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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.
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زندگی.شخﺺ.ﻻزم.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.ﻋﻘﻼنی.است..یﻚ.چنین.ایﻤان.سستی.به.
خودی.خود.هرگﺰ.نﻤی.تواند.انگیﺰه.ای.ﻛافی.برای.جستجوی.جدی.خدا.باشد..چنین.افرادی.از.
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ِ
یا.ﻋﻼقه.ی.شدیدی.ﻻزم.داشته.باشد.
ﺭﻫﺮﻭ ﺭﺍﺳﺘﻴﻦ ﺩﺭ ﭘﻰ ﺩﺍﻧﺶ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺍﺯ ﺣﻘﻴﻘﺖﻫﺎﻯ ﻣﻌﻨﻮﻯ ﺍﺳﺖ

رهرو.راستین.به.دانش.حﻘیﻘت.های.معنوی.ﻛه.بر.اساﺱ.شایعه.باشد.و.نیﺰ.به.دانشی.ﻛه.تنها.
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درونی.اوست..از.اینرو.او.به.نﺤو.ﻃبیعی.بر.شناخت.مستﻘیم.آنها.اصرار.می.ورزد..این.را.می.توان.
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مورد.وجود.روﺡ.مشکوﻙ.ماند.،زیرا.ﻛه.او.بر.دانش.ﺷﺨﺼﻰ.اصرار.می.ورزید.
ﺭﻫﺮﻭ ﺩﺍﺭﺍﻯ ﻓﻜﺮﻯ ﺑﺎﺯ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ

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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ﺍﻭ ﺍﺯ ﻣﺤﺪﻭﺩﻳﺖﻫﺎﻯ ﺗﺠﺮﺑﻪﻯ ﺷﺨﺼﻰ ﺧﻮﻳﺶ ﺁﮔﺎﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﺁﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳﺖ
ﺭﺍ ﺑﺎ ﭘﻴﻤﺎﻧﻪﻯ ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎﻳﺶ ،ﻧﻤﻰﺳﻨﺠﺪ ..فکر .او .به .چیﺰهایی .ﻛه .فراسوی .مﺤدودیت.های.

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..مﺤدودیت.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.معﻤو ًﻻ.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

س تان
وهمه ر
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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.باﻻ.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 ﺑﻰﺗﻔﺎﻭﺕ 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 ﻧﻤﻰﺭﻭﺩ..ولی.بشر.معﻤو ًﻻ.به.جستجویی.واقعی.

برای.خدا.به.ﻋنوان.امری.دلخواه.و.سرورآفرین.نﻤی.پردازد.،بلکه.باید.با.سرخوردگی.از.آن.
چیﺰهای.جﺬاﺏ.دنیوی.ﻛه.نﻤی.تواند.فکر.خود.را.از.آنها.باز.تابد.،به.این.جستجو.رانده.شود..
انسان.معﻤولی.در.فعالیت.هایش.در.دنیای.خاﻛی.به.ﻃور.ﻛامل.ﻏوﻃه.ور.است.و.بدون.اینکه.
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 ﻣﻰﺩﺍﺭﻧﺪ

س تان
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»بخور.،بنوش.و.خوش.بگﺬران«.فلسفه.ی.اوست؛.اما.با.وجود.جستجوی.مداوم.برای.لﺬﺕ.ها.،
نﻤی.تواند.به.ﻛلی.از.رنﺞ.بردن.اجتناﺏ.ورزد.و.حتی.وقتی.در.دستیابی.به.لﺬﺕ.های.حسی.
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
ﻫﻤﻪﻯ 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.
.رسید.یا.تﻐییری.مهم.در.وﺿعیتش.باشد.ﻛه.تعدیلی.اساسی.و.ﻛنار.گﺬاشتن.
حتﻤی.به.نﻈر.می
ِ
.ﻃور.معﻤول.چنین.موقعیتی.در.اﺛر.برآورده.نشدن.
ﻃرز.فکر.و.رفتار.متداول.را.ایجاﺏ.نﻤاید..به
ِ
یﻚ.ولﻊ.ﻋﻤیﻖ.به.وجود.می.آید..اگر.یﻚ.ول ِﻊ.ﻋﻤیﻖ.با .ﺑﻦﺑﺴﺘﻰ.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.اختﻼل.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.ﻛام ً
ﻼ.متفاوتی.را.در.
بر.دارد.زیرا.نیرویی.ﻛه.ناامیدی.رها.ساخته.هوشﻤندانه.مهار.شده.و.به.سوی.هدفی.هدایت.
می.شود..در.یﻚ.چنین .ﻧﻮﻣﻴﺪﻯ ﺍﻟﻬﻰ
.است.ﻛه.انسان.تﺼﻤیم.مهم.ﻛشﻒ.و.شناخت.هدف.
ِ
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 ﻣﻰﺍﻧﺠﺎﻣﻨﺪ؟«
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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 ﻣﻰﮔﺮﺩﺩ..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.

گر

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

س تان
وهمه ر

ﻧﻬﻔﺘﻪﺍﻯ 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 ﺩﻭﺑﺎﺭﻩﻯ 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
.روشن.نﻤودن.راه.،به.تجربه.های.
.سان.او.با.هدف
ﭘﺮ ﺍﻫﻤﻴﺖ.منتهی.شوند.بررسی.می.ﻛند..به.این
ِ
ِ
معﻤولی.خود.باز.می.گردد..این.یعنی.به.هﻤه.چیﺰ.از.زاویه.ای.جدید.نگاه.ﻛردن.ﻛه.تعبیر.دوباره.ی.
هر.تجربه.را.در.بر.دارد..اﻛنون.او.در.حین.تجربه.ﻛوشش.می.ﻛند.تا .ﺍﻫﻤﻴﺖ ﻣﻌﻨﻮﻯ ﺁﻥ ﺭﺍ
ﺑﺴﻨﺠﺪ..برایش.تنها.مهم.نیست.ﻛه .ﭼﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪﺍﻯ ﺍﺳﺖ.بلکه.به .ﻣﻌﻨﻰ ﻭ ﻣﻔﻬﻮﻣﻰ.ﻛه.آن.
تجربه.در.حرﻛت.به.سوی.هدف.نهفته.ی.خود.دارد.ﻋﻼقه.مند.است..هﻤه.ی.این.ارزیابی.های.
دوباره.و.دقیﻖ.تجربه.،بینشی.به.او.می.دهد.ﻛه.قبل.از.اینکه.جستجوی.جدیدش.را.شروع.ﻛند.
ِ
نﻤی.توانست.به.دست.بیاورد.
12
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ﺑﻴﻨﺶ ﻧﻮﻳﻦ ﻳﻌﻨﻰ ﺁﺯﻣﺎﻳﺶ ﻛﺮﺩﻥ ﺑﺎ ﺍﺭﺯﺵﻫﺎﻯ ﺩﺭﻙ ﺷﺪﻩ

ﻧﺘﻴﺠﻪﻯ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻰ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩﻯ ﻳﻚ ﺗﺠﺮﺑﻪ ،ﺫﺭﻩﺍﻯ ﺗﺎﺯﻩ ﺍﺯ ِﺧ َﺮﺩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻫﺮ ﺍﻓﺰﺍﻳﺸﻰ ﺑﺮ ِﺧﺮ ِﺩ
ﻣﻌﻨﻮﻯ ﺑﻪ ﺍﻟﺰﺍﻡ ،ﻳﻚ ﺩﮔﺮﮔﻮﻧﻰ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻃﺮﺯ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩ ﻛﻠﻰ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺑﺎ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﻰﺁﻭﺭﺩ..از.

اینرو.جستجوی.فﻘﻂ.ﻋﻘﻼنی.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.
ﺧﻮﻳﺸﺘﻦ ﺧﻮﻳﺶ ﺍﺳﺖ
ﻳﺎﻓﺘﻦ ﺧﺪﺍ ،ﺭﺳﻴﺪﻥ ﺑﻪ
ِ

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 ﺁﻥﺳﺎﻥ ﻛﻪ
ﻫﺴﺖ.می.رسد..او.با.دیدی.روشن.و.آرام.از.سرشت.و.ارزش.واقعی.زندگی.در.می.یابد.ﺧﺪﺍﻳﻰ

گر

ﻛﻪ ﭼﻨﺎﻥ ﺁﺭﺯﻭﻣﻨﺪﺍﻧﻪ ﺩﺭ ﺟﺴﺘﺠﻮﻳﺶ ﺑﻮﺩﻩ ﻧﻪ ﺑﻴﮕﺎﻧﻪ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻧﻪ ﻭﺟﻮﺩﻯ ﺧﺎﺭﺟﻰ ﻭ ﭘﻨﻬﺎﻥ ﺩﺍﺭﺩ.
ﺍﻭ ﺧﻮ ِﺩ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻧﻪ ﻳﻚ ﻓﺮﺿﻴﻪ..خدا.حﻘیﻘت.مطلﻖ.است.ﻛه.با.بینشی.روشن.دیده.

س تان
وهمه ر

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 ﺑﻪﻃﻮﺭ ﻛﺎﻣﻞ ﺟﺪﻳﺪ ﺍﺳﺖ،
ﺍﻣﺎ ﺩﺭ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺑﻪ ﺩﺭﻛﻰ ﻧﻮﻳﻦ ﺍﺯ ﭼﻴﺰﻯ ﻛﻬﻦ ﻣﻰﺭﺳﺪ..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.تدریجی.فهم.و.
ِ
ادراﻛی.ﻛه.با.بیداری.معنوی.آﻏاز.می.شود..ﻳﺎﻓﺘﻦ ﺧﺪﺍ ﺭﺳﻴﺪﻥ ﺑﻪ
ﺧﻮﻳﺸﺘﻦ ﺧﻮﻳﺶ ﺍﺳﺖ.
ِ
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ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻫﺎﻯ ﺭﺍﻩ

ﺩﺭ ﺑﻨﺪ ﺑﻮﺩﻥ ﺑﻪ ﺍﺭﺯﺵ ﺁﺯﺍﺩﻯ ﻣﻰﺍﻓﺰﺍﻳﺪ

گر

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
ﻛﺮﺩﻥ ﺍﺳﺎﺭﺕ ﻣﻌﻨﻮﻯ ﻭ ﻧﻴﺰ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺁﺭﺯﻭﻯ ﺷﺪﻳﺪ ﺑﺮﺍﻯ ﺭﻫﺎﻳﻰ ﺍﺯ ﺁﻥ ،ﻣﺮﺣﻠﻪﻫﺎﻯ ﺁﻣﺎﺩﮔﻰ ﺑﺮﺍﻯ
ِ
ﻟﺬﺕ ﺑﺮﺩﻥ ﻛﺎﻣﻞ ﺍﺯ ﭼﻨﺎﻥ ﺁﺯﺍﺩﻯ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﻴﺎﻣﺪ ﺁﻧﻬﺎﺳﺖ.

س تان
وهمه ر

ﺭﺍﻩ ﻣﻌﻨﻮﻯ ﺑﺎ ﺍﺷﺘﻴﺎﻗﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﺣﻘﻴﻘﺖ ژﺭﻑﺗﺮ ﺁﻏﺎﺯ ﻣﻰﺷﻮﺩ

.سان.ﻛه.یﻚ.ماهی.از.آﺏ.بیرون.آورده.شده.اشتیاﻕ.دارد.به.داخل.آﺏ.برگردد.،
به.هﻤان
ِ
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.درون.تونلی.تاریﻚ.در.حرﻛت.بوده.به.تاریکی.تونل.ﻋادﺕ.می.ﻛند..حتی.
ِ
در.آن.زمان.هم.نوﻋی.احساﺱ.ناراحتی.و.بیﻘراری.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.
.های.نادانی.متراﻛم.،این.چیﺰ.بیشتر.وقت.ها.با.بی.توجهی.،به.ﻋنوان.چیﺰی.از.چیﺰهای.
مرحله
ِ
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 ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺷﻜﻞ ﻭ ﻓﺮﻡﻫﺎﻯ ﺩﮔﺮﮔﻮﻥ
ﺷﻮﻧﺪﻩ ژﺭﻑﺗﺮ ﺍﺳﺖ..این.لﺤﻈه.را.به.درستی.می.توان.لﺤﻈه.ی.ورود.رهرو.به.راه.معنوی.
دانست..از.لﺤﻈه.ی.ورود.،شوﻕ.وصل.به.مبدﺃ.آفرینش.ﻛه.او.از.آن.جدا.گردیده.ﺯﺑﺎﻥ ﻣﻰﮔﺸﺎﻳﺪ
.داخل.تونل.بعد.از.دیدن.اندﻙ.نوری.در.
.سان.ﻛه.شخﺺ
ﻭ ﺷﺪﺕ ﻣﻰﻳﺎﺑﺪ..درست.به.هﻤان
ِ
ِ
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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.
ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻥ ﭘﺮﺩﻩﻫﺎﻯ ﻧﺎﺩﺍﻧﻰ
ِ

گر

در.راه.معنوی.شش.منﺰل.یا.ایستگاه.وجود.دارد.و.هفتﻤین.منﺰل.،مﻘﺼد.یا.هدف.است..
هر.منﺰل.میانی.،خود.به.نوﻋی .ﻳﻚ ﺣﺎﻟﺖ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺍﺯ ﻫﺪﻑ ﺩﺭ ﻋﺎﻟﻢ ﺧﻴﺎﻝ ﺍﺳﺖ..حجابی.ﻛه.
انسان.را.از.خدا.جدا.می.سازد.ساخته.شده.از.خیالی.باﻃل.است.و.این.حجاﺏ.دارای.ﻻیه.های.
گوناگونی.است..قبل.از.ورود.به.راه.معنوی.،انسان.با.این.حجاﺏ.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..آگاهی.مبتنی.بر .نَفس.نتیجه.ی.ﻛا ِر.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
ﺯﺩﻥ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻻﻳﻪ ﺍﺯ ﺣﺠﺎﺏ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﺲ ﺟﺪﺍﻳﻰ
ﻧﺘﻴﺠﻪﻫﺎﻯ ﻛﺎﺭ ﻣﺠﺎﺯﻯ ﺗﺼﻮﺭ ﻭ ﺧﻴﺎﻝ ﻳﺎ ﻛﻨﺎﺭ ِ
ﺗﺴﺨﻴﺮﻧﺎﺷﺪﻧﻰ ﻭ ﺍﻧﺰﻭﺍﻯ ﻧﺠﺎﺕﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﺁﻭﺭﺩﻩ ﺍﺳﺖ..تا.این.لﺤﻈه.او.به.مفهو ِم.

س تان
وهمه ر

.های.نادانی.
هستی.مجﺰای.خویش.مﺤکم.چسبیده.بود.و.آن.را.پشت.دیوارهای.مﺤکم.از.ﻻیه
ِ
هنگفت.مﺤفوﻅ.نگاه.داشته.بود.،اما.از.این.لﺤﻈه.به.بعد.او.نوﻋی.ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﺎ ﺣﻘﻴﻘﺘﻰ ﺑﺰﺭگﺗﺮ.
را.برقرار.می.سازد..هرچه.بیشتر.با.حﻘیﻘت.ارتباﻁ.می.یابد.حجاﺏ.نادانی.نازﻙ.تر.می.شود..با.
فرسایش.تدریجی.جدایی.و.خودپرستی.،او.بیشتر.و.بیشتر.احساسی.از.پیوستن.به.حﻘیﻘت.و.
ِ
هستی.بﺰرگ.تر.را.به.دست.می.آورد.
ِ
ﺗﺪﺭﻳﺠﻰ ﻛﺎﺭﻛﺮﺩِ ﻧﺎﺩﺭﺳﺖ ﺗﺼﻮﺭ ﻭ ﺧﻴﺎﻝ
ﺟﻬﺖ ﮔﺮﺩﺍﻧﻰ
ِ

پرورش.حس.جدایی.نتیجه.ی.پروازهای.خیال.و.تﺼور.است..بنابراین.یکی.شدن.با.حﻘیﻘت.
.ی.تنهایی.و.انﺰوا.،با.تﻐییر.جهت.دادن.به.ﻛار.نادرست.قوه.ی.
و.رها.شدن.از.حس.خود.ساخته
ِ
تخیل.میسر.است..رها.شدن.از.تﻤامی.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.
لی.بین.خواﺏ.ﻋﻤیﻖ.و.بیداری.ﻛامل.هستند.مﻘایسه.نﻤود..فرآیند.
ﻛه.بیشتر.وقت.ها.مانندُ .پ
ِ
ِ.گوناگون.تخیل.نادرست.تدریجی.بوده.و.دارای.هفت.مرحله.است..به.ﻛنار.
رها.ﻛردن.ﻛارﻛرد
ِ
ِ
افکندن.یﻚ.ﻻیه.از.حجاﺏ.تخیل.به.ﻃور.حتم.پیشرفتی.به.سوی.نور.و.حﻘیﻘت.است..ولی.برای.
یکی.شدن.با.هستی.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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�ﻘاﻻت مهرﺑاﺑا  -ﺟ�ﺪ دوم

متناسﺐ.هستند.با.درجاﺕ.آن.احساﺱ.جدایی.ﻛه.آگاهی.نفسانی.ساخته.است..ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪﺍﻯ ﺩﺭ
ﺟﺮﻳﺎﻥ ﺭﻫﺎﻳﻰ ﺍﺯ ﺗﺨﻴﻞ ﻧﺎﺩﺭﺳﺖ ﺑﻪﻃﻮﺭ ﺣﺘﻢ ﻧﻔﺲ ﺭﺍ ﻓﺮﺳﻮﺩﻩ ﻣﻰﻛﻨﺪ؛.اما.هﻤه.ی.مرحله.های.
.نهایی.هدف.،ﻋبارﺕ.است.از.ﺗﺮﻙ ﻳﻚ ﭘﺮﻭﺍﺯ ﺗﺨﻴﻠﻰ ﻭ ﮔﺰﻳﻨﺶ
میانی.در.راه.معنوی.تا.تﺤﻘﻖ
ِ
ِ
ﭘﺮﻭﺍﺯﻯ ﺩﻳﮕﺮ..این.مرحله.ها.و.پروازها.به.معنی.ﭘﺎﻳﺎﻥ
ﻳﺎﻓﺘﻦ.تﺼور.و.خیال.نیست.
ِ

ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻣﺮﺣﻠﻪﻫﺎﻯ ﻣﻴﺎﻧﻰ ﺭﺍﻩ ﺷﻜﻠﻰ ﺍﺯ ﺗﺨﻴﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ

س تان
وهمه ر

گر

.خودی.حﻘیﻘی.به.وجود.نﻤی.آورند..
.واقعی.در.ﺫاﺕ.هستی
این.پروازهای.تخیلی.هیﭻ.دگرگونی
ِ
ِ
ِ
.شود.خودی.حﻘیﻘی.نیست.بلکه.اندیشه.ی.اوست.درباره.ی.خویشتن..فرﺽ.
آنﭽه.دگرگون.می
ِ
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.دیدگاهِ.پندار.،این.هﻤانندِ.برگشتن.از.چین.به.هند.است..به.هﻤین.سان.،
.خویش.با.بدن.و.هویت.بخشیدن.خویشتن.را.بیشتر.و.بیشتر.با.روﺡ.
.تدریجی
.هویت.ننﻤودن
هم
ِ
ِ
ِ
.واقعی.راه.معنوی.است؛.اگرچه.در.حﻘیﻘت.تﻤامی.مرحله.های.مختلﻒ.بین.
ﻛل.،هﻤانند.پیﻤودن
ِ
ِ
.های.بازی.تﺼور.و.خیالند.
راه.به.ﻃور.یکسان.آفریده
ِ
ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻧﺎﺩﺭﺳﺖ ﺍﺯ ﻭﺻﻞ

بدین.ترتیﺐ.شش.مرحله.ی.باﻻ.رفتن.،هﻤه.در.قﻤلر ِو.تﺼور.و.خیالند.،ولی.در.هر.مرحله.،

ﻛﺮﺩﻥ ﻧﺤﻮﻩﻯ ﻳﻜﻰ ﺷﺪﻥ ﺑﺎ ﻫﺴﺘﻰ ﻭ ﺣﻘﻴﻘﺘﻰ ﺑﺰﺭگﺗﺮ
ﺭﻳﺨﺘﻦ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺟﺪﺍﻳﻰ ﻭ ﻛﺸﻒ
ﻓﺮﻭ
ِ
ِ
ﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩﺍﻯ ﻗﻮﻯ ﻭ ﺭﻭﺷﻦ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻭﻗﺖﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﺨﺺ ﻧﻮﻋﻰ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻧﺎﺩﺭﺳﺖ ﺍﺯ
ﻭﺻﻞ ﺩﺳﺖ ﻣﻰﺩﻫﺪ..درست.مﺜل.شخﺼی.ﻛه.قﺼد.دارد.از.ﻛوهی.باﻻ.برود.و.در.بین.راه.

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.باﻻ.رفتن.
از.ﻛوه.ﻋﻼقه.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
ِ
ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺭﺅﻳﺎﻯ ﻛﺴﻰ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺭﺅﻳﺎ ﺧﻮﺍﺏ ﻣﻰﺑﻴﻨﺪ ﺍﺯ
ﻣﺮﺣﻠﻪﻫﺎﻯ ﻣﻴﺎﻧﻰ ﭘﻴﺶ ﻣﻰﺁﻳﺪ،
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.

16

�رﺣ�ﻪ �ی راه

ﺁﺳﻤﺎﻥﻫﺎ ﻭ ﺣﺎﻟﺖﻫﺎﻯ 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.
.نهایی.حالت.خدایی.انجام.
از.رسیدن.به.آسﻤان.هفتم.ﻛه.انتهای.سفر.و.جایی.است.ﻛه.شناخت
ِ
ِ
می
.پﺬیرد.،شش.آسﻤان.و.حالت.آگاهی.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.ﺣﺮﻛﺖﻫﺎﻯ.
مسافر.بعد.از.پایین.آمدن.در.ایستگاه.قابل.مﻘایسه.است.
ﻣﺎﻫﻴﺖ ﺳﻤﺎﺩﻯ

س تان
وهمه ر

گر

بعد.از.ورود.به.یﻚ.آسﻤان.جدید.آگاهی.معﻤو ًﻻ.ﻛﻤی.وقت.ﻻزم.است.تا.شخﺺ.بتواند.
ِ
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.ﺳﻤﺎﺩﻯ.1یا.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 ﺑﻪﻃﻮﺭ 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.،ﻛام ً
ﻼ.تفاوﺕ.دارد.
ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺍﺯ ﺭﺍﻩ ﻣﻌﻨﻮﻯ ﺍﺯ ﺣﻴﺎﺕ ﻧﻔﺲ ﻣﻰﻛﺎﻫﺪ

ﻭﻗﺘﻰ ﺭﻫﺮﻭ ﻭﺍﺭﺩ ﻳﻚ ﺁﺳﻤﺎﻥ ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻰﺷﻮﺩ ﺩﺭ ﺁﻥ ﻓﺮﻭ ﻣﻰﺭﻭﺩ ﻭ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
..این.ﻛاهش.حیاﺕ.نفس.،با.
ﺫﻫﻨﻰ ،ﻛﺎﻫﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪﺍﻯ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺣﻴﺎﺕ ﻧﻔﺲ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﻰﻛﻨﺪ
ِ

.دهد.تفاوﺕ.دارد؛.اما.مانند.فنای.نهایی.آسﻤان.
فنای.نهایی.نفس.ﻛه.در.آسﻤان.هفتم.رﺥ.می
ِ
هفتم.،مرحله.های.مختلﻒ.ﻛاهش.نفس.ﻛه.در.شش.آسﻤان.میانی.انجام.می.گیرد.به.سبﺐ.
.باشند..در.سنت.معنوی.تﺼوف.،فنای.نهایی.نفس.
اهﻤیت.نسبی.ﻛه.دارند.در.خو ِر.ﺫﻛر.ویﮋه.می
ِ
را".ﻓﻨﺎ ﻓﻰ ﺍﷲ" 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 ﺑﺎﻻ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺗﺪﺍﻭﻡ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺑﻪ ﺳﻮﻯ ﻓﻨﺎ ﻓﻰ ﺍﷲِ ﻧﻬﺎﻳﻰ
ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻰﺷﻮﺩ.و.هر.یﻚ.از.فناها.دارای.نشان.های.ویﮋه.ی.خویش.است..وقتی.رهرو.به.اولین.
آسﻤان.می.رسد.اولین.فنا.یا .ﻧﺎﺑﻮﺩﻯ ﺑﺨﺸﻰ ﺍﺯ ﻧﻔﺲ.را.تجربه.می.ﻛند..رهرو.به.ﻃور.موقت.

س تان
وهمه ر

گر

فردیت.مﺤدودِ.خویش.را.فراموش.ﻛرده.و.سرور.را.تجربه.می.ﻛند..بسیاری.از.رهروان.ﻛه.
ِ
بدین.گونه.جﺬﺏ.شده.اند.فکر.می.ﻛنند.ﻛه.به.خدا.رسیده.اند.و.از.اینرو.در.اولین.آسﻤان.گیر.
می.ﻛنند..اگر.رهرو.خود.را.از.خودفریفتن.دور.نگه.دارد.و.یا.درﻙ.ﻛند.دستاوردش.به.راستی.
مرحله.ای .گﺬران .از .سفر .اوست .،آنگاه .پیشرفت .بیشتری .نﻤوده .و .به .آسﻤان .دوم .می.رسد..
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.شدن.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
ﻧﺪﺍﺭﺩ..این»ویدِها.سﻤادی.«2یا.حالت .ﺍﻏﻤﺎﻯ ﺍﻟﻬﻰ نام.دارد..آگاهی.اﻛنون.به.ﻃور.ﻛامل.از.
تﻤامی.دنیا.گسسته.است.
ﺧﻄﺮﻫﺎﻯ ﺁﺳﻤﺎﻥ ﭼﻬﺎﺭﻡ

اگر .رهرو .پیشرفت .بیشتری .نﻤاید .به .آسﻤان .چهارم .می.رسد ..پیوستن .به .آسﻤان .چهارم.
»ﻓﻨﺎﻯ ﻣﻠﻜﻮﺗﻰ«.ﻳﺎ ﻓﻨﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺁﺯﺍﺩﻯ ﻣﻨﺠﺮ ﻣﻰﮔﺮﺩﺩ.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.ﻋﻼوه.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.
.پس.رفتن.او.وجود.
امکان
ِ
برای.گﺬر.است..رهرو.هرگﺰ.از.لﺤاﻅ.معنوی.در.امان.نیست.و.هﻤیشهِ .
دارد.تا.اینکه.با.موفﻘیت.آسﻤان.چهارم.را.پشت.سر.گﺬارده.و.وارد.آسﻤان.پنجم.شود.
Videha Samadhi.-2
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�رﺣ�ﻪ �ی راه

ﻓﻨﺎﻯ ﺁﺳﻤﺎﻥﻫﺎﻯ ﭘﻨﺠﻢ ﻭ ﺷﺸﻢ

گر

.پیوستن.به.آسﻤان.پنجم».ﻓﻨﺎﻯ ﺟﺒﺮﻭﺗﻰ«.یا.ﻧﺎﺑﻮﺩﻯ ﻫﻤﻪﻯ ﺍﻣﻴﺎﻝ.نامیده.می.شود..در.اینجا.
.پیوسته.و.دایﻤی.خود.باز.می.ایستد..رهرو.در.این.مرحله.به.ﻃور.معﻤول.
خرد.خام.از.فعالیت
ِ
ِ
.بخش.بسیاری.می.باشد..او.می.بیند.،
»فکر«.نﻤی.ﻛند.اما.به.ﻃور.ﻏیرمستﻘیم.منشﺄ.فکرهای.الهام ِ
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.آسﻤان.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.
ﻧﻔﺲ ﻣﺤﺪﻭﺩ
آسﻤان.ششم.خواهد.رسید..پیوستن.به.آسﻤان.ششم».ﻓﻨﺎﻯ ﻣﺤﺒﻮﺑﻰ«.یا.ﻓﻨﺎﻯ
ِ
ﺩﺭ ﻣﺤﺒﻮﺏ.نامیده.می.شود..اﻛنون.رهرو.خدا.را.به.ﻃور.مستﻘیم.و.به.روشنی.مشاهده.می.ﻛند.،
.بیند..این.لﺬﺕ.و.حس.دایﻤی.
.سان.ﻛه.انسان.معﻤولی.چیﺰهای.مختلﻒ.این.دنیا.را.می
به.هﻤان
ِ
ِ
وجود.خدا.حتی.برای.یﻚ.آن.باز.نﻤی.ایستد.اما.رهرو.هنوز.با.خدای.ﻻیتناهی.یکی.نشده.است.

س تان
وهمه ر

ِ
ﺍﻟﻮﻫﻴﺖ ﺁﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ﺍﺳﺖ
ﻓﻨﺎ ﻓﻰ ﺍﷲ ﺣﺎﻟﺖ

اگر .رهرو .به .آسﻤان .هفتم .صعود .ﻛند .ﺁﺧﺮﻳﻦ ﭘﻴﻮﺳﺖ .ﻛه» .ﻓﻨﺎ ﻓﻰ ﺍﷲ« .یا .ﻧﺎﺑﻮﺩﻯ
ﻧﻬﺎﻳﻰ
.ﻛند..رهرو.با.این.پیوست.،هستی.
ﻧﻔﺲ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺩﺭ .ﺧﺪﺍ.نامیده.می.شود.را.تجربه.می
ِ
ِ
ِ
مجﺰای .خویش .را .از .دست .می.دهد .و .جاودانه .به .خدا .می.پیوندد ..اﻛنون .او .ﺑﺎ ﺧﺪﺍ ﻳﻜﻰ
ِ
ﺷﺪﻩ.و.خویشتن.را.چیﺰی.جﺰ.خدا.نﻤی.شناسد..این».ﻓﻨﺎ ﻓﻰ ﺍﷲِ«.آسﻤان.هفتم.،پایان.راه.
معنوی.و.مﻘﺼود.و.هدف.هﻤه.ی.جستجوها.و.تﻼش.هاست..این.هﻤان .ﺳﺎﻫﺎﺝ ﺳﻤﺎﺩﻯ3یا
ِ
ِ
ﻧﻴﺮﻭﺍﻛﺎﻟﭙﺎ ﺳﻤﺎﺩﻯ.4است.ﻛه.از.ویﮋگی.های
.باشد..این.یگانه.بیداری.راستین.
ﺍﻟﻮﻫﻴﺖ ﺁﮔﺎﻫﺎﻧﻪ.می
ِ

است..اﻛنون.رهرو.به.ﻛرانه.ی.دیگ ِر.اقیانوﺱ.پهناو ِر.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

گر

وقتی.زمان.آن.فرا.می.رسد.پیشرفت.شخﺺ.به.سوی.خودشناسی.هﻤانند.رشد.ﻃبیعی.بدن.
جسﻤانی.یﻚ.ﻛودﻙ.به.نﺤوی.ﻃبیعی.حاصل.می.شود..بدن.جسﻤانی.به.وسیله.ی.ﻛارﻛرد.
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.تﻘریب ًا.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.معﻤو ًﻻ.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

س تان
وهمه ر

ﺑﺪﺍﻧﺪ ،ﺩﺭ ﺳﻴﺮ ﺩﺭﻭﻧﻰﺍﺵ ﺑﺎ ﮔﺬﺭ ﺍﺯ ﺷﺎﺩﻯﻫﺎ ﻭ ﻏﻢﻫﺎ ،ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﻰ ﻭ ﺑﺪﺑﺨﺘﻰ ،ﭘﻴﺮﻭﺯﻯﻫﺎ ﻭ
ﺷﻜﺴﺖﻫﺎ ،ﻛﻮﺷﺶ ﻭ ﺍﺳﺘﺮﺍﺣﺖ ،ﺍﺯ ﻟﺤﻈﻪﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺩﺭﻛﻰ ﺭﻭﺷﻦ ﻭ ﺍﺭﺍﺩﻩﺍﻯ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺩﺍﺷﺘﻪ
ﻭ ﮔﺬﺭ ﺍﺯ ﻟﺤﻈﻪﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺳﺮﺩﺭﮔﻤﻰ ﻭ ﻛﺸﻤﻜﺶ ﺑﻮﺩﻩ ،ﺑﻪ ﺗﺪﺭﻳﺞ ﺑﻪ ﺧﻮﺩﺷﻨﺎﺳﻰ ﻣﻰﺭﺳﺪ..

اینها.هﻤه.بروز.تجلی.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.

ﺣﻮﺯﻩﻯ ﺁﮔﺎﻫﻰ ﻭ ﻛﺎﺭﻛﺮﺩ ﺁﻥ

آگاهی.انسان.به .ﭼﺮﺍﻍﻗﻮﻩﺍﻯ.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.چرا ِﻍ.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.
ﻛه.با.حﻘیﻘت.های.لطیﻒ.یا.ﺫهنی.تﻤاسی.آگاهانه.برقرار.نﻤاید..از.اینرو.ﻋالم.خاﻛی...یﻚ.
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

س تان
وهمه ر

گر

از.این.مرحله ﺭﻭﺡ ﺍﺯ ﺩﻧﻴﺎﻯ ﺧﺎﻛﻰ ﺁﮔﺎﻩ ﺍﺳﺖ ﺍﻣﺎ ﺍﺯ ﺫﺍﺕ ﺣﻘﻴﻘﻰ ﺧﻮﻳﺶ ﻛﺎﻣ ً
ﻼ ﺑﻰﺧﺒﺮ ﺍﺳﺖ.
ﺭﻭﺡ ﺧﻮﺩﺵ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺑﺪﻥ ﺧﺎﻛﻰ ﻛﻪ ﻧﻮﺭ ﭼﺮﺍﻍ ﺁﮔﺎﻫﻰ ﺑﺮ ﺁﻥ ﺗﺎﺑﻴﺪﻩ ﻳﻜﻰ ﻣﻰﺩﺍﻧﺪ ﻭ ﺍﻳﻦ ﺑﻪﻃﻮﺭ
ﻃﺒﻴﻌﻰ ﻣﺒﻨﺎﻯ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎﻳﻰ ﻣﻰﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻣﺤﺪﻭﺩﻩﻯ ﺁﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﻧﺪ .ﺭﻭﺡ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎً
ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺧﻮﺩﺵ ﻧﻤﻰﺷﻨﺎﺳﺪ ﺑﻠﻜﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺪﻥ ﺟﺴﻤﺎﻧﻰ ،ﺧﻮﻳﺶ ﺭﺍ ﻣﻰﺷﻨﺎﺳﺪ ﻭ ﭼﻮﻥ
ﺗﻤﺎﻣﻰ ﺩﺍﻧﺸﻰ ﻛﻪ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺪﻥ ﺟﺴﻤﺎﻧﻰ ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﺪ ﻛﺴﺐ ﻛﻨﺪ ﺑﺮ ﺁﻥ ﺑﺪﻥ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﺮﻛﺰ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎ ﺍﺷﺎﺭﺕ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺍﺯ ﺍﻳﻨﺮﻭ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺑﺪﻥ ﺟﺴﻤﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻭﺳﻴﻠﻪﺍﻯ
ﺑﻴﺶ ﺑﺮﺍﻯ ﺭﻭﺡ ﻧﻴﺴﺖ ﻣﻰﺷﻨﺎﺳﺪ..از.اینرو.روﺡ.تﺼور.می.ﻛند.ﻛه.مرد.یا.زن.،جوان.یا.پیر.

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.ﻃﻮﻻﻧﻰ ﺑﻮﺩﻥ ﻣﺪﺕ ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎﻯ 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 ﺁﮔﺎﻫﺎﻧﻪﻯ ﺭﻭﺡ ﺍﺯ ﺑﺪﻥ ﺧﺎﻛﻰ ﺑﻪ ﺑﺪﻥ ﻟﻄﻴﻒ ﻣﻰﮔﺮﺩﺩ..
نو ِر.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.آگاهی.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 ﻣﻰﺩﺍﻧﺪ.ﻛه.مرﻛﺰ.تﻤامی.فعالیت.هایش.گردیده.است..حتی.وقتی.ﻛه.روﺡ.
بدین.سان.از.بدن.لطیﻒ.آگاه.می.شود.چون.هنوز.نﻤی.تواند.خود.را.به.ﻃور.مستﻘیم..از.ﻃریﻖ.
خودش.بشناسد.و.تنها.خود.را.از.ﻃریﻖ.بدن.لطیﻒ.می.شناسد.،از.اینرو.به.ﺫاﺕ.حﻘیﻘی.خویش.
پی.نﻤی.برد..به.هرحال.،تﻐییر.صﺤنه.ی.ﻋﻤل.از.ﻋالم.خاﻛی.به.ﻋالم.لطیﻒ.از.اهﻤیت.قابل.
ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻯ ﺩﻧﻴﺎﻯ ﺧﺎﻛﻰ ﺑﺎ ﻣﻌﻴﺎﺭﻫﺎﻯ
توجهی.بر.خوردار.است.زیرا.در.ﻋالم.لطیﻒ .ﻣﻌﻴﺎﺭﻫﺎﻯ
ِ
ﻧﻮﻳﻨﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻧﺰﺩﻳﻚﺗﺮﻧﺪ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺑﺎ ﻃﻠﻮﻉ ﻧﻴﺮﻭﻫﺎﻯ ﺟﺪﻳﺪ ﻭ ﺟﺎﺭﻯ ﺷﺪﻥ
ﺍﻧﺮژﻯ ﻣﻌﻨﻮﻯ ،ﺭﻭﺵ ﻳﻚ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﻧﻮﻳﻦ ﻣﻤﻜﻦ ﻣﻰﮔﺮﺩﺩ..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.

گر

ﺩﺍﻧﺴﺘﻦ ﺧﻮﺩ ﺑﺎ ﺑﺪﻥ ﺫﻫﻨﻰ
ﻳﻜﻰ
ِ

س تان
وهمه ر

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.نو ِر.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.ﻛام ً
ﻼ.از.حوزه.ی.آگاهی.جدا.
می.شوند..روﺡ.اﻛنون.از.دنیای.ﺫهنی.آگاه.است.ﻛه ﺍﻣﻜﺎﻥﻫﺎﻯ ژﺭﻑﺗﺮﻯ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﺩﺭﺍﻙ ﻣﻌﻨﻮﻯ
ﻭ ﺑﻴﻨﺶ ﺭﻭﺷﻦﺗﺮﻯ ﺍﺯ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻧﻬﺎﻳﻰ ﺭﺍ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻣﻰﺁﻭﺭﺩ..در.این.وﺿ ِﻊ.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
ﻣﻰﺑﻴﻨﺪ..گرچه.روﺡ.اﻛنون.در.این.ﻋالم.به.خدا.بسیار.نﺰدیﻚ.تر.است.تا.در.ﻋالم.های.خاﻛی.و.
.ی.نﻘوش.مربوﻁ.به.
لطیﻒ.اما.هنوز.در.دنیای.سایه.قرار.دارد.و.به.سبﺐ.حجابی.ﻛه.به.وسیله
ِ
ﻋالم.ﺫهنی.ایجاد.گردیده.،به.احساﺱ.جدا.بودن.از.خدا.ادامه.می.دهد..چراﻍ.آگاهی.از.ﻃریﻖ.
مﺤدودیت.ناشی.از.ﺫهن.انفرادی.ﻛار.می.ﻛند.و.از.اینرو.دانشی.از.روﺡ.را.بی.واسطه.و.ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪﺍﻯ
ِ
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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رهرو.با.تﻼش.خود.و.بدون.ﻛﻤﻚ.می.تواند.تا.ﻋالم.ﺫهنی.پیشرفت.نﻤاید.اما.ﻛﻨﺎﺭ ﮔﺬﺍﺷﺘﻦ
ﺑﺪﻥ ﺫﻫﻨﻰ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪﻯ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻧﻤﻮﺩﻥ ﻫﺴﺘﻰ ﺍﻧﻔﺮﺍﺩﻯ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﻳﻦ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﻭ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻗﺪﻡ ﺭﺍ
ﻧﻤﻰﺗﻮﺍﻥ 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..
.ﻛامل.آخرین.نﻘوش.اﻋﻤال.مربوﻁ.به.زندگی.ﺫهنی.روﺡ.است..وقتی.نو ِر.
این.به.منﺰله.ی.مﺤ ِو
ِ
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

گر

ﺍﻛﻨﻮﻥ ﺭﻭﺡ ﺑﺪﻭﻥ ﺗﻜﻴﻪ ﻛﺮﺩﻥ ﺑﻪ ﻫﻴﭻ ﻭﺍﺳﻄﻪﺍﻯ ،ﺩﺍﻧﺸﻰ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺍﺯ ﺧﻮﻳﺸﺘﻦ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ
ﻫﺴﺘﻰ ﻳﮕﺎﻧﻪ ﻣﻰﺑﻴﻨﺪ ﻭ ﻣﻰﺷﻨﺎﺳﺪ..
ﻧﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺑﺪﻧﻰ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺧﺪﺍﻯ ﺑﻴﻜﺮﺍﻥ ﻭ
ِ

س تان
وهمه ر

این.بﺤران.بﺰرگ.در.زندگی.روﺡ.با.قطﻊ.رابطه.از.سه.بدن.ایجاد.می.گردد..از.آنجایی.ﻛه.آگاه.
.های.مختلﻒ.هستی.مستﻘیﻤ ًا.به.بدن.های.مربوﻁ.به.آنها.متکی.است.،روﺡ.اﻛنون.
بودن.از.ﻋالم
ِ
ﻛام ً
ﻼ .ﺍﺯ
ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﻰﺧﺒﺮ 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
ﺩﺍﻧﺴﺘﻦ ﺧﻮﺩ ﺑﺎ ﺑﺪﻥﻫﺎﻯ ﺧﺎﻛﻰ ،ﻟﻄﻴﻒ ﻭ ﺫﻫﻨﻰ ﺍﺳﺖ..
ِ

این.فرآیند.به.سبﺐ.مﻘﺼود.اولیه.ی.خلﻘت.یعنی.خودآگاه.ساختن.روﺡ.می.باشد..روﺡ.نﻤی.تواند.
خودشناسی .راستین .داشته .باشد .مگر .در .پایان .پیشرفت .معنوی ..هﻤه.ی .حالت.های .میانی.
خودشناسی.نادرست .،ﺟﺎﻧﺸﻴﻨﻰ ﻣﻮﻗﺖ ﺑﺮﺍﻯ ﺧﻮﺩﺷﻨﺎﺳﻰ ﺭﺍﺳﺘﻴﻦ.می.باشند..آنها ﺍﺷﺘﺒﺎﻫﺎﺗﻰ
ﻻﺯﻡ.در.ﻛوشش.برای.رسیدن.به.خودشناسی.راستین.هستند..از.آنجایی.ﻛه.در.سراسر.سفر.،
نو ِر.چراﻍ.آگاهی.به.چیﺰهای.مﺤیﻂ.می.تابد.نه.برخودِ.روﺡ.،روﺡ.گرایش.دارد.آنﻘدر.در.این.
اشیاء.ﻏرقه.گردد.ﻛه.تﻘریب ًا.به.نﺤوی.ﻛامل.از.هستی.و.ﺫاﺕ.خود.بی.خبر.بﻤاند .ﺍﻳﻦ ﺧﻄ ِﺮ
ﺧﻮﺩﻓﺮﺍﻣﻮﺷﻰ ﻣﺤﺾ ﺑﻪ ﻭﺳﻴﻠﻪﻯ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﻭﺟﻮﺩﻯ ﻛﻪ ﺭﻭﺡ ﺑﻪ ﻭﺳﻴﻠﻪﻯ ﺑﺪﻥ ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﺪ ﻣﻮﺍﺯﻧﻪ
ِ
ﻣﻰﮔﺮﺩﺩ؛ 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 ﻣﻰﺩﺍﺭﺩ؛
ﺗﺮﺱ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻭ ﺟﺎﻩﻃﻠﺒﻰ ﺧﻮﺩﺧﻮﺍﻫﺎﻧﻪ
ﺩﻧﻴﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺟﻨﺴﻴﺖ ،ﺭﻗﺎﺑﺖ ،ﺗﺠﺎﻭﺯ ،ﺭﺷﻚ،
ِ
ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺍﺳﺖ..خودشناسی.روﺡ.با.استفاده.از.یﻚ.ﻧﺸﺎﻧﻪ.یا.ﻋﻼﻣﺖ.منشﺄ.سر.درگﻤی.،پیﭽیدگی.

و.گرفتاری.فراوان.است.
ِ
ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ﻛﺪﻭ

س تان
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گر

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.ﻛام ً
ﻼ.گم.ﻛنی.و.ندانی.ﻛه.ﻛیستی.از.اینرو.،به.ﻋنوان.یﻚ.ﻋﻼﻣﺖ.
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.مردِ.فراموش.ﻛار.بعد.از.بیدار.شدن.ﻛدو.را.می.دید.
و.به.خود.می.گفت».:ﻣﻦ ﮔﻢ ﻧﺸﺪﻩﺍﻡ.«.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 ﺷﺪﻩﺍﻡ.«.او.ﻛدو.را.دور.گردن.شخﺺ.دیگری.دید.و.به.
او.گفت».:ﺗﻮ ﻣﻦ ﻫﺴﺘﻰ ،ﭘﺲ ﻣﻦ ﻛﻴﺴﺘﻢ؟«
ﻧﺘﻴﺠﻪﻯ ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ

.خودشناسی.نادرست.ﻛه.منشﺄ.آنها.
.های.مختلﻒ
این.داستان .ﻛﺪﻭ.اشاره.ای.است.به.شکل
ِ
ِ
ِ
یکی.شناختن.خویش.با.بدن.می.باشد..شناختن.خویش.به.شکل.بدن.مﺜل.شناختن.خویش.
توسﻂ.ﻛدو.است..آن.آشفتگی.ﻛه.در.اﺛر.نشناختن.خویش.به.وسیله.ی.بدن.خاﻛی.،لطیﻒ.یا.
ِ
.شود.به.سرگردانی.مرد.فراموش.ﻛار.شباهت.دارد.ﻛه.دیگر.ﻛدو.را.دور.گردن.
ﺫهنی.ایجاد.می
ِ
خود.نﻤی.دید..آﻏا ِز.از.هم.پاشیده.شدن.حس.دوگانگی.مﺜل.این.است.ﻛه.مرد.فراموش.ﻛار.
خودش.را.به.صورﺕ.بیگانه.ای..شناسایی.می.نﻤودﻛه.ﻛدوی.او.را.به.گردن.داشت..به.ﻋﻼوه.،
اگر.مرد.فراموش.ﻛار.در.داستان.باﻻ.یاد.می.گرفت.ﻛه.خود.را.توسﻂ.خود.و.مستﻘل.از.هرگونه.
ﻋﻼمت.خارجی.بشناسد.،آنگاه.خودشناسی.او.با.خودشناسی.راستین.روﺡ.قابل.مﻘایسه.می.گشت.
ﻛه.خود.را.بعد.از.ﻛنار.گﺬاشتن.شناسایی.با.سه.بدن.چیﺰی.جﺰ.خدای.بیکران.نﻤی.شناسد..
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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.
ِ
ﺷﻨﺎﺧﺖ ﭼﻴﺰﻯ ﻏﻴﺮ ﺍﺯ ﺧﻮﻳﺸﺘﻦ
ﺫهن.انفرادی.یا.هر.واسطه.ی.دیگری.بستگی.ندارد ..ﺑﺮﺍﻯ

ﺧﻮﻳﺶ ،ﻭﺳﻴﻠﻪ ﻳﺎ ﻭﺍﺳﻄﻪﺍﻯ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ ﺍﺳﺖ ﺍﻣﺎ ﺑﺮﺍﻯ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺧﻮﻳﺸﺘﻦ ﺧﻮﻳﺶ ،ﻭﺍﺳﻄﻪ ﻻﺯﻡ
ﻧﻴﺴﺖ..در.واقﻊ.هﻤبستگی.آگاهی.با.ﺫهن.به.جای.اینکه.ﻛﻤکی.برای.وصل.باشد.مطﻤﺌن ًا.

