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 هو الحق

 

 آمددر

ی مات اسات  آثار سوامی شیواناندا به دالیل بسیاری در دنیای یوگا حااز  اهییا
یا  ام از اندی می شود  ها  کاددانیم که یوگا به دو مکتب شیال و جنوب طبقه ب

د  اشاته انای ودایی و یوگاا هیات گیدو مکتب ب  احیا ابعادی از هن  و دانش ها
سااا  نفااا ان فبیشاات  باا  ابعاااد انت اطاای و محالعااه ساااحا  لحیاا ،یوگااای شاایال

باه  پ داخته و مکتب یوگای جنوب تاکیاد بیشات ی با  محالعاه ی اسا ار جسام
تاب ر ها  حاال شاکی نیسات کاه ایا  دو مکطنوا  زورق روا  پ داخته است  د

 ب رگ موید هم و پشت و روی یک سکه اند  

سوامی شیواناندا بی شک یکی از ب جسته ت ی  چه ه های مکتاب یوگاای شایال 
تلقی می شود و با ت بیات شااگ دا  ب جساته و نشاارش بایش از چهارداد جلاد 

شایال و آماوزه  کتاب در آموزه های یوگا و ودانتا نقشی پ رنگ در احیا مکتب
های یوگا دارد  در میا  آثاار ساوامی جای آثااری را مای یاابیم کاه باا د ات باه 
محالعه و آموزش فنو  یوگا پ داخته اند و شاهد ت جیاه و نشا  ب خای از آ  



 

نشده ایشا  به  بسیاری از آثار ت جیهآثار تاکنو  به زبا  فارسی بوده ایم  اما 
و خا دورزی یوگاا پ داختاه اسات  اثا   تحلیل ابعااد فلسافی و انت اطای تفکا 

حاض  اولی  ت جیه از آثار سوامی شیواناندا است که به فلسفه یوگا اختصاص 
دارد و به هیت آ ایا  منوچه  الب زی و مجتبای ولای بیشای کاه طیا  خاود را 

 و ف تی ی ، پژوهش و آموزش یوگا ک ده اند، ت جیه شده است  

  حالعه اثیا  محت م و ط ی  هستم، ممت جضی  اینکه آرزومندم تداوم فعالیت 
 حاض  را به طال یندا  به یوگا و تعالیم ودایی تودیه می کنم 

 با مه  و احت ام
 ب زو  ادری

3/1/1399 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 ناشرپیشگفتار 

 ند  ه بود احت ام ابلب ای سوامی شیواناندا هیه مذاهب،  دیسا  و مقدسی  
 شورش، گ ما و طشق یکسانی دریافتاز مذهب یا ک نظ د فشخصی 

ه  وی ط فدار ط ز فک ی بود که بش  یک خانواده است  هیک دمی
 به مذاههییادی    او معتقد بود ادل بناندالوهیتموجودا ، ف زندانی از یک 

 حابق وت  سازگاری، آموزندمقدسی  حقیقت یکسانی را به ما میو هیه  ندیکسان
  دادمی تفک ، گفتار و طیلش به کیال انجامهیسازی شعاری بود که وی در 

ت و حقیق پذی فتمیباشد  خواستمیآنچه خوب و ش یف بود از ه  منبعی که 
زد را زا ضیایمو  و تش یفا  ک دمیمح ح  اشفلسفهبنیادی  هیه مذاهب را در 

ذاب جساده، مناسب و  ایشیوه  جوه  و ادل هیه مذاهب را در گذاشتمیکنار 
 :گفتمی  او ک دمیارازه 

   ی استوحد  و یشانش طشق ، مذهبِ مذهب ِ آ تنها یک مذهب وجود دارد و 

 اساس هیه مذاهب یکسانند:

 ، بخشش، پاکی، مدیتیش  و شناخت حقیقت؛ورزیطشقخدمت، 



 

 خوب باش، طیل خوب انجام بده، مه با  باش و دلسوز؛

 در جستجوی م  کیستم، خود را بشناس و آزاد و رها شو 

 به هیه طشق بورز، به هیه خدمت ک ، در خدمت پ وردگار باش 

 حقیقت را بشو، خالص و ف وت  باش 

 تی ک  ک ، مدیتیش  ک  و به شناخت خود نازل شو 

  اند مذاهباساس و پایه هیه  هاای 

 وری و ادل، م اسیا  اساسی و پایه نیستند  ب ای آنچه ض ورسومآداب
 مبارزه نک   ،نیست

 با مدارا باش، آزاده باش و دیدی وسیع داشته باش   ب دبار و 

 به هیه رسوال ،  دیسا  و پیامب ا  احت ام بشذار  

   کنندمیهیه  دیسا  به زبا  یکسانی دحبت 

جیع اساسی هیه مذاهب را در کنار هم  هایپایهسوامی شیواناندا تالش ک د تا 
آ  را هم جیع ک د و  یوگا را با در و بدی  خاط  نی  مسی های مختلف کند



 

نامید  هیچو  بودا که راه  اطتدال را ب گ ید  تودیه ادلی او  ییوگای ت کیب
 نی  ای  بود:

 قیقتحشناخت به ، ک  ش یتی، مدباش ، پاکک  بخشش، بورز ، طشقک  خدمت"
 " ود دلسوز ب و، مه با  م داد انجاخوب طیل  ،بود ؛ خوب نازل شو

گا   یواشاره به چهار مسی "، شناخت حقیقتخدمت، طشق، مدیتیش " ادحالح
، راجا ایثار ق ودارد یعنی کارما یوگا یا یوگای خدمت، باکتی یوگا یا یوگای طش

    ب اینشییوگا یعنی یوگای مدیتیش  و جنانا یوگا یعنی یوگای خ د و ف زا
و  اساس او ط فدار ت کیبی از هیه مسی های یوگا ب  سنگ بنای خلوص

  یافتمییش اف ا و سخاو   دستیگشادهز ط یق فک  وسیع و بود که ا پاکی
 که با ای  چهار کلیه نشا  داده شده است  

از سحح  نظ د ف، سوامی شیواناندا هیه را گ اطیلفیلسوفی  طنوا به
او شادی حقیقی در شاد ک د  دیش ا  است   ازنظ   دادمیمعنوی آموزش 

خ د و ف زانشی( در دید  خدا در  دیدگاهش در زمینه جنانا یوگا )یوگای
که گویی در حال پ ستش -و خدمت ک د  به هیه مخلو ا  چی هیه

  استاد شیواناندا ذه  بازی داشت و به هیچ  باشدمی -پ وردگار هستید



 

  سوامی شیواناندا ک دییرهجویی ب نامه مشکل و سخت معنوی را تحییل ن
از ا داما  و کارهای معنوی است  معتقد بود ه  تی ی  معنوی نیازمند ت کیبی

و خود تی ی  معنوی باید با حالتی دحیح و به شکلی درست در ت کیبی از 
ف د انجام شود؛ در  وخویخلقمسی های مختلف یوگا محابق با استعداد و 

 مسی  ادلی ف د در نظ  گ فته شود  طنوا بهکه یک مسی  یوگا حالی

ک مذهب ییوگا ": ک دمیوگا داشت و بیا  سوامی شیواناندا، دیدگاه ژرفی به ی
ذاهب وجود ماست که در هیه  ایپایه هایحقیقتنیست بلکه هدفش تی ی  

  یه استا هبدارد  خدا در هیه وجود دارد  یوگا اتحاد با پ وردگار، اتحاد 
مسی   لکهبیوگا طلیی جهانی و ب ای هیه است  یوگا یک ف  ه یا مسلک نیست 

یا شست  ازیست  در خدا، ارتباط دیییانه با خدا، یوگا رسید  به خداست  
 دم  و در ه  هیددرا در بازه زمانی کوتاهی انجام  مؤث یا دام  توانیدمی

 "به موفقیت نازل آیید  تا زندگی

توضیحاتش در مورد مسی های ادلی یوگا بسیار د یح و مناسب بود  او بیا  
 طشق؛ "د و ف زانشی استیوگای خ  ،دید  یک نفا در هیه": ک دمی

د  به ای  خود ساک  در هیه یوگای طشق و ایثار است؛ خدمت به ای  خود ورزی



 

وخوی فعال خلقب ای انسانی با  ی خدمتیوگایوگای خدمت است  ساک  در هیه 
 وخویخلقب ای انسانی با مناسب است؛ یوگای طشق و حاض  به خدمت 

که بیشت  ب  مدیتیش   ی خس وانیگاگ انه و فداکارانه مناسب است؛ یورایثا
ب ای  ی خ د و ف زانشیط فانی و یوگا وخویخلقب ای ف دی با تاکید دارد 
 طقالنی و منحقی مناسب است   وخویخلقانسانی با 

ا بعد ، و تنهک دمیرا به مبتدیا  پیشنهاد  یوگای خدمت و طشق تیاری  معیوالًاو 
 ری ، رهجوی معنوی را به تیااز پاالیش مناسب، و کنت ل ذه  و حواس

  ک دمیمتش ف یوگای خ د و ف زانشی مدیتیش  و 

استاد  با طنوا  یوگای خ د و ف زانشی ب اساس تعالیم ای حاض   کتاب
 گ دآوری شده است  )یوگای خ د و ف زانشی( گ انقدردر حوزه جنانا یوگا

دگی و راز به فلسفه خلقت و هدف زن د و ف زانشی کنکاشی در نشاه یوگای خ
ورزی است، یوگایی است مسی  حکیت و خ دجنانا یوگا،  و رم  رهایی است  

و بینش دحیح، رهجو در مسی  اتحاد با یشانه متعال  تأملاز ط یق  آ که در 
مسی  کالسیک ب ای موکشا یعنی رهایی و  چهارو یکی از  داردب میگام 

کارما یوگا )یوگای  ،مسی  دیش  باکتی یوگا )یوگای طشق( سهنجا  است  



 

تی ی  معنوی در جنانا یوگا،   هستند  و راجا یوگا )یوگای خس وانی( خدمت( 
م  در میا  "و  "م  کیستم"چو   سؤاالتیالهی از ط یق  جهت کسب دانش
 است   "دیش ا  چه هستم

نا یوگا یا جنا به دانش متعال ایویژهشانکارا چاریا فیلسوف ادویتا ودانته اهییت 
ت و وزید، فلسفه وحد  وجودی است که با رد فلسفه آدویتا ودانته بخشید 

ارد شاره ده اای  مکتب به ای  اید دوگانشی، منادی یشانشی وجود و هستی است 
 وحی  ربتی است و تفاو هیا  واالت ی  وا عیت متافی یکی، که خود وا عی ف د

را  عنویمایی و رهجو، ره وجود ندارد یا ب هی  اطظمروح با  آتی  یا ف دی
ح روا شناخت حقیقی یشانشی روح ف دی ببا کسب چنی  شناخت شهودی یعنی 

سبب  ست کها  به طبارتی رهجو به دنبال کنار زد  حجاب جهلی دیجویممتعال 
 ت  سی  اس  مو دید  و رسید  به ای  یشانشی هدف ای شده خود را جدا بپندارد

تعالیم س ی سوامی ب اساس یوگا  ای  کتاب که با هدف آشنایی با ادول جنانا
آدویتا  شیواناندا ساراسواتی در دو جلد گ دآوری شده است، مبتنی ب  فلسفی

 مبانی و در جلد اول، نخستپایه ری ی شده است   )وحد  وجود( ودانته
  بیا  می شوددر بیست حکیت  ی یوگای خ د و ف زانشی مفاهیم فلسفی پایه



 

موج  و  هایکالم سخنانی کوتاه،ت از و تعیق بیشت  ه  حکی تأملجهت 
مختص  و مفید تشکیل شده  دور بهسخنا  پیاپی م تبط با هم  ایمجیوطه

 هایروشاست  در جلد دوم تالش شده است تا به هیی  سبک و شیوه، پندها و 
شده در یوگای خ د و ف زانشی )جنانایوگا( تش یح شود  چشونه گ فتهبکار 

  از چه داردب میدر مسی  دانش و حکیت الهی گام یک رهجوی جنانا یوگا 
و چه ادول اساسی را در زندگی مدنظ    ار  دیجویمبه ه  یهاکیتکن
   دهدمی

پایه  وگاییک  آ سبک سوامی شیواناندا، یوگای ت کیبی است که در  ازآنجاکه
ا و ارما یوگو از دیش  یوگاها  شامل باکتی یوگا و ک شودمیو اساس ف ض 

ی  ، بسیاری او ا  تعیشودمیبه ه گ فته  جانبههیها یوگا جهت رشدی راج
 احد درک کل وزی ا در ی ،نیست  یپذامکا م ز د یق جدایی ای  سه نوع یوگا 

  ت یمهم لهی است،ا آگاهی  و هدف یوگا که اتحاد و یشانشی با اندجیعکنار هم 
باکتی  ینده بتوانیم به ش حآ هایمجیوطهدر  تعالیحقبا یاری امید است   مسئله

امی سوو یوگای ت کیبی کارما یوگا )یوگای خدمت( ، یوگا )یوگای طشق(
 شیواناندا بپ دازیم 



 

 ی ایش، ووی استاری مژگا  ولی بیشی جهتتا از  دانممیب  خود الزم  جاهیی 
 د  وعای د منا  سام و ب ایش از کتاب کیال تشک  را داشته باش آراییدفحهو 

تاب ک شت یهیچو  بهیچنی  الزم به ذک  است که م  ی را خواستاربه وز
 یر م ا طال یندا   اریدر اخت شا یکه به دور  را  واناندایش یسوام یها
  باشد یکامال آزاد م ی تجاریاث  جهت اهداف غ  یبازنش  ا   د،یگ

ی نقدها رازه نکا  وخواهشیندیم تا با ا  ی، پژوهشش ا  و محققمندا طال هاز 
ه شکلی ب  اث  ای ارزشیندشا  ما را در بهبود ای  اث  یاری نیایند  امید ه  بار

 ود  حوزه معنوی ارازه ش مندا طال هبه مخاطبا  و  ت کامل

 مه سیا 

 1399ماه ف وردی  
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 فهرست مطالب

 1 یساراسوات نانداوایش یسوام یسر نامهیزندگ

 20 واناندایش یسوام میتعال فلسفه

 29 )برهمن( نیآغاز حکمت

 34 )آتمن( دوم حکمت

 39 )ایشوارا( سوم حکمت

 44 )مایا( چهارم حکمت

 56 )خلقت( پنجم حکمت

 62 )سه کالبد( ششم حکمت

 69 (پنج کوشا) هفتم حکمت

 81 (ایتور) هشتم حکمت

 89 )سامسارا( نهم حکمت

 95 )کارما( دهم حکمت

 103 )آویدیا( ازدهمی حکمت

 113 )آهانکارا( دوازدهم حکمت

 118 )گونا( زدهمیس حکمت

 131 (سامسارا درخت شهیر ذهن،) چهاردهم حکمت

 136 (ذهن یهایشانیپر) پانزدهم حکمت



 

 ب

 156 (هایتیور) شانزدهم حکمت

 183 )قدرت فکر( هفدهم حکمت

 196 )سامسکارا( هجدهم حکمت

 209 )واسانا( نوزدهم حکمت

 220 )خلوص ذهن( ستمیب حکمت
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جوالی  14 -1887سپتامب   8شیواناندا ساراسواتی یا سوامی شیواناندا ) 
هند  1ی ب رگ     بیستم در ایالت تامیل نادو( معلم معنوی و  یوگ1963

 یاو در رشته پ شکمتولد شد   3، روستای پاتامادی 2در بخش تی ونلولی
و پیش از آنکه زندگی رهبانی را انتخاب کند در  سیت  ک د لیتحص

او بیشت  زندگی خود را پ شک خدمت ک د   طنوا بهانشلیسی مال ی 
 راند  گذ 5، ریشیکش4ن دیک مونی کی ریتی

                                                                                                                         

1 - Tamil Nadu 

2 - Tirunelveli district 

3 - Pattamadai 

4 - Muni Ki Reti 

5 - Rishikesh 

 شیواناندا سری سوامیزندگینامه 

 ساراسواتی



واتیزندگینامه سری سوامی شیواناندا ساراس  
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جنشل یوگای  آکادمی، 1936در سال  1وی بنیانشذار انجی  زندگی الهی
 متافی یک، در زمینه کتاب 300بیش از و نویسنده   1948در سال  2ودانته

است  وی بنیانشذار آش ام  دیش  و موضوطا  مختلف ، مذهبیوگا، ودانته
-سه  شیواناندا، دفت  م ک ی انجی  زندگی الهی در کنار رود گنگ در

 کیلومت ی ریشیکش است  

 

 (1963-1887س ی سوامی شیواناندا ): 1تصوی  

 دورا  اولیه زندگی 1-1

                                                                                                                         

1 - Divine Life Society (DLS) 
2 - Yoga-Vedanta Forest Academy 
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 در جنوب هند در روستای پاتامادی 1887سپتامب   8سوامی شیواناندا در 
 طنوا به، 2پدرش س ی وینشو لی  نهادند  1نام او را کوپوسوانی متولد شد 

 بود  مادرش 3ر مسی  شیوا باکتیمدی  مالی و سالک معنوی ب رگی د
ی نی  به هیا  نسبت در حوزه معنوی خداپ ست4س ییاتی پ اواتی آمال

   بود ب رگ

و مستعد بود و از هیا  ابتدا  در کودکی در طلوم و ژییناستیک بسیار فعال
وی در دانشکده پ شکی در   زدمینی  طشق به هینوطا  در او موج 

فصلنامه پ شکی را با نام  حصیل شد تانجور، با درجه طالی فارغ ت
 ی، والتحصیلیفارغپا از ک د   اندازیراهدر ای  دوره   5آمبورسیا
هند را به سیت مال ی ت ک ک د   1913  در سال ک درا آغاز طبابت 

یاهی در کشتی شیواناندا از ت س اینکه مبادا مجبور شود غذاهای غی گ
یه ک ده بود را با خود ب د  که مادرش ب ایش ته شی ینی زیادی ،بخورد
 شده بود   بسیار نحیف و الغ  به سنشاپور رسید شیواناندای جوا و تی 

                                                                                                                         

1 - Kuppuswamy  

2 - Sri P.S. Vengu Iyer 

3 - Shiva Bhakta (Bhakti) 
4 - Srimati Parvati Ammal 

5 - Ambrosia 
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 :کندمیتودیف  گونهای ش وع به کارش در مال ی را دکت  کوپسوامی 

  رفتم شارنیی، به محل ا امت دکت  آاز کشتی شد  ادهیبالفادله پا از پ
، ن   هارولد پارسو، دکتشدوست به جهت مع فیم اینامهتودیهاو به م  

  ، دکتدمیبه آنجا رس یو ت؛ داد در س امبا  مال یپ شک متخصص 
 یع فم ،که بییارستانی داشت ،ن یراب ای جی یآ ا هپارسون  م  را ب

اشت  د ازین در بییارستا  اریدست کیبه  ن یراب یخوشبختانه، آ ا  ک د
 ایچه هخش ،  طبعبا  یم د  رسیدمیت سناکی به نظ  م د او 
 ستا یاریب کی توانیمی ایآ"، دی  او از م  پ سستب ،  د بلند و پیک غول

را   یارستایسه ب توانممی یبله ، م  حت"م  پاسخ دادم  "؟یرا اداره کن
 ی بههند یاکنا  محلساز  یکیمنصوب شدم   بارهیکبهم   "کنم  تی یمد

ی هاستایق با سمحاب زی ام، دک میم  گفت که نباید ای  مسئولیت را  بول 
 د کوافقت م ن یراب یآ انباید بشی م  کیت  از یکصد دالر در ماه ، آنجا
 "تا ب ای ش وع بدهد م  دد و پنجاه به که 
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 دکت  کوپوسوامی )س ی شیواناندا( هنشام زندگی در مال ی: 2تصوی  

ی  و شی  سخ خوش، طبعشوخمه با ، دلسوز،  اریبس یدکت  کوپسووام
 تییح شتیموفق آمد، اما شیاو پ یب انی   ایناامیدکنندهبود  موارد  طبع
یه های معج ه آسایش هددرما ند که او با ک دمیم دم بیا   جاهیه بود 
   دهدمیاز ط ف خدا را به بییارا   ایویژه

 ییایتانیب  سیت پ شک در  طنوا بهبه مد  ده سال دکت  کوپسوامی 
به  شا یرا یدرمان ارازه خدما  خاط به و کار شدمشغول به   یمال
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مشهور  پ شکی مه با  و دلسوز با شخصیتی جذاب طنوا به  یفق یارا یب
 هایب ف سا به   لبش ک دییای  دکت  جوا  را وسوسه ن چی هیچ  شد

هییالیا، خالص بود  روحیه بش دوستانه و روح خدمت و طشقش هیه را 
   نامیدندمی "جوه  طشق"شقانه او را   م دم طاگ فتب میدر 

 
 : سوامی شیواناندا در حال معاینه بییارا 3تصوی  

 یک راهب طنوا بهزندگی  1-2
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ی تنها  ادر به شفای سححی و ظاه ی حا که پ شک  یبا گذشت زما ، ا
پ   یب اداشت تا  آ  ب و او را  ک د دایرشد پ یدکت  کوپسووام است در
روزی یک سادهو )تارک   جستجو کند ی راش ید یجا خألای  ک د  

روح ف دی و روح "دنیا( کتابی را از س ی سوامی سا  چیت آناندا با نام 
معنوی خفته در او را روش   آتشبه او داد  ای  کتاب  "1اندیکیتیام جها  

سوامی راما تی تا، سوامی ویوکاناندا،  یهاکتابک د  او ش وع به محالعه 
در انجام تیاری   انجیل، متو  انجی  تئوسوفی ک د شانکاراچاریا، 

روزانه، پ ستش ، دطا و آساناهای یوگا بسیار منظم بود  کتب مقدسی 
با نهایت طشق و س سپ دگی را چو  گیتا، مهابهاراتا، بهاگاواتا و رامایانا 

 خواند  

                                                                                                                         

1 - Jiva Brahma Aikyam 
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 : دورا  جوانی سوامی شیواناندا4تصوی  

یشت  او ب ت ک دنیا دربیشت ، میل به  بیشت  و تأملبا گذشت روزها، با 
و ا 1923ال در سپاک شد  در نهایت  اشطاشقانهاط  خدمت خهشد   لبش ب

ا( )بود هیچو  سیذارتا گوتیارا ت ک ک د و به هند بازگشت تا   یمال
 خود باشد  یمعنو یبه دنبال جستجو
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شت  در هند به خانه یکی از دوستانش رفت و وسایل خود را در آنجا گذا
او سف  زیارتی خود را آغاز نیود  به بنارس رفت و در آنجا به معابد 

-و دربه ریشیکش رسید  1924مختلف و ن د  دیسا  ب رگ رفت  و در 

   دکت را مال ا  ک د 1ویسواناندا ساراسواتیس ی سوامی  جاآ 
ویسواناندا  ،در شکل ای  راهب دید و ای  راهبرا گورویی  کوپوسوامی،

بعد تبادل  در  امت یک دکت  دید را مشتاق و حقیقی  یشاگ د، تیساراسوا
ویسواناندا او را به سنت سانیاسی  )رهبانیت( متش ف مختص  کلیا ، 

 ساخت و نام رهبانی سوامی شیواناندا ساراسواتی را به او داد 

 
 : دورا  میانسالی سوامی شیواناندا5تصوی  

                                                                                                                         

1 - Sri Swami Visvananda Saraswati 
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پ ستاری از بییارا  را  کهیدرحالو شیواناندا در ریشیکش ساک  شد 
، با 1927خود را و ف تیاری  معنوی ساخت  در سال ، دادمینی  انجام 

 ایخی یه، داروخانه خود به دست آورده بود نامهبییهمقدار پولی که از 
سوامی شیواناندا هیه انواع   راه انداخت  ریشیکش 1را در الکشی  جوال

مقدس را محالعه ک د  بعد از  یهاکتابمختلف یوگا را تی ی  ک د و 
 نازل شد    2تی ی  شدید و پیوسته، به ب کت نی وا کالپا سامادهی هاسال

به سف   گ ددورهدر  الب راهبی  وانانداشیپا از گذشت چند سال، 
مقدس و  هایمکا زیارتی وسیعی در س تاس  هند ب ای مدیتیش  در 

دورا  هیی  در طی رفت   ب   اری ارتباط با معلیا  معنوی س اس  هند
در رفت   3مهم زیارتی در جنوب هند مانند رامیسوارا  هایمکا به وی 

در ستایش  و کی تا  )س ودهای الهی ک دمی یطول سف  خود سخن ان
   ک دمی( اج ا خدا

                                                                                                                         

1 - Lakshman Jhula 

باالترین حد سامادهی که در ان ذهن در برهمن )روح( حل میی شیود. حیالتی کیه آزادی و رهیایی کامیل در آن  - 2
  نهفته است.

3 - Rameswaram 
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 گ ددورهسوامی شیواناندا در شکل راهبی :6تصوی 

ماهاراشی ک د و  اردید 1ندویب  ویآ یس اش ام از  سوامی شیواناندا
در  را داد  3را مال ا  ک د که به وی لقب ماهاریشی 2سودهاناندا بهاراتی

ش او را مورد توجه و ب کت در روز تولد 4رامانا ماهاریشی، رامانا اش ام
و در خلسه با  دادس  می)س ودهای معنوی(  او بهاجا خود   ار داد  

                                                                                                                         

1 - Sri Aurobindo Ashram 

2 - Maharishi Shddhananda Bharati 
3 - Maharishi 

4 - Ramana Maharshi 
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زیارتی  هایمکا نی  به شیواناندا هیچ  ر صیدمیشاگ دا  ماهاریشی 
 ای له)و به کوه کایالش  نا  یبدرمختلف در شیال هند شامل کدارنا ، 

 رفت   هییالیا که به کوه مقدس مع وف است( کوهرشتهتبت در  در

 1یاله یانجی  زندگ تأسیا: 1-3

  ر میایوگا د در زمینه پیام اشیان ژتبلیغ پ   به خاط سوامی شیواناندا 
ز سف  ابعد از ب گشت   شدیمسوامی مبلغ شناخته  طنوا بهمنتقدانش 

ر کناره انجی  زندگی الهی را د 1936شیواناندا در سال  زیارتی خود،
 ود نی تأسیاهدف گست ش ادبیا  معنوی به شکل رایشا   ارود گنگ ب

 
 نیاد انجی  زندگی الهی : 7تصوی 

                                                                                                                         

1 - The Divine Life Society 
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 ینش معنونتشار داا یادل هدفبا  1936را در سال  یاله انجی  زندگیاو 
 عیتوز به ثبت رساند  ت است کی شکلبه  تیبش فداکارانه به  و خدمت

   آوردشاگ دا  را به وجود  داریپا ا یج  ،یمعنو متو  شا یرا
 

 

 

می چپ سوا سوامی شیواناندا در حال انتقال دانش الهی به شاگ دانش از سیت: 8تصوی  
 اناندآمی چیدآناندا و سوامی سا  چیت وینکاتیساناندا، سوامی ک یشناناندا، سوا

 انجی  را مختلف هایبخش، دستا  توانا گ فت    اردر کنار هم با 
 در زمینه تیمناسب فعال  نهیزم ایجادای  دستا  توانا،  هدف  ک د تأسیا
 یزندگ" مجله انتشار ماهانه ؛بود یو رشد معنو شا یها لب یپاکساز
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از شاگ دا  اولیه وی ساتیاناندا  شد  آغاز 1938در سپتامب  سال  "یاله
 یوگای ساتیاناندا بود   مؤساساراسواتی 

 

 آش ام شیواناندا و انجی  زندگی الهی در  سیت باالی طکا: 9تصوی 

چه در یوگا و چه در تسکی  دردها و آالم  چی هیهدر  وانداشی یسوام
  یاز اول یحت ت کیبیدرما   بش ی به تلفیق و ت کیب باور داشت 

احساس نیاز  بود  او جداناشدنی انجی از او و  آش امدر  یزندگ یروزها
 اییالینادر ه اها یگ با ورودایآ یادل یداروهابه خدمت به م دم با 

ورودایی ایخانهشیواناندا دارو 1945بدی  خاط  در سال   ک دمی
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  را نی 2فدراسیو  جهانی ادیا و در هیا  سال را ایجاد ک د؛  1شیواناندا
 3فدراسیو  جهانی سادهوها 1947سازما  داد  وی هیچنی  در سال 

با هدف آموزش  را 4یوگا-آکادمی جنشل ودانته 1948در سال )راهبا ( و 
 1953و در سال بنیا  گذاشت   معنوی رهجویا  به شکل سیستیاتیک 

 در ریشیکش تشکیل داد    را در آش ام شیواناندا5پارلیا  جهانی ادیا  

 

 در جلوی انتشارا  یوگای ودانته :10 تصوی 

                                                                                                                         

1 - Sivananda Ayurvedic Pharmacy 

2 - the All-world Religions Federation 
3 - the All-world Sadhus Federation  

4 - Yoga-Vedanta Forest Academy 

5 - the World Parliament of Religions   
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 تدریجبهداروخانه کوچک طیومی وی که بخش جدانشدنی از او بود 
شد   انا ب رگ شد و به بییارستا  م تبی مجه  به ایکا ری و سای  امک

 1957مب  رسیی در دسا طوربهبییارستا  چشم شیواناندا با ده تخت 
 شد    تأسیا

یب ت ک ا  یوگای ت کیبی نامید که حادلشیواناندا یوگایش را با طنو
بود   یوگا راجا یوگا یعنی کارما یوگا، باکتی یوگا، جنانا یوگا و نوع چهار

، (اشتو بدو  چشم د و از ط یق کارما یوگا )یوگای خدمت فداکارانه
 و)یوگای طشق  کتی یوگابانا یوگا )یوگای خ د و ف زانشی( وجنا

 آنجا ؛بودآدمی  گ دست، س  و  لب توسعه هیاهن س سپ دگی( به دنبال
و سالک در مسی   دهندمیهم  دستبهدستدمی که جسم و جا  آ

  داردب میخودشناسی گام 
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 آش ام شیواناندا و انجی  زندگی الهی، ریشیکش، هند :11 تصوی 

 سامادهی

 آ که در  ب گ ار شد 1961انجی  زندگی الهی در سال  1اینق هجش  
 خود را در ای  زندگی مشاهده ک د  مأموریت زما  استاد تکییل

                                                                                                                         

( جشنی است که به مناسیبت بیسیت و پنجمیین سیال تاسییس میی Silver jubileeجشن نقره ای ) - 1
امین سالگرد ازدواج یا تاسیس سلطنت، انجمن یا هر چیزی که بیسیت و  25گیرند که می تواند مربوط به 

 پنجمین سال ان است، برگزار شود.
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دانشار در ساحل گنگ در شیوانان 1963جوالی  14سوامی شیواناندا در 
به   دیاِ  آگاهانهوارد ماهاسامادهی )خ وج  اشکلبهریشیکش در 

  خودشناسی رسیده از ای  جسم مادی( شد  

یه ها به ری اسسوامی شیواناندا، پیام واال و الهی خدمت، مدیتیش  و خداشن
اب، مجال  و ش، با بیش از سیصد کتهایکتابجها  از ط یق  هایبخش

ع ور او جیدمذاهب  ، ف ق وهاکیششاگ دانی از هیه مکاتباتش گست اند  
 دادند  دلح و دوستی را در جها  اشاطه  و پیام شدند؛
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 : استاد س ی سوامی شیواناندا ساراسواتی12تصوی  

 



 سوامی شیواناندا فلسفه تعالیم
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اک بخش، پخدمت ک ، طشق بورز، ب"دارم:  طامو محلبی  م  تنها یک پیام
 "ه م بدشو، مدیتیش  ک  و حقیقت را بشناس  خوب باش و طیل خوب انجا

و  وفقیتک  که راز تواز ، آرامش، س ور، م تأملب ای  کلیا   طییقاً
رغ ه خدمت فاب نیک زندگی به یاد داشته باش که  کندمیب کت را آشکار 

 است  نا  زندگی به طشق جهانی؛ آب زندگی به پاکی و خلوص از خود؛
یش    رایحه زندگی، مدیتبناب ای  خدمت ک ، طشق بورز و پاک باش

اش و ببناب ای  سخاوتیند انسانی، شناخت خود است است  هدف زندگی 
 مدیتیش  ک  و خود را بشناس  خود را و ف ای  هدف ک   

سه اسبی   آنها است: طیل، احساسا  و هوش گانهسهی انسا  وجود
باید در هیاهنشی و  هاآ   اندخوردههستند که به ای  ارابه جسیانی پیوند 

 می شیوانانداسوا فلسفه تعالیم
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  رودمی پیشبهزما  ای  ارابه ن م و هیوار  تنها آ تواز  کامل کار کنند 
وجود داشته باشد  باید س ی )طقل( هیچو   ایجانبههیهبایستی رشدی 

و دستی  2داشته باشید و  لبی )احساسی( هیچو  بودا 1ارا چاریاشانک
را  دستهم  یوگای ت کیبی هم س ، هم  لب و 3)طیل( هیچو  جاناکا

رشد در هیه جها    سازدمیکیال رهنیو   سویبهو ف د را  دهدمیرشد 
کلیه یوگا از ریشه یوگاست   کیال محلوب مذهب و  متواز  طوربه

  یوگا طلیی است که به ما روش آیدمیمعنای اتحاد  سانسک یت یوج به
؛ یکی ک د  اراده ف دی در آموزدمیاتحاد روح ف دی  با روح متعال را 

 اراده کیهانی 

                                                                                                                         

لسوف اوایل قرن هشتم میالدی هنیدی اسیت کیه آمیوزه (:  فیShankaracharya.شانکارا چاریا ) - 1
را تحکیم کرد. آموزه های او ریشه در اعتقاد به وحدت وجیود دارد )وحدت وجود( های مکتب آدویتا ودانته 

 و از جریان های اصلی اندیشه در هندوئیسم است. 
ت که بیر پاییه ( است روشن ضمیری اسSiddhārtha Gautamaبودا که نام وی سیذارتما گوتما ) -2

 تعالیمش آیین بودایی بنیان گذاشته شده است. 
پادشاه باستانی در دوره ودایی در هنید اسیت. وی بعیدها بیه عنیوان شخصییتی در  (Janakaجاناکا ) - 3

حماسه رامایانا ظاهر شد.  وی همچنین بعنوان نمونه ایده آلی از عیدم وابسیتگی بیه داراییی هیای میادی 
  شناخته می شود.
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ست  او ا فک از اراده، احساس و متشکل  بیطج یپیچیده بینسا  ت کا
تا   کندمیاراده است  او  چ خسهارابه  است  او مانند نبهسه جبا  یموجود

حساس ا  ی ا  او احساسا  دارد و بنابآوردمورد میلش را به دست   اءیاش
ی، بعض  در کندمی استداللفک  و  لیدل  ی  او طقل دارد و به هیکندمی

 ش ید یدر ب خ کهدرحالیداشته باشد،  یمیک  است ب ت  یطاطف طنص 
 و ا حساساراده، ا که طورهیا حاکم باشد   ،میک  است یطنص  طقالن

، ک د  طیل و کار،  به هیا  ت تیب ستند؛یو جدا از هم ن  یمتیا فک 
 دیاب آدمی  ی  بناب استندینجدا  ش یکدی از  یو دانش ن ی و ایثارفداکار

د  به کیال ب س تواندمی آنشاهتنها  دهد  رشد لب، طقل و دست خود را 
 املکسعه تو هاآ   رهجویا  به یک سیت ای  مثلت تیایل دارنداز  یاریبس
خود   تیشخص هایجنبه  یاز سا هامد نخواهند داشت  تا  ایجانبههیهو 

وجود ل ک دیبا وگایو   ی  دستین یودنست ایجنبه کی  توسعه غافلند
آدمی ر  فقط دو  یرا پ ورش دهند و در ا -، طقل و دست لب -انسا  

   افتیدست خواهد  کپارچهی  فتپیش به
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ا پاک راید کثیفی آینه برا واضح در آینه ببینید،   تاچه ه خواهیدمیاگ  
  است  گونههیی   خودشناسی نی  به داریدنشهرا ثابت  آ کنید و 

 ی گ دانس ای  یآشفتش ؛ دوم،ناپاکی : اول،در ذه  سه کثیفی وجود دارد
 خدمت وگا بایناپاکی ذه  باید با تی ی  کارما   قتیحجاب حق سوم و ؛یذهن

ا بتش اک شود؛ آشفتشی و س گ دانی ذهنی باید با پ سفارغ از خود پ
 یوگا ناناجحجاب حقیقت باید با تی ی   ذک  و طشق و ایثار از بی  رود؛

س و  مقدیعنی با محالعه مت ف وافتد و اندیشه ورزی تأملیعنی تی ی  
و  قیقیاستادی حودایی، جستجو و کنکاش در خود، تحلیل خود، خدمت به 

ر ای  دت   زما  خودشناسی میک  اس اشته شود  تنها آمدیتیش  طییق ب د
 ت کیبی بهت ی  است   وگادوره و زما ، ی

