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Kitab “Ekstrasens, sən kimsən?”, “Başlanğıcdan  
başlanğıca və ya ruhun keçdiyi yol” və “Ruhlar aləmi 
özü də bir dünyadır, ruhlar aləminin öz qanunları var” 
adlandırılan üç fəsildən ibarətdir. 

Kitabda bu sualların hər biri ətrafında müəllifin fəl-
səfi düşüncələri əks etdirilmiş, kainatdan o yana olan  
dünyanın sirləri açıqlanmışdır. 

Kitab filosoflar, sadə oxucular və düşünən beyinlər 
üçün nəzərdə tutulmuşdur. 
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Ön söz
Qarşımda Əlisalam Bağırovun «Başlanğıcdan başlanğıca və ya 

ruhun keçdiyi yol» əsərinin əlyazması dayanıb. Düşündürücü adı 
olan bu əsəri böyük acgözlüklə oxudum, indiyə qədər məni düşün-
dürən, narahat edən bir çox suallara bu əsərdə cavab tapdım. İndi 
isə növbə ilə insan – Allah – mühit arasındakı əlaqəni, bu üçlükdə 
kimlərin və nəyin vasitə olduğunu müəllifin dili ilə qısa şəkildə 
icmallaşdıraq. Əsər «Ekstrasens, sən kimsən?», «Başlanğıcdan 
başlanğıca və ya ruhun keçdiyi yol» və «Ruhlar aləmi özü də bir 
dünyadır, ruhlar aləminin öz qanunları var» adlandırılan üç fəsil-
dən ibarətdir. Birinci fəsildə müəllif insanın dünyaya gəlişi, onun 
mühitdə formalaşması, insan orqanizminin quruluşu, bədən və ruh 
haqqında mülahizələr irəli sürərək, səbəb-nəticə və əkslikliklərin 
vəhdəti fəlsəfi kateqoriyalarından istifadə edərək insanın və ekstra-
sensin mahiyyətini açıqlayır və qeyd edir ki, ən ali varlığın yarat-
dığı mükəmməl quruluşlu insan öz şəxsi keyfiyyətlərini müəyyən 
qədər düşdüyü mühitdə formalaşdırsa da insan həyatında müəyyən 
fiziki özəlliklərin də öz yönləri var. İnsan Yer kürəsində Uca Yara-
danın yaratdığı ən ali varlıq olduğundan ona öz ruhunu vermişdir, 
məhz bu ruh sayəsində insan Böyük Yaradana qovuşmağa çalışır. 
Bu qovuşmada ən böyük vasitəçi kimi müəllif ekstrasensləri görür. 
Ekstrasens başqalarının ruhuna və bədəninə nüfuz etmək qabiliy-
yətinə malik olan təmiz, əxlaqlı, ağıl səviyyəsinə görə ümumi şüur 
səviyyəsindən yuxarı olan şəxslər adlandırılır. Ekstrasens ən ali 
varlıq Uca Yaradan tərəfindən mükafatlandırıldığından, müəllifin 
fikrincə, ekstrasenslik üçün aşağıdakı beş əsas şərt ödənilməlidir: 

1) təbiətin verdiyi müəyyən qabiliyyət; 2) təbiətin verdiyi payla 
həyatda qazandığı biliklər sayəsində şəxsin müəyyən səviyyəli təh-
rik etmək bacarığı; 3) zəhmətsevərlik, güclü iradə, həyat təcrübəsi 
və biliklər əldə etmək; 4) ədalətli olmaq və daxilində tamah, paxıl-
lıq hissinin olmadığına əmin olmaq; 5) ən ali varlığın yəqinliyinə 
şübhəsiz inanmaq.
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Ekstrasensləri xarakterizə edən müəllif qeyd edir ki, ekstra-
senslərdə zəhmətlə əldə edəcəklərindən başqa Allah vergisi də 
olmalıdır. Ən əsası isə onlar sınanmış olmalı, Allahın etimadını 
doğrultmalı, insanların sınağından pak, üzü ağ çıxmalı, ağılları his-
siyyatlarından üstün olmalı, ali varlığın qanunlarına riayət etməli, 
müraciət edənlərdə inam hissi yaratmalı, insanların xoşbəxtliyi və 
sağlamlığına çalışmalıdırlar. 

Ən maraqlı məqamlardan biri də ondan ibarətdir ki, müəllif 
əsərdə bəşər övladının xoşbəxtliyi və ruhunun təmizləməsi, ağılın 
hissiyyat üzrə üstünlüyü, ruhun qaranlıq deyil, parlaq nura çevril-
məsi üçün insana müraciətlər edir ki, bunlar da hədsiz ibrətamiz və 
filosofanədir. Məsələn: 

– ey insan, bəşəriyyətə xidmət et;
– ey insan, xeyirxah əməllərinlə öz xoşbəxt taleyini özün yaz; 
– ey insan, bütün kainat sənin vətənindir; 
– ey insan, ruhunun gücündən istifadə et; 
– ey insan, ləkəli qəlb sahibi olmaqdan qorun; 
– ey insan, öz yaxşı əməllərinlə öz şəxsiyyətini, nüfuzunu qoru. 

Əsl insan ol, qoy səni bir vaxt xatirələrdə yaxşı əməl sahibi kimi 
yad etsinlər; 

– ey insan, yalnız özün üçün yaşama və s.
«Başlanğıcdan başlanğıca və ya ruhun keçdiyi yol» adlandı-

rılan ikinci fəsildə müəllif yaşanan hər bir şeyin başlanğıcı və sonu 
olduğunu, yalnız ali varlığın əbədi olduğunu, bütün mövcudluq-
ların 0 (sıfır) surəti ilə 300 000 km\san surəti arasında yaşadığını, 
0-dan aşağı surətdə tam sükunət halı yaranmasını, 300 000 km\
san-dən yuxarı sürətdə isə məsafə və zaman anlayışının itdiyini, 
deməli, obyekt – mövcudluğun yox olduğunu əsaslandırır, yəni əs-
lində bu yerdə ruhlar aləmi məskunlaşır. Müəllifin fikrincə, ruh – 
varlığın potensial enerjisinin, həmin varlığın mühitə uyğunlaşması 
nəticəsində formalaşan xarakterindən topladığı həyat təcrübəsinə 
əsasən yeni inkişaf mərhələsidir, şəxsiləşmiş varlıqdır. Ruh, eləcə 
də hər hansı bir varlığın müəyyən tamamlanmış quruluşdakı ak-
tivlik dərəcəsindən doğan və həmin varlığı onun imkanı daxilində 
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məqsədli həyati fəaliyyətətəhrik edən qüvvədir. Ruh təkcə bu dün-
yanın deyil, həm də əbədi dünyanın, axirətin sakinidir. Axirətdə 
insanın cismi deyil, ruhu sorğu-sual olunur. Əgər o, parlaq nura 
bələnibsə, yəni bu dünyada xeyirxah əməllərlə məşğul olubsa cən-
nətə, şər işlərlə məşğul olubsa, zülmətə bələnibsə cəhənnəmə dü-
şür. İnsan bu dünyanı da, o dünyanı da öz əməlləri ilə özü seçir. 
İnsana ilk yaranışdan ali varlıq, Uca Yaradan tərəfindən doğru yol 
göstərilib, yəni insan ağılla əldə etdiyi məlumatlar vasitəsi ilə his-
siyyat üzərində hökmranlıq etmək sayəsində özünə doğru yol seçir. 

«Ruhlar aləmi özü də bir dünyadır, ruhlar aləminin öz qa-
nunları var» adlı fəsildə müəllif ruhun mahiyyətini açıqlayır, 
onun mayasının enerji olduğunu bəyan edir. Yəni ruhun mayası 
şəffaf, tərkiblərə bölünməyən bir yaşantı, doğulmayan, törəməyən 
bir vücud, bütün yaşamları əlaqələndirən bir vasitə, ən nəhayətdə 
isə bütün kainatın halını yaşayan bir qüvvənin zərrəsidir. Ruhlar 
aləmi maddi varlıqların yaşadığı aləmdən ciddi fərqlənir. Orada 
bütün hərəkət işıq sürətindən yuxarı sürətlə baş verir. Məntiqlə 
dərk edilən, qəbul edilən, görünməyən, xüsusi növ enerjidən ibarət 
incə materiya növü olan ruh bədəndə şəxsiləşir, yalnız ölüm anında 
ruh bədəndən ayrılır, ruh beyni, beyin bədəni fəallaşdırır. 

Kainatdan o yana haqqında mühakimə yürüdən müəllif oranı 
Allahın məskəni sanır. Orada hər şeyin gümüşü rəngdə gözəl ol-
duğunu göstərir və mələklərlə (əslində ruhlarla) mükaliməyə girir 
insan – ruh – ali varlıq haqqında təsəvvürlərini oxucularla bölüşür.

Hesab edirəm ki, kitab geniş oxucu auditoriyası üçün qiymətli 
vasitə olacaq, insan – ruh – Allah haqqında geniş biliklərə sahib 
olmaq istəyənlərin stolüstü kitabına çevriləcək.

Fəlsəfə elmləri doktoru 
Fəxrəddin Ağazadə
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I FƏSİL. 
Ekstrasens, sən kimsən?

İnsan dünyaya gələndə elə ilk andan taleyin sərt sınaqlarına çə-
kilir. Körpənin ilk ağlamağında onun yeni düşdüyü mühit üçün na-
rahatlığı hiss olunur. Həm də bu ağlamaqda itirilmiş isti ana bətni 
üçün bir heyifsilənmək duyğusu da var. Lakin bütün bunlar ilk sı-
naqlardır. Ən əsası odur ki, körpə anadan tam sağlam doğulub. İn-
sanın gələcək taleyinin ilk başlanğıcı çox vaxt bu anlardan başlanır. 

Ey insan övladı, sən doğuldun, bu bir səbəb-nəticə ardıcıllığı-
nın bəhrəsidir. Ancaq sənin taleyinə hər an vurulmağa hazır olan 
zərbələr isə hələ qarşıdadır. Kim qoruyacaq səni bu zərbələrdən, 
kim?.. 

Taleyin sərt sınaqlarında qayalarda bitən yabanı çiçəklər kimi 
bir damcı suya həsrət qalan varlıqlardan üstün olan cəhətlərini 
anlayırsanmı? Elə əslində ilk doğuluşundan xoşbəxtsən ki, insan 
kimi dünyaya gəlmisən. İnsan maddi aləmdə duyub anladığımız 
varlıqlar içərisində ən mükəmməli, ən alisidir. Onun fiziki və əqli 
imkanları birləşəndə çox böyük qüvvə yaradır. 

Həyat insanı yaşamaq üçün mübarizə aparmağa məcbur edir. 
Bu mübarizə isə mətinləşdirir, kamilləşdirir insanı. Həyat müxtə-
lif varlıqları çox sınağa çəkir. İnsan bəlkə də yeganə varlıqdır ki, 
həyata öz iradəsini bəzən diktə edir. Lakin bununla bərabər həm 
fiziki, həm də mənəvi kamilliyin son hüdudu insandır demək düz 
olmazdı. Çünki insan özü hər an mənəvi kamilliyə can atır, fiziki 
və mənəvi kamilliyin sərhədlərinin tükənməzliyini hiss edir. Lakin 
həyat hamını eyni dərəcədə dünyaya gətirmir. Bəzən insan hər han-
sı fiziki və mənəvi qüsurlardan xali olmur. Belə qüsurların çox vaxt 
insan xoşbəxtliyinə nəzərə çarpacaq təsirləri hiss olunur. 

Onsuz da həyatda xoşbəxtlik nisbidir. Təbiətin verdiyi fiziki və 
əqli pay isə əsl xoşbəxtlikdir. İnsan dünyaya tam sağlam gəldi, an-
ladıq bu xoşbəxtliyi, bəs həyat?.. 

İnsanın mənəviyyatı onun düşdüyü mühitdə formalaşır. Bəzən 
heç anlamazsan ki, müəyyən yaş dövründə etdiyin hər hansı bir 
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hərəkət, haradasa sənin uşaqlıq dövründə yaddaşında həkk olun-
muş bir səbəbin nəticəsidir. 

İnsan həyatında izsiz qalmayan hadisə yoxdur, lakin həyatda 
çox az iz qoyan insanlar var. Həyatda daim xatırlanmaq üçün, kim-
sələrə yük olmamaq üçün faydalı və yaxşı işlərlə məşğul olmaq 
lazımdır. Xüsusilə müəyyən olunmuş yaş dövründən başlayaraq 
öyrənilən elmlər sənin gələcək uğurlarının başlanğıcıdır. 

İnsan üçün həyatda var-dövlət mənbələri çoxdur, lakin elm və 
bilik sahibi olmaq, ən böyük dövlətdir. Bilikli adam hər yerdə hör-
mət sahibi olar, valideyn hörməti, el qeyrəti, vətən namusu çəkmə-
yi bacarar. 

Sən öyrən, öyrənmək heç vaxt gec deyil. Nəyisə öyrənməmək 
pisdir, çünki o bilik lazım olanda sən onu o an üçün öyrənə bil-
məyəcəksən. Çox şey bilməyin insan üçün heç bir ziyanı yoxdur. 
Lakin mümkün qədər faydalı şeylər öyrənmək lazımdır ki, sənə 
lazım olmayan biliklər üçün vaxt itkisinə yol verməyəsən. Müxtəlif 
elmlərdən bəhrələnmək insanın dünyagörüşünü şaxələndirir. Lakin 
bir gövdədən ayrılan budaqlar kimi müxtəlif elmlər də müəyyən 
bir başlanğıcın məhsuludur. Elmsiz insan daha çox öz hissiyyatı 
ilə bağlı olar ki, bu da onun səviyyəsini aşağı salar. Öz hissiyyatına 
uymaq isə ən azı səviyyəsizlik deməkdir. 

Haradasa müxtəlif elm sahələri sənin üçün maraqlı olmaya 
bilər, lakin hər hansı bir məqsədə çatmaq üçün yeri gələndə özün 
özünə qarşı hədsiz tələbkar olmalısan. Xoşbəxtliyin açarı həmişə 
özü-özünə tələbkar olan kəsdə olar. Zəhmət çəkmədən heç bir na-
iliyyət əldə etmək mümkün deyildir. Zəhmətsiz əldə olunmuş hər 
şeydə nə isə bir tamsızlıq var. 

Ola bilsin ki, həyatda müəyyən mövqeyə maliksən, ola bilsin 
ki, həyatın bir növ təmin olunmuşdur, lakin əsil insan həyatla mü-
barizəsində hər an ən müxtəlif elm sahələri ilə silahlanmalıdır. Ən 
müxtəlif elm sahələrinə hədsiz dərəcədə göstərilən maraq heç vaxt 
itməyən zəhmətdir. 

İnsan dünyaya gələndən müəyyən dövrə qədər həmişə bir tər-
biyəçiyə və ya hamiyə ehtiyacı olur. Bəzən belə bir ehtiyac insanın 
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bütün ömrü boyu davam edir. Bu tərbiyəçi və hamilər kimlər ola 
bilərlər; əlbəttə ki, ilk növbədə, valideynlər, müəllimlər, sonra isə 
ümumi şüur səviyyəsinə görə və ya yalnız müxtəlif sahələrdə öz 
biliyinə görə səndən üstün olan kəslər. 

Belə qəbul edək ki, kimsə mərhələ-mərhələ bütün bu prosesləri 
keçir. Həmin şəxs çox aydınlığı ilə hiss edəcəkdir ki, onun bilik sə-
viyyəsi artdıqca hadisələrə münasibəti dəyişir. Onun dünyagörüşü 
dəyişir, bir sözlə, dünya, gözündə tədricən hadisələrə münasibətinə 
görə başqalaşır, yəni qarşısında yeni bir dünya açılır. Bu proses 
həmin şəxsin şüur səviyyəsi ümumi şüur səviyyəsinə çatana qə-
dər davam edəcəkdir. Bundan sonra hadisələrin gedişi bir qədər 
dəyişəcəkdir. Çünki artıq o kəs özü, kimin üçünsə hami və tərbiyə-
çiyə çevrilə bilər. 

Müəllimlər müəllimi olmaq üçün isə daha çox bilik lazımdır. 
Ola bilsin ki, son nəticədə bəşəriyyətin ən böyük dahiləri sənin 
müəllimin olsun. Həyatda bir vaxt ya kimsədən daha öyrənmədi-
yinə görə, ya da belə bir kəs tapa bilmədiyinə görə, sən əldə etdiyin 
biliklərə müvafiq elmi yollar araşdıracaqsan. Keçilməmiş yollarda 
cığır salmaq isə çox çətin və əzablıdır. Lakin bəzən belə olur ki, 
müəyyən qədər bilik səviyyəsinə malik olan adi bir kəs heç özü 
də bilmədən bəşəriyyətin ən böyük dahilərinin belə araşdıra bil-
mədiyi müəyyən istiqamətlərdə nəticələr göstərir. Səbəbi çox sadə, 
anlaşıqlı, lakin qəbul edilməsi bir qədər ziddiyyətli tərzdə belə izah 
edilir: – haradasa bu bizim maddi aləmə nüfuz edə bilən ilahi var-
lıqlarla təmasımızın nəticəsidir. 

Hər iki halda belə bir nəticə çıxarmağa məcburuq: – daha şüur-
lu varlıqlar tərəfindən sənə verilən hər hansı bir istiqamət yeni bir 
dünyayla tanışlıq deməkdir. Ancaq bu məsələdə bir şeyə bir az 
diqqətlə yanaşmaq lazımdır. Haradasa tərbiyəçilərdən, müəllim-
lərdən və daha bilikli kəslərdən öyrənərkən, beyin tədricən fəaliy-
yətini genişləndirir, öyrəndiklərin tədricən olur deyə, sən o qədər 
də heyrətlənmirsən. Lakin ilahi varlıqlarla təmasda olarkən, nəyisə 
öyrənməmiş beynin fəaliyyətinin müəyyən sahələrindən geniş is-
tifadə etmək bacarığı yaranır və sənə tanış olmayan bir çox şeyi 
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birdən-birə qəbul edə bilmirsən. Bu hal sənə adiləşənə qədər həm 
heyrətlənir, həm təəccüblənir, həm də bəzən qorxu hissi keçirir-
sən. Belə bir hala insan bəzən başqa bir şəraitdə də düşür. Bu, qəfil 
güclü həyəcanlar və ya müəyyən fiziki zərbələr nəticəsində beynin 
fəaliyyətində yaranan dəyişikliklər nəticəsində də ola bilər. An-
caq əvvəlki hallarla bu halı qarışdırmaq olmaz. Çünki qəfil güclü 
həyəcanlar və ya fiziki zərbələr nəticəsində beynin fəaliyyətində 
müsbət, əksərən də mənfi meyllər yarana bilər. Deməli, buradan 
belə nəticə çıxarmaq mümkündür ki, üç halda insan ümumi şüur 
səviyyəsini keçib daha yüksək məqamlara yetişə bilər: – Birincisi, 
hər kəsin istifadə edə biləcəyi yol, öz zəhmətinlə müxtəlif biliklərə 
hədsiz maraq göstərmək, ikincisi, insandan asılı olmayan yoldur, 
ilahi varlıqların sənə təması nəticəsində yaranan hal, üçüncüsü 
də insandan asılı olmayan yoldur, hər hansı fiziki zərbələr və qə-
fil həyəcanlar nəticəsində bəzən yarana bilən müsbət dəyişikliklər 
(əlbəttə, bu həm də mənfi ola bilər, üstəlik ehtimal 0,1%-dən də 
azdır). 

Ümumi şüur səviyyəsini müəyyən zaman həddində bir və ya 
bir neçə sahədə qabaqlayan kəslərə ekstrasens deyilir. Əslində eks-
trasens sözü lap yığcam formada belə ifadə oluna bilər – zama-
nı qabaqlayan. Həm də ekstrasens sözünün özündə bir ümumilik 
var. Mənə elə gəlir ki, müxtəlif sahələrdə qabiliyyəti olan insanlar, 
məsələn, rəssamlar, yazıçılar, bəstəkarlar, məşhur riyaziyyatçılar, 
fiziklər, bir sözlə, ümumi şüur səviyyəsini müəyyən zaman həddin-
də qabaqlayan kəslər elə ekstrasensdirlər. 

Rəhmətlik Etibar Elkin nüfuzedicidir, Tofiq Dadaşov telapatdır, 
rəhmətlik Üzeyir Hacıbəyov bəstəkar idi, lakin ümumən götürdük-
də onların hər üçü ekstrasensdir. Çünki onların hər üçü arasında 
ümumi bir oxşarlıq var, onlar müəyyən zaman həddində insanların 
ümumi şüur səviyyəsini qabaqlaya bilmişdilər. Ancaq bütün bun-
larla yanaşı, qeyd etmək lazımdır ki, ekstrasenslik adını öz üzərinə 
götürmək istəyən hər bir şəxs dərk etməlidir ki, məsələn, Etibar 
Elkin, Tofiq Dadaşov, Üzeyir Hacıbəyov öz sahələri üzrə vaxtı çox 
qabaqlaya bilmişdilər. Yaxşı olar ki, haradasa ümumi şüur səviyyə-
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sində zamanı bir azacıq qabaqlayan kəslər özlərini ekstrasens ad-
landırıb şəxsiyyətlərinin səviyyəsini aşağı salmasınlar. Çünki ha-
radasa məşhur bir rəssamın çəkdiyi şəklin yanında qoyulmuş cılız 
bir rəsm necə görünürsə, sənə ekstrasens kimi edilən müraciətləri 
doğrulda bilmədiyin vəziyyətlər hörmətinə xələl gətirə bilər. 

Ekstrasens olmaq insanların ümumi şüur səviyyəsini bir və ya 
bir neçə sahədə qabaqlamaq deməkdir ki, bu adı dəfələrlə sınaqdan 
keçirilmiş təcrübələrdə və kütlə tərəfindən müəyyən qədər qəbul 
olunduqdan sonra daşımaq olar. Əks təqdirdə, əvvəllər tutduğun 
mövqeni belə itirə bilərsən. 

Haradasa insan öz potensial imkanlarından müxtəlif səbəblər və 
vasitələrlə daha çox istifadə etdikcə, püxtələşir, fəallaşır, beyninin 
fəaliyyəti genişlənir və o, hadisələrin ardıcıllığına daha çox nüfuz 
edir, bu da öz növbəsində əldə etdiyi bilik səviyyəsinin göstəricilə-
rinə görə onun başqalarından seçilməsinə imkan yaradır. Bu nüfuz 
dairəsi genişləndikcə həmin şəxs başqalarından daha çox seçilir. 
Nəhayət o səviyyəyə gəlib çatırsan ki, sənin düşüncələrinin nüfuz 
dairəsi müəyyən sərhədlərlə hüdudlanır. Bu sərhədlər ümumi şüur 
səviyyəsindən çox aralı olduqca, sənin düşüncələrinlə ümumi küt-
lənin düşüncələri arasında bir ara məsafəsi yaranır. Bəzən bu ara 
məsafəsi keçilməz bir sədd təşkil edə bilər. Bu o zaman olur ki, sən 
əldə etdiyin bilikləri ya tutarlı dəlillərlə daha adi bir səviyyədə izah 
edə bilmirsən, ya bilərəkdən öz düşüncələrinin sirli təzahürünə 
çalışırsan, ya da düşünmürsən ki, bir çoxları səni anlamaya bilər. 
Belə olan halda ümumi kütlənin sənə qarşı reaksiyası da müxtə-
lifləşir. Sənə bilikli adam kimi qibtə hissi ilə yanaşanlar da, səni 
öz yolunu azmış ağılsız axmaq adlandıranlar da, səndən səbəbi bir 
çoxları üçün məlum olmayan müxtəlif göstəricilərə görə qorxanlar 
da olar. Bütün bunlar bəzən yalnız o səbəbdən doğur ki, sən öz bi-
liklərini ümumi kütlə üçün sabit, daimi təkrarlanan qanun şəklində 
çatdıra bilmirsən. 

Gələcəyə daha çox nüfuz etmək müasirlikdən daha çox fərqlən-
məkdir ki, müasirlərin səni öz düşüncələrinə görə qəbul etməyə də 
bilər. Səni də onların həyat tərzi təmin etməyə bilər. Belə bir halın 
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baş verməməsi üçün hər hansı bir gördüyün işin anlaşıqlı tərəfin-
dən istifadə et. 

İnsan öz fiziki quruluşunun imkanları daxilində onu əhatə edən 
maddi aləm haqqında müəyyən məlumatlara malikdir. Bu imkanlar 
daxilində əldə edilən məlumatlar isə heç vaxt insanı tam təmin edə 
bilməyib və edə də bilməz. Ümumiyyətlə, insan hələ indiyə qədər 
özü-özünü tamamilə dərk edə bilməmişdir. Bəlkə də hələ müəyyən 
zaman həddinə qədər beləcə olacaqdır. Ancaq aydınlaşdırılmalı bir 
çox şeylər var ki, biz onları bilməliyik. 

İnsan bədən və ruhdan ibarətdir. Elektrik sahəsini öyrənərkən 
biz materiyanın xüsusi bir növünə, hərəkətin Nyuton mexanika-
sının qanunlarına tabe olmayan növünə təsadüf edirik. Elektrik 
sahəsinin kəşfi ilə əlaqədar olaraq elm tarixində ilk dədə dərin bir 
ideya meydana gəlir: – materiyanın müxtəlif növləri mövcuddur və 
onların öz qanunları vardır. 

Ümumiyyətlə götürdükdə isə, dünya varlıqları iki yerə bölünür: 
– onların bəzilərində mövcudluğun bir növ xassəsindən artıq imkan 
yoxdur və onlar mövcudluğun digər növləri ilə birləşə bilmir, yalnız 
öz-özü ilə birləşə bilir. Digərlərində isə yenə də mövcudluğun bir 
xassəsi var, ancaq onlar bir-biri ilə birləşmək iqtidarına malikdirlər. 
Bu cür birnövlü xassəyə malik olan mövcudluqlar çox olduğu üçün 
onlar ən müxtəlif şəkildə birləşib bizi əhatə edən rəngarəng maddi 
aləmi yaratmışlar. Ancaq burada ikinci bir tərəf də var, bu çoxcinsli 
birləşmələrə ümumi halda mövcudluğun bir növ xassəsindən artıq 
imkanı olmayan mövcudluq nüfuz edə bilər. Bir sözlə, ondan özü 
üçün bir örtük qatı kimi istifadə etməklə o, çoxcinsli birləşmələrin 
tutduğu formaların imkanlarından vasitə kimi, bir alət kimi istifa-
də edir. İnsanda bu çoxcinsli birləşmə bədən, bir növ xassədən ar-
tıq imkanı olmayan isə ruhdur. Ruh əbədi olduğu üçün insan həyatı 
əbədi ruhun müəyyən zaman həddində keçdiyi yolda istifadə etdiyi 
bir vasitədir. Ola bilsin ki, ruh sonra başqa bir bədəndə qərarlaşıb 
məskunlaşsın. Əslində burda ruh kimi işlətdiyimiz ifadə ən ali varlı-
ğın zərrəsi, parlaq nur, ruhun mayasıdır. Hər hansı bir varlığın ruhu 
isə artıq şəxsiləşmiş bir formadır. Yəni insanın bədəninə ilkin daxil 
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olan ruhun mayası təmiz enerjidir. O enerji insanın yaşam müddəti 
ərzində həyat təcrübəsi toplayır və insan dünyasını dəyişəndə artıq 
şəxsiləşmiş formada, ruh adlanan bir yaşantı şəklində öz dünyasına 
qovuşur. 

İnsan olmaq hələ sənin əbədi həyatının müəyyən mərhələsidir, 
bu mərhələni keçmək üçün isə bəzən bir ömür belə bəs etmir. İnsan 
daha çox bilik və təcrübə əldə etdikcə onun dünyaya baxışı tədri-
cən dəyişir, zamana nüfuz etmək qabiliyyəti güclənir, o özü üçün 
yeni bir dünya kəşf edir və bu yeni dünya ilə tanışlıq zamanı insan 
hiss edir ki, zamanın dərinliklərinə nüfuz etdikcə bildiklərindən 
daha çox bilmədikləri şeylər varmış həyatda. Biliklərin məcrası ge-
nişləndikcə nəyi isə anlamaq haqqında səndə doğan sualların sayı 
ona nisbətdə həndəsi silsilə ilə artır. Ancaq insanın xoşbəxtliyindən 
biri də ondadır ki, o, həmişə, hər vaxt nəyisə öyrənməyə can atır. 

Xoşbəxt o kəsdir ki, həyat ondan fiziki və əqli imkanlarını əsir-
gəməyib. Əgər belə bir imkana maliksənsə, öz zəhmətinlə maraq 
dairəndən asılı olaraq hər hansı bir sahədə irəliləmək imkanına ma-
liksən. 

İnsanların ümumi şüur səviyyəsindən bir və ya bir neçə sahədə 
müsbət mənada seçilmək haradasa qarşında açılan yeni bir dünya 
ilə tanışlıq deməkdir. Daha çox şey əldə etmək, daha yeni bir dünya 
ilə tanışlıq isə yenə də insanın öz əlindədir, çünki o bir çox varlıq-
lardan fərqli olaraq əqlə malikdir. 

Ümumən götürdükdə normal insan maddi aləmi duymaq üçün, 
əsasən, beş duyğu orqanına malikdir. Bu duyğu orqanları vasitəsilə 
insan onu əhatə edən maddi aləmi duyur, yəni insanın öz bədəni də 
onu əhatə edən maddi aləmin bir hissəsi olduğundan xaricdən ona 
göstərilən müxtəlif həmcins fiziki təsirlərə cavab reaksiyası verir. 
Biz normal insan bədənini hər hansı mükəmməl aparat kimi qəbul 
etsək, bu aparatın qəbuledici və ötürücü kimi iş prinsipinin müəy-
yən hüdudları olmalıdır, həm də ümumi götürdükdə insan orqa-
nizmləri bir-birindən o qədər də fərqlənmir. 

İnsan varlıq kimi mövcud olduğu müddət ərzində daim ətraf 
aləmin fiziki təsirlərinə məruz qalır, yəni öz forma və məzmununu 
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qoruyub saxlaya bilir. Nə vaxt ki, insan öz forma və məzmununu 
itirdi, yəni artıq xaricdən ona göstərilən fiziki təsirlərə müqavimət 
göstərə bilmədi öz ömrünü bir insan kimi bitirmiş olur və artıq 
onun hissələri ayrı forma və məzmuna çevrilir. Bu, insanın bədə-
ninin xüsusiyyətləridir, lakin bədənlə birlikdə ruh da mövcud olur. 
Ruh insanın duyğu orqanları vasitəsilə qəbul edilmiş reaksiyaları 
özlüyündə dərk edir və ona müvafiq öz xüsusiyyətlərinə uyğun ca-
vab tədbirləri görür. Bir növ xassədən artıq imkanı olmayan ruh 
bizi əhatə edən maddi aləmə birbaşa fiziki təsir göstərə bilmir. 

Ruh materiyanın elə bir növüdür ki, bizi əhatə edən maddi alə-
min tabe olduğu qanunlar ona aid deyildir. Bizi əhatə edən maddi 
aləm ayrı-ayrı varlıqlardan ibarət olan mövcudluqdur ki, bu var-
lıqlar öz mövcudluqlarını qoruyub saxlayana qədər müxtəlif fiziki 
təsirlərə məruz qalırlar. Mövcud varlıqlara olan ən müxtəlif fiziki 
təsirlər onlarda ümumi bir hal yaradır. Məsələn, hər hansı bir möv-
cudluq hər hansı bir an üçün müəyyən bir hala malikdir. Bu hal 
maddi deyil. Ruh da bizim hiss edə bilmədiyimiz incə materiya 
növü olduğundan elə məhz bütün varlıqlara, bir növ öz həmcin-
si olan, lakin özündən fərqli olaraq bizi əhatə edən maddi materi-
ya növləri ilə əlaqəsi olan bu hal vasitəsi ilə təsir edir, onu həmin 
varlığın imkanı daxilində müxtəlif vəziyyətlərə istiqamətləndirir. 
İnsan bədən cəhətcə ən yaxşı imkanlara malik olduğu üçün, o, ruh 
vasitəsilə öz məkanında yerdə qalan bütün maddi varlıqlar üzərin-
də üstünlüyə malikdir. İnsan daha həssas olduqca, o, ruh vasitəsilə 
hər şeyə daha çox nüfuz edə bilir. İnsanın fiziki quruluşunun əldə 
edə biləcəyi imkanlar, haradasa müəyyən sərhədlər daxilində çox 
genişdir. Bizi əhatə edən maddi aləm çox geniş olduğundan və bu 
maddi aləmdə hər hansı bir mövcudluğun ən müxtəliflik səviyyə-
sində ola biləcəyini nəzərə aldıqda belə demək mümkündür ki, in-
sandan daha mükəmməl quruluşa malik ola bilən varlıqlar ola bilər 
və belə olan təqdirdə onların imkanı insanın imkanlarından qat-qat 
artıq ola bilər. 

Yerdənkənar sivilizasiyalar danılmaz deyil. Ruh ona görə hal 
vasitəsilə varlıq üzərində hökmranlıq edə bilir ki, bizi əhatə edən 



16

maddi aləmdə hər hansı bir mövcudluq yekcins deyildir və o, ən 
müxtəlif birnövlü, lakin bir-biri ilə birləşə bilən birləşmələrdən 
ibarət olduğundan, hər bir növün isə özünə uyğun tələbatı olduğun-
dan, ruh isə yalnız bir növdən ibarət olduğundan və ayrı-ayrılıqda 
götürüldükdə hər hansı bir varlığı təşkil edə bilən növlərdən böyük 
olduğundan əlbəttə, onun öz tələbatına uyğun təsiri daha böyük 
olur və hər hansı bir varlıq isə onun üçün bir vasitə olduğundan, 
şübhəsiz ki, həmin varlığın rahatlıq və tələbatını da nəzərə alır. 

Həyat bir növ səbəb-nəticə ardıcıllığının məhsuludur və həyatda 
hər hansı bir nəticənin ümumi səbəblər toplusundan yaranmış bir 
vəziyyətin məhsulu olduğu aydındır. Nəticələr ən müxtəlif səbəb-
lərdən yarandığından bəzən hadisənin baş verəcəyi ana qədər biz 
baş verə biləcək hadisə haqqında heç bir anlayışa malik olmuruq. 
Lakin hadisə baş verəndə həmin işin məzmunu və təzahür forma-
ları ilə tanış olub hadisənin mahiyyətini anlayırıq. Əgər bu hadisə 
daimi sabit, təkrarlanan halda müxtəlif zamanlarda baş verə bilərsə 
biz o hadisəni yaradan səbəbləri qanun adlandırırıq. 

Ancaq bəzən belə də ola bilər ki, hər hansı bir hadisə müxtə-
lif zamanlarda müxtəlif təzahür formaları ilə özünü göstərsin, belə 
olan təqdirdə biz o hadisəni törədən səbəbləri qanun adlandırmırıq. 

Bütün bunlar öz yerində bəzən belə də olur ki, hər hansı bir 
hadisə baş verir, nəticə var, lakin hadisəni doğuran səbəblər bizə 
məlum deyil, yəni biz bu işin mahiyyətini anlamırıq. Çox vaxt in-
sanlar bu işi möcüzə adlandırırlar. Ancaq biz tamamilə anlaşıqlı şə-
kildə başa düşməliyik ki, insanlara möcüzə kimi görünən hər hansı 
bir hadisənin səbəbi var, möcüzə kimi görünən odur ki, baş verən 
hadisənin səbəbi bəzən insanlar tərəfindən qavranıla və ya qəbul 
edilə bilmir. Həmişə də nəticələr bir, səbəblər isə müxtəlif sayda 
ola bilər. 

Bu da qanun şəklində qəbul edilməlidir ki, nəticə yaranan andan 
səbəbə çevrilir. İnsan həyatının özü də səbəb-nəticə ardıcıllığının 
məhsuludur. Normal insan hər hansı səbəb və ya nəticənin mahiy-
yətini ümumi şüur səviyyəsində öyrənə bilmək qabiliyyətinə və 
imkanına malikdir. Lakin ümumi şüur səviyyəsindən daha yüksək 
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mərhələyə keçid üçün insandan xüsusi səy və ondan asılı olmayan 
hər hansı qıraq təkan lazımdır. Buradan tam şəkildə aydın olur ki, 
normal vəziyyətdə öyrənilən hər hansı maraq doğuran göstərici, 
öz xüsusi səyin, daxili imkanların və ya hər hansı səbəbini bilmə-
diyin təkan nəticəsində daha çox istifadə etmək bacarığınla əldə 
etdiyin göstərici ilə eyni deyildir. Hər halda buradan belə bir fikir 
də anlamaq mümkündür ki, insan öz səyi ilə arzuladığı hər hansı 
onun üçün ilk baxışda əlçatmaz görünən məqsədə çata bilər. Həm 
də bilmək lazımdır ki, insanın fiziki quruluşunun imkanları o qə-
dər genişdir ki, o, son dərəcə ağlasığmaz işlər görməyə qabildir. 
Ancaq çox yaxşı olar ki, insan öz imkanlarından özünə və bəşə-
riyyətə fayda gətirə biləcək tərzdə istifadə etsin. Əks təqdirdə bir 
çox yaşanmamış arzuların rahatsızlığını yaşayar, ona görə ki, hər 
an üçün əldə oluna bilən şeylər çoxdur, lakin onlardan biri sənin 
qismətindir. Həm də o qismət sənin ondan sonrakı həyatının is-
tiqamətləndiricisidir. 

Ümumiliyə vurulan ziyan xüsusilikdə müvəqqəti müvəffəqiy-
yət qazana bilər. Ağıllı insan bütün bunları nəzərə alıb ən faydalı 
işlərlə məşğul olmalıdır ki, həm öz, həm də sonrakı nəslinin rahat-
lığını təmin etsin. 

Həyat müxtəlif qruplara bölünmüş varlıqlar toplusundan ibarət-
dir. Hər bir varlıq həyatda öz mövcudluğuna uyğun mövqeyə ma-
likdir. Ayrı-ayrı qruplar arasındakı bənzərsizlik nəzərə çarpacaq 
dərəcədə hiss olunur. Lakin qrupun öz içərisindəki xüsusilik o qə-
dər də nəzərə çarpmır. Hər hansı bir qrupa aid olmaq üçün müəyyən 
forma və məzmuna malik olmaq lazımdır. İnsan da beləcə. Normal 
insanlar bir-birindən o qədər də seçilmirlər. İnsan məfhumu altında 
Yer kürəsində yaşayan bütün insanlar birləşirlər. Ancaq bu fikrə 
bir az dərindən yanaşsaq biz başqa bir şeyin şahidi olarıq. İnsan-
lar, xüsusilə insanlar bir çox hallarda formalarına görə bir-birinə 
bənzəyirlər. Onların mənəviyyatları isə bir-birindən hiss olunacaq 
dərəcədə fərqlidir. Düzdür, insanlar fiziki cəhətcə, o cümlədən za-
hiri görkəmcə bir-birinə nə qədər çox oxşasalar da hər halda tam 
eynilik təşkil etmirlər və elə bunun nəticəsidir ki, hər hansı bir şəx-
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siyyətin kimliyini onun zahiri görünüşünə görə təyin edirlər. Lakin 
hər halda bu zahiri bənzərsizlik o dərəcədə deyildir ki, bütün insan-
ları bir qrupda, insan adı altında yerləşdirmək mümkün olmasın. 
Ancaq insanları öz mənəviyyatlarına görə qruplara bölsəydilər, çox 
təəssüf ki, onlar yalnız insan adı altında birləşən qrupda olmazdılar. 
Düzdür, etiraf edək ki. onların bəziləri lap mələk səviyyəsinə qədər 
yüksələ bilərdilər, lakin bir çoxları hətta heyvan cərgələrində belə 
yer tutmağa layiq olmazdılar. İnsanlara fiziki cəhətdən yanaşıldıq-
da belə onların fiziki quruluşu, ümumiyyətlə götürdükdə, oxşar 
olsa da, haradasa bir-birindən öz spesifikliyi ilə seçilir. 

Zaman dayanmadan axır və hər hansı bir mövcudluğa xarici 
aləmin fiziki təsirləri o an üçün öz təsirini göstərir. Bu təsir altında 
hər şey zamanın özü kimi axır. Ancaq əslində axan zaman deyil, 
hadisələrin bir-birinə təsiri nəticəsində olan nisbi dəyişikliklərdir 
ki, biz bu dəyişikliklər arasındakı müddəti nisbi olaraq zaman ad-
landırırıq. Bizə çox yaxşı məlumdur ki, hadisə müxtəlif səbəblər-
dən yaranmış bir nəticənin məhsuludur. Lakin hadisələrin gedişin-
dən iki tam oxşar nəticə yaratmaq mümkün deyildir. Çünki hər an 
üçün yalnız bir nəticə yarana bilər. 

Düzdür, müəyyən an üçün yaranan nəticə bir başqa cür də ola 
bilərdi, lakin eyni nəticəni təkrar-təkrar tamlığı ilə yaratmaq müm-
kün deyildir. 

Təkrar yaranan nəticə hökmən özündən əvvəlkindən hansı 
xüsusiyyətiləsə seçilməlidir. Bir-birindən nisbətən az seçilən ha-
disələri bəzən oxşar hadisələr kimi qruplaşdırırlar. Lakin onlar 
mütləq oxşarlıq deyillər. Düzdür, ümumiyyətlə, götürdükdə bütün 
varlıqlar, hətta lap işıqla qaranlığın, qara ilə ağın arasında haradasa 
ümumi cəhətlər tapmaq mümkündür, lakin həyatda bir-birinin eyni 
olan iki mütləq oxşarlıq yoxdur. Ona görə də bu təkrarsız həyatda 
haradasa hər bir mövcudluğun öz spesifik cəhətləri vardır. Bunun 
üçün də hər hansı bir hadisənin mahiyyətini öyrəndikdə bu xüsusi-
likləri nəzərə almaq lazımdır. Əks təqdirdə haradasa yanlışlıqlara 
yol verilə bilər. Bir şeyi də qeyd etmək lazımdır ki, haradasa daha 
yaxın oxşarlıqların ümumi meyilləri də yaxın olur. 
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Hadisələrin nisbi yerdəyişməsi zamanın axını deməkdir. Hər 
hansı bir hadisənin baş verməsinin müəyyən səbəbləri var və bu sə-
bəblərin yaratdığı nəticə hadisə adlanır. Hadisə artıq baş vermiş bir 
işdir. Baş vermiş hadisəni bir daha geri qaytarmaq mümkün deyil-
dir. Lakin hadisələrə münasibətdə insanın bir üstün cəhəti vardır ki, 
o öz həyatında müəyyən hadisələrin gedişini istiqamətləndirə bilər. 
Ancaq obyektiv hadisələrin gedişinə təsir birbaşa insan iradəsindən 
asılı deyildir. Baş vermiş hadisə artıq arxada qalmış bir keçmişdir. 

Müəyyən səbəblər çoxluğu hər hansı bir nəticəni yaradır, hə-
min nəticə yaranan andan səbəbə çevrilib müxtəlif səbəblər axı-
nında haradasa gələcək bir nəticənin yaranmasında iştirakçı olur. 
Hadisələrin bir-birini əvəz etməsi ardıcıllığı belə bir qənaəti qa-
nun şəklinə salır ki, gələcək hökmən gəlməlidir. Gələcək ola bilsin 
müxtəlif ali varlıqların müdaxiləsi ilə məqsədli istiqamətləndirilə 
bilər, ancaq gələcək hökmən gəlməlidir və hökmən gələn gələcək 
hökmən o andan keçmişə çevrilməlidir. Gələcəyin hökmən gəl-
məsinə verilən hökm isə belə bir hökmü qanun şəkilinə salır ki, 
hərəkətsizlik yalnız nisbi ola bilər. Hərəkətsiz həyatın inkişafını 
təsəvvür etmək belə mümkün deyildir. Adicə qara daş parçasının 
daxilində molekulların bizim üçün xaotik görünən hərəkəti möv-
cuddur. Mövcudluğun ən xırdalanmış hissələri son nəticədə bir növ 
xassəli mövcudluqlara çevrilirlər ki, ümumiyyətlə, kainatın yaran-
masının ilk səbəbi bu bir növ xassədən ibarət olan bəsit mövcud-
luqlardır. İlk səbəb olmuş bu bir növ mövcudluqların bir-biri ilə 
birləşə bilmək imkanı onların arasında birliyə meyil öz istəklərini 
yerinə yetirmək tələbatı, bir-birinə doğru hərəkətə səbəb olmuş-
dur ki, bu da ilk səbəblərdən ilk təkanların yaranması demək idi. 
İlk təkanlar səbəb-nəticə ardıcıllığının ilk başlanğıcı və hadisələrin 
nisbi yerdəyişməsi gedişində zamana çevrilməsi deməkdir. Bütün 
bu deyilənlərdən belə bir nəticəyə gəlmək olar ki, keçmiş heç vaxt 
geri qayıtmaz, gələcək hökmən gəlməlidir, hərəkətsizlik yalnız nis-
bi ola bilər. 

Səbəb-nəticə ardıcıllığının hər anı isə keçmiş və gələcək 
haqqında bir növü informasiya mənbəyidir. Hər hansı bir hadisə 
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onu yaradan səbəblərdən doğur və müəyyən səbəblərin başlanğıcı-
dır. Hər bir diqqətli şəxs asanlıqla təyin edə bilər ki, hadisə hansı 
yaxın səbəblərdən törəyib və hadisəni hansı yaxın səbəblər törədə 
bilər. Yəni müəyyən hadisələri əvvəlcədən duyub anlamaq və on-
ları müəyyən məcraya istiqamətləndirmək olar. 

Səbəb-nəticə ardıcıllığı kainatın pozulmaz qanunu deyildir, la-
kin elə obyektiv qanunlar vardır ki, onları pozmaq mümkün deyil-
dir. Səbəb-nəticədən yaranır, nəticə yaradır və səbəbə çevrilir, bü-
tün bunların həyatda dolayısı da olsa izləri vardır. Məhz buna görə 
milyon il bundan əvvəl yaşamış adicə bir kəpənəyin müəyyən an 
üçün uçuş trayektoriyasını təyin etmək olar və ya milyon il bundan 
sonra yaranacaq müəyyən varlıq haqqında bir söz söyləmək müm-
kündür. Hər ana diqqətlə yanaşmaqla, həyatda olub keçmiş bir çox 
hadisələrin üzərindən sirli pərdəni götürmək olar. 

Müxtəliflik həyatın bir nömrəli qanunudur. Çünki hər an ya-
ranan nəticənin özündən əvvəlki səbəbdən seçilən hansısa xüsu-
siyyəti var. Hər qrupdakı oxşarlıqlar da bu qəbildəndir. İnsanınsa 
mövcudiyyət içərisində öz yeri var. Düzdür, onun da fiziki imkan-
ları hər bir fərddə öz xüsusiliklərinə malikdir, lakin onların düşün-
cə tərzi fiziki imkanlarından əlavə daxili tələbatlarından doğan səyi 
nəticəsində hər fərdi daha çox kəskinliyi ilə nəticələnə bilən vəziy-
yətlərə gətirib çıxarar. 

Həm də insanın haradasa fiziki xüsusilikləri onun mənəvi həya-
tına, xarakterinə müəyyən dərəcədə təsirini göstərməlidir. Hər bir 
şəxs bir fərd kimi bir-birindən fərqli xüsusiyyətlərə malikdir və bu 
xüsusiyyətlər haradasa həmin insanın şəxsi keyfiyyətləri deməkdir. 

Düzdür, insan öz şəxsi keyfiyyətlərini müəyyən qədər düşdüyü 
mühitdə formalaşdırır, lakin müəyyən fiziki xüsusiliklərin də insan 
həyatında öz yöndəmləri var. 

Hər kəsin müəyyən sahədə başqalarından nəzərə çarpacaq qə-
dər seçilə biləcək qabiliyyəti ola bilər. Lakin bu qabiliyyət tam dol-
ğunluğu ilə yalnız öz mühitində öz təsirini göstərə bilər. 

Toxum qaya parçası üzərində də cücərmək imkanına malikdir, 
lakin münbit bir torpaqdakı toxumun məhsuldarlığını, qaya parçası 
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üzərində yaşamaq uğrunda mübarizə aparan toxumdan gözləmək 
ağılsızlıq olar. Ola bilər ki, qaya parçası üzərinə düşən toxum mün-
bit torpaq şəraitində olan toxumdan daha məhsuldar olardı, ancaq 
nə etməli ki, o, belə bir şəraitə düşməyib. İnsan da belədir, onun 
qabiliyyətinin üzə çıxması üçün şərait lazımdır. İnsanın qabiliyyəti 
üçün ilkin şərtlər bir növ ondan asılı olmayaraq verilib. Bu ilkin 
istedadlardır ki, özünü müxtəlif vasitələrlə ən ibtidai formalarda 
göstərir. Ancaq insan həmişə bu ilkin təbii istedadları inkişaf etdirə 
bilirmi? Xeyr. Bəzən valideynlərin və ya ümumiyyətlə hər hansı 
tarixi şəraitin nəticəsində o, tamamilə öz ilkin təbii istedadının əksi 
olan bir yol seçməyə məcbur olur. Çoxdur belə hallar. Belə olan 
təqdirdə insan ola bilsin ki, bu sənətin dərinliklərinə yiyələnmək 
üçün səy etsin, lakin o sahədə istedadı olanı heç vaxt ötüb keçə 
bilməyəcəkdir. Ancaq əksinə sən öz istedadına uyğun bir işə meyil 
edirsənsə, o sənətdə hər kəsdən çox uğur qazanacaq və bəlkə də 
sən öz sənətinin yaradıcısı olacaqsan. Üstəlik belə vəziyyət sənin 
həyatındakı mövqeyə təsir edəcəkdir. Çünki öz sənətini incəliklə-
rinə qədər bilən kəsin, kimsələr yanında məşğul olduğu iş barədə 
çatışmazlığı olmaz ki, bu da onun mövqeyinə və hörmətinə öz təsi-
rini göstərər. Həmin şəxs hamı tərəfindən öz sənətinin bilicisi kimi 
hörmət və ehtiramla qarşılanar. 

Həyat hər şeyin qiymətini öz səviyyəsinə uyğun verir. İnsan 
unutmamalıdır ki, onun qabiliyyəti ilə məşğuliyyəti arasında uy-
ğunluq olarsa, bir insan kimi onun həyatdakı mövqeyi daha möh-
kəm olar. İnsanlar isə həmişə həyatda müəyyən mövqeyə malik 
olmaq uğrunda mübarizə aparırlar. 

Həyatda kimin hörməti olubsa, onun təmənnasız mövqeyi olub. 
İnsan robot deyildir ki, hər hansı bir yeknəsəq iş onu darıxdırma-
sın. Nəyəsə nail olmaq üçün apardığın mübarizədə sənin daxili 
tələbatının maraqları ən mühüm şərtlərdən biridir və həm də ən 
ilkin şərtlərdən biridir. İnsanın daxili istəklərinin qarşısının müxtə-
lif vasitələrlə kəsilməsi çox böyük daxili fırtınalara gətirib çıxara 
bilər. Düzdür, burada həm bədənin, həm də ruhun sıxıntısı nəzərdə 
tutulur. Lakin belə daxili fırtınaların mənfi mənada yaranmama-
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sı üçün bədənin və ruhun müəyyən istək və tələbatını əxlaq nor-
malarına uyğun ən müxtəlif vasitələrlə sakitləşdirmək olar. Lakin 
müsbət mənada görülən hər hansı bir iş üçün qoyulmuş qadağalar 
olmamalıdır. Düzdür, burada iki variant yaranır: – qadağalar qo-
yulduqca kükrəklik artır, bəlkə elə yaxşı işlər üçün də qadağalar 
qoyaq? Xeyr. Çünki sənə məlum deyil sənin ömür payın. Hər anın 
işi öz vaxtında görülsə yaxşıdır. Üstəlik keçici həyatda bədənin və 
ruhun hər an üçün öz daxili istək və tələbatı var. Deməli, hər hansı 
müsbət iş üçün qadağalar qoymaq lazım deyil. Üstəlik əlavə zəh-
mət və səylə bu istiqamətdə görülən işləri sürətləndirmək lazımdır. 
Ancaq bütün bunlarla yanaşı qeyd etmək lazımdır ki, ruhun istək 
və tələbatı nə qədər güclü olsa sənin görəcəyin işin nəticəsi bir o 
qədər yaxşı olacaqdır. Bədənin tələbatı yaşamaq üçün yaxşı, həm 
də lazımsız istəklərə görə yaxşı olmaya da bilər. Ruhun tələbatı 
isə əsasən yaxşı olur. İnsan ruhu bu dünyada olan maddəliklərin 
yaratdığı haldan bəhrələnir. Hər hansı bir yaxşı hal ruhun rahatlığı-
dır, hər hansı bir xoşagəlməzlik ruhun sıxıntısıdır. Həm də bir şeyi 
qeyd etmək lazımdır ki, ruhun çırpıntılar içərisində yaşamasa sən 
heç bir sahədə irəliləyiş edə bilməzsən. 

İnsan ən müxtəlif sahələrdə müəyyən nailiyyətlər əldə edə bilər 
və hər an bu imkanlara malikdir. Ancaq bu nailiyyətlərin əldə olun-
masında da müxtəlifliklər mövcuddur. Sən öz nailiyyətlərinin elmi 
izahını verə bilərsən və bu nailiyyətlər geniş oxucu kütləsi üçün ay-
dın olar. Belə olan təqdirdə sənin düşüncələrin hamının malı olar. 
Çünki sabit daimi, təkrarlanan hər hansı bir fikrin qəbul edilməsi 
labüddür. Ancaq bəzən belə də ola bilər, praktikada tətbiq oluna 
bilən hər hansı bir nailiyyət əldə edilsin, lakin onun təzahürləri-
nin elmi izahı hər hansı dəlillərlə izah edilə bilinməsin. Bu onunla 
bağlıdır ki, hər hansı səbəbi məlum olmayan bir səbəb-nəticəsin-
də yaranan, duyulan və praktikada tətbiq olunan nəticənin səbəbi 
məlum deyildir. Bu hal iki formada ola bilər: – ya təbiətin özündə 
hazır məhsullar şəklində, yəni varlığı inkar edilməzdir, səbəbi isə 
məlum deyil; ya da insanın beyin fəaliyyətindəki hər hansı bir inki-
şafın xüsusiliyi nəticəsində bir çoxlarının duya bilmədiyi nəyi isə 
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duymaq mümkün olsun. Lakin bunun özü də iki hissəyə ayrılır, 
sən hansı bir xüsusilik nəticəsində daha duyumlu olmusan, həm 
də duyduqlarını dəlillərlə izah edə bilirsən və ya duyduğun var-
lıq praktikada özünü göstərir, ancaq təzahürünü dəlillərlə izah edə 
bilmirsən. Yəni hər hansı bir və ya bir neçə sahə üzrə ən inkişaf 
etmiş kəs, həmin dövr üçün elmi yollarla səbəbi aydınlaşdırıla bi-
linməyən nəticələr göstərən şəxs – ekstrasensdir. 

Bizi əhatə edən maddi aləm yekcins deyildir. Müxtəlif rən-
garənglik və əlvanlıq bizi əhatə edən aləmin nə dərəcədə mürək-
kəbliyinə sübutdur. Lakin həyatda heç bir şeyi səbəbsiz yaranma-
mışdır. Yəni hər bir mövcudluğun varlığında bir labüdlük var. 

İlk başlanğıcdan bu günə qədər keçilən yol mövcudiyyətin ya-
ranmasına və təkamülünə xidmət etmişdir. Hər bir mövcudluğun 
həyatda öz yeri var və birinin varlığı digərinin varlığının təsdiqidir. 
Maddi aləmdəki müxtəliflik həyatın qanunudur. Bu müxtəliflik hər 
hansı bir varlığın həyatda qazandığı yaşamaq hüququ, vəzifəsidir. 
Haradasa varlıqların labüdlüyü onların mövcudluğu ilə təsdiqlə-
nirsə, haradasa varlıqların yaranması da başqa varlıqların məhvi 
üzərində qurulur. Ona görə də hər hansı bir varlıq öz imkanları 
daxilində öz mövcudluğunu qoruyub saxlamaq üçün ümumilikdən 
xüsusiliyə can atmışdır ki, bu da təbiətdə müxtəlifliyin yaranma 
səbəblərindən biridir. Müxtəlifliyin başqa bir səbəbi isə öz tələbatı 
olan bir-biri ilə birləşmək imkanına malik bəsit birnövlü ilk baş-
lanğıcların tələbatlarına uyğun bir-birləri ilə ən müxtəlif şəkildə 
birləşməsidir. 

Təbiətdə müxtəliflik mövcuddur, lakin bu müxtəlifliyin özündə 
həm də daha geniş mənada ümumiliyə meyil var ki, bu da hər bir 
varlığın yaşamaq uğrunda mübarizəsidir. Adicə qara daş parçası da 
öz mövcudluğunu saxlayana qədər yaşayır. Onun mövcudluğu isə 
yaşamaq uğrunda mübarizə deməkdir. 

Ümumiyyətlə, həyatın özü yaşamaq uğrunda mübarizə demək-
dir ki, bu da bütün mövcudluqları əhatə edir və onların yaşamaq 
uğrunda mübarizəsini təsdiqləyir. Hər hansı bir varlığın mövcud 
olması labüd olduğu kimi, bir vaxt onun məhv olması da labüddür. 
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Lakin hər hansı bir varlıq öz mövcudluğu dövründə müəyyən xü-
susiyyətlərə malik olur. Bu xüsusiyyətlərdə isə əksliklərin vəhdəti 
birləşir. Yəni təbiətdə belə bir qanun var ki, mövcud olan hər hansı 
bir varlığın müəyyən xüsusiyyətlərə malik olmaq tutumu var və bu 
tutum həmin varlığın mövcudluğunda onun tamlığını təşkil edir. 
Bütün bu deyilənləri nəzərə alaraq belə bir nəticəyə gəlməyə əsas 
yaranır ki, təbiətdə belə bir hal mövcuddur: 100 % hər hansı bir 
mövcudluğun tam xüsusiyyətlər tutumu bərabərdir, əksliklərin vəh-
dəti kimi tutumu təşkil edən bir hissə digər bir hissədən böyükdür 
və ya əksinə. Ola bilsin hər hansı bir varlığın xüsusiyyətlərindəki 
əksliklərin vəhdəti arasında bərabərlik olsun. Deməli, əksliklərin 
vəhdəti arasındakı bu bərabərlik 100% tutumu təşkil edəcəkdir. 
Bir ömür çərçivəsində hər hansı bir varlığa yaşamaq hüququ ve-
riləndə onun mövcudiyyətində əksliklərin vəhdəti kimi hökmən bu 
hala əməl olunur. Əksliklərin vəhdəti arasındakı tarazlıq isə həmin 
mövcudluğun varlığındakı xüsusiyyətləri təşkil edir ki, bu da bir 
növ həmin varlığın xarakter göstəricisidir. Hər hansı bir varlıq öz 
xarakterinə görə həyatda öz yerini tutur. Həm də ümumilikdə gö-
türdükdə hər bir mövcudluq müəyyən qruplarda qərarlaşsa da hər 
bir mövcudluğun ayrı-ayrılıqda öz xüsusiyyətləri var ki, bu xüsu-
siyyətlərə görə də hər hansı bir varlıq fərdi şəkildə öz qərarlaşdığı 
qrupda başqalarından seçilir. Bizə məlum oldu ki, bizi əhatə edən 
aləmin maddiliyinin təşkilində bir-biri ilə birləşmək imkanı olan 
bəsit birnövlü mövcudluqlar iştirak etmişlər. Bu maddiliklər əbədi-
dir, ancaq bir şəkildə yox. Çünki hər hansı bir mövcudluq müəyyən 
zaman müddəti üçün varlıqdır. Bəsit birnövlü mövcudluğun heç bir 
növlü mövcudluqla birləşmək imkanı olmayan ikinci bir növü də 
vardır ki, o, yekcins olmayan maddiliklərə nüfuz edə bilir və onlara 
həmin maddiliklərdə yaranan hal vasitəsi ilə təsir edir. Bu ruhdur. 
Ruh əbədidir, lakin onun əbədiyyətə qovuşub sabitləşməsi, parlaq 
nur əldə etməsi üçün müxtəlif təmizlənmə mərhələləri keçməsi la-
büddür və bu təmizlənmə mərhələlərindən biri də insanlardır. 

Ömər Xəyyamın “Mövcudluğun ümumiliyi haqqında” risaləsi-
nin sonunda bu sözlər vardır: – Hermesin, Aqatodemonun, Pifaqo-
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run təlimlərində göstərilir ki, insanların bədənlərində olan ruhlar 
müəyyən qüsurlara malikdirlər, onlar tərəddüd edirlər, kamil olana 
qədər bir bədəndən başqa bədənə keçirlər, elə ki kamillik səviyyə-
sinə çatdılar, bədənlə əlaqələrini kəsirlər. 

Bu, metapsixoz adlanır. Əgər ruhlar heyvan bədəninə keçirlər-
sə, bu, metamorfoza adlanır. Əgər ruhlar bitkiyə keçirsə, bu yatır-
ma adlanır, əgər ruhlar minerallara keçirsə, bu daşlaşma adlanır. 
Belə bir sual meydana çıxa bilər, bəs bəzən nə cür ola bilər ki, 
təmizlənmə mərhələsi keçən ruh daha aşağı pillələrə düşür? Bu 
o zaman olur ki, ruh bilərəkdən qüsurlara yol verir, bədən hissiy-
yatının istəklərinə uyur və öz təmizliyini itirir. Belə olan təqdirdə 
ruh, ən ali varlıq tərəfindən öz layiq olduğu pilləyə endirilir. Gö-
rünür, insanlar öz fərdi xüsusiyyətləri ilə fərqləndikləri kimi, ruhi 
xüsusiyyətləri ilə də bir-birindən fərqlənirlər. Həm də insanlarda 
baş verə biləcək qüsurların başlıca mənbəyi onların əldə etdikləri 
biliklərin azlığı ilə bağlı olur ki, nəticədə onlar öz görəcəkləri iş-
lərə ağıllı surətdə yanaşa bilmirlər. Bütün bunların bünövrəsində 
isə yalnız müəyyən dərəcədə zəhmətə qatlaşmaq dayanır. Çünki 
şüur da, ağıl da insanın zəhmətinin bəhrəsidir. Şüur – hər hansı 
bir varlığın yaşadığı müddət ərzində əldə etdiyi həyat təcrübəsidir. 
Şüur – müəyyən quruluşa və imkanlara malik varlığın mövcud ol-
duğu zaman həddində öz həyat təcrübəsi zamanı qazandığı bilikdir. 
Ağıl – müəyyən quruluşa və imkanlara malik varlığın mövcud ol-
duğu zaman həddində öz həyat təcrübəsi zamanı qazandığı bilik və 
başqalarının həyat təcrübələrini öyrənmək yolu ilə özününküləş-
dirmək nəticəsində əldə etdiyi biliklər toplusudur. Ancaq haradasa 
biliyin ümumi şüur səviyyəsindən aşağı olarsa, yalnız bir sahədə 
üstün olmağınla əldə etdiyin nailiyyəti qiymətləndirsələr də, şəx-
siyyətini qiymətləndirməyəcəklər və sən özünü ekstrasens adlan-
dırmaqda haqlı deyilsən. 

Bəzən belə təzadlı hallar olur ki, ümumi şüur səviyyəsindən 
geri qalan şəxs haradasa bir sahədə öz əsrdaşlarını qabaqlaya bilər 
(məsələn, elektron hesablama maşınlarını arxada qoya bilər) lakin 
onlar ekstrasens deyil, adicə canlı robot hesab olunurlar. 
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Hər hansı bir varlığın doğumu onun ölümünü labüdləşdirir. 
Yaranmış hər hansı bir varlığın öz varlığını qorumaq üçün, gələ-
cək fiziki təsirlərə müqavimət göstərmək üçün, yarandığı gündən 
müəyyən potensial imkanları var. Lakin bu imkanlardan tam istifa-
də etmək üçün həmin varlığın düşdüyü şərait müəyyən əhəmiyyət 
kəsb edir. Çünki şərait demək olar ki, bütün varlıqların yaşaması 
üçün verilmiş potensial imkanların tam istifadə edilməsinə həmişə 
mənfi təsir etmişdir. Bizi əhatə edən maddi aləmdə bu bir qanun-
dur. Bizi əhatə edən aləmi bütövlükdə maddi bir varlıq kimi götür-
sək, bu aləmin ümumi daxili enerjisi və potensial imkanları sabit 
qalır, lakin onun daxilində yerləşən ayrı-ayrı mövcudluqların ara-
sında yaşamaq uğrunda ciddi mübarizə gedir. Bu mübarizədə bir 
qayda da var ki, ayrı-ayrı mövcudluqların birgə təsirindən yaranan 
səbəblərin təsiri bu mövcudluqların hər birinin üzərində fərdi şəkil-
də hiss olunur. Yəni bu birgə səbəbdən yaranmış təsirlər haradasa 
fərdi bir mövcudluğun dağılmasını labüdləşdirir. Həm də yeni bir 
və ya bir neçə mövcudluqların yaranması bu dağılmalar üzərində 
qurulur. Yeni yaranan varlıqlar köhnənin dağılmasında iştirakçı de-
yil, köhnəni elə köhnə səbəblər özü dağıdır, həm də bu səbəblərin 
içərisində dağılan varlığın özü də iştirak edir. Lakin ümumiyyətlə, 
götürdükdə, bütün varlıqlar bir ömür payı daxilində öz varlıqlarını 
qoruyub saxlaya bilmək üçün mübarizə aparır. Bu mübarizə var-
lıqlar öz forma və məzmunlarını saxlayana qədər davam edir. Bu 
bizi əhatə edən maddi aləmə aiddir. Bizi əhatə edən maddi aləmdən 
kənarda əbədi həyat mümkündür. Orada materiyanın elə növləri 
mövcuddur ki, onlar bizi əhatə edən aləmə nüfuz edib əlaqə ya-
ratmasalar, bizi əhatə edən aləmdən kənarda onlara dolayısı ilə də 
olsa, fiziki təsir edən qüvvə yoxdur. 

İnsan Yer kürəsində yaşayan ali varlıqdır. İnsan öz hərəkətlərinə 
və düşüncə tərzinə görə yerdə qalan bütün varlıqlardan seçilir. Yer 
kürəsində insana ən yaxın olan varlıqlar heyvanat aləmində qrup-
laşmışlar. Lakin insandan fərqli olaraq heyvanda ağıl yoxdur, şüur 
isə yox dərəcəsindədir. Heyvanda ən güclü silah onun instinktidir. 
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İnstinkt – müəyyən quruluşa və imkanlara malik varlığın zəru-
ri ehtiyaclarını ödəmək və nəsil mövcudluğunu qoruyub saxlamaq 
üçün xarakterdən yaranan həyat tərzidir. Heyvanlarda şüur ona 
görə yetkinləşə bilmir ki, onların fiziki quruluşunun imkanları buna 
çatmır. İnsanlarda instinkt ona görə heyvanlardan zəifdir ki, şüur 
və ağıl instinktdən üstün olduğu üçün öz həyatında instinktdən az 
istifadə edir. Yalnız əsasən körpəlik həyatının başlanğıcında insan 
ən zəruri bir neçə instinktdən istifadə edir. 

Məsələn, ananın südünü əmmək, udmaq, aclıqdan və narahat-
çılıqdan ağlamaq və sairə. Sonrakı dövrlərində insan həyatının 
instinktə o qədər də ehtiyacı hiss olunmur. Bitkilərdə isə instinkt 
ən ibtidai formadadır. Çünki onların quruluşu və imkanları bu sə-
viyyədədir. Bitkilər onlara lazım olan zəruri ehtiyaclardan ötrü 
tam təbiətdən asılı vəziyyətdədirlər. Onlar həyat uğrunda mübarizə 
aparırlar. 

İnsan Yer kürəsində yaşayan varlıqlar içərisində ən alisi oldu-
ğu üçün onun bir sıra xüsusiyyətləri var ki, o xüsusiyyətlər öz üs-
tünlüyü ilə yerdə qalan bütün canlılardan insanı fərqləndirir. Bu 
xüsusiyyətlərdən biri də intuisiyadır. İnstinkt bitkilərdə, şüur hey-
vanlarda ən ibtidai formada olduğu kimi intuisiya da insanlarda ən 
ibtidai formadadır. 

Yəni insandan daha mükəmməl quruluşa və imkanlara malik 
varlıqlar qrupu olmalıdır ki, haradasa onlar tam intuintivliyə malik 
olsunlar. 

İntuisiya – müəyyən quruluşa və imkanlara malik varlığın öz 
mövcudluğunu daha uzun müddətə və ya əbədi qorumaq üçün xa-
rakterdən yaranan həyat tərzidir. İnsanlarda intuisiya ibtidai forma-
da olduğu üçün qabağı görmə, ürəkdən keçəni oxuma, nüfuz etmə, 
təhrik etmə və sairə anlamında qəbul olunur, bu da müəyyən mə-
nada müxtəlif qəza qədərlərdən qorunmaq, aydın olmayanı aydın-
laşdırmaq, nəyinsə dəqiq diaqnozunu müəyyənləşdirmək, kiminsə 
müəyyən sahədəki fəaliyyətinə istiqamət vermək kimi hallar üçün 
işlədilir ki, bu da ya özünün, ya da kimlərinsə həyatını məqsədli 
təmin etməyə yönəldilir. Həm də intuitivlikdə maddilikdən çox ru-
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hilik qüvvətlidir, yəni maddiliyin çoxcinsliliyindən çox haradasa 
yalnız bir növdən başqa imkanı olmayan ruhun daha böyüklüyü, 
yəni güclülüyü lazımdır. Tam bir növdən başqa imkanı olmayan 
daha böyük bəsitlikdə, yəni yekcinslikdə tam intuisiya mövcuddur. 
Haradasa insandan başlayaraq ilahi ülvi varlıqlara – mələklərə qə-
dər olan varlıqlar arasındakı varlıqlarda tam intuitivlik demək olar 
ki, yoxdur, yəni müəyyən dərəcədədir. 

Həyatın inkişafı spiral şəkilli olduğundan, bu, haradasa irəliyə 
gedən inkişafda bir-biri ilə, yəni başlanğıcla üst-üstə düşməyən 
tam dövrənin müəyyən yaxın səviyyələridir. Şüur isə bu dövrədə 
onların hər ikisindən təxminən eyni dərəcədə orta bir vəziyyətdə 
yerləşir. Yəni əslində götürdükdə şüur instinktlə intuisiya arasında 
sabitlikdir. Şüurlu varlıqlar da maddi aləmdə ən müxtəlif səpgili 
formalarda ola bilərlər. Onların ibtidaisində instinkt, alisində isə 
intuisiya güclüdür. 

Yer kürəsində yaşayan şüurlu varlıq insandır. İnsan müəyyən bir 
qrup təşkil edir. Yalnız bu qrupun daxilində bir-birindən fərqlən-
məyən insanlar var. Onların bəzilərində instinkt bəzilərində intuisi-
ya güclüdür. Ümumi orta səviyyə isə ümumi şüur səviyyəsidir. La-
kin bu yalnız Yer kürəsində olan insanlar qrupuna aiddir. Ola bilsin 
ki, maddi aləmin müəyyən nöqtələrində elə quruluşa və imkanlara 
malik insanlar olsun ki, onlardan bəziləri bir qrup halında insandan 
öz quruluş və imkanlarına görə aşağı səviyyədə olurlar ki, onlarda 
şüurla yanaşı instinktin qalıqları güclü olur. Bəziləri insandan qu-
ruluş və imkanlarına görə mükəmməl olurlar ki, onlarda şüur və 
ağılla yanaşı intuisiya güclü olur. 

İnsan maddi aləm varlıqları içərisində orta səviyyəli olduğu 
üçün onlarda şüur və ağıl daha güclüdür. Yəni Yer kürəsindəki in-
sanların ümumi şüur səviyyəsi instinktlə intuisiya arasındakı şüur-
da sabitləşmişdir. İnsan varlıq kimi mövcud olandan gördüklərini 
və hiss etdiklərini dərk etməyə çalışmışdır. Bu mübarizədə insan 
öz ibtidai keçmişindən indiyə qədərki müddət ərzində bəşəriyyətin 
keçdiyi bir yol keçmişdir. Lakin insanı həm özü, həm də onu əhatə 
edən maddi aləm düşündürmüşdür. Odur ki, insanlar öz düşüncələ-
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rini aydınlaşdırmaq üçün müəyyən yerlərdə, müxtəlif səviyyələrdə 
elmlə məşğul olmuşlar. Nəhayət, bu məşğuliyyət yerləri elm öyrə-
nilən yerlərə – elm mərkəzlərinə çevrilmişdir. Keçmişdə dünyanın 
dərk olunmasında bir bilici kimi astroloqlar və rəmmallar xüsusi 
rol oynamışlar. Şahlar öz saraylarında belə adamlara çox vaxt xü-
susi yer vermişdilər. Dövlətin bir çox daxili və xarici siyasətində 
astroloqların və rəmmalların fikirlərinə uyğun hərəkət edirdilər. 

Bəs bu astroloq və rəmmallar kimlər idi? Onlar bir-birindən nə 
ilə fərqlənirdi? Astroloqlar elmli adamlar olmuşlar. Onların fikirlə-
rinin söykəyində həmişə elm dayanmışdır. 

Onlar çoxillik müşahidələr, müxtəlif ölçmə və təyinetmə üsul-
ları ilə, o dövr üçün mövcud olan vasitə və alətlərin köməyi ilə 
demək olar ki, çox dəqiqliklə günəşin, ayın və yerin dövr etməsini 
təyin edir, günəş və ay tutulmalarını əvvəlcədən xəbər verir, ulduz-
ların düzümünün Yer kürəsinə təsiri haqqında fikirlərini söyləyir, 
müxtəlif bürclər altında doğulan adamların əlamətlərə görə xarak-
terini təyin edirdilər. Həm də bütün bunlar az-çox elmi dərəcədə 
əsaslandırılırdı. Astroloqlar yalnız maddi aləmdə olan vasitələrin 
köməyi ilə maddi aləm haqqında düzgün fikir söyləyirdilər. 

Rəmmallar maddilik prinsipinə görə dünyanın dərkində astro-
loqlardan seçilirdilər. Onlar dünyanı ruhi vasitələrlə daha çox dərk 
edir, dünyaya bəsirət gözü ilə baxaraq müəyyən nəticələr çıxarır-
dılar. Lakin çox vaxt rəmmalların da fikirləri astroloqlarınkı ilə 
üst-üstə düşürdü. Onların aralarındakı fərq yalnız ondan ibarət idi 
ki, dünyaya baxışda astroloqlar maddiliyə, rəmmallar isə ruhiliyə 
arxalanırdılar. Astroloqların üstün cəhəti onda idi ki, onlar öz fikir-
lərini maddi dəlillərlə isbat edə bilirdilər. Rəmmallar isə öz fikirlə-
rini deyir praktikada doğruluğunu zaman göstərirdi, ancaq onlar bu 
halı yaradan səbəbləri çox vaxt izah edə bilmirdilər. 

Rəmmalların astroloqlardan üstün cəhəti o idi ki, ruhiliyə arxa-
lanan fikirləri çox-çox dərinliklərdən xəbər verirdi ki, bəzən astro-
loqlar üçün bu fikirlər olduqca əlçatmaz görünürdü. 

Bundan başqa sırf insan psixologiyası ilə bağlı başqa möcüzəkar 
görünən şəxslər də var ki, onlar da öz əməlləri ilə adamları heyrət-
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də qoyurlar. Bunlar hipnozçular və yoqlardır. Hipnozçular müxtə-
lif vasitələrlə insanların duyğularına təsir edib onları müxtəlif işlər 
görməyə təhrik edirlər. Məsələn, kimsəni hipnoz vəziyyətinə salıb 
demək olar ki, sən Nyutonsan. Bu vəziyyətdə o şəxs özünü Nyu-
ton hesab edəcəkdir. Hipnozçuluqda elmilik olsa da daha ali qüv-
vələr tərəfindən verilmiş bir qabiliyyət də hiss olunur. Yoqa ilə isə 
istəsə hamı məşğul ola bilər. Çünki bədənin fiziki cəhətcə sırf təlim 
məşqləri nəticəsində həm fiziki, həm də ruhi bir halın birləşməsin-
dən əldə olunmuş nəticələrlə bir yoq həyat tərzinə yiyələnə bilərsən. 
Lakin yoq olmaq özünü düşünmək deməkdir. Çünki yoqa təlimi ilə 
məşğul olan kəs ictimaiyyətdən ayrılıb qapalı bir həyat sürür. 

Bəzi qaraçılar və falçılar isə tamamilə fərqli həyat tərzinə ma-
likdirlər. Onlar da müxtəlif səviyyələrdə öz qabiliyyətlərini göstə-
rir və inkişaf etdirirlər. Lakin onların xüsusilik təşkil edən cəhətləri 
var. Bəzi qaraçılar irsən müəyyən qabiliyyətə malikdirlər ki, bu qa-
biliyyətləri onların keçirdikləri həyat tərzindəki adətlərindən yara-
nır. Bəzi qaraçılarda fitrətən qismən intuisiya, bəzən də öz intuitiv 
qabiliyyətlərinin işə keçmədiyi zamanlarda müəyyən, o qədər də ti-
pik olmayan elmi yollarla müsahibini ələ almaq qabiliyyəti, bəzən 
də fırıldaqla məqsədinə çatmaq bir növ həyat tərzinə çevrilmişdir. 
Falçılar da o qəbildəndir. Onlar da ən müxtəlif vasitələrlə kimisə 
tovlayıb bir şey qoparmağa çalışan adamlardır. 

Sehrkarlarda hipnozçuluqla intuisiyalığın müəyyən cəhətləri 
birləşir. Lakin sehrkarlar müəyyən heyrətləndirici işlər görə bil-
sələr də öz əməllərindən məqsədli istifadə edən kəslərdir. 

Cadugərlər daha çox intuisiyaya bağlılıqla öz imkanlarını nü-
mayiş etdirirlər. Ancaq cadugərlərdə də öz imkanlarından məqsəd-
li istifadə etmək cəhdləri var. Ümumiyyətlə götürdükdə isə elmi 
cəhətcə müəyyən nailiyyətlər əldə edənlər astroloqlar, yoqlar, qis-
mən hipnozçulardır. İntuisiya ilə bağlı rəmmallar, cadugərlər, qis-
mən də sehrbazlardır. Qismən intuisiyaya, qismən elmə, qismən də 
fırıldaqçılığa arxalananlar isə bəzi qaraçılar və falçılardır. 

Bütün bu sadalanan qabiliyyətlər içərisində isə ən təhlükəlisi 
cadugərlərdir. Çünki onlar doğrudan da güclü qabiliyyətə malikdir-
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lər, lakin öz qabiliyyətlərini müsbətdən əlavə mənfi işlər üçün işlət-
məkdən də çəkinməzlər. Ta qədimdən öz qabiliyyətləri ilə ümumi 
şüur səviyyəsini qabaqlayan adamlar olmuşlar və zaman keçdikcə 
də belə olacaqdır. Lakin zaman keçdikcə bir dəyişiklik daha çox 
nəzərə çarpacaqdır, insanların ümumi şüur səviyyəsindəki irəliləyi-
şin nəticəsində hər bir fərdin öz qabiliyyəti artacaqdır. Lakin bu in-
kişafı intuitiv qabiliyyətə malik adamlarla müqayisə etmək olmaz, 
çünki hər dövrün ümumi şüur səviyyəsinə görə bu şüur səviyyəsini 
bir və ya bir neçə sahədə qabaqlayan adamlar hökmən olacaq. Bir 
şeyi də qeyd etmək lazımdır ki, bəzən bir-birinə yaxın olan adamlar 
arasında da çox-çox uzaq məsafələrdən belə əlaqə yaranır. 

Belə intuitivlikdə xarakterlərdəki spesifikliyin əlamətləri özünü 
xüsusilə göstərir. Xüsusilə ana ilə övlad arasında belə intuitivlik 
heyrətamiz şəkildə öz izini çox qoymuşdur. Bəzən hədsiz uzaq bir 
məsafədən övladının başına gələcək hadisəni ana ürəyi çox həssas-
lıqla duyur. Bir xüsusilik də ondadır ki, belə hallar çox vaxt bəd-
bəxt hadisələrdə özünü göstərir. 

Ümumiyyətlə, insan fenomeni sirli bir dünya, insan özü isə daha 
böyük sirli bir dünyanı anlamağa çalışan, lakin heç özünü dərk edə 
bilməyən bir mövcudluqdur. Bədən və ruhdan ibarət olan bu var-
lıq heyrətlər içərisində doğulur, heyrətlər içərisində yaşayır və son 
heyrətlə də dünyanı tərk edir. 

İnsan Yer kürəsində yaşayan varlıqlar içərisində ən mükəmməl 
bədən quruluşuna malik olan bir mövcudluqdur. Ümumiyyətlə, bü-
tün varlıqlar öz səviyyəsindən asılı olaraq həm qəbuledici, həm də 
ötürücü bir obyektdir. İnsan isə bu sahədə Yer kürəsində yaşayan 
varlıqlar içərisində özünə məxsus xüsusi yer tutur. 

Belə bir hal qanunidir ki, təsir dairən çatan bütün hüdudlarda, o 
dairədə olan hər hansı bir mövcudluğun varlığını dərk edib qəbul 
edirsən və o dairədə olan təsirlərdən haradasa çox-çox uzaqlarda 
olan güclü və zəif obyektlərin varlığı haqqında müəyyən məluma-
ta malik olursan. Çünki kainatda olan bütün mövcudluqları təşkil 
edən ilkin zərrəciklər müəyyən ardıcıllığı ilə insanı da yaratmış-
dır. İnsan qəbuledici və ötürücü bir obyekt olmaqdan əlavə həm 
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də dərk edən bir obyektdir. Bu mərhələyə çatmaq üçün isə insan 
təkamülün çox uzun bir yolunu keçmişdir. 

Qəbuledici olmaq asandır, çünki sənə nüfuz edilir, ötürücü ol-
maq çətindir, çünki sən nüfuz edirsən. Nüfuzedici, yəni ötürücü 
olan nüfuz edə bildiklərini həm də dərk etmiş olur. Qəbuledici kimi 
isə kiminsə varlığı haqqında məlumata malik olursan. Məsələn, 
günəş şüaları daşın da üzərinə düşür, insanın da. Təbiidir ki, ötürü-
cülük, yəni nüfuzedicilik qabiliyyətinin səviyyəsindən asılı olaraq 
insan, günəş haqqında məlumata nisbətən daha çox malikdir. 

Dərrakə – ən ibtidai mövcudluqlardan ən ali səviyyələrə qədər 
mövcudluqların bütün mərhələlərini əhatə edən və hər bir möv-
cudluğun öz səviyyəsində ümumi bir dərk məhsuludur. Ən böyük 
dərrakə sahibi ən böyük Yaradandır. Ən böyük Yaradanın şəri-
ki yoxdur. Ən böyük Yaradan əbədidir. Ən böyük Yaradan ulular 
ulusudur. İnsan isə Yer kürəsində ən böyük yaradanın varlığını hər 
yerdə hiss edən və hiss etdirən ali varlıqdır. 

Bədən və ruhdan ibarət olan insanın nəyi isə dərk etmək üçün 
hiss və düşüncələri iki cur ötürülür: – fiziki qüvvə ilə (insanın mad-
di varlığının zühuru ilə). Bu halda insan, atılan daş və ya hər hansı 
bir təkandan yaranan irəliləyişin məhsulu kimi uzağa gedə bilmir. 
Yəni insan öz fiziki qüvvəsinin imkanları daxilində və ya hər hansı 
güclü fiziki qüvvələr daxilində nəyinsə varlığını öyrənmək üçün 
səy edə bilər. Maddi üsullarla öyrənilənlərə meyil çoxdur ona görə 
də, demək olar ki, əksər insanlarda maddiliyə meyil ruhilikdən 
daha öndədir. Əgər hər hansı bir şəxsdə ruhilik böyük olsa o insan-
ları heyrətdə qoyan möcüzələr göstərər; 

– ruhi qüvvə ilə (insanın ruhunun gücü ilə) ötürmələrdə məsafə 
fərqi yoxdur. İşıq sürəti belə ötürmələr üçün nisbi sükunətdir. Yəni 
insanda ruhi qüvvənin maddiliyə nisbəti artdıqca onun dünyanı 
dərk etməsində nüfuz dairəsi daha da genişlənir, o şəxs tədricən 
daha güclü ötürücü obyektə çevrilir. Güclü ötürücü obyekt olmaq 
üçün isə nüfuz edə bildiyin varlıqları özününküləşdirmək, yəni 
onların hiss və həyəcanlarını düşüncələrində yaşatmağı bacarmaq 
lazımdır. Güclü ötürücü olmaq həm də haradasa daha geniş dairəni 
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əhatə etmək deməkdir ki, bu da sənin kainat haqqında məlumat-
larının hədsiz genişlənməsi deməkdir. Güclü ötürücü olmaq üçün 
güclü nüfuzedici olmaq lazımdır. 

Güclü nüfuzedici olan varlıq nüfuz etdiyi başqa mövcudluğun 
daxili tələbatını anlayır və əgər istəsə həmin mövcudluğun rahat-
lığına uyğun hərəkətlər edə bilər. Bütün varlıqların ətrafa yayılan 
informasiyaları isə onların halı ilə bağlıdır, yəni hər hansı bir varlıq 
müəyyən anda hansı təsirlərdən hansı hala malikdirsə və bu hal 
onda rahatlıq üçün hansı tələbat yaradırsa, həmin varlıqdan da o 
tələbata uyğun informasiyalar boşlanır. Həmin informasiyalara ve-
rilən cavablar həmin varlığın daxili tələbatını ödəmək deməkdir ki, 
bu da hər hansı bir obyektin nüfuz ediciliyindən çox asılıdır. Qeyd 
etmək lazımdır ki, informasiyanı qəbul etmək olar, ancaq həmin 
informasiyaya cavab vermək üçün onu başa düşmək və cavab im-
kanına malik olmaq lazımdır. 

Ancaq nüfuz edən obyekt əsasən informasiyaları başa düşüb 
ona cavab vermək imkanına malikdir. Bütün varlıqlar hiss və həyə-
canların dili ilə danışsaydılar həmişə bir-birini başa düşərdilər. Bü-
tün varlıqların daxili tələbatı, yəni onun üçün ən rahatlıq yarada 
bilən optimal bir şərait arzusu və bu tələbatdan doğan haradasa, 
nə isə qəbul etmək arzusudur. Ancaq unutmaq olmaz ki, hər hansı 
bir arzunun yerinə yetirilmək imkanında əsas şərti mübarizə tutur. 

Mübarizəsiz həyat məhvə məhkumdur, dağılmağa aparır. Lakin 
qeyd etmək lazımdır ki, geriyə yol yoxdur, hər hansı bir varlığın 
daxilindəki tələbat onu mübarizə aparmağa məcbur edir. Bütün 
varlıqların halı haqqındakı informasiyalar bir obyekt kimi onlardan 
ətrafa yayılır. Həmin obyektlərin informasiyalarını özününküləşdir-
mək üçün əsas iki üsul var: ya həmin obyektə nüfuz edib, onun ha-
lını öyrənib tələbatına uyğun cavab vermək, ya da öz halında nisbi 
sükunət yaradıb gələn informasiyaları qəbul etmək. Hər iki halda 
qarşıdakı varlıq haqqında ən müxtəlif informasiyaları qəbul etmək 
mümkündür. Özü də qarşısındakı varlığı hansı sahədə tədqiq etmək 
nüfuz edən şəxsdən asılıdır. Güclü nüfuz etmək qabiliyyətin varsa 
qarşındakı varlığı təhrik edə bilərsən. Bu xüsusilə eyni qrupdakı 
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varlıqlara aiddir. Müxtəlif qrupdakı varlıqların informasiya stili də 
müxtəlifliyi ilə seçilə bilər. Ancaq ən ümumi halda mövcudluqla-
rın hamısını duymaq mümkündür. Həm də varlığın nüfuz etmək 
dərəcəsi onların mövcudluğunun tarixiliyi ilə də müəyyən dərəcə-
də bağlıdır. Çünki tarixin sınağından keçdikcə hər hansı bir varlıq 
müəyyən təkamül prosesi də keçirir. Təkamül prosesi isə hər hansı 
bir varlığın daha da yetkinləşməsi deməkdir. Telepatik uğur isə yal-
nız daha çox nüfuz etməyi bacaran, tarixən daha yetkinliyi sayəsin-
də dərrakəsi müəyyən qədər inkişaf etmiş varlıqlarda ola bilər. 