س تان
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گر

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.
.شود..از.اینرو.برای.اینکه.خویشتن.راستین.به.آن.گونه.ﻛه.هست.
خود.توسﻂ.آن.تﻐﺬیه.می
ِ
شناخته.شود.آگاهی.باید.از.مﺤدودیت.ﺫهن.انفرادی.ﻛام ً
ﻼ.آزاد.گردد..به.بیانی.دیگر.،ﺫهن.
انفرادی.باید.ناپدید.شود.ولی.آگاهی.باید.باقی.بﻤاند.
ﺁﮔﺎﻫﻰ ﺑﻪ ﺫﻫﻦ ﭘﻴﭽﻴﺪﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ

انفرادی.رشد.نﻤوده.و.تﻤامی.ﻛارﻛردِ.
در.سراسر.تاریﺦ.زندگی.روﺡ.،آگاهی.روﺡ.هﻤراه.با.ﺫهن.
ِ
ِ
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.بودن.ﺫهن.انفرادی.و.آگاهی.را.به.خوبی.نشان.می.دهد.
ِ

ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺧﻮﺍﺑﻴﺪﻥ
ِ

پدیده.ی.روزمره.ی.خوابیدن.اساس ًا.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.داﺋﻤ ًا.گرفتار.ﻛشﻤکش.است.و .ﻭﻗﺘﻰ ﺍﺯ ﺗﻘﻼﻯ ﺑﻰﻭﻗﻔﻪﻯ ﺧﻮﺩ ﺧﺴﺘﻪ
ﻣﻰﺷﻮﺩ ﻣﻰﺧﻮﺍﻫﺪ ﻫﻮﻳﺖ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﻮﺟﻮﺩﻯ ﻣﺠﺰﺍ ﺭﻫﺎ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﺑﻪ ﺑﻰﻧﻬﺎﻳﺖ 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

گر

.فعالیت.ﺫهنی.در.خواﺏ.مستلﺰم.پنهان.شدن.ﻛامل.آگاهی.است.اما.این.توقﻒ.در.
سکون
ِ
ِ
حیاﺕ.ﺫهنی.و.فعالیت.آگاهی.موقتی.است.زیرا.ﺗﺄﺛﻴﺮﺍﺕ ﻭ ﻧﻘﻮﺷﻰ ﻛﻪ ﺑﺮ ﺫﻫﻦ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺘﻪﺍﻧﺪ
.ی.روانی.تﺄﺛیراﺕ.،
ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺐ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﺠﺪﺩ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ..بعد.از.مدتی.قوه.ی.مﺤرﻛه
ِ
موجﺐ.بیدار.شدن.ﺫهن.و.احیای.فعالیت.آگاه.از.ﻃریﻖ.آن.می.گردد..از.اینرو.ﻃبﻖ.قانون.تناوﺏ.
فعالیت .و .استراحت .،دوره.ی .خواﺏ .بعد .از .دوره.ی .بیداری .و .دوره.ی .بیداری .بعد .از .دوره.ی.
خواﺏ.می.آید..اما.تا.زمانی.ﻛه.تﺄﺛیراﺕ.نهفته.ی.ﺫهن.ﻛام ً
.اند.فنای.نهایی.ﺫهن.
ﻼ.خنﺜی.نشده
ِ
انفرادی.یا.رهایی.آگاهی.وجود.نخواهد.داشت..ﺫهن.در.خواﺏ.موقت ًا.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.
ﻣﺎﻧﻊ ﻧﻔﺲ
ِ

س تان
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ﺫهن .مﺤدود .،زمینی .است .ﻛه .در .آن .نفس .،مﺤکم .ریشه .دوانیده .است .و .این .نفس .با.
توهم.های.بسیاری.ﻛه.در.آنها.گرفتار.شده.جهل.و.نادانی.را.پایدار.می.سازد..نفس.از.تجلی.
دانش .بیکرانی .ﻛه .در .روﺡ .از .پیشاپیش .نهفته .است .جلوگیری .ﻛرده .و .دشوارترین .مانعی.
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 ﺍﺩﺍﻣﻪﻯ ﺣﻴﺎﺕ ﻧﻔﺲ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻃﻰ ﺳﻔﺮ ﺭﻭﺡ ﻣﺴﺘﻤﺮ
ﺍﺳﺖ ﻏﻴﺮ ﻣﻤﻜﻦ ﻣﻰﮔﺮﺩﺩ..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.
.دهد.تنها.منجر.به.افﺰودن.بر.هستی.آن.می.شود .ﻫﺮ
آنﭽه.ﻛه.برای.نابودی.خویش.انجام.می
ِ
ﻛﻮﺷﺸﻰ ﻛﻪ ﺑﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﺧﻮﺩ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻰﺩﻫﺪ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺷﻜﻮﻓﺎ ﻣﻰﻛﻨﺪ..از.اینرو.گرچه.نفس.ماهیت.خود.
را.دگرگون.می.ﻛند.اما.نﻤی.تواند.با.فعالیت.نومیدانه.ی.خود.ﻛام ً
ﻼ.ناپدید.گردد..نابودی.نفس.
تنها.با.از.بین.رفتن.ﺫهن.مﺤدود.ﻛه.جایگاه.آن.است.صورﺕ.می.گیرد.
ِ
ﺗﺸﺎﺑﻪ ﺑﻴﻦ ﺧﻮﺍﺏ ﻭ ﻭﺻﺎﻝ ﺧﺪﺍ

س تان
وهمه ر

گر

ﻣﺴﺄﻟﻪﻯ ﻭﺻﺎﻝ ﺧﺪﺍ ﻣﺴﺄﻟﻪﻯ ﺁﺯﺍﺩ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺁﮔﺎﻫﻰ ﺍﺯ ﻣﺤﺪﻭﺩﻳﺖﻫﺎﻯ 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.
حالت .حﻘیﻘت.
است .و .چیﺰی .آن .را .ﻏبارآلود .نﻤی.سازد .و .در.
خدمت .روشنایی .بخشیدن .بهِ .
ِ
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.ﻛام ً
ﻼ.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.بودن.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.ﻛام ً
ﻼ.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.
بیکران.به.وجود.می.آورند..از.اینرو .ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺧﻮﺍﺏ ،ﺁﮔﺎﻫﻰ ﺑﺎ ﻭﺟﻮﺩﻯ ﻛﻪ ﺩﺭ ﭘﻮﺳﺘﻪﻯ ﺫﻫﻦ
ﺍﻧﻔﺮﺍﺩﻯ ﻏﻮﻃﻪﻭﺭ 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 ﻣﻰﻛﻨﺪ 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

گر

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

س تان
وهمه ر

ﺧﺪﺍ ﺣﺎﻟﺘﻰ ﺍﻧﻔﺮﺍﺩﻯ ﺍﺯ ﺁﮔﺎﻫﻰ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﻪ ﺭﻭﺣﻰ ﺗﻌﻠﻖ ﺩﺍﺭﺩ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻓﺮﺍﺳﻮﻯ ﻗﻠﻤﺮﻭ ﺫﻫﻦ ﺭﺳﻴﺪﻩ
ﺍﺳﺖ..روﺡ.های.دیگر.ﻛﻤاﻛان.در.بند.باقی.می.مانند.و.اگرچه.آنها.نیﺰ.روزی.به.وصال.خدا.

خواهند.رسید.اما.این.تنها.هنگامی.میسر.است.ﻛه.آگاهی.آنها.از.زیر.بار.نفس.و.مﺤدودیت.های.
ﺫهن.انفرادی.آزاد.گردد..از.اینرو.وصال.خدا.تنها.برای.روحی.ﻛه.از.قید.زمان.بیرون.آمده.
ِ
اهﻤیت.مستﻘیﻤی.دارد.
ﺁﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻻﻳﺘﻨﺎﻫﻰ ﻧﻬﻔﺘﻪ ﺑﻮﺩ ﻣﺘﺠﻠﻰ ﻣﻰﮔﺮﺩﺩ

بعد.از.وصل .،ﺭﻭﺡ ﺩﺭ ﻣﻰﻳﺎﺑﺪ ﻛﻪ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻫﻤﺎﻥ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺑﻴﻜﺮﺍﻧﻰ ﺑﻮﺩﻩ ﻛﻪ ﺍﻛﻨﻮﻥ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ
ﺁﻧﭽﻨﺎﻥ ﻣﻰﺩﺍﻧﺪ.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.شخﺺ.خدا.رسیده.ﻋﻤ ً
ﻼ.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.ﻗﺒ ً
ﻼ ﺫﺍﺕ ﺣﻘﻴﻘﻰ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺁﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ﻧﻤﻰﺷﻨﺎﺧﺘﻪ 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

گر

فرآیند.رسیدن.به.خدا.تنها.یﻚ ﺑﺎﺯﻯ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﻭ ﺍﻧﺘﻬﺎﻯ ﺁﻥ ﻳﻜﻰ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ..اما.وصال.
خدا.توفیﻖ.بی.نﻈیری.برای.روﺡ.است..دو.نوع.مﺰیت.وجود.دارد.:یکی.ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺁﻭﺭﺩﻥ ﭼﻴﺰﻯ
ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﺨﺺ ﻗﺒ ً
ﻼ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ.و.دیگری.ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ ﻭ ﺗﺤﻘﻖ ﻛﺎﻣﻞ ﺁﻥ ﭼﻴﺰﻯ ﺍﺳﺖ.ﻛﻪ ﺷﺨﺺ ﺑﻪ
ﺭﺍﺳﺘﻰ ﻫﺴﺖ..وصال.خدا.از.نوع.دوم.است..اما.این.اختﻼفی.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
ﺑﻴﻜﺮﺍﻥ ﺧﺪﺍ  -ﺁﮔﺎﻩ ﺑﻮﺩﻥ.را.تجربه.می.ﻛند.
ِ
ﺍﺭﺯﺵ ﻭﺻﺎﻝ ﺧﺪﺍ

س تان
وهمه ر

روﺡ.در.وصال.خدا.آگاهی.مجﺰای.خود.را.رها.ﻛرده.و.با.دانش.استواری.ﻛه.از.یکی.بودن.
خود .با .هستی .بیکران .دارد .به .فراسوی .دوگانگی .گام .می.نهد ..ﺯﻧﺠﻴﺮﻫﺎﻯ ﻓﺮﺩﻳﺖ ﻣﺤﺪﻭﺩ

ﮔﺴﻴﺨﺘﻪ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ ،ﺩﻧﻴﺎﻯ ﺳﺎﻳﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﺍﻧﺘﻬﺎ ﻣﻰﺭﺳﺪ ﻭ ﭘﺮﺩﻩﻯ ﺗﻮﻫﻢ ﻭ ﺧﻴﺎﻝ ﺑﺮﺍﻯ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺑﻪ
ِ
ﺁﮔﺎﻫﻰ ﻣﺤﺪﻭﺩ،
ﺩﺭﺩﻧﺎﻙ ﻧﺎﺷﻰ ﺍﺯ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﻧﻤﻮﺩﻥ ﺍﻫﺪﺍﻑ
ﻛﻨﺎﺭ ﻣﻰﺭﻭﺩ .ﺗﺐ ﻭ ﺗﺎﺏ ﻭ ﭘﺮﻳﺸﺎﻧﻰ
ِ
ﺯﻧﺪﮔﻰ
ﺟﺎﻯ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺁﺭﺍﻣﺶ ﻭ ﺳﺮﻭﺭ ﻧﺎﺷﻰ ﺍﺯ ﺣﻘﻴﻘﺖ  -ﺁﮔﺎﻫﻰ ﻣﻰﺩﻫﻨﺪ .ﺑﻰﺗﺎﺑﻰ ﻭ ﻋﺼﻴﺎﻥ
ِ
ﻧﺎﭘﺎﻳﺪﺍﺭ ﺩﺭ ﺁﺭﺍﻣﺶ ﻭ ﺳﻜﻮﻥ ﺍﺑﺪﻳﺖ ﻏﺮﻕ ﻣﻰﮔﺮﺩﻧﺪ.
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ﻣﺮﻳﺪﻯ ﺭﺍﺳﺘﻴﻦ
ِ

ﻣﺮﻳﺪﻯ ﺭﺍﺑﻄﻪﺍﻯ ﺣﻴﺎﺗﻰ ﺍﺳﺖ

س تان
وهمه ر

گر

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.ﻛﺎﻣ ً
ﻼ ﺑﺎ ﺭﺍﺑﻄﻪﻫﺎﻯ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺷﻔﺎﻫﻰ ﻳﺎ ﺗﻮﺍﻓﻖﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻯ
ﺭﺳﻤﻰ ﻛﻪ ﺗﻌﻬﺪﺍﺕ ﻭ ﺣﻘﻮﻕ ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﻰﺁﻭﺭﻧﺪ ،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 ﻗﺎﻧﻮﻥﻫﺎﻯ ﺍﺳﺎﺳﻰ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﻣﻌﻨﻮﻯ ﻧﺎﺷﻰ ﻣﻰﺷﻮﺩ..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.ﻛام ً
ﻼ.از.اهﻤیت.معنوی.تهی.نیستند..اما.چنین.
روابطی.ﺫات ًا.گﺬرا.و.سطﺤی.بوده.و.به.هیﭻ.وجه.با.رابطه.ی.زنده.ی.مرید.بودن.ﻛه.ﺑﻪ ﺯﻧﺪﮔﺎﻧﻰ
ﻣﺮﻳﺪ ﺟﻬﺖ ﻭ ﻣﻌﻨﻰ ﻣﻰﺑﺨﺸﺪ.قابل.مﻘایسه.نیستند.
ﻋﺸﻘﻰ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻣﺮﻳﺪ ﺑﻮﺩﻥ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﺑﻰﻧﻈﻴﺮ ﺍﺳﺖ

ﺭﺍﺑﻄﻪﻯ ﺑﻴﻦ ﻣﺮﺍﺩ ﻭ ﻣﺮﻳﺪ ﻧﺘﻴﺠﻪﻯ ﻣﺴﻠﻤﻰ ﺍﺯ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺑﺎﻃﻨﻰ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﺎﻧﻰ ﻳﻚ ﻣﺮﻳﺪ ﺍﺳﺖ ﻭ
ﺍﺳﺎﺳﺎً ﺭﺍﺑﻄﻪﺍﻯ 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.
.های.معﻤولی.اجتﻤاﻋی.وجود.دارد.تﻚ.و.بی.نﻈیر.است..
بین.انواع.مختلﻒ.ﻋشﻖ.ها.ﻛه.در.رابطه
ِ
ﻋشﻖ.دنیوی.بین.دو.ﻛانون.آگاهی.ﻛه.از.خدا.آگاه.نیستند.صورﺕ.می.گیرد.اما .ﻋﺸﻘﻰ ﻛﻪ ﺩﺭ
ﻣﺮﻳﺪ ﺑﻮﺩﻥ ﻣﺴﺘﺘﺮ ﺍﺳﺖ
ﻋﺸﻖ 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.ﻛام ً
ﻼ.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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باید.مرشد.را.دوست.بدارند.و.بﭙرستند.وتوسﻂ.او.ﻛه.هﻤیشه.در.حالت.الهی.ﻏوﻃه.ور.است.
هدایت.شوند.
ﺍﺭﺝ ﻧﻬﺎﺩﻥ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪﻯ ﻣﺮﺍﺩ

گر

ﻋشﻘی.ﻛه.مرید.برای.مراد.دارد.در.واقﻊ.پاسخی.است.برای.ﻋشﻖ.بیشتری.ﻛه.مراد.برای.
مرید.دارد..این.ﻋشﻖ.را.باید ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺍﺯ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻋﺸﻖﻫﺎﻯ ﺩﻳﮕﺮ.قرار.داد..ﻋشﻖ.به.مراد.به.نﺤوی.
ﻃبیعی.نیروی.مرﻛﺰی.زندگی.مرید.می.شود.زیرا.او.می.داند.ﻛه.مراد.تجلی.و.تجسم.خدای.
ِ
ﻻیتناهی.می.باشد..از.اینرو.تﻤامی.فکرها.و.آرزوهایش.دور.شخﺼیت.مراد.شکل.می.گیرند..
.های.دیگری.ﻛه.مرید.مﻤکن.است.داشته.باشد.برتری.
بدین.ترتیﺐ.خواسته.ی.مراد.بر.خواسته
ِ
بی.چون.و.چرا.داشته.و.از .ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻳﻦ ﺍﻟﻮﻳﺖ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺮﺍﺩ ،ﻛﺎﻧﻮﻧﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﺗﺎﺑﺶ ﻧﻴﺮﻭﻫﺎﻯ
ﻣﻌﻨﻮﻯ ﻣﻰﮔﺮﺩﺩ.،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 ﻋﺸﻖﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺮﺷﺪ ﻣﻨﺘﻬﻰ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ

س تان
وهمه ر

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 ﺭﻭﺩﺧﺎﻧﻪﻯ ﺑﺰﺭگ ﻋﺸﻖ
ﺑﺮﺍﻯ ﻣﺮﺍﺩ ﻣﻰﭘﻴﻮﻧﺪﻧﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺁﻥ ﻧﺎﭘﺪﻳﺪ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ..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.
می.شد .ﻛه .لیلی .را .هﻤسر .فرد .دیگری .ببیند ..حتی .حاﺿر .بود .به .خاﻃر .هﻤسر .لیلی .بﻤیرد.
.شود..فداﻛاری.مﺤﺾ.و.صداقت.ﻋشﻖ.او.
اگر.می.دانست.ﻛه.بدین.وسیله.لیلی.خوشﺤال.می
ِ
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.ﻋﻘﻼنی.باﻻتر.برده.و.آن.
را.به.ﻋشﻖ.معنوی.مبدل.ساخت..معنوی.شدن.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 ﺧﺎﻟﺺﺳﺎﺯﻯ ﺧﻮﻳﺶ ﺍﺳﺖ..هنگامی.
ﻛه.مرید.از.صﻤیم.دل.خود.را.وقﻒ.مرشد.ﻛند.دروازه.های.ﻋشﻖ.الهی.را.ﻛه.مرشد.جاری.
می.سازد.به.روی.خود.باز.می.نﻤاید..تﻤامی.نﻘاﻁ.ﺿعفش.در.آتش.ﻋشﻖ.الهی.ﻛه.بدین.ترتیﺐ.
.شوند..اگر.مرید.بخواهد.از.تﻤامی.ﺿعﻒ.ها.نجاﺕ.یابد.و.به.خلوﺹ.
دریافت.می.نﻤاید.سوخته.می
ِ
بی.حد.و.فساد.ناپﺬیر.دست.یابد.باید ﺯﻧﺪﮔﻰ ﺧﻮﻳﺶ ﺭﺍ ﺑﺪﻭﻥ ﺷﺮﻁ ﻭ ﺷﺮﻭﻁ ﻭ ﺑﻪﻃﻮﺭ 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

س تان
وهمه ر

گر

تسلیم.ﻛامل.و.ﻋشﻖ.بی.چون.و.چرا.زمانی.امکان.پﺬیر.است.ﻛه.مرید.به.ایﻤانی.راسﺦ.به.
ِ
ﻭﺍﺟﺒﺎﺕ
مرشد.دست.می.یابد..ﺍﻳﻤﺎﻥ ﺑﻪ ﻣﺮﺷﺪ ﺍﺯ
ﻣﺮﻳﺪﻯ 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
ﻧﺎﺩﺍﻧﻰ ﺭﻫﺎﻳﻰﻧﺎﭘﺬﻳﺮ؛.
ِ
اما.الﺰام ًا.از.تجربه.ی.مستﻘیم.به.دور.می.ماند.تا.اینکه.مرید.خود.به.خدا.برسد..بی.سبﺐ.نیست.
.خوانند..یکی.از.واجباﺕ.زندگی.مرید.ایﻤان.داشتن.است..
ﻛه.هﻤه.ی.مﺬهﺐ.ها.را.ایﻤان.می
ِ
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 ﺷﻜﻞﻫﺎﻯ ﺑﻴﺮﻭﻧﻰ ﻣﺬﻫﺐ ﻣﻰﺑﺮﺩ.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 ﻣﻰﮔﻴﺮﺩ،
ﺍﻳﻤﺎﻥ ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪﻯ ﺍﻭﺝ ﻃﺒﻴﻌﻰ ﺧﻮﺩ ﻣﻰﺭﺳﺪ.
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ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ﻛﻠﻴﺎﻥ

س تان
وهمه ر

گر

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.
بی.حرﻛت .می.ماند ..داستان .ﻛلیان .معنی .ایﻤان .راسﺦ .به .مرشد .را .روشن .می.ﻛند ..ﻛلیان .از.
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.
ُسوامی.رامداﺱ.مریدان.بسیار.داشت.اما.ﻛلیان.مرید.ویﮋه.ی.او.بود..مریدان.دیگر.ﻛام ً
ﻼ.
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 ﻣﻰﺗﻮﺍﻥ 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.ﻻزم.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 ﻧﺰﺩﻳﻚﺗﺮ ﮔﺸﺘﻪ ﻭ ﺑﺨﺸﻰ ﺟﺪﺍ ﻧﺎﺷﺪﻧﻰ ﺍﺯ
ﺁﮔﺎﻫﻰ ﺍﻭ ﻣﻰﮔﺮﺩﺩ..خدمت.به.مرشد.سریﻊ.ترین.راه.برای.رسیدن.به.اوست.

ﺳﻬﻴﻢ ﺷﺪﻥ ﺩﺭ ﻛﺎﺭ ﻣﺮﺷﺪ

گر

خدمتی.را.ﻛه.مرید.به.مرشد.ارایه.می.دهد.نه.تنها.به.خاﻃر.بشریت.است.بلکه.یکی.از.
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.اخﻼﺹ.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

س تان
وهمه ر

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.
ﺧﻮﺩﻯ.برتر.خویش.ایجاد.می.ﻛند..به.سبﺐ.این.تناقﺾ.
ِ
مﻤکن.است.در.ﺫهن.خویش.ﻛشﻤکشی.بَ َدلی.و.تخیلی.بین.خواسته.های.مرشد.و.خواسته.های.
دیگر.ﻛه.به.نﻈر.معﻘول.می.آیند.به.وجود.آورد..مرید.باید.از.ابتدا.درﻙ.ﻛند.ﻛه.مرشد.تنها.
می.خواهد.ﻛه.او.ﺧﻮﺩﻯ.برتر.خویش.را.هستی.و.تﺤﻘﻖ.ببخشد..در.واقﻊ ﻣﺮﺷﺪ ﻧﻤﺎﻳﺎﻧﮕﺮ ﺧﻮﺩﻯ
ﺧﻮﺩﻯ ﺑﺮﺗﺮ ﻛﻪ ﻫﻤﺎﻥ ﻫﺴﺘﻰ ﻳﻜﺘﺎﻳﻰ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ
ﺑﺮﺗﺮ ﻣﺮﻳﺪ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﻭ ﭼﻴﺰﻯ ﻧﻴﺴﺖ ﻣﮕﺮ ﺍﻳﻦ
ِ
ﻫﻤﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ..از.اینرو.سرسﭙردگی.به.مرشد.شکلی.دیگر.از.وفاداری.به.ﺧﻮﺩﻯ.برتر.خویشتن.
.وفاداری.رسﻤی.به.ﺧﻮﺩﻯ.برتر.می.تواند.به.هیﭻ.وجه.
است؛.اما.این.بدین.معنی.نیست.ﻛه.صرف ًا
ِ
جانشینی.مناسﺐ.برای.سرسﭙردگی.به.مرشد.باشد..ﻣﺮﻳﺪ ﺗﺎ ﺯﻣﺎﻥ ﻭﺻﻞ ﻧﻤﻰﺗﻮﺍﻧﺪ ﺩﺭﻛﻰ ﺭﻭﺷﻦ
ﺍﺯ ﺧﻮﺩﻯ ﺑﺮﺗﺮ ﺧﻮﻳﺶ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻭﻗﺖﻫﺎ ﺁﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﻭ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻭﻇﻴﻔﻪ ﭘﻴﺶ
ﻣﻰﺁﻳﺪ ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﻧﺎﺷﻰ ﺍﺯ ﺑﺮﺧﻰ ﺳﺎﻧﺴﻜﺎﺭﺍﻫﺎﻳﻰ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻴﻦ ﺧﻮﺩﻯ ﺑﺮﺗﺮ ﻭ ﺣﻮﺯﻩﻯ
ﺁﮔﺎﻫﻰ ﺍﻭ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻰﺩﻫﻨﺪ..اما.مرشد.با .ﺧﻮﺩﻯ.برتر.یکی.می.باشد.و.هیﭻ.اشتباهی.در.ارزیابی.

درست.نﻤی.ﻛند.
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ﻣﻮﺍﺭﺩﻯ ﺍﺯ ﻛﺸﻤﻜﺶ

س تان
وهمه ر

گر

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 ﻻﺯﻡ ﻣﻰﺩﺍﻧﺪ.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.ﻛام ً
ﻼ.نفهﻤیده.
یا.به.جان.ﻛﻼم.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.اختﻼفی.موقت.و.ﻇاهری.بین.گرایش.های.خود.و.دستورهای.مرشد.
رو.به.رو.می.بیند..اما.معﻤو ًﻻ.مرشد.دستورهایی.نﻤی.دهدﻛه.مرید.در.باﻃن.آمادگی.و.انتﻈار.آنها.
را.ندارد.
ﻣﻔﻬﻮﻡ ﻭﺍﻗﻌﻰ ﻣﺮﻳﺪ ﺑﻮﺩﻥ

مرشد.ﻛام ً
ﻼ.ﻏیر.فردی.است.و.هﻤیشه.نﻈر.او.تنها.ﻛنار.زدن.حجاﺏ.بین.آگاهی.مرید.و.
ﺧﻮﺩﻯ.برتر.او.می.باشد..بنابراین.هیﭻ.گاه.ﻛشﻤکشی.واقعی.بین.وفاداری.مرید.به.مرشد.و.
وفاداری.او.با .ﺧﻮﺩﻯ.برتر.خودش.نﻤی.تواند.وجود.داشته.باشد..در.واقﻊ.در.پایان.جستجویش.
ﻣﺮﻳﺪ ﺩﺭ ﻣﻰﻳﺎﺑﺪ ﻛﻪ ﻣﺮﺷﺪ ﭼﻴﺰﻯ ﻧﻴﺴﺖ ﻣﮕﺮ ﺧﻮﺩﻯ ﺑﺮﺗﺮ ﺧﻮﺩﺵ ﺩﺭ ﺷﻜﻞ ﻭ ﺷﻤﺎﻳﻠﻰ ﺩﻳﮕﺮ..
مرشد.در.الوهیت.خلل.ناپﺬیر.و.ﻏیر.فردی.بودن.خویش.چنان.ﻛامل.است.ﻛه.هیﭻ.آرزویی.
ندارد..در.رابطه.با.مرید.تنها.چیﺰی.را.ﻛه.ﻻزم.می.داند.این.است.ﻛه.او.خود.را.در.پرتو.باﻻترین.
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 ﺁﻣﺎﺩﻩﺍﻧﺪ

گر

مرشدها.در.آگاهی.شان.ﻛام ً
ﻼ.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 ﺭﺍﺑﻄﻪﻫﺎﻯ ﺷﺨﺼﻰ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻛﺎﻧﺎﻝﻫﺎﻯ
ﻣﻌﻴﻨﻰ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﻛﻤﻚ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﺮﻳﺪﺍﻧﻰ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺍﻳﺸﺎﻥ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﭘﻴﺪﺍ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ 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

س تان
وهمه ر

ﻛﻤﻚ.مرشد.در.این.است.ﻛه.سفر.معنوی.رهرو.را.مطﻤﺌن.و.بی.خطر.می.سازد.و.هﻤﭽنین.
زمان.ﻻزم.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.
.های.میانی.آگاهی.نیﺰ.بی.اندازه.پر.ارزش.است.زیرا.او.
ﻋبور.ﻛند..ﻛﻤﻚ.مرشد.حتی.در.آسﻤان
ِ

ﻣﺎﻧﻊ ﻣﻰﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﺭﻫﺮﻭ ﺩﺭ ﺑﻴﻦ ﺭﺍﻩ ﮔﺮﻓﺘﺎﺭ ﺷﻮﺩ ﻭ ﻧﻴﺰ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺧﻄﺮﻫﺎ ﻭ ﺩﺍﻡﻫﺎﻯ ﺭﺍﻩ ﻣﺼﻮﻥ ﻧﮕﺎﻩ
ﻣﻰﺩﺍﺭﺩ..ﻛﺒﻴﺮ.5سه.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.

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

گر

قبل.از.باز.شدن.چشم.درون.،ﺫهن.هدف.را.به.صورﺕ.ﻻیتناهی.درﻙ.می.ﻛند.و.این.ادراﻙ.،
مبتنی.بر.نﻤادی.از.ﻻیتناهی.مانند.آسﻤان.یا.اقیانوﺱ.است.ﻛه.پهناوری.را.می.رساند..گرچه.
چنین.تﺼوری.از.ﻻیتناهی.روشن.و.ﻛام ً
ﻼ.واﺿﺢ.است.اما.باید.هﻤراه.با.درﻛی.مستﻘیم.از.
ﻻیتناهی.جایگﺰین.شود..با.باز.شدن.چشم.درون.،رهرو.ﺧﻮﺩﻯ.را.به.ﻃور.ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ.می.بیند..در.
.قبل.از.باز.شدن.چشم.درون.
اﺛر.این.مشاهده.،ﺫهن.متﺤیر.شده.و.دیگر.به.وﺿوﺡ.و.روشنی
ِ
ِ
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.اصطﻼﺡ.
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.

س تان
وهمه ر

ﻛﻤﻚﻫﺎﻯ 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..

ﺭﻫﺮﻭ ﺑﺎﻳﺪ ﺭﺍﻩ ﺧﻮﺩﺵ ﺭﺍ ﺑﺮﻭﺩ ،ﺍﻣﺎ ﻛﻤﻚ ﻣﺮﺷﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻭ ﺗﺤﻜﻴﻢ ﺍﻟﻬﺎﻡﻫﺎ ﻭ ﺍﺩﺭﺍﻛﺎﺗﻰ
ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺭﻫﺮﻭ ﻗﺒ ً
ﻼ ﻛﺴﺐ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﻧﻴﺰ ﺷﺘﺎﺏﺑﺨﺸﻰ ﺑﻪ ﺁﮔﺎﻫﻰ ﺍﻭ ﺑﺮﺍﻯ ﻣﺮﺣﻠﻪﻯ ﺑﻌﺪ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ؛.

مرحله.ای.ﻛه.اگرچه.اجتناﺏ.ناپﺬیر.است.اما.به.سبﺐ.ماهیت.و.سرشتش.پیش.بینی.آن.برای.
رهرو.ﻏیرمﻤکن.است.
ﺍﻳﻤﺎﻥ ﺑﻰﭼﻮﻥ 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.ﻻزم.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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.آسایی.با.جایگﺰینی.
پسرش.را.بکشد.و.ﻛاردِ.ابراهیم.بر.گلوی.پسر.بود.اسﻤاﻋیل.به.نﺤو.معجﺰه
ِ
یﻚ.بﺰ.نجاﺕ.داده.شد.
شﻤس.تبریﺰ.به.مریدش.موﻻنای.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.
موﻻنا.به.سبﺐ.شهرتش.به.ﻋنوان.یﻚ.حکیم.الهیاﺕ.در.ﻋالم.اسﻼم.دارای.پیروانی.بسیار.بود..
شراﺏ.در.اسﻼم.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.رودخانهَ .گنﮓ.زندگی.می.ﻛرد.از.
او.خواست.تا.از.وسﻂ.رودخانه.ﻇرفی.پر.از.آﺏ.برای.نوشیدن.بیاورد..تﻘریب ًا.نیﻤه.شﺐ.بود.و.
نﮓ.به.ﻋلت.فﺼل.بارندگی.شدید.ﻃﻐیان.ﻛرده.بود..مرید.ابتدا.تردید.نﻤود.اما.
رودخانه.یَ .گ
ِ
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.خشﻤگینَ .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.تﻘریب ًا.به.ﻛﻒ.بستر.رودخانه.می.خورد..در.جستجوی.نﻘطه.ی.وسﻂ.رودخانه.مرید.تﻘریب ًا.تا.
ﻛناره.ی.دیگر.رفت..در.این.هنگام.مرشد.در.صﺤنه.پیدا.شد.و.از.او.دلیل.تﺄخیر.را.جویا.گردید..
.تواند.جای.ﻋﻤیﻖ.وسﻂ.رودخانه.را.پیدا.ﻛند.مرشد.به.
وقتی.قوﺱ.ﻋلیشاه.توﺿیﺢ.داد.ﻛه.نﻤی
ِ
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 ﻣﻌﻤﻮ ً
ﻻ ﺭﻭﺵﻫﺎﻯ ﻋﺎﺩﻯ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺭﻭﺵﻫﺎﻯ ﻣﺎﻭﺭﺍﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻪ ﺗﺮﺟﻴﺢ ﻣﻰﺩﻫﺪ

این .داستان.ها .نشان .می.دهند .ﻛه .چگونه .مرشد .مﻤکن .است .از .قدرﺕ.های .ماورا.الطبیعه.
خود.در.مواردی.نادر.استفاده.ﻛند.تا.نفس.مریدان.خود.را.شکسته.یا.به.آنها.ﻛﻤﻚ.ﻛند.تا.
در .راه .معنوی .پیشرفت .نﻤایند ..به .ﻋنوان .ﺭﺍﻩﻛﺎﺭ ،ﻣﺮﺷﺪﻫﺎ ﺍﺯ ﻗﺪﺭﺕﻫﺎﻯ ﺍﻟﻬﻰﺷﺎﻥ ﺑﺴﻴﺎﺭ
ﺑﻪ ﻧﺪﺭﺕ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ .یا .هرگﺰ .از .آنها .استفاده .نﻤی.ﻛنند .مگر .ﻣﻄﻠﻘﺎً ﺑﺮﺍﻯ ﻫﺪﻑﻫﺎﻯ
ﻣﻌﻨﻮﻯ ،ﺿﺮﻭﺭﻯ ﺑﺎﺷﺪ..معﻤو ًﻻ.آنها.از.ﻃریﻖ .ﺭﺍﻩﻫﺎﻯ ﻋﺎﺩﻯ ﺩﻧﻴﻮﻯ.به.مﻘﺼودشان.می.رسند..
آنها.در.انجام.دادن.این.ﻛارها.نه.تنها.درﻛی.ﻋﻤیﻖ.،ﻃبعی.شوﺥ.،صبری.بی.پایان.و.مهارتی.
ﻛامل .را .نشان .می.دهند .بلکه .زحﻤت .زیادی .را .بر .خود .هﻤوار .می.ﻛنند .تا .مریدانشان.
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را .ﻛﻤﻚ .نﻤایند .و .خودشان .را .با .نیازهای .هر .موقعیتی .به .وسیله.ی .راه.های .بی.شﻤاری.
وفﻖ.می.دهند.
ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ﺑﻬﻠﻮﻝ

س تان
وهمه ر

گر

بعﻀی.از.این.نکته.ها.با.داستان.ﻋارف.بﺰرگ.بهلول.،به.خوبی.نشان.داده.می.شود..بهلول.
می.خواست.به.دﻻیلی.شخﺼی.با.بعﻀی.از.افراد.برجسته.ی.ایرانی.تﻤاﺱ.حاصل.ﻛند..تنها.
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.
.شد.ﻛه.به.میهﻤانی.بیاید..از.اینرو.وقتی.بهلول.ﻃاﺱ.،در.لباﺱ.های.ﻛهنه.به.
اجازه.داده.نﻤی
ِ
میهﻤانی.رفت.بیرون.رانده.شد..اما.میهﻤانی.به.مدﺕ.سه.روز.ادامه.داشت.و.در.روز.دوم.بهلول.
یﻚ.دست.لباﺱ.ﻋالی.و.یﻚ.ﻛﻼه.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.ﻛﻼه.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.ﻃب ِﻊ.شوخش.
به.افرادی.ﻛه.می.خواست.به.آنها.ﻛﻤﻚ.ﻛند.دسترسی.یافت.
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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.
.هایی.ﻛه.مﻤکن.است.بر.سر.راه.سرسﭙردگی.
ﺿعیﻒ.نشود.،مرشد.ﻛوشش.دارد.تا.تﻤامی.مانﻊ
ِ
خالﺼانه.ی.مرید.وجود.داشته.باشد.را.از.میان.بر.دارد .ﺍﮔﺮ ﮔﺎﻫﻰ ﺩﻳﺪﻩ ﻣﻰﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﻣﺮﺷﺪ ﻃﺒﻊ ﻭ

ﺧﻮﻯ ﺷﺨﺼﻰ ﻣﺮﻳﺪ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺷﻮﺧﻰ ﻣﻰﮔﻴﺮﺩ ﻓﻘﻂ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﮕﺬﺍﺭﺩ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﺎﻧﻊﻫﺎﻯ ﺟﺪﻯ
ﺩﺭ ﺭﺍﻩ ﺍﻭ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻛﻨﻨﺪ..گاهی.حتی.مﻤکن.است.به.نﻈر.آید.ﻛه.او.نفس.مرید.را.تﻐﺬیه.می.ﻛند.،اما.

س تان
وهمه ر

گر

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 ،ﻫﻤﺎﻥﻗﺪﺭ ﺑﺮﺍﻯ ﻣﺮﻳﺪ ﺩﻝﭘﺬﻳﺮ 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 ﻛﻴﻔﻴﺖﻫﺎﻯ ﻣﻌﻨﻮﻯ ﻛﻪ ﻣﺮﻳﺪ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ
ﺩﺳﺖﻳﺎﺯﻯ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎﺳﺖ ﺭﺍ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﺪ ﻭ ﭼﻨﺎﻥ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺑﻪ ﻧﻔﺴﻰ ﺩﺭ ﻣﺮﻳﺪ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺗﺎ
.های.پاﻙ.،حرﻛتی.ایﺜارگرانه.،فداﻛاری.
ﺑﺘﻮﺍﻧﺪ ﺍﺯ ﻋﻬﺪﻩﻯ ﻫﺮ ﻣﻮﻗﻌﻴﺘﻰ ﺑﺮﺁﻳﺪ..تابشی.از.احساﺱ
ِ

قهرمانانه .یا .هر .رویدادی .ﻛه .نشانگر .صبر .،ﻋشﻖ .یا .ایﻤان .فوﻕ.العاده.ای .باشد .ﻛافی .است.
تا .مرشد .را .خوشﺤال .نﻤوده .و .تﺤسین .او .را .برانگیﺰد ..روش .معﻤولی .مرشد .برای .تشویﻖ.
قدردانی .آشکار .از .دستاوردهای .اوست ..مرید .به .زودی .ارزش.
صفت.های .پسندیده.ی .مرید.
ِ
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 ﻣﺸﻜﻞﻫﺎ

گر

از.آن.رو.ﻛه.مرشد.برای.مرید.نﻤادی.از.خودی.واﻻست.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.واﻻست..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.

س تان
وهمه ر

ﺧﻮﺍﺳﺘﻪﻯ ﺑﻰﭼﻮﻥ 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.
ﻳﻜﻰ.هستند.و.بی.معناست.ﻛه.بین.آنها.درجاتی.را.قایل.شویم..اگرچه.یﻚ.مرشد.،باﻻتر.از.
مرشد.دیگر.نیست.اما.مرید.در.راستای.هدف.های.خودش.باید.خواست.مرشد.خویش.را.باﻻتر.
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.ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ
ﺩﺭﺟﻪﻯ ﺍﻟﺰﺍﻡ ﺭﺍ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.زیرا.در.ﻏیر.این.صورﺕ.انرژی.روانی.به.هدر.می.رود..از.این.رو.
تﻤرﻛﺰ.منﺤﺼر.به.فرد.روی.یﻚ.مرشد.به.ﻃور.معﻤول.برای.جﻤﻊ.ﻛردن.نیروی.پراﻛنده.ی.
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 ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ.ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﺗﻀﺎﺩﻯ ﺑﻴﻦ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪﻫﺎﻯ ﺍﻳﺸﺎﻥ ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﻴﺎﻳﺪ.
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ﺳﺮﺷﺖ ﻧﻔﺲ ﻭ ﻓﻨﺎﻯ ﺁﻥ
ﺑﺨﺶ ﺍﻭﻝ

ﻧﻔﺲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﺮﻛﺰ ﻛﺸﻤﻜﺶﻫﺎﻯ ﺩﺭﻭﻥ
ﭘﻴﺪﺍﻳﺶ ﻧﻔﺲ

گر

آگاهی.انسانی.ﺩﺍﺭﺍﻱ.تجربه.هاست.اما.این.تجربه.ها.به.نﺤوی.روشن.
آگاهی.در.مرحله.ی.پیش.ازِ .
ﻣﻦ«.مرﻛﺰی.قرار.نﻤﻲ.گیرند..سﮓ.خشﻤگین.مﻲ.شود.ولی.احساﺱ.نﻤﻲ.ﻛند.ﻛه.
در.رابطه.با.یﻚِ ».
»من.خشﻤگینم«..حتﻲ.در.مورد.سﮓ.مﻲ.بینیم.ﻛه.از.ﻃریﻖ.برخﻲ.تجربه.ها.چیﺰی.یاد.می.گیرد.و.از.
اینرو.ﻋﻤل.یﻚ.تجربه.را.بر.مبناﻱ.تجربه.ی.دیگری.پایه.گﺬاری.می.ﻛند.اما.این.ﻋﻤل.نتیجه.ی.ﻛشش.
ِ
.مکانیکﻲ.اﺛرها.و.تجربه.های.به.هم.پیوسته.ایست.ﻛه.با.ترﻛیﺐ.هوشﻤندانه.ی.تجربه.هایی.ﻛه.
نیﻤه
ِ
ﻛﺮﺩﻥ ﺍﺛﺮﻫﺎ ﻭ ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎﻯ ﺟﺪﺍ
»من –.آگاهﻲ«.مﻤکن.مﻲ.سازد.تفاوﺕ.دارد..ﻗﺪﻡ ﺍﻭﻝ ﺩﺭ ﺍﺭﺍﻳﻪ
ِ

س تان
وهمه ر

ِ
ﺻﻮﺭﺕ
ﺍﺯ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻧﻈﻤﻰ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ،ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻥ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺭ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﺮﻛﺰ ﺁﮔﺎﻫﻲ ﺍﺳﺖ؛ ﻣﺮﻛﺰﻯ ﻛﻪ ﺑﻪ
.انسانﻲ.است.ﻛه.قوی.شدن.حس.آگاه.بودن.از.
..از.آﻏاز.آگاهﻲ
ﻧﻔﺲ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﭘﺪﻳﺪﺍﺭ ﻣﻰﺷﻮﺩ
ِ
ِ

نفس.بسیار.روشن.و.قابل.تﻤیﺰ.است.
ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻧﻔﺲ

ﻛردن .تجربه.ها .بر .مبنای .خود .- .مﺤوری.
آگاهی .انسانی .شامل .اصل .منسجم.
چنانﭽه.
ِ
ِ
.بود.،در.آن.صورﺕ.آگاهی.او.چیﺰی.جﺰ.انباری.از.اﺛرهای.بر.هم.انباشته.از.تجربه.های.
نﻤی
ِ
گوناگون.نﻤی.بود..فرآیند.منسجم.سازی.،خود.را.در.ﻛوشش.فرد.برای.سازمان.دهی.و.فهﻤیدن.
تجربه.ها .بُروز.و.نشان.می.دهد..فرآیند.درﻙ.تجربه.یعنی.داشتن.گنجایش.برای.قرار.دادن.
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.ﻛردن.اﺛرهای.متﻀادِ.تجربه.،ﺷﺮﻁ ﺁﺯﺍﺩﻯ ﺁﮔﺎﻫﻰ
ِ
ﺍﺯ ﺯﻳﺮ ﺑﺎﺭ ﺍﺳﺎﺭﺕﻫﺎﻯ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻰ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻰﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺑﺪﻭﻥ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻰ ،ﺑﺮ ﺁﮔﺎﻫﻰ ﺗﺴﻠﻂ
ﻳﺎﺑﻨﺪ .ﻛﻮﺷﺶﻫﺎﻯ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﺑﺮﺍﻯ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭﻯ ﭼﻨﻴﻦ ﻳﻜﭙﺎﺭﭼﮕﻰ ﻭ ﺍﻧﺴﺠﺎﻡ ،ﺑﻪ ﻭﺳﻴﻠﻪﻯ ﺗﺸﻜﻴﻞِ
ﻧﻔﺲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﭘﺎﻳﻪ ﻭ ﻣﺮﻛﺰ ﺁﻥ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻰﮔﻴﺮﺩ.
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ﭘﻴﺪﺍﻳﺶ ﻧﻔﺲ ﺑﺮﺍﻯ ﺑﺮﺁﻭﺭﺩﻥ ﻳﻚ ﻧﻴﺎﺯ ﺍﺳﺖ

گر

نفس .با .تﻤامی .رویدادهای .زندگی .ﺫهنی .به .نﺤوی .سریﻊ .و .داﺋﻤی .هﻤراهی .می.ﻛند .تا.
بدین.گونه.نیازی.را.برآورده.سازد..نﻘشی.را.ﻛه.نفس.در.زندگی.انسان.ایفا.می.ﻛند.می.توان.با.
نﻘش ﻭﺯﻧﻪﻯ ﺳﻨﮕﻴﻨﻰ.ﻛﻪ ﺩﺭ ﺗﻪ ﻛﺸﺘﻰ.قرار.می.دهند.مﻘایسه.نﻤود..وزنه.ی.سنگین.در.ﻛشتی.
مانﻊ.نوسان.بیش.از.اندازه.ﻛشتی.می.شود..ﻛشتی.بدون.آن.،احتﻤا ًﻻ.خیلی.سبﻚ.و.ناپایدار.
خواهد.بود.و.خطر.واژگون.شدن.در.ﻃوفان.شدید.آن.را.تهدید.خواهد.ﻛرد..اگر ﻫﺴﺘﻪ ﻳﺎ
.های.ﻛسﺐ.شده.و.برانداز.ﻛردن.گرایش.های.ناشی.از.
ﻣﺮﻛﺰﻯ ﻣﻮﻗﺖ.برای.رسیدگی.به.تجربه
ِ
ﻏریﺰه.هایی.نسبت ًا.مستﻘل.و.جدا.از.هم.ﻛه.از.آگاهی.حیوانی.به.جای.مانده.اند.وجود.نﻤی.داشت.،
انرژی.روانی.در.دو ِر.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.ﻻزم.برای.یﻚ.زندگی.منﻈم.و.با.برنامه.را.فراهم.می.آورد.
ﻧﻔﺲ ﺷﺮﻭﺭ ﻭﻟﻰ ﻻﺯﻡ
ِ

س تان
وهمه ر

از.اینرو.درست.نخواهد.بود.اگر.پیدایش.نفس.را.ﻋاری.از.هدف.بدانیم..اگرچه.نفس.سر.
.ﻛشد.تا.در.پایان.راه.فنا.شود.ولی.به.ﻃور.موقت.نیازی.را.برآورده.می.سازد.ﻛه.در.سفر.
بر.می
ِ
ﻃوﻻنی.روﺡ.نﻤی.توان.از.آن.چشم.پوشید..وجود.نفس.نﻘﺼی.هﻤیشگی.نیست.زیرا.با.تﻼش.
معنوی.می.توان.بر.آن.فایﻖ.آمد.و.به.فراسوی.آن.رفت..به.هر.حال.مرحله.ی.پیدایش.و.تشکیل.
نفس.را.باید.ﻣﺮﺣﻠﻪﻯ ﺯﻳﺎﻥﺑﺎﺭ ﻭﻟﻰ ﺿﺮﻭﺭﻯ.دانست.ﻛه.موقت ًا.باید.پا.به.ﻋرصه.ی.وجود.بگﺬارد.
ﺍﻧﺴﺠﺎﻡ ﻧﻔﺲ  -ﻣﺤﻮﺭ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎﻯ ﺍﻭﻫﺎﻡ
ِ

بدین.ترتیﺐ.نفس.در.پیشرفت.بیشتر.آگاهی.نﻘش.ﻻزمی.را.ایفا.می.ﻛند..اما.از.آنجایی.ﻛه.
ِ
ﻧﻔﺲ ﺑﺮ ﻓﻜﺮ
ﻧﺎﺩﺭﺳﺖ 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 ﻣﻘﺎﻳﺴﻪﻯ ﺧﻮﻳﺶ ﺑﺎ
ﺳﺎﻳﺮ ﺷﻜﻞﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺑﻘﻴﻪﻯ 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.
تﺤکیم .و .احساﺱ .موجودیت .خویش .می.نﻤاید .به.ﻃور .تﺼنعی .ﺯﻧﺪﮔﻰ ﺩﺭﻭﻧﻰ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺯﻧﺪﮔﻰ
ﺑﻴﺮﻭﻧﻰ ﺟﺪﺍ ﻣﻰﻛﻨﺪ..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 ﻛﺸﻤﻜﺶﻫﺎ ﻣﻰﺷﻮﺩ

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.
و .موقت .است ..ﻧﺎﺗﻤﺎﻣﻰ ﺩﺳﺘﺎﻭﺭﺩﻫﺎﻯ ﻧﻔﺲ ﺩﺭ ﻛﺸﻤﻜﺶ ﺩﺍﺋﻢ ﺩﺭﻭﻧﻰ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻰ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ

ﻣﻰﺷﻮﺩ 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.اختﻼل.جﺰیی.یا.ﻛلی.در.ﺫهن.او.به.وجود.می.آید..در.واقﻊ.تفاوﺕ.زیادی.
بین.آدم.نرمال.و.آدم.به.اصطﻼﺡ.ﻏیر.نرمال.وجود.ندارد..ﻫﺮ ﺩﻭﻯ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻞﻫﺎﻯ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺭﻭ

گر

ﺑﻪ ﺭﻭ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺍﻣﺎ ﻳﻜﻰ ﻛﻢ ﻭ ﺑﻴﺶ ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻣﺸﻜﻞﻫﺎﻯ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺣﻞ ﻛﻨﺪ ﻭ ﺩﻳﮕﺮﻯ
ﺩﺭ ﺣﻞ ﺁﻧﻬﺎ ﻧﺎﺗﻮﺍﻥ ﺍﺳﺖ.