 طشق -1

  شودمیمانعی در شناخت کیال محسوب  طنوا بهاحساسا ،  طورکلیبه
که دیش  احساسا  حالیسا  خادی چنی  ماهیتی دارند دراما تنها احسا
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اطتقاد به پ وردگار و طشق   ندکمیروح ف دی را از بند و اسار  رها 
    انشی ندب میاحساسا  را  ت ی پاک، به خداوند

  ؟ انساآوردمیچحور طشق به پ وردگار رهایی را ب ای ما به ارمغا  
و او خودگ ا دارد  تنها دشینش نفا خود اوست   خودخواهماهیتی 
د تقاطا  است  ممتفاو  از دیش  چی های ای  جه کلبهکه  کندمیاحساس 

ی باکتاز ای  جها  جدا است   کلبه اشیجسیانبد   واسحهبهشده است که 
 ذهنی بدیلتیوگا روشی  ب ای کشت  ای  حا جدایی یا منیت است  تغیی  و 

  کندمیجهانی پ   آگاهیرا نابود ک ده و ف د را با 

 خدمت -2

  بدیامیت فارغ از خود است به طشق و حکیت دس کلبهو تی طیلش  آدمی
ک ا پار لب  با طیلش،یک کارما یوگی که چنی  هدفی را دنبال می کند 

به    کارما یوگا نیازکندمی آمادهو ذه  را ب ای دانش و حکیت  کندمی
 استقامت و تحیل دارد   ،تی ی  ثابت، پایدار، دب 

 مدیتیش  -3
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لد و ه توطشق به موضوطا  بی ونی زنجی های پایبند کننده آدمی به چ خ
نیا ی  د گ است؛ پ توهای پ اکنده ذهنی است که به موضوطا  مختلف ام

 ذهنی که هییشه در یک  شودمیکشیده  هاآ و به سیت  شودمی مندطال ه
جام ها را انکار اشطبیعیبا نی وی فوق  تواندمینقحه فضا متی ک  شده 

 ه ه از لن ی طبور ک ده ک دهد  پ تو متی ک ی از خورشیدی است که
ی نیست که و پ توی سوزاندمیتی ک  ک ده،  آ نچه را که ب  روی آ

متی ک    یچکیذه  بایستی ب  روی   است شدهپ اکنده آنجااینجا و 
 أمنشا است  طشق به خدا ب آ شود، کنت ل ذه  از ط یق کانونی ک د  

 نهایی است  رستشاریغی خودخواهانه، ن دبا  

 شناخت حقیقت -4

او خود را و ف طشق و  یابدمیه خ د و ف زانشی دست و تی جنانا یوگی ب
کارما یوگا ب ای او بیا  خودجوش ماهیت   کندمیخدمتی فارغ از خود 

و تی یک   ندیبیماو ای  خود یشانه را در هیه  ازآنجاکهاست  اشیمعنو
، او به حکیت و طیل فارغ از یابدمیس سپ ده خدا به کیال در طشق دست 
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 اشیاله  ب ای او نی  کارما یوگا، بیا  خودجوش ماهیت رسدیمخود نی  
   ندیبیم جاهیهیشانشی پ وردگارش را در  ازآنجاکهاست 

ی ی  از ت ت مشکلتی ی  ت کیبی کارما یوگا و جنانا یوگا در ای  جها  
الت ححفظ جنانایوگا در غاری در هییالیا در تنهایی و ان وا است  

عنوی م، تی ی  که در حال انجام طیل هستیدالیو مدیتیش  در ح ایم ا به
 ی خود را حفظکه حالت مدیتیشنیوگی که در حالی راستیبهسختی است  

 ت  یوگی  درتیندی اس ،ک ده در حال انجام طیل فارغ از خود است

 ت کیب سه مسی  -5

که  دهدمیزه ایوگا روشی را ار آ یک مسی ند که در  دروا عسه مسی  
 آ و به  شودمیده ورزیطشق؛ بدا  شودمیخود متعال مشاهده  آ از ط یق 

   شودمیخدمت 

بایستی یک یوگا را به شکل پایه داشته باشد و با دیش   ه کسی روازای 
پایه با کارما یوگا، با  طنوا بهجنانا یوگا را  توانیدمیت کیب کند   یوگاها
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کنید  ای  یوگای باکتی یوگا، هاتا یوگا، راجا یوگا و غی ه ت کیب 
   کندمیت کیبی م  است که پیش فت معنوی س یع را تضیی  

غا  ه ارمتی بتی ی  کم هاتا یوگا )آساناها و پ انایاماها( ب ایتا  سالم
 تا  لب،   کارما یوگاکندمی  راجا یوگا، ذه  تا را ثابت و کانونی آوردمی

   خواند  کندمی دهاماو شیا را ب ای تی ی  معنوی  کندمیرا پاک 
شی ه و به شیا ان کندمیس ودهایی در ستایش پ وردگار ذهنتا  را آرام 

   چنی  یوگی سازدمی  مدیتیش  شیا را به سیت آزادی رهنیو  دهدمی
تا خیلی  کندمییک یوگای ت کیبی به شیا ک دارد   ایجانبههیهرشد 

یوگا  ز ای   ا  متوس یع به خداشناسی نازل آیید  اوپانیشادها، گیتا و دیش
زشیند و   بناب ای  ب ای کسی که رهایی و آزادی ارکنندمیدحبت 

یع ی خیلی س و به خودشناس کندمییوگای  ت کیبی را تی ی   ،ط ی  است
   رسدمی

 ست:اروزانه شیا   یتی  ی، ب ایوگای ت کیبیآهنگ کوچک م  از   یا

 بنوش ، یبخور ، کی یکی
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 ب ،بخوا یدحبت ک  ، کی یکی

 ح کت ک ، ی، کیبا دیش ا  کیی بیامی 

 است احت ک  یخدمت ک  ، کی یکی

 ،ریلکا ک  ی، کیکار ک  یکی

 طباد  ک  ، یمحالعه ک ، کی یکی

 ، ی پ انایاما انجام بده، کی ی آسانا انجام بدهکی

 م ا به ک ، یک ، کی تأمل یکی

 ،کیی خدا را بستای، ( بشوجاپاذک ) یکی

  الهی باش هایهی اهیو  هاجیعدر  یی، کبنویا مانت اکیی 

  شناسبک  و حقیقت را  ش یتی، مدپاک شو، ببخش ،بورز، طشق ک  خدمت

 ؛ مه با  باش، دلسوز باش خوب انجام بده باش ، طیل  خوب

 باش  رهاخود را بشناس و  "ستم؟یم  ک"ک   سؤال
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सच्चिदानन्द 
 

1 
ال و ، حا درگذشاتهآنچه رد غی وا عی است  ه  آنچه ش وع یا پایانی دا 
د دارد  در سه دوره زما  وجو تنهااست  ب هی   یوا ع، وجود دارد ندهیآ

،  یاباد توانادمی یوا عا  یاچ کیا تنهاا اسات  یب هی   تنها وا عا روازای 
 ا یااپا رآغاااز و د باشااد  هاا  آنچااه در پایااا بی و آغااازبی،  تغیی ناپااذی 

 وجود ندارد   ین میانهر ، ل وماً د ستین ی یچ

2 
نشاا   آ از  چی هیاهکاه  ایاولیاهها و اشکال، یشاناه پشت هیه نام قتیحق
ب کات  و، ب هی  )روح( است  ب هی  منبع ف جامی  هیه شادی گی دمی

 است 

 حکمت آغازین

 برهمن
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3 
  دهساتن ی ونایپوسته ب، است  پنج غالف یجوه  درون ای تیب هی  وا ع
ه هساتند کا ی ونایب هایپوشاش دا فاً و سا ور طقال ،، ذها بد ، حواس

با هی   هاایجلوه هااغالف  یا  اکننادمیرا پنهاا   یدرونا پایادار تیوا ع
  شوندمیبنا در ب هی   هاآ هستند  

4 
 ا م باوط باهتنها یو نابود خلق  و اشیازند هاپدیده ورای جاودا  ایب هی  
 ای دیتول چی یچه تیوا ع در  اند ذه  ای ایما ت دستی هاآ هستند   ها پدیده
  یی شودنابود ن

5 
 نهایاتبیاسات   ابادیاست  ب هی  جاودانه است  با هی   نهایتبیب هی  

، تغیی ناپاااذی وجاااود نااادارد  آنچاااه  نهایاااتبیباشاااد  دو  یکااای دیااابا
 طلاتبی، فضاا ی، باانتهاابی، پایاا بی، آغازبی، دوگانه ی، غتفکیکغی  ابل

 جاودو هایی سایتو  هاابخش هی  درباباشد  اگ   نهایتبی تواندمیاست 
وجاود نادارد    یو تیاا تفااو در ب هی   ، کث   خواهد بود داشته باشد
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نه زاییده شده و است  ب هی   نیازبیالوجود، ، واجب مشعشعب هی  خود 
خأل  کیاست  ب هی   زما بیبی کالبد و ، یاو نامتناه  ای، زنه م گی دارد

او   ایاا، زداریااد ایاارؤو باای   قیااطی خااواب آنچااه در، ماننااد سااتین یمنفاا
 طقالکامال ،  آگااهی  در ب هی  شیا است ، دانش محلقناب است یاریهوش
 است  هانفا، نفا هیه محلق ای  ب هی  دیدارناب 

6 
الت که در ح ییایاندازه اش هیا  به شوندمی دهید داریکه در حالت ب ییایاش

فاطاال نااد  ا  وا عاایغی اءی  هیااه اشاااناادوا عی، شااوندمیخااواب مشاااهده 
 یداریابالات در ح رؤیاا کیا یاست  زندگ یو ابد یوا ع تنها کنندهمشاهده

 شد؟با یو وا ع یابد ،کندمی  ییکه تغ ی یاست  چحور میک  است چ

7 
اساات   تنهااا روح وا عاای  اناادغی وا عیو جهااا  هیااه  یفاا د هااایروح
  ستین یمحلق ابد ایب هی   ج به چی هیچ

8 
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ا سات  تنهاا غی وا عای ای ینیط ای  دنیای مادی، هیا  اندازه به یذهن یایدن
 چی هاای  رودمای  یدر خواب از با ای  دنیاآتی  است   ایب هی   تیوا ع

 یایاادن روازایاا   روناادمی  یشااد  از باا داریااب محضبااه رؤیاااحاضاا  در 
و  رؤیاا، حالات بیاداری   ف ات  از ساه اندغی وا عی رؤیاتج به و جها  
ه با هی  اسااس سا  یاا(  ا ار دارد  با هی  ایآتی  )، روح خواب طییق

 ت چهارم اس حالت ای ایاست  شاهد خاموش است  ب هی  تنها تور حالت

9 
ا کیاال اسات  با نفحاه اوج، نفاا ییکتاایاسات  تحقاق  یاباد یکشا زندگوم

 ا باه مو )ماناناا(  تأمالها )شنید  حکیت الهی در درو (، س وتی  د یشن
زاال بااه شاناخت باا هی  نا، ف جاامی  ب کاات ایاا یباه آزاد د یو رساا ماداوم 
  شوید

10 

کاه  یو خ دمناد  ومنادیسحح دانش است  م د ن  یب هی  باالت  شناخت 
 هایویژگیدالح ویوکا ) در  تیی (، وای اگیا )طدم وابستشی(، چهار 
باه  )شاد سامپا ( و اشتیاق شدید به رهایی )موموکشااتوا(کیال  گانهشش
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 شناختتنها با  مجددتولد    ابدی نازل خودشناسیبه  تواندمیتنها  اطحاشدهاو 
را بااا باا هی  وحاادتش کااه وا عاااً  یمتو ااف شااود  کساا تواناادمیباا هی  

  کندمیرا درک  ی، جاودانششناسدمی

11 
و  لاب خااود را جسااتجو  دیاا، بااه درو  نشااه کنخاااموش ساازیدرا  حاواس 

بحا   ت ی طییاقباه ، تاا درونیبا  خاود   قیطی ش یتیداز ط یق م  دیکن
و  را خواهید شناخت با ب هی   هویتتا یشانشی   شکبی  ب وید ف و  لبتا 

  دیرس دیخواه منتهابیو سعاد   یبه  لب شاد
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आत्मन् 

1 
کاه در  در ا یانوس،  یاس و تشبیه ای ب ای روح ف دی )آتی ( ای ح ه
 بادی  خااط  آتیا  هیاا   باشادمی)ب هی ( یکای شاده اسات،  اطظمروح 

 ب هی  است 

2 
که در هیه موجودا  وجاود دارد و خاود  شودمیروح ف دی آتی  نامیده 

هااا و ؛ فاارغ از هیاه دردهاا، رناجو باا با هی  یکای اسات وا عای شیاسات
 فساادناپذی و  ما گبیاست  جاودا ، نه زاده و نه زاییاده شاده،  هاسختی

و س ور اسات  با هی  باا آتیا  یکای  خ د، ب کتاست  او یکتاست  جیع 

 دومحکمت 

 آتمن
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و در هیااه موجاودا  حضااور دارد و یشااانشی معنااوی در  جاهیااهاسات  او 
، حقیقت و سا ور اسات  هیاه آگاهیهیه هستی است  او ا یانوس ب کت، 

 از اوییم 

3 
  هیچاو  ایمآماده آ زندگی ب گشت به منبعای اسات کاه از هدف راستی  

 آتاشندد؛ هیچو  تا به ا یانوس بپیو  ارانه جاریست ای که بیرودخانه
ه ب اف وخته شده کتا اینکه در خاستشاهی  سوزاندمیو  کشدمیکه زبانه 

الش ف بیک ا  متعاباشیم تا به لح   اربی؛ بناب ای ، بایستی اینجا شودمحو 
 یکی شویم آتی ، روح درونیا  و با  یابیمدست

4 
قاط جهاا  اسات  با هی  فب هی ، روح یا آتی  در انساا  اسات  او، روح 

 د  اگ  دوزیتای وجاودندارو دوزیتی وجود  منتهابیست  تنها اوست منتهابی
، چیا ی را خلاق انتهاابیمیانشا  درگی ی ب پاا باود  یاک  آنشاه، داشتمی
 منتهاای  تنهااا یااک باای کاا دمیچیاا  را خاا اب  نهایاات دیشاا  آبی، کاا دمی
سات  ها  چیا  ای یشاناه انتهابی، ب هی  وجود داشته باشد  آتی  تواندمی

  باشدمی هایشدور و  اشتجلیدیش ، 
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5 
ی و طار یا خود متعال ف اسوی زما  و فضا و طلیت است  او نامحدود آتی 

ود اسات  او آتیا ، یاا با هی  یاا خامحض  آگاهیاز ه  آشفتشی است  او 
  گاوه  گنجینه پنهاا  اسات  جاواه  جواه هاسات ت ی طالیمتعال است  

ثاا و  اساات،  ناپذی ودااف توداایف وغی  ابل ییتاای اساات  او  یهاساانگ
واه  نیسات  او بهتا ی  جا آ  اادر باه دزدیاد   کاهایچی است کاه متعال

  دهدمیا رنچه آرزو دارد آرزوهاست که به انسا  ه  آ کنندهب آورده

6 
شاه زناده و است  او جییاع داناش هاا اسات  هیی تغیی بیآتی  ابدی است، 

 ت اس فسادناپذی 

7 
اساات  او  منتهااابی، باای مکاا  و انتهااابی، زماا بیآتیا  روح پاااک و خااالص 

ی اساات کااه س شااار از نااور اساات  س شااار از حکیاات اساات  خودمشعشااع
)روح را باا ای رسااید  بااه باا هی   )خااود متعااال فاا دی( تیاا  آ جوینااده،
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  اوست که جاودانشی را شودمید  او که متعال اطظم نامیده ویمی جاطظم( 
  شدبخمی

8 
حاکم درونی،  طنوا بهکه در محفظه  لبتا  است وجود ثانویه ای آ  آتی  

د اوست کاه ناه آغاازی دار است  شاهد خاموش، خود درونی سکنی گ یده
اناا س و پ نه میانی و نه پایانی؛ اوست که منبع ای  دنیاا، جسام، ذها ، حاوا

ی است ستاست و ذا  یکد تغیی ناپذی حاض  است،  جاهیهاست؛ اوست که 
د، او ، حال و آینده وجود دارد؛ اوست که باه ذا  وجاود داردرگذشتهکه 

یا  متعال آگاهیتنها مستقل و خودمشعشع است  اوست خدا، آتی  یا ب هی  یا 
  وجود محلق

9 
هاسات  او چی هیه، حقیقت نهایی است  بسات ی با ای حقیقی آتی  یا خود

ود متعاال، خاود مشعشاع اسات  تنها حقیقت زنده است  ب هی  یا آتیا  یاا خا
ایا  آتیا  اسات کاه باه  و ذا  وجود اسات   چی هیهتجلی دهنده  ب هی  

  باا بخشادمی، طقال و حاواس ناور هاداطقه، هاستاره، ماه، آتشخورشید، 
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تی  را روش  کنناد  توانند آنیی هاآ اما  درخشندمی هاای ر آتی  هیه نو
 اوست تنها خود مشعشع 

10 
 دارد  ابادی وناست و جسیی  تغیی بیده و نه زاییده شده است  نه زا آتی 

د  طاری از ه گونه ت سی است  نام و شاکلی نادارد  بساط و  بضای نادار
اسات  ها  کاا کاه  بااکبی راساتیبهزیبایی و زشتی به او راهی ندارد  

  شودمیو جاودا   باکبیرا بشناسد  (اشحقیقیتی  )خود آ

11 
 ونتا ، س چشایه ب کات اسات؛ حیاا  حقیقای اسات؛به درو  بنش ید؛ در

با هی  اسات   آ تیا  اسات  آ آ حقیقی شیاست؛ روح اسات   "م "آنچه 
 محض است  آگاهی
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ईश्वर 

 

1 
 خدا حقیقت است  خدا طشق اسات  خادا ناور، نورهاا اسات  تجسام ساعاد 

،  اادر چی هیهابدی، آرامش متعال و خ د است  رحیا  و رحیم، وا ف به 
   استمتعال  ست  نه آغاز و نه پایانی دارد  وجودجاهیهمتعال و حاض  در 

2 
 )ایشااوارای باا رگ( متعااال یااا ماهیشااوارا آگاااهی طنوا بااهاو را  تااایگ
 هایانادام ،ای  جهاا ، باد ، ذها  دارندهنشهاست   چی هیه  طالم به نامدمی

 ایذرهاذناش هایچ  بدو طیلک دی و حسی و پ انا )نیا وی حیاا ( اسات 

 حکمت سوم

 ایشوارا



 حکمت سوم: ایشوارا

40 

وجاود همایا نی وی توهیی اوست که ای  کازنا  را بیارای ح کت نیست  
اوست که خلاق ، هوا و ات ، پنج  در  اویند  آتشزمی ، آب، آورده است  

   ب دمیو از بی   کندمی، حفظ کندمی

3 
 تخلقا باا توجاه باه کاارک د شانهی یشوارایا ،است یکی آگاهی کهیحالدر
ا  تبط بم آگاهی بدل به سه شد  ق ک د ، نشاه داشت  و نابود ک د خل یعنی

هیاا و راجاا، ب  یم تبط باا گوناا آگاهیشد   دهینام شنویساتوا، و یگونا
 هااآ یاه در ه کهیحالشد  در دهینام وایش ،تاماس یم تبط با گونا آگاهی
 است   یکی آگاهی
ا هساتند  ب هیا (شاوارا )پ وردگاارای جنباهساه  واشایو  شنوی، وب هیا
از بی  جنبه  اشیواست  و  دارندهنشهجنبه  شنوی  وآف ینندگی اوستجنبه 

   اوست ینابودکنندهب نده و 

4 
 افتااهییتجل جنبااهکااه   ا یااو :از اناادطبار پ وردگااار  شاا یسااه جنبااه د

حاض  پ نفوذ اوسات؛  جاهیهاوست؛ هی انیاگاربا، جنبه ذاتی، ماندگار و 



 حکمت سوم: ایشوارا

41 

را در  یجسای کالبادهای تیااممجیاوع اوسات  ویا ا   یطلّایشوارا، جنبه 
 یهاانیاو ذها  ک -هاساتذه تیاام کل  عمجیو ،گارباای انی  هگی دمیب 

 است )کارنا س ی ا(  یطلّ یهابد  کل تیاممجیوع  ایشواراو  است

5 
(، )ستیتی(، ما گ و ناابودی )ساامهارا ینشهدار وخلقت )س شتی(، حفظ 

د  اها( پانج شاکل فعالیات پ وردگارنانوگ حجاب )تی وبهاوا(، ب کت )آ
ریش را اطاالم اوست  آب، پیام پاکی و پ هی کاا دارندهنشهزمی ، طبیعت 

در  تام و  طبیعت خودمشعشعش است  هوا، داللت ب   نشا ، آتش  داردمی
ایا در ید کنت ل   مدهدمیحاض ش را ندا  جاهیهمحلقش دارد  ات  طبیعت 

 ایشوارا است  یلّطبد   ،کامل اوست  مایا

6 
الهای )جناناا(،  و خ د حکیتشامل ب کت و ث و ، شش ویژگی دارای او 

او  روازایا   اسات جاالل و شاکوه، و  اادر متعاال ،ها ادر طدم وابستشی، 
  او دااحب باشادمی ،بهاگاوا  یعنی کسی که داحب تیاام تاوانش ی هاسات
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موجاودا  اسات  او  ادیمتیام کالبدهای  دارندهنشهاو پنها  ای  جها  است  
 حاکم درونی هیه موجودا  است 

7 
و    ادییاپ وردگار در  لاب شایا سااک  اسات  او در شیاسات و شایا در او

بایااد در کااوه  او را تنهااا پنداشااتیدمیآغاااز در شیاساات    کیااکااامالً ن د
ماابهم از او  ایایاادهکااایالش، مکااه، اورشاالیم، آساایا  یااا بهشاات بجوزیااد  

 داشتید  

8 
 شاهمن ل ت   دس اال دس )مقدس ت ی  ح یم(،م، معبد متح ک اوسای  جس

  حواسات را از موضاوطا  حسای خااموش چشایانت را ببناد لب شیاست  
 گذشتهازخود، با طشقی خالص و تی ک یافتهساز  او را در آنجا با ذهنی 

 فتنتاا گ ب ای در آغوش   او در آنجا یافت دیخواهمحیئناً او را بجوی  
ا او ر یشا ید یجا چی، هدیابیاو را در آنجا ب دیاگ  نتوان  منتظ  شیاست
 نخواهید یافت 

9 
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کاه یاا  دهاد پا چ خه سامسارای تولد و ما گ را  تواندمیتنها  خداشناسی
یا ه هییشه هی اه باا تولاد، رشاد، بییااری، ما گ، غام و انادوه، درد و غ

  و شااست که ف زان لیدل  ی  به هیخداستفقط در  یابد یخوشبختاست  
  یار دارندبس تأکید  خداشناسیب  اهییت و ل وم مقدس  هایکتاب،  یمقدس

10 
او را  الهی تنها خی  محلق حیا  انسانی و تاالش بشا ی اسات  ناام آگاهی 

یاد  حاض ش را احساس کنید  نامش را ذکا  کن جاهیهبس ازید  حضور 
  آمد با او شاد باشید  به آرامش، ب کت و جاودانشی نازل خواهید 
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माया  

 

1 
  باال از اینکااه جهااا  خلااق شااود در باا هی ، ارتعاشاای وجااود داشاات  ایاا 

: ما  کا دمییاا اراده  کا دمیارتعاش، تصوی  ذهنی ب هی  بود  او فکا  
شاد   یکتا هستم، آیا میک  است متکث  هم باشم  ایا  ارتعااش هیچاو  گال

 ها  ساخته شد باشند  سپا کل ج خیسانده نیود که در آبمیبذری 

2 

 ایمیاوهب هی   یشانه اراده ک د  به چاه دلیال متکثا  شاوم  کااش ثیا  و 
، ای  جها  با  در  توهیی مایا خلق شاد  در آغااز رؤیاداشته باشم  با ای  

 تنها وجود بود تنها یشانه بدو  دومی 

 چهارمحکمت 

 مایا



 حکمت چهارم: مایا

45 

3 
ز بخاش ا آ   یی وجاود ناداردایاما نجاایب هی  خالص بدو  دفا  اسات  ا

 دهیاامن "سااگونا با اهی  ایا شاوارایا"در ارتبااط اسات  ایاب هی  که با ما
وجاود  ارد را د ایکنت ل مااست که  )پ وردگار یکتایی( شوارایا  شودمی

بنادگی  ج باهچیا ی ف دی که خود را مج ا از سای  چی ها می پندارد، 
ارد چی ی به نام روح فا دی یاا روح جیعای وجاود ناد  نیست جهل ف دی

( ، خاالق)پ وردگارایشوارا  یطلّ  مایا )توهم(، بد  تنها روح وجود دارد
 آویدیا است ، جهل ف دی یا جیوا )روح ف دی( یطلّبد  و است  

4 

ر اولای  دو ای  مایاا  آوردوجود هوهیی مایا را ب نی ویروح ب ای تجلی، 
ه ی ، کهی )کارنا س ی ا( ایشوارا گشت  اولی  تجلی از ب تجلی، بد  طلّ

ه و اوسات کا تجلای شاد، ایشاوارا )پ وردگاار( باودبا  در  وهیی مایا م
 کنت ل مایا را به دست دارد 

 تیخصوداگوناا یاا ساه ساه  یدارا ی ادر  وهیا  یا انشی ششفت ایما  یا
، ح کات و  یپااک یباه معناا بیاکاه باه ت ت  ؛بود: ساتوا، راجاس و تاماس
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خلاق ، انادخلقتسه کارک د  ندهیسه گونا نیا  یاست  ا تح کیبیجنبش و 
ساه ناوع  نادهینیاهیچنای  سه گونا   یک د ، نشاه داشت  و نابود ک د   ا

  اندخلقتدر  آگاهی

5 
 وجود نادارد  خودخودیبههیچ گونایی )هیچ خصودیتی( به شکل تنها و 

بلکه  سه گوناا )ساه خصودایت، ساه ویژگای( در ت کیاب باا هام وجاود 
وا، راجااس و را از هم جدا ک د، ساات آ  توا ینیدارند  هیچو  دانه که 

ه ک گونا نسابت بایاز هم جدا شوند  اما در بیشت  او ا   توانندنییتاماس 
هاای ا بود  گونا اسات کاه کالبادها و جهابقیه غالب و مسلط است  و غالب 

  دهدمیمختلف را شکل 

6 
، مایاا  در وحگونای ساتوا )پاکی(، در مایا غالب است  بدی  خاط  تجلای ر

 یلّاطالباد و مایاا، ک ایشوارا، دفا  مختلف را پاذی فت و ایشوارا نامیده شد
  داردایشوارا شد  و ایشوارا، کنت ل مایا را به دست 
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ش هیچاو  پ ساتش با هی  را پ وردگار یکتایی اسات کاه پ ستشاایشوا
ری ایا    او طلات ابا اگ فاتمختلف به خود  هایدفت)روح( است  نام و 

 باه هام، باا بافادمییچو  طنکبو  کاه خاودش شابکه تاارش را دنیاست  ه
ادی مآمیخت  خود با گونای )خصودیت( تاماس، موجب آف ینش ای  دنیای 

 شد  

7 
شتی خاست که  در  باروری دارد هیچو  زمی  و  مادر الهیمایا هیچو  
ر  توهیی است   مایا  دگ ددمیو زایش آغاز  دهدمیجا   آ که روح به 

یکتاا  ط یق ب هی  خود را متجلی ساخت  ایشوارا یا پ وردگار  آکه از 
او  یطلّاد  که کنت ل مایا را به دست دارد از ای  ط یق متجلی شاد   مایاا با

 غالب است  آ گشت  که گونای )طنص  (ساتوا در 

8 
و  خیا ایاو گ ماا  آتاشمانناد  هااآ هساتند   ناپذی جداییو ب هی   ایما  یا

 یکایو  درتیناد(   ومنادیو  ادر ( و شااکتا )ن  ویا)ن ی  شاکتندیس ما
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پ ساتش با هی  )روح( اسات   یباه معناا حقیقتااً یهستند  پ ستش شااکت
    گی دمیدر ب   یرا ن یپ ستش ب هی  )روح(، پ ستش شاکت

9 
داساازی از جاز ب هی  جدا ک د  هیچو  گ ما که  ابال  توا نییمایا را 
گاار نیسات  مایاا، باه پ ورد تفکیاک ابلمایاا نیا  از با هی   ،نیسات آتش

ر وابسته است  او شکل پ وردگاار اسات  او شااکتی یاا انا ژی پ وردگاا
  شودمینامیده 

10 

 منشأ  است  تودیفغی  ابل وندارد  یآغاز؛ است ایاز فهم و طقل، ما یتجل
، شاودمی دهیانام( وجاود متعاال) ساایاکه با طقل تنها  واست  یآل  یغ یایدن
تجلای  که شکل ف دی شده تیام اشایا دنیاای پی اماو  یاا جیوا  است تبط م

   شودمینامیده  )توهم ف دی( آویدیاهای بی شیار مایاست، 

11 
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ماواد  وتیاام  اجساام و  اسات؛ آویدیا شکلی از جهل یا (جیواوجود ف دی )
وابساته باه  وجودشدر حالیکه   گی دمیهستی را ب  موجود در حیا ذی

 شاا یمجاا ا از د یود را وجااودخاا بااا اینحااال اسااتهآ  درو  یروح فاا د
  گویندمی)جهل(  ایدیآو هاآنبه بدی  خاط   پندارندمی موجودا 

12 
 ی ویاانخساات ن ؛اساات  ویاادرو  مااا حاداال دو ن یایدیااآو  یااجهاال ا  یااا

باه  ییاجاد ی ونیاز ما دور  و شکل ب کیکه سبب شده ه   دهندهپوشش
 وایاکاه درو  ها  ج ی اساتو ذهنا یپنادار ی ویاندومای و  می یاخود گ

فا دی  جیوا باه روح شکل داده است  در ما را ییجدا تیو ذهنوجود دارد 
حقیقای  وو یکساا ، پایادار  ها وجاود داردچی هیهوابسته است که درو  

 است  

13 

، دو شاکل در آ  سه خصودایت )گوناا( نهفتاه اسات ماده بنیادی  خلقت که
از جیااوا  تجلاایو آویاادیا  )ایسااا(لقخاتجلاای از  دارد: مایااا و آویاادیا  مایااا

ماده بنیادی  خلقات اسات کاه  آ ( هستند  مایا بخشی از ف دی هایزندگی)
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تاابع راجااس و  (تواسااپاکی)خالص غالاب اسات  و  (ساتوایپاکی ) آ در 
که در بخش دیشا  کاه سااتوا تاابع راجااس و تامااس حالیتاماس نیست  در

  شودمیآویدیا شناخته  طنوا به ،ناخالص است درنتیجهاست و 

14 
شااننده غالاب با  نیا وی پو کنندهخلقماده بنیادی  خلقت زمانی که نی وی 

آویادیا  ،ساتا  و و تای غلباه باا نیا وی پوشااننده شودمیاست، مایا نامیده 
با   کنندهخلقنی وی غلبه خالق  )ایسا( کنندهمحدودش ط   شودمینامیده 

ننده جیوا، غلبه نیا وی پوشاا کنندهمحدودو ش ط  نی وی پوشاننده است 
 است  

 آجناناا بادی  خااط ، دهدمیجیوا را شکل  محدودکننده ضیییهآویدیا که 
   شودمینامیده  آگاهییعنی طدم 

15 
خاالق ایا  جهاا  ( غالب است که از ذاتاش خالقدر ایسا ) کنندهخلقنی وی 
و  ساتا خودآگااه آزاد و رهای تیاز وضع  او هییشه خی دب میب رگ 

  جیوا از طا ف دیشا ، تحات آمی دنییخلقت  پوشاننده با نی وی  ونازای
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غلبااه  درنتیجاهکااه  کنادمییعنای باا هی  کاار  اشحقیقاایغفلات از ماهیات 
  چااو  نیاا وی کااافی اساات کااه در او ج یااا  دارد ایپوشااانندهنیاا وی 

 د جها  ب رگ را ایجاد کنای   تواندیید نرا ندار کنندگیخلق

16 
ه هیاا  باکدر شده  آ خاط  الیه کثیفی چسبیده به هکه ب ایینهآهیچو  

و حجاب دانش و  شودمیآویدیا مستور و پنها   وسیلهبه آگاهیت تیب نی  
را  قااتیو حق خورناادمی بیااماا دم ف  روازایاا   گیاا دمیشااکل  آگاااهی

 آ  یرا بجا یو جسم ماد چسبندمی ی وا عیغ ی هایبه چ هاآ   بینندنیی
از  یجهاا  تاوهی  یاکاه ا کنندمیفک   هاآ   گی ندمیلص اشتباه روح خا

  است  یوا ع کامالً هاشکلها و نام

17 
 یو به کناار شدهآب هامحدودیتها و اشکال و نام یبه روح، تیام د یبا رس
 تیاز وا ع یتو ذا یاساس قتیچو  حق استیما ایدن  یخاط  ا  ی  بدروندمی

 شود   فتهیپذ تیوا ع طنوا به تواندییو ن ستیروح ن ینامتناه
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18 

 هکا یزمااناست اما پایا  دارد   آغازبیاست  مایا  پایا بیو  آغازبیب هی  
   بنددیب ممایا رخت  آنشاه یابدمیشخص به دانش متعال خود دست 

 

19 
 )روح( اما ای  دنیا تا حدی و به نوطی وجاود دارد و ارتبااطش باا با هی 

 طورکلیهبا ایاما ،یبا طلوع داناش متعاال خودشناسااست   تودیفغی  ابل
   بنددمیرخت 

20 
 نامیممیکه جها   ایپدیدهای   یابدمیبه روح بودنیا  اف ایش  آگاهیو تی 
کااه خااود وجودییااا  و  روح حااالیغی وا عاای اساات درکااه  شااودمیگفتااه 

شاه نیی ایستد  ابدی و جاودا  هیی ه گ  از درخشش و وجود داشت  باز
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در س شت خود یعنی جاودانشی با ی می ماند و در شاکوه، جاالل و تاازگی 
 خادش پایدار است 

21 
 یآبارناگ باه  را ، ساب  را باه رناگ   ما  و   ما   کاوررنشیبا  یم د
با  زکه  ی  م دفهیدنییا ر  یطعم ش وجههیچبهمبتال به تب  آدم  بیندمی

در   وفاو کی  مشاخیص دهادت و نیک را پ تقالطعم  تواندییفلج دارد، ن
 کیا  بینادمی فطمااه مضاا کیدارد  دیم وارآب  او که کندمیاغ اق  ددا

دنیاا  هستند  ای  مختلف خود یاهایدندر مورچه  کیو  لیف کی ورباغه ، 
  و ادوا  است هارنگبازی و نیایشی از 

22 
 کمایل، یا هشتمیکو  رسدمیمایل  هشتمیک، یک مایل به نظ  او ا بعضی

ده د یقه    و تی در حالت تی ک ید، یک ساطت هیچو آیدمیمایل به نظ  
یم ساطت ن  و تی ذه  در حال پ سه زنی و س گ دانی است آیدمیبه نظ  
   زما ، از ذه  نشا  گ فته است  آیدمی ساطت دوبه نظ  
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ساطت و در غ وب  شودمیدر زمستا  ، آفتاب در ساطت هشت دبح ظاه  
ب و غ و کندمی، آفتاب از پنج دبح طلوع کند  در تابستا میپنج غ وب 

یست ن بازیشعبده   یا ایآ ست؟یهیه چ  ی  ایا دی ت  است در هفت شب آ 
  شودمیمایا انجام  وسیلهبهکه 

23 
   یک بینیدمی شیا جها  دیش ی را کنیدمیاگ  لن های مختلفی استفاده 

س ه  لحظه شیا را ف یب شود  حوادور  م بع ظاه  میبه می گ د
 کتییشه در شارط  هیه چی  در ای  دنیا نسبی است  و   بدی  خادهندمی

  ندان ژی ادارد و زما  و فضا و اشکال نی  حادل ای  )نی و یا ان ژی( 
 که هیه ثی اتی از مایا هستند 

24 

ا طباور باا تقادیم خاود باه پ وردگاار از ایا  تاوهم مایادر گیتا آمده است، 
ش هایویژگیو    ای  توهم الهی  متعلق به پ وردگار، که با کیفیا دکنیمی

ما   ساویبهناا  کاه روی تنهاا آ ساخت اسات  آ آماده، نفاوذ باه  به وجاود
   کنندمیاز ای  توهم طبور آوردند 
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25 

 ریاد  ازمادر کازنا ، مایای ب رگ، ماها مایا را به دسات آوفیض و ب کت 
ویاد  بود تا به ورای ای  سه گوناا ب ط یق ب کت و فیضش  ادر خواهید 

