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 داشت مترجمدیا

 

بـا اکرـر وا ه هـای از آنجا که خوانندگان نگارش های معنـوی معاصـر 

نظـر میرسـد الزم ب،ین کتاب آشنائی دیرینـه ای ندارنـدبکار گرفته شده در ا

عنـوان ایـن اِک ویـدیا     تعریفی اجمـالی از وا ه ،پیش از آغاز به مطالعـه

  .کتاب به عمل آید

              برگان علــم خُ.اســت حــ عنــای زبــان سانســکریت بــه مدر اِک  کلمــۀ

 مـادریـن زبـان یید میکننـد کـه ااسی و باستان شناسی متف  القول تأزبان شن

نخستین انشعابات ایـن زبـان را در دو صـورت هنـدو .دنیاستزبان های  همۀ

                  یعنی ،رشــته اصــلی زبــان هــای امــروزی دنیــا آمــدو میشناســیم کــه دو

زبـان فارسـی اختی ـی اسـت  .و هند ـ اروپائی را میسـازندآسیائی  د ـهن

خـود ،ۀ اِک و ح مـتشـابه تلفـد دو کلو  آسـیائی ـ د ن سامی و هنـبازاز 

  .ذ این کلمه در دو زبان میباشدنشانگر نزدیکی مأخ

در  ولـیکن .بـه کـار میـرود  Scienceعلـم  به معنای عموماً ویدیا کلمۀ

گـز بـه معنـای علـم الحـ  بـه کارگرفتـه هراِک ویدیا  ،فوق ترکیب دو وا ۀ

  .اِک ویدیا سه تعریف مشخص داردنمیشود 

ــه مطالعــه و اول توضــیک کــاربرد اعــداد               آن مقولهــای اســت کــه ب

اینگونـه عوامـل و  دوره هـا ،رنـگ هـا ،سمبلهای تصویری ،سمبل های عددی

  .پردازد ساختار هستی می در



 6                                                                          اک ــ ویدیا
 

ضـمن توضـیک  .ه هـای زمـانی اسـتارتباط بـا دور این کلمه در دوم

شـیوه هـائی مـورد  اِک ویـدیا در  ،دوره هـای زمـانی شاخص های دربارۀ

 .عـد زمـان را میسـر میسـازندبررسی قرار گرفته اند کـه امکـان سـفر در بُ

 یـامبران میباشـندپ ،هتاریخی به کار رفتـه در ایـن مقولـ بارزترین مرال های

پیـام هـائی را از مـاوراب ابعـاد  ،بهره وری از این قابلیـت در خـویش که با

به این جهـت معنـای دومـی کـه  .ان فیزیکی به این جهان آوردندمک زمان و

ب یعنـی دانـش عنوان توضیحی ایـن کتـا ،مستخرج میشوداِک ویدیا  از کلمۀ

  .باستانی پیامبری است

یـا فرافکنـی ارکـان  ،انعکـاستجربـۀ  ،این وا ه سومدر توضیک معنای 

مـورد نظـر  قـۀایـن  ب ابعـاد خـارج از زمـان حاضـر دروشیاری فرد به ه

و در هنگـام رؤیـا  مبیشـتر افـراد دارای چنـین تجربیـاتی در عـال .میباشد

مبـذول نـا آشـنائی توجـه چنـدانی بـه آن  مراقبه هسـتند ولـیکن از روی

قـای  یعنـی سـیری کـردن داِک ویـدیا  تجربـۀ ،ایـن ترتیـبه ب .نمیدارند

  .ساعاتی در ابعاد زمانی دیگر

زمـانی  مطالعه شـاخص هـای بـارز دوره هـای ،نکتۀ جالب توجه دیگر

ایـن شـاخص هـا بـر روی فرآینـد هـای نهـادی و رفتـاری  تأثیرمتفاوت و 

هـر چنـد تشـابهات  .افرادی است که در دوره های مربوط متولـد شـده انـد

ه هـای سـتاره شناسـی بـه چشـم ظاهری بین جداول این دوره هـا بـا دور

هـی  ارتبـا ی بـا مقولـه اِک ویـدیا کـاربرد دوره هـای  ،معذلک ،میخورد

 الع بینی و پیشگوئی هائی کـه در اخترشناسـی و علـم االسـطرالب متـداول 
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میتوانـد بـرای  از ایـن نظـراِک ویدیا  مطالعه این بخش از کتاب .است ندارد

دوره ای کـه در افراد مرمر ثمر باشد که بـا شـاخص هـای نهـادی و رفتـاری 

آشنائی حاصل کرده و بتواننـد قابلیـت هـای تعبیـه شـده  ،اند آن تولد یافته

  .کرده و درجهت مربت به کار گیرند در خویش را شناسائی

آنـانی هسـتند کـه  ،میتوانند شاهد بر این مـدعا باشـندتنها کسانی که 

ار گیـری ارکـان هوشـیاری گـرفتن شـیوه هـای بکـ بعد از شناسائی و فـرا

  .حاصل کنند ن تجربیات بهره وریتوانسته اند از ای ،درونی خود

دانـش باسـتانی سـفر رو   ،یکی از انشعابات فرعـی اِکنکـارویدیا اِک 

 .پـردازد اِکنکـار مـی بررسی یک از جنبه های سـی و دوگانـۀمیباشد که به 

تجربیاتی مورد بررسی واقع میشوند کـه بـا انعکـاس وضـعیت  ،در این مقوله

  .سر وکار دارند به گذشته و آینده آگاهی از زمان حال

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ـل اولفص

 معرفی نامه ای بر

 ویدیااِک ـ  

 

دانـش باسـتانی سـفر رو  میگذارنـد  ،اِکنکار کسانی که قدم در حیطۀ

ایـن  .یـ  محکـم کننـدپایاب هـای خـویش را در اصـول ایـن  رباید  می

  .ت به اقالیم الهی در پیش میگیرد ریقی است که بشر به منظور بازگش

ا بـه زنـدگی فعلـی اش محـدود جستجوی فـرد در ایـن  ریـ  تنهـ

                    عــدد بیشــماری از علــت هــا هســتند کــه بایــد در  بلکــه ریشــۀ نمیشــود

 : پیشین مورد کند و کاو واقع شوند زندگی های

کـه منجـر بـه  تناسخاتی که محل سرچشمه گرفتن علیت هائی بوده انـد

سـیر درگذشـته هـای دوری آغـاز و تحـوالتی را این م .تناسخ فعلی گشته اند

ا بـه ایـن درجـه از موجب شده اند که در مسـیر تکـاملی معنـوی فـرد او ر

  1در قیـد حیـاتاسـتاد حـ   است که بتواند مـورد پـذیرش کمال سوق داده 

  .واقع شود

                                                           

کستتت   ماهان تتتا حا نتتتت  قاحا مت ا تتتد  قتتت   کتتتا با  تتتا   استتت اق دتتتی قح اتتتتد دتتتتا   1

استتته کتتتا دتتتی ات قستتته یتتتان ی بتتتا کجتتتاآ  م اتتتتا بتتتا ایتتتی   تتتا   متتتد  استتته  تتتا 

قح دتتتاا دا تتت   د.  تتت  قح   ان تتتاا  ب تتتان  با تتتمجتتت اا د تتتتح بتتتاآ  یی مقتتتا  ا

  .اس اق قح  احیخ ستاح  قح داا خدمه مت ا دن صد و هف اق و ستمتی 
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بنـوعی  ،مینۀ ایـن دانـش همیشـه در نظـر جوینـدگانبه همین علت ز

یرش عـا فی و ههنـی شـان جلـوه سـطک پـذ تا حدی بیگانـه بـاو  متفاوت

 .فر  بخش و تحریک کننده مینماید ،اما در عین حال .میکند

 متقاضـیشـخص  و2ویدیا میتواند ا یعـاتی را بـه قرائـت کننـدهاِک  

و آینـده بدسـت دهـد کـه کسـب آنهـا در  حال ،زندگی های گذشته دربارۀ

ه آدمـی موضـوعات ویـدیا بـاِک  .باشند ر نمیسیستم های پیامبری میسسایر 

رد زیـرا او در تصـرق قابلیـت  ،  به دسـت میدهـدبیشماری برای تفکر و تعم

کـه میتوانـد بسـیار  و بدل کردن ا یعاتی در مورد خودش و دیگـران اسـت

 .مفید واقع شود

بطور کلی خیصه میشود در تیشـی کـه در آن آدمـی بـا بـه  ،زندگی

همـه جـا مـردم  .ا غلبـه کنـدیش باید بر ناشناخته هخدمت گرفتن شناخته ها

شـاید بتواننـد بـا  ،ش انـد تـا آینـده را پـیش بینـی کننـددر سعی و کوش

کـل داسـتان در اِک ویـدیا نیـز بـر  .آمادگی بیشتری به اسـتقبالش برونـد

هـای ناشـناخته ای  سـاحت عمومـاًاساس نفوه کردن به اقـالیمی اسـت کـه 

 دانشـمندان ،توسـ  صـاحب نظـران زمینـه هـای روانـیهستند که هنـوز 

  .ین کشف نشده اندو قدیسعارفین 

                                                           

 
بایگتتتتان    ئتتتتت  ا تتتتاح  بتتتتتا  کصتتتت  قاحق کتتتتا   Readerیتتتتا  ا ائتتتته کااتتتتد   2

     .و گ احش متدهد  اا ن ق ختاند حوح حا ب ۀذخت    د  قح م   
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سـازد کـه یـک  ـر  مجـرد فراسـوی همـۀ  اِک ویدیا بر ما فاش می

دانشمندان بـه ایـن اعتـراق کـرده انـد کـه پیکـری از  .زندگی پنهان است

که حـاکم بـر رفتـار مـاده و دانائی )هوشیاری( در ا راق انسان وجود دارد 

ایـن دانشـی  .یـداردفراتر از این بـر ماِک ویدیا قدمی به مراتب  .جسم است

یشـود بـر فعـل این است که در زندگی مرئـی چگونـه م است که نشان دهندۀ

روش دانستن آنچـه در آینـده مقـرر اسـت انجـام  و انفعاالت حاکم بود و از

ــذیرد ــی .میی ــش  ،یعن ــدگی و دان ــای زن ــت ه ــتن از علی ــیع داش                     ا 

  .پیشگوئی آنها

اگـر چـه بع ـی از   .میکنـدا بر اساس دوره های حیات عمـل اِک ویدی

  معـذلک ،خود را بر ایـن اسـاس بنـا کـرده انـدسیستم های پیشگوئی دانش 

در ایـن  هـر چیـزی در زنـدگی یـک فـرد .فهم نشده اسـت عموماًاین اصل 

هـر  .تقسـیم شـده اسـتهفـت  ش هـائی ازخبه ب ،سیاره یا هر سیاره دیگری

و دوره جدیـدی را  وره ای را بـه پایـان میرسـانیممـا د ،هفت سال یک بـار

کـه بـاز  هسـتنداینهـا دوره هـای کـوچکتری  درونولیکن  .آغاز می نمائیم

ز و سـاعت و بـه ترتیـب از سـال و مـاه و روو  رائبی از هفـت میباشـندهم ض

هفتمـین واحـد از هـر یـک از بعد از سـیری کـردن  .دقیقه و تقسیم میشوند

یـا  یـا بسـوی بهترشـدن ،خ میدهدیدی در زندگی ما رترد تغییر بی ،دوره ها

  .بدترشدن

ظریـف را تشـخیص  ییـراته خود شخص اسـت کـه ایـن تغعهده این ب

تغییـرات کوچـک  .ن آنها خود را با آنان تنظـیم کنـدآمدداده و هنگام پیش 
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هنگـامی کـه  ،بنـابراین .تغییرات بزرگتر موثر واقـع میشـوندهمیشه بر روی 

آنگـاه  ،چکتر را درون خـود ردیـابی کنـدره هـای کـوشخص قادر باشد دو

کـه تمـامی کیهـان  ،درون بدست بگیـرد قادر خواهد بود کنترل خویش را از

  .مانی که همواره با خود حمل میکنده :اوست

ــب پیشــگوئی ــان مکات ــرین  ،در می ــامبری یکــی از کهــن ت                 دانــش پی

از آغـاز تـاریخ بشـر بعنـوان اصالت آن توس  بیلیون هـا نفـر  .شیوه هاست

مـردم از  ریـ  تلـه پـاتی  .پیش بینی آینده پذیرفته شده است  ریقی جهت

( ســتاره شناســی و  Mediumsاحظــار کننــدگان رو  اســطه هــای رو  )و

  .ه ها به پیامبری وابسته بوده اندمعابد الهامکد

دانـش  ،ویـدیامعـدودی ممکـن اسـت در مـورد اِک  ،خارج از اِکنکار

ال و آینـده اسـت چیـزی حـ ،بری که شیوه تحقی  درباره گذشتهی پیامباستان

وایـرا  مـورد این شیوه ای است کـه توسـ  اسـتادان نظـام  .شنیده باشند

  .استفاده قرار میگیرد که همان نظام استادان اِک میباشد

یـا هـر یـک از هنرهـای دیگـری  ،ویدیا در مقایسه با ستاره شناسیاِک 

درن چه در عهـد باسـتان و چـه در دوره هـای مـ ،ورهکه توس  پیامبران مش

اگـر چـه  .سیع تـری را شـامل میشـودو دامنۀ ،مورد استفاده قرار گرفته است

در ایـن شـیوه بـه  ،لیت روانی از پـیش دانسـتن میباشـندآنها همه دارای قاب
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ا ج  نتا ة قدمتمراتب بیشتر از حد انتظار پیـروان روشـهای 
از قـدرت هـای   3

  .میشود استفاده 4معنوی

دانـش  ،از جنبـه هـای سـی و دوگانـه اِکنکـارویدیا فقـ  یکـی اِک 

باســتانی ســفر رو  میباشــد کــه بــه منظــور بدســت آورد شــناخت کامــل 

ا پـیش بینـی یـ ،پیـامبری .الهی ارائه میشود   ری به جستجوگران   5سوگماد

عی کـه در گذشـته یـا دیـدن وقـای  Déjàvu و د اوو وقـوع وقایع قبـل از 

وسیع تری از زمینـه هـای اسـراری را شـامل میشـود  حیطۀ ،افتاده انداتفاق 

ت تحتـانی( نشـأ ار  بقـۀ)چهـ 6سیستم دیگری کـه از   بقـات روانـی تا هر

  .گرفته باشد

  ظریـف تـر یک کاربر اِک ویـدیا قابلیـت از پـیش دیـدنش در دقـای

ع حظـه بـه لحظـه وقـایتا به حدی که میتوانـد از  ل ،زندگی بسیار بیشتر است

  .زندگی دنیوی فرد میگذرد خبر دهد که در ،ههنی و فیزیکی

                                                           

  تتتتاح    ۀجتتتتاطتتتت ش قا تتتت ی ات دتتتتت  استتتته کتتتتا     ا ج  نتتتتا بتتتتا م اتتتتاا ة قدمتتتت3

Prognosis Practice  مت ا د. 
 Siddhi Powerادح  هاا ستده    4
   .ستگجاق قح اکاکاح نا  باآ  یی مقا  م  اا مت ا د5
هستتتت   کتتتا قح طتتتتتال اح  ا تتتت  ب نا تتتیا ب تتتتد ات   تتتتا  نت یکتتتت  چ تتتاح ط قتتتتا ات  6

ه چاتتتد و تتتا  جتتتای    تمتتت   ط قتتتا  م اتتتتا مبستتتت  نجت تتتتند  وااتتتد  تتتد  انتتتد قح

ا  ستتتتای  ذ ات  ن تتتتا بتتتتا   ان تتتتاا م اتتتتتا ات قیتتتتدگختتتتأط قتتتتا  و اتتتتدح  هتتتتاا می ایتتتت

ذهاتتت  و    قتتتا   تتتامل   ان تتتاا ا تتتت ا   ی تتتایتتتی ط  مکا تتت  اابتتتل   تتتکت  نتستتت اد.

    .ا  ا مت ا اد
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هسـتی  ام متعـال همـۀقـم ،رسیدن به سوگماد هخود باالترین رااکنکار 

بـه از جن لکن در  یف گسـترده و فراگیـر خـود شـامل بـیش از سـی ،است

قـدرت هـای  ،د اوو ،خودشناسـی ،شـفا بخشـی ،فعالیت هایی مانند پیامبری

 آینـدۀ خـود شـدنموجب بروز اتفاقـاتی در ،ر مطل )معنوی( ح وسیدهی 

و  بقـاتی این فعالیـت هـا در سـطوحی معنـوی  همۀ .و از این قبیل میباشد

و مـذاهب بـه  ماواربالطبیعـه ،باالتر از حیطۀ عمل فرقه های مکاتـب اسـرار

ارتعاشات کسـانی کـه بـا اِک ویـدیا سـر و کـار دارنـد  .وقوع می پیوندند

ود آن را بـا صـاحبان قابلیـت هـای روانـی کـه در آنقدر باالست که نمیشـ

  .پائین تری قرار دارند مقایسه کردمقیاس های بسیار 

یاری از  بسـدر  .تان بر اساس بشـارت بنـا شـده بودنـدمکاتب اسرار باس

 :این مکاتب مرل

کـه الهامکـده بودنـد    Orphicمعابـد اورفیـک  Elysians الیسیان ها

ــاغورس ــب فیر ــ ،مکت ــیان ه ــونی س ــر  و Dionysians ا دی ــده ای دیگ     ع

اعظـم معبـد وارد جـام میشـد کـه پیـر پذیرش برای وصل به این ترتیـب ان

در خصـو  واصـل بـه  خلسه ای میشد و در خیل آن پـیش بینـی هـائی را

یرفتـه ذخـود پ هر یـک در مکتـب مربو ـۀ ،ه این ترتیبب .وی گزارش میکرد

و کـار دارنـد  ر بـا آنهـا سـربیشتر کارهائی که اع ای یک مکتب اسرا .میشد

  .کی از روش های گوناگون قرار داردبر مبنای پیشگوئی بر اساس ی

مشـهورش بـر اسـاس  ۀبنیان نزاع بر علیـه سـقراط در  ـول محاکمـ

دعی بودنـد او بـه دانشـجویان اتهام وی بود به پیش بینی هائی کـه وکـی مـ
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عنـوی بـرای عـا میکردنـد او در خصـو  آزادی سیاسـی و مآنها اد  .میداد

            معابـد یونـانی بـه پـای درس وی  کـه در مدرسـۀ ،تـنگروهی از جوانان آ

  .پیش بینی های نادرستی میکرد ،می نشستند

الهامکــده دلفــی                      ،ار دوران باســتانمشــهورترین مکتــب اســر

The Oracle of Delphi  عبـد آپولـو در شـهر دلفـی قـرار بـود کـه در م

یک بار در  ی سیاحت از این الهامکده مشهور کـه امـروزه بـه یکـی  .داشت

بـا پیـر مـرد سـالخورده ای  ،توریستی کشور یونان بدل گشته اسـتاز مراکز 

میقات کردم که ناگهان در میان ملکول های هوا بـر مـن ظـاهر شـد و ادعـا 

پیـامبری و بیـنش الهـی  هدیـۀ با کسـانی کـه دارای کرد که الهامکده هنوز

  .صحبت میکند ،ندهست

ا هنگـامی کـه در وقـت تـ ،نکـردم سخنان او را جدی تلقـی ،در ابتدا

 ن ویرانـه هـائی کـه زمـانی محـل دهانـۀتیـه ای در میـا غروب بر فـراز

آرامی و یک بـه یـک بـر مـن دیکتـه الهامکده بود نشسته بودم و کلماتی به 

نسـانی بودم کـه ایـن یـک صـدای ااز اینکه تشخیص داده  ،در بدو امر .شد

یـافتم و  پس از لحظه ای حـواس خـویش را بـاز ،ولیکن .یکه خوردم ،نیست

   .م به آنچه گفته میشد گوش فرا دهمتوانست

برخاســتم و ا ــرافم را   نخســت از جــای خــود ،راســتش را بخواهیــد

امـا  .بررسی کردم تا ببینم کسی قصد شوخی کردن بـا مـن را نداشـته باشـد

دروازه هـای بیرونـی  .آن محو ـه نیـافتمفاصـله زیـادی از  هیچکس را در

 .امکده به خودی خود بسته بودند و من درون آن محـل جـا مانـده بـودماله
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افظتی ظـاهر شـده در این فکر بودم که هر لحظه ممکن بود یـک گـارد محـ

  .مرا به بیرون از الهامکده فرمان دهد

برگهای درختان نزدیک را بـه نغمـه سـرائی دعـوت میکـرد  باد مییمی

صدائی با مـن سـخن گفـت د صـدائی عمیـ   ،و از میان خش و خش بر  ها

 :که میگفت

تـوئی کـه در ایـن اوقـات پـر مشـقت حکمتـی را  ،ای محبوب مـا » 

ایـن قـدرت و هنـوز  جاودانه انـدفهم کنی که خدایان دریافته ای تا بدانی و 

 از آینـده حـال ودیـداری  ،به آنانی که شایسـته انـد و مشـتاق را دارند که

 « .این هدیه به تو عطاب شد .ی دارندگذشته را ارزان

خـدای مقـدس  ،ه دریافتم که این صـدای آپولـو بـودیک برق صاعق در

         .ر ویرانـه هـای معبـدش ایسـتاده بـودمیونان قدیم که من اکنـون بـر سـ

یـن معبـد یونـانی کـه در مقابـل نـور میان ستون های سر بفلک کشیده ا در

 تنگـۀایسـتاده بـودم و در برابـر دیـدگانم  ،تأللو میکردآفتاب در حال غروب 

انی بـاز شـده و مرتفـع بـه سـوی دریـای  ایـوعمیقی در میان کوه های تیز 

لحظـه متوجـه  ههنم از آن کلمات آنچنان انباشته بـود کـه تـا آن ،لکن .بود

  .این منظره نشده بودم

یم بـرا .که به مـن گفتـه شـده بـود ه ـم کـردم آنچه را ،آرام ،آرام

مسجل شد که این خدایان باستانی یونـان هنـوز میزیسـتند و میتوانسـتند بـا 

مـن بـه  ،مدت کوتـاهی پـس از آن .انی که گوش شنوا دارند سخن گویندکس
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باسـتانی  انرویـک الهامکـده دیگـر از د .شـغول شـدمم ویـدیاتمرین اِک 

 نـام آن الهامکـده دیـونی سـوس  .قرار دارد Delos دِلوس یونان در جزیرۀ

Dionysus ودمیباشد و یکی از بزرگترین الهامکـده هـای جهـان باسـتان بـ. 

ش از مـیید مسـیک زنـده و تـا قـرن اول پـی ،این الهامکده خدایان یونـانی

میقـات  ،پیش از اینکـه بـه ویرانگـی بیافتـد من این مکان را بارها .فعال بود

ایـن  رد .بد به وضـع اسـف انگیـزی افتـاده اسـتاین مع امروز .کرده بودم

 باز هم با همان پدیـده ای رو در رو شـدم کـه در معبـد دلفـی بـرایم ،مکان

  .سهمناک بود ،و در عین حالپیش آمده بود د تجربه ای واال 

قـرن حاضـر مـورد اسـتفاده و اما یکی از الهامکده هائی که تـا اوائـل 

پنهـان ه هـائی در شـمال تبـت وه کـلدست سلسـ در اعماق دور ،واقع میشد

کـه بـه تبـع از  ،میباشـد The Voice of Tirmerم آن ندای تیرمـر نا .است

 تیرمـر توسـ  شـی پوئـه  .ین استادان اِک نامگذاری شده اسـتیکی از نخست

Shipue قرنهـا  اولـین پادشـاه تبـت بـود و ،که بنا به نقل قول های تـاریخی

تـا  اوائـل  ایـن الهامکـده  ،بـه شـهادت رسـید ،پیش از میید مسیک میزیست

کـه اسـتفاده از بـه همـان نسـبت  تدریجاً .هنوز قابل استفاده بود ،بیستمقرن 

وجود هائی هـم کـه از مجـرای آن سـخن مـی گفتنـد  ،آن کمتر و کمتر شد

  .ند و معبد بدست فراموشی سیرده شدآنجا را ترک کرد

بـار اول  .تارز از این الهامکـده دیـدن کـردم من دوبار به اتفاق ربازار

کـه نظـام اسـتادان اِکنکـار  ،باستانی وایراگی نائل شـدمر نظام به پذیرش د

موریتم در ایـن برای تأئید پیشگوئی هائی کـه در خصـو  مـأ ،بار دوم .است
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ایـن پیشـگوئی هـا قبـل از تولـد مـن  .به آنجا رفتم ،هار شده بودظزندگی ا

بـه مـادرم کـه  ،دانجام شـده بـو Cherokee روکیتوس  یک سرخ پوست چِ

به دنیا خواهـد آورد کـه فرسـتاده ای اسـت بـرای جهـان گفته بود فرزندی 

   .خواهد نامیداِکنکار  می که آن رامدرن با پیا

این الهامکده یکـی از باسـتانی تـرین آنهـا در روی زمـین اسـت د تـا 

مراسـم بـرای اجـرای  ،سال پیش مورد استفاده بود و اسـتادان اِک 70دود ح

  .از آن استفاده میکردند ،گیواردین به نظام باستانی وایرا پذیرش تازه

ه بـه دوران بسـیار کـ ،ویـدیااِک  از شـیوۀ بسیار معدودند کسانی کـه

نــده بــه آرزومنــدان دانشــی از آی پــیشجهــت دادن  ،کهنــی تعلــ  دارد

آن دسته از استادان اِک که از  ریـ  اِک ویـدیا بـه منظـور  .استفاده میکنند

س ان گذاشـته انـد و در ر رو بـه نقصـ ،جسـتند نگاه کردن به آینده سود می

قـرار دارد کـه    Fubbi Quantzفـوبی کـوآنتز  ،آنهـا اسـتاد معظـم اِک

ایـن معبـد  .اسـت Katsupari Monasteryکاهن اعظم دیـر کاتسـوپاری 

  .کی مکان الهامکده تیرمر جای دارددر نزدی

ــد ــردم میتوانن ــند ،م ــد باش ــورتیکه عیقمن ــای ،در ص ــت ه                       از قرائ

              امـا هـر آنکـس کـه مایـل باشـد شـیوه پیـامبری .ویدیا بهره ور شونداِک 

آموزشـی بسـیار  بایـد تحـت تربیـت و دوره هـای می ،اِک ویدیا را بیاموزد

در قیـد حیـات صـورت میگیـرد استاد ح   که تحت نظر  ،دشوار و  اقت فرسا

ن ا بـه آخـریالعمل هـای او را بـی چـون و چـرا تـواقع شده و تمام دستور

  .دقای  و جزئیات به انجام رساند
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آن بـه آسـانی نصـیب هـر کسـی  ویدیا و وسائ  پیشـگوئیاِک  دانش

باید خـویش را تحـت سرپرسـتی اسـتاد اِک قـرار دهـد و در  7چی .نمیشود

سـیدن ربـرای یـک چـی  ،ممکن اسـت .ورالعمل های وی بنشیندانتظار دست

و  دیگـران را بخوانـد باشـد هالـۀکـه قـادر  ،به آن درجه از شکفتی معنوی

و بـرای نـدین هفتـه بـه  ـول انجامـد چ ،زندگی های پیشین شان را ببینـد

  .یا حتی اعصار متمادی ،چندین سال ،دیگری

ربات ناشـی از همـراه بـا ضـ ،در نتیجۀ مـداومت در تمـرین هـای اِک

 8چی قـادر خواهـد شـد تیسـراتیل )چشـم معنـوی( ،سراسیمگی های معنوی

ــویش  را ــرده خ ــدار ک ــده ،بی ــم ش ــائی رو  از جس ــد  موجــب ره                 و کالب

  .اسوی اقلیم زمان و مکان قرار دهدروحی اش را فر

ــه ــب ب ــن ترتی ــد رو (  arupStma A پآتماســارواو در ،ای  9)کالب

یـا  ،موکشـا بـرد تـا ظهـور تجربـۀ را از میان دیگر  بقات باال مـیخویش 

                                                           

بتتتتا م اتتتتاا قانتتتت  دبوهتتتت  استتتته کتتتتا بتتتتا قحو  یتتتت  ن تتتتا  م اتتتتتا  Chelaچتتتت   7

    .دذی ن ا  د  با د

   م اتتتتتا  نقیتتتتا اا استتتته قح کا  تتتتد  یتتتتتال  قمتتتت یتتتتا چ تتتت Til-Tisra تستتتت ا تل  8

کتتتتا قح  ستتتت  نت یکتتتت  اش قح  یتتتتابی بتتتتا نقیتتتتا اا قح متتتتتا  قو ابتتتت و اتتتت اح قاحق و 

    . ت ا قح هاگا  م اا ا با    م یتف مت تق

چتتتتت   بایتتتتد یتتت  کا  تتتد خیتتتتا  کتتت ق  یتتتا   جاستتتتاحو  حا قح وااتتتد نجتتت  کا  تتتد حوح9

کا  تتتد  ستتتجان  ختتتتق قاحیتتت . حوح قح کتتتا متتتا ات  صتتتتی ا حا قح ذهتتتی  تتتدا   متکاتتتد 

و تتتتکی  صتتتاد  کا  تتتدهاا  ب تتتان    تتتامل  ستتت    اطفتتتا  دان تتتا و ذهتتتی مت ا تتتد 

کتتتا  اح قستتت ا اا ات امتتتتا  نتتتتحا و  تتتت  . نتتتتحختتتتق هتتتتی نجتتتتقا نتتتداحق  تتت  ان  تتت

یتتتتا  دتتتتتا  حا قح    ب اتتتت اح متتتتتتداحق.    تیتتتته  تاتتتت  متدهتتتتد و  تتتتتت  بتتتتا    ه

ا  تتتتتدهاا  ب تتتتتان  حا  تتتتت ک گف تتتتتا  قح  تتتتتکل تی  کختتتتت ۀهاگامتکتتتتتا حوح  بتتتتتا احاق
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10ر فلکـیی رخ دهد که در غـرب بـه شـعومدهس
 osmic consciousnessC

  .میگوینداِکشار  ستادان اِک آنرا ا ولیکن در حلقۀ .موسوم است 

میتوانـد از گذشـته  ،میگیـردهنگامی کـه رو  در ایـن وضـعیت قـرار 

  .آگاهی حاصل کند ،که اراده کندو هر شخص دیگری  خود و آیندۀ حال

از  عمومـاً ،بـدگـرفتن در خـارج از کال قـرارجهت  ،ویدیاکاربران اِک 

بلکـه آنهـا میتواننـد ایـن عمـل را از  ریـ   ،کنند روش خلسه استفاده نمی

مشـهور   Saguna Sati میـان اسـتادان اِک بـه ساگوناسـاتی روشی کـه در

کـه  ،میشناسـیمانعکـاس مسـتقیم به عنـوان ما این روش را  .است انجام دهند

تـر فراآگـاهی و عـروج بسـوی مراتـب  ابلیت خارج شدن از بدن بـه ارادهق

  .باشد می

                                                           

 تتتتتان  حا قح ختتتتتتاا  تتتتتتح  هتتتتتاا   ان تتتتتاا  ب ۀنتتتتتتحان  اش مستتتتت ق   تتتتتتق  هجتتتتت

مت تانتتتد هتتت  کتتتدا  حا کتتتا بکتاهتتتد بتتتا دتتتتت  اح  تتتاش نتتتتحا  ختتتتی  ذختتتت   کتتت ق  

 تتتتتح  هتتتتاا نجتتتتتق دقتقتتتت  حوح  ایتتتتیتق ا جتتتتاا کاتتتتد  قح دا تکتتتتا هت تتتتت  ات ختتتت

قح  تتتتتح   حوح ات اجتتتتاش ا  تتتت  بتتتتتق   نتستتتت اد. باتتتتا بتتتتا  متتتتتتش هتتتتاا ا کاکتتتتاح 

 کا  تتتتتد  تتتتتت   یتتتتتت  متکاتتتتتد. ایتتتتتی  یتتتتتت  ات حوح  و ختتتتتا   اش قح اا تتتتت  نتتتتتتح

   .یا   جاساحو  نا  قاحق نتحان  
10

 تح قح اکثتتتتت  م تتتتتت  ناحستتتتت  بتتتتتا م اتتتتتاا  تتتتت onsciousnessCosmicC ژۀوا 

 قح م تتتت  ا کاکتتتاح«  کت تتتا  »ات  نجتتتا کتتتا  کت تتتان  بتتتا    جتتتا قح  متتتد  استتته.  کتتتی 

 Cosmosهستتتت   و نتستتتت   بتتتتتق  و بتتتتا م اتتتتاا  جامتتتتته Universeۀ کیجتتتت ۀ   جتتتت

قح بتتتتا  م اتتتاا  ت بکتتت  هتتتاا  ب تتتان     ب تتتجاح متتتت وق  ا تتتا یکتتت  ا یتتتا گتتت قو  

«  نیکتتت   تتت تح »یتتتا «   گتتتاه -هستتته » ایتتتی واژ  ات م  اقنتتت  چتتتت    کتتتت  کیجتتتا 

     .اس فاق   د  اسه
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دن روی یـک جسـم بـا تمرکـز دا ،من میتوانم این کار را بـه سـادگی

بهمـراه تکـرار  ،شییب ههنـی در ظـرق چنـد لحظـۀ کوتـاهیا یک  ،فیزیکی

صـدائی شـبیه بـه رهـا  معمـوالً .اسامی مقدس خدا به انجام برسـانم یکی از

چنـد  هـر  .سـر بطـری در گـوش راسـت شـنیده میشـودشدن چوب پنبه از 

سـیس   .صدای یک خمیـاره انـداز بگـوش میرسـدگاهی این صدا به بلندای 

تی قـرار دارد کـه مـا بـه یابم که فراسـوی سـاح من خود را در موقعیتی می

کـه نگـاهم بـه بایگـانی وقـایع در حالی ،عنوان حیطۀ زمان و مکان میشناسیم

ا را قاضـای اسـتقراب آنهـکسی دوخته شده کـه از مـن ت و آیندۀ حال ،گذشته

  .کرده باشد

ب بسـیار غیـر معمـول اغلـ ،پیونـدد آنچه پس از آن بـه وقـوع مـی

ذ از رو  میتوانـد ا یعـات مأخـ ،چـون در ایـن وضـعیت ،احساس میشـود

انتقـال دهـد   ،البد فیزیکی د که همـه فعـال هسـتندبایگانی ها را به حواس ک

یـا نـوار  ذکاغـایـن ا یعـات را بـه روی  ،و میتواند از جسم استفاده کرده

 ایـن کـار را انجـام ندهـد چون اگر در همـین فرصـت  .صوت ثبت کند ضب 

مجـدد  یک داده هـای ا یعـاتی را بـا مراجعـۀخواهد شد یکابعدها مجبور

کنـد کـه گـزارش هـا واقعیـت یید نماید تا یقین حاصل تحقی  و تأ  بقۀبه آن 

  .بوده اند

ر خصـو  ی دولـیکن نـوعی پیچیـدگمتد انجام این عمل ساده اسـت 

شـخص در ایـن روش از  .میشـود آن وجود دارد که اغلـب مشـکل آفـرین

بلکـه از آن بخشـی از وجـود خـود میتوانـد  ،جوید درک خود سود نمی قوۀ
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 ی را کــه از او تقاضــای قرائــت اِک ویــدیا کــرده تناســخات گذشــته شخصــ

                  همچون ورقهـای بـازی ببینـد کـه بـه شـکل پروانـه در مقـابلش گسـترده

  .شده اند

بـه شـخص  تمامـاً ،دن بر میگزینـدآنچه از میان این ورق ها برای خوان

ز تناسـخاتی کـه یـک فـرد در ایـن  بقـۀ در بین بسـیاری ا .وی بسته است

ممکـن اسـت ارتبـاط علـت و  ،خاکی  ی کرده اسـت و تناسـخ فعلـی اش

کننـده این بسـتگی بـه قرائـت  لذا ،وجود داشته باشد یا نداشته باشد معلولی

و  که فکـر میکنـد اساسـی و مهـم اسـت و هر آنچه رادارد که ا یعات الزم 

ــد ــک آن زن ــرده باشــد                 از شــرای  کارمی ــن تناســخ ســرایت ک ــه ای  گی ب

 .انتخاب کند

و  .شات دو قرائـت کننـده همسـان نیسـتندبه همین علت هیچوقت گزار

د چـرا یـک قرائـت باز به همین دلیل است که مـردم گـاهی تعجـب میکننـ

ایـن بسـتگی بـه قرائـت  ،ان نیسـتکننده گزارشی میدهد که با دیگری یکس

 کننده دارد که مناسب ترین گـزارش را انتخـاب کنـد و یـا اینکـه تشـخیص

یـن قرائـت تعیـین کننـده اسـت یـا ا دهد آنچه گزارش میکند در کل حیطۀ

فـرد ق اوت او تنها مرجعـی اسـت کـه میتوانـد آنچـه را کـه بـرای  .خیر

نـد در زنـدگی فعلـی اش میتوا .ضی از حداکرر اهمیت برخـوردار اسـتمتقا

  .انتخاب کند ،را بگذارد تأثیربیشترین 

ــدیا  ــااِک وی ــا یوگ ــا ی ب ــی  ارتب ــی  ،ه                     Spiritualismروحگرائ

االسـطرالب( و یـا سـتاره شناسـی )علـم  Vedanta ودانتا  ،دارو های مخدر
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                      بــین ایــن دانــش و آســاناها  ،بــه همــین ترتیــب .ردمراســم متشــابه نــدا

ــانترام هــا )و ــف( م ــدن در یوگاهــای مختل                  Mantrams ضــعیت هــای ب

)اشـارات و دخیـل هـا ( و پرانایامـا    Mudras) سرودها و وردها ( مودراهـا

Pranayama  ن تنفس( نیز رابطه ای وجود ندارد)تمری.  

هب ویـدیا و مباحـع عقینـی مـذاهی  تشابهی بـین اِک  ،ق دیگراز  ر

مجـزا اسـت و ایـن  این دانش یک بحع کـامیً .کاتب فلسفی موجود نیستمو 

  .ه بدان وارد شود قابل استناد استتوس  هر کسی ک

انـائی شـخص در امـر سـفر رو  ویـدیا بسـته بـه توقابلیت قرائت اِک 

پیشـینه هـای  نـه بـا،داریم و کـار سر رو  پیشینه های با ما اینجا در .میباشد

روش هـای دیگـر بین بسیاری از قرائـت کننـدگان  وا ه آکاشیک .11آکاشیک

محـدود  12اثیـری دسترسی شـان بـه مرتبـۀ عموماًکه  ،رواج پیدا کرده است

زنـدگی هـای گذشـته  توانند ا یعات مختصـری را در بـارۀمیفق  و میشود 

  .زیکی بدست دهندین یا در جهان فیدر روی سیاره زم

                                                           

 تندگ  هاا  صاوی  و اط  ا  م بتط با ۀدت تاا هاا  کا ت  یا  کا ا مبل ذخت  11

ایی کا  دا ات احکا  قحون   .  ه  ن قا ان ا  ا  د  اسهگذ  ا اسه کا قح کا  د  ی  

بک   ات ایی   ئ  با  .  ن اا مت ا دماسه کا قح طتال اح  ا     ان  باا    ا   ی  

ق  دائتی    ۀط ق با تتتتتتتد ۀکا ط  ا  نت یک  حا  نفتذ متکااد و ات  نجا با     ا ت ا 

 با حوش هاا قیگ  اابل قس  س  م  ایی بک  ات اط  ا  هس اد کا  جتما    مت اباد

     .با اد
یا  اطف  با ط قا اا قح هستت   اط م مت تتتق کا ب نا تتیا    ا ت ا  اخ  ا   ا  12

     با    ت ح  ا     ا  نت یک  وااد  د  اسه. طتال هاا باآ   اتباآ   ات طتال ا

    ذها   و ا  ا.ت:  ی   اد ا  اح
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فیزیـک  هـم در  بقـۀ ،گذشـته تناسـخاتاما پیشینه هـای رو  شـامل 

هـر کسـی کـه بتوانـد اِک ویـدیا  ،ی و ههنیعل  ،میشوند هم در  بقات اثیری

تناسـخات فـرد روی کلیـۀ قادرخواهد بود درخصو  یکایـک  ،را قرائت کند

ت گسـترده عـاا ی ،ت آینـدهمـلالًحتچه در گذشته و چه در ا ، بقات هستی

  .این شامل همۀ سیارات جهان فیزیکی هم میشودو  و دقیقی بدست بیاورد

اِک ویدیا بر این  مبنا اسـتوار اسـت کـه حیـات از وحـدتی برخـوردار 

است که چون شخصی خویش را بـه فراسـوی زمـان و مکـان انعکـاس دهـد 

مـا میتـوانیم  ،یـک چنـین وضـعیتیدر  .میتواند این وحدت را مشاهده کنـد

قـادر خـواهیم بـود و از میـان آن  کنـیمهستی را در تمامیتش مشاهده  ۀهم

پیـدا میکننـد  ای را کـه بـه شـخص متقاضـی ارتبـاط جاهبـهحوزه هـای 

مـورد قرائـت  واز مـتن کلـی وقـایع بیـرون بکشـیم  ،شناسائی و جدا کرده

 قـوی تـرین آنهـا معمـوالً ،میان این میدان هـای مغنا یسـی از .قرار دهیم

  .متقاضی میباشند ن ا یعات دربارۀتری حاوی حیاتی

بـین یـک  ،ن گروهی از مردم قرار داشـته باشـدیک فرد میتواند در میا

گان و خـود را بـه مـاوراب نـواحی یا در محفلی از دوستان و بسـت ،جمع باشد

کالبـد  .و در وضـعیت آگـاهی برتـر واقـع شـودزمان و مکان صعود دهـد 

و او قادرخواهـد بـود معاشـرت کنـد  .یزیکی به کارکرد خود ادامه میدهـدف

در حالیکه از نقطه نظـری مـاورائی مشـغول خوانـدن گذشـته و  ،و کار کند

  .یدگاهی ماوراب ابعاد زمان و مکانآینده است د از د
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در  من در منزل بسیاری از شخصیت های سیاسـی بـوده ام تـا بـا آنـان

ینـده ر آممکـن بـود د آنچـه و پیش بینـیخصو  مسائل مربوط به هر یک 

در  ـول اقـامتم در لنـدن در یـک تابسـتان   .صحبت  کنم ،برایشان رخ دهد

کـه از  ،ایـن شـخص .کی از وزرای کابینۀ انگلسـتان دعـوت شـدمی نۀبه خا

ی در ال سـر چنـدین سـ  ،ویدیا مطلـع شـده بـودقابلیت من در قرائت اِک 

کـتش ت آینده برخـورد هـای سیاسـی مململالًخصو  رواب  خارجی و احت

مـن در خصـو  مشـکیتی کـه بریتانیـا در  .کشور ها از مـن پرسـیدا سایرب

یـک  دربـارۀو  تمگفـبـا وی سـخن  ،چین قرار بود با آنها روبرو شـود مقابل

حرکت اقتصادی که نخست وزیر با برکناری از مشـاغل کابینـه و مسـائلی کـه 

 مـۀه .ا یعـاتی بـه وی دادم ،مـدآ صو  واحد پول بریتانیا پیش مـیدر خ

  .نها پس از مدتی تحق  یافتندای

کسـب کـردن اینگونـه باید خا ر نشان کـنم کـه هـدق از اِک ویـدیا 

کـه تنهـا بـه چنـین کارهـائی  ،بالطبیعه نیسـتیا ماورا ،قدرت های سیدهی

رین شـاهراه هـا عظمـت تـ پـر ،ویدیا یکی از انشعابات اِکنکاراِک  .یندآ یم

  .به سوی خدا میباشد

وعی بینش معنوی است کـه بـه واسـطۀ آن یـک ن اِک ویدیا ،بطور کلی

ایـن تنهـا  .یا روز به روز آینـده را مطالعـه کنـد ،فرد میتواند لحظه به لحظه

 .اِکنکار است گیرندۀ جنبه های فرا ش دیگری ازخب

 شخص  باید مراقب باشد که جنبه هـای ایـن چنینـی در اِکنکـار باعـع

 )خـدا( میباشـد  کـه شـناخت سـوگماد ،غفلت او از هـدق اصـلی و نهـائی
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 انــائی هــا و ارتبا مــان بــا خــدا                  ومــان از ت بــا ازدیــاد شــناخت .نشــوند

  .گرگون میشوندارزش های زندگی مان د

توانـد بـیش از ی هـی  چیـزی نمـ یـابیم کـه تقریبـاً در نتیجه در می

شخصـی کـه  .اری در جهت منـافع شخصـی انجـام دهـدقرائت اِک ویدیا ک

ایـن قابلیـت را هـم دارد کـه  ،ر رو  انجـام دهـدفه تنهائی سـبتواند خود ب

بـه عمـل اِک ویـدیا را پیشینه های آتما )رو ( را بیـرون کشـیده و قرائـت 

نی کـه در صـدد مان و هـم بـرای کسـاودهم برای خ ،این نوع قرائت .آورد

هـر روش بـه مراتـب بـیش از  .باشـند آینده شان می کسب ا یعاتی دربارۀ

  .ننده میباشددیگری افشاب ک

اسـتاد معظـم اِک میقـات  ،بارهای نخستینی که بـا ربازارتـاردر خیل 

یـک بـار  .لبد معنـوی خـودم را قرائـت کـنمانستم پیشینه های کاوت ،داشتم

هـای هیمالیـا نشسـته بـودیم و هنگامی که روی شیب یکی از دامنه های کوه 

ز او تقاضـا کـردم ا ،انش باستانی سـفر رو  بحـع میکـردیمد ،دربارۀ اِکنکار

کنیـک بـه انجـام رسـانیدن قرائـت اِک ویـدیا را بـه مـن                 اگر ممکن است ت

  .نشان دهد

درون آن کالبـد فیزیکـی مـان انعکـاس و ن از دوی مـا بـه بیـرو هر

در  ،گر دیـدار کـردیمنـام دارد بـا یکـدی پنجم )اتمـالوک ( ۀجهانی که  بق

لبـد معنـوی )روحـی( ربازارتـارز را کا ،آتماسـاروپ ،خویشدرکنـار ،آنجا

گذشـته  تناسـخاتمیدیدم که در حال اشاره کردن به میلیـون هـا تصـویر از 

این تصاویر شبیه به یک آرایش پروانه ای شـکل بـود کـه گـوئی بـر  .من بود
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روی سطک یک میز بی انتهـا گسـترده شـده و همچـون  منحنـی هـائی بـه 

  .چرخیدند دورم می

ته و آینـده در ایـن زنـدگی بـه صـورت یـک هر یک از تناسخات گذش

هـر زنـدگی شـامل یـک دسـته تصـاویر  .آمد کارت بسیار کوچک بنظر می

وقـایع گونـاگون را  ـی میکنـد و بـه مـر   ،تولد شروع میشود است که با

  .باشدباشد که رو  برگزیده  ای می  بقۀو آن در هر پذیرد  پایان می

هـای کوچـک را در جسـتجوی چندین میلیون از این کـارت  ملالًما احت

امل یـک دسـته از هـر یـک از آنهـا شـ .پیشینه های هر روحی خواهیم یافت

در هـر ،ه اسـتن شخص در تناسـخ مربو ـه اش گذرانـدتصاویر هستند که آ

ــۀ ــادی  بق ــری ،ای اعــم از م ــی ،اثی ــی ،عل  ــۀ و ههن ــا  بق ــری ی  رو  ات

 .)آتمالوک(

زنـدگی هـایی کـه استاد معظم اله آغاز کرد بـه نشـان دادن یکایـک 

یکایـک ایـن زنـدگی هـا  .من در تمام جهان های  بقات تحتانی داشته بودم

ایـن وضـعیت واال مـا در  .گرفـت به دقت مورد مشاهده و بررسی قـرار مـی

زندگی هایی که احتیاج بـه بررسـی داشـتند مـورد مطالعـه  قادر بودیم همۀ

قـادر بـودیم  ل واقـع شـده بـودیم وما در حیطه ی هوشیاری کُـ .قرار دهیم

ــن در  ــوالنی م ــت   ــاویر از اقام ــن تص ــه ای ــش الزم را از آنچ ــام دان                 تم

بدون حتی نگـاه کـردن بـه آنهـا دریافـت  ،جهان های پایین عرضه میکردند

در اینجا نیازی به ابزار واسـطه ای چـون جسـم و ههـن کـه در  .و درک کنیم

 در ایـن  بقـات مـادهچـون  ، بقات روانی ضروری هستند در بـین نیسـت
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زمان به عنـوان ضـرایب دخیـل در هـر گونـه فعـل و انفعـال  ،مکان ،انر ی

 .موجود پا به عرصه میگذارند

مـا میتـوانیم  ،از این جایگاه رفیع که در فراز زمان و مکان واقـع اسـت

آنچه را که برای آینده مان منظور شـده بخـوانیم و بـدانیم بایـد چگونـه بـا 

نچـه بیشـتر چگونـه از آن پرهیـز نمـائیم علیـرغم هـر آیا  ،آن مواجه شویم

معـدودی میتواننـد بـه ایـن درجـه ی  ،قرائت کنندگان بـه شـما میگوینـد

از  شکوفایی معنوی برسند که بتوانند از چنـین دانشـی فهـم حاصـل کـرده و

فاقـد ایـن   13بیشتر پیشـگوها سـایکیک هـا ،به همچنین .آن برخوردار شوند

               اثیـری  نهـا تنهـا از سـطو  بسـیار پـائین  بقـۀقابلیت هسـتند و قرائـت آ

دانش الزم را بـرای بـه پایـان رسـانیدن ارزیـابی تصـاویر  می باشد و زمینۀ

 .باشد مربوط به آینده فرد متقاضی دارا نمی

یک نکته مهم است که باید مد نظر قرار گیـرد کـه هـی  سـتاره شـناس 

زیـرا کـه بعیـد  ،بیعت را کسـب کنـدتواند وضعیتی از این    الع بینی نمی

است از درجه ای از شکفتگی معنوی برخوردار باشـد کـه بتوانـد بـه مـاوراب 

او تنها قادر اسـت از نقطـه نظـر مـادی بـر اسـاس  .مکان و زمان دست یابد

آنچه ستاره های آسمان در صورت های فلکـی  بقـات مـادی حکـم میکنـد 

میتوانـد بـه متقاضـی ارائـه این تمام آن چیـزی اسـت کـه وی  .قرائت کند

                                                           

یتتا حوا  بتاتتا  بتتا قستت ا ات انتت اق اطتت م مت تتتق کتتا بتتا  Psychics ستتایکت  هتتا13

با تتتتاد قیتتتتداح ایتتتتی  طتتتتتح ط ت تتتت  قاحاا اابیتتتتته حویتتتته اح  ا تتتتا  نتتتتتم متتتتاقا متتتت 

 .با اد ات ط قا   ب ان    ا  ا ت ا م  ان اق م جتآ  
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بدون اینکـه صـیحیت داشـته باشـد او را در خصـو  وقـایع آینـده  ،دهد

او تنها میتوانـد آنچـه را کـه مـی بینـد گـزارش  .مخا ب مشورت قرار دهد

درست مرـل اینکـه در مقابـل نقشـه ای از راه  هـای منطقـه ای قـرار  ،دهد

شماسـت  ایـن بـه عهـدۀ .دهم به شما نشان دهگرفته باشد و میتواند همان را 

در بـه قرائـت تناسـخات او هرگـز قـا .که راه پیشنهادی او را برگزینید یا نـه

رتی در ایـن صـیحیت را نـدارد کـه نظـر مشـو ،پیشین نبـوده و همچنـین

قاضـای قرائـت کـرده اسـت بـه او کـه تخصو  موضوعات معنـوی فـردی 

 .بدهد

              د بـه نـیتوانکسـانی کـه در سـفر رو  متبحـر شـده انـد م همۀ تقریباً

 ۀاو از حیطـ .دنـپیشینه های کسـانی کـه تقاضـا میکننـد دسترسـی پیـدا کن

خطاهایی که قرائـت کننـدگان دیگـر در مقابـل دارنـد عبـور کـرده و بـه 

بایـد هـر  و از ایـن جایگـاه اسـت کـهیابد  وضعیتی از آگاهی باال دست می

بایـد توجـه داشـت  ،معـذلک .متقاضی گـزارش دهـدآنچه را که میتواند به 

بایـد از زبـان تصـویر و درک مسـتقیم بـه  آنجایی که این پیشینه ها میاز ،که

ــدا ــال پی ــی انتق ــیم فیزیک ــند                  ک ــا برس ــی م ــواس فیزیک ــه ح ــد و ب کنن

فیزیکـی ممکـن اسـت مـوانعی  حدودیت های امکانـات آدمـی در  بقـۀم

  در قالـب اختصـار و بـه این قرائت ها تا حد قابل تـوجهی فقـ .ایجاد کنند

ایـن واقعیـت  صورت فشرده به حواس فیزیکی قابل انتقـال هسـتند و میبایـد

 .را از نظر دور نداشت
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در  من نمونه های بیشماری از قرائت هـای اک ویـدیا افـراد مختلـف را

ردی نیـز موجـود اسـت کـه بین پرونده های خود دارم که در میان آنها مـوا

خـود در بع ـی از  میخواسـتند تناسـخات گذشـتۀ ی که به دلیلیاز متقاضیان

              سـواب  بـا دقـت  ،در همگـی مـوارد .به غیر از زمین مطلـع شـوند ،سیارات

ات کـه قبـل از تناسـخات یابی شده و زندگی های گوناگون در ایـن سـیاررد

بـه مـن نشـان  .تصویر کشـیده شـده انـد به صحنۀ ،او در کرۀ زمین بوده اند

دیگـر نقـل مکـان داده  ه از سیاره ای بـه سـیارۀکه او چگون داده شده است

 .در هر یک از آنها زندگی هـای  بیشـماری را  ـی کـرده اسـت شده است و

در یک مورد به من نشان داده شد که یک شخص زمـانی بـه یـک نظـام برتـر 

از وجود هـایی تعلـ  داشـته اسـت کـه در سـفینه هـای ف ـایی در قالـب 

 .کرده اند می سفر ی()کالبد معنو آتماساروپ

بین تناسـخات بینـارد دیگـر در خصـو  شخصـی بـود کـه در یک مو

هنگـامی .اثیـری گذارنـده بود دوره هایی از زندگی را در  بقـۀ،زمینی اش

خوانـدن ایـن پیشـینه هـا در  ،خم سفر رو  مسل  شـده باشـید که به چم و

 همـانطور کـه .بقات هستی کـار دشـواری نخواهـد بـودروی هی  یک از  

قرائـت از  ریـ  انعکـاس اثیـری نبـوده و از آن  ین شیوۀا ،اشاره کردم قبیً

 .باشد متفاوت می کامیً

مدارک قرائت هایی در میان پرونـده هـای مـن هسـتند کـه در آنهـا 

آنـرا بـرای آینده را لحظه بـه لحظـه گـزارش کـرده ام و،در یک مورد مریً

بـه خطـر ضـی  وقـت بایسـت  لکن در آنجـا مـی ،مدت دو ماه ادامه دادم
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 بیعتاً دسـتمزد یـک چنـین گزارشـی هـم در حـدی بـاور  .متوقف میشدم

هتـر اسـت کـه گـزارش مختصـری برای مـردم ب عموماًو نکردنی خواهد بود 

آنچه در پیش دارند دریافـت کننـد کـه کلیـات را مـورد نظـر قـرار  دربارۀ

 .داده و از هکر جزئیات دقی  پرهیز شده باشد

زمـانی معینـی بـه شـهر  دۀنمی گفتم که اگر در محـدویکبار به خا مریً

بـرو  ایـن خـانم هـم از تـرس رو .ممکن است دچار صانحۀ اتومبیل شودبرود 

و حتـی یـک قـدم سال تمام از خانه خود خـارج نشـد  شدن با این واقعه یک

ایـن عمـل بـه هـی  عنـوان منظـور از  .خود برنداشت دور تر از حیاط خانۀ

بـود و  شـدار داده بـودم کـه اگـر مواظـب نمـیاستقراب نبود مـن فقـ  ه

مـن یـک  .یـک چنـین واقعـه ای میرفـت ملالًاحت ،حواسش را جمع نمیکرد

 .گمراهنما در اختیار او گذاشتم نه یک قانون دُ نقشۀ

ورد کـه اصـل آ قرائت کننده اک ویدیا همیشه وایرا  را بـه جـا مـی

ش پیشـگویی عدم وابستگی عا فی است به اوضاع و شـرای  کسـی کـه بـرای

مگـر در  ،تحت هی  شرایطی نبایـد درگیـر مشـکیت دیگـران بشـود .میکند

 .مواردی که به تقاضا و کمک به دیگران باشد

دارنـد کـه از تحصـیل نویسـند و اظهـار می بسیاری از مردم به من مـی

کمـک بـه ،ری قابلیت قرائـت پیشـینه هـای مردماهی و فراگیمدارج باالی آگ

همـین  ـور نیـز منظـور رخورد منفی است و بایـد این  رز ب .دیگران است

 زیـرا آنهـا اکرـراً ،دودی این نقطه نظر را درک میکننـدولیکن فق  معگردد 

موریـت را خـدا برایشـان تعیـین کـرده ورزند که ایـن مأ به این اعتقاد می
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در مـورد  ایـن امـر مخصوصـاً .است که به دیگران در زمـین کمـک میکننـد

 .قادر به کمک کردن به خودشان هم نیستند کسانی مصداق دارد که حتی

نگـران  ابـداً ،  بـه  ـور خـا )خدا( بگویم که سوگماد این را صراحتاً

ت ی ـتمـام آنچـه سـوگماد بـدان اهم .باشد کالبدی انسان در زمین نمیامور

وقتـی کسـی بـا مـن در خصـو   .بقاب رو  در شکفتگی معنوی است ،میدهد

 من فـوراً خـود را پـس میکشـم ،میکشـدردن به دیگران بحری را پیش کمک ک

ی بـرای کسـی به معنـای انجـام دادن کـار ،یا تقریباً همیشه ،زیرا این معموالً

از آنچـه مهـم اسـت  ،البته این یک نیت خیـر اسـت.بر مبنای مادی می باشد

ما به این منظور حقیقـی بـه اینجـا فرسـتاده شـده ایـم کـه در این است که 

بازگشـت  کسب کنیم تا بتـوانیم بـه سـوگماد زندگی خودمان تجربیات معنوی

در ،ایـن تنهـا هـدق از هسـتی مـا در اینجاسـت .کنیم و با او همکار شـویم

یا نیت کمـک کـردن بـه او در یـک مشـکل ،حالیکه اراده به شفای یک شخص

بلکـه  ،ممکن است به هی  عنوان در جهت شکوفایی معنـوی وی مـوثر نباشـد

 .حتی ممکن است به ضرر او نیز باشد

ــرین ب ــم ت ــک رو  مه ــای ی ــک شــخص پیشــینه ه خــش وجــودی ی

ــند ــۀ،میباش ــایش در زیرا هم ــدگی ه ــای زن ــده ه ــداری  پرون ــا نگه اینج

یعنی در ،انـدنه آنطـور کـه بسـیاری متصـور  ،رو  است که در  بقۀ،میشوند

ای در   بقـۀیشینه هـای مربـوط بـه تناسـخ رو  در هـر کالبد های تحتانی پ

پیشـینه هـای  ،ولـیکن .ا آن بایگانی شـده اسـتیا کالبد منطب  ب  بقۀهمان 

یـک قرائـت کننـده ممکـن  .رو  نگاهـداری میشـود کلی و جامع در  بقۀ
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ی و دیگـری از  بقـات عل ـ ،است از  بقات فیزیکی و اثیری کسب خبـر کنـد

یـک قرائـت کننـده اک ویـدیا اسـت کـه میتوانـد بـه  ولیکن معموالًههنی 

 .یابدرو  دست   بقۀبایگانی های واقع در 

شـمار  این حقیقت دارد که بسیاری از زندگی هـای مـا در  بقـات بـی

به صورت انسان زیسته ایـم در حافظـۀ مـا ضـب  هستی در  ول دوره ای که 

ولیکن در صورتی کـه شـخص تبحـر کـافی در قرائـت اک ویـدیا نشده اند 

اگـر مـا در  ،بـه  ـور مرـال .ا یع از آنها کار مشکلی نیسـت ،داشته باشد

د از آن بـه جـای اینکـه در  بقـۀ فیزیکـی ههنی زندگی میکنیم و بعـ  بقۀ

ر آنجـا یـک یـا چنـد زنـدگی و دبـه  بقـۀ اثیـری بـرویم  ،متناسخ شویم

فیزیکـی  ها مربـوط بـه آن زنـدگی هـا در  بقـۀ بایگانی پیشینه ،بگذرانیم

خواندن آنهـا بـا خوانـدن سـایر پیشـینه هـا تفـاوتی  معذلک ،وجود ندارند

ور امکان ایـن وجـود دارد کـه زنـدگی هـای کسـانی را کـه همینط .ندارد

 سـقراط ،مدت زیادی است از کالبد جسمانی شـان خـارج شـده انـد ماننـد

 .ی مـورد قرائـت اک ویـدیا قـرار داردو سایر شخصیت هـای تـاریخناپلئون 

این عمل بستگی بدان ندارد کـه آنهـا چـون شخصـیت هـای بزرگـی بـوده 

یک روستایی نـاچیز کـه در عهـد هـای گذشـته حتی پیشینه های .باشند یا نه

 .زیست میکرده توس  اک ویدیا قابل قرائت است

 دانـش باسـتانی سـفر رو  بـه درجـات تبحـر ،اگر کسـی در اکنکـار

مســتقر میتوانــد خــویش را در کالبــد معنــوی )آتماساروپ( ،رســیده باشــد

 حال و آینـدۀ هرکسـی را مـورد قرائـت قـرار ،کرده و از آن جایگاه گذشته
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 ـرق شـخص مـورد نظـر صـادر  این کـار از این که اجازۀمشروط بر  ،دهد

صـمیم خـود چنـین او میتوانـد بـه ت .البته اگر ضرورت حکم کنـد .شده باشد

شـخص را بـرای  او بایـد اجـازۀ ،ن به  ور معمـولولیککاری را انجام دهد 

 .قرائت پیشینه هایش داشته باشد

بـه پیشـینه هـای شـخص  اگر او بدون اجازه مبادرت بـه نگـاه کـردن

در ایـن صـورت قـانون  ،شـده باشـد بدون اینکه از وی تقاضـا ،دیگری کند

هی  کس نمیتواند بـه خـود ایـن اجـازه را بدهـد  .معنوی را نقض کرده است

ایـن البتـه در .مگر بـه تقاضـای خـود او،که پیشینه های دیگـری را بخوانـد

چیـزی ببینـد کـه دیگـری  ق ندارد که فرد با خوانـدن هالـۀامصدمواردی 

هالـه یـا .قـدام کندبرای آن فرد مخا ره آمیز باشـد و در صـدد دفـع آن ا

دو  ،وشـاند و پیشـینه هـای رو پ که ا راق شخص را مـی،میدان مغنا یسی

 .چیز متفاوت هستند

روی نردبـان معنویـت  باید به خا ر داشته باشید که هـر چـه شخصـی

و بـه همـان نسـبت میشـود  ادی عمل بیشـتری برخـورداراز آز ،باالتر میرود

د و دخالـت کمتـری در وضـعیت آگـاهی به دیگران هـم آزادی عطـا میکنـ

هرچـه پلـه هـای بیشـتری را در نزدیـک شـدن بـه  .نها به عمل می آوردآ

یقـی محکـم تـری در رفتارمـان بـا دیگـران از اصـول اخ ،سوگماد بییماییم

 .تابعیت خواهیم کرد

طاهـای زیـادی در ا یعـات هنگام قرائت کردن در  بقات تحتـانی خ

)تـوهم( زیرا مـا در ایـن  بقـات بـا مایـا  .داده شده می تواند به وجود آید
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ی قرائـت کننـده اغلب گرفتار خطاهـایی میشـویم کـه بـرا ،سر و کار داریم

 .گمراه کننده هستند

آن کسـی  م این اسـت کـه هـری که سعی دارم در اینجا اشاره کننکته ا

              قـادر بـه قرائـت  ،ا آموختـه باشـدسـفر رو  ر ،تا هر درجه ای از  مهـارت

کـه در ،را بخواند باشد و میتوانـد بایگـانی هـای مراتـب بـاال اک ویدیا می

 و دیگر اینکـه بع ـی مفـاهیم بایـد پـیش .پنجم )رو ( هخیره شده اند  بقۀ

بـرایش روشـن  عزیمت به سوی جهـان هـای معنـوی بـاالتر از آن کـامیً از

 .شوند

بیـل قـدرت هـای ایـن ق توسـعۀاکتسـاب و  ،ر حال هدق اکنکـاربه ه

               دیگـر اسـت از  زیـرا اک ویـدیا تنهـا یـک جنبـۀ ،سیدهی )معنوی( نیسـت

اک ویـدیا  ،کـه بـه اصـطی  جـامع تـر،جنبه های بیشمار این واقعیت الهی

یـا روز ه بـه لحظـه اکتساب بینش معنوی به درون خود شخص بر مبنای لحظـ

 وانـد بـه همـۀت کـه میتهای آن مقام الهی اسـاین درک کار .ز میباشدبه رو

 .وقایعی که در این زندگی با آن روبرو میشویم ا یق شود چیزها و همۀ

از هـدق نهـایی خداشناسـی غافـل  بایـد یک فرد هرگز نمیتواند و نمی

   بــا خــدا و تشــخیص توانــایی هــای درون                 بــا ارتبــاط نزدیــک تــر  .شــود

 .ارزش های ما تغییر میکند

نقطـه  کارمـا تلریرـی را تشـکیل میدهنـد کـه از ،تناسخ ،ستاره شناسی

و قطعــاً  اعتبــار الزم بــدانها داده ر اک ویــدیا جایگــاهی رفیعــی دارد نظــ

بـا  ،در چهار چوب بررسی متد اک ویـدیا یـک یـک ایـن جنبـه هـا .میشود
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مـورد  ،ودار نیسـتندوجودیکه بطور اخص از اهمیـت فـوق العـاده ای برخـ

مطالعه و بررسی قرار گرفته و جایگاه آنهـا در ارتبـاط بـا اک ویـدیا روشـن 

بـه ایـن دلیـل کـه رو  میبایـد در  ،این کار باید به انجام رسـد.خواهد شد

 .تـا مراحـل تزکیـه معنـوی را بگذرانـداین جهانهای تحتانی صرق عمر کند 

ان هـای تحتـانی را بـا آنچـه کار عاقینه ای است که روش های جه ،بنابراین

ن هـا اسـت اک ویدیا به هر کسی که در راه کسب دانـش رو  در ایـن جهـا

 .عرضه میکند مقایسه کنیم

کتـاب مقـدس بـرای  ریعت کی سوگماد ) ریـ  الیتنـاهی (در کتاب ش

 آمده است که مـا بـرای کسـب تجربـۀ ،دآنانی که  ری  اک را پیروی میکنن

 سـوگماد مـا را بـه مرابـه              .بـریم ه سـر مـیکیهان های فیزیکی بـمعنوی در

معنـوی  م بهشتی به اینجـا فرسـتاد تـا تصـفیۀرو  های محک نخورده از اقلی

ما بمانند کودکانی هستیم که میبایـد بـه مدرسـه برونـد  .را پشت سر بگذاریم

 .و بیاموزند که جایگاهی در جهان های بهشتی برای خود کسب کنند

         بـه منزلـۀ،واقعند پـنجم )رو ( کـه زیـر  بقـۀ جهان هـای تحتـانی

رو  در جهـان هـای  .سـیس شـده انـدپـرورش رو  تأمدرسه ایـی بـرای 

اسـت تـا تعلیمـات ملکوتی خل  و به جهـان هـای تحتـانی فرسـتاده شـده 

 رو  ،پـس از تناسـخات بیشـمار مـلالً .ن را دریافت کندمعنوی و تحصییت آ

خـی  کـردن خـود از کارمـای  و بـاود تجربیـاتش تزکیـه میشـ به واسطۀ

 .یابد از چرخ هشتاد و چهار رهائی می ،کیهانی
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ــاک  ــان زودی ــار هم ــتاد و چه ــرخ هش ــا  Zodiacچ ــک ی ــرخ فل                       چ

ــه در آن رو  ا  تت و ةقای  ــت ک ــم و  ،اس ــت عیئ ــماری را تح ــخات بیش تناس

 عیئـم و  کون سـیری میکنـد تـا روزی کـه بـر همـۀصورت های فلکی گونا

بعــد از پیــروز شــدن بــر چــرخ  .فــائ  آیــد ا  تت و  ةقایتت شــاخص هــای 

 رو  بـا هـدایت ماهانتـا ،همان چرخ هشـتاد و چهـار اسـتکه  ،وآنآئوگائ

 .ات به اقلیم ملکوتی بازگشت میکنددر قید حیاستاد ح   

بـه مرابـه یـک  ،رو  قـادر اسـت ،ت بـه اقـالیم بهشـتیپس از بازگش

کند و وظیفـه ای در یکـی از  بقـات آفـرینش بـه  به سوگماد خدمت ،همکار

 ـاوت معنـوی و بلـوا نائـل آمـده او به کسب مـدارج ق ،اکنونعهده گیرد 

 .است

کـه در آغـاز زنـدگی اش  ،اند رو  پس از تـرک اقلـیم سـوگماد گفته

ا در جهـان هـای تحتـانی دوره هـای بیشـماری از تولـد و مـر  ر ،میباشد

ایـن دوره هـا شـامل  .خاکی صـورت میگیـرد که عمدتاً در  بقۀ ،آغاز میکند

 .باید در قالب زن و مرد سیری کند تناسخات متعددی هستند که او می

مـر   چهار در این چرخ اشاره دارد به تعـداد دفعـات تولـد و هشتاد و

شـامل هشـت میلیـون و  مجموعـاً Kacچهار الک  هشتاد و .در جهانهای پایین

                چــون هــرالک مســاوی بــا  ،چهارصــد هــزار نــوع صــورت حیــات میشــود

رو  فـردی از میـان هـر یـک از  ،به عبـارت دیگـر .یکصد هزار دوره است

                   صورت هـای گونـاگون فلکـی هفـت بـار عبـور میکنـد تـا بتوانـد بـر آن 

 .مسل  شود
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سریع تـری هـم بـرای سـیری کـردن ایـن  هولیکن رااین حقیقت دارد 

و مـر  ای  ـوالنی تولـد مجبور نباشد این همـه دوره هـکارما هست تا فرد 

این راه همان  ری  اکنکار اسـت کـه منجـر بـه آگـاهی غـائی  .را  ی کند

که هـر یـک از صـورت هـای خواصی  ،معذلک .سوگماد )خداشناسی( میشود

نـد مگـر اینکـه رو  بدا ،سـهمناکی بـر رو  میگـذارد تـأثیر ،فلکی دارنـد

که در کالبـد جسـمانی بـه سـر  چون تا روزی .ودچگونه باید با آنها روبرو ش

از  بخـش عمـدۀ .تات برج های ستاره شناسـی در امـان نیسـتأثیراز  ،میبرد

                    کارمــائی کــه آدمــی مســتهلک میکنــد همــانی اســت کــه تحــت عیئــم و 

 بیعـی مـی باشـند و بـه محـض اینکـه  صورت های فلکی زودیاک کـامیً

بـه  ،ات عیئـم یـک بـرج غلبـه کـردتأثیرنه باید بر شخصی در می یابد چگو

این عمل می تواند در هر مکـانی بـه انجـام رسـد   .برج بعدی انتقال می یابد

هـر سـیاره دیگـری از کیهـان  یـا روی ،چه در اینجا روی سیاره زمین باشـد

 .فیزیکی

رو  بـه  بقـۀ بعـدی نقـل مکـان  ،پس از  ی یک دوره ایـن چنینـی

و دوره هـای تولـد و مـر  را در  بقـۀ هنگامی است کـه او این  داده میشود

و  ثیـری میشـودا بعـد از آن وارد  بقـۀ .فیزیکی به انجـام رسـانیده باشـد

                شــده تــا بــه پایــان برســد  قایت ة ا  ت و دوبــاره وارد یــک رونــد مکــرر از 

بعـد از آن نوبـت  .صـرق عمـر میکنـد  بقۀک دیگر در آن هشتاد و چهار ال

در ادامـه مـی یابـد تـا روزی کـه دورۀ نقـی میرسد و این امـر آعل   بقۀبه 

ایـن مراحـل  مـۀپـس از آنکـه ه .تناسخات  بقۀ ههنی او نیز خاتمـه یابـد
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رو  به منزلـه یـک وجـود معنـوی خـالص و تزکیـه  ،تکامل معنوی  ی شد

 .ارد می شود تا به خدمت سوگماد درآیدشده به جهان های بهشتی و

 ولـیکن مـی توانـد کوتـاه .النی و بسیار بطیـ  اسـتاین یک روند  و

در قیـد حیـات را اسـتاد حـ    ،به شرط اینکه شـخص بتوانـد ماهانتـا ،شود

کسی که به چـیی خـود آمـوزش مـی دهـد و بـه او نشـان میدهـد  ،بیابد

توسـ  سـفر  ،کـرده و مسـتقیماً چگونه از چرخ هشتاد و چهار رهائی حاصـل

 .ت کندبه جهان های ملکوتی عزیم ،رو 

تـری را بـه سـوی خداشناسـی  ماهانتا همیشه بـه چـی  ریـ  سـهل

نـین او از میـان توهمـات ایـن چ .نهـائی آگـاهی اسـت که مرتبـۀ ،مینماید

قـدرتی کـه همیشـه سـعی  ،گـذر مینمایـد Kalل مشهور به کَ ،قدرت منفی

ن هـای تحتـانی تـا و ما را در چنگال هـای جهـادارد رو  را به دام بیاندازد 

نگهداشـتن هـر روحـی در اقلـیم  14لمقصـود از نیـروی کَـ .نگه دارد به ابد

ل تـا جـائی کـه امکـان کَـ .یباشد که همان  بقات تحتـانی باشـدخودش م

بـه  .دن به جهـان هـای بهشـتی بـاز میـداردرو  را از وارد ش ،داشته باشد

                                                           

ا ماف  ات   هاا  ب ان  استتتتته کا و نا   جی  ستتتتتتگجاق قح   ا یا ادح  ماف   کل:14

ایی   ا  ها استتتته کا قح ستتتتجه  صتتتتدا و با کاح گت ا نت وا  ۀ ن یااد ۀو ت  قوگان

ان دا  و ستتای  امتح م بتط با ستتاتما  هاا کا  دا قح ط قا    دفظ  دتا    ه ایجاق

 اات  نجائ  کا  ایگا  ایی مقا  قح اح  اط با د تتتتح حوح ها ت ا تتتد.ذها   ا نت یک  م

 جام  کت تت  او قح ایی استته کا ات حهائ  حوح ات   ن قا قح ایی   ا  م     مت ا تتد

با اس فاق  ات ددیدۀ   م ک   و متان   کا ایی ادح  .چ خۀ  ت د و م گ  یتگت ا کاد

ب اا حوح ها م   ن یااد با ث اک ستتتتتتتا   ج بتا    ی ا  ادح   ته   داک  ب  اذها 

  .م اتا ب اا حوح مت تق
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ل همواره نـزاع و کشـمکش سـختی بـین رو  و نیـرو هـای کَـ ،همین جهت

 .وجود دارد

یماتی که ادعا کند رو  مجبـور اسـت زمـانی معـادل بـا هشـت هر تعل

 .راه حقیقـت نیسـت ،میلیون دوره ) یا بیشتر( را در جهانهای پـائین بگذرانـد

تنهـا  ریـ   ،مذاهب و فلسـفه هاسـت نجا که اک در برگیرنده تعالیم همۀازآ

آن خداشناســی  و پــس ازدرجــۀ خودشناســی  مفیــد بــرای ارتقــاب رو  تــا

 .گاهی بی انتهای سوگماد رو  را رهائی بخشدائیکه آتا ج ،میباشد

در حیطه اکنکار بقدری دانستنی بـرای عرضـه کـردن بـه ایـن جهـان 

هـائی کـه در ایـن دنیـا  وجود دارد که بعید است یک فـرد در  ـول سـال

 . ریـ  بـه سـوی سـوگماد را عرضـه کنـد بتواند تمامیت این ،سیری میکند

دوایـری متحـد المرکـز به صـورت  ،قید حیاتدر  ح  استاد  ،مات ماهانتاتعلی

و از جهان فیزیکی فراتر رفته تا بـه جـائی گسـترده میشـوند کـه رشد میکنند 

همـه جـا در  ،او بـه همـه کـس .جهان های سوگماد را در بر میگیـردتمامی 

 .آموزش و دستورالعمل میدهد

د توسـ  هـر چیئـی بایـ و مـیار است اک ویدیا بخشی از تعالیم اکنک

ــه آ ــوگماد را داردرزوی ک ــی س ــش حقیق ــتن دان ــه                     ،داش ــورد مطالع م

 .قرار گیرد



 

  ل دومـفص

  اک ویدیا 

 کهن ترین سیستم پیامبری ۀبه منزل
 

قدیمی تـرین سیسـتم پیـامبری در جهـان میباشـد و عبـارت  اک ویدیا 

حـال و آینـده هـر  ،روش عملی جهت غـور کـردن در گذشـته است از یک

توسـ   عمـدتاً ،لکـن .ائت کننـده اک ویـدیا مراجعـه میکنـدبه قر کسی که

 کـه جامعـۀ ،یراگی مورد اسـتفاده واقـع شـده اسـتاساتید نظام اسراری وا

دانـش  ،واالمقـامی اسـت کـه از مکتـب اکنکـاراخوت آن دسته از استادان 

 .باستانی سفر رو  پیروی میکنند

ا میخواننـد یـا فـال ینـده راک ویدیا به کسانی که  الع آ قرائت کنندۀ

ی یـک پیـامبر میباشـد او او به عبـارت کل ـ .هی  گونه شباهتی ندارد ،میگیرند

 .ادا مـی کنـد و سـخنگوی سـوگماد اسـت کسی است که اظهـارات غیـب را

گریـز ناپـذیر را  ،اخطـار میکننـد ،آینده خبر میدهندهای او اغلب ازبشارت 

پاسـخ  ،آیـد لهامکـده مـییا به مراجعه گری کـه بـه ا ،برند م میاز پیش نا

ولـیکن اک ویـدیا بـه  با پیشگوئی مترادق میشـودگاهی عمل شان  .می دهند

هی  وجه پیشگوئی به معنای متعارفش نیسـت میگوینـد کـه سیسـتم پیـامبری 

ن اسـت کـه لکـن پیشـگوئی آ ،که از پیش آینده را گزارش میدهـد آن است

اعتبـار بـاالتری  درجـۀپیـامبری از  .آینده گزارش میکنـدمعینی را در ۀواقع

 .برخودار است
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کـه  ،یامبر اک از این لحـا  از کـارگزاران و نماینـدگان مـذهبییک پ

یـب از مقامات روحانی محسـوب میشـوند متفـاوت اسـت کـه از اظهـارات غ

او  .هـی  گونـه ادعـای شخصـی نمیکنـدو  سهمی برای خود در نظر نمیگیرد

بـرایش واقـع میشـود ابـراز ن برداشت ههنی خود را از مکاشفاتی که از درو

همـان قـدرت  .اک او را تصـاحب میکنـد .و از اک دریافـت میکنـدا .نمیکند

 جهـان و جهانیـان وحـدت بخشـد  که از سوگماد جاری است تا به همۀ معنوی

 .از ابزار کالبدی وی سود میجوید

همـۀ امـور اکنکـار را عهـده پیـامبری  ،در قید حیاتاستاد ح    ،ماهانتا

 تـأثیردر تسـل  کامـل و تحـت  ،گامی کـه او پیـامبری میکنـدهن .دار است

حالــت وی ممکــن اســت از انگیخــتن قــدرت هــای  .محــض اک قــرار دارد

میتوانـد بـه خـودی  .تا خلسه و شوریدگی را شـامل شـود معنوی شدت یافته

هکـر هـا و  ،وس  به کار بسـتن یـک سـری تکنیـک هـاخود حاصل شود یا ت

 .سفر رو  حاصل شوداز  یا اینکه مستقیماً تمرینات معنوی اک القاب شود و

ــامبر ــدار (وضــعیت پی ــات )دی ــا الهام ــت ب ــن اس ــتماعات  ی ممک اس

تجربیات دیگر کـه شـامل از دسـت رفـتن کامـل هوشـیاری نیـز و )شنیدار( 

یار انـدکی از پیـامبران اک از ایـن سـاگر چـه تعـداد ب.میشود همراه باشـد

میـز ایـن امکـان فـراهم ن الهـام آبا استفاده از سـخنا .نندشیوه استفاده میک

 .شده است که یک پیـامبر اک ویـدیا را از یـک کـارگزار مـذهبی تمیـز داد

در ظاهر مرل یک غیبگو عمـل میکنـد ولـیکن تمـامی اتکـاب او بـه  اگر چه او
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خـود  همـانی اسـت کـه او بـه ارادۀو  ن قدرت الهی است که اک نام دارد آ

 .اختیارش را بدان واگذار کرده است

بـا اسـتفاده از دسـت  ،ی غیـر از سیسـتم پیـامبریبگوئی به شیوه هائغی

مشـاوره بـا  ،در پدیده های روانی مشـاهده میشـودمانند آنچه  ،کاری اشیاب

ــته ــوارد ،اروا  در گذش ــی از م ــد ورق و  ،در بع  ــتفاده از ورق مانن              اس

 ESP بع ـی هـا بـا اسـتفاده از .انجـام مییـذیرد Tarotکارت های تاروت 

مربـوط بـه نیروهـای روانـی از  یا سایر ابـزار هـای ،قدرت های فوق حسی

این .موجـب خوشـحالی شخصـی میگردنـد شومی خبر میدهند یا موقتاً واقعۀ

در      همین فـال بـین هـای معمـولی هسـتند کـه بسا شـان را  ،قبیل اشخا 

ای کـه بـه معنـ ،تا کاالی خود را بـه فـروش برسـانندگذر پهن کرده اند کنار

واقعی بنجل و تقلبی بوده و فق  پاسـخگوئی مـوقتی اسـت و محـدود جهـت 

غصـه هـای  بسیاری افراد درمانده کـه سـینه هایشـان از اضـطراب  و غـم و

 .دنیوی آکنده است

یک پیشـگوئی اک ویـدیا توسـ  نیروهـای الهـی اک بـر آن داشـته 

ی اهمیـت عمیـ  و اساسـمیشود که پیامی را ادا کند کـه بـرای مـردمش از 

از  .نـه اصـی  گـر ،صـورت تخریـب گـر دارد ولـیکن لـه برخودار اسـت

هرگـز بـه خـود  ،ه با پیـام اک سـر و کـار داشـته اسـتآنجائیکه او هموار

رهبـری فرقـه ای را بـر خـود فـر   ،سازی و اصی  گری نداده موریت نومأ

ایـن در  .یـه گـذاری یـک مـذهب تـازه نکـرده اسـتنموده و تیش در پا
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دیگر کسانی که بـا ایـن جنبـه هـای مـذهبی و  بودا ،مدمح ،خصو  زرتشت

 .مصداق دارد ،در باال هکر شده مربوط بوده اند که

و کارشـان بـا انتقـاد از اجتمـاع  بسیاری از پیامبران بنی اسـرائیل سـر

زیـرا ایـن را  .های انقیبی به مردمشـان بـوده اسـتخود و نشان دادن ایده 

آن ملـت داد  ینـدۀآنـان در خصـو  آپذیرفته بودند که یک وجود الهی با 

پیـامبران بـه  .سا اشـاره بـه دشمنانشـان داشـته اسـتسخن میداده و چه ب

ابتـدا در دوران  ،بنـی اسـرائیل یک قشر مشخص اجتمـاعی در جامعـۀ منزلۀ

م قبـل از مـیید مسـیک شاه اسرائیل در قرن دهـم و یـازده ،سموئیل و سائول

یـن سـخن گویـان عنـان گسـیخته ا ،به عنـوان سـنت و آئـین .ظهور یافتند

ای حکـومتی آن دوره خدای اسرائیل پسـت مهمـی را در میـان دسـتگاه هـ

یــامبران اک ویــدیا در جهــان همانگونــه کــه امــروزه پ ،اشــغال میکردنــد

 .امروزی

ی کـه بـا پیشـگوئی سـر و کـار دسـته ا ،از میان اسـتادان اک ویـدیا

در مسـیر اصـلی هم چنان در  ـی اعصـار بـاقی بـوده و خـود را  ،داشتند

جـای  در یکایک جوامـع و ملـت هـای دنیـا عمیًو جریان حیات مستقر داشته 

هـای بیشـماری را  پیشگوئی هـای آنـان ملـت .پای خود را باقی گذاشته اند

 وال میتـوان گفـت کـه از  رفـی دیگـر ولیکن به همین منـنجات داده است 

وقـوع یـک  به علـت افشـای یبسیار .موجب هاللت ملت های دیگر شده است

  معـذلک .های گوناگون بـه شـهادت رسـیده انـد در مدت ،مصیبت در آینده

 ادای سـخنان الهـام آمیـز  هی  یـک از آنهـا از نظـر عنـان گسـیختگی در
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پیـامبران  هماننـد اع ـای فرقـه ای ،ربیات بصری و پیش بینی های آیندهتج

      اینهـا بـا وضـو  کامـل و کنتـرل کامـل حـواس .بنی اسرائیل نبـوده انـد

 .فیزیکی شان برای همگی مردم سخن میگفتند

ــوع بشــر رنــ  کشــیدند            مرــل  ،بســیاری از اســتادان اک از جانــب ن

او بـه  .در حیـات در قـارۀ لموریـا بـوداسـتاد حـ   که Geutan  گه ئوتان

 ر دولـت منـدان و سـرکوب کـردن ضـعفا خا ر اظهاراتش در خصو  رفتـا

تقریبـا بـه بردگـی  ،دریـا غیـان آب  زلزلـه وپیش از انهدام قاره در اثـر 

اظهـاراتش در خصـو  هشـدارهائی و  این سخنان از یک  ـرق  .وادار شد

                 بـه نـام  عمومـاًکـه در آن ایـام   15که از آنچه قرار بود بر سـرزمین لموریـا

مورین موجـب شـدند کـه مقامـات مـأ ،رخ دهـد ،شناخته شده بـود Muمو 

وانسـت خـود را از او ت .ر تعقیـب و تهدیـد او قـرار دهنـدخود را همواره د

امی قـاره بـر اثـر بـر چند سـال بعـد از آن تمـ ،و لیکناسارت نجات دهد 

نوس آتش فشان و زلزله فـرو رفـت و امـواج سـهمگین اقیـا ،افروختن زمین

 .بر روی آن سرزمین در غلطیدند

دیـان بران در فرقـه هـا و انمایش عـالم المعـانی در اظهـارات پیـام

ایـن پیـامبری هـا شـامل  .دامنه وسیعی به خود گرفته اسـت حقیقتاً ،گوناگون

                                                           

اتتتاح  اا استتته م  یتتتی بتتتا یکتتت  ات باستتت ان   تتت یی قوحا   emuriaLتحیتتتا   ج 15

یکتتت  ات اب تتتدائ   Mu جتتتد  ب تتت  حوا تمتتتتی کتتتا مستتتکی  جتتتد  د   جتتته متتتت 

دتتتی ات ان تتتدا      جتتتد     ن تتتتی  تتتکل    تتت یی قوحا  ط یتتت  ایتتتی ستتتتاح  بتتتتق 

 .گ نه
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بـی عـدالتی هـای  ،دات اجتماعی پـر از احساسـات آتشـینانتقا ،اخیقیات

مجموعـه ای از مـوارد دیگـر  دفـاع و حمایـت از ضـعفا و ،مقامات حکومتی

بایـد  ،های برجسـته ای در تـاریخ بـوده انـداز میان آنانیکه چهره  .میشوند

بنیـان گـذار  ،ایرانـی (  محمـد ،سس پارسیسم ) مذهب فارسیم  ،رتشتاز ز

ل یک کشـیش مسـیحی و اصـی   لـب اهـ Savonarolaاسیم د ساوناروال 

بنیـان  George Foxجـورج فـاکس  ،فلورانس در قـرن پـانزدهم مـییدی

 Giseph smith جـوزق اسـمیت Quakerrism  گذار مـذهب کوآکریسـم 

ــذار فر ــه گ ــۀپای ــا  ق ــون ه ــذهبی مورم ــوهم                    Mormonsم ــوب ب ــا ک  ی

Jacib Boehme  پنتــه کاســتال هــا  ،آلمــان 17و نویســنده قــرن عــارق

Pentecostals رد کـه از فصیحیون مسیک و گـروه هـای بیشـماری را نـام بـ

 Nathanتهن نیـ ،شـامل پیـامبران یهـود ماننـد ،محتوای بحع ما خارج است

 .و سایرین نیز میشود Jeromiah ارمیا Ishla یاب اشع Elijahالیاس 

یکـا بـوده انـد ماننـد البته بسـیاری نیـز در میـان سرخیوسـتان آمر

از  Tecumsehو بــرادرش تــه کومســه  Tenskwatawa تنســکوآتانوآ 

بـر ارتـش  18013تـا  1805که در سـالهای  Shawneeرهبران قبیله شائوئی 

 پیـامبر قبیلـه سـو Sitting Bullگـاو نشسـته  .ایالت متحـده پیـروز شـدند

Sloux میشـیگان بـه سـرکردگی  نـرال کاسـتر را بود که ارتش سوم سوارۀ 

 .در لیتل بیگ هورن تار و مار کرد

چـه بـدوی و چـه متمـدن پیـامبری دارنـد کـه  ،همۀ ادیان و فرقه ها

آیـین هـای اجتمـاعی و  ،ی در مقابـل تخطـی از قـوانین اخـیقهشدارهائ
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آنهـا از بسـیاری از پدیـده هـای  .ر بـه تـوده میدادنـداری منعیات دیگبسی

ــه ــد زلزل ــت مانن ــیل و  و ، بیع ــان س ــه زب ــدارهایی ب ــان هش                                       ف

نـاگون سـخن میگفتنـد ماننـد بسیاری از آنها نیـز از منـابع گو .می آوردند

برانـی در مواقـع بحرانـی ره .فال گیری و یـا تجربیـات الهـامی ،شمن گری

ی بـا شخصـیت هـای در میان مردم ظهور کرده اند که شباهت انکـار ناپـذیر

 .انجیلی داشته اند

ــگ  ــاب آی چین ــگو Ichingدر کت ــب پیش ــی از کت ــامبری( یک ئی )پی

ر از آینـده دیگـران روش ها و  رقی برای کسـب خبـ ،چینی است به متد ها

از  امیًروش سـتاره شناسـی ) اسـطرالب گـری ( کـ ولیکن .اشاره شده است

و اک ویـدیا بـه هیچیـک از ایـن دو شیوه هـای متفـاوتی اسـتفاده میکنـد 

 .شباهتی ندارد

یا وجـود دارد ایـن جالب توجه ترین نکته ای که در خصـو  اک ویـد 

همـواره آمـاده و در دسـترس هـر  ،حیاتدر قید استاد ح    ،است که ماهانتا

زد و بیانـدا کسی اسـت کـه از او تقاضـا کنـد نگـاهی بـه گذشـته هـای او

سـالها و  یـا از احـوال حاضـر یـا آنچـه در .تناسخات پیشـین او را بخوانـد

مشروط بـر اینکـه چنـین قرائتـی مفیـد و  ،است خبر دهد سنوات آینده مقرر

 .در جهت منافع معنوی او و دیگران باشد

من توانسته ام از زنـدگی هـای خـود در  ـول  ،با استفاده از اک ویدیا

 .در روی سـیاره زمـین ا یعـات کـاملی کسـب کـنمهزاران سال گذشـته 

 .همچنین در بسیاری از موارد به حکم ضرورت بـه آینـده نظـری انداختـه ام
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از جایگاه تناسخ امروزی ام میتوانم بـا بـی  رفـی کامـل بـه آن زنـدگی و 

گردم و ببینم که عیسی قربـانی نقشـه ایـی شـده بـود کـه  دوران گذشته باز

نـداختن حکومـت روم و توسـ  حواریـون خـود توس  شورشیان برای بـر ا

 .وی  راحی شده بود

لکـن  ،من در تمام  ول تاریخ بشر روی ایـن سـیاره زنـدگی کـرده ام

اکنون برایم آسان تـر اسـت کـه بـه گذشـته نگـاه  ،همانطور که اشاره کردم

دروا بزرگـی کـه هیتلـر و  .چه اتفـاقی افتـاده بـود کرده و دریابم که واقعاً

 .پیشه کرده بودند چیز تازه ای در تاریخ نبودحزب نازی اش 

فرعـون  ،سـس دومبا استفاده از اک ویدیا ا یع پیـدا کـردم کـه رام

کـرد بـه پـیش از مـیید مسـیک فرمـانروائی می مصر که در قـرن دوازدهـم

 1200آسیای صغیر و شـمال سـوریه بـین سـالهای ) هیتایت ها ) نژاد باستانی 

 تحـت فرمـانروائی موئاتـالیس بودنـد ک ( کـه سال پیش از میید مسی2000تا 

اگـر  .نـابود سـازد Kadeshکـادشحمله کرد تا آن ملت را در محلی به نـام 

جوخه و پیشـرفته تـرین سـی  هـا چه او سیاهی برتر متشکل از بیست هزار تا 

بـه ایـن  .دانم کـاری در ایـن نبـرد شکسـت خـوردبه دلیل ن ،معذلک ،بود

 .ی بـه امیرا ـوریش را نقـش بـر آب شـدیتـرویای ضمیمه کردن ه ،ترتیب

بعد از عقب نشینی به مصر دروا بزرگـی سـر هـم کـرد حـاکی از اینکـه در 

پرسـتی امـور  نبرد پیروز شده و بیشتر گروه های ارتـش خـود را بـرای سـر

او فرمـان داد کـه خبـر ایـن  .یای صغیر در آنجـا مسـتقر کـرده اسـتآس
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را بـر لـو  هـای سـفالین  پیروزی کاهب در سراسر مصـر پخـش شـود و آن

  .نوشته بر دیوار ها گ  کنند

سـه هـزار سـال  .برایش بنـا سـازند بودهایی تاریخی و دستور داد یاد

 .رده اندکباور  مسساست که مردم این دروا را 

تـی ام ـاب کنـد کـه یآن او ناچار شده عهد نامه ای با ملـت هعیوه بر

امـا او  .عیـین میکـردحدود و ثغور مرزهای جدیـد را پـس از شکسـت وی ت

این عهدنامه را نیز تحریف کـرده و ادعـا کـرد کـه خـودش در ایـن گزارش 

حتـی هنگامیکـه مجبـور شـد بـرای ثابـت کـردن  .ق یه برنده بوده اسـت

در آن مـورد  ،بدهـد تـییقابلیت اعتمادش دختر خود را به رئـیس قبائـل ه

 .سر هم کرده به خورد تاریخ داد هم دروا دیگری

               دههـا و شـاید صـدها از ایـن شـواهد از زنـدگی هـای  من میتـوانم

فقـ  بـه ایـن منظـور کـه بـه شـما  ،همگذشته ام را به همین منوال ارائه د

ویـدیا بـرای کسـی کـه میتوانـد بـا  وری از این بدست داده باشم که اکتص

 .استفاده از این روش قرائت کند چه معنائی میتواند داشته باشد

از جهتـی مشـابه بـا سیسـتم هـای  ،دهندۀ ابزار اک ویدیا اجزاب تشکیل

 .ی شـامل سـیزده مرحلـه بودنـداگر چه دوره های اصـل ،ستاره شناسی است

ها کوتـاه تـر شـدند تـا در برگیرنـدۀ دوازده مـاه و دوازده دورۀ این دوره 

و چهار سـال  ـول میکشـد تـا یـک  و چهل یعنی یکصد .ساله بشونددوازده 

در دوران  .ی بشـر روی ایـن چـرخ در زمـین  ـی شـودکامل از هست دورۀ
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ایـن رقـم عـدد سـال هـای عمـر  ،مـدتی پـس از آنو پیش از  وفان نو  

 .انسان در روی این سیاره بود

ــرخ اک  ــر چ ــدیا دوازه پ ــی  ه دارد ووی ــانی همگ ــدی زم ــیم بن                 تقس

سیسـتم  کـه در واقـع نخسـتین ،ی دنیا بر اساس آن تنظیم شده انـدتقویم ها

 وفـان تعلـ  دارد   تقسیم بندی زمانی در تاریخ میباشد و بـه دوران پـیش از

تقـویم فعلـی  ،در  ـول زمـان .وز بـودههر ماه شامل سی ر ،در عهد باستان

 به تدری  شکل گرفت که شامل دوازده دوره بـا تعـداد روزهـای متفـاوت در

 .ماه ها میباشد

گرانقــدر شــمرده  در عهــد باســتان فصــل رویــش و نــور آفتــاب روز

 .سـنگ هـای قیمتـی نامگـذاری میکردنـد به همین علت ماه ها را با ،میشدند

فق  پادشاهان و مردمان بسیار ثروتمند میتوانسـتند جـواهرات داشـته باشـند  

ان نـوان خاصـ  انشـان بـه عن دلیل خاندان های سـلطنتی و منسـوب به هیم

 .خدایان قلمداد میشدند

از اسـتاندارد هـای مکـانیکی   ،ور میشـودبهـره اِک ویـدیا کسی که از 

در اینجـا خبـری  .ه شناسی رای  اسـت اسـتفاده نمیکنـدستاربدانگونه که در 

ســتاره ای و ســیاره ای وجــود  از نمودارهــا و تفکــر در خصــو  ارتعاشــات

دیا متدی است برای قرائت پیشینه های رو  کـه بـه هـی  نـوع یواِک  .ندارد

  .اتکا نداردنقشه و نمودار و دانش ریاضی 
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موسـوم  Mahdisبـه مهـدیس  عمومـاًپنجم در اِکنکار که  واصلین حلقۀ

 تنهـا عـدۀ .ول از اِک ویـدیا بهـره گیـری کننـدمیتوانند بطور معمـ ،هستند

اشـاره  همـانطور کـه قـبیً ،چون ،آیند معدودی به کسب این درجه نائل می

حصـیل در ویـدیا فقـ  یکـی از سـی و دو نمـود از مـوارد قابـل تاِک  ،شد

 .مـوزش هـای معنـوی اک بـه ظهـور میرسـداکنکار میباشد کـه در  ـی آ

امـور معنـوی پیشـرفت محسوسـی در  ،انـد ویدیا را آموختهمعدودی که اِک 

سـد کـه آنهـا بایـد از آن دسـت میر ولیکن روزی فـرااز خود نشان میدهند 

چـون وقـت  ،ه شخص خـودم ایـن مرحلـه را گذرانـدمهمانگونه ک ،بکشند

در پیشـرفت بـه سـوی ا زیـر .ای قرائت اِک ویدیا نخواهنـد داشـتکافی بر

 .ی یابنـدبه وضعیت های باالتر از ایـن مرحلـه دسـت مـ ،مدارج خداشناسی

نجم پـ به افرادی که به مرحلـۀ پـذیرش و وصـل بـه حلقـۀ ،در بع ی موارد

  .اِک ویدیا بطور اخص تدریس میشود ،رو ( در اکنکار میرسند  بقۀ)

شناسـی در بـین  سر و کار بـا عـدد .قدس وجود ندارنددر اِک اعداد م

اِکیسـت هـا معنـای خاصـی اگرچه ما میدانیم که عـدد دوازده بـرای  .نیست

و  این بـه دلیـل وجـود دوره هـای دوازده گانـه در یـک سـال  .در بر دارد

از آنجـا کـه  ،ولـیکن  .وازده سـاله در زنـدگی بشـر میباشـنددوره های د

باشـد   مـی بقـۀ پـنجم   در ورکردن به بایگانی های نگاه  ،قرائت اِک ویدیا

  .یا علم االعداد وجود نداردارتبا ی بین این عمل و اعداد 

بسـیار پـر  پریودهای دوازده سـاله در زنـدگی پیـروان اکنکـار نقـش

باین معنی کـه هـر دوازده سـال یـک بـار در شـیمی  .اهمیتی را ایفا میکنند
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متابولیسـم )سـوخت  .آیـد بوجود مـی )کیمیای( وجود یک اِکیست تغییراتی

