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 مقدمھ

"من کیستم؟" عنوانی است کھ بھ مجموعھ ای از پرسش 
) داده Self-enquiryو پاسخ درخصوص روش تفحص خویش (

 Sriی بنام توسط شخص 1902ھا در حدود سال  . پرسششده
M. Sivaprakasam Pillai   بھ باگوان شری رامانا ماھارشی

التحصیل فلسفھ بود کھ  یک فارغ Sri Pillaiشدند.  ارائھ
کرد. در حین  در بخش درآمد مالیاتی ایالت کار می

طی  1902مالقاتش از شھر تیروواناماالی در سال 
در کوه آروناچاال  Virupakshaمأموریت اداری بھ غار 

کند. از او طلب  رود و استاد را آنجا مالقات می یم
ھایی  راھنمایی معنوی و درخواست پاسخ برای پرسش

نماید. از آنجاییکھ باگوان آن  درخصوص تفحص خویش می
کرد نھ بدلیل ھرگونھ نذر یا عھدی  موقع صحبت نمی

بلکھ بدلیل اینکھ تمایل بھ حرف زدن نداشت بھ 
سخ داد و وقتی آنھا را ھا با ایما و اشاره پا پرسش

 Sriنفھمیدند با نوشتن پاسخ داد. آنطور کھ 
Sivaprakasam Pillai  پرسش  14بھ خاطر آورد و ثبت نمود

موجود بود. این نگارش  بھ آنھا باگوان با پاسخ
ھمراه  Sri Pillaiتوسط  1923برای نخستین بار در سال 

با تعدادی شعر سروده خودش درخصوص اینکھ چگونھ 
مت باگوان در مورد او با برطرف کردن شک و کرا

عمل  ھایش و با نجاتش ازیک بحران در زندگیش شبھھ
"من کیستم؟" بعدھا چندین بار چاپ  .کرده چاپ شد

پرسش و پاسخ و در سایر  30ھا  شده. ما در برخی نسخھ
ھمچنین نسخھ چاپی دیگری  پرسش و پاسخ یافتیم. 28

ھا بھ صورت یک  وزهپرسشھا قرار ندارند و آماست کھ 
ی انگلیسی موجود از آن  اند. ترجمھ مقالھ مرتب شده

پرسش و  28مقالھ است. ترجمھ کنونی از نوشتھ بصورت 
 باشد. پاسخ می

"من کتاب) Self-Enquiryتفحص خویش (کتاب ھمراه با 
نخستین مجموعھ از  ) شامل?Who am Iکیستم؟" (
و کتاب . این داستاد است ھا با کلمات دستورالعمل

تنھا آثار نوشتاری در میان آثار باگوان ھستند. 
کھ راه   کنند را بیان می ی اصلی روشنی آموزه آنھا بھ

اسلوب خاصی کھ  تفحص خویش است. ،مستقیم برای رھایی



تفحص را ساختھ است بھ وضوح در "من کیستم؟" بیان 
شده. ذھن شامل فکرھا است. فکر"من" نخستین فکر است 

 "من کیستم؟" خیزد. وقتی تفحص  رمیکھ در ذھن ب

شوند  ُمصرانھ دنبال شود تمام فکرھای دیگر نابود می
َاعلی را  و درنھایت خود فکر "من" ناپدید شده، خویشِ 

گذارد. ھویت دادن غلط  تنھایی بجا می بدون ثنویت بھ
ھای غیر خویش مانند جسم و ذھن  خویش با پدیده

 خواھد بود.شدگی  روشنبدینسان خاتمھ یافتھ و 
. ھمچنانکھ شخص حتمًا آسان نخواھد بودفرایند تفحص 

خیزند؛  ھای دیگر برمیکند "من کیستم؟" فکر تفحص می
خیزند شخص نباید با دنبال  اما ھمچنانکھ اینھا برمی

بھ آنھا تسیلم شود، برعکس شخص باید سوال  شانکردن
اند؟" برای انجام  کند "آنھا برای چھ کسی برخواستھ

خص باید بھ شدت مراقب و ھوشیار باشد. با آن، ش
نگھ  خودتفحص دائمی شخص باید ذھن را در منشأ 

ی سرگردان شدن بھ آن و ُگم شدن در  بدون اجازه دارد،
اند. ھمھ  پیچ و خم فکرھا کھ توسط خودش ساختھ شده

روشھای دیگر نظیر کنترل تنفس و مراقبھ روی شکلھای 
ی درنظر گرفتھ باید بھ عنوان تمرینات کمکخدا 

د. آنھا تا جاییکھ بھ ذھن کمک کنند ساکت و نشو
  متمرکز شود مفید ھستند.