ﻧﻔﺲ ﻣﻰﻛﻮﺷﺪ ﻛﺸﻤﻜﺶﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻰ ﻧﺎﺩﺭﺳﺖ ﺣﻞ ﻧﻤﺎﻳﺪ

س تان
وهمه ر

نفس.می.ﻛوشد.ﻛشﻤکش.های.درونی.خود.را.از.راه.ارزیابی.و.گﺰینش.نادرست.حل.نﻤاید..از.

ﻭﻳﮋﮔﻰﻫﺎﻯ ﻧﻔﺲ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﭼﻴﺰﻫﺎﻯ ﻧﺎﻣﻬﻢ ﺭﺍ ﻣﻬﻢ ﻭ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﭼﻴﺰﻫﺎﻯ ﻣﻬﻢ ﺭﺍ ﻧﺎﻣﻬﻢ
ﻣﻰﺩﺍﻧﺪ..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.
می.آورد..برای.مﺜال.اگر.فردی.در.حین.انجام.ﻛاری.ﻛه.از.لﺤاﻅ.معنوی.مهم.است.قدری.
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.ﻻزم.هستند.
اما.این.دلیل.بر.مهم.بودن.آنها.نیست ..ﺑﻴﻦ ﻻﺯﻡ ﻭ ﻣﻬﻢ ﻳﻚ ﺩﻧﻴﺎ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ..خیلی.
چیﺰها.برای.نفس.ﻻزم.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 ﻣﻰﺩﻫﺪ.
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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 ﺁﮔﺎﻫﺎﻧﻪﻯ 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

س تان
وهمه ر

گر

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.خﻼقیت.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.ﻋﻼوه.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.
ﻳﺎﻓﺘﻦ ﻣﻌﻨﻰ ﻭ ﻣﻔﻬﻮﻡ
ارزش.هاست.و .ﺭﺍﻩ ﺣﻞِ ﻛﺸﻤﻜﺶﻫﺎﻯ ﺭﻭﺍﻧﻰ ﺟﺴﺘﺠﻮﻳﻰ ژﺭﻑ ﺑﺮﺍﻯ
ِ
ﺭﺍﺳﺘﻴﻦ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﺍﺳﺖ..تنها.از.ﻃریﻖ.خرد.و.دانش.است.ﻛه.می.توان.ﺫهن.را.از.ﻛشﻤکش.آزاد.
ﻛرد.
ﻭﻓﺎﺩﺍﺭﻯ ﺑﻪ ﮔﺰﻳﻨﺶ ﺩﺭﺳﺖ

هﻤین.ﻛه.دانسته.شد.ﻛه.گﺰینش.درست.ﻛدام.است.،گام.بعدی.مﺤکم.چسبیدن.به.آن.
است..اگرچه.مﻤکن.است.گرایش.های.دیگ ِر.ﺫهن.با.گﺰینش.این.راه.و.منش.ویﮋه.آرام.شوند.
ولی.آنها.هنوز.رقیﺐ.گونه.نﻘش.مانﻊ.هایی.را.در.اﺛربخشی.ﻛامل.و.ﻛارﻛردِ.آن.گﺰینه.ی.ویﮋه.
.ﻛنند..گاهی.در.اﺛر.شدﺕ.یافتن.سایر.نیروهای.روانی.ﻛه.به.رقابت.برخاسته.اند.،خطر.
بازی.می
ِ
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 ﺣﻞِ ﻛﺸﻤﻜﺶ ﺭﻭﺍﻧﻰ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ
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ﺩﺭﻙ ﺍﺭﺯﺵﻫﺎﻯ ﺩﺭﺳﺖ ﻻﺯﻡ ﺍﺳﺖ ﺑﻠﻜﻪ ﻭﻓﺎﺩﺍﺭﻯ ﭘﺎﻳﺪﺍﺭ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺍﺭﺯﺵﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﺿﺮﻭﺭﻯ ﺍﺳﺖ.
ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻰ ﺩﺭﺳﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮ ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺎﺷﺪ

گر

گﺰینش.هوشﻤندانه.و.استوار.باید.در.هر.مورد.،چه.ﻛوچﻚ.یا.بﺰرگ.،تکرار.شده.و.انجام.
گیرد.زیرا .ﻧﮕﺮﺍﻧﻰﻫﺎﻯ ﻣﻌﻤﻮﻟﻰ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﻛﻢ ﺍﻫﻤﻴﺖﺗﺮ ﺍﺯ ﻣﺸﻜﻞﻫﺎﻯ ﺟﺪﻯ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺫﻫﻦ ﺩﺭ
ﺑﺮﻫﻪﻫﺎﻯ ﺑﺤﺮﺍﻧﻰ ﺑﺎ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﻭ ﺑﻪ ﺭﻭ ﻣﻰﺷﻮﺩ..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.
.ی.گﺰینش.ارزش.
راستین.تنها.هنگامی.خودجوش.می.شود.ﻛه.ﺫهن.ﻋادﺕ.داﺋم.و.بدون.وقفه
ِ
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.ﻛلی.فرد.از.زندگی.سایه.می.اندازند..ﭼﻨﻴﻦ ﻛﺸﻤﻜﺶﻫﺎﻳﻰ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﺿﻤﻴﺮ
ِ

س تان
وهمه ر

ﺁﮔﺎﻩ ﺁﻭﺭﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺑﻪ ﻧﺤﻮﻯ ُﺭﻙ ﻭ ﺭﺍﺳﺖ ﺑﺎ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﻭ ﺑﻪ ﺭﻭ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮﻯ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺣﻞ
ﻭ ﻓﺼﻞ ﺷﻮﻧﺪ.

ﻛﺸﻤﻜﺶﻫﺎﻯ ﭘﻨﻬﺎﻥ

.ﻛشﻤکش.به.سطﺢ.ﺿﻤیر.آگاه.را.نباید.به.فرایندی.تبدیل.ﻛرد.ﻛه.با.تﺼور.ﻛردن.
آوردن
ِ
ِ
ﻛشﻤکش.،در.جایی.ﻛه.ﻛشﻤکشی.نیست.،آن.را.به.تباهی.ﻛشانید..ﻧﺸﺎﻧﻪﻯ 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.

.نگری.ژرف.باید.برای.بررسی.حالت.روانی.ﻛوشید.
زندگی.وجود.دارد..در.چنین.وﺿعی.با.درون ِ
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.
آنها.را.حل.و.فﺼل.نﻤود..مهﻤترین.شرﻁ.ﻻزم.برای.حل.رﺿایت.بخش.ﻛشﻤکش.،نیروی.
ِ
مﺤرﻙ.یا.الهام.بخش.است.ﻛه.تنها.در.نتیجه.ی.اشتیاقی.آتشین.برای.آرمانی.فراگیر.به.وجود.
می.آید..فرآیندِ.جدا.ﻛردن.و.بررسی.مسﺄله.ها.مﻤکن.است.در.گﺰینش.ﻛﻤﻚ.ﻛند.ﺍﻣﺎ ﮔﺰﻳﻨﺶ،
ﺗﻨﻬﺎ ﺗﺮﺟﻴﺤﻰ ﺫﻫﻨﻰ ،ﺧﺸﻚ ﻭ ﺑﻰﺭﻭﺡ ﻭ ﺑﻰﺍﺛﺮ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ ﻣﮕﺮ ﺷﻮﻗﻰ ﮔﺮﻡ ﺑﺮﺍﻯ ﺁﺭﻣﺎﻧﻰ
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ﻛﻪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻯ ژﺭﻑﺗﺮﻳﻦ ﻭ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻻﻳﻪﻫﺎﻯ ﺷﺨﺼﻴﺖ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ ﺁﻥ ﺟﺎﻥ ﻭ ﺗﻮﺍﻥ
.شناسی.نوین.در.آشکار.ﻛردن.ریشه.ی.ﻛشﻤکش.ها.پیشرفت.شایانی.نﻤوده.
ﺑﺨﺸﺪ..دانش.روان
ِ

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.
ﭘﺎﺷﻴﺪﻥ ﻣﺮﻛﺰ ﻧﻔﺲ ﺍﺯ ﺭﺍﻩ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻰ ﺩﺭﺳﺖ
ﺍﺯ ﻫﻢ
ِ

.گﺬاری.آرمان.راستین.آﻏاز.ارزیابی.درست.است..ارزیابی.درست.به.نوبه.ی.خود.موجﺐ.
پایه
ِ
نابودی.ساخته.و.پرداخته.های.نفس.می.شود.ﻛه.با.ارزیابی.نادرست.تﻐﺬیه.می.شوند..ﻫﺮ ﻋﻤﻠﻰ

س تان
وهمه ر

گر

ﭘﺎﺷﻴﺪﻥ ﻧﻔﺲ ﻛﻪ ﻃﻰ ﺳﺎﻟﻴﺎﻥ ﻃﻮﻻﻧﻰ
ﻛﻪ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﺍﺭﺯﺵﻫﺎﻯ ﺭﺍﺳﺘﻴﻦ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﺍﺯ ﻫﻢ
ِ
ﻣﻤﻠﻮ ﺍﺯ ﺍَﻋﻤﺎﻝ ﺟﺎﻫﻼﻧﻪ ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﺁﻣﺪﻩ ،ﻛﻤﻚ ﻣﻰﻛﻨﺪ..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.
و .رسیدگی .در .سیر .تکاملی .،این .ﻛشﻒ .بﺰرگ .دست .می.دهد .ﻛه .ﺯﻧﺪﮔﻰ ﺗﺎ ﺯﻣﺎﻧﻰﻛﻪ ﺩﻭﺭ
ﻣﺤﻮﺭ ﻧﻔﺲ ﻣﻰﭼﺮﺧﺪ ،ﻗﺎﺑﻞ ﺯﻳﺴﺘﻦ ﻭ ﺩﺭﻙ ﻛﺮﺩﻥ ﺑﻪ ﻧﺤﻮﻯ ﻛﺎﻣﻞ ﻧﻴﺴﺖ..آن.هنگام.است.
.ی.دلیل.و.برهان.تجربه.ی.خودش.وادار.می.شود.تا .ﻣﺮﻛﺰ ﺭﺍﺳﺘﻴﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺭﺍ
ﻛه.فرد.به.وسیله
ِ
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 ﻣﻰﻛﻨﺪ

س تان
وهمه ر

گر

نفس .مﺆید .جدایی .است .و .شکل.های .گوناگون .به .خود .می.گیرد ..مﻤکن .است .به .شکل.
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
ﻓﻮﻕﺍﻟﻌﺎﺩﻩ.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 ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﺧﻮﺩ ﻋﻤﺪﻩﺗﺮﻳﻦ ﻣﺎﻧﻊ ﺑﺮﺍﻯ ﺭﻫﺎﻳﻰ ﻣﻌﻨﻮﻯ ﻭ ﺗﻨﻮﻳﺮ
ﺁﮔﺎﻫﻰ ﺍﺳﺖ.
ﺍﺣﺴﺎﺱﻫﺎﻯ ﻭﻳﮋﻩ ﻭ ﺍﻧﺤﺼﺎﺭﻯ ﺧﻮﺭﺍﻙ ﻧﻔﺲ ﺍﺳﺖ

نفس.جدایی.خود.را.از.ﻃریﻖ.ولﻊ.،نفرﺕ.،خشم.،ترﺱ.یا.حسادﺕ.تﺄیید.و.تﺜبیت.می.نﻤاید..
.خواهد.با.دیگران.باشد.به.شدﺕ.از.جدا.بودن.از.آنها.آگاه.است.و.هستی.
وقتی.شخﺺ.خیلی.می
ِ
مجﺰای .خویش .را .به .شدﺕ .احساﺱ .می.ﻛند ..هنگامی .ﻛه .ولعی .برآورده .نشده .وجود .دارد.
احساﺱ.جدایی.از.دیگران.بیشترین.شدﺕ.را.به.خود.می.گیرد..در.نفرﺕ.و.خشم.نیﺰ.به.ﻋبارتی.،
فردِ.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.دوگانگی.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.
ﺷﺨﺺ ﺩﻳﮕﺮ ﺍﺯ ﺯﻣﻴﻨﻪﻯ
موجﺐ .ﻋﻘﺐﻧﺸﻴﻨﻰ ﻭ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺷﺪﻥ ﺁﮔﺎﻫﻰ ﻣﻰﺷﻮﺩ ﺗﺎ ﺁﻧﻜﻪ ﻭﺟﻮﺩ
ِ
ﺯﻧﺪﮔﻰ ﻓﺮﺩ ﺣﺬﻑ ﺷﻮﺩ..بنابراین.نه.تنها.سایر.روﺡ.ها.بلکه.خدا.را.نیﺰ.باید.دوست.داشت.و.از.
49

�ﻘاﻻت مهرﺑاﺑا  -ﺟ�ﺪ دوم

آنها.نباید.ترسید..ترﺱ.از.خدا.یا.تجلی.های.او.هﻤانا.مﺤکم.ﻛردن.دوگانگی.و.دوست.داشتن.
آنها.هﻤانا.ﻛم.توان.ﻛردن.آن.است.
ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻰﻫﺎﻯ ﺣﺴﺎﺩﺕ ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﻧﻴﺮﻭ ﻣﻰﺑﺨﺸﺪ

گر

احساﺱ.جدایی.ناگوارترین.چهره.های.خود.را.در.حسادﺕ.نشان.می.دهد..در.روﺡ.انسان.
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.،ﻋﻼوه.
بر.برآورده.نشدن.این.نیاز.ژرف.و.ﺿروری.برای.یگانه.ﻛردن.خویش.با.دیگران.،این.باور.
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 ﺍﺣﺴﺎﺱﻫﺎﻯ ﺍﻧﺤﺼﺎﺭﮔﺮﺍﻧﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻭﻟﻊ ،ﻧﻔﺮﺕ،
ﺗﺮﺱ ﻳﺎ ﺣﺴﺎﺩﺕ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻨﮓ ﺷﺪﻥ ﻋﺮﺻﻪﻯ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ ﻭ ﺑﻪ ﻣﺤﺪﻭﺩﻳﺖ ﺁﮔﺎﻫﻰ ﻛﻤﻚ
ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ .ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻧﺤﻮﻯ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻭﺳﻴﻠﻪﺍﻯ ﺑﺮﺍﻯ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺟﺪﺍﻳﻰ ﻭ ﻧﻔﺲ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ.

س تان
وهمه ر

ﻛﻮﭼﻚ ﻛﺮﺩﻥ ﻧﻔﺲ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻋﺸﻖ

هرگونه.فکر.،احساﺱ.یا.ﻛنشی.ﻛه.از.دیدگاه.وجود.جدا.و.منﺤﺼر.سرچشﻤه.گرفته.باشد.
موجﺐ.اسارﺕ.می.شود..تﻤامی.تجربه.های.ﻛوچﻚ.یا.بﺰرگ.،تﻤامی.آرزوها.چه.خوﺏ.یا.بد.
ﻛوهی.از.نﻘش.ها.و.اﺛرها.به.وجود.می.آورند.و».من«.را.تﻐﺬیه.می.ﻛنند ..ﺗﻨﻬﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪﺍﻯ ﻛﻪ

ﻣﻮﺟﺐ ﻛﻮﭼﻚ ﻛﺮﺩﻥ ﻧﻔﺲ ﻣﻰﮔﺮﺩﺩ ﺗﺠﺮﺑﻪﻯ ﻋﺸﻖ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺗﻨﻬﺎ ﺁﺭﺯﻭﻳﻰ ﻛﻪ ﺟﺪﺍﻳﻰ ﺭﺍ ﺍﺯ
ﻣﻴﺎﻥ ﺑﺮ ﻣﻰﺩﺍﺭﺩ 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 ﻣﻰﺗﻮﺍﻥ ﭘﻠﻰ
ﺑﺮ ﺍﻳﻦ ﺩﺭﻩﻯ ﺧﻮﺩ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺯﺩ ﻭ ﺍﻳﻦ ﺳﺪ ﺟﺪﺍﻳﻰ ﺗﺨﻴﻞﻫﺎﻯ 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 ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺩﺭ
ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﻋﺸﻖ ﻣﺆﻳﺪ ﻳﻜﻰ ﺑﻮﺩﻥ ﺑﺎ ﻓﺮﺩ ﺩﻳﮕﺮ ﺍﺳﺖ .ﺍﺯ ﺍﻳﻨﺮﻭ ﻧﻔﺲ ﺗﻨﻬﺎ ﺍﺯ ﺭﺍﻩ ﻋﺸﻖ ﺭﺍﺳﺘﻴﻦ
ﺍﺯ ﻣﻴﺎﻥ ﻣﻰﺭﻭﺩ.
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ﻧﻔﺲ ﺍﺯ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪﻫﺎ 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 ﺧﻮﺍﺳﺘﻪﻫﺎﻯ
موﺝ.
ﺑﺮﺁﻭﺭﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﻭ ﻧﻴﺰ ﻧﺎﻛﺎﻡ ﺗﺸﺪﻳﺪ ﻣﻰﻳﺎﺑﺪ..نفس.حتی .می.تواند .از .فرو .نشستن.نسبیِ .
خواسته.ها.نیﺰ.تﻐﺬیه.شود.و.با.این.احساﺱ.ﻛه.خواستی.ندارد.،جدایی.گرایی.خود.را.به.ﻛرسی.
بنشاند ..ﻫﻨﮕﺎﻣﻰ ﻛﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﺭﺍﺳﺘﻰ ﺭﻳﺸﻪﻛﻦ ﺷﻮﻧﺪ ﺁﺭﺯﻭﻯ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺟﺪﺍﻳﻰ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺷﻜﻞ
ﻭ ﻃﺮﻳﻖ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﻣﻰﺭﺳﺪ .ﺍﺯ ﺍﻳﻨﺮﻭ ﺭﻫﺎﻳﻰ ﺍﺯ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪﻫﺎ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﻧﻔﺲ ﺍﺳﺖ..نفس.
از.خواسته.های.رنگارنﮓ.تشکیل.یافته.و.از.میان.برداشتن.این.خواسته.ها.به.منﺰله.ی.نابودی.
نفس.است.
ﺭﻳﺸﻪﻫﺎﻯ ﻧﻔﺲ ﺩﺭ ﺿﻤﻴﺮ ﻧﺎﺁﮔﺎﻩ ﺟﺎﻯ ﺩﺍﺭﺩ

س تان
وهمه ر

گر

ولی.زدودن.نفس.از.لوﺡ.آگاهی.مشکلی.بسیار.پیﭽیده.است.زیرا.ریشه.های.نفس.به.شکل.
گرایش.های.نهفته.،در.ﺿﻤیر.ناآگاه.جای.دارند..این.گرایش.های.نهفته.هﻤیشه.در.دسترﺱ.
ِ.آگاهی.صریﺢ.تنها.بخشی.ﻛوچﻚ.از.تﻤامی.نفس.
آگاهی.صریﺢ.و.آشکار.نیستند..نفس.مﺤدود
ِ
ِ
است..نفس.مانند.ﻛوه.یخی.است.ﻛه.روی.سطﺢ.دریا.شناور.است..تنها.نﺰدیﻚ.به.یﻚ.هفتم.
از.ﻛوه.یﺦ.باﻻی.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 ﻣﻰﻳﺎﺑﺪ ﻭ ﺑﺨﺶ ﺑﺰﺭگﺗﺮ ﻧﻔﺲ ﻭﺍﻗﻌﻰ ﺩﺭ ﮔﻮﺷﻪﻫﺎﻯ ﺗﺎﺭﻳﻚ
ﻭ ﺑﻴﺎﻥ ﻧﺎﺷﺪﻧﻰ ﺿﻤﻴﺮ ﻧﺎﺁﮔﺎﻩ ﻏﻮﻃﻪﻭﺭ ﻣﻰﻣﺎﻧﺪ.

ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻧﻔﺲ ﺍﺯ ﻳﻚ ﺟﻨﺲ ﻧﻴﺴﺖ

نفس.صریﺢ.،ﻛه.در.آگاهی.تجلی.می.یابد.،به.هیﭻ.وجه.ﻛلیتی.هﻤاهنﮓ.را.تشکیل.نﻤی.دهد.
بلکه .میدان .ﻛشﻤکش.های .بی.شﻤاری .بین .گرایش.های .متﻀاد .است .و .نیﺰ .گنجایش .نفس.
صریﺢ.برای.اینکه.هﻤﺰمان.،به.گرایش.های.متﻀاد.اجازه.بروز.بدهد.مﺤدود.است..اگر.دو.
نفر .بخواهند .بﺤﺜی .با .هم .داشته .باشند .باید .حداقل .با .هم .قهر .نباشند .در .ﻏیر .این.صورﺕ.
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 ﮔﺮﺍﻳﺶﻫﺎﻯ 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 ﻧﻬﻔﺘﻪﻯ ﺿﻤﻴﺮ ﻧﺎﺁﮔﺎﻩ .ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ
ﮔﺮﺍﻳﺶﻫﺎﻯ ﭘﺮﺍﻛﻨﺪﻩﻯ ﺿﻤﻴﺮ ﻧﺎﺁﮔﺎﻩ ﻛﻪ ﻣﻰﻛﻮﺷﻨﺪ ﺟﺪﺍ ﺍﺯ ﻫﻢ ﻭﺍﺭﺩ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺁﮔﺎﻫﻰ ﺷﻮﻧﺪ ،ﻧﻔﺲ
ﺻﺮﻳﺢ ﻭ ﺁﺷﻜﺎﺭ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻳﻚ ﻛﻠﻴﺖ ﻧﻴﺮﻭﻣﻨﺪ ﻋﻤﻞ ﻣﻰﻛﻨﺪ..نفس.سازمان.یافته.ی.آگاهی.صریﺢ.

بدین .ترﻛیﺐ .سدی .سرﻛوبگر .می.شود .ﻛه .برای .مدتی .نامعین .مانﻊ .دسترسی .اجﺰای .نفس.
نش.هوشﻤندانه.
تلویﺤی.و.ناآشکار.به.حوزه.ی.آگاهی.می.گردد..تﻤامی.مسایل.نفس.تنها.از.راهُ .ﻛ ِ
و.آگاهانه.حل.می.شوند..بنابراین.فنای.ﻛامل.نفس.تنها.هنگامی.میسر.است.ﻛه.تﻤامی.اجﺰای.
نفس.از.درون.آتش.آگاهی.هوشﻤند.گﺬر.ﻛنند.

گر

ﺑﺮﺧﻮﺭﺩ ﻭ ﻛﺸﻤﻜﺶ ﺷﺪﻳﺪ ،ﺷﺮﻁ ﺩﺳﺘﺮﺳﻰ ﺑﻪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻰ ﺷﻜﺴﺖﻧﺎﭘﺬﻳﺮ

س تان
وهمه ر

ﻛاری.ﻛه.آگاهی.هوشﻤند.بر.اجﺰای.نفس.صریﺢ.و.آشکار.انجام.می.دهد.مهم.است.اما.
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.
و.ﻛشﻤکش.اﺿافی.در.نفس.صریﺢ.می.گردد..بنابراین.ناپدید.شدن.نفس.به.جای.اینکه.با.
فروﻛش.ﻛردن.برخوردها.هﻤراه.باشد.بیشتر.وقت.ها.توﺃم.با.تشدید.ﻛشﻤکش.ها.در.صﺤنه.ی.
ﺿﻤیر.آگاه.است..ﻭﻟﻰ ﺩﺭ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺗﻼﺵ ﺷﺪﻳﺪ ﻭ ﺳﺎﺯﺵﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ﻭ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺁﺏ ﺷﺪﻥ ﺗﻤﺎﻣﻰ
ﻳﺦ.ﻧﻔﺲ ،ﺣﺎﻟﺖ ﺳﻜﻮﻥ ﻭﺍﻗﻌﻰ ﻭ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻰ ﺷﻜﺴﺖﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﺩ.
ﻛﻮﻩ ِ
ﻧﻔﺲ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎﻯ ﻣﺘﻀﺎﺩ ﺯﻧﺪﻩ ﺍﺳﺖ

بیرون.آوردن.ریشه.های.مدفون.نفس.از.زیر.ﻻیه.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

س تان
وهمه ر

گر

نفس.چندین.سر.دارد.و.خود.را.از.راه.های.بی.شﻤاری.ابراز.می.ﻛند ..ﻫﺮ ﻧﻮﻉ.نادانی.نفس.
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.دردِ.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.دﻻیلی.خود.را.از.انجام.آن.باز.می.دارد.
ﻧﻴﺮﻧﮓﻫﺎﻯ 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 ﻣﻰﻛﻮﺷﺪ

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.

.تواند.با.چابکی.شگفت.انگیﺰی.خود.را.
در.خود.پرورش.دهد.و.در.این.امر.توفیﻖ.یابد.،نفس.می
ِ
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.
ﻋﻼقه.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.
به.شﻤار.می.آیند.حس.می.ﻛند..از.دیدگاه.معنویت.راستین.این.نوع.نفس.معنوی.هﻤان.قدر.
اسارﺕ.بخش.است.ﻛه.نفس.خام.و.اولیه.ای.ﻛه.حتی.چنین.ادﻋایی.هم.نﻤی.ﻛرد.
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ﺟﻨﮓ ﭼﺮﻳﻜﻰ

گر

در.واقﻊ.در.مرحله.های.پیشرفته.ی.راه.معنوی.،بﻘای.نفس.با.توسل.به.روش.های.آشکار.
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.
است..بیرون.راندن.نفس.از.آگاهی.به.نﺤوی.الﺰامی.فرآیندی.پیﭽیده.است.و.با.یﻚ.روش.
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.
خودفریبی..از.امکان.های.بی.شﻤاری.برخوردار.است.،رهرو.در.می.یابد.ﻛه.از.پس.جوانه.های.
بی.شﻤار.و.داﺋم.در.حال.رشد.نفس.برآمدن.ﻏیر.مﻤکن.است..امید.او.در.برخورد.ﻛامیاﺏ.با.
نیرنﮓ.های.فریبنده.ی.نفس.،تنها.یاری.و.ﻋنایت.مرشد.ﻛامل.است.

ﻣﺮﺷﺪ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﭼﺎﺭﻩ ﺍﺳﺖ

س تان
وهمه ر

در.بیشتر.موارد.تنها.هنگامی.ﻛه.رهرو.به.ناﻛامی.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 ﻣﻰﻛﻨﺪ..
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

ﺷﻜﻞﻫﺎﻯ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻔﺲ ﻭ ﺣﻞ ﻭ ﻓﺼﻞ ﺁﻧﻬﺎ
ﻧﻔﺲ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺁﺭﻣﺎﻥ »ﻣﺎﻝ ﻣﻦ« ﺯﻧﺪﻩ ﺍﺳﺖ

س تان
وهمه ر

گر

نفس.از.مال.و.منال.دنیا.مانندِ.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«.
.ﻛند..برای.جبران.این.بیﻘراری.ﻋﻤیﻖ.در.وجود.
می.داند.مدام.احساﺱ.تهی.بودن.و.ناتﻤامی.می
ِ
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.آنهاُ .مه ِر».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 ﻛﻨﻨﺪﻩﻯ ﺟﺪﺍﻳﻰ ،ﺍﺯ ﺁﺭﻣﺎﻥ ﻭ ﻃﺮﺯ ﻓﻜﺮ »ﻣﺎﻝ ﻣﻦ«
ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻰﺷﻮﺩ.
ﺷﻜﻞﻫﺎﻯ 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 ﺯﻣﺎﻧﻰﻛﻪ ﻧﻔﺲ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﺯﻣﻴﻨﻪﺍﻯ ﺗﻠﻮﻳﺤﻰ ﺍﺯ ﺩﻭﮔﺎﻧﮕﻰ ﻧﻴﺰ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ.و.تا.زمانی.
.های.ﺫهنی .مﻘایسه .و .مﻘابله .نﻤی.توانند .برای.
ﻛه .زمینه.ای .از .دوگانگی .موجود .باشد .فعالیت
ِ
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.دروﻏین.برابری.وقتی.وجود.داشته.باشد.به.نﺤو.فرمولی.زیر.بیان.می.شود».:من.
ِ
به.هیﭻ.وجه.پایین.تر.یا.باﻻتر.از.دیگری.نیستم.«.بی.درنﮓ.دیده..می.شود.ﻛه.این.خود.تﺄیید.و.
تﺄﻛیدِ.واژگونه.ی.نفس.است..توازن.بین».من«.و».تو«.مدام.به.وسیله.ی.یکی.از.دو.ﻋﻘده.ی.
.ی.این.توازن.از.
ﻏالﺐ.حﻘارﺕ.یا.برتری.برهم.می.خورد..تﺼور.برابری.برای.برقرار.ﻛردن.دوباره
ِ
دست.رفته.به.وجود.می.آید.،ﺍﻣﺎ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻭﺍژﮔﻮﻧﻪﻯ ﻧﻔﺲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﺑﺮﺍﺑﺮﻯ ﺍﺑﺮﺍﺯ ﻣﻰﺷﻮﺩ ﻛﺎﻣ ً
ﻼ
ﺑﺎ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻳﻜﻰ ﺑﻮﺩﻥ ﻭ ﻳﮕﺎﻧﮕﻰ ﻛﻪ ﺍﺯ ﻭﻳﮋﮔﻰﻫﺎﻯ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﺁﺯﺍﺩ ﻭ ﻣﻌﻨﻮﻯ ﺍﺳﺖ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﺩﺍﺭﺩ..
اگرچه.احساﺱ.برابری.مبنای.بسیاری.از.آرمان.های.اجتﻤاﻋی.و.سیاسی.است ﺍﻣﺎ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻭﺍﻗﻌﻰ

گر

ﺑﻮﺩﻥ ﺗﻤﺎﻣﻰ
ﺑﺮﺍﻯ ﻳﻚ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﻏﻨﻰ ﻭ ﺗﻮﺃﻡ ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎﺭﻯ ﺗﻨﻬﺎ ﻫﻨﮕﺎﻣﻰ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﻳﻜﻰ
ِ
ﺧﺎﻟﻰ ﺑﺮﺍﺑﺮﻯ ﮔﺮﺩﺩ.
ﺯﻧﺪﮔﻰ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺁﺭﻣﺎﻥ ﻭ ﺗﺼﻮﺭ ﺧﺸﻚ ﻭ
ِ

ﺩﻭ ﻋﻘﺪﻩ

س تان
وهمه ر

احساﺱ.های .حﻘارﺕ .و .برتری .واﻛنش.هایی .هستند .بین .افراد ..حس .برابری .ﻛه .به.ﻃور.
ساختگی.برانگیخته.می.شود.را.می.توان.واﻛنشی.نسبت .به.هر.دو .ﻋﻘده.ی.برابری.دانست..
در.هر.یﻚ.از.این.سه.حالت.،نفس.در.ابراز.و.تﺄیید.جدایی.خویش.موفﻖ.است ..ﺩﺭ ﺑﻴﺸﺘﺮ
ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻋﻘﺪﻩﻫﺎﻯ ﺑﺮﺗﺮﻯ ﻭ ﺣﻘﺎﺭﺕ ﺍﺯ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺟﺪﺍ ﻣﻰﻣﺎﻧﻨﺪ .ﻫﺮ ﺩﻭﻯ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻭﺳﻴﻠﻪﻫﺎﻯ
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.
ﻋﻘﺪﻩﻯ 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
ﺑﻮﺩﻥ ﻓﻄﺮﻯ ﺧﻮﻳﺶ ﺭﻭ ﺑﻪ ﺭﻭﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﺑﺎ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩﻥ ﺩﺍﺭﺍﻳﻰﻫﺎﻯ ﺯﻳﺎﺩﺵ ﺑﺎ ﭘﻨﺪﺍﺭ
ﺗﻬﻰ
ِ
ﻭﺍﻫﻰ ﺍﺭﺯﺷﻤﻨﺪ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﻳﺶ ﻛﻪ ﺭﺅﻳﺎﻳﻰ ﺗﺴﻠﻰﺑﺨﺶ ﺑﻴﺶ ﻧﻴﺴﺖ ﻣﻰﭼﺴﺒﺪ..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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ﻋﻘﺪﻩﻯ 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.صرف ًا.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 ﻇﺎﻫﺮﺍ ً ﻛﻤﺒﻮﺩ ﺩﺭ ﻣﺎﻝ ﻭ ﻣﻨﺎﻝ ﺧﻮﻳﺶ ﻣﻰﺩﺍﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﺴﺒﺐ ﻭﺍﻗﻌﻰ ﺁﻥ ،ﻛﻪ ﻫﻤﺎﻧﺎ ﻧﺎﺩﺭﺳﺖ
ﺑﻨﻴﺎﻧﻰ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺑﺮﺍﻯ ﻛﺎﻣﻴﺎﺑﻰ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺎﻝ ﺩﻧﻴﺎ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ..احساﺱ.حﻘارﺕ.ﻛردن.در.
ﺑﻮﺩﻥ
ِ
ِ

گر

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.ﻋﻘﺪﻩﻯ ﺣﻘﺎﺭﺕ ،ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻋﻘﺪﻩﻯ 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 ﻭﻳﮋﮔﻰﻫﺎﻯ ﻧﻔﺲ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ.

س تان
وهمه ر

ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻛﺎﻣ ً
ﻼ ﺑﺎ ﻋﻘﺪﻩﻯ 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.
.ی.جهل.پایدار.،بیﻘراری.و.گرفتاری.است..او.نیﺰ.تﻤیﺰ.داده.و.پﺬیرفته.
می.ﻛند.ﻛه.نفس.سرچشﻤه
ِ
است.ﻛه.توانایی.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.
اساس ًا.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 ﺑﺮﺗ ِﺮ ﻣﺮﻳﺪ ،ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﺭﺝ ﻧﻬﺎﺩﻥ ﺑﻪ ﺍﻟﻮﻫﻴﺖ ﻣﺮﺷﺪ ،ﺷﺄﻥ
ﻭ ﻭﻗﺎﺭ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺑﺮﺍﺯ ﻣﻰﺩﺍﺭﺩ.
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ﺩﺧﺎﻟﺖ ﻣﺮﺷﺪ

مرشد.برای.زود.از.بین.بردن.این.دو.شکل.اصلی.نفس.،مﻤکن.است.این.دو.ﻋﻘده.را.به.
تناوﺏ .برانگیخته .و .رو .بیاورد ..اگر .مرید .به .مرز .تسلیم .به .ناامیدی .رسیده .باشد .و .بخواهد.
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.
ﻧﻔﺲ ﺭﻭ ﺑﻪ ﻓﻨﺎ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ
بشود..بدین.ترتیﺐ .ﻣﺮﺷﺪ ﺑﺮ ﻣﺮﻳﺪ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﻰﮔﺬﺍﺭﺩ ﺗﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ
ِ
ﻧﺎﺑﻮﺩﻯ ﻧﻬﺎﻳﻰ ﺧﻮﺩ ﻃﻰ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺭﺍ ﺳﺮﻳﻊﺗﺮ ﻛﻨﺪ.

گر

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

س تان
وهمه ر

ﻋﻘده.های.حﻘارﺕ.و.برتری.،برای.خنﺜی.نﻤودن.یکدیگر.باید.در.رابطه.ای.هوشﻤندانه.نسبت.
به.یکدیگر.قرار.گیرند..ﻻزمه.ی.این.رابطه.یﻚ.حالت.روانی.است.ﻛه.در.آن.بگﺬارند.هر.دوی.
آنها.هﻤﺰمان.نﻘش.خود.را.بازی.ﻛنند.بدون.اینکه.برای.بروز.یکی.،دیگری.سرﻛوﺏ.شود..
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 ﻣﻰﮔﻴﺮﻧﺪ ﻭ ﻃﻰ ﻛﻮﺷﺸﻰ ﻛﻪ ﻣﺮﻳﺪ ﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﺳﺎﺯﮔﺎﺭ
..با.حل.و.فﺼل.
ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺧﻮﻳﺶ ﺑﺎ ﻣﺮﺷﺪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻰﺩﻫﺪ ﺍﻳﻦ ﺩﻭ ﻋﻘﺪﻩ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺭﺍ ﻧﺎﺑﻮﺩ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ
ِ

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.دایﻤ ًا.از.این.سو.به.آن.سو.براند.و.حتی.مﻤکن.است.از.هدف.نیﺰ.دور.
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گر

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.ﻛام ً
ﻼ.بی.خبر.است.
برای.اینکه.یﻚ.اتومبیل.به.مﻘﺼد.نهایی.اش.برسد.تنها.وجود.راننده.ای.ﻛه.بتواند.ماشین.
را.براند.ﻛافی.نیست..ﻻزم.است.ﻛه.این.راننده.بتواند.ماشین.را.به.جانﺐ.هدف.هدایت.ﻛند..تا.
.ﻛه.حرﻛت.آگاهی.تﺤت.سلطه.ی.ﻛامل.و.انﺤﺼاری.نفس.قرار.دارد.،گرایش.ﻃبیعی.نفس.
زمانی
ِ
در.جهت.تﺤکیم.بخشیدن.به.مانﻊ.های.جدا.ﻛننده.ی.تﺼورهای.نادرست.،پیشرفت.معنوی.
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.ﺭﺍﻧﻨﺪﻩﺍﻯ.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 ﻋﻼﻗﻪ ﺍﺯﭼﻴﺰﻫﺎﻯ ﻧﺎﻣﻬﻢ ﺑﻪ ﺍﺭﺯﺵﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ

س تان
وهمه ر

ﺭﺍﺳﺘﻰ ﻣﻬﻢ ﻫﺴﺘﺪ ﺑﺎ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻛﺮﺩﻥ ﺭﺍﻧﻨﺪﻩﻯ ﻧﺎﺩﺍﻥ ﺑﺎ ﺭﺍﻧﻨﺪﻩﺍﻯ ﻛﻪ ﻫﺪﻑ ﺭﺍ ﻣﻰﺷﻨﺎﺳﺪ ﻗﺎﺑﻞ
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺍﺳﺖ..هﻤﺰمان.با.این.انتﻘال.تدریجی.مرﻛﺰ.ﻋﻼقه.،نفس.نیﺰ.بیشتر.و.بیشتر.از.بین.
رفته.و.حرﻛت.به.سوی.ﺣﻘﻴﻘﺖ.پیش.می.رود.

ﻛﻮﺷﺶ ﻧﻔﺲ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﻧﺴﺠﺎﻡ ﻭ ﺩﺭﻙ ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎ 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

ِ
ﻧﺎﺩﺭﺳﺖ ﺟﺪﺍﻳﻰ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻰﺩﻫﺪ .ﭼﻮﻥ ﭘﺎﻳﻪ ﻭ ﺍﺳﺎﺱ ﺑﻨﺎ ﺭﺍ
ﺍﺳﺖ ﺍﻣﺎ ﺍﻳﻦ ﻛﺎﺭ ﺭﺍ ﺑﺮﻣﺒﻨﺎﻯ ﺁﺭﻣﺎﻥ
ﺑﺮ ﺗﺼﻮﺭ ﻭ ﺧﻴﺎﻝ ﻧﻬﺎﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﺗﻮﻓﻴﻘﻰ ﻧﻤﻰﻳﺎﺑﺪ 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 ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎ ﺑﻪ
ﺭﻳﺎﺳﺖ ﻧﻔﺲ ﻭﻟﻰ ﺑﺪﻭﻥ ﺑﻪ ﻣﻴﺎﻥ ﺁﻭﺭﺩﻥ ﺟﻬﻞِ ﺟﺪﺍﻳﻰ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﭘﺬﻳﺮﺩ.
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ﻣﺮﺷﺪ ﻫﺴﺘﻪ ﻭ ﻛﺎﻧﻮﻥ ﻧﻮﻳﻦ ﺍﻧﺴﺠﺎﻡ ﻭ ﺩﺭﻙ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﻰﺷﻮﺩ

تا.زمانی.ﻛه.تجربه.ی.انسان.در.مﺤدوه.ی.دوگانگی.قرار.دارد.انسجام.و.درﻙ.تجربه.،روندی.
ناگریﺰ.برای.یﻚ.زندگی.ﻋاقﻼنه.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.جهل.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.
فراهم .می.شود .زیرا .او .نﻤایانگر .ﺣﻘﻴﻘﺖ .مطلﻖ .و .بیانگر .تﻤامی .چیﺰهایی .است .ﻛه .دارای.
ارزش.راستین.می.باشند ..ﺟﺎﺑﺠﺎ ﻛﺮﺩﻥ ﻋﻼﻗﻪ ﺍﺯ ﭼﻴﺰﻫﺎﻯ ﻧﺎﻣﻬﻢ ﺑﻪ ﺍﺭﺯﺵﻫﺎﻯ ﻣﻬﻢ ﺑﺎ ﺗﺴﻠﻴﻢ

گر

ﺧﻮﻳﺸﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﺮﺷﺪ ﻭ ﻭﻓﺎﺩﺍﺭﻯ ﺑﻪ ﺍﻭ ﻛﻪ ﻫﺴﺘﻪ ﻭ ﻛﺎﻧﻮﻥ ﻧﻮﻳﻦ ﺍﻧﺴﺠﺎﻡ ﻭ ﺩﺭﻙ ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎ ﺷﺪﻩ
ﺍﺳﺖ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﻰﮔﻴﺮﺩ.

ﻳﻜﻰ ﺷﺪﻥ ﺑﺎ ﻣﺮﺷﺪ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺍﺳﺖ

س تان
وهمه ر

ﻫﻨﮕﺎﻣﻰ ﻛﻪ ﻣﺮﺷﺪ ﺩﺭﺳﺖ ﺩﺭﻙ ﺷﻮﺩ ،ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻭ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻭﺣﺪﺕ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﺍﺳﺖ .ﺍﺯ ﺍﻳﻨﺮﻭ
ﭘﻴﻤﺎﻥ ﻭﻓﺎﺩﺍﺭﻯ ﺑﺎ ﻣﺮﺷﺪ ﻫﺴﺘﻪﻯ ﻧﻔﺲ ﺭﺍ ﻛﻪ ﻣﺆﻳﺪ ﺟﺪﺍﻳﻰ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﺪﺭﻳﺞ ﺍﺯ ﺑﻴﻦ ﻣﻰﺑﺮﺩ..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.ﻻیتناهی.است.می.توان.دید.
نه.در.رابطه.با.مرﻛﺰ.نفس.به.شکل».من«.مﺤدود..از.این.پس.شخﺺ.در.می.یابد.ﻛه.تﻤامی.
ِ
.زند.دیگر.از».من«.مﺤدود.سرچشﻤه.نﻤی.گیرد.بلکه.هﻤگی.آنها.از.
ﻛارهایی.ﻛه.از.او.سر.می
ِ
او.دیگر.به.رفاه.من.مﺤدود.ﻋﻼقه.مند.
ﺣﻘﻴﻘﺘﻰ.الهام.می.گیرند.ﻛه.از.ﻃریﻖ.مرشد.جاری.می.شود..
ِ
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
ﻧﺒﻮﻍ ﻫﺪﺍﻳﺖ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﻭ ﺍﺻﻞ ﻣﺤﺮﻙ ﺁﮔﺎﻫﻰ ،ﺑﻪ ﻧﺤﻮﻯ ﭘﺎﻳﺪﺍﺭ ﺩﺭ ﺁﮔﺎﻫﻰ ﺟﺎﻯ ﻣﻰﮔﺰﻳﻨﺪ.
ﺩﺭ ﻧﻘﺶ
ِ
ِ
ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻻﻳﺘﻨﺎﻫﻰ ﻣﻰﺷﻮﺩ.
ﺍﻳﻦ ﺍﻣﺮ ﻣﻮﺟﺐ ﻳﻜﻰ ﺷﺪﻥ ﺑﺎ ﻣﺮﺷﺪ ﻭ ﻧﻴﺰ
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هنگامی.ﻛه.نفس.به.نﺤوی.تدریجی.خود.را.با.شرایﻂ.معنوی.زندگی.از.ﻃریﻖ.پرورش.
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.ﻛام ً
ﻼ.از.بین.می.رود.و .ﺣﻘﻴﻘﺘﻰ.ﻛه.جدایی.
نﻤی.شناسد .جایگﺰین .آن .می.شود ..مرحله.های .میانی .از .ﻛوچﻚ .ﻛردن .نفس .و .نرم .ﻛردن.
.های.یﻚ.درخت.وحشی.و.تنومند.شباهت.دارد.،در.حالی.ﻛه.
سرشت.آن.به.ﻛوتاه.ﻛردن.شاخه
ِ
.ی.از.ریشه.ﻛندن.این.درخت.است..با.از.بین.رفتن.ﻛامل.
مرحله.ی.نهایی.نابودی.نفس.به.منﺰله
ِ
نفس.،دانش.از .ﺧﻮﺩﻯ.راستین.به.وجود.می.آید..بنابراین .ﺳﻔﺮ ﻃﻮﻻﻧﻰ ﺭﻭﺡ ﺑﺎ ﺁﮔﺎﻫﻰ ﺣﻴﻮﺍﻧﻰ

س تان
وهمه ر

گر

»ﻣﻦ« ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻭ ﺑﺎ
ﺁﮔﺎﻫﻰ ﺻﺮﻳﺢ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ
ﺁﻏﺎﺯ ﮔﺸﺘﻪ ،ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﺧﻮﺩ
ِ
ِ
»ﻣﻦ« ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺮﺷﺪ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﻣﻰﻳﺎﺑﺪ .ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺭﻭﺡ ﺑﻪ
ﭘﺸﺖ
ِ
ﺳﺮﮔﺬﺍﺭﻯ ﺣﺎﻟﺖ ِ
ﺣﻘﻴﻘﻰ ﺑﺮﻳﻦ ﻣﻰﺭﺳﺪ .ﺍﻳﻦ ﺁﮔﺎﻫﻰ ﻫﻤﺎﻥ ﺣﺎﻟﺖ »ﻣﻦ ﻫﺴﺘﻢ« ﻭ ﺣﻀﻮﺭﻯ ﺟﺎﻭﻳﺪ
ﺧﻮﺩﻯ
ﺁﮔﺎﻫﻰ
ِ
ِ
ﻭ ﺑﻴﻜﺮﺍﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺟﺪﺍﻳﻰ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﻭ ﺩﺭ ﺑﺮﮔﻴﺮﻧﺪﻩﻯ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻫﺴﺘﻰ ﺍﺳﺖ.
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ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ﻣﺎﻭﺭﺍﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻪ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﻣﻌﻨﻮﻯ
ﺑﺨﺶ ﺍﻭﻝ
ﺍﺭﺯﺵ ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎﻯ ﻣﺎﻭﺭﺍﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻪ

ﺗﻮﺍﻥﻫﺎﻯ ﺭﻭﺍﻧﻰ ﻳﺎ ﺑﻪ ﻧﺠﺎﺕ ﻛﻤﻚ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﻳﺎ ﻣﺎﻧﻊ ﺁﻥ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ

س تان
وهمه ر

گر

معنوی .آگاهی .،شکوفایی .بسیاری .از .نیروهای .روانی .نهفته .در .روﺡ .انسان .را .با.
رهایی.
ِ
خود.هﻤراه.دارد..این.شکوفایی.به.گستره.و.دیدرﺱ.آگاهی.انسان.می.افﺰاید..ﻋناصر.جدید.
ِ
.ها.در.ﻛﻤﻚ.یا.جلوگیری.از.رهایی.معنوی.آگاهی.نﻘش.مهﻤی.را.بازی.می.ﻛنند..
بیشتر.وقت
ِ
بنابراین.رهرو.نه.تنها.باید.به.ارزش.تجربه.های.ماورا.الطبیعه.مانند.خواﺏ.های.ﻏیرﻋادی.و.مهم.،
.های.رویاگونه.و.دیدن.جلوه.هایی.از.ﻋالم.لطیﻒ.و.سیر.و.سلوﻙ.در.آن.پی.ببرد.بلکه.باید.
الهام
ِ
بتواند.چنین.واقعیت.های.ماورا.الطبیعه.را.از.هﺬیان.ها.و.پندارهای.بیهوده.تﻤیﺰ.دهد.
ﺧﻮﺍﺭ ﺷﻤﺮﺩﻥ ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎﻯ ﻣﺎﻭﺭﺍﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻪ ﺯﺍﻳﻴﺪﻩﻯ 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.اختﻼل.های.روانی.و.ﻏیر.ﻃبیعی.نیﺰ.
ﺷﻤﺮﺩﻥ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻧﺎﺷﺪﻩ ﺑﺮﺍﻯ ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎﻯ ﻣﺎﻭﺭﺍﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻪ
بسیار.رایﺞ.و.معﻤول.است .ﺍﻳﻦ ﺧﻮﺍﺭ
ِ

ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺩﺭ ﺍﻓﺮﺍﺩﻯ ﻗﻮﻯﺗﺮ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﻮﺩ ﺣﺘﻰ ﺍﺯ ﺍﺑﺘﺪﺍﻳﻰﺗﺮﻳﻦ ﺩﺍﻧﺶ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺍﺯ ﻭﺍﻗﻌﻴﺖﻫﺎﻯ
ﻣﺎﻭﺭﺍﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻪ ﻣﺤﺮﻭﻣﻨﺪ..پﺬیرفتن.اینکه.زمینه.های.وسیﻊ.و.ﻛشﻒ .نشده.ای .مﻤکن.است.در.

ﻛیهان.وجود.داشته.باشند.ﻛه.تنها.معدودی.از.انسان.ها.به.آنها.دسترسی.دارند.نفس.را.آزار.
می.دهد .به .ویﮋه .اگر .او .از .زمره.ی .این .افرادِ .نادر .نباشد ..خوار .شﻤردن .ناسﺰای .پدیده.های.
.ی.جهلی.ژرف.از.معنی.راستین.آنهاست..البته.این.خوار.
ماورا.الطبیعه.ﻛم.و.بیش.هﻤیشه.نتیجه
ِ
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 ﭘﺪﻳﺪﻩﻫﺎﻯ ﻣﺎﻭﺭﺍﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻪ ﺁﻣﺎﺩﻩﺍﻧﺪ ﺗﺎ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺑﺸﻨﺎﺳﻨﺪ ﻭ ﺑﭙﺬﻳﺮﻧﺪ.
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ﺑﻌﻀﻰ ﺧﻮﺍﺏﻫﺎ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﻣﻌﻨﻮﻯ ﺩﺍﺭﻧﺪ

گر

مرشد.مرید.را.معﻤو ًﻻ.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.معﻤو ًﻻ.
به.منﻈور.تﻤاﺱ.با.جنبه.ی.زندگی.ژرف.تر.مرید.از.آنها.استفاده.می.شود ..ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﻣﺮﺷﺪ
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.ازُ .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.صرف ًا.ﺛﻤره.ی.خیال.بافی.
نباشد.

س تان
وهمه ر

ﺧﻮﺍﺏﻫﺎﻯ ﻧﺎﺩﺭ

بیشترخواﺏ.ها.به.ﻛلی.ﺫهنی.بوده.و.تجربه.های.ناآگاهِ.بدن.لطیﻒ.هستند.و.از.اهﻤیت.ویﮋه.ی.
معنوی .برخوردار .نیستند .جﺰ .آنکه .می.توانند .فرصت.هایی .برای .شکل.گیری .سانسکاراهای.
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 ﺩﺭﺑﺎﺭﻩﻯ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻭ ﭼﻴﺰﻫﺎﻳﻰ
ﻛﻪ ﻓﺮﺩ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﻧﺪﻳﺪﻩ ﻭ ﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻪ ﺍﻣﺎ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﻳﺎ ﺯﻧﺪﮔﻰﻫﺎﻯ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎ ﺁﻧﻬﺎ
ﺁﺷﻨﺎ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺯ ﻧﻮﻉ ﺧﻮﺍﺏﻫﺎﻯ ﻧﺎﺩﺭﻧﺪ ﻭ ﻧﺎﺩﺭﺗﺮ ،ﺧﻮﺍﺏﻫﺎﻳﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩﻯ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻭ ﭼﻴﺰﻫﺎﻳﻰ
ﻛﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﻳﺎ ﺯﻧﺪﮔﻰﻫﺎﻯ ﮔﺬﺷﺘﻪﻯ ﺍﻭ ﻇﺎﻫﺮ ﻧﺸﺪﻩﺍﻧﺪ ﺍﻣﺎ ﺩﺭ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﺍﻳﻦ
ﺯﻧﺪﮔﻰ ﺍﻭ ﭘﺪﻳﺪﺍﺭ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺷﺪ..بدین.ترتیﺐ.خواﺏ.های.معﻤولی.با.خواﺏ.هایی.ﻛه.از.اهﻤیت.
ِ

ماورا.الطبیعه.برخور.دارند.ﻛام ً
ﻼ.تفاوﺕ.دارند.
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ﺁﻏﺎﺯ ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎﻯ ﻣﺎﻭﺭﺍﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻪ

بیشتر.وقت.ها.هنگامی.ﻛه.رهرو.در.حال.باز.شدن.و.شکوفایی.روانی.است.گاهی.ﻋالم.
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 ﻣﻰﺷﻤﺎﺭﺩ ،ﺍﻳﺴﺘﺎﺩﮔﻰ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺍﺛﺮﻫﺎﻯ
ﺟﻬﺖ ﺩﻫﻨﺪﻩﻯ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻧﻴﺮﻭﻯ ﺫﺍﺗﻰﺷﺎﻥ ﻏﻴﺮﻣﻤﻜﻦ ﻣﻰﺑﻴﻨﺪ..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.

گر

ﺑﺮﺧﻮﺭﺩ ﻣﺘﻮﺍﺯﻥ ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎﻯ ﻣﺎﻭﺭﺍﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻪ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻧﺎﺩﺭ ﺍﺳﺖ

س تان
وهمه ر

ﺩﺭ ﺁﻏﺎﺯ ﺭﻫﺮﻭ ﮔﺮﺍﻳﺶ ﺩﺍﺭﺩ ﻛﻪ ﺩﻳﺪﻧﻰﻫﺎﻯ ﺧﻮﺩ ﺍﺯ ﺩﻧﻴﺎﻫﺎﻯ ﺩﺭﻭﻥ ﺭﺍ ﺑﺰﺭگﺗﺮ ﺟﻠﻮﻩ ﺩﻫﺪ ﻭ
ﻭﻟﻊ ﻣﻬﺎﺭﻧﺸﺪﻧﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﺗﻜﺮﺍﺭ ﺍﻳﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺧﻮﺩ ﺑﭙﺮﻭﺭﺍﻧﺪ ﻳﺎ ﺑﺮﻋﻜﺲ ﻣﻰﻛﻮﺷﺪ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ
ﭘﺪﻳﺪﻩﻫﺎﻳﻰ 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 ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎﻯ ﻣﺎﻭﺭﺍﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻪ

در.واقﻊ.نفس.رهرو.گرایش.دارد.تا.به.این.افﻖ.جدیدی.ﻛه.برایش.آشکار.گشته.وابسته.
شود.و.به.او.این.احساﺱ.را.می.دهد.ﻛه.فرد.نادری.است.ﻛه.از.مﺰیت.منﺤﺼری.برخوردار.
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.ﻻزم.
را.به.ﻋﻤل.می.آورد.تا.به.این.ولﻊ.جدید.مرید.برای.تجربه.نﻤودن.پدیده.های.ماورا.الطبیعه.توجه.
نکند..ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎﻯ ﻣﺎﻭﺭﺍﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻪ ﺑﺎ ﺧﻮﺍﺳﺘﻦ ﺭﻫﺮﻭ ﻳﺎ ﻃﺒﻖ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺍﻭ ﺍﻋﻄﺎ ﻧﻤﻰﺷﻮﺩ ﺑﻠﻜﻪ ﺗﻨﻬﺎ
ﻫﻨﮕﺎﻣﻰ ﺑﺮﺁﻭﺭﺩﻩ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﻯ ﻫﺪﻑﻫﺎﻯ ﻣﻌﻨﻮﻯ ﻣﻄﻠﻘﺎً ﺿﺮﻭﺭﻯ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
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ﻧﺤﻮﻩﻯ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩ ﺑﺎ ﻭﻟﻊ ﻣﺮﻳﺪ ﺑﺮﺍﻯ ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎﻯ ﻣﺎﻭﺭﺍﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻪ

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.الﺰام ًا.فرایندی.
بسیار.تدریجی.و.ﻃوﻻنی.است..مرشد.هرگﺰ.ﻋﻼقه.ای.به.سرﻋت.بخشیدن.به.آن.را.ندارد.زیرا.

گر

ﻛﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺭﺍﺳﺘﻰ ﻭﺍﺟﺪ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺑﺘﻮﺍﻧﻨﺪ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﺗﺠﺮﺑﻪﻯ ﺧﻮﺩ
ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺑُﻌﺪ ﺟﺪﻳﺪ ﺗﺤﻤﻞ ﻛﻨﻨﺪ.

ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎﻯ ﻣﺎﻭﺭﺍﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻪ

س تان
وهمه ر

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.
هرگونه .فریﺐ .خوردن .و .گﻤراه .شدن .خویش .را .حﺬف .نﻤاید ،ﺍﻣﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎﻯ ﻣﺎﻭﺭﺍﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻪ،

ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻭﻗﺖﻫﺎ ﺷﺎﻫﺪﻫﺎ ﻭ ﺩﻟﻴﻞﻫﺎﻯ 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 ﺩﻫﻨﺪﻩﻯ ﺁﻧﻬﺎ ،ﺗﻮﺟﻪ ﻭ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﻓﺮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﻭﺍ ﻣﻰﺩﺍﺭﻧﺪ..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.
ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎﻯ ﻣﺎﻭﺭﺍﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺍﺯ ﻫﺬﻳﺎﻥ ﻭ ﺧﻴﺎﻝﺑﺎﻓﻰ 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.صرف ًا.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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واقعی .ماورا.الطبیعه .حاصل .می.شود .معیار .نسبت ًا .قابل .اﻃﻤینانی .برای .تشخیﺺ.
تجربه.های.
ِ
.ها.به.ﻛابوﺱ.آگاهی.بیدار.شباهت.دارند.
اصیل.بودن.آنهاست..هﺬیان
ِ
ﻓﺮﺩِ ﺑﻬﺮﻩﻣﻨﺪ ﺍﺯ ﻛﻤﻚ ﻣﺎﻭﺭﺍﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻪ ،ﺑﺎﻳﺪ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺧﻮﻳﺶ
ﭘﺮﻭﺭﺵ ﺩﻫﺪ

گر

حتی.وقتی.تجربه.ی.ماورا.الطبیعه.را.بتوان.به.روشنی.از.خیال.ها.و.اوهام.تﻤیﺰ.داد.،با.تردید.و.
شﻚ.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.معﻤو ًﻻ.از.مرید.می.خواست.ﻛه.تجربه.های.ماورا.الطبیعه.خود.
را.ﻛام ً
ﻼِ .ﺳ ّﺮﻯ.نگه.دارد..ﺣﺘﻰ ﻳﻚ ﺗﺠﺮﺑﻪﻯ ﻋﻤﻴﻖ ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﻧﺘﻴﺠﻪﻯ ﺷﻚ ﻭ ﺗﺮﺩﻳﺪ ﻭ

ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﻰ ﻛﻪ ﺳﺎﻳﺮﻳﻦ ﭘﻴﺶ ﻣﻰﻛﺸﻨﺪ ﺿﻌﻴﻒ ﺷﻮﺩ ﻣﮕﺮ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺭﻫﺮﻭ ﻳﺎﺩ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ
ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﭼﻪ ﻓﻜﺮ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﻭ ﭼﻪ ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ ﺍﺯ ﺗﺠﺮﺑﻪﻯ ﺩﺭﻭﻧﻰ ﺧﻮﺩ ﭘﻴﺮﻭﻯ ﻧﻤﺎﻳﺪ..اگر.رهرو.
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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 ﻣﺸﻜﻞﻫﺎ ﻳﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎﻯ ﺍﻭ ﺭﺍ ﻣﻰﻓﻬﻤﻨﺪ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻧﺎﺩﺭﻧﺪ..رهرو.باید.
به.راستی.آماده.باشد.با.این.امکان.رو.به.رو.شود.ﻛه.دوستان.و.بستگان.او.نتوانند.او.را.ﻛام ً
ﻼ.
درﻙ.ﻛنند.زیرا.آنها.مﻤکن.است.زمینه.ی.مسلکی.و.خﻂ.مشی.او.را.نبینند.
ﺍﺛﺮ ﺗﺮﺩﻳﺪ ﺑﺮ ﻗﻮﺕ ﺗﺠﺮﺑﻪﻯ ﻣﺎﻭﺭﺍﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻪ

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 ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎﻯ ﻣﺎﻭﺭﺍﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮﻯ ﻋﻤﺪﻯ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ
ﺭﻫﺮﻭ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪﺍﻯ ﺣﻰ ﻭ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﻟﻬﺎﻡ ﻭ ﺭﻫﻨﻤﻮﺩ ﺑﺎﺷﻨﺪ..در.
رابطه.با.این.تجربه.های.ویﮋه.ﻻزم.است.ﻛه.رهرو.در.مورد.اﻋتبار.و.اهﻤیت.آنها.تردید.به.خود.
راه.ندهد ..اما .رویه.ی .معﻤول .جستجوی.داﺋم .برای .تﺄیید .تجربه.های .ماورا.الطبیعه .نیﺰ .سالم.
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 ﺑﻰﺑﻨﺪ.او.ناشی.می.شود.و.به.هیﭻ.وجه.بستگی.و.رابطه.ای.با.انتﻈار.
رهرو.ندارد..اما.هنگامی.ﻛه.از.نﻈر.معنوی.ﻻزم.باشد.مرشد.با.ﻛﻤﻚ.تجربه.های.معﻤولی.رهرو.،
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ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺗﺠﺮﺑﻪﻯ ﻣﺎﻭﺭﺍﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻪ ﺭﺍ ﺑﻪﻃﻮﺭ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻳﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﺪ.و.در.نتیجه.بر.
تﺄﺛیر.و.سودمندی.آن.تجربه.می.افﺰاید.
ﺳﻔﺮ ﺩﺭ ﺁﺳﻤﺎﻥﻫﺎﻯ ﻟﻄﻴﻒ

گر

در.مرحله.های.پیشروی.به.سوی.آﻏاز .ﺭﺍﻩ.،رهرو.از.لﺤاﻅ.معنوی.آمادگی.پیدا.می.ﻛند.تا.
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.
بﭙردازد ..سفرهایی .ﻛه .در .ﻋالم .لطیﻒ .ناآگاهانه .صورﺕ .می.گیرند .از .اهﻤیت .خیلی .ﻛﻤتری.
برخوردارند.تا.آنهایی.ﻛه.به.نﺤوی.ﻋﻤدی.و.با.آگاهی.ﻛامل.انجام.می.گیرند..ﻻزمه.ی.این.
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.
درونی.بدن.لطیﻒ.و.سیر.و.سلوﻙ.در.آن.استفاده.نﻤاید.
ِ

س تان
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ﮔﺴﺘﺮﻩﻯ ﺑﺰﺭگﺗﺮ 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.
بیداری .،ﻋینی .و .موﺛرند ..بنابراین .توانایی .سفر .ﻛردن .در .ﻋالم .لطیﻒ .شامل .گسترش .قابل.
مﻼحﻈه.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.
ﺗﺠﺮﺑﻪﻯ ﻣﺎﻭﺭﺍﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻪ ﺩﺭ ﻧﻘﺶ ﺩﺳﺘﻴﺎﺭﻯ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﻟﻬﺎﻡ ،ﻧﻪ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺁﻥ

مهار .ﻛردن .نیروهای .ماورا.الطبیعه .به .هیﭻ.وجه .نﻤی.تواند .جانشینی .برای .ﻛوشش .درونی.
باشد .ﻛه.رهرو.باید.برای.پیشرفت.بیشتر.انجام.دهد ..ﻫﻨﮕﺎﻣﻰ ﻛﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎﻯ ﻣﺎﻭﺭﺍﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻪ

ﻫﺪﻳﻪﻫﺎﻳﻰ ﺍﺯ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺮﺷﺪﻫﺎ ﻳﺎ ﺭﻭﺡﻫﺎﻯ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺍﺯ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪﻩﻯ ﻗﻮﻩﻯ ﺍﻟﻬﺎﻣﻰﻛﻪ
ﺗﺎ ﺁﻥ ﺯﻣﺎﻥ ﭘﻮﺷﻴﺪﻩ ﺑﻮﺩﻩ ،ﭘﺮﺩﻩ ﺑﺮ ﻣﻰﺩﺍﺭﻧﺪ ،ﺑﺮﺧﻰ ﺍﺯ ﻣﺸﻜﻞﻫﺎﻯ 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 ﻻﺯﻡ ﺍﺳﺖ ﺳﺮﺷﺎﺭ ﻣﻰﺳﺎﺯﻧﺪ .ﺍﻣﺎ ﺭﻫﺮﻭ ﺯﻣﺎﻧﻰ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻰ ﻭﺍﻗﻌﻰ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ
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ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻧﺪﺍﻯ ﺩﻝ ﺧﻮﻳﺶ ﺟﺎﻣﻪﻯ ﻋﻤﻞ ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﺪ ﻧﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻨﺪﻩﺍﻯ ﻏﻴﺮﻓﻌﺎﻝ ﺍﺯ
ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎﻯ ﻣﺎﻭﺭﺍﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

گر

س تان
وهمه ر
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ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ﻣﺎﻭﺭﺍﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻪ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﻣﻌﻨﻮﻯ
ﺑﺨﺶ ﺩﻭﻡ
ﻣﺒﻨﺎﻯ ﻣﺎﻭﺭﺍﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻪﻯ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﻣﻌﻨﻮﻯ

ﺍﻧﺴﺎﻥﻫﺎ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﺩﺭ ﺁﺳﻤﺎﻥﻫﺎﻯ ﺩﺭﻭﻥ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺩﺭ ُﻛﻨﺶ ﻣﺘﻘﺎﺑﻠﻨﺪ

س تان
وهمه ر

گر

.های.درونی.هستی.آشنایی.حتی.ابتدایی.دارند.می.دانند.
آنها.ﻛه.با.پیکره.و.قانون.های.آسﻤان
ِ
ﻛه.جدایی.ﻛامل.انسان.ها.از.یکدیگر.وهم.و.خیالی.بیش.نیست..مردم.چه.بخواهند.و.چه.
نخواهند.،حتی.اگر.تﻤاسی.هم.در.ﻋالم.خاﻛی.با.یکدیگر.نداشته.باشند.،با.بودن.و.وجود.خود.
به.ﻃور.پیوسته.بر.یکدیگر.اﺛر.می.گﺬارند..حدودی.برای.گسترش.تﺄﺛیربخشی.انسان.ها.وجود.
ندارد..قدرﺕ.جاﺫبه.ی.آسﻤان.های.لطیﻒ.،مانﻊ.هایی.مانند.مرزهای.ﻛشوری.یا.هرگونه.مﺤدودیت.
قراردادی.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.
یافته.و.بر.دیگران.تﺄﺛیر.بگﺬارند ..ﺩﻧﻴﺎﻯ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﺫﻫﻨﻰ ﻭ ﺭﻭﺍﻧﻰ ﺑﻪ ﻫﻤﺎﻥ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻭ
ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﻪ ﻫﻢ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪﺍﻯ 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 ﺯﻳﺎﺭﺕ 6ﻭ ﻫﻤﻨﺸﻴﻨﻰ 7ﺑﺎ ﻣﺮﺷﺪ

تنها.در.فﻀا.و.زمینه.ی.هﻤراه.با.شادی.فراوان.ﻋالم.های.درون.است.ﻛه.زیارﺕ.مرشدها.
و.اولیا.اهﻤیت.ﻛامل.خود.را.ارایه.می.ﻛند ..ﻣﺮﺍﻗﺒﻪﮔﺮﻫﺎﻯ.8قدیم.اهﻤیت.فراوانی.برای.زیارﺕ.
مرشدها.و.پیرها.قایل.بودند.زیرا.ﺁﻧﻬﺎ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪﻯ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﻣﺪﺍﻭﻡ ﻋﺸﻖ ﻭ ﻧﻮﺭﻯ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺍﺯ
ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺮ ﻣﻰﺗﺎﺑﺪ؛ ﺟﺮﻳﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﻛﺸﺸﻰ ﻣﻘﺎﻭﻣﺖﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ﺩﺭ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺩﺭﻭﻧﻰ ﺭﻫﺮﻭ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻣﻰﻛﻨﺪ

Darshana.-6
Sahavasa.-7
.-8مراقبه.گرRishi.:
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ﺣﺘﻰ ﺍﮔﺮ ﺍﻭ ﻫﻴﭻﮔﻮﻧﻪ 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.
خود.او.تعیین.می.شود..بیشتر.وقت.ها.برای.مرید.زیارﺕ.مرشد.هﻤه.چیﺰ.است.و.او.چیﺰی.
بیشتر.از.مرشد.انتﻈار.ندارد..ﻛسﺐ.سرور.و.رﺿایت.درونی.،آن.هم.تنها.با.زیارﺕ.مرشد.،ﻛاری.
مهم.است.زیرا.نشان.می.دهد.ﻛه.مرید.بی.آرزو.ولی.مﻤلو.از.ﻋشﻖ.است؛.دو.شرﻃی.ﻛه.از.
ﺿروریت.های.زندگی.معنوی.هستند..با.زیارﺕ.ﻣﺤﺒﻮﺏ ﺑﻰﻫﻤﺘﺎ.،مرید.آرزویی.ندارد.جﺰ.اینکه.
.ی.درونی.معنوی.او.را.وادار.می.ﻛند.تا.هرچه.بیشتر.
دوباره.او.را.زیارﺕ.ﻛند.و.بدین.سان.انگیﺰه
ِ
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.

گر

ﭘﺎﻫﺎﻯ ﻣﺮﺷﺪ

س تان
وهمه ر

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.باﻻترین.اند..هرچند.پاها.از.میان.
هﻤه.چیﺰ.ﻋبور.می.ﻛنند –.خوﺏ.و.بد.،زشت.و.زیبا.،پاﻙ.و.ﻛﺜیﻒ.-.ولی.هﻤیشه.باﻻی.آنها.
می.مانند..از.دیدگاه.معنوی.پاهای.مرشد.از.هﻤه.چیﺰ.در.ﻋالم.باﻻترند؛.ﻋالﻤی.ﻛه.برای.آنها.در.
برابر.پاهای.مرشد.گرد.و.ﻏباری.بیش.نیست..ﻫﻨﮕﺎﻣﻰ ﻛﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﺑﻪ ﺣﻀﻮﺭ ﻣﺮﺷﺪ ﻛﺎﻣﻞ ﻣﻰﺭﺳﻨﺪ
ﻭ ﭘﺎﻫﺎﻯ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺩﺳﺖﻫﺎﻯ ﺧﻮﺩ ﻟﻤﺲ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﺑﺎﺭ ﺳﺎﻧﺴﻜﺎﺭﺍﻫﺎﻯ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺮ ﺍﻭ ﻣﻰﮔﺬﺍﺭﻧﺪ..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

گر

هﻤین.ﻛه.مرید.سرور.ناشی.از.زیارﺕ.مرشد.را.تجربه.نﻤود.،تﺼویر.دیدار.بر.لوﺡ.ﺫهن.او.
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.
نﻤودن.تﻤاﺱ.ﺫهنی.با.مرشد.به.نﺤوی.اساسی.با.دوباره.زنده.ﻛردن.رویدادهای.گﺬشته.در.
تﺼور.و.خیال.تفاوﺕ.دارد..به.یاد.آوردن.رویدادهای.گﺬشته.ﻃی.فرآیند.ﻋادی.تﺼور.و.خیال.
نﻤودن .تﻤاﺱ .ﺫهنی .هدف .و.
الﺰام ًا .با .هدف .معینی .جان .نگرفته .است .در .حالی .ﻛه .برقرار.
ِ
مﻘﺼودی.معین.دارد..به.سبﺐ .ﻧﻴﺮﻭﻯ ﺟﻬﺖ ﺩﻫﻨﺪﻩﻯ ﻫﺪﻑ ﻭ ﻣﻘﺼﻮﺩ.،تﺼور.و.خیال.دیگر.
تنها.جوﻻنگاه.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

س تان
وهمه ر

ﻣﺮﺷﺪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﺁﻧﻬﺎﻳﻰ ﻣﻰﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺣﻀﻮﺭ ﺟﺴﻤﺎﻧﻰ ﺍﻭ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻠﻜﻪ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﻧﻴﺰ ﻛﻪ ﺑﺎ
ﺍﻭ ﺗﻤﺎﺱ ﺫﻫﻨﻰ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭ ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻳﺎﺭﻯ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ.

ﺗﺠﻮﻳﺰ ﺍﺣﺘﻴﺎﻁ ﻻﺯﻡ ﺩﺭ ﺑﻌﻀﻰ ﺍﺯ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻣﺎﻭﺭﺍﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻪ

مرشد.توجه.ویﮋه.ای.نسبت.به.نیازهای.فردی.مرید.مبﺬول.می.دارد.و.اولین.ﻛاری.ﻛه.می.ﻛند.
پاسداری.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..
ﻳﻮﮔﻰﻫﺎی.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
ﺗﻤﺎﺱﻫﺎ ﻭ ﺭﺍﺑﻄﻪﻫﺎ ﺭﺍ ﺗﻨﻬﺎ ﻫﻨﮕﺎﻣﻰ ﺻﺎﺩﺭ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﻯ ﻣﻮﺭﺩ ﻭﻳﮋﻩﺍﻯ ﺿﺮﻭﺭﻯ ﺑﺎﺷﺪ..در.
بیشتر.موارد.تنها.چیﺰی.ﻛه.ﻻزم.است.هﻤانا.هﻤراه.داشتن.مداوم.مرشد.است.و.ﻋﻤ ً
ﻼ.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.
ﺗﻤﺎﺱﻫﺎ ﻭ ﺭﺍﺑﻄﻪﻫﺎﻯ 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.
دارد .و .می.تواند .آگاهانه .به .مردم .ﻛﻤﻚ .نﻤاید .تا .به .رابطه.هایی .وارد .شوند .ﻛه .فعالیت.ها .و.
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 ﺯﻧﺪﮔﻰﻫﺎﻯ ﭘﻴﺸﻴﻦ،

گر

ﺳﺎﻧﺴﻜﺎﺭﺍﻫﺎ ﻭ ﺭﺍﺑﻄﻪﻫﺎﻯ ﮔﺬﺷﺘﻪﻯ ﻣﺮﺩﻡ ﺩﺍﺭﺩ ،ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﻛﻤﻚ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺩﺭ
ﺍﻧﺮژﻯ ﻣﻌﻨﻮﻯ ﺧﻮﺩ ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﻳﻰ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺑﺮﺍﻯ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺑﺎﺯﺩﻩ ﻭ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ
ﻣﺼﺮﻑ
ِ
ﻛﻨﻨﺪ.

ﻣﺮﻳﺪ ﺩﺭ ﻧﻘﺶ ﻭﺍﺳﻄﻪ ﻳﺎ ﺭﺳﺎﻧﻪ

س تان
وهمه ر

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.
مرشد.آگاه.نباشد..این.امر.بدین.سبﺐ.امکان.پﺬیر.است.ﻛه.مرید.به.خاﻃر.ﻋشﻘی.ﻛه.برای.
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.
.ورزند.از.سعادﺕ.سهیم.شدن.در.ﻛار.معنوی.و.جهانی.
مرشد.فکر.می.ﻛنند.یا.بر.او.مراقبه.می
ِ
ﻛه.مرشد.مﻤکن.است.در.آن.لﺤﻈه.به.آن.مشﻐول.باشد.بهره.مند.می.گردند..چون.مرشد.با.
ابدیت.یکی.است.،او.فراسوی.زمان.و.مﺤدودیت.های.آن.است.و.نیﺰ.چون.به.باﻻ.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 ﻣﻰﺷﻮﺩ ﻭ
ﺍﺯ ﻧﻴﺮﻭﻫﺎﻯ ﻣﻌﻨﻮﻯ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺮﺍﻯ ﻛﺎﺭ ﺟﻬﺎﻧﻰ ﺧﻮﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﺪ..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

س تان
وهمه ر

گر

.شﻤار.مرید.را.به.درون.هستی.خودش.بکشاند.تا.او.از.پیﭻ.و.
مرشد.می.ﻛوشد.از.راه.های.بی
ِ
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 ﻣﻰﺷﻮﺩ..
هنگامی.ﻛه.نگاه.روﺡ.به.سوی.درون.و.بر.باﻻترین.حﻘیﻘت.متﻤرﻛﺰ.باشد.آرزوی.وصل.با.
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.
ﻧﻘﻄﻪﻯ ُﺍﻡ

9

سرانجام.مرید.باید.دریابد.ﻛه.خدا.یگانه.ﺣﻘﻴﻘﺖ.است.و.او.خود.به.راستی.با.خدا.یکی.است..
مفهوم.این.آن.است.ﻛه.مرید.نباید.بوسیله.ی.نﻤایش.دنیای.پر.نﻘش.و.نگار.از.پای.درآید..
در.حﻘیﻘت .ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻋﺎﻟﻢ ﺩﺭ ﺧﻮﺩﻯ ﺑﺮﺗﺮ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺍﺯ ﻧﻘﻄﻪﻯ ﻛﻮﭼﻜﻰ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ »ﺍُﻡ« ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ
ﺍﻳﻦ ﺧﻮﺩﻯ ﺭﺍﺳﺘﻴﻦ ﭘﺎ ﺑﻪ ﻋﺮﺻﻪﻯ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﻰﮔﺬﺍﺭﺩ
..اما.خودی.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.
ﻛﺮﺩﻥ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ ﺍﺩﺭﺍﻙ
ﻭﺍﺭﻭﻧﻪ
ِ

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.ﻋﻈﻴﻢﺗﺮ ﺍﺯ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﭼﻴﺰﻫﺎﻳﻰ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﺪ ﺩﺭﻙ ﻭ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﻛﻨﺪ..اقیانوﺱ.
ﻋﻈیم.و.فﻀای.پهناور.آسﻤان.در.مﻘایسه.با .ﺧﻮﺩﻯ ﺑﺮﺗﺮ.بسیار.ﻛوچﻚ.اند..در.واقﻊ .ﺗﻤﺎﻣﻰ

ﭼﻴﺰﻫﺎﻳﻰ ﺭﺍ ﻛﻪ ﺧﻮﺩﻯ ﺭﺍﺳﺘﻴﻦ ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﺪ 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 ﻣﺎﻭﺭﺍﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻪ ﻭ ﻛﺮﺍﻣﺎﺕ

١٠

س تان
وهمه ر

گر

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
ﻛﻨﺘﺮﻝ.ﻛه.از.آنها.استفاده.نشده.امکان.پﺬیر.است؛.به.ﻛار.افتادن.مرﻛﺰهای.جدید.شﻤاری.از.
توان.های.ماورا.الطبیعه.را.به.دنبال.دارد..این.توان.های.تازه.ﻛه.در.ﻋرف.سی ّدیﺰ .خوانده.می.شوند.
می.توانند.قبل.از.اینکه.مرید.از.نﻈر.معنوی.ﻛامل.شود.به.وجود.آیند..در.واقﻊ.خودخواهی.
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.
ﺩﺍﺭﻧﺪﮔﺎﻥ ﻧﻴﺮﻭﻫﺎﻯ ﻣﺎﻭﺭﺍﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻪ
نیروهای .ماورا.الطبیعه .ﻛاسته .می.شود ..ﻣﻴﺪﺍﻥ ﻭ ﺟﻮﻻﻧﮕﺎﻩ
ِ
ﻋﺎﻟﻤﻰ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﺍﺳﺖ ،ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﻓﺮﺩ ﺧﺪﺍﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺟﺎﻭﺩﺍﻧﻪ ﻭ ﭘﺎﻳﺪﺍﺭ ﺩﺭ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ 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 ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻯ ﺍﻟﻬﻰ

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

Siddhis.-10
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آگاهانه.در.آنها.جای.و.قرار.دارند.هدایت.ﻛنند..مرشدها.هﻤﭽنین.می.توانند.از.امکان.ها.و.
نیروهای .ماورا.الطبیعه .برای .برقرار .ﻛردن .ﻛﺎﺭ ﻣﻌﻨﻮﻯ ﺗﻮﺃﻡ ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻰ ﻭ ﻫﻤﻴﺎﺭﻯ .استفاده.
نﻤایند..آنها.بیشتر.وقت.ها.نشست.ها.و.هﻤایش.هایی.در.آسﻤان.های.باﻻتر.برای.برقرار.ﻛردن.
پیشرفت.بشریت.برگﺰار.می.ﻛنند..ﺭﻭﺡ ﻛﻞ 11ﺩﺭ ﻫﻤﮕﺎﻥ ﻳﻜﻰ ﻭ ﻳﮕﺎﻧﻪ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ
ﻳﮕﺎﻧﻪ ﻛﺎﺭ ﻣﻰﻛﻨﺪ..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.
ﻋﻼقه.ی.آنها.به.اندازه.ای.ﻏیر.فردی.و.جهانی.شده.ﻛﻪ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﺟﺮﺍ ﻭ ﭘﻴﺸﺒﺮﺩ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻯ ﺍﻟﻬﻰ ﺩﺭ
ﺭﻭﻯ ﺯﻣﻴﻦ ﻭﺳﻴﻠﻪﻫﺎﻯ ﻣﻮﺛﺮﻯ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

گر

س تان
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ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ﻣﺎﻭﺭﺍﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻪ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﻣﻌﻨﻮﻯ
ﺑﺨﺶ ﺳﻮﻡ
ﻣﺎﻭﺭﺍﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻪ ﻭ ﻣﻌﻨﻮﻳﺖ

ﻣﺎﻭﺭﺍﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻳﻚ ﻋﻠﻢ

س تان
وهمه ر

گر

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.
در .اصل .تفاوتی .وجود .ندارد ..تفاوﺕ .بین .آنها .در .این .است .ﻛه .سایر .دانش.ها .با .جنبه.ها .و.
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 ﻣﺎﻭﺭﺍﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻪ ﺑﺎ ﺟﻨﺒﻪﻫﺎ ﻭ ﭘﺪﻳﺪﻩﻫﺎﻯ ﻧﻬﻔﺘﻪﺍﻯ
ﺳﺮﻭ ﻛﺎﺭ ﺩﺍﺭﺩ ﻛﻪ ﺍﺳﺎﺳﺎً ﺩﺭ ﺩﺳﺘﺮﺱ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﻭ ﺩﺳﺖﻛﺎﺭﻯ ﻋﺎﺩﻯ ﻧﻴﺴﺖ..پرورش.دانش.
ماورا.الطبیعه.به.شکوفایی.نیروهای.نهفته.در.روﺡ.انسان.بستگی.دارد.
ﻣﺤﺪﻭﺩﻳﺖﻫﺎ ﺑﺮ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﻣﺎﻭﺭﺍﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻪ 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.
.های.مهم.ﻋالم.ماورا.الطبیعه.مانند.زندگی.جاوید.و.جسم.پﺬیری.مجدد.روﺡ.،وجود.
برخی.از.جنبه
ِ
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.
فرد.ﻋادی.را.تﺤت.شرایﻂ.موجود.،در.حد.امکان.به.حﻘیﻘت.نﺰدیﻚ.تر.می.ﻛند ..ﻏﻴﺮ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ
ﺩﺍﻧﺶ ﻛﻠﻰ ﻭ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩﻯ ﭘﺎﻳﻪﻫﺎﻯ ﺩﺍﻧﺶ ﻣﺎﻭﺭﺍﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻪ ،ﻣﺮﺷﺪﻫﺎ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺗﺮﺟﻴﺢ ﺩﺍﺩﻩﺍﻧﺪ
ﻛﻪ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻯ ﭘﺨﺶ ﺟﺰﻳﻴﺎﺕ ﺍﻳﻦ ﺩﺍﻧﺶ ﻗﺎﻳﻞ ﺷﻮﻧﺪ ﻭ ﺣﺘﻰ ﺑﺎ ﺩﻗﺖ ﻓﺮﺍﻭﺍﻥ
ﻧﻜﺘﻪﻫﺎﻳﻰ ﺭﺍ ﭘﻮﺷﻴﺪﻩ ﻧﮕﻪ ﺩﺍﺷﺘﻪﺍﻧﺪ؛ ﻧﻜﺘﻪﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳﺖ ﺍﺛﺮﻯ ﺣﻴﺎﺗﻰ ﺑﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪﻯ
ﻣﺎﻭﺭﺍﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻳﻚ ﭘﻴﺸﻪ ﻭ ﻫﻨﺮ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
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ﺁﻧﻬﺎ ﻛﻪ ﻣﻰﺩﺍﻧﻨﺪ ﻭ ﺁﻧﻬﺎ ﻛﻪ ﻧﻤﻰﺩﺍﻧﻨﺪ

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.
به.دانش.مستﻘیم.حتی.نﺰدیﻚ.باشد..از.اینرو.گرچه.ﻋلم.ماورا.الطبیعه.دانشی.مهم.است.اما.
پخش.و.نشر.اﻃﻼﻋاﺕ.نﻈری.و.تﺌوری.در.مورد.واقعیت.های.ماورا.الطبیعه.اهﻤیت.زیادی.ندارد..
.اند.تنها.آشنایی.نﻈری.و.تﺌوری.با.چند.واقعیت.
برای.آنها.ﻛه.این.واقعیت.ها.را.خود.تجربه.نکرده
ِ
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 ﻣﺎﻭﺭﺍﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻳﻚ ﭘﻴﺸﻪ ﻭ ﻫﻨﺮ

گر

ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻳﻚ ﺩﺍﻧﺶ ﻣﻰﺗﻮﺍﻥ ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ﺩﺍﻧﺶ ﻣﺎﻭﺭﺍﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻪ ﻛﻢ ﻭ ﺑﻴﺶ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ
ﺩﺍﻧﺶﻫﺎ ﻳﻜﻰ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ ﻭﻟﻰ ﻋﻠﻢ ﻣﺎﻭﺭﺍﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻳﻚ ﭘﻴﺸﻪ ﻭ ﻫﻨﺮ ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ﺧﻮﺩﺵ
ﺭﺍ ﺩﺍﺭﺩ..اما.حتی.پخش.و.نشر.اﻃﻼﻋاﺕ.تﺌوری.و.نﻈری.در.مورد.واقعیت.های.ماورا.الطبیعه.

س تان
وهمه ر

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.باﻻت ِر.آگاهی.فراهم.می.آورند.
ﻛه.ﻻزمه.ی.آن.آمادگی.معنوی.برای.به.دوش.گرفتن.مسﺌولیتی.ویﮋه.است.
ﺳﻮء ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻧﻴﺮﻭﻫﺎﻯ ﻣﺎﻭﺭﺍﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻪ

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.
ند.سازد.و.حتی.مﻤکن.است.به.پس.رفتن.جدی.
می.ﻛند..گاهی.مﻤکن.است.پیشرفت.رهرو.راُ .ﻛ
ِ
بینجامد..ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺯﻳﺎﻥ ﻣﻌﻨﻮﻯ ﻛﻪ ﺗﺎﺯﻩﻛﺎﺭ ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺍﺛﺮ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩﻯ ﺑﻰﺧﺮﺩﺍﻧﻪ ﺍﺯ ﺗﻮﺍﻥ

ﻣﺎﻭﺭﺍﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻪ ﺑﺮ ﺧﻮﺩ ﻭﺍﺭﺩ ﺁﻭﺭﺩ ،ﺍﻭ ﻣﻨﺸﺄ ﺁﺳﻴﺒﻰ ﺑﺰﺭگ ﺑﺮﺍﻯ ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻣﻰﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﺗﻮﺍﻧﺴﺘﻪ ﺍﺳﺖ
ﺑﻪ ﻧﺤﻮﻯ ﭼﺸﻢﮔﻴﺮ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﻏﺎﻟﺐ ﺷﻮﺩ.
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ﺩﺍﻧﺶ ﻣﺎﻭﺭﺍﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻳﻚ ﻫﻨﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺑﻪ ﭘﻴﺸﺒﺮﺩ ﻫﺪﻑﻫﺎﻯ
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..ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩﻯ

گر

ﺁﺯﺍﺩ ﺍﺯ ﻧﻴﺮﻭﻫﺎﻯ ﻣﺎﻭﺭﺍﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻪ ﻋﺎﻣﻞﻫﺎﻯ ﻧﺎﻣﻌﻴﻦ ﻭ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪﺍﻯ ﺑﻪ ﻣﻴﺎﻥ ﻣﻰﺁﻭﺭﺩ ﻛﻪ
ﺑﺪﻭﻥ ﺷﻚ ﺑﺎﻋﺚ ﮔﻴﺠﻰ ﻭ ﺍﺧﺘﻼﻝ ﻓﺮﺍﻭﺍﻥ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﺭﻭﺯﻣﺮﻩﻯ ﺍﻧﺴﺎﻥﻫﺎ ﻣﻰﺷﻮﺩ؛ ﺍﻧﺴﺎﻥﻫﺎﻳﻰ
ﻛﻪ ﺟﺎﺭﻯ ﺷﺪﻥ ﻗﺎﻧﻮﻥﻫﺎﻯ "ﻛﺎﺭﻣﺎ" ،ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﻭ ﻣﺤﺪﻭﺩﻳﺖﻫﺎﻯ 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.

س تان
وهمه ر

ﺩﺍﻧﻪ ﭘﺎﺷﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﺟﻠﺐ ﻋﻼﻗﻪﻯ 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.ﻋﻼقه.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.ﻋﻼقه.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.ﻋﻼقه.مندند.بلکه.از.آنرو.ﻛه.شیرین.هستند..
اما.این.بیشتر.وقت.ها.تنها.آﻏاز.ﻋﻼقه.ی.آنها.به.حروف.است.و.به.زودی.بعد.از.پرورش.این.
ﻋﻼقه.می.توان.شیرینی.جاﺕ.را.ﻛنار.گﺬاشت..اهل.دنیا.به.این.ﻛودﻛان.شباهت.دارند..درست.به.
هﻤان.سان.ﻛه.پدری.گاهی.مﻤکن.است.یﻚ.شکﻼﺕ.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.ﻋﻼقه.مند.شوند.
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ﺑﺎ ﺍﻧﮕﻴﺰﻩﻫﺎﻯ ﻣﺎﺩﻯ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺍﻭﻟﻴﺎ ﺭﻭﻯ ﺁﻭﺭﺩ

انسان.های.دنیاگرا.به.اندازه.ای.در.ولﻊ.های.مادی.ﻏوﻃه.ورند.ﻛه.چیﺰی.ﻋﻼقه.ی.آنها.را.جلﺐ.
نﻤی.ﻛند.مگر.اینکه.آن.چیﺰ.رابطه.ای.مستﻘیم.با.برآورده.ساختن.این.ولﻊ.ها.داشته.باشد..اما.
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 ﻣﻰﺁﻭﺭﺩ

ﻭﻇﻴﻔﻪﻯ ﭘﻴﺮ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﻭ ﻛﻤﻚ ﻣﻌﻨﻮﻯ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ﺣﺘﻰ ﺍﮔﺮ ﻓﺮﺩ ﺑﺎ ﺍﻧﮕﻴﺰﻩﻯ ﺩﻳﮕﺮﻯ ﺑﻪ ﺣﻀﻮﺭ
ﭘﻴﺮ ﺭﺳﻴﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ..پیر.با.درﻙ.گسترده.تری.ﻛه.از.ﺫهن.انسان.دارد.مﻤکن.است.بر.آن.شود.

گر

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.بودن.آنها.دوست.بدارد.نه.به.
ِ
دلیل.انگیﺰه.های.خودخواهانه..ﻣﺮﺩﻡ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺩﻟﻴﻞ ﭘﻴﺶ ﺍﻭﻟﻴﺎ ﺑﺮﻭﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺭﺍﺳﺘﻰ ﺑﻪ
ﻣﻌﻨﻮﻳﺖ ﺭﺍﺳﺘﻴﻦ ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪﻧﺪ..تنها.در.این.صورﺕ.است.ﻛه.انسان.بیشترین.بهره.را.از.تﻤاﺱ.
با.اولیا.به.دست.می.آورد.

س تان
وهمه ر

ﺳﺎﺯﻯ ﺑﺸﺮﻳﺖ
ﺑﻬﺮﻩﮔﻴﺮﻯ ﺍﺯ ﻧﻴﺮﻭﻫﺎﻯ ﻣﺎﻭﺭﺍﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻪ ﺑﺮﺍﻯ ﭘﻴﺸﺒﺮﺩ ﺧﺎﻟﺺ
ِ

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
ﻣﺎﻭﺭﺍﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻳﻚ ﻫﻨﺮ ﺩﺭ ﺯﻣﺮﻩﻯ ﻋﺎﻣﻞﻫﺎﻯ ﻣﻮﺛﺮ ﻭ ﭘﺮﻗﺪﺭﺗﻰ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﺪ
ﺑﺸﺮﻳﺖ ﺭﺍ ﻳﺎﺭﻯ ﻛﻨﺪ ﺗﺎ ﺍﻣﻴﺎﻝ ﻭ ﺁﺭﺯﻭﻫﺎﻯ ﭘﺴﺖ ﺭﺍ ﻛﻨﺎﺭ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﭘﺎﻻﻳﺶ ﺷﻮﺩ.