تحـول شـیمیای در بـدنش  آید تا هـر دوازده سـال یـک و ساز( او پائین می

انی اسـت کـه از  این دلیل درازای عمر بسـیاری از )بیشـتر( کسـ .حاصل شود

دلیـل واقعـی ایـن امـر ایـن اسـت  ،در مقایسه با دیگران .اِک پیروی میکنند

ر جسـم میشـود کـه بـا انـواع تغییراتـی که سفر رو  موجب بروز تغییراتی د

 رد اسـتفاده بـرای ازدیـاد عمـر که در اثر گیاه خواری و سـایر وسـائ  مـو

کـامی متفـاوت  ،غذیـه و تمرینـات یوگـا حاصـل میشـوندمانند روش های ت

  .است

زیـرا باعـع اسـتهیک کارمـا  ،نات معنوی اِک برای بدن مفید استتمری

 .رس میباشـد مـوًثر در مـر  و میـر زود عمده ترین عامـل میشود که معموالً

الگـوی کارمـا در  نتیجـۀ عمومـاًکـه  ،ت دیگرهیجاناو اضطرابات  ،نگرانی ها

موفقیـت سـفر رو   علیـرغم اینکـه یـک فـرد بـا ،باشند زندگی یک فرد می

خـود  ،تمرینـات معنـوی اِک را پیگیـری کنـدهمانقدر کـه  ،انجام دهد یا نه

اگـر او تمرینـات معنـوی را بـرای  .او میشـودقویت بنیه و درازای عمر سبب ت

موجـب میشـود سـرعت ارتعاشـات جسـمانی اش  ،مدت یک سال ادامه دهد

  .لم تر و  والنی تری برخوردار شودتخفیف یافته و از زندگی سا

خصـو  تخفیـف سـرعت در قید حیـات در استاد ح   بزرگترین مشکل 

ینهمـه بـا ا ،ای امـروزدر دنیـ .ههنی و روحی افراد است ،ارتعاشات جسمانی

ارتعاشات فـردی تـا بـه درجـه ای بـاال رفتـه  ،فشار بر روی خویش انسان ها

ایـن ارتعاشـات باعـع ضـعف  .تاریخ بشر هرگز مشـاهده نشـده بـود که در
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گامیکـه هن .د اختیالتـی در بـدن و ههـن میشـوندجسم شده و موجب ایجـا

صـدد حملـه بـه  عیمت این است کـه مرضـی در ،نوسانات خیلی باال میروند

شـخص  ،ایـن نوسـاناتبا پائین آمدن مجـدد سـرعت و  کالبد جسمانی است 

  .دوباره بهبود مییابد

 .در قیـد حیـات انجـام شـوداستاد ح    ،این عمل میتواند توس  ماهانتا

ایـن  ،او از  ری  یک مهدیس )مریدش( که واصـل حلقـۀ پـنجم اسـت ،اغلب

ر مهـدیس بـه هـر دلیلـی بـرای اگـ عمومـاًولـیکن  .عمل را انجام میدهند

نمیتوانـد بـه منظـور تخفیـف در  .انتا در آن لحظه بـاز نباشـددسترسی ماه

خـا  قـادر بـه  زیرا درآن لحظـۀ ،ارتعاشات کسی مورد استفاده قرار گیرد

  .عمل کردن به عنوان یک کانال و مجرای مناسب برای ماهانتا نمیباشد

العـداد )علـم جفـر( و علـم ا ،ویـدیا از سـتاره شناسـیدقت عمل اِک 

ویـدیا سـتاره شناسـی و اِک  .سایر سیستم های پیشگوئی بمراتب بیشـتر اسـت

در سـتاره شناسـی یـک نیـروی  .جدا از هم کـار میکننـد در دو زمینه کامیً

 عامل اصـلی اسـت کـه در واقـع جنبـۀ ،ل میباشدمکانیکی که همان نیروی کَ

                    .را محاســبه میکنــد ت وقــایع آینــدهمــلالًتنهــا احتو منفــی کیهــان اســت 

اشـاره دارد بـه  زیـرا مسـتقیماً ،ویدیا بسیاردقی  تر از آن عمـل میکنـداِک 

الگوی کارمیک )تقدیری( شخصی کـه بع ـی اتفاقـات و وقـایع آینـده اش 

  .در حال قرائت میباشند

فراســوی  بقــات زمــان و مکــان اســت و  ،ویــدیاقرائــت کننــده اِک 

آینـده مـورد نظـارت قـرار هـم درگذشـته و هـم در ،مان رامسیر ز میتواند
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بلکـه بـی  .او با دریافت های قدرت هـای فـوق حسـی کـاری نـدارد .دهد

تناسـخات گذشـته  .دید و بیفاصله پیشینه های یک رو  را بـه کـار میگیـردتر

درون هـر یـک دسـته ای از  .یک رو  مانند کارت های ریز بایگـانی هسـتند

 .ه از تولد آن تناسخ شـروع و بـه مـر  تمـام میشـوندتصاویر وجود دارند ک

بـا نگـاه کـردن  .ای که رو  خود را متناسخ کرده  باشـد  بقۀالبته در همان 

یـا آنچـه در آینـده  ،قرائت کننده میتواند از وقـایع حاضـر ،به اندکی فراتر

ستاره شناسی قادر نیسـت بیشـتر از چنـد سـال معـدود  .مقرر است خبر دهد

که آن هـم فقـ  در تناسـخ فعلـی شـخص  ،ارش دورتری بدهددر آینده گز

ایـن تناسـخ در ایـن  در برگیرنـدۀ کـل دورۀشاید هم در برخی موارد  .است

شـخص بـه هـی   ۀاز زندگی های گذشـته و آینـد ولی مسلماً ،زندگی بشود

  .وجه نمیتواند اخباری دریافت کند

              تمـام  کـه ،باشـد ویـدیا مـیین برجسـته تـرین امتیـاز قرائـت اِک ا

یعنـی نگـاه کـردن بـه زنـدگی هـای  ،سیستم های دیگر فاقـد آن هسـتند

در قیـد اسـتاد حـ   البتـه   .تناسخات گذشته شخص که تقاضای قرائت میکنـد

حیات هرگز بدون اجازه مبادرت به قرائـت پیشـینه هـای هیچکسـی نمیکنـد 

اهی فـرد آگـ نقض قـانون معنـوی اسـت کـه وارد حیطـۀبرای او این امر 

بایـد کارمـای  زیـرا کـه مـی ،اشتباه بزرگی مرتکب شـده انـد یقیناً ،بشود

آگـاهی اش تجـاوز کـرده انـد بـه دوش  شخص را که بدون اجازه به حیطۀ

گرفته و کیفر گزافی برای آن بیردازنـد و آگـاهی فـردی هـر کسـی خانـه 

دخـول بـه خانـه اش بـر  ،شخصی او است و اگر ورود تو را خوش آمد نگوید
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بسـیارند اشـخا  نحیفـی کـه از روی  .خیق مبادی احترام انسـانی اسـت

مسائل و مصـائب دیگـران را بدسـت خودشـان بـه زنـدگی  ،غفلت مشکیت

این دعوت با دخالت بی جا در امـور یـک رو  دیگـر بـه  .خود دعوت میکنند

آنهـا از هـر کـس و ناکسـی دعـوت  ،با این عمل .زندگی آنها انجام مییذیرد

کـه درسـت بماننـد ایـن  ،به درون خانه آگاهی شـان وارد شـوند میکنند تا

  .است که یک جنایتکار یا آدم کش را به خانه خویش دعوت کرده باشند

              بهمــین علــت هــر شخصــی بایــد در خصــو  ابــراز کــردن افکــار 

بخصـو  تجربیـات اسـرار درون  .درونی اش بسیار احتیاط بـه خـرج دهـد

یـا مشـکیتی کـه شـخص در ایـن  ،باشـند ی درون مـیکه متعل  به جهانها

رابطه با آنها مقابل میشـود نبایـد نـزد کسـانی کـه هیچگونـه تجربـه ای در 

  .امور توصیه و مشورت ندارند فاش شوند

بـه خـا ر آوردن آنهـا  حاال میرسیم به موضوع زندگی هـای گذشـته و

میگـویم کـه ه شـما این را با مرال تو ئه بر علیه عیسـی بـ .ویدیااز  ری  اِک 

خیانـت بـه  .عیسی در اورشـلیم رخ داده بـود شوب ظهوردر  ی دوران پر آ

ه منظـور خاصـی اجـرا شـد عیسی و تسلیم کردن او به دشمن توس  یهودا بـ

آن شورشی بیـا شـود جهـت قـدرت بخشـیدن بـه گروهـی از  که در نتیجۀ

قـد علـم تا بتوانند بر علیه رومی هـا و تـوده هـای مـردم  ،شورشیان یهودی

  .روحانیت یهود هم باین ترتیب زیر سوال رود ،کرده و در ضمن

منظور از خیانت و تسلیم کردن عیسی ایـن بـود کـه او را بـرای نجـات 

عملـی کـه  .دادن خودش و پیروانش وادار به استفاده از قـدرت الهـی کننـد
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 توده های مردم را در جشن و عیـد فصـیک متقاعـد میکردکـه او حقیقتـاً یقیناً

اگـر هـم  .ناجی موعود بود و قدرت وی آنها را در مقام قـدرت قـرار میـداد

اشغال اورشلیم آنهـا را قـادر میسـاخت نبـرد تـازه ای  ،بود به غیر از آن می

را بر علیه رومیانی که شهر مو ن آنها را فـتک کـرده بودنـد بـه راه انداختـه 

  .و آنها را از آنجا بیرون کنند

ــیکن ــاواسیوســف  ،ول ــود   Caiaphasقی شــبانه  ،اســقف اعظــم یه

عیســی را بازداشــت کــرد و  او را در مح ــر  ،شورشــیان را غــافلگیر کــرده

که دادگاه عالی یهودیـان بـود مـورد محاکمـه قـرار داد و  ،دادگاه سنهدرین

در حالیکـه تنهـا عـده معـدودی از هیئـت حاکمـه در  ،به اعدام محکوم کرد

  Ponttius Pilateتیـوس پییتـهاو عیسـی را بـه پون .دادگاه ح ور داشـتند

حاکم رومی تسلیم کرد تا قبل از اینکـه مـردم شـهر از خـواب بیـدار شـوند 

نشـینان بیـت المقـدس را هـم  او گروهی از معبـد .حکم اعدام را اجراب کند

خـواب بیـدار کـرده از عمال اسـقف اعظـم محسـوب میشـدند از  عموماًکه 

پـول زیـادی بـه حسـاب خزانـه  ،همینطور .رشوه داد نآنامبالغ هنگفتی به 

بیت المقدس واریز کرد تـا حکـم مصـلوب کـردن عیسـی را از معبـد بیـت 

  .الحرام بخرد

نـه در جهـت  ،اقبال قیاواس در جوار فاتحین رومـی مقـدر شـده بـود

او یک بـار دیگـر یکـی از نقشـه هـای یهـودی هـای  .منافع شورشیان یهود

زمین یهـود از زیـر اسـتییی وفادار را که به منظور بیرون کشیدن قلـب سـر
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ه را او آنقـدر بـی نقـص ایـن تو ئـ .رم  راحی شده بود نقش بر آب کـرد

  .مقامات رومی واقع شد  راحی کرد که مورد عنایت همۀ

ویدیا کـه بـه دوازده بخـش دوازده سـاله تقسـیم شـده دوره های اِک 

ویـدیا هسـت یـک دوره دیگـر هـم در اِک  .نام دارد Lhokhoلهوخو ،است

هـر یـک  .اسـت Rabjungنـام آن راب جونـگ .شامل شصت سال میباشد که

از دوازده ماه سال در تبع از یـک جـواهر گرانبهـا نامگـذاری شـده اسـت و 

پس از آن دوره های دوازده ساله هستند که هـر یـک از سـال هـای آن نـام 

هائی ورد اسـتفاده آن بـه منظـور پیشـگوئیمـ .یکی از عناصر  بیعت را دارد

دوره هـای شصـت  .رهه های زمانی کوتاه تـری را شـامل میشـونداست که ب

از تولـد تـا مـر  بـه کـار  ،زاد به منظور پیشگوئی هـای مـادر عموماًساله 

همانگونـه کـه در زمانهـای قـدیم مصـداق بیشـتری  ،اغلـب .گرفته میشوند

شصـت سـاله  یـک دورۀ د قرائت پیشینه هـای یـک فـرد از حـ ،داشته  است

ــرده ــاوز ک ــاهی  ،تج ــواردگ ــی م ــامل  ،دو دوره و در بع  ــه دوره را ش س

  .میشود

کـه در هنگـام تولـد مـورد قرائـت              گاهی توصیه میشـود کـه  فلـی 

جواهری بر تـن داشـته باشـد کـه بـه مـاه تولـدش  ،ویدیا واقع میشوداِک 

والـدینش مجـاب  ،اگر ماه تولدش سـنگ المـاس اسـت مریً .منسوب میشود

ی قطعه ای الماس که توسـ  ماهانتـا تبـرک داده شـده هستند پس از تولد و

میتـوان بـه  .عمرش بـر تـن داشـته باشـد ه کنند تا برای همۀبه او هدی ،است

  .عمرحفد کند ک  لسم اِک به او داد تا برای همۀی ،جای سنگ قیمتی
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و  کردن فهم از خویش اسـت بـه یـک فـرد  ،ویدیا عطاهدق اصلی اِک 

مکاتـب جـادوئی آتینتـیس گرفتـه تـا  ۀاز دور ،همیشه همینگونه بوده اسـت

جائی فراگیری دانـش خـویش بـه نـواحی آفریقـا  ،مدارس لموریای باستان

ایـن علـم همـواره از  .کلده و مصر باستان سـرازیر شـده بـود ،خلی  فارس

فقـ  در اختیـار  ،اهین مخفی و مسـتقر بـاقی مانـده و بـا احتیـاط چشم نا

در ی فهـم و جـذب حکمتـی را کـه آنانی گذاشـته شـده اسـت کـه یـارا

و بعـد هـا علـم االسـطرالب یـا سـتاره  .های آن نهفته است داشته اندآموزش

شناسی به عنوان صدر العلوم آموزش هـای پیـامبری )پیشـگوئی( رایـ  شـد 

زیرا به نفـع قشـر روحانیـت بـود کـه  ،و دانش اک ویدیا به کناری رانده شد

ه هـائی کـه خریـداران را خوشـحال از قِبَل فروش  الع نامه ها و فـال نامـ

شـان  ۀچـون قـرار بـود کـه در آن اسـناد آینـد ،پولی در بیاوردند ،میکرد

  .پیش بینی شده و در مقابل اهریمن مصونیت کسب کنند

               اک ویــدیا هرگــز ادعــا نمیکنــد کــه قرائــت هــایش حکــم محتــوم و 

از شـوربختی هـای  بـیش از دو سـوم مـلالًاحت ،برعکس .ناپذیر هستند گریز

هنگامیکـه ندانـد قـوانین کنتـرل  ،بشـر .نوع بشر به دلیل نـادانی او اسـت

کمـابیش ماننـد تختـه ای شکسـته اسـت  ،هستی و سرنوشت او میباشند ۀکنند

این احتمال هست کـه جریـان هـای گونـاگون ایـن  ،بر امواج متی م زندگی

و بـی آنکـه رود حمـل کـرده  ۀرودخانه او را در امنیـت کامـل بـه دهانـ

 .اقیـانوس عشـ  و رحمـت فـرود آورنـد در ،جراحتی بـه وی وارد کننـد

ولیکن این احتمال بیشتر است که در یکی از پـی  و خـم هـای ایـن رودخانـه 
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چـه  .کشتی او به گل نشیند و مجبور شـود بهـای تعـادل ایـامش را  بیـردازد

یـن فقـ  بـه ا ،ربایـد بسا که موج سـهمناک تـری او را از مخمسـه در مـی

در هـر عرصـه ای  ،بهـر حـال .اندازد منظور که او را در گردابی مهیب تر در

شانسی برای رسـتگاری وجـود نـدارد تـا روزی کـه اکنکـار را  ،که در آید

  .بیابد و در پیش گیرد

میـل بـه اک ویـدیا  ،تحت چنین شرای  زنجیر کننـده و اسـارت بـاری

راه قـدمی اسـت در ولـیکن  پاسخ نهائی نیسـت ،دانش .رهائی شخص میکند

تسـکین درد هـا و ناهمـاهنگی هـای  نزدیک تر شدن بـه خـدا بـه واسـطۀ

با ایـن قـدم شـروع میشـود کـه و  عش  رهائی بخش واقعی است ،اجتماعی

               .بـر داشـته باشـد ایمـان در دریابیم زندگی ما چیسـت و چـه میتوانـد بـر

 .روشنگر این سوال استاک ویدیا 

با پایـه گـذاری یـک سیسـتم پیشـگوئی  ،خالص اشدر شکل اک ویدیا 

هیچگونه ارتبا ی با فالگیری یا  الع بینی و مـدیوم هـای غیـر قابـل اعتمـاد 

این یک دانش الهـی و مقـدس پیـامبری اسـت کـه در آن شـناخت و  .ندارد

                 بــا هــم  ل و آینــده بــه صــورت  بیعــی و هماهنــگحــا ،فهــم از گذشــته

ا دست به دسـت هـم میدهنـد تـا شـخص را در جهـت فهـم اینه .آمیخته اند

زمانی بـا جـدیت هـر چـه بیشـتر مـورد اک ویدیا  .زندگی اش یاری دهند

          کــه  ،آمــوزش و مطالعــه اســتادان نظــام باســتانی وایراگــی واقــع میشــد

معادل بـیش از پنجـاه هـزار سـال را بـدین ترتیـب در  ،گسترده ای از زمان

آن هـم آمـوزش و مطالعـه آن توسـ  ایـن گـروه بعـد از  .زمین  ی کرد
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تـا زمـان حـال ادامـه پیـدا  ،معدود که ما به عنوان اسـتادان اک میشناسـیم

بـر پایـه وقـایع علمـی و پذیرفتـه شـده ای اک ویدیا کُل اساس  .کرده است

کـه  ،است که حاکی از وجود قانون و نظم در تمـامی جهانهـای خـدا میباشـد

  .دشامل اقلیم بهشتی نیز میشو

بـاین معنـی  ،اسـتناد میکنـداک ویدیا « زی کوئین » هنگامیکه کسی به 

کلمـه ای اسـت در « ی ز»  .است که باالتر از  بقـات روانـی قرائـت میکنـد

ضـمن اینکـه  ،زبان بومی مرز شمال شـرقی تبـت و چـین  Amdoوآمدزبان 

   در ایـن نـواحی بـوده اسـت کـه اک  .نام یکی از استانهای بزر  چین است

بـه معنـای « زی »  .لنی تر از هر نقطه دیگری در دنیـا شـناخته شـده بـودع

یعنـی « کـوئین زی »  بنـابراین .یعنـی پـن « کوئین » و  فراسو و ماوراب است 

از آنجـا اک ویـدیا جایگـاهی کـه قرائـت  ،پنجم است جائی که ماوراب  بقۀ

  .انجام میشود

 .میـت میباشـندصـاحت اهاک ویـدیا دو کلمه دیگر نیز هسـتند کـه در 

اولی ساگوناساتی میباشد کـه نـام متـدی اسـت کـه اسـتادان اک بـه کـار 

گـاهی شـان از کالبـد فیزیکـی بـه آن انعکاس فـوری آ ۀمیگریرند تا بواسط

             چـه بـرای تمتـع و  ،ویـدیاچـه بـرای قرائـت اک  .پنجم صورت گیرد  بقۀ

  .بهره وری از فیض الهی

بـه معنـای چرخـه زنـدگی  Bhavachakra کلمه دیگـر بهاواچـاکرا

چـرخ زنـدگی  .مینامنـداک ویـدیا یا همانی که پیروان اکنکار چرخ  ،میباشد

توس  استادان اک بکـار بـرده میشـود و منظـور از آن بـه خـدمت گـرفتن 
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 .حکمت الهی جهت ا یع دادن به ههـن از  بیعـت وجـودی خـود میباشـد

بتنـی بـر فهـم یشـگوئی معبارتسـت از متـدی از پاک ویـدیا  ،بعبارت دیگر

کـه کیهـان هـای  ،)جهان پر از دگرگونی هـا  Samsara باستانی زا سامسارا

 . بقات تحتانی ( روانی است ـ

فراتـر از روانشناسـی و روانیزشـکی  ،را به مراتـباک ویدیا  من شخصاً

و کـار  زیرا که ایـن دو بـا عـادات ههنـی و رفتـاری شـخص سـر ،یافته ام

را در پـیش میگیـرد میتوانـد در عـین اک ویـدیا کسی کـه تحصـیل  .دارند

چیزهـائی  ،آنرا به  بیعت بشر در جایگـاه انسـانی اش ا ـیق کـرده ،حال

  .را ببیند و بفهمد که حاصل بسر بردن او در سطک فیزیکی است

بـرآوردن امکـان بینشـی همـه جانبـه اسـت در  ،ولیکن مقصود غائی

  در محـک زنـدگی فهم حاصل مجموع خصائص معنـوی و  ـی  ریـ  فـرد

  .فیزیکی و چه در باالترین  بقات خدا ۀچه در  بق

روشـنگر موجبـات بسـیاری از ناامیـدی هـا اک ویـدیا  ،عیوه بـر آن

تمـامی  ،بسـیاری از هیجانـات و عقـده هـا ،اضـطرابات ،وسواس های ههنی

مشکیت ههنی و عا فی که نیاز به روانکـاوری هـای دراز مـدت دارنـد تـا 

 ۀفــاش کننــداک ویــدیا  ،بهمــین ترتیــب .میباشــند ،ندتشــخیص داده شــو

الزم بـه تـذکر  .ههنـی و عـا فی فـرد میباشـد ،جزئیات فعالیت های معنوی

نیست که تشخیص علیـت هـای گونـاگون و ارتبـاط آنهـا بـا ایـن فعالیـت 

مشـکیت عمیقـی کـه یـک فـرد را   بخودی خود برای روشن کردن مسائل و

  .میدهند کافی است آزار
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خود وجه دیگری از ایـن حقیقـت باسـتانی را روشـن میسـازد  ،راین ام

آن حکمت مکتـومی اسـت کـه در  ـی اعصـار و بحال عرضه نشده بود  که تا

 .تنها توس  استادان نظام وایراگی دهان بـه دهـان منتقـل شـده اسـت عموماً

قـرار اک ویـدیا آنها هرگز عده بیشماری را مـورد آمـوزش حکمـت پنهـان 

  ،سانی که به کسب آن نائل میلمدندآن کو  نمیداند 

فق  پذیرفته شدگان وصل به حلقـه هـای اک بودنـد کـه تحـت تعلـیم 

بیـنم کـه ایـن اسـاتید  لذا مـی .قرار میگرفتند تا استادان تاریخ اکنکار شوند

امیرا ـوری هـای چـین و  ،توصیه ها و مشورت هایشان را از پادشـاها کلـده

تادان در زمـان خـود مـورد شـهرت این اسـ .فرعون های مصر دریغ نکردند

  مشـاهده میشـود کـه لکـن از  رفـی بـه وضـو .اجتماعی واقع نمیشدند

عـیوه بـر آن  .ز در پی شهرت و مقام اجتمـاعی نبـوده انـداستادان اک هرگ

زیـرا کـه ایـن  ،هیچکس قادر نبود چنین حکمتی را به خـورد عـوام بدهـد

تند کـه بهتـرین کـار ایـن انحصار به استادان اک داشت و آنها میدانسـ دانش

  .است که این نکته های خرد را از چشم عامه پنهان دارند

الزم  ،برای اینکه یک شخص زنـدگی موفـ  و خوشـحالی داشـته باشـد

و  است شناختی از خود داشته باشد و بهم چنـین از مردمـی کـه بـا آنهـا سـر

در اکنکــار  عمومــاًیــا آنچــه مــا  ،شــناخت خــود ،بنــابراین .کــار دارنــد

مسـتلزم قابلیـت بـرآوردی دقیـ  و بـی  رفانـه از  ،خودشناسی میخـوانیم

امتیـازات و نقـاط ضـعفی اسـت  ،ظرفیت هـا ،بالقوه ها ،ویژگی ها ،شخصیت

آنگاه او قـادر اسـت کمـال بهـره گیـری را از  .که فرد از آنها سهم برده است
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  بـد و منفـی را تنظـیم و اصـی ،تمام چیزهای خوب و مربـت ،زندگی کرده

او میتوانــد خــویش را در مســیری مســتقیم بــه ســوی  ،بــاین ترتیــب .نــدک

بـر آوردن حاجـت هـایش در یکایـک و  خوشـنودی  ،اکتسابات عظـیم تـر

              جـود داردواک ویـدیا یـک حکـم اعظـم در  .کان زنـدگی قـرار دهـدار

هر آنکس و هر آنچیزی که زاده یا انجام یافتـه در هـر لحظـه ای از زمـان » 

 «  .صاحب کیفیات آن لحظه از زمان است ،باشد

زیـرا بـه هـر یـک از مـا فرصـتی  ،ما میباید از این قانون پیروی کنـیم

محـک بـزنیم و بیـنش تـازه و  عرضه میکند کـه بتـوانیم خودمـان را دقیقـاً

ا ـیع از  .نافذی بر  بیعت خود در هر یـک از سـطو  هسـتی کسـب کنـیم

از وقـایع معینـی و آگـاهی  .دارنـدخصوصیاتی که هنگام تولد بر فرد تسـل  

تی را که پـیش از ایـن مـبهم و گـی  پاسخ بسیاری از سواال ،آیند که پیش می

عوامـل هـم از دیـدگاه درونـی فـرد و هـم در رابطـه بـا  ،کننده بوده اند

  .روشن میسازد محیطی اش

ات  بقات گونـاگون بـر فـرد روشـن شـده تأثیرهنگامیکه  ،باین ترتیب

انشی عمی  است کـه باعـع میشـود اتـیق هـا و بـه هـدر او صاحب د ،باشد

هـر  .هـم معنـوی او بـه حـداقل برسـند و ،هم در سازمان کالبدی ،رفتن ها

بـه نمـایش در آمـده  قطعـاً ،مشکلی که سر راه این شخص وجود داشته باشد

قدم های الزم در جهت بر  ـرق سـاختن آنهـا شـناخته اک ویدیا و از  ری  

  .خواهند شد
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ضـروری اک ویـدیا دی از فلسفه و زمینه هـای ابتـدائی بـرای حجم زیا

اک ملت هـا و سـیاره هـا در متـد قرائـت  ،دوره های حیات افراد مریً .است

  .بسیار مهم میباشندویدیا 

ه رو  یت این موارد باین جهت است کـه ارتبـاط دارد بـا سـفری کـاهم

 .نـوی دسـت یـادی زمانی  ی کند تا بـه کمـال معمیباید از میان این دوره ا

 یه ترتیبی انطباق بـین تقسـیم بنـدی هـابا استفاده از اندازه گیری میتوانیم ب

ایـن تقسـیم  .سالهای تقویم فعلی با مقیاس های باسـتانی اک بدسـت بیـاوریم

بندی ها با پس و پیش کردن یک تا دو روزه در هـر مـاه بـا ماههـای مـییدی 

  .انطباق پیدا میکنند

 ر مطابقت با تقویم مییدی باین صورت است : داک ویدیا دوره های 

بـه   Astikاست کـه نـام آن در جهـان اک آسـتیک ماه زمرد ـ ه انوی

 ( بهمن 11تا  دی 11) .معنای روزهای خرد میباشد

 Uturatائی است و نام آن در اک اوتوراتماه حجرالدم یا یشم ختـ  فوریه

 اسفند( 9بهمن تا  12) .به معنای روزهای عش  است

و معنای آن روزهای شادی    Garvataبنام گارواتا ،ماه یشم سبز ـ رسما

 فروردین ( 11 اسفند تا 10) .میباشد

بـه معنـای  Ebkia نـام آن اِبکیـا .ماه عـین الشـمس اسـتـ  آوریل

 اردیبهشت( 10فروردین تا  12)  .روزهای امید میباشد
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حقیقـت و بـه معنـای روزهـای   Ralotبنـام رالـوت ،ماه سافیرـ  یم

 خرداد ( 10اردیبهشت تا  11)  .است

یا روزهای  Sahak نام آن ساهاک  ،ماه مروارید حجرالقمر ـن جون یا  وئ 

 تیر ( 9خرداد تا  11) .موسیقی میباشد

بـه معنـای  Kamitokنـام آن کـامیتوک  ،ماه یاقوتـ  جوالی یا  وئیه

 مرداد ( 9تیر تا  10)  .روزهای آزادی است

ست  ــ  آگو شدماه اـ شوونام آن  .لماس میبا به معنای   Mokshoveموک

 شهریور ( 9مرداد تا  10)  .روزهای نور است

به معنای روزهای دوستی خوانده  Dzyani بنام زیانی ،ماه عقی ـ  رسیتامب

 ( مهر 8شهریور تا  10)  .شده است

نـام دارد کـه  Parinama ـ ماه یشـم سـبز اسـت و پـاری نامـا اکتبر

 ( آبان  8مهر تا  9)  .زیبائی استمعنایش روزهای 

و بـه معنـای روزهـای  Hortarبنـام هورتـار ،ماه مرواریـدـ  نوامبر

 آذر ( 9آبان تا  9) .ثروت میباشد

ــگ( اســت ـدسامبرــ ــ  رنگارن ــ  ســلیمانی )عقی ــاه عقی ــام آن .م                   ن

 (  دی 10آذر تا  10)  .به معنای روزهای ایرار است Niyamg نی یامگ

تحـت نفـوه ارتعاشـاتی  ،بـه تعبیـری ،سیاراتو  جوامع ،ملت ها ،فرادا

 ۀهستند از  بقات باالتر که هر دوازده سـال یـک بـار دور میزننـد و بـه دور

رو  عامـل تشـکیل ملـت هـا و جوامـع اسـت و بـه  .جدیدی وارد میشوند
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رو  هـای مسـکون در  ،بنـابراین .سطک سیاره را اشغال میکنـد ،عنوان سکنه

 .میشـوند متـأثرآن سـیاره  ۀات دوره هـای دوازده سـالتـأثیرره از هر سـیا

             هربــار کــه پایــان یکــی از ایــن دوره هــای دوازده ســاله نزدیــک میشــود 

ــه ســطک بعــدی شــکوفائی ــا ب                    دســته ای از رو  هــا برگزیــده میشــوند ت

  .انتقال یابند

یـز نـامی در رابطـه بـا به سال هـای درون هـر دوره دوازده سـاله ن

 آنها عبارتند از :  . بیعت خا  خود ا یق شده است

  سالهای بادهای خوفناک  ـ اول

  سالهای برفهای تابناک  ـ دوم

  سالهای آفتاب درخشان  ـ سوم

  سالهای گلهای زیبا  ـ چهارم

 لهای ماه کامل )ماه شب چهارده( سا ـ پنجم

 سالهای  وفانهای عجیب  ـ ششم

 سالهای دریاهای سرگردان ـ هفتم

 سالهای زمین پر نعمت ـ هشتم

  سالهای میوه های فراوان ـ نهم

 سالهای آتشهای  غیانگر  ـ دهم

  سالهای غیت انبوه  ـ یازدهم
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  .سالهای بر  لرزان ـ دوازدهم

اینها همه در هماهنگی با یکدیگر کار میکنند و هـر یـک بـه یـک سـال 

آدمـی میتوانـد هـر دوازده دوره را  .شـونددرون هر دوره ای نیز ا ـیق می

به همانگونـه کـه میتوانـد هـر سـالی را  ،در هر جزئی از دوره ها تجربه کند

دانسـتن ایـن دوره هـا هنگـام  .بطور مجزا به ایـن کیفیـات ا ـیق نمایـد

در اک ویـدیا قرائـت  حکمـت پنهـانی کـه هـر فـردی بـه واسـطۀ ۀمطالع

از اهمیـت زیـادی بـر خـوردار  ،دیاب خصو  خود و دیگران بدان دست می

  .در فصول بعدی ا یعات بیشتری درباره آنها درج شده است .است

  رنـ  کشـیدند مـلالً ،دوره هـای تـاریخ ۀملت ها و تمدن هـا در همـ

ــدند ــابود ش ــم ،ن ــان عل ــه همراهش ــته و ب ــرده گش ــا ،ادب ،پژم ــنت ه                     س

ی مقتـدر روم سـقوط کـرد و حتـی امیرا ـور .دانستنی هایشان معدوم شد

پس از آن سرزمین های اروپا به گندابی بی حاصل بدل گشـت کـه قرنهـا بـه 

میانـه هـم خاور ،خوابی  والنی فرو رفت بنام دوران تاریـک قـرون وسـطی

لکـن در  ـی ایـن اعصـار فراموشـی  .در این خواب با اروپـا شـریک شـد

ر نگاهـداری و اسـتادان اک د ،دوران تاریک و خواب  والنی تمـدن بشـری

  .حفاظت از دانش اکنکار موف  شدند

بهرحـال  ،شـوندی اگر چه این آمـوزش هـا بـه ملیتـی منسـوب نمـ

ــر  اســتادان نظــام باســتانی وایراگــی آنهــا را در محــل هــائی چــون دی

ــام دس ،کاتســوپاری ــا آگ ــت ی ــع در دور ،در شــمال تب ــوی واق                 شــهر معن

ایـن آمـوزش هـا توسـ   .نهـان کردنـدپدست ترین نقاط کوههای هیمالیـا 
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بـه همـت کسـانی  لکـن عمـدتاً ،بسیاری از استادان اک محافظت شده انـد

یـا یائوبـل  ،پیر اعظـم دیـر کاتسـوپاری  Fubi Quantz فوبی کوآنتزمانند 

 کــه در راس شــهر روحــانی آگــام دس Yaubl Saccabiســاکابی  

AgamDes ان داشـته بوده و در اعصـار باسـتان بـه حکمـت شـهرت فـراو

  .نگاهداری شدند ،است

یونـان  ،منابع عظیمی از دانش منسـوب بـه دوره هـای مصـر باسـتان

                همـه بدسـت فراموشـی سـیرده  ،بسـیاری دیگـرو مـذاهب شـرقی  ،قدیم

ولیکن حکمـت اک همچنـان زنـده و بیاخاسـته در دسـت اسـاتید  .شده اند

  The Temples of Golden Wisdom در عمـ  معابـد خـرد زریـن  ،وایراگی

این آموزش ها دست بـه دسـت و سـینه بـه سـینه از نسـلی بـه  .حفاظت شد

بحـال مسـیر  آغاز زمـان تـار بتدری  رشد کرده و ازدر  ی اعصا ،نسل دیگر

         در بـین محتـوای ایـن دانـش .خود را  ی کرده تـا بـه مـا رسـیده اسـت

اصـل دسـت چـین کـردن کـه ح ،در تمامیت خود به چشم میخورداک ویدیا 

و  بقـات دیگـر   بقـۀاین گنجینه در  ـی اعصـار و انـدوختن آن در ایـن 

 بدست اساتید اک میباشد 

بایسـت یـک جـا و  حکمت اعصـار مـی ناپذیر بود که مجموعۀ این گریز

در یـک مجلـد جاویـدان ثبـت و تطبی  داده شـود  ،در یک شکل فراهم آید

اکنـون مـا میتـوانیم  .میباشـدـ سـوگماد  کی ـ که حاصل آن شریعت ،شود

ازده بخش تقسـیم و هـر بخـش در یکـی نگارش ها را که به ترتیبی به دو این

  .ی الهی بیابیمنهاهادر سراسر کی ،ن نگاهداری میشودمت زریکاز معابد ح
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در جهانهای تحتـانی هفـت معبـد اصـلی وجـود دارنـد کـه در آنهـا 

یکـی  ،سـیاره زمـین دو عدد از ایـن معابـد روی .حکمت الهی حفد میشود

و  اتـری  ،ههنـی ،یعل ـ ،بقیـه بترتیـب در  بقـات اثیـریو  در سیارۀ زهره

 این معابد محل تجمـع رو  هـائی اسـت کـه آگاهانـه .رو  جای دارند  بقۀ

ایـن رو  هـای  .یا بـه  بقـات درون سـفر میکننـدیا ناخودآگاه به هنگام رؤ

ی از ایـن چشـمه هـای در قید حیات به یکـاستاد ح   اغلب توس   ،سعادتمند

  .دانش هدایت میشوند تا جرعه ای از حکمت اعصار را برگیرند

ــی و  ــای پرورش ــته دوره ه ــه در گذش ــتادان اک ک ــیاری از اس بس

خـدمت شـان در روی زمـین پشـت سـر کارآموزی خود را در زندگی های پر

ات گوناگون مسـتقر شـده انـد تـا در ایـن اکنون در یکی از  بق ،گذاشته اند

ــد  ــارۀمعاب ــر را درب ــای دیگ ــن رو  ه ــت زری ــتانی  حکم ــت باس                   حکم

  .را نیز شامل میشونداک ویدیا که  ،سوگماد آموزش دهند –کی –شریعت 

به کسـانی آمـوزش میدهنـد کـه بـه و آنان فق  با کسانی کار میکنند 

تنهـا بـا ایـن زمینـه در  ،زیـرا حکمـت باسـتانی اک ،اکنکار تعلـ  دارنـد

  .و کار دارد سر تمامیتش

  اصل بنیانی اک ویدیا بر این دانـش اسـتوار اسـت کـه کیهانهـای خـدا

 رونـی در بینـابین همـۀد بلکـه نـوعی رابطـۀ ،نه تنها از نظم برخوردارنـد

بـر ایـن بیـنش اک ویـدیا  .هستی ح ور دارد که بر همه چیـز حـاکم اسـت

زرگتـرین از ب ،تکیه دارد که نوعی تطـاب  و همـاهنگی در حیـات همـه چیـز

  .گرفته تا کوچکترین جزب هستی برقرار است
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ات سـیاره ای بـه تنهـائی قناعـت تـأثیربا ارزیابی و تعبیر اک ویدیا  مریً

تـا بـدرون سـطو  بـاالتری از آنچـه و بلکه بررسی را ماوراب آنهـا  ،نمیکند

 یقینـاً ،سـیس .گسـترش میدهـد ،میشود نیروهای حاکم بر ارتبا ـات نامیـد

امور مربـوط بـه هـر شخصـی را در هـر حیطـه ای از  ،مستقلبطور مجزا و 

آمـده اک ویـدیا حیات معین کرده و در تطاب  با آنچـه در دانـش باسـتانی 

 .است تفسیر میکند

از این کـه شـمای عمیقـی و بنیـانی درون یـک فـرد معـین شـد  بعد

و دسـتورالعمل هـای  یه ها و مشورت هـائی را عرضـه کـردمیتوان به او توص

 ـرق سـازی تقصـیر هـا  برایش تدارک دید که در اصـی  یـا بـر معینی را

ــائص  ــدو نق ــد باش ــرد مفی ــوی ف ــاختار معن ــای س ــا و  .کمبوده ــالقوه ه               ب

قابلیت های تحصیل و اکتسـاب میتواننـد تـا درجـات بسـیار قابـل تـوجهی 

فـرد میتوانـد بینشـی بـه درون خـویش  ،به عبارتی دیگر .توسعه داده شوند

که برای کنتـرل کـردن نیازهـای خـودش در زنـدگی روزمـره و  کسب کند

 .گوی کارمیک او مورد استفاده باشدال

ســه بخــش وجــود دارد کــه هریــک میتوانــد موضــوع اک ویــدیا در 

 :مطالعه مستقلی باشد

در ارتباط با فـرد و روابـ  او بـا دوره هـای زمـانی ماهانـه یـا  ،اول 

  .ساالنه
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در ایـن  .ای مـردم ارتبـاط پیـدا میکنـدآنچه به ملت ها و توده ه ،دوم

 .کـار داریـمسـر و  جهـانی ممالـک مختلـف و کـل سـیاره با چهرۀ ،بخش

جستجوی ما برای حصول به مقصـودی اسـت در جهـت اینکـه کـدام یـک از 

بـارزتری بـر خـ  مشـی هـا  تـأثیرعا فی )کَل( معنوی یا ههنی ـ  ،نیروها

  .هر دوره ای دارند سیاسی و اقتصادی نوع بشر در ،تظاهرات اجتماعی

از پیش دیدن ظهور و سقوط امواج روانـی کـه بـر زنـدگی هـای  ،سوم

ایـن تغییـرات  .میگذارنـد تـأثیرهمه مردان و زنـان ایـن جهانهـای پـائین 

سـیل هـا و فـوران هـای  ،زلزلـه هـا ،ارتباط نزدیکی با تغییرات آب و هـوا

  .آتشفشانی دارند

ای یـک رو  در  بقـۀ پـنجم از پیشـینه هـ ،اشاره شد همانطور که قبیً

بایـد قـادر  مـیاک ویـدیا قرائت کننـده  .ت و قرائت هستندآگاهی قابل رؤی

 از کیهانهـای معنـوی یـا بهشـتی   بقـۀسفر کنـد )اولـین   بقۀباشد به این 

در اقلـیم روانـی اسـت ( و در  ،واقـع اسـت  بقـۀتمام آنچه در زیـر ایـن 

روحـی( اسـت کـه میتـوان ایـن کالبدی بنام آتماساروپ یا کالبد معنـوی )

یـت کـرد و خصی کـه تقاضـای قرائـت کـرده باشـد رؤپیشینه ها را برای ش

  .خواند

 ی عل ـ ،اثیـری ،فیزیکـی ،رو  واقعنـد بقات تحتانی که در زیر مرتبـۀ 

                هــای آکاشــیک هــر روحــی کــه شــامل کلیــۀ پیشــینه .ههنــی میباشــندو 

سـوم جـای   بقـۀدر  ،زمینـی هسـتندزندگی های گوناگون وی در جهانهای 

  .ی میباشدعل   بقۀکه  ،دارند
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بسیاری از کسانی که صاحب قابلیت هـای روانـی هسـتند میتواننـد بـا 

گرچـه  ،تماس حاصل کرده بـرای خـود یـا دیگـران قرائـت کننـد  بقۀاین 

پیشـینه هـای بایگـانی شـده در  .اینها فق  پیشینه های  بقات تحتانی هسـتند

رو  کـه توسـ   پیشینه های بایگـانی شـده در  بقـۀ .هستند  بقات تحتانی

بـرای آن دسـته ای کـه میخواهنـد تمـامی  ،قابل قرائـت اسـت اک ویدیا 

 قرائـت کننـدۀ              .دانـش نهـائی اسـت ،حقیقت را در مورد خودشـان بداننـد

کـه  ،میتواند گزارشی از هر یکـی از تناسـخات گذشـته رو  فـردیاک ویدیا 

  شــامل فیزیکــی ،ای در جهانهــای پــائین  بقــۀره ای و بــر هــر در هــر دو

  .ی و ههنی زندگی کرده است بدست دهدعل  ،اثیری

 .رو  به منظور استهیک کارمـا در  بقـات گونـاگون متناسـخ میشـود

حتـی پـس  ،او در تناسخات بیشمارش در روی این  بقات صرق عمـر میکنـد

اسـتاد حـ    ،هـدایت ماهانتـا مگر اینکه تحـت .از ترک کردن کالبد فیزیکی

کـه  ،عـد ق ـیه راستاره شناسی فقـ  یـک بُ ،باین ترتیب .در قید حیات باشد

هـی  سـتاره شناسـی نیمتوانـد  .مـد نظـر دارد ،همان بعد فیزیکی اش باشد

  .تناسخات گذشته و آینده فرد را قرائت کند

اک ویـدیا این بدان معنی نیسـت کـه ت ـادی بـین سـتاره شناسـی و 

ما فق  به ایـن اسـت کـه سـتاره شناسـی نمیتوانـد  بلکه اشارۀ ،داردوجود 

زمـان و مکـان  ا یع دادن به قرائـت کننـده بقـدرکافی در محـدودۀ برای

کارمیـک )تقـدیری( هسـتند و از  ،بسیاری از مشکیت یـک فـرد .بررسی کند

سـتاره شناسـی قـادر نیسـت  ،ولـیکن ،زندگی های گذشته او نتیجه میشـوند
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 زیـرا ایـن مشـکیت خـارج از حیطـۀ ،کیت انگشـت بگـذاردروی این مش

کـه فقـ  ارتعاشـات جهـان مـادی را کنتـرل  ،ات سـیاره ای میباشـندتأثیر

بدانـد چـه میبایـد  ،شخصـی کـه تقاضـای قرائـت میکنـد ،بنابراین .میکند

ولـی بسـیار  ،او تقاضـای قرائـت آینـده را دارد ،اغلـب ،ا یعاتی میخواهد

کـه شـامل گـزارش  .یشـینه هـای آکاشـیک میشـودتد که جذب پفاتفاق میا

هنگـامی کـه متقاضـی یـک  .زندگی های پیشین او در ایـن جهـان میباشـند

ــد ــت میکن ــائی را دریاف ــت ه ــین قرائ ــش  ،چن ــاوی درون انتظــار و کنجک

ــای  را در مــورد تناســخات پیشــین و الگوهــ ــا حق ــه میشــود ت ای برانگیخت

باعـع شـده انـد او ایـن و جود داشته انـد کارمیکی که  ی اعصار متمادی و

 .کسی باشد که اکنون هست بداند

نوع دیگر قرائت آن است که بـه قرائـت رو  موسـوم اسـت و میتوانـد 

هـر یـک از  بقـات دیگـر بجـز  زندگی های بیشماری را که او در گذشته در

در عـین حـال نمایشـگر  ،ایـن تصـویر .زمین هم داشته است به تصویر کشـد

و ای از  هسـتی بـرای خـود اندوختـه اسـت   بقۀر کارمائی است که او در ه

  .ر قرار میدهدیثبخشی از زندگی امروز او را تحت تأ

بـرای آینـده انجـام  عمومـاًویدیا آن اسـت کـه  قرائت اک  ،نوع سوم

یـا سـال هـای بیشـتر  ،یـک سـاله ۀاین قرائت میتواند برای محدود .میشود

اینکـه  افـراد بـرای معمـوالً .برگیـرد یا حتی کل عمر فـرد را در ،انجام شود

 الت قرائـت یـک سـاله هسـتند و از نتـای   .ندجزئیات بیشتری بدست بیاور

 .آن بعنوان دستول العمل هائی در زندگی روزمره شان سود میجویند





 

 فصل سوم

 و ستاره شناسیاک ویدیا تفاوت های 
 

باشـد کـه در خصـو   بخشی از زندگی پیروان اکنکـار مـیاک ویدیا 

فعـل و انفعـاالت اک و همچنـین تـاریخ  عملی از دسـتورالعمل هـا و استفادۀ

آن در آسـیا بـود و در  ـی تـاریخ بـا مـوج  منشـأ .نژاد بشر کـاربرد دارد

میتـوان  ،بـه همـین علـت .مهاجرت ها به سایر نقاط زمین انتقال پیـدا کـرد

ر میـان افـراد بسـیار معـدودی آموزش ها و دانش الهـی اک را د ،اعتقادات

در حالیکـه در گسـتره اکرریـت جوامـع  ،اجتماعات دنیا ردیابی کـرد در همۀ

اعتقـادات و دانـش اک و جنبـه  ،در بسیاری از مـوارد .نوع بشر ح ور ندارد

در زیر لفافه هائی از چشـم نامحرمـان پنهـان شـده  ،منجمله پیامبری ،هایش

یـک چـیی  ،لکـن .و در  ی اعصار هیئت های گوناگون برخود گرفتـه اسـت

 ،کـه ماهانتـا ،حقیقـی اش را  منشـأارتبا ی بین آن و  قادر است رشتۀ متبحر

  .پیدا کند ،در قید حیات استاستاد ح   

نمـا  آغـاز بـه نشـو و ،آنچه به ستاره شناسی مشهور شـد ،از سوی دیگر

ابتـدا در  ،سـتاره شناسـی .پس از مدتی شاخ و بر  فراوانـی یافـت ،نموده

بـین رودهـای دجلـه  ۀقبایلی که در حوضـدوران نخستین کلدیان و در میان 

زنـدگی میکردنـد گسـترش  ،که به فیت بین النهرین موسـوم اسـت ،و فرات

ی در امـر پیـامبری مـورد ستاره شناسـی بعنـوان یـد  ـوالن اگر چه .یافت

قـدمت اک ویـدیا  انـدازۀ ،معـذلک ،توجه و عنایـت اکرریـت واقـع شـده
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از  ،شـر در روی سـیاره زمـینکه گفته انـد در دوران  لـوع تـاریخ ب ،ندارد

  .نقا ی در شمال شرقی فیت تبت ظهور کرده است

باین معنـی بکـار میـرود کـه نمایشـگر و موکـد  عموماًاک ویدیا  وا ۀ

پیشـگوئی هـا )پیـامبری( و داده هـای  ،ا یعـات ،هیئت عظیمی از دانـش

در رابطـه بـا آنچـه بـه کاربردهـای اک  ،گوناگونی باشد که یک چـیی اک

کـه بایـد بـرای اخـذ  این هیئت عبارتست از شـیوه ای .ر است نیاز داردمشهو

و  گـروه هـای رو  هـا ،رو  فـردی آینـدۀوحـال  ،گذشته ا یعات دربارۀ

اسـراری محرمانـه و  ،در ایـن محاضـر درونـی .ملت ها بکـار گرفتـه شـود

بـاالخص  ،کـار دارنـدسـر و  پنهانی مکتوم است که با نیروهـای قـدرت اک

در  .خـدائی انسـان موسـوم اسـتیا آنچه به قدرت هـای  ، قدرت های رو

یـا سـحر بـرای اشـاره بـه نیـروی اک و  ،جادو از وا ۀ ،متون قدیمه مطالعۀ

اسـتاد حـ   و وا ه هـای ماهانتـا  .دانشی که در آن هست استفاده شده اسـت

سـر و  در قید حیات مورد باالترین درجات حرمت آنانی بـود کـه بـا اکنکـار

این وا ه هـا بـه مخفیگاههـا بـرده شـدند  ،بینید همانطور که می .کار داشتند

          کـه در متـون خـود حـامی  ،و این زمانی آغاز شـد کـه مـذاهب ابتـدائی

زیـرا کـه از  ،آغاز کردند به تحـریم و آزار پیـروان اک ،ستاره شناسی بودند

  .نیروی پر هیبت و حکمت عظیم آن هراسان بودند

شـرقی و مکاتـب ادیـان  ۀگیـزی کـه دربـارتمامی محتوای شـگفت ان

زیـر کـوهی از  ،همچنـین مـذاهب غربـی گفتـه انـدو  اسرار یونان باستان

 .آئین هـا و تشـریفات مـدفون شـده اسـت تـا بتوانـد بقـاب یابـد ،خرافات
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جملـه اک ویـدیا قـدرت برتـری من ،هنگامی که اک و جنبه های متفـاوت آن

 دوره ای کـه بنـام دودمـان سـوم در  همانگونه که در مصـر باسـتانیافتند ـ 

TheThird dynasty  ـــالهای ـــیید 2600-2760در س ـــیش از م در  ،پ

ه نخسـتین کـه بنـای اهـرام یکـی از فراعنـ Djoser هنگام سلطنت جوسـر 

این آموزش ها بـر خـیق قـانون اعـیم شـدند و بـه  مصر را تأسیس کرد ـ

  .زمینی بدل گشتند تشکییت زیر

نـام داشـتند موجـب ایـن  Amon ه آمـونروحانیت دربار فراعنه کـ

چون آنها کسانی بودنـد کـه قـدرت سیاسـی مصـر را در ایـام  ،عمل گشتند

گوپـال داس این دوره همزمان اسـت بـا سـالهائی کـه  .باستان بدست داشتند

س اکنکـار در ایـن دوره در روی زمـین در ر  ،یکی از نخستین اسـتادان اک

 .قرار داشت

در  ،حلت کـرد و بـه جهانهـای آسـمانی رفتـهر  بقۀبعد ها او از این  

سـوگماد  ـت کـی ـتبانی و تدریس مجلـدی از کتـاب شـریعت هآنجا به سمت نگ

 .اثیری منسوب شد بقۀ در 

در معابـد و کتـاب مقـدس اکنکـار اسـت  ،سـوگماد ـتکـی ـت شریعت  

در هـر معبـد کـه  .حکمت زرین در سراسر کیهانهای خدا جای گرفتـه اسـت

یک مجلـد از ایـن کتـاب نگاهـداری میشـود  ،قرار داردهر یک از  بقات  در

ال هنگامی کـه بیـرون از کالبـد جسـمانی در حـ ،بطوریکه هر یک از چیها
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ماهانتـا چـی را تحـت  .بـه آنجـا بـرده میشـود 16توس  ماهانتا ،میباشدسفر 

سـیارد تـا او را تحـت تعلـیم  کفالت استاد اک مربو ه در معبد مربو ـه مـی

آن معبـد سـوگماد قـرار دهـد کـه در -کـی-ریعتآن بخشی از کتـاب شـ

 .نگاهداری میشود

گـروه بزرگـی کـه  ۀبـه واسـطاک ویـدیا این واقعیت که  ،تبهر صور

زمینـی تبـدیل شـود  پیرو ستاره شناسی بودند مجبور شد بـه تعلیمـات زیـر

نتوانست موجب شود که خللی در انتقال این دانش از اسـتاد بـه چـی بوجـود 

امـروز و با دقت تمام از این حکمت کهـن حراسـت کردنـد پیروان اک  .بیاید

بـه معـدودی  هنوز در سراسر جهان مورد آموزش اسـت ولـیکن از معـدودی

ــانی میشــوند ــدقت نگاهب ــه ب ــی ک ــه هــای معین ــان حلق ــان  ،در می در می

البـاب کنـد  فرد باید بدانـد بـر چـه دری دقَ ،خردمندان و روشن بینان اک

                                                           

 تتتتتح بتتتتا و تتتت ت   ات  گتتتتاه  ا  تتتت  اطتتتت م مت تتتتتق کتتتتا قح    د  واژ  ماهان تتتتا 16

مقتتتا  م  تتتاا بتتتا ما تتتتح ن اختانتتتد  حوح هتتتائ  کتتتا بتتتا قح تتتا   ات کجتتتاا نائتتتل  متتتد  

بتتتا ستتت  ما تتتأ ا  تتت   جیکتتت ق   با تتتاد کتتتا نتتتتر قیتتتداح ب ای تتتا  مستتتت   تتتد  با تتتد

نجایاتتتد  ایتتتی د تتتتح ا  تتت  قح   ان تتتاا  ب تتتان  یتتت  حوح قح کا  تتتد انستتتان   .قاحق

قح ب  تتت  ات  .قاق  انتتتد استتت اق دتتتی  قح اتتتتد دتتتتا  بتتتا وا  کتتتا  قتتت  ماهان تتتا  استتته

استتت اق دتتتی  قح اتتتتد دتتتتا  مستتتیت ته د تتتتح مستتت قت  مقتتتا  م  تتتاا  ب هتتتا هتتتاا تمان 

حا   تتتتد  قاح نتستتتته و نقتتتتب قح اح  تتتتاط بتتتتا و تتتت ته  گتتتتاه  ماهان تتتتا قح کت تتتتا  کتتتتاح 

کتتتتا قح ایاصتتتتتح  او حا   گتتتتاه  هتتتت   قتتتت  ماهان تتتتا بتتتتا او  فتتتتتیر مت تتتتتق .متکاتتتتد

یتت  چتت  استت اق حا هتت  ات بتتت و  م اتتا   .متااماتتداستت اق دتتی  قح اتتتد دتتتا    ماهان تتا

ی اتتت  استتت اق دتتتی    م اتتتا  بت ونتتت  او بتتتا هتیتتته انستتتان  استتت اق  متکاتتتد هتتت  ات قحو 

 ا تتتا بتتتا   امتتتا هتی تتت  حا کتتتا قح قحو  م اتتتا  متکاتتتد  قح اتتتتد دتتتتا  بتتتا  جتتتل مت یتتتد

  .یا نام  کا او قح م   ا حوح قاحاسه خیا  متکااد  نا  ماهان ا
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زیـرا آمـوزش هـائی بـه وی داده  .ه شـودیرفتـذتا به حلقه بـرادری اک پ

دو ضـرب المرـل وجـود  .خواهد شد که تحت هر شـرایطی از آن وی هسـتند

اسـتاد  ،چـی کـه مهیـا شـد» یکـی  .دارد که بیان کننده حقیقتی واال هستند

چـی صـدای  ،آیـد هنگـامی کـه اسـتاد مـی» دیگری و  « ظاهر خواهد شد

 «  .پایش را میشناسد

چـه بسـیاری  ،فراتـر از یـک حقیقـت سـاده اسـتدر اکنکار این امر 

بـر او ظـاهر  ،در قیـد حیـاتاسـتاد حـ    ،ماهانتا ،اوقات که چی آماده باشد

چـی اسـتاد را در کالبـد فیزیکـی  ،بعـدها .علیرغم اینکه او کجا باشد ،میشود

یک چیی متعـارق کـه هـر جـائی کـه دسـتش   بیعتاً .میقات خواهد کرد

تمـام  .هیچیـک از اینهـا را نخواهـد دیـد ،یگـرددبرسد به دنبال حقیقـت م

زود باوری های کـور کورانـه و خرافـات تـوده هـای  ،آنچه او میتواند ببیند

    در دام هـای روانـی گرفتـار  ،مردمی است که فـیض الهـی سـقوط کـرده

دست به دامان ستاره شناسان و غیب گویان شـده انـد تـا آنهـا را و آمده اند 

  .یاری دهند

هـر آنکـس   .ی درونی اک بر روی چنین افرادی بـاز نمیشـوندحلقه ها

اجـازه ورود بـه اسـرار وصـل و که به حلقه های درونی اکنکار نفـوه کـرده 

و سـتاره شناسـی را اک ویـدیا تفـاوت میـان  ،خدائی را اخذ کـرده باشـد

  .میشناسد

جـدائی  ۀبین سـران معنـوی مجـادالت بسـیاری بـر سـر نقطـ  بیعتاً

بع ـی معتقدنـد کـه ایـن امـر در دوران  ،شناسی وجود دارد اکنکار و ستاره
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مصر بود که آمـوزش هـای اک مجبـور شـد بـه منظـور  ۀدودمان سوم فراعن

بقاب مخفی شود د برخی دیگر معتقدند کـه ایـن اتفـاق در هنـد دوران مـانو 

همـان قـانون بـه و سـیس کـرد که اولین قانون اساسـی خـویش را تأ افتاد

  .هبی تقسیم شدبسیاری از قوانین مذ

 بر مبنای سه عامل استوارند :اک ویدیا اصول اساسی 

                )ســی ال( درون ف ــای یــا رو  حقیقــت یــا  بیعتــی اتــری ،اک .1

از آن همـۀ آفـرینش مـاد ی و غیرمـاد ی  .پایان انتشـار دارد بی

د راکـب بـر آن بـه سراسـر اصـدای سـوگمو  شکل گرفته اسـت

 درون ایـن ابـزار واسـ  .مییابـدقـال کیهانهـای وی انتجهانها و

در جهانهـای  چـه در جهـان فیزیکـی و چـه ،زندگی تمام اروا 

  .مشمول است ،معنوی

های ثانویـه اِک همـۀ کیهانهـای فیزیکـی و خورشـیدی را انر ی .2

ــرو میبخشــد ــانگیزد و نی ــن آن بخشــی از اِک اســت کــه  .می ای

کـار  یا قـدرت کیهـانی نـام دارد و اصـوالً در  بقـۀ عل ـی،ههن

آدمـی نگاهـداری های کالبدهای روانـی ئی که پیشینهمیکندد جا

هریک به تنهـائی توسـ   کسـانی کـه خـوب قادرنـد از و  میشود

 .قابـل قرائـت میباشـد ،های روانی خـود اسـتفاده کننـدقابلیت

  .اد این افراد بسیار محدود استتعد

هـا و آکاشا یا عنصـر ههنـی کـه درون آن همـۀ  ر  ،و باالخره .3

ایـن عنصـر سـیس بـه  .ها در جهان اثیـری خلـ  میشـوندشهنق
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م میشـود بـه صـورت و   بقات ماد ی نفوه میکند و در آنجـا مجسـ 

م  ،تصـو ردر این عنصر  .فیزیکی ظاهر میگردد فع ـالیتی بنـام تجسـ 

ــری ــذیرد Visualisation فک ــام میی ــه  .انج ــت ک در اینجاس

های زنـدگی( قادرنـد Psychics)روان بینـان   بینانبیشتر الع

ای بینـابین  بقـۀ اثیـری و فیزیکـی قرائـت گذشته را در ناحیـه

ایــن نــوع قرائــت بســیار  .بینــی نماینــدآینــده را پیشو  کننــد

زیرا به ندرت میتواند بـه قلـب مشـکیت معنـوی و  ،سطحی است

 .الگوهای کارمیک رو  فردی دست یابد

اس بوقـوع شـناین دقیقاً همان چیزی است که هنگام قرائـت یـک ستاره

او صرفاً سطک را مد  نظـر قـرار میدهـد و بـه عمـ  مشـکل وارد  .پیوندد می

بجـز در مـواردی کـه  .ای اسـتچون سر و کار او با ارتعاشات سی اره ،نمیشود

 ای در کــار خــود مهــارت داشــته باشــد  العــادهشــناس بطــور خارقستاره

ه بـ .تاحتمال اینکـه قـرائتش از عمقـی برخـوردار باشـد بسـیار کـم اسـ

شناســی نمیتوانــد بیشــتر از اشــاراتی بدانچــه احتمــال  ســتاره ،هرصــورت

نتیجـۀ کـار هیچوقـت نمیتوانـد قرائـت  .کاری انجـام دهـد ،وقوعش میرود

 ای کـه بـر روی جـداولارتعاشـات سـی اره ۀبرای اینکه مجموع ،مربتی باشد

هـای گونـاگونی هسـتند کـه دارای  ـول موج ،شناس منعکس میشوندستاره

شـناس در ای به لحظۀ دیگـر تغییـر کـرده و بـا جـدولی کـه ستارهلحظه از

تفکیـک آنهـا تقریبـاً نـاممکن و  تـداخل پیـدا میکننـد ،حال خواندن اسـت

 .میباشد
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هائی بـه تـن میکننـد تـا آنهـا را در شکن ها  لسم یا جادواغلب اکیست

 مقابل هجوم برخی از نیروهای موجـود در جهانهـای کَـل کـه احتمـال دارد

هـای مـردم بـه او ماننـد توده .محافظـت کنـد ،موجب بیمـاری او شـوند

عجـایبی کـه معمـوالً مـردم  .معجزات و وقایع ماورابالطبیعه اعتقـاد نـدارد

هـای  بیعـی میدارند در دید یـک اِکیسـت کـار انر ی عادی را به حیرت وا

اسـت بـه ظهـور برسـند و یـا بـه  هستند که یا شرای  غیر معمول موجب شده

سطۀ مهارت کسی که در اِک اسـتاد اسـت و میتوانـد بـا رهـا کـردن ایـن وا

 .اندبـه ظهـور رسـیده ،عادت ایجـاد کنـد های خارقهای ویژه پدیدهانر ی

ها در ضمن این را هم باور دارنـد کـه تمرکـز شـدید افکـار بـر روی اکیست

تصو ر یک شیب یا خواسـته میتوانـد موجـب شـود کـه آن نیـت در واقعیـت 

 .ودظاهر ش

تقریبـاً  ،کـه بیـانگر نـام اسـراری و ناشـناختۀ خداسـت Hu کلمۀ هیو 

های زیـادی در نوشـته .ها زمزمـه میشـوددائماً توسـ   بسـیاری از اِکیسـت

 .)که صـوفیان آن را هـو تلف ـد میکردنـد( وجـود نـدارد خصو  کلمۀ هیو

گفته اند که این نام باسـتانی و پنهـان خداسـت کـه توسـ   اسـتادان اِک در 

ایـن اسـاتید اع ـای یـک حلقـۀ محرمانـۀ  . ی  اعصار به ما رسـیده اسـت

های اِک خـارج از حلقـه .برادری به نام نظـام باسـتانی وایراگـی میباشـند

یـک  .شماری نیستند که ایـن نـام اسـراری خـدا را بشناسـندبیش از انگشت 

لکـن  ،به خـدای خـود تحـت نـام سـوگماد مراجعـه میکنـد عموماًاِکیست 
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هریک از این دو نام را بـرای اخـذ نتیجـۀ مسـتقیم از وجـود الهـی  میتواند

 .زمزمه کند

حت ـی  ،سوگماد قرار است که نهایت همۀ خـدایان تمـامی ادیـان باشـد

 یـک ،همینطـور .فراتر از آنهـائی کـه در خـدمت ادیـان اصـولی هسـتند

و  زوال ،رشـد ،تول ـد ،اِکیست اعتقـاد دارد کـه زنـدگی چهـار مرحلـه دارد

مـر  هـم چنـدان  ،همانگونه که تول د موجب شادی چندانی نیسـت .انقرا 

او میدانـد کـه معمـوالً یـک زمـان تـأخیر بـین  ،در ضمن .بر ندارد غمی در

اینکه رو  برای مـد ت چهـل و نـه روز پـس  ،مر  و تول د دوباره وجود دارد

تنهـا اسـتادان اِک  .)برزخ( نگاهـداری میشـود از ترک بدن در حالت بینابین

واصـل حلقـۀ پـنجم میتوانـد ایـن  ،یروان معی نی در اِک ماننـد مهـدیسو پ

یـا بـه و  گـردد یا به جهـان فیزیکـی بـاز ،را شکستهچهل و نه روز محدودۀ 

 .ارادۀ خویش عازم جهانهای باالتر شود

یـا بـه  بقـات  ،یک شخص یا تول د دوباره در مرتبۀ خاکی پیـدا میکنـد

بسته بـه نیـک و زشـتی کـه  ،یا غمناک یا در وضعیتی خوشحالو  باالتر میرود

ای از فـرد بـا اعمـالش مجموعـه ،اش در زندگی پیشـین اسـتحاصل هستی

های مغنا یســی خلــ  میکنــد کــه او را بــه ســوی زنــدگی بعــدی کشــش

کسـانی کـه بـه نه ـت  ،آنهائی که اِکیسـت میباشـند ،بهمین عل ت .میکشاند

ارنـد کـه مـاوراب ایـن از سـعادت ایـن فرصـت برخورد ،اِکنکار تعل   دارند

 بقات تحتانی را پشـت سـر گذاشـته و بـه جهانهـای  ،هستی ماد ی سفر کرده

 .حقیقی سوگماد وارد شوند
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در قید حیات مکر راً آموزش میدهـد کـه بـرای هـر چیئـی استاد ح   

این امر از کمال اهمی ت برخوردار است که هنگـام مـر  بـه چیزهـای مـاد ی 

افکـار مطبـوع و  ،کـه شـخص در ایـن لحظـاتفکر نکندد بسیار مهم  اسـت 

هائی کـه در لحظـات احت ـار بـرای اِکیسـت .ای داشته باشدخوشحال کننده

آورد  آخرین کلماتی که شخص محت ـر بـه زبـان مـی ،دیگری ح ور دارند

 .چون آنهـا تعیـین کننـدۀ کیفی ـت تول ـد بعـدی وی میباشـند ،اندبسیار مهم 

اسـت میتوانـد بگویـد آخـرین لحظـات  اک ویدیاشخصی که قادر به قرائت 

نـد تعیـین اِک ویدیسـت میتوا .انده در چه افکاری  ی  شـدهفرد رحلت کنند

کند که اع اب خانواده و بستگان و دوستان بایـد چـه افکـاری را بـه مراقبـت 

بگذارند یا چه کسی نباید بـه دلیـل عـدم همـاهنگی ارتعاشـاتش در مراسـم 

 .ربو ه دخالت داشته باشدتدفین ح ور داشته یا در امور م

این یک واقعیـت مسـج ل اسـت و میبایـد در رابطـه بـا کسـب هوی ـت 

بـرای فـرد واقـع بسـا ایـن تعیـین هویـت  چـه  .شخص در نظر گرفته شود

دانشـی در خصـو  اک ویـدیا نمیشود تا روزی که ابتـدا از  ریـ  قرائـت 

ونـی البته عش  و همدردی اولـین انگیـزه هـای در.خودش کسب کرده باشد

بـرای هـر سـم ی کـه  .نـداردبرتـری  هیچکس به دیگری .این دانش هستند

هوشـیاری و  ،زهـر نـادانی پـاد مـریً .زهری هست ههن را مسموم میکند پاد

بـرای  .حاصـل شـوداک ویـدیا هـای که میتواند از  ریـ  قرائت ،علم است

ای ام ـا بـرای هـر عارضـه .زهـر را دارد محب ت عاشـقانه حکـم پـاد ،خشم
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این بسته به خود فـرد اسـت کـه آنـرا بیابـد و پـس از و  ای وجود داردهچار

 .یافتن بکار بندد

کـه همـان چرخـۀ  ،ای که در خصـو  بهاواچـاکراسمبولیسم اسراری

در ایـن سیسـتم پیـامبری  ،رابطۀ آن با ارگانیسم بکـار میـرودو  زندگی است

ننـد بدنـۀ در این رابطه میتـوان گفـت کـه ارگانیسـم ما .نقش بسزائی دارد

ن خـاک بمنزلـۀ تارهـای آو  بـاد ،آب ،سازی است که چهـار عنصـر آتـش

اسـت  نتـیصرفاً بـه مرابـۀ کلیـدهای  ،ویدیااز نظر اِک  ،کالبد آدمی .باشند

نی هنگـام اجـرای اپـرای ملکـوتی بـر آنهـا اکه در آن موسـیقیدان آسـم

هـای خـاک از  ریـ  نشـانو  بـاد ،آب ،بینیم که آتشدر اینجا می .مینوازد

حـاکم بـر اع ـای  ،سـافیرو  یشـم ،بخصـو  حجرالقمـر ،هـاگوهری ماه

یـک در محـدودۀ خـود بـا  هر ،هنگامیکه اینها .مرکزی کالبد انسانی میباشند

            بـدن از نظـر سـیمتی در شـرای  مناسـبی  ،یکـدیگر در همـاهنگی باشـند

 .قرار دارد

ه از واسـطۀ شناسـی در ظرفیتـی کـار میکنـد کـاز آنجائی کـه ستاره

یـا انعکـاس  ،آوری شـدههـای جمـع)اثیری( سـود میجویـد و توان اختری

بایـد  ،یافته از سی ارات و ستارگان را به اتمسفر مغنا یسی آدمـی القـا میکنـد

توج ه داشت که این انعکاسـات گـاهی هماهنـگ و گـاهی ناهماهنـگ عمـل 

فقـ  ویـدیا  اکولـیکن  های مهـم  اسـتآن بسته به موقعیت سی ارهو  میکنند

عنصـر  ،زیـرا در جهانهـای بهشـتی ،های سـودمند عمـل میکنـددر محدوده
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آدمـی نیـز وجـود نـدارد تـا  منفی وجود ندارد و جائی برای کیفیات منفـی

 .بتواند به ظهور برسد

او دارای پـن  نقطـه اسـت کـه از  .و ام ا آدمی ستارۀ پن  پـر میباشـد

بـه و  افکنـدفـت میکنـد پـیش میهائی را کـه از رو  دریاآنها دائماً انر ی

سـر و پاهـا پـن  نقطـۀ پـیش  ،هادسـت .سوی جهان بیرون جـاری میسـازد

شـان بـه جهـان بیـرون افکنی این جریان نیروهای حیـاتی و انتشـار دائمی

در  .انـداین پن  نقطه توس   ستارۀ پـن  پـر در قالـب سـمبل درآمده .هستند

هـا را بـه جهـان کـه انر یکالبدهای آدمی نقاط دیگری نیز وجـود دارنـد 

ع ـو  ،قلـب ، حـال ،ایـن مراکـز عبارتنـد از: مغـز .خارج جاری میکننـد

 هـاگوش ،هابعـد از آنهـا چشـم . Solar Plexus مرکز خورشـیدیو  تناسلی

 .عدد آنها به دوازده میرسد .مقعد قرار دارندو 

ای هسـتند کـه از مرکز خورشـیدی نـواحی عمـدهو  قلب ، حال ،مغز

 .های دریـافتی و بیـرون رونـده رد  و بـدل میشـوندبیشترین انر یمیانشان 

آدمـی آن را در  ،یـا هیجـانی از ههـن عبـور میکنـد ،هنگامی که مشـکلی

اس درون  .ای احساس میکند که هستۀ معـده نـام داردنقطه ایـن سـطک حسـ 

بایـد همـواره در  مرکز خورشیدی جـای دارد و همانجـائی اسـت کـه مـی

زیـرا در ایـن ناحیـه اع ـائی قـرار  ،اط بدن حفد شـودهماهنگی با سایر نق

سـیمتی سیسـتم عصـبی و  میدارنـد دارند که شیرۀ معدی را در خـود نگـه

 .پاراسمیاتیک بدن را کنترل میکنند
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تـا ایـن حـد  بـرای بشـر اک ویـدیا این یکی از دالئلی است که چـرا 

 .دهـدزیرا همه چیز را در خصـو  او مـورد بررسـی قـرار می ،ت دارداهمی 

او  ،در اِک ویدیا ساختار معنوی بشر مـورد مطالعـه قـرار گرفتـه و در ضـمن

 .همانقـدر محـک میزنـد کـه بـه مرابـۀ یـک رو  ،را به منزلۀ یک ارگانیسم

 ورد قرائـت واقـع میشـود نگـاه میکنـدبه فردی که ماک ویدیا قرائت کنندۀ 

معنـوی  چون این اجازه به او داده شده است کـه نگـاهی بـه هالـه و کالبـد

او میتوانـد ببینـد کـه متقاضـی دارای شـکلی منحنـی بـه  .شخص بیاندازد

نـوک کوچـک  .اش متجـاوز اسـتصورت تخم مرا میباشد که از حد  فیزیکی

ایـن  .آن در ناحیۀ پاها و بخش بزرگتر آن در ناحیۀ مغـز قـرار گرفتـه اسـت

جو  مغنا یسی آدمـی اسـت و شـامل دوازده مرکـز اسـت کـه  ،شکل بی وی

هـر یـک از آنهـا در و  های مت حـدالمرکز رو  میباشـدتشار دهندۀ شـعاعان

اصـل خل اقانـۀ  بیعـت در و  رابطۀ تنگاتنگی بـا مراکـزی در سـایر کالبـدها

 یـا شـعاع ،هـر منطقـه .دی کار میکنـدمطابقت با اشعۀ منشوری  یف خورشی

ترین شـعاع همیشـه های منحصر به خود میباشـد و خـالصمرکز تجم ع قدرت

 .وضعیت درخشندگی خودش استدر 

میتواند با قطعیـت بگویـد کـه متقاضـی صـاحب اک ویدیا قرائت کنندۀ 

ایـن در رابـ  بـا رؤیـت و  کـرداری اسـت اندیشی یا بـد منش نیکو و خیر

یـا ناخالصـی در هـر مـوردی  ،خلـو  .های موجود در هالۀ او میباشدشعاع

بواسـطۀ ایـن  ،آنبستگی دارد به روشنی یا تیرگی دستۀ شـعاع مربـوط بـه 

پایـان  گونی بـینهایـت و گونـهها و هر سایه روشنی که در ترکیبـات بیرنگ
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آینـدد یکایـک اینهـا و  بوجـود مـی ،های انسـانی ممکـن باشـندشخصیت

همچنـین بـه  - التغییـر در پهنـۀ کیهـانشان تابعیت دارند از رو  دائمهمگی

ــات و کیهانوضــعیت ــاهای مغنا یســی موجــود در  بق ــه  - ه ــین ب همچن

هـائی کـه در لحظـۀ تول ـد های مغنا یسی موجود در  بقات و کیهانوضعیت

 .اندشخص بر این جهان م ث ر بوده

اش میتوانـد هـای متفـاوت و همـاهنگی موسـیقیجریان صوتی با نوت

ای  بقـۀهمـانطور کـه در هـر  ین دوازده شعاع انسان بطور مجـز ادر میان ا

اینهـا ارتعاشـاتی هسـتند کـه هنگـام  .ودشنیده شـ ،از هستی بگوش میرسد

در سراسـر هـر و  تول د هر روحی روی ایـن سـی اره بـه آن ا ـیق میشـوند

کـه در  ـی   ،اش و هـم در کالبـد روانـیهم در کالبـد فیزیکـی ،تناسخی

بـا وی میمانـد تـا روزی کـه بـه  ،همراه دارد  بقۀتناسخات بیشمارش در هر 

 .ت رسیده و تزکیه شودکه مرتبۀ پنجم اس )رو ( آتما  بقۀ

مشـاهده اک ویـدیا اینها چیزهائی هستند که شخص در هنگـام قرائـت 

زیـرا هـر یـک قطبیـت خـا    ،این ارتعاشات برای او مرئی میباشـند .میکند

 .خود را   ی  کل  اقامت رو  در  بقات تحتانی حفد میکنند

 یا جهانهای روانی عبارتند از:  ،این  بقات تحتانی

رو   هنگامیکـه ،لکـن .)اشـراق( اتـری ،ههنـی ،عل ی ،ریاثی ،فیزیکی

ایـن چنـین  .میشود و ارتعاشـاتش تغییـر میکننـدتصفیه  ،به  بقۀ پنجم میرسد

باید آگاه باشـد کـه اکنـون در حـال قرائـت اک ویدیا است که قرائت کنندۀ 
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 .های جهانهـای تحتـانیهای زنـدگینـه پیشـینه ،برای یک رو  خا   اسـت

بینـان( و )روان وجه تمایز بـین قرائـت کننـدگان روانـی ،ندر ضم ،این امر

های مرتبـۀ فیزیکـی را تنهـا میتواننـد پیشـینه ،گـروه او ل .اسـتاک ویدیا 

آنهـا را  ،های جهانهـای دیگـربه دلیل عـدم ا  ـیع از پیشـینهو  قرائت کنند

 .اشتباه تعبیر میکنند

انـد کسـانی مشکلی که در اینجا وجود دارد این است کـه بسـیار اندک

 17مایا یا توه م نیروئی است کـه توسـ   کَـل نیرانجـان .که توه م را درک کنند

Kal Niranjan این جهانهـا کـه .حاکم نیروهای منفـی تأسـیس شـده اسـت

تحـت فرمـانروائی ههـن کُـل  کـه قـدرتی  ،عنوان جهانهای روانی را دارند

ایـن  .انداحـدا  شـده ،است مجتمع از حاصـل مجمـوع نیروهـای روانـی

هـا نفـر بـه مرابـۀ قـدرت الهـی قلمـداد قدرت ههن کیهانی توسـ   بیلیون

 .)توه م( میباشد کنندۀ مایا پا در حالیکه همین قدرت بر ،میشود

                                                           

17
ت   iranjanNal K نت انجا َکل   ک   مقد س حایج با  اتا  ذهی  ۀکا  قح م ت  کی

  یی  اص  خیقه مت ا د و قح قاح بکاحگت ا  ب ان    د   کت ان   ااخ ا  د  اسه

 اص  دتا  ات ط قا   .هاا ذها  با دائتی مت ا ددقتقه قح حأس امتح  ن یا  کت ا 

   مت ید ه چا دائتی .ان   احا متگ ققم اتا ستتتتت چ تتتتتجا متگت ق و با   ان اا  ب 

  دیل مت تتتتتققح تتتتد اخ  ط  قح ماق   کج    تتتتد  و ه  چا بت تتتت   با  اصتتتت  ماف   

ایی  اص  ات   قح ط قة ذها  .  یی مت ا دبیتحیکا  اص  خیقه قح   ا  ماق ا ماق 

ی تا قوگانا حا متساتق. نکس   ان ا  ماهته م اتا کا مییقا  یگانا اسه  فکت   د 

  دیل  اصتتتتت  دتا  ات یگانا با قوگانا ب د ات   تح ات مج اا د تتتتتتح حود   ۀم دی

مث ه و   ه. ایی حوح ختق قاحاا قو و ا  یکذها  استت ۀقح ط قاستته کا  جی   خداوند 

و ا مث ه    قح م ت  مذاه    ا   به  اتا  خدا و قح و ا  .قیگ ا ماف  استتتتتتته

قح ا کاکاح ایی  جی    .اسه امتد   د ن تیا   قح وااد خا ی ایی   انسه کا   ماف    

   .حا با نا  َکل نت انجا   ااسائ  متکااد
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یـا قـدرت  ،متخی لـه ،ما کلمۀ خیـال .اغلب توه م را خیال خطاب میکنند

زیـرا بـدون آن هـی  تـابلوئی  ،تصو ر را به معنای منفـی قلمـداد نمیکنـیم

پـا  هـی  بنـائی بـرو  آمـد رشتۀ تحریر درنمـیه هی  کتابی ب ،اشی نمیشدنق 

اگـر والـدین شـما  .حت ی خـود مـا ،نمیشدد در واقع هی  چیز آفریده نمیشد

عاش  نشده بودند و دچار این توه می نگشـته بودنـد کـه بع ـی آنـرا عشـ  

 .داشتید شما هم اینجا ح ور نمی ،خطاب میکنند و برخی جاهبۀ جنسی

       ما میدانیم که زندگی کـردن در ایـن جهـان یعنـی بـا تـوه م  ،لکمعذ

بـرای یـک اک ویـدیا درک این نکته برای کسی که قرائـت  .کار داشتن و سر

او میدانـد کـه وقتـی یـک مـرد جـوان  .متقاضی انجام میدهد اساسی است

این چنـین تصـو ر میکنـد کـه عشـ   ،عاد ی عاش  یک زن جوان عاد ی میشود

او  .آسمانها مقعود شده اسـت و داسـتان بـزر  عشـقی قـرن اسـت آنها در

 بشر با انتشـار کـیم خـدا کمـک کنـد میداند مرد جوانی که میخواهد به نوع

نمیتواند به تنهائی از عهدۀ این کـار برآیـد و بایـد مـورد آمـوزش و تربیـت 

دیوانه ای که اد عا میکنـد تناسـخ عیسـی یـا یکـی از حواریـون و  واقع شود

 .ست قربانی این توه م نیروی کَل واقع شده استوی ا

او میداند بایـد ایـن توه مـات را بـه کنـاری زده و سـخن از حقیقـت 

او بایـد همیشـه بـا متقاضـی کـه در  .اگرچه باعع رنجش دیگران شود ،گوید

مقابلش نشسـته و انتظـار دریافـت پیـامی حـاکی از شـعف و خوشـحالی را 

 .صادق باشد ،دارد
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ام ـا خیـال  ،می عش  نیست و هر عشـقی هـم تـوه م نیسـتالبت ه هر توه 

بلکـه  ،بیشـتر مـردم عاشـ  یـک فـرد نمیشـوند .نقش مهم ی در هر دو دارد

بیشـتر مـردان و  ،بهمـین عل ـت .عاش  تصو ری میشوند که خود از وی دارنـد

همـواره از آن بـه منزلـۀ و  زنان هرگز عش   او ل خود را فرامـوش نمیکننـد

 همینطـور اسـت کـه بسـیاری عاشـ  دکتـر .د میکننـدیک عش  حقیقی یـا

این توه می است کـه بـر بنیـان نیـروی کَـل  .یا گوروی خود میشوند ،روانکاو

با گذشت زمان کیفیات بهتر یا نهفته شـخص بـه ظهـور میرسـندد یـا و  بنا شده

کـه بـه معنـای پایـان گـرفتن ایـن رابطـۀ عاشـقانه  ،گاهی هم کیفیات بدتر

 .میباشد

مـریً  ،آفرینـد است کـه همـۀ مشـکیت نـوع بشـر را مـی این توه م

تمـامی  ،بخـا ر همـین اعتقـاد .بسیاری معتقدند که قدرت برتر از عش  است

بـه راحتـی مشـهود  .کنون رن  کشـیده اسـت نوع بشر از ابتدای ظهورش تا

است که صـلک و آرامـش بطـور کامـل بـر زمـین  است که هی  زمانی نبوده

قیقت موضـوع در ایـن اسـت کـه نیـروی کَـل هرگـز ح .باشد حکمفرما بوده

کَل یـک فـاکتور اخیلگـر اسـت  .نخواهد گذاشت آرامش و صلک برقرار شود

هـا هـا و آزمونای از محکدر سلسـله و مقصود از آن قـرار دادن رو  اسـت

 از میان یکایک  بقات روانی گذشـته بـاالخره بـه  بقـۀ آتمـاو  تا تزکیه شود

قــادر بــه اکتســاب درجــۀ  ،تمامــاً تزکیــه شــدهجــائی کــه  ،)رو ( برســد

 .خودشناسی شود
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ه یـک فـرد از چـه منظور از این مقد مات نشـان دادن ایـن اسـت کـ

اگـر حـد   .بـرایش ممکـن باشـداک ویـدیا کند تا قرائت مراحلی باید عبور

و اک ویـدیا هرگـز امکـان قرائـت  ،ای کسب نشـودمعی نی از این دانش زمینه

 .سوب تفاهم و سوب تعبیر مسل   خواهد شدو  آید میفهم الزم از آن پیش ن

دانـش باسـتانی  ،عدد دوازده صـاحب ویژگیهـای بسـیاری در اکنکـار

همانگونـه کـه  ،گفته شده است که تمـامی زنـدگی بشـری .سفر رو  میباشد

هـر  ،بـرای مرـال .بر اساس این عدد تشـکیل یافتـه اسـت ،حیات معنوی وی

دوازده مریـد  عمومـاً ،جهان پـا گذاشـته اسـتبحال به این  استاد حق ی که تا

در قیـد حیـات همـواره ضـمانت اشـاعه و ادامـۀ استاد ح    ،ماهانتاو  داشته

و دو مریـد وفـادارش  پیام و رسالتش را توسـ   دوازده نفـر از میـان هفتـاد

 اشـاخانۀ عملیـات دنیـوی را تـرک گفـتبیند تا پس از اینکه این تمممکن می

 .دارند پا هایش را برآموزش

دوازده آزمون مشق ت برای هر چیئـی وجـود دارد کـه بایـد از آنهـا 

دوازده سـنگ قیمتـی وجـود دارنـد کـه  .موف   بدرآید تا به استادی برسـد

معـدنیات  ،در  ـب  هومیوپاتیـک دوازده نمـک .اندنشانگر دوازده ماه سـال

در اصـل دوازده اونـس در هـر پونـد  ـی وجـود  ،اصلی را تشکیل میدهند

کـه گـوهر  ،المـاس .همچنین هـر فـوت دارای دوازده ایـن  اسـتو  داشته

دارای دوازده سـطک تبلـور در هـر مولکـولش  ،اسـتاک ویدیا اصلی چرخ 

ایـن گـوهر بـه مـاه  .که میباید در  ول ایـن سـطو  بریـده شـود ،میباشد

اک ویـدیا چرخـۀ حیـات در  .موکشوو که همزمان آگوست اسـت تعل ـ  دارد
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ــ ــدگی دارای دوازده پ ــاه مجمــوع دورۀ ســالیانه زن ر ه میباشــد و دوازده م

 هـر دوره از چـرخ زنـدگی انسـان دارای دوازده سـال .آدمی را میسـازند

 .ی( جسم او تغییر حاصل میکند)کیمیائ یک شیمی است که در پایان هر

دوازده تجربـۀ عمـده اک ویـدیا جای تعج ـب نیسـت کـه در  ،بنابراین

 .وجـود دارداک ویـدیا یـا چرخـۀ زنـدگی  برای رو  در چرخ بهاواچـاکرا

ۀ جـکنـد پـیش از آنکـه بـه درها عبورکه از میان همۀ این دورهآدمی میباید 

همکـار خـدا  ،ند به جهان حقیقـی سـوگماد سـفر کـردهبتواو  تصفیه رسیده

و  شود و حکم رسالتش را در ابـدی ت دریافـت کنـد تـا بـا همـۀ موجـودات

 .دستگیری را پیش گیرد عمدتاً با سایر آدمیان راه کمک و

کـه  ،اگر شخصی زندگی در این کیهانها را در ماه آسـتیک شـروع کنـد

تجربیـاتی  ،همزمـان بـا مـاه  انویـه میباشـد ،ماه زمر د یا روزهـای خـرد

 .تول ـد یافتـه باشـند یمتفاوت با کسانی خواهد داشت که در هـر دورۀ دیگـر

یشـود و در امـر این فرد همواره به عنـوان یـک شـخص ناشـکیبا مشـهور م

ایـن  .آفرینی میشـودهـای مشـکلازدواج خود با والـدینش دچـار درگیری

بخشی از سفر اوست که در  ی  آن جـر ت و شـهامت را جهـت  ـی  مراحـل 

کـه  ،او بایـد مجموعـاً یـک الک را تحـت ایـن عیمـت .دیگر تجربه میکند

ــان ــان از نش ــتین نش ــدیا های نخس ــداک وی ــت بگذران ــک الک در  .اس ی
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 و هشـتاد .یا چرخ زندگی معادل بـا یکصـد هـزار سـال میباشـد ،واچاکرابها

 .18را تشکیل میدهند چهار الک مجموعاً هشت میلیون و چهارصدهزار سال

رفت و آمـد رو  اسـت در زنـدگی هـا و  ،یا چرخ زندگی ،آئواگائوآن

حیـرت  ۀایـن چـرخ پدیـد .اعمالی که تحت قانون کارمـا هـدایت میشـوند

ین نیت سرچشمه گرفته است کـه شـخص در متابعـت از بـار آوری است و از ا

از تول ـدی تـا تول ـد دیگـر عبـور  ،کارمیک ههن از میان این اعصار بی پایـان

میکند تا از دوازده هشتاد و چهار الک در هـر یـک از شـکل هـای حیـات در 

 .جهانهای پایین بگذرد

 اه اِکنکـار را در پـیش نگرفتـه اسـتیک رو  سـرگردان کـه هنـوز ر

از میـان ،یابد که از تول ـدی بـه تول ـد دیگـر اغلب خویش را در وضعیتی می

دوره های پر از زنـدگی هـای دراز و  اقـت فرسـایی راه مـی پیمایـد کـه 

راه نجـاتی از ایـن چرخـه وجـود  .کارمای او در این جهان اقت ـاب میکنـد

ندارد تا روزی که شخص با ماهانتـا دیـدار کنـد و روش تمـاس بـا جریـان 

 .ی را فراگیردصوت

                                                           

آت  بتتتتا  تتتتذک  استتتته کتتتتا قح بستتتتتاحا ات متتتتتاحق وادتتتتد هتتتتاا تمتتتتان  اک ویتتتتدیا  18

مستتتت ک   ات  قستتتتتجا  تمتتتتان  ط قتتتتا ا تتتتت ا مت ا تتتتد و هتتتت  ستتتتاا    اد جتتتتاا قاحق 

ستتتاحا  نستت   استته و قح حابیتتا  تمتتا  قح . تتامل چاتتد یتتا  تتدها ستتاا تمتاتت   تتتق

نجت تانتتتتد بتتتتا  اتتتتتا  م تتتتتاح قح ک تتتتل    بااب ایی  بتتتتا گتتتت قش ستتتتتاح  مباستتتت ا مت تتتتتق

 .هس   اابل اس ااق با د
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ــد ــون و چهارص ــت میلی ــا هش ــار الک ی ــتاد و چه ــکل  هش ــزار ش ه

ــد،حیات ــده باش ــد ر ش ــی مق ــر روح ــرای ه ــد ب ــا م،میتوان گر آن رو  ب

علیـرغم شـکلی کـه در آن  ،در قیـد حیـات دیـدار کنـداستاد ح   ،ماهانتا

رابطـه بـا هشـتاد و  در .لحظه رو  در  ی دوره هـای حیـات مـی پیمایـد

آید کـه انـواع بسـیاری از موجـودات زنـده یـا  ین بر میاین چن ،چهار الک

البتـه ایـن تنهـا شـمار تقریبـی شـکل هـای  .تیره های حیات وجود دارنـد

 .گوناگون حیات است

 این انواع بعبارتی از این قرارند: 

هـزار نـوع از  سه میلیون نـوع حیـات گیـاهی د دو میلیـون و هفتصـد

نـوع حیـات پرنـدگاند  نهصـد حیات حشرات د یک میلیون و چهار صد هـزار 

هـزار نـوع حیـات انسـانی و آنـانی کـه  هزار نوع حیات آب زی و چهارصد

  .شیا ین و سایر وجود ها ،مانند فرشتگان ،فراتر از انسان اند

اینها جمعاً به هشـت میلیـون و چهـار صـد هـزار میرسـند کـه در هـر 

ک رو  یـ .عرصه ای از آن میلیـون هـای بیشـمار از افـراد زیسـت میکننـد

ممکن است الزم باشد تمامی این عرصه هـا را  ـی کنـد یـا تنهـا بخشـی از 

رو    ،در برخـی مـوارد .طلقـاً بسـتگی دارد بـه کارمـای اوآنها را و ایـن م

ممکن است زندگی را در اینجا و از شـکل انسـانی آغـاز کـرده و تـا پایـان 

روزی  تـا .دوره هایش در  ی   تناسخات بی شـمار در همـین شـکل بگذرانـد

این مورد بسـتگی بـه ایـن دارد کـه  .که ای امش در روی زمین به پایان برسند

در قید حیات را در زنـدگی هـای پیشـین میقـات کـرده استاد ح   ،او ماهانتا
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تنهـا اسـتادی  زندگی فعلی مکـرراً او را بـه منزلـۀسیس او را ترک گفته و در 

 .ذیردکه میتواند او را به جهانهای بهشتی صعود بخشد بی

ایـن  .دوره های این زندگی هاسـت کـه چـرخ زنـدگی را بنـا میکنـد

تماماً به فرد بستگی دارد که چند یک از این دوره هـای زنـدگی را بـر خـود 

هـیچکس نمـی توانـد از  ،همانگونه که قبیً  اشـاره رفـت ،لکن .مجاب سازد

قیـد در اسـتاد حـ   مگر به یمن دیدار بـا ماهانتـا  ،چرخه زندگی نجات یابد

 .حیات و آموختن فن  تماس با جریان صوتی

بایـد  چهار نوع کارما وجود دارند که بهر شخصـی بسـته انـد و او مـی

آنها را از خویش بگشاید تا بتواند این زنـدگی را تـرک گویـد و دیگـر ملـزم 

بینـد و  ایـن کارمـا را مـی ،ویـدیاییاک  ۀهر قرائت کنند .به بازگشت نباشد

 .مورد قرائت واقع شـده چـه وقـایعی در پـیش انـدمیداند برای شخصی که 

 Adi Karma ه کارمـا آن اسـت کـه بـه آدی کارمـا او لین از انواع چهارگان

هنگـامی کـه  .ی نخسـتین یـا کارمـای ازلـی اسـتاین کارما .موسوم است

روحی برای نخستین بار به این جهان وارد میشـود و درون یـک کالبـد تول ـد 

بایـد بـه اقت ـای نـوعی از  ولـیکن مـی .نداردیابد هیچگونه کارمایی  می

 .کارما زندگی در جهان ههن و ماد ه را شروع کند

عبـارت اسـت از فعالیـت  ،یـا تقـدیر نخسـتین ،کارمای ازلی ،اینبنابر 

جریان صـوتی اِک کـه عملکـردش در حـین سـایر وظـائف  ،نیروی آفرینش

قـات مـاد ی یکی هم این است که رو  را به منظـور انـدوختن تجربـه بـه  ب

 .اعزام کند
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بعبارت دیگر او بـه انتخـاب و ابتکـار خـودش کسـب تجربـه را آغـاز 

یعنــی آن رو  شــروع میکنــد بــه وضــع کــردن قــانون زنــدگی  .میکنــد

آغـاز بهـره وری هـا  ۀاینجـا نقطـ .سرنوشت خودشو  جهان خودش،خودش

ــا ــ  کشــیدن ه ــت ،رن ــردن محصــول کش ــرداختن  ۀبرداشــت ک             خــود و پ

باشـد  و از آن لحظـه بـه بعـد  این آغاز کارمای خـود وی مـی .ر هاستکیف

دوره ای بسیار  والنی از زنـدگی هـا را افتتـا  کـرده اسـت تـا در جهـان 

                 بـا هرگونـه فعـالیتی کـه از آن لحظـه بـه بعـد انجـام  .خاکی سیری کند

در  ،باشـدحت ـی هنگامیکـه در حـداقل فع الیـت  .اندوزد کارما می ،می دهد

کالبـد ههنـی اش  ،در تمام ایـن فعـل و انفعـاالتو  حال آفریدن کارما است

 .ابزار اصلی خل  کارما در مطابقت با قانون عل ت و معلول میباشد

نـام Praabdhu Karma  مـا پرابـدهو کارمـااز انـواع کارنوع دو م 

ایـن کارمـایی اسـت کـه در یکـی  .که به معنای کارمای تقدیری است ،دارد

ا بیشتر از زندگی های پیشین اندوخته شده و بـر اسـاس آن زنـدگی فعلـی ی

از آنجایی که این نوع کارما نـوعی اسـت کـه هـر فـردی  .وی بنا شده است

اسـتاد  ،بسیار بندرت ممکـن اسـت کـه ماهانتـا ،باید خود مستهلک سازد می

 .در قید حیات آنرا از میان برداردح   

معنـای آن کارمـای  .نـام دارد Sinchit کارمای سین چیـت ،نوع سو م

این کارما میتواند به پولی تشبیه شـود کـه بـرای پـس انـداز در  .هخیره است

یـرون این کارما فقـ  بـه تشـخیص اربـاب کارمـا ب .بانک گذاشته شده است

اربـاب کارمـا هـر جزئـی از ایـن  .خـود شـخص نه به ارادۀ ،کشیده میشود
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میکشـد و بـرای شـخص معـی ن کارمای هخیره را که صـی  بدانـد بیـرون 

و  میکند که آنرا در  ول زمـانی مشـخص و در جـائی معـین زنـدگی کنـد

  .فرد در مقابل آن هی  حرفی نمیتواند بزند و اجتناب ناپذیر است

یـا کارمـای  Kriyaman Karma کـری یامـان کارمـا  ،نوع چهـارم

عت بـه این کارمایی است که فـرد روز بـه روز و سـا .باشد جدید روزمر ه می

ایـن کارمـا میتوانـد بـه  .آفریند و در تمام  ی  عمرش ادامه دارد ساعت می

شخص ممکـن اسـت بیفاصـله پـاداش یـا  .هر یک از  ری  زیر مستهلک شود

کیفر خود را دریافت کند یا اینکه استهیک آن بـه زمـانی در آینـده موکـول 

و بـه صـی  همین  ور میتواند به عنوان سین چیت کارما هخیـره شـده  .شود

در ایـن  .دید ارباب کارما در یکی از تناسـخات آینـده بیـرون کشـیده شـود

 .به کارمای تقدیری آینده بدل میشود ،صورت

بـر  ،در قیـد حیـاتاسـتاد حـ    ،میتوان گفـت از هنگامیکـه ماهانتـا

یعنی آن چـی تمامـاً بـه ماهانتـا تسـلیم  ،زندگی هر یک از مریدان مسل   شد

بعد تغییر فاحشـی در امـور کارمیـک او پـیش خواهـد ه ب شده و از آن لحظه

ایـن  .سرنوشت او بطور کامل در معـر  تغییـر بزرگـی واقـع میشـود .آمد

زیـرا مـن  ،در قیـد حیـاتاستاد ح    البته صد درصد بسته است به ارادۀ ،امر

ــد ــرد میباش ــای ف ــاب کارم ــد او ارب ــا .بع ــام ماهانت ــه مق ــا ک از  ،از آنج