در دالح  هآنشااو تنهاا  آنشااه  ب دمیش، ب هی  پ وردگاراو شیا را ن د 
 ماادها هییشاه او  رسیدمی تا جاودانهو به جایشاه  گی یدمیجاودا    ار 

  ی یاست تا به هیه شیا کیک کناد ، و هیاه ف زنادانش را باه آغاوش شا
ادر   بااه درگاااه ماانیاییاادماال تساالیم او خااود را کا طشااق خااود بازگ دانااد 

  ه م  رحام کا بدطا کنید: ای مادر، م  تو هستم  م ا نجا  بده   گونهای 
وش گا م او را   م  هم پس  تو هساتم  آغاایددادهی را نجا  هایروحشیا 

 احساس خواهید ک د 
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   ॐ 

 

1 
 یاز ه گوناه دافت یکاه طاار یب هینا ؛ب  ب هی  شاد یحجاب ایما یو ت
)طقال  اماهاا  تااتو ا،یاخداوناد، ما تاأثی تحات خود را متجلی ساخت   ، بود

   دینور اول( را آف  ه،یاول یان ژ ایاطظم، طقل اول 

2 

 هیااول یانا ژ  یاا تاأثی    تحات آیادمی  و یاهیچو  جوانه که از بذر ب
دال ما  ا ایانفاا ادال  ایا آهانکااراحجاب )نور و طقل اول(، ماها  تاتوا، 

   آورد وجود بهرا  )م  جدای از دیش ا ( هستم

 پنجمحکمت 

 خلقت
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3 

ب و نیا وی حجاادو نی و در گونای تاماس شاکل رفات: با اراده ایشوارا، 
 ه سابب شادو ط اح  هیی  نیا وی پوشاانند کنندهخلقو نی وی  پوشاننده

را    ماادیی ب  ت  کند و ای  تانسا  کالبدی بدنی به خود بشی د  حجاب که
آگااهی و  لِوجاود متعاا بشناسد  از ماهیت ادلی خویش یعنی خود طنوا به

ز انباشاد کاه وجاودش مجا ا  آگاهغافل بوده و  (سا  چیت آنانداس ور)
 ای  کالبد بی ونی است 

4 
از ط یاق  و ایا  دنیاا خلاق شاده اسات، کنندهخلقبا نی وی ط اح، نی وی 

ایا  م  از زیم باه شاناخت و ادراک  دنیاا بپا داتوانیمیهیی  نی وست که 
، آب؛ آتاش؛ از آتاش، هوا هوا؛ از ،ات ، آکاش)ات ( زاییده شد؛ از نی و

 از آب، زمی  خلق شاد ای  پانج طنصا ، طنادا  ریشاه یاا خییا ه طنادا 
امااس، تنامیده شدند  ای  طناد  ریشاه نیا  ساه گوناا یعنای )تانیات اس ( 

 راجاس و ساتویک را در خود دارند 

5 
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طقال   و هیاول یان ژو م  مج ا از دیش ا (که )یا احساس خود  آهانکارا
اس (، راجایسااتوا )خاوب یعنای هیابه ساه الخود در خود داشت،  را ،اطظم

باا  هانکاراآ بیشد  از ت ک می( تقستح کیبی ای یکی)طیل( و تاماس )تار
ولیاه و ا طنادا ذها ، حاواس، پ اناا و  باه ت تیاب، هاالیاهه  یک از ای  

  شکل گ فتند  ریشه

6 

و م   یجیع   م دو شکل داردمج ا(  یموجود طنوا به)ادل م   انکاراآه
و ما   اوسات آ که تیام ای  خلقات از  است شوارایهیا  ا ،ی  م  جیعیف د
در  (آهانکاارااول احساس منیات )است   ف دیهیا  وجود  ای وایج ،یف د

ز کازناا  اجادا و مجا ا  یخود را وجاود آنشاه یابدمی شیاف ا وجود ف د
ش وع  آ   و تنها بعد از پ وراندمی را در س  م  هستمو فک    پنداردیم

  کندمیودش مج ا از خ یوجودها طنوا به شوارایو ا ایدن  یبه شناخت ا

7 

و  هاا ارگا، آهانکاراراجاس )ح کت و جنبش( با  هایویژگیاز ت کیب 
 نی  نکاراهاآ  از ت کیب ساتوا با ف د بوجود می آیددر  ح کتی هایاندام
 ، شکل گ فت راندمیحسی حکم  هایاندامب   ی کهذهن
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8 

نج پا یعنای خیی ه و شکل بالقوه طناد  اولیه ،آهانکارااز ت کیب تاماس با 
نج پا، طنصا پنج  و از ت کیب ای  مدندآ به وجود آ در شکل لحیف  طنص 
 ، آب و زماای  آف یااده شاادند کااهآتااشیعناای اتاا ، هااوا،  خااام پایااه طنصاا 

ایا   ند  سپا کال دنیاای بی ونای ازدادمی  هیدیش  را پوشش خصودیا
 پنج طنص  ناویژه )خام( شکل گ فت 

9 

شید  یعنی شنید ، لیا ک د ، دید ، چ –حسی لحیف  رکمتناظ  با پنج د
حسی  هایاندام یعنیای  ادراکا  حسی  باطنص  خام متناظ پنج  -و بوزید 

طنادا   تلف ت کیاب شادند تاامخ هایشکلبه  پنج طنص شکل گ فتند  ای  
ایا   وسایلهبدی آوردناد تاا  باه وجاود، هوا و اتا  را آتشخامِ خاک، آب، 

 باشد  درک ابلای  ادراکا  حسی  وسیلهبهجها  مادی 

10 

ادراکاا   وسایلهبهاط افیاا   یایادر دن یداریارا در هنشاام ب طنصا پنج 
 طنصا پانج  آ ز ا یبخشا  یان ما مادیبد    یو ا کنیممیتج به  ما حسی
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هنادا  و بد  خود را که متشاکل از ی مادی ایدن  یا ،ف د یاست  به طبارت
    کندمیمشاهده و حا  پایه است،

11 

 شکساب دانا پانج ارگاا  طنادا  اولیاه،کدام از ای  از  سیت ساتویک ه 
 حاواس هااآ شکل گ فتند یعنی گوش، چشم، بینی، زبا  و پوست  کاه باه 

 متولد شد  ، ذه طنص  از مجیوع کل ساتوای ای  پنج  گویندمی پنجشانه

12 

شکل گ فت؛  ییشنوا هایاندام د ،یشن، ات  طنص  اولیه کیاز  سیت ساتو
ه ثیا  و دیاد  با ، چشامآتاش؛ از آمد به وجود اندام المسه، پوست ،هوااز 

  شکل گ فت ی و بوزید نیب  ،یاز زمو  ییچشا و ؛ از آب، زبا نشست

13 

طیلک دی، ارگاا پانج  پانج طنصا  اولیاه،ه  یک از ای   سراجااز  سیت 
، اناادام گفتاااری شااکل (آکاااشاتاا  )  از  ساایت راجاساایک شااکل گ فتنااد

یدند؛ از وی، پاها رآتش؛ از آمدند به وجود هادست، هواگ فت؛ از  سیت 
 از زمی ، مقعد شکل گ فت آب، دستشاه تناسلی و 
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14 

 (پ انا) بخشحیا نی وی   ا یانَفَ ،طنص از مجیوع کل راجاس ای  پنج 
 ده و کانیا  نفاوذ  جاا بیاشایای  ازجیلاهکه در تیاام ساحوح  متولد شد،
پ اناا یعنی  اج ایش( نی  به بخشزندگیپ انا )نی وی   بخشدمیزندگی 
ه بادر حاال ح کات  یآپانا )ان ژخل( ،در حال ح کت به سیت دا ی)ان ژ

انا سا  و گلاو( و ساام یژ، اوداناا )انا (ی)گا دش انا ژ اناایوا( ، و یب
  تقسیم شد هضم و جذب(نی وی )

15 

باه  مخاا ریشه اولیه ، پنج طنص  طناد از  سیت تاماسیک ه  یک از ای  
  یاای خااکیایا  دنباود کاه  گاناهپنجو از ت کیب ای  طناد  آمدند   وجود

 دنیاایشکل گ فت کاه آ  را نسابت باه حااال  لحیاف تا  انا ژی، بعناوا  
ی  امونیا  نما و تیام اشیا پی  مادیو بد  می شناسیم   یژه، خام وناوزمخت

 است آ  ناویژه یا زمخت  طناد  در شکلت کیب ای  
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देह 

 

1 

 مختلف شکل دسه کالببا ساتوا،  شدهختهیآمبسته به می ا  تاماس و راجاس 
  گ فتند

2 

یا  ا  یطلّ   لحیف و بد )ناویژه(، بد زمخت مادیسه کالبد طبارتند از بد  
 وجود داشته باشند  توانندنییمستقل از روح )آتی (  حجاب هاکالبدها و 
کارانااا  :شااوندمی دهیاانام  ای، ساا رودماای  یو از باا  ناادیپذیمچااو  زوال 
د  ، سوکشیا س ی ا )باد  لحیاف(، ساتهوال سا ی ا )با(یطلّس ی ا )بد  

 مادی یا زمخت(

 حکمت ششم

 سه کالبد
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3 

، اساتخوا  ، آنچاه چشام،شاودمیکای مشااهده چشیا  فی ی وسیلهبهآنچه 
یا باد   مادی، بد  دادهتشکیل را   هی، خو  و غ، پوست ، اطصاب، مو یچ ب

ولاد، شاش تغییا  را شااهدیم: ت ایا  کالباد ماادیدر زمخت و ناویژه است  
ی و تای چنی  بد  ماد  زیست ، رشد، تغیی  و تبدیل، پی ی و زوال و م گ

، یاا دچاار کندییذا دریافت نو و تی غ کندمید ، رششودمیبه خوبی تغذیه 
  شودمیل ، زازشودمیبییاری 

ه نامید  ایستهوال س ، رودمیو از بی   پذی دمیزوال  مادی چو  ای  کالبد
  شودمی، دها نامیده رودمیچو  ای  بد  مادی بعد از م گ از بی    شودمی

4 

اکی ام ادرکه شامل پنج اند تشکیل شده است )ادل( بد  لحیف از هفده تاتوا
نیا وی  انا )پ)جنانا ایندریا(، پنج اندام طیلک دی )کارما ایندریاها(، پنج 

   باشدمی )بودهی( طقلو  )ماناس( حیا (، ذه 
 کهمیهنشاوابستشی زیاد شکل گ فته است و  به خاط  منیت وکالبد لحیف 

   رودمیار ای  منیت و وابستشی زیاد از بی  رفت یا کاهش یافت، کن
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5 

ر طاول اب اری ب ای لذ  ب د  است  ای  کالبد لحیف است کاه د بد  لحیف
ذهناای  وبااد  روانای (، پ انایامااا کوشاا)بااد  پ انیاک   کنادمیکااار  رؤیاا

یااف ( بااه کالبااد لحویجنانامایااا کوشااا)اشاا اق  بااد ( و مانومایااا کوشااا)
  اندمتعلق

6 

   بعناوا م  هستم  م یعنی "مجیوا هست م "ای  ایده که  به خاط  یطلّبد  
  اباد، شاکل گ فتاه اسات  ف دی جدای از دیش ا  حضاور و وجاود داردم

ه شده ریخت)کارانا س ی ا( در بد  طلی  خاط  هسته اولیه جهل )آویدیا(
 نشااهآباه کناار رفات،  آگااهیجهل و طادم  و تی ای  ایده، ای  حجاباست  

  یابدمیدر یکسانی و هیسانی خود را با ب هی  ،"ای  م "
و  شاودمیدر ذها  اشاخاص دنیاوی سافت و ساخت  یطلّالحیاف و  هایبد  

ر یاق  سابک وارتباط با انها ب ایشا  سخت است و در ذه  سالکا  مشاتاق، 
  شودمی

7 
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ا از بی  ر یطلّ کامل هم بد  لحیف و هم بد  طوربهخ د و ف زانشی  آتش
چاو  ایا  باد  فا د را  شاودمینامیده نی  لینشا س ی ا   بد  لحیف، ب دمی

بوزیاد  را  تا تج به شنید ، احساس ک د ، دید ، چشید  و سازدمی ادر 
لات و و روح )آتی ( را از ط یق مدیتیش  بشناسد  آنچه ط آوردبه دست 

 یطلّا کالبدهای مادی )زمخات( و لحیاف اسات کاراناا سا ی ا یاا باد  یهیپا
  شودمینامیده 

8 

باد   متاوانییین اکاهازآنج  ببینایمرا ماادی بد   م ای توانیمی وضوحبهما 
باد  ، گفات تاوا یمکه چشونه  کنیممیاو ا  سؤال  ی، گاهمینیرا بب لحیف
انادام فاده از ه یاثا ا  ناشا واساحهبه فیوجود دارد؟ وجود بد  لح لحیف

   است درک ابل)هفده تاتوا( 

9 
دام فی یکای نادارد  ربحی به ان ادل، ای  هفده اندام و ارگا هفده   یطیل ا

 هایانادامادراکی،  اندام های کسب دانش یا اندام های طیل ای  اندام ها شامل
 (ی(، ذهاا  )ماناااس( و هااوش )بااودهپ انااا) ا یااح ی ویاان طیلکاا دی،

و  در بیهوشای،  قیادر خواب طیزی ا ؟ شوندیینانجام  مادیبد   وسیلهبه
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  پ دازنادینیبه انجام طیال ای  کالبد مادی  وسیلهبهاندام هفده   یم گ ، ا
 میکن تصدیق یستی  بااندیمادمتعلق به بد   هاای گفت که  توا نیی  یبناب ا
، وجاود  ماادیاز باد   جادای، اسات نیا وهفاده  یکاه دارا ی لحیافکه بدن
 د ندار

10 
 هاآ   کنندیی: کالبدهای لحیف و مادی جدای از هم کار ندیگویممعت ض 

 اگ  دهنادمیم  دهای شنید ، دید  و غیا ه را انجااطیلک زما هم طوربه
نجاام الحیف هیه ایا  کارک دهاا را  نی ویکنید، خواهید دید،  تأملخوب 

  کندمیروش   یخوببهو نه ه  دو کالبد با هم  یک تصوی  ای  را  دهدمی
  باه خااطاسات و ناه  آتاشطیل پخت  فقاط باه طلات و  پ دیمغذا را  آتش

یق شاود باد  بایستی تصد یروشنبهشک  یهاهیساای ور روازای سوخت  
 لحیف با هفده ادل و نی و وجود دارد  

11 

 یدارد  پا  از ناخالصا یانیا  آغااز و پاو نیا و اسات جا بی ،مادیبد  ای  
اساات  بااا چشاام   هیااخی ایاا شااهیر پاانج طنصاا محصااول اساات  انی اساات  فاا
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،  یبناااب ا  اساات  ییاادر حااال تغ ت   محاادود اسااشااودمی دهیااد  مساالحیغ
 باشد  خود مشعشع  ازم به ذا  باشد و از خودش نی و بشی د و تواندیین

د؛ محصاول نیا  آغااز و پایاانی دار آ و روح است   جا بیبد  لحیف نی  
یا  اپنج طنص  لحیف است؛ در حال تغیی  است؛ فانی اسات؛ محادود اسات  

 روح هوشیند هییشه ناب باشد   تواندییبد  نی  ن

12 
 جا بید و نی  راک آ نیست   ناآگاهیجهل اولیه یا  ج بهچی ی  یطلّبد  

اسات  آغاازبیجهل است  اگ چه  به خاط : وجود م  دیگویمآدمی است  
 ود متعاالزمانی خواهاد مرا د کاه فا د باه داناش خا یطلّاما پایا  دارد  بد  

  یناپذمیتقسمتناهی و روح )آتی ( ابدی، ناب، نا تواندیی  ای  بد  نرسدمی
 باشد 

13 

نکه روح بودنش )آتی  بودنش( جدای از ای  سه کالبد است  آ کامالًروح 
جاادای از ایاا  سااه کالبااد اساات، فاا د  کااامالً فهیاادمیکااه و آ  شناساادمیرا 

  او خاود کنادمیرهایی یافته است  اوست که از ا یانوس سامساارا طباور 
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  جاالل و گیا دمیب هی  )روح( است  در سه جها  مورد ساتایش  ا ار 
 است   ناپذی ودفشکوهش 
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 कोश 

1 
 هااغالفوشاا یاا غاالف اسات  ( جادای از پانج کخود متعال یاا روحآتی  )
را جاادا  تااا فاا د خااود گی ناادمیهسااتند کااه باا  روح  اا ار  هاااییحجاب

ی و زیسات فبپندارد  ای  پنج کوشا طبارتند از آنامایا کوشا )حجاب یا غال
 ا کوشااغذایی(، پ انامایا کوشا )حجاب  یا غالف نیا وی حیاا (، مانومایا

 ی( وطقلاغاالف یاا )حجاب یاا غاالف ذهنای(، ویجنانامایاا کوشاا )حجااب 
وشاا باه (  مایا باه معنای کامال و کس ورآناندامایا کوشا )حجاب یا غالف 

 معنای غالف و حجاب است  

2 

 حکمت هفتم

 )پنج حجاب( پنج کوشا
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میوه  ، هیچو  پوسته بی ونی کهشاندپومیهیچو  غالفی که شیشی  را 
حجااب( را پوشانده، هیچو  کتی که بدنتا  را پوشانده، ایا  پانج غاالف )

ف نااام   باادی  خاااط  کوشااا یااا غااالاناادب گ فتهنیاا  آتیاا  )روح( را در 
   کندمی)کوشاها( محدود  هاغالفدارند  ف د خود را به 

3 
و  ت ی غلیظت مادی است  ، بد  زمخ)غالف زیستی یا غذایی( آنامایا کوشا

   شودمیغالف است و بدی  خاط  زمخت و ناویژه نامیده  ت ی سنشی 

4 
اده منای و ت کیبای از ما وسایلهبهآنامایا کوشا )غاالف یاا حجااب غاذایی( 

چاو    شاودمیاز ماواد غاذایی زاییاده ای  غاالف   آیدمی به وجودتخیک 
ی ز ماواد غاذایاایا  باد  ماادی  ؛شودمیمایع منی تنها از مواد غذایی ساخته 

  دمی میو بدو  غذا  دکنمیتغذیه 
ایا  حجااب   شاودمیای  غالف بعد از م گ با غالف خاکی و زمینی یکای  

و در معا ض شاش تغییا   فی یکی محلای با ای لاذ  و درد اسات خاکی و



  حکمت هفتم: پنج کوشا )پنج حجاب(

71 

بادی  خااط    ار دارد یعنای تولاد، حیاا ، رشاد، تغییا ، زوال و ما گ  
   شودمییستی )آنامایا کوشا( نامیده غالف غذایی و ز

5 
ومایاا،   پ انامایاا، ماندهدمیرا شکل  ما زمینیانامایا کوشا ای  بد  خاکی و 

 تشاکیل ویجنانامایا کوشا، کالبادهای لحیاف یاا اختا ی یاا لینشاا سا ی ا را
  پانج دهادمیکل شایاا کاراناا سا ی ا را  یطلّ  آناندامایا کوشا، بد  اندداده

مایااا لکاا دی )کارمااا ایناادریاها( در غااالف نیاا وی حیاااتی )پ انااناادام طی
 ایاحجااب کوشا( وجاود دارناد  پانج ارگاا  ادراکای )جناناا اینادریا( در 

 ی )مانومایا کوشا( هستند  غالف ذهن

6 
  پناداردهیساا  بذه  انسا  است تا خود را با پانج کوشاا  طبیعی لیتیا  یا
 ( ب  رویای  تحییل زازد )حجاب  ای  به خاطجهل است   لیبه دل تنها  یا

و  روح یبا  روایا  حجااب هاا    ارگیا ی لیاام  باه دل  یا روح است؛
   است آ پوشاند  

7 
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هیسااا   مااادی  باادایاا  خااود را بااا ، اشکنندهکساال هااوشانسااا  نااادا  بااا 
با توجاه  یطلّل یا بد  را با پ انا، ذه ، طق متعال خود ای  ش ا ی  دپنداردمی

یاا  پاانج آتیاا  )روح( ورای ا  دانناادمییکاای  هوششااا تلااف بااه درجااا  مخ
 غالف و حجاب است  

  یااشکافت   هب مجبور، دیآور دست بهرا  متعال دانش خود خواهیدمیاگ  
و آتیا  در ایا   دهندمیرا شکل  یاحف ه، پنج غالف  ی  اهستیدپنج غالف 

ای درو   اناهاپدرخشنده در میاا  -خود ای  آتی   شودمیحف ه پوشانده 
ید، فهام جاامع و باه خودشناسای نازال شاو خواهیادمیاگ    درخشدمی لب 

  ض وری است یازینشیپای  پنج غالف  تفضیلی از آگاهی

8 
تی باا غالف دوم که در کنار بد  فی یکی   ار گ فته از پنج نیا وی حیاا

  ایا  شودیمشناخته پنج اندام طیل تشکیل شده که با طنوا  پ انامایا کوشا 
یی )غاالف غاالف بااالت  از خاود یعنای آنامایاا کوشاا وسایلهبهغالف کاه 

  پ دازدیمبه فعالیت و ، گویی در حال زندگی است افتهیگست شذهنی( 
 کااه م بااوط بااه نیاا وی حیااا  در وجااود آدماای اساات حیاااتی هااایویژگی

هیچااو  گ ساانشی، تشاانشی باا  روی خااود متعااال در ایاا  غااالف تحییاال 
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، ما  شاجاطم، ما  امتشانه، م  امگ سنه: م  دیگویم معیوالً  انسا  شودمی
ما  ؛ م  ناتوانم؛ م  ضعیفم؛ رومیم  م  راه کنمیم، م  طیل کنمیمدحبت 

به  (پ انامایا کوشاغالف نی وی حیا  )در اینجا کارک دهای احقم و     
   شودمینسبت داده )به م  متعال و حقیقی( دروغ به آتی  

9 
 انامایاا آتیا  باه دروغ باه ایا  غاالف حیااتی )پ هااییویژگ متقابال نیا 

م )پ انایم( : نی وی حیاتدیگویم طیوماً  انسا  شودمیکوشا( نسبت داده 
ط یا  ما   ؛ ای  نی وی حیا  )پ انای( م  است؛ نی وی حیاتمدرخشدمی

 رد جود دااست؛ رابحه متقابلی بی  آتی  )خود متعال( و پ انامایا کوشا و

10 
شاکل  را )مانومایاا کوشاا( هی اه با ذها ، غاالف ذهنای یا  ادراکپنج ارگ

ولاود ذها  مهیی  ذه  است  م  و ماال ما   به خاط   تنوع چی ها دهندمی
و  ز  م ، چرا در موضوطاتی  آ و  آوردمی به وجودذه  منیت را است   

   آورددرمیبه  الب  امداراییهیس م، ف زند  م  و 

11 
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  کندیمبی و  از ط یق کانال حواس ارتباط ب   ار  با دنیای ذه  غالف 
 با گست اند  خاود باه  آوردمی به وجودها را  درتیند است و اشکال و نام

   کندمیغالف نی وی حیا  )پ انامایا کوشا( خود را متجلی 

12 
ر انادوهم؛ ؛ ما  دکنممای؛ م  خیال کنممی: م  فک  گویدمی معیوالًانسا  
؛ ما  بینممای؛ ما  امب نادهدمی خونش مم؛ م  لاذ  ؛ م  آامخوردهف یبم  
 آنشاااهابینااایم  ن؛ ماا  ناشاانوا یااا کنمماای؛ ماا  لیااا شاانوممی؛ ماا  چشااممی

  شودمی آتی  نسبت داده یا" م  متعال"به غلط به  یغالف ذهنطیلک دهای 
  انساا  شودمیدر مقابل مشخصا  آتی  نی  به غلط به مانومایاکوشا ودل 

و ذهانم با ای ما   درخشادمی: ای  ذه  م  اسات؛ ذها  ما  گویدمی طیوماً
 یغاالف ذهناتیا  و است  و رابحه تاوهیی متقاابلی بای  آط ی  و گ امی 

   گی دمیشکل 

13 
 یاسات  و تا یاا جهال ایدیاآو، وجود ندارد  ذه ی جهل چیاز ذه  ه  و یب

 یتجلا ذها  ی  و تارودمای  یاز ب ش ید هایچی هیه، رودمی  یذه  از ب
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 تنهاییباه  در خاواب، ذها  شاودمیهای دیش  نی  متجلی چی هیه، یابدمی
خلااق   هیاا، رانناده و غماننااد کاوه، رودخانااه، گاال، اراباه، اسااب چی هاا را

)ساوبژه( اسات و هام مشااهده  کنندهمشااهدهدر خاواب، ذها  هام   کندمی
 شونده )آبژه(  

طلات   آجناناا ( کاهیاه) ماوالدر خواب طییق، ذها  در جهال ابتادایی و اول
   گی دمیآرام  ،ورنده ذه  است یا غالف )حجاب( باالت  از خودآ بوجود

14 
ب بایساتی حتای در هنشاام خاوا ،باود آگااهیهوشایاری و  هیاا  ذه   اگ 

ییاق نیا  ط  آتی  حتی در طول خاواب دادمیطییق نی  به کار خود ادامه 
 دارد   آگاهانهوجود و حضور

15 
هیا اه   هیا، ح ص و آز و غ تیشهو  ، طصبان یعنی یامواج فک ذه  با 
در و شاهد خاموش است   تغیی بیذه  ثبا  ندارد  م  متعال )آتی (  است 
ذه    دیستین (کوشا ایمانوماذه  ) ، شیا ی  بناب ادیهست، آتی  شیا قتیحق

نی  متعلق به شیا نیست بلکه متعلق باه کالباد لحیاف اسات   شایا متفااو  از 
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  ایا  خاود ایاددانندهحجاب ذهنی )مانومایاا کوشاا( هساتید  شایا غالف و 
زی ا م  متعال  ،متعال متیای  از غالف ذه ، حجاب ذه  یا مانومایاکوشا است

 ب  ای  غالف و حجاب است   آگاهداننده و 

16 
ا ر، خصودایا  طااملی با تغییا اتش و پانج ارگاا  ادراکای (بودهی)طقل 

 طقل یا هوش  دهندمیرا شکل  (نامایا کوشاویجنا)غالف ادراک  دارند که
 حضور دارد  با هوش بازتابی )چیدابهاسا(  در خواب طییق،

17 
  بازناتی )هوشیاری بازتابی(، بازتابی از هوشیاری جهانی و کا چیدابهاسا

  باو جهاانی  خود کازناتی  ،تجلی ب هی ف دی است   آگاهیهوشیاری و 
ظام با  خاود کازنااتی و اط-ی خاودروی ذه  یا از ط یق ذه  اسات  تجلا

  ف دی است  

18 
)ویجنانامایا کوشا( به خااط  ن دیکای باه روح متعاال بسایار  طقلیغالف 

بااا  آدم: ماا  طااملم؛ ما  فااطلم؛ ما  گویادمی طیومااًانساا  درخشاا  اسات  
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 تاوانممی؛ ما  ها  چیا ی را باه زیباایی امیادگی ناده اطعیتی هستم؛ ما  
یم؛ ما  حکایم و خ دمنادم؛ اینجاا ادیش ا  را با دشک  توانممیم  بفهیم؛ 

( تیا آ) ما  متعاال( به غلط به ایا کوشاویجنانام) غالف طقلیطیلک دهای 
تیا  باه غاالف طقلای ودال   در مقابل نی  خصودایا  آشودمینسبت داده 

؛ درخشادمی: ای  طقل م  است؛ طقل ما  گویدمیانسا   کههنشامی  شودمی
ما     بنااب ای  رابحاه متقابال وهیای بای  می اساتط ی  و گ اب ایم طقلم 
 و غالف طقلی وجود دارد   (آتی متعال )

19 
 اتویکسیا جهل در جنبه  (آناندامایا کوشاغالف س ور)پنجیی  غالف، 

  ای  شودمیای  غالف سبب تج به ب کت آمی  خواب طییق است   آ 
 ت ا اسسه موج فک ی شادی یعنی پ یا، مودا و پ امودهی اه غالف 

دیاد  دا ف  باه خااط پ یا، احساس شادی و خوشبختی است که در فا د 
وده را باه باو تی ف د آنچه دلخاواه او   دهدمیدست  ،دلخواه اوست چهآ 

فا د لاذ  وا عای  ای  شادی مودا است  و تی به، ب دمی، لذ  آوردمیدست 
 وداپ اما ،شاودمی، شاادی کاه حادال دهادمیست دلخواه او بوده د ازآنچه
   شودمینامیده 
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20 
 طورهبااسات، ایا  غاالف  لتیبافضاف د در حال انجام کارهاای  کههنشامی

 )آناندامایاغااالف ساا ور  دهاادمیخودکااار حااا خوشاابختی را بااه فاا د 
در حالات   کنادمینقشش را در طول خاواب طییاق ایفاا   یت کامل، کوشا(
 ا  گ فتاهشاش نو طیل کندییکامل طیل ن دور بهو حالت بیداری،  رؤیا

ف را ایا  غاال رأسموج فک ی پ یاا،   از دید  اشیا محلوب و دلپذی  است
ال باغاالف سا ور و پ اماودا شکل داده است  موج فک ی مودا، باال راسات 

 است    آ سیت چپ 

ما   آرامام؛ما   ؛ما  خوشاحالم ؛امب ناده: ما  لاذ  گویادمی معیوالًانسا  
دمی باا آم  ؛ هستم یبدبخت آدمم   جاهلم؛ م  پاک و خالصم؛ م   ؛امیراض

 یاخوردهبیااف  آدمما  ؛ تمهساا یشا ور آدم  ما   اوه تییا  و تشخیصاام
 )حجااب و غاالف سا ور( اشاکو ایآناناداما هاایویژگی نجاایدر ا ؛هستم

باه  آتیا  ا ی  ب طکا ، خصودشودمیبه آتی  نسبت داده  کاذب طوربه
: گویادمی طورمعیولباهو تای انساا    شودمی ودل غالف س وربه  غلط

اسات    یاما  ط  یبا ا ب کتمو  درخشدمیسعاد  م  ای  ب کت م  است؛ 
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رابحاه تاوهم متقابال  (کوشاا ایآنانداماغالف س ور )و  تی آ  یب  یبناب ا
 وجود دارد 

21 
یا  زیاا ا دارای خصوداا ،روح باشااد تواناادییغااالف یااا حجاااب ساا ور ن

 تاأثی  و از مااده اولیاه فتاه نشاا  گ  تغیی  و تبادیلای  تغیی پذی  است  
ایا نانداماطیال خوب گذشته است  غالف س ور پایا  و انتهایی دارد  شیا آ

یا  کوشا )حجاب س ور( نیستید  ای  حجاب نی  متعلاق باه شایا نیسات  ا
یاد  شایا ایا  حجابمجا ا از  کاامالً شایا دهدمیرا شاکل  یطلّحجاب، بد  

 به ای  حجابید   آگاههییشه داننده و 

22  
ایاا   کااه ورای هیااه اناادم تبطها بااه وجااودی چی هیااهباادیهی اساات کااه 

هیچاو  د  است  رابحه یک دارایی باا مالکشاا  هساتن هاحجابو  هاغالف
ماا از ایند اکلیاتی مانند خانه م ، ز  م ، ف زند م  که اگ چه متعلق به شی

 آ از  ها آهیه  شیا جدایند به هیی  ت تیب، ذه  م ، پ انای م ، بد  م ؛ 
 اما به او تعلق دارند  ندیجدام  حقیقی و متعال 
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23 
ه ای  باد  ک از حذف و رد ک د   یاوستهیپیعنی ف ایند با تی ی  نتی نتی  

 طوربه اندقمتعل آ فی یکی، پ انا، ذه  و غی ه روح یا آتی  نیستند اما به 
  کنیدمیمب هنی ای   ضیه را درک 

24 
)روح( ( ف د ماهیت ب هی  آ   نه ای   است و نه )ب هی با تی ی  نتی نتی
)نتی نتی(  نتای نتای  فهیدمینیست،  )روح( ب هی  آنچهرا ابتدا با درک 

م  که ای  بد  فی یکی،  دارندمیروشی نفی و سلبی است  اوپانیشادها بیا  
ما  متعاال نیست؛ ای  ذه ،  م  متعال )روح(نیست؛ ای  پ انا،  متعال )روح(

 ما  متعااال )روح(سات؛ ایا  حجااب سا ور )آنانادامایا کوشاا(، نی )روح(
پااا از نفاای یااا ساالب ایاا  ادطاهااای دروغاای ، تااوهیی و  روازایاا نیساات  

تعااادل ، شاادهکااه باا  روی آتیاا  یااا باا هی  )روح( تحییاال  محدودکننااده
شاایا هیااا   تیااوا ع دراساات  در حقیقاات،  ماا  متعااال )روح(، ماناادهب جای

 ا بشناسید و رها باشید ر آ ؛ شیا روحید  ب هینید
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तुरीय 

 

1 
در  یداریا  حالات بآیادمی غی وا عای باه نظا  رؤیاا، شد  داریب محضبه

د  وجاود نادار قیادر خاواب طی و هم بیداری رؤیاهم وجود ندارد   رؤیا
 ایاا  سااه  یوجااود ناادارد  بناااب ا یداریااو ب رؤیااادر حالاات  قیااخااواب طی
ناد  امااس ات، راجاس و ، ساتوایژگیسه و  یاز ا یناش هاآ   اندغی وا عی
 اسات؛ حالتسه   و ورای ایاست  ا حالت، شاهد خاموش سه متعال ایب هی  
 وجود محلق است  ؛است ناب آگاهیو  س ور

2 

 حکمت هشتم

 (حالت چهارم)توریا 
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لات مکتب فک ی ودانته اهییت زیادی به ب رسی سه حالات زنادگی کاه  حا
بایستی   ای  سه حالت دهدمی، شودمیده نامی رؤیاو خواب بی  رؤیابیداری، 

ل )آتیا ( متعا که ف د ش وع به مدیتیش  ب  خود کامل پیش از آ طوربه
یا  ساه اشااهد تیاام  هوشایاریها و اشکال پنها  است و کند که در هیه نام

 حالت است، ب رسی شود  

3 
ا )جیوا( در چ خه سامساارا ساه حالات  جااگ ا  )بیاداری(، ساواپن ف د
  کندمی(را تج به رؤیا( و سوشوپتی )خواب طییق یا خواب بدو  یارؤ)

توریاا حالات  روازایا   رودمیاست که به ورای ای  سه حالت  توریا حالتی
 چهارم است  توریا، آتی  یا ب هی  است  

4 
او  در حالت بیاداری )جااگ ا (، فا د خاود را باا حاالتی کاه حالات بیادار

 شناسادمی اشمادید  بو خود را با  پنداردمی، هیسا  و یکی شودمینامیده 
   شودمیبی ونی حسی   هایطینیتلذ  ب د  شامل اشیا و )ویسوا(  

5 
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ال در امیا)جیاوا(، لاذ  لحیاف را از ط یاق  ف د)سواپنا( ،  رؤیادر حالت 
لحیاف     شخص خاود را در ایا  حالات باا باد کندمیتج به  آ شکل ذهنی 

 تایجاسا(   یا رؤیا آگاهی) شناسدمی

6 
ا حالات   فا د خاود را بابا دمیدر خواب طییق، ف د از ب کتِ خاود لاذ  

 ور سا یطلّاباد  ( که مشخصاه پ اجنا) آگاهیو باالت ی  شکل   یت ناب
هال )ماوال جحجااب ناازکی از  به خااط   پنداردمیاست )پ اجنا( هیسا  

ود ز خایشاناه اسات،  درکای ا آ آجنانا( که حادال جادا پنداشات  خاود از 
 ارد   ار د (ب هی روح )و  خود ف دیبی   روازای  کندییکسب ن

7 
جیاوا  از یخب  ش ید ،شودمیجذب  رؤیاو تی ذه  در خواب طییق بدو  

ت  اما حال آتی  خودمشعشع در حال درخشید  اس آ نیست، در  یا  ف دیتش
افال غ آ دمای از آ شاودمیسابب )ماوال آجناناا( حجاب ناازک جهال اولیاه 

 است جا نی  هیچو  شاهد در حال درخشش اشد  آتی  در آنب

8 
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یا   ا ار زیا ا هام تحات تغی ،شااهد خااموش باشاد تواندیین (جیواف د )
یاوا( و هم در طول خواب طییق حضور ندارد  وجود فا دی )ج گی دمی

 غی وا عی است  تنها بازتابی از ذه  است  

9 
او   ایازاشاد  هد ساه حالات بشاا توانادمیمتعال یاا روح( تنهاا  تی  )خودآ 

بیاا  هاا( )سا وتی توسط ف زانشاا  شدهدهیشنالهاماتی  است  تغیی ناپذی 
یشانه  آ اب، نطقل و هوش  آ شاهد خاموش،  آ  )م  متعال( تی : آدارندمی