برای ذھنی کھ مھارت تمرکز را بدست آورده است تفحص 
شود. با تفحص پیوستھ است کھ  خویش تاحدودی آسان می

واقعیت کامل  – شود درک میفکرھا نابود شده و خویش 
ای کھ  ، تجربھفکر "من" وجود ندارد خود کھ حتی

 اشاره شده بھ عنوان"سکوت".

ی باگوان رامانا ماھارشی در "من  این دراصل آموزه
 است. )?Who am Iکیستم؟" (
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 من کیستم؟

تمام موجودات زنده ھمیشھ آرزو برای خوشبختی فارغ 
از شوربختی دارند. ھرشخص عشقی بینھایت نسبت بھ 

و فقط خوشبختی دلیل برای عشق است.  خویش دارد.
برای دستیابی بھ آن خوشبختی کھ ذات شخص است و در 
وضعیت خواب عمیق کھ ذھن وجود ندارد تجربھ شده است 
شخص باید خویش خود را بشناسد. برای آن منظور، 
مسیر شناخت، تفحص بھ شکل "من کیستم؟" روش اصلی 

 است.

 

 ن کیستم؟م .1

تشکیل شده است، من  [Dhatus] رکھ از ھفت عنص بدن زمخت
، بھ عبارتی دیگر، حس  اندام حسینیستم ؛ پنج 

شنوایی، المسھ، بینایی، چشایی، و بویایی، کھ 
خود، بھ عبارتی دیگر، صدا، لمس،  موضوعات مربوط بھ

کنند، من نیستم ؛ پنج  را دریافت می بورنگ، مزه، و 
ارگان شناخت، بھ عبارتی دیگر، ارگان ھای سخن، 
تحرک، چنگ انداختن، دافعھ و تولید مثل، کھ 

کرد خود: سخن گفتن، حرکت کردن، چنگ  ھمینطور عمل
انداختن ، دفع کردن و لذت بردن را دارند، من 

، و )Prana( نیروی حیاتنیستم؛ پنج ھوای حیاتی، 
کرد تنفس و غیره را  غیره کھ بھ نوبھ ی خود پنج عمل

کند،  کھ فکر می بھ عھده دارند، من نیستم؛ حتی ذھن
من نیستم؛ ھمینطور نابخردی، کھ فقط موقوف بھ درک 

کردی وجود  عینیت ھا، کھ در آن ھیچ عینیت و ھیچ عمل
  .ندارد، من نیستم

 ھا نیستم، پس من کیستم؟ من ھیچ کدام از این  .2

 "پس از نفی ھمھ ی اشارات نامبرده شده بھ منزلھ ی 
بھ تنھایی " آن ھوشیاری کھ  آننھ این " ، " نھ 

  . ، من ھستمآن –ماند  باقی می



 ھوشیاری چیست ؟  ماھیت  .3

 است.دت سعا – آگاھی –ھوشیاری، وجود ماھیت 

 خویش بدست خواھد آمد ؟ درک حقیقتچھ زمانی   .4

شود محو شده  وقتی جھان کھ آن چیزی است کھ دیده می 
گر است خواھد  کھ نظاره درک حقیقت خویشآنگاه  ،باشد
 . بود

ھنگامیکھ جھان باشد  رک حقیقت خویشدآیا   .5
 ) نخواھد بود ؟واقعی در نظر گرفتھ شود(

  .این نخواھد بود 

 چرا ؟ .6

و مار  طنابنظاره شده ھمچون  تِ گر و عینی نظاره 
است  زیرالیھکھ  طنابھستند. درست ھمانگونھ کھ درک 

توھمی برود بروز نخواھد  رِ تا زمانیکھ درک غلط ما
است  زیرالیھم حقیقت خویش کھ درست ھمانگونھ ھ ،کرد

