.به.وجود.
می.آورند.آمادگی.معنوی.نداشته.باشد،.این.دستاورد.جدید.به.جای.خیر.برایش.شر.به.بار.خواهد.
آورد..حتی.كوچکترین.سوء.استفاده.از.توان.ماورا.الطبیعه.واكنشی.شدید.دارد.و.روح.را.گرفتار.
می.كند..گاهی.ممکن.است.پیشرفت.رهرو.را.ُكند.سازد.و.حتی.ممکن.است.به.پس.رفتِن.جدی.
بینجامد..عالوه بر زيان معنوى كه تازه كار ممكن است در اثر استفاده ى بى خردانه از توان 
ماورا الطبيعه بر خود وارد آورد، او منشأ آسيبى بزرگ براى كسانى مى شود كه توانسته است 

به نحوى چشم گير به آنها غالب شود.
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پيشبرد هدف هاى  به  بايد محدود  هنر  يك  عنوان  به  ماورا الطبيعه  دانش 
معنوى گردد

در.دست.استادان.خرد.معنوی،.توان.مندی.ماورا.الطبیعه.نه.تنها.بی.خطر.است.بلکه.گنجایش.

بسیاری.دارد.كه.آن.را.در.جهت.خدمت.به.بشریت.مهار.كرده.و.به.كار.گیرند..اما.حتی.مرشدها.

نیز.در.استفاده.از.آنها.بسیار.با.احتیاط.و.صرفه.جویی.عمل.می.كنند..دانش.ماورا.الطبیعه.به.عنوان.

یك.هنر،.به.نحوی.ذاتی.محدودیت.های.طبیعی.خود.را.داراست..از.آن.نمی.توان.در.سطحی.
گسترده.برای.كمك.به.نیازهای.مادی.یا.هدف.های.دنیوی.بشریت.استفاده.نمود..استفاده ى 
آزاد از نيروهاى ماورا الطبيعه عامل هاى نامعين و غير قابل محاسبه اى به ميان مى آورد كه 
بدون شك باعث گيجى و اختالل فراوان در زندگى روزمره ى انسان ها مى شود؛ انسان هايى 
كه جارى شدن قانون هاى "كارما"، در حالى كه بايد با امكانات و محدوديت هاى خويش 
بسازند بايد برايشان به نحوى يكسان و بدون مزاحمت ديگران باشد..از.اینرو.استفاده.از.

توان.ماورا.الطبیعه.باید.به.نحوی.جدی.تنها.به.پیشبرد.هدف.های.معنوى.محدود.شود.

دانه پاشى براى جلب عالقه ى معنوى
گاهی.اولیا.برخی.از.خواسته.های.مادی.مریدان.خود.را.بر.آورده.می.كنند.ولی.این.كار.از.
آن.رو.نیست.كه.آنها.به.چیزهای.پیش.پا.افتاده.عالقه.مندند.بلکه.از.این.راه.می.خواهند.مریدان.
خود.را.از.ولع.های.مادی.بریده.و.آزاد.كنند..وقتی.بچه.ها.خیلی.كوچکند،.برای.آموختن.الفبا.
نمی.توان.تنها.با.نوشتن.حروف.روی.تخته.توجه.شان.را.جلب.كرد..برای.جلب.عالقه.ی.كودكان.
به.حروف،.گاهی.بزرگترها.شیرینی.جاتی.به.شکل.حروف.الفبا.به.آنها.می.دهند..كودكان.به.این.
حروف،.توجه.می.كنند.نه.به.این.دلیل.كه.به.حروف.عالقه.مندند.بلکه.از.آنرو.كه.شیرین.هستند..
اما.این.بیشتر.وقت.ها.تنها.آغاز.عالقه.ی.آنها.به.حروف.است.و.به.زودی.بعد.از.پرورش.این.
عالقه.می.توان.شیرینی.جات.را.كنار.گذاشت..اهل.دنیا.به.این.كودكان.شباهت.دارند..درست.به.
همان.سان.كه.پدری.گاهی.ممکن.است.یك.شکالت.به.كودك.بدهد.تا.او.را.به.خوب.بودن.
تشویق.كند،.اولیا.نیز.ممکن.است.بعضی.چیزهای.بی.زیان.را.به.مریدانی.بدهند.كه.ذهنشان.
هنوز.گرفتار.دنیاست.و.هنوز.آرزوی.آن.چیزها.را.دارند..هدف.او.این.است.مریدها.سرانجام.

راضی.شده.كه.دست.از.آن.چیزها.كشیده.و.به.معنویت.راستین.عالقه.مند.شوند.
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با انگيزه هاى مادى نبايد به اوليا روى آورد
انسان.های.دنیاگرا.به.اندازه.ای.در.ولع.های.مادی.غوطه.ورند.كه.چیزی.عالقه.ی.آنها.را.جلب.
اما. با.برآورده.ساختن.این.ولع.ها.داشته.باشد.. اینکه.آن.چیز.رابطه.ای.مستقیم. نمی.كند.مگر.
آنها.ممکن.است.به.امید.آنکه.در.گرفتاری.های.مادی.شان.گشایشی.فراهم.شود.به.اولیا.روی.
آورده.و.به.آنها.خدمت.یا.ادای.احترام.كنند..هنگامى كه فرد با احترام به پيرى روى مى آورد 
وظيفه ى پير است كه به او كمك معنوى برساند حتى اگر فرد با انگيزه ى ديگرى به حضور 
پير رسيده باشد..پیر.با.درك.گسترده.تری.كه.از.ذهن.انسان.دارد.ممکن.است.بر.آن.شود.
كه.به.آن.فرد.در.دنیای.مادی.كمك.نماید.تا.او.را.به.سوی.معنویت.سوق.دهد..ولی.چنین.
دانه.پاشیدنی.برای.هدف.های.معنوی.یك.استثناست.نه.یك.راه.كار.كلی..بیشتر.وقت.ها.اولیا.
مردم.را.از.اینکه.با.انگیزه.های.مادی.به.حضورشان.بیایند.باز.می.دارند..از.دیدگاه.معنوی.به.
مراتب.بهتر.است.كه.فرد.اولیا.را.تنها.به.سبب.دوست.داشتنی.بودِن.آنها.دوست.بدارد.نه.به.
دلیل.انگیزه.های.خودخواهانه..مردم بايد تنها به اين دليل پيش اوليا بروند كه به راستى به 
معنويت راستين عالقه مندند..تنها.در.این.صورت.است.كه.انسان.بیشترین.بهره.را.از.تماس.

با.اولیا.به.دست.می.آورد.

بهره گيرى از نيروهاى ماورا الطبيعه براى پيشبرد خالص سازِى بشريت
ماورا.الطبیعه.به.عنوان.یك.هنر.تنها.به.این.دلیل.قابل.توجیه.است.كه.می.تواند.برای.خدمت.
به.هدف.های.معنوی.مورد.استفاده.قرار.گیرد..هرگونه.انحراف.از.این.هدف.را.می.توان.سوء.
استفاده.از.این.نیروها.دانست.و.نباید.آنها.را.برای.هدف.های.دنیاگرا.به.كار.گرفت..نقش.راستین.
آنها.برآورده.ساختن.ولع.های.بشر.نیست.بلکه.خالص.ساختن.قلب.انسان.هدف.است..دانش 
مى تواند  كه  است  پرقدرتى  و  موثر  عامل هاى  زمره ى  در  هنر  يك  عنوان  به  ماورا الطبيعه 

بشريت را يارى كند تا اميال و آرزوهاى پست را كنار گذاشته و پااليش شود.

فضاى خاص براى استفاده از توانمندى هاى ماورا الطبيعه
ماورا.الطبیعه.به.عنوان.یك.هنر.و.استعداد،.به.ویژه.برای.كسانی.مناسب.و.الزم.می.شود.
كه.در.اثر.تکامل،.قوای.روانی.و.نهفته.ی.آنها.به.تازگی.شکوفایی.آغاز.نموده.یا.برای.كسانی.
اما.چون.آگاهی.شان.به.سوی. به.نحو.قابل.توجهی.پرورش.داده.اند. را. كه.قوای.روانی.خود.
آسمان.های.باالتِر.آگاهی.كشیده.شده.گاهی.به.نحوی.كامل.در.عالم.خاكی.زنده.و.هوشیار.
نیستند..با.آنها.باید به زبانى كه درك مى كنند.گفتگو.كرد..بسیاری.از.رهروان.پیشرفته.دارای.



 �قاالت مهربابا - ج�د دوم

ستان مهر گروه 

80

چندین.توانمندی.ماورا.الطبیعه.هستند..اما.بیشتر.وقت.ها.همان.قدر.كه.انسان.معمولی.به.كمك.

معنوی.نیاز.دارد.آنها.نیز.به.آن.نیازمندند..از.آن.رو.كه.آنها.به.بسیاری.از.نیروهای.ماورا.الطبیعه.

دسترسی.دارند،.مرشدهای.كامل.می.توانند.از.هر.فاصله.و.مکانی.به.آسانی.و.به.نحوی.اثربخش.
به.آنها.كمك.نمایند..هنگامى كه كمك مرشد را بتوان آگاهانه در آسمان هاى باالتر دريافت 
نمود، اين كمك از كمكى كه مرشد تنها با استفاده از واسطه و رسانه ى خاكى مى تواند ارايه 

دهد بسيار بارورتر خواهد بود.

پايين آمدن به عالم خاكى
ویژگی.های. از. یکی. دارد،. وجود. معنوی. راه. در. پیشرفت. برای. كه. بر.مشکل.هایی. عالوه.
سالك.های.پیشرفته.این.است.كه.آنها.چنان.در.شادمانِی.جایگاه.خود.مستقر.و.غرق.می.شوند.
كه.از.پایین.آمدن.به.عالم.خاكی.به.منظور.كار.كردن.سر.باز.می.زنند..این.پایین.آمدِن.آنها.
از.تجربه.ی.آسمان.هفتم.اشتباه.نمود؛.تجربه.ای.كه. با.نزول.به.آگاهِی.معمولی.بعد. نباید. را.
همانا.حالت.پيوست با خدا.برای.انسان كامل.است..نزول مرشد كامل،.جایگاه.و.آسمانی.را.
كه.بعد.از.وصل.می.گزیند.ناشی.از.انگیزه.های.بشر.دوستانه.بوده.و.از.پرارابدا12.ناشی.می.شود.
كه.مرشدهای.كامل.بر.طبق.اجازه.و.قدرتی.كه.به.آنها.داده.شده.به.منظور.باال.بردِن.معنوی.
بشریت.از.آن.استفاده.می.كنند..برای.مثال،.گفته.شده.كه.حضرت.محمد.بعد.از.وصل،.خود.را.
در.آسمان.هفتم،.بودا.در.آسمان.پنجم.و.معین.الدین.چیستی.اهل.اجمر.در.آسمان.پنجم.قرار.

دادند.اگرچه.آنها.در.عین.حال.از.تمامی.آسمان.های.آگاهی،.آگاه.می.باشند
نزول.سالکان.پیشرفته.برای.شتاب.بخشیدن.به.پیشرفت.معنوی.خود.آنهاست.و.زمانی.انجام.
می.گیرد.كه.آنها.بین.آسمان.ها.گرفتار.شده.باشند..برای.مثال،.زمانی.كه.سالك.بین.آسمان.های.
سوم.و.چهارم.گرفتار.می.شود،.مرشد.معموًال.قبل.از.سوق.دادن.او.به.آسمان.چهارم،.سالك.را.
به.آسمان.سوم.پایین.می.آورد..این.چنین.نزول.از.جایگاه.باال.و.واالیشان،.همچنین.به.خاطر.
كسانی.است.كه.هنوز.در.جنگل.دنیا.هستند.و.حتی.به.راه.معنوی.وارد.هم.نشده.اند..گاهى 
مرشد ممكن است بر آن شود كه يك كار معنوى را توسط يك روح پيشرفته انجام دهد 
به خاطر  را  براى پيشرفت فردِى خود  ايجاب كند كه سالك كوشش  اين ممكن است  و 
ديگران به عقب بيندازد..سرانجام.مشاهده.می.شود.كه.این.نزول،.یك.آمادگی.معنوی.برای.
عبور.سریع.تر.و.راحت.تر.از.مرحله.ی.بعدی.راه.بوده.است..با.وجود.این.برای.سالك.دشوار.است.
كه.مزیت.های.خود.را.به.خاطر.كمك.به.دیگران.رها.كند..نزول.نمودن.به.ویژه.برای.فردی.
كه.در.ِسحر.و.افسونی.ژرف.فرو.رفته.دشوار.است..در.تصوف.این.حالت.را.حيرت.می.خوانند..

Prarabdha..-12.-.رجوع.شود.به.كتاب.مقاالت.مهربابا.جلد.سوم
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در.این.حالت،.سالك.دوری.جستن.از.جذبه.های.گوناگون.را.بسیار.دشوار.می.یابد..اما.گاهی.
الزم.است.كه.خود.را.از.فرو.رفتن.در.حیرت.باز.دارد.و.به خاطر آنهايى كه در دنيا هستند نزول 
نمايد..مرشد.راه.و.روش.ویژه.ی.خود.را.برای.برخورد.با.یك.سالك.پیشرفته.دارد.و.می.تواند.او.

را.به.انجام.كاری.كه.برایش.ناخوشایند.است.وادار.نماید.

داستان پير گنج شكر
این.نکته.در.داستان.پیر.مشهوری.به.نام.گنج شكر.(بابا.فریدالدین).به.خوبی.نشان.داده.
می.شود..خیلی.قبل.از.اینکه.چشم.باطن.این.ولى.گشوده.شود،.او.قادر.به.بستن.چشم.های.باز،.
منجمد.و.خیره.ی.خود.نبود.و.نیز.نمی.توانست.چیزی.بخورد.چون.كامًال.در.مقام.حيرت.فرو.
رفته.بود..مرشد.او.خواجه ى اجمر،.می.خواست.كه.او.از.این.حالِت.افسون.شده.به.در.آمده.و.
نزول.كند.اما.او.فرمانبرداری.از.مرشد.خویش.را.دشوار.می.یافت..سپس.مرشد.راهگشا.شده.
به. انداخت.كه. نفر.دزد. به.نزول.وادار.نمود..مرشد.به.دل.پنج. را.به.شرحی.كه.می.آید. او. و.
نزدیکی.محل.این.ولى.بروند..آنها.در.فاصله.ی.كمی.از.این.ولى.نشسته.و.به.تقسیم.كردن.
دزدی.هایشان.مشغول.شدند..به.زودی.بین.آنها.درگیری.افتاد.و.دو.نفر.از.آنها.سه.نفر.دیگر.
را.كشتند..این.دو.نفر.كه.در.درگیری.پیروز.شده.بودند.غارت.را.بین.خود.تقسیم.كرده.و.فرار.
كردند..در.حال.فرار.از.كنار.جایی.كه.ولى.در.آنجا.نشسته.بود.گذشتند..همین.كه.به.او.نزدیك.
شدند.ولى،.آگاهی.عادی.خود.را.دوباره.باز.یافت..نزدیك.بودن.این.قاتل.ها.به.او.محرك.خوبی.
بود.تا.او.را.به.خود.آورد..اولین.چیزی.كه.در.خروج.از.خیرگی.دید.چند.گنجشك.بود.و.اولین.
احساس.و.انگیزه.ی.او.این.بود.كه.قدرت.های.نو.یافته.ی.خود.را.بر.روی.آنها.بیازماید..او.گفت:.
«گنجشك.ها.بمیرید».و.گنجشك.ها.افتادند.و.مردند..سپس.گفت:.«گنجشك.ها.برخیزید».و.
آنها.برخاستند..آن.دو.دزد.با.دیدن.اینها.در.شگرف.شدند.و.از.او.خواستند.تا.سه.دزدی.را.كه.
آنها.از.سر.خشم.كشته.بودند.زنده.كند..ولى.رو.به.سه.دزد.مرده.كرده.و.گفت:.«برخیزید».اما.
آنها.برنخاستند..او.با.این.وحشت.كه.قدرت.های.خود.را.از.دست.داده.و.نیز.پشیمان.از.اینکه.از.
آنها.به.گونه.ای.سرسری.استفاده.نموده،.اشك.ریزان.به.سوی.مرشد.خویش.روانه.شد..وقتی.
كه.نزد.مرشد.آمد.دید.كه.آن.سه.نفر.دزد.به.ماساژ.دادن.پاهای.مرشد.مشغولند..او.با.دیدن.
این.صحنه.به.جای.قبلی.خود.بازگشت..او.كه.نسبت.به.آب.و.غذا.بی.تفاوت.شده.بود،.الغر.و.
ضعیف.شد.و.در.همان.نقطه.ده.سال.باقی.ماند.تا.زمانی.كه.مورچه.های.سفید.به.خوردن.بدن.
او.مشغول.شدند..مردم.نزد.ولى.می.آمدند.و.مقدار.زیادی.شکر.برای.مورچه.ها.نزدیك.بدن.او.
می.گذاشتند..چون.همیشه.انبوهی.شکر.بدن.او.را.احاطه.كرده.بود.او.به.گنج شكر.معروف.شد..
داستان.او.نشان.می.دهد.كه.حتی.سالك.های.بسیار.پیشرفته.نیز.برای.پیشرفت.بیشتر.در.راه.
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شناخت،.به.كمك.مرشد.نیاز.دارند.

پديده هاى ماورا الطبيعه به خودى خود ارزشى ندارند
داستان.گنج شكر.موقعیتی.را.نشان.می.دهد.كه.استفاده.از.روش.ها.و.توان.های.ماورا.الطبیعه.
از.هر.درجه.ای.هم.كه. پدیده.ی.ماورا.الطبیعه،. باید.توجه.داشت.كه.هیچ. اما. فرا.می.خواند. را.
باشد.به.خودی.خود.هیچ.گونه.ارزش.فطری.ندارد..ارزشى كه به نظر مى رسد پديده ها دارند، 
چه ماورا الطبيعه چه عادى باشند، يا زاييده ى تصور و خيال يا كامًالً نسبى است..ارزش.های.
مجازی.زمانی.به.وجود.می.آیند.كه.یك.چیز.از.آن.رو.اهمیتی.دروغین.كسب.كند.كه.بر.آورده.
شدن.خواسته.های.زودگذر.و.هدف.های.محدود.را.كه.زاییده.ی.جهلند.وعده.داده.و.نیز.آنها.
را.تحریك.نماید..اگر.آن.چیز.را.از.زمینه.ی.فضای.خواسته.های.زودگذر.و.هدف.های.محدود.
بیرون.آوریم،.بی.درنگ.از.تمامی.ارزشی.كه.قبًال.دارا.بود.محروم.می.شود..ارزش.های.نسبی.
زمانی.به.وجود.می.آیند.كه.یك.چیز.به.سبب.كمکی.كه.در.راستای.شناخت.و.بیان.حقيقت.
شرایطی. آنها. كه. است. این. از. ناشی. چیزهایی. چنین. اهمیت. گردد.. اهمیت. حایز. می.كند،.
ضروری.برای.بازی.زندگی.الهی.هستند.و.بنابراین.اگرچه.نسبی.می.باشند.اما.چنین.ارزشی.

راستین.است.نه.دروغین.

ماورا الطبيعه را بايد از معنويت تميز داد
آنها. و. قایلند. نابجا. اهمیت. ماورا.الطبیعه. پدیده.های. برای. ناآگاهانه. یا. آگاهانه. بیشتر.مردم.
را.با.معنویت.اشتباه.می.كنند..برای.آنها.معجزه.ها.و.پدیده.های.مربوط.به.ارواح.موضوع.هایی.
به.راستی.قابل.توجه.اند.و.این.به.عنوان.عالقه.به.زندگی.راستین.روح.انگاشته.می.شود..ولى 
تمايزى بسيار روشن و دقيق بين دانش ماورا الطبيعه، تصوف، علم روح شناسى و معنويت 

وجود دارد.و.عدم.درِك.اهمیت.این.تمایز،.تنها.می.تواند.به.آشفتگی.فکری.منجر.شود.

تنها چيزى كه اهميت دارد
پدیده.هایی. آنها. سایه.هاست.. جهاِن. دارندكه. تعلق. پدیده.ها. جهان. به. معجزه.ها. تمامی.
تغییرپذیرند.و.چیزی.كه.تغییر.كند.نمی.تواند.ارزشی.پایدار.داشته.باشد..شناخت حقيقت.ازلی.
اندازه  هيچ  و. واقعیت.است. باالترین. تغییرناپذیر.می.باشد.كه. هستى. به. ابدی.همانا.ورود. و.
به  نمى تواند  آن  نيروهاى  در  براى دست كارى  توانايى  يا  و  ماورا الطبيعه  دنياى  با  آشنايى 
میدان. و. در.حوزه. اندازه. . به.همان. ماورا.الطبیعه. پدیده.های. باشد.. منزله ى شناخت حقيقت 
تصور.و.خیاِل.باطل.هستند.كه.پدیده.های.معمولِی.عالم.خاكی..از.دیدگاه.معنوی.تنها.چیزی.كه.
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اهمیت.دارد.همانا.شناخت.زندگى الهى.و.نشان.دادن.آن.در.رویدادهای.روزانه.به.منظور.یاری.
رسانی.به.دیگران.برای.دست.یابی.به.آن.است. تنها بازى و فرآيندى كه داراى ارزش ذاتى و 
مطلق است همانا فرو رفتن در جوهر و ُعصاره ى تمامِى هستى و اهميت و پراكندن عطر اين 
رسوخ، نفوذ و دستاوردهاى درونى آن براى راهنمايى و بهره ورى ديگران است؛ كارى كه در 
دنياى شكل ها و فرم ها از طريق بيان كردن عشق، حقيقت، زيبايى و پاكى صورت مى پذيرد. 

رويدادها و دستاوردهاى ديگر به خودى خود هيچ اهميت پايدارى ندارند.
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انواع مراقبه   

بخش اول

سرشت مراقبه و شرايط آن

مراقبه راهيست كه فرد حين كنترل ذهن براى خود هموار مى سازد
سرگذاشتِن  پشت  براى  كوشش  حين  فرد  كه  كرد. تعریف. راهى. می.توان. را. مراقبه.
محدوديت هاى ذهن براى خود هموار مى سازد..اگر.فردی.كه.در.میان.جنگلی.انبوه.گرفتار.
شده.بکوشد.تا.خود.را.به.فضای.باز.برساند،.كوشش.او.برای.در.هم.شکستن.مانع.های.اطرافش.
نشان.ها. و. پا. این.جای. بررسی. با. بیننده. باقی.می.گذارد.. از.سفرش. را. نشان.هایی. و. پا. جای.
می.تواند.راه.هایی.را.توصیف.كند.كه.فرد.در.كوشش.خود.برای.رسیدن.به.فضای.باز.پیموده.
است..حركت.های.فردی.كه.از.جنگل.بیرون.می.آید.به.نحوی.اساسی.با.حركت.یك.قطار.بر.
روی.ریل.های.آهنی.كه.از.پیش.نصب.شده.اند.تفاوت.دارد..آن.فرد.بر.روی.جاده.ای.از.پیش.
ساخته.شده.حركت.نمی.كند؛.مسير او بعد از راه پيمودِن او كوبيده و مشخص مى شود..به.
همین.سان.فردی.كه.خود.را.در.مراقبه.ای.عمیق.می.یابد،.در.واقع.با.مشکل.های.معنوی.كه.
خود.با.آنها.رو.به.روست.دست.و.پنجه.نرم.می.كند..كوشش.او.تنها.این.نیست.مسیری.را.دنبال.

كند.كه.در.ساختار.ذهنی.او.از.پیش.ساخته.و.پرداخته.شده.است.

خطوط كلى مراقبه را مى توان پيش بينى نمود
به.همان.سان.كه.فردی.كه.به.جزییات.ساختار.پوسته.ی.زمین.آشنایی.كامل.دارد.امکان.
آتشفشان.را.در.یك.منطقه.بیش.از.منطقه.ی.دیگر.پیش.بینی.می.كند،.آنان.كه.بینش.مستقیمی.
از.چهارچوب.ذهنِی.ویژه.ی.فرد.را.دارند.نیز.می.توانند.فرآیند.شکل.گیری.مراقبه.را.پيش بينى.
كنند..آتشفشان.مطمئنًا.در.جایی.رخ.می.دهد.كه.كمترین.مقاومت.در.آنجا.وجود.داشته.باشد.و.
مسیر.نهایی.آتشفشان.به.طبیعت.پیرامون.آن.بستگی.دارد..تفاوت.بین.نیروهای.آتشفشان.و.
انگیزه.ی.معنوی.در.این.است.كه.نیروهای.آتشفشان.پدیده.های.ناآگاهند،.در.حالی.كه.انگیزه.ی.
معنوی.آگاهانه.صورت.می.گیرد..هوشیاری.و.فراست.نقش.مهمی.را.در.مراقبه.ایفا.می.كند.و.
مرشد با دادِن چند پيشنهاد و اشاره ى ساده در مورد چيزهايى كه مريد بايد در مراقبه انجام 

دهد يا بايد چشم به راه شان باشد آتش اين فراست را در دل او شعله ور مى كند.
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پرورش مراقبه ى هوشمندانه به وسيله ى عالقه است
مراقبه.را.بیشتر.وقت.ها.به.غلط،.نوعی.فرآیند.ماشینی.می.دانند.كه.طی.آن.ذهن.مجبور.به.
تمركز.روی.چیزی.یا.ایده.ای.می.شود..بیشتر.مردم.به.نحوی.طبیعی.از.مراقبه.بیزارند.زیرا.برای.
آنها.بسیار.دشوار.است.كه.ذهن.را.به.سویی.ویژه.وادارند.یا.آن.را.به.چیزی.خاص.محدود.كنند..
هرگونه كارى كه تنها به نحوى ماشينى بر روى ذهن انجام شود نه تنها خستگى آور است 

بلكه سرانجام نيز كامياب نخواهد شد.
تنها طبق  را. ذهن. مراقبه،. در. كه. است. این. بیاورد. یاد. به. باید. رهرو. كه. را. اصلی. اولین.
قانون هايى كه در ذات و ساختار ذهن وجود دارد.می.توان.كنترل.كرده.و.به.آن.جهت.داد.نه.

با.به.كار.بردن.نیروی.ماشینی.یا.نیمه.ماشینی.
خیلی.از.افراد.كه.در.عمل.به.«مراقبه».مشغول.نیستند.بیشتر.وقت.ها.به.نحوی.روشن.و.
فرآیند. دارند.. اشتغال. تئوری. یا.موضوع. درباره.ی.یك.مسأله. تفکر.عمیق.و.شدید. به. منظم.
فکری.آنها.به.مفهومی،.بسیار.به.مراقبه.شباهت.دارد.زیرا.كه.ذهن.آنها.شدیداً.تنها.به.یك.
موضوع.و.بدون.توجه.به.تمامی.چیزهای.نامربوط.دیگر.مشغول.است..در.چنین.فرآیندهای.
ذهنی،.مراقبه.بیشتر.وقت.ها.به.نحوی.آسان.و.خود.به.خود.صورت.می.پذیرد.زیرا.ذهن.روی.
چیزی.تمركز.دارد.كه.به.آن.عالقه.مند.است.و.درك.او.از.آن.چیز.رو.به.افزایش.است..تراژدی.
معنوی.در.مورد.این.رشته.فکرهای.معمولی.در.این.است.كه.تمركز.آنها.روی.چیزهایی.است.
كه.در.واقع.مهم.نیستند..در.حالی.كه.موضوع.مراقبه.باید.همیشه.به.دقت.انتخاب.شود.و.نیز.
باید.از نظر معنوى.مهم.باشد..موضوع.مراقبه.باید.شخص.یا.چیزی.الهی.یا.موضوع..با.اهمیتی.
در.زمینه.ی.حقیقت.و.معنویت.باشد..برای.موفقیت.در.مراقبه.نه.تنها.ذهن.باید.به.موضوع.ها.
یا.حقیقت.های.الهی.عالقه.مند.شود.بلکه.همچنین.باید.آنها.را.درك كرده و قدر آنها را بداند..
چنین.مراقبه.ی.هوشمندانه.ای،.فرآیندی.طبیعی.برای.ذهن.است.و.چون.از.یکنواختی.و.نظم.
و  آسان  بلكه  الهام بخش،. و  خودجوش  تنها  نه. می.باشد. دور. به. ماشینی. مراقبه.ی. خشك.

موفقيت آميز.نیز.خواهد.بود.

مراقبه و تمركز
مراقبه.باید.از.تمركز.تمیز.داده.شود..مراقبه.اولین.مرحله.ی.فرآیندی.است.كه.به.تدریج.به.
تمركز.می.انجامد..در تمركز، ذهن مى خواهد با وصل نمودن خود به چيزى، با آن چيز يكى 
تمامى  غياب  در  ويژه  چيز  آن  درباره ى  كردن  فكر  عميق  مراقبه شامل  كه  حالى  در  شود 
چيزهاى ديگر است..در.تمركز.عمًال.ذهن.هیچ.حركتی.ندارد.اما.در.مراقبه،.ذهن.از.یك.فکر.
به.فکری.وابسته.و.مربوط.به.آن.حركت.می.كند..در.تمركز،.ذهن.تنها.روی.یك.نماد.یا.یك.
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فرمول.مختصر.و.مفید.مکث.و.تأمل.می.كند.ولی.آن.را.با.یك.زنجیره.از.فکرها.و.ایده.های.

دیگر.گسترش.نمی.دهد..در.مراقبه،.ذهن.می.كوشد.كه.با.اندیشیدن.به.صفت.های.گوناگون.آن.

نماد.و.فرم.یا.معنی.های.مختلف.آن.فرمول،.هدف.را.درك.و.جذب.نماید..در.تمركز.و.مراقبه.

تركیبی.آرام.بخش.از.عشق.و.اشتیاق.برای.نماد.الهی.یا.اصلی.كه.مورد.تأمل.ذهن.است.وجود.