 ، او کاه شااهد ساهگوه  و ذا  یکدست بادو  دافت اسات آ بدو  دومی؛ 
  حالت است

10 
حاال بای  آ حاالتش یاا طیلاش را در  را،شاهد کسی است که شخص دیشا  

هیچاو     یک تیاشاچیکندمی  ار گی د، مشاهده  تأثی که خود تحت  آ
 وجاههیچبهو  کنادمیشاهدی است که بازی فوتبال یاا ک یکات را مشااهده 

اهد محضای   او تنها شاگی دییپی وزی یا شکست مسابقه   ا ن تأثی تحت 
   دب میاز بازی لذ   وا عاًاست که 
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11 
 آگاهیی  روح ف دی در باالت  آ یا حالت چهارم، حالتی است که در توریا 
و سا ور  آگااهیوجاود، در طاول نیا وا کالپاا ساامادهی یعنای  اشیروح

  گی دمی  ار  -سا  چیت آناندای خودش-ش متعلق به خود

12 
یشا  آتی  شاهدی باه وجاود ساه حالات د آ توریا حالتی است که در طول  

چه باا حضاور  ،ارداست که وجود د ایو فهبیمداوم و  آگاهیانه است  یش
   هاآ ای  سه حالت و چه بدو  

13 
تنهاا  ،کنادمی)پورشاای( هوشایند کاه ها  ساه حالات را درک  آگاهی آ 
 آگااهی آ   باشادجیاوا( داشاته ف د ) نقش شاهد را در سه حالت  تواندمی

 تاوا یمکاه تنهاا  یدفتیبب هی  یا آتی  است  روح  )پورشای( هوشیند،
 و س ور ناب(  است  آگاهی-ض )وجودآناندای مح -یتچ-گفت سا 

14 
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 یهااحالتیاد  باه فقادا  حالات بیاداری در خودآگاهشیا به حالت بیاداری 
یساتید  نشایا حالات بیادارتا   روازایا و خواب طییق نیا  وا فیاد   رؤیا
د ا شااهاسات  شای ادیما متعلاق باه باد  ؛ستیمتعلق به شیا ن ای  حالت ادالً
  دیساته یداندل آ  ایا  یام  یاکه شاهد ا طورهیا ، دیهست یداریب حالت
  هستید یداریحالت بمتفاو  از  کامالًشیا 

15 
  اهیادآگ قیاو خاواب طی یداریاب یهااحالتدر  رؤیاافقدا  حالات  بهشیا  

، ناداردتعلق مادالً به شیا نی   آ   دیستین نی  رؤیا حالت آ شیا   یبناب ا
 ،دیهسات رؤیاا تیوضاعحالات اسات  شایا شااهد  فیامتعلاق باه باد  لح بلکه
ز حالات ا کاامالً  شایا دیهسات یو داندل  یام  یاکه شیا شاهد ا طورهیا 
  ید یمتیا رؤیا

16 
 هنشاام درایا  حالات طادم وجاود  ؛ باهدیشناسیمرا  قیشیا حالت خواب طی 

و  دیسااتین نیاا حالاات  آ ، شاایا  ی  بناااب اآگاهیااد رؤیاااو  یداریااب لااتحا
 توانیادمیاسات  شایا  یطلّا  متعلاق باه باد  ساتیمتعلق به شیا ن وجههیچبه
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 یداندل ایا  یام  یاکه شاهد ا طورهیا ، باشید قیخواب طی تیشاهد وضع
شیا حالت چهارمید یعنی   دی یمتیا قیاز حالت خواب طی کامالً  شیا دیهست

 )پورشای( هوشیند  آگاهیتوریا یعنی 

17 
 نی ییق طبه هیا  اندازه حالت بیداری وا عی است  حالت خواب  رؤیاحالت 
ت در ارتباااط ن دیااک بااا وا عیاا (جیااوا) فاا دزیاا ا اساات،  تاا یوا عحتاای 

؛ و بااا دمیسااعادتیند )باا هی ( اساات و از ب کاات متعااال باا هی  لااذ  
بلکه حجاب ناازکی از ، ، حالتی منفی نیستکنندمیبعضی تصور  کهچنا آ 

جاودی لیه )موال آجنانا( است کاه سابب شاده بپناداریم وجهل است، جهل او
داشاته مج ایم و مابی  جیوا و ب هی    ار دارد  اگ  ای  حجااب نیا  ب 

ل و شکوه ، و جوینده در جالدهدمیتج به ف اآگاهی روی  بعدازآ شود، 
  درخشدمیبک  روح 

18 
روح  وا عااً ،از ط یق تی ی  معنوی شدید و ثابات دیا خوشبختی که  آ 

به  یف زانه راستیبهشناخته است، شاهد ای  سه حالت  طنوا به)آتی ( را 
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رهایی رسایده اسات  او بایساتی توساط هیاه تکا یم شاود، زیا ا او خاودِ 
 ب هی  است  

19 
  تیاام حسی را خاموش ساز؛ مدیتیش  کا ؛ در خاود زنادگی کا  هایاندام

  شاودیمانی متعاال و وجد ط فا  یانشجا یهوجودتا  در حالتی از س ور 
ی انشی شااشفتداالح   کنیاادمیریاا ش الهاای ساا ور و شااادی را احساااس 

هیاد ب کات و سا ور غوطاه خوا   در ا یاانوسگیا دمیجودتا  را ف او
هااا و اشااکال محااو غیاااب تیااامی نااام ها و امیااال درخواسااتهخااورد  هیااه 

 شی انشاشفت  ایا  حالات کنیادمیمشااهده  جاهیه  تنها خود را در شوندمی
 آدمکاه  طورهیاا را حاا کنیاد   آ باید خودتا   است   تودیفغی  ابل
کناد،  ا یاب چشاید  شای ینیرا هنشاام  لذتشاحساس  تواندییگنگ ن الل و 
  دیاکن ا یارا ب ال اتحاد باا خاود متعا ای سامادهیسعاد   توانیدیین  یشیا ن

ص نا  ،ج بهت  یا ا یب ی  زبا  ب اندحالت محدود  یا فیتود یکلیا  ب ا
ی دلح آرامش متعال روح جاودانه است است   متعالزبا  سکو    ی  اتاس

 چهارم است  حالت ای ایتور  ی  امافوق درک است

 



 

89 

 

संसार  

 

1 
االت  بارا با ای هادفی  آ خیلی سخت است تا تولدی انسانی داشته باشاید  

هاادر  د  و نوشااید وده، خااوربیهاا یهادااحبترا در  آ   دیاا یکارگبه
یانوس   از ا دیآورینینی را به دست چنیه گ  دوباره تولدی ای ندهید  

 نادا خاود)مایا( طبور کنید و در سا  چیات آناسامسارا با فیض مادر الهی 
 لحف و  خاطبه سکنی گ ینید  م  بار دیش  و بارها در پیششاه مادر الهی 

 ت است شکل زاینده خلق، اوست که   آورممیف ود  میتعظ س م حیتش 

2 

 نهمحکمت 

 سامسارا
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از  یچااو  خااود را جاادا دیخاااط  در چ خااه سامسااارا ساا گ دان  یبااد
باه  د،یاکن یکایو اخود را باا  وگای  اگ  با م ا به و پنداریدمیپ وردگار 

ز اخاود را  کیاکارم ی  بنادهاافتی دیدست خواه یو ب کت ابد یجاودانش
  یاا، ا  متعااال()ماا  و از داالح متعااال آتیاا  دیااپاااره کن یدانااش ابااد قیااط 

شایا از   دیامسا ور گ د تاا درونیو خاود  ودتاا حااکم وج ت ی درونی
 یوا  آزاد از گنااه، آزاد از هاافاتی دیاخواه ییچ خه تولد و ما گ رهاا

  خاود شاویدمی لیتباد (واموکتایج) دهیرس ییبه رها ای د کینفا و به 
    بینیدیمرا در هیه  یخود وا ع  یو ا دید دیخودخواهرا در  تا وا عی

3 

تولااد و ای چ خااه کاال حیااا ، ماااده و هسااتی، ای سامسااارا؛ ای چ خااه 
، ای هاحالتای چ خش و طبور پشت س هم  ای سامسارا، ،مک ر هایم گ

 سامسارا  

4 
تا  طباور  فیالح یمتعاال یهاجها  ش یو د ایدن  یاز ا دفعا به یروح ف د

روح  یدوباارهبااره و ح کات دو  ی  اتا یادبشی د خود را بشناسد ،کندمی
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تنهاا راه  یخودشناسااست که سامسارا نام دارد   ی یچآ  یمعنا تقیدر حق
 هایتوانینادی  انساا  درو  خاودش باشادمیچ خاه   یطالج خ وج از ا

دارد  مخا    ادر  و حکیات درو  اوسات  او مجباور اسات تاا  یتینهاایب
ای  هادف ، تو م گ اس یهدف زندگ  یدرو  خودش را بشناسد  ا تیالوه

 سامسارا است  

4 
اط ا  و باا خا یا  شاآییادنییمحلق باه جهاا   یکیو تار یشیا در ف اموش

 ال ی  تیااایدشاده، متولاد آمدهدساتبه یکاه در تولاد  بلا یخاد هایطاد 
 چیبادو  ها کاهایچکاه  یاابیمدرمیدارناد  ماا  شا  بلیدر تجارب  شهیر
 یالتیو تیاا هاخواساتهاز  یضاباا بع ی  ها  موجاودشاودییمتولد ن یلیتیا

 بخاشلاذ  گذشاته یاو در زنادگ یکاه با ا یی هایکه با چ شودمیمتولد 
ا در رحضاور و وجاود روحاش  ال،یاو ام هاخواسته  یبوده م تبط است  ا

  کندمیگذشته ثابت  هایحیا 

5 
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در  اشتج باه یادآوریاباه خااط   یزنادگ  یدر ا  یش یکودک ب ا لیم
 کیه چند که  که روح کودک، کندمیثابت   ی  اآیدیم دیپد ی بل یزندگ
د  ب ا یاست، تج ب دهیرس یدیرا رها ک ده است و به شخص جد یبد   بل

 دارد  ادیرا به  ی بل

6 

 هستند که ف د غافال هاییگ هآویدیا )جهل(، کاما )میل( و کارما )طیل( 
  اندزدهرا به سامسارا )چ خه تولد و م گ( گ ه 

7 
اینکاه انساا  باا  محضباه  شاودمی  ب د  از اشیا بی ونی ناشی میل از لذ

را ف اموش  اشاولیهحجاب جهل )آویدیا( پوشیده شد، ماهیت سعادتیندانه 
تا از ایا  ط یاق  کندمیو ش وع به دنبال ک د  موضوطا  نفسانی  کندمی

لااذتش را از مسااای  حاااواس بی ونااای ارضاااا کناااد  باااا انجاااام کارماهاااای 
هاات تحقااق موضااوطا  مااورد ماایلش، آزادی اداایلش را از خودخواهانااه ج

     گ ددمیو چ خه سامسارا آغاز  شودمیو محدود  دهدمیدست 
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8 
ل باا ای حاا ص )ت یشاانا( نیساات  ایاا  دلیاا دنیااوی، پایااانی آدمدر زناادگی 

او  ثاا و  و راحتاای کااه دارد، اساات  رغمیطلاا ،ی هییشااشی او اا اربی
  پاایش از کناادمیشاانودی هییشااه ناراضاای اساات  هییشااه احساااس ناخ

  کناداست تا ذهنش را اشاغال  اما دهب آورده شد  یک هوس، هوسی دیش  
ی و هییشاه  تقاضاای جدیاد آشاوبدیب مای  ح ص و ولع جدید ذهانش را 
را ف اماوش  اشیالها  ماهیات آوردمایدیاد ب ای رضایت و لذ  را در او پ

   سازدمی ورغوطه( یاپ ستیدنو خود را در ا یانوس سامسارا ) کندمی

9 
، اماا ه گا  دهندمیث و  و  در  به شیا  ول راحتی فی یکی و مادی را 

سامساارا  یهاشابکه  شایا را ف یاب داده و اسای  دهنادییچی ی به شایا ن
ح جاودا  و و درهای  لی و نامحدود دل خودساخته  شیا را ب ده کنندمی

   بندندمیرا ابدی آتی  سعاد  
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10 
 تااأثی کااه تحاات  ایجویناادهباا ای  ارزشاای وجااههیچبه ثاا و  و  اادر 

بای  ایهجویناد، ندارناد  چنای  گیا دییهیجانا  و احساسا  خود   ار ن
 هایشیشهکه تد ف کاه و پوشال یا  هایپارههیچو   هاآ هیچ ت حیی به 

 هااآ ی،   اما با ای چشایا  انساانی باا ذها  ماادزندمیشکسته شده ض به 
 شاا یزندگهساتند  کال  شا چی هیه  و رسندیمظ  به ن باارزشبسیار 

   کنندمیو گذرا سپ ی  ارزشبی یهاهیسارا جهت پاسخ به ای  

11 
ه سید  بامیل به نام و شه  ، طشق جسیانی، میل به دانشوری زیاد، مانع ر

آزاد  خود را از چ خاه سامساارا خواهدیم  کسی که شودمیخودشناسی 
 ی های دنیوی را در خود از بی  ب د کند بایستی میل به ای  چ
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कामम 

1 
 

طیال  امادیهست  پ  یاطیال ن جینتا یطیل بلکه به معنا یبه معن تنهانهکارما 
ت و از خاود طیال اسا ی  بلکاه بخشاستیاز خود طیل ن ییجدا  یچ حقیقتاً

فکا  کا د ، داحبت کا د ،  د ،ی  نفاا کشاساتین آ از  ی ابل جداسااز
 یذهنا یکارماا هساتند  فکا ، کارماا یهیش  هیخورد  و غ د ،یشن د ،ید

 گذشااته یو تولادها یکناون یاطیالیااا  در زنادگ یجیاع کلا ارماا،اسات  ک
  باشدمی

2 

 دهمحکمت 

 کارما



 حکمت دهم: کارما

96 

   اانو  شاودمیه  طیلی، ه  فک ی که اث ی داشته باشاد، کارماا نامیاده 
ی ایساتی اثا بکه طلتای باشاد،  ییه جا  دهدمیکارما،  انو  طلیت را معنا 

را  هااداناهاست  درخات،  آ تولید شود  دانه دلیلی ب  درخت است که اث  
  شودمی هادانهو طلتی ب ای  کندمیتولید 

3 
و  آگااهیبش  در س شتش از سه الیه تشکیل شده اسات  او شاامل جناناا )
ا ررمایش دانست (، ایشا )میل و احساس( و ک یا )اراده( است  ای  سه، کا

   دهندمیشکل 

4 
شاادی را اسات  غام و  آگااهانسا  به اشیا هیچو  دندلی، درخت و غیا ه 

  در پشات ها  کنادمییا طادم انجاام کااری اراده   ب  انجام کندمیاحساس 
  سپا گی دمیطیلی، میل و فک ی نهفته است  میل به چی ی در ذه  شکل 

تاالش  آ را به دسات آوریاد  و با ای داشات   آ که چحور  کنیدمیفک  
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ساه  هااآ   میل، فک  و طیل هییشه با هم و در کنار هام هساتند  نیدکمی
  اندداده، طناب کارما را پیچ اندبودهنشونه که ی هستند که هیاارشته

5 
را جهت به دسات   آو حادل  کنیدمی  شیا کار کندمیمیل، کارما را تولید 

رماا،   کاکنیادمیخا ج   تا طال اهآورد  اشیا و موضوطا  ماورد میال و 
 باهی بسایاری را   شایا تولادهاکندمیرا مانند درد و لذ  تولید  شیهاوهیم

  ایا  کنیادمی)کارمایتا ( به ثی  نشیند، تج باه  طیلتا آنکه میوه  خاط 
  انو  کارماست 

6 
 هاای ح هاز  انوسیاا  شده اسات  لیتشک  یکوه از ذرا  کوچک زم کی

مجیوطااه   یاان یگکوچااک آب شااکل گ فتااه اساات  بااه هیااا  شااکل، زنااد
 آ  یامدهایست  پو افکار کوچک ا هاسخ اطیال و  ا ،یاز ج ز ییانتهابی

   دارند یادیاث  گست ده و ز هاآ  ت ی کوچک یچه خوب و چه بد حت
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7 
طیال  رنج خواهیاد با د  اگا  آ  درنتیجهاگ  طیل بدی انجام دهید، شیا 

وی ر ادرتی در به شایا خواهاد رساید  هایچ  اششادیخوبی انجام دهید، 
اطیاال را بشیا د   هاایمیوهزمی  وجود ندارد که بتواند جلوی ثی ه دهی 

ت اس طادالکاه باوده، در مقیا طورهیا ، ه  طیلی ایکلیهه  فک ی، ه  
 را گ فت   جلوی انجام  انو  کارما توا نییالهی وزنی دارد  ابدی و 

نظیاای اتفاااق  چیهیباا، شانساای و تصااادفی طوربااهی در ایاا  دنیااا چیاا هیچ
 طورباههیادیش  را  هااآ   افتنادیماتفااق  یدرپیپه شکل ب هاآ   افتدینی

انجاام  اکناو هم  ارتبااط روشا  و  حعای بای  آنچاه کننادمیمنظم دنباال 
 رد  وجود دا ،و آنچه در آینده ب ای شیا اتفاق خواهد افتاد دیدهیم

8 
را باه  آ میوه متناسب باا  دارد  ای  طیل، پاداش یا یاگانهسهه  طیلی اث  

  ایا  طیال، با  گاذاردیم تاأثی   هیچنای  با  شخصایت شایا دهادمیشیا 
تاا ایا   کندمی  ای  نقش و خاط ه ذهنی شیا را ت غیب بنددمینقش  ذهنتا 
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وجاود چنای  محا ک بی ونای یاا  باه خااط تک ار کنیاد   مجدداًطیل را 
را در ذها   وریتای() درونی،  ای  تصور و نقش شکلی از یک موج فکا ی

   گی دمیبه خود 

9 
بااال  از ای  باذر ابتادا کیای ساا ه کوچاک اگ  بذری را در زمی  بکارید،

 هااامیوهو  هاااگل  سااپا زنناادمیاز سااا ه بیاا و   هاااب گ  سااپا آیاادمی
هساتند  تخام انباه فقاط درخات  هاامیوهدر ای   هاییدانه  دوباره رویندمی

انتظاار ب داشات گنادم  توانیادییبکاریاد، ن   اگا  با نجکنادمیانبه تولیاد 
  کنادیمداشته باشید  به هیی  شکل  ه  بذری، گیااه هیاا  باذر را تولیاد 

نیاا یک انسا  از رحم یک انسا ، یک اسب از اسب و یک سگ از سگ باه د
نج یا درد و ر  به هیی  ت تیب، اگ  بذر طیلی شیحانی را بکارید، شآیدمی

کاریااد، را ب بافضاایلتذر طیلاای پ هی کارانااه و   اگاا  بااکنیاادمیرا درو 
   ای   انو  کارماست کنیدمیشادی و لذ  را ب داشت 

10 
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   اگا  دیشا ا  را بااگ ددباازمیبکارید هیا  به شیا  طیلتا ه  آنچه با  
که  ایدکاشتهخدمت ک د ، خی ا  و اطیال خوب شاد سازید، بذر شادی را 

، آمی توهی ه، دیش ا  را با کلیا  زنند   اگ دهدمیمیوه شادی را به شیا 
ا باادرفتاری، اطیااال ظالیانااه و غیاا ه ناراحاات کنیااد، شاایا نارضااایتی ر

  ایا  دهادمی ختی و نارضاایتی راکه به شیا میوه درد، رنج، بادب ایدکاشته
  انو  تغیی ناپذی  کارماست  

11 
را شاکل  تا آیندهاطیالتا  مسئول ش ایط کنونی شیاست  اطیال حاض تا ، 

ال خاوب، خاوب و آشوبی در کار نیست  شیا با اطیا نظییبی  هیچ دهدمی
   شویدمیو با اطیال بدتا  بد  شویدمی

12 
کارمایی  درتیند، خوب یا بد، ثی اتش را در هیا  بدو تولد میک  است، به 

  کارماهاای کننادییتولیاد ن بارهیکبار نشاند  هیه کارماها، نتایجشا  را 
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ثی اتشااا  را در ایاا  زناادگی در زمااا  و شاا ایط مناسااب بااه بااار رساایده، 
   نشانندمی

13 
درد را  انااواع تج بیااا  مختلااف، شااادی و ما زناادگیکااه در  طورهیااا 

ج باه شاهدیم، بسیاری از کارماها به یکدیش  پیوسته و در یک زنادگی ت
،   ایا  کارمااکنادمی  یک کارمای مهم مسی  ای  زندگی را هدایت شوندمی

 طامل حاکم ب  ای  زندگی است  

14 
رد بسیاری از کارماهای کوچک، گاهی او ا  موجب لذ  و گاهی موجب د

نی  طیلی را شاکل چ، تیایل به تک ار دهیدمی  ه  طیلی که انجام شوندمی
 ادر   وسیلهبهرا  هاآ   اگ  ای  تیایال  خوب باشد، مجبورید تا دهدمی

 آ تاا  مجبوریاداگ  ای  تیایال  بد هستند، بب ید  تشخیص )ویوکا( باال 
د را از ط یااق وای اگیااا )طاادم وابسااتشی( محاادود کنیااد  بایااد سااعی کنیاا

 کارهای پ هی کارانه انجام دهید  

15 
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یا  را ن آ بایساتی رناج حادال از  ،اگ  با افکار شایحانی سا گ م شاوید 
باا شا ایط ناامحلوب محادا ه  یل کنید  دچار مشاکال  خواهیاد شاد تح
ا درک را سا زنش نکنیاد   اانو  کارماا ر حتا یشا ا  محایط و شویدیم

یاد  کنید و خ دمندانه زندگی کنید  باا افکاار ادایل خاود را سا گ م کن
 هییشه شاد خواهید بود 
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अविद्या 

 

1 

ویادیا سات  ایا  نیا وی آنی وی جهل یاا آویدیاناشی از  یای  دنیای تج ب
یدیا است   به طلت نی وی آوب دیف وما یانوس سامسارا است که ما را به 

 ند تفاو ش وع به ف ای ؛میشویمکه بی  خود و دنیای بی ونی تیای   ازل 
 و اشایا را جادا از و خود کنیممی هاآ  یگذارنامو  گذاری بی  اشیا با هم 

و هساتی  خاود را جادای از دیشا ا  و اشایا شاودمیو سابب  میپنداریمهم 
 اریم  بپند

2 

 یازدهمحکمت 

 آویدیا
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و در  کنیممایتج باه  پی اماو  با نی وی آویدیا خاود را جادای از دنیاای
، نااامی بااه خااود ءیشااکااه هاا   کنیمماایحبااابی از دنیااای تج باای زناادگی 

   موجاودا  راای  نام هاست که اشیا و دیش وسیلهبهو  اختصاص داده است
 از هم تیی  دهیم  

3 
ها  وجاود ذ یاسات  و تا یذهنا یزباا د فاً  جها  اندتوهمها و اشکال نام

  یتیاار قیااز ط  آگاهاناه طورباه دیادارد، جها  وجود دارد  اگ  بتوان
م  )یو روح الها شاودمی دیاجهاا  ناپد د،یکن جادیا اضیحالل ذه  را وگای

    کنیدمیاحساس  یی( را در ه  جامتعال

4 
  یاجهال اسات  ا ایا ایدیاآو ی وی( حادل نآهانکارااحساس خود ) ای تیمن
و  ش ا یخود و د  یسبب شده که با  ازل شد  تفاو  ب یهیچو  حجاب  وین

 آ کاه در   مای دهادشاکل ، ای  دنیای بی ونی را هتج ب یایدنای  کازنا ، 
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سبب شده ناامی باه خاود سویی دارای شکل و ف می است  که  ه  چی ی از
  دهدمیب  خود را نشا   آگاهیاز  یادرجهگی د و از سوی دیش  

5 
 به ف اموشی ماهیت الهی خود را شودمیآویدیا نی وی منفی است که باطث  

ما ، فضا و   و ذه  از ط یق زکندمیبسپاریم  آویدیا از ط یق ذه  طیل 
ه و واحد آویدیا  در  توهیی است که الوهیت یکپارچ  کندمیطلیت طیل 

کاه  یشایاریب هاایپاره  تکاه و کندمیتج یه  شیاریبها و اشیا به نامرا 
  شوندمیو از دیش ی متیای   گی ندمیه  یک نامی به خود 

6 
جهل  آ ، گی یدمینیست، اشتباه  آ که  و تی چی ی  را بجای چی  دیش ی

تلااف ایاا  بااد  فااانی متشااکل از پاانج طنصاا  و انااواع مخ کااههنشامیاساات  
 کاههنشامی   شاودمیوجود پاک و ادیل اشتباه گ فته  طنوا به، هایناپاک
یعناای روح  تااا یقیحقکااه هیاای  جساام هسااتید و س شاات  کنیاادمیفکاا  

یا ی را بجاای چ و آنچه حقیقای نیسات و وا عیات نادارد شودمیف اموش 
 ای  توهم است ای  جهل است  پنداریدمیحقیقی و وا عی 
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7 
م  ، بیننده تنهاا  در  دید  است  ب نندهیب، تحبیق و هویت دهی یا نفا ایشو

ام راناا نا، شانید ، چشاایی و    ، آنتاکااسات  ابا ار دیاد  یمتعال یاا آگااه
 ، شودیممتصل  (آنتاکارانااب ارهای حسی ) به )پورشا( آگاهیای    دارند
یااد  دایا  ابا ار  آنشاااه  یکای اسات آ و انشاار کاه بااا  آمیختاه اساات باا آ 

تاه ( یاا روح اشاتباه گ فپورشاادرک کنناده ) آگااهی)آنتاکارنا( بجاای 
  شودمی آویدیا )جهل( شکل گ فته و ایشو )نفا( متولد نشاهآ  شودمی

8 
، شایا رسادمیشیا درد، رنج، بدبختی یا احساس رضایتی و غیا ه به  و تی

  مم  طصبانیم  : دییگویمو  پنداریدمیخودتا  را با ای  امواج فک ی یکی 
یکای  (آنتاکاراناااب ارهاای حسای )باا  ما  متعاال بدبختم  م  شادم  و تای 

 های بی ونی( و اشیا و چی هاتینیط)یعنی جها  پدیداری ، تج به شودمی
کنیااد و  فکاا ی و آنتاکاراناهااا رهااا  خااود را از ایاا  امااواج دهاادمیروی 

بایستید  ای   تا یادلشاهدی در س شت هییشه سعادتیند  طنوا بهکناری 
  است )رهایی( کایوالیا
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9 
، ، شاااهو ، غااا ورتاااوهم، هادافعاااه، هاجاذباااه، ، کارماااالیااا، م، دردلاااذ 

 اثا ا ی از شا، هی، پانج غاالفکالباد، ساه ، حسااد تی، طصبانیخودخواه
 آویدیا، است  یجهل ، گناه و بدبختتیامی س چشیه  آویدیا،هستند   ایدیآو
 دارد  ا یاما پا آغازبی

10 
ه طنابی کا مانندبه  بنددمیرخت  (آویدیاجهل )کسب دانش خود،  محضبه

ویادیا آ باه خااط  ،گیا دمیو تاریکی شکل مار باه خاود  در هنشام غ وب
   دهدمیاست که ب هی  هیچو  ای  جها  خود را نیایش 

11 
  باه مانادیمو طنااب باا ی  دشدهیناپدو تی روشنایی المپ ظاه  شود، مار 

نیا  باه  دیانیایمید، آنچه ای  دنیا یا  ت تیب و تی دانش روح به دست آه
اسات  طادم داناش اسات  داناش  آگااهیفقادا  ناور   آویادیا، رودمایکنار 

( آگااهینادرست و غلحی از حقیقت است  آویدیا )جهال( یاا آجناناا )طادم 
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کااه طلاات و پایااه دو کالبااد  یطلّاابااد   ؛دهاادمیرا شااکل  یطلّاااساات کااه بااد  
 و بد  لحیف است  مادییعنی بد   ما دیش 

12 

تی ز روح و هساتع یف ای  جهل ای  آویدیا که سابب شاده خاود را جادای ا
ود چاو  و تای داناش خا ،بپنداریم غی میک  اسات  آویادیا وا عیات نادارد

ی ندارد که ماهیتی حقیق   غی وا عی است چو شودمیمحو  ،کندمیطلوع 
  رودیمااز روح از بای   آگااهیرا تع یف ک د و با  آ   اساس آبتوا  ب 

جای بد  فانی ب ی نی وی آویدیا است که انسا  غافل، خود را با ا واسحهبه
ت کاه  سابب و هیی  نیا وی جهال اسا پنداردمیخود پاک جاودانش اشتباه 

     یاا وک دکت ، یک هیس ، یک ف د زیباا بشوید م  یک حکیم، ی شودمی
 هستم  

13 

میکا  نیسات   ای  آویدیا ف یبنادههیچ توضیحی در مورد چشونشی ظهور 
 (کوچکیاا )ما   سایا محسوای  جهل )آویدیا( به ط یقی در ایا  وجاود 
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رای دساات س ماساات، و توضاایحش و منشااأشااکل گ فتااه اساات  اگ چااه 
اسات  ایا   درک ابلروشنی  طوربهذهنی  یهامقوله طیلک دش از ط یق

چاو  روح تجسام داناش نااب اسات  چحاور  ،روح باشاد توانادییآویدیا ن
ایا  آویادیا خورشیدی )نور خالصای( باشاد    یچن یادر  تواندمیتاریکی 

زی ا روح  ،متعلق به روحی که درو  ه  ف د وجود دارد، باشد تواندیین
ف دی چیا ی جادای از روح اطظام نیسات  اگا  آویادیا بخاش ضا وری 

 میک  نبود   آ خالدی از  ،روح بود

14 

موهاا)وهم( اسات   ،انشی ششفت)توهم( است  ایما ،است انشی ششفتآنچه 
 (وکاای  حکیت)ودیابیها  را درج یرا و معیا یزندگ یتا معیا دیتالش کن

 تی  در ماهدیرومقدس( را به دست آ ی  سا  سانگ)هی اهدیرا کسب کن
  دیکن را محالعه شادی  جوگ باسشت و اوپاندیپ داز تأملبه  )روح( آتی 
در  یشااد ایذره  آوریدمیبه دست  یاز مشکال  زندگ یکامل کدر آنشاه

 جها  وجود ندارد   یا
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15 

اساخ باه ایا  پدر چنشال آویادیا گ فتاریاد  ذهنتاا  را جهات شیا  ه حالبه
 ،ایاد باشاد؟ آویادیا چیسات؟ چا ا آویادیا بآیادمیکه آویدیا از کجاا  سؤال

یکی سامسااارا یااا ا یااانوس تااار آتااشخسااته نکنیااد  تااالش کنیااد تااا از ایاا  
 خالص شوید  ای  وظیفه شیاست  

16 

و  ویادیاآز ماهیات فهام روشانی ا ،یافتیددساتو تی باه داناش خودشناسای 
کااه ساابب شااده خااود را جاادای  جهاال نی ومناادی ایاا   چ ایاای و چشااونشی
به دنبال  فوراً گ فتهآتشف دی که لباسش  ایآ  آوریدمیبپندارید به دست 
 آتاشکاه ایا   کنادمییا آنکاه  شا وع باه تفکا   رودمی آ خاموش ک د  
 چحور آمد 

17 
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 ؛نادیآیمخ ، اماا باه نظا  تلااند ی یش حقیقتاً وگای  یو تی  یمسازل روحان
بااه طلاات   یاا  ناادیآیم  ی ی، بااه نظا  شاااناادتلخ حقیقتااًکااه  یمساازل نفسااان
 )توهم( است  ایدیآو درنتیجهانح اف ذه  

18 

 وباه ناام  لیبه ث و  و م لیم ،ییبه دارا لیم ،یمانع خودشناس  یت ب رگ
 یبا ا ی و یلیتیا ،ایپایهو  یاساس لیمولود جهل است  م لیشه   است  م

  ب دمی ا یجهل را از م ل،یهیدم است  اضیحالل م

19 

ه هایچ نا  هایچ میلای، هایچ هوسای و شاودمیمیل از جهل )آویادیا( متولاد 
د و طحشی در ب هی  وجود ندارد  او هییشه خالص و متعال است  حتی ر

 هم یاایاا )تاوطاری از ما کامالًنشانی از هیچ میلی نی  ب  او راه ندارد  او 
 میل( است  یهایناخالص

20 



 حکمت یازدهم: آویدیا

112 

ا  و   دانشاایندکنناادمیپادشاااها  باا رگ و امپ اتورهااا بااه خاااک هبااوط 
و  ناادیآیمو ورزشااکارا   ی   ه مانااا  ورزشااشااوندمی دیااناپد لسااوفا یف
 ،ییدارا شه   و ،ییبایو ز ی  جوانشودمی لیزا  حافظه و هوش روندیم

  یاانساا ، ا یا   نادیریم فا و هااکوه  رودمای  یاز با ایا در  و  مال دن
  دیو از ب کت جاودا  به ه ب  دیجها  توهم است  خدا را بجوز

21 

  یا  شایا از ادیاکن شا یتیمد تی  باا جاددیاکن  یتیا  وگاای! دییاایب دییایب
 یابااد ا یااکاا د و بااه نااور و ح دیااو جهاال طبااور خواه یکیتااار انوسیااا 
  رسیدمی
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अहंकार 

 

1 
 ذب است  نفا )ایشو(، جهل یا آویدیا است؛ ایشو، خود کا اییشهرطلت  

2 

  شناساندمیم   طنوا بهو خود را  یا نفا است آهانکاراوجه اساسی ذه ،  
 راهکیاماا و طالج ناپذی ت ی  م یضی اسات  ا  یت یاشهیرمنیت یا ایشو، 

داناش و مع فات روح  آ  وجاود دارد کاهایا  م یضای درما  خاص ب ای 
 ست  ا

3 

 دوازدهمحکمت 

 کاراآهان
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  کل زندگی بش  ب  محور اندیشه خود یا نفاا گا د هام آماده اسات جها
 وجود ندارد  ایتج بهمنهای خود دف  است  و هیچ 

4 
ی    بدو  اآیندمیدر ای  دنیا ب  محور ایشو به دست  ما نسبیتیام تجارب  

احاد تج باه ، هیچ حیاتی در ای  دنیا وجود ندارد  ما ، وایتج بهم  هیچ 
   شودمیطحا ذهنی  تصور، ادراک و حواس ا های وهاست که با  ایهکنند

5 
فتاه، بعد از تخ یب هیه تصوراتی که در ایشو از چی های مادی  شکل گ 

، یاک تپاه یاا ، خواه در خانهکنیدمیدیش  ای  مسئله نیست که کجا زندگی 
 ه یت آلاودرام دارد و با ایشو و منکه داحبش ذهنی آ ایخانهه  ب رگ  ش

 بهت ی  س زمی  یا جنشل نام گی د   تواندمی ،نشده

6 
از بای   افتدیمکه  شهیریببا نابودی ایشو )م (، ای  جسم هم مانند درخت  

یا دارد یا اشندر غیاب اشیا و محیط پی امو ، م  یا ایشویی وجود   رودمی
 و محیط پی امو  در غیاب ای  م  وجود ندارد  
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7 
  ما  ایده کاه ( با ایمادی هاتینیطها و ی مادی )آبژهاخودتا  را از چی ه 

 نید  کتعلق ندارم یا ای  آبژه ها متعلق به م  نیست جدا   ها به ای 

8 
ه ایشوی یک س سپ ده خدا، بی ض ر است  ایا  ایشاو سااتویک اسات؛ و با

، منیت،   ه  چقدر بیشت کندمیشناخت خداوند و توسعه و پیش فت کیک 
 وحای( درب هیی )ر منشأرا از بی  بب ید، بیشت  ادل و  اآهانکارایشو یا 

   کندمیشیا طلوع 

9 
ما   حکیت، ب رگت ی  شکل   باانی اسات  و تای ایا  آتشتقدیم ایشو در  

، ناپدیاد شاودمیکوچک یا ایشو به سیت منبعش یعنی آتیا  )روح( کشایده 
ب روغاا  داغ جااذ تابااهیماه  در روح )آتیاا ( هیچااو  آب در شااودمی
   شودمی

10 
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  آتیا  اسات  بایاا روح آتیا   ،متعال م ایشو، نفا یا ای  م  کوچک،  منشأ
ک   ایا  ما  کوچاشاودمیمدیتیش  کنید  ایا  ما  کوچاک در آتیا  جاذب 

شعشاعش م  تنهاا آتیا  )ما  متعاال( در شاکوه و جاالل خاود شاودمیناپدید 
   درخشدمی یتیامبه