Telepatiya uzaqdan fikir götürməkdir ki, bu da müəyyən intuisi-
yaya malik kəslərdə olur. Bütün varlıqlar, o cümlədən insan müxtə-
lif səbəblər toplusunun məhsuludur. Lakin səbəblər özü də iki qrupa 
ayrılır: – böyük nəticələr yaradan səbəblər; kiçik nəticələr yaradan 
səbəblər. Böyük nəticələr yaradan səbəblərə ilk təkan, müxtəlif 
varlıqlar qrupunun yaranması, yəni mövcudiyyətin – maddi aləmin 
yaranması və sairə daxildir. Kiçik nəticələr yaradan səbəblər isə 
qruplar arasında olan fərdlərin fəaliyyəti və sairədir. İnsan qrupu-
nun yaranması böyük səbəblərə aiddir. İnsanın özünü fərdi götür-
dükdə, o, böyük səbəblərdən yaranan kiçik səbəblərin nəticəsidir. 
Deməli, daha güclü nüfuzedici bir obyekt, başqa sözlə, hər hansı 
bir kəs ayrıca bir fərdin, yəni bir insanın müəyyən yaşayış anından 
onun keçmişinə nüfuz etsə çoxlu sayda səbəb-nəticə ardıcıllığının 
onun həyatında qoyduğu izlərin şahidi olar və ya əksinə, həmin 
şəxsin gələcəyinə nüfuz edilsə, həmin şəxsin gələcək taleyi barədə 
müəyyən fikir söyləmək olar. Əsasən insanların gələcəyinə baxı-
landa böyük səbəblər qrupunun onun həyatındakı təsirləri nəzərdə 
tutulur. Çünki insan şüura və ağıla malik olduğu üçün o öz taleyin-
də kiçik səbəbləri dəyişə bilər. İnsanın keçmişinə də nəzər saldıqda 
həmin şəxsin taleyində böyük səbəblər qrupu araşdırılır. Həm də 
bu yol artıq həmin şəxs tərəfindən keçildiyi üçün onun öz keçmi-
şi haqqındakı informasiyaları özününküləşdirməklə həmin şəxsin 
keçmişi haqqında daha dolğun fikir söyləmək mümkündür. Gələ-
cək haqqında da həmin şəxsin informasiyalarını özününküləşdirib 
onun düşüncələrinə uyğun fikir söyləmək olar, lakin bu fikir onun 
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bu an üçün düşüncələrinin məhsuludur. Tam dolğun fikir söyləmək 
üçün isə artıq onun düşüncələrinə təsir edən ən xırda səbəbləri belə 
aydınlaşdırmaq lazımdır ki, bunun üçün uzun müddətli vaxt, yəni 
həmin şəxsin müəyyən müddətdə nəzərdə tutulmuş vaxta qədərki 
ömrünü yaşamaq lazımdır, bu isə mümkün deyildir. Deməli, keç-
miş haqqında tam dolğun məlumat söyləmək mümkündür. Çünki 
orda hər an üçün milyardlarla səbəblərdən biri yaşanıb və tarixə 
çevrilib, gələcək üçün isə yalnız ümumi məlumatlar vermək olar. 
Çünki daha böyük, insanlar və başqa varlıqlar tərəfindən qarşısı 
alına bilinməyən səbəblərə görə fikir söylənilir. 

Bizim keçmişimiz də gələcəyimiz kimi səbəb-nəticə ardıcıllığı-
nın nəticəsi olmuşdur. Keçmişi ona görə asan xatırlayırıq ki, o yol 
artıq keçilmişdir. Əslində müəyyən şərtlər daxilində gələcəyi də 
görmək mümkündür. Buradan ümumi bir nəticə də çıxır: – digər-
lərinin həyatı haqqında nə isə demək üçün onun informasiyalarını 
müvəqqəti özününküləşdirməyi bacarmalısan, yəni o obyektin ha-
lını yaşamalısan. Belə bir halı yaşamaq üçün isə güclü nüfuzedici 
olmalısan. Bunun üçün isə güclü informasiyaya malik dərrakə sa-
hibi olmaq lazımdır. Bəzən xeyli insanlar belə bir vəziyyətə yaxın 
olurlar, Onlar öz zəhmətləri hesabına həyatdan öyrəndikləri bilik-
lər toplusu ilə özlərini belə vəziyyətə çatdıra bilərlər. 

Böyük yaradan zəhməti qiymətləndirir. İnsan keçmiş və gələ-
cək haqqında informasiyaları qəbul etmək üçün bu gün haqqında 
daimi gələn informasiyaları nisbi sükunətlə qarşılamağı bacar-
malıdır. Yaşanan an üçün gələn informasiyalar həmişə güclü olur. 
Həm də yaşanan an üçün gələn informasiyalar o an üçün nəticə 
yaradan müxtəlif səbəblər deməkdir ki, bu səbəblərin təsirindən 
öz mövcudluğunu qoruyan bir varlıq kimi səndə müəyyən hal ya-
ranmalıdır. İnsan isə demək olar ki, həmişə öz halını yaşayır, yəni 
öz halından gələn informasiyaları qəbul edir. Başqasının keçmişi 
və gələcəyi haqqında, ümumiyyətlə, keçmiş və gələcək haqqın-
da məlumatlanmaq üçün indiki informasiyaları qəbul etməmək, 
yəni təsirlərə cavab verməmək, bir sözlə, öz indiki halını unutmaq  
lazımdır. 
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Hər kəs öz keçmiş xatirələrini və gələcək arzularını yaşama-
ğı bacarır, belə anlarda onlar öz indiki, yaşadığı hallarını unudur-
lar. Başqalarının keçmiş və gələcəyinə nüfuz etmək üçün onların 
keçmişinin və gələcəyinin halını özününküləşdirməyi bacarmaq 
lazımdır. Bu isə bir neçə mərhələdən keçir: – birincisi, öz halını 
tamamilə unutmaq, yəni nə indini, nə keçmişini, nə də gələcəyini 
yaşamamaq, üstəlik qarşındakı obyektin indiki halını özününküləş-
dirib, sonra onu da yaşamamaq, bundan sonra həmin obyektin, yəni 
həmin insanın keçmişini və ya gələcəyini yaşamaq və müəyyən 
fikir söyləmək olar. Bu hökmən belə olmalıdır. Əks təqdirdə sən 
başqalarının düşüncələrini yaşamaq üçün heç bir tədbir əldə edə 
bilməzsən. Bütün bu söylənilənlər yeni nəticədə belə bir vəziyyətə 
gətirib çıxarır ki, hər hansı bir kəsin halını yaşamaq, yəni ona nü-
fuz etmək həmin şəxs üzərində hökmranlıq edən bir qüvvə olmaq 
deməkdir. Burada bir həqiqət var, yəni son nəticədə sən onu müəy-
yən işlərə təhrik də edə bilərsən. Lakin insanlarda bədən quruluşu 
və onunla bağlı imkanlar elə səviyyə yarada bilmir ki, insanlar tam 
intuisiyaya və özü kimi bir başqasının üzərində tam nəzarətə malik 
olsunlar. Düzdür, hipnoz vasitəsi ilə insanları müəyyən hərəkətlər 
etməyə məcbur etmək olur, lakin bu sənin ona təlqin etdiyin bir 
haldır, sən ona onun öz halı əvəzinə təlqin etdiyin halı yaşadırsan, 
bu başqa şeydir. Lakin sən başqalarının halını yaşamaqla, onun ha-
lını yaşatmaq, yəni özününküləşdirmək vasitəsi ilə onun halını sən 
yaşaya-yaşaya onun düşüncələrini duymaq bu, başqa şeydir. 

Birinci vəziyyəti hipnoz vasitəsi ilə çox adam edə bilər. İkinci 
halı isə yalnız tam intuisiyaya malik varlıqlar edə bilər. İnsanlarsa 
ancaq ibtidai intuisiyaya malik olduğundan onların bəzilərində bu 
intuitivlik müəyyən bir və ya bir neçə sahədə bir az başqalarından 
artıq olur və onlar bu intuitivliyə əsasən başqalarından daha artıq 
nüfuz edə bilərlər. Onlarda intuisiya hansı sahədə daha güclüdürsə, 
o sahədəki müvəffəqiyyətləri də o qəbildən daha artıq olur. 

İnsanların imkanları tam intuitivliyə malik olmaqdan məhdud-
dur. Lakin güclü nüfuz etməklə insanların düşüncələrinə hakim kə-
silməyə nail olmaq olar. 
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Həyat mövcudluqların bir-biri ilə əlaqəsinin məhsuludur. Hər 
hansı bir mövcudluq yaşadığı an üçün müəyyən bir varlıq demək-
dir. Varlıq labüd həyat məhsuludur. Hər hansı bir varlığın müxtəlif 
səbəblərdən yaranmış xarakterinə uyğun tələbatı var. Deməli, hər 
hansı bir varlığın tələbatının ödənməsi onun mövcudluğunun za-
man həddi deməkdir. Həm də hər hansı bir varlığın tələbatını bil-
mək onun mahiyyətini və təzahürünü anlamaq üçün açardır. 

Varlıq bu anın məhsulu olduğu üçün, biz varlıq haqqında müəy-
yən məlumatlara malik olmaq üçün, onun həmin an üçün halını 
anlamalıyıq və yalnız bundan sonra onun təzahürü haqqında müəy-
yən fikir söyləmək olar. Hər hansı bir varlığın yaşanan halına nüfuz 
etdikdən sonra o varlığın təzahürü haqqında müəyyən məlumata 
malik olmaq olar. Varlığın mayası təzahür prosesində yoğurulur. 
Təzahür heç vaxt varlığın özü ola bilməz. Təzahür hər bir varlı-
ğın ancaq əlamətlərinin nümayişidir. Özü də bu əlamətlər nizamlı, 
məqsədli halda özünü göstərir. Təzahürlər varlığa hökmən çevrilir-
lər, ancaq bu çevrilmə müəyyən an üçün yarana bilən varlıqlardan 
yalnız biri ola bilər. Təzahürlərin öyrənilməsi hər hansı bir varlığın 
meydana gəlmə səbəblərinin öyrənilməsi deməkdir ki, bu meydana 
gəlmə prosesi həmin varlığın xarakterini yaradır ki, bu da onun 
tələbatının istək mənbələridir. Təzahürləri öyrənməklə varlıqlara 
müxtəlif formalarda təsir etmək olar. Ən başlıcası isə həmin varlı-
ğı öz nəzarətində saxlamaq olar. Yəni ona təsir edən səbəbləri, əl-
bəttə kiçik səbəbləri, məqsədli istiqamətləndirməklə, hər hansı bir 
varlığın üzərində müəyyən qədər nəzarət etmək olar. O cümlədən 
təzahürlərin öyrənilməsi hər hansı bir varlığın halına təsir etməklə 
onun mahiyyətini belə dəyişməyə kömək edər. 

Mahiyyət – hər hansı bir varlığın yaşanan anda təsirlərinə mə-
ruz qaldığı səbəblərin gələcək zaman üçün varlığın halında yarat-
dığı zəmindir. Təzahürlər gələcək mahiyyətlərin ilk carçılarıdır. 
Təzahürlərin varlıqların halında mahiyyətə çevrilməsində kiçik 
səbəblərin: – təbii seçmə prosesinin, bir də insanların məqsədli 
yönəmliliyinin böyük rolu olmuşdur. İnsanlar mahiyyətə çevrilən 
müxtəlif təzahürlərə həmişə ciddi münasibət göstərmişlər. Təbii 
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seçmə prosesində kiçik səbəblər nəsil qoruyucusu ifaçısı rolunda 
çıxış etmişlər. Məsələn, hər hansı bir varlığın məhsuldarlığı deyil, 
öz varlığını qorumaq üçün şəraitə davamlılığı hökmən yaşamaq 
hüququ qazandırmışdır. İnsan üçün isə şəraitə davamlılığı bəzən 
hər hansı bir varlığın mahiyyətində ikinci bir yerə keçir, əsas cəhət 
kimi məhsuldarlıq və ya insanın hər hansı bir sahədəsə rahatlığını 
təmin etmək məsələsi götürülür. 

Bəzən varlığın mövcud halına müxtəlif üsullarla təsir etməklə 
həmin varlığın mahiyyətini öz məqsədlərinə uyğun dəyişmək olar. 
İnsanın psixologiyasına nüfuz da beləcə olur. Hər hansı bir kəsin 
halı öyrənilir və bu zaman mahiyyəti, yəni bu haldan yaranan gələ-
cək düşüncələri bəlli olur. Yaşanan andakı halı doğuran təzahürlərə 
məqsədli təsir etməklə hər hansı bir kəsin gələcək halını məqsə-
dəuyğun şəkildə dəyişmək mümkündür. Lakin əsil insan kimi qoy 
sənin məqsədin ədalətli olsun. 

Böyük Yaradan hər şeyə nəzarət edir. Ümumiyyətlə, kainatda 
böyük yaradıcının nəzarəti altında varlıqların həyatında təzahürlə-
rin mahiyyətlərə keçməsinin ən önəmli vasitələrindən istifadə olu-
nur. Təbiətdə lazımsız mövcudluq olmadığı kimi, səbəbsiz nəticə 
də yoxdur. 

Deyirlər daşlar da doğulurlar. Əlbəttə, onların da yaranması-
na bir səbəb var. Bir ömür payı daxilində insanın onu əhatə edən 
aləmlə müəyyən zaman həddində yaşaması onun qismətidir. Hər 
bir varlığın labüdlüyündə bizim halımızın təzahürləri formalaşır. 
Milyonlarla səbəblər toplusunun yaratdığı halımızın rahatlığında 
neçə-neçə varlığın halının üst-üstə düşən və düşməyən cəhətləri 
yaşayır. Varsansa, deməli, mövcud olduğun aləmə gəlişin labüd 
imiş. Varsansa, milyardlarla səbəblər toplusunun yaratdığı nəticə 
kimi müəyyən mahiyyətə maliksən. Varsansa, hökmən səni doğu-
ran təzahürlər olmuşdur. 

Varlıq hökmən labüdlük deməkdir. Hər hansı bir varlığın halını 
öyrənmək üçün ona nüfuz edilərkən həmin varlığın o anında xa-
rici fiziki təsirlərə, yəni ona təsir edən səbəblərə onun münasibəti 
hökmən duyulur. Xarici fiziki təsirlərə ən güclü müqavimət göstər-
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məyə cəhd edən, yəni əksi götürüldükdə bədəndə ən zəifləmiş yer 
hökmən təyin edilir. Yadda saxlamaq lazımdır ki, normal bədən 
həmişə xarici fiziki təsirlərlə tarazlıq vəziyyətində olur. Bədən 
normal deyilsə, müqavimət göstərmək çətinləşir və yaşanan həyat 
anları məhvə doğru irəliləyir. Bu mübarizənin sonu bir mövcud-
luğun məhvi, digərlərininsə yaranmasının başlanması deməkdir. 
Hər hansı bir varlığa nüfuz edən kəsin qarşısında həmişə iki vəzifə 
dayanır (əlbəttə ki, kömək məqsədi ilə obyektə nüfuz edilirsə): 1. 
Təyin olunmuş, daha artıq müqavimət göstərə bilməyən, yəni tibbi 
dildə, xəstə orqanın üzərinə düşən fiziki təsirləri azaltmağa səy et-
mək. 2. Ən müxtəlif vasitələrlə (fizioterapiya, tibbi preparatlar və 
sairə) həmin xəstə orqanı sağaltmaq, yəni onun yaşantısının xaric-
dən gələn fiziki təsirlərə normal müqavimətini bərpa etmək. Ancaq 
qeyd etmək lazımdır ki, bütün bu deyilənlərə ancaq nüfuz etmək 
qabiliyyəti olan kəslər müəyyən mənada əməl edə bilərlər. Özü 
də bu cür təsirləri təkcə insanlar üçün yox bütün mövcud varlıqlar 
üçün tətbiq etmək mümkündür. 

Mümkün olmayan şey böyük səbəblərdən yaranan nəticələrdir 
ki, insanın qüdrəti bu nəticələrin əlində acizdir. Məsələn, ölümün 
qarşısını almaq. Düzdür, müxtəlif şərtlərə əməl etməklə ölümü 
müəyyən qədər uzaqlaşdırmaq mümkündür, lakin onun nə vaxtsa 
gəlişi labüddür. Labüdlüksə qarşısı alınmayan zaman yaşantısıdır. 

 Güclü nüfuzedici üçün müəyyən varlığın son yaşantı anları da 
məlum olur. Çünki nüfuzedici şəxs nüfuz etdiyi varlığın, xarici mü-
hitin təsir qüvvələrinə artıq müqavimətin çətinliklə göstərildiyini 
gördükdə labüd zaman yaşantısında ölümün dağıdıcı qüvvəsini 
hiss edir. Əslində ölüm – bir varlığın dağıntısından bir neçə varlı-
ğın doğulması deməkdir. Doğumla ölüm bəşəriyyətin irəliyə doğru 
təkamül prosesində keçilən yolda qoyulan pillələrdir. 

Təzahür hər hansı bir müəyyən an üçün hər hansı bir varlıq 
deməkdir. Təzahür hər hansı bir varlığın keçmişindən indisinə qə-
dərki halıdır, varlıq isə həmin anın məhsuludur. 

Təzahürlər hər an üçün yaratdığı varlıqlarda həm də mahiyyət-
lərə çevrilir. Hər hansı bir varlıq haqqında mükəmməl məlumat 
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almaq üçün həmin varlığın o anını, təzahürünü və mahiyyətini bil-
məlisən. Belə olan təqdirdə sən o varlığa nüfuz edə bilərsən. 

Nüfuz edəni həm də təqlid edirlər. Çünki nüfuz edən kəs həmişə 
başqalarından üstün kəs kimi təsdiq edilir. Nüfuz edən kəsin hök-
mən müəyyən xarakterik xüsusiyyətləri olur və o öz xüsusiyyətlə-
rinə rəğmən hərəkət edir. Lakin belə də ola bilər ki, heç özünün də 
hiss etmədiyin elə xüsusiyyətlərin ortaya çıxar ki, məhz sən o xü-
susiyyətlərinə görə nüfuz edə bilərsən. Düzdür, insan öz xüsusiy-
yətlərini özü daha dərindən bilməlidir, lakin bəzən kənardan baxan 
hər hansı diqqətli bir şəxs sənin xüsusiyyətlərini çox aydınlığı ilə 
hiss edir. 

Nüfuz edən şəxsin nüfuz etdiyi şəxsə hansı mənada müdaxilə 
etməyi özündən asılıdır. Odur ki, başqasına edilən təsirlər də iki 
cür olur: müsbət və mənfi. Hamı çalışır ki, daha çox müsbət məna-
da nüfuz sahibi olsun. Lakin həyatda mənfi meyilli nüfuzedicilərə 
oxşar olmaq istəyənlər də var. 

Təsir etmək üçün iki şərt xüsusilə lazımdır. Birincisi, sənin xa-
rakterində haradasa nüfuzedici xüsusiyyətlər olsun, ikincisi, sən öz 
zəhmətinlə öz tələbatını ödəməyə çalış ki, kimlərinsə təsiri altına 
düşməyəsən, yəni özün təsir edən şəxs olasan, təqlid ediləsən. Səni 
təqlid edirlərsə, deməli, səndə bildiyin və bilmədiyin elə xüsusiy-
yətlər var ki, təsir edirsən. Təsir etmək isə nüfuz sahibi olmaqdır, 
yəni nüfuz etməkdir, başqalarının halını özününküləşdirməyi ba-
carmaqdır. 

Özü də əslində həyatda təsir altına düşən kəs yoxdur, təsir edən 
kəs var həyatda. Çünki bu bir qanundur ki, güclü nüfuz edən hə-
mişə özündən zəif nüfuz edəni təsir altına sala bilər. Deməli, bu 
qayda ilə zəiflər də özündən zəifi təsir altına salır. Bu bir silsilə təş-
kil edir. Buradan belə nəticə çıxır ki, təsir altına düşən kəs yoxdur, 
əslində təsir edən var. 

Təsirlər hər fərdə münasibətdə müxtəlif ola bilər: bir və ya çox-
sahəli. Ola bilsin ki, bir sahədə güclü təsir gücünə malik olan kəs, 
digər sahədə çox zəif nüfuzedicidir və təsirə məruz qalar. Ən böyük 
təsir edənsə ən böyük nüfuz sahibi, ən ali varlıqdır. Ən ali varlıq ən 
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güclü təsir edəndir. Təsir gücünə görə hər varlığın müxtəlif xüsu-
siyyətləri olduğundan, kainatda bütün varlıqların ən müxtəlif qar-
şılıqlı təsirlərindən ümumi bir zaman axını yaranmışdır. Bu zaman 
axınında hər bir varlıq hər an üçün öz labüd mövcudluğunda olur 
və sabit olmayan bu mövcudluğu yaradan səbəblər toplusunda özü 
də bir səbəbə çevrilir. 

Mövcudluqların nisbi dəyişkənliyində zaman axan çayı xatırla-
dır. Ümumi aləmdə ən müxtəlif səbəblərdən yaranan və ən müxtəlif 
səbəblərə çevrilən təsir qüvvələri isə mövcudluqların daxili xarak-
terinin tələbatından doğan labüdlükdür. Çünki hər hansı mövcud-
luq hər hansı bir daxili tələbata malikdir ki, bu da reallaşan nisbi 
hərəkət deməkdir. İnsan da maddi aləmdə olan bir mövcudluqdur 
və deməli, insan da daxili tələbata malikdir. İnsanın daxili tələbatı 
onun istəyidir. İnsan öz mövcudluğunu qorumaq üçün xarici mü-
hitin fiziki təsirlərinə müəyyən müqavimət göstərir, həm də insan 
öz daxili tələbatına doğru can atır, bu hərəkətdir – həyatla istəyin 
uğrunda mübarizədir. 

İnsan öz istəyini həmişə hiss edir. Lakin əksər insanlar ümumi 
şüur səviyyəsinə uyğun istəklərin nədən ibarət olduğunu həmişə 
dərk etmir. Nüfuz sahibi olmaq üçün özü öz istəyini dərk edən in-
san istəklərini ümumi şüur səviyyəsinə uyğunlaşdırmalıdır. Demə-
li, öz hissiyyatına ağlının gücü ilə hökmranlıq etməlidir. Bir sözlə 
özü-özünü dərk etməlidir insan. Özünü dərk etmək isə özündən do-
ğan səbəbləri bilib onu istiqamətləndirməyi bacarmaqdır. Həm də 
başqalarına təsir edə bilmək, yəni daimi təsir obyektinə çevrilmək 
üçün insan özü-özünü dərk etməlidir. 

Taleyin acı sınaqlarından saf çıxa bilmək, ömrün xoş keçən 
çağlarından feyzyab olmaq üçün insan həmişə özünü dərklə öz sa-
bitliyini qorumalıdır. Öz sabitliyini, təmkinini qoruya bilən kəslər 
nüfuz sahibləridir. Həm də özünü dərklə bir növ bu fəaliyyətinlə 
başqa insanların yaşanan anlarına nüfuz etmək üçün özündə bir 
məşq prosesi keçirirsən. 

İnsan mürəkkəb varlıqdır. Onun daxili aləmi böyük bir dünya-
dır. Sən başqa insanların daxili dünyaları ilə tanış olmaq istəyir-
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sənsə özün-özünü dərk etməyi bacarmalısan. Çünki başqalarına 
nüfuz edib onu nəyəsə təhrik etməyin ən birinci şərti özünüdərkdən 
başlanır. 

Özünü dərk – özünü təhrik etməkdir. İnsanların bir çoxu öz-ö-
zünü təhrik edə bilmir. Belə adamlara el arasında iradəsiz deyirlər. 

Belə şəxslər dövlət işlərində də məsuliyyətsizdirlər. Yəni on-
ların bir amalı var: öz hissiyyatlarının tələbatlarını nə yolla olur 
olsun ödəmək. Bəzi kəslər öz ağıllarını bu istiqamətə sərf edirlər. 
Belə adamlar heç kəsi heç nəyə təhrik edə bilməzlər, ancaq özləri 
hər şeyə təhrik olunarlar. Ona görə də özünü təhrik edə bilməyən 
kəslər mənəviyyatca simasız olurlar. Elə ki özünü təhrik edə bildin, 
onda başqalarına da nüfuz edib onları təhrik edə bilərsən. 

Başqalarını təhrik etməyin ən müxtəlif üsulları var: bunlardan 
ən başlıcası qarşındakı obyektin düşüncələrini özününküləşdirmək-
dir, yəni öz düşüncələrini onun halında yaşatmaqdır. İkinci üsul öz 
halını və ya istədiyin formalı halı onun düşüncələrində yaşatmaq-
dır. Bunun üçün isə qarşındakı obyektin maddiliyinə təsir etməyi 
bacarmalısan. Hər halda kimi isə nəyəsə təhrik etmək üçün özün-ö-
zünü təhrik etməkdən başlamalısan. Həm də başqalarını nəyə isə 
təhrik edərkən ədalət prinsipi hökmən gözlənilməlidir. Təhrikçi öz 
biliyindən faydalı əməl kimi istifadə etməlidir. Təhrikçi bilməlidir 
ki, onu da nəyə isə təhrik edən tapılar. Ən böyük təhrikçi isə ən ali 
varlığın özüdür. 

Bəşəriyyət mövcud olduğu müddət ərzində müəyyən təkamül 
yolu keçmişdir. Bu yol irəliləyişə aparan spiral şəkilli bir yoldur. 
İnsanlar əsasən bəşəriyyətin keçdiyi yola iki cür qiymət verirlər: 
birincisi, bəşəriyyətin keçmişi və indisi. İnsanların mövcudluğu 
baxımından bu bir başlanğıc və sondur. İkincisi, bəşəriyyətin baş-
lanğıcı və inkişafı, yəni bəşəriyyət indi özünün hansı inkişaf mər-
hələsindədir. Məsələyə birinci baxımdan yanaşanda belə bir vəziy-
yətlə qarşılaşırıq, hər bir kəs bəşəriyyətin ən inkişaf etmiş dövrünü 
yaşadığı müddət ərzində görür. Yəni bəşəriyyət həmin şəxs üçün 
başlanğıc və son halda olur. İkinci baxımdan məsələyə yanaşsaq 
anlayarıq ki, bəşəriyyət hələ özünün yetkinlik yaşına çatmayıb. La-
kin bütün bunlar məsələnin bir tərəfidir. Məsələnin ümumi tərəfi 
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odur ki, hər dövr üçün insanların ümumi şüur səviyyəsi olmuşdur, 
yəni bəşəriyyət inkişaf edir. Lakin bəşəriyyətin inkişaf yolu insan-
ların ümumi şüur səviyyəsi ilə pillələnir. 

Haradasa ilk insanlarla indiki insanların bədən quruluşu arasın-
da, o cümlədən də imkanları arasında elə böyük fərq yoxdur. Yəni 
əslində onların şüuru arasında elə ciddi fərq yoxdur. İbtidai insan 
öz gündəlik həyatında o zaman üçün məqsədlərini təmin edən hə-
yat təcrübəsi öyrənirdi, indiki insan öz məqsədlərini həyata keçir-
mək üçün müasir həyat təcrübəsini öyrənir. Fərq ondadır ki, indiki 
insanlar üçün bəşəriyyətin uzun illərdən bəri əldə etdiyi həyat təc-
rübəsinin biliklər toplusu mövcuddur. Hər bir insan daha axtarışda 
olmadan bu biliklər toplusunu öyrənib daha kamilləşər. Deməli, 
ibtidai insanlarla indiki insanlar arasındakı fərq onların ağıl səviy-
yələrində ola bilər. Yəni müasir insanın öyrənmək imkanı ibtidai 
insanın öyrənmək imkanından çoxdur. Lap sadə bir misal. Tutaq 
ki, ibtidai insanın yeni doğulmuş körpəsi indi tərbiyə olunur. İllər 
keçəcək o körpə bizim indiki nəslin uşaqlarından ağıl fərqi ilə se-
çilməyəcəkdir. Deməli, bəşəriyyətin keçdiyi yolda əldə etdiyi ye-
ganə sərvət biliklər toplusudur ki, ibtidai insanla müasir insan ara-
sındakı fərq də bu biliklər toplusunun nəticəsində ola bilər. İbtidai 
insan hər cür zəhmətə qatlaşsaydı da bizim indiki səviyyəyə çata 
bilməzdi, olsa-olsa öz əsrdaşlarının ümumi şüur səviyyəsini müəy-
yən qədər qabaqlaya bilərdi. Lakin müasir insan lazımi şəraitə düş-
məsə ibtidai insan səviyyəsində ən zəruri tələbatını ödəyər, bir az 
da instinktlə bağlı həyat keçirər. Lakin müasir insanların elələri də 
vardır ki, öz əsrdaşlarının şüur səviyyəsini xeyli ötüb keçmişdir, 
hətta müxtəlif sahələrdəki belə üstünlükləri onu dahilik həddinə 
çatdırmışdır. 

Deməli, belə bir fikir söyləmək qanunauyğundur ki, hər döv-
rün öz dahiləri və dəliləri olmuşdur. Dəlilik – müxtəlif səbəblər-
dən təcrübənin yanlış qavranılmasıdır. Bunu müxtəlif səbəblərdən 
bədənin quruluşunun normal olmamasından yaranan ümumi şüur 
səviyyəsindən aşağı olması ilə qarışdırmaq olmaz. Təcrübənin 
qavranıla bilmək imkanını nisbi olaraq sıfır qəbul etsək, onda da-
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hiliklə dəlilik sıfırdan başlayaraq çevrə əmələ gətirə biləcək iki 
yarımkürənin əks qütbləridir. İnsanların ümumi şüur səviyyəsi isə 
hökmən sıfırdan müsbətə doğru olan və daim irəliləyən müəyyən 
bir vəziyyətdir. 

Dahilərin əldə etdiyi imkanlara görə onların böyüklüyü sonsuz 
olduğu kimi, dəlilərin də həyat təcrübəsinin yanlış qavranılmasın-
da daha çox yanlışlığı və bu yanlışlığın imkan daxilində həyata 
tətbiqi sonsuz ola bilər. Lakin dəlilər üçün hər hansı bir yanlışlığı 
həyata keçirməyə mane olan dəmir barmaqlıqlarsa, dahilərin ye-
ni-yeni kəşflər etməsi üçün maneə öz sirlərini gizlətmək istəyən ən 
müxtəlif səbəblərdir. 

Ən müxtəlif sahələrdə səbəb-nəticə ardıcıllığının daha geniş 
əhatəsini öyrənməklə bəşəriyyətin bilik həddini ötüb keçən kəslər 
dahidir. Dahilər sözsüz ki, öz kəşflərinin nə üçün istifadə ediləcə-
yini öz düşüncələrinə rəğmən anlayırlar. Lakin dahilərin nailiyyət-
lərindən çox vaxt siyasətdə də, iqtisadiyyatda da məqsədli istifadə 
edilir. Bu da o nailiyyətlərdən istifadə edən kəslərin səviyyəsindən 
asılıdır. Dahilik illərlə öyrənilən biliklər toplusundan və istedaddan 
əldə olunan nəticədir. Hər bir normal kəs istəsə ən müxtəlif sahələr-
də bəşəriyyətin əldə etdiyi bilik təcrübələrini bacarığı daxilində öy-
rənə bilər və insanların ümumi şüur səviyyəsini qabaqlaya bilər. 
Deməli, müəyyən qədər qabiliyyətə malik kəslər faydalı zəhmətlər 
hesabına öyrənilən bilik və təcrübə ilə dahilik səviyyəsinə yüksələ 
bilərlər. 

Dahiliyin son həddi yoxdur, lakin onun yolu spiral şəkillidir. 
Dahilər ola bilsin ki, bir və ya bir neçə dəfə insanların ümumi şüur 
səviyyəsinə yaxın, lakin çox-çox üstün bir mərhələdən keçib gedə 
bilərlər. Dahilər ona görə əbədiyaşardırlar ki, onların fikirləri öz 
dövrləri üçün ən qüvvətli və təkanverici olub zamanı müəyyən 
hədd daxilində qabaqlayan olur. 

Dahilərin nailiyyətləri müəyyən zaman mərhələsindən son-
ra ötüb keçilə bilinər, bu bəşəriyyətin irəliyə doğru inkişafından 
yaranan bir aksiomdur, lakin müəyyən bir dövrdə yaşayıb öz əsr-
daşlarını zamanın qalın pərdəsini götürməklə daha uzaq gələcəyə 
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yaxınlaşdırmaq səyinlə faydalandırmaq heç vaxt unudulmayan bir 
həyatdır. 

Ən ibtidai insanların da öz dövrünə görə dahiləri olub, quyu 
qazıb öz ovunu ora salan, ilk nizə ucluğu düzəldən, atı əhliləşdirən 
və sairə. Bütün bunlar zamanın tələbatından doğan kəşflər idi. 
Müəyyən bir şey icad olunandan sonra asan görünür. Lakin icad 
olunmayana qədər onun varlığı haqqında məlumat olmadığından 
onu icad etmək çətin olur. Lakin insanın gündəlik ehtiyaclarından 
doğan tələbatı onu öz ehtiyaclarını daha asan ödəmək üçün axtarış-
lar aparmağa məcbur edir. Bu axtarışların yekunu isə hökmən yeni 
kəşflər olmalıdır. Deməli, insan varsa, onun dahiləri də olmalıdır. 

Ümumiyyətlə, dahilik öz səviyyəsində dərrakə sahiblərinə məx-
sus bir haldır. Hər bir insanın xarakteri və düşdüyü mühit onun dün-
yagörüşünü formalaşdırır və hər bir kəsin ağılı öz mühitinin məhsulu 
olur. 

Ən çox ailədə, sonra məktəbdə və küçədə əldə etdiyi biliklər 
insanın ağılının təməl daşlarıdır. Hər kəsin dünyaya və hadisələrə 
baxışı, öz ağlına görə olur. 

Hər kəs üçün öz ağlı yaşadığı anda ən son nəticə olduğundan 
, hər bir kəs öz fəaliyyətini ən ağıllı hesab edir. Lakin bəzən yax-
şı nəticə əldə etməyəndə, ya da kiminsə eyni hal üçün əldə etdiyi 
nəticələr daha yaxşı olanda, insanlar öz səhvlərini anlayır və ağıl-
sız hərəkətlərini daxilən öz-özlərinə etiraf edirlər, həm də ağılsız 
hərəkətin etirafı hökmən insanda peşmançılıq və təəssüf hissi do-
ğurur. Lakin hər hansı bir hərəkət edilən an onu edən kəs tərəfindən 
ağıllı bir hərəkət kimi düşünülür və ya ən azı haradasa bir ümid 
işığına sığınmağın mümkünlüyünə inanılır. Ümumən götürdükdə 
isə öz nöqsanlı və nöqsansız cəhətləri ilə birgə hər kəs özünü dahi 
hesab edir. 

Mümkündür ki, bir fərd özünün dahisi ola bilər, yəni özü üçün 
hər zaman həyat təcrübəsi və yeni nailiyyətlər qazana bilər. Hər 
insan özü üçün dahidir, bəşəriyyətin dahisi olmaq üçün bütün in-
sanların dahisi olmaq lazımdır. Çünki dünya böyük və geniş, in-
sanlarsa çoxdur, hər bir kəs də özünü özü üçün dahi sanır. Deməli, 
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daha zəngin biliyə və həyat təcrübəsinə malik olmaq lazımdır ki, 
sənin dahiliyinin təsdiqi üçün, hər bir kəsin eyni iş üçün əldə etdiyi 
nəticələrdən daha yaxşı nəticələr əldə edəsən. Bir sözlə, dahi adına 
sahiblənmək üçün bəşəriyyətin bilik xəzinəsinə haradasa bir neçə 
sahədə müəyyən əlavələr edilməlidir. Bununsa bir sıra şərtləri var 
ki, bu şərtlər daxilində dahiliyin imkanları daha geniş olur. 

Bu şərtlərə aiddir: sağlam bədən və sağlam ruh, xarakterdən ya-
ranan güclü həyat eşqi, şərait, səbirlə zəhmətə qatlaşa bilmək im-
kanı və sair. Bu şərtlər hamıda eyni səviyyədə olmadığından, ən 
müxtəlif insanlar adi bir insanın zəruri bilik səviyyəsindən tutmuş 
dahiliyə qədər yüksələn sonsuz pillələrdə ən müxtəlif şəkillərdə qə-
rarlaşmışlar. 

Dahi olmaq üçün daha köklü biliyə malik olmaq lazımdır ki, 
bir neçə sahədə başqalarından daha mükəmməl nəticələr əldə edə 
biləsən. Dahilik bir neçə sahədə insanların ümumi şüur səviyyəsini 
qabaqlamaq deməkdir. Dahi, eyni zamanda, insanların ümumi şüur 
səviyyəsindən xeyli yuxarı olan rəssam, bəstəkar, şair, fizik, riya-
ziyyatçı və s. ola bilər. 

Dahi olmaq üçün ki, haradasa bəşəriyyətin biliklər toplusuna 
müxtəlif əlavələr edilməsi hökmən lazımdır. Əks təqdirdə sən in-
sanların ümumi şüur səviyyəsindən yüksək ağıla malik olan şəxs-
dən başqa bir kəs deyilsən. Yaşadığı müddət ərzində ağıllı adamlar 
özlərinə müəyyən mövqe tuta bilərlər, dahilər isə əbədiyyətə qo-
vuşurlar. 

İnsan əldə etdiyi bütün maddilikləri nə vaxtsa müəyyən zaman 
həddində itirə bilər, lakin bilik itməyən xəzinədir. Bilik nəsillərin 
varisliyidir. Ey insan övladı öz biliyinə güvən. Ən böyük bilik sahi-
bi isə ən ali varlıqdır. Ən ali varlıq dahilər dahisidir. Dahi adamlar 
ən ali varlığın sevimli bəndələridir, çünki onlar zəhməti sevirlər. 

Dahi ola biləcək kəslərdə ilk əvvəl təbiətin verdiyi payın ilk tə-
zahürləri hiss olunur. Yəni həmin kəslərdən təbiət ilk andan bədən 
quruluşu imkanlarını və güclü enerjini əsirgəmir. Bütün bunlarla 
yanaşı, xarakterdə yaranan spesifiklik də özünü tədricən göstərir. 
Hiss olunur ki, həmin şəxs başqalarından maraq dairəsinə görə se-
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çilir. Üstəlik şəraiti də bura əlavə etsək, dahi ola biləcək kəs üçün 
təbiətin verdiyi pay ilkin təzahürlərlə özünü göstərir. Bütün bun-
lardan sonra səbirlə zəhmətə qatlaşmaq dahiliyin əsas əlamətlərin-
dən biridir. Çünki yalnız zəhmət vasitəsi ilə təbiətin verdiyi payı 
müəyyən bir iş üçün cəmləşdirə bilərsən. Zəhmətsiz heç bir bilik 
əldə etmək mümkün deyildir. Zəhmət bütün biliklərin açarıdır. Hər 
kəsin öz zəhməti ilə əldə etdiyi həyat təcrübəsi onun üçün unudul-
maz bir dərsdir. 

Biz müasir insanlar başqalarının həyat təcrübəsini öyrənməyə 
bir növ adət etmişik, bəşəriyyətin uzun illərdən bəri əldə etdiyi bi-
liklər toplusu bizə hazır şəkildə gəlib çatmışdır. Bəzən bu bilik-
lər toplusundan o qədər laqeydliklə, adiliklə istifadə edirik ki, bir 
vaxt bu biliklərin çox çətinliklə əldə edilməsini ağlımıza belə gətirə 
bilmirik. Lakin dahi olmağın üçün haradasa yeni kəşflərin həyata 
vəsiqə almalıdır. Bir şeyi də qeyd etmək lazımdır ki, dahilik Al-
lah vergisi ilə bərabər insan zəhmətinin bəhrəsidir. Dahilik yeni 
dünyayla tanışlıq deməkdir, oradan əldə olunan biliklər toplusu 
faydalıdır. Dahilik haradasa bəşəriyyətin bilik səviyyəsini müəy-
yən sahədə bir pillə də ötüb keçməkdir. Elə əsas məsələ də budur, 
elə ki, sən o həddi ötüb keçdin yeni bir dünya ilə tanış olursan. 
Sənin əldə etdiyin nəticə, indiyə qədər əldə olunmuş ən müxtəlif 
həyat təcrübələri ilə birlikdə tətbiq olunur və yaşadığımız aləmdə 
çox böyük dəyişikliklərə səbəb olur. Bu dəyişikliklər ən müxtəlif 
sahələrdə tətbiq edilə bilər. Lakin məzmun budur: artıq yeni bir 
həyat təcrübəsi qazanılmışdır. 

Bəlkə də ən axırıncı əldə olunmuş həyat təcrübəsi milyon il 
bundan əvvəl qazanılmış həyat təcrübəsi ilə birlikdə yeni bir dün-
yagörüşün başlanğıcını qoya bilər. Bu dünyagörüşü yaradan səbəb-
ləri əmələ gətirən ilk başlanğıcla sonluq arasındakı illər isə bəlkə 
də insanları sınağa çəkən sadə bir ideyanın açılmayan səhifələridir. 
Bəlkə də ən ali varlıq müəyyən həyat sirlərinin açılmasında öz sə-
bir və təmkinini göstərir. Çünki insanların ağıl səviyyəsi o həddə 
olmalıdır ki, əldə olunmuş müəyyən təcrübədən səmərəli istifadə 
edilə bilinsin. Müəyyən vaxt əldə olunmuş təcrübə bəlkə də dünya-
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nı dağıdan bir ideyanın yaranması ilə nəticələnərdi. Ən ali varlıqdır 
hər şeyin nizamını bilən. Ən ali varlığa aydındır dahilərin əldə et-
diyi həyat təcrübəsi də. 

İnsan bədəni dəqiq qurulmuş bir cihaza bənzəyir. Bu cihazın 
özünəməxsus təsir dairəsi var və o əhatə etdiyi dairədə müəyyən 
fəaliyyətə malikdir. Normal insan bədəninin ən müxtəlif spesifik-
likləri ola bilər, bu təbiidir. Çünki hər bir mövcudluq özünə məx-
sus bir anın məhsuludur. Həmçinin, hər bir insanın düşdüyü şərait 
bir-birindən fərqli xarakterlər toplusunun yaranması deməkdir. İn-
sanın normal bədən quruluşunun yaranma anından asılılığı onda 
elə bir kəskin fərq yarada bilməz. Çünki hər hansı optimal şəraitdə 
zədəsiz dünyaya gələn insan normaldır. Özü də bütün normal in-
sanların arasındakı fərq onların yarandığı anın xüsusiliyindən yara-
nan xarakter toplularından başqa bir şey deyildir. Lakin insanın bə-
dəninin fiziki cəhətdən formalaşdığı dövrdən, mövcudluğunun son 
anına qədər onun xüsusilə beynində iz qoyan hər hansı bir zədələn-
mələr və ya təsirlər insanın normal vəziyyətdən çıxması deməkdir. 
Özü də qeyd etmək lazımdır ki, müxtəlif zədələnmələrdən beyində 
yaranan fiziki təsirlər bir çox hallarda həmin şəxsin düşüncələrinin 
insanların ümumi şüur səviyyəsindən aşağı olmasına şərait yaradır 
(Düzdür, elə hallar ola bilər ki, bu zədələnmələr beynin fəallığını 
artırar, lakin bu, hədsiz cüzi bir halın məhsuludur).

Həm də müəyyən hallarda beyin zədələnmələri həyat təcrübəsi-
nin yanlış qavranılmasına gətirib çıxarır ki, bu da səviyyəsindən ası-
lı olaraq müxtəlif dərəcəli dəlilikdir. Ona görə də dəliyə gülməzlər, 
çünki bu cür dəlilik onlardan asılı deyil. Lakin dəlilik təkcə həyat 
təcrübəsinin yanlış qavranılmasının nəticəsi kimi meydana çıxmır. 
Həyat təcrübəsinin yanlış qavranılmasının nəticəsi kimi meydana 
çıxan dəlilik bəzən beyində müxtəlif zədələnmələrin nəticəsi kimi 
yaranır ki, bu da hər hansı bir səbəbdən bədən quruluşunda yara-
nan qüsurun nəticəsi kimi, bir növ məcburiyyət qarşısında yaranan 
haldır. 

Dəliliyin ikinci bir növü də vardır ki, burada bədən quruluşu 
tam sağlam vəziyyətdə olur, beyində heç bir zədələnmə halları 



49

olmur. Bu ruhi dəlilikdir, yəni bədənin istək və tələbatı bir və ya 
bir neçə sahədə həddi keçir və bunun nəticəsində hissiyyat ağılı 
üstələyir, ruhun bədəni bu bəladan qurtarmaq üçün müqaviməti az 
olur və nəticədə ümumi şüur və əxlaq normalarına heç cür uyğun 
gəlməyən vəziyyət yaranır, yəni bədənin tarazlığı nəzarətdən çıxır. 

Belə bir vəziyyətə bəzən spirtli içkilərdən və narkotik maddələr-
dən istifadə edərək düşənlər də olur ki, buna könüllü dəlilik deyir-
lər. Lakin könüllü dəliliyə özünü düçar etməyin son aqibəti çox 
acınacaqlı olur. Çünki bədənin tez-tez öz normal tarazlıq halından 
çıxarılması, bədənin ayrı-ayrı orqanlarının fəaliyyətinə təsir edir, 
yəni onlardan bəzilərinin işini ləngidir, bəzilərinin də işini buna 
müqabil gərginləşdirir ki, bu da ayrı-ayrı orqanların tez sıradan 
çıxmasına, bunun nəticəsində isə həmin insanın mövcudluğunu 
qoruyub saxlamaq üçün xarici fiziki təsirlərə müqavimət gücünün 
azalmasına səbəb olur, bu da son nəticədə ölüm deməkdir. 

Deməli, könüllü dəlilik bilərəkdən ölümə ciddi cəhdlə can at-
maq deməkdir. Ağıllıdan soruşublar ki, ağlı kimdən öyrəndin deyib 
dəlidən, çünki onun etdiklərini etmədim. Doğurdan da bu sözlərdə 
bir həqiqət var. Yanlış yola düşən adamın aqibətini görən kəs axı nə 
üçün də bir nəticə çıxarmasın. 

Müəyyən yaş dövründən sonra (təxminən 10-15 yaşlarından) 
normal insanın əldə etdiyi həyat təcrübəsi və öyrəndiyi müəyyən 
biliklər toplusu bir başqaları tərəfindən də düzgün istiqamət ve-
rildikdə hadisələrdən düzgün nəticə çıxarmağa imkan verir. Yəni 
müəyyən baş verə biləcək qəzadan, müəyyən dərəcədə qurtulmaq 
mümkündür, bu insanla bağlı olan xətaları müəyyən qədər aradan 
qaldırmağa imkan verər. Məsələn, yeraltı keçid ola-ola avtomobil 
yolunu keçmək ehtimala görə xətaya yaxınlaşmaq deməkdir, axı nə 
üçün də yeraltı keçiddən keçməyəsən. Digər tərəfdən isə bədənin 
istək və tələbatının öz həddini keçməsinə də şəraiti yenə insan özü 
yaradır. Məsələn, həddindən çox yemək, nəyə isə hədsiz dərəcədə 
meyl salmaq və sairə. Üçüncüsü könüllü dəliliyə salınan meyillər 
isə bütünlüklə insanların özü tərəfindən yaradılan hallardır. 

Kim ki, öz nəfsinin qulu oldu, başqalarının da qulu olacaq, kim 
ki, öz nəfsinin ağası oldu, başqalarının da ağası olacaq. 
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Həyat yaşamaq uğrunda bir mübarizə meydanıdır. Bu müba-
rizədə ağlı ilə hissiyyatın üzərində hökmranlıq edə bilən kəslər saf 
çıxa bilərlər. Hər kəsin taleyi öz əlindədir deyən kəslər bir növ ya-
nılmamışlar. Çünki insan öz əməlləri ilə öz taleyini yaradır. Düz-
dür, Böyük Yaradanın qoyduğu qanunları onun özündən başqa heç 
kəs dəyişə bilməz, lakin Böyük Yaradan insanlara öz həyatlarını öz 
istədikləri kimi qurmaq üçün də imkanlar yaratmışdır. Bu imkan-
lardan necə istifadə etmək isə insanın özündən asılıdır. Deməli, hər 
bir normal insan öz düzgün yolundan yayınıb səhv yola düşürsə, 
günah onun özündədir. Deməli, müxtəlif bədən xəsarəti və beyin 
zədələri alanların günahı çox vaxt özlərində olur. 

Deməli, hadisələrin gedişinə bilərəkdən laqeyd münasibət 
göstərən və ya bilərəkdən könüllü dəlilik yolu tutan kəslərin hara-
dasa normasız bir həyata düşmək ehtimalları daha çoxdur. Normal 
olmayan həyat tərzi beyin pozğunluğu deməkdir və ya öz hissiy-
yatının hədsiz quluna çevrilməkdir ki, bunun da nəticəsi dəlilikdir. 
Dəlilik insanın lazımsızlığıdır. Ona görə də həyatda özünə müəy-
yən mövqe tutmaq üçün gərək hər zaman öz hərəkətlərinə cavab-
deh olasan, yəni ağlını heç vaxt hissiyyatının quluna çevirməyəsən. 

Bəşəriyyəti yalnız ağılla idarə etmək olar. Bəşəriyyət yalnız də-
rin zəka sahiblərinin köməyi ilə daha da inkişaf edir. Hər bir kəs 
özünə görə müəyyən ağıl sahibidir, lakin səndən də ağıllılar ola 
biləcəyi ehtimalını heç vaxt unutma və həmişə öyrənməyə və hə-
yat təcrübəsi əldə etməyə çalış. Öz taleyini özü qazanan insanlara 
Böyük Yaradan da həmişə yardımçı olur. Çünki nəyi isə daha ağıllı 
kəslərə etibar etmək olar. Ən böyük ağıl sahibi isə Böyük Yarada-
nın özüdür. Ona görə də bütün kainata nəzarət onun əlindədir. Ən 
ali varlıq ən ali idarəedəndir. 

Ümumi şüur səviyyəsi – bəşəriyyətin o an üçün daha böyük küt-
ləsinin qəbul etdiyi müəyyən fikir sabitlikləridir. Bəşəriyyət daim 
inkişaf etdiyi üçün hər an bu fikir sabitliklərinin dəyişmək ehtimalı 
var. Ola bilsin ki, müəyyən fikirlər əsrlərcə dəyişməz qalsın, müəy-
yən fikirlər isə qəbul olunandan bir gün sonra dəyişsin. Ancaq heç 
ola bilməz ki, bəşəriyyətin ümumi şüur səviyyəsi bir an belə inki-
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şafdan qalsın. Bəşəriyyətin ümumi şüur səviyyəsini orta bir hədd 
kimi qəbul etsək, həmin o orta həddən müsbət və mənfiyə olan 
müəyyən qədər aralanmış fikir hədləri eyni dərəcədə ilk andaca 
bəşəriyyətin ümumi şüur səviyyəsi tərəfindən qəbul edilmir. Ona 
görə də bəşəriyyətin ümumi şüur səviyyəsi bu müsbət və mənfi dü-
şüncə tərzlərinə eyni fikirlə yanaşır. Yəni dahi ilə dəlini ilk anda öz 
fikir qəbuledilməzliyinə görə bir-birindən ayıra bilmir. Çox zaman 
bu hala görə dahiliklə dəlilik illüziya şəklində ümumi şüur səviyyə-
si üçün öz qəbuledilməzliyinə görə bir-birinə yaxın görünür, lakin 
ümumi şüur səviyyəsi daim irəliyə doğru təkamüldə olduğu üçün 
dahilərin səcdəyə layiq olduqları təsdiqlənir, təcrübənin yanlış qav-
ranılmasının nəticəsi olan dəlilik isə heç cür qəbul edilə bilməz. 

Burada məsələnin ikinci bir tərəfi də var, dahilər müəyyən daha 
yeni həyat təcrübəsi əldə etdikdə bu fikir ilk anlar ümumi şüur sə-
viyyəsi tərəfindən qəbul edilməzsə, öz fikirlərinin daimi təkrarla-
nan, sabit nəticələrinin qanun şəklində izahını verə bilirlər. 

 Deməli, hər iki halda dahilərin fikri əvvəl-axır ümumi şüur 
səviyyəsində qəbul oluna bilər, lakin izahlı şəkildən sonra qəbul 
olunma ən əlverişli yoldur. Ola bilsin ki, hər hansı bir hal izah edil-
məzsə, bəşəriyyətin ümumi şüur səviyyəsi və ya bəşəriyyətin tək-
tək üzvlərinin fərdi fikirləri bu haldan yan keçə bilər və o hal iza-
hedilməz qalar. Ancaq hər iki halda dahilərin əldə etdikləri həyat 
təcrübələri ölməzdir. 

Dahilər ən ali varlığı ağıllı şəkildə, həm də onun dünya işlərin-
də təsirini hamıdan çox hiss edərək qəbul edən şəxslərdir. Çünki 
dahilər daha geniş ensiklopedik biliyə və bu biliyin sayəsində güc-
lü nüfuzetmə qabiliyyətinə malik olduğu üçün ağıllı surətdə anla-
yırlar ki, kainatın idarə olunmasında nizamlı bir qanunauyğunluq 
mövcuddur və bu mövcud qanunauyğunluq məqsədli bir istiqamətə 
aparır. Bu anlayışın nəticəsində onlar ağıllı surətdə ən ali varlığın 
hər bir mövcudluq üzərində xüsusi nəzarətini hiss edirlər və ar-
tıq onlar üçün geriyə çəkilməyə yol olmur. Çünki dərk olunmuş 
bir mövcudluğun inkarı qəbuledilməzdir. Həm də ən ali varlıq onu 
dərk edib sonradan inkar edəni o vaxta qədər bağışlamır ki, həmin 
kəs ən ali varlığın inkarını özü üçün qəbahət saysın. 
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Dünyada izahedilməz heç bir şey yoxdur. İzahedilməzlik ha-
radasa səbəbini bilmədiyin hadisə haqqındakı yanlış fikirlərindən 
doğan vəziyyətdir. Dünyaya nəzər sal, həyat xaosdan ibarət deyil-
dir. Dünya öz al-əlvan çalarları ilə hər an ən ali varlığı təsdiqləyir. 

Mövcudluqlar birləşir, dağılır və yenidən birləşir və onlar başqa 
varlıqların yaranmasında səbəbə çevrilirlər, lakin öz nizamlarından 
dönmürlər. Bu nizamlı hərəkətin arxasında isə ən ali varlığın parlaq 
idrakı dayanır. Ən böyük idrak sahibi ən Böyük Yaradandır. 

Həyatın nizamında bir pozulmaz qayda da vardır, bu qaydaya 
görə hər bir insanın öz dünyasında müsbət ilə mənfinin cəmi bir-
ləşib vahidlik əmələ gətirir. Həm də bir maraqlı cəhət vardır ki, 
onlardan biri azalanda digəri artır. Yəni özünü təmizləşdirib saflaş-
dırdıqca mənfilik həmin miqdarda azalır və azalan həmin miqdarda 
mənfiliyin yerini təmizlik, saflıq tutur və ya əksinə, mənfilik – qara 
fikirlərin artdıqca təmizliyin bir o qədər itir. 

Əsasən dahilər də bu qəbildəndir. Müxtəlif elmlərə hədsiz 
maraq dahiləri daha saf və təmiz etmişdir. Hətta bəzən onlar adi 
normal kəslərin etdikləri sadə fırıldaqları belə başa düşmürlər. Öz 
qəlbləri təmiz olduğu üçün hər bir kəsə inanırlar. Çünki dünyaya öz 
qəlblərinin gözü ilə baxırlar. 

Dahilik həm də təmizlikdir, onların qəlbi uşaq qəlbi kimi sadə 
və təmiz olur. Bu başqa cür ola da bilməz, zərurətdir. Çünki əgər 
dahilərin öz aləmindəki düşüncələrində qara fikirlər müəyyən yer 
tuta bilsə, onda daha geniş mənada elmlə və bəşəriyyətin mənafeyi 
üçün çalışmağa istənilən səviyyədə səy edə bilməzlər. 

Ən ali varlığın belə bir ədalət qanunu var, haqq nahaqdan üstün 
olmalıdır. Nahaqlıq nadanlıqdan yaranır. Nadan adamlar isə heç 
vaxt dahi ola bilməzlər. Çünki onların xarakterində dahilik üçün 
yer yoxdur. 

Ədalətli şəxslər isə öz xarakterlərinə görə daha da böyük in-
kişaf etmək şəraitinə malikdirlər. Həyat öz sonsuz sualları ilə hər 
an insan qarşısında dayananda yalnız haqqın və ədalətin gücü ilə 
özünə yol seçənlər dahilik səviyyəsinə yüksələ bilərlər. Dahilik 
bəşəriyyətin yabanı çiçəklərindən hörülmüş bir çələngdir ki, hara-
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dasa parlaq zəkanın zəhmətinin məhsuludur. Dahilik bəşəriyyətin 
ən yüksək zirvəsi, dəlilik bəşəriyyətin ən aşağı pilləsidir. Lakin da-
hiliklə dəlilik bir çevrənin əks qütbləri olduğundan haradasa bir-bi-
rinə yaxın bir məsafədə dayanırlar. Dahiliklə dəlilik arasında pərdə 
çox nazikdir, ancaq keçilməzdir. Dahilik spiral şəkilli bir inkişafla 
haradasa dəliliyə yaxın bir məsafədən ötüb keçir. Əgər belə demək 
mümkünsə, dəliliyin özündə ibtidai bir dahilik var. Bu belədir ki, 
dahilər dəlilərin həyat təcrübəsinin yanlış qavranılmasından çıxarı-
lan müəyyən nəticələrini ən müxtəlif üsullarla, bəzən elmi yollarla 
faydalı tərzə gətirə bilərlər, yəni hər cür xaosdan bir nizam yarada 
bilərlər. 

Ancaq hər cür düşüncəylə yanaşı çox aydın bir fikir vardır ki, 
dahilik yalnız normal, sağlam bədən sahiblərinə xasdır. Bir də da-
hilik təbiətin insana ən gözəl bəxş işidir ki, bir növ xarakterdən 
yaranır. 

Xarakterində elmlərə güclü öyrənmək meyli olan, daxilində 
ruhu hər bir şeyi bilməyə can atan hər bir kəsin taleyində dahiliyə 
yetişmək şəraiti var. Böyük Yaradan varlıqları yaradanda onların 
xarakteri ilə öz sözünü demişdir. Ən dolğun xarakter sahibi ən ali 
varlıqdır. 

Bizi əhatə edən maddi aləmdən kənarda yalnız bir növdən olan 
müxtəlif bəsitliklər mövcuddur ki, onların həyatı əbədidir. O bə-
sitliklər özləri də iki qrupa bölünür: Birincisi, yalnız öz növünə 
birləşmək imkanı olanlar. Bircə özü ilə birləşə bilmək imkanı olan 
bəsitliyin yalnız bir növü var ki, biz onu ruhun mayası adlandırırıq. 
Bir-biri ilə birləşə bilmək imkanı olan bəsitliklər isə ən müxtəlif 
sayda ola bilərlər. Bu bəsitliklərdən ikincilər – yəni bir-biri ilə bir-
ləşmək imkanı olanlar bizi əhatə edən aləmə nüfuz etdikdə başqa 
maddələrlə birləşib məzmun dəyişməsi ilə öz əvvəlki həyatlarını 
itirə bilərlər. Çünki bizim maddi aləmə nüfuz edən ruhun mayasın-
dan başqa, yəni yalnız öz növü ilə birləşə bilmək imkanı olandan 
başqa, digər birnövlü bəsitliklər nüfuz etdikdə əvvəlki məzmunla-
rını itirirlər. 

Onların mövcud olduğu yerdə, yəni varlıqla yoxluğun qovuşdu-
ğu yerdə əbədi həyata əməl olunur. Yəni bəsit birnövlülərin möv-
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cudluğu məsafə, sürət və zamanı özündə birləşdirir. Bir sözlə, onlar 
istədiyi vaxt istədiyi yerdə olurlar, yəni əslində elə həmişə istənilən 
yerdədirlər. Belə bir hala isə yalnız və yalnız işıq sürətlərindən bö-
yük sürətlərdə, eləcə də materiyanın xüsusi bir formasında nail ol-
maq olar. Yalnız işıq sürətindən böyük sürətlərdə bizi əhatə edən 
maddi aləmin hər hansı bir mövcudluğunu bəsit birnövlülərə par-
çalamaq mümkündür ki, bu zaman yaranan bəsit birnövlülər bizi 
əhatə edən maddi aləmin fiziki qanunlarının tabeliyindən çıxırlar və 
yoxluğa qovuşurlar. Yəni bütün maddi aləmin cazibəsindən çıxmış 
birnövlü bəsitlik kainatın boşluğuna düşür. Ona bəsit olduğu üçün, 
heç bir xarici və daxili təsir olmur. Onun üçün məsafə, sürət və 
zaman itir. Yəni o özü üçün ayrıca kiçik bir maddi aləm olur, ona 
xarici və daxili təsirlər olmadığı üçün o, əbədi həyata malik olur. 

Deməli, mövcudluq kimi var olmaq üçün heç bir şərt yoxdur. 
Lakin varlıq kimi mövcud olmaq üçün hökmən müəyyən şərtlərə 
əməl olunmalıdır. Ruh birnövlü bəsitliyin yalnız özü-özündən 
başqa heç biri ilə birləşmək imkanı olmayanından olduğu üçün bi-
zim fizika qanunlarına tabe deyildir və kiçik sürətlərdə belə bizi 
əhatə edən maddilikdən çıxa bilər. Bədən isə ən müxtəlif birnövlü 
bəsitliklərin bir-biri ilə birləşmələrindən təşkil olunduğundan o, 
yalnız işıq sürətindən böyük sürətlərdə birnövlü bəsitliklərə par-
çalana bilər ki, bu da bizi əhatə edən maddilikdən çıxışda onun 
yeganə və bizim fizika qanunlarına tabe yoludur. 

Ruh həmişə öz birnövlülüyünü saxladığı üçün bədəndən çıxış-
da biz onun nə təsirini hiss edirik, nə də ki bizim vasitələrlə onu 
tutmaq mümkün deyildir, ona görə də o öz aləminə qovuşur. Bə-
dən isə cisim şəklində çoxlu birnövlülərin birləşməsi olduğundan 
dağıdıcı təsirlərə məruz vəziyyətdə qalır, yəni əslində sərbəst qal-
mış ruhsuz bədəndən başqa varlıqlar öz tələbatlarını tapırlar və onu 
dağıdırlar. Ruh bədəndən çıxan anda bədənə işıq sürətindən böyük 
sürət vermək mümkün olsa bədən də ruh kimi yoxluğa keçə bilər. 

Deməli, varlıq yoxluğa qovuşa bilir, əksinə, yoxluqdan da varlı-
ğa daxil olmaq mümkündür. Kainat – varlıqla yoxluğun qovuşma-
sından yaranan haldır. 
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Özündən başqa heç bir növlə birləşmək imkanı olmayan bə-
sit birnövlü ən böyük parlaq nur şəklində təzahür edir, yəni çoxlu 
öz-özü ilə birləşir. Digər bir-biri ilə birləşən birnövlülər isə daxili 
tələbatlarından doğan ilk iki və ya daha çoxcinsliliyi yaradırlar. 

Ən böyük parlaq nur ən böyük nüfuz edən, təhrik edən və dərk 
edəndir. Çünki o bütün çoxcinslilərə nüfuz edib, onların halını ya-
şayıb, ən müxtəlif səbəblər toplusunu ardıcıl təhriklə maddi aləmin 
təkamül prosesini və tarazlığını nizamlayır. Ən böyük parlaq nur 
bütün mövcud maddi aləmin halını yaşayır. 

Yəni bizi əhatə edən maddi aləm ayrı-ayrı mövcudluqlardan 
ibarətdir ki, bu mövcudluqların ayrılıqda halını yaşayan ruhlar 
əslində ən böyük parlaq ruhun öz xırda bölükləridir və ən böyük 
parlaq ruh bütövlükdə götürdükdə maddi aləmin ruhudur və onun 
halını yaşayır. 

Özündən başqa birləşmək imkanı olmayan bəsit birnövlü ruhun 
mayası, bizim maddi aləmə nüfuz edəndə o, mövcud varlıqların 
halını yaşayır, həm də halı bu vasitəsilə mövcud varlığın mövcud-
luğunun qorunub saxlanılmasına imkanı daxilində xidmət edir. La-
kin onlar ən böyük parlaq ruhun – ən ali varlığın, yaradıcı böyük 
səbəblərin qarşısını almaqda acizdirlər. Kiçik ruhlar yalnız kiçik 
səbəblər yarada bilərlər. Ən böyük parlaq ruh həyatın nizamına 
istiqamət vermək və hər bir müəyyən imkana malik varlığın öz 
həyatını müəyyən qədər öz istədiyi kimi qurması üçün özü belə 
istəmişdir. 

Mövcudluq ikidir həyatda: sahələrə bölünməyən mövcudluq, 
yəni öz-özü ilə birləşib parlaq nur şəklində təcəssüm olunan müt-
ləq ali ruh və bir də sahələrə bölünən mövcudluq, yəni bizi əhatə 
edən yekcins olmayan aləm, əgər onların üzərindən parlaq nurun 
və ruhların nüfuzu götürülsə, onda qatı zülmətlə müşahidə olunar. 

Ruhlar ona görə bizim halımıza təsir edə bilir ki, halımız bizdən 
ən müxtəlif səbəblər nəticəsində hər an ayrılan, bir-birilə birləşmək 
imkanı olan birnövlü bəsitliklərdəndir və ruhumuzla oxşar hala 
malikdir, yəni bizim materiya qanunlarına tabe deyil, ruhumuz bu 
hal vasitəsilə bizə dolayısı təsir edir. Biz ona görə hər an itirdiyimiz 



56

halımızla sona çatmırıq ki, həm də hər an ən müxtəlif halları qəbul 
edirik. Əslində hallar mövcudluqlardan bir-birinə sirayət edə bilir. 
Halın ən ali varlıqdan sonra yeganə qoruyucusu ruhdur. 

Ruhun bədəndə tutumu bəzən o həddə gəlib çatır ki, o özünü 
ona aid olan qanunauyğunluğa görə eyni vaxtda müxtəlif yerlər-
də təzahür etdirə bilir. Bu ruhun hədsiz qüvvətliliyinin nəticəsidir. 
Lakin insan bədəni müəyyən quruluşa və imkanlara malik olduğu 
üçün kainata da öz imkanları daxilində nüfuz edə bilər. 

Bizim üçün kainatın sirlərinin açılması insanların bilik sə-
viyyəsinin son həddi ilə məhdudlaşır. İnsan Yer kürəsində bizim 
duyduğumuz ən ali varlıq olsa da onun imkanları müəyyən hədlə 
məhdudlaşır. Həm də ən təəssüf ediləsi budur ki, insan öz imkanla-
rından çox az istifadə edir. Çox vaxt isə bəşəriyyətin uzun illərdən 
bəri topladığı həyat təcrübəsindən yalnız öz maddi mövcudluğu-
nun rahatlığını yaratmaq üçün istifadə edir. Öz maddi rahatlığını 
yaratmaq zəruri olsa da, insan ölümdən sonrakı həyat haqqında da 
gərək düşünsün. Sənin maddi rahatlığın yalnız maddi aləmdə möv-
cud olduğun müddət üçündür. Sənin zəhmətlə əldə etdiklərindən 
yaranan rahatlığın, bir də ədalətliliyindən yaranan könül rahatlığın 
ölümdən sonrakı həyatına məxsusdur. Belə bir prinsiplə çalışanlar 
ən ali varlığı dərk edənlərdir. Ən ali varlığın dərkini öz qəlbində 
yaşadanlar isə həyatın bütün sınaqlarından saf çıxanlardır. Çünki 
ən ali varlıq həmişə öz dərkini yaşadanların qeydinə qalır. Öz zəh-
məti ilə çalışanlar və ədalət prinsipinə riayət edənlər həm də könül 
rahatlığı tapırlar. Ən gözəl yaşayış isə könül rahatlığıdır. 

Ey insan, həyatın sərt dolaylarında öz könül rahatlığını qoru. 
Qəlbində ən ali varlığın dərkini yaşatmaqla onun ən böyük müka-
fatına ümid et. Həyatın nizamını dərk etməyə çalışan insan birinci 
növbədə özü-özünü dərk etməli və bilməlidir ki, o nədən yaranıb, 
hansı imkanlara malikdir, sonu nə olacaq. Özünü dərk etmədən hə-
yatı və ən ali varlığı dərk etmək olmaz. 

Bizə məlumdur ki, mövcudluqlar iki qrupa bölünürlər: özündən 
başqa birləşmək imkanı olmayan birnövlü bəsitlik və bir də bir-biri 
ilə birləşə bilib yekcins olmayan maddilik əmələ gətirən müxtəlif 
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birnövlü bəsitliklər. İnsan hər iki qrup mövcudluğunun məhsulu-
dur, o, bədən və ruhdan ibarətdir. İnsan bədəni yekcins olmayan 
birnövlü bir-biri ilə birləşmək imkanı olan bəsitliklərdən təşkil 
olunmuşdur. 

Bir-biri ilə birləşmək imkanı olan bəsitliklərin daxili tələbatla-
rında bir-birinə meyil olduğu üçün birləşməyə can atmaları mə-
lumdur. Birləşmə nəticəsində əldə olunan rahatlıq onların istəyinin 
ödənməsidir. Ən müxtəlif şəkildə ilkin birləşmələr, daha yeni ən 
müxtəlif şəkildə tələbatlar doğurur ki, hər bir mövcudluğun labüd-
lüyündə tapılan rahatlıq, bu mövcudluğun ilkin birləşmədən yara-
nan təkamülünün nəticəsidir və hər bir mövcudluq yaşadığı an da 
daxil olmaqla təkamül prosesi keçirir. 

Deməli, hər bir mövcudluğun hər an üçün öz daxili tələbatı var. 
İnsan da beləcə, insanlar quruluşca bir-birlərinə oxşadıqları üçün 
onların ümumi daxili tələbatları eynidir, lakin onların xarakterlə-
rində haradasa bir xüsusilik olduğu üçün, yəni bir biri ilə birləş-
mək imkanı olan birnövlü bəsitliklərin hansı səviyyələrdəsə insan 
xarakterlərində, hər bir fərd arasında müəyyən nisbilikləri hər bir 
şəxsin müəyyən sahədə daxili istəyinin artıq və ya əskik olmasına 
təsir edir. 

İnsan və ya hər hansı bir varlıq öz mövcudluğunu qoruduqca 
həm xarici təsirlərə müqavimət göstərir, həm də öz daxili tələba-
tının istəklərini yerinə yetirməyə çalışır. Bundan da insanda və ya 
hər hansı bir mövcudluqda ümumi bir hal yaranır. Özündən başqa 
heç bir bəsit birnövlülərlə birləşmək imkanı olmayan ruhun mayası 
isə yeni formalaşan hər hansı bir mövcudluğa nüfuz edir və nüfuze-
diləndən bir vasitə kimi istifadə, onun hər an üçün ümumi halının 
yaşanması, nüfuz edilənin mövcudluğunun qorunması üçün çalış-
maq deməkdir. Ruh həm də varlığın mövcudluğunun qorunması 
üçün ümumi halın normal rahatlığına çalışır. 

Ümumiyyətlə, ruhsuz heç bir varlığın həzz və iztirabları duyul-
mur. Ruh varlığı duyğusal yaşadır. Ruhun böyüklüyü və kiçikliyi 
isə həzz və iztirabların hansı səviyyədə yaşanmasına təsirlidir. Ruh 
bədəndən örtük kimi istifadə edib onu öz vasitəsinə çevirir. Bədən-
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dəki hissiyyatların və mövcudluğun qorunması üçün mübarizədən 
doğan müəyyən vəziyyətin birlikdə yaratdığı ümumi halı yalnız 
ruh yaşayır və bu hal ruh vasitəsilə duyulur. 

Bəs ruhun təmizlənməsi nə deməkdir, ruh təmiz olmaya bilər-
mi?.. Bədənin müxtəlif sahələrdəki tələbatı normadan artıq olanda 
ruh da güclü müqavimətə rast gəlir və bəzən bu mübarizədə məğlub 
olur. Və ya ruh normal bədənə nəzarət edə bilmək imkanından az 
miqdarda bədənə daxil ola bilər. El arasında belə adamlara nursuz 
adamlar deyirlər. Belə kəslərdə də bədənin istək və tələbatı daha 
güclü olur və belə kəslər öz nəfsinin qulu olurlar. Belə kəslərdən 
daha səy və ağılla öz bədəninin normallığını qorumaq tələb olunur 
ki, buna da ruhun təmizlənməsi deyilir. Ruhun qüvvətli olduqca, 
öz hissiyyatın üzərində də nəzarət güclü olur və hər şeyi ağılla ye-
rinə yetirirsən. Güclü ruhu olan kəslərdə güclü hissiyyat da olur, 
çünki hər an özündə hissiyyatının qarşısını ala bilmək imkanı duy-
duğundan lazım gələndə öz hissiyyatını sərbəst boşlayırsan. Belə 
sərbəstliklər hissiyyatın inkişafına kömək edir, bir şərtlə ki, hər an 
hissiyyatının qarşısını almağa tam əmin olasan. Bu həm də möh-
kəm iradəlilik nümunəsidir. Ruhun təmizlənməsi, yəni ağılın hər 
an hissiyyatın üzərində nəzarət edə bilməsidir ki, bu da mütləq ali 
ruha yaxınlaşmaq deməkdir. 

Həm də insan gərək öz bədəninin qədrini bilsin. Çünki insanın 
ömrü bədənin öz mövcudluğunu qoruya bilmək imkanından asılı-
dır. Öz cisminin qədrini bil, axı o sənin ruhunun evidir. Bədən nə 
qədər yaşaya bilərsə, ruh da onunla o qədər yaşayır, elə ki bədən 
öz mövcudluğunu qoruya bilmədi, yəni ruh ondan bir vasitə kimi 
istifadə edə bilmədi, onda bədəni tərk edib gedir. Ruhsuz bədən 
məhv olub dağılmağa məruz qalmış bir mövcudluqdur. Həm də 
yaxşı və pis əməlləri adamda müəyyən hal yaratdığından və ruh 
da bu halı yaşadığından, insanın əməllərindən asılı olaraq ruhun 
da vəziyyətində qeyri-sabitlik yaranır, yəni ruh yaxşı haldan ləzzət 
alır, pis haldan sıxıntıya düşür və bütün bunların ilkin yaranma sə-
bəbləri məhz ruhun özü ilə bağlı olduğundan, ruh istəsə daha güclü 
müqavimətlə ağılın hissiyyat üzərində hökmranlığını daim saxla-
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mağa nail olar. Nəhayət, bədən öz mövcudluğunu qoruyub saxlaya 
bilmədikdə, yəni ruh bədəni tərk etdikdə ən ali varlıq ruhu öz layiq 
olduğu yerdə qərarlaşdırır və bu qərarlaşma o vaxta qədər davam 
edir ki, ruh ən təmiz, parlaq və pak olur. 

Yalnız bu zaman ən ali varlıq onu daha yüksək pilləyə qaldırır 
və öz əldə etdiyi əbədi rahatlığı ilə özünə yaxın edir. Ruhun maddi 
aləmə müəyyən qətrə halında düşüb daha parlaqlıqla bu aləmdən 
təkrar qayıtması ən ali varlığın öz qüdrətinin bir daha nümayişidir 
ki, kainatın tutumunda təmizlik daha da artır, deməli, qaranlıq da o 
nisbətdə azalır, xeyir şəri üstələyir. 

Bu prosesin davamı sonda xeyrin tam qələbəsi və bütün maddi-
liyin ən layiqli formada əbədi həyatı deməkdir. 

İnsan kainatın bir parçasıdır. Kainat nə qədər böyük olsa da in-
san kainatın daxilində baş verən proseslərin hamısını öz daxilində 
tapa bilir. Xeyirxah insan hər gün öz daxilində qərarlaşmış ruhunun 
nurla parlaqlığını bir qədər də artırır, yəni insanın halı o qədər yax-
şılaşır, təmizləşir, saflaşır ki, ruh bu nurun işığı içərisində özünü 
daha rahat hiss edir və bu da insanın daha rahat yaşamasını təmin 
edir. 

İnsan xüsusi sınağa çəkilmiş bir varlıqdır, onun hərəkətləri, 
ümumiyyətlə, hər fərdin hərəkətləri, ulu ruhun qətrə-qətrə topladı-
ğı nurunun parlaqlığının səviyyəsindən asılı olaraq maddi həyatın 
əbədi həyata daha yaxın olduğu bir yerdə, ya əbədi həyata – insan-
dan daha yuxarı pilləyə, ya aşağıya, tək-tək hallarda isə təkrarən 
eyni mərhələdə qərarlaşdırılır. Ona görə də insan bir varlıq kimi 
hökmən özünü dərk etməli və məsuliyyətini bilməlidir. Ey insan 
sən kimsən? Bu sualı hər kəs özünə verməli və bu suala cavab tap-
mağa çalışmalıdır. 

İnsan yalnız Yer kürəsindəmi mövcuddur, insan hardan meydana 
gəlib, insandan daha mükəmməl bir varlığın yaranması mümkün-
mü? Bütün bu suallar insanın nə qədər sirli və mürəkkəb məxluq 
olmasının sübutudur. Yer kürəsi bir mövcudluq kimi labüd olandan 
uzun tarixi bir yol keçmişdir. Bu müddət ərzində o, ən müxtəlif, 
lakin nizamlı böyük və kiçik səbəblər qrupu ilə təsirlənmişdir və 
bu səbəblər qrupu hər an üçün onda müəyyən dəyişikliklər yarat-
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mışdır. Bu dəyişikliklərin uzun tarixi yolları mərhələlərə bölünür. 
Yəni ardıcıl dəyişən bu anların nəhayət elə bir anı gəlib çatır ki, 
Yer kürəsində müxtəlif səbəblərdən yaranmış mövcudluqların bir 
daha oxşar quruluşda ilk andakı kimi təkrar yaranması qeyri müm-
kün olur və yeni, ilkin, köhnəyə oxşar, lakin ondan çox fərqlənən 
mövcudluqlar meydana gəlir. Köhnə mövcudluqların öz nəsil artı-
mını qorumaq üçün yalnız bir çarələri qalır ki, ən müxtəlif üsullar-
la öz nəsillərinin davamlılığını mühafizə etsinlər. Məsələn, mühitə 
uyğunlaşmaqla ən optimal şəraitdə məskunlaşsınlar və sairə. Yer 
kürəsinin ilkindən sonrakı mərhələ ləri də belə. Hər mərhələ bir 
birindən daha çox fərqlənən yeni mövcudluqların yaranması üçün 
şərait yaradıb. Hazırkı mərhələ insan qrupunun yaranmasına səbəb 
olub. Lakin insanlar da sonuncu qrup deyillər. Ola bilsin ki, daha 
yeni mərhələdə daha yeni qrup meydana çıxsın, yəni daha yeni var-
lıqların yaranmasına şərait yaransın. Lakin bir şeyi qeyd etmək la-
zımdır ki, nəinki Yer kürəsində, bizi əhatə edən aləmin hər hansı bir 
nöqtəsində yaranan varlıqlar maddilikdən uzaq ola bilməyəcəklər. 
Əbədilik bizim maddi aləmdən kənarda mövcuddur. Ruh da əbədi-
dir ona görə ki, o bizi əhatə edən maddi aləmdən kənardakı möv-
cudluqların xassəsini, yəni bəsitliyini həmişə özündə saxlayır. O 
bizi əhatə edən maddi aləmə nüfuz edəndə ona görə ölməz olaraq 
qalır ki, onun özündən başqa heç nəyə birləşmək imkanı yoxdur. 

Ancaq bizi əhatə edən maddi aləmdən kənarda olan digər bə-
sitliklər hamısı bir-birləri ilə birləşmək imkanına malikdirlər. Və 
ona görə də onlar bizi əhatə edən maddi aləmə daxil olan kimi öz 
birnövlü bəsitliklərini nəhayət ki, itirirlər, yəni itirmək imkanına 
malikdirlər. Nə qədər ki birnövlü bəsitliklər ilkin xassələrini sax-
layırlar, onlar bizim maddi aləmin qanunlarına tabe deyillər, yek-
cinsliyini itirdilər maddi aləmin qanunlarına birbaşa tabe olurlar. 
Ruhun mayası isə özündən başqa heç bir birnövlü bəsitliklə birləşə 
bilmədiyindən heç vaxt bizim maddi aləmin qanunlarına tabe de-
yildir və onun varlığını bizim maddi aləmin vasitələri ilə təyin et-
mək olmur. Bəs onda sual oluna bilər ki, ruh bizi əhatə edən maddi 
aləmin qanunlarına tabe deyilsə və heç bir vasitələrlə onun təsirini 
hiss etmiriksə, biz onun varlığını necə dərk edək. 
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Bizə məlumdur ki, bizi əhatə edən aləmdəki hər bir mövcudluq, 
o cümlədən insan bədəncə maddidir. İnsan bədəni hər an üçün xa-
ricdən müəyyən təsirlərə məruz qalır və hər an üçün insan bədəni-
nin öz tələbatı müəyyən hissiyyat yaradır. Nəticədə hər iki təsirdən 
birlikdə insanda hər an üçün müəyyən bir hal yaranır. İnsanın hər 
an üçün yaranan halı da bizi əhatə edən aləmin qanunlarına tabe 
deyildir. Həm də qeyd edək ki, insan bədəni xarici təsirlər vasitəsi 
ilə bir-biri ilə birləşə bilən bəsitliklər qəbul edir və haradasa öz 
halına uyğun bəsitliklər itirir. 

İnsanın mövcudluq müddətində təxminən bunlar eyni nisbətə 
malik olurlar, həm də bu mühitə uyğunlaşma prosesidir. Ruh isə 
insanın halı ilə uyğun yekcinsliyə malik olduğundan bu halın ləz-
zətini və iztirabını yaşaya bilir. 

Yəni ruh bu halla birləşib maddilik əmələ gətirə bilməsə də belə 
yekcinslik onun mühitinə uyğundur, yəni bu halın təmizliyi onu 
rahatlandırır, qaralığı isə onu sıxır. Ruhun mayası insan bədənində 
qərarlaşıb onun halını yaşayır. İnsan bədəninin müəyyən ətrafları 
öz hissiyyatını təmiz itirərsə, o hissələrdə xarici fiziki təsirlərdən 
yaranan halı, daxili tələbatdan doğan hissiyyat ümumi hala ötürə 
bilməz və ruh o varlığın o hissəsini qəbul etməz. Ruhun mayası 
mövcudluğun bir növ xassəsindən başqa imkanı olmayan mövcud-
luqdur. Ruhun mayasının gücü ondadır ki, o özü-özü ilə birləşib 
daha böyük ola bilər. Ona görə də mövcudluğun bir növ xassəsinə 
malik olub, digər birnövlülərlə birləşə bilən mövcudluqlara təsir 
edə bilir. Çünki bu növ mövcudluqlar yekcins olmamaqları ilə öz 
potensial imkanlarını çox vaxt itirmiş olurlar. 

Ruhun əbədiliyi ölümdən sonrakı həyat haqqında çox maraq 
oyadır. Çünki ruh hər hansı bir mövcudluğun doğumla ölüm ara-
sındakı vaxtında onunla daimi yoldaşlıq edir. Yəni əslində ruhsuz 
mövcudluq məhv olmaq deməkdir ki, deməli, mövcudluq öz məz-
mununu ancaq ruhla birgə daşıyır. Buradan belə nəticə çıxır ki, hər 
hansı bir mövcudluq öz mövcudluğunu qoruyub saxlaya bilmirsə, 
onda ruh da onu tərk edir. Ancaq mövcudluğun həyatla müba-
rizəsində onun daxili tələbatlarından doğan halını yaşaya-yaşaya 



62

həm də ruh onun vəziyyətindən nəticə çıxarıb ağılla o hissiyyatı 
istiqamətləndirə bilmək imkanına malik olduğundan mövcudluğun 
həyatının yekununda onu tərk edən ruh özü ilə birlikdə onu halə 
kimi əhatə etmiş bir hal da daşıyır. Bu hal ruhun tərk etdiyi məhv 
olmuş mövcudluğun həyatı boyu qazandığı əməllərin ruhu bürüyən 
haləsidir ki, bu da ya parlaq nur şəklində (yaxşı əməl sahibini), ya 
da qara zülmət şəklində (pis əməl sahibini) ruhu əhatə edir və onu 
öz məkanına dartır. 

Parlaq nur daha böyükdürsə, ruh bu maddilikdən çıxır onun 
daha az olan qara əməllərini maddilik özündə saxlayır, qara zülmət 
daha böyükdürsə, ruhu daha aşağı pillələrə, yəni onun əməllərindən 
yaranan haləsinin tarazlıq yarada bildiyi səviyyəyədək endirir. O, 
ya heyvan, bitki və ya mineralların mövcudluğu səviyyəsinə enir, 
ya da onun əməllərində təxminən bərabərlik varsa təzədən insan 
kimi sınağa çəkilir. Həm də bütün bunlar ruhun nüfuz etdiyi möv-
cudluqların xarakterinə onların halı vasitəsilə təsir edir. Ən böyük 
ruh isə ən ali varlıqdır. 

İnsanların fiziki quruluşunun imkanları haradasa müəyyən hədd 
daxilində məhdudlaşsa da onlar özünü və dünyanı dərk etmək üçün 
çox böyük üstünlüklərə malikdirlər. İnsanın bədən quruluşunun 
imkanları ona şüurlu olmaq şəraiti yaradıb ki, öz səyi və zəhməti 
ilə istənilən qədər həyat təcrübəsi qazansın və dünyaya nüfuz etsin. 
Bundan əlavə insan bəşəriyyətin uzun illərdən bəri topladığı həyat 
təcrübəsindən – yəni biliklər toplusundan səmərəli istifadə etməklə 
özünü və kainatı daha dərindən dərk etmək imkanına malikdir. 

Düzdür, insan ömrü haradasa hər şeyi öyrənmək mümkünlü-
yünə sərhəd qoyur, ancaq biz insanlar öz fiziki quruluşumuzun im-
kanlarından tam istifadə edə bilirikmi?.. 

Əlbəttə ki, xeyr. Bütün bunlar çox vaxt öz həyatımızı düzgün 
bilməməkdən irəli gəlir. Ya vaxtımızı düzgün bölüşdürə, ya da özü-
müzü müxtəlif mənfi təsirlərdən yaxşı qoruya bilmirik ki, bədəni-
miz müxtəlif mənfi təsirlərə məruz qalır. Digər tərəfdən, bədənə bu 
kimi mənfi təsirlərin də yeganə bir səbəbi olur, biz daha az həyat 
təcrübəsi və biliklər toplusu öyrənirik. Üstəlik belə bir şərait də 
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qeyd edilməlidir ki, müasir insanlar elm öyrənmək üçün bir sıra 
qayğılarla əhatə olunmuşlar. Məsələn, onların ixtiyarına geniş ki-
tabxanalar verilmiş, məktəblər və universitetlər fəaliyyət göstərir 
və sairə. Ancaq bir qeyd olunmalı cəhət də maraq doğurur ki, Yer 
kürəsində uzun müddət ən ali varlıq olaraq qalmaq mümkün olma-
yacaq. 

Bunun bir neçə səbəbi var. Birincisi və ən böyük səbəb odur 
ki, kainatda irəliyə doğru daimi təkamül prosesi gedir. Bu proses 
haradasa ən müxtəlif tərzlərdə Yer kürəsinə təsir edir ki, bunun nə-
ticəsində də Yer kürəsində ardıcıl bir təkamül prosesi gedir və bu 
prosesin nəticəsi bizi ən ilkin varlıqlardan tutmuş insana kimi olan 
varlıqları müəyyən qruplara bölməyə məcbur etmişdir. Nəhayət, 
Yer kürəsi elə anlar yaşayacaqdır ki, o anlarda meydana gələn var-
lıqlar insandan əmələ gəlməsinə baxmayaraq, tədricən öz mühiti-
nin məhsulu olmağı ilə insandan daha mükəmməlliyi ilə seçiləcək-
dir. Yeni yaranan daha mükəmməl varlıq isə öz mühitinin məhsulu 
olacaqdır və həmin yeni yaranan varlıq haradasa öz duyum qabi-
liyyətinin üstünlükləri ilə insandan seçiləcəkdir. İnsanla insandan 
yaranan o varlıq arasında fərq ondan ibarət olacaq ki, insan öz nəsil 
mövcudluğunu qorumaq üçün mühitə uyğunlaşma və digər yollar 
seçəcəkdir. 

Yeni yaranıb öz mühitinin məhsulu olan varlıq isə materiyanın 
bizə aid olan növünün ən sonuncu pillələrində dayanacaqdır. Yəni 
o varlıqlarda insandan fərqli olaraq maddilik az, ruhilik çox ola-
caqdır. Qeyd etmək lazımdır ki, bu proses artıq müəyyən şəkildə 
canlı varlıqların yaşaması üçün şərait olan bir çox planetlərdə baş 
vermişdir. Onlar Yer kürəsinə uçan boşqablar dediyimiz cihazlarda 
gələn varlıqlardır, onlarda ruhilik daha böyük, maddilik isə azdır. 
Ona görə də onların daha az maddi olanları ən müxtəlif formalara 
düşə bilir, sanki bizim hava okeanından seçilən bir qaz topasıdır, 
axın halında uzanır, sıxılır, seyrəkləşir və sairə. 

İnsanlarda intuisiya ən aşağı səviyyədə özünü göstərir, onlar-
da isə daha güclüdür, lakin tam intuisiyaya malik deyillər. Əsasən 
insanlarda beş duyğu üzvi vardır ki, biz ətraf aləmi bu duyğu üzv-
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lərimiz vasitəsi ilə dərk edirik. Bu bizim bədənimizə aid olan üzv-
lərdir. Lakin insan öz ruhunun nüfuzetmə gücündən demək olar ki, 
tam istifadə etmir. Çünki insanda maddilik çox olduğu üçün o, hər 
şeyə öz münasibətini maddiliklə bağlı hissiyyatından doğan həyat 
təcrübəsi və ya öyrəndiyi biliklərlə bildirir. Lakin ruhun gücündən 
istifadə etdikdə sən qarşındakı obyektə nüfuz edirsən, onun halını 
yaşayırsan və o halda müəyyən məlumatları özününküləşdirirsən. 

Soruşula bilər, axı bunu necə etmək mümkündür? Ancaq bunun 
üçün insanları qınamaq olmaz. Təbiət insanları yaradanda nisbətən 
onların ruhilikləri arasında fərq qoymuşdur ki, bu da özünü həyat-
da göstərir. Lakin ən ali varlıq insanlara öz ruhiliklərini inkişaf et-
dirmək üçün də imkan vermişdir. Bu zəhmətlə qazanılan düzgün 
istiqamətdə bilikləri öyrənməkdir ki, nəticəsi ağılı artırır və ağılla 
öz hissiyyatı üzərində hökmranlıq edən şəxs üçün ruhun parlaqlı-
ğını və gücünü artıran, nur əldə etmək imkanı olur. Nəticədə həmin 
şəxs öz zəhməti hesabına qarşısındakı obyektə nüfuz etmək imka-
nı qazanır. İnsanlarda hələlik maddilik ruhilikdən üstündür. Lakin 
bəşəriyyət tarixində tək-tək şəxsiyyətlər olub ki, onlar ən ali varlı-
ğın sevimli bəndələri olublar və onlarda ruhilik maddilikdən üstün 
olub. Onların müəyyən hərəkətləri bizim materiya qanunlarına tabe 
olmayıb. Məsələn, həmin şəxslər başqa bir məkanda olduğu halda, 
başqa bir məkanda onu görənlər olub və sairə. Deməli, insanlar 
ruhun gücündən istifadə etməklə daha çox bilik və qabiliyyət əldə 
etmək imkanına malik ola bilərlər. Bəzən belə düşünürlər ki, in-
sanlar haradasa altıncı, yeddinci, lap səkkizinci duyğu orqanlarına 
malikdirlər. Əslində bunu başqa cür qəbul etmək daha yaxşı olar: 
insanın bədəni beş duyğu üzvünə malikdir. İnsanın ruhu isə nüfuz 
edərək hər bir maddi varlıq haqqında bütün məlumatları özünün-
küləşdirmək imkanına malikdir. 