ﻓﻀﺎﻯ ﺧﺎﺹ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺗﻮﺍﻧﻤﻨﺪﻯﻫﺎﻯ ﻣﺎﻭﺭﺍﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻪ

ماورا.الطبیعه.به.ﻋنوان.یﻚ.هنر.و.استعداد.،به.ویﮋه.برای.ﻛسانی.مناسﺐ.و.ﻻزم.می.شود.
ﻛه.در.اﺛر.تکامل.،قوای.روانی.و.نهفته.ی.آنها.به.تازگی.شکوفایی.آﻏاز.نﻤوده.یا.برای.ﻛسانی.
ﻛه.قوای.روانی.خود.را.به.نﺤو.قابل.توجهی.پرورش.داده.اند.اما.چون.آگاهی.شان.به.سوی.
آسﻤان.های.باﻻت ِر.آگاهی.ﻛشیده.شده.گاهی.به.نﺤوی.ﻛامل.در.ﻋالم.خاﻛی.زنده.و.هوشیار.
نیستند..با.آنها.باید ﺑﻪ ﺯﺑﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺩﺭﻙ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ.گفتگو.ﻛرد..بسیاری.از.رهروان.پیشرفته.دارای.
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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 ﺁﺳﻤﺎﻥﻫﺎﻯ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ

ﻧﻤﻮﺩ ،ﺍﻳﻦ ﻛﻤﻚ ﺍﺯ ﻛﻤﻜﻰ ﻛﻪ ﻣﺮﺷﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻭﺍﺳﻄﻪ ﻭ ﺭﺳﺎﻧﻪﻯ ﺧﺎﻛﻰ ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﺪ ﺍﺭﺍﻳﻪ
ﺩﻫﺪ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺑﺎﺭﻭﺭﺗﺮ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ.

ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺁﻣﺪﻥ ﺑﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﺧﺎﻛﻰ

س تان
وهمه ر

گر

ﻋﻼوه.بر.مشکل.هایی.ﻛه.برای.پیشرفت.در.راه.معنوی.وجود.دارد.،یکی.از.ویﮋگی.های.
.های.پیشرفته.این.است.ﻛه.آنها.چنان.در.شادمانی.جایگاه.خود.مستﻘر.و.ﻏرﻕ.می.شوند.
سالﻚ
ِ
.زنند..این.پایین.آمدن.آنها.
ﻛه.از.پایین.آمدن.به.ﻋالم.خاﻛی.به.منﻈور.ﻛار.ﻛردن.سر.باز.می
ِ
را.نباید.با.نﺰول.به.آگاهی.معﻤولی.بعد.از.تجربه.ی.آسﻤان.هفتم.اشتباه.نﻤود؛.تجربه.ای.ﻛه.
ِ
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.ﭘﺮﺍﺭﺍﺑﺪﺍ.12ناشی.می.شود.
ﻛه.مرشدهای.ﻛامل.بر.ﻃبﻖ.اجازه.و.قدرتی.ﻛه.به.آنها.داده.شده.به.منﻈور.باﻻ.بردن.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.معﻤو ًﻻ.قبل.از.سوﻕ.دادن.او.به.آسﻤان.چهارم.،سالﻚ.را.
به.آسﻤان.سوم.پایین.می.آورد..این.چنین.نﺰول.از.جایگاه.باﻻ.و.واﻻیشان.،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
ﻓﺮﺩﻯ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
ﻭ ﺍﻳﻦ ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳﺖ ﺍﻳﺠﺎﺏ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺳﺎﻟﻚ ﻛﻮﺷﺶ ﺑﺮﺍﻯ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ
ِ
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.سِ ﺤر.و.افسونی.ژرف.فرو.رفته.دشوار.است..در.تﺼوف.این.حالت.را.ﺣﻴﺮﺕ.می.خوانند..

.-.Prarabdha..-12رجوع.شود.به.ﻛتاﺏ.مﻘاﻻﺕ.مهربابا.جلد.سوم
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در.این.حالت.،سالﻚ.دوری.جستن.از.جﺬبه.های.گوناگون.را.بسیار.دشوار.می.یابد..اما.گاهی.
ﻻزم.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

س تان
وهمه ر

گر

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.ﻛام ً
ﻼ.در.مﻘام .ﺣﻴﺮﺕ.فرو.
.خواست.ﻛه.او.از.این.حالت.افسون.شده.به.در.آمده.و.
رفته.بود..مرشد.او.ﺧﻮﺍﺟﻪﻯ ﺍﺟﻤﺮ.،می
ِ
نﺰول.ﻛند.اما.او.فرمانبرداری.از.مرشد.خویش.را.دشوار.می.یافت..سﭙس.مرشد.راهگشا.شده.
و.او.را.به.شرحی.ﻛه.می.آید.به.نﺰول.وادار.نﻤود..مرشد.به.دل.پنﺞ.نفر.دزد.انداخت.ﻛه.به.
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.،ﻻﻏر.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.
ﭘﺪﻳﺪﻩﻫﺎﻯ ﻣﺎﻭﺭﺍﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺩﻯ ﺧﻮﺩ ﺍﺭﺯﺷﻰ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ

س تان
وهمه ر

گر

داستان.ﮔﻨﺞ ﺷﻜﺮ.موقعیتی.را.نشان.می.دهد.ﻛه.استفاده.از.روش.ها.و.توان.های.ماورا.الطبیعه.
را.فرا.می.خواند.اما.باید.توجه.داشت.ﻛه.هیﭻ.پدیده.ی.ماورا.الطبیعه.،از.هر.درجه.ای.هم.ﻛه.
باشد.به.خودی.خود.هیﭻ.گونه.ارزش.فطری.ندارد..ﺍﺭﺯﺷﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻰﺭﺳﺪ ﭘﺪﻳﺪﻩﻫﺎ ﺩﺍﺭﻧﺪ،
ﭼﻪ ﻣﺎﻭﺭﺍﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻪ ﭼﻪ ﻋﺎﺩﻯ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻳﺎ ﺯﺍﻳﻴﺪﻩﻯ ﺗﺼﻮﺭ ﻭ ﺧﻴﺎﻝ ﻳﺎ ﻛﺎﻣ ً
ﻼ 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.قب ً
ﻼ.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.
می.ﻛند .،حایﺰ .اهﻤیت .گردد ..اهﻤیت .چنین .چیﺰهایی .ناشی .از .این .است .ﻛه .آنها .شرایطی.
ﺿروری.برای.بازی.زندگی.الهی.هستند.و.بنابراین.اگرچه.نسبی.می.باشند.اما.چنین.ارزشی.
راستین.است.نه.دروﻏین.
ﻣﺎﻭﺭﺍﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻪ ﺭﺍ ﺑﺎﻳﺪ ﺍﺯ ﻣﻌﻨﻮﻳﺖ ﺗﻤﻴﺰ ﺩﺍﺩ

بیشتر.مردم.آگاهانه.یا.ناآگاهانه.برای.پدیده.های.ماورا.الطبیعه.اهﻤیت.نابجا.قایلند.و.آنها.
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.ﻋﻼقه.به.زندگی.راستین.روﺡ.انگاشته.می.شود ..ﻭﻟﻰ

ﺗﻤﺎﻳﺰﻯ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺭﻭﺷﻦ ﻭ ﺩﻗﻴﻖ ﺑﻴﻦ ﺩﺍﻧﺶ ﻣﺎﻭﺭﺍﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻪ ،ﺗﺼﻮﻑ ،ﻋﻠﻢ ﺭﻭﺡﺷﻨﺎﺳﻰ ﻭ ﻣﻌﻨﻮﻳﺖ
.و.ﻋدم.درﻙ.اهﻤیت.این.تﻤایﺰ.،تنها.می.تواند.به.آشفتگی.فکری.منجر.شود.
ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ
ِ

ﺗﻨﻬﺎ ﭼﻴﺰﻯ ﻛﻪ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺩﺍﺭﺩ

جهان .سایه.هاست ..آنها .پدیده.هایی.
تﻤامی .معجﺰه.ها .به .جهان .پدیده.ها .تعلﻖ .دارندﻛه.
ِ
تﻐییرپﺬیرند.و.چیﺰی.ﻛه.تﻐییر.ﻛند.نﻤی.تواند.ارزشی.پایدار.داشته.باشد..ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺣﻘﻴﻘﺖ.ازلی.
و.ابدی.هﻤانا.ورود.به .ﻫﺴﺘﻰ.تﻐییرناپﺬیر.می.باشد.ﻛه.باﻻترین.واقعیت.است.و .ﻫﻴﭻ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ
ﺁﺷﻨﺎﻳﻰ ﺑﺎ ﺩﻧﻴﺎﻯ ﻣﺎﻭﺭﺍﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻪ ﻭ ﻳﺎ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﺩﺳﺖﻛﺎﺭﻯ ﺩﺭ ﻧﻴﺮﻭﻫﺎﻯ ﺁﻥ ﻧﻤﻰﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﻪ
ﻣﻨﺰﻟﻪﻯ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺑﺎﺷﺪ..پدیده.های.ماورا.الطبیعه.به.هﻤان..اندازه.در.حوزه.و.میدان.

.های.معﻤولی.ﻋالم.خاﻛی..از.دیدگاه.معنوی.تنها.چیﺰی.ﻛه.
تﺼور.و.خیال.باﻃل.هستند.ﻛه.پدیده
ِ
ِ
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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

ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻫﺴﺘﻰ ﻭ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﻭ ﭘﺮﺍﻛﻨﺪﻥ ﻋﻄﺮ ﺍﻳﻦ
ﻣﻄﻠﻖ ﺍﺳﺖ ﻫﻤﺎﻧﺎ ﻓﺮﻭ ﺭﻓﺘﻦ ﺩﺭ ﺟﻮﻫﺮ ﻭ ُﻋﺼﺎﺭﻩﻯ
ِ
ﺭﺳﻮﺥ ،ﻧﻔﻮﺫ ﻭ ﺩﺳﺘﺎﻭﺭﺩﻫﺎﻯ ﺩﺭﻭﻧﻰ ﺁﻥ ﺑﺮﺍﻯ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻳﻰ ﻭ ﺑﻬﺮﻩﻭﺭﻯ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﺍﺳﺖ؛ ﻛﺎﺭﻯ ﻛﻪ ﺩﺭ
ﺩﻧﻴﺎﻯ ﺷﻜﻞﻫﺎ ﻭ ﻓﺮﻡﻫﺎ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺑﻴﺎﻥ ﻛﺮﺩﻥ ﻋﺸﻖ ،ﺣﻘﻴﻘﺖ ،ﺯﻳﺒﺎﻳﻰ ﻭ ﭘﺎﻛﻰ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﻰﭘﺬﻳﺮﺩ.
ﺭﻭﻳﺪﺍﺩﻫﺎ ﻭ ﺩﺳﺘﺎﻭﺭﺩﻫﺎﻯ ﺩﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﺧﻮﺩﻯ ﺧﻮﺩ ﻫﻴﭻ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﭘﺎﻳﺪﺍﺭﻯ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ.

گر

س تان
وهمه ر
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ﺍﻧﻮﺍﻉ ﻣﺮﺍﻗﺒﻪ
ﺑﺨﺶ ﺍﻭﻝ
ﺳﺮﺷﺖ ﻣﺮﺍﻗﺒﻪ ﻭ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺁﻥ

ﻣﺮﺍﻗﺒﻪ ﺭﺍﻫﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﻓﺮﺩ ﺣﻴﻦ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﺫﻫﻦ ﺑﺮﺍﻯ ﺧﻮﺩ ﻫﻤﻮﺍﺭ ﻣﻰﺳﺎﺯﺩ

ﺳﺮﮔﺬﺍﺷﺘﻦ
مراقبه .را .می.توان .ﺭﺍﻫﻰ .تعریﻒ .ﻛرد .ﻛﻪ ﻓﺮﺩ ﺣﻴﻦ ﻛﻮﺷﺶ ﺑﺮﺍﻯ ﭘﺸﺖ
ِ
ﻣﺤﺪﻭﺩﻳﺖﻫﺎﻯ ﺫﻫﻦ ﺑﺮﺍﻯ ﺧﻮﺩ ﻫﻤﻮﺍﺭ ﻣﻰﺳﺎﺯﺩ..اگر.فردی.ﻛه.در.میان.جنگلی.انبوه.گرفتار.

س تان
وهمه ر

گر

شده.بکوشد.تا.خود.را.به.فﻀای.باز.برساند.،ﻛوشش.او.برای.در.هم.شکستن.مانﻊ.های.اﻃرافش.
جای.پا.و.نشان.هایی.را.از.سفرش.باقی.می.گﺬارد..بیننده.با.بررسی.این.جای.پا.و.نشان.ها.
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
ﭘﻴﻤﻮﺩﻥ ﺍﻭ ﻛﻮﺑﻴﺪﻩ ﻭ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻰﺷﻮﺩ..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 ﻣﻰﺗﻮﺍﻥ ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻰ 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.ﺫهنی.ویﮋه.ی.فرد.را.دارند.نیﺰ.می.توانند.فرآیند.شکل.گیری.مراقبه.را.ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻰ.
ِ
ﻛنند..آتشفشان.مطﻤﺌن ًا.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.
ﺩﺍﺩﻥ ﭼﻨﺪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﻭ ﺍﺷﺎﺭﻩﻯ ﺳﺎﺩﻩ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﭼﻴﺰﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﻣﺮﻳﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﻣﺮﺍﻗﺒﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ
ﻣﺮﺷﺪ ﺑﺎ
ِ
ﺩﻫﺪ ﻳﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﭼﺸﻢ ﺑﻪ ﺭﺍﻩﺷﺎﻥ ﺑﺎﺷﺪ ﺁﺗﺶ ﺍﻳﻦ ﻓﺮﺍﺳﺖ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺩﻝ ﺍﻭ ﺷﻌﻠﻪﻭﺭ ﻣﻰﻛﻨﺪ.
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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 ﺧﺴﺘﮕﻰﺁﻭﺭ ﺍﺳﺖ
ﺑﻠﻜﻪ ﺳﺮﺍﻧﺠﺎﻡ ﻧﻴﺰ ﻛﺎﻣﻴﺎﺏ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.
اولین.اصلی.را.ﻛه.رهرو.باید.به.یاد.بیاورد.این.است.ﻛه.در.مراقبه.،ﺫهن.را .ﺗﻨﻬﺎ ﻃﺒﻖ
ﻗﺎﻧﻮﻥﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺫﺍﺕ ﻭ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺫﻫﻦ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ.می.توان.ﻛنترل.ﻛرده.و.به.آن.جهت.داد.نه.

س تان
وهمه ر

گر

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.
منﻈم.به.تفکر.ﻋﻤیﻖ.و.شدید.درباره.ی.یﻚ.مسﺄله.یا.موﺿوع.تﺌوری.اشتﻐال.دارند..فرآیند.
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.ﻋﻼقه.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.ﻋﻼقه.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.
خشﻚ .مراقبه.ی .ماشینی .به .دور .می.باشد .نه .تنها ﺧﻮﺩﺟﻮﺵ ﻭ ﺍﻟﻬﺎﻡﺑﺨﺶ .،ﺑﻠﻜﻪ ﺁﺳﺎﻥ ﻭ
ﻣﻮﻓﻘﻴﺖﺁﻣﻴﺰ.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 ﻣﻰﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﺎ ﻭﺻﻞ ﻧﻤﻮﺩﻥ ﺧﻮﺩ ﺑﻪ ﭼﻴﺰﻯ ،ﺑﺎ ﺁﻥ ﭼﻴﺰ ﻳﻜﻰ

ﺷﻮﺩ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﻣﺮﺍﻗﺒﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻋﻤﻴﻖ ﻓﻜﺮ ﻛﺮﺩﻥ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩﻯ ﺁﻥ ﭼﻴﺰ ﻭﻳﮋﻩ ﺩﺭ ﻏﻴﺎﺏ ﺗﻤﺎﻣﻰ
ﭼﻴﺰﻫﺎﻯ ﺩﻳﮕﺮ ﺍﺳﺖ..در.تﻤرﻛﺰ.ﻋﻤ ً
ﻼ.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.
دارد.و.هر.دوی.این.فعالیت.های.روانی.با.فرآیندهای .ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻰ
.ﻛه.دارای.نﻈم.و.یکنواختی.
ِ
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
13
ﻫﺴﺘﻢ ،ﻧﻪ ﺑﺪﻥ ﻟﻄﻴﻒ ﻭ ﻧﻪ ﺑﺪﻥ ﺫﻫﻨﻰ؛ ﻣﻦ ﺭﻭﺡ ﻫﺴﺘﻢ«.تﻤرﻛﺰ.ورزند.

گر

ﮔﺰﻳﻨﺶ ﺗﻨﻬﺎﻳﻰ ،ﺑﻪ ﻣﺮﺍﻗﺒﻪ ﻛﻤﻚ ﻣﻰﻛﻨﺪ
ﺳﻜﻮﺕ ﻭ
ِ

س تان
وهمه ر

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.اختﻼل.برای.موفﻘیت.در.مراقبه.ﻻزم.است.اما.در.
جستجوی.این.شرایﻂ.به.ﻛوه.ها.و.ﻏارها.رفتن.ﻻزم.نیست..حتی.در.شهرها.نیﺰ.با.اندﻛی.دقت.
و.زحﻤت.،رهرو.می.تواند.آرامش.،سکوﺕ.و.انﺰوای.ﻻزم.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.شدﺕِ .مراقبه.
می.افﺰاید..برای.تﺄمین.سکوﺕ.پیرامون.باید.مکانی.را.به.دقت.انتخاﺏ.نﻤود..اما.برای.حفاﻇت.
ﺫهن.از.مﺰاحﻤت.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.
.-13بدن.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.

گر

ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻜﺎﻥ،ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺪﻥ ﻭ ﺯﻣﺎﻥ ﻣﺮﺍﻗﺒﻪ

س تان
وهمه ر

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.زمان.یکسان.
ِ
نیﺰ.تﺄﺛیری.سودمند.دارد..بنابراین.رهرو.باید.در.مورد.قرار.دادن.خویش.در.مکانی.یکسان.،
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.مناسﺐ.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

گر

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.
ناخوشایند.و.خستگی.آور.تبدیل.شود ..ﺭﻫﺮﻭ ﺑﺎﻳﺪ ﻭﺟﺪ ﻭ ﺷﺎﺩﻣﺎﻧﻰ ﻃﺒﻴﻌﻰ ﻧﺎﺷﻰ ﺍﺯ ﻣﺮﺍﻗﺒﻪﻯ
ﻣﻮﻓﻘﻴﺖﺁﻣﻴﺰ ﺭﺍ ﺁﺯﺍﺩﺍﻧﻪ ﺑﭙﺬﻳﺮﺩ ،ﺑﺪﻭﻥ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺑﺪﺍﻥ ﻣﻌﺘﺎﺩ ﺷﻮﺩ..مراقبه.باید.مانند.رفتن.به.یﻚ.
گردش.در.آسﻤان.های.باﻻتر.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.
ﻣﺮﺍﻗﺒﻪﻯ ﮔﺮﻭﻫﻰ

س تان
وهمه ر

اگرچه.مراقبه.در.اصل.یﻚ.امر.فردی.است.،مراقبه.ی.گروهی.نیﺰ.فایده.و.مﺰیت.خودش.
را.دارد..اگر.رهروان.متفاوتی.ﻛه.با.هم.هﻤاهنگی.دارند.،به.یﻚ.مراقبه.ی.هﻤراستا.با.هم.
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.
مراقبه.ی.گروهی.بهترین.مﺰیت.خود.را.ارایه.بدهد.،هر.یﻚ.از.مریدانی.ﻛه.در.آن.شرﻛت.
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 .ﻣﺒﺘﺪﻯﻫﺎ.باشد.ولی.مریدهای.پیشرفته.می.توانند.به.
تنهایی.پیش.روند.
ﭘﻴﺪﺍﻳﺶ ﻓﻜﺮﻫﺎﻯ ﻣﺰﺍﺣﻢ

در.فرآیند.فکر.ﻛردن.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
ﻭﺍﻛﻨﺶﮔﻮﻧﻪ ﺑﺮﺍﻯ ﭘﻴﺪﺍﻳﺶ ﻓﻜﺮﻫﺎﻯ ﻣﺰﺍﺣﻢ ،ﻧﺎﻣﺮﺑﻮﻁ ﻭ ﻣﺘﻀﺎﺩ.،اجتناﺏ.ناپﺬیر.خواهد.بود..این.
ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺫﻫﻦ.است.و.رهرو.نباید.از.پیدایش.بسیاری.از.فکرهای.متﻀاد.و.ناسالم.در.آگاهی.،
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 ﻣﻰﮔﻴﺮﻧﺪ..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.اختﻼل.ها.پیروز.خواهد.شد.
ﺭﻭﺵ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩ ﺑﺎ ﻓﻜﺮﻫﺎﻯ ﻣﺰﺍﺣﻢ

آخرین.و.نیﺰ.یکی.از.مهﻤترین.شرایﻂ.برای.ﻛسﺐ.موفﻘیت.در.مراقبه.،پیش.گرفتن.ﺭﻭﺷﻰ
ﺫهنی .مﺰاحم .می.باشد ..جنﮓ .مستﻘیم .بر .ﻋلیه.
ﺩﺭﺳﺖ .برای .برخورد .با .فکرها .و .تﺄﺛیرهایِ .

س تان
وهمه ر

گر

فکرهای.مﺰاحم.و.سرﻛوبی.آنها.بیهوده.بوده.و.باﻋﺚ.به.هدر.رفتن.انرژی.روانی.می.شود..هر.
ﻛوششی.در.این.راستا.باﻋﺚ.توجه.بیشتر.به.فکرهای.مﺰاحم.است.و.این.توجه.ویﮋه.برای.
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.
.های.مﺰاحم.،به.موﺿوع.مراقبه.روی.آورد..با.تشخیﺺ.نامربوﻁ.و.بی.ارزش.
اهﻤیتی.برای.ﻋامل
ِ
بودن.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
ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪﻯ 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 ﺟﻨﺒﻪﺍﻯ

گر

ﺍﺯ ﺷﺨﺼﻴﺖ ﻃﻰ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ ﻣﺮﺍﻗﺒﻪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪﺍﻯ ﻭﺍﺭﺩ ﻋﻤﻞ ﻣﻰﺷﻮﺩ ﻳﺎ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎﻯ ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎﻳﻰ
ﻛﻪ ﻣﺮﺍﻗﺒﻪ ﺑﻪ ﺩﺭﻙ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﻰﻛﻮﺷﺪ.،ﻃبﻘه.بندی.نﻤود..هر.یﻚ.از.این.سه.اصل.را.برای.ﻃبﻘه.بندی.

س تان
وهمه ر

نوع.های.مختلﻒ.مراقبه.می.توان.بکار.برد..از.آخرین.اصل.هنگامی.ﻛه.انواع.مراقبه.به.تفﺼیل.
تشریﺢ .می.شوند .بعدها .استفاده .خواهد .شد .زیرا .بیشتر .برای .منﻈورهای .ﺭﺩﻩﺑﻨﺪﻯ .مناسﺐ.
هستند..در.این.فﺼل.،دو.اصل.اول.شرﺡ.داده.می.شوند.زیرا.آنها.از.راه.های.مختلﻒ.به.بیان.
ِ
ارزش.نسبی.شکل.های.گوناگون.مراقبه.ﻛﻤﻚ.می.ﻛنند.
ﻣﺮﺍﻗﺒﻪﻯ ﭘﻴﻮﺳﺘﻰ ﻭ ﻣﺮﺍﻗﺒﻪﻯ ُﮔﺴﺴﺘﻰ

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

ﻧﻘﺶ ﻣﺮﺍﻗﺒﻪﻯ ﭘﻴﻮﺳﺘﻰ ﻭ ﮔﺴﺴﺘﻰ
ﺍﺯ ﺭﺍﻩ ﻣﺮﺍﻗﺒﻪﻯ ﭘﻴﻮﺳﺘﻰ ﺭﻫﺮﻭ ﻣﻰﻛﻮﺷﺪ ﺑﻪ ﺁﺭﻣﺎﻥ ﻣﻌﻨﻮﻯ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻓﻜﺮ ﺧﻮﺩ ﺑﻨﺎ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭﺻﻞ
ﺷﻮﺩ .ﺑﻪ ﻭﺳﻴﻠﻪﻯ ﻣﺮﺍﻗﺒﻪﻯ ﮔﺴﺴﺘﻰ ﺭﻫﺮﻭ ﻣﻰﻛﻮﺷﺪ ﻛﻪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻏﻴﺮ ﻣﻌﻨﻮﻯ ﻛﻪ ﺑﺮ
Anwaya..-14
Vyatireka..-15
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ﻛﺮﺩﻥ چیﺰهایی.
ﺳﺮ ﺭﺍﻫﺶ ﭘﻴﺶ ﻣﻰﺁﻳﺪ ﺟﺪﺍ ﻭ ﺩﻭﺭ ﻧﻤﺎﻳﺪ..مراقبه.ی.پیوستی.،فرآیند .ﺟﺬﺏ
ِ
ﺯﺩﻭﺩﻥ.
است.ﻛه.برای.زندگی.معنوی.ﻻزم.و.اساسی.هستند.،در.حالی.ﻛه.مراقبه.ی.گسستی.
ِ
ﻋامل.هایی.است.ﻛه.از.پیشرفت.زندگی.معنوی.جلوگیری.می.ﻛنند.
ﻣﺮﺍﻗﺒﻪﻯ ﮔﺴﺴﺘﻰ ﺭﺍﻩ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻯ ﻣﺮﺍﻗﺒﻪﻯ ﭘﻴﻮﺳﺘﻰ ﻫﻤﻮﺍﺭ ﻣﻰﺳﺎﺯﺩ

گر

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.هﻤانندِ.دنیای.سایه.ها.جﺬابیتی.گیﺞ.ﻛننده.دارد..برای.پیروزی.در.بیرون.آمدن.از.
.پوچ.بودن.دام.ها.و.دانه.های.
.پی.در.پی
دنیای.مجازها.و.رسیدن.به.حﻘیﻘت.،او.باید.با.تشخیﺺ
ِ
ِ
ِ
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.
ﻣﺮﺍﻗﺒﻪﻯ ﭘﻴﻮﺳﺖ ﺍﺯ ﻣﺮﺍﻗﺒﻪﻯ ﮔﺴﺴﺖ ﭘﺮ ﺑﺎﺭﺗﺮ ﺍﺳﺖ

س تان
وهمه ر

مراقبه.ی.پیوست.و.مراقبه.ی.گسست.هر.دو.به.گونه.ای.ﻻزمند.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.
.ﻛند..اگر.سرگرمی.
را.گرفته.باشند.ناخشنود.بودن.دایم.در.این.مورد.ﻛﻤﻚ.چندانی.به.او.نﻤی
ِ
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.
ﻧﺎﺧﺸﻨﻮﺩﻯ ﺑﻰﻫﺪﻑ ﺍﺯ ﻣﺤﺪﻭﺩﻳﺖﻫﺎﻯ ﻣﻮﺟﻮﺩ
ناپدید.شده.اند ..ﺁﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺭﺍﺳﺘﻰ ﻣﻬﻢ ﺍﺳﺖ
ِ
ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻠﻜﻪ
ﻛﻮﺷﺶ 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

گر

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.
.های.مختلﻒ.مراقبه.های.پیوستی.هﻤگی.
معنوی.می.تواند.خود.را.سالم.نگه.دارد..اگرچه.نوع
ِ
خوﺏ.هستند.اما.ﻻزم.است.ﻛه.تعادل.بین.آنها.حفﻆ.شود.،درست.به.هﻤان.گونه.ﻛه.بعد.از.
.ارزش.ﻏﺬایی.ﻋناصر.مختلﻒ.رژیم.ﻏﺬایی.،باید.بین.آنها.موازنه.و.تعادل.برقرار.نﻤود..
دانستن
ِ
ِ
رشد .ناموزون .زندگی .ﺫهنی .،به .سبﺐ .تفرقه.ی .درونی .ﻛه .با .خود .هﻤراه .دارد .از .پیشرفت.
جلوگیری.می.ﻛند.و .ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻣﻨﺎﺳﺒﻰ ﺍﺯ ﻧﻮﻉﻫﺎﻯ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻥ ﻣﺮﺍﻗﺒﻪ ﺑﺪﻳﻦ ﺳﺒﺐ ﻛﻪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻰ ﻭ
ﻣﻮﺍﺯﻧﻪ ﺩﺭ ﺫﻫﻦ ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﻰﺁﻭﺭﻧﺪ ،ﺑﻪ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺳﺮﻳﻊﺗﺮ ﻛﻤﻚ ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﺪ..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 ﭘﻴﺸﺮﻭﻧﺪﻩﺍﻯ.را.پرورش.می.دهند.

س تان
وهمه ر

ﺑﺴﻂ ﻭ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﺗﺸﺒﻴﻪ ﻏﺬﺍ

تشبیهِ.رژیم.ﻏﺬایی.را.حتی.می.توان.به.نوع.دوم.از.مراقبه.ﻛه.شامل.زدودن.و.دوری.ﻛردن.از.
.گونه.ﻛه.رژیم.ﻏﺬایی.
چیﺰهای.ﻏیر.معنوی.است).مراقبه.ی.گسستی(.بسﻂ.و.گسترش.داد..هﻤان
ِ
.های.نادرست.مراقبه..نیﺰ.می.توانند.ﺫهن.را.مختل.
نادرست.به.سﻼمت.بدن.زیان.می.زند.،نوع
ِ
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.موجودِ.ﺫهن.،بندهای.
تازه.ای.هم.می.آفریند..ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﻫﻤﺎﻥﻃﻮﺭ ﻛﻪ ﺩﻭﺭﻯ ﻛﺮﺩﻥ ﺍﺯ ﻧﻮﻉﻫﺎﻯ ﻏﺬﺍﻫﺎﻯ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻬﻢ
ﺍﺳﺖ ﺩﻭﺭﻯ ﻛﺮﺩﻥ ﺍﺯ ﻧﻮﻉﻫﺎﻯ ﻧﺎﺩﺭﺳﺖ ﻣﺮﺍﻗﺒﻪ ﻧﻴﺰ ﻣﻬﻢ ﺍﺳﺖ.و.نیﺰ.به.هﻤان.سان.ﻛه.ﻻزمه.ی.
سﻼمتی.،دفﻊ.مداوم.مواد.زاید.و.سم.های.بدن.است.،ﻻزمه.ی.سﻼمت.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.
بررسی .نﻤاییم .ﻛه .ﭼﻪ ﺑﺨﺸﻰ ﺍﺯ ﺷﺨﺼﻴﺖ ﺩﺭ ﺣﻴﻦ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ ﻣﺮﺍﻗﺒﻪ ،ﻧﻘﺶ ﻋﻤﺪﻩﺍﻯ ﺑﺎﺯﻯ
ﻣﻰﻛﻨﺪ..بر.مبنای.این.اصل.ﺩﻭﻡ.،سه.گونه.مراقبه.ی.مشخﺺ.داریم.
92

ا�ﻮاع �را��ﻪ ��ﺶ دوم

ﻣﺮﺍﻗﺒﻪﻯ ﺗﻤﺎﻳﺰﻯ ،ﻣﺮﺍﻗﺒﻪﻯ ﺩﻝ ﻭ ﻣﺮﺍﻗﺒﻪﻯ ﻋﻤﻞ

در.نوع.اول.مراقبه.،هوش.و.خرد.نﻘش.اساسی.را.بازی.می.ﻛند..این.نوع.مراقبه.را.می.توان.
»ﻣﺮﺍﻗﺒﻪﻯ ﺗﻤﺎﻳﺰﻯ«.نامید..در.نوع.دوم.،دل.نﻘش.ﻋﻤده.را.دارد..این.نوع.از.مراقبه.را.می.توان.
»ﻣﺮﺍﻗﺒﻪﻯ ﺩﻝ«.نامید..در.نوع.سوم.،جوهر.فعال.انسان.نﻘشی.اساسی.ایفا.می.ﻛند..این.نوع.از.
مراقبه.را.می.توان».ﻣﺮﺍﻗﺒﻪﻯ ﻋﻤﻞ«.نامید..مراقبه.ی.تﻤایﺰی.به.صورﺕ.تﺄﻛید.و.تﺄیید.جﻤله.ای.
خردگرا.مانند».من.این.بدن.نیستم.بلکه.بیکرانم«.ارایه.و.نﻤودار.می.شود..مراقبه.ی.دل.به.
وسیله.ی.جریان.آزاد.و.دایم.ﻋشﻖ.از.رهرو.به.سوی .ﻣﺤﺒﻮﺏ ﺍﻟﻬﻰ.ابراز.می.گردد..مراقبه.ی.
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.باﻻترین.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.

گر
ﻧﻮﻉﻫﺎﻯ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮﺍﻗﺒﻪ ﻣﻌﻤﻮ ً
ﻻ ﻣﻜﻤﻞ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮﻧﺪ

س تان
وهمه ر

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.تﻘریب ًا.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
ﺟﺬﺏ ﻳﻚ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺍﺯ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﮔﺎﻫﻰ ﺿﺮﻭﺭﻯﺗﺮ ﺍﺯ ﺩﺭﻙ ﻭ ﺟﺬﺏ ﺣﻘﻴﻘﺖﻫﺎﻯ ﺩﻳﮕﺮ ﺍﺳﺖ..از.
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.

93

�ﻘاﻻت مهرﺑاﺑا  -ﺟ�ﺪ دوم

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.ﻻزم.است..مرید.مﻤکن.است.به.یﻚ.نوع.از.مراقبه.ی.انﺤﺼاری.چنان.

ﻣﻌﺘﺎﺩ ﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺷﻴﺎﺭﻯ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺫﻫﻦ ﺧﻮﺩ ﺑﻪ ﻭﺳﻴﻠﻪﻯ 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.

گر

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.ﻻزم.هستند.مﻤکن.است.مورد.پسند.رهرو.نباشد.و.او.گرایشی.به.انجام.دادن.
آنها.نداشته.باشد..در.این.مورد.ﻛﻤﻚ.و.رهنﻤود.مرشد.ﻻزم.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 ﻭﻳﮋﻩﻯ ﻣﺮﺷﺪ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﺻﻼﺡ ﺁﻥ ﺟﻨﺒﻪﻫﺎﻳﻰ ﺍﺯ ﺷﺨﺼﻴﺖ
ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻰﺗﻮﺟﻬﻰ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.

س تان
وهمه ر

ﺍﺭﺯﺵ ﺭﺍﺳﺘﻴﻦ ﻣﺮﺍﻗﺒﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺩﺭ ﻋﻤﻞ ﺩﺭﻙ ﻣﻰﺷﻮﺩ

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.ﻋﻼقه.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.
است.نتیجه.های.سطﺤی.داشته.باشد.اما.نﻤی.تواند.ﻛارایی.راستین.مراقبه.را.بسنجد ..ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﺑﺴﻴﺎﺭﻯ ﺩﻳﮕﺮ ﺍﺯ ﭼﻴﺰﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺍﺯ ﻟﺤﺎﻅ ﻣﻌﻨﻮﻯ ﻣﻬﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻣﺮﺍﻗﺒﻪ ﻧﻴﺰ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ
ﻫﻨﮕﺎﻣﻰ ﺑﺮﻭﺯ ﻣﻰﺩﻫﺪ ﻛﻪ ﻓﺮﺩ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﻴﺎﺯﻣﺎﻳﺪ ﻧﻪ ﻭﻗﺘﻰ ﻛﻪ ﺑﻴﺮﻭﻥ ﮔﻮﺩ ﺍﻳﺴﺘﺎﺩﻩ ﻭ ﻣﻰﻛﻮﺷﺪ ﺁﻥ
ﺭﺍ ﺗﺼﻮﺭ ﻛﻨﺪ.

ﺑﺮﺍﻯ ﻛﺎﻣﻴﺎﺑﻰ ﺩﺭ ﻣﺮﺍﻗﺒﻪ ﺍﺭﺍﺩﻩ ﻻﺯﻡ ﺍﺳﺖ

برای.ﻛامیابی.راستین.در.هرنوع.مراقبه.،رهرو.باید.با.این.اراده.آن.را.شروع.ﻛند.ﻛه.تﻤامی.
.های.مﻤکن.آن.را.ﻛشﻒ.نﻤاید..او.نباید.با.شرﻁ.های.مﺤدود.ﻛننده.،مراقبه.را.آﻏاز.ﻛند.
توان
ِ
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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ﻣﻼﺣﻈﻪﻫﺎﻯ ﺩﻳﮕﺮ ﺍﺳﺖ ،ﺣﺘﻰ ﺍﮔﺮ ﺍﻳﻦ ﻣﻼﺣﻈﻪﻫﺎ ﺧﻴﻠﻰ ﻫﻢ ﺟﺬﺍﺏ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻧﻈﺎﺭﺕ ﻣﺮﺷﺪ ﺿﺮﻭﺭﻯ ﺍﺳﺖ

در.هر.حال.اگر.مرید.بدون.بهره.مند.بودن.از.راهنﻤایی.و.نﻈارﺕ.مرشد.،مراقبه.ای.را.به.
دلخواه.و.رﺃی.خود.انجام.دهد.ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳﺖ ﺁﻧﻘﺪﺭ ﺩﺭ ﺁﻥ ﻓﺮﻭ ﺭﻭﺩ ﻛﻪ ﭼﺸﻢﺍﻧﺪﺍﺯ 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.

گر

ﺩﺍﺳﺘﺎﻧﻰ ﺁﻣﻮﺯﻧﺪﻩ

س تان
وهمه ر

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.شخﺼ ًا.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.ﻋاقﻼنه.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

ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻓﺮﻡﻫﺎ ﻭ ﺷﻜﻞﻫﺎﻯ ﻣﺮﺍﻗﺒﻪ
ﻣﺮﺍﻗﺒﻪ ﻛﻮﺷﺸﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﺩﺭﻙ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺍﺳﺖ

گر

ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻥ ﺗﺠﺮﺑﻪ
هدف.فرآیندِ.مراقبه.،درﻙ.تجربه.ها.و .ﺭﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻓﺮﺍﺳﻮﻯ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﭘﻬﻨﺎﻭﺭ ﻭ
ِ
ِ
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 ﮔﻮﻧﻪﺍﻯ ﺑﻪ ﺁﻥ ﻣﺸﻐﻮﻝ ﺍﺳﺖ.

ﻣﺮﺍﻗﺒﻪ ﺍﻣﺮﻯ ﺍﺳﺖ ﺟﻬﺎﻧﻰ

س تان
وهمه ر

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.
خویش.را.زیر.نﻈر.دارد.روی.رقیﺐ.خود".مراقبه" می.ﻛند..فردی.ﻛه.با.از.دست.دادن.یﻚ.
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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ﻣﻌﻨﻮﻯ ﻣﻬﻢ ﺍﺯ ﻫﺪﻑ ﺧﻮﻳﺶ ﺁﮔﺎﻩ ﺍﺳﺖ
ﻣﺮﺍﻗﺒﻪﻯ
ِ

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.باﻻ.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.
نهایی.جریان.مراقبه.را.ندارد..ولی.مراقبه.ی.معنوی.،حداقل.در.مرحله.های.اولیه.،به.نﺤوی.
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 .ﺷﻜﻞﻫﺎﻯ ﻣﻌﻨﻮﻯ ﻣﺮﺍﻗﺒﻪ ﻫﻨﮕﺎﻣﻰ ﭘﺎ ﺑﻪ ﻋﺮﺻﻪﻯ
ﻭﺟﻮﺩ ﻣﻰﮔﺬﺍﺭﻧﺪ ﻛﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺮﺍﻗﺒﻪﻫﺎ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺟﻨﺒﻪﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺷﺨﺺ ﺭﺍ ﺑﺎ.ﻳﻚ ﺑﺤﺮﺍﻥ
ﻳﺎ »ﻛﻮﭼﻪﻯ ﺑﻦﺑﺴﺖ« ﺭﻭ ﺑﻪ ﺭﻭ ﺳﺎﺯﻧﺪ.

گر
ﻣﺮﺍﻗﺒﻪﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭ ﻣﺮﺍﻗﺒﻪﻯ ﺗﺨﺼﺼﻰ

س تان
وهمه ر

فرم.های .مراقبه .ﻛه .از .نﻈر .معنوی .مهم .هستند .بر .دو .نوﻋند .(1) .:مراقبه.ی .ﻋﻤﻮﻣﻰ .ﻛه.
شامل.جﺬﺏ.ﺣﻘﻴﻘﺖﻫﺎﻯ 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.فکری.معﻤولی.است.با.این.تفاوﺕ.ﻛه.به.نﺤوی.سازمان.یافته.و.با.شدﺕ.انجام.
ِ
می.گیرد.و.با.مراقبه.های .ﻏﻴﺮ ﻣﻌﻨﻮﻯ ﺩﻧﻴﺎﻯ ﻣﺎﺩﻯ.در.جنبه.های.زیر.تفاوﺕ.دارد.(1).:فرآیند.
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.ﺣﻘﻴﻘﺖﻫﺎﻯ ﺍﻟﻬﻰ.به.وسیله.ی.ﻛسانی.ﻛه.ﻣﻰﺩﺍﻧﻨﺪ.،هوشﻤندانه.استفاده.می.ﻛند.
ﻫﺪﻑ ﻣﺮﺍﻗﺒﻪﻯ ﺗﺨﺼﺼﻰ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺍﺯ ﺩﺭﻙ ﻋﻘﻼﻧﻰ ﺍﺳﺖ

از.سوی.دیگر.گونه.های.تخﺼﺼی.مراقبه.برای.نﺰدیﻚ.شدن.به .ﺣﻘﻴﻘﺖ.به.چیﺰی.بیش.
از .یﻚ .روش .خردگرا .اشاره .ﻛرده .و .آن .را .ﻻزم .می.دانند ..در .شکل.های .تخﺼﺼی .مراقبه.،
هﻤانند.مراقبه.ی.ﻋﻤومی.،ﺫهن.نه.تنها.فرصتی.می.یابد.تا.از.موﺿوع.و.هدف.مراقبه.درﻛی.
خردگرا.داشته.باشد..بلکه.این.مراقبه.ها.به.ﭘﺮﻭﺭﺵ ﺍﻧﻀﺒﺎﻁ ﺫﻫﻨﻰ ﻭ ﺭﺷﺪ ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩﻫﺎﻯ ﺧﻔﺘﻪ ﻭ
ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻰ ﺗﻮﺍﻥﻫﺎﻯ ﻧﻬﻔﺘﻪﻯ ﺷﺨﺼﻴﺖ ﻛﻤﻚ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ.
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ﻣﺸﻜﻞ ﻣﺮﺍﻗﺒﻪﻯ ﺗﺨﺼﺼﻰ ﺩﺭ ﻋﻤﻞ ﺍﺳﺖ

مشکلی .ﻛه .در .مراقبه.های .تخﺼﺼی .مطرﺡ .است .تﺌوری .و .نﻈری .نبوده .بلکه .در .ﻋﻤل.
است..ﺷﻜﻞﻫﺎﻯ ﺗﺨﺼﺼﻰ ﻣﺮﺍﻗﺒﻪ ﻛﻤﻚ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺮ ﻣﺎﻧﻊﻫﺎﻯ ﻭﻳﮋﻩﺍﻯ ﻛﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺭﺍﻩ ﺭﻭﺷﻦ

ﺑﻴﻨﻰ ﻭ ﺩﺭﻙ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﭼﻴﺮﮔﻰ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮﺩ .ﻫﺪﻑ ﺁﻧﻬﺎ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﺫﻫﻦ ﻭ ﺭﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻓﺮﺍﺳﻮﻯ ﺁﻥ
.امان.ﻛسی.شباهت.دارد.ﻛه.می.خواهد.
ﺍﺳﺖ..شکل.های.تخﺼﺼی.مراقبه.بیشتر.به.تﻼش.بی ِ

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

گر

ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﻣﻌﻨﻮﻯ ،ﺍﺷﺘﺒﺎﻫﻰ ﻛﻪ ﺻﺎﺩﻗﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮﺩ ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳﺖ ﺩﺍﺭﺍﻯ ﺍﺭﺯﺵ
ﺑﻴﺸﺘﺮﻯ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﻳﻚ ﻭﻓﺎﺩﺍﺭﻯ ُﺳﺴﺖ ﺑﻪ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻧﻈﺮﻯ ﻭ ﺗﺌﻮﺭﻯ..در.گونه.های.تخﺼﺼی.
مراقبه.،گاهی.جنبه.ی.ﻋﻤﻠﻰ ﺣﺘﻰ ﺑﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻧﻈﺮﻯ ﻭ ﺗﺌﻮﺭﻯ.باید.حاﻛم.شود..بنابراین.

س تان
وهمه ر

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.داشتن.ﺫهن.
ِ

ﻧﻘﺶ ﻣﺮﺍﻗﺒﻪﻯ 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

ﺁﻭﺭﺩﻥ ﻭ ﺗﻠﻔﻴﻖ ﺟﻨﺒﻪﻫﺎﻯ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻭ ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﺁﻭﺭﺩﻥ ﺗﺼﻮﻳﺮﻯ ﻳﻜﭙﺎﺭﭼﻪ ﻭ ﻛﺎﻣﻞ ﺍﺯ
ﺯﻧﺪﮔﻰ ،ﻛﺎﺭﻯ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻣﺮﺍﻗﺒﻪﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﻰﭘﺬﻳﺮﺩ..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..ﻣﺮﺍﻗﺒﻪﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻗﺒﻞ ﻭ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﺮﺍﻗﺒﻪﻫﺎﻯ ﺗﺨﺼﺼﻰ ﻳﺎﺭﻯﺑﺨﺶ
ﺍﺳﺖ.اما.نﻤی.تواند.جای.آنها.را.بگیرد.زیرا.مراقبه.های.تخﺼﺼی.هدف.و.نﻘش.دیگری.دارند.
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گونه.های.متفاوﺕ.مراقبه.های.تخﺼﺼی.به.نوع.های.مختلﻒ.ورزش.های.بدنی.ﻛه.برای.
منﻈور.معینی.هستند.شباهت.دارند..ورزش.ﻋﻀله.ها.تنها.برای.تﻘویت.ﻋﻀله.هاست.اما.این.
ِ
بدان.معنی.نیست.ﻛه.تنها.ماهیﭽه.ها.،بخش.مهم.بدن.را.تشکیل.می.دهند..تﻤامی.ورزش.ها.
برای.سﻼمت.ﻋﻤومی.بدن.دارای.اهﻤت.اند.اگرچه.مﻤکن.است.هﻤگی.آنها.را.نتوان.هﻤﺰمان.
انجام.داد.
ﻣﺮﺍﻗﺒﻪﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭ ﻣﺮﺍﻗﺒﻪﻯ ﺗﺨﺼﺼﻰ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ

گر

نﻘش.و.ﻛاربرد.گونه.های.مختلﻒ.ورزش.ها.باید.به.هم.مربوﻁ.بوده.و.مطابﻖ.با.دانشی.باشد.
ﻛه.از.سﻼمت.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.ﻣﺮﺍﻗﺒﻪﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻳﺎ ﺗﻔﻜﺮ ﺁﺯﺍﺩ ﻭ ﻣﻬﺎﺭ ﻧﺸﺪﻩ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻰﺩﻫﺪ ،ﻓﺮﺁﻳﻨﺪﻯ

س تان
وهمه ر

ﻛﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﻧﻤﻰﺷﻨﺎﺳﺪ ﻣﮕﺮ ﻳﺎﻓﺘﻦ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺩﺭ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﺟﻨﺒﻪﻫﺎﻳﺶ .ﺑﻪ ﻫﻤﺎﻥﺳﺎﻥ ﻛﻪ ﮔﻮﻧﻪﻫﺎﻯ
ﺗﺨﺼﺼﻰ ﻣﺮﺍﻗﺒﻪ ﺭﺍ ﻧﻤﻰﺗﻮﺍﻥ ﺑﺎ ﻣﺮﺍﻗﺒﻪﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻧﻤﻮﺩ ،ﻣﺮﺍﻗﺒﻪﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺭﺍ ﻧﻴﺰ
ﻧﻤﻰﺗﻮﺍﻥ ﺑﺎ ﮔﻮﻧﻪﻫﺎﻯ ﺗﺨﺼﺼﻰ ﻣﺮﺍﻗﺒﻪ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻛﺮﺩ..هر.دو.ﻻزم.اند.و.جایگاه.و.ارزش.خود.