11 
هنوز  د است، و تی ایشو)نفا(و تی ایشویی وجود نداشته باشد، روح آزا

 در بند است   (آتی م  متعال )ادامه دارد، ای  

21 
ه باو تی ذه  به موضوطا  مادی چسبیده اسات، دربناد اسات؛ و تای ذها   

ا هیچ آبژه ای )باه چی هاا و موضاوطا  ماادی( متصال نیسات، آزاد و رها
 است 

31 
د، ها  و تی ذه  ه  چی ی را بخواهد یا ب ای ها  چیا ی غصاه بخاور 

ا چی ی را رد کناد، ها  چیا ی را نپاذی د، و باا چی هاایی خوشاحال و با
   ب دمیشود، در حالت اسار  به س  نی چی های دیش ی طصبا
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41 
و تی ذها  چیا ی را نخواهاد، با ای چیا ی غصاه نخاورد، چیا  را رد  

دیشا ی  چیا هیچنکند، چیا ی را  باول نکناد و باا چیا ی خوشاحال و باا 
 رهایی رسیده است  خشیشی  نشود، به 

51 
و رساتشاری  با دمیاز خود، ایشاو )نفاا( را از بای   آگاهیمتعال  آگاهی

   آوردمینهایی را به ارمغا  

61 
ر و ، ایثاابا ناابودی منیات از ط یاق اییاا  ،هییشه در ارتباط با خدا باشید

 تسلیم هییشه در ارتباط با او باشید  ای  حیا  روحانی است  
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गुण  

1 
سااتوا  یدبورانه و طاشقانه گام ب دار  گوناا خلوص و نور سویبه شیپ

 ییاره یب ا یمحلوب ی ویو مشعشع است  ن یگونا نوران  یخالص است  ا
یا را باه  لاب و      کاه شا یپاک ،یباکبیهیچو   یلیاست  فضا (موکشا)

وا گونااا، سااات تااأثی   ناادگی مینشااا   آ از  ،شااوندمیرهنیااو   یآزاد
 و یو آنچاه وا عا غی حقیقایو  یقایحق  یبا  یاو تی قتیحق یب ا جوجست
  باشدمی ،است ی وا عیغ

2 

 همدیزسحکمت 

 )ریسمان تجلی( گونا
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ساتوا، راجاس  یعنی ها،گونا  یا یگذشته و حال به طلت حاال  مختلف تجل 
باه  ساه گوناا شاکل گ فتاه اسات   یااز ا ایا  کل دنشکل گ فتندو تاماس، 

را شکل  یتجل گانهسه یها سیا یبا در هم بافته شد ، ر هاآ خاط    یهی
اک  را متحا ک و سا ی هاایسه گونا هیه اناواع چ  یا  ا ییتغ  دهندمی

 یاگونا یگوناهاا اسات  و تا  یهیا د فاًجها   قتیاست  در حق ادهشکل د
فکا  کا د   یهااارگا باشند،  آ ساتوا غالب باشد و راجاس و تاماس تابع 

اشااند، ب آ تااابع  شاا یراجاااس غالااب باشااد و دو د یو تاا  گی ناادمیشااکل 
 شهیطناد  ر ،دتاماس غالب باش یو و ت  گی ندمیشکل  یح کت یهاارگا 
 آمدند   به وجود انددادهرا شکل  یخاک یایدن  یاکه  هیو پا

3 
اشاد، لاب بکاه سااتوا در ذها  غاای  سه گونا اسات  زماانی تأثی ذه  تحت 

سات باه دلت و پاکدامنی ج یا  می یابند  انسا  در مسی  فضی امواج فک ی
اماواج و    اگا  راجااس و تامااس غالاب باشاند، ایا زنادمی بافضایلتاطیال 

م ه انجااان ژی ذهنی در مسی  باطل ج یا  می یابند و ف د، اطیال ش ی ان
   دهدمی
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4 
ه سیت بو شیا را  کشدمیج یا  ذهنی ساتوا، شیا را به سیت درو  

ا در چ خه   ج یانا  تاماسیک و راجاسیک، شیا رکندمیهدایت رهایی 
  اندازدمیسامسارا 

5 
یا  تالیراجاس، شور، هیجانا ، احساسا  و فعالیت است  تاماس طدم فع

 ایش اف توانیدمیها، ساتوا را ها و تاماستاریکی است  با ب رسی راجاس
 ایحهنقه ب  ی ک، ذه  مانند نور چ اغیابدمیدهید  و تی ساتوا اف ایش 

  شودمی، ثابت و متی ک  شدهیکانون

6 
تی ک  و  تواندمیکسی که کیفیت ذهنی ساتویک در او غالب است  

 ف د راجاسیک وارد سامادهی شود  یآسانبهمدیتیش  درست انجام دهد و 
 دست نادانی به خاط طاشق  در  و موضوطا  حسی است  ف د تاماسیک، 

   زندمیه به اطیال نادرست و ش ی ان
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7 
با ی باشد   ییتنهابهو  خودخودیبه تواندییهیچ گونایی )کیفیت ذهنی( ن

 شاهآنب باشد   و تی ساتوا غالشودمیساتوا، با راجاس و تاماس ت کیب 
ای اتوا مجالی ب در زی  سایه س هاآ و  شوندمیراجاس و تاماس کنت ل 

  یابندنییب وز 

8 
 ا ذهنتاسا  و  د  ساتوا و کنت ل ب  روی احسوظیفه شیا، باال ب ت ی مهم

تنهاا  است  دیش  وظایف ف طی و ثانویه هستند  ف د طا ال هیای  نکتاه را
ایی و درخشاندگی شاهد روشان آنشاه، یابدمی  و تی ساتوا اف ایش فهیدمی

 چه ه، جسم، س ور، پاکی، استحکام، آرامش و روشنایی هستیم  

9 
آنکاه از ساه  باه خااط ریم  اماا ایا  ذها  اگ چه ما یک ذه  بیشات  نادا 

  گیا دمیکیفیت متفاو  یعنی گوناها تشکیل شده، حاال  مختلاف باه خاود 
راجااس  ؛ینور، ب کت و خوب ایسه گونا وجود دارد: ساتوا  یدر ه  ذهن
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ایا  کیفیاا  ذهناای   یکیساکو  و تاار یعنایو تامااس  ؛و ح کات هاوس ایا
مواج مختلف و متنوع ذهنی را شاکل ؛ و اگی ندمیت کیبا  مختلف به خود 

حااا ص و  ذهااا ؛ کیو تعاااادل از حالااات سااااتو   آراماااش ذهنااایدهنااادمی
 یآلاودگخوابو  ید تیب ،یاز حالت راجاس ذه ؛ و تنبلنفا  یهاخواهش

   گی ندمیاز حالت تاماس ذه  نشا  

10 
نی پایادار معنوی، حالت ساتویک ذه  ب ای مد  طاوال کارتازهدر نوآموز 

  بایساتی کننادمیراجاس و تامااس با ای تخ یاب ایا  حالات تاالش  نیست 
رو  بسیار هوشیار و م ا ب باشاید  بایساتی ذها  را از ط یاق مشااهده د

م و ساااتویک هییشااه طاشااق خاادا، آرا آدمبنش یااد   آگاهانااه دااور به
  درتیند است  

11 
 دم مادنیوی است  حکومات با   یهاتیفعالراجاسیک هییشه درگی   آدم 

یساا ، هدارد  طالااب  اادر  اساات  بااه  جوساالحه  نش شاای خواهاادمی را
 ف زندا  و مال و اموال طال ه بسیار دارد  
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12 
 اانع  ذه  ساتویک هییشه پایدار است  هییشه درونا شاد است  متواضع و
دلیل  است  در لحظا  ساتویک، و تی ساتوای خالص در ذه  غالب است، به

شعار   اگی یدمیا منبع الهی هستید و الهام تیی  بود  آینه ذه ، در تیاس ب
و       ذها  س شاار از  نویسایدمی بخشالهام هاینوشته  س ازیدمیزیبا 

 ساتوا، دارای خلوص فک  و خلوص  لب است  

13 
ها  ذ  نادازدیبراجا گونا نی وی خصم است تا شیا را به چ خاه سامساارا 

  ار ناادارد  ذهاااساات  و فاا د آرام و  اا   اا اربیراجاساایک هییشااه 
  طلبدمیحسی جدید  هایمح کراجاسیک هییشه 

14 
را دوساات دارد  دو  ح افاایدر جیااع بااود  و  شااهیهی کیذهاا  راجاساا

ی باد نشاا  هااجیع  اکثا  دردهاا از کنادمیویژگی که ذها  را پ یشاا  
تا  داادق و خاوب کام دوسا ر انتخاب هی اهانتا  د یق باشاید د گی دمی
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 بال اینکاه با ای ماد   تا یییدایسای باه دوسات ه گ  ک  شوندمیپیدا 
 طوالنی آزمایشش ک دید، تبدیل نشود 

15 
شابختی ذهنی که فا د گونای ساتوا است به اندازه کافی خوب نیست تاا خو

ذها  راجاسایک بادی  خااط   ،خوشابختی خاودش ببینیاد دیش ا  را مانند
 اندهداد  انجام یش او اطیال بد یا اشتباهی که د بیندمیدیش ا  را  یهانقص
  ایا  کنادمیف اماوش  یراحتباهو اطیال خوبشا  را  آوردمی به خاط را 

  شاوندمیشفتشی ذه  و باطث آ بخشندیمبه نف   را شد  دو ام  گ ایش 
ود در ذها  از خا ازآنجاکاه  رودمای سوآ به  سو یاهییشه از  روازای 

و  دیشا ا  را هیچارناج  ازآنجاکاهو   ناطت درونی ندارد ،خشنود نیست
   یابدییشفقت در او اف ایش ن ،انشاردینیرنج خود 

16 
 طوربهو  کندمی، تقسیم کندمی، جدا کندمیذه  راجاسیک است که تقسیم 

  خورشید یکی است  مااه یکای اسات  دهدمیتکث  را نیایش  یابکارانهیف 
  آکاش یکی است  ایده پشت زباا  یکای اسات  احسااس اخاالص یکای اسات
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  دوساتا  شوندمیدرو  و بی ونی وجود ندارد  ز  و شوه  در  لب یکی 
داایییی در  لااب یکاای هسااتند  ماااده یکاای اساات  اناا ژی یکاای اساات  ذهاا  

  کیها  ب رگ یکای بیندمیرا یشانه  چی هیهساتویک یکی است  ای  ذه  
است  کارما،  انو  طلت و معلول یکی است  دهارما یکای اسات  ماذهب یکای 

  حقیقت یکی است  ب هی  یکی است  ب هی  یشانه بدو  دومی  است است  

17 
و افکاارش  شاودمیو تی ذه  کنت ل   آیدییدلح حقیقی ذهنی از بی و  ن

زیادی  یهاالشت  شیا باید گی دمیای  دلح در ذه  شکل ، شودمیب رسی 
یل یامو ع ت یتا  انجام دهید  تنها آهاخواستهرا ب ای ب رسی احساسا  و 

و  گی یاادمی آرامو شاایا  شااودمیباا ای فعالیاات آرام و محیااع  تااا یعیطب
   شوندمیافکارتا  ساکت 

18 
 یهاانساا )هی اهی باا ، سا  سانگ(پیوسته تأمل) ، ویچارا)ذک (با جاپا

تِیر) ، مدیتیشاا ، غااذاهای ساابک ساااتویک، تاپاااسمقاادس( و  (نَفااا اضااَ
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، گوناای سااتویک را در دس()محالعه خود و خواناد  متاو  مقا سوادهیایا
 خود باال بب ید 

19 
را بشانود   (تی آم  متعال) ددای درونی تواندمی یسختبهدنیوی  آدمیک 

  ها  کنادییجستجوی خویشت  را کسب ن تالش در مسی  افکار خالص یا
نیاپ سات د آدم  در ماورد گی دمیقل ناب س چشیه اندیشه ساتویکی از ط

ام ز خود را انجا  آنکه خدمت طاری گی ندمیشا  تیام افکار تنها از ذه  ن
د  مشغول و خلوص ذهنی دارد، فک  و ذهنش با خدا و مدیتیش  ک  دهدمی

را  العاادهارقخو  افکاار  هایکنجکاوذه   انواع مختلف  طورکلیبهاست  
  دهدمی  ذه  هیه را ف یب  اندیانشیب م

20 
یاا جساتجوی خویشات   (چااراویپیوساته ) تأملتفک  و ذه  میک  است به 
هایچ ، رسادمیطیال و تیا ی  وا عای ف ا تی مو اعاما و  ،طال ه نشا  دهد

  اگ  تصییم جدی  ب ای تی ک  در شیا وجاود دارد دهدییکاری انجام ن
اگا   ،ثابات تیا ی  کنیاد طورباه هاماهرا ب ای  آ طیلی  دور بهو اگ  
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زما  هیاه چنای  افکااری  آ تنها  ،آرزوی خودشناسی حقیقی و شدید باشد
  اندگ فتهنشا   نابتا از طقل ساتویک یا طقل 

21 
 لاوص وونای ساتوا و نازل شد  باه خهیه تیاری  معنوی با هدف اف ایش گ

هل و نازل شاد  باه جزدود  حجاب  هاآ   اندشدهط ح   یناپذت ل لاراده 
   رندآویمرا به ارمغا   (سا  چیت آنانداوجود متعال آگاه مس ور )

22 
ه بااف ایش گونای ساتوا و اراده خالص و مصایم، مسای  طاوالنی رساید  

  کندمیخداشناسی را هیوار 

23 
در جها  اف ادی خیلی کیی باا فضاایل سااتویک هیچاو  داب ، ساخاو ، 

تاا ذها   کوشدیممعنوی  یگ اآرما بخشش و غی ه وجود دارند  اما یک 
 سب کند فضازل ساتویک را کتا هیه یک کل پ ورش دهد،  طنوا بهرا 

24 
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، بایاد هیاه کنیادمیرا با ای اساتفاده جیاع  آ ندا  که مانند تیوب خیی د 
  پا  کنیاد را با ساتوا آ هایتا  را از محفظه ذهنتا  خارج کنید و راجاس
   و تای سااتوا با شاویدمیبه یک یوگی م ا به گ  بادل   حقیقتاًشیا  آنشاه

و  شاودمیی   ذها  کاانوندهنادمید را نشاا  ذه  غالب شد، افکار  الهی خو
   دهندمیتالشی خود را نشا   چیهیبخودکار  دور بهحالت مدیتیش  

25 
ه و تاماس بایستی با گ م ک د  ذه  ب یعنی  راجاس -درهای ناخالصی ذه 

ی، طدم وابستشی و تی ی  مستی  معناوی جهات رساید  باه تعاادل ذهنا آتش
  پاک شود

26 
وا عای  ،با هی  یاا خداسات  انعکااس چها ه در آیناه یاا آب ای  جها  سایه

نیست  ای  جها  تنها انعکاسی از ب هی  است، بدی  خاط  غی وا عی است  
طادم وابساتشی و  ادر    اگا  آیدمیبه نظ  وا عی  ،از ط یق نی وی مایا

اناواع مختلفای از  به خاط   کندمی، زاویه دید تغیی  بتابدتیی  در انسا  
انعکااس روح در ذها  مشاخص  ،که در آینه ذها  وجاود دارد ییاهیفیکث
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، باه موجاودی آورداینکه ف د خلوص ذهنای را باه دسات  محضبهنیست  
  گناه، منیت، خشم، خودخواهی، غ ور و غیا ه را شودمیتغیی یافته بدل 

 احساساا  متعاالی الهای را تج باه شودمیاید و به خلوص ذها  نازال زدمی
ذه  نسبت به مسازل و موضوطا  حسای رغبات و کشاش    و تی درکندمی

  شودمیوجود دارد، ذه  به ای  دنیا محدود 

27 
 تعااالمآگااهی باا  یارتباااط چیکاه گوناهاا ها دیاادیکامال فهی طورباه یو تا

 شاودیم دیآزاد و رها است، جهل ناپد شهیهی روح نکهیندارند و ا )روح(
به حالت  زما  است که آ    تنها و تنها درکندمیو درک طلوع  صیو تشخ

  رسیدمی( ییموکشا )رها ای ایوالیکا

28 
تا با  کنندمیتالش  عتیطب ی ونیب یکی یف ی وهایفهم ن یدانشیندا  ب ا 

کنتاا ل  یباا ا  یاان یوگیاا کیاارا کنتاا ل کننااد   هاااآ  حیدااح هااایروش
-ژهیخام و ناو ،مادی ی های  نکندمیذه  تالش  یدرون یکی یف ی وهاین
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 اندک دهذه  را کنت ل  یهای ویکه ن هاآ   اندفیلح یذهن یهای ویناند و 
 را کنت ل کنند  ی ونیب مادی ی وهاین یآسانبه توانندیم
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मनु्य 

 

1 

  حااالتی از ذهاا  نیساات  ذهاا  خااود را بااه شااکل جهااا ج بااهجهااا  چیاا ی 
ه  باازیشوش التی از ذه  است  ای  ذح د فاً  زما  کندمیبی ونی متجلی 

ا شه درخت سامساارری ،  ذه ر صدمی هااندامدر تئات  ای  دنیا با موسیقی 
و  هامیوه، هاپیچکپ  از گل،  هایشاخهاست که از هیه سو با  ناآگاهییا 

  گست اندمیغی ه خود را 

2 

 همدچهارحکمت 

 درخت سامساراریشه  ذهن،
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در  دیتآنچاه هسااسات   ،کنیادمیاز آنچه فک   یب آمد دیهیه آنچه هست
ی که را با افکار تا آینده شده است  لیشده، از افکارتا  تشک جادیفک تا  ا

کنیاد  باه  می ساازید  باا افکاار الهای خاود را سا گ م کنیدمیفک   آ به 
   خداشناسی نازل خواهید شد  غلبه ب  ذه  به معنای فتح جها  است

3 

ه فاتح ککسی اما تنها  ،نب د غلبه کنید دردحنهمیک  است ب  ه ارا  م د 
  ه ما  است   یت ب رگ، استذهنش 

4 

 اط ضا وری و واجبای با ای کساانی اسات کاه باه دنباالکنت ل ذه ، انضب
 ، امواجآویدیا، جهل و توهمکسب دانش خود متعال یا آتی  )روح( هستند  

  دناانینیایمخیال چی ی راباه جاای چیا  دیشا   وسیلهبههستند که ذهنی 
 بااه آرامااش اباادی باادو  تواناادییفاا د ناساات   ماا  ظهااورذهاا  طلاات 

 ذه  ب سد   یسازخاموش

5 
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 د یتاب یتیامبه یهنشام یخودشناس دیدرخت ذه  است  خورش یدانه ت،یمن
 گ دد  دیناپد تیکه اب  من گی دمی

6 
باه   زنادمیجواناه  و فاهبی یتولادها آ اسات کاه از  یاداناههیچو   لیم

 یلایه مکا یکساتنهاا   را شکل می دهیداندازه ای که اراده دارید، طیل تا  
 یاساات کااه در آرزو یناادارد، اراده آزاد خواهااد داشاات  او سااعادتیند

، دیهسات ی یاچ  اگ  به دنبال  ه اسدینی چی هیچو از  ستین یچی هیچ
  گی ندمی  ار  تا یخداشناس  یمس رمسازل د آ تنها  آنشاه

7 

  شاودمی دهیکش ال ییاتو  لیم ی ویبا ن ی ونیذه  به سیت موضوطا  ب
ر د یب رس قیاز ط  یبا متقاطد ک د  خود در مورد توهم موضوطا  حس

 تواناادمیذهاا   ،یویاابااه موضااوطا  دن یتفاااوتیبو بااا پاا ورش  تشااا یماه
  ی تیا  یامهار شود و به اطاطت از خاود  باازگ دد   باه کیاک ا تیدرنها

  کندمیدلح در خود را حادل  یوگیذه   وگا،ی

8 
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 ایاشا ی وا عایغ تیاو ماه ینفساان یزنادگ یهانقصاا   را در مورد ذهنتا 
  دیکن متقاطد  ذه  را مجاب و دینیبه دحبت بنش ذهنتا   با دیکن میتفه

9 
رخات  یذهنا یسا گ دان جیتادربه  دهادمیگوش ف ا  تا یهاح فذه  به 

تا  آرام در م ک  وجودو ثابتی  داریپا طوربهسپا ذه   ب خواهد بست 
   دگیمی

10 
را  آ   اسات  اگا یطاال یرسانخدمتاگ  ذه  کنت ل شود،  سپا  ادر به 

  کندمی جادیا پایا بیدرد و رنج  د،یو رام نکن عیمح

11 
  )واسااااناها( و تصورا )ساااانکالپا( اسااات  ذهاااالیاز ام یادساااتهذهااا  

ذهااا ،  ی  ناااابودهاساااتنداشت دوستو  هاداشااات از دوسااات  ایمجیوطاااه
  شودمی هدیموناناسا نام
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12 
تفکاا ا    ا یاج  ج باه ی یادارد  ذها  چ اساتیذها  با  هیاه حاواس ر

 یهاااتطلاشااکال مختلااف و  ا یااو در م کناادمی می  ذهاا  خااود را تقسااسااتین
 ا یااسات و باه ج  یزما  محصول تصور ذهنا  اندینیایمچندگانه خود را 

 هاماانااد یقیجهااا  بااا موساا  یاادر تئااات  ا ذهنتااا   شاابح ذهناای بسااتشی دارد
جنشجوسات  ذها    یتا ب رگ افتاه،یکه ب  ذهنش غلبه  یکس  ر صدمی
  یچنا یانجام دهاد  اشیا  یرا ب ا ی یه  چ تواندمی، شدهکنت ل یخوببه
 شیاست  پی و دوست  یذهن

 
 

 



 

136 

 

के्लश 

1 
و  فا  ن، وابساتشی(، یپ ساتنفاجهال، ایشاو ) ذهنی حادال یهایشانیپ 

ری جسیی ، ذه  را مانند بییاهایشانیپ است  هیه ای  چسبید  به زندگی 
باه  هااآ ساتند  ب رگای با  مدیتیشا  ه یهاامانع روازایا   کنندمیمختل 

امااواج  هاااآ   کنناادمیرا پایاادار  هااایژگیوو ایاا   اندشاادهانسااا  آویاا ا  
باه یکادیش   هااآ ها را باا ایجااد وابساتشی و کارما دهندمیفک ی را اوج 

  نشانندمیجهت حیایت متقابل به ثی  

2 

 همزدپانحکمت 

 ذهن  هاییشانیپر
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 یانا  جکنید، ای   ک شهیررا  نف  و  وابستشی، چسبید  به زندگیاگ  
شا ، دوسات را از بای  بب یاد، دو ج یاا  دی یپ ستنفاخواهند م د  اگ  

باه  د یچساب، پ ساتینفا  ریشاه رونادمیاز بای   نداشات دوستداشت  و 
 ، جهال اسات  اگا  جهال باا کساب داناش روح ازف  و ن ی، وابستشیزندگ

ی  ( دیشا  خودشاا  از باکلیشاا)م ساَ ط یق ساامادهی از بای  رود، چهاار 
  روندمی

3 
یا  باه نو گ فتاری هاا  تکیه می کنندگ فتاری ها پ یشانی و   کارماها ب
 انی متقابل اسات  ایا شتیب  ای  پگی ندمیشکل کارماها  وسیلهبهنوبه خود 
 بیه چ خه دانه و درخت است ش چ خه ای

4 
، (راگا)وابساتشی ،(آساییتا) پ ساتینفایعنای - (کلیشاا)سام ای  چهاار 

ماهااا  اناا ژی اولیااه ) -(واینیآبه)چساابید  بااه زناادگیو  (دوشااا)نف  
ای پانج گا ه هااآ   کننادمیرا زیااد طنادا  ریشاه ، ایشاو)نفا( و (تاتوا

گا ه،  تا ی مهم  زننادمیهستند که انسا  را به چ خه تولد و م گ گا ه 
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دیشا  یعنای ایشاو  (کلیشاا)سام جهل اسات  کاه طلات اساسای اسات  چهاار 
  انادجهل تاأثی ا ، نف   و چسابید  باه زنادگی(، وابستشی، پ ستینفا)

که طبیعات  شوندمی  ای  کیفیا  در کسانی ظاه  اندجهلدرد و گناه فقط 
  اندک دهخالص ابدی و سعادتیندانه حقیقی روح را ف اموش 

5 
ع مختلاف وا  انسا  باا شاهو  و اناشودمیت جهل )آویدیا( سبب فهم نادرس

  کنادمی وتاارتی ه  جهل فهم را شودمیوجودش سیی کور و  هاوابستشی
 رغمطلای ایشاده، م ده است  روح زنده دفا  حیا انسا  جاهل، در هنشام 
 است  اشکیهانیث و ، دارایی و دانش 

6 
ذتی کاه لا ،ذبه به سیت لذ  است  از ط یاق خااط ه، کشش و جابستشیدل

؛ ایا  یابادیملاذ  افا ایش  آ یا میال باه سایت  بستشیدلتج به شده،   بالً
موضاوطا   وو وابستشی به لذ  یاا اب ارهاای لاذ  )یعنای اشایا  بستشیدل

 است  وابستشی بی ونی(، 

7 
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 یشوا  م  کوچک یا وابستشی استمیل به فک  ک د  به لذ ، زی مجیوطه 
 آ باه  بستشیدلبا به یادآورد  لذ ، وابستشی است   ایریشه، طلت )نفا(
وابساتشی د،   ه جاایی کاه لاذ  باشاشاودمیپیامدش شا وع  طنوا بهنی  
؟ چاو  لاذتی از ایدوابساتهبه زنتا    در یااست  چ ا  آ در کنار  (راگا)

هاای مختلفای ، چو  چی ایدوابسته  طاشق پولید؛ به پول ایدک دهاو کسب 
 است   بخشلذ بشی ید که ب ایتا   توانیدمیرا 

8 
هیااه مااا در جسااتجوی خوشاابختی هسااتیم  امااا در تااالش باا ای کسااب 

نیای مادی بی ونای داز ط یق  ایمگ فتهپیشخوشبختی مسی  اشتباهی را 
، مادارج هاکتاب، هابازیاسباب(، از ط یق داما  مادر، آبژه های بی ونی)

 ط یق ز ، بچه، پول، شه   و  در   دانششاهی، از

9 
چیاا ی ط ی تاا  از یااک ف زنااد، ط ی تاا  از یااک هیساا ، ط ی تاا  از 

و حتی خود زندگی وجود دارد؛  (پ انا) نی وی حیا ث و ، ط ی ت  از
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آتی  یا روح است  اوست کاه در  لبتاا  پنهاا  م  متعال، چی  ط ی ت ،  آ 
 است  

10 
ه هاا با پا راند  ذها  از آباژت ی  ای  ط ی  جستجویی ب ای پیدا ک د 

، ی ا ()پ ه ، با تی ی  یاماحواس  )موضوطا  و اشیا بی ونی(، با کنت ل
   شودمی، تی ک ، مدیتیش  و سامادهی انجام )واجبا ( نیاما

11 
 شایاییا از تج بیا  گذشته، نف   نسبت به درد و با یادآوری درد حادل 

سات  شایا   ایا  دوشاا اشاودمیاد وردند، ایجاکه موجبا  درد را ف اهم آ
، رهاا شاوید  در شوندمیکه موجب درد  چی هایی تا از ش  کنیدمیتالش 

ی باه او کسیچهو به سیت لذ  می دود   کندمیدرد را دور  ،ای  دنیا انسا 
دنباال  ی  باهبنااب ا ،یاد نداده تا دنبال لذ  باشد  ذه  از س ور آف یده شده

   رودمیلذ  

12 
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ی اپاکنوجود دارد،  یکاست در ذه  سهه معنی نقص و کاستی است  دوشا ب 
 قاتیحجااب حق ،(پایکشایو) ی یاا سا گ دانی ذهنایآشافتش ،(ماال) گناهیا 
   (آوارانا)

13 

 وی، ذه  در میاا  موضاوطا  طشاق باد طوفانمیا   در ی سبکپ  هیچو 
، باا خا د ارتبااطیبطا  نفساانی و   میاا  موضاوشاودمینف   سا گ دا  

  ایا  چ خادیمبه دور خود بیهاوده  یاجهینت چیهیبهیچو  سشی ولش د 
ا   سگ وحشی ذه ، باچ خدیمذه  ف ومایه در طیع تیلک ث و  بسیار 

  و نادا  دنیوی فقی هایآدمپی وی از جفتش یعنی میل و خواسته، هییشه 
   کندمیدید  هاییالشهمانند را 

14 

، دساتخوش آشافتشی و یچیا هیچ  بدو    ار و ثباا  اساتوارانه با ذه 
متالطم شده و سپا س درگم   ذه ، شودمی حدوحص یبمتالطم  نی وی
 آ ؛ از یک موضوع مادی)آبژه( دور شاده و ساپا بااز باه شودمیو گیج 



 حکمت پانزدهم: پریشانی های ذهن

142 

  ذه  از شودمی( مسیوم آهانکارا  بیهوده شاد شده و با منیت )گ ددمیب 
  دشومیاش، طعیه ت س ط یق تالطم  و آشفتشی

 یآشفتش) پایکشیو پاک شود؛ یوگیبا طیل به کارما  یستیبا ی(ناپاکماال ) 
 ی ه شاد ، ت اتاکا )تی ی  خ(اوپاسانا) با پ ستش یستیبا ی(ذهنو تالطم 

 یشاا مدیت( و پ انایامااا)تیاااری  تنفساای بااه یااک نقحااه ماننااد شااعله شاایع(، 
و  خا دی وگاایبا طیل به  یستیبا حقیقت( حجابآوارانا )ب ط ف گ دد  

  تنهاا کناار رود ،میایاوو درک درست از اینکه ما ف زانشی )جنانا یوگا( 
 است   یپذامکا  یخودشناس زما آ 

5 
 یفایکث دیابا د،یانیبب نهیدر آ یروشنبه خواهیدمیرا  تا یقیحقاگ  چه ه  
  دیداررا ب  آ و پوشش  داریدنشهرا ثابت  آ  د،یرا پاک کن نهیآ

6 
    ذها  حتای افا اد باا تحصایالشاودمیچک ناشای حساد  از ذهنیت کو

ذهنیت کوچک  نی  با حساد  و نف   و کنندمیکه ب  مناب  موطظه  هیطال
 !آورش م  چه شودمیپ  
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7 
  ندیریمرا ط ح  یگ لهیح هایروش، اندباهوش ازآنجاکهای  واطظا  

ام و مای تاتاا شاه   و احت ا ننادیچیمب ای تخ یب دیشا ا   ییهاب نامهو 
 کنند  وپادستتیام ب  خودشا  

8 
فاق را بذر جدایی، نفاق و طدم توا ییه جاکوچک فک  در  گ موطظهیک 

فا    او آفاات و تهدیاادی باا ای جامعااه اساات  آدماای بااا تیااامی دااپ اکناادیم
آنکاه  در او نیسات  بیشات  از یادهندهشیحانی است  هیچ ویژگی رهایی 
 ب ای جامعه خوب باشد، مض  است 

9 

جاود   در هیه موجاودا  زناده، نفاا ونیوا، میل  وی به زندگی استبهیآ
 انم  دارد: میک  است م  به زندگی خود ادامه دهم  میک  است زنده بی

10 



 حکمت پانزدهم: پریشانی های ذهن

144 

 چنی  میلی به زندگی در کسی کاه س شات ما گ  را تج باه ،چنی  نفسی
ل   تج به ما گ در تولادهای پیشای ، باه شاکل میاوجود دارد ،ک ده است

از م گ  و به شکل ت س شودمیدر تولد بعدی ظاه  ای زندگی ب  لحیفی 
 ست ا  چنی  میلی ب ای زندگی، آبهینیوا دهدمینی  خود را نشا  

11 
مندا  و ای  ت س از م گ هم در خ د  ت سندیمنی  از م گ  هاک متی ح

 باسااواد و هاام درافاا اد هاام در جاااهلی  وجااود دارد  ایاا  تاا س هاام در 
هنتا  ذدرد م گ، هنوز اینجا در  ی   تج به گذشتهاردوجود د سوادا یب

 ای میال ب  ای  دلیلی است دیت سیماست  بناب ای  از م گ در ای  زندگی 
  وی که ب ای زندگی وجود دارد  

12 
ذهنااای  یهایشاااانیپ ، ایااا  شاااودمیو تااای یاااوگی وارد حالااات ساااامادهی 

 اهیآگاذها  در و هی اه با  سوزندیمسوخته،  ی هیچو  دانه (کلیشاها)
  شوندمیدانش حل  آتشبا روح 

13 
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 گااهیآروح یاا که ذها  دروناا باه سایت  دهدمیانحالل ذه  و تی روی  
امپ اجناتا کیهاانی در طاول آسا آگاهیدر  (الیاانحالل )و  رودمی کیهانی

   دهدمیسامادهی روی 

14 
 و کات ز بسامادهی که حاالتی ادر آسامپ اجاناتا سامادهی، باالت ی  حالت 

در ماورد  آمدهدساتبهمحصاول تشاخیص  کاه شاودیم، حادل است س ور
   شوندمیس شت حقیقت یا خود متعال است و افکار ناپدید 

15 
 هااآ  کلیشاها( با اف ایش حاال  متضاادذهنی ) یهایگ فتارپ یشانی و 

در  شااهاکلی فکا ی مخاالف ایا باا اوج گا فت  ج یاناا    روندمیاز بی  
   روندمیاز بی   اهآ ذه ، 

16 
درسات و کاار نابا نف   که با طشق زدودنای اسات  و تای ماانع اف نف   نه

افکاار خاوب و یعنای  هااآ  مخاالفذه  را با افکار  شیحانی در ذه  شده و
 ؛دهیادمی  و تی ذه  را به حالت متضاد فک  منفی طاد  کنیدمی پ  درست



 حکمت پانزدهم: پریشانی های ذهن

146 

 تای با  کیفیاا  سااتویک  و؛ دیکشایمافکار ش یف را در ذه  به تصوی  
ای  افکار و تصاوی  ش یف و پاک که در ذه  خود نقاش  آنشاه، دییاف ایم
افکاار و  ناشای ازپادزه ی ب  ای  درد و رنج ذهنی کاه  طنوا به دیبندیم

   کنندمیطیل  ،استتصاوی  منفی 

17 
 ، وگاادر ی هتی ی  جایش ینی افکار ش یف و متعال با افکار منفی و ناپساندید

 یهاهشایاندباا پا ورش   در ایا  روش ساالک ناام داردپ اتیپاکشا بهاوانا 
ار منفای و را جایش ی  تیاامی افکا هاآ ، شا ی سازیتصومتعال و ش یف و 

افکاار  که در ذها  ج یاا  دارد  باا نقاش بسات  مکا ر چنای  کندمیپستی 
 باختاهگرننفی مچنی  افکار  جیتدربهافکار پست متضادشا   یجابهواالیی 

   بندندمیو افکار متعال ب  لوح ذه  نقش 

18 
  یاگا  شاهو  در هنشاام تیا  ای  تی ینی طیلی ب ای توسعه معنوی است 

 ی، با افکاار الهاکندمی جادیشیا مشکل ا یب ا )تی ی  تج د( ایب اهیاچار
 انشی ششفت دیو فوا ایب اهیاچار و شکوه به جالل بپ دازید   آ  مقابلهبه 
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باه دادمه زد  باه  لیا  اگا  مدیااز شهو  فک  کن یناش یردس هاو د آ 
  اگا  دیفک  کن آ  دی، به طشق و فواآمده است به وجود در شیا ه کسی
و مضا ا   راساتسخ   یای، به م اشد ا یدروغ دوباره نیا گفت طاد  به 
 یهالتیفضاا افاا ایشبااا  توانیاادمی، بیت ت یابااه  دیاافکاا  کنگفاات  دروغ 

   دیرا ب ط ف کن ها اد  داد  ذه  به تعادل ، هیه نقصا ط ایمتضاد و 

19 
، باه م ایاای آسایب شودمیو تی افکار ددمه زد  به دیش ا  وارد ذهنتا  

ل باه ن ساند  فک  کنید  ایا  روش پ اتیپاکشاا بهاواناا اسات  اگا  مشاغو
 هند خواب افکار متضاد شوید، تیامی افکار پلید که مانع یوگا هستند، رخت

  بست 

20 
 ادر   آرامآرام، اماا دیابار در تالش خود شکسات بخور ستیمیک  است ب

را باه  تیطصابان  اوی ا یا  اگا  ج آورد دیبه دست خواه یدرون یمعنو
 بی، باه دشای  شایا آسادیبف ستدر دورت ی  نقاط نی  یا جایی  سیت کسی
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و باه  گ ددباازمیشیا  سویبه مجددو  کندمیو جو آنجا را آلوده  رسدمی
   رساندیم بیشیا آس

21 
، هاآ د  گواهی ب  طوا ب و پیامدهایی دارن (هاکلیشاذهنی ) یهایشانیپ 

 نسا  به باارای ب ای ثی ات روازای و  کشندیمانسا  را به انجام کارهایی 
  آورندیم

22 
ای  طیل در  ه؛ اث  و خاط دهیدمیانجام  یا خواهانهیخطیل بسیار  و تی

شیا ثی اتش  و به )ساماسکارا(بنددمینقش  ناخودآگاهه  حالتی لحیف در ذ
   داردمیرا در ای  زندگی یا در تولدهای بعدی ارزانی 