Varlığın məlumatını özününküləşdirmək isə onu təhrik etmək 
deməkdir. Ona görə də hər kəs çalışmalıdır ki, ən müxtəlif səviy-
yələrdə öz ruhunun gücündən istifadə etsin: ya təbiətin verdiyi pay 
kimi, ya da özü həyatda zəhməti hesabına qazandığı yaxşılıqlardan 
yaranan parlaq nur kimi. 
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İnsanın fiziki quruluşu elə qurulub ki, o, müəyyən hədd daxilin-
də dünyaya nüfuz edə bilər. Lakin nə etmək olar ki, biz dünyaya 
belə labüdlük formasında gəlmişik, əslində xoşbəxtik ki, beləyik. 
Bir halda ki belədir, insan öz məsuliyyətini hiss etməlidir. Yəni ona 
müəyyən sərhədlər daxilində olsa da müəyyən üstünlüklər verilib. 
Ən ali varlıq tərəfindən göstərilən etimadın da məsuliyyəti böyük 
olmalıdır. İnsan bu məsuliyyəti yaşadığı müddət ərzində dərk et-
məli və öz əməllərində nümayiş etdirməlidir. Yalnız yaxşı əməl sa-
hibləri və ən ədalətli olan kəslər son nəticədə ən ali varlığın daha 
böyük mükafatına layiq ola bilərlər. Öz hissiyyatının qulu olub 
maddi nemətlərə özünü və nəfsini qurban edənlər üçün isə cəza la-
büddür. Həyatda ən ali varlığın etimadını doğrultmamaqdan böyük 
yanlışlıq yoxdur, belə olan təqdirdə özün öz gələcəyini zərbə altına 
qoymuş olursan. Ancaq yanlış yoldan qayıdan hər kəsi ən ali varlıq 
həmişə bağışlayar. 

Təbiətin verdiyi paydan və ya öz zəhmətinlə, ağlının gücü ilə 
əldə etdiyin üstünlüklərlə heç vaxt sadəlikdən uzaq olma. Ekstra-
senslər ümumi kütlənin şüur səviyyəsindən bir az fərqli xüsusiy-
yətlərə malik olduqları üçün daha çox diqqət altında olurlar. Ona 
görə də onların hər bir hərəkətinə müəyyən qiymət verirlər. Əlbəttə, 
onların da müxtəlif səviyyəliləri var və bəzən öz səviyyəsini düz-
gün qiymətləndirməyən bir ekstrasens haradasa həyata keçirə bil-
məyəcəyi və ya isbat edə bilməyəcəyi bir haldan çıxış edir. Belə bir 
vəziyyət isə gec tez ona qarşı olan inamı itirir. Həm də bu, üstəlik 
ondan səviyyəli ekstrasenslərə qarşı inamsız bir fikir formalaşdırır. 

Ekstrasens çalışmalıdır ki, mənfi mənada bir insan kimi ümumi 
kütlədən seçilməsin. Ekstrasens öz bacarığının imkanlarını mənfi 
işlər üçün istiqamətləndirməməlidir. Çünki hər bir kəsin fəaliyyə-
tinə ümumi kütlə tərəfindən rəy verilir. Ekstrasensin əməlləri prak-
tikada özünü doğrultmasına rəğmən, əgər ümumi kütlənin mənfi 
rəyini qazanırsa, o ekstrasensin hörməti olmaz. Əslində ümumi küt-
lədən müsbət mənada seçilmək yaxşı mənada qiymətləndirilən hal-
dır. Ancaq ümumi kütlədən mənfi mənada seçilmək cəmiyyət üçün 
zərərlidir. 
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Hər bir kəs, o cümlədən ekstrasenslər də görəcəyi hər bir işin fay-
dalılığını nəzərə almalıdır ki, son nəticədə nüfuzuna xələl gəlməsin. 

Bütün insanların arasında təbiət müəyyən nisbi fərqlər yarat-
mışdır. O cümlədən də ekstrasenslərin arasında müəyyən nisbi 
fərqlərin olması qanunauyğun haldır. Ancaq çox yaxşı olardı ki, 
hər bir ekstrasens öz səviyyəsinə uyğun hərəkət etsin. Onsuz da 
səviyyəsini bilməyənləri həyat öz sərt sınaqları ilə cəzalandırır. Hə-
yatın yanlış yola düşənlərə, öz həddini bilməyənlərə verdiyi dərs 
amansız və sərt olur. 

Təbiidir ki, təbiət ekstrasenslərə başqalarından xeyli dərəcədə 
kəskin seçilən qabiliyyət vermişdir. Ekstrasenslər öz qabiliyyətlə-
ri ilə başqalarının edə bilmədiyi nəyi isə nümayiş etdirə bilirlər. 
Deməli, ekstrasenslər öz qabiliyyətlərini praktikada tətbiq etmək 
imkanına malikdirlər. Lakin bütün ekstrasensor qabiliyyəti olan 
kəslər öz biliklərini faydalı işlərəmi yönəldirlər? Bax, əsas məsələ 
bundadır. Hər kəsdə öz xarakterindən yaranan müəyyən xüsusiy-
yətlər vardır ki, onlar insanların müəyyən hərəkətlərini instinktiv 
istiqamətləndirir. Yalnız ağılla belə instinktiv istiqamətlərin qarşı-
sını müəyyən şəkildə alıb, ədalət prinsipinə əməl etmək olar və ya 
öz qabiliyyətlərini ədalətsizliklərə qarşı yönəltmək mümkündür. 
Ekstrasens hər hansı bir sahədə öz biliyindən yalnız faydalı bir 
tərzdə istifadə etməlidir. Öz biliyini xalq üçün faydalı bir tərzdə 
istifadə etməyən ekstrasensin həyatını faciəli bir sonluq gözləyir. 
Bu sonluq ən ali bir varlığın etimadını doğrultmayan bir kəsin öz 
əməllərinə uyğun labüd faciəsidir. Ekstrasensor qabiliyyətinə ma-
lik olan kəslər haradasa öz işinin faydalılığına əmin olmayınca nə-
ticə göstərməməlidir. Çünki xalq üçün faydalı olmayan bir iş ya 
özünü, ya da kimsənin mənafeyinə xidmət etmək deməkdir ki, nə-
ticəsi xalq içərisində itəcək bir nüfuz sahibi olmağınla yekunlaşır. 

Xalqına, insanlığa xidmət edən ekstrasenslərin nüfuzu isə həm 
xalq içərisində artar, həm də ən ali varlıq tərəfindən qiymətləndi-
rilər. Ekstrasenslər öz hərəkətləri ilə ümumi insanlara bir nümunə 
olmalıdır. Əks təqdirdə xalqın ürəyində sən özünə yer tapa bil-
məzsən, bu mütləq belə olmalıdır. Xalq içərisində nümunəvi qəbul 
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olunmağınsa bir çox səbəbləri var. Birincisi, sənə müraciət edənlər 
haradasa müəyyən dərd sahibləridirlər, onların bir ekstrasens kimi 
yanına təbii gəlişlərindən məqsədli istifadə etmə. Unutma ki, ən ali 
varlıq hər şeyə nəzarət edəndir. İkincisi, öz şəxsi keyfiyyətlərində 
danışıq tərzinə qədər hər şeyə fikir ver, axı insanların daxili mədə-
niyyətləri bir növ onların daxili xarakterinin nümayişidir. Bir də 
heç bir vasitə ilə ədalətsiz təklifləri qəbul etmə... Qoy hiss etsinlər 
ki, qarşılarında dayanan şəxs əsil şəxsiyyətdir. Belə olan təqdir-
də sənə qarşı xalqın hörməti artar, ədalətsiz təklif edənlərinsə sayı 
azalar. Demək ağlınla hissiyyatının mübarizəsinə təkan verən, gər-
ginlik yaradan səbəblər də tədricən azalar. Sənə qarşı xalqın istə-
yində daimi sabit bir hal yaranar. Həm də bu hal təkcə insanların 
sənə qarşı deyil, həm də ekstrasens adına qarşı hörmətinin ifadəsinə 
çevrilər. Üstəlik bəzi ekstrasenslər də sənin bu işindən faydalanar-
lar. Yeri gələndə sən də haradasa daha faydalı işlərlə məşğul olan 
ekstrasenslərin üstün cəhətlərini qəbul et. Təkcə ekstrasenslərin de-
yil, ümumiyyətlə, insanların ən üstün cəhətlərindən biri də ondan 
ibarətdir ki, başqalarının əldə etdikləri müsbət həyat təcrübəsini 
özününküləşdirsinlər. Çünki hər bir müsbət həyat təcrübəsi onsuz 
da həyatda bir vaxt öz həqiqi yerini tutacaqdır, lakin onun vax-
tında qiymətləndirilməsi sənin nadan olmadığına işarədir. Sən onu 
qiymətləndirməyə də bilərsən, Bununçün həyat sənin də qiymətini 
verər. Ən yaxşı yol haqq yoludur. Ən ali varlıq da həmişə haqqın 
tərəfindədir. Ekstrasens ən ali varlığın ümumi kütlə tərəfindən daha 
çox anlaşılmasına çalışmalıdır. Çünki ekstrasenslər özləri həyatın 
hər hansı istiqamətinə nüfuz etsələr, dünyanın idarə olunmasında 
ən ali varlığın müxtəlif növ nizamlı və məqsədli təsirlərini dərk 
etmiş olurlar. Ona görə də onlar başqalarından daha çox fərqli ruhi 
vasitəylə, yəni bəsirət gözü ilə görüb dərk etdiklərini geniş insan 
kütlələrinə ətraflı, mümkün qədər hamının başa düşəcəyi şəkildə 
izah edib layiqincə çatdırmağa çalışmalıdırlar. 

Əlbəttə, həyatı hərə öz səviyyəsində dərk edib duyur, lakin eks-
trasenslər bu işdə daha çox nüfuz etmək qabiliyyətinə malik olduğu 
üçün onların üzərinə daha böyük vəzifə düşür. 
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Onsuz da həyatda hamı demək olar ki bir nizamın olduğunu 
anlayır, lakin bu anlaşmanı təkzibedilməz dəlillərlə, ağıllı və dü-
şüncəli mühakimələrlə bir qədər də artırmaq olar. Ekstrasenslər bu 
işdə daha çox fəallıq göstərənlərdən olmalıdırlar. Ən ali varlıq hər 
şeyi görən və biləndir. Onun mükafatından böyük mükafat isə ola 
bilməz. Ən ali varlığın böyüklüyünü və qüdrətini dərk edən hər bir 
kəs bu mükafata ümid bəsləyə bilər, bir şərtlə ki, dünya nizamında 
yeganə hakim olan ədalət prinsipinə əməl etsin. Kim ki ədalətlidir, 
deməli, o, ədaləti müdafiə edir. Ədaləti müdafiə etmək isə ən ali 
varlığı dərk etmək deməkdir. 

İnsanların dünyaya gəlməsində iştirakçı olan böyük səbəblər 
qrupu onların arasında elə ciddi bir fərq qoymamışdır. Düzdür, hər 
anın səbəblərinin mövcudluqlara təsiri onların arasındakı oxşarlıq-
lara müəyyən xüsusiliklər əlavə edir. Lakin ümumi insan fiziono-
miyasındakı fərq o dərəcədə də ciddi nəzərəçarpacaq deyildir. Bü-
tün bunlar insanların fiziki quruluşlarıyla bağlı xüsusiyyətləridir. 
Lakin insanlar özləri öz fəaliyyətləri ilə bağlı ən müxtəlif sahədə 
məhdudlaşdırıcı hüquq və əxlaq normaları yaratmışlar. Əslində ən 
ideal insan cəmiyyətlərində, o cümlədən ideal bəşəriyyət qaydala-
rında hüquq və əxlaq eyniləşir, əslində onlar hər ikisi bir məzmun 
daşıyardı, lakin insan cəmiyyətlərində və bəşəriyyətdə indiyə qədər 
ideallıq olmadığından hüquq və əxlaq bir birindən fərqli məzmun 
kəsb edir. Həmçinin dünyamızın özü müxtəlif ölkələrə bölündü-
yündən, hətta bu ölkələrdə də müəyyən milli regionlar olduğun-
dan, hüquq və əxlaq fərqləri daha kəskin nəzərə çarpır. Lakin bir 
şey nəzərə alınmalıdır ki, əxlaqa çox zaman ayrı-ayrı fərdlər özləri 
əməl edir və ya onları cəmiyyətin təhriki əməl etməyə məcbur edir. 
Ancaq hüquq normaları isə çox zaman dövlət tərəfindən müəyyən-
ləşdirilir. Hüquq normaları ona görə çox vaxt əxlaq normaları ilə 
düz gəlmir ki, hüquq normaları dövlətdə həmişə, xalqın hüquqlarını 
qorumaq adı altında hakim mövqe tutanların mənafeyini qoruyur. 

İnsanlar dünyaya bərabər gəliblər, onlar eyni hüquqlara malik-
dirlər, ey insan öz hərəkətlərinlə kimsələrin və özünün hüquqlarını 
məhdudlaşdırma. İnsanın hərəkətləri bir növ onun daxili düşün-
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cələrinin güzgüsüdür. Yəni yenə də sənin hərəkətlərin nə qədər giz-
lədilmiş olsa belə sənin daxili istəklərinin məhsulu kimi formalaşır. 
Ey insan öz hərəkətlərinlə ruhunun təmizliyini (o mənada bütövlü-
yünü qoru), yoxsa xırdalanıb daha aşağı pillələrə düşərsən. 

Əgər insan öz hərəkətlərində yaşadığı müddət ərzində daha çox 
öz hissiyyatının qulu olarsa, imkanı ola-ola ədalətlilik prinsipinə 
əməl etməzsə, onun ruhu öz yanlış əməllərinin nəticəsindən doğan 
birnövlü bəsit qaralıqla, yəni zülmətlə sıxılar ki, nəticədə həmin 
şəxs hissi ləzzətlərdən sonra töhmət sahibi olar. Həm də nəhayət, 
ölüm həddi çatanda, ruh bədəni tərk edib gedəndə, ruhu bürümüş 
qara halə onu sıxıb bizim maddi aləmin daha aşağı pillələrinə çəkə-
cəkdir. Cəhənnəm deyilən yerə yol bu aşağı pillələrə düşməkdən 
başlanır. Ruhu bürüyən qara halənin gücündən asılı olaraq ruh 
müəyyən səviyyələrdə qərarlaşar. Məsələn, hər hansı bir heyvanın, 
bitkinin və ya mineralın halında qərarlaşmağa qədər. Cəhənnəm 
iztirabları da elə buradan başlayar. Hər hansı bir heyvanın halında 
yaşayan ruh hər gün alçaldığını hiss edər. Hər hansı bir bitkinin 
halında yaşayan ruh susuzluğa məruz qala bilər ki, elə bunun özü 
cəhənnəm odunda yanmaq deməkdir. Mineralların halını yaşayan 
ruh demək olar ki, öz imkanlarını tamamilə itirər. Heç bir həyat 
hadisəsinə öz mövqeyindən yanaşmaq imkanı olmaz. 

Əgər ruhda nurla qaranlığın nisbətləri təxminən eynidirsə, ruh 
insan həyatında ikinci dəfə sınağa çəkilər. Ən ali varlığa qovuşmaq 
üçün isə yeganə yol öz içində əsil insana xas olan sevgi ilə yaşa-
maqdır. Sən imkan daxilində ədalətlisənsə, sən öz ağılınla öz his-
siyyatın üzərində hökmranlıq edə bilirsənsə, deməli, ruhunu parlaq 
nur şəklində halə bürüyəcək və ölüm həddi yetişəndə, bədənindən 
çıxan ruh öz nuru ilə birlikdə (nur ən ali ruha meyillidir) bizi əhatə 
edən maddi aləmi tərk edəcəkdir. Digər tərəfdən, ruh öz böyüklük 
və kiçiklik dərəcəsindən asılı olaraq, səviyyəsinə uyğun müəyyən 
mövqe tutacaqdır. Orada ruhlar bu maddi aləmdən apardıqları ru-
hun ləzzət və rahatlığı və ya mələklər halında ləzzət və rahatlıq 
içərisində yaşayacaqlar. 
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Mələklərin yaşadığı yerdə də maddiliyin müəyyən növü möv-
cuddur, yəni orada maddiliyin bir-biri ilə birləşmək imkanı olan 
bəsitliyinin yalnız özü-özü ilə birləşən ən müxtəlif növündə möv-
cudluqlar var. Əslində cənnət burada yerləşir, lakin cəhənnəmdə 
olduğu kimi burada da həyat əbədi deyil. Ya ruhlar maddi aləm-
dən gətirdikləri nurla, az-çox qane olub əbədi həyat seçə bilər, ya 
da mələk həyatı yaşayıb yenidən özlərini sınaq meydanına atarlar. 
Heç də təsadüfü deyil ki, mələklərin də içərisində hissiyyat və ağı-
la xidmət edənlər var. Lakin burada bir şeyi qeyd etmək lazımdır, 
insanlar sınaq meydanına məcburən düşürlər, mələklər isə istəsələr 
mələk həyatı yaşayarlar. Ən ali varlıq hər yerdə öz böyüklüyünü və 
ədalətliliyini nümayiş etdirir. 

Ey insan, başqalarının dərdinə şərik ol, özünə qarşı tələbkar ol, 
onda başqaları tərəfindən, ən başlıcası isə ən alı varlıq tərəfindən 
hörmətə layiq olarsan. Bu şərtə isə ekstrasenslər əməl etməlidirlər. 
Əgər hər hansı bir ekstrasens ona müraciət edənin sevincini və kə-
dərini özününkü hesab etməsə, onun təsiri o qədər böyük olmaz. 
Böyük nüfuzetmə qabiliyyətinə təsirinə malik olmaq üçün başqa-
larının sevincinə və kədərinə şərik olmaq lazımdır. Əks təqdirdə 
tədricən öz nəfsinin quluna çevrilərsən ki, bu da sənin mövcud 
həyatının puçluqla sonluğuna, ölümdən sonrakı həyatının isə daha 
aşağı pillələrdə qərarlaşmasına səbəb olar. 

Həm də burada ən çox nəzərə alınmalı bir hal var, o da ən ali 
varlığın etimadını doğrultmamaqdır. Ekstrasens hər an ağılı ilə 
hissiyyatı üzərində hökmranlıq etməyi bacarmalıdır. Çünki insan-
ların taleyinin müəyyən qərarlaşmaları ekstrasensin rolundan çox 
asılıdır. Kiməsə doğru yol göstərməyən ekstrasensə həmin kəsin 
hərəkətlərinin yanlış cəhətlərindən gələn qaralıqdan o miqdarda 
da həmin yol göstərən ekstrasensə gəlir. İnsanların taleyi ilə oyun 
oynamaq olmaz. Ən ali varlıq sənin haqsız əməllərini puç edər. 
Bütün mövcudluqlar yaşamaq uğrunda mübarizə aparır. Bu mü-
barizə həyatın xarakterik qanunudur. Yaşamaq uğrunda mübarizə 
aparmağa hamı məcburdur, lakin bəşəriyyətə faydalılığı ilə ölçülən 
zəhmətin və səyinlə əldə olunan müvəffəqiyyətlər üçün çalışmaq 
insanın özünə qarşı olan tələbkarlığı ilə bağlıdır. 
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Hər şey insanın özü-özünə qarşı nə cür tələbkar olmasından baş-
lanır. Özünə qarşı tələbkar olmaq, özünü təhrik etməyi bacarmaq 
deməkdir. Özünü təhrik etməyi bacaran isə başqalarının da üzərin-
də müəyyən nüfuza malik olar. Lakin bu təhriklər, bu tələbkarlıqlar 
hökmən faydalı olmalıdır. Bəşəriyyət üçün faydalı olmaq, hörmət 
sahibi olmaq, böyük şəxsiyyət olmaq deməkdir. Əgər insan heç bir 
zəhmətə qatlaşmasa, daim öz hisslərinin ardınca getsə, əldə etdiyi 
müsbət həyat təcrübələrinə laqeyd yanaşsa, onda deməli, tutduğu 
yol mümkün olan yollardan yaxşısı deyil. Yaxşı olmayan yolun isə 
sonu uğurlu olmaz. İnsan əldə etdiyi və öyrəndiyi həyat təcrübələ-
rinə qarşı heç vaxt biganə qalmamalıdır. Çünki həyat təcrübəsinin 
bir növü qanundur. 

Sən öz həyat təcrübənlə əldə etdiklərindən və öyrəndiyin yaxşı 
biliklərdən faydalan, o zaman hər hansı bir sahədə əldə edə biləcə-
yin müvəffəqiyyətə və nüfuza malik olacağına inan. 

İnsan təfəkkürü daim ən yaxşı və mükəmməl formalar almağa 
hazır olan bir şəkildədir. Təfəkkür – hadisələrə münasibətdə düşün-
cə həddidir. İnsanın hadisələrə münasibəti isə hökmən nəticəni öz 
əməllərində göstərir. Hər kim ki özünə qarşı hədsiz tələbkardır, o 
şəxsin görəcəyi işin son nəticəsindən hər hansı bir müvəffəqiyyət 
gözləmək olar. İnsanın həyatdakı mövqeyi isə çox zaman onun hə-
yatdakı müvəffəqiyyətləri ilə ölçülür. Zəhmət və özü-özünə qarşı 
tələbkarlıq yalnız və yalnız sənin xoşbəxtliyini artırar. 

İnsanın potensial imkanları çox genişdir, bu imkanları reallaş-
dırmağın isə sənin həyatdakı mövqeyindir. İnsan elə mükəmməl 
bədən quruluşuna malikdir ki, onun potensial imkanlarından tam 
istifadə edilsə, bəşəriyyət arzuedilən bir şəraitdə yaşayar. İnsanla-
rın öz potensial imkanlarından daha dolğun istifadə etməyə mane 
olan qüvvə həmişə onun öz hissiyyatı üçün müəyyən dərəcədə 
rahatlığa meyl etməsi olmuşdur. İnsan öz hissiyyatının rahatlığı 
üçün çalışanda, bütün qalan şeylər hamısı arxa plana keçir. Hər 
kəs müəyyən əndazələr daxilində öz rahatlığı üçün çalışmalıdır. hər 
şey öz orta həddini keçəndə haradasa mənfiyə meyilli olur. Hər kəs 
öz potensial imkanlarından daha çox istifadə etmirsə, həyata keç-
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məyən bir çox arzuları üçün günahkar özüdür. Hər kəs öz hissiyyatı 
üçün yaşayırsa, öz kiçik maddiliklə bağlı dünyasına qapılıb qalır. 

Ən ali varlıq insanlara geniş imkanları ondan ötrü vermişdir ki, 
o, kainatı dərk etsin və nəticə çıxarsın. Çünki düzgün çıxarılan nə-
ticələr ən ali varlığa yaxınlaşmaq yolunda atılan ilk addımlardır. 
Öz potensial imkanından istifadə etməyənlər, yəni öz maddilikdən 
ibarət kiçik dünyasına qapılıb qalanlar ən ali varlığın sevimli bən-
dələri ola bilməzlər. Maddilik bizə yalnız ruhumuzun bədəndən 
vasitə kimi istifadə etməsi üçün, bədənimizin mövcudluğunu sağ-
lam və işə yararlı vəziyyətdə saxlamaq və nəsil artımını qorumaq 
üçün lazımdır. İnsanın potensial imkanları isə təkcə maddiliklə 
bağlı deyildir. Potensial imkanlarımız kainat miqyaslıdır. İnsanla-
rın həyatdakı mövqeyi əsasən onların özündən asılıdır. Çünki in-
san sonrakı taleyini yalnız öz əməlləri ilə qazanır. Bir az xarakterik 
xüsusiyyətlər, bir az düşdüyü mühit, bir az da hər an qarşılaşdığı 
milyonlarla səbəblərdən nəticə çıxarıb düzgün yol seçmək imkanı 
onun mövqeyini təyin edir. İnsanların taleləri onların vəziyyətlərilə 
bağlıdır. Sən hansı niyyətlə işə başlamısansa, nəticə də o olmalı-
dır. Sən hər şeyə münasibətdə yaxşı niyyətdə ol, o münasibətdən 
sənə əsasən yaxşı hal keçməlidir. Məlumdur ki, hər hansı bir möv-
cudluqda, o cümlədən də insanda xarici fiziki təsirlərin nəticəsində 
və bədənin daxili tələbatlarından doğan ümumi bir hal yaranır. Bu 
hal insanı, ruhunun gücü ilə istiqamətləndirilən ağılla ən rahatlıq 
vəziyyətinə gətirə bilər. Rahatlıq vəziyyətində olan insan ən yax-
şı əhvali-ruhiyyəlidir. Burası da məlumdur ki, hallar bir mövcud-
luqdan digər mövcudluğa və ya bir insandan digərinə keçir. Ona 
görə də başqaları ilə münasibətdə olanda mümkün qədər onlara xoş 
niyyətlə yanaş ki, onların halı da səndə xoş rahatlıq yaratsın. Yəni 
sən başqalarına mənfi münasibətlə yanaşsan, onların halı da mən-
filəşəcək və təmasda olan hallar da bir-birinə keçici olduğundan 
sənin halın da mənfiləşəcək. Nəticədə öz bəd niyyətin ucundan öz 
rahatlığını itirəcəksən. Bu həyatda hər kəsə aiddir. Azərbaycanda 
çox gözəl bir atalar sözü işlədilir: “Niyyətin hara, mənzilin də ora”. 
Deməli, bəşəriyyətin taleyi onun ayrı-ayrı üzvlərinin niyyətləri ilə 
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çox bağlıdır. Hər bir şəxs də fərd şəklimdə bəşəriyyətin ayrıca bir 
üzvi olduğundan öz düşüncə və əməllərini məqsədyönlü istiqamət-
ləndirməlidir. Öz daxili imkanlarını öz səyinlə daha da inkişaf 
etdir, yalnız bu zaman öz xalqına və bəşəriyyətə daha da xidmət 
etmiş olarsan. Əldə etdiyi həyat təcrübələrindən müəyyən ağıla 
malik olan insan öz ağılını daha yaxşı və xoş niyyətlərə istiqamət-
ləndirməklə öz gələcək rahatlığını təmin etmiş olar. 

İnsan təfəkkürü daimi təkmilləşməyə ehtiyacı olan bir yaşantı-
dır. Əgər insan öz təfəkkürünü hər gün formalaşdırmağa çalışma-
sa, passiv bir eqaistə çevrilər. Eqoizmdən – özü-özünü sevməkdən 
böyük bəla yoxdur. Eqoist şəxsləri nə xalqının, nə də bəşəriyyətin 
gələcəyi düşündürməz. Eqoistlər öz passiv təfəkkürünün solğun 
işığında ziya axtaranlardır. Ən ali varlıq isə öz-özünü sevənləri heç 
vaxt sevməz. İnsan öz taleyini həm yaradan, həm də yaşayandır. 
Öz təfəkkürünü hər gün formalaşdırmağa səy etməyənlərin sonu 
rahatsızlıqla bitər. İnsan bir növ öz taleyinin yaradıcısı olduğun-
dan, əldə edə bilmədiyi xoşbəxt həyat tərzinin təəssüf dolu sonrakı 
peşmançılığının da günahını özündə axtarmalıdır. Həm də insan 
ölümdən sonrakı həyatının qismətlərini də öz indiki həyat tərzində 
görməlidir. Ən ali varlığın insana müəyyən yol seçməkdə verdiyi 
sərbəstlik bir növ həm də onun üçün sınaqdır. 

Hər hansı bir təzahür o an üçün varlıqdır. Lakin hər hansı bir 
məzmunu yerinə yetirən varlıq doğulur, yaşayır və ölür. Materiya-
nın doğumu onun ölümündən törəyir, yəni mütləq sükunət ölüm-
dür. İlk başlanğıc mütləq sükunətdən törəyir və doğum ölümə doğ-
ru gedən prosesdir. Doğum həm də yaşanan həyatdır. Həyat – hər 
hansı bir varlığın doğumla ölüm arasındakı sərhədidir. Hər hansı 
bir varlığın məzmunu da elə bu dövrün məhsuludur. Müxtəlif qu-
ruluşa malik varlıqlar müəyyən əhatə dairəsinə malik olan müxtəlif 
məzmunları yerinə yetirirlər. Məzmun – hər hansı bir mahiyyətdən 
yaranan şeydir. Lakin burada qarşıya iki məsələ çıxır. Birincisi, ru-
hun mayası nə doğulmur, nə də ölmür. Bəs bu nə cür həyatdır?.. 

Qeyd olunmalıdır ki, doğumla ölüm eyni mahiyyətə malik olan-
da, yəni məzmun bir olanda onlar üst-üstə düşürlər və əbədi həyata 



74

malik olurlar. Bu yalnız bizi əhatə edən maddi aləmdən kənarda. 
yəni heç bir xarici və daxili təsirlərə məruz qalmayan bəsit birnöv-
lülərin varlığı mövcud olan şəraitdə mümkündür. Əslində bu var-
lıqla yoxluğun qovuşduğu yerdir. İnsanlar belə bir həyata düşmək 
üçün işıq sürətindən böyük sürətlərlə bizi əhatə edən maddi aləmin 
sərhədlərini keçib ora düşə bilərlər, ancaq belə mümkün deyil. İşıq 
sürətindən böyük sürətlərdə bizi əhatə edən maddiliklər hamısı yal-
nız bir növdən ibarət olan bəsitliyə parçalanır. 

Deməli, orada bizim maddiliklə bağlı olan bütün cisimlər par-
çalanıb dağılar. Onda nə etməli? Belə bir halın yeganə yolu var: 
ya yalnız özündən başqa heç bir mövcudluqla birləşməyən bəsit-
likdən, yəni ruhdan, ya da bir-biri ilə birləşə bilən, lakin bizim is-
tifadəmizə yararlı olmaq üçün yalnız özü-özü ilə birləşib bir növ 
bəsitlikdən ibarət olan mövcudluqdan bir örtük kimi istifadə edib, 
o mühitə düşmək olar. 

Bu şərait üçün düzələn cihazları da yalnız belə bircinsli bəsitlik-
lərdən istifadə etməklə əldə etmək olar. 

İkincisi, bizi əhatə edən maddi aləmdəki hər hansı bir yekcins 
olmayan mövcudluq müvəqqəti həyata malik olduğu və ruh da hə-
min mövcudluqlardan bir vasitə kimi istifadə etdiyi üçün yenə də 
qarşıya iki məsələ çıxır. Birincisi, ruh üçün ən yaxşı vasitə kimi 
istifadə olunmaq; ikincisi ruh üçün bir vasitə kimi daha uzun müd-
dətə istifadə olunmaq. Birinci hal üçün daha mükəmməl quruluşa 
malik olmaq lazımdır. Lakin mükəmməl quruluşa malik olmaq heç 
də ikinci şərti, yəni uzun müddətli istifadə olunmaq şərtini. Ancaq 
ruh üçün həm mükəmməl quruluşa malik olmaq, həm də öz möv-
cudluğunu daha uzun müddətə qorumaq variantı sərfəlidir. Çünki 
belə olan təqdirdə çoxlu sayda daha gözəl məzmun yaratmaq olar. 
Bədənin fiziki quruluşundan da çox şey asılıdır. Bədənin fiziki qu-
ruluşu insanın müəyyən xarakter göstəricisi olmaqla yanaşı, hər 
hansı bir qüsuru isə müəyyən hərəkət məhdudluğu deməkdir. Qü-
surlu bədənin ümumi halı da qüsurlu formada olur. Bədən müxtəlif 
birnövlü bəsitliklərdən təşkil olunduğundan, bu bəsitliklərin başqa 
ona oxşar bədəni yaradan bəsitliklərlə nisbi fərqi həmin bədənin 
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xarakter göstəricisi deməkdir. Ona görə də bütün insanlarda bu nis-
bi fərq olduğundan onlar hamısı az ya çox bir-birindən fərqlənir. 
Təbii seçmə prosesindən də daha mükəmməl davamlılığa malik 
olanlar seçilir. Lakin daha mükəmməl quruluşa malik olanlar süni 
rahatlıqla da bir çox hallarda təmin olunduğundan, əsasən özü-öz-
lərini təmin etdiyindən bəşəriyyətin irəliyə doğru inkişafında bir 
əlvanlıq yaranır. Həm də həyatda ən sadə bir səbəb belə müəyyən 
bir istiqamət deməkdir. 

Haradasa ayağına dəyən qara bir daş parçası sənin taleyində 
öz reallığına uyğun bir rolun ifaçısına çevrilir. Həyatda ən müxtə-
lif səbəblər qədər də ən müxtəlif istiqamətlər mövcuddur. Hər an 
üçün qarşına çıxan milyonlarla səbəb sənin taleyinin bundan son-
rakı axarının milyonlarla istiqaməti deməkdir. Lakin xırda səbəblər 
sənin hər an üçün hal yaşantıların, böyük səbəblər isə qanunauy-
ğun gedən proseslərin tamamlanmasını doğuran nəticələrdir. Elə 
hər varlığın həyatında təzahürlər, mahiyyət və məzmun buradan 
meydana çıxır. Əsasən hər doğulan körpənin taleyində onun vali-
deynlər və düşdüyü mühit birinci iştirakçı olur. Sonra isə müəyyən 
həyat təcrübəsi əldə edib, müəyyən biliklərə yiyələnən şəxs ağılla 
bir çox şeyləri anlayandan sonra özü öz sonrakı taleyinin yaradıcısı 
olur. Lakin ilkin istiqamət valideyn və düşdüyü mühit olduğu üçün 
sonrakı taleyinin özül daşı bu ilkin şərtlər olur. Hər bünövrə də yal-
nız müəyyən tutuma malikdir. Yaxşı təməlin də üzərində yaxşı da 
bina ucaltmaq olar, lakin pis təməlin üzərində yaxşı bina ucaltmaq 
çətindir. Ona görə də yeniyetmələrin haradasa yol verdiyi yanlış-
lıqlarda əsas günahkar valideynlərdir və çox zaman da öz uşaqla-
rına düzgün vermədikləri tərbiyənin acısını da övladlarının yanlış 
hərəkətlərinin töhməti, kədəri, iztirabı kimi də əvəz olaraq alırlar. 

Ekstrasenslər də bir növ övlad tərbiyə edən valideynlərə bənzə-
yir. Taleyin sərt sınaqlarında büdrəyənlər, dözümünü iradəsini ələ 
ala bilməyənlər, müəyyən xəstəliklərdən əzab çəkənlər, ən doğru 
yolu öyrənmək istəyənlər çox zaman ekstrasenslərə müraciət edir, 
onlardan məsləhət və kömək umurlar. Ona görə də ekstrasenslərin 
göstərdiyi yol bir və ya bir çox şəxslərin taleyini istiqamətləndir-



76

mək olduğu üçün, ekstrasenslər hökmən ən təmiz, ağıl səviyyəsinə 
görə ümumi şüur səviyyəsindən bir qədər yuxarı, ümumiyyətlə, əx-
laqlı şəxslər olmalıdırlar ki, onların göstərdiyi yol doğru və ədalətli 
olsun. Ekstrasens olmaq müsbət mənada ümumi kütlədən seçilmək 
deməkdir. Hansı ekstrasens adı daşıyan bu şərtlərə əməl etmirsə, 
onda o ekstrasens deyildir və öz cəzasını ən ali varlığın etimadını 
doğrultmadığı üçüm hökmən alacaqdır. 

Ekstrasens olmaq sənə müraciət edənlərin halına nüfuz etdiyin 
üçün onların sevincini, kədərini, ağrısını yaşamaq deməkdir. Han-
sı ekstrasens belə deyilsə, o ona müraciət edənə əsaslı köməklik 
göstərə bilməz. Ekstrasensin hissiyyatı ona müraciət edəndən nə 
isə tələb mənbəyinə çevrilməməlidir. 

Hansı ekstrasens adlandırılan belədirsə, onda o, ekstrasens de-
yil, həm də ən simasız şəxsiyyətdir. Onsuz da ən ali varlıq hər şeyə 
nüfuz edir. O, yanlış yol tutanların sonunu puçluğa çevirir. Ən ali 
varlıqdan gizli şey yoxdur kainatda. 

Yer kürəsi yaşayış məskəni kimi kainatda yeganə deyildir. Kai-
natda milyonlarca, bəlkə də daha çox yaşayış məskənlərinin olması 
mümkündür. Əvvəlcə götürək Yer kürəsini. Burada bizim duyub 
hiss etdiklərimiz, yəni bizim fiziki quruluşumuzun imkanları daxi-
lində dərk etdiyimiz varlıqlar mövcuddur. Lakin ola bilər ki, bi-
zim duyğu orqanlarımızın qəbul edə bilməyəcəyi quruluşda möv-
cudluqlar da ola bilsin ki, bizimlə bir kürədə yaşayır və biz onun 
varlığını hiss etmirik. İkinci bir tərəfdən belə hesab etmək olar ki, 
kainatın ən müxtəlif yerlərində bizə oxşar olan və bizə oxşar olma-
yan varlıqların mövcudluğu mümkündür. Çünki ta qədimdən in-
diyə qədər müxtəlif zaman mərhələlərində Yer kürəsində səmadan 
gəlmiş ən müxtəlif quruluşlu varlıqlar müşahidə olunmuşlar. Yəni 
bu o deməkdir ki, başqa planetlərdə də həyat mövcuddur. Lakin bu 
heç də o demək deyildir ki, mövcud olanlar elə bunlardır. Başqa 
planetdə yaşayan varlıqlar çox mümkün ki, maddiliklə bağlı iki 
qrupda olsunlar: bizdən daha inkişaf etmiş səviyyədə; bizdən ibti-
dai səviyyədə. Yer kürəsinə təşrif buyuranlar, görünür, bizdən daha 
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mükəmməl quruluşa və ağıla malikdirlər ki, onların düzəltdiyi ci-
hazlarla daha uzaq məsafələrə təhlükəsiz səyahət etmək olur. 

Belə də ola bilər ki. ya bəziləri bizdən çox-çox uzaqlarda yaşa-
yır və bizim planet haqqında məlumata malik deyillər və ya ibtidai 
bir formadadırlar, Yer kürəsi onlara səviyyələrinə görə əlçatmazdır. 
Hər halda bütün bunlardan belə nəticə çıxarmaq olar ki, Yer kürəsi 
kainatda yaşayış məskəni kimi yeganə deyildir. 

Yerdənkənar varlıqlar, əsasən, iki qrupa bölünürlər. I. Başqa pla-
netlərdə yaşayanlar. Maddiliklə bağlı formatiplər (naməlum uçan 
obyektlərdə zühur edənlər); II. İnsanlara və NUO-da zühur edənlə-
rin özünə belə nəzarət edə bilən varlıqlar (mütləq ruh şəklində və 
ya bir-biri ilə birləşmək imkanı olan birnövlü bəsitliyin yekcinsi 
şəklində). Maddiliklə bağlı formatiplərin quruluşu mükəmməlləş-
dikcə bizim maddiliklə bağlı sıxlığımız azalmalıdır. Çünki ibtidai-
dən aliyə doğru inkişaf edən hər bir maddi varlığın aliliyə yüksələn 
ruhu daha güclü və böyük olur ki, o da tədricən maddiliyin yerini 
tutur. Ruh isə bizim maddi aləmin qanunlarına tabe olmadığından 
kənardan baxanda heç bir əlaməti hiss olunmur. Yaxud da ruhun 
örtük kimi istifadə etdiyi bədəndə yekcinslilik daha çox olur. Hər 
iki halda bədəndə maddilik az olur ki, o da bizim maddi aləmdə 
daha az sıxlığa malik olan varlıq kimi görünür. Həm də belə ma-
teriya mövcudluqları, maddilik zəminində öz şəkillərini dəyişmək 
imkanına malikdirlər. Hətta onlar iynənin gözündən belə, nazilən 
qaz şırnağı kimi süzülüb keçə bilərlər və yenidən o biri tərəfdə 
istənilən və ya öz formalarını ala bilərlər. Mütləq ruh şəklində və 
ya bir-biri ilə birləşmək imkanı olan birnövlü bəsitliyin yekcinsi 
şəklində zühur edənlər isə bizim maddi aləmin qanunlarına tabe 
deyillər və onlar NUO-ların özünə belə nəzarət etmək imkanına 
malikdirlər. Onlar bizim maddi aləmdə nəzərə çarpırsa, haradasa 
bizi əhatə edən maddilikdən örtük kimi istifadə edirlər. 

Yer kürəsinə gələn səmalıların hamısı müxtəlif məqsədli ola 
bilərlər. Lakin qeyd etmək lazımdır ki, hər iki qrupa daxil olanlar 
haradasa bizdən üstün biliyə malikdirlər ki. biz onların yaşadığı 
məkana gedə bilmədiyimiz halda onlar bizim məkana gələ bilirlər. 
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Əksər hallarda da üstün biliyə malik olanlarda da humanist meyil-
lər çox olur. Ancaq xüsusilə qeyd etmək lazımdır ki, mütləq ruh 
şəklində peyda olanlar əksər hallarda yaxşılıqlar etmək məqsədi 
güdürlər. NUO-larda gələnlər isə heç də həmişə yaxşı məqsədli ol-
murlar. Gələnlərin nisbətində yaxşılıq və pislik meyilləri təxminən 
yarı yarıyadır. NUO-larla gələnlə, yəni maddiliklə bağlı olanlar 
əsasən üç məqsədli olurlar: yeni kəşf etdikləri təbiəti və orada ya-
şayan varlıqları öyrənmək, təcavüzkar xarakterli yanaşmalar, kai-
natdakı ümumi tarazlığa xələl gətirəcək çatışmazlıqları bacardıqla-
rı qədər aradan qaldırmaq. 

Mütləq ruh və ya yekcins bəsitlik kimi peyda olanlar isə əsasən 
ədalətsizliklərin qarşısını almaq, ali varlıqları düzgün yola dəvət 
etmək və ya ali varlıqları nəfslərini sınağa çəkmək, çox az hallarda 
isə onların nəfslərinin qulu olmasından həzz almaq. Ancaq bütün-
lükdə götürdükdə isə səmalılar əsasən yaxşı məqsədlər üçün bizim 
planetimizə təşrif gətirirlər. 

Həm də onlar çox yaxşı bilirlər ki, Yer kürəsindəki hər hansı 
bir ekoloji pozğunluq istər-istəməz bir vaxt onların həyatına da öz 
mənfi təsirini göstərə bilər. Həm də onlar çox gözəl anlayırlar ki, ən 
ali varlıq hər şeyə nüfuz edir. Hər şey onun nəzarəti altındadır. Ən 
ali varlığın iradəsinin əksinə getmək olmaz. Ən ali mütləq ruh – ən 
ali idarəedəndir. Ən ali parlaq ruh – mövcudluqların ən alisi oldu-
ğundan onun nəzarəti hər yerdə hiss olunur. Mövcudluğun bir növ 
xassəsindən artıq imkanı olmayan mövcudluq öz-özü ilə birləşib 
böyük, hədsiz böyük potensial imkana malik olur ki, buna da ən 
böyük ali ruh deyirlər. 

Ən böyük ali ruhun yerdə qalan başqa mövcudluqlarda olmayan 
əsas xüsusiyyəti odur ki, ona qaranlıq – zülmət sirayət edə bilmir, 
əksinə, zülmət ən ali parlaq ruhun cüzi ziyası qarşısında geri çəki-
lir. Ən ali ruhun idarəedicilik cəhdi və qüdrəti ondadır ki, o, bütün 
maddiyyatın birlikdə cəminə nüfuz edib, onun halını yaşayır və bu 
vasitə ilə bütün maddiyyata təsirini, özü də nizamlı, məqsədyönlü 
təsirini hiss elətdirir, ibtidaidən aliyə doğru təkamül prosesinə şəra-
it yaradır. Ən ali varlıq əbədiyyətə qovuşan ən böyük mövcudluq-
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dur. Ən böyük ali varlıq bütün kainatın nizamının ilk başlanğıcıdır. 
Bütün ədalətlilərin ən ədalətlisi ən ali ruhdur. Heç bir varlıq onun 
nizamını poza bilməz, heç bir varlıq onun ədalətliliyindən ədalətli 
ola bilməz. 

Yer kürəsi kainat miqyasında götürdükdə kiçik bir mövcudluq-
dur. Çünki kainatda buna oxşar və bundan da böyük çoxlu say-
da mövcudluqların olması mümkündür. Lakin bu heç də o demək 
deyildir ki, Yer kürəsi kainatdakı ümumi səbəb-nəticə ardıcıllığın-
da heç bir rola malik deyildir. Yer kürəsindəki hər hansı bir səbəb 
kainatdakı səbəb-nəticə ardıcıllığının müəyyən bir istiqamətidir. 
Adicə bir kəpənəyin ölümü ya qalımı kainatdakı ümumi səbəb-nə-
ticə ardıcıllığının haradasa davamı, haradasa gələcək inkişafının 
istiqamətləndiricisi ola bilər. Bizi əhatə edən maddi aləm vahidlik 
kimi qəbul edilərsə, onun daxilindəki hər hansı bir yerdəyişməni 
bu vahidliyin təkamülünə xidmət edən hal kimi qiymətləndirməli-
yik. Çünki bu vahidliyin nizamlayıcısı onun halını yaşayan ən ali 
ruhdur. 

Vahid maddi aləm öz daxilində gedən proseslər nəticəsində 
hökmən müəyyən hala malik olmalıdır. Ən ali parlaq ruh da bu hala 
nüfuz edib onun halını yaşayır və bu yaşantıdan əldə etdiyi duyğu 
nəticəsində maddi vahidliyin ümumi vəziyyətinin istiqamətini ən 
müxtəlif səbəb-nəticə ardıcıllıqlarının məqsədli nizamlanması ilə 
qərarlaşdırır. Beləliklə, bizi əhatə edən maddi aləm daha mükəm-
məl quruluş və ali məqsədlər üçün nizamlı hərəkət edir. Bizi əhatə 
edən maddi aləmin hər bir varlığının öz dərkinə müvafiq ən ali 
varlıq ən müxtəlif kiçik səbəblərin seçilməsində sərbəstlik yara-
dır, lakin böyük səbəbləri, yəni kainatın ümumi səbəb-nəticə ardı-
cıllığında aparıcı rol oynayan səbəblərin istiqamətini ən ali varlıq 
özü verir və ən böyük səbəblərin dəyişilməsi hökmünü də yalnız 
özü qərarlaşdıra bilər. Kainatdakı təkamül prosesinin təcrübəsi onu 
göstərir ki, daha çox dərkə malik varlıqlar daha yaxşı işlər görməyə 
çalışırlar. Lakin bu yaxşı işlərin yaxşılığı hökmən nisbi xarakter 
daşıyır və dərkə məxsus mövcudluqların müəyyən dərk səviyyə-
sindən asılıdır. Maddiliklə bağlı mövcudluqların ibtidaisi ilə alisi 
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arasında bir tərs mütənasiblik var. Maddiliklə bağlı ibtidai varlıq-
larda yalnız təcavüzkarlıq meyilləri var, humanistlik rudument ha-
lındadır. Maddiliklə bağlı ali varlıqların yaxşı işlər görməyə ən çox 
meyilləri var, təcavüzkarlıq tədricən rudumentə çevrilir. Deməli, 
bizi əhatə edən maddi aləmdəki ən ibtidai mövcudluqlarda öz var-
lıqlarını qorumaq üçün yalnız müəyyən qədər təsirə dözüm, ən ali 
varlıqlarda isə onlara təsir edəcək müəyyən səbəblərin istiqamətini 
dəyişməklə bir az daha yumşaq təsir altında yaşamaq imkanı var. 
Ancaq hər halda bizi əhatə edən maddi aləmdə yaşayan varlıqlarda 
maddiliklə bağlı meyillər hökmən olmalıdır. Təmiz idrak məhsulu-
na çevrilmək üçün bizi əhatə edən maddiliklə heç bir bağlılıq ol-
mamalıdır. Belə bir vəziyyətə isə yalnız ən ali varlığa yaxınlaşmaq 
meyli ilə çatmaq olar. Ən ali varlıq ona doğru can atanlara səbir 
dözüm və qüvvət verir. 

İnsan bu gününü düşünəndə sabahını unudur. Bu gün üçün ya-
şamaq hissiyyata qulluq edənlərə aiddir. Öz hisslərinin rahatlığı 
üçün çalışmaq həm də sabahını zərbə altında qoymaq deməkdir. 
Hissiyyatının rahatlığı üçün görülən işlərdə məqsədsizlik var. Ona 
görə də, hissiyyatla bağlı meyillər müəyyən bədən tələbatının ödə-
nilməsinə verilən cavab reaksiyasıdır. 

Əgər hər hansı bir şəxs müəyyən bilik və təcrübəsini yalnız 
öz hissiyyatının tələblərini ödəmək üçün istifadə edirsə, olsa-ol-
sa həmin şəxs insandan aşağı səviyyəli, daha imkanlı və təcrübəli 
bir məxluqdur. Çünki əsl insan bu günün düşüncələrində sabahı-
nı yaşatmalıdır. İnsan heyvan deyil, instinktlə bağlı öz imkanları 
daxilində mövcudluğunu qorusun, insan ən ideal vəziyyət uğrunda 
mübarizə apara-apara gündəlik təkamül prosesinin iştirakçısı ol-
malıdır. 

Ruh idarəedici olduğu üçün o, hökmən müəyyən üstünlüklərə 
malikdir. Ona görə də əgər bədən müəyyən hissiyyatla bağlı tələ-
batı uğrunda mübarizə aparırsa, bu ruhun bir vasitə kimi istifadə 
etdiyi bədənin mövcudluğunu qorumaq üçün, müəyyən zəruri tələ-
batı ödəmək üçün verdiyi imkanlara daha çox sərbəstlik əlavə et-
məsi ilə bağlıdır. Deməli, haradasa hissiyyata daha çox bağlılıqda 
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bədənə sərbəstlik üçün şərait yaranmasına imkan verən ruhdur və 
ona görə də son məsuliyyət ruhun üzərinə düşür. Düzdür, burada 
ruhun mübarizliyi əsas şərtlərdən biri, ruhun normallığı ondan da 
əsas şərtdir, lakin ruhun mübariz olması üçün insan, ruhi vasitəylə 
öz gündəlik hal yaşantılarından duyduğu nəticəyə görə ağılla ən 
düzgün yol seçməlidir. 

Ruhun gücü ilə ağıl hərəkətə gəlir, ağılın seçdiyi yola varlıq söz-
süz əməl edir, yalnız bir şərt istisnalıq təşkil edir: bədənin fiziki im-
kanları. Lakin ağılla idarə olunan hər şey öz qaydasınca olur. Bəzən 
bu qaydanı daha böyük səbəblərlə qarşılaşanda pozmaq cəhdləri də 
olur, ancaq bu mümkün deyildir, çünki o qaydanı nizamlayan ən 
ali varlıq ən kamil ağıla malikdir və ən böyük ağıl sahibinin niza-
mının əksinə getmək ağılsızlıqdır, bu mümkün də deyildir. Bəzən 
belə hallarda, yəni insanların məhdud düşüncələri və laqeydliyi nə-
ticəsində, hər hansı bir səbəbdən Yer kürəsində böhranlı vəziyyət 
yarananda yad varlıqların peyda olması çoxalır. Çünki bizdən daha 
ağıllı varlıqlar hiss edirlər ki, Yer kürəsindəki böhranlı vəziyyət ha-
radasa kainatda ümumi tarazlığın pozulmasına səbəb olar və bu da 
onların gələcək həyatı üçün təhlükə törədə bilər. Həm də buradan 
belə bir nəticə də aydın olur ki, daha az dərkə malik olan varlıqlar 
daha çox dərkə malik olan varlıqların nəzarəti altındadırlar. Demə-
li, həyat sadədən mürəkkəbə doğru keçdiyi təkamül prosesində özü 
üçün mürəkkəbdən sadəyə doğru bir təkamül prosesi hazırlayır. 
Lakin ən böyük idarə edən ən ali varlığa məxsusdur. Bu idarəçilik 
zəminində insan orta mövqedə dayanır. Lakin buradan belə bir nə-
ticə meydana çıxa bilər ki, idarə edən idarə etdiyini fiziki cəhətdən 
həmişə mənimsəyir, bu maddiliklə bağlı bir haldır, özü də sadədən 
mürəkkəbə doğru getdikcə təcavüzkarlıq meyli azalır. Ən ali varlıq 
isə ən ədalətlidir. 

Səmalılar imkan daxilində insanlardan uzaq olmağa çalışırlar. 
Bunun bir neçə səbəbləri var. Əsas səbəb insanlarla səmalılar ara-
sındakı dərk fərqidir. Səmalılar daha geniş imkanlara və texnologi-
yaya malik olduğundan onların Yer kürəsindəki müəyyən hərəkətlə-
ri və fəaliyyəti insanlar arasında vahimə, heyrət və təəccüb doğurur. 
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Bu səbəbdən səmalılar Yer kürəsində həmişə yaxşı qarşılanmırlar. 
Üstəlik onlar nəzərə alırlar ki, öz məkanlarında olmayan viruslar-
la yoluxa və ya onlardan daha az dərkə malik olan yerlilərin qəfil 
hücumlarına məruz qala bilərlər. Bütün bunlardan başqa, səmalılar 
yerliləri öz texnologiyaları ilə də mümkün qədər tanış etmək istə-
mirlər. Onların yerlilərə bildirdiyi elmi sirlər yalnız yerlilərin dərk 
səviyyəsində olur. Çünki elm həmişə insanların düşüncə tərzi ilə 
ayaqlaşmalıdır. Əks təqdirdə güclü elmi nəzəriyyə ilə silahlanmış 
barbarlıq əlində silah olan ağılsız ölüm mənbəyi olduğu kimi, çox 
böyük dağıntılar törədə bilər. Səmalılar yerlilərin səviyyəsini çox 
yaxşı bilirlər və düşünmürlər ki, yerlilər onlardan əldə etdiyi bilik-
lərdən bəşəriyyətin yalnız faydalılığı üçün istifadə edəcəklər. Əgər 
belə olardısa, səmalılar bizimlə çox yaxşı ünsiyyətdə olardılar. Çün-
ki Yer kürəsində həyatın inkişafı haradasa kainatın ümumi inkişa-
fına bir təkandır. Lakin insanlar haradasa kainatın ümumi inkişafı 
haqqında bir düşünürlərmi, onların gündəlik güzəranları, daha çox 
maddi rahatlıq əldə etmək imkanı cəlb etmirmi? Belə olan təqdirdə 
səmalılar yerlilərdən hər vəchlə uzaq olmağa çalışırlar. Çünki onlar-
la əlaqə bir çox lüzumsuz əlaqələrə başlanğıc ola bilər. Səmalıların 
müəyyən qrupu, maddiliklə bağlı olanlar, yalnız öz formalarında və 
uyğun robotlarla peyda olurlar. Onların gəlişi, əsasən tədqiqat xa-
rakterli olur. 

Onların gəlişinin ilk təzahürləri haradasa müəyyən hündürlük-
lərdə uçan qəribə, bizim üçün qeyri adi cihazların görünməsi ilə 
müşahidə olunur. 

Səmalılar torpağa enəndə bəzən onların ucan obyektləri hava-
dan asılı da qalır, çox vaxt özləri yerə enmir, robotları torpaqda ilk 
müşahidələr aparmağa göndərirlər. Bəzənsə birbaşa özləri torpağa 
enirlər. Onların bir çoxu öz şəkillərini dəyişmək qabiliyyətinə ma-
likdirlər. Bəziləri isə demək olar ki, insana çox oxşardırlar. Onla-
rın bədən quruluşlarının insana oxşarlıqları mənəviyyatlarına dair 
bir yaxınlıq yaradır. Belələri öz formalarını dəyişmək imkanından 
məhrumdurlar və onlarda bir az təcavüzkarlıq meyilləri də hiss 
olunur. Özləri də insanlara məlum olmayan silahlarla silahlanır-
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lar. Bəzən bu silahdan hər hansı hücum təhlükəsinin qarşısını al-
maq üçün istifadə edirlər. Onların bizə təcavüzkarlıq kimi görünən 
cəhəti bir də insan, heyvan və sairə cinslərdən eksperiment kimi öz 
məkanlarına aparmaları olur. Düzdür, bəzi hallarda apardıqlarını 
qaytarırlar, lakin əksər hallarda bu belə olmur. 

Səmalıların daha mükəmməlləri öz formalarını dəyişmək qabi-
liyyətinə malikdirlər. Onların bədənlərində bizim maddiliklə bağlı 
sıxlıq azdır. Onlar qaz şırnağı halında nazilib, istədikləri yerdən 
keçə bilərlər, kiçilib çox böyük sıxlıqda haradasa daldalana bilərlər. 
Onların silahı, çox vaxt baş verəcək təhlükəli səbəblərin, özlərinə 
qarşı olan istiqamətini dəyişmək və ya daha yumşaq hala salmaq-
dır. Çox vaxt baş verəcək səbəblərin qarşısını almaq üçün, əlbəttə 
canlı varlıqlarda təhrik üsulundan istifadə edirlər. Belə səmalılarda 
adətən təcavüzkarlığa meyil az olur. Ancaq müəyyən qrup səmalı-
lar da vardır ki, öz formalarını dəyişə bilmək qabiliyyətindən başqa 
gözə görünməmək xüsusiyyətlərinə də malikdirlər. Əslində onlar 
bizim maddilikdən kənarda olan mövcudluqlardır. 

Bizim maddiliklə bağlı mövcudluqlar bizim maddilikdən kə-
nara çıxmaq üçün hökmən hər hansı bir cihazdan, özü də bizim 
maddiliyin qanunlarına tabe olmayan materialdan hazırlanmış ci-
hazdan istifadə etməlidirlər. Lakin bizim maddilikdən qıraqda olan 
varlıqlar üçün bizim maddi aləmə gəlmək elə də çətin deyildir. Heç 
onlar istəməsələr bizim maddi aləmdə onların mövcudluğu haqqın-
da bir xəbər öyrənmək mümkün deyildir. Biz onları o zaman görə 
bilirik ki, onlar bizi əhatə edən maddi aləmin hər hansı bir mate-
riya növündən örtük kimi istifadə etsinlər. Bizim maddi, aləmdən 
qıraqda mövcud olan, yəni yekcins bəsitlikdən təşkil olunan səma-
lılar, ancaq intuisiya ilə hərəkət edirlər. Onlar öz təhlükəsizliklərini 
intuitivlikləri vasitəsi ilə qoruyurlar. Məqsədlərini yalnız yaxşı və 
xeyirxah işlərə yönəldirlər. Çox nadir hallarda hissiyyata uyurlar 
ki, bu da ən ali varlıq tərəfindən bağışlanılmazdır. Bu qrup səmalı-
lar əsasən insanla əlaqə yaratmaq üçün insan cildində zühur olurlar. 
Yalnız belə hallarda insanlar heç bir şey hiss etmədən, sərbəst şə-
kildə onlarla münasibət yaradırlar. Bu növ səmalılarla qarşılaşan-
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lar ən çox hallarda yaranma səbəbləri hələlik bizə məlum olmayan 
bəzi qabiliyyətlər qazanırlar. Ən çox xeyirxahlıqla məşğul olan bu 
növ səmalılar ən ali varlığa daha yaxın olanlardır. Həm də bəzən 
onlar ən ali varlığın nüfuzu ilə bizi əhatə edən maddi aləmdə hər 
hansı bir varlığın müdafiəçisi və ittiham edəni rolunda çıxış edir-
lər. İnsanlarla münasibət yaratmaq istəyən belə səmalılar, adətən, 
istədikləri şəxslərlə tənhalıqda qarşılaşır və onlarda heç bir təhlükə 
meyli oyatmadan münasibət göstəriləsi bir şəxs kimi yanaşırlar. 

Ən ali varlığa daha sadiq olan insanlar, əsasən, çətinə düşəndə 
özləri də hiss etmədən insan cildinə düşmüş belə kəslərin məsləhə-
tindən və ya hər hansı bir vasitə ilə köməyindən istifadə edirlər. İn-
sana xas ədalət yolundan çıxmış, ən ali varlığın qanunlarına məhəl 
qoymayanlar isə bəlalara düçar olanda səmalıların bu qrupu onla-
rın müdafiəçiləri olmurlar. Ən ağır müsibətlərlə tək tənha qalan öz 
yolunu azmışlar, ədalətin bu cür təntənəsi qarşısında aciz olurlar. 
Onlar başa düşürlər ki, ən ali varlıqdır bütün varlıqların ən nüfuz-
lusudur. 

Ən ali varlığın qoyduğu qanunlara əməl etməyənləri amansız 
cəza gözləyir. Haradasa ən müxtəlif sahələrdə müəyyən nüfuza ma-
lik olan adamlar bəzən səmalıların nəzarəti altında olurlar. Bu nə 
üçün belədir? Əslində səmalılar sanki öz nümayəndələrini yerdə 
seçirlər. 

Yer kürəsi ümumi kainatın kiçik bir hissəsi olsa da yerdə ge-
dən hər hansı proses ümumi kainatda az çox, əvvəl axır öz təsirini 
göstərir. Yer kürəsində gedən proseslər isə təkcə təbiətin təbiətə 
təsiri ilə bağlı deyildir. Kürəmizdə sayca müəyyən çoxluq təşkil 
edən insan öz əməlləri ilə Yer kürəsində müəyyən dəyişikliklərin 
səbəbkarlarıdırlar. Ancaq insan bir səbəb kimi heç də həmişə yaxşı 
səbəblərin yaradıcısı deyildir. Öz zəruri ehtiyaclarını və müəyyən 
tələbatını Ümumi təbiətdən hazır şəkildə mənimsəyən insan ekolo-
ji tarazlığın pozulmasının mühüm iştirakçısıdır. 

Ona görə də səmalılar ümumi kainata xələl gətirə biləcək sə-
bəblərdən birini də bəzən düzgün yol seçməkdə hər hansı bir məs-
ləhətçiyə ehtiyacı olan insanların simasında görürlər. Odur ki, sə-



85

malılar insanlar arasında ən müxtəlif sahələrdə düzgün istiqamətli 
iş aparmaq üçün müəyyən nüfuza malik şəxsləri özləri tərəfindən 
bir nümayəndə kimi seçib belə bir fəaliyyətə istiqamətləndirirlər. 
Seçilən şəxs hökmən müəyyən tələblərə cavab verməlidir: 1) hara-
dasa başqalarından müəyyən dərəcədə üstün nüfuzedicilik qabiliy-
yətinə malik olmalıdır; 2) ədalət prinsipini gözləməyə çalışmalıdır; 
3) zəhməti sevməlidir; 4) öz tutacağı yolda müəyyən üstün biliyə 
malik olmalıdır. Bütün bunlardan başqa seçilmiş şəxs daim səmalı-
ların nəzarəti altında olur. 

Ancaq ümumi kainat miqyasında götürüləndə ən ali varlı-
ğın ən zəif növ üzərində nəzarəti hiss olunur. Çünki haradasa ən 
zəif bir növün taleyi ümumi kainatın səbəb-nəticə ardıcıllığında 
özünəməxsus bir yer tutur. Ən ali varlıq ümumi kainatda aparıcı bir 
qüvvədir. Onun nüfuzu elə istiqamətlənmiş bir formada qurulmuş-
dur ki, bu nüfuz yalnız müsbətə aparan yaradıcı qüvvə olar. Hara-
dasa bizə ağrılı görünən hallar, məsələn, dünyanı bürüyən müha-
ribələr, xəstəliklər və sairə ümumi kainat miqyasında daha böyük 
səbəblərin daha böyük maddilik üçün yaradıcı hallardır ki, yaşanır 
və yaşandıqca aradan qaldırılır. İnsanın xəstəliyi onun hər hansı bir 
daxili orqanı ilə bağlı ola bilər. Yer kürəsinin xəstəliyi onu təşkil 
edib yaşadan quruluşun hansınınsa öz funksiyasını düzgün yerinə 
yetirməməsi ilə bağlı ola bilər. Ümumi kainatın ağrılı halı onun 
daxilində ulduz partlayışları və sair nəticə ilə yaranır. Ən böyük 
ali varlıq isə ümumi kainatın halını yaşaya-yaşaya ən ağrılı halları 
ümumi inkişafı doğuran səbəb kimi nizamlayır və əminlik hissi ilə 
bildirir ki, belə hallar müvəqqətidir, lakin bu hallardan doğan sə-
bəblər hökmən daha çox təkamülə səbəb olan amillərdir. Ona görə 
də ən ali varlıq ən böyük səbəblərdən tutmuş ən kiçik səbəblərə 
qədər ümumi kainatın nizamına nüfuzedici bir qüvvədir. 

Yer kürəsində həyatın müəyyən sahmanda saxlanılması üçün 
yad planetlilər maraqlıdırlar. Çünki bu sahmanın pozulması ha-
radasa onların həyat şəraitinin dəyişməsi demək olar. Yad planet-
lilər bir də ona görə maraqlıdırlar ki, Yer kürəsindəki ümumi həyat 
prosesinin yaratdığı vəziyyət, yəni bütün atmosferi ilə birlikdə Yer 
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kürəsi bir canlı orqanizm kimi götürüldükdə, o ümumi kainatda bir 
növ təbii seçmə iştirakçısıdır. Düzdür, son zamanlar Yer kürəsində 
insanlar arasında süni seçmə ilə bağlı bir sıra xəstəliklər meydana 
çıxması Yer kürəsinin özündə ümumi ekoloji böhranın yaranması 
səbəblərindən biri kimi müşahidə olunur. Lakin bu süni seçmə heç 
vaxt kainat miqyasında əsaslı dəyişikliklər faktoru kimi yer tuta 
bilməz. Çünki insanların yaratdığı süni seçmə yalnız kiçik səbəblər 
qrupu üçün müəyyən dəyişikliklər yaradan haldır. Elə ki bu halın 
böyük səbəblər qrupuna tədricən dəyişiklik yarada bilmək ehtimalı 
artdı əhali varlıq birmənalı şəkildə bu süni seçmənin lüzumsuz qə-
rarlaşma yaradan hissəsini lazımi istiqamətə yönəldir. Kainat yal-
nız və yalnız ən böyük yaradanın qanunlarına tabedir. Ən böyük 
yaradanın qanunları isə mükəmməldir, yerində və vaxtında veril-
mişdir. 

Kainatın gələcək təkamülü yolunda ən ali varlığın verdiyi qa-
nunlar ən düzgün yolların seçilməsinə müəyyən mərhələdir. Hər 
kəs yalnız öz yaxşı halını yaşasa, onda ən ali varlığın qoyduğu qa-
nunlara düzgün riayət etmiş olar. Bu həm də insanların özü üçün 
bir tapıntıdır. Belə olan təqdirdə insanlar öz həyatlarının qayğıdan 
doğan bir arzu ilə yaşanmasına nail olarlar. Çünki qayğıdan doğan 
arzu ilə yaşayan kəslər sadə xoşbəxt bir həyatın təminatçısıdırlar 
ki, bu da onların yaşanan halının rahatlıq mənbəyidir. Ekstrasenslər 
insanları, əsasən belə bir istiqamətə duyğulandırmalıdırlar. Çünki 
ekstrasenslər daha şüurlu varlıqların Yer kürəsində seçilmiş nü-
mayəndələri kimi belə bir vəziyyətin yaradılmasına bir növ təb-
liğatçıdırlar. Nə qədər ki bəşəriyyət mövcuddur, onun ayrı-ayrı 
fərdlərinin şüur səviyyəsi eyni ola bilməz. Ona görə də onları ən 
müxtəlif sahələrdə, ən düzgün yola istiqamətləndirmək üçün hök-
mən müəyyən təhrikedici qüvvə lazımdır. Bu təhrikedici qüvvə də 
yalnız daha ali varlıqlar tərəfindən ekstrasenslər vasitəsilə ümumi 
kütləyə edilən təsirlər ola bilər. Ekstrasenslər bir növ daha ali var-
lıqlarla insanlar arasında vasitəçidirlər. Ona görə də ekstrasenslər 
heç cür düşünülməmiş addım atmamalıdır. Əks təqdirdə onların 
aqibəti sonsuz bir iztirab içərisində bitər. Bu iztirab ən ali varlığın 
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doğrulmayan etimadının nəticəsi olar. Ən ali varlıq hər kəsin qiy-
mətini ədalətlə verəndir. O heç kəsə lüzumsuz mükafat, nə də heç 
kəsə səbəbsiz cəza verməz. 

O öz qərarında yalnız ədalətə əsaslanır. Ən ali varlıq həm də 
ən düzgün qərar verəndir. Özün özündən soruş, sən başqalarından 
hansı müsbət qabiliyyətinlə seçilirsən. Hər kəs öz daxili imkanla-
rını hamıdan yaxşı biləndir. Hər kəs çox yaxşı bilir ki, onun başqa-
larından zəif və üstün cəhətləri hansılardır. Öz müsbət qabiliyyə-
tini aydınlaşdırmaq üçün düşünməlisən: sən zəhməti sevirsənmi, 
həmişə ədalətli ola bilərsənmi, incəsənətin hansı sahəsinə xüsusi 
marağın var, dəqiq elmlərdən hansını xoşlayırsan, yeri gələndə öz 
hissiyyatın üzərində ağılınla nəzarət edə bilirsənmi, özün özünü 
təhrik etməyi bacarırsanmı və sairə. Bütün bunlardan ümumi bir 
nəticə çıxardıqdan sonra sən öz müsbət və çatışmayan cəhətlərini 
özlüyündə aydınlaşdıracaqsan. Bəzən insanlar ona görə müəyyən 
yanlışlıqlara yol verirlər ki, öz əməllərinin son nəticələri haqqında 
düşünmürlər. Öz müsbət və mənfi cəhətlərini özlüyündə aydınlaş-
dırıb dərk etməyin nəticəsi ona görə yaxşı olur ki, sən öz yanlış 
istiqamətini tamamilə dərk edirsən və yeri gələndə öz səhvlərini bir 
daha təkrar etmirsən. Müsbət cəhətlərinə gəlincə isə bir daha özlü-
yündə aydınlaşdırdığın müsbət cəhətlərini özlüyündə inkişaf etdir-
məyə səy edirsən. Bəzən haradasa öz müsbət cəhətinə tam əmin-
liklə bel bağlayıb hansı bir sahədəsə özünü təsdiqləyirsən. İnsan ki 
öz-özlüyündə çatışan və çatışmayan cəhətlərini dərk etdi və ağılı 
ilə hissiyyatının üzərində nəzarət etdi, deməli, öz daxili hisslərinin 
təkamülündə qəti addımlar atır. 

Bütün ömrü boyu öz hisslərini təkmilləşdirənlər ən xoşbəxt in-
sanlardır. İnsanın həyatı onun mənəviyyatı ilə bağlıdır. Öz mənə-
vi saflığını duymaq, həyatda ləzzətlə yaşamaq deməkdir. Sən hər 
hansı bir sahədəki qabiliyyətini daha da inkişaf etdirmək üçün bu 
sahəyə az da olsa maraq göstərirsənmi? Özlüyündə özünün hər 
hansı bir qabiliyyətini aşkarlayan insan müəyyənləşdirməlidir ki, 
bu qabiliyyəti sahəsindəki fəaliyyətə onun marağı varmı? Əgər 
varsa, onda bu sahəyə daha ciddi fikir verməlidir. Əks təqdirdə ma-



88

rağı ilə üst-üstə düşməyən qabiliyyəti haradasa kəsirli olacaqdır. 
İnsan özünü elə fəaliyyətə cəlb etməlidir ki, onun qabiliyyəti ilə 
marağı üst-üstə düşsün. Hətta belə hallar üçün dövlət səviyyəli xü-
susi məktəblərin olması faydalıdır. Çünki uşaqlarda kiçik yaşların-
dan müəyyənləşdirilmiş qabiliyyətlərə məktəblərdə xüsusi maraq 
oyadıb onları gələcəyin ən gözəl mütəxəssisləri etmək olar. Həm 
də belə dövlət səviyyəli məktəblərdə xüsusi qabiliyyəti olan uşaq-
ların öz qabiliyyətlərini inkişaf etdirməsi üçün şərait yaranır. 

Demək olar ki, hər kəsdə hər hansı bir sahədə qabiliyyət var. 
Özü də bu qabiliyyət təbiətin verdiyi paydır. O sənin xarakterində 
artıq özünə müəyyən yer tutmuşdur. İndi o qabiliyyəti inkişaf etdir-
mək səndən asılıdır və ya əksinə. Əgər sən öz qabiliyyətini inkişaf 
etdirirsənsə, bir az da həyatdan qazanılmış vərdişlər sənin xarakte-
rində möhkəmlənir və sənin sonrakı nəsillərində bu vərdişlər artıq 
xarakterə çevrilir. Deməli, sən öz qabiliyyətini daha təkmilləşdiril-
miş formada öz sonrakı nəsillərinə ötürürsən. Belə bir məsələnin 
bir xüsusi əhəmiyyəti də vardır ki, bu işlərlə xüsusilə dövlət səviy-
yəli məşğul olunanda bəşəriyyətin gələcək inkişafını daha çox irəli 
aparmaq qabiliyyəti olan kəslərin bazisi yaranır. 

İnsan gərək yeri gələndə heyrətləndirici, təəccüb doğurucu ha-
disələrə soyuqqanlılıqla yanaşa bilsin. Əks təqdirdə baş vermiş 
müəyyən hadisə qarşısında özünü ələ ala bilməyən kəs özü taleyin 
əlində bir oyuncağa çevrilər. İnsan daha yetkin dərrakəyə malik 
olduğu üçün o, hadisələrə öz münasibətini heç bir hissiyyata qapıl-
madan bildirib müəyyən nəticə çıxarmalıdır. Baş verən hadisələri 
törədən səbəblər aydın deyilsə, səbəblər öyrənilməli və mümkünsə 
aradan qaldırılmalıdır. Həyatda təəccüb və heyrət doğuran heç nə 
olmamalıdır, çünki hər hadisənin bir səbəbi var. Ona görə də hər 
bir insan qarşılaşdığı hər bir hadisənin bir səbəbi olduğunu an-
lamalıdır. Əgər hadisə bədbəxtlik gətiribsə, daha neyləmək olar, 
daha sonrakı bəlalardan qorunmağa çalışmaq lazımdır. Əgər ha-
disənin nəticəsi uğurludursa, bu uğuru daha da inkişaf elətdirmək 
lazımdır. Ancaq bütün bunlarla yanaşı, hər an üçün baş verə biləcək 
hadisələrə həmişə hazır olmaq lazımdır və hər an üçün ehtiyat təd-
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birləri görməyə qabil olmalısan. İnsan elə bir məxluqdur ki, onun 
üçün yaşamaq nəyəsə ümid etmək deməkdir. Ona görə də hər an 
ən ali varlığın, haqqın və ədalətin tərəfində olduğuna ümid et. Ən 
ali varlıq özü də ədalətin tərəfində olub ona ümid edənləri heç vaxt 
naümid qoymur. 

Ədalətin tərəfində olmaq xüsusilə ekstrasenslərə vacibdir. Ümu-
miyyətlə, ekstrasens olmaq üçün insanın daxili imkanları haradasa 
ekstrasenslik üçün qəbul olunmuş göstəriciyə uyğun gəlməlidir. 

Ekstrasenslik üçün ən başlıca şərtlər bunlardır: 1) təbiətin verdi-
yi müəyyən qabiliyyət; 2) təbiətin verdiyi payla həyatda qazandığın 
biliklər nəticəsində səndə yaranan müəyyən səviyyəli təhrik etmək 
bacarığı; 3) zəhməti sevmək, güclü iradə və bunun da nəticəsində 
müəyyən həyat təcrübəsi və biliklər əldə etmək; 4) ədalətli olmaq 
və daxilində tamah, paxıllıq hissinin olmadığına əmin olmaq; 5) ən 
ali varlığın yəqinliyinə şübhəsiz inanmaq. Hər hansı bir kəsdə bu 
şərtlərə əməl olunursa, o, ibtidai bir formada ekstrasensdir və ən ali 
varlıq yəqin ki, onu nə vaxtsa mükafatlandıracaqdır. Deməli, eks-
trasens olmaq üçün əvvəl sayılan beş şərtdən başqa ən ali varlığın 
hər hansı bir və ya bir neçə sahədə qabiliyyətini artıran mükafatı da 
hökmən olmalıdır. 

Qeyd edilən beş şərti özündə tapan şəxs ən ali varlığın ona verə-
cəyi mükafata əmin ola bilər. Ekstrasens olmaq ən ali varlığa yaxın 
olanlar cərgəsinə daxil olmaq deməkdir, yəni sənə etimad göstə-
rilib. Ekstrasens olmaq çox böyük məsuliyyət daşımaq deməkdir. 
Çünki sənə göstərilən etimaddan sui-istifadə etsən, bu etimadı doğ-
rultmasan, ən böyük bəlalar səni izləyər. Çünki ən ali varlıq onun 
etimadını doğrultmayanları sevməz. 

İnsan doğulubsa, yaşamaq uğrunda mübarizə aparmağa məc-
burdur. Yaşamaq uğrunda mübarizə mövcudluğu labüd olan hər bir 
varlığın xarakterik xüsusiyyətidir. Lakin varlıqların dərk qabiliyyə-
ti artdıqca bu xarakterik xüsusiyyətlərin forma və məzmunu tədri-
cən dəyişir. Xüsusilə insanda bu xüsusiyyət daha dolğun və yetkin 
hala çevrilir. Çünki insan həyat təcrübəsini və biliklər toplusunu 
öyrənmək və əldə etmək imkanına malikdir. İnsan maddi varlıqlar 
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içərisində demək olar ki, orta yer tutur. İnsanda nisbi götürdükdə 
demək olar ki, ağılla hissin mübarizəsində müəyyən bir tarazlıq 
şərti ödənir. İnsandan dərk qabiliyyəti aşağı olan varlıqlarda his-
siyyat üstünlük təşkil edir. İnsandan dərk qabiliyyəti yuxarı olan 
varlıqlarda ağıl üstünlük təşkil edir. Deməli, insan maddi varlıqlar 
içərisində sınağa çəkilənlərdəndir. Həm də insan maddi varlıqlar 
içərisində yeganəsidir ki, iradəyə malikdir. Əslində iradə məfhu-
mu yalnız insan mövcudluğundan yaranan haldır. Belə qəbul edək 
ki, insandan ibtidai varlıqlarda hissiyyat daha üstün olduğu üçün 
hissiyyatla mübarizə apara biləcək ikinci bir qüvvə yoxdur ki, ira-
dəlilik yaransın və ya əksinə, insandan daha ali varlıqlarda ağıl 
daha çox üstünlük təşkil edir və ona müqavimət göstərə biləcək 
ikinci daha ciddi bir qüvvə yoxdur ki, yenə də iradəlilik yaransın. 
İnsanda isə ağılla hissin arasındakı tarazlıq, insanın səviyyəsindən 
asılı olaraq bir-birindən çox az fərqli olduğu üçün onların arasın-
da gərgin mübarizə gedir. Bu mübarizə insanın yaşadığı müddət 
ərzindəki və ölümündən sonrakı taleyini həll edir. İradəsizlik ən 
böyük mənfilikdir. Ağıl hissiyyatı üstələyəndə görülən işin, tutulan 
əməlin nəticəsində insanda daxili bir rahatlıq halı yaranır və bu 
hal ruhu halə kimi bürüyüb onu qüvvətləndirir, yəni inkişaf etdirir. 
Hissiyyat ağılı üstələyəndə daxilən keçirdiyi narahat hal ruhu bir 
halə kimi sıxır, yəni onu zəiflədir. 

Ruh daim inkişafda olmasaydı, yəni özü üçün həyat təcrübə-
si toplamasaydı insan heyvandan fərqlənməzdi. Ağılın hərəkətə 
gəlməsində ruhun mayasının, yəni insan bədənində formalaşaraq 
şəxsiləşən ruhun rolu çox böyükdür, çünki ruh bədəndə yaşanan 
halın rahatlığını da, narahatlığını da yaşayır və bu vəziyyətə mü-
vafiq də ağılla əlaqəyə girir. Ağıl bu vəziyyətdə öz dərkinə mü-
vafiq qərar çıxarır. Ağılla gedilən yolda rahatlıq və təhlükəsizlik 
meyilləri nəzərə alınır və ruha rahatlıq gəlir. Bunun ardınca ruh 
yenidən öz yaşadığı halı ağılla bölüşür. Ağılla ruh arasında belə 
bir dövriyyə gedir və ağılla hərəkət edən insanın əməlinin nəticəsi 
kimi ruhun rahatlığı artır, yəni onu bürüyən parlaq nur halə, ruhu 
qüvvətləndirib daha da inkişaf etdirir. Bəzən bu dövriyyə, bədəndə 
hissiyyatın tələbatının artıqlığı ilə pozulur. Hissiyyatın tələblərinin 
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ən müxtəlif vasitələrlə ödənilməsi bədənin rahatlığını yaradır, an-
caq bu tələbatın ödənilməsi üçün tutulan əməl, görülən iş, ruhun 
rahatlığı baxımından olmur. Məsələn, alçaldılmış şəkildə səni ən 
yaxşı nahara qonaq etmək və sairə. Belə olan vəziyyətdə bədənin 
tələbatı ödəndiyi üçün ağıla, hissi rahatlığın müsbət emosiyaları 
gedir, ruhun tələbatı ödənmədiyi üçün mənfi emosiyalar gedir. Bu 
zaman ağılın daha düzgün yol seçməsində ruhun əsas rola malik 
olduğu üzə çıxır. Çünki bədən öz tələbatını ödəyərkən əldə etdiyi 
ləzzəti uzun müddət yaşaya bilmir, deməli, ruh artıq müqavimət 
göstərsə, yəni düşdüyü vəziyyətin sıxıntılı halın daha çox yaşasay-
dı, əgər ruh bilərəkdən mənfiliklərə meyil etməsə, daha çox düzgün 
qərar çıxarmağa məcbur edər. 

Əgər ruh mənfiliklərə meyl etsə, yəni sıxıntılı halı daha az ya-
şasa, bir sözlə, unutqan olsa, hissiyyatın bir neçə anlıq bədənə ver-
diyi rahatlıq halı ilə kifayətlənib, öz əbədi rahatlığını yalnız müəy-
yən müddətlərə qazanıla bilən hissi rahatlıqlara qurban versə, bu 
bilərəkdən özünü daha aşağı səviyyələrə salmaq deməkdir. 

İradə ruhla bədən arasındakı daxili mübarizənin məhsuludur. 
İnsanın hökmən iradəyə malik olması söhbəti də məhz buradan 
yaranır. Demək olar ki, insan bütün ömrü boyu ruhla bədən, bun-
lardan törəmə olan ağılla hissiyyat arasındakı mübarizədə forma-
laşır. Hissiyyatın ardınca getmək bədənə, ağılın ardınca getmək 
ruha xidmət edir. İnsanda bu ikilik demək olar ki, nisbətən bəra-
bərdir. İradəliliyin özünün də müəyyən əhatə dairəsi var. Ruhun 
bədən nisbətində artıqlığının, yəni hissiyyatın üzərində ağalığın 
hökmranlığının müəyyən mərhələsində artıq iradədən söhbət gedə 
bilməz. Çünki iki əks qüvvənin birinin digərini həmişə üstələyə 
biləcəyi vəziyyətdə digərinin müqavimət göstərmək imkanı sıfıra 
yaxınlaşır. Əslində bu halda göstərilən müqavimət faydasızdır. İra-
dəsiz insanlarda heyvanlara xas əlamətlər özünü daha çox büruzə 
verir, iradəli insanlarda insandan daha çox ali varlıqlara bənzərlik 
hiss olunur. 

Bəzən insan hər hansı bir işi görməyə tərəddüd edir. Belə hal-
larda ağılla hiss arasında müəyyən zaman ərzində tam bərabərlik 
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yaranır. Belə hallarda kənar bir təkan öz işini görür, yəni kiminsə 
məsləhəti əsas rol oynayır. Tərəddüd edənlərə düzgün yol göstər-
mək ən ali varlığın birbaşa ilahi sevgisini qazanmaq deməkdir. 
Çünki tərəddüd edənlərə bircə kəlmə söz onların fikrinin ən müxtə-
lif istiqamətlərə yönəlməsinə təkan verə bilər. İnsanların iradəsi 
ilə oynamaq da düzgün deyildir. Daha güclü təhrik müqaviməti ilə 
qarşılaşmış iradə, əlbəttə, burada müsbət meyillərin sınmasından 
söhbət gedir, itmiş inam deməkdir. Ən ali varlıq belə təhrik sahib-
lərini öz bəlaları ilə izləyir. 

Ekstrasens olmaq üçün güclü iradə hökmən lazımdır. Əgər sən 
güclü iradəyə malik deyilsənsə, demək qarşına çıxacaq bir çox ma-
neəni dəf etmək imkanından məhrumsan. İradəsiz insanları ən ali 
varlıq da sevməz. Özü də iradə ilə höcətliyi qarışdırmaq olmaz. 
İradə ədalətli bir işin həyata keçirilməsində qarşıya çıxan maneələ-
ri dəf etməyə xidmət edir. Höcətlik – haradasa təsdiqini doğrult-
mayan bir işin həyata keçməsinə çalışmaq deməkdir. Ekstrasenslər 
səbirlə, yeri gələndə kimsələrin ağılsızlıqdan yaranan höcətlikləri-
nin qarşısını mümkün qədər almağa çalışmalıdırlar. Çünki bir çox 
sonu kədər və iztirab gətirən işlərin başlanğıcı höcətlikdən yaranır. 
Ən ali varlıq insanlara kədər və iztirab gətirən bütün səbəblərin 
yaradıcılarını sevməz. 

Dünyaya insan kimi gəlmisənsə, bu ada hörmət et. Çünki bu ad 
altında daha ali varlıqlar səviyyəsinə yüksəlmisən. Dünyaya insan 
kimi gəlmisənsə, sənin daha ali pillələrə çıxmaq imkanın var. Ey 
insan, taleyə bel bağlama, taleyini özün yarat. Çünki qarşına hər 
an üçün çıxan milyonlarla səbəblərdən birini seçmək imkanı sənin 
əlindədir. Dünyaya insan kimi gəlmisənsə, deməli, ən böyük yara-
dıcı olan ən ali varlığı dərk etmək imkanın var. Bu imkanı əldən 
vermə. İnsana qədərki varlıqlar içərisində yalnız insandır öz daxili 
hissiyyatını boğmaq imkanı əldə edən. Ağılla hissin mübarizəsidir 
insan həyatı. Bu həyatdan düzgün, qaydasınca istifadə edilsə, ağıla 
üstünlük versən ən ali varlığa bir pillə də yaxınlaşmaq olar. Bu hə-
yatdan düzgün istifadə edilməsə, hissiyyata üstünlük verilsə, insan-
dan aşağı pillələrdə qərarlaşacaqsan. Belə bir sual meydana çıxa 



93

bilər, insan həyatdan köçəndən sonra onun ruhu təkrar, insan kimi 
həyata gələ bilərmi və gələrsə nə vaxtdan sonra? Ümumiyyətlə, 
əgər insanın ruhu həyata insan kimi təkrar qayıda bilərsə, burada 
dövriliyə əməl olunur, yoxsa başqa bir prinsip var? Bu suala belə 
cavab vermək olar, bəli, insan ruhu təkrar insan kimi həyata gələ 
bilər, lakin həm də bir daha gəlməyə bilər. Əgər gələrsə, burada 
dövriliyə əməl olunmur. İndi aydınlaşdıraq görək hansı şəraitlərdə 
insanın ruhu yenidən insan kimi, özü də hansı ardıcıllıqla həyata 
gələ bilər. Əgər hər hansı bir kəs həyatdan köçürsə, o öz əməlləri 
müqabilində ruhunu bürüyən ya parlaq nur, ya da zülmət qaralıqla 
bu dünyanı tərk edir. Əgər bu dünyanı tərk edən ruhun parlaqlığı 
daha çoxsa, onda o, ən ali varlığa bir pillə də yaxınlaşar və orada 
onun qarşısında öz istəyindən asılı olaraq iki yoldan birini seçmək 
imkanı yaranar. Birinci yol bu olur ki, ruh insan həyatı keçirdiyi 
müddətdə əldə etdiyi yaxşılıqlardan yaranan parlaq nurunun ləzzə-
tini əbədilik yaşasın. İkinci yol budur ki, əgər özünü təzədən sınağa 
çəkmək istəyirsə, mələk həyatı yaşaya bilər. Birinci yol seçən ruh-
lar bir daha insan həyatı yaşamaqdan məhrum olurlar. 

İkinci yol seçən ruhlar isə ola bilsin əgər yalnız ağıla xidmət 
etsələr, bir daha insan həyatı yaşamasınlar. Lakin bəzən mələklə-
rin içərisində də bilərəkdən müəyyən hallarda hissiyyata xidmət 
edənlər olur. Bu meyil müəyyən həddi keçdikdə və o mələk nəf-
sini bilərəkdən boğmadıqda, maddiliyə meyil yaranır və aşağı pil-
lələrə keçilir, yəni yekcinslik daha çox pozulur. Belə olan hallarda 
o mələk ruhu həyata insan kimi gələ bilər. Məsələnin başqa bir 
tərəfinə nəzər salaq. İnsan dünyadan köçəndə onun ruhunu bürüyən 
qara halə çoxsa, yəni həmin şəxs bəd əməllər sahibiymişsə, onun 
ruhu daha aşağı pillələrə düşür və belə olan təqdirdə ruhu bürüyən 
qaranlığın miqdarından asılı olaraq aşağı pillələrdə cəza kimi ən ali 
varlıq tərəfindən təyin olunan vaxta kimi qalmaq qərarlaşdırılır. Bu 
məcburidir, lakin əbədi cəza yoxdur. Nə vaxtsa cəza müddəti qur-
tardıqdan sonra həmin ruh bir daha təkrar insan həyatı keçirə bilər. 