ــاالتر اســتپروردگــاران تمــامی  ب ــاگون ب ــد  ،قــات کیهانهــای گون میتوان

  .هرآنچه را که میل داشته باشد با کارمای مریدش انجام دهد
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تـا  ،کنـد او در کارمای مریـد خـود مداخلـه نمـی ،بعنوان یک قانون

لقـب  ،رو ( نائـل آمـده ۀپـنجم ) بقـ ۀروزی که مرید به وصـل بـه حلقـ

او بـه  ،در ایـن صـورت .مهدیس را در پذیرش های اکنکار کسب کرده باشـد

مریدش کمک میکند تـا هـر چهـار نـوع کارمـای او را منحـل کنـد و بـاین 

اگـر فـرد در لحظـاتی  .وسیله آنها را یک جا در این زندگی مسـتهلک سـازد

یابد که درحال تحم ل چیزی است کـه نمـی توانـد بـه راحتـی آن را  در می

در قیـد حیـات حـ   اسـتاد باید به خا ر داشته باشد کـه  می ،به دوش کشد

آیـد بـرای هرچـه زودتـر  هـر آنچـه را از دسـتش بـر مـی ،در هر لحظه

              مســتهلک کــردن کارمــای پیــروانش انجــام میدهــد و هنگــامی کــه ایــن

برای همیشـه از چـرخ ایـن زنـدگی هـا خـی   ،زندگی اش به پایان برسد

  .شده است

ه از روی عشـقی همـ ،در قید حیـات چنـین میکنـداستاد ح   هنگامیکه 

 .با علم به اینکه مریـدش بـاالخره بـه آزادی دسـت مییابـد ،است بس عظیم

در قیـد اسـتاد حـ   باید سیاسگزار باشد از اینکـه  وقتی این چنین شود او می

انـواع کارماهـایش یـک جـا گـذر داده و بـرای  ۀحیات او را از میـان همـ

ز اجـازه نخواهـد اسـتاد اِک هرگـ ،بهرحـال .همیشه بدان پایان داده اسـت

حت ـی در اغلـب و  داد که بار دشواری ها بیش از حـد  تحم ـل پیـروش باشـد

ــی از  ــوارد بخش ــیمم ــقی عظ ــک او را از روی عش ــار کارمی ــاس و  ب احس

در هـر  .خـود بـه دوش میکشـد ،همدردی عمیقی که برای هـر فـردی دارد

چـی در قید حیات همیشه آنچه را میکنـد کـه میدانـد بـرای استاد ح    ،حال
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عـالم بـرای کسـانی  ۀمهر و محب ـت زنـد زیرا که او تجس م همۀ ،بهترین است

 .و برای زندگی در تمامیت اش  ،است که او را  پیرو اند

ماه زمر د سفر نخسـتین رو  اسـت کـه در   ـی آن ظـواهر و  ،آستیک 

حقیقــت اســرار از چنــدان اعتبــاری و  پدیــده هــا مهــم  قلمــداد میشــوند

عزلـی در خصـو  کسـب  اعتقاد به نفس و قا عیـت بـی .برخوردار نمیشود

 .پیروزی در فرد نمایان است

یـا  ،آید که نـامش اوتـورات اسـت سفر دو م در عهد حجرالدم پیش می

سمبل این دوره انبـانی از  ـی اسـت کـه ا ـرافش را یشـم   .روز های عش 

بـر  تأکیـددر ایـن دوره انگشـت  .ه کـرده اسـتختائی )حجرالدم( احا ـ

رو  سـفر بـه  .دوستی ) همدمی( و ثروت گذاشـته شـده اسـت ،عش  اهمیت

تنهایی را در این دوره نمی پسندد و میـل دارد تمـام هـدق هـا و مقاصـدش 

ایـن تمایـل شـامل سـهیم شـدن در خوشـی هـا  .را با دیگران سـهیم شـود

ــد ــکیت میباش ــا و مش ــروزی ه ــدن از  .پی ــ  ورزی ــه عش ــاتی ب ــاز حی              نی

نیـاز بـیش از آن بـه بازگشـت عشـ  ولیکن  رز این دوره استشاخص های با

ظرفیتی در آن مشهود اسـت کـه   ـی آن فـرد خطاهـای  ،به همچنین .است

خود را از نقطه نظری مستدل مـی پـذیرد و تـا حـد  قابـل میحظـه ای بـه 

 .نماید اصی  معایب خویش اقدام می

سـبز یـا در مـد ت اسـتییی سـنگ یشـم  ،قدم سو م در این  ی   ریـ 

ایـن  .که بـه روزهـای شـادی ملق ـب مـی باشـد ،دوره گارواتا سیری میشود

زمانی است که در آن رو  بی تاب اسـت و احسـاس عمیقـی از اضـطرار بـه 
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اگرچه همواره احساسـی از عـدم رضـایت در وی مشـهود اسـت  .همراه دارد

 کـه خـیب اتحـاد را بـرایش پـر سـازد رو  از یافتن رو  دیگـری ،معذلک

س شعفی بس خطیـر مـی کنـد و باعـع میشـود از درجـات بـاالیی از احسا

 .خوشی بهره ور شود

اگـر ایـن رو  در ایـن زنـدگی نتوانـد جفـت معنـوی  ،از سوی دیگر

قـدرت ههـن )کَـل( واقـع  تـأثیراحتمال دارد شدیداً تحـت  ،خویش را بیابد

بـه  یـردواند از تمام اجتمـاع کنـاره بگاو میت .امید شود شده و از کل  حیات نا

ولـیکن در  .نومیدی خویش را بـا قـدرت ابـراز کنـدو  شدت انتقاد جو باشد

 فـراخ ۀاو شخصی است خوشحال تر از اینهـا و آنهـم بـه خـا ر خمیـر ،کل 

 .گوئی وی است

اسـت کـه  (Opalقدم چهارم در راه عهد سـنگ گـوهر عـین الشـمس)

اکبـر رو  این دوره ای اسـت کـه جسـتجوی  .دارد ابکیا یا روزهای امید نام

گذشـته بـه  ۀبطوریکه گوئی از جـزر و مـد های سـه دور ،از برای صلک است

احتیـاجی در افـراد ایـن دوره مشـهود اسـت بـه اینکـه  .تنگ آمده باشـد

تیشهای بیرونی را به گوشه ای رهـا کـرده و در درون بـه جسـتجوی پاسـخ 

 .بیردازند

دادن چیـزی  در این دوره حس اسیت زیادی در رابطه بـا نیـاز بـه تغییـر

یا نقل مکان کردن به خانـه ای تـازه و سـفر کـردن وجـود  ،در محی  ا راق

ایـن و  امـور متعـارق ،قدرتی در رابطه با سـن ت هـا احساس بسیار پر .دارد

اعتقاد وجود دارد که میشود بدون تیش فیزیکـی و جـدال هـای مـاد ی بـر 



 102                                                                        اک ــ ویدیا
 

ه چیـز بـه احساس بـا عظمتـی از امیـد بـه اینکـه همـ .نوشت پیروز شد سر

بدون اینکـه از خـود یـا دیگـری جویـای ،خوبی می انجامد مشـهود اسـت

 .احوال باشد

             بنـام رالـوت یـا  ،از آن سـافیر اسـت ،قدم پـنجم ایـن  ـی  ریـ 

چانـه ،آن رو  معاملـه میکندایـن دوره ای اسـت کـه در .ای حقیقـتروز ه

تجو هـای درون بـه نیاز مبرمی به ظهـور دادن جسـو  و ستد دارد داد ،میزند

هنگـامی کـه رو   ،اینها روزهای حقیقـت هسـتند .بیرون در وی مشهود است

 مـریً  .اهش تـاج و تخـت پـدری خداسـتتردیدی نـدارد از اینکـه جایگـ

و   ناپلئون هرگز تردید نکرد که امیرا وری فرانسـه بـرایش مقـد ر شـده بـود

  .اینکه او تناسخ اسکندر کبیر بود

ــاتُن ج ــرال جــورج پ ــور ن ــاد   General George Patoonونی اعتق

راسخی داشت به اینکه تناسخ رو  ناپلئون است و مقد ر شـده بـود کـه رهبـر 

اگر محتوی بحـع مـا ایـن امکـان را میـداد  .نظامی جنگ جهانی دو م باشد

 .نمونه های بسیار دیگری در این دوره قابل هکر هستند

و  یش کسـب میکنـددر اینجاست که رو  اعتقاد عمیقـی بـه خـو ،لیکن

سبکسـری  ،ایـن یـک دوره .اهم یت بسزایی بـرای خویشـتن قائـل میشـود

و قـدرت  شـهرت ،شـعف ،عجیبی است که در آن انبوهی از اکتسـابات مـاد ی

 .شخصی تجربه می شود
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ــر و  ــ  رو  از آن حجرالقم ــدم ششــم در  ــی   ری ــام ســاهاک ق بن

ره ای اسـت ایـن دو .های موسـیقی نامیـده شـده اسـتکه روز ،مشهور است

در جسـتجوی نقطـه ای  ،که در آن رو  پس از سـفر هـای قـدرت و شـهرت

بـا وجـود میـل بـه سـکوت  .آرام است که در آن به سرنوشت خویش بیردازد

تول ـد و تول ـد دوبـاره  ۀبلکـه در آن انگیـز ،رکود نیست ۀاین دور ،و آرامش

 .و زاد و ولد قدرت های درون مشهود است

ظهـور بـا شـکوهی از محب ـت و  .وی میشـودآرامش و هماهنگی نصیب 

هماهنگی با احساسی از سیاس و قـدردانی از بهـر آنچـه نصـیب وی شـده او 

 .این به مانند موسیقی برای رو  میماند .را آکنده میکند

هفـتم در ایـن  ـی   ریـ  بـه یـاقوت تعلـ  دارد و نـام آن  ۀمرحل

آن آزادی بـه ایـن برهـه ای اسـت کـه در .زادی استکامیتوک یا روزهای آ

همانگونه کـه در  بقـات دیگـر توسـ  محـافظین  ، ری  دانش کسب میشود

ایـن  .کتـاب مقـدس اِکنکـارآموزش داده میشـود ،سـوگماد –کی  –شریعت 

این است که رو  آگاه است که چـه چیـزی ممکـن اسـت و چـه  ۀکنند تأکید

آنهـایی کـه در  .باشـد چیزی نا ممکن و دارای مقصود و هدفی مشخص مـی

ن مرحله اند میتوانند تجربه های اسـراری بسـیار عمیقـی داشـته باشـند و ای

 .صاحب درک شده موجبات عمده ای در حرکات معنوی زمانه خود باشند

مرحلـه ای اسـت کـه در آن رو  از هوشـیاری عظیمـی  ،هشتمین قدم

این عهد الماس است که آنـرا موکشـوو یـا روزهـای نـور  .بهره مند میگردد

 ۀین دوره نمایشـگر مبـارزه جـویی اسـت بـا اسـرار و ترجمـا .خوانده اند
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رو  هر آنچه دانـش کـه در ایـن دوره باشـد  .دانش معنوی به حقای  بزر 

              اگـر چـه .آیـد جذب میکند و بـه تغییـرات قابـل میحظـه ای نائـل مـی

رو  را بـه استیصـال مـی کشـاند و او  ،پاسخ هایی که رو  در  لب آنهاسـت

        و  بـه مبـارزه خوانـدن نیازهـای معنـوی خـویش بـرای بقـاب در با بررسی 

ام ـا روحـی کـه  ،دشـواری اسـت این قدم بسیار .بروست جهان های خدا رو

 .آیدرسیده است می تواند از پس آن بر تا بدینجا

قدم نهم در ایـن  ریـ  از سـنگ عقیـ  نـام گرفتـه و بـه زیـانی یـا 

رو  ر امتحـان اسـت کـه در آن این یـک سـف .روزهای دوستی موسوم است

کسـب کنـد بـه  ،جهانهای تحتانی یافـت میشـودمیتواند تمامی آنچه را که در

ایـن سـفر  .بیشتر آنچـه  بقـات فوقـانی بـرای عرضـه کـردن دارد ۀعیو

ایـن هنگـامی  .اکتسـاب و شـکوه اسـت ،پاداش ،قدرت ،موف قیت های شایان

هنـوز بـه سـوی  ،شـدهاست که رو  میتواند شکست های زیـادی را متحم ـل 

بطوریکـه ایـن دانـش بـرایش  ،موفقیت در بسیاری از امـور معنـوی بتـازد

مسج ل است که همواره قدم بعدی بـرای برداشـتن انتظـار میکشـد و اینکـه 

 .جستجو برای خداشناسی پایان ندارد

یـا روزهـای  ،یشم اسـت بنـام پـاری نامـا ۀدهم در این راه دور دورۀ

یابـد  ساکت و آرام کـه در  ـی  آن رو  در مـی این دوره ای است .زیبایی

نـه  لـب شـکوه و  ،مقصود نهایی کوشیدن از بـرای مصـلحت عمـوم اسـت

ــن دوره حــس میشــود کــه ناشــی از  .افتخــار ــایی در ای                احساســی از تنه

ایـن هنگـامی  .نا کاملی های روحی است که بـه تزکیـه دسـت نیافتـه اسـت
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آیـد مبنـی بـر  در عین حال سـاده نائـل مـی و است که رو  به فهمی رفیع

گـویی هـی  و  اسـت همـه چیـز در تغییـر ،پایانی ندارد اینکه سفر در ابدیت

تیشی در راستای سفر در  ریـ  بـی پایـان آدمـی در راه نیـل بـه آزادی 

رو  همـواره بـا زیبـایی هـای زنـدگی روی در  ،با وجود این .تکافو نمیکند

 .میدارد رکت به سوی خدا واروی میشود و همین او را به ح

مروارید است و بنام هورتـار یـا روزهـای ثـروت  آنِسفر یازدهم این از

اکنون آغاز میکنـد بـه دیـدن و حـس کـردن رهـایی از  ،رو  .موسوم است

پیونـد هـای  ۀاو میـل دارد پـرواز کنـد و همـ .سایر قدم ها در  ری  اِکنکار

هرچـه زودتـر خـویش را از رو  میخواهـد  .اسیر کننده را پشت سر بگـذارد

در قیـد حیـات اسـتاد حـ    ،شر  کالبد رها سازد و جستجویش با یافتن ماهانتا

 .شد ت میگیرد

رو  در این مرحله میل وافری دارد که هر آنچه را کـه بـه گذشـته هـا 

 .در قیـد حیـات بشـتابداسـتاد حـ   تعل   دارد تسلیم نموده و بـه پیـروی از 

از نیـت هـای واال و احسـاس  ،ان تول ـد مییابنـداکرر کسانی که تحت این نشـ

اس بـوده زود ،وسیعی از آزادی آکنده اندد آنهـا عـا فی بـه  ،رنـ  و حسـ 

  .امید میشوند آسانی صدمه دیده و نا

( بـه نـام Onyxعقیـ  سـلیمانی ) ۀدور ،دوازدهم ۀمرحل ،آخرین قدم

از ایـن دورانـی اسـت کـه در آن ر .نی یامگ یـا روز هـای ایرـار میباشـد

زندگی حل  میشـود و رو  جایگـاه خـویش را در میـان  ـر  بزرگتـری از 

او به تکامـل چـرخ زنـدگی رسـیده و دیگـر جـائی بـرای  .یابد زندگی می
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بیـرون از زنـدگی قـرار گرفتـه  ،زیـرا اکنـون ارزش زنـدگی ،رفتن نیست

اکنـون و  زرق و برق دنیـا بـرایش معنـایی نمیدهـد و  جیل و جبروت .است

               در سـینه دارد کـه بـه وضـعیتی آسـمانی نائـل شـده و همکـار ایـن آرزو 

 .خدا شود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ل چهارمــــفص

 زی کوئین

 ویدیا ـ اک
 

 بـه ،ویـدیازی کـوئین اک  ،همانگونه کـه در فصـل دوم تشـریک شـد

 بـه و وآمـد زبـان از اسـت ای کلمـه زی .است روانی  بقات از فراتر معنای

 از ایـن کلمـه بـه معنـای بـاالتر  ،بنـابراین .کوئین یعنی پـن  باالتر و معنی

    قرائـت کـه اسـت بقـۀ پـنجم  یـا( رو ) آتما  بقۀ این .میباشد پنجم  بقۀ

  .شود می انجام آنجا ازاک ویدیا 

نـد کـه تنهـا معـدودی در ایـن جهـان قادردرست به همین دلیل است 

ایـن ماهانتـا  عمومـاً .را در شکل خـالص اش بجـا بیاورنـداک ویدیا قرائت 

در قیـد اسـتاد حـ   است که امروزه در سمت ریاست معنوی اکنکار در قالـب 

 .ند و او است کـه ایـن نـوع قرائـت را انجـام میدهـدکحیات انجام وظیفه می

پـنجم  ۀد قابـل تـوجهی از چیهـا را تـا  بقـاو همیشه تعـدا ،در هر صورت

ش هـا آنهـا را بـه مقـام )آتما( صعود داده و از  ریـ  سلسـله ای از پـذیر

از میـان ایـن  .پـنجم از جهانهـای خـدایی میرسـاند ۀواصلین  بق ،مهدیس

هیچوقـت همگـی  .انجـام دهنـداک ویـدیا برخی قادراند قرائـت  ،واصلین

آنهـا در ایـن جهـت  ۀزیرا قابلیـت همـ ،واصلین قادر به این کار نخواهند بود

ان قـادر بـه ایـن قرائـت همیشه باید یکی دو نفـر از میانشـ ،بهر حال .نیست
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              ماهانتـا اسـت کـه مهـدیس میتوانـدقـدرت  ۀلکن همواره به واسـط ،باشند

 .ویدیا را به کار گیرد  اک

چـه بع ـی هـا آنهـا  اگـر ،زندگی نیست ۀهمیشه در چرخ ،زی کوئین

آن در واقـع چـرخ کـوچکتری اسـت درون  .یرنـدگرا اغلب به این معنی می

 .مربوط به پـن  جهـان روانـی پـایین را شـامل میشـود چرخ بزرگتر که امور

 اینها عبارتند از: 

  .خودآگاه(ههنی و اتری ) نا ،فیزیکی)مادی( اثیری )اختری( عل ی

خـود را آغـاز مـی کنـد  هنگامی که شخصی استهیک کامـل کارمـای

باید این را در نظر داشته باشد که مـی بایـد ایـن کارمـا روی یکایـک ایـن 

کـه بـا  ،های بهشتی قـدم بگـذاردتا او بتواند به جهان  ،شود  بقات مستهلک

پـنجم بـه آن اشـاره  ۀآتما ) رو  ( شروع میشود و اغلب بـا نـام  بقـ ۀ بق

اینجا در واقع خطی است که جهـان هـای روانـی را از جهـان هـای  .رددگمی

  بقـۀبه همین جهت ما جهان هـای روانـی را بـا چهـار  .معنوی جدا میسازد

 .میشناسیم

              تنهــا نــوع قرائتــی اســت کــه میتوانــد گــزارش هــایی از اک ویــدیا 

سـایر قرائـت  .ای را بدسـت دهـد  بقـۀزندگی هـای  ـی شـده در هـر 

در حالیکـه  ،اثیـری دسترسـی پیـدا میکننـد ۀکنندگان بندرت باالتر از  بقـ

این امکان هست که در حین زندگی در این جهـان خـاکی بـه  بقـات بسـیار 

بر این نکته است که تنها آن کسـانی کـه بـه وصـل  تأکیدمنظورم  .ر رفتباالت
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پـنجم پذیرفتـه شـده و بـه  ۀآیند میتوانند به حلقـ حلقه های اکنکار نائل می

ای   بقـۀهـر پذیرشـی در رابطـه بـا  .رو  وارد شـوند  بقۀبه  ،این ترتیب

 .است که در عددش نمایان است

 ر تابعیت می کنند:به عبارت دیگر پذیرش ها از ترتیب زی

1) Acolyte جهان مادیـ  اول ۀواصل حلق ـ  تیکولآ   

2) Arahata ـ جهان اثیری مدو ۀصل حلقاو ـ آراهاتا     

3) Ahrat ـ جهان عل ی ومس ۀواصل حلقـ  آهرات  

4) Chiad  ـ جهان ههنی چهارم ۀحلق واصل ــ دایچ  

5) Mahdis ـ جهان رو  پنجم ۀحلقواصل  ـ سیمهد  

باشـد کـه  بقـات معنـوی  از جهان های بهشتی مـی  بقۀاین نخستین 

هشت پذیرش دیگر نیز وجـود دارنـد کـه از  بقـات .ندبه معنای حقیقی هست

 از قرار: ،بهشتی آغاز میشوند و باال میروند

6) Shraddha اَلَخ لوکـ  ششمۀ واصل حلق ـ اهشراد 

7) Bhakti آالیا لوکـ هفتم ۀ حلقی ـ واصل اکتهب 

8) Gyanee حوکیکات لوکـ هشتم  ۀحلق اصلو ی ـانیگ 

9) Moulani آگام لوکـ  نهم ۀواصل حلقی ـ موالن 

10) Adepisekaآنامی لوکـ  دهم ۀواصل حلقـ  سکایآدپ 

11) Kevalshar عش  و رحمت اقیانوسـ  ازدهمی ۀواصل حلق ـ کوال شار 

12) Maharaji خانه حقیقی سوگمادـ  ماهانتای ـ ماهاراج 

13) Mahanta Maharai هاجهان ۀهم ـ واصل حلقه خداشناسی 
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              خداشناسـی یـا درک کامـل سـوگماد  ۀواصـل حلقـ ماهانتا ماهـارای

 .جهان ها میشود ۀمی باشد که شامل هم

 بـه بتواننـد کـه هسـتند -اکنکـار چیهـای منجمله ـت بسیار اندکی ۀعد

 کـافی بقـدر کـه آنهـایی .باشـند رفتـه زنـدگی این در هفتم  بقۀ از باالتر

   بقـۀ بـه وصـل تـا زنـدگی این در معموالً ،باشند کرده حاصل معنوی ۀتوسع

بایـد در سراسـر کیهانهـا بـه کـاری مشـغول می و میرونـد پیش نهم یا هشتم

خداشناسـی رسـیده و ماهانتـا  ۀچه یک رو  ممکن است بـه درجـ اگر .شوند

نقطـه نظـر  از .فایی معنوی را ادامـه مـی دهـدهم روند شکو باز ،شده باشد

تـا زمـانی کـه در یـک کالبـد ولـی  ،آزاد اسـت یمعنوی او از هر کارمـای

زیـرا کـه  ،مشکیت فیزیکی در مقـابلش خواهنـد بـود ،برد فیزیکی بسر می

در سراسـر کیهانهـای جهانهـای  او کارمای بسـیاری از چیهـای خـویش را

 .عهده گرفته است روانی به

ــابراین در  ریــ  اکنکــار از  زی کــوئین در زنــدگی هــر چییــی ،بن

ی اکـارش بـا محتـوسـر و  زیـرا ،ات اهمیت برخـوردار اسـتباالترین درج

از نظـر معنـوی بـه اک ویـدیا  ۀیک قرائت کننـد ،اصلی کارمای فردی است

اندازه ای پیشرفته اسـت کـه قـادر اسـت حقیقـت را از کـذب جـدا کنـد و 

یابنـد کـه یـک  بسـیاری در مـی .قرائتی ارائه دهد که بسـیار دقیـ  باشـد

روانـی در قـرائتش  ۀبین )فـال بـین( یـا واسـط قرائت کننده از قبیل روشن

به این دلیل کـه هـر یـک از آنهـا تنهـا میتوانـد پیشـینه هـای  ،دقی  نیست

  .ها و سنبل ها کار کندقرائت قرار داده و یا با نمودار فیزیکی را مورد
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              تنها سنبل هـای واقعـی کـه در جهـان هـای تحتـانی کـاربرد دارنـد 

تعدادی از این سـنگ هـا هسـتند کـه ،برای مرال .ی باشندسنگ های قیمتی م

 نماینده  بقات متفاوت می باشند: 

  مظهر جهان فیزیکی است ،زمر د

  اثیری است  بقۀحجرالدم یا یشم ختائی مظهر 

 یشم سبز مظهر جهان عل ی 

 .عین الهر  یا عین الشمس نماینده جهان ههنی میباشد

را میسـازند اک ویـدیا ی کـوئین اینها بخشهایی هستند کـه دکتـرین ز

بخشـی از  بیعـت بشـرند و از آنـان در کتابهـای   ۀزیرا هر یک ارائه دهنـد

            اینهـا کـه معناسـت بـدان ایـن .اسـت شـده نقـل سوگماد –کی  -شریعت 

 بخـش بـه کـه را جهانهـایی اسـرارآمیز هـای جهـت که هستند هایی خشت

 کالبـد مرـل ،او گونـاگون هـای کالبـد .میسـازند دارند تعل  آدمی روانی

 تشـکیل را او وجـود تمـامی هـم روی بر اتری و ههنی ،عل ی ،اثیری ،فیزیکی

 مت بخش فیزیکی وجود انسان است:عی زمر د .دهند می

ام ا سـبز در میـان رنـگ هـا بخشـی  ،این سمبل شامل زیبایی می شود 

نگ حجرالـدم یـا سـ .از جهان ماد ی است که به  بیعـت ا ـیق مـی شـود

عنصـر عشـ  عـا فی و وجـوه  رنگ جهان اثیـری اسـت و نمایشـگر ،خون

عل ـی و رنـگ مسـیر زمـان   بقـۀیشم سبز نشـان  . بیعت می باشد تاریک تر

زندگیهای گذشـته ای اسـت کـه ایـن زنـدگی از آنهـا  ۀکه نشان دهند ،است
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نمایشـگر عنصـر ههنـی و رنـگ آن  ،آخرین این ها عـین الهـر  .گرفته تأثیر

ههـن نـا بخودآگـاه  ۀنماینـد ،سیاه یا اُپال مشـکی عین الهر  .باشدشیری می 

 .باشد جهان ههنی می ۀاست که بخش ثانوی

جهانهـایی کـه همـه میبایـد در آنهـا بـا  ،اینها  بقات روانی هسـتند 

ماجراهایی روبرو شوند تا روزی کـه رو  بـه وضـعیتی از شـکوفایی معنـوی 

ایـن چهـار  ،بـه همـین ترتیـب .دارد آتما )رو ( تعل ـ  ۀنائل شود که به  بق

میباشـند کـه در فصـل دوم بـه بحـع اک ویـدیا سنگ نشان چهار مـاه اول 

یـا روزهـای  ،مشـهور بـه آسـتیک ،این ماه ها عبارتند از: ماه زمـر د .درآمد

یـا روزهـای عشـ  دمـاه  ،خرد د ماه حجر الدم )سنگ خون( بنـام اوتـورات

شـادی و مـاه عـین الهـر  ) عـین  یـا روز هـای ،مشهور به گاروتـا ،یشم سبز

 .الشمس( بنام ابکیا یا روزهای امید

ار داریـم کـه نمایشـگر سـالهای درون کسر و  بعد از اینها با نشانه هایی

 ند از :اینها هم عبارت ا .هر دوره ای میباشند

 سالهای بادهای خوفناک( 1 

 سالهای برق های تابناک (2 

 سالهای آفتاب درخشان (3 

 گل های زیبا سالهای (4 

 الهای ماه کامل ) ماه شب چهارده(س (5 

 سالهای  وفانهای عجیب( 6 
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 دریاهای سرگردان سالهای (7 

 سالهای زمین پرنعمت( 8 

 سالهای میوه های فراوان (9 

 سالهای آتش های  غیانگر( 10

 سالهای غل ات انبوه ( 11 

 سالهای بر  لرزان (12 

ر ساله از نظـر  بیعـت تغییـر مـی کنـیم ما ه ،همانطور که قبیً بیان شد

ایـن چنـین اسـت کـه  .بـرو شـویم و می باید با دسته ای از شرای  جدید رو

 سـاله میگنجـد 150تـا  144یـک نظـام  کامـل ایـن چـرخ در ۀگاهی دور

 .همانطور که گاهی دوره های منفـرد بیشـتر از دوازده سـال  ـول میکشـند

ی باشـند کـه از آدمـی انتظـار عدد باال میباید عمـیً تعـداد سـالهای عمـر

            لکــن پیشــرفت علــم و ضــریبهای دیگــری در زنــدگی بشــر باعــع  ،میــرود

 .آن هم تا این حد  قابل میحظه ،شده اند که عمرش کوتاه شود

ــتان ــالهای باس ــول س ــان ،در   ــرینش انس ــل از آف ــ  ،قب             جهان توس

ای مخلوقـاتش همچـون ایـن جهـان بـر .وجود های غول آسایی مسکون بود

زیرا هـر مخلـوق زنـده ای مـی توانسـت بقـاب خـویش را بـه  ،فردوس بود

ایـن جهـان از سـاکنین آکنـده  .نعمت زمین حفـد کنـد ضمانت باروری پر

مشـهور بـه  ،ومیت و شـعفدورانی بـود سرشـار از معصـ ،بودد نخستین عصر

تی در ایـن عصـر حقیقـت و درسـ .یا عصر  ییـی Satya Yuga سات یایوگا
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کینتـر و دادگـاهی هـم  .شـد قانونی اعمـال نمـیاگرچه توس   ،حاکم بود

درختهـا از بیشـه جـدا نشـده بودنـد تـا الـوار  .نبود که به کیفر تهدید کند

اشـیائی چـون  .کشتی ها شوند و استحکاماتی بـدور شـهرها وجـود نداشـت

دمـی نیـاز زمین هـر آنچـه را کـه آ .ود نداشتندنیزه و کیهخود وج ،شمشیر

بـدون ایـن کـه او نیـازی بـه شـخم زدن یـا  ،برایش ببار مـی آورد داشت

گلهـا بـی نیـاز بـه  ،بهـار جاودانـه حکمفرمـا بـود .کاشتن تخم داشته باشد

ــد ــا در بســتر خــود شــیر و شــراب  ،بذرافشــانی شــکوفه میکردن جویباره

 .تراوش میکرد ند و عسل زرد از درختان بلوطدمیران

یـا عصـر   Tretya Yuga ترتیایوگـا آن عصر دیگری آمـد بنـامبعد از 

              در ایـن عصـر عمـر بهـار  .این عهد پسـت تـر از دوران  ییـی بـود .نقره

آنگـاه بشـر بـرای نخسـتین بـار  .کوتاه تر شد و سال به فصل ها تقسیم گشـت

پنـاه یـا  میبایست متحم ل نهایت های سرما و گرما میشد و به ایـن ترتیـب سـر

بعـد از آن و  غارهـا نخسـتین اقامتگـاه هـای او شـدند .خانه ضرورت یافت

پوششی از شاخ و بر  درختـان و کلبـه هـایی متشـکل از سـاقه هـای بهـم 

خرمنهـا دیگـر بـی کاشـتن حاصـل نمیشـد و کشـاورزان  .بافته پدید آمدند

مجاب شدند که بذر بیاشند و از اسـب و گـاو بـرای کشـیدن گـاوآهن سـود 

 .دجسته و بر سر مزارع زحمت بکشن

یا آنچـه مـا بنـام عصـر  Dwapara Yuga سیس نوبت به دوآپارا یوگا

آدمهـا  بعـی وحشـی تـر یافتنـد و بـه کـوچکترین  .مس میشناسیم رسـید

کـه از  میدیدنـداشارتی سی  در دسـت میگرفتنـدد همسـایگان خـویش را 
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اغلب به آنها حمله میکردند تا غل ـه و ثـروت اندوختـه شـان و  ترند آنها موف 

 .غما برندرا به ی

یا آنچه به عصـر آهـن )عصـر جدیـد( موسـوم  Kali Yuga کالی یوگا

ایـن عصـر بـدترین و  .همان است که ما اکنون درش بسـر مـی بـریم ،است

 جهـان جـاری شـده ۀتبه کاری بسان سـیلی بـر پهنـ .سخت ترین عصرهاست

حقیقـت و نجابـت بـه اضـمحیل گرائیـده و جـای آنهـا را  ،شکسته نفسـی

             خشـونت و عشـ  نحیـف بـه زیـاده انـدوزی  ،تجـاوز ،گـری حیله ،شی ادی

 .گرفته است

سه عصر نخستین بـه پایـان رسـیده انـد و مـا اکنـون در چهـارمین و 

بریم که از نیمه شب بـین روزهـای هفـدهم و هجـدهم  آخرین اعصار بسر می

 ـول هـر دوره ای بـه  .قبل از مـیید مسـیک آغـاز شـد 3102فوریه سال 

 آمده است:   به این شرترتیب 

ـــاتیایوگا ـــا 000/728/1س ـــالد ترتیایوگ ـــال   000/296/1س س

 .سـال از زنـدگی بشـر 000/423سال و کـالی یوگـا  000/846دوآپارایوگا

اعــداد نــزول کننــده نشــانگر ســیر قهقرائــی مشــابهی اســت در فیزیــک و 

سـال میشـوند  000/320/4معنویات بشر در هر دورهد چهـار یوگـا روی هـم

 .ل یک یوگای اعظم یا ماهایوگا را میدهندو تشکی

ــا ــن معن ــاراسای ــا همــان مــان وانت                 Manvantarasی ماهایوگــا ی

باشد که وا ه ای است در زبان سانسـکریت بـه معنـای دوره هـای تـاریخ  می

مان وانتارای فعلی شامل کالی یوگا یا عصر جدیـد فعلـی اسـت و مـا  .هستی
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 ۀایـن عصـر معـادل یـک دهـم از زمـان دور .ریمهم اکنون در آن بسر میبـ

 .قـرار کـردن نظـم و قـانون دارد بشر سـعی در بـر .ماهایوگای حاضر است

  .این زمان تسل   نیروی کَل بر این جهان است کنولی

در و  رو  می باید که در  ی  این عصرها بـه تـیش خـود ادامـه دهـد

بـه خـوابی  ،باشـد هکمـال نرسـید ۀاعظم اگر هنوز به درجـ ۀپایان هر دور

او بـه جهانهـای  .عمی  فرو برده میشود کـه بـه حالـت اغمـاب شـباهت دارد

در آنجا بـه مـدتی معـادل سـالهای بسـیار نگهـداری  ،برده شده بهشتی فرا

در این حین جهانهای تحتانی یـا وضـعیت هـای روانـی نـابود شـده  .میشود

کی رهـا میشـود ف ـا در سـکوت و تـاری .جهانهای پایین ناپدید میگردند ۀهم

               آنگـاه آن  .دوبـاره بـر پـا دارد تا سوگماد مکـر راً اراده کنـد کـه آنهـا را

سـفر خـویش را بـه سـوی  ۀرو  هایی که به خواب برده شـده بودنـد ادامـ

 .کمال بر میگیرند

سـر و بـا سـه نـوع دوره اک ویـدیا به این ترتیب فرد در پیشینه هـای 

 .هـر شـب آغـاز میشـود ۀروزانـه کـه در نیمـ ۀنخست دور .پیدا میکند کار

آنهـا یـا اسـتهیک ی کارمیکی را تشکیل میدهنـد کـه درساعات و دقای  الگو

مقـدار مشخصـی از کارمـا  .آن برای رو  فـردی ۀکارما رخ میدهد یا هخیر

 .نـی نیـز هخیـره میگـرددی ی یک روز باز پـس داده میشـود و مقـدار مع

داشـتن ایـن انباشـت کارمـا میباشـد بـه  حیاتی ترین ترفند در تعادل نگـاه

 .نه بیش از حد خوب ، وری که معدل آن نه بیش از حد بد باشد
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 .دارد سـر و کـارفـرد  ۀدوم سالیانه است که بـا الگوهـای ماهانـ ۀدور

این هم باز همان روند به دور ریختن و به خود گـرفتن کارمـا و حفـد تعـادل 

پرونـده هـای  .مـل معنـویآن است جهت یاری کردن به رو  در جهـت تکا

سفرهای یک رو  از میان بسیاری از زندگی های گذشـته بـا نگـاه کـردن بـه 

    پیشینه های ماهانه مشـهود میشـود ولـی نـه بـا آن تعـداد کـه از خوانـدن 

اهمیت ایـن دوره هـای کوتـاه تـر در  .دوره های دوازده ماهه حاصل میشود

                رســیده اســت کــه  ایــن اســت کــه جزئیــات ا یعــاتی در آنهــا بــه ثبــت

                 ایــن .میدهــد بدســت ویــدیامجموعــه اش یــک قرائــت کامــل تــر از اک 

 عقیـ  مـاه یـا یامـگ نـی بـا و شـروع زمـر د ماه یا آستیک ماه با ها پیشینه

 .پایان مییذیرد سلیمانی

دقـای  و سـاعات عمـ  بیشـتری  .هر دوی این دوره ها خیلی مهم انـد

 .ت های شخص را در متن قـانون علـت و معلـول بـه دسـت میدهـدفعالی از

سالها از این نظر اهمیـت دارنـد کـه در جهـت قرائـت هـای دراز مـدت از 

آیند که در رابطه با علـت هـایی اسـت کـه در دوره هـای  آینده به کار می

 .گذشته پایه نهاده شده اند

 را سـاله اسـت کـه زنـدگی هـر رو  فـردیدوره های دوازده  ،سوم

نهایت هـای گسـترش یـک رو  در یـک کالبـد چیسـت و  .تشکیل می دهند

            کجاست؟ از ایـن اصـول چنـین نتیجـه میشـود کـه هـر رو  در هریـک از 

معینـی از زمـان را در اختیـار  ۀکالبد ها و هـر یـک از تناسـخاتش محـدود

در ازای عمر شخص در هـر کالبـد در کـالی یوگـا بـه شـش دوره یـا  .دارد
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محدود میشود و این بدان معناسـت کـه در  ـول یـک تناسـخ در ایـن کمتر 

 .دوره هـای الزم را در یـک کالبـد تجربـه کنـد ۀعصر شخص نمیتواند کلیـ

در مقایسـه  البته این ماجرای نزول و سیر قهقرایی فیزیکـی و معنـوی انسـان

 .آن عصر رو  در کالبـدی در حـد کمـال بسـر میبُـردبا عصر  یست زیرا در

آموخته است که دیگـر نمیتوانـد بـه آن وضـعیت برگـردد تـا روزی  لیکن او

که با بازگشت های مکرر به این جهـان کمـال را از  ریـ  شـکوفایی معنـوی 

 .حاصل کند

پیشینه های رو  بطور کامل در دوره هایی به ثبت رسـیده انـد کـه بـه 

مـر  او  میـان هـر تولـد و ۀدر فاصـل .گردش های فلکی آدمی موسوم اند

در میـان همـین دوره هاسـت کـه  .نی از این دوره ها را میگذرانـدید معتعدا

لـیکن از هنگامیکـه تحـت کفالـت  ،فعل و انفعاالت کارمای او صورت میگیرند

در قید حیـات واقـع میشـود ایـن کارمـا در جهـت تعـادل استاد ح   ماهانتا 

دیگـر نیـازی بـه  ،تناسـخ فعلـی ۀاز  ـی  دور بطوریکه پـس ،تنظیم میشود

 .زگشت به این جهان وجود نخواهد داشتبا

ــد ــت کنن ــدیا  ۀقرائ ــاتیاک وی ــد از ساگوناس   Saguna Satiمیبای

که روشی است برای فرافکنـی بیفاصـله و توسـ  اسـتادان اک  ،استفاده کند

ایـن  .آن بـه پیشـینه هـای رو  دسـت یابنـد ۀبه کار گرفته میشود تا بواسط

او در شـعاع هـای مختلـف در  پرونده ها همچون ورق های بـازی در مقابـل

کنار هم چیده شده اندد عدد آنهـا از میلیونهـا تجـاوز میکنـد و او میبایـد از 
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تمیز معنوی خود سود جوید تا بهتـرین و مناسـب تـرین آنهـا را تشـخیص  ۀقو 

 .برای شخص قرائت شونده بازگو کندو  داده

 یشــینه هــای رو  ســه روش وجــود دارد او میدانــد بــرای خوانــدن پ

 نوان این روش ها معموالً از قرار زیر است:ع

یـا آن دسـته از پیشـینه هـا  ،که  ری  میانه اسـت ،نخست معبر  ییی 

کـار ایـن نـوع سـر و  .که در ارتباط با باالترین اکتسابات معنوی رو  میباشد

قرائت با تناسخ های معینی اسـت کـه در آنهـا پیشـرفت تکـاملی رو  قابـل 

دوم معبـر نقـره ای  .نـدارد سـر و کـارمور دیگـری ردیابی است و هرگز با ا

در آن قرائـت کننـده  ،)سیمین( که  ری  دست راسـت نامیـده شـده اسـت

ــد کــه یــک رو  در حــین  ــه دســته ای از تناســخات رجــوع میکن               فقــ  ب

یعنـی اختـری )اثیـری( عل ـی و ههنـی  ،شکفتگی اش در کالبد های درونی

 .سرکرده است

کـه  ریـ  دسـت چـ   ،آن مس یا معبر مفرا میباشـد سو مین روش از

یعنـی تنهـا بـا آن دسـته از  ،ایـن  ریـ  منفـی اسـت .خوانده می شـود

ایـن قرائتـی  .دارد سـر و کـارتناسخات که در کالبدهای جسمانی بوده انـد 

است که فق  در رابطه با زنـدگی هـایی اسـت کـه رو  در جهـان فیزیکـی 

تناسـخات فیزیکـی نشـان  ۀا در محـدود ی میکند و آینده اش را نیـز تنهـ

بهـره ای از شـکوفایی معنـوی کـه رو  در رابطـه بـا کالبـدهای  .می دهد

 مار دریافـت میکنـد بسـیار انـدک اسـتفیزیکی اش   ـی تناسـخات بیشـ
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خـود  ۀبه این روش قرائت شـونده درک ناقصـی از گذشـته و آینـد ،بنابراین

 .خواهد داشت

ت که تقاضـای قرائـت کامـل داشـته بهترین کار برای این شخص این اس

                 یعنی از ،ایــن معبــر هــا را نشــان میدهــد ۀکــه بخشــی از هــر ســ ،باشــد

زندگی های گوناگونی که رو  در  بقات مختلـف میگذرانـد تـا بـه وضـعیت 

ایـن  ریـ  بـه او  .چه کامـل تـری را برگزینـد منتخب هر ،کمال دست یابد

مسـلماً سـرنخی و  نـدگی اش بـرای چیسـتدرک بیشتری می دهد از اینکه ز

یـک همکـار بـا خـدا از  ۀبدست او میدهد در خصو  اینکه رسالتش به منزلـ

 .چه قرار است

برای رسـیدن بـه پیشـینه هـای ،ویـدیااک  ۀقرائت کننـد ،باین ترتیب

سبک قـرار دهـدد یـا حت ـی  ۀمعبر سوم کافی است خود را در وضعیتی از نشئ

همانطورکـه پـیش  .قادر به این کـار خواهـد بـودگاهی بدون نیاز به آن هم 

استفاده از ساگوناسـاتی کـه متـد فرافکنـی بیفاصـله ای ،از این اشاره کردم

تنهـا هنگـامی ضـرورت پیـدا  ،اسـتادان اک میباشـد ۀاست که مورد اسـتفاد

 .نظر باشد میکند که دسترسی به پیشینه های رو  مد

کـه چشـمانش کـامیً بـاز  او میتواند این کار را در حالی انجـام دهـد

او میتوانـد در حالـت  .آگاهی کامل از محـی  فیزیکـی میباشـددرو  هستند

علیرغم هریـک از ایـن .یا روی صندلی نشسـته باشـد ،قدم زدن در اتاق باشد

نخستین کاری کـه میبایـد انجـام دهـد خـاموش کـردن ههـن  ،وضعیت ها
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 انجـام مییـذیرد  درونـی ههـن  ۀاین عمل با نگاه کردن از میـان پـرد .است

 .که البته باید کامیً خالی باشد

سـیس  ،مریً قرائت کننده میتوانـد روی یـک صـندلی راحتـی بنشـیند

 قرائت شـونده بـه آرامـی صـحبت میکنـدبرای مدت چند دقیقه یا با شخص 

    خـالی  ۀآنگاه بـه پـرد،عمیـ  میکشـد ،چنـد نفـس ،یا چشمانش را میبندد

 .ههن اش خیره میشود

آتمـا )پـنجم( میباشـد و از  ۀعزیمـت بـه  بقـ ۀآمـادلحظه اودر این 

آنجا آغاز میکند به تحقیـ  در خصـو  یـافتن ا یعـات صـحیک در مـورد 

 .شخص متقاضی

تـا  .فرافکنی از ناحیه پشـت سـر میکنـد ۀاو خود را از نظر ههنی آماد 

سـه متـری پشـت سـرش انعکـاس  اره میشمارد و به سرعت به فاصـلۀسه شم

یابـد بـرای خوانـدن پیشـینه هـای  از این موقعیت او میبایـد در .پیدا میکند

  .متقاضی به کجا باید برود

 ۀ بقـ این پیشـینه هـا در نقـاط متفـاوتی در روی ۀاغلب اوقات مجموع

آن به دلیل تفـاوتی اسـت کـه در دوره هـای متفـاوت از و  آتما تقسیم میشود

حـداقل پـن   .سـتتکامل معنوی در شخصیت فرد قرائت شونده ایجاد شـده ا

تمـامی  .مکان متفاوت هستند که در آنجا این پرونـده هـا نگهـداری میشـوند

ماننـد  ،پیشینه های مربوط به  بقات تحتانی در کالبـدهای گونـاگون شـخص

                 اتــری بایگــانی  ۀحتــی در  بقــ ،ههنــی و اغلــب ،عل ــی ،اثیــری ،فیزیکــی

 بقـات راگیـر شـخص دری جـامع و فکه پیشینه هـا ،سایر پیشینه ها .شده اند



 122                                                                        اک ــ ویدیا
 

ولـیکن همانجـا هـم رو  جـای دارنـد  ۀدر  بقـ ،درون آتما ،باالتر هستند

گاهی در نقاط مختلفی بایگانی شـده انـد کـه بخـا ر منـافع خـود شـخص 

 .میباشد

 پـنجم رسـیده و مهـدیس شـده باشـد              ۀاگر شخصـی بـه وصـل حلقـ

ــه مــه آرپآتمــا مشــه ۀپیشــینه هــایش در بخشــی از  بقــ   Mearpور ب

که ناحیه ای از وضعیت بهشتی اسـت کـه آنانیکـه از  ریـ   ،نگهداری میشود

اگـر او بـه وصـل  .وصل به این جهان رسیده اند در آنجا زنـدگی مـی کننـد

                 لقـب شـرادها را کسـب کـرده باشـدو  ششـم نائـل آمـده  بقـۀحلقه یـا 

حفـد   Anuga مـا بنـام آنوگـاآت  بقـۀپیشینه هایش در قسمت دیگـری از 

 .میشود

 ی دیگـر از قبیـل بهـاکتید واصـل حلقـۀپیشینه های واصلین حلقه هـا

 آده پـی سـه کـا ،نهـم واصل حلقـۀ موالنید ،هشتم گایانی د واصل حلقۀ ،هفتم

 ماهـاراجی د واصـل حلقـۀ ،یـازدهم کِوالشارد واصل حلقـۀ ،دهم واصل حلقۀ

                اک نیـدا ۀشـهور بـه ناحیـهمگـی در سـاحتی حفـد میشـوند م ،دوازدهم

Eck-Nida. کـه کمـال وصـل در ،در قیـد حیاتاستاد حـ    ،ماهانتا ماهارای

کـه  Sat Nam پیشـینه هـایش را در خـود سـات نـام ،خدایی میباشد ۀحلق

 تین تجل ـی کامـل خداونـد متعـال اسـتپنجم و نخس ۀجایگاه فرمانروای  بق

کـه بـه  ،شکوه ایـن پیکـر تسـخیر کننـده به دلیل عظمت و هیبت پر .یابد می

            تصـور  ،مـی رسـند  بقـۀآنانیکـه بـه ایـن  ،هیئت آدمی درآمـده اسـت



 چ اح  ــ تا کتئتی / اک ویدیانصـل                                           123
 

زیـرا او تنهـا یـک  ،این حقیقت نـدارد .می کنند او خود سوگماد )خدا( است

 .تجل ی از هات متعادل میباشد

              آتمـا واقـع  ۀهمگی فرمانروایان  بقـات متفـاوتی کـه در زیـر  بقـ

ظـاهر مـذکر  ،فیزیکـی در سلسـله مراتـب معنـوی ۀتا خود  بقـ ،شده اند

بهمین دلیل نویسـندگان کتـب مقدسـه گـزارش کـرده انـد  .نه مونع ،دارند

اکنکـار  ۀبسیار قلیلـی خـارج از محـدود ۀعد .که خداوند صورت مذکر دارد

ی از یعنـ .یافت میشوند که به بـاالتر از  بقـات تحتـانی سـفر کـرده باشـند

هیچکس با فرمـانروائی در شـکل و وضـعیت مرئـی  ،آتما یا پنجم به باال ۀ بق

زیرا تجلی هـای خـدا در ایـن مراتـب رفیـع در قالـب رو   ،روبرو نمیشود

بـرو شـود مگـر اینکـه خـود در قالـب  میباشند و هیچکس نمیتواند با آنها رو

سـفر  رو  خالص درآمده باشد و از  ری  اک یا رو  خـدا بـه سـوی آنـان

 .کرده باشد

قرائت کننده بیفاصله به ناحیه ای سـفر میکنـد کـه پیشـینه هـای رو  

چـه دقیـ  تـر و بـا  متقاضی درآنجا هخیره شده اند و میتوانـد آنهـا را هـر

              ۀدانســتن اینکــه محــل هخیــر .درکــی فراتــر مــورد قرائــت قــرار دهــد

از اینکـه قرائـت  پیشینه های فرد کجاست موضوع مهمـی اسـت و بایـد پـیش

این عمل اینگونه انجـام میشـود کـه پـیش از خـارج  .آغاز شود معلوم گردد

آتما تماس حاصل شده و ایـن امـر مـورد تحقیـ  واقـع  ۀشدن از بدن با  بق

          را فـرا اک ویـدیا کسـانی کـه هنـر قرائـت  ۀاین تماس بـرای همـ .میشود

کسـانی کـه از ایـن  ریـ   ولیکن بـرای .کاری بسیار آسان است ،گرفته اند
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این امکان وجـود دارد کـه پیشـینه هـای سـه یـا چهـار رو  ،قرائت نمیکنند

 بـاین ترتیـب باعـع ایجـاد سـرو  دیگر با شخص مورد نظـر مخلـوط شـود

 .درگمی شود که در برخی از موارد زیان آور نیز میباشد

 چـون هـر ،همینطور بـا شـفا دادن ،این امر هی  ارتبا ی با هاله ندارد

در قیـد حیـات بسـیار بـه اسـتاد حـ    .یک از اینها موضوع جداگانه ای است

کسی را میخوانـد مگـر در هنگـام ضـرورت و آن هـم اغلـب بـه  ۀندرت هال

 ۀایـن در واقـع زائیـد .کسـی نمیکنـد ۀاو یقیناً اقدام به تنظـیم هالـ .تقاضا

پـذیری از بیـرون  تـأثیرشـخص بـا هیچگونـه  ۀچون هال ،خیال دیگران است

بلکـه تنهـا تـابع تغییـرات خـویش درون یـا تحـوالت  ،نیست که تغییر میکند

روانـی میتوانـد بـه ریشـه هـای یـک  تـأثیربندرت یک  .معنوی فرد میباشد

یافت کننـدگان تنظـیم هالـه هسـتند و اد عـا  آنهایی که در .مشکل دست یابد

نیـروی کَـل  تـأثیرهمگـی تحـت  ،میکنند که بعد از آن احساس بهتری دارند

 .واقع شده اند

آتمـا   بقـۀبعد از اینکه پیشینه های یک فرد در محل  صـحیک خـود در 

قرائت کننـده میبایـد آن دسـته از آنهـائی را کـه معتقـد  ،)رو ( یافته شد

او آنهـا را ماننـد  .است برای شخص متقاضی مناسـب میباشـد بیـرون بکشـد

وی یـک یک دست ورق که تعـداد آنهـا میلیونهاسـت و گـوئی در مقـابلش ر

ایـن عمـل از  ریـ   .مورد نظاره قـرار میدهـد ،میز عظیم چیده شده باشند

زیـرا او در حـال سـفر کـردن در کالبـد معنـوی  ،چشم معنوی انجام میشود

رو  میباشـد و در آتماسـاروپ )کالبـد معنـوی( میتـوان سـایر  ۀدرون  بق
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رار اثیـری و فیزیکـی را مـورد جسـتجو قـ ،عل ی ،ههنی ،کالبدها مانند اتری

الزم را بـا شـخص قرائـت  ۀداده به منابع الزم دسترسی پیـدا کـرد و رابطـ

 .قرار نمود شونده بر

ــارت دیگــر ــ  ریســمان نقــره ای  ،بعب ــاط او )تمــاس او( از  ری ارتب

در حــاالت  .صــورت میگیــرد کــه بــه یکایــک کالبــدهای وی اتصــال دارد

معنـوی کالبد ،در ایـن وضـعیتولـیکن  رو  درون این کالبدهاسـت ،معمول

هنگامیکـه او کالبـدهای  .نیسـتدر موقعیت فیزیکـی درون کالبـدها واقـع 

ههنـی درآنجـا رهـا  ۀمعنوی )روانی( خود را پس از عبـور از مرتبـمادی ـ 

هرحـال او بایـد ه ام ـا بـ .ریسمان نقره ای را نیز پشت سـر میگـذارد ،میکند

ــی  ــد ههن ــدها کــه کالب ــن کالب ــا آخــرین ای ــی ب تمــاس خــود را بترتیب

حفد کند تا از  ری  آن پیام هـای خـویش را بـه سـوی کالبـدهای ،باشدمی

پایین تر بفرستد که دست آخر باید به کالبـد فیزیکـی برسـد و بـا اسـتفاده از 

تارهای صوتی این کالبد یا با اسـتفاده از دسـتهای او یـا پیـام را ادا کنـد یـا 

ل خوانـده توسـ  رو  درحـا ،آتمـالوک ۀبنویسد در حالیکه این پیام در  بق

 .شدن است

معمـوالً ولـیکن  یک قرائت خوب اغلب یک تا دو سـاعت  ـول میکشـد

بسـیار  و.مقدار قابل توجهی تحقیـ  وجـود دارد کـه او بایـد انجـام دهـد

 ۀمیـل دارد نتیجـاک ویـدیا  ۀبهمین دلیل است که قرائت کننـد .مراقب باشد

د کـه اگـر در زیـرا او میدانـ ،خود را یا بنویسد یا روی نوار ضـب  کنـدکار

احتمـال  ،ح ور متقاضی بنشیند و مورد سـوال کـردن هـای وی واقـع شـود
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حـال خوانـدن اسـت  هنگامیکـه او در .هم بشـکند این هست که تمرکزش در

بهتر است هی  سوالی از او نشده و قرائـت شـونده از خـود بـی تـابی بـروز 

جـر چون ممکن است باعع ایجاد اخـتیل در  بقـات درون شـده و من ،ندهد

 .به خطا گردد

اک ویـدیا قرائـت  .هی  قرائتی انجام نمیشود مگـر در ف ـای نـورانی

   مانند آن دسته از مـدیوم هـای اح ـار رو  کـه اغلـب در تـاریکی محـض 

نـورگیری ا ـاق و اینکـه پـرده هـا  ۀنحو ،بهرحال .می نشینند انجام نمیشود

در قرائـت  باز یا بسـته باشـند و ضـرائبی از ایـن قبیـل هیچگونـه دخـالتی

آگـاهی شـخص نفـوه هائی کـه از جهـان بیـرون بـه حیطـۀ صدا .ندارند

مگـر اینکـه بـیش از انـدازه بلنـد  ،دیده گرفتـه میشـوند معموالً نا،میکنند

 .باشند یا غیرعادی

میبایـد فرصـت  ،براینبنـا ،بایـد حقیقـت گـو باشـد قرائت کننده می

تقاضـی کـرده کافی داشته باشد که جواب مناسبی بـرای هـر سـوالی کـه م

او میدانـد کـه کـارش مـدت معینـی بطـول  ،بـاین ترتیـب .باشد پیدا کند

آنگـاه میتوانـد  ،میانجامد و اگر متقاضی از خود بردباری کـافی نشـان دهـد

گـاهی مطلـع کـردن متقاضـی از برخـی  .پاسخهای حقیقی دریافـت کنـد

آن بــاالخص در خصــو  کســانی و  حقــای  بســیار دردنــاک خواهــد بــود

ام ـا بهتـر اسـت کـه حقیقـت  .رد که حساسیت عا فی زیادی دارندمصداق دا

 .مائی نفس فرد میگردندوجب بزر  نگفته شود تا اینکه اظهاراتی که م
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آنهـا  .این یکی از مشکیت بزرگی کسـانی اسـت کـه قرائـت میکننـد

ــی از  ــته یک ــه در گذش ــل ک ــن می ــردم از روی ای ــتر م ــه بیش ــد ک                 میدانن

بـزر  اجتمـاعی بـوده باشـند تقاضـای قرائـت میکننـد تـا شخصیت های 

از آنجا که بیشتر ایـن افـراد از مقـام اجتمـاعی برجسـته ای  .دانستن حقیقت

میخواهند بـدین وسـیله در مقابـل دیگـران عـر  انـدام  ،برخوردار نیستند

مرـل  ،تـاریخ بـوده انـد ۀگذشته یکی از شخصـیت هـای برجسـتکه درکنند 

شــجره نامــه  ۀایــن کــار در مــوازات تهیــ .واشــنگتنیــا  ،لئوننــاپ،لینکلن

که  بســیاری از مــردم بــرای تنظــیم آن بــه متخصصــین مربو ــه ،میباشــد

 این عمـل بعنـوان تقویـت نفـس مشـهور،در روانشناسـی .مراجعه میکننـد

صـی میگویـد هنگامی که مشاهده میشود که یک قرائـت کننـده بـه شخ .است

یـک مـورد تقویـت نفـس  عمومـاً ،وپـاترا بـوده اسـتمریً کل ،او در گذشته

که بـرای جلـب توجـه و خوشـحال نگاهداشـتن مشـتری اسـت نـه  ،میباشد

کارهـای مـادی اسـت و  ۀاین عمل در زمـر .چیزی در ارتباط با حقیقت واقع

 به انجـام امـری بـا ایـن  بیعـت کنـد هی  قرائت کننده ای نمیباید مبادرت

قـانون معنـوی و او زیرا این چیزی نیست مگـر یـک مـورد دیگـر از نقـض 

حتی اگر ایـن یـک دروا مصـلحت آمیـز ،میباید بهای گزافی برایش بیردازد

 .بوده باشد که صرفاً برای خوشحال کردن کسی اداب شده است

یا یکـی از حواریـون ،بسیارند کسانی که اعتقاد دارنـد تناسـخ عیسـی

تـاریخی  ۀیا شاید هم آبراهـام لیـنکن یـا یـک شخصـیت برجسـت ،او هستند

یـک بـار هنگـام  .که اکنون دارند مورد بـی عـدالتی واقـع میشـوند ،گردی
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یک نفر که شخص حقیـر و نحیفـی هـم نبـود  ،سیاست از ساراسوتا در فلوریدا

مـادر عیسـی بـروم  ،از من تقاضا کرد به میقـات مـریم ،نیت خیر هم داشت و

 و اد عا میکرد که او در یکی از حومه هـای نسـبتاً فقیـر نشـین شـهر زنـدگی

 .احساساتش جریحه دار شد ،وقتی دعوت او را رد کردم .میکند

نکته ای که سعی دارم در اینجا روشن کـنم ایـن اسـت کـه بسـیاری از 

اکنـون در  بقـات بـاالتر هسـتند و اغلـب مقامـات  ،شخصیت های تـاریخی

بزر  معنوی گذشته در این  بقـات مشـغول بـه کـارکردن روی رو  هـای 

 .ئی هرچه بیشتر در تکامـل معنـوی شـان عرضـه کـنندیگرند تا بدانها شکوفا

اثـر فعلـی شـان  ۀباین عل ت کـه در محـدود ،آنها به این جهان بازنگشته اند

 .سرگرم میباشند

فراخواندن این شخصیت های معنـوی تـاریخ بخـا ر کمـک گـرفتن از 

زیرا ایـن عمـل بـدان معنـی اسـت کـه آنهـا  ،آنها کار بسیار خطائی است

ای کـه باشـد دسـت   بقـۀدر هـر  ،خود در سمت فعلی شان میباید از وظایف

بکشند و مـدتی از وقـت گرانبهـای خـود را در پاسـخ بـه اح ـار یـک در 

 ۀایـن باعـع میشـود کـه وظیفـ .تلف کنند  بقۀکمک در این  ۀخواست کنند

چه بسـا کـه موجـب ایجـاد اغتشـاش  آنان در  بقات باالتر به تعوی  بیافتد و

نـه  ،به نفع هیچیک از  ـرفین نخواهـد بـود ،مینطوره .کارهایشان میشوددر

متجل ـی   بقـۀکـه او در ایـن  ،نـه مسـاعدت کننـدهو  مساعدت ۀتقاضا کنند

زیرا در بسیاری از موارد مد ت زیادی  ول میکشـد تـا قدیسـی کـه بـه  .شود

قـادر باشـد کالبـدی را کـه  ،آمده اسـت  بقۀتقاضای یک دعا کننده به این 



 چ اح  ــ تا کتئتی / اک ویدیانصـل                                           129
 

رای ایـن کالبـد کـه بـ .ه دیده است از خـود جـدا کنـدبرای این منظور تهی 

ا پایـان مـدت الزم بـرای منحـل شـدنش را ظهور او متجلی شده است باید ت

 ی کند و این امر باعـع میشـود اخـتیل قابـل میحظـه ای در   بقۀدر این 

داسـتانی کـه در زیـر آمـده اسـت  .اصلی آن قد یس پیش بیاید ۀانجام وظیف

 .که من سعی دارم توضیک دهم روشنگر نکته ای است

چنـدین سـال پـیش  ،در یکی از آشرام های معتبر یوگـا در هندوسـتان

ی جـوان گـرد هـم آمدنـد و تصـمیم گرفتنـد یکـی از ها گروهی از یوگی

 ایـن تجربـه موفـ  از آب در آمـد .قدیسین شان را ندا کنند تا ظـاهر شـود

کـرد از آن قدیس همگی یوگی هـای جـوان را بـه شـدت نکـوهش ولیکن 

او  .) نـامرئی( بازداشـته بودنـد اینکه او را از انجام وظیفه در  بقـات غیـب

زمان بسـیار درازی  ـول خواهـد کشـید تـا ،گفت که به معیار سالهای زمینی

این کالبد متجل ی شده دوباره م ـمحل گـردد و او بتوانـد مجـد دا در کالبـد 

 .هدمعنوی خود به کار در آن  بقات دیگر از هستی ادامه د

اک ویـدیا ما میباید یا اکیداً مراقـب باشـیم یـا اینکـه قرائـت  ،بنابراین

شخص کـم تجربـه ممکـن اسـت دچـار مشـکیتی شـود کـه  .انجام ندهیم

تعـالیم عـالمین  در نتیجـۀ ،ایـن روزهـا در .نمیتواند بفهمد چه معنایی دارند

کـه  اینگونه شایع شده است کـه مـا میتـوانیم هـر چیـزی را ،ماوراب الطبیعه

اینکـه بتـوانیم تمـاس درسـت بـا خـدا  مشـروط بـر ،بخواهیم داشته باشیم

این دقیقاً همان عذری است کـه وقتـی یـک دانشـجو بـه معل ـم .برقرار کنیم

ماوراب الطبیعه اش میگوید که در زنـدگی اش هـی  مـوفقیتی کسـب نکـرده 
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چون راه ،الح  کـه چـه عـذر بـی اساسـی .معلمش به خورد او میدهد ،است

دا  والنی و پر مشق ت است و تماس حاصـل کـردن بـا وی همـان امـری به خ

است که به خودی خود باعع میشـود خواسـته هـای مـاد ی و رفـاه دیگـر از 

 .ارزشی برخوردار نباشد

رار کـرده و درخواسـتی را قـ کند با خدا تماس بـروقت کسی تصور هر

ایـن تمـاس باید ایـن را بدانـد کـه  ،مادی دارد اجابت نموده است که جنبۀ

کـه در برخـی  ،خدای منفی و خال  جهانهای تحتـانی اسـت ،با کَل نیرانجان

ایـن شـگردی اسـت بـرای  .موارد میتواند درخواست آدمیان را اجابت کنـد

زیـرا کـه او میبایـد در قبـال هرآنچـه کسـب  ،فریب دادن شخص متقاضـی

ن ای.ه میخواهـد باشـدترتیبـی کـ حـاال بهـر ،کرده است بهایش را بیـردازد

 .یا قانون عل ت و معلول میباشد Karma قانون کارما

به این جهت از علـم االسـطرالب یـا سـتاره شناسـی متفـاوت اک ویدیا 

دانـش باسـتانی سـفر رو  اسـتفاده  ،اکنکـار ۀاست که از شیوه هـای سـاد

ستاره شناسی با زاویه دید اسـت و میبایـد همـه چیـز را بـه  سر و کار .میکند

از میـدان هـای مغنا یسـی سـیاره ا ی و زاویـه هـای  او .اجزا تقسیم کنـد

 .متشکله بین سیارات و صورتهای فلکی سود میجوید

انجـام دهـد کـار اک ویـدیا رسیدن به درجه ای که فرد بتواند قرائـت 

در بع ی موارد سالها و شاید حتـی عمرهـا بطـول بکشـد تـا و  آسانی نیست

زندگی .کـار قـادر باشـدفردی به وضعیتی از آگاهی دست یابد که بـه ایـن 

در بخش عمده ای تشکیل شده است از تیشـی کـه در آن مـردم بـا اسـتفاده 
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) علـم االسـطرالب( و سـایر روشـهای  از شناخته هائی چون سـتاره شناسـی

بیشـتر مـردم در  لـب  .پیشگویی سعی دارند ناشـناخته هـا را کشـف کننـد

شـد تـا بتوانـد بـا اتخاه روشی میباشند که منظور از آن پیشـگویی آینـده با

اک داشـت کـه قرائـت  میباید بخـا ر .آمادگی بیشتری به استقبال آن بروند

سـر و  ،روی یـک فـرد ات متفـاوت زنـدگی بـرتـأثیربه منظور یافتن ویدیا 

   ی بـا عـادات اجتمـاعی )عرفیـات( شـرای  تـاریخی و بهـم چنـین بـا کار

                 ۀکننــدبــرای هــر قرائــت  .منظومــه هــای ســیاره ای و ســتاره ای نــدارد

حاضـر  ۀلحظـ ۀبه وضو  مشهود است کـه آنچـه شـکل دهنـد ،ویدیائیاک 

 اتتـأثیرمیگیـرد نـه از هیچیـک از  تـأثیراز کارمـای او  ،برای یک فرد است

 .ورزند آن اصرار میمادی که علوم متفاوت پیشگویی بر

تمامـاً  ،هنگامی که شخصی مبادرت به ایجاد تغییـری در آینـده میکنـد

بسـیار  .چـه مبنـایی بگیـرد به شخص او بستگی دارد که تصمیم خویش را بـر

ب و الطرعلم اسـ،ت آویزهـائی چـون هیینـوتیزمزیادند اشخاصی که به دسـ

سایر روش های پیشـگویی بـیش از حـد توکـل میکننـد کـه شـاید بتواننـد 

کـه آنهـم در جهـت هـا و بـه ،ت مینی برای آینـده در اختیارشـان بگذارد

هرگـز کنتـرل  ،اگـر شخصـی ایـن چنـین کنـد .صی میباشـدمنظورهای خا

او میبایـد بنـا بـه اقت ـای خـویش  .سرنوشتش را در دست نخواهـد داشـت

خـود را ت ـمین کـرده و در جهـت بـرآوردن آن اقـدام  ۀقادر باشد آینـد

بـدان  ،دنیـا رواج زیـادی پیـدا میکنـدهر آنگاه که علوم پیشـگویی در .ندک

قهقرایـی اسـت و بـه زودی بـه اسـتقبال معنی است کـه دنیـا در مراحـل 
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ن پـیش میـرود یـا شـاید هـم روزهای پایانی خود در مسیر یوگاهای آخـری

بعـد از ایـن مرحلـه نوبـت بـه انهـدام جهانهـای  .آن مرحله باشداکنون در

 .پایین میرسد و تمام چیزهـایی کـه در آنهـا هسـت رو بـه نـابودی میرونـد

رفـتن بـه وضـعیتی شـبیه اغمـاب  پس از ،موجودات زنده همگی در قالب رو 

پنجم( و در ایـن حالـت بـاقی میماننـد تـا  ۀرو  کشیده میشوند ) بق ۀبه  بق

 .سیس و زندگی در آنها از سر گرفته شودمجدداً تأاینکه جهانهای تحتانی 

بـرای کسـی انجـام شـود کـه اک ویدیا پیشنهاد من این است که قرائت 

معمـوالً  .کننـده برخـوردار باشـداز بینش کافی برای درک اظهارات قرائـت 

بخصـو  در  ،آینـد مـی که گمـراه کننـده از آب در ،عباراتی وجود دارند

مواردی که عنصر زمان در بین باشد یـا هنگـامی کـه شخصـی در ارتبـاط بـا 

اسـتنبا ات خطاگونـه ای در ههـن خـود  ،چیزهایی که قـبیً شـنیده اسـت

پسـرش کـه  ۀانمی دربـارموردی هست که یـک خـ ،برای مرال .انباشته باشد

قرائتـی تقاضـا  ،در هنگام ماهیگیری در نهر بزرگـی از آب غـرق شـده بـود

               پیشـینه هـای ولـیکن  او معتقد بـود کـه پسـرش زنـده و سـالم بـود .کرد

  .می گفت که این حقیقت ندارداک ویدیا 

ایمان او در این مورد به دلیل اظهـارات شـخص دیگـری بـود و اینکـه 

مـاهیگیری بـا مقامـات دریاچـه مـذبور مجادلـه  ۀاین زن بر سر پروانـ پسر

حقیقـت امـر از ایـن قـرار بـود  .کرده بود و از برگشتن به خانه واهمه داشت

پاسـخ ایـن خـانم  .غرق شده بـود که این شخص از روی قای  به آب افتاده و
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بـا او صـحبت کـنم و  ،قـرار اسـت بـزودی او را ببیـنم» به من این بود کـه 

 «.حقیقت را دریابم

این خانم  ی نامه ای توهین آمیـز بـه مـن نوشـت کـه در  ،ماه ها بعد

با او صـحبت ،مورد پسرش خطا گفتـه بـودم و اینکـه او را در خـواب دیـده

او مـدعی بـود کـه  .شنیده بـودکرده و داستان حقیقی مر  او را از خودش 

نچـه مـن ولـیکن آ مر  پسرش حقیقت را نگفتـه بـودم ۀخصو  واقعمن در

یافته بودم همان بود کـه گفـتم و بهـی  وجـه در مـوردش اک ویدیا از  ری  

 .کاری نمیشد کرد

این پدیده برای کسـانی کـه از روش هـای پیـامبری اسـتفاده میکننـد 

 از مجـرای ع ـو گویـایی ظـاهر میشـود پیشگویی وقتـی .زیاد اتفاق میافتد

از مـوارد کـامیً  جـواب سـواالت در بسـیاری .نقش های غریبی بازی میکند

یتواننـد معنـای حقیقـی آنـرا بفهمنـد لـیکن بسیار کمی م ۀو عد .مبهم است

قرائت کننده یا الهامکـده معمـوالً همیشـه میتوانـد ثابـت کنـد کـه درسـت 

 .میگفته است

 مـوارد ابهـام در ارتبـاط بـا کـرزوس یک نمونـه ی تـاریخی از ایـن

Croesus پادشاه لیدیا Lydia پـیش از مـیید  540تـا  560که بـین سـالهای

او از الهامکـده جویـا شـده بـود کـه آیـا در  .رخ داد ،مسیک حکومت میکرد

پاسـخی کـه ،جنگی که بر علیه پارسیان پیشنهاد کرده بود پیروز میشـود یـا نه

 Halys رزوس پـس از عبـور از روخانـۀ هـالیسکـ» ،گرفت از اینقرار بـود

نـین تعبیـر کـرد کـه او ایـن چ« .سرزمین عظیمی را منهدم خواهد سـاخت
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منظور سرزمین دشمن بـودد ولـیکن بـه جـای آن او کشـور خـود را نـابود 

خـورد  شکسـت،زیرا او از پارسیان که تحت فرمـان کـورش کبیـر بودند،کرد

اینکــه بــاالخره آزاد شــد و بــه یونــان پــس از  .و بــه اســارت گرفتــه شــد

 به کــاهنین الهامکــدۀ دلفــی شــکایت بــرد کــه بــه او پیشــگوئی،بازگشــت

کـاهنین ،بـا وجـود این ،نادرستی عرضه کرده بودندکه باعع شکست وی شـد

بر سر حرق خود باقی ماندند مبنی بـر اینکـه الهامکـده نتـای  اعمـال وی را 

اقـدامات وی باعـع سـقوط یـک سـرزمین و  بینی کرده بـود به درستی پیش

ر زیرا کـه پیـام الهامکـده را بـه درسـتی تعبیـ ،شده بود و او مسئول آن بود

 .نکرده بود

چنین سـوب تعبیرهـایی معمـوالً از جانـب متقاضـیان قرائـت مشـاهده 

خانمی شـکایت یکبار.یز بـه حسـاب پیشـگو میگذارنـدمیشود که خطای آنرا ن

برد که عارفی تعبیر نادرستی در قرائـت خـویش از وضـع شـوهر وی کـرده 

او میگفت که قرائت کنند به وی گفتـه بـود کـه شـوهرش پـس از شـش  .بود

مـن  .رددر عـو  او در ایـن مـد ت مُـ .اه خوب و خوشحال خواهـد بـودم

س قـرار دادم و دریـافتم های اِک بیفاصله پیشینه ویـدیای او را مـورد تجسـ 

ل حاضـر ایـن مـرد در روی زیرا کـه در حـا،که عارق مزبور درست گفته بود

ی متناسخ شده و زندگی بسیار سـالم و خوشـحالی در پـیش گرفتـه  بقۀ اثیر

ولـیکن او هنـوز ناراضـی بـود و ایـن پاسـخ را این را به آن خانم گفتم  .بود

معنایش این بود کـه او نمیتوانسـت خـود را بـه قبـول حقیقـت   .پذیرفتنمی

 .راضی کند
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ایـن مـورد  ،میکننـداک ویـدیا در خصو  کسانی که تقاضای قرائـت 

هائی را دریافـت کنـد کـه در یعنی متقاضـی پاسـخ.ممکن است پیش بیایـد

پهلو میباشـند و در اکرـر مـوارد قرائـت کننـده بـه اصـرار  ظاهر مبهم و دو

پیشـنهاد میکـنم کـه قرائـت کننـده  .متقاضی مجبور میشود آنها را مطر  کند

مراقبت کافی بخرج دهد تـا بـه منظـور دلشـاد کـردن دیگـران بشـارت از 

بـدنبال آن چیـزی  ،بعبـارت دیگـر .شادی و خوشـحالی در آینـده ندهـد

هر قرائتی بایـد بـه دقـت محـک زده  .که در پشت عبارت پنهان استبگردید 

البت ـه در سـایر  ،نتیجۀ درستی حاصـل شـود و ایـناک ویدیا شود تا از قرائت 

بهمین عل ت بهتر است قرائت همیشـه بـه تحریـر باشـد  .موارد نیز صدق میکند

تا قرائت کننده فرصت کافی بدسـت آورده و نتـای  را بـا درکـی عمیـ  تـر 

 .رور و اصی  کندم

هـم در مـورد  ،خصو  تناسـخات گذشـته مصـداق دارداین امر هم در

اگر عیئمی از گذشته دریافت شـوند کـه در آنهـا هـم پیـام  .تناسخات آینده

 میباید همین س ال را پیش بیاورد:،مبهم و بغرنجی مشاهده شود

 معنای حقیقی این عبارت چیست؟ 

ریـب بـه آسـانی کنـار گذاشـته همانطور که اغلب رؤیاهای عجیب و غ

مراجعـه  -مـریً  یـک کتـاب-نمیشوند و خواب بیننده یا به مرجعـی صـالک

یا به یک شخص کـه عقیـده دارد میتوانـد تعبیـر درسـتی از رؤیـایش ،میکند

جای تعج ب نیست کـه شـخص در خصـو  عبـارتی مربـوط بـه  انجام دهد

همینقـدر اهمی ـت  گذشـته نیـز .قدر کنجکاو و ریزبین باشد آینده خود همین
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ات تناسخات پیشین فرد هستند کـه هـم در زنـدگی فعلـی تأثیرزیرا این ،دارد

آینـده پـیش تعیین کنندۀ وقـایعی هسـتند کـه در اند و هماو م ث ر واقع شده

 .خواهند آمد

هر دو بایـد یـک واقعیـت را بداننـد و ،قرائت کننده و قرائـت شـونده

از مجـرای قرائـت ک ویـدیا اآن این است کـه محتـوای آنچـه در قرائـت 

این .کننده جاری میشود در ارتباط با مشخ صـات فعلـی قرائـت شـونده اسـت

صفات چه میباشند و چگونه در ایجـاد و شـکل دادن بـه لحظـۀ حاضـر نقـش 

 بازی میکنند؟ 

زیرا مـا پیشـگوئی را بـر مبنـای همـین بنـا ،این امر بسیار مهـم  اسـت

 .د کنتـرل و هـدایت قـرار میـدهیممیکنیم و پدیده را از ایـن جایگـاه مـور

بعید اسـت بتوانـد در ایجـاد تغییـر در ،اراده نداشـته باشـدکسی که قدرت 

تربیتی کـه ،ام ـا بهرحـال.شخصیت خود ان باط چندانی را به اجـراب درآورد

در قیـد اسـتاد حـ   در زمینۀ ان باط میتواند در مـد تی کـه در خـدمت بـه 

ل تـوج هی در جهـت سـاختن قـدرت یقیناً کمک قابـ،حیات است دریافت کند

 .اراده میباشد

ما میباید انواع شخصـیت هـائی را کـه بـه پیشـۀ پیشـگوئی ،ین ترتیببا

روان   عـارفین،مـدیوم ها،اینها عبارتنـد از فالگیرها.اشتغال دارنـد بشناسـیم

ــان ــ،رو  گرایان  Psychics بین ــدگان اِک س ــت کنن ــان و قرائ تاره شناس

ایـن اشخاصـی اسـت  صفات ممتـازه،یحظه استآنچه در اینجا مورد م.ویدیا

میبایـد توج ـه داشـت کـه آیـا .ورزند که به این روشهای قرائت اشتغال مـی
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آیا هنگـام قرائـت از ایـن .قرائت کننده صـاحب انحرافـاتی هسـت یـا نـه

 میگیرد؟  تأثیرانحرافات 

آیا او اصیً آدم صادقی هسـت و هنگـام تصـمیم گیـری دربـارۀ اینکـه 

در نظـر گویـد و صـی  وی را حقیقت را می،تقاضـی بگویـدچه چیـزی بـه م

 میگیرد یا نه؟ 

اینهـا ،اگر یک متقاضی بخواهد بهتـرین نتیجـه را از یـک قرائـت بگیرد

 .های مهم ی هستندبرایش تعیین کننده

    دیگر اینکه متقاضی بهتر است نـه زیـاد بگویـد نـه زیـاد سـ ال کنـد

کـه آنهـا را بعنـوان قاریـان خونسـرد کنندگان هستند  زیرا بسیاری از قرائت

گر و زیرک اسـت کـه از مشـتریان مشـتاق این شخص یک فرد حیله،میشناسیم

ع را ترغیـب بـه  ودر واقـع او اغلـب اربـاب رجـ.و پر حرق قدردانی میکند

های امید اینکه دست آویزی بیابـد تـا بتوانـد  پیشـگوئیه ب.حرق زدن میکند

 .ا کندبی اساس خود را بر پایۀ آنها بن

بعد از چند دقیقه صحبت کـردن و یـک حـدس زیرکانـه در رابطـه بـا 

عوامـل و   ـرز رفتـار  ،قیافـه ،مرـل لباسـها ،آنچه از ظاهر مشتری بر میلید

او میتواند شروع کند به سر هم بستن مشـکیتی کـه یـک فـرد بـا آنهـا ،دیگر

آنگاه آغاز به صحبت میکند و در نـود درصـد مـوارد هـم درسـت .روبروست

اشکالی در این نوع قرائت هـا نیـز بـه چشـم نمیخـورد مگـر اینکـه .میگوید

هایش نمیتواند از محدودۀ بین یک هفتـه تـا یـک مـاه تجـاوز بینی دامنۀ پیش

 .زیرا قرائت از سطک و ظواهر به عمل آمده است،کند
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نکتۀ بعدی اشـاره دارد بـه اینکـه برخـی از قرائـت کننـدگان عنصـر 

اغلب دیـده میشـود کـه .ی متقاضیان دخالت میدهنـدهازمان را در پیشگوئی

حتـی تـاریخ و  مریً در سـه هفتـۀ آینـده،ای صحبت میکندیک پیشگو از واقعه

کـرده بـودم کـه قبیً بـه ایـن نکتـه اشـاره .و ساعت دقی  آنرا هکر میکنند

ــ  رخ دادن بع ــی از بع ــی از مشــهورترین  ــاریخ دقی ــه ت ــان ب روان بین

 مریً ادگـار کِـیس .انـدت زیـاد اشـاره کردهمصائب بزر  جهـانی بـا دق ـ

Edgar Cayce اش دربارۀ سـاحل غربـی ایـاالت مت حـده ایـن که پیشگوئی

آب ناپدیـد ار عظیمـی از آن در اثـر زلزلـه زیـرچنین بود کـه بخـش بسـی

آید که او در تعیین وقت ایـن پـیش بینـی خطـا کـرده  بنظر می.خواهد شد

اش منق ـی شـده اسـت ورد پیشـگوئیزیرا در حال حاضر مد ت زمان مـ،بود

 .و آن واقعه هرگز رخ نداد

اند از اینکـه اقبـالی کـه مل ت های بسیاری سردرگم و ناخشـنود گشـته

هائی کـه شـده بـود جامـۀ تحقـ  در انتظارش بودند رخ ننمود و پیشـگوئی

ر ولیکن باید بخـا ر داشـت کـه تعیـین وقـت دقیـ  یـک واقعـه د.نیوشید

قرائـت کننـده ،در اغلـب موارد.19مت آن اسـتپیشگوئی مشـکل تـرین قسـ

نمیتواند عنصر زمان را به خوبی ببیند و میباید حـدس بزنـد یـا هـر آنچـه را 

اربـاب رجـوع او را وادار ،اغلبولـیکن  این کار خطا اسـت.میبیند بازگو کند

او نیـز هـر چـه در سـاحت .های آینده را معی ن کنـدمیکند که وقت پیشگوئی

                                                           

19
ها دت تتتتگتئ  .تی ا کا تما  ی   امل نستتتت   استتتته و استتتتاس  ابه و مییق  نداحق 

جا ق جا  مت تتتتتتتند و ب د تما  قح  ن باآ   ات نت یک  ان قا   با هجگ  ات ط  یا  ح حاب

  .م کصا  و  غتت ا  ما تمة ختح تدا   تتی نجت تق
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چـون در ایـن امـور  ،این کار ابداً درست نیسـتولیکن  قرائتش باشد میگوید

 .حدس زدن کار پر خطری میباشد

همینطور بعد زمان میتواند در رابطه بـا وقـوع بع ـی حـواد  دیگـر 

یا با تغییر عقیـده دادن شخصـی کـه عامـل مهمـی در ایـن  ،پس و بیش شود

 .یـر کنـدتغی ،امر باشد که این واقعه میتواند به زنـدگی اش راه یابـد یـا نـه

همکـاران یـک فـرد و  نزدیکـان ،بسـتگان ۀگاهی تغییر عقیـد ،بهمین ترتیب

گـاهی حتـی  ،بگـذارد تـأثیرند در جابجا کـردن تـاریخ یـک واقعـه امیتو

دیگـری  ۀمیتواند نتای  آن پیشگویی را با ل کرده و یا باعـع شـود بـه واقعـ

 .بدل شود

ــین پیشــگوئی ــه ب ــد ک ــائی بودن ــاوت ه ــا تف ــان و های روان بیاینه                   ن

که تنها قرائت آن چیـزی اسـت کـه در گذشـته بـوده  ،وجود دارداک ویدیا 

 .در آینده وجود خواهد داشتو  اکنون هست

 

 





 

 ل پنجمـفص

 قلوهای زمانی تئوری دو

 ویدیا –اِک 

 
قلوهـای زمـانی بـه دوران  لـوع تـاریخ بشـر بـاز  قدمت تئوری دو

ر دورانهـای نخسـتین کـه او لـین کسـانی اسـتادان اِک د ،معذلک ،میگردد

هرگـز از ایـن جنبـه از  ریـ   ،را پیشه کردنداِک ویدیا بودند که استفاده از 

ایـن فرضـیه بـه ایـن  ،از  رق دیگـر .آوردند زندگانی سخنی به میان نمی

ورزیدنـد  رار مـیاعتقـاد بـه آن اصـدلیل رواج پیدا کـرد کـه مـردم در 

ایـن ق ـیه هماننـد  .  معتقـد بودنـدهمانگونه کـه بـه تئـوری همـزاد رو

های سـاحرگان در  ـول قـرون وسـطی ها در میان جادوگران و فرقهافسانه

هائی اسـت کـه در میـان بسـیاری تئوری یکی از محبوبیت پیدا کرد و امروزه

 .از مردم از اعتبار بسزا برخوردار است

ابتدا الزم است یادآور شوم کـه تئـوری همـزاد رو  بـر مبنـای قابـل 

بسیاری از مردم میل دارنـد ایـن موضـوع را بـه مرابـه  .ات کایی استوار نیست

رابطـۀ  ،ای بکار گیرند برای توجیه عـدم موفقی ـت در زنـدگی زناشـوئیبهانه

نحـوۀ  .از زنـدگی راضـی نیسـتندو  انـدیا اینکه چرا ازدواج نکرده ،جنسی

 .تبار استاعتوجیهی که این افراد بکار میگیرند در کیهانهای معنوی بی
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کالبـدها وجـود دارد کـه بـه دلیـل البت ه نوعی سازگاری بـین بع ـی 

ایـن افـراد در قالـب زن  .یکدیگر جـذب میشـونده شیمیایی بهماهنگی های 

زیـرا اصـطکاک بـین  ،و شوهر زندگی راحتی در کنار هـم خواهنـد داشـت

فلزهـا  ،ایـن موضـوع در خصـو  معـدنیات ،بهـر حـال .آنها کمتر اسـت

هـر چیئـی کـه دانـش پـژوه  .حیوانـات نیـز مصـداق داردو  لهاگ ،گیاهان

ای را بـه درون  بقـات معنـوی خـویش بینش قابـل میحظـهو  خوبی باشد

به خوبی میداند که این پیونـدهای همسـاز بـین افـراد و  ،پرورش داده باشد

آنهـا ایـن را هـم میداننـد کـه بسـیاری از  .آنچه در باال هکر شد وجود دارد

های کننـد بـاین دلیـل کـه در زنـدگی پیوند با یکـدیگر مـیمردم احساس 

 .قرار کرده بودند پیشین این پیوندها را بر

بسیاری از اشخاصی کـه قصـد پیـروی از مکاتـب اسـرار  ،با وجود این

این حقیقت را نمیداننـد کـه در اغلـب مـوارد انحرافـات مشـترک  ،را دارند

دو نفـر کـه  .یگر شـودبین دو نفر هم ممکن است موجب جذب شدنشان بیکـد

هنگی بـا دارند ممکن است در چنـان وضـعیت همـااز یک چیز مشترک نفرت 

در عـین حـال کـه  ،یکدیگر زندگی کنند که برای دیگران قابل تصـو ر نباشـد

افتـد کـه دو نفـر بـه  گـاهی ات فـاق مـی .عقایدشان در سایر موارد مت ادند

از آنهـا هیچگونـه  آیـد یکـی در حالیکه بنظر مـی ،سوی هم کشیده میشوند

در پیونـد زناشـوئی  ،معـذلک ،تعل   خا ر و عشـقی بـرای دیگـری نـدارد

عمری در کنار یکـدیگر سـیری میکننـد بـدون اینکـه در ظـاهر روابطشـان 

 .تر باشد اختیق نظری مشاهده شود که از سایرین بحرانی
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یک بار خانمی را میشناختم که چند روز پـیش از موعـد ازدواجـش بـا 

خـواهر  ،سـالها از پـس ایـن واقعـۀ دردنـاک .بسیار خوب فوت کردیک مرد 

رفته رفتـه الگـوی رفتـاری بسـیار عجیـب در  .این خانم صاحب یک دختر شد

ای کـه قـادر بـود راه بـرود و از لحظـه .این دختر خانم آغاز به ظهور کـرد

 .با شد ت هر چه تمامتر به بازی کردن نقـش یـک مـادر پرداخـت ،حرق بزند

اشـتیاقش بـرای ازدواج بـه مشـکل  ،سـیدن بـه سـنین نوجـوانیبعـد از ر

بغرنجی بدل شدد تقریباً از یک الگـوی رفتـاری عصـبی ناهنجـار برخـوردار 

گاه به گـاه بـه نـدا کـردن نـام خـود توسـ    ،از دوران  فولیت .شده بود

بتدری  بجائی رسید که بجز بـه نامهـای مسـتعاری کـه  .دیگران اعتنا نمیکرد

او حت ـی بـه کسـانی کـه او  .جواب نمیـداد ،اش داده بودندمهبه خالۀ مرحو

و  پرخـاش میکـرد ،اش تعل   داشـت صـدا میکردنـدرا به نامهائی که به خاله

هنـوز هـم بـه ایـن روال ادامـه و  تنها در پاسخ ندای نامهای او جواب میداد

 .میدهد

او لین قرارهای میقاتش با کسانی کـه قصـد آشـنا شـدن بـا  ،در کال 

زیـرا او تنهـا میتوانسـت دربـارۀ ازدواج  ،را داشتند بسیار مصیبت بار بود وی

اش باالخره وارد صـحنه شـد و از همـان ابتـدا او شوهر فعلی .فکر کند و بس

میدانست که این پیوند محب ـت از سـالها پـیش بـه او تعل ـ  داشـته اسـتد از 

ت ایـن کسـی کـه سـعاد ،اش زنـدگی میکـردروزهائی که او در کالبد خاله

ازدواج آنهــا بســیار موف ــ  بــود و خــانوادۀ  .ازدواج را از دســت داده بــود

اند که شامل همۀ چیزهای معمـول یـک زنـدگی متعـارق بزرگی تشکیل داده
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از ابتدا موضـوع را میدانسـت و همـه چیـز را همانگونـه کـه  ،شوهر .میباشد

 .آمد پذیرفت پیش می

ربـوط بـه اکنکـار چنـدان قلوهای زمانی در امور م تئوری دو ،بهرحال

های عـا فی کـار آن بـا بسـتگیسر و  زیرا که ،مورد عنایت واقع نشده است

ارتبـاط چنـدانی و  است که میتواند منجر به رابطۀ عشقی بـین دو نفـر شـود

مـا  .آیـد ندارد با دیدار حقیقی بین دو رو  که در جهانهای پائین پـیش مـی

هـای اتومبیـل میتوانـد از عل یت که حت ی وقـایعی ماننـد تصـادمیابیم  در می

ای یافـت مریً در بع ی موارد هـی  دلیـل قـانع کننـده .بغرنجی تابعیت کند

در حالیکـه دلیـل  ،انـدنمیشود که چرا دو اتومبیل با یکـدیگر تصـادق کرده

ها یـا موتورهـای دو اصلی آن بستگی هاتی عناصـر فلـز ی موجـود در بدنـه

ها بـه قیمـت وقـایع نـاگوار هم جذب شـدنهر چند این ب ،اتومبیل بوده است

 .پیش آمده باشند

بطوریکـه دو  ،تماییت جنسی هم اغلب از همـین اصـل پیـروی میکننـد

نفر به دلیل همسازی ترکیبات شیمیایی )کیمیـای( بدنشـان بیکـدیگر نزدیـک 

عوا ـف و  ،البت ـه .آنهـا ایجـاد میشـودین ناپذیر ب ای اجتنابرابطهو  میشوند

در اکرـر مـوارد ولـیکن  خود را در این رابطه ایفـاب میکننـد احساسات نقش

سازگاری مواد شیمیائی موجـود در بـدن یـک کالبـد مـذ کر بـا  ،دلیل اصلی

ایـن  .آورد ترکیبات یک کالبد م ن ع است که دیدار بین دو نفـر را پـیش مـی

یـا دو خـرس قطبـی  ،حت ـی دو حشـره ،ق یه تنها به انسانها مربوط نمیشـود

 .ه همین انگیزش جفت میشوندهم بنا ب
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ــای  ــا برجه ــه ب ــرد و زن را در رابط ــعی دارد م ــی س ــتاره شناس س

چـه ایـن امـر تـا حـد ی  اگـر .مربو ۀشان در تناسب با یکدیگر انتخاب کنند

بسـیار  .ام کـه اظهاراتشـان کامـل نیسـتیافتـه من در معذلک ،حقیقت دارد

جسـتجوی د کـه دراندر برجهـائی متول ـد شـدهمشاهده شده است که دو نفر 

در ولـیکن  باشـند بـا هـم منطبـ  مـی ،همسازی شیمیائی تحت صور فلکـی

 .صورت ازدواج با یکدیگر با شکست روبرو میشوند

د ناهنجاریهـای رای از مـواحقیقت موضوع از اینقرار است کـه در پـاره

هـیچکس نمیتوانـد ادعـا کنـد کـه  .باشـند جنسی عل ت اینگونه مشکیت می

یگر میشـوند چـه هستند که باعع جفت شدن مـردم بـا یکـدصور فلکی برجها 

حالیکـه در شـرای  مخـا ره آمیـزی ماننـد اردوهـای نع درمذکر و چه م 

 اسرای جنگ جهـانی دوم پـا در میـان  بقـات فقیرتـر اجتماعـات معمـوالً

              رواب  جنسـی بسـیار بـاالتر از شـرای  معمـول در بـین  بقـات متوسـ  

 .باشد می

سـوگماد در  بقـۀ اثیـری  -کـی-محافد کنـونی شـریعت ،اسگوپال د

هنگامیکــه اینجــا در زمــین زنــدگی میکــرد و در شــهر کاراهوتــا واقــع در 

قلوهـای  دربـارۀ تئـوری دو ،بی فعلی اِکنکار را تـدریس میکـردوصحرای گ

 :زمانی گفت

 .این ق یه هرگز در  ول تاریخ معنوی بشـر بـه اثبـات نرسـیده اسـت» 

سـوادان همـواره اشـتیاق بـه قبـولش  کـه نادانـان و بـیاین موردی است 

 «.اندداشته
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یکـی از نخسـتین اسـتادان اِک در ایـن جهـان در میـان  Gotta گوتا

هـای قلو او لین اع اب نظام باسـتانی وایراگـی بـود کـه اندیشـه تئـوری دو

خـود را در  مـلالًو اینکه تنهـا رو  اسـت کـه  زمانی را غیر عملی اعیم کرد

در شـکوهش سـهیم  ،آورد و بـا سـوگماد روی در روی گشـته م میخود فراه

 .شود می

            کــه در ر س مقامــات شــهر معنــوی ،بنــا بــه گفتــۀ یائوبــل ســاکابی

بسـیاری کسـان عمـرش از هـزار سـال  تجـاوز  ۀآگام دِس بوده و بنا به گفت

از ترکیـب دو  ،بـرد مادامیکه در جهانهـای تحتـانی بسـر مـی ،رو » میکند 

هنگـامی کـه  .یکی اِک و دیگـری کَـل ،روی متفاوت و مت اد تشکیل میشودنی

یـابیم کـه  در مـی ،بنـابراین« .رو  به کمال برسـد بـه اِک تبـدیل میشـود

قلوهای زمانی تنها بـه ایـن بخـش از فع الیـت هـای رو  مربـوط  تئوری دو

 ه در نتیجـۀوقتی رو  تا آن درجه از شـکفتگی ارتقـاب پیـدا کنـد کـ .میشود

آنگـاه در  ،خودشناسـی رسـیده باشـد ۀدگی های پـی در پـی بـه درجـزن

                    نــام همــزاد رو  آیــد کــه آدم فــانی آنــرا  جســتجوی چیــزی بــر مــی

 .نهاده است

در پــی اِک د در  ،او در جســتجوی خــودش میباشــد ،بــه عبــارت بهتــر

 فقـ  در هنگـام رسـیدن بـه . رق متقابل این جهان که از قماش کَـل اسـت

در یکـی و  بینـد است که رو  خود را بـا اِک یکـی مـی بقۀ پنجم  ،آتمالوک

دو نیـروی مخـالف  .شدن با اِک است که نشان همـزادی رو  را اخـذ میکنـد

با یکدیگر ممزوج میشـوندد یعنـی نیـروی مـذک ر و م نـع درون آدمـی بـه 



                                   نصل داج  ــ  یتحا قو ایتهاا تمان  / اک ـ ویدیا                          147
 

             .یگانگی میرسند و دیگر نمیتواننـد چیـزی باشـند مگـر در وحـدت بـا خـود

قلوهـای زمـانی را بـه پایـان میرسـاند  تئوری دو ،او به این ترتیب ،براینبنا

هنـدو بـه  ایـن نکتـه در فلسـفۀ .در عین حال که با خدا وحدت حاصل میکند

 .قلوهای زمانی یعنی در قالب دو ،همین ترتیب آموزش داده شده است

 این همان وحدت یا یگـانگی بـا خداسـت کـه بسـیار از آن سـخن بـه

هنـدو اد عـا  قعه آنچنان نیست کـه در کتـب مقد سـۀاین وا .میان آمده است

 .بلکـه وحـدت بـین دو نیـروی درون یـک رو  فـردی میباشـد ،شده است

اهمی ـت و جـیل و جبـروت شـکوه الهـی  ،هنگامی که این اتفاق افتاده باشد

)نشــانه  هــای آشــکار میشــود و رو  میتوانــد معنــای حقیقــی ســمبولو ی

در این هنگام اسـت کـه فـردی بـودن ایـن رونـد  .یابد و را درگذاری( هند

محسوس میشود و اینکه چیزی نمیتوانـد باشـد جـز آنچـه در خـویش اسـت 

نـه چیـزی بـیش از آن  ،این واقعیـت اسـت .آزادی و قدرت تازه کشف شده

 .و نه چیزی کمتر

زیـرا کـه آنچـه  ،پـا بـه میـدان میگـذارداک ویـدیا در اینجاست که 

نــه در ســایر  ،مســتقیماً پیشــینه هــای حقیقــی رو  اســت ،دقرائــت میشــو

غیفهـایی بـه دور خـویش بـر  دهای تحتـانی کـه او صـرفاً بـه منزلـۀکالب

کالبـد هـا را  میتوانـد همـۀاک ویـدیا قرائت کننده  ،اگر الزم باشد .میگردد

جهـان پـنجم اسـت کـه معتبـر  ،تنها قرائت مربوط به آتمالوکولیکن  بخواند

 .میباشد
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قلوهـای زمـانی کـاری نـدارد و  بـا تئـوری دواک ویدیا کننده  قرائت

               در واقع چیـزی بـه جـز قرائـت رو  در وضـعیت حقیقـی اش مـد  نظـر او 

 در یک زمـان متول ـد شـده باشـند ،یک مرد و یک زن ،اگر دو نفر .باشد نمی

یـا  قلـو هـای همزمـانی بـودن این امر دال  بـر دو ،در هر جای دنیا که باشد

باشد و بیشتر مکاتب اسـرار کـه ایـن چنـین اد عـا  همزاد رو  بودن آنها نمی

هزاران و شاید میلیون هـا نفـر هسـتند کـه در  .دچار اشتباه شده اند ،میکنند

ولیکن هـی  لزومـی نـدارد کـه حت ـی یـک  یک وقت مشترک متول د شده اند

رک زاده مشـت مرد و یک زن کـه حت ـی در یـک دقیقـۀ مرل یک ،جفت از آنها

شده باشند هیچگونه پیوندی حاکی از دو قلوهـای زمـانی بـودن یـا همـزاد 

 .بودن با یکدیگر داشته باشند

 :ربازارتاز گفته است

تنها در صـورتی کـه یـک رو  ایـن را درک کنـد کـه خـود درون »  