مادامیکھ باور بر واقعی بودن جھان محو بشود بدست 
 . نخواھد آمد

شود محو  جھانی کھ دیده میچھ زمانی عینیت   .7
 ؟شود می

وقتی کھ ذھن کھ علت تمامی شناخت و تمامی عمل است  
 . خاموش شود جھان محو خواھد شد

 ماھیت ذھن چیست ؟  .8

ود قدرتی شگرف است کھ در ش آنچھ کھ ذھن نامیده می
شود ھمھ ی فکرھا  خویش مقیم است. اوست کھ باعث می

، اصالً چنین چیزی بھ عنوان افکاربرخیزند. جدای از 
ذھن وجود ندارد. بنابراین فکرھا، ماھیت ذھن 
ھستند. جدای از فکرھا، ھیچ ھستی مستقلی کھ جھان 
نامیده بشود وجود ندارد. در خواب عمیق ھیچ فکری، 

ھای ( آگاھی) بیداری و  یچ جھانی نیست. در حالتھ
رؤیا، فکرھا و جھان نیز ھستند. درست بھ ھمان 



دھد و آن  ترتیب کھ عنکبوت تار را از خود بیرون می
کشد، درست بھ ھمان ترتیب  را دوباره در خود عقب می

ذھن، جھان را از خود فرافکنی کرده و آن را دوباره 
ذھن ، از خویش بیرون  وقتی کھ کند در خود حل می

شود. بنابراین وقتی کھ جھان  بیاید، جھان ظاھر می
شود؛ و وقتی کھ  بھ نظر واقعی برسد، خویش ظاھر نمی

شود. وقتی  بدرخشد)، جھان ظاھر نمی(خویش ظاھر شود 
کھ فرد بھ طور مداوم در ماھیت ذھن وارسی کند، ذھن 
خاتمھ یافتھ، خویش را ( بھ عنوان بقایا) بجا 

 شود آتمان عنوان خویش اشاره می گذارد. آنچھ کھ بھ یم
(Atman )  است. ذھن، ھمیشھ فقط در وابستگی با چیزی

تواند تنھا بماند. این ذھن  زمخت وجود دارد؛ او نمی
 .شود نامیده می ( Jiva) است کھ جسم لطیف یا روح

 درک ماھیت ذھن چیست؟برای  تفحصطریق   .9

خیزد ذھن  ن جسم برمیآنچھ کھ بھ منزلھ "من" در ای
من" در وھلھ "کند کھ فکر  تفحصاست. اگر کھ انسان 

اول کجا در این جسم بروز میکند، باید کشف کند کھ 
نجا نخستین مکان ذھن . آشود او در قلب پدیدار می

است. حتی اگر آدم بھ طور مداوم "من من" را فکر 
بکند، بھ آن مکان ھدایت خواھد شد. از تمامی 

فکر " نخستین  -من "خیزند،  ھ در ذھن برمیفکرھایی ک
است. فقط بعد از خیزش این است کھ دیگر فکرھا 

خیزند. بعد از پیدایش ضمیر اول شخص است کھ  برمی
شوند؛ بدون ضمیر  ضمایر دوم و سوم شخص پدیدار می
 .اول شخص، دوم و سومی نخواھد بود

 چگونھ ذھن ساکن میشود؟   .10

" من کیستم؟ " ھمھ  فکر؟". " من کیستم تفحصبا 
دیگر فکرھا را نابود خواھد کرد، و مانند چوبی کھ 

شود، در آخر  برای بر ھم زدن آتشی بھ کار برده می
درک آنگاه است کھ  .رسد خود (نیز) بھ نابودی می

 .خویش عروج خواھد کرد حقیقت

من کیستم؟" "بھ طور دائم حفظ کردن فکر  ھدفِ   .11
 چیست ؟ 



ھا را  خیزند، آدم نباید آن رمیوقتی کھ دیگر فکرھا ب
ھا برای چھ  دنبال کند، بلکھ باید تفتیش کند " آن

کسی بروز پیدا کردند؟ " این مھم نیست کھ چند فکر 
است، آدم وھ محض اینکھ ھر فکری برخب .خیزند برمی

کند، " این فکر برای چھ کسی  تفحصباید با پشتکار 
شود "برای تواند پدیدار  جوابی کھ می استھ است؟وبرخ