مكانيكى.كه.دارای.نظم.و.یکنواختِی. با.فرآیندهای. این.فعالیت.های.روانی. دارد.و.هر.دوی.
خشکی.هستند.بسیار.تفاوت.دارند.

افرادی.كه.گنجایش.برای.تمركز.شدید.ندارند.باید.از.مراقبه.شروع.كنند.در.حالی.كه.برای.

آنان.كه.توانایی.تمركز.را.دارا.هستند.مراقبه.غیر.ضروری.است..برای.آنها.كافی.است.كه.بر.
شکل.و.نماد.«خدا – انسان».یا.«انسان– خدا».یا.فرمول.ساده.ای.مانند.«من نه بدن خاكى 

هستم، نه بدن لطيف و نه بدن ذهنى؛ من روح هستم».تمركز.ورزند.13

سكوت و گزينِش تنهايى، به مراقبه كمك مى كند
مراقبه.به.طور.بنیادی.یك.امر.فردی.است.زیرا.برای.خودنمایی.در.جامعه.نبوده.بلکه.برای.
پیشرفت.معنوی.خود.فرد.است..انزوای.كامل.فرد.از.جامعه.كم.و.بیش.همیشه.برای.اجرای.
بی.خلل.مراقبه.مفید.است..مرتاض.های.قدیم.در.جستجوی.گوشه.ی.تنهایی.به.كوه.ها.و.غارها.
پناه.می.بردند..آرامی.بسیار.و.سکوت.بدون.اختالل.برای.موفقیت.در.مراقبه.الزم.است.اما.در.
جستجوی.این.شرایط.به.كوه.ها.و.غارها.رفتن.الزم.نیست..حتی.در.شهرها.نیز.با.اندكی.دقت.
و.زحمت،.رهرو.می.تواند.آرامش،.سکوت.و.انزوای.الزم.برای.پیشرفت.در.مراقبه.های.گوناگون.

را.فراهم.آورد.

اهميت تاريكى
تاریکی.یا.بستن.چشم.ها.در.مراقبه.مفید.است.ولی.صد.در.صد.ضروری.نیست..اگر.چیزی.
كه.بر.آن.مراقبه.می.شود.رو.به.روی.رهرو.باشد.حتی.با.چشمان.باز.نیز.ممکن.است.در.مراقبه.
موفق.شود..اما.در.بیشتر.موارد.دوری.جستن.از.صداها.و.دیدنی.های.خاكی.به.شدِت.مراقبه.
می.افزاید..برای.تأمین.سکوت.پیرامون.باید.مکانی.را.به.دقت.انتخاب.نمود..اما.برای.حفاظت.
ذهن.از.مزاحمِت.دیدنی.ها.تنها.كافی.است.كه.شخص.چشم.های.خود.را.ببندد..گاهی.در.مکان.
پر.نور،.برای.جلوگیری.كامل.از.تحریك.دیدنی.ها.تنها.بستن.چشم.ها.كافی.نیست..در.این.
صورت.بهتر.است.كه.مراقبه.را.در.تاریکی.محض.آغاز.نمود..تاریکی.به.طور.معمول.به.پیشرفت.

در.مراقبه.كمك.می.كند.

13-.بدن.لطیف.جایگاه.خواسته.ها.و.نیروهای.حیاتی.است..بدن.ذهنی.جایگاه.ذهن.است
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حالت بدن در مراقبه
برای.حالت.بدن.در.هنگام.مراقبه.قانون.معینی.وجود.ندارد..هر.حالتی.كه.از.لحاظ.راحتی.
و.تمیزی.ایرادی.نداشته.باشد.را.می.توان.اختیار.نمود.به.شرط.آنکه.به.بیداری.ذهن.كمك.
نموده.و.موجب.خواب.نشود..حالت.بدن.نباید.بر.آن.فشار.و.درد.وارد.كند.زیرا.در.این.صورت.
توجه.ذهن.را.به.سوی.بدن.سوق.می.دهد..بنابراین.بدن.باید.بدون.تنش.و.راحت.باشد.انگار.
كه.شخص.می.خواهد.به.خواب.رود،.اما.از.حالتی.كه.شخص.به.طور.عادی.در.هنگام.خواب.
اختیار.می.كند.باید.دوری.نماید.زیرا.ممکن.است.باعث.خواب.شود..وقتی.بدن.حالت.مناسب.و.
آسوده.ای.به.خود.گرفت.مفید.است.كه.ذهن،.سر.را.به.عنوان.مركز.بدن.تصور.كند..وقتی.سر.
به.عنوان.مركز.بدن.تصور.شود،.فراموش.كردن.بدن.آسان.تر.می.شود.و.نیز.راحت.تر.می.توان.

توجه.خویش.را.بر.موضوع.مراقبه.متمركز.نمود.

اهميت تعيين مكان،حالت بدن و زمان مراقبه 
بهتر.است.كه.رهرو.در.هر.مراقبه.حالت.بدن.خود.را.حفظ.نموده.و.تغییر.ندهد..رابطه.های.
ذهنی.كه.او.پیشاپیش.در.این.حالت.بدن.با.مراقبه.هایش.دارد.توانایی.ویژه.ای.را.به.این.حالت.
برای.انگیزش.و.آسان.نمودن.مراقبه.های.مشابه.می.دهد..هنگامی.كه.بدن.در.آن.حالت.ویژه.
قرار.گرفت،.ضمیر.ناخودآگاه.مدام.به.او.تلقین.می.كند.كه.دیگر.نباید.برای.آگاهی.مزاحمت.
فراهم.كند.بلکه.باید.در.اختیار.هدف.و.مقصود.مراقبه.قرار.گیرد..گزینش.مکان.و.زماِن.یکسان.
قرار.دادن.خویش.در.مکانی.یکسان،. باید.در.مورد. بنابراین.رهرو. دارد.. تأثیری.سودمند. نیز.
حالتی.یکسان.و.در.زمانی.معین.جدی.باشد..گزینش.مکان.شامل.بررسی.جنبه.ها.و.نسبت.های.
ماورا.الطبیعه.ی.آن.نیز.می.باشد..مراقبه.در.مکان.های.مقدس.كه.مرشدها.در.آنجا.زندگی.و.یا.

مراقبه.كرده.اند.دارای.اهمیتی.ویژه.است.
مکان،.حالت.و.زمان.مراقبه.همگی.از.اهمیتی.نسبی.برخوردارند.و.این.اهمیت.بر.حسب.
ویژگی.ها.و.زندگی.نامه.ی.هر.فرد.تغییر.می.كند..از.این.روست.كه.مرشد.بیشتر.وقت.ها.دستورهای.
مختلفی.مناسِب.حال.هر.مرید.به.آنها.می.دهد..ولی.هنگامی.كه.مراقبه.در.اثر.تمرین.دایمی.به.
صورت.یك.عادت.در.آید.رعایت.كردن.مکان،.حالت.و.یا.زمانی.معین.را.می.توان.كنار.گذاشت.
و.رهرو.در.هر.زمان.و.تحت.هر.شرایطی.می.تواند.به.مراقبه.مشغول.شود..حتی.هنگام.راه.رفتن.

نیز.ممکن.است.در.درون.خویش.در.مراقبه.غرقه.باشد.
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مراقبه بايد با خوشحالى توأم باشد
نباید.مانند.خوردن.روغن.كرچك،.با.تلخی.و.اكراه.به.مراقبه.روی.آورد..فرد.باید.درباره.ی.
مراقبه.جدی.باشد.اما.نباید.خشك،.سنگین.یا.اندوهگین.بود..خوش.رویی.و.شوخ.طبعی.نه.تنها.
به.پیشرفت.در.مراقبه.خللی.وارد.نمی.كند.بلکه.به.آن.كمك.نیز.می.نماید..مراقبه.نباید.به.كاری.
رهرو بايد وجد و شادمانى طبيعى ناشى از مراقبه ى  تبدیل.شود.. ناخوشایند.و.خستگی.آور.
موفقيت آميز را آزادانه بپذيرد، بدون اينكه بدان معتاد شود..مراقبه.باید.مانند.رفتن.به.یك.
گردش.در.آسمان.های.باالتر.باشد..مانند.رفتن.به.گشت.و.گذاری.در.جاهای.نو.و.زیبا.در.دامن.
طبیعت،.مراقبه.نیز.با.خود.احساسى از اشتياق، ماجرا، آرامش و نشاط را به همراه دارد..برای.
یك.مراقبه.ی.به.راستی.كامیاب،.تمامی.فکرهای.افسردگی،.ترس.یا.نگرانی.باید.به.كلی.به.

دور.افکنده.شوند.

مراقبه ى گروهى
اگرچه.مراقبه.در.اصل.یك.امر.فردی.است،.مراقبه.ی.گروهی.نیز.فایده.و.مزیت.خودش.
هم. با. همراستا. مراقبه.ی. یك. به. دارند،. هماهنگی. هم. با. كه. متفاوتی. رهروان. اگر. دارد.. را.
بپردازند.فکرهایشان.به.یکدیگر.قوت.می.بخشد..این.امر.به.ویژه.هنگامی.قابل.مشاهده.است.
كه.مریدهای.یك.مرشد.به.مراقبه.بر.روی.مرشد.خویش.مشغول.باشند..برای.آنکه.این.نوع.
آن.شركت. در. كه. مریدانی. از. بدهد،.هر.یك. ارایه. را. مزیت.خود. بهترین. مراقبه.ی.گروهی.
می.جویند.باید.تنها.به.مسیر.مراقبه.ی.خویش.توجه.كنند.و.به.كار.افراد.دیگر.گروه.توجهی.
نداشته.باشند..اگرچه.او.مراقبه.ی.خویش.را.در.حضور.سایرین.آغاز.می.كند.ولی.باید.خود.را.در.
مقصود.مراقبه.گم.كند..او.باید.تمامی.دنیا.از.جمله.بدن.خود.را.فراموش.كند.و.باید.تنها.و.تنها.
از.موضوعی.كه.برای.مراقبه.از.قبل.توافق.شده.آگاه.باشد..مراقبه.ی.گروهی.اگر.هوشمندانه.
انجام.پذیرد.می.تواند.كمك.بزرگی.برای.مبتدى ها.باشد.ولی.مریدهای.پیشرفته.می.توانند.به.

تنهایی.پیش.روند.

پيدايش فكرهاى مزاحم
در.فرآیند.فکر.كردِن.معمولی،.جریان.دایم.یك.رشته.از.فکرهایی.كه.به.هم.مربوط.هستند.
امری.عادی.است.اما.وقتی.ذهن.بر.آن.می.شود.كه.به.نحوی.اصولی.مراقبه.نماید.گرايشى 
واكنش گونه براى پيدايش فكرهاى مزاحم، نامربوط و متضاد،.اجتناب.ناپذیر.خواهد.بود..این.
ناسالم.در.آگاهی،. از.فکرهای.متضاد.و. پیدایش.بسیاری. از. نباید. قانون ذهن.است.و.رهرو.
فکرهایی.كه.پیش.از.این.هرگز.پیدا.و.پدیدار.نمی.شدند،.ناراحت.شود..در مراقبه محتواى ضمير 
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ناخودآگاه ذهن رو در روى آگاهى قرار مى گيرند..مانند.یك.شعبده.باز.كه.بسیاری.چیزهای.

عجیب.و.غیر.منتظره.را.به.وجود.می.آورد،.در.جریان.مراقبه.نیز.فکرهای.پوچی.كه.میهمان.های.

ناخوانده.اند.بسیارند..رهرو.باید.منتظر.تمامی.این.فکرهای.مزاحم.بوده.و.آماده.ی.آنها.باشد.و.

با.به.كار.بردن.شكيبايى.بی.پایان.همراه.با.اطمینانی.راسخ،.باید.دل.قوی.دارد.كه.سرانجام.بر.
تمامی.این.اختالل.ها.پیروز.خواهد.شد.

روش برخورد با فكرهاى مزاحم
آخرین.و.نیز.یکی.از.مهمترین.شرایط.برای.كسب.موفقیت.در.مراقبه،.پیش.گرفتن.روشى 
علیه. بر. مستقیم. جنگ. می.باشد.. مزاحم. ذهنِی. تأثیرهای. و. فکرها. با. برخورد. برای. درست.
فکرهای.مزاحم.و.سركوبی.آنها.بیهوده.بوده.و.باعث.به.هدر.رفتن.انرژی.روانی.می.شود..هر.
برای. ویژه. توجه. این. و. است. مزاحم. فکرهای. به. بیشتر. توجه. باعث. راستا. این. در. كوششی.
سركوبی.فکرها،.بیشتر.آنها.را.تغذیه.كرده.و.در.نیتجه.در.لوح.آگاهی،.بیشتر.تحکیم.و.تأیید.
می.شوند..بهتر.این.است.كه.به.آنها.توجهی.نکرد.و.هرچه.زودتر.بدون.قایل.شدن.كمترین.
اهمیتی.برای.عامل.های.مزاحم،.به.موضوع.مراقبه.روی.آورد..با.تشخیِص.نامربوط.و.بی.ارزش.
بودِن.فکرهای.مزاحم.و.نیز.با.شناخت.ارزش.و.اهمیت.نسبی.موضوع.مراقبه،.از.راه.بی.توجهی.
مطلق.به.فکرهای.مزاحم،.مرگ.و.نابودی.آنها.ممکن.می.شود.و.بدین.ترتیب.ذهن.در.موضوع.

مراقبه.جاودانه.مستقر.می.گردد.
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انواع مراقبه   

بخش دوم

انواع اصلى مراقبه و ارزش نسبى آنها

طبقه بندى انواع مراقبه بر اساس سه اصل
مراقبه.نوع.های.مختلفی.دارد.كه.می.توان.آنها.را.بر.مبنای.سه.از.یکدیگر.تشخیص.داد..آنها.
را.می.توان.بر.مبنای.نقشى.كه.مراقبه.در.پیشرفت.معنوی.دارد.یا.بر مبناى اينكه چه جنبه اى 
از شخصيت طى فرآيند مراقبه به نحو برجسته اى وارد عمل مى شود يا بر مبناى تجربه هايى 
كه مراقبه به درك آنها مى كوشد،.طبقه.بندی.نمود..هر.یك.از.این.سه.اصل.را.برای.طبقه.بندی.
نوع.های.مختلف.مراقبه.می.توان.بکار.برد..از.آخرین.اصل.هنگامی.كه.انواع.مراقبه.به.تفصیل.
مناسب. رده بندى. منظورهای. برای. بیشتر. زیرا. شد. خواهد. استفاده. بعدها. می.شوند. تشریح.
هستند..در.این.فصل،.دو.اصِل.اول.شرح.داده.می.شوند.زیرا.آنها.از.راه.های.مختلف.به.بیان.

ارزش.نسبی.شکل.های.گوناگون.مراقبه.كمك.می.كنند.

مراقبه ى پيوستى و مراقبه ى ُگسستى
در.رابطه.با.اصل.اول،.نقش.مراقبه.باید.پيوسِت.آگاهی.با.حقيقت.ازلی.و.ُگسسِت.آن.از.
چیزهای.مجازی.و.بی.اهمیت.دنیای.پدیده.ها.باشد..بر.این.پایه.و.مبنا.دو.نوع.مراقبه.صورت.
مراقبه.ی. و. است. ذهن. تركيبِى. كار. شامل. بیشتر. كه. (آنوایا)14. پيوستى. مراقبه.ی. می.گیرد،.
پیوستی. مراقبه.ی. می.باشد.. ذهن. (ویاتیره.كا)15. تحليلى. و. تجزيه. كار. شامل. كه. گسستى.
«من. به.صورت. را. گسستی. مراقبه.ی. و. بیکرانم». «من. به.صورت. نمونه. برای. می.توان. را.

خواسته.هایم.نیستم».بیان.نمود.

نقش مراقبه ى پيوستى و گسستى
از راه مراقبه ى پيوستى رهرو مى كوشد به آرمان معنوى كه در فكر خود بنا نموده وصل 
شود. به وسيله ى مراقبه ى گسستى رهرو مى كوشد كه خود را از شرايط غير معنوى كه بر 

Anwaya..-14
Vyatireka..-15
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سر راهش پيش مى آيد جدا و دور نمايد..مراقبه.ی.پیوستی،.فرآیند.جذب كردِن چیزهایی.

است.كه.برای.زندگی.معنوی.الزم.و.اساسی.هستند،.در.حالی.كه.مراقبه.ی.گسستی.زدودِن.
عامل.هایی.است.كه.از.پیشرفت.زندگی.معنوی.جلوگیری.می.كنند.

مراقبه ى گسستى راه را براى مراقبه ى پيوستى هموار مى سازد
مراقبه.ی.پیوستی.با.موضوع.هایی.سروكار.دارد.كه.از.دنیای.نور.برگزیده.شده.اند.و.مراقبه.ی.
گسستی.با.موضوع.هایی.كه.آنها.بخش.هایی.از.سرزمین.سایه.ها.هستند.سروكار.دارد..دنیای.
تصور.و.خیال.هماننِد.دنیای.سایه.ها.جذابیتی.گیج.كننده.دارد..برای.پیروزی.در.بیرون.آمدن.از.
دنیای.مجازها.و.رسیدن.به.حقیقت،.او.باید.با.تشخیِص.پی.در.پِی.پوچ.بودِن.دام.ها.و.دانه.های.
دنیای.خیالی.در.برابر.فریب.آنها.ایستادگی.نماید،.درست.به.همان.سان.كه.كسی.باید.از.دنیای.
سایه.ها.ناخشنود.شود.تا.بتواند.به.نور.دست.یابد..بنابراین.مراقبه.ی.گسستی.سرآغازی.است.
برای.مراقبه.ی.پیوستی،.پیشگام.آن.است،.جا.و.ارزش.خودش.را.دارد.ولی.تنها.برای.هموار.

نمودن.راه.برای.مراقبه.ی.پیوستی.است.

مراقبه ى پيوست از مراقبه ى گسست پر بارتر است
مراقبه.ی.پیوست.و.مراقبه.ی.گسست.هر.دو.به.گونه.ای.الزمند.اما.سرانجام.دیده.می.شود.كه.
مراقبه.ی.پیوست.بسیار.پر.بارتر.و.مهم.تر.از.مراقبه.ی.گسست.است..اگر.سایه.ها.پیرامون.فرد.
را.گرفته.باشند.ناخشنود.بودن.دایم.در.این.مورد.كمك.چندانی.به.او.نمی.كند..اگر.سرگرمِی.
دیگری.ندارد.جز.آنکه.با.سایه.ها.درافتد،.پایانی.برای.نگرانی.هایش.وجود.نخواهد.داشت..اما.اگر.
به.جای.اینکه.از.فرو.رفتن.خود.در.دنیای.سایه.ها.ناله.و.فغان.كند.دست.به.كار.مهمتری.زده.و.
بر.آن.شود.كه.خود.را.به.نور.آفتاب.فروزان.برساند،.آنگاه.است.كه.در.می.یابد.كه.تمامی.سایه.ها.
ناپدید.شده.اند..آنچه كه به راستى مهم است ناخشنودِى بى هدف از محدوديت هاى موجود 
نيست بلكه كوشِش جهت دهنده به سوى آرمان مورد نظر است..مادام.كه.روی.او.به.سوی.
نور.است.و.می.كوشد.خود.را.به.نور.برساند.سایه.هایی.كه.او.را.احاطه.كرده.اند.نمی.توانند.سدی.
جدی.بر.سر.راه.رهایی.او.باشند..به.همین.سان،.مادام.كه.دل.مرید.بر.پیوستن.با.هدف.معنویش.
به.نحوی.استوار.متمركز.باشد.نباید.در.مورد.شکست.های.خویش.نگرانی.زیادی.به.خود.راه.

دهد..در.پایان.سفر.و.زیارتش.تمامی.شکست.هایش.در.هیچ.فرو.رفته.و.ناپدید.خواهند.شد.
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تشبيه غذا
مراقبه.ی.پیوستی.برای.روح،.مانند.غذا.برای.بدن.است..بدن.كمبودهای.خود.را.با.جذب.
غذای.مناسب.می.تواند.جبران.نماید..به.همین.سان.ذهن.به.وسیله.ی.مراقبه.با.جذب.حقیقت.های.
معنوی.می.تواند.خود.را.سالم.نگه.دارد..اگرچه.نوع.های.مختلِف.مراقبه.های.پیوستی.همگی.
از. آنها.حفظ.شود،.درست.به.همان.گونه.كه.بعد. اما.الزم.است.كه.تعادل.بین. خوب.هستند.
دانستِن.ارزش.غذایِی.عناصر.مختلف.رژیم.غذایی،.باید.بین.آنها.موازنه.و.تعادل.برقرار.نمود..
پیشرفت. از. دارد. همراه. خود. با. كه. درونی. تفرقه.ی. سبب. به. ذهنی،. زندگی. ناموزون. رشد.
جلوگیری.می.كند.و.تركيب مناسبى از نوع هاى گوناگون مراقبه بدين سبب كه هماهنگى و 
موازنه در ذهن به وجود مى آورند، به پيشرفت سريع تر كمك مى نمايد..تركیب.های.مناسب.
آنهایی.هستند.كه.تنها.بر.آن.جنبه.هایی.از.حقیقت.تأكید.می.كنند.كه.رهرو.در.آن.بُرهه.از.زمان،.
برای.از.میان.برداشتن.مانع.های.ویژه.ای.كه.در.راه.خود.می.بیند،.به.آنها.نیاز.دارد..این.تركیب.ها.

توازن، تعادل و سكون پيشرونده اى.را.پرورش.می.دهند.

بسط و گسترش تشبيه غذا
تشبیِه.رژیم.غذایی.را.حتی.می.توان.به.نوع.دوم.از.مراقبه.كه.شامل.زدودن.و.دوری.كردن.از.
چیزهای.غیر.معنوی.است.(مراقبه.ی.گسستی).بسط.و.گسترش.داد..همان.گونه.كه.رژیم.غذایِی.
نادرست.به.سالمت.بدن.زیان.می.زند،.نوع.های.نادرسِت.مراقبه..نیز.می.توانند.ذهن.را.مختل.
سازند..به.همان.سان.كه.غذای.نامناسب.به.جای.تغذیه.ی.بدن.می.تواند.آن.را.تباه.كند،.مراقبه.ی.
غریزی.بر.چیزهای.ولع.آور.به.جای.در.هم.شکستن.زنجیرها.و.بندهای.موجوِد.ذهن،.بندهای.
تازه.ای.هم.می.آفریند..بنابراين همان طور كه دورى كردن از نوع هاى غذاهاى نامناسب مهم 
است دورى كردن از نوع هاى نادرست مراقبه نيز مهم است.و.نیز.به.همان.سان.كه.الزمه.ی.
سالمتی،.دفع.مداوم.مواد.زاید.و.سم.های.بدن.است،.الزمه.ی.سالمت.معنوی.نیز.بیرون.راندن.

فکرها.و.احساس.های.ناپسند.است.

اصل دوم شامل سه نوع مراقبه است
تا.اینجا.شرح.و.تفسیرهای.ما.دو.نوع.مراقبه.را.از.دیدگاه.«نقشى.كه.مراقبه.در.پیشرفت.
معنوی».دارد.از.هم.متمایز.و.جدا.كرده.است..حال.می.خواهیم.نوع.های.مراقبه.را.بر.این.مبنا.
بازى  عمده اى  نقش  مراقبه،  فرآيند  حين  در  شخصيت  از  بخشى  چه  كه. نماییم. بررسی.

مى كند..بر.مبنای.این.اصل.دوم،.سه.گونه.مراقبه.ی.مشخص.داریم.
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مراقبه ى تمايزى، مراقبه ى دل و مراقبه ى عمل
در.نوع.اول.مراقبه،.هوش.و.خرد.نقش.اساسی.را.بازی.می.كند..این.نوع.مراقبه.را.می.توان.
«مراقبه ى تمايزى».نامید..در.نوع.دوم،.دل.نقش.عمده.را.دارد..این.نوع.از.مراقبه.را.می.توان.
«مراقبه ى دل».نامید..در.نوع.سوم،.جوهر.فعال.انسان.نقشی.اساسی.ایفا.می.كند..این.نوع.از.
مراقبه.را.می.توان.«مراقبه ى عمل».نامید..مراقبه.ی.تمایزی.به.صورت.تأكید.و.تأیید.جمله.ای.
به. نمودار.می.شود..مراقبه.ی.دل. ارایه.و. بیکرانم». بلکه. نیستم. این.بدن. مانند.«من. خردگرا.
ابراز.می.گردد..مراقبه.ی. محبوب الهى. به.سوی. از.رهرو. آزاد.و.دایم.عشق. وسیله.ی.جریان.
عمل.به.وسیله.ی.وقف.بی.دریغ.زندگی.خود.در.راه.خدمت.بدون.انتظار.به.مرشد.یا.بشریت.
بیان.می.شود..از.این.سه.نوع،.مراقبه.ی.دل.باالترین.و.مهمترین.است.اما.دو.نوع.دیگر.نیز.جا.
و.ارزش.خود.را.دارند.و.بی.توجهی.به.آنها.می.تواند.به.نحوی.جدی.رهرو.را.از.پیشرفت.معنوی.

باز.دارد.

نوع هاى مختلف مراقبه معموًال مكمل يكديگرند
نوع.های.مختلف.مراقبه.را.نباید.از.یکدیگر.به.طور.كامل.جدا.و.انحصاری.دانست..آنها.در.
تركیب.های.فراوانی.می.توانند.پیش.بروند..گاهی.یك.نوع.از.مراقبه.ناگریز.به.نوع.دیگر.منتهی.
می.شود.و.پیشرفت.در.یك.نوع.مراقبه.بیشتر.وقت.ها.متوقف.می.شود.تا.اینکه.در.سایر.مراقبه.ها.
نیز.پیشرفتی.همپا.حاصل.شود..تمامی.نوع.های.مختلف.مراقبه.برای.پیشرفت.معنوی.رهرو.
ارزشمند.هستند..آنها.تقریبًا.همیشه.كمبودهای.یکدیگر.را.جبران.نموده.و.مکمل.یکدیگرند.

يك نوع مراقبه ممكن است با نوع ديگر تداخل كند
همچنین.یك.نوع.از.مراقبه.اگر.چنانچه.در.زمانی.نامساعد.صورت.پذیرد.ممکن.است.بر.
نوع.دیگری.از.مراقبه.خللی.جدی.وارد.كند..نوع.های.مختلف.مراقبه.ی.راستین.بر.جنبه.هایی.
از.زندگی.تأمل.و.دقت.می.كنند.كه.همگی.حقیقی.هستند.اما بنابر حالت روحى فرد، درك و 
از. جذب يك حقيقت از زندگى گاهى ضرورى تر از درك و جذب حقيقت هاى ديگر است..
این.رو.مرشدها.هرگز.یك.شکل.از.مراقبه.را.برای.همه.تجویز.نمی.كنند..بلکه.طبق نيازهاى 

فردى هر رهرو.دستورهای.ویژه.ای.می.دهند.
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نياز براى دريافت دستور ويژه از مرشد
بیشتر.وقت.ها.مرید.به.خودی.خود.نمی.تواند.به.درستی.تعیین.كند.كه.چه.نوع.مراقبه.ای.
برای.یك.موقعیت.ویژه.الزم.است..مرید.ممکن.است.به.یك.نوع.از.مراقبه.ی.انحصاری.چنان.
معتاد شود كه از شيارى كه در ذهن خود به وسيله ى ممارست به آن مراقبه ايجاد نموده، 
به دشوارى بتواند بيرون بيايد..او.نمی.تواند.به.اهمیت.هیچ.نوع.دیگر.از.مراقبه.پی.ببرد.و.به.
سوی.آن.كشیده.شود..البته.مرید.ممکن.است.به.كمبود.خود.در.یك.جنبه.ی.ویژه.پی.ببرد.اما.
همان.طور.كه.بسیاری.از.داروها.برای.بیمار.گوارا.نیستند،.مراقبه.هایی.كه.برای.یك.موقعیت.
ویژه.به.راستی.الزم.هستند.ممکن.است.مورد.پسند.رهرو.نباشد.و.او.گرایشی.به.انجام.دادن.
آنها.نداشته.باشد..در.این.مورد.كمك.و.رهنمود.مرشد.الزم.و.اجتناب.ناپذیر.است..بینشی.كه.
مرشد.از.نیازهای.معنوی.راستین.و.ژرف.تر.مرید.دارد.بی.نهایت.بیشتر.از.بینشی.است.كه.مرید.
خود.می.تواند.داشته.باشد..دستورهاى ويژه ى مرشد براى اصالح آن جنبه هايى از شخصيت 

است كه نسبت به آنها بى توجهى شده است.

ارزش راستين مراقبه تنها در عمل درك مى شود
اگرچه.رهرو.ممکن.است.مراقبه.ای.كه.بدان.نیاز.دارد.را.با.اكراه.آغاز.نماید.اما.وقتی.به.ارزش.
و.مقصود.راستین.آن.پی.برد.به.آن.عالقه.مند.می.شود..او.تنها.هنگامی.به.ارزش.و.مقصود.
راستین.یك.نوع.ویژه.از.مراقبه.پی.می.برد.كه.آن.را.بیازماید..تنها.با.بررسی.نظری.و.حدسی.
نمی.توان.به.ارزش.و.امکانات.آن.نوع.ویژه.از.مراقبه.پی.برد..چنین.حدس.های.نظری.ممکن.
مانند  بسنجد.. را. مراقبه. راستین. كارایی. نمی.تواند. اما. باشد. داشته. نتیجه.های.سطحی. است.
بسيارى ديگر از چيزهايى كه از لحاظ معنوى مهم هستند، مراقبه نيز اهميت كامل خود را 
هنگامى بروز مى دهد كه فرد آن را بيازمايد نه وقتى كه بيرون گود ايستاده و مى كوشد آن 

را تصور كند.

