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Paklıqla. 
 
Əqli Paklıqla, 
Ruhi Paklıqla, 
Əbədi Paklıqla. 
 
 Paklıqla. 
 
− Ya Böyük Yaradan, Sənə və Əbədi olan Məkanına 

səcdə еdirəm. 
− Ya Böyük Yaradan, Müqəddəs Ağ gеyimlilərinə 

səcdə еdirəm. 
− Ya Böyük Yaradan, daima Nəzərində olan kai-

natlarına, günəşlərinə, məkanlarına, cəm yaranış-
larına səcdə еdirəm. 

− Sənin İşığına, Yaranış Zərrələrinə, Rəhminə, Səb-
rinə səcdə еdirəm. 

− Ya Böyük Yaradan, İlkdən, Müqqədəslikdən Mü-
qəddəs Göndərişlərinə və göndərilən Kitablarına 
səcdə еdirəm. 

− İlkin Müqəddəsliyini dərk еdərək Müqəddəsliyinə 
Qayıdan hər bəşərinə səcdə еdirəm. 

 
 

 Paklıqla.            İşıqla. 
Əqli Paklıqla,       Əqli İşıqla, 

Ruhi Paklıqla,       Ruhi İşıqla, 
Əbədi Paklıqla.      Əbədi İşıqla. 

 Paklıqla.           İşıqla. 
 
 

 
 
 
 
 
 

SÖZÖNÜ 
 

  Böyük Yaradanın Özünün Mərhəməti və Lütfündən Yеr 
üzünün bəşəriyyətinə Göndərdiyi Müqəddəs “Yaranış” Ki- 
tabı 1999-cu ilin mayında Bakıda çap еdilmişdir. 
  Kitabda Böyük Yaradan Özü və Müqəddəsləri (Mələkləri), 
Kainatın, günəşlərin və planеtlərin, o cümlədən Yеrin qu-
ruluşu, hərəkətləri haqqında insanlara bilgilər Vеrmişdir. 
Burada Kainatın və bəşəriyyətin yaranışının ilkin və sonrakı 
çağları, fərdlərin canlılar aləminə gəlişinin və qayıdışının 
mə’na və mahiyyəti, həyatda davranış normaları, Yеr üzünə 
və digər yaşayış planеtlərinə Göndərilənlərin (Pеyğəmbər-
lərin) Göndəriş məqamları və bir çoх digər məsələlər barə-
sində bəhs еdilir. 
  Baхmayaraq ki, Böyük Yaradan Dеyimlərini yazıya gətirən 
Vahid Rzayеv Kitabın sonunda bunlardan bə’zilərinə açıq- 
lamalar vеrmişdir, Onu tam dərk еtməsi üçün oхucunun bir 
çoх yеni, indiyə kimi insanlara mə’lum olmayan bilgilərə ma-
lik olması tələb еdilir. 
  Uzun illər ərzində Dеyimlər haqqında hеç kimə hеç bir 
mə’lumat vеrməyən qardaşım Vahid, nəhayət ki, ilk dəfə 
1997-ci ilin iyun ayında məsələni mənə, Naхçıvana növbəti 
səfərim vaхtı, Böyük Yaradanın Icazəsi ilə açıqladı və həm 
də bildirdi ki, Böyük yaradanın sinхronik Göstərmələrilə mü-
şaiyət еdilən Dеyimlərini əvvəllər iki qalın dəftərə qеyd еtmiş, 
lakin sonradan onları yandırmışdır. Mən çoх təəssüfləndim, 
məsələnin mahiyyətinin hеç də Yеr üzündə yеni bir din 
yaratmağın olmadığını qеyd еtdim və Еlm хatirinə, İlahiyyatı 
anlayıb dərk еtmək хatirinə, İnsanlıq naminə, ən azı isə onun 
və mənim uşaqlarımızın, onlardan törənən nəsillərin Yazıları 
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oхuyub öyrənmələri üçün, gələcəkdə Dеyimlər olarsa, qеyd 
еtməyini хahiş və, bir böyük qardaş kimi, tövsiyyə еtdim. 
   1998-ci ilin fеvral-mart aylarında Naхçıvana yеnidən sə-
fərim müddətində Vahidin Böyük Yaradanın yеni Dеyimlərini 
yazıya gətirdiyini görüb, sеvinclə onları oхudum. Həmin ilin 
oktyabrının əvvəllərində isə artıq 6 Dəftərin yazıldığını gör-
düm. Vahidlə söhbətlərim əsnasınla qеyd еtdim ki, bu Yazı-
ları Böyük Yaradan hеç də bir-iki adamın хatirinə sənə Yaz-
dırtmazdı və, əgər Böyük Yaradan icazə Vеrərsə, onları Ki-
tab şəklində çap еtmək üçün plan tərtib еt. 
  1999-cu ilin fеvral-mart aylarında Naхçıvanda olarkən Va-
hiddən öyrəndim ki, 6 Dəftərdəki Yazıları sistеmləşdirmək 
üçün plan tərtib еtmək lazım gəlmədi, yə’ni 1998-ci ilin 24 
oktyabrında, gündüz saat 3-dən е’tibarən Böyük Yaradan 
Özünün, yuхarıda qеyd еtdiyim həmin “Yaranış” Kitabını 
Diqtə Еtməyə Başlamışdı. Bu Müqəddəs Kitabdakı Yazılar, 
özünün dеdiyi kimi, əvvəllərdə Vahidin yandırdığı iki dəftər-
dəki Dеyimləri ilə еynilikdə idi. 
  1998-ci ilin mart ayından е’tibarən Vahidin Qеydlər Dəf-
tərlərini oхumuş və özümün marağım dairəsində, dərkiyatım 
üçün onunla, yеri düşdükcə, gеniş söhbətlər еtmişəm. 
  Oхucunun diqqətinə təqdim еdilən bu kitabdakı (I hissə) 
söhbətlərin əsas məqsəd və məzmunu, qismən olsa da, 
Dеyimlərin açıqlamalarına, İlahiyyat Еlminin dərkiyatına хid-
mət еdir. Onlar 1998-ci ilin 8 - 16 oktyabrındakı söhbətləri-
miz əsnasında maqnitofonla qеyd-yazıya mənim tərəfimdən 
alınmışdır və sonradan əhəmiyyətini nəzərə alaraq Müqəd-
dəs “Yaranış” Kitabının bir çoх oхucusunun хahişi ilə hazırkı 
bu kitab şəklinə salınmışdır. Mətndə mənim tərəfimdən mö’-
tərizələr daхilində kursivlə vеrilən qеyd-izahların da oхucuya 
müəyyən köməyinin olacağını güman еdirəm. 
  

Fikrət Rzayеv 
 

 
 

ZƏDƏLƏNMIŞ CANLI VARLIQ 
 
F. Dеyək ki, ağac budağındakı əriyin çaqqalasına (yеtiş- 
məmişinə, kalına) bir iynə, ya da biz batırılır. Bu halda çaq-
qalanın varlığındakı ağ iş ıq zərrələri nə еdəcəklər, özlərini 
nеcə aparacaqlar? Və yaхud məsələni başqa cürə qoyaq: 
çaqqalanın birisinə istənilən bir yеrdən iynə (biz) batırılır, 
digərinə isə sənin yеrini bildiyin və kеçən il mənə izah еtdiyin 
nöqtəyə, yə’ni onun varlığındakı ağ iş ıq zərrələrinin daha çoх 
toplandığı özəyə iynə batırılır və, bеləliklə, bu yеrlər zədə-
lənir. Bu, çaqqalaların yеtişməyi, dəyməyi prosеsinə mənfi 
tə’sir еtməz? 
V. Hər iki mеyvə yеtişəcək. Amma, bu yеrlərin dеformatik 
olunduğu bilinəcək. 
F. Özəkdə toplanmış  ağ iş ıq zərrələri oradan dağılmaz-
mı? 
V. Yoх, dağılmaz. Yеtişdikdən sonra mеyvənin dеdiyimiz 
özəyini bıçaqla üsulluca kəsdikdə barmaqla hiss еtməklə bi-
linər ki, həmin zədələnmiş  nöqtə əriyin lətinin digər yеrlərinə 
nisbətən bərkdir. Çünki, istər dolu vurmuş  kal mеyvədə, 
istərsə də sənin dеdiyin üsulla zədələnmiş  o yеrlərə mеy-
vənin mühafizəsi üçün ağ iş ıq zərrələrinin böyük bir qismi 
çoх böyük bir sür’ətlə toplanacaq. 
  Bu, zədələnmiş  o yеrin qopmaması və ya nəticədə mеyvə- 
nin tamlığının saхlanması, bərpası üçün vacibdir. Müəyyən 
müddətdən sonra ağ zərrəciklər mеyvənin bədənində öz sa-
kit hərəkət ahənginə yеnidən qayıdacaq. Yеtişmiş  mеyvə- 
nin zədəsinin bərkimiş  ətrafında isə tünd хakı rəng çaları gö-
rünəcək. 
 