کند " من کیستم؟  تفحصمن " است. پس از آن اگر آدم 
؛ و آن فکری کھ ، ذھن بھ مبدأ خود باز خواھد گشت" 

شود. با تمرین مکرر این روش،  استھ، ساکت میوبرخ
در مبدأ خود باقی ماندن را رشد خواھد  ذھن مھارتِ 

وقتی کھ ذھن، کھ لطیف است، از راه مغز و . داد
 زمختھای  ھا و نام بیرون برود، شکلحسی  اندامھای

ھا  شوند؛ وقتی کھ در قلب باقی بماند، شکل پدیدار می
شوند. بھ ذھن اجازه بیرون رفتن  ھا ناپدید می و نام

، ندادن، بلکھ او را در قلب حفظ کردن
شود. بھ ذھن اجازه  نامیده می)  (Antarmukhaگرایی درون

گرایی  برون بیرون رفتن از قلب را دادن ، بھ عنوان
(Bahirmukha)  شود. بنابراین، وقتی کھ ذھن  شناختھ می

در قلب باقی بماند، "من" کھ منشأ ھمھ فکرھا 
باشد خواھد رفت، و خویش کھ ھمیشھ در وجود است،  می

دھد،  خواھد درخشید. ھر آنچھ کھ انسان انجام می
باید کھ بدون نفسانیت " من " انجام دھد. اگر 

 ش عمل کند، ھمھ بھ مثابھ ذات خداانسان بھ این رو
(Siva) پدیدار خواھد شد. 

آیا ھیچ روش دیگری برای ساکت ساختن ذھن  .12
 نیست؟ 

گر . اخویش، ھیچ روش مناسبی نیست تفحصبھ غیر از 
ھای دیگری بتوان ذھن را کنترل کرد، بھ  کھ با روش

 ید کھ ذھن کنترل شده باشد، امانظر خواھد رس
. بھ وسیلھ کنترل تنفس ھم، دوباره پیش خواھد رفت

ذھن ساکت خواھد شد؛ اما او فقط تا زمانی کھ تنفس 
در کنترل باشد ساکت خواھد بود، و وقتی کھ تنفس از 
سر گرفتھ شود، ذھن نیز دوباره شروع بھ حرکت کرده 

رسوب یافتھ  و بھ محض این کھ بھ وسیلھ خاطراتِ 
، رانده شود سرگردان خواھد شد. سر چشمھ ی ھر دو 

یکی است. فکر، درواقع ماھیت ذھن  تنفسھم ذھن و ھم 



. فکر " من " ، نخستین فکر ذھن است؛ و آن ستا
نفسانیت است. از ھمان جایی کھ نفسانیت سر چشمھ 

گیرد. بنابراین، وقتی  گیرد، تنفس نیز سرچشمھ می می
کھ ذھن ساکت بشود، تنفس در کنترل است، و وقتی کھ 

شود. اما در خواب  ساکت می تنفس در کنترل باشد ذھن
شود، تنفس باز نمی  عمیق، اگرچھ کھ ذھن ساکت می

کھ  ایستد. این بھ خاطر اراده خداوند است، بھ نحوی
کھ او  خیال نکنند رانجسم بتواند محفوظ باشد و دیگ

وضعیت مرده است. در وضعیت آگاھی بیداری و در 
فس ، وقتی کھ ذھن ساکت بشود تن (Samadhi)آگاھی خویش

تا لحظھ . ذھن است زمختدر کنترل است. تنفس، شکل 
کند؛ و وقتی کھ  در جسم را حفظ می تنفسمرگ، ذھن، 

برد.  جسم بمیرد ذھن، تنفس را بھ ھمراه خود می
بنابراین، تمرین کنترل تنفس، فقط کمکی برای سکوت 

؛ او ذھن را نابود نخواھد کرد.  (Manonigraha)است ذھن
ھای  کردن تنفس، مدیتیشن بر شکلھمچون تمرین کنترل 

، محدودیت غذایی، و  (Mantras) ذکرھاخداوند، تکرار 
ھایی برای سکوت ذھن ھستند. از  غیره، البتھ کمک

و از طریق تکرار  ھای خداوند طریق مدیتیشن بر شکل
، میخواھد کھ ھمیشھ شود. ذھن ، ذھن، متمرکز میذکرھا