را.دارند.

ﻣﺮﺍﻗﺒﻪﻫﺎﻯ ﺗﺨﺼﺼﻰ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻥ

گونه.های.تخﺼﺼی.مراقبه.را.می.توان .ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎﻯ ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺫﻫﻦ ﺳﻌﻰ ﺑﻪ ﺩﺭﻙ ﺁﻧﻬﺎ
ﺩﺍﺭﺩ.تﻘسیم.بندی.نﻤود..تجربه.ی.بشری.در.گستره.ی.گوناگونش.،سراسر.به.وسیله.ی.جنبه.های.
دوگانه.ی .ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻛﻨﻨﺪﻩ و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺷﻮﻧﺪﻩ.از.یکدیگر.تﻤیﺰ.داده.می.شوند..برخی.از.شکل.های.
مراقبه.با.ﻣﻮﺿﻮﻉ.یا ﻫﺪﻑ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﺠﺮﺑﻪ.سر.و.ﻛار.دارند.،برخی.ﺑﺎ ﻓﺮ ِﺩ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻛﻨﻨﺪﻩ.سر.و.ﻛار.
دارند.و.بعﻀی.از.فرم.های.مراقبه.با.ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎﻯ ﺫﻫﻨﻰﺍﻯ.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 ﺳﻤﺎﺩﻯ

16

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.روﺡ.به.ﻛﻤال.رسیده.است..ساهاﺝ.سﻤادی.دو.شکل.دارد.(1).:حالت.ﻧﻴﺮﻭﺍﻧﺎ.یا.
ِ
ﺟﺬﺑﻪ.(2).17حالت.ﻧﻴﺮﻭﺍﻛﺎﻟﭙﺎ.یا.ﺗﺠﻠﻰ ﺍﻟﻬﻰ.18
ﺟﺪﻭﻝ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ

س تان
وهمه ر

گر

انواع.مراقبه.در.جدولی.ﻛه.چکیده.ی.نتیجه.های.این.بخش.می.باشد.ﻃبﻘه.بندی.شده.است..
در.میان.انواع.گوناگون.مراقبه.ﻛه.در.این.جدول.داده.شده.،مراقبه.هایی.ﻛه.قبل.از.رسیدن.
به.مرحله.ی.رهرو.شدن.انجام.می.شود.(A) .در.ابتدای.این.بخش.آمده.است..به.شکل.های.
مختلﻒ.ﻣﺮﺍﻗﺒﻪﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ).(B-Iدر.بخش.چهارم.خواهیم.پرداخت..فرم.ها.و.شکل.های.ﻣﺮﺍﻗﺒﻪﻯ
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
 .-17فنا.فی.اﷲ
 .-18بﻘاء.باﷲ
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ﺟﺪﻭﻝ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻧﻮﻉﻫﺎﻯ ﻣﺮﺍﻗﺒﻪ

C

س تان
وهمه ر
گر
II

ﻣﺮﺍﻗﺒﻪﻯ ﺗﺨﺼﺼﻰ.ﻛه.
تجربه.های.ویﮋه.گﺰیده.
می.شود

ﺍﻟﻬﻰ

ﺳﺎﻫﺎﺝ ﺳﻤﺎﺩﻯ ﻳﺎ ﻣﺮﺍﻗﺒﻪﻯ ﺁﻧﻬﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﻛﺎﻣﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ

 Bﺷﻜﻞﻫﺎﻯ ﻣﺮﺍﻗﺒﻪﻯ ﺭﻫﺮﻭ

A

2

1

3

مراقبه.در.مورد.ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻛﻨﻨﺪﻩ

مراقبه.در.مورد.چیﺰهای.ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺷﻮﻧﺪﻩ

حالت.ﻧﻴﺮﻭﺍﻛﺎﻟﭙﺎ.یا.ﺗﺠﻠﻰ ﺍﻟﻬﻰ

حالت.ﻧﻴﺮﻭﺍﻧﺎ.یا.ﺟﺬﺑﻪ

مراقبه.در.مورد.ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎﻯ ﺫﻫﻨﻰ

2

1

3

خواندن.نوشتارهای.مرشدها

ﻓﺮﻡﻫﺎ ﻭ ﺷﻜﻞﻫﺎﻯ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻥ ﻣﺮﺍﻗﺒﻪ ﭘﻴﺶ ﺍﺯ ﺭﻫﺮﻭ ﺷﺪﻥ
 1تفکر.فلسفی
ﻣﺮﺍﻗﺒﻪﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ.یا
 2گوش.دادن.به.بیاناﺕ.مرشدها
 Iدرﻙ.و.جﺬﺏ.ﺣﻘﻴﻘﺖ
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ﺍﻧﻮﺍﻉ ﻣﺮﺍﻗﺒﻪ
ﺑﺨﺶ ﭼﻬﺎﺭﻡ
ﺟﺬﺏ ﺣﻘﻴﻘﺖﻫﺎﻯ ﺍﻟﻬﻰ

)ﺍﻟﻒ( ﺭﻭﺵﻫﺎﻯ ﻣﺮﺍﻗﺒﻪﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ
ﻣﺮﺯ ﻭ ﺣﺪﻭﺩ ﻣﺮﺍﻗﺒﻪﻯ ﻓﻠﺴﻔﻰ ﺁﺯﺍﺩ

س تان
وهمه ر

گر

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.
ﺣﻘﻴﻘﺖﻫﺎﻯ 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.ﻋﻼقه.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 ﻣﻰﮔﻴﺮﺩ ﻧﺘﻴﺠﻪﻯ ﻛﻮﺷﺸﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﻓﻬﻢ ﻋﻘﻼﻧﻰ ﺳﺮﺷﺖ ﻧﻬﺎﻳﻰ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﻭ ﺟﻬﺎﻥ
ﻫﺴﺘﻰ ﺍﺳﺖ..از.آنجایی.ﻛه.دسترسی.به.تجربه.ی.ﻻزم.برای.پایه.ریﺰی.این.ساختار.فکری.
مﻤکن.است.مﺤدود.باشد.،درﻙ.ﺣﻘﻴﻘﺖﻫﺎﻯ ﺍﻟﻬﻰ.تنها.با.تکیه.بر.ﻋﻘل.و.خرد.،ﻛامل.و.مطﻤﺌن.
و.ژرف.نخواهد.بود ..ﻣﺮﺍﻗﺒﻪﻯ
ﻓﻠﺴﻔﻰ.اندیشه.ی.آزاد.به.خودی.خود.نﻤی.تواند.به.نتیجه.های.
ِ
قطعی.و.نهایی.برسد..هر.چند .ﻣﺮﺍﻗﺒﻪﻯ ﻓﻠﺴﻔﻰ.بیشتر.وقت.ها.به.ساختارها.و.دیدگاه.های.

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

ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﻯ ﺣﻘﻴﻘﺖﻫﺎﻯ ﺁﺷﻜﺎﺭ ﺷﺪﻩ

نوع.پر.بارتری.از.مراقبه.ی.ﻋﻤومی .،ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﻯ ﺣﻘﻴﻘﺖﻫﺎﻯ ﻓﺎﺵ ﺷﺪﻩ.درباره.ی.زندگی.و.
این.نوع.جﺬﺏ.و.درﻙ.حﻘیﻘت.های.الهی.می.تواند.شنیدن.یا.خواندن.
جهان.هستی.است..سر.آﻏاز.
ِ
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.ﺣﻘﻴﻘﺖﻫﺎﻯ 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

گر

وقتی.ﺣﻘﻴﻘﺖﻫﺎﻯ ﺍﻟﻬﻰ.به.وسیله.ی.مرشدی.ﻛه.در.قید.حیاﺕ.است.به.نﺤوی.بی.واسطه.به.
.های.شخﺼی.
رهرو.ارایه.شوند.خیلی.راحت.تر.و.آسان.تر.جﺬﺏ.و.درﻙ.می.گردند..چنین.ارتباﻁ
ِ
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 ﻛﻼﻡ ،ﺟﺎﻥ ﻭ ﺗﻮﺍﻥ ﻣﻰﮔﻴﺮﺩ..از.این.رو.بسیاری.
از.ﻛتاﺏ.های.مﻘدﺱ.،بر.لﺰوم.گوش.فرا.دادن.به .ﺣﻘﻴﻘﺖﻫﺎﻯ ﺍﻟﻬﻰ.ﻛه.بی.واسطه.از.ﻃریﻖ.
بیاناﺕ.ﻣﺮﺷﺪ ﻛﺎﻣﻞ.آمده.تﺄﻛید.دارند..سبکی.از.مراقبه.ی.ﻋﻤومی.ﻛه.به.شنیدن.شرﺡ.و.تفسیر.
ﺣﻘﻴﻘﺖﻫﺎﻯ 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

س تان
وهمه ر

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.بیشت ِر.رهروان.راه.حﻘیﻘت.به.ندرﺕ.چیﺰی.می.تواند.جای.مراقبه.از.
ﻃریﻖ.مطالعه.را.بگیرد.زیرا.با.خواندن.تفسیرهای.ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪﻩﺍﻯ.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.ﺣﻘﻴﻘﺖﻫﺎﻯ ﺍﻟﻬﻰ.نوشته.شده.اند.به.منﻈور.مطالعه.ی.ﻋﻘﻼنی.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.
ﺩﺷﻮﺍﺭﻯﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻭﺳﻴﻠﻪﻯ ﻣﺮﺍﻗﺒﻪﻯ ﻭﻳﮋﻩ ﺍﺯ ﺭﺍﻩ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺍﺯ ﻣﻴﺎﻥ ﺑﺮﺩﺍﺷﺘﻪ
ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ

س تان
وهمه ر

گر

از .تﻤامی .این .دشواری.ها .ﻛه .مراقبه .را .تباه .و .بی.اﺛر .ﻛرده .و .آن .را .ناﻛام .می.ﻛنند .به.
وسیله.ی.مراقبه.ی.ویﮋه.ای.ﻛه.در.این.بخش.توصیه.شده.پیش.گیری.می.شود..قﺼد.این.است.
ﻛه .نه .تنها .روش .مراقبه .روشن .و .گشوده .شود .بلکه .متنی .نیﺰ .درباره.ی .ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺍﻟﻬﻰ .در.
دسترﺱ .قرار .گیرد .ﻛه .دارای .شرایﻂ .این .گونه .مراقبه .باشد ..دشواری.های .معﻤولی .ﻛه .در.
مراقبه.از.ﻃریﻖ.مطالعه.وجود.دارند.در.این.مراقبه.ی.ویﮋه.بدین.گونه.از.میان.برداشته.شده.اند.:
).(1ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺎﺯ ﻭ ﺟﻮﺭ
ﺑﻮﺩﻥ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ ﻣﺮﺍﻗﺒﻪ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺁﻥ ﻭ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻣﺮﺍﻗﺒﻪﻯ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪﺍﻧﻪ.
ِ
).(2ﺑﺎ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻛﺎﻓﻰ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩﻯ ﻣﺮﺣﻠﻪﻫﺎﻯ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮﺍﻗﺒﻪﺍﻯ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺁﻏﺎﺯ ﻣﻰﺷﻮﺩ.(3).ﺑﺎ
ﻓﺮﺍﻫﻢ ﺁﻭﺭﺩﻥ ﺷﺮﺡ ﻭ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻛﻮﺗﺎﻩ ﻭ ﻭﻳﮋﻩﺍﻯ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩﻯ ﺣﻘﻴﻘﺖﻫﺎﻯ ﺍﻟﻬﻰ.ﻛه.موﺿوﻋی.مناسﺐ.
و.ارزشﻤند.را.برای.مراقبه.از.ﻃریﻖ.مطالعه.به.وجود.می.آورد.
ﺳﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺍﺯ ﻣﺮﺍﻗﺒﻪﺍﻯ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﻥ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﻰﮔﻴﺮﺩ

مراقبه.ای.ﻛه.با.خواندن.ﺣﻘﻴﻘﺖﻫﺎﻯ ﺍﻟﻬﻰ.شروع.می.شود.سه.مرحله.دارد:
).(1در.مرحله.ی.اول.رهرو.باید.تفسیر.را.روزانه.بخواند.و.بتواند.هﻤﺰمان.درباره.ی.آن.خوﺏ.
فکر.ﻛند
).(2در.مرحله.ی.دوم.،دیگر.خواندن.ﻻزم.نیست.اما.موﺿوع.متن.در.ﺫهن.دوباره.زنده.شده.
و.به.ﻃور.مدام.به.آن.فکر.می.شود.
.های.متن.مراقبه.،جدا.جدا.و.یکی.پس.از.
).(3در.مرحله.ی.سوم.دیگر.لﺰومی.ندارد.ﻛه.ﻛلﻤه
ِ
دیگری.دوباره.در.ﺫهن.زنده.شوند..بدین.سان.تﻤامی.فرآیند.تفکر.برهانی.و.استدﻻلی.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.واﻻیی.دارد.ﻛه.در.متن.بیان.شده.است.
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ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺮﺍﻗﺒﻪﺍﻯ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮﺍﻧﺪﻥ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻰﮔﻴﺮﺩ

از.آن.رو.ﻛه.مراقبه.ی.خردگرا.شامل.ژﺭﻑﺍﻧﺪﻳﺸﻰ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩﻯ 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.ﺣﻘﻴﻘﺖﻫﺎﻯ 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.واﻻیی.را.ﻛه.در.آن.نهفته.است.جﺬﺏ.نﻤاید.
ﻣﺰﻳﺖﻫﺎﻯ ﻣﺮﺍﻗﺒﻪﻯ ﻭﻳﮋﻩ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻥ

س تان
وهمه ر

گر

این .نو ِع .ویﮋه .از .مراقبه .بسیار .آسان .و .مفید .است .زیرا .خواندن .متن .موﺿوع .مراقبه .و.
اندیشیدن.درباره.ی.آن.باید.هﻤﺰمان.انجام.پﺬیرد..فﺰون.تر.آنکه.چون.موﺿوع.مراقبه.ﻛوتاه.و.
روشن.است.امکان.پیدایش.اختﻼل.های.ناشی.از.فکرهای.نامربوﻁ.از.میان.می.رود..در.مراقبه.
بر.یﻚ.ﻛتاﺏ.یا.مﻘاله.ی.ﻃوﻻنی.،حتی.اگر.مطالﺐ.آن.به.حافﻈه.سﭙرده.شوند.،دوری.جستن.
از.اختﻼل.های.ناشی.از.فکرهای.نامربوﻁ.بسیار.دشوار.است.و.از.این.رو.مراقبه.ای.خودجوش.
و.آنی.ﻋﻤلی.نیست..در.مراقبه.ی.ﻃوﻻنی.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 ﻭﺍﻻ.باشد.،از.احتﻤال.پیدایش.فکرهای.نامربوﻁ.بسیار.
ﻛاسته.می.شود..اگر.رهرو.بر.متن.زیر.درباره.ی.ﺣﻘﻴﻘﺖﻫﺎﻯ ﺍﻟﻬﻰ.به.روشی.ﻛه.به.تفﺼیل.در.
باﻻ.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( ﺣﻘﻴﻘﺖﻫﺎﻯ ﺍﻟﻬﻰ

)ﺑﺮﺍﻯ ﻣﺮﺍﻗﺒﻪ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻥ(
ﺳﻔﺮ ﺭﻭﺡ ﺑﻪ ﺳﻮﻯ ﺭﻭﺡ ﻛﻞ

ﺭﻭﺡ ﻭ ﺗﺼﻮﺭﻫﺎﻯ ﺁﻥ

گر

.،هستی .ﻳﻜﺘﺎ .،ﺟﺎﻭﻳﺪﺍﻥ.و .ﺑﻴﻜﺮﺍﻥ.
روﺡ.19در.حﻘیﻘت.با .ﺭﻭﺡ ﻛﻞ.20یکی.می.باشد ..ﺭﻭﺡ ﻛﻞ
ِ
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).ﺑﻰﺷﻜﻞ .،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"
یاَ .وهم.و.تﺼو ِر.ﻛیهانی.است.

س تان
وهمه ر

ﺣﺎﻟﺖﻫﺎﻯ ﺩﻧﻴﺎﻯ ﭘﺪﻳﺪﻩﻫﺎ

دنیای.پدیدار.و.متجلی.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 ﺩﺭﺟﻪﻫﺎﻯ 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 ﻧﻤﻰﺗﻮﺍﻧﺪ 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 ﻛﻞِ ﻻﻳﺘﻨﺎﻫﻰ.ﻛه.ﻳﻜﺘﺎﻳﻰ ﺑﻰﻫﻤﺘﺎﺳﺖ.

بشناسد.،آگاهی.روﺡ.باید.مرحله.های.تکاملی.خود.را.ﻃی.ﻛند..در.فرآیند.تکامل.آگاهی.ﻻزم.

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

س تان
وهمه ر

گر

ﺭﻭﺡ ﺑﻰﺷﻜﻞ .،ﺑﻴﻜﺮﺍﻥ.و .ﺟﺎﻭﻳﺪﺍﻥ.،
چگونه.روﺡ.در.تﺼور.و.خیال.گرفتار.می.شود؟.چگونهِ .
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؟
برای.پی.بردن.به.حالت.و.جایگاه.راستین .ﺭﻭﺡ ﻛﻞ.ﻛه .ﺑﺨﺶﻧﺎﭘﺬﻳﺮ .،ﺣﻘﻴﻘﻰ .،ﺑﻴﻜﺮﺍﻥ.و.
ﻳﻜﺘﺎﺳﺖ.روﺡ.به.آگاهی.نیاز.داشت..روﺡ.به.آگاهی.رسید.اما.این.آگاهی.از .ﺧﺪﺍ.نبود.بلکه.
از .ﺟﻬﺎﻥ.بود.،از .ﺭﻭﺡ ﻛﻞ.نبود.بلکه.از .ﺳﺎﻳﻪﻯ.آن.بود.،از .ﻳﻜﻰ.نبود.بلکه.از .ﺑﺴﻴﺎﺭ.بود.،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 ﻣﻰﺭﺳﺪ ،ﺍﺯ ﺫﺍﺕ
ﻭ ﺳﺮﺷﺖ ﺭﺍﺳﺘﻴﻦ ﺧﻮﺩ ﺁﮔﺎﻩ ﻧﻤﻰﺷﻮﺩ ﺑﻠﻜﻪ ﺍﺯ ﺟﻬﺎﻥ ﺁﻓﺮﻳﻨﺶ ﻭ ﭘﺪﻳﺪﻩﻫﺎ.ﻛه.سایه.ی.آن.است.
آگاه.می.گردد.
ﺗﻜﺎﻣﻞ ﺷﻜﻞﻫﺎ ﻭ ﺩﺭﺟﻪﻫﺎﻯ 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.
روﺡ.از.ﻋالم.خاﻛی.در.ابتدا.بسیار.ناچیﺰ.و.ابتدایی.است..متناسﺐ.با.این.آگاهی.جﺰیی.،روﺡ.
ناﻛامل.ترین.شکل).سنﮓ(.را.به.خود.می.گیرد.ﻛه.سیر.تکاملی.با.آن.آﻏاز.می.شود..ﻧﻴﺮﻭﻳﻰ ﻛﻪ

ﺗﻜﺎﻣﻞ ﺭﺍ ﺑﻪ ﭘﻴﺶ ﻣﻰﺭﺍﻧﺪ ﻧﻴﺮﻭﻳﻰ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺁﮔﺎﻫﻰ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻧﻘﻮﺵ ﺍﻋﻤﺎﻟﻰ )ﺳﺎﻧﺴﻜﺎﺭﺍﻫﺎ( ﻛﻪ
ِ
ﺷﺮﺍﻳﻂ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻥ ﺩﺭ ﺫﻫﻦ ﺑﻪ ﺟﺎﻯ ﻣﺎﻧﺪﻩ ،ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﻣﻰﺁﻭﺭﺩ..از.این.رو.سانسکاراهایی.
ﺍﺯ ﺍﻣﻴﺎﻝ ﻳﺎ

ﻛه.در.یﻚ.شکل.ویﮋه.پرورش.یافته.اند.باید.به.وسیله.ی.رسانه.یا.شکل.باﻻتری.به.مﺼرف.
رسیده.و.بر.آورده.شوند.ﻛه.به.تناسﺐ.،دارای.آگاهی.پیشرفته.تری.از.ﻋالم.خاﻛی.باشد..بنابراین.
روﺡ.باید.شکل.های.باﻻ.و.باﻻتری).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 ﺑﺮﻧﺪﻩﻯ 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.
تشبیه.،به.درﻙ.نیروی.مﺤرﻙ.تکامل.ﻛﻤﻚ.می.ﻛند ،ﻧﻴﺮﻭﻳﻰ ﻛﻪ ﻋﻤﺪﻯ ﻭ ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ
ﻣﺎﺷﻴﻨﻰ ﻧﻴﺴﺖ.

گر

ﻫﻢ ﻫﻮﻳﺖ ﺷﺪﻥ ﺑﺎ ﺑﺪﻥ

س تان
وهمه ر

سانسکاراها.نه.تنها.باﻋﺚ .ﺗﻜﺎﻣﻞ ﺷﻜﻞ).بدن(.و.نوع.آگاهی.مربوﻁ.به.آن.هستند.بلکه.
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 ﻣﻰﺷﻨﺎﺳﺪ.
)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 ﺩﺭﺟﻪﻯ.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 ﻣﻰﺷﻨﺎﺳﺪ.
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.ﻛِشته.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 ﻣﻰﺷﻮﺩ.
ﺑﺪﻥﻫﺎﻯ 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.

گر

ﺭﺍﻩ ﻣﻌﻨﻮﻯ

س تان
وهمه ر

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.
.ﻛشانند.سست.شده.و.از.بین.می.روند..ﻣﺤﻮ ﺷﺪﻥ ﺳﺎﻧﺴﻜﺎﺭﺍﻫﺎ ﻫﻤﮕﺎﻡ ﺑﺎ ﻛﻨﺎﺭ ﺯﺩﻥ ﭘﺮﺩﻩﻯ
می
ُ
ﺗﺼﻮﺭ ﻭ ﺧﻴﺎﻝ )ﺣﺠﺎﺏ( ﭘﻴﺶ ﻣﻰﺭﻭﺩ.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.
در.مرحله.ی.اول.،روﺡ.،آگاهی.از.بدن.خاﻛی.و.ﻋالم.خاﻛی.را.به.تﻤامی.از.دست.داده.و.
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.ﻻیتناهی.می.شناسد..اما.اگرچه.ﺑﻴﻜﺮﺍﻧﻰ ﺭﻭﺡ ﻛﻞ.را.تﻤییﺰ.داده.ﻭ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺭﻭﺷﻨﻰ ﻣﻰﺑﻴﻨﺪ.
ولی.چون.خود.را.با.ﺫهن.یا.بدن.ﺫهنی.یکی.می.داند.هنوز.خویشتن.را.مﺤدود.می.بیند.
بنابراین.ما.با.این .ﻣﻌﻤﺎﻯ ﺩﻭ ﭘﻬﻠﻮ.رو.به.رو.هستیم .:ﺭﻭﺡ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻧﺎﻣﺤﺪﻭﺩ ﺍﺳﺖ،
ﺣﺎﻟﺖ ﻧﺎﻣﺤﺪﻭﺩ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻭﻟﻰ ﻫﻨﻮﺯ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﻣﻰﺍﻧﮕﺎﺭﺩ ﺯﻳﺮﺍ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ
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ﺣﺎﻟﺖ ﻧﺎﻣﺤﺪﻭﺩ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻣﻰﺑﻴﻨﺪ ،ﺧﻮﺩﺵ ﺭﺍ ﺫﻫﻦ ﻣﻰﭘﻨﺪﺍﺭﺩ..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.سازد.21
ﻫﺪﻑ

س تان
وهمه ر

گر

.ﻛامل.روﺡ.باز.هم.بیشتر.به.سوی.درون).به.سوی.خویشتن(.
.ی.سوم.،آگاهی
در.مرحله
ِ
ِ
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
ﺁﮔﺎﻫﻰ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻰ ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ ..اﻛنون .روﺡ .نه .تنها .خود .را .بدون .شکل .و.
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.،ﺑﺨﺶﻧﺎﭘﺬﻳﺮ.،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 ﻋﺎﻟﻢﻫﺎﻯ ﺧﺎﻛﻰ ،ﻟﻄﻴﻒ ﻭ ﺫﻫﻨﻰ ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﺁﻣﺪﻩﺍﻧﺪ ﺁﺯﺍﺩ
ﻣﻰﺳﺎﺯﺩ ﻭ ﺑﺮﺍﻳﺶ ﺍﻳﻦ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﻰﺁﻳﺪ ﺗﺎ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺗﺼﻮﺭ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺑﻮﺩﻥ ﺭﻫﺎﻳﻰ ﺑﺨﺸﺪ،
ﺗﺼﻮﺭﻯ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻫﻢ ﻫﻮﻳﺖ ﺍﻧﮕﺎﺷﺘﻦ ﺧﻮﻳﺶ ﺑﺎ ﺑﺪﻥﻫﺎﻯ 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.
.-21حافﻆ.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.
روﺡ.باید.خود.را.از.تﺼور".مﺤدود.بودن" به.نﺤوی.تدریجی.رهایی.بخشد .(1).:ﺑﺎ ﺁﺯﺍﺩ
ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺧﻮﻳﺶ ﺍﺯ ﺑﻨﺪ ﺳﺎﻧﺴﻜﺎﺭﺍﻫﺎ.(2).ﺑﺎ ﻳﻜﻰ ﻧﺪﺍﻧﺴﺘﻦ ﺧﻮﻳﺶ ﺑﺎ ﺑﺪﻥﻫﺎﻯ 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 .ﺣﻘﻴﻘﺖﺷﻨﺎﺳﻰ.می.شود ..ﺭﻫﺎﻳﻰ ﺍﺯ ﻭﻫﻢ ﻭ ﺗﺼﻮﺭ ﻛﻴﻬﺎﻧﻰ ﻭ ﺑﺎ ﺁﮔﺎﻫﻰ ﻛﺎﻣﻞ ﺑﻪ
ﺭﻭﺡ ﻛﻞِ ﺑﻴﻜﺮﺍﻥ ﭘﻰ ﺑﺮﺩﻥ ،ﻣﻘﺼﻮﺩ ﻭ ﻫﺪﻑ ﺳﻔﺮ ﻃﻮﻻﻧﻰ ﺭﻭﺡ ﺍﺳﺖ.
ﻳﻜﻰ
ِ
ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺩ ﺑﺎ ِ

گر

س تان
وهمه ر
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ﺍﻧﻮﺍﻉ ﻣﺮﺍﻗﺒﻪ
ﺑﺨﺶ ﭘﻨﺠﻢ
ﻣﺮﺍﻗﺒﻪﻫﺎﻯ ﺗﺨﺼﺼﻰ

ﮔﻮﻧﻪﻫﺎﻯ ﻣﺮﺍﻗﺒﻪﻫﺎﻯ ﺗﺨﺼﺼﻰ

س تان
وهمه ر

گر

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.ﺗﺠﺮﺑﻪﻛﻨﻨﺪﻩ).ﻧﺎﻇﺮ(.مورد.نﻈر.
است.(3)..مراقبه.ای.ﻛه.در.آن ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎﻯ ﺫﻫﻨﻰ.مورد.نﻈرند..ﺍﻳﻦ ﺳﻪ ﻧﻮﻉ ﻣﺮﺍﻗﺒﻪ ﻛﻢ ﻭ ﺑﻴﺶ
ﺑﻪ ﻫﻢ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪﺍﻧﺪ.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.
ﺫهنی.اشاره.ﻛند.و.نیﺰ.مراقبه.ای.ﻛه.با.فرد.تجربه.ﻛننده.سر.و.ﻛار.دارد.مﻤکن.است.بیشتر.
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.ﺗﺠﺮﺑﻪﻛﻨﻨﺪﻩ.و.نوع.سوم.با.ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎﻯ 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.
.های.فراوان.مراقبه.های.
گونه.های.زیادی.از.مراقبه.های.ویﮋه.تﻘسیم.شود..از.میان.این.گونه
ِ
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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ﻣﺮﺍﻗﺒﻪﻯ ﻓﺮﺩﻯ ﻭ ﻣﺮﺍﻗﺒﻪﻯ ﻏﻴﺮ ﻓﺮﺩﻯ

باید.توجه.داشت.ﻛه.از.این.دوازده.گونه.مراقبه.ی.تخﺼﺼی.ﻛه.در.جدول.ﻃبﻘه.بندی.آمده.
چهار.مراقبه.ی.اول .،ﻣﺮﺍﻗﺒﻪﻯ ﻓﺮﺩﻯ.و.هشت.مراقبه.ی.آخر .ﻣﺮﺍﻗﺒﻪﻯ ﻏﻴﺮ ﻓﺮﺩﻯ.می.باشند..
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.
ﻣﺰﻳﺖﻫﺎﻯ ﻭﻳﮋﻩ ﺩﺭ ﻣﺮﺍﻗﺒﻪﻯ ﻓﺮﺩﻯ

س تان
وهمه ر

گر

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 ﻣﺮﺍﻗﺒﻪﻯ ﻓﺮﺩﻯ ﺑﻪ ﺳﻮﻯ ﺭﻭﺡﻫﺎﻯ ﻛﺎﻣﻞ

مراقبه.ی.فردی.به.سوی.ﺍﻓﺮﺍﺩﻯ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻛﻤﺎﻝ ﻣﻌﻨﻮﻯ ﺭﺳﻴﺪﻩﺍﻧﺪ.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 ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ..بسیار.مهم.است.ﻛه.فرد.
مورد.مراقبه.از.نﻈر.معنوی.ﻛامل.باشد..ﺍﮔﺮ ﻓﺮﺩﻯ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﻯ ﻛﺎﻧﻮﻥ ﻣﺮﺍﻗﺒﻪ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺷﺪﻩ ﻛﺎﻣﻞ

ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻛﻤﺒﻮﺩﻫﺎ ﻭ ﻧﺎﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻰﻫﺎﻯ ﺍﻭ ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﺫﻫﻦ ﺭﻫﺮﻭﻯ ﻛﻪ ﺑﺮ ﺍﻭ ﻣﺮﺍﻗﺒﻪ ﻣﻰﻭﺭﺯﺩ
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 ﻛﻴﻔﻴﺖﻫﺎﻯ 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 ﺻﻔﺖﻫﺎﻯ ﺍﻟﻬﻰ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﻣﺮﺷﺪ ﻧﻤﺎﻳﺎﻥ ﺍﺳﺖ ﺭﻫﺮﻭ ،ﺁﻥ ﺻﻔﺖﻫﺎ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺧﻮﻳﺶ
ﻓﺮﻭ ﻣﻰﻛﺸﺪ..22در.تﺤلیل.نهایی.،مرشد.خود.ماورای.تﻤامی.صفت.های.خوﺏ.یا.بد.بوده.و.در.

س تان
وهمه ر

گر

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 ﻣﻰﺷﻮﺩ ﻛﻪ
ﺭﻫﺮﻭ ﺩﺭﻛﻰ ﻋﻤﻴﻖﺗﺮ 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.مرشد.23را.آسان.می.ﻛند..
در.این.نوع.مراقبه.،مرید.به.ﻛﻤال.معنوی.مرشد.واقﻒ.است.و.ﺑﺪﻭﻥ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻛﻤﺎﻝ ﻣﻌﻨﻮﻯ ﺍﻭ ﺭﺍ
ﺩﺭ ﺻﻔﺖﻫﺎﻯ ﺟﺪﺍﮔﺎﻧﻪﺍﺵ 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.
.افﺰاید..این.نوع.مراقبه.شامل.یکی.دانستن.ﻛامل.مرشد.با.آرمان.و.ایده.آل.معنوی.است.
آن.می
ِ

 .-22مراقبه.ی.شﻤاره.ی.(1).در.جدول.ﻃبﻘه.بندی
 .-23مراقبه.ی.شﻤاره.ی.(2).در.جدول.ﻃبﻘه.بندی
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ﻣﺮﺍﻗﺒﻪﻯ ﺩﻝ

یکی.دانستن.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.ﻣﺮﺍﻗﺒﻪﻯ ﺩﻝ.24منجر.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 ﺑﻰﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻯ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﺯ
ﺍﻳﻦ ﻧﻈﺮ ﺩﺭ ﺑﻴﻦ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺮﺍﻗﺒﻪﻫﺎ 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.
ﻣﺮﺍﻗﺒﻪﻯ ﻋﻤﻞ

گر

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 .ﻣﺮﺍﻗﺒﻪﻯ
ﻋﻤﻞ.25می.انجامد..مرحله.های.اولیه.ی".مراقبه.ی.ﻋﻤل" به.ﻃور.معﻤول.شکل.های.زیر.را.به.خود.

س تان
وهمه ر

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 ﺩﻭﮔﺎﻧﮕﻰﻫﺎ ﭘﺎﻯ ﺑﮕﺬﺍﺭﺩ.بلکه.
هﻤﭽنین.به.او.یاری.می.بخشد.تا.ﻳﻜﻰ
ﺷﺪﻥ 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.
..-24مراقبه.ی.شﻤاره.ی.(3).در.جدول.ﻃبﻘه.بندی
..-25مراقبه.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 ﺍﻳﺪﻩﺁﻝ ﻭ ﺁﺭﻣﺎﻥ ﻣﻌﻨﻮﻯ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻣﺮﺷﺪ ﺩﻳﺪﻩ ﻣﻰﺷﻮﺩ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮﺩﺩ.
ﭼﻬﺎﺭ ﺷﻜﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﺯ ﻣﺮﺍﻗﺒﻪﻯ ﻓﺮﺩﻯ ﻧﻤﺎﻳﺎﻧﮕﺮ ﭼﻬﺎﺭ ﻣﺮﺣﻠﻪﻯ ﺻﻌﻮﺩﻯ

گر

چهار.شکل.مختلﻒ.از.مراقبه.ی.فردی.ﻛه.بر.روی.مرشد.انجام.می.گیرد.نﻤایانگر.چهار.
مرحله.ی.اصلی.صعودی.است.(1).:ﺩﺭﻙ.و.ﺍﺣﺴﺎﺱ.آرمان.معنوی.در.مرشد.(2).ﺗﻤﺮﻛﺰ ﻛﺮﺩﻥ.
بر.مرشد.به.ﻋنوان.تجسم.آرمان.معنوی .(3).ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦ.مرشد.به.ﻋنوان.تجلی.آرمان.
معنوی .درﻙ .شده .در .مرشد .،در .زندگی .فردی .خویش..
معنوی .(4) .ﻣﺘﺠﻠﻰ ﺳﺎﺧﺘﻦ .آرمان.
ِ
مراقبه.ی .فردی .ﻛه .به .شکل.های .گوناگون .بر .روی .مرشد .انجام .می.گیرد .به .جاری .شدن.
زندگی .ﺧﻼﻗﻪ.و .ﻛﺎﻣﻴﺎﺑﻰ ﻣﻌﻨﻮﻯ.می.انجامد..مراقبه.بر.روی.مرشد.یعنی.مراقبه.بر.یﻚ ﺁﺭﻣﺎﻥ
ﺯﻧﺪﻩ.،نه.بر.درﻛی.خشﻚ.و.ﻋﻘﻼنی.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

س تان
وهمه ر

ﺁﺭﻣﺎﻥ ﻣﻌﻨﻮﻯ ﺍﻟﻬﺎﻡ ﻭ ﻧﻮﺭ ﺑﮕﻴﺮﺩ ،ﺑﻪﺳﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻣﺮﺷﺪ ﺗﺠﻠﻰ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ ،ﻧﻘﻄﻪﻯ ﺍﻭﺝ ﺗﻤﺎﻣﻰ
ﻣﺮﺍﻗﺒﻪﻫﺎﻯ ﻓﺮﺩﻯ ﺍﺳﺖ.
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C

B

A

گر

گونه.های.مراقبه.ی.
ﻏیرفردی

گونه.های.مراقبه.ی.
فردی

س تان
وهمه ر
 1مراقبه.بر.صفت.های.الهی.مرشد
 2تﻤرﻛﺰ.بر.شکل.جسﻤانی.مرشد
مراقبه.در.باره.ی.
 3مراقبه.ی.دل
موﺿوع.یا.ﭼﻴﺰ
 4مراقبه.ی.ﻋﻤل
ﻣﻮﺭﺩ ﺗﺠﺮﺑﻪ.
 5مراقبه.بر.شکل.های.بی.شﻤار.آفرینش
)ﺗﺠﺮﺑﻪﺷﻮﻧﺪﻩ(
 6مراقبه.بر.بدن.های.خویش
 7مراقبه.بر.جنبه.ی.بدون.شکل.و.ﻻیتناهی.خدا
مراقبه.در.مورد 8 .جستجو.برای.ﻛننده.ی.ﻛارها
ﺗﺠﺮﺑﻪﻛﻨﻨﺪﻩ  9خود.را.ناﻇر.دانستن
 10نوشتن.فکرها
مراقبه.در.مورد.
 11بررسی.ﻛارهای.ﺫهن
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎﻯ ﺫﻫﻨﻰ
 12توقﻒ.و.از.ﻛار.باز.داشتن.ﺫهن

ﺟﺪﻭﻝ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪﻯ ﮔﻮﻧﻪﻫﺎﻯ ﻣﺮﺍﻗﺒﻪﻫﺎﻯ ﺗﺨﺼﺼﻰ
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ﺍﻧﻮﺍﻉ ﻣﺮﺍﻗﺒﻪ
ﺑﺨﺶ ﺷﺸﻢ
ﻣﺮﺍﻗﺒﻪﻫﺎﻯ ﻏﻴﺮ ﻓﺮﺩﻯ

ﺗﻔﺎﻭﺕ ﺑﻴﻦ ﻣﺮﺍﻗﺒﻪﻯ ﻓﺮﺩﻯ ﻭ ﻏﻴﺮ ﻓﺮﺩﻯ

س تان
وهمه ر

گر

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..ﻻزم.به.یادآوری.است.ﻛه.مراقبه.
.های.شخﺼیتی.
از.نوع.فردی.است.اگر.به.یﻚ.فرد.مربوﻁ.شود.و.ﻏیر.فردی.اگر).الﻒ(.به.جنبه
ِ
انسان) .ﺏ( .به .چیﺰی .مربوﻁ .گردد .ﻛه .در .فهم .ﻋامه.ی .مردم .خارﺝ .از .حوزه.ی .شخﺼیت.
انسانی.است..در.ﺟﺪﻭﻝ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪﻯ.ﻛه.در.بخش.پنجم.ارایه.شده.مراقبه.های.1.تا.4.فردی.و.
.8مراقبه.ی.دیگر.ﻏیر.فردی.می.باشند..ﻻزم.است.ﻛه.برای.مراقبه.های.ﻏیر.فردی.نیﺰ.مانند.
.های.توﺿیﺤی.جداگانه.داده.شود.
مراقبه.های.فردی.نکته
ِ

ﻣﺮﺍﻗﺒﻪ ﺑﺮ ﺷﻜﻞﻫﺎﻯ ﺑﻰﺷﻤﺎﺭ ﺁﻓﺮﻳﻨﺶ

توجه .انسان .گرایش .دارد .روی .بدن.های .خویش .یا .سایر .شکل.ها .متﻤرﻛﺰ .باشد .بدون.
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
ﻧﺤﻮﻩﻯ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩ ﻣﻨﺎﺳﺐ.با.آنها.را.پرورش.دهد.26.در.این.نوع.مراقبه.رهرو.ﻋادﺕ.می.ﻛند.ﻛه.

ﺗﺠﻠﻰ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﻭﺍﺣﺪﻯ ﺑﺪﺍﻧﺪﻛﻪ ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﺭﺍ ﻓﺮﺍ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻭ ﺍﻳﻦ
ﺗﻤﺎﻣﻰ ﺷﻜﻞﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﻪﻃﻮﺭ ﻳﻜﺴﺎﻥ،
ِ
ِ
ﺷﻜﻞﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﺨﻮﺩﻯ ﺧﻮﺩ ﻭ ﺟﺪﺍﮔﺎﻧﻪ ﻫﻴﭻ ﺑﺪﺍﻧﺪ..این.نوع.مراقبه.به.رهایی.از.بند.گرفتاری.های.
دنیای.آفرینش.و.به.پرورش.باﻻترین.نوع.از.ﻋشﻖ.جهانی.ﻛﻤﻚ.می.ﻛند..ﺍﻳﻦ ﻋﺸﻖ ،ﻧﻮﻉ ﺑﺸﺮ
ِ
ﻭ
ﺗﻤﺎﻣﻰ ﺁﻓﺮﻳﺪﻩﻫﺎﻯ ﺯﻧﺪﻩ ﺭﺍ ﺍﻋﻀﺎﻯ ﺗﻤﺎﻣﻴﺘﻰ ﺑﺨﺶﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ﻣﻰﺩﺍﻧﺪ.
ِ

..-26مراقبه.ی.شﻤاره.ی.(5).در.جدول.ﻃبﻘه.بندی).بخش(5.
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ﻣﺮﺍﻗﺒﻪ ﺑﺮ ﺑﺪﻥﻫﺎﻯ 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.بدن.خود.فرد.مربوﻁ.می.شود.به.آن.اﺿافه.شود..27بدن.هر.
ِ
فرد.-.خاﻛی.،لطیﻒ.یا.ﺫهنی –.هﻤانند.بدن.های.دیگران.،شکلی.از.یﻚ.زندگی.است.ﻛه.در.
ﻭﺍﺑﺴﺘﮕﻰ ژﺭﻓﻰ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺑﺪﻥﻫﺎﻳﺶ ﺩﺍﺭﺩ ،ﺑﺎ ﺁﻧﻬﺎ ﻫﻢ
اما.آگاهی.ﻓﺮﺩ ﺑﺎ ﭼﻨﺎﻥ
هﻤه.جا.گسترده.شده..
ِ
ِ
ﻫﻮﻳﺖ ﻣﻰﺷﻮﺩ..تفکر.و.تﻤرﻛﺰ.در.مورد.وابسته.نبودن.به.بدن.خویش.اگر.به.ﻃور.مدام.صورﺕ.
.آگاهی.و.ﻃلوع.خویشتن.شناسی.راستین.یاری.می.ﻛند..این.نوع.مراقبه.برای.
گیرد.به.رهایی
ِ
ِ
رهرو.بسیار.بار َور.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 ﺟﻨﺒﻪﻯ ﺑﻰ ﺷﻜﻞ ﻭ ﻻﻳﺘﻨﺎﻫﻰ ﺧﺪﺍ

س تان
وهمه ر

گر

آن.نوع.مراقبه.ﻛه.به.شکل.های.بی.شﻤار.آفرینش.مربوﻁ.می.شود.و.آن.نوع.مراقبه.ﻛه.به.
بدن.های.شخﺺ.مربوﻁ.است.هر.دو.،زمینه.را.برای.مراقبه.ی.ﻏیر.فردی.آماده.می.سازند.28
ﻛه.در.آن).الﻒ(.ﻛوشش.در.جهت.ﭘﺲ ﻛﺸﻴﺪﻥ
.آگاهی.از.تﻤامی.شکل.های.بی.شﻤار.آفرینش.
ِ
ِ
و.هﻤﭽنین.از.بدن.های.خویش.به.ﻋﻤل.می.آید).ﺏ( .ﺁﮔﺎﻫﻰ ﺑﺮ ﺟﻨﺒﻪﻯ ﺑﻰ ﺷﻜﻞ ﻭ ﻻﻳﺘﻨﺎﻫﻰ
ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﻣﻰﮔﺮﺩﺩ..در.مرحله.های.اولیه.،این.نوع.مراقبه.ی.ﻏیر.فردی.باید.از.ﻧﻤﺎﺩﻫﺎﻳﻰ
ﺍﺯ ﺑﻰﻧﻬﺎﻳﺖ.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.
آسﻤان.،فﻀای.خالی.و.بیکران.یا.بر.اقیانوﺱ.متﻤرﻛﺰ.نﻤود..اما.هنگامی.ﻛه.تﺼویری.ویﮋه.
برگﺰیده.شد.رهرو.باید.در.ﻃول.مدﺕ.مراقبه.آن.را.رها.نکرده.واجازه.ندهد.ﻛه.تﺼویر.دیگری.
.نهایت.،تﺼور.نﻤودن.فﻀای.ﻛام ً
ﻼ.خالی.و.بیکران.
جای.آن.را.بگیرد..در.بین.این.نﻤادهای.بی
ِ
دشوار.است.اما.اگر.بتوان.آن.را.با.موفﻘیت.در.ﺫهن.مجسم.ﻛرد.،بهترین.نﻤاد.است..حتی.وقتی.
از.نﻤادِ.فﻀای.خالی.و.بیکران.برای.تﺼور.از.بی.نهایت.استفاده.می.شود.،رهرو.در.این.نوع.از.
مراقبه.قرار.نیست.به.توقﻒ.و.سکون.ﻛامل.ﺫهنی.برسد..ﻻزمه.ی.چنین.توقﻒ.و.سکون.ﺫهن.،
ِ
قطﻊ.شدن.تﻤامی.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.
..-27مراقبه.ی.شﻤاره.ی.(6).در.جدول.ﻃبﻘه.بندی).بخش(5.
..-28مراقبه.ی.شﻤاره.ی.(7).در.جدول.ﻃبﻘه.بندی).بخش(5.
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ﻧﻤﻮﺩﻥ ﺑﻰﻧﻬﺎﻳﺖ ﺩﺭ ﺩﺭﻭﻥ
ﺗﺼﻮﺭ
ِ

س تان
وهمه ر

گر

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.
درونم.هستم«.یا».من.به.بیکرانی.اقیانوﺱ.درونم.هستم«یا».من.به.بیکرانی.فﻀای.خالی.
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.ﻻزم.نیست.بلکه.ﻛافی.است.به.ﻣﻔﻬﻮﻣﻰ.
ﻛه.در.فرمول.بیان.شده.تﻤرﻛﺰ.ﻛرد.
مﻤکن.است.به.پیوست.رهرو.به.جنبه.ی.بی.شکل.و.بیکران.
.ی».من.بیکران.هستم«.
مراقبه
ِ
ً
جﺬﺏ .بعﻀی .از .رهروان .به .اندازه.ای .ﻛامل .است .ﻛه .حتی .اگر.
خداوند .بینجامد ..پیوست .وِ .
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.
.ﻛند.اما.پیوست.نهایی.ﻏیر.مﻤکن.است.مگر.
نکنند.حالت.نشسته.و.راحت.به.پیوست.ﻛﻤﻚ.می
ِ
ِ
با.ﻛﻤﻚ.مرشد.
ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺑﺮﺍﻯ ﻛﻨﻨﺪﻩﻯ ﻛﺎﺭﻫﺎ

.ی.ﻏیر.فردی.ﭼﻴﺰ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﺠﺮﺑﻪ.
انواع.مراقبه.هایی.ﻛه.تا.ﻛنون.تشریﺢ.گردیده.بیشتر.به.جنبه
ِ
می.پردازند.اما.بعﻀی.از.مراقبه.های.ﻏیر.فردی.با .ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻛﻨﻨﺪﻩ.سر.و.ﻛار.دارند..یکی.از.این.
.ی.تﻤامی.این.ﻛارها.ﻛیست؟«.
مراقبه.های.مهم.پافشاری.نﻤودن.بر.این.پرسش.است»:ﻛننده
ِ
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.
.ﻛنم.و.آرزو.دارم«.و.تا.به.آخر..پرسش.جستجوگرانه.ای.ﻛه.این.شکل.
فکر.می.ﻛنم.،احساﺱ.می
ِ
از.مراقبه.پی.گیری.می.ﻛند.این.است.ﻛه».ﺍﻳﻦ ﻣﻦ ﻛﻴﺴﺖ؟«.ﺭﻭﺡ ،ﻫﻴﺞ ﻳﻚ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﭼﻴﺰﻫﺎ ﺭﺍ
ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ..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؟ .ﺳﺮﭼﺸﻤﻪﻯ
.تﻤامی.این.فعالیت.ها.باید.ﻛشﻒ.گردد.و.اسرار.آفرینش.باید.
ِ
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به.روشنی.بیان.شود.
نیرویی.هست.ﻛه.تﻤامی.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.بَ َرد..رهرو.ﻓﻜﺮ ﻣﻰﻛﻨﺪ.ﻛه.راه.می.رود.
اما.در.حﻘیﻘت.ﺑﺪﻥ.اوست.ﻛه.راه.می.رود..رهرو.ﻓﻜﺮ ﻣﻰﻛﻨﺪ.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 ﻧﻤﻰﺩﻫﺪ؛.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

س تان
وهمه ر

گر

دانش .درونی .روﺡ .،از .راه .مراقبه.ای .دست .یافت .ﻛه .در .آن.
هﻤﭽنین .می.توان .به .اینِ .
رهرو .می.ﻛوشد .تا .خود .را .تنها .به .ﻋنوان .ﺷﺎﻫﺪ ﻭ ﻧﺎﻇ ِﺮ ﺗﻤﺎﻡ ﺭﻭﻳﺪﺍﺩﻫﺎﻯ ﻋﻴﻨﻰ ﻭ ﺫﻫﻨﻰ
ﺑﺪﺍﻧﺪ..29بعد.از.اینکه.فردی.از.خواﺏ.بیدار.شد.می.فهﻤد.او.ﻛننده.ی.ﻛارهایی.ﻛه.در.خواﺏ.
می.دیده.نبوده.بلکه.تنها.نﻘش.یﻚ .ﺷﺎﻫﺪ.را.داشته.است..اگر.رهرو.پیوسته.و.مداوم.خود.
را .ناﻇ ِر .تﻤام .رویدادهای .ﻋینی .و .ﺫهنی .بداند .ﻛه .در .خواﺏ .و .بیداری .تجربه .می.ﻛند .،به.
زودی .ﺑﻪ ﻋﺪﻡ
.های.
ﻭﺍﺑﺴﺘﮕﻰ ﻛﺎﻣﻞ .می.رسد .و .در .نتیجه .از.
تﻤامی .نگرانی.ها .و .رنﺞ ِ
ِ
ِ
رویدادهای.دنیا.رهایی.می.یابد..منﻈور.از.این.مراقبه.،رهایی.یافتن.رهرو.از.مﺤدوده.ی.زمان.
انرژی .مﺤدود .در.
و .نجاﺕ .او .از .مشکل.هایی .می.باشد .ﻛه .تﺐ .و .تاﺏ .تجلی.های .گوناگونِ .
بر.دارد..ﺭﻭﺡ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻳﻚ ﺷﺎﻫﺪ ،ﺍﺯ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﺭﻭﻳﺪﺍﺩﻫﺎ ﺁﺯﺍﺩ ﻣﻰﻣﺎﻧﺪ ﻭ ﻧﺘﻴﺠﻪﻯ ﻛﺎﺭﻫﺎ ﺑﺮ ﺍﻭ ﻗﻴﺪ
ﻭ ﺑﻨﺪ ﻧﻤﻰﻧﻬﺪ
..تﻤامی.اینها.باید.ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺷﻮﻧﺪ.نه.اینکه.رهرو.تنها.به.فکر.ﻛردن.در.مورد.آنها.
ِ
بسنده.ﻛند.
ﺭﺳﺎﻧﻴﺪﻥ ﺫﻫﻦ ﺑﻪ ﺳﻜﻮﻥ
ﺍﻫﻤﻴﺖ
ِ

اما.مراقبه.هایی.ﻛه.به.فردِ.تجربه.ﻛننده.مربوﻁ.اند.این.ﻛﻤبود.را.دارند.ﻛه.ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﻫﺮﮔﺰ
ﻧﻤﻰﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﻣﻌﻤﻮﻟﻰ ،ﺧﻮﺩ ﻣﺮﺍﻗﺒﻪ ﺷﻮﻧﺪﻩ ﻭ ﻣﻮﺿﻮﻋﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﻓﻜﺮ ﻭ ﻣﺮﺍﻗﺒﻪ ﺑﺎﺷﺪ..از.