تـا  ،گرنـه و .بر رن  تیش فـائ  خواهـد آمـد ،خویش کامل و مستجاب است

ن هـا هنـوز قـر ،یک رو  مذک ر یـا مون ـع بنگـرد زلۀروزی که خود را به من

 «.کمال نائل آید تیش در پیش دارد تا به درجۀ

استاد معنوی چین که یکـی از اسـتادان معظ ـم اِک میباشـد  ،الئی تسی

سـوگماد  -کـی-کتـاب شـریعت ت و تدریس بخشی ازو در حال حاضر محافظ

آرهـی ریـت عهـده دار اتری واقـع در شـهر  رد زر ین در مرتبۀرا در معبد خ

بایـد کـه از وجـود اصـل مـذک ر و مون ـع  افراد می ۀیکبار گفت که هم ،است

کـه پـیش از رسـیدن رو  بـه  ،نرینگی و مـادینگی ،درون خویش آگاه شوند
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ایـن راه بهشـت اسـت و  .تعـادل برسـد  بایـد بـه وضـعیت درجه کمال می

  .  میکندجوابی است برای مکاتب اسراری که س ال همزاد رو  را مطر

قلوهـای زمـانی و همـزاد رو   یـابیم کـه تئـوری دو مـی بنابراین در

چیزی بیش از یک نوع تصو ر القائی نیسـت کـه در  بقـات غیـب و جهانهـای 

برآیـد روان اختراع شده است تا موجب شود یـک فـرد در جسـتجوی جفـت 

زیـرا کـه صـفات و کیفیـات  ،آن نهفتـه نیسـتو هیچگونه محتوای حقیقی در

ی رو  در هر فـردی بطـور کامـل وجـود دارد و هرگـز بـه دو بخـش معنو

 .جداگانه در کالبد های مذک ر و مونع تقسیم نشده است

صـاحب  ،بیشتر کسانی که پیشگویی میکننـد و اد عـای پیـامبری دارنـد

کسـانی وجـود دارنـد کـه میتـوانیم آنـان را  .نیت خیر برای بشـر نیسـتند

کـه حاضـرند بـه  ،ماننـد جـادوگران سـیاه ،پیامبران سیاه یا اهریمن بنامیم

قیمت خونخواهی کسی پـیش بینـی هـای مصـیبت بـاری از آینـده بدسـت 

این یک امر غیر معمول نیست و شاهد بر ایـن مـد عا نبـردی اسـت کـه  .دهند

عـارفین  ،مـدیوم هـا ،روشـن بینـان ،همواره میان پیش کسـوتان پیشـگویی

 .پاست روحگرایان و ستاره شناسان بر ،روان بینان

ز اهـالی بـال در ا ،کـارل ارنسـت کرافـت ،در  ول جنگ جهانی دو م 

و  سـتاره شناسـی ،جـادوی سـیاه ،مکاتـب اسـرار کشور سـوئیس دربـارۀ

هنرهای روان بینی تحقیقـات و بررسـی هـائی بـه عمـل آورد و سـیس بـا 

 :او پیش بینی کرده بود که .وزارت ا یعات آلمان تماس گرفت
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ا دهم نوامبر بـه جـان هیتلـر سـوب قصـد خواهـد بین روزهای هفتم ت» 

مـونیخ یـک سـخنرانی ایـراد   ی  همان روزها هیتلر در شـرابخانۀدر « .شد

کرد و با عجله آن محل را ترک گفت و بعـد از تـرک کـردن هیتلـر بـود کـه 

یک بمب در شرابخانه منفجر شد کـه بعـدها معلـوم گشـت بـه منظـور سـوب 

  .قصد به جان او بود

عد ه زیـادی بـه  ـرق یـک فرضـیه جدیـد  ،پس از این واقعهبیفاصله 

بـرو  هجوم آوردند حاکی از اینکه هیتلر با وقـایعی نیکـو و اقبـالی بلنـد رو

ستاره شناسان درباره اش  الع نامـه هـایی تـدوین کردنـد کـه  .خواهد شد

نیروهـای مت فقـین  ،در عـین حـال .در آنها پیروزی وی در جنگ دیده میشـد

طرالب را اجیر کردند کـه بـا  ـالع نامـه هـایی ز علمای علم اسهم عد ه ای ا

  .پا به میدان گذاشتند حاکی از وقایعی درست مت اد با گروه او ل

دستگاه های تبلیغاتی حکومت آلمان حت ـی تـیش هـای مذبوحانـه ای 

 موس دربــارۀبعمــل آورد کــه  ــی  آن پیشــگویی هــایی را کــه نوســترادا

تحریـف  ،صـد سـال پـیش از آن مربـوط میشـدوقایعی کرده بود که بـه سی

  .کرده به مردم بگویند هیتلر پیروز خواهد شد

انگلیسی ها هم شروع کردند به جعـل کـردن  ـالع نامـه هـای دسـت 

ساز با بشارت هایی از شکسـت هیتلـر و آنهـا را بصـورت قاچـاق در آلمـان 

اقبال کرافـت هنگـامی بـه تـاریکی نشسـت کـه رودُق هِـس  .پخش کردند

زیـرا کـه مقامـات آلمـانی معتقـد  ،بر حزب نازی به انگلستان پناهنده شدره
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او در راه انتقـال  .بودند که او با این امور مصیبت بار در ارتبـاط بـوده اسـت

 .به یکی از اردوگاه های زندانیان جان سیرد

از تغییـر  ،یا بـه عبـارت دیگـر حیـوان او ،قسمت جانوری وجود انسان

چنان سـالها را پشـت سـر میگـذارد بـی آنکـه بـه گریزان است و آدمی هم

بـه  عمومـاً ،هنگامیکه به سـنین کهولـت میرسـد .پیشینه های خویش بیاندیشد

او دربـاره  .وضعیت های ههنی دوران کـودکی و نوجـوانی بازگشـت میکنـد

والدین خود فکر میکند و به کسانی که در   ی آن سـالها بـا او معاشـر و هـم 

 .ها بازگشتی به گذشـته اسـت کـه از وی سـاخته اسـتاین تن .قطار بوده اند

ایـن موضـوع جالـب  .هیچکس دیگری نیست که آن روزهـا را بخـا ر آورد

یابـد کـه حاضـر باشـند بـه  زیرا که او تنها معـدودی را مـی ،توجهی است

داستانهای او در خصو  دورانی کـه زنـدگی شـیرین تـر بـود گـوش فـرا 

                 رفـاه و آسایشـی کـه متعلـ  بـه  او اشـتیاق بـه ایـن دارد کـه بـه .دهند

گذشته هاست اعتقاد ورزد و میلی به نظاره تصـاویر وقـایع نـامطلوب آینـده 

بجـز سـنین کهولـت  ،آینده چه چیـزی وجـود دارددر .از خود نشان نمیدهد

 بیماری و مر  ؟

مگـر  ،قرائت کردن برای افراد سـالخورده بسـیار کـار مشـکلی اسـت

اگـر قرائـت کننـده قصـد محب ـت بـه  .باشداک ویدیا ز  ری  اینکه گزارش ا

میتوانـد وارد زنـدگی هـای آینـده او  ،شخص سـالخورده را داشـته باشـد

او میتواند پیامی از امید و سـعادت حاصـله از بسـر بـردن در یکـی از  .بشود

                 بقات بـاالتر را بـه او عرضـه کنـد د یـا بـا او از وقـایعی بگویـد کـه بـه 
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ایـن عمـل بـه مراتـب  .مربوط میشوند  بقهزندگی های آینده اش در همین 

 .بهتر از قرائت کردن زندگی اسـت کـه هـم اکنـون در شـرق پایـان اسـت

بهتـر اسـت چیـزی  ،کسانی که در چنین موقعیت هایی از زندگی بسر میبرنـد

بجــز ات خــاه  ،از آینــده شــان در عمــر باقیمانــده از زنــدگی  لــب نکننــد

البتـه در صـورتی کـه وقـایعی  .یی جهت اجتناب از بیماری و مصیبتتدبیرها

در پیش باشد که از اهمی تی استرنایی برخـوردار باشـند از قبیـل اینکـه مـریً 

بستگان تصمیم داشته باشند او را به خانـه سـالمندان روانـه کننـد یـا سـعی 

ین ر چنـد .داشته باشند او را وادار کننـد وصـیت نامـه خـود را تغییـر دهـد

دالئـل کـافی در دسـت دارد حـاکی از  ،ویـدیاشرایطی قرائت کننـده اک 

اینکه بهتر است جواب هایی قا ع و بـی پـرده بـه متقاضـی بدهـد کـه بـه 

  .همین زندگی مربوط می شوند

اندکی از مردم هستند کـه ممکـن اسـت در پـی پاسـخ هـایی بـرای 

هسـتند کـه بـه  بلکه بیشتر در جسـتجوی ا  یعـاتی ،استفاده خودشان باشند

مــردم همــواره ســعی در جســتجوی  .یکــی از بستگانشــان مربــوط میشــود

ام ـا پاسـخ در  .چیزی در جهان بیرون دارند کـه بـه دیگـران مربـوط اسـت

بلکه راه حـل  تمـامی مشـکیت او درون وی نهفتـه اسـت  ،آنجا یافت نمیشود

از اهمی ـت بسـزایی اک ویـدیا و به همین دلیـل اسـت کـه قرائـت کننـده 

 .برخوردار است
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کسانی خواهند بود که جدال در مقابـل صـح ت و سـقم تقـویم باسـتانی 

تا همین امروز هم معدودی اد عا کـرده انـد کـه سـنگ هـای  .اِک بر میخیزند

 گران بهایی که مظهـر مـاه هـای تقـویم دوران باسـتان میباشـند نادرسـتند

ه دارنـد در تبـع آنها میل ندارند خویش را از این واقعیت برهاننـد کـولیکن 

لطفاً ایـن را بخـا ر داشـته باشـید  .اصول ستاره شناسی اظهار عقیده میکنند

اک ویـدیا اینجـا در  ،که آن چیزهایی کـه از سـتاره شناسـی آموختـه ایـد

علم پیشگویی ستاره شناسی یـا علـم االصـطرالب هـم ماننـد  .کاربردی ندارد

ه هـای اکرـر کتـاب بسیاری دیگر از علوم مشابه اسـت کـه امـروزه در قفسـ

فروشی های جهان دیده میشوندد از ابتـدا تـا انتهـای یکایـک آنهـا چیـزی 

               .هـم و برهمـی از مطالـب بـی معنـی یافت نمیشـود مگـر بافتـه هـای در

دسته ای دیگر از مراجـع علمـی آنقـدر پیچیـده و غـامض انـد کـه صـبر 

ند کـه شـامل برخـی در حالیکه گـروه سـو می هسـت،جوینده را لبریز میکنند

اسـتخراج آنـان از ولـیکن  ا یعات مفید و حت ی بسـیار ارزشـمند میباشـند

 .محتویات خرافی و پیش پا افتاده کاری بسیار دشوار است میان باقیماندۀ

افـت میشـوند کـه قـادر یکه معدود بسـیار انگشـت شـماری یاز آنجائ

د کـه قابلیـت اینطـور بنظـر میرسـ ،را از ههنیات تفکیک کنندباشند عوا ف 

فهم کردن اسرار امور معنوی حقیقی و حت ـی مبـانی تعلیمـات شـان محـدود 

آنهـایی کـه صـاحب قـدرت هـای معنـوی  .می شود به عد ه ای بسیار قلیـل

کـامیً جـدا  ،باید که خود را مجرایی سـازند بـرای عملکـرد اِک می ،هستند

ایـن آنگـاه بایـد بیاموزیـد کـه چگونـه  .از قدرت های ههنـی و عـا فی
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بـه روش درسـت و در جهـت  ،کـار اسـت و عوا ـف را کـه الزمـۀ ههنیات

روانـی کـه  مجموعـه ای از قـدرت هـای .استفاده قدرت اِک بکـار گیرنـد

پـس از جـایگیری در  ،بهره بـرداری رسـیده باشـند پرورش یافته و به مرحلۀ

مـی تواننـد یـک اِکیسـت کامـل  ،بستر مناسبی چـون جریـان قـدرت اِک

 .دست یابداک ویدیا واند دفعتاً به فن قرائت که بت ،بسازند

رو   .همه چیـز از درون رو  سـر چشـمه میگیـرد ،در وجود هر فردی

از اندیشه به مرابه قـدرت آفریننـده ای سـود میجویـد کـه از  ـریقش بـا 

آینـد کـه  عوا ف و احساسات در تبـع فکـر مـی .جهان تماس برقرار میکند

یـن بسـتگی بـه نیـت وآرمـانی دارد کـه میتوانند سودمند یا م ر باشند و ا

 .پذیرد زائیده اندیشه و فکر است و از آن تحر ک می

در عمـل گویـا تـر از وا ه هـای خـوب و « م ـر »و « سودمند»دو وا ه 

ا ـف نادرسـت زیرا که یک فکر خوب ممکـن اسـت ریشـه در عو .بد میباشند

 ۀیـک اندیشـ ،ولـیکن .یند نامطلوبی داشـته باشـدداشته باشد و در نتیجۀ فرا

پـا  زیرا کـه بیشـتر بـه بـر ،نا مطلوبی بیانجامد ۀسازنده بعید است که به نتیج

 اگـر چنـین باشـد کـه یـک اندیشـۀ .کردن میل نشان میدهد تا نابود کردن

چـه خـود آگـاه چـه  ،خوب بر اسـاس عوا ـف پلیـدی بنـا شـده باشـد

از  مشاهده میشود که شخصـی کـه بـدان مبـادرت میکنـد عموماً ،آگاهناخود

در واقـع اکرریـت قریـب  .بی اینکه خـود بدانـد ،جادوی سیاه پیروی میکند

به ات فاق مردم نیروهای جادوی سیاه را بر علیـه خـود بکـار میگیرنـد تـا بـه 

القاب افکاری از این قبیـل بـه خویشـتن د کـه وجـودی پسـت تـر  .نفع خود
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کـردن  امیـد یـا نـاو  میباشد د که کم هوش تر یا زشت تـر از دیگـران اسـت

خویشتن در رابطه با هر امـری بـه معنـای خنرـی کـردن قـدرت اِک درون 

 .خویش است که همان استفاده از جادوی سیاه میباشد

بلکـه در برخـی از  ،اعتقاد به اینکه شخص نه تنها از کسـی بـدتر نیسـت

یعنـی اسـتفاده از  ،قابل میحظه ای شایسته تـر نیـز میباشـد جنبه ها تا درجۀ

زیـرا کـه الزمـه تحق ـ  هـر امـری در ابتـدا  ،ا نیروی مربـتجادوی سفید ی

بلکـه  ،نـه تنهـا خـود فـرد .باشـد انگیختن باورهایی در جهت تحق   آن می

چـه آگاهانـه باشـد چـه  ،دیگران نیز نسبت به افکار او واکنش نشان میدهنـد

 دیگـران نسـبت بـه افکـار ،چـه نیـذیریم ،چه این را بیـذیریم .ناخودآگاه

نـه  ،وی و اعتقادات روانی مـا عکـس العمـل نشـان میدهنـدقدرت های معن

                کلمـات هرگـز کسـی را متقاعـد بـه امـری بـر خـیق  .نسبت به گفتارمان

در حالیکـه  .عمیقـی بـاقی نمیگذارنـد تـأثیراراده اش نمیکنند و هیچگونـه 

برچیدن عوا ف و احساسات از دیگران معموالً ایـن کـار را انجـام میدهـد و 

ه بسا کسانی که بیش از آنکه خـود بداننـد بالطبیعـه اسـتعداد تلـه پـاتی چ

 .دارند

اک ویـدیا الزم است به میحظـه مـاه هـای تقـویم  ،تا به اینجا رسیدیم

بیردازیم و ارتباط بـین چرخـه آن و قـانون کارمـا را مـورد مطالعـه قـرار 

                 این به ما تصویری بـه دسـت میدهـد از اینکـه کسـانی کـه در  ـی  .دهیم

ماه های مختلف این چرخـه متول ـد میشـوند چگونـه میتواننـد روی کارمـای 

 .یکدیگر اثر داشته باشند
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ــتیک  (1 ــر د  Astikآس ــاه زم ــه م ــت ک ــتین عیم                   Emerald نخس

 بسـیاری از ویژگـی هـای منفـی نیامـگ درون خود ،) روزهای خرد( میباشد

Niyamg مانی )رنگارنـگ( یا ماه عقیـ  سـلی Onyx  در ایـن  .را داراسـت

بلکـه تیشـی خسـتگی ناپـذیر  ،برضعف ها وجود نـدارد تأکیدنشان آنقدرها 

کـه حقیقتـاً  ، غیـانگری اسـت آسـتیک دورۀ .در راستای قدرت مشهود است

یـا مـاه  متناعی اسـت کـه از ویژگـی هـای نیامـگداری و ا در ت اد با خود

 .مظهـر بزرگنمـایی و جـاه  لبـی اسـت آسـتیک .باشـد عقی  سلیمانی می

همیشـه در تـیش بـرای کمـال  ،کسانی کـه در ایـن دوره متول ـد میشـوند

امتنـاع و محـدودیتی  ،بدون اینکه درک کنند مشـکل اساسـی شـان ،هستند

 تـأثیرآنها بـه آسـانی تحـت  .است که  بیعت درونشان بر آنها اعمال میدارد

 .امیدی و افسردگی واقع میشوند نا

دین دوره آستیک به ترتیبـی میتواننـد در ازدواج بـا نیـامگی هـا متول 

شرای  شیمیایی کالبد های آن هـا بـه نحـوی بـا یکـدیگر  .بسیار موف   باشند

قـرار  سازگاری دارند و همین سـازگاری بـین زمـر د و عقیـ  سـلیمانی بـر

قلوهـای زمـانی  ولیکن باز هم گوشزد میکنم که این نـه بـه معنـای دو .است

اگرچـه بسـیاری از کسـانی کـه در زمینـه هـای  .است نه همـزاد رو  بودن

 .بدان اصرار می ورزند ،روانی کار میکنند

)روزهـای عشـ ( متول ـد  Uturat آنانیکه در  ول مـاه اوتـورات  (2

خـود را پیـرو  ،اسـت Bloodstone شده اندکه مـاه حجرالـدم یـا ختـائی 

اصـی کـه در ایـن دوره بسـیاری از اشخ .بهاکتی یا  ری  عشـ  مـی یابنـد
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 مـلالًدر  ری  عش  به مدارج باالیی دسـت مـی یابنـد کـه  متولد می شوند

آرزوی آن عشـ  بزرگـی کـه در جـاه  لبـی در .به خداشناسی منجر میشود

جـاه  لبـی در آرزوی آن عشـ  بزرگـی در  .اثر خداشناسی منجـر میشـود

جـاه  .دگاهی بـه هـی  و پـون منجـر میشـو ،آید اثر خدا شناسی حاصل می

 لبی افرا ی اوتوراتی ها در پیشینه هـای کـارمیکی ریشـه دارد کـه باعـع 

میشود آنها بر این باور بـاقی بماننـد کـه در اشـتیاق رسـیدن خداشناسـی و 

کـه کـامیً صـح ت  ،تکامل از توانایی ها و قابلیت های بیشـتری برخوردارنـد

بترتیبـی اغـراق  ،کسانی که در ایـن مـاه متول ـد میشـوند تقریباً همۀ .ندارد

زیرا عد ه قلیلـی از آنهـا موف ـ  میشـوند عشـقی را کـه  ،آمیز غمگین هستند

میشـود گفـت کـه هـی  یـک از اکتساباتشـان  .در جستجویش هستند بیابنـد

عمـری را در افسـوس  ،آینـد آنها به این دنیا مـی.باعع رضایت آنها نمیشود

پیونـد بـین  .یرونـدبرنـد و از ایـن دنیـا م آرزوهای تحق  نا یافته بسر مـی

اوتوراتی ها و هورتاری ها که به روز هـای ثـروت مشـهور اسـت  تـا حـد ی 

موجب این امر میشود که آنها کارمائی بـه دسـت بیاورنـد کـه در تقدیرنامـه 

آنچـه  ،بـا وجـود ایـن .هورتاری ها یا ماه مرواریـد رقـم زده شـده اسـت

)سـنگ خـون( بـه  موجب میشود که اتوراتی ها در زیر عیمت ماه حجرالـدم

سعادت و خوشبختی دست پیدا کنند بیش از هر چیـز بـه دلیـل  ـی  مراحـل 

 بـاز .شکوفایی معنوی و ازدواج با متول دین ماه هورتـار یـا مرواریـد میباشـد

هم خا ر نشان میکنم که این پدیده هـا صـرفاً بـه دلیـل آشـنایی شـیمیایی 
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              مـزاد رو  وبین سنگ هـای قیمتـی مـاه هـای آنهاسـت و ارتبـا ی بـا ه

 .تئوری های مشابه ندارد

   کـه روزهـای شـادی یـا مـاه یشـم سـبز اسـت Garvata گاروتا( 3

معموالً هرکس که تحـت ایـن عیمـت متول ـد شـده  .مربتی است حقیقتاً دورۀ

ات عـا فی و تـأثیرچـه گـاهی  اگـر ،در قشر روشنفکر قـرار میگیـرد ،باشد

یکـی از  .ت بـه ایـن دوره نفـوه میکنـداوتـورا درونی انگیـزه هـای دورۀ

ویژگی های افراد متول ـد ایـن دوره زود رنجـی و عـدم ثبـات در خصـو  

باشــد و معمــوالً بــه مشــاغل حرفــه ای و تخص صــی از قبیــل  عــادات مــی

 .پزشکی و دندانسازی میل دارند ،نقاشی،نویسندگی

قابلیت این دسته از مردم در سـازگاری بـا کسـانی کـه تحـت عیمـت 

خـوا   .قابـل میحظـه اسـت ،یشم یا ماه پاری ناما تول ـد یافتـه انـد سنگ

شیمیایی سنگ های مربوط بـه ایـن دو دوره بـیش از هـر عامـل دیگـری در 

در  ـرز فکـر ایـن دو گـروه نیـز  .جذب این دو گروه به یکدیگر م ثر میباشد

بهمچنـین ویژگـی هـای عـا فی آنهـا و  ،تشابه بسیار نزدیکـی وجـود دارد

کـار کـردن ایـن دو  .ساس سعادتشان بسیار مشـابه یکـدیگر اسـتاساس اح

معنـوی و حرفـه ای آنهـا بـه نحـوی بـا یکـدیگر  ،گروه و اساس عقیـدتی

هماهنگی نشان می دهد و اصطکاک کمتری بـین سـنگ هـای گرانبهـای ایـن 

 .دو دوره وجود دارد تا هر دوره دیگری
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یـا  Ebkia ابکیـادوره بعدی روزهای امید نام دارد که مـا بعنـوان ( 4

کسـانی کـه تحـت ایـن دوره متول ـد میشـوند  .شناسیم ماه عین الشمس می

کـه اغلـب بصـورتی  ،معموالً قربانی عدم کنترل ههنیات خود واقـع میشـوند

ا رافیـان  ،در دوران کـودکی .افسار گسیخته و بـی ان ـباط جلـوه میکنـد

هـا بـی اعتنـایی این ها اغلب به این نتیجه میرسند که بهتر است نسـبت بـه آن

کنند زیرا که این دسته از کودکان اسـتعداد فـوق العـاده ای از خـود بـروز 

میدهند در این امر که آگاهند چـه موقـع میتواننـد اعمـال زور کننـد و چـه 

 .موقع نمیتوانند

کارمای منفی ابکیان از مجرای اسـتدالل منحصـر بفردشـان کـه بسـیار 

اگـر  ،یـک ابکیـان .یابـد راه مـی به جهان بیرون ،گوناگون و قدرتمند است

نظر معنوی رشد نکرده باشد عجیب و غریـب تـرین روحیـات را در مقابلـه  از

آنهـا در  .با مشکیت متعد د و ارتبـا ش بـا دیگـران از خـود بـروز میدهـد

زیـرا کـه جـنس افکارشـان  ،ها و ناخوشایندهایشان افرا ی هستندخوشایند

بـه خـا ر کمـک بـه دیگـران از در صورت احساس همدردی  .از عا فه است

در  ،همه چیز خود مـی گذرنـدد ولـیکن اگـر احسـاس ناخوشـایندی کننـد

تـا زمـانی کـه تحـت  .مقابلش نا خوشنودی اسف باری را باعـع مـی شـوند

 .در قید حیات واقع نشوند ههنیاتشان کامیً آشفته استاستاد ح   رهبری 

 .زیـادی دارنـد زیانی ها که دوره عقیـ  اسـت سـازگاریابکیان ها با 

آید که هر دوی اینهـا از یـک نـوع قابلیـت و کیفیـت هـای  اینطور بنظر می

فردی بهره ور هستند و به ایـن ترتیـب از نظـر افکـار و احساسـات در جـوار 
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این البته بدان معنـی نیسـت کـه آنهـا در امـر  .یکدیگر به راحتی بسر میبرند

ولـیکن در صـورتی  .ننـدازدواج با یکدیگر بهتر از سـایر دوره هـا عمـل میک

 .که اراده کنند میتوانند تمام عمر با یکدیگر به خوبی سازش داشته باشند

یـا آن مـاهی کـه  ،کسانی که در روزهای حقیقت متولد شـده انـد (5

جـواهرش سـافیر و  میشناسـیم  Ralot بنـام رالـوتاک ویـدیا در تقـویم ما 

در صـورت عـدم اگرچـه  .از  بیعتی بسیار مربـت بهـره منـد هسـتند ،است

کـه از  ،از نـوعی از انـواع گونـاگون ناهنجـاری هـای مـزمن تعادل دائمـاً

ایـن  .رنـ  میبرنـد ،یا مـاه المـاس اسـت ،صفات ممتاز اهالی دوره موکشور

در  یفی  قرار دارنـد کـه در یـک انتهـای آن تصـوراتی  عموماًناهنجاری ها 

ی هسـتند کـه از این  بیعت وجود دارد کـه آنهـا مـی پندارنـد هات متعـال

و در سـر دیگـر آن  یـف  ع بشر به اینجا فرسـتاده شـده انـدبرای نجات نو

رالـوتی هـا  .عقده شکست ناپذیر بودن بصـورت حـاد و غیـر قابـل درمـان

اغلب احساس میکنند کـه مرـل سـایرین نیسـتند و در ترکیـب فطـری آنهـا 

 الگوی منحصر بفردی از صفات الهـی تعبیـه شـده اسـت و از مشـاغلی ماننـد

نقاشان مشـهور تـا حسـابداری و مـدیریت امـور  ،دیکتاتورها ،مبلغین مذهبی

آنها در اثر یک نیروی هاتی بـه سـوی اعتقـادی رانـده  .مالی را شامل میشود

میشوند مبنی بر اینکه بازسازی را به عهده دارند و میـل دارنـد باعـع ایجـاد 

  .نوعی حرمت اجتماعی باشند

آنهـا را  ،ن وجـودی رالـوتی هاسـتخاصیت تهاجمی که جزئی از ارکا

              مـاه المـاس متولـد  ،موکشـوو ه سوی کسانی جـذب میکنـد کـه در دورۀب
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 .سختی الماس است که عامـل جاهبـه بـرای رالـوتی هـا میباشـد .شده اند

  .آنها معلم استقامت و  رفدار سختی هستند

  20یـا مرواریـد حجرالقمـر ahakS اشخاصی کـه در دوره سـاهاک (6

شـرایطی کـه  تـأثیرآنهـا تحـت  .موسیقی هستند شیفتۀ عمیقاً ،متولد شده اند

به پذیرفتن مسـئولیت هـا و رهبـری هـائی تـن در  ،خارج است ناز کنترلشا

              مین تـأو امنیـت  ،آنهـا در جسـتجوی رفـاه .میدهند کـه خـود نمیخواهنـد

ه بـا هـی  یـک حالیکه در میانشان کمتر کسی یافت میشـود کـدر ،باشند می

همـه چیـز در  ،اگـر از موسـیقی دور نگهداشـته شـوند .از اینها راضی باشد

زندگی شان ناهماهنـگ میشـود و نمیتواننـد احسـاس خوشـحالی و امنیـت 

بسیاری از سـاهاکی هـا بـدنبال کیفیـاتی میگردنـد کـه در خودشـان  .کنند

از امـا پـیش از اینکـه  ،جسـتجوی خوشـحالی هسـتنددر مریً .وجود ندارد

نظــر معنــوی شــکفتگی الزم بــرای جلــوه دادن صــفاتی چــون خوشــبختی 

انتظـار دارنـد کـه سـعادت  ،صفات مترادق آنهـا را کسـب کننـدو سعادت 

  .نصیبشان شود

جانبـه بـا متولـدین کـامی تـوک را  متولدین ساهاک احتمال تفاهم دو

  .که روزهای آزادی یا ماه یاقوت میباشد ،دارند

یـا  Kamitok نهائیکـه در دورۀ کـامی تـوکاکنون میرسـیم بـه آ (7

ایـن عـده  .باشـد مـی Ruby که ماه یاقوت ،روزهای آزادی متولد شده اند

دیگـری دارای  بعنوان اشخاصـی کـه بـیش از هـر دورۀ مربت هستند و عموماً
                                                           

20
 دج ا قج  Moonstoneساگ م واحید نجا  
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متغیرالمزاجـی هسـتند کـه اینهـا اشـخا   .باشند معروفنـد  بع هنری می

ت هـای اجتمـاعی و خـانوادگی حال شورش بـر علیـه محـدودیهمواره در

اکرر متولدین این ماه کـه در زنـدگی شـان موفقیـت هـای بزرگـی  .میباشند

 .زنـدگی محقرانـه ای داشـته انـد عمومـاًدر دوران کـودکی  ،کسب میکنند

استعدادشـان در اداره کـردن مـردم صـاحب مشـاغل  بیشترآنان به واسـطۀ

اهش ظرفیـت آنـان گاهی کارمای بد آنهـا موجـب کـ .مهم اجتماعی میشوند

بــاین ترتیــب بــدنبال و  در قابلیــت حفــد مقــام اجتمــاعی شــان میشــود 

  .سهمی هم از مصیبت ها دریافت میکنند ،افتخارات

کامی توکی هـا قـادر خواهنـد بـود بـه  ،همانگونه که در باال اشاره شد

اشـخا  متولـد روزهـای موسـیقی یـا مـاه  ،راحتی در جوار ساهاکی هـا

ازدواج بین سـاهاک و کـامیتوک همیشـه بـه سـوی  .ندحجرالقمر زندگی کن

  .موفقیت و سعادت روی دارد

کـه مـاه المـاس و  ،باشـد مـی Mokshoveدوره بعدی موکشـوو( 8

ایــن دوره پــرورش دهنــده مــردان و زنــان  .روزهــای روشــنائی میباشــد

در ،بندنـد ی مـیکسـانی کـه در ایـن دوره عقـد زناشـوئنیرومندی است و 

 .ر ایـن جهـان جفـت نیرومنـدی را تشـکیل میدهنـد ی زندگی هایشان د

عوا ـف متولـدین  .بزرگترین مشکل موکشـوویها کنتـرل عـا فی آنهاسـت

جائیکـه کارمـای بـد  .این دوره زائیده کارمای زندگی های پیشـین آنهاسـت

موجب درگیری هـای عـا فی بیشـماری میگـردد کـه از  ،وارد میدان میشود

کسـانی کـه در ایـن دوره متولـد  .تامانت و درستی زیادی برخوردار نیسـ
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          اســتانداردهای اخیقــی و بنیانهــای صــداقت و ســایر شــرای   ،شــده انــد

ایـن روش گـاهی مـوثر و مفیـد  .کننـد سیس میزندگی شان را خودشان تأ

ولـیکن بسـیار بسـیار  .بخصو  اگر فرد از نظر معنوی پیشـرفته باشـد ،است

از ســطک معنــوی بــاالئی مشــاهده میشــود کــه در خصــو  کســانی کــه 

ق اوت ها بطور نومیدانـه ای در تابعیـت از عقایـد مبتنـی  ،برخوردار نیستند

  .بر عوا ف و احساسات متراکم و شدت یافته آنها استوار است

موکشووی ها قادرند بـا رالـوتی هـا سـازگاری قابـل تـوجهی بـروز 

لمـاس و یعنـی ا ،ایـن دو سـنگ .سافیر تولـد یافتـه انـد که در دورۀ ،دهند

  .سافیر با یکدیگر هماهنگی زیادی دارند

یـا مـاه  Dzyani عادت یافتـه انـد تـا دردوره زیـانیآنهائی که س (9

از نظـر اخیقـی و  ،مشهور بـه روزهـای دوسـتی تولـد یابنـد Agate عقی 

بـاز و  آنهـا دارای ههنـی کـامیً .معنوی در ردیف های باالئی قـرار دارنـد

مـذهبی  ایـن یـک دورۀ .باشـند دشان مـیفراسوی  رق فکر و عوا ف خو

ــد ــذهبی دارن ــرایش م ــه  گ ــاه ک ــن م ــدین ای ــته از متول   اســت و آن دس

 رفــداران بســیار وفــادار و جــان نرــاری را بــرای علــت  مــذهبی خــود 

برنـد تـا سـر زنـدگی و  به دانش پناه مـی عموماًاین دسته از مردم  .میسازند

حفـد منـابع  ،فیزیـک ، ـبعلومی از قبیل  .شادابی  بع خود را حفد کنند

  . بیعی و مکاتب اسرار

 Opalمـاه عـین الشـمس ،اینها پیوند کارمیکی با متولـدین دوره ابکیـا

کسـانی کـه تحـت عیمـت ایـن دو و پیوند کارمای بد نیست این یک  .دارند
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             بــا یکــدیگر بــه همــاهنگی بیشــتری دســت  ،دوره بــا هــم ازدواج میکننــد

بنظـر میرسـد کـه پیونـدهای کارمیـک آنهـا بـه  .وره هایابند تا سایر د می

بـا یکـدیگر بـه بترتیبی کـه بـا وفـ  دادن خـود  .نحوی مشابه یکدیگر است

 .گر در زندگی مشترک خی  میشوندکارمای یکدیسهولت بیشتری از شر  

همان روزهـای زیبـائی یـا مـاه یشـم  Parinama دوره پاری ناما( 10

 .بشـمار میـروداک ویـدیا ئـم در دوره هـای است و یکی از نیرومندترین عی

ــز هســتینکــه پردر ضــمن ا ــا نی ــرین آنه ــت ت ــن دوره خطــر  . اق                  در ای

زیرا کیفیات منفـی ایـن دوره میتوانـد باعـع شـود  ،درون گرائی وجود دارد

عـا فی و فیزیکـی را  ،که عوا ف منفی مسل  شده و شـرای  تجلـی ههنـی

 متکـی بـه خـود ،ری نامـائی هـا اشخاصـی مسـتقلپا .دچار ناهنجاری کند

لکـن بـه دلیـل شخصـیت متبلـور و منحصـر  .باشـند پیشـرو مـیو  نامجو

همـین اغلـب موجـب  .مقـدور نیسـت تجلی متعادل بر ایشان عمیً ،بفردشان

در اسـتاد حـ   تحـت رهبـری  ،میشود که در تیش خود در شکفتگی معنـوی

  .قید حیات شکست بخورند

مبرم بـه کسـب اعتـدال در زنـدگی روزمـره ایـن افـراد به دلیل نیاز 

روزهـای شـادی یـا مـاه یشـم  ،گارواتا کسانی که در دورۀمیتوانند در جوار 

چنـین دوسـتان یـا  .به سـعادت بیشـتری دسـت یابنـد ،سبز متولد شده اند

زوجهائی میتوانند به گاری نامائی ها کمک کنند تا بر بـی صـبری خـود فـائ  

آنهـائی  .چیزهای ساده و معقـول زنـدگی رضـایت دهنـد آیند و به پذیرفتن

اشـخا  ناخوشـنودی هسـتند  عمومـاً ،که تحت عیمت پاری ناما قرار دارنـد
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بلکـه در ارزیـابی موقعیـت خـود  ،نه به دلیل منفی بودن وضعیت دوره شـان

                 نـوی شـان را هـدق قـرار در زمان و جاه  لبـی هـائی کـه بنیادهـای مع

  .تداده اس

یــا مــاه  ،روزهــای ثــروت Hortarهورتــار  کســانی کــه در دورۀ( 11

صـاحب روحیـه ای بسـیار مربـت و در عـین حـال  ،یابنـد مروارید تولد می

آزادی خـواه هسـتند و  عمومـاًاین عـده  .باشند بیتغییر می نقطه نظری قویاً

از اصیحات اجتماعی گرفته تـا تحقیقـات ر یـم غـذائی دسـت  ،به هر کاری

هورتاری ها رسـالت دارنـد کـه کوشـش کننـد چیـزی تـازه بـه  .ازندی می

همنوعان خود بفروشند تـا بدینوسـیله آنهـا را از شـر م ـار آنچـه دوسـت 

ولیکن اینـان مردمـانی اصـیل و الیـ  هسـتند و دارای  .نمیدارند رها سازند

ــین .باشــند قابلیــت هــای روانــی مــوثری مــی اینهــا مردمــی  ،بهــم چن

مگـر اینکـه چیـزی  .آینـد که به آسانی بـه وجـد نمـیمالیخولیائی هستند 

ــرای تغییــر دادن بیابنــد ــوعی اســت کــه تنهــائی و  .ب کارمــای آنهــا از ن

  .ناخوشنودی در محی  شان را برایشان اقت اب میکند

ایـن بـدلیل روش و  هورتاری ها با اوتوراتی ها بخوبی جفـت میشـوند 

آیـد کـه ایـن تنهـا  مـیبنظـر  .اوتوراتی ها در عش  ورزیدن به مردم است

ه افسـرد در کـافی بـر ایـن افـرادی کـه در دورۀاوتوراتی ها هستند که بقـ

  .میگذارند تأثیر ،ثروت تولد یافته اند هورتار یا دورۀ

 کـه مـاه عقیـ  سـلیمانی  ،یا روزهـای ایرـار Niyamg نی یامگ( 12

Onyx کسـانی  .اسـتاک ویـدیا آخرین دوره از ماه هـای تقـویم  ،باشد می
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از  بیعتـی منفـی برخوردارنـد تـا  عمومـاً ،در این دوره تولد یافته انـد که

آنهـا  .نهـا بیابـدقید حیات فرصـتی بـرای تغییـر دادن آدر استاد ح   اینکه 

صاحب مشکیت کارمیک بخصوصی هستند که باعـع صـرق انـر ی فراوانـی 

زیـرا بسـیار معدودنــد نیـامگی هـائی کــه بداننـد چگونـه بایــد  ،میشـود

در عمـل و عکـس  ،این اتیق انـر ی و بـه هـدر دادن نیـرو .کرد استراحت

ره ای اسـت کـه ایـن دو .مشهود اسـت گران به وضو العمل آنها در مقابل دی

در قیـد حیـات اسـتاد حـ   ویـدیا کامـل گشـته و در آن چرخه هـای ا ک 

خات بیشـمار مـردم متولـد مشغول بهم بافتن سرنخ هائی اسـت کـه از تناسـ

گـاهی بـاری سـنگین از کارمـا بـر دوش آنهـا  .انده اسـتباقی م این دوره

سـخ یافتـه آمـاده رو  تنا ،پـس از پـرداختن آنولـیکن  گذاشته شده است

کارمائی که اکنون تا بـه درجـات  قـدرت معنـوی تعـالی  است تا با اندوختۀ

آنگـاه او هرگـز نیـازی بـه  .پا بـه میـدان بگـذارد ،یافته و تصفیه شده است

  .انهای مادی را نخواهد داشتبازگشت به این کیه

 فتگـان دورۀیک نیامگی از این نظـر سـعادتمند اسـت کـه بـا تولـد یا

بـه دلیـل خـردی کـه  .آستیک یا سـنگ زمـرد بـه خـوبی سـازگاری دارد

ازدواج بـا آنهـا  یـک نیـامگی در نتیجـۀ ،از آن برخوردارند عموماًها آستیک

دارد تـا ا و را از ر خـوب آورد که در آن یک همـراه بسـیا فرصتی بدست می

در اسـتاد حـ   حالیکـه  در ،مشکیت این کارمای نگین عبـور دهـد میان همۀ

  .قید حیات در برداشتن آن بار او را یاری میدهد

******** 
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بطور کلی تئوری همزاد رو  از اینجا شـروع شـد کـه بع ـی از عیئـم 

وره هـای از خود پیوندهائی بروز دادند که بین آنهـا و عیئـم هماهنـگ در د

ولـیکن همانگونـه کـه در عبـارات پـیش  .اشـتراک دارداک ویدیا گوناگون 

این تنها یک فرضیه است که تحـت هیچیـک از شـرای  زنـدگی انسـانی  ،گفتم

  .مصداق ندارد

بـه  عمومـاًمایل اسـت حـل کنـد اک ویدیا مسائلی که یک قرائت کننده 

 اینها عبارتند از :  .سه بخش تقسیم میشوند

کـه باعـع شـده او در  ،اه رو  در الگـوی کارمـای خـودشجایگ ،یک

  .تناسخ فیزیکی فعلی اش در زمین متجلی شود

ای از آگـاهی کـه رو  پـیش از زنـدگی فعلـی اش   بقۀیا  ،سطک ،دو

کـه نمایشـگر نیروهـای ا خیقـی او در هسـتی  ،در آن عمل میکـرده اسـت

  .حاضرش هستند

یشین اوسـت کـه بـه رونـد جزئیات و شرایطی که از هستی های پ ،سوم

  .یا توسعه و پیشبرد روند کیفری او در هستی فعلی مربوط میشوند ،کارما

میتواند به ایـن صـورت مـورد اسـتفاده اک ویدیا قرائت  ،عیوه بر اینها

مـر  کالبـد جسـمانی اش  ۀقرار گیرد که شخص مربو ه به زمان یـا لحظـ

زیکـی اش مـورد برده شـود و وضـعیت آینـده او پـس از مـر  کالبـد فی

ای از   بقـۀدر ضمن این نوع قرائـت میتوانـد در تعیـین  .ارزیابی واقع شود

  .هستی که او پس از مر  در آن فعالیت خواهد کرد روشنگر  باشد
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وسـیع تـر  با پهنه ای از فعالیت هستی یـک فـرد اک ویدیا این بخش از 

ال حاضـر این امر بر وی روشن میشود کـه آنچـه در حـو است  زندگیاز یک 

باالهـا میتـوان از  از جزئی بسیار کوچک از تصـویری اسـت کـه ،وجود دارد

 حقیقـی زنـدگی میداننـد  کسانی که چیـزی از فلسـفۀ ۀبر هم .هستی او دید

 روشن اسـت کـه شـرای  فعلـی بشـر نتیجـۀاز کاربرد اک آگاهند واضک و و 

شـف فهمیدن ایـن اصـل بـه معنـای ک .زندگی ها و اعمال گذشته خود اوست

و  ه درحال حاضـر بـر او حـاکم مـی باشـندکردن علت ها و شرایطی است ک

  .آنجامد که آینده نیز بر وی فاش خواهد شد اغلب بدانجا می

در شـمال تبـت کـه تحـت  ،در یکی از دیدارهایم از معبـد کاتسـوپاری

نظـرم بـه یـک نقاشـی در  ،باشـد فوبی کوآنتز مـی ،تدبیر استاد معظم اک

کـه بـه  ، اهای دیر جلب شد که بهاواچـاکرا نـام داشـتروی سقف یکی از ف

ایـن چـرخ شـامل دوره هـائی اسـت  .باشد تناسخی هستی می معنای چرخۀ

بخـش بیرونـی ایـن دایـره بـه  .که رو  در روی زمین از آنها گـذر میکنـد

دوازده بخش تقسیم شـده بـود کـه همـان دوره هـای سـنگهای قیمتـی یـا 

کـه  ،میباشـد Nidana ن بخشـها نیـدانانـام ایـ .جواهرات هر دوره ای است

               معنای آن علتهـائی اسـت کـه محـرک فـرد در هـر یـک از تناسـخات رو  

این نیداناها همـان صـورتها یـا عیئـم گونـاگون )دوازده گونـه(  .باشند می

هستند که در خود انگیزه ای مخفی دارنـد بـر اعمـال یـا علتهـائی اک ویدیا 

  .به این جهان میشوند که موجب بازگشتن رو 
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نـابخود  دوره ای اسـت مظهـرش ارادۀ ،اولین نیدانا تحت نام آسـتیک

سمبل این دوره انسـان نابینـا اسـت کـه نمایشـگر عبـور رو   .باشد آگاه می

              همچنـان مـر  و تولـد دوبـاره و از میان مر  بـه سـوی تولـدی دوبـاره 

  .همان چرخه هستی تناسخی .باشد می

تطـاب  یـا توافـ  موسـوم اسـت و به  ،تحت نام اوتورات ،ن نیدانادومی

کـه نمایشـگر فعالیـت  ،آن کوزه گری است پشـت چـرخ کـوزه  گـریمظهر

رو  در شکل دادن به سازمان ههنـی و فیزیکـی اش در انطبـاق بـا  بیعـت 

  .باشد این جهان می

مظهـرش و آگـاه نـام داد  ارادۀ ،تحـت عنـوان گارواتـا ،نیدانای سوم

یا همان کششـی کـه او بـه سـوی پـول حـس  ،تابی آگاهی انسانی است بی

و  فــردی در آغاز دوره ای اســت کــه در آن رایــن دوره نمایشــگر .میکنــد

  .یابد آگاهانه ظهور میتجربه  مرحلۀ

همــانی اســت کــه مــا بعنــوان  ،تحــت نــام ابکیــا ،چهــارمین نیــدانا

آنچـه در آن  مظهر آن کشتی نـو  اسـت بـا تمـامو شناسیم  خودشناسی می

نمایشـگر ظهـور فردیـت  ،ایـن مظهـر ،زن و جـانوران گونـاگون ،مرد ،بود

  .است

زیر عیمـت خانـه ای خـالی آمـده  ،تحت عنوان رالوت ،پنجمین نیدانا

 .نمایشگر توسعه دریافتهای حسی میباشد ،این نشان .است
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به نشـانه تصـویری اسـت کـه نمایشـگر  ،تحت نام ساهاک نیدانای ششم،

است و حـاکی از تمرکـز دریافتهـای حسـی بـر روی اشـیاب بیـرون ازدواج 

  .است

به نشانه پیکـری اسـت کـه تیـری  ،تحت عنوان کامیتوک ،هفتمین نیدانا

آنهـا بـر  تـأثیراین نشانگر تـوهم درد و لـذت اسـت و  .به قلبش نشسته است

  .یعنی صاحب آزادی شدن ،دیدن فراسوی این توهم ،رو 

نشـانه ایـن   .ام دارد و بـه آرزو موسـوم اسـتموکشوو ن ،نیدانای هشتم

دسـتهایش را بـه التمـاس بـه  ،دوره تصویر پیکری است که بر خاک زانـو زده

ر ایـن نشـان نمایشـگ .آسمانها کرده و  لب برآوردن آرزوهـایش را میکنـد

 .تجربیات خوشنودی و رضامندی است

              و بـه زیـاده خـواهی مشـهور اسـت  ،تحـت نـام زیـانی ،نهمین نیدانا

دورش را غـذاهای گونـاگون پـر کـرده  تـا نشانه اش مردی اسـت کـه دور

ایـن نشـان نمایشـگر  .او در حـال پرکـردن شـکم خـود از آنهاسـت .است

تواننـد از ایـن  وابستگی است به مالکیت هـای دنیـوی و کسـانی کـه نمـی

  .احساس تعل  دست بردارند

نشـانگر و  شـهرت دارد بـه بلـوا ،تحت نام پـاری نامـا ،دهمین نیدانا

وجود مادی است که تا به درجـه اعینـی از  بیعـت فلسـفی رسـیده  تمامیت

 .است
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ایـن  .هورتـار نـام دارد و بـه جبـران مشـهور اسـت ،نیدانای یازدهم

 ن نمایشـگر بـازایـن نشـا .تولد یک فرزند معرفی شـده اسـت دوره با نشانۀ

سـت از ایـن کاری هـای شـخص بـه  بیعـت و رهـائی اوبده پرداخت همۀ

  .جهان خاکی و وابستگی هایش

به نشـانه جسـدی اسـت کـه و تحت عنوان نی یانگ  ،دوازدهمین نیدانا

ایـن نشـان نمایشـگر شـکوفائی  .دوازده نفر آنرا به سوی گور حمل میکننـد

 .معنوی اوست به سوی جهان بعدی

اول دوبـاره آغـاز  بـرای بع ـی هـا دورۀ ،بعد از نیدانای دوازدهـم

نیـدانا نمایشـگرآگاهی  ،البتـه .یابـد ا آخر دوازده دوره ادامه میمیشود و ت

توسـعه اش در دوره هـای بـزر   کم یا جایگاهی است که رو  در چرخـۀحا

پوســیدن و  بلــوا ،رشـد ،همچنانکــه نفـس از مراحــل تولــد . ـی میکنــد

صـدها زنـدگی دوره ای بزرگتـر را تشـکیل میدهنـد کـه رو  در  ،میگذرد

  .که در پیش دارد  ی میکند مراحل معنوی بسیاری

نیدانا در رابطه بـا صـعود رو  بـر روی نردبـان معنـوی بسـوی خـدا 

پـا  ،نیامـگ تولـد یافتـه باشـد رۀشخصی که در دو ،باین ترتیب ،تعیین میشود

ه زیـرا کـه او در حـال بـ ،عدم وابستگی و رهـائی گذاشـته اسـت به مرحلۀ

تولـد  وموکشـو ر دورۀکسـی کـه د .تجربیات زندگی است پایان بردن چرخۀ

آن نتیجـه ای اسـت کـه از و  تنها یـک هـدق از زنـدگی میطلبـد .یابد می

  .آورد مالکیت بدست میو شخصیت  ، مع
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ــه  ــعود رو  در چرخ ــدیا ص ــگر دوره اک وی ــدگی نمایش ــک زن در ی

ایـن  .کوتاهی اسـت کـه خـود درون دوره ای بزرگتـر جـای گرفتـه اسـت

دوازده ساله ای اسـت کـه مـن پـیش از البته همان دوره های  ،چرخه بزرگتر

کیفیـات و خصوصـیاتی  ایـن دوره هـا تعیـین کننـدۀ .این بدانها اشاره کردم

هستند که بطور کلـی نمایشـگر مقصـود از بسـر بـردن رو  در ایـن جهـان 

تجلـی گـاه  ،نیدانای پنجم که بنـام رالـوت موسـوم اسـت ،بطور مرال .است

در قالـب جـاه  عمومـاًصـیتی یک چنین خصو .بیرونی قدرت های حسی است

هنگامیکـه رو  از میـان سـومین نیـدانا  . لبی و بلند همتی ظـاهر میشـود

مظهـر تیشـی میشـود در جهـت اسـتقرار خـود  ،یعنی گارواتا عبور میکنـد

جلوه گـاه ایـن مفهـوم میشـود کـه بلنـد همتـی هـایش از و کفائی فردی 

 . بیعتی عقینی و ههنی برخوردار خواهند بود

محاسباتی این چنین و بـر مبنـای نظمـی از ایـن قبیـل اسـت  از حاصل

بـه  مـلالًتـا بـه کمـال رسـیده و  ،که منظور ازلی از تناسخ رو  تعیین میشود

آنگاه وظیفـه اش عهـده داری شـغلی اسـت در میـان  .خداشناسی نائل آید

  .هستی و به مرابه همکاری برای خداکیهانهای 

 

 

  



 

 ل ششمـفص

 هادوره های حیات انسان

 سی اره هاو  مل ت ها
 

هـای زنـدگی انسـانها دوره ،مشـاهده میشـوداک ویدیا آنچه در بنابر

ای متفاوت از آن اسـت کـه هـر کسـی منتظره مل ت ها و سی اره ها بترتیب غیر

ها تنها چرخـۀ  بیعـی تناسـخات هسـتند این دوره .پنداشته است بحال می تا

از آنجـا کـه عصـرهای متمـادی  و انـدچشـمه گرفته که از مراتب اعیتر سر

آیـد کـه  بنظـر مـی ،انددر آغاز مدار زمـان  تأسـیس شـدهو  پیش از این

آدمی یا آنها را فراموش کرده است یا آنرا بـا چیـزی جـایگزین کـرده کـه 

شـاید هـم بـه  ،احساس نموده است بیشتر با اقت ای زمـانش سـازگار اسـت

 .تر مینموده استساده ،نحوی

ر از کـرد بـه اعتمـاد کـردن بـه وسـائطی دیگـآغاز هنگامیکه بشر  از

رفتـه رفتـه توانـائی  ،هـا الهامکـدهو  پیشـگویان ،فـالگیران ،قبیل پیامبران

رو ( از کـف  ۀآتمـالوک ) بقـ ۀخویش را در تماس گرفتن مستقیم بـا  بقـ

قبـل ازمـیید مسـیک  ۀسـ و سـی و درآگوست سال سیصـد ،بعنوان مرال .داد

در غـرب مصـر دیـدن  Ammon ه ای  بنـام آمـونکبیر از الهامکـد اسکندر

او از شد ت هیجانـات و تردیـدهایش در خصـو  سرنوشـتش در تـاریخ  .کرد
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اش را در سـرزمین مصـر او عملیـات جنگـی .نوع بشر به جنون گرائیده بـود

ایـن سـ ال در ههـنش  .بیایان برده بود و اکنون کشور تحـت فرمـانش بـود

شـرق رفتـه و پارسـیان را فـتک کنـد یـا  دور میزد که آیا صی  است به سوی

مـر  نابهنگـامش ایـن رخصـت را ولـیکن  این آرزوی پدرش فیلی  بود .نه

 .به وی نداده بود

در   اســتاد معظ ــم اِک در آن روزهــا او را Kita Sorgi کیتــا ســورگی

معیت خویش به الهامکده بـرد تـا گـوش بـه پیـامی بسـیارد کـه الهامکـده 

 :الهامکده بیرون آمد باین م مون بود که پیامی که از .برایش داشت

بـه نوبـۀ خـود بدسـت خـدایان  ،هر آنکس که شرق را نـابود سـازد» 

 « .نابود خواهد شد

ولـی  ،او از کیتا سورگی خواست تـا ایـن پیـام را بـرایش تعبیـر کنـد

  عمومـاًم باسـتانی اِکنکـار اباین دلیل که اسـتادان نظـ ،پاسخی دریافت نکرد

زیـرا کـه ایـن عمـل الگـوی کارمیـک  ،ها به کسی نمیدهنداز این نوع پاسخ

)تقدیری( را دچار دگرگونی کرده و تمـامی روال تـاریخی بشـر را معکـوس 

 .کند

اسکندر با این باور کنار آمـد کـه اگـر سـاختار سیاسـی  ،هر صورته ب

ایـن بشـارت  ،ها قناعـت کنـدتنها به فـتک سـرزمینو  یک مل ت را نابود نکند

اگر حکومتهـا را بـا تعـدادی از افسـران ارتـش  ،در عو  .مستجاب نمیشود

در عـین و  بـه جـای خـود بـاقی گـذارد ،تحت فرمانش به عنوان مشـاورین
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های ارتش خویش را به ازدواج با زنـان بـومی هـر مل تـی ترغیـب گروه ،حال

بـه و  او همـۀ ایـن کارهـا را کـرد .واقعۀ ناگواری پیش نخواهـد آمـد ،کند

در میـان مـردمش بسـیار محبـوب  .مند مشـهور شـدعنوان یک مجری خرد

ولـیکن  .کـه شـامل پـارس هـم میشـد ،همانگونه که در سایر کشـورها ،بود

نابخودآگـاه بقـدری تغییـر شـکل در  ،ارادۀ نیرومندی که داشـت تأثیرتحت 

سن ت ها و آداب و رسوم آن کشور بوجـود آورد تـا اینکـه  ـاعون خـدایان 

 .ی جانش را گرفتدر سن  سی و نه سالگ ،ریاماال

در  ـی  همـین  .تکامل انسان میلیونها سال پـیش از ایـن شـروع شـد

سالهای نخستین  لوع آگاهی روی این سی اره بـود کـه اسـتادان حـ   نظـام 

هائی از زندگی وجـود دارنـد کـه اثـر عظیمـی بـر وایراگی دریافتند دوره

گـوهر آن  کـه هـر یـک بنـام ،تقسیمات ماهانه ،پیش از همه .نوع بشر دارند

ــاه موســوم اســت ــد از آن د .م ــام اِســیوکواِسورهبع  هــای ســه ســاله بن

Eceuques ــوند ــده میش ــه خوان ــی ثیث ــامل  .بمعن ــدی ش ــیم بن ــن تقس ای

ای بود که میگوید هر سـه سـال یکبـار نـوعی تغییـرات محسـوس در فرضیه

ایـن دورۀ سـی و شـش  درون . بیعت شیمیائی بدن انسـان ظـاهر میشـود

ات آنهـا بـر  تـأثیرقعند کـه صـحبت از فلـز ات گونـاگون و دورۀ کوچکتر وا

ها کـه همـان ثیثـه ،های سـه در سـه در سـهدر این دوره .روی بشر میکنند

غالـب  ،هـای سـی روزه میباشـندکـه دوره ،فلـز ات بـر گوهرهـا ،میباشند

سـرب  ،آهـن ، ـی ،مـس ،نقـره ،این فلزها عبارتند از آلومینیـوم .میشوند

هـای سـه در سـه اینهـا فلزاتـی هسـتند کـه بـر دوره .و جیـوه روی ،قلع
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ایـن فلـزات در رابطـۀ بـا کیفیـت حیـات بخـش خـود شناسـائی  .حاکمند

 تـأثیر ،اند که بر روی آگاهی آنانی که در ایـن جهـان زنـدگی میکننـدشده

 .ای دارندتعیین کننده

آلومینیوم که استفاده از آن بـرای درسـت کـردن  لسـم )جـادو  ،او ل

و  ابـراز کننـدۀ آرزوئـی اسـت خیرخواهانـهو  رق معمول اسـتشکن( در ش

های ام ـا در رابطـه بـا مائـده ، لب سعادت و خوشی بـرای شخصـی دیگـر

 .این دورۀ توسعه خیزی از زندگی است ،زمینی

های سـاکت و مـتی م کـه دو م نقره است که دورانـی اسـت از سـاعت

و  م ن ـع ،ت انعطـاقاش رمز و رازی نهفتـه اسـتد  بیعـدر  بیعت ماه گونه

این فلز در قالب  لسم به این منظور به کار میـرود تـا حـافد اسـرار  .رازدار

ایـن فلـز  .در ضمن حامل محافظتی در برابر خطـرات آب اسـت ،نقره .باشد

اه کـه مـاه عقیـ  سـلیمانی )مـ ،ویـدیامـاه دوازدهـم اِک  ،با دورۀ نیامگ

رؤیاهــای پنهــانی او  منشــأ ،هنــگ بــودهدی( هما 10 آهر تــا 10دســامبر   

های مرمـوز افـراد ایـن دوره نیـز از همـین فلـز ترس ،در عین حال .میباشد

نشأت میگیرند که منجـر بـه ظهـور روحیـاتی دائـم التغییـر و نوسـان بـین 

 .ترین میگرددباالترین و پائین

اسـفند تـا  10ات زیادی از دورۀ گارواتـا )مـاه مـارس   تأثیرفلز مس 

کیفیـاتی از و  ود دارد کـه مـاه یشـم سـبز نـام داردفروردین( را در خـ 11

« گرمـی سـوزان»وا ۀ  .مرل گرمی و غـذای خـوب را ابـراز میکنـد ،زمین

دسـتبندهای مسـی همیشـه  .بخوبی بیانگر کیفیت گرمادهی فلز مـس میباشـد



                                   نصل     ــ قوح  هاا دتا  انسان ا  میه ها و ستاح  ها                 177
 

به منظور دفع آرتروز و رماتیسم بکار گرفتـه شـده کـه هـر دو در اثـر سـرما 

ع ـینی ناشـی از سـرما   هـایتمـامی ناراحتی ،بهم چنین .تحریک میشوند

ارتعاشاتی که مـس از خـود سـا ع میکنـد خنرـی کننـدۀ  .با مس دوا میشود

کـه در اثـر عـدم  ،ع ـینی اسـتمنفی حاصل از کشش های عصبی ـ  اثرات

خـوا    .و باعع افسـردگی روحیـه میشـود .آید تفاهم بین مردم بوجود می

ه خـانواده هـای بیشـماری کمـک شادی بخش ظروق مسی در آشـیزخانه بـ

های عصـبی و مشـکیت فراوانـی را در خانـه کـاهش کرده است تـا کشـش

 .دهند

انـد کـه  ـی سـلطان فلـزات گفته ، ی فلزی است آتشـین و خشـک

البت ه همیشه فلز سی ین و امـراب هـر سـرزمینی بـوده و بهمـین عل ـت  ،است

فی از حـرارت را در ایـن فلـز درجـۀ شـگر .هم معیار سلطنتی قلمداد میشود

ایـن فلـز  .خود هخیره دارد و مظهر و سمبل موف قیـت در تمـامی چیزهاسـت

مـرداد( یـا مـاه یـاقوت  9تیـر تـا  10حاکم بر دورۀ کامیتوک )ماه جوالی   

تر گـرایش دارنـد و اهـل بـه تئـا ، ی با کسانی که جاه سلطنت دارند .است

د کـه همیشـه اینطـور بـوده و آی بنظر می .پیوند ات فاق دارد ،تجارت میباشند

که این فلز همـواره کسـانی را بـدام میانـدازد کـه از  ،همیشه هم خواهد بود

و  شجاعت و جسارت کـافی برخوردارنـد کـه بخـا رش دزدی و قتـل کننـد

 .جنگها بیا دارند

ای کـه آهن ناقل حرارت است ولـیکن نـه از نـوع آتشـین و گداختـه

آلودی اسـت کـه در جنـگ ب وحشـتدر عو  نشانگر غ  . ی بهمراه دارد
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آهـن فلـزی اسـت کـه از آن  ،لختۀ خـون اسـتو  سمبل شهوت .وجود دارد

 .آیـد های جنگ و اسلحه میسازند: اشـیائی کـه بـه کـار کشـتن مـیماشین

ساکنین آسـیای صـغیر و شـمال سـوریه  .باشد آهن سیحی بس کینه ورز می

د کـه دریافتنـد آهـن نخستین قوم در تاریخ کنونی بودنـ ،سال پیش 2000در 

عـزم کردنـد تـا سـایر و  برای غلبه کردن و استیی یافتن بسـیار مفیـد اسـت

زنجیرهـائی کـه  .کشورهای خاورمیانه را در دسـت قـدرت خـویش بگیرنـد

ایـن همـه در برابـر آزادی مقاومـت و  آدمی را در اسـارت حفـد میکننـد

در جهـت  نگـاه کـه از آنحت ـی آ .انداز آهن سـاخته شـده ،بخرج میدهند

همـان  آهـن هنـوز ،از آن تنـور کـوره میسـازندو  آسایش استفاده میکننـد

سوزندگی درون کـوره را داردد میـان ایـن آتـش و دنیـا دیـواری از فلـز 

 .گداخته حائل آمده است

آنچنـان سـنگین کـه اغلـب موجـب و  سرب فلزی است جد ی و محزون

چـه صـورت تجل ـی  اگـر .دارنـد سر و کـارافسردگی آنانی میشود که با آن 

نمایشـگر  ،سنگینی روحی که در سازمان گران وزن ایـن عنصـر نهفتـه اسـت

در  ،اشـخا  سـبک دلـی نیسـتند عمومـاًآلمانی ها کـه  .رازی است پنهان

نـام ایـن  ،شب سال نو از فلز سرب برای پیش بینی آینـده اسـتفاده میکردنـد

ن عرضـه  باشـد و بترتیـب زیـر مـی Blieigiessen پیشگویی بـیی گـی سـِ

میشود: مقدار کمی سرب را در قاشـقی روی شـعلۀ شـمع نگـاه میدارنـد تـا 

میگوینـد شـکلی  .ای از آب سـرد میاندازنـدآنرا در کاسـه ،سیس .هوب شود

که از آن حاصل میشود نمایانگر وقـایعی اسـت کـه در زنـدگی شخصـی کـه 
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عـاملین ایـن  . ی  یک سال آینـده رخ میدهـد ،قاش  سرب را در دست دارد

هـای دوازده اند که ایـن شـکل بـه نقـاط معی نـی از دورهیوه بر این عقیدهش

 .ماهه اشاره میکند

آهر( مـاه مرواریـد  9آبـان تـا  9قلع به نحوی با هورتار )ماه نوامبر   

پیشـرفت و توسـعه  ۀاین فلز سمبل نیکـو بختـی اسـت و نشـان .دارد سر و کار

 .مر ـوب و گـرم اسـتایـن فلـز  .باشـد در ارتباط با  بقات روانـی مـی

  .از خود نیرو سا ع میکند ،بنابراین

شـهریور  10هنگ بـا دورۀ زیـانی )مـاه سـیتامبر   روی فلزی است هما

ایـن فلـز جـذب کننـدۀ  .مهر( ماه عقی  کـه روزهـای دوسـتی اسـت 8تا 

بهـم چنـین  .نیشـدار دارنـد ،آنهائی است که  بـع شـوخ و در عـین حـال

ایـن فلـز هـزاران  .ت بـه  بیعـت انسـانیهدایت کنندۀ وفاداری عمیقی اس

از  بیعتـی نسـبتاً سـنگین برخـوردار اسـت  .سال است که شناخته شده است

ایـن  .همه جـا در خـدمت آدمـی درآیـد ،لکن میتواند به مرابۀ یک فلز مفید

رنـگ آن بـه خاکسـتری  .فلز در دوران روم باستان بسیار مورد استفاده بـود

ون عهد باستان تا قـرون وسـطی و از آنجـا تـا از قر ،و  ی  اعصار .میل دارد

ظـروق و پیالـه مـورد اسـتفادۀ  ،به امروز به منظور ساختن وسـائل خـانگی

امروزه برای  ساختن آلیـا ی از آن اسـتفاده میکننـد  کـه  .مداوم بوده است

 .کاربردهای فراوان و بیشماری دارد

 11   کـه مـاه سـافیر) مـاه مـی ،روی با دورۀ رالوت هم پیونـد دارد

کسـی کـه عیقمنـد باشـد بدانـد چـه  .خـرداد( میباشـد 10اردیبهشت تـا 
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معنـایی بسـیار اسـراری و عمیـ  از آن  ،اش میگـذارداتی در زنـدگیتأثیر

ای از میتـوان قطعـه ،بعنوان نـوعی آویـز یـا جادوشـکن .درک خواهد کرد

ــرار داد ــدن ق ــا ب ــاس ب ــالص را در تم ــبو  روی خ ــاین ترتی ــر   ،ب از ش

تنهـا جـائی  .نیـز مصـون خواهیـد بـود ای ریوی و اختیالت معدههناراحتی

هائی اسـت کـه اقـیم فروشـگاه ،میشود روی خـالص پیـدا کـرد الًماکه احت

 .الطبیعه میفروشندمربوط به علوم ماوراب

ات ایـن عنصـر از تـأثیر .باشـد جیوه آخرین از فلزات سه در سـه مـی

سـفند( مـاه حجرالـدم گرفتـه ا 9بهمـن تـا  12دورۀ اوتورات ) ماه فوریه   

گرفتـه باشـند  تـأثیرکسانی که بـیش از دیگـران از ایـن عنصـر  .شده است

از  ،معهـذا .شـان اسـتیابند کـه نمایشـگر عشـ  و آزادی در زندگی درمی

جیـوه  . بیعتی سی ال برخوردار است و آن به دلیـل مـایع بـودن فلـز اسـت

بـه  .باشـد یع مـییک عنصر فلزی است که در حرارت معمـول در حالـت مـا

نقـره  ،اش توس   کیمیـاگران تـا قـرن ششـمعل ت تحر ک سریع و سطک صیقل

هندوها و چینـی هـا ایـن عنصـر را از دو  .نامیده میشد Quick silver روان

در گورهـای فرمانروایـان مصـری  .شـناختند هزار سال پیش از مـیید مـی

 .تسال پیش از میید نیز جیوه پیدا شده اس 1500مقارن با 

آنانیکـه از ایـن عنصـر اثـر گرفتـه  ،همانطور که پیش تر اشـاره شـد

از  .در عقاید خود دربـارۀ عشـ  و آزادی بیـنش بـی تکل فـی دارنـد ،باشند

)جیـوه بـا  .باشـند این اشخا  دارای  بعی چـون جیـوه مـی ، رق دیگر

ایـن افـراد میتواننـد در  بخار میشود با سرمای انـدکی مـایع(اندک حرارتی 
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بهم زدن تغییـر روحیـه داده و در میـان دو قطـب عشـ  و نفـرت  یک چشم

  دوستان معمـوالً در ا ـراق آنـان بـا مراعـات رفتـار میکننـد .نوسان کنند

 .زیرا که از این تغییر خل  آنان آگاهند

یا ثیثه موجب میشـود کـه در هـر سـه سـال یکبـار یـک  ،اسیوکوئِس

فتگی معنـوی از کسـی کـه در حـال شـک .تحو ل ههنی در آدمـی رخ دهـد

ام ـا اگـر  .بیش از پیش بـه افکـار خـود هشـیار میشـود ، ری  اِکنکار باشد

یـا در حـال  ،شخص تحت شیوۀ مناسـبی در حـال شـکوفائی معنـوی نبـوده

معکـوس عمـل خواهـد  چـه بسـا کـه ثیثـۀ ،عقب گرد )سیر قهقرائی( باشد

 این در صورتی است که فـرد از نظـر فکـری متحج ـر بـوده و ههـنش .کرد

و اگـر کسـی اراده کنـد  .قابلیت تغییـر رونـدش را از دسـت نـداده باشـد

   مشـکل عمـده ای در پـیش نـدارد ،های ههنی پـیش بـردخویش را از جنبه

اش به هوش و فهمـی مـاوراب همـه چیـز دسـت تا با استفاده از حواس ههنی

 .یابد

ــالۀدوره ــک س ــای ی ــه ه ــاله دوره ،های کوچــکچرخ ــه س ــای س ه

های بـزر  هـای دوازده سـاله چرخـهدورهو  یا میـانی ، های متوس چرخه

های دوازده سـاله هسـتند کـه بـه اختصـار در ایـن این چرخـه .را میسازند

 .فصل مورد بحع قرار میگیرند

ارتعـاش  ،یـا دوازدهـه نـام دارد Haram های بزر  که هـارامدوره

خـد باالتری است که هر دوازده سال یکبـار در مـدار جهانهـای خـاکی میچر

در  .معنـوی بشـر میشـود و موجب تغییراتـی در شـیمی کالبـدی و سـازمان
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هـائی کـه در یـک اجتمـاع انسـانی این تغییرات از مجـرای رو  ،عین حال

یـا بطـور کل ـی  ،سـی اره ،بسر میبرند و واحدهای آن اجتماع از قبیل انجمـن

ز هرگـاه کـه یکـی ا .به جامعۀ بشـر نفـوه میکننـد ،تمد ن را تشکیل میدهند

سـطک کـل  جامعـۀ بشـری را  ،ها به درجۀ معنوی باالتری نائل شـوداین رو 

 .بخشد یک پل ۀ می

های بـاالتر معنـوی قـدم البت ه بسیاری هستند که میل ندارنـد بـر پل ـه

 .کننـد ارتقـائی حاصـل نمـی مـلالًلکـن  ،هر چند تظاهر میکننـد ،گذارند

یـا هنـوز  ،اضـمحیل اسـتمعموالً عل ت این امر یا این است که فرد در رونـد 

 .پذیرد پیشرفت او در عالم معنوی به کندی صورت می

هـر یـک  ،اندهـای دوازده سـاله واقـع شـدهسالهائی که درون دوره

ایـن  .دارای نامی هستند کـه از دوران باسـتان بـدانها ا ـیق شـده اسـت

یـا عـواملی دیگـر از  بیعـت  ،گیاهـان ،عناصـر ،اسامی در رابطه با فصـلها

ها را تکرار میکنـیم تـا خواننـده بـا در اینجا نام این دوره .آمده استحاصل 

 آنها آشنائی بیشتری حاصل کند: 

  .دورۀ او ل سالهای بادهای خوفناک نام دارد

  دورۀ دو م سالهای برفهای تابناک

  سالهای آفتاب تابان ،دورۀ سو م

  چهارم سالهای گلهای زیبا

  پنجم سالهای ماه کامل
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  ی  وفانهای عجیبششم سالها

  هفتم سالهای دریاهای سرگردان

  هشتم سالهای زمین پر نعمت

  های فراواننهم سالهای میوه

  های  غیانگردهم سالهای آتش

  یازدهم سالهای غل ات انبوه

 .انددوازدهم سالهای بر  لرزان نامیده شده

در حالیکـه  ،ها با هـم تـداخل میکننـد و ترکیبـاتی میسـازنداین دوره

باشـد کـه موجـب ظهـور یـا  حرکت درآورندۀ چرخی میه یک از آنها ب هر

هماننـد  .یا یـک جهـان در پهنـۀ کیهـان میشـود ،یک جامعه ،سقوط یک مل ت

نیـز دارای دوازده عیمـت یـا اک ویـدیا چـرخ  ،عالم اختـری ا  ت و ة قایت 

هـائی کـه در ایـن دوره .تقسیم بندی است که اسامی آنها در بـاال هکـر شـد

 .باشـد بلکـه دوام آنهـا دوازده سـال مـی ،سی روزه نیستند ،آمده اندفصل 

و گفتـه  .هر سالی در تبع یکی از عملکردهای  بیعت نامگـذاری شـده اسـت

عنصـر  تـأثیرتحـت  ،ها تول د یافتـه باشـدهرکسی در هر یک از این دورهشده 

اند یــا  بیعــت بــوده و از کیفیــات و تمــاییتی کــه بــه آن عیمــت وابســته

 .خوردار میشودبر

 .های درون زندگی یک فـرد از لحظـۀ تول ـدش محاسـبه میشـونددوره

بــاین ترتیــب هــر کســی خواهــد  دانســت کــه امــروزه در کــدام یــک از 
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یعنـی تـاریخ نگـارش  ،اکنـون ،بطـور مرـال .های تقدیرش بسر میبردچرخه

کسـی کـه در ابتـدای سـال  .مـییدی اسـت 1960ابتدای سـال  ،این کتاب

دوازده سـاله را  ـی  نمـوده و در  اکنـون سـه دورۀ ،د شده باشدمتول  1924

کـه  کسـی .باشـد یعنی سالهای گلهای زیبـا مـی ،حال ورود به دورۀ چهارم

یعنـی سـالهای  وفانهـای  ،اکنون به چرخـۀ ششـم ،تول د یافته 1900در سال 

 .عجیب پا میگذارد

هـا ب دورهمل ت ها هم در رابطه با تاریخ تشکیل یا تأسـیس بهمـین ترتیـ

شـکل  1776جـوالی سـال  4مـریً ایـاالت مت حـده کـه در  .را  ی  میکنند

( پـانزده دورۀ کامـل دوازده سـاله را 1960اکنون )در ابتـدای سـال  ،گرفت

یعنـی پـس از تمـام کـردن دوازده دورۀ دوازده  .پشت سـر گذاشـته اسـت

رۀ در حـال بـه پایـان بـردن آخـرین سـالهای دو ،ساله به نقطۀ صفر رسیده

ایـن در خصـو  ایـاالت مت حـده  ،باشـد یعنی سالهای آفتاب تابان می ،سو م

زیرا که هم اکنـون ایـن کشـور در بـاالترین نقطـۀ اوج ثـروت  ،حقیقت دارد

 .شگفت انگیز و ارتفاعات معنوی خود قرار گرفته است

با پیـدا کـردن تـاریخ تشـکیل یـک  .ها آسان استمحاسبۀ این وضعیت

تفریـ  آن از تـاریخ حاضـر و تقسـیم آن بـه دوازده و  کشـور یا ،شهر ،مل ت

خصوصـیات  .نمایشـگر دورۀ فعلـی اسـت ،عـدد باقیمانـده .آید بدست می

بنـا بـه  .هـای مشـابه برخوردارنـدبیش از  بیعت کما ،افرادو  جوامع ،مل تها

ایـن  ،بـرد های جداگانه ای که هر یک از آنهـا درش بسـر مـیوضعیت دوره

 زیر میباشند:ها از قرار  بیعت
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 دوره تهی گاال نخستین Thigala  یا سـالهای بادهـای خوفنـاک نـام

یعنـی شخصـی کـه در ایـن  .باشـد این یک برهۀ م ن ع مـی .دارد

تمایـل بـه ایـن دارد کـه هـر آنچـه را کـه  ،دوره تولد یافته باشد

در ایـن  .میخواهد به شیوۀ بردباری و ات خاه سیاسـت بدسـت بیـاورد

اش بیشـتر سـود های هاتـیهای زیرکانـه و جذبـهاز  ر احی ،راستا

 .جوید تا از ستیز در میدان باز و روشهای فع االنه می

بـاین ترتیـب اسـت کـه مـرد  ،عملکرد این  بیعت در قالب اصل مذک ر

تولـد یافتـه در ایـن دوره کـه عنـوان فرزنـد بادهـای خوفنـاک را بخـود 

ه در ظـاهرش جلـوه ای اسـت کـزیرکانه های لطیف وصاحب ویژگی ،میگیرد

او قـدرتهایش را از راههـای سـاکت و آرام  .آینـد کنند و به چشم نمـی نمی

بایـد  او نمـی ،بـا ایـن وجـود .اعمال میکند و از هیاهو و جنجال پرهیز میکند

این اجازه را به کسی بدهد که به او زور بگویـد و هرگـز زیـر بـار رفتارهـای 

مراعـات کـردن بـیش از حـد  در  تمایـل  بیعـی او بـه .پهلوانانۀ آنها نرود

 .مقابل دیگران ممکن است سد  راه پیشرفت او شود

بایـد اکیـداً مواظـب سـیمتی  ،اندکسانی که در این دوره متول د شـده

آنها بـه مقـادیر قابـل تـوج هی پـروتئین و سـبزیجات در ر یـم .خود باشند

 .نندباید از هیدروکربور زیادی تغذیه ک غذائی خود نیاز دارند و نمی

یک مورد گریز ناپذیر دیگر در خصو  زنـدگی ایـن افـراد ایـن اسـت 

زیـرا مفهـومی بنـام  ،که آنها در کار و فکـر خـود شکسـت ناپـذیر هسـتند

   .شناسند شکست نمی
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  موسوم به گین تهه ،دو مدورۀ Ginthe  یـا سـالهای برفهـای تابنـاک

ت ایـن آنانیکه تحـ.باشـد ای فع ال مـیای مذک ر است که نشانهدوره

جو ای متهـاجم و سـلطهصـاحب روحیـه عمومـاًاند عیمت زاده شده

این افراد عزم بر ایـن کـه بـا فریـادی از قا عیـت در پـی  .هستند

اغلـب در برابـر کسـانی کـه  .آنچه میل کنند و آرزو دارند برآینـد

 .سر راه آنان قرار میگیرند از خود سنگدلی نشان میدهند

تقریبـاً همیشـه  ،تابنـاک متول ـد میشـوندزنانی که در سالهای برفهـای 

مـادر و زن  ،ام ـا در عـین حـال .آورنـد مردی را که میخواهند بدست مـی

 .دار با ارزشی برای خانوادۀ خود هستندخانه

مردان متول د ایـن دوره معمـوالً در خصـو  موفقی ـت در هـر کـار و 

ردن بـا تـدبیر کـ .اندشـده ت ـمین ،شغلی که به خدمت آن تن در میدهنـد

معهـذا  .عمیً در خصو  هر تیشـی میتواننـد موف ـ  باشـند ،فراست مناسب

تنها بـه ایـن عل ـت کـه اغلـب  ،اینگونه افراد به کر ات با شکست مواجه میشوند

هایی هـا و مشـغلهعل ت ،هـاپیش از اندیشیدن بقـدر کـافی بـه درون جنبش

اگـر  ،فقی ـتآورد تـا مو قدم میگذارند که برایشان ویرانی بـه ارمغـان مـی

احتمـالی  ،هایی از دورۀ خـود یعنـی گـین تهـه ازدواج کننـدآنان با زوجه

 .جد ی در امر مشکیت و  یق بر سر راهشان قرار میگیرد

  دوره تـی سو مدورۀ Doreti  نـام دارد کـه سـالهای آفتـاب تابـان    

این یک دورۀ مربـت اسـت و افـرادی کـه بـه ایـن دوره  .باشد می

ترین درجـات تواننـد بـه رفیـع ت شرای  مناسب میتح ،تعل   دارند
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در صـورتیکه از قابلیتهـای  ،یـک دورِتـی .ماد ی و معنوی نائل آیندن

او بقـدرتی کـه از  .اغلب سیاسـتمدار میشـود ،اش پیروی کند بیعی

بهــم چنــین دلبســتگی  .ورزد عشــ  مــی ،سیاســت حاصــل میشــود

مشـهود  تجـارتی و مـذهبی در آنـان ،پرشوری به رهبران سیاسـی

ایـن  ،اگر به تشنگی قدرت در خـود فرصـت کـامرانی بدهنـد  .است

افراد به راحتی میتوانند برای  خود و جامعـۀ شـان بسـیار خطرنـاک 

 .باشند

تـا بـه حـد ی بـه مردانشـان  ،یابنـد زنانی که در این دوره تول د مـی

خودکشـی از و   ـیق ،تحک م میکنند که احتمـال دارد او را در اثـر جـدائی

یک زن دورتی عمـداً مردانـی را بـرای جفـت انتخـاب میکنـد  .بدهند دست

جوئی او زیرا ایـن افـراد احسـاس مبـارزه ،که صاحب  بیعتی پیچیده باشند

ام ـا اگـر دلبسـتگی عمیقـی بـه  .را ارضاب میکنند که جزئی از  بیعت اوسـت

از خـود  ،این احساس تعل   بمـد ت کـافی در وی بـاقی بمانـدو  مرد پیدا کند

ایـن البت ـه در صـورتی اسـت کـه او مـرد  .سـازد ک زن کامل برای او میی

 .مناسبی برایش باشد

کوشـی برخوردارنـد کـه متول دین این دوره از آنچنـان  بیعـت سخت

باال بودن درصد موف قیـت آنهـا اغلـب موجـب بـروز حسـادت همکـاران و 

ز ایـن این افراد باید مراقب باشـند در عـین حـال کـه ا .شان میشوددوستان

از  ،با ات خـاه رفتـار درسـت و سیاسـت بـا خلـو  ،مند میشوندشاخص بهره

هـا  در ازدواج بـا دورتی .العمل در دیگران جلـوگیری کننـدبروز این عکس
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حب فهم و تسـل  قابـل تـوجهی بـر اص ،هائی که  بیعت بردباری داشتهدوره

دورۀ  خصوصـاً کسـانی کـه متول ـد ،بخوبی موف   میشـوند .باشند خویش می

 .باشند تهی گاال یا سالهای بادهای خوفناک می ،او ل

  گِرتـایی چهارمدورۀ Yigerta یـا سـالهای گلهـای زیبـا نـام دارد. 

باشـند زیـرا تحـت  متول دین این دوره معموالً خجالتی و حس اس مـی

شـخص تحـت ایـن عیمـت  .استییی  بیعـت م ن ـع قـرار دارنـد

ــتعدادی در درک ــاحب اس ــد ،ص ــاس و هم ــق ات احس ردی در مش

بخصـو   ،آسـایشو  گرمـی ،ضمناً نیاز بـه امنیـت .دشدیگران میبا

 .باشد در نظم خانه و کاشانه بوضو  در وی محسوس می

زنان این دوره میل دارنـد در سـنین پـائین ازدواج کننـد و در ایجـاد 

در غیـر  .ای مـنظ م بـرای خـود و بستگانشـان فع ـال باشـندکانون خانواده

و  پزشـکی ،داری مشـاغل اجتمـاعییت چشـمگیری در عهـدهقابل ،اینصورت

آنهـا دارای اسـتعدادی  بیعـی در امـر  .پرستاری از خـود نشـان میدهنـد

ای خجـول و ایـن زنـان روحیـه .باشـند مراقبت از بیماران و مصدومین می

بخشـد و بـرای مـردان  گیر دارند که جذ ابیت تو م با وقاری بدانها مـیکناره

 .جلب کننده است

 فَرَنک پنجمورۀ د Farank مـاه کامـل نـام دارد میباشد که سـالهای. 

مسـتقیم و  معمـوالً غیـر ،یابنـد که در این دوره تول د مـی اشخاصی

صـاحب ههنـی تیـز و و  صـادق ،عـین حـال ولی در ،زیرک هستند

اگرچه این دوره تحـت عیمـت مربـت قـرار دارد  ،باشند هوشیار می
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بـرای مرـال  .ور میشـوندان بهـرهمتول دینش از تهاجمی آرام و پنهـ

م ن ع این دوره  بیعتی دارد که در همـۀ ظـواهرش مییـم و بشـد ت 

او میداند چه میخواهـد و ایـن قابلیـت را دارد کـه  .باشد اغواگر می

هایش ها را  وری پی  و تاب دهـد کـه در مطابقـت بـا خواسـتهنکته

و زیرکانـۀ او قادر است با اسـتفاده از روشـهای ظریـف  .قرار گیرند

آنچه را کـه  الـب اسـت از وی بدسـت و  خود بر مردش پیروز شود

او بناچار بایـد از درگیـری بـا مـردی کـه صـاحب  بیعتـی  .آورد

ــی ــریحاً ب ــاب ورزد ص ــت اجتن ــرد از زیرکی .پرواس ــن م ــا و ای ه

آیـد و نخواهـد توانسـت  بیعـت او را درک  سیاستهای او بتنگ مـی

خواهانـه بـوده و از حقیقـت وجـود هر چند هم خالصـانه و خیر ،کند

 .او سرچشمه گرفته باشد

فرنکی مذک ر تمایل به  ـر  و نقشـه و دسیسـه نشـان میدهـد تـا بـه 

 لبی را کنتـرل کـرد و از اگـر بتوانـد ایـن جـاه .هایش دست یابد لبیجاه

هـی  مـانعی بـرای دسترسـی بـه  ،آن در جهت منافع همگان اسـتفاده کنـد

 .هدفهایشان وجود ندارد

دورگـان خودشـان  برای افراد این دوره مصلحت این است کـه بـا هـم

هـای دیگـر  بیعتشـان را بخـوبی زیـرا افـراد دوره ،عقد زناشوئی ببندنـد

وصــلت بــا افــراد دورۀ ســالهای زمــین  ،در غیــر اینصــورت .درک نمیکننـد

ولـیکن هرگـز نبایـد بـه  .پرنعمت یا دورۀ هشتم بـرای آنهـا مناسـب اسـت

 .های نهم و دوازدهم اقدام کنندرهدو ازدواج با افراد
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  بــه کوریتــهششــم دورۀ Kuritee وفانهــای عجیــب   یــا ســالهای 

قطعـاً  ،یابنـد افرادی که تحت این عیمـت تول ـد مـی .موسوم است

اینهـا تمایـل شـدیدی در جهـت  .زیر عیمت مربتـی قـرار دارنـد

نیرومنــدی و اســتقامت بــروز میدهنــد و میتواننــد بــار  ،اســتحکام

ــنگ ــبس ــه و در نامناس ــدگی را پذیرفت ــئولیتهای زن ترین ینی از مس

چنین این افـراد اساسـاً خوشـحال و سـالم  بهم .شرای   اقت بیاورند

 .باشند بوده و عاش   بیعت و ف ای باز می

  م ن ــع متول ــد ایــن دوره بــا اکرــر مــردم بــاز و رُک روبــرو میشــود

رد مـورد نظـرش را هنگامیکـه مـ ،اشخصوصاً در مقابل مـرد مـورد عیقـه

هائی از زنـدگی کـه او معموالً به سـهولت میتوانـد خـود را بـا شـیوه ،بیابد

دوسـتی و افتخـار خـود را بعنـوان  ،سازگار کرده و در عین حـال ،برمیگزیند

بـر وی الزم اسـت کـه بـه لبـاس و  ،در این حین .یک فرد مستقل  حفد نماید

 .آرایش خود توج ه بیشتری مبذول دارد

 .متولد این دوره معموالً در رابطه با زنهـا بسـیار موف ـ  هسـتندمردان 

مرد کوریتی باید این امر را در نظر داشته باشـد کـه اگـر در رونـد تعـویض 

باشـدد گرچـه میتوانـد  نتیجۀ مصیبت باری در انتظارش مـی ،زنها ادامه دهد

ام ـا کمـال نیکبختـی را هنگـامی حـس   ،های متعدد عشـ  ورزدبه معشوقه

 .ند که سر و سامان گرفته و زندگی آرام و متعارفی را در پی گیردمیک

دورۀ هشـتم کـه سـالهای  ،آاین افراد بایـد از وصـلت بـا دورۀ سـلته

ایـن دو دوره خشـم یکـدیگر را  .اجتنـاب ورزنـد ،باشـد نعمت می زمین پر
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هـای هفـتم سـالهای وصلت ایـن افـراد بـا دوره ،از سوی دیگر .دامن میزنند

 .های فراوان حاصل نیکوئی داردسالهای میوه ،نهمو  رگرداندریاهای س

   لِــه نوریــگ ،چرخــه هفــتمدورۀ Lenurig  یــا ســالهای دریاهــای

عیمـت ایـن دوره منفـی اسـت کـه همـراه بـا  .سرگردان نام دارد

و نگرانـی بـرای رفتـار  عش  به آداب و سنن و احترام بـرای مقـام

جـب میشـوند کـه ایـن شاخصـها مو .باشـد نیکو و آراسـتگی مـی

اینهـا معمـوالً پیـروان  .لنوریگها اشخاصی محتـاط و سـاکت باشـند

برجـائی بـوده و در  ام ـا تـابعین پـا ،بهتری هستند تا رهبران خـوب

 .تصمیمات مربوط به زندگی روزمر ه با تدبیر عمل میکنند

ــراد  ــب اف ــابی قابلیتهــایش از جان ــن دوره معمــوالً در ارزی              مــذک ر ای

بخصو  در فرصـتهایی کـه بـرای ارتقـاب  ،فوق مورد اجحاق قرار میگیرد ما

اگـر تـیش نکنـد تـا خـود را نشـان  .آینـد جایگاه و سمت برایش پیش می

اینهمه کیفیات ارزشمند که در وی نهفتـه هسـتند مـورد اغمـا  واقـع  ،دهد

 .خواهند شد

 م ن ع متول د این دوره در دنیـای معـاش بسـیار موف ـ  میشـود و ایـن

هائی برجا و پـر متـانتی اسـت کـه در ت ـاد بـا بازیگوشـی بدلیل حرکات پا

او در نقـش یـک زن و مـادر  .است که در دیگر زنـان بیشـتر مشـهود اسـت

چون از خلقی آرام برخوردار اسـت کـه بـه سـهولت  ،شایستگی رفیعی دارد

ایـن نـوع  .اش بردبـار اسـتبه درجۀ نهایت بـا خـانوادهو  انگیخته نمیشود

ــان ــای مرکــزی فراگیــر هســتند زن بطوریکــه بیشــتر  ،در کشــورهای اروپ
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)آلمانیهـا( تحـت عیمـت ایـن دوره  نژادهای این خط ه بخصو  نژاد  رمـن

 .متول د میشوند

ــا دورۀ ششــم کــه ســالهای  وفانهــای عجیــب                   ازدواج ایــن افــراد ب

سـالهای  یـا ،غیـر از آن بـا دورۀ دهـمه بـ .انجامـد باشد به خوبی می می

هـای بایـد در ازدواج بـا دوره آنهـا نمـی .آتشهای  غیانگر سازگار هسـتند

کـه سـالهای آفتـاب تابـان اسـت  ،سـو مو  دو م که سالهای برفهـای تابنـاک

 بـه انـدازۀ عیئمـی کـه در بـاال هکـر شـد این دو عیمت با آنهـا  .درآیند

 .هنگی ندارندهما

  آموسـوم بـه سـلته ،هشتمدورۀ Seltea ی زمـین پـر نعمـتسـالها              

و  یعنی هـم مـذک ر و هـم م ن ـع اسـت ،این دورۀ دوگانه .باشد می

همین باعع میشـود کـه در  بیعـت افـراد ایـن دوره پیچیـدگیهائی 

 عمومـاًایـن افـراد  .باشد که به ت ادهای شخصـیتی منجـر میشـود

ایـن افـراد  .باشـند تیزهوش بوده ولـیکن در یـادگیری کنـد مـی

سـتگی پیـدا کننـد یـا کسـی دلب ،ام ا اگر به چیزی ،اجنددمدمی مز

مـریً در امـر ازدواج تـا دم  ،ماننـد برای مد تهای مدید وفادار مـی

 .مر  وفادارند

بایـد احتیـاط  م ن ع متول د این دوره تمایـل بـه الس زدن دارد و مـی

 .گرنـه بـرایش خطرنـاک اسـت و ،ورزد که این خصیصه را به افراط نکشـاند

های  ر احـی مـد و ت بسزایی در انجام کارهـای چشـمگیر در زمینـهاو قابلی 
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زیـرا از احسـاس پـر قـو تی در  ،های مشـابه دارددکوراسیون و زمینه ،لباس

 .رابطه با درک رنگها برخوردار است

( ...مجســمه ســازی و ،آی مــذک ر در هنرهــای بصــری )نق اشــیســلته

های عقینـی ماننـد زمینـهاو میتوانـد در  .ای میرسـدالعـاد هبدرجات خارق

ام ـا  بیعـت  .نهایـت موف ـ  باشـدفع الیهـائی ماننـد آنهـا بیو  علوم ،تعلیم

بـاین ترتیـب و  اش اغلـب باعـع میشـود دیگـران او را درک نکننـددوگانه

 .اگرچـه ایـن انجمـاد مـوق تی میباشـد ،انجامد امیدی می هایش به ناانگیزه

ام ـا اگـر  ،بسـیار دشـوار شـود این خصلت باعع میشود زندگی کردن بـا او

بایـد کسـی را انتخـاب  مـی ،قرار شود همسر مناسبی برای خویش برگزینـد

 .ل  رنگارنگ او را بخوبی درک کندکند که بسیار بردبار بوده و خُ

اند بـه شـده این افراد در ازدواج بـا کسـانی کـه در دورۀ پـنجم زاده

افـراد دورۀ ششـم بایـد از ازدواج بـا و  یابنـد وصلت نیکـوئی دسـت مـی

در اکرـر مـوارد بـاین دلیـل کـه  .جد اً احتراز کنند ،سالهای  وفانهای عجیب

 .آ مناسبت ندارد بیعت استوار این دوره با خصائل پیچیدۀ سلته

  به اِروتوآ  نهمدورۀErutua هـای فـراوان موسـوم یا سـالهای میوه

ی و ای واقعـاِروتوآئیها هاتاً مردمی سـخت عنصـرند و روحیـه .است

کمتـر چیـزی میتوانـد آنهـا را از  .مربت در رابطه با زندگی دارنـد

مصـم م و پرتحـر ک  ،آنها میل دارنـد اشخاصـی محکـم .پای درآورد

            برای چیـزی کـه اراده کننـد آنقـدر بـا شـد ت و اسـتقامت  .باشند

افتـد کـه  ولیکن بسـیار ات فـاق مـی .جنگند تا آنرا بچنگ آورند می



 194                                                                        اک ــ ویدیا
 

دشــمنانی  ،روی دیگــران گذاشــتن در راه موف قیــت بخــا ر پــا بــر

 .واقعی برای خویش میسازند

او یقینـاً از  . م ن ع معموالً از نظر جنسـی بسـیار جـذ اب اسـتاِرتوآئی

احتمـال زیـاد اگـر مـورد توج ـه ه همراهی جنس مخالف مشعوق میشود و بـ

سـیار ب ،یا آنچه را کـه از مـرد میخواهـد بدسـت نیـاورد ،کافی قرار نگیرد

اش دوسـت دارد ام ا بدلیل نهـادی بـودن ظرافـت زنـانگی .ناخشنود میشود

خصیصـۀ هاتـی  ،بـا ایـن وجـود ،که مردش او را زیر سلطۀ خـویش درآورد

سرسخت بـودنش بـه  بیعـت زنانـه اش برتـری میجویـد و موجـب بـروز 

 .مشکیتی برای خود و زوجش میشود

او  ،هـاهـا و بلنـد همتی مذک ر متول د این دوره نیروگاهی است از ایـده

وقفه بیست و چهار ساعت در شـبانه روز کـار میکنـد تـا در امـری موف ـ   بی

او میتوانـد بـدون خوابیـدن  .معموالً از ایـن کـارش خوشـنود اسـتو  شود

او از همـدمی زنـی لـذ ت  .آنقدر سر کند کـه هـیچکس دیگـری نمیتوانـد

رت ممکـن اسـت زنـی بنـدولیکن  میبرد که بتواند زیر سلطۀ خویش درآورد

  .یافت شود که بتواند او را زیر نفوه خود بگیرد

یـا  ،متولدین این دوره در امـر ازدواج بـا کسـانی کـه در دورۀ ششـم

  دورۀ چهـارم .اند بخـوبی سـازگارندزاده شـده ،سالهای  وفانهـای عجیـب

اِرتوآتیهـا بایـد  ،ولـیکن .یا سالهای گلهای زیبا نیز با این دوره سـازگار اسـت

 .سالهای ماه کامل پرهیز کنند ،از ازدواج با دورۀ پنجم
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  نِرالیِت  دهمدورۀNeralit یا سـالهای آتشـهای  غیـانگر نـام دارد. 