سرگردان باشد. درست ھمانگونھ کھ بھ فیلی کھ بر تن 
مبادرت بھ ، کھ بر بدن نگھ دارد شده دادهاو زنجیر 
، خواھد کرد بر زنجیر و نھ بر چیزی دیگر چنگ زدن

درست ھمانگونھ ھم ذھنی کھ با یک نام و شکل مشغول 
خت. وقتی کھ ذھن، اباشد فقط بر آن چنگ خواھد اند

شمار گسترده شود، ھر فکری ضعیف  شکل افکار بی در
کھ فکرھا حل شوند، ذھن، قوی و  شود؛ اما وقتی می

برای چنین ذھنی خودشناسی آسان  ؛شود متمرکز می
خواھد شد. از ھمھ قوانین محدودکننده، آنی کھ 

 بھ مقدار (Sattvic) مربوط بھ مصرف غذای تازه و سالم
کردن این  ایترع، بھترین است؛ با است متعادل

ذھن رشد خواھد کرد، و  (Sattvic) متوازنقانون، کیفیت 
 .این برای خودشناسی مفید خواھد بود

، خاطرات رسوب یافتھ (فکرھا) از عینیت ھا  .13
ھمچون امواج یک اقیانوس بھ نظر بی پایان 

شوند  ھا نابود می آیند. چھ زمانی ھمھ ی آن می
 ؟



 , االتر صعود کندباال و ب ،زمانیکھ مدیتیشن بر خویش
 .فکرھا نابود خواھند شد

عینیت  ی آیا این برای خاطرات رسوب یافتھ  .14
گونھ کھ  اند، آن ، کھ از دیر زمان آمدهھا

بوده، ممکن است کھ حل بشوند، و فرد بھ 
 مثابھ خویش محض باقی بماند؟ 

 "بی آنکھ فرد بھ این شک کھ " آیا ممکن است یا نھ؟
مدیتیشن بر خویش را حفظ  نھِصّرامُ ، باید تسلیم شود

کند. حتی اگر کھ فرد، گناھکاری بزرگ باشد، نباید 
نگران بوده و نالھ کند کھ " آه! من یک گناھکارم، 
چگونھ بتوانم نجات پیدا بکنم؟ " آدم باید بھ طور 
کامل فکر " من یک گناھکار ھستم " را از خود سلب 

گاه کرده و فقط بر مدیتیشن بر خویش تمرکز کند؛ آن
وجود  اید بھ طور قطع موفق شود. دو ذھناست کھ ب
خوب و آن دیگری شرور؛ ذھن فقط یکی  یکی  -ندارند 

  -اند  اند کھ از دو گونھ یافتھ رسوباست. این خاطرات 
مبارک و شوم. وقتی کھ ذھن تحت تأثیر خاطرات مبارک 

شود، و وقتی کھ تحت تأثیر  باشد، خوب نامیده می
نباید بھ . شود عنوان بد نگریستھ میخاطرات شوم، بھ 

ھای دنیوی و آنچھ  ذھن اجازه داد کھ در جھت عینیت
کند، سرگردان شود. ھم  ھا را نگران می کھ دیگر انسان

از آرزو و ھم از تنفر باید اجتناب شود. ھمھ آنچھ 
کھ انسان بھ دیگران ببخشد، بھ خود خویشتن بخشیده 

کیست کھ نخواھد  شود، است. اگر کھ این حقیقت درک 
بھ دیگران ببخشد؟ وقتی کھ نفس خود، بروز پیدا 
میکند ھمھ چیز بروز پیدا میکند؛ وقتی کھ نفس خود، 

ای  شود. بھ آن اندازه خاموش شود ھمھ چیز خاموش می
کھ با تواضع رفتار کنیم، بھ ھمان اندازه نتیجھ 
خوب خواھد بود. اگر کھ ذھن در سکوت، َرجعت پیدا 

 .تواند در ھر کجا زندگی کند ن میکند، انسا

 خویش چقدر باید ادامھ پیدا کند ؟  تفحص  .15

مادامیکھ اثری از عینیت ھا در ذھن باشد، تا آن 
وقتی کھ  .ت" من کیستم ؟" ضروری اس تفحص زمان

کنند، باید در ھمان جا و محل  فکرھا بروز پیدا می



نابود  تفحصشوند از طریق  مبدأ خود کھ حادث می
اگر فرد بدون وقفھ بر تأمل بر خویش، تا شوند. 