این.رو.گونه.های.این.مراقبه.ها.تنها.می.تواند.رهرو.را.در.بهترین.صورﺕ.به.خودشناسی.بسیار.
نﺰدیﻚ.ﻛنند.،اما.خودشناسی.راستین.زمانی.با.شکوهِ.ﻛاملش.ﻃلوع.می.ﻛند.ﻛه.به.فراسوی.
ِ
ﺫهن.پا.نهاده.شود..بنابراین.برخی.از.مراقبه.های.ﻏیر.فردی.و.تخﺼﺼی.به.ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎﻯ ﺫﻫﻨﻰ.
مربوﻁ.می.شوند.و.هدف.نهایی.آنها.
ﺭﺳﺎﻧﻴﺪﻥ ﺫﻫﻦ ﺑﻪ ﺳﻜﻮﻥ.است.
ِ
..-29مراقبه.ی.شﻤاره.ی.(9).در.جدول.ﻃبﻘه.بندی).بخش(5.
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ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻓﻜﺮﻫﺎ

گر

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.بررسی.معﻤولی.به.ندرﺕ.این.امکان.
ِ
.ﻛار.به.تﻤامی.فکرهایی.ﻛه.به.ﺫهنش.خطور.می.ﻛنند.توجه.ﻛافی.
پیش.می.آید.ﻛه.فردِ.تازه
ِ
بنﻤاید..بنابراین.مفید.است.ﻛه.رهرو.گهگاهی.تﻤامی.فکرهای.خویش.را.در.زمانی.ﻛه.پیش.
ِ
می.آیند.یادداشت.نﻤوده.30و.سﭙس.در.فرصت.مناسﺐ.آنها.را.به.دقت.بررسی.نﻤاید..این.ﻛار.با.
نوشتن.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 ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎﻯ ﺫﻫﻨﻰ

س تان
وهمه ر

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.
گرفتن.فعالیت.های.ﺫهنی.31باید.هﻤراه.با.ارزشیابی.نﻘدگرایانه.ی.فکرها.باشد..فکرها.را.نﻤی.توان.
ِ
.ارزشی.آنها..وقتی.فکرهای.گوناگونی.ﻛه.به.
ﻛنترل.ﻛرد.مگر.با.پی.بردن.به.ارزشﻤند.بودن.یا.بی
ِ
.های.درونی.ناشی.از.
ﺫهن.هجوم.می.آورند.به.نﺤوی.نﻘدگرایانه.ارزشیابی.شده.و.شخﺺ.نوسان
ِ
سانسکاراها).ﻛشته.اﻋﻤال(.را.بفهﻤد.و.با.آنها.به.نﺤوی.شایسته.رو.به.رو.شود.،آنگاه.است.ﻛه.
.ی.داﺋﻤی.و.اجباری.این.فکرها.آزاد.می.گردد.
ﺫهن.از.وسوسه
ِ
ﺩﺍﺷﺘﻦ ﻛﺎﻣﻞ ﺫﻫﻦ
ﺍﺯ ﻛﺎﺭ ﺑﺎﺯ
ِ

بدین.ترتیﺐ.راه.برای.مراقبه.ای.ﻛه.هدف.آن.از.ﻛار.باز.داشتن.ﻛامل.ﺫهن.است.32هﻤوار.
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،
..اما.این.فریﺐ.دشوا ِر.ﺫهن.،یعنی.به.سکون.
ﻛﻪ ﺍﺯ ﻛﺎﺭ ﺑﺎﺯ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺫﻫﻦ ﺍﺳﺖ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺩﺍﺭﺩ
ِ

و.توقﻒ.ﻛامل.رسانیدن.آن.زمانی.مﻤکن.می.شودﻛه.ﺫهن.در.فاصله.ی.بین.دو.گونه.مراقبه.ی.
ِ

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

گر

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.ناسازگاری.بین.این.دو.نوع.مراقبه.
ِ
را.می.توان.در.ﻋﻤل.با.باز.نگهداشتن.چشم.ها.در.ﻃول.مدﺕ.مراقبه.بر.شکل.جسﻤانی.مرشد.و.
.ی.ﻏیر.فردی.نشان.داد..تناوﺏ.بین.این.دو.مراقبه.به.توقﻒ.و.باز.ایستادن.
بستن.آنها.ﻃی.مراقبه
ِ
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.نگری.ﺫهن.باید.هﻤانﻘدر.ﻛامل.باشد.ﻛه.تﻤرﻛ ِﺰ.پیش.از.آن.بود..
ِ
ﻫﻨﮕﺎﻣﻰ ﻛﻪ ﻳﻚ ﺟﺎ ﺑﻪ ﺟﺎﻳﻰ ﺳﺮﻳﻊ ﺑﻴﻦ ﺗﻤﺮﻛﺰ ﻭ ﺩﮔﺮ ﺳﻮﻧﮕﺮﻯ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﻰﮔﻴﺮﺩ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺍﻳﻦ
ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺑﻴﺎﻧﻰ ،ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎﻯ ﺫﻫﻨﻰ ﺑﻪ ﻭﺳﻴﻠﻪﻯ ﺍﺭﻩﺍﻯ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺟﻠﻮ ﻭ ﻋﻘﺐ ﻛﺸﻴﺪﻩ ﻣﻰﺷﻮﺩ،
..ناپدید.شدن.تﻤامی.فعالیت.های.گوناگون.ﺫهنی.بدون.آنکه.به.آگاهی.فرصتی.داد.
ﺑﺮﻳﺪﻩ ﺷﻮﻧﺪ
ِ

س تان
وهمه ر

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

ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺩﺭ ﺫﻫﻨﻰ ﺑﺎﺯ ﻣﻰﺗﺎﺑﺪ 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 ﻣﻰﺗﻮﺍﻥ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺭﺍ ﻳﺎﻓﺖ..هنگامی.ﻛه.
سطﺢ.دریاچه.آرام.است.ستاره.ها.را.بازتاﺏ.می.ﻛند..ﻭﻗﺘﻰ ﺫﻫﻦ ﺁﺭﺍﻡ ﺍﺳﺖ ﺳﺮﺷﺖ ﺭﻭﺡ ﺭﺍ ﺑﻪ
ﺩﺍﻥﺳﺎﻥ ﻛﻪ ﻫﺴﺖ ﺑﺎﺯ ﻣﻰﺗﺎﺑﺪ.
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ﺍﻧﻮﺍﻉ ﻣﺮﺍﻗﺒﻪ
ﺑﺨﺶ ﻫﻔﺘﻢ
ﺳﺎﻫﺎﺝ ﺳﻤﺎﺩﻯ

ﺳﺎﻫﺎﺝ ﺳﻤﺎﺩﻯ

س تان
وهمه ر

گر

گونه.های.مختلﻒ.مراقبه.ﻛه.پیش.از.ورودِ.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.هدف.نهایی.زندگی.،جاودانه.در.آن.جای.می.گﺰیند..
ِ
ﺳﻤﺎﺩﻯ
ﺳﺎﻫﺎﺝ
.یﻚ.روﺡ.یکی.شده.با.خدا).واصل.به.حﻖ(.ادامه.ی.هﻤه.ی.مراقبه.های.پیشین.
ِ
ِ
بوده.و.ﻧﻘﻄﻪﻯ ﺍﻭﺝ.آنهاست.اما.با.آنها.تفاوﺕ.داشته.و.در.ﺭﺩﻩﺍﻯ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﺍﺳﺖ.
ﻣﺮﺍﻗﺒﻪﻫﺎﻯ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺩﻧﻴﻮﻯ ﭘﻴﺶ ﺍﺯ ﻭﺭﻭﺩ ﺑﻪ ﺭﺍﻩ ﻣﻌﻨﻮﻯ

آسانی.و.خودجوش.بودن.ساهاﺝ.سﻤادی.باید.به.دقت.از.خودجوشی.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.ﻋﻼقه.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.
.های.گوناگون.دنیوی.نیازی.به.ﻛوشش.نیست.ولی.بازداشتن.ﺫهن.از.اشتﻐال.به.آنها.
این.چیﺰ
ِ
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.
پیش.از.ورود.به.راه.معنوی.،تنها.تشابهی.سطﺤی.است.زیرا.تفاوﺕ.های.حیاتی.ﻛه.دارای.
اهﻤیت.معنوی.بسیارند.،آنها.را.از.یکدیگر.جدا.می.ﻛنند.
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ﺧﻮﺩﺟﻮﺷﻰ ﺧﻴﺎﻟﻰ ﻣﺮﺍﻗﺒﻪﻫﺎﻯ ﭘﻴﺶ ﺍﺯ ﻭﺭﻭﺩ ﺑﻪ ﺭﺍﻩ ﻣﻌﻨﻮﻯ ﻧﺎﺷﻰ ﺍﺯ
ﺳﺎﻧﺴﻜﺎﺭﺍﻫﺎ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ

احساﺱ .خودجوشی .ﻛه .در .مراقبه.های .پیش .از .ورود .به .راه .معنوی .در .مورد .چیﺰها .و.
هدف.های.دنیوی.تجربه.می.شود.،به.سبﺐ.ﻋﻼقه.هایی.است.ﻛه.به.وسیله.ی.سانسکاراها.به.
وجود .آمده .است ..ﻣﺮﺍﻗﺒﻪﻫﺎﻯ ﭘﻴﺶ ﺍﺯ ﻭﺭﻭﺩ ﺑﻪ ﺭﺍﻩ ﻣﻌﻨﻮﻯ ﻧﺘﻴﺠﻪﻯ ﻛﺎﺭﻛﺮ ِﺩ ﻧﻴﺮﻭﻯ ﻣﺤﺮﻙ
ﺳﺎﻧﺴﻜﺎﺭﺍﻫﺎﻯ ﺍﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪﻩﻯ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺩﺭ ﺫﻫﻦ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﺁﺯﺍﺩﻯ ﺭﺍﺳﺘﻴﻦ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ
ﺑﻠﻜﻪ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺩﻭﺭ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﻧﺸﺎﻥﻫﺎﻯ ﺍﺳﺎﺭﺕ ﻣﻌﻨﻮﻯ ﻫﺴﺘﻨﺪ ..پیش .از .اینکه.

گر

انسان.وارد.راه.معنوی.شود.در.جهلی.نجاﺕ.ناپﺬیر.در.مورد.هدف.ﻛه.آزادی.بیکران.است.
ﻏوﻃه.ور.می.باشد.و.اگرچه.از.خوشﺤالی.و.رﺿای.درون.به.دور.است.ولی.خود.را.به.اندازه.ای.با.
ﻭﺍﺑﺴﺘﮕﻰﻫﺎﻯ 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.ﺧﻮﺩﺟﻮﺷﻰﺍﻯ ﺭﺍ ﻛﻪ
ﺍﻭ ﺩﺭ ﺁﻧﻬﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺩﺭﻭﻏﻴﻦ ﺍﺳﺖ.زیرا.ﻛه.ﺫهن.او.در.تﻤامی.رویکردهایش.،در.دنیای.
مﺤدودیت.ها.ﻛار.می.ﻛند.

س تان
وهمه ر

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

ﺫهن.تنها.هنگامی.برای.آزادی.واقعی.وُ .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.سﻤادی.شناخت.خدا.فرو.رفته.و.به.آن.بﭙیوندد..بنابراین.توجه.به.این.
ِ
نکته.مهم.است.ﻛه.اگرچه.به.ﻇاهر.وجه.تشابهی.سطﺤی.بین.ساهاﺝ.سﻤادی.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 ﻣﺮﺍﻗﺒﻪﻫﺎﻯ 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 ﻣﻰﺷﻮﺩ.
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ﻣﺮﺍﻗﺒﻪ ﺑﺨﺸﻰ ﺍﺯ ﺗﻼﺵ ﺭﻫﺮﻭ ﺑﺮﺍﻯ ﺭﻫﺎﻳﻰ ﺍﺳﺖ

گونه.های.مختلﻒ.مراقبه.ﻛه.از.ویﮋگی.های.زندگی.رهرو.است.در.ﻧﻴﻤﻪﻯ 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.ﻋﻼقه.های.
سانسکارایی.در.اﺛر.مانﻊ.،شکست.،درد.و.رنﺞ.مختل.گشته.یا.با.جرقه.ای.از.ادراﻙ.معنوی.به.
لرزه.در.آید.،رهرو.به.اسارﺕ.خویش.و.به.نادرست.بودن.ادراﻙ.خویش.پی.می.برد ..ﺗﻤﺎﻣﻰ
ﺷﻜﻞﻫﺎﻯ ﻣﺮﺍﻗﺒﻪﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺁﻥ ﭘﺲ ﺭﻫﺮﻭ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﻭﻯ ﻣﻰﺁﻭﺭﺩ ﺑﺨﺸﻰ ﺍﺯ ﺗﻼﺷﻰ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ
ِ
ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺩﻧﻴﻮﻯ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻰﺩﻫﺪ..
ﺍﺳﺎﺭﺕ ﺁﻣﺎﻝ ﻭ ﺁﺭﺯﻭﻫﺎﻯ ﻓﺮﻳﺒﻨﺪﻩﻯ
ﺍﻭ ﺩﺭ ﺭﺍﺳﺘﺎﻯ ﺭﻫﺎﻳﻰ ﺍﺯ ﺑﻨﺪ
ِ
گونه.های.مراقبه.ﻛه.از.نﻈر.معنوی.مهم.هستند.زمانی.آﻏاز.می.گردند.ﻛه.فرد .ﺳﺎﺩﻫﺎﻛﺎ.33یا.

گر

رهرو.شود.

ﻣﺮﺍﻗﺒﻪ ﺑﻪ ﺗﻼﺵ ﻧﻴﺎﺯ ﺩﺍﺭﺩ

س تان
وهمه ر

.سان.واﻛنشی.برای.خنﺜی.
.تﻤامی.شکل.های.مراقبه.ی.رهرو .ﻋﻤﺪﻯ.است.،زیرا.مراقبه.به ِ
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.
از.تﻼشی.ﻋﻤدی.و.هوشﻤندانه.می.باشند..اگرچه.این.مراقبه.ها.در.آﻏاز.مﻤکن.است.ﻋﻤدی.
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.ﻋﻼقه.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
ﻧﻤﻰﺷﻮﺩ ﺗﺎ ﺯﻣﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺳﻜﻮﻥ ﻭ
ﺁﺭﺍﻣﺶ ﺩﺳﺘﺎﻭﺭﺩ ﻧﻬﺎﻳﻰ )ﻭﺻﻞ( ﻓﺮﻭﺭﻓﺘﻪ ﻭ ﻓﺮﻭﻛﺶ ﻛﻨﺪ.
ِ
Sadhaka..-33

126

ا�ﻮاع �را��ﻪ ��ﺶ ���ﻢ

ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺑﻪ ﺳﻮﻯ ﺳﺎﻫﺎﺝ ﺳﻤﺎﺩﻯ

در.ساهاﺝ.سﻤادی.ﻛوشش.وجود.ندارد.زیرا.مانعی.نیست.ﻛه.از.میان.برداشته.شود.یا.هدفی.
ﺁﺯﺍﺩﻯ ﺑﻨﺪ ﮔﺴﻴﺨﺘﻪ ﻭ ﺁﺭﺍﻣﺶ ﻭ
ﺑﻴﻜﺮﺍﻥ
نیست.ﻛه.باید.به.آن.رسید..آنﭽه.هست.ﺧﻮﺩﺟﻮﺷﻰ
ِ
ِ
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.تﻼش.و.
دست.و.پا.زدن.بی.امان.زیر.مﺤدودیت.های.سانسکارایی.و.سرانجام.انتﻘال.به.حالتی.از.آزادی.
ﻛامل .ﻛه .در .آن .،ﺁﮔﺎﻫﻰ ﺩﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﻭﺳﻴﻠﻪﻯ ﺭﺳﻮﺏﻫﺎﻯ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﮕﺸﺘﻪ ﻭ ﺑﺎ ﺍﺩﺭﺍﻛﻰ
ﺭﻭﺷﻦ ﺍﺯ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺍﺯﻟﻰ ﻋﻤﻞ ﻣﻰﻛﻨﺪ.
ﺫﻫﻦ ﺍﻧﻔﺮﺍﺩﻯ ﺑﻪ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻣﻰﭘﻴﻮﻧﺪﺩ
ﺗﻨﻬﺎ ﺩﺭ ﺳﺎﻫﺎﺝ ﺳﻤﺎﺩﻯ،
ِ

س تان
وهمه ر

گر

ساهاﺝ.سﻤادی.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.
ﺫهن.به .ﺣﻘﻴﻘﺖ.بیکران.است.ولی.در.این.راستا.موفﻘیت.ﻛاملی.به.دست.نﻤی.آورد.و.ﺫهن.
انفرادی.نابود.نﻤی.شود..این.مراقبه.ها.نﻤایانگر.درجه.هایی.از.نﺰدیﻚ.شدن.به.هدف.معنوی.
هستند.،نه.رسیدن.به.آن..از.سوی.دیگر.،در.ساهاﺝ.سﻤادی.شناخت.هدف.معنوی.تﺤﻘﻖ.
می.یابد.زیرا.ﺫهن.مﺤدود.به.ﻃور.ﻛامل.از.بین.رفته.و.به.تﻤامی.به.ﺣﻘﻴﻘﺖ.بیکران.می.پیوندد.
ﭘﺮﻭﺍﺯﻯ ﮔﺬﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﺮﺍﻗﺒﻪ

انبساﻁ.خاﻃر.و.آزادی.توﺃم.
مراقبه.ی.رهرو.در.پروازهای.باﻻترش.بیشتر.وقت.ها.با.خود.نوﻋی.
ِ
با.سرور.و.روشنایی.آسﻤان.های.باﻻتر.را.هﻤراه.دارد.ولی.هیﭻ.یﻚ.از.اینها.پایدار.نیستند.زیرا.
ﺩﺭ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻮﺍﺭﺩ ،ﻭﻗﺘﻰ ﺭﻫﺮﻭ ﺍﺯ ﺣﺎﻟﺖ
ﺭﻓﻴﻊ ﻣﺮﺍﻗﺒﻪ ﻧﺰﻭﻝ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﻫﻤﺎﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻮﺩ.،
ِ
یعنی.فردی.معﻤولی.ﻛه.با.زنجیرهای.گران.،در.بندِ.مﺤدودیت.های.سانسکارایی.گرفتار.است.
ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ﻳﻚ ﻣﺮﺗﺎﺽ

داستان.مرتاﺿی.از.اهالی.گوالیور.،ناﻛامل.بودن.شکل.های.سﻤادی.را.ﻛه.رهرو.مﻤکن.است.
ِ
تجربه.ﻛند.به.خوبی.نشان.می.دهد..این.مرتاﺽ.خیلی.آزمند.و.حریﺺ.بود.ولی.هن ِر.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.
نﺰدیﻚ.شد.و.به.نﺤوی.تﺼادفی.دستش.به.پشت.مرتاﺽ.خورد..این.تﻤاﺱ.ﻛافی.بود.ﻛه.
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

س تان
وهمه ر

گر

به.هﻤان.سان.ﻛه.یﻚ.زندانی.ﻛه.از.پنجره.ی.زندان.بیرون.را.می.نگرد.و.در.حالی.ﻛه.به.
آسﻤان.پهناور.چشم.دوخته.،مﻤکن.است.خود.را.در.فﻀای.ﻻیتناهی.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 ﭘﺎﻯﺑﻨﺪ ﻛﺮﺩﻩ ﺭﺍ ﻧﻤﻰﺑﻴﻨﺪ ﻭﻟﻰ ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻭ
ﻫﻨﻮﺯ ﺯﻧﺠﻴﺮﻫﺎﻯ ﺍﺳﺎﺭﺕ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻫﻢ ﻧﮕﺴﺴﺘﻪ ﺍﺳﺖ..درست.به.هﻤان.سان.ﻛه.زندانی.به.مﺤﺾ.

.آگاهی.معﻤولی.،
.برد.،رهرو.نیﺰ.با.باز.یافتن
نگاه.ﻛردن.به.پیرامون.خود.به.اسارﺕ.خویش.پی.می
ِ
ِ
از.ﻛﻤبودها.و.ناتوانی.های.خود.آگاه.می.شود..شکل.های.صعودی.جﺬبه.مﻤکن.است.نیروهای.
.ی.بیشتری.را.در.اختیار.رهرو.قرار.دهد.ولی.نه.آن.حالت.دانش.و.سرور.بی.پایانی.
ماورا..الطبیعه
ِ
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.

ﺗﻐﺬﻳﻪﻯ ﺟﺬﺑﻪ ﺑﻪ ﻭﺳﻴﻠﻪﻯ ﭘﺪﻳﺪﻩﻫﺎ

تفاوﺕ.دیگری.ﻛه.دارای.اهﻤیت.است.این.است.ﻛه.رهرو.در.حالت.جﺬبه.به.ﻃور.معﻤول.
ﺑﻪﻭﺳﻴﻠﻪﻯ ﭘﺪﻳﺪﻩ ﻳﺎ ﭼﻴﺰﻯ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻰﺷﻮﺩ.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 ﻣﻰﺷﻮﺩ

ﺭﻭﺡ ﺑﻪ ﺧﺪﺍ ﺭﺳﻴﺪﻩ ﺍﺯ ﺧﻮﺩ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻭ ﺳﺮﺷﺎﺭ ﻣﻰﺷﻮﺩ ﻭ ﺑﻪ ﻫﻴﭻﻭﺟﻪ ﺑﻪ
ﺳﻤﺎﺩﻯ
ﺳﺎﻫﺎﺝ
ِ
ِ
ﭼﻴﺰﻯ ﺫﻫﻨﻰ ﺑﺴﺘﮕﻰ ﻧﺪﺍﺭﺩ..جﺬبه.بیشتر.به.ﮔﻴﺠﻰ ﺩﺍﺭﻭﻫﺎﻯ ﻣﺴﺘﻰﺁﻭﺭ.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 ﺑﺎﻻ ﻭ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺭﻓﺘﻦﻫﺎ ﻭ ﺑﺮﺁﻣﺪﻥ ﻭ ﻓﺮﻭﺷﺪﻥﻫﺎ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
ﺁﻧﻬﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺳﺎﻫﺎﺝ ﺳﻤﺎﺩﻯ ﺟﺎﻯ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻫﺪﻑﻫﺎﻳﻰ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮﺍﻯ ﻣﺮﺍﻗﺒﻪ
ﻫﺴﺘﻨﺪ.

گر

گونه.های.مختلﻒ.مراقبه.های.ﻋﻤومی.و.تخﺼﺼی.ﻛه.رهرو.به.آنها.روی.می.آورد.تنها .ﺩﺭ
ﺩﺍﻳﺮﻩﻯ ﻣﺤﺪﻭﺩﻳﺖﻫﺎﻳﺸﺎﻥ ﻣﻔﻴﺪ ﻭ ﺍﺭﺯﺷﻤﻨﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ..نباید.فرﺽ.ﻛرد.ﻛه.ارزش.آنها.برای.هﻤه.

س تان
وهمه ر

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.ﻻزم.
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 ﻣﻮﺭ ِﺩ
ﻣﺮﺍﻗﺒﻪﺍﻧﺪ.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 ﻧﻘﻄﻪﻯ ﺍﻭﺝ ﻣﺮﺍﻗﺒﻪﻫﺎﻯ ﭘﻴﺸﻴﻦ ﺍﺳﺖ

س تان
وهمه ر

گر

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.
.های.پیشین.
خویش.با.خدایی.ﻛه.در.هﻤگان.است.پی.بَرد..ساهاﺝ.سﻤادی.ﻧﻘﻄﻪﻯ ﺍﻭﺝ.مراقبه
ِ
فردی.و.ﻏیر.فردی.است.ولی.ﻣﺤﺼﻮﻝ.آنها.نیست.
ﺳﺎﻫﺎﺝ ﺳﻤﺎﺩﻯ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻳﻜﻰ ﺷﺪﻥ ﺑﺎ ﺑﻴﻜﺮﺍﻥ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﻰﺷﻮﺩ

تﻤامی.مراقبه.هایی.ﻛه.رهرو.در.پیش.می.گیرد.و.هﻤﭽنین.سایر.تﻼش.های.معنوی.،باوجود.
تفاوﺕ.هایی.ﻛه.بین.آنها.وجود.دارد.یﻚ.هدف.بیشتر.ندارند.و.آن.سرﻋت.بخشیدن.به.شکوفایی.
شوﻕ .اوست .برای .پیوست .با .بیکران ..هنگامی.ﻛه .این .پیوست .حاصل .شد .رهرو) .سادهاﻛا(.
ﺳﻴﺪﻫﺎ .می.شود .،یعنی .ﻛسی .ﻛه .به .هدف .دست .یافته .است ..34ﻋیسی .مسیﺢ .این .حالت .را.
توصیﻒ.می.ﻛرد.وقتی.می.گفت».ﻣﻦ ﻭ ﭘﺪﺭﻡ ﻳﻜﻰ ﻫﺴﺘﻴﻢ«..خیلی.ها.درباره.ی.این.باﻻترین.
حالت.آگاهی.نوشته.اند.اما.اصو ًﻻ..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 ﻧﻤﻰﺗﻮﺍﻧﺪ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻯ
ﻓﺮﺩﻯ ﺩﻳﮕﺮ ﺷﺮﺡ ﺩﻫﺪ ﺍﻣﺎ ﻫﻤﻪ ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻯ ﺧﻮﺩ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻛﻨﻨﺪ.
این.باﻻترین.حالت.،ﺳﺎﻫﺎﺝ ﺳﻤﺎﺩﻯ.نام.دارد.

..-34این.پیوست.با.بیکران.را.اهل.تﺼوف).ﻭﺻﻞ(.می.خوانند............مترجم
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ﺯﻧﺪﮔﻰ ﺟﺴﻤﺎﻧﻰ

.تجربه.نﻤودن.ﺣﺎﻟﺖ ﺧﺪﺍ.می.باشد.ﻛه.در.آن.،روﺡ.خود.را.
جای.گﺰیدن.در ﺳﺎﻫﺎﺝ ﺳﻤﺎﺩﻯ
ِ
.داند.زیرا.تﻤامی.ﻋامل.های.مﺤدود.ﻛننده.ای.را.ﻛه.پیش.ترها.سبﺐ.دانشی.نادرست.بودند.
خدا.می
ِ
به.دور.افکنده.است..ﺣﺎﻟﺖ
ﺧﺪﺍﻳﻰ.رهروی.ﻛه.به.شناخت.خدا.رسیده.با.ﺣﺎﻟﺖ ﺟﺴﻤﺎﻧﻰ.انسان.
ِ
دنیوی.ﻛام ً
ﻼ.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 ﻣﻰﻛﻨﺪ 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 ﺷﻜﻞﻫﺎ ﺗﺸﻜﻴﻞ
.ها.و.هستی.او.را.فﻀای.خالی.تشکیل.داده.است.
ﻳﺎﻓﺘﻪ.و.صﺤنه.ی.نﻤایش.زندگی.،حرﻛت
ِ

گر

ﺯﻧﺪﮔﻰ ﺍﻧﺮژﻯ

س تان
وهمه ر

نخستین.گام.به.سوی.حالت.خدایی .ﺳﺎﻫﺎﺝ ﺳﻤﺎﺩﻯ.پای.نهادن.فراسوی.حالت.جسﻤانی.
ِ
است..رها.نﻤودن.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.
ﺍﻧﺮژﻯ ﺗﺮﺍﻛﻢ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ
حاﻛم.نیستند..روﺡ.به.قلﻤروی.انرژی.باﻻ.رفته.است..ﺷﻜﻞ ﻳﺎ ﺑﺪﻥ،
ِ
ﻭ ﺑﺎﻻ ﺭﻓﺘﻦ ﺍﺯ ﺩﻧﻴﺎﻯ ﺷﻜﻞﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﻭ ﻓﻀﺎﻯ ﺍﻧﺮژﻯ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪﻯ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﺳﻮﻯ
ِ
ﺣﺎﻟﺖ ﺧﺎﻟﺺﺗﺮ ﻭ ﺑﻨﻴﺎﺩﻯﺗﺮ ﺍﺯ ﻫﺴﺘﻰ..ﺣﺎﻟﺖ ﺍﻧﺮژﻯ.از.بسیاری.مﺤدودیت.ها.ﻛه.در.جهان.
ﻳﻚ

شکل.ها.یافت.می.شود.آزاد.است..در.این.حالت.،آگاهی.به.انرژی.مربوﻁ.و.متﺼل.است.و.
.حالت.
پیوسته.در.انرژی.و.به.وسیله
.ی.آن.در.ارتعاش.است..در.حالت.انرژی.،خوردن.و.نوشیدن ِ
ِ
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..حالت.انرژی.هﻤانا.حالت.ﺭﻭﺡﻫﺎﻯ 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.
ﺗﻤﺎﻣﻰ ﺍﻧﺮژﻯ ﺩﺭ ﻧﻬﺎﻳﺖ،
میدان.و.قلﻤرو.انرژی.پای.نهاده.و.به.حوزه.ی.ﺫهن.وارد.شده.است..
ِ
ﺟﻠﻮﻩ ﻭ ﺑﻴﺎﻧﻰ ﺍﺯ ﺫﻫﻦ ﺍﺳﺖ.و.از.این.رو.گﺬشتن.از.حالت.انرژی.به.ﺣﺎﻟﺖ ﺫﻫﻨﻰ.به.معنی.پیشرفت.
بیشتری.است.به.سوی .ﺣﺎﻟﺖ ﺧﺪﺍﻳﻰ)ﺳﺎﻫﺎﺝ ﺳﻤﺎﺩﻯ(..در.حالت.ﺫهنی.،آگاهی.به.نﺤوی.
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.

گر

ﺫﻫﻦ ﺣﺠﺎﺏ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺍﺳﺖ

س تان
وهمه ر

.تدریجی.فعالیت.ﺫهن.انفرادی.و.پای.نهادن.
تﻤامی.پیشرفت.از.آﻏاز.تا.پایان.،شامل.ﻛاستن
ِ
ِ
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 ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﺩﺭ ﺣﺎﻟﺖ ﺍﻧﺮژﻯ ﺑﺎ ﻣﻌﻴﺎﺭ ﺍﻧﺮژﻯ
ﻓﻜﺮ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﺖ ﺫﻫﻨﻰ ،ﺫﻫﻦ ﺑﻪ ﺯﺑﺎﻥ ﻭ ﻣﻌﻴﺎﺭ ﺧﻮﺩﺵ ﻓﻜﺮ ﻣﻰﻛﻨﺪ..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.،حجاﺏ.خود.بین.فکر.و.ﺣﻘﻴﻘﺖ.می.گردد..اگرچه.ﺫهن.مﻤکن.است.از.
ِ
زندگی.جسﻤانی.یا.زندگی.انرژی.آزاد.باشد.اما.آگاهی.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 ﺁﻳﻴﻨﻪﺍﻯ 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 ﻣﻰﺧﻮﺍﻫﺪ

.ﺫهن.مﺤدود.ﻛار.آسانی.نیست..مشکل.اساسی.این.است.ﻛه.ﺫهن.باید.به.
ﻛنار.گﺬاشتن ِ
ِ
وسیله.ی.خودش.نابود.شود..در.فرآیندِ.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.باﻻترین.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.
..-35اشاره.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.ﻛا ِر.سانسکارایی.و.معﻤولی.
.بردباری.بی.حد.،اشتیاقی.ﻛه.ﺫهن.به.جان.می.پﺬیرد.خود.
.گردد.و.در.صورﺕ.نبودن
خود.باز.می
ِ
ِ
برای.دوام.بخشیدن.به.ﻛا ِر.ﺫهن.مﺤدود.به.ﻛار.گرفته.می.شود ..ﺗﻨﻬﺎ ﺁﻧﮕﺎﻩ ﻛﻪ ﻣﻮﺍﺯﻧﻪﺍﻯ ﺑﻴﻦ

ﺍﺷﺘﻴﺎﻕ ﺑﻰﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﻭ ﺑﺮﺩﺑﺎﺭﻯ ﺑﻰﺣﺪ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺮﻳﺪ ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﺪ ﺍﻣﻴﺪﻯ ﺑﻪ ﻧﻔﻮﺫ ﻛﺮﺩﻥ ﺩﺭ
ﺣﺠﺎﺏ ﺫﻫﻦ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺭﺍ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﺍﺷﺘﻴﺎﻕ ﻭ ﺑﺮﺩﺑﺎﺭﻯ ﺗﻨﻬﺎ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻓﻴﺾ
ِ
ﻭ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﻣﺮﺷﺪ ﻣﻴﺴﺮ ﺍﺳﺖ.

گر

ﺩﺭ ﺳﺎﻫﺎﺝ ﺳﻤﺎﺩﻯ ،ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺧﻮﺩﻯ ﺭﺍﺳﺘﻴﻦ ﺑﺎ ﺍﻟﻬﺎﻣﻰ ﺑﻰﺗﻼﺵ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻰﺷﻮﺩ

س تان
وهمه ر

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.
.ﻛند.ﻛه.ﺫهن.مﺤدود.در.پیوست.نهایی.با.ﺑﻴﻜﺮﺍﻥ.ناپدید.گردد..اﻛنون.روﺡ.،خود.را.ﺑﻪ
ﻃلوع.می
ِ
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.تﻼشی.
.داند.ﻛه.انسان.است..به.هﻤین.سان.در.ساهاﺝ.سﻤادی.،روﺡ.نیازی.به.تلﻘین.تکراری.
ویﮋه.می
ِ
و.ساختگی.ﺧﺪﺍ-ﺁﮔﺎﻫﻰ.ندارد..روﺡ.از.ﻃریﻖ.ﺍﻟﻬﺎﻣﻰ ﺑﻰﺗﻼﺵ.می.داند.ﻛه.خداست.
ﺯﻧﺪﮔﻰ ﺩﺭ ﺍﺑﺪﻳﺖ

.ﻛند.در.دانش.روﺡ.جای.گرفته.است؛.دانشی.ﻛه.گﺬرا.
فردی.ﻛه.ﺳﺎﻫﺎﺝ ﺳﻤﺎﺩﻯ.را.تجربه.می
ِ
نبوده.بلکه.جاویدان.است..در.حالت.جهل.،رهرو.به.خود.به.صورﺕ.مرد.یا.زن.نگاه.می.ﻛند.و.
.ﻛند.ﻛه.مﺄموری.برای.انجام.دادن.ﻛارهای.مﺤدود.و.دریافت.شادی.ها.و.دردهاست..اما.
فکر.می
ِ
در.حالت.دانش.،خویشتن.را.روﺡ.می.داند.ﻛه.به.هیﭻ.وجه.به.وسیله.ی.این.چیﺰها.مﺤدود.نشده.
.ﻛه.به.سرشت.راستین.خویش.پی .بُرد.،این.دانش.برای.
و.آنها.اﺛری.بر.او.نﻤی.گﺬارند..هﻤین
ِ
هﻤیشه.باقی.می
.ماند.و.دیگر.هرگﺰ.گرفتار.جهل.و.نادانی.نخواهد.شد..این.حالت.ﺧﺪﺍ-ﺁﮔﺎﻫﻰ.،
ِ
بیکران.است.و.از.ویﮋگی.های.آن.،ادراﻙ.،خلوﺹ.،ﻋشﻖ.و.شادی.نامﺤدود.است ..ﻭﺭﻭﺩ ﺑﻪ
.ای.........بعد.میگویی.ﻛه.دامن.تر.مکن.هشیار.باش
در.میان.قعر.دریا.تخت.بندم.ﻛرده
ُ
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ﺯﻧﺪﮔﻰ ﺑﻰﭘﺎﻳﺎﻥ ﺩﺭ ﺍﺑﺪﻳﺖ ﺍﺳﺖ.
ﺳﺎﻫﺎﺝ ﺳﻤﺎﺩﻯ ،ﺭﺳﻴﺪﻥ ﺑﻪ
ِ
ﺩﻭ ﺷﻜﻞ ﺍﺯ ﺳﺎﻫﺎﺝ ﺳﻤﺎﺩﻯ

ساهاﺝ.سﻤادی.به.دو.شکل.است.(1).ﻧﻴﺮﻭﺍﻧﺎ.یاجﺬﺏ.شدن.در.خدا).فنا.فی.اﷲ(.(2).ﻧﻴﺮﻭﺍﻛﺎﻟﭙﺎ.
یاحالت.الوهیت.در.تجلی.و.ابراز).بﻘاءباﷲ(..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.
ﺳﻤﺎﺩﻯ
بودن.و.هم.هویت.شدن.با.بدن.ها.،دوباره.از.ﻃریﻖ.آنها.وادار.به.ﻋﻤل.شود.به.ﺳﺎﻫﺎﺝ
ِ
ﺣﺎﻟﺖ ﻧﻴﺮﻭﺍﻛﺎﻟﭙﺎ ﻳﺎ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺮﺷﺪ ﻛﺎﻣﻞ).قطﺐ(.منتهی.می.گردد ..ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺍﮔﺮﭼﻪ ﺁﮔﺎﻫﻰ،

ﺑﻪ ﺑﺪﻥﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﺑﺰﺍﺭﻫﺎﻳﻰ ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﻭﻟﻰ ﺍﺯ ﺁﻥﺭﻭ ﻛﻪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺁﻥ ﺑﺪﻥﻫﺎ ﻫﻢ ﻫﻮﻳﺖ
.ی.واپس.ﻛشیدن.
ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ ،ﺩﺭ ﺩﺭﻭﻥ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﻧﻴﺴﺖ..رسوﺥ.ﻛردن.در.ﺫهن.به.منﺰله
ِ

س تان
وهمه ر

گر

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.
باز.نﻤی.گردند..اندﻙ.افرادی.ﻛه.به.آگاهی.از.جهان.نﺰول.می.ﻛنند.،ﻋالم.را.چیﺰی.جﺰ.خدا.
تجربه.نکرده.و.مدام.در.حالت.ﺳﺎﻫﺎﺝ
ﺳﻤﺎﺩﻯ ﻧﻴﺮﻭﺍﻛﺎﻟﭙﺎ.باقی.می.مانند..حالت.ﻧﻴﺮﻭﺍﻛﺎﻟﭙﺎ.یعنی.
ِ
.ﺫهنی.خیال.و.تﺼور.نادرست.،پایان.یافته.و .ﻧﻮﺳﺎﻥﻫﺎﻯ
.های
یﻚ.زندگی.ﻛه.در.آن.فعالیت ِ
ِ
ِ
ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ﺑﻪ ﺳﻜﻮﻥ ﺭﺳﻴﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
ﺫﻫﻦ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺟﻤﻠﮕﻰ ﺩﺭ
ِ

ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺮﺷﺪﻫﺎﻯ ﻛﺎﻣﻞ ﻭ ﺍﻭﺗﺎﺭﻫﺎ

ﺳﺎﻫﺎﺝ
.حالت .ﻧﻴﺮﻭﺍﻛﺎﻟﭙﺎ.برای.روﺡ.هایی.است.ﻛه.از.آسﻤان.هفتم.نﺰول.می.ﻛنند..
ﺳﻤﺎﺩﻯ ِ
ِ
این.حالت.به .ﻣﺮﺷﺪﻫﺎﻯ ﻛﺎﻣﻞ ﻭ ﺍﻭﺗﺎﺭﻫﺎ.تعلﻖ.دارد..سکون.و.وقار.این.حالت.،حتی.هنگام.
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.
.وجه.در.حالت.الهی.او.نﻘﺼان.و.ﻛاهشی.نیست...به.
هنگام.برخورد.با.چیﺰها.و.امور.دنیا.به.هیﭻ
ِ
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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ِ
ﺣﺎﻟﺖ ﻧﻴﺮﻭﺍﻛﺎﻟﭙﺎ
ُﻣﻜﺸﺎ ،ﻧﻴﺮﻭﺍﻧﺎ ﻭ

.شباهت.دارد.ﻛه.نﻤایانگر.پیوستن.
حالت.های.ﻧﻴﺮﻭﺍﻧﺎ.و.ﻧﻴﺮﻭﺍﻛﺎﻟﭙﺎ.به.حالت.ﻣﻮﻛﺘﻰ .یاُ .ﻣﻜﺸﺎ
ِ
روﺡ.انفرادی.به.خداست؛.حالتی.ﻛه.با.خود.سرور.ابدی.و.دانش.بیکران .اَبَر.آگاهی.را.هﻤراه.
ِ
دارد..ولی.ﻣﻮﻛﺘﻰ.یاُ .ﻣﻜﺸﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ
.جدا.شدن.روﺡ.از.بدن.تجربه.می.شود.در.حالی.ﻛه.حالت.های.
ِ
ﻧﻴﺮﻭﺍﻧﺎ.و.ﻧﻴﺮﻭﺍﻛﺎﻟﭙﺎ
.هر.دو.پیش.از.جدا.شدن.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.
36

37

ﺗﻔﺎﻭﺕ ﺑﻴﻦ ﻧﻴﺮﻭﺍﻧﺎ ﻭ ﻧﻴﺮﻭﺍﻛﺎﻟﭙﺎ

س تان
وهمه ر

گر

.ی.نفس.خارﺝ.گشته.و.به.زندگی.بیکران.خداوندی.گام.می.نهد.،
هنگامی.ﻛه.روﺡ.از.پوسته
ِ
ﻓﺮﺩﻳﺖ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺭﻭﺡ ﺑﺎ ﻓﺮﺩﻳﺖ ﻧﺎﻣﺤﺪﻭﺩ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻣﻰﺷﻮﺩ..روﺡ.می.داند.ﻛه .ﺧﺪﺍ-ﺁﮔﺎﻩ.است.
و.بدین.سان.ﻓﺮﺩﻳﺖ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺣﻔﻆ ﻣﻰﻛﻨﺪ..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.نامﺤدودِ.روﺡ.به.گونه.ای.حفﻆ.می.شود.ولی.ﺍﻳﻦ ﻓﺮﺩﻳﺖ ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳﺖ ﺑﺮﺍﻯ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺩﺭ
.ﻛس.از.این.حالت.
ﺗﺠﺮﺑﻪﻯ ﺩﺭﻭﻧﻰ ﺍﻭ ﺍﺯ ﺍﻟﻮﻫﻴﺖ ﺧﻮﻳﺶ ،ﺳﺎﻛﻦ ﻭ ﺧﺎﻣﻮﺵ ﺑﺎﻗﻰ ﺑﻤﺎﻧﺪ..هیﭻ
ِ
ﻣﺠﺬﻭﺑﻰ.یا .ﻧﻴﺮﻭﺍﻧﺎ.به.آگاهی.دنیوی.باز.نﻤی.گردد..اما.در.موردهایی.نادر.،روحی.ﻛه.تازه.به.
ِ
ِ
ﻓﺮﺩﻳﺖ
ﺍﻟﻮﻫﻴﺖ ﭘﻮﻳﺎﻯ ﺧﻮﺩ،
زندگی .بیکران .خداوندی .گام .نهاده .،ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺟﺎﺭﻯ ﺳﺎﺧﺘﻦ
ِ
ﻧﺎﻣﺤﺪﻭﺩ ﺧﻮﻳﺶ ﺭﺍ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭ ﻭ ﺍﺑﺮﺍﺯ ﻣﻰﻛﻨﺪ..این.ﺳﺎﻫﺎﺝ
.حالت.ﻧﻴﺮﻭﺍﻛﺎﻟﭙﺎست.
ﺳﻤﺎﺩﻯ ِ
ِ