و دوسـتان زیـادی  دوره تا حد ی  بیعت م ن ـع دارنـدمتولدین این 

رفتـار  .اکرراً قابـل اعتمـاد هسـتندو  صمیمی ،آنها صادق ،سازند می

از تول ـد تـا مرگشـان بهمـراه   عمومـاًست و آنها آرام و خلل ناپذیر ا

این تا هنگامی است کـه آنـان در تمـاس بـا افـراد متول ـد  .آنهاست

ایـن دو عیمـت  .های فراوان قـرار نگیرنـدیا سالهای میوه ،دورۀ نهم

ــته ــازش داش ــدیگر س ــا یک ــد ب ــوردی نمیتوانن ــی  م ــند در ه    باش

بـین  ،بـر  لـرزانهمینطور متول دین این دورۀ دوازدهم یا سـالهای 

 .این دو نیز مشکل مشابهی وجود دارد

چـون خـود را وقـف بـه  ،م ن ع این دوره همسر قابل ستایشـی اسـت

او در تمـام عمـر حاضـر  .کنـد وفاداری به شوهر و مادری فرزندان خود می

ای و حتـی جنگیـدن را بخـا ر منجملـه مشـاغل حرفـه ،است هـر کـاری

همینطـور هرگـز دوسـتان  .یشـه کنـدو آنانی که دوست میـدارد پ هخانواد

 .خود را فراموش نمیکند

تـا  ،مرد متول د این دوره صـاحب خصیصـۀ قابـل اعتمـاد بـودن اسـت

گـاهی بـاین دلیـل و  بحد ی که تقصیر دیگران را بـه گـردن خـویش گیـرد

اگرچـه از دیـدگاه واقعـی مشـکیتی جـد ی  .دچار مشکیتی هـم میشـود

شـان دارد مـردم و خوبیه حکمـی کـه بـام ا اغلب بخـا ر ایمـان م .نیستند

بـر ایـن عقیـده اسـتوار بـاقی  ،با این وجود .مورد سوب استفاده قرار میگیرد

 .ماند می
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او یقینـاً دوسـتان بسـیاری دارد کـه هنگـام سـختی  ،از  رفی دیگـر 

 .آیند اش میبیاری

سالهای آفتـاب تابـان وصـلت مـوف قی خواهنـد  ،این افراد با دورۀ سو م

ولـیکن بـیش از هـر  .یات ایـن دو بایـد مکم ـل یکـدیگر باشـندکیف .داشت

سـالهای بـر  لـرزان  ،هـا از دورۀ دوازدهـمای الزم است کـه نرالیتدوره

 .دوری کنند

  آنست که بـه هیـافی یازدهمدورۀ Hiafi ت انبـوه یـا سـالهای غـی

 بیعـت و  افراد متول د این دوره بسـیار مـنظ م هسـتند .موسوم است

خصوصـاً در  ،است که بـه سـختی انگیختـه میشـوندشان چنین هاتی

خوفنـاک  ،اگر خشم آنـان برانگیختـه شـود ،ولیکن .عوا ف و خشم

ای را زمـان زیـادی الزم اسـت تـا ایـده .شـوند بخشودنی می و نا

تـا بـه عمـ  نهـائی  ،آنگاه کـه چنـین کننـدولیکن  دریافت دارند

وۀ بعـی ،موضوع وارد شـده و تمـامی آنچـه بـه آن مربـوط اسـت

 .آموزند آن زمینه ارتباط پیدا میکند را میه موضوعاتی که ب

زنان متول د این دوره بیش از همه مـورد غفلـت مـردان واقـع میشـوند 

ام ـا مـردی کـه کشـف کنـد او واقعـاً  .زیرا که  بیعتی ساکت و آرام دارند

یابد کـه ایـن زن عمقـی از احساسـات و درک را  در می ،چگونه انسانی است

 .ها بندرت یافت میشوده در میان زنان سایر دورهداراست ک
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اند بـی تردیـد در مردانی کـه در ایـن دوره زاده شـده ،در عین حال

های مشـابه موفقی تهـای شـایان تـوج هی کسـب میکننـد امور تحقیقی و رشته

چون این نوع فع الیتها به صبر و بردبـاری و توسـعۀ بطیـی نیازمندنـد تـا بـه 

در خصـو   ،همینطـور .رای بشـر ارزشـمند باشـدای برسـند کـه بـنتیجه

های امیــدی فکــر میکننــد و در مقابــل درد و نــا زنــدگی بســیار فیلســوفانه

ی بـه  .معمول زندگی بسیار قهرمانانه ظـاهر میشـوند ام ـا بایـد توج ـه خاصـ 

شـان کـه ایـن قطعـاً نقطـۀ ضـعفی در زندگی ،سیمتی خود مبذول دارنـد

 .میباشد

هـای هفـتم و دهـم کـه بترتیـب سـالهای با دوره این افراد در ازدواج

باشـد بـه سـعادت  دریاهای سـرگردان و سـالهای آتشـهای  غیـانگر مـی

نعمـت نیـز زنـدگی  سـالهای زمـین پـر ،آنها میتوانند با دورۀ هشتم .میرسند

هـر چـه اغلـب ایـن وصـلت بـه  ،تحر ک و مهی جـی داشـته باشـند بسیار پر

 .نجامد که پایانش متارکه استا سرانجامی پرآشوب و مصیبت بار می

  مــوزورات ،دوازدهــمدورۀ Muzurat  ســالهای بــر  لــرزان نــام

این افـراد دارای فع الیـت بـیش از انـدازه هسـتند و صـاحب  .دارد

ام ا همیشه خـود را تـا حـد  فرسـودگی  .باشند نشاط می ای پرروحیه

باین خا ر که برای انجام کـار در حـد  کمـال بـیش از  ،خسته میکنند

آنهـا دوسـت دارنـد بـا موضـوعات  .فشانی بخرج میدهند حد  جان

دسـت بکارهـایی و  ای خلوت از دنیـا سـرگرم بـودهغریب در گوشه



 198                                                                        اک ــ ویدیا
 

بـه اکتشـاق در و  بزنند که کمتر کسی بـدان مبـادرت کـرده باشـد

 .زمینۀ اسرار و علوم روانی عیقمندند

کـه  برخی از زنان زادۀ این دوره عادت بـه حر افـی الینقطعـی دارنـد

شـوق و هوق آنهـا بـرای  .رسـاند زوج و بستگانشان را جـان بـه لـب مـی

شان ظهور میکند تا بحد ی اسـت کـه بـرای دیگـران قابـل هرآنچه در زندگی

بیشـتر مـردان شـیفته و افسـون آنهـا میشـوند و  ،با این وجود .تحم ل نیست

زنـان  .کسـی جـای آنهـا را پـر نمیکنـد ،اغلب در نقش یک زوجه یا کارمند

ــها ــای روزنام ــات و کاره ــای تفریح ــن دوره در دنی ــل ی ــیار قاب نگاری بس

 .میباشند

هـای بـاالی مـدیریت برخـوردار از رده مردان زادۀ این دوره معمـوالً

 .بـرای ایـن نـوع کارهـا دارنـد بنظر میرسد که اسـتعدادی هاتـی .میشوند

کارآگـاهی و اصـیحات اجتمـاعی بسـیار  ،همینطور در زمینه های اکتشـافی

کافی است که به موضـوعی عیقـه منـد شـوند آن را تـا آنجـا کـه  .ثرندم 

کننـد و اغلـب آنچنـان در آن غـرق میشـوند  جان در بدن دارند دنبال مـی

ورزنـد  گـاهی تمایـل مـی .که خوردن و خوابیدن خـود را از یـاد میبرنـد

ظاهر خـود را چنـین بیاراینـد کـه مقاصـد خـود و نگرانـی هایشـان را در 

 .دیگران مخفی کنند ود و احساس شان را دربارۀمسائل خ خصو 

کـه بترتیـب  ،این افراد برای ازدواج بـا افـراد دوره هـای اول و سـوم

 .باشـند مناسـب هسـتند سالهای بادهای خوفناک و سالهای آفتاب تابـان مـی
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گانـه سـازش  هرچند میتوانند بـا افـراد هـر دوره ای از دوره هـای دوازده

 .پنجم سالهای ماه کامل ۀمگر با دورنسبتاً خوبی داشته باشند 

*** 

الزم اسـت یـاد آور شـوم  ،در صورتیکه تا بدینجا از قلـم افتـاده باشـد

که اسامی دوره های مـذبور بیـانگر مقـا عی از زمـان هسـتند کـه عناصـر 

در روزهـای  .باید هـر دوازده سـال یکبـار آنهـا را  ـی  کننـد  بیعت می

در  .شاخص تـری داشـتند تـا امـروز وۀاین دوره ها جل ،نخستین سیاره زمین

دوازده سال اول بادهای خوفنـاکی وزیـدن گرفـت کـه مـردم را بـر ایـن 

 خانه های سـنگی یـا هـر سـر،واداشت تا در جستجوی پناهگاه به داخل غارها

ایـن وقـایع حـدود  .پناه دیگری برآیند که در مقابل این بادها مقـاوم باشـد

کـه آدمـی تجهیـزات چنـدانی جهـت  پنجاه هزار سال پیش رخ دادند زمانی

به این ترتیـب او ایـن دوره را تهـی گـاال  .محافظت خویش در اختیار نداشت

ایـن تحـو الت در بـاالترین ارتفاعـات  .یا سال های باد های خوفناک نام نهـاد

هیمالیا نزدیک مرزهـای شـمالی شـرقی تب ـت رخ داد کـه امـروزه بـه نـام 

 .صحرای گوبی و مغولستان می شناسیم

بعد از فرو نشستن این بادهای سـهمگین بـرق باریـدن گرفـت و بـرای 

این دوره گـین تهـه سـالهای برفهـای تابنـاک نـام  .چندین سال ادامه یافت

پس از آخرین برق آفتاب سـر از پشـت ابرهـا  بـرآورد و بـر دامـان  .گرفت

برق ها تابید و آنچنان درخششی در پهنـه سـفیدش آفریـد کـه بشـر هرگـز 

اسـتادان نظـام وایراگـی کـه  ،در خـیل هـر دوره ای گذشـت .ندیده بود
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             بـه مـردم بینـوایی کـه مـورد تهـاجم ایـن عناصـر و  ،اساتید اِکنکار بودند

الزم  .پدیده های غیر معمول  بیعت قرار گرفتـه بودنـد کمـک مـی کردنـد

پرستاری از بیماران و بسیاری نیازهـای دیگـر کـه جهـت آسـایش و  ،بود غذا

  .واظبت از آنها مورد نیاز بود در اختیارشان گذاشته شودم

بـرق دوازده سـاله و آفتـاب گـرم  .سیس خورشید گرم و درخشان شد

سـبز نظیـر منـا    سرزمین را از گیاهان بیشمار آکنده کرد و شـرایطی سـر

این دوره ای بود که دورِتـی یـا سـالهای آفتـاب تابـان  .استوایی پدید آورد

موسـوم بـه  ،دوازده سال دیگر تو م با گرمـای آفتـاب ،آن پس از .نام گرفت

بعـدی مـاه کامـل  در دورۀ .یی گرتا یا سالهای گلهای زیبا زمـین را پوشـانید

یـا سـالهای مـاه کامـل  ،ایـن دوره فَرَنـک .هر شب در آسمان پدیدار بـود

دوره دیگـری بنـام کوریتـه یـا  ،بعد از پایان گـرفتن ایـن دوره .نامیده شد

ایـن  وفانهـا چـون سـیلی عظـیم  .وفانهـای عجیـب آغـاز شـدسالهای  

سـیس  .سرزمین ها را جارو کرد و مردم را دوباره بـه درون پناهگاههـا رانـد

ــت دورۀ ــود نوب ــای ســرگردان ب ــالهای دریاه ــا س ــگ ی ــن دوره               .لِنوری  ای

خشکی ها توسـ  دریـا هـا بلعیـده شـد و بسـیاری از مـردم در آب غـرق 

آنجـا تمـد ن تـازه ای بنـا ارتفاعات کوه ها پناه بردنـد و درن به دیگرا .شدند

آبها باالخره فروکش کردند و مردم از قل ه هـای کـوه هـا بـه در ه هـا  .نهادند

زیر شدند و دامان کوه ها پر از جلوه هـای حیـات و آکنـده از شـکوفه و  سرا

یـا  این دوره سـلته آ.سرشار از نعمتی شد که همگـی بـدان نیازمنـد بودنـد

بشـر در  ـی  ایـن دوره در تجربـه شـکوه  .سالهای زمین پر نعمت لقب یافت
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بـرد تـا جـایی کـه  زندگی انسانی عمر میگذرانیـد و در امنیـت بسـر مـی

 .استادان اِک و واقعیت الهی سوگماد را فراموش کرد

دوازده سـال پایـان گرفـت و دوره بعـدی  البته پـس از ،این دوره نیز

بـه دلیلـی نـا معلـوم و  .ا میوه های فراوان آغـاز گشـتساله ،به نام اِروتوآ

دوره بعـدی بـا وفـور میـوه هـا در  ،تعج ب آور که بشر هرگز بدان پی نبـرد

سراسر سرزمین هایش همـراه بـود د میـوه هـایی کـه شـیرینی و دلیـذیری 

او نمیدانست که زمـین هـر دوازده سـال یکبـار  .خود را به او عرضه میکردند

ود و اینکـه زنـدگی در آن دسـتخوش تغییراتـی بـود کـه در نوسان تحو ل ب

 .ات عظیمی بر وی و محیطش می گذاشتندتأثیر

 ۀنوسـان برگشـت بـه سـوی مرحلـه منفـی و سـلط ،متعاقب این عصر

ایـن دوره نِرالیـت یـا سـالهای آتشـهای  غیـانگر نـام  .قدرت کَل آغاز شد

شـدند و  آتش فشان هایی که در اعمـاق زمـین خفتـه بودنـد بیـدار .داشت

آدمی دوباره مجبور شد خانه و کاشـانه را تـرک و در مـأمن هـای تـازه ای 

در این دوره دوازده ساله میلیون ها نفـر جـان خـود را از دسـت  .پناه بگیرد

دوره یـازدهم فـرا  ،لذا هنگامی که ایـن آتـش هـا خـاموش شـدند ،دادند

کـر راً بـه بشـر م .رسید که به هیافی یا سالهای غل ـا ت انبـوه موسـوم گشـت

               آسایش دسـت یافـت و نیـایش خـدا را فرامـوش کـرد و تنهـا بـه ارضـای 

آرزو هایش در جهت انباشتن معده اش از غذا هـا و غل ـاتی پرداخـت کـه در 

 .این دوره به مقادیر انبوه یافت میشد
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            سیس لرزش زمـین شـروع شـد د پدیـده ای عجیـب کـه بشـر هنـوز 

ایستاد و لـرزش بـر  درختـان را نظـاره میکـرد  از ترس می .شناخت نمی

ایـن دوره مـوزورات  .که به منزله هشـداری بـود از لـرزش مکـر ر زمـین

در ایـن دوره زلزلـه جهـان را تکـان داد و  .سالهای بر  لرزان نامیده شـد

رشـته  .در سراسر خشکی های سی اره دگرگـونی هـا و ویرانیهـائی ببـار آورد

 .هند پدید آمدند که مرتفـع تـرین نقـاط زمـین گشـتندکوههای جدیدی در 

 افراشـتند و رشـته کوههـای راکـی  کوه های آند در آمریکای جنوبی قد بـر

Rocky Mountains در ایاالت متحده امروزی پدیدار شدند. 

آدمی پس از مواجـه شـدن بـا ایـن همـه پدیـده هـای شـگفت آور 

در ایـن امـر موف ـ  کن ولـی کوشش کرد خود را از گزند آنهـا محفـو  دارد

اِک شـد  دسـت بـه دامـان اسـتادان  .شد که وجه تبعیض خود را نشان دهـد

رخیل این سـالها آسـایش بخشـیدند تـا بـاالخره که وی را یاری کردند و د

و بـه ایـن ترتیـب بشـر یکبـار دیگـر  .تمامی این دورانها را به پایان رسـانید

ایجـاد نژادهـا بظهـور رسـانید قابلیت خارق العاده خویش را در تولید مرل و 

 .تا زمین را جای بهتری برای زندگی بدل کند

تاریخ بشر را بـر خـویش ملـزم سـازد و جـزر  ۀهرکسی که همت مطالع

مدهای مل تها را بررسی کند کشف خواهد کـرد کـه در زیـر قشـر پـر زرق و  و

ایـن دوازده دوره کـه هـر یـک دوازده سـال درون  ،برق تمدن های جهـان

در زنـدگی هـر فـردی مـی بایسـت  .اتشان را نشان میدهندتأثیر ،دخود دار

 دوره یک ساله وجود می داشـت و در اعصـار باسـتان چنـین هـم بـود 144
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فشارها و آلـودگی هـا عمـر خـویش را کوتـاه  تأثیرامروزه بشر تحت ولیکن 

             هــم اکنــون او فقــ  در حــدود نیمــی از ســالهای مقــر ر در  .کــرده اســت

 .اش را صرق عمر میکند زندگی

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 ل هفتمـفص

 ویدیا ـر رویای اک ـتعبی

 

به همان نسبت که وسـیله ای بـرای فهمیـدن زنـدگی اسـت  رؤیا  جهان

خردمندان قدیم اک بـر ایـن عقیـده بـوده انـد کـه  .باشد می نیز اک ویدیا 

خود به خود بـه کسـب آزادی نائـل خواهـد  ،یابد اگر کسی راز خواب را در

                در ایــن فصــل مــا بــه مکاشــفه اقلــیم رویاهــا و خــواب  ،براینبنــا .آمــد

عـین  مـا در ،بهم چنین به دلیـل ارتبـاط موجـود بـین ایـن دو .پردازیم می

 .حال الهام را نیز مورد بحع قرار می دهیم

تمـامی موجـودات  ت کـه چـراال تقریباً برای همه مطـر  اسـ این س

زیـرا ثابـت  ،و حت ـی معـدنیات نیـز میشـود؟ این امر شامل گیاهان میخوابند

شده است که گیاهان هـم صـاحب آگـاهی بـوده و سـاعاتی از شـبانه روز را 

سـنگها و معـدنیات نیـز وضـعیت  از آنجـایی کـه .برنـد در خواب بسر مـی

 .م میخوابندمیتوانیم فر  بگیریم که آنها ه ،باشند معی نی از رو  می

رفتـاری کـه قطعـاً بنـا بـه  ،خوابیدن یک عادت اسـت ،چیز بیش از هر

اینکه مـا بـه خـواب نیـاز  .قرار داد یک ضرورت برای بقاب محسوب شده است

بلکه باید اشاره کـنم کـه مـا یقینـاً بـیش از حـد  نیـاز  ،نداریم حقیقت ندارد

د میخوابـد زیـرا یک فرد معمولی خیلی بیشـتر از آنچـه نیـاز دار .میخوابیم

آن  .خواب شیوه بسیار سهلی است جهت گریـز زدن و فـرار از جهـان واقعـی
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هنگـامی کـه تنشـهای فکـری و هنگام که فشار روزانه بر او سـنگینی میکنـد 

یا بترتیبـی شـوق خـود را در یکـی از جلـوه هـای  ،غیر قابل تحم ل میشوند

  .طور میکندآرزوی خواب به هوشیاری اش خ الًمااحت ،بازد زندگی می

سـل ولی  عی رهـائی از حافظـۀعلم اغلب اد عا میکنـد کـه خـواب نـو

در حالی که بشر در برهه ای از تجربیات زندگی بـه ایـن عل ـت تـن بـه  ،است

که تاریکی حکمفرما شـده و شـرای  مناسـبی بـرای خوابیـدن  خوابیدن داد

یک واقعیـت شناسـایی شـده هـم ایـن اسـت کـه هنگـام  ،معهذا .رخ نمود

نیـروی حیـات و نظـم عمـومی  ،ابیدن تعادل مجد د در عناصـر شـیمیاییخو

هـایی بـه  ثابت شده است که محق قین با هـدایت شـعاع .بدن به انجام میرسد

آن بـه وسـیله خنرـی کـردن  یک شخص خسته و فرسوده و در نتیجـۀ جوار 

باعع شده اند که فرد بتوانـد ظـرق چهـار سـاعت خـواب  ،سموم خستگی زا

مفیدی را حاصل کند که  ی  هشت سـاعت میکـرد و نشـاط خـود  همان نتای 

از این آزمایش زمینه الزم برای تئـوری مهی ـا شـد کـه شـاید  .را بدست آورد

ام ـا نـه بـرای همگـان د هنـوز  .بشر روزی بتواند کامیً بدون خواب سر کنـد

گیرنـد کـه نیازمندنـد  اشخاصی هستند که در وضعیتی از آگاهی قـرار مـی

 .ت روزمر ه گریز بزننداز واقعی

بیشتر مردم فق  هنگام خواب است که با جریـان شـفا دهنـده و تنظـیم 

آینـده کـه در میـدانیم کـه روزی در .قـرار میکننـد کننده کیهان ارتباط بر

 ست ایـن عمـل را آگاهانـه و بـه ارادۀقرن بعدی خواهد بود بشر خواهد توان
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از نظـام باسـتانی وایراگـی  ما میدانیم که اسـتادان اِک کـه .خود انجام دهد

  .قادرند در صورت لزوم بدون خوابیدن زندگی کنند ،باشند می

محق قین پزشکی ارتش اخیراً کشـف کردنـد کـه اشخاصـی کـه سـاعات 

نشـاط تـر و فع ـال تـر از  کمتری در شبانه روز میخوابند صاحب روحیه ای پـر

کـه در ایـن گـزارش آمـده اسـت  .خوابنـد کسانی هستند کـه زیـاد مـی

 .گوشه گیـر و دچـار ت ـاد آگـاهی میگردنـد ،درون گرا ،اشخا  پر خواب

محققین تیش کردند نسبت بین خواب و کـارائی را روی کسـانی کـه معمـوالً 

هـا ثابت شـد کـه کـم خواب .بیش از شش ساعت یا بیشتر میخوابند مقایسه کنند

عی روی قابل انعطاق و معاشـرتی بـوده و در معیـار اجتمـا ،برون گرا ،فع ال

 .ردیفهای باال قرار دارند

 از سوی دیگر مشاهده شد که پـر خـواب هـا درونگـرا و خل ـاق هسـتند

بخشـی از عل ـت زیـاد خوابیـدن  .باشـند ف  میوم ولی در کارهای مداوم نا

این افراد این است که رؤیاهـای بیشـتر و  ـوالنی تـری از کـم خـواب هـا 

آگـاهی شـان بیشـتر از افـراد  افراد درونگرا مردمی هستند که ت ـاد .دارند

فع ال است و مد ت بیشتری از زمان رؤیاهایشـان را در حـل  مشـکیت روانـی 

 .درون خود صرق میکنند

ساعت بی خوابی تغییـرات محسوسـی در تمـامی مقیاسـهای  72بعد از 

منجملـه عـدم قابلیـت تمرکـز حـواس و  ،کاربردی فرد مشاهده شده اسـت

جانـب محققـین پزشـکی ارائـه شـده اسـت  این گزارش از .تداوم هوشیاری

من ربازارتارز و سایر اسـتادان اِک را دیـده ام کـه روزهـای پـی در  ،معهذا
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زیـرا آنهـا در چنـان سـطک بـاالیی از  ،پی را بدون خواب سیری کرده انـد

برند و تجل ی وجودیشان تا به حـد ی بـا اِک همسـاز اسـت کـه  حیات بسر می

اعت بیـدار باشـند بـی اینکـه کـوچکترین عمیً میتوانند بیسـت و چهـار سـ

آنهـا تمـام عیـار زنـدگی میکننـد  .احساسی از خستگی در آنها مشهود باشد

زیرا کـه آنهـا بـار فشـار هـای ههنـی و  ،آرامش اندهمیشه در ،با این وجود

این اساتید عصر ها پـیش دریافتنـد کـه چگونـه  .کشند عا فی را بدوش نمی

ــا ــر جری ــن بارهــا را ب ــد ای ــین خــالص میتوانن               ن اِک رهــا کــرده و در یق

 .آرام گیرند

در خصو  هر چییی که در راسـتای قـدرت جریـان اِک کـار میکنـد 

انـر ی میتوانـد  .هی  دلیلی وجود ندارد که دچـار فرسـودگی بـدنی شـود

ــد و چنــدان  ــان یاب ــأثیرمــدام از مجــرای او جری ات مت ــاد ی درون وی ت

آن هنگـام  .درت کَل )منفـی( او را بـدام انـدازدمشهود نمیشود مگر اینکه ق

تحت فشـار و کشـش عصـبی بـیش از حـد ی  ،که فردی از کارش منزجر باشد

 .بسر میبرد و به ترس و نگرانی اجـازه میدهـد پـا بـه زنـدگی اش بگذارنـد

این عمل باعع  میشود در مـدار هـای کالبـد جسـمانی اش اخـتیل و مـدار 

                دن فرسـوده گشـته و عملکـرد هـایش بسته ایجاد شـده و موجـب شـود بـ

 .مختل شوند

 .اغلب مردم یک سـو م تـا نیمـی از عمرشـان را در خـواب میگذراننـد

بلکـه هـم آهنـگ شـدن بـا  ،تیش در جنگ با موانع هـی  کمکـی نمیکنـد

آدمـی پیـروزی بزرگتـری هـم میتوانـد بدسـت  .زندگی رمز پیروزی اسـت
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بسـیاری از مـردم  .تحـت اختیـار خـود بگیـرداگر وضعیت رؤیـا را  ،بیاورد

بیننـد کـه در حـین  خواب های زنده و روشنی با رنـگ آمیـزی کامـل مـی

بع ـی هـا رویـای سـیاه و  .ارکان حسی شان هم زنده و بیدار هسـتند واقعۀ

 .بینند که در خـیل آن از درجـه هوشـیاری کمتـری برخوردارنـد سفید می

               قائـل بـوده و یادداشـت ؤیـا ر بع ی هـا اهمی ـت بیشـتری بـرای  بیعـت

یابند چـه رابطـه ای بـین رؤیـای خـواب  روزانه ای از آنها تهی ه میکنند تا در

 .و رؤیای بیداری وجود دارد

زیـرا کـه  ،بین وضعیت رؤیا و وضـعیت بیـداری ارتبـا ی وجـود دارد

از داده هایی تنیده شـده اسـت  کـه از وضـعیت بیـداری بعاریـت رؤیا  بافت

بخودآگـاه هسـتند و فهمیـدن  نـا رؤیا ها اغلـب از حافظـۀ .گرفته شده است

 .آنها نیاز به تحلیل با دقتی فراوان دارد

زیـرا کـه  ،فظی رؤیاها اغلب گمـراه کننـده هسـتندللتعبیرهای تحت ا

جهان ماوراب برای سخن گفتن با فردِ رؤیاگر از خـود رؤیـا اسـتفاده میکنـد و 

ام را برساند در جهـان فیزیکـی نـه مـورد نیـاز همانندی که همان پی ۀواسط

 .است و نه وجود دارد

بسیاری هستند کـه قلـم و کاغـذی در کنـار رختخـواب خـود آمـاده 

داشـت  دارند و میتوانند درست بعد از دیدن رؤیـا بیـدار شـده و آنـرا یـاد

سـواالتی جـواب داده رؤیـا  یابند کـه در وضـعیت صبک روز بعد در می .کنند

 .مشکلی حل  شده که میتوانند فوراً در خصو  آن اقدام کنندشده اند یا 
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میتوانـد رویـای آگاهانـه  ،هرکس به قدر کافی آمـوزش دیـده باشـد

چون هنگامی که خواب مـی بینـد و از چگـونگی آن هـم آگـاه  ،داشته باشد

یـک  .وضعیت بیداری هـم صـورت دیگـری از رویاسـتآموزد که  می ،است

ر وضـعیت رؤیـا میتوانـد شـرای  محیطـی را بـه به همان گونه که د ،اِکیست

در وضعیت بیداری هـم قـادر اسـت محـی  را بـه میـل  ،خویش بگیرد ۀاراد

   او قادر اسـت هـر آنچـه را کـه آرزو کنـد انجـام دهـد .خودش تنظیم کند

آدمـی در وضـعیتی کـه مـا  .تنها کافیست بداند که این امر امکان پذیر اسـت

هم می توانـد بـر محـی  تصـر ق داشـته باشـد آنرا رؤیای بیداری می نامیم 

  .مشروط بر اینکه تکنیک های مربوط را آموخته باشد

بایـد ایـن را بـاور داریـد کـه  ،شب هنگام وقتی به رختخواب میروید 

یـا اینکـه بـه اسـتاد رؤیـای اک اجـازه  ،رؤیاهای آگاهانه خواهید داشـت

د معنـوی شـما بدهید کنترل را بدست گرفته و هـر آنچـه را کـه بـرای رشـ

چنـد بـار اول اتفـاقی نخواهـد  الًمااحت .حیاتی می بیند در رویایتان درآورد

ام ا یکی از دفعات که به انتظار رویای دلخواهتـان بخـواب مـی رویـد  ،افتاد

مشـاهده رؤیـا  خود را در وضعیتی خواهید یافـت کـه از واقعیـت آنچـه در

 .آگاه هستید ،کنید می

رؤیا نقـش داشـته باشـد یـا  ۀاست در تجرب رویاگر ممکن ،در این حالت

 ،اینکه نظاره گر ساکتی باشد که به تماشای بـازیگری دیگـران مشـغول اسـت

بعـد از  .درست همانگونه که مردم را روی صفحه تلویزیـون مشـاهده میکنـد

 ،آموزد چگونـه رؤیـایش را بـه اراده خـود تغییـر دهـد او می ،این مرحله
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یـک واقعـه بـه صـحنه ای دیگـر  یار از صـحنۀیا به اخت ،وقایع را عو  کند

یابیـد آنچـه مـی بینیـد انعکـاس ههـن و فکـر  هنگامیکـه در ،سیس .برود

یـا  ،بـه پـیش برانـد ،می تواند به میل خود آنرا متوقـف کنـد ،خودش است

به همین منوال میتوانـد ادراکـات حسـی خـود را از رؤیـا  .عقب و جلو برود

آنـرا رنگـی یـا  ،ا زیاد کند یا اگر مایـل باشـدتنظیم کند د مریً نور آنرا کم ی

 .سیاه و سفید مشاهده کند

جدیـد یـا بـاالتر از جهانهـای   بقـۀاگر رؤیاگر بخواهد سفر بـه یـک 

باید پیش از اقدام بـه آن از وضـعیت و شـرای  آنجـا  می ،بهشتی را بیاموزد

آنگـاه میتوانـد حواسـش را روی یکـی از اشـیاب حقیقـی درون  .آگاه شود

توجـه را بـه یـک  ،در صورتیکه این شـیوه کـارگر نباشـد .ق متمرکز کندا ا

هنگـام انجـام ایـن عمـل بایـد بـه خـود  .ش  از وضعیت رؤیا معطوق کند

مزبـور دوختـه  فرمان دهد که بیدار شود و همینطور که توج هش را بـه شـئی

حجـاب  گـوئی از .یابـد خود را در حال صعود مـی ،و روی آن تمرکز میدهد

ای دیگـر اوج میگیـرد کـه همانقـدر بـرایش واقعـی   بقهه درون آگاهی ب

اگر نتواند تـوج هش را روی یـک شـئی از عـالم رؤیـا  .است که جهان فیزیکی

ارتبـا ش را از دسـت داده و بـه وضـعیت معمـول رؤیـا  .متمرکز نگاهدارد

 .خیزد فرو میرود و در شرای  معمول از خواب بر می

اقـدام میکنـد همیشـه ایـن سـ ال  برای کسی که به چنـین تجربـه ای

 :آید پیش می
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دیگـر   بقـۀرویای آگاهانه یا سـفر رؤیـا در یـک  ۀاگر در حین تجرب»

 « باید چه کنم ؟،م به هوشیاری جسمانی بازگشت کنمز هستی بخواها

 در اینصورت کافی است از یک قاعده کلی استفاده کنید :

ی تلقـین به حواس فیزیکـی خـود احسـاس بـودن در کالبـد فیزیکـ 

 .خواهید گشت بیفاصله به آن بر ،کنید

چنین تمرینـاتی را پشـت سرگذاشـته باشـد در اسـرار  ۀچیئی که تجرب

تنها دلیل توجیه ایـن واقعیـت کـه مـردم فقـ  در  .ابعاد هستی استاد میشود

ن فیزیکی ح ور دارند این اسـت کـه پذیرفتـه انـد ایـن تنهـا این دنیای معی 

 .ت که وجود داردجهان واقعی و جامدی اس

رؤیـائی باشـد کـه در آینـده  هرگاه کسـی خواهـان تجربـۀ ،بهرحال

بایـد  ابتـدا مـی .باید با شیوه ای متفـاوت اقـدام کنـد می ،واقع خواهد شد

درک کند که آینده ای در مقابلش قرار داده شـده در تطـاب  بـا بـاور هـا و 

 ات و هرگـاه فـرد بتوانـد الگـوی اسـتنبا .میحظاتش ترسـیم شـده اسـت

دگرگـونی بـرای  بـه خـودی خـود آینـدۀ،باورهای فعل اش را تغییـر دهد

 .خویش رقم زده است

در آن وضـعیت و  یـابیم کـه میشـود رؤیـا داشـت در مـی،باین ترتیب

حاضـر هسـتی  زیرا وقـایع فقـ  در لحظـۀ ،میتوان آینده و وقایعش را دید

 شـاهده میکنـیم این ما هستیم که آنها را از دیـدگاه هـای گونـاگون م .دارند

ایـن امکـان قطعـی اسـت  .آفـرینیم به این ترتیب مفهومی به نام زمان میو 
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 که وقایع آینده را که درون گوشه هـای عمیـ  تـر ههـن پنهـان شـده انـد

فیزیکی آنهاسـت کـه در مقـا عی بنـام آینـده بـه  ۀاین تجرب .مشاهده کرد

 .ظهور خواهند رسید

آمـوزیم تجربیـات  ت مـیبا تسل  به امر شـکل دادن رؤیـا بـه سـرع

ز رؤیـا هـا تـرس و اگـر بع ـی ا .آینده در این وضعیت قابل تغییـر هسـتند

مـا مجبـور نیسـتیم آنهـا را  ،آینـد بهمـراه دارنـد خوشبرخی احساسات نا

ایـن  .بلکه میتوانیم دیدگاه خود را در رابطـه بـا آنهـا تغییـر دهـیم ،بیذیریم

اسـتاد حـ    .ر عـادی بیایـدهر چند بنظر غیـ ،عمل براحتی انجام پذیر است

کناری به پاسـداری ایسـتاده تـا بـه کمـک چیئـی در قید حیات همواره در

شودد کـافی اسـت کـه او را نـدا کنـیم تـا  بیاید که در تیش خود موف   نمی

 .رؤیا او را یاری کند صحنۀقدم به زندگی چی گذارده و در تغییر دادن 

              ت چیـزی بخـا ر بع ی به وضو  خـواب مـی بیننـد و برخـی بنـدر

بطور معمول هر هنگام خـواب و رؤیـا حـواس کالبـد اثیـری مـا  .می آورند

هر چند مواقعی وجـود دارنـد کـه فـرد ممکـن اسـت بسـیار  ،فع ال میشوند

 .رفته و به جهانهای معنوی بـه معنـای حقیقـی وارد شـود  بقهفرارتر از این 

ولـیکن  یزیکـی انجـام میشـونددر هنگام بیداری تجربیات از  ری  حـواس ف

رؤیاهـای بسـیار عمیـ   .در وضیعت رؤیا اغلب حواس اثیری  بکار مـی افتنـد

ممکن است از  ری  حواس عل ی و ههنـی تجربـه شـوند کـه در حیطـه ای از 

مـواقعی هسـتند ولـیکن  هستی واقع میشوند که در همان  بقات قرار دارنـد

 عمومـاًایـن وضـعیت هـا  .ودفـرو میـررؤیا  که فرد به خوابی عمی  و بدون
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تجربیاتی هستند بسیار نزدیک به بهشـتهای حقیقـی کـه از  ریـ  هوشـیاری 

باشـد و رؤیـا  معموالً کسی کـه در ایـن وضـعیتو  خالص رو  تجربه میشوند

یقینـاً خـود را در جهانهـای بهشـت حقیقـی  ،خود آگاهی اش بیـدار شـود

  .خواهد یافت

شـاهده شـده اسـت کـه مـردان و در  ول تـاریخ م ،الهامات ۀدر زمین

در متـون تـاریخ  عمومـاًزنان هر دو از تجربیاتی برخـوردار شـده انـد کـه 

تفـاهمی کـه در خصـو  عـوام وجـود  ام ا سـوب .مذهبی بشر درج شده اند

یـا بـه و  الهامات از جانب مقـام متعـال ۀدارد این است که تصور می کنند هم

زیـر آگـاهی  هـا در محـدودۀهمانگونه کـه رؤیا .رحمت الهی نازل میشوند

فـوق آگـاهی دسـت  الهامـات نیـز در حیطـۀ ،یا آگاهی خفته رخ میدهنـد

هرچند در برخی موارد الهـام آمیختـه ای اسـت از دریافـت هـای  ،میدهند

فـرد  ۀآگاهی مشـروط و پـرورش یافتـ تمامی الهامات از شبکۀ .هر دو حیطه

را از معتقـدات فـرد  کمی از رنـگ و روی خـود ،عبور میکنند و به این ترتیب

 .کسب میکنند

رؤیاها و الهامـاتی کـه در آن تصـاویری از بسـتگان و دوسـتان فـوت 

                 الزامـاً دلیـل بازگشـت یـا  ،شده به محدوده حـواس شـخص وارد میشـوند

چه مـا میـل داریـم ایـن چنـین فـر   اگر ،قراری ارتباط با آنان نیستند بر

از دست رفتـه بهمـراه احسـاس تنهـایی منـت  از اشتیاق دیدار عزیزان  .کنیم

دلیـل اصـلی رویاهـا و الهامـات تصـویری از ایـن افـراد  عموماًفقدان آنها 

بیشتر اوقات ما میل داریم تصـور کنـیم کـه الهامـات و رؤیاهـا  الًمااحت .است
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کـه  ،اگر صاحب قابلیت بـی  رفانـه ای باشـید .از جانب خدا ارسال شده اند

خواهیـد در ،تفاوت بـین الهـام و تـو هم را تشـخیص دهیـد شما را قادر سازد

از  ،بسیاری از آنانیکه پایه گذار یک مـذهب یـا فرقـه ای بـوده انـدیافت که 

ایـن بنیانگـذاران قـادر نبودنـد تـوه م را از  .حقیقت فاصله زیـادی داشـتند

حقیقت تمیز دهند و در کمـال غفلـت پیروانـی را جمـع کردنـد کـه ماننـد  

     یـن تصـو ر بودنـد کـه رهبرشـان الهـامی از حقیقـت دریافـت خودشان بر ا

 .کرده است

البته مدارک و شواهد بسـیاری در مـذاهب وجـود دارنـد کـه دال بـر 

اینهـا صـرفاً در ولـیکن  وقوع نوعی از انواع این پدیده ها بر اشخا  هسـتند

مجسـمه هـا  .باشـند عوالم روان واقع میشوند و دلیـل ظهـور حقیقـت نمـی

اشک بـر تمرـال قد یسـین جـاری شـده و تمرـال  ،ده و سخن گفته اندزنده ش

قدی سین بزر  یا بنیانگذاران ادیان بر بسیاری مردم الهـام شـده کـه نتیجتـاً 

مـا منکـر ایـن  .فرقه ها و مذاهب جدیـدی گشـته ،باعع شکل گرفتن مکاتب

بلکه میدانیم این یکی از شـیوه هـایی اسـت کـه کَـل بکـار  ،پدیده ها نیستیم

تفرقـه  ،میگیرد تا میان پیـروان مکـاتبی کـه بـه حقیقـت نزدیـک میشـوند

 .بیاندازد

یک الهام میتواند بـه شخصـی کـه در مراقبـه بسـر  ،دی بیشمارردر موا

عل ـت وقـوع  .میبرد وارد شود که در قالب سنبل بـوده و نیـاز بـه تعبیـر دارد

ی بـاز این پدیده این است که شخص ملهَم بدان حـد  بـه روی آگـاهی معنـو

یـابیم کـه  با علـم بـه ایـن نکتـه در مـی .نیست که حقیقت را شناسایی کند
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صـاحب  ،بسیاری از پیـامبران باسـتانی کـه از الهامـاتی برخـوردار بودنـد

معدودند کسـانی کـه از برکـت حقیقـت سرشـار باشـند  .آگاهی برتر نبودند

و برخـی الهامـات سـمبولیک دارنـد  ،دیگران تصویر های الهامی مـی بیننـد

 .بسیاری هم رؤیا می بینند

                بــه محــض اینکــه بیاموزیــد چگونــه رؤیــای آگاهانــه داشــته باشــید 

چوب تمامی محدودیت هایتـان شکسـته میشـوند و دیگـر اعتقـادی بـه  چهار

اگـر رو  بخواهـد آن بخشـی از خـویش را کـه از  .آنها نخواهیـد داشـت

یـل کـه صـاحب ح ـور مطلـ  به این دل ،جنس دانش حقیقت است بکار گیرد

میتوانـد از هوشـیاری جهـان بیـرون  ،باشـد علم مطل  و قدرت مطلـ  مـی

مطلقـاً آرام بگیریـد و درون خـود بـر  ،وقتی به خواب میرویـد .کمک بگیرد

این امر تواف  کنید که هنگام برخاستن پاسـخ هـر آنچـه را کـه آرزو میکنیـد 

ــت ــد داش ــت .خواهی ــد یاف ــدن در خواهی ــدار ش ــام بی ــامی  هنگ ــه تم              ک

 .جسـتید میتوانیـد در خـ  اول افکارتـان پیـدا کنیـد جواب هایی را که می

یا وارد شـدن بـه آن کسـر بسـیار کـوچکی  ،در لحظه خارج شدن از خواب

 .از زمان را در شرایطی  ی میکنید که در تماس مسـتقیم بـا حقیقـت هسـتید

 .ا فاش میکندپاسخ ها را بر شم درست در این مقطع است که رو 

ارزش مراقبه در مقا ع زمانی پیش از بخـواب رفـتن و درسـت بعـد از 

بسیار برایتان مفید خواهـد بـود اگـر از ایـن لحظـات  .بیدار شدن را بدانید

تغییر آگاهی استفاده کـرده و هوشـیاری خـود را در وضـعیت مراقبـه قـرار 

بـه ایـن  .یتمخصوصاً در رابطه با مسائل و پیدا کـردن راه حـل مشـک ،دهید



                                   نصل هف   ــ    تــ  حویاا اک ویـدیا                                           217
 

شما بنیان این مشکیت را با آگاهی خـود بـه حیطـه هـای عمیـ  تـر  ،ترتیب

گذاریـد  کنیـد و نمـی حمل نمـی،وجودتان که در هنگام خواب فع ال میشوند

اگـر دوره هـای  ،دیگـر از  ـرق.در وجدان انسـانی تـان ریشـه بدواننـد

یـن موقـع مراقبه خود را صبک زود انجام دهیـد یـا تمرینـات معنـوی را در ا

میتوانیـد روز خـود را بیفاصـله بعـد از وارد شـدن بـه سـطک  ،بجا آورید

 .باالتری از هوشیاری شروع کنید

در اکرریت مردم این اعتقاد راسخ وجـود دارد کـه آدمـی چیـزی جـز 

بایـد  او مـی .گوشت و خون نیست که آن هم در ایـن دنیـا مانـدگار نیسـت

اتـب فراتـر از عصـر فـانی ایـن این را بیاموزد که یـک رو  اسـت و بـه مر

ایـن اعتقـاد بـه فنـا بـه ناچـار در چهـار چـوب شـرای  و  .جهانی میباشد

بـه  .باید از مقت ـیات محیطـی ا اعـت کنـد محدودیت ها عمل میکند و می

هر یک از چیهای اِک باید به نوبـه خـود ایـن چهـار چـوب هـای  ،هر حال

گـانگی  مبتنـی بـر دو اعتقادی را شکسته و قدم فراتـر از ایـدئولو ی هـای

 .بنهد

هر شب پیش از بخواب رفتن تمـد د اعصـاب کـرده و در آرامـش رونـد 

توج ـه تـان را در نقطـه ای بـین  .به خواب رفتن خود را تحت نظـر بگیریـد

در حین اسـتراحت بـدن و سـکون ههـن و متعاقـب آن  .ابروان متمرکز کنید

حالـت بیـداری بـه در خیل تغییری که در دیدگاه ههـن واقـع میشـود و از 

هوشیاری خود را در سـطو  آگـاهی برتـر حفـد  ،آید وضعیت خواب در می

افکـار نشسـت میکننـد و  ،متوج ه خواهید شـد کـه بـدن آرام میشـود .کنید
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در وضـعیتی .شنوایی آخرین حس ی است که آگاهی انسـان را تـرک میگویـد

بـه سـیس  .دیـدن هسـتیدرؤیـا  بینابین رها خواهید شد که گـویی در حـال

ــعیتی وارد می ــوض ــرا ش ــه آن ــت » وید ک ــا « هس ــود»ی                    ( Beingness« )ب

می نامند و بارزترین نشانه آن وضو  تصاویر ههنی اسـت در حـالتی کـه نـه 

بلکـه سـطحی از هوشـیاری  ،آگاهانه و مه آلود ههنـی نیسـت تنها وضعیت نا

 .باشد که فراتر از محدوده بیان این جهانی است می

گـاهی تـا  ،انجامـد ن دیدگاه گاهی بیش از لحظـه ای بطـول نمـیای

یابـد و پـس از تمـرین مسـتمر میتوانـد تمـام شـب  ـول  ساعتها ادامه می

روپ ) کالبـد اشـما در آتماسـ ،هنگامیکه بدن در حال استراحت اسـت .بکشد

                 معنــوی ( بیــدار میشــوید و در ایــن هنگــام اســت کــه خــود را در ابــدیت 

ایـن همـان منظـوری  .جائیکه حاکمیت مر  دیگر وجـود نـدارد ،یابید یم

 .از آزادی است که این همه در خصو  آن در اِکنکار اشاره شده است

در این وضعیت رویاگر اغلب زنـدگی هـای گذشـته اش را مـی بینـد و 

زیرا که او را در جهت فهـم بهتـر از وضـعیت فعلـی  ،این پدیده ای است مفید

خـود را  ،در حالیکه اگر با فع ال کـردن کالبـد هـای گونـاگون .یاری میدهد

از  ری  هیینوتیزم در معـر  بایگـانی هـای تناسـخات پیشـین قـرار دهـد 

بسـیاری از افـراد مجـر ب و  .تجربیات بسیار ناگواری در پیش خواهـد داشـت

پیشرفته در اِک میتوانند از نظر معنوی بـه درجـاتی از شـکفتگی برسـند کـه 

ولیکن الزم بـه تـذکر اسـت کـه ایـن افـراد در  .آنان فاش گرددگذشته بر 

عین حال به نقطه ای از مسیر تکاملی رسیده اند که بـی هـی  تعل ـ  خـا ری 
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با این درک کـه آنهـا هـی  تفـاوتی  ،میتوانند از کنار این تجربیات عبور کنند

 ۀاینکـه تمـامی زنـدگی در لحظـو  با وقایع زندگی روزمـر ه شـان ندارنـد

 .گسترده شده است حاضر

 .دو نوع از افراد هستند کـه بـه وسـائ  معمـول هیینـوتیزم نمیشـوند

اول کســانی کــه بــه دلیــل تــرس از هیینــوتیزم شــدن از ا اعــت اوامــر 

دوم آن دسـته از کسـانی هسـتند کـه امکـان  .هیینوتیزور سر بـاز میزننـد

            ز  ریــ       هیینــوتیزم شــدن برایشــان بــه ایــن دلیــل وجــود نــدارد کــه ا

آگاه شـده انـد کـه ههـن یکـی از بخـش هـای آموزش های اِک بر این امر

 .تحتانی است و علی رغم شرای  موجـود میتوانـد تحـت کنتـرل واقـع شـود

بایـد مـورد اسـتفاده  خود هیینوتیزم هم جزئی از همین معقوله اسـت و نمـی

 .داشتزیرا قطعاً پی آمد های مصیبت باری را بدنبال خواهد  ،واقع شود

کسانی که تیش میکننـد ایـن عقیـده را بـر خـود بقبوالننـد کـه بـه 

در حـالی کـه حقیقتـاً در چنـین  ،درجات بـاالیی از آگـاهی تعل ـ  دارنـد

اغلـب پـرورش ههـن بـا  .فریبنـد صرفاً خـود را مـی ،وضعیتی قرار ندارند

پیشنهادهای تلقین آمیز و تمرکـز هـای عبـادتی ) مدیتیشـن ( هـی  منـافعی 

آگـاهی مشـروط بـه تلقینـاتی مبتنـی بـر  .شخص بـه همـراه نـداردبرای 

زنـدگی  ا فی و سـیمت جسـمانی تنهـا در حیطـۀثبات عـ ،تصاحب سعادت

کـاربرد هـای  ۀالبت ه فرامـوش نشـود کـه ایـن شـیو .اجتماعی عمل میکند

آگاهی انسانی است که با استفاده از قدرت خل اقیت ههـن بـه نتـایجی منجـر 

مادامیکـه یـک چـی از شـیوه  .باشـند ی  دراز مد ت نمیلکن این نتا .میشود
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بـه ایـن معنـی کـه در تابعیـت از  ،انعکاسی یا عکس العملی استفاده میکنـد

                  بـه ناچـار تحـت  ،چـه مربـت و چـه منفـی عمـل میکنـد ،هر گونه مرجعی

 .ماند عل ت های ثانویه به این دنیا وابسته و در اسارت باقی می

قیقـی آدمیـان را از قیـود و شـرای  رهـا میسـازد تـا آنهـا مراقبه ح

فری ـه ای و  او از رفتـار ،بـاین ترتیـب .بتوانند واقعیـت حقیقـی را ببیننـد

 .ارزش های حقیقی برخوردار میشود واجبات خی  شده و از

آینـد کـه میشـود بـا ثبـت  بسیاری از مردم از این فکر به هیجان مـی

نده ای کـه در  ـول زمـان بـین خـواب و کردن یا ضب  کردن پیامهای سـاز

بیداری به رویاگر میرسد آموزش هـایی دیـد کـه باعـع پیشـرفت در تمـام 

این عمل البتـه قابـل انجـام اسـت و فکـر بـدی هـم  .وجوه زندگی میشوند

بین خواب و بیداری کـه بـه شـف  یـا گـر  و مـیش  مقطع زمانی ما .نیست

بـرای ایـن عمـل  ،میافتـد موسوم است و درست بعد از بخواب رفـتن اتفـاق

ایـن  .زیرا که ههن تحلیلی از فع الیـت بـاز ایسـتاده اسـت ،بسیار مناسب است

بخـش از ابــزار ههنــی مــا کـار دیــده بــانی جریانهــای ورودی حــواس و 

تجربیات آنها را به عهده دارد و نتـای  آنهـا را در رابطـه بـا واکـنش هـایی 

بخـش بعـدی  .گـانی میکنـدباشد ثبـت و بای که مشروط به پرورش پیشین می

              هر آنچـه را کـه بـدان وارد میشـود بطـور کامـلو  آگاه استههن نا بخود

 .پذیرد می

ولـیکن بهتـرین  .همه میتوانند با این روش در خـواب آمـوزش ببیننـد

 پـارامتر هـای شـر ی در ههـن بـه واسـطۀراه این است که بجـای ایجـاد 
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ه محمولـه هـای مشـروط کـه در حـال آن را از هـر گونـ ،پیشنهادات معی ن

بایـد از شـر  موانـع و الگوهـای موجـود  ،به این ترتیب .حاضر دارد پاک کرد

حاصـل ناهنجـاری هـا و  عمومـاًرها شد و وضـعیت هـای مشـرو ی را کـه 

از ههـن  ،چهارچوب های پذیرفتـه شـده در زنـدگی هـای پیشـین هسـتند

جـام ایـن عملیـات را از آینده میتوان نوارهای مربـوط بـه اندر .بیرون کرد

 .تشکییت اِکنکار تهیه کرد

هالـه  ،مقوله بعدی که پس از مطالعه وضـعیت رؤیـا قابـل تو جـه اسـت

 ۀهاله عبارت است از نـوعی تشعشـع مغنا یسـی لطیـف کـه زائیـد .میباشد

نیروهای اتری و سایر میدان های نیرویـی اسـت کـه بـه موجـودات و اشـیاب 

 .ارتباط دارند

ر  بیعـت وجـود دارد از خـود هالـه ای سـا ع میکنـد هر چیزی که د

پـایین تـرین رده هـای بلـوری  ۀاین امر دربـار .که جو  مغنا یسی آن است

از پایین ترین سطو  آگاهی گرفتـه تـا بـاالترین آنهـا  ،تا ارگانیزم های زنده

یـک مغنـا یس  ،برای چگـونگی کـارکرد هالـه .که انسان است صدق میکند

در ا ـراق قطبـین ایـن مغنـا یس حـوزه هـای  .گیریدمعمولی را در نظر ب

ی وجود دارند که به میدان مغنا یسـی موسـوم بـوده و از مرکـز آنهـا تأثیر

             آینـد کـه بـین دو قطـب مغنـا یس کشـیده  خطو ی از نیرو بیـرون مـی

وجود این میـدان هـای مغنا یسـی را مـی تـوان بـا اسـتفاده از  .شده اند

کـه روی سـطحی ریختـه و قطبـین مغنـا یس را پشـت  براده های ریز آهن

پـیش از قـرار گـرفتن  .آن سطک قـرار داده ایـم بررسـی و مطالعـه کـرد
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 .براده هـا بـه شـکل نـا مـنظ م پراکنـده میشـوند ،مغنا یس پشت این سطک

ولی بعد از تماس آهن ربا به سطک دیگـر  ـر  معـین و منظ مـی بـر نحـوه 

هرچه بـراده هـا لطیـف تـر باشـند  .شودقرار گرفتن هر ه های آهن حاکم می

 .میـدان مغنا یسـی آهـن ربـا واقـع میشـوند تـأثیراز فاصله بیشتری تحت 

ــدان ــن می ــوط ای ــان خط ــی در می ــدارهای الکتریک ــت م ــروی  ،حرک نی

و ایـن بـرق میتوانـد بـه صـورت سی را به نیروی برق تبـدیل میکنـد مغنا ی

  .ار گیردحرارت و سایر شکلهای انر ی مورد استفاده قر ،نور

نیروهــای  ،در ارگــانیزم انســان هــم چنــین نیروهــایی وجــود دارنــد

هر فردی صاحب یـک میـدان مغنا یسـی اسـت کـه  .الکتریکی و مغنا یسی

درسـت بـه همـان گونـه  ،این هاله از هر فردی تـابش میکنـد .هاله نام دارد

انسـانی کیفیـت هـای جـوهری  هالـۀ .تابـد که شعاعهای نور از خورشید می

بـه عبـارتی  .ههنی و معنـوی فـرد را دریافـت میکنـد ،عل ی ،ای اترینیروه

آفرینـد کـه  هر انسانی جو ی از مغنـا یس در ا ـراق خـود مـی ،حیاتی تر

اخیقــی و شــرای  ســیمت  ،رفتــاری ،بــدون تردیــد نشــانه هــای فطــری

  .جسمانی و روانی او را فاش میسازد

مـریً هنگامیکـه  .وجود هاله به روشهای گوناگون قابـل مشـاهده اسـت

خـود هالـه صـاحب  ،ولتا  قابل میحظه ای از الکتریسیته به آن جاری شـود

این .آیـد میدان الکتریکی میشود که به صورت شـعاع هـای نـورانی در مـی

روشنایی حـد  و مـرز معینـی دارد و در ا ـراق جسـم تـا فواصـل کمتـر و 

مکـن اسـت در بع ی نقاط بدن تشعشع این نـور هـا م .بیشتری سا ع میشود
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درحالیکه در نقـاط دیگـر تـا نـود سـانت و  ،از پن  تا ده سانتیمتر تجاوز نکند

سـانتیمتری شـخص تـابش  180تـا  150در بع ی از نواحی حت ی تـا فاصـله 

همگـی  .میشود هاله هر شخصـی را بـا تمـام جزئیـاتش مطالعـه کـرد .کند

ام ـا  ،نـداستادان اِک میتوانند هر وقـت میـل کننـد هالـه دیگـران را بخوان

  .هرگز چیزی در باره اش فاش نمیکنند مگر به تقاضای خود شخص

حلقه نـوری کـه در ا ـراق سـر اسـتادان اِک وجـود دارد یـک امـر 

این حلقه نور همانقدر واقعی اسـت کـه هالـه بـا محـدوده  .افسانه ای نیست

گـاهی ایـن هالـه  .حیاتی که در ا راق یک سـنگ قیمتـی تشعشـع میکنـد

بلکـه شـواهدی ثبـت شـده دال بـر اینکـه  ،ق سـر نمیشـودمحدود به ا را

 .تمامی بدن شخص در نوعی غبـار نـورانی ابـر ماننـد محـاط بـوده اسـت

             در  ،میگشـت هنگامی که موسـی بـا لوحـه هـای سـنگی از کـوه نـور بـاز

چهره اش نـوری میدرخشـید کـه بـه دلیـل افـزایش قـدرت هالـه اش در 

 .شهود شده بودمجاورت با قدرت عظیم اِک م

به همین ترتیب می بینیم که معـدنیات هـم هماننـد موجـودات زنـده از 

هالـه ای بـه رنـگ قرمـز  آرسـنیکو  کربن ،مس .خود هاله ای سا ع میکنند

( هالـه ای بـه رنـگ  Antimony نقـره و سـنگ سـرمه ) توتیـا  ، ی .دارند

گیـاه هـا  .دتابانـ آهن تمامی رنگهای  یف نوری را از خود مـیو  سبز دارند

هاتـی خـود رنـگ متفـاوتی را  یک در رابطه با مشخصـات و حیوانات هم هر

خـود را در  هـر کـدام هالـۀ در حالیکه انسان ها ،خود نشان میدهند در هالۀ
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 دیکی از سایه های متفاوت  یف نور در رابطـه بـا شخصـیت و احسـاس خـو

  .متجل ی میکنند

انـد و قـادر بـه دیـدن  آن دسته از افرادی که روشن بینی کسب کـرده

قـدرت را بـه صـورت دیگـری حـس   ح ور هاله های پر عموماً ،هاله نیستند

مرل احسـاس کـردن قـدرتی عجیـب کـه در چهـره افـرادی کـه  ،میکنند

ممکـن اسـت ایـن افـراد بـه  .شخصیت های نیرومندی دارند محسوس اسـت

از نیـروی شخصـیت آنهـا ولـیکن  نظر روحانی یا حت ی متفک ر جلـوه نکننـد

 .وجودشان تراوش می کند

هاله نوعی گسترش لطیف از نهاد است کـه هـم قابلیـت مخـابره و هـم 

و از  ریـ  ایـن قابلیـت میتوانـد تمـاس  باشـد ات را دارا میتأثیردریافت 

در چنـین مـواردی فـرد  .آگاهانه و مستقل  از حواس فیزیکی برقـرار سـازد

بت بـه دیگـری ممکن است صرفاً احسـاس جـذب یـا دفعـی غریـزی را نسـ

ای جذب یا دفـع و ارتبـاط آن بـا همـاهنگی دلیل معلومی هم بر .تجربه کند

بـه همـین جهـت مـن  .هنگی هاتی بین هاله ها شناخته نشـده اسـتیا نا هما

یـا  ،ازدحام کـردن ف ـای روانـی دیگـران ،مکرراً در خصو  ف ای روانی

و  دادن ف ای روانـی بـه دیگـران بحـع کـرده ام کـه در واقـع میحظـه

  .مراعات حدود آزادی دیگران میباشد
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هاله در ارتباط بـا سـه اصـل از  بیعـت انسـان مطـر   ۀبارتوضیک در

این سه بخش تشـکیل دهنـده ارکـان وجـودی  .عل ی و ههنی ،میشود : اثیری

البتـه  .باشـد ننده هاله در آگـاهی انسـان مـییدرون یک فرد هستند که آفر

زیـرا بـا وجودیکـه بـه نظـام  ،ش شـوداصلی که رو  است نباید فرامو ۀهست

 .از  ری  هاله متجل ی میشود معذلک ،متفاوتی از آگاهی تعل   دارد

متقابل یا قرین ثانویه هاله واسطه ای اسـت کـه نیروهـای حیـاتی  ۀنقط

               خورشـید  ،مرـل اتمسـفر ،را از جهان بیـرون بـه کالبـد جـاری مـی کنـد

ایـن مجموعـه وسـائ  بـه بـدن زنـدگی  .سی اره ها و شعاع هـای کیهـانی

مـر  عبـارت اسـت از  .بخشیده و دوام سازمان کالبدی را حفد مـی کننـد

                     انتقــال عملکــرد هــای کالبــد جســمانی بــه کالبــدی بــه نــام قمــری یــا 

بخودآگـاه فـرد  نـاآگاه که خـویش زیرآگـاه یـا  این کالبد نا .آگاهبخود نا

نام کالبد اثیری یا اختـری در هـم تـداخل کـرده و از با کالبد دیگری ب ،است

آرزو هـا و اشـتیاقات  ،ایـن کالبـد ابـزار عوا ـف .یکدیگر عبور می کننـد

هنگامیکه روشن بینان سـعی مـی کننـد هالـه را تشـریک کننـد  .آدمی است

معموالً منظورشان همان کالبد اثیری اسـت کـه بـا روشـنایی مـو اجی تأللـ  

 .می کند

خود با کالبـد عل ـی تـداخل میکنـد کـه حـاوی  ۀنیز به نوبکالبد اثیری 

این کالبد مح ل ثبـت مسـیر زمـان اسـت کـه در آن  .بذر عل ت و معلول هاست

خاکی بایگانی شـده اسـت ایـن کالبـد اغلـب   بقۀگزارش تناسخات رو  در 

باعع میشود روشن بینان تصو ر کننـد کـه فراتـر از آن جـائی بـرای قرائـت 
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کالبد هم بنوبه خـود بـا کالبـدی بـا سـاختار ظریـف تـر  این .وجود ندارد

یـا کالبـد ههنـی  ،تداخل میکند که درونی ترین کالبـدها بـوده و بـه ههـن

موسوم است د ابزار تفک ر که توس  ظریـف بینـان همچـون قوسـی از نـور در 

گاهی ممکن اسـت ایـن قـوس نـور بـه کالبـدی  .ا راق سر مشاهده میشود

و  تعل ـ  دارد کـه در ایـن صـورت نـور رو  ر  بقـۀمربوط شود کـه بـه 

 .میباشد

کالبـد قمـری یـا  .این کالبد ها یا حوزه ها روی یکدیگر پوشـش دارنـد

باشـد کـه کنتـرل کننـده  آگاه که در واقع جزئی از کالبد ههنی مـیبخود نا

درونی تـرین بخـش هالـه اسـت و مقـداری  ،آگاه بدن استبخود بخشهای نا

اثیـری بـه شـکل  کالبـد .فیزیکی بیـرون میزنـد بسیار جزئی از حدود کالبد

ی گردتـر اسـت و کالبـد عل ـی کمـ .دو م را میسـازد تخم مرا است و هالـۀ

رو  در  ۀهالـ .معـین تـری دارد بیرونـی سـاختاری نـا کالبد ههنی در هالۀ

 .جای دارد ،ا راق سر و به همانگونه که در باال اشاره شد

 بسـتگی دارنـد بـه درجـۀهـم هسـتند کـه  البت ه تشعشعات لطیف تری

در برخـی افـراد کـه  بیعتـی پارسـا و از  .شکفتگی معنوی خویش یک فـرد

بسـیار  ،معنوی که البتـه از نـور رو  حاصـل میشـود هالۀ ،خود گذشته دارند

درحالیکه در سایر افـرادی کـه  بیعتـی حیـوانی و درنـده  ،عمی  و زیباست

ی کـه متک ـی بـه عـادت  رز فکـر .این هاله جلوه چندانی ندارد ،خو دارند

 .دارد تأثیرباشد بیش از هر چیز دیگری در رنگ هاله 
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بسـتگی  ،اینکه کدام بخش از هاله توسعه و گسـترش پیـدا کـرده باشـد

ایـن نیروهـای روانـی در افـراد  .مستقیم به شکوفایی رو  و ههن فـرد دارد

درحالیکـه در افـراد تیزهـوش و پیشـرفته  ،پختـه دارنـد بدوی اشکالی نـا

باشند بافت هاله نیـز قابـل میحظـه اسـت و در افـراد  رومند و پرقو ت مینی

از قبیـل درنـده خـوئی یـا  ،در انواع گونـاگون روحی ـات .باشد متفاوت می

اقسـام هالـه هـا در  ،خشـونت یـا متانـت ،حس اسیت یا بی تفـاوتی ،ظرافت

 .رابطه با رفتار و شخصیت های هکر شده مشاهده می شوند

نفسـانیات و احساسـات  ،هالـه بسـته بـه نقـش عوا ـف عیوه بر اینها

این عوامل سایه هـای معی نـی از رنـگ هـا را  .پیچیده و گوناگون جلوه میکند

مطالعه رنگ هـا و معنـای آنهـا در فصـل دیگـری از  .به هاله مسل   میسازند

 .این کتاب خواهد آمد

وضـعیت و شـرای  سـیمتی  ۀبه همچنین هاله بطور دقی  تعیـین کننـد

شعاع های حیاتی یا نیروها بـه جـو  هالـه جـاری  ،در سیمت کامل .فرد است

بخشـدد در شـرای  ضـعف  میشوند و روشنایی صاق و درخشانی بـه آن مـی

                  باشـند و هنگـام بـروز بیمـاری لکـه هـا و  رنگها تیره و کـدر مـی ،سیمت

  .خورند وصله های تیره ای در نواحی مصدوم بچشم می

هایی وجود دارنـد در خصـو  تنظـیم هالـه کـه الزم اسـت در  بحع

هاله توس   هـیچکس نمیتوانـد تنظـیم شـود و مهـم  .این جا به آن اشاره کنم

درمـانگری  زیـرا اینجـا صـحبت از ،نیست دیگران در این باره چـه میگوینـد

شفای هیچکس از  ری  هاله امکـان پـذیر نیسـت و اصـوالً درمـانگری  .است
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شفا در کالبـد معنـوی انجـام پـذیر اسـت  .زمینه مربوط نمیشود و شفا به این

در غیـر ایـن صـورت ممکـن  .که آن هم در مراتب باالتر از هاله واقـع اسـت

 .است در یکی از کالبدهای روانی صورت گیرد که در باال هکر آنها آمد

ــ ــأثیرانســانی اتمســفری اســت از  ۀهال ــامرئی کــه در تمــامی ت ات ن

 .عـا فی و خـانوادگی دخالـت میکنـد ،اجتمـاعی ،شغلیتماسهای ما اع م از 

قـدرت فـردی  الهـام و منشـأبه این ترتیب روشن میشود چرا بع ی از مـردم 

 .آنـرا حـس  میکنـد ،ات آنهـا واقـع شـودتـأثیر بوده و هر کسی در حـوزۀ

دکتـر هـا  ،مرـل واعظـین ،میگویند بع ی هـا ف ـای پرجذبـه ای دارنـد

کمتـری از  ۀکسـانی کـه درجـ .ت هـاسیاستمداران و برخی دیگـر شخصـی

 پـر ی هستند که به  رق اشخاصـی کـه هالـۀمردم عاد  ،جذبه را دارا هستند

درسـت بـه  ،کننـد قدرتی دارند جذب شده و از آنها انـر ی دریافـت مـی

یـک  تـأثیرهمان صورتی که براده های آهن بی هـی  مقـاومتی بـه میـدان 

 .مغنا یس قوی کشیده میشوند

 تـأثیراشـخا  عـاد ی میتوانـد تحـت  م کـه هالـۀما بخـوبی میـدانی

خـود بـا درخشـندگی حاصـل از  های پر قدرت انگیخته شده و بنوبۀ شخصیت

به این دلیل بسـیاری از مـردم در هنـد در ا ـراق  .هاله دیگران پر نور شود

آشرام استادان خود سکنی میکنند باین امیـد کـه انـدکی از نـور آنـان بـا 

هور اسـت کـه بعـد از مـر  کنفسـیوس صـدها مش .ایشان تماس حاصل کند

نفر از پیروانش در ا راق مقبره او باقی ماندنـد تـا شـاید انـدکی از روشـن 

فرزنـدان ایـن افـراد پـس  .ضمیری عقینی او در اصطکاک با آنها قرار گیرد
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از ششصد سال هنوز در همـان نقطـه بـاقی مانـده بودنـد بـه امیـد اینکـه 

 .ن شوداندکی از آن روشنگری نصیب شا

 .رَس هالــه بــر هرکســی در اِکنکــار شــناخته شــده اســت اثــرات دور

کـانون  ،باشـند خـود مـی راد که صاحب هماهنگی خـوبی در هالـۀبع ی اف

آنهـا واقـع  تـأثیر ۀعش  و شادی برای کسانی هسـتند کـه در حیطـ ،سیمتی

آنـانی میشـود کـه این افـراد باعـع شـعف و سـازندگی درح ور  .میشوند

در حالیکــه بــر روی افــرادی کــه از رفتــار ،دشــان باشــندهمفکــر و همدر

درنـده  ،اشـخا  تنـد مـزاج .معکوس میگـذارد تأثیر ،مت اد ی برخوردارند

یـک هالـه قـوی و مربـت موجـب  .خرسند باعع دفع دیگران میشـود خو و نا

همانطور کـه ات صـال یـک بـا ری  ،ضعیف و منفی میشود در یک هالۀ واکنش

وجب می شود شار  او لـی در دو مـی بـه مصـرق قوی به یک با ری ضعیف م

تحلیل رفته و ضـعیف کـه م ک ـد نیـروی حیـات  یک هالۀ ،از  رق دیگر .رسد

یک اسـفن  روانـی عمـل میکنـد و مرـل یـک  ۀبه منزل ،باشد نقصان یافته می

  .مکد خون آشام انر ی کسانی را که در ا رافش هستند می

ی مـوارد کالبـد قمـری هکر این نکته بسیار جالـب اسـت کـه در بع ـ

همانگونـه  ،کشـد ارگانیزم فیزیکی را ترک گفته و حیـات را از آن پـس مـی

همسـنگ قمـری فـرد توسـ    .که گاهی دست یا پای شخص به خواب میـرود

استاد اِک قابل رؤیت است که در مواردی مرـل خـواب رفـتن اع ـاب از کنـار 

نیـروی حیـات مجـد داً بـه بازو یا ساق پا به بیرون آویزان میشود تا هنگامیکه 

گاهی در مـوارد هیینـوتیزم سـر کالبـد  .گردد ع وی که موق تاً مرده است باز
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در حالیکـه نیمـی از  ،قمری جدا شده و بیرون سر فیزیکـی آویـزان میشـود

هنگـام  .آن روی شانه یا در ا ـراق گـردن بـه صـورت یقـه قـرار میگیـرد

بـد قمـری از بـدن بـه بخـش عمـده ای از کال ،استفاده از داروی بیهوشـی

خارج رانده میشود و اگر بیش از حد  قـوی باشـد یـا زیـادتر از حـد  معی نـی 

 .منجر به مر  میشود ، ول بکشد

ههنـی و ،اثیری ،قمـری ،عـا فی ،هاله حاصل جمـع نیروهـای فکـری

تغییر هاله در رابطه بـا افکـار و احساسـاتی اسـت کـه در  .رو  یک فرد است

در قالـب امـواج نوسـانی و شـعاعهای ظریـف ا راق چهار چـوب فیزیکـی 

و   ارتعاشات یا نوسانات بطور کل ی کلیـد رمـز هالـه اسـت .رنگی موجود است

                      یــک ســمبل خاصــیت معی نــی  رنگهــا در واقــع نوســاناتی هســتند کــه هــر

رنگ ها به ترتیبـی کـه در زیـر آمـده اسـت در خوانـدن هالـه  .باشند می

  اهمی ت دارند :

  قدرت معنوی ،سفید

 رنگ قدرت رو  است  ،زرد

 شهود یا درک مستقیم است  ،نیلی نشانه اشراق

 آبی رنگ خرد 

 نشانه انر ی و رشد  ،سبز

 نارنجی دلیل سیمت 

 .حیات و عش  انسانی می باشد ،قرمز عیمت زندگی
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محق قین در این امر بر این عقیده انـد کـه مصـری هـا او لـین کسـانی 

ظریه تطاب  رنگهـا و آگـاهی انسـانی را در قالـب فرمـول و رمـز بودند که ن

ینکـه مصـری هـا متمـادی پـیش از ا یاستادان اِک قرن هاولیکن  در آوردند

 هـر .از آن آگـاهی کامـل داشـتند ،بشر قرار دهنـد آنرا در معر  مطالعۀ

یا وضعیت های آگـاهی اش بـه ترتیبـی بـه رنگهـای  ،یک از کالبدهای انسان

  آبـی و زرد مربـوط میشـوند کـه سـمبل کالبـدهای فیزیکـی ،مقد م قرمـز

از ترکیب اجزاب ایـن ترلیـع رنگهـای ثانویـه حاصـل  .ههنی و معنوی هستند

نیلی یـا زیـر رنگهـایی مرـل  وسـی و  ،سبز ،میشوند که عبارتند از: نارنجی

سـفید نمایشـگر  .باشـند سیاه و سفید دو قطـب مت ـاد در هالـه مـی .غیره

        هالــه رنگهــایی مرــل  ییــیدر  .اهــریمن اســت ۀنشــانمعنویــت و ســیاه 

  .نقره ای و قهوه ای نیز به چشم می خورد ،صورتی

 .در تحلیل رنگ ها در می یابیم کـه رنـگ قرمـز سـمبل زنـدگی اسـت

ات  ،آنهایی که مقدار زیادی رنگ قرمز در هاله خـود دارنـد صـاحب مشخصـ 

اییت مــاد ی در زنــدگی زیــاد و تمــ ارادۀ ،ههــن قــوی ،فیزیکــی نیرومنــد

قرمز پر رنگ م ید خود خواهی است قرمز ابـر ماننـد نشـانه  مـع و  .هستند

بـر دسـت و دل بـازی و اشـتیاقات نیکـو  تأکیـدقرمز روشـن  .خشونت است

ماننـد  ،رهبـری اسـت نشـانۀ ،هنگامی که قرمز رنگ اصلی هاله باشـد .دارد

  .بع ی از شخصیت هایی که به افراد پرجذبه مشهورند
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نـارنجی روشـن م ک ـد  .سـیمتی و سـر زنـدگی اسـت ۀنارنجی نشان

 در حالیکه نارنجی کدر و مایـل بـه قرمـز عیمـت خـود ،سیمتی بیشتر است

 بـر شخصـیت سـر تأکیـدنـارنجی قـوی و پـر رنـگ  .خواهی و افتخار است

ام ـا از نـوع  ،فرمـانروا هسـتند عموماًاین افراد  .پر انر ی و فع ال دارد ،زنده

 .شان که میتوانند بخوبی اداره کنند و مسئولیت بیذیرندخوب

زرد پـر نـور  .زرد نشانه وجوه خوبی اسـت از توسـعه و شـکوفایی رو 

به کسانی تعل   دارد کـه در ایـن جهـان صـاحب قابلیتهـای بـاال بـوده و از 

زرد کـم رنـگ داللـت دارد بـر پیشـرفت  .شهامت و امید زیادی برخوردارند

زرد کدر نشانگر  بیعت های غیـر عملـی اشـخا  الهـام  .رو  تا مدارج باال

 .گرا میباشد

آبی در هاله نمایشـگر وحـی و دسترسـی بـه حیطـه الهـام و حکمـت 

اعتمـاد و یقـین اسـت  ،ات کاب بـه نفـس ،این رنگ نشان اقبال نیکو .الهی است

سـایه هـای کمرنـگ آبـی داللـت  .باشد و عیمت خلو  و آرمانگرایی می

 .الهی و پیشرفت رو  دارد حکمت ،بر صداقت

ایـن رنـگ نشـان دهنـده  .وجود رنگ سبز در هاله عیمت خوبی اسـت

سبز تیـره نشـانگر جنبـه هـای منفـی از  .انر ی و تهذیب اخیق است ،فردیت

 .حیله گری و خیانت است ،حسد ،قبیل رشک

آداب و  ،رنگ خاکستری ) وسی( در هاله بـه معنـای عشـ  بـه عـرق

 وسـی پـر رنـگ میتوانـد نشـانه  .باشـد گ نظری مـیرسوم و تمایل به تن
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             ایـن هـا افـرادی هسـتند کـه همیشـه دیگـران را .خباثت و کودنی باشـد

ایـن  .کارها را از ابتدا تا انتها بـه دق ـت بـه انجـام میرسـانند پایند و همۀ می

           افــراد روحیــه گــر  بیابــان را دارنــد و تنهــا بــه روش خودشــان اعتقــاد 

 .ورزند می

عناصـر حیـات بخـش و قـدرت زا را  .بنفش رنگ ههن ناخودآگاه است

خصوصـاً در  ،باز همسـفر قـدرت و اسـتیی بـوده اسـت از دیر .نمایش میدهد

کلیسای مغـرب زمـین و در میـان پادشـاهان و فرمانروایـان مقتـدر اعصـار 

خـود  درت ارادۀاین اشخا  به خا ر جاه  لبـی در نشـان دادن قـ .باستان

 .باشند و اعمال آن بر توده های مردم مشهور می

 عـدم وجـود نـور بلکـه نشـانۀ ،سیاه به عنوان یک رنگ شناخته نشـده 

مـونس شـیطنت و اهـریمن گرایـی بـوده  ،همراه اعمال تاریک همیشه .است

پوشیدن جامه سیاه از جانب مقامات قشـر روحانیـت دلیـل بـر فقـدان  .است

در شـرق روحانیـت کمتـر  .هـا اسـت زندگی و درک نکردن ارزش رنگ سر

مرتکب این خطا شده و از جامـه هـایی بـه رنـگ زرد و آبـی نیـز اسـتفاده 

ترین و تباه ترین رو  ها صـاحب هالـه ای بـه رنـگ قرمـز  فاسد .کرده است

زرشکی با سایه هایی از سیاه بـوده و تمایـل بـه اسـتفاده از رنـگ سـیاه در 

تـرین ترکیبـی از رنگهاسـت کـه در  این درنـده خـو .آنها بسیار مشهود است

 .هاله شناسایی شده است

سـکوت و  ،پـاالیش ،رنگ صـورتی در هالـه داللـت دارد بـر فروتنـی

گم گـرا و دُ،مربـت ،افـراد مطمـئن ۀاین رنگ به ندرت در هالـ .تهذیب نفس
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کسـانی کـه خواهـان زنـدگی آرام  امـا در هالـۀ .پیشرو به چشم میخـورد

آنهـایی کـه  .باشـند نمـود بـارزی دارد نه میعاش  زیبایی و محی  هنرمندا

جانسـیاری و وقـف پایـداری را نسـبت بـه  ،خود رنگ صورتی دارند در هالۀ

معمـوالً ترکیبـی  ،موف ـ  در دیـر یک راهبـۀ .دوستان خود به ظهور میرسانند

 .از رنگهای صورتی و آبی را در هاله خود دارد

 بعـی لطیـف و  خود رنگ نقـره ای دارنـد صـاحب ۀافرادی که در هال

ایـن رنگـی اسـت کـه  .باشند بسیار غیر قابل اتکاب میولیکن  زنده هستند سر

فع ـال و صـاحب هوق در زمینـه هـای نه ـت  ،صاحب آن بسیار با اسـتعداد

ایـن افـراد اغلـب در تمـام حرفـه هـا و  .سفر و فلسفه های عملی است ،کیم

  امـری تمایـل در هـیولـیکن  زمینه ها بطور تفریحی مهارت نشان میدهنـد

هـر جـایی کـه رنـگ نقـره ای تسـل   خـود را  .دهند به استادی نشان نمی

بـی ثبـاتی و تنـو ع  ،زیرا در آنجا شـاهد سسـتی ،مراقب باشید،نشان میدهد

 .فرد خواهید بود ۀمزاج در روحی

نشـانه بـدی در  ،قهوه ای بر خیق آنچه بیشـتر مـردم انتظـار دارنـد

ابلیـت در سـازماندهی و مـدیریت مـنظم ایـن رنـگ نماینـده ق .هاله نیست

 قهوه ای عیمت افـراد تجـارت پیشـه تمایـل بـه صـنعت و پیشـه وری .است

مایـل بـه قهـوه ای دارنـد انتظـار عوا ـف و  از افـرادی کـه هالـۀ .است

این رنگ حاکمیـت بـر سـن ت گرایـی و ههنیـت  .احساسات تند نداشته باشید

داللـت میکنـد در هـدق گیـری بـه ام ا نقطه آغازی را  ،انعطاق ناپذیر دارد

سوی جاه  لبی و قـدرت مـادی و تجـارتی و بـه فـرد پشـتکاری دردنـاک  
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 خـواهی و غریـزۀ نشـانگر خـود،هنگامی که با سبز همراه باشد .عرضه میکند

سـایه هـای کمرنـگ تـر قهـوه ای  .دست اندازی به حریم دیگـران میباشـد

 اک و کـدر نشـانۀرنـگ خـ قهـوه ای مایـل بـه .حر  در فرد هستند نشانۀ

 .مخصوصاً در حوالی ع وی که مریض باشد ،بیماری است

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 ـل هشتمفص

 کتابهای عجیب استادان اِک
 

نظام باستانی استادان اِک متشکل از پیـروان مکتـب اِکنکـار اسـت کـه 

سـوگماد  - کـی-وظیفه اصـلی شـان حفاظـت و نگهبـانی از کتـاب شـریعت

ایـن کتابهـا بـدقت  .آمیز اسـتری اسـراراین نظـام بـراد ۀنوشتجات مقدس

محرمـان قـرار  نـا و نـدرتاً ممکـن اسـت در معـر  مشـاهدۀاختفاب شده 

ایـن نوشـتجات از جهانهـای غیـب بـه  اخیـراً بـه ترجمـۀ ،هر چنـد ،گیرند

 .زبانهای انسانی مبادرت شده است

بـه بخـش هـایی تقسـیم  ،ات اشاره شـدکر ه این نوشته ها همانطور که ب

هر بخش از آن در نقا ی از ایـن جهـان گرفتـه تـا رفیـع تـرین شده اند و 

هـر مجل ـدی  . بقات بهشتی توزیع شده و نگهداری و آمـوزش داده میشـوند

سوگماد در یکی از معابد حکمـت زر یـن توسـ  یـک اسـتاد  -کی-از شریعت

هـر یـک از ایـن اسـتادان اِک در عـین  .ای حفاظت میشود  بقۀمعی ن در هر 

لم این نوشتجات مقد سی است کـه تصـد ی آن بـه وی واگـذار پیرو و مع ،حال

 .شده است

اسـتاد  ،ماهانتـا ،وار شـود هنگامیکه یک چـیی اِک در سـفر رو  سـاز

شبانه او را به یکی از معبـد هـای حکمـت زر یـن بـرده و  ،در قید حیاتح   

آمـوزش هـای او را در  ،بـرد بسـر مـیرؤیـا  در مد تی کـه او در وضـعیت
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موفقیـت چـی در پیشـرفت در  سیس بسـته بـه درجـۀ .از می کنداِکنکار آغ

به دیگر معابد حکمـت زر یـن کـه در  بقـات بـاالتر واقعنـد  ،تعالیم مربو ه

اسـتاد و بـه همراهـی رؤیـا  این روند هر شب در وضـعیت .رهنمون می شود

 .در قید حیات صورت میگیردح   

                سـرار اِک این کتابهـا بخشـهایی دارنـد کـه شـامل پیشـگویی هـا و ا

 .باشند و راه حل  بسیاری از مسائل نـوع بشـر در آنهـا قیـد شـده اسـت می

باین ترتیب ما به آنها به چشم آثاری ارزشمند و صـاحب اسـرار نگـاه میکنـیم 

و در هر نظر حجمی ار آن اسـرار و ا  یعـات کـه سـطک پیشـرفت آگـاهی 

هـر آنگـاه کـه فـرد آغـاز  .ددفرد تحملش را داشته باشد بر او فاش می گـر

در قیـد حیـات او را بـه اسـتاد حـ    ،کند به ترک کردن ارزشـهای تحتـانی

 بقات باالتر و به حیطه اسرار فراتری از حکمت اکنکـار رهنمـون میشـود تـا 

که در واقع اصـل و جـوهر زنـدگی اسـت بـه او  ،جنبه های حقیقی زندگی را

 .بیاموزد

جموعـه ای اسـت از مقـد س تـرین سـوگماد م - کـی-شریعت ،بنابراین

نوشتجات اکنکار کـه حـاوی عمیـ  تـرین و حیـاتی تـرین دانـش الهـی و 

دیگـری در سراسـر کیهـان هـا بـه  باشد و با هی  مجموعۀ حکمت خدایی می

این کتب عیوه بر اصـل مجمـوع الهامـات سـوگماد بـه  .آید مقایسه در نمی

کـه در هـی  سـند باشـند  ادیان اصولی حاوی اسراری از پـیش گفتـه مـی

 .دیگری در نیامده اند
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جـز بـه  ،سـوگماد هسـتند - کـی-آنانکه در جستجوی حکمت شـریعت

تنهـا اوسـت کـه  .تواننـد آنـرا بیابنـد در قید حیات نمیاستاد ح   مساعدت 

مسئولیت راهبری کردن فرد را به معابد جهانهـای درون بـه عهـده دارد کـه 

سـوگماد اشـتغال  - کـی-شـریعتدر آنها استادان گوناگون ح   بـه تـدریس 

در اینجا آنها خواهند دریافت که چگونـه ایـن جهـان در اثـر آتـش و  .دارند

 وفانهای مهیب به نـابودی کشـیده میشـود و ایـن واقعـه در چـه تـاریخی 

بوقوع خواهد پیوست د غـرق شـدن شـهر لـوس آنجلـس و تمـامی نـواحی 

زلـه و هجـوم آب غرب آمریکا و زیر آب رفتن ایـاالت سـاحلی بـه عل ـت زل

دریا د  اعون وحشت انگیز ماه که بـه زمـین آمـده و بیشـتر سـاکنین آنـرا 

نابود خواهد کرد د زیـرو رو شـدن دشـت هـای اروپـای مرکـزی و تشـکیل 

               سلسله کـوه هـای جدیـد د تـرور کـردن چهـره هـای سیاسـی گونـاگون 

 .ممل ت های مختلف دنیا و ویرانگری خوفناک جنگ جهانی سو 

در این کتاب ها بشـارت از اسـتییی نـژاد زرد آمـده و اینکـه چگونـه 

 پوست بـر گـردن تـوده هـای مـردم یـوا بنـدگی یک سلطان ستمگر سرخ

  گوینـد در قیـد حیـات سـخن مـیاستاد حـ    ،آنها از ماهانتا .خواهد افکند

ایـن سـتمگر قهـار بـه  شـتابد و در مـدت سـلطۀ به نجات دنیا می که مکرراً

 .گردند دهد تا به اقلیم ملکوتی بازرو  هائی که میتواند یاری میتمامی 

پیشــگوئیهای  ،هنگامیکــه نهمــین جلــد از ایــن کتــاب خوانــده شــود

سـوگماد  -کـی-شـریعت .نوستراداموسس به فراموشی سیرده خواهند شـد
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وقایع آینـده ایـن جهـان و جهانهـائی کـه فراسـوی اخبار بی پایانی دربارۀ 

 .هدآن واقعند بدست مید

معابد باستانی حکمت زرین اغلـب موضـوع بحـع بسـیاری از کسـانی 

ایـن معابـد  آنهـا یـا دربـارۀ .باشند است که در جستجوی حقای  معنوی می

یـا در قالـب این را یافته انـد کـه در هنگـام رؤ یا سعادت ،سخنانی شنیده اند

 معـذلک .نوری ساروپ ) کالبد معنـوی( بـه آن مکانهـا بـرده شـده باشـند

قصه هـا و افسـانه هـائی اسـت کـه در  ،اری از این بحرها بر مبنای شایعاتبسی

هـر آنکـس کـه ایـن فرصـت را  ،بهـر حـال .خصو  این معابد ساخته اند 

یافته باشد که این بایگـانی هـای اعجـاب آور را مطالعـه کنـد و از حکمـت 

  .شهادت به حقیقت وجودشان خواهد داد ،حقیقی آنها بهره گیرد

معابـد اصـلی حکمـت زریـن وجـود  ، بقات خدائی دروناین  ۀهم در

 بـهو یـک معبـد در سـیاره زهـره  ،که شامل دو معبد در این سـیاره ،دارند

در هر یک از پن  جهان رو  و مـاده یـک معبـد و در هـر یـک  ،مین ترتیبه

کـه آخـرین  ،پاسـت از  بقات هفتگانه معنوی نیز یک معبد خـرد زریـن بـر

یک بخش یـا فصـل از ایـن کتـاب کـه  .د واقع استآنها در قلب اقلیم سوگما

در هـر یـک از ایـن معابـد نگاهـداری  ،سـوگماد نـام دارد-کی-شریعت

ظـت و افل و شامل عنـاوین گونـاگون اسـت و حمیشود که خود یک کتاب کام

  .یک استاد اک واگذار شده است ه عهدۀتدریس هر یک از این جلدها ب
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یـا ؤه آگاهانـه یـا در هنگـام رتماع اشخاصی است کاین معابد محل اج

بـرای جمـع آوری دانـش اسـرار بـه  این افراد معموالً .کنند آنها سفر میه ب

افتـد کـه  ولی بسیار بندرت اتفـاق مـی .این چشمه های حکمت برده میشوند

بـه معبـد حکمـت زرینـی کـه در رؤیـا  کسی در میان این افراد باشد که در

هنگامیکـه شخصـی در معیـت  .درو ( واقع است بـرده شـو  بقۀآتمالوک )

از آنچـه در  راهنمـائی میشـود معمـوالً  بقـۀدر قید حیات بـاین استاد ح   

 .حال وقوع است آگاهی کامل دارد

بسیاری از اسـتادان اک کـه در گذشـته در جهانهـای تحتـانی زنـدگی 

دوران کارآمورزی خود را  ی نمونـده و در  بقـات گونـاگون تحـت  ،کرده

امرزوه خـود را در یکـی از   بقـات مسـتقر کـرده و  ،ندآموزش واقع شده ا

به آموزش رو  هائی پرداخته اند که توس  اسـتادان حـ  امـروزی بـه ایـن 

               چـون ،بایـد مراقـب باشـند چـی هـا مـی ،هـر چنـد .معابد برده میشوند

رو  های بسیاری هستند که ادعـای اسـتادی میکننـد امـا کمتـرین رتبـه ای 

اسـتادی حـ  سـمت واالئـی اسـت کـه در نظـامی  .عنوی ندارنددر نظام م

باستان و از بدو آفـرینش آغـاز شـده و در سراسـر تـاریخ گذشـته وجـود 

   جانشـین خـود پـس از آمـوزش ،هـر اسـتادی در ایـن نظـام .داشته است

ایـن جـایگزین هـا  .21معنوی را بـه او واگـذار کـرده اسـت ردای پیشوائی

                                                           

21
قح اکاکتتتتاح استتتت اق دتتتتی  ابیتتتت  دتتتتت  ات ایاکتتتتا  جتتتت  کا  تتتتد نت یکتتتت  اش قح ایتتتتی  

  تتتا  بتتتا دایتتتا  حستتتد  ات ستتتجه ختتتتق استتت  فا متکاتتتد. دتتتی ات ان کتتتا  استتت اق ب تتتدا 

ان تتتتاا بتتتتاآ   انجتتتتا  مت تتتتتق  استتتت اق دت تتتتتی بتتتتا کتتتتا  تستتتتب سیستتتتیا م ا  تتتت  ات   

  سیت  حقاا م اتا با او ختق نت   به ن ما  او ا اح متگت ق.  
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این افـراد مردمـانی ماننـد مـن  .عنوی هستندانتخاب شدگان سلسله مراتب م

یـا  ،و شما بوده اند که در کالبد معنوی شان به کمـال رسـیده انـد و سـالیان

آنانیکـه ادعـای  .قرنها پیش در نظام فرمانروائی معنوی اسـتقرار یافتـه انـد

 اسـتادان حـ  نیسـتند  ،کننـد دیگری می منشأاستادی به رسالت از جانب هر 

یـا جلـوه کـردن در  ،تی که ممکن است به کسی القـاب کننـدعلیرغم الهاماو 

بـه  ،از جانب چی دلیلی بر تقـدس آنـان قلمـداد میشـود قالب نور که معموالً

د اکنکـار مصـداق ورایـن امـر بـاالخص در مـ .پیامبران دروغین مشـهورند

آن  تعلـ  دارنـد کـه قـدمت  استادان این نظام به مکتبی زیرا که همۀ ،دارد

  .زمین باز میگردد یارۀتاریخ روی س آغازپیش از یشماریب به اعصار

معابد حکمت زریـن در مکانهـای متفـاوت تحـت کفالـت و راهنمـائی 

 اساتیدی که شر  حال آنها در زیر آمده است قرار دارند : 

دیر کاتسوپاری در شمال تبـت یکـی از معابـد خـرد زریـن اسـت کـه 

ار دارد و اولـین جلـد از فـوبی کـوآنتز قـر ،تحت محافظت استاد شـهیر اک

  .سوگماد ) ری  الیتناهی( در آنجا   حفد میشود-کی-کتاب شریعت

گـام دِس در آ ،مدرسه دیگری در کیهـان فیزیکـی در دسـترس ماسـت

معنـای ایـن  .یک شهر معنوی در کوهستانهای دور دسـت هیمالیـا قـرار دارد

دن و بـه منظـور گـوش فـرا دا .باشـد کلمه ) جهان خارج از دسترس( مـی

ایـن  .باید که در شـکل رو  بـه آنجـا بـرویم آموزش گرفتن از این معبد می

نـام دارد و تحـت رهبـری و حفاظـت اسـتاد   Gare Hiraمعبد گاره هیـرا
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او نگهبـانی جلـد  .قـرار دارد Yaubl Saccabiیائوبـل سـاکابی   ،معظم اک

سـوگماد را در محـراب خلـوت درون  -کـی-دوم از کتاب مقدس شـریعت

آگام دِس منزلگاه اِشوار خوانـوال بـه معنـای خـدا خـواران  .ار استعهده د

از  وجه تسمیه این جامعه در رابطه با تغذیـه آنهاسـت کـه مسـتقیماً .باشد می

خـوراک همانگونـه کـه آدمیـان دیگـر از بـه ،رو  فلکی خدا انجام میشود

  .فیزیکی تغذیه میکنند

ر شــهر د Mokshaنــام ســومین معبــد حکمــت زریــن خانــه موکشــا 

                 معظـم اسـتاد حـ   در اینجـا  .باشـد زهـر مـی ت سـیارۀپایتخـ Retzرِتز

یـابیم کـه مسـئول حفاظـت و آمـوزش  سـومین جلـد از  رامی نوری را می

 بـه کسـانی کـه در وضـعیت او شخصـاً .سوگماد اسـت -کی-کتاب شریعت

تعلـیم  ،نـدکن در قید حیات از آن معبـد دیـدار مـیاستاد ح   همراه ه برؤیا 

این معبد سـاختمانی بسـیار زیبـا دارد کـه دارای گنبـدی اسـت از  .میدهد

 .می سا ع میشودیآن نور می ر شبیه به شیشه که ازنوعی بلو

 .ایسـتد مرکـز ا ـاق مـی در  Rami Nuri رامی نـوری  ،استاد ح   

 ۀرا مریـدانی  کـه بـه خانـ ا ـراق او و این ا اق دایـره ای شـکل اسـت

او بـه تشـریک و نمـایش  ،در ایـن نقطـه .ند احا ه کـرده انـدآمده اموکشا

ــت وی مــی -کــی-بخشــی از شــریعت ــه تحــت کفال                   باشــد ســوگماد ک

بلندی دارد و پوسـتش سـبزه اسـت د ریـش کوتـاهی  او قد نسبتاً .پردازد می

  .چشمانش تیره و پر برق هستند .دارد که مانند موهایش سفید است
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ریـن خـود را در معبـد آسـکله یـری مدرسـه حکمـت زاث  بقۀاهالی 

 .دایـر کـرده انـد  22کـانوآل-دال-در شهر ساهاسـرا skleposisA پوسیس

  بقـۀاسـتاد حقـی کـه هـم در  ،این معبد تحت تدبیر و رهبری گوپـال داس

زمینی و هم در مرتبه اثیـری شـهرت بسـزائی از بـرای خـود کسـب کـرده 

 صـورتش پـر ،و الغـر انـدام اسـتاو مردی بلنـد قامـت  .قرار دارد ،است

  .باشند آبی رنگ میچشمانش و  یئی کمرنگ موهایش 

معبد آسکله پوسیس ساختمان عجیبـی دارد و بـه سـبک معابـد هنـدی 

روی سـکوئی  ،محو ـه بلنـدی از سـطک در ارتفاع نسـبتاً .ساخته شده است

             معبـد اسـت و  ای عظیمی از سـنگ دارد کـه جـنس بقیـۀقرار دارد و ستونه

سـاختمان تمـام از  .شـوند پله های بسیار عری ی به ورودی آن منتهـی مـی

  .لو میکنداثیری تأل  بقۀنوعی سنگ سرخ ساخته شده است که با نور روز 

گوپال داس هنگام تدریس روی سکوی تخت ماننـدی مـی نشـیند و بـه 

ش آمـوز ،آینـد در قید حیـات بـه دیـدار معبـد مـیاستاد ح   آنانی که با 

                  ح ـار روی کـف زمـین مـی نشـینند و در خـ  افـ  بـه او نگـاه  .میدهد

                                                           

22
   دای کتتتتتته ط قتتتتتتۀ ا تتتتتتت ا Kanwal-Dal-Sahasraکتتتتتتانت ا  - قاا – ساهاستتتتتت ا 

قح بتتتاآ  یی ستتتی  ط قتتتۀ ا تتتت ا اتتت اح قاحق و قح  یتتتابی بتتتا اح  ا تتتا  و ستتتاخ اح    

 تتد نت یکتت  انستتا  و تتتق قاحق کتتا بتتا چتتاک اا  تتا  متستتت   تت   یتت  چتتاک ا قح کا 

بتتتتق  و بتتتاآا ستتت  اتتت اح قاحق. ستتتف  حوح قح م ادتتتل دت تتت ن ا بتتتا ان کتتتاس مستتت قت  

 دذی ق.    گاه  با و  ت  اا م اتا ات ط یی ایی چاک ا انجا  م 
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این سیاست اسـتادان حـ  اسـت کـه هرگـز بـاالتر از  .نه رو به باال ،کنند می

 .حتی از نظر ارتفاع .دیگران ظاهر نشوند

ی عل ـ  بقـۀدر  Askapori مدرسۀ حکمت بعـدی در معبـد سـاکاپوری

ــای ــ از جهانه ــاالتر ق ــتاد اک  .رار داردب ــده اس ــد بعه ــن معب ــری ای                  رهب

صوفی بزر  پارسی قـرار دارد کـه چنـدین قـرن  ،شمس تبریز ،نعظیم الشأ

شـاعر و  ،او اسـتاد جیالـدین رومـی .کرد فیزیکی زندگی می  بقۀپیش در 

ــود ــهیر ب ــدی ش ــییدی و خردمن ــیزدهم م ــرن س ــارق ق ــی از  .ع                  او یک

  .سته ترین پیروان مکتب اک و یک استاد واال مقام بودبرج

ه رنـگ قهـوه ای و شمس تبریز قـدی متوسـ  دارد و ریشـی کوتـا بـ

او یـک  .بـرق آسـا هسـتندو  چشـمانش سـیاه  .نهد سفیدی بر سر می عمامۀ

استاد حقیقی حکمت اک بـوده و کسـانی کـه قادرنـد تـا آن ارتفـاع سـفر 

ــد ــاً ،کنن ــی حقیقت ــعادتمند م ــ س ــل در  .ندباش ــاری قاب ــون او آموزگ                چ

آینـد در ایـن بخـش  کسانی که بـدینجا مـیو  سوگماد است  -کی-شریعت

 .از کتاب مقدس صاحب نظر میشوند

ت زریـن مشـهوری اسـت کـه در مـمعبـد حک Namayatan نامایاتان

ایـن معبــد  .قــرار دارد Mer-Kailash ههنـی و در شــهر مِـرکییش  بقـۀ

بـه معبـد دیانـا واقـع در شـهر آئیتـوک دارد کـه در اوائـل شباهت زیادی 

پولس رسول بعـد از دیـدار از ایـن شـهر بـه  .دوران مسیحیت هنوز فعال بود

علـم اکنکـار زمـانی در ایـن معبـد  .آموزش بر ضد مذهب یونانیان پرداخت

  .دیانا تعلیم داده میشد
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کـی -آمـوزش ایـن جلـد از کتـاب شـریعت استاد حقی که حفاظت و