اینکھ آن خویش بدست آورده شود، تمسک بکند، ھمین 
بھ تنھایی میتواند مؤثر باشد. مادام کھ دشمنان در 
درون قلعھ ھستند، بھ تھاجم خود ادامھ خواھند داد؛ 

نابود شوند، قلعھ  پدیدار شدنداگر بھ محض اینکھ 
 .بھ دست ما خواھد افتاد

 خویش چیست؟ ماھیت   .16

آنچھ کھ در حقیقت وجود دارد، بھ تنھایی آن خویش 
. جھان، روح شخصی و خدا ظواھری در او ھستند .است

باشد، این سھ  مرواریدکھ در صدف  نقره ایمچون ھ
بطور ھمزمان پدیدار شده و بطور ھمزمان ناپدید 

 – منکھ مطلقًا ھیچ "شوند. خویش، آن جایی است  می
، خود خویش .شود ن "سکوت" نامیده میو آ نباشد"  فکری

بذاتھ جھان است؛ خویش، خود بذاتھ " من" است؛ 
، آن خویش  (Siva) خویش، خود بذاتھ خداست؛ ھمھ شیواست

 . است

 آیا ھمھ چیز کار خدا نیست؟  .17

بدون آرزو، نیت، یا تالشی خورشید طلوع میکند؛ و در 
زند، گل نیلوفر شکوفھ  حضور محض او سنگ جرقھ می

شود، مردم کارھای مختلف را  زند، آب بخار می یم
کنند. درست ھمانطور کھ  دھند و استراحت می انجام می

کند، با فضل حضور محض  ربا سوزن حرکت می درحضور آھن
) مربوط Karmaخداوند است کھ روحھا برطبق سرنوشت (

بھ خود توسط سھ عملکرد (کیھانی) یا عملھای 
ارھای خود را انجام پنجگانھ الھی اداره شده و ک

کنند. خداوند ھیچ نیتی  دھند و سپس استراحت می می
) خود را بھ او متصل Karmaندارد؛ ھیچ سرنوشتی (

کند. این ھمانند فعالیتھای دنیوی است کھ بر  نمی
گذارند یا مانند شایستگی یا عدم  خورشید اثر نمی

شایستگی چھار عنصر کھ بر فضای نامتناھی اثر 
 گذارند. نمی



 از بندگان، کدامیک بزرگترین است ؟ .18

(نفسانی ) برای خویش کھ خدا باشد  آنی کھ از خودِ 
استوارانھ  ت.، ممتازترین بنده اسصرف نظر کند

ای آزادی عمل  خویشتن دار باقی ماندن، بی آنکھ ذره
بھ بروز ھر گونھ فکری بھ غیر از فکر خویش را 

سئولیت از بار م قدردادن، تسلیم خود بھ خداست. ھر 
ی آن را  بر دوش خداوند بیاندازیم، او ھمھ کھ را

تحمل میکند. از آنجائیکھ آن یگانھ برترین قدرت 
دھد ، چرا باید  ی فعالیتھا را انجام می حاکم، ھمھ

بجای آنکھ خود را مطیع او کنیم، فکر کنیم کھ " من 
باید اینطور عمل کنم ؛ من باید آنطور عمل کنم ؟ " 

م کھ قطار ھمھ ی بار را حمل میکند، وقتی کھ میدانی
 نگھ داشتنچرا باید مایی کھ با آن سفر میکنیم، با 

چمدان کوچک خود بر باالی سرمان رنج ببینیم، بجای 
 راحت باشیم ؟ آسوده وآنکھ آن را پایین آورده و 

 دلبستگی چیست ؟  -عدم   .19

ھا  خیزند، نابود کردن کامل آن وقتی کھ فکرھا برمی
ذاشتن ھیچگونھ بقایایی در ھمان محل بدون بجا گ

رست ھمان گونھ کھ . دبستگی است دل -ھا عدم پیدایش آن
سنگی را بھ کمر خود بستھ، در اعماق دریا  صغوا