براى كاميابى در مراقبه اراده الزم است
برای.كامیابی.راستین.در.هرنوع.مراقبه،.رهرو.باید.با.این.اراده.آن.را.شروع.كند.كه.تمامی.
توان.های.ممکِن.آن.را.كشف.نماید..او.نباید.با.شرط.های.محدود.كننده،.مراقبه.را.آغاز.كند.
بلکه.باید.برای.رو.به.رو.شدن.با.حالت.های.غیر.منتظره.ی.آگاهی.آماده.باشد.و.بدون.اینکه.بر.
چشمداشت.های.از.پیش.ساخته.شده.اصرار.ورزد.باید.مشتاق.باشد.تا.به.هر.جا.كه.آن.مراقبه.
او.را.هدایت.كرد.برود..شالوده و اساس مراقبه، يكدل و يكسو بودن و كنار گذاشتن تمامى 
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مالحظه هاى ديگر است، حتى اگر اين مالحظه ها خيلى هم جذاب باشند.

نظارت مرشد ضرورى است
به. را. مراقبه.ای. نظارت.مرشد،. و. راهنمایی. از. بودن. بهره.مند. بدون. مرید. اگر. در.هر.حال.
دلخواه.و.رأی.خود.انجام.دهد.ممكن است آنقدر در آن فرو رود كه چشم انداز و مسير خود 
را از دست داده و نتواند باز گردد..ممکن.است.حتی.اگر.ضرورت.ایجاب.كند.نتواند.به.نوع.
دیگری.از.مراقبه.ی.تکمیلی.روی.آورد..اگر.مرید.طبق.دستور.مرشد.خویش.به.مسیر.مراقبه.ی.
ویژه.ای.روی.بیاورد.با.این.خطر.رو.به.رو.نخواهد.شد..هنگامی.كه.او.زیر.نظر.و.راهنمایی.مرشد.
باشد،.مرشد.نه.تنها.می.تواند.در.زمان.مناسب.از.مرید.بخواهد.تا.آن.مراقبه.را.متوقف.كند.بلکه.
در.عمل.می.تواند.به.او.یاری.نماید.تا.از.شیارهای.ذهنی.كه.مراقبه.ی.قبلی.ایجاد.كرده.بیرون.

آید.

داستانى آموزنده
در.این.رابطه.داستانی.آموزنده.داریم.درباره.ی.شخصی.كه.بسیار.خردگرا.بود.و.می.خواست.با.
تجربه.ی.شخصی.بداند.فردی.كه.در.حال.اعدام.شدن.خفه.می.شود.چه.حال.و.احساسی.دارد..
او.تنها.به.تصور.كردن.اینکه.این.احساس.چگونه.می.تواند.باشد.راضی.نمی.شد.بلکه.می.خواست.
خود.شخصًا.تجربه.كند..از.این.رو.از.دوستی.خواست.تا.به.او.در.اجرای.این.آزمایش.كمك.كند..
به.دوستش.گفت.كه.او.خود.را.از.طنابی.آویزان.خواهد.كرد.و.هنگامی.كه.احساس.خفگی.به.
مرز.خطر.رسید.با.اشاره.به.او.خواهد.فهماند..هم.چنین.از.دوستش.خواست.كه.قبل.از.اشاره.اش.
او.را.از.چوبه.ی.دار.نجات.ندهد..دوستش.تمامی.این.شرایط.را.پذیرفت.و.مرد.خود.را.به.چوبه.ی.
دار.آویخت.اما.قبل.از.اینکه.بتواند.به.دوستش.اشاره.كند.در.اثر.خفگی.بیهوش.شد..خوشبختانه.
دوست.او.عاقل.بود.و.وقتی.دید.كه.خفگی.به.مرز.خطر.رسیده،.توافق.خود.را.با.او.نادیده.گرفت.
و.درست.به.موقع.زندگی.او.را.نجات.داد..آن.مرد.در.اثر.كیاست.و.احتیاط.خود.نجات.نیافت.
بلکه.به.سبب.پا.در.میانی.عاقالنه.ی.دوستش.بود.كه.نجات.پیدا.كرد..به.همین.سان.به جاى 
اينكه مريد از موازينى كه خود وضع نموده پيروى كند بهتر است كه به مرشد تكيه نمايد.
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انواع مراقبه   

بخش سوم

طبقه بندى عمومى فرم ها و شكل هاى مراقبه

مراقبه كوششى براى درك تجربه است
هدِف.فرآینِد.مراقبه،.درك.تجربه.ها.و.رفتن به فراسوى ميدان پهناور و گوناگوِن تجربه 
است..وقتی.مراقبه.را.بدین.گونه.تعبیر.و.بیان.كنیم.بی.درنگ.می.بینیم.كه.تنها.به.شمار.اندكی.
از.رهروان.محدود.نیست.بلکه كارى است كه هر موجود زنده به گونه اى به آن مشغول است.

مراقبه امرى است جهانى
پلنگی.كه.قصد.دریدن.یك.بره.را.دارد.بر.آن.بره."مراقبه" می.كند..بره.نیز.با.مشاهده.ی.
پلنگ.بر.او."مراقبه" می.ورزد..شخصی.كه.در.ایستگاه.راه.آهن.در.انتظار.ترن.است.بر.ترن.
"مراقبه" می.كند.و.راننده.ی.ترن.كه.انتظار.دارد.در.ایستگاه.مزبور.جایگزین.شود.به.آن.ایستگاه.
"مراقبه" می.نماید..دانشمندی.كه.بر.روی.معمای.حل.نشده.ای.كار.می.كند.روی.آن.مسأله.
"مراقبه" می.كند..بیماری.كه.با.نگرانی.فراوان.چشم.به.راه.یك.دكتر.است.به.دكتر."مراقبه" 
می.كند.و.دكتر.كه.انتظار.دریافت.حق.ویزیت.دارد.به.آن."مراقبه" می.نماید..وقتی.یك.پلیس.

می.خواهد.دزدی.را.دست.گیر.كند.هر.دوی.آنها.بر.یکدیگر."مراقبه" می.كنند..
شخصی.كه.عاشق.می.شود.بر.معشوق."مراقبه" می.كند..فردی.كه.با.رشك.و.حسد.رقیب.
با.از.دست.دادن.یك. خویش.را.زیر.نظر.دارد.روی.رقیب.خود."مراقبه" می.كند..فردی.كه.
دوست.اندوهگین.است.بر.آن.دوست."مراقبه" می.نماید.و.شخصی.كه.قصد.انتقام.گرفتن.از.
دشمن.خود.را.دارد.به.دشمن.خویش."مراقبه" می.كند..شخصی.كه.می.خواهد.با.بر.تن.كردن.
لباسی.مناسب.خود.را.خوب.و.برازنده.جلوه.دهد.بر.خویشتن.به.صورت.بدن.مراقبه.می.نماید.
و.فردی.كه.به.دستاوردهای.اندیشه.و.خرد.یا.روان.خویش.می.بالد.بر.خویشتن.به.عنوان.ذهن.

"مراقبه" می.ورزد.
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مراقبه ى معنوِى مهم از هدف خويش آگاه است
تمامی.اینها.به.گونه.ای."مراقبه.اند"،.اما.در.گفتمان.معنوی،.واژه.ی.مراقبه.به.طور.معمول.
به.آن.گونه.مراقبه.هایی.گفته.می.شود.كه با تمركز و به نحوى سازمان يافته.با.مشکل.درك.
تجربه.ها.برخورد.می.كنند..در.نمونه.های.باال.مراقبه،.ناشی.از.گماشتن.و.كاربرد.طبیعی.ذهن.
روی.چیزهایی.است.كه.به.آن.ارایه.می.شود..در.این.كاربرد.ذهن،.فرد.هیچ.گونه.آگاهی.از.هدف.
اولیه،.به.نحوی. ندارد..ولی.مراقبه.ی.معنوی،.حداقل.در.مرحله.های. را. نهایی.جریان.مراقبه.
عمدی.صورت.می.گیرد.و.فرد.به.ویژه.از.هدف.نهایی.مراقبه.آگاه.است..فرم.ها.و.شکل.های.
مراقبه.كه.ویژگی.معنوی.دارند.با.سایر.مراقبه.هایی.كه.در.تمامی.جهان.آگاهی.یافت.می.شود.
پيوسته.بوده.و.ادامه.ی.آنها.هستند،.منتها.شكل هاى معنوى مراقبه هنگامى پا به عرصه ى 
وجود مى گذارند كه ساير مراقبه ها كه بيشتر جنبه ى عمومى دارند شخص را با.يك بحران 

يا «كوچه ى بن بست» رو به رو سازند.

مراقبه ى عمومى و مراقبه ى تخصصى
كه. عمومى. مراقبه.ی. .(1) نوعند:. دو. بر. هستند. مهم. معنوی. نظر. از. كه. مراقبه. فرم.های.
شامل.جذب.حقيقت هاى الهى.است..(2).مراقبه.ی.تخصصى.كه.در.آن.ذهن.تجربه.ی.معینی.
را انتخاب نموده.و.به.نحوی.انحصاری.بدان.می.پردازد..مراقبه.ی.عمومی.تنها.گامی.فراتر.از.
فرآیندهای.فکرِی.معمولی.است.با.این.تفاوت.كه.به.نحوی.سازمان.یافته.و.با.شدت.انجام.
غير معنوى دنياى مادى.در.جنبه.های.زیر.تفاوت.دارد:.(1).فرآیند. با.مراقبه.های. می.گیرد.و.
فکری.اكنون.به.سوی.واقعیت.هایی.گرایش.دارد.كه.از.اهمیت.معنوی.برخور.دارند.(2).ذهن.
اكنون.بدون.اینکه.توان.تحلیلی.و.اشتیاق.ذاتی.خود.برای.حقیقت.را.از.دست.بدهد.از.شرح.و.

ابراز.حقيقت هاى الهى.به.وسیله.ی.كسانی.كه.مى دانند،.هوشمندانه.استفاده.می.كند.

هدف مراقبه ى تخصصى باالتر از درك عقالنى است
از.سوی.دیگر.گونه.های.تخصصی.مراقبه.برای.نزدیك.شدن.به.حقيقت.به.چیزی.بیش.
مراقبه،. تخصصی. شکل.های. در. می.دانند.. الزم. را. آن. و. كرده. اشاره. خردگرا. روش. یك. از.
از.موضوع.و.هدف.مراقبه.دركی. تا. همانند.مراقبه.ی.عمومی،.ذهن.نه.تنها.فرصتی.می.یابد.
خردگرا.داشته.باشد..بلکه.این.مراقبه.ها.به.پرورش انضباط ذهنى و رشد استعدادهاى خفته و 

شكوفايى توان هاى نهفته ى شخصيت كمك مى كنند.
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مشكل مراقبه ى تخصصى در عمل است
عمل. در. بلکه. نبوده. نظری. و. تئوری. است. مطرح. تخصصی. مراقبه.های. در. كه. مشکلی.
است..شكل هاى تخصصى مراقبه كمك مى كنند تا بر مانع هاى ويژه اى كه بر سر راه روشن 
بينى و درك وجود دارند چيرگى حاصل شود. هدف آنها كنترل ذهن و رفتن به فراسوى آن 
است..شکل.های.تخصصی.مراقبه.بیشتر.به.تالش.بی.اماِن.كسی.شباهت.دارد.كه.می.خواهد.
دیوارهای.زندان.خویش.را.فرو.ریزد..این.مراقبه.به.فارغ.نشستن.و."نظریه" بافتن.درباره.ی.
استحکام.بخش.های.مختلف.دیوار.زندان.شباهتی.ندارد.و.نیز.مانند.این.نیست.كه.بنشیند.و.

درباره.ی.آنچه.بعد.از.فرو.ریختن.دیوار.زندان.در.پشت.سر.خواهد.دید.خیالبافی.كند.

هدف عملى ممكن است از حقيقت نظرى و تئورى مهمتر باشد
ارزش  داراى  است  ممكن  شود  توجه  آن  به  صادقانه  كه  اشتباهى  معنوى،  زندگى  در 
گونه.های.تخصصی. در. تئورى.. و  به حقيقت نظرى  تا يك وفادارى ُسست  باشد  بيشترى 
مراقبه،.گاهی.جنبه.ی.عملى حتى به قيمت حقيقت نظرى و تئورى.باید.حاكم.شود..بنابراین.
وقتی.بر.یك.فرمول.یا.شکل.ویژه.ای.تمركز.می.شود،.نباید.به.فرمول.یا.شکل.دیگری.اجازه.
داد.كه.به.ذهن.خطور.كند.اگرچه.اهمیت.معنوی.این.شکل.یا.فرمول.ممکن.است.در.اصل.
برابر.یا.حتی.بیشتر.باشد..اگر.مرید.مراقبه.بر.روی.یك.مرشد.را.در.پیش.گرفته.است.باید.فکر.
مرشدهای.دیگر.را.از.ذهن.خویش.بیرون.نگه.دارد.حتی.اگر.آنها.به.كاملی.مرشدی.باشند.كه.
كانون.مراقبه.ی.اوست..به.همین.شکل،.فکر.كردن.شدید.ممکن.است.همان.قدر.در.رسیدن.به.

هدف.موثر.باشد.كه.متوقف.ساختن.و.از.كار.باز.داشتِن.ذهن.

نقش مراقبه ى عمومى
تركيب كردن.شکل.های.تخصصی.مراقبه.در.اصل.و.قاعده.كار.درستی.نیست.اگرچه.از.
لحاظ.تئوری.ممکن.است.همه.ی.آنها.در.جهت.جنبه.های.مختلفی.از.حقيقت.باشند..به ميان 
از  كامل  و  يكپارچه  تصويرى  آوردن  وجود  به  و  حقيقت  مختلف  جنبه هاى  تلفيق  و  آوردن 
زندگى، كارى است كه در مراقبه ى عمومى صورت مى پذيرد..فکر.در.این.نوع.مراقبه.آزاد.و.
همه.جانبه.بوده.و.پذیرای.تمامی.جنبه.های.حقيقت.است..یك.چنین.مراقبه.ی.عمومی.ارزش.و.
توجیه.خود.را.داراست..مراقبه ى عمومى قبل و بعد از انجام مراقبه هاى تخصصى يارى بخش 
است.اما.نمی.تواند.جای.آنها.را.بگیرد.زیرا.مراقبه.های.تخصصی.هدف.و.نقش.دیگری.دارند.



ا�واع �را��ه   ��ش �وم  

ستان مهر گروه 
99

مراقبه ى تخصصى مانند يك ورزش ويژه
برای. كه. بدنی. ورزش.های. مختلف. نوع.های. به. تخصصی. مراقبه.های. متفاوت. گونه.های.
این. اما. منظور.معینی.هستند.شباهت.دارند..ورزِش.عضله.ها.تنها.برای.تقویت.عضله.هاست.
بدان.معنی.نیست.كه.تنها.ماهیچه.ها،.بخش.مهم.بدن.را.تشکیل.می.دهند..تمامی.ورزش.ها.
برای.سالمت.عمومی.بدن.دارای.اهمت.اند.اگرچه.ممکن.است.همگی.آنها.را.نتوان.همزمان.

انجام.داد.

مراقبه ى عمومى  و مراقبه ى تخصصى جايگزين يكديگر نيستند
نقش.و.كاربرد.گونه.های.مختلف.ورزش.ها.باید.به.هم.مربوط.بوده.و.مطابق.با.دانشی.باشد.
كه.از.سالمت.واقعی.یا.رشد.متناسب.بدن.داریم..به.همین.سان.نقش.و.كاربردهای.مختلف.
مراقبه.ی.تخصصی.باید.به.تمامی.هدف.و.آرمان.زندگی.مربوط.بوده.و.تحت.نظام.آن.باشد..این.
كار.را.رهرو.به.وسیله.ی.مراقبه ى عمومى يا تفكر آزاد و مهار نشده انجام مى دهد، فرآيندى 
كه قانونى نمى شناسد مگر يافتن حقيقت در تمامى جنبه هايش. به همان سان كه گونه هاى 
نيز  را  مراقبه ى عمومى  نمود،  مراقبه ى عمومى جايگزين  با  نمى توان  را  مراقبه  تخصصى 
نمى توان با گونه هاى تخصصى مراقبه جايگزين كرد..هر.دو.الزم.اند.و.جایگاه.و.ارزش.خود.

را.دارند.

مراقبه هاى تخصصى گوناگون
گونه.های.تخصصی.مراقبه.را.می.توان.بر مبناى تجربه هايى كه ذهن سعى به درك آنها 
دارد.تقسیم.بندی.نمود..تجربه.ی.بشری.در.گستره.ی.گوناگونش،.سراسر.به.وسیله.ی.جنبه.های.
از.یکدیگر.تمیز.داده.می.شوند..برخی.از.شکل.های. دوگانه.ی.تجربه كننده و تجربه شونده.
مراقبه.با.موضوع.یا هدف مورد تجربه.سر.و.كار.دارند،.برخی.با فرِد تجربه كننده.سر.و.كار.
دارند.و.بعضی.از.فرم.های.مراقبه.با.فعاليت هاى ذهنى اى.سر.و.كار.دارند.كه.بین.تجربه.كننده.

و.تجربه.شونده.به.وجود.می.آید..بر.این.مبنا.سه.نوع.مراقبه.تعریف.می.شود.
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دو شكل مختلف از ساهاج سمادى16
تمامی.فرم.ها.و.شکل.های.مراقبه.كه.رهرو.ممکن.است.در.پیش.گیرد.سرانجام.به.هدف.
تمامی.مراقبه.ها.ختم.می.شوند.كه.همانا.مستقر.شدن.در.ساهاج سمادى.یا.مراقبه.ی.آنی.و.
خودجوش.یك.روِح.به.كمال.رسیده.است..ساهاج.سمادی.دو.شکل.دارد:.(1).حالت.نيروانا.یا.

جذبه17.(2).حالت.نيرواكالپا.یا.تجلى الهى18.

جدول طبقه بندى عمومى
انواع.مراقبه.در.جدولی.كه.چکیده.ی.نتیجه.های.این.بخش.می.باشد.طبقه.بندی.شده.است..
انواع.گوناگون.مراقبه.كه.در.این.جدول.داده.شده،.مراقبه.هایی.كه.قبل.از.رسیدن. در.میان.
به.شکل.های. آمده.است.. این.بخش. ابتدای. (A).در. انجام.می.شود. به.مرحله.ی.رهرو.شدن.
مختلف.مراقبه ى عمومى(B-I).در.بخش.چهارم.خواهیم.پرداخت..فرم.ها.و.شکل.های.مراقبه ى 
تخصصى.(B-II).همراه.با.رده.بندی.های.آن.هر.كدام.جداگانه.در.بخش.های.پنجم.و.ششم.بیان.
می.شوند..ساهاج سمادى.(C).و.شکل.های.مختلف.آن.در.بخش.های.هفتم.و.هشتم.توضیح.

داده.می.شوند.

.Sahaj Samadhi ..-16
فنا.فی.اهللا ..-17
بقاء.باهللا ..-18
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انواع مراقبه   

بخش چهارم

جذب حقيقت هاى الهى

(الف) روش هاى مراقبه ى عمومى

مرز و حدود مراقبه ى فلسفى آزاد
آغاز.زندگی.معنوی.به.وسیله.ی.مراقبه.ی.عمومی.مشخص.و.یاری.می.شود..این.نوع.مراقبه.
خود.را.وقف.تجربه.ای.گزیده.و.ویژه.ننموده.بلکه.در.گستره.ی.پهناوری.كه.دارد،.می.كوشد.
حقيقت هاى الهى زندگى و جهان را درك و جذب نمايد..هنگامی.كه.رهرو.به.مسأله.هایی.
كلی.تر.در.رابطه.با.سرشت.زندگی.و.جهان.آفرینش.عالقه.مند.شد.و.اندیشیدن.در.مورد.آنها.را.
آغاز.نمود.می.توان.گفت.كه.به.چنین.مراقبه.ای.همت.گماشته.است..بخش بزرگى از چيزهايى 
كه فلسفه در بر مى گيرد نتيجه ى كوششى براى فهم عقالنى سرشت نهايى زندگى و جهان 
این.ساختار.فکری. پایه.ریزی. برای. به.تجربه.ی.الزم. آنجایی.كه.دسترسی. از. هستى است..
ممکن.است.محدود.باشد،.درك.حقيقت هاى الهى.تنها.با.تکیه.بر.عقل.و.خرد،.كامل.و.مطمئن.
و.ژرف.نخواهد.بود..مراقبه ى فلسفِى.اندیشه.ی.آزاد.به.خودی.خود.نمی.تواند.به.نتیجه.های.
دیدگاه.های. و. ساختارها. به. وقت.ها. بیشتر. فلسفى. مراقبه ى  چند. هر. برسد.. نهایی. و. قطعی.
متفاوت.و.ناسازگار.فلسفی.منتهی.می.گردد.ولی.خالی.از.ارزش.نیست.و.نیز.رهرو.را.تا.اندازه.ای.
به.قلمروی.دانش.رهنمون.می.شود.و.نظمی.به.روش.فکری.او.می.دهد.تا.بتواند.حقيقت هاى 

الهى.را.آنگاه.كه.به.وسیله.ی.آنهایی.كه.مى دانند.به.او.می.رسد،.درك.و.جذب.كند.

مطالعه ى حقيقت هاى آشكار شده
نوع.پر.بارتری.از.مراقبه.ی.عمومی،.مطالعه ى حقيقت هاى فاش شده.درباره.ی.زندگی.و.
جهان.هستی.است..سر.آغاز.این.نوع.جذب.و.درِك.حقیقت.های.الهی.می.تواند.شنیدن.یا.خواندن.
تفسیرهای.استادان.دانش.و.خرد.درباره.ی.حقيقت الهى باشد..سخنان.مرشدهاى كاملى.كه.
در.قید.حیاتند.یا.نوشته.های.مرشدهاى كاملى.كه.در.گذشته.می.زیسته.اند.موضوع.های.مناسبی.
برای.مراقبه.ی.عمومی.هستند.زیرا.جذب.حقيقت هاى الهى.كه.به.وسیله.ی.آنها.فاش.و.آشکار.
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شده.موجب.می.شود.تا.رهرو.بتواند.زندگی.خویش.را.با.هدفی.كه.خدا.در.گیتی.و.هستی.دارد.
همگام.سازد.

ارزش گوش فرا دادن و شنيدن
وقتی.حقيقت هاى الهى.به.وسیله.ی.مرشدی.كه.در.قید.حیات.است.به.نحوی.بی.واسطه.به.
رهرو.ارایه.شوند.خیلی.راحت.تر.و.آسان.تر.جذب.و.درك.می.گردند..چنین.ارتباط.های.شخصِی.
مرشد.بازده.و.توانی.دارد.كه.داده.های.به.دست.آمده.از.منابع.دیگر.هرگز.دارای.آن.نیستند. 
به سبب شخصيت و زندگانى مرشد است كه كالم، جان و توان مى گيرد..از.این.رو.بسیاری.
از.طریق. حقيقت هاى الهى.كه.بی.واسطه. به. بر.لزوم.گوش.فرا.دادن. از.كتاب.های.مقدس،.
بیانات.مرشد كامل.آمده.تأكید.دارند..سبکی.از.مراقبه.ی.عمومی.كه.به.شنیدن.شرح.و.تفسیر.
حقيقت هاى الهى.تکیه.كند،.آن.هم.در.زمانی.كه.رهرو.بتواند.با.مرشد كاملى.تماس.بر.قرار.

نموده.و.به.او.گوش.فرا.دهد،.بی.شك.بهترین.مراقبه.است.

مزيت مراقبه از طريق خواندن
اما.همیشه.برای.رهرو.این.امکان.وجود.ندارد.تا.با.مرشدی.كه.در.قید.حیات.است.تماس.بر.
قرار.نموده.و.به.سخنان.او.گوش.فرا.دهد..در.این.صورت.مراقبه.از.طریق.خواندن،.مزیت.های.
ویژه.ی.خود.را.دارد..برای.بیشتِر.رهروان.راه.حقیقت.به.ندرت.چیزی.می.تواند.جای.مراقبه.از.
طریق.مطالعه.را.بگیرد.زیرا.با.خواندن.تفسیرهای.نوشته شده اى.شروع.می.شود.كه.در.هر.زمان.
به.آسانی.در.دسترس.هستند..مراقبه.ای.كه.با.خواندن.حقیقت.های.آشکار.شده.آغاز.می.شود.از.
این.مزیت.برخوردار.است.كه.به آسانى در دسترس بيشتر رهروان قرار دارد..مراقبه.از.طریق.

مطالعه.در.بخش.(ب).توضیح.داده.شده.و.در.بخش.(ج).ارایه.می.شود.
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(ب)مطالعه به عنوان مراقبه
مشکلی.كه.مراقبه.از.طریق.مطالعه.با.آن.رو.به.روست.این.است.كه.بیشتر.تفسیرهایی.كه.
درباره.ی.حقيقت هاى الهى.نوشته.شده.اند.به.منظور.مطالعه.ی.عقالنی.هستند.نه.برای.جذب.
كردن.آنها.از.طریق.مراقبه..دشواری.هایی.كه.رهرو.در.این.رابطه.تجربه.می.كند.یا.به.این.سبب.
است.كه.(1).روش.مراقبه.مناسب.با.موضوع.آن.نیست.(2).كمبودی.در.روش.مراقبه.وجود.دارد.

كه.موجب.ماشینی.شدن.آن.می.شود.(3).موضوع.مراقبه.سخت.و.مبهم.است.

دشوارى هايى كه به وسيله ى مراقبه ى ويژه از راه مطالعه از ميان برداشته 
مى شوند

به. می.كنند. ناكام. را. آن. و. كرده. بی.اثر. و. تباه. را. مراقبه. كه. دشواری.ها. این. تمامی. از.

وسیله.ی.مراقبه.ی.ویژه.ای.كه.در.این.بخش.توصیه.شده.پیش.گیری.می.شود..قصد.این.است.

در. الهى. حقيقت  درباره.ی. نیز. متنی. بلکه. شود. گشوده. و. روشن. مراقبه. روش. تنها. نه. كه.

در. كه. معمولی. دشواری.های. باشد.. مراقبه. گونه. این. شرایط. دارای. كه. گیرد. قرار. دسترس.

مراقبه.از.طریق.مطالعه.وجود.دارند.در.این.مراقبه.ی.ویژه.بدین.گونه.از.میان.برداشته.شده.اند:.

(1).با همساز و جور بودِن فرآيند مراقبه با موضوع آن و نيز با شرايط مراقبه ى هوشمندانه.
(2).با توضيح كافى درباره ى مرحله هاى مختلف مراقبه اى كه با مطالعه آغاز مى شود.(3).با 
فراهم آوردن شرح و تفسير كوتاه و ويژه اى درباره ى حقيقت هاى الهى.كه.موضوعی.مناسب.

و.ارزشمند.را.برای.مراقبه.از.طریق.مطالعه.به.وجود.می.آورد.

سه مرحله از مراقبه اى كه با خواندن صورت مى گيرد
مراقبه.ای.كه.با.خواندن.حقيقت هاى الهى.شروع.می.شود.سه.مرحله.دارد:

(1).در.مرحله.ی.اول.رهرو.باید.تفسیر.را.روزانه.بخواند.و.بتواند.همزمان.درباره.ی.آن.خوب.
فکر.كند

(2).در.مرحله.ی.دوم،.دیگر.خواندن.الزم.نیست.اما.موضوع.متن.در.ذهن.دوباره.زنده.شده.
و.به.طور.مدام.به.آن.فکر.می.شود.

(3).در.مرحله.ی.سوم.دیگر.لزومی.ندارد.كه.كلمه.های.متِن.مراقبه،.جدا.جدا.و.یکی.پس.از.

دیگری.دوباره.در.ذهن.زنده.شوند..بدین.سان.تمامی.فرآیند.تفکر.برهانی.و.استداللی.به.پایان.

می.رسد..ذهن.در.این.مرحله.از.مراقبه.دیگر.به.هیچ.رشته.ی.فکری.مشغول.نیست.بلکه.درك.
و.برداشتی.روشن،.آنی.و.باطنی.از.حقيقت.واالیی.دارد.كه.در.متن.بیان.شده.است.
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موضوع مراقبه اى كه توسط خواندن انجام مى گيرد
از.آن.رو.كه.مراقبه.ی.خردگرا.شامل.ژرف انديشى درباره ى يك موضوع ويژه است،.بهترین.
كمك.برای.این.نوع.مراقبه.وجود.متنی.كوتاه.و.روشن.درباره.ی.موضوع.مراقبه.است..متن.
كوتاه.و.روشنی.كه.در.مورد.حقيقت هاى الهى.در.بخش.(ج).ارایه.می.شود.شامل.تمامی.داستان.
آفرینش.و.نیز.شرح.كاملی.از.راه معنوى.و.هدف.خودشناسی.است..رهرو.می.تواند.هوشمندانه.

این.متن.را.خوانده.و.حقیقت.های.واالیی.را.كه.در.آن.نهفته.است.جذب.نماید.

مزيت هاى مراقبه ى ويژه از طريق خواندن
و. مراقبه. موضوع. متن. خواندن. زیرا. است. مفید. و. آسان. بسیار. مراقبه. از. ویژه. نوِع. این.
اندیشیدن.درباره.ی.آن.باید.همزمان.انجام.پذیرد..فزون.تر.آنکه.چون.موضوع.مراقبه.كوتاه.و.
روشن.است.امکان.پیدایش.اختالل.های.ناشی.از.فکرهای.نامربوط.از.میان.می.رود..در.مراقبه.
بر.یك.كتاب.یا.مقاله.ی.طوالنی،.حتی.اگر.مطالب.آن.به.حافظه.سپرده.شوند،.دوری.جستن.
از.اختالل.های.ناشی.از.فکرهای.نامربوط.بسیار.دشوار.است.و.از.این.رو.مراقبه.ای.خودجوش.
و.آنی.عملی.نیست..در.مراقبه.ی.طوالنی.روی.فکرهای.پیچیده.و.خیالی.یا.روی.تجربه.های.
واقعی،.احتمال.پیدایش.فکرهای.نامربوط.بسیار.زیاد.است..اما.اگر.موضوع.مراقبه،.تفسیر.و.
بیانی.كوتاه.درباره.ی.حقيقتى بس بارز و واال.باشد،.از.احتمال.پیدایش.فکرهای.نامربوط.بسیار.
كاسته.می.شود..اگر.رهرو.بر.متن.زیر.درباره.ی.حقيقت هاى الهى.به.روشی.كه.به.تفصیل.در.
باال.آمده.مراقبه.كند.مراقبه.نه.تنها.خودجوش.و.آسان،.سرور.بخش.و.الهام.آفرین.می.شود.
بلکه.مفید.و.موفقیت.آمیز.نیز.خواهد.بود..بدین.ترتیب.او.گامی.بسیار.مهم.در.جهت.رسیدن.به.