Deməli, insanın yaşadığı müddət və onun ölümdən sonrakı hə-
yatı üçün, insanın ağlı ilə hissiyyatının mübarizəsindəki qalibiyyət 
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əsas rol oynayır. Çünki insan varlığı ruhun məhsulu olan ağılın və 
bədənin məhsulu olan hissiyyatın məkanı olduğu üçün tale yüklü 
bir rol oynayır. 

Bədən duyğu orqanlarından ibarət bir cihazdır, o, hissiyyata 
xidmət edir. Ruhun mayası isə hər şeyə nüfuz etmə halını yaşa-
yan bölünməyən mütləq varlıqdır, ağıla xidmət edir. Bunların insan 
varlığında hansının daha üstün mövqe tutması əsas şərtdir. Bədən 
duyğu orqanlarından ibarət olan bir cihaz olduğu üçün, o, yalnız 
hər hansı orqanın imkanları daxilində öz tələbatının ödənilməsi is-
tiqamətində səy edir. Ruh daha ali varlıqlara malik bir mövcudluq 
olduğu üçün daim ədalətə tərəfdar olur və öz tələbatının ödənilmə-
sinə xidmət edir. Belə bir ciddi mübarizə insan həyatını təlatümlü 
və qaynar edir. Çox maraqlıdır ki, məhz belə bir həyat sevilir. Gö-
rünür, sınağa çəkilən insanın dözümü, iradəsi məhz belə bir həyat-
da mətinləşir, təkmilləşir. 

Məsələnin üçüncü tərəfinə gəlincə, yəni bəzən ola bilər ki, bə-
dəni tərk edən ruh elə çox da vaxt keçməmiş təkrarən insan həyatı 
yaşasın. Bəli, olar. Bu o zaman baş verir ki, öz həyatını bitirmiş 
insanın yaxşı əməlləri ilə bəd əməlləri təxminən tarazlıq təşkil edir. 
Yəni onun ruhunu halə kimi əhatə edən parlaq nurla, qatı zülmlər 
təxminən eyni gücə malik olur. Bu zaman həmin ruh təkrarən elə 
o zaman başqa bir insanın həyatında dünyaya gəlir və çox maraq-
lıdır ki, bu zaman həmin ruhun yaddaşında keçmiş həyatı çox ay-
dın şəkildə qalır və o öz yeni həyatında bütün keçmişini çox gözəl 
xatırlayır. Belə hallar çox az-az baş verir. Təkrar insan həyatında 
sınaq meydanına düşən ruh ağılla hissiyyatın mübarizəsində bir 
daha yoxlanılır. 

Ekstrasens adını üstünə götürən şəxs də, xüsusilə istədiyi vaxt-
da ağılla hissiyyatını üstələyə bilməlidir. Həyatda hər kəsin mövqe-
yi ağılla bağlıdır. Ekstrasens həmişə çalışmalıdır ki, ona müraciət 
edənlərdə ağılla hərəkət etmək fikri yaratsın. Ağıl bəşəriyyətin tə-
kamülə gedən yolda təntənəli himnidir. Hər hansı bir ekstrasens 
ona müraciət edənləri ağılın gücü ilə silahlandırmasa və ya ruhunu 
qaranlıqdan təmizləməsə, ən ali varlıq qarşısında öz xidməti və-
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zifəsini yerinə yetirmiş olmur. Belə ekstrasenslər ən ali varlıq tərə-
findən doğrulmayan etimad üçün bəlalara düçar olurlar. Bir halda 
ki, sənə etimad göstərilib, deməli sənin dərk qabiliyyətin yüksək-
dir. Əgər düşünülmüş tərzdə yanlışlıqlar edirsənsə, daha böyük bə-
lalara məruz qalacaqsan. Ən ali varlıq bir çox günahlardan keçir, 
ancaq bilərəkdən edilən günahların sahiblərini daha böyük günah-
kar hesab edir. Ey insan, ən ali varlığın ədalət qanunlarına əməl et, 
yalnız o zaman öz əbədi xoşbəxtliyini tapmış olarsan. Duyduğun 
ən ali varlıq şüurlu surətdə inkar edilməməlidir, əks təqdirdə bü-
tün həyatın məhv olar. Sənin düşüncələrin və düşüncələrə müqabil 
əməllərin daxilini əks etdirən bir güzgüdür. Əgər sən ən ali varlığın 
mövcudluğunu dərk edib duymusansa, lakin hissiyyatın tələblə-
rini ödəmək xatirinə bu duyğulara qarşı laqeyd münasibət bəslə-
yirsənsə, ömrün iztirab içərisində keçəcəkdir. Çünki daim nəfsin 
ayağına verdiyin daxilindəki haqq mövcud varlığın bir hissəsi kimi 
səni sıxıntı içərisində yaşadacaqdır. Belə bir hal insanın özü-özünə 
qarşı etdiyi ədalətsizlikdən başlanır. Hər hansı bir kəs öz daxilində 
ədaləti pozursa öz iztirablarının başlanğıcını özü qoyur və həmin 
şəxs özü-özünü yeri gələndə təhrik edə bilmədiyi üçün, başqalarına 
heç vaxt nüfuz edə bilməz, əksinə, daha çox başqalarının təsirinə 
məruz qalar. Öz hissiyyatının qulu olanlar başqalarının da quluna 
çevrilərlər. Bu dünyanın maddiliyinə tamah salanlar ən ali varlığın 
mövcudluğunu bu dünyada yaşayan, lakin özündən üstün sandığı 
kəslərlə qarşı-qarşıya qoyarlar. Ən ali varlıq isə kainatın nizamında 
və təkamülə doğru inkişafında özünün şərikinin olduğunu sevməz. 
Çünki ən ali varlığa şərik ola biləcək başqa bir qüvvə yoxdur. 

Onsuz da həyata gələn hər bir şəxs nə vaxtsa bu dünyanı tərk 
edib gedəcəkdir. Lakin ölümdən sonrakı həyat üçün əldə edəcəklə-
rin bu bir yaşamlıq insan ömrü daxilindədir. Düzdür, insanın həyat-
dakı əməllərini, əsasən, onun ölümdən sonrakı həyatını təyin edən 
bir proses kimi qiymətləndirirlər. Lakin bir çox hallarda sənin hə-
yatının başlanğıcdan sonrakı müəyyən qismində olan əməllərinin 
nəticəsi, elə həmin həyatının son mərhələlərində bir nəticə kimi 
meydana çıxır. Əgər yaxşı əməl sahibisənsə, ömrünün son dolay-
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larını müdrik bir insan kimi, hamının hörmət edəcəyi bir şəxs və-
ziyyətində, maddi təminatla yaşayacaqsan. Əgər bəd əməl sahibi 
olmusansa, ömrünün son illəri xəstəlik və zillət içində, hamının 
gözündən düşən bir şəxs vəziyyətində yaşayacaqsan. Ona görə də 
hər bir insan çalışmalıdır ki, öz ölümündən sonrakı həyatını və bu 
həyatını daha dolğun, yaxşı yaşamaq üçün ən ali varlığın ədalət 
qanunlarına riayət etsin. Yəni hər vaxt ağılı ilə hissiyyatın üzə-
rində nəzarət etməyi bacarsın. Ey insan, həqiqətdən uzaqlaşanları 
düzgün yola qaytarmağa çalış, bir şərtlə ki, o zaman bu işin daha 
yaxşı nəticələri olar ki, özün də həqiqətin daimi yolçusu olasan. 
Ən ali varlığın nəzarəti həmişə həqiqətin daimi yolçusu olanların 
üzərindədir. Ən ali varlığın daha çox nəzarəti isə həqiqətin daimi 
yolçusu olmaqla bərabər, həm də həqiqət yolunu azmışları doğru 
yola qaytarmağa çalışanların üzərindədir. Bir haqq yolunu azmışı 
düzgün yola qaytarmaq, yüz il ən ali varlığa sədaqətlə ibadət et-
məyə bərabərdir. Hər kəs bir öz yolunu azmışı düz yola qaytarsa, 
həyatda natəmiz işlərlə məşğul olan adam tapılmaz. Belə bir halın 
yaranması üçün isə hökmən ağılın hökmranlığı lazımdır. Ağıl hök-
mranlıq edən yerdə şər işlər ayaq açıb meydana girə bilməz. Öz 
qəlbinin təmizliyini həmişə qoru, çünki yalnız təmiz qəlb sahibləri 
ən ali varlığın ədalət qanunlarına düzgün əməl edə bilər. 

Qəlbində hissiyyatla bağlı bir istək varsa, o istəkdən qorx. His-
siyyatla bağlı hər hansı bir istək son nəticədə şərə xidmət edir. İn-
san qəlbi elə bir evdir ki, onun iki qapısı var, biri ruha, biri bə-
dənə açılır. Çalış ruhun üçün açılan qapı daim açıq olsun. Bədənin 
tələbləri üçün heç də həmişə qəlb evinin qapısını açma. Yalnız belə 
olan təqdirdə öz qəlbinin təmizliyini və saflığını qoruya bilərsən. 
Ləkələnmiş qəlb sahibləri öz qəlblərinə düşən ləkəni silmək üçün, 
bu ləkənin düşməməsinə göstərdikləri əzmkarlıqdan daha artıq, 
ikiqat əzmkarlıq göstərməlidirlər. Deməli, ən yaxşı hal daim ağılla 
hissiyyatının üzərində nəzarət etməkdir ki, qəlbin təmizliyini itir-
məsin. Qəlbin təmizliyinin itməsi şəxsiyyətin korroziyaya uğrama-
sı deməkdir və bu da ən acınacaqlı və cəmiyyət üçün ən qorxu-
lu haldır. Çünki korroziyaya uğramış şəxsiyyət bir bataqlıq kimi 
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başqalarını da öz girdabına çəkir. Ona görə də şəxsiyyətini qoruya 
bilməyən kəslərə qarşı daim cəmiyyətin bütün sağlam qüvvələri 
mübarizə aparmalıdırlar. Qəlb – insan şəxsiyyətinin aynasıdır. Hər 
kəsin şəxsiyyəti – onun qəlbinin təmizliyinin göstəricisidir. 

Ey insan, dünyaya insan kimi gəlmisənsə, öz qəlbinin təmizli-
yini daim qoru. Ən təmiz qəlb sahibləri ən ali varlığa daha yaxın 
olanlardır. Ən ali varlıq öz rəhmini və lütfkarlığını heç vaxt ən tə-
miz qəlb sahiblərindən əskik etməz. İnsanlar, öz əməllərinizlə ən 
ali varlığa yaxın olmağa çalışın. Bu xüsusilə ekstrasenslərə aiddir. 
Hər kəs ekstrasens ola bilərmi? Xeyr. Ona görə ki, ekstrasenslər-
də zəhmətlə əldə edəcəklərindən başqa, allah vergisi də olmalıdır. 
Ekstrasenslər ən ali varlığın etimad göstərdiyi şəxslər, insanların 
sınamış olduğu adamlar olmalıdır. Ən birinci şərt ən ali varlığın 
etimadını doğrultmaqdır. Əgər belə olarsa, onda ikinci şərt də 
öz-özünə ödənilmiş olar, yəni insanların bütün sınaqlarından pak, 
üzü ağ çıxmaq olar. Lakin ikinci şərtə əməl edərkən yenə əsas bir 
şərt kimi, öz hissiyyatını boğa bilmək məsələsi ilə üzləşirsən. Eks-
trasens istədiyi və lazım olan vaxt öz hissiyyatı üzərində ağlının 
hökmranlığını təmin etməlidir. Xüsusilə tamah, paxıllıq və şəhvət 
hissini lazım olan anlarda qəti olaraq boğmağı bacarmalıdır. Eks-
trasens insanlara xidmət edən ən nüfuzlu kəslərdən biri olmaq üçün 
heç vaxt ədaləti ayağa verməməlidir. Ən ali varlıq onun qanunları-
nı icra edənləri xüsusi nəzarətində saxlayır. Ona görə də ən ali var-
lığın qanunlarının icraçıları kimi ekstrasenslər öz məsuliyyətlərini 
tam dolğunluğu ilə hiss etməlidirlər. Ən ali varlıq ən böyük nüfuz 
sahibidir. Ən ali varlığın qanunları hökmdür. 

Hər hansı bir iş görülməmişdən əvvəl hökmən nəzəri cəhətdən 
əsaslandırılmalıdır. Nəzəri cəhətdən əsaslandırılmamış işi təcrü-
bəyə tətbiq etmək olmaz. Təcrübə – nəzəriyyəni tamamlayan nə-
ticədir. Nəticəsi alınmayan nəzəriyyə yanlış təcrübədir. Nəzəriyyə 
ilə təcrübə arasında fərq çoxdur. Nəzəriyyə – müxtəlif təcrübələr 
toplusunun bir formada tətbiqidir. Təcrübə haradasa süni yaradıl-
mış nəticədir. 
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Kainatın ümumi səbəb-nəticə ardıcıllığı var. Bu ardıcıllıq təbii 
bir axınla irəliləyir. Nəzəriyyələrin təcrübə şəklində həyata tətbiqi 
məqsədlidir və bu təbiilikdən kənardır. Təcrübələrin həyata tətbiqi 
əsasən insandan başlanır. Düzdür, həyatda insandan ibtidai canlılar 
vardır ki, xarakterlərindən yaranan müəyyən təcrübəyə malikdirlər, 
lakin bu təcrübələrin həyata tətbiqi təbiətdə elə də təsirli dəyişik-
liklər etmir. Lakin insan öz əməlləri ilə təbiəti müəyyən dərəcədə 
dəyişdirməyə qabildir. 

Nəzəriyyələr, əsasən, bəşəriyyətin daha yaxşı həyat tərzini 
təmin etmək üçün aparılan axtarışların nəticəsində yaranır. Ən 
yaxşı nəzəriyyələrin təcrübəyə tətbiqi insanlara xidmət edir. An-
caq bəzən ən yaxşı nəzəriyyələri şər işlərə tətbiq edən insanlar da 
olur. Nəzəriyyələr maddiliyin ən müxtəlif sahələrində irəli sürülür. 
Bütün irəli sürülən nəzəriyyələri həmişə təcrübəyə tətbiq etmək 
mümkün deyildir. Elə dahi insanlar vardır ki, onların irəli sürdü-
yü nəzəriyyələri insanlar yalnız əsirlərdən sonra həyata tətbiq edə 
bilirlər. Nəzəriyyələrin təcrübəyə tətbiqi üçün hökmən müəyyən 
imkan və şərait olmalıdır. Ən yaxşı nəzəriyyələr ən uzun ömürlü 
olur. Yanlış nəzəriyyələr ola bilsin ki, ilk baxışdan aldadıcı olaraq 
yaxşı görünsün, lakin heç vaxt təcrübədə özünü doğrulda bilməz. 
Ümumiyyətlə, əsaslandırılmamış işin nəticəsi şübhəlidir. Yax-
şı olar ki. əsaslandırılmamış iş haqqında qəti fikir söylənilməsin. 
Bu xüsusilə ekstrasenslərə də aid edilməlidir. Əgər hər hansı bir 
ekstrasensin əməlləri təcrübədə özünü doğrultmursa, həmin şəxs 
heç olmasa şəxsiyyətinə hörmət xatirinə ekstrasenslik fəaliyyətini 
dayandırmalıdır. Lakin burada bir maraqlı cəhət də var, bəzən hər 
hansı bir ekstrasensin əməlləri təcrübədə özünü doğruldur, ancaq 
həmin ekstrasens bu nəticəni yaradan səbəbləri heç özü üçün də 
aydınlaşdıra bilmir. Qeyd edirəm, əgər hər hansı bir əməl təcrübədə 
özünü doğruldursa, özü də bu əməl müsbətdirsə, yəni bəşəriyyətin 
daha yaxşı yaşamasına xidmət edirsə, kimsə üçün aydın olmasa da, 
belə nəticələri yaradan əməlləri etmək olar. Şübhəsiz, hər bir kəs 
müəyyən işi görəndə qarşısına hansısa bir məqsəd qoyur. Məqsədli 
görülən iş – düşünülmüşdür. Düşünülmüş iş görənin yaxşı nəticə 
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göstərənini mükafatlandırmaq, pis nəticə göstərənini isə cəzalan-
dırmaq lazımdır. Çünki nə vaxtsa görəcəyi işin ilk ideyalarını bey-
nində yaradan şəxs, görəcəyi işin son nəticəsini özlüyündə dərk 
edir. Deməli, həmin şəxsə görəcəyi işin nəticəsi çox gözəl aydın 
olur. Ona görə də bilməyərəkdən edilən günahları bağışlamaq olar, 
lakin bilərəkdən edilən səhvlər heç vaxt bağışlanılmamalıdır. Ən 
ali varlıq öz ədalətli qanunlarında bu şərtə də diqqət etmişdir. O, 
hər kəsə öz əməli müqabilində yer verir. İnsanların taleləri onların 
əməlləri ilə çox bağlıdır. 

Ey insan övladı, özünə tam inanırsansa, o zaman öz biliyindən 
tam istifadə et. Çünki inamsız görülən işin nəticəsi faydalı olmaz. 
Şübhə – haradasa qəbul etmədiyin nəticədir. Ola bilsin ki, sənin 
şübhələrin əsassız olar. Lakin müəyyən an sən nədənsə şübhələnir-
sənsə bu sənin özünün həmin hal üçün doğan səviyyəndən yaranan 
haldır. Şübhə haradasa nəyinsə çatışmazlığından yaranır. Özünü 
doğruldan şübhə sənin haqlı olduğunu təsdiqləyir və şübhələndiyin 
işin tam aydınlığı açılır. Özünü doğrultmayan şübhə əsassız olur və 
şübhə edən şəxsin səviyyəsizliyini göstərir. Hansı işi başlayarkən 
nəticə şübhəli görünürsə, o işin təşkili bir daha yoxlanılmalıdır. 
Əks təqdirdə görülən iş fayda verməyə də bilər. Şübhələr fəlakətə 
aparan cığırlardır. Şübhələr inamsızlığın ilk başlanğıcıdır. Doğru-
landa da, doğru olmayanda da inamı qırır. Doğrulanda ona görə 
kimsəyə qarşı inamın qırılır ki, onun əməlləri artıq sübut olunur. 
Doğrulmayanda şübhələndiyin şəxs sənə qarşı öz inamını itirir, ona 
görə ki, ona inanmamısan. 

Ekstrasenslər heç vaxt ona müraciət edənlərdə kimsəyə qarşı 
şübhə hissi oyatmamalıdırlar. Şübhə elə bir toxumdur ki, səpilən 
andan cücərir. Ən ali varlığın ədalət qanunlarına şübhə ilə yana-
şanların son aqibəti acınacaqlı olur. Ekstrasenslər ona müraciət 
edənlərdə inam hissini gücləndirməlidirlər. Çünki insanda yaranan 
inam hissinin arxasında bir çox şübhələrin məhvi dayanır. Ən ali 
varlıq ona inam gətirənləri hər cür bəlalardan hifz edər. Ekstrasens-
lik qabiliyyətin varsa, o qabiliyyəti faydalı hesab edirsənsə və buna 
əminsənsə, o zaman istifadə et. Əks təqdirdə sənə müraciət edənlə-
rin inamını qazana bilməzsən və inamsız gördüyün iş faydasız və 
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səmərəsiz olar. İnsanlarda onların istək və arzularını işıqlandıran 
ümid və inam yaratmaq ekstrasenslərin ən ümdə vəzifəsidir. Eks-
trasenslik qabiliyyəti olan şəxs hər bir halı başqalarında yaratmağı 
bacarmalıdır. Əgər sən başqalarına nüfuz edib onun halını yaşaya 
bilirsənsə, onda başqalarında da istədiyin halı yaşada bilərsən. An-
caq məsələ bununla bitmir. 

İnsanlarda xəstə orqanları fəallaşdırmaqla xəstəliyi geri çəkil-
məyə məcbur etmək, xaricdən gələn hər hansı fiziki təsirlərin is-
tiqamətini dəyişmək və sairə işləri görməyi də bacarmaq lazımdır. 
Ekstrasenslik adını üzərinə götürmüş hər bir kəs bütün qabiliyyə-
tini, səyini, bacarığını insanların xoşbəxtliyinə həsr etməlidir. Eks-
trasens kimi yaşamaq da taleyin bir qismətidir, özü də ən ali varlıq 
tərəfindən təyin olunmuş bir qismət. Belə bir qisməti yaşamaq özü 
də bir xoşbəxtlikdir. Dünyada insan həyatına səadət gətirməkdən 
də böyük xoşbəxtlik yoxdur. Ekstrasenslər bütün həyatı boyu belə 
bir halı yaşamalıdırlar. Əks təqdirdə öz xoşbəxtliklərini də itirmiş 
olarlar. İtirilmiş səadətdən də böyük bədbəxtlik yoxdur. 

Kainatda baş verən səbəb-nəticə ardıcıllığı hər anın təzahürlə-
rində müəyyən varlıqların yaranmasına səbəb olur ki, bu varlıqlar 
da labüd mövcudluq kimi qəbul olunur. Bütün labüd varlıqların isə 
yaradıcısı birdir. Ən ali varlığın nüfuzu ilə nizamlanmış məqsədli 
bir hərəkət təkamülə doğru aparır. Hər hansı bir varlığın labüd ya-
şantısında ən ali varlığın nüfuzu hiss olunur. Ən ali varlıq bütün 
mövcudluqların halını yaşayır. Əslində ruh ən ali varlığın öz zər-
rəciklərindəndir. Ruh bütün maddiliklərin halını yaşamaqla onları 
nizamlı, məqsədli təkamül yolunda fəaliyyətləndirir. Əgər hər han-
sı bir maddilikdə ruhun mayasının heç bir zərrəciyi yoxsa o varlıq 
deyil, mövcudluqdur və heç bir müqavimətsiz təsirlərə məruzdur. 
Ruhsuz maddiliyin halı yaşanmır və əksinə təsirlərə məruz qaldı-
ğından dağılandır, deməli, ruhsuz maddilik ən ali varlığın nüfuzuna 
möhtacdır. 

Hər hansı bir mövcudluğun halının yaşanması onun varlıq kimi 
inkişaf etməsi deməkdir. Hər hansı bir mövcudluğun halının ya-
şanması ən ali bir varlığın nüfuzuna möhtac olduğu üçün varlığın 
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yaşanan halı – nizamlı, məqsədli və təkamülə doğrudur. Ona görə 
də labüd varlıqların yeganə yaradıcısı ən ali varlıqdır. İnsan ruhla 
bədənin daha sıx təmasda olduğu bir varlıqdır ki, burada məqsəd 
insanın mövcudluğuna qədərki hallardan bir səbəb kimi istifadə et-
məklə insandan başlayaraq ruh vasitəsi ilə bədənin maddiliyinin 
yaşantısında əbədi rahatlıq halı, yəni parlaq nur almaqdır ki, bu da 
maddiliyin son nəhayətdə ən müxtəlif, lakin məqsədli səbəb-nəticə 
ardıcıllığı nəticəsində parlaq nura çevrilməsi prosesinin başlanğı-
cıdır. Parlaq nur isə ruhu qüvvətləndirən halədir və mövcudluğun 
yaşantısından alınan rahatlıq halıdır. 

Təkamül prosesi mövcudluqları tədricən nəhayətdə yaşantıla-
rından alınan, yalnız rahatlıq halında qərarlaşdıracaq. Bu bir qayı-
dışdır, öz dünyasına qayıdış, lakin əsrlərin süzgəcindən keçən bu 
inkişaf əvvəlki hədd deyil, ən ali varlığa daha yaxın bir haldır. Həm 
də bu hal inkişafdan dayanmayan bir təkamül yoludur. Lakin hər 
hansı bir mövcudluq hər hansı bir mərhələyə gələnə qədər hansı 
halı yaşasa da hər an üçün hər hansı bir varlığın mövcudluğunda 
labüdlük var. 

Zaman su kimi axır, hər bir varlığın bu günü dünəninə oxşayır, 
lakin onlar da eyni olmayacaq. Bu proses, nəhayət, o qədər davam 
edir ki, müəyyən mərhələdə artıq mövcudluğun varlığı müəyyən 
vaxtdakı əvvəlki halıyla öz arasında artıq heç bir oxşarlıq tapmır. 
Bu köhnənin ölüb getməsi, yeninin yaranması deməkdir. Bu zaman 
müddəti arasındakı vaxt hər hansı bir varlığın doğumla ölüm ara-
sındakı sərhədidir, yəni həyatıdır. 

Ölüm də, doğum da labüddür. Varlıq kimi mövcudsansa doğul-
musan, varlıq kimi mövcudsansa, yaşayırsan, varlıq kimi mövcu-
dsansa öləcəksən. Bu bizi əhatə edən maddi aləmin pozulmayan 
qanunudur. İnsan həyatı da bu pozulmayan qanunla sərhədlənmiş 
bir yaşantıdır. Mövcud olan varlıqlar bir-biri ilə sıx əlaqəlidir. Bu 
maddiliyin hökmən ən mümkün halıdır. Ən ali varlıq bütün səbəblər 
qrupu ilə mövcudluqlar arasında ümumi bir əlaqə yaratmışdır. Bö-
yük səbəblər qrupu ilə yaranan əlaqəni ən ali varlığın özündən başqa 
heç kəs poza bilməz. Bu ən böyük ruhun nüfuzunun yaşantısıdır. 
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Bunlardan başqa, mövcudluqlar arasındakı əlaqələrdə kiçik 
səbəblər qrupu da iştirak edir ki, bu səbəblərin yaradıcıları bütün 
canlı varlıqlardır. Lakin insan və ondan daha aliləri kiçik səbəblər 
qrupunun daha hökmlü halını yaradanlardır. Qeyd etmək lazımdır 
ki, kiçik səbəblər qrupunu dəyişmək onu yaradandan asılıdır. Elə 
insanın özü hər an üçün qarşısına çıxan milyonlarla səbəblərdən 
birini seçmək imkanına malikdir ki, bu da onun istədiyi variantda 
kiçik səbəblər qrupunun istiqamətlənməsi deməkdir. Düzdür, ən ali 
varlıq istəsə hər hansı kiçik səbəblər qrupunu da özü bildiyi kimi 
istiqamətləndirər, lakin o bu işlərə çox da müdaxilə etmir, sanki 
istəyir ki, insan öz əməllərinin öz taleyində oynadığı rolu dərk etsin. 

Ən ali varlıq səbirli, təmkinli və rəhmlidir. Kim ki öz əməllə-
rinin nəticələrini dərk edir, o, müsbət işlər görməyə çalışacaqdır. 
Kim ki öz əməllərinin nəticələrini düşünmür, o, şər işlərin kömək-
çisidir. Ən ali varlıq insanı hadisələr seyrçisi gözü ilə deyil, mü-
daxilə edə bilmək imkanlı yaratmışdır. İnsan gərək öz mövqeyini, 
məsuliyyətini hiss etsin ki, onu yaradanın etimadını doğrultsun Hər 
bir insan öz taleyi ilə bərabər bəşəriyyətin də taleyini düşünməlidir. 

Ey insan, bəşəriyyətə xidmət et. Bəşəriyyətin gələcək təkamül 
yolu hər bir kəsin əməlindən başlanır. Bəşəriyyətin hər bir fərdi 
üzvi onun taleyinin yaradıcısıdır. Bəşəriyyətin təkamülü – ha-
radasa öyrənilən yeni həyat təcrübəsi ilə formalaşır. Bu isə həm 
də ümumi şüur səviyyəsində yeni təfəkkür tərzinin formalaşması 
deməkdir. Həyat hər bir canlının doğumla ölüm arasındakı sərhə-
dini müəyyənləşdirdiyi kimi, bəşəriyyətin mövcudluğu da hələ ki, 
xeyrin şərdən üstün olduğuna sübutdur. Uzun əsrlərin həyat təc-
rübəsi göstərir ki, insanlar bəşəriyyətin təkamül prosesini irəliyə 
doğru inkişafında çox böyük rol oynamışlar. Məhz bu rolun nə-
ticəsidir ki, indi bəşəriyyətin ayrı-ayrı üzvlərinin həyat səviyyəsi 
əvvəlkilərə nisbətən ölçüyəgəlməz dərəcədə yüksəlmiş, insanların 
ümumi dünyagörüşü xeyli dərəcədə formalaşmışdır. İllər keçsə də 
bəşəriyyətin təkamülü onun ayrı-ayrı üzvlərini daimi düşündürmə-
lidir. Çünki insanların gələcək taleyi bəşəriyyətin inkişaf səviyyə-
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sindən çox asılıdır. İnsanlar hər an öz əməlləri ilə öz gələcək talelə-
rini yaradırlar. Bu danılmaz bir faktdır. 

Ey insan, öz xeyirxah əməllərinlə öz xoşbəxt taleyini özün yaz. 
O zaman bəşəriyyətin də taleyi xoşbəxt olar. İnsan insandır. Tale-
yin sərt dönüşləri də, bəxtin üzə gülən çağları da insan həyatında 
özünəməxsus iz qoyur. İnsan daha böyük dərkə malik olduğu üçün 
onun hərəkətləri də düşünülmüşdür. Öz hərəkətləri üçün cavab-
dehlik insanlığın təsdiqidir. İnsanlığın təsdiqi daha ali mərtəbələrə 
yüksəlmək üçün ilk başlanğıcdır. Ölümdən sonrakı həyat insanın 
yaşadığı müddətdəki əməlləri ilə çox bağlıdır. Qəlbinin təmizliyi-
ni qoruyan kəsin əməlləri də ədalət daxilində olar. İnsan elə bir 
məxluqdur ki, onun əməllərinin arxasındakı düşünülmüş məqsəd 
xarakterdən yaranan hal deyil. İnsanı heyvandan fərqləndirən 
cəhətlərdən biri də öz taleyini dəyişmək imkanıdır. Ən ali varlıq 
insanı yaradanda məhz onun bu xüsusiyyətlərini nəzərə alıb, onu 
ən sınağa çəkilmiş hesab etmişdir. 

Ən sınağa çəkilən insan ən ali varlığın həmişə diqqət mərkə-
zindədir. Bütün mövcudatın müqəddəratının həllində insan xüsu-
si yer tutur. Bu rolun xüsusiliyi ölümdən sonra ruhun qərarlaşdığı 
mövqedə daha parlaq nəzərə çarpır. 

Maddilikdə üç əsas böyük səbəb diqqəti cəlb edir. 1) ilk səbəb 
kimi maddiliyin yaranması; 2) insanın meydana gəlməsi; 3) mad-
dilikdən çıxış. İnsan maddiliyin bu üç böyük səbəbi içərisində orta 
və yaradıcı mövqe tutur. Sanki maddilikdən çıxış üçün insan bir 
trampilindir. Maddiliklərə nüfuz etmiş ruhların əsas məqsədi ən ali 
varlığa yaxınlaşmaq, yəni maddilikdən çıxmaqdır. Lakin maddilik-
dən çıxmaq elə də asan deyildir. Bunun üçün insan kimi sınağa çə-
kilmək və bu sınaq müddətində daha çox yaxşı əməl sahibi olmaq 
lazımdır. Yalnız bu zaman əldə etdiyin parlaq nurla, qarşıya qoyul-
muş məqsədə – ən ali varlığa yaxınlaşmaq olar. İnsanlar yaşadıqları 
dünyada bir-birlərinə qarşı düşmənçilik münasibəti bəsləməməli-
dirlər. Əks təqdirdə ən ali varlığın göndərdiyi bəlalara düçar olarlar. 
Ən ali varlığın göndərdiyi bəlalar isə çox amansız olur. Həm də 
insanlar arasında irqi, dini ayrı-seçkilik yaratmaq səviyyəsizlikdir. 
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Bütün dinlərin kökləri birdir. Bütün dinlər ən ali varlığın möv-
cudluğunu insanlar arasında təsdiqləməyə xidmət edir. Lakin təəs-
süf hissi ilə qeyd edilməlidir ki, insanlar arasında din son zamanlar 
siyasi əqidə mübarizəsinə çevrilmişdir. Dindən məqsədli istifadə 
ən ali varlığın heç vaxt bağışlamayacağı bir günahdır. Bir halda 
ki, bütün dinlərin yaradıcısı birdir və bütün dinlər ən ali varlığın 
mövcudluğunu təsdiqləyir, belə olan təqdirdə insanlara heç vəchlə 
bağışlamaq olmaz ki. öz aralarında dini ayrı-seçkilik olsun. Əs-
lində bütün dinlərin qoyduğu qanunlar əsrlərin sınağından çıxmış 
paklığa çağırışdır. Paklıq isə ən ali varlığa yaxınlaşmaq demək-
dir. Dini fərqlər qoymaq kimi irqi ayrı-seçkilik də lüzumsuz bir 
fanatizmdir. Rənginə görə insanları bir-birindən ayırmaq ağılsız-
lıqdır. Düşdüyümüz mühit, mövcud olduğumuz şərait insanlarda 
müəyyən xarakterik xüsusiyyətlər yaratmışdır. Bu xüsusiyyətlərin 
yaranmasında insanlar günahkar deyillər. Ona görə də irqi ayrı-seç-
kilik salmaq ədalətsizlikdir. 

Bütün insanların yaradıcısı bir olduğu üçün, belə irqi ayrı-seç-
kilik salanlar ən ali varlığın bəlaları ilə üzləşərlər. Ən ali varlığın 
bəlaları isə amansız olur. 

İnsanların birlik formalarından biri də xalqdır. İnsanlar ən 
müxtəlif şəkildə birliklər yaradırlar. Bu birliklər qan qohumların-
dan ibarət olan qəbilə, sonra tayfa və nəhayət ki, xalq və ya millət 
şəklində formalaşırlar. Düzdür, bu birliklərin hamısının yaranma-
sında əsas iştirakçı insandır, lakin bu birliklər get-gedə insanlar 
arasında ərazi, dil, din, adət, ənənə və sairə fərqlərə görə tədricən 
daha çox bir birindən fərqlənməyə başlamışlar. Nəhayət, bu fərqlər 
o dərəcəyə gəlib çatmışdır ki, dünyada yaşayan ən müxtəlif xalq-
ların ümumi oxşar cəhətləri qədər də bir-birindən fərqlənən kəskin 
təzadları da var. Ancaq belə bir düşüncə söyləməyə imkan verir ki, 
bir halda bütün xalqlar insanlardan təşkil olunmuşdur, bütün insan-
larınsa yaradıcısı birdir, onda nə üçün də xalqlar bir-birinə dost, 
yoldaş, qardaş olmasınlar. 

Bütün dünya xalqlarının ümumi təfəkkür fərqləri onların ya-
ratdığı dövlətlərin inkişaf səviyyəsi ilə bağlıdır. Lakin bu heç də 
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o demək deyildir ki, hansısa bir xalq bəşəriyyətin mədəniyyətinin 
bilik xəzinəsinə heç bir töhfə verməmişdir. Əslinə qalanda xalqlar 
arasında qeyri-bərabər inkişafın əsas səbəbkarları da yenə də in-
sanlardır. Haradasa daha inkişaf etmiş bir xalq digər az inkişaf et-
miş xalqı çox hallarda öz təsiri altında saxlamağa çalışır. Lakin ən 
ali varlıq hər şeyi çox gözəl görür. Kimsənin kimsəyə qarşı etdiyi 
haqsızlıq cavabsız qalmır. Çox gözəl bir deyim var “Günəş şərqdə 
doğulur, qərbdə batır, yenidən şərqdə doğulmaq üçün”. 

İnsanları öz rifahları üçün çalışmaqda günahlandırmaq olmaz. 
İnsanlar dünyaya gəliblərsə yaxşı yaşamağa haqlıdırlar. Lakin bu 
yaxşı yaşamağı başqalarının səadəti üzərində qurmaq olmaz. Xalq-
lar da beləcə. Bir xalqın daha gözəl və firavan yaşaması haradasa 
başqa bir xalqın həyati mənafeyinə zidd olmamalıdır. Ey insan öv-
ladı, xalqına xidmət et, ancaq bir şərtlə ki, sənin bu əməllərin başqa 
xalqların şərəfini alçaltmasın. Gözəl və rahat həyatın yaradılmasını 
zor və ya zülm üzərində qurmaq olmaz. Çünki bir vaxt səndən də 
güclü və zülmkara rast gələrsən. Ən ali varlıq zor və zülm edənlə-
ri öz şiddətli əzabı ilə sarsıdar. Başqasının şərəfini qoruyub qüru-
runa toxunmayanı ən ali varlıq özünə ən yaxın olanlardan sanar. 
Öz xalqına ədalətlə xidmət edənlər böyük hörmət və nüfuz sahibi 
olarlar. Hər xalqın mərd və namərdi ola bilər. Əslində bu təbii bir 
haldır. Lakin bir namərdin haradasa etdiyi bir əskik hərəkətə görə 
bütün xalqı namərd adlandırmaq olmaz. Hər xalqın öz qəhrəmanla-
rı və müdrik ərləri var və olacaqdır. Haradasa müəyyən məsələlərin 
həllində bu qəhrəman və müdrik ərlərlə hesablaşmaq lazımdır. 

Xalq böyük qüvvədir. Xalqın etimadını qazanmaq isə əbədiya-
şarlıqdır. Ey insan övladı, öz xalqını sev, bütün xalqlara hörmət et. 

Kainat böyükdür, lakin kainat nə qədər böyük olsa da onun hər 
hansı guşəsində baş verən dəyişiklik kainatın ümumi atmosferinə 
öz təsirini göstərir. Yer kürəsi kainatın kiçik bir guşəsidir. Ancaq 
Yer kürəsində baş verən proseslər kainata öz təsirini göstərməyə 
bilməz. Düzdür, kainatda böyük səbəblər qrupu mövcuddur ki, bu 
səbəblərin qarşısını almaq mümkün deyildir. Böyük səbəblər qrupu 
yalnız böyük yaradıcının nəzarəti altındadır. Lakin bizim yaşadığı-
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mız Yer kürəsində böyük səbəblər qrupundan başqa kiçik səbəblər 
qrupu da haradasa müəyyən hal yaradır ki, məhz kiçik səbəblər 
qrupunun yaratdığı halın formalaşmasında səbəbkar insanlardır. 
Çünki insan hər an kiçik səbəblər qrupunun içərisindən özünə la-
zım olanı seçir və beləliklə, hər bir insanın hər an üçün seçdiyi sə-
bəb hər an üçün ümumi səbəblər qrupundan yaranan halla birlikdə 
ümumi bir hal yaradır. Yaranan bu hal böyük səbəblər qrupu ilə bir-
likdə Yer kürəsinin ümumi halı olur. Yer kürəsinin ümumi halı isə 
kainatın ümumi halı ilə əlaqəli və ortaqdır. Kainatın hər hansı bir 
nöqtəsində baş verən dəyişiklik Yer kürəsində öz təsirini göstərir, 
Yer kürəsində baş verən dəyişiklik isə kainatın ümumi halında öz 
təsirini göstərməlidir. Qeyd edək ki, Yer kürəsində müəyyən halın 
yaranmasında insan da iştirakçı olduğu üçün böyük məsuliyyət da-
şıyır. İnsan Yer kürəsində təbii tarazlığın qorunmasında ən məsul 
olandır. Kiçik səbəblərin yaradıcıları insanlar olduğundan bir yara-
dıcı şəxs kimi öz məsuliyyətini hiss etməlidir insan. 

Ey insan, bütün kainat sənin vətənindir. Yaşadığın, varlıq kimi 
mövcud olduğun yerdir üstündə gəzdiyin torpaq. Bütün kainatı 
vətən hesab etməyin üçün üstündə gəzdiyin torpağın qədrini bil-
məlisən. Torpaq onu ana hesab edəni əzizləyər. 

Torpağı sevməyən heç bir sevgisində dəyanətli ola bilməz. İn-
sanın doğulduğu torpaq doğurdan da onun ulu anasıdır. Görünür, 
insanın qismətində bu torpaqda doğulmaq var imiş. Əslində maddi-
liklə bağlı olan cismimiz bu torpaqdan yaranmadır. Biz, əsasən, Yer 
kürəsində olan maddiliklərdən qidalanırıq. Ona görə də nəhayətdə 
cismimizi Yer kürəsi özünə çəkir. Yer kürəsində torpaqdan qidala-
nan bütün varlıqların ümumi anası torpaqdır. Torpaq bizim ümumi 
anamız olduğu üçün torpaq təəssübkeşliyini, torpaq qeyrətini də 
hər bir kəs çəkməlidir. Torpağın qayğısını çəksən o da məhsuldar 
olar. Hər kəs doğulduğu yeri vətən adlandırsa, biz vətən məfhu-
munu kiçildib evimiz boyda edərik. İnsanın vətəni bütün kainatdır, 
anası torpaq. Torpaqdan qidalanan bütün varlıqların anası torpaq 
olduğundan, təbii tarazlığın qorunması ən birinci şərtdir. Çünki tə-
bii tarazlıq qorunmasa torpağın halı dəyişər. Torpağın halının də-
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yişməsi isə Yer kürəsində müxtəlif xəstəliklərin, böhranlı halların 
yaranması deməkdir. Yer kürəsinin halının dəyişməsi isə birbaşa 
ümumi kainatla əlaqəli olduğundan, bir çox varlıqlar böhran halla-
rının olmamasında maraqlıdırlar. 

Öz mövcud olduğun yerin təmizliyini qoru. Hər kəs öz mövcud 
olduğu yerin təmizliyini qorusa, ekoloji tarazlıq da pozulmaz. Eko-
loji tarazlığın qorunması bəşəriyyətin tale yüklü məsələlərindəndir. 
Öz mövcud olduğun yeri çirkləndirmək ana torpağa xəyanətdir. 

Bütün maddi varlıqlar doğulur, yaşayır və ölür. Bu qarşısıalın-
maz bir prosesdir. Deməli, Yer kürəsi də maddi olduğu üçün belə 
bir prosesin iştirakçısıdır. Burada heç də o fikri yaratmayaq ki, nə 
vaxtsa Yer kürəsi məhv olacaq, özü ilə birgə üzərində yaşayan bü-
tün canlıların həyatını da sona çatdıracaq. Bu heç də belə deyildir. 
Hər şeydən əvvəl bilməliyik ki, hər an nə isə ölür və nə isə yara-
nır. Bu məhv olub yaranma prosesi hər hansı bir varlıq öz forma 
və məzmununu saxlayana qədər, həmin varlığın doğumla ölüm 
arasındakı sərhədindəki dəyişiklik deməkdir, yəni həyatdır. Lakin 
yenə, artıq hər hansı bir varlığın öz forma və məzmununu saxlaya 
bilməməsi də ölmək deməkdir ki, bu ölüm də bir çox yeni doğum-
larda iştirakçı olmaq deməkdir, yəni həyatdır. Əslində ölüm daha 
yeni varlıqlarda daha yeni forma və məzmun tapmaq deməkdir. O 
cümlədən də bu ölən varlığın əvvəlki səbəblərinin də yeni məz-
munda dəyişməsi deməkdir. 

Bütün bunlar öz yerində. Qayıdaq əvvəlki fikrimizə, öz mövcud 
olduğun varlığın ömrünü uzatmaq istəyirsənsə, onun rahatlıq tələb-
lərinə mümkün qədər əməl et ki, həmin mövcudluq öz inkişafında 
təbiilikdən kənara çıxmasın. 

Təbiilik – hər hansı varlığın mövcudluğunun ən optimal rahat-
lıq halındakı inkişafıdır. Hər şey təbiilikdən çıxanda normal halını 
yaşamır. Normasızlıq isə ömrü qısaldılmış bir həyatdır. Deməli, biz 
Yer kürəsində yaşayırıqsa və bizim hazırkı mövcudluğumuzun for-
ma və məzmunu bu şəraitlə bağlıdırsa, biz özümüzdən asılı olan ən 
mümkün hallarla Yer kürəsindəki ekoloji vəziyyəti nizamlamağa 
çalışmalıyıq. Çünki Yer kürəsinin bu forma və məzmunda mövcud-
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luğu bəşəriyyətin bu forma və məzmunda mövcudluğu deməkdir. 
Ey insan övladı Vətəninə xidmət et. Bütün kainat sənin vətənindir. 
Sən vətəninə xidmət etməklə ən ali varlığın özünə qarşı daha bö-
yük hörmətini qazanırsan. Ona görə ki, kainat həm də ən ali varlı-
ğın mövcud olduğu məkandır. Sən öz cüzi xidmətinlə ən ali varlığa 
aid olan məkanda həm də özünə xidmət etmiş olursan. 

Təmizlik gözəllikdir, sağlamlıqdır, ən başlıcası isə könül rahat-
lığıdır. Təmizliyi qoruyan hər bir kəs öz rahatlığını qoruyur. Vətənə 
xidmət etmək təmizliyə riayət etmək deməkdir. Təmiz olan hər bir 
şeydə rahatlıqdan doğan bir hal yaşantısı var. Sən öz əməllərinlə 
bu halı yaşaya bilərsənsə, deməli, səndə ən ali varlığa yaxınlaşmaq 
imkanı var. Ən ali varlıq layiq olanları öz yaxını hesab edir. Kainatı 
tam dolğun şəkildə yalnız ən böyük dərkə malik olan ən ali varlıq 
dərk edə bilər. Lakin yerdə qalan dərkə malik varlıqların dərk qa-
biliyyətindən asılı olaraq kainat müəyyən hüdudlar daxilində dərk 
edilir. Çünki hər hansı bir dərkə malik varlığın düşüncə səviyyəsi 
yalnız müəyyən əhatə dairəsinə qədər nüfuz edər. Əslində kainat da 
haradasa müəyyən əhatə dairəsinə malik mövcudluqdur, lakin bu 
əhatə dairəsinə nüfuz etmək qabiliyyəti ən ali varlığa məxsusdur. 

Həyatda hər bir şeyin öz müəyyən hüdudları var. Lakin hər 
hansı bir varlığın daxilinə nüfuz etmək qabiliyyəti müəyyən dərkə 
malik varlıqların səviyyəsindən asılı olaraq nisbi xarakter daşıyır. 

Deməli, ən müxtəlif dərk səviyyəsinə malik varlıqların həyata 
baxışı dərk səviyyəsindən asılı olaraq nisbi xarakter daşıyır ki, bu 
da kiçik səbəblər qrupuna müdaxilədə hər varlığın səviyyəsindən 
asılı olaraq müəyyən spesifiklik yaradır. Bütün bunlardan belə nəti-
cə çıxarmaq mümkündür ki, kainatın ümumi halının yaranmasında 
iki ayrı-ayrı iştirakçı səbəblər qrupu var. Birinci qrupa ən böyük 
səbəblər qrupu və onun yaradıcısı ən ali varlıq daxildir. İkinci qru-
pa isə kiçik səbəblər qrupu və onları yaradan dərkə malik varlıqlar 
daxildir, lakin bilavasitə də bu varlıqlar üzərində də ən ali varlığın 
nəzarəti hiss olunur. Kiçik səbəblər qrupunu istiqamətləndirənlər 
öz malik olduqları mövcudluğun halını yaşayırlar. Ən ali varlıq isə 
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bütün kainatın halını yaşayır. Ona görə də ən ali varlıq tərəfindən 
müəyyən sərbəstlik verilən dərkə malik varlıqların gördüyü işlər 
haradasa xoşməramlı deyilsə, bu kainatın ümumi halına təsir edir 
və bu halı yaşayan ən ali varlığı narahat edir. Ona görə də ən ali 
varlıq öz həddini keçən lüzumsuz, xoşagəlməz hadisələrin qarşısını 
amansızlıqla alır. Ona görə də hər bir şeyin öz müəyyən hüdudları 
var fikrini söyləyəndə düşünmək lazımdır ki, bu hüdudları qoyan 
və ona nəzarət edən ən ali varlıqdır. Çünki bu hüdudlar qoyulmasa, 
ən ali varlığın təkamülə doğru olan nizamlı və məqsədli olaraq ya-
ratdığı inkişafa lüzumsuz maneələr yaranar. 

Dərkə malik varlıqlara ən ali varlığın verdiyi ən böyük töhfə isə 
onların sərbəst həyatıdır. Bu sərbəst həyatdan daha məqsədli istifa-
də ən ali varlığa bir pillə də yaxınlaşma deməkdir. 

Varlığımız kimi, hərəkətlərimiz kimi, maddiliklə bağlı olduğu-
muz hər bir şey həyatda nisbidir. Nisbilik maddi həyatın ən mühüm 
qanunlarından biridir. Nisbilik həyatda hər an üçün qarşılaşdığımız 
dəyişən haldır. Maddi həyatda mövcudluq kimi qəbul etdiyimiz 
labüd varlıqlar hamısı nisbilik qanunlarına tabedir. Çünki bütün 
mövcud labüd varlıqlar dəyişən bir hal yaşantısına malikdirlər. An-
caq bir şeyi də qeyd etmək lazımdır ki, bütün maddi varlıqlar ha-
mısı kainatda gedən ümumi nizamlı, məqsədli təkamül prosesinin 
iştirakçısıdırlar. 

Bu prosesdə iştirakçı olmaq ümid verir ki, nə vaxtsa ümumi 
təkamül prosesi maddiliyin nisbilik qanunlarından çıxışına şərait 
yaradacaq və ən nəhayətdə onun parlaq nura çevrilməsinə imkan 
verəcəkdir. Maddiliyin parlaq nura çevrilməsinin ilk başlanğıc 
iştirakçısı insandır. Parlaq nur isə ən ali varlığa ən yaxın olmaq 
deməkdir. Deməli, insan ən ali varlığa yaxınlaşma prosesində əsas 
göstəriciyə, yəni parlaq nur yaratmağa imkanı olan ilk varlıqdır. 
Ona görə də insanı çox vaxt dünyanın əşrəfi adlandırırlar. Bütün 
bunlara görə insan ən ali varlıq üçün də çox qiymətlidir. Ey insan, 
sən öz qiymətini bil və ən ali varlığın ədalət qanunlarına əməl et. 
Ey insan övladı, sən öz əbədi ruhunun ən ali varlığa qovuşması 
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üçün çalış. Ən ali varlıq insana çox böyük imkanlar vermişdir ki, 
öz əbədi ruhunun ölümdən sonrakı həyatını təmin etsin. Bədən bu 
dünyanın maddiliyindən təşkil olunduğu üçün bu dünyanın şirin 
nemətlərinə uyub öz maddi rahatlığını təşkil etməyə çalışacaqdır. 

Ey insan, ruhunun gücündən istifadə et. Əbədi həyatın ləzzət-
lərini bu dünyanın müvəqqəti olan maddi həyatının ləzzətlərinə 
satma. Ağılla hissiyyatın üzərində hökmranlığın, sənin ən ali var-
lığın bəxş etdiyi nemətdən düzgün və bacarıqla istifadə etməyin 
deməkdir. Ən ali varlıq isə onun nemətlərindən istifadə edənləri 
özlərinə yaxın sanar. Dünyada ən ali varlığa yaxın olmaqdan da 
böyük xoşbəxtlik yoxdur. İnsan elə onda xoşbəxtdir ki, dünyaya in-
san kimi gəlib. Deməli, hər bir kəs dünyaya gələndə ən ali varlığın 
ilk etimadını qazanıb. Ey insan, sənə etimad göstərənin etimadını 
doğrultmağa çalış. Əsas şərt insan kimi dünyaya gəlməkdir. Bütün 
bunlardan sonra öz əməlləri ilə öz sonrakı taleyini özü yaradır in-
san. Əgər kim öz taleyindən narazıdırsa, əksər hallarda günahkar 
onun özüdür. Bəzən öz taleyindən narazılıq edənlərin kimdənsə 
məsləhət almağa ehtiyacları olur və belə şəxslər əksər hallarda eks-
trasenslərə müraciət edirlər. Belə müraciətlər zamanı ekstrasenslər 
çox diqqətli olmalıdırlar. İnsan həyatı ilə oyun oynamaq olmaz. 
Sənə müraciət edənin dərdinə kömək edə bilərsənsə, ona müəyyən 
təsirini göstər və məsləhətini ver. Əgər özünü sənə müraciət edə-
nin vəziyyətini sahmanlamağa hazır bilmirsənsə, ehtiyac olmadan 
o kəslə məşğul olma. İmkan yarat ki, o, daha düzgün məsləhət ala-
caq kəslərlə görüşsün. Öz həddini bil, səndən güclü ekstrasensləri 
qiymətləndir. Ən ali varlıq sadə və təvazökar kəsləri sevir. Güclü 
ekstrasens olmaq istəyən hər bir kəs ən ali varlığın verdiyi müka-
fatdan başqa, öz zəhməti və güclü iradəsi sayəsində daim dəyərli 
həyat təcrübələri və biliklər də öyrənməyə çalışmalıdır. Hər gün 
öyrəndiyin biliklər və həyat təcrübəsi səni daha da güclü edər. 

Ən yaxşı vasitələrlə öz biliyini və həyat təcrübəsini artıranları 
ən ali varlıq yeni-yeni töhfələrlə mükafatlandırar. Ən ali varlığın 
verdiyi mükafatdan böyük mükafat olmadığı kimi, ən ali varlığın 
qoyduğu ədalət qanunlarına əməl etməkdən də doğru yol yoxdur. 
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Bütün doğru yol tutanlarsa hər cür mükafata layiqdirlər. Zaman hər 
şeyi nə vaxtsa aşkarlayır. Zaman bir məhək daşıdır, bütün hadisələ-
ri öz pəncəsində əridir. Həm də hadisələri yaradan səbəb-nəticə 
ardıcıllığının məhsuludur zaman. Lakin hadisə yarandığı andan 
keçmişə çevrilməyə başlayır və hər bir hadisə səbəb-nəticə ardı-
cıllığının məhsulu olduğu üçün hökmən həyatda öz tarixi izlərini 
qoyur. 

Zaman həm də həyat deməkdir. Deməli, zaman varsa yaşantı da 
var. Zaman ancaq bizi əhatə edən maddi aləmə aiddir. Çünki bizi 
əhatə edən maddi aləmdən kənarda zaman məfhumu yoxdur. Yəni 
orada bəsit birnövlülər var ki, onlar da nə xarici, nə də daxili təsir-
lərə məruz qalmırlar, yəni yaranma və məhv olma yoxdur. Orada 
doğumla ölüm üst-üstə düşür, yəni əslində nə doğum var, nə ölüm, 
yəni varlıq deyil, mövcudluq var. Bir daha təkrar edirəm mövcud-
luq kimi var olmaq üçün heç bir şərt lazım deyil, lakin varlıq kimi 
mövcud olmaq üçün hökmən müəyyən şərtlərə əməl olunmalıdır. 
Orada istənilən an istənilən yerdəsən, sürət və məsafə yoxdur. Ora-
da, yəni maddilikdən kənarda deyəndə o mühitin tələblərindən 
yaranan mövcudluğun quruluşu bu cür xüsusiyyətlərə malik olur. 
Maddilikdən kənarda varlıqla yoxluq bir birini tamamlayır. Əslində 
yoxluq, tam sükunət (bu bizim maddilikdə demək olar ki, mümkün 
deyil), varlıq, hərəkətdir. Bizim maddilikdən kənarda zaman itirsə, 
onda bizi əhatə edən maddiliyi bütövlükdə kürə halında təsəvvür 
etsək, onun sürəti olsa-olsa işıq sürətinə bərabər ola bilər. Yəni son 
mərhələdə Eynşteynin sonuncu postulatında qeyd olunduğu kimi, 
enerji E = m x C2 (kütlənin işıq sürətinin kvadratına hasili) olar. 
Əgər biz hər hansı bir cismə işıq sürətindən bir qədər artıq sürət 
versək, onda cisim təmiz parçalanıb dağılacaq, cismi əmələ gətirən 
birləşmələr öz aralarındakı cazibə qüvvəsini itirəcək, cisim yalnız 
onu əmələ gətirən birnövlü bəsitliklərə parçalanacaq və bu parça-
lanmış birnövlü bəsitliklər işıq sürətindən böyük sürətlə də bizi 
əhatə edən maddiliyin cazibəsindən çıxacaqdır. Bu yeni doğum-
dur, səbəblərdən yenisinin yaranmasıdır. Nəticəsi bizim maddiliklə 
bağlı olmayan birnövlü bəsitliklərin yaranmasıdır. Əgər bütövlük-
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də bizi əhatə edən maddiliyə işıq sürətindən böyük sürət versək, 
bizi əhatə edən maddilik parçalanıb yalnız birnövlü bəsitliklərə 
çevriləcəkdir. Bu da bizim materiya qanunlarına tabe olmayan ayrı 
bir haldır. Əgər prosesi əksinə aparsaq (bu mümkün olsa), yəni bizi 
əhatə edən maddiliyin hərəkətini tam dayandırıb onu tam sükunət 
halına salmaq mümkün olsa yenə də bizi əhatə edən maddi aləm, 
onu təşkil edən birnövlü bəsitliklər arasında cazibənin itməsi ilə 
əlaqədar, parçalanıb yalnız birnövlü bəsitliklərdən ibarət olan hala 
düşəcəkdir, bu isə ölümdür, yəni bizim maddi aləmin parçalanıb 
dağılması. Buradan iki nəticə çıxır: 1) bizi əhatə edən maddi alə-
min varlıq kimi mövcud olması üçün hökmən hərəkət lazımdır, özü 
də bu hərəkət sürəti tam sükunətlə işıq sürəti arasındakı sürətlər 
həddində olmalıdır; 2) bizim maddi aləmdən kənarda varlıqla yox-
luq qovuşur, yəni doğumla ölüm üst-üstə düşür, yəni varlıq kimi 
yox, mövcudluq kimi var olmaq mümkündür. Bütün bu hadisələrin 
hamısı isə ən ali varlığın qanunlarına tabedir. Kimsədən gizli olsa 
da ən ali varlıqdan gizli şey yoxdur dünyada. 

Ey insan, sən bu böyük kainatın yığcam bir parçasısan. Sənin 
əməllərin öz əksini həyatda göstərəcək bir güzgüdür. İnsan yara-
nır, yaşayır, nəhayət dünyasını dəyişir, sonra yeni bir insan yaranır, 
beləliklə, həyat təkamülə doğru bir inkişaf yolu keçir. Deməli, bu 
dünyada insan yalnız öz bir yaşamlıq həyatını keçirir. Bəs nə etmə-
li? İnsan bu bir yaşamlıq həyatını nə cür keçirməlidir? Bu bir ya-
şamlıq ömürdə qarşıya qoyulan məqsəd, bədənin rahatlığını təmin 
etməkdirmi? Bacardığı qədər bədənin rahatlığı üçünmü çalışmalı-
dır? Əgər belə isə bəs ölümdən sonrakı həyatda ruhun səviyyəsi? 
Axı bir yaşamlıq ömürdən sonra hər şey bitib getmir. Səndən sonra 
nəsillərin də həyatında öz əməllərinlə iz buraxırsan. Sənin həyatda 
izin nə qədər qalırsa, bu izin insanlarda buraxdığı təsirdən asılı ola-
raq sənin ruhunun sabit həyatı pozulur. Əməllərin xeyirxah olubsa, 
alqış və rəhmət sahibi olursan ki, ruhunu əhatə edən parlaq nur 
tədricən artmış olur və sən ən ali varlığa bir qədər də yaxınlaşırsan. 
Əgər əməllərin pis olursa, qarğış və lənət sahibi olursan ki, ruhunu 
bürüyən qara halə onu bir qədər də sıxıb aşağı səviyyələrə çəkir. 
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Deməli, insan öz bir yaşamlıq həyatında əbədi rahatlığa aparan 
yolla getməlidir. 

İnsan bu dünya əlvanlığına uymamalıdır. Məhəmməd Füzulinin 
təbirincə desək, ”Yaxşı bil əfiyə zəhər həyatdır, aldanma gözünə 
görünsə rəna”. Bu dünyadan köç edən insan bu dünya malından 
heç nə aparmır özü ilə. İnsanı əsrlər boyu yalnız əməlləri yaşadır. 
İnsan yalnız öz əməlləri ilə bəhrələnə bilər. Ən ali varlığın qoyduğu 
qanunlar da məhz insanı belə yaxşı əməl sahibi olmağa sövq edir. 

Ey insan, çalış öz qiymətini özün qazan, onsuz da xalq həqiqi 
qiymətini verəcəkdir. Hər bir kəsin yaşadığımız bu həyatda da, ölü-
mündən sonra ruhunun səviyyəsi də öz əməllərinə müvafiq olur. 
Xoşbəxt həyat sürmək istəyirsənsə, yaxşı əməl sahibi ol. Xoşbəxt-
liyi bu dünyanın maddiliyində deyil, daxilindəki rahatlıq halında 
axtar. Əgər könül rahatlığın varsa, yalnız o zaman xoşbəxtsən. 
Düzdür, bu dünyanın maddi nemətləri insana könül rahatlığı gəti-
rir, lakin bu heç də o demək deyildir ki, insanın könül rahatlığının 
səviyyəsi yalnız maddiliklə bağlıdır. Könül rahatlığı yalnız öz dol-
ğun ifadəsini ədalətli şəxslərdə tapır. 

Sənin bədənin maddilikdən ibarət olduğu üçün onun tələblərin 
ağılla ödə. Çünki bədənin rahatlığında ruhun da rahatlığı var. Lakin 
bütünlükdə hissiyyata uyub ağılı ona tabe etmək könül rahatlığını 
itirər. Əsas şərt isə könül rahatlığını yaratmaqdır. Xüsusilə ekstra-
senslər ona müraciət edənlərdə könül rahatlığını pozan işlərə yol 
verməməlidirlər. Ekstrasensin ən başlıca vəzifəsi ən ali varlığın 
ədalət qanunlarına əməl edərək ona müraciət edənlərdə könül ra-
hatlığı yaratmaqdır. Hansı ekstrasens bu şərtə əməl etmirsə, ən ali 
varlıq onu öz əməllərinə görə cəzalandırar. Ədalət ən ali varlığın 
külli sayda adlarından biridir, çünki hər varlığın əməli bir növ onun 
adıdır. Ən ali varlıq ona görə ədalət qanunlarına əməl etməyi hökm 
kimi buyurub ki, ədalət qanununa əməl edən kəs daxili bir rahatlıq 
halı tapır. Daxili bir rahatlıq halı tapmış şəxsin isə ruhunu bürüyən 
parlaq nur bir qədər də artmış olur. Həmin şəxsin hər yaxşı əməli 
bu nuru bir qədər artırır. Parlaq nur nə qədər böyük olsa, həmin 
şəxsin ən ali varlığa bir o qədər də yaxınlaşmaq imkanı olur. Demə-
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li, ən ali varlığın ədalət qanunu böyük bir təkamül prosesinə xid-
mət edir. Ən ali varlıq ədalət qanununa əməl etməyi ona görə hökm 
buyurmuşdur ki, ədalət qanununa əməl etməyənlərin aqibəti öz pis 
əməlləri nəticəsində acınacaqlı olur. Yəni pis əməl sahibinin öz pis 
əməlləri müqabilində ruhunu bürüyən qara halə onu sıxıb maddi-
liyin aşağı pillələrinə çəkir. Bütün bunlardan çox maraqlı bir hal 
meydana çıxır, deməli, ruh bütün bizim aləmdə mövcud olan mad-
dilikləri keçsə də onu halə kimi bürüyən parlaq nuru və ya zülmət 
qaralığı keçə bilmir. Deməli, parlaq nurda və ya zülmət qaranlıqda 
hədsiz sıxlıq var. Məsələ burasındadır ki, bu hədsiz sıxlığa malik 
olan mövcudluqlar həm də bəsit deyil, mürəkkəbdir. Çünki parlaq 
nur və ya zülmət qaralıq bizi əhatə edən maddiliyin məhsuludur, 
yəni bizi əhatə edən maddilikdən sintez olunmuşdur. Düzdür, onlar 
hər ikisi bizi əhatə edən maddi aləmin qanunlarına tabe deyillər, la-
kin onların daxili tələbatlarından doğan bir hal bizdən asılı olma-
yaraq onları müxtəlif istiqamətlərə çəkir. Parlaq nur güclü olanda 
bizi əhatə edən maddilikdən çıxır, zülmət qaranlıq güclü olanda 
bizi əhatə edən maddiliyin daha aşağı səviyyələrinə, daha çox öz 
həmcinsinin olduğu yerə can atır. 

Bu təkamülün yeni bir formasıdır. İnsan bədənindən ruhun ma-
yası, ona lazım olan bir vasitə kimi istifadə etməyə başlayana qə-
dər sərbəst idi. Elə ki bu mərhələ başlanır, insanın müəyyən yaş 
həddində, yəni ağlı kəsəndə, ruh öz sərbəstliyini itirir. Çünki artıq 
o vaxtdan sonra bədəni tərk edən ruh, insanın ağlı kəsəndən sonra-
kı müddət ərzində öz əməlləri ilə qazandığı parlaq nur və ya qara 
halənin əhatə dairəsinə düşür. Bundan sonra ruh bu halədən məc-
burən bir vasitə kimi istifadə edir. Qaranlıqdan ruh o vaxt xilas ola 
bilir ki, birincisi, ruhu əhatə edən parlaq nur güclü olur və ruhu bu 
aləmdən çıxarıb aparır, onda qaranlıq bu aləmdə qalır, bu başqa cür 
də ola bilməz, onun xarakterindən yaranan daxili tələbat belədir. 
Qaranlıq çox olanda ruhu daha aşağı səviyyələrə çəkir ki, burada 
da ruh onu əhatə edən parlaq nurun gücündən asılı olaraq müəyyən 
səviyyədə qərarlaşır. İkincisi, ruh qaranlıqdan o zaman xilas ola 
bilər ki, onun sıxıntı içərisində çəkdiyi əzablar onda müəyyən hal 
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yaradır ki, yaşanan hallar da onun qaranlığını tədricən azaldaraq 
sonda yox edir. 

Bütün bu düşüncələrin məhsulu kimi, qeyd etmək olar ki, həyat-
da sakit və xoşbəxt həyat sürmək istəyirsənsə, özünə rəva görmədi-
yini başqalarına da rəva görmə. Bir halda ki, sənin əməllərin, indiki 
həyatının və ölümdən sonrakı ruhunun həyatını istiqamətləndirir, 
axı nə üçün də yaxşı əməl sahibi olmayasan. Yalnız yaxşı əməl 
sahibləri ən ali varlığa yaxın ola bilərlər. 

Ey insan, öz əməllərinə özün cavabdehsən, taleyin əməlinlə 
bağlıdır. Ədalət dünyada ən orta həddir, çoxluğu da, azlığı da zi-
yanadır. Ədalət – nisbi orta həddir. Ən ədalətli qərar da haradasa 
nisbi xarakter daşıyır, tam ədalətli deyil. Ən ədalətli qərar yalnız ən 
ali varlığın qərarıdır. Ona görə də ən ali varlığın qərarlarına əməl 
etmək hökmdür. Həm də ən ali varlığın qərarları təkamülə aparan 
qərarlardır. Təkamül prosesi isə ən böyük səbəblər qrupu ilə döv-
riliyə bölünür. Sıfırdan başlayaraq, üç yüz min kilometr sürət həd-
dinədək bir hal bizim maddi aləmin materiya növüdür və bizi əhatə 
edən maddi aləmin qanunlarına tabedir. Sıfırdan əvvəlki mərhələ 
bəsit birnövlülərin tam sükunət halı olardı ki, bu da mümkün deyil. 
Çünki bəsit birnövlülərin çoxlu yalnız öz özündən başqa bir-biri 
ilə birləşmək imkanı olanları da mövcuddur ki, onların xarakterlə-
rindən yaranan daxili istəkləri onları bir birinə cəzb edir və bu da 
kainatda ilk təkanın yaranması deməkdir. 

Deməli, maddiliyin sıfırdan əvvəlki halı başqa ən böyük bir sə-
bəbin məhsuludur və materiyanın başqa növüdür. Maddiliyin sa-
niyədə 300000 min km sürət həddindən yuxarı halı isə mexaniki 
çıxışla götürəndə dövriliyə aparır, yəni 300000 km sürətə malik 
olan cisim hökmən parçalanıb ilk bəsit birnövlülərə çevrilir ki, bu 
da bizi əhatə edən maddiliyi ilkin materiyaya parçalamaq demək-
dir. Bu dövri bir yoldur. Lakin ikinci bir yol da mümkündür və bu 
yol ən böyük səbəblər qrupunun təkamül prosesində yaratdığı ən 
böyük səbəblərdən biridir. Bu yol bizi əhatə edən maddilikdən tə-
kamül yolu ilə yaranıb və bizi əhatə edən maddilikdən kənarda öz 
parlaq mövcudluq şəraitini tapan, ruhu halə kimi əhatə edən parlaq 
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nurdur. Necə ki bizim maddilikdə insanın bədəninə ruhun mayası 
daxil olur və bədənlə bir yaşayır, həmin o mövcudluqda da ruh onu 
halə kimi bürüyən mövcudluqla bir yaşayır. Bax bu cür mövcudluq 
bizim maddilikdən kənarda sərbəst yaşayır. Əslində onlar da kai-
natda o cür bir şəraitdə məskunlaşırlar. Həmin mövcudluqlar üçün 
əbədi həyat mümkündür. Orada artıq zaman, məsafə, sürət öz əhə-
miyyətini itirir. Çünki o mövcudluqlar bizim materiya qanunlarına 
tabe deyillər. Deməli, ora bizim mövcud maddi aləmdən fərqli bir 
aləmdir ki, o aləmdə yalnız o mühitə uyğun mövcudluqlar yerləşir. 
O mövcudluqların yerləşdiyi aləmə düşmək üçün hökmən o mate-
riya növünə aid olmaq lazımdır. Biz o mövcudluğun varlığını dərk 
etsək də bizim fiziki quruluşumuz o mövcudluğun varlığını duy-
maq imkanında deyil. Əlavə bunu da qeyd etmək olar ki, birnövlü 
bəsitliklər yalnız özləri ilə birləşdikdə vahidliyin itirmir və bu hal 
saniyədə 300000 km sürətlərdə belə öz sabitliyini saxlayır. 

O maddiliyə düşmək üçün ikinci üsul ruhu bürüyən parlaq nu-
run sintezini bizim maddilikdən almaqdır. Bunu almağın yeganə 
üsulu ədalətlilikdir. Ədalətlilik prinsipini gözləyən ekstrasensin 
gücü get-gedə beləcə artar. Əgər hər yerdə ədalətlilik hökm sürsə, 
bizi əhatə edən maddiliyin özü bütövlükdə o maddiliyə çevrilər. Bu 
isə yenidən doğulmaqdır, yeni bir səbəb kimi doğulmaqdır. 

Bizim yaşadığımız maddi aləmdə ən ağır proses nüvələrin bölün-
məsidir ki, bu bizim maddiliyin əhatəsindəki mərhələdədir. Parlaq 
nur istehsalı isə başlanğıc olsa da daha yeni mərhələnin bünövrəsidir. 

Atom nüvələrinin bölünməsi nüvə reaksiyalarının xüsusi növü-
dür. Bölünmə prosesi – ağır nüvənin sükunət kütləsi, bölünmə za-
manı meydana çıxan qəlpələrin kütlələri cəmindən böyük olduqda 
mümkündür. Buna görə də bölünmə reaksiyasında sükunət kütlə-
sinin azalmasına ekvivalent olaraq böyük miqdarda enerji ayrılır. 
Bu zaman tam kütlə saxlanır, çünki böyük sürətlə hərəkət edən 
qəlpələr öz sükunət kütləsindən böyük kütləyə malik olur. 

Sükunət kütləsi – məxsusi kütlə, nisbi sükunət halında olan 
maddə hissəciyinin kütləsidir. Nüvə bölündükdə iki-üç neytron ay-
rılır. Nüvədən çıxan neytronlardan hər biri, öz növbəsində, qonşu 
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nüvənin bölünməsinə səbəb olur və nəticədə o neytronlar da bölün-
mə doğura bilən neytronlar buraxır ki, buradan da zəncirvarı reak-
siya meydana çıxır. lakin bütün bunlar bizi əhatə edən maddi aləmə 
məxsusdur. Parlaq nur istehsalı isə tamam başa bir mərhələyə məx-
susi şəraitdir. 

Həyatda hər bir şeyin öz tutumu, duyumu, qəbul edə bilmək qa-
biliyyəti var. Bu hər bir mövcudluğun xarakterindən, quruluşundan 
yaranan haldır. Hər bir varlığı təşkil edən mövcudluqların hansı şə-
raitdə, necə birləşməyindən asılı olaraq varlığın müəyyən quruluşu 
və xarakteri yaranır. 

Bu quruluş və xarakter varlıq kimi labüdlüyündə müəyyən for-
ma və məzmuna malik olduğu üçün onun spesifik tutumu, duyumu 
və qəbul edə bilmək qabiliyyəti olacaqdır. Hər hansı bir mövcudlu-
ğa münasibətdə bu məsələyə xüsusi diqqət yetirmək lazımdır. İnsan 
da mövcudluqdur. İnsanın da quruluşu və buna müvafiq xarakter 
və imkanları var. İnsanın varlıq kimi mövcudluğu bizi əhatə edən 
maddi aləmin böyük səbəblər qrupuna daxildir. İnsan öz quruluşu-
na görə bir çox üstünlüklərə malikdir ki, bunlardan da ən önəmlisi 
həyat təcrübəsi əldə etmək imkanıdır. 

İnsan öz quruluşundakı üstünlüyə görə Yer kürəsində yaşayan 
canlılar üzərində hökmranlıq etmək qabiliyyətinə malikdir. Lakin 
ən ali varlıq mövcudluqlara üstünlük verəndə onun başqa canlıla-
ra münasibətdə halını və imkanlarını nizamlayır ki, təbii tarazlıq 
vəziyyəti pozulmasın. İnsan Yer kürəsindəki mövcudluqlar içəri-
sində ən mükəmməli olduğu üçün, onun başqa canlılar üzərində 
hökmranlıq etmək ehtimalı nəzərə alınıb və insan təfəkkürünün 
formalaşması üçün şərait yaradılıb. Hadisələrə ağılla münasibəti-
ni bildirən insan çox gözəl anlayır ki, təbii tarazlıq qorunmalıdır. 
Əks təqdirdə dünyamız məhv olar. Deməli, ya mövcud varlıqlarda 
hökmranlıq etmək imkanı artdıqca, əks tərəfin də ondan müdafiə 
olunmaq qabiliyyəti inkişaf edir, ya da hökmranlıq etmək qabiliy-
yəti olan varlığın öz təfəkkür səviyyəsi o halda olur ki, təbii tarazlı-
ğın saxlanılmasının əhəmiyyətini anlayır. İnsan Yer kürəsində olan 
mövcud varlıqlar içərisində belə bir mövqeyə malikdir. 
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Hər kəs öz gücündən həyatdakı mübarizəsində tam istifadə edə 
bilərmi? Bu bir sualdır. Lakin bizim maddi aləmdəki varlıqlar üçün 
bu sualın yeganə bir cavabı var. Xeyr. Ona görə ki, bizim maddi 
aləmdəki bütün mövcudluqlar ən müxtəlif fiziki təsirlərə məruz-
durlar. Deməli, ən müxtəlif fiziki təsirlərə məruz qalan varlıqlar 
birinci növbədə öz mövcudluqlarını varlıq kimi qoruyub saxlamaq 
üçün enerji sərf edirlər. İkincisi, hər hansı bir məqsəd uğrunda mü-
barizə aparan insan öz məqsədi yolunda qarşılaşdığı ən müxtəlif 
səbəblərlə heç vaxt ideal mübarizə apara bilməz. 

Bizi əhatə edən maddi aləmdə hər şey nisbidir. Nisbilik bizi 
əhatə edən maddi aləmin doğurduğu hallara uyğun bir qanuni-
likdir. Ona görə də insan bu maddi aləmdə heç vaxt öz gücündən 
həyatdakı mübarizəsində tam istifadə edə bilməz. Ancaq nisbətən 
öz gücündən daha yaxşı istifadə edənlər var ki, həyat belə kəslə-
ri qiymətləndirir. Ən ali varlığın verdiyi qiymətdən artıq qiymət 
ola bilməz. Həyatda hər bir kəs öz imkanlarından yaxşı işlər üçün 
səmərəli istifadə etsə bəşəriyyət daha gözəl və xoşbəxt günlərini 
yaşayar. Hər bir varlıq labüd mövcudluq kimi həyatda müəyyən 
imkanlara malikdir, lakin Yer kürəsində ən çox imkanlara malik 
varlıq insandır. 

Yaşamaq – mövcud olduğun varlıq kimi sonuna yaxınlaşmaq 
deməkdir. Sən bu mərhələdə ölümdən sonrakı həyatın üçün bir şə-
rait yarada bilmisənmi? Yaşamaq – sonuna çatana qədər hər gün 
yeni itkilərə məruz qalmaq, hər gün yeni səbəblər qəbul etmək 
deməkdir. Bu hal o vaxta qədər davam edir ki, artıq hər hansı bir 
mövcudluğun öz əvvəlki forma və məzmununu saxlamaq imkanı 
olmur. Yəni artıq müəyyən quruluşa malik mövcudluğun ilk təza-
hürlərindən yaranan səbəbləri ilə son dağılma prosesini yaradan sə-
bəblər arasında əlaqə olmur və beləliklə, hər hansı bir mövcudluq 
bir varlıq kimi öz forma və məzmununu itirir və sonuna çatır. Bu 
qarşısıalınmaz bir prosesdir. Bu, kainatın maddi aləm üçün sabit, 
daimi təkrarlanan bir halıdır. Həm də bu halın sonu yeninin yaran-
ması deməkdir. Əslində yeninin yaranması iki cür qiymətləndirilir. 
Birincisi, materiyanın bir şəkildən digər şəklə düşməsi kimi, bu hə-
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yatın mexaniki bir qanunudur. İkincisi, təkamül prosesi nəticəsində 
yeninin yaranması bu həyatın inkişaf qanunudur. 

İnsan da varlıq kimi mövcud olduğundan öz həyatı boyu bu 
hallardan hər ikisini yaşayır. Lakin insana ən ali varlıq tərəfindən 
bir üstünlük də verilmişdir, insan öz ruhunun varlığını dərk etmək 
imkanındadır. İnsan bilməlidir ki, onun ruhu ölümdən sonrakı hə-
yatında insanın yalnız bir ömür çərçivəsindəki həyatı boyu fəa-
liyyətindən yaranan halı yaşayacaqdır. Hər bir kəs öz əməlləri ilə 
ölümündən sonrakı ruhuna nə qoyub gedir, bu haqda düşünməlidir. 
Əks təqdirdə yaxşı olmayan əməl sahibinin ruhu amansız bir sıxıntı 
içərisində əzab çəkəcəkdir. Əgər hər hansı bir kəs yaxşı əməl sahibi 
olacaqsa, onun ruhu da bu əməlin rahatlığından doğan ləzzət ilə 
yaşayacaqdır. 

Ey insan, bütün həyatın boyu öz ruhunun xoşbəxtliyi üçün çalış. 
Əgər yaxşı əməl sahibi olsan, onda ən ali varlıq da sənə yardımçı 
olacaqdır. Ən ali varlığın yardımından da böyük köməklik yoxdur. 
Xüsusilə ekstrasenslər ən yaxşı əməl sahibi olmalıdırlar. Bu həm 
də onun üçün vacibdir ki, ekstrasenslərə müraciət edənlər ondan 
faydalana bilsinlər. 

Yaxşı əməl sahibi olmaq hər bir ekstrasensə vacib olan bir 
hökmdür. Əks halda yaxşı əməl sahibi olmayan ekstrasens ən 
ali varlığın etimadını doğrultmadığı üçün ən ali varlıq tərəfindən 
amansız cəzalandırılacaq. 

Ekstrasens öz qabiliyyətinin səviyyəsini bilməlidir. Əgər ekstra-
sens öz səviyyəsini bilməsə gec tez özünü nüfuzdan salar, əvvəlki 
hörmətini də itirər. Ekstrasens o demək deyildir ki, hər şeyi bilsin, 
ona hər şeyi bilmək tələbi ilə yanaşmaq düzgün deyildir. Çünki hər 
ekstrasensin yalnız bir və ya bir neçə sahədə müəyyən qabiliyyəti 
ola bilər. Hər bir ekstrasens də öz qabiliyyəti səviyyəsindən çıxış 
etməli, edə bilmədiyi işə girişməməlidir. Elə etməlidir ki, başladığı 
işi bacarmadığı üçün ona irad tutmasınlar. Çünki hər kəs edə bilə-
cəyi işin öhdəsindən bacarıqla gələr. Yalnız belə ekstrasenslər ən 
ali varlığın etimadını doğrulda bilər. Ekstrasens əsil insana xas olan 
bütün simaları özündə cəmləşdirməyə çalışmalıdır. Yalnız belə 
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olan təqdirdə onlar xalq içərisində müəyyən müsbət mövqeyə və 
nüfuza malik ola bilərlər. Ekstrasenslərdə ümumiyyətlə, əsl insana 
xas xüsusi bir mədəniyyət olmalıdır. Çünki ona müraciət edənlər 
ən müxtəlif xarakterli şəxslər ola bilər və öz mədəniyyəti ilə eks-
trasens onların ən məhrəminə çevrilməlidir. Əslində mədəniyyət 
bütün insanlara xas olan ən gözəl cəhətlərdən biridir. Şüurlu var-
lıqsansa, ən azı elementar mədəniyyətin olmalıdır. Həm də qeyd 
etmək lazımdır ki, mədəniyyət ağıllı varlığa xas olan xüsusiyyətdir. 

Çünki yalnız ağıllı varlıq öz hissiyyatı üzərində hökmranlıq 
edə bilər ki, bu da mədəniyyəti doğuran əsas amillərdən biridir. 
Mədəniyyət – ağılla hissiyyat üzərində hökmranlıq etmək bacarı-
ğıdır. Ekstrasens adını üzərinə götürən hər bir kəsdə mədəniyyə-
tin olması hökmdür. Əks təqdirdə o ekstrasens deyildir. Düzdür, 
burada nisbilik nəzərə alınır, lakin ekstrasens üçün mədəni səviy-
yənin ən aşağı göstəricisi, ümumi şüur səviyyəsinin qəbul etdiyi 
hal olmalıdır. 

Ağılla qəbul edilmiş hər hansı bir qərar haradasa çoxlarına xoş 
gəlməyə bilər, lakin hər bir insan, xüsusən də ekstrasenslər, həqiqə-
tin kiməsə xoş gəlmədiyi üçün danışılmamasına qarşı mübarizə 
aparmalıdırlar. Həqiqət – varlıqların bir-birinə münasibətdə hadisə 
yaradan labüd hal yaşantısıdır. Kim həqiqəti ört-basdır etməyə çalı-
şırsa, o hər hansı bir hadisənin labüd hal yaşantısını gizlətməyə səy 
edir ki, bu da mümkün olan hal deyil. Çünki hər hansı bir həqiqət 
hadisələrin labüd hal yaşantısı kimi, keçən zaman müddəti ərzində 
həyatda öz izini qoyur. 

Hər hansı bir kəs həqiqət uğrunda mübarizə aparan bir kəsin, 
uğrunda mübarizə apardığı təsdiqin, nə vaxtsa aşkar olacağını bil-
məlidir. Ola bilsin ki, təsdiqi uğrunda mübarizə aparılan həqiqət o 
vaxt üçün təsdiq edilə bilinməsin, lakin bir vaxt onun təsdiqlənə 
bilmək ehtimalı həmişə var. Həqiqətin sərt üzü nə qədər acı olsa 
da o hadisələrə münasibətdə labüd hal yaşantısı olduğu üçün onun 
tarixdə izinin varlığı hökmdür. 

Ona görə də həqiqəti təsdiq etməyə çalışan hər bir kəsə qar-
şı kimsənin apardığı mübarizə onun səviyyəsizliyini göstərir. Bu, 
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həm də müsahibinə qarşı hörmətsizlikdir. Əsil insan öz müsahi-
binin fikirlərinə ən ədalətli baxımdan yanaşmalıdır. Müsahibini 
dinləmək həm mədəniyyət, həm də bacarıq tələb edir. Müsahibini 
dinləmək bacarığı həm də insanın insana qarşı hörmətidir. Həyatda 
insanın insana qarşı təmənnasız hörmətindən qiymətli isə heç bir 
şey ola bilməz. Ən ali varlığın xüsusi qiymətləndirdiyi insana qo-
yulan hörmət, ən ali varlığın hörmət və nüfuzunu öz üzərində hiss 
etmək deməkdir. Ən ali varlığın hörmət və nüfuzunu öz üzərində 
hiss etmək isə insan üçün ən qiymətli hal yaşantısıdır. Ekstrasens-
lər insana qarşı xüsusilə təmənnasız hörmət sahibi olmalıdırlar. 
Çünki ekstrasenslər ən ali varlığın onlara qarşı olan xüsusi etima-
dını doğrultmalıdırlar. 

Müsahibinə qarşı laqeydliyin həm də haradasa sənin kamil ol-
madığına sübutdur. Ey insan, kimsə sənə nə üçünsə müraciət edirsə, 
demək onun sənin məsləhətlərinə haradasa xüsusi bir ehtiyacı var. 
Kimsə sənə nə üçünsə müraciət edirsə demək bu müraciəti yaradan 
səbəblər onun daxili tələbatından yaranan haldır. Kimsənin kədə-
rinə şərik olmaq, onun dərdini sanki bölüşdürmək deməkdir. Kədər 
sahibi onun dərdinə şərik olanın simasında haradasa öz dərdini yün-
gülləşdirən bir şəxs görür. Ancaq kimsənin sevincinə şərik olmaq o 
sevinci sanki ikiqat artırmaq deməkdir. Həm sevinc sahibinin əh-
valı, həm də belə bir sevincə şərik olan kəsin hal yaşantısı daha da 
yaxşılaşır. 

Demək müsahibinə qarşı laqeyd qalmamaq, sənə müraciət edə-
nin sevincinə və kədərinə məhrəm münasibət göstərmək haradasa 
ən ali varlığın xüsusi qiymətləndirdiyi insana hörmət qoymaqdır 
ki, bu da ən ali varlığın nüfuz və hörmətini bir daha öz üzərində 
hiss etmək deməkdir. Həm də belə kəslərin sevincinə də, kədərinə 
də ən ali varlıq laqeyd qalmır. Sənin sevincini və kədərini səninlə 
birgə, ən ali varlığın yaşantısı, sənə qoyulan ən yaxşı hörmətdir. 
Ey insan insanlara qarşı laqeyd olma ki, ən ali varlıq da sənə qar-
şı laqeyd olmasın. Xüsusilə ekstrasenslər insanlara qarşı ən səmi-
mi, məhrəmanə münasibətdə olmağa çalışmalıdırlar. Əks təqdirdə 
amansız bir iztirabın əlində tənha inləyərlər. 
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Sənə müraciət edəni diqqətlə dinlə, bu, həm də ona görə lazım-
dır ki, sən onun düşdüyü hala düzgün qiymət verə biləsən. Əgər sən 
müsahibini diqqətlə dinləməsən, onun keçirdiyi halı yalnış yaşaya-
caqsan. Sənin ona verdiyin məsləhət də yanlış olacaqdır və bütün 
bu yanlışlıqlar sənin son anda öz nüfuzuna güclü xələl gətirəcəkdir. 
Deməli, kimsəyə qarşı diqqətli olmayan şəxs haradasa özü də hiss 
etmədən öz səmimiliyini itirir və bu səmimiliyin itməsi onun nüfu-
zunun itməsinə şərait yaradır. İtmiş nüfuzu geri qaytarmaq isə çox 
vaxt mümkün olmur və ya ikiqat artıq səy və çalışmaq tələb edir. 
Həm də itmiş nüfuz sahibi öz üzərindən ən ali varlığın da nüfuzunu 
itirir. Çünki o öz biganə və laqeyd münasibəti ilə ən ali varlığın 
xüsusi qiymətləndirdiyi insana qarşı yanlış mövqe tutmuşdu. Öz 
üzərində ən ali varlığın nüfuzunu itirmək isə ən böyük itkidir. 

Ekstrasenslər xüsusilə belə bir itkiyə məruz qalmaqdan qorx-
malıdırlar. Çünki ekstrasenslər ən ali varlığın xüsusi etimad göstər-
dikləri şəxs olduqlarından onların itirə biləcəkləri itki daha böyük 
olar. Lakin hər hansı bir vaxt öz səhvini anlayan kəsi ən ali varlıq 
öz rəhmi ilə bağışlayır. 

Tələsik görülən işin müvəffəqiyyəti haradasa qənaətbəxş deyil-
dir. Tələsik görülən işin nəticəsi haradasa şübhə altındadır. Əgər 
hər hansı bir kəs öz görəcəyi işin nəticəsinin həqiqəti bəlkə də 
təsdiqləməyəcəyinə şübhəlidirsə, bir daha görəcəyi iş barədə dü-
şünməlidir. Həyatda hər şey üçün bir ortaq hədd var. Biz bu ortaq 
həddi hər hansı bir işə tətbiq etsək, belə bir vəziyyət alarıq: 1) ortaq 
həddən ləng görülən işin haradasa keyfiyyəti yaxşı ola bilər, lakin 
ona çox vaxt sərf olunar; 2) ortaq həddən tez görülən işə isə hara-
dasa vaxt az işlənər, keyfiyyət yaxşı olmaz; 3) ortaq həddə görülən 
iş lazım olan keyfiyyətdə və bu keyfiyyətdə görülən iş üçün ən mi-
nimum tələb olunan vaxtdadır. Bu ideal bir haldır. Belə bir halda iş 
görmək qabiliyyəti yalnız ən ali varlığa məxsusdur. 

Haradasa insan müəyyən bir iş görərkən ideal halda – o işə 
lazım olan səviyyədə yanaşa bilmir. Ona görə də insanın gördü-
yü işin nəticəsində hansı bir sahədəsə itki var. Lakin bu heç də o 
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demək deyildir ki, görülən iş keyfiyyətsizdir. Çox ehtimal var ki, 
tələsik görülən iş keyfiyyətsiz olsun. 

Müvəffəqiyyətli iş – haradasa nəticəsi düşünülmüş işdir. Nə-
ticəsi düşünülmüş işdə insanın fəaliyyəti haradasa addım-addım 
məqsədə yaxınlaşmaq deməkdir. Məqsəd – haradasa əldə etmək 
istədiyin nəticədir. Məqsədsiz fəaliyyət nəticəsiz iş deməkdir ki, 
belə fəaliyyətin son anında hədər gedən zəhmətinin peşmançılıq və 
təəssüf hissindən başqa heç bir şey əldə edə bilməzsən. İnsan üçün 
peşmançılıq və təəssüf hissi duymaqdan da sarsıntılı ruhunu sıxan 
hal yoxdur. Ruh haradasa ağılla nəticəsi nəzərə alınmayan işdəki 
müvəffəqiyyətsizlikdən sıxılır. Ruhun sıxıntısı insanın keçirdiyi ən 
ağrılı əzabdır. 

Haqlı ilə haqsızı bir-birindən ayıra bilmirsənsə ya korsan, ya 
kar. Ədalət haqqın carçısıdır. Hər bir insan haqlı ilə haqsızın kim 
olduğunu çox yaxşı anlayır. Lakin məsələ bundadır ki, ağıla xidmət 
edənlər haqqın təntənəsi üçün ədalətə üz tutarlar, amma hissiyyata 
qulluq edənlər haqqı öz mənafelərinə uyğun ya müdafiə, ya da rədd 
edir. Bu müxtəlif xarakterli insanların haqqa münasibətidir. Ancaq 
bütün bunlara baxmayaraq, haqq haqlılığında qalır. 

Belə də ola bilər ki, müxtəlif dərk səviyyəsində haqq nisbi 
olaraq müxtəlif cür qiymətləndirilsin. Yəni ən müxtəlif xarakter-
li şəxslər eyni məzmuna müxtəlif istiqamətlərdən yanaşdığından 
onların bu məzmun haqqında fikirləri də müxtəlif olacaqdır. La-
kin bu fikirləri doğuran, müxtəlif xarakterlərdən yaranan müxtəlif 
təfəkkür hədləridir. Ona görə də ən ədalətli qanunu ən müdrik şəxs 
çıxara bilər. Ən müdrik şəxs isə ən güclü təfəkkürə malik kəs ola 
bilər. Ən ali varlıq isə ən güclü təfəkkürə malikdir. Ona görə də ən 
ali varlığın çıxardığı qərar bütün qərarların ən ədalətlisidir. Haqqı 
nahaqdan ayıranı isə ən ali varlıq bütün bəlalardan hifz edər. Ey 
insan, insanların taleyinə təsir edə bilən hər şeyə qarşı ədalət qanu-
nu ilə münasibət göstər. Əks təqdirdə özün də öz ədalətsizliyinin 
qurbanı olarsan. 

Ey insan, öz əməllərinlə ən ali varlığın nüfuzunu qazan. Ən ali 
varlığın nüfuzuna tapınmaq nüfuz sahibi olmaq deməkdir. Yüz ölç 
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bir biç ki, sonrakı peşmançılıq səni kədərləndirməsin. Haradasa bir 
vaxt daha düzgün yol seçmək imkanın ola-ola həqiqətdən uzaq-
laşmısansa, keçirdiyin təəssüf hissi sənə iztirab verəcəkdir. Ömrün 
arxada qalan çağları üçün kədərli bir hal yaşamaq isə haradasa öz 
taleyinə özün vurduğun zərbələrdir. 

Hər hansı bir işə qərar verməmişdən əvvəl o işin nəticələri 
haqqında düşünmək faydalı olardı. Çünki dəfələrlə yoxlanılmış 
bir işin nəticəsində qarşıya qoyulmuş məqsədə çatmaq üçün şübhə 
yeri qalmaz. İnsan yalnız özü haqqında düşünəndə cılızlaşır, kiçi-
lir. Haradasa insanın təfəkkürü insanlara münasibətdə formalaşır. 
İnsanlarla münasibətdə olarkən isə onların könül rahatlığını təmin 
edən öz xeyirxah əməllərinlə təmas yaratsan yaxşı olar. Çünki hər 
bir kəsin hal yaşantısına, təmas edirsənsə, o səndə də öz əksini ta-
pır. Deməli, başqalarına nə cür münasibət göstərməyindən asılı ola-
raq o cür də cavab reaksiyası alacaqsan. Bu da həyatda göstərilən 
bir fəaliyyət növüdür. Ey insan, hər bir işə qərar verərkən bir daha 
düşün. Sonrakı peşmançılığının ruhunu sıxan iztirablarının əzab-
lı halını təkrar-təkrar yaşamamaq üçün öz hərəkətlərinə cavabdeh 
olmalısan. Ey insan, könül rahatlığı ilə ömrünü sona çatdırmaqdan 
ötrü başqaları üçün də könül rahatlığı yaradan əməllər sahibi ol-
maq lazımdır. Ən ali varlıq o kəslərə sevinc bəxş edir ki, o kəslər 
öz əməlləri ilə kiməsə könül rahatlığı gətirdir. Ən ali varlığın bəxş 
etdiyi sevinc isə insan üçün ən böyük sevincdir. Ey insan övladı, 
bir-birinizlə münasibətlərdə kimsənin haqlı və ya haqsız olduğunu 
özlüyündə aydınlaşdır, sonra qərar ver. Əks təqdirdə ədalətsizliyə 
yol verərsən, özün də haqsız olarsan. Ən ali varlıq öz haqsız bən-
dəsini heç vaxt sevməz. Xüsusilə ekstrasenslər haqlı ilə haqsızı 
ayırarkən daha diqqətli olmalıdırlar. Çünki ekstrasenslərə müraciət 
edənlər onun qərarını daha düzgün hesab edirlər. Əgər ekstrasens-
lər düzgün qərar verməsələr, insan həyatına təsir edən yanlışlığa 
yol vermiş olarlar ki. bu da onlar üçün ən ali varlıq tərəfindən heç 
vaxt bağışlanılmaz. Ey insan, dünya malından ötrü haqqı nahaqqa 
qurban vermə. Dünya malının ləzzətini o mal qurtarana qədər yaşa-
yacaqsan. Sənin yaxşı əməllərin isə sənin xalq içərisində hörmətini 
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və nüfuzunu daha da artırar, sənə mənən əbədi həyat bəxş edər. 
Həm də öz yaxşı əməllərinlə ən ali varlığa bir az da yaxınlaşmış 
olarsan. Haqqı nahaqqa batil etməyənlər özləri də həmişə haqq 
tərəfində olarlar ki, belə bir halın xoş yaşantısı onun bu dünyada 
aldığı ləzzətlər içərisində ən yaxşısı olar. Ey insan övladı, varlı-
ğın hər anını milyonlarla səbəblər içərisində yaşayır. Öz varlığının 
rahatlığını təmin etmək istəyirsənsə, bu səbəblər içərisində hər an 
üçün ən yaxşısını öz ağlınla seç. 

Ədalətsiz iş üçün başqalarına müraciət edənlər yaxşı adamlar 
deyillər. Çünki ədalətsiz görülən işin arxasında kimlərinsə tale-
yindən oğurlanmış və ya zorla alınmış hal yaşantıları dayanır. 
Ədalətsiz görülən iş şərə rəvac verən qüvvədir. Ədalətsiz görülən 
iş haqlı tərəfin haqqını əlindən alarkən ona iki zərbə vurur: 1) haqqı 
tapdanmış kəsin ruhunda bir sıxıntı yaranır, çünki onun haqqı tap-
danmışdır və o, nə öz gücü ilə bunun qarşısını ala bilməmiş, nə 
də başqaları ona yardımçı olmuşdur; 2) ədalətsiz görülən iş haqqı 
tapdalanan kəsə maddi ziyan vurur. Maddi ziyanın yaratdığı sıxın-
tılı hal müvəqqətidir və o ziyanın yeri dolduqda və müəyyən vaxt 
müddəti keçdikdən sonra unudulur. Lakin ruhunu sıxıntıya salan 
haqqın ədalətsizliklə tapdanması hər xatırlandıqca öz ilkin yanğısı 
ilə iztirab verir. İnsan ən ali varlığın sevimli yaranışı olduğu üçün, 
xüsusilə də insanın ruhu ən ali varlığın öz zərrəsindən olduğu üçün, 
ədalətsiz iş görənlər ən ali varlığın amansız bəlaları ilə üzləşərlər. 
Burada ədalətsiz görülən işin iki tərəfi var: 1) ədalətsiz görülən iş, 
öz növbəsində, haqsız tərəfin də ruhunu sıxıntıya salır, ona görə 
ki, hər kəs haqlı və ya haqsız olduğunu çox gözəl bilir və haqsız-
dırsa, dünya malına uyub haqsızlıq etdiyini anlayır; 2) haqsız tərəf 
ədalətsiz gördüyü iş müqabilində müəyyən maddilik əldə edir ki, 
bu da onda müvəqqəti ləzzətlə yaşanan hal yaradır. Ancaq maddi-
likdən yaranan ləzzətin də halı uzun müddət olmur və müəyyən 
vaxtdan sonra ləzzət unudulur. Ancaq haradasa kiminsə ruhunu 
sıxıntıya salan, ədalətsiz iş görən tərəf qəlbinin təmiz olmadığını 
hər dəfə xatırladıqca üstəlik öz ruhu da sıxılır. Həm də bütün bu 
şər işlərin səbəbkarı olduğu üçün daim onu izləyən bəlalarla qarşı-
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laşır. Deməli, ədalətsizlik özü ən böyük bəladır. Ey insan, ədalətsiz 
işlərdən çəkin, çünki ədalətsizlik özünə qarşı yönəlmiş bir silahdır. 
Ədalətsiz müraciəti qəbul edən şəxslər isə özləri də ədalətsizdirlər. 

Ədalətsizliyin yaranmasında əsil səbəb kimi hissiyyatın ağılı 
üstələməsi dayanır ki, bu da bizi əhatə edən aləmin maddiliyindən 
doğan müvəqqəti ləzzətdən yaranan meyildir. Ədalətsiz müraciəti 
qəbul edən kəs haradasa haqqın göz yaşı içərisində boğulan varlığı-
nı ədalətsizliyə təslim edir ki, bu da ən ali varlığın qoyduğu qanun-
lara laqeydlik göstərmək deməkdir ki, bu da sənə qismət olmayan 
bir əzabı öz əməlinlə öz qismətinə çevirməkdir. Öz əməli ilə özünə 
əzab qazananların günahı isə yalnız özlərindədir. 

Ən ali varlıq rəhmlidir, o, yalnız o günah sahiblərini bağışla-
yır ki, günahkar şəxs tutduğu əməlin düzgün olmadığını anlamaqla 
bərabər, bir daha belə səhvlərə yol verməsin. Ey insan, hər vaxt 
doğru yola qayıdanlar ən ali varlığın onları bağışlayacağına ümid 
edə bilərlər. 

Ey insan, ədalətli ol, ədalət ən ali varlığın küllü sayda adların-
dan biridir. Ən ali varlıq həmişə öz adına layiq işlər görər. Ola bil-
sin ki, sənə müraciət edən kəs bilməyərəkdən yanlışlığa yol verir, 
sən onu səbirlə başa sal. İnsanlar öz xarakterlərindən asılı olaraq 
müxtəlif dərk səviyyəsinə malikdirlər. Bilməyərəkdən yanlış yola 
düşənləri doğru yola qaytarmaq insanın yaxşı əməlləri içərisində 
ən yaxşılarından biridir. Ola bilsin hər hansı bir kəsin düşüncə sə-
viyyəsi o dərəcədə deyildir ki, gördüyü işin ədalətsizliyini anlasın, 
sən onu görüləcək işin nəticələri barədə ətraflı məlumatlandır. qoy 
bilməyərəkdən ədalətsiz iş görmək istəyən şəxs anlasın ki, onun 
görəcəyi iş hansı fəsadlar törədirmiş. 

İnsan tükənməz qüdrətə malikdir. İnsanın qüdrəti öz yaxşı əməl-
ləri ilə daha da artar. Kimsəni yanlış əməllərdən çəkindirmək, bir 
çox şər işlərin qarşısını almaq deməkdir. Kimsəni yaxşı əməl sahibi 
etmək, şər işlərə zərbə vurmaq deməkdir. İnsanları məcburən yaxşı 
əməl sahibi etmək olmaz. İnsanları yaxşı əməl sahibi etmək üçün 
onları ən ali varlığın bir çox sirlərindən agah etmək lazımdır ki, 
dərk səviyyələri bir qədər yüksəlsin. Ən nəhayətdə insanları yaxşı 
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işlərə təhrik etmək də olar, lakin: 1) təhrik edən nəticənin hökmən 
təhrik edilən və bəşəriyyət üçün faydalı olacağına tam əmin olsun; 
2) təhrik edilənin şəxsiyyətinə bu təhrikdən heç bir xələl gəlməmə-
lidir. Təkrar edirəm, insanları nəyəsə təhrik etmək düzgün deyil, ən 
faydalı işlər olsa belə. yalnız və yalnız şərt daxilində (əgər həmin 
şəxs təhrik edilməzsə şər işlər törədicisi olarsa) müstəsna hallarda 
təhrikə yol verilir. Bu nə üçün belədir? Sualın cavabı birdir, təh-
rik olunan özünün hal yaşantısının bir hissəsini, ruhi halı itirir və 
bundan sonra təhrik edənin onda yaratdığı ruhi halı yaşayır. Belə 
bir vəziyyəti insanlara yalnız o zaman tətbiq etmək olar ki, onlar 
daha heç bir başqa vasitə ilə düzələn deyil və şər iş mənbəlidirlər. 
Şər işə meyil edənləri isə ən ali varlığın ən amansız cəzaları göz-
ləyir. Xüsusilə ekstrasenslər ədalətsiz müraciətləri heç vaxt qəbul 
etməməlidirlər. Ən ali varlıq ədalətsiz iş üçün müraciət edənlərdən 
daha çox ədalətsiz müraciəti qəbul edənləri öz bəlaları ilə izləyir. 
Ekstrasenslər isə belə hal üçün ikiqat artıq bəlaya düçar olarlar. 

Şər işdə dərin hissi meyillərdən doğan arzular yaşayır. Hissi ar-
zular isə həyata keçəndə müvəqqəti ləzzətdən başqa heç bir şey 
bəxş etməz. Ey insan, ruhunun əbədi xoşbəxtliyini səni əhatə edən 
aləmin maddiliyindən yaranan müvəqqəti ləzzətlərə satma. Onsuz 
da həqiqət nə vaxtsa öz yerini tapacaq. Ey insan, sən yalnız ədalət-
siz əməllərinlə bu dünyanın maddiliyindən yaranan müvəqqəti 
ləzzətlərə uysan əvəzində ruhunu iztirab və sarsıntıya salarsan. Ey 
insan, tale sənin dözümünü və iradəni yoxlamaq üçün çox sınaqla-
ra çəkə bilər, sən yalnız öz ağılınla bu sınaqlardan mətanətlə çıxa 
bilərsən. Ən ali varlıq yalnız həqiqət yolçularını sevir. Əsil insan 
öz xoşbəxtliyini başqalarının xoşbəxtliyi içərisində tapır. Sənin ət-
rafında olanlar iztirab və kədər içərisində yaşayırsa, sən xoşbəxt 
ola bilməzsən. Həyatda hal yaşantıları keçicidir, lakin müəyyən 
şərtlər daxilində bu keçici hal yaşantıları hər kəsin xarakterinə 
uyğun dəyişikliklər yaradır. Məsələn, sənin qəlbin təmizdirsə, sən 
öz daxilində paxıllıq, tamah hissini yox dərəcəsinə endirməyi ba-
carırsansa, başqalarının xoşbəxtliyi səni sevindirəcək, bədbəxtliyi 
isə kədərləndirəcək. Əgər sənin qəlbin təmiz deyilsə, daxilində 
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paxıllıq və tamah hissi varsa, başqalarının xoşbəxtliyi səni iztiraba 
salacaq, başqalarının kədəri isə səni sevindirəcəkdir. Bütün bun-
lar isə insanın ümumi xarakteri ilə bağlıdır. Əgər insanın həyata 
münasibətində hissiyyatı üstün yer tutursa, o, qəlbən təmizliyini 
itirəcəkdir, çünki hissiyyatının quluna çevrilən insan hər cür aşağı 
səviyyəli işlər görməyə qadirdir. Lakin insan başqa varlıqlardan öz 
yaşadığı şəraitdə müəyyən xüsusiyyətləri ilə seçilir. 

İnsanda demək olar ki, ruhla bədənin bir-birinə müqavimət 
gücü eynidir. Deməli, insanın görəcəyi hər bir iş onun özünü han-
sı istiqamətdə səfərbər edə bilməsindən çox asılıdır (Deməli, in-
sanın görəcəyi hər bir iş onun özünü hansı istiqamətdə səfərbər 
edə bilməsindən çox asılıdır). Əgər belədirsə, onda ən yaxşı hal öz 
qəlbinin təmizliyin qoruya bilməkdir. Başqalarının sevincinə şərik 
olsan, sənin də sevincin artar. Başqalarının sevincinə şərik olmaq 
üçün isə hökmən ağılla hissiyyatın üzərində hökmranlıq etməyi ba-
carmalısan. Xoşbəxtlik də, bədbəxtlik də hər ikisi nisbidir. Daha 
böyük bəlalardan qorx, daha gözəl anlar ümidi ilə yaşa. Həyata 
gələn hər bir insan hökmən müəyyən tale yolu keçməlidir. Bu tale 
yolunun acılı-şirinli anları artıq köhnə xatirə kimi arxada qalanda 
sən öz həyatının nisbi bir zaman axını üzərində qurulduğunu anla-
yacaqsan və hər bir insan öz keçirdiyi hal yaşantılarını xarakterizə 
edərkən duymalıdır ki, onun nə vaxtsa keçirdiyi iztirab daha böyük 
ola bilərmiş, yaxşı ki belə olmamışdır. Həm də başa düşməlidir 
ki, bu iztirab bəlkə də yaşanmaya bilərdi və ya ötəri bir kədər sə-
viyyəsinə endirilərdi. İnsanların həyatında baş verən sevinc anları 
da beləcə, kədərə dönüşlü və ya daha çox səadət gətirən bir halda 
yaşanardı. Deməli, nə isə daha başqa halda yaşamaq mümkün olar-
dı. Düzdür, burada insan həyatında hökmlü mövqe tutan böyük sə-
bəblər qrupu nəzərdə tutulmur, lakin kiçik səbəblər qrupunun özün 
seçdiyin ən yaxşı istiqamətini götürmək mümkündür. Düzdür, 
müəyyən hal yaşantısında ən müxtəlif təsirlərin səni özünə tərəf 
çəkməsi mümkündür, lakin sən yalnız ağılla xoşbəxtliyini təmin 
edəcək ən düzgün istiqaməti seçə bilərsən. Çalış xoşbəxtliyin elə 
mərhələsində qərarlaşasan ki, səni hər an izləyən bəlalar üçün şi-
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rin bir cəlbedicilik halında olmayasan. Əks təqdirdə xoşbəxtliyini 
itirib, üstəlik əlavə bəlalara düçar olarsan. İnsanın xoşbəxt yaşa-
ması üçün dünya malının da rolu var, lakin tam xoşbəxt bir həyat 
yaşamaq üçün yalnız dünya malı kifayət etmir. Ey insan, öz içində 
paxıllıq adında bir hissin daim ağlınla mübarizədə məğlubiyyətinə 
inanırsansa, hər hansı bir kəs haqında yürütdüyün mühakimənin 
düzgünlüyünə əmin ol. Çünki qəlbində tamah və paxıllıq hissi olan 
kəsin qəlbi təmiz deyildir. Təmiz olmayan qəlb sahibləri isə heç 
vaxt düzgün mühakimə yürüdə bilməzlər. Hissiyyatla bağlı təhri-
kedici qüvvələr içərisində paxıllıq və tamahkarlıq bəlkə də insanı 
ən böyük bəlalara salan ən qüvvətli hisslərdir. Paxıllıq tamahkarlı-
ğın acgözlük mərhələsindən də ən ön plandadır. Tamahkar kəs – öz 
nəfsini boğa bilməyən, lakin nəfsinin tələbatını ödədikdən sonra 
sakitləşən kəslərdir. Acgöz şəxs öz nəfsini boğa bilməyən, nəfsinin 
tələbatını ödədikdən sonra sakitləşməyən və daha artıq şey əldə 
etməyə çalışanlardır. Paxıllıq isə öz nəfsini boğa bilməmək, nəfsi-
nin tələbatını ödədikdən sonra sakitləşməmək, daha artıq şey əldə 
etməyə çalışmaq, həm də bütün bunlarla yanaşı, başqalarının sıxın-
tıya, bəlalara düşməyini arzulamaqdır ki, başqalarının imkanları 
məhdudlaşsın, sən öz üstünlüyünü nümayiş etdirəsən və onlardan 
yeri gələndə öz hissi məqsədlərin üçün istifadə edəsən. Ona görə də 
paxıl adamlar heç vaxt artmazlar, çünki ən ali varlığın ən sevimlisi 
olan insanların bəlalara düçar olmalarını istəyənləri ən ali varlıq 
heç vaxt sevməz. Ən ali varlığın nüfuzunu və sevgisini qazanmaq 
üçün yeganə yol hər şeyə ədalətlə yanaşmaqdır. Ədalətli kəslər 
ən ali varlığın ən sevimli bəndələridir. Xüsusilə ekstrasenslər hə-
mişə ədalətli olmağa çalışmalıdırlar. Çünki ekstrasenslərə müraciət 
edənlər, əsasən, onlardan doğru yol göstərmək ümidi ilə yanaşılan 
və buna imkanı olan bir şəxs kimi istifadə etmək istəyirlər. Ekstra-
sens ona müraciət edənin kədərini də, sevincini də özününkü hesab 
etməlidir. Hər bir insana ən səmimi duyğularla yanaşmaq lazım-
dır ki, onda özünə qarşı müəyyən bir rəğbət hissi yaradasan. Əgər 
ekstrasens ona müraciət edənlərdə özünə qarşı müəyyən bir rəğbət 
hissi yaratmasa, ona müraciət edənlər ürəklərinin bütün qapılarını 
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ekstrasenslər üçün açmazlar... Onsuz da əsil ekstrasens üçün insan 
daxilinə nüfuz etmək çətin deyil, üstəlik əsl ekstrasenslər insan-
larda özlərinə qarşı rəğbət hissi oyatmağı bacarırlar. Lakin bütün 
bunlarla bərabər, hər halda ekstrasens belə bir şərtin olduğunu da 
nəzərdən qaçırmamalıdır. İnsanlar ən müxtəlif xarakterli olduqları 
kimi, ekstrasenslər də ən müxtəlif xarakterli ola bilərlər. Lakin hər 
bir ekstrasens bilməlidir ki, qabiliyyəti dünya malına satmaq olmaz. 
Əks təqdirdə ən ali varlıq belə bir halı sənə bağışlamaz. Ekstrasens-
lər insan sərraflarıdır. İnsanın sərrafı olan kəs isə birinci növbədə öz 
qəlbinin təmizliyinə əmin olmalıdır. Yalnız qəlbi təmiz şəxslər qəl-
bində ən ali varlığın parlaq nurunu yaşatmaq imkanını əldə edərlər 
ki, həyatda bundan da böyük səadət və xoşbəxtlik yoxdur. 

Hər bir insan əxlaqlı olmalıdır. Əxlaq – bəşəriyyətin ümumi 
dərk səviyyəsinin qəbul etdiyi insana xas həyat normasıdır. Lakin 
ən müxtəlif insanların dərk səviyyəsi ən müxtəlif olduğu kimi, hər 
fərdin də öz düşüncəsinə görə əxlaq səviyyəsi var. Buna görə də 
bəşəriyyətin ümumi şüur səviyyəsinə uyğun, daha kiçik mənada 
götürüldükdə isə hər ölkənin öz adət-ənənələrinə uyğun qanunlar 
toplusu müəyyənləşdirilməlidir ki, bu da daha aşağı səviyyəli əx-
laqa malik olanları məcburi şəkildə, qanun çərçivəsində ümumi 
əxlaq normalarına riayət etməyə məcbur etsin. Ancaq ən böyük 
əxlaq sahibi ən ali varlıqdır və onun ədalət prinsipləri üzərində 
qurduğu təkamül yolu ən ədalətli əxlaq normasına hökmdür. İn-
sanların öz dərk səviyyəsinə uyğun yaratdığı qanunlar müəyyən 
əxlaq pozuntularının qarşısını alır və insanları qanunla qoyulmuş 
qaydalara əməl etməyə məcbur edir. Beləliklə də ən ali varlığın 
qoyduğu qanunlar hökmdür və bu ədalət qaydalarına əməl et-
məyənləri amansız bəlalar gözləyir. Lakin insanların qoyduğu qa-
nunları haradasa ən müxtəlif üsullarla pozmaq mümkündür və yeri 
gələndə bu qanunlara gizlində əməl etməmək də olur. Ancaq ən ali 
varlığın qanunlarını onun özündən başqa heç kəs dəyişə bilməz 
və ən ali varlıq hər kəsin gizlində etdiyi əməllərdən aşkar surətdə 
xəbərdardır. Ona görə də ən ali varlıq ən əxlaqlı insanları özünə 
daha yaxın sanır. 
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Tutduğun yol doğru deyilsə, hər vaxt düzgün yola qayıtmağın 
təqdirəlayiqdir. Ən ali varlıq ən səbirli, ən rəhmli və ən adildir. Ən 
ali varlıq hər vaxt, özünün yanlış bir yol tutduğunu anlayıb doğru 
yola qayıdanları və haqqa tapınıb bir daha səhv etməməyə çalı-
şanları bağışlayır. Çünki hər bir kəs haradasa ola bilsin ki, nöq-
sanlara yol verər və hər bir kəs bilməyərəkdən və ya bilərəkdən 
bir vaxt yanlış yolun yolçusu olar. Lakin nizamlı, məqsədli təka-
mül yolu hər bir varlığın dərk səviyyəsini artırdığı kimi, insan da 
həyatda yaşadığı müddət ərzində müəyyən bir inkişaf yolu keçir. 
Əgər bir vaxt yanlış yola düşmüş hər hansı bir şəxs tutduğu yolun 
düzgün olmadığını anlayırsa və doğru yola qayıdırsa, ən ali varlıq 
onu bağışlayacaq. Ancaq bir şərtlə ki, bilməyərəkdən yanlışlığa yol 
verənlər haradasa kimdən və nədənsə vaxtında öyrənmək imkanını 
əldən verdikləri üçün doğurdan da əgər öyrənmək imkanı olub və 
bu imkan əldən verilibsə, müəyyən cəzaya məruz qalırlar, bilərək-
dən yanlışlığa yol verənlər isə öz layiq olduqları qədər cəzaya mə-
ruz qalacaqlar. Belə nəzərdə tutulmasın ki. Ən ali varlıq insanları 
tutduqları əməllərə görə bağışlayacaq deyəndə onların gördükləri 
pis əməlləri, ədalətsizlikləri bağışlayacaq. Xeyr. Ən ali varlıq insan 
övladı üçün onun ömür çərçivəsi daxilində müəyyən ədalət prin-
siplərinə əməl etmək şərtləri qoyub, haradasa insanlar yaşadıqları 
müddət ərzində bu intervalda qoyulmuş qaydaları pozurlar. Yəni 
əslində pis, yaxşı əməllərə görə cəza öz yerində, axı insan ən ali 
varlığın qoyduğu doğru yolun yolçusu olmalıdır. Bu qaydanın po-
zulması, yəni insanın daimi doğru yolun yolçusu olması qaydasının 
pozulmasına görə, yəni əgər hər hansı bir kəs düzgün yola qayı-
darsa, nəzərdə tutulan cəza bağışlanar. Lakin qoyulmuş qaydanın 
pozulduğu müddət ərzində insanın bilərəkdən və ya bilməyərəkdən 
etdiyi səhvlər üçün müəyyən olunmuş cəza tədbirləri görülür. Ona 
görə də hər vaxt doğru yola qayıtmaq zərərin yarısından qayıtmaq 
kimi bir şeydir və ən ali varlıq tərəfindən həmişə tərifəlayiq qarşı-
lanır. Heç olmasa bir şəxsi əyri yoldan çəkindirmisənsə, xeyirxah-
lığın ən ali varlıq tərəfindən mükafatlandırılacaq. Bir şəxsi əyri 
yoldan çəkindirmək, neçə bəd əməlin qarşısını almaq, neçə-neçə 
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şər işi meydandan uzaqlaşdırmaq deməkdir. Bəlkə də həyatda yüz 
yoxsula yardım etməkdən, yüz il ibadətlə məşğul olmaqdan, bir 
bəd əməl sahibini doğru yola qaytarmaq daha üstündür. Çünki bü-
tün şər işlərin başlanğıcı bəd əməl sahiblərinin fikirlərindən doğur. 
Ən ali varlıq hər vaxt onun qanunlarına əməl edənləri bəlalardan 
qoruyar. Ən ali varlıq hər vaxt bəd əməl sahiblərini öz bəlaları ilə 
izləyir. Ona görə də bütün insanlar ən ali varlığın ədalət qanun-
larına riayət etməli, yəni əxlaqlı olmalıdırlar. Ekstrasenslər isə 
hökmən ekstrasens əxlaq kodeksinə riayət etməlidirlər. Ona görə 
ekstrasenslərin üzərinə böyük məsuliyyət qoyulur ki, ekstrasenslər 
haradasa məsul şəxsdirlər. Çünki onlara müraciət edənlər yalnız 
müəyyən xəstəliklər üçün müalicə kursları keçmirlər, həm də hə-
yat qayğılarını ödəyəcək məsləhətlər almaq ümidi ilə yanaşırlar. 
Deməli, ekstrasenslərin insanların həyatında rolu çox böyükdür və 
haradasa onların verdiyi qərarlar hər hansı bir insanın həyatında 
ən müxtəlif cəhətlərdə iz qoya bilər. Ekstrasenslər, hökmən ən ali 
varlığın ədalət prinsipinə, yəni ekstrasens əxlaq kodeksinə riayət 
edin. Əks təqdirdə taleyin ən kinayəli gülüşü nəsibiniz olar və ən 
ali varlıq da sizi bağışlamaz. 

Bəşəriyyətin gələcək inkişaf tarixində bütün insanlarla bəra-
bər, ekstrasenslərin də xüsusi rolu var. Ekstrasenslər bu rolun ən 
gözəl ifaçıları olmalıdırlar. Onlar bilməlidirlər ki, ən ali varlığın 
etimadı hazırda onlar üçün böyük mükafatdır və bu etimadı doğ-
rultmaq, bu mükafat sahibinin bir daha nüfuzunu qazanmaqdır. 
Hiyləylə qurulan işin sonu uğurlu olmaz. Çünki hiyləylə qurulan iş 
haradasa ədalətsizliyin törəməsidir. Həm də hiyləylə qurulan işdə 
kiminsə şəxsi mənafeyinə xidmət nəzərdə tutulur. Ən ali varlığın 
ədalət qanunları ən doğru yoldur. Lakin hiyləylə qurulan iş ədalət 
qanunlarından kənar bir yol olduğu üçün heç vaxt son nəticəsi 
yaxşı olmaz. Axı ən ağıllı kəs belə ən ədalətli yoldan daha yaxşı 
yol tapa bilməz. Ona görə də hiyləylə qurulan iş, lap ola bilsin ki, 
ilk zamanlar müəyyən müvəffəqiyyət qazansın, lakin son nəticədə 
uğursuzluq göz qabağında olacaqdır. Ən ali varlığın ədalət yolun-
dan çıxanları isə onun ən böyük bəlaları izləyər. Hiylə elə amansız 
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bir tədbirdir ki, yeri gələndə ən yaxın adamını belə bu yolda qur-
ban vermək zəruriləşir. Hiylə elə amansız bir vasitədir ki, onun iki 
başı var, qarşıya qoyulmuş məqsəd baş tutmayanda ikinci baş sənə 
qarşı çevrilir. Hiylə elə bir toxumdur ki, onun içərisində şübhənin 
təzahürləri yaşayır. Şübhə ilə yaşanan ömür vahiməli bir röyadır, 
ayıq həyatında. Ən ali varlıq hiyləylə qurulan işlərə gülümsəyir, 
çünki onun ədalətli həqiqətlərindən kənar görülən işlər faydasız bir 
canfəşanlıqdır və ən ali varlıq sonda hiyləgər şəxsləri öz qurduğu 
tora salır. Həm də hiyləsi baş tutmayan şəxsin iç üzü də açılır və 
onun əməlləri hər kəsə bəlli olur. Odur ki, bütün bunları nəzərə alıb 
belə nəticə çıxarmaq olar ki, dünyada ən doğru yol həqiqət yoludur. 
Çünki bu yol ən ali varlığın ədalət qanununun hökmü ilə yaranıb. 
Dünyada ən yaxşı əməl təmiz əməldir, çünki təmiz əməl sahiblə-
rinə ən ali varlıq həmişə yardımçı olur. Ey insan, bilməyərəkdən 
görülən iş kimlərəsə ziyan gətirə bilər, ona görə də görəcəyin hər 
bir işin nəticəsini əvvəlcədən düşün. Düşüncəsiz görülən işdə öz 
uğursuzluğun bir yana, axı nə üçün başqalarına ziyan gətirəsən? 
Düşüncəsiz görülən işdə hissiyyatın tələbləri üstünlük təşkil edər. 
Hissiyyatla bağlı olan işlərdə isə haradasa maddiliyə meyil var. 
Ağılla qərarlaşdırılmayan işlər taleyin gözübağlı getdiyi yoldur. 
Bu yolda maneələr, təhlükələr ola bilər. Ey insan, görəcəyin hər bir 
işi ağılla qərarlaşdır. Ağılla qərarlaşdırılmış iş özün üçün də, xalq 
üçün də faydalı olar. İnsan Yer kürəsində yaşayan canlılar içərisin-
də ona görə üstün mövqe tutur ki, o öz görəcəyi işin nəticəsi ilə 
maraqlıdır. Hissiyyatla bağlı görülən işlərdə nəticə maraqlı deyil, 
yalnız o anın bədəndə yaranan daxili tələbatı ödəməsinə səy göstə-
rilir. Lakin ağılla görülən işlərdə məqsəd başqadır. Ağılla görülən 
işlərdə bəzən son məqsəd üçün kiçik uğursuzluqlarla da razılaşılır. 
Hissiyyatın tələbinin ödənilməsində ilk uğursuzluq çox hallarda 
ilk arzunu dəf edir. Hissiyyatla bağlı görülən işlərdə bunun üçün 
də çox vaxt ilk başlanğıc uğurlu olur, lakin son nəticə uğursuz-
luqdur. Hər hansı bir işin görülməsində yeganə doğru yol ağılla 
hərəkət etməkdir. Ağılla bağlı görülən işlərdə haradasa məqsədli 
bir həyati fəaliyyət yaşayır. Ən ali varlıq ağılla görülən işləri hər 
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vaxt xoşlayır. Hörmət et, minnət qoyma. Kiminsə sənin qayğına 
hər hansı bir sahədə ehtiyacı varsa, görünür, hansı bir işinsə həya-
ta keçməsində kiminsə köməyinə möhtaclığı var. Ola bilsin həmin 
şəxs kömək üçün sənə müraciət etməzdi. Ancaq müraciət edibsə, 
deməli başqa müraciət etməli kəslərdən səndə haradasa özünə daha 
dəyərli bir üstünlük görüb. Sən öz imkanlarını nəzərə al. Gör sənə 
edilən müraciəti yerinə yetirmək iqtidarına maliksənmi? Bəlkə sə-
nin imkanlarında elə məhdudluq var ki, sonra özün pis vəziyyətdə 
qalarsan. Bəlkə müraciət edən kəs bilməməzlikdən səni özünə daha 
çox köməyi dəyən şəxs hesab edib, sən ona ən doğru yol göstər. 
Bütün bunlardan başqa, əgər doğurdan da kömək etməyə imkanın 
varsa, söz verdin kömək et. Ən ali varlıq öz yaratdığı bəndələri-
ni doğru yol yolçusu olarlarsa, heç vaxt naümid qoymaz. Çətinə 
düşmüş haqq tərəfdarlarına kömək edənləri isə ən ali varlıq özünə 
yaxınlardan hesab edər. Ancaq bir şərtlə, sənə ehtiyacı olub mü-
raciət edənlərə hörmət et, minnət qoyma. Çətinə düşüb səndən 
kömək umanlardan istifadə etmə. Köməyə ehtiyacı olanların qü-
ruruna toxunma. Ən ali varlıq gizlində də, aşkarda da hər şeyə nə-
zarət edəndir. Həyat çox ciddi bir sınaq meydanıdır. Bir vaxt sən 
də belə bir sınağa çəkilə bilərsən. Kimsəyə kömək əlini uzadanda 
özünü o şəxsin yerində düşün. Gör yardımı nə cür etmək lazımdır 
ki, yardım alan daha çox qəlb sıxıntısı keçirməsin. İstər maddi yar-
dım, istərsə də mənəvi yardım – hər ikisi az ya çox ehtiyacı olana 
ən böyük köməklikdir. Ən ali varlıq başqalarına yardım edənə özü 
yardımçı olar. Ona görə də kimsələrin müraciətinə diqqətlə yanaş. 

Bəlkə sənə müraciət edənlər müəyyən məqsəd güdür, sən ən 
təmiz adam olmalısan. Xüsusilə ekstrasenslər ona müraciət edən-
lərin məqsədi arxasında nələr dayandığına xüsusi diqqət etməlidir-
lər. Əks təqdirdə onlar öz təmizliklərinə xələl gətirə bilən işlərin 
gedişinə rəvac verərlər. Ekstrasens ona müraciət edənin hansı əx-
laq sahibi olur olsun, məqsədini müəyyənləşdirib öz bacara bildiyi 
və ona müraciət edənin şəxsiyyətinə xələl gətirməyən üsullardan 
istifadə etməklə onu düzgün yola istiqamətləndirməyi bacarmalı-
dır. Həm də ekstrasens özü belə bir işi həyata keçirərkən heç bir 
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təmənna və maddiliklə bağlı məqsəd güdməməlidir. Ən ali varlıq 
ekstrasenslərə etimad göstəribsə, deməli, onun maddi cəhətcə ya-
şayışı üçün hər şey nəzərə alınıb. Ona görə də hər bir ekstrasens 
yalnız və yalnız ədalətli olmalı, haqqın qorunmasına çalışmalıdır. 
İnsan sınaq meydanında olduğu üçün onda hissiyyat və ağıl təx-
minən nisbi bərabərlik təşkil edir. Ona görə də hər hansı bir kəsə 
bir başqasının müəyyən məsləhəti öz təsirini göstərir. Ekstrasenslər 
isə qayğılarını kiminləsə bölüşdürmək istəyənlərin, bir növ məs-
ləhət yeridir. Demək ekstrasenslərin fikri haradasa cəmiyyətdə 
müəyyən rola malikdir. Ona görə də hər bir ekstrasens bacardığı 
qədər ən ideal şəxs olmalıdır, əks təqdirdə o öz nüfuz və hörmə-
tini itirə bilər. Əsl insanın həyatda sözü ilə əməli düz gəlməlidir. 
Əgər sənin əməllərin dediyin sözlərə uyğun deyilsə, kimsələrin 
sənə qarşı inam hissi tədricən itmiş olar. Əgər sən dediyin sözlərlə 
öz-özünü aldadırsansa, bir vaxt qəflət yuxusundan ayılanda özünü 
mənəviyyatca ən aşağı simada görəcəksən. İnsan elə məxluqdur 
ki, onun hərəkətləri yalnız öz marağını təmin etməməlidir. Əks 
təqdirdə o öz hissiyyatının əsiri olan insan formasında heyvana 
çevrilər. Nitq insanın fikirlərinin ifadəsi üçün bir vasitədir. Lakin 
əməlin nəticəsi bir çox hallarda insanın fikirlərinin ifadəsindən 
uzaq məqsədlərə xidmət edir. Çünki insanın fikirləri – çox vaxt ha-
radasa onun hissiyyatı ilə ağlının müvazinət sabitliyində yaranan, 
iradəsinin məhsulu olan düşüncəsinin cəmiyyətin əxlaq normaları-
na uyğunlaşdırılmış ifadəsidir. Demək insanın əməlləri – çox vaxt 
fikirlərinin həyata keçməsinin nəticəsindən yaranan bir hal olsa da, 
ancaq bu əməllərin yaratdığı nəticələr haradasa insanların fikiraltı 
düşüncələrinin məqsədinə xidmət edir. Lakin yaxşı əməl sahiblə-
rinin düşündükləri ilə söylədikləri fikir eyni olduğundan onların 
fikirləri də əməllərində öz əksini tapır. Yəni əməllərinin nəticəsi 
elə bir növ fikirlərinə xidmət edir. Ancaq bəd əməl sahiblərində 
bütün bunlar əksinədir. Bəd əməl sahiblərinin düşüncələri ifadə et-
dikləri fikirlərlə eyni olmadığı kimi, əməllərinin nəticəsi də son nə-
hayətdə özlərinə xidmət etmək üçün yönəldilir. Ancaq ən yaxşısı, 
sözü ilə əməli düz gələn təmiz qəlb sahibi olmaqdır. Onsuz da ən 
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ali varlıq gizlində və aşkarda olan bütün işlərdən xəbərdardır. Bir 
şeyi də xüsusi hal kimi qeyd etmək olar, ola bilsin ki, düşüncələrin 
cəmiyyətin əxlaq normasına zidd bir şey haqqında kodlaşır. Əgər 
insan cəmiyyətinin ümumi əxlaq normalarına zidd olan düşüncələ-
rini fikirlərindən nitqinə keçirməmiş daxilində boğursa və heç bir 
zahiri əlaməti ilə bu düşüncələrinin varlığını bildirmirsə, belə hal 
ən ali varlıq tərəfindən çox yüksək qiymətləndirilir. Çünki bura-
da ağılın fəallıq göstərib hissiyyatın müqavimətini qırması təkzi-
bedilməz faktdır. İnsan qəlbi yaranışından təmiz olur. Təmiz şey 
isə tez ləkə götürər. Ey insan, ləkəli qəlb sahibi olmaqdan qorun. 
Haradasa qəlbinə düşən ləkə kiminsə rahat həyatına etdiyin təca-
vüzün nişanəsidir. İnsan insanın rahatlığını pozmamalıdır. Çünki 
insanların hamısı ən ali varlığın eyni hüquqlara malik bəndələridir. 
Başqalarının rahatlığını pozan kəs, unutma ki, belə bir hərəkətinlə 
öz rahatlığına xələl gətirmiş olarsan. Həm də hər kəsin şəxsiyyəti 
onun əməllərində özünü göstərir. Ey insan, öz yaxşı əməllərinlə öz 
şəxsiyyətinin nüfuzunu qoru. Hər kəs bir yaşamlıq ömür payında 
yalnız bir şəxsiyyət yaradır və yaddaşlarda da yaratdığı o şəxsiyyət 
kimi qalır. Əsil insan ol, qoy səni bir vaxt xatirələrdə yaxşı əməl 
sahibi kimi yad etsinlər. Sənin əməllərin cəmiyyət içərisində sənin 
şəxsiyyətin deməkdir. İnsan öz mənəvi simasını hər şeydən üstün 
tutmalıdır. Çünki insanın mənəviyyatı arxasında onun bir vaxt hə-
yata keçirdiyi və həyata keçirəcəyi əməlləri dayanır. Bəşəriyyətin 
fərdi üzvlərinin birlikdə mənəviyyatı bəşəriyyətin o dövr üçün 
birlikdə mənəvi siması deməkdir. Ey insan, sən yalnız özün üçün 
yaşamırsan, sənin əməllərin haradasa bəşəriyyətin ümumi şüur 
səviyyəsinin qərarlaşmasında müəyyən təsirə malikdir. Ey insan, 
yalnız özün üçün yaşama. Ən ali varlıq yalnız özü üçün yaşayanları 
elə öz səviyyəsində də qərarlaşdırır. Yalnız özü üçün yaşayanlar 
öz rahatlıqlarını hissiyyatın tələbatında tapanlardır ki, onlar insana 
xas mənəvi keyfiyyətlərdən çox-çox uzaq olarlar. İnsan hələ ana 
bətnində olarkən artıq şəxsiyyətdir. 

Ana bətnindəki uşaq ananın hiss və həyəcanlarını hiss edir və 
ona uyğun hal yaşayır və hər bir uşağın şəxsiyyəti elə ana bətnin-
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dən formalaşmağa başlayır. Deməli, şəxsiyyətin formalaşmasında 
ən ilkin hal ailə mühitidir. Çünki ananın hiss və həyəcanları ən çox 
ailə mühiti ilə bağlıdır. Şəxsiyyətin formalaşmasında qoyulan ilk 
təməl isə inkişaf etməkdə olan şəxsiyyətin sonrakı taleyini is-
tiqamətləndirir. Düzdür, müəyyən yaş dövründə get-gedə müstəqil-
ləşən şəxsiyyətə şəraitin də çox təsiri var. Lakin bir çox hallarda 
ailə mühitinin ilk tərbiyəsi şəxsiyyətə müəyyən şəraiti seçmək is-
tiqaməti verir. Deməli, şəxsiyyətin formalaşmasında ilkin səbəb 
kimi ailə mühitinin böyük rolu var. Bütün bunlar öz yerində, lakin 
ey insan, dünyaya insan kimi gəlmisənsə, öz təmizliyini qoruya 
bilməsən, xalq içərisində hörmətdən düşərsən. Həm də hər bir in-
san bilməlidir ki, həyatda xalqın hörmətini qazanmaqdan yaxşı, 
xalq içərisində nüfuzdan düşməkdən pis şey yoxdur. Xüsusilə eks-
trasenslər öz şəxsiyyətlərinin təmizliyini hər vaxt qorumağa çalış-
malıdırlar. Ekstrasens hər bir kəsə əxlaqı nümunə olmalıdır. Eks-
trasens elə əxlaq nümunəsi göstərməlidir ki, ekstrasens şəxsiyyətini 
hər kəs üçün ideallaşdırmalıdır. Bunun üçün yeganə yol ən ali var-
lığın ədalət qanunlarına həmişə riayət etməkdir. Ən ali varlıq isə 
onun qanunlarına əməl edənə qarşı diqqətli olur. Bəzən insan öz 
şəxsiyyətinin qiymətini özü düzgün qiymətləndirə bilmir. Lakin 
kənardan baxan hər hansı bir diqqətli şəxs hər hansı bir əməl sahi-
binin qiymətini asanlıqla verir. Kənardan verilən qiymət sənin şəx-
siyyətin haqqında bir ölçüdür. Ey insan çalış kənardan baxan səni 
öz əməllərinin müqabilində yüksək qiymətləndirsin. Xalqın insan-
lara verdiyi qiymət, tədricən formalaşan şəxsiyyətin səviyyəsinin 
ümumi ölçüsüdür. Hər bir insan öz səviyyəsini bilməlidir. Əks təq-
dirdə faydasız bir ümidlə arzu edilən hal yaşantısına qovuşa bil-
məz. El gözü tərəzidir. Sən yaxşı əməl sahibi olsan, xalq səni öz 
səviyyənə uyğun hörmətlə qəbul edəcək. Ən ali varlıq hər şeyə nə-
zarət edəndir. Ən ali varlıq kainatın nizamlı, məqsədli və təkamülə 
doğru inkişafının təkanvericisidir. Ən ali varlıq hər şeyə nüfuz 
edərək öz zərrəcikləri ilə bütün kainatın halını yaşayır və bu yaşa-
nan halla kainatın halını nizamlayır. İnsan ən ali varlığın yaratdıq-
ları içərisində ən mühüm mövqe tutur. Hər bir insan bədəni müəy-
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yən nisbətdə ruhla vahidləşir. Bədənlə ruh bir-birinin əksi olan 
şeylərdir. Bədəni qüvvətləndirən şeylər ruhu sıxır, ruhu qüvvətlən-
dirən şeylər bədəni öz tabeliyində saxlayır. Lakin bunların bir yer-
də yaşaması insan həyatını təşkil etdiyi üçün, onlar bir yerdə yaşa-
mağa məcburdurlar. Ancaq daha uzun müddət bir yerdə yaşamaq 
üçün orta hədd gözlənilməlidir. Bədən daim öz tələbatını ödəməyə 
çalışsan da ruh o qədər sıxılar ki, əks hal yaranır, ruhi iztirablar 
bədənin hədsiz zəifləməsinə və xəstələnməsinə səbəb olur. Ruhun 
qüvvətlənməsi isə o nisbətə qədər davam edər ki, yalnız bədənin 
yaşaması üçün onun zəruri ehtiyacları ödənsin. Ruhun qüvvətlən-
məsi daha bundan o yana aparmaz, bu isə dünya malına zərurətdən 
artıq meyil etməyən ən ideal sağlam insan bədəni deməkdir. Lakin 
belə bir halla da yaşayış alınmır. Çünki insan cəmiyyətin ümumi 
əxlaq normalarından çox uzaqlaşır və onun hərəkətləri daha az 
adamlar tərəfindən başa düşülür. Əslində təkamülə aparan yol bu-
dur, qüvvətli ruh, sağlam bədən, artıq dünya malı sənin nəyinə la-
zımdır. Lakin cəmiyyətin ümumi səviyyəsi gərək o həddə çata ki, 
belələrini haradasa qəbul edə bilsinlər. Qüvvətlənən ruh həm də 
ağılla edilən hərəkətlər deməkdir. Ruhun rahatlığı ilk başlanğıcda 
iki üsulla yaradılır. Lakin bunlardan biri müvəqqəti rahatlıqdır ki, 
sonu sıxıntıya aparır. Digəri yenə rahatlıqdır, lakin sonu daimi ra-
hatlığa aparır. Birincisi, bədənin tələbatını ümumi əxlaq normala-
rından aşağı səviyyədə ödəməkdir ki, tələbat ödənilənə qədər ləz-
zət, lakin tələbat ödənildikdən sonra, etdiyi hərəkətlərə görə, 
cəmiyyətdən üstünə axan mənfi emosiyalar qismətin olar. Bu hər 
iki halı yaşayan ruh bu yaşantını nə cür hiss edir və hansı cavab 
reaksiyası ilə fəaliyyət göstərir? Biz bilirik ki, ruh bədənə nüfuz 
edərək onun halını yaşayır. Bəs bu hal nədir? Hal – hər hansı fiziki 
və mənəvi təsirin bədənin ümumi tutumunda yaratdığı yerdəyişmə-
sinin məhsuludur. Fiziki və mənəvi vasitələrin insan bədəninə etdi-
yi təsirlər orada qərarlaşır və öz tutumları qədər insan bədənindən 
öz cinslərinə uyğun hal çıxarırlar. Ruh insan bədəninin içərisində 
olduğu üçün bu hal onu hər tərəfdən sıxır, ancaq onunla birləşmək 
imkanından məhrumdur. Əgər bu yaxşı haldırsa, bu toxunuşdan 
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ruh rahatlanır, pis haldırsa, sıxılır. Lakin çox zaman insan sonrakı 
nəticələri düşünülməmiş vasitələrlə bədənin rahatlığını təmin et-
məyə çalışır. Belə rahatlıqlar ruh üçün çox zaman müvəqqəti rahat-
lıqlar yaradır. Ruh belə olan təqdirdə iki hal yaşayır: bədənin rahat-
lığını təmin edən hal və ondan sonrakı hal. Ruh bu yaşantını ilk 
dəfə həyat təcrübəsi kimi dərk edir və ya kimsələr tərəfindənsə 
daha zərurilərini öyrənib ağıl toplantısında qərarlaşdırır. Nəhayət, 
öz həyat təcrübəsindən və biliklər toplusundan ağıl dərk edir ki, ən 
yaxşı hal bədənə rahatlıq halını yaradan o haldır ki, son nəticədə bu 
rahatlıq halının ləzzəti getsə də onun nəticəsində yaranan əməllərin 
həyatdan daim gələn xoş qıcıqları davam etsin. Bu ruhun daim ra-
hatlığını təmin edən haldır. Ən ali varlıq insanı ümumi təkamül 
prosesində iştirakçı olan bir vasitə kimi yaradanda ona böyük eti-
mad göstərmişdir. Etimadı doğrultmayanların isə cəzası daha bö-
yük olur. Ey insan, sənə göstərilən etimadı doğrultmağa çalış. Əks 
təqdirdə böyük bəlalar və iztirablarla qarşılaşmış olarsan. Ey insan, 
sənə göstərilən etimaddan sui-istifadə etmə. Əks təqdirdə səni ya-
radanın amansız cəzalarının sarsıntılı halını yaşayarsan. Həyatda 
yeganə bir doğru yol var, o yol da ən ali varlığın ədalət yoludur. 
Kim bu yolun yolçusu olarsa, o, yaşadığı bu maddi aləmdə və ruhi 
aləmdə öz sakit və xoşbəxt həyatını təmin etmiş olar. Xüsusilə eks-
trasenslər ən ali varlığın ədalət yolunun yolçusu olmağa çalışmalı-
dırlar. Ekstrasens əxlaq kodeksinə riayət etməyənlərin cəzası la-
büddür. Ən ali varlıq ekstrasenslərdən bir vasitə kimi istifadə 
etməklə bir çox insanlara öz həmcinsləri tərəfindən ən ali varlığı 
daha yaxından dərk etdirmək məqsədi güdür. Ekstrasenslər isə ən 
müxtəlif səviyyəli olduğundan onlara verilən qabiliyyət və üzərinə 
düşən tapşırıqlar da ən müxtəlif səviyyəlidir. Ekstrasenslər də üzə-
rinə düşən məsuliyyəti ən müxtəlif dərk səviyyələrində hiss edirlər 
və o səviyyədən də çıxış edirlər. Lakin ekstrasens hansı səviyyəli 
olur olsun, ən ali varlığın etimadın doğrultmağın məsuliyyətini öz 
üzərində hiss etməlidir. Bir halda ki, ən ali varlıq sınağa çəkdiyi 
insandan məsuliyyət tələb edir, deməli, haradasa bir və ya bir neçə 
sahədə ümumi şüur səviyyəsini qabaqlayan kəslərin fəaliyyətində-
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ki məsuliyyət hissi daha böyük olmalıdır. Haradasa doğumla ölüm 
arasındakı sərhədin müəyyən mərhələsindəki yaşanan halın öz sa-
bitliyi ilə sənin hansı məsuliyyət daşıdığına nişanədir. Ey insan, hər 
vaxt doğru yola qayıtmaq üçün fürsət var, bu fürsəti əldən vermə. 
Ən ali varlıq yalnız doğru yol yolçularını sevir və onlara hörmət 
edir. Belə fərz edək ki, bizi əhatə edən maddiliyin 0 böyükdür 
300000 km/san arasında olan sürət həddini dayandırmaq mümkün-
dür. Belə olan təqdirdə hərəkət sürəti, nəhayət, sıfıra enəcək və 
mütləq tam sükunət yaranacaq. Əgər mütləq tam sükunət yaransa, 
bizi əhatə edən maddiliyi təşkil edən bəsit birnövlülər arasında ca-
zibə qüvvəsi itəcək və bizi əhatə edən aləm bəsit birnövlülərə par-
çalanıb dağılacaqdır. Düzdür, belə bir hal təcrübə cəhətcə mümkün 
deyildir, çünki bəsit birnövlülərin bir-biri ilə birləşmək imkanı 
olanlarının arasındakı daxili tələbat onları bir-birinə cəzb edir və 
ilk təkanı yaradır. Lakin nəzəri cəhətdən bu mümkündür ki, bəsit 
birnövlülər tam sükunət halında elə bəsit birnövlü kimi qalmalıdır-
lar. Yəni bu halda sürət olmazdı və bütün bunlarla bərabər məsafə 
və zaman haqqında da anlayış olmazdı. Ümumiyyətlə, vaxt əsasən 
kiçik səbəblər qrupunun maddiliklər arasındakı yerdəyişməsini 
göstərir. Zaman isə əsasən kainatın varlığının ölçü meyarıdır. Düz-
dür, bəzən bu, məfhumların hər ikisini bir-birini əvəz edən yerlərdə 
işlətmək olar. Lakin zaman daha ümumi məfhumdur. Belə təsəvvür 
edək ki. kainat ilk başlanğıc halındadır, yəni tam sükunətdədir. Nə 
ilk səbəb, nə də ilk təkan var. Əgər bunlar yoxsa, deməli, bizim 
qəbul etdiyimiz maddiliyə uyğun yaşantı da yoxdur. Əgər yaşantı 
yoxdursa, deməli, məsafə və zamandan söhbət gedə bilməz. Mə-
safə – haradasa bir obyektdən çıxışdır. 

Zaman – haradasa bir obyektin mövcudluğunun yaşantısıdır. 
Əgər məsafə və zaman yoxsa, deməli, obyekt-mövcudluq yoxdur. 
Lakin bütün bunlar bizi əhatə edən maddi aləmin qanunları ilə belə 
qəbul edilir. Əslində tam sükunət halı yaratmaq mümkün olsa belə, 
yenə də hər halda mövcudluq qalır. Bizi əhatə edən maddi aləmin 
qanunlarına görə o mövcudluq yaşamasa da bizi əhatə edən maddi 
aləmdən kənarda olan bir mühitin öz qanunlarına görə o hal da 
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bir yaşantıdır. Lakin belə halda sürət sıfır həddində olur. Deməli, 
mövcudluğa təsir edən başqa qıraq təkan, eləcə də mövcudluğun 
öz daxili təkanı da yoxdur. Bu hal əbədi, lakin ölü bir həyat olar-
dı. Mütləq sükunət yaratmaq mümkün olsa, belə olar. Maddiliyin 
bundan sonrakı halı bizim yaşadığımız aləmdir: 0 (sıfır) kiçikdir 
300000 km/san hərəkət sürəti həddinə qədər. Bu aləm müxtəlif nis-
bi hərəkət sürətlərində, əlbəttə ki, 0 (sıfır) kiçikdi 300000 həddi 
daxilində bir-biri ilə birləşmək imkanı olan birnövlü bəsitliklərdən 
təşkil edilmiş materiya növüdür. Ruh ən müxtəlif materiya növlə-
rinə nüfuz edə bilir, o cümlədən bizi əhatə edən aləmdəki maddi 
varlıqlardan da bir vasitə kimi istifadə edir. 

Həm də bizi əhatə edən maddi varlıq daha yüksək dərkə malik 
mövcudluqların təkamül prosesinin yaranmasında iştirakçı olaraq, 
bizim maddiliyin materiya növündən daha yeni bir doğum hazır-
layır. Bu sintez olunan məhsul parlaq nurdur. Belə hesab edək ki, 
bizi əhatə edən aləmə saniyədə 300000 km sürətinə bərabər hərəkət 
sürəti verdik. Bu zaman bizi əhatə edən aləmi təşkil edən ilk bə-
sit birnövlülər arasında cazibə qüvvəsi bəsit birnövlülərin qabil 
ola biləcəyi cazibə qüvvəsini qoparacaq bir hal yaradan vəziyyətə 
düşər və bizi əhatə edən aləm ilk bəsit birnövlülərə parçalanar. La-
kin tam sükunət halından fərqli olaraq, bu bəsit birnövlülər saniyə-
də 300000 km sürət həddində hərəkət edən bir halda olacaqlar. Bu 
da bəsit birnövlülərin varlıq kimi mövcudluğunun belə bir yaşan-
tısıdır. Lakin bəsit bir-biri ilə birləşmək imkanı olan birnövlülərin 
başqa cür yaşantı halı da vardır ki, o, xüsusilik təşkil edir və bizim 
materiya qanunlarına tabe deyildir. Bu hal bir-biri ilə birləşmək im-
kanı olan bəsit birnövlülərin hər hansı birinin yalnız bir növünün 
başqaları ilə deyil, ancaq özü ilə birləşməsindən alınan mövcud-
luğun hal yaşantısıdır. Bu cür mövcudluqlar nüfuz olunan ruhla 
birlikdə bir varlığın yaşantısında yalnız iki növdən ibarət olur və 
bizi əhatə edən aləmin materiya qanunlarına tabe olmur. Onlar bu 
şəkildə 300000 km/saniyədən kiçik sürətlərdə belə bizi əhatə edən 
aləmi keçib gedə bilərlər. Belə varlıqlar insandan daha çox dərkə 
malikdirlər. Onlarda maddiliyə demək olar ki, meyil yoxdur, əgər 
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qismən varsa da demək olar ki, öz hisslərini boğmağı bacarırlar. 
Əks təqdirdə maddiliklə hər hansı bir yaxınlaşma onun quruluşunu 
mürəkkəbləşdirir ki, bu hal da onların mövcudluq kimi səviyyəsi-
nin enməsi deməkdir. Bizim maddilikdən kənara bizim maddiliyin, 
hər bir insan həyatında yaxşı əməl nəticəsi olan, sintezin – par-
laq nurun toplanması prosesi gedir. Bu hal bizi əhatə edən mate-
riyanın nizamlı, məqsədli və təkamülə doğru inkişafında, bizim 
maddilikdən yaranan yeni bir doğumun mövcudluq formasında 
təzahürüdür. Bu ruhun daha mükəmməl quruluşlu yeni bir möv-
cudluqdan əbədi həyat yolunda bir vasitə kimi istifadə etməsidir. 
Ən ali varlığa daha yaxın olan bu varlıq ən ali varlığa qovuşmaq 
mərhələsindədir. Kainatda ümumi bir harmoniya var. Daha böyük 
səbəbdən daha böyük səbəbə doğru təkamüldə olan kiçik səbəblər 
qrupu öz inkişafları nəticəsində əldə etdiyi mürəkkəblikdən daha 
böyük səbəbin ən sadə bir varlığına çevrilir. Bu həyatın ibtidaidən 
aliyə, sadədən mürəkkəbə doğru inkişafında keçdiyi təkamül yolu-
nun inkişaf prosesidir. Daha böyük bir səbəbin ən sadə təzahürləri 
ən ali varlığa yaxınlaşmaq yolunda daha böyük səbəbdən daha bö-
yük səbəbi doğuran daha böyük haqq yoludur. Bu böyük ümumi 
təkamül yolunun yolçuları ən ali varlığa doğru can atan silsilə bir 
hal yaşantıları məcmusudur. Ən ali varlıq kainatda olan bu hal ya-
şantılarının ümumi halını duyur və bu halı yaşayır. Əkslik inkişafı 
doğurur. Əgər kainatda əksliklərin vəhdəti olmasaydı, inkişaf da 
olmazdı. Həyat əksliklərin vəhdəti üzərində qurulmuşdur. Təkamü-
lün son məqsədi ən ali varlığa qovuşmaqdır. Həyat təcrübəsi – hər 
hansı bir varlığın təbii rahatlıq halının təminatçısıdır. Həyat təcrü-
bəsi bizim aləmin maddiliyinin qanunlarına tabe olmayan materi-
yanın təkamülə doğru inkişafında yeni təzahür formasıdır. Həyat 
təcrübəsi bizim maddi aləmdən kənarda ruhun vasitə kimi istifadə 
edə biləcəyi müəyyən materiya növüdür. Həyat təcrübəsi bizi əhatə 
edən aləmin qanunlarına tabe olmayan yeganə mürəkkəb materiya 
növüdür. Həyat təcrübəsi bir növü ruhun yaddaşıdır. Həyat təcrü-
bəsi ruhu bürüyən məcburi bir vasitədirsə, deməli, o həm də ruhla 
birgə vahidlik təşkil etdiyi ruhun xarakteridir. Xarakter – həyat təc-
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rübəsi vasitəsi ilə ən müxtəlif biliklərin bir obyektdə kodlaşması 
deməkdir ki, bu da mövcud varlığın ümumi bir daxili tələbatını 
yaradır. Bu xarakterin daxili tələbatının hansı istəkdən olmasından 
asılı olaraq yaranan halı ruh yaşayır və bu hala uyğun həyat keçi-
rir. Təkamül prosesinin daha yüksək pillələrində olan varlıqların 
xarakterindən yaranan daxili tələbatı daha ədalətli bir istəklə bağlı 
olduğu üçün mövcud varlığın bu istəyin həyata keçməsi uğrundakı 
fəaliyyətindən yaranan halı ruha rahatlıq gətirən bir yolla yaranır 
və ruh təkamül prosesinin daha yüksək pilləsində dayanan və ən ali 
varlığın ədalət qanunlarını dərk edib ona öz imkanı daxilində əməl 
edən bir varlığın ruha rahatlıq gətirən bir halında ləzzətli bir həyat 
keçirir. Haradasa hər şeydə ümumiliyə meyil var. Düzdür, həyatın 
inkişafı təkamülün ən müxtəlifliyi üzərində qurulmuşdur, lakin bu 
ən müxtəlifliyin son həddi haradasa ümumi bir səbəblə qovuşur. 
Daha böyük bir səbəblə digər daha böyük bir səbəb arasında mil-
yonlarca kiçik səbəblər qrupu əksliklərin vəhdəti kimi bir böyük 
səbəbdən digər böyük səbəbə doğru hərəkətdədirlər. Bu hərəkət isə 
nizamlı, məqsədli, təkamülə doğrudur. 

Həm də daha böyük səbəblə daha böyük səbəb arasındakı pro-
sesin iştirakçıları əsasən eyni bir materiya növünün labüd varlıq 
kimi mövcudluqlarıdır. Lakin daha böyük səbəbdən daha böyük 
səbəbə keçid bir materiya növündən digər materiya növünə keçidlə 
qərarlaşır. Bu yeni təzahür daha yeni səbəbin aidiyyəti olan mate-
riyada təbii bir hal kimi qarşılanır və yenidən daha böyük səbəbə 
doğru təkamül prosesi başlanır. Nəhayətdə bu təkamül prosesinin 
sonu ən ali varlığa qovuşuqdur. Ən ali varlıq isə yalnız ona tərəf 
can atanlara yardımçı olur. Ən ali varlıq ən yüksək zirvədə dayanan 
ən böyük dərk sahibidir. Onun qanunları ən ədalətli qanunlardır. 
Ən ali varlığın qanunlarına əməl edən bütün varlıqlar ən ali varlı-
ğın sevimliləridir. Ən ali varlıq onu dərk edənlərə qarşı xüsusi rəğ-
bət göstərir. Ey insan, ən ali varlığın nəzarətini hər an öz üzərində 
hiss et. Hər varlıq özü-özünün mövcudluğudur. Həyatda mövcud 
olmayan şey varlıq deyil. Həyatda mövcud olan şeyin varlığı la-
büddür. Mövcudluq mürəkkəb və bəsit quruluşlu ola bilər. Lakin 
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bizi əhatə edən maddi aləmin yəni 0 (sıfır) kiçikdi 300000 km/san 
hərəkət sürətinə malik olan aləmin qanunları bəsit və mürəkkəb 
maddiliyin yalnız müəyyən qisminə aiddir. Deməli, haradasa bizi 
əhatə edən maddi aləmin qanunlarına tabe olmayan materiya növ-
ləri mövcuddur ki, onların mövcud varlıq kimi təbii hal yaşantısın-
da kainat ən əlverişli məkandır. İnsanların öz gündəlik həyatında 
yaxşı əməllərin nəticəsində əldə etdikləri parlaq nur da bizim ma-
teriya qanunlarına tabe olmadığı üçün belə qənaətə gəlməyə əsas 
var ki, təkamülün daha yüksək pillələrinə qədəm qoyan mövcud 
labüd varlıqlar üçün kainat, onların ümumi böyük təkamül prosesi-
nin hansı pilləsində olmağından asılı olaraq, hər hansı varlığın tə-
bii hal yaşantısı üçün məkan kimi müəyyən səviyyədə əlverişliliyə 
malikdir. Kainat yalnız ən ali varlığın ən optimal təbii hal yaşantısı 
üçün ən ideal əlverişli məkandır. Mövcudluğun hal yaşantısının tə-
biilik dərəcəsi isə onun mövcudluq kimi müəyyən zaman daxilin-
də öz forma və məzmununu saxlamaq müddəti deməkdir. Deməli, 
kainat ən ali varlığın təbii hal yaşantısı üçün ən ideal məkan ol-
duğundan, ən ali varlığın hal yaşantısı əbədidir. Yəni ən ali varlıq 
əbədi həyata malikdir. Ey insan, ən ali varlığa yaxınlaşmaq üçün 
yeganə yol yaxşı əməl sahibi olmaqdır. Əksliklərin vəhdəti gələcə-
yin ümumi axını içərisində əriyir. Yəni daha böyük səbəbdən daha 
böyük səbəbə doğru gedən kiçik səbəblər qrupu son nəticədə daha 
böyük səbəbi yaradan vahidlik kimi təzahür edir. Deməli, təkamül 
prosesində daha böyük səbəbdən daha böyük səbəbə aparan yollar 
ən müxtəlif ola bilər, lakin son məqsəd eynidir. Kainatda təkamül 
prosesində baş verən bütün dəyişikliklər ən ali varlığa qovuşmağa 
aparan yollardır. Bu yolların içərisində bir ana xətt keçir ki, o, ən 
ali varlığa qovuşmaq üçün ən qısa yoldur. Bu yol ən ali varlığın 
qoyduğu ədalət yoludur. Ədalət prinsipi nisbi olsa da hər dərk sahi-
bi öz dərk səviyyəsində ədalət qanunlarına əməl edərsə, deməli, ən 
doğru yolu seçmiş olur. Hər dərk sahibi tutduğu yolun ədalətli olub 
olmadığını yoxlamaq üçün sınanmış ən yaxşı üsuldan istifadə edir. 
Bu üsul belədir: özünə rəva görmədiyini başqasına da rəva görmə. 
Əgər hər dərk səviyyəsində olan bu üsula əməl etsə öz dərk səviy-
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yəsində ən ədalətli yolu seçmiş olar. Ən ədalətli yol ən ali varlığın 
öz qanunları əsasında qoyduğu yoldur. Lakin hər dərk sahibinin öz 
dərk səviyyəsində ən ədalətli yolu ən ali varlığın ədalət qanunları-
na öz səviyyəsindən yanaşa bildiyindən nisbi götürüldükdə ən ali 
ədalətliliyə ən yaxın yoldur. Ey insan övladı, hər an ən ali varlığın 
ədalət prinsipini gözlə. Həyatda nisbilik başlanğıcın varlığına sü-
butdur, çünki ən son nəticədə bütün nisbilikləri doğuran yeganə bir 
səbəb var. Lakin müəyyən dərk sahiblərinin bilik səviyyəsi o həddə 
deyil ki, bu səbəbin – böyük yaradıcının varlığının təzahürünü ta-
mamilə dərk etsin. Hadisələrin inkişafı ən ümumi halda yalnız tə-
kamülə doğrudur. Düzdür, daha böyük səbəbdən digər daha böyük 
səbəbə gedən təkamül yolunda kiçik səbəblər qrupunun haradasa 
müəyyən zaman həddində müvəffəqiyyətsizlik kimi təzahür edən, 
lakin gələcək daha uğurlu bir inkişafın zəminini hazırlayan halla-
rı olur. Bu daha böyük səbəbdən digər daha böyük səbəbə aparan 
yolda ən ali varlığın düşünülmüş fəaliyyətinin nəticəsidir. Deməli, 
daha böyük səbəbdən digər daha böyük səbəbi yaradan ən böyük 
səbəb ən ali varlıqdır. Ən ali varlıq yalnız özü-özü ilə birləşən bir-
növlü bəsitliklərin nəhayətdə ən böyük vahidliyi olduğu üçün onun 
potensial imkanları çox genişdir və ona görə də yerdə qalan bir-
növlü bəsitliklərin yekcinsi və ya bir-biri ilə birləşib mürəkkəblik 
əmələ gətirənlərin üzərində tam nəzarət etmək imkanına malikdir. 

Ən ali varlıq bu imkandan ən ideal şəkildə üzərində nəzarət et-
diyi yekcins və mürəkkəb birləşmələrdən ən ideal bir məhsul – par-
laq nur əldə etmək prosesini nizamlamışdır. Parlaq nur ən müxtəlif 
birnövlü bəsitliklərin yekcins və ya mürəkkəb birləşmələrindən bö-
yük yaradıcılıqla, uzun təkamül prosesində, həyat təcrübəsi nəticə-
sində yaradılmış elə bir mövcudluqdur ki, onun forması bizi əhatə 
edən materiya qanunlarına tabe deyildir, yeni materiya növünün tə-
zahürü kimi özünü göstərir, məzmunu isə xarakterik əlamət olaraq 
elə təbii istək üzərində qurulmuşdur ki, o istək ən ali varlığın ədalət 
qanunlarına ən yaxındır. Parlaq nur həm həyat təcrübəsidir yaddaş-
dan adətə, adətdən isə xarakterə çevrilib həm də mövcudluq kimi 
varlıqdır təbii ədalətli istəklərdən yaranan ləzzətli hal yaşantısına 
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malikdir. Bir sözlə, materiyanın başqa növünün təkamül cəhətcə 
daha yüksək pillələrində qərarlaşmış bir məkanda parlaq nur la-
büd varlıqdır. Materiyanın bütün növləri isə nisbi bir ardıcıllıqla öz 
səviyyələrində qərarlaşmışlar. Nisbilik həyatın inkişaf qanunudur. 
Bu qanun ən ali varlığın hökmünün icrası kimi həyata keçirilir. Ən 
ali varlığın hökmünün icrası isə yalnız və yalnız təkamül prose-
sinə xidmət edir. Ən ali varlığın özünün mövcudluğundan və onun 
ruh şəklində aləmə yayılan zərrəciklərindən başqa nə varsa nisbi 
bir forma və məzmuna malikdirlər. Həm də bizim bu materiya qa-
nunlarına tabe olan nə varsa yalnız müəyyən şərt daxilində birlə-
şib maddilik yaradanda bu materiyanın qanunlarına tabe olurlar. 
Əslində onlar elə bir forma və məzmuna malik ola bilərlər ki, bu 
maddiliyin qanunları ilə hesablaşmazlar. Böyük yaradıcı əbədidir, 
o, ən böyük ruhdur. Ruh bizi əhatə edən materiya qanunlarına tabe 
olmadığından və bundan başqa yalnız özü-özü ilə birləşən birnöv-
lü bəsitlikdən ibarət olduğu üçün onun tərkibi haqqında özündən 
başqa heç bir dərk sahibi məlumata malik deyil. Ən ali varlıq ən 
böyük ruh olduğundan onun sirri yalnız özünə məlumdur. Lakin bir 
şey haqqında fikir söyləmək olar ki, ən ali varlıq əbədi bir həyata 
malikdir və öz əbədi həyatı boyunca onun ətrafını bürüyən, ona 
qovuşmağa can atan parlaq nur haləsi onun nə dərəcədə qüdrətli 
olduğunu bir daha sübut edir. Ən böyük ruh onu əhatə edən parlaq 
nurla birlikdə ən böyük səbəb olduğundan hər şeyə nəzarət edir. 
Ən ali varlıq bizi əhatə edən aləmi nəhayət ki, ən ümumi təkamül 
prosesinin müəyyən mərhələsində tamamilə parlaq nura çevirdik-
dən sonra, onun bu yaranmış yeni mövcudluqdan ümumi təkamül 
nəticəsində daha nələr yaradacağı yenə də onun özünə aydındır. 
Lakin bizə məlum olan yalnız 0 (sıfır) kiçikdir 300000 km/san 
hərəkət sürətlərində mövcud varlıqların əmələ gəlməsi, forma və 
məzmunu, nəhayət parlaq nura çevrilmələridir. Parlaq nur isə ilk 
təzahür formasını həyat təcrübəsindən yaranmaqda göstərir. Par-
laq nurun yaranma prosesinin ilkin iştirakçısı isə insandır. İnsan 
ən sınağa çəkilən varlıq olduğundan ən ali varlığın ən sevimlisidir. 
Həyatda hər şey nisbidir, ən böyük kədərin özü belə ən böyük de-
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yil, ən böyük səadət yenə nisbidir. İnsan üçün sevindirici hal olma-
lıdır ki, o, ən ali varlığa qovuşmağa can atan ruhunun ən ali varlığa 
yaxınlaşması üçün, öz yaxşı əməlləri ilə parlaq nur sintez edib bu 
prosesdə iştirakçı ola bilər. Bu insan üçün ən böyük səadətdir. İn-
san öz əməlləri müqabilində bəzən daha aşağı pillələrə düşə bildiyi 
üçün də özünü ən bədbəxt sandığı anlar da olur, lakin bu kədər də 
nisbidir. Çünki insan bütün bu səviyyələrdə qərarlaşmaq imkanını 
öz taleyində yalnız özü yaradır. Həm də həyat elə qəribə bir təzad 
üstündə qurulmuşdur ki, kimsə üçün əlçatmaz olan bir səadət kim-
sə üçün ən böyük bir kədər ola bilər və ya kimsə üçün ən böyük 
bir kədər kimsə üçün ən böyük səadət ola bilər. Hər iki halda labüd 
varlıq insan olduğundan, deməli, insanın özünü və dünyanı dərk 
etməsinin özündə bir nisbilik var. Onsuz da bizi əhatə edən aləm 
nisbilik üzərində qurulmuşdur. İnsan da bu aləmin məhsulu oldu-
ğundan onun da forma və məzmununda bir nisbilik kateqoriyası 
qərarlaşmışdır. Lakin bütün bunlara baxmayaraq, insan dünyanın 
əşrəfidir. Elə bircə ona görə ki, o, ən ali varlığa qovuşmağa can atan 
parlaq nur yarada bilir. Hər bir varlıq öz mövcudluğunu qorumaq 
üçün mübarizə aparır, bu mübarizə get-gedə adətə çevrilir, bu adət 
isə həmin varlığın irsi əlaməti kimi onun mövcudluğunu qoruyan, 
daha sabit xarakterik hala çevrilib təkamül prosesində onun daimi 
təkmilləşməsinə xidmət edir. Deməli, mövcudluğun varlığa çev-
rilməsi üçün hökmən həyat uğrunda mübarizə aparmaq qabiliyyə-
ti lazımdır. Mövcudluğun varlıq kimi mövcud olması üçün həyat 
uğrunda aparılan mübarizə birinci ən əsas və ən mühüm şərtdir. 
Deməli, hansı mövcudluqda həyat uğrunda mübarizə aparmaq qa-
biliyyəti varsa, o, varlıq kimi yaşamaq imkanına malikdir. 

Hər hansı bir varlıq həyat uğrunda mübarizədə yaşamaq imkan-
larından istifadə etdikcə müəyyən həyat təcrübəsi qazanır. Uzun 
təkamül prosesi ilkin qazanılan bu həyat təcrübəsini adətə çevirib 
sonda xarakterdə sabitləşir. İlkin qazanılan bu həyat təcrübəsinin 
xarakterdəki ilkin mövqeyi nəsil mövcudluğunu və ən zəruri eh-
tiyacları ödəməyə xidmət edir. Bu instinktdir. Lakin həyat davam 
edir. Artıq yaşamaq uğrunda mübarizə nəsil mövcudluğunu qoru-
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yub saxlamağa və ən zəruri ehtiyacları ödəməyə imkan verdi. İndi 
varlığın axtarışlarında daha uzun müddətə yaşamağa və daha rahat 
həyat tərzi keçirməyə doğru səylər olmalıdır. Bunun üçün toplanan 
həyat təcrübələri də adətən xarakterə sabitləşən bir hal yaşantısı 
kimi keçir, fiziki quruluş daha da təkmilləşir, qazanılmış həyat təc-
rübəsi zamanı biliklər toplusu artır, yəni varlığın forma və məzmu-
nu təkamülə bir pillə də irəliləyir. Bu şüurlu və ağıllı varlıqlarda 
müşahidə olunur. Həyat isə inkişafdadır. Qarşıdakı məqsəd varlığın 
əbədi həyatını və əbədi rahatlıq halını təmin etməkdir. Bunun üçün 
isə daha zəngin həyat təcrübəsi lazımdır. Yəni bu mövcudluğun 
varlığa çevrilməsinin daha yüksək zirvəsində yaşanan bir haldır. 
Bunun üçün təkamül prosesində belə bir yol keçilməlidir. Mövcud-
luqdan ilkin yaranan varlığın həyat uğrunda mübarizəsindən əldə 
etdiyi təcrübələr adətən xarakterə keçib instinkti yaratmalı, instink-
tə malik olan varlığın daha uzunömürlü olmaq və bir də rahat həyat 
keçirmək üçün əldə etdiyi həyat təcrübəsi adətdən xarakterə keçib 
ağılı yaratmalıdır. Ağılın varlığı isə məqsədli əldə etdiyi həyat təc-
rübələri vasitəsi ilə daha uzunmüddətli və rahat həyat keçirməkdir 
ki, bu yolda əldə olunan biliklər son nəticədə intuisiyanı, yəni əbədi 
yaşamağı, əbədi rahat həyatı təmin edən bir hal yaratmalıdır. İnsan 
bu prosesin ilkin iştirakçısıdır. Hər bir varlığın başqa bir varlıqla 
haradasa oxşar cəhətləri var, lakin təkamül prosesinin nəticəsində 
ilkin səbəbdən yaranan mövcudluqlar varlıq kimi bir-birindən daha 
çox fərqlənməyə başlayırlar. Ancaq onu da qeyd etmək lazımdır 
ki, bu fərqli varlıqlar son nəticədə eyni bir forma və məzmunun 
yaranmasına xidmət edirlər. Hər hansı bir varlıq öz yaşayışını öz 
mövcudluğu üzərində qurur. Varlıq kimi mövcud olmaq harada-
sa öz yaşayışını təmin etmək üçün mübarizə aparmaq deməkdir. 
Əgər hər hansı bir mövcudluq varlıq kimi mövcuddursa, deməli, 
o, hökmən müəyyən xarakterə malikdir və bu xarakterdən yaranan 
müəyyən daxili tələbat bu mövcudluğun varlıq kimi xüsusiyyəti-
dir. Deməli, hər hansı bir varlıq ən müxtəlif forma və məzmunda 
olsa da hökmən müəyyən daxili tələbata malikdir və öz yaşayı-
şını təmin etmək üçün bu daxili tələbatın ən zəruri ehtiyaclarını 
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ödəməyə məcburdur. Mövcud varlığın hissi ehtiyaclarını nizamda 
saxlamaq üçün isə iki hal mövcuddur: 1) daxili tələbatdan yaranan 
hissi ehtiyaclar ödənsin; 2) daxili tələbatın ehtiyaclarının ən zəru-
ri tələbləri ödənsin və ağıl daha artıq bir hərəkətə yol verməsin. 
Deməli, mövcud varlığın ən zəruri ehtiyaclarını, onun yaşamasını 
təmin etmək üçün tələbləri ödəmək hökmdür. Əks təqdirdə varlığın 
labüd məhvi üçün şərait yaranar. Deməli, hər hansı bir varlıq öz 
yaşayışını öz mövcudluğu üzərində qurur, bir şərtlə ki, onun daxi-
li istəklərinin ən zəruri ehtiyacları ödənsin. Hər hansı bir varlığın 
labüd mövcudluq kimi kainatda varlığı haradasa onun öz xarakteri 
intervalında müəyyən mövqeyə malik olmasına bir sübutdur. Hər 
varlığın öz xarakter intervalı ümumi təkamül yolunun pillələrindən 
biridir. Lakin bu o demək deyildir ki, həmin mövcudluq olmasay-
dı, həyat olmazdı. Bu o deməkdir ki, hər hansı bir mövcudluq la-
büd şəkildə varsa, deməli, onun varlığının olması hökmdür. Həyat 
ziddiyyətlərin ümumi inkişafından doğan irəliləyişin məhsuludur, 
lakin bu irəliləyiş haradasa bir ümumiliyə aparır. Ayrı-ayrı mövcud 
varlıqların hal yaşantıları haradasa ümumi təkamül yolunda fərdi 
varlıqların öz xüsusi hal yaşantılarıdır. Lakin bu xüsusilikdə ümu-
mi bir məqsədin haradasa sıraviliyi hiss olunur. Təkamülün baş-
lanğıcı da sonu da ümumidən ümumiyə gedən yoldur. Lakin bu iki 
ümumilik arasındakı proses ən müxtəlif səpkili xarakter ümumilik-
ləri ilə qərarlaşmışdır. Ən ali varlıq öz məqsədini həyata keçirmək 
üçün nizamlı, məqsədli, təkamülə doğru bir yol seçmişdir. Bu yol 
ən ali ruhun yerdə qalan bütün materiya növlərini təkamülün daha 
yüksək pillələrinə çatdırmağa yönəlmişdir. Ən ali ruh həmişə öz 
sabitliyini saxlayır. Ən ali ruhdan başqa, yerdə qalan bütün mate-
riya növləri ümumi təkamül prosesi yolunda ən müxtəlif forma və 
məzmun dəyişikliklərinə uğrayır. Ən ali ruhun məqsədi son nəticə-
də yerdə qalan bütün materiya növlərini parlaq nur şəklində özünə 
qovuşdurmaqdır. Haradasa ümumi şüur səviyyəsindən qıraq olan 
şeyləri ümumi şüur səviyyəsinə çatdırmaq üçün həmin şeyin möv-
cudluğunu isbat edən dəlillər olmalıdır. 
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Düzdür, mövcudluq özü-özünün təsdiqidir, lakin bu təsdiqi ən 
müxtəlif dərk səviyyələrinin qəbul etməsi üçün, mövcudluğun dər-
kinin təsdiqinə ehtiyac duyulan dərk sahibinin təfəkkür həddindən 
həmin mövcudluğun təsdiqinə qədər ümumi təkamül yolunda ke-
çilən pillələri aşağıdan yuxarı ardıcıllıqla, ehtiyacı olan dərk sahi-
binə daimi, sabit, təkrarlanan bir halda, yəni qanun çərçivəsində 
aydınlaşdırmaq lazımdır. Gətirilən dəlillər təsdiqinə ehtiyac duyu-
lan mövcudluğun varlığı ilə həmin mövcudluğun təsdiqinin dər-
kinə ehtiyacı olan dərk sahibinin təfəkkür həddi arasındakı anla-
şılmazlıqları izahlı faktlarla aydınlaşdırmalıdır. Belə olan təqdirdə 
nəzərdə tutulan mövcudluğun labüd varlığı artıq təsdiqlənmiş olur. 
Lakin ən müxtəlif dərk sahibləri üçün bu cür təsdiqləmələr şərti xa-
rakter daşıyır. Bəşəriyyətin ümumi şüur səviyyəsindən qıraq olan 
mövcudluqların təsdiqlənməsində ən aşağı dərk həddi bəşəriyyətin 
ümumi şüur səviyyəsi qəbul olunur. İzahat üçün gətirilən dəlillər 
bu səviyyədən təsdiqinə ehtiyac duyulan mövcudluq həddinə qə-
dər dəlillərlə aydınlaşdırılır. Hər hansı bir mövcudluğun varlığını 
təsdiq edən səbəblər, həmin mövcudluğun təsdiqi üçün ən yaxşı 
dəlildir. Çünki ən müxtəlif səbəblər toplusunun məcmusu olan hər 
hansı bir mövcudluq, öz izahatını bu səbəblərlə ən aydın şəkildə 
büruzə verir. Hər hansı bir şeyin varlığını təsdiqləyən dəlillər dai-
mi, sabit, təkrarlanan olmalıdır, yəni qanun səviyyəsinə gətirilmə-
lidir. Özü də bu qanunlar əsasən, bizi əhatə edən aləmin 0 (sıfır) 
kiçikdir 300000 km/san sürət həddində öz qanun sabitliyini saxla-
yır. Buradan aydın görünən bir anlayışı nəzərdən qaçırmaq olmaz, 
deməli, bizim yaşadığımız aləmin qanun çərçivəsinə salınmış belə 
bir halı var, harada mövcudluq varsa, o, kütləyə malikdir və möv-
cudluqların arasında hökmən cazibə qüvvəsi var. Lakin bu da bizə 
məlumdur ki, hər hansı bir cazibə sahəsindən uzaqlaşmaq üçün 
hökmən böyük sürət, yəni müəyyən cazibə sahəsi yaradan obyekt-
dən onun cazibə sahəsindən uzaqlaşa biləcək güclü böyük təkanla 
yaranan güc lazımdır. Demə haradasa bizi əhatə edən aləmin ümu-
mi cazibəsindən çıxmaq üçün daha güclü təkandan yaranan daha 
böyük sürət lazımdır. Bütün bunlar bizim materiya qanunlarına 
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uyğundur və qanun çərçivəsindədir. Lakin materiyanın elə növləri 
mövcuddur ki, onlar bizim materiya qanunlarına tabe olmur və sər-
bəst bizi əhatə edən aləmdən keçib gedə bilir. Lakin bizə məlum-
dur ki, haradasa kütlə olan yerdə hökmən cazibə də mövcuddur. 
Burada hər hansı bir qanun sabitliyi pozulmurmu və belə bir nəticə 
çıxarmağa əsas olmurmu ki, haradasa cazibə sahəsinin keçilməsi 
üçün daha böyük güclə yaranan sürətdən başqa ayrı bir üsul da 
var. Bizim materiyanın qanunlarına tabe olmayan mövcudluqlar-
dan söhbət gedəndə orada ruh, bir-biri ilə birləşə bilən bəsitliklərin 
yalnız özü ilə birləşib yekcins şəkil alanı, insanların öz yaxşı əməl-
ləri ilə öz ruhlarının rahatlığını yaradan parlaq nur nəzərdə tutulur. 
Buradan belə bir sual verilə bilər axı biz o sadalanan varlıqların 
mövcudluğunu nə cür təsdiqləyə bilərik ki, onlar bizim materiya 
qanunlarına tabe deyillər. Bu suala cavab vermək üçün hamının hər 
an rastlaşdığı bir vəziyyəti aydınlaşdıraq. Hər bir insana çox yaxşı 
məlumdur ki, hər bir insan hər an üçün müəyyən bir hal yaşayır. Bu 
halı yaradan səbəblər, əsasən, bizi əhatə edən aləmin mövcudluqla-
rının ən müxtəlif şəkildə bizə olan təsirləridir. Bizim bədənimiz də 
materiyadan təşkil olunduğundan belə demək mümkündür ki, bizi 
əhatə edən aləmdəki mövcudluqların bədənimizə təsiri müəyyən 
hal yaradır. Yəni əslində materiyanın materiyaya təsiri müəyyən 
hal yaradır. Hər bir kəsdən onun halının necəliyini soruşsan, əslin-
də bu insanlar arasında bir adətdir, o kəs öz halına uyğun bir cavab 
verəcək. Deməli, hal bizi əhatə edən materiya qanunlarının müəy-
yən obyektə təsirindən doğan bir yaşantıdır. Yəni hal yaşantıdırsa, 
deməli, mövcudluqdur, lakin bizim materiya qanunlarına tabe de-
yil. İnsanın özünün çox yaxşı hiss etdiyi, hər an üçün yaşanan halı-
nı nə tərəzidə çəkmək, nə də bir qaba yığıb saxlamaq olar. Deməli, 
hal bizi əhatə edən aləmin materiya qanunlarına tabe deyil, ancaq 
mövcudluqdur. Əslində hal bizim materiya qanunlarına birbaşa 
bağlı olmayan materiya növləri ilə bizi əhatə edən aləmin materiya 
növlərini əlaqələndirən bir vasitədir. Halın halını yaşayan isə ruh-
dur. Nə hal bizi əhatə edən materiya qanunlarına tabedir, nə də ruh. 
Ancaq hər halda mövcudluqdurlarsa, kütləyə malikdirlər. Deməli, 
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buradan belə nəticə çıxır ki, kütlənin, bizi əhatə edən materiyanın 
cazibə qanunlarına tabe olmayan mümkün halı var. Lakin əslində 
kütlə cazibəyə malikdir, lakin materiyanın qanunlarından asılı ola-
raq kütlələr arasında cazibə məsələsində ümumi təkamül xətti bo-
yunca haradasa müəyyən mərhələlər, yəni müəyyən sərhədlər var. 

Bu sərhədlər arasında əlaqə yaradan mövcudluq materiyanın 
bir növündən, o cümlədən bir halından digərinə doğuşdur. Bütün 
bu deyilənlərin ümumi şüur səviyyəsində ona görə izaha ehtiyacı 
var ki, ümumi şüur səviyyəsi haradasa özündən kənar olan bir şeyi 
qəbul etsin. Ümumi şüur səviyyəsi nəsillərin varisliyidir. Ümumi 
şüurun qəbul etmədiyi şeylər səviyyəsindən asılı olmayaraq müba-
hisə doğurur. Həyatda hər kəsin müəyyən qabiliyyəti var, lakin əsil 
insanın xalqına fayda verən bir peşəsi hökmən olmalıdır. Həyata 
insan kimi gəlmisənsə, başqalarına yük olmamağa çalış, əks təqdir-
də kimlərinsə taleyinə düşən kədərdə sənin də payın var. Dünyaya 
insan kimi gəlmisənsə, insanları sev, sevgi ilə yaşanan ömür səadət 
paylıdır. Çalış həyatda sevib seçdiyin peşə haradasa qabiliyyətinlə 
üst-üstə düşsün, əgər belə olarsa, sən öz sənətinin daha yaxşı ustası 
olarsan. Heç də hökm deyil ki, qazandığın peşəyə görə müəyyən 
mövqe tutmağa səy edəsən, sən öz sənətini sev, görəcəyin yaxşı iş 
sənə müəyyən mövqe qazandıracaq. Əgər sən öz peşənin əsil bili-
cisisənsə, görəcəyin işdən bütün xalq faydalanacaq, xalqına fayda 
verən hər bir kəs isə özünü həyatda xoşbəxt sayır. Mənalı ömür 
həyatda düzgün mövqe tutanların qismətidir. Əgər sən doğru yol 
sahibi olmağına daxilən inanırsansa, o zaman hər bir kəsin yanında 
hörmətin olacaq. İnsanın özünə qarşı daxili inamı onu müəyyən 
məqsəd üçün fəaliyyətləndirən başlıca təsir vasitəsidir. Əgər kim 
müəyyən bir iş görməyə daxilində qüvvə tapırsa, deməli, həmin 
şəxs özü-özünü təhrik etməyi bacarır. Özü-özünü təhrik edən hər 
bir kəs isə başqalarının halına təsir edə bilən işlər görməyə qa-
dirdir. Əgər sənin gördüyün iş haradasa başqalarının halına təsir 
edirsə, deməli, sən öz işinin ustasısan. Lakin bir şərt xüsusi nəzərə 
alınmalıdır, hər bir kəs yalnız müsbət bir zəmində öz fəaliyyətini 
qurmağa çalışmalıdır. Çalış sevdiyin peşə könlünə yatsın, o zaman 
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öz işinə ürəyincə yanaşarsan. Könül rahatlığı ilə görülməyən iş 
haradasa ədalət qanunlarını tam dərk etməyən düşüncə sahibinin 
təfəkkürünün məhsuludur. Əgər insan öz görəcəyi işin son nəticə-
sində bir faydalılıq görmürsə və o işlə məşğul olursa, deməli, onun 
təfəkkürü haradasa çox aşağı səviyyədədir. Könlünə yatan iş hara-
dasa ürəyincə görüldüyü üçün başqalarında da xoş hal yaradacaq-
dır. Başqalarında xoş hal yaradan iş haradasa gözəllik baxımından 
müəyyən üstünlüyə malikdir. Çünki yalnız gözəl görülən şeylər 
qəlbi oxşayır. Gözəlliyin özündə bir təmizlik, paklıq var. Gözəllik 
haradasa ədalətli bir qəlb yaşantısının məhsuludur. Gözəl görünən 
şey haradasa onu yaradanın daxili hal yaşantısıdır. Ən ideal gözəl-
lik ən ali varlığa məxsusdur. Bütün kainatda baş verən nizamlı, 
məqsədli və təkamülə doğru gedən yol haradasa təmizlik, saflıq 
və gözəllik prinsipi üzərində qurulub. Hər şey təkamülə doğru get-
dikcə daha gözəl olur. Ən ali varlığa qovuşmağa çalışan hər şey 
haradasa ən ideal gözəlliyə can atır. Haradasa ən ali varlığa qovuş-
mağa can atanlar təkamül prosesində özlərini həm də təmizləşdirib 
saflaşdırırlar. Onsuz da həyat hər şeyin qiymətini yerində verir. Öz 
taleyinlə bağlı nə varsa, əsasən, özün qazanmısan, ey insan! Öz 
taleyinlə bağlı işlərdə başqalarını günahkar sanma. Sənətə ona görə 
vurğun olma ki, o sənə daha çox maddi qazanc gətirir, müəyyən 
hədd çərçivəsində bu da lazımdır, lakin sənətinə daha çox vurğun 
ol ki, sən onun daha dərin incəliklərinə yiyələnə biləsən. Haradasa 
öz sənətini sevən kəs sevgi ilə xatırlanmağa layiqdir. Əgər kimsə-
nin sevgi ilə xatırlanmağa ləyaqəti çatırsa, deməli, o şəxs ədalə-
tin yolçusu, təmiz və saf qəlb sahibidir. Düzdür, həyatda hökmən 
müəyyən sənət sahibi olmaq lazımdır ki, öz zəruri maddi ehtiyacla-
rını ödəmək üçün kimsəyə yük olmayasan. Lakin hissiyyata qapılıb 
bütün həyatını maddiliklə bağlasan, haradasa itirdiklərin qazandıq-
larından çox olacaq. Onsuz da bir vaxt maddiliklə bağlı qazandığın 
nə varsa bu həyatda qalacaq, hissiyyata bağlandığın üçün isə ruhu-
na rahatlıq vəziyyəti gətirən bir halı da itirəcəksən. İtirilən şeylər 
isə olduğu kimi heç vaxt geri qaytarılmır. Ey insan, bir yaşamlıq 
həyatında ruhunun əbədi rahatlığı üçün çalış. Bunun üçün isə ən 
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yaxşı vasitə yaxşı əməl sahibi olmaqdır. Yaxşı əməl sahibləri tale 
payından şirinliklə dolu əbədi bir hal qazanırlar. Ey insan, öz tale-
yinə özün sahib ol. Həyat yalnız ədalətlə mübarizə aparanları son 
nəticədə qalib hesab edir. Qalibiyyət duyğusu ilə yaşamaq isə zəfər 
marşı çaldırmağa bərabərdir. Həyat hər kəsə öz əməlləri müqabi-
lində öz qiymətini verir. Elə əməl sahibi ol ki, öz hərəkətlərinə ca-
vabdehlik tələb olunanda utanmayasan. Hər hansı bir peşə sahibi 
öz əməlləri ilə öz qiymətini qazanır. Hər hansı ən yaxşı peşə sahibi 
olmaq ən yaxşı insan olmaq deyil, lakin ən yaxşı insan, əsasən, ən 
gözəl peşə sahibi olur. Əsl insan olmaq ən ali varlığa daha yaxın ol-
maq deməkdir. Əsl insan düşüncələrinin ön planında ən ali varlığa 
qovuşmaq məqsədi dayanır. 

Ekstrasens üçün belə bir düşüncə sahibi olmaq hər an, həm də 
bir vəzifədir. Ekstrasens bir an bu istəkdən uzaq olarsa, haradasa 
bir insan taleyində tapdalanmış haqqın səsinə səs verməyəcək. Ən 
ali varlıq isə məqsədli yol verilən ədalətsizliyi heç vaxt bağışlamır. 
Ey insan övladı, ən ali varlığın qoyduğu qaydalara laqeyd yanaş-
ma. Laqeyd hal yaşantısı – sarsıntılara məruz qalmış bir ömrün ilk 
təzahürləridir. Laqeydlik bilməməzlikdən daha pisdir. Kimsələrin 
taleyinə vurulan zərbələrə laqeyd qalan bir kəs dolayısı ilə öz tale-
yini zərbələr altına qoymuş olur. Çünki bəşəriyyətin taleyi nə qə-
dər xoşbəxt olarsa, onun ayrı-ayrı üzvlərinin də taleyi bir o qədər 
yaxşı olar. Haradasa ən ali varlığın qanunlarına zərrəcə laqeydlik 
göstərən şəxs, haradasa onu izləyən bəlanı bir o qədər özünə yaxın-
laşdırır. Bütün zərrəciklər haradasa varlıq olduğu kimi, bütün bəla-
lar da kiçik xətalardan törəyir. Həyatda hər kəsin öz ağıl səviyyəsi 
var. Bu onun taleyinin o ana qədərki qismətidir. Lakin bu, heç də 
o demək deyildir ki, həmin şəxs hökmən bu səviyyədə olmalıdır. 
Atılmış addım artıq arxada qaldığı kimi keçmişi təəssüf hissiylə 
xatırlamaqdansa gələcəyi daha yaxşı yaşamaq üçün daha düzgün 
yol haqqında düşünmək faydalı olardı. Odur ki, bu ana qədərki ağıl 
səviyyəsi öz yerində, bax bundan belə öz rahat həyatın üçün hansı 
yolla irəliləməlisən, bu haqda düşünməyə dəyər. Bütün insanları 
öz dərk səviyyəsini daha da inkişaf etdirmək yolunda haradasa iti-
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rilmiş imkanlar üçün qınamaq olar. Lakin keçmişi geri qaytarmaq 
mümkün deyildir, gələcək isə itirilə bilən imkanlarla doludur, bu 
imkanları daha çox itirməkdən qorx. Yalnız ən ali varlıq bütün im-
kanları ideal yerinə yetirəndir. Ancaq hər vaxt öz fəaliyyətində unut-
ma ki, əldə edə biləcəyindən daha çox əldə etmək imkanına malik 
ola bilərdin. Bilik elə bir xəzinədir ki, onu götürməmək cinayətdir. 
Çünki biliksiz adam nadan olur, haqqı nahaqdan ayıra bilmir və 
həyatda ədalətsizliyə yol verir. Ədalətsizlik isə ən böyük cinayətdir 
və ən ali varlıq belə kəsləri öz amansız bəlaları ilə izləyir. Hər hansı 
görülən bir iş bu işi görənin düşüncəsinin məhsulu olduğundan, 
görülən işə görə onun təşkilatçısının səviyyəsi haqqında müəyyən 
məlumat almaq mümkündür. Ona görə də hər kəsi öz səviyyəsinə 
uyğun fəaliyyətə cəlb etmək lazımdır ki, görəcəyi işdə xətalara yol 
verməsin. Ey insan, hər kəsə öz düşüncə səviyyəsindən yanaşmağı 
bacar. Bu, xüsusilə ekstrasenslərə aiddir. Çünki hər kəs öz düşün-
cə səviyyəsindən ən yaxşı dərkə qabildir. Əgər mümkünsə, səndən 
aşağı dərkə malik insanı öz dərk səviyyənə yaxınlaşdır. Hər kəs 
bilik öyrənməyə səy edərsə, o ən ali varlığın sevimlisidir. Ey insan, 
ən ali varlığın sevimlisi və ən sevimlisi ol. Təkamül yolunda atdığın 
hər bir addımla ən ali varlığa qovuşuğa bir pillə də yaxınlaşırsan. 
Ən ali varlıq isə ona qovuşmağa can atanlara hər vasitə ilə kömək 
edir. Hər kəs həyatda yaşamaq uğrunda öz düşüncə səviyyəsində 
mübarizə aparır, ən ali varlıq isə hər kəsə ən doğru yolu öz qanun-
ları vasitəsi ilə göstərmişdir. Ən ali varlığın qanunları bütün dərk 
sahiblərinin səviyyəsini əhatə edir. Lakin hər bir kəs ən ali varlığın 
qanunlarından öz dərk səviyyəsində istifadə edir. Ey bəşər övladı, 
etdiyin hər bir əməl sənin gələcək taleyinin istiqamətinin təyine-
dicisidir. Öz əməllərinə cavabdeh olmağı bacar, əks təqdirdə acı 
bir peşmançılıq hissinin rahatlığını pozan hal yaşantıları qismətin 
olar. Sən öz taleyinə can atarkən nə üçün sənə rahatlıq verən bir hal 
yaşantısına sahib olmayasan. Kimsələrin çatışmayan cəhətlərindən 
məqsədlərin üçün istifadə etmə. Düşün, səndən yüksək dərkə malik 
olanlar da tapılar. Həyat heç bir varlığa qarşı tərəfə etdiyi ədalət-
sizliyi bağışlamır. Ey insan, başqalarının dərdinə şərik ol, ehtiyacı 
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olanlara kömək əlini uzat, unutma ki, hər bir insan taleyində eniş-
li-yoxuşlu yollar var. Sən ədalətli yol yolçusu ol. Haqqa tərəfdar 
olanları ən ali varlıq çətinliyə düşməyə qoymaz, tez-tez sevindirər. 
İnsanlar hamısı eyni dərk səviyyəsinə malik deyillər. Nəyəsə sadə 
bir hissiyyatla yanaşanları öz məkrli niyyətlərinlə ləkələmə. Bəlkə 
də həyatda bağışlanılmayan yeganə günah varsa o da kimsəninsə, 
kimsələrin sadə, təmiz niyyətlərindən öz məkrli məqsədləri üçün 
istifadə etməsidir. Həyatda ən təmiz məqsədlərə xidmət et. Bütün 
kainata nəzarət edən ən böyük qüvvə ən təmiz məqsədlərə xid-
mət edənləri çətinlikdə qoymaz. Ey insan, kimsələrin çatışmayan 
cəhətlərinin düzəlməsinə yardımçı ol. Xüsusilə ekstrasenslər ona 
müraciət edənlərdən öz köməyini əsirgəməməlidirlər. Ekstrasens-
lər ona müraciət edənlərə sədaqətli bir dost kimi, ən yaxın bir sir-
daş kimi yanaşmalı, hər hansı bir mənəvi yardıma ehtiyacı olanları 
öz xeyirxah əməlləri ilə təmin etməlidirlər. Ekstrasenslər ən ali var-
lığa yaxınlaşmağın yollarını ədalət prinsipləri əsasında məsləhətə 
ehtiyacı olanlara bildirməlidirlər. Hər bir ekstrasens bacardığı qə-
dər öz qabiliyyəti səviyyəsində məsləhətə ehtiyacı olanlara mənəvi 
yardımçı olmalıdır. 

Ekstrasensin biliyi insanların mənəvi səviyyəsinin təmizlənmə-
sinə xidmət etməlidir. Əgər hansı ekstrasens adı daşıyan öz bili-
yindən məqsədli istifadə edirsə o kəs ekstrasens deyil, insan hiss-
lərinin alverçisidir. Ən ali varlıq insan taleyilə oynayanları sərt bir 
təhriklə öz vicdanı qarşısında əbədi günahkar edər. Bu isə rahatlığı 
pozulmuş bir varlığın hal yaşantısıdır. Səninlə danışan şəxsin sə-
viyyəsi qədər öz düşüncələrini büruzə ver ki, arada anlaşılmazlıq 
olmasın. Əgər sən özündən aşağı dərk səviyyəsinə malik bir kəslə 
onun dərkindən çox-çox yüksək səviyyəli bir söhbət etsən, qarşı 
tərəf heç bir şey anlamayacaq. Təəssüf hissi ilə olsa da qeyd edim 
ki, hər iki tərəf bir-birini anlamaz kimi qəbul edəcəkdir. Ey insan, 
öz yaşayışını sənə daxili bir rahatlıq gətirən yaxşı əməllərin üzə-
rində qur. Yalnız yaxşı əməl sahibləri bəşəriyyətin təkamülə doğru 
inkişafına kömək etmiş olar. Yalnız yaxşı əməl sahiblərini ən ali 
varlıq özünə yaxın hesab edər. Təkamülün yeganə bir qısa yolu 
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var, o yol da ən ali varlığın ədalət yoludur. Kim bu yolun yolçusu-
dur, xoşbəxtliyinə əmin ola bilər. Kim ki, ədalətsizliyə meyillidir, 
ən amansız bəlaların onu izləyəcəyi qarşısıalınmaz bir səbəbdir. ən 
ali varlıq tərəfindən çıxarılan hökmü isə onun özündən başqa heç 
kəs dəyişə bilməz. Sən nə isə etməyi bacarırsansa və buna görə 
də sənin həyatda öz mövqeyin varsa, deməli, kimlərinsə mənafe-
yinə toxuna bilərsən, belə olan təqdirdə həqiqət uğrunda mübarizə 
aparan kəsdən əlbəttə, mənfi əməl sahiblərinin xoşu gəlməyəcək. 
Həqiqət – doğruluq, təmizlik, işıqdır. Mənfilik – yanlışlıq, zülmət, 
qaranlıqdır. Həmişə işıq qaranlıqdan üstündür. Kiçicik işıq zərrəci-
yi qaranlığın bağrını yarır. Qaranlıq qatılaşdıqca işığın nuru daha 
aydınlığı ilə nəzərə çarpır. Mənfilik içərisində ədalət sıxılar, ancaq 
məhv edilə bilməz. Ədalətdə haqqın səsi var. Haqqın müdafiəçisi 
isə ən ali varlıqdır. Ey insan övladı, həmişə həqiqətin tərəfində ol. 
Həqiqətin tərəfində olanların da tərəfdarı ən ali varlıq olar. Sən do-
ğurdan da haqqın tərəfindəsənsə, öz mübarizəndən əl çəkmə, əks 
təqdirdə biganəliyin və fəaliyyətsizliyin nəticəsində bəd əməllərə 
yol açmış olarsan. Bu isə ədalətə qarşı xəyanətdir. Ədalətsizliklə 
mübarizədə mümkün vasitələrdən istifadə et, ən yumşaq xatırlat-
madan tutmuş ən ciddi vasitələrə qədər öz səlahiyyətlərinin həd-
dində mübarizə apar. Qoy mənfi əməl sahibləri səni xoşlamasın, bu 
o deməkdir ki, sən haqqın müdafiəçisi, ədalətsizlik zərbəsi altında 
əzilənlərin tərəfdarısan. Xalqın tərəfində olanlar isə xalq içərisində 
nüfuz və hörmət sahibi olarlar. Xüsusilə ekstrasenslər haqqın ən 
yenilməz carçısı olmalıdırlar. Bütün peşə sahibləri o cümlədən eks-
trasenslər haqq işi uğrunda öz imkanları səviyyəsində elə mübarizə 
aparmalıdırlar ki, öz sahib olduqları peşənin hörməti bu mübarizə 
nəticəsində xalq içərisində bir qədər də artmış olsun. Bəzən belə 
də olur ki, öz şəxsiyyətinə hörmət etməyən kəs kimdənsə hörmət 
umur, belə adamların taleyinə həqiqətin sərt qamçısı dəyər. Onlar 
özlərinə belə bir sual verməkdən həmişə yan keçirlər, bir halda ki, 
özün öz hörmətini saxlamırsan, axı sənə kim hörmət edəcək. İnsan 
bir şeyi unutmamalıdır, kimin əməlindən hansı yaxşı cəhət umur-
sansa, o cəhəti, birinci növbədə, öz imkanların daxilində özündə 
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axtar. Gör özün özünə nəyi rəva görürsən. Hər kəs özünə rəva 
gördüyü əməllərin həddinə qədər olan münasibətdən aşağı həddə, 
başqalarının ona qarşı olan münasibətindən narazılıq etməyə haq-
lıdır. Çünki hər kəsə öz səviyyəsinə görə ümumi qiymət qoyulur. 
Hər kəsə kənardan verilən qiymət isə ən həqiqi və düzgün qiymət-
dir. Həqiqət isə elə bir ölçü meyarıdır ki, heç vaxt səhvə yol ver-
məz. Ey insan, öz şəxsiyyətinə hörmət et. Öz şəxsiyyətinə hörmət 
etməyənlər ən ali varlığın cəzalarına məruz qalar. Çünki insan ən 
ali varlığa yaxınlaşmaq yolunda bir keçid təşkil etdiyindən, ən ali 
varlıq insana xüsusi qiymət verir və diqqət edir. İnsan öz qiymətini 
bilməli və öz yaxşı əməlləri ilə bunu doğrultmalıdır. Əks təqdirdə 
ən ali varlığın etimadını doğrultmayanlar ən böyük bəlalarla izlə-
nilərlər. Xüsusilə ekstrasenslər öz şəxsiyyətlərinə hörmət etməli və 
öz qiymətlərini bilməlidirlər. Ekstrasens adını daşıyan hər bir kəs 
ən ali varlığın ədalət qanunlarına hökmən əməl etməlidir. Bu ən 
ali varlıq tərəfindən hökmdür. Əks hal heç vaxt bağışlanılmayacaq. 
Ola bilsin ki, sənin düşüncələrin kiməsə lazımı səviyyədə çatmır, 
o kəslərə qarşı kobudluq etmə. Hər hansı bir şəxsin düşüncələri iki 
hala görə qarşı tərəfə çatmamış hesab olunur. Birincisi, sənin dü-
şüncələrin qarşı tərəfin dərk səviyyəsindən yüksək olar ki, o sənin 
düşüncələrini qəbul etməyə hazır olmaz. İkincisi, sənin düşüncələ-
rin qarşı tərəfin daha üstün dərk səviyyəsi ilə uzlaşmaz, qarşı tərə-
fin fikirləri səni təmin etməz və sənin fikrincə, sənin düşüncələrin 
qarşı tərəfə çatmamış hesab olunar. Hər iki halda özünü ələ alıb 
müsahibini səbirlə dinləmək və ya səbirlə anlayışını izah etmək 
məsləhətdir. 

Xüsusilə ekstrasenslər müsahibinə qarşı onun mənliyinə toxuna 
bilən sözlərdən və hər cür hərəkətlərdən uzaq olmalıdırlar. Həyatda 
hər kəsin öz düşüncə dairəsi var və hər kəsə öz layiq olduğu səviy-
yədən göstərilən qayğı qənaətbəxş olar. Kimsəyə öz layiq olduğun-
dan artıq və əskik göstərilən qayğıda haradasa təmənnalılıq var. Ey 
insan, çalış kimsələrə etdiyin yaxşılıqda təmənnalı olma. Ola bilsin 
ki, kim isə çətinliyə düşüb, yardıma ehtiyacı var, ey insan, yardı-
ma ehtiyacı olanlara yardım et. Bəzən insanın tale qismətləri onun 
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özündən asılı olmayan hallarla kədər və iztirab tuşlu olur. Əgər 
belə kəslərlə qarşılaşırsınızsa, onlara qayğı ilə yanaşın. İnsanlara 
qayğı ilə yanaşmağı bacarmaq, onların kədərlərini bir an da olsun 
belə unutdurmaq ən böyük xoşbəxtlikdir. Çünki ədalət və sevgi 
prinsipi daxili rahatlıq mənbələrindən ən əsaslarıdır. İlahi sevgi ilə 
yaşayanlar ən ali varlığa qovuşmağa daha yaxın olanlardır. Ekstra-
sensləri ümumi cəmiyyətin və ayrı-ayrı şəxslərin onlara qarşı reak-
siyası təmin edə və ya etməyə də bilər. Lakin hər bir ekstrasens öz 
şəxsiyyətini və məşğul olduğu sahəni elə səviyyədə saxlamalıdır 
ki, heç kəsin ona irad yeri olmasın. Cəmiyyət, ümumiyyətlə gö-
türdükdə onun ayrı-ayrı üzvləri ən müxtəlif xarakterlidir. Harada 
kiminsə dərk səviyyəsi hər hansı məsələyə münasibətdə öz xarak-
terinə uyğun olacaqdır. Odur ki, ən müxtəlif dərk səviyyələri içə-
risində kimsə ekstrasensləri qəbul edə, kim isə qəbul etməyə bilər. 
Lakin ekstrasenslər cəmiyyətin bütün üzvlərinə qarşı ən ədalətli 
mövqedən çıxış etməlidirlər. Ekstrasenslər ona müraciət edən in-
sanlar arasında fərq qoymamalıdırlar. Əgər hər hansı bir ekstrasens 
adı daşıyan kəs belə bir fərq qoyursa, o ona müraciət edənlərə qarşı 
təmənnalı fəaliyyət göstərir. Təmənnalı fəaliyyət göstərən ekstra-
sens isə haradasa ən ali varlığın bir vaxt ona qarşı yönəldilən sərt 
tədbirləri ilə rastlaşacaqdır. Ən ali varlıq hər vaxt onun qanunları-
na əməl edənləri öz sevinc qismətləri ilə sevindirər. Taleyin eniş-
li-yoxuşlu yollarında öz həyatını yaşayan insan rəngarəng bir ömür 
yolu keçir. Bu rəngarənglik içərisində ən ali varlığın ilahi sevgisini 
ürəyində yaşadanlar sevinc qismətlidirlər. Ey insan, öz tale qismə-
tini daha rahat və xoşbəxt yaşamaq üçün ən yaxşı əməl sahibi ol. 
İnsan şüurlu varlıq kimi yeganə deyil. Bunu nəzəri və faktiki olaraq 
təsdiq edən bir çox fikirlər və həyat təcrübələri var. Bu məsələ ilə 
əlaqəli bir fikri heç vaxt kənarda qoymaq olmaz ki, həyat təkamül 
prosesində qırılmaz xətt boyunca inkişaf edir. Çünki müasir həyat 
ibtidaidən aliyə, sadədən mürəkkəbə doğru bir inkişafın məhsulu-
dur. Əgər həyatın təkamülə doğru xətt boyunca inkişafı faktdırsa, 
onda hər hansı bir xətti ən kiçik pillələrə belə ayırmaq olar. Deməli, 
haradasa insandan sadə ibtidai varlıqların olması mümkündür. Bir 
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çox yerlərdə tək-tək və ya qrup halında insanların söylədiklərinə 
görə bizə məlum olmayan ən müxtəlif aparatlarda insana oxşar və 
ya oxşar olmayan formalarda ağıllı varlıqların müşahidə olunması 
qeyd olunub. Belə fikirlərə əsasən söyləmək olar ki, insandan daha 
ağıllı varlıqların olması da mümkündür. Bir maraqlı fakt var ki, tə-
kamül prosesinin daha yüksək mərhələlərinə qalxdıqca, varlıqların 
quruluşu mükəmməlləşir və buna müqabil də öz düşündüklərini hə-
yata keçirmək imkanı genişlənir. Deməli, buradan belə nəticə çıxır 
ki, haradasa daha ağıllı olmaq üçün daha mükəmməl quruluşa ma-
lik olmaq ən əsas şərtdir. Bu isə o deməkdir ki, daha mükəmməl qu-
ruluşla daha çox həyat təcrübəsi əldə etmək mümkündür. Daha çox 
həyat təcrübəsi əldə edən varlıq isə təbiidir ki, daha ağıllı olacaq-
dır. Daha ağıllı varlıq kimi həyat sürmək isə irsən, adətin xarakterə 
çevrilməsi nəticəsində daha ağıllı nəsil yaratmaqla bərabər, daha 
yeni mükəmməl forma yaratmaq deməkdir. Öz növbəsində, daha 
mükəmməl quruluşun imkanları genişlənir və təkamülə doğru bö-
yük bir proses gedir. Hər hansı bir varlığın mövcudluğunda harada-
sa bir xüsusilik var. Bu xüsusilik ümumilikdən fərdiliyə keçdikcə, 
daha çox fərqlilikdən daha az fərqliliyə keçən bir hal şəklində olur. 
Məsələn, heyvanla insan arasında daha çox fərq var, lakin insanla 
insan arasında artıq fərq kiçilib. Heyvanla insan arasında xarakterik 
xüsusiyyətlər nə qədər kəskin fərqlənirsə, insanla insan arasındakı 
fərq o səviyyəni heç vaxt ötüb keçə bilməz. Çünki insanların ya-
ranmasında iştirakçı olan səbəblərin daha çox ümumiliyi onların 
bir-birindən seçilməsinin daha az xüsusiliyinə zəmindir. Lakin hey-
vanla insanın yaranmasında iştirakçı olan səbəblərin birlikdə daha 
az ümumiliyi onların yaranmasında və heyvanla insanın bir-birin-
dən fərqlənməsində daha çox xüsusiliyin olmasına zəmindir. Bu ar-
tıq qruplara bölünmək deməkdir. Lakin zaman daim dəyişdiyindən 
hər an üçün bütün kainat yalnız xüsusi bir hal yaşayır. Yəni əslində 
bütün kainat varlıq kimi mövcud olduğu üçün yaşayır. Yaşayan hər 
bir varlığın da hər bir an üçün xüsusi bir hal yaşantısı olur. 

Bütün varlıqlar kainatın ayrı-ayrı kiçik mövcudluğu olduğun-
dan, deməli, kainatın ümumi hal yaşantısı haradasa ayrı-ayrı möv-
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cud varlıqların da müəyyən hal yaşantısına öz səbəblər qrupu ilə tə-
sir edir. Haradasa müxtəlif səbəblər qrupunun yaratdığı ən müxtəlif 
səbəblərdən təsirlənmiş hər hansı bir mövcud varlıq da hər an üçün 
bu ümumi səbəblər qrupunun təsirindən yaranan bir hal yaşaya-ya-
şaya özü də ən müxtəlif səbəblər yaradaraq ümumi kainatın ha-
lına təsir edir. Deməli, haradasa ümumi kainatın vahid halı onun 
ayrı-ayrı üzvlərinin birlikdə yaşanan hal yaşantısının birliyidir və 
haradasa kainatın ayrı-ayrı üzvlərinin hal yaşantısı kainatın ümumi 
hal yaşantısının məhsuludur. Bunlar bir-biri ilə qırılmaz vəhdət təş-
kil edən iki qoşa prosesdir. Deməli, haradasa kainatın vahid bir hal 
yaşantısı varsa, bu, ən böyük səbəb olmalıdır və bu vahid hal yaşan-
tısı həm də çoxlu sayda kiçik varlıqların hal yaşantılarının yaratdığı 
ümumi hal yaşantılarının cəmi ilə vahidləşirsə, deməli, haradasa 
mövcudluğun müəyyən əhatə dairəsinə malik sonu var. Buradan 
belə bir nəticə də çıxır ki, kainatın ümumi hal yaşantısı haradasa 
materiyanın bizə məlum olan və olmayan hal yaşantılarının ümumi 
cəmini təşkil edir. Burası da bizə məlumdur ki, ümumi kainatda 
gedən proseslər nizamlı, məqsədli və təkamülə doğrudur və kai-
natın təkamülə doğru inkişafındakı kiçik səbəblər qrupunun hər an 
üçün yaşanan halı haradasa kainatın ən böyük səbəbinin yaşanan 
halıdır və bu səbəbin məhsuludur. Ən böyük səbəb ən ali varlıq ol-
duğundan deməli, ən ali varlıq bütün kainatın halını yaşayır və onu 
bu yaşantıdan alınan hala uyğun daha rahatlıq vəziyyətinə uyğun-
laşdırır. Daha rahat hal yaşantısına doğru gediş isə təkamülə doğ-
ru gediş deməkdir. Deməli, ən ali varlıq ümumi kainatı təkamülə 
doğru aparan ən böyük səbəbdir, yəni ən ali varlıq ən ali idarəe-
dicidir. Bir şeyi də qeyd etmək lazımdır ki, həyatda hər bir varlıq 
öz düşdüyü şəraitdə özü üçün ən əlverişli rahatlıq halına can atır. 
Lakin burada bir şeyi də nəzərdən qaçırmaq olmaz, təkamül prose-
sinə doğru hərəkət etdikcə hər bir canlı öz daha rahat halını təmin 
etməklə yanaşı, daha uzunmüddətli yaşamağını da təmin etməyə 
çalışır. Bu ayrı-ayrı fərdlər arasında baş verən və varlığın həyatı 
boyu apardığı mübarizədən doğan bir haldır. Lakin ümumiyyətlə 
götürdükdə, təkamül prosesində daha böyük səbəbdən digər daha 
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böyük səbəbə keçdikcə varlığın öz varlığını daha uzun müddətə 
qorumaq məsələsi də təmin olunur. İnsan şüurlu varlıqlar içərisində 
ən çox sınağa çəkilənlərdən biridir ki, bu da onun gələcək müqəd-
dəratını təyin edir. Həm də insan öz səviyyəsinə görə şüurlu varlıq-
lar içərisində özünəməxsus yer tutur. Ey insan, öz yaxşı əməllərinlə 
bu sınaq meydanından üzü ağ çıx. Ən ali idarəedənə ancaq yaxşı 
əməl sahibləri qovuşmağa müyəssər olar. Ən ali varlığın ədalət qa-
nunları bu qovuşuğa aparan ən doğru yoldur. Ey insan, ən ali varlı 
varlığın ədalət qanunlarına riayət et. Şüur insanın insanlığını yerinə 
yetirmək üçün verilən yeganə vasitədir. Şüur elə bir vasitədir ki, o, 
yalnız müəyyən quruluşa malik varlıqda olur. Varlıqlarda düşüncəli 
fəaliyyəti müəyyən nisbətlərdə hiss etmək olar, lakin normal insan 
düşüncəsindəki həddi işlətdiyimiz şüur ifadəsinə aid etmək daha 
münasibdir. Konkret söyləmək olmaz ki, şüur yalnız insana məx-
sus bir vasitədir. Belə demək mümkündür ki, insandan bir qədər 
sadə və insandan son dərəcə mürəkkəb varlıqların da şüura malik 
olmaq imkanı var. Lakin şüurun ilk başlanğıcını insanda ona görə 
görürük ki, insanda öz hərəkətlərinə cavabdehlik hissi hər halda 
daha çox hiss olunur, bu, həm də məsuliyyətdir. Bu da insanın qu-
ruluşunun şüurlu olmaq imkanlılığındadır. İnsan təkamülün elə 
bir mərhələsindədir ki, hissiyyatla ağıl onun varlığında təxminən 
bərabər imkanlarla qarşılaşır və ilkin olaraq insanın hissiyyatı ilə 
ağlı arasındakı mübarizənin məhsulu olan iradə yaranır. İnsan daha 
böyük səbəbdən digər daha böyük səbəbə keçidin son pillələrin-
dədir. Bir maraqlı fakt var ki, bunu bütün insanlar bilməlidir, in-
san təkamülün elə mərhələsindədir ki, o materiyanın bir növündən 
digərinə keçmək imkanına malikdir. Daha böyük səbəbdən digər 
daha böyük səbəbə gedən yolda insan və təkamülün insandan üstün 
bir neçə varlığı belə bir imkana malikdir. İnsanda hissiyyatla ağıl 
təxminən bərabərlik təşkil etdiyindən, təkamülün bu prosesindəki 
sınaq insan üçün xüsusilə çətindir. İnsan bütün ömrü boyu gördüyü 
işlərdə öz ağlından yaxşı məqsədlər üçün istifadə edib hissiyyatı 
bir qədər üstələyə bilsə, o, materiyanın təkamül prosesində onun 
digər üstün növünə keçmək imkanını özündə saxlayar. Yaxşı əməl-
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lər üçün sərf edilən ağıl təkamül prosesində irəliyə doğru gedən 
inkişafda insanın ən yaxşı vasitəsidir. Lakin bütün bunlarla yanaşı 
qeyd olunmalıdır ki, insan instinktsiz yaşaya bilməz. 

Çünki ümumiyyətlə götürdükdə, ağıla malik hər hansı bir var-
lıq doğulduğu vaxtdan həyat təcrübəsi imkanı əldə edənə qədərki 
müddət ərzində varlıqların təkamül prosesində keçdikləri mər-
hələləri bir qədər qısa şəkildə keçmiş olurlar. Məsələn, dünyaya 
gələn hər hansı ağıllı olmaq imkanına malik olan varlıq hökmən 
həyat uğrunda mübarizə aparmaq imkanına malikdir və yaşadığı 
müddət ərzində bundan istifadə edir. Digər tərəfdən isə, bu varlıq 
öz zəruri ehtiyaclarını ödəməyə və nəsil mövcudluğunu saxlama-
ğa can atır. Həyatla bu cür mübarizə instinktiv bir şəkildə özünü 
göstərir. İnsan şüura malik olsa da yaşamaq üçün müəyyən həyat 
təcrübəsi toplayana qədər bu iki qeyri-iradi yaşamağa can atma-
lardan istifadə edir. Əgər insan bunlardan istifadə etməsə, müəy-
yən həyat təcrübəsi toplayıb ağılla özünü idarə etmək mərhələsinə 
qədər gəlib çata bilməz. Odur ki, insan instinktsiz yaşaya bilməz. 
Düzdür, ağıl müəyyən səviyyəyə çatandan sonra instinktdən demək 
olar ki, çox az istifadə olunur. Hətta, belə bir hal insanda instinktiv 
qüvvənin zəifləməsinə səbəb olur. Lakin bu heç də o demək deyil-
dir ki, ağıllı insan bir daha instinktdən istifadə etmir. İnsan ağılın 
həyatla mübarizədə müəyyən çaşqınlıq vəziyyətində instinktdən 
və intuisiyadan istifadə edir, hətta həyat uğrunda qeyri-iradi müba-
rizə də bəzən köməyə gəlir. İnsan bədən və ruhdan ibarət olan bir 
varlıqdır. Lakin bədənlə ruhun bir yerdə yaşaması bir insan ömrü-
nün daxilindədir. Ruh dəyişməzdir, bədən isə dəyişikliklərə məruz 
qalan bir materiya növüdür. İnsanın həyat təcrübələri əldə etmək 
imkanından sonra ruh tədricən bu həyat təcrübələri zamanı yaranan 
yeni materiya növünə bürünür. Bu materiya növü yaxşı əmələ görə 
nur, pis əmələ görə zülmət şəklində ruhu bürüyür. Beləliklə, ruh 
insan bədəni içərisində tədricən öz gələcək forma və məzmunu-
nu əldə etməyə başlayır. İnsanın bədəni xarici mühitin təsirlərinə 
müqavimət göstərənə qədər, bu proses davam edir. Bu yeni ma-
teriya növü həyat təcrübəsi həm də yaddaşdır. Deməli, nə vaxtsa 
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insan bədənindən azad olan ruh bir insan ömrü daxilində qazanıl-
mış həyat təcrübəsinə və yaddaşa malik olur. Ruh qazanılmış həyat 
təcrübəsi və yaddaşla bədəni tərk edəndə parlaq nuru çoxsa ən ali 
varlığa qovuşmağa bir xeyli də yaxınlaşır, qaranlığı-zülməti çoxsa, 
daha aşağı pillələrə enir. Parlaq nuru ilə qara zülməti təxminən bə-
rabərdirsə, bir daha sınağa çəkilmək üçün təkrar insan kimi həyata 
qayıdır. Üçüncü hal az-az baş verir. Çox maraqlıdır ki, üçüncü hala 
malik olan ruh başqa bir bədəndə həyata qayıdanda öz əvvəlki yad-
daşını və həyat təcrübəsini özündə saxlayır. O, əvvəllər kim oldu-
ğunu, harada yaşadığını, nə vaxt vasitə kimi istifadə etdiyi bədəni 
tərk etdiyini çox yaxşı xatırlayır. İkinci halda, yəni ruh aşağı pil-
lələrə düşəndə, daha çox qaralıq ruhu sıxıb ona əzab verir. Ya ruh 
əbədi bu əzablara dözməlidir, ya da xilas olmağın yeganə yolu hər 
hansı bitkinin, heyvanın bədənində dünyaya gəlib yaşamaqdır. Bu 
yaşamaq ağrılı olur. Ona görə ki, hissiyyatla bağlı olan bu varlıqla-
rın quruluşu o dərəcədə mükəmməl deyildir ki, onlar şüurlu olmaq 
imkanına malik olsunlar və həyat təcrübəsi əldə edib özləri üçün 
ən yaxşı rahatlıq halı yaratsınlar. Özü də qəribə burasıdır ki, ruhun 
yaddaşı bu yaşantıda özündə qalsa da o öz bədəninin daha mükəm-
məl olmaması nəticəsində heç bir şey aydınlaşdıra bilmir. Nəhayət, 
çəkilən əzablar qaralığı ruhdan ayırır və sonda sərbəstləşən ruh iti-
rilmiş pis həyat təcrübəsindən xilas olub təzədən insan bədənində 
yenidən sınağa çəkilir. Birinci halda isə parlaq nuru daha çox olan 
ruh ən ali varlığa bir qədər də yaxınlaşır. Belə olan təqdirdə insan 
bədəni bizi əhatə edən maddiliklə bağlı bəzən ruhun son məkanı 
olur. İnsan kimi yaşayarkən isə əsil insan olmaq üçün öz hərəkət-
lərinə cavabdeh olmalısan. Bu, xüsusilə ekstrasenslərə aiddir. Eks-
trasens xalqın hörmət və inamını doğrultmaq və qazanmaq üçün öz 
hərəkətlərinin hər birinə xüsusi diqqət etməlidir ki, kiçik yanlışlığa 
yol verməsin. Öz hərəkətlərinə xüsusi diqqət edən ekstrasens ən 
ali varlıq tərəfindən də xüsusi diqqət və ehtirama layiq görülər ki, 
bundan gözəl insan həyatı təsəvvür etmək olmaz. Nöqsansız şəxs 
yoxdur həyatda, yalnız öz yaxşı və pis əməllərinə görə bir-birin-
dən fərqlənən insanlar var həyatda . Həyata insan kimi gəlmisənsə, 



165

xoşbəxtsən demək, çünki insandan daha aşağı bir varlıq kimi də 
gələ bilərdin həyata. Lakin həyata insan kimi gəlməyin özündə də 
bir qüsurluluq var. Çünki bizi əhatə edən aləmin maddiliyi ilə bağlı 
səndə nə isə varsa, deməli, hissiyyatla bağlılığın var. Hissiyyatın 
tələblərini ödəmək isə səndən asılı olmayaraq xarakterdən yaranan 
haldır. Maddiliklə bağlı ən ideal göstərici orqanizmin nəsil artımını 
davam etdirmək və ən zəruri ehtiyaclarını ödəməkdir. Lakin ha-
radasa bu işlərdə də maddiliyə meyil var. İnsan dünyaya gəlibsə, 
müəyyən fəaliyyətlə məşğul olmalıdır. 

Ən azı hökmən həyat uğrunda mübarizə aparmalıdır. Təbiidir 
ki, hər hansı bir işlə məşğul olan kəs haradasa müəyyən əməl sa-
hibidir. Düzdür, məqsədli istiqamətdə yalnız öz zəruri tələbatını 
ödəmək şərtilə görülən iş və üstəgəl ümumi bəşəriyyətin məna-
feyinə xidmət etmək prinsipinə əməl etməklə, yaxşı əməl sahibi 
olmaq mümkündür. Lakin canlıdan qada əskik olmadığı kimi, nöq-
sansız da ömür sürmək mümkün deyildir. Burada insanın qarşısın-
da yeganə çıxış yolu qalır ki, imkanı daxilində, bacardığı qədər 
daha az nöqsanlara yol versin. Çünki kainat böyük, insanın dərk 
səviyyəsi isə kainatda baş verən hadisələrlə müqayisədə ölçüyə-
gəlməz dərəcədə kiçikdir. Ona görə də insan öz dərk səviyyəsində 
yaxşı əməllərlə məşğul olsa, nisbi götürdükdə etdiyi əməllər nöq-
sansız olar. Lakin müəyyən dərk olunması vacib olan işlər var ki, 
insan bu işlərin dərk olunmasına səy etməlidir. Əks təqdirdə öyrə-
nilməsi vacib olan işlərin öyrənilməməsi ən ali varlıq tərəfindən 
bağışlanılmaz. İnsanın həyatda səhvi iki cürdür, bilərəkdən və ya 
bilməyərəkdən edilən səhvlər. Bilərəkdən edilən səhvlər hökmən 
şər işə xidmət edən məqsədli olur və nəticəsi şəri qüvvətləndirir. 
Ən ali varlıq heç vaxt bilərəkdən edilən səhvləri bağışlamır və 
bilərəkdən edilən səhv sahibləri layiq olduğu cəzanı alır. Bilərək-
dən edilən səhvlər insanın tam hissiyyata xidmətidir. Qəlbin his-
siyyat qapıları tam açılanda, ağıl qapıları tam bağlanır. Bir də var 
insanın bilməyərəkdən etdiyi səhvlər. İnsanın bilməyərəkdən səhv-
lərə yol verdiyi hallar çox vaxt onların dərk səviyyəsinin aşağı ol-
masından, düşüncə dairəsinin məhdudluğundan irəli gəlir. Lakin 
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həyatda yaşayan hər bir kəs öz dərk səviyyəsini bir qədər də inkişaf 
etdirmək üçün ən axırıncı məqamədək mübarizə aparırmı? Xeyr. 
Elə ona görə də ən ali varlıq bilməyərəkdən edilən səhvlərin bə-
zisini ona görə nöqsanlı sayır ki, sən bu səhvlərə yol verməmək 
üçün müəyyən öyrənmək imkanına malik idin, ey insan, lakin öy-
rənmədin. İmkanı olub elm öyrənməyənlər günahkardılar. İmkanı 
olub elm öyrənməyənlər bir çox bəd əməlləri öz nadanlıqları uc-
batından edirlər ki, bu da bəşəriyyətin ümumi inkişafına olduqca 
xələl gətirir. Ən ali varlıq imkanı olub elm öyrənməyənləri özünə 
yaxın sanmır. Hər səhv üçün cəza verilməsə də hər günah bağışla-
nılmaz. Səhvlər də cürbəcürdür: kimsə üçün bir ziyan yetirə bil-
məsə də könül bulandıran səhvlər, daha böyük fəlakətlər yaradan 
səhvlər. Hər halda səhv səhvdir. Bəlkə də imkan məhdudluğu daha 
böyük səhvlərdən kimlərisə çəkindirir. Bəzən belə də ola bilər ki, 
ilk baxışda kiçik görünən səhvlər gələcəyin daha böyük fəlakətlə-
rinə səbəb olar. Ümumiyyətlə, səhvlər gələcəyin daha böyük fə-
lakətlərinin yardımçılarıdır. Səhvsiz insan həyatı mümkün deyil. 
Lakin əsil insan böyüklüyü ondadır ki, haradasa öz kiçik səhvlərini 
böyüməyə qoymur. Vaxtında qarşısı alınan hər hansı kiçik bir səhv 
haradasa bəlkə də gələcəyin böyük fəlakətlərinin qarşısının alın-
masıdır. Fəlakəti gözləməzlər. Fəlakəti gözləyənlər ən ali varlığın 
cəza verilmişləridir. Cinayət də, cəza da insana məxsusdur. Cəza – 
cinayətkara qarşı görülən hər hansı tədbirdir. Hər səhvin arxasında 
bəşəriyyətə qarşı çevrilmiş bir cinayət yatır. Səhv məqsədli olanda 
isə daha qabarıq fakta çevrilir. İnsan həmişə öz səhvlərini gizlət-
məyə çalışır. Səhvin etirafında bir böyüklük var. Çünki səhvi başa 
düşmək haradasa, nəyisə dərk etmək deməkdir. Deməli, haradasa 
səviyyən bir qədər yüksəlmiş olur. Ancaq səhvin etirafından sonra, 
bir daha gərək o səpkili səhvlərə yol verilməsin. Onsuz da dünya-
da ən ali varlıqdan gizli şey yoxdur. Üstəlik, hər gizlinin bir vaxt 
aşkarlığı var. Bir halda ki. ən ali varlıqdan gizli bir iş görə bilməyə-
cəksən və səhvinə layiq də cəza alacağın labüddür. Ey insan övladı, 
çalış həyatda yaxşı əməl sahibi ol. Səhv sahibinin cəzası olduğu 
kimi. yaxşı əməl sahibinin də ən ali varlıq tərəfindən mükafatı la-



167

büddür. Ey insan, öz hərəkətlərinə cavabdeh ol. Hər kəsin nöqsanı-
nı ictimai yerdə qabarıq nəzərə çatdırmağa çalışma, bu təvazökar-
lıqdan uzaqdır, özünün kimsələrdənsə üstün olduğunu göstərməyin 
astar üzüdür. Əgər sən doğurdan da yaxşı insansansa, nöqsanlı olan 
kəsə təklikdə nöqsan cəhətlərini bildir. Daha yaxşı yol bilirsənsə, 
qarşı tərəfə təklif et. Bütün bunları heç bir təmənna və minnətsiz, 
elə bir halda et ki, qarşı tərəf səni özünə dost bilsin. Yalnız belə 
insanları ən ali tərəf də özünə dost bilər. Ey insan övladı, ən ali 
varlığın səni özünə yaxın hesab etməyinə çalış. Əsil insan üçün 
bundan şərəfli heç nə yoxdur. Xüsusilə ekstrasenslər ona müraciət 
edənlərin müxtəlif hal yaşantılarını ictimai yerdə nəzərə çatdırma-
malıdırlar. Çünki ictimai yerdə deyilən hər hansı bir nöqsan nöqsan 
sahibini daha nöqsanlı işlər görməyə təhrik edir, insanda əsil insana 
xas olmayan müəyyən bəd hisslər yaradır ki, bu da lazım olmayan 
davranışla nəticələnir

Ey insan, hər kəsə göstərdiyin münasibətdə onun halını özünün-
kü bil, belə olan təqdirdə kimsələrin rahatlığını pozan bir vəziyyətə 
səbəbkar olmazsan. Ən ali varlığın ədalət qanunları da bunu tələb 
edir. Ey insan, ən ali varlığın ədalət qanunlarına əməl et. Ey in-
san, yaşamaq xatirinə şəxsiyyətini alçaltma. Hər şeyin bir həddi 
olduğu kimi, şəxsiyyətin də öz həddi var. Elə əməl sahibi ol ki, 
şəxsiyyətinə dəyəcək zərbələrə özün səbəbkar olma. Şəxsiyyət elə 
bir hal yaşantısıdır ki, onu itirmək olar, lakin itirilmiş şəxsiyyəti 
isə olduğu kimi geri qaytarmaq mümkün deyil. Şəxsiyyət – insa-
nın insanlar içərisindəki mövqe göstəricisidir. İnsan şəxsiyyətini 
bir halda itirə bilər, nəyinsə aludəsi olub iradənin sıfır həddində 
yüz faiz hissiyyata qulluq etməklə kimsələrə deyil, yalnız özünə 
ziyan vurursan. Şəxsiyyətin mənfiləşməsi və daha qorxulu hal isə 
imkanlı bir kəsin öz mənafeyi üçün bəşəriyyətə fəlakətlər gətirə 
bilən işlər görməsidir. Bəşəriyyətin ayrı-ayrı üzvlərinin fərdi şəkil-
də şəxsiyyətindəki səviyyəsizlik haradasa bəşəriyyətin ümumi mə-
nafeyinə zərbə vurmaqla yanaşı, həm də belə fərdi şəxslərin yetiş-
məsində bəşəriyyətin və ayrı-ayrı böyük kollektivlərin özünün də 
günahı olduğunu göstərir. Şəxsiyyət təkləndikcə öz rolunu itirir, o, 



168

yalnız insanlar içərisində formalaşır. Əgər belə isə nə üçün müəy-
yən şəraitdə kiminsə yersiz hərəkətinə susan ictimaiyyəti günah-
landırmayaq? Cəza ilə tənbeh ayrı-ayrı faktlardır. Cəzanın dövlət-
də tutduğu müəyyən vəzifəsinin icrasına görə məsuliyyət daşıyan 
adamlar verə bilər. Tənbehi isə dost, yoldaş, ayrı-ayrı vətəndaşlar 
və bütün ictimaiyyət verə bilər. Birinci növbədə isə öz şəxsiyyətini 
gərək insan özü qorusun. Əgər sən öz şəxsiyyətini qorumağı bacar-
mırsansa və başqaları səni müəyyən lazımsız işlərdən çəkindirirsə, 
minnətdar ol o kəslərə. Özlüyündə belə qəbul et ki, o kəslər sənə 
namuslu bir həyat bəxş etdi. Onsuz da xoşbəxtlik nisbidir. Bu nis-
bi xoşbəxtliklərdən biri də odur ki, heç olmasa həyatda yaşayanda 
əsil bir insan kimi yaşayasan. Ölüm də hamı üçün var, lakin insan 
kimi ölmək də xoşbəxtlikdir. Əgər sən insana xas həyat tərzi keçi-
rirsənsə, bu həyat sənin gözündə adiləşə bilməz. Çünki əsl insanın 
arzuları qayğıdan doğan arzulardır. Qayğıdan doğan arzular isə hə-
mişə təmiz olur. Elə ki insan öz həyatını normal səviyyədə qurma-
dı, onun arzu və istəkləri də normal səviyyədən çıxacaqdır. Norma-
sız istəklər isə qeyri-normal hal yaşantısı deməkdir ki, bəşəriyyətin 
ümumiliyi tərəfindən qəbul edilmir. Ey insan, çalış öz həyatını elə 
səviyyədə qurasan ki, başqaları sənin rahatlığına qibtə hissi ilə ya-
naşsın və bu həyat çoxlarına örnək olsun. Ölüm də doğum kimi 
gəlişi labüd yaşantının bir formasıdır. Ölümə həmişə hazır ol ki, 
nə vaxtsa gəlişini gözləyə-gözləyə iztirab keçirməyəsən. Ölümün 
gəlişini səksəkə ilə gözləmək hər gün ölüb-dirilməyə bərabərdir. 
Bir də ki insanlar ölümdən ona görə qorxurlar ki, ölümdən sonrakı 
həyat haqqında çox az məlumata malikdirlər. Ruhun ölümdən son-
rakı həyatının hansı zəmin üzərində qurulduğunu anlamayan kəs 
üçün ölüm sirli və vahiməli bir yaşantıdır. Lakin insan dərk etsə 
ki, ruhun ölümdən sonrakı həyatının formalaşması onun əməlləri 
ilə bağlıdır, o həm rahatlaşar, həm də yaxşı əməl sahibi olmağa 
çalışar. İnsan şəxsiyyəti taleyin sərt sınaqlarında qərarlaşan canlı 
bir kitabədir. Ey insan, sənin şəxsiyyətin doğumla ölüm arasındakı 
sərhəddə formalaşır. Öz acılı-şirinli anlarını yaşaya-yaşaya heç özü 
də bilmədən öz şəxsiyyətini formalaşdıran hər bir insan bu həyatın 



169

sərt üzündə öz taleyini yazır. Doğulub ölümə doğru hərəkətdə olan 
hər bir insan öz təkamülünə can atır. Ey insan, sənə bir parça ve-
rilən ömür payından bacardığın qədər səmərəli istifadə et. İnsanın 
şəxsiyyətini formalaşdıran əsas cəhət mükəmməl bilik sahibi olma-
sıdır. Ey insan, ağlın kəsəndən son nəfəsinə qədər öyrən. Yalnız ən 
çox biliklə ən ali varlığın dərkindən daha çox aydınlıq hiss edərsən. 
Yalnız özü üçün öyrənənlər səhrada varlığı aşkarlanmayan su yata-
ğıdır. Bir insanın bir insana həyatı daha dolğun dərk etdirməsi, bir 
insanın ən ali varlığa yalnız özü üçün ibadət etməsindən üstündür. 
Şəxsiyyət şəxsiyyəti formalaşdırmalıdır. Şəxsiyyət həm də özün-
dən asılı olmayaraq şəxsiyyəti formalaşdırır. Ona görə də hər bir 
insanın öz şəxsiyyətinin saflığına xidmət etməsi əsas şərtdir. Çünki 
hər bir kəsin şəxsiyyəti, həyatda bir çoxlarının şəxsiyyətində öz 
əksini tapır. Doğumdan ölümə doğru gedən yol, hər bir insanın şəx-
siyyətinin formalaşmasında bir yaşantıdır. Kim ki bu yolda öz tə-
mizliyini, paklığını qoruya bilmədi, sanki qarşısına çıxan uçurumu 
gözü bağlı keçməyə cəhd edir. Ey insan, öz məqsədinə dərin ağılla, 
düşünülmüş surətdə yaxınlaş. Əks təqdirdə qaytarılması mümkün 
olmayan bir itkiyə məruz qalarsan. Xüsusilə ekstrasenslər yaşantısı 
ağılla qidalanan bir hala malik olmalıdırlar. 

Əks təqdirdə həyat öz amansız hökmü ilə sərt qanunlarını yazar. 
Ekstrasens birinci növbədə insandır, insan öz şəxsiyyətini qoruma-
lıdır. Ekstrasensin üzərinə isə ikiqat məsuliyyət düşür. Ekstrasens 
həm də ona müraciət edənlərə düzgün istiqamət verməklə yanaşı, 
hər hansı bir tərəfin şəxsiyyətinin mühafizəçisi olmalıdır. Haqq, 
ədalət yolçuları olan ekstrasenslər ən ali varlığın onlara lütf etdiyi 
qabiliyyətdən istifadə edərək cəmiyyətdə və onun hər hansı bir üzvi 
olan şəxsiyyətdə ilkin təzahürləri görünən qüsurlara və nöqsanlara 
qarşı mübarizə aparmalıdırlar. Ekstrasenslər həyatın hər bir üzündə 
öz taleyindən küskünləri, qarşılarına çıxan çətinliklərə dözməyib 
daha asan yol tutmaq ümidi ilə mənliklərinə ləkə salanları və bu 
qəbildən olan digər rahat həyat üçün ümidini itirmişləri mənəvi 
cəhətdən möhkəmləndirməyə, əxlaqi cəhətdən saflaşdırmağa çalış-
malıdırlar. Ən ali varlıq onsuz da hər şeyə nəzarət edəndir. Yəqin 
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ki, belə xüsusiyyətləri daha səylə və ürəkdən yerinə yetirən eks-
trasenslərin taleyini yeni-yeni uğurlar gözləyir. Ən ali varlıq onun 
yolunu əziz tutanları həmişə əzizləyir. Ey insan övladı, ən ali var-
lığın nüfuz və hörmətini qazanmağa cəhd et, bu sənin həyatda ən 
böyük müvəffəqiyyətin olar. İnsanın fiziki və mənəvi keyfiyyətləri 
həyatdakı mövqeyindən çox asılıdır. İnsanın insanlar arasındakı 
mövqeyi onun şəxsiyyəti ilə çox bağlıdır. Öz şəxsiyyətini qiymət-
ləndirən hər bir kəsə onun insanlar arasında necə mövqeyə ma-
lik olmasının çox böyük mənəvi və fiziki təsiri vardır. Düzdür, öz 
şəxsiyyətini qoruyan kəs əksər hallarda cəmiyyətin içərisində yax-
şı mövqeyə malik olur. Ancaq ümumiyyətlə götürdükdə, insanın 
həyatdakı mövqeyi elə bir növ onun həyatdakı yaşayışı deməkdir. 
İnsanın şəxsiyyəti ilə onun cəmiyyət içərisindəki mövqeyi bir-biri 
ilə əlaqəlidir. Burada dövlətdə tutulan müəyyən vəzifəyə görə şəxsi 
münasibətləri yox, ictimai rəyi nəzərə almaq lazımdır. Cəmiyyətin 
hər bir fərdi üzvi o səviyyəli dövlət işləri ilə məşğul olmur ki, on-
ların haqqında geniş ictimai rəy yaransın və bu ictimai rəyə görə 
də onların şəxsiyyətinə qiymət verilsin. Lakin hər bir kəs haradasa 
müəyyən kollektiv içərisində fəaliyyət göstərir və bu kollektivin 
rəyi, o cümlədən müəyyən dost tanış münasibəti, lap elə ailə üzv-
ləri arasındakı nüfuzu həmin şəxsin şəxsiyyəti deməkdir. Şəxsiyyət 
hər bir kəsin əxlaq göstəricisi olduğu kimi, hər bir kəsin şəxsiyyə-
tinə toxunmamaq da cəmiyyətin bütün üzvlərinin borcudur. Dövlət 
özü də şəxsiyyətin toxunulmazlığı barədə qanunlar verib . Atala-
rın gözəl bir misalı var “mərdi qova-qova namərd edərlər. Əgər 
cəmiyyətin hər bir üzvi bir birinə dostluq, yoldaşlıq və qardaşlıq 
münasibəti göstərsə, hər bir insan həyatda öz yerini tapar və bəzən 
cəmiyyətdə qarşılaşdığı haqsızlıqlarla, eybəcərliklərlə mübarizədə 
iradəsizlik edib öz şəxsiyyətlərini ucuz tutmazlar. İnsan gərək sev-
sin öz sənətini, işini. Əks təqdirdə onun hər gün məcburi icra etdiyi 
iş bir əzab yükünə çevrilər. Sevdiyin sənət həyatda sənin üçün çox 
şey deməkdir. Sən öz sənətinə ürəkdən bağlanmısansa, sənin ürək 
yanğın icra etdiyin hər bir işdə özün göstərəcək və bu iş çoxlarının 
xoşuna gəlib sənin həyatdakı mövqeyini bir qədər də möhkəmlən-
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dirəcək. Öz sənətini təbii bir istəklə sevən kəs həyatda xoşbəxtdir. 
Xoşbəxtlik nisbi məfhum olsa da təbiiliklə əldə olunan könül ra-
hatlığı elə əsil xoşbəxtliyin özüdür. Ey insan, öz məşğul olduğun 
sənəti sev və başqalarına da sevgi ilə öyrət. Ən ali varlıq öz sənəti-
ni sevənlərdən öz sevgisini əsirgəməz. Çünki öz sənətini sevənlər 
gözəllik yaradıcılarıdır. Gözəllik isə təmiz qəlb sahiblərinin daxili 
duyğularının mücəssəməsidir. Ən ali varlıq öz qəlbinin odu ilə ət-
rafa nur yayanları özünə yaxın sanar. Sənət – insan təfəkkürünün 
ölməyən şah əsəridir. Sənət insanlığın həyat simvoludur. Dünyaya 
gələn hər bir insan haradasa müəyyən sənət və peşəyə malik ol-
malıdır. Əks təqdirdə bir insan kimi cəmiyyət içərisində mövqeyi 
olmaz və haradasa, kimin üçünsə əlavə bir yükə çevrilər. İşsizli-
yin, ailədəki mövqeyinə də zərbə vura bilər. Ey insan hər yerdə 
xüsusilə ailə içərisində öz nüfuzunu və hörmətini qoru. Ailə kiçik 
bir dövlətdir. Ailənin başçısı ailəni idarə etməyə borcludur. Hər bir 
ailə üzvi isə ailənin qanunlarına riayət etməli, ailənin şərəf və na-
musunu qorumalıdır. Ailə üzvlərinin hər birinin ailədə öz mövqeyi 
və yeri var. Ailənin başçısı isə ailənin idarə olunmasında əsas işti-
rakçıdır. Əgər ailə başçısı və ya ailənin işə qadir hər hansı bir üzvi 
özünə aid olan funksiyanı ləyaqətlə yerinə yetirmirsə haradasa ailə 
içərisində gec-tez öz nüfuzunu itirməlidir. Ən zəruri maddi təminat 
ailə idarəçiliyində əsas şərtdir. Bu hökmdür. Əks təqdirdə ailənin 
sabitliyindən söhbət gedə bilməz. Maddi təminata malik olmaq 
üçün ailə büdcəsinə mədaxilin gəlməsi ən vacib şərtdir. Deməli, 
haradasa ailəni maddi cəhətcə təmin etmək üçün hökmən hər hansı 
bir fəaliyyət növü ilə məşğul olmaq lazımdır. 

Lakin bəzən ailə maddi cəhətcən təmin olunsa da onun sabitli-
yi təmin olunmur. Bu ailə başçısının şəxsiyyəti və məşğul olduğu 
fəaliyyət növü ilə çox bağlıdır. Əslində elə hər bir kəsin fəaliyyəti 
onun şəxsiyyətini təmin edən şərtlərdən biridir. Deməli, haradasa 
insanın görəcəyi iş təmiz və ləkəsiz bir əməlin duyğulanmasından 
yaranmalıdır. Həm də cəmiyyət üçün faydalı olan hər hansı bir işlə 
məşğul olmaq ailə içərisində də nüfuz və hörmətə malik olmaq 
deməkdir. Həyatda hər hansı bir peşə və sənət sahibi deyilsənsə, 
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belə qəbul et ki, çox şey itirmisən, lap çox. Onsuz da insanın həyat-
da yaşadığı müddət ərzində itirdikləri qazandıqları ilə müqayisədə 
ölçüyəgəlməz dərəcədə fərqlidir. Haradasa müəyyən peşə və sənət 
sahibi deyilsənsə bu fərq daha da artmış olur. Sənət insan əməyinin 
açan çiçəyi, gülən üzüdür. Heç bir peşə və sənətə yiyələnmədən 
səadət haqqında düşüncələr boş bir xülyadır. Ey insan, heç olmasa 
öz gözündə nüfuzunu və hörmətini itirməmək üçün müəyyən peşə 
və sənətə sahib ol. Xüsusilə ekstrasenslər ona müraciət edənlərdə 
belə bir fikir aşılanmasında fəallıq göstərməlidirlər ona görə ki, hər 
hansı peşə və sənətlə məşğul olmaq insan həyatını rövnəqləndi-
rir. İnsanlara isə əsasən gözəl və sakit həyat, bir də könül rahatlığı 
lazımdır. Hər hansı peşə və sənətə sahib olmaqla öz ehtiyacların-
dan doğan qayğılarını özün ödəyə bilirsənsə və hiss edirsənsə ki, 
kimsələrinsə qayğılarını çəkmək iqtidarındasan, onda yaşadığın 
həyat sənə ləzzət verəcək. Deməli, sənət və peşə insan həyatının 
xoşbəxtlik rəmzidir. Ən ali varlıq insana daha mükəmməl quruluşa 
malik olmaq imkanı vermişdir ki, insan özü də yaradıcı olsun. İn-
san yaradıcıdır. Onun əməlləri dünyanı bəzəyir. Ən böyük yaradıcı 
isə ən ali varlıqdır. Ey insan, ən ali varlıqdan nümunə götür. Onun 
yaradıcılığına qibtə hissi ilə bax. Faydasız məşğuliyyət sahibi bar-
sız ağac kimidir. Ey insan, öz məşğuliyyətinlə bəşəriyyətə fayda 
verməyə çalış. Faydasız məşğuliyyət sahibi cəmiyyət içərisində 
heç bir mövqeyə malik ola bilməz. Faydasız məşğuliyyət vaxt it-
kisi və özü-özünü aldatmaqdan başqa bir şey deyildir. Ona görə 
də hər bir kəs müəyyən bir işə başlamamışdan qabaq görəcəyi işin 
nəticəsini əvvəlcədən düşünməlidir. İnsanın görəcəyi işin nəticəsi 
o vaxt maraq doğurar ki, kimsə ondan bir fayda götürsün. Faydası 
olmayan bir məşğuliyyət sahibi olmaq haradasa şəxsiyyət və nü-
fuzuna xələl gətirər. Ona görə də insanın görəcəyi hər bir iş ağılla 
nizamlanmalıdır. Yetkin ağıl sahibləri öz işlərinin bəhrəsindən hə-
mişə qidalanarlar. Yetkin ağıl sahibi olmaq həm də bir insan kimi 
öz şəxsiyyətinə sahib olmaq deməkdir. Ola bilsin ki, sənə faydalı 
görünən bir iş başqaları üçün faydasız olsun. Daha çox insan kütlə-
si tərəfindən dəyəri qiymətləndirilən iş faydalı hesab olunur. Yalnız 
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özü üçün çalışanlar cəmiyyətdən ayrılmışlardır ki, belə insanların 
aqibəti son nəticədə mənəviyyatca tənhalıqla bitən bir ömür olur. 
Həyatda mənəvi tənhalıqdan ağır dərd yoxdur. Kimsə üçün lazım-
sız olduğunu hiss etmək ən böyük iztirabdır. Lakin insan unutma-
malıdır ki, o yalnız özü-özünü cəmiyyətdən təcrid edərək gələcək 
mənəvi tənhalığı üçün zəmin hazırlayır. Qoy həyatın qayğılar içə-
risində keçsin, qoy hansısa bir əlçatmaz istək ümidi ilə yaşayasan, 
təki özünü tənhalıq bəlasına düçar etmə, insan. Həyat hər kəsə öz 
yaşayışını onun əməllərinə görə öz əməlləri ilə verir. Hər bir işə 
düşünülmüş yanaşaraq öz taleyini öz əməllərində yarana biləcək 
bəlalardan qoru, insan. Gördüyün hər bir işdə ürək yanğısı hiss 
olunsun. Gördüyün hər bir iş qoy insanlara fayda gətirsin. İnsan 
öz həyatından o zaman razı qalır ki, o öz əməlləri ilə kimsələrinsə 
səadətini bir qətrə də artırmış olduğunu hiss edir. Ey insan başqala-
rının xoşbəxtliyinə öz xeyirxah əməllərinlə sən də sevinc payı ver. 
Ən ali varlıq başqalarına sevinc bəxş edənə daha artıq sevinc bəxş 
edər. Öz yaxşı qismətini özü yaradanlara yaşadıqları xoşbəxt və ra-
hat həyat ən ali varlıq tərəfindən layiq görülmüşlərdir. Hər bir insan 
öz həyatı boyu ən müxtəlif hal yaşantıları yaşayır. Hallar keçici ol-
duğu üçün başqaları ilə təmasda olarkən sənin onlara, qarşı tərəfin 
də sənə sirayətedici təsiri olacaqdır. Odur ki, hər bir kəs öz həya-
tını yaxşı mənada qurmağa çalışmalıdır. Başqalarına bəd niyyət-
lə yanaşanlar, başqalarına və özünə zülm edənlərdir. Ən ali varlıq 
başqalarına və özünə zülm edənləri heç vaxt sevməz. Xüsusilə eks-
trasenslər ona müraciət edənlərdə gələcəyə inam və xoş bir rahatlıq 
halı yaratmağa çalışmalıdırlar. Əks təqdirdə ən ali varlıq tərəfindən 
cəzalandırılarlar. İnsanları sevmək, insanların dərdinə şərik olmaq 
hər bir insanın borcudur. Çünki həyata insan kimi gələn hər bir var-
lıq öz xoşbəxtliyini yalnız insanların xoşbəxtliyi içərisində tapır. 
Həyatda obyektiv və subyektiv səbəblər var və insan talelərindəki 
yaşantılardan bir çoxu subyektivliklə bağlıdır. 

Deməli, daha çox mümkündür ki, öz xoşbəxtliyini özün qaza-
nasan. Haradasa hər bir insanın həyatda tutduğu mövqe dərk səviy-
yəsindən asılıdır. Dərk səviyyəsi isə həyat təcrübəsi və müəyyən 
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biliklər toplusu əldə etməklə təkamülə doğru gedər. Həm də həyat 
təcrübəsinin və biliklər toplusunun hansı istiqamətdə əldə olunma-
sı insanın doğulduğu ilkin mühitdən və düşdüyü şəraitdən asılıdır. 
Lakin müəyyən yaş həddində artıq pislə yaxşının arasındakı fərqi 
aydınlaşdıra bilən insan öz hərəkətlərinə cavabdeh olmalıdır. Öz 
hərəkətlərinə cavabdehliyi bacaranlar öz gələcək həyatının rahat-
lığına zəmin hazırlayır. Obyektiv səbəblərdən qaçmaq mümkün 
deyil. Obyektiv səbəblər insan üçün daha böyük səbəblər qrupuna 
daxildir. Lakin subyektiv səbəblər, əsasən, insanın özündən asılı 
olan səbəblərdir. İnsan doğumla ölüm arasında yaşadığı müddət 
ərzində hər an ən müxtəlif səbəblərlə qarşılaşır və hər an da öz 
dərkinə və bədəninin istək və tələbatına uyğun iradi və qeyri-iradi 
hərəkətlərlə bu səbəblər çoxluğundan birini seçir və öz həyatının 
o anını bu səbəb üzərində qurur. Beləliklə, insanın həyatı bir növ 
onun dərk səviyyəsi və xarakterindən yaranan təbii istəklər üzərin-
də qurulur. İnsanın öz həyatını daha rahat qurması üçün ondan asılı 
olan cəhət hər an qarşılaşdığı və insanın gündəlik və ya bütün ömrü 
boyu həyatında rola malik olan səbəblərdən ağılla ən lazımlısını 
seçməkdir. Ona görə də belə demək mümkündür ki, daha böyük 
səbəblər bütün insanların taleyində qarşısıalınmaz bir faktor kimi 
izini qoyur, lakin daha kiçik səbəbləri seçməkdə ixtiyar insanın öz 
əlində olduğu üçün hər kəs öz həyatını öz dərk səviyyəsində qu-
rur. Ey insan, hər hansı bir məşğuliyyət öz faydasına görə sənin 
həyatda yerini müəyyənləşdirir. Faydalı məşğuliyyət sahibi ol ki, 
öz həyatını daha rahat və firavan qura biləsən. Öz dərk səviyyənin 
azlığı və ya haradasa qarşılaşdığı müəyyən çətinliklər ucbatından 
öz rahat həyatını qura bilməyənlərə yardım et. Ən ali varlıq başqa-
larının ehtiyacını ödəməyə səy göstərənlərə, başqalarının dərdinə 
şərik olanlara öz kömək əlini uzadar və yardımçı olar. Xüsusilə 
ekstrasenslər müəyyən sıxıntıya məruz qalanlara, müəyyən mənə-
vi yardıma ehtiyacı olanlara öz köməyini əsirgəməməlidirlər. Ən 
ali varlıq başqalarına hər cür köməklik göstərənləri özünə yaxın 
sanır. İnsan haradasa zərrəsi belə görünən ümid işığının yaşantı-
sında öz taleyinin xoş çağlarını axtarmaq arzusu ilə yaşayır. Bəzən 
insan həyatda qarşılaşdığı müəyyən çətinliklərdən yaranan haldan 
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ümidsizləşir. Həyat hər bir insana öz əməlinə görə öz payını verir. 
Sən yalnız yaxşı əməl sahibi ol, xeyirxahlıq et. Belə olan təqdirdə 
unutma ki, qarşılaşdığın çətinliklər müvəqqəti olacaq. Ən ali var-
lıq hər kəsin qismətini ədalətlə verir. Kamil şəxsiyyət olmaq üçün 
gərək kamil insan olasan. Çünki kamil şəxsiyyət olmaq üçün kamil 
insanın imkanları daha çoxdur. Kamillik insan həyatının normal 
mənəvi və fiziki imkanlara malik hal yaşantısıdır. Kamil şəxsiyyət 
– daha çox həyat təcrübəsi və daha çox biliklər toplusu öyrənib 
özününküləşdirmək nəticəsində daha yetkin ağıla malik olmaqdır. 
Kamillik həm də təmizlik, paklıq, saflıq yəni gözəllik deməkdir. 
Həyatda kamil nə varsa hamısı gözəldir. Kamillik – tamamlanmış 
gözəllik deməkdir. Gözəllik haradasa kamil olmaya bilər, çünki 
gözəllik ümumən tamamlanmalıdır ki, kamil olsun. Kamillik isə 
həmişə gözəl olmaq deməkdir. Ey insan, sənin kamil şəxsiyyət ol-
maq imkanın həmişə var. Çalış öz həyatını elə qurasan ki, kamil bir 
şəxsiyyət olasan. Şəxsiyyəti var-dövlətlə almaq mümkün deyildir. 
Şəxsiyyəti insan haradasa qətrə-qətrə qazanır. Şəxsiyyət insanlar 
içərisində formalaşır. Şəxsiyyət insanın insana münasibətindən irə-
li gəlir. Kamil şəxsiyyət sahibi olmaq isə hər adama qismət olan hal 
deyil. Kamil şəxsiyyət olmaq üçün kamil biliyə malik olmaq lazım-
dır. Bilik isə zəhmət, bir də həyata qarşı tükənməz sevgi və maraq 
hissi ilə qazanılır. Güclü iradəyə malik olub zəhməti sevən hər bir 
kəs yəqin ki, elm əldə etmək imkanına da malik olacaqdır. Bilik it-
məyən xəzinədir. Ey insan, ağılın kəsəndən ömrünün sonuna qədər 
ən müxtəlif biliklər əldə etməyə çalış. Yalnız elmli və bilikli insan 
kamillik zirvəsinə yüksələ bilər. Elm və bilik cəhətdən kamil insan 
həyatda kamil şəxsiyyət ola bilər. Müəyyən dairələrdə belə bir hal 
özünə yer tapmışdır ki, şəxsiyyətlər tarixin yetişdirmələridir. Bu fi-
kirdə müəyyən qədər əsas var. Çünki tarix boyu ən müxtəlif sahələr 
üzrə insanlar üçün əlçatmaz görünən zirvələri haradasa hər hansı 
bir və ya bir neçə sahədə daha inkişaf etmiş şəxslər fəth etmişlər ki, 
bu da tarixin gedişində şəxsiyyətin yetişməsidir. Lakin bu heç də 
tam yəqinliklə belə demək deyildir ki, tarix şəxsiyyətləri yetişdirir. 
İnsan haradasa təkamülə doğru can atdığından haradasa öz firavan 
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və rahat yaşayışı üçün ən müxtəlif sahələrdə irəliləyişə meyilli ol-
muşdur İnsanın haradasa təkamülə doğru inkişafı onun cismani və 
ruhi tələbatından yaranan bir haldır. 

Deməli, haradasa insanın şəxsiyyət kimi yetkinləşmə prose-
si şəxsi istəklərdən tutmuş bəşəriyyətin təkamülünə doğru gedən 
bir yolda kamilləşir. Daha böyük şəxsiyyət – haradasa müəyyən 
sahədə daha böyük dərkə malik şəxsin, daha böyük səbəbləri daha 
böyük insan kütləsinin rahatlığına, mənəvi təkamülünə ədalətlə 
yönəltməsidir və yaxud da bunun əksini mənfilik kimi götürmək 
olar. Buradan belə bir fikrə rəvac vermək olar ki, şəxsiyyətlər hara-
dasa tarixə öz izlərini yazırlar. Ümumiyyətlə, tarixi insanlar yara-
dır. Ey insan, çalış tarixdə qoyduğun hər bir işdə sonrakı nəsillərə 
fayda verə biləcək bir hal olsun. Əks təqdirdə öz bəd əməllərinin 
damğası lənətə çevrilib ruhunu əbədi sıxıntıda saxlar. Hər kəs hə-
yatda özünə bab şəxslərlə əlaqə yaradır. Çünki hər kəs öz xarakte-
rinə yaxın bir insanın istəklərində öz istəklərinə uyğun bir yaxınlıq 
görür və hər şey öz cinsinə oxşara daha meyilli olur. Cəmiyyət-
də insanlar ən müxtəlif qruplarda bir-biri ilə münasibətdə olurlar. 
Lakin bu qruplar içərisində daha yüksək dərk səviyyəsinə malik 
olanlar haradasa üstün mövqe tuturlar. Ola bilsin ki, müvəqqəti bir 
hal kimi kobud mədənini üstələsin, lakin son nəhayətdə daha böyü 
dərkə malik olan üstünlük əldə etməlidir. Cəmiyyətin ayrı-ayrı 
üzvləri kimi tək-tək şəxsiyyətlər, eləcə də, hər bir kəs ən müxtəlif 
şəkildə özünə bab şəxslərilə əlaqə yaratmağa çalışır. Bütün bunlar 
insanların bir-birinə münasibəti və cəmiyyətdə şəxsiyyətlər arasın-
dakı əlaqələrdir. Lakin insan həmişə çalışmalıdır ki, daha çox həyat 
təcrübəsi və biliklər əldə etmək yolu ilə öz ağıllı olmaq imkanlarını 
daha da genişləndirsin və o qəbildən də daha ağıllı kəslərlə mü-
nasibətdə olsun. Belə olan təqdirdə hər bir insan öz şəxsiyyətini 
daha da kamilləşdirən bir yolun yolçusu olar. Həyat heç kəsə heç 
nəyi bağışlamır. Həyatdan mübarizəylə öz iradən və zəhmətin he-
sabına istədiklərini ala bilərsən. Ey insan, həyatda əldə edə biləcə-
yin nə varsa öz əməllərinin bəhrəsidir. Rahat və xoşbəxt yaşamaq 
istəyirsənsə yaxşı əməl sahibi ol. Ən ali varlıq yalnız yaxşı əməl 
sahiblərinə rahat və xoşbəxt həyat bəxş edər. Ən ali varlıq ədalətə 
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riayət edənləri özünə yaxın sanar. Ey insan, məşğul olduğun işin 
faydalılığına xüsusi diqqət et. Hər hansı bir işlə məşğul olan kəsin 
şəxsiyyəti o işin faydalılığından çox asılıdır. Xüsusilə ekstrasenslər 
öz işlərini o səviyyədə qurmalıdırlar ki, haradasa onların da işin-
dən fayda götürən tapılsın. Ekstrasenslər ona müraciət edənlərə 
həm nəzəri, həm də təcrübi cəhətcə sübut etməlidirlər ki, onlar ona 
müraciət ediləcək nəyisə etməyə qadirdirlər. Əks təqdirdə ekstra-
senslər öz faydası görünməyən işləri ilə cəmiyyətin ən yararsız 
üzvləri hesab edilərlər. Bir şeyi də qeyd etmək lazımdır ki, hər bir 
kəsin şəxsiyyəti ilə onun sənəti arasında haradasa bir bağlılıq var. 
Ey insan, öz sənətini sev ki, o sənin şəxsiyyətinin nüfuzuna daha 
da böyüklük gətirsin. Böyük nüfuz sahibləri haradasa öz işlərinin 
böyük sənətkarı olurlar. Ən böyük nüfuz sahibi ən ali varlıqdır. 
Ən ali varlıq ən böyük yaradıcıdır. Ey insan, öz böyük yaradıcına, 
ən ali varlığa oxşamağa çalış. Ən ali varlıq özünü ona oxşatmaq 
istəyənləri özünə yaxın sanar. Bu xüsusilə ekstrasenslərə aiddir. 
Çünki onlar ən ali varlığın etimadına layiq görülmüşlərdir. Ən ali 
varlığın etimadını doğruldanları isə ən ali varlıq daha böyük mü-
kafatları ilə sevindirir. Taleyimizin bəşəriyyətin taleyi ilə bağlılığı 
daha çoxdur. Ey insan, əgər sən öz xoşbəxtliyini istəyirsənsə, birin-
ci növbədə bəşəriyyətin xoşbəxtliyini istə. Haradasa bəşəriyyətin 
ümumi inkişafında sənin də rolun var. Öz təkamülünlə bəşəriyyətin 
təkamülünə xidmət et. Bəşəriyyətin ümumi inkişafından doğan hal 
yaşantısı, sənin hal yaşantına təsir edən ən böyük səbəblərdən bi-
ridir. Hər bir insan taleyi bəşəriyyətin taleyi ilə bağlı olduğu kimi, 
bəşəriyyətin də taleyi onun ayrı-ayrı üzvlərinin yaratdığı ümumi 
hal yaşantısı ilə çox bağlıdır. Ey insan, öz tale yolunu yalnız ağılla 
seç, nəticəsi sənə şübhəli görünən işlə məşğul olma. Ədalətsiz iş-
lərə kömək edənlərə yardımçı olma, belə kəsləri imkanın daxilində 
ədalətli olmağa istiqamətləndir. Haradasa insan daha böyük səbə-
bə keçid ərəfəsindədir. Bu böyük təkamül yolunda əbədi ruhunun 
gələcək rahatlığını təmin etməyə çalış. Biz insan kimi müvəqqəti 
bir həyat yaşayırıq Ruhumuzun gələcək həyatı üçün bu bir hazırlıq 
mərhələsidir. Bu hazırlıq mərhələsində əbədi bir həyat üçün səfərə 
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yaxşı hazırlaş. Bu dünyanın şirinliyinə uyub əbədiyyətə qovuşan 
səfərinə əliboş çıxma. Kainat böyük səbəblərin bir-birinə təsirinin 
nəticəsində təkamülə doğru inkişafdadır. İnsanın yaranışı da böyük 
bir səbəbin nəticəsidir və daha böyük bir səbəbə ən axırıncı zəmin-
lərdən biridir. İnsanın yaradılışında haradasa çox böyük bir məqsəd 
var. Bu yaradılış ən ali varlığın düşüncəsinin məhsuludur. Ey insan, 
öz yaradanının ədalətli qanunlarına riayət et, yalnız o zaman daha 
böyük səbəbdən digər daha böyük səbəbə keçmək imkanına malik 
olarsan və böyük təkamül prosesində bir pillə də irəliləyərsən. 

Xoşbəxtliyimiz bəşəriyyətin xoşbəxtliyi ilə birdir. İnsan harada 
olsa insandır. İnsan kimi yaşamaq hər bir kəsin ruhunun istəyidir. 
Bəşəriyyətin hər bir üzvünün öz firavan və rahat yaşayışını təmin 
etmək üçün mübarizə aparmağa hüququ var. Bəşəriyyətin təka-
mülə doğru inkişafının ən düzgün yolu onun ayrı-ayrı üzvlərinin 
öz fəaliyyətlərində yalnız ədalət prinsiplərinə arxalanmasındadır. 
Həyat nisbilik prinsipi üzərində qurulmuşdur. Yaxşıdan daha yaxşı 
axtarmaq həmişə insanları özünə cəlb etmişdir. Bəzən xoşbəxtliyin 
içində də xoşbəxtlik axtarır insan. Yalnız ən ali varlıq yaxşıların 
içərisində ən yaxşısıdır və o, bütün xüsusiyyətlərinə görə kamil-
lik, yəni tamamlanmış gözəllik səviyyəsinə çatmışdır. Haradasa 
tamamlanmış gözəlliyə nəyisə əlavə etmək qüsura çevrilə bilər. 
Ona görə də ən ali varlıq haradasa şərikli olmağı sevməz. İnsan 
ən alı varlığın yaratdıqları içərisində ən sevimlisi olduğundan, o 
da gözəldir. Lakin ən ali varlıq insana öz fiziki formasından başqa 
ağıllı olmaq imkanı da vermişdir ki, bu imkanla insan həyatda ya-
şadığı müddət ərzində öz mənəviyyatını gözəlləşdirə bilər. Mənəvi 
zənginlik əldə edənləri isə ən ali varlıq özünə daha yaxın sanır. Ən 
ali varlığa daha yaxın olmaq isə insan üçün ən böyük xoşbəxtlikdir. 
Ey insan, öz əməllərinlə ən ali varlığa qovuşmağa çalış. Kədərimiz 
bəşəriyyətlə çox bağlıdır. Ey insan, bəşəriyyətin rifahı sənin də ri-
fahındır. Haradasa bir insanın ayağına toxunan daş həmin insanın 
taleyində öz izini qoymaqla yanaşı, bəşəriyyətin taleyində də öz 
izini qoyur. Taleyini sıxıntılara salmaqdan çəkin. Əsil insan kimi 
yaşamaq ən ali varlığa yaxın olmaq deməkdir. Əgər sən öz nəfsi-
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nin ucbatından sıxıntılı bir hal yaşayırsansa, haradasa bəşəriyyətin, 
o cümlədən də ümumi kainatın halına zərrə qədər də olmuş olsa 
sıxıntı gətirirsən. Ey insan, bütün insanlara xoş niyyətlə yanaş və 
münasibət göstər. Kimsəyə göstərilən xoş münasibətin arxasında 
ilahi bir sevgi dayanır. Kimin daxilində ilahi nur daha çoxsa, o, 
yaxşı əməl sahibidir. Ey insan, o parlaq nuru özün qazanırsan. Bü-
tün insanlarda öz yaxşı əməlləri ilə o parlaq nuru qazanmaq imkanı 
var. Ey insan, bir vaxt pozulmuş rahatlığına görə taleyindən giley-
lənməmək üçün yaxşı əməl sahibi ol. Sonrakı peşmançılığın təəs-
süf dolu kədəri iztirablı olur. Yalnız öz həyatlarını ədalət prinsipi 
üzərində quranlar səadət paylı olarlar. Ağılla hissin mübarizəsində 
həmişə ağıla üstünlük ver. Ağılla görülən işin sonu faydalı olar. 
Ən ali varlıq ağılla hərəkət edənlərin mükafatını ləngitməz. Ağılla 
hərəkət edən kəs ən əli varlığın ən yaxın dostu səviyyəsinə qədər 
yüksələr. Ağılla atılan addımın arxasında peşmançılıq hissi dayan-
maz. Ey insan öz gündəlik fəaliyyətində ən yaxşı məsləhətçin yenə 
də öz ağlındır. Hissiyyata uymadan ağılın hökmünə qulaq asan 
uduzmaz. Ey insan, yalnız özünü düşünmə, bəşəriyyətə xidmət 
et. Bəşəriyyətə xidmət edənlər ən böyük şəxsiyyətlərdir və dahilik 
həddinə qədər yüksələ bilərlər. Xüsusilə ekstrasenslər bəşəriyyətə 
xidmət etməlidirlər. Ekstrasenslər ona müraciət edənlərdə ən təmiz 
və pak duyğular oyatmaqla insanları təmizliyə, saflığa istiqamət-
ləndirməlidirlər. O cümlədən hər bir ekstrasens, birinci növbədə, 
öz təmizliyini və saflığını gözləməlidir. Ən ali varlıq bütün varlıq-
lara eyni münasibət göstərir, bir şərtlə ki, onlar ədalət qanunlarına 
riayət etsinlər, öz səviyyələrində ən yaxşı ola biləcəkləri halı yaşa-
sınlar. Lakin ekstrasenslərə xüsusi etimad göstərildiyindən, onların 
öz əməllərinə görə cəzası və mükafatı daha böyük olur. Təkamülə 
doğru gedən yol ən ali varlıq tərəfindən nizamlı və məqsədli apa-
rılır. Bu yola düzgün əməl edənlər bu yolun hər hansı forma və 
məzmunda davamçıları olurlar. Bu yola düzgün əməl etməyənlər 
lüzumsuz bir anomaliya kimi nə vaxtsa məhvə labüddürlər. Ən ali 
varlıq ən böyük səbəbdir. Ən ali varlığın qanunları hökmdür. Ən ali 
varlıq onun qanunlarına əməl edənləri özünə qovuşdurur. 
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II FƏSİL. 
Başlanğıcdan başlanğıca və 

ya ruhun keçdiyi yol
Böyük yaradan doğulmur, törəmir və yox olmur. O əzəlidir, 

əbədidir. Kainatın təbii xüsusiyyəti ilk başlanğıcda tərkiblərə bö-
lünməyən mövcudluqlar kimi var olmasındadır. Bəzən belə bir sual 
edilə bilər, ilk başlanğıcdakı tərkiblərə bölünməyən mövcudluqlar 
bəs özləri hardan yaranıb? 

Tərkiblərə bölünməyən mövcudluqlar kainatın özü, əbədiyyətin 
özü, heç nədən yaranmayan və heç vaxt da yox olmayan əzəli, əbə-
di və təbii bir durumdur. Bu təbii durumun mövcudluğu üçün heç 
bir şərt lazım deyil. 

Lakin varlıq kimi, yəni tərkiblərə bölünən sistemli quruluşların 
olması üçün hökmən hərəkətin mənbəyi olan ilk təkan lazımdır. 
Yenə də sual oluna bilər ki, bəs bu ilk təkan hardan yarandı? 

İlk təkan təbii durum olan tərkiblərə bölünməyən mövcudluqla-
rın ən müxtəliflərinin ən müxtəlif şəkildə bir-birinə qarşı cazibəsi-
nin nəticəsidir. İlk təkan ən müxtəlif zaman ölçüsü daxilində həm 
də ilk səbəbdir ki, səbəb-nəticə ardıcıllığı ilə ibtidaidən aliyə doğru 
təkamül prosesinin başlanğıcıdır. İlk səbəb elə kainatın özüdür. 

Təbii durum olan tərkiblərə bölünməyən mövcudluqlar sonsuz 
saydadırlar, lakin iki qrupa bölünürlər. Birinci qrupda yalnız tər-
kiblərə bölünməyən bir mövcudluq dayanır ki, o, yerdə qalan tər-
kiblərə bölünməyən sonsuz sayda mövcudluqların heç biri ilə bir-
ləşmək imkanına malik deyildir, lakin istədiyi an onlara nüfuz edir. 
Digər qrupda isə birinci qrupdakından başqa yerdə qalan bütün tər-
kiblərə bölünməyən mövcudluqlar dayanır ki, onlar da ən müxtə-
lif şəkildə bir-biri ilə birləşmək imkanına malikdirlər. Lakin ikinci 
qrupdan olan birləşmələr bir-biri ilə təbii bir istəklə ən müxtəlif 
şəkildə birləşsələr də öz hal yaşantılarını duymurlar. Əgər duysay-
dılar, bu birləşmələrin xoş və ya ağrılı olduğunu hiss edərdilər. 
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Birincisi qrupdakı vahid tərkiblərə bölünməyən mövcudluqlar 
ikinci qrupda ən müxtəlif şəkildə birləşən yeni qruplarla birləşmək 
imkanına malik olmasa da onların içərisinə nüfuz edib, o birləşən 
tərkiblərin arasında qat kimi qalaraq yalnız özünün varlığının du-
yacağı cazibə sıxıntısından yaranan qıcıqları hiss edir və həmin 
müxtəlif birləşmələrin halını yaşayır. Yaşadığı hər hansı birləşmə-
nin qıcıqlarını öz üzərində hiss edən birinci qrupun yeganə tərkibli 
mövcudluğu xoş qıcıqlara müqavimət göstərmir, ağrılı qıcıqları isə 
özündən uzaqlaşdırmağa çalışır. Beləliklə, həyatın ibtidaidən aliyə, 
sadədən mürəkkəbə doğru olan tarixi bir inkişaf prosesi yüksələn 
xətt üzrə, düşüncəli şəkildə inkişaf edir. 

Yaranmış varlıqlar müsbət və ya mənfi xarakterli ola bilərlər. 
Bu onların zatındakı birləşmələrin bir-birinə aidiyyətindən və ya 
münasibətindən asılıdır. İdealistlər birinci qrupda olan mövcudlu-
ğu, həyatın inkişafına düşüncəli istiqamət verən qüvvəni – parlaq 
nuru, Allah, ən böyük ruh adlandırırlar. Materialistlər ikinci qrup-
dan olan sonsuz sayda, təbii bir axınla, ən müxtəlif şəkildə bir-biri 
ilə birləşən tərkiblərə bölünməyən mövcudluqları materiya adlan-
dırırlar. 

İdealistlər kainatın yaranmasının səbəbini birinci qrupda, ma-
terialistlər isə ikinci qrupda görürlər. Əslində kainat heç bir şərtsiz 
mövcudluq kimi var olan təbii bir durumdur. Əslində kainat bu iki 
qrupun varlığı, həyat isə bu iki qrupun əlaqəsinin nəticəsidir. Əslin-
də Allah elə kainatın özü, ən böyük ruh, ilk səbəb, ilk başlanğıc, ilk 
təkandır. Yerdə qalan varlıqlar onun kiçik hissələridir. Bütövlükdə 
kainat vahid, tamamlanmış, sistemli bir varlıqdır. O, mövcudluq-
lardan yaranmış, yaşayır və bir vaxt da dağılacaqdır. Bu çox uzun 
prosesdir. Lakin bu dağılma kainatı təşkil edən mövcudluqların it-
məsi demək deyildir. Sonra yeni yaranma və dağılmalar olacaqdır. 
Bu proses sonsuz və hər dəfə təkamülə doğru təkrarsızdır. Çünki 
həyat mövcudluqlara sistemli bir fəallıq verən daha böyük idrakın 
nəzarəti altındadır. 

Kainat genişlənə-genişlənə sıxılır. Vahid nəticəyə aparan təka-
mülün yolu belədir. Genişlənmə kainatın ayrı-ayrı hissələri arasın-
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dakı məsafə, sıxılma isə ümumi kainatın özündədir. Kainatın va-
hid nəticəsi onun hissələrinin ən mükəmməl sistemli quruluşudur. 
Lakin hər hansı bir sistemli quruluş öz forma və məzmununu hər 
hansı bir vaxta qədər saxlaya bilər. Dağılan yeganə nəticə artıq ən 
müxtəlif səbəblərdir. Bu müxtəlif səbəblər yenidən uzun bir təka-
mül yolu ilə vahid nəticəyə doğru zaman axınına çevrilir. Vahid nə-
ticədən vahid nəticəyə aparan müddət ən böyük bir mərhələdir. Bu 
mərhələnin özü də kainatın yaşantısıdır. Bu yaşantıda ən müxtəlif 
varlıqlar var. Ən böyük varlıq isə bu yaşantının özüdür. 

Hər hansı bir varlıq hər an üçün konkret hal yaşantısına malik-
dir. Hər hansı bir varlıq hökmən ən müxtəlif tərkibli birləşmələrin 
məhsuludur. Hər hansı bir varlıq hökmən varlıq şəkilini alana qədər 
ən müxtəlif forma və məzmunlar yaradan səbəb-nəticə ardıcıllığına 
məruz qalmışdır. Deməli, hər hansı bir varlıq ən müxtəlif tərkiblərə 
bölünsə, sonda ən müxtəlif tərkiblərə bölünməyən sahələr alınar. 
Bu tərkiblərə bölünməyən sahələr mövcudluqlardır. 

Deməli, varlıq olmaq üçün hökmən müəyyən şərtə əməl olun-
malıdır. Mövcudluq olmaq üçün isə heç bir şərt yoxdur. Bu kainat 
adlanan məkanın ilkin təbii durumudur. 

Biz çox yaxşı bilirik ki, maddələr heçdən yaranmır, heçə də yox 
olmur, onlar yalnız öz forma və məzmunlarını dəyişə bilərlər. Belə 
isə biz şərt kimi qəbul etsək ki, mövcudluq, yəni artıq tərkiblərə 
bölünməyən sahələr kainatın təbii durumudur, onda mövcudluqlar 
ilkin hədd kimi forma və məzmununu ən müxtəlif birləşmələrdə 
dəyişərək varlıqlar şəklində inkişaf edərlərsə, bu vəziyyət ilkin za-
man axınında başlanğıcı olub sonu görünməyən bir prosesə bən-
zəməzmi? Görəsən, bəs mövcudluqların özləri haradan yaranıb? 

Mövcudluqlar – idrakdırlar – potensial idrak. Bunu isbat etmək 
üçün qeyd etmək olar ki, mövcudluqlar forma və məzmununu ən 
müxtəlif birləşmələrdə dəyişərək varlıqlar şəklində inkişaf edirlər. 
Hər hansı bir varlıq isə həyat reaksiyalarına cavab verirsə, hökmən 
müəyyən dərrakəyə malikdir. Bu dərrakəlilik varlığın quruluşu-
nun mükəmməlliyindən asılı olaraq dərəcələrə bölünür. Hər hansı 
bir varlıq hər an üçün müəyyən hal yaşantısına malik olduğundan 
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belə nəticə çıxarmaq olar ki, xarici mühitin ən müxtəlif təsirlərinə 
verilən cavab reaksiyalarında həmin varlıq hökmən müəyyən hal 
yaşayır. Yəni bu reaksiyalara konkret cavablar verir, özünü o hala 
uyğunlaşdırmağa çalışır. Belə olanda hər an üçün xarici qıcıqları 
qəbul edir və həm də o miqdarda özündən o mühitə müqavimət 
göstərə bilməyən hal yaşantıları xaric edir, yəni o reaksiyalara ca-
vab verir. Bu həm də həmin varlığın o mühit üçün sərbəst məhsu-
ludur – mövcudluqdur – potensial idrakdır – düşüncəli reaksiyalar-
dan yaranmış hal yaşantılarıdır. Onlar, nəhayət, uzun bir prosesdən 
sonra özlərinə qovuşurlar. 

Buradan belə bir sual meydana çıxır ki, bu cür dövrilikdə bir 
bəsitlik yoxdurmu? Xeyr. Çünki zaman axınında daimi inkişaf 
edərək daha mükəmməl quruluşa malik varlıqlar meydana gəlir. 
Bu inkişaf sadədən mürəkkəbə doğru bir həyat yoludur. Lakin bu o 
demək deyildir ki, varlıqlar, nəhayət, elə bir mükəmməllik həddin-
də olurlar ki, hər şeyə meydan oxuyurlar. Bu mümkün deyil. Çünki 
bu mükəmməllik daim kainat adlandırdığımız məkanın içərisində 
onun bir üzvi kimi inkişaf edir. Kainatda olan varlıqlar hansı sə-
viyyədəsə, o səviyyəli idrakla hal yaşantısına malikdirlər və bu hal 
yaşantıları daim ümumi kainatın mövcudluqlarının bazasıdır. Bu 
arası kəsilməyən bir prosesdir. Deməli, mövcudluqlar hazır idrak 
məhsullarıdır. Onlar yaradır və sonda özünə qayıdırlar. Qazandıqla-
rı isə ibtidaidən aliyə doğru inkişafda olan varlıqların təkamülüdür. 

Mövcudluqlar hissələrə bölünməsi mümkün olan, lakin tərkib-
lərə bölünməyən yaşantılardır. Mövcudluqlar hədsiz rəngarəng-
dirlər. 

Hər hansı bir tərkiblərə bölünməyən hissəciyin enerji interva-
lı sonsuzluq kiçik bərabərdir sıfır həddi hissəciyinin normal təbii 
durumudur, sıfırdan aşağı hissəciyin aclığıdır. O, hər an hər şeyi 
udmağa hazırdır. Sıfırdan yuxarı isə mürəkkəb tərkiblər yaranır. 
Mövcudluqlar öz aclıqlarını doydurmaq üçün rastlaşdığı mövcud-
luqlarla birləşirlər. Bir biri ilə ən müxtəlif şəkildə və ən müxtəlif 
sayda birləşmələr, forma və məzmunlarına uyğun ən müxtəlif sis-
temli varlıqlar əmələ gətirirlər. 
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Varlıqlar hər konkret an üçün hiss edilmədən dəyişən və bir-bi-
rini tamamlayan mövcudluqların müəyyən forma və məzmundakı 
doymuş halıdır. Bütövlükdə sistemli varlığın hal yaşantısı onun 
daxilində gedən proseslərin gərginlik ölçüsüdür. Varlıqlar öz quru-
luşuna uyğun həyat təcrübəsi toplamaq imkanındadırlar. 

Daha mükəmməl varlıqlar daha böyük dərkə malikdirlər. Hər 
hansı bir varlığın hər an üçün konkret hal yaşantısı var. Varlığın 
hər an üçün konkret hal yaşantısı ən müxtəlif səbəblərdən yaranan 
nəticədir. 

Hər hansı bir nəticə isə yarandığı vaxtdan sonrakı anlar üçün sə-
bəbə çevrilir. Beləliklə, kainatda ən müxtəlif səbəblər ən müxtəlif 
nəticələrə çevrilməklə, öz növbəsində, ən müxtəlif səbəblər yara-
daraq zaman axını məfhumunu meydana gətirirlər. 

Deməli, hər hansı bir an üçün konkret hal yaşantısı var. Varlığın 
hər an üçün konkret hal yaşantısı ən müxtəlif səbəblərdən yaranan 
nəticədir. 0 (sıfır) sürəti ilə 300 000 km/san sürəti arasında hərəkət-
də olan varlıqlar kainatın zaman yaşantısının üfüqlərində bir mər-
hələdir. Bu axının başlanğıcı bəsit birnövlülərin mütləq sükunət-
də mümkün yaşantısıdır. Bu mərhələnin sonu bəsit birnövlülərin 
300 000 km/san sürətilə hərəkət edən halı olacaqdır. Bu mərhələ-
dən əvvəl hansı mərhələ var? Əgər varsa, orda yaşantı necədir? 

Belə fərz edək ki, kainatın 0 (sıfır) həddindəki bəsit birnövlüləri 
soyudur və ya qızdırırıq. Biz heç nəyə nail olmayacağıq, çünki bu 
qızma və soyuma prosesləri, o həddən sonrakı hal yaşantılarında 
dəyişiklik yarada bilər. 

Ən böyük sıxlıqla ən kiçik həcmin birləşdiyi bir halla, ən ki-
çik sıxlıqla ən böyük həcmin birləşdiyi hal arasında kainatın çox 
müxtəlif bölgülərə bölünən hal yaşantısı mövcuddur. Ən böyük sıx-
lıqla ən kiçik həcm o deməkdir ki, daha ondan artıq sıxmaq müm-
kün deyildir. Çünki atomların başına fırlanan hissəciklər atomlara 
o dərəcədə yaxınlaşır ki, partlayış baş verir. Ən kiçik sıxlıqla ən bö-
yük həcm isə o deməkdir ki, cisim o qədər genişlənir ki, onu təşkil 
edən atomların başına fırlanan hissəciklər atomların onları saxlaya 
biləcəyi son həddinə çatır. Bundan sonrakı genişlənmə dağılma ilə 
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nəticələnərdi. Dağılıb öz nizamını itirmiş birnövlülər isə hələ ge-
nişlənməsi son həddə çatmamış başqa cisimlər tərəfindən udulur və 
ya öz sərbəst həyatını yaşayır. Bu yaşantı isə 300 000 km/san sürət 
həddidir. Mütləq sükunətdə olan və 300 000 km/san sürət həddində 
olan birnövlülər öz sərbəstliklərinə görə bir-birinə oxşayırlar və bu 
oxşarlıq bəzən onlar bir-biri ilə rastlaşanda birləşməklə nəticələ-
nir. Nəticədə bircinsli yeni yaşantılar formalaşır. Onlar çox böyük 
sürətə malik olurlar ona görə ki, tərkib yekcins olduğundan onların 
hərəkətinə maneçilik edən digər qüvvələr yox səviyyəsinə enir. 

Beləliklə, eyni başlanğıcdan materiyanın elə ən müxtəlif növləri 
yaranır ki, onlar demək olar ki, hiss olunmadan bir-birinin içərisin-
də yaşayır və bir-birinə demək olar ki, mane olmurlar. 

Heç bir istinad nöqtəsi olmayan boşluqda cisim müvazinətlidir. 
Daha az kütlə fəzada daha böyük kütlənin cazibəsi ilə onun ətrafına 
fırlandığından nəhayət ki, daha böyük kütləyə malik olan sistem 
kainatın mərkəzində dayanır və yalnız özü öz oxu ətrafında fırlanır. 

Ona görə də heç bir istinad nöqtəsi olmayan ideal boşluqda olan 
kainat müvazinətlidir. Kainat hər an konkret hal yaşantısına malik 
olub forma və məzmun dəyişkənliyinə məruz qalır. Bu dəyişiklik 
kainatın həyatıdır – yaşantısıdır. 

Yaşanan hər bir şeyin başlanğıcı və sonu var. Başlanğıcla son 
arasındakı yaşantı həmin varlığın həyatıdır. Bu o demək deyildir 
ki, bir daha nə vaxtsa kainat olmayacaq. Kainat dağılıb ona uyğun 
forma və məzmununu itirə bilər. Lakin kainatı təşkil edən ən nə-
hayətdə bölünməz hissəciklər qalar və onlar yenidən daha başqa bir 
tipli kainat yaşantısının başlanğıcını qoyarlar. Lakin bu bir nəzəriy-
yədir. 

Kainat öz formasını hər an, lakin tədrici dəyişdiyindən, sonda 
kainat bir zaman elə bir sistemli quruluşda ola bilər ki, onda onun 
ilk başlanğıcındakı formasının sonuncu əlaməti də itər. Kainatın bu 
intervaldakı yaşantısı onun müəyyən formadakı həyatının sonu ola-
caqdı, lakin kainatın sonu olmayacaqdır. Ümumi götürdükdə kaina-
tın daxilində ideal boşluq olmadığından hər hansı planetlər sistemi 
öz hərəkətlərində az-çox təsirlərə məruz qalırlar və bu təsirlər son 
nəhayətdə onların hərəkətlərini sıfıra endirməlidir. Bu isə o demək-
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dir ki, kainat daxilində tədricən daha çox sürətdən daha az sürətə 
keçilir. Bizim indi yaşayışımızın intervalı sayılan sürət həddi bizim 
qəbul etdiyimiz 0 (sıfır) həddi ilə 300 000 km/san sürət həddi ara-
sındadır. 

Biz indi hər hansı bir cihaza sürət verəndə çalışır, yuxarı sürət 
hədlərində təcrübələr aparırıq. Bəs əvvəllər? 

Belə çıxmırmı ki, kainatın daxilində əzəli müddətlərdə daha bö-
yük sürət hədləri olmuşdur və yenə də var. Bizim nüfuzumuza daxil 
olan elektrik və maqnit dalğaları, işığın sürəti təqribən 300 000 km/
san sürət həddində öz varlığının normal halındasa və bu bizim üçün 
ən yüksək sürət sayılırsa, bu bizdən ayrı bir yaşantının sıfır həddi 
deyilmi. 

Şüa sürəti azalanda bizə daha yaxın bir fiziki kəmiyyətə keçdi-
yi kimi, şüanın özü də nəyinsə azalmış sürətinin aşağı kəmiyyəti 
deyilmi? Burada kainatın içində başqa kainatın sərhədləri ayrılmır-
mı?! Mövcudluqlar – tərkiblərə və sahələrə bölünməyən varlıqlar-
dır. Mövcudluqların var olması üçün heç bir şərt lazım deyildir. 
Mövcudluqlar kainatın təbii durumudur. Mövcudluqlar kainatı 
təşkil edəcək miqdardadırlar. Mövcudluqlar ən müxtəlif quruluşda 
olsalar da, əsasən iki qrupa bölünürlər. Bu qruplar arasındakı əks-
liklərin vəhdəti kainatın hərəkətinin səbəbidir. 

Mövcudluqların bu xassəsi ideal rahatlıq halına meyil və zər-
bədən yayınmaqla müşahidə olunur. Mövcudluqların bu xassəsi 
yaşantının paralelliyini üzə çıxarır. 

Demək mövcudluq varsa onunla birlikdə materiyanın daha incə 
formasında həmin mövcudluğa xas başqa bir yaşantı da vardır. Bu, 
ən kobud şəkildə maqnit mənbəyi varsa, hökmən onun sahəsi də 
var və ya əksinə bənzəyir. Kainat mövcudluqlardan təşkil olunmuş 
varlıqlardan ibarət olduğundan kainatın özünün də paraleli vardır. 
Bunu kainatın sahəsi də adlandırmaq olar. Biz kainatın içərisində 
yaşadığımızdan bizim fiziki imkanlarımız kainatdan və onun sahə-
sindən kənara çıxa bilmir. Daha şüurlu olmaq imkanı varlığın fiziki 
quruluşundan asılıdır. 

Bütün varlıqlarda öz imkanı daxilində zərbədən yayınma halları 
var. Lakin varlıqlar təbəqələrə bölünürlər, ona görə də hər təbəqəyə 



187

malik varlıqlar daha çox təkamüllə bir-birindən seçildiyi üçün on-
ların zərbədən yayınmaq imkanlarında fərq əmələ gəlir. İlkin təbii 
durumdan yaranan forma ən müxtəlif mürəkkəbliyi keçdikdən son-
ra yenidən dağılır, nəhayətdə əvvəlki təbii durumunda qərarlaşır. 
Bu, yenidən başlanğıc üçün kainatın başlanğıcı və sonudur. Başqa 
varlıqlar isə bu interval daxilində yerdəyişmədə olur. Hər hansı bir 
tərkiblərə bölünməyən hissəciyin enerji intervalı sonsuzluq kiçik 
bərabərdi sıfır, 0 (sıfır) həddi hissəciyin normal təbii durumudur. 
Sıfırdan aşağı hissəciyin aclığıdır, o, hər şeyi udmağa hazırdır. 
Cisim parçalanmanın son həddinə çatır. Artıq bundan sonra xır-
dalanma mümkün deyilsə, xırdalanması mümkün olmayan cismin 
şüalanması da ola bilməz. Yəni artıq o, itkiyə məruz qala bilməz. 

İdeal boşluq varmı? Varsa hansı rəngdədir? Rəngsizlik varmı? 
Rəng olan yerdə boşluq ola bilməz. “İdeal boşluqda” əgər atom və 
molekullar arasında cazibə olmasaydı, hər hansı bir cisim o boşluq 
həcmində olmalı idi. 

Kainatın necə ki, sıxılmasının həddi olduğu kimi, genişlənmə-
sinin də həddi olmalıdır. Genişlənmənin son həddi ən müxtəlif var-
lıqların təşkil olunmuş atomlarının arasındakı əlaqənin bir-birini 
saxlaya biləcəyi ən son həddir. Kainatın genişlənməsinin son həd-
di kainatın ümumi kütləsini genişləndirə biləcək daxili təzyiqinin 
gücü ilə mütənasibdir. 

Kainatın “ilk kərpiccikləri” saydığımız tərkiblərə bölünməyən 
hissəciklər (potensial enerjilər) yəni mövcudluqlar qara rəngdə 
olurlar, çünki onların özlərindən şüalandırılan bir şey qalmır. Əs-
lində “ilk kərpicciklər” yoxluqdur. Bu tam başqa mərhələdir. 

Cisim varsa, o öz varlığını hər hansı bir yolla nümayiş etdirmə-
lidir. Hər hansı bir cismin üzərinə işıq salsaq, o öz əks reaksiyası 
ilə varlığını əks etdirəcək. Biz heç bir cismin yerləşmədiyi qaranlıq 
boşluğa işıq salsaq, işığın düşdüyü qədər qaranlıq yox olacaq və ya 
elə bir işıq zolağı uzanacaq. Bu nə üçün belə olur, boşluq varmı ona 
görə, yoxsa səbəb başqadır? 

Enerjiyə malik cismin sonuncu “ilk kərpicciyi” qalanda artıq o, 
parçalana bilmir, yəni tərkiblərə bölünməməkdən başqa hissələrə 
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də bölünmür. Sualla deyilə bilər ki, cisim hər halda varsa olan şeyin 
nəzəri cəhətdən ikiyə bölünməsi mümkündür. Bu Zenonun “Axill 
tısbağaya çata bilməz” paradoksuna bənzəyir. Çünki təqib edən əv-
vəlcə təqib edilənin durduğu yerə çatmalıdır. O çatana qədər qaçan 
daim müəyyən məsafə qət edir, təkrar o yerə çatmaq, təkrar... 

Cisim “ilk kərpiccik” şəklində qalanda artıq o, ətrafa heç bir 
informasiya göndərmir, yəni onun enerjisi qalmır. Bu yoxluqdur – 
boşluqdur. Bu tam qaranlıq boşluq varlığına dair informasiya ötür-
məsə də yaxşı qəbuledicidir, güclü cazibə sahəsidir. Bütün enerji 
növlərini heç bir maneəsiz qəbul edirlər. 

Bu vəziyyəti iki cür qiymətləndirmək olar, kütləyə malik cisim-
lərin maneəsiz boşluğa meyli kimi və ya əksinə “boşluğun” özü 
bütün enerjisi mənfiləşmiş bir materiya növü ki, öz aclığını doy-
durmağa çalışır. 

İşıq zərrəciyi ən kiçik hissəcik kimi götürülürsə, deməli, cisim-
dən ondan kiçik zərrəciyin ayrılması mümkün deyil. Onda belə 
çıxır ki, ən kiçik cisim işıq zərrəciyidir. 

Ancaq bizə məlumdur ki, işıq zərrəciyinin özü nəzəri cəhətcə 
ideal boşluqda hər tərəfdən müşayiət olunan şüalanmaya malik ol-
malıdır. Bu “qara bacalarda” sıxlıq o qədər çoxdur ki, özlərindən 
işıq boşlamır, bütün enerji növlərini udurlar. Doğurdanmı bu belə-
dir? Əgər belədirsə, bu “qara bacalar” bütün enerjilərini itirmiş, 
yoxluqdan-boşluqdan ibarət olan materiyanın tamamilə başqa nö-
vünə aid olan bir yaşantı deyilmi?! İtkiyə məruz qalan hər hansı bir 
şey əvvəl-axır azalıb son həddinə çatmalıdır, yəni qurtarmalıdır. 

Hər hansı bir cisim xırdalanır, sonra yerdə qalan hissəsi də xır-
dalanır, sonra təkrar-təkrar, sonsuz sayda. Bu da bir sual doğur-
murmu? 

Kainatın təbii durumu tərkiblərə bölünməyən mövcudluqlardır. 
Onların ən müxtəlifləri bir-biri ilə birləşərək ən müxtəlif tərkibli 
varlıqlar yaradırlar. Bu varlıqlar birləşmələr olduğundan öz forma 
və məzmunlarını saxlamaq üçün xarici mühitin təsirlərinə müqa-
vimət göstərirlər və istər-istəməz müəyyən dəyişikliklərə uğrayır-
lar. Bu dəyişikliklər onlarda hər an üçün konkret hal yaşantısı ilə 
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müşayiət olunur. Bu hal yaşantıları xarici mühitin təzyiqi nəticəsin-
də varlıqlardan qırağa atılmış mövcudluqlardır. Düzdür, varlıqlar 
onun əvəzində başqa forma və məzmun gətirən mövcudluqları o 
vaxta qədər qəbul edirlər ki, hələ xarici mühitin təsirlərinə hər hal-
da öz forma və məzmunlarına uyğun müqavimət göstərə bilsinlər. 
Əvəzində itirdikləri mövcudluqlar kainatın ümumi mövcudluqlar 
toplusunun bazasıdır. Beləliklə, kainatda dövri bir proses gedir. 

Kainatın təbii durumu – tərkiblərə bölünməyən mövcudluqlar, 
yəni “ilk kərpicciklər” tərkiblərə bölünməyən yeganə çoxsaylı his-
səciklərdən ibarət ola bilməz, ona görə ki, hökmən inkişafın təkanı 
əksliklərin vəhdəti üzərində qurulmuşdur. Kainatın təbii durumu 
ən azı iki, ən çoxu çoxlu sayda tərkiblərə bölünməyən mövcudluq-
lardan ibarət olmalıdır. Belə bir sual verənlər də tapılar ki, bəs bu 
tərkiblərə bölünməyən mövcudluqlar nədən yaranıb? Cavab olaraq 
biz bildiririk ki, maddələr heçdən yaranmır, heçə də yox olmur, on-
lar yalnız bir şəkildən başqa şəklə düşürlər. Deməli, onlar da öz 
bazasını tapır və bu o deməkdir ki, heçdən yaranmır. Fərz edək ki, 
bizi əhatə edən maddiliyin sıfır kiçikdir 300 000 km/san arasında 
olan sürət həddini dayandırmaq mümkündür. Belə olan təqdirdə 
hərəkət sürəti nəhayət ki, sıfıra enəcək və mütləq tam sükunət ya-
ranacaq. Əgər mütləq tam sükunət yaransa, bizi əhatə edən mad-
diliyi təşkil edən bəsit birnövlülər arasında cazibə qüvvəsi itəcək 
və bizi əhatə edən aləm bəsit birnövlülərə parçalanıb dağılacaqdır. 
Düzdür, belə hal mümkün deyildir, çünki bəsit birnövlülərin bir-biri 
ilə birləşə bilmək imkanı onların arasındakı daxili tələbat, onları 
bir-birinə cəzb edir və ilk təkanı yaradır. Lakin nəzəri cəhətdən bu 
mümkündür ki, bəsit birnövlülər tam sükunət halında elə bəsit bir-
növlü kimi qalsınlar. Yəni sürət olmazdı və bütün bunlarla bərabər 
məsafə və zaman haqqında da anlayış olmazdı. Ümumiyyətlə, vaxt, 
əsasən, kiçik səbəblər qrupunun maddiliklər arasında yerdəyişmə-
sini göstərir. Zaman isə əsasən kainatın varlığının ölçü meyarıdır. 
Düzdür, bunların hər ikisini bir-birini əvəz edən yerlərdə işlətmək 
olar. Lakin zaman daha ümumi məfhumdur. Belə təsəvvür edək ki, 
kainat ilk başlanğıc halındadır, yəni tam sükunətdədir. Nə ilk səbəb 
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var, nə ilk təkan. Əgər bunlar yoxdursa, deməli, bizim qəbul etdi-
yimiz yaşantı yoxdur. Əgər yaşantı yoxdursa, məsafə və zamandan 
söhbət gedə bilməz. 

Məsafə haradasa bir obyektdən çıxışdır. Zaman isə haradasa 
bir obyektin mövcudluğunun yaşantısıdır. Əgər məsafə və zaman 
yoxsa, deməli, obyekt-mövcudluq yoxdur. Lakin bütün bunlar bizi 
əhatə edən aləmin qanunları ilə belə qəbul edilir. Əslində tam sü-
kunət halı yaratmaq mümkün olsa, yenə də hər halda mövcudluq 
qalar. Bizi əhatə edən aləmin qanunlarına görə o mövcudluq ya-
şanmasa da o, mühitin öz qanunlarına görə o halda bir yaşantıdır. 
Lakin belə halda sürət sıfır həddində olar. Deməli, mövcudluğa 
başqa qıraq təkan yoxdur, eləcə də mövcudluğun öz daxili təkanı 
da yoxdur. Bu hal əbədi, lakin ölü bir həyatdır. Mütləq sükunət ya-
ratmaq mümkün olsa, belə olar. Bundan sonra bizim yaşadığımız 
aləmdir, sıfır kiçikdir 300 000 km/san sürət həddinə qədər. Bizi 
əhatə edən maddi aləmdən kənarda yalnız bir növdən ibarət olan 
bəsitliklər mövcuddur ki, onların həyatı əbədidir. O bəsitliklər də 
iki yerə bölünür: yalnız özü-özü ilə birləşə bilən, imkan olanda bir 
də bir-biri ilə birləşə bilmək imkanı olanlar. Onlar öz əbədi həyat-
larını bizim maddi aləmə nüfuz etdikdə başqa maddələrlə birləşib 
məzmun dəyişməsi ilə itirə bilərlər. Onların mövcud olduğu yerdə, 
yəni varlıqla-yoxluğun qovuşduğu yerdə S = V = T = əbədi həyat 
düsturuna əməl olunur. Bu düstura işıq sürətindən böyük sürətlərdə 
nail olmaq olar. 

Kainat – varlıqla yoxluğun qovuşuğundan yaranan haldır. Sə-
bəb hökmən nəticə yaradır. Nəticə hökmən səbəbdən yaranır. Yeni 
yaranan nəticə yarandığı andan səbəbə çevrilir və yeni bir nəticə 
yaranmasında iştirakçı olur. Əslində səbəb həm də elə nəticədir. 
Bu ilkinlikdə özünü spesifik bir şəkildə büruzə verir. Yəni kainat 
həm səbəb, həm də nəticədir. Buna birlikdə kainatın təbii durumu 
deyilir. Biz ilkin nəticəni səbəbin törəməsi kimi qəbul etsək, onda 
belə düşünməyə əsas var ki, nəticə hökmən səbəblərin məhsuludur. 
Bir səbəb bir nəticəni yarada bilməz. 

Əks təqdirdə elə həmin səbəb həmin nəticə olardı. Deməli, nəti-
cənin yaranması üçün iki və daha artıq səbəb lazımdır. 
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Bu qəbildən kainatın inkişafına nəzər salaq, səbəblər nəticə ya-
radır. Beləliklə, səbəblərdən nəticə yaratmaqla bir yuvarlaqlaşma 
gedir, və nəhayətdə vahid bir nəticənin yaranmasından söhbət gedir. 
Hal-hazırkı vəziyyətdə kainat vahid nəticənin mükəmməl hissələri 
deyil. Bütün varlıqlar imkanları daxilində tədrici bir hərəkətlə ideal 
rahatlıq halına meyillənirlər. Kainatın ən nəhayətdə ideal rahatlıq 
halı ən yüksək dərəcədə qərarlaşan varlıqların qovuşuğudur. 

Hər hansı bir mövcudluq konkret hal yaşantısına malikdir. Ka-
inat isə çoxlu sayda mövcudluqlardan ibarət olduğundan, kainatın 
özünün hər an üçün konkret hal yaşantısı var. Bu hal yaşantısı hər 
an üçün dəyişərək müəyyən proses kimi özünü göstərir. Bu dəyişən 
anlar zaman axınıdır. İnsan özü də zamanın məhsuludur. İnsandan 
qabaq çox şey olub müəyyən kütlə şəklində, daş, torpaq şəklində, 
indi də var. Bunlardan sonra yaranan insan onlar haqqında müəy-
yən məlumata malikdir və yeri gəldikcə bir çox şeyləri öz iradəsinə 
uyğunlaşdırmağa çalışır. Çünki insan ağıla, şüura, dərrakəyə və nə-
hayətdə idraka malikdir. Lakin insandan qabaq bu böyük kainatda 
yaranan idrak sahibləri olmalıdır. İnsan öz iradəsini Yer kürəsində 
diktəyə çalışırsa, yəqin ki, idrak sahibləri içərisində ən əvvəl olan-
lar da öz iradəsini daha geniş əraziyə diktəyə çalışırlar. Onlar özləri 
kainat maddələrindən olsalar da kainatı idarə edirlər. Onlar ən bö-
yük idrak sahibləridir və onlardan biri də ən ali varlıqdır. 

Biz əgər Allah vardır deyiriksə, nəyinsə varlığını təsdiq edirik. 
Var olan şey bizim bildiyimiz və bilmədiyimiz tərkibdə müəyyən 
quruluşa malikdir. Əgər insan, elmin dediyi kimi, Yer kürəsində 
ibtidaidən aliyə doğru inkişafda olan ən ali varlıqdırsa, onda belə 
demək mümkündür ki, idrak sahibləri kainatda tək deyil və insan-
dan çox-çox əvvəl daha böyük idrak sahibləri ola bilər. Biz belə 
böyük idrak sahiblərindən ən alisini Allah adlandırırıq. İnsan Yer 
kürəsində müəyyən iradəyə malik olduğu kimi, ən ali varlıq da kai-
natı idarə edir. İnsan düşüncələrinə görə kainat sonsuzdur, ona görə 
ki, insan idrakı müəyyən əhatə dairəsinə malik məhdudiyyətlidir. 
Uzaq başı insan idrakı bəşəriyyətin uzun illərdən bəri öyrəndiyi 
biliklər toplusu ilə silahlanıb müasir dövrümüzün dahiləri həddin-



192

dədirlər. Kainat uzağı bu dahilərin düşüncə dairəsi ilə məhdudlaşır. 
Kainatda olan hər hansı bir varlıq hər an üçün öz yaşantısını bil-

dirən informasiyalar mənbəyidir, yəni müəyyən aktivlik dərəcəsinə 
malikdir. Kainata, hər bir varlıq quruluşuna müvafiq öz prizmasın-
dan baxır. Hər varlıq öz quruluşuna görə müəyyən nüfuz dairəsinə 
malikdir. Biz kainatı ən müxtəlif varlıqların ibtidaidən aliyə doğru 
nüfuz dairəsi ardıcıllığına bölsək və insanı yalnız Yer kürəsində ya-
şayan ən ali varlıq kimi götürsək, onda kainat mövcud varlıqların 
yaşantısına müvafiq təbəqələrə bölünəcəkdir. 

Bitkilərin nüfuz dairəsinə görə kainat onların hər birinin tut-
duğu ərazi, qarışqaların nüfuz dairəsinə görə, insan üçün kvadrat 
metrlərlə hesablanan sahələr, onlar üçün sonsuzdur. Köçəri quşla-
rın nüfuz dairəsinə görə Yer kürəsinin özü sonsuzdur. Çünki onlar 
uzaqbaşı Yer kürəsini dövrə vururlar və bu dairə onlar üçün son-
dur. İnsan üçün kainatda sonsuzluq ən uzaq qalaqtikalar sistemi 
ilə məhdudlaşır. Həmişə də bir sual onları düşündürür, əgər kainat 
sonludursa, bəs ondan o üzə nə var? Bu insanın özünün məhdud 
düşüncəsindən doğan sualdır. Çünki insanın müqayisə dairəsi dü-
şünə bildiyindən o yana getmir ki, bu suala cavab verə bilsin. An-
caq daha geniş mənada bacarırsansa kainata ən ali varlığın gözü ilə 
bax, kainat sonludur, ona görə ki, hər hansı bir varlığın hal yaşan-
tısı var. Kainat da ayrı-ayrı varlıqların hal yaşantılarının cəmindən 
ibarət olduğundan, onun da hər an üçün konkret hal yaşantısı ol-
malıdır. 

Kainat sonsuzdur ona görə ki, hər bir varlıq kainata öz nüfuz 
dairəsindən baxır və üstəlik də bu nüfuz dairəsinin nəzəriyyədən 
praktikaya keçməsi çox dar çərçivədədir. Ona görə də o dar çərçi-
vədən o yan haqqında məlumat yoxdur. 

İnsan düşüncəsinin sərhədi kainat məfhumunda tamamlanır. 
Əgər belə olmasaydı, bizim hər hansı bir vasitə ilə hiss etdiyimiz 
materiya növlərinin sonsuzluğa qədər davam etdiyini söyləməzdik. 
Çünki insan bu şeylərin sonu olmasından qorxar haradasa. Ona 
görə qorxur ki, bəs sonra nə var sualı ortalığa çıxacaq və insan 
idrakı bu sualın qarşısında aciz qalacaq, insan öz məhdudluğunu 
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hiss edəcək. Əslində sonsuzluq yoxdur, nüfuz dairəsinin hara qədər 
gedib çıxması var. 

Sonsuzluq – hər hansı bir idrak sahibinin dərk səviyyəsindən 
yaranan nüfuz dairəsinin əhatə etdiyi məhdudiyyətdən o yanadır. 

Yəqin bu o deməkdir ki, nüfuz dairəsinin əhatə etdiyi məh-
dudiyyət kök altında 3(üç) bərabərliyinə bənzəyir. Təkrarlanan 
rəqəmlərlə bu cavabın həlli istənilən qədər uzana bilər. 9 (doqquz) 
rəqəmli sistemdə bu belə də olmalıdır. Başqa bir hesablama sistemi 
yaradılsa, vəziyyət dəyişər. Onun da öz problemləri ola bilər, ancaq 
başqa cür. 

Bizim kainat haqqında biliklərimiz də buna bənzəyir. Bizim dü-
şüncə dairəmiz nə qədər ki, üç ölçülü həyat prinsipləri üzərində 
qurulub, bundan o yana getmək olmur. Ölçüsüzlük mövcud olduğu 
həyat prinsipləri varsa, idrakımız o prinsiplərlə silahlansa vəziyyət 
başqa cür olar. 

Sonsuzluq anlayışı nisbidir. Sonsuzluq hər idrak sahibinin qav-
rayş dairəsinin məhsuludur. İnsan üçün kainat var və o kainat son-
suzdur. İnsan üçün Allah var və o, daha böyük idrak sahibidir. İn-
san üçün üçölçülü həyat var, o bu həyatın məhsuludur. 

Hər hansı bir varlığın fiziki quruluşunun imkanlılığı onun dər-
rakəlik həddini tamamlayır. Hökmən hər hansı bir nəticəni yaradan 
səbəblər toplusunun sistemli cəmi yaratdığı nəticədən güclüdür. 
Nəticəni yaradan səbəblər isə nəticədən daha ilkin olduğu üçün ilk 
səbəbə doğru səbəb-nəticə ardıcıllığı ilə bir yol keçir. Deməli, ilk 
səbəb ən güclü və ən yaradıcıdır və o həm də ilk nəticədir. İlkin 
başlanğıcda bunlar ayrılmazdır. Ən böyük idrak nə doğulmayıb, 
nə də yox olmayacaq. O, bütün kainatın halını yaşayır və onu idarə 
edir. İnsanın yaranması ən böyük idrakın özünə bəlli məqsədli ya-
radıcılığının bir pilləsidir. Ən böyük ruh bütün kainatın halını ya-
şayır. Kainatda olan bütün varlıqlar xarici qıcıqlara cavab reaksi-
yaları ilə öz imkanları səviyyəsində hal yaşantılarını kodlaşdırılmış 
şəkildə idrak məhsulu kimi ətraf mühitə ötürürlər. Bütün bu idrak 
məhsulları kainatın ümumi idrakını yaradır. 

İnsan nə qədər ki, yaşayır, hər an üçün öz düşüncələrini kainatın 
ümumi tutumunda kodlaşdırır. Elə ki insan dünyasını dəyişdi, bu 
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kodlaşdırılmış idrak məhsulundan başqa adamdan heç bir şey qal-
mır. Bu məhsul insan haqqında sanki bir arxiv materialıdır. Həm də 
bu ümumi kainatda toplanan həyat təcrübələrinə bir əlavədir. 

Belə hesab edək ki, bizi əhatə edən aləmə 300 000 km/san sürə-
tinə bərabər hərəkət sürəti verdik. Bu zaman bizi əhatə edən aləmi 
təşkil edən bəsit birnövlülər arasında cazibə qüvvəsini qoparan bir 
hal yaranacaq və bizi əhatə edən aləm ilk bəsit birnövlülərə parça-
lanacaq. Lakin tam sükunət halından fərqli olaraq bu bəsit birnöv-
lülər 300 000 km/san sürət həddində hərəkət edən bir halda ola-
caq. Bu da bəsit birnövlülərin varlıq kimi mövcudluğunun belə bir 
halda yaşantısıdır. Lakin bəsit, bir-biri ilə birləşmək imkanı olan 
birnövlülərin başqa bir cür yaşam halı da vardır ki, o, xüsusilik 
təşkil edir və bizim materiya qanunlarına tabe deyil. Bu hal bir-biri 
ilə birləşmək imkanı olan bəsit birnövlülərin hər hansı birinin yal-
nız bir növünün başqaları ilə deyil ancaq özü ilə birləşməsindən 
alınan mövcudluğun hal yaşantısıdır. Bu cür mövcudluqlar nüfuz 
olunan ruhun mayası ilə birlikdə yalnız iki növdən ibarət olur və 
bizi əhatə edən aləmin materiya qanunlarına tabe olmur. Onlar bu 
şəkildə 300 000 km/saniyədən kiçik sürətlərdə belə bizi əhatə edən 
aləmi keçib gedə bilərlər. Belə varlıqlar insandan daha çox dərkə 
malikdirlər. Onlarda maddiliyə demək olar ki, meyil yoxdur, əgər 
olsa da öz hisslərini boğmağı bacarırlar. Əks təqdirdə maddiliklə 
hər hansı bir yaxınlaşma onun quruluşunu mürəkkəbləşdirir ki, bu 
hal da onların mövcudluq kimi varlıqlarının səviyyəsinin enməsi 
deməkdir. Bizim maddilikdən kənarda bizim maddiliyin, hər bir 
insan həyatında yaxşı əməlin nəticəsi olan sintezin – parlaq nurun 
toplanması prosesi gedir. Bu hal bizi əhatə edən aləmin nizamlı, 
məqsədli, təkamülə doğru inkişafında, bizim maddilikdən yaranan 
yeni bir doğumun mövcudluq formasında təzahürüdür. Bu ruhun 
mayasının daha mükəmməl quruluşu yeni bir varlıqdan əbədi həyat 
yolunda bir vasitə kimi istifadə etməsidir. Ən ali varlığa daha yaxın 
olan bu varlıq ən ali varlığa qovuşuq mərhələsindədir. 

Mövcudluqlar tərkiblərə bölünməyən materiya növləridir ki, 
onlar kainatın təbii durumunu təşkil edirlər. Mövcudluqlar po-
tensial enerjidirlər. Mövcudluqlar bir-biri ilə birləşərək varlıqlar 
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əmələ gətirirlər. Varlıqlar – ilk sistemli birləşmələrdir. Sistemli ta-
mamlanmış quruluş həmin həcmdə aid olduğu potensial enerjiyə – 
müəyyən qüvvəyə malikdir. Qeyri-üzvi maddələrdə bu qüvvə yenə 
də potensial haldadır. 

Nəhayət ki, qeyri-üzvi maddələrin müəyyən şəraitdəki halından 
üzvi maddələr əmələ gələndə sistemli varlıqların potensial enerji 
şəklində olan qüvvəsində bir aktivlik əmələ gəlir. 

Aktivlik dərəcəsi varlığı qeyri-üzvi maddələrdəki kimi dözə 
biləcəyi qədər müqavimət göstərməkdənsə, təzyiqdən yayınmaqla 
mümkün qədər öz varlığını saxlamağa, yəni ideal rahatlıq halına 
doğru meyilləndirir. Bu elmdə şərtsiz reflekslər kimi qeyd edilir. 
Bu üsul istər-istəməz həyat təcrübəsi toplanmasının səbəbidir. 
Beləliklə, üzvi maddələrdə mühitə uyğunlaşma nəticəsində xarak-
terdə formalaşma getdiyindən, artıq xüsusi bir varlığın ayrıca xa-
rakteri yaranır, yəni şəxsiləşmə gedir. 

 Hər hansı tamamlanmış varlığın aktivlik dərəcəsindən doğan 
və həmin varlığı həyati fəaliyyətə təhrik edən qüvvə, topladığı hə-
yat təcrübəsi ilə həmin tamamlanmış varlığın imkanı səviyyəsində 
onun idrakıdır. Qeyri-üzvi maddələr həyatın bir mərhələsi olduğu 
kimi, üzvi maddələr də daha böyük bir səbəbdən yaranan bir nəticə 
kimi həyatın başqa bir mərhələsidir. Lakin həyat bu mərhələlərlə 
bitmir. Həyatın daha başqa bir mərhələsi də vardır ki, bu mərhələ 
irəli getmiş formada özündən əvvəlki mərhələlərdən fərqlənir. Bu 
mərhələni ideal üzvi maddələrdən yaranmış mərhələ kimi şərtlən-
dirmək olar. Bu mərhələlər arasındakı əsas fərqə baxaq. Qeyri-üzvi 
maddələr xarici mühitin fiziki təsirlərinə dözümlülük həddi daxi-
lində müqavimət göstərirlər. Onlar zərbədən yayınmaq imkanından 
məhrumdurlar. Üzvi maddələr isə quruluşları səviyyəsində ideal 
rahatlıq halına meyillənmək imkanlıdırlar. Onlar xarici mühitin 
fiziki təsirlərindən imkanları daxilində yayına bilərlər. İdeal üzvi 
maddələr isə öz quruluşlarına görə həmişə ideal rahatlıq halında 
olurlar. Xarici mühitin fiziki təsirləri onları özlərindən asılı olma-
yaraq ideal rahatlıq halında qərarlaşdırır. İdeal üzvi maddələr ibti-
dai formada enerji şəklində olurlar. Lakin bu müəyyən quruluşlu 
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enerjilər hər bir mərhələnin ləzzətini duymaq üçün o mərhələlər-
də sərbəst yaşaya bilərlər. Ona görə də yeri gələndə məcburdurlar 
ki, bu mərhələlər üçün formalaşan quruluşlardan alət kimi istifadə 
etsinlər. Yeni formalaşan insan bədəni isə onun gələcək ruhunun, 
yəni bu quruluşlu enerjinin yaşantısı üçün ən yaxşı alətdir. Necə ki, 
insan qeyri-üzvi maddələrdən özünə sığınacaq kimi istifadə edir, 
paltar, ev, kosmik gəmi və s. İdeal üzvi maddələr də yeri gələndə 
insandan belə istifadə edir. 

Hər hansı bir varlığın yaranan andan onun öz yaşantısına uy-
ğun potensial enerjisi yaranır. Bu potensial enerji qeyri üzvi mad-
dələrdə dözümlülük həddinin ölçüsüdür. Üzvi maddələrdə isə, yəni 
hərəkət edən canlılarda dözümlülük həddi, təzyiqlərdən qorunmaq, 
yəni dözə biləcəyi qədər müqavimət göstərməkdənsə, təzyiqdən 
yayınmaqla öz varlığını saxlayır. Yəni ideal rahatlıq halına meyil, 
bu üsul istər-istəməz həyat təcrübəsi toplanmasının səbəbidir. Üzvi 
maddələrdə mühitə uyğunlaşma nəticəsində xarakterdə formalaş-
ma getdiyindən, artıq xüsusi bir varlığın ayrıca xarakteri yaranır, 
yəni şəxsiləşmə gedir. 

Potensial enerji varlığın ümumi ruh anlayışıdır, yəni ruhun ma-
yasıdır. Qeyri-üzvi maddələrin hər birinin yaranışına uyğun bu 
enerji sabitdir. Üzvi maddələrdə isə göründüyü kimi, bu potensial 
enerjilər sabitlikdən çıxır, yeni bir inkişaf mərhələsinə qədəm qo-
yur və beləliklə şəxsiləşir. Bu şəxsiləşmiş enerjilər ruhdur. 

Ruh – varlığın potensial enerjisinin, həmin varlığın mühitə uy-
ğunlaşması nəticəsində formalaşan xarakterinin topladığı həyat təc-
rübəsinə əsasən yeni inkişaf mərhələsidir, şəxsiləşmiş bir varlıqdır. 
İnsan öz yaratdıqları içərisində müxtəlif işləri yerinə yetirə bilən ro-
botları ən uğurlu işi saya bilər. Lakin robotlar nə qədər mükəmməl 
quruluşa malik olsa da, minerallardan təşkil olunmuşdur və yalnız 
mineralların ən müxtəlif sistemli quruluşundan yaranan mükəm-
məllik səviyyəsində ola bilərlər. Robotların nümayiş etdirilən 
cəhətləri həmişə onların maksimum imkanları olur. Bu isə adicə 
bir bitki toxumunun potensial imkanından da zəifdir. İnsan yaratdı-
ğı sistemli quruluşlarda həyat eşqi çatışmır. Həyat eşqi yalnız üzvi 
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maddələrdə var. İnsan üzvi maddələrdən nə isə məqsədli bir quruluş 
yarada bilərsə bu quruluşun ən sadəsi minerallardan yaranmış ən 
mükəmməl quruluşlardan üstün olar. Çünki qeyri-üzvi maddələrlə 
üzvi maddələrin sərhədləri daha böyük bir mərhələylə – səbəblər 
toplusu ilə daha böyük bir səbəblər toplusu arasındakı sərhəddir. 

İnsan Yer kürəsində üzvi maddələrin ən mükəmməl quruluşlu 
varlığıdır. Üzvi maddələr məhv olarkən birinci itirdikləri həyat təc-
rübəsi toplamaq imkanıdır. 

Məzmununu itirib yalnız formasını saxlayan bədən, qeyri-üzvi 
maddələr kimi, yalnız dözümlülük həddi hesabına formasını saxla-
mağa çalışır. 

Aydındır ki, həyat təcrübəsi toplamaq imkanını itirən bədən 
həm də bu müddətə qədər topladığı həyat təcrübəsini də itirir. Hə-
yat təcrübəsi toplamaq imkanının itirilməsi varlığın canlı olmaq 
imkanının itirilməsidir ki, bu da varlığın fiziki imkanlarının hara-
dasa tükənməsinin nəticəsidir, varlıq öz formasında müqəvvaya 
çevrilir. Bu müddətə qədər toplanan həyat təcrübəsinin itirilməsi 
isə onun ağlının itirilməsidir. Ağıl, bilik isə itməyən xəzinə oldu-
ğundan, yəni ən sadə formada varlığın ruhu onun yaratdığı hər han-
sı bir nəticəni yaşayır. Fiziki imkanlar tükənəndə birinci növbədə 
həyat təcrübəsi toplamaq imkanı və toplanmış həyat təcrübəsi itir. 
Beləliklə, məzmununu itirən bədənin forması sürətli bir proseslə 
görünüşünü dəyişib qeyri-üzvi maddə qalığına çevrilir. 

Həyat təcrübəsi toplamaq imkanı və toplanmış həyat təcrü-
bələri, bəs bunlar nə deməkdir? Bunu kobud olsa da maqnitofon-
la müqayisə edək. Maqnitofon boş kaseti ilə birlikdə işlədilsə, səs 
yazmaq imkanına malikdir. Biz onu işlətdik və nə isə yazdıq. Sonra 
maqnitofon xarab oldu, yəni səs yazmaq imkanını itirdi. Yazılmış 
səs isə kasetdə qaldı. Ya maqnitofonu təmir elətdirmək, ya da kase-
ti başqa maqnitofona qoymaqla kasetin içindəkiləri dinləmək olar. 
Bu misal kobuddur, ancaq qismən həyat təcrübəsi toplamaq imka-
nına və toplanmış həyat təcrübələrinə uyğundur. 

Üzvi maddələrdən yaranmış varlıqlar həyatdan gedəndə hə-
yat təcrübəsi toplamaq imkanını itirir, ancaq onun topladığı həyat 
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təcrübələri hər hansı bir şəkildə yaşayır. Birincisi belə olmasaydı, 
həyatın inkişafı da kəsirli görünərdi. İkincisi, bu toplanmış həyat 
təcrübələri hər halda insan beynində ali materiya şəklində bir yerə 
toplanır ki, lazım olanda onlardan istifadə olunur. 

Hər hansı bir materiya növü bir yerə yığışanda bu istər-istəməz 
toplantı şəklində özünü göstərməlidir. Buradan belə nəticə çıxır ki, 
toplanan həyat təcrübəsi materiyanın hansı bir formasındasa, həyat 
təcrübəsi toplamaq imkanlı bədəndən ayrı mövcuddur, lakin onun-
la birgə fəaliyyət göstərir və sıx yaxınlıq təşkil edir. Onda buradan 
belə bir nəticə çıxır, həyat təcrübəsi toplamaq imkanlı bədənin fizi-
ki imkanları tükənəndə, yəni məhv olanda, toplanan həyat təcrübə-
si qalır və bədənlə birgə fəaliyyətini dayandırıb təkbaşına fəaliyyət 
göstərir. 

Bu təkbaşına fəaliyyət göstərən toplanan həyat təcrübəsi – ağıl-
dır, yəni ruhdur. Hər hansı materiya növü bir yerə yığılanda kütlə 
yaradır ki, bu kütlə də hökmən müəyyən forma və məzmuna ma-
lik olur. Həyat təcrübəsini də, hər hansı bir varlıq, öz yaranışından 
sonra əldə etdiyindən materiya növü kimi qəbul etməliyik. Deməli, 
həyat təcrübəsi müəyyən forma və məzmuna malik kütlədir. Həyat 
təcrübəsi – ağıl – ruhdur. Deməli, ruh kütləyə malikdir. Kütləyə 
malik olan şey labüdlüyünü təsdiqləyir. Kütləyə malik olan şey 
yaşantıdır. Yaşantının isə doğumu var. Doğumu olan şeyin ölümü 
labüddür. Deməli, ruh da əbədi deyildir. Əbədi olan yeganə bir şey 
var o da mövcudluqdur, çünki, o doğulmayıb, elə labüdlükdür. 

Qeyri-üzvi maddələrdən yaranmış tamamlanmış quruluşlu sis-
temli varlıqlar yalnız potensial qüvvəyə malikdirlər. Üzvi mad-
dələrdən yaranan sistemli varlıqlar isə aktivlik dərəcəsinə malik-
dirlər. Aktivlik dərəcəsi isə idrakı yaradır. Qeyri-üzvi maddələrlə 
üzvi maddələr arasındakı fərqlərdən biri də odur ki, birincilər zər-
bəyə dözümlülük həddi daxilində müqavimət göstərirlər. İkincilər 
zərbədən yayınmaqla öz varlıqlarını qorumağa çalışırlar. 

Hər hansı bir varlığın hal yaşantısı həmin hal yaşantısını du-
yan duyğu üzvi vasitəsilə qəbul edilə bilər. Hal yaşantısı – varlığın 
daxilində gedən proseslərin gərginlik ölçüsüdür. 
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Toxunma üzvi maddələrin ən ilkin yaranan duyğu üzvüdür. 
Toxunmanın nüfuz dairəsi varlığın fiziki kütləsinin səthi boyun-
cadır. Hər hansı bir tamamlanmış sistemli varlıq hökmən müəyyən 
quruluşa, ruha, dərrakəyə və idraka malik olmalıdır. Hər hansı bir 
tamamlanmış varlıq heç vaxt özündən üstün quruluşa, ruha, dər-
rakəyə və idraka malik ikinci bir varlıq yarada bilməz. Hazırkı 
şəraitdə insan ən inkişaf etmiş varlıq kimi nəzərə alınsa və qeyd 
olunsa ki, insan özünə daha yaxın, hətta özündən daha aşağı dərkə 
malik olan varlıqların heç birisini yaratmayıb, onda hökmlə qeyd 
etmək olar ki, insanın özünü və ondan daha sadələrini yaradan daha 
böyük bir idrak mövcuddur. Həm də hökmən bu böyük idrak bütün 
yerdə qalanları yaratdığı üçün daha ilkindir. 

İbtidaidən aliyə doğru keçilən təkamül yolu isə daha ilkin və 
daha böyük idrakın özünə daha yaxın dərkə malik idrak yaratması 
yolunda keçiləsi zəruri pillələrdir. 

İbtidaidən aliyə, sadədən mürəkkəbə doğru keçilən yol qanuna-
uyğundur. Lakin bu ibtidai varlıqların yaranmasını yaradan səbəb 
ən böyük səbəbdir. Ən böyük səbəb isə ən ali idrak, ən ali ruh, ən 
sistemli quruluş və ən böyük dərrakədir. 

Biz insanı ondan ibtidai canlıların fərqinə görə üstün hesab edi-
rik. lakin qeyri-üzvi maddələrdən üzvi maddələrin yaranması daha 
böyük səbəbdən yaranan daha böyük nəticədir, nəinki daha ibtidai 
canlıların təkamüllə keçdiyi yol. 

İnsanın ruhu və idrakı ən böyük yaradanın ruhu və idrakının bir 
zərrəsidir. İnsan öz tamamlanmış fiziki quruluşunun fəaliyyətini 
itirəndə onun aktivlik dərəcəsindən doğan qüvvə, yəni ruh da bədə-
ni tərk edir. Lakin insan öz sağlığında fəaliyyəti ilə bağlı, doğumla 
ölüm arasındakı sərhəddə fəaliyyətdə olan ruhunu öz əməllərində 
yaşadır. 

Hər bir varlığın şüurluluğu, birinci növbədə, onun şüurlu ol-
maq imkanından asılıdır, yəni hər hansı bir varlığın fiziki qurulu-
şunun imkanları onun dərrakəlilik həddini tamamlayır. Hər hansı 
bir varlığın fiziki quruluşunun imkanlılığı onun potensialındadır. 
Potensialda dəyişiklik sıçrayışla ola bilməz. Döl dəyişikliyi növ 
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dəyişikliyi deyil. Hər bir varlığın ruhu onun potensialından for-
malaşır. Potensialda qərarlaşan ruhun mayası inkişaf edən varlığın 
fiziki imkanlarına uyğun topladığı həyat təcrübələri ilə zənginləşir. 
Ruhun mayası müəyyən həyat təcrübəsinin toplanmasında qabiliy-
yəti olan xüsusi növ enerjidir – idrakdır. Bədən qeyri-ruh xassəli 
xüsusi növ enerjilərin birləşməsidir. Ruhun mayası bədənin içəri-
sində mövqe tutub onun halını yaşayır və bədəni mümkün olduqca 
yaşadır. 

Ağıl – həyat təcrübəsi və biliklərin mənimsənilməsindən yara-
nan bir topludur ki, ruhun mayasını bürüyür və bədənlə onun ara-
sında onların (bədənlə ruhun mayasının) birgə yaşadıqları müddət 
ərzində aralarında tədrici bir qat əmələ gətirir. Bədən nə vaxtsa 
məhv olanda bu qat ruhun mayası üçün onun yeni həyatının təzə 
mənası olur. Ölümdən sonrakı həyat bizim əməllərimizin bu həyat-
da necə olmasından asılıdır. 

Varlıq potensial quruluşda – inkişaf etməmiş vəziyyətdə, 
toxumluq şəkildə ideal şəraitində uzunmüddətli həyata malikdir. 
Elə ki varlıq müəyyən mühitdə inkişaf etməyə başladı nəhayətdə 
müəyyən zaman kəsiyində öz ömrünü yaşayır. Varlığın ölümü – iti-
rilmiş fiziki örtük və sərbəstləşən müəyyən həyat təcrübəsinə ma-
lik enerjidən, yəni ruhdan ibarət olur. Varlığın ölümü – yeni döldə 
formalaşmadır. 

Hər hansı bir varlıq yaşayırsa, o öz varlığını qoruyub saxlamaq 
üçün kənardan gələn fiziki təsirlərə müqavimət göstərir və həm də, 
öz növbəsində, kənar obyektlərə təsir edir. Müqavimətin uzunmüd-
dətliliyi varlığın dözümlülüyündən, yəni onu təşkil edən mövcud-
luqların daha möhkəm birləşməsindən asılıdır. Kənar obyektə təsi-
rinin gücü isə varlıqların təbii durumlarından, yəni onların ac və ya 
doymuş olmalarının hansı dərəcədə olmasından asılıdır. 

Hər hansı bir varlıq öz mövcud quruluşunda müəyyən imkanla-
ra malikdir. Qeyri-üzvi maddələrdən təşkil olunmuş varlıqlarda bu 
imkanın ən başlıcası dözümlülük həddidir. Qeyri-üzvi maddələr-
dən üzvi maddələrə keçiddən sonra yaranan varlıqlar isə başqa bir 
keyfiyyətə malikdirlər. Onlar qeyri-üzvi maddələrlə müqayisədə 
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daha inkişaf etmişdirlər və nəsil artırırlar. Bu inkişaf onlarda daha 
sürətli forma və məzmun dəyişiklikləri ilə nəticələnir. Üzvi mad-
dələrdə yaşam, mühitə uyğunlaşma, həyat təcrübəsi ilə mühafizə 
olunur. Bu da, öz növbəsində, xarakterin formalaşması ilə nəticələ-
nir. Qeyri-üzvi maddələrdə potensiallıq təşkil edən ruhun mayası, 
bu yaşamda həyat təcrübəsi əldə etmək imkanı olmadığından, ol-
duğu vəziyyətdə də qalır. 

Üzvi maddələrdə yaşantı və mühitə uyğunlaşma nəticəsində xa-
rakterdə formalaşma getdiyindən artıq xüsusi bir varlığın ayrıca bir 
ruhu yaranır. Varlığın ruhunu ayrıca göz ilə görmək mümkün deyil. 
Şüurlu olmaq üçün, birinci növbədə, şüurlu olmaq imkanına malik 
olmaq lazım gəldiyindən, ruhun varlığını da dərk etmək üçün, bi-
rinci növbədə, ruhun varlığını dərk etmək imkanına malik olmaq 
lazımdır. 

İdrak – hər hansı bir varlığın tamamlanmış quruluşdakı xarakte-
rindən formalaşan dərrakəlilikdir, yəni məqsədli fəaliyyətdir. 

Hər hansı bir andakı nəticə özündən əvvəlki səbəblərin məhsulu 
olduğundan, kainatdakı səbəb-nəticə ardıcıllığı daha geniş dairə-
dən mərkəzə doğru səbəb-nəticə ardıcıllıqları axınında, ilk başlan-
ğıcla, yəni dairənin mərkəzindəki ilkinliklə tamamlanır. 

Ruh – hər hansı bir varlığın müəyyən tamamlanmış quruluşdakı 
aktivlik dərəcəsindən doğan və həmin varlığı onun imkanı daxi-
lində həyati fəallığa təhrik edən qüvvədir. Həyat hadisələri ruhun 
aktivliyinə təsir edir. Ruhun aktivliyi bədənin fəaliyyətinə təsir 
göstərir. Bütün kainat tamamlanmış bir quruluş kimi qəbul edil-
sə, bu quruluşun aktivlik dərəcəsindən doğan qüvvə ən ali ruhdur. 
Ən ali ruh bütün kainatın halını, yəni ayrı-ayrılıqda kainatı təşkil 
edən tamamlanmış müəyyən quruluşların halını yaşayır. Ən ali ruh 
tamamlanmış ən böyük və ən mükəmməl quruluşa malik olduğun-
dan, o həm də ən böyük idraka malikdir. Ən böyük idraksa kaina-
tın məqsədli, nizamlı və təkamülə doğru hərəkətini təşkil edir. Hər 
hansı bir varlığın xarakteri ilk bünövrəsini yaradıcısından alır və 
düşdüyü mühitdə formalaşır. Qeyri-üzvi maddələrdən üzvi mad-
dələrin fərqlərindən biri də ondan ibarətdir ki, üzvi maddələr öz in-
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kişaflarını qidalanma prosesi üzərində qururlar. Qidalanma olmasa, 
onların inkişafı mümkün deyil. Düzdür, toxumları (əlbəttə, ki, bu 
üzvi maddələrə aiddir) öz ideal şəraitində saxlasan, inkişaf etməyə 
potensial imkanlı bir varlıq kimi istənilən zaman müddətləri üçün 
öz sabitliklərini saxlayacaqdır. Həm də bu sabitlikdə bütün üzvi 
maddələr üçün ümumi olan, zəruri ehtiyacların ödənilməsi üçün 
formalaşmış xarakter də vardır. Qeyd etmək lazımdır ki, xarakter 
yalnız üzvi maddələrdən yaranmış varlıqlara aiddir. Xarakter yal-
nız həyat təcrübəsi əldə etmək imkanlı varlıqlarda əldə edilmiş hə-
yat təcrübəsi nəticəsində formalaşa bilər. Deməli, hər hansı bir üzvi 
maddənin ilk yaranışında bütün üzvi maddələrdən yaranmış var-
lıqlara aid olan zəruri ehtiyacların ödənməsi (yəni nəsil mövcud-
luğunun, o cümlədən nəsil davamının təmin olunması) üçün lazım 
olan həyat təcrübələri vardır. Bu həyat təcrübələrinin davamı artıq 
ən müxtəlif səpgidə olan üzvi maddələrdən yaranmış varlıqların 
quruluşlarından asılı olaraq davam etdirilir və onların hansı dərə-
cədə həyat təcrübəsi əldə etməsi, birinci növbədə, varlığın həyat 
təcrübəsi əldə etmək imkanlılığından, sonra isə düşdüyü mühitdə 
əldə etdiyi həyat təcrübəsindən ibarətdir. 

Həyat təcrübəsi idrak növü olduğundan belə nəticə çıxır ki, hər 
hansı bir üzvi maddənin potensialında (yəni toxumunda) idrak var. 

Qeyri-üzvi maddələrdən müəyyən şəraitdə üzvi maddələr əmələ 
gələndə hərəkət (istər passiv, istər fəal) edə bilmək qabiliyyəti onla-
rı bir-birindən kəskin fərqləndirib. İlk həyat təcrübəsi ilk hərəkətin 
məhsuludur. Demək həyat təcrübəsini ilk canlı yaranışından sonra 
əldə edir. Digər tərəfdən, həyat təcrübəsini hər hansı bir varlıq öz 
yaranışından sonra əldə etdiyindən materiya növü kimi qəbul et-
məliyik. Həyat təcrübəsi materiya növü kimi qəbul olunursa, onda 
müəyyən forma və məzmuna malik kütlədir. Həyat təcrübəsi idrak 
növü olduğundan, deməli, idrak materiyadır. O, həm də müəyyən 
forma və məzmuna malikliyi ilə varlıq məhv olanda öz sabitliyi-
ni saxlayır. Hər hansı bir varlığın idrakı materiyadırsa, müəyyən 
forma və məzmuna malikdirsə, hər hansı bir varlığın yaranışından 
sonra yalnız onunla bağlı həyat təcrübələri hesabına əldə etdiyi 
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spesifikliklə şəxsiləşibsə, təmasda olduğu varlıq məhv olanda öz 
sabitliyini qoruyub saxlayırsa, bu yalnız el arasında deyilən ruh-
dur. Ruh – tərk edilmiş hər hansı bir bədənin məhsuludur. Bu məh-
sul tərk edilmiş bədənin həyat təcrübəsi, xarakteri və yaddaşından 
ibarətdir. Əks təqdirdə ruh kimsəyə aid edilə bilməz. Ruh – ruhun 
mayası və onu bürüyən incə materiya – həyat təcrübələri və onun 
yaddaşından ibarətdir. İncə materiya – həyat təcrübəsi özünü kürə 
şəklində də göstərə bilər. Həyat təcrübəsi ruhun mayasını bürü-
dükcə bir vaxt tərk ediləcək bədənin hər anı üçün tədrici oxşarı 
formalaşır. Həyat təcrübəsi ruhun mayasını bürüdüyü bir vaxt tərk 
edilmiş bədənin birinci oxşarını yaradır. Ruhun mayası, müəyyən 
tərkibə malik olan bədəni, o tərkibin tələbatına uyğun həyata qarşı 
reaksiyalara sövq edir. Beləliklə, hər bir insanın xarakteri, ruhun 
mayasının da tələbatı daxil olmaqla, müəyyən ortaq məxrəcdə for-
malaşır ki, bu da hər bir insanın xarakterinin qanuni yaşantısıdır. 
Ruhun mayasının istifadə etdiyi vasitə, yəni inkişafda olan bədən 
olmasa, həyat təcrübəsi toplana bilməz. Həyat təcrübəsi toplanma-
sa şəxsiləşmiş ruhlar olmaz. Şəxsiləşmiş ruhlar daha təkmilləşmiş 
bədənlə qoşa inkişaf edirlər. Bədənin tərkibinə uyğun şəxsiləşmiş 
ruhlar yaranır. 

Dünyamızda yaşayan hər bir normal insan bir-birini görür. Əs-
lində isə bir-birini görən və dərk edən, insan adlandırdığımız quru-
luşdakı bədəndən istifadə edən ruhlardır. Hər bir insanın içərisin-
də olan ruh bu quruluşun vasitələrindən istifadə edib digər insanı 
görür və hiss edir. Öz əksini güzgüdə görən insan, istifadə etdiyi 
bədənin vasitələrindən istifadə edib yalnız istifadə etdiyi bəbənin 
formasını görür. Bədəndən çıxmış ruh digər bədənin içərisindəki 
ruhları və özü kimi sərbəst ruhları görə bilər. Sərbəst ruhlar digər 
bədəndəki ruhları onları biz gördüyümüz insan formasından deyil, 
o bədən içərisindən ona uyğun aldığı mütləq oxşar formadan, xa-
rakterdən, həyat təcrübəsindən və yaddaşından tanıyırlar. Demə-
li, hər bir insan əslində, yalnız istifadə etdiyi bədənin içərisində 
(yəni ruhun paltarında) başqasının ruhunu görür. Sərbəst ruhları isə 
yalnız sərbəst ruhlar vasitəsilə görmək olar. Bunun üçün də gərək 
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öz ruhunu müvəqqəti sərbəstləşdirməyi bacarasan. Bunun yeganə 
yolu isə öz bədəninin varlığını müvəqqəti unutmağı bacarmaqdır, 
yəni bir növ bədəni ətraf mühitdən təcrid etmək, onu müvəqqəti də 
olsa həyat hadisələrinə qarşı neytrallaşdırmaqdır. 

Get-gedə kainatın forması təkmilləşir. Bununla bərabər, hazırkı 
materiya növündən (yəni 0 – 300 000 km/san sürət həddi arasında) 
yeni materiya növünə tədrici dəyişiklik baş verir. Get-gedə materi-
yanın hazırkı növü yeni materiya növünə çevrilir. Bu bir prosesdir. 
Yeni materiya növü təmiz idrak şəkillidir – nur formasındadır. 

Beş duyğu üzvündən demək olar ki, beşi də başda yerləşir. Yal-
nız toxunma bütün bədənlə ortaqdır. Əslinə qalanda boğazdan aşa-
ğı bədən yalnız başı qidalandırmaq, qorumaq üçün bir vasitədir. 
Bütün informasiyalar beyinə ötürülür və beyin bu informasiyalara 
öz səviyyəsində cavab verir. Yeni yaranan canlının beyni hələ ana 
bətnindəykən həyat təcrübələri toplamağa başlayır. Toplanan həyat 
təcrübələri beyində kodlaşdırılır. 

Müasir nəzəriyyələrdə deyilir ki, həyat, yəni üzvi maddələr 
qeyri-üzvi maddələrin müəyyən şəraitdəki halından yaranmışdır. 
Bu doğrudur, lakin bizim adlandırdığımız qeyri-üzvi maddələrin 
həmin şəraiti yaratması haradasa müəyyən bir tamamlanmış sis-
temin o zəruriyyəti şərtləndirən labüdlüyünün nəticəsi deyilmi?!

Qeyri-üzvi maddələrdən üzvi maddələrin əmələ gəlməsi daha 
böyük səbəbdən digər daha böyük bir səbəbə keçid kimi qiymətlən-
dirilməlidir. Səbəbsiz nəticə olmadığından belə düşünmək müm-
kündür ki, tamamlanmış quruluşdakı hər hansı bir varlıq müəyyən 
səbəblərin nəticəsidir. Sistemlənmiş müəyyən səbəblərsə hökmən 
müəyyən idrak məhsulu olduğundan, kainatda ilk tamamlanmış 
varlıq ilk idrak məhsuludur. Hər hansı tamamlanmış varlığın ak-
tivlik dərəcəsindən doğan və həmin varlığı həyati fəaliyyətə təh-
rik edən qüvvə, həmin tamamlanmış varlığın imkanı səviyyəsində 
həm də onun idrakıdır. Deməli, hər hansı bir varlığın tamamlanmış 
aktivlik dərəcəsindən doğan qüvvə ruh – ruh isə idrakdır. Quruluş 
– hər hansı bir varlığın müəyyən vəziyyətdə tamamlanmış sistemli 
halıdır. 
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Ruh – hər hansı bir varlığın müəyyən tamamlanmış quruluşdakı 
aktivlik dərəcəsindən doğan və həmin varlığı onun imkanı daxilin-
də məqsədli həyati fəaliyyətə təhrik edən qüvvədir. İdrak – hər han-
sı bir varlığın tamamlanmış quruluşdakı xarakterindən formalaşan 
dərrakəlilikdir. Bədən, ruh və idrak hər hansı bir sistemli quruluş-
da bir-birini tamamlayır. Dərrakə – ibtidai mövcudluqlardan ən ali 
səviyyələrə qədər mövcudluqların bütün mərhələlərini əhatə edən 
və hər mövcudluğun öz səviyyəsində ümumi bir dərk məhsuludur. 
Bütün mövcud varlıqların hamısının ruhu var, lakin hər varlıq ru-
hunun tələbatına öz imkanları səviyyəsində cavab verir. Bütün ka-
inatın ən ümumi halını ən böyük ruh – ən ali varlıq yaşayır. Bütün 
canlı orqanizmlər öz fiziki quruluşlarının imkanı səviyyəsində hə-
yat təcrübəsi toplamaq imkanlıdırlar və bu imkan daxilində idraka, 
yəni dərkə malikdirlər. Həm də bütün canlı orqanizmlər öz imkan-
ları daxilində ideal rahatlıq halına meyillidirlər. Hər hansı bir varlıq 
başqa varlıqla sistemli əlaqədə deyilsə, onlardan hər biri bir-biri 
üçün dağıdıcı qüvvədir. Hər hansı bir canlı orqanizm təşkil edən 
hüceyrələr arasında normal əlaqə həmin canlı orqanizmin ümumi 
sabitliyinin qarantıdır. 

Canlı orqanizmin sabitliyi ən müxtəlif səbəblərdən pozula bilər. 
Daha tez-tez rast gəlinən və diqqəti cəlb edib qeydə alınanı orqaniz-
min bir və ya bir necə üzvünün qismən fəaliyyətdən düşməsi olur. 
Bu da ən müxtəlif səbəblərdən ola bilər. Çox vaxt səbəb aradan 
qaldırılır və orqanizmin fəaliyyəti bərpa olunur. Bəzən isə orqaniz-
min, ayrılıqda götürdükdə, bütün üzvləri demək olar ki, qaydasında 
olur, lakin orqanizmin ümumi sabitliyi pozulur. Belə hal üçün diaq-
noz orqanizmin ümumi sabitliyini pozan müxtəlif səbəblərlə izah 
olunsa da, əsasən, çox vaxt diqqətdən yayınan bir səbəb də var. 
Bu canlı orqanizmi təşkil edən hüceyrələr arasında normal əlaqəni 
pozan müxtəlif enerjilərdir (xüsusilə qara). 

Canlı orqanizmin hüceyrələri arasında normal əlaqə vahidlik 
prinsipinin şərtidir. Canlı orqanizmə təsir edərkən həmin orqa-
nizmdə təsir etdiyin enerjinin növündən asılı olaraq müəyyən hal 
yaşantısı yaranır. 
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Hər hansı bir orqanizmin həmin an üçün yaşantısı hüceyrələri 
arasındakı əlaqələrin hansı səviyyədə olmasından asılıdır. Bitkilər-
də inkişaf dözümlülük həddi üzərində qurulub. Bitkilərdə beyin 
olmadığından zərbədən geri çəkilmə komandası da yoxdur. Hey-
vanlarda beyin zərbədən geri çəkilmə komandasını verir. Beyin qu-
ruluşu mükəmməlləşdikcə, zərbəyə tuş gəlməmək imkanlılığı artır, 
yəni varlıq ideal rahatlıq halına doğru daha bir addım yaxınlaşır. 

İnsan Yer kürəsində öz rahatlığını daha üstün quran ən ali var-
lıqdır. Hər bir insanın topladığı həyat təcrübəsinə uyğun öz dünyası 
var. Hər bir insanın ruhi aləmi ruhi dünyasının rəngarəngliyi ilə 
ölçülür. Hər bir insanın ruhu ruhi dünyasının məcmusunun cəmidir. 
İnsan həm də heyvandan onunla fərqlənir ki, bəşəriyyətin qoyub 
getdiyi biliklər toplusundan istifadə etmək imkanına sahibdir. İn-
san həyat hadisələrinə qarşı laqeyd, diqqətsiz olduqda, yəni onu 
düzgün qiymətləndirmədikdə səhv edir. Laqeydlik və diqqətsizlik 
yanlış təcrübənin əsasıdır. Hər hansı bir canlı hər hansı bir həyat 
hadisəsinə imkanı daxilində cavab verir. Nitqin əhatəliliyi hər han-
sı bir varlığın fiziki quruluşunun inkişaf səviyyəsi ilə bağlıdır. 

Kainatda zamanın axını səbəblər qrupunun təbii istəkləri ilə is-
tiqamətləndiyi üçün varlıqların daha mükəmməlinin daha mükəm-
məli ilə əvəz olunması prosesində forma və məzmun dəyişikliyi 
ardıcıllığının gəlişini labüdləşdirir. Enerji ilk baxışda təbii bir du-
rumdur. O, ilk başlanğıcda ən sadə formasındadır, bu potensiallıq-
dır, biz onu sıfır həddi kimi qəbul edirik. Lakin enerjinin sonrakı, 
onun son həddi ruh şəklində formalaşır, bu həm də parlaq nur is-
tehsalıdır. 

Ruh haqqında iki variant var. Birincisi ruh var. İkincisi ruh yox-
dur. Birinci variant əsas götürülsə, görək ruhun varlığı haqqında 
nələri bilirik. Əvvəlcədən qeyd edək ki, elm hələ ruhun varlığını sü-
but etməyib. Lakin bəzi müqəddəs kitablarda yazılanlara əsasən, bir 
çox dini mütəxəssislərin və müxtəlif şəxslərin fikirlərinə görə ruh 
var. Əgər belədirsə onlar ruhu hansı formada səciyyələndirirlər? 

1. Ruh insanın bu həyatda yaşadığı formasında, ancaq materiya-
nın daha incə növündə, özü də dərkə və hərəkətə malikdir. 
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2. Ruh öz əməllərinə görə sorğu-sual edilir və buna uyğun da ya 
mükafatlandırlır, ya da cəzalandırılır. 

3. Uşaqların və dəlilərin ruhu sorğu-sual olunmur. 
4. Ruhlar bizi görür və bizdən üstün nüfuz dairəsinə malikdirlər. 
Əsasən, ruh haqqında söylənilən fikirlər belədir. Əvvəlcə bu 

göstəricilərə əsasən müəyyən fikir söyləyək. Ruh öz əməlinə görə 
sorğu-sual edilirsə, deməli, insanın yaşadığı müddət ərzində əldə 
etdiyi həyat təcrübələri yaddaş şəklində ruhda var və o, dərkə ma-
likdir. Deməli, ruh insanın bədənində yaşadığı müddət ərzində şəx-
siləşir. Şəxsiləşmiş ruhlar öz əməllərinə görə qiymətləndirilirlər. 
Onda belə çıxır ki, ruhlar insan bədəninə daxil olana qədər təmiz 
enerji şəklində olurlar, insan bədəninə daxil olandan sonra müəy-
yən təcrübə toplayırlar. Deməli, yuxarıdakı dörd sıranın hamısı 
şəxsiləşmiş ruhlar haqqında gedən söhbətlərdir. 

Ruhlar ilkin olaraq təmiz enerji şəklində standartdırlarsa, onda 
onları yaxşı və pis əməllərə təhrik edən nədir? İstifadə etdikləri 
bədənin quruluşumu, düşdükləri mühitmi?! Ruhlar insanın yaşadı-
ğı müddət ərzində əldə etdiyi həyat təcrübəsi nəticəsində beyində 
yaranan daha incə materiya növlü idrak məhsulu ilə formalaşır. Bu 
idrak məhsulu bir zaman itiriləcək bədəndən ayrılıb öz mövcudlu-
ğunu davam etdirir və öz tərkibinə uyğun öz mühitində qərarlaşır. 
Uşaq ana bətnində atadan, anadan gəlmə ən müxtəlif tərkiblərdən 
qərarlaşdığı kimi, ruh da insan bədənində tədricən ən müxtəlif 
həyat təcrübələrindən formalaşır. Uşaq ana bətnindən çıxıb daha 
əhatəli dünyaya düşdüyü kimi, ruh da insan bədənindən çıxıb daha 
əhatəli dünyaya düşür. Bu parlaq nur, idrak məhsuludur – ruhdur. 

Deməli, ruhşəkilli yaşantı həyatın müəyyən mərhələsində can-
lı varlıqların keçəcəyi müəyyən pillədir. Bütün bunlar isə paralel 
dünya varlıqlarıdır. İnsanlar bu dünyanın, ruh başqa dünyanın. An-
caq o dünya bu həyatın məhsuludur. Sanki o paralel dünya bu həya-
tın astar üzüdür, güzgü əksidir, ancaq dərkə malik və hərəkətlidir. 

Ruh bədəni o vaxt tərk edir ki, bədən artıq xarici mühitin təsir-
lərinə müqavimət göstərə bilmir. Deməli, ruh sağlam bədəni heç 
vaxt tərk edib getmir. 
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Ruh – hər hansı bir varlığın müəyyən tamamlanmış quruluşdakı 
aktivlik dərəcəsindən doğan və həmin varlığı onun imkanı daxi-
lində məqsədli həyati fəaliyyətə təhrik edən qüvvə olduğundan, 
əvvəlcə müəyyən tamamlanmış quruluşa malik varlıq yaranır və 
o andan da ruh adlandırdığımız müəyyən qüvvəyə malik olur. Bu 
qüvvəni, yəni ruhu hər hansı bir mexaniki enerji ilə qarışdırmaq 
olmaz. Hər hansı bir varlıq tamamlanmış quruluşdan sistemsiz 
şəkilə düşərsə, yalnız həmin həcmdə müəyyən potensial enerjiyə 
malik olacaqdır. Sistemli tamamlanmış quruluşda isə həmin həcm-
də potensial enerji ilə yanaşı, həm də onun aktivlik dərəcəsindən 
doğan müəyyən qüvvə vardır. Bu qüvvə iki göstəriciyə malikdir: 
1) varlığın potensial enerjisinin sistemli şəklə salınmasından do-
ğan müəyyən görülən iş; 2) idrak məhsulu kimi, hökmən həmin 
mexaniki görülən işi müəyyən məqsədə istiqamətləndirən qüvvə. 
Yəni bu o deməkdir ki, hər hansı bir varlıq müəyyən tamamlanmış 
quruluşda olmaq üçün hökmən müəyyən şərtlərlə sistemləşir ki, 
nəticə mükəmməlləşir. 

Həyat təcrübəsi varlığı onun rahatlığını pozan hallarla hər vaxt 
üz-üzə qalmaqdan mümkün qədər qoruyur və zamanı müəyyən qə-
dər qabaqlamağa şərait yaradır. Həyat təcrübəsi yaddaşda kodlaşır. 

İlk yaranan duyğu üzvi toxunmadır. Toxunma bütün üzvi mad-
dələrə xas olan cəhətdir. Qeyri-üzvi maddələr toxunmaya cavab re-
aksiyası vermir. Onlar yalnız öz varlıqlarını qorumaq üçün dözüm-
lülük həddi imkanlarında müqavimət göstərirlər. Üzvi maddələrdə 
isə təmas (toxunma) ideal rahatlıq halına imkan daxilində meyillə 
müşahidə olunur. Məsələn, bitkilərdə toxunma onun inkişafının 
əsasını təşkil edir. Özü də qeyd etmək lazımdır ki, bütün duyğu 
üzvlərinin potensialı ibtidai formada var. Məsələn, bitkilər eşitmir-
lər, ancaq yaxşı musiqi onlara müsbət təsir edir (əlbəttə ki, proses 
toxunma üsulu ilə gedir). Bitkilər görmürlər, lakin işığa doğru can 
atırlar. Canlı orqanizmlərin quruluşu mükəmməlləşdikcə, onların 
potensial imkanları üzə çıxıb şaxəli şəkildə, xüsusi bir aidiyyətlə 
özünü göstərir. 

Canlı orqanizmlər qruplara bölünürlər. Heyvanat aləmi bu 
qrupların içərisində mükəmməlidir. Anadan təzə doğulmuş uşağa, 
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yatmış bir insanın xarici qıcıqlara qarşı cavab reaksiyalarında bir 
oxşarlıq var. Onların hər ikisi bütün üzvi maddələrə xas olan, müm-
kün qədər təzyiqdən yayınmaqla ideal rahatlıq halına meyl edirlər. 
Lakin fərq ondadır ki, təzə doğulmuş uşağın ilk hərəkətlərində ilk 
həyat təcrübəsi yaranır. Yatmış adam isə yuxudan oyanmayıbsa, 
onun heç bir mexaniki hərəkəti həyat təcrübəsi qazandırmır. 

Deməli, insanın, bütün üzvi maddələrin xarici qıcıqlara qarşı 
cavab reaksiyası mexaniki olaraq ideal rahatlıq halına meyilləri ilə 
bağlıdır. Bu meyillər ilk mövcudluqlarda da var, onlar da bir – id-
rak məhsulu kimi, bir-birlərinə ya meyillənir, ya da uzaqlaşırlar. 
Lakin qeyri-üzvi maddələrdə bu birləşmələr elə primitiv formada-
dır ki, burada xarici qıcıqlara qarşı cavab reaksiyaları dözümlülük 
həddi ilə məhdudlaşır. Üzvi maddələrdə isə inkişaf bir qədər irəli-
dir, ideal rahatlıq halına sistemli bir yerdəyişmə var. 

Bu mexaniki bir hərəkətdir. Bu hərəkəti etmək üçün heç bir 
üzvi maddəyə və onun ən mükəmməlinin yeni doğulmuşuna heç 
bir həyat təcrübəsi lazım deyil. Bu elmdə şərtsiz refleks kimi qəbul 
olunur. Üzvi maddələr quruluşları səviyyəsində ideal rahatlıq ha-
lına meyillənmək imkanlıdırlar. Bütün informasiyalar bizə məlum 
beş müxtəlif duyğu üzvləri vasitəsilə qəbul olunur. Duyğu üzvləri 
qəbul olunmuş informasiyaları sinir impulslarına çevirir. İnforma-
siyalar hansı duyğu üzvi vasitəsilə qəbul olunubsa (görmə, eşitmə 
və sairə), o duyğu üzvünün siniri ilə baş beyinə ötürülür. Baş beyin 
sinir impulsların qəbul etmək imkanlıdır. Sinir impulsları müəyyən 
diapazonlu dalğalardır. Beş duyğu üzvi içərisində görmə orqanı 
ona görə əsas yer tutur ki, bu orqanla birbaşa maddiliyin özü ifadə 
olunur. Yerdə qalan duyğu orqanları isə bu maddiliyin müxtəlif at-
ributlarından xəbər verir. İnformasiyalar və duyğu üzvləri müxtəlif 
olsa da bu müxtəlif informasiyaları müxtəlif duyğu üzvləri sinir 
impulslarına çevirib eyni vasitə ilə baş beyinə çatdırırlar. Bu vasitə 
müxtəlif informasiyaların baş beynin qəbul edə biləcəyi dalğalara 
çevrilməsidir. Sinirlər vasitəsilə gələn sinir impulsları (dalğalar) 
baş beyində yenidən real həyatdakı formalarının xəyallarına çev-
rilirlər. Sonra baş beyində – beyin yarımkürələrində tənzimləmə 
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işi başlayır. Bütün informasiyalar duyğu üzvləri vasitəsilə insan 
beyninə çatır. İnsan müxtəlif duyğu üzvləri vasitəsilə müxtəlif in-
formasiyalar haqqında sinir impulsları vasitəsilə baş beyinə mə-
lumatlar ötürür. Bu informasiyalar hansı duyğu üzvünün siniri ilə 
baş beyinə ötürülürsə, beyin yarımkürələrinin müəyyən hissələrin-
də həmin duyğu üzvünün informasiyalarını qəbul edəcək mərkəz 
məlumatları qəbul edir və bu məlumatlara, ilk növbədə, şərtsiz ref-
lekslər baxımından cavab verir. Sonra isə bütün duyğu üzvlərinin 
həmin informasiya obyekti haqqındakı məlumatlarını ümumiləşdi-
rib, öz mövcudluğuna təsirini sınaqdan keçirib təcrübə şəklində ya 
cəmiyyətin həmin obyektə verdiyi ad altında, ya da həmin obyektin 
informasiya şəkilli hər hansı bir qıcığın duyğusunda yaratdığı ob-
raz kimi yaddaşda kodlaşdırır. Həmin ad çəkildikdə və ya obraz bir 
daha xatırlandıqda, baş beyin yarımkürələrinin müəyyən hissələri-
ni birləşdirən mərkəz xatırlanan obrazın xəyali surətini əvvəlcə ən 
müxtəlif duyğu üzvlərinin verdiyi məlumatlar səviyyəsində yeni-
dən düşüncələrində canlandırır. Təkrar xatırlanmada fərq ondadır 
ki, obyekt haqqındakı informasiya, birbaşa beynin özündən deyil, 
həmin obyektin əvvəlki təcrübələrdə beyində ümumiləşən obrazı-
nın xatırladılmasından yaranan qıcığın təəssüratlarından doğur və 
beyində obrazın xəyalı yaranır. 

İnsanın bu həyatın xarici qıcıqlarına cavab verməsi ruhunun bir 
alət kimi istifadə etdiyi bədənin fəaliyyətindən irəli gəlir. İnsanlar 
canlı olduqlarına görə deyil, fiziki quruluşlarına görə bir-birindən 
seçildiyi kimi, ruhlar da öz mayasına görə deyil topladığı həyat 
təcrübəsinə görə bir-birindən seçilir. Canlı insan hökmən müəy-
yən həyat təcrübəsinə malik ruh təminatlıdır. Ruhun istifadə etdiyi 
bədənlər olmasa, ruhun yaşantısının duyumu da olmaz. Müxtəlif 
bədənlərdə yaşayan ruhlar öz həyat təcrübələrini həmin bədənlə-
rin xarakterlərində möhkəmləndirməyə çalışaraq, tədricən həmin 
bədənin öz rahatlıq halını möhkəmləndirməyə səy edərək, yəni tə-
biətə bir növ uyğunlaşdıraraq, daha rahat yaşantıdan alınan duyğu-
lar əldə etməyə çalışırlar. 

Yaddaş – hər hansı bir varlığın həyat təcrübələrinə verdiyi cavab 
reaksiyalarından alınan təcrübələrin beyində kodlaşdırılmasıdır. 
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Daha güclü reaksiyalar daha dərin iz buraxır. Kodlaşdırılmış cavab 
reaksiyaları insanın xarakterini formalaşdırır. Formalaşmış xarak-
ter müəyyən həyat təcrübəsinə malik ruhun mayasının törəməsidir. 
İnsan beynindəki qırışlar insan ruhunda iz qoymuş müəyyən hə-
yat təcrübələrinə verilən cavab reaksiyalarının təsirindəndir. İnsan 
beynindəki qırışlar onun ruhunun məruz qaldığı təcrübələrin astar 
üzüdür. 

Bütövlükdə insan bədəni ən müxtəlif birləşmələrin bir forma-
da tamamlanmasının məhsulu olduğundan, o öz bədəninin mütləq 
eyniliyi şəklində həyat reaksiyalarına cavab verir. Bu cavabların 
hər an üçün bütöv forması materiyanın digər növü şəklində həmin 
varlığın mütləq törəməsi, oxşarıdır. Nə qədər ki bədən yaşayır bu 
oxşarlar ən müxtəlif səpkidə kainata dağılır. Elə ki, canlı varlığın 
həyatının son anı çatdı, yəni o, dünyasını dəyişdi, onun ruhu həmin 
varlığın əvvəlki anındakı formasının sağlam quruluşu şəklini özü 
üçün bir vasitəyə çevirir və artıq ruh adlandırılan bu varlıq öz yeni 
həyatına başlayır. 

Ruhun mayası onu təbəqə kimi örtən yeni vasitəni idarə edir 
və tamlığını qoruyur. Heç də təsadüfi deyildir ki, ruhlar optimal 
şəraitdə kürə şəklində olsa da, lakin istədiyi məqamlarda əvvəllər 
yaşadığı bədənin son nəhayətdə formalaşdığı formasında olurlar. 

Ruhun qidası insan əməlinin nəticəsinin məcmusundan yaranır. 
Bədən bu əməlin maddiyyatla, ruh isə mənəviyyatla bağlı nəticə-
sinə möhtacdır. 

Hərəkət, dəyişən mühit, qidalanma qismən dəyişən fiziki tər-
kib yaradır. Düzdür, qidalanma prosesində varlıq hər hansı qidadan 
özünə lazım olan tərkibi seçir, lakin hər halda bunun da öz təsiri 
var. Bütün bunlar varlığı hər an dəyişən fiziki təsirlərə məruz qo-
yur. Varlıq isə hər an ideal rahatlıq halına meyillənməyə səy edir. 
Bu varlığın hər an üçün konkret hal yaşantısını yaradır. 

Harada enerji itkisi, şüalanma varsa, orada parçalanma var. 
Hərəkət edən varlıq enerji itkisinə məruz qaldığı üçün hökmən 
qidalanmalıdır. Ruh xüsusi növ enerjilərin spesifik yaxınlığıdır. 
Qüvvə – varlığın sistemli şəkildə, xüsusi quruluşda tamamlan-
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mış enerjisidir. Bu cür enerji yalnız sistemli tamamlanmış varlı-
ğın mövcudluğu şəraitində mümkün ola bilər. Hər hansı sistem-
li tamamlanmış quruluş yaradılarkən hökmən qarşıya müəyyən 
məqsəd qoyulur. Yaradılan sistemli quruluş bu məqsədə uyğun iş 
prinsipinə malik olur və o, xüsusi növ enerji ilə (ruhun mayası ilə) 
təmin olunanda yaradıcı mövqeyə keçir. 

Hər hansı bir birləşmə ən müxtəlif səbəblərdən yaranan nəticə-
dir. Ən mühüm birləşmə ən gec dağılan formadır. Ruhun mayası 
xüsusi növ enerjidir ki, o, canlı orqanizmlərin mövcud quruluşu 
daxilində onların mövcud quruluşu formasında olur və orqanizmin 
mövcudluğunu və fəaliyyətini tənzimləyir, yəni orqanizmin halını 
yaşayır. Həm də bu yaşantı həyat təcrübəsi toplamaq şəklində özü-
nü göstərib orqanizmin xarakterini tədricən formalaşdırır. 

Daha ali canlıların orqanizmi daha mükəmməl olduğu üçün, 
onun ruhunun həyat təcrübəsi toplamaq imkanları da daha mükəm-
məl olur. Həm də ali orqanizm başqalarının həyat təcrübələrini öy-
rənmək yolu ilə də biliklərini genişləndirir ki, bu da ona daha ağıllı 
olmaq imkanı yaradır. Hər hansı bir varlığın müəyyən tamamlan-
mış quruluşdakı aktivlik dərəcəsi həmin varlığı onun imkanı daxi-
lində həyati fəallığa təhrik edir və ilk növbədə, həmin varlığın 
mövcudluğunu imkanı daxilində qorumağa çalışır. İnsanın yarat-
dığı hər hansı bir sistemli quruluşun tamamlanması üçün hökmən 
hər hansı bir növ enerji lazımdır. İnsanın özünü də tamamlanmış 
sistemli bir quruluş kimi götürsək, onun da tamamlanmış quruluşu 
enerji ilə bağlıdır. 

İnsan dünyasını dəyişəndən sonra onun əməllərində yaşayan ruhu 
yaxşısa rəhmət – ağ enerji, pisdirsə lənət – qara enerji qazanır və təd-
ricən bəşəriyyətin ayrı-ayrı üzvlərinin və ya daha böyük qrup insan-
ların fikrində formalaşır. Yəni həmin insanın həyatda qoyub getdiyi 
izə münasibət onun ruhunu ölümündən sonra da formalaşdırır. 

Daha böyük səbəblərdən yaranan nəticələrin tamamlanmasına 
səbəb olan səbəblərdən biri də daha böyük enerjidir. Ən böyük il-
kin səbəb, ən böyük ilkin tamamlanmış sistemli bir quruluşun la-
büdlüyüdür. İlkin labüd zəruri tamamlanmış dünya varlığı möv-
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cudluq kimi iki hissədən ibarətdir: 1. Həmin tamamlanmış varlığı 
təşkil edən, sahələrə bölünməyən ən müxtəlif birnövlü bəsitliklər; 
2. Tamamlanmış quruluşdakı sistemli varlığı hərəkətə gətirən xü-
susi növ enerji. 

İnsan doğuldu. O, mümkün qədər ətraf mühitdən təcrid olunsa 
təbii ki, onun həyat təcrübəsi az olacaqdır. Ola bilsin ki, daha geniş 
həyat təcrübəsi toplamaq imkanlı bir meymunun həyat təcrübəsi 
həmin insanınkından çox olacaqdır. Bu ona işarədir ki, hər hansı 
bir varlıq öz imkanı daxilində mümkün qədər həyat təcrübəsi top-
lasa, insan ən çox həyat təcrübəsi toplayan varlıq olacaqdır. Lakin 
məsələ bundadır ki, bu həyat təcrübələri hara toplanır, öz izini təbii 
bir yazı şəklində harada qoyur? İnsan beynindəmi?!

İnsanın beyni də insanın özü kimi, onun fiziki quruluşunun nö-
vündə olan materiyadan ibarət deyilmi? Əgər belədirsə, onda insan 
hər hansı bir studiyadan informasiya alan televizor kimi bir cihaz 
olmazdımı? Lakin belə deyil, insanın studiyası bütün ətraf mühit, 
bədəni cihaz ola bilməz. Əgər belə olsaydı, onda kliniki ölüm ke-
çirən insanların ruhları müəyyən iradi hərəkətlərə malik olmazdılar. 
Haradasa toplanan həyat təcrübələri beyində daha incə bir materiya 
növü üzərində kodlaşdırılır. Bu incə materiya insan beyninin bizə 
məlum yarımkürələrindən aldığı təcrübədən bəhrələnir. İnsan dün-
yanın içərisində olduğu kimi, o da insanın içərisindədir. Bu ruhdur. 
Ruhun şəxsi mükəmməlliyi üçün bədənin daha çox həyat təcrübəsi 
toplaması və daha mükəmməl olması lazımdır. 

Şəxsiləşmiş ruh yeni açılan sübh rəngli, sakit halda kürəvi, dü-
şüncələrlə bağlı ən müxtəlif formalara dəyişən, ürək kimi döyün-
tülü bir materiya növüdür. Nə qədər ki, ruh insan bədənindədir, 
o, bədənin tələbatı ilə hesablaşmalıdır. Bu onun iradəliliyinə təsir 
edir. Elə ki ruh bədəni tərk etdi, yəni bədən öz məzmununu saxlaya 
bilmədi, onda ruh da sərbəstləşir, hərəkətləri iradi olur. Əgər ruhlar 
insan bədənini tərk edib öz sərbəst həyatını davam etdirirsə, onda 
onlar yenə də həyat təcrübəsi toplamaq imkanlıdırlar. Çünki sər-
bəst ruhlar dərkə və yaddaşa malik olduqlarından, bu, hökmən belə 
olmalıdır. Əks təqdirdə ruh ola bilməz. Əgər sərbəst ruh varsa, o, 
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hökmən hər hansı insan bədənindəki ruhla dialoqa girmək imkan-
lıdır. Bu isə təcrübədə hər hansı bir istiqamətdə əsaslandırılmağa 
çalışılsa da insanları kütləvi təmin edən şəkildə özünü göstərmir. 

Bütün canlılar yatanda (yəni ən dərin hipnoz vəziyyətində olan-
da) bütün üzvi maddələrə xas olan ilkinliyə qayıdırlar. Yalnız onla-
ra toxunanda onlar cavab reaksiyası verirlər. Düzdür, qüvvətli səs, 
tünd qoxu, güclü işıq yatmış canlının qismən oyaq olan sinirlərinə 
təsir edir. Lakin burada bir istisnalıq da var, çünki ideal yuxu yox-
dur. Burada da bir nisbilik dərəcəsi var. İdeal yuxu – heç bir həyat 
təcrübəsindən istifadə edilməyən bədənə xasdır. 

Quruluşlarından asılı olmayaraq, bütün canlı orqanizmlərdə 
şərtsiz reflekslər (aktivlik dərəcəsi) eyni funksiyanı ifadə edir (yəni 
həmin canlını ideal rahatlıq halına meyilləndirir). Canlılar arasın-
dakı fərqi yaradan yeganə cəhət onların quruluşlarının mükəmməl-
lik səviyyəsidir. Çünki daha mükəmməl quruluşa malik canlı daha 
çox həyat təcrübəsi toplamaq imkanlıdır. 

Məhv olan canlının birinci itirdiyi onun aktivlik dərəcəsidir. 
Aktivlik dərəcəsini itirən canlı onunla birlikdə həyat təcrübəsini 
də itirir. Aktivlik dərəcəsi ruh ola bilməz. Ruh yalnız həyat təcrü-
bəsi – idrak ola bilər. Bunu aydınlaşdıraq. Yatmış insan bədəninin 
ümumi halına uyğun yuxular görürsə, kliniki ölüm vəziyyətində 
olan insan da bədəninin halına uyğun psixoloji yaşantılar keçir-
məlidir. Kliniki ölüm – müvəqqəti də olsa bədənin aktivlik dərə-
cəsinin itirilməsidir. Yuxudan ayılan adam öz yuxularını danışdığı 
kimi, kliniki ölüm vəziyyətindən qayıdanlar da öz hal yaşantılarını 
danışırlar. Yoxlanılmış geniş təcrübələrdən belə aydın olur ki, onlar 
bizim kimi təsadüfi yuxular yox, eyni məzmunlu şeylər danışır, öz-
lərindən asılı olan iradi hallar yaşayırlar. Bu, bəlkə də ölümə gedən 
yolun vahidliyindən yaranır. Biz bilirik ki, hər hansı bir canlının , 
o cümlədən insanın bədəninin hər hansı bir fəal üzvünün öz funk-
siyasını yerinə yetirə bilməməsi həmin canlının nəhayətdə məhvini 
yaradır ki, bu da onun aktivlik dərəcəsinin itməsi deməkdir. Kliniki 
ölüm vəziyyətində olan insanın psixoloji hal yaşantıları iradidir-
sə, onda aktivlik dərəcəsini itirən insan həyat təcrübəsini də itirir. 
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Buradan belə nəticə çıxır ki, bu həyatdan köçən insan dünyasını 
dəyişərkən onun həyat təcrübələri ruhun mayası adlandırılan ener-
jinin üstündə cəmlənir və iradi hərəkətlərə malik olur. Bu ruhdur. 
Bu iradi hərəkətləri iki cür qiymətləndirmək olar: ya həyat təcrübə-
si idrak elə bir materiya növüdür ki, istənilən anda istənilən yerdə 
olur, ya da elə bir yerdə, elə məzmunda olur ki, bütün istənilən yerə 
hansı formadasa nüfuz edir. 

Kainatın uzaq keçmişdə sıxlığı 5x1093 g/sm3 (sıxlığın kvant həd-
di) olan damcı şəklində olmuşdur. Bu damcının temperaturu isə 
1015K olub. Sadə hesablamalar göstərir ki, kritik sıxlıq 5x1030 q/
sm3-dir. 

Həyat vahiddən yaranıb, həyat vahidə doğru inkişaf edir. Ən 
möhkəm birləşmə vahiddirsə, artıq o birləşmə deyil, bütövlükdür. 
270C = 3000K bu elə bir intervaldır ki, təbiətdə küllü miqdarda fizi-
ki, kimyəvi və bioloji proseslər baş verir. 

Tam sükunətdə olan enerji 0 (sıfır) həddindədir. Tam fəal enerji 
300000 km/san hərəkət sürəti həddindədir. 0 (sıfırla) – 300000 km/
san arasındakı hal enerjinin tam sükunətlə tam fəallığı arasındakı 
ən müxtəlif hal yaşantılarıdır. Bizi əhatə edən maddi aləm 0 (sıfır-
la) 300000 km/san sürət həddi arasındakı intervalda məhdudlaşır. 
300000 km/san sürət həddindən yuxarı halda enerji müəyyən for-
ma halında deyil, axın halında olur. 300000 km/san sürətdə olan 
enerjinin sürətini 300000 km/saniyədən azaltmaq mümkün olsa, 
onda hökmən həmin enerji bizi əhatə edən maddiliyin müəyyən 
forma və məzmununa malik olacaqdır. E (enerji) = m (kütlə) x C2. 
Buradan da, m = E/C2 və C2 = E : m alınır.

Qeyd edirlər ki, günəşlə yer arasındakı məsafə təxminən 
150 000 000 km-dir. Bu hesablamalar təxmini olsa da hər halda 
kainat haqqında müəyyən biliklər toplusudur. Müxtəlif sıxlıqlarda 
eyni məsafə qət etmək üçün sərf olunan enerji hərəkət edən üçün 
eynidirsə, mənzil başına çatmaq vaxtları müxtəlif olacaqdır. Əgər 
göstərilən təqdirdə mənzil başına eyni vaxtda çatırlarsa, onda on-
ların hərəkətinə sərf edilən enerji müxtəlif olacaqdır. İdeal boş-
luqda enerji itkisi getmir. Başlanğıcda verilən müxtəlif enerjilər 
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ideal boşluqdan keçib başqa cismə toxunarsa, mənbədən verilən 
enerjinin gücünə uyğun təzyiqə malik olacaqdır. Əgər başqa cismə 
toxunmasa, onda bütün maddi aləmin cazibəsindən çıxmış birnöv-
lü bəsitlik kainatın boşluğuna düşər. Onun üçün məsafə, sürət və 
zaman itər. Yəni o özü üçün ayrıca kiçik bir maddi aləm olar, ona 
xarici və daxili təsirlər olmadığı üçün o, əbədi həyata malik olar. 

Deməli, mövcudluq kimi, var olmaq üçün də heç bir şərt yox-
dur. Lakin varlıq kimi mövcud olmaq üçün hökmən müəyyən şərt-
lərə əməl olunmalıdır. 

Ruh mayası birnövlü bəsitlik kimi yalnız özü-özündən başqa 
heç nə ilə birləşmədiyindən bizim fizika qanunlarına tabe deyil, 
kiçik sürətlərdə belə bizi əhatə edən maddilikdən çıxa bilər. 

Bədən isə ən müxtəlif birnövlü bəsitliklərin bir-biri ilə birləş-
mələrindən təşkil olunduğundan o, yalnız işıq sürətindən böyük 
sürətlərdə birnövlü bəsitliklərə parçalana bilər ki, bu da bizi əhatə 
edən maddilikdən çıxışda onun yeganə, lakin uyğunsuz olaraq bi-
zim fizika qanunlarına tabe yoludur. 

Kainata kənardan baxmaq mümkün olsa, o, qaranlıq görünməli-
dir, çünki bu aləmin cazibə qüvvəsi hər şeyi udur. 

Kimdir insan, materiyanı beş duyğu üzvünün vasitəsilə duyub 
anlayan bir varlıqmı, ruh üçün bir vasitəmi, kainatla harmonik tə-
masda olan kainatın bir parçasımı? İnsan dünyaya göz açan gündən 
bütün gördükləri beyinə köçürülür. İnsan bu hadisələrin daha qaba-
rığını həmişə xatırlayır. Nəyinsə yada salınması insanın öz-özünü 
hipnoz etməsidir. Çünki həmişə nə isə yada salınanda ətrafda baş 
verən hadisələr hökmən müəyyən qədər unudulur. Beləliklə, daha 
dərin hipnozla daha kiçik hadisələri xatırlamaq olar. Beyinin çox 
geniş fəaliyyət sahəsi var. İnsan hər hansı bir şey haqqında məntiqi 
fikir yürüdəndə beyin insanın xatırlayıb-xatırlamamasından asılı 
olaraq o şeylə bağlı ən müxtəlif əlaqələrin yekunu kimi nəticə çıxa-
rır. Olar, ya olmaz? Bu məntiq iki halda pozulur: normal olmayan 
beyində və ya hissiyyatın tələbatı ağılı üstələyəndə. Ancaq qeyd 
etmək lazımdır ki, insan ən uzağı özünü adi halda yatdığı vəziyyətə 
qədər hipnoz edə bilər. 
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Yuxu isə ən dərin hipnozdur. Ona görə də insan adi halda yuxu 
ilə oyaqlıq arasındakı bir çərçivədə yaşayır. Bu yaşantı iki yerə bö-
lünür: fəal həyat (yəni həyat təcrübəsi toplanılması), bir də nəyinsə 
xəyallarda yaşanması. Qeyd etmək lazımdır ki, xəyallarda yaşanma 
da iki yerə bölünür: keçmişin yad edilməsi və gələcəyin məntiqin 
nəzəri proqnozlarında mümkün və maksimum halda yaşanması. 
Yuxu prosesində, yəni dərin hipnoz vəziyyətində insan dünyaya 
göz açandan bəri həyat hadisələrindən, kinolardan, nağıllardan, 
təsəvvürlərində yaradılanlardan və ilaxır... beyinə köçürülən hər 
şeydən bədənin o halındakı vəziyyətinin (yəni yuxu prosesindəki 
vəziyyətinin) halı ilə bağlı beyində olan bütün hər şeyin bu hala 
uyğun ümumi məntiqi nəticəsi kimi yuxular görür. 

Çin yuxuları hamı görə bilər, daha çox çin yuxuları isə daha 
sağlam və ağıllı adamlar görə bilər. Yuxuda heç bir həyat təcrübə-
si qazanılmır. Çünki yuxugörmə qazanılmış həyat təcrübələrinin 
məhsuludur. Yuxu – ən dərin hipnozdur. 

Yuxugörmə varlığın yaranışından indisinə qədərki dövrü ərzin-
də beyin imkanları daxilində əldə edilən hər cür yaşantıların yuxu 
prosesi zamanındakı halına uyğun maksimum əlaqələndirilməsin-
dən yaranan nəticədir. Yuxugörmədə haradasa ağılın iştirakı labüd-
dür. Çünki beyin hər şeyi varlığın halına uyğun istiqamətləndirir. 

Ancaq qeyd edilməlidir ki, yuxugörmədə varlığın halı ağılın 
hər cür yaşantılarının istiqamətlənməsinə təsir edən qüvvədir. La-
kin ruhun, yəni ağılın sərbəstliyində (yəni tərk edilmiş bədəndə) 
vəziyyət tamam dəyişir. Artıq varlığın halı yaşanmadığından sər-
bəstləşən ağıl, yəni ruh özü-öz istiqamətvericisi, həm də təkanve-
ricisidir. Ağıl xüsusi növ enerji, beyin məhsulu – idrakdır, ruhdur. 

Təsirlərə reaksiya verən hər şeyin dərrakəsi var, az ya çox, yəni 
ruhu var. Yuxu ilə ölümün fərqi ondan ibarətdir ki, yuxu zamanı 
orqanizm öz ilkinliyinə qayıdır, yəni yalnız aktivlik vəziyyətində 
olur. Ancaq demək olar ki, bütün sinirlər passiv vəziyyətə düşür. 
Ölüm zamanı isə insan aktivlik dərəcəsini də itirir. Hər iki halda 
orqanizm həyat təcrübəsi toplamaq imkanından məhrum olur. 

Ağıl – öyrənilmiş biliklər toplusundan istifadə etmək bacarığı-
dır. Başqalarının həyat təcrübələrini öyrənib hər an öz ağılını artı-



218

ra bilərsən. Kliniki ölüm vəziyyətindən qayıdan insanlar ona görə 
təxminən, eyni vəziyyətə düşürlər ki, onların keçirdiyi hallar, yəni 
ölümə doğru gediş eyni ssenari üzrə baş verir. Canlı orqanizmin 
ölümü, onun tamlığını təşkil edən əsas orqanlardan birinin və ya 
bir neçəsinin öz funksiyasını yerinə yetirə bilməməsindən irəli gə-
lir. Canlı orqanizmin əsasını təşkil edən hər hansı bir orqan ayrıca 
mövcud ola bilməz. O, yalnız vahid orqanizmin tamlığı üçün la-
zımdır, həm də tam orqanizmin sistemli birləşməsindən qidalanma 
onun yaşantısıdır. Ruh öz yaşadığı mühit üçün optimal yaşantıda 
olan varlıqdır. Daha başqa mühit üçün bir vaxt ruh da başqa for-
ma və məzmuna keçir. Hər hansı tamamlanmış sistemli bir quruluş 
müəyyən imkanlara malik varlıq deməkdir. 

Varlıq ilkin mərhələdə sükunətdə olan potensial enerjiyə malik-
dir. Varlıq bu enerji ilə optimal şəraitdə uzun müddət öz potensial 
imkanlarını açmadan qala bilər. Mühitinə, şəraitinə düşəndə varlıq 
öz potensial imkanlarını açır. Varlığın enerjisi onu imkanı daxilin-
də fəallaşdırır, içərisinə nüfuz edən birnövlü enerji onu ideal rahat-
lıq halına doğru hərəkətləndirir. Varlıq ideal rahatlıq halındakı ya-
şamına doğru hərəkətlərində qarşılaşdığı maneələrdən yayınmaqla 
və ya mümkünsə, bu maneələri dəf etməklə, həyat təcrübəsi top-
layır və onu yaddaş şəklində kodlaşdırır. İmkanı daxilində topla-
nan həyat təcrübələri varlığın potensialında olan olan hərəkətverici 
enerjinin üstünü təbəqə şəklində örtür. Beləliklə, varlığın daxilin-
də yeni, daha mükəmməl və şəxsiləşmiş bir varlığın formalaşma-
sı prosesi gedir. Nəhayətdə varlıq xarici mühitin fiziki təsirlərinə 
müqavimət göstərə bilməyərək parçalanıb dağılanda onun içərisin-
də formalaşan daha mükəmməl varlıq, daha incə materiya növü 
şəklində öz yeni sərbəst həyatına başlayır. Bu yeni formalaşmış və 
şəxsiləşmiş yaşam növü ruhdur. Ruh insanda mükəmməllik dərə-
cəsindədir. İnsan, ruhu fiziki duyğu üzvləri ilə görə, duya və hiss 
edə bilməz, lakin bəsirət gözü açıq olan insanlar ruhu görə bilərlər. 
Güclü təfəkkürə malik insanlarsa ruhu məntiqlə dərk edə bilərlər. 
Deməli, ruh daha incə bir materiya növüdür. 
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İnsanın ruhu özündən əvvəl mövcud ola bilməz. Çünki ruh o 
zaman həmin insan haqqında şəxsiləşməmiş, məlumatlarsız, kim-
səyə aidiyyəti olmayan səkildə olardı. Ancaq insan həyatının sonu 
haqqında məlumat Böyük Yaradana məxsusdur. Çünki o, səbəb-nə-
ticə ardıcıllığını ən xırda detallarına qədər izləyə bilir və hər işin 
yekunu ona əvvəlcədən aydındır. Böyük Yaradan keçilən yolda bö-
yük mərhələlərin içərisində kiçik mərhələləri hər bir canlının öz 
ixtiyarına buraxır. 

Akvarium şəklində mühitdə olan canlılar, o cümlədən insan 
öz fiziki və əqli imkanları daxilində öz yollarını seçirlər. Burada 
taleyini öz əlinlə yazmaq, özünü ona görə doğruldur ki, böyük 
mərhələlər akvarium şəklində olan yaşantının kiçik mərhələlərinin 
özünəməxsusluğuna tamlığıyla təsir edə bilmir və insan öz mühiti-
nin qanunauyğunluqlarına uyğun ixtiyari seçim edir. Bu da Böyük 
Yaradanın sınaqlarından biridir. Ona görə də hər kəs insan oğlu 
üçün işıqlı yol göstərən Qurani-Kərimin göstərişlərinə əsasən se-
çim edə bilər. Ona görə də bu əsas vermir ki, cahil niyə cahil yara-
dıldım deyə bilsin. 

Əgər insan öz həyatını müəyyən qədər də olsa ixtiyari seçim 
üzərində qurmasaydı, cənnət və cəhənnəmin olması böyük haq-
sızlıq olardı. İnsana ilk yaranışından doğru yol göstərilib, son nə-
hayətdə də bu yol Qurani Kərimlə əsas qanun şəklini alıb. Doğru 
yolun seçimi insanın ağılla əldə etdiyi məlumatlar vasitəsilə hissiy-
yat üzərində hökmranlıq etmək bacarığından asılıdır. 



220

III FƏSİL. 
Ruhlar aləmi özü də bir dünyadır, 
ruhlar aləminin öz qanunları var
Ruhun mayası enerjidir. Ruh daha ideal bir varlığın yaranma-

sı yolunda əvəzolunmaz bir vasitədir. Ruhun mayası təmiz ener-
jidir. O, insan bədəninə daxil olub müəyyən qədər həyat təcrübəsi 
toplayıb şəxsiləşdikdən sonra ruh adlanır. Bu da yeni bir yaşantı 
növünün tədrici formalaşması deməkdir. Nə qədər ki, insan yaşa-
yır onun ruhu, xüsusilə beyni həyat hadisələrini düzgün qavrayan 
insanda həyat təcrübəsi toplamaq imkanlıdır. Əks təqdirdə yanlış 
qavranılan həyat hadisələrindən düzgün yaşam tərzini qurmaq 
üçün heç bir həyat təcrübəsi toplanıla bilməz. Elə ki insan dünyası-
nı dəyişdi, ruh da bədəni tərk edib öz dünyasına qovuşur, lakin tərk 
etdiyi bədənin daha incə materiya növü formasında. Bədəni tərk 
edən ruh paralel bir dünyada, ideal rahatlıq halına daha çox uyğun-
laşa bilmək quruluşlu, tərk etdiyi bədənin zərif növü şəklində öz 
yeni yaşamına başlayır. Ora elə bir dünyadır ki, orada hissiyyatla 
ağılın mübarizəsi getmir, ancaq idrak fəaliyyətdədir. 

Enerji həyatdır, potensial bir durum, yaşamaq üçün təkan ver-
məyə hazır bir mərhələdir. Enerji – mövcudluqdur, mövcudluq da 
enerjidir. Onlar bir-birinin ayrılmaz hissəsidir. Lakin ruhun mayası 
olan enerji yeganədir. Bu enerji özü-özü ilə birləşmək imkanlıdır, 
başqası ilə yox. Onun əsas fəaliyyəti başqa mövcudluqlardan ya-
ranmış varlıqların içərisinə girib onların halını yaşamaq, öz daha 
mükəmməl sərbəst həyatına bir addım da yaxınlaşmaqdır. Ruhun 
enerjisi olmasa, varlıq öz yaşamının şirinliyini, acılığını anlamaz. 
O, varlığı həyəcanlandırır, onda yaşamaq həvəsi oyadır. Ruhun 
enerjisi varlığın yaşamının təkanverici qüvvəsidir. Bu həyatdır. 
Varlığın doğumu ilə ölümü arasındakı sərhəddə təkrarlanması 
mümkün olmayan həyat. 

Ruhun mayası şəffaf, tərkiblərə bölünməyən bir yaşantı, doğul-
mayan, törəməyən bir vücud, bütün yaşamları əlaqələndirən bir 
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vasitə, ən nəhayətdə bütün kainatın halını yaşayan bir qüvvənin 
zərrəsidir. Ruh yaşamın bir mərhələdən digər bir mərhələyə keçi-
dinin hazırlıq mərhələsidir. Ruh həm də varlıqların mükəmməllik 
dərəcəsinin ölçüsündən qərarlaşır. Yaşamlar arasındakı əlaqə var-
lıqların onları fəallaşdıran ruhları vasitəsilə olur. Ruhlar dünya var-
lıqlarının imkanları daxilində fəallıqlarının təminatçısıdır. 

Varlıqlar mövcudluqların birləşməsindən yaranan potensial 
enerji yığnağıdırlar. Bu enerjilər ən müxtəlif fərqliliyə malikdirlər. 
Ruhun mayası isə parlaq nurdur. O, Böyük yaradanın təcəssümçü-
sü, varlıqlardan parlaq nur istehsalçısıdır. 

Ruhların özünün dünyası var. Cənnətdə xoş qarşılanan da, cəhən-
nəmdə yandırılan da ruhların nəhayətdə topladığı həyat təcrübəsi – 
ağıl – üzərilərini örtük kimi örtən təbəqədir. Cənnətə cəhənnəmə 
düşən ruhların mayası deyil, həmin təbəqədir – bədənlərdir. Böyük 
Yaradan insana seçim etmək üçün şərait yaratmışdır. O, hər an üçün 
atacağı addıma öz seçiminə uyğun qərarlar verir. Bu qərarların daha 
düzgün olduğunu, yoxsa onun mənafeyinə xidmət etdiyini çox yax-
şı bilir. Bütün bunlar toplanan həyat təcrübəsində öz əksini tapır 
və insanda hərəkətlərinə uyğun formalaşan xarakter yaradır. Bu xa-
rakterin formalaşdırdığı ruh cənnətin və ya cəhənnəmin qapısına 
aparan yolun yolçusudur. Orada yalnız ədalət qanunları işləyir. Son 
məqamın, mükafat və ya cəza ilə bitəcəyinə işarə olunur. 

İnsan öz taleyini hərəkətləri ilə özü yaradır. Bədən ruha möhtac, 
ruh bədənə möhtac deyildir kimi fikirlər olsa da, lakin bədənsiz ya-
şayan ruhun mayası heç bir həyat təcrübəsi əldə etməyən varlıqdan 
başqa bir şey deyildir. O, hər hansı bir halı yaşamaq üçün hökmən 
müəyyən bədəndən istifadə etməlidir. Bütün ruhun mayaları hamı-
sı eynidir. Ancaq ruhun mayasının daxil olduğu bədənlər nə qədər 
oxşar olsalar da həm də tərkiblərinə görə bir-birindən fərqlənirlər. 

Bircə onu demək kifayətdir ki, bütün insan bədəninə daxil olan 
ruhun mayası hamısı eynidir, lakin onların daxil olduğu bütün bə-
dənlər az-çox dərəcədə bir-birindən fərqlənir. 

Ruhun mayası bədəni duyğusal yaşadır, lakin bədən öz qurulu-
şuna, tərkibinə uyğun yaşamaq istəyini heç cür məhdudlaşdırmaq 
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istəmir. Bu yaşantılar insanın iç dünyasından gəldiyinə görə Böyük 
Yaradan müxtəlif dini kitablarla düzgün əxlaqi yaşantılar üçün is-
tiqamət vermişdir. 

Hər hansı bir varlıq ətraf aləmdən gələn informasiyaları duyğu 
üzvləri vasitəsi ilə qəbul edib mərkəzi sinir sisteminə ötürür, be-
yin bu informasiyaları ümumiləşdirib öz məqsədinə uyğun şəkildə 
nizamlayıb, cavablayır. Beləliklə, varlıq öz düşüncələrinə uyğun 
məqsədli hərəkət edir və öz ruhunun hal yaşantısını yaşayır. Bu hal 
yaşantısı varlığın zatının istəklərinə uyğun bir yaşantıdır. Bu ya-
şantı varlığın ideal rahatlıq halına ən yaxın meyilləridir. Bu yaşan-
tılar varlığın təbii istəkləri haqqında formalaşan informasiya mən-
bəyidir. Bu yaşantı varlığın daxilində yaranan, formalaşan ruhunun 
xarakteridir; ruhunun varlığı bədəninə hal yaşantısını da anladır. 

Hər bədənə zatına görə əldə etdiyi yaşantı xoşdur. Ancaq bü-
tün bunlarla bərabər, hər bir ruhun ruhlar dünyasında, bəhrələndiyi 
həyat təcrübəsindən əldə etdiyi nailiyyətləri ilə bağlı öz yeri var. 
Daha çox parlaq nur əldə edənlər yuxarı səviyyədə, daha çox qara 
enerjisi olanlar aşağı səviyyədə qərarlaşırlar. 

Bədən özünün ideal hal yaşantısını heç vaxt tapmasa da bu və-
ziyyətə can atdıqca içində bir həyəcan dalğası yaşanır. Hər bir var-
lığın ideal rahatlıq halı onun zatına uyğun formadadır. Bu sahədə 
ruhun mayasının varlığını, içində həmişə bir işığın olmasını, hiss 
etməyindir. Bu işıq varlığın imkanları daxilində varlığın zatının yol 
verə biləcəyi təqdirə qədər, onun maksimum nur əldə etməsinə ça-
lışır. Bədənin ümumi hal yaşantısı ruhun mayası deyilən enerjinin 
üzərində toplanır və müvafiq bir mərhələnin məhsulu yaranır. 

Biz duyğu üzvlərimiz vasitəsilə qavraya biləcəyimiz real bir 
dünyada yaşayırıq. Əslində biz duyğu üzvlərimizin qəbul etdiyi 
dünyanı reallıq adlandırırıq. Lakin materiyanın bizim duyğu üzv-
lərimizin qavraya bilmədiyi daha incə növləri də vardır ki, biz on-
ları məntiqlə dərk edə bilirik. Bu yaşantılar başqa bir mərhələnin 
məhsuludur. Ruhun varlığı da bu mərhələyə hazırlıq mərhələsidir. 
Biz də incə bir materiya növü şəklində öz varlığımızı bu mərhələyə 
ötürmək mərhələsindəyik. Kainatda heç nə yox olmur, yalnız nəsə 



223

yaranır və dağılır. Bu doğumla ölüm deməkdir. Tarixdə mərhələdən 
mərhələyə keçid çox nadir hallarda olur. Ruh da bu qisimdəndir. 

Ruh yaranmış sistemli varlıqların məqsədyönlü inkişafının tə-
kanvericisidir. Hər bir insanın ruhu həm də onun ətridir. Yaxşı əməl 
sahiblərinin işindən gül ətri gəldiyi kimi, pis əməl sahiblərinin ruhu 
da bataqlıq qoxusu verir. 

Hər bir yaradılışın öz ustadı var. Hər bir yaradılan şey müəyyən 
məqsədə xidmət etmək üçün nəzərdə tutulub. Bütün yaradılanlara 
nəzər salanda hər bir varlığın sadədən mürəkkəbə doğru bir axın 
kimi irəlilədiyini görərik. Bu axının istiqaməti Böyük Yaradanla 
qovuşuğa doğru aparan bir yoldur. Varlığın ruhu öz imkanı səviy-
yəsində Böyük Yaradana doğru öz addımlarını atır. Nəhayət, in-
san dünyasını dəyişəndə bədəni tərk edən ruh yeni yaşantı kimi öz 
dünyasına qovuşur. Hər hansı bir varlığın ruhu olmazsa, o həyə-
canlanmaz. Həyəcansız yaşantı həyat deyil. Ümumiyyətlə, ruh 
mərhələdən-mərhələyə keçən yaşantıların hərəkətvericisidir. İnsan 
əsasən üç mərhələdən az-çox halidir. Bu mərhələlərdən biri üzvi 
maddələrdən yaranmış varlıqların yaşantıları. İkincisi, bizdən əv-
vəlki mərhələyə aid olan, qeyri üzvi maddələrə aid olan yaşantılar. 
Üçüncüsü, bizdən sonrakı mərhələnin yaşantılarıdır ki, biz onları 
şərti olaraq “ideal üzvi maddələr” adlandıraq. Bu saydıqlarımızdan 
başqa da mərhələlərin olması istisna deyil. Ancaq müqayisə üçün 
nəzər saldıqda hiss edərik ki, mərhələdən mərhələyə keçdikcə ruh-
lar, yəni şəxsiləşmiş yaşantılar sadədən mürəkkəbə doğru bir yol 
keçir. Sual oluna bilər ki, bu inkişafı ruhun hansı dəyişən göstəri-
cisinə görə demək olar? Cavab sadədir: – topladıqları həyat təcrü-
bəsinə görə. 

Ruh qiyamət gününə bədənimizdən apardığı ağlımızın əmanət-
çisidir. Ruh öz əmanəti ilə yaşanan bir ömrün tarixidir. Ruhlar 
aləmində utanc var. Dünyasını dəyişən insanın şəxsiləşmiş ruhu, 
ruhlar aləmində öz yaxınları ilə görüşəndə gizlədilə bilməyən fikir, 
hissləri ilə olduğu kimi görünəndə, bəzən demək olar ki, çox acı bir 
duruma düşür. Bu ruhlar aləminin çox sərt, lakin ədalətli qanunu-
dur. Bir vaxt Cəlil Məmmədquluzadənin “Ölülər” komediyasında 
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Şeyx Nəsrullah, əlbəttə ki, daxilən öz günahlarını hiss edən insan-
ları bu vasitə ilə məharətlə qorxutmuşdur. 

Ruhlar aləmində nisbi bir sakitlik var, hər kəs kimin kim ol-
duğunu bilir. Günahkarlar cəhənnəm odunda nə vaxt yanacağını 
hər an gözləyirlər. Əslində onların əməllərindən formalaşan zatla-
rı onları ora çəkir, işıqlı zat cənnətə çəkdiyi kimi. Hələlik onların 
yeganə təsəllisi içərilərində olan işıqlı zərrəcik – ruhun mayasıdır. 
Onlar ümid edirlər ki, bu zərrəciyə görə Böyük Yaradan bəlkə on-
ları cəhənnəm əzabına atmaz. Lakin bilmirlər ki, məqam gələndə 
ruhun mayası üzərini örtən idrak məhsullu təbəqədən çıxacaq, yer-
də qalan şəxsiləşmiş ağıl, dərrakə öz sahibinin bədəni formasında 
layiq olduğu yerə düşəcəkdir. Pis əməl sahibləri ruhun mayasını 
itirəcək, yaxşı əməl sahibləri isə ruhlarının mayası ilə birgə cən-
nətdə qərarlaşacaqdır. Bu yaşantı isə başqa bir mərhələyə aparan 
yolun başlanğıcıdır. Cəhənnəmə düşən ruhların sərbəst mayaları 
isə yeni bir bədən axtarışına çıxacaqdır. Onun sonrakı taleyi təzə 
həyatında toplanan həyat təcrübələri ilə bağlı olacaqdır. 

Bütün sistemlərin cəmi vahid bir sistemi tamamlayır, yəni onun 
tamlığıdır. Kainat çox böyükdür, lakin bu böyüklüyün arxasında 
sonlu bir varlığın yaşantısı dayanır. Zaman adlandırdığımız – ha-
disələrin yerdəyişməsindən yaranan (bizim üçün xaotik görünsə 
də) nizamlı bir hərəkət onun həyatının yaşantılarıdır. 

Kainatın daxilində çoxlu sayda sistemli varlıqlar yaşayır. İki və 
daha artıq mövcudluqların birləşməsindən ibarət olan çoxlu say-
da varlıqlar hər hansı bir yaşantının varlığını və hərəkətlərini is-
tiqamətləndirən, qanunauyğunluqdan yaranan bir inkişafın nəticəsi 
kimi vahid kainatın hər an üçün ümumi halını yaradır. 

Kainatda olan bütün sistemli varlıqlar ən müxtəlif şəkildə bir-bi-
ri ilə əlaqəlidir. Bütün sistemlərin cəmi vahid bir sistemin tamlığı-
na xidmət edir. Hər bir tamamlanmış sistemin fəaliyyətinin nəticəsi 
müəyyən məqsədə xidmət edir. Əslində hər bir varlığın fəaliyyəti 
qanunauyğun bir proses kimi, səbəb-nəticə ardıcıllığı üzrə hərəkət 
edir. Lakin bütün sistemli varlıqların fəaliyyəti vahid kainatın ümu-
mi vəziyyətinə xidmət etsə də, dərindən düşünəndə hiss edirsən ki, 
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sanki əvvəlcədən yazılmış bir ssenari həyata keçirilir. Bu Böyük 
Yaradanın özünəməxsus yaradıcılığıdır. 

Ən ali varlığın məqsədi özünə bəllidir. Lakin bircə şeyi tam ay-
dınlığı ilə hiss etmək olar ki, bütün sistemli varlıqlar onun yaratdığı 
qanunauyğun bir prosesin axarı ilə gedir və dönüşü mümkün olma-
yan inkişafa istiqamətlənib. Vahid sistemin məqsədi bütün sistem-
lərin məqsədini istiqamətləndirir. 

Biz insanıq. Bizim də öz düşüncələrimiz var. Bizim düşüncələ-
rimiz ora qədər yetmir ki, biz ali varlığın məqsədini bilək. Ancaq 
bir şeyi dərk etmək olar ki, bütün hər nə varsa, qanundan qırağa 
çıxmır. Hər şey qanunla nizamlanıb. Qanunauyğunluqdan kənar bir 
yaşantı yoxdur və bütün qanunlar bir istiqamətə aparır, ən ali varlı-
ğa qovuşmağa. Nəticədə parlaq nur əmələ gəlməsi prosesi gedir və 
ən ali varlıq işıqlı bir həyatın yaşantısını nizamlayır. Biz insanlar 
bunu sadəcə dərk edirik, dərk etmədiyimiz hələ nələr var, nələr... 

Yaradılışın sonu yoxdur, hər yaşantının öz sonu var. Hər varlıq 
öz fiziki imkanları səviyyəsində dünyanı dərk edir və bu imkanı 
səviyyəsindən də dünyaya baxır. 

İç-içə paralel dünyalar itməyən mövcudluqların dəyişkən quru-
luşda birləşdiyi müxtəlif varlıqların ən müxtəlif yaşantılarıdır. Pa-
ralel dünyalar əslində fiziki quruluşlarının imkanları səviyyəsində 
dərk edilən dünyaların görüntüləridir. 

Ən ali varlıq üçün bir sistemli dünya var. Çünki ən ali varlığın 
ideal yaşantısı bütün kainatın özüdür. Hər bir varlığın yaranması 
var, sonu yoxdur. Hər şey dəyişir, axır, yenidən dəyişir, ancaq yara-
dılışın sonu olmur, çünki əbədiyyət deyilən bir şey var. 

Ruhsuz bədən əkilməmiş torpaq kimidir. Normal bədən bütün 
informasiyaları qəbul etmək imkanlıdır. Bədənimiz üzvi mad-
dələrdən təşkil olunduğundan iynənin ucu boyda zədə bizdə qıcıq 
yaradır. Belə hesab edək ki, qeyri-üzvi maddələrdən yaranmış bir 
varlığıq, Biz onda robot kimi olardıq. Dözümlülük həddi bizim ya-
şantımızın ölçüsü olardı. Ancaq ruhumuz – canımız olmazdı. İnsan 
kimi isə ruhumuz var. O bizi imkanı daxilində ideal rahatlıq halına 
meyilləndirir. Əgər bizim tək ruhumuz olsa, o, hökmən tam rahat-
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lıq halında olacaqdır (çünki o, şərti olaraq adlandırdığımız “ideal 
üzvi maddələrdən” təşkil olunub). 

Beləliklə, biz insan kimi orta həddəyik. “İdeal üzvi maddələrlə”, 
qeyri üzvi maddələrin qarışığındayıq. Bunlar biri-birindən ayrılsa 
hər biri öz mühitində qərarlaşar. Bəs bunları bir-birinə meyillən-
dirən nədir? Parlaq nur istehsalı. Əgər ruhun mayası olmasa, bədən 
aktivlik dərəcəsində olmaz. Aktivlik dərəcəsi olmayan bədən robo-
tdan fərqlənməz. Belə bədən ağrını hiss etməz, həyəcanlanmaz. Bir 
topa ət yığnağının mexaniki hərəkət durumunda olar. 

Ruhsuz bədən ölü kimi bir şeydir. Çünki həyəcanlanmayan ya-
şantı həyat deyil. Ruh isə bir başqa yaşantıdır. O da bədənsiz heç 
bir ağrını hiss etməz, həyəcanlanmaz. Onunçün nə olacaqsa artıq 
var. Özü kimi çoxları ilə bir yerdədir, lakin nə isə əldə etməyin 
şirinliyini, nəyinsə kədərini dada bilmir. Ruhlar kiməsə, nəyisə 
xatırlatmaları, ya nəyisə əldə etmələri üçün hökmən bir bədəndən 
istifadə etməlidirlər. 

Bədənin zatındakı hüceyrələrin nisbəti onun gələcək inkişafı-
nın perspektivini təyin edir. Düzdür, müəyyən məzmun əldə etmək 
üçün qatışıqların da nisbətinin həddi var. Lakin müəyyən hədd 
daxilindəki yaradılışın nisbətlər fərqi bəzən böyük dəyişikliklərlə 
özünü göstərir. Bu dəyişikliklər isə çox vaxt ruhun necə olması-
nın təyinatını verir. Ancaq burada da bir məsələni yaddan çıxarmaq 
olmaz. Ruhun mayasının haradasa imkanları var ki, daxil olduğu 
bədənin quruluşunun müsbətə doğru inkişafının maksimum həd-
dindən istifadə etsin ki, sonda əldə etdiyi nəticələrin ondan daha 
uğurlu ola biləcəyi haqqında düşünəndə heyfsilənməsin. Burada 
üçüncü bir faktor da var, sərbəst insan normal şəraitdə edə biləcəyi 
seçimdə, heç bir təzyiqin olmadığı şəraitdə hansı yolu seçib. Böyük 
Yaradan dünyamızı ona görə akvarium şəklində yaradıb ki, ən azı 
daha kiçik kainat hadisələrindən yan keçək, səbəb-nəticə ardıcıllı-
ğını öz həyatımızda qismən də olsa öz əlimizlə yarada bilək. Tale-
yimizin yolu belə keçir. Bəzi uğursuzluqlarımıza suçlana biləcək 
bir kəs varsa, o da özümüzük. 

Pis ruh yoxdur, pis istiqamətə yönəlməyə meyilli bədən var. Bir 
də bədənin ayrı-ayrı üzvləri içərisində aparıcı olan beyin mükəm-
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məl olmalıdır. Bir sözlə, Böyük Yaradan insanı xüsusi sevgi ilə 
yaratmışdır, ona görə ki, insan yaradıcıdır. Hətta, bizdən sonrakı 
mərhələnin yaşantılarında belə bu yaradıcılıq hiss olunmur. İnsan-
sa yaradıcıdır. 

Daha incə materiya növü ölümdən sonrakı həyatın yaşantısı-
dır. Ruh daha incə materiya növüdür. İnsanların beş duyğu üzvləri 
vasitəsilə görə bilmədikləri bir varlıq haqqında danışmaq onlara 
bir qədər mücərrəd görünə bilər. Lakin ən azından məntiqlə dərk 
edilməsi mümkün olan şey haqqında danışmağa dəyər. Təfəkkürün 
hadisələrə münasibətdə düşüncə tərzi olduğunu qəbul etsək, onda 
təfəkkürün bizim ikinci gözümüz olduğunu söyləyə bilərik. 

Ruh duyğularımızdan və hisslərimizdən asılı olmayaraq möv-
cuddur, lakin duyğularımız və hisslərimiz vasitəsilə bizə bəlli ol-
mayan obyektiv reallıqdır. Elə ona görə də daha əhatəli təfəkkürə 
malik olan insanlar ruhu məntiqlə dərk edə bilərlər. Ruh sanki in-
sanın bir vaxt etdiklərinin yaşantısıdı. Hər vaxt hər bir insan üçün 
onun ruhu materialdır – keçdiyi həyat yolunun tarixidir. Həm də 
ruh insanın seçdiyi həyat yolunun tarixidir. Ona görə də həmişə 
sorğu – suala hazır olmalıdır. 

Ruhlar ölə də bilərlər. Ruhun ölümü bizim bədənimizin ölümü 
kimi duyğu üzvlərimizin görə biləcəyi cismani deyil. Ruhla bədən 
ortaq yaşayır. Bədən öz fiziki mövcudluğunu qoruyub saxlaya bil-
məyəndə ruh bədəni tərk edib gedir. Bəs ölsə necə, insan nə cür 
olar, bunu necə qəbul edək? Ruhu ölmüş insanlar da vardır həyat-
da. , xəstə ruhlu insanlarda. Ruhlar ölmür, ruhları öldürürlər. Belə 
vəziyyətləri insanın mənəvi zədələri kimi qəbul edirik. Ruhu öldü-
rülmüş insan həyatda xəyal kimi yaşayır. 

Əslində ölüm yeni nəyinsə doğulması kimi də qəbul edilə bilər. 
Doğum varsa, ölüm var, ölüm varsa, doğum var. Ruhun mayasının 
da öz qəbul etmək tutumu var, artıq yükü qəbul edirsə, ölür. Ağ 
enerji qəbul edildikcə yüngüllük, qara enerji qəbul edildikcə ağırlıq 
yaradır. Bütün bunlar arxa plandadır, ruhu öldürən şey insani ira-
dəsinin əksinə getməyə məcbur etmək, onun arzularının qarşısını 
almaq, onun arzularına və özünə qarşı zor tətbiq etməkdir. Tək-tək 
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ruhlar bu sınaqlardan sağ çıxa bilirlər. Ancaq hər halda ruhun ölü-
mü bizim düşündüyümüz kimi cismani bir ölüm deyil, arxivlərdə 
yaşanan bir insan həyatının qara yaşam tarixidir. Ruhlar bədəni tərk 
edib gedəndə özləri ilə, əsasən, yaşadıqları bədəndən maksimum 
əldə edə biləcəkləri parlaq nuru aparırlar, ancaq bu baxır həmin 
bədənin qara enerji əldə etdiyi ilə hansı nisbətdə. 

İnsan düşündükcə dərk edir ki, hər varlığın bədənindən çıxan 
ruh, hansı nisbətdə olursa, olsun daha incə bir materiya növüdür və 
daha incə yeni bir yaşantının başlanğıcıdır. Bütün bunları dərk et-
dikdən sonra həm də insan anlayır ki, daha incə materiya növü əldə 
etmək məqsədli bir düşüncənin nəticəsidir. Bu düşüncənin sahibi 
həyatı elə bir qanunlar üzərində qurmuşdur ki, bu qanunlar özləri 
də yeni qanunlar doğurur. Bütün kainat bir prinsiplə işləyir. O prin-
sip də Böyük Yaradanın qoyduğu qanunlara tabedir. 

Ruh insanla ən ali varlıq arasında bir vasitədir. Ruhun mayası ən 
ali varlığın təcəssümündəndir. 

İnsanın bədəni ən müxtəlif birləşmələrin sistemli halıdır. Şəx-
siləşmiş ruh bu iki birliyin vəhdətinin nəticəsidir. Ruh nə qədər ki, 
insanın bədənindədir, ən ali varlıqla insan arasında təmasın halını 
yaşayır. Hər nə cür olsa da ruh ən ali varlığa doğru can atan bir 
yaşantının halını yaşamağa çalışır. Ruhlar aləmi aşkar bir dünyadır. 
Orada kiminsə haqlı olub-olmadığına ehtiyac yoxdur. Hər şey göz 
önündədir. Hər şey zatına görə qərarlaşıb. 

Ruh insanın bədənində olanda (ümumiyyətlə, nəyinsə bədənin-
də olanda) həm vasitəçi, həm də istehsalçı rolunu oynayır. Bədən-
dən çıxmış ruh sadəcə arxiv materialıdır. Bizim üçün ruh maraqlı 
olub deyə, yaşantıların ondan sonrakı mərhələsini demək olar ki, 
düşünməmişik. Həm də düşünsək də nəyinsə haqqındasa elə də 
məlumatlı deyilik. 

Bizdən sonrakı mərhələdə yaşantılar, parlaq ağ enerjidən ta qara 
enerjiyə qədər bir yaşantının ən ortam mərhələləri də daxil olmaqla 
sırf enerji şəklindədir. Bu ruhdan sonrakı yaşantıdır. Ruhlar insan 
bədənində olduğu müddət ərzində topladığı bu enerjiləri doğurur 
və yeni bir yaşantı dölünün başlanğıcını qoyur. Burada hər bir 
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enerji topası zatına görə öz mühitində qərarlaşır və hər bir yaşantı 
topası özü də bir varlıqdır. 

Biz bir insan kimi o, mühitin şirinliyini, acısını bilmərik. Çün-
ki o, mühit bizə yaddır. Ruhlar isə insan bədənində olarkən bir-
gə yaşantı zamanı nə dərəcədə ədalətə meyilliliyindən asılı olaraq 
yaşadığı dövrdə insan fəaliyyətinin nəticəsi kimi yekunda Böyük 
Yaradanın qanunları qarşısında cavablanmalıdırlar. Toplanmış hə-
yat təcrübəsi – ruhun mayasını örtən bir təbəqə, dönüşü olmayan 
yolçuluğun müəyyən bir mərhələsindədir. 

Qanunlar kainatın nizamını saxlayır. Kainatın ümumi nizamı 
bir səbəbin məsuludur. Ancaq kiçik səbəbləri dağıdan digər kiçik 
səbəblər kainatın ümumi nizamını poza bilməsələr də kiçik mər-
hələlərdə dəyişikliklər yarada bilirlər. Ruhların sakitləşib qərar-
laşdığı yerdə qiyamət günü belə başlayır. Bir vaxtlar bədəni tərk 
edib gedən idrak məhsulları özlərini əvvəlki görkəmdə hiss edərlər, 
çünki, onların içərisində olan ruhun mayası onları tərk edib gedər. 
Nəticədə tənhalaşan idrak öz bədəninin yetkin quruluşunda onları 
gözləyən aqibətlə üz-üzə qalarlar. Bir vaxt yaşadıqları yaşantıların 
ədaləti üstün olmalıdır ki, onlar sürətlə parlaq nurun qovuşuğuna 
istiqamətlənsinlər. Əks təqdirdə qara enerjinin üstünlüyü onu yan-
dırıcı alovların içinə sürükləyəcəkdir. Böyük Yaradanın qanunları 
dəyişməzdir. Gözləyəcəyin aqibət əməllərinin nəticəsidir. Gələcək 
həyatını hər kəs özü hazırlayır. Bədəni tərk edən ruh incə materiya 
növü kimi başqa mühitin məhsuluna çevrilir. 

Bizim yaşadığımız dünyanın içərisində yaşanan bir dünya öz 
tərkiblərinə uyğun fərqli qanunları ilə seçilir. Əslində kainat bütöv 
bir sistemdir, həm də tam bir varlıqdır. Kainatın ən müxtəlif yerlə-
rində ən müxtəlif varlıqlar var. Bu varlıqlar hər biri və ya varlıqlar 
qrupu kainata öz prizmalarından baxırlar. Kainat onların hər biri 
üçün qavraya biləcəkləri bir sferadadır. İnsan üçün də kainat duyğu 
üzvlərinin qəbul etdiyi bir materiya növü şəklindədir. Çox böyük 
ehtimalla hər hansı bir varlıq hansı materiya növünün materialına 
uyğundursa, o, materiya növü intervalında da yaşantıları dərk edə 
bilir. Bu bir qanundur. Ona görə də iç-içə və ya paralel dünyala-
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rın olması şəksizdir. Onların hər birinin öz yaşantıları və özlərinə 
uyğun varlıqları var. Bu dünyaların hər birisinin öz qanunları var. 
İstər bizim yaşadığımız dünyanın, istərsə də paralel dünyaların var-
lıqları olsun hamısı Böyük Yaradanın nizamlı, məqsədli, inkişafa 
doğru aparan qanunlarına xidmət edir. 

Kainat ideal boşluqda balıq kimi süzür. Bu böyük böyrək şəkilli 
yaşantının ümumi əhatəsi tədricən zərifləşən materiya növü ilə hiss 
olunmadan itir. O, sanki nəfəs alan bir canlıdır, yığılır və uzanır. 
Yığılanda sanki özündən sonrakı dalğa özündən əvvəlkinin içində 
itir. Böyük Yaradan üçün bir an kimi görünən bu yaşantı ən müxtə-
lif varlıqlar üçün çox uzun və ən müxtəlif zaman hesablarıdır. 

İnkişaf üçün ibtidaidən aliyə, sadədən mürəkkəbə doğru bir yo-
lun keçilməsi labüddür. İstər ibtidai olsun, istərsə də ali olsun, var-
lığın normal quruluşda olması şərtdir. Hər bədənin özünə görə im-
kanlılığı və maksimum fəalıq dərəcəsi var. Ruhun mayası normal 
bədəndə normal həyat təcrübəsi toplaya bilər. Təcrübə toplamış ruh 
tərk etdiyi bədənin sonrakı yaşantısıdır. Daha incə materiya növü 
kimi ruh öz mühitində qərarlaşır. Ruhlar aləmi yeni bir dünyadır. 
Ruhlar aləminin öz qanunları var. Ruhlar aləmi bizi yanıltmasın, o 
insan həyatının bizə görə davamı olsa da sonrakı mərhələyə keçid 
deyil. Sonrakı mərhələ ağ, qara və onların qarışığından ibarət olan 
ən müxtəlif enerji toplularıdır. Bu toplular da ən müxtəlif ölçüdə-
dirlər. Onlar sonrakı yaşamın elə formasındadırlar ki, ən müxtəlif 
varlıqların bədənlərinə girib onları aktivləşdirə bilərlər. Onlardan 
yalnız ən parlaqları insandan ali varlığa daha yaxın olan mələklərin 
bədəninə nüfuz edə bilərlər. Yerdə qalanlar isə insana və ya insan-
dan aşağı canlılardan birinin bədəninə girib onu aktivləşdirə bilər. 
İnsan və insandan aşağı canlıların təkrar bədəninə girən o ener-
jilər bir daha şans verilmişlərdir. Daha aşağı mərtəbələrə düşənlər 
(insandan aşağı) yaşadıqları əzablarla öz cəzalarını beləcə çəkib 
pillə-pillə irəli getmək istəyənlərdir. Çəkilən əzablar bir növü nə 
vaxtsa etdiyin günahları təmizləyir. Böyük Yaradanın hər işinin bir 
mənası var. 
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Böyük Yaradanın təyinatı dəyişməzdir. Əslində kainatda baş 
verən dəyişikliklər hamısı qanunauyğun bir proseslə gedir. O cüm-
lədən bizim yaşadığımız dünya da məqsədli bir düşüncənin məhsu-
ludur. Hər başlanan səbəb öz qanuni ardıcıllığı ilə irəliləyir və bütün 
səbəblər nəticə etibarı ilə iki qrupa bölünür. Onlar əksliklərin vəhdəti 
şəklində inkişaf edirlər. Bu əks səbəblərdən biri digərini tamamlayır. 
Bu əks səbəblərin hər ikisinin ortamında yerdə qalan bütün proseslər 
gedir. Beləliklə, ən müxtəlif varlıqlar yaranır. Hər bir varlığın qanu-
ni təyinatı olduğu kimi, hər birisinin də öz funksiyası var. 

Bizim təsəvvürümüzə görə kainat çox böyükdür. Hətta, bəzi fi-
kir sahibləri onu sonsuz hesab edir. Lakin kainat öz qanunları ilə, 
öz tükənməz enerjisi ilə, bizim üçün adicə toz zərrəciyi kimi hesab 
olunan bir maddiyyatın yaşantısı ilə, daim təmasda olduğunu hiss 
etdirən reaksiyaları ilə sanki ən böyük canlı bir varlıq olduğunu nü-
mayiş etdirir. Əslində bir-birini tamamlayan əksliklərin vəhdətini 
yaradan səbəblər, vahid bir yaşantının hər hansı bir sahədə müm-
kün nüfuz dairəsinin yetişə biləcəyi qədər uzanan məsafəlidir. Acı 
varsa, şirin var, çox acı varsa, çox şirin var. İşıq varsa, qaranlıq var, 
çox işıq varsa, çox qaranlıq var. Başlanğıcın sonu , sonun başlan-
ğıcıdır. Bütün bunlar yaşanan qanunların dəyişməz təyinatıdır. Bu 
kainatın təkrarsız yaşantılarının ardıcıllığını birləşdirən bir qanun-
dur. Bu kainatın özü, elə ən ali varlığın özüdür. 

Hər yaradılan varlığın öz missiyası var. O cümlədən də insa-
nın. İnsan çox mükəmməl bir yaranışın nəticəsidir. O iki dünyanı 
özündə birləşdirir: fiziki və mənəvi aləm. İnsanın fiziki aləminin, o 
cümlədən beyninin normal olması şərtdir. Mənəvi aləm isə insanın 
iç dünyasıdır. Lakin bütün bunlar yaradılışın verdiyi paydır. İnsa-
nın missiyası, onun yerinə yetirəcəyi ümumi işin nəticəsidir. O işin 
ki, o ən ali varlığın düşüncələrinə xidmət edir. 

Varlığın missiyasının başa çatması onun fiziki imkanlarının iti-
rilməsi deməkdir. Hər hansı bir varlıq kainatdan gələn fiziki təsir-
lərə müqavimət göstərə bilməyəndə öz yaşantısını itirir. Bu şərtdir, 
qanuni bir yaşantı, qanuni bir keçiddir. Fiziki yaşantısını itirmiş 
varlıq sonda təkamülün yeni formasının başlanğıcını qoyur. 
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Yaşamaq – həyat dediyimiz anlayış bir varlığın doğumla ölüm 
arasındakı sərhədidir. Əslində ölüm anlayışı bir varlığın həyatı-
nın dəyişməsinə verilən addır. Geniş mənada ölüm dövrü yaşantı 
deməkdir. Ölmək itirilmiş aktiv sistemli bir varlıqdır. Ölmək həm 
də yeni yaşam dölünün yeni həyatına başlanğıc olmaqdır. Ölüm 
doğum deməkdir. Doğum ölümə doğru atılan addımdır. Doğulmaq 
ölmək, ölmək doğulmaq, bax həyat budur. Bu yuvarlaqlaşıb vahid-
ləşmək deməkdir. Bu, Böyük Yaradana qovuşuğa aparan yolun in-
kişaf tarixidir. Bu, misilsiz bir yaradıcılığın qanunlar çərçivəsində 
daha böyük missiyanın yerinə yetirilməsi nümunəsidir. 

Həyat qanun üstündə qurulmuşdur. Qanun öz mühitində dəyiş-
məsi mümkün olmayan hal yaşantısıdır. Bütün kainatı sistemli bir 
varlıq kimi təsəvvür etsək, kainat qanundan törənən qanunların ar-
dıcıllığından ibarət bir hal yaşantısıdır. Ən böyük kəşflər, ən kiçik 
hadisələr qanunların törəməsindən yaranan səbəb-nəticə ardıcıl-
lığıdır. Kainatın kiçik bir zərrəsi olan Yer kürəsinin də, kainatın 
ümumi qanunlarından yaranmış öz qanunları var. 

Yer planetinin varlıqları içərisində insan yaşayanların ən alilə-
rindən biridir. O öz dərk səviyyəsinin daha da əhatəliliyinə görə 
başqa canlılardan seçilir. Düzdür, insandan aşağı saydığımız can-
lılar yaşamaq üçün zəruri olan tələbatlarını ödəmək üçün sanki 
proqramlaşdırılıb. Onlar müəyyən çərçivə daxilində öz həyatlarını 
dəyişməz, sərt qanunlar əsasında qururlar. Lakin insan belə deyil, 
o öz təfəkkürü ilə öz yaşantısını daha ideal istiqamətə yönəltməyə 
çalışır. Daha çox dərkə malik olan insan öz həyatını daha az prob-
lemsiz inkişaf etdirir. 

Kim ki, həyatını qura bilmədi, deməli, qanunlara qarşı çıxır və 
bu da onu hədsiz dərəcədə sıxıntıda saxlayır. Qanun hər hansı bir 
varlığın normal yaşantısının təminatçısıdır. Təbiətin qanunları illə-
rin sınağından keçmişdir. Cəmiyyətin qanunlarını isə insanlar özlə-
ri yaratmışlar. Ona görə də cəmiyyətin qanunları ayrı-ayrı şəxslərin 
fikirlərinin məhsulu kimi mənafelər toqquşmasına da gətirib çıxa-
ra bilər. Cəmiyyət tərəfindən yaradılan qanunlar o qədər də geniş 
arenanı əhatə edə bilməz. Hətta ikinci bir dövlətin qanunları tam 
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ayrı cür ola bilər. Ona görə də cəmiyyətin yaratdığı qanunlar təbiət 
qanunlarına nisbətdə elə də dayanıqlı deyil. 

Səbəb qanundur, nəticə də qanundur. Həyatda qarşılaşdığın hər 
bir şey səbəb-nəticə ardıcıllığı, qanuni bir ardıcıllıqdır. Bu qanun-
ların irəli ardıcıllığı ən ali varlığa doğru aparan məqsədli bir yoldur. 
Böyük Yaradanın insan üçün qoyduğu qanunlar da inkişafa, irəlilə-
yişə doğru atılan addımlara xidmət edir. 

Var olan hər şeyin müəyyən məqsədə xidmət etməsi labüddür. 
Çünki hər hansı bir varlığın missiyası onun quruluşu ilə əlaqəlidir. 
Hər hansı bir xidmətə yararlılıq varlığın zatından asılıdır. İnsan da 
bir varlıq kimi öz missiyasını yerinə yetirir. Ən ali varlıq tərəfindən 
hər hansı bir xidmətin müqabili ödənilir. 

İnsan üçün bu ödənc nə ola bilər? Əlbəttə ki, ən ali varlığın 
qovuşuğuna bir addım da yaxınlaşmaq açarıdır. Bir yaşamlıq insan 
ömründə nə dəyişir, nə qalır?! Verilən əmanət alınır, əməllərin qa-
lır. Əmanət, bu, çox böyük mükafatdır. Ən ali varlığın qanunların-
da yaşanır həyat. Bu qanunlar toplusu çox böyük sirləri, əməlləri 
pis və ya yaxşı qərarlaşdırır. Əməllərin nəticəsinə görə pis və yaxşı 
ola bilər. Həyat qanunlar üzərində qurulmuşdur. Qanun bünövrədir, 
son da qanundur. Bütün həyat və kainat hadisələri bir qanun kitabı-
dır. Hər hansı bir varlıq müəyyən dərəcədə öz zatının məhsuludur. 
Düşdüyü şərait zatın inkişafında müəyyən rola malikdir. 

Sonda əldə olunmuş nailiyyətlər əvvəlcədən qərarlaşmış səbəb-
lərin məhsuludur. Sağlam bədəndə sağlam ruh varsa, deməli, dü-
şüncəli fəaliyyət var. Ağıl sağlam bədənin xəzinəsidir. Hissiyyatsız 
bədən ölümə məhkumdur. Hissiyyatsız bədənin ruhu olmaz, çünki 
o, ruh üçün belə halda vasitə deyil. Hissiyyat bədəni xarici mühitin 
təsirlərinə reaksiyalı edir. Elə yaşam da bundan yaranır. 

Ruhun mayası yararlanmaq üçün öz vasitəsini tapır. Əslində 
hissiyyat toxunma vasitəsi ilə duyğu üzvləri içərisində ən ibtida-
isidir. Duyğu üzvləri inkişaf etdikcə, hissiyyatın da funksiyası ge-
nişlənir. İnsan həyat tərzini öz duyğu üzvləri üzərində qurmuşdur. 
Duyğu üzvləri bəlkə də daha çox ola bilərdi , ancaq bu insan həya-
tını təmin edəcək səviyyədədir. Ümumiyyətlə, hər varlığın yaşamı 
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üçün ona lazım olanlar verilib. Bu duyğu üzvləri ona görə verilib 
ki, hər hansı bir varlığın həyatda qalması təmin edilsin. Əslində bə-
dənin ideal tələbatına mümkün qədər yaxınlaşmaq bir tələbdir. İn-
san heyvandan nəyi ilə fərqlənir, öz hərəkətlərinə cavabdehliyilə-
mi, bəlkə elə heyvanlarda da öz hərəkətlərini nizamlamaq duyğusu 
var? Bəlkə elə onların fiziki quruluşları daha mükəmməl deyildir 
deyə təbiətlə yalnız öz zəruri ehtiyaclarını ödəmək üçün mübarizə 
aparırlar?

Ancaq ardıcıllıqla baxanda varlıqlardakı duyğu üzvləri sadə-
dən mürəkkəbə doğru bir irəliləyişlə dəyişir. Hər bir varlıq həyatın 
üzünü öz duyğu üzvünün quruluşuna görə, görə bilir. Biz insanıq, 
özümüzdən aşağı sandığımız varlıqların duyğu üzvləri barədə az-
çox məlumatlıyıq. 

Lakin olsun ki, kainatın hər hansı bir yerində bizdən daha 
mükəmməl varlıqların olduğu haqqında məlumatsızıq. Bəlkə də 
varsa belə varlıqlar həyatın elə üzünü görürlər ki, biz təsəvvür edə 
bilmirik. Mən belə düşünürəm ki, onlar daim ideal rahatlıq halında 
olan varlıqlardır. 

Duyğu orqanlarına yol hissiyyatdan başlayır. Hissiyyatı sadə 
formada tam qəbul edən bədəndir və ən sadə formadakı bədənin 
yeganə duyğu üzvi toxunmadır. Varlıqlar mükəmməlləşdikcə duy-
ğu üzvlərinin sayı artır. Sonda ən mükəmməl ümumi bədən, həm 
də bütünlüklə ən mükəmməl duyğu üzvlüdür. Belə varlıqlar daimi 
ideal rahatlıq halında yaşayırlar. Daha mükəmməl varlıqlar daha 
çox təfəkkürlü olmaq imkanlıdır. 

Hadisələrə münasibətdə düşüncə tərzi olan təfəkkür, daha 
mükəmməl varlıqlarda daha geniş əhatəlidir. O cümlədən insan, 
başqa varlıqlardan mümkün imkanı ilə seçilir. Hətta insanlar ara-
sında daha əhatəli düşüncələri ilə seçilən insanlar var ki, onların 
düşüncələri başqaları üçün örnək olur. Belə insanlar başqalarına da 
bir nümunə olur. İnsanın onu tanıyanların fikrində formalaşmış ob-
razı davranışlarının nəticəsidir. Hər bir insanın keçdiyi həyat yolu 
həm də onun seçdiyi həyat yoludur. İnsandan sonra yaranan dölün 
ideal rahatlıq halına seçimi mükəmməldir. O, elə bir yaşamdır ki, 
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həmin yaşamın arxasında ən mükəmməl bir varlığın rahat həyatı 
dayanır. Ən ali varlığın yaradılışda məqsədli və nizamlı yaradıcılı-
ğı özünə aydındır. 

Ruh ümumi bədəni əhatə etsə də onun fəallığı beyinlə bağlıdır. 
Beyni yaxşı fəaliyyət göstərən, sinir sistemi möhkəm olan iradəli 
insanlar ruhi cəhətcə güclüdürlər. Bədən hələ yaşamaq imkanına 
malikdirsə, ruh onu tərk edib birdəfəlik getməz. Bədən tam sağlam 
olanda ruh da ən yaxşı həyat təcrübəsi toplamaq imkanlı olur. Ən 
əsası isə beyin qaydasında olmalıdır. Bədənin hər hansı bir hissə-
sinin və ya üzvünün yoxluğu ruh üçün həyat təcrübəsi toplamaqda 
qismən problem yaradır. 

Beyinin fəaliyyətinin pozulması həyat təcrübəsi toplamağa 
demək olar ki, tam maneçilik törədir. Bədən sağlam olanda ruh da 
güclü olur. Çünki o zaman ruh tam fəaliyyət göstərə bilir. Tam fəa-
liyyət göstərən ruh daha çox həyat təcrübəsi toplayır, geniş dünya-
görüşə və təfəkkürə malik olur. Əlbəttə, sinir sistemi möhkəm olan 
bədənlərin ruhları da iradəli, dözümlü olur. 

Ruh idrak məhsuludur. Ruh arxiv materialıdır. Ruh bir insan 
həyatının tarixçəsidir. Ən nəhayətdə ruh insandan sonra yaranan 
yeni dölün daşıyıcısıdır. Ruhun spesifik xüsusiyyətlərindən bəzisi 
bizim duyğu üzvlərimiz vasitəsilə hiss olunmasa da, ancaq həyata 
altıncı duyğu üzvi olan insanlar tərəfindən hiss olunur. Bu nədir? 
Məsələn, şikəst bir insanın kəsilmiş qolunun, ya qıçının yerində 
ümumi bədənin formasını əhatə edən ruhunun o hissəsi də yerində 
olur, ancaq adi gözlə onu görmək mümkün deyildir. Adicə yaşıl 
yarpağın bir hissəsini kəsdikdə kəsilmiş hissədə onun enerjililiyi 
sağlam quruluş formasında qalır. Ancaq itirilmiş hissə var deyə, 
yəni vasitə yoxdur deyə o, enerji fəallaşa bilmir. Yaxud da əksinə, 
bədənin müəyyən hissəsinin, yəni ya qolunun, ya qıçının içərisində 
ümumi bədəndə olan ruhun heç bir əlaməti yoxdursa, o hissə yenə 
də şikəstliyin başqa bir formasında olacaqdır. 

İradəli olmaq üçün tutduğun əməlin nəticələrinə gərək inana-
san. Hər bir insanın öz dünyagörüşü və ona da uyğun öz düşüncəsi 
var. Hər kəs öz düşüncəsinə görə edəcəyi işin düzgünlüyünə inanır. 
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Əgər öz işinin düzgünlüyünə şübhəsiz inanırsansa, sənin iradəni 
heç kəs qıra bilməz. Çünki üzdə lap kimsəylə razılaşsan da daxilən 
razılaşmayacaqsan. Tərslik, höcətlik ayrı şeydi, iradəli olmaq bir 
ayrı. İradəli insan həmişə öz nəfsinə qalib gələr. Əgər öz nəfsinə 
qalib gəlməyi bilirsənsə, deməli, hissiyyatın üzərində hökmranlıq 
etməyi bacarırsan, demək mədəniyyətin var. Öz nəfsinə qalib gələ 
bilirsənsə, demək ruhunu saflaşdırırsan. Belə olan təqdirdə bədənlə 
ruh bir-birini tamamlayır. Ruh saflaşdıqca bədən də gümrahlaşır, 
həyata münasibətin, insanlara münasibətin dəyişir. 

Ruh bədəni tərk edib gedəndə yeni həyatı ona çox qəribə gəlir, 
sanki çəkisizliyə düşür. Haradansa gələn cazibə qüvvəsi onu axın 
kimi özünə çəkir. Heç bir ağrı, narahatçılıq hiss etmir. Sanki ideal 
rahatlıq halına düşür. Lakin bu insanın dünyasını dəyişəndən sonra 
yaşanan dölü deyildir. 

Var olmaq üçün varlığın isbat olunmalıdır. Var olan şey yaşantı-
dır, yerdəyişməsi zamanla ölçülən bir obyektdir. İnsan yaşantısıyla 
öz varlığını isbat etdirir. Düşünürəmsə demək varam kəlamı boş 
yerə işlədilməyib. Bəs ruh? Bəs insandan sonrakı döl? Bunlar öz 
varlıqlarını necə isbat edirlər? Var olan şey öz varlığını yaşantısı 
ilə anladır, bunu bildik. Bəs var olan şeyin varlığını necə anlamaq 
lazımdır? Bu anlamanın iki yolu var: ya bizim duyğu üzvlərimiz 
bunu qəbul etməlidir, ya da bu yaşantının boşladığı informasiyaları 
çevirib bizim qəbul edə biləcəyimiz şəklə salmaq lazımdır. 

İkinci bir variant da var, məntiqlə dərk etmək. Bu variantları 
bir-bir araşdıraq. Ruhun varlığını, əgər ruhlar bizim hiss edə bilə-
cəyimiz şəklə düşməsələr, duyğu üzvlərimiz vasitəsilə birbaşa hiss 
edə bilmirik. Bu isə bizdən asılı olan bir iş deyil. İkinci variant, 
ruhların varlığını dolayı yolla necə hiss etmək olar? Bu mümkün-
dürmü? Bəlkə radio, televiziya dalğaları kimi, onların da boşladı-
ğı informasiyaları bizim qəbul edə biləcəyimiz bir şəklə çevirən 
cihaz yaradaq. Bu mümkün olardı, lakin bir şey çatışmır, bizim 
qəbul edə biləcəyimiz dalğaları özümüz digər bir obyektdən digər 
obyektə göndəririk. Ruhlar isə bizdən asılı olmayaraq yaşantıda-
dırlar, biz onlarla təmasa girib belə edə bilmirik. Qalır üçüncü va-
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riant, məntiqlə dərk etmə. Bu qəbul olunandır. Biz bilirik ki, insan 
doğulan andan dünyasını dəyişənə qədər öyrənir. Normal insanın 
idrakı belə formalaşır. İnsan yaşadığı müddət ərzində bir şey əldə 
etməsə formalaşa bilməz. İnsan materiyanın daha incə formasında 
nəsə əldə edirsə və o şey onun idrakını artırdıqca və biz də onun nə 
olduğunu hal-hazırkı normal quruluşumuzla hiss etmiriksə, onda 
məntiqlə dərk etməliyik ki, nəsə əldə edirik, bu bizim duyğu üzvlə-
rimizin qəbul edə bilməyəcəyi bir yaşam növüdür. 

Televiziya dalğalarını birbaşa fiziki duyğularımızla hiss etmədi-
yimiz kimi, yəni o, nəyin vasitəsilə şəklə çevrilir ki, biz onu görü-
rük, danışır eşidirik və qəbul edirik ki, var. Ruh da belə, əldə olun-
muş idrak məhsulları, bədənimizi aktivləşdirən xüsusi növ enerji 
olan, ruhun mayasının üzərini təbəqə kimi örtür və şəxsiləşmiş bir 
varlığı yaradır. Biz bunu məntiqlə dərk edib, qəbul etməliyik, bu 
ruhdur. Bizim beş duyğu üzvlərimizin qəbul edə bilməyəcəyi incə 
materiya növüdür. Varlıq öz isbatını ən müxtəlif sahələrdə göstərə 
bilər. İnsan dünyasını dəyişəndə ruh bədəni tərk edib gedir. Bu 
onunla əlaqədardır ki, insanın fiziki quruluşu hər hansı bir səbəb-
dən daha öz formasını saxlaya bilmir və onun içərisində olan ruh 
daha ondan bir vasitə kimi istifadə edə bilmir. Ruhlar bədəni tərk 
etmək imkanlıdırsa, bu, adi halda da baş verə bilər. Bəs niyə belə 
olmur? Ona görə ki, ruhlar bədəndə olarkən şəxsiləşirlər. Onlar heç 
cür şəxsiləşmiş o idrakla başqa bədəndə fəaliyyət göstərə bilməz-
lər. Ona görə də bədəni tərk edib gedən ruh, bədən normaldırsa, 
geri qayıdır. Ruhla bədən demək olar ki, bir-birlərini tamamlayırlar. 
Yalnız ölüm onları ayıra bilər. Ruh beyni, beyin bədəni fəallaşdırır. 

Palıd ağacının qozasındakı toxumların hər birində, qollu-bu-
daqlı, köklü-köməcli bir palıd yaşayır. Bu toxum şəraitə düşəndə 
hər şey öz yerini alır. İnsan da belədir. Ana bətnində ilkin mər-
hələlərdə insan yavaş-yavaş formalaşır. Nəhayət ki, o aktivləşir və 
bu onun yeni bir həyatın sakininə çevrildiyinə bir işarədir. Ana bət-
nində formalaşan insan onu formalaşdıran enerji ilə öz yaşamına 
başlayır. Bu enerji ən ali varlığın zərrəciyi – idrak məhsulu – ruhun 
mayasıdır. 
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 Kainatdan o yana
 
Kainatdan o yana Allahın məskənidir. Orada gümüşü rəngdə 

yaşantılar var. Atmosfer parlaq gözqamaşdırıcı rəngdədir. Orada 
yaşayan ağıllı varlıqlar daha gözəl görünən insan simasındadırlar. 
Ancaq insandan azı yüz dəfə böyük nəhənglərdir. Bəlkə də onlar 
biz böyüklükdədirlər, biz özümüz orada öz ölçülərimizdən yüz 
dəfələrlə kiçik oluruq. Ayağımızın altı parıltılı hamar lövhə şəklin-
dədir. Deyəsən bu örtük süni şəkildə yaradılmışdır. Çünki əraziyə 
yaraşıq verən bitki aləminin ətrafı və ləklər qara yapışqanlı qatran 
qatılmış palçığa oxşar maddədən ibarətdir. Ağaclar elə bil ki, cırdır, 
bizimlə müqayisədə normaldır, ancaq o varlıqlarla müqayisədə çox 
kiçikdirlər. Heyvanat və quşlar aləminin bəzi gözəl nümunələrinə 
rast gəlmək olar. Onlar da gümüşü rəngdədirlər. Hər şey gümüşü 
rəngə boyanmışdır. Gümüşü rəngdə məhlul su duruluğunda axır. 
Heç bir texnika növünə rast gəlinmir. Bu, Allahın sirridir. Geyimlə-
ri də gümüşü rəngdədir. Bütün bunlar bizim təbiətimizlə müqayisə-
də çox yeknəsəq görünür. Orada danışıq fikirlədir. Mən siz kimsi-
niz sualını verəndə: 

– Bizim cavabımız sizi qane etməz, – dedilər. 
– Mənə hər halda bir söz deyin. 
– Biz hakimlərik, – dedilər. Bir nəfər isə gümüşü kresloda əyləş-

mişdi. – O isə baş hakimdir. Sizin kainat dediyiniz ərazini idarə edir. 

Kainatdan o yana

Mən yenə həmin mühitdəyəm. Onlardan biri məndən soruşdu:
– Sən nə istəyirsən? 
– Mən ruhun varlığı haqqında anlayışa malik olmaq istəyirəm. 
O dedi: 
– Ruh yaşantısı sizin mühitə uyğun olmayan, ölçüləri sizin mü-

hitin ölçüləri ilə ölçülməyən, varlığı təkrarsız, müəyyən potensiala 
malik idrakdır. 



239

– Bəs insan? – deyə mən soruşdum. 
– İnsan Yer kürəsinin meyvəsidir. Bütün meyvələr öz bağbanına 

şirin olur. Mən çox yoruldum və maraqsız oldum. 

Kainatdan o yana

 Mən yenə həmin mühitdəyəm. 
– Sən düzgün yoldasan, söylədilər. 
Mən ölçüsüzlük nədir, soruşuram. 
– Ölçüsüzlük vahidlikdir, – deyirlər. O şey ki vahiddir, hər şey 

onun özündədir. 
Mən kainatın yaşı nə qədər olar, soruşuram. 
– Yaş məfhumu nisbidir, – deyilir. Çünki kainat itməyən möv-

cudluqlardan təşkil olunmuş varlıqdır, yalnız forma və məzmunu-
nu dəyişə bilər. 

Mən kainat bu formasında çoxdanmı mövcuddur, soruşuram. 
– Kainat bu formasında sizin hesab sisteminizdə olmayan bir 

vaxtdan mövcuddur və sizin hesab sisteminizdə olmayan bir vaxta 
qədər. 

– Siz kainata nə deyirsiniz? 
– Biz kainata “Ra” deyirik. “Ra” yaradanına xoş gələn deməkdir. 



Bağırov Əlisalam Məmi oğlu 
BAŞLANĞICDAN BAŞLANĞICA VƏ YA 

RUHUN KEÇDİYİ YOL

Çapa imzalanmışdır: 15.09.2015
Formatı 60x84 1/16

Fiziki ç/v 15,0, şərti ç/v 13.95
Tiraj 300

«Qanun» nəşriyyatı
Bakı, AZ 1102, Tbilisi pros., 76

Tel.: (+994 12) 431-16-62; 431-38-18
Mob.: (+994 55) 212 42 37

e-mail: info@qanun.az
www.qanun.az

www.fb.com/Qanunpublishing