دارد، درست  ور شده و مرواریدھا را برمی غوطھ
گونھ ھم ھر کدام از ما باید کھ دارای موھبت  بدین
ور شده و بستگی بوده، در عمق خویشتن غوطھ  دل-عدم

 .مروارید را بھ دست آوریم -خویش

 (Guru) آیا برای خداوند و استاد معنوی .20
پذیر نیست کھ بر رھایی یک روح تأثیر  امکان

 گذار باشند؟ 

خدا و استاد معنوی فقط راه رھایی یافتن را نشان 
ھا از خود، آن روح را در وضعیت  خواھند داد؛ آن

استاد معنوی  رھایی نخواھند برد. در حقیقت، خدا و
متمایز نیستند. درست ھمانطور کھ طعمھ در 

ھای پلنگی بھ دام افتاده و ھیچ راه گریزی  آرواره
نظر  ی درسایھگونھ نیز، آنانی کھ  ندارد، درست ھمان

لطف استاد معنوی آمده باشند ، بھ وسیلھ او نجات 



یافتھ و گمراه نخواھند شد؛ با اینوصف، ھر کس باید 
ھ بھ وسیلھ استاد معنوی یا خدا نشان با تالش خود، ک

شود، طریق را دنبال کرده و رھایی را بھ  داده می
دست آورد. انسان میتواند خویشتن را فقط با چشم 
شناخت خود، و نھ با چشم کسی دیگر بشناسد. آن کسی 

آیا بھ کمک یک آینھ برای  نام دارد (Rama)  کھ راما
 از دارد ؟است نی (Rama) دانستن اینکھ او راما

آیا برای کسی کھ اشتیاق رھایی را دارد،   .21
 روری است؟ض  (Tattvas) طبقاتبررسی ماھیت 

بالھ ای کھ زدرست بھ ھمان نحو کھ بازرسی کردن 
باید بھ طور کلی بھ دور انداختھ شود بیھوده است، 

گونھ نیز برای آن کسی کھ در طریق  درست بھ ھمان
بین بردن  خودشناسی است شمردن و بھ زیر ذره

کھ خویش را در پرده خفا نگھ  (Tattvas) طبقاتھای  ویژگی
ھا را بھ طور کلی دور  جای اینکھ ھمھ آن دارند، بھ می

 .ثمر است بیندازد، بی

آیا ھیچگونھ تفاوتی میان حالت آگاھی   .22
 بیداری و رؤیا (خواب دیدن) نیست؟ 

؛ کوتاه است ،بلند و یک خواب ،حالت آگاھی بیداری
از این ھیچ تفاوتی نیست. درست ھمانگونھ کھ  بھ غیر

در حالیکھ بیدارید بھ نظر  ،رویدادھای حالت بیداری
ھا در یک  درست بھ ھمانگونھ ھم آن ،آیند واقعی می

آیند. در خواب دیدن (رؤیا)  رؤیا بھ نظر واقعی می
ھم در حالت آگاھی  رد.جسم دیگری را بخود میگی ،ذھن

نام ھا و  ،فکرھا ،ی خواببیداری و ھم در حالت آگاھ
 . شوند شکل ھا بطور ھمزمان ظاھر می

آیا خواندن کتاب برای آنانی کھ آرزوی رھایی  .23
 ای دارد؟  را دارند ھیچگونھ فایده

گویند کھ برای بھ دست آوردن رھایی،  ھمھ متون می
آدم باید ذھن را بھ سکوت تسلیم کند؛ بنابراین درس 

ید درسکوت تسلیم ھا این است کھ ذھن با نھایی آن
ھیچ نیازی بھ  گردد؛ یک بار کھ این درک شود،

پایان نیست. برای ساکت کردن ذھن، آدم  خواندن بی



باید فقط در درون خویشتن تحقیق کند کھ خویش خود 
ھا انجام  توان این جستجو را در کتاب چیست؛ چگونھ می

داد؟ آدم باید خویش خود را با چشمان بصیرت خود 
ھا  ش، در درون پنج الیھ است؛ اما کتابخوی د.بشناس

ھا قرار دارند. از آنجایی کھ آن خویش  بیرون از آن
را باید با در نظر نگرفتن آن پنج الیھ تحقیق کرد، 