هدف.زندگی.بر.خواهد.داشت.
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(ج) حقيقت هاى الهى

(براى مراقبه از طريق خواندن)

سفر روح به سوى روح كل

روح و تصورهاى آن
روح19.در.حقیقت.با.روح كل20.یکی.می.باشد..روح كل،.هستِی.يكتا،.جاويدان.و.بيكران.
است..روح.در.واقع.ماورای.عالم.های.خاكی،.لطیف.و.ذهنی.است.اما.از.آن.رو.كه.خود.را.با.بدن.
خاكی،.بدن.لطیف.(كه.وسیله.و.رسانه.ی.خواسته.ها.و.نیروهای.حیاتی.است).و.بدن.ذهنی.(كه.
جایگاه.ذهن.است).یکی.می.داند،.خود.را.به.گونه.ای.محدود.تجربه.كرده.و.می.شناسد..روح.در.
حالت.فراسویی.خود.يكى.و.يگانه.است.(بى شكل،.جاويدان.و.بيكران).اما.خود.را.با.جهان.
شکل.ها.و.پدیده.ها.هم.هویت.می.بیند؛.جهانی.از.كثرت.كه.محدود.و.فناپذیر.است..این."مايا" 

یا.َوهم.و.تصوِر.كیهانی.است.

حالت هاى دنياى پديده ها
دنیای.پدیدار.و.متجلِی.چیزهای.محدود،.مطلقاً مجازى و دروغين.بوده.و.دارای.سه.حالت.
است:.(1).جسمى.(2).لطيف.(3).ذهنى..اگرچه.هر.سه.ی.این.حالت.های.دنیای.پدیده.ها.مجازی.
هستند.اما درجه هاى مختلفى از مجاز.را.نشان.می.دهند..از.این.رو.عالم.خاكی.از.حقيقت.(خدا).
دورترین،.عالم.لطیف.به.حقيقت.نزدیك.تر.و.عالم.ذهنی.به.حقيقت.نزدیکترین.است..وجود.
هر.سه.ی.این.حالت.ها.به.سبب.وهم.و.تصور.كیهانی.است.كه.روح.قبل.از.رسیدن.به.شناخت.

حقيقت.باید.آن.را.پشت.سر.بگذارد.

هدف آفرينش
تنها.هدف.آفرینش.این.است.كه.روح.بتواند.از.حالت.بیکران.روح كل،.آگاهانه.بهره.مند.گردد..
اگرچه روح با روح كل وحدتى ناگسستنى و جاودان دارد اما نمى تواند مستقل از آفرينشى 
كه به قيد زمان محدود است، از اين وحدت آگاه باشد..از.این.رو.قبل.از.اینکه.بتواند.حالت.
و.جوهر.حقیقی.خود.را.به.صورت.یکی.بودنش.با.روح كِل اليتناهى.كه.يكتايى بى همتاست.
بشناسد،.آگاهی.روح.باید.مرحله.های.تکاملی.خود.را.طی.كند..در.فرآیند.تکامل.آگاهی.الزم.

Atman.(آتما.در.زبان.سانسکریت) ..-19
Paramatman.(پاراماتما.در.زبان.سانسکریت) ..-20
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و.ضروری.بود.كه.بین.مركز.آگاهی.و.دنیای.بیرونِی.پیرامون.آن.(دنیای.شکل.ها)،.بین.ناظر.و.
منظور،.دوگانگی.و.جدایی.وجود.داشته.باشد.

پيدايش وهم و تصور در دنياى هستى
چگونه.روح.در.تصور.و.خیال.گرفتار.می.شود؟.چگونه.روِح بى شكل،.بيكران.و.جاويدان،.
خود.را.با.شکل،.محدود.و.فناپذیر.می.یابد؟.روح كل.چگونه.شد.كه.خود.را.جهان.پدیده.ها.و.
طبیعت.انگاشت؟.به.بیانی.دیگر.علت.توهمی.كه.روح.در.كل.هستی،.خود.را.دچار.آن.می.بیند.

چیست؟
بيكران.و. برای.پی.بردن.به.حالت.و.جایگاه.راستین.روح كل.كه.بخش ناپذير،.حقيقى،.
بلکه. نبود. خدا. از. آگاهی. این. اما. آگاهی.رسید. به. نیاز.داشت..روح. آگاهی. به. يكتاست.روح.
از. بود،. بسيار. از. بلکه. نبود. يكى. از. بود،. سايه ى.آن. از. بلکه. نبود. روح كل. از. بود،. جهان. از.
نامحدود.نبود.بلکه.از.محدود.بود.و.جاودان.و.ابدى.نبود.بلکه.گذرا.و.ناپايدار.بود..از.این.رو.
روح.به.جای.شناخت.روح كل.گرفتار.دنیای.وهم.و.تصور.می.شود.و.گرچه.به.راستی.بیکران.
است.ولی.خود.را.محدود.تجربه.می.كند..به.بیانی.دیگر.وقتى روح به آگاهى مى رسد، از ذات 
و سرشت راستين خود آگاه نمى شود بلكه از جهان آفرينش و پديده ها.كه.سایه.ی.آن.است.

آگاه.می.گردد.

تكامل شكل ها و درجه هاى آگاهى
برای.آگاه.شدن.از.دنیای.پدیده.ها،.روح.باید.شکلی.را.به.عنوان.یك.وسیله.یا.رسانه.برای.
تجربه.نمودن.دنیا.برگزیند.و.درجه.و.نوع.آگاهی،.به.وسیله.ی.سرشت.و.طبیعت.آن.شکل.و.
رسانه.تعیین.می.گردد..روح.ابتدا.با.پذیرش.یك.بدن.خاكی.از.عالم.خاكی.آگاه.می.شود..آگاهی.
ابتدایی.است..متناسب.با.این.آگاهی.جزیی،.روح. ابتدا.بسیار.ناچیز.و. روح.از.عالم.خاكی.در.
ناكامل.ترین.شکل.(سنگ).را.به.خود.می.گیرد.كه.سیر.تکاملی.با.آن.آغاز.می.شود..نيرويى كه 
تكامل را به پيش مى راند نيرويى است كه آگاهى به سبب نقوش اعمالى (سانسكاراها) كه 
از اميال يا شرايِط گوناگون در ذهن به جاى مانده، به دست مى آورد..از.این.رو.سانسکاراهایی.
كه.در.یك.شکل.ویژه.پرورش.یافته.اند.باید.به.وسیله.ی.رسانه.یا.شکل.باالتری.به.مصرف.
رسیده.و.بر.آورده.شوند.كه.به.تناسب،.دارای.آگاهی.پیشرفته.تری.از.عالم.خاكی.باشد..بنابراین.
روح.باید.شکل.های.باال.و.باالتری.(مانند.فلز،.گیاه،.كرم،.ماهی،.پرنده.و.حیوان).را.بپذیرد.تا.
آنکه.سرانجام.شکل.انسانی.به.خود.بگیرد..در.شکل.انسانی،.روح.در.تمامی.جنبه.های.دانستن،.

احساس.كردن.و.اراده.داشتن.به.كمال آگاهى رسيده است.
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نيروى پيش برنده ى تكامل
نحوه.ای.كه.سانسکاراها.باعث.تکامل.آگاهی.و.شکل.های.خاكی.متناسب.با.آن.می.شوند.
تشبیهی.آموزنده.در.تجربه.های.معمولی.دارد..اگر.شخصی.آرزوی.ایفای.نقش.یك.پادشاه.در.
صحنه.ی.نمایش.را.داشته.باشد.تنها.هنگامی.می.تواند.آن.را.تجربه.كند.كه.لباس.شاهی.بر.
تن.كرده.و.وارد.صحنه.شود..این.موضوع.در.مورد.آرزوها.وخواسته.ها.نیز.صادق.است،.كه.تنها.
هنگامی.حل.و.فصل.و.برآورده.می.شوند.كه.تغییری.اساسی.در.تمامی.وضعیت.و.نیز.در.وسیله.
و.رسانه.ی.آنها.به.نحوی.فراهم.آورده.شود.كه.به.تجربه.كردن.آن.وضعیت.یاری.رساند..این.
نیروی.محرك.تکامل.كمك.می.كند، نيرويى كه عمدى و هدفمند بوده و  به.درك. تشبیه،.

ماشينى نيست.

هم هويت شدن با بدن
بلکه. هستند. آن. به. مربوط. آگاهی. نوع. و. (بدن). تكامل شكل. باعث. تنها. نه. سانسکاراها.
سبب.پای.بندی.و.میخ.كوب.شدن.آگاهی.در.دنیای.پدیده.ها.نیز.می.باشند..آنها.نجات.آگاهی.
(بازگشتن.توجه.آگاهی.از.دنیای.پدیده.ها.به.سوی.خود.روح).را.در.مرحله.ی.ماقبل.انسان.غیر.
ممکن.و.در.سطح.انسان.دشوار.می.سازند..از.آن.رو.كه.آگاهی.به.سانسکاراهای.گذشته.چسبیده.
و.برای.تجربه.نمودن.دنیای.پدیده.ها.استفاده.از.یك.شکل.(بدن).به.عنوان.یك.وسیله.یا.رسانه.
ضروری.است،.روح.در.هر.مرحله.از.تکامل،.هويت.خود را همان شكل و قالب مى شناسد.
(سنگ،.فلز،.گیاه،.حیوان.و.غیره)..از.این.رو.روح.كه.در.واقع.بیکران.و.بی.شکل.است.خود.را.
محدود.می.داند.و.متناسب با درجه ى.رشد.آگاهی،.تصور.می.كند.كه.سنگ،.فلز،.گیاه،.كرم،.
ماهی،.پرنده.یا.حیوان.است..روح.سرانجام.در حين تجربه كردن دنياى خاكى در شكل انسان 

خود را يك انسان مى شناسد.

بازگشت روح و قانون «كارما»
روح.در.شکل.انسانی.به.رشد.كامل.آگاهی.دست.یافته.است.و.از.این.رو.نیازی.برای.تکامل.
بیشتر.قالب.خاكی.(بدن).وجود.ندارد..بنابراین.تکامل.آگاهی،.با.رسیدن.به.شکل.انسانی.خاتمه.
می.یابد.ولی.برای.تجربه.نمودن.سانسکاراهایی.كه.در.شکل.انسانی.به.وجود.آمده.اند.روح.باید.
دوباره.و.دوباره.در.قالب.انسانی.باز.گردد..شکل.های.انسانی.بی.شماری.را.كه.روح.باید.به.عنوان.
وسیله.به.كاربُرد.به.وسیله.ی.قانون."كارما" یا.ِكشته.ی.اعمال.گذشته.(كه.می.تواند.پرهیزكاری.
یا.گناه،.خوشحالی.یا.بدبختی.باشد).تعیین.می.گردند..در.طول.مدت.این.زندگی.ها،.روح.كه.
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جاویدان.است.خود.را.با بدن فانى يكى پنداشته و با آن هم هويت مى شود.

بدن هاى لطيف و ذهنى
در.حالی.كه.در.قالب.انسانی،.روح.به.پرورش.و.توسعه.ی.آگاهی.كامل.از.عالم.خاكی.مشغول.
است،.همزمان.بدن.های.لطیف.و.ذهنی.را.نیز.پرورش.می.دهد..اما.تا.زمانی.كه.آگاهی.روح.تنها.
به.عالم.خاكی.محدود.است.نمی.تواند.از.این.بدن.ها.در.بیداری،.آگاهانه.استفاده.نماید..روح.از.
این.بدن.ها.و.عالم.های.آنها.تنها.هنگامی.آگاه.می.شود.كه.تمامی.توجه.آگاهی.به.سمت.درون،.
یعنی.به.جانب.خویشتن،.تمركز.یابد..وقتی.روح.به.وسیله.ی.بدن.لطیف.از.عالم.لطیف.آگاه.
است.هویت.خود.را.بدن.لطیف.می.شناسد.و.هنگامی.كه.روح.با.بدن.ذهنی.از.عالم.ذهنی.آگاه.
است.هویت.خود.را.بدن.ذهنی.می.داند؛.درست.به.همان.سان.كه.وقتی.روح.به.وسیله.ی.بدن.

خاكی.از.عالم.خاكی.آگاه.است.خود.را.با.بدن.خاكی.هم.هویت.می.بیند.

راه معنوى
سفر.روح.به.سوی.سر.منزل.مقصود.عبارت.از.آزاد.ساختن.خویش.از.قید.این.وهم.و.خیال.
است.كه.با.بدن.های.خاكی،.لطیف.و.ذهنی.یکی.و.هم.هویت.است..وقتی.توجه.روح.به.جانب.
خودشناسی.سوق.داده.شود.به.تدریج.سانسکاراهایی.كه.آگاهی.را.به.سوی.دنیای.پدیده.ها.
می.كشانند.ُسست.شده.و.از.بین.می.روند..محو شدن سانسكاراها همگام با كنار زدن پرده ى 
تصور و خيال (حجاب) پيش مى رود.و.روح.نه.تنها.به.فراسوی.حالت.های.گوناگون.دنیای.
پدیده.ها.پای.می.نهد.بلکه.دیگر.خود.را.با.بدن.هایش.یکی.نمی.داند..آغاز.راه.معنوى.هنگامی.
است.كه.روح.می.كوشد.تا.خود.را.بیابد.و.تمامی.آگاهی.خود.را.به.جانب.حقيقت (خدا).سوق.

می.دهد.
از.دست.داده.و. به.تمامی. را. از.بدن.خاكی.و.عالم.خاكی. در.مرحله.ی.اول،.روح،.آگاهی.
عالم.لطيف.را.به.وسیله.ی.بدن.لطیفش.-.كه.خود.را.با.آن.یکی.می.داند.-.تجربه.می.كند..در.
مرحله.ی.دوم،.روح،.آگاهی.از.بدن.های.خاكی.و.لطیف.و.عالم.های.خاكی.و.لطیف.را.به.تمامی.
از.دست.داده.و.عالم.ذهنى.را.به.وسیله.ی.بدن.ذهنی.-.كه.اكنون.خود.را.با.آن.یکی.می.داند.-.
تجربه.می.كند..در.این.مرحله.می.توان.گفت.كه.روح رو به روى خدا يا روح كل قرار گرفته.و.
آن.را.الیتناهی.می.شناسد..اما.اگرچه.بيكرانى روح كل.را.تمییز.داده.و آن را به روشنى مى بيند.

ولی.چون.خود.را.با.ذهن.یا.بدن.ذهنی.یکی.می.داند.هنوز.خویشتن.را.محدود.می.بیند.
با.این.معماى دو پهلو.رو.به.رو.هستیم:.روح كه در حقيقت نامحدود است،  بنابراین.ما.
حالت نامحدود خود را مشاهده مى كند ولى هنوز خود را محدود مى انگارد زيرا در حالى كه 
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حالت نامحدود خود را مى بيند، خودش را ذهن مى پندارد..روح.تصور.می.كند.كه.ذهن.است.

و.ذهن.را.رو.به.رو.نهاده.و.آن.را.روح كل.می.انگارد..فزون.تر.آنکه.نه.تنها.شوق.یکی.شدن.با.

روح كل.را.دارد.كه.اكنون.آن.را.بیرون.از.خود.می.بیند،.بلکه.سخت.هم.می.كوشد.آن.اشتیاق.
را.برآورده.سازد21.

هدف
خویشتن). (به.سوی. درون. به.سوی. بیشتر. هم. باز. روح. كامِل. آگاهِی. مرحله.ی.سوم،. در.
كشیده.می.شود.و.دیگر.روح.هویت.خود.را.حتی.بدن.ذهنی.نیز.نمی.شناسد..بدین.ترتیب.در.
مرحله.ی.سوم.و.نهایی.(كه.هدف.است).روح.خود را با هيچ يك از سه بدن كه براى رشد 
و. شکل. بدون. را. خود. تنها. نه. روح. اكنون. نمى كند.. بودند شناسايى  يافته  پرورش  آگاهى 
فراسوی.تمام.عالم.ها.و.بدن.ها.می.داند.بلکه.همچنین.با.آگاهی.كامل،.وحدت.خود.را.با.روح 
كل.درك.می.نماید،.روح.كلی.كه.يكتا،.بخش ناپذير،.حقيقى.و.بيكران.است..در.این.دست.یازی.
و.شناخت.حقيقت،.روح.از.سرور،.آرامش،.قدرت.و.دانش.بیکران.كه.از.ویژگی.های.روح كل.

می.باشند.بهره.مند.است.

چكيده
در.ابتدا.چون.آگاهی.رشد.نکرده.بود،.روح.از.هویت.خود.به.صورت.روح كل.ناآگاه.بود.و.از.
این.رو.اگرچه.با.روح كل.یکی.بود.اما.نه.می.توانست.این.وحدت.را.درك.كند.و.نه.آرامش،.سرور،.
قدرت.و.دانش.بیکران.را.تجربه.نماید..حتی.بعد.از.تکامل.آگاهی،.روح.قادر.به.شناخت.حالت.
روح كل.نبود.(اگرچه.همیشه.در.روح كل.بوده.و.با.آن.یکی.است).زیرا.به.سبب.سانسکاراهایی.
كه.در.رابطه.با.رشد.آگاهی.به.وجود.آمده.اند،.آگاهی.به.دنیای.پدیده.ها.محدود.می.باشد..حتی.
در.مسیر.راه.معنوى.نیز.روح.از.خود،.آگاه.نیست.بلکه.تنها.از.عالم.های.خاكی،.لطیف.و.ذهنی.
آگاه.است.كه.سایه.های.خیالی.و.تصوری.خودش.هستند..اما.در.پایان.راه،.روح خود را از تمامى 
سانسكاراها و آرزوهايى كه در رابطه با عالم هاى خاكى، لطيف و ذهنى به وجود آمده اند آزاد 
مى سازد و برايش اين امكان به وجود مى آيد تا خود را از تصور محدود بودن رهايى بخشد، 
تصورى كه به سبب هم هويت انگاشتن خويش با بدن هاى خاكى، لطيف و ذهنى به وجود 
آمده است..در.این.مرحله.روح،.دنیای.پدیده.ها.را.به.تمامی.پشت.سر.گذاشته،.خود-آگاه.شده،.
و.به.خودشناسى.رسیده.است..برای.رسیدن.به.این.هدف،.روح.باید.آگاهی.تکامل.یافته.ی.

21-.حافظ.این.معمای.دو.پهلو.را.به.بیانی.شوخ.و.زیبا.این.سان.بیان.می.كند:
تو.مرا.بین.كه.در.این.راه.به.جان.می.كوشم.......(مترجم) . قصد.جان.است.طمع.در.لب.جانان.كردن.
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خویش.را.حفظ.نموده.و.در.عین.حال.خود.را.از.بدن.خاكی،.بدن.لطیف.و.بدن.ذهنی.تمیز.داده.
و.با.آنها.یکی.نداند.ولی.بداند.كه.فراسوى.عالم.های.خاكی،.لطیف.و.ذهنی.است.

آزاد  با  .(1) بخشد:. رهایی. تدریجی. نحوی. به. بودن"  "محدود. تصور. از. را. خود. باید. روح.
ساختن خويش از بند سانسكاراها.(2).با يكى ندانستن خويش با بدن هاى خاكى، لطيف و 
ذهنى..بدین.سان.روح،.خودى دروغين يا نفس مجازى.(این.وهم.و.خیال.كه."من.بدن.خاكیم،.
من.بدن.لطیفم،.یا.من.بدن.ذهنی.هستم").را.نابود.می.سازد..در.عین.حال.كه.روح.بدین.سان.
خود.را.از.تصورهای.خویش.آزاد.می.كند،.آگاهی.كامل.خود.را.حفظ.كرده.و.در.نتیجه.موجب.
خودشناسى.و.حقيقت شناسى.می.شود..رهايى از وهم و تصور كيهانى و با آگاهى كامل به 

يكى بودِن خود با روِح كِل بيكران پى بردن، مقصود و هدف سفر طوالنى روح است.
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انواع مراقبه   

بخش پنجم

مراقبه هاى تخصصى

گونه هاى مراقبه هاى تخصصى
در.بخش.سوم.دیده.شد.كه.مراقبه.ی.تخصصی.بر.سه.نوع.است:.(1).مراقبه.ای.كه.شیئی.
تجربه.شونده.(منظورها).مورد.نظر.است..(2).مراقبه.ای.كه.در.آن.تجربه كننده.(ناظر).مورد.نظر.
است..(3).مراقبه.ای.كه.در.آن فعاليت هاى ذهنى.مورد.نظرند..اين سه نوع مراقبه كم و بيش 
به هم پيوسته اند.زیرا.تجربه.كننده،.تجربه.شونده.و.فعالیت.های.گوناگون.ذهنی.كه.نتیجه.ی.
ُكنش.و.واكنش.بین.آنهاست.به.نحوی.جداناشدنی.به.یکدیگر.گره.خورده.اند..از.این.رو.این.سه.
نوع.مراقبه.به.نحوی.صریح.و.روشن.تعریف.نمی.شوند.و.جدا.از.یکدیگر.نیستند.بلکه.بیشتر.
وقت.ها.با.یکدیگر.همراه.می.باشند..بنابراین.مراقبه.ای.كه.با.موضوع.یا.چیز.تجربه.شونده.سر.
و.كار.دارد.ممکن.است.بیشتر.وقت.ها.به.فرد.تجربه.كننده.و.همچنین.به.فعالیت.های.گوناگون.
بیشتر. با.فرد.تجربه.كننده.سر.و.كار.دارد.ممکن.است. نیز.مراقبه.ای.كه. اشاره.كند.و. ذهنی.
وقت.ها.به.فعالیت.های.گوناگون.ذهنی.و.نیز.به.چیزهایی.كه.این.فعالیت.ها.درباره.ی.آنها.انجام.
می.گیرد.اشاره.نماید..به.همین.سان.مراقبه.ای.كه.با.كار.ذهن.سر.و.كار.دارد.ممکن.است.به.
تجربه.كننده.و.تجربه.شونده،.هر.دو.اشاره.كند..با.این.حال.هر.یك.از.این.مراقبه.ها.به.سبب.
عاملی.كه.در.آن.حاكم.است.از.سایر.مراقبه.ها.تمیز.داده.می.شود..بدین.ترتیب.نوع.اول.مراقبه.
بیشتر.با.چيزهاى مورد تجربه،.نوع.دوم.با.فرد.تجربه كننده.و.نوع.سوم.با.فعاليت هاى ذهنى.

سر.و.كار.دارد.

جدول طبقه بندى
هر.یك.از.این.سه.نوع.مراقبه.بر.طبق.محتوای.مراقبه.و.روش.انجام.دادن.آن.می.تواند.به.
از.میان.این.گونه.های.فراواِن.مراقبه.های. از.مراقبه.های.ویژه.تقسیم.شود.. گونه.های.زیادی.
تخصصی،.تنها.آنهایی.كه.مهم.یا.در.گروه.خود.نمونه.هستند.بیان.می.شوند..بدین.ترتیب.در.

جدول.صفحه.182.دوازده.گونه.مراقبه.ی.تخصصی.ارایه.شده.است.
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مراقبه ى فردى و مراقبه ى غير فردى
باید.توجه.داشت.كه.از.این.دوازده.گونه.مراقبه.ی.تخصصی.كه.در.جدول.طبقه.بندی.آمده.
مراقبه ى غير فردى.می.باشند.. آخر. مراقبه.ی. مراقبه ى فردى.و.هشت. اول،. مراقبه.ی. چهار.
مراقبه.زمانی.كه.با.یك.فرد.سر.و.كار.داشته.باشد.از.نوع.فردی.است.و.مراقبه.غیر.فردی.است.
هنگامی.كه.(الف).با.جنبه.هایی.از.شخصیت.انسان.سر.و.كار.داشته.باشد.(ب).با.چیزی.سر.و.
كار.داشته.باشد.كه.در.فهم.معمول،.بیرون.از.حوزه.و.میدان.شخصیت.انسانی.قرار.دارد..توضیح.
درباره.ی.گونه.های.مراقبه.ی.تخصصی.كه.فردی.هستند.هر.یك.جداگانه.در.این.بخش.آمده.

است.و.گونه.های.مراقبه..تخصصی.كه.غیر.فردی.هستند.در.بخش.ششم.بیان.می.گردند.

مزيت هاى ويژه در  مراقبه ى فردى
مراقبه.ی.فردی.مزیت.های.روشنی.بر.مراقبه.ی.غیر.فردی.دارد..برای.تازه.كارها.مراقبه.ی.
فردی.آسان.و.همراه.با.خوشحالی.است.در.حالی.كه.مراقبه.ی.غیر.فردی،.بیشتر.وقت.ها.خشك.
و.دشوار.است.مگر.اینکه.شخص.استعداد.ویژه.ای.برای.آن.داشته.باشد.و.نیز.گونه.های.غیر.
فردی.مراقبه،.بیشتر.برای.ایجاد.نظم.فکری.در.ذهن.و.خرد.هستند.در.حالی.كه.گونه.های.
مراقبه.ی.فردی.نه.تنها.به.ذهن.و.خرد.نظم.می.بخشند.بلکه.دل.را.نیز.به.میان.می.كشند..در.
كمال.معنوی،.ذهن.و.دل.باید.به.تمامی.متوازن.شده.و.به.نحوی.كامل.رشد.كرده.و.گسترش.
یابند..بنابراین.مراقبه.ی.فردی.كه.به.گسترش.و.موازنه.ی.ذهن.و.دل.كمك.می.كند.از.اهمیت.
ویژه.ای.برخوردار.است..مراقبه.ی.غیر.فردی.هنگامی.به.راستی.ثمربخش.و.موثر.است.كه.رهرو.

پیشاپیش.از.راه.مراقبه.های.فردی.آمادگی.مناسب.پیدا.كرده.باشد.

سوق دادن مراقبه ى فردى به سوى روح هاى كامل
مراقبه.ی.فردی.به.سوی.افرادى كه به كمال معنوى رسيده اند.سوق.داده.می.شود..درست.
به.همان.سان.كه.اگر.فردی.شیفته.ی.شخصیت.ناپلئون.باشد.و.پیوسته.به.او.فکر.كند،.گرایش.
دارد.كه.مانند.او.شود،.رهروی.كه.روح.كاملی.را.می.ستاید.و.پیوسته.به.او.می.اندیشد.نیز.گرایش.
به.كمال.معنوی.را.در.خویش.پرورش.می.دهد..موضوعی.مناسب.برای.مراقبه.ی.فردی،.یك.
مرشد زنده.يا "اوتار" يا مرشدها و "اوتارهاى" گذشته مى باشد..بسیار.مهم.است.كه.فرد.
مورد.مراقبه.از.نظر.معنوی.كامل.باشد..اگر فردى كه براى كانون مراقبه انتخاب شده كامل 
مى ورزد  مراقبه  او  بر  كه  رهروى  ذهن  به  است  ممكن  او  ناتوانايى هاى  و  كمبودها  نباشد 
رسوخ كند..اما.اگر.فردی.كه.برای.كانون.مراقبه.انتخاب.می.شود.از.نظر.معنوی.كامل.باشد.

رهرو،.راه.امن.و.مطمئنی.را.برگزیده.است.
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مراقبه بر كيفيت هاى الهى مرشد
مراقبه.ی.فردی،.بیشتر.وقت.ها.با.تحسینی.آغاز.می.شود.كه.رهرو.به.نحوی.خودجوش.و.
بی.اختیار.نسبت.به.یك.كیفیت.الهی.كه.در.مرشد.می.بیند.در.دل.خود.احساس.می.كند..با تمركز 
ذهن بر صفت هاى الهى كه در زندگى مرشد نمايان است رهرو، آن صفت ها را در خويش 
فرو مى كشد22..در.تحلیل.نهایی،.مرشد.خود.ماورای.تمامی.صفت.های.خوب.یا.بد.بوده.و.در.
بند.آنها.نیست..صفت.هایی.را.كه.او.در.گیر.و.دار.زندگی.پیرامونش.نشان.داده.و.متجلی.ساخته.
جنبه.های.گوناگونی.از.بیان.ربانیت.در.عمل.است.و.وسیله.ای.است.برای.كمك.به.آنهایی.كه.
به.ارزش.این.صفت.ها.واقفند..ارج.نهادن.بر.الوهیتی.كه.در.مرشد.مشاهده.و.احساس.می.شود.
موجب.پیدایش.مراقبه.های.گوناگونی.می.گردد.كه.طی.آنها.مرید.مدام.و.با.شدت.به.مرشد.
به.عنوان.تجلیگاه.صفت.هایی.مانند.عشق.جهانی.یا.وارستگی.كامل،.استواری.و.بدون.منیت.
بودن،.دانش.بیکران.یا.خدمت.بدون.انتظار.فکر.می.كند..ذهن.گاهی.به.این.صفت.ها.به.نحوی.
جداگانه.یا.به.تركیبی.از.صفت.ها.می.پردازد.كه.نمایانگر.مربوط.بودن.آنها.به.یکدیگر.است..این.
نوع.مراقبه.وقتی.خودجوش.و.بی.اختیار.انجام.گیرد.بسیار.ارزشمند.بوده.و.موجب مى شود كه 
رهرو دركى عميق تر از مرشد داشته باشد و به تدريج رهرو را شبيه مرشد ساخته.و.بدین.