ــو ــده داردس ــاگی ،گماد را عه ــوآرت مان ــدیس  Twart Managi ت ق

ی ان در خطـه ای کـه امـروز کشـور اتیـوپآفریقائی است کـه دوران باسـت

روزهـا از چهـار کشـور تشـکیل  )حبشه( قرار دارد زندگی میکرد کـه در آن

او مردی کوچک انـدام اسـت و بسـیار ظریـف  .شده و به ابی سینا مشهور بود

دارای موهـای کوتـاه و ریـش سـفیدی اسـت و او از  .یدآ و شکننده بنظر می

             نیلـوفری )چهـار زانـو(  ویـد و بـه شـیوۀگ باالی سکوی کوتاهی سخن مـی

  .می نشیند

 معبد بعـدی حکمـت زریـن در مرتبـۀ اتـری در شـهر آرهـی ریـت 

Arhirit این شهر شهر نور نـام گرفتـه اسـت و شـعله هـای آبـی  .واقع است

ایـن شـهر هنگـام  رقصند و زیبائی خیـره کننـدۀ ی آسمان مینگش تا  رفار

معبـد ایـن شـهر بسـی  .میـدارد سیاحت کنندگان را به بهت وا ،نزدیک شدن

عظیم تر از هر چیـزی کـه در  بقـات پـائین تـر یافـت  ،عظیم و غول آساست

بفلـک کشـیده  معماری آن به سبک گوتیک شبیه است بـا دو بـرج سـر .میشود

ایـن معبـد از  .افراشـته انـد یم الجسه به آسمان قـد بـرکه چون دو بال عظ

رنگ مایل بـه  وسـی بنـا شـده اسـت کـه همچـون ه نوعی سنگ ماسه ای ب

هزاران قطعه الماس در نور خورشـید میدرخشـد و شـباهت بـه بنـائی دارد 

ال هسـت جـای ایـن سـ  .که یوحنای قدیس در سفر الهامات توصیف میکنـد

هی ریت را در وضـعیت خلسـه عرفـانی خـویش که آیا او این معبد و شهر آر

 مشاهده کرده بود ؟
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استاد معنـوی واال مقـام چینـی کـه خداونـدگاری  Lai tsi الئی تسی 

نگاهبـان بـی نظیـر نوشـتجات مقدسـی  ،باشد در نظام باستانی وایراگی می

نـام  .است که در این معبد حکمت زریـن در شـهر آرهـی ریـت جـای دارد

باشد که در مرکز ایـن شـهر قـرار گرفتـه  می Karakota این معبد کاراکوتا

  .است

الئی تسی بسیار کوچک انـدام اسـت و در حـدود یـک متـر و شصـت 

و  کنـد و ریـش بـزی سـفید  یک کـیه چینـی بسـر مـی .سانتیمتر قد دارد

او یـک خرقـه  .چشمانش ریز و گـود اسـت .صورت الغر و چروکیده ای دارد

او بقـدری  .ی مایل بـه قهـوه ای اسـتپوشد که برنگ شراب گلدوزی شده می

آنانکـه ولـیکن  آرام سخن میگویـد کـه صـدایش بسـختی شـنیده میشـود

  .کنند آنچه را که میگوید به کمال درک می ،میشنوند

 پاسـت مدرسه بعدی از مدارسی کـه معبـد حکمـت زریـن در آن بـر

ایـن معبـد  .باشـد خانه علم الیزال مـی Param Akshar معبد پارام آکشار

ایـن  .رو ( قرار دارد کـه بـه آتمـالوک موسـوم اسـت  بقۀ) بقۀ پنجم  در

واس  بین جهانهای ههن کیهـانی و پـائین تـرین  بقـات جهانهـای  حد  بقۀ

  .معنوی سوگماد میباشد

ــاه  ــه جایگ ــت ک ــع اس ــار واق ــام آکش ــهری بن ــد درون ش ــن معب ای

ــای باالســت ــه ای از  .شــکوهمندی در جهانه ــد جامع ــن معب ــی ای در نزدک

زیـرا اینجـا مرکـز فرمانـدهی اسـتادان نظـام  .ادان اک قـرار دارنـداست

سـوگماد بـه  -کـی-و اما حفاظت بخـش از کتـاب شـریعت .وایراگی است
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باشــد کــه از  مــی Tindor Aski تیندورســاکی ،عهــده اســتاد شــهیر اک

پیشقراوالن ایجاد تغییراتی بسـزا در سباسـت اک و افشـاب مجـدد اسـرار آن 

تا تمامی مردم ایـن عصـر بتواننـد در معـر  تعلیمـات در دنیای امروز است 

  .آن واقع شده و به خواست خود این  ری  را در پیش گیرند

قـد اسـت کـه  انـدام و دراز وجودی الغر Tomo Geshigتوموگشیک 

شـتر بصـورت کـرده ای از غبـار یآنقدرها صاحب شـکل انسـانی نبـوده و ب

یقـی وارد میشـوند در شـکل کسانی که به بهشـتهای حق .نورانی ظاهر میشود

بیش بصورت نـور و شـبیه بـه شـکلی  بلکه کما ،کنند کالبد انسانی ظهور نمی

از   بقـۀایـن جهـان دومـین  .کننـد جلوه می ،که این استاد اک دیده میشود

جهانهای بهشتی حقیقـی و رو  الهـی اسـت و فـرد احسـاس میکنـد هنگـام 

زیـرا همـه چیـز در ایـن  ،قـرار داردرؤیـا  دیدار از این  بقات در وضعیت

  .جهانها موج میزند و بنظر میرسد هی  چیز واقعیت منسجم ندارد

در واقـع حالـت یـک معبـد و  ،هفـتم  بقـۀمعبد حکمـت زریـن در 

بهـر حـال  .یـابیم نـدارد آن ترتیبی که در  بقات پـائین مـیه ساختمان را ب

بعهــده مســی   بقــۀســوگماد در ایــن  -کــی-مســئولیت کتــاب شــریعت

ن لشـأباشـد کـه یکـی از اسـتادان عظـیم ا می Mesi Gokaritz تزگوکاری

 آالیــالوک   بقــۀایــن  .اک در دوران نخســتین تمــدن یونــان باســتان بــود

Alaya Lok آن )هـام( اسـت کـه ماننـد صـدای زمزمـۀباشد و صدای  می 

مبهم یا همهمه ای است که نوسـاناتی بسـیار بـاال در خـود دارد و همـه چیـز 

و ـه ور خـدائی غ ظیم ملکـوتی و صـدای مسـحور کننـدۀر عدر اینجا در نو
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قـه بـا هـم آمیختـه انـد باین دو جنبه )نور و صوت( آنچنان در این   .است

شـکل رو  نیـز در اینجـا هـال  .یر نیسـتذکه تفکیک آنها از هم امکـان پـ

 .باشد روشن تری از نور می

  رو آتمـا یـا مرتبـۀ  بقـۀدر این جهان همانند سایر جهانهائی کـه از 

هـر آنچـه هسـت از  ،از بهشـتهای خـدائی اسـت  بقهکه پنجمین  ،آغاز شد

در سراسـر  .ابـزار دانـش الهـی اسـت ،سوگماد -کی-جمله تحصیل شریعت

هـر چـه  ،یا روانـی موسـوم هسـتند ،جهانهای پائین که به  بقات رو  و ماده

یعنـی در  بقـات  .آنی و نـه بـیش ازکه هست عبارتسـت از ا یعـات الهـ

در  ،ههنـی و اتـری آنچـه دانـش خوانـده میشـودو ی عل ـ ،اثیری ،فیزیکی

حقیقت چیزی جـز دسـته ای داده هـای ا یعـاتی یـا خبـری در خصـو  

رو   ت دانـش تنهـا در  بقـات بـاالی مرتبـۀحقیقـ .باشـد دانش الهی نمی

 .دانش الهی در چهار لـوک از جهانهـای معنـوی یافـت میشـود .وجود دارد

 اینها عبارتند از :

  .آگام لوکو  حوکیکات لوک )مرتبه حقیقت(  ،الخ لوک ،لوکآتما 

آنـامی لـوک و  ،سوم خرد الهـی اسـت کـه از  بقـات آگـام لـوک

که نهائی ترین  بقـات بـوده و اغلـب اقیـانوس  ،سوگماد لوک تحصیل میشود

 .عش  و رحمت نامیده میشود

یابید که بیش از معـدودی در ایـن جهـان نیسـتند کـه  بنابراین در می

 .مگـر اسـتادان اک ،خرد و حکمت الهی به حـد کمـال برخـوردار باشـند از
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دیگران هرگـز نمیتواننـد بـاین جهانهـای بهشـتی برسـند و دانـش در  زیرا

  .نه تجربه ،باشد در حد ا یعات میو  کامل  نا ،جهانهای تحتانی جزئی

سـوگماد  -کـی-و اما جهـان بعـدی کـه در آن مجلـدی از شـریعت

کیکات لوک یا اقلیم حقیقـت )آغـاز مرحلـه خداشناسـی( به حو ،یافت میشود

لـو  مقـدس  .اسـت  بقـۀلوک همیشه بـه معنـای مرتبـه یـا  .م استوموس

کـه در عـین حـال صـدای  Aluk یعت در این جهان درون معبـد آلـوکشر

 .نگاهـداری میشـود ،کلمه ای است که این جهـان از آن سـاخته شـده اسـت

شـده اسـت و اسـتاد حقـی کـه در  این مجلد با نوری خیره کننـده احا ـه

نـام دارد کـه یکـی از بلنـد پایـه  Kadmon باشـد کـادمون تصدی آن می

او در  ـی  .باشـد ترین استادان مسلم اک در نظـام باسـتانی وایراگـی مـی

دوره های نخستین و بدوی بشریت که در واقـع تمـدن دوران  فولیـت نـژاد 

 .ردباشد در روی این سیاره خاکی زندگی میک بشری می

سـوگماد اسـت کـه پیشـگوئی هـا و  -کی-درون این کتاب از شریعت

پایـان ه یامهـا بـاز جملـه ایـن پ .پیامبری های عجیب اکنکار یافـت میشـود

رســیدن دوران حیــات زمــین در جهانهــای تحتــانی و بســیاری از فجــایع و 

مصیبت هائی است که بر سر نـژاد بشـر و سـایر نژادهـای سـیاره ای خواهـد 

کتاب شر  شـروع دوران  یئـی تـازه ای در ایـن جهـان درج  در این .آمد

 .شده و پس از آن وقایع مربوط به اعصـاری کـه متعاقـب آن خواهـد آمـد

باشـند و اشـاره بـدانها در اینجـا مناسـبت  بسیاری از این پیامها بهت آور می

اما این را میگوید که پایان ایـن دوران سـیاه حدیـد یـا کـالی یوگـا  ،ندارد



                                   نصل ه    ــ ک اب اا  جت  اس اقا  اک                                      251
 

جهـان در آتـش و زلزلـه بـه در چه زمانی بوقوع خواهد پیوسـت و و چگونه 

شـگفت انگیـزی  همچنـین سـخن در خصـو  زلزلـۀ .نابودی خواهد گرائید

ا کیلـومتر از هآمده است که ساحل غربی آمریکـا را خواهـد لرزانـد و صـد

آن بخش زیر آب رفته و موجـب نـابودی امـیک و از دسـت رفـتن جانهـای 

  .بیشماری خواهد شد

 لـۀآتشفشـان و زلز ،دود یکصد و پنجـاه سـال بعـد از ایـن واقعـهح

مهیبی در سطحی بی نهایت گسـترده خشـکی هـای موجـود دنیـا را در هـم 

خواهد شکست و این انقیبات آتشفشـانی نـه تنهـا باعـع نـابودی سـرزمینی 

بلکـه بیشـتر ملتهـا و  ،که امروز به نام ایاالت متحده موسوم است خواهد شـد

              جغرافیــای کلیــه  نقشــۀ .هــم خواهــد کوبیــد زمــین را در ممالــک کنــونی

             خشکی های زمین تغییرکـرده و قـاره هـای جدیـدی از زیـر دریـا بیـرون 

  .آیند که مهد تمدن جدید بشری خواهد شد می

زیـرا کـه اینهـا همـان  ،البته این قاره های جدید در واقع نخواهند بود

 و آتینتــیس Mu در اعصــار باســتان بــه مــو ند کــهخشــکی هــائی هســت

Atlantis همچنان در ردیف قصـه هـا و افسـانه هـا رقـم زده و  موسوم بودند

  .باشند اما در واقعیت بخشی از تاریخ باستان می ،شده اند

گیـرد و  در این فاصله زمـین مـورد هجـوم  ـاعون مـاه قـرار مـی

نـان چیـای دیگـری همبی .میلیونها نفر از سطک سـیاره زدوده خواهنـد شـد

نوع بشر را به ستوه خواهند آورد تا اینکه آدمـی دوبـاره بـه خـدای تعـالی 

  .این آفات رها سازد روی کند و از سوگماد تقاضا کند او را از شر 
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پیشگوئی هائی در خصو  جنگ سـوم جهـانی وجـود دارد کـه باعـع 

ئی ئی هـاهمچنـین پیشـگو .نابودی گسترده ای در سطک بشریت خواهـد شـد

پوستی وجود دارد که بـه منظـور فـتک دنیـا قـد  سلطان ستمگر سرخ دربارۀ

او از مشـرق زمـین بـوده و سـعی خواهـد نمـود ماننـد  .برخواهد افراشت

هـای وحشـت لـیکن بعـد از جنگ ،کوبیی خان جهان را زیر سلطه خود بگیرد

شهر هـا و انهـدام جـان بسـیاری از مـردم در هـدق زا و نابودی بسیاری از 

شکسـت خواهـد  ،باشـد ش که فتک کردن جهـان بـه زور شمشـیر مـیخود

بعد جنگهـای کوچـک و خرابـی هـای جزئـی بـه رهبـری ه از آن ب .خورد

اشخاصی در نقاط مختلف جهان بیا خواهند شـد کـه تـیش در اسـتقرار خـود 

پا کـردن تـاج و تخـت خـود  عـم  یک آنها در کوشش جهت بر اما یکا .دارند

  .شکست را خواهند چشید

آنگاه نوبت به مهـاجرت نـژاد بشـر بـه سـایر سـیارگان میرسـد کـه 

 .تعدادی از آنها را از نظر آب و هـوا و نباتـات مشـابه زمـین خواهـد یافـت

اینـان کسـانی  .بع ی از این سیارگان ساکنانی شبیه انسـان خواهنـد داشـت

خـود جنگـی  ئی را بکار خواهند گرفت و بـه نوبـۀهستند که وسائ  نقلیه ف ا

ایـن جنگهـا باعـع ویرانـی سـیاره هـا  .م بین سیارات در خواهد گرفتعظی

شده و فرصتی برای آنهائی پیش خواهـد آمـد کـه سـیاره زمـین را بقصـد 

  .سکونت در سیارات دیگر ترک میکنند

بـه آگـام لـوک میرسـیم کـه اولـین از  بقـات   بقۀبعد از ترک این 

ر قالـب نـور و سـوگماد د -کـی-در اینجا  هـم شـریعت .حکمت الهی است
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در  .باشـد تـر مـی صـوت از عناصـر دیگـر بـارز ،هرچنـد ،باشد صوت می

آشـنا میشـود  Woodwindos ست که رو  با موسـیقی  وفـان جنگـلاینجا

کنـد آشـکار  دسـتها سـفر مـی که جنبه های الهی را بر روی آنکه بـاین دور

ر آنانیکـه دو برسـند   بقـۀاما بسیار معدودند کسانی کـه بـه ایـن .میسازد

 دانـش و خـردی عظـیم دربـارۀ ،صاحب ا یعـات ،این عزیمت موف   شوند

همـه در مقایسـه بـا دانـش ایـن  ،دانستنی هـای سـایرین .خدا خواهند شد

 .افراد رنگ روی باخته بنظر میرسد

ــی کــه مســئول شــریعت   ســوگماد در اینجاســت -کــی-اســتاد حق 

و کیســت اینکــه ا .نــامیم مــی Agnotti وجــودی اســت کــه او را آگنــوت ی

هرچند استاد حق ـی بـه ایـن نـام در بـدوی تـرین دوران  ،هیچکس نمیداند

در آن دوران انســان  .تــاریخ بشــریت روی زمــین زنــدگی میکــرده اســت

سـوگماد در  -کـی-شـریعت .نخستین مراحل تکاملی اش را  ـی  میکـرده

کـه در نزدیکـی جمعـی از  Akash گاهی قرار دارد به نام معبـد آکـاشجای

برنـد و جزئـی از نظـام باسـتانی  واقع است که با هم بسـر مـی استادان اک

به هی  وجـه نمیتـوان گفـت آگنـوت ی بـه چـه صـورت  .باشند وایراگی می

 .زیرا برای هر روحی به شکل متفاوت ظهور میکند ،ظاهر میشود

ــین  ــده و اول ــوتی وارد ش ــعیتی ملک ــه وض ــه رو  ب ــت ک در اینجاس

  بقـۀبلنـدی  .نـامیم آغـاز میکنـد یتجربیاتش را در آنچه ما خدا شناسی م

آگام لوک رسیدن بـه ایـن خط ـه را در سـفر رو  و توسـعه معنـوی بسـیار 



 254                                                                        اک ــ ویدیا
 

پشتکار و بردباری ضامن موفقیت کسـی اسـت کـه قصـد دارد  .مشکل میسازد

 .برسد  بقۀبه این 

در  .یـا جهـان بـی نـام اسـتAnami Lok بعدی آنامی لـوک  بقۀ

مگـر راهنمـایی و حفاظـت ماهانتـا  .اینجا شخص در نور و صوت گـم میشـود

این جهـانی اسـت کـه در آن جریـان  .در قید حیات را داشته باشداستاد ح   

صوتی مانند گردابـی غـول آسـا اسـت کـه هـر هر ه ای را کـه در آن وارد 

در اینجاسـت کـه درجـات بـاالتر  .اندازد مکد و بعد به بیرون می میشود می

آغـاز میکنـد بـه جـاری شـدن  از خداشناسی کسب میشود و حکمـت الهـی

 .کند درون هر روحی که از این جهان دیدن می

است کـه هـر روحـی پـس از دیـدار و سـیاحت وارد   بقۀدرون این 

مشـهور  Nivikalpa کالیـا-وی -میشـود کـه بـه نیـر وضعیتی از مراقبـه

این وضـعیت شـکلی از مراقبـه عمیـ  اسـت کـه در آن مراقبـه گـر  .است

سـوگماد اسـت  -کـی-موضوع توج هش کـه شـریعتنمیتواند بین خودش و 

 .تمیزی قائل شود

حقیقـی آسـمانی موسـوم  و وارد باالترین مرتبه که بـه خانـۀاز اینجا ا

بـرد د عل ـت نخسـتین هرآنچـه  همانجایی که سوگماد به سر مـی ،است میشود

کـی -یـابیم کـه شـریعت در اینجـا در مـی .بـرد که در قید حیات بسر می

بلکه جوهر حکمتی اسـت کـه از قلـب مقـام متعـال  ،ستسوگماد یک کتاب نی

بیرون میریزد د دائم است و شـگفت آسـا د کیمـی نیسـت کـه از آن صـحبت 
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هـیچکس نمیتوانـد آنچـه را کـه در ایـن جهـان یافـت  ،کند و به این ترتیب

  .میشود در قالب صوت  و حرق بیان کند یا بنویسد

بحـال حجـم بسـیار انـدکی  تا .اینها کتابهای عجیب استادان اِک هستند

بیشـتر آنهـا از  ،در  ـول زمـانولـیکن  از آنها به رشته تحریر درآمده است

جهانهای غیب به جهانهـای مرئـی آورده شـده و بـه زبـان آدمـی ترجمـه 

در اینجـا شـرحی  .خواهند شد تا موجب روشنگری و ارتقـاب معنـوی او شـود

وجـود دارنـد و در بسـیاری از آنها آمد باین منظور که جهانیان بدانند آنهـا 

قرائتهـایش  ،آورد بجـا مـیاک ویـدیا هنگامیکه شخصـی قرائـت  ،از موارد

چـون بسـیاری اوقـات  ،ممکن است با محتویات ایـن کتابهـا آمیختـه باشـد

زندگی هر روحی از این کتاب های عجیب بـر وی امـیب میشـود و در مـوارد 

هماننـد و در  ،میشـودقرائتهایی کـه از پیشـینه هـای رو  خوانـده  ،بسیاری

 .زیرا که اِک خود زندگی است ،باشند راستای آموزشهای اک می

ــه در  بی ــامی آنچ ــریعتتم ــت در ش ــان و رو   هس ــت انس ــی -ع ک

روش آموزش بوسیله رؤیا یکـی از شـیوه هـایی اسـت  .سوگماد یافت میشود

که آنهایی که در جستجوی حقیقت و راز آینده بـر آمدنـد میتواننـد بـه کـار 

اسـتاد حـ   ،د تا از این معابد گوناگون دیـدن کـرده و در مح ـر ماهانتاگیرن

ید حیات این کتاب هـا را مطالعـه کننـد هنگامیکـه چـی در وضـعیتی از در ق

او اسـتاد حـ    ،آگاهی متناسب با توسعه و شگفتگی معنـوی الزم قـرار گیـرد

 ای کـه مناسـب سـطک  بقـۀفیزیکی خـارج نمـوده و بـه  را شبانه از کالبد

استادان حق ی که نام هایشان در ایـن فصـل هکـر شـد  .آگاهی او است میبرد
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پیـران و اسـتادان متعل ـ   ،و عهده دار معابد گوناگون حکمت زر ین میباشـند

بـه حقیقـت  یک از اینهـا قابلیـت پـذیرش دادن هر .باشند به نظام اکنکار می

  .باشد معنوی هر استاد حق ی می را دارا هستند که وظیفۀ

ــد نخســتین  Nacaal Records کــلریخچــه هــای ناتا ــه ان کــه گفت

حـاوی اشـارات  ،نگارشهای مقد سه ای است که تا بحـال شـناخته شـده اسـت

آن دو دیـری کـه در کوههـای تب ـت و در  .باشـد پراکنده ای به اِکنکار مـی

امتداد دامنه های شرقی کوههـای هنـدوکش در آگـام دِس قـرار دارنـد بـا 

سـوگماد در ایـن  -کـی-دو بخش از شـریعت .شده اند دقتی بینهایت پنهان

آنها با چنان شگردی از نظرها پنهـان شـده انـد کـه جـای  .معابد جای دارند

حتـی ایـن کـار از  ،تردید است کسان زیادی بتواننـد مکـان آنهـا را بیابنـد

                عهــده الماهــای بــودایی کــه حرکــت در اِتــر )اثیــر( ف ــا را بــه اختیــار

نگهدارنـدگان ایـن نگارشـها تـا بحـد ی در  .آیـد نیز بر نمـی ،اند آموخته

باشند که هـیچکس نمیتوانـد وارد دیـر شـود مگـر  حفاظت از آنها مراقب می

 رد تفتـیش واقـع شـود کـه قادرنـد هالـۀاینکه قبیً توس  راهبین اِکیست مو

یک شخص را به همان سـهولت بخواننـد کـه مـا یـک روزنامـه را ورانـداز 

 .میکنیم

اکنکار از هر فلسـفه و تعـالیم مـذهبی کـه امـروزه در جهـان وجـود 

نـه یـک  ،اِکنکار نه یک دین یـا مـذهب اسـت .ح   نزدیکتر است منشأدارد به 

فلسفه و نه یک علم متـافیزیکی )ماورابالطبیعـه( بلکـه فقـ   ریقـی اسـت 

 .باشد مار  به معنای اِکنکار موسوم می -بسوی سوگماد که به اِک
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سوگماد از دوازده قسمت تشکیل شـده کـه هـر قسـمت  -کی-شریعت

بـه  Cantos مـه در قالـب عبـاراتی بنـام کـانتوسشامل حدود سی هزار کل

               گـاهی هـم در شـکل گفتگـو ،بصـورت نوشـته ظـاهر میشـود ،معنای آیـه

اینها کلمات سوگماد هستند کـه بـه چییـش سـات نـام گفته اند که  .باشد می

 .مقام متعال در جهان رو  است]آن[ه نخستین تجسم دیکته شده اند ک

کشـند کـه اعتقـاد  مکر راً این مجادله را پـیش مـیاک ویدیا مخالفین 

سوگماد روحیـه ای مت کـی بـه حکـم  -کی-این نگارش ها و شریعت تأثیربه 

مـا میـل  .تقدیر را در خصو  تمامی مسائل زندگی در فرد پـرورش میدهـد

 ت زندگی بـه عنـوان عـاملی آزاد قلمـداد کنـیممقوال داریم خود را در همۀ

بـریم کـه دائمـاً  همواره تحت اسارتهای جسـمی و روانـی بسـر مـیولیکن 

  ممالـک آزاد مـا میـل داریـم در بـارۀ .وجودمان را زیر اصـطکاک دارنـد

ام ـا جـوهر و معنـای  ،آزادی کسـب و کـار داد سـخن بگـوییم ،آزادی بیان

دت داریـم بـا قهـری حـ  بجانـب در ما عـا .آزادی گویی  لسم شده است

مقابل هرآنکسی که در صدد سر باز زدن از تسلیم بـی اختیـار بـه  ـرز فکـر 

 .قد علم کنیم ،و  رز عمل ما باشد

ــابراین ــان  ،بن ــهای خودم ــر از خواهش ــامی را معتبرت ــی  مق ــا ه                    م

 .یکنـدباشد کـه از مجـرای مـا عمـل م شناسیم که در عمل همان کَل می نمی

ر یم حکومتی دموکراتیک قرار است که ما را از قیـد نظـارت و اسـارت رهـا 

اما در یکایک ما هنوز عقـده برتـری  لبـی بـه وضـو  مشـهود  ،کرده باشد

 .است
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یدان میشـود کـه هـر یـک با این حکم وارد ماک ویدیا در اینجاست که 

تمـامی شـکوه نظـام هسـتی در  نمایش پـر .کارمای خود هستیم از ما سازندۀ

اجــزائش در سراســر کیهانهــای ســوگماد در تابعیــت بــی چــون و چــرا  از 

ولیکن حت ـی تصـو ر ایـن قـانون کیهـانی  .قانونی نقض ناپذیر به تجل ی میرسد

موجب پریشـانی و آشـفتگی فانیـان بـی قـانونی هـر نسـلی از فرزنـدان 

ت بشر از این نفرت دارد که بینـدارد بـیش از یـک اتـم نیسـ .ابوالبشر میشود

آیـد و ایـن همـان  که تحت قانونی بی تغییر و گریز ناپذیر به حرکـت در مـی

نفـس تحتـانی او  .موجـب آشـفتگی او میشـوداک ویـدیا چیزی است که در 

بسـهولت در مقابـل عظمـت آنچـه  ،که زود رن  ترین بخش وجـودی اوسـت

درسـت بـه همـین دلیـل  .آزرده میشـود ،در بـر دارداک ویدیا یک قرائت 

و نمیخواهد به چیزی در حد  و وسـعت عـالمگیری کتابهـای مقد سـه است که ا

او دوسـت نمیـدارد ایـن واقعیـت را  .سـوگماد فکـر کنـد -کـی-شریعت

بیذیرد که چیزی با ایـن عظمـت میتوانـد فراسـوی درک و حـواس او باشـد 

 .از این باور که شریعت وجود دارد سر باز میزند ،بنابراین

ر دوران باســتان بــود کــه اِک توســ   در میــان خردمنــدترین مل تهــا د

بلکـه بـه مرابـه  ،نه جهـت پرسـتش و نیـایش ،بسیاری آزادانه پذیرفته میشد

مردم عهـد عتیـ  مبـتی بـه ضـعف تقـدیرگرایی هـم نشـده  . ری  زندگی

انونی در عـالم بلکه خود را در تصاحب آگـاهی از وجـود مراجـع قـ ،بودند

عنصـری در سراسـر عـالم وجـود آنها معلوم میکرد هـی  هستی یافتند که بر

بـا کشـف کـردن و پـذیرفتن ایـن  .به حکم تصادق و تغییر رها نشـده اسـت
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فیلسـوفان عهـد عتیـ  زنـدگی هایشـان را بـه نظـم  ،قانون عالمگیر حیات

حکمـت شـهریاری را معتبـر شـمردند و یقـین حاصـل  ،آوردند و با شـادی

و زمینـی مل تهـا کردند که این حکمت در عدالت کامل تمامی امـور آسـمانی 

 .و توده های بشری را بدق ت تنظیم میکند

بـا  ،باشـد مـی Karmaقانون عل ت و معلول که همـان قـانون کارمـا 

یکـی از  ،بنـا بـه حکمـت باسـتان ،کارکرد خود در عمـ  وجـود هـر فـرد

 .گانه ای است که بر حفـد نظـام هسـتی حـاکم انـد مهمترین قوانین دوازده

اسـتنتاج آن در میـان آثـار نگـارش  دن نحـوۀپذیرفتن این قـانون و فهمیـ

جعـی ایـن نگـارش هـا مرا .سوگماد یافـت میشـود -کی-یافته در شریعت

ویـدیایی دیـر یـا زود در قرائـت بـرای هستند که هـر قرائـت کننـده اِک 

 .بندد دیگران بکار می

این قانون بنیان اساسـی وجـود هـر فـرد و هـر  ،باور داشته باشیم یا نه

درحالیکـه اکرریـت  .بحال پا به عرصه وجـود گذاشـته اسـت مل تی است که تا

تـداوم همسـنگی میـان زنـدگی و  دارنـدۀ این قانون بیا .مردم از آن غافلند

              همانگونـه کـه کشـاورز در وقـت معی نـی از سـال بـذری را  .عمل میباشـد

مـا بایـد ایـن را بـدانیم  ،ییـدبا این یقین که حاصل آن خواهـد رؤ کارد می

یقینـاً  ،هر عملی که بکاریم و هر نیتی را کـه در ایـن جهـان بکـار بنـدیمکه 

مگـر اینکـه  ،حاصلی خواهد داشت که به سوی خودمـان بـاز خواهـد گشـت

 .در قید حیات باشداستاد ح   این عمل به نیت و بنام 
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بسـیار معدودنـد کسـانی کـه قـانون عل ـت و معلـول را بـه  ،بهرحال

اغلـب ولـیکن  گـاهی بـه عل ـت نـادانی .نـدزندگی شخصی شان ا یق کن

به این دلیل کـه پـرورش انسـان مـدرن او  ،همانگونه که در پیش اشاره رفت

را بر این باور داشته است که احساس کنـد بترتیبـی فراسـوی قـانون معمـول 

 .حاکم بر  بیعت قرار دارد

 :ربازارتارز کبیر یک بار گفت

که چـرخ خـیش در پـی سـم  معلول همانگونه که در تعقیب عل ت است»  

 «.گاومیش روان است

از آنجا که ما در جهانی زنـدگی میکنـیم کـه بطـور کامـل از قـانون  

زیـرا  ،تابعیـت کنـیماک ویـدیا باید از قرائـت  ،کیهانی جبرآن تابعیت میکند

آن اصوالً با الگوهای کارمیـک افـراد در تمـامی  بقـات جهانهـای  سر و کار

ههنـی و نابخودآگـاه )اشـراق یـا  ،عل ـی ،ریاثیـ ،شامل فیزیکـی ،تحتانی

بیشتر مصیبت هایی که بشر بـا آنهـا دسـت بـه گریبـان اسـت  .اتری( میباشد

مـا نمیتـوانیم  .بدلیل نادیده گرفتن اصـل کارمـا در اعمـال و افعـال اوسـت

نتیجه معنوی عمیقی را کـه پشـت داسـتان برداشـت کـردن محصـول کشـته 

معدودنـد آنانیکـه درک کننـد اعمـال بسـیار  .خویش نهفته است درک کنیم

نیک و زشت شان چه انعکاسی بـر روی آینـده آنهـا خواهـد داشـت و کمتـر 

کسی این را میفهمد که شرای  زمان حاضر مسـتقیماً نتیجـه آن چیـزی اسـت 

 .که در گذشته بدان مبادرت شده است
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ستاره شناسی بر خیق آنچه معمـوالً تصـور میشـود هـی  ارتبـا ی بـا 

کارمـا  نمایشگر نقـش همـه جانبـۀاک ویدیا در حالیکه  ،سان نداردزندگی ان

جاودانـه در حـال سـاختن اسـت و دائمـاً  ،حیـات .در زندگی بشـر اسـت

 .بخشـد بخا ر نیازش توسـعه و تکامـل مـی ،وسائطش را که کالبد ها هستند

خصو  قـانون دیگـری بنـام تناسـخ کـه این ترتیب نوبت میرسد به تفکر درب

عل ـت کـه کتـب   تنهـا بـاین ،زی مـورد اسـتفاده ای نـدارددر ادیان امرو

به هرصـورت ایـن اصـل بنیـان  .باشند آسمانی آنها فاقد اشاره ای به آن می

سـوگماد بـدان اشـاره شـده  -کـی-تعالیم معنوی است و مکرراً در شریعت

 .است

همـانطور کـه  ،خـود زنـدگی کـردن اسـت ،مطالعه درست زنـدگی

 :ی خردمندانه کرد به این منوال کهیائوبل ساکابی یکبار اشارت

 «.مشاهده خودت است ،تنها راه شناخت خودت»  

آمـوزیم کـه رو  تـا همینجـا  با ا یق اصل تناسـخ بـه آدمـی مـی

بـار در جسـمی  هـر .هزاران هزار بار در جهان خاکی زنـدگی کـرده اسـت

 لبـد هـا بـا نیازهـایی کـه آن رو  درآن برهـۀیک از ایـن کا متفاوت و هر

هر عمـری کـه زیسـته اسـت و هـر  .ی با خود داشت مطابقت داشته استزمان

کالبدی که اشغال نموده است تماماً بستگی بـه قـانون کارمـایی دارد کـه بـه 

عل ـت هـایی کـه موجـب شـکل کنـونی  .مورد خا  آن رو  ا یق میشود

بـه  .معموالً در نمودهای ایـن زنـدگی مشـهود نیسـتند ،زندگی یک فرد است

نتایجی کـه اعمـال فعلـی او هـم در زنـدگی هـای آینـده اش همین عل ت 
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استادان حـ   از دیـر بـاز ایـن بـاور را  .قابل تشخیص نیستند ،خواهد داشت

ایـن امکـان مهی ـا میشـود کـه اک ویـدیا داشته اند که از  ریـ  قرائتهـای 

برخی از شاخصهای زندگی های پیشین مـورد اکتشـاق قـرار گیرنـد و بـاین 

ــه آدمــی  ،ترتیــب ــا در جســتجوی آرامــش و ســعادت ب                 کمــک میشــود ت

 .کامیاب شود

قانون عل ت و معلول هنگامیکه بطـور اخـص  بـه امـور انسـانی ا ـیق 

هنگامیکـه یـک فـرد  .توس   استادان باستانی کارما نامیده شـده اسـت ،شود

قرضی را موجب میشود و بایـد مطـاب  ایـن قـانون  ،اعتباری را ابتیاع میکند

ــرا بیــردازد ــه  .بهــای آن در دنیــای مــاد ی و اقتصــادی ایــن معادلــه را ب

هـر  .پذیرنـد بلکه بـه عنـوان مسـئولیت مـی ،دهند تقدیرگرائی نسبت نمی

تلقـی شـود و هـر عل تـی باید به مرابه یک عل ت  ،عملی که انسان انجام میدهد

ایـن تقـدیر  .باید معلـولی همسـنگ خـود داشـته باشـد ،آیدکه بحرکت در

یـا قـانون عمـل و عکـس العمـل  ،بلکه قـانون جبـران ،ی یا جبر نیستگرای

 .باشد یعنی کارما می

در این عصر کـالی یوگـا ) دوران حدیـد( چنـین بنظـر میرسـد کـه 

ز و بـا فرمـولی پنهـانی به این امیدواریم که بتوانیم به  رزی مرمـو همگی ما

 یـل داریـم خـودبیشتر مـا م .مسئولیت اعمال خود شانه خالی کنیماز زیر بار 

ام ا نمیخواهیم عکس العملهایی را کـه از عواقـب خـود خـواهی  ،خواه باشیم

ون  بیعـت هسـتیم و از  ـرق در حال شکسـتن قـان ما دائماً .هستند بیذیریم

            باشـیم کـه مـا را از شـر  عواقـب اعمـال  جستجوی نوشدارویی مـیدیگر در
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ردم دسـته دسـته بـه کلیسـا و به همین عل ت مـ .بی میحظه مان مصون دارد

آنهـا  .مسجد میروند تا برای مستجاب شدن تقاضای روزانـه خـود دعـا کننـد

امیدوارند که با میانجی گری خدای خودشـان از زیـر بـار عواقـب ناشایسـت 

فرار کنند و از خدایشـان انتظـار دارنـد کـه قـانون را بخـا ر دعاهایشـان 

 .نادیده بگیرد

لوم الهی منظـور شـده اسـت بـه منزلـه فرضیه بخشش گناهان که در ع

ضمادی است که درد نیشی را که عکـس العمـل اعمـال غیـر منصـفانه بشـر 

قانون کارمـا قابـل نقـض نیسـت و بـه ایـن هـم ولیکن  است تسکین میدهد

تمامی زشـتی هـایی کـه مـا مرتکـب  .بستگی ندارد که شخص چقدر دعا کند

ه نیکـی هایمـان و همینطور همـ،میشویم بسوی خودمان بـاز خواهـد گشـت

 .هی  راه فراری از هی  جزئی از قانون کارما وجود ندارد

 .کیفر و پـاداش یـا کارمـا دارای دو وجـه متمـایز اسـت ،قانون جبران

عل یـت  .کارمای خوب عکس العمل منفعت بار اعمـال و کـردار سـازنده اسـت

و نیکو نتای  نیکو در بر دارد و شعف و امنیـت و سـایر دسـت آورد هـای نیکـ

کارمای بـد عکـس العمـل اعمـال و افعـال مخـر ب  .آورد را به ارمغان می

حاصـل آنهـم نتـای   ،هنگامیکه عل تی اهریمنی بحرکـت درآورده شـود .است

اهریمنی و زشت است که منجر بـه فیکتهـا و بـدبختی هـایی اسـت کـه در 

 .زندگی حاضر نصیب رو  شده اند

سـه پـارامتر تو مـاً در  ،یابـد هنگامیکه فردی در این جهان تول ـد مـی

اولـین ضـریب کارمـای خـوب  .شکل دادن و نوسازی زندگی او نقش دارنـد
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ایـن اعتبـارات شـامل مزایـای  .است که امتیازاتی دارد که در باال هکـر شـد

خوشی و گشایش هایی است که در رابطه با اعمـال نیکـو زنـدگی شـخص را 

هـای زمانـه و مـر  و دو م کارمای بد کـه در قالـب سـختی  .در بر میگیرند

میرهــای نکبــت بــاری تجل ــی میکنــد کــه در هــر قــدم از زنــدگی اش رخ 

               آنچـه از شـخص او ظـاهر  .نفـس عمـل اوسـت ،سـو مین ضـریب .میدهند

خـوب یـا بـد آن  ،می شود دائماً در حال سـاختن کارمـای جدیـدی اسـت

 .بستگی به استحقاق خود عمل دارد

مـوزد کـه در موف قیـت هـایش کـه کارمـای آ محتوای اِک به فرد می

کـه نتـای   ،در ای ـام مصـیبت ،فروتنی و انصاق را پیشه کنـد ،خوب او هستند

در تمـام اعمـال و و  بردبـار باشـد ،کارمیک اعمال ناشایست خود او هسـتند

عمـری کـه بـاین نحـو سـیری شـود  .رفتارش سازنده باشد نه منهدم کننده

دهد کـه آکنـده از روشـنگری هـای عظـیم نوید زندگی های آینده ای را می

یـابیم کـه قـانون کارمـا  در مـی،باین ترتیب .و شادیهای وصف ناپذیری است

 .عمیً کنتـرل پدیـده تول ـد را بعهـده دارد ،گذشته از بسیاری دیگر از چیز ها

یابـد کـه اسـتحقاقش را کسـب کـرده  یک فرد دقیقاً در لحظه ای تول د مـی

ان میگذارد که مناسـب بـا مرحلـه بعـدی توسـعه است و در شرایطی پا به جه

هر شخصی در هر جایگاهی واقـع شـده اسـت کـه از بـرای  .معنوی او باشد

خود کسب کرده است و اگـر از شـرای  موجـود ناخشـنود اسـت پـس بایـد 

  .درون خویش عل ت هایی را برانگیزد که منجر به وضعیتی بهتر میشوند
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 .را بـه مرحلـه اجـراب میگـذارداِک مکانیزمی است که قـانون کارمـا 

هستی عبـارت اسـت از مجموعـه ای از ارتعاشـات و فعـل و انفعـاالت بـین 

تمامی جنبه های نیروهای حیات کـه دائمـاً در حـال ایجـاد میـدانهای ویـژه 

ماهیـت تناسـخی بشـر نیـز در رابطـه بـا سـطحی از  .باشـند ارتعاشی می

یب کارمیـک درونـش درجات ارتعاشی تعیین میشود کـه در تناسـب بـا ضـرا

او  .تناسخ فرد توسـ  ایـن ضـریبهای ارتعاشـی تعیـین میشـوند .تغییر میکند

درون شرایطی متول ـد میشـود کـه در سـازگاری بـا تغییـر و تبـدیل هـای 

یابـد کـه اِک الگـویی  او آنگاه تول د مـی .باشند کارمیک  بیعت خودش می

ل ـین نفسـی کـه نـوزاد بـا او .در تطاب  با کارمای او برایش مهی ا کرده باشـد

مکـد و هـر آنچـه اسـتحقاقش را  دنیای امروز را بـدرون مـی ،فرو میکشد

توسـ   اِک بـه او داده میشـود وهمـان اسـت کـه تعیـین  ،کسب کرده باشد

 .باشد کننده شخصیت منحصر بفرد او در زندگی اش می

این تصـو ر صـحیک نیسـت کـه اِک صـرفاً در حـال فرسـتادن  ،بنابراین

بلکـه دقیقـاً در  .درمانـده و بینـوا اسـت ،بسوی یک موجود فـانیارتعاشاتی 

حال اجرای عدالت کیهانی عالمگیری است کـه بـر هـر فـردی آنچـه را روا 

ایـن قائلـه را هرگـز نمیتـوان  .میدارد که اعمال خودش برایش سـاخته انـد

یکـی از  .بلکـه مح ـاً کیفـر و پـاداش اسـت ،تقدیر گرایـی قلمـداد کـرد

آمـوزد ایـن اسـت کـه بـا  بایـد بـی چییـی در اِک مـیچیزهایی که هر 

تمـامی  .خوشحالی دِینی را که خود در زنـدگی ببـار آورده اسـت بیـردازد
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سـرانجام بـه روشـنگری از  ریـ  تجربـه منجـر  ،چه خوب و چه بد ،کارما

  .میشود

در موارد بسیاری این امکان وجـود دارد کـه بشـود تـا حـد ی عناصـر 

زیـرا از بسـیاری  ،تعیـین کـرداک ویـدیا وسـیله کارمیک را در زندگی بـه 

بیینی کـه هنگـام تول ـد بـه دسـت  ،والدت مترادق با صورت وام است ،لحا 

 در ایـن بـیین بـدهکاریها و بسـتانکاریهای مـا در .یکایک مـا داده میشـود

روش پیشـرفت آن  .ساختاری بنام کارما به زندگی فعلـی مـا وارد مـی شـود

ما برخاسته باشد و بـیش از هـر چیـز محتمـل اسـت است که از اعمال گذشته 

ایـن امکـان بـه لحـا  مطالعـه  .که این اعمال بر قرائت کننده مکشوق شوند

 .آید کیفیات عناصر کارمیک متقاضی توس  قرائت کننده پیش می

عقل سلیم حکم میکند که فـرد قـدرت کنتـرل زنـدگی اش را  ،بنابراین

یـک  .د جسم و مـاد ه را کنتـرل کنـدبدست آورد و بمنظور کنترل زندگی بای

شخص مجنون کسی اسـت کـه قربـانی شـرای  یـا آفـرینش مـاد ی واقـع 

پـس بایـد توسـ  آن کنتـرل  ،اگر نتوانی جهانـت را کنتـرل کنـی .میشود

 آزادی نصـیبت میشـود ،اگر بتوانی هدایت زنـدگی را بدسـت بگیـری .شوی

فعتـاً از آن دو  اسـیر و محـدود میشـوی ،اگر زنـدگی تـو را کنتـرل کنـد

نخـواهی  ،)واقـع بـین( باشـی اگـر یـک رئالیسـت .هراسناک خواهی شد

توانست ماد ه را تحت کنترل خویش داشـته باشـی تـا بتـوانی ببینـی کـه آن 

ــت ــاهی نیس ــی از آگ ــز گسترش ــیو  ج ــتۀ  ب ــد پوس ــه بای ــوزی چگون آم

آمـوزی چگونـه آنـرا دسـتکاری کنـی و از  اگر بـی .اش را بشکنیاستواری
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کسـانی کـه  .از اسـارت آن آزاد میشـوی ،سوی آنرا نظاره کنـیمیانش فرا

دسـت بـه هـی  کـاری نمیزننـد  ،ترک دنیا کـردهو  از زندگی کناره میگیرند

همانقدر اسیر مـاد ه هسـتند کـه آنانکـه در مفهـوم اسـتقرار مـاد ه درگیـر 

 .اندشده

میداننـد بـزودی خواهنـد اک ویـدیا آن کسانی کـه چیـزی دربـارۀ 

بزرگتـرین پـارامتری اسـت کـه بایـد بـرای بدسـت  "نتـرلک" آموخت که 

زیـرا تنهـا در ایـن صـورت اسـت کـه خواهنـد  .آوردنش به ستیزه برخیزند

فقـ  آنگـاه اسـت کـه  .توانست هم زندگی گذشته و هم آینده را اداره کننـد

سـوگماد را علیـرغم اینکـه در  -کـی-قادر خواهند بـود کتابهـای شـریعت

در معابـد حکمـت زر یـن مـورد مطالعـه  ،باشند کدامیک از  بقات واقع شده

 .قرار دهند

 

 

 

 

 

 





 

 ل نهمفص

 اعداد مقد س در اِک ویدیا

 

های اعـداد سـمبلولـیکن  هائی هستند از بـرای اندیشـهکلمات سمبل

حقـای  معنـوی کـه جاودانـه در جهانهـای بهشـتی  .واقعی الهـی میباشـند

وسـ   اعـدادی خـا   بخودی خود به تناوب در جهانهـای مـاد ی ت ،حاضرند

 .به ظهور میرسند ،که در اِکنکار مقد س شمرده میشوند

یائوبل سـاکابی کـه در ر س شـهر معنـوی آگـام دِس  ،استاد معظ م ح  

 :اظهار داشت ،واقع است

کلیـد  ،بنـابراین ،اندجهانها بر حسـب قـدرت اعـداد اِک بنـا شـده» 

 « .فهمیدن جهان باید در اعداد باشد

یدگاه باستانی از زندگی بـه معنـائی گسـترده میباشـد پس اعداد رمز د

هـم معنـوی و هـم  ،که شامل آدمی و سایر موجـودات و تکامـل نـژاد بشـر

 .فیزیکی است

 فعلـی اعـداد مـا توسـ   نـژاد او لیـۀ اند که سیستمعام ه بر این عقیده

 .ایـن حقیقـت نـداردولـیکن  یهود اختراع و سیس توس   اعراب تکمیـل شـد

ادان ح   ازآغاز زمـان در جهـان خـاکی از سیسـتمهای عـددی در واقع است

 .انداستفاده میکرده
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تاریخ سیستم عددی اعراب میگوید که آنـرا از هنـدوها بعاریـت گرفتـه 

بـر  Devas هار میکنند کـه اعـداد توسـ   دواهـاخردمندان هندو اظو  است

 .ندای در سلسله مراتـب مـذهبی آنهـا هسـتآنها فاش شد که نیروهای فرشته

بـر ایـن  ،که از فیسفۀ شـهیر یونـان اسـت ،استاد کبیر اِک ،پیروان فیراغورس

   شناسـی اسـت رشـتۀ اصـلی اسـرار کـه سـر ،اند که دکترین اعـدادعقیده

و اینکـه ایـن جهـان بـر  توس   خدایان آسمانی برآدمی فـاش شـده اسـت

اساس اصول تناسبی موسیقی از وضعیت هـرج و مـرج بـه مرحلـۀ همـاهنگی 

نکتـه هسـتند کـه  این اظهـارات  صـرفاً تأییـداتی بـر ایـن .خوانده شد فرا

ــده ــی ات را پدی ــداد و ریاض ــش اع ــرار دان ــب اس ــهای مکات                  ایآموزش

شمردند کـه بتـدری  بـه روش یـادگیری انسـانهای او لیـه از شـمارش  نمی

 ایـن اسـتنتاج بررسـی کننـدگان اسـرار .انگشتانشان به تکامل رسیده باشـد

در حالیکـه سیسـتم  ،است که بیشـترین احتمـال را بخـود نسـبت داده اسـت

اعداد یک شبکۀ دقی  محاسـباتی اسـت کـه توسـ   اسـاتید حـ   در دوران 

ایـن اسـتادان اِک بـه نظـام و  عتی  بر رئوس مسئول مکاتب اسرار فاش شـد

 .وایراگی تعل   داشتند

مقیاسـهائی تعل ـ   أمنشـاعداد مقد س در اِکنکار سمبلهائی بودند که بـه 

دارند که در پس پردۀ قـانون آفـرینش شـکلها و  رحهـای جهانهـای پـائین 

اندیشه از این در بهت میشود کـه مشـاهده میکنـیم قـدرت  .باشند مخفی می

توسـ   اعـدادی کـه در و  بظهور رسیدن قانون آفرینش تا به این حـد  دقیـ 

کیمـی و متعل ـ  آمـد یـک پیش ،سیستمی معین بصراحت نقش بازی میکننـد
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بلکه جوهرۀ خود آن بـوده و از سـاختار ارگانیـک آن ناشـی  .به زبان نیست

)محاسـباتی( آن میتواننـد  نه زبان و نـه سیسـتم عـددی ،باین ترتیب .میشود

مگر اینکه به زبـانی مقـد م تـر تعل ـ  داشـته بـوده کـه  ،اختراع آدمی باشد

 .بعدها از حیض انتفاع ساق  شده باشد

سـال پـیش از اسـکندر کبیـر  5000انیم که مصـریها حـدود بخوبی مید

و  ماههـا ،انـد کـه تـاریخ روزهـاصاحب یک سیستم محاسبات نجـومی بوده

عشـری ایـن یـک سیسـتم اثنی .سالها را با اعداد ریاضی بدق ت بیـان میکـرد

منـت   از ایـن  .گانـه میباشـدهای دوازدهکـه همـان اسـتفاده از گونـه ،بود

مقیـاس فـوت انگلیسـی معـادل دوازده  منشأمصر بود که  محاسبات در اهرام

های یـا گونـه ،در میـان نژادهـای او لیـه سیسـتم اعشـاری .این  انتخاب شد

دهگانه برای عمـوم ناشـناخته بـوده و از اسـراری بـود کـه تنهـا واصـلین 

 .های باالتر میدانستندحلقه

اده هائی کــه در ایــن دوران ابتــدائی مــورد اســتفبســیاری از سیســتم

در اسـتاد حـ   آن دوران یجۀ کوششـهای گوپـال داس بـود کـه دربودند نت

ای را معر فـی کـرد کـه شـامل دسـتگاه سیسـتم سـاده او .قید حیـات بـود

روحانیـت تـیش  .یا شمارش به دوازده در مصارق معمـول بـود ،عشریاثنی

 ا  یعـات کـافی هـمولـیکن  کردند که جلوی اشـاعۀ ایـن علـم را بگیرنـد

در میان مریدان او منتشر شده بود و رفتـه رفتـه  ـی  قرنهـای بعـدی اکنون 

                  بهتــر شــناخته شــد و دفعتــاً مــورد عیقــه و اســتفاده در فرهنــگ مردمــی

 .واقع گشت



 272                                                                        اک ــ ویدیا
 

مرابـۀ ه یا اعشـاری در دوران ابتـدائی بشـر بـ ،دهی  بیعتاً سیستم ده

                  را قـدرتی های مخفـی آنـزیـرا کـه رهبـران هسـته ،اسرار حفـد میشـد

 .پنداشتند که از باال دریافت شده بود می

دهـی توسـ   بشـر در ابتـدائی تـرین اعصـار  ما میدانیم که سیستم ده

زیـرا کـه تمـامی بخشـهای نجـومی و  ،اسـت باستان مورد اسـتفاده بـوده

ردوتال )زبـان رمـزی کشیشـها( بـر اسـاس Sacerdotal هندسی زبان ساسـِ

عـدد  .شده که خود تلفیقی اسـت از دو اصـل مـذک ر و م ن ـع ساخته 10عدد 

های درونـی بعنـوان رازی در تعل ـ  حلقـه ،که عدد مقد س هسـتی بـود 10

)مـذک ر( و  این تقد س در رابطه با هـر دو رقـم یعنـی واحـد .حفد شده بود

 .صفر)م ن ع( با دایره به آن ا یق شده است

اِک همـواره در تـیش بـرای زیرا کـه اسـتادان  ،این امری  بیعی بود

آنهـا از نتـای  اسـف بـار سـوب  .اندها بودهارتقاب سطک بشریت در تمام جنبه

بـی ارزش کـردن و معکـوس کـردن سـمبلهائی کـه در و  انحراق ،استفاده

شان مصـون نگاهداشـتن بشـریت از خف ـت و هاللـت بـود واقع مورد استفادۀ

گرانـه از ایـن اعـداد مقـد س میدانستند کـه اسـتفادۀ حیلـه ،ا  یع داشتند

توس   نوع بشر به منظور کسـب منـافع و قـدرت شخصـی روی همنوعانشـان 

کسـب ثـروت  ،یکی از این موارد سـوب اسـتفاده .داشت چه عواقبی در بر می

همانگونه کـه در فرقـه هـای پرسـتش و نیـایش  ،به بهای رن  جامعه و بشری ت

ات خـاه شـده و در نقطـۀ پرسـتان اسـت(  وحوش)که در ر س آنان فرقۀ مـار
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ــاش ــرار مع ــروع ام ــول و مش ــ  معم ــتفاده از  ری ــاد  اس ــل  ،مت  از قبی

 .های صنعتی استایجاد نظمو  استخراج معادن ،کشاورزی

قـدرتی  اعـداد ضـریبهای پـر .قانون اعداد به حیطۀ شانس تعل   ندارد

بـاین عل ـت هیچگونـه از انـواع و  باشـند در بکار بستن قـانون الهـی مـی

ون تأسیسات و تشکییت بشری که در جهـت افـزایش منـافع فـردی بـه گوناگ

بـرای مـد ت  .بـود در نهایت موف ـ  نخواهـد ،باشد بهای رن  دیگران بنا شده

 یآن تـا زمـان دوام اسـتقرارولـیکن  معی نی ممکن است این چنین بنظر بیاید

ترکیـب عـددی خـود را معکـوس کـرده و بـه  ،است که چرخۀ مربوط به آن

با بـه صـدا درآوردن نـوت کلیـدی و  گردد ت حقیقی ارتعاشات خود بازماهی

بشـارت و رسـالت حقیقـی خـود را  ،متعل   به آن جنبه از ظهور قانون الهـی

 .تحق   بخشد

ــا  ــفات یوحن  ــاب مکاش ــا کت ــرینش ت  The Apocalypseاز روز آف

در کتـب  .قـرار داده شـده اسـت 12 ،7 ،4 ،3یدات عمده بر روی اعـداد تأک

ای قـرار دارد و در وداها و اوپانیشادها یک عدد زیـر هـر آیـه ،سۀ هندومقد 

بـر اسـاس همـین  .اسـتقائـل شده 7و ،3 ،1اهمی ت زیـادی بـرای اعـداد 

                  )سـخنان زرتشـت( بنـا  یـا سـخنرانی زرتشـت Vach سیستم بـود کـه وان

 .شده بود

قـی را کـه در ل عمیممکن نیست بشود به مقام اسـتادی رسـید و مسـائ

یـا زرتشـتی  ،برهمنیسـم ،مسـیحیت ،مانند آنچـه بودیسـمنوشتجات مذهبی 

بـدون اینکـه شـناختی از اهمی ـت اعـداد فـرا  ،آمده بطور کامل درک کرد
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یـا قرائـت از کتـب مـذهبی در  ،هـا و سـرودهاقـدرت مانترام .گرفته شود

 .باشـند ها و تعـداد کلمـات آن از هـم متفـاوت مـیسییبل ،رابطه با اعداد

عـیوه  ، نین مـورد اسـتفاده در ایـن کلمـاتو   ول ارتعاشاتو  ریتم ،وزن

 .ش را افزایش یا کاهش میدهدتأثیرقدرت  ،بر معنای آن

   9 ،3میزان ارتعاشی زمزمـۀ کلمـات مقد سـه در اِک بـر مبنـای عـدد 

بــاالترین درجــۀ  60ارتعــاش بــر پایــۀ  .اندتنظــیم شــده  60گــاهی و   12

اگـر کسـی بتوانـد ارتعاشـات را  .که کسی میتواند به آن برسدارتعاشی است 

 .جسـم او خاکسـتر میشـود ،تنظیم کنـد 60های باالتر از هائی بر پایهبا دامنه

 60اگر کسی بتواند از کلمات و سمبلهائی استفاده کنـد کـه داللـت بـه عـدد 

 تر از آنچـه بـرای آدمـی منظـورامکان دارد از عمری بسیار  والنی ،دارند

 .مند گرددشده است بهره

های اِکنکـار اعدادی که در میزان ارتعاشـی کسـانی کـه واصـل حلقـه

حـد  و  9بعـد و  6گـاهی و  بین صفر تـا سـه عموماً ،میشوند بکار گرفته میشود

باین دلیل است که یک فـرد نمیتوانـد تقاضـای پـذیرش بـه  .میباشد 12اکرر 

یـزان ارتعـاش اگـر م .دریافت کنـدای را بکند و تصو رکند میتواند آنرا حلقه 

در قیـد حیـات بـه اسـتاد حـ    ،ماهانتا ،آماده باشدآگاهی او برای پذیرش 

 .نحوی از انحاب او را مط لع خواهد کرد

از  ،یا کلمۀ رمـزی کـه هنگـام پـذیرش بـه چـی داده میشـود ،مانترام

  وصل حلقه او ل گرفتـه تـا حلقـۀ دوازدهـم بسـتگی بـاین دارد کـه ماهانتـا

در قید حیات تشخیص دهـد کـه میشـود ایـن کلمـه را بـه او داد ستاد ح   ا
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یا وارد شدن صدمۀ زیادی از هـر نظـر بـه چـی  ،بدون اینکه موجب آشفتگی

ها بـه های اِکنکـار بـاالترین پـذیرشباین ترتیب است وصل بـه حلقـه .باشد

بهمـراه  ،لحن آرام و تـدریجی زمزمـۀ کلمـۀ رمـز .باشد های الهی میحلقه

ایـن  .ات معی نـی را باعـع میشـودتـأثیر)موزون( آن  عروج و افول ریتمیک

تابعیـت دارنـد و  ،ناپـذیری اسـت میزان ارتعاشی که قانون عدول ات ازتأثیر

سلسـلۀ  .یـا صـرفاً القـاب پیشـنهادات ندارنـد ،هی  ارتبا ی با نحـوۀ تخی ـل

و  شـونداعصاب مانند تارهای موسیقی هستند که در یـک سـاز بکـار گرفتـه می

 .میزان ارتعاشـی کلمـه هماهنـگ و تنظـیم میکننـد خود را در پاسخگوئی به

بع ـی از  .ات ارتعاشی مـانترای صـوتی از هـم متفاوتنـدتأثیرواضک است که 

ای هـم دسـتهو  جسـم ،ها روی عا فـهبع ـی ،روی ههن اثر میگذارنـد آنها

ن میـزان آنهـا در جهـت بـاال بـرد تـأثیر عموماً .یا خویش معنوی ،روی رو 

هماهنگ شدن بـا  بقـات بـاالتر از جهانهـای بهشـتی  ،باین ترتیبو  ارتعاشی

 .میباشند

   در مسـیر تـراوش از جهـان درون بـه بیـرون ،تمامی تجلی ات زنـدگی

از امتدادهای هندسی معی نـی تابعیـت میکننـد کـه پیـرو قـانونی از همـان 

جـانوران و  هـایو حت ـی تیره فلزهـا ،درختـان ،گلهـا .باشـند  بیعت مـی

آدمیان در مسیر رشد از شـکلهای مشخ صـی پیـروی میکننـد کـه در توسـعۀ 

هـائی هسـتند کـه مبنـای گلها و گیاهان صـاحب جلوه .است آنها منظور شده

در  .ایـن عـدد نماینـدۀ زیبـائی و ظرافـت اسـت .اندتأسیس گشـته 2عدد 

تبـاط ای از حیـات در نـوعی اریـابیم کـه هـر تیـره تر درمـیمطالعۀ دقی 
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هر یک بیان درونـی ارتبـاط رو  اسـت بـا و  است هندسی با اِک متجل ی شده

 .اشاشیاب بکار گرفته

بــا  .ایــن در خصــو  یکایــک افــراد نــوع بشــر نیــز مصــداق دارد

             نماینـدۀ میـزان ارتعاشـی هـر بشـری بالشخصـه   3عـدد  عموماًوجودیکه 

از نظـر سـطک آگـاهی  .انـدتههمۀ افراد به ایـن میـزان بـاال نرف ،باشد می

ایـن بعهـدۀ و  ها فروتـر از ایـن میـزان قـرار دارنـدها فراتر و بع یبع ی

باشد کـه در هنگـام پـذیرش آنهـا را تـا  در قید حیات میاستاد ح    ،ماهانتا

های میـزان الزم از حــد  ارتعاشـی بــاال بکشـد بطوریکــه بتواننـد در حلقــه

 .اِکنکار پذیرفته شوند

عــدد خــود را دارد کــه همــان میــزان  ،اییــا جلــوه ،هــر ارتعــاش

جایگـاهی اسـت کـه و  شـکل ،رنـگ ،صدای آن ،یا  ول موج آن ،ارتعاشی

ات هندسـی  .آن جلوه در  ر  کبیر سوگماد اشـغال میکنـد در میـان مختصـ 

سـر و نقطـه و  مرل ـع ،مرب ـع ،ما بیش از هر چیز با دایره یا صفر ، ر  زندگی

و  د الگـوی هندسـی صـفر یـا دایـره را داراسـترو  بخودی خو .داریم کار

یا پایـان  یـف میزانهـای ارتعاشـی قـرار  ،ارتعاشاتش میتوانند در نقطۀ آغاز

آغاز یا پایان صـرفاً بـه معنـای شـروع رو  در ایـن جهـان و پایـان  .گیرد

 مادامیکـه رو  در  ریـ  اِک واقـع نشـده .باشـد مـی  بقهکارش در این 

ایـن رو   .پـذیرد ش بیش از حـد  الزم نوسـان مـیدر میزان ارتعاشات ،باشد

مـرج اسـت کـه از میـانش  تاریکی هرج و ،سمبل خدای متجل ی نشده ،یا صفر

 .شوند نور و صوت زائیده می
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 .پایـان و زمـان نامحـدود در ابـدیت میباشـددایره نمایندۀ ف ـای بی

یـا مجرائـی  ،این سمبل نشانگر ف ائی است که در آن آفرینش واقـع میشـود

تقریبـاً  .هم در قالـب نـور و هـم در صـوت ،که جریان اِک از آن فرو میریزد

در و  درون یـک پرو کتـور بیـرون میریـزد شباهت به ستون نوری دارد که از

متجل ـی  قایت ة ا  ت و رو   ،بعبـارتی دیگـر .میانش تصـاویر جـاری میشـوند

قرائـت در قیـد حیـات بـرای استاد حـ   ای است که است و همان دایره نشده

 .مورد بررسی قرار میدهداک ویدیا 

زیـرا کـه نماینـدۀ  ،)ال شـیی( موسـوم اسـت صفر به هی  یا غیر شـیی

                 مــا در  .اســت ای متجل ــی نشــدهشــرایطی اســت کــه در آن هــی  پدیــده

صـرفاً در خـواب رفتـه و تـاریکی  ،استاد درون آدمـی ،یابیم که ماهانتا می

هنگامیکـه شخصـیت راه نجـاتی از  .انباشـته اسـتمعنوی ف ای درونـی را 

در نـا امیـدی فریـاد میـدارد  ،یابـد کشمکش درون و  وفانهـای آن نمـی

 « ماهانتا! تقاضامندم پیش از اینکه نابود شوم نجاتم ده!»

ماهانتـا در  ، وفـان درون را آرامـش میدهـد ،آنگاه نفـس زنـدگی

درون فـرد فرمـان  ها و ت ـاد هایعالم درون ظاهر میشـود و بـه کشـمکش

 .توق ف میدهد

کـه سـمبلی  ،ارتقـاب پیـدا میکنـیم 3در این هنگام است که ما به عـدد 

پیـروان نظـام وایراگـی میدانسـتند کـه  .باشـد بسیار مقد س در اِکنکار می

سـه برابـر ]آن[  و اینکـه .همـان را آمـوزش میدادنـدو  سوگماد واحد است

نماینـدۀ تجل ـی  3عـدد  .اسـتهمواره در حـال تجل ـی ]آن[ زیرا که  ،است
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هـر  .در قیـد حیـات اسـتاسـتاد حـ    ،سوگماد در این جهانها بشکل ماهانتا

بعـداً مشـاهده خواهـد شـد کـه او در  ،چند این مرحلۀ نخستین تجل ی اسـت

 .رسد گانه بظهور می کالبدهای شش

زن و کشـش  ،همینطـور نشـانۀ مـرد ،مرل ع سمبل عشـ  الهـی اسـت

ایـن عشـ   .یابـد ت که در وجـود الهـی ات حـاد مـیجذب کنندۀ بین آنهاس

ظهـور ه ای از نـور خـود را از  ریـ  مـرد و زن بـالهی اسـت کـه سـایه

 آن عشـ  انسـانی صـعود میکنـدکـه در ،زیرا در یک وصلت حقیقی .میرساند

شاهدی هسـت بـر اینکـه آن )عشـ  الهـی( از  ،میزدآ با عش  الهی در میو 

 3 ،بـاین ترتیـب .ظهور رسـیده اسـته ب مجرای وجدان انسانی نفوه کرده و

یا ظهور مـذک ر و م ن ـع و عشـ  انسـانی در وحـدتی  ،عدد وصلت کامل است

کـه نمایشـگر کامـل شـدن مرل ـع  ،فراسوی جهان خاکی و درون عش  الهی

 .میباشند

 .همچنـین سـمبل خوشـنودی و رضـایتمندی اسـته مرل ع یا عدد سه بـ

ای ز  ریـ  جریـان اِک در نحـوهزیرا که رضای حقیقی احساسی اسـت کـه ا

تنهـا ارضـای حقیقـی از هیجـانی حاصـل  .از وحدت با آن نیرو جاری میشود

یـک از مـا  میشود که نتیجۀ وحدتی است کـه در آن عنصـر الهـی درون هـر

چـه  ،یابـد برای متجل ی شدن روی هر یـک از  بقـات فرصـت ظهـور مـی

اسـتاد ر کـاری بـه نـام یا معنوید هیجانی که از انجام هـ ،چه ههنی ،فیزیکی

 .نشأت میگیردح   
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نوبـۀ ه پـس بایـد بـ ،باشـند همانطور که مرد و زن ارباب آفرینش می

ایـن تنهـا در و  بخش اقـالیم تحتـانی باشـندخود شفاعت دهنـده و رهـائی

های آفـرینش صورتی است که مجرای ظهور قدرت اِک شـده و تمـامی جنبـه

در اسـتاد حـ    ،انگونـه کـه ماهانتـاهم .ای واالتر سوق دهندرا به سوی جلوه

 :قید حیات میگوید

 « .ارتقاب خواهند یافت ،آیند همۀ آنانیکه بسوی من می» 

قـدرت اِک  ،هنگامیکه مرد و زن مت حد شـده و بـه بـاال کشـیده شـوند

جفتهـای مت ـاد( جهـان -های )مت ـادهادرون هریک از آنها تمامی ضد یت

 .کشد پائین را با خود به باال می

در نتیجـۀ عـدم سـازش و همـاهنگی بـا  عموماًها وب تعبیری که جفتس

مشـکل در  .یکدیگر به آن تن در میدهند این است که جفـت مناسـبی نیسـتند

اینجاست که هنگامیکه یک زوج که در وصـلت بـا یکـدیگر سـفر در راه خـدا 

در مســیر شــکوفائی  ،احتمــال قریــب بــه یقــینه بــ ،را در پــیش میگیرنــد

ایـن امـر منجـر بـه و  افتنـد  بقات معنوی از یکدیگر دور میمعنویشان در 

ناهمـاهنگی آنـان در  بقـۀ فیزیکـی خواهـد و  احساسات ،جدائی در افکار

 .شوند در امر ازدواج از یکدیگر جدا نمی معذلک ،شد

و  ،ممکن است ناهماهنگی بزرگی بـین آنهـا بـه ظهـور برسـد ،بنابراین

بلکـه  ،اندۀ معنویـت سـاق  شـدهاین بدان عل ت نیسـت کـه آنهـا از درجـ

دلیلش این است کـه در مسـیر شـکوفائی خـود بسـوی جریانهـای نیروئـی 

 .جذب میشوند که از هم متفاوت بوده و نتیجتاً بـا یکـدیگر همـاهنگی ندارنـد
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تجوی تجل ـی و همـاهنگی ور عش  معنوی اِک که همـواره در جسـدر اثر ح 

فیزیکـی کـه در ابتـدا خـود را هرگونه همـاهنگی  ،باشند بیشتر و بزرگتر می

یـک  موق تاً به جـدائی خواهـد گرائیـد تـا اینکـه هـر ،بظهور رسانیده باشد

در یـک چنـین  .بتواند در وضعیت بـاالتری از رشـد معنـوی متجل ـی شـود

یـک  ،جدائی در  بقۀ فیزیکی بجای اینکه یـک فاجعـه تلق ـی شـود ،موردی

یـک از زوجـین بتواننـد  رمطلقاً یک الزمه است تا هـو  برکت محسوب میشود

 .از نظر معنوی پیشرفت حاصل کنند

زیـرا کـه دوبـاره در  بقـۀ  ،باید که بردبار باشند هریک از زوجین می

ایـن بـار همـاهنگی و عشـقی و  فیزیکی بسوی هـم خوانـده خواهنـد شـد

در  .بزرگتر از آنچه پیش از این وجود داشت بـین آنـان حـاکم خواهـد شـد

ان حاضر مسـیرهای نیـروی معنـوی بطـرز اسـفناکی میان رواب  زناشوئی زم

کـه هـم در نتیجـۀ کارمـای اشـتباهات  ،اندبا هم درآمیخته و بهم گره خورده

هم دخالت دادن عـواملی بجـز عشـ  الهـی در امـر و  مشابه در گذشتۀ هردو

  .وصلت آنها در  بقۀ فیزیکی حاصل گشته است

در میـان مـا  کلمۀ مقد س است کـه در قالـب جسـم درآمـده و 3عدد 

ای اسـت کـه مربـت و قاعده و نیـروی جاهبـه ،زیرا که این ضلع ،برد بسر می

هنگامیکـه یـک  .منفی را با یکدیگر وصـلت داده و مرل ـع را کامـل میسـازد

یابد کـه تمـامی زنـدگی تجل ـی ترلیـع  درمی ،فرد به اقالیم باالتر سفر میکند

 3وز اربـاب تجلی ـات تعـد د ولی از آنجائیکه بشر عاد ی هنـ ،میباشد 3یا عدد 

هنگامیکـه بـه درجـۀ  .ناچـار تـابع آن میباشـده پس ب ،در خود نگشته است
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آنگـاه اربـاب نیروهـائی خواهـد شـد کـه در  ،ربوبیت بر این عدد نائل آید

 .اندا رافش جاری

آموزنـد کـه  هوشیارانه دارنـد بـزودی مـی سر و کار 3آنانیکه با عدد 

سـت بـا فراخوانـدن یـک فکـر و بح ـور اداب کردن یک کلمـۀ متـرادق ا

دیگر اینکه قدرت مغنا یسی بیان آدمـی آغـاز هرگونـه تجل ـی  . لبیدن آن

 منشـأاداب کردن یک نام تنها تعریف یـک وجـود یـا  .در جهانهای معنوی است

بلکه بـاین وسـیله موضـوع نـام را از  ریـ  سـا ع کـردن و  ،اراده نیست

 .یـک فـرد یـا اِک قـرار میـدهیم ثیرتـأانتشار صوتی کلمۀ آن تأسیس و تحت 

یـا بـرایش  ،بی اینکه بیـان کننـده خـود بدانـد ،ای از بیان انسانیهر کلمه

کلمـات یـا سـم ی  ،بنـا بـه تعبیـری .یا یک نفرین ،یک برکت محسوب میشود

ات پنهـانی کـه توسـ   تـأثیراین بسـتگی دارد بـه و  بخش یا سیمتی ،هستند

 .در عنصـر آنهـا بـه ثبـت رسـیده باشـدحکمت غائی بدانها ا یق شـده و 

در حروفـی اسـت کـه تشـکیل دهنـدۀ آن کلمـه  تأثیرراز این  ،بعبارت دیگر

 .اعدادی که به هریک از این حروق منسوب میشوندو  هستند

در خـود  3بی مناسبت نیست که این بیـان یـا کلمـه فرمـانی از عـدد 

قـانون نیکـی  اسـت گانۀ یـا تجل ـی سـه ،سمبل ترلیع 3زیرا که  ،داشته باشد

  .که در همه چیز به ظهور میرسد

نیـروی و  عمـدتاً عـدد نیـروی اِک در جهانهـای روانـی اسـت 6عدد 

 .اسـت ایـن عـدد نمایشـگر بیقـراری و ناکـاملی .باشد بازگشت تکاملی می

زیرا که این نیروها ناکامل بـوده و همـواره در تغییـر و تحـو ل میباشـند کـه 
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این عددی اسـت کـه نماینـدۀ شـش کالبـد  .استنشانۀ جستجو و  لب کمال 

بـرد کـه در شـکل  ماهانتا است که در تمامی  بقات در همان هیئتی بسر مـی

و  اتـری ،ههنـی ،عل ـی ،اثیـری ،این  بقات عبارتند از: فیزیکی .اشفیزیکی

 .رو 

او درون کالبدش و از نظـر دانـش معنـوی جهانهـا بـه کمـال رسـیده 

 6  عـدد اوباشـد و خـ ناکامل مـی ،وی است هرآنچه بیرون ازولیکن  است

ایـن عـدد نشـانگر عل ـت  ،بنـابراین .در رابطه با این حیطه از وجود اوسـت

ای تعبیـه شـده تکامل و انگیزش بسوی کمال است که درون هـر عنصـر زنـده

                 Antaskaranaبهم چنـین ایـن عـدد نردبـان خـدا یـا آنتاسـکارانا .است

یـا نیروهـای ملکوتی)فرشـتگان( دائمـاً در  ،ی  آن دِواهـاباشد که از  ر می

  .باشند حال رفت و آمد می

یـا عقـل  Buddhi ز سـوی دیگـر در آدمـی بعنـوان بـودهیا 6عدد 

اصلی از ارکان متعل   بـه رو  کـه نمیتوانـد قـرار یابـد  ،یابد سلیم ظهور می

ایـن  .ابـدبـه کمـال دسـت ی 12اش را بیابد و در عدد تا روزیکه خانۀ معنوی

دارد که پنهـان در رو  اسـت و آنـرا وادار میکنـد در  سر و کارعدد با رازی 

بــه آن قــدرت عمــل دائمــی و  جهانهــای تحتــانی دســت از تقل ــا برنکشــد

تـا  .ایـن همـان عملکـرد اِک میباشـد .بخشـد بازسازی و فع الیت مستمر می

صـاحب پیشـرفت  ،مشـغول نشـود 6عـدد  روزیکه رو  بـه کـار در حیطـۀ

میتواننـد بگوینـد آیـا میـزان اک ویـدیا قرائت کنندگان  .عنوی نخواهد بودم

 .ارتعاشی فرد در این حیطه قرار دارد یا نه
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ستارۀ شش پری اسـت کـه در آن هنگـام کـه شـخص  ،6یکی از مظاهر 

از جهانهای روانی عبور کرده و وارد آتمالوک کـه بنـا بـه عبـارتی ششـمین 

باشـد در  ن از  بقـات حقیقـی معنـوی مـینخستی ،بوده و در عین حال  بقۀ

ی اسـت کـه مـن این همان ستارۀ آبـی رنگـ .اش پدیدار میشودچشم معنوی

ایـن سـتاره سـمبل   .اماش بسیار سخن گفتـهکنکار دربارهدر آثار مربوط به اِ

نور و صوت جاویدان است و هرآنکس کـه بتوانـد در آن بسـر بـرد خـویش 

سـیمت و هرآنچـه  ،بعبارتی دیگـر.بـدیا را مبر ی از بیمـاری و فسـاد مـی

ابتـدا آنجـا ظهـور میکنـد کـه  ،باشـد همراه با زندگی در سطحی واالتر می

 .نقش برتر دارد 6عدد 

 :فرمان ششم میگوید

مفهـوم خـود را از معنـای عـدد شـش اسـتخراج « تو نخواهی کُشت» 

قدرت اِک با بـاز کـردن راه خـود از میـان محـدودیتهای مـاد ه  .کرده است

اسـباب کمـال رو  را فـراهم  ،دیـر یـا زود ،چـه کـاملتر جهت تجل ی هر در

از آنجا که قـدرت اِک تمـامی اشـکال زنـدگی را بـه حرکـت  .خواهد کرد

مـا جـز شـکلهای تجل ـی وجـود الهـی را  ،خود نیز جاودانه استو  وامیدارد

 یـا ،چـه از اقـالیم برتـرو  چه در قالب و هیئت انسانی باشـد ،نمیتوانیم بکُشیم

بشر تنها میتواند به یک معنی مرتکـب قتـل شـود و آن ایـن اسـت  .تحتانی تر

یعنـی یـک کالبـد را بـا جریـان  ،یکی از اشکال بیرونی زندگی که در رابطۀ

بترتیبـی از و  یا درمسـیر آن سـد ی ایجـاد کنـد ،نیروی حیات اِک قطع کند

لـی کـه هـر عم ،بـاین ترتیـب .تجل ی آن در قالب ماد ه جلوگیری بعمل آورد
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جهت کند کردن رونـد تجل ـی نیـروی اِک در بشـریت یـا جهـان مـاد ه ما در

هـر چنـد درصـورتیکه  ،نشاندن انگیـزش اِک اسـت در واقع فرو ،انجام دهیم

نشـاندنش  احتمـال فـرو ،اِک بخواهد ح ـورش را بطریقـی متجلـی کنـد

  نشـانیمولیکن تنها چیزی را کـه مـا بـاین ترتیـب فـرو می .بسیار ضعیف است

تجل ی خودمان اسـت کـه همـان رونـد تکـاملی مـا  ،یا بعبارتی دیگر میکُشیم

میتوانـد بـا خوانـدن میـزان ارتعاشـی یـک اک ویدیا گر یک قرائت .میباشد

شخص به او بگویـد چـه عملـی را دارد در جهـت صـدمه زدن بـه خـودش 

 .انجام میدهد

ام ـا او در  ،هر روحـی در حـال تحـو ل در جهـت هـدق غـائی اسـت

توسـ    معـذلک ،ی بسیار متنو ع از دروازۀ مر  مکـر راً عبـور میکنـدشرایط

و  باید که دست آخر بـر مـر  پیـروز شـود  قدرت اِک و بهمراهی اِک او می

ایـن پیـامی اسـت کـه از  ریـ   .دیگر نه موجب مر  میشود نه قربـانی آن

 .ارسال شده است 6عدد 

الص جـوهر خـ ،که گـاهی بـه  ریـ  نهـم اِک موسـوم اسـت 9عدد 

آیـد و جریـان اِک یـا جویبـار  جریان روحی است که از سوگماد بیرون مـی

زیـرا هـرآنکس  ،عمدتاً عـدد پـذیرش میباشـد 9 .قابل سماع حیات نام دارد

جـوهر الهـی را در هریـک از  عمومـاً ،آید های اِک نائل میکه به وصل حلقه

قـات خـالص از نظر فیزیکی تا آتمـا و در سـه جهـان او ل  ب ،سه جهان پائین

 .آورد الهی به تجل ی در می



                                   نصل ن   ـ ا داق مقدس قح اک ویـدیا                                          285
 

نـوعی  ،در هر قدمی که مـا از صـفر بـه مراتـب بـاالتر رشـد میکنـیم

پـس از گذشـتن از سـه مرحلـۀ  ،در اِکولـیکن  پذیرش را پشت سر میگذاریم

ای را یک پذیرش عمده  ی  میشـود کـه باعـع میشـود چرخـۀ تـازه ،جزئی

های فرعـی مـا بایـد بـا رشدر هر یـک از پـذی .در مراتب آگاهی آغاز کنیم

ــانی ــس تحت ــویم ،نف ــود روی در رو ش ــیت درون خ ــا شخص ــیکن  ب در ول

)کالبـد  مـان در آتماسـاروپما بایـد بـا خـویش حقیقی ،های کبریپذیرش

سـر بهمین عل ت ما در اِکنکار بـا ضـرائب سـه  .روحانی( روبرو شویم-معنوی

 .داریم و کار

اسـت  ار تلق ـی شـدهمرابـۀ عـدد اسـره همیشـه بـ 9در حالیکه عدد 

م قـدرت سـکوت یـا آن خاموشـی درون اسـت کـه در آن گفته اند که تجسـ 

ای از حیـات و نشـینند و پـذیرش بـه صـحنۀ تـازه تمامی فع الیتها فـرو مـی

هیجـان  ،درسـت ماننـد تـاریکی پـیش از فجـر  ،آگاهی را اعیم میدارنـد

موشـی ای که آفتـاب در آنسـوی آسـمان پنهـان اسـتد خامغنا یسی لحظه

 .یا مکری که بین جزر و مد  نهفته است ،پیش از  وفان

در قـرن او ل مـییدی  ،یانـابع ی از استادان اِک مرـل آپولونیـوس تی

او از مریـدانش میخواسـت کـه سـاعت نهـم روز  .یافتند را در 9اهمی ت عدد 

او ممنـوع کـرده بـود کـه آنهـا  ،چنـین بهم .را با دق ت زیر نظر داشته باشند

او میگفت کـه ایـن عـدد بایـد در سـکوت  .را با صدای بلند هکر کنند 9عدد 

های الهـی را در خـود زیرا که راز بـزر  واصـل بـه حلقـه ،رد  و بدل شود

کلیـد رمـز زبـان  ،قدرت بارور کـردن زمـین و اسـرار آتـش سـر ی ،دارد
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کـه از آن هـی  چیـز پنهـان  ،دید ثانوی را در خـود مخفـی دارد و  کیهانی

 .ماند نمی

آنـرا در سـکوت بیـان  ،برمیخورنـد 9هنگامیکه در محاسباتشان به عدد 

 .آوردنـد میکردند و کرنش عمیقی به اعتبـار خاصـیت مقـد س آن بجـا مـی

بـر اهمی ـت  تأکیـدالبت ه اینها تنها تشـریفات بـوده و منظـور از ایـن اعمـال 

واردیـن بـود و در ضـمن نشـانگر اینکـه تقـد س  حیاتی عدد پذیرش به تازه

سرار تا چه درجه از اهمی ت برخـوردار بـود و قباحـت و خطـری کـه حت ـی ا

 .سخن گفتن سبکسرانه از آن برایشان در بر داشت

مـورد تأییـد اسـتادان اِک بـوده و  9آموزشهای او در خصـو  عـدد 

                 ای از زمــان روز و هــم بعنــوان عرفــان ســاعت نهــم هــم بــه عنــوان دوره

ای اسـت دوره ،ز و هـم بعنـوان مرحلـه ای  تکامـل رو از زمان رودوره ای 

ر س ظهـر تمـام  .ترین اهمی تهـا برخـوردار اسـتترین و اسراریکه از مقد س

بهمـین دلیـل فع الیـت عظیمـی و  نیروها روی  بقۀ فیزیکی متمرکز میشـوند

ایـن بهتـرین وقـت بـرای خـوردن یـک وعـده  .پاست در کالبد فیزیکی بر

ترین قـدرت زیرا همانگونـه کـه آفتـاب سـهمگین ،استغذای مغذ ی و مقو ی 

همـین ه در جسم آدمـی هـم بـ ،خود را در ر س ظهر به  بیعت عرضه میکند

ترین وقـت بـرای فرسـتادن برکـت مناسب ،ظهر در ضمن .منوال اثر میگذارد

زیـرا در ایـن سـاعت کـه فع الیـت  ،معنوی به جهان در  بقۀ فیزیکی میباشد

از  .ات هر نی تـی بـه حـد  کمـال میباشـدتأثیر ،قرار دارددر حد  باالترین خود 

وقـت آرامـش و  ،یـا در خـیل سـاعت نهـم ،بعـد از ظهـر 3ظهر تا ساعت 
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این سکوت هم برای ه ـم غـذائی اسـت کـه در سـاعت  .سکوت و ه م است

دوازدهم تناول شده و هم برای ه م نیروهـای معنـوی کـه در  ـی  سـاعات 

 .بسیار مفید است اندمراقبه بر بدن وارد شده

بخصـو  در  ،گربه یک چهرۀ مقـد س تلق ـی میشـد ،در زمانهای باستان

عمدتاً بعل ت اینکـه عـادت دارد در وضـعی تی اسـتراحت کنـد و  ادیان مصری

ای تشـکیل که در آن بصـورت حلقـه کـردن دم خـود بـدور سـرش دایـره

 9ت در خـود قـدر ،بعنوان هـی  یـا صـفر .میدهد که نمایندۀ عدد صفر است

بهمین دلیل در بع ی از فرهنگها آمـده کـه گربـه نُـه تـا  .رقم را نهفته داشت

بلکـه اشـاره دارد  .بهرحال در اصل به معنای واقعی کلمـه نیسـت .جان دارد

 .به نُه تجل ی از جریان اِک که مکتوم در نه رقم سیستم اعشاری میباشد

ام جـوانی حقیقت امر توس   گربۀ سیاهی بر من ثابـت شـد کـه در اوان

ایـن نـام در فرهنـگ بـومی  .بـود Jadoo این گربه جادو .بر من ظاهر گشت

یکی از وجودهـائی بـود کـه بـه منظـور و  شرق سحر و ساحری معنی میدهد

او مـرا در مقابـل حمـیت آدمیـان و  .حفاظت کردن از من مأمور شده بـود

و داسـتان ایـن ارتبـاط بـین یـک پسـر بچ ـه  .عناصر اثیری حفاظت میکـرد

نوشـتۀ بـرد « در رو  آزادم» اش در کتـاب در کتـاب بیـوگرافی مـن گربه

و هنـوز  .آمـده اسـت 1968چاپ انتشـارات النسـر Brad Steiger استایگر

مـواقعی هسـت کـه  .را ظـاهر میسـازد هم گربه در هر جا که من باشم خـود

ای روی تخـت را میبیـنم کـه از نقطـه من از خـواب عمیقـی برمیخیـزم و او

بـرایم عـاد ی شـده اسـت کـه  .ن میجهد و در کنارم چمباتمه میزنـدخواب م



 288                                                                        اک ــ ویدیا
 

بارها و بارها دست دراز کنم تا سرش را نـوازش کـنم و ناگـه دریـابم کـه او 

دسـتم بـاز از میـان ف ـای خـالی و  تنها در قالب رو  به کنارم آمده اسـت

گاهی هم احساس میکنم کـه هنگـام کـار کـردن او خـود را بـه  .عبور میکند

ام وقتی به پـائین نگـاه میکـنم چیـزی بـا چشـمان فیزیکـی ،م میمالدپاهای

معهـذا اوقـاتی هـم  .آید که او سالها پیش مـرده بـود فق  یادم می ،بینمنمی

هست که او در قالب فیزیکی باز هم در کنارم ظاهر میشود تـا ثابـت کنـد کـه 

 .هنوز در ا راق من زندگی و از من محافظت میکند

ورشیدی است و میبایـد بـاین عل ـت کـه فـرد را از دد نیروی خع 9 عدد

اگـر کسـی  .مقـد س شـمرده شـود ،میان سلسله پذیرشها بـه بـاال میکشـد

اش در سـکوت نگهـدارد که خویش را در رابطه بـا شـکفتگی معنـوی موزدابی

  میباشـد 9یابد کـه در دورۀ ایـن سـکوت کـه حـاوی عنصـر عـدد  در می

یابـد  در مـی ،ش در سـکوت نگهـدارداخویش را در رابطه با شگفتی معنـوی

اش خـویش درونـی ،میباشـد 9که در دورۀ این سکوت که حاوی عنصر عـدد 

هـا از اگـر از برقـراری سـکوت در ایـن مراحـل و دوره .سرعت گرفته است

در مقابـل خطـر از دسـت دادن توسـعۀ معنـوی و  ،اش اجتناب کنـدزندگی

ق بـزودی خـود را غـرق در گویـان حـر ازیرا یاوه .اش قرار میگیردروحانی

و  انـدیابنـد کـه برایشـان آمـادگی کسـب نکرده مشکیت و آزمایشاتی می

تنهـا  .تعج ب هم میکنند از اینکه چرا اینهمه بدشانسی نصیب آنهـا شـده اسـت

بـزودی کشـف میشـود کـه  .راه یافتن خرد و شادی از  ری  سـکوت اسـت

دانـش  ،شـدهرآنکس کـه ان ـباط سـکوت را در خـویش پـرورش داده با
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حکمت را زیر حکم خویش داشته و آمـاده عبـور از پـذیرش بـه حلقـۀ نهـم 

 .میباشد

ایـن  .در اینجاست که شـورای ده نفـره مجلـس خـود را بیـا میکننـد

اند تمـامی امـور هیئت از نُه نفر استاد اِک تشکیل شده است کـه مـأمور شـده

از علـم  ،آنهای جهانهای تحتانی را زیـر نظـر بگیرنـد و ایـن کلی ـۀ جنبـه

 گانـه )حکمتهـای نـهها حِکَـم نُهایـن جنبـه .گرفته تا مذهب را شامل میشود

فقـ   .گانه( نام دارنـد و ایـن اسـتادان مسـئولیت آنهـا را بدسـت دارنـد

 .های بسیار پیشرفته میتوانند در مح ر این اساتید آموزش ببینندرو 

االترین عدد پایانی و نشـانگر تکامـل از  ریـ  پـذیرش بـه بـ 12عدد 

رو  واصـل اکنـون  .میباشـد ،اقیانوس  عشـ  و رحمـت ،سوگماد ۀ بق ، بقه

بـه عنـوان  .م پـیش میگـذاردیک همکار مسئول با مقام متعـال قـدبه مرابۀ  

بایـد جایگـاهی را در نظـام باسـتان وایراگـی  او مـی ،واصل حلقۀ تعـالی

عناصـر  دار حفاظت و نگاهبـانی از تمـامی وجودهـا وبمنزلۀ ع وی که عهده

او اکنـون در تصـاحب  .آگاه در سراسر جهانهای خدائی اسـت گـردن گیـرد

این قابلیت است که داو لبانه عش  و محب ت عظـیم الهـی را بـه جهـان عطـاب 

شـان بار رنجهـای جهانیـان را بـردارد و در شـفاعت از گناهـان یاریو  کند

 .دهد

ولـیکن  ددربارۀ معنای رموز اعداد میشود کتـابی جداگانـه منتشـر کـر

اک ویـدیا ما با آن دسته از اعداد اسـت کـه در رابطـه بـا  سر و کاردر اینجا 

تمــامی  ،کــه دورۀ اکبـر نـام دارد 12عـدد  .ای ایفــا میکننـدنقـش عمـده
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و  های دورنـی هسـتند در خـود جـای میدهـدرا که دوره 3های عدد دوره

 .میگیـردپایـان  60خود آغاز دورۀ بزرگتری اسـت کـه بـه  12چنین عدد  هم

بـا تکـرار دوبـارۀ  .اصل فع ال همۀ تجلی ات حیات از این عدد مشـت  میشـوند

هــای تحــو ل رو  در هــای تکامــل و تجربــه در سراســر دورهدوره 12عــدد 

هـای عظیمـی کـه رو  در همـان دوره ،اش ظـاهر میشـوندمسیر شـکفتگی

کـه گانـه هـای دوازدههـر یـک از دوره .مسیر تجربیاتش بـدانها نیـاز دارد

 ...و  48 ،36 ،24ارزش آنهـا بـه تناسـب ضـرائب رقمهـایی  ،پایان میرسـد

 60هـای بزرگتـر بـا اضـافه کـردن اعـداد دوره ،در عین حـال .باال میرود

 .حت ی فراتر از آن حاصل میشودو   1200

رو  از میان تناسـخات اصـغر)کوچک( سـفر خـود را ادامـه میدهـد و 

عیـار پیشـرفت آن در دسـتگاهی بـا ای عبـور میکنـد کـه مهر بار از مرحله

 .تعیین میشود 12اضافات عددی 

 همانگونه که فرد از میـان تناسـخات اصـغر و اکبـر )فرعـی و اصـلی(

کـل  بشـریت نیـز دوره هـای کوچـک شـکوفائی  ،های مربو ه میگذرددوره

هـای گانـه  ـی  میکنـد تـا بـه دوره همعنوی خود را در مطابقت با ارقام نُـ

کـه  ،یـا خـدامرد ،خـدا ـ ر  ی  آنها تجل ی کامـل انسـانکه د ،اصلی برسد

یابـد و در شـخص ماهانتـا بـه  باشد قابلیت ظهور مـی می 12سمبل آن عدد 

در قیـد حیـات اسـتاد حـ   سمت این جهانی او در قالـب  .آید این جهان می

 .شود بیان می
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اگر چه هر چندگاه در میان نـژاد بشـر مشـاهده میشـود کـه مکـر راً از 

گیری شـده و چنـین بنظـر میرسـد کـه مل تهـا ا و اصول مذهبی کنارهآموزشه

میبایـد  ،کننـد دچار نسیان و لغزش گشته و به ح   حاکمیت زور رجعـت مـی

هـای جنـگ و بربریـت چیـزی دوره در نظر داشت که از دیدگاهی دیگر ایـن

جز سوزاندن مازاد دورۀ گذشته نیست که در واقـع پـس کشـیدن ارقـام بـه 

 .باشند می 12درون عدد 

م و تجل ـی کامـل سـوگماد اسـت  ،در قید حیاتاستاد ح    ،ماهانتا تجسـ 

او دورۀ جدیـدی را بـا خـود بـه  .میباشـد 12که همان تمامیت و تکامل عدد 

را کـه در آن حقـای  متجل ـی شـده  12ای از یا چرخـه ،آورد این جهان می

د در  ــی  ایــن مل تهـا و نژادهــا بایـ .بـرای مل تهــا جـای داده شــده اسـت

های جهانی در رابطـه بـا ایـن حقـای  شـکوفایی حاصـل کـرده و تـا دوره

البت ـه بـه کمـک ماهانتـا  ،بدانجا که برایشان مقدور است آن را متجل ی کننـد

کامـل و  12همـانطور کـه عـدد  ،کامل و تمام اسـت ،در قید حیاتاستاد ح   

 .آیـد هـان مـیمعهذا هر بار با رقمی اضافه بر سـاب  بـه ایـن ج ،تمام است

نمیتوانـد تـا روزی کـه دسـت  ،جامعـه ،مل ت ،هی  مذهبباین عل ت است که 

هـر دورۀ  .نداشـته پیشـرفتی حقیقـی داشـته باشـد از سن تهای گذشـته بـر

بزرگی متشک ل از دوازده مرحله است کـه در آن میبایـد از نـو آغـاز کـرد و 

م او در تنها میتواند از  ری  نـور ماهانتـا بـه ظهـور برسـد و بواسـط ۀ تجسـ 

کـه متجل ـی کننـدۀ آموزشـهای  12در قیـد حیـات و عـدد استاد ح   قالب 



 292                                                                        اک ــ ویدیا
 

هائی از قبیـل نـوع بشـر را در جنبـه ،باشـد آمیز آن دورۀ بخصو  میالهام

 .اکتشافات پیشرفتۀ معنوی توسعه بخشدو   رز تفک ر

ایـن کلمـه نماینـدۀ ح ـور  .باشـد مـی وـهیـکلمۀ مقد س در اینجا 

بیان کنندۀ تمـامی آن چیـزی اسـت کـه میشـود  ،باین ترتیب سوگماد است و

ایـن  .گفـت ،بظهـور میرسـند 12هـای عظیمـی کـه در عـدد دربارۀ دوره

در او ل ایـن کتـاب بـه عنـوان و  اندموسـوم Lhokhor ها به لهوخـوردوره

 .ای که نشانگر رشد معنوی بشر هستند معرفی شدهای دوازده سالهدوره

ایـن  .اسـتاک ویـدیا اعـداد مهـم  در کارهـای یکی دیگر از  60عدد 

ای مستتر است که به چـرخ زنـدگی یـا چـرخ اقبـال مشـهور عدد در چرخه

مکـان بسـر بـردن مقـام  ،این همانست که در عمل بـه قلـب سـوگماد .است

در قیـد اسـتاد حـ    ،در اینجاسـت کـه ماهانتـا .ناشناختۀ متعال موسوم است

 .د به جهان فلکی گسیل میگرددمرمیشود و در قالب خداحیات زاده 

ترین پیشـوایان را بار تکریـر شـده و واالمقـام 5میباشد که  12این عدد 

ایـن  .بخشد تا با ح ور خود در جهان نـوع بشـر را ارتقـاب بخشـد حیات می

آن دسـته  .محتوای کارهای اِک است کـه از درون سـوگماد تـراوش میکنـد

ها از آن جــدا و فلســفه از آموزشــهای پنهــانی کــه تمــامی دیگــر مــذاهب

 .اند و مبنا و جوهر حیات استشده

این دانش پنهان اِک همانست که پـس از درگیـر شـدن بـا عـالم مـاد ه 

تکامـل هـر روحـی در چهـارچوب خـ   .موجب سیر تکـاملی رو  میشـود
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هـای متفـاوت سیری رخ میدهد که در میان تعدادی کرۀ هـم مرکـز بـا تراکم

آنها یـک غـیق مـاد ی )جسـمانی( وجـود دارد  آغاز میشود و در مرکز همۀ

 .که مطابقـت دارد بـا حبابهـای مرکـزی کـه سلسـله سـی ارات را میسـازند

ترین این حبابها درون سـایرین نفـوه میکنـد و بترتیـب تـراکم بیـرون لطیف

 .آید می

تمـامی ایـن غیفهـا را  ،انجـام میدهـداک ویدیا استاد حق ی که قرائت 

تـرین خاصـی ت خـود را و هنگامیکـه رو  هاتی .سـددرون فرد متقاضی میشنا

غیفهـای هالـه  تـرینباالترین قابلیتهـائی را کـه کـوچکترین هر ۀ از متراکم

آنگـاه آن  ،آورد تجل ـی در مـی  ۀمیتواند در خود به ظهور برساند بـه مرحلـ

پـی  از محـدودیتهای آن غـیق عبـور  پوسته را می شکافد و از مسیری مـار

ــه  ــد و رو ب ــاهیمیکن ــری از آگ ــای بزرگت ــه ه ــه الی ــویش را ب ــاال خ                        ب

بـه پایـان  مـی باشـد کـه رو  پـس از 60املی عدد این مدار تک .می رساند

حرکـت بـه  ،از ایـن پـس .به آن می رسـد 12بردن نخستین دوره های عدد 

یـک  مـی باشـد کـه هـر 12سوی ماوراب وضعیت تکامل در درون چرخه های 

 .قدمی است در جهت نزدیک شدن به مرتبه خدایی به مرابه

 2اعداد فرد مقد س شمرده شده انـد بـه ایـن کـه هرگـاه آنهـا را بـه 

یابیم که بـی تغییـر مانـده و بـین فـرد و  را می 3دست آخر عدد ،بخش کنیم

پنهـان در  ،به این ترتیب اسـت کـه ایـن اعـداد .مقام متعال قرار گرفته است

               بـاالترین ارتفاعـات الهـی را بـه نمـایش  ،ینشآفـر ۀخویش و در میان همـ

اعـداد زوج میتواننـد بـه دو جـزب تقسـیم شـوند کـه نشـانه  .می گذارنـد
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را که نمایشـگر وحـدانیت الهـی اسـت از  1دوگانگی در آفرینش بوده و عدد 