ھا جستجو کرد. زمانی  فایده است کھ او را در کتاب بی
خواھد رسید، وقتی کھ آدم باید ھمھ آنچھ را یاد 

 . اردگرفتھ است بھ دست فراموشی بسپ

 خوشبختی چیست؟  .24

خوشبختی، خود ذات خویش است؛ خوشبختی و خویش، 
متفاوت نیستند. ھیچ خوشبختی ای در ھیچ عینیتی از 

کنیم کھ  جھان نیست. ما بھ وسیلھ جھالت خود تصور می
شود. وقتی کھ ذھن،  خوشبختی از عینیت ھا مشتق می

کند. در حقیقت،  گرا شود، بدبختی را تجربھ می برون
شوند، بھ محل منشأ  تی کھ آرزوھای او برآورده میوق

خود بازگشتھ و خوشبختی را کھ آن خویش است لذت 
ھای آگاھی خواب،  برد. بھ ھمین نحو ھم، در وضعیت می

اغماء، و وقتی کھ عینیت آرزو  )،Samadhiآگاھی ( خویش
شده، بھ دست آورده شود یا موضوع مورد انزجار 

خوشبختی  -خویش شده، و گرا برطرف گردد، ذھن درون
سان ذھن، بھ طور متناوب و  بدین د.بر محض را لذت می

گردد.  بدون قرار از خویش خارج گشتھ و بھ او باز می
بخش است؛ در فضای باز، گرما  در زیر درخت، سایھ لذت

سوزناک. شخصی کھ در تابش خورشید بھ بیرون رفتھ 
کند.  باشد، وقتی کھ بھ سایھ برسد، احساس خنکی می

کسی کھ بھ بیرون رفتن از سایھ در تابش آفتاب 
ادامھ داده و بعدش بھ سایھ بازگردد، یک ابلھ است. 

ماند. بھ  یک انسان دانا بھ طور دائمی در سایھ می
 ، ذھن انسانی کھ حقیقت را بشناسدھمین نحو ھم

کند. ذھن جاھل، اما  را ترک نمی )Brahman(برھما
رده، احساس بدبختی کرده، برخالف آن، در جھان گردش ک

و برای زمانی کوتاه، برای تجربھ کردن خوشبختی بھ 
گردد. در حقیقت، آنچھ کھ جھان نامیده  برھما باز می

شود فقط فکر است. وقتی کھ جھان ناپدید شود، بھ  می
گونھ فکری نباشد، ذھن  معنایی دیگر، وقتی کھ ھیچ



یدار کند؛ و وقتی کھ جھان پد خوشبختی را تجربھ می
 .کند گردد، او در بدبختی سیر می

 یست ؟ چ  (Jnana Drishti)بصیرت –شناخت   .25

بصیرت -چیزی است کھ شناخت ساکت باقی ماندن، آن
شود. ساکت باقی ماندن، حل کردن ذھن در  نامیده می

توانایی انتقال و دریافت افکار خویش است. 
)Telepathy( ، دانستن گذشتھ، حال و توانایی

-روشن بینی، شناختتوانایی آینده و  رویدادھای
  .دھند بصیرت را تشکیل نمی

 ی میان شناخت و بی آرزویی چیست؟  بطھرا  .26

بی آرزویی شناخت است. این دو، متفاوت نیستند؛ 
ھا یکی ھستند. بی آرزویی، بازداشتن چرخش ذھن بھ  آن

سمت ھرگونھ عینیت خارجی است. شناخت معنایش عدم 
یتی است. بھ معنایی دیگر، عین  پیدایش ھر گونھ

عدم ، جستجو نکردن چیزی بھ جز آنچھ کھ خویش است
آرزویی است؛ ترک نکردن خویش، شناخت  یا بی دلبستگی

 .است

 و مدیتیشن چیست؟ تفحصتفاوت میان   .27

 د.کردن ذھن در خویش را در بر میگیر، حفظ تفحص
،  (Brahman) مدیتیشن، فکر اینکھ خویش خود، برھما

 . شود سعادت است را شامل می-یآگاھ-وجود

 رھایی چیست؟  .28

 درک حقیقتدر ماھیت خود کھ در اسارت است، و  تفحص
 .خود، رھایی است واقعیذات 

 