ترتیب.او.را.برای.درك.حقیقت.آماده.می.نماید.

تمركز بر شكل جسمانى مرشد
مراقبه.بر.صفت.های.مرشد.به.طور.معمول.تمركز.بر.شکل.جسمانی.مرشد23.را.آسان.می.كند..
در.این.نوع.مراقبه،.مرید.به.كمال.معنوی.مرشد.واقف.است.و.بدون اينكه كمال معنوى او را 
در صفت هاى جداگانه اش بررسى نمايد،.به.نحوی.خودجوش.توجه.خود.را.بر.شکل.جسمانی.
مرشد.متمركز.می.كند..اگرچه.این.صفت.ها.به.طور.جداگانه.در.ذهن.زنده.نمی.شوند.اما.آنچه.
را.كه.رهرو.از.آنها.درك.نموده.(از.طریق.مراقبه.ای.كه.به.صفت.های.مختلف.مرشد.مربوط.
می.شود).زمینه.ی.ضمنى.را.برای.تمركز.یك.سو.فراهم.می.آورد.و.به.ارزش.و.اثربخش.بودن.
آن.می.افزاید..این.نوع.مراقبه.شامل.یکی.دانستِن.كامل.مرشد.با.آرمان.و.ایده.آل.معنوی.است.

مراقبه.ی.شماره.ی.(1).در.جدول.طبقه.بندی ..-22
مراقبه.ی.شماره.ی.(2).در.جدول.طبقه.بندی ..-23
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مراقبه ى دل
یکی.دانستِن.مرشد.با.مراد.و.آرمان.معنوی.باعث.از.میان.برداشتن.مانع.هایی.می.شود.كه.بین.
رهرو.و.مرشد.ممکن.است.وجود.داشته.باشد..این.امر.موجب.پیدایش.عشق.مهارنشدنی.برای.
مرشد.شده.و.به.مراقبه ى دل24.منجر.می.گردد.كه.شامل.فکر.كردن.دائم.درباره.ی.مرشد.همراه.
با.جاری.بودن.عشق.بیکران.به.نحوی.دائم.و.پیوسته.است..چنین.عشقی.تصور.و.گمان.جدایی.
ظاهری.بین.رهرو.و.مرشد.را.نابود.ساخته.و.دارای.چنان.خودجوشى و بى اختيارى است كه از 
اين نظر در بين ساير مراقبه ها همانند و نظيرى ندارد..مراقبه.ی.دل.در.مرحله.های.نهایی.اش.

همراه.با.شادی.بی.حد.و.فراموش.نمودن.نفس.به.نحوی.كامل.است.

مراقبه ى عمل
عشق.برای.مرشد.به.هم.هویت.شدن.با.او.می.انجامد.تا.آنجا.كه.رهرو.آرزو.می.كند.كه.در 
مرشد و براى او زندگى كند، نه براى خودى و نفس محدود خويش..این.امر.به.مراقبه ى 
عمل25.می.انجامد..مرحله.های.اولیه.ی."مراقبه.ی.عمل" به.طور.معمول.شکل.های.زیر.را.به.خود.

می.گیرند:
(الف).رهرو در ذهن خويش هر آنچه را كه در درونش وجود دارد به مرشد تسليم كرده.
و.بدین.سان.آنچه.را.در.خویش.می.یابد.ترك.می.گوید..این.كار،.او.را.از.خوبی.ها.و.پلیدی.های.
نفس.آزاد.كرده.و.نه.تنها.به.او.كمك.می.كند.تا.فراسوى اين دوگانگى ها پاى بگذارد.بلکه.

همچنین.به.او.یاری.می.بخشد.تا.يكى شدِن راستين و جاويدان با مرشد را بيابد..
(ب).مرید.داوطلبانه.خود.را.به.خدمت.مرشد.یا.راه.و.آرمان.او.می.گمارد..كار.كردن.برای.

مرشد.به.صورت.خدمت.بدون.انتظار،.مانند.هر.مراقبه.ی.خوب.دیگری.است.
(ج).رهرو.اجازه.نمی.دهد.كه.نفس.از.كارهای.او،.خواه.كوچك.یا.بزرگ،.خوب.یا.بد،.تغذیه.
شود..او.فکر.نمی.كند.كه.«من.این.كار.را.انجام.می.دهم».بلکه.برعکس.به.نحوی.منظم.این.
فکر.را.در.خود.پرورش.می.دهد.كه.در.واقع.مرشد.تمامی.كارها.را.توسط.او.انجام.می.دهد..برای.
نمونه،.وقتی.نگاه.می.كند،.فکر.می.كند.«مرشد.است.كه.دارد.نگاه.می.كند».و.وقتی.چیزی.
می.خورد.فکر.می.كند.«مرشد.است.كه.غذا.می.خورد»،.وقتی.می.خوابد.فکر.می.كند.«مرشد.است.
كه.می.خوابد»،.وقتی.رانندگی.می.كند.فکر.می.كند.«مرشد.است.كه.رانندگی.می.كند»..حتی.
وقتی.كه.كار.نادرستی.را.انجام.دهد.فکر.می.كند.«مرشد.است.كه.این.كار.را.انجام.می.دهد»..
بدین.ترتیب.او.دیگر.وكیل.كارهای.خودش.نیست.و.هر.آنچه.كه.توسط.او.انجام.می.گیرد.در.

24-..مراقبه.ی.شماره.ی.(3).در.جدول.طبقه.بندی
25-..مراقبه.ی.شماره.ی.(4).در.جدول.طبقه.بندی
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رابطه.ی.مستقیم.با.مرشد.قرار.می.گیرد..این.امر.به.نحوی.خودكار.و.الزامی.باعث.می.شود.كه.
هر كار و ُكنش.در راستاى ايده آل و آرمان معنوى كه در مرشد ديده مى شود تعيين گردد.

چهار شكل مختلف از مراقبه ى فردى نمايانگر چهار مرحله ى صعودى
چهار. نمایانگر. می.گیرد. انجام. مرشد. روی. بر. كه. فردی. مراقبه.ی. از. مختلف. چهار.شکل.
مرحله.ی.اصلی.صعودی.است:.(1).درك.و.احساس.آرمان.معنوی.در.مرشد.(2).تمركز كردن.
آرمان. تجلی. عنوان. به. دوست داشتن.مرشد. .(3) معنوی. آرمان. عنوان.تجسم. به. بر.مرشد.
خویش.. فردی. زندگی. در. مرشد،. در. شده. درك. معنوِی. آرمان. متجلى ساختن. .(4) معنوی.
شدن. جاری. به. می.گیرد. انجام. مرشد. روی. بر. گوناگون. شکل.های. به. كه. فردی. مراقبه.ی.
زندگی.خالقه.و.كاميابى معنوى.می.انجامد..مراقبه.بر.روی.مرشد.یعنی.مراقبه.بر.یك آرمان 
زنده،.نه.بر.دركی.خشك.و.عقالنی.از.كمال..بنابراین.نیروی.پویایی.را.به.وجود.می.آورد.كه.
به.رهرو.توانایی.می.بخشد.تا.سرانجام.فاصله.ی.بین.تئوری.و.عمل.را.از.میان.برداشته.و.هدف.
و.آرمان.معنوی.را.با.فعالیت.های.زندگی.روزمره.ی.خود.آشتی.دهد..زيستن به سانى كه از 
آرمان معنوى الهام و نور بگيرد، به سانى كه در مرشد تجلى يافته است، نقطه ى اوج تمامى 

مراقبه هاى فردى است.
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انواع مراقبه   

بخش ششم

مراقبه هاى غير فردى

تفاوت بين مراقبه ى فردى و غير فردى
بخش.پنجم.درباره.ی.آن.دسته.از.مراقبه.های.تخصصی.بود.كه.فردی.هستند..در.این.بخش.
مراقبه.های.ویژه.ای.كه.غیر.فردی.هستند.تشریح.می.گردند..الزم.به.یادآوری.است.كه.مراقبه.
از.نوع.فردی.است.اگر.به.یك.فرد.مربوط.شود.و.غیر.فردی.اگر.(الف).به.جنبه.های.شخصیتِی.
شخصیت. حوزه.ی. از. خارج. مردم. عامه.ی. فهم. در. كه. گردد. مربوط. چیزی. به. (ب). انسان.
انسانی.است..در.جدول طبقه بندى.كه.در.بخش.پنجم.ارایه.شده.مراقبه.های.1.تا.4.فردی.و.
8.مراقبه.ی.دیگر.غیر.فردی.می.باشند..الزم.است.كه.برای.مراقبه.های.غیر.فردی.نیز.مانند.

مراقبه.های.فردی.نکته.های.توضیحِی.جداگانه.داده.شود.

مراقبه بر شكل هاى بى شمار آفرينش
بدون. باشد. متمركز. شکل.ها. سایر. یا. خویش. بدن.های. روی. دارد. گرایش. انسان. توجه.
اینکه.روحی.را.كه.در.آنها.متجلی.است.در.نظر.بگیرد..این.امر.موجب.اوهام،.گرفتاری.ها.و.
پیچیدگی.های.دیگر.می.شود..از.این.رو.نیاز.به.مراقبه.ای.پیش.می.آید.كه.در.رهرو.نگرش و 
ديدگاهى درست.در.مورد.اهمیت.و.جایگاه.راستین.شکل.های.بی.شماری.را.به.وجود.آورده.و 
نحوه ى برخورد مناسب.با.آنها.را.پرورش.دهد.26.در.این.نوع.مراقبه.رهرو.عادت.می.كند.كه.
تمامِى شكل ها را به طور يكسان، تجلِى زندگى واحدى بداندكه همه جا را فرا گرفته و اين 
شكل ها را بخودى خود و جداگانه هيچ بداند..این.نوع.مراقبه.به.رهایی.از.بند.گرفتاری.های.
دنیای.آفرینش.و.به.پرورِش.باالترین.نوع.از.عشق.جهانی.كمك.می.كند..اين عشق، نوع بشر 

و تمامِى آفريده هاى زنده را اعضاى تماميتى بخش ناپذير مى داند.

26-..مراقبه.ی.شماره.ی.(5).در.جدول.طبقه.بندی.(بخش.5)
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مراقبه بر بدن هاى خويش
اما.آن.نوع.مراقبه.كه.به.شکل.های.بی.شمار.آفرینش.مربوط.است.ناتمام.باقی.می.ماند.مگر.
اینکه.نوعی.دیگر.از.مراقبه.كه.به.بدِن.خود.فرد.مربوط.می.شود.به.آن.اضافه.شود27..بدن.هر.
فرد.-.خاكی،.لطیف.یا.ذهنی.– همانند.بدن.های.دیگران،.شکلی.از.یك.زندگی.است.كه.در.
همه.جا.گسترده.شده..اما.آگاهِی.فرد با چنان وابستگِى ژرفى كه با بدن هايش دارد، با آنها هم 
هويت مى شود..تفکر.و.تمركز.در.مورد.وابسته.نبودن.به.بدن.خویش.اگر.به.طور.مدام.صورت.
گیرد.به.رهایِی.آگاهی.و.طلوع.خویشتن.شناسِی.راستین.یاری.می.كند..این.نوع.مراقبه.برای.
رهرو.بسیار.بارَور.است..آنگاه.است.كه.به.بدن.های.خاكی،.لطیف.و.ذهنی.به.سان.لباس.هایی.

نگاه.می.شود.كه.شخص.می.تواند.آنها.را.بر.تن.نموده.و.یا.از.تن.در.آورد.

مراقبه بر جنبه ى بى شكل و اليتناهى خدا
آن.نوع.مراقبه.كه.به.شکل.های.بی.شمار.آفرینش.مربوط.می.شود.و.آن.نوع.مراقبه.كه.به.
آماده.می.سازند28. برای.مراقبه.ی.غیر.فردی. را. بدن.های.شخص.مربوط.است.هر.دو،.زمینه.
كه.در.آن.(الف).كوشش.در.جهِت.پس كشيدن.آگاهی.از.تمامِی.شکل.های.بی.شمار.آفرینش.
و.همچنین.از.بدن.های.خویش.به.عمل.می.آید.(ب).آگاهى بر جنبه ى بى شكل و اليتناهى 
خداوند متمركز مى گردد..در.مرحله.های.اولیه،.این.نوع.مراقبه.ی.غیر.فردی.باید.از.نمادهايى 
از بى نهايت.استفاده.نماید..مفیدتر.است.اگر.با.تصویری.كه.بیانگر.و.نشان.دهنده.ی.بی.نهایت.
است.مراقبه.را.شروع.كرد.تا.ایده.ای.خشك.و.نظری.از.آن..ذهن.را.می.توان.بر.تصویری.از.
اما.هنگامی.كه.تصویری.ویژه. اقیانوس.متمركز.نمود.. بر. یا. آسمان،.فضای.خالی.و.بیکران.
برگزیده.شد.رهرو.باید.در.طول.مدت.مراقبه.آن.را.رها.نکرده.واجازه.ندهد.كه.تصویر.دیگری.
جای.آن.را.بگیرد..در.بین.این.نمادهای.بی.نهایت،.تصور.نمودِن.فضای.كامًال.خالی.و.بیکران.
دشوار.است.اما.اگر.بتوان.آن.را.با.موفقیت.در.ذهن.مجسم.كرد،.بهترین.نماد.است..حتی.وقتی.
از.نماِد.فضای.خالی.و.بیکران.برای.تصور.از.بی.نهایت.استفاده.می.شود،.رهرو.در.این.نوع.از.
مراقبه.قرار.نیست.به.توقف.و.سکون.كامِل.ذهنی.برسد..الزمه.ی.چنین.توقف.و.سکون.ذهن،.
قطع.شدن.تمامِی.فعالیت.های.ذهنی.و.نداشتن.هیچ.گونه.فکر.و.اندیشه.است.ولی.در.این.شکل.
از.مراقبه،.ذهن.می.كوشد.تا.جنبه.ی.بی.شکل.و.بیکران.خدا.را.به.وسیله.ی.نمادی.با.اهمیت.

درك.نماید.

27-..مراقبه.ی.شماره.ی.(6).در.جدول.طبقه.بندی.(بخش.5)
28-..مراقبه.ی.شماره.ی.(7).در.جدول.طبقه.بندی.(بخش.5)
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تصور نمودِن بى نهايت در درون
نوع.مهمی.از.این.مراقبه.ی.غیر.فردی.وجود.دارد.كه.در.آن،.بی.نهایتی.را.كه.شخص.تصور.
می.كند،.وجود.خارجی.پیدا.نمی.كند.زیرا.شخص.به.آن.به.عنوان.گستره.ای.بیکران.از.چیزی.
بيرون.از.خویش.فکر.نمی.كند..بهتر.است.كه.رهرو.بی.نهایت.را.در.درون.خویش.مجسم.نماید..
بعد.از.تصور.بی.نهایت.در.درون،.رهرو.باید.با.تکرار.ذهنی.عبارت.های.«من.به.بیکرانی.آسمان.
اقیانوس.درونم.هستم»یا.«من.به.بیکرانی.فضای.خالی. درونم.هستم».یا.«من.به.بیکرانی.
درونم.هستم»،.هویت.خویش.را.با.بی.نهایت.تأكید.نماید..حتی.ممکن.است.مفید.تر.باشد.كه.
از.فرمول.ساده.ی.«من.در.درون.خویش.بیکرانم».استفاده.شود.و.هنگامی.كه.این.فرمول.در.
ذهن.تکرار.می.شود،.به.كمك.تصویر.و.نمادی.كه.برگزیده.به.اهمیت.بی.نهایت.پی.برده.و.آن.
را.درك.و.احساس.كند..تکرار.فرمول.كلمه به كلمه.الزم.نیست.بلکه.كافی.است.به.مفهومى.

كه.در.فرمول.بیان.شده.تمركز.كرد.
مراقبه.ی.«من.بیکران.هستم»ً.ممکن.است.به.پیوسِت.رهرو.به.جنبه.ی.بی.شکل.و.بیکران.
اگر. حتی. كه. است. كامل. اندازه.ای. به. رهروان. از. بعضی. جذِب. و. پیوست. بینجامد.. خداوند.
دسته.ای.پشه.از.جلوی.آنها.بگذرد.صدای.آنها.بگوش.رهرو.نمی.رسد..بعضی.از.رهروان.ممکن.
است.بی.قرار.شده.و.سکون.آنها.به.آسانی.به.هم.بخورد..آنها.نباید.نگران.این.باشند.كه.در.
مراقبه.موفق.نشده.اند.بلکه.باید.سرسختانه.بکوشند،.خواه.وصل.و.پیوست.را.تجربه.كنند.یا.
نکنند.حالِت.نشسته.و.راحت.به.پیوست.كمك.می.كند.اما.پیوسِت.نهایی.غیر.ممکن.است.مگر.

با.كمك.مرشد.

جستجو براى كننده ى كارها
انواع.مراقبه.هایی.كه.تا.كنون.تشریح.گردیده.بیشتر.به.جنبه.ی.غیر.فردِی.چيز مورد تجربه.
می.پردازند.اما.بعضی.از.مراقبه.های.غیر.فردی.با.تجربه كننده.سر.و.كار.دارند..یکی.از.این.
مراقبه.های.مهم.پافشاری.نمودن.بر.این.پرسش.است:«كننده.ی.تمامِی.این.كارها.كیست؟».
رهرو.فکرهایی.از.اینگونه.می.كند.كه«من.می.خوابم»،.«من.راه.می.روم»،.«من.غذا.می.خورم»،.
«من.صحبت.می.كنم»،.«من.می.بینم،.می.شنوم،.لمس.می.كنم،.می.چشم.و.می.بویم»،.«من.
فکر.می.كنم،.احساس.می.كنم.و.آرزو.دارم».و.تا.به.آخر..پرسِش.جستجوگرانه.ای.كه.این.شکل.
از.مراقبه.پی.گیری.می.كند.این.است.كه.«اين من كيست؟».روح، هيج يك از اين چيزها را 
تجربه نمى كند..روح.نه.می.خوابد،.نه.راه.می.رود،.نه.غذا.می.خورد،.نه.می.گوید،.نه.می.بیند،.نه.
می.شنود،.نه.لمس.می.كند،.نه.فکر.می.كند،.نه.احساس.دارد.و.نه.آرزو.می.كند..پس.كننده.ی.
این.كارها.كیست؟.سرچشمه ى.تمامِی.این.فعالیت.ها.باید.كشف.گردد.و.اسرار.آفرینش.باید.
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به.روشنی.بیان.شود.
نیرویی.هست.كه.تمامِی.این.كارها.را.انجام.می.دهد.و.فرد.باید.خود.را.با.این.نیرو.متفاوت.
بداند و بشناسد.و.باید.بتواند.بدون.دلبستگی.آن.را.بکار.بََرد..رهرو.فكر مى كند.كه.راه.می.رود.
اما.در.حقیقت.بدن.اوست.كه.راه.می.رود..رهرو.فكر مى كند.كه.می.بیند،.می.شنود،.فکر.می.كند،.
احساس.می.كند.یا.آرزوهایی.دارد.اما.در.واقع.ذهن.اوست.كه.تمامی.این.كارها.را.از.طریق.
وسیله.یا.رسانه.ای.مناسب.انجام.می.دهد..به صورت روح، رهرو همه جا هست و در واقع كارى 
انجام نمى دهد؛.اما.كافی.نیست.كه.رهرو.تنها.به.این.فکر.بسنده.كند.كه.به.عنوان.روح.در.

همه.جا.هست.و.به.راستی.كاری.نمی.كند..او.باید.این.را.در.درون.خود.بداند و تجربه كند.

خود را شاهد و ناظر دانستن
آن. در. كه. یافت. دست. مراقبه.ای. راه. از. روح،. درونی. دانِش. این. به. می.توان. همچنین.
ذهنى  و  عينى  رويدادهاى  تمام  ناظِر  و  شاهد  عنوان. به. تنها. را. خود. تا. می.كوشد. رهرو.
او.كننده.ی.كارهایی.كه.در.خواب. بیدار.شد.می.فهمد. از.خواب. اینکه.فردی. از. بعد. بداند29..
خود. مداوم. و. پیوسته. رهرو. اگر. است.. داشته. را. شاهد. یك. نقش. تنها. بلکه. نبوده. می.دیده.
به. می.كند،. تجربه. بیداری. و. خواب. در. كه. بداند. ذهنی. و. عینی. رویدادهای. تمام. ناظِر. را.
رنج.هاِی. و. نگرانی.ها. تمامِی. از. نتیجه. در. و. می.رسد. كامل. وابستگِى  عدم  به  زودی.
رویدادهای.دنیا.رهایی.می.یابد..منظور.از.این.مراقبه،.رهایی.یافتن.رهرو.از.محدوده.ی.زمان.
در. محدود. انرژِی. گوناگون. تجلی.های. تاب. و. تب. كه. می.باشد. مشکل.هایی. از. او. نجات. و.
بر.دارد..روح به عنوان يك شاهد، از تمامى رويدادها آزاد مى ماند و نتيجه ى كارها بر او قيد 
و بند نمى نهد..تمامِی.اینها.باید.تجربه شوند.نه.اینکه.رهرو.تنها.به.فکر.كردن.در.مورد.آنها.

بسنده.كند.

اهميت رسانيدِن ذهن به سكون
اما.مراقبه.هایی.كه.به.فرِد.تجربه.كننده.مربوط.اند.این.كمبود.را.دارند.كه.تجربه كننده هرگز 
از. نمى تواند به مفهوم معمولى، خود مراقبه شونده و موضوعى براى فكر و مراقبه باشد..
این.رو.گونه.های.این.مراقبه.ها.تنها.می.تواند.رهرو.را.در.بهترین.صورت.به.خودشناسی.بسیار.
با.شکوِه.كاملش.طلوع.می.كند.كه.به.فراسوی. اما.خودشناسِی.راستین.زمانی. نزدیك.كنند،.
ذهن.پا.نهاده.شود..بنابراین.برخی.از.مراقبه.های.غیر.فردی.و.تخصصی.به.فعاليت هاى ذهنى.

مربوط.می.شوند.و.هدف.نهایی.آنها.رسانيدِن ذهن به سكون.است.

29-..مراقبه.ی.شماره.ی.(9).در.جدول.طبقه.بندی.(بخش.5)
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نوشتن فكرها
دستیازی.به.كنترل.فکرها.به.نحوی.كامل.یعنی.آگاه.شدن.از.آنچه.كه.هستند..قبل.از.اینکه.
فکرها.كنترل.شوند.باید.به.آنها.رسید.و.توجه.كرد..در.بررسِی.معمولی.به.ندرت.این.امکان.
توجه.كافی. به.ذهنش.خطور.می.كنند. تمامِی.فکرهایی.كه. به. تازه.كار. فرِد. پیش.می.آید.كه.
بنماید..بنابراین.مفید.است.كه.رهرو.گهگاهی.تمامِی.فکرهای.خویش.را.در.زمانی.كه.پیش.
می.آیند.یادداشت.نموده30.و.سپس.در.فرصت.مناسب.آنها.را.به.دقت.بررسی.نماید..این.كار.با.
نوشتِن.مقاله.هایی.كه.از.پیش.برنامه.ریزی.شده.تفاوت.دارد..در.این.فرآیند.به.فکرها.اجازه.داده.
می.شود.تا.آزادانه.و.بدون.اینکه.به.سوی.معینی.سوق.داده.شوند،.آن.چنان.طبیعی.جاری.شوند.
كه.حتی.عناصری.كه.در.ضمیر.ناخودآگاه.فرو.رفته.و.پنهان.مانده.اند.بتوانند.به.ضمیر.خودآگاه.

دسترسی.یابند.

زير نظر گرفتن فعاليت هاى ذهنى
در.مرحله.ای.پیشرفته.تر،.نوشتن.فکرها.ضرورت.خود.را.از.دست.می.دهد.زیرا.همزمان.با.
پدیدار.شدن.فکرها.در.آگاهی،.فرد.از.فرآیندهای.ذهنی.به.نحوی.دقیق.آگاه.است..زیر.نظر.
گرفتِن.فعالیت.های.ذهنی31.باید.همراه.با.ارزشیابی.نقدگرایانه.ی.فکرها.باشد..فکرها.را.نمی.توان.
كنترل.كرد.مگر.با.پی.بردن.به.ارزشمند.بودن.یا.بی.ارزشِی.آنها..وقتی.فکرهای.گوناگونی.كه.به.
ذهن.هجوم.می.آورند.به.نحوی.نقدگرایانه.ارزشیابی.شده.و.شخص.نوسان.های.درونِی.ناشی.از.
سانسکاراها.(كشته.اعمال).را.بفهمد.و.با.آنها.به.نحوی.شایسته.رو.به.رو.شود،.آنگاه.است.كه.

ذهن.از.وسوسه.ی.دائمی.و.اجبارِی.این.فکرها.آزاد.می.گردد.

از كار باز داشتِن كامل ذهن
بدین.ترتیب.راه.برای.مراقبه.ای.كه.هدف.آن.از.كار.باز.داشتن.كامل.ذهن.است32.هموار.
می.گردد..این.مراقبه.یکی.از.دشوارترین.كارهایی.است.كه.می.توان.انجام.داد..ذهن در خواب 
از هرگونه فكرى تهى است اما آگاهى نيز غايب است. اگر در حين بيدارى، در ذهن اين فكر 
به وجود آيد كه از فكر كردن باز ايستد، در همان حال به فكر كردن مشغول است و از هدف، 
كه از كار باز داشتن ذهن است بسيار فاصله دارد..اما.این.فریِب.دشواِر.ذهن،.یعنی.به.سکون.
و.توقِف.كامل.رسانیدن.آن.زمانی.ممکن.می.شودكه.ذهن.در.فاصله.ی.بین.دو.گونه.مراقبه.ی.

30-..مراقبه.ی.شماره.ی.(10).جدول.طبقه.بندی.(بخش.5)
31-..مراقبه.ی.شماره.ی.(11).جدول.طبقه.بندی.(بخش.5)
32-..مراقبه.ی.شماره.ی.(12).جدول.طبقه.بندی.(بخش.5)



ا�واع �را��ه   ��ش ��م  

ستان مهر گروه 
123

پشت.سر.همی.كه.با.هم.ناسازگارند.به.دام افتد.و.بين تمركز و عدم تمركز معلق شود.

از تمركز به عدم تمركز، فرآيندى تناوبى
بدین.سان.رهرو.می.تواند.به.مدت.پنچ.دقیقه.بر.مرشد.تمركز.نماید.و.سپس.همین.كه.ذهن.
در.حال.قرار.گرفتن.بر.شکل.جسمانی.مرشد.است،.پنج.دقیقه.ی.بعد.را.به.مراقبه.ی.غیر.فردی.
اختصاص.داده.و.فکر.كند.كه.«من.بیکرانم»..ناهمخوانی.و.ناسازگارِی.بین.این.دو.نوع.مراقبه.
را.می.توان.در.عمل.با.باز.نگهداشتن.چشم.ها.در.طول.مدت.مراقبه.بر.شکل.جسمانی.مرشد.و.
بستن.آنها.طی.مراقبه.ی.غیر.فردی.نشان.داد..تناوب.بین.این.دو.مراقبه.به.توقف.و.باز.ایستادِن.
ذهن.كمك.می.كند.ولی.برای.موفقیت.باید.هر.دو.مراقبه.با.جدیت.دنبال.شوند..اگرچه.بعد.از.
پنج.دقیقه.نوعی.دیگر.از.مراقبه.انجام.می.گیرد.اما.در.حین.انجام.مراقبه.ی.اول.نباید.به.این.
تغییر،.فکر.كرد..انتقال.از.مراقبه.ی.اول.به.مراقبه.ی.دوم.باید.بدون.هیچ.فکری.از.مراقبه.ی.اول.
صورت.پذیرد..این.دگر.سو.نگرِی.ذهن.باید.همانقدر.كامل.باشد.كه.تمركِز.پیش.از.آن.بود..
هنگامى كه يك جا به جايى سريع بين تمركز و دگر سونگرى صورت مى گيرد مانند اين 
است كه به بيانى، فعاليت هاى ذهنى به وسيله ى اره اى كه به جلو و عقب كشيده مى شود، 
بريده شوند..ناپدید.شدِن.تمامی.فعالیت.های.گوناگون.ذهنی.بدون.آنکه.به.آگاهی.فرصتی.داد.

كه.غایب.شود،.به.توقف.و.سکوِن.كامل.ذهن.كمك.می.كند.

حقيقت در ذهنى باز مى تابد كه آرام باشد
تمامی.فکرهایی.كه.در.ذهن.رهرو.پدیدار.می.شود.نوعی.آشفتگی.است.كه.مبداء.و.منشاء.
آنها.در.نیروی.محركه.ی.سانسکاراهای.انباشته.شده.است..بی.قراری.های.ذهن.تنها.هنگامی.از.
بین.می.روند.كه.رهرو.بتواند.ذهن.خود.را.به.نحوی.كنترل.كند.كه.با.اراده.ی.خود.بتواند.جلوی.
هرگونه.فکری.را.بگیرد..تنها در سكوت كامل درون مى توان حقيقت را يافت..هنگامی.كه.
سطح.دریاچه.آرام.است.ستاره.ها.را.بازتاب.می.كند..وقتى ذهن آرام است سرشت روح را به 

دان سان كه هست باز مى تابد.
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انواع مراقبه   

بخش هفتم

ساهاج سمادى

ساهاج سمادى
گونه.های.مختلف.مراقبه.كه.پیش.از.وروِد.آگاهانه.به.راه معنوى.انجام.می.شود.و.همچنین.
گونه.های.مختلف.مراقبه.های.عمومی..و.تخصصی.كه.فرد.پس.از.رهرو.شدن.اختیار.می.كند.
همگی.گام.های.آمادگی.برای.دستیازی.به.مراقبه.ی.آنی.و.خودجوش.یا.ساهاج سمادى.است.
كه.رهرو.به.هنگام.رسیدن.به.شناخت.هدِف.نهایی.زندگی،.جاودانه.در.آن.جای.می.گزیند..
ساهاج سمادِى.یك.روِح.یکی.شده.با.خدا.(واصل.به.حق).ادامه.ی.همه.ی.مراقبه.های.پیشین.