این اعـداد زوج همیشـه قابـل انـدازه گیـری بنـابر .دهنـد خود نمود نمی

اعـداد فـرد بـاین تجزیـه ولـیکن  باشند سله مت اد هم میتوس   یک جفت سل

  .در میان این دو سلسله 1مگر با ظهور عدد  ،تن در نمیدهند

نماینـده  ،اوسـت ۀتجل ـی مقـام متجل ـی نشـد 1در عین حال که عـدد 

اسـت کـه سـرآغاز  3ایـن عـدد  ،با ایـن وجـود .باشد آغاز زندگی نیز می

بـیش از معـدودی آمـادگی ایـن را و  تحو ل به سوی کمال در زندگی اسـت

تـا روزی  ،ندارند که حقای  برتر مستتر در آن را در خـود بـه ظهـور رسـانند

که از وصل به حلقه سو م برخوردار شوند کـه آنهـم در مکتـب اِکنکـار قابـل 

اگر چه عدد یک ممکن اسـت قـانون مطلـ  باشـد  امـا نمـود  .دریافت است

 3عـدد  ،سـیده اسـت و در عـین حـالآن در قانون فیزیکی هنوز به ظهور نر

آغـازگر  ان ـباط معنـوی  ،حاکم بر قانون معنوی میباشد یا به عبـارتی بهتـر

  .باالیی است که قانون برتر از پیروانش  لب می کند

 رتقریبـاً نـاممکن مـی نمایـد کـه بشـود د ،به دالیلی که در باال آمـد

را کـه زیـ .صحبت کـرد و بـه کـیم مکتـوب بیـانش کـرد 60خصو  عدد 

معدودند آنانیکه معنایش را درک کنند و بتواننـد بـا اشـارات کیمـی چیـزی 

در مراتب بسیار باالسـت کـه مـا میتـوانیم کـارکردن بـا  .در باره اش بفهمند

 60موزیم و دوره اش را تـا رقـم ابار تکریـر شـده باشـد بیـ 5را که  12عدد 

اِک از اهمی ـت  نیـز در میـان اسـتادان 5عـدد  ،به این ترتیب .گسترش دهیم

در جهانهـای روانـی در رابطـه بـا ارکـان  5عـدد  .خاصی برخوردار اسـت
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ایـن عـدد  .ات بسـیار مهمـی سرشـار اسـتتـأثیرفیزیکی و ههنی آدمی از 

نقش سازنده ای در ماهیت سیستم عصـبی سـمیاتیک و حیطـه هـای درایـت و 

لـیم عـدد تـوازن و تعـادل درون اق 5به همـین ترتیـب  .اشراق دارا میباشد

خصوصی و درونی فرد اسـت کـه آمـادگی او را جهـت حرکـت بـه سـوی 

ی دارد بـر پـن  تأکیـدپن  نقطـه سـتاره پـن  پـر  .اقالیم باالتر نشان میدهد

پـن   ، بقـۀپن  بار تکـرار کلمـه رمـز پـذیرش بـه پـن   ،انگشت دست یا پا

پرهیزگـاری ) پارسـایی( بردبـاری  ،همـدردی ،ف یلت که عبارتند از قناعـت

 پن  نفسانیات مرگبار ههن که عبارتند از : ،رت نیکو سی

 .وابستگی و خودستایی ، مع ،خشم ،شهوت 

باشـد یـادآور ایـن اسـت کـه  و مظهر آن که ستاره پن  پر مـی 5عدد 

بشر هم انسان است هم خدا و اینکـه او در اقـالیم تحتـانی همچـون خـدایی 

عـن و برکـت روا بینـد ل قد برافراشته و به نسبت درجه ای کـه انصـاق مـی

بـه ایـن  .میدارد و بهر چیزی به نسبتی کـه عـدالت میینـدارد ارزش مینهـد

در مرز جهانهـای بـاالتر خـ   ممنوعـه ای کشـیده اسـت تـا او را از  ،ترتیب

آنگـاه بـه  ،ورود به اقالیم بهشتی باز دارد تا اینکه ابتـدا خـویش را بشناسـد

رو    بقـۀکـه پـنجم   بقـۀوضعیت خودشناسی وارد میشود و میتوانـد بـه 

 .است واصل گردد

ــد ــناختن ق ــا ش ــا او ب ــخیص در اینج ــویش و تش ــی خ رتهای اله

های انسانی خود برکـت داده میشـود و صـمیمانه هـر آنچـه را کـه محدودیت

در جهانهای تحتانی و خویش تحتانی اش یافته اسـت بـه درون آتـش اسـرار 
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ه تعـادل کامـل در افکند تا تزکیه شده و در همـاهنگی کامـل بـ آمیز اِک می

این چنین او میتواند به شـناخت خـویش نائـل آمـده و قـدم  .خود دست یابد

 .نخستین به مدارج روشن ضمیری در خودشناسی بگذارد

 .اصل حیـات بخـش زنـدگی اسـت 60باین ترتیب کشف میکنیم که عدد 

یابـد کـه خـود از همـان قمـاش اصـل  رو  به انگیزش این عـدد در مـی

که به وی روشنگری عطـاب کـرده اسـت و میتوانـد تمـامی آفریننده ای است 

آنچه را که تا بدینجا بمنزله حقیقت اندوختـه بـود بـدور بریـزد و بـه خـود 

جـز ایـن  .فرصت بودن ارزانی دارد و در بازوان وجـود متعـال آرام گیـرد

زنـدگی در دامـان عناصـر متجل ـی میشـود  .چندان کاری برایش میس ر نیست

ایـن سـرزمین واال کـامیً فراسـوی قـو ه  .را بـاز میسـازدو نظام اقلیم رو  

  .خیال انسان متوس  قرار دارد

کیهانهـا ارتبـاط دارد و هیچکـدام را  ۀبـا همـه چیـز در همـ 60عدد 

ایـن عـدد میتوانـد خـود را کرـرت دهـد یـا  .ات آن نیسـتتأثیرگریزی از 

ود زیـرا کـه وحـدت وجـ ،ضرورت چندانی به این اعمال نیستولیکن  کاهش

متعــال خــود را در مجموعــه هــای خــود بــه شــیوه ای ظــاهر میکنــد کــه 

هسـتی هـا و موجـودات در سراسـر جهانهـایش  ،وحدانیتش در همـه اشـیاب

 .آید بخودی خود به نمایش در می

اگرچه ایـن جهـت هـی  رابطـه ای بـا  .دروازه بهشت رو به شرق دارد

م مراقبـه بـه شـرق و ما تنها از نظر سـمبولیک هنگـا .شرق جغرافیایی ندارد

این دروازه بـه دروازه ششـم مشـهور اسـت و در مطالعـه اعـداد  .رو میکنیم
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یـابیم کـه بـدون اراده و  اکنـون در مـی .کـار داردسـر و  6مقدسه با عدد 

مـا صـرفاً دسـتخوش  ،یعنـی بـه خـدا ،تصمیم برای رسیدن به هدق غـایی

 .ابعیـت میکننـدکـه از نظـم معـی ن خـود ت ،نتای  عل ت و معلولی خواهیم بود

اراده رکن جهت دهنده نیروهای هوشمند اسـت و در جهـت مصـالحه اختیـار 

قـدرت یعنـی اسـتفاده خردمندانـه از اراده و  .با ضرورت اشیاب عمل میکنـد

             قا عیـت آن محـرز ،بکـار گرفتـه شـوداسـتاد حـ   هر آنگاه که به ف یلت 

 .می گردد

نســانی و اراده الهــی مشــهود ا ۀتفــاوت فاحشــی بــین ارادبنــابراین 

سرسـختی هـا  خصلتهایی را شامل میشـود کـه از عموماًاراده انسانی  .میشود

خشـم  ،کارشـان بـا  مـعسـر و  و تصمیمات زورگویانه ای بهره میگیرند کـه

برخـوردار  ،الهـی ۀاراد ،در عـین حـال .خودستایی و وابستگی است ،شهوت

وجـوه  ،ایـن پـن  انحـراق مت ـاد ودن از ف یلت هایی است که در نقطـۀب

اراده انسـانی اراده  .مربت ماهیت وجودی را در فـرد بـه نمـایش میگذارنـد

 .قدرت کَل )منفـی( بـوده و اراده الهـی اراده قـدرت اِک )مربـت( میباشـد

 .هر دوی این قطبین میتوانند آدمی را به حکـم خـویش بـه خـدمت بگیرنـد

از آنهـا فرصـت دهـد تـا این به اراده خود فرد بسته است کـه بـه کـدامیک 

 .آکاهی اش را تصر ق و مورد بهره برداری قرار دهد

                    شـش پـر ۀبـود کـه سـمبل آن سـتار 6اینها همه در رابطه بـا عـدد 

 .می باشد
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شـاخص نحـوه ای اسـت  ،که به وصل به حلقه هفتم اشـاره دارد 7عدد 

دا بـه ظهـور جنبـه بـارز در جهانهـای خـ 7که قـانون الهـی خـود را در 

                   مــا عمــدتاً تجل یــات آنــرا در نژادهــای انســانی و خــود انســان  .میرســاند

بشـر نیـز خـود  ،همانند زنجیره های سی اره ای و نژاد های انسـانی .یابیم می

در جهانهـای  4و  3یک وجود هفـت گانـه اسـت کـه در مجمـوع عـددهای 

حلقـه هفـتم بهـاکتی نـام  این پـذیرش بـه وصـل .تحتانی ساخته شده است

بـه  ،باشد و هر آنگـاه کسـی بـدان وارد شـود دارد که واصل حلقه عش  می

نحوی سمبلیک دست از هرآنچـه در زنـدگی فیزیکـی و ههنـی اش دارد بـر 

 .همینطور در زندگی معنوی اش ،میکشد

و خـود آن بـا جهانهـای  10در یک عبارت کل ی اعـداد پـیش از عـدد 

بـین نـواحی  دد الاقل  ارتبا ی را مشخ ص میسـازند مـادارن سر و کارتحتانی 

ولـیکن پـس از اینکـه شـخص از پـذیرش هـای  .روانی و معنوی ) روحانی(

تجربـه ای بـا شـکوه و  ،اولیه عبور کرده و به حلقه های نهم و دهم وارد شـود

یابد و آن پیروز شدن بر همـه چیـز در زنـدگی اسـت و دیگـر  هیبت را می پر

جود نداردد این در خصو  حلقـه هـای پـنجم و ششـم نیـز برگشتی برایش و

 .مصداق دارد ولی نه به آن شد ت که در اعداد باالتر

پـی  دوره هـا  عدد هشت عدد سـیر تکـاملی اسـت و بـا حرکـت مـار

این نقطه تعادلی اسـت کـه در آن رو  مـورد ارزیـابی واقـع  .ارتباط دارد

تجربـه و تکامـل بیشـتر بـه میشود تا معلوم گردد که آیا باید باز هـم جهـت 

ایـن در صـورتی اسـت کـه هنـوز  .جهانهای تحتانی بازگشـت کنـد یـا نـه
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کارمایی مانده باشد که رو  نیاز داشته باشـد از آن خـی  شـود تـا بتوانـد 

 .وارد  بقات باالتر شود

زیـرا  ،دهـی نامیـده میشـد توس   باستانیان پایـان سیسـتم ده 10عدد 

یـا همـان  ،ام ا این عمیً سرچشـمه حیـات اسـت .دآنان از آن فراتر نمی رفتن

عـدد آمـوزش  11عـدد  .جویبار اِک که تا ابد در جهانهای خدا جـاری اسـت

چه در کسـب آمـوزش در زمینـه هنرهـای حکمـت باسـتان و چـه در  ،است

 .نقش استادی که آموزش میدهد
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 کلیدی بر سَمبُل های اِک ویدیا

 

 

به مطالعـه و بررسـی آثـار معنـوی اِکنکـار مبـادرت کسی که بخواهد 

نمیتواند بـه نتـای  چنـدانی دسـت یابـد  ،ویدیاخصوصاً در رابطه با اِک  ،کند

زیـرا کـه سـمبلها زبـان اسـرارند و  ،مگر اینکه از اهمی ت سمبلها آگاه باشـد

مهم تر اینکه کلیدی هستند بر بزرگتـرین اسـرار هسـتی کـه  بیعـت روانـی 

 .بشر باشد

چند این حقیقت دارد کـه مـا عیقـه ای بـه وجـه روانـی ارکـان  هر

آن بـرای آنـانی کـه  معهذا دانش و فهم کامـل دربـارۀ ،وجودی بشر نداریم

 .دارند یک الزمه است سر و کاراک ویدیا با 

میگویند بیش از یک هزار زبان مسـتقل توسـ   زبـان شناسـان شـناخته 

اســیرانتو و انگلیســی  شــده و حــدود بــیش از یکصــد زبــان کمکــی ماننــد

زبانهـای ویـژه فن ـی و  ،اصـطیحات ،مقدماتی که تازه شامل زبانهـای مـرده

رؤیـا  پس جای تعجب نیسـت کـه بشـر .مشاغل و حرفه های گوناگون نمیشود

و اشتیاقی سوزان برای یـک زبـان جهـانی و یـک سیسـتم ارتبـاط کیمـی 

دور تـا افـ  هـای  داشته باشد که بتواند بدون دخل و تصر ق از گذشـته هـای
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بینهایت آینده پیام رسانی کرده و به وضو  و شخصـاً بـا کسـانی کـه در  ـی  

 .صحبت کند ،باشند  رق مختلف به سوی خدا می

مـذاهب بـا کلمـاتی  در سراسـر آثـار مقد سـه همـۀ ،عیوه بر سمبلها

 .معـانی پنهـانی از فهـم درون میباشـند ۀخورد میکنیم کـه نماینـد کلیدی بر

سـایر لغـات نیـز  .میباشـد« مرد خورشـید»کلمه سلیمان به معنی  ،لبرای مرا

نـه  ،قطعاً صاحب معانی ای هستند که هرگاه فـردی کـل  رمـز زبـان رو  را

 .بیابد یقیناً به مفاهیم بیشتر و تازه تری پی خواهد برد ،روان را

                  نشـان  کـه عـاملی فـاش نشـده میباشـد ،اسرار دانـش روانـی ،اوالً

که در واقـع یـک زبـان دیگـر وجـود دارد و کلمـات آن زبـان  ،دهند می

ایـن زبـان کیهـانی بـین انسـان و کَـل  .باشـند سمبلهایی در قالب شکل می

خدای کیهانهای تحتانی و بین انسان و  بیعـت و بـین عوامـل آگـاه و نـاخود 

 .دو م زبانی است که به روشن ضمیران تعل   دارد.باشد آگاه ههن می

ا بطـورکل ی ادامـه میـدهیم ما بحع را در خصو  سمبل هـ ،رحالهه ب

بـه عنـوان سـمبل هـای  ،بع ی از آنها که اهمی ت ویـژه ای دارنـد و دربارۀ

سـر دسـته هـا آنهـایی  ،در میـان آنهـا .کلیدی اشاره بیشتری خواهیم کرد

صـلیب و  ،مرلـع ،هستند که بشر از  بیعـت اسـتخراج کـرده اسـت: دایـره

 .ر این فصل به بیش از اینهایی که هکر شد خواهیم پرداختالبت ه د .مکعب

عیمتـی از مجموعـه ای  ،سمبل کامـل بـودن ،وحدت است ۀدایره نشان

جامع که بر مفاهیم و معانی بسیار قدرتمنـدی در هنرهـای گونـاگون داللـت 
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بشـر آگـاهی  ،با استفاده از بنیانی کـه در ایـن سـمبل نهفتـه اسـت .میکند

چـه در جهـت  ،را بـا نیروهـای الیتنـاهی مت حـد میکنـدمحدود انسانی اش 

سـاحرگان جـادوی سـیاه  ،بنا به سـن ت دیـرین .نیک و چه در راستای اهریمن

آئین خـود را درون حلقـه ای بشـکل دایـره ای کامـل بنـام حلقـه  ،و سیید

جادو بجا میلوردند که دو کاربرد مجـز ا داردد یکـی تمرکـز انـر ی روانـی 

درون حلقه و دیگر بـرای اجتنـاب از نفـوه انـر ی هـای  برای استفاده معی ن

م ثر که احتمال وارد کردن صـدمه بـه حلقـه را دارنـد و ممکـن اسـت بـه 

 .اجزاب کننده گان یورش ببرند

این سمبل های آگاهی خود سـاحر و محـدودیتهایی اسـت کـه شـخص 

رسـم کـردن دایـره بـه  .او برای آیین یا عملیات منتخبی قائـل شـده اسـت

ههنیتـی کـه در اثـر انجـام ولـیکن  یی هیچگونه محافظتی در بر نـداردتنها

به جـادوگران ا مینـان و جهتـی میبخشـد  ،آیین و عملیات بدان القاب میشود

 .که حقیقتاً یک ضریب واقعی و کارآمد میباشد

مردمان باستان دایره را نماد خـدا محسـوب میکردنـد کـه مراکـز آن 

ایـن سـمبل  .تنـاهی در ابـدیت اسـتف ـای بـی انتهـا و زمـان الی ۀنشان

ار ف ایی است که در آن آفرینش شـکل میگیـرد یـا حلقـه ای کـه از نشانگذ

هر .نزول جریان نیـروی آفـرینش در جهانهـای روانـی نتیجـه شـده اسـت

دایره ای یک وحدت را تعیین میکند و هـر واحـدی میتوانـد بـه شـکل یـک 

بـه نظـر میرسـد کـه  .در  بیعت خ   راست وجـود نـدارد .دایره جلوه کند

 ـاق هـا و حلقـه هـای  ،منحنی هـا ، بیعت دوره هایش را در قالب دایره ها
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شـاخه هـای درختـان منحنـی هـایی را میسـازند  .پی  دار به ظهور میرساند

سـل ول هـای بـدن دایـره  ،هم انحناب دارد زمان .ای گلهاه همانگونه که ساقه

اننـد اسـت و سـایر پـا  ـاق م ،جمجمه گنبدی شـکل میباشـد ،شکل هستند

تفک ـر مصـر انه در ایـن  .اع اب بدن یا استوانه ای یا لوله ای و یا دو ار هسـتند

باعـع گشـودن  ،میشـود قایت ة ا  ت و خصو  که شـامل مـاه و خورشـید و 

  .درهایی به روی اسرار جهانهای روان میشود

سـمبلی کـه حیـات  ،بلعـد دایره از ماری شکل گرفته که دم خود را می

بــدان نســبت داده شــده اســت و نشــانگر زنــدگی بــی پایــان و  و دانــش

زیـرا کـه  ،زمان هـم بیشـتر معنـی دارد این سمبل از حلقۀ .جاودانگی است

ب خلقت در جهانهای پـایین رَحِـم  بیعـت اسـت کـه از آن بشـر منشأنماینده 

                 حت ـی جنـین هـم در رحـم بـا انحنـایی بـر روی خـود  .آینده زاده میشود

  .پیچد که حالتی بشکل دایره درست میکند می

ــوای  ــی نیروهــای آفــرینش در جهانهــای فیزیکــی از مجــرای ق تجل 

 .چـه معنـوی و چـه مـاد ی ،نیرومند ترین عامل تکامل بشر اسـت Sexجنسی 

سرنوشت بشر درایـن سـی اره بسـتگی تـام  دارد بـه اینکـه او فهـم  ،در واقع

بـه قـدرت اِک اسـت کـه بشـر فقـ   .درستی از جنبه سکس داشـته باشـد

میتواند با تمامی تجل یات خـود روی در رو شـده و بـر آنهـا فـائ  آیـد و از 

بـرای  جنسـی اسـت کـه او میتوانـد ری  نیروها و جاهبه های کورکورانـۀ 

 .فریندخویش و همگان حیات تازه بیا
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مکعب همان مربع است که در نتیجه گسـترش بـه مکعـب بـدل میشـود 

ایـن مکعـب یـا سـنگ اسـت  .تظم و سمبل حقیقت استکه یک شش وجهی من

دروا زیـر  .بنای معبد آگاهی نوع بشـر در ایـن سـی اره شـده اسـت که زیر

تنهـا حقیقـت اسـت کـه میتوانـد  .شکند و تسلیم میشود هم می گذر زمان در

به همین دلیـل اسـت کـه بیشـتر محرابهـا از  .فشار زمان و تغییر را تحم ل کند

  .ت و جامد درست شده اندمربع یا مستطیلی سخ

ــترد ــب ۀگس ــازد ،مکع ــلیب را میس ــکل ص ــر  .ش ــای آن از نظ معن

سمبولو ی این است که مکعب نمایشگر انسان تحـو ل نایافتـه اسـت د علیـرغم 

ایـن صـرفاً شخصـیت و هویـت آن  .اینکه آیا در شکل صلیب باشد یـا مکعـب

رای تجل ـی ولـیکن بـ .است که درون خود بالقو ه هـای الهـی را نهفتـه دارد

باید یـا اِک در آگـاهی معنـوی اش زاده شـود یـا در  این عاملی ت بالقو ه می

 .قلبش بیدار و شکوفا گردد

تـن  در دوران باستان صلیب را بـه مرابـه  لسـمی علیـه اهـریمن بـر

 .گذاشـتند بعد از تـدفین کـردن جسـد آنـرا روی سـینه آن مـی .میکردند

دیگـری از صـلیب منـتظم  صلیب شکسته یا چخمـاق  ـور )تیـر( کـه شـکل

اسـتفاده از  ،از قـرار معلـوم .هم به عنوان دیگـری اسـتفاده میشـد ،میباشد

آن توس   یک نو آموز میبایسـت موجـب تزکیـه او شـده و بـا ضـربه هـای 

انتهای چرخان بازوها یا با ضربات محکـم و کـاربر کارمـا تنظـیم و تعـادل او 

 .پتک تیر موسوم شده استبه این عل ت به چخماق  ور یا  .را باعع شود
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در میان دست و پنجـه نـرم کـردن هـای بیشـماری کـه نـوع بشـر را 

بـر قـراری  ،درگیر کرده هیچیک مستمرتر و عالمگیرتر از تیش بـرای کشـف

هماننـد صـلیب و مکعـب بـه جهـان  ،خشـت .و استقرار حقیقت نبوده اسـت

 Diamond خشـت .فیزیکی و تجربیـات انسـانی نـوع بشـر مربـوط اسـت

خشـت   .یمت قدرت الهی میباشد که تحت شـرای  مـاد ی در آمـده اسـتع

روشـن بینـی و الهـام ارکـان ههـن  ،اشراق .شکل سطک انعکاس الماس است

همانگونـه کـه از یـک  ،یابـد باشند که از آنهـا نـور انعکـاس مـی برتر می

 .الماس بی خش

 سطک بـرش المـاس یـا خشـت از یـک جفـت مرل ـع ،از نظر هندسی

آنهـا  ۀکه یکی در جهت مخالف بـا دیگـری بـوده و قاعـد ،است تشکیل شده

بـه بـاال باشـد  وخـود مرلـع در صـورتیکه ر س آن ر .بهم چسـبیده اسـت

نمایشگر رو  و معنویت بـوده و در صـورتیکه ر سـش در جهـت پـایین باشـد 

مُهر سلیمان از روی هـم انـداختن دو مرلـع تشـکیل شـده  .عیمت ماد ه است

این یکی از سـمبل هـایی اسـت کـه سرشـار از  .میسازد که یک ستاره شش پر

ایـن نشـان نمایشـگر نیروهـای دوگانـه ای  .قدرت های جـادویی میباشـد

ترلیـع  ،یابنـد هستند که با هم به همراه وحدتی کـه بـا نیـروی هسـتی مـی

ــزی ــرار آمی ــتی اس ــش هس ــامی دان ــه تم ــازند ک و  Cosmology را میس

 .بر اساس آن استوارندخداشناسی های مطروحه در سراسر عالم 

مرل ع با ر سش در جهت باال که هـرم هـم تمریـل معمـاری آن میباشـد 

کبریـت  .که تجل ی عنصرش بـه صـورت آتـش میباشـد ،سمبل رو  الهی است
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              مشاهده خواهیـد کـرد کـه شـعله آن بـه بـاال بـر  ،یا شمعی را روشن کنید

یـزی از  بیعـت معنـوی این کیفیـت نشـان دهنـده رو  و هـر چ .خیزد می

  .است که بتواند موجب تصاعد و میل به اصالت شود

مرل ع با ر س رو بـه پـایین بـا عنصـر آب ارتبـاط دارد و آن مسـاحت 

همانگونـه کـه  .بخود آگـاه مینـامیمفرو رفته ای است که آنرا ههن نا عظیم و

 آرمانهـا و تصـو رات در ،آب به سوی پایین میرود و سطک خـویش را میجویـد

ماننـد اقیانوسـی نامکشـوق و پـر از اسـرار  .ههن نابخود آگاه جاری میشوند

یـابیم کـه هریـک از صـورتهای مرل ـع در  به این ترتیب در مـی .و شگفتی ها

 .خود صاحب قدرت است و سرشار از منابع و قدرتهای روانی هیبت انگیز

زیـرا هـر یـک از  ،نزدیکی  و همـاهنگی اسـت،مرل ع سـمبل خویشـی

آب آتـش و هـوا در رابطـه مرل رـاتی  ،که درون آن بهم پیوسته انـدعناصری 

ههنـی و  ،با یکدیگر خویشی و نسبت دارنـد و ارتبـاط آن بـا امـور انسـانی

روحی )معنوی( در همان آرایش به عنوان جنبـه هـای سـه گانـه یـا ترلیـع 

در حالیکه تمامی جلوه هـای خـدایی میبایـد انعکاسـی از  ،محسوب می شود

تجل ی بیرونـی و نیـروی حیـاتی کـه ایـن  ،ه باشند: واقعیت درونمرلع داشت

 .دو نیروی دوگانه را پیوند میدهد

بعد نوبت میرسد به ستاره پن  ر س که معمـوالً بـه پـن  پـر جـادوگران 

عصای اسرار آمیزی کـه میگوینـد موسـی و هـارون و بسـیاری  .موسوم است

یـک  ،اسـتفاده میکردنـداز واصلین حلقه های مکاتب گونـاگون اسـرار از آن 

چـه  ،در تمـامی آیـین هـا ی جـادوگری .ستاره پن  پر بـر سـرش داشـت
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جادوی سیاه و چه سفید ستاره پن  پر مورد اسـتفاده واقـع میشـود و الزم بـه 

تذک ر است که تمـامی نیروهـای عنصـری در مقابـل ایـن سـمبل مجـاب بـه 

بـا بـازوان  زیـرا ،خود انسـان ایـن سـتاره پـن  پـر اسـت .تابعیت میباشند

شـکل سـتاره پـن  پـر را  ،پاهای از هم باز شـده و کـردن افراختـه ،گشوده

 .میسازد

شعله هایی که گزارش شده از پن  ر س این سـتاره کـه بـر سـر عصـای 

بـا هات کالبـد کمـال یافتـه آدمـی  ،اسرار آمیز است به بیرون زبانه میکشند

 حـواس پنجگانـۀزیـرا آنگـاه کـه  .و خرقه با شکوه قدرت وی عجین هسـتند

بـا قـدرت معنـوی تشعشـع  ،آدمی با آتش مقـد س اِک منـو ر شـده باشـند

جـزات حقیقـی یـک سـاحر حقیقـی عاو با این قدرت میتواند همه مو  میکنند

تحـوالت  معنی رمزی این سـمبل ایـن اسـت کـه انسـان  ـی .را بجا آورد

معنوی اش نیروی آتشین کونـدالینی را کـه در  ـول سـتون فقـراتش عمـل 

 ریـ  آموزشـهایی متعـارق و تعـدیل  کند ) و سمبل آن بدنه عصاست( ازمی

 این نیروها از پـن  ع ـو انتهـایی او شـعله میکشـند .شده به سوی باال میکشد

 .حواس پنجگانه اش ) که سمبلش ستاره پن  پـر اسـت( پـر از نـور میسـازدو 

بـدل  جـادوگری از  بقـات هسـتی بـه  بقهاو حقیقتاً در هر پن   ،باین ترتیب

ا به اجرای جـادوی سـفید مبـادرت کنـد یـا جـادوی میشود که قادر است ی

افراشـته آدم نیـز هسـت  پن  پر آتشین در عین حال نمایشگر دسـتِ بـر .سیاه

پـن  پـر  .یابـد که از مجرای پن  انگشتش نیروهای مغنا یسـی جریـان مـی

 خردمنـد بـه ۀآتشین عبارتی دیگر از حقیقت است که در حکایـت پـن  بـاکر
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این باکرگان چـراا خـویش را همـواره آراسـته و روشـن  .نقل درآمده است

ارد اشـاره نگاه میداشتند درحالی که پن  پـری کـه سـر بـه سـوی پـایین د

 .بخرد که هرگز اجازت ورود نداشتندمیکند به پن  باکره نا

سـمبل جـادوی سـیاه  ،با یک ر س پایین و دو ر س بـاال ،ته و پن  پر سر

سر و دستان آدمـی را در خـاک و پاهـایش را در هـوا نگـاه این سمبل  .است

به ایـن ترتیـب قـدرت هـای پنجگانـه او بـه روی  بقـات تحتـانی  .میدارد

در  ،متمرکز میشـوندد ایـن بـدان معنـی اسـت کـه او سـیر قهقرایـی دارد

او از سـرش بـرای تو ئـه و دسیسـه و  .باید رو به باال تحو ل یابـد حالیکه می

دسـت انـدازی بـه هـر آنچـه دیگـران بـه هـر قیمتـی از دستهایش برای 

در حالیکـه وظیفـه اش برکـت دادن و پـرواز  ،اندوخته باشند سود میجویـد

  .دادن سایرین است

ته کردن این سـمبل عملـی اسـت کـه عمـداً توسـ  جـادوگران  و سر

هی  جادوگر سیاهی صـرفاً در جسـتجوی پدیـده هـا و در  .سیاه انجام میشود

قیقتـاً ز نمیتوانـد بـه میـرا  الهـی انسـان حهرگـ ،اشد لب قدرت فردی ب

هایی دشـمنی هـا و درمانـدگی ،بیمـاری هـا،رنجها ،تمامی گناهان .دست یابد

به عل ت وارونه کـردن سـتاره پـن  پـر توسـ   ،که روی زمین متجل ی میشوند

 .که معکوس کردن جهت خودش و قدرتهای خودش میباشد ،آدمی است

این اسـت کـه آدمـی آمیختـه ای از عناصـر  ستاره پن  پر نشان دهنده

اقلـیم تحتـانی همچـون   بقـۀانسانی و الهی است د کـه او بـر فـراز پـن  
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خدایی ایستاده تا برکت دهد یا نفرین کنـد و ایـن درجـه ای از عـدل اسـت 

 .که او میتواند در یابد و بر اساس آنها سهمی در اقالیم تحتانی ا یق کند

میگوینـد  .میباشـداک ویـدیا مهـم در  زنگ یکی دیگر از سـمبل هـای

از آنجـا کـه در موقعیـت آویـزان  .صدای آن سمبل قدرت آفریننـده اسـت

در خود معنای استعاری تمـام اشـیایی را حمـل میکنـد کـه بـین  ،قرار دارد

از نظر شکلی به گنبـد شـباهت پیـدا میکنـد کـه  .زمین و آسمان معل   هستند

 .استعاره از آسمانها یا ملکوت است

 زنگِ در حالت نواختن هم نشان مـر  و هـم دفـاع در مقابـل اهـریمن

آیینـی و جـادویی مـورد  ،زنگ از دیر بـاز جهـت مقاصـد اجتمـاعی .است

پوسـته بیرونـی زنـگ بـه  ،در معابد بت پرستان عهد عتی  .استفاده بوده است

آن بـه مرابـه مـرد ) جـنس مـذکر( تلق ـی  زن ) جنس مون ع( و زبانۀ نزلۀم

تفاده از زنگ هـا در آداب و مراسـم مـذهبی ریشـه در اسـتفاده از اس .میشد

چینـی هـا از نـواختن زنـگ بـرای نـدای بـاران و  .آن در جادوگری دارد

 .اهالی شرق آل  برای محافظت از محصـول آمـاده درو اسـتفاده میکردنـد

                 حت ی امروزه نیز آویـزان کـردن زنگولـه بـه گـردن حیوانـات اهلـی مرـل 

قـاد همـراه اسـت کـه استرها و قا رها با حفـد ایـن اعت ،اسب های بارکش

در ایتالیای امـروز اسـبها و گل ـه را بـه  .برابر اروا  خبیره محافظتی باشد در

  .منظور دفع کردن نظر بد به زنگ )زنگوله( مجهز میکنند

 جریـان صـوتی قابـل سـماع حیـات میباشـد ،نشـانه اِک ،زنگ البتـه

  بقـۀایـن  .عل ـی شـنیده میشـود  بقۀش زنگها بویژه در صدای نوازولیکن 
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الگوهـای کارمیـک  ،در این جهان اسـت کـه خـا رات .حافظه میباشد مرتبۀ

و پیشینه های آکاشیک بـرای جهانهـای تحتـانی بایگـانی شـده انـدد یعنـی 

ایـن جهـان بـاالتر از مـدارهای زمـانی واقـع  .جهان های اثیری و فیزیکی

  بقـۀهنگامیکـه کسـی بـاین  .هان فیزیکی میباشـندشده است که حاکم بر ج

لکـن اینهـا در انحصـار سـه  ،میتواند پیشینه های افراد را قرائت کنـد ،میرسد

رو  یـا   بقـۀقرائت کامـل یـک رو  فـردی میبایـد در  .جهان پایین هستند

 .جهان پنجم مورد قرائت قرار گیرد

نـه و  ،شـش ،ساعات نواختن ناقوسها در زمانهای قـدیم منطبـ  بـا سـه

                منظــور اک ویــدیا آمیز وده انــد کــه بــه عنــوان اعــداد اســراردوازده بــ

              سـاعات متولـد شـاهده شـده اسـت کسـانی کـه در ایـن ولیکن م .شده اند

    نه تنها برکت بصـیرت ثـانوی یافتـه بلکـه صـاحب خـردی عظـیم  ،شده اند

 .گشته اند

یگـر از سـمبلهای مـورد توجـه در زمینـه تیسراتیل یا چشم سوم یکی د

چشم  ـاق همـواره بـرای جوینـدگان روشـنگری آسـمانی از  .اِکنکار است

صـاحبش بایـد  ،اگـر چشـم یکـی شـود .اهمیت خاصی برخوردار بوده است

اِک قـدرت معنـوی اسـت و در  .وجود خـویش را بـه اِک تسـلیم کنـد تمام

 .به ظهور میرسددر قید حیات استاد ح   اکنکار در شکل ماهانتا 

که اغلـب چشـم همـه چیـز بـین  ،این ع و را گاهی چشم سوم مینامند

از  رفی این سمبل به نحوی بـا صـفر یـا هـی  مـرتب  اسـت  .خدا لقب یافته

وجـه  .چشـم اهریمنـی .که درباره اش در ابتدای ایـن فصـل صـحبت شـد
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ری لطمـه آو تـأثیردیگری از استفاده از این چشم نامرئی اسـت کـه میتوانـد 

هـر کسـی کـه در منـا   روسـتایی پنسـیلوانیا و  .بر دیگران داشته باشـد

اروپای شرقی سفر کند اشکال و  ر  های جادویی معینـی را مـی بینـد کـه 

             روی دیوارها رسم شده اند تا کسـانی را کـه بـا چشـم شورشـان بـه آنهـا و 

 .گل ه هایشان آسیب میرسانند دفع کنند

چهـار بـر  اسـت کـه درون چـاکرایی مـابین  این نقطه یـک مرکـز

آمـوزد  در قید حیـات بـه مـا مـیاستاد ح   نقطه ای که  ،ابروان قرار گرفته

 .توجه مان را هنگام انجام تمرینات معنـوی ) مراقبـه( رویـش متمرکـز کنـیم

هـم مـی خواننـد کـه بـه  Shiva-netra به همچنین چشم سوم را شـیوانِترا

هـم نـام  Nukti-i-Savedaسـاوِدا  -ئـی -نـوکتی .معنای چشم شیواسـت

دیگری است برای این مرکز که به معنای نقطـه سـیاه دایـره ) مرکـز دایـره( 

تمـامی تمرکـز حـواس از ایـن نقطـه  ،در مراقبات اِک .و نمایشگر هی  است

تا زمـانی کـه آمـادگی بـرای بـاالتر رفـتن  .آغاز و در همانجا حفد میشود

های اساسـی بـین سیسـتم آمـوزش اسـتادان این یکی از تفاوت  .بدست بیاید

کـار اِک  .اِک و یوگی هایی است کـه از شـیوه پاتانجـالی اسـتفاده میکننـد

 .رسـند عمیً در نقطه ای آغاز میشود که در سـایر متـدها بـه پایـان راه مـی

یـابیم کـه از ایـن  اکیسـتها مـی سیار بندرت کسی را خارج از محدودۀزیرا ب

    ه اسـتادان اِک تمـامی چاکراهـای پـایین تـر را در حالیکـ ،نقطه فراتـر رود

زیـرا مـی داننـد کـه از اهمیتـی  ،آنهـا نادیـده مـی گیرنـد ،می شناسند

 .برخوردار نیستند
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مـورد مصـرق اک ویـدیا مانداال یک سمبل دیگر اسـت کـه گـاهی در 

نـوعی نشـان اسـت  مانـداال .این یک کلمه هندو به معنای دایره اسـت .دارد

ی از فـرم هـای هندسـی آداب و مراسـم اسـت و گـاهی به شکل  ر  بع ـ

مطابقت دارد با یکی از نشانهای الهـی یـا بشـکل  لسـمی اسـت کـه بـدان 

 .بصری داده شده است

مانداال در سراسر شرق و در بع ـی از کشـورهای غربـی بـه اشـکال و 

مـورد اسـتفاده آنهـا همیشـه در راسـتای  .اندازه های بیشمار وجود دارنـد

گـرفتن یـک وضـعیت ههنـی  به عنوان ابزاری در بکـار .رکز استمراقبه و تم

جهت وادار کردن رو  بـه حرکـت در راسـتای تکامـل از شـکل مشخ ص و در

از اقلـیم مـاد ی بـه جهـان معنـوی اسـتفاده  ،بیولو یکی به وضعیت هندسی

 .می شود

بلکـه  .مانداالها فقـ  بـه صـورت  ـر  و رنـگ اسـتفاده نمیشـوند

مصارق مختلف منجملـه در جشـن هـا و فسـتیوال هـا  بصورت سه بعدی برای

اهی ایـن نشـانها تصـاویری ههنـی هسـتند کـه میتواننـد گ .ساخته میشوند

میگوینـد هیچیـک از مانـداالها  .توس   استادان اِک در متخی له سـاخته شـوند

یـک انعکـاس  زیـرا هـر ،هـم متفاوتنـد ازهمگی آنهـا  .مانند دیگری نیست

بـه  .انی سـازنده اش را جلـوه گـر مـی سـازندتصویری است که شرای  رو

تجل ی تغییر و تبدییتی هستند که از محتـوای روانـی یـک فـرد  ،عبارت دیگر

مانـداال ترکیبـی اسـت از یـک  .در قالب سن تی یک مانداال ریخته شـده انـد

اجـزاب اصـلی آن  .ساختار سن تی بعـیوه یـک تعبیـر انتخـابی از اراده آزاد
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که بصـورت مت حـد المرکـز و قرینـه بـه تعـادل در  اشکال هندسی می باشند

گفته شده است که مانداال همیشه مربـع کـردن یـا مجـذور کـردن  .آمده اند

  .دایره است

بع ی از مانداالها نه تنها از تقارن اشـکال محـاط شـده ای درون یـک 

بلکـه دارای اعـدادی هسـتند کـه از نظـام هندسـی  ،دایره تشکیل یافته اند

میشوند: مریً از چهار نقطه بـه سـه نقطـه و بعـد بـه پـن  و در منقطع نتیجه 

رنگهـا و  ،عناصـر چهارگانـه ،رابطه با این نظام نقاط اصـلی سـتاره شناسـی

 .سمبلهای دیگر دخالت می کنند

 هــر خــانواده ای از اشــراق و ،بخصــو  در چــین ،در دوران باســتان

         بـرای خـود فرمانروایان ممالـک مانـداالنی بـه عنـوان نشـان خـانوادگی 

به همانگونه کـه در اشـرافیت مغـرب زمـین زره و کـیه خـود  ،ساختند می

هـر یـک نشـان مانـداالی  ،در واقع فامیل های مختلـف .نشان خانوادگی بود

یــا اینکــه آنــرا بــر ســردر  ،مخصــو  خــود را روی لباسشــان میدوختنــد

 .کاخهایشان به نمایش میگذاشتند

در  7و 4 ،3 ،10 ،1همسـنگ اعـداد  ،بـعمرل ـع و مر،هم مکـانی دایره

اگرچـه مانـداال  .بسیاری از مانـداالهای اصـیل شـرقی نقـش بنیـانی دارد

عمـیً هرگـز آنـرا از نظـر  ،همیشه به مفهـوم تمرکـز اشـاره و داللـت دارد

بلکـه بـا اسـتفاده از ات حـاد مرکـزی اشـکال بـه آن  .بصری نمایش نمیدهند

مشـکیت و مـوانعی اسـت کـه بـر  دۀننـاشاره میکنند و در عین حال بازگوک

و بـه ایـن ترتیـب  سر راه رسیدن به تجانس بـا جـوهر مرکـزی وجـود دارد
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مانداال به عنوان ابزاری برای فرد پاسـخگو میشـود کـه او را در تـیش بـرای 

جهت و سازمان دادن به تمامی افکاری که در حـول یـک محـور واحـد و بـه 

چـه  اگـر این مفهوم تمرکـز اسـت .کندیاری  ، رزی پراکنده در اختیار دارد

 .ولی برای ههن معنی دارد ،به چشم نمی آید

 .عقاب یکی از سمبلهایی است که مورد توجـه دانـش پـژوه اِک میباشـد

بـا اصـول  عمومـاًخورشـید و رو  فـرد اسـت و  ،عقاب نشانگر سمبل ارتفاع

 یعقاب پرنده ای است کـه در نـور کامـل آفتـاب زنـدگ .معنوی پیوند دارد

در جوهرش تابناک تصو ر شده اسـت و در عناصـر هـوا و آتـش سـهیم  ،میکند

از آنجـا کـه هویـت  .مت اد آن جغد است پرنـده تـاریکی و مـر  .میباشد

اصلی این سمبل در رابطه با آفتاب تعیین شـده و بـه همچنـین توجیـه آن در 

 .رابطه با اصل مذک ر آمده است و سمبل اصل مـذکر هـم شـناخته شـده اسـت

 ،از نشـانهای آن پـرواز بـی پـروا .س باید همسنگ بـا اصـل مونـع باشـدپ

همینطـور بـه منزلـه عیمتـی  .سرعت و همنشینی اش با رعد و آتش میباشـد

از وقار و اصالت قهرمانانه هحسوب میشود کـه همیشـه بـه عنـوان مظهـری از 

  .این پرنده سلطان هوا و آتش میباشد .فرماروایی منظور شده است

 

عقـاب پرنـده ای اسـت کـه در  ،دور گرفته تا اروپـای شـمالیاز شرق 

در اقلـیم هـوا او متـرادق  .رابطه با خدایان قدرت و جنگ تلقی شـده اسـت

در سن ت وِدیک آنرا بـه مرابـه یـک پیـام رسـان  .با شیر در زمین شناخته شده

 .میباشـد Indraکـه حمـل کننـده سـوما از اینـدرا د  ،نیز مهم  بر شمرده اند
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هـای سـارماتیک ) منطقـه ای در اروپـای شـرقی مـابین ویسـتوال و درهنر 

در تمامی هنـر هـای شـرقی ایـن  .ولگا( عقاب نشان آهرخش و پیکار میباشد

در دوران پـیش از کریسـتف کلمـب ولـیکن  در حال پیکار اسـت عموماًپرنده 

سمبلیزم عقاب به معنـای جـدال بـین اصـول معنـوی و  ،در آمریکای جنوبی

همـین سـمبلیزم در هنرهـای رومـن  .با اصول جهانهای تحتانیآسمانی است 

  .نیز مشاهده میشود

در مراسـم پـذیرفتن بـه دیـن از سـمبلی اسـتفاده  ،در سوریه باسـتان

میشدکه در آن تصویر یک عقاب با دسـتها و بـازوان آدمـی سـمبل پرسـتش 

ایـن سـمبل یـک وظیفـه  .آفتاب شمرده میشدکه مذهب رسمی آن خطه بـود

ز به عهده داشت و آن این بـود کـه رو  را بـه اقلـیم ابـدیت راهنمـا دیگر نی

ایـن وجـه تشـابه در  .از مرز مر  عبور داده و راهـی آسـمانها کنـد ،شود

مسیحیت نیـز مشـاهده میشـود کـه در آن عقـاب نقـش رو  الهـام بخـش 

پیامبری را عهده دار است د این امر در دیـن مسـیک بیشـتر بـه پـرواز عقـاب 

ده است که دلیل آن سـرعت پـرواز ایـن پرنـده اسـت کـه در نسبت داده ش

 ،قالب آن رسیدن به ملکـوت و اوج گـرفتن در بهشـت سـمبلیزه شـده اسـت

پس از آن فیض الهی همچون عقـابی از آسـمان بـر آدم فـانی نـزول مـی 

 .کند یا فرود میلید

این مظهر معنای خاص ی بـر خـود میگیـرد کـه بیشـتر  ،در میان یونانیان

کـه در ارتبـاط بـا دزدیـدن گانیمِـد د   ،ای است تا از  بیعت سمبلیکاسطوره 

The rape of Ganymede اعتقـاد بـر ایـن بـود کـه  عموماً .نقل شده است
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عقاب از سایر پرندگان بـاالتر مییـرد و مناسـب تـرین وسـیله بیـان و تجل ـی 

ارتباط بین عقاب و آهرخـش کـه پـیش ار ایـن بـدان  .مقام الهی تلق ی میشد

در ضرب سک ه های مغـدونی هـا و نـوعی سـک ه در روم باسـتان  ،اره رفتاش

 ،اوج گـرفتن ،قابلیـت پـرواز .دیـده میشـود ،که به رومن سیگنوم مشهور بود

 ،بلند آمدن به ارتفاعات و تسل   یافتن و نـابود کـردن نیروهـای تحتـانی تـر

 .بدون شک از نشانهای بنیانی در سمبلیزم عقاب میباشد

تصویر عقـاب در رابطـه بـا سـمبل قـدرت  ،های رومی در خصو  سکه

عقـاب دوسـر کـه نشـان مـورد اسـتفاده  .درباری و قو ت رزمی ضرب میشد

امیرا ــور( پــیش از -فرمانروایــان ا ریشــی و کایزرهــای آلمــان )قیصــر

معمـوالً بیـانگر قـدرت م ـاعف نیـروی  ،جنگ جهانی اول قـرار میگرفـت

اسـراری بزرگـی در خـود داشـت:  این نوع عقاب اغلـب معنـای .دربار بود

 .قرمز و سفید

سـمبل  ،در بسیاری از نشانهایی که در آنها تصـویر عقـاب آمـده اسـت

ایـن  .ها و تمرییت عقاب را در حال حمـل  عمـه )قربـانی( نشـان میدهنـد

نیروهـا و غـرائض تحتـانی بـه  ،امر کنایه است به قربانی کـردن موجـودات

 .دانته هـم عقـاب را پرنـده خـدا نامیـد .منظور پیروز شدن قدرت های برتر

یونگ در عباراتی اسرارآمیز بـه آن اشـاره میکنـد و سـایر شخصـیت هـای 

عقـاب را نـوعی سمبلیسـم مـورد اسـتفاده قـرار  ،برجسته در تاریخ و مذهب

 .داده اند
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اک درب یا دروازه یکی دیگـر از سـمبلهایی اسـت کـه قرائـت کننـده 

در اکرـر هنـر هـای  .بدان اشاره میشـود را به خود جلب کرده و گاهیویدیا 

اکیسـتها آنـرا بـا ایـن ولـیکن  معنوی )روحی(  درب یک مظهر م نع اسـت

دریچـه  ،)در( روزنه ای اسـت بـرای ورود بـه جهـانی بهتـر .نظر نمی گرند

اغلـب  .ای است که از میانش آدمی میتوانـد بوسـتان الهـی را نظـاره کنـد

ود که به درون بـاز میشـود و هرگـز بـه بدان به منزله دروازه رو  اشاره میش

هرگاه کسی از میـان ایـن در نظـری بـه جهانهـای درون  .بیرون راه نمییابد

که چشم انداز زیبـایی هـا را روشـن کـرده و  ،بیاندازد و نوری را نظاره کند

 ،کــه از آنجــا ســا ع میشــود ،موســیقی شــگفت انگیــز ســوگماد را بشــنود

انجا وارد شـود و تـا ابـد در آن بوسـتان آرزویی جز این در دل ندارد که بد

 .الهی بسر برد

 

 خون یکی دیگر از سمبل هایی است کـه بیشـتر کسـانی کـه بـا علـوم

سمبلیسـم خـون بخـا ر  .کار دارند آنرا حائز اهمیـت میشـمارندسر و  الهی

بسـته بـه شـد ت و ضـعف  .رنگ قرمز آن است که نشان عش  و خشونت اسـت

شـگر عشـ  اسـت در حالیکـه قرمـز تیـره قرمـز روشـن نمای ،قرمزی خون

سـمبل کامـل قربـانی دادن را در خـون  .عیمت خشونت و تبهکـاری اسـت

همـه مایعـاتی کـه در دوره باسـتان بـه  .ریخته شـده حکایـت کـرده انـد

تصـاویر و کنایـه هـایی از خـون  .اروا  و خـدایان تقـدیم میشـد ،مردگان

 .داختش را داردگرانبهاترین هدیه ای که کسی استطاعت پر ،بودند
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خـوک و گـاو اعـاده مـی  ،در دوران باستان خون قربـانی از گوسـفند

مایاهای مکزیـک و آمریکـای مرکـزی و همینطـور  ،در میان آسیایی ها .شد

آفریقایی ها و سرخیوستان آمریکای شـمالی از خـون انسـان بـرای قربـانی 

بت خون به منظور فـرو نشـاندن قـدرت و دفـع کـردن مصـی .استفاده میشد

بارترین مشکیتی که احتمال داشـت دامنگیـر قربـانی دهنـده بشـود تقـدیم 

 .میشد

خون دارای شـیمی بخصوصـی اسـت کـه موجـب میشـود در صـورت 

اشـبا  و سـایر عناصـر نـامرئی را  ،شـیا ین ،ریخته شدن از روی قهر و خشم

ایـن  .بطرق نقطه ای از زمین که در آنجا ریختـه شـده اسـت جلـب میکنـد

آدمی م ر  میباشند و در آن باقی خواهنـد مانـد تـا روزیکـه یـا  عناصر برای

خاک آن نقطه تعویض شود یا در اثر پوسـیدگی و اضـمحیل  بیعـی از بـین 

در غیر این صورت میبایـد بـا اسـتفاده از روش هـای  ـرد رو  پلیـد  .برود

 .توس   یک مقام معنوی آنها را از محل سکونت شان فراری داد

 

ام خـون( کـه در میـان بیشـماری از  ایفـه هـا و خون خواهی )انتقـ

فامیل ها در اروپا و سایر نقاط جهان متـداول بـود فقـ  موجـب میشـد کـه 

دسته ای از اروا  خبیع و شـیا ین آزاد شـده و بازمانـدگان خـانواده هـای 

ایـن امـر بخصـو  در مـورد آن خـانواده هـایی  .متخاصم را تسخیر کننـد

یـا قصـری کـه  ،سـاختمان ،در همان خانـه مصداق دارد که به زندگی کردن
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دارد دال  بـر اینکـه  گزارشـهایی وجـود  .در آن قتل شده بود ادامه میدهنـد

ــتان  ــیلوانیای مجارس ــتانهای ترانس ــه در کوهس ــیک قدیم ــیاری از ام بس

ساکنینی داردکه بازماندگان  ایفه هائی بودنـد کـه بـه خونخـواهی متقابـل 

گالبد بر ینـت و خبیرـی قـرار دارنـد و یاجدادشان هنوز تحت نفوه عناصر ب

ایـن مطلـب درمـورد بع ـی از  .با یکدیگر در حال جنگ و خصومت میباشند

 .سایر کشورهای اروپائی نیز حقیقت داردو  اسکاتلند ،نقاط آلمان

هـم  ،ای بـرای انتشـار کلمـه) بل( سمبل صوت نخستین است و واسطه

کـه فرقـۀ معی نـی از  ،هاشـمن ،بـا کمـک  بـل .هم برای جادو ،برای سن ت

در ســمبلیزم  .جادوگراننــد میتواننــد باعــع انگیــزش نــوعی خلســه شــوند

بلکـه از آنجـا کـه  ،این تنها ریتم و  نین  بل نیست کـه اهمیـت دارد ،بدوی

اسـتعارۀ اسـراری نردبـان  ،قرار است  بل را از درخت جهان سـاخته باشـند

در میـان تمـامی  ،وسـیقیبنـا بگفتـۀ کارشناسـان م .هم با آن ا یق میشود

 . بل بیش از همه آبستن الهامات اسراری است ،ادوات موسیقی

ترین فرهنـگ در ابتـدائی .در آفریقا آن را با قلـب مـرتب  میشـمردند

همانگونـه کـه در توسـعه یـافتن  ، Voodooمنجملـه در مـذهب وودود  ،ها

بـین  ای بل همسان محراب قربانی فر  شـده و بمنزلـۀ واسـطه ،هافرهنگ

ای و پوسـتی با توج ه بـه شـکل کاسـه ،هر چند .بهشت و زمین محسوب میشود

مناسبت بیشتری مییابد کـه سـمبل عنصـر زمـین یـا  ،که بر آن کشیده میشود

سه شکل عمده در  بلهـا وجـود دارد:  بلـی کـه بـه  ،بهرصورت .خاک باشد

که مظهـر معکـوس کـردن و ارتبـاط بـین  ،استشکل ساعت شنی درست شده
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 بـل گـرد صـورت تصـویری از  .و جهان استد جهان بـاال و جهـان پـائیند

 .ای که با رعد و برق پیوند داردفرم بشکهو  دنیاست

 

درخـت سـمبولیک  .های سـن تی اسـتترین سمبلدرخت یکی از بنیانی

ها و مـذاهب یکـی هر چنـد در بع ـی فرقـه ،معموالً از تیرۀ مشخ صی نیست

در میـان .اسـتابۀ درخت مقـد س منظـور شدهاز انواع خا   درختان به مص

بلـوط درخـت مقـد س بـودد مـردم اسـکاندیناوی زبـان  ،Selticsهاد سِلتی

گنجشک را مقد س میشـمردندد و هنـدوهای هنـد درخـت انجیـر راد قبائـل 

 .آلمان درخت لیمو را پرستش میکردند

ــطوره ــا ی اس ــتان ارتب ــدایان باس ــیاری از خ ــان بس ــا درخت ای ب

 ، وپیتـر بـا درخـت بلـوط ،آزادسـر و  و Osirisمـریً اُسـریسد  ،اندداشته

 ،در مناسـبترین سـمبولو ی ،آتـیس بـا درخـت کـاجو  آپولو با درخت غـار

ی همچـون ثبـات و  تکریـر ،رشـد ،درخت نمایشگر حیات فلکی است: خواصـ 

پایـان اسـت و روندهای تولیـد مرـل و بازتولیـد درخـت نشـانۀ حیـات بی

مفهـوم زنـدگی بـدون مـر  نمایشـگر  .میباشـدهمسنگ سمبل جـاودانگی 

درخـت سـمبلی میشـود از ایـن واقعیـت  ،واقعیت مطل  است و باین ترتیـب

از آنجاسـت کـه  .یـا هسـتۀ زنـدگی باشـد ،مطل  که همان کـانون جهـان

سـمبلیزم کـانون جهـان در قالـب محـور  .درخت شکل عمودی و بلندی دارد

 .استجهان هستی بصورت درخت تصو ر شده
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هایش بسـوی آسـمان نمایشـگر هایش در زمین و شـاخهت با ریشهدرخ

ها از قبیـل نردبـان و کـوه بـا سـایر سـمبل ،بنابراین ،روندی رو به باالست و

 .مظهر رابطۀ میـان سـه جهـان پـائین میباشـند عموماًوجه مشترک مییابد که 

 ،درخت فق  میتواند محوری باشد که جهانهـا را بهـم پیونـد میدهـد ،صراحتاً

اشـاره بـه ایـن نکتـه  .اگر در مرکز فلکی قرار گیرد که این جهان را میسـازد

خالی از اهمیت نیست که سـمبلیزه کـردن جهانهـا در شـکل درخـت بازتـاب 

شـاخ و بـر  و  تنـه ،ریشـه ،سه بخش عمـده سـازمان زیسـتی آن یعنـی

در محدودۀ تعبیـر معنـای درخـت بمنزلـۀ محـور جهـان و سـمبل  .میباشد

ــدگی بی ــزن ــدهای رشــد و توســعۀ آن افســانهپای ــاوت و ان و رون های متف

ولـیکن  ای مستقل از معنای آنـرا در بـر میگیـردهریک جنبه ،های بومیقص ه

تـری بـه ایـن هائی میکننـد کـه معنـای غنیای از آنها اشاره به ظرافتدسته

 .سمبل میبخشد

 

ای مشـهود در جهانهـای روانـی در قالـب دو دوگانه ،در سطک ابتدائی

بع ـی دیگـر  .سمبل درخت زندگی و درخت مر  به تصـویر درآمـده اسـت

 درخـت دانـش ایـزدی ،درخت افـیک ،درخت را در رابطه با درخت هستی

درخت دانـش اهریمنـی میشناسـندد ولـیکن دو درخـت صـرفاً دو نمـود و 

یـان )انجیـر هنـدی( در هندوسـتان درخـت بان .مختلف از یک فکر میباشند

بودا روشـنگری را هنگامیکـه زیـر درختـی از تیـره  چون ،استتقدیس شده

چنـین تشـریفاتی در هنـد وجـود دارد بنـام بهم .نشسته بود دریافـت کـرد
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ازدواج درخت که در آن زنی یـا مـردی از نقطـه نظـر سـمبولیک بـا یـک 

یـا  ،اسـت بـا صـخرهدرخت مکر راً مرتب  شناخته شده .درخت ازدواج میکند

درخـت زنـدگی کـه در شـهر  ،از سوی دیگـر .کوهی که از آن صعود میکنند

دوازده نـوع میـوه میدهـد کـه مظهـر دوازده  ،اورشلیم ملکوتی یافت میشود

ــد ــید میباش ــورت از خورش ــاویر ،ص ــیاری از تص ــید ،در بس ــاه ،خورش و  م

کننـدۀ کیفیـات اثیـری آن  تأکیـداند کـه ستارگان به درخت منصـوب شـده

ه تصـاویری از سـه خورشـید قلو همـرادر هند یک تصویر  درخـت سـه .است

یـک درخـت بـا دوازده  ،در چـین .وجود دارد که مظهـر ترلیـع هندوسـت

دایـرۀ البـروج خورشید هست کـه هریـک نمایشـگر یکـی از خورشـیدهای 

درخـت علـم و درخـت رؤیـا را بایـد  ،از انواع دیگرسمبلهای درخت .میباشد

 .نام برد

 

هنرهـای تزئینـی  کـه در ،سمبلی است با تعبیری بسـیار گسـترده ،چرخ

کـه اک ویـدیا در و  و در بع ی از ادیان شرقی مـورد اسـتفادۀ زیـادی دارد

یکـی از نمودهـای  .بخوبی شناخته شـده اسـت ،دانش باستانی پیامبری است

چراغهـای تزئینـی بمنزلـۀ و  ابتدائی سـمبلیزم چـرخ بـه معنـای خورشـید

کـی از ی ،مفهـوم خورشـید بـه منزلـۀ چـرخ .نشانهای خورشیدی میباشـند

تصـو ر خورشـید بصـورت ار ابـۀ  .جهانگیرترین تصو رات عهد عتی  بوده اسـت

همـین تصـو ر را هـم در میـان  .دوچرخ از این اندیشه فاصلۀ زیـادی نـدارد

 منشـأبخشـیدن معنـای سـمبلیک  .ها میتـوان یافـتها و هم در سامیآریائی
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توجیـه  ،نور به خورشید که نمایشگر هوشـمندی و روشـنگری معنـوی میباشـد

کنندۀ این امر است که چرا دکتـرین چـرخ خورشـیدی بـودا اینهمـه مـورد 

 .ستایش همگان است

منجملـه:  ،اسـتانواع بیشماری از چرخها در ادبیات مختلـف هکـر شده

 چرخ ،چرخ کاترین

چرخهـای  ،چرخهـای سـال ،چرخ سـعادت ،چرخ اقبال)شانس( ،آتش 

یـک مفهـوم مشـترک البروج کـه همگـی ریشـه در چرخ دایرهو  خورشیدی

کـه توسـ   باسـتانیان چـرخ آتشـین نـام  ،درند که اشاره دارد بر خورشـید

 .گرفته بود

بع ـی هـم نیلـوفر آبـی را  .صلیب شکسته نوع دیگری از چـرخ اسـت

همینطور یک نشان چینی وجـود دارد کـه بنـام چـرخ  .نشان چرخ میشمارند

رابـۀ  لسـم مه هـا از آن بـچینی .زنـدگی مشـهور اسـتو  حقیقـت ،قانون

نشـان دهنـدۀ راه نجـات و  خوشبختی در مذهب بودائی اسـتفاده میکردنـد

 .راهی است که به قلب هر چیز نزدیک میشودو  توه مات ،از جهان موهوم

اسـاس تعبیـر سـمبل عمـومی چـرخ  چرخ اقبال یک استعاره است که بر

نمایشـگر معادلـۀ نیروهـای مت ـاد   2بـر مبنـای سـمبلیزم عـدد و  بنا شده

ایـن بخشـی از سـمبولو ی  .باشـد قـانون قطبیـت مـیو  نقبا  و انبساطا

زیـرا کـه مظهـر شـانس  ،باشد ای از سمبلیزم قمار میزندگی و همچنین پاره

 .است
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ــر رب  ــب مظه ــت و اغل ــتانی  یس ــمبل باس ــیر س ــای ش النوعه

خورشید)خدایان آفتـاب( ماننـد آنچـه در مـذهب میترائیـان وجـود دارد 

لیانه رود نیـل از م عقیده بر این بـود کـه  غیانهـای سـادر مصر قدی .میباشد

 .ای رود سرچشـمه میگرفـت کـه در آنجـا شـیر بسـر میبـردبخشهائی از علی

میشـد کـه در  ا  ت و ة قایت زیرا که این سیلها مصادق بـا مـاهی از برجهـای 

گرانـی کـه خـود را  زیـرا فرمانروایـان و اسـتبداد .عیمت اسد واقع اسـت

در تابعیـت از تصـو ری کـه بـر مبنـای  ،پنداشـتند مـی سلطان مردم خویش

مرابـۀ ه از آن بـ ،اسـت سلطنت شیر در اقلیم حیوانات در اههان جـای گرفتـه

 .اندکرده نشان سلطنتی استفاده می

چنـین مظهـر رقیـب خـاکی عقـاب در اقلـیم  سلطان درنـدگان بهـم

را اصـل مـذک ر و  صـاحب نیرومنـدی ،سـرور ،آسمان)هوا( بـوده و اربـاب

در دوران باسـتان یکـی از روشـهای تفریحـی مـورد عیقـۀ  .دار استعهده

               شـیر و گـاو نـر را بجـان هـم  ،مردم این بود که در یک مبـارزۀ مـر  آور

دار مظهـر شیر با عنصر خاک مربوط اسـت و سـمبل شـیر بـال .انداختند می

خورشـیدی نور ،وقفـههـردوی اینهـا نمایشـگر تـیش بی .عنصر آتش اسـت

ئی کـه بـه شـیر در یکـی از نشـانها .پیروزی استو  شأن ،پادشاهی ،صبحگاه

گــذاران تبلیــغ از پایه Sainit Mark مارکوس)قد یس مرقــوس(ســن

 .مسیحیت منسوب است بکار رفته است
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کوه به سمبلیزم وابسته است زیرا کـه در تصـویر صـعود بـه اقلـیم رو  

هـا بعـاد بزرگـی کـه دارد در میـان چینیبه دلیل ا .را به اندیشه القاب میکند

 .هایشان شدمظهر بزرگی و سخاوتمندی امیرا وری

ــد س در اسطوره ــای مق ــی از کوهه ــی)میتولبع  ــان شناس و ی( جه

ــومرو ــوه س ــد از: ک ــردم اورال Sumeru عبارتن ــان م ــیۀ -در می آلتا)روس

              اسـیمی کـه کـوه عظیمـی اسـت کـه  کهـف در میتولـو ی مرکزی چین(

 Meru کـوه مِـرو .اسـت قاعده اش بر یک زمر د عظیم بنام صخرات بنا شـده

اند از  ـی درسـت شـده و در قطـب شـمال در میان مردم بومی هند که گفته

را مقــد س  Himinbjor بیـورمـردم آلمــان هـم کـوه هیمین .واقـع اسـت

 .میشمرند

  کـه یـک کـوه واقعـی اسـت همـواره از شـهرت بسـزائی مکوه اُل

 .مسـکن متعـال و آسـمانی خـدایان یونـان بـودو  ار بوده و هسـتبرخورد

 .انـدها مشـهور بودهکوهها و سلسله جبال دیگری هم هسـتند کـه در افسـانه

راکـی از جملـه کوههـائی هسـتند کـه در و  هیمالیا ،کوههای ممنوعۀ آندس

های گوناگونی ساخته شده است که هـر کـس کـه بـه ا رافشان آنقدر افسانه

ای از حقیقـت اغلب احسـاس میکنـد میبایـد شـم ه ،ی عیقمند باشدامور معنو

در آنچه بومیان دربارۀ آنها و در ارتبـاط بـا میتولو یهایشـان بیـان میکننـد 

 .وجود داشته باشند

او الً  .هِرم از دیدگاه سمبلیزم ظـاهراً صـاحب تناق ـات متعـد دی اسـت

 .ه بـوده اسـتدر نظر مصریان باستان هـرم سـمبل زمـین از جنبـۀ مادرانـ
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هنگامیکه بـا چـراا و سـایر تزئینـات چشـمگیری آرایـش میشـود کـه در 

نمایشـگر ایـدئولو ی دوگانـۀ  ،روزهای تعطیل مدارس مقد سه بکـار میبرنـد

مر  و جـاودانگی اسـت کـه هـر دو در رابطـه بـا مـادر  بیعـت منظـور 

 .اندشده

 محـل  ،شـداب از دیدگاه کل ی پیرامید یا هـرم یـک کـوه توخـالی مـی

قاعدۀ مرب ع آن مظهـر زمـین و خـاک اسـت در  .سکونتی جهت رو  فرعونها

اشـکال مرل رـی شـکل  .حالیکه ر س آن نقطۀ آغاز و پایان همۀ چیزهـا اسـت

الهامـات الهـی و اصـل سـه وجهـی آفـرینش  ،های آن نمایشگر آتـشوجه

 .است

یـک نیـروی فعالـه  ۀآسـمانی بـه مرابـآتش آهرخش یا صاعقه سمبل 

از مرالهـای ایـن جنبـه در میتولـو ی  .یع وخوفناک نابود میکنـدکه سر ،است

آهرخش پارابرهمن وعنصر آتش یونانیان قـدیم را بایـد نـام بردکـه هـردو 

آهرخـش تبتـی هـا مظهـر قـدرت  ،باشـند مظهر قدرت آفرینش متعال می

 .است

آهرخـش  .آهرخش بـه منزلـۀ نشـان حاکمیـت شـناخته شـده اسـت

گانه  وپیتـر سـمبل آهرخش سـه،و سـرعت اسـت دار بیانگر اندیشۀ قدرتبال

مشـیت الهـی میباشـد کـه نیروهـای شـکل دهنـدۀ آینـده و  تقدیر ،اقبال

بینـیم کـه مظهـر الهـی از چشـم آدمـی پنهـان  در اکرر مذاهب می .هستند

خـود را در تمـام  ی از صـاعقۀسیس در یک لحظه ناگهان همراه با برقـ ،است

ای کـه پـردۀ تـاریکی را میـدرد عقهتصاویر درفشی صـا .هیبتش ظاهر میکند
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هـای تب تـی سـمبلی اسـت کـه  Vajra اجـراو .از جمله مظاهر عالمگیر است

هم آهرخش را بکار میگیرد و هم الماس یـا خشـت را کـه بـر محـور جهـان 

نمایشگر فعـل و انفعـاالت اعمـال قـدرت برتـر بـر پسـت تـر و  وابسته است

 .میباشد

ه مرحلـه از ه قـدم یـا نُـبیـان نُـ نُه پل ۀ ارتبا ی سـمبلیزمی اسـت در

مراحـل بـا  ایـن .مراحل توسعۀ معنوی در اِک در جهت همکـار شـدن خـدا

  .اندسوگماد نوشته شدهجرئیات بیشتر در شریعت ـ کی ـ 

 :آنها عبارتند از

 بیعـت  ،کـه در آن شـخص بمنزلـۀ یـک اِکیسـت ،مرحلۀ شـعف( 1) 

 .ست را بدور میریزدو نظریات نادر را به ظهور رسانده مقد سۀ خویش

 آن بردبـاری و تواضـع بـه کمـال میرسـندمرحلۀ روشنگری که در (2) 

  .ترین درجات بینش به درون خویش حاصل میشودعمی و 

ــه در  (3) ــی ک ــش اله ــۀ دان ــوی و آمرحل ــت دنی ــاهنگی حقیق ن هم

  .ال دریافت و درک میشودعحقیقت مت

ــه (4) ــرمرحل ــی را ب ــت اله ــه در آن حکم ــل ک ای خــود ای از تکام

  .دریافت میکنید

ــه (5) ــۀ مرحل ــات دادن هم ــت نج ــه در آن از قابلی ــل ک ای از تکام

  .موجودات در قید هستی برخوردار میشوید
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ای از تکامــل کــه در آن درک میکنیــد کــه بجــز  بیعــت مرحلــه (6)

بقیـه همـه دروغـین  ،الهی که در وجود همه کس و همـه چیـز تعبیـه شـده

  .است

آن در نیـروی مقـد س الهـی را کسـب میکنیـد و ای که در مرحله (7)

  .میتوانید در کمال فروتنی معجزه بیافرینید

نیــد قــانون کــه  درآن مــی توا ،درک کامــل مرحلــۀ اســتادی در (8)

  .الهی را موعظه کرده و همگان را رستگاری بخشید

توانیـد در همـه چیـز بـه تعـالی  ای از کمال که در آن میمرحله (9)

در اسـتاد حـ   آنکه مردم بدانند معجزاتـی بیافرینیـد و بـا  دست یابید و بی

 .قید حیات همراه باشید تا او را در کارش یاری دهید

هائی هسـتند کـه از دیربـاز در الگـوی اصـلی اندیشـه عمومـاًسمبلها 

تنهـا هنگـام رؤیـا و گـاهی در و  انداعماق ههـن ناخودآگـاه تعبیـه شـده

                مهـم اک ویـدیا بـرای قرائـت کننـدۀ  ام ـا .نمایاننـد توه مات خود را مـی

زیرا هنگامیکه او هالۀ فـرد متقاضـی را انباشـته از انـواع معی نـی   .باشند می

یا میتواند سـمبلها را در ههـن ناخودآگـاه او قرائـت کنـد  ،یابد از سمبلها می

فهمد و میتوانـد او را در خصـو  آنهـا هشـدار و مشـاهده  معنی آنها را می

 .دهد

اک چنین او میداند و درک میکند که اگـر سـمبلی هنگـام قرائـت ه همب

صـحبت از زنـدگی هـای گذشـته دارد یـا از  ،در ههن فرد ظاهر شـودویدیا 
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 .او بخوبی از مشکیتی کـه ممکـن اسـت پـیش بیاینـد آگـاه اسـت .آینده

های بسیار معدودی از سمبلها در ایـن بخـش مـورد بحـع قـرار اگرچه نمونه

جهت فهمیـدن افکـار و الهامـات بـرای فـرد نقطـۀ آغـاز  معذلک ،گرفتند

 .مناسبی میباشد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ـل یازدهمفص

 آیندۀ نوع بشر

 سایر سی ارات زمین و 

 

  آمـوزیم مدرسـه و سـایر تشـکییت آکادمیـک مـیتاریخی که ما در 

اگرچه ایـن تـاریخ عـوام پسـند میتوانـد گـاهی  .یک مبحع عوام پسند است

مفید بوده و به فرد کمـک کنـد تـا تناسـخات گذشـتۀ خـویش را برای ههن 

با اینهمـه آنقـدرها بـا تـاریخ هسـتی و سلسـله وقـایع فلکـی  ،ردیابی کند

 .مطابقت ندارد

زیـرا ایـن  ،آنچه در اینجا مورد توج ه ماست همان تـاریخ فلکـی اسـت

زمـان فلکـی  هائی است کـه بـرای مـا در مقـا عتاریخ سر و کارش با دوره

ــه آ ــرا مانک ــاراوانن ــی Manvantara ت ــده م ــامیم منظــور ش ــت ن  .اس

 )عصر( از قرار زیر است:  تارای فعلی شامل چهار یوگاوانمان

ــا ــاتیا یوگ ــار  Satya Yuga س ــتین از اعص ــه نخس ــی ک ــر  یئ عص

تـارا بـوده کـه بـوده و وانچهارگانه و شامل چهـار بخـش از ده بخـش مان

 .سال  ول میکشد 1728000
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فـرا میرسـد  Tretya Yuga صر  یئی عهد نقره یـا تِرتیایوگـابعد از ع

همـان نسـبت کمتـر از ه که دو مین از اعصار بوده و یـک دهـم کوتـاهتر و بـ

امتـداد زمـانی آن مطـاب  بـا  .عنصر درسـتی و شایسـتگی سرشـار اسـت

 .پوشاند تارا را میوانسال است که سه دهم از کل  مان 1296000

عهـدی اسـت  ،که عصـر سـو مین اسـت Dwapara Yuga دوآپارایوگا

از قـرار معلـوم یـک دهـم و  که ما بعنوان عصر مفـرا یـا مـس میشناسـیم

 .تارا کوتاهتر از عنصر پیشین بوده و بهمـان نسـبت نیـز فاسـدتر اسـتوانمان

سال  ول میکشـد کـه مسـاوی دو دهـم از کـل  زمـان  864000این دوران 

 .باشد می تاراوانمان

یـا  Kali Yuga یوگـانوبت به عصـر آخـر بنـام کالی هبعد از این دور

 .تـارای فعلـی اسـتوان)آهن( میرسد کـه آخـرین دوره از مان عصر حدید

همـه چیـز در آن نشـان سـتیز و و  نامنـد آهن را عصر تاریک نیـز مـیعصر

ایـن دوره معـادل یـک دهـم  .مشاجره آکنده اسـتو  جدال ،نفاق ،کشاکش

 .دوآپارایوگا از تبـاهی و فسـاد آکنـده اسـت کوتاهتر و بهمان نسبت بیش از

هـزار  423سـال یـا در واقـع معـادل  500000این دوره ظاهراً باید حـدود 

ایـن  .23باشـد مـیتـارا وانمانبا یـک دهـم کـل  سال  ول بکشد که برابر 
                                                           

اا اا ه  قوح کل  سا  اا حا قح اند  جد کل  سا  اا ه  قوح  دق سا  ائ  کا قح باآ ذک   د  23

اا اا بها قح ه  ست اح متدهاد. ایی قوح  مسکت  ب   قح کت ا  نت یک  ن ا  ست احا  ۀحا قح کیت

ا نستتتت ه  ن ا هجتاح  بصتتتتتح         با اا  تتتتاا  تتتت ایب    ستتتتت اح  طتا م فاو   ات یکدیگ  قاحند  ام 

سااق و مداحک قیگ    دق ایی ماند. باا با ب    ا قه  و ی  قه  باا  م  قه   قو قه   سا چ اح

ها با یکدیگ  با تتتتد.  تی ا مقتاس تمان  ستتتتت اح  ا ت ا م  ۀ  ا ب  م ااا ام داق تما  قح ط قستتتتا

 ۀبا گ قش ستتتتتتت احا  ن تق  و قح ن تج د تما  قح حابیا ا ت ا ب   ۀقح دا تکا قح ط ق ن م قاحند 

 م تاح     ابه اسه. 
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عصری که ما درحال حاضر در آن بسر میبریم و از قـرار معلـوم از نیمـه شـب 

سـال قبـل از مـیید مسـیک آغـاز شـده  3102بین هفدهم و هجدهم فوریـه 

 .است

چه پـیش از ایـن ا  یعـاتی دربـارۀ عصـرهای گونـاگون در روی  اگر

ای که در یوگاهـای مختلـف آمـده اسـت گونهه سی ارۀ زمین وجهانهای پائین ب

هـائی بـرده شـود درج کرده بودم زمان این است کـه سـخنی دربـارۀ دوره

بـا آنهـا مواجـه میشـود اک ویـدیا دانـش که بسیاری از نکات مبهمی را که 

 .بر رق کند

ــان ــی دوره جه ــائی بین ــاتی و راه حل ه ــاتی حی ــامل ا  یع ــا ش ه

عیقمنـد بـه پژوهـان غربـی  انگیز برای مسائل فلسفی است که دانـششگفت

حکمـت اندوختـۀ  .انـدمواجـه بوده امور معنوی  ی  قرون متمادی بـا آنهـا

رفته شده کـه بنیـان اسـتواری را در زمینـۀ خدمت این تعالیم بکار گاعصاردر

ایـن حکمـت  .ریـزی میکنـدای پیهای سی ارهتسلسل تاریخی افیک و سیستم

هـای پنهـان معابـد عهـد بسیار مقد س و محرمانه تلق ـی میشـود و در حجره

های بـاال و در هنگـام اخـذ عتی  نگاهداری شده و تنهـا بـر واصـلین حلقـه

 .ار بدانها فاش میشدپذیرش به درون جهانهای اسر

ــان آموزش ــن دورهدر می ــا هــای ای ــت ب ــدۀ حقیق هاســت کــه جوین

هـای ا  یعات محرمانه ای برخـورد میکنـد کـه در برگیرنـدۀ تمـامی داده

ارزشمندی است که ممکن است عمری را در جسـتجوی آنهـا بـوده باشـد تـا 

جواب س الهایش را بـدهیم هـر چنـد حجـم یـک فصـل تکـافوی توضـیک و 
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هـا را بـدان حـد  نمیکنـد کـه ایـن پایـان و ابـدی دورهتسلسل بی تشریک

عـیوه بـر  .بینی مقد س را به وضـو  تسـلیم اههـان خواننـدگان داردجهان

ــی ،آن ــداری اساس ــ  و نگاه ــوز در تعل  ــها هن ــن آموزش ــهای ای ترین بخش

کـی -باشـد کـه نگاهبـان شـریعت محرمانۀ استادان خردمندانـه اِک مـی

های بـاالتر ت زر ین بوده و تنها هنگـام وصـل بـه حلقـهسوگماد در معبد حکم

 .بر واصلین فاش میشود

بینی اسـراری دیگـری بـر اسـاس ها هماننـد هـر جهـاندکترین دوره

اصل سحرآمیز مطابقه که اصل بنیانی فلسـفۀ روانـی اسـت اسـت بنـا شـده 

 :است که میگوید

 بــاز ،آنچــه بــوده اســت .صــورتی در زیــر دارد آنچــه در باالســت» 

 «.در زمین نیز هست ،هرچه در آسمانهاست .خواهد آمد

جای بسی شگفتی اسـت کـه چـه نـوعی از تجربـه در فرمولـه کـردن 

اسـناد  .هـا بکـار گرفتـه شـده اسـتها و اسناد مربوط به ایـن دورهبایگانی

مکتوب و مدو ن از تـاریخ بسـیار دوری کـه در سـطک ایـن سـی اره و دیگـر 

ــی ارات رخ داده ــد و در دس ــرار ورهان ــتانی تک ــیار باس ــاوب و بس ــای متن ه

و  اندبهمراه خـا رات آن دوران بدسـت فراموشـی سـیرده شـده ،اندگشته

ای از آنها در هیچیـک از کتـب باسـتانی و تـاریخ عتیـ  هرگز سخنی یا اشاره

هـا بـه غـرق دورهدر میان صـفحات مکتـوب دکتـرین  .است میان نیامدهه ب

اعمـاق اقیـانوس آرام و بعـدها آتینتـیس  در Lemuria شدن قار ۀ لموریـا



                                     تمتی و سای  ستاحا نصل یاتقه  ـ  یادۀ نتش ب                                    335
 

از وقـایع  ،در میـان ایـن اسـناد عجیـب .است در اقیانوس ا لس اشاره شده

 .ای نیز که قرار است پیش بیایند سخن رفته استو تحو الت عمده

سـت کـه در ها براساس همـان عملکردهـائی بنـا شـده ادکترین دوره

هـا زنجیـرۀ یـن مکانیزما .هسـتی عمـل میکـنن انطباق با قـوانین کیهـان

ــای درون چرخهــا و دورهبی ــانی از چرخه ــای درون دورهپای هــا را ه

میسازند که همگی به یک مرکـز پیونـد دارنـد و مشـابه دوایـر مت حـدالمرکز 

نمودهای آن از یک سری تجل یـات متنـاوب تشـکیل شـده اسـت  .عمل میکنند

روز و شـب  ،که با در نظر داشتن واقعیتهـای  بیعـت مرـل مـر  و زنـدگی

چهـار مرحلـه از زنـدگی  ،چهـار فصـل سـال ،های بیـداری و خـوابدوره

هـا و اشـاره میکنـد بـه حرکـت دوره ،پیـریو  شباب ،رشد ،انسان مرل تول د

یـا قوسـهای صـعودی و نزولـی در نمـایش  ،های تکـاملی و تنـازلیمنحنی

 .گردان هستی

 .هاسـتهـای دورهاصل تناسـخ نیـز بخشـی از عل تهـای ایـن مکانیزم

ماننــد  ،هــای فرعــی بیشــماری درون یــک دوره کل ــی عمــل میکننــددوره

روی ایـن سـی اره کـه خـود  یا تناسخ انسان بر ،سالۀ عمر زمین 999های دوره

های تکـاملی و یـک قـدم عمـده بسـوی کمـال را یک دورۀ بزر  از زندگی

 .تشکیل میدهد

میباشـند  همانهـائی ،ای که حاکم بر زنـدگی آدمـی هسـتندچهار دوره

همـین دکتـرین  .نبـاتی و حیـوانی نیـز حـاکم میباشـند ،حیات معدنیکه بر

نظـم سـتارگان و  ،شامل واقعیات بیشـماری نیـز در رابطـه بـا صـور فلکـی
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رابطـۀ بـین  .ات آنها در ح ور سـی ارات مهـم  در ایـن کیهـان میشـودتأثیر

از و  انگیز اسـتکالبد آدمی و کیهان هستی یقینـاً از بسـیاری جهـات شـگفت

همـان صـورتی ه ای از عناصـر بـتر اینکه در بدن آدمی هر دسـتههمه عجیب

در چشـم یـک جسـتجوگر حقیقـت  ،جای دارنـد کـه درون کیهـان هسـتی

ای اسـت کـه از اهمی ـت خطیـری برخـوردار اسـت ها مکاشفهدکترین دوره

مـا دربـارۀ  .زیرا نمایشگر عم  رازهائی اسـت کـه در حیـات نقـش دارنـد

ام ـا در  ،ایمندگی و سالهای آنهـا در فصـل دیگـری بحـع کـردههای زدوره

های جهـان هسـتی های دیگری بنـام روز و شـباینجا صحبت از تسلسل جلوه

هـا ایـن دوره .یا ماهامانوانتـارا و پراالیـا موسـومند ،میکنیم که به ماهاکالیا

عـدد آنهـا و  باشـند بقدری  والنی هستند که شـامل میلیاردهـا سـال مـی

بـاین دلیـل بحـع در خصـو  جزئیـات  .انگیز اسـتههن فرد حیرتبرای 

ما تنها باین اشـاره اکتفـا میکنـیم کـه هـر روز و  .ای نداردآنها مورد استفاده

یعنـی وقتـی  .سـال اسـتسـه بیلیـون شب کیهانی سوگماد معـدل حـدود 

تاریکی شـب فـرا میرسـد تـا سـوگماد و  جهانهای فیزیکی پس کشیده میشوند

هـائی آن دسـته از رو  ،ت تحتانی را برای سـکونت مهی ـا سـازدمکر راً  بقا

به جهانهای بهشـتی بـرده شـده و معـادل همـین  ،که به تکامل نرسیده باشند

سـیس آنهـا مجـد داً در  .امتداد زمانی را در آنجا به خـواب خواهنـد رفـت

ای بـه آنهـا فرصـت دیـدار بـا این جهانها جایگذاری خواهد شد و شروع تازه

در قیــد حیــات راه را بــرای اســتاد حــ    .ا را عرضــه خواهــد کــردماهانتــ
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)شـب Pralaya پراالیـا .بازگشت به اقالیم بهشـتی فـراهم خواهـد سـاخت

 .ای در آغوش سوگماد استالهی( هنگام شکل گیری مجد د کیهان تازه

یوگاهای گوناگونی که شـر  آنهـا در آغـاز ایـن فصـل آمـده اسـت 

ایـن  .فـاوت شـروع بـه نشـو و نمـا میکننـددورانی هستند که نژادهـای مت

هـای تاریـک آینـد و پایـان آنهـا در دوره نژادها در ابتدای اعصار پدید می

هـای تکامـل نیافتـه بـه باشد و در این هنگـام اسـت کـه رو  عصرآهن می

آتمالوک) بقۀ رو ( پس کشـیده میشـوند تـا مقطعـی از امتـداد زمـانی را 

 .دید آمـدن هسـتند در خـواب بسـر برنـدکه در آن کیهانهای تازه در حال پ

  .آنگاه دوباره به کیهانهای تحتانی بسی  خواهند شد

 این نژادها عبارتند از: 

ــا  ــام دارد Polarian پوالری ــتین ن ــژاد نخس ــه ن ــا .ک  هاییربوری

Hyperborean اند )مردمی که در دورتـرین نقـاط شـمالی زمـین میزیسـته

 Lemurian ن آمـده اسـت( لموریـاد یونـان باسـتاو شر  حال آنها در اسنا

 هراکلیـــان Kaishvit ویـــتکایش Arrian آریـــا Atlantian آتینـــت

Heraclian کِلماین Klemain کرِت و فرتیFreticret. 