23 
 ؛حتای اگا  از او بسایار دور باشاد ،کنادمیانسا  خوب به دوستش کیک 
باد باه کارخاناه    اجاازه ندهیاد افکاارکنادمیتنها با افکارش به او کیاک 

به نظاره افکارتاا  بنشاینید  از افکاار بیهاوده هییشه  وارد شود؛ ذهنتا 
را حفااظ کنیااد  افکااار واال را بپ ورانیااد،  ذهنتااا اجتناااب کنیااد  اناا ژی 
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مذهبی  هایکتابو در محالعه  بافضیلتهییشه خود را در حال انجام اطیال 
 مشغول کنید  افکار تصادفی و اتفا ی را از بی  بب ید 

24 
ای ه دو دور  لحیف و زمخت در ذها  جاب (کلیشاها)های ذهنی  یشانیپ

ای در ذه  ایده یا خاط ه دور بهلیشاها که   شکل  لحیف ای  کگی ندمی
 دهااادمیباااه حیاااا  خاااود اداماااه  ناخودآگااااه داااور بهنقاااش بساااته  

ه ه ذهنی بناویژ یهایفیکث)ساماسکاراها(  شکل زمخت ای  کلیشاها یا ای  
 هاا آد ج یا  دارناد  آدمای باه ر ذه  ف ها( دشکل امواج فک ی )وریتی

  شاودمی و اسی  ای  امواج فک ی خشم، حساد ، دروغ و     کندمیفک  
نهفتاه  هااآ در شاکل لحیاف  یا کنندهیاسافک ی  یهاگ دابریشه چنی  

 است  

25 
ی  با باا مدیتیشا  از (ذهنایکلیشااهای فکا ی پ یشاا  کننده) یهاگ داب

   ندشومیبا ک یا یوگا پاک ؛ روندمی

26 
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ا ساماسااکارها( هیاا اه باا)ی ذهناا هااای یشااانیپ در سااامادهی شااکل لحیااف  
م اسات    مدیتیشا  مانظم و سیساتیاتیک الزرونادمیتخ یب ذها  از بای  

 بایستی مدیتیش  طاد  شود 

27 
 هاآ که با  هاییلذ که  خوانیممییت، فقط درد است  در گیتا وا ع درلذ  

آغااز و پایاانی  زیا ا ،زهدا  درد هستند راستیبه شودمیارتباط ب   ار 
اه و تا س شادی ب ای خ دمندا  نیست  لاذ  باا درد، گنا هاآ دارند و در 

 آمیخته است  

28 
و  و ایا  طحاش دهادمیرا افا ایش  و طینایماادی  چی هاایلذ  طحش به 

تا    اربیارمغانی جا  درد نادارد  ذها  باا چشاید  لاذ  نفساانی  ح ص
، خیاالی و   لاذ  نفساانیگیا دمیرفت  شادی شاکل   ت س از دست شودمی

 یست ن آ شادی در  وجهچیهبه  ندیآف یمرا  آ موهوم است، ذه  

29 
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 ب ای انسانی با  وه تییا  و تشاخیص، شاادی حادال از شاناخت خاود کاه
ت  یقی اسب خواسته از آسامپ اجناتا سامادهی است، تنها سعاد  ابدی و حق

 ند  و تی میلپایانبی  امیال ندیآف یمبیشت ی را از لذ ، میل  ایتج بهه  
سات ب آورده نشد، احسااس اضاح اب، بادبختی و ناامیادی د یاخواستهو 
  دهدمی

30 
حفاظ و از دسات ناداد  موضاوطا  و چی هااای  باه خااط اضاح ابی کاه  

وی ی که لذ  ، درد ب رگی را به هی اه دارد  تصشودمیایجاد  بخشلذ 
 هاخواسته  ای  آوردمی به وجودیی را هاخواسته، اردگذیمب  ذه  بجای 
   آورندمیلذ  است که درد را به ارمغا   آ حادل خاط ه 

31 
رضایت از امیال را سبب شود  هیچو  روغ  که و تی  تواندییلذ  ب د  ن

، بااه هیااا  ت تیااب لااذ  نیاا  افاا وزدیمرا  آ ، شااودمیریختااه  آتااشدر 
ب آورده نشاود،  موردنظ   اگ  خواسته اف وزدیمو امیال را  هاخواسته

 هایانادام کاه در داورتی با آورده شاود،   حتی اگ شودمیدرد ش وع 
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، چو   ادر به کشدمی، باز درد باشندو س د ضعیف  آدمحسی و طیلک دی 
 توانادمیلذ  ب د  نیست  آیا ف د مولتی میلیون  از بهت ی  غاذاهای دنیاا 

   ب دمیمعده رنج و تی از درد  ،لذ  بب د
  لاذ  شاودمیکشایده  ،اندستادهیانف   به سیت اف ادی که در مسی  لذ  

 را به هی اه دارد  هاییاریب، ازحدشیب

32 
نقااش و ( و واساااناها)در ذهاا   آ امیااال در شااکل لحیااف یااک یااوگی از  

 باه وجاود( کاه در طاول لاذ  ساماساکارهایی)ذهنای  ا و اثا   خاط ا 
 ا ب ای او باهردرد بیشت ی  ها و ساماسکارها  ای  واسانادت سیم، آیندمی

    هی اه دارند  بایستی جلوی بدبختی که هنوز نیامده است را گ فت

33 
تنهاا چیا   نیسات  آگااهم د دنیوی که ذها  خاام و ناخالصای دارد از درد 

، درد آیناده اساات  دردی کاه م بااوط باه گذشااته اسات را تنهااا اجتنااب ابل
 شاودمی، در هیای  لحظاه تج باه اکنو همیح داد  دردی که توض توا می
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ذهنی آینده با درک  هایپ یشانی م ازتوانیمیاما نی  در حال تج به آنیم  
 جلوگی ی کنیم   منشأشا طلت و 

34 
کاری  تیام تج بیا  ای  دنیای کوچک را خیلی س یع ب آورده کنید  ه  

را باه دسات  یارؤدنیای هیچو   انجام دهید تا تج بیا  ای  خواهیدمیکه 
ه در تولاد در هیای  تولاد و نا س طتبهآورید  اما چ خه تولد و م گ را 

 دیش  پایا  دهید  یا هیی  حاال یا ه گ   

35 

  جاارب ایاکنید  تن ف اموشال و ای  نقحه ثقل را ه گ  ای  هدف، ای  ایده
 وجود ندارد؛ و یادممهیی در ای  دنیای  چی هیچکه  آموزدمیدنیا به شیا 

 رویای طوالنی است   د فاًس اس  درد است؛ 

36 
 خواهیاد فهییاد کااهروزی هایچ طشاق وا عای در ایا  دنیااا وجاود نادارد  

 یشادنتیامو   ی پاذییتغ، گوناه تظااه طشقی که اینجاست خودخواهاناه، 
  است
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37 
ساعاد   تواندمیدانش روح و آتی  از ط یق آسامپ اجناتا سامادهی  د فاً

  آورد ، آرامش ابدی و جاودانشی را به ارمغا ینشدنتیام عی و وا

38 
یا بهتاا ی  آموزگااارا  شاا دنیااای مااادی و بی وناای، طناداا  و طبیعااتایاا   

 مایااا وساایلهبهسپاسااش ار باشااید  از شاابکه تنیااده شااده  هاااآ هسااتند  از 
 ایا  خاود عاًیسا خیلی سا یع رهاا شاوید و باا شاجاطت و شاادابی  )وهم(

 بشناسید  وا عی را 

39 
د  هاا کنیاخودتا  با جسم و ذه  را ر فلت را از بی  بب ید   هویت داد غ 

وسات اروح را بشناساید  آگاهی متعاال به ورای ای  جسم و ذه  ب وید و 
ایاانی دارد  پاسات و ناه آغااز و ناه  تغییا بیکه ورای طلت و معلول است، 

 نکنیاد ساازید  تعلال مشغول م  متعالو شناخت  ودتا  را در تی ی  معنویخ
 نسازد  شیا را آشفته شوشتا یبازدر ای  زمینه نکنید  ذه   ی یتأخهیچ 



 حکمت پانزدهم: پریشانی های ذهن

155 

40 

  دیازسارا متوجاه خادا  هاآ   دیذه  خود را گ د هم آور یهیه پ توها
  دیاه کن  س ساختانه مباارزدیباشا ،ییکسب دانش خدا یدر پ یطورجدبه

 شد  دیشیا موفق خواه

41 
  یاا چی هیاه  یا! ااریبسا هیاخناده، گ  یکیا خواب و د ،یخورد ، نوش

 ابیدسات دیا! باه ساعاد  جاودارشاوی  ب یک م نی کیهیچو   است؟یدن
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िृवि  

 

1 
ه در کوریتی به معنای گ داب آب است که تیثیلی ب ای امواج فک ی است 

  شا وع مای شاود  شا  ذهارام شاده و ساپا ماوج دیآ،  نادیخیب مذه  
   ندینشیف ومو  گی دمیموجی از فک  که اوج 

2 
دیا وریتی، تغیی ا  ذهنای اسات کاه اثا  آویادیا یاا جهال اسات  و تای آویا

ذوب  هااا نیاا  در روح( از باای  رفاات، وریتاایآگاااهی)جهاال( بااا جنانااا )
  شوندمی

 دهمشانزحکمت 

 فکری( یهاگرداب) هاوریتی
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  آوردمیبا از بی  رفت  ه  وریتی، ذه ،  در  بیشت ی به دست 

3 
 اماواج  آساا  نیسات  ایا شیارندیبآنکه  به خاط ها   ب د  وریتیاز بی 

د  بعضاای نب داشااته شااو کیبااهکیبایسااتی  روناادیمو  آیناادمیفکاا ی کااه 
شته شوند  نار گذاتا ک طلبندیمو تالش زیادی را  اندی وها بسیار وریتی

ر مکا  طورباهو  ماننادیم  افکار  اوی باا ی اندفیضع هاآ اما بسیاری از 
   دهندمیاینکه از رختخواب ب خواستید روی  محضبه ه روز

4 
د و هاای بایتایدشی  وا عی شیا کیست؟ ذه  شیاست که انبار هیه ای  ور

بستشی، توهم، حسااد ، شاهو ، دلاست  تنها ذهنی  که طاری از  آورا یز
 ثابت یاد خداست   طوربه، خودخواهی و طصبانیت است

5 
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 ببینید  باه هیای  یدرستبهچه ه خود را  توانیدییناگ  آینه کثیف باشد، 
 تی( ذهنییعنی شش  گ داب )وری، ناپاکیت تیب، اگ  آینه ذهنتا  با تجیع 

ی  کثیف باشاد، با ه  ، خشم، طیع، توهم، غ ور و حساد شهو زیا آورِ
تییا  شاد،  کاامالًدر ذه  منعکا شود  و تی آینه ذها   تواندیی)روح( ن

 ( شد، ب ای بازتاب ب هی  مناسب است )یوگایوکتاو تی ذه  ساتویک 

6 
  و تای هیاه  نادیریف ومهاا کامل کنت ل شاد، وریتای طوربهو تی ذه  

  ایا  شاویدمیوارد ساکو   آنشااهو تنهاا  آنشااهتغیی ا  ف وکش ک دند، 
 لحظه ارزشیند را دریابید 

7 
، ریاکاااری، یساا  هیخشااهو ، خشاام، طیااع، تااوهم، غاا ور، حساااد ، 

 هااآ تند  باار هسانهاای زیاو  تنفا  بعضای از وریتای بستشیدل، یدب یب
 وهم و امیال  غ ور، تکنندمیانسا  را به چ خه سامسارا گ فتار و اسی  

  بافندیم به همبخش زیادی از تارهای ذهنی را 
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 8 
  بشهو ، خشم، طیع، توهم، غ ور، حساد ، شش میل ذهنی هستند  اگ  

یی هساتند، کاارآ آ کیکای  یهادالحو طیع که شهو  غلبه شود، خشم 
  دهندمیخود را از دست 

9 
 توا می ی  دی ینه، شهو  از بی  رود، ب  پی وانش به آسانیاگ  ای  دش 

 غلبه ک د  اگ  ف ماناده کشاته شاود، کشات  سا بازا  آساا  اسات  اگا 
ه یاایی، کاتیام بندهای دن آنشاهشهو ، که منبع هیه لذا  است، ف و ری د، 

انتظار  آ از  یپوشچشم   چحور بدو  ندیریف وم ،ه دارندریشدر ذه  
 دارید تا به نی واکالپا سامادهی یا دانش روح ب سید؟

10 
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ماا ه آساا  اسات  ادر س کوب شهوا  م ا ب باشید  کنت ل ذه  خودآگاا 
فیه تصا ،آنچاه بایاد انجاام شاودگاه بسیار مشکل اسات  کنت ل ذه  ناخودآ

 ه از ای  امیال است  ذه  ناخودآگا

11 
یاد باشید  اما ببین یمداراخالق آدممیک  است شیا یک تارک دنیا، راهب یا 

! کشااندیمو یا خود را به کادام سا کندمیچشونه رفتار  اهایرؤذهنتا  در 
جنسای،  یهاا هیانش  کنیادمی  خیانت کنیدمیش وع به دزدی  رؤیاهادر 
و در ذهااا   انااادجیعیاااه در شااایا ، امیاااال پسااات و مبتاااذل ههاااایطلبجاه

 ریشه دارند  ناخودآگاهتا 

12 
آگااااه منقاااوش بااا  ذهااا  ناخود یهادهیااااو  هااااالیخذهااا  ناخودآگااااه و  
یعنی روح  تیی  و تشخیص حقیقی و وا عی وسیلهبه( را ساماسکارهایش)

ار احسااس یشاانشی باا پ وردگاباا (، ویچاارا)از غی حقیقی و غی وا عی 
 دیتیش  ب  اوم و معنایش از بی  بب ید  (، مب هیا بهاوانا)
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13 
ا ، گوشات، اساتخو کاه باد  ز  چیا ی جا  دانیممایخاوب اگ چه خیلی 

شاکل  آ  مشاتا انه باه حاال  یاا، ادرار و مدفوع نیست، با پوست ، مو، خو 
، (موهااا)تااوهم (، راگااا)وابسااتشی نیاا وی  بااه خاااط   چاا ا؟ دیادهیچسااب

در شاکل  امیال(، سامسکارا) خودآگاهمنقوش ب  ذه  نا خاط ا و  هاالیخ
 (  کالپانا)تخیل ( و واسانا)ذهنی 

14 
روح  تیی  حقیقی یعنای با هی  و پیوسته )ویوکا( و تأمل و تی از ط یق

د، ی  رفتن)واساناها( از ب آ ، امیال در شکل ذهنی از غی حقیقی )ویچارا(
    شویدیین بستهدلبه زنی 

15 
، شااودییفکاا  جنساای نیاا  وارد ذهاا  نحتاای یااک  آ کااه در  حالاات ذهناای

ب هیاچاریای ذهنی اسات  اگا  در ایا  حالات ب هیاچاریاای ذهنای  ا ار 
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، باد  آشاوبدب میندارید، حدا ل تالش کنید و تی مح ک جنسی شایا را 
 را کنت ل کنید 

16 
و  ا(هسامساکارامنقوش ب  ذه  ناخوداگااه ) تأثی ا خاط ا  و از بست   

از  در ذها  یهای ساازیتصو، تخایال  و (ساناهاواامیال در شکل ذهنی )
  گیا دمیشاکل  هااآ باه    ساپا وابساتشیشاوندمیط یق حافظه جاری 

 هاامح ک، احساسا  و طواطاف و هایفانت و  ی سازیتصوهی اه با ای  
  ساپا ابنادییماداماه در کنار هم  هامح ک  طواطف و کنندمینیود پیدا 

هیجاا  در ذها  و ساپا در کال باد   تح یک جنسی، میل جنسی، ساوز و
 کناادمینفااوذ  مااادی  ایاا  تح یااک و سااوز در ذهاا  بااه بااد  شااودمیآغاااز 
به هیا  شکل نیا   آیدمیکه آب ریخته شده در گلدا  به سحح  طورهیا 

 ماادید  به سحح خودآگاه ذه  و با هامح کاز بست  ذه  ناخوداگاه ای  
   رسندیم

17 
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ی ساازی و جلاوی ایا  تصواز هیاا  ابتادا  یادتوانمیاگ  هوشیار باشاید، 
 خح  را بشی ید   یجلو و)دروازه اول(  گ فتهفانت ی را 

81 
تی رد، و اگ  به ای  فانت ی و تصوی  اجازه دادید از نخستی  دروازه بشذ

م مشااهده را در دروازه دو آ  د تباهنشا  داد، در سحح تح یک خود را 
 کنید  

91 
حسای نیا   هایانادامبعد از انتقال به خود  توا میجلوی تح یک جنسی را 

تیااری   وسایلهبهگ فات  انا ژی جنسای را باه سایت بااال، مغا   یآسانبه
م او ،ذهنای و باا  ادر  طوربهپ انایامی چو  اودیانا و کومباهاکا بکشید  

را تکا ار کنیااد  ذهاا  را بااه ساایت موضااوع دیشاا  معحااوف کنیااد  دطااا و 
 مدیتیش  کنید 
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 20 
و نیاا وی  جو هیساات در ذهاا  وجااود دارد  نیاا وی متخاداام یااا  ودو نیاا

  کشادمیخودمانی  شهو ، نی وی خصم است که شایا را پاایی   دوستی یا
و  با دمیطقل و خ د ناب، نی وی دوستی و محلوبی است کاه شایا را بااال 

   دهدمیالوهیت  سوق  سویبه

21 
وجود  هاآ  ی کاملی در  هیاهنشدهندمیرویدادها به ت تیب و پیوسته رخ 

دارد  سااه چیاا  یعناای میاال، تفکاا  و طیاال هییشااه بااا یکاادیش  هیاهنااگ 
ها  طیال    فکا ی پشاتداردیماوا  فک  است که بد  را به طیال شوندمی

  دهیدمیاست  اگ  پذی ای افکار بد شوید، اطیال بد انجام 

22 
ناش ف رندم، بدی  خاط ، طقل نااب را گسات ش باده تاا ب کات خاالص و دا

شهو  خودش خواهد ما د  غاذاهای  آنشاهب هینی متعال را به دست آری  
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هیا ای هاای باا انساا  هاای و  (پ انایامااتیاری  تنفسی )ساتویک، روزه، 
   کنندمیدر ای  مسی  به شیا کیک  (سا  سانگمقدس )

23 
 طح   باشد یا انسانی که ب ده خشم است میک  است در ظاه  بسیار تیی  

چاو   حاال یبااشیک پوشایده باشاد  یهالباسم تب و یا موهای خوبی  زده 
   کندمیمغلوب خشم است، زشت جلوه 

24 
آساانی    اگا  ذهنتاا  باهدیاابازندهاگ  طصبانی هستید، در نبا د زنادگی 

به شاکل درسات  تا یشغلروزانه و  فیوظا،  ادر به انجام شودمیتح یک 
 نخواهید بود  

25 
داب  و تحیاال، طشاق جهاانی، مالییات، نیاا وی  طصابانیت را باا بخشاش، 

و  کنت ل کنیاد  باا خادمت، نیکوکااری هایخوبتشخیص و دیش  فضایل و 
 د را گست ش دهی  یگهیهاتصال هییششی با روح متعال، طشق کلی و 
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26 
 دارد، حالات  ا ار آ را به یاد آرید که و تای ذها  در  حالت ناب و آرامی

اسات  تسلط ب  نفا و آراماش حکیف م و شودمیجلوی ه  نف تی گ فته 
 ، غاا ور و حساااد  خودشااا  از باای یادباایب، کشاادمیو تاای خشاام ف و

  ب ندیم، خشم را از بی  یازخودگذشتش  دطا و روندمی

27 
وجاود  طییقای در شایا طورباهنف   و بدخواهی دو میل  وی هستند که  

زه نفا   دابسیار سخت است  غ ور به انا هاآ سازی  ک ریشهدارند که 
دی باه و بدخواهی ت سناک نیست  و تی ف دی مو عیت باال یا س مایه زیاا

 بسایار مغا ور هیه به او احت ام گذارناد، شودمیکه سبب   آوردمیدست 
، غا ورش از بای  دهادمیمو عیت و جایشااه را از دسات  آ   و تی شودمی
دارند  یاهنی ید  اما نف   و خودخواهی دو میلی هستند که  ریشه رودمی

 و ب ای از بی  ب دنشا  به تالشی داد انه و مداومی نیاز است 
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28 
 

  آنکاه ورزدیما، باه خاودش طشاق ورزدیماآنکه به انسانی دیشا  طشاق  
  چاو  چیا  دهادمی، باه خاودش داد ه دهادمیبه فقی  پ یشاا   یادد ه

ه وجااود ندارد آنکااه باا آ دیشاا ی باا ای نجااا  او در ایاا  جهااا  بااه غیاا  
تفاده   ار و دیش ا  را مورد سو اس ورزدیم، نف   زندمیش ا  ددمه دی
، و ماورد ساو اساتفاده ورزدیما، کیناه زنادمی، تنها به خاود دادمه دهدمی

  کندمی  او تنها گور خود را دهدمی  ار 

29 
، ابتدا تالش کنید تا گفتار و گی ندمیو تی افکار انتقام و نف   در ذه  پا 

کنید  کلیا  بد و ناس ا نشویید  انتقاد نکنید  با ای آسایب  بد  را کنت ل
به دیش ا  تالش نکنید  اگ  با تی ی  در ای  زمیناه با ای چناد مااه موفاق 

و  یابناادنییدیشاا  جااایی باا ای نیااود بی وناای  جوییانتقااامشاادید، افکااار 
  کنت ل چنی  افکاری در ابتدا بدو  کنت ل بد  و گفتار، می ندمیخودشا  
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سخت است  با اف ایش فضایل متقابل نف   و بدخواهی یعنی طشاق،  شد به
نف   و انتقاام  آمی خشونتپیوسته، ای  امیال  تأملشفقت، هیدلی و ت حم و 

  روندمیاز بی  

30 
نیاد  ک تأمال   ب  ب کاا  طشاق شودمیو تی نف   در درو  ب اف وخته  

  رویای کنیدمیزندگی    شادمانهدیخوابیمب کا  طشق بسیارند  شادمانه 
نی   با ای موجاودا  غی انساایادبدی ندارید  ب ای هیه به یکساا  ط ی 

و ا، سام و شیشای  باه آتش نادکمیرا حیایات چنای  فا دی   خدا یدط ی 
آرام و  اشچه ه  کندمی  چنی  ذهنی به س طت تی ک  رسانندینیآسیب 

   رودمیو به بهشت   دیمیمروش  است  در آرامش 

31 
درست و غلحی در ای  جها  نسبی وجود ندارد  درسات و  کامالً چی هیچ 

خودش حق دارد  در ها  چیا ی  ازنظ  ه کسیغلط، ساخته ذه  است  
در زنادگی  کنناده ییتعدانه حقیقتی نیا  وجاود دارد  دیادگاه فا د طامال 
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ه کسی است  و تی فهم با حکیت و خ د منور شاد، دیادگاه آدمای وساعت 
تی فهم با جهل به تاریکی گ ایید، دیدگاه ف د، باریاک ، محادود   و یابدمی
  شودمی ط فهکیو 

32 
ک، طااری از شا ،دید وسیع نشانه بسط  لب اسات  آدمای باا دیادگاه وسایع 

 و طدم دب  و تحیل است   یداورشیپتعصب، 

33 
، دید وسیع نتیجه سف های خاارجی بسایار، تولاد خاوب، محالعاه گسات ده

 ا  طیومی، تجارب مختلف، مدیتیش  و غی ه است  سا  سانگ، خدم

34 
  دیاد بینادمیباا دیاد وسایع، اماور را در رابحاه داحیح و کاملشاا   یآدم 

ی و اخاتالف   دید محدود، ناهیاهنشکندمیوسیع، هیاهنشی و توافق ایجاد 
   آوردمی به وجودنظ  
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بی   از و نیکوکاری یلیمیب(، ددا ت، سانتوشا)رضا ح ص و طیع را با 

 اشت  بب ید  خود را به امیدها س گ م نکنید  هیچ ناامیدی نخواهید د

35 
ها  ذاسات   (موکشارهایی )یکی از چهار نشهبا ،  لی و  )رضا( سانتوشا

ه سانتوشاا داریاد، از سا   اگا زنادگی مای کنادپیوساته راضی، در جشنی 
ا  ساپیوساته( و  تأمالنشهبا  دیشا  یعنای سااما )آراماش ذهنای(، ویچارا)

هادف نهاایی    با کیک از ای  چهار نشهبا ، باهکنیدمیسانگ کیک دریافت 
 زندگی نازل خواهید شد 

36 
موها )توهم( دالح  درتیند مایا است  دوست م ، نشو کاه امیاال از تاوهم 
 درتیندت  است  موها به هیا  انادازه امیاال  درتیناد و خح نااک اسات  

و  امخانهز  م ، ف زندم،  -ه مال خودم  توهم ایددهدمیموها سه کار انجام 
باه ایا  جسام،  بستشیدل  باطث طشق احیقانه و آوردمی به وجودغی ه را 
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   ذهنیت ماندگاری تعلقا  و چی های ناپایدار ای  شودمیز ، ف زند و مال 
   اما  باطال رادهادمینیستم  را  شکل ای  جسم  ج بهدنیا و  اینکه چی ی 

موهاا)توهم( اسات کاه وا عای باه  واساحهبهای  دنیا   دهدمیجلوه  درست
توهم آور موها، ای  جسم بجای روح یا خاود نااب  تأثی   تحت آیدمینظ  

  شودمیاشتباه گ فته 

37 
ی مختلف و هارنگ، آگاهیبه نورهای درخشا ، زیبایی،  طورکلیبهذه   

 ار  ف یااب ایاا  چی هااای ناااچی  و محقاا  شااودمیدااداهای دلپااذی  جااذب 
هیات نخورید  درو  را بجوزید  ریشه و پایه هیه ای  چی هاا چیسات؟ ما

ت ، کامال ماهیا آ است    یچکیهای ای  طالم ظاه  چی هیهپشت  ذه  و 
 وأمتاتا   -دییشیا راستیبهماهیت،  آ روح است   آ و  ازم به خود است  

 م  او هستم   -آسی

38 
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ر نه شکل دارد: غ و غ ور احساس ب ت ی نسبت به دیش ا  است  غ ور
لم )غ ور داشت   در  بدنی زیاد(، غ ور فک ی )غ ور دانش و ط مادی

انی زیاد(، غ ور اخال ی )غ ور داشت  فضایل اخال ی طالی(، غ ور رو
 روانای طااالی(، غا ور معنااوی، غا ور داشاات  یها اادر )غا ور داشات  

بایی زی، غ ور داشت  هاییداراتولدی ادیل، غ ور  در ، ث و  و دیش  
 بااود ، غاا ور داشاات   اادر  و حاکییاات  بایااد باا  هیااه ایاا  روخااوشو 

 کامل غلبه ک د  طوربهغ ورها 

39 
 چی هیااهرهااا شااوید   (ویوکاااو تفکاا  پیوسااته ) تأماالاز شاا  غاا ور بااا  

( اساات بااه چااه مغاا ور شاادی  چاا ا بیهااوده بااا غاا ور آنیتااا)ناپایاادار 
ایی از وساات و نااار؟ تکباا  شااکلی از غاا ور اسات  فاا ض نادریاک دهپاف

 ادطای زیادی است   اهییت ای  خود کوچک است 

40 
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  انادکین دبسیار  به هم، ف یب، ح ص و آزمندی ییگودروغریاکاری، 
، ییگاودروغاسات   یخواهادهیاز  ریاکاری مولود اندخانوادهاطضای یک 

  ابنادییمباا دروغ در کناار هام حضاور ی ف زند ریاکاری است  ریاکاار
بادو   یاظاهلححتی ب ای  تواندیین ریاکاری است  ریاکارمادر آزمندی، 

 دروغ زندگی کند 

41 
 وآ  اسات  و تای حا ص  ریاکاری، ف زند و طیع، پدر و آزمنادی، ماادر

، لاذ    بادو  پاولشاودمیوجود دارد، ح ص به پول وارد به چی ی ولعی 
شاش باه و ک ومیال وجود داشته باشد  ب ای اینکه ای   گ سانشی تواندیین

و  گوینادمی، دروغ کننادمیرا با پول ارضاا کناد، افا اد ریاکااری چی ی 
هوس با ای  ها، ح ص وهیه ای   ایریشه  طلت دهندمیدیش ا  را ف یب 

لااذ  باا د  اساات  سیاساات مکارانااه و دروغ، متحاادی   اادییی حاا ص و 
  اندنف  

42 
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  یاستشنف ی  ب رگ انسانی است  فک ی منفی است  بدت ی  دشی   ،ت س

43 
از  ، تاا س از ماا گ ، تاا سگیاا دمیتاا س اشااکال مختلفاای  را بااه خااود  

ه   و غیا  بییاری، ت س از انتقاد طیومی ، ت س از دست داد  اموال یا پاول
و ساابب  شااودمی هایزناادگتاا س باطااث پژم دگاای و زنشااار بساایاری از 

ود   ها  کاا تا س خادای در وجاشاودمینارضایتی و طدم موفقیت م دم 
 ولاه در میادا ند با شاجاطت در مقابال گلتوانمیارد  ب خی از اف اد خود د

ی   ب خات ساندیمنب د   ار بشی ند  اما از انتقاد طیومی و  دیدگاه طاماه 
ا وی جا اح چادر جنشل روب و شوند  اما از  ت سیبند با یک بب  توانمی
   شیا باید از ت س از هیه نوع خالص شوید ت سندیم

44 
  ت س به طلت توهم بخشدمیو تصور در ذه ، ت س را شد   در  تخیل 

جهال اسات  وابساتشی باه باد  حادال  ماادی)موها( و وابستشی به ای  بد  
)آنایاما کوشا( با یوگا  مادیطلت ت س کلی است  آنکه از پوسته بد   مادی
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از ت س رها خواهد شد  آنکه ب  ت س غلبه ک ده است، ب   آیدمیبی و  
  ؛ او ب  ذه  تسلط دارد  کندمیه ه  چی ی غلب

45 
و  هاااتحا امباادو  تاا س بااا  توانیاادمیذهاا  آرام بااه معنااای شااجاطت اساات  

ه مسی  معنوی روب و شاوید   ایا  اما  ریشاه در رساید  با یهایدشوار
دازیاا  یکی از خصودایا  الهای اسات  ی باکبیشناخت وحد  وجود دارد  
د  شخواهد  ی شجاطت شیا بیشت هستید  به آرامفک  کنید، آتی  )روح( 

  باه ها س ایده یشانشی که شیا خاود جاویادا  )روح، آتیا ( هساتید،  تا
، ا مقاوی  درتینادبای  ببا د  ایا  تنهااز  ماؤث ی طوربه تواندمیشکلی را 

 نوش داروی محیئ  ب ای بییاری شدید ت س است  

46 
 آرامآرام  هساتید بااکبی و ( جاویدا  )آم یتا(م  متعال)روح نید فک  ک

ابد شجاطت ی  فضیلت مثبت مقابل ت س که باید اف ایش رودمیت س از بی  
  رودمیاز بی   یآرامبهاست  شجاع شوید   ت س 
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47 
 کنیاادیمکارمااا یوگااا، باااکتی یوگااا یااا راجااا یوگااا تیاا ی   کناادییف  اای ن

رهاا  اد ، نفا  ، وابساتشی، غا ور و منیاتباید از ش  حس دره دور 
اشاید  یاماا بکنتا ل داشاته  تاا ی ونیبدرونای و  هایانادامید ب  شوید و با

  چحاور اندمشات ک)واجبا ( و نیاما )پ هی ا ( در هیاه اناواع یوگاا 
نادارد، و تای  داریخویشت و تی  ،کارما یوگا انجام دهد تواندمییک ف د 

، اگا  خواهیادمیرا با ای خودتاا   چی هیهخودخواه است؟ اگ   شد به
، چحااور ایاادک دهیتا  را کاام نهاخواسااتهش گذارنیااد و اگاا  خیلاای خااو

ها با طشق، خدمت ید؟ تنکن یپوشچشمدیش ا   به خاط از چی ی  توانیدمی
 وید  شبا کازنا  یکی  توانیدمی غ ضیبنیکوکاری  فداکارانه و

48 
تعصب، کینه،  و یورزغ ض، ، بدگیانیزردگی ، خشم، طدم تحیل، انتقامآ

، ب اف وخته شد  شادید احساساا ، ی، افس دگی  اربی، یدب یبتنف ، 
، با م ا باه با  با اف ایش خصودیا  ساتویک هیشی باید با تی ی  معنوی،
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زماا  دالح باه دساات   تنهاا آ دکنااار روهییشاشی )ویچاارا(  تأمالاوم، باا 
   آیدمی

49 
ک ، فددا ت در (، کارونا)رحم و شفقت الهی مانند  با اف ایش خصودیا 

وح، هی اهای هییشاشی باا ر، (آهییسا)بی آزاری (، ساتیا)تار و طیل گف
شاایحانی  هااایویژگی، ( و غیاا هدایااا) هیاادلی، (یاااب اهیاچار) تجاا د
  شودمی ب ط ف

50 
 ، و تی ذه کنیدمیی در شه   یا در غاری در هییالیا زندگ کندییف  ی ن 

 غااری را باه ، ه  دو مکا  با هم ف  ی ندارند حتی اگ  خاودآشفته دارید
  ها  اساتو مت وک ب سانید  افکارتا   با شیایند  ذه  هیا  ذ دورافتاده

  آیدمیدلح از درو  

51 
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ا  روش جایش ینی یا پ اتیپاکشا بهاواناا راهای با ای غلباه با  خصودای
ا بااا ر آ وجااود دارد،   یانششااهو ذهناای ناپسااندیده اساات   و تاای فکاا ی 

 وآواز محالعاه کتاب مقادس کنیاد  جایش ی  کنید  شا وع باه  پاک افکار
 ( را س  دهید بهاجا )مقدس  یاه س وده

52 
  باه کنیادرا با فک  در مورد طشق جاایش ی   آ و تی نف   وجود دارد،  

ه یاد فکا  کنیاد  دوبااره و دوباارخصودیا  خوب آدمای کاه از او متنف 
ی   شا یاوه وا داما  مه باناناه او را باه یااد بیاوریاد  از او باا شای ینی، م
فا   نندیاد  پذی ایی کنید  با او با کلیا  مه بانانه ح ف ب نید  باا او بخ

   رودمیاز بی  

53 
 یدب یب، ذه  را با افکار شجاطت پ  کنید  و تی  تی ت س وجود داردو

م ا به کنید   داریخویشت ، دب  و و تحیل وجود دارد، ب  فضایل تحیل
، ذها  را باا ایاده گا  افسا ده هساتید  امی ندمی خودخودیبهافکار منفی 
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، ساالمتی یهادهیااهیجا  پ  کنید  اگ  بییار هستید، ذها  را باا  شادی و
، سا زندگی و حیااا  پا  کنیااد  ایا   روش را تیاا ی   اوی باود ،  اادر 

  کنید  ای  را تی ی  کنید  گنج ب رگی در ای  روش ب ای شیا نهفته است 

54 
و  شاودمیعاشی شدید در ه  سلول باد  ه  فک ، احساس یا خلقی باطث ارت

  اگ  روش پ ورش اندیشه متضااد یاا گذاردیم جابهاث   وی را در آنجا 
زناادگی شاااد و هیاهنااگ  توانیاادمی آنشاااه، دیاادانیمرا  1پ اتیپاکشااا بهاوانااا

 بارهیکبااهداالح و  اادر  را هاادایت کنیااد  اندیشااه طشااق  از ب خااوردار
پااادزه   طنوا بااهکاا  شااجاطت فااوراً   فکناادمیاندیشااه نفاا   را خنثاای 

  کندمی درتیند در ب اب  فک  ت س طیل 

55 
را نادیااده گ فاات؟ بااا ف امااوش کاا د    آورا یاازفکاا ی  تااوا میچحااور 
  چحااور آ ف امااوش کاا د؟ بااا غاا ق نشااد  دوباااره در  تااوا یم چحااور

                                                                                                                         

1 Pratipaksha-Bhavana 
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جلوی ذه  را از غ ق شد  دوباره در چنی  فک ی گ فت؟ با فک   توا می
 دیش ی که بیشت  بدا  طال ه دارید   به چی 

56 
فکا  کنیاد  ایا   تا طال اهنادیده بشی ید  ف اموش کنید  به چیا  ماورد 

 واالیی باشد یهادهیاتسلیم که  تی ی  معنوی ب رگی است  به ذه  بشویید
کاه در  یادهنادهو تعاالی  مساحورکننده یهادهیااکه در گیتاا آماده اسات  
، مالتأل،   باه اساتدالدیاادآوریتا آمده است را به اوپانیشادها و یوگاواشیش