بوده.و.نقطه ى اوج.آنهاست.اما.با.آنها.تفاوت.داشته.و.در.رده اى به تمامى متفاوت است.

مراقبه هاى انسان دنيوى پيش از ورود به راه معنوى
آسانی.و.خودجوش.بودن.ساهاج.سمادی.باید.به.دقت.از.خودجوشِی.كاذبی.تمیز.داده.شود.
كه.فرد.دنیوی.پیش.از.ورود.به.راه.معنوی.در.مراقبه.هایش.احساس.می.كرد..از.آن.رو.كه.ذهن.
انسان.دنیوی.سخت.در.چیزهای.حس.شدنی.فرو.رفته.و.غرقه.در.آنهاست،.برای.مراقبه.بر.آن.
چیزها.نیازی.به.كوشش.ندارد..ذهن.او.به.سبب.عالقه.ی.طبیعی.كه.به.آنها.دارد.مشغول.به.
آنهاست.و.نیاز.به.كوشش.ویژه.ای.از.سوی.او.ندارد..برای.رها.كردن.ذهن.به.مشغول.بودن.به.
این.چیز.های.گوناگون.دنیوی.نیازی.به.كوشش.نیست.ولی.بازداشتِن.ذهن.از.اشتغال.به.آنها.
نیاز.به.كوشش.دارد..از.این.رو.به.نظر.می.رسد.كه.تشابهی.در.احساس.خودجوش.و.آنی.بودن،.
بین.فرم.های.مراقبه.های.پیش.از.ورود.به.راه.معنوی.و.ساهاج.سمادی.وجود.دارد..اما.این.وجه.
تشابه.بین.مرحله.ی.نخستین.مراقبه.و.مرحله.ی.نهایی.آن،.بین.ساهاج.سمادی.و.مراقبه.های.
دارای. كه. حیاتی. تفاوت.های. زیرا. است. تشابهی.سطحی. تنها. معنوی،. راه. به. ورود. از. پیش.

اهمیت.معنوی.بسیارند،.آنها.را.از.یکدیگر.جدا.می.كنند.
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از  ناشى  معنوى  راه  به  ورود  از  پيش  مراقبه هاى  خيالى  خودجوشى 
سانسكاراها مى باشد

و. چیزها. مورد. در. معنوی. راه. به. ورود. از. پیش. مراقبه.های. در. كه. خودجوشی. احساس.

به. به.وسیله.ی.سانسکاراها. به.سبب.عالقه.هایی.است.كه. دنیوی.تجربه.می.شود،. هدف.های.
محرك  نيروى  كاركرِد  نتيجه ى  معنوى  راه  به  ورود  از  پيش  مراقبه هاى  است.. آمده. وجود.
سانسكاراهاى انباشته شده ى گذشته در ذهن بوده و نه تنها بيانگر آزادى راستين نيستند 
اینکه. از. پیش. هستند.. معنوى  اسارت  نشان هاى  واقع  در  و  بوده  دور  بسيار  آنها  از  بلكه 
است. بیکران. آزادی. در.مورد.هدف.كه. ناپذیر. نجات. معنوی.شود.در.جهلی. راه. وارد. انسان.
غوطه.ور.می.باشد.و.اگرچه.از.خوشحالی.و.رضای.درون.به.دور.است.ولی.خود.را.به.اندازه.ای.با.
وابستگى هاى سانسكارايى.یکی.و.هم.هویت.می.كند.كه.از.دنبال.كردن.آنها.ارضا.می.شود..
اما.لذت.چیزهایی.كه.او.دنبال.می.كند.شرطی.و.زودگذر.بوده.و.احساس.خودجوشى اى را كه 
او در آنها تجربه مى كند دروغين است.زیرا.كه.ذهن.او.در.تمامی.رویکردهایش،.در.دنیای.

محدودیت.ها.كار.می.كند.

آزادى راستين و احساس خودجوشى آنى تنها در ساهاج سمادى وجود 
دارد.

ذهن.تنها.هنگامی.برای.آزادی.واقعی.و.ُكنش.خودجوش.و.آنی.توانایی.پیدا.می.كند.كه.از.

پیوندها.و.وابستگی.های.سانسکارایی.به.طور.كامل.آزاد.باشد.و.این.تنها.هنگامی.میسر.است.

كه.ذهن.در.حالت.ساهاج.سمادِی.شناخت.خدا.فرو.رفته.و.به.آن.بپیوندد..بنابراین.توجه.به.این.

نکته.مهم.است.كه.اگرچه.به.ظاهر.وجه.تشابهی.سطحی.بین.ساهاج.سمادِی.شناخت.خدا.و.

مراقبه.ی.فرد.دنیوی.پیش.از.ورود.به.راه.معنوی.وجود.دارد.اما.این.تشابه.در.واقع.تفاوت.مهمی.

را.پنهان.می.كند،.تفاوتی.بین.خودجوشی.خیالی.و.خودجوشی.راستین،.بین.اسارت.و.آزادی،.بین.
لذت.زودگذر.و.خوشحالی.پایدار..در مراقبه هاى پيش از ورود به راه معنوى حركت ذهن زير 
جبر و فشارى ناآگاه است ولى در ساهاج سمادى فعاليت ذهن آگاهانه، آزادانه و خودجوش 

جارى مى شود.
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مراقبه بخشى از تالش رهرو براى رهايى است
گونه.های.مختلف.مراقبه.كه.از.ویژگی.های.زندگی.رهرو.است.در.نيمه ى راه.بین.مراقبه.های.
فرد.دنیوی.پیش.از.ورود.به.راه.معنوی.و.ساهاج سمادى.نهایی.شناخت خدا.بوده.و.حلقه.های.
اتصالی.بین.آنها.را.تشکیل.می.دهد..هنگامی.كه.تسلیم.اولیه.ی.انسان.به.وابستگی.ها.و.عالقه.های.
سانسکارایی.در.اثر.مانع،.شکست،.درد.و.رنج.مختل.گشته.یا.با.جرقه.ای.از.ادراك.معنوی.به.
تمامى  ادراك.خویش.پی.می.برد.. بودن. نادرست. به. اسارت.خویش.و. به. آید،.رهرو. لرزه.در.
شكل هاى مراقبه هايى كه از آن پس رهرو به آنها روى مى آورد بخشى از تالشى است كه 
او در راستاى رهايى از بند اسارِت آمال و آرزوهاى فريبنده ى انساِن دنيوى انجام مى دهد..
گونه.های.مراقبه.كه.از.نظر.معنوی.مهم.هستند.زمانی.آغاز.می.گردند.كه.فرد.سادهاكا33.یا.

رهرو.شود.

مراقبه به تالش نياز دارد
عمدى.است،.زیرا.مراقبه.به.ساِن.واكنشی.برای.خنثی. .تمامی.شکل.های.مراقبه.ی.رهرو.
كردن.گرایش.های.غریزی.یا.دیگر.گرایش.های.ذاتی.ذهن،.تجربه.می.شود..رهرو.مراقبه.های.
گوناگون.را.به.عنوان.وسیله.ای.برای.رسیدن.به.هدفی.به.كار.می.گیرد؛.یعنی.به.آنها.به.عنوان.
راه.كارهایی.به.حقيقت.نگاه.می.كند..آنها.نتیجه.ی.كار.یك.انگیزه.ی.موجود.نیستند.بلکه.بخشی.
آغاز.ممکن.است.عمدی. این.مراقبه.ها.در. اگرچه. از.تالشی.عمدی.و.هوشمندانه.می.باشند..
صورت.گیرد.ولی.ذهن.به.تدریج.به.آنها.عادت.می.كند..ذهن.همچنین.به.جنبه.های.گوناگون.
حقيقت.كه.مراقبه.های.مختلف.به.آنها.توجه.دارند.عالقه.مند.می.شود.و.این.به.خودجوش.و.
آنی.شدن.مراقبه.می.افزاید..در.هیچ.یك.از.مراقبه.هایی.كه.سادهاكا.در.پیش.می.گیرد.جنبه.ی.
خودجوشی.و.بی.اختیاری.آشکارتر.و.بارزتر.از.آن.نوع.مراقبه.های.فردی.نیست.كه.زمینه.را.برای.
ابراز.و.بیان.عشق.فراهم.می.سازد..اما.تا.رسیدن.به.هدف.مراقبه،.به.خودجوشی.مطلق.و.آزادی.
راستین.نمی.توان.دست.یافت..تا.آن.زمان.به.طور.معمول.تركیبی.از.احساسی.از.خودجوشی.
آنی.و.عمدی.بودن.مراقبه.وجود.دارد..دستیازی.به.آزادی.معنوی.همواره.با.حسی.از.كوشیدن.
همراه.است،.حسی.كه.تا.از.میان.برداشتن.تمامی.مانع.های.درك.های.نادرست.كم.و.بیش.ادامه.
می.یابد..اگرچه كوشش ممكن است از لحاظ شدت تغيير كند ولى هرگز به نحو كامل ناپديد 
نمى شود تا زمانى كه در سكون و آرامِش دستاورد نهايى (وصل) فرورفته و فروكش كند.

Sadhaka..-33
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پيشرفت به سوى ساهاج سمادى
در.ساهاج.سمادی.كوشش.وجود.ندارد.زیرا.مانعی.نیست.كه.از.میان.برداشته.شود.یا.هدفی.
نیست.كه.باید.به.آن.رسید..آنچه.هست.خودجوشى بيكراِن آزادِى بند گسيخته و آرامش و 
سرور دائمى درك حقيقت است..پیشرفت.به.سوی.ساهاج.سمادی.فرآیندی.انتقالی.است.از.
حالت.تسلیم.بودن.بی.چون.و.چرا.به.نیروی.محركه.ی.سانسکاراها،.به.حالت.میانی.تالش.و.
دست.و.پا.زدن.بی.امان.زیر.محدودیت.های.سانسکارایی.و.سرانجام.انتقال.به.حالتی.از.آزادی.
ادراكى  با  و  نگشته  تعيين  گذشته  وسيله ى رسوب هاى  به  ديگر  آگاهى  آن،. در. كه. كامل.

روشن از حقيقت ازلى عمل مى كند.

تنها در ساهاج سمادى، ذهِن انفرادى به حقيقت مى پيوندد
ساهاج.سمادِی.روح.به.خدا.رسیده.با.مراقبه.ی.رهرو.تفاوت.دارد..این.تفاوت.نه.تنها.در.آزادی.
و.خودجوشی.و.آنی.بودن.آگاهی.است.بلکه.شامل.نکته.های.مهم.دیگری.نیز.می.شود..هدف.
مستقیم.یا.غیر.مستقیم.انواع.مراقبه.های.گوناگونی.كه.رهرو.ممکن.است.انجام.دهد.پیوستن.
این.راستا.موفقیت.كاملی.به.دست.نمی.آورد.و.ذهن. بیکران.است.ولی.در. ذهن.به.حقيقت.
به.هدف.معنوی. نزدیك.شدن. از. نمایانگر.درجه.هایی. این.مراقبه.ها. نابود.نمی.شود.. انفرادی.
تحقق. معنوی. در.ساهاج.سمادی.شناخت.هدف. دیگر،. از.سوی. آن.. به. رسیدن. نه. هستند،.
می.یابد.زیرا.ذهن.محدود.به.طور.كامل.از.بین.رفته.و.به.تمامی.به.حقيقت.بیکران.می.پیوندد.

پروازى گذرا در مراقبه
مراقبه.ی.رهرو.در.پروازهای.باالترش.بیشتر.وقت.ها.با.خود.نوعی.انبساط.خاطر.و.آزادِی.توأم.
با.سرور.و.روشنایی.آسمان.های.باالتر.را.همراه.دارد.ولی.هیچ.یك.از.اینها.پایدار.نیستند.زیرا.
در بيشتر موارد، وقتى رهرو از حالت رفيِع مراقبه نزول مى كند دوباره همان است كه بود،.
یعنی.فردی.معمولی.كه.با.زنجیرهای.گران،.در.بنِد.محدودیت.های.سانسکارایی.گرفتار.است.

داستان يك مرتاض
داستان.مرتاضی.از.اهالی.گوالیور،.ناكامل.بودِن.شکل.های.سمادی.را.كه.رهرو.ممکن.است.
تجربه.كند.به.خوبی.نشان.می.دهد..این.مرتاض.خیلی.آزمند.و.حریص.بود.ولی.هنِر.فرو.رفتن.
به.حالت.جذبه.(سمادی).را.از.راه.یوگا.فرا.گرفته.بود.و.به.وسیله.ی.آن.حرص.و.آز.خود.را.
سرپوش.می.گذاشت..روزی.جلوی.قصر.پادشاه.نشست.و.قبل.از.فرورفتن.به.سمادی.پیش.خود.
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فکر.كرد.«من.باید.هزار.روپیه.از.پادشاه.بگیرم»..سپس.به.سمادی.فرورفت.و.مدت.هفت.روز.

در.آن.حالت.باقی.ماند..در.طول.این.مدت.نه.چیزی.خورد.و.نه.چیزی.نوشید،.بلکه.در.كنجی.

نشسته.و.به.طور.كامل.در.جذبه.فرو.رفته.بود..مردم.فکر.می.كردند.كه.او.از.افراد.مقدس.است.

و.وقتی.پادشاه.درباره.ی.او.چیزهایی.شنید.او.نیز.به.زیارت.مرتاض.رفت..پادشاه.به.مرتاض.

بود.كه. این.تماس.كافی. به.پشت.مرتاض.خورد.. به.نحوی.تصادفی.دستش. نزدیك.شد.و.

مرتاض.را.از.سمادی.بیرون.بیاورد.و.او.به.محض.آنکه.از.حالت.جذبه.بیرون.آمد.خویشتن.داری.
را.از.دست.داد.و.از.پادشاه.خواست.به.او.هزار.روپیه.بدهد.و.بدین.سان.نیتش.فاش.شد.

بررسى حالت جذبه
از.پنجره.ی.زندان.بیرون.را.می.نگرد.و.در.حالی.كه.به. به.همان.سان.كه.یك.زندانی.كه.
آسمان.پهناور.چشم.دوخته،.ممکن.است.خود.را.در.فضای.الیتناهی.گم.كند،.رهروی.كه.به.
حالت.جذبه.فرو.می.رود.نیز.ممکن.است.به.نحوی.گذرا.تمامی.محدودیت.های.خود.را.فراموش.
نموده.و.در.نور.و.سرور.آن.حالت.غوطه.ور.گردد..زندانی.گرچه.ممکن.است.زندان.را.فراموش.
كرده.باشد.ولی.از.زندان.نجات.نیافته.است..به..همین.سان،.رهروى كه به حالت جذبه فرو رفته 
است، هرچند زنجيرهايى كه او را به دنياى مجازى پاى بند كرده را نمى بيند ولى در واقع او 
هنوز زنجيرهاى اسارت را از هم نگسسته است..درست.به.همان.سان.كه.زندانی.به.محض.
نگاه.كردن.به.پیرامون.خود.به.اسارت.خویش.پی.می.برد،.رهرو.نیز.با.باز.یافتِن.آگاهِی.معمولی،.
از.كمبودها.و.ناتوانی.های.خود.آگاه.می.شود..شکل.های.صعودی.جذبه.ممکن.است.نیروهای.
ماورا..الطبیعه.ی.بیشتری.را.در.اختیار.رهرو.قرار.دهد.ولی.نه.آن.حالِت.دانش.و.سرور.بی.پایانی.
را.كه.همواره.در.ساهاج.سمادی.در.دسترس.سيدها..قرار.دارد؛.رهروی.كه.با.در.هم.شکستن.

زنجیرهای.مايا.به.نجات.نهایی.دست.یافته.باشد.

تغذيه ى جذبه به وسيله ى پديده ها
تفاوت.دیگری.كه.دارای.اهمیت.است.این.است.كه.رهرو.در.حالت.جذبه.به.طور.معمول.
به وسيله ى پديده يا چيزى تغذيه مى شود.كه.می.تواند.دارای.جاذبه.ای.مقاومت.ناپذیرباشد..
نور،.رنگ،.بو.و.صداهای.عالم لطيف.می.تواند.ذهن.را.اغوا.كرده.و.توجه.آن.را.از.چیزهای.
دنیوی.كه.ممکن.است.به.آنها.دلبستگی.پیدا.كرده.باشد.سلب.كنند..بنابراین.جذبه.بر.خود.

استوار.نیست.بلکه.به.چیزی.وابسته.است.كه.ذهن.به.آن.روی.می.آورد.
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ساهاج سمادى از خود تغذيه مى شود
به  به هيچ وجه  و  و سرشار مى شود  تغذيه  از خود  به خدا رسيده  روِح  ساهاج سمادِى 
چيزى ذهنى بستگى ندارد..جذبه.بیشتر.به.گيجى داروهاى مستى آور.شباهت.دارد..بی.حسی.و.
مستی.دارو.تا.زمانی.كه.آن.هنوز.اثر.دارد.پایدار.است..بنابراین.جذبه.تا.زمانی.ادامه.پیدا.می.كند.
كه.ذهن.تحت.تأثیر.چیزی.است.كه.با.آن.تغذیه.می.شود..ساهاج.سمادی.ای.كه.از.سلطه.ی.هر.
وسیله.و.چیزی.آزاد.است.همان.حالت بيدارى كامل است كه در آن.درك راستين به نحوى 

پابرجا جايگزين باال و پايين رفتن ها و برآمدن و فروشدن ها شده است.

آنهايى كه در ساهاج سمادى جاى دارند هدف هايى مناسب براى مراقبه 
هستند.

گونه.های.مختلف.مراقبه.های.عمومی.و.تخصصی.كه.رهرو.به.آنها.روی.می.آورد.تنها.در 
دايره ى محدوديت هايشان مفيد و ارزشمند هستند..نباید.فرض.كرد.كه.ارزش.آنها.برای.همه.
یکسان.است.یا.اینکه.برای.همه.به.نحوی.یکسان.ضروری.هستند..آنها.در.زمره.ی.راه.هایی.
هستند.كه.رهرو.را.به.سوی.مقصد.الهی.اش.هدایت.می.كنند..برای.معدود.كسانی.كه.در.حالت.
پیشرفته.ی.معنوی.هستند.بسیاری.از.مراقبه.های.معمولی.ضروری.نیستند..برای.آنهایی.كه.در.
تماس.مستقیم.با.یك.مرشد.كامل.قرار.دارند..به..طور.معمول.خیلی.از.مراقبه.های.ویژه.الزم.
نیستند..برای.آنها.كافی.است.كه.تحت.رهنمود.مرشد.باشند.و.به.او.عشق.بورزند..آن.نادر.
افرادی.كه.به.درك.خودى راستين.دست.یافته.اند.و.همیشه.در.حالت.ساهاج.سمادی.هستند،.
نه.تنها.نیازی.به.هیچ.گونه.مراقبه.ندارند.بلکه.آنها خود.برای.رهروان موضوع و هدف مورِد 
مراقبه اند.زیرا.آنگاه.است.كه.آنها.می.توانند.بهترین.كمك.را.به.آنهایی.كه.روی.ایشان.مراقبه.

می.كنند.برسانند.
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انواع مراقبه   

بخش هشتم

عروج به ساهاج سمادى و سرشت آن

ساهاج سمادى نقطه ى اوج مراقبه هاى پيشين است
ذهن.اگر.به.درستی.به.موضوع.مورد.مراقبه.روی.آورد.و.با.آن.همساز.شود،.به.حقيقت.
می.پیوندد.و.ساهاج.سمادی.یا.حالتی.از.وجد.خودجوش.و.آنی.و.بدون.وقفه.ی.شناخت.خودى.
راستین.را.تجربه.می.كند.كه.در.آن.رهرو.فردیت.محدود.خود.را.گم.می.كند.تا.به.یکی.بودن.
خویش.با.خدایی.كه.در.همگان.است.پی.بَرد..ساهاج.سمادی.نقطه ى اوج.مراقبه.های.پیشیِن.

فردی.و.غیر.فردی.است.ولی.محصول.آنها.نیست.

ساهاج سمادى بعد از يكى شدن با بيكران تجربه مى شود
تمامی.مراقبه.هایی.كه.رهرو.در.پیش.می.گیرد.و.همچنین.سایر.تالش.های.معنوی،.باوجود.
تفاوت.هایی.كه.بین.آنها.وجود.دارد.یك.هدف.بیشتر.ندارند.و.آن.سرعت.بخشیدن.به.شکوفایی.
(سادهاكا). رهرو. شد. حاصل. پیوست. این. هنگامی.كه. بیکران.. با. پیوست. برای. اوست. شوق.
را. حالت. این. مسیح. عیسی. است34.. یافته. دست. هدف. به. كه. كسی. یعنی. می.شود،. سيدها.
توصیف.می.كرد.وقتی.می.گفت.«من و پدرم يكى هستيم»..خیلی.ها.درباره.ی.این.باالترین.
حالت.آگاهی.نوشته.اند.اما.اصوالً..وصف.ناپذیر.است..آن.را.نمی.توان.با.واژه.ها.بیان.كرد.و.از.
این.رو.نمی.توان.آن.را.به.نحوی.مناسب.توضیح.داد.ولى گرچه فرد هرگز نمى تواند آن را براى 

فردى ديگر شرح دهد اما همه مى توانند آن را براى خود تجربه كنند.
این.باالترین.حالت،.ساهاج سمادى.نام.دارد.

34-..این.پیوست.با.بیکران.را.اهل.تصوف.(وصل).می.خوانند............مترجم
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زندگى جسمانى
جای.گزیدن.در ساهاج سمادى.تجربه.نمودِن.حالت خدا.می.باشد.كه.در.آن،.روح.خود.را.
خدا.می.داند.زیرا.تمامِی.عامل.های.محدود.كننده.ای.را.كه.پیش.ترها.سبب.دانشی.نادرست.بودند.
به.دور.افکنده.است..حالت خدايِى.رهروی.كه.به.شناخت.خدا.رسیده.با.حالت جسمانى.انسان.
دنیوی.كامًال.تفاوت.دارد..انسان.دنیوی.خود.را.بدن.می.انگارد.و.در.حالتی.جای.دارد.كه.بدن.و.
خواسته.های.بدن.بر.آن.حاكم.است..آگاهی.او.بر.بدن.متمركز.است..او..به.خوردن،.نوشیدن،.
خوابیدن.و.برآوردن.سایر.خواسته.های.بدنی.فکر.می.كند..او براى بدن زندگى مى كند و به 
دنبال راضى كردن آن است..آگاهی.او.نمی.تواند.به.فراسوی.بدن.برود؛.به.بدن.فکر.می.كند.و.
نمی.تواند.به.چیزی.كه.بدن.یا.شکل.ندارد.فکر.كند..تمامى فضاى وجود او از شكل ها تشكيل 

يافته.و.صحنه.ی.نمایش.زندگی،.حركت.ها.و.هستِی.او.را.فضای.خالی.تشکیل.داده.است.

زندگى انرژى
نخستین.گام.به.سوی.حالت.خدایِی.ساهاج سمادى.پای.نهادن.فراسوی.حالت.جسمانی.
است..رها.نمودِن.حالت.جسمانی.یعنی.ورود.به.آن.فضای.هستی.كه.از.انرژی.تشکیل.یافته.
است..آنگاه.است.كه.روح.در.حالتی.جایگزین.گشته.كه.بدن.ها.و.شکل.ها.دیگر.بر.آن.حالت.
حاكم.نیستند..روح.به.قلمروی.انرژی.باال.رفته.است..شكل يا بدن، انرژِى تراكم يافته است 
و باال رفتن از دنياى شكل ها به ميدان و فضاى انرژى به منزله ى پيشرفت است به سوى 
يك حالِت خالص تر و بنيادى تر از هستى..حالت انرژى.از.بسیاری.محدودیت.ها.كه.در.جهان.
و. است. و.متصل. مربوط. انرژی. به. آگاهی. این.حالت،. در. است.. آزاد. یافت.می.شود. شکل.ها.
پیوسته.در.انرژی.و.به.وسیله.ی.آن.در.ارتعاش.است..در.حالت.انرژی،.خوردن.و.نوشیدِن.حالِت.
جسمانی.جای.خود.را.به.جذب.و.هضم.انرژی.می.دهند..در.این.مرحله،.روح.تسلطی.كامل.بر.
انرژی.دارد.و.با.استفاده.از.آن.می.كوشد.كامیاب.شود..ولی.كردار.او.هنوز.در.میدان.و.گستره.ی.
محدودیت.های.معنوی.صورت.می.گیرد..او.می.تواند.خیلی.از.چیزهایی.كه.در.حالت.جسمانی.در.
دسترس.نیستند.را.ببیند،.بشنود.و.ببوید.و.توانا.به.انجام.دادن.خیلی.كارهاست.(مانند.ایجاد.نور.
در.تاریکی.یا.هزاران.سال.زیستن،.تنها.با.نوشیدن.انرژی)؛.كارهایی.كه.به.نظر.آنهایی.كه.در.
حالت.جسمانی.هستند.معجزه.می.آید..اما.تمامی.گستره.ی.هستی.او.از.انرژی.تشکیل.یافته.و.
انرژی.بر.آن.حاكم.است..هر.آنچه.را.كه.می.تواند.فکر.كند.یا.انجام.دهد.به.صورت.انرژی.بوده.
و.به.وسیله.ی.انرژی.انجام.می.گیرد..حالِت.انرژی.همانا.حالت.روح هاى پيشرفته.است.ولی.از.

كمال،.كه.خود.را.در ساهاج سمادى.نشان.و.بروز.می.دهد،.بسیار.فاصله.دارد.
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زندگى ذهن
دومین.گام.مهم.به.سوی.ساهاج سمادى.هنگامی.برداشته.می.شود.كه.روح.به.فراسوی.
میدان.و.قلمرو.انرژی.پای.نهاده.و.به.حوزه.ی.ذهن.وارد.شده.است..تمامِى انرژى در نهايت، 
جلوه و بيانى از ذهن است.و.از.این.رو.گذشتن.از.حالت.انرژی.به.حالت ذهنى.به.معنی.پیشرفت.
نحوی. به. آگاهی. ذهنی،. حالت. در. حالت خدايى(ساهاج سمادى).. به.سوی. است. بیشتری.
مستقیم.به.ذهن.وابسته.است،.بیرون.از.سلطه.ی.جسم.یا.انرژی.بوده.و.ذهن.فرمانروای.آن.
است..مقدسینی.كه.در.حالت.ذهنی.هستند.می.توانند.فکرهای.دیگران.را.خوانده.و.بر.آنها.تأثیر.
بگذارند..ولی.حالت.ذهنی.هنوز.در.محدوده.ی.دوگانگی.و.خیال.و.تصور.قرار.دارد.و.باید.آن.را.

قبل.از.پیوست.با.بيكران.پشت.سر.گذاشت.

ذهن حجاب حقيقت است
تمامی.پیشرفت.از.آغاز.تا.پایان،.شامل.كاستِن.تدریجی.فعالیت.ذهِن.انفرادی.و.پای.نهادن.
به.فراسوی.ذهن.است..ذهن.حتی.در.حالت.جسمانی.و.حالت.انرژی.نیز.به.كار.فکری.مشغول.
است.اما.در حالت جسمانى، ذهن با معيار بدن فكر مى كند، در حالت انرژى با معيار انرژى 
فكر مى كند در حالى كه در حالت ذهنى، ذهن به زبان و معيار خودش فكر مى كند..اما.حتی.
هنگامی.كه.ذهن.به.زبان.و.معیار.خودش.فکر.می.كند.نمی.تواند.به.دانش.و.شناخت.بيكران.
دست.یابد.زیرا.كه.ذهن،.حجاِب.خود.بین.فکر.و.حقيقت.می.گردد..اگرچه.ذهن.ممکن.است.از.
زندگی.جسمانی.یا.زندگی.انرژی.آزاد.باشد.اما.آگاهِی.جدایی.افکن.هنوز.آن.را.محدود.می.كند..
ذهن.را.می.توان.به.آیینه.ای.پوشیده.از.غبار.تشبیه.كرد..از.این.رو.پیش.از.آنکه.حالت خدايى 
ساهاج سمادى تجربه شود،.ذهن.باید.به.طور.كامل.در.بيكران.غرق.و.حل.شود..جسم و 
قالب، انرژى متراكم است، انرژى جلوه و بيانى از ذهن است، ذهن آيينه اى است از ابديت 
كه از غبار پوشيده شده و ابديت حقيقت است كه پرده و نقاب ذهن را به دور افكنده است.

پا نهادن فراسوى ذهن، اشتياق و بردبارى مى خواهد
باید.به. كنار.گذاشتِن.ذهِن.محدود.كار.آسانی.نیست..مشکل.اساسی.این.است.كه.ذهن.
وسیله.ی.خودش.نابود.شود..در.فرآینِد.گذر.از.مرز.ذهن،.شوق.فراوان.برای.پیوستن.به.حقيقت 
بيكران.و.همچنین.بردباری.فراوان.واجب.و.اجتناب.ناپذیر.است..مرشدی.به.مرید.خود.گفت.
كه.برای.رسیدن.به.باالترین.حالت.باید.دست.و.پای.مرید.را.به.چوبی.بسته.و.سپس.او.را.به.
رودخانه.بیفکند.و.مرید.در.جریان.این.كار.باید.لباس.خود.را.خشك.نگه.دارد.35.مرید.منظور.

35-..اشاره.ای.است.به.این.بیت:.
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مرشد.را.درك.نکرد.و.به.راه.خود.ادامه.داد.تا.اینکه.با.پیر.مقدسی.رو.به.رو.شد.و.از.او.معنی.

و.مفهوم.گفتار.مرشدش.را.جویا.شد..پیر.توضیح.داد.كه.او.برای.پیوست.با.خدا.باید.اشتیاقی.