چـه از  ریـ  غلبـه و چـه از  ،اینها نژادهائی هستند که به حکم اعتبـار

 .زد)دییلماسی( به اشـتغال سـی ارۀ زمـین دسـت زده و خواهنـد  راه سیاست

ام ـا ظـرق چنـد  .بینیم که نژاد آریا بر زمین حـاکم اسـتحال حاضر میدر 

صد سال این وضعیت تغییر کرده و جای خود را بـه اسـتقرار اولِمـان خواهـد 

ایـن نـژاد بـر روی زمـین  .انداکنون سی ارۀ مشتری را اشغال کردهداد که هم
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حاکمـۀ  و تمامی سی ارات دیگر منظومـۀ شمسـی فـرود آمـده و بـا قـدرت

 2100این ات فاق قـرار اسـت حـدود سـالهای  .مطل  فرمانروائی خواهند کرد

سـال بطـول خواهـد انجامیـد تـا  300دوران حکومت آنها حدود  .رخ دهد

ایـن قـوم نـژادی  .کایاها تسـخیر شـونداینکه توس   قوم دیگری بنام شـاتی

ک آمـده های جدید که از اعماق اقیـانوس آرام بـه سـطاست که یکی از قار ه

لموریـا  .برخواهـد خاسـت ،و در مجاورت قار ۀ قدیمیۀ لموریـا خواهـد بـود

 .ای بود که هزاران سال پیش زیر آب رفتقار ه

ای مخـوق و جنگجـو خواهنـد بـود کـه نیاکانشـان کایاها قبیلـهشاتی

 ـی   وفانهـا و سـیلهای عظیمـی کـه  .ای هند باستان بودندجنگجویان قبیله

و موجـب زیـر آب رفـتن بخشـهائی از دنیـای امـروز  تهپوستۀ زمین را شکاف

و  تمـامی جزایـر انگلسـتان ،مریکـاسـواحل آ ،شامل منا   سـاحلی چـین

خشـکی  ،هـای امـروزی زمـین میشـودسـایر قار هو  فریقاآ ،قسمتی از اروپا

کایا سـر از آب بـرآورده و باعـع شـکل گـرفتن جدیدی بنام قـار ۀ شـاتی

 .تمد ن جدیدی خواهد شد

ایـن یکـی از  .تمـد ن حـدود هـزار سـال  ـول خواهـد کشـیداین 

بحـال روی کـرۀ زمـین ایجـاد  هائی خواهد بـود کـه تـاترین تمد نبرجسته

های پرنـده بـاین مـردم شده است توسـعۀ هواپیماهـائی بـه شـکل بشـقاب

فرصتی خواهد داد که سی اراتی مانند مـر یخ و سـایر سـی ارات را زیـر پوشـش 

پیشـرفت بسـیاری علـوم باعـع  .ر آنجا مسـتقر سـازندگرفته و نژادشان را د

 .تربیت حاکمیت پادشاهان حکمران این تمـد ن بـر مردمانشـان خواهـد شـد
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بعیـد اسـت کـه ولـیکن  انقیبهائی هم بر علیه حکومـت آغـاز خواهـد شـد

 .هیچیک از آنها موف   شود

تر میشـود و دلیـل آنهـم امـرا  گونـاگون و بتدری  این نژاد ضـعیف

انحیل تدریجی این قـوم پـر قـدرت باعـع  .باشد تیرگان می بین همازدواج 

هـا از منـا   قطبـی آریان .تسل   نژاد دیگری بنـام آریـان خواهـد شـد

 .هجوم آورده و هر چیزی را که بر سر راهشـان باشـد مغلـوب خواهنـد کـرد

مسـل    3500اینها نژادی بسیار نیرومند خواهنـد بـود کـه حـدود سـالهای 

بـه سـی ارات مـر یخ و زهـره دسـت راسوی مرزهای ایـن جهـان و شده و تا ف

راههـای و  در سی ارۀ زهره تمد ن آنهـا بـه اوج خواهـد رسـید .ند یافتخواه

 .ف ائی تجاری عظیمی را احدا  خواهند کرد

زیـرا بـه مردمـی  .نژاد آریان مورد تنف ر و انزجار مـردم خواهـد بـود

آنهـا مجبـور  .هنـد داشـتکه مغلوبشان میشـوند خشـونت زیـادی روا خوا

خواهند شد شورشهای خونین بیشماری را سرکوب کننـد کـه مکـر راً سـر بـر 

هائی بـر علیـه تـاج خواهند آوردد سی ین آنها همواره مورد تهدیـد تو ئـه

عـد ۀ بیشـماری از آنهـا بـه قتـل خواهنـد و  و تختشان قرار خواهند گرفـت

ها همدسـت ن تو ئـهحت ی فرزندان و بسـتگان خودشـان هـم در ایـ .رسید

و پانصـد سـال حکومـت کـرده سـیس بـا  آنها حـدود هـزار .خواهند بود

 .استییی نژاد دیگری برکنار خواهند گشت

غلبۀ آنهـا بـر زمـین و سـایر سـی ارات  .نژاد بعدی از مر یخ خواهد آمد 

ای رخ خواهـد جوئی از  وفانهـا و تحـو الت ناگهـانی عمـده منظومه با سود
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کوههـای  .سی اره و سایر کرات را کامیً عـو  خواهـد کـرد داد که چهرۀ این

هائی کــه مــا امــروز خواهنــد شــد و دشــت بــا عظمــت امــروزی همــوار

هـای جدیـدی بوجـود قار ه .به ارتفاعـات بـدل خواهنـد گشـت ،پیمائیممی

جهانهـای  .ای در آسـمان ظاهرخواهنـد شـدخواهند آمـد و سـی ارات تـازه

یکـی از معـدود  سـی ارۀ مـر یخ .خواهندآمـدای برای فتک کردن پدیـد تازه

ایـن فاجعـه در  .نخواهـد گرفـت تـأثیرکه از این تحو الت  کراتی خواهد بود

ایـن  .اثر برخورد دو سی اره رخ خواهد داد که از مـدار خـود خـارج میشـوند

تصادم موجب رها شدن گازهای زیـر پوسـتۀ زمـین و سـایر سـی ارت شـده و 

ویتهـا نـژاد بعـدی بنـام کایش .خواهد داشـتهای عظیمی را همراه ویرانی

 .بـر مسـند قـدرت تکیـه خواهنـد زدمشهور میشوند و حدود پن  هزار سـال 

  .سیس در گذرگاه زمان ناپدید خواهند شد

ها خواهند بود کـه مردمـی صـمیمی بـوده و فاتک بعدی نژاد هراکلیان

ری در ایـن برهـه پیشـرفت چشـمگی .از نواحی قطب جنوب برخواهند خاست

زیـرا اینهـا مردمـی خواهنـد  ،نسبت به نژادهای پیشین مشهود خواهـد شـد

             بود کـه انصـاق را در تمـام مـوارد در حـ   آنانیکـه زیـر سـلطۀ آنهـا در 

عـدالت را بـین همگـان برقـرار خواهنـد و  آینـد روا خواهنـد داشـت می

بـا آنهـا  ،آنها سعی خواهند کرد که با مغلوبین خـود اخـتیط کننـد .ساخت

مـییدی  6025ایـن واقعـه در حـدود  .ازدواج کرده و تجارت خواهند کـرد

شان حـد اقل  پانصـد هـزار سـال دوام خواهـد تمد نو  بوقوع خواهد پیوست

های جدید در ایـن دوره تأسـیس خواهنـد شـد بیشتر هنرها و فرهنگ .داشت
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عـدی و تاریخ  ویلی را پشت سر خواهند گذاشـت تـا اینکـه مردمـان دورۀ ب

بتوانند غلبه کرده و بر مبنای آنچـه از نـژاد هراکلیـان بـاقی مانـده تمـد ن 

 .دیگری را بسازند

اینهـا مردمـی ظـالم  .هـا میرسـدبعد از این تمد ن نوبت به تیرۀ کلماین

ولـی شکسـت خواهنـد  ،بوده و سعی خواهند کرد همه چیـز را نـابود کننـد

آویزنـد بـه سـهولت  مـیرزیرا سن تهای قدیمی کـه مـردم از آنهـا د ،خورد

شـامل و  یک دین تازه در این دوره بوجـود خواهـد آمـد .قابل انهدام نیست

 .خداشاهانی خواهد بود کـه در دوران باسـتان ایـن سـی اره وجـود داشـتند

ایـن بـر اسـاس توجیـه و  هـم انسـان ،النـوع( بودنـد)رب  اینها هم خـدا

اینهـا هـزاران هـزار  .دچنین خواهد شـخودشان از الوهیت بود و باز هم این

از مردم را به قتل خواهنـد رسـاند و آن بـدلیل شهوتشـان از بـرای چیـاول 

هنـد یافـت کـه آنهـا درخوا مـلالًولیکن  .نقرۀ آنان میباشدو   ی ،جواهرات

آنگـاه  .آیـد که بوده تهی گشته و دیگـر بکارشـان نمـی هائیتمامی گنجینه

یسـازد کـه از سـی ارۀ نـژاد دیگـری مهوای غلبه بر سایر جهانها آنها را مغلوب 

کـرِت بـوده و همانقـدر درمانـده و ظـالم آمد و نامشـان فرِتیپلوتو خواهند

ارت پیشـگانی هسـتند کـه از اینهـا تجـ .خواهند بود کـه نـژاد مغلوبشـان

 .جویند یاه سود میجادوی س

هـای زمـین و هـا کنتـرل همـۀ مل تکرتفرتی ،از  ری  جادوی سـیاه

جـادوی سـیاهی  .کون این کیهان را بدست خواهنـد گرفـتسایر سی ارات مس

بقدری اهریمنی خواهد بـود کـه دفعتـاً نـابودی ایـن  ،که آنان بکار میگیرند
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کیهان را موجب شـده و باعـع آنچنـان لطمـۀ بزرگـی خواهنـد شـد کـه 

ــن کیهــان توســ   آتــش و آب از صــحنۀ هســتی محــو         جهانهــای درون ای

 .خواهند شد

یوگـا یواهد داد که پایـان عصـر آهـن یـا کالامی رخ خاین واقعه هنگ

فرا رسیده و بشـر یـک دوره از عصـرهای سـوگماد را گذرانـده اسـت کـه 

ایـن پایـان روز سـوگماد در  .باشـد حدود پن  تا شـش میلیـون سـال مـی

ها شامل زنـدگی آنـانی هـم میشـود کـه در این دوره .منظومۀ شمسی ماست

ایـن عبـارت  .ی یا نابخودآگـاه بسـر میبرنـداترو  ههنی ،عل ی ، بقات اثیری

همـین درازا ه ای بـاست از کل  تجل یات فلکـی کـه جـای خـود را بـه دوره

 .خواهد داد که به شب گردون مشهور است

در دورۀ این شب فلکی در جهانهـای پـائین چیـزی نخواهـد بـود جـز 

ند و هائی که بـا ماهانتـا دیـدار نکـرده باشـتمام رو  ،هرج و مرج و تاریکی

شـده و  بـه جهانهـای بهشـتی بـرده ،در قید حیات را نیافته باشـنداستاد ح   

در آنجا به خوابی خواهند رفت بـه درازای همـان زمـانی کـه روز گـردون 

سـاختار عظـیم جهانهـای تـازه در  ،در پایان این شـب گـردون .دوام میکند

قـدرت در ایـن اثنـاب قـدرت کَل) .اقالیم تحتانی مجد داً آغـاز خواهـد شـد

منفی( کاری نخواهد داشت جز اینکـه در جهانهـای پـائین سـرگردان بـاقی 

هـا بیـردازد تـا آنـان را از رسـیدن بـه بماند و به امتحان و آزمـایش رو 

 .کمال باز دارد
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هـائی کـه بـه جهانهـای تحتـانی بازگشـت در این هنگام است که رو 

 .از خواهنـد کـرددوباره یک ساتیایوگا)دوران  یئـی( را آغـ ،اندداده شده

هر روحی ممکن است الزم شـود مجـد داً از میـان دورانهـای مختلـف عبـور 

 .کند تا باز هم مجد انه راه خود را در  ری  اِک استوار کند

مریکـا در سـیحهای اتمـی مونوپـول آ 1949سیتامبر  23ز جمعه در رو

ر رئیس جمهور ایاالت مت حـده اعـین کـرد کـه شـواهدی دال  بـ .پایان یافت

 .ای از ات حاد جمـاهیر شـوروی بدسـت آمـده اسـتیک انفجار اتمی در نقطه

در  1945او لـین آنهـا در آگوسـت  .این دو مین انفجـار از نـوع خـود بـود

بـاین  .برای نژاد بشر ایـن بمنزلـۀ پایـان دنیـا بـود .هیروشیما بوقوع پیوست

 .راه پرخطر قدرتهای سیاسی آغاز شد ،ترتیب

راهی خوفنـاکی قـرار گرفـت کـه یکـی از  سر دوبشر در این لحظه بر 

اس ــودحســ  ــرایش ب ــل  .ترین لحظــات تصــمیم ب ــه او را در مقاب ــن واقع              ای

در تـاریخ ایـن سـی اره شـناخته بحـال  ترین قدرتی قرار دارد که تـا پروا بی

روی آنانیکه  ری  سـمت چـ  جـادوی سـیاه را برگزیـده  در روو  بودشده 

خوشـحالی بـه و  سـیمت ،سـعادت ،ل م او در خصو  حیـاتحقوق مس .بودند

 .پایان نیستی و نابودی سقوط کرداعماق قهقرای بی

بیشتر مردم مایل نیستند باین واقعیت بیاندیشـند کـه زنـدگی در عصـر 

ام ـا  .اتم گسترشی استرنائی را در آگاهی و رشد معنـوی آنهـا ایجـاب میکنـد

هنوز قـادر نبـوده اسـت راههـا و روشـهای  بشر ،ایمیافته از آنچه تا اینجا در

فرصت را بخـود نـداده اسـت کـه لـزوم  اینو  خود را تنظیم و بازسازی کند
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های هنــوز ماننــد بچ ــه او .رســیدن بــه یــک بلــوا اخیقــی را درک کنــد

عصیانگری رفتار میکند که از تصاحب سـیحهای سـهمگین دچـار احساسـاتی 

آلـوده رفتار او تـا بـدین حـد  هراسجای تعج ب نیست که  .گستاخانه میشوند

عملـی از چنـین منـابع عظیمـی از انـر ی در محاربـه  زیرا اسـتفادۀ ،باشد

 .زده کرده است مل تهای دنیا را سراسیمه و وحشت

سـازی مل تهـای بـزر  بـرای زیـرا آماده ،مشکل بزر  در اینجاسـت

نـگ ج .جنگ جهانی سو م از پایان جنـگ جهـانی دو م همچنـان ادامـه دارد

هـای متخاصـم در  ـول آمـادگی بـرای سرد فق  به منظور ارزیـابی جنا 

ای و نفـوه جنگهـای هـرزه و منطقـه .جنگ جهانی سو م بکار گرفته شده است

سـایر مل تهـا بـه بهانـۀ و  مصـر ،روسیه به کشورهای گوناگون منجملـه کوبـا

 بخشـی از ایـن آمـاده ،آنها بهمراه ساختن ناوگانهـای عظـیمه کمک کردن ب

های ایـاالت نـام بخشـی از نقشـهجنگ ویت .سازیها برای یک جنگ دیگر  است

مت حده بود برای آماده کردن خطوط او ل جبهـه در آسـیا تـا مجبـور نشـود 

همانگونـه  ،در اقیانوس آرام و در حیاط منـزل خـودش درگیـر جنـگ شـود

همـین سیاسـت هـم روسـیه را  .که یکبار در  ول جنگ جهـانی دو م رخ داد

چکسـلواکی  ،این داشت که بر کشـورهای اروپـای شـرقی مرـل لهسـتانبر 

 .بلغارستان غلبه کندو  مجارستان

روسها این درس را در جنگ جهانی دو م گرفتنـدد هنگامیکـه هیتلـر بـا 

غلطیـد و مسـتقیماً وارد   ـرق و مغلـوب در سیاهش از میان کشورهای بـی

اکنـون  .ده باشـدبدون اینکـه واقعـاً درگیـر نبـردی شـ ،خاک شوروی شد
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روسیه یک کمربند ایمنی دفاعی تأسیس کـرده اسـت کـه از تمـاس مسـتقیم 

تمـام نبردهـا در  .هرگونه سیاه زمینی با خاک کشـورش جلـوگیری مینمایـد

بهمـین عل ـت رهبـران آنهـا یـک پایگـاه  .خط ۀ دیگران انجام خواهـد شـد

دهان ین عل ـت اسـت کـه فرمانـبـاز هـم بهمـ .روسی در کوبا تأسیس کردند

آرتور قصـد دارنـد پایگاههـای مریکا بنـا بـه توصـیۀ  نـرال مـکنظامی آ

حت ـی در اروپـا و  فیلییـین نـاوا واوکی ،نـامویت ،آسیائی خـود را در کـره

 .مستقر سازند

تبلیغات ابزار خطرناکی است کـه بدسـت مـردم سـتمگر افتـاده اسـت 

 ین و گنـاهتریکـی از کریـفو  وحشـتو  نفرت ،ابزاری جهت انتشار نادرستی

تمـامی  .بحـال بکـار گرفتـه اسـت هائی است که که بشر تاترین تازیانه آلوده

ایـن ابـزار  .های دنیا بدست عناصر فاسد و قـدرت  لـب افتـاده اسـترسانه

ات نـابود کننـدۀ تـأثیرتبلیغاتی باید تماماً معدوم و ممنوع شـود تـا بتـوان از 

تمـامی  ،صـلک و آرامـشبـرای پشـتیبانی از  .آن و عواقبش اجتنـاب کـرد

مل تهای جهان بایـد تشـکییت تبلیغـاتی خـود را ملغـی کـرده و آنهـا را بـا 

های ا  یعاتی جایگزین کننـد کـه فقـ  حقیقـت را منتشـر انواعی از سیستم

 .مبـادرت کننـد نیـت خیـرو  همـاهنگی ،صـلک ،کند و تنها به اشاعۀ دوستی

ی جهـانی مطلقـاً نبایـد یعنـی اشـاعۀ بـرادر ،ها بجز موارد هکر شدهرسانه

 .دار باشندوظیفۀ دیگری را عهده

د کـه مـردم نتواننـد توج هشـان را روی مشـکیت تبلیغات موجب میشو

باعع انحـراق آنـان از مسـیر پیشـرفت معنـوی و و  درونی خود متمرکز کنند
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در خـاک وجـود مـردم بـذر ناامیـدی  .نائل آمدن به هدق نهائی میگـردد

گی را میکاردد باعـع ت ـعیف روحیـۀ مل تهـا و فلـ  ناهماهنو  ترس ،سوب ظن 

هـرج و و  سـردرگمی ،شدن اراده و شهامت آنها میشـودد آفریننـدۀ آشـوب

همۀ این بییا بسرآن مل تهائی آمد کـه در خـیل جنگهـای سـرد و  .مرج است

تبلیغـات سیاسـی  .گرم بعد از جنـگ جهـانی دو م در تبلیغـات سـهیم شـدند

پایـان ناخشـنودی در  ،ل تی که آنـرا بکـار گیـردبسیار خطرناک است و هر م

زیرا هیچگونه منفعـت و امتیـاز مربتـی در ایـن شـیوه از  ،پیش خواهد داشت

تنها ورشکستگی و هرج و مرجـی کـه بـه جنـگ جهـانی  ،سیاست نهفته نیست

 .منجر خواهد شد

مـواد  مخـد ر ایـن عصـر حدیـد را و  جنـگ گـرم ،جنگ سرد ،تبلیغات

بـرد و  نیانی که تاریخ بخود دیـده اسـت بـه پایـان خواهـدباالترین رقم قربا

ایـن  .بیشترین حد نابودی و انهدام را در تاریخ بشر به ثبـت خواهنـد رسـاند

بلکـه بتـدری   ،ر مترقبـه رخ نخواهنـد دادها ناگهـانی و غیـمصائب آنقـدر

ــراهم  ــردم را ف ــودگی م ــات فرس ــدموجب ــی آورن ــه  م ــا در نتیج : ملته

هنـی و جسـمانی شـان همـه چیـز را از دسـت ه ،ورشکستگی هـای مـادی

  .خواهند داد و با شیون و زاری راه به تاریکی شب گردون خواهند برد

 .مشکل مواد مخدر بـه نیـروی محرکـه ایـن مصـیبتها خواهـد افـزود

در میان جوانـان بـازار گرمـی پیـدا کـرده  آنطور که امروز مواد مخدر علناً

ابلیـت رهبـری وجـود نخواهـد میشود حدس زد که در فـردای اجتماعـات ق

رهبران کسانی خواهند بـود کـه هیچگونـه احسـاس و همـدردی بـا  .داشت
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بخـش عمـده از کنتـرل تـوده هـا و  انسان متوس  اجتماع نخواهنـد دشـت

 .آرامـبخش هـای سـبک انجـام خواهـد شـدوتـوهم زا  ،بوسیله مواد مخدر

ز ممالـک اتوری ایـاالت متحـده و بسـیاری دیگـر دیکتـاو چیاول  ،استبداد

خواهـد گرفـت تـا روزی کـه در اوائـل قـرن آینـده  بزر  جهان را فـرا

یـونی مـردم بـی گنـاه در انهـدام گروههـای میل .مشکیت جدی آغاز شوند

بیرحمانه تـرین هتـک حیریـت هـا بـر بشـریت و ها قتل عام خواهند شد شهر

وحشـیگریها و قسـاوتهای  ،مصـیبتی کـه در مقایسـه بـا آن ،نازل خواهد شد

  عـیوه بـر اینهـا .خواهـد آمـد نظـرهای قرن سـیزدهم بازیچـه ای بمغول

ملتهای درگیر در جنـگ حـدود چهارصـد میلیـارد دالر پـول تلـف خواهنـد 

                  کــرد و چشــم انــداز نــوع بشــر در روی ایــن ســیاره روزهــای آخــرش را

  .می بیند

خ بلکـه آنچـه در ایـن سـیاره ر ،مصیبت ها همین جـا پایـان نمیگیـرد

تـراوش هـای  .هنگفتی بر روی سـایر سـیارات خواهـد داشـت تأثیرمیدهد 

سیحهای اتمی به سیارات دیگر نفوه کرده و باعـع انهـدام و تلفـات هنگفتـی 

مانـده و بـرای قرنهـا سـفر  بیشتر تراوشات رادیوآکتیو در ف ا معلـ   .میشود

ت و ر همـه جـا سـایه خواهـد انـداخمر  ب .بین سیارات غیر ممکن میسازند

زیرا نوزادان نـاقص الخلقـه و کریـه المنظـر  ،د تقریبا ناممکن خواهد شدلوت

 .پا به این جهان خواهند گذاشت

لـوگیری از آن ایـن ج هتنهـا راو  گـردد این روند ظالمانه باید متوقـف

یـک تجدیـد  .است که ملتها را از قـدرت بازیهـای وقیحانـه شـان بـازداریم
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جلـوی آن دسـته از افـراد بـی شـرم و حیات مذهبی هم قادر نخواهد بـود 

جاه  لبی را بگیرد که میخواهند جنگ قدرت بیـا کننـد تـا جایگـاه حکومـت 

بایـد جلـوی اسـتفاده از تـرس بجـای عشـ   .را برای خود محفو  دارنـد

امـا  .انجامـد گرنه آرزوهایمان تنها بـه قهقـراب و نـابودی مـیو گرفته شود 

ت اهریمنـی در کـالی یوگـا )عصـر استییی قـدر ع سیاست ادامۀاین در واق

حدید( است تا روزی که ایـن عهـد پایـان یابـد و جـای خـود را بـه شـب 

 والنی فلک بسیارد تا آنانیکه کار خـویش را بـه پایـان نبردنـد دوبـاره بـه 

  .این جهان بازگردند و یک دوران  یئی دیگر را آغاز کنند

ایـن کـره سـهم  امـروزه در خـاک هنژاد ها آمده و رفته اند و آنانیکـ

آفـرینش مکـرر  .پسران و دختـران سـرزمینهای گونـاگونی هسـتند ،دارند

باال آمـدن قـاره هـا از میـان  ،ظرافت های پیچیده و کند کارکده های زمین

دروه هــائی را تشــکیل میدهنــد کــه  ،زمــانی ۀدریاهــا در مقــا ع گســترد

ــای ــا را دوره ه ــتان آنه ــت باس ــانی  روحانی ــین  وف  Interdiluvianب

Cycles چهار رنگ وجود داشته است در میان ده نژاد بشر عمیً ،نامیدند: 

اینها نژادهـائی بـوده انـد کـه از هنگامیکـه  .سیاه و سفید ،زرد ،سرخ 

در  ،آتینتـیس را غـرق کـرد وره پیشین را در خود بلعید و قـارۀسیل جهان د

  .هستی زمین بوده اند عرصۀ

کـه قـاره آنهـا هنگامی .هسـتند نژاد سرخ بازماندگان نژاد آتینـت هـا

 وپـا سـر از آب درآوردنـد و در ارتفاعـات بـاالتریرفرو رفت خشکی های ا

اینهـا  .این مردم سرخیوسـت از ارتفاعـات کوههـا بزیـر آمدنـد ،ثابت شدند
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فرزندان دسته ای از غارنشینان بودند که پوسـت بدنشـان برنـگ مـس بـود و 

اینهـا تشـکیل  .ا زنـدگی میکردنـددر قاره آتینتیس در ارتفاعات درون غاره

آن دوران در جنـوب درو نـژاد اولیـه سرخیوسـتان آمریکـا هسـتند  دهندۀ

آنهـا از  .اروپا زندگی میکردنـد و بتـدری  بـر سـطک سـیاره حـاکم شـدند

جـود داشـت و امـروز دریـای ز خشکی که بین سیبریه و آالسکا و ری  پلی ا

شـکار بسـیار  .یکـا رفتنـددر جستجوی شکار و غـذا بـه آمر ،برینگ میباشد

موجب انقـرا  نسـل بسـیاری از تیـره هـای  فراوان بود تا اینکه آنها تقریباً

هنگامیکه نژاد سفید پـا بـه قـاره آمریکـا گذاشـت از تمـدن  .حیوانات شدند

موروثی آتینتیس هی  اثری باقی نمانده بود جـز چنـد میلیـون سرخیوسـتی 

  .وط کرده بودندبه مراحل بدوی تمدن بشری سق که تقریباً

              ی هــا اه اســت کــه یونانیــان آنهــا را اتیــوپآفریقــا مــادر نــژاد ســی

آنها امیرا وری عظـیم و تمـدن بزرگـی سـاختند کـه در تمـام  .نامیدند می

اروپـای جنـوبی  آنهـا بـه .جهان شناخته شده آن زمان گسترده شـده بـود

شـگر کشـی هـای ل فـتک کردنـد کـه صـحنۀ ند و سرزمینهائی راردهجوم ب

ولیکن باالخره نژاد سفید آنـان را بـه عقـب رانـد و آنهـا از  .نظامی آنها شد

در ابـی سـینا )حبشـه(  خود تمدنی بجـای گذاشـتند کـه آثـارش عمـدتاً

  .آفریقای شرقی و خاورمیانه یافت میشود

نژاد زرد از آسیا برخاست و در مقطعـی از زمـان ایـن مـردم پرهیبـت 

در  .اما کم کـم بـه چـین عقـب نشـینی کردنـد ،بودندبر تمامی سیاره حاکم 
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این کشور است که هنوز هم آثار تمـدن باسـتانی نـژاد مـادر زرد را میتـوان 

  .یافت

ــفید ــژاد س ــا آریائی ،ن ــینان ی ــمال نش ــا را ش ــاهی آنه ــه گ ــا ک  ه

Hyperboreans دسـت قطـب شـمال  نامنـد از سـرزمینهای بسـیار دور می

 .آفریقـا پراکنـده شـدندبخشـی ازو اروپـا  ،هنـد ،بودند که در سراسر آسیا

رنـگ ماسـه دریـا و چشـمانی آبـی رنـگ ه اینها مردمانی بودند با موهائی ب

 Aurora ن آمدند کـه بـا نـور شـف  سـبز شـمالکه از میان جنگلهائی بیرو

Borealis  همراهشـان سـگها و گوزنهـای سـورتمه کـش ه بـ .شـدیروشن م

 ی روان بـین )روشـن بـین جاع و زنـاندیده میشـد و توسـ  رهبرانـی شـ

Clairvoyant هـم داشـتند و  این مردمـان موهـائی در .شدند ( هدایت می

ایـن نـژاد  .رنگ پوست و مویشان به  یئـی میـزد و چشمانشـان بـه آبـی

کنـد و اشـتیاق بازگشـت  رسالت داشت پرستش آفتاب و آتش مقـدس را بنـا

بایسـت در  مـیایـن مـردم گـاهی  .ارمغـان بیـاورده به بهشت را به زمین ب

گـاهی در مقابـل و مقابل آسمان شورش کننده تا بحدی که از آن بـاال رونـد 

  .آوردند شکوه و عظمت آن در ستایش مطل  سر فرو می

بایسـت خـود را پـیش از اینکـه  مـی ،مانند سـایر نژادهـا ،نژاد سفید

از نشانه های بارز ایـن نـژاد عشـ  بـه  .بربریت جدا کند ۀآگاه شود از مرحل

و  -دی اسـترکـه آفریننـده قـدرت همـد-حساسیت انعکاسی ،قیل فردیاست

اشـد کـه بـه رکـن خیـال کیفیتـی ایـده آلیسـتی و ب برتری عقینـی مـی

این حساسیت معنـوی و روحـی موجـب بـروز مهربـانی  .سمبولیک می بخشد
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عشـ  بـه خـانواده و اصـل اساسـی زنـدگی  ،ترجیک مرد در داشتن یک زن

 ایفـه و صـنف  ،بهمـراه احتیـاج بـه معاشـرت ،دیاد و نیاز به آززناشوئی ش

را بوجود آورد و اصل انتخـاب رهبـری و پیـروی از رهبـر منتخـب را باعـع 

انی را بوجـود آورد کـه متخیله الهـامی او پرسـتش نیاکـ ،بهمین ترتیب .شد

  .اصلی ادیان نژاد سفید است ریشه و هستۀ

مـدن آریـائی را اد سـفید نخسـتین تجائی که نژ ،هندو  ایران ،در آسیا

مـرد  ،در اختیط بـا مردمـی کـه از نـژاد هـای دیگـر بودنـد ،سیس کردتأ

کسـی بجـز مـردان  .بسرعت در امور دینی و سیاسـی بـر زن برتـری یافـت

                زنهـا جـز در محـی  خانـه حـ  بیـان و خردمند ح  سـخنگوئی نداشـتند 

غلـب جایگـاه خـویش را عکس بود و زنهـا ا در اروپا این روند بر .نمی یافتند

زنهـا در و  کردنـد که بر نژاد بشر حکومـت مـی یافتند در میان خدایانی می

چه معنـوی و چـه مـادی در میـان نـژاد شـمالی از حقـوق  ،نه تهای بزر 

  .وی مرد برخوردار شدندامس

سـیاه و  سـرخ  ،خیل قرنهـای متمـادی بـا نژادهـای زردنژاد سفید در

نـژاد  .پیرینـه تـا قفقـاز و از قفقـاز تـا هیمالیـااز  .در حال جنگ و گریز بود

سیاه در قسمتهای جنوب اروپـا سـکنی داشـتند و بـا وجـود کهنسـال بـودن 

ــد د زره   ــوردار بودن ــا برخ ــیحهای آن روزه ــدرنترین س ــان از م تمدنش

سـفیدهای  .سیحهای آهنی و تاکتیک هـای نظـامی خـوب ،کیهخود برنجی

سـفید هـا در  .وکمـان نداشـتند تیـرو ه نیز ،نیمه وحشی چیزی بیشتر از سنگ

هایشان برای تصرق سرزمین هـای تـازه مغلـوب سـیاهان شـده دنخستین نبر
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و به بردگی گرفته شدند تا در چال هـای معـادن فلـزات و معـادن سـنگ بـه 

              خصـو  بع ـی هـا فرارکردنـد و بـا دانـش نـوینی در .بیگاری بیردازنـد

هوب کـردن  عمـدتاً .تحین خود به خانـه بازگشـتندعلوم فاو مهارتها  ،ایده ها

 وشـتن آن روی پوسـت حیوانـات و پوسـتۀفلزات و ثبت کردن نظرات توس  ن

مـدرن امـروزه نقـل شـده و این ایده هـا بـه تمـدن  .درختان را آموختند

  .تماع امروزی ما را ساخته اندبخشی از اج

ا فـتک کـرده و بعد از اینکه سفید پوستان شهر هـای سـیاهان را در اورپـ

آغـاز کـردن بـه پـذیرفتن بع ـی از  ،به سواحل شمال آفریقا نفوه کردنـد

بـی شـکل بـودن و مطلـ   ،نظریه وحـدت پنهـان .نظریات مذهبی سیاهان

سـاخت و پذیرشـهای اسـراری آن  هسته عنصری مذهب سیاهان را مـی ،خدا

  .شد را شامل می

روی گذشـته و  فاحشـی بـر تـأثیرتمام آنچه در اینجا گفته شده اسـت  

بـدلیل اخـتیط میـان دو  .حال داشته و آن را تا آینـده ادامـه خواهـد داد

پرسـتش خـدایان متعـدد را مذهب اصلی : یکی از آن نژاد سفید کـه عمـدتا ً 

بـا  ،سـامی متحـول شـد نژاد سیاه که بعـد هـا بصـورت تیـرۀو شامل میشد 

                   شــر نــژاد بدو جریــان متخاصــم از  ــرز تفکــر در  ،نظریــه تــک خــدائی

   .جاری شد

جریانهـا  .امروزه این مشکل بنیانی اختیق میـان شـرق و غـرب اسـت

فکری آریائی و سامی دو رودخانـه از نظریـات و  ـرز فکرهـا هسـتند کـه 

فلسـفه از مجـرای آنهـا بـه مـا و علم  ،هنر ،مذهب ،ه هانافسا ،تمامی نظریات
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خـود مفهـوم متفـاوتی از زنـدگی هر یک از این جویبارهـا در  .رسیده است

خـود  ،آشـتی دادن و معـدل گـرفتن بـین ایـن دو ،هر چند ،را حمل میکند

ا شخصـیتهائی کـه سـمت رهبـری نسـلهای ذمعه ،سازد حقیقت را آشکار می

میـل ندارنـد کـه ایـن دو  ،پی در پی در این دو نـژاد را عهـده دار هسـتند

  .جریان فکری بهم آمیخته شوند

قـدرت مطلـ   منشـأ رز تفکری میشود که از یـک  جریان سامی شامل

که وحدت و جامعیت کـل هسـتی را بنـام یـک اصـل متعـال  ،حکایت میکند

ایـن  .شـمرد بیان میکند و بکار گرفتن آنرا موجب وحدت نـژاد انسـانی مـی

سـمبولو ی آن بصـورت  .باشـد جریان نمایشگر نزول خـدا بـه انسـان مـی

به شمشیر و رعـد بـه تنبیـه نـوع بشـر  فرشته مقرب درگاه الهی است که مسلک

  .اعزام شده است

جریان آریائی آرمـان مطلـوب را در تکامـل صـعودی تمـامی اقـالیم 

کـاربرد آن منجـر بـه گونـاگونی بـی  .خاکی و فوق خاکی جسـتجو میکنـد

پایانی در مراحل توسـعه و ظهـور انـواع کیفیـات در  بیعـت و اشـتیاق رو  

ــود ــن .میش ــمبولیک ای ــان س ــرز  نش ــه   ــام پرومت ــری بن ــر در مظه  تفک

Prometheus   از بهشـت بیان شـده اسـت کـه آتشـی در دسـت دارد کـه

  .آن آتش مورد مکاشفه قرار میدهدربوده و ملکوت را به نور

هـر کـس  .هر بشـری ایـن دو جریـان را درون خـود حمـل میکنـد

ولـیکن ایـن دو جریـان  .بفراخور وضعیتش از یکی از آنهـا تابعیـت میکنـد

در عمیـ  تـرین حیطـه هـای  .ما بصورتی هماهنگ اختیط نیافته انـددرون 
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       همانگونـه کـه در  ،در ظریـف تـرین ریشـه هـای افکـار مـان ،احساس ما

ایـن دو جریـان همـواره در حـال نفـی و  ،زندگی ها و مراتب اجتماعی مان

در اینجا میشود به نحـوی گفـت کـه ایـن دو شـاخه از  .ستیز با یکدیگر هستند

زیـرا  ،یشه بترتیب نماینـده معنویـت و  بیعـت گرائـی در بشـر هسـتنداند

پیشـرفت و  .باشـند کنترل کننده زندگی و تیشـهای مـا در روی زمـین مـی

دارد بـه ایـن آشـتی دادن و ترکیـب دو متعاقب آن رستگاری بشـر بسـتگی 

  .شاخه فکری هکر شده در باال

در  ،کنـدردر خصـو  کشـمکش هـای تـاریخ غو هنگامیکه کسی عمیقاً

 .جنگهـای بـین فرقـه هـا بـوده انـد ۀیابد که این تهاجمات همیشه نتیج می

ت ـاد  ایـن تنهـا نتیجـۀولـیکن  وارد میشود هابازی قدرت سیاسی به این جنگ

اندیشه های ما بـین دو جریـان فکـری اسـت کـه فقـ  در صـورتی ظـاهر 

  .میشود که از دالئل ظاهری فراتر رویم

جـائی کـه از  ،تان مصر به عقـب بـاز میگـرددجریان سامی تا تاریخ باس

آریائی هـا تـا دورانـی از سـنوات باسـتانی  .اختیط با نژاد سیاه شکل گرفت

قدمت دارند که این مردم سـفید پوسـت در خانـه هـای دراز و باریکشـان در 

 .کنار آتـش جمـع میشـدند و بـرای خـدایان باستانشـان سـرود میخواننـد

دورانـی بـدوی بـاز میگرداننـد کـه هـردو  ولیکن این سنتها ما را حتی بـه

امـا ایـن صـحنه هـا بـه دروان  .در هماهنگی با یکدیگر ظاهر میشدند ظاهراً

  . یئی تعل  دارند که ما بعنوان ساتیایوگا میشناسیم
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نوع بشـر بـه تفرقـه تـن در داد و انـدوه سـتیز  ،پس از دوران  یئی

هنـوز نتوانسـته اسـت آرامشی را گرفـت کـه بشـر و نیرومندی  ،جای اعتماد

فهمیـدن اینکـه در آینـده  حاال میتوانیم آغاز کنـیم بـه .دوباره بدست بیاورد

بـر خـیق  .انسانی خواهد آمد که هنوز ساکن جهان خـاکی اسـتچه بر سر 

ایـن دو جریـان فکـری هـر چـه  ،آنچه مردم در ظاهر هوشمند ادعا میکنند

شـرق و غـرب  ه تقریبـاًدیـد کـاکنون میشـود  .بیشتر از یکدیگر جدا میشوند

مرـل اینکـه دیـواری بـین آنهـا کشـیده شـده  ،در مقابل هم قرار گرفته اند

باشد که کشورهائی را که تحت سلطه چـین و شـوروی هسـتند در مقابـل هـر 

 یـا بـالعکس محافظـت میکنـد ،گونه اندیشه ای که از خارج بدانها وارد شـود

همـین سیاسـت در  .نـدآنچه از دستگاههای تبلیغاتی خودشـان تـراوش کمگر

  .خصو  بخش غربی جهان هم مصداق دارد

کـه در ظـاهر بنظـر  ،تا روزی که این دو جریان با هـم متحـد نشـوند

بایـد منتظـر انفجـار عظیمـی  ،آید چنین امری هرگز به وقوع بییونـدد نمی

اگر کسی ادعا کند کـه شـاهد انهـدام اتمـی در دوران  .بین شرق و غرب بود

بایـد شـاهد اصـابت قـدرت  ،زی درباره اش خوانده باشـدیا چی ،جدید بوده

این انفجار به زادگاهش در آینـده باشـد تـا بدانـد چنـین فاجعـه ای چـه 

  .معنای دارد

تنها یک خوش بیین کورکورانه این اجازه را بمـا خواهـد داد کـه فکـر 

ات دسیسـه آمیـزی کـه ا رافمـان را احا ـه کـرده تـأثیرکنیم جامعه ما از 

 هودمشـاک ویـدیا ایـن واقعیـت هـا در قرائـت  .واهـد بـوداست مصون خ
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یابـد چـه چیـزی  تا جائی که تکرار آنها باعـع میشـود شخصـی در ،هستند

چـه نیروئـی کـه از او  ،تهدیدش میکند د چـه نیـروی جـادوی سـیاه باشـد

فشـارهای  .بعنوان یک قربانی برای منظـور تبلیغـاتی خـود اسـتفاده میکنـد

میتواننـد در  ،جنا  های نیـرو بـه او وارد میشـوند الینقطعی که از جانب این

بطـور مرـال  .هـم شـکنند جهتی تنظیم شده باشند که او را از نظر ههنـی در

یـا در معـر   ،گرسـنگی ،ارعـاب ،خفـت ،اهانت ،او ممکن است مورد تحقیر

که همگی شیوه هـای هسـتند کـه در حـال حاضـر  ،سرمای مهلکی واقع شود

ه روز مورد استفاده واقـع شـده و خواهنـد شـد بـبر روی توده های مردم ام

  .آنها را در هم شکسته و مطیعشان سازند امید اینکه قدرت ارادۀ

واقعیت این است که این دو جنـا  از دشـمنان مرئـی و نـامرئی کـه در 

باعـع شـده انـد کـه  ،این دو جریان فکری در مقابل یک دیگر کـار میکننـد

نیروهـائی واقـع شـوند  ۀاده ظالمانـهر یک از این خطوط فکری مورد اسـتف

ایـن نیروهـا  .که از این جریانها فق  در جهت منافع خودشان سـود میجوینـد

افراد دو گروه را بجان هـم میاندازنـد بـاین امیـد کـه نـژاد بشـر را تحـت 

 قصــود و هـدق نهـائی حکومتهـای جمعــی ایـن م .اسـتییی خـود بگیرنـد

Totlitarianism  ر تمـام جهانهـا و سـیارات دیگـر باشد که قصد دارند ب می

ر هـای ند که کلید موفقیـت شـان در دسـت لشـگآنها میدان .فرمانروائی کنند

بلکـه آن ملتهـائی کـه سـکوی پرتـاب و  ،زمین یا ناوگانهای دریـائی نیسـت

تـا  ،مورد نظـر آنهـا هسـتند ،مرل کره ماه دارند ،پایگاه بر روی سایر سیارات

مـین را بـا سـیحهای اتمـی مـورد تهدیـد بدان وسیله بتوانند تمامی کـره ز
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رمز این است که هـر آنکـس کـه مـاه و سـایر سـیارات را زیـر  .قرار دهند

  .زمین را نیز تحت سلطه خویش خواهد داشت ،کنترل بگیرد

پیشنهادات تکـرار شـونده مکـانیکی زنـدگی بـر  ازبسیار مشکل میتوان 

منفـی وارد شـونده حتی آن هنگام که ههن انتقـادگر مـا جریـان  .حذر ماند

مـان میگویـد  لاین عیئم مـا را در جهـت انجـام آنچـه عقـ ،را دفع میکند

مکانیزه شدن زندگی مدرن تـا بـه همـین جـا هـم  .احمقانه است اغوا میکند

بشـر  .بشر را آنقدر منفعل کرده که به آسایش پـیش سـاخته تـن در میدهـد

و ارزیـابی هـای دیگر در رابطه با ارزشهای شخصـی و در تبعیـت از وجـدان 

او بـا ارزش هـائی کـار میکنـد کـه رسـانه هـای  .نمیکند اخیقی اش عمل

مقاالت روزنامـه هـای صـبک و عصـر  ـرز  سر .عمومی به ههنش القاب میکنند

صـدای رادیوهـا در گوشـهایش نعـره  ،فکر سیاسی اش را به او تقدیم میکنند

 مقـام قـدرت نگـاه او را در حال رعب و احتـرام بـه زیون دائماًیتلو ،میکشند

اگر چه او ممکـن اسـت آگاهانـه بـر علیـه ایـن اصـوات ناشـناس  .میدارد

          تکـرار پیشـنهادات بـه درون سیسـتم ههنـی اش نفـوه ولـیکن  اعترا  کند

  .ک جسد مردهیدرون ه همانگونه که هجوم هزاران مورچه ب ،کنند می

نــه و ات خائناتــأثیرشــاید ترســانک تــرین واقعیــت در خصــو  ایــن 

دسیسه آمیز این باشد کـه بیشـتر آنهـا از انهـدام گریهـای بشـر سرچشـمه 

بلکه حاصل امیـد او در جهـت بهتـر کـردن دنیـا و تصـویر یـک  ،نگرفته اند

همـان نهادهـائی کـه بشـر آفریـده  .باشـند بارتر مـی زندگی غنی تر و پر

همان قدمهائی که بشر در جهـت تسـل  بـر خـود و محـی  خـود برداشـته 
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ه سـیحهائی بـدل گشـته کـه در جهـت انهـدام و نـابودی او عمـل ب ،است

  .خواهد کرد

خطر در اینجا نیست که سیحهای اتمی منفجـر شـده و میلیونهـا نفـر را 

بلکــه جــوهر ایــن خطــر در گــروی حکومتهــای  ،منهــدم خواهنــد ســاخت

تنهـا ایـن تبلیغـات  .ملتهائی است که به سیاسـت در بـازی قـدرت مشـغولند

هی  راهـی وجـود نـدارد .که آدمی را بیچـاره کـرده اسـتوحشتناک است 

 ،هادر قالـب سـخنرانی ،که آدمی بتواند از خود در مقابل این همـه رسـانه هـا

برنامـه هـای و رادیوهـا  ،تـابلو هـای تبلیغـاتی ،شعارها ،هاپوستر ،هابروشور

مردمـی یـا  آنچـه را کـه مـا بعنـوان ارادۀ .تلویزیونی دفاعی داشته باشـد

بشناسـیم کـه مـردم  هنگـامی میتـوانیم واقعـاً ،شناسـیم ده ها میخواسته تو

خشـم  یـا در چهـرۀ ،آزادانه بتوانند یا آنها را در صندوق هـای رای بریزنـد

در اینجـا بـه اهمیـت ایـن مسـاله بـر  .آلود انقیب و تظاهرات نشان دهنـد

میخوریم که چه کسـی ابـزار و ماشـین نظریـات مردمـی را بدسـت گرفتـه 

 .است

زیـرا بـر آنانیکـه  ،دارد اینقـدر اهمیـتاک ویـدیا دلیل است که باین 

ت داعیقمند باشند فاش میسـازد کـه چگونـه خـود را در مقابـل ایـن تهدیـ

را از هـم  دهتهدیـداتی کـه واحـد هـای خـانوا .وحشتناک مصـون دارنـد

چـون یـک ملـت فقـ  از  ،جامعه و ملتها را نابود خواهد کردو خواهد پاشید 

مـردم  ۀاراد حیـه وروایـن تنهـا بـه  ،بنابراین .کیل شده استیکایک افراد تش
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آن را بـه و بستگی دارد که چگونـه بـر آن مسـل  شـده و اداره اش کننـد 

  .کشوری تبدیل کنند که برای زندگی کردن جای مناسبی باشد

تمام آن چیزهـائی کـه در ایـن فصـل اشـاره شـده میتواننـد اتفـاق 

تـا بـدینجا مـا در جهـت  .این چنـین باشـد اگر چه الزم نیست حتماً ،بیافتند

عصـر  ،این بشارت ها حرکت کرده ایـم و هنگامیکـه بـه پایـان کـالی یوگـا

بیشـتر  ظـاهراً ،بـریم برسـیم آن بسـر مـیعهدی که هم اکنـون در ،حدید

 .نـابود خواهنـد شـد ،سیاره های ما و سایر آنهائی که در این کیهـان هسـتند

شـامل  بقـات  ،ام میرسـد و بـاین ترتیـبانجه این انهدام در مقیاس هستی ب

ایـن  .تحتانی خواهد شدد  بقاتی که مـا آنهـا را جهانهـای روانـی مینـامیم

جهـان هـای بهشـتی  هواهد شـد یـا بـخخداوند است و از ما مراقبت  ارادۀ

کشیده می شویم یا کامیً بیدار و بـا هوشـیاری کامـل از آنچـه واقـع شـده 

ر آنجـا بسـر مـی برنـد ملحـ  خـواهیم است به محفل رو  های برتری که د

 .شد

   هرکســی کــه پیــروی از  ریــ  اِک کــرده و بــه دوره نزدیــک شــود

 اگـر .در قیـد حیـات اسـتاستاد حـ   توس  ماهانتا نجات می یابد که همان 

بـاین  .در صورتی که کانال های کـافی بـرای اِک وجـود داشـته باشـند ،چه

اسـتاد حـ    ،ت رهبـری ماهانتـامعنی که تعداد کافی از مردم به مجرایی تح

به وقـت خـود شـاید بتـوانیم ایـن دنیـا را بـرای  ،در قید حیات تبدیل شوند

           ایـن مجراهـا  .ام ـا ایـن تنهـا راه اسـت ،پا نگاه داریـم مد تی کمی بیشتر بر

می توانند از بروز جنگها جلـوگیری کننـد و صـلک و آرامـش همیشـگی بـه 
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اسـتاد  ،اینکه تعداد کافی از آنهـا توسـ  ماهانتـا مشروط بر ،ارمغان بیاورند

ایـن  .در قید حیـات ظـرق چنـدین سـال آینـده پـرورش داده شـوندح   

 .باشد حقیقتاً یکی از مهم  ترین عوامل برای بقاب نژاد بشری می
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دلیل جزو اسـرار حفـد شـده اسـت کـه دههـا دانش اِک ویدیا به این 

تنهـا معـدودی آن قـدر بـه آن  ،عموم بـود ۀقرن پیش که در دسترس استفاد

گـرفتن آن ایجـاب میکنـد بـه  عیقه نشان دادند که بهای سنگینی را که فـرا

زیـرا  ،استادان اِک این دانش را از میـان تـوده هـا جمـع کردنـد .پردازند

یگری نیز موجـب سـ  تفـاهم و سـوب تعبیـر آن عیوه بر دلیل مزبور عوامل د

از جمله کیفیات و نشانه های عرفـانی و روانـی بسـیاری کـه بـه ایـن  ،میشد

 .گسترده ترین و جهانگیرترین دانش پیامبری نسبت میدادند

معمول ترین سوب تفاهم در نتیجه بی اعتبـار کـردن ایـن دانـش توسـ   

 از جملـۀ .ل متفـاوت بودنـدکسانی رخ میداد که مسئول امور مـذهبی در ملـ

ــن مراجــع ــرد ،ای ــام ب ــد ن بین مــذهبی را بای ــت و متعصــ  ــر  .روحانی دیگ

های مسئول برای چنین سوب تعبیراتـی در میـان مـردم کسـانی بودنـد شخصیت

        سیاسی بازی قـدرت را در بـین مقامـات ممالـک مختلـف احسـاس  تأثیرکه 

 .دمی جهانمی کردند و فرمانروایان حکومتی و توده های مر
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انشـعابی از آن اک ویـدیا کـه  ،دانش باستانی سـفر رو  ،تاریخ اِکنکار

به دلیل آزار و اهیتی که از جانب ادیـان اصـولی زمانهـای متفـاوت  ،میباشد

در دوران نخسـتین تـاریخ مصـر تحـت  .دریافت میکرد به اختفا کشـیده شـد

یید مسـیک سـال پـیش از مـ 3000نظر استاد گوپال داس در دوره ای حـدود 

نُـه  ،کسانی که مسـئولیت ایـن اختفـا را عهـده دار بودنـد .مخفی اعیم شد

 .باشند که به هیئت نُه گانه اِکنکار موسوم هستند شناس می نااستاد ح   

              نیـز اک ویـدیا آنها عمداً اکنکار و سـی و دو جنبـه آنـرا کـه شـامل 

                   کردنـد تـا آنـرا از  از دیـد مـردم عـاد ی و نـا محـرم مخفـی ،می شـود

بـه عبـارتی  .حمله های درنده خویانه ای که به آن می شد بـر حـذر دارنـد

آنها بهتر دیدند که در سکوت و بـا عـد ه ای معـدود بـه کـار خـویش  ،دیگر

بیردازند تا اینکه در مقابل چشـم عـوام مجبـور شـوند از اِک بـا زور دفـاع 

اری از ادیـان اصـولی هـم در گذشـته و هـم در بهمان منوالی که بسـی ،کنند

 .کنند حال حاضر عمل می کرده و می

سوب تعبیرات معمول تا حد ی هـم بـه عل ـت اکـراه اسـتادان حقیقـی و 

صاحب منصـب نظـام باسـتانی وایراگـی در خصـو  فـاش کـردن اسـرار 

ادیبـان ،گـر مردم جـو درون و رازهای دانش غایی اِک بر توده های پـرس و

آن کسـانی کـه هنـوز آمـادگی  .فیلسوفان غیر واصل بـوده اسـت کنجکاو و

شـکوه بهشـتهای معنـوی را از  ریـ   ورود به زمینه و اکتشـاق اقـالیم پـر

ان باط های سیستماتیک و معی نی در زنـدگی کـه بـرای پیشـرفت در مطالعـه 
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و تجربه های معنوی اِک الزم اسـت کسـب نکـرده انـد صـاحب قابلیـت الزم 

  .باشند جایگاه مقد س اِکنکار نمیبرای پذیرش به 

یـابیم کـه حاضـر باشـد خـارج  ندرت استاد حق ی را میببه همین دلیل 

آنهـا  .انجـام دهـداک ویـدیا از محدوده پیـروانش بـرای کسـی قرائـت 

میدانند که مردم عام ه قابلیت فهم آنچه را کـه او از ایـن هنـر بـازگو میکنـد 

زیـرا کـه  .روان او هـم مصـداق دارداین حت ی در مورد برخی از پیـ .ندارند

بسیاری از آنها تنها با ایـن انگیـزه از وی تابعیـت میکننـد کـه در او قابلیـت 

تعبیری چنین عمی  از زندگی شـان را مـی بیننـد و بـه ایـن ترتیـب هـدق 

به این دلیل اسـتاد اِک مجبـور اسـت مجـد داً  .اصلی استاد از دست رفته است

پیـروی از اکنکـار را بـرایش توضـیک دهـد تـا تمامی هدق ها و دالئل اصلی 

 .بفهمد چه اشتباهی رخ داده است

ــد  ــد کــه بســیاری از مــردم نمــی توانن                 اســتادان اِک درک مــی کنن

آنها مایـل نیسـتند ایـن دانـش  ،به این ترتیب را بیذیرنداک ویدیا یافته های 

ام ـه از ایـن دانـش یقینـاً ع .همانند یک موضوع عام ه پسـند مطـر  کننـد را

حت ـی  .همانند علم االصـطرالب )سـتاره شناسـی( اسـتقبال نخواهنـد کـرد

 سـر و کـارقرائت پیشینه های آکاشیک که با زندگی هـای تناسـخات گذشـته 

ایـن در مـورد  . رفـدار دارداک ویـدیا دارد بیشتر از قرائت هـای کامـل 

در  بقـات قرائت پیشینه هـای رو  نیـز کـه از تناسـخات بیشـمارش حت ـی 

اک مصـداق دارد گـاهی گسـتردگی و عمـ  قرائـت  ،باالتر صحبت می کنـد
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تا بحد ی است که بیش از حـد ظرفیـت متقاضـی اسـت و موجـب سـوب ویدیا 

 .تفاهم او شده و تنها به ضرر قرائت کننده کار میکند

اک ویـدیا کـی دیگـر از عوامـل مهـم در عـدم تفـاهم در خصـو  ی 

اتی است کـه بع ـی از مسـافرین غربـی کـه گزارشات ناقص و سطحی تعبیر

ــت  ــته بدس ــرون گذش ــرق ق ــت را ظ ــتان و تب  ــدار از هندوس ــعادت دی                س

ــد ــدیا از  ،آورده ان ــحبت اک وی ــو  آن ص ــل آورده و در خص ــه عم                ب

قدر بـه اسـتادانی چـون فـوبی کـوآنتز و  ما همین، رفی دیگر از .کرده اند

باشـیم کـه نـور اِکنکـار را در مقیاسـی عـالمگیر بـه  یربازارتارز مدیون م

 .داشته اند جهان ارزانی

اروپا  ی هزاره هـای گذشـته از برکـت وجـود اسـتادان پنهـان اِک و 

پیـروان  .مراکز مخفی اِک تحت نامهای گونـاگون بـی نصـیب نمانـده اسـت

رواقیـون و سـایرین تحـت نامهـا  ،فیسفه افی ونی ،فیراغور ،مکتب هرمس

اِک را بکـار  ،سیستم فکریشان مطابقـت داشـته باشـد عابیر گوناگونی که باو ت

بع ی از رهبران منتخب حلقـه هـای پنهـان و نظامهـای حکمـت  .گرفتند می

همیشه با اساتید وایراگی در مراکـز هیمالیـایی نـور و حکمـت در نقـاط دور 

 .در تماس دائمی بوده اند ،دست تب ت قرار دارند

جزئی از آموزشـهایی هسـتند کـه یـک اک ویدیا  برخی از قرائت های

گیـرد تـا ایـن قابلیـت را  باید به عنوان دانش زمینـه ای فـرا چیی اِک می

یکـی از قرائـت هـای انتخـاب  .بدست آورد که  بیعت خـودش را بشناسـد

شده در زیر آمده است تا به خواننـده تصـو ر بهتـری از آنچـه منظـور اسـت 
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هـا بخشـهایی از قرائـت کامـل هکـر شـده و در این منتخب تن .بدست میدهد

 .نام های اشخا  هم از متن آنها حذق گردیده است

ایـن  .تو مشکل عمیقی داری که باید در ایـن تناسـخ بـر  ـرق شـود» 

مشکل عبارت است از درون گرایی یا آنقـدر محتـاط و محافظـه کـار بـودن 

از یـک  در واقـع ایـن مسـأله .که تو را از روند زندگی عقـب نگـه میـدارد

بلکه از دورانـی همـراه تـو بـاقی مانـده اسـت  ،تناسخ تنها نتیجه نشده است

هنگامیکه مرد جـوانی بـودی تـو را لـو دادنـد  ،که در قرن پانزدهم در ایتالیا

تجربـه  .به این ات هـام کـه چیزهـایی بـر علیـه کلیسـا ابـراز کـرده بـودی

ولنـاک بـر تـو خوفناکی که متعاقب آن برایت  پیش آمد ضربه ای آنچنـان ه

وارد کرد که آثارش چندین تناسخ دوام داشت و تا بـه اینجـا رسـیده ای کـه 

ایـن بـرای تـو  ،در عـین حـال .اکنون می شود آنرا از وجودت پـاک کـرد

دلی تـو رفتـار محتا انـه ات بـا مـردم  تمامی بز ،معنای عمی  تری هم دارد

ه ای حاصـل و روش محافظه کارانه ای که در مقابـل زنـدگی در پـیش گرفتـ

این نکات متفـاوتی کـه بـه آنهـا اشـاره شـد همگـی  .این ترس پنهان است

  .باشند تجل ی بیرونی آن وحشت درون می

عمیً این ترس که در گذشـته هـای دور قـرن پـانزدهم آفریـده شـده 

یـک زخـم  ،است و من قصد ندارم جزئیات وقایعش را در اینجـا بـازگو کـنم

ذاشته اسـت کـه مـد ت درازی   ـی تناسـخات بر روان تو باقی گ عمی بسیار 

قدر بر زنـدگی ات اثـر گذاشـته کـه بـه نآ .پی در پی به همراهت بوده است

چیزی بدل شده که تو بـه زنـدگی بـا آن خـو گرفتـه ای و در ضـمن همـین 
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در قیـد حیـات اسـتاد حـ    ،رن  بردن از این زخـم تـو را بسـوی ماهانتـا

ایـن رهـایی  .ز شـر  آن رهـایی یـابیبه امید اینکه بتـوانی ا کشانیده است

زیـرا منبـع درسـتی را یافتـه ای کـه مـی توانـد  ،برایت حاصل خواهد شد

 .آزادی ات را از بند اسارت این ترس ت مین کند

این فق  یک قطعه از مطالبی بـود کـه از میـان یکـی از قرائـت هـای 

ید اگرچه شما ممکن اسـت بـر ایـن اعتقـاد باشـ .استخراج شده بوداک ویدیا 

بهتـر اسـت تـا  معـذلک ،که الزم است تمامی محتوای یک قرائـت را بشـنوید

پیش از ادای برخی توضـیحات وارد بخـش بزرگتـری از یـک قرائـت کامـل 

بـا انجـام  ،آمـدی که قرائتش در بـاال بـه اشـاره درشخص ،بهر حال .نشویم

آموخـت چگونـه بـر ایـن تـرس فـائ   ،تمرینات معی نی که به وی داده شـد

ازدواج کـرده و صـاحب دو فرزنـد  ،و اکنون یک زنـدگی نرمـال داردا .آید

       است و به نظر می آید در کشورش جـزو مقامـات بسـیار بلنـد پایـه رهبـری

 .در آید

کمـا بـیش فـاش کننـده انـواعی از  ،ویـدیا و ام ا همه قرائت های اک

درسـت  ،بع ی حـاوی آینـده فـرد مـی باشـند ،مشکیت درونی می باشند

در حالیکه بع ی بـه مشـکیت و جنبـه هـای  ،قرائت معمولی دیگری مرل هر

این بسـتگی دارد بـه ایـن کـه قرائـت  .دیگری از زندگی فرد مربوط میشوند

اگـر الزم ببینـد  .کننده چه چیزی را صی  ببیند که به قرائـت شـونده بگویـد

                     ایـن عمـل بـه سـهولت انجـام  ،که زندگی هـای پیشـین را بررسـی کنـد

هـی  فـردی  .ولیکن نمیشود گفت که او هر بار ایـن چنـین میکنـد پذیرد می
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ی یـک شـکل معمـوالً قرائـت هـا .قرائت های مشابه دیگران دریافت نمیکند

هـای قرائت .آینـد عل ـی بدسـت مـی  بقۀاز خواندن پیشینه های آکاشیک در 

یکـه آکاشیک به این دلیل به هـم شـباهت هـای ظـاهری دارنـد کـه هنگام

وجـوه تشـابهی  ،زندگی های گذشته افراد مختلف مورد قرائت قـرار میگیـرد

بین تناسخات و تجربیاتی که در   ی آنها در دنیای بیـرون کـرده انـد وجـود 

ایـن  .دارد که همگی به قرون و اعصـار گذشـته ایـن دنیـا مربـوط میشـوند

بسـیار ولـی از نظـر درون  ،نـده ابیات از نقطه نظر جهان بیـرون متشـاتجرب

متفاوت و حت ی گاهی این چنین ظاهر میشوند کـه دو یـا چنـد شـخص عمـیً 

در بع ی موارد دو شخصیت کـامیً هـم شـکل میتواننـد دو  .یک فرد بوده اند

ایـن امـر حت ـی  .قلو بوده باشند و یک نوع زنـدگی را تجربـه کـرده باشـند

بم ایـن اشـخا  یـا بارها مرا اغفال کرده است تا با تیش زیاد توانسـته ام در

در زندگی های گذشته چه کرده بودند کـه باعـع شـده اسـت در کالبـدها و 

بعـد از ردیـابی دو یـا بیشـتر از  .شرای  کامیً یکسان پا به زندگی بگذارنـد

معموالً برایم مایه خجالت بود که سـعی کـنم ایـن قرائـت هـا  ،چنین مواردی

ایـن شـباهت هـا بـه  ولـیکن .را در کنار هم بگذارم و متفاوت جلـوه بـدهم

دلیل تشابهات ظاهری برای هر قرائت کننده ای پـیش مـی آیـد و مـن قـبیً 

 .قرائت کنندگان بسیار متبح ری را دیده ام که دچار همین مشکل شده اند

هسـت کـه پـاره ای ازآن در زیـر اک ویـدیا نوع دیگـری از قرائـت 

 آمده است:
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ه تـو هشـدار بـدهم در یک نگاه به زندگی تو و آینده ات میخـواهم بـ»

تـو  .از اینکه چه اتفاقی در ماه  وئن امسال ممکن اسـت برایـت پـیش بیایـد

هم اکنون حجم بزرگـی از سـهام درجـه یـک بـازار بـورس را در تصـاحب 

من اگر بجای تو بـودم آن دسـته از سـهام صـنایع هواپیمـایی را کـه  .داری

بایـد  .میکـردمآید سیر نزولـی دارنـد بیشـتر مطالعـه  اوائل  وئن بنظر می

بحع مفص لی در این باره با مشاور سـهام خـود ترتیـب داده و سـریعاً اقـدام 

مشروط بـر اینکـه پـیش از پایـان مـاه  وئـن متوقـف  ،به فروش آنها بکنی

آن راه همـین اسـت و  ،گر راهی برای کمک کردن بـه خـودت باشـدا .نشود

از  اگر به اموال خـود توجـه بیشـتری کنـی بخصـو  در  ـی مـاه  وئـن

 «.آسایش خا ر و آرامش بیشتری برخورداری خواهی شد

اک ویـدیا افتـد کـه یـک قرائـت کننـده  بسیار بنـدرت اتفـاق مـی

از یافتـه هـای مـاد ی پرهیـز  او معمـوالً .ا یعاتی نظیر این به کسی بدهـد

زیرا اغلب موارد باعع گمراه شدن شخصـی میشـود کـه کلمـات او را  ،میکند

آنهـا تعم ـ   ۀبـار کننـد و بـدون اینکـه در یافت میفق  از جنبه بیرونی در

همانگونـه کـه در خصـو  هرگونـه قرائـت  .ن عمل میکندأبر اساس ش ،کند

متقاضی باید قرائـت را مـورد بررسـی قـرار دهـد  ،دیگری هم مصداق دارد

 .گویی گزارشی به دستش داده اند که نیاز به تحقی  دارد

جـه هسـتند کـه فقـ  بـا فـرد این قرائت ها از این نقطه نظر جالب تو

از آنجـا کـه وظیفـه ماهانتـا  .متقاضی مطابقت دارند نه با هـیچکس دیگـری

مواظبت از تمامی چی هایی مـی باشـد کـه در ایـن  ،در قید حیاتاستاد ح   
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چیزهایی بـه آنهـا خواهـد گفـت کـه هنگـام  ،دنیا به دورش گرد آمده اند

ولیکن فـرد مـی بایـد بـرد .دگفتنش معنای چندانی از آنها استنباط نمی شـو

یابـد  بار باشد و تفک ر کند به این که چه چیزی بـه او گفتـه شـده اسـت تـا در

داده هایی که به او عرضـه شـده انـد چـه معنـایی دارنـد و کجـا اسـتفاده 

و مهمتر اینکـه در چـه زمـانی از مقـا ع زنـدگی بـرایش کـاربرد  .میشوند

 .دارند

انجـام میدهـد ایـن اسـت کـه یکی از کارهای بارزی کـه اسـتاد اک 

هرگز بیشـتر از حـد ی کـه ههـن و جسـم متقاضـی در آن لحظـه میتوانـد 

او سـطک پـذیرش تمـام افـرادی را کـه  .بیذیرد ا یعات به دستش نمیدهـد

او میدانـد کـه هـر شخصـی کـه از وی  .میداند ،تحت رهبری و حفاظت دارد

               گیـری  پیروی میکنـد صـاحب سـطک معینـی از هوشـیاری و اسـتعداد یـاد

بایـد کـه ایـن امـر  ،اگر قرار است که او بیش از این حد پیش برود .باشد می

بع ـی مـردم هنگامیکـه بـرای نخسـتین بـار  .نه یکباره ،بتدری  انجام شود

دچـار مشـکیتی خواهنـد شـد و ایـن موضـوع  ،گذارند قدم در راه اِک می

 .هبی آنـان نـداردهی  ارتبـا ی بـا سـابقه متـافیزیکی یـا آمـوزش مـذ

در قید حیات شـروع میکنـد بـه در هـم شکسـتن استاد ح    ،هنگامیکه ماهانتا

تمامی آموزش ها و دستور العملهـایی کـه توسـ   ـرق مختلـف مـذهبی و 

آنهـا آمـادگی روبـرو شـدن بـا  ،معنوی دیگر در وجودشان کاشته شده است

هـایی را کـه در بایـد سـریعاً حفـره  او می .آنچه را که در پیش است ندارند

و  اثر این بیرون کشیدن ها ایجاد میشود بـا چیـزی از محتـوای اک پـر کنـد
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               بایـد کـه در وضـعیت  مـی ،اگر چی آمادگی پذیرفتن آن را نداشـته باشـد

کشـد کـه او بتوانـد  این وضعیت تا هنگامی  ول مـی .پایدار رن  رها شود نا

ام میشـود کـه سـطک دریـافتش را از قبول کند چه کاری دارد بر رویش انجـ

 .نظر ههنی ارتقاب بخشد

 یکی دیگر از قرائت ها چیزی شبیه این است که در زیر آمده:

مـن توصـیه میکـنم کـه بـا  .تو درباره همزاد رو  س ال کرده بـودی»

بلکه از نقطـه نظـر عملـی تـر آن را در  ،امر ازدواج باین ترتیب روبرو نشوی

نواعی از سازگاری های شـیمیائی بـین  بیعـت هـای البته همیشه ا .نظر بگیر

درونی افراد هست که باعع میشود آنـان تصـور کننـد همـزاد رو  یکـدیگر 

 .باشند می

ای را در جسـتجوی کسـی  نظر به اینکه تو مدت هـای قابـل میحظـه» 

ی که معتقد هستی همزاد رو  تـو باشـد و ایـن برخـورد برایـت صرق کرده ا

اکنـون بعـد  ،یراً که مردی با همین تصو ر بسـویت آمـدپیش نیامد تا همین اخ

خوشایندی که بـا وی داشـته ای میخـواهی بـدانی کـه احساسـت  ۀاز تجرب

ه این سوال ایـن اسـت کـه ایـن مـرد بجواب من در پاسخ  .درست است یا نه

 .مناسب تو نیست

این را به تو می گویم که در نهـم  وئـن امسـال بـا یـک مـرد  ،هرچند»

 .ش رفتار و درشت هیکل از اهـالی بوسـتن دیـدار خـواهی کـردخو،بلند قد

 .این رفتار و ظواهر  بیعت او بوده و بسـیار بـا شخصـیت تـو سـازگاری دارد
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ظرق مدت دو ماه او از تو در خواسـت ازدواج خواهـد کـرد و اگـر تـو هـم 

زیـرا در حـال حاضـر  ،حتماً این کـار را بکـن ،احساس مشابهی داشته باشی

و از آنجـا کـه او بقـدر کـافی پـول  .ین همسر برای تو میباشداین مناسب تر

 .چشمش در پی مال و منال تو نخواهد بود ،دارد

باید بخا ر بسیاری این است کـه زنـدگی بـه هرحـال  یک چیز که می»

حتـی آن کسـانی کـه از مـردم دوری کـرده و  .مانند جاده ای ناهموار است

واری هـا و پسـتی بلنـدی هـای در خلوت هم زندگی میکنند هم از این نـاهم

هنگامی کـه دو نفـر بـه سـن تـو تصـمیم بـه  .زندگی در امان نخواهند بود

چیز هایی هست کـه بایـد در میـان آنهـا تنظـیم  ،گیرند زندگی مشترک می

شود و این خو گرفتن ها برای شما مشکل تـر اسـت تـا آنهـایی کـه در سـنین 

   همـوار اسـت نـا ۀادازدواج نیـز همیشـه یـک جـ .جوانی ازدواج می کنند

مشکل تر مـی تواننـد بـا یکـدیگر ارتبـاط  ،تر می شوند نفر هرچه پیر زیرا دو

 «.هرچند هم همراهی تنگاتنگی با یکدیگر داشته باشند ،قرار کنند بر

این قرائت به خانمی مربوط میشود کـه چنـدین بـار فرصـت ازدواج را 

د حقیقـی روحـش از دست داده بود به این دلیل کـه احسـاس میکـرد همـزا

شـاید  ،ات تناسـخ گذشـتهتـأثیرالبته این رفتار منـت  از  .هنوز پیدا نشده بود

او داشـت خطـائی بسـیار ولـیکن  هم چندین تناسخ گذشته وی بـوده اسـت

 این خطا ارتبا ی به این واقعیت  .جد ی مرتکب میشد
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کـه البتـه ایـن  ،نداشت که او مردی را که مناسبش باشـد نیافتـه بـود

ــین هــ ــودچن ــیکن  م ب ــودول ــان اشــتباه ب او تعهــدات و  .حرکــت او از بنی

 .مح وریتهای اجتماعی را با مسائل معنوی اشتباه گرفته بود

یک تعهد اجتماعی جهـت تولیـد فرزنـد نیسـت  ازدواج واقعاً چیزی جز

ولیکن در عین حال وسیله ای است برای برآورده کـردن نیـاز هـای عـا فی 

زن بیش از پنجاه سـال داشـت فرصـت او بـرای  از آنجایی که این .مرد و زن

بـزودی بـه جـایی میرسـید کـه هـی  مـردی  .ازدواج هر روز تنگ تر میشد

اج مگـر بخـا ر پـولش و ازدو ،نمی توانست عیقه ای بـه وی داشـته باشـد

 .باشد دو  رق ازدواج می بخا ر پول باری بس وحشتناک بر دوش هر

دچـار پریشـانی عـا فی مواردی هم وجود دارنـد کـه در آن افـراد 

                شــده و بــا وجودیکــه آمــاده بــرای ازدواج هســتند قــادر نیســتند تصــمیم 

زن همیشه احساس میکنـد قـدم بزرگتـری بـر میـدارد  .نهایی شان را بگیرند

به این دلیل که تصور میکند هـویتش مـورد تهدیـد بـوده و بایـد بـه  ،تا مرد

نکتـه دیگـری  .املی از وی نـداردشخصی اتکاب کند که بهرحـال شـناخت کـ

هم که الزم است یادآور شویم این است که زن ها در مـواردی بـه ایـن امیـد 

تن به ازدواج میدهند که مرد مورد نظـر خـود را در بع ـی عـادات ناپسـند 

بع ـی  .کننـد که در این صورت فق  وقتشـان را تلـف مـی ،باز پروری کنند

ا اکرریـت آنـان عـادات ناپسندشـان را ام ـ ،پروری هسـتند ها قابل بازاز مرد

این امر بخصـو  در مـورد زنهـایی مصـداق  .بیشتر از افراد دوست میدارند
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دارد که سعی دارند شـوهر هایشـان را وادار بـه دسـت کشـیدن از بع ـی 

 .عادات مرل الکلیسم و قمار سازند

مبحع همـزاد رو  هـم اکنـون در فصـلی دیگـر مطـر  شـده اسـت 

شـویم و بـه ایـن اشـاره اکتفـا میکنـیم کـه  مبحع نمـیوارد آن بنابراین 

گـاهی آنچنـان در مناسـبت بـا  ،یک مرد و یـک زن ،الگوهای عا فی دو نفر

یکدیگر قرار دارند که در   ـی سـالهای زنـدگی مشـترک مشـکل عمـده ای 

 .میانشان بروز نخواهد کرد

بارهـا و بارهـا در مقابـل کسـانی  هاکنون وارد بحع دیگری میشویم کـ

ایـن دسـته  .سعی دارند  ری  معنوی اک را دنبال کنند قـرار مـی گیـردکه 

از مردم ظاهراً نمی بینند یا تشـخیص نمـی دهنـد کـه آیـا اصـیً هیچگونـه 

ایـن مـوردی بسـیار اسـف انگیـز  .پیشرفتی از نظر روحی داشته اند یـا نـه

زیرا عل ت آن مشکلی است که معموالً مخفـی بـوده و مـردم قـادر بـه  ،است

 .ن و تشخیص آن نمی باشندتعیی

از نقطـه  این شخص درون گـرا بـوده و قـادر نیسـت چیـزی را عموماً

او همـه چیـز را از دیـدگاه  .نظر شخص سوم و بـی  رفانـه مشـاهده کنـد

زیـرا تمـامی مقصـود از زنـدگی  ،نگرد و این خـوب نیسـت ههنیات خود می

م درون هنگامی حاصل میشود که شخص بتوانـد خـود را هـم از بیـرون و هـ

به عبارتی دیگـر او میبایـد قـادر باشـد خـود را و نقطـه نظـر  .مشاهده کند

خود را زیر کنترل داشته باشد و نسبت به عوامـل منفـی عکـس العمـل نشـان 

  .عامل باشد نه عکس العمل ،او باید فاعل باشد نه مفعول .ندهد
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بخشی از مشکل که در اینجا مـورد بحـع اسـت در مـورد زیـر مطـر  

 ت:شده اس

آیـد قـادر نیسـتم  بنظـر مـی .من در تعجب هستم که کار من چیسـت»

نمـایم  دائماً افسـرده و غمگـین مـی .هی  پیشرفتی از نظر معنوی داشته باشم

در واقـع حت ـی  .آیـد و ظاهراً هیچیک از کارهـایم درسـت از آب در نمـی

گـاه ایـن  هـر .خواهد تمرینات معنوی اِکنکـار را هـم انجـام دهـم دلم نمی

ین ها را امتحان میکنم فق  گویی اینجا نشسـته ام و کـاری نمیکـنم فقـ  تمر

چیزی نمیتوانم فکـر کـنم مگـر اینکـه تـا ه ب .ههنم مرل یک گرداب دور میزند

 .چه حد در انجام هر کاری به شیوه درست ناموف  هستم

آیـد کـه مـن هرگـز  آیا میشود برای من کاری کرد؟ آیا بنظـر مـی» 

؟ اکنـون کجـای  ریـ  خـدا پیشرفت روحی ام بکـنم  بتوانم کاری در مورد

کـر میکـنم شـما تنهـا کسـی واقع شده ام ؟ من به شد ت به کمک نیاز دارم و ف

به همـین عل ـت از شـما تقاضـای قرائـت  .توانید مرا مساعدت کنیدبباشید که 

 «.دارماک ویدیا 

 :پاسخی که در بع ی از قسمتهای این قرائت داده شده به این ترتیب است

معدودی تا بحال پا به عرصه هسـتی گذاشـته انـد کـه بـا افسـردگی »

حتـی هیچکـدام از  .بـرو نشـده باشـند درماندگی و ناخشنودیهای معمول رو

مردان خدا و قدیسین نبوده اند کـه در مقـا عی از زمـان احسـاس نکـرده 

نگـاهی بـه داسـتان  .باشند که خدا ترکشان گفتـه و تردشـان کـرده اسـت
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فکر نمیکنم هرگـز در هـی  زمـانی از تـاریخ شخصـی  .یانداززندگی ایوب ب

 «.متحم ل این همه سختی شده باشد که ایوب در هنگام تبعید از خدا

مـن  .به شـب تاریـک رو  موسـوم اسـت عموماًاین پدیده ای است که »

           در اولــین ســری از نوارهــایی کــه در خصــو  اک ضــب  کــرده ام و بــه 

               در ایــن بــاره مفصــیً صــحبت  ،باشــد موســوم مــی "منظــور از اکنکــار "

تـرک کـرده  در این موارد شخص احساس میکند کـه خداونـد او را.کرده ام

زیرا شخصی که در حـال  ـی کـردن مراحـل  .ولی این حقیقت ندارد ،است

دارد بخشی از کارمای سـنگینی را مسـتهلک میسـازد کـه  ،باشد قهقرایی می

               ایـن بـه عبـارتی تعبیـر ق ـیه  .د آن برایش ممکـن نیسـتادامه راه با وجو

 .باشد می "تاریکی پیش از  لوع  "

تو برای مدت سه ماه در ایـن وضـعیت بـاقی خـواهی مانـدد جـوالی »

آنگاه شـروع میکنـی بـه بیـرون آمـدن از آن در اوائـل  .آگوست و سیتامبر

مسـیر شـکوفایی ات خـواهی اکتبر به باال رفتن از بـاقی نردبـان معنـوی در 

درست مرل آن است که تاریکی شـب را پشـت سـر بگـذاری تـا بـه  .پرداخت

روشــنایی روز برســی و بتــوانی همــه آن چیــز هــایی را کــه در تــاریکی 

ام ا بتـو قـول مـی دهـم آنگـاه کـه از ایـن  .نمیتوانستی ببینی مشاهده کنی

م نخواهـد بـود کـه هرگـز الز ،تاریکی رها شده و به  بقات باالتر برده شوی

 «.گذشته تجربه کردی از میان باری این چنینی از کارما عبور کنی که در

             زیرا سـه مـاه در مقابـل زنـدگی تـو در ابـدیت بسـیار ،بردبار باش»

و میتـوانی بـا عمـل کـردن بـا  یاین خود تو هستی که مسـئول .چیز است نا
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زدیکتـرین و عزیزتـرین عشـ  و شـادی را بـرای خـودت و ن ،یقین و ایمـان

اگـر حتـی  ،اگر قد یسین قادراند این کار را انجـام دهنـد .کسانت تأمین کنی

آن کسانی که در زمره قد یسین نیسـتند میتواننـد شـب تاریـک رو  را پشـت 

امـا بـه ماهانتـا  ،البته مشـکل خواهـد بـود .پس تو هم میتوانی ،سر بگذارند

 «.و همه چیز درست خواهد شد در قید حیات ایمان داشته باشاستاد ح   

در این قرائت من مجبور شدم تعـداد زیـادی از زنـدگی هـای گذشـته 

این خانم را که از دویست تناسخ هم متجـاوز میشـد بررسـی کـنم تـا بتـوانم 

 بیعتـاً او در  .ریشه های مشـکل فعلـی او را تحقیـ  و ریشـه یـابی نمـایم

بایسـت مشـکل  او مـی ،لاما در عـین حـا .شب تاریک رو  درگیر بود ۀمرحل

بایسـت هـم احسـاس کنـد و هـم  او می .خود را از یک نقطه نظر عملی ببیند

او هرگـز بـا یـک توضـیک سـاده و  .بفهمد چه چیزی درونش گذشـته اسـت

 .مختصر راضی نمی شد

دوره های افسردگی معمـوالً هـر سـه سـال یکبـار نصـیب یـک فـرد 

معمـوالً  ـول ایـن  اشـنددگاهی ممکن است شش ساله یا نه سـاله ب ،میشوند

مریً اگر کـل  دوره سـه سـال  ـول  ،زندگی مساوی است سر ۀدوره ها با دور

یک سال و نیم آن سیکل افسـردگی اسـت یـا در صـورت شـش سـاله  ،بکشد

بـه منظـور پیـدا کـردن درازای دوره  بیعـی ایـن  .سه سال اسـت ،بودن

دهـم تـا  شخص مجبور شدم زندگی های گذشته اش را مـورد بررسـی قـرار

بتوانم تصمیم بگیرم که آیا این یکی از دوره های  بیعـی بـود کـه بـرای هـر 
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آیند یا اینکه در مسـیر شـکوفایی معنـوی وی بـرایش پـیش  فردی پیش می

 .آمده بود

بایسـت   ـی  آمـد کـه او مـیاین یکی از دوره هایی از آب در  بیعتاً

خـارج شـد و از  مدتی بعد او از ایـن چرخـه .شکوفایی معنوی خود   ی کند

بینش بـی نقصـی در خصـو  آنچـه رخ داده بـود برخـوردار شـده و بـه 

توانـایی هـای او در مواجـه شـدن  .انسانی بسیار خوشحال تر بدل شده بـود

 . رز قابل توجهی بیشتر شده بودنده با مشکیت زندگی ب

اک ویـدیا انواع بسیاری دیگر از مشکیت هسـتند کـه در قرائـت هـای 

میتـوان گفـت  .د و برای متقاضی از کمال اهمی ـت برخوردارنـدنمایان میشون

 زیر یکی از چهار عنوان زیر قرار دارند:  عموماًاین مسائل 

 مسائل معنوی  (1)

 پول  (2)

 سیمتی  (3)

 خانواده (4)

معموالً ترتیب اهمی ت آنهـا همینگونـه اسـت ولـیکن اسـتاد حق ـی کـه 

گیرد کـه احسـاس مـی کنـد بـرای باید موردی را در نظر ب قرائت میکند می

 .الویت قرار گرفته است ۀجرمتقاضی در د
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اغلب موارد دیگری هم هستند کـه بـرای متقاضـی بسـیار مهـم هسـتند 

 مریً: 

خواهـد  یکـی مـی .چگونه کنترل روانـی دیگـران را بدسـت بگیرنـد

بداند چه کنـد تـا همسـرش بـازگردد یـا چگونـه قـدرتهای الزم را بـرای 

و البتـه  .شهرت و از ایـن قبیـل بدسـت بیـاورد ،کسب سیمتی ،ثروتمند شدن

ــی ــوش نم ــد در  فرام ــد بدانن ــه مندن ــردم عیق ــیاری از م ــه بس ــیم ک                   کن

مـدتاً ایـن آگـاهی را بـه ایـن زندگی های گذشته چه کسی بوده اند د آنها ع

 خواهند که ا یعاتی از این قبیل میتوانـد بـه فـردی کـه از هـی  یم خا ر

اجتمـاعی از  ۀیـک چهـر ،سِمت اجتماعی قابـل تـوجهی برخـوردار نیسـت

کننـد کـه در  بسـیاری از مـردم اد عـا مـی .تاریخ گذشته را بعاریت بدهـد

گذشته شخصیتهای مشهوری بوده اند کـه یـا در امـور مـذهبی یـا اجتمـاعی 

اگر یـک قرائـت کننـده یـا روشـن بـین بـه  .نوع بشر سهم بزرگی داشته اند

ایـن احتمـال  ،وپـاترا بـوده اسـتد کـه او مـریً در گذشـته کلی بگویشخص

زمینـه اجتمـاعی بـرای زنـدگیش  ۀود که او از این ا یعـات بـه منزلـمیر

من بسیاری از زنـان را دیـده ام کـه اد عـا کـرده انـد مـریم  .استفاده کند

مقدس بوده اند و در این زندگی این تـوهم را بـا تمـام خلـو  و صـداقتی 

  .کنند کسی انتظار داشت اظهار میکه می شود از 

مـدعا بـه  فکرشان متقل ب و دروغگو نیستند و بـا ایـن این افراد در  رز

من همیشـه بـر ایـن عقیـده بـوده ام  ،اینبنابر .زنند کسی هم صدمه ای نمی

زیرا ایـن بـاور میتوانـد بـه آنهـا  ،شود کمکی کرد که به این گونه افراد نمی
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در  ،اظهـار وجـود الزم دارنـد عرضـه کنـداعتماد به نفسـی را کـه بـرای 

مادامیکـه ایـن افـراد از نظـر  ،بنظـر مـن .حالیکه هی  چیز دیگری نمیتواند

زننـد بایـد مـورد گذشـت واقـع  ههنی و فیزیکی صدمه ای به دیگران نمـی

 .شده و نادیده گرفته شوند

استادان اِک سـعی میکننـد چیـزی بـه متقاضـی نگوینـد  ،به هر صورت

مسـتقیم و اگـر فـردی در تعـدادی از تناسـخات گذشـته اش  مگر جواب های

زیـرا کـه همـین  ،سمت های ناچیزی داشـته باشـد بایـد از آن آگـاه شـود

       میتواند دلیلی باشـد بـر اینکـه چـرا یـک فـرد در مقیـاس اجتمـاعی روی 

 .ردیف های پایین قرار گرفته است

قـب نگـاه شگرد یک قرائت درست در این است که فـرد بیـاموزد بـه ع

اکرـر  ۀایـن یکـی از مشـکیت عمـد .بلکه چشم به مقابل داشته باشـد ،نکند

افراد است که میل دارند بدانند که و چه بوده انـد تـا اینکـه بـه کجـا عـازم 

آیـد کـه پوسـیدگی معنـوی راه را  به سراا فردی مـی عموماًمر   .هستند

کـه ههـن  پوسیدگی معنوی هنگامی دست بکـار میشـود برایش هموار سازد د

هنگامیکـه عیقـه اش را بـه آینـده از  ،در مسیر رشدش به توقف رسیده باشد

توجه اش را از دنیا سـلب میکنـد و دیگـر بـه کسـب دانـش و  ،دست میدهد

هنگامیکـه کـه نفـس ارکـانش را  .دهـد بهره وری از زیبائیها اهم یتـی نمـی

تجزیـه  ،مورد چشم پوشی و قدرتهای شگفت انگیز را بـه غفلـت انکـار میکنـد

کننـد آغـاز میشـوند  و انحیل نیروهائی که سازمان کالبدیش را حفـد مـی

 .ام ا به یقین پایان کارش نزدیک است ،آنگاه بتدری 
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باید آنقدر به تناسخ گذشته عیقـه داشـته باشـد کـه  این عل ت فرد نمیب

               بایــد هـر آنچــه در  از آنجـا کــه او جزئـی از ابــدیت اسـت مـی .آینـده

زندگی های گذشته اش بوده بیذیرد و اینکه آینده است کـه بـا هـر آنچـه تـا 

 بـه .به امروز کسب کرده اسـت تمـامی زنـدگی را بـرایش تشـکیل میدهـد

تمامی اجـزاب زنـدگی اش سـریعاً بـه  ،محض اینکه فرد این روحیه را بیذیرد

حقیقـت بخشـی از هـر انسـانی اسـت و یـک راه بـرای  .آینـد نظم در می

ر میگـردد کـه میتوانـد اک ویـدیا ی به ایـن حقیقـت از  ریـ  دستیاب میسـ 

آنچـه او در حـال حاضـر  ۀهمـ ،تمامی آنچه را که او در گذشته بـوده اسـت

هنگامیکـه او ایـن  .آینده خواهد بود را بـه وی نشـان دهـدو آنچه در هست

آنگـاه کـل  زنـدگی اش را در  ،سه بخش اعظم را در کنار هم قرار مـی دهـد

 .یابد می

مشکل ق یه در این است که هنگامیکـه آدمـی در حـال جسـتجو اسـت 

پندارد که اگـر قـادر باشـد تمـامی زنـدگی را در قالـب حـواس  چنین می

ام ا چنـین چیـزی بسـیار بعیـد  .همه چیز را بداند میتواند ،انسانی پذیرا شود

زیرا که حواس انسانی او اجازه نخواهند داد کـه بـر تمامیـت زنـدگی  .است

او  .ود و به این ترتیب برای همیشـه در جسـتجو بـاقی خواهـد مانـدمحی  ش

ــا ــه تنه ــد ک ــوی  نمیدان ــ  حــواس معن ــدگی از  ری ــت زن راه درک تمامی 

 .)روحی( امکانیذیر است

یکی از اسف بار ترین مفاهیمی که از فرهنـگ شـرق بـه جهـان مـدرن 

در بایـد مـد تهای مدیـد  سرایت کرده است اعتقاد بر این است که آدمی مـی
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اندیشه های درون گرایانـه بسـر بـرد و اینکـه او بایـد سـاعات متمـادی در 

 .مشـکیتش حـل شـوند ۀو به عم  درون خود نظر کند تـا همـمراقبه نشسته 

این به هی  وجه حقیقت نداردد این بدترین روشی اسـت کـه شـخص میتوانـد 

 .به منظور توسعه معنویش در پیش گیرد

گی بشـر بـه نیرویـی ایـن چنـین کـار در زنداک ویدیا به همین عل ت 

در اینجا تیش بـر ایـن اسـت کـه شـخص را از نظریـه  .آمد بدل شده است

نه به ایـن مفهـوم کـه اعتقـاد بـه درون گرایـی  ،درون گرایی دور نگهدارد

             بلکـه آنگـاه کـه فـرد تـیش میکنـد از درون خـویش را و  ،وجود نـدارد

ایـن  .دچـار مشـکیتی خواهـد شـد ،هدضعف هایش را مورد کنکاش قرار د

امر به ویـژه هنگـامی مصـداق پیـدا میکنـد کـه او سـاعاتی متمـادی را در 

 .درون نگری سیری کند

از متقاضیان خود میخواهـد کـه مـد ت نسـبتاً کوتـاهی را در اک ویدیا 

هـم از نظـر  ،زیرا هنگامیکه فرد در ایـن امـر افـراط کنـد ،مراقبه سر کنند

  .جنبه سیمت جسمانی دچار مشکل میشود ههنی و هم از نظر

 یکی از قرائت های مربوط به این مبحع آمده است: ،برای مرال

مشکل سیمتی تو از اینجا ناشـی میشـود کـه بـیش از حـد متعـارق و »

متعادل وقتت را در تنهایی به مراقبه میگذرانی و تـا حـد افـراط در وضـعیت 

ربی هسـتی و عـادت بـه صـرق وقـت اوالً اینکه تو یک غ .چهار زانو مینشینی

زیرا که از بدو تولـد بـاری از وظـایف اجتمـاعی بـر  ،زیاد در تنهایی نداری

دوش تو گذاشته شده است که ایجـاب میکنـد بـا مـردم باشـی و بـا مـردم 
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تو نمیتوانی کارهـایی را انجـام دهـی کـه در ت ـاد بـا  .قرار کنی ارتباط بر

پریشـانی تـو در اغلـب اوقـات  ۀداین یکی از دالئـل عمـ . بیعت تو هستند

است د تو داری در مقابل زندگی بیش از حد حسـاس میشـوی و علیـرغم هـر 

آید سـعی میکنـی بجـای پیشـرفت معنـوی و رشـد در  آنچه برایت پیش می

 «.خود را از زندگی پنهان کنی ،قلب رو 

دوم اینکه مشکلی که در رابطه بـا زانوهـا و مـ  پاهایـت داری بـدلیل 

مد ت  والنی در موقیتی است کـه گـردش خـون را در مفصـل هـا بسر بردن 

کم کـم ایـن عمـل باعـع ضـعیف شـدن  .کند و اع اب تحتانی ات مسدود می

اگـر بـه همـین  .پاهایت خواهد شد که باید قوی ترین اع ـاب بـدنت باشـند

در سنین باال دچار مشکیت گـردش خـون مـی شـوی کـه  ،منوال ادامه دهی

 .ری استمعلولیت بسیار ناهنجا

پـس چـرا مـردان خـدا کـه مـدتهای مدیـد در  ،ممکن است بیرسی» 

 دچار این ناراحتی نمیشوند؟  ،نشینند حالت لوتوس ) چهار زانو( می

ایـن ادعـا صـحیک  .یا بودیست ها که همین تمـرین را انجـام میدهنـد

زیرا بوضو  مشاهده شده اسـت کـه اهـالی شـرق دور کـه از چنـین  ،نیست

و بهـم  رانها و سـاقهای بسـیار ضـعیفی دارنـد ،اده میکنندوضعیت هایی استف

چنین مشاهده شده اسـت کـه نـوع نشسـتن کـه باعـع فشـردگی روده هـا 

البتـه در  .باعع ایجاد ناراحتی های معـده و امعـاب و احشـاب میشـود ،میشود

 .ولی در مورد اکرریت مصداق دارد ،مورد همه اینطور نیست
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احسـاس کنـی کـه نشسـتن در ممکن است ماننـد بع ـی از مـردم »

                کـه یکـی هـم وضـعیت تِیلـور  ،حالت لوتوس یا وضعیت هایی شـبیه بـه آن

باشد موجب میشود کـه در مراقبـه بـه روشـنگریهای عظیمـی  )دو زانو( می

دست پیدا کرد که برای سیمتی جسمانی هـم مفیـد بـوده و ایجـاد نـاراحتی 

  .کند در پاها و سایر اع اب بدن نمی

 البته آماری در خصـو  ایـن اد عـا هـای مـن گرفتـه نشـده اسـت»

بـاره اش صـحبتی ولـی در ،مشـاهده شـده هیکـی از چیزهـایی کـولیکن 

نمیشود این است که وضعیت های لوتـوس در یوگـا و هـر وضـعیت دیگـری از 

علیـرغم کسـب  ،موجـب بـروز مشـکیتی در سـیمتی میشـوند ،این قبیـل

 .ضـرر تـو و هـر کـس دیگـری تمـام میشـود بـه ،روشنگری و تماس با خدا

سیمتیهای ظاهری و شرایطی که از نظـر کالبـدهای روانـی در یوگـا ایجـاد 

اغلب موقتی بـوده و ایـن تنهـا نـرمش هـای آنهاسـت کـه بـرای  ،میشوند

نـه بـاقی مانـدن در ایـن  ،انواعی از سـیمتیهای جسـمانی مفیـد هسـتند

زیـرا ریشـه مشـکیتی کـه از  ،نلطفاً در این باره بیشتر فکـر کـ .وضعیت ها

آنها رن  میبری در همین حرکات است و کنـار گذاشـتن آنهـا باعـع از بـین 

بجـای آن روی یـک صـندلی صـاق بنشـین و  .رفتن مشـکیت تـو میشـوند

پشـتت را عمـودی نگهـدار  ،هنگام مراقبه کف پاهایـت را روی زمـین بگـذار

 «.هچانه ات کمی باال و بعد تمرینات خود را انجام بد

این اعمال بکارگیری امکانـات متـافیزیکی )فرافیزیکـی( هسـتند و بـا 

ــدیا  ــه کاربردهــای مــذهبی و معنــوی دیگــری جــور در اک وی ــا هرگون                     ی
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انگارنـد و  یهـم مـرتب  مـ بسیاری از مردم این دو مـورد را بـا .آیند نمی

 چرا ؟بعد از اینکه نتایجی عایدشان نمیشود تعج ب میکنند که 

دلیل اینکه کاربردهـای متـافیزیکی و معنـوی و مـذهبی بـا هـم  عمیً

نند این است کـه متافیزیـک از قـدرت و معنویـت از عشـ  ک درست عمل نمی

بلکـه بایـد در مـوازات  ،شـوند این دو در یک مسیر جاری نمـی .نیرو میگیرد

                     و درسـت بـه همانگونـه کـه عشـ  و نفـرت در یـک ظـرق  یکدیگر باشـند

شـخص  ،نداگر یکی از این دو جریان بـه فراموشـی سـیرده شـو .گنجد نمی

  24.دچار مشکیت خواهد شد

بایـد از  ریـ  تمـام  بقـات عمـل کنـد کـه اک ویدیا به این ترتیب 

در ایـن  . بقـات روانـی و  بقـات معنـوی میشـود ،شامل  بقات ثقیل ماد ی

رـل روش هـای فرافیزیکـی یـا م ،عمل کـرد  بقۀشود فق  از یک  روش نمی

نـه فقـ  در یـک محـدوده تـا  ،باید در تمام حیطه ها فع ال بود می .مذهبی

بـه  .اینکه ارتعاشات  یف خود را در سر حد ات یـک محـدوده منقطـع نکننـد

این ترتیب فرد میتوانـد در تمـامی محـدوده هـای آگـاهی فع الیـت داشـته 

 .باشد

این ترتیـب بـا تمـامی بـدارد  کارسر و اساساً با جریان صوتی اک ویدیا 

ای کـه   بقـۀنظـر از  مراحل تبدیل آگاهی کار میکند و در این رونـد صـرق
                                                           

24
قوا  و   تتتی  تتتد  استتته کتتتا و تتتتق هتتت قح ایاجتتتا ا تتتاح  بتتتا قو   یتتتا  اتتتدح   

با تتتد و ه یتتت  بتتتدو  قیگتتت  کتفت تتت  مافتتت  ایجتتتداق   ن تتتا قح دتتتد   تتتاقا مییتتتت  متتت 

 مت تق.

 



                                   جتنۀ  احیک  ات ا ائه هاا اک ویدیاقواتقه  ـ چاد ننصل                         385
 

اتـری گرفتـه تـا   بقـۀممکن است مشکل متقاضی از آن ریشه گرفته باشد از 

جریـان قابـل سـماع حیـات  ،سایر  بقات نامرئی و اقالیم فوقانی و تحتـانی

 ۀم ـا ایـن دانـش بـا تمـامی گسـترو ا .همه را مورد بررسی قـرار میدهـد

                  گیـر اسـت و نـه فقـ  بـا بخشـی از آن کـه در سـایر وجودی یک فـرد در

 .گیرد سیستم های پیشگویی مورد استفاده قرار می

اثیـری و اشـراق در   بقـۀالهـام و احسـاس در  ،ههنـی ۀکلمه در  بق

قـد س بـدانیم آنگاه کـه سـخن را م .سطک معنوی موجب انگیزش فکر میشود

و درک کنیم که کلمه ترکیبی از اتم هاست کـه بـه روی نوتهـای معینـی بهـم 

                     در  ،پیوســته انــد و از اصــوات و ارتعاشــات پــر قــدرتی ســاخته شــده انــد

 ده اشنسـاز سـخن در نقـش .یابیم که بجای سازندگی ویرانگـر نباشـند می

آفـرینش را بـه سـوی فع الیـت و نوتهای معینی را می انگیـزد کـه اتمهـای 

اتمهـا و زوال  ۀدر نقـش ویرانگـرش عامـل تجزیـ ،ایجاد شکل سوق میدهـد

 .فرم میشود

کلمـه آن  ۀتـوان جـذب کننـد .باشد این راز قدرت آفرینش سخن می 

را به مغنا یس حیرت انگیزی بدل میکند که بـا قـدرتی شـگفت آسـا تصـویر 

ایـن  .اسـت بخـود جـذب میکنـد مقصودی را که از ابتدا در آن منظور شده

زیـرا  ،بابیم کـه بایـد در انتخـاب کلمـه بینهایـت دق ـت کنـیم چنین در می

جبـران ناپـذیری دارد و آن چیـزی را جـذب و  تـأثیرانتخاب کلمه در سخن 

 .تولید میکند که معنای کلمه خطابش میکنند
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سخن یا کلمات آدمـی ترکیبـی از اصـوات معنـی دار اسـتد اصـوات 

   علیـرغم معنـایی کـه در زبـان هـای متفـاوت دارا هسـتند ،بخودی خـود

   ایـن .صاحب توان های هاتی هستند که هـم اکنـون بـه آن هـا اشـاره شـد

ات در تـأثیرایـن  .بع ی مفید و بع ـی م ـر ند ،توان ها بسته به  بیعت خود

 ـول مـوج و میـزان نوسـانات آن  ،رابطه با مربت یا منفی بـودن ارتعاشـات

معنایشـان  جـدا از ،به این دلیـل بع ـی کلمـات یـا اسـامی .تعیین میشوند

درحالیکـه دسـته دیگـری از کلمـات  ،عکس العمل خوشایندی ایجاد میکننـد

  .اثر نامطلوب و عکس العمل آزار دهنده ای در شنونده باقی میگذارند

بایـد کـه در تمـام اوقـات شـکل  در قید حیات مـیاستاد ح    ،ماهانتا

زیرا که او با مردمـی بـا تمـام سـطو  آگـاهی  ،ه دهدمربتی از سخن را ارائ

این قابـل درک اسـت کـه چـرا او بایـد همیشـه از آنچـه و   دارد سر و کار

کسـانی کـه در سـخنرانیهای عمـومی او ح ـور  ۀهمـ .میگوید آگاه باشـد

ار در  ،کننـد معنای آنچه را که او میگوید درک نمی ،دارند زیـرا بیشـتر ح ـ 

عام ه در  ریـ  کَـل )نیـروی منفـی( پـرورش  .اند  ری  اک پرورش نیافته

 .پیدا کرده اند

 .در قید حیات در عین حـال واقـع بـین نیـز میباشـداستاد ح   ماهانتا 

کَـل مـا در  هـم از ،او میداند چگونه در این دنیـا هـم از  اک اسـتفاده کنـد

کنـیم یـا در آنچـه در اک و در میـان اکیسـت هـا  مادی زندگی مـی ۀ بق

چیـزی مرـل اک کامـل یـا شـخص مربـت  .دنیای کَل موسوم اسـتبیشتر به 

از آنجـا کـه مـا در  .بطور مطل  وجود ندارد و عکس آن هـم صـادق اسـت
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ثرات کَل زندگی می کنـیم همـه مـی بایـد نسـبت معینـی از جهان ماده و تأ

گرنـه قـادر بـه زنـدگی و  عنصر منفی را در سازمان وجودمان داشته باشیم و

 .این جهان مادی نخواهیم بود مطابقت با نیازهای

موضوع عمـده در اینجاسـت کـه مادامیکـه در جهانهـای مـاد ی بسـر 

یابیم کـه منفـی باشـیم و ایـن یـک اصـل  تول د پرورش می از لحظۀ ،میبریم

اساسی است که دست کم تا یه درجه ای ماد ی فکر کنـیم کـه نسـبت بـه رفـع 

ا تربیـت شـده ایـم کـه به عبارت دیگر مـ .احتیاجات دنیوی خود کوشش کنیم

مـا مکتـب اسـارت و  .در مقابل هرگونه جلوه ای عکس العمـل نشـان دهـیم

زوال و  از آنجـا کـه عنصـر منفـی اسـاس .بندگی پدیده ها را  ی  میکنـیم

و  .ما بیشتر در هنر مـردن پـرورش یافتـه ایـم تـا هنـر زیسـتن ،مر  است

              یـروان خـودزیـرا بـه پ ،در اینجاسـت کـه کـاربرد دارداک ویدیا آموزش 

 .آموزد در خصو  مر  به شیوه ای مربت فکر کنند می

کوشـش میکنـد بشـما بگوییـد کـه از همـه اک ویدیا ماهانتا از  ری  

چیز این جهان مستقل باشید و این صرفاً به این معناست کـه بـه آنهـا نیازمنـد 

عمـل صـد بـار  ایـن .نباشید و این را به دنیا نشان دهید که بدان نیاز نداریـد

 .بیش از هر عمل دیگری که در این دنیـا انجـام دهـی برایـت کـارکرد دارد

زیـرا بسـیار معدودنـد آنانیکـه از آزاد  ،البته دچار مشکل هم نخواهی شـد

تو از هـر سـو در محاصـره عنصـر منفـی قـرار داری و  .مردان بیزار نباشند

ا عـوام کوچـه بـازار بهتر است بدانی که مردم این دنیا از نزدیکانت گرفتـه تـ

تربیت یافته اند که منفی باشند و مصلحت نیسـت کـه همیشـه آزاد مـردی تـو 
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آنان نمیتوانند باور دارند که یک انسـان واقعـاً میتوانـد از شـر   .را حس کنند

  .کارکرد های منفی این جهان رهایی یابد

آیـد  در فهم این رهایی به کمـک هـر آنکسـی مـیاک ویدیا در اینجا 

نمایشـگر جنبـه هـای مربـت زنـدگی اک ویدیا  .اضای قرائت کرده باشدکه تق

هرکسی است کـه آرزوی دانسـتن حقیقـت را در خصـو  شـخص خـودش 

نشـان اک ویـدیا  .دارد از کوچکترین موارد زندگی گرفته تـا بـاالترین آنهـا

از یـک عمـل  ،چگونگی اجرای تمامی امور زنـدگی یـک فـرد اسـت دهندۀ

ا فعالیتهای چشـمگیری کـه در مسـیر شـکوفایی معنـوی ساده روزمر ه گرفته ت

هـی  چیـز بـی اهمی ـت و اک ویـدیا در چشم یک قرائت گر  .به انجام میرسند

همه چیز بایـد در نظـر گرفتـه شـود تـا  .فاقد ارزش توج ه کردن وجود ندارد

یک قرائت کامل باشد هرچند دسـته ای از واقعیـات مناسـب گـزارش کـردن 

 .نباشند

گامی به درجات کمـال میرسـیم کـه اسـتحقاقش را کسـب در اک ما هن

نفـرت و جنگهـایی کـه در هـر  ،و از آنجا که  مع .کرده باشیم نه بیش از آن

  بقـۀپاست دلیل بر اثبات این مد عاست که مـا هنـوز از پـس ایـن  سوی ما بر

بهتر است به فکر امور فـردی خودمـان باشـیم تـا اینکـه  ،نیامده ایم مادی بر

مشکل عوام این است کـه در فکـر انجـام کـاری هسـتند  .ن بعدینگران جها

آنجـا خواهنـد شـد بهتـر آنجا که دیر یا زود راهـی ام ا از ،برای جهان بعدی

 .باری از خود نشـان داده و نگـران زنـدگی در آنجـا نباشـنداست کمی برد

در عو  بهتر است توجه مان معطوق به این باشـد کـه در ایـن دنیـا بهتـرین 
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فق  به این روش اسـت کـه راهمـان را بـرای رفـتن  .ا داشته باشیمعملکرد ر

 .به دیگر سو هموار خواهیم ساخت

امـروزه  .بایـد مـورد میحظـه واقـع شـود مسأله کنترل ههـن مـی

پندارند همه چیز توس  ههـن قابـل کنتـرل اسـت کـه  بسیاری هستند که می

ول هـای یکـی معتقـد اسـت کـه تکـرار فرمـ .البته این امر غیر ممکن است

امـروزه  .پـول و عشـ  بـه ارمغـان بیـاورد ،درمـان،معینی میتواند موف قیت

کـه در رابطـه بـا  کتب بسیاری در قفسه های کتاب فروشی ها پیـدا میشـوند

کنترل ههن یا بدست آوردن موف قیتهـای شـایان تـوجهی در زنـدگی دنیـوی 

 ایـن هـا عمـدتاً روشـهای بکـار .از  ری  قدرتهای ههنی صـحبت میکننـد

باشـند تـا بـدون اینکـه  آگاه برای انجام مقاصد فـرد مـیخودگیری ههن ناب

آمادگی و شایسـتگی الزم را کسـب کـرده باشـند بتواننـد در زمینـه هـای 

زیـرا  ،این مقصـود از حقیقـت بسـیار دور اسـت .معینی موف قیت بدست آورند

بیـردازیم  را آوریـم باید بهای هر آنچه را که در زنـدگی بدسـت مـی ما می

و هیچگونه روشـی در خصـو  کنتـرل ههـن نیـز در ایـن مسـاله کمکـی 

کسب موفقیت در یک کیس بـرای یـک بـی سـواد یـا بدسـت  .نخواهد کرد

آوردن درجاتی در صنعت بی اینکه مراحـل آمـادگی را بـرای رسـیدن بـه 

آن درجه از موفقیت احراز کـرده باشـیم بـر خـیق قـانون هسـتی بـوده و 

بزر  در اینجاست کـه اکرـر مـردم فکـر میکننـد  مشکل .تاوان بزرگی دارد

 .میشود ههن را کنترل کرد
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تنهـا کنترلـی کـه  .ههن یا یک کارفرمای ممتاز است یا یک برده عـالی

از د داشـته باشـد ایـن اسـت کـه ههـن را فردی میتوانـد روی ههـن خـو

ههـن موجـودی اسـت  .شیارهایی که برای خودش ساخته است خـارج کنـد

زیادی نمیتواند به صـاحبش عرضـه کنـد مگـر در جهـت  ساخته عادت و چیز

 .اخیل آسایش یا در جهت فراهم کردن امکان آسایش

ههن به همان صورت قابل پرورش است که یـک سـگ یـا یـک کـودک 

 .آن ماشینی که باید عادات معی نی را از  ریـ  فرمولهـای شخصـی بیـاموزد

بدسـت گیـرد و ایـن ام ا سالها  ول میکشد تا یک فـرد بتوانـد عنـان آنـرا 

یـک  ،عـیوه بـر اینهـا .فرصت را بدست آورد که بر خویش تسل   پیـدا کنـد

ه و خشـم مـی باشـند نیـز مـدارا  ،فرد باید با عوا فی که موجد تـرس غصـ 

باید بـرای بدسـت گـرفتن کنتـرل ههـن  اینها عواملی هستند که او می .کند

 .نظر داشته باشد خویش مد 

ن اسـت کـه وقتـی صـحبت از کنتـرل کننـد ایـ آنچه مردم درک نمی

ایـن انـر ی هـا از ههـن  .منظور انر ی های روانـی اسـت ،کنند ههن می

ولـی  .باشـد کیهانی سرچشمه گرفتـه و قـدرت منفـی و عنصـر منفـی مـی

اشکال کار در اینجاست که دیر یا زود این عمـل یـا رفتـار بـه پایـان سـیکل 

ن قـدرت اسـت عملکرد خود میرسد و فـردی کـه در حـال دسـتکاری کـرد

و مـد  عمـل میکننـد  زیرا قـدرتهای روانـی ماننـد جـزر ،متوق ف خواهد شد

آیند و بعد میرونـد و فـرد جوینـده ناگهـان خـود را در  بصورت امواجی می

او در ایـن لحظـه بـه  ـرز  .یابد که قدرت ها ترکش کرده انـد موقعیتی می
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یـه گـذاری امید میشود و معلـول عل تـی میگـردد و کـه خـود پا هولناکی نا

در قیـد حیـات اسـتاد حـ    ،در این مقطـع کسـی جـز ماهانتـا .کرده است

بسـیار بعیـد اسـت کـه او  مک کند و ایـن هـم البتـه امـرینمیتواند به او ک

معمـوالً میگـذارد هـر فـردی اسـتاد حـ   زیـرا  .برایش کاری انجام دهـد

بالشخصه الگوهای کـارمیکش را  ـی کنـد بـدون اینکـه در عمـل دخالـت 

داستان به اینجا ختم میشـود کـه او پـس از بررسـی  ۀهم .یم داشته باشدمستق

چیزی کسـب ،آیـد بـر مـی یابد که علیـرغم آنچـه از ظـواهر مجدد در می

ایـن اصـل در مـورد   .نکرده است جز بار بزرگتری از کارما بـرای اسـتهیک

هر عمل دیگری که فـرد در رابطـه بـا نیروهـای روانـی انجـام مـی دهـد 

 .دکارکرد دار

حــال و  ،گذشــته ،راه حقیقــی آمــوختن دربــاره خودتــاناک ویــدیا 

 در واقع این تنها راه است !  .آینده می باشد
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