درو  ذهنتاااا  بپ دازیاااد  افکاااار دنیاااوی، افکاااار  ،اندیشاااه و ب هاااا 
 ، تنف ، انتقام، خشم، شهو  هیه خواهند م د   یآمخصومت

57 
 هااآ  ، ناسازگاری وجاود داردبد  بییاری، دطوا یهاسلولدر  کهیهنشام

، نش انی، ت س ، نفا  ، حسااد  و  یآمش ار منفی، افکار  تأثی به دلیل 
ییاار و ب یهاسالولچنی  سایومی را در ایا   توانیدمی است؛ افکار شهوانی
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و نیا وی جدیاد را ،  در  ی، سالمتی، هیاهنشناسالم خنثی کنید و آرامش
  کنید  نشا یش یجا

 

58 
، افکاار سااتویک، بخشزنادگیو متعاال با افکاار  ذه  خود را ب ای اینکار

 هاایامنا، باا تکا ار با ارتعاشا  ذکا  اوم، ر تسلیم خود به پ وردگارافکا
ه ، محالعانام خداوناد( س داد ی تا  )آواز ، توسط پ انایاما ، کپ وردگار

    سازیدمشغول گیتا، با مدیتیش  و غی ه 

59 
ز بای  اهیاه امیاال شایحانی شایا روحیاد    دییااودازیاً فک  کنید که شیا 

  شوندمیساتویک آشکار  یهالتیفضو  روندمی

60 
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الش چو  خشم، شهو ، نف   و    ت یمختلف یفک  یموج ها ینابود یب ا
 دیابب   ی( را از بتیآهامکارا )من یعنی یگ داب فک  کی  اگ  تنها دینکن
ازه سا هیاسانگ زاو ت،ی  منروندیم  یخودشا  از ب یفک  یموج ها یمابق

 وایااشاته شاود، طیاار  جب د هیاسانگ زاو  یا(  است  اگا  اوایف د )ج
 است   یا ی  راز ادل دیری( ف ومیف د تی)هو

61 
هااا بناادگا  و خاادمتکارا  آ  د؟یت ساایم  هیااچاا ا از شااهو  و خشاام و غ

  بااه دیب کاات و سا ور( هسات ،یآنانادا )آگااه تیاا  شایا، ساا  چندیشایا
  دیخاااااااااود بااااااااااور داشاااااااااته باشااااااااا یطظیااااااااات و ب رگااااااااا



 

183 

 

धी 

 

1 
و غی  ابال   یت فیاظ و   یت یاتیاحوی حیا  و زندگی اسات؛ فک  نی 
باه  کا فنی ویی است کاه در ایا  کازناا  وجاود دارد  طاالم   یت مقاومت

موجودا   سا بهاست  افکار  ت یوا عبه نظ  بسیار  مادینسبت ای  دنیای 
ه یعنی ذه  را با اشمادهزنده هستند  ه  تغی ی در فک ، تغیی  ارتعاشا  

خادی از مااده  نی و ب ای انجام کارش به شکل طنوا بهفک    ل دارد دنبا
 لحیف که ذه  است نیاز دارد 

2 

 حکمت هفدهم
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یا ی شاکل   ب  دیوار ذه  نقش ها  چیابدمیفک  در منظومه ذه  ج یا  
، در ذهنتا  شاکلی از کنیدمی  به شی ای فک  شودمیکه بدا  فک   بنددمی
  کندمیض   ذه  نی  شکلش را طو  با تغی  افکارتابنددمیشی نقش  آ 

3 

افکارتاا     دهنادمیپیوساته در ذها  روی  طورباهبسایاری از تغییا ا  
  یااغیتو سااپا ذهاا  نیاا  بااه ساا طت شااکلش را  کناادمی  یااتغی ساا طتبه
 کندمیایجاد  دست یازاپیوسته ددها فک   طوربه، ذه  ه لحظه  دهدمی
دتی حفاظ یک فکا  را با ای ما   ه گ  شکل ثابتی ازپ اکندیمرا  هاآ و 
  کندیین

4 

  فکاا  کناادمیفکاا  نیاا وی باا رگ  و نی ویاای پویااا اساات  فکاا  ح کاات 
کارهاای شاشفتی  توانیدمی  با  در  فک  کندمی  فک  خلق کندمیس ایت 

   آوریدمیانشی ی را انجام دهید  با اب ار فک ،  در  خالق به دست 

5 



 حکمت هفدهم: قدرت فکر

185 

باشد  خواهدمییا در ه  جهتی که  در  فک  بسیار زیاد است  ه  فک  ش
  آوردمیمثبت یا منفی، ارزش وا عی  ب ای شیا به بار 

6 

کاه  ییهایخوش، موفقیت شیا در زندگی و ذهنتا ،  در  جسیتا  در    
 کیفیات افکارتاا  ، هیه به طبیعات ودهیدمی هاآ با هی اهی با دیش ا  به 

 را ف اگی یم  بستشی دارد  بدی  خاط  باید ف هنگ فک  ک د 

7 

را  س نوشااتتا   شااودمی تا یسااالمت  باطااث سااازدمیفکاا  شخصاایتا  را 
رگ هییشاه کاار   ایا   اانو  با کنادمی  زیبایی، زیبایی را جذب بافدمی
   ای   انو  کیهانی ب رگی است  کندمی

8 

 مشاهده ابله چه از جنب  شویدمیاوم به سیت خودتا  جذب مد طوربهشیا 
و شا ایط  تأثی ا ، نام زی نی وی زندگی، چه به لحاظ افکار  و چه جنبه

هساتند،  تا زنادگیکه بیشت  شابیه افکاار و  ییهاآ شیا بیشت  به سیت  
در دنیاای  کنادمیکه در طبیعت کاار  طورهیا ای   انو    شویدمیجذب 
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  افا اد باا شوندمیب جذ به هماف اد با افکار مشابه   کندمیفک  نی  کار 
  شوندمیهستند، شناخته  هاآ که با انیکس

9 

   چاه ماا ازشوندمی، اف اد با افکار مشابه به یکدیش  جذب ر  لی و فک د
   کندمیباشیم یا نه، ای   انو  جهانی پیوسته طیل  آگاه آ 

10 

جاو  ؛کنیممایپهناوری از فکا  زنادگی  در ا یانوس یه ما، به ادحالح،ه
پیوساته  طورباهکاه  شاودمیامواج فکا ی پا  از مداوم  طوربهاط اف ما 

  آیندمییا به شکل موج فک ی بی و   شوندمیارسال 

11 

فکا ی  ایا  نی وهاای تأثی یا ناخودآگاه کم و بیش تحت  آگاهانههیه ما  
بساتشی دارد؛  هااآ باه  تیا یحساسابه اندازه  تأثی ای  و  می یگیم  ار 

 تاأثی ا نسابت باه  روازایا یم و مثبات هسات یاامنفای  هااآ چقدر نسبت به 
  و فک ماا  وچه اث اتی ب   لیا کندمیبی ونی باز هستیم  ای  ام  تعیی  

   شودمیوارد  ما یزندگب  



 حکمت هفدهم: قدرت فکر

187 

12 

در  تااا ییتواناافکااار هیچااو  دارایاای شخصاای شاایایند و بااا شااناخت ثاباات 
یقه درستی بنا به سل به شکل توانیدمیرا  هاآ تنظیم و به کار بست  افکار 

 خودتا  بکار بندید  

13 

د را هساتی آ در دست خودتا  است که نظم افکاری که س گ م  کامالًای  
  کنیادرا تعیای   کنیادمی اتی که جاذب نظم اث آ کنید و متعا ب  مشخص

شیاسات؛  تنها در دستا  خاودنیستید که تنها بنده د ف افکار و ش ایط این
 باشید  گونهای ه باشید که خودتا  انتخاب ک د راستیبهمش  اینکه 

14 
ف زند  فکار خود باشید فک ها ف زندا  وا عی شیایند  م ا ب ف زندا  ا

  ف زناادی آوردماای، ناام و شااه   را باا ای پادر بااه ارمغاا  خاوب، شااادی
   شودمیپدرش  یاطتباریب، شیحانی موجب بدنامی

15 
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ی و بدبخت فک ی نجیب باطث شادی و نشاط شیا خواهد شد  فک ی بد باطث
 اطیااحتباکاه ف زنادا  خاود را  طورهیاا دردس  شیا خواهد شد  د یقاً 

و واال کاار خاوب با توجه زیااد و اف طورهیا ، باید دهیدمیزیاد پ ورش 
 را ت بیت کنید  هاآ 

16 
یشا  اسات  در از ها  ناوع بییااری د ت یمسا فک  بسایار مسا ی اسات 
  فکاا ی شااودمینیاا  وارد و بااه مغاا  دیشاا ا   حقیقاات در مغاا  جاریساات

 هااآ کاه باا  شودمیدر اف ادی  دلسوزانه موجب افکار  دلسوزانه در شیا
 در ارتباطید 

17 
 فکاا  خشاام، ارتعاااش مشااابه را در کسااانی کااه آدماای طصاابانی را احاطااه 

  تط فلومت ها آ   هیانند رادیو که ددا را از کیکندمیایجاد  ،اندک ده
دیشا  در  آدمباه مغا   هااآدماز مغا    توانادمی  ، فک  نیارساندیمبه شیا 

 وارد شود   ت ط فآ کیلومت ها 

81 
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چاو  دساتشاه ذها  نیا  هی ،شاوندمیمنتقال  میسایبهاا کاه پیاام طورهیا 
 را مخاب ه کند   فک ها تواندمیاست که  یییسیب

91 
رمونی افکار دلح و ها ، دیسی که در دلح، هیاهنشی و امواج معنوی است

هاا   طای   چنی  افکاری با س طت نور در هیاه جکندمیهانی را ارسال ج
و چنای  افکااری را در  شوندمیو به ذه  ه ارا  نف  وارد  کنندمیمسی  

 وحسااد ، انتقاام  دنیوی که ذهنش با آدم که   در حالیکنندمیایجاد  هاآ 
  دف ستیم، افکار ناموزو  و ناسازگار نف   و ن اع را پ شدهنف   

20 
  از ط یق افکار از ذهنی باه ذها  دیشا  ساف)واسحه( چحور یک مدیوم 

ل فضاا را که ماده ذهنای )مانااس( کا است آ ؟ بهت ی  توضیح میک  کندمی
وماه و   در ایا  منظکنادمیپ  ک ده و هیچو  وسایله با ای افکاار طیال 

 جاههینند آکاش   ذه  ماابندییمو ج یا   شوندمیفضای ذه ، افکار منتقل 
 بدی  خاط  انتقال فک  میک  است  ،حضور دارد

21 
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  شاخص اسات  و تای فکا ی چاه خاوب یاا باد از ذها یپاتتلهانتقال فک ،  
کاه در  کنادمیحاض  ذه  ایجااد  جاهیه، ارتعاشی را در اتیسف  گذردیم

تای در   هیچاو  سانشی کاه و کندمیگست ده ح کت  طوربههیه جها  
  افکاار نیا  آوردمای باه وجاوداز امواج را  یاهسلسل شودمیآب انداخته 

 های مادی هستند   مثل چی 

22 
 کاااه و تااای باااه طورهیاااا  ی ماااادی هساااتند افکاااار هااام مثااال چی هاااا

  کنیااادمی را مجااادد دریافااات آ و  دهااادمیال یاااا غاااذایی قااادوساااتتا  پ ت
هیااا  بااه شاایا  و درتینااد و مفیااد بااه دوسااتتا  بدهیااد  یفکاا  توانیاادمی

 ب گ دد  

23 
باید تکنیک درست اداره و درست ک د  استادانه یک فکا  را بدانیاد  ایا  

باه دوسات سا گ دانتا ،  توانیادمیطلام بسایار لحیاف و جالاب اسات  شایا 
دوست در جستجوی حقیقتا   با ارسال افکار روش  و مشخصی از حقاایقی 

کیاک کنیاد  شایا ایا  فک هاا را باه اتیساف  ذها   ،یافتیددست هابدا که 
که  شودمیی تیام کسانی بخشالهامو  یسازپاککه سبب تقویت،  دیف ستیم
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تنهاا افکاار  بدا  حساس هستند  بدی  خاط   وانی  فکا  را درک کنیاد؛ 
 را بیاف وزید و هییشه شاد باشید  طشق، رحیت و مه بانی

24 
هدف ک  ف آ بایستی  دیف ستیمدیش ا  و تی افکار مفید را ب ای کیک به 

خواهاد  محلاوب را تاأثی  زما  آ داشته باشد  تنها  یمثبت وشخص م کامالً
   باید بدانید چحورکندمیاست که فک  کار  حعی را  زما  آ داشت   تنها 

باه شاکل  را آ را بشی ید و افکار خود را جیع کنید و  یپ تحواسجلوی 
تید  ام نیکای باه بشا  در رناج بف ساگر دانی از نی وهای مفیاد با ای انجا

وی و تصااوی  ذهنای  ا پ دازندیمبه تی ی  مدیتیش  و تی ک   کهینکسا
  دهندمینی را توسعه روش

25 
  روندمیو سپا  آیندمی هاآ   گی ندییدر ذه  پا ن یخوببهبیشت  افکار 

ه  ، واضاح و مبا   تصااوی  روشا ماننادیمگنگ با ی  بدی  خاط  مبهم و
   و پیوسته تقویت کنیدرا با تفک  طییق  هاآ نیستند  بایستی 

26 
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 لتأماا(، مانانااا )تفکاا  در مااورد حقیقاای و غی حقیقاایاز ط یااق ویچااارا )
و  گی ناادمیزید کااه در ذهاا  پااا طییااق( و مدیتیشاا ، افکاااری را ماای سااا

ق درسات   از ط یاگی نادمیدر ذها   ا ار در شکل مشخصای  یروشنبه
روشاانی  یهادهیااا ، و مدیتیشاا ینشاا درو اندیشااید ، اسااتدالل کاا د ، 

وبی مساتق  افکاار باه خا  بنددمیگیجی و ابهام رخت  آنشاهخواهید داشت  
  شوندمیشده و تثبیت 

27 
شاخص را روشا  و م تیهادهیااروش  و واضح فک  ک   دوباره و دوباره 

پااک سااز   یتوجه ابالک   در تنهایی  به خاود بنشا   افکاار  را تاا حاد 
 وج فکا بشذارید یک م   باد کند افکار را ساکت ک   اجازه ندهید که ذه

م ساپا اجاازه دهیاد ماوجی دیشا  ب خیا د  تیاابلند شاود و آرام گیا د  
در لحظاه  موردنظ تاا کاه ارتبااطی باا موضاوع  ربطیباافکار ف طی و 

 کنونی ندارد را خاموش ک   

28 
وا عای  یهیاه اطیاال افکارناد  کارماا منشاأ  شوندمیافکار به طیل منج  

اگ  در ابتدا بتوانیاد تیاام  ند کارمای وا عی ا ،ت های ذه عالیفک  است  ف
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  اگ  دهیدییبدی انجام ن ، هیچ طیلکنید ک ریشهر بد و زیا  بار را افکا
و مصااازب ایاا  دنیااا  هایباادبخترا در جوانااه بخشااکانید، از  هاااآ بتوانیااد 

 خالص خواهید شد  

29 
ناپااکی  کاهیهنشام  تیاشاا کنیاد ینش درو ار خود را با هوشیاری و افک

ار ، بسایا به خوبی خواهیاد داشات  ذها  بسایار، م های ذه  از بی  رفت
اشاته ذه  خالص شوید  ب  ذه  تسلط د یهایناخالصآرام خواهد شد  از 

باه پایاا   هاام گو  هااوالد سامساارا باا  یهایبادبختتیاام  آنشااهباشید  
خاودش  کشاا )رهاایی(، مو  خود را از چنشال ذه  آزاد کنید  اگرسدمی
   در ای  شکی نیست آیدمی

30 
و پسات  نیو تیاام افکاار شایحا کندمی، افکارش را تیاشا یک م د خ دمند
او شااد اسات   روازایا   کندمی ک شهیررا   ندیخیب مکه از سحح ذه  

 چشیه سفکار پاک از ذه  ، اهییشه افکار پاک دارد  با مدیتیش  ب  خدا
 ا پاک است )نیتا سودا( ، زی ا خدگی ندمی
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31 
دید اگ  ب  افکارتا  تی ک  کنید، کارهای طظییای را باا ایا  تی کا  شا

ذهنی،  یهاذابطبه س انجام محلوب ب سانید  هیه انواع مختلف  توانیدمی
  از داالحی محظااوظ شااوندمیناپدیااد  هااضااح ابو  هاااینش ان، هااامیب

 یف ک د را تود آ  یدرستبه توا نیی گاهچیهخواهید شد که 

32 
آرام،  ایچها هو گفتارشاا  دارناد،  کسانی که حتی کیی کنتا ل با  فکا 

، دادای شای ی  و چشایا  سافید درخشاا  و پ شاوری باا، جاذابزی متی ،
د نشاا   ماداوم از چاوب طاو طورباهکه طحا  شای ینی  طورهیا دارند  

هالااه  طحاا  الهاای و درخشااش الهاای )مغناطیساای ، طااور یهی، گیاا دمی
 با هی   هیی( از یوگی که افکار خود را کنت ل ک ده و آنکه دازیاً درب
   کندمیساک  است،  تابش  نهایتبییا 

33 
 یادستهور الهی است  و تی ن به خاط ، درخشندگی و طح  دور  یوگی

، طح  شی ی  کل  فضای ساال  را را در دست دارید گل از یاس، رز و    
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، طحاا  وجود یباااا  کناادمیرا محظااوظ یااه و بااه یکسااا   ه  دیااگیف ام
یوگی که افکار خود را کنت ل ک ده است بسیار گست ده است  او نیکنامی 

   شودمیبه یک نی وی کیهانی تبدیل 

34 
ی    را از بیاد بشی ید چحور ذهنکنید   دهیفایبانبار اطالطا   مغ تا  را

 ادر  ذهنای  پ  کنید،توانستید ذه  را با افکار الهی  کهیزمانبب ید  تنها 
 یانادهپ اکجیع تیامی پ توهای ذهنی  درنتیجهکه  شودمیحادل جدیدی 
   اندستادهیادر کنار هم  اکنو هماست که 

35 
اگ  ذه  را با د ت تیاشا کنید، متوجه بسیاری از افکار متنا ض خواهیاد 

اگ  بتوانیاد ذها    چ خدیمس گ دا   هدفیبتصادفی  طوربهشد  ذه  
ب رسی کنید و اگ  افکار استوار حتای در ماورد یاک موضاوع داشاته  را

ایا  کنیاد،  مساتثنیباشید یا  تنها یک نوع فک  را بتوانیاد از افکاار دیشا  
کنتا ل فکا   ، گامی با رگ در پیشا فتخود دستاوردی بسیار طالی است

اساات  دلساا د نشااوید، ادامااه دهیااد  بااه نظاااره بنشااینید و افکااار خااود را 
 ید مشاهده کن



 

196 

 
संस्कार 

 

1 
تی طیال   با ای مادخیا دب میج فک ی )وریتی ها( از ا یانوس ذه  اموا

بود  آ ج  ای مدتی در اوخودآگاه که ب آگاهیبه زی  سحح ، سپا کندمی
گااه ناخودآ و در اطیااق ذها  رودمایاهی به زی  آستانه خودآگا  رودمی

و بااه یااک  یاباادمیادامااه ت ناخوداگاااه   آنجااا فعالیاارودماای)چیتااا( فاا و 
بادل  و نقاش یاک انشاارهیاا باه یاک خااط ه باه  ،یاک تصاورسامسکارا باه 

  شودمی

2 

 دهمهجحکمت 

 سامسکارا 
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از  یاوهباالقه طاطفی یا رفتاری، ف م پنها  و چه شناختی، چ خودآگاهطیل 
  شودمیزی ی  است  آنچه سامسکارا نامیده  آگاهیهیا  

3 
باه  وماده سکارایی که به سحح ذه  آساما خاط ه، احیای ساماسکارا است 

فتاه خ، تصوی  یا نقش یک خاط ه در شاکل ساماسکارایادآورده شده است  
 است  آ 

4 
گاااه( در چیتااا )ذهاا  ناخودآ( نقااش و انشارهااای پنهااا سامسااکاراها )ایاا   

ی فای با ای  ذهنا  ار دارناد  ذها  ناخوداگااه و چیتاا اداحالحا  مت اد
 ا  دست سی نداریم بد آگاهانه دور بههستند که 

5 
تجاارب  توانیادمی  ناخوداگاه در مخچه  ا ار دارد  نشیینشاه و محل ذه 

ا ذشته باگ  دیادآوریگذشته را از انبار ساماسکارها در ذه  ناخوداگاه به 
هم از دست ن فته  ایذرهج زیاتش آنجا حفظ شده است  حتی  ت ی کوچک
 است  
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6 
 دور به مجدداًو  آیندمیباال  آگاهو تی ساماسکارهای ری  به سحح ذه  

 وریتایامواج فک ی متعلاق باه گذشاته )، و تی گ دندیب مموجی ب رگ 
خااط ه  آ ، به آیدمیتجدید خاط ه  دور به آگاهبه سحح ذه   (گذشته
وجاود نخواهاد  یاخااط ه  کیاک ساماساکارها، هایچ   بادوشودمیگفته 

 داشت  

7 
و  رودمایطیاق ذها  ناخودآگااه )چیتاا( در ای  دنیای خاکی به  ایتج به

یاک ه( )نقاش و انشاار  ساماساکارای شاودمینجا باه یاک سامساکارا بادل آ
 اسات، در چیتاا شاکل آ تج به در هیا  لحظاه کاه ذها  در حاال تج باه 

ارا در ذه  یک ساماسک ی یگشکلبی  لحظه تج به و  یافادله  گی دمی
 ناخودآگاه وجود ندارد  

8 
تنها ای  تج به  یخاط ه  خی دب می  ساماسکارایی ویژهتج به خاص از 

تج باه خااص را  آ کاه  گیا دمیاص س چشایه از هیا  ساماسکاری خا
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را ما ه  آ و  بینیادمیبا ای اولای  باار  الی راشکل داده اسات  و تای پ تقا
را  اشماا هشاایا   گیاا دمیاز یااک پ تقااال در ذهاا  شااکل  آگاااهی، کنیاادمی
  یاک سامساکارا در هیاا  لحظاه در دیشناسایموه را شیا ای  میا  دیدانیم

را از  یاخااط ه توانادمیدر ه  زمانی، ایا  سامساکارا   بنددمیذه  شکل 
 را از یک پ تقال تولید کند   آگاهیپ تقال و  آ 

9 
 تادریجبهها در ذه  جای دارند  امواج فک ی )وریتی ها( اکاراسهیه سام

اسات  ، ساماساکارا   ایا  اثا گذارندمیو ب  ذه  اث ی  شوندمیوارد ذه  
  گی ندمیس چشیه از ای  ساماسکارها، خاط ا  

10 
ه کارخانا را که در ییهایششفتاگ  الهام یوگایی داشته باشید، به روشنی  

وجی فک ی( در ؛ چشونه یک وریتی )مبینیدمیرا  افتدیمذهنی ف د اتفاق 
کارا شاکل و چحور سامس رودمی، چشونه ف و گی دمیدریاچه ذه  شکل 

 خواهید شد  زدهتعجب  شیا گی دمی

11 
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با باه دسات آورد    اشگذشته هایزندگییک یوگی دانش مستقییی را از  
 یسختبهی چنی  دانش  آوردمیمستقیم از ساماسکارهایش  به دست  آگاهی

ایا  داناش را باه  توانادمییاوگی  تنهاا    یاکآیادمیبه دسات  هادانششاهدر 
 ده مشتاق منتقل کند  جوین

12 
پااکی فکا   را با  خادا متی کا  کنیاد و باه ذهنتا تا  کنیدمیو تی تالش 

ا یا اه باسکاراها هدر هیا  لحظه، هیه افکار ش ی انه و سام قاًید کنید، 
یا  ارزه کنناد باه تا با شیا مبا آیندمیپشت س  هم به ذه  ، خشونت و انتقام

یا  در ن  ساماساکاراهای خاوب شاودیمحالت، ازدحاام ساماساکاراها گفتاه 
ی مضا  رهاا تا از ساماسکاراها کنندمیکنار هم جیع شده و به شیا کیک 

 شوید  

13 
، ذه  هیچو  دفحه خالی و سفید نیست  بلکه انباری شویدمیو تی متولد 

از ساماسااکاراها، اسااتعدادها، طالیااق و امیااال و غیاا ه اساات  کااودک بااا 
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  یک کودک با تج بیا  گذشته خاود متولاد آیدمیساماسکارا خود به دنیا 
   شودمیذهنی و اخال ی خادش متولد  یها در شده و با تیایال  و 

14 
را در  هااآ و  کنادمیرا جیاع و دردهاا، ماوادی  هالذ انسا  با تج بیا ، 

مینای در    تج بیاا  زبا دمیساخت  استعدادهای ذهنی و اخال ی به کاار 
جهاا   دریافت شاده از  ذه  در اث  احساسا  افتندیم وای فک ی به کار 
تااا  گیاا دیمبساایاری را  هایبااد   ذهاا ، یاباادمی، تکاماال از ط یااق حااواس

   آوردتج به کاملی از جها  را به دست 

15 
و ایاا   شااودمیهاا  انسااانی بااا ساماسااکاراهای اداالی و ذاتاای خااود متولااد 

ی باا ای چیتااا محلاا  بندناادمینقااش  (ناخودآگاااهدر چیتااا ) ساماسااکاراها
در   اناادتج به آمااادهاساات کااه در زناادگی کنااونی،  یاگذشااتهکارماهااای 

سات دباه  ساماسکاراها یا تجاارب بیشات ی ،یالطزندگی زمینی از ط یق اَ
و بااه کارماهااای آینااده  شااوندمیبااه انبااار اداالی اضااافه  هاااای و  آوردماای

  شوندمی)سانچیتا کارما( بدل 
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16 
ها، ا  از ساماساکارکنادمیها اطیاال ایق ساماسکارذه  حاکییتش را از ط 

   از ایا  امیاالگی ندمیواساناها )امیال در شکل لحیف و ذهنی( س چشیه 
ایا   وسایلهبه و شاودمیذهنی )واساناها( ج یانی از امیال  بی ونی جاری 

و د لذ  ب د  از چی های بی ونی، هاوس و ولاع درونای )میال شادی، امیال
   گی دمی( اوج ح ص

17 
د  در ذها  در بامیل شدید به چی ی بسایار  درتیناد اسات  ساماساکاراها 

از لااذ  در ذهاا  اوج  ایحافظااهآنجااا خاااط ه و از   گی ناادمیجااای  یطلّاا
  کنادمیرا تصاور  هااآ و  کنادمیچی ها فک   آ ا ذه  به   سپگی دمی

شی ابساتو در اینجاا و دارد تصوی ساازیتیندش را در ای  مایا جایشاه  در
باا  هاشاوقر و و شایا باا شاو چینادمی  ذه  طا ح و ب ناماه یابدمیظهور 

ای باه را با  ماادی  باد  دیخوریمشدید تاب  هوای نفا با احساسا  تند و
   گی یدمیبه کار  هاآ دست آورد  چی های محلوبتا  و لذ  ب د  از 

18 



 حکمت هجدهم: سامسکارا

203 

ی لحاف ضابا جذب و دفع افا اد، باه بع یتا هاخواستهدر تالش ب ای کسب 
   اطیال خاوب و باد  شیا باید از ثی اکنیدمیو بعضی را ناراحت  کنیدمی

وسات دشوید  از ط یق چ خ دفا  متضاد )طشاق و نفا  ،  مندبه هخود 
خ و    (، خااوبی و باادی، لااذ  و درد، ایاا  چاا  نداشاات  دوسااتداشاات  و 

   افتدیمبه ح کت  آغازبیسامسارایی تولد و م گ بدو  تو ف از زمانی 
19 

  د  اگابساتشی دار هایتا کارااساماهیت تیایال  و افکارتا  به ماهیات سام
ت و ، آرزوها و افکار خاوبی خواهیاد داشاسامسکارای خوبی داشته باشید

 ب طکا  

20 
  ، از هیای  لحظاهایددادهحتی اگ  تا چهل سالشی، کارهای ش ورانه انجام 

  بییارا نید  به فق ا وکنید  مدیتیش  ک بافضیلتش وع به انجام کارهای 
تا   لتبافضایشایا را باه انجاام کارهاای  ،خدمت کنید و      ای  سامسکارا

   انشی ندب میی خوب و افکار نجیب را هاخواسته هاآ   داردیموا

21 
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ما ا از د فا : حتای اگا  گناهکاارت ی  گویادمیاگاواد گیتا هخداوند در ب
مصایم  راستیبه چ اکهتلقی شود دییم  لب طباد  کند، او نی  باید دالح 

 و راسخ شده است  

22 
، حادا ل اختصااص دهیاد ا به میارست  معناویر و تتا تیام توانیدییاگ  ن

وع ن در ای  تولد سامسکارای معنوی خوبی کسب کنید  حدا ل روزانه یک
 یم سااطتانجام دهید، به خودتا  بشوییاد نامدیتیش  حتی ب ای مدتی کوتاه 

 باه داشاته مدیتیش  کنیاد  یاک اتااق م ا خواهیدمیطص   روزانه دبح و
ه کنید  گیتا را محالعکنید  را ه  روز زم مه  )ذک ی( باشید  مانت ایی

 سا  سانگ داشته باشید  

23 
ی با ارا  یمعناوی ارزشایند و توشاه س مایهبا کسب سامسکارای معنوی، 

  ایبا    تولاد بسایار خاوبی خواهیاد داشاتکنیادمیبعدی فا اهم  زندگی
  در حاال کی ناگ شاد  اسات، با ای تیا ی  لبتا گشایش الوهیتی که در 

   گی یدمی  ار  در محیحی مناسبی در تولد بعدییوگا، 
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24 
و امکانا   هاف دت، تیام  تا یمعنوب ای تی ی  فیضش  واسحهبهخداوند 

 ذهنیت خود توانیدمیرا به شیا خواهد داد  حتی با طیل معنوی کیی منظم 
 ا ، سامسکاراهای ش ی   دییی خود را  تغیی  دهید  ر

25 
 لد و م گ خاالصخود را از چنشال تو توانیدمی، با تی ی  به مد  سه سال

خااه ؟ چاا ا ایاا  چ کنیاادییرا ن کااار  یااادر هیاای  تولااد کنیااد  چاا ا 
، با ده دنیاا باشاید خواهیادمیه ماد  ؟ چاکنیدییغی ض وری را کوتاه ن

 واکنااو  بیاادار شااو  تیاا ی  معنااوی انجااام ده  باا ده احساسااا  و حااواس؟
 جاودانه شو 

26 
و  ها لاذمیک  اسات بییا د، اماا افکاار و ساماساکاراهای اطیاال،  مادیبد  

 (اموکشرهایی) تا اینکه به کنندمیبعد از م گ نی  شیا را دنبال  ،تفک ا 
نیاا   گ مختلفاای هسااتند کاه شاایا را بعااد از ماا هااایحجاب هاااآ ب ساید  
   کنندمی هی اهی
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27 
مساکاراها را چاو  شایا اناواع مختلفای از سا ،اندمختلف حقیقت هایحجاب

مختلاف، اناواع مختلاف  هایتناساخباا خاود داریاد  در  می یدمیه  بار که 
ه جایشااه ک یطلّ  م گ ساماسکارها، م گ بد  گی دمیساماسکاراها شکل 

ه خاود باپیوسات  ، به شودمیساماسکاراها هست به موکشا )رهایی( منج  
  شودمیخدایی( منج   آگاهیمعنوی )دانش و 

28 
 ینزما  تا تولد جدید خواهید داشت ،ساماسکاراها وجود دارند که یزمانتا  

، ذوب اناادن فتهبااه دانااش الهاای از باای   یابیدسااتایاا  ساماسااکاراها بااا  کااه
ها اساماساکار ، بارها و بارها مجبوریاد کاه باه دنیاا بیاییاد  و تایاندنشده

پاااک شاادند، دانااش روح )ب هیناای( بااا شااکوه و جااالل مشعشااعش تابیااد  
  گی دمی

92 
 در ذها است  غی وا عیه را که ای  جها  خیلی  اطعانه ای  اید کهیهنشام
  م تبااً رونادمیاز بی   یآرامبها و افکار هها و شکلتیام نام ،ک دید تثبیت
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اساات  ماا  او   وا عاایغیوا عاای اساات  جهااانی تکاا ار کنیااد: باا هی  تنهااا 
   آوردبه دست خواهید  ی ینظیببا تک ار،  در  و آرامش هستم  

30 
یاام تیاشاا کنیاد و تبنشینید  چشیانتا  را ببندید  ذه  را  ییتنهابهدر اتاق 

ب یااد  ببااا تالشای ان ژیااک و پیوسااته از باای   کیبااهکیاماواج فکاا ی را 
  دهدمیسامادهی روی 

31 
حالت سکو  در و  شوندمی، جیع اندپ اکندهنو  که اکافکارتا   کهیهنشام

دی شادی ابدی روح )آتی ( هیچو  خورشی آنشاه، دیرویف ومو آرامش 
 ، خواهد درخشید   شودمیکه در آب شفاف و داف دیده 

32 
 فک یب خواسته وذه  بی  کهیهنشامز  یا غذا نیست  ، دلح و دفا در پول

افکناد  می شو سعاد  جاودانه و آرام درخشدمی )م  متعال( ، آتی شودمی
درو  را ؟ کنیاادمیر چی هااای بی وناای جسااتجو چاا ا بیهااوده شااادی را د

 ب ای ب کت و س ور جستجو کنید 
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33 
آموزه فقط توسط   یوجود نداشته است  ا ندهی، حال و آدرگذشتهجها    ای

 شیپ را ش یتیو مد ینینشگوشههی اه با  یکه زندگ یاش فتهیپسالکا  
است  ییاز سامسکاراها ایمجیوطهجها ، تنها   یاست  ا درک ابل ،گ فتند

 یعنوم  یذه  را با تیار آگاهانهاست  اگ   شده جادیاذه   وسیلهبهکه 
  تنها ب هی  بنددمیجها  رخت ب   یا د،یمضیحل کن ی)سادانا( و ساماده

  دیمحبوس کندر اتاق  یمدت یخودتا  را ب ا ؛دیوجود دارد  باور ندار
و  دیساز قیطی ش یتی  خود را مشغول مددیخواند  روزنامه را رها کن

 نه  ایجها  هست   یا ایآ دینیبب
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िासना 

 

1 
وز باه ، موجی در دریاچه ذه  است کاه هناآ واسانا یا میل در شکل لحیف 

وفا نشاده کگل که هنوز شا یدانه سا بهسحح نیامده و آشکار نشده است  
دریاچه ذه   ، واسانا نی  درشودمیکه روزی گل شکوفا  طورهیا است  

را در  و  صاد انجاام کارهاایی آمده و سانکالپاها ) فک هاا و نیاتبه سحح 
 آورند می به وجودسحح ذه  خودآگاه( را در ف د 

2 

 دهمنوز حکمت

 واسانا 
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 د  از باتاالش با ای باه دسات آورد  و لاذ   سویبهسانکالپاها، ف د را 
، موجاب اطیاال   ب ای  اساس واسااناهاکشانندمیخاص  بخشذ لچی های 

  کنندمیو ای  اطیال، واساناها را تقویت  شوندمیخادی در ف د 

3 
  دشااینا  شااوندمی، هیااه واساااناها ذوب بااا ظهااور دانااش روح )باا هی (
 ک ریشاهرا  هااآ را ناابود کنیاد   هااآ وا عی، واساناهای درو  هستند  

 دی ینه دارند  ایشهری هاآ کنید  

4 
یااف در دانااه باه شااکلی لح هااامیوهو  هاااب گ، هاشاااخهل درخاات انبااه باا کرا

 تیاب، تموجود است  به زما  نیاز دارد تا خاود را متجلای کناد  باه هیاا  
،  رسدمی یسالشهجدهتا ف د به  ندینشیمواسانای شهو   در ذه  به کیی  

تا  25، از  دیگیف امکل بد  را  سالشی 25، در دهدمیخود را نشا   آنشاه
کاااهش  تاادریجبهو سااپا  کناادمیکااار  یانابودکننااده طوربااهسااالشی  45
 45تاا  25انساا  بای   وسیلهبه  اشکال مختلف خالفکاری و ش ار  یابدمی

   ای  دوره حیاتی از زندگی است  شودمیسالشی انجام 
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5 
، ارتبااط یابادمیا نیاود اینکاه واساان محضباه  انادی  اریبواساناها طلت 

نیا   مورد دلخواه از ط یق س ازی  شد  افکار، ءیشدیییی بی  ذه  و 
ه دسات باچیا  محلاوب را  آ  کاه یزماان  ذه  تا گی دمیو تصاوی  شکل 

  گ ددییمحظوظ نشود، ب ن آ نیاورد و از 

6 
  اماواج فکاا ی یاباادمیمحلاوب اداماه  شاای آ ی تاا لااذ  با د  از  ا اربی 

تا لذ   مورد دلخواه( تا به دست آوردنش، ءیشآبژه) آ تی( به سیت )وری
در  تواننادنییف   طیوم م دم به دلیل اراده ضعییابدمی، ج یا  آ ب د  از 

 را ف ونشانند  آ مقابل ه  واسانایی مقاومت کنند یا 

7 
اشایا و چی هاای  ساویبه  واساناها با جاذب فا د انداسار واساناها طلت 

  با ناپدید شد  واسااناها، آورندمی، اسار  را به ارمغا  بخشلذ بی ونی 
جااذابیت، تحساای  و هاایچ  آنشاااه  رودماایطبیعاای از باای   طوربااهاسااار  
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دنیوی( وجود نخواهد داشت  در زی   مسازلهیجانی ب ای اشیا بی ونی )
  و مشکالتتا ، واساناها   ار دارند  هایبدبختهیه 

8 
جاود نادارد  وپ وردگاار  وسیلهبه شدهخلق  ونیاشیای بیهیچ دردی از 

  آفتاب شیا را بخشدمی  نسیم به شیا آرامش کندمیآب طحش را خاموش 
شاتی( اسات   ای  ما  کوچاک )جیاوا س بخشدمیگ ما  آتش  کندمیزنده 

 بساتشیلد، غ ور،   منیت )آهانکارا(، خشمشودمید اسار  که باطث ایجا
 ها هستند هیه جیوا س شتی

9 
و ناه سا کوب اسات  واساانا  ایا  واسااناهاک د   ک ریشهدرما  دحیح  

اما  ،س کوب شوندبه شکل بی ونی جوینده  وسیلهبهمیک  است ب ای مدتی 
ف دات مناسابی  کاههنشامی مجدداً هنوز در ذه  حضور  درتیند دارند و

وزیاا ی کااه از پادشاااه   هیچااو  گاا ددمیب  ب اباا  دوبیابااد بااا نی ویاای 
  کننادمیمحاابق دساتورا  ذها  طیال  نیا  ، پنج طضو باد کندمیی پی و
میارست معنوی، ، از ط یق ذه  باید کنت ل و پاک شود  بناب ای  روازای 
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و مدیتیش ، ای   تیایال  به مسازل دنیوی )آبژه  ینش درو تفک  دحیح، 
 کنید  ک ریشه های بی ونی( را

10 
  جوینااده و تاای کناادمیل طیاا لعااه ب رگاای باا ای جوینااده  سااا بهخاا د 

، باا کیاک آ به  تواندمی زندمیدر ذه  ج  ه  آ در شکل اولیه واسانایی 
د  با کیک خِ کیبهکیحیله کند  با تی ی  ساما، جوینده واساناها را  خ د

س شااا  را در سااحح  هاااآ نکااه آ محضبااه  جوینااده بایااد باا دمیاز باای  
رونای اسات و دایا  نبا دی  د کناد  را خرا هااآ  کنندمیبلند  دریاچه ذه 

  )ساما( جوینده نباید اجازه دهد تا ای  افکار جوانه ب نند

11 
ه باا، ذهاا  فشاااری را آیاادمی بااه وجااودو تاای فکاا  یااا تصااوی ی در ذهاا  

حسای، ایا  فشاار با   هایانادام  از ط یق ای  کندمیحسی وارد  هایاندام
و غیا ه  هااگوش، هاچشام، پاهاا، هادساتاب ارهای بی ونی طیل هیچو  

اسات   لح کات تیاامی حاواس و اطیاا یطلّ  ای  فشار، ریشه شودمیوارد 
   کندمیتی ی  ساما ای  فشار را متو ف 



 حکمت نوزدهم: واسانا

214 

12 
 ساااخت  واساااناها شااکل ک ریشااهساااما آرامااش خاااط  ذهاا  اساات کااه بااا 

 دت  اسات  سااز یاخ هنی انسانی که ای  فضایلت را دارد،   اندام ذگی دمی
  ودبا خنکی چنی  آدمی مقایسه ش تواندییه نی  نحتی خنکی ما

13 
زا  است  ما دی ف ودنیایی هیچو  کوره  آدمذهنی  هایاندام طورکلیبه

هیجاا  زده  ،رسادمیناه و تای باه چیا  محلاوب خاود با خصودیت ساما، 
، دهدمیی ب ایش روی یا اتفاق نامحلوب رسدیین هاآ و تی به و نه  شودمی

ی یااک   دشااینی ناادارد  شااادهییشااه ذهاا  متعااادلی دارد  شااودمیافساا ده 
 در مقابل شادی متعال معنوی او چی ی نیست  امپ اتور

14 
هی اهای  کشا )رهایی( است  اگ  ساما دارید،ساما یکی از چهار نشهبا  مو

را سااه نااوع دوساات را خواهیااد داشاات یعناای سانتوشااا )رضااایت(، ویچااا
 وانگ )ارتبااط باا خ دمناد و سا  س )جستجوی در مورد حقیقت و روح(

  دیا( 
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15 
ل در مقابا داریخویشات حیله به واساناها  باید از بی و  نیا  انجاام شود 

 انجام شود  بی ونی است،  داریخویشت که داما  وسیلهبهحواس نی  باید 

16 
 وساایلهبهنبایاد بااه ارتعاشاا  حساای اجااازه دهیاد تااا از بیاا و  باه ذهنتااا  

ی  یست  حواس بایستکافی ن تنهاییبه  ساما )داما( حسی وارد شوند یهاراه
  ساما در کنتا ل ذها  اسات کنندهتکییلداما نی  پاک شوند  داما  وسیلهبه

ایتاا  اجاازه   اما شایا باه پاهگی دمیمیل خورد  شی ینی در ذهنتا  شکل 
  زبانتاا ،دهیدییبه سیت بازار ب ود تا شی ینی بخ د و اجازه ن دهیدیین

ی  نید و     اچشیانتا  شی ینی را ببی دهیدییینی بخورد  اجازه ناز شی 
 ، داما است  داریخویشت نوع 

17 
ه  فک ی م بوط به شی ینی در ذهنتا  شکل گی د  دهیدییو تی اجازه ن

و و تای  اجاازه  کنیادمیمیال در ذها ، تیا ی  سااما  ک د  ای  ک ریشهبا 
نجاام شاود، در حاال انجاام داماا طیلی در جهت خاورد  شای ینی ا دهیدیین



 حکمت نوزدهم: واسانا

216 

درونی است و داماا جلاوی  داریخویشت   ساما اندهمای  دو مکیل  هستید؛
 میل گ فت  است   آ حسی و ح کتی را ب ای ارضا  هایاندام

18 
 محضبهرو  دباید با ساما یعنی  کنار زد  ای  واسانا در  واسانای شی ینی،

ار بایاد کنا و در بی و  نی  با داماا انجام شود ،آمد به وجوداینکه در ذه  
 گذاشته شود  داما کیکی به تکییل ریشه ک د  واساناها است  

19 
ا را کنار بشذارید، طادتی چاو  خاورد   گوشات  تاا حادی حا یطادت اگ 

ا   ایا  اما  تاایادک ده   شیا یک واسانا را نابود ایدک دهچشایی را کنت ل 
اسات   ص به گوشت از بی  رفتاهچو  ح ،شودمیحدی باطث دلح در شیا 

   ایدشدهرها  آ و تالش ب ای به دست آورد    آ و شیا از فک  

20 
    انا ژی کاهم یغا فک  ک د ، درد است  ما ه  لحظه در افکاار خاود 

اکنو  به شکل اراده درآمده اسات   ختیانشیب مشیا را به گوشت خورد  
اگا   ه دسات آورده ایاد گذاشت  یک چی  بدلح و  در  اراده را با کنار 
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 تاااا ارادهچیاا  را کناااار بشذاریاااد، دااالح ذهنیتاااا  بیشااات  و  ااادر   15
  دانش بیشت ، ب کت بیشت  و  ادر  بیشات  باه دسات شودمی درتیندت  

   کنیدمیرها  ت متعالآوردید  شیا چی ی را ب ای محلوبی 

21 
ارد د واساااناها میاال بااه اسااار   کااه ذهاا   در پیونااد بااا داناادیمخ دمنااد 

ا شاده اسات  از ه   یدی ره ،کامل آزاد از واسانا طوربهذه   کهیدرحال
باه  کندمیهیچو  شی ی که در  فسی افتاده و سپا خود را از  فا رها 

باا   رهانادیمهیی  شاکل یاک خ دمناد خاود را از  فاا تا  پی وزمنداناه 
تخ یب واساناهای ذه  از ط یاق ویچاارای ماداوم )جساتجوی خویشات ، 

 عنایش(تجوی روح(، ذک  مداوم اوم )مدیتیش  ثابت و طییق ب  اوم و مجس
   کندمیخود را آزاد  پ وردگارو اف ایش اییا  به 

22 
را  لیا  افکاار و مدیده صی  س ه را از ناس ه تشخدیطا ل باش دی یبش ادی

فکا   چیها دیا  اجاازه ندهدیا  افکارتا  را به د ت مشااهده کندیکنت ل کن
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را در  یبه خودشناسا اقیوارد شود  اشت ذهنتا ه کارخانه به درواز یش 
 شد  دینازل خواه ی  شیا به هدف زندگدیخود گست ش ده

23 
 ایا تیافقبادو  در نظا  گا فت  مو ایادن  یاا  ا ییرا در تغ تا یذهنتعادل 

 تاا ذهن  دیادرد حفاظ کن ایااز دسات داد ، لاذ   ایشکست، به دست آورد  
 فا وخت ب ا یداشته باشاد  با ا یمتواز  اله یهاتیفعالدر  شهیر شهیهی

ی کا  و ت دیشد یاز طدم وابستش یارشتهاز  ثاریو ا یازخودگذشتش آتش
  دیبه ه ب  دیشد

24 
ز بای  ارا  یشات یبها  چاه واسااناهای ، با باال ب د  اییا  به پ وردگاار

  نی  باه خواهید شد  به نسبت نازک شد  واساناها، ذه ت خوشحال ب ید،
از واسااناها  ایمجیوطاه ج باه  ذها  چیا ی شاودمی  نسابت ناازک هیا

تولدهای  پایا بی طوربهواساناهایی نیست که   ازیغبهنیست  ذه  چی ی 
ساتند  ایا  دو   طبیعت حقیقی ذه ، واساناها هآورندمی به وجودمجدد را 
  اندمت ادف
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25 
کاه نیسات بل از کلیاه اماور دنیاوی ماادیبه معنای جادایی  (موکشارهایی )
تی از یاا حاال ؛واسااناها اسات یهایناخالصاهایی ذهنای از هیاه رحالتی از 

وز بای  هناخ دمناد  حاال یباا ؛رهایی از چسبید  به چی های دنیوی است
   کندمیکار  طورمعیولبه هاآ 

26 
تحات نظام و  شیا باید خدا را از ط یق ای  دنیا و در ای  جها  بشناسید  با

دالح و آراماش ح کات  ساویبه تاا  پسات م  کوچک و درآورد کنت ل 
زنادگی در میاا  چی هاای ماادی حسای باا حواسای رهاا از  ؛ آنشاه بهکنید

 خااود متعااال بااااسااتاد شااد  بااه و بپ دازیااد  هاآمااد و بااد  هاآمااد خااوش 
   بپ دازید
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पवित्रतरी करोवत 

 

1 
ال کاه در   هیانند طشودمیص ذه  با خدمت به خدا و مدیتیش  پاک و خال

یاب تاا بدرخشاد، باه هیاا  ت ت شودمیظ ف مخصوص تصفیه طال تصفیه 
  ذه  تحهی شده، سازدمیمدیتیش  ثابت ب  روح، ذه  را پاک و درخشا  

 کند  و چی های متعال را درک آوردبه دست  تواندمیه  چی ی را 

2 
  یاآمنف    فک های ندکمیالهی را ایجاد و حفظ  یهاشهیاندافکار مقدس 

، انا ژی را هادر یاهاودهیببا تاواز  درونای  لاب تاداخل دارد  ها  فکا  

 مبیستحکمت 

 ذهن خلوص 
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  ها  فکا ی بایاد هادف انادیمعنو  افکار بیهوده موانعی ب ای رشد دهدمی
 ب  ت س غلبه کنند  توانندنییمنفی  آورا یزمشخصی داشته باشد  افکار 

3 
ا  را ک ده است  اگ  ذهنت شکوه و جالل در سکوتی است که ب  ذه  غلبه

   اسات کنت ل کنید، فاتح کل دنیا هستید  ذه  محل اسار  و رهایی انساا
سات  ایاا کنتا ل جسام  (پ اناانی وی حیا  )کنت ل ذه  باالت  از کنت ل 

 ، جنگ با ذه  است هاجنگ  یت ب رگ

4 
 تی ی  کنت ل ب  ذه ، کلید گشایش  فل معبد سکو  است  

5 
 یایی از خیا   ه  انسانی دناندذه فقط در  اکی و ناپاکی، پدوست و دشی 

  کنادمیدر بی و  مبتنی ب  تصورا  خاودش ایجااد  ، لذ  و درد راو ش 
 هااای   شاودییو محایط اطا اف ناشای نخوب و باد، لاذ  و درد از اشایاء 
  دنیاا خاوب و یاا دلپاذی ی در ایا چیا هیچمتعلق به نش ش ذه  شیاسات  

  سازدمیرا  آ ل شیا وجود ندارد  تخی
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6 
  کنادیم  طشق ب  نف   غلبه کندمیغلبه  یزودرنجدب  ب  طصبانیت و 

را    ذه  در ها  د یقاه رناگ و شاکل خاودکندمیخلوص ب  شهو  غلبه 
 دا فاً، کنیممایدرک   امونیاا یپ  افکااری کاه از محایط دهادمیتغیی  

؛ ذها  کنادیمه  خلاق   ذانددرآمدهذهنی هستند که به  الب و شکل یا ماده 
در  هااا آ  تلخاای و شاای ینی در اشاایاء نهفتااه نیساات، بلکااه باا دمیاز باای  

   شوندمیتوسط ذه  ایجاد  هاآ شخص   ار دارند  

7 
 ( و درهای حواس را از ط یق پ اتیاهارا )جدایی ذه  از طالم محسوسا

ساات  ا، هیااا  کلیااد سااعاد  جاااودا  یخااودکنت لببندیااد   داریخویشاات 
واس ها و امیال خارجی ذه  و حادکنت لی طبار  از کنت ل ب  گ ایشخو

ی هااارگاا است  با بااال با د  نیا وی اراده و  تقویات  اوه ادراک، هیاه 
کانش بی ونای وا هاایمح کحسی را کنت ل کنید  اجازه ندهید ذه  باه 

 نشا  دهد  ای  تواز  ذهنی است  

8 
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  از شاودمیشاته ( ب اف او تی حواس ساکت شد، پ چم  وه تیی  )ویوکا
کنت ل ب    یت ب رگیا جدایی ذه  از طالم محسوسا ، ط یق پ اتیاهارا 

    شودمیحواس تی ی  

9 
شااهده باه م ،در مسی  معنوی پیش فت س یع داشته باشید  خواهیدمیاگ  

، هییشااه ناراحاات اساات  فکاا  بپ دازیااد  ذهاا  بیکااار، هاا زه و ه جااایی
 کارگاه شیحا  است  

10 
 م ا ب ذه  خاود باشاید  ها  محا ک و فکا ی را مشااهده ؛تفک  باشیدم

 دزدها، فک  ش   یت خح ناککنید  غ ای تا  را متعالی یا تصعید کنید  
 است  ای  دزد را با شیشی  خ د و حکیت بکرشید  آورا یزو 

11 
نیاد  کروز ایجااد  ها  ذهنتاا ارتعاشا  و امواج فک ی جدید الهی را در  

، متعااالی و روشاا  کنیااد  داالح و  اادر  معنااوی خااالص،  ااوی فک تااا  را
  آوریدمیطظییی به دست 
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12 
الزم  ماا یدرون یهاایپ تحواسخود تحلیلی و خودنش ی با ای شاناخت  

، دیارویم  ه جاایی کاه شاودمیپاک  س طتبه، ذه  ینش درو است  با 
 است  تحت کنت ل شی یآسانبهذه   و بیندمییکتا را آنجا پ وردگار 

13 
را باا  آ و  کنادمیثابات و دطاا، ذها  را آرام  داور به)ذک  گفت ( جاپا 

 کت ابدیرام کنید  در آنجا آزادی و ب کند  ذه  را آدلح و ب کت پ  می
 رام آنجااارا ساااکت و آ آ ساایت درو  بکشااید  بااه وجااود دارد  ذهاا  را 

 تا گنج درونی ارزشیند روح را به دست آورید   ،داریدنشه

41 
 کنید  رادیوی ذه  را با ددای خود درونی تنظیم کنید  حواس را کنت ل 

س تیاا ی  را در پ وردگااار ثاباات کنیااد  ایاا  اسااا آ   دیااب انپاذهاا  را 
، اراده آزاد کنادمیمعنوی است  ای  یوگاست  کسی کاه ذهانش را کنتا ل 

 محلق را خواهد داشت  
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15 
یکای اسات  از  ج باهر تی ک  ک د  باه معناای کناار گذاشات  هیاه افکاا

 ادر  درک  ،رسایدمیذها   وضاوحبهط یق تی ی  تی ک  و مدیتیشا ، 
، رودمااایبااااال  هوشاااتا ، یابااادمیافااا ایش  تا حافظاااه، یابااادمیافااا ایش 
اف ایش  ا حواست، دلح ذهنی و کنت ل ب  ذه  و ینیبخوش، نفااطتیادبه

  یابدمی

16 
 ار ذهنتاا  را دوساتتا   اذه   اتل دالح اسات  ذها   اتال حقیقات اسات   

ست  اپی وزی ای    یت ب رگدهید  ذه  و حواس خود را کنت ل کنید  
سات  ذه ، مسئول احساس لذ  و درد است  کنتا ل ذها ، بااالت ی  یوگاا ا

یاع و مح اگ  ذه  کنت ل شود، سپا  ادر به ارازه خدما  طالی است  اگ 
  آوردمی به وجود پایا بیهای رام  نشود،  دردها و رنج

17 
ام و مس ور هییشه آر است، وردهنها کسی که ذهنش را تحت کنت ل درآت

را مشاهده کنیاد و  آ فیلت  استفاده کنید،  طنوا به خواهد بود  از ذهنتا 
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به ذهنتا  وارد شود  هیاه افکاار بیهاوده  یادهیفایباجازه ندهید ه  فک  
 را فیلت  کنید 

18 
و ت دیااد، دشاای  شیاساات  شااک ضااعف، شااک اساات  شااک   یتاا ب رگ
 با ذه  دمآگناه است  ای  شک را بکشید  ذه   اتل را بکشید    یت ب رگ

   آوردییک، دانش معنوی را به دست نمنح ف و شخص شکا

19 
  باا ها  کندمی  فک ، شخصیت را مشخص کندمیاطتقاد، رفتار را تعیی   

  کنادمیانساا  تغییا  ، دهیادمیو با ه  طیلی که انجام  کنیدمیفک ی که 
شاده  ی یرهیاپادر فک تاا   آ   هیه آنچه هستید، نتیجاه افکاار شیاسات

ر  شیا را است  ریشه بدی و ش ارتی که اسا شدهساختهاست از افکارتا  
 به ارمغا  آورده است، طشق احیقانه و آلوده است  

20 
خاالص نیسات  وابساتشی باه جسایانیت و تا  اسات و ناه باه جسیانی طشق 

را کنت ل کنیاد  احساساا  و طواطاف،  ت پستوح  احساسا  و طواطف ر
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و خاود را باه  افکنادیمهدر داد  ان ژی و  در  است  ب  نور طقل ساایه 
   آورددرمی مادی الب کالبد 

21 
لح و داف یب و حیله، سیاستیداری، خودبینی و ریاکاری دشاینا  ایثاار،  

، ییجوقامانت ، غ ور، خشونت، را از بی  بب ید  نف  هاآ هستند؛ حکیت 
یوانی وحشیانه و ح هایویژگی، ح ص و آز و غی ه یرحییبطصبانیت، 

اخت خادا مانعی با  شان ها در هستند   حکیت را و نه  در  را بجوزید  
 هستند 

22 
را   آمهاار کنیاد   رحیاناهیبرا  آ خود را باه ذها  ندهیاد   سست افسار

ایی ف جامی  یقت را خواهید شناخت و به رهحق یزودبه آنشاهنابود کنید  
  یابدمیپایا   هااندوهو  هاغمدست خواهید یافت  هیه دردها، 

23 
رامش و تنها در آنجا آ  ب گ د روح، ا یادلای انسا ! به خانه شی ی   

سعاد  جاودانه نهفته است 
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 واژگا 

 الف
  Advaita Vedanta : ودانته دویتاآ -

 هندوئیسم در انگار یگانه فلسفه

 پرستش  ،Upasana: اوپاسانا  -

 Uddiyana Bandha : اودیانا  -

(उड्डीयानबन्ध)  قفل یا شکمی قفل را آن 
 با که نامند می نیز شکم باالی سمت به رو
 می شناخته یوگا هاتا در باندا اودیانا نام
 . شود

 ،پروردگار  Ishvara ईश्वर ایشوارا  -
  . پروردگار علی جنبه

 هاراایشواراپرانید  -
Īśvarapraṇidhāna    

 پروردگار به خود تسلیم
  فردی روح  Atman آتمن -
 Asamprajnata سامادهی آسامپراجناتا -

Samadhi یا  فراآگاهی وضعیت باالترین 
 می سامادهی آسامپراجناتا را سامادهی

 یوگی آن در که است سرور از حالتی. نامند
 و برد می پی خود حقیقی ماهیت شناخت به

 . ندارد حضور دیگر ذهن و  افکار

 قرار و نشست نحوه  Asana : آسانا -
 تمرین در گیری

 صطالحیاAkasha आकाश آکاش  -
 سنتی شناسی کیهان در اتر یا فضا برای
  هند

 آتش Agni  अवि: آگنی -

 شادی برکت، ،سرور Ananda  : آناندا  -

 حقیقت حجاب Avarana: آوارانا  -

 ساتوای  یا فردی جهل  Avidyā آویدیا -
 . است تاماس و راجاس با آمیخته و اخالصن

 یا نفس اصل   Ahankara آهانکارا -
 دو(. دیگران از جدای من) هستم من اصل
 سودها یعنی دارد وجود آهانکارا یا من نوع
 روح با متعال با را خود که وجودی یا آهام

 و داند می یکی آناندا چیت سات با برهمن با
 جسم این با را خود که منی یا آهام آسودها
 . پندارد می یکی مادی

 بی اصل  Ahimsa    अवहंसा  آهیمسا -
 آزاری

 کنترل مالک، خالق، حکمران، Isa ایسا -
 کننده

 معنای به  Aishvarya  ऐश्वयम آیشواریا -
 مقام یا سعادتمند ، پادشاهی یا ارباب
 و قدرت ، سعادت. است متعالی سلطنتی
 انسان زندگی وجه سه اجتماعی اعتبار
  . دهد می تشکیل را آیشواریا هک است

 ب
 یوگای  Bhakti Yoga : یوگا باکتی -

  ایثار و عشق

 مفهومی Brahmacarya  براهماچاریا -
 برهمن مسیر در معنای به هندوئیسم در

 اشاره زندگی سبک به کلی طور به و است
 با و کند می تجرد تمرین فرد که دارد

 همراه پاکدامنی و جنسی عمل از خودداری
 . است

 در خالق خدای Brahma رهماب -
 هندوئیسم

 Brahma Bhavana: بهاوانا برهما -
  پروردگار با یگانگی احساس

 خدا علم  brahmavidya : ویدایا برهما -

 یا متعال وح ر  Brahman رهمنب -
 اعظم

  عقل ، شعور  Buddhi بودهی  -

 ایه سروده و آواز Bhajan بهاجان  -
 مقدس

 که کسی یعنی  Bhagavān بهاگاوان -
 . هاست توانگری تمام صاحب

 پ

 متعال روح Param atma آتما پارام -
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 از جدایی  Pratyahara پراتیاهارا -
 حسی موضوعات

 Pratypaksha بهاوانا پراتیپاکشا -

Bhavana  شریف افکار جایگزینی تمرین 
 یوگا در ناپسندیده و منفی فکارا با متعال و

 بخشحیات نیروی  یا نَفَس  Prana پرانا -
 حال در انرژی) پرانا نیروی پنج شامل که

 در انرژی) نا،آپا( داخل سمت به حرکت
 گردش) وایانا ،(بیرون به حرکت حال

 سامانا و( گلو و سر انرژی) اودانا ،(انرژی
 (جذب و هضم نیروی)

  تنفس کنترل  Pranayama پرانایاما -

 Pranayama Koshaکوشا پرانایاما -
 پرانیک بدن

 در نزمی عنصر ، prithvi پریتوی -
  هندوئیسم

  عشق قیانوسا   prima پریما -

 که مذهبی نیایش مراسم Puja پوجا -
 سرسپردگی دادن نشان برای هندوها بوسیله

 االهه چند یا االهه یک به شان پرستش و
 . شود می انجام

 آگاه، روح آگاهی،   ،Purusha   پورشا -
 متعال من

  
 نَفس ریاَضت   Tapas تاپاس  -

 او  Tat Tvam Asi آسی توام تات -
 . شمائید اعظم و متعال روح. شماست

 عناصر یا  Tanmatra تانماتراس -
 عنصر پنج شامل  عناصر خمیره یا ریشه
 ،(اتر)آکاش شامل ترتیب به شوند، می اولیه
 ،(آب) جاال ،(آتش) آگنی  ،(هوا) وایو

 (زمین) پریتوی

 ج
 تکرار را ذکرالهی ذکر،  Japa جاپا -

 گفتن ذکر. کردن

 بیداری حالت  Jagrat جاگرات -

  آب عنصر   Jala جاال -

 ارگان ، Jnana Indriyas ایندریا جنانا -
 شامل ادراکی های اندام یا دانش کسب های
 چشایی، دیدن، یدن،شن حسی اندام پنج

 بوئیدن و المسه

 خرد یوگای  Jnana Yoga یوگا جنانا  -
 . فرزانگی و

 فردی روح   Jiva جیوا -

 به قدیس  Jiva Mukta موکتا جیوا -
   رسیده رهایی

 چ
 محض اگاهی  chaitania چایتانیا -

 آگاهی  Chit چیت -

 ناخودآگاه ذهن  Chita چیتا -

 هوشیاری ،chidbhasa چیدابهاسا -
 و جهانی هوشیاری از بازتابی ،(بازتابی

 فردی آگاهی و هوشیاری بر ناتیکائ

 د
 زندگی صحیح شیوه Dharma دارما -

 طبیعت و کائنات با تطابق در فرد

 از شدهجاری برکت darshan درشن -
 قدیس یک چشمان

  نفرت  Dvesha دوشا -

 تمرکز Dhāraṇā دهارنا -

  مدیتیشن  Dhyana دهیانا  -

 ر
 گاییو  Raja Yoga یوگا راجا -

 دارد تاکید مدیتیشن بر بیشتر که خسروانی

 وابستگی  Raga راگا -

 باستان حکیمان  Rishis ها ریشی -

 س
 وجود  Sat سات -

https://en.wikipedia.org/wiki/Purusha
https://en.wikipedia.org/wiki/Purusha
https://easyayurveda.com/2017/05/05/jnana-karma-indriya/
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 Sat-Chit-Ananda آناندا چیت سات -
 آدویتا فلسفه در. سرور و آگاهی وجود عین
 تنها ،است توصیف غیرقابل روح ودانته
 به توان می وسیله بدان که هایی ویژگی
 می آناندا چیت سات شامل کرد رهاشا روح
 آگاه هستی و وجود عین معنای به که باشد
 . است مسرور و

 مقدس، همراهی Satsang سانگ سات -
 فرزانگان با مقدس همراهی

 صداقت گفتن، را حقیقت  Satya ساتیا -
 عمل و گفتار فکر، در

 ،گرد دوره راهبان  Sadhu سادهو -
 مرتاض

 خاموش شاهد  sakshi ساکشی -

  Sakshi Chaitanya چایتانیا ساکشی -
  شاهد آگاهی

 فراآگاهی حالت Samadhi سامادهی  -

 و هاخیال samskara ساماسکارا -
  ناخودآگاه ذهن بر منقوش هایایده

  قناعت  Santosha سانتوشا  -

 sanchita karma کارما سانچیتا -
 آینده کارماهای

 و یتن و فکرها  sankalpa سانکالپاها  -
 ذهن سطح در را کارهایی انجام قصد

 گویند را خودآگاه

 دنیا تارک Sanyas سانیاس -

  پاکی  Saucha سائوچا -

 بدن Sthula sarira سریرا ستهوال -
 مختلف کالبدهای چون زمخت؛ یا مادی
 بین از و پذیرندمی زوال همگی آدمی
 نشان که شوندمی نامیده سریرا رود،می

 سه شامل که آنهاسا فناپذیری و پذیری زوال
 سوکشما ،(علّی بدن) سریرا کارانا: دکالب

 بدن) سریرا ستهوال ،(لطیف بدن) سریرا
 (زمخت یا مادی

  خلقت Srishti  سرشتی -

 در الهی حکمت شنیدن Sruti سروتی -
 درون

 مختلف کالبدهای چون  Sarira سریرا -
 بین از و پذیرندمی زوال همگی آدمی

 نشان که شوندمی نامیده سریرا رود،می
 سه شامل که آنهاسا فناپذیری و پذیری زوال
 سوکشما ،(علّی بدن) سریرا کارانا: کالبد
 بدن) سریرا ستهوال ،(لطیف بدن) سریرا
 (زمخت یا مادی

 اگاهی از حالتی رؤیا، Swapna سواپنا -
 خواب در رویا دیدن حال در فرد وقتی
 . است

 و خود مطالعه Svadhyaya اسوادهیای -
 مقدس متون خواندن

 هستی و ذات Svarupa سواروپا -

 یا عمیق خواب su- shupti سوشوپتی  -
 رؤیا بدون خواب

 Sukshma Sharira سریرا سوکشما -
  لطیف دنب

 ش
 Shad Sampat  سامپات شاد -

 کمال گانهشش هایویژگی

 قدرتمند و نیرومند Shakta شاکتا  -

 قدرت و نیرو  Shakti شاکتی -

 که ذهنی آرامش و صلح Shanti شانتی -
_ شود می آرامش و صلح نوع دو شامل

( معمولی آرامش و صلح) شانتی سادهارانا
 (. متعال آرامش و صلح) شانتی پاراما و

 یا ماهادوا بعنوان همچنین Siva شیوا  -
 یکی شود می شناخته نیز بزرگ پروردگار

 بعنوان شیوا. هندوست اصلی خدایان از
 شناخته هندو تثلیت در نیز کننده نابود خدای
 و آفریننده خدای برهما آن در که شود می

 نابود خدای شیوا و نگهدارنده خدای ویشنو
 . باشد می کننده

 ک
 

 عّلی بدن Karana sarira سریرا کارانا -

https://www.facebook.com/Srishti.Yog/


 واژگان

231 

 پنج karma-indriya ایندریاها کارما -
 پاها، دستان، گفتار، شامل عملکردیارگان
 ناسلیت دستگاه مقعد،

 یوگای  Karma Yoga یوگا کارما -
 انتظار و داشت چشم بدون خدمت خدمت،

 شفقت و رحم  Karuṇā کارونا -

 رهایی  Kaivalya کایوالیا -

 آنچه. حجاب یا غالف khosha کوشا -
 شامل که. است شده حقیقت پوشاندن سبب
 غالف یا حجاب) کوشا آنامایا غالف پنج

  ابحج) کوشا پرانامایا ،(غذایی و زیستی
 کوشا مانومایا ،(حیات نیروی غالف یا
 کوشا ویجنانامایا ،(ذهنی غالف یا حجاب)
 کوشا آناندامایا و( عقلی غالف یا حجاب)
 (برکت غالف یا حجاب)

 تمارین جزو kumbahaka کومباهاکا -
 برای دم حبس معنی به که است پرانایاما

  . باشد می ها ریه در زمان مدت یک

 گ
 روشن و یرپ استاد، Guru گورو -

 شده نائل حقیقت شناخت به که ضمیری
 است

 یا خصوصیت معنای به  Guna گونا -
 سه شامل که است بنیادی های ویژگی

 ریسمان که شود می بنیادی خصوصیت
 تمام خاطر همین به. اند داده شکل را تجلی
  از مختلفی های ترکیب آن اجزا و ناتکائ

 گونا سه شامل دهند، می. باشند می گوناها
 تاماس و راجاس ساتوا، خصوصیت سه یا
 سه این از کائنات گیری شکل که

 . است شده ناشی خصوصیت

 از یکی  Tama Guna تاماس گونای -
 خصوصیت معنای به. است گونا سه

 تنبلی حالی، بی تحرکی، بی تاریکی،
 . است وسکون

 سه از یکی  Raja Guna راجا گونای -
 و شور خصوصیت معنای به. است گونا

 و انرژی حرکت، معنای به. است لیتفعا
 . است فعالیت

  Satva Guna ساتوا گونای -
 به. است گونا سه از یکی. پاکی خصوصیت

 حقیقت، بودن، نیکی،مثبت پاکی، معنای
 . است تقوا و تعادل آرامش،

 ل
  انحالل  Laya الیا -

 لطیف بدن  linga sarira سریرا لینگا  -
 ینا چون شودمی نامیده نیز سریرا لینگا
 شنیدن، تجربه تا سازدمی قادر را فرد بدن

 را بوئیدن و چشیدن دیدن، کردن، احساس
 طریق از را( آتمن) روح و آورد دست به

 . بشناسد مدیتیشن

 م
 گناه یا ناپاکی Mala ماال -

 ذهن هنی،ذ ماده  Manas ماناس -

 و غور ،عمیق تأمل Manana مانانا -
 تفکر

 اصوات الهی، صوت Mantra  مانترا -
. اند داشته وجود کیهان در ازل از که یاله

 اوم صوت ودایی فلسفه در پایه مانترای
 . است

 دادن دست از Manolaya مانوالیا -
 آگاهی رفتن بین از یا هوشیاری

 ذهن نابودی Manonasa مانوناسا -

 عقل Mahat-Tattva تاتوا ماهات -
 اول نور اولیه، انرژی یا اول عقل اعظم،

 Maha Samadhi ماهاسامادهی -
 رسیده خودشناسی به قدیس   آگاهانه خروج

 مادی جسم این از

 حرس و توهم معنای به  Maya مایا -
 و قدرت معنای به ودایی فلسفه در. است
 . است العاده خارق و آور شگفت خرد

 Thou art That آنم من -
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 نجات، رهایی،  Moksha موکشا -
 رستگاری

 اولیه و ابتدایی جهل آجنانا موال -

 اشتیاق Mumukshatava موموکشاتوا -
 رهایی به شدید

  توهم  moha موها -

  
  اخالقی قواعد مجموعه  Niyama نیاما  -

 پاک خدا Nithya Suda  سودا نیتا -
 . است

 Nirguna Brahman برهمن نیرگونا -
  ویژگی و صفت بدون روح

 و
 برهمن ای روح  vatsu واتسو -

 ؛ذهنی شکل در امیال Vasana واسانا -
 در موجی آن، لطیف شکل در میل یا واسانا
 یامدهن سطح به هنوز که است ذهن دریاچه

 و افکار یال،ام علت و است نشده آشکار و
 . است خودآگاه ذهن در ما نیات

 وابستگی عدم  Vairāgya وایراگیا -

 هواVayu وایو -

 Vijnanamaya کوشا ویجنانامایا  -

Kosha اشراق بدن 

 پیوسته تأمل  Vichara ویچارا  -

 یافتهتجلی جنبه  Virãt ویرات -
  است پروردگار

 خدای سه از یکی  Vishnu ویشنو -
 می نگهدارنده خدای که. هندوئیسم اصلی
 شیوا و خالق خدای یا برهما دیگر دو . باشد
 . باشد می نابودکننده خدای یا

 یا آشفتگی Vikshipa ویکشیپا  -
 ذهنی نیسرگردا

 تشخیص و تمیز قدرت  Viveka ویوکا -

 ه

 جنبه Hiranyagarbha هیرانیاگاربا -
 پرنفوذ حاضر جاهمه و ماندگار ذاتی،

. است پروردگار علّی بدن. است پروردگار

 . است کیهانی لطیف بدن

 ی
 ؛پرهیزات و خویشتنداری Yama یاما -

 یوگا در پرهیزات زمینه در قواعد مجموعه

 تمارین Yoga Sadhana یوگاسادانا -
 یوگا

-  

https://en-gb.facebook.com/public/Nithya-Suda


 

 

 