شدید.داشته.باشد.به.نحوی.كه.بدون.وصل.حتی.یك.لحظه.هم.نتواند.زندگی.كند.و.با.این.

حال.باید.چنان.بردبار.باشد.كه.بتواند.میلیون.ها.سال.در.انتظار.چشم.به.راه.باقی.بماند..اگر.

اشتیاقی.شدید.برای.یکی.شدن.با.خدا.وجود.نداشته.باشد،.ذهن.به.كاِر.سانسکارایی.و.معمولی.

خود.باز.می.گردد.و.در.صورت.نبودِن.بردبارِی.بی.حد،.اشتیاقی.كه.ذهن.به.جان.می.پذیرد.خود.
برای.دوام.بخشیدن.به.كاِر.ذهن.محدود.به.كار.گرفته.می.شود..تنها آنگاه كه موازنه اى بين 
اشتياق بى اندازه و بردبارى بى حد وجود داشته باشد مريد مى تواند اميدى به نفوذ كردن در 
حجاِب ذهن محدود را داشته باشد و تركيب حداكثر اشتياق و بردبارى تنها از طريق فيض 

و عنايت مرشد ميسر است.

در ساهاج سمادى، شناخت خودى راستين با الهامى بى تالش تغذيه مى شود
جای.گزیدن.در.ساهاج سمادى.یعنی.سکنی.گزیدن.در.آگاهی.از.حقيقت..فردی.كه.ذهنش.
كار.می.كند.قادر.به.درك.این.حالت.نیست..حالت خدايى،.فراسوی.ذهن.است.زیرا.هنگامی.
طلوع.می.كند.كه.ذهِن.محدود.در.پیوست.نهایی.با.بيكران.ناپدید.گردد..اكنون.روح،.خود.را.به 
وسيله و از راه.خویش.می.شناسد.نه.از.راه.ذهن..آدم.معمولی.می.داند.كه.انسان.است.نه.یك.
سگ..به.همین.سان.در.ساهاج سمادى،.روح.می.داند.كه.خداست.نه.چیزی.محدود..لزومی.ندارد.
كه.آدم.معمولی.به.خودش.تلقین.كند.كه.سگ.نبوده.بلکه.انسان.است..او.بدون.نیاز.به.تالشی.
ویژه.می.داند.كه.انسان.است..به.همین.سان.در.ساهاج.سمادی،.روح.نیازی.به.تلقیِن.تکراری.

و.ساختگی.خدا-آگاهى.ندارد..روح.از.طریق.الهامى بى تالش.می.داند.كه.خداست.

زندگى در ابديت
فردی.كه.ساهاج سمادى.را.تجربه.می.كند.در.دانِش.روح.جای.گرفته.است؛.دانشی.كه.گذرا.
نبوده.بلکه.جاویدان.است..در.حالت.جهل،.رهرو.به.خود.به.صورت.مرد.یا.زن.نگاه.می.كند.و.
فکر.می.كند.كه.مأموری.برای.انجام.دادِن.كارهای.محدود.و.دریافت.شادی.ها.و.دردهاست..اما.
در.حالت.دانش،.خویشتن.را.روح.می.داند.كه.به.هیچ.وجه.به.وسیله.ی.این.چیزها.محدود.نشده.
و.آنها.اثری.بر.او.نمی.گذارند..همین.كه.به.سرشِت.راستین.خویش.پی.بُرد،.این.دانش.برای.
همیشه.باقی.می.ماند.و.دیگر.هرگز.گرفتار.جهل.و.نادانی.نخواهد.شد..این.حالِت.خدا-آگاهى،.
ورود به  نامحدود.است.. ادراك،.خلوص،.عشق.و.شادی. از.ویژگی.های.آن،. بیکران.است.و.

در.میان.قعر.دریا.تخت.بندم.كرده.ای.........بعد.میگویی.كه.دامن.تر.مکن.ُهشیار.باش
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ساهاج سمادى، رسيدن به زندگِى بى پايان در ابديت است.

دو شكل از ساهاج سمادى
ساهاج.سمادی.به.دو.شکل.است.(1).نيروانا.یاجذب.شدن.در.خدا.(فنا.فی.اهللا).(2).نيرواكالپا.
یاحالت.الوهیت.در.تجلی.و.ابراز.(بقاءباهللا)..هنگامی.كه.آگاهی.از.بدن.ها.و.عالم.آفرینش.واپس.
كشیده.و.بریده.می.شود.به.نيروانا.یا.حالت فراسويى.می.انجامد؛.ولی.اگر.آگاهی.بدون.وابسته.
بودن.و.هم.هویت.شدن.با.بدن.ها،.دوباره.از.طریق.آنها.وادار.به.عمل.شود.به.ساهاج سمادِى 
حالت نيرواكالپا يا حالت مرشد كامل.(قطب).منتهی.می.گردد..در اين حالت اگرچه آگاهى، 
به بدن ها به عنوان ابزارهايى وابسته است ولى از آن رو كه خود را با آن بدن ها هم هويت 
نمى كند، در درون به آنها وابسته نيست..رسوخ.كردن.در.ذهن.به.منزله.ی.واپس.كشیدِن.
كامل.آگاهی.از.جهان.و.جذب.كامل.آن.در.خداوند.است..این.حالتی.است.كه.جهان.هیچ.و.
صفر.می.شود؛.این.است.نيروانا..بیشتر.افرادی.كه.به.نيروانا.می.رسند،.هرگز.به.آگاهی.از.جهان.
را.چیزی.جز.خدا. نزول.می.كنند،.عالم. از.جهان. آگاهی. به. افرادی.كه. اندك. باز.نمی.گردند..
تجربه.نکرده.و.مدام.در.حالت.ساهاج سمادِى نيرواكالپا.باقی.می.مانند..حالت.نيرواكالپا.یعنی.
یك.زندگی.كه.در.آن.فعالیت.هاِی.ذهنِی.خیال.و.تصور.نادرست،.پایان.یافته.و.نوسان هاى 

ذهِن محدود جملگى در شناخِت حقيقت تغيير ناپذير به سكون رسيده است.

حالت مرشدهاى كامل و اوتارها
ساهاج سمادِى.حالِت.نيرواكالپا.برای.روح.هایی.است.كه.از.آسمان.هفتم.نزول.می.كنند..
این.حالت،.حتی.هنگام. وقار. و. دارد..سکون. تعلق. اوتارها. مرشدهاى كامل و  به. این.حالت.
واكنشی.پر.انرژی.در.برابر.موقعیت.های.در.حال.تغییر.زندگی،.بر.هم.نمی.خورد..فردی.كه.این.
حالت.را.دارد.خدا.را.در.همه.جا.و.در.همه.چیز.می.بیند.و.چیزی.جز.خدا.نمی.بیند..از.این.رو.
هنگام.برخورد.با.چیزها.و.امور.دنیا.به.هیچ.وجه.در.حالِت.الهی.او.نقصان.و.كاهشی.نیست...به.
هنگام..كشیدن.كمان.و.شمشیر.در.صحنه.ی.نبرد،.هنگام.پرواز.در.هواپیما.یا.گفتگو.با.مردم،.یا.
زمان.پرداختن.به.دیگر.كارهایی.كه.به.توجهی.دقیق.نیاز.دارند،.او.به.طور.مدام.در.سرور.حقيقت.

جاویدان.آگاهانه.غوطه.ور.است.
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ُمكشا، نيروانا و حالِت نيرواكالپا
حالت.های.نيروانا.و.نيرواكالپا.به.حالت.موكتى36.یا.ُمكشا37.شباهت.دارد.كه.نمایانگر.پیوستِن.
روح.انفرادی.به.خداست؛.حالتی.كه.با.خود.سرور.ابدی.و.دانش.بیکراِن.اَبَر.آگاهی.را.همراه.
دارد..ولی.موكتى.یا.ُمكشا بعد از.جدا.شدِن.روح.از.بدن.تجربه.می.شود.در.حالی.كه.حالت.های.
نيروانا.و.نيرواكالپا.هر.دو.پیش.از.جدا.شدِن.روح.از.بدن.ها.تجربه.می.شوند..هر.چند.حالت.های.
نيروانا.و.نيرواكالپا.از.نظر.حفظ.بدن.ها.به.یکدیگر.شبیه.بوده.و.به.گونه.ای.بنیادی.در.ذات.یکی.

هستند.ولی.تفاوتی.كوچك.بین.آنها.وجود.دارد.

تفاوت بين نيروانا و نيرواكالپا
هنگامی.كه.روح.از.پوسته.ی.نفس.خارج.گشته.و.به.زندگی.بیکراِن.خداوندی.گام.می.نهد،.
فرديت محدود روح با فرديت نامحدود جايگزين مى شود..روح.می.داند.كه.خدا-آگاه.است.
و.بدین.سان.فرديت خود را حفظ مى كند..نکته.ی.مهم.این.است.كه.فردیت.به.نحو.كامل.از.
بین.نمی.رود.بلکه.در.قالب.و.شکلی.معنوی.نگهداشته.می.شود..هر.چند.در.پیوست.با.بيكران،.
فردیت.نامحدوِد.روح.به.گونه.ای.حفظ.می.شود.ولی.اين فرديت ممكن است براى هميشه در 
تجربه ى درونى او از الوهيت خويش، ساكن و خاموش باقى بماند..هیچ.كس.از.این.حالِت.
مجذوبى.یا.نيروانا.به.آگاهی.دنیوی.باز.نمی.گردد..اما.در.موردهایی.نادر،.روحی.كه.تازه.به.
فرديِت  خود،  پوياى  الوهيِت  جارى ساختن  طريق  از  نهاده،. گام. خداوندی. بیکران. زندگِی.

نامحدود خويش را برقرار و ابراز مى كند..این.ساهاج سمادِى.حالِت.نيرواكالپاست.

Mukti.-36
Moksha.-37
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شكل گرفتِن پيشرفت معنوى

بندگِى بدن براى زندگى برتر
پیشرفت.معنوی.هنگامی.آغاز.می.شود.كه.یك.دگرگونی.و.تحول.بنیانی.در.نگرش.و.بینش.
انسان.دنیوی.صورت.گیرد..انسان.دنیوی.بیشتر.برای.بدن.زنده.است.و.حتی.اگر.هدف.هایی.را.
دنبال.می.كند.كه.در.ظاهر.به.نحوی.مستقیم.به.بدن.مربوط.نمی.شوند.در.تحلیل.نهایی،.انگیزه.
و.محرك.نهایی.را.در.خواسته.هایی.می.یابیم.كه.به.بدن.مربوط.هستند..برای.نمونه،.او.برای.
خوردن.زنده.است،.نه.آنکه.غذا.را.برای.زنده.ماندن.بخورد..از.آن.رو.كه.به.هدف.و.مقصودی.كه.
به.روشنی.فراسوی.بدن.است.پی.نبرده،.بدن.و.آسایِش.بدن.محوِر.تمامی.هدف.هایی.می.شود.
كه.او.در.پی.آنهاست؛.اما.وقتی.او.به.ارزشی.پی.بُرد.كه.در.آن.روح.نقشی.برجسته.و.غالب.دارد،.
بدن.بی.درنگ.اهمیت.خود.را.از.دست.داده.و.به.پشت.صحنه.می.رود..برای.او.اكنون.نگهداری.
و.تیمار.بدن.تنها.به.عنوان.وسیله.ای.برای.دسترسی.به.هدفی.باالتر.است..بدن او كه پيشترها 
مانعى بر سر راه زندگى معنوى بود، اكنون وسيله اى مى شو د براى جارى ساختِن زندگى 
برتر..مانند.راننده.ی.قطار.كه.موتور.بخار.آن.را.از.ذغال.و.آب.پر.می.كند.تا.به.حركتش.ادامه.
دهد،.انسان.نیز.در.این.مرحله.بی.آنکه.با.بدن.هم.هویت.شود.نیازهای.آن.را.برآورده.می.كند.

جستجو برا ى هدف
شرط.آغاز.پیشرفت.معنوی.جستجو.و.تالش.برای.رسیدن.به.هدفی.است.كه.انسان.برای.
آن.زنده.است،.هدفى كه او ناخودآگاه به خاطر آن عشق و نفرت مى ورزد و نيز به خاطرش 
لذت ها و رنج هاى گوناگونى را تجربه مى كند..اگرچه.او.ممکن.است.به.وسیله.ی.كشِش.این.
ناشدنی.تکانی.بخورد.ولی.ممکن.است.خیلی.طول. ناپذیر.و.درك. الهِی.مقاومت. سرنوشت.
بکشد.تا.به.قله.ی.شناخت.حقيقت.برسد؛.راهی.كه.همیشه.پر.از.دام.ها.و.پرتگاه.های.لغزنده.
است..آنها.كه.می.خواهند.به.قله.ی.این.كوه.برسند.باید.باالتر.و.باالتر.بروند..حتى اگر فردى 
به بلندى هاى رفيع دست يافته باشد، كوچكترين اشتباه ممكن است موجب سقوط او به 
پست ترين نقطه شود..از.این.رو.رهرو.هیچ.وقت.در.امان.نیست.مگر.اینکه.از.كمك.و.رهنمود.
مرشدی.كامل.برخوردار.شود.كه.نشیب.و.فرازهای.راه.را.می.داند؛.مرشدی.كه.نه.تنها.می.تواند.
او.را.از.سقوط.احتمالی.نجات.دهد.بلکه.بدون.توقف.های.غیر.ضروری.رهرو.را.به.سوی.هدف.

رهنمون.گردد.
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جلوگيرى از پيشرفت
گذشته.ی. سانسکاراهای. تمامی. هرچند. برسد. مقصد. و. هدف. به. شده. آن. بر. كه. رهروی.
خویش.را.با.خود.همراه.دارد.ولی.آنها.در.شدت.اشتیاق.معنوی.او.فعًال.به.حالت.تعلیق.در.آمده.
و.بی.اثر.باقی.می.مانند..اما.هنگامی.كه.از.تالش.معنوی.كاسته.شود،.سانسکاراهایی.كه.تا.آن.
زمان.در.حال.تعلیق.بودند.به.نحوی.تکراری.نیرو.و.تواِن.تازه.ای.گرفته.و.از نو صف آرايى 

مى كنند و مانع هاى دشوارى براى پيشرفت معنوى رهرومى شوند.

تشبيه رودخانه
این.موضوع.را.می.توان.با.تشبیه.روخانه.روشن.نمود..جریان.قوِی.رودخانه.با.خود.مقدار.
زیادی.ِگل.و.الی.به.همراه.می.آورد..مادام.كه.این.گل.و.الی.در.آب.معلق.هستند.اگرچه.
ممکن.است.سرعت.آب.را.كم.كنند.اما.مانع.جریان.آب.در.رودخانه.نمی.شوند..در.جلگه.های.
این. رودخانه.كه.سرعت.آب.كم.می.شود،. پایان. دهانه.ی. در. ویژه. به. و. فراز. و. نشیب. بدون.
رسوب.ها.در.بستر.رودخانه.نشست.كرده.و.جزیره.ها.یا.دلتاهای.بزرگی.را.به.وجود.می.آورند.
كه.نه.تنها.مانع.جریان.آب.می.شوند.بلکه.بیشتر.وقت.ها.جریان.آب.را.منحرف.كرده.و.حتی.
رودخانه.را.به.جویبارهای.كوچك.تری.تقسیم.می.كنند.و.به.طور.كلی.موجب.كم.توان.شدِن.
نیروی.عظیم.رودخانه.می.گردند..هنگامی.كه.رودخانه.طغیان.می.كند،.سیل.تمامِی.مانع.ها.چون.
درخت.ها،.بوته.ها.و.زباله.ها.را.از.جای.كنده.و.با.خود.می.برد؛.مانع.هایی.كه.اگر.روی.هم.انباشته.
شوند.می.توانند.سدی.جدی.بر.سر.راه.جریان.رودخانه.شوند..به.همین.سان.بيشتر وقت ها در 
يارِى مرشد  با  تنها  دارد؛مانع هايى كه  پيشرفت معنوى سدهاى خود ساخته اى وجود  راه 

مى توان آنها را از ميان برداشت.

خودپرستى بايد ناپديد شود
كمك.مرشد.زمانی.بیشترین.اثر.را.داراست.كه.مرید.زندگی.نفس.خویش.را.به.مرشد.تسلیم.
كرده.و.از.او.زندگِی.نامحدودی.را.كه.مرشد.نمایانگر.آن.است.را.دریافت.كند..در.حالی.كه.
ضروری.ترین.شرط.برای.پیشرفت.معنوی،.رسانيدن خودپرستى به حداقِل.آن.است،.دستیابی.
به.تسلیم.كامل.نفس.بسیار.دشوار.است..در.پیشرفت.معنویی.آن.اندازه.كه.كیفیِت.زندگِی.بدون.
منیت.مهم.است.«كار».اهمیت.ندارد..اگر.رهرو.كارهای.بسیار.بزرگی.انجام.داده.و.آنها.را.از.
آِن.خود.بداند،.نفس.او.به.این.دستاوردها.چسبیده.و.این.امر.خود.مانعی.سخت.برای.زندگِی.
نامحدود.می.گردد..از.این.روست.كه.انجام.مراسم.مذهبی،.انفاق،.كارهای.نیك،.ترك.دنیا،.توبه.

و.ریاضِت.درونی.اگر.چنانچه.در.نفس.و.منیت.ریشه.داشته.باشد.بیهوده.است.
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مشكل و معما
بنابراین.رهرو.الزم.است.خود.را.از.فکر.اینکه.«من.این.كار.را.انجام.می.دهم.و.من.آن.كار.
را.انجام.می.دهم».دور.نگه.دارد..منظور.این.نیست.كه.رهرو.به.خاطر.ترس.از.رشِد.این.گونه.ی.
نفس،.دست.از.تمامی.فعاليت ها.بشوید..او.ممکن.است.مجبور.شود.برای.فرسودن.و.كوچك.
كردِن.نفسی.كه.خود.پرورش.داده.به.میدان.یك.زندگِی.مملو.از.عمل.گام.نهد..بدین.سان.رهرو.
با.معمايى رو به روست كه اگر از فعاليت دورى جويد، در اين بى عملى كارى براى درهم 
شكستن زندان زندگِى نفس انجام نداده است و اگر به ميدان يك زندگى پركار گام نهد 

اين امكان وجود دارد كه نفس او خود را به اين فعاليت هاى جديد انتقال دهد.

پيمودن راه معنوى هماننِد راه رفتن روى لبه ى شمشير است
دو حِد افراطى گزينه هاى باال. هر. به. از.رویکرد. باید. راه.معنوی. برای.پیشرفت.در. رهرو.
دوری.كرده.و.در.عین.حال.یك.زندگِی.خالقه.و.پویا.را.در.پیش.گیرد..پیمودن.راه.معنوی.
سفری.راحت.و.بر.زیِن.اسب.نشسته.نیست.بلکه.مانند.راه.رفتن.روی.لبه.ی.تیز.شمشیر.است..
همین.كه.سوار.كار.بر.اسب.نشست،.بی.حركت.و.كم.و.بیش.به.راحتی.بر.زین.نشسته.و.پیشروِی.
او.در.راه،.به.تالش.یا.دقت.فراوانی.نیاز.ندارد..ولی.پیمودن.راه.معنوی.توجه.و.دقت.فراوان.نیاز.
دارد.زیرا.در.این.راه.جایی.برای.توقف.یا.گسترِش.زندگی.نفس.وجود.ندارد..كسى كه به اين 
راه گام مى نهد نه مى تواند همانجا كه هست باقى بماند و نه توازن خود را از دست بدهد. 

او مانند كسى است كه مى كوشد روى لبه ى تيز شمشير راه برود.

بنا نمودن نفس جديدى كه در اختيار مرشد قرار دارد
برای.دوری.كردن.از.عدم.فعالیت.و.همچنین.از.غروِر.ناشی.از.فعالیت،.الزم.است.كه.مرید.
باشد..در. اختیار.مرشد. بنا.نماید.كه.به.طور.كامل.در. را. به.روش.زیر.نفس.اجرایی.و.موقتی.
این.روش.پیش.از.آغاز.هر.كاری،.مرید.فکر.می.كند.كه.او.نیست.كه.آن.كار.را.انجام.می.دهد.
بلکه.مرشد.است.كه.آن.را.به.وسیله.ی.او.به.انجام.می.رساند..پس.از.انجام.آن.كار.نیز.منتظر.
دستاوردها.یا.لذت.بردن.از.آنها.نمی.شود.بلکه.آنها.را.به.مرشد.هدیه.كرده.و.بدین.سان.از.آنها.
آزاد.و.رها.می.شود..وقتی.ذهن.بدین.گونه.پرورش.یافت.مرید.در.ایجاد.نفسی.جدید.موفق.شده.
است..این.نفس.اگرچه.موقتی.بوده.و.نقش.عامل.را.دارد.اما.به.راحتی.می.تواند.سرچشمه.ی.
.آن.اعتماد.به.نفس،.احساس،.شور.و.پویایی.شود.كه.باید.بیانگر.هر.كار.راستین.باشد...از.آن.رو.
كه.این.نفس،.زندگی.و.هستی.خود.را.از.مرشد.-كه.نمایانگر.هستى بيكران.است-.دریافت.
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می.كند،.از.نظر.معنوی.زیانی.نمی.رساند.و.نیز.در.زمان.مناسب.می.توان.آن.را.مانند.جامه.ای.

به.دور.افکند..بنابراین.دو.نوع.نفس.وجود.دارد:.یکی.تنها.به.محدودیت.های.روح.می.افزاید.و.

دیگری.به.رهایی.آن.كمك.می.كند..گذر.از.نفس.محدود.كننده.ی.انسان.دنیوی.و.رسیدن.به.

بی.نفسِی.زندگِی.بیکران.با.ساختِن.نفس.موقت.میسر.است،.نفسی.كه.بر.وفاداری.به.مرشد.از.
دل.و.جان.بنا.شده.است..بنا نمودن نفس نوينى كه به نحوى كامل در اخيتار مرشد قرار دارد 

براى شكل گيرى و پويايِى پيشرفت معنوى اجتناب ناپذير است.

انتقال بى درنگ به زندگِى بدون نفس غير ممكن است
مرید.عادت.نموده.كه.لذت.زندگی.را.از.نفس.محدود.خویش.به.دست.آورد..از.این.رو.انتقاِل.
از.كارهای.خودخواهانه.به.زندگِی.كارهای.تهی.از.خودخواهی. ناگهانی.از.یك.زندگی.مملو.
غیر.ممکن.بوده.و.كشش.چندانی.ندارد..اگر قرار باشد رهرو بى درنگ از تمامى شكل هاى 
ابراز  از نافعالِى منفى و بدون لذِت  نفس-آگاهى دورى كند در اين صورت بايد به حالتى 
برگردد، يا اينكه بايد نحوه ى ابراز عملى را در كارهايى بجويد كه ماشينى باشند تا او همانند 
يك ماشيِن بى جان نتواند به هيچ احساس كاميابى برسد..مشکل.اصلی.كه.رهرو.با.آن.رو.
به.روست.این.است.كه.باید.زندگِی.نفس.محدود.را.كنار.گذاشته.و.بدون.فرورفتن.در.حالت.
عبث.بودن.و.اغماء.(كوما).به.زندگی.بیکران.و.عاری.از.نفس.گام.نهد..چنین.حالت.اغمایی.
ممکن.است.به.نحوی.گذرا.رهرو.را.از.محدودیِت.زندگی.نفس.آزاد.نماید.ولی.نمی.تواند.او.را.

به.گستره.ِی.بیکراِن.فعالیِت.عاری.از.نفس.رهنمون.شود.

پيشرفت معنوى تدريجى است
بدین.سبب.است.كه.در.بیشتر.موارد،.پیشرفت.معنوی.بسیار.تدریجی.بوده.و.بیشتر.وقت.ها.
چندین.زندگی.را.در.بر.می.گیرد..اگر.چنین.به.نظر.برسد.كه.فرد.گام.های.بزرگی.در.راه.پیشرفت.
معنوی.برداشته.است،.او.تنها.پیشرفِت.به.دست.آمده.در.زندگی.های.پیشین.را.مرور.نموده.یا.
اینکه.دخالِت.ویژه.ای.از.جانب.مرشد.صورت.گرفته.است..در.موارد.معمولی،.پیشرفت.مرید.باید.
تدریجی.باشد..او در.فاصله ى بين زندگِى محدوِد نفس و زندگى بيكراِن عارى از نفس بايد 
از مرحله هاى تدريجِى دگرگون شدِن نفس گذر كند تا آنجا كه خود محورى جاى خود را به 
فروتنى، هوس هاى سركش جاى خود را به رضايتى افزاينده و خودخواهى جاى خود را به 

عشقى بدون خودپرستى بدهد.



 �قاالت مهربابا - ج�د دوم

ستان مهر گروه 

140

نفسى كه در اختيار مرشد است كمك او را حتمى مى كند
قرار.دادن.نفس.به.نحوی.كامل.در.اختیار.مرشد.نه.تنها.ضروری.و.از.نظر.معنوی.بی.زیان.
است.بلکه.به.گونه.ای.مستقیم.به.پیشرفت.معنوی.مرید.كمك.می.كند.زیرا.او.از.راه.یك.زندگِی.
سرشار.از.عشق.و.خدمِت.بدون.انتظار،.به.مرشد.نزدیك.تر.و.نزدیك.تر.می.شود..تماس.مداوم.
ویژه.ای. دریافت.كمك. آماده.ی. و. مایل. را. او. فراهم.می.شود. راه. این. از. كه. با.مرشد. درونی.
می.كند.كه.تنها.مرشد.می.تواند.ارایه.دهد..مریدی.كه.دست.از.زندگِی.نفِس.مهار.نشده.و.جدایی.
افکن.می.شوید.و.زندگِی.تسلیم.خویش.به.مرشد.را.جایگزین.آن.می.كند،.از.طریق.این.نفِس.
تسلیم.شده.ی.نوین.به.وسیله.ای..در.دست.مرشد.تبدیل.می.شود..در.واقع.مرشد.است.كه.به.
وسیله.ی.او.كار.می.كند..درست.به.همان.سان.كه.یك.وسیله.در.هنگام.استفاده.ممکن.است.
خراب.شود،.مرید.نیز.ممکن.است.در.زمان.انجام.كارش.در.دنیا.از.خط.خارج.شود..گهگاه.این.
وسیله.باید.بازدید،.تمیز،.تعمیر.و.درست.شود..به.همین.سان، مريدى كه در كارش گمراهى ها و 
گرفتارى ها پرورانده و پناهگاه هاى جديدى براى پنهان شدن نفس انفرادى به وجود آورده، 

براى ادامه ى كار بايد تعمير و تنظيم شود.

لزوم تماس مداوم با مرشد
مریدی.را.كه.به.خدمت.مرشد.همت.می.گمارد.می.توان.به.جارویی.تشبیه.كرد.كه.مرشد.به.
وسیله.ی.آن،.دنیا.را.از.ناخالصی.هایش.پاك.می.سازد..جارو.گرد.و.غبار.دنیا.را.به.خود.می.گیرد.
و.اگر.دوباره.و.دوباره.تمیز.نشود.به.مرور.زمان.از.كارآیی.آن.كاسته.می.شود..هرگاه.مرید.نزد.
مرشد.می.رود.مشکل.های.جدید.معنوی.با.خود.همراه.دارد..او.ممکن.است.در.رابطه.با.آرزو.و.
ولع.برای.احترام،.مقام.و.ثروت.یا.دیگر.چیزهای.دنیوی.كه.انسان.را.می.فریبند،.با.مشکل.های.
تازه.ای.رو.به.رو.شده.باشد..اگر.او.به.دنبال.این.چیزها.برود.ممکن.است.آنها.را.به.دست.آورد،.
اما.ممکن.است.از.هدفش.كه.تجربه.كردن.خداست.دور.شود؛.مراد.و.مقصودی.كه.خود.دل.
بر.آن.نهاده.بود..تنها.با.دخالت.فعال.مرشد.است.كه.چنین.آشفتگی.های.معنوی.بهبود.می.یابد..
شفا.دادِن.بیماری.های.معنوی.به.عمِل.جراحی.یك.دكتر.جراح.شباهت.دارد.كه.عامل.تحلیل.
بیماری. دچار. فردی. اگر. می.آورد.. بیرون. و. بریده. به.سرعت. را. بیمار. حیاتی. انرژِی. برنده.ی.
جسمانی.شود.باید.به.یك.دكتر.یا.جراح.مراجعه.كند.و.اگر.به.مشکل.های.معنوی.برخورد.كند.
باید.نزد.مرشد.برود..تماس.پی.درپی.با.مرشد.طی.تمامِی.فرایند.پیشرفت.معنوی.بسیار.الزم.

و.ضروری.است.



ش�ل گر��نِ ���ر�� ���وی

ستان مهر گروه 
141

هر قيام تازه ى نفس نيازمند تسليم تازه است
مرشد.از.راه.های.شکست.ناپذیرش.به.مرید.یاری.می.رساند،.راه.هایی.كه.نظیر.و.مانندی.در.
دنیای.معمولی.ندارند..اگر.مرید.بخواهداین.كمك.را.دریافت.كند.باید.در.جهت.تسلیم.خویش.
اولیه.ی. تسلیم. در. را. آن. مرید. كه. انفرادی،. نفس. بکوشد.. راستی. به. مرشد. الهِی. اراده.ی. به.
خویش.به.مرشد.ترك.گفته.بود.ممکن.است.صورتی.جدید.به.خود.بگیرد.و.حتی.در.قالب.نفس.
ساختگی.و.موقتی.كه.باید.در.اصل.به.نحو.كامل.در.اختیار.مرشد.باشد،.ممکن.است.بی.نظمی.
در.كار.آن.ایجاد.كند..از.این.رو.این.قیام.تازه.ی.نفس.انفرادِی.محدود،.الزم.است.با.تسلیم.مجدد.
مرید.به.مرشد.خنثی.شود..قیام.ها.و.برپاخیزی.های.پی.در.پِی.نفِس.انفرادی.باید.با.یك.سلسله.