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

ﺑﻨﺪﮔﻰ ﺑﺪﻥ ﺑﺮﺍﻯ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﺑﺮﺗﺮ
ِ

گر

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.آسایش.بدن.مﺤو ِر.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.باﻻتر.است..ﺑﺪﻥ ﺍﻭ ﻛﻪ ﭘﻴﺸﺘﺮﻫﺎ

س تان
وهمه ر

ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺯﻧﺪﮔﻰ
ﻣﺎﻧﻌﻰ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺭﺍﻩ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﻣﻌﻨﻮﻯ ﺑﻮﺩ ،ﺍﻛﻨﻮﻥ ﻭﺳﻴﻠﻪﺍﻯ ﻣﻰﺷﻮ ﺩ ﺑﺮﺍﻯ ﺟﺎﺭﻯ
ِ
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.تﻼش.برای.رسیدن.به.هدفی.است.ﻛه.انسان.برای.
آن.زنده.است.،ﻫﺪﻓﻰ ﻛﻪ ﺍﻭ ﻧﺎﺧﻮﺩﺁﮔﺎﻩ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺁﻥ ﻋﺸﻖ ﻭ ﻧﻔﺮﺕ ﻣﻰﻭﺭﺯﺩ ﻭ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮﺵ
.ی.ﻛشش.این.
ﻟﺬﺕﻫﺎ ﻭ ﺭﻧﺞﻫﺎﻯ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻰ ﺭﺍ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﻰﻛﻨﺪ..اگرچه.او.مﻤکن.است.به.وسیله
ِ
سرنوشت.الهی.مﻘاومت.ناپﺬیر.و.درﻙ.ناشدنی.تکانی.بخورد.ولی.مﻤکن.است.خیلی.ﻃول.
ِ
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.باﻻتر.و.باﻻتر.بروند..ﺣﺘﻰ ﺍﮔﺮ ﻓﺮﺩﻯ
ﺑﻪ ﺑﻠﻨﺪﻯﻫﺎﻯ ﺭﻓﻴﻊ ﺩﺳﺖ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻛﻮﭼﻜﺘﺮﻳﻦ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳﺖ ﻣﻮﺟﺐ ﺳﻘﻮﻁ ﺍﻭ ﺑﻪ
ﭘﺴﺖﺗﺮﻳﻦ 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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رهروی.ﻛه.بر.آن.شده.به.هدف.و.مﻘﺼد.برسد.هرچند.تﻤامی.سانسکاراهای.گﺬشته.ی.
خویش.را.با.خود.هﻤراه.دارد.ولی.آنها.در.شدﺕ.اشتیاﻕ.معنوی.او.فع ً
ﻼ.به.حالت.تعلیﻖ.در.آمده.
و.بی.اﺛر.باقی.می.مانند..اما.هنگامی.ﻛه.از.تﻼش.معنوی.ﻛاسته.شود.،سانسکاراهایی.ﻛه.تا.آن.
زمان.در.حال.تعلیﻖ.بودند.به.نﺤوی.تکراری.نیرو.و.توان.تازه.ای.گرفته.و .ﺍﺯ ﻧﻮ ﺻﻒ ﺁﺭﺍﻳﻰ
ِ
ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﻭ ﻣﺎﻧﻊﻫﺎﻯ ﺩﺷﻮﺍﺭﻯ ﺑﺮﺍﻯ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻣﻌﻨﻮﻯ ﺭﻫﺮﻭﻣﻰﺷﻮﻧﺪ.
ﺗﺸﺒﻴﻪ ﺭﻭﺩﺧﺎﻧﻪ

س تان
وهمه ر

گر

.توان.با.تشبیه.روخانه.روشن.نﻤود..جریان.قوی.رودخانه.با.خود.مﻘدار.
این.موﺿوع.را.می
ِ
زیادی .گِل.و.ﻻی.به.هﻤراه.می.آورد..مادام.ﻛه.این.گل.و.ﻻی.در.آﺏ.معلﻖ.هستند.اگرچه.
مﻤکن.است.سرﻋت.آﺏ.را.ﻛم.ﻛنند.اما.مانﻊ.جریان.آﺏ.در.رودخانه.نﻤی.شوند..در.جلگه.های.
بدون.نشیﺐ.و.فراز.و.به.ویﮋه.در.دهانه.ی.پایان.رودخانه.ﻛه.سرﻋت.آﺏ.ﻛم.می.شود.،این.
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.
.ﻃور.ﻛلی.موجﺐ.ﻛم.توان.شدن.
رودخانه.را.به.جویبارهای.ﻛوچﻚ.تری.تﻘسیم.می.ﻛنند.و.به
ِ
.ﻛند.،سیل.تﻤامی.مانﻊ.ها.چون.
نیروی.ﻋﻈیم.رودخانه.می.گردند..هنگامی.ﻛه.رودخانه.ﻃﻐیان.می
ِ
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 ﻭﻗﺖﻫﺎ ﺩﺭ

ﻳﺎﺭﻯ ﻣﺮﺷﺪ
ﺭﺍﻩ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻣﻌﻨﻮﻯ ﺳﺪﻫﺎﻯ ﺧﻮﺩ ﺳﺎﺧﺘﻪﺍﻯ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ؛ﻣﺎﻧﻊﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ
ِ
ﻣﻰﺗﻮﺍﻥ 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.زندگی.نامﺤدودی.را.ﻛه.مرشد.نﻤایانگر.آن.است.را.دریافت.ﻛند..در.حالی.ﻛه.
ِ
ﺿروری.ترین.شرﻁ.برای.پیشرفت.معنوی.،ﺭﺳﺎﻧﻴﺪﻥ ﺧﻮﺩﭘﺮﺳﺘﻰ ﺑﻪ ﺣﺪﺍﻗﻞِ .آن.است.،دستیابی.
.زندگی.بدون.
به.تسلیم.ﻛامل.نفس.بسیار.دشوار.است..در.پیشرفت.معنویی.آن.اندازه.ﻛه.ﻛیفیت
ِ
ِ
منیت.مهم.است».ﻛار«.اهﻤیت.ندارد..اگر.رهرو.ﻛارهای.بسیار.بﺰرگی.انجام.داده.و.آنها.را.از.
.خود.بداند.،نفس.او.به.این.دستاوردها.چسبیده.و.این.امر.خود.مانعی.سخت.برای.زندگی.
آن
ِ
ِ
نامﺤدود.می.گردد..از.این.روست.ﻛه.انجام.مراسم.مﺬهبی.،انفاﻕ.،ﻛارهای.نیﻚ.،ترﻙ.دنیا.،توبه.
و.ریاﺿت.درونی.اگر.چنانﭽه.در.نفس.و.منیت.ریشه.داشته.باشد.بیهوده.است.
ِ
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بنابراین.رهرو.ﻻزم.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.رشدِ.این.گونه.ی.
نفس.،دست.از.تﻤامی.ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎ.بشوید..او.مﻤکن.است.مجبور.شود.برای.فرسودن.و.ﻛوچﻚ.
.نفسی.ﻛه.خود.پرورش.داده.به.میدان.یﻚ.زندگی.مﻤلو.از.ﻋﻤل.گام.نهد..بدین.سان.رهرو.
ﻛردن
ِ
ِ
با .ﻣﻌﻤﺎﻳﻰ ﺭﻭ ﺑﻪ ﺭﻭﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﮔﺮ ﺍﺯ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺩﻭﺭﻯ ﺟﻮﻳﺪ ،ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺑﻰ ﻋﻤﻠﻰ ﻛﺎﺭﻯ ﺑﺮﺍﻯ ﺩﺭﻫﻢ
ﺯﻧﺪﮔﻰ ﻧﻔﺲ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻧﺪﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﮔﺮ ﺑﻪ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﻳﻚ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﭘﺮﻛﺎﺭ ﮔﺎﻡ ﻧﻬﺪ
ﺷﻜﺴﺘﻦ ﺯﻧﺪﺍﻥ
ِ
ﺍﻳﻦ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﻛﻪ ﻧﻔﺲ ﺍﻭ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎﻯ ﺟﺪﻳﺪ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺩﻫﺪ.

ﭘﻴﻤﻮﺩﻥ ﺭﺍﻩ ﻣﻌﻨﻮﻯ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪِ ﺭﺍﻩ ﺭﻓﺘﻦ ﺭﻭﻯ ﻟﺒﻪﻯ ﺷﻤﺸﻴﺮ ﺍﺳﺖ

س تان
وهمه ر

گر

رهرو.برای.پیشرفت.در.راه.معنوی.باید.از.رویکرد.به .ﻫﺮ .ﺩﻭ ِ
ﺣﺪ ﺍﻓﺮﺍﻃﻰ ﮔﺰﻳﻨﻪﻫﺎﻯ ﺑﺎﻻ.
دوری.ﻛرده.و.در.ﻋین.حال.یﻚ.زندگی.خﻼقه.و.پویا.را.در.پیش.گیرد..پیﻤودن.راه.معنوی.
ِ
سفری.راحت.و.بر.زین.اسﺐ.نشسته.نیست.بلکه.مانند.راه.رفتن.روی.لبه.ی.تیﺰ.شﻤشیر.است..
ِ
.حرﻛت.و.ﻛم.و.بیش.به.راحتی.بر.زین.نشسته.و.پیشروی.
هﻤین.ﻛه.سوار.ﻛار.بر.اسﺐ.نشست.،بی
ِ
او.در.راه.،به.تﻼش.یا.دقت.فراوانی.نیاز.ندارد..ولی.پیﻤودن.راه.معنوی.توجه.و.دقت.فراوان.نیاز.
دارد.زیرا.در.این.راه.جایی.برای.توقﻒ.یا.گسترش.زندگی.نفس.وجود.ندارد..ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ
ِ
ﺭﺍﻩ ﮔﺎﻡ ﻣﻰﻧﻬﺪ ﻧﻪ ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﺪ ﻫﻤﺎﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻫﺴﺖ ﺑﺎﻗﻰ ﺑﻤﺎﻧﺪ ﻭ ﻧﻪ ﺗﻮﺍﺯﻥ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺑﺪﻫﺪ.
ﺍﻭ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻛﺴﻰ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻰﻛﻮﺷﺪ ﺭﻭﻯ ﻟﺒﻪﻯ ﺗﻴﺰ ﺷﻤﺸﻴﺮ ﺭﺍﻩ ﺑﺮﻭﺩ.

ﺑﻨﺎ ﻧﻤﻮﺩﻥ ﻧﻔﺲ ﺟﺪﻳﺪﻯ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻣﺮﺷﺪ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﺩ

برای.دوری.ﻛردن.از.ﻋدم.فعالیت.و.هﻤﭽنین.از.ﻏرو ِر.ناشی.از.فعالیت.،ﻻزم.است.ﻛه.مرید.
به.روش.زیر.نفس.اجرایی.و.موقتی.را.بنا.نﻤاید.ﻛه.به.ﻃور.ﻛامل.در.اختیار.مرشد.باشد..در.
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.
.بیکران.با.ساختن.نفس.موقت.میسر.است.،نفسی.ﻛه.بر.وفاداری.به.مرشد.از.
.زندگی
.نفسی
ِ
ِ
بی ِ
دل.و.جان.بنا.شده.است..ﺑﻨﺎ ﻧﻤﻮﺩﻥ ﻧﻔﺲ ﻧﻮﻳﻨﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮﻯ ﻛﺎﻣﻞ ﺩﺭ ﺍﺧﻴﺘﺎﺭ ﻣﺮﺷﺪ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﺩ
ﺑﺮﺍﻯ ﺷﻜﻞ ﮔﻴﺮﻯ ﻭ
ﭘﻮﻳﺎﻳﻰ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻣﻌﻨﻮﻯ ﺍﺟﺘﻨﺎﺏﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ﺍﺳﺖ.
ِ
ﺯﻧﺪﮔﻰ ﺑﺪﻭﻥ ﻧﻔﺲ ﻏﻴﺮ ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳﺖ
ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺑﻰﺩﺭﻧﮓ ﺑﻪ
ِ

.رو.انتﻘال.
مرید.ﻋادﺕ.نﻤوده.ﻛه.لﺬﺕ.زندگی.را.از.نفس.مﺤدود.خویش.به.دست.آورد..از.این
ِ
ناگهانی.از.یﻚ.زندگی.مﻤلو.از.ﻛارهای.خودخواهانه.به.زندگی.ﻛارهای.تهی.از.خودخواهی.
ِ
ﻏیر.مﻤکن.بوده.و.ﻛشش.چندانی.ندارد ..ﺍﮔﺮ ﻗﺮﺍﺭ ﺑﺎﺷﺪ ﺭﻫﺮﻭ ﺑﻰﺩﺭﻧﮓ ﺍﺯ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﺷﻜﻞﻫﺎﻯ

گر

ِ
ﻟﺬﺕ ﺍﺑﺮﺍﺯ
ﻧﺎﻓﻌﺎﻟﻰ ﻣﻨﻔﻰ ﻭ ﺑﺪﻭﻥ
ﻧﻔﺲ-ﺁﮔﺎﻫﻰ ﺩﻭﺭﻯ ﻛﻨﺪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺘﻰ ﺍﺯ
ِ
ﺑﺮﮔﺮﺩﺩ ،ﻳﺎ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻧﺤﻮﻩﻯ ﺍﺑﺮﺍﺯ ﻋﻤﻠﻰ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻛﺎﺭﻫﺎﻳﻰ ﺑﺠﻮﻳﺪ ﻛﻪ ﻣﺎﺷﻴﻨﻰ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ ﺍﻭ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ
ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺑﻰﺟﺎﻥ ﻧﺘﻮﺍﻧﺪ ﺑﻪ ﻫﻴﭻ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻛﺎﻣﻴﺎﺑﻰ ﺑﺮﺳﺪ..مشکل.اصلی.ﻛه.رهرو.با.آن.رو.
ﻳﻚ
ِ

س تان
وهمه ر

به.روست.این.است.ﻛه.باید.زندگی.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.مﺤدودیت.زندگی.نفس.آزاد.نﻤاید.ولی.نﻤی.تواند.او.را.
ِ
.فعالیت.ﻋاری.از.نفس.رهنﻤون.شود.
.بیکران
.ی
ِ
به.گستره ِ
ِ
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.پیشرفت.به.دست.آمده.در.زندگی.های.پیشین.را.مرور.نﻤوده.یا.
ِ
اینکه.دخالت.ویﮋه.ای.از.جانﺐ.مرشد.صورﺕ.گرفته.است..در.موارد.معﻤولی.،پیشرفت.مرید.باید.
ِ
ﺑﻴﻜﺮﺍﻥ ﻋﺎﺭﻯ ﺍﺯ ﻧﻔﺲ ﺑﺎﻳﺪ
ﺯﻧﺪﮔﻰ ﻣﺤﺪﻭ ِﺩ ﻧﻔﺲ ﻭ ﺯﻧﺪﮔﻰ
تدریجی.باشد..ﺍﻭ ﺩﺭ.ﻓﺎﺻﻠﻪﻯ ﺑﻴﻦ
ِ
ِ

ﺷﺪﻥ ﻧﻔﺲ ﮔﺬﺭ ﻛﻨﺪ ﺗﺎ ﺁﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﺧﻮﺩ ﻣﺤﻮﺭﻯ ﺟﺎﻯ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ
ﺗﺪﺭﻳﺠﻰ ﺩﮔﺮﮔﻮﻥ
ﺍﺯ ﻣﺮﺣﻠﻪﻫﺎﻯ
ِ
ِ
ﻓﺮﻭﺗﻨﻰ ،ﻫﻮﺱﻫﺎﻯ ﺳﺮﻛﺶ ﺟﺎﻯ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺭﺿﺎﻳﺘﻰ ﺍﻓﺰﺍﻳﻨﺪﻩ ﻭ ﺧﻮﺩﺧﻮﺍﻫﻰ ﺟﺎﻯ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ
ﻋﺸﻘﻰ ﺑﺪﻭﻥ ﺧﻮﺩﭘﺮﺳﺘﻰ ﺑﺪﻫﺪ.
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ﻧﻔﺴﻰ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻣﺮﺷﺪ ﺍﺳﺖ ﻛﻤﻚ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺣﺘﻤﻰ ﻣﻰﻛﻨﺪ

گر

قرار.دادن.نفس.به.نﺤوی.ﻛامل.در.اختیار.مرشد.نه.تنها.ﺿروری.و.از.نﻈر.معنوی.بی.زیان.
.ﻛند.زیرا.او.از.راه.یﻚ.زندگی.
است.بلکه.به.گونه.ای.مستﻘیم.به.پیشرفت.معنوی.مرید.ﻛﻤﻚ.می
ِ
سرشار.از.ﻋشﻖ.و.خدمت.بدون.انتﻈار.،به.مرشد.نﺰدیﻚ.تر.و.نﺰدیﻚ.تر.می.شود..تﻤاﺱ.مداوم.
ِ
درونی.با.مرشد.ﻛه.از.این.راه.فراهم.می.شود.او.را.مایل.و.آماده.ی.دریافت.ﻛﻤﻚ.ویﮋه.ای.
.نفس.مهار.نشده.و.جدایی.
می.ﻛند.ﻛه.تنها.مرشد.می.تواند.ارایه.دهد..مریدی.ﻛه.دست.
از.زندگی ِ
ِ
.ﻛند.،از.ﻃریﻖ.این.نفس.
.شوید.و.زندگی.تسلیم.خویش.به.مرشد.را.جایگﺰین.آن.می
افکن.می
ِ
ِ
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 ﮔﻤﺮﺍﻫﻰﻫﺎ ﻭ
ﮔﺮﻓﺘﺎﺭﻯﻫﺎ ﭘﺮﻭﺭﺍﻧﺪﻩ ﻭ ﭘﻨﺎﻫﮕﺎﻩﻫﺎﻯ ﺟﺪﻳﺪﻯ ﺑﺮﺍﻯ ﭘﻨﻬﺎﻥ ﺷﺪﻥ ﻧﻔﺲ ﺍﻧﻔﺮﺍﺩﻯ ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﺁﻭﺭﺩﻩ،
ﺑﺮﺍﻯ ﺍﺩﺍﻣﻪﻯ ﻛﺎﺭ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻌﻤﻴﺮ ﻭ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﻮﺩ.

س تان
وهمه ر
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..
.های.معنوی.به.ﻋﻤل.جراحی.یﻚ.دﻛتر.جراﺡ.شباهت.دارد.ﻛه.ﻋامل.تﺤلیل.
شفا.دادن.بیﻤاری
ِ
ِ
.ی.انرژی.حیاتی.بیﻤار.را.به.سرﻋت.بریده.و.بیرون.می.آورد..اگر.فردی.دچار.بیﻤاری.
برنده
ِ
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.تﻤامی.فرایند.پیشرفت.معنوی.بسیار.ﻻزم.
ِ
و.ﺿروری.است.
140

ﺷ�ﻞ گر��ﻦِ ��ر�� ���ﻮی

ﻫﺮ ﻗﻴﺎﻡ ﺗﺎﺯﻩﻯ 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.
.ی.الهی.مرشد.به.راستی.بکوشد..نفس.انفرادی.،ﻛه.مرید.آن.را.در.تسلیم.اولیه.ی.
به.اراده
ِ
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.
انفرادی.مﺤدود.،ﻻزم.است.با.تسلیم.مجدد.
در.ﻛار.آن.ایجاد.ﻛند..از.این.رو.این.قیام.تازه.ی.نفس.
ِ
.نفس.انفرادی.باید.با.یﻚ.سلسله.
مرید.به.مرشد.خنﺜی.شود..قیام.ها.و.برپاخیﺰی
.های.پی.در.پی ِ
ِ
از.تسلیم.های.تازه.به.مرشد.هﻤراه.باشد.
ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻧﻬﺎﻳﻰ ،ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺟﺪﺍﻳﻰ ﺍﺳﺖ

س تان
وهمه ر

گر

پیشرفت.از.یﻚ.تسلیم.به.تسلیﻤی.بﺰرگتر.،پیشرفت.از.فتﺤی.ﻛوچﻚ.به.فتﺤی.بﺰرگ.است..
شکل.های.ﻛامل.تر.از.تسلیم.،نﻤایانگر.حالت.های.باﻻت ِر.آگاهی.هستند.زیرا.هﻤاهنگی.بیشتری.
.آورند..بدین.ترتیﺐ.زندگی.بیکران.مرشد.می.تواند.به.وفور.و.
بین.مرید.و.مرشد.فراهم.می
ِ
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.ﻛﺎﻣﻞﺗﺮﻳﻦ 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 ژﺭﻑﺗﺮ ﺳﺎﺩﻫﺎﻧﺎ
)ﺭﺍﻩِ ﺩﺳﺖﻳﺎﺑﻰ(

ﮔﺬﺭ ﺍﺯ ﻣﺮﺍﺳﻢ ﻭ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﺑﻪ ﺟﻨﺒﻪﻫﺎﻯ ژﺭﻑﺗﺮ ﺳﺎﺩﻫﺎﻧﺎ

س تان
وهمه ر

گر

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.
سرانجام.باید.به.فراسوی.این.مرحله.از.پیروزی.بیرونی.پای.نهاده.و.به.جنبه.های.ژزف.تر.
ِ
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.ﻋﻼقه.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.ﻋﻼقه.ی.فراوان.دارد.
ﺗﻨﻮﻉ ﺩﺭ ﺳﺎﺩﻫﺎﻧﺎ

.شامل.اجرا.ﻛردن.قانون.های.خشﻚ.و.سخت.است..
هرگﺰ.نباید.تﺼور.ﻛرد.ﻛه .ﺳﺎﺩﻫﺎﻧﺎ
ِ
زندگی.نﻤی.تواند.و.لﺰومی.ندارد.سخت.یکسان.و.یکنواخت.باشد..در.گستره.ی.میدان.معنوی.
جای.ﻛافی.برای .ﺗﻨﻮﻉ ﺳﺎﺩﻫﺎﻧﺎ.وجود.دارد ..ﺳﺎﺩﻫﺎﻧﺎﻳﻰ.ﻛه.برای.یﻚ.رهرو.مفید.است.به.
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.ﺟﻨﺒﻪﻫﺎﻯ ژﺭﻑﺗﺮ ﺳﺎﺩﻫﺎﻧﺎ ﺑﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺗﻔﺎﻭﺕﻫﺎﻯ ﺑﻴﻦ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺮﺍﻯ ﻫﻤﻪﻯ ﺭﻫﺮﻭﺍﻥ
ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺩﺍﺭﻧﺪ.
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ﺳﺎﺩﻫﺎﻧﺎ ﺩﺭ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﻭ ﮔﺴﺘﺮﻩﻯ 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..هدف.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.
ِ
ﺷﻨﺎﺧﺖ
ﻛه.در.آینده.به.دست.می.آید.در.حالی.ﻛه.ﺩﺭ ﮔﺴﺘﺮﻩﻯ ﻣﻌﻨﻮﻯ ﺟﻬﺖ ﺳﺎﺩﻫﺎﻧﺎ ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺐ
ﺁﻥ ﭼﻴﺰ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺑﻮﺩﻩ ،ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻫﺴﺖ ﻭ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ.
ﻫﺪﻑ ﺳﺎﺩﻫﺎﻧﺎﻯ ﻣﻌﻨﻮﻯ

س تان
وهمه ر

گر

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

.باید.تﺤﻘﻖ.بخشیدن.به.هدف.
.ی.فﻀای.معنوی.،هدف.هر.بخشی.از .ﺳﺎﺩﻫﺎﻧﺎ
در.گستره
ِ
ِ
معنوی .، .یعنی .ﺧﺪﺍﮔﻮﻧﻪ ﺷﺪﻥ ﺩﺭ
ﺗﻤﺎﻣﻰ ﺟﻨﺒﻪﻫﺎﻯ ﺯﻧﺪﮔﻰ .باشد ..بنابراین .از .یﻚ .دیدگاه.،
ِ
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 ﻣﻰﭘﻴﻮﻧﺪﺩ
ﺯﻧﺪﮔﻰ ﻛﺎﻣﻞ ﻣﻌﻨﻮﻯ ﺍﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻧﺤﻮﻯ ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻳﺰ ﺑﻴﻦ ﻭﺳﻴﻠﻪ ﻭ ﻫﺪﻑ ﺩﺭ ﺍﻧﺴﺠﺎﻡ
ﻛﻪ ﻫﻤﺎﻧﺎ ﻳﻚ
ِ
ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻌﺮﺽ ﻭ ﺑﺨﺶﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ﻫﺴﺘﻰ ﻏﻮﻃﻪﻭﺭ ﮔﺸﺘﻪ ﻭ ﻧﺎﭘﺪﻳﺪ ﻣﻰﮔﺮﺩﺩ.
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ﺳﺎﺩﻫﺎﻧﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻧﻮﻋﻰ ﺷﺮﻛﺖ ﺟﺴﺘﻦ ﺩﺭ ﻫﺪﻑ ﻭ ﻣﻘﺼﻮﺩ

گر

.معنوی.و.هدف.مورد.نﻈ ِر.آن.را.می.توان.با.رابطه.ای.ﻛه.در.دایره.ی.
رابطه.ی.بین.ﺳﺎﺩﻫﺎﻧﺎﻯ
ِ
.هدف.مورد.نﻈر.ﻛم.و.
مادیاﺕ.بین.آنها.وجود.دارد.مﻘابله.نﻤود..در.دایره.ی.مادیاﺕ.معﻤو ًﻻ
ِ
بیش.به.ﻛلی.خارﺝ.از.سادهانا.قرار.دارد.و.ﻋدم.تجانس.روشنی.بین.سرشت.آنها.وجود.دارد..
.ای.برای.ﻛشتن.یﻚ.فرد.بشود.اما.ﻋﻤل.
برای.مﺜال.،ﻛشیدن.ماشه.ی.تفنﮓ.مﻤکن.است.وسیله
ِ
.یﻚ.فرد.با.ﻋﻤل.ﻛشیدن.ماشه.ی.تفنﮓ.از.نﻈر.نوع.و.جنس.تفاوﺕ.اساسی.دارد..اما.در.
ﻛشتن
ِ
ِ
گستره.ی.فﻀای.معنوی.ﺳﺎﺩﻫﺎﻧﺎ.و.هدفی.ﻛه.مورد.جستجوست.نﻤی.توانند.به.ﻛلی.از.یکدیگر.
جدا.باشند.و.در.ماهیت.آنها.هیﭻ.ﻋدم.تجانس.و.تفاوﺕِ .روشنی.وجود.ندارد..در.پهنه.ی.میدان.
ِ
معنوی.نﻤی.تواند.بین.ﺳﺎﺩﻫﺎﻧﺎ.و.هدف.مورد.جستجوی.آن.فاصله.ای.ژرف.وجود.داشته.باشد..
ﺍﻧﺠﺎﻡ
این.موجﺐ.پیدایش.این ﻣﻌﻤﺎﻯ ﺩﻭ ﺭﻭﻳﻪﻯ ﺍﺳﺎﺳﻰ ﻣﻰﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﺩﺭ ﮔﺴﺘﺮﻩﻯ ﻣﻌﻨﻮﻳﺖ
ِ
ﺳﺎﺩﻫﺎﻧﺎ ﺧﻮﺩ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪﺍﻯ 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.

س تان
وهمه ر

ﺳﺎﺩﻫﺎﻧﺎ ﺍﺯ ﺭﺍﻩِ ﺩﺍﻧﺶُ ،ﻛﻨﺶ ﻭ ﻋﺸﻖ

ﺳﺎﺩﻫﺎﻧﺎﻯ.معنوی.در.جنبه.های.ژرف.ترش.،شامل.ﻃی.نﻤودن.(1).ﺭﺍﻩ ﺩﺍﻧﺶ .(2).ﺭﺍﻩ ُﻛﻨﺶ .
).(3ﺭﺍﻩ ﻋﺸﻖ.یا.ﭘﺮﺳﺘﺶ .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.توان.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.
38

٣٩

40

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.
.بیرونی.چیﺰهای.دنیوی.بیشتر.وقت.ها.
.رو.ترﻙ
باید.با.هدف.آزادی.از.این.اسارﺕ.باشد..از.این
ِ
ِ
در.زمره.ی.ﺳﺎﺩﻫﺎﻧﺎﻫﺎﻳﻰ.به.حساﺏ.می.آید.ﻛه.به.رهایی.می.انجامند..اگرچه.این.ترﻙ.بیرونی.و.
ﺩﺭﻭﻧﻰ
ﻇاهری.ارزش.خود.را.دارد.ولی.به.نﺤوی.حتﻤی.ﻻزم.نیست..آنﭽه.ﻛه.ﻻزم.است.ﺗﺮﻙ
ِ
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.بندِ.
دنیای.مجازی.شکل.ها.و.قالﺐ.ها.آزاد.نﻤوده.و.خویش.را.برایِ .
ﺣﺎﻟﺖ ﺭﻫﺎﻳﻰ.Mukti.آماده.ساخته.
ِ
است..ﻋﺪﻡ ﺩﻟﺒﺴﺘﮕﻰ ﺑﺨﺸﻰ ﻣﻬﻢ ﺍﺯ ﺳﺎﺩﻫﺎﻧﺎﻯ ﺩﺍﻧﺶ ﺍﺳﺖ.
ﻣﺮﺍﻗﺒﻪ

س تان
وهمه ر

گر

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
ﻛﺮﺩﻥ ﻣﻨﻈﻢ ﻭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩﻯ 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.تﻤامی.ﻛیفیت.های.الهی.یا.دانش.معنوی.مرشد.را.جﺬﺏ.خویش.می.سازد..چون.ﻻزمه.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.
ﺷﺪﻥ
تنها.مرید.را.شبیه.مرشدی.می.ﻛند.ﻛه.مرید.بر.او.مراقبه.می.نﻤاید.بلکه.راه.را.ﺑﺮﺍﻯ ﻳﻜﻰ
ِ
ﺍﻭ ﺑﺎ ﻣﺮﺷﺪ ﺩﺭ ﺣﻘﻴﻘﺖ.هﻤوار.می.سازد.
.شکل.خداوند.است..این.مراقبه.مﻤکن.
مراقبه.ی.ﻏیر.فردی.در.رابطه.با.جنبه.ی.بیکران.و.بی ِ
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.ﻻزم.را.در.خود.ایجاد.
.ﻻیتناهی.نه.مﺤدودیت.ناشی.از.شخﺼیت.مطرﺡ.است.و.نه.تﻤایﺰ.
نﻤوده.باشد..در.شناخت.نهایی
ِ
ِ
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.باﻻتر.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.ﻛام ً
.شود.ﻛه.تﻤامی.
ﻼ.به.سکون.و.توقﻒ.برساند..این.تنها.هنگامی.میسر.می
ِ
ﺷﺪﻥ ﻧﻬﺎﻳﻰ ﺳﺎﻧﺴﻜﺎﺭﺍﻫﺎ ﺗﻨﻬﺎ
سانسکاراهای.گوناگون.ﺫهنی.ناپدید.شوند ..ﺍﺯ ﺁﻥﺭﻭ ﻛﻪ ﭘﺎﻙ
ِ
ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻧﻈﺮ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﻣﺮﺷﺪ ﻣﻴﺴﺮ ﺍﺳﺖ.،وجودِ.مرشد.حتی.در.مسیر.مراقبه.ی.ﻏیر.فردی.نیﺰ.
واجﺐ.است.
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ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻰ ﺍﻟﻬﺎﻡ ،ﺗﻤﺎﻳﺰ ﻭ ﺗﺸﺨﻴﺺ
ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ
ِ

ﺳﺎﺩﻫﺎﻧﺎﻯ.دانش.،ناتﻤام.است.مگر.رهرو.به.نﺤوی.دایﻤی.توانایی.تشخیﺺ.و.تﻤایﺰ.را.به.ﻛار.
.خویش.پرده.بردارد..شناخت.خدا.نﺼیﺐ.رهروی.می.شود.ﻛه.در.
گرفته.و.از.باﻻترین.توان.الها ِم
ِ
ِ
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 .ﺭﺍ ِﻩ ﺍﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺩﺍﻧﺶ ،ﺑﻪ
ﻛﺎﺭ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻫﻤﺎﻥ ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺧﺮ ِﺩ ﻣﻌﻨﻮﻯ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﺮﺩ ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳﺖ ﺣﺎﻻ ﺩﺍﺭﺍ ﺑﺎﺷﺪ..آموزش.هایی.

گر

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..ﻛا ِر.دشوار.،ﻋﻤل.نﻤودن.
به.دانشی.است.ﻛه.در.اختیار.دارد..یکی.از.بهترین.روش.ها.برای.افﺰودن.به.خردِ.معنوی.به.ﻛار.
گرفتن
.دانشی.است.ﻛه.فرد.در.حال.حاﺿر.دارد..برای.پر.بار.بودن .ﺳﺎﺩﻫﺎﻧﺎﻯ.دانش.باید.هر.
ِ
ِ
ِ.ﻻزم.بر.ﻋﻤل.برداشته.شود..زندگی.روزمره.باید.با.توان.تشخیﺺ.و.تﻤایﺰ.هدایت.
گام.با.تﺄﻛید
ِ
گشته.و.از.باﻻترین.الهام.ها.بال.و.پر.گیرد.

س تان
وهمه ر

ﺍﻫﻤﻴﺖ ﻋﻤﻞ

ﻧﻤﻮﺩﻥ ﺑﻰﺗﺮﺱ ﻭ ﺩﺭﻧﮓ ﻃﺒﻖ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺍﻟﻬﺎﻡﻫﺎﻯ ﺩﻝ
ﻛﺎﺭﻣﺎﻳﻮﮔﺎ.یا .ﺭﺍﻩ ﻋﻤﻞ.شامل .ﻋﻤﻞ
ِ
..ﻋﻤل.درست.خیلی.مهﻤتر.
ﺍﺳﺖ..در.ﺳﺎﺩﻫﺎﻧﺎ.آنﭽه.ﻛه.اهﻤیت.دارد.ﻋﻤﻞ.است.نه.ﺩﺍﻧﺶ ﻧﻈﺮﻯ
ِ

از.دانش.نﻈری.درست.است..البته.ﻋﻤلی.ﻛه.مبتنی.بر.دانشی.درست.باشد.پربارتر.خواهد.بود.
ِ
ولی.ﺣﺘﻰ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﺩﺭ ﻣﺴﻴﺮﻯ ﻋﻤﻠﻰ ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳﺖ ﺑﺎ ﺧﻮﺩ ﺩﺭﺱﻫﺎﻯ ﭘﺮ ﺍﺭﺯﺷﻰ ﺭﺍ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺩﺍﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ
..نﻈریه.پردازی.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.
.تر.باشد.تا.فردی.ﻛه.تﻤامی.متافیﺰیﻚ.ﻋالم.
انجام.می.دهد.مﻤکن.است.خیلی.به.خدا.نﺰدیﻚ
ِ
.هایش.زندگی.روزانه.ی.او.را.دگرگون.ﻛند.
را.می.داند.اما.اجازه.نﻤی.دهد.ﻛه.هیﭻ.یﻚ.از.نﻈریه
ِ
ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ﻳﻚ ﺍﻻﻍ

تفاوتی.ﻛه.بین.اهﻤیت.قیاسی.تﺌوری.و.ﻋﻤل.در.زمینه.ی.ﺳﺎﺩﻫﺎﻧﺎ.وجود.دارد.مﻤکن.است.
ِ
به.وسیله.ی.داستان.معروف.یﻚ.اﻻﻍ.روشن.شود..اﻻﻏی.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..اﻻﻍ.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.
.ی.دیگری.وجود.داشته.باشد.ﻛه.بتواند.در.گﺰینش.
پیش.خودش.فکر.ﻛرد.ﻛه.مﻤکن.است.جنبه
ِ
.رو.بﺰرگی.پشته.ها.را.در.نﻈر.گرفت..حتی.این.دومین.تﻼش.
ﺩﺭﺳﺖ.به.او.ﻛﻤﻚ.ﻛند.و.از.این
ِ
.به.نتیجه.نرسید.وقتی.دید.ﻛه.بﺰرگی.پشته.ها.یکسان.است..
ﺍﻃﻤﻴﻨﺎﻥ ﻧﻈﺮﻯ
او.برای .ﻛﺴﺐ
ِ
ِ
سﭙس.با.سرسختی.و.بردباری.یﻚ.اﻻﻍ.جنبه.های.دیگری.مانند.ﻛیفیت.ﻋلﻒ.را.مد.نﻈر.قرار.
ِ
داد.،ولی.از.قﻀای.روزگار.هر.دو.پشته.ی.ﻋلﻒ.در.
ﺗﻤﺎﻣﻰ.این.مﻘایسه.ها.ﻛه.به.فکر.او.می.رسید.
ِ
یکسان.بودند.
.ای.را.ﻛشﻒ.ﻛند.ﻛه.انتخاﺏ.او.را.از.نﻈر.
سرانجام.چون.اﻻﻍ.نتوانست.ﻋامل.تعیین.ﻛننده
ِ
تﺌوری.بر.پایه.ای.مﺤکم.تﺄیید.ﻛند.،به.ﻃرف.هیﭻ.یﻚ.از.دو.پشته.نرفت.و.راهش.را.مستﻘیم.
ادامه.داد..اﻻﻍ.گرسنه.و.خسته.بدون.آنکه.با.پیدا.ﻛردن.دو.پشته.ﻋلﻒ.دلی.از.ﻋﺰا.درآورد.از.
.ها.گﺬشت..اگر.این.اﻻﻍ.بدون.اینکه.بر.یﻘین.نﻈری.در.مورد.انتخابش.پافشاری.
نﺰدیﻚ.ﻋلﻒ
ِ
.رفت.،مﻤکن.بود.به.سوی.آن.پشته.برود.ﻛه.به.خوبی.دیگری.
ﻛند.به.ﻃرف.یکی.از.دو.پشته.می
ِ
نبود.ولی.باوجود.هر.اشتباهی.ﻛه.در.داوری.هوش.و.خرد.مﻤکن.بود.مرتکﺐ.شود.،از.نﻈر.ﻋﻤلی.
ِ
.سفر.در.زندگانی.معنوی.،در.دست.داشتن.
در.وﺿﻊ.خیلی.بهتری.قرار.می.گرفت..برای.آﻏا ِز
ِ
.چنین.دانش.ﻛاملی.به.جای.
.ی.ﻛامل.راه.ﺿروری.نیست..بر.ﻋکس.،پافشاری.بر.داشتن
نﻘشه
ِ
ِ
ﻛﻤﻚ.به.پیشرفت.مﻤکن.است.مانﻊ.آن.شود..ﺭﺍﺯﻫﺎﻯ ژﺭﻑﺗ ِﺮ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﻣﻌﻨﻮﻯ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮﺍﻯ ﺁﻧﺎﻥ
ﻓﺎﺵ ﻣﻰﺷﻮﺩ 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.
.خواهد.از.آنﭽه.در.ژرف.
اقیانوﺱ.فکر.می.ﻛند.تنها.به.سطﺢ.اقیانوﺱ.پی.خواهد.برد.اما.آنکه.می
ِ
اقیانوﺱ.است.آگاه.شود.باید.حاﺿر.باشد.ﻛه.در.آن.شیرجه.رود.

ِ
ﺧﺪﻣﺖ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ

از.درﻙ.ﺣﻘﻴﻘﺖ.برخیﺰد..
.ی.برآورده.شدن ﺳﺎﺩﻫﺎﻧﺎﻯ ﻛﺎﺭﻣﺎﻳﻮﮔﺎ.این.است.ﻛه.ﻋﻤل.باید.
ﻻزمه
ِ
ِ
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..
.ﺫاتی.یﻚ.چنین.زندگی.
ِ
توجیه.واقعی.برای.وقﻒ.ﻛردن.زندگی.به.خدمت.بدون.انتﻈار.در.ارزش ِ
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 ﻣﻰﺁﻭﺭﺩ ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﺧﻴﻠﻰ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺍﺯ ﺁﻥ
ﺧﻮﺩﺧﻮﺍﻫﻰ ﺟﺎﻫﻼﻧﻪ ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﺪ ﻗﺮﺍﺭ ﺑﮕﻴﺮﺩ..خودخواهی.به.
ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﺘﻰ ﺩﺭ ﺩﻳﺪ ﻭ ﺩﺳﺘﺮﺱ
ِ

ِرد.مﺤور.نادرست.فردِ.مﺤدود.و.جدا.از.دیگران.
مﺤدود.شدن.زندگی.می.انجامد؛.زندگی.ای.ﻛه.گ
ِ
.جدایی.خیالی.و.مجازی.ﻛﻤﻚ.
.چرخد.،در.حالی.ﻛه.خدمت.بدون.انتﻈار.به.از.میان.رفتن
می
ِ
ِ
.شود.به.سوی.زندگی.بیکران.ﻛه.در.آن.به.درﻙ.و.دریافت.
می.ﻛند.و.دروازه.ای.می
ﺗﻤﺎﻣﻰ 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.یاُ .ﻛﻨﺶ.،ﺑﺎﻛﺘﻰ .یا.ﻋﺸﻖ.است..دلیل.وجودِ.ﻋشﻖ.،خودِ.
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.شدﺕ.ﻋشﻖ.الهی.،ﻋاشﻖ.با .ﻣﻌﺸﻮﻕ ﺍﻟﻬﻰ.یکی.
ِ
می.شود ..ﺳﺎﺩﻫﺎﻧﺎﻳﻰ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺍﺯ ﻋﺸﻖ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﺩ ،ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺍﺯ ﻋﺸﻖ ﻧﻴﺴﺖ ﻭ ﻫﺪﻓﻰ
ِ
ﻓﺮﺍﺳﻮﻯ ﻋﺸﻖ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﺯﻳﺮﺍ ﻋﺸﻖ ﺩﺭ
ﺣﺎﻟﺖ ﺍﻟﻬﻰ ﺧﻮﺩ ﺑﻴﻜﺮﺍﻥ ﻣﻰﺷﻮﺩ..خدا.و.ﻋشﻖ.یکی.
هستند.و.آنکه.ﻋشﻖ.الهی.دارد.خدا.را.دارد.

س تان
وهمه ر

گر

۴١

ﺍﺯ ﺗﻼﺵ ﺑﻪ ﺑﻰﺗﻼﺷﻰ

ﻋشﻖ.را.می.توان.هم.بخشی.از.سادهانا.دانست.و.هم.بخشی.از.هدف..اما.ارزش.ﺫاتی.
ﻋشﻖ.به.اندازه.ای.روشن.و.آشکار.است.ﻛه.بیشتر.وقت.ها.ا ِنگاشتن.آن.به.ﻋنوان.راه.دستیابی.
به.چیﺰی.دیگر.اشتباه.است..در.هیﭻ .ﺳﺎﺩﻫﺎﻧﺎﻳﻰ
.پیوست.به.خدا.به.آسانی.و.ﻛاملی.ﻋشﻖ.
ِ
نیست..هنگامی.ﻛه.ﻋشﻖ.حاﻛم.باشد.پیﻤودن.راه .ﺣﻘﻴﻘﺖ.بی.تﻼش.و.با.شادی.خواهد.بود..
روند.ﺳﺎﺩﻫﺎﻧﺎ.نیاز.به.ﻛوشش.و.گاهی.ﻛوششی.فراوان.دارد؛.مانند.موردِ.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..
باﻻترین.حالت.آگاهی.ﻛه.در.آن.ﺫهن.به.نﺤوی.ﻛامل.به.ﺣﻘﻴﻘﺖ.پیوسته.است.ﺳﺎﻫﺎﺝ ﺁﻭﺍﺳﺘﺎ .
ﺧﻮﺩﻯ ﺑﺮﺗﺮ وجود.دارد .ﻳﻜﻰ
یا.حالت.بی.اختیاری.بیکران.نام.دارد.ﻛه.در.آن.دانشی.دایﻤی.از.
ِ
ِ
۴٢

Bhakti.-41
Sahaj Awastha.-42
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ﺗﻤﺎﻣﻰ ﺗﻼﺵ ﺭﻫﺮﻭ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ
ﺍﺯ ﻣﻌﻤﺎﻫﺎﻯ ﺩﻭ ﭘﻬﻠﻮﻯ ﺳﺎﺩﻫﺎﻧﺎﻯ ﻣﻌﻨﻮﻯ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ
ِ
ِ
ﺣﺎﻟﺖ ﺑﻰﺗﻼﺷﻰ ﺑﺮﺳﺪ.
ﻛﻪ ﺑﻪ

ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ﺁﻫﻮﻯ ﺧﺘﻦ

س تان
وهمه ر

گر

.اند.ﻛه.سرشت.تﻤامی.ﺳﺎﺩﻫﺎﻧﺎﻫﺎﻯ.معنوی.را.روشن.
داستان.زیبایی.از.یﻚ.آهوی.ختن.گفته
ِ
می.ﻛند ..روزی .روزگاری .آهویی .در .دره .و .ﻛوهسار .می.گشت .،می.جهید .و .لگد .می.انداخت..
ناگهان.بویی.خوش.به.مشامش.رسید؛.بویی.ﻛه.مانند.آن.را.هرگﺰ.حس.نکرده.بود..این.ﻋطر.
چنان.اﻋﻤاﻕ.روﺡ.او.را.به.جنبش.در.آورد.ﻛه.تﺼﻤیم.گرفت.سرچشﻤه.و.منشاء.آن.را.پیدا.
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.تﻼش.
شده.بود.ناف.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

.های.آهوی.ختن.است..به.بارآمدن.نهایی.
.معنوی.رهرو.مانند.ﻛوشش
تﻤامی .ﺳﺎﺩﻫﺎﻧﺎﻯ
ِ
ِ
ِ
ﺳﺎﺩﻫﺎﻧﺎ.هﻤانا.پایان
ﻳﺎﻓﺘﻦ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﻧﻔﺲ ﺭﻫﺮﻭ ﺍﺳﺖ..در.آن.لﺤﻈه.درﻙ.می.شود.ﻛه.به.مفهومی.،
ِ
.هایش.بوده.و.تﻤامی.رنﺞ.ها.و.شادی.ها.،تﻤامی.
ِ.تﻤامی.جستجوها.و.ﻛوشش
او.خود.هدف.و.مراد
ِ
ِ
خطرها.،ماجراها.،فداﻛاری.ها.و.ﻛوشش.های.بی.امان.،هﻤه.و.هﻤه.برای.دسترسی.به.ﺧﻮﻳﺸﺘﻦ
ِ
ﻓﺮﺩﻳﺖ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺧﻮﻳﺶ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺁﻥ ﮔﻢ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺗﺎ ﺩﺭﻳﺎﺑﺪ ﻛﻪ
ﺷﻨﺎﺳﻰ.راستین.بوده.است.ﻛه.ﺭﻫﺮﻭ
ِ
ﺍﻭ ﺧﻮﺩ ﺑﺎ ﺧﺪﺍﻳﻰ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ ﺍﺳﺖ ﻳﻜﻰ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ.
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