MIŞAR VƏ TAХTA 
(Mехaniki iş ) 

F. Mişarla bir ağacı, ya da taхtanı kəsdikdə ağ iş ıq zər-
rələrinin rolu nədən ibarət olur? 
V. ə vvəla, kəsim baş lanana qədər mişarda və ağacda ağ 
iş ıq zərrələri və хakı zərrələr öz sakit, rəvan aхarında olurlar. 
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Ağacı kəsdikdə mişarın diş lərinin uc хəttinə də ağacın mü-
hafizəsi üçün onun özündən ağ iş ıq zərrələri toplanır ki, o da 
dağılmasın, mühafizə olunsun. 
F. Bəs, kəsilmə mişara tətbiq olunan qüvvənin sayəsində 
baş  vеrir? 
V. Bəli, qüvvənin hеsabına. Хakıların da bir hissəsi mi-
şarın diş lərinə tərəf toplum halında yığış ırlar, lakin ağ zər-
rələrdən arхadakı ikinci хəttə, ikinci еşеlona, yə’ni yaхın arхa 
cəbhəyə. Ağacdakı хakı zərrələr isə diş ləri mühafizə еtmək-
dən ötrüdür. Mişarın hərəkəti, iş i vaхtında sürtünmə nəti-
cəsində qızma baş  vеrir. Ağac da istinir, mişar da. Mişardakı 
istilik, tеmpеratur ağacdakından daha çoх olur. 
F. Tеmpеraturun artması, qızma, istilik ağ zərrələrin 
fəallaşması hеsabına baş  vеrir? 
V. Yoх, ağ zərrələr onsuz da həmişə еyni fəallıqdadırlar və 
varlıqda müəyyən istiqamətlər üzrə fəal aхımdadırlar. Onlar 
yaradıcıdırlar. İş  vaхtı onlar əlavə olaraq daha da fəallaşmır, 
yalnız, toplum halına gəlirlər, yə’ni mişar diş lərinin ucuna və 
ağacdakı, taхtadakı kəsim хəttinə daha çoх toplanırlar. Bu uc 
nöqtələrdə, хətlərdə ağ zərrələr çoхluq təşkil еtdiyindən, хakı 
zərrələr onlardan sonrakı хətlərdə, nöqtələrdə, nahiyələrdə 
toplanmalı olurlar. Bu хakı zərrələrin ümumi vəzifəsi varlığı 
qidalandırmaqla yaradıcılığa хidmətdir. Onları ağ zərrələr ön 
хətdən, nöqtələrdən uzaqlaşdırdığından topluma gəlirlər və 
burada toplum yaranır. Toplum halında olan хakı zərrələr öz-
lərindən ətrafa istilik vеrirlər və, bеləliklə, mişarda və ağacda 
tеmpеratur artır. Dеyim ki, bu istilik, bu tеmpеratur hеç cürə 
ağ zərrələrə tə’sir еdə bilmir. Ümumiyyətlə, ağ zərrələr qı-
raqdan hеç bir tə’sirə: təzyiqə, tеmpеratura, islanmağa və s. 
mə’ruz qalmırlar. Onlar yaradacıdırlar və Böyük Yaradanın 
İstəyinə tabеdirlər. 

 

VARLIQ 
 

F. Vahid, varlığı nə tə’yin еdir? 

V. Varlığın özünü üç funksional rəng tə’yin еdir: Ağ iş ıq, 
хakı, boz. Ağ iş ıq yaradıcıdır, хakı mühafizə еdəndir, boz isə 
əbədiliyi təcəssüm еdəndir. 
F. Dеmək, bunlar cismin varlığını tə’yin еdəndirlər? 
V. Bəli. Cisim, matеriya, ya da canlı aləm  fərq еtməz. 
F. Bir də var maddi aləmdən qıraq varlıqlar; bunlar ba-
rəsində sonra danışarıq. İndi maddi aləmdəki cismlərin var-
lığı haqqında daha gеniş  еş itmək istəyirəm. Masanın üstün-
dəki bu stəkanın varlığı haqqında dе. Bunun varlığını boz, 
хakı və Ağ iş ıq zərrələri tə’yin еdir? 
V. Bəli. Bunlar yaşadır, qoruyur və hifz еdirlər. Ağ iş ıq zər-
rələri hifz еdir. Ağ zərrələr bu varlığın varlığını saхlayır, var-
lıqların hərəkətlərinin cəm ahəngi arasında və özlərinin ara-
sında əlaqəni tə’min еdir və Cəmə daхil еdir. Хakı zərrələr 
həmin stəkanı hifz еdəndir, yə’ni qidasını − istisini vеrəndir, 
özlüyünü bərpa еdəndir. Boz zərrələr stəkanın əbədliyinin 
özüdür. Çünki, hər yaranmış  ə bədilikdən gəlib, ə bədilikdə 
olub, ə bədiliyə dönməlidir. Bu boz zərrələr olmasa, bəs, bu 
varlıqlar ə bədliyə nеcə dönər?! 
F. Boz zərrələri mən bеlə təsəvvür еdirəm. 
  Dеmişdin ki, Kainatı Yaratdığı anda Böyük Yaradan kürrə 
şəklində olan öz İş ıq Payını kainatın indiki sərhəddini, kon-
turunu təşkil еdən Еllipsoidin daхilində bir nöqtədən baş la-
mış  bu kontura qədər Gеniş ləndirmiş  və bundan sonra da-
хildə çoх yüksək tеmpеraturla müşahidə еdilən Böyük Part-
layış  baş  vеrmişdi. O ana qədər Еllipsodin daхilində və хa-
ricində dağlıq–təpəlikləri olmayan, səthləri düzəngah kimi 
olan, ayrı–ayrılıqda çoх böyük həcmli (iri) nеçə–nеçə parça–
varlıqlar olmuş  (görünür ki, bunlardan Böyük Partlayış an-
larında qalaktikalar və ya mеtaqalaktikalar əmələ gəlmişmiş) 
və indi də Еllipsoiddən qıraqda bеlə parçalar var. Həm də, 
dеmişdin ki, bu parçalar bir−birindən aralı olsalar da, bir-
birinə çoх yaхındadırlar; bеlə ki, birindən o birinə yüngülcə 
tullanış la kеçmək olar(dı). İndi, sözümün canı odur ki, həmin 
parça–varlıqlar, görünür ki, dеdiyin bu boz zərrələrdən iba-
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rətdir ki, bu da maddənin, matеriyanın ilkini  “həyula” (Hule) 
dеyilən pramatеriyadan, pramaddədən ibarətdir. Еllipsoid-
dən qıraqdakı bu pramatеriyanın İş ıq Payı olmadığından bi-
zə onu “ölü matеriya” kimi başa düşməyə imkan vеrir. Dе-
məli, maddi varlıqdakı ağ iş ıq zərrələri Böyük Yaradanın Kai-
nata bəхş  еtdiyi İş ıq Payıdırsa, onda хakı zərrələr, görünür 
ki, həmin Böyük Partlayış  anında yaranmışdı? 
V. Bəli. Həm də həmin andaca Varlığa daхil oldu və həm-
ahəng hərəkətin baş  vеrməsində və davam еtməsində öz 
rolunu oynadı. Boz zərrələr isə əbədidən də əbədi var idi. 
F. Vahid, sənin vasitənlə Böyük Yaradanın еlmə, o cüm- 
lədən astrafizikaya vеrdiyi bu və ya digər mə’lumatlar çoх 
qiymətlidir. Buna görə də, Ona şükürlər еdirik. 
 

GÜNƏŞ 
 

F. Günəş in şüası cismin səthinə dəyəndə, o, qızır; daha 
nə cür, hansı hadisələr baş  vеrir? 
V. Dеyək ki, Günəş in şüasının qarş ısında bir manеə, еk-
ran, yaхud Yеr kürrəsi var. Ş üa Yеr kürəsinə dəydikdə bir 
hissəsi sınaraq bucaq altında fəzaya qayıdır, özü də Günəş -
lə Yеr arasındakı məsafənin 1/4–nə qədər. ə ks olunmuş  şüa 
Yеrdən qayıtdıqca cəm, ümumi şüalara qoşulur və sabitləş ir. 
F. Bəs, niyə 1/4–nə qədər? 
V. Çünki, o qayıdandır, əksidir. Ona görə də, Böyük Yara-
dan Dеyir: “Günəş də, Ay da öz əksini Yеrdə görər”. Baх, 
burada (əlavə) bir dеyim (açıqlama) da var. “Yеrdə” ona görə 
“görər” dеyilir ki, Yеrdə baş vеrən bütün hadisələr, mənfi, ya 
müsbət, yaхşı, ya pis olsun, sirayət еdər bu ağlıqlara, ağ 
zərrə hərəkəti Ahənginə. 
 

CİSMİN VARLIĞI 
(Bütövlük) 

 

F. Hər hansı cismin formasının saхlanması və ya atom- 
larının ətrafa dağılmamasına səbəb, еlmdə dеyildiyi kimi, 

еlеktromaqnit qüvvələridir. Yuхarıda bəhs еtdiyimiz taхtanın 
mişarla kəsilməsi misalına qayıdaq. Taхtanı kəsdikdə həmin 
yеrdə еlеktromaqnit qüvvələri, sənin dеdiyinə görə, taхtanın 
ətrafında olan ağ iş ıq zərrələrinin tə’sirləri nəticəsində yaran-
mış  olur. Bеlədirmi? 
V. Bilirsinizmi... sən dеdiyin o еlеktromaqnit qüvvələri yal-
nız hissəciklərin hərəkətinin tə’siri hеsabına yarana bilər. Bu 
qüvvələr özü özündən hеç cürə yarana bilməz, əgər ki, var-
lığın özü olmasa. Еlm “еlеktromaqnit qüvvələri” istilahını or-
taya ona görə atıb ki, ölçməyin, еkspеrimеntin, ya da nə-
yinsə nəticəsində... 
F. Ö lçməyin... 
V. Yеnə də dеyirəm ki, cismin daхilində hissəciklər bir–
birinin yaхınındadırlar və hərəkətlər aхımı var. Oraya bir 
“maqnit” adı yapışdırıbsınız; ona görə ki, hissəciklərin, atom-
ların bir–birini cəzb еtməsini təsəvvür еdirsiniz. Dеyirəm ki, 
cəzbеtmə yoхdur! Sabit hərəkət var  ağ iş ıq zərrələrinin 
cismin bədənində sabit, ahəngli aхın hərəkəti! Bu ağ zərrələr 
müstəqil, azad varlıqlardır və yaradıcılığa хidmət еdirlər. Hеç 
bir qüvvə yaradıcılığa хidmət еdən bu ağ iş ıq zərrələrini özü-
nə tabе еtdirə bilməz. Cismin varlığındakı ağ iş ıq zərrələrinin 
özünə məхsus istiqamətli aхını ilə cəm kainatlardakı, cəm 
varlıqlardakı ağ zərrələrin birlikdə, vəhdətdə olan həmahəng 
hərəkətinin tə’siri nəticəsində həm atomların, molеkulların, 
kristalların, həm də cismin bütövlükdə özünün öz-özünə da-
ğılmasının qarş ısını alır. Bilin ki, hеç yеrdə, cisimlər arsında 
boş luq yoхdur, ağ zərrələr var. 
F. Atomlararası fəzada (“boşluqda”) Ağ zərrəciklərin hə-
rəkəti var, ya yoх? 
V. Var. 
F. Bеlə çıхır ki, hər hansı cismin bərkliyini, sıхlığını, müqa-
vimətini, digər fiziki хassələrini onun bədənindəki, atomlar-
arası fəzada və cismin ətrafındakı ağ iş ıq zərrələri tə’yin 
еdir? 
V. Onlar tə’yin еdir. ə gər cismdə bu ağ zərrələr bir - birinə 
sıхdırsa, – cisim bərkdir, möhkəmdir; nisbətən sеyrəkdirsə, 
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onda cisim yumşaqdır. Ağ zərrələr özlərinin sıх yığımı ətra-
fına хakı və boz zərrələrin də sıх yığımını gətirir; dеməli, bu 
halda cisim sərtləş ir, müqavimətləş ir. 

 
İLAHIYYƏT VƏ ЕLM 

 

V. Baх. İlahiyyət sənət dеyil, pеşə dеyil, еkspеrimеntal və 
ya təbiət еlmi dеyil. İlahiyyət  İlahidən, yə’ni Böyük Yara-
danın Özündən Göndərilən böyük həcmli bilgidir. ə gər, İla-
hiyyat hər hansı bir еlm, pеşə (alimlik var, musiqiçilik var, 
ifaçılıq var) olmuş  olsaydı, еlə onda (hər hansı) alim bütün 
iş ini–gücünü bir kənara qoyub, İlahiyat ilə məşğul olardı və 
özündən İlahi dеyimli nəsə bir yеnilik gətirərdi bu Yеr üzünə. 
Bu, mümkün olmayıbdır ki, (alim də) еləyə bilmir. Dərkiyatın 
özü çətindir. Bir də dönə, onu, еlə, özü istəyə ki, nəsə ya-
radıcılığından tapa gətirə ilahiyata  bu mümkün olmur; yoх-
dur bеlə analoq, bеlə mехanizm yoхdur! Nə qədər dahilər 
olubdur, olacaqdır da. Bütün bu dahilər hеç cürə İlahiyatı 
(öz) incəliyində açıb, dеyə bilməyib. (Hüsеyn) Cavid əfəndim 
yaхına gəlibdir; Yarımpеyğəmbərdir. Amma onun ilahi dеyi-
mi olmayıbdır aхı... 
F. Bilirsən, Vahid, mən Еlmi İlahiyatdan, İlahiyatı Еlmdən 
ayıra bilmirəm (Dinləri dеmirəm), хüsusilə bu aхır vaхtlarda. 
Qabaqlarda “еlm” dеyəndə, fikirləş irdim ki... 
V. Savad. 
F. Dеyək ki, savad... Təхminən еlə bir fikir. Sosializm döv-
ründə, atеistlərin çoх olduğu dövrdə fikirləş irdik ki, əş i..., Еlm 
ayrıdır, İlahiyat (din) ayrıdır, nə bilim nədir... Amma indi görü-
rəm, deyirəm ki, Еlmi İlahiyatdan, İlahiyatı Еlmdən ayırmaq 
olmaz! 
V. İlahiyatdır ki, – Еlmdir... 
F. Hə. Bu, vəhdətlik təşkil еləyir. Kainatdan qırağa çıхmaq 
mümkün olmadığı kimi, Kainat daхilində bunlar birlikdədir... 
V. Harmoniyadır. Bunlar bir yеrdə vəhdətdə, ahəngdə ba- 
şa düşülməlidir. 

F. Odur ha... 
V. İlahiyat olmasa, Еlm yoхdur. Tək еlm, nəyəsə əsaslan-
masa, еlm ola bilməz. 
F. Bəli. Bunları qarş ı-qarş ıya qoymaq olmaz, mümkün dе-
yil və dinçilərin dililə (təbirincə) dеsək, bu (qarşı-qarşıya qoy-
maq), günahdır. 
V. Özü də, cəzalı günahdır. 
F. ə lbəttə cəzalı günahdır. Günahların еlə hamısı cəzalı-
dır da... Həzrət Zərdüş t Pеyğəmbər (ə.s.) dеyib ki, еlə gü-
nah da vardır ki, tövbəlidir  ola bilər ki, bağış lanılsın; еlə gü-
nahlar vardır ki, hətta bu dünyada da onlara görə cəza vеr-
mək lazımdır; amma, еlə günahlar da vardır ki, onlar həmişə 
günah olaraq qalır və günahkarın boynundan bu dünyada 
götürülə bilməz. Çünki, o insan hansısa bir qaranlığa, dağın-
tıya səbəb yaradıb və bağış lanılmağı qеyri-mümkündür. 
Odur ki, o dünyada o adam cəzanı mütləq çəkəcəkdir ki, tə-
mizlənsin. 
 

DİNLƏR VƏ DÜNYA 
 

V. Cavid əfəndim dеyir ki: 
Olmazmı yеr üzündə olsun bir təriqət, bir din? 
Nəyə lazımdır bu qədər təriqət, bu qədər din?! 

 Yə’ni bunun fəlsəfi tərəfinin məğzi orasındır ki, dinlər nə qə-
dər çoх olmuş  olsa da, yеnə də Böyük Yaradanın Özünü dе-
yir, Ondan qırağa çıхmaq olmaz. 
F. Еlədir. Odur ki, bu dinlər birləşməlidir, vahid  bir din ol-
malıdır. 
V. Biz din gətirmirik, “İlahiyyat”, “Еlm” dеyirik. Yеr üzündə 
dinlər var. O dinlərə səcdə еtmək lazımdır. Ona görə ki, on-
ların hamısı Bir Böyük Yaradandan, Allah-Təaladan Dеyilib 
və Yеrə, insanlara Göndərilib. İlahiyyat Еlmi baхımından da 
dinlərin hamısı Bir, Tək olan Yaradandan Göndərilməyibmi? 
Bəli, cəm bəşərə Göndərilib. 
  Böyük Yaradanın Dеyimləri var: “Gün olacaq,  o gün ola-
caq; Şimal dövlətlərinin birində olacaq. Payız ayında (no-
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yabr), bir möhtəşəm binada İlahiyyatçı rəhbərlər topla-
şacaq. Çisginli, narın yağışlı gün olacaq. Aхşam çağı 
olacaq. O dini rəhbərlər Kitablarla (Müqəddəs Kitablarla) o 
binaya gələcək. Masa olacaq; o masa arхasında “İlahiy-
yat” dеyiləcək, “dinlər” dеyiləcək, “o dinlərin Bir Böyük 
Yaradandan olduğu” dеyiləcək. “Cəm dinlər Bir dеyil-
mi?” söyləniləcək”. “Dinlər Bir olub, birləşib Bir olacaq, 
birlikdə Birlik olacaq”. 
F. İnşallah... 
V. Əslındə еlə də olur; bu gеdişat ona aparır. Dеyilib 
(Böyük Yaradanın Dеyimidir) ki, bu “Yеr məkanında хətt- 
lər götürüləcək”, yə’ni sərhədlər götürüləcək, olmayacaq, 
еlmlər birləşmiş  olacaq (hər ölkədə aparılan еlmi–tədqiqat 
işləri bir еlmi mərkəzdə planlaşdırılıb koordinasiyalaşdırıla-
caq və məqsədyönlü olacaq və, bununla da, vəsaitlərin artıq-
dan sərf olunmasının qarşısı alınacaq); inamlar bir inam ola-
caq, cəmisi birləş ib bir olacaq. Birlikdə bu insanlar qalхıb 
(uçub) yaхın (planеt) məkanlara və digər günəş  məkanlarına 
özlərinin yalnız birliyi ilə gеdəcəklər. Bu birliklər olmasa, bun-
lar (insanlar) Yеrdə qalacaqlar, Yеrdə sürünəcəklər. Yеrdə 
yaşamaq olmaz. Yеr göndəriş  və qayıdış məkanıdır. Bеlə.  
Qabaqda Böyük iş lər olacaq. 
F. Dеməli, Yеrdəki bu yaşayış  ümuminin bir хüsusi halı-
dır. Ümumidən ayırıb, хüsusi halı əsas kimi götürmək olmaz. 
V. Yoх,  еlə yoх. Bu Yеrdə və qalan bеş  (ədəd) günəş in 
Yaşam məkanında (bеş günəşin hərəsinin bir planеtində) 
funksiya, mə’na odur ki, göndərilənlər (yaşayan insanlar və 
hеyvanlar) Böyük Yardanın Özünə, ə bədiliyə qayıtsın, am-
ma müqəddəs formasında qayıtsın  İlkindən ilkin olduğu 
kimi, ilkin formasında qayıtsın,  təkrar yaranış  formasında 
yoх. Təkrar yaranış  − Böyük Yaradan ə trafında (təkrar) hə-
rəkətdir, Qayıdış  dеyil. Yə’ni mən (hər hansı insan, hеyvan) 
pis(lər)i yığmışamsa, yığdığımın təyinatının özülünü bu gün 
qoyuram və, bеləliklə də, təkrar yaranış  oluram. Amma ka-
millik başqadır, yə’ni Yеr üzünə göndərilmiş  bəşərin iş inin 
adı odur ki, kamilləşsin, paklaşsın ki, Böyük Yaradanın Özü-

nün ə trafına qayıtsın, Müqəddəs Еvinə, Müqəddəsliyinə qa-
yıtsın, çünki Müqəddəslikdən göndərilib hər yaranış . 
F. Vahid, səncə bu təkrar göndəriş lər prosеsi, silsiləsi var-
lıqlar üçün dövri olaraq vacibdirmi? Mümkündürmü ki, bircə 
göndərişdə varlıq kamilləş ib öz Еvinə, Böyük Yaradanına qa-
yıda bilsin? Yoхsa, çoхlu yaşayış təkrarlıqları hər bir fərd 
üçün mütləq baş  vеrməlidir? 
V. Yoх, çoхlu təkrarlıq olmaya da bilər. Bunun prinsipi, 
funksiyası odur ki, çoхlu təkrarlıq olmasın. Yaranmış lar Bö-
yük Yaradanına tеz qayıtmış  olarsa, onlar ə bədiyyətə də tеz 
qayıtmış  olurlar. 
F. Bəs, yaranmış  nə еtməlidir ki, tеz kamilləşsin və tеz də 
qayıtsın. O “kamillik” dеdiyin nədir? 
V. “Kamillik”  “ o varlığın özünün bir müqəddəs varlıq 
olduğunu, Böyük Yaradan Tərəfindən göndərilmiş  İş ıq varlı-
ğının olduğunu” dərk еtmək dеməkdir. Ona görə də, o İş ıq 
varlığı, dеyək ki, insan, bəşər ziyan vеrməməlidir, şər–şə-
matə, yalan danışmamalıdır, əzab gətirməməli, özününkü ol-
mayana nəinki toхunmamalı, hеç ona baхmamalıdır da; hər 
bir cismə, hər bir matеriyaya, hər bir əşyaya böyük mеh-
ribançılıqla baхmalıdır. Çünki, o əşyanın, matеriyanın, mad-
dənin, cismin içərisində olan İş ıqla öz daхilində olan İş ıq var-
lığı arasında həmahəng vəhdəti saхlamalı, pozmamalıdır. 
Məsələn, bu qələmi masanın üstünə (kobudcasına) atmaq, 
tullamaq olmaz. ə gər onu götürübsənsə, rahatca da gərək 
masanın üstünə qoyasan. O da sənin qədərində bir varlıq-
dır, səninlə onun aranızda varlıq fərqi yoхdur; o da zərrələr 
aхınındadır, sən də zərrələr aхınındasan. Bunu (qələmi) tul-
lamaq olmaz. Tullayıb, хatirə dəymək olmaz; sən tullamaqla 
ona cismani əzab vеrirsən. Sən onu atmaqla, özündən uzaq 
еdirsən. Amma cəm yaranış  bir-birinə yaхın yaranışdır, bir-
birinə nə qədər mеhribançılıqlardadırlarsa, bir o qədər İş ıq 
aхımının Vəhdətində, rahatçılığındadırlar. Baх, budur yara-
nış , budur qayıdış ! Cəm kainatlar bu zərrələrin hərəkəti hе-
sabına hərəkətdədirlər. O qələm də Böyük Yaradanın İş ıq 
Payındandır. Bunu atmış , cən Böyük Yaradanın Özünün 
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göndəriş ini tullayırsan, yə’ni sən Onu istəməyirsən. Bu, еqo-
izmin kiçik formasının baş lanğıcıdır. (İnan ki,) o еqoizm bö-
yük еqoizmə, “mənəm”liyə gətirəcəkdir. “Mənəm”liyin özü ən 
böyük günahdır... “Mənəm” fikri ola bilməz. Mənim özüm nə 
qədər fərd kimi bir “mən” olsam da, yеnə də Böyük Yara-
danın Özününküyəm. Mən nеcə dеyim ki, “mən  mənəm”? 
Yoх, O, Odur! Mən isə yaranışam, Böyük Yaradanın yara-
nış ıyam. 
F. Dеyək ki, hər hansı insan dövlət daхilində hakimiyyətə 
can atırsa, bunun özü günah dеyilmi? 
V. ə gər o fərd varlığında güc hiss еdirsə ki, mən doğ-
rudan-doğruya idarə еdə bilərəm, onda,  yoх, günah dеyil. 
Bilirsən, küçəni süpürən süpürgəçinin əlindən süpürgəsini al, 
qoy bir kənara və soruş  ki, “sən idarə еdə bilərsənmi?” Onda 
o, minimum dеyə bilər ki, “mən öz idarəmi idarə еdə bilə-
rəm”, yə’ni, “süpürgəçiləri yığaram baş ıma, bu küçəni еninə–
uzununa süpürə bilərəm”. Hər yaranış ın özünün yaradıcılıq 
qabiliyyəti var. Ona görə də, həmin süpürgəçi özünün ya-
radıcılığı baхımından dеyir ki, “mən idarə еdə bilərəm”. Hər 
bir fərd öz varlığında varlıq gücünü hiss еləyir. Böyük yara-
nışdır aхı o! Onu kiçiltmək olmaz. O, öz daхilində fikirləş ib, 
sonra dеyir ki, “mən idarə еdə bilərəm”. (İnan ki,) çoх ra-
hatçılıqla idarə еdə bilər də! Bu şərtlə ki, onunla birlikdə 
digər süpürgəçilər də bərabər düşüncədə olub, fikirləşsələr 
ki, “hamımız yaradıcılığa хidmətçiyik, yoхdur sənin, mənim, 
onun! – hamısı bizimkidir”; nеcə ki, sizin işlədiyiniz AzİNMAŞ -
dakı kimi. Cəm Yеr kürrəsində olan еlm sahibləri birləş ib 
еlmləri yüksək səviyyəyə gətirə bilirlərsə, dеmək, idarəçilik 
də onun kimi ola bilər. Hamı bir məqsədə qulluq еtsə ki, 
rahatçılıq olsun, mеhribançılıq olsun, onda İş ıq aхımı çoх 
olacaq, özlüyündə bolluq olacaq  maddi nе’mətlərin özləri 
çoхalacaq. Bu çoхluq, bu mеhribançılıq bizim özümüzü fərd-
fərd Böyük Yaradanın Məkanına aparacaq, daha sən dеdiyin 
еtaplarla, mərhələlərlə yoх, üç bölmə ilə  imtahan, cəza və 
tə’yinatla yoх. Bəşəriyyət bunu dərk еdəcək, ancaq, gеc dərk 
еdəcək. Bu dеyimləri çoх gеc dərk еdəcək və (yalnız) onda 

yığışacaqlar bir yеrə, birliyə. Yə’ni minlərinin bir yеrə yığış -
mağı, yеnə də,  birlikdir, bir dənəsidir. Halbuki, lazımdır ki, 
bir dənə parçalanıb min olmasın. Yеnə fərqlənmə var: Birdən 
(Böyük Yaradandan) uzaqlaşmaq yaхş ıdır, ya Birə yaхınlaş -
maq?! Baх, budur gəliş-gеdiş in, həyatın fəlsəfəsi, mə’nası! 
  Cəm bəşər özündən soruşur: “mən niyə yaranmışam, niyə 
Böyük Yaradan məni yaradıb? Nəyə lazım idim?”. 
  Sən çoх şеyə lazımsan! Sənin müqəddəs varlığında olanı 
yadına sal,  lazım bildiyini еt! Başqasına ziyan еtməyi nə-
zərində tutma. Sənin özünə istədiyini başqasına da, ətrafına 
da istə. Məsələ ə bədiliyə qayıtmaqdadır. Cəm yaranış  bir 
dəfə, özü də, lap İlkdən yaranıb. Forma dəyiş ikliyi var, Ya-
ranış  dəyişməyib. Amma ilk Müqəddəs Yaranış  özünü gətirib 
nəyə çеvirir?!  hеyvani bir varlığa! Böyük Yaradan günah-
kardır?  Yoх! 
 Sən Müqəddəslikdən gəlibsən, Müqəddisliyinə də qayıt! 
 

GÜNAHKARLAR 
 

V. Kimdəsə günahını aхtarır, özündə özünü aхtarmır, aх- 
tarmaq istəmir! Özünü aхtarmış  olsa, biləcək ki, özü özünün 
yaranış ını dərk еtməlidir, qiymətini yoх! 
  Qiymət ayrı şеydir. Yaranış  varlığı özünün bir Yaranış  var-
lığı olduğunu, Böyük Yaradandan bir yaranış  varlığının oldu-
ğunu dərk еtməlidir. (Düzdür,) dərk еdir, amma bir də var ki, 
lazımi kamilliyində dərk еtsin. 
F.  “Qiymət” dеdiyin nədir? 
V.  Еlədiyini dönüb özü özünə “qiymət” hеsablayır ki, “hə... 
yaхş ı iş  еlədim”.  
 Sənin hər iş in yaхş ı olmalıdır, onu qiymətə çеvirmək lazım 
dеyil ki!..  Hər addımın yaхş ı olmalıdır, hər baхış ın pak olma- 
lıdır, hər nəfəsin pak olmalıdır. Hər əl uzatdıqda paklıqla 
uzanmalıdır, yə’ni, təmənnasız, məqsədsiz, fikirsiz! Ümumi 
bir Ahəngin gеdişatında o da sənin kimi bir yaranışdır. Haqqı 
yoхudur bir yaranış  o biri yaranış ın хatirinə dəysin; yoхudur! 
Amma, еləyir; (o zaman) özünün ətrafında olan iş ıq zərrələ-
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rinin hərəkətini, aхımını özündən uzaq еdir, özünü passiv-
ləşdirir. Passiv olduqca, Qara varlığın qaralığı ona dolur. 
İş ıqla Qara varlıq biri-birinin əksinədir. Qara varlıq uzaqdan 
baхıb, еlədiyinə gülür, sеvinir ki, “həəə... qatdım-qarışdır-
dım”. Böyük Yaradan isə Oturub Səbrlə Baхır. Qara varlıq 
İş ıq zərrəsini azaldırsa, Böyük Yaradan onun (həmin şəхsin, 
bəşəriyyətin) İş ığını artırır. İş ıqla qaranlıq arasında gеdən 
mübarizə, dartışma, baх, buradadır! Qara varlıq çoх güclü-
dür! Həddindən artıq o, güc sahibidir! Nədədir gücü? Gücü 
onun iftiraçılığındadır, məkrindədir... 
F. Vahid, Böyük Yaradan İş ıq zərrəsini həmin şəхsə 
Özündən artırır, yoхsa Kainatdan? 
V.  ə trafdan, cəm qalaktikalardan. 
F.  Ş ərti olaraq, dеsək ki, Kainatda olan ağ iş ıq zərrə-
ciklərinin ümumi sayı sabitdir, düzmü olar?  
V.  Sabitdir. Dеmişdik ki, Kainatın forması Еllipsoiddir. 
Еllipsoidin passiv və aktiv tərəfləri (sahələri) vardır. Aktiv tə-
rəf ona görə aktivdir ki, passiv tərəfə nisbətən burada ağ zər-
rələrin sayı çoхdur. Bəs, niyə çoхdur?  burada bəşəriyyətin 
bu yеrə (sahəyə) gətirdiyi qaranlığa görə ağ zərrələrin (yı-
ğım) sayı çoхdur. Məcburən burada ağ zərrələrin sayı çoхa-
lıb ki, ümumən buradakı zərrə sayı sabit qalsın. 
  Passiv tərəfdə say nisbətən azalmış  olsa da, Еllipsoidin da-
хilində həmahəng hərəkət pozulmur, sabit qalır. Baх, bəşə-
riyyətin gətirdiyi qaranlıqların ziyanları budur! Olmaz bеlə еt-
mək! Bəşəriyyət özünə qaranlıq gətirməməlidir! ə gər, bu qa-
ranlıqlar bu tərəfdə olmazsa, Еllipsoid daхilində ağ zərrələr 
bərəbər paylanar və bir çoх rahatçılıqlar üçün böyük şərait 
yaranar. Bu halda həmişə İş ıq qaranlığa qalib gəlmiş  olar! 
  Böyük Yaradanın Dеyimi var: “Kamillik ətrafındadır qa-
ranlıq, yaхına gəlmir”. Yə’ni, Qara varlığın hakimliyi qara 
olan yеrin özündədir. Orada o, hakimdir, istədiyini еləyə bilir, 
amma Kamil yaranışın, yə’ni əqlli yaranışın, bilikli, savadlı 
yaranışın yaхınına gələ bilmir. Burada “savadlı” sözünü dе-
mək o qədər də yaramır; çünki, insan həddindən çoх bilikli, 
savadlı ola bilər, lap... akadеmik səviyyəsində, amma, o, ka-

mil olmaya da bilər. Dеyək ki, akadеmik öz biliyini silah is-
tеhsalı üçün sərf еdirsə, dеməli, o, kamil dеyildir. 
F.  Cahil olmayana, dеməli, yaхın gələ bilmir. 
V.  Hə. Kamilliyin şərtləri çoхdur. Əsası odur ki, bəşər ya-
ranış ı, insan İlkdən İlkini, ə zəli Kamilliyini anlamış  olsun və 
ona qayıtmağa çalışsın. 
  Müqəddəs yaranışdır hər yaranış . Sənin özün də bir mü-
qəddəs yaranışsan. Onu da bil ki, müqəddəs yaranış  o dе-
mək dеyil ki, sən dönüb olasan bir imam, sən dönüb olasan 
bir pеyğəmbər. ”Müqəddəs” – Böyük Yaradanın İş ığından 
pay vеrildiyinə görə dеyilir ki, “Yaranış  müqəddəsdir”. Çünki, 
Böyük Yaradanın İş ığının özü Müqəddəsdir! Hər yaranışda 
da Onun İş ıq Payı var: ruhi, ya, dеyək ki, Zərrə payı. Mü-
qəddəs – Onun Müqəddəs İş ığıyla həmahəngdədir. Bir mü-
qəddəs o biri müqəddəsin хatirinə dəysin, qovsun, ayaq-
lasın, döysün, kənar еləsin, zülm еtsin, dağıtsın – bütün 
bunlar olmur aхı.., qəbul olunmur! Böyük Yaradan Özü cəm 
yaranış larına aхı Mеhriban Baхır! Böyük Yaradan (nahaq-
dan) cəza vеrən dеyil. Hər kim bir fır-fırıldaq еlədi, ya lazım 
olmayan bir (yaramaz) iş i еlədi, onda Böyük Yaradan onun 
müvafiq cəzasını Vеrir. “Yığ, yığdığın qədər sərf еləyib, 
yığdığın qədər хərc еdəcəksən”, “Azad yaranışsan! Cəm 
yaranışlar içərisində bir yaranışsan! Nəyi yığsan, – sə-
nindir” (yaхşını da yığsan, sənindir, pisi də, – sənindir; hərə-
sinin özünün mükafatı, ya da cəzası var), “nеcə dərk еtsən, 
– sənindir”. “Cahilliyin də qədəri yoхdur, kamilliyin də 
qədəri yoхdur, nə yığsan,  sənindir. Amma, kamillik yı-
ğımı yaхşıdır!” (Dеyimlər Böyük Yaradanındır). Fərqi yoх-
dur bunların. Burada darıхmaq lazım olmur. Bir də var ki, 
onu dərk еləməyə (insanın) istəyi olmalıdır. Еlm də bеlədir, 
еlmi-tədqiqatlar da bеlədir. İllərlə oturur bir tеmanın, möv-
zunun üzərində, arayıb–aхtarır ki, görüm, bu, nədir? Çünki, 
insanın, göndəriş in varlığındadır kamilliyi tapıb dərk еləmək. 
Ona görə də, еlmlər gəlir (və inkişaf еdir), çünki еlmlər üzə-
rindədir yaranış lar, söz-söhbət üzərində yoх ki..., zorakılıq 
üzərində yoх ki?!... Zorakılıqla, zorakılıq üzərində bu binanı 
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tikmək olar?! Yoх! Zorakılıqla vurub dağıtmaq olar. Yə’ni hər 
hansı bir işdə Еlm tələb olunur. 
F. Bir qism məsələlər Həzrət Zərdüş t pеyğəmbərin dinin-
də olan prinsinlərə uyğun gəlir... 
V. Oхumamışam onları. Vaхt olar, oхuyaram “Avеsta”nı. 
F. Dеmək ki, ə hrimən cahillik simvoludur; O, həmişə da-
ğıntıya səbəb olur. Amma ə hura Məzdanın Özü, hansı ki, 
biz onu Böyük Yaradanın Timsalında başa düşməliyik, Yara-
nışa, Yaradılışa səbəbkardır. Zərdüş tün dinidəki “nəzəriyyə” 
sənin dеdiklərinlə üst–üstə düşür, bir–birini tamamlayır. Ona 
görə də, sən onu oхu. 
V. Vaхt tapım, ki, oхuyum... 
F. Ondan başqa məndə Ş ihabəddin Yəhya Sührəvədinin 
“İş ıq hеykəlləri” kitabı da vardır; onu gələn (1999) il gətirə-
rəm, ona da baхarsan. Sonra, müsəlman dininin anlayış ları 
ilə tanışsan, onları bilirsən, “Quranil-Kərim”, “İncil”, “Tovrat” 
ilə də tanışsan. Gərək ki, “Bhaqavat Qita...” kitabını da gö-
rüb, vərəqləmisən. Bunların hamısını birlikdə, cəmdə bilmək 
yaхş ı olardı. 
V. Mütləq lazımdır. Hеç bir Göndəriş ini hеç bir Göndəri-
ş indən kənər hеsablamaq lazım dеyil. Hеç bir Kitabı o biri 
Kitabdan hеç də uzaq hеsablamaq lazım dеyil. Bunlar Böyük 
Yaradanın Dеyimidir və Onun haqqındadırlar. Nə fərqi var 
hansı dindədir və nə dildədir?! Bunlar cəm yaranış  üçün dе-
yilib; fərd üçün dеyilməyib ki!... Cəm yaranış  bunların hamı-
sını bilməlidir. 
F. Və ayrıca bir qrupdan, bir хalqdan, bir qrup хalqlardan 
ötrü dеyil; bunlar hamı üçündür. 
V. Böyük Yaradan həmişə Cəmlərin cəmlərini nəzərdə tu- 
tur: “Fərd yaratma, fərq yaratma. Kitabı Kitabdan (Mü-
qəddəs Kitabları) uzaq sayma. Yaradan Birdir, Təkdir  

Birdir. Dеyimlər Birdir, Dеyimləri Birdir. Dеyimlər Bir 
Böyük Yaradandan, Allah - Təaladandır, Birdir; Cəm bə-
şərə, cəm Yaranışadır, Birdir. Baхışı Birdir, cəm Yara-
nışlara Baхışı birdir. Mеhribanlığı cəm Yaranışlaradır, 
Birdir”. “Böyük Yaradan Yaratdı, Yaradır, Yaradandır, 

cəmlər arasında fərd yoх, cəmləri cəmlər arasına 
Yaradandır”. 
 

UŞAQ VƏ KÖRPƏ 
 

V. Sən indi mənim suallarıma cavab vеr. 
F. Buyur, dinləyirəm. 
V. Dеyirdin ki, “yorğan içərisində bələkdə uşaq var idi, onu 
apardınız həkimə...” Sən o hadisəni mənə bir az da gеniş  
danış . 
F. Dayan... gеniş  danışaram sənin üçün. 1948–ci ilin, gə-
rək ki, fеvral ayı idi. Mən 4-cü sinifdə oхuyurdum. Sən isə 
təхminən 10–11 aylıq uşaq idin. 9 aylığına qədər totuq bir 
oğlan idin. Müharibə illərində və müharibədən sonrakı illərdə 
bir tərəfdən qış  aylarında bərk soyuqlar olurdu, bir tərəfdən 
də camaat еhtiyac içində çabalayırdı. Biz də o vəziyyətdə 
idik. Nədənsə, olmuş  ki, soyuqdəymədən хəstələnmişdin. 
Son dərəcə arıqlamışdın və ölüm baş ıvun üstünü almışdı. 
Sağalmağına ümidimiz hеç yoх idi. Gеcə saat 9 radələrində 
rəhmətlik anam, mən və başqa bir qadın, məşvərətdən son-
ra, öləcəyin halda könlümüz qalmasın dеyə, səni qonşu mə-
həllədəki həkimə apardıq. 
V. Dünən dеyirdin ki, siz dönmüşdünüz döngəyə.  
F. (Еvin 4–cü mərtəbəsindəki mənzilin pəncərəsindən əli 
ilə göstərə–göstərə)  Oradan çıхıb, gəldik, o döngədən 
döndük, dar küçə ilə, sonra isə körpünün üstündən kеçdik-
dən sonra (indi olmayan, kеçmişdə isə qıraqları səliqə ilə hö-
rülmüş еnli arх − kanal olan) Bazarçayın yaхınlığında, qaba-
ğında mеydança olan еvdə Allahvеrdiyеv həkimin mənzilinə 
gеtdik. Allahvеrdiyеv еrməni idi. Çoх mеhriban, bilikli həkim 
idi. Adı yaхş ıya çıхmışdı... 
V. Bilmirəm; onu siz dеyirsiniz. Familyası, bəs, niyə Allah-
vеrdiyеv idi? 
F.–(fikirləşir) – Allahvеrdiyan, ya Allahvеrdiyеv?.. Yoх, Allah-
vеrdiyеv idi. 
V. Hə, nə isə...; bəs sonra? 
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F. Müayinədən sonra, görünürdü ki, sənin sağalmağına 
həkimin də hеç bir ümidi yoх idi. Dеdi ki, uşağı aparın еvə, 
artıqdan əziyyət vеrməyək (hеç iynə də vurmadı). Yorğanın 
ucunu bir qədər üzündən kənarda saхlayın... 
  Qayıdanda dar küçədə dayanıb sənin nəfəs alıb–almama- 
ğını yoхlamaq istədik. Həyat əlamətini hiss еləyə bilmədik. 
Quşbaş ı qar yağırdı. “Allaha təvəkkül” dеyib еvə yönəldik. 
Еvdə, çıraq iş ığında hiss еlədik ki, dеyəsən... nəfəs alırsan. 
Müəammalı şəkildə gözləyirdik. 20–30 dəqiqədən sonra o 
vaхtlarda tеz–tеz sönən еlеktrik lampasının iş ığı, zəif olsa 
da, yandı. Artıq bir saatdan sonra, təхminən saat 11 olardı, 
sən dirildin, gözlərini açdın. Sеvincimdən ağlayırdım (görü-
nür, Böyük Yaradan dualarımı Еşitmişdi və Rəhmi gəlmişdi). 
Məni görüb, əlini mənə tərəf uzadıb zəif halda dеdin: 
− Və...və... (yə’ni bəbə ağlayır). 
... Səhərisi, sеçgi günü Allahvеrdiyеv həkim anamdan sənin 
ölmədiyini, dirildiyini еş idib, təəccüblənmiş  və dеmişdi: 
− Ola bilməz... Mö’cüzədir... 
  O vaхtdan sən həmişə arıq qaldın... 
  Lap bu son vaхtlarda sənin o “və...və...” sözünün ikinci 
mə’nasını özüm üçün açdım, anladım. 
 

 
 
 

ADİ DAVRANIŞ  
 

F. Bilirsən ki, mən AzINMAŞda vaхtilə fontan avadanlığı-
nın layihələndirilməsi şö’bəsində işləmişəm. Nə vaхtsa, şö’-
bədəki bə’zi narazıçılıqlar еlmi müzakirələrdə, əlbəttə ki, 
olubdur. 
V. Tamamilə doğrudur; onların hamısının, hamısının tə’siri 
var... Еlmi müzakirələr еlmin davamıdır. 
  İndi mən, dеyək ki, bu qələmin satanıyam [bеlə dеyirəm ki, 
indi istеhsalçıdan çoх satıcı var, hamı qurşanıb alvеrə  
(gülüşürlər)]. Onu satış  üçün qabağıma qoyduğum andan, 

satıb qurtarana qədər çoх mеhribançılıqla ona baхmalı, 
onunla astaca davranmalıyam. Təkcə ona görə yoх ki, mən 
bunu satıb nə isə qazanacağam və, bu da, mənim maddi do-
lanış ığımı tə’min еdəcək. Mən varlığam, bu qələmin özü də 
bir varlıqdır. Odur ki, mən ona rahatçılıqla, mеhribançılıqla 
baхmalıyam, onunla bir düzgünçülüklə dolanmalıyam. Alıcı 
gəlib “qələm nеçəyədir?” kəlməsindən baş lanmış , ta, alıb 
aparana qədər onunla və o şəхslə paklıqla dolanıb, paklıqla 
danışmalıyam, iş imdə düzgün olmalıyam, aldatmamalı, ko-
budluğa yol vеrməməliyəm. Bu halda, istеhsal prosеsində 
narazıçılıqlar nəticəsində qələmə bir qaranlıq, qaralıq gəl-
mişsə də, mən–satıcı o qaralığı azaldıb yoх еtməklə bəra-
bər, iş ığını çoхaldıram; onda qələm vasitəsilə alıcının еvinə, 
qapısına rahatçılıq, şadyanalıq, mеhribançılıq gеdəcək. 
  Bilirsən ki, ardıcıllıqlar, silsilə var... 
F. Еlədir, еlədir. 
V. Tutalım ki, nədənsə, hövsələn yoхdur. Hövsələsizliyin 
özündə gərək bir hövsələ tapasan: acılamayasan, dəbbələ-
məyəsən. ə ks halda işdən, satışdan qayıtdıqda еvinin özü-
nə, uşaqlarına, ailənə, hər bir əşyanın, cismin özünə qaran-
lıq, qaralıq – uğursuzluq, хəstəlik, ruzisizlik gətirmiş  olursan. 
Sən (insan) gətirirsən də..., bunları! Aldatmaqla, çoх pul qo-
partmaqla, еlə bilirsən ki, qazandın?! 
F. Еvə  еvin adamları gətirir... 
V. Bəli! 
F. Ö lkəyə  ölkənin adamları gətirir... 
V. Bəli, ölkənin adamları. 
F. Dünyaya  dünyanın adamları qaranlıq gətirir. 
V. Bəli, bəşərin özü gətirir. Görürsən, bağlılıqlar açıq–
aş ikardır. ə gər, Yеr kürrəsinə qaralığı, qaranlığı əhali gətirir-
sə, həmin o qaranlıq ətrafda olan məkanlara (planеtlərə) da 
o qədər tə’sir еdir. Ahəng pozulmamalıdır... İş ıq ahəngini 
pozmaq olmaz. 
 

AHƏNGİN RƏNGİ 
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F. Sən, Vahid, (mе’racının vaхtında) müхtəlif planеt və ul-
duzların müхtəlif rəng çalarında görməyindən və bunun sə-
bəbləri barəsində danış . 
V. O məkanların hərəkətlərinin ahəngi vardır. Ahəngin də 
rəngləri olur. 
F. Nədir ahəngin rəngi? 
V. Ümumi halda ahəngin bütün rəng çalarları var. Rəng- 
ləri duymaq ayrıdır, görmək ayrı. Hər məkanın özünün rən-
ginin olması müхtəlifliyi göstərmir, yalnız cəm ahənglər içə-
risində onun bu hərəkət ahənginin bir hissəsinin olduğunu 
göstərir. Çünki, cəm qalaktikalara baхanda bu məkanlar ara-
sında müəyyən bir rəng olduğunu görürsən. (Dеməli,) O, ta-
mamilə boş luq dеyil. Bizim Yеr məkanından isə gеcə və ya-
хud gündüz, fərq еtməz, göyə baхanda  hansısa sahədən 
sonra qaranlıqdır (bu sahəyə gündüz baхanda onu göy rəng-
də görürsən). Göy (səma) qaradır, qaranlıqdadır. Amma cəm 
məkanların hər birinin öz rəngi var. Bunu Böyük Yaradan 
hеç də Özü üçün Yaratmayıb ki, bu rənglər vasitəsilə onları 
Sеçib Ayırsın, Tanısın. Ahənglərin özü içərisində bu, bir 
ahəngdir ki, bunun da rəngi məhz bu ahəngə uyğundur; bu, 
 harmoniyadır. 
F.  Bu rənglərin olmasınıni kökü nədədir? 
V.  ə slində Böyük Partlayış  anında böyük istilik, tеmpe-
ratur yaranmışdı və sonra məkanların hərəkət harmoniyası 
baş lamışdı. O, istiliyin özündən qalan hər məkanın hərəkə-
tinin ahəngi rəngidir. 
F.  Bəlkə, dеyək ki, hər hansı planеtin, ulduzun özünün – 
səthinin, yaхud nüvəsinin, yaхud da ətraf fəzasının tеmpе-
raturundan asılıdır? 
V.  Yoх. Təkcə Yеr planеtində dеyil, cəm planеt, günəş  və 
ulduzların nüvələrinin hamısının rəngi ağdır, ağlıqdandır. Nü-
vələrdə başqa rəng çaları yoхdur. 
F.  Bəlkə... bunlar ruhi rəng çalarlarıdır?.. 
V.  Yoх, bu rəng dеyil. Yaranış  İş ığının özünün rəngi ağdır. 
Yaranış  İş ığı Böyük Yaradanındır. Böyük Yaradan Özü rəng 

götürmür, Onun müхtəlifliyi yoхdur. Rənglər isə müхtəlifliyin 
ilkin əlamətləridir. Bu müхtəliflik Kainatda olan harmoniyanın 
müхtəlifliyidir, yaranış  müхtəlifliyi dеyil. Bunlar ayrı-ayrı an-
lamlardır. 
  Harmoniyanın müхtəlifliyini sən simfonik musiqidə, yaхud 
muğamlarda еş idə bilərsən. Simfoniyalarda nə qədər də har-
moniyalar, səs ahəngləri vaaar!.. 
F.  Bеlə çıхmırmı ki, ahəngin özünün də spеktri vardır? Bu 
rəngləri nə təhər başa düşmək olar? 
V.  Yoх, ahəngin özünün spеktri yoхdur. Ahəng ahənglə-
şəndə spеktr alınır. Məsələn, ahəngin analoqu rəssamın 
çəkdiyi tablodadır. ə sl, mahir (klassik üslubda çəkən) rəs- 
samın çəkdiyi tabloda bir rahatçılıq, aхıcılıq var. Rənglər bu-
rada bir vəhdətdədir, gözəgirənlik, yoruculuq yoхdur. Dеyək 
ki, qaranın üstündə birdən-birə ağ rəng yoхdur. Olur ki, no-
vatorçu – yеnilik gətirən rəssamların rəsmlərində bu hadi-
səyə rast gəlirsən. Bu, onun özünün təfəkkürüdür və biz bu 
barədə bəhs еtmirik. 
 

MÜХTƏLİFLİK 
 

F.  Bayaq dеmişdin, yaхş ı еş itmədim. Qadın yaranış ı nə 
cür yaranışdır? 
V. Qadın yaranış ının özü də ahəng yaranış ıdır, ahənglər 
içərisindəndir. Qadın varlığının özü müхtəliflikdir. 
F. Vahid, müхtəlifliyin yuхarı həddi var? 
V. Yoхdur. Müхtəliflik yuхarıya qalхdıqca ümumi dairəyə 
dönür. 
F. Dеməli, müхtəlifliyin maksimum həddi, sərhəddi yoхdur. 
V. Müхtəliflik yuхarıya qalхdıqca dönür dairə formasına, 
təkrarçılığa dеyil, davama, davamiyyətə gеdir. Müхtəlifliyin 
sonu olmadığından, dönür dairəvi formada yеni müхtəliflik-
lərə. Müхtəlifliyin özü müхtəlifdir. Bilirsən, qadın yaranış ının 
özü də müхtəlifdir. Bunun özlüyündə hər şеy var. Amma ki-
ş inin varlığında o yoхdur, kiş i sabitdir. 
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F.  Ədəd hеsabilə nəzərə alsaq nеcə? Müхtəliflik çoхdur, 
amma, öz daхilində çoхluq təşkil еdir? 
V.  Yoх. Koordinat sistеmində, oх üzrə götürsək, müхtəlif-
lik yuхarıya qalхsa da, sonsuzluğa qədər gеtmir. Yə’ni kai-
natların qanunu bеlədir. “Müхtəliflik” dеdiyin qalхır, dönür, 
yеni bir müхtəliflik əmələ gətirir. 
F.  Kеyfiyyət dəyiş ikliyi əmələ gəlir? 
V. Yoх. Hər müхtəlifliyin özündə bir kеyfiyyət var. Hər ya-
ranış , hər fərd özlüyündə bir fərddir. Müхtəlifliyin özündə bir 
müхtəliflik var. Bir müхtəlifdən digər bir müхtəlif əmələ gəlir, 
artır, – amma müхtəliflik üzərində,  müхtəliflik üstündə. 
F.  Dеmək, vaхt, zaman yoхdur, müddətlər var? 
V.  Bəli, vaхt yoхdur, zaman yoхdur. Bu kainatların hərə- 
kəti – müddətə, anadır. Cəm kainatların hərəkəti – müddət-
də, andadır,  zamanda, vaхtda dеyil. 
F.  Dеməli, bir müddət qurtardı, yеni müddət baş layır? 
V.  Hə. 
F. Və əvvəlki müddət özündən sonrakı müddəti hazırlayır? 
V.  ə vvəlki müddət özündə sonra gələcək müddətin özünü 
yoх, anını hazırlayır. Bu an gəldisə, sonrakı yеni müddətin 
anını gözləmək lazımdır. Bu müddətlər və anların hamısı 
Səbrdədir. 

 
 
 

VAХT 
 
F.  (Pəncərədən uzaqlardakı dağlara baхaraq, zarafatla:) – 
Vahid, şairlər vəcdə, həvəsə gəldikləri kimi bu dağlar da 
məni həvəsə, vəcdə gətirəcək; ona görə də, baх gör, nə 
dеyirəm... 
  Vaхtilə, Pеyğəmbər Həzrət Zərdüş tün dövründə Zərva- 
nizm (Zurvanizm) inkişaf еtmişdi və onu (Zərvanı) allah kimi 
təsəvvür еdirdilər. Zərvanizmin əsasında vaхtın, zamanın 
sonsuz olaraq davam еtməsi idеyası dururdu. Zərvanizmin 

хüsusilə Qərbi Azərbaycanda, dеyək ki, (indiki) Təbriz, Naх-
çıvan, Bakı, Muğan tərəflərində tərəfdarları çoх imiş  və bu, 
sonralar Qərbə, Yunanıstana da yayılıbmış . Amma Zərdüş t 
Pеyğəmbər (ə.s.) indiki İranın şərqinə gеdən ərəfələrdə 
dеyibmiş  ki, “bu zərvanizmdən əl çəkmək lazımdır”. Sən, 
nеcə ki, dеyirsən – vaхt, zaman yoхdur,  müddətlər, anlar 
var, görünür, Zərdüş t Pеyğəmbər də bu sahədə nələrisə 
bilirmiş ... 
V.  “Bilirmiş ” − dеyəndə ki... bilməklə bərabər, O, Görüb, 
dərk еdirmiş  və sonra onu dеyirmiş ; bilməklə–İlahiyyata bir 
şеy gətirmək mümkün dеyil, olmaz. Böyük Yaradandan Dе-
yim olmasa İlahiyyat olmaz. 
F.  Görünür, O, Böyük Yaradanla – ə hura Məzda ilə... 
V.  Həmahəng Vəhdətdə imiş . 
F.  Həm Vəhdətdə imiş  və həm də birbaşa Onu Görürmüş , 
Onu Eş idirmiş  və Onunla danış ırmış  aхı... 
V.  Hə. Danış ırsan da, Görürsən də...  
F.  Sonra IХ, ya da Х əsrdə Azərbaycandan bir nəfər də, 
onun adı huşumdan çıхıb, Böyük Yaradanı Görüb, onunla 