از.تسلیم.های.تازه.به.مرشد.همراه.باشد.

تسليم نهايى، تسليم جدايى است
پیشرفت.از.یك.تسلیم.به.تسلیمی.بزرگتر،.پیشرفت.از.فتحی.كوچك.به.فتحی.بزرگ.است..
شکل.های.كامل.تر.از.تسلیم،.نمایانگر.حالت.های.باالتِر.آگاهی.هستند.زیرا.هماهنگی.بیشتری.
و. وفور. به. می.تواند. مرشد. بیکران. زندگِی. ترتیب. بدین. می.آورند.. فراهم. مرشد. و. مرید. بین.
فراوانی.بیشتری.در.وجود.مرید.جاری.شود..پيشرفت معنوى شامل يك سلسه تسليم بعد از 
تسليم است تا اينكه به نحوى كامل به تسليم نهايى دست يافت كه همان تسليم زندگى 
نفس جداگونه است..تسلیم.نهایی.تنها.تسلیم.كامل.بوده.و.روی.دیگر.سکه.ی.پیوست.نهایی.
است.كه.طی.آن.مرید.با.مرشد.یکی.می.شود..از.این.رو.به.مفهومی.كامل ترين تسليم به مرشد، 
برابر با دست يافتن به حقيقت است.كه.همانا.هدف.نهایی.تمامی.فرایند.پیشرفت.معنوی.

است.
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جنبه هاى ژرف تر سادهانا
(راِه دست يابى)

گذر از مراسم و تشريفات به جنبه هاى ژرف تر سادهانا
برای.بیشتر.افراد.سادهاناى.معنوی.(.راه.دستیابی).شامل.به.جا.آوردن.مراسم.و.تشریفاتی.
می.باشد.كه.مذهب.آنها.تعیین.كرده.است..در.مرحله.های.آغازین،.چنین.عمل.هایی.به.عنوان.
عاملی.كه.به.انضباط.ذهن.و.خالص.شدن.كمك.می.كند،.جا.و.ارزش.خود.را.دارند..اما.رهرو.
ژزف.تر. جنبه.های. به. و. نهاده. پای. بیرونی. پیروزِی. از. مرحله. این. فراسوی. به. باید. سرانجام.
سادهاناى.معنوی.وارد.شود..وقتی.چنین.شد،.جنبه.های.بیرونی.و.ظاهری.مذهب.پشت.صحنه.
رفته.و.رهرو.به.چیزهای.اساسی.كه.مذهب.های.بزرگ.آشکار.نموده.اند.عالقه.مند.می.گردد..
سادهاناى واقعى از آن گونه زندگى تشكيل يافته كه بر درك معنوى استوار است.و.برای.

كسی.پیش.می.آید.كه.به.حقیقت.های.معنوی.عالقه.ی.فراوان.دارد.

تنوع در سادهانا
است.. قانون.های.خشك.و.سخت. اجرا.كردِن. سادهانا.شامل. كه. نباید.تصور.كرد. هرگز.
زندگی.نمی.تواند.و.لزومی.ندارد.سخت.یکسان.و.یکنواخت.باشد..در.گستره.ی.میدان.معنوی.
به. است. مفید. رهرو. یك. برای. كه. سادهانايى. دارد.. وجود. تنوع سادهانا. برای. كافی. جای.
نحوی.حتمی.به.سانسکاراها.و.خلق.و.خوی.او.وابسته.است.و.بنابراین.اگرچه.هدف.معنوی.
برای.همه.یکی.است.ولی.سادهاناى.یك.رهرو.ممکن.است.مخصوص.خودش.باشد..از.آن.رو.
كه.هدف.برای.همه.یکی.است.تفاوت.هایی.كه.در.رابطه.با.سادهانا.وجود.دارد.داری.اهمیت.
حیاتی.نیستند.و.جنبه هاى ژرف تر  سادهانا با وجود تفاوت هاى بين آنها براى همه ى رهروان 

اهميت دارند.
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سادهانا در ميدان و گستره ى معنوى با سادهانا در ميدان ماديات تفاوت 
دارد

سادهانا.در.گستره.ی.معنوی.به.نحوی.بنیادی.با.سادهانا.در.میدان.مادیات.تفاوت.دارد.زیرا.

كه.هدف.های.آنها.در.ذات.متفاوتند..در.میدان.مادیات.هدف.جستجوی.چیزی.است.كه.آغاز.

و.پایانی.در.زمان.دارد..هدِف.جستجو.در.گستره.ی.معنوی.رسیدن.به.كامل.بودن.است.كه.

فراسوی.محدودیت.های.زمان.است..بنابراین.در.میدان.مادیات.سادهانا.به.سوی.چیزی.است.
كه.در.آینده.به.دست.می.آید.در.حالی.كه.در گستره ى معنوى جهت سادهانا به جانب شناخِت 

آن چيز است كه هميشه بوده، هميشه هست و هميشه خواهد بود.

هدف سادهاناى معنوى
هدف.معنوی.زندگی.را.باید.در.زندگی.جستجو.كرد.نه.بیرون.از.آن..بنابراین.سادهانا.در.
گستره.ی.معنوی.باید.چنان.باشد.كه.زندگِی.فرد.را.به.آرمان.معنوی.نزدیك.تر.كند..در.گستره.ی.
معنوی.هدف.سادهانا.دستاوردی.محدود.نیست.كه.به.نحوی.گذرا.درخشیده.و.سپس.برای.
همیشه.بی.سر.و.صدا.ناپدید.شود..هدِف.سادهانا يك دگرگونى بنيانى در كيفيت زندگى است 
گردد.. جاويدان  حاِل  زماِن  در  حقيقت  از  بيانى  و  جلوه  هميشه  براى  زندگى  كه  نحوى  به 
الهی. .ِ با.هدف. از.نظر.معنوی.آنگاه.پر.ثمر.است.كه.در.همگام.نمودِن.زندگی.فرد. سادهانا.
توفیق.یابد.تا.همه.بتوانند.آگاهانه.از.حالت الهى.بهره.مند.شوند..سادهانا.باید.به.سوی.این.

هدف.سوق.داده.شود.

سادهانا به هدف مى پيوندد
به.هدِف. باید.تحقق.بخشیدن. سادهانا. از. در.گستره.ی.فضای.معنوی،.هدِف.هر.بخشی.
دیدگاه،. یك. از. بنابراین. باشد.. زندگى. جنبه هاى  تمامِى  در  شدن  خداگونه  یعنی. .، معنوی.
جنبه.های.مختلف.سادهاناى.معنوی.نمایانگر.درجه.های.مختلفی.از.پیشرفت.به.سوی.كمال.
معنوی.هستند..سادهانا.همان.اندازه.كامل.است.كه.بیانگر.آرمان.معنوی.است،.یعنی.حد.و.
اندازه.ای.كه.به.زندگی.كامل.شبیه.است..از.این.رو.هر.اندازه.بین.سادهانا.و.آرمانی.كه.در.پی.
آن.است.بیشتر.فاصله.و.عدم.شباهت.وجود.داشته.باشد،.از.كمال.دورتر.است.و.هرچند.فاصله.
و.عدم.شباهت.كمتر.باشد.كامل.تر.است..وقتى سادهانا تمام يا كامل شد، به هدف مى پيوندد 
كه همانا يك زندگِى كامل معنوى است، به نحوى كه تمايز بين وسيله و هدف در انسجام 

غير قابل تعرض و بخش ناپذير هستى غوطه ور گشته و ناپديد مى گردد.
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سادهانا به عنوان نوعى شركت جستن در هدف و مقصود
رابطه.ی.بین.سادهاناى.معنوی.و.هدِف.مورد.نظِر.آن.را.می.توان.با.رابطه.ای.كه.در.دایره.ی.
مادیات.معموًال.هدِف.مورد.نظر.كم.و. دایره.ی. نمود..در. مقابله. دارد. آنها.وجود. بین. مادیات.
بیش.به.كلی.خارج.از.سادهانا.قرار.دارد.و.عدم.تجانس.روشنی.بین.سرشت.آنها.وجود.دارد..
برای.مثال،.كشیدن.ماشه.ی.تفنگ.ممکن.است.وسیله.ای.برای.كشتن.یك.فرد.بشود.اما.عمِل.
كشتِن.یك.فرد.با.عمل.كشیدِن.ماشه.ی.تفنگ.از.نظر.نوع.و.جنس.تفاوت.اساسی.دارد..اما.در.
گستره.ی.فضای.معنوی.سادهانا.و.هدفی.كه.مورد.جستجوست.نمی.توانند.به.كلی.از.یکدیگر.
جدا.باشند.و.در.ماهیِت.آنها.هیچ.عدم.تجانس.و.تفاوِت.روشنی.وجود.ندارد..در.پهنه.ی.میدان.
معنوی.نمی.تواند.بین.سادهانا.و.هدف.مورد.جستجوی.آن.فاصله.ای.ژرف.وجود.داشته.باشد..
این.موجب.پیدایش.این معماى دو رويه ى اساسى مى شود كه در گستره ى معنويت انجاِم 
سادهانا خود به گونه اى شركت جستن در هدف و مقصود است..از.این.رو.قابل.فهم.است.
كه.چرا.بسیاری.از.سادهاناهاى.معنوی.را.باید.همچون هدف و مقصود،.جدی.به.حساب.آورد.

سادهانا از راِه دانش، ُكنش و عشق
سادهاناى.معنوی.در.جنبه.های.ژرف.ترش،.شامل.طی.نمودن.(1).راه دانش38.(2).راه ُكنش٣٩.
(3).راه عشق.یا.پرستش40.است.سادهاناى.دانش،.خود.را.از.راه.های.زیر.نشان.می.دهد:.(الف).
عدم.دلبستگی.كه.زاییده.ی.درك.راستین.است،.(ب).گونه.های.مختلف.مراقبه.و.(ج).استفاده.ی.
مداوم.از.الهام.و.تواِن.تمیز.و.تشخیص..هر.یك.از.این.روش.ها.كه.دانش.معنوی.از.طریق.آن.

دنبال.و.بیان.می.شود.نیاز.به.شرح.های.توضیحی.دارد.

عدم دلبستگى
روح.منفرد.در.دنیای.شکل.ها.و.قالب.ها.گرفتار.است.و.خویشتن.را.به.عنوان.بخشی.جدا.
ناشدنی.از.وجود.خدا.نمی.شناسد..این.جهل،.اسارت.روح.را.تشکیل.می.دهد.و.سادهاناى.معنوی.
باید.با.هدف.آزادی.از.این.اسارت.باشد..از.این.رو.ترِك.بیرونِی.چیزهای.دنیوی.بیشتر.وقت.ها.
در.زمره.ی.سادهاناهايى.به.حساب.می.آید.كه.به.رهایی.می.انجامند..اگرچه.این.ترك.بیرونی.و.
ظاهری.ارزش.خود.را.دارد.ولی.به.نحوی.حتمی.الزم.نیست..آنچه.كه.الزم.است.ترك درونِى 
ولع.برای.چیزهای.این.دنیاست..هنگامی.كه.ولع.ترك.شده.باشد.دیگر.مهم.نیست.كه.آیا.روح.

Dnyana Marga.-38
Karma Marga.-39
Bhakti Marga.-40
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در.بیرون.و.ظاهر،.چیزهای.این.دنیا.راترك.كرده.است.یا.نه،.زیرا.روح.در.درون.خود.را.از.بنِد.

دنیای.مجازِی.شکل.ها.و.قالب.ها.آزاد.نموده.و.خویش.را.برای.حالِت رهايى.Mukti.آماده.ساخته.
است..عدم دلبستگى بخشى مهم از سادهاناى دانش است.

مراقبه
مراقبه.وسیله.ی.دیگری.است.كه.از.طریق.آن،.دانش.معنوی.جستجو.می.شود..مراقبه.را.
نباید.كاری..عجیب.و.غریب.و.ویژه.ی.غارنشینان.دانست..همه.به.مراقبه.بر.چیزی.مشغولند..
تفاوت.بین.یك.چنین.مراقبه.ی.طبیعی.و.مراقبه.ی.رهرو.در.این.است.كه.مراقبه.ی.دوم.شامل.
فكر كردِن منظم و سازمان يافته درباره ى چيزهايى است كه داراى اهميت معنوى هستند..

مراقبه.به.عنوان.سادهانا.می.تواند.فردی.یا.غیر.فردی.باشد.
مراقبه.فردی.است.اگر.چنانچه.در.رابطه.با.روحی.باشد.كه.از.لحاظ.معنوی.كامل.است..فرد.
مناسب.برای.مراقبه.ی.فردی.(طبق.گرایش.های.رهرو).می.تواند.از.میان.اوتارها.یا.مرشدهای.
گذشته.یا.مرشدهای.كاملی.كه.در.قید.حیاتند.انتخاب.شود..از.طریق.چنین.مراقبه.ی.فردی،.
مرید.تمامِی.كیفیت.های.الهی.یا.دانش.معنوی.مرشد.را.جذب.خویش.می.سازد..چون.الزمه.ی.
این.مراقبه.عشق.و.تسلیم.است،.مراقبه.ی.فردی.عنایت.مرشد.را.جلب.می.نماید.كه.تنها.این.
نظر.عنایت.می.تواند.شناخت.نهایی.را.به.مرید.ببخشد..بدین.سان.سادهاناى.مراقبه.ی.فردی.نه.
تنها.مرید.را.شبیه.مرشدی.می.كند.كه.مرید.بر.او.مراقبه.می.نماید.بلکه.راه.را.براى يكى شدِن 

او با مرشد در حقيقت.هموار.می.سازد.
مراقبه.ی.غیر.فردی.در.رابطه.با.جنبه.ی.بیکران.و.بی.شکِل.خداوند.است..این.مراقبه.ممکن.
است.فرد.را.به.سوی.شناخت.جنبه.غیر.فردی.خدا.رهنمون.شود.ولی.به.طور.كلی.این.مراقبه.
خشك.خواهد.بود.مگر.رهرو.از.راه.پرهیزكاری.و.مراقبه.ی.فردی.آمادگی.الزم.را.در.خود.ایجاد.
نموده.باشد..در.شناخت.نهایِی.الیتناهی.نه.محدودیِت.ناشی.از.شخصیت.مطرح.است.و.نه.تمایز.
بین.تضادهای.خوب.و.بد..برای.رسیدن.به.این.شناخت،.شخص.باید.از.جنبه.ی.فردی.به.غیر.
فردی.و.از.خوبی.به.خدا.برسد؛.خدایی.كه.باالتر.از.تضادهای.خوب.و.بد.است..شرط.دیگری.
كه.برای.دستیابی.به.حقيقت.از.طریق.مراقبه.ی.غیر.فردی.وجود.دارد.این.است.كه.رهرو.باید.
بتواند.ذهن.خود.را.كامًال.به.سکون.و.توقف.برساند..این.تنها.هنگامی.میسر.می.شود.كه.تمامِی.
سانسکاراهای.گوناگون.ذهنی.ناپدید.شوند..از آن رو كه پاك شدِن نهايى سانسكاراها تنها 
از طريق نظر عنايت مرشد ميسر است،.وجوِد.مرشد.حتی.در.مسیر.مراقبه.ی.غیر.فردی.نیز.

واجب.است.
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استفاده از توانايِى الهام، تمايز و تشخيص
سادهاناى.دانش،.ناتمام.است.مگر.رهرو.به.نحوی.دایمی.توانایی.تشخیص.و.تمایز.را.به.كار.
گرفته.و.از.باالترین.تواِن.الهاِم.خویش.پرده.بردارد..شناخِت.خدا.نصیب.رهروی.می.شود.كه.در.
مورد.ارزش.های.راستین.و.پایدار.از.توانمندی.های.الهام.و.تشخیص.و.تمایز.بهره.گیرد..دانش 
بيكران در همه نهفته است ولى بايد پرده از روى آن برداشته شود. راِه افزودن به دانش، به 
كار گرفتن همان مختصر خرِد معنوى است كه فرد ممكن است حاال دارا باشد..آموزش.هایی.
كه.از.طریق.مرشدهای.بینش.و.خرد.در.اختیار.بشریت.قرار.گرفته.و.نیز.ارزش.های.ذاتی.كه.
مرید.با.خود.به.همراه.می.آورد.راه.را.برای.گام.بعدی.او.روشن.می.كنند..كاِر.دشوار،.عمل.نمودن.
به.دانشی.است.كه.در.اختیار.دارد..یکی.از.بهترین.روش.ها.برای.افزودن.به.خرِد.معنوی.به.كار.
گرفتِن.دانشی.است.كه.فرد.در.حال.حاضر.دارد..برای.پر.بار.بودِن.سادهاناى.دانش.باید.هر.
گام.با.تأكیِد.الزم.بر.عمل.برداشته.شود..زندگی.روزمره.باید.با.تواِن.تشخیص.و.تمایز.هدایت.

گشته.و.از.باالترین.الهام.ها.بال.و.پر.گیرد.

اهميت عمل
الهام هاى دل  عمل نمودِن بى ترس و درنگ طبق بهترين  راه عمل.شامل. یا. كارمايوگا.
است..در.سادهانا.آنچه.كه.اهمیت.دارد.عمل.است.نه.دانش نظرى..عمِل.درست.خیلی.مهمتر.
از.دانش.نظرِی.درست.است..البته.عملی.كه.مبتنی.بر.دانشی.درست.باشد.پربارتر.خواهد.بود.
ولی.حتى اشتباه در مسيرى عملى ممكن است با خود درس هاى پر ارزشى را همراه داشته 
باشد..نظریه.پردازِی.محض،.حتی.اگر.بی.نقص.باشد،.از.نظر.معنوی.خشك.باقی.می.ماند..از.
این.رو.فردی.كه.دانش.زیادی.ندارد.ولی.به.نام.خدا.وظیفه.های.كوچك.خویش.را.صادقانه.
انجام.می.دهد.ممکن.است.خیلی.به.خدا.نزدیك.تر.باشد.تا.فردی.كه.تمامِی.متافیزیك.عالم.
را.می.داند.اما.اجازه.نمی.دهد.كه.هیچ.یك.از.نظریه.هایش.زندگِی.روزانه.ی.او.را.دگرگون.كند.

داستان يك االغ
تفاوتی.كه.بین.اهمیت.قیاسِی.تئوری.و.عمل.در.زمینه.ی.سادهانا.وجود.دارد.ممکن.است.
به.وسیله.ی.داستان.معروف.یك.االغ.روشن.شود..االغی.برای.مدت.مدیدی.در.جاده.ای.راه.
می.رفت.و.خیلی.هم.گرسنه.بود..او.از.دور.دو.پشته.علف.دید،.پشته.ای.از.علف.در.فاصله.ای.در.
سمت.راست.جاده.و.پشته.ای.دیگر.از.علف.در.فاصله.ای.در.سمت.چپ.جاده..االغ.فکر.كرد.
قبل.از.اینکه.بتواند.هوشمندانه.تصمیم.بگیرد.به.طرف.كدام.یك.از.این.دو.پشته.ی.علف.برود.
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باید.صد.در.صد.مطمئن.شود.كه.كدام.یك.از.آنها.به.روشنی.بهتر.از.دیگری.است..اگر.تصمیم.

او.بدون.تفکر.همه.جانبه.و.انتخابش.بدون.دلیل.كافى.باشد،.كارش.با.عجله.و.ناهوشمندانه.

خواهد.بود..از.این.رو.او.ابتدا.فاصله.ی.بین.آن.پشته.ی.علف.را.از.خودش.در.نظر.گرفت..بعد.

از.بررسی.های.فراوان.با.تأسف.دید.كه.هر.دو.پشته.از.او.یك.اندازه.فاصله.داشتند..بنابراین.

پیش.خودش.فکر.كرد.كه.ممکن.است.جنبه.ی.دیگری.وجود.داشته.باشد.كه.بتواند.در.گزینِش.

درست.به.او.كمك.كند.و.از.این.رو.بزرگِی.پشته.ها.را.در.نظر.گرفت..حتی.این.دومین.تالش.

او.برای.كسب اطميناِن نظرى.به.نتیجه.نرسید.وقتی.دید.كه.بزرگِی.پشته.ها.یکسان.است..

سپس.با.سرسختی.و.بردبارِی.یك.االغ.جنبه.های.دیگری.مانند.كیفیت.علف.را.مد.نظر.قرار.

داد،.ولی.از.قضای.روزگار.هر.دو.پشته.ی.علف.در.تمامِى.این.مقایسه.ها.كه.به.فکر.او.می.رسید.
یکسان.بودند.

سرانجام.چون.االغ.نتوانست.عامل.تعیین.كننده.ای.را.كشف.كند.كه.انتخاِب.او.را.از.نظر.

تئوری.بر.پایه.ای.محکم.تأیید.كند،.به.طرف.هیچ.یك.از.دو.پشته.نرفت.و.راهش.را.مستقیم.

ادامه.داد..االغ.گرسنه.و.خسته.بدون.آنکه.با.پیدا.كردن.دو.پشته.علف.دلی.از.عزا.درآورد.از.

نزدیك.علف.ها.گذشت..اگر.این.االغ.بدون.اینکه.بر.یقیِن.نظری.در.مورد.انتخابش.پافشاری.

كند.به.طرف.یکی.از.دو.پشته.می.رفت،.ممکن.بود.به.سوی.آن.پشته.برود.كه.به.خوبِی.دیگری.

نبود.ولی.باوجود.هر.اشتباهی.كه.در.داورِی.هوش.و.خرد.ممکن.بود.مرتکب.شود،.از.نظر.عملی.

در.وضع.خیلی.بهتری.قرار.می.گرفت..برای.آغاِز.سفر.در.زندگانی.معنوی،.در.دست.داشتِن.

نقشه.ی.كامل.راه.ضروری.نیست..بر.عکس،.پافشاری.بر.داشتِن.چنین.دانِش.كاملی.به.جای.
كمك.به.پیشرفت.ممکن.است.مانع.آن.شود..رازهاى ژرف تِر زندگى معنوى تنها براى آنان 
فاش مى شود كه خود را به خطر انداخته و زندگى معنوى را با دل و جرأت بيازمايند..این.
رازها.برای.آنها.كه.در.هر.گام.تضمین.می.خواهند.نیست..آن.فرد.كه.در.ساحل.ایستاده.و.به.
اقیانوس.فکر.می.كند.تنها.به.سطح.اقیانوس.پی.خواهد.برد.اما.آنکه.می.خواهد.از.آنچه.در.ژرِف.

اقیانوس.است.آگاه.شود.باید.حاضر.باشد.كه.در.آن.شیرجه.رود.

خدمِت بدون انتظار
الزمه.ی.برآورده.شدِن سادهاناى كارمايوگا.این.است.كه.عمل.باید.از.درِك.حقيقت.برخیزد..
عمل.روشن.بینانه.موجب.اسارت.نمی.شود.زیرا.در.نفس.ریشه.نداشته.و.از.خودخواهی.به.دور.
است..خودخواهی.نمایانگر.نادانی.است.در.حالی.كه.خودخواه.نبودن،.بازتابی.از.حقيقت.است..
توجیه.واقعی.برای.وقف.كردن.زندگی.به.خدمت.بدون.انتظار.در.ارزِش.ذاتِی.یك.چنین.زندگی.
یافت.می.شود.نه.در.قصدهای.نهانی.برای.نتیجه.یا.پی.آمدهای.آن. معماى دو پهلوى قضيه 
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اين است كه آنچه خدمت بدون انتظار براى رهرو به بار مى آورد در واقع خيلى بيشتر از آن 
به. است كه حتى در ديد و دسترس خودخواهِى جاهالنه مى تواند قرار بگيرد..خودخواهی.
محدود.شدن.زندگی.می.انجامد؛.زندگی.ای.كه.ِگرد.محور.نادرسِت.فرِد.محدود.و.جدا.از.دیگران.
می.چرخد،.در.حالی.كه.خدمت.بدون.انتظار.به.از.میان.رفتِن.جدایِی.خیالی.و.مجازی.كمك.
می.كند.و.دروازه.ای.می.شود.به.سوی.زندگی.بیکران.كه.در.آن.به.درك.و.دریافِت.تمامِى خودى.
می.توان.رسید..آنچه.را.كه.فرد.دارد.ممکن.است.از.دست.بدهد.و.آنچه.را.كه.آرزو.می.كند.
ممکن.است.هرگز.به.آن.نرسد.اما.اگر.چیری.را.در.راه.خدا.بدهد.آن.چیز.پیشی.جسته.و.زودتر.

به.او.باز.گشته.است..سادهاناى كارمايوگا.چنین.است.

عشق 
حتی.مهم.تر.از.سادهاناى.دانش.یا.ُكنش،.باكتى۴١.یا.عشق.است..دلیل.وجوِد.عشق،.خوِد.
عشق.است.زیرا.به.خودی.خود.تمام.و.كامل.بوده.و.نیاز.به.چیز.دیگری.ندارد..بهترین.پیرهای.
طریقت.به.عشق.خود.برای.خدا.قانع.بوده.اند.و.آرزوی.چیز.دیگری.را.در.سر.نداشته.اند..عشق.
اگر.بر.پایه.ی.انتظار.باشد.عشق.نیست..در.شدِت.عشق.الهی،.عاشق.با.معشوق الهى.یکی.
هدفى  و  نيست  عشق  از  باالتر  قانونى  ندارد،  وجود  عشق  از  باالتر  سادهانايى  می.شود..
فراسوى عشق وجود ندارد زيرا عشق در حالِت الهى خود بيكران مى شود..خدا.و.عشق.یکی.

هستند.و.آنکه.عشق.الهی.دارد.خدا.را.دارد.

از تالش به بى تالشى
ذاتی. ارزش. اما. از.هدف.. بخشی. و.هم. دانست. سادهانا. از. بخشی. می.توان.هم. را. عشق.
عشق.به.اندازه.ای.روشن.و.آشکار.است.كه.بیشتر.وقت.ها.اِنگاشتن.آن.به.عنوان.راه.دستیابی.
كاملِی.عشق. و. آسانی. به. به.خدا. پیوست. سادهانايى. در.هیچ. است.. اشتباه. دیگر. به.چیزی.
نیست..هنگامی.كه.عشق.حاكم.باشد.پیمودن.راه.حقيقت.بی.تالش.و.با.شادی.خواهد.بود..
روند.سادهانا.نیاز.به.كوشش.و.گاهی.كوششی.فراوان.دارد؛.مانند.مورِد.رهروی.كه.در.رو.به.رو.
شدن.با.وسوسه.ها.می.كوشد.دلبستگی.نداشته.باشد..اما.در.عشق،.احساس.كوشش.وجود.ندارد.
زیرا.عشق.خودجوش.و.بی.اختیار.است..خودجوشی،.جوهر.و.عصاره.ی.معنویت.راستین.است..
باالترین.حالت.آگاهی.كه.در.آن.ذهن.به.نحوی.كامل.به.حقيقت.پیوسته.است.ساهاج آواستا۴٢.
یا.حالِت.بی.اختیاری.بیکران.نام.دارد.كه.در.آن.دانشی.دایمی.از.خودِى برتر وجود.دارد. يكى 

Bhakti.-41
Sahaj Awastha.-42
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از معماهاى دو پهلوى سادهاناى معنوى اين است كه تمامِى تالش رهرو براى اين است 
كه به حالِت بى تالشى برسد.

داستان آهوى ختن
داستان.زیبایی.از.یك.آهوی.ختن.گفته.اند.كه.سرشِت.تمامی.سادهاناهاى.معنوی.را.روشن.
می.انداخت.. لگد. و. می.جهید. می.گشت،. كوهسار. و. دره. در. آهویی. روزگاری. روزی. می.كند..
ناگهان.بویی.خوش.به.مشامش.رسید؛.بویی.كه.مانند.آن.را.هرگز.حس.نکرده.بود..این.عطر.
پیدا. را. آورد.كه.تصمیم.گرفت.سرچشمه.و.منشاء.آن. به.جنبش.در. را. او. اعماق.روح. چنان.
كند..اشتیاق.او.تا.به.حدی.بود.كه.باوجود.سرمای.شدید.یا.گرمای.طاقت.فرسا،.روز.و.شب.به.
جستجوی.بی.امان.خود.برای.منشاء.آن.عطر.فرحبخش.ادامه.داد..نه.ترسی.را.می.شناخت.و.نه.
تردیدی.بلکه.به.جستجوی.بی.فرجام.خود.بی.باكانه.ادامه.داد.تا.اینکه.روزی.پایش.لیز.خورد.
و.از.صخره.ای.سقوط.كرد.كه.موجب.مرگ.او.شد..در.لحظه.های.واپسین.كه.نفس.های.آخر.
را.می.كشید.فهمید.كه.سر.چشمه.ی.عطری.كه.دل.او.را.ربوده.و.الهام.بخش.این.همه.تالش.
شده.بود.ناِف.خودش.است..این.آخرین.لحظه.ی.عمر.آهو.شادترین.لحظه.ی.عمر.او.بود.و.بر.

چهره.ی.او.آرامشی.وصف.ناپذیر.نقش.بسته.بود.

هدف سادهانا خويشتن شناسى است
نهایی. بارآمدِن. به. است.. ختن. آهوی. كوشش.های. مانند. رهرو. معنوِی. سادهاناى. تمامِی.
سادهانا.همانا.پایان يافتِن زندگى نفس رهرو است..در.آن.لحظه.درك.می.شود.كه.به.مفهومی،.
او.خود.هدف.و.مراِد.تمامِی.جستجوها.و.كوشش.هایش.بوده.و.تمامِی.رنج.ها.و.شادی.ها،.تمامی.
خطرها،.ماجراها،.فداكاری.ها.و.كوشش.های.بی.امان،.همه.و.همه.برای.دسترسی.به.خويشتن 
شناسِى.راستین.بوده.است.كه.رهرو فرديِت محدود خويش را در آن گم مى كند تا دريابد كه 

او خود با خدايى كه در همه چيز است يكى مى باشد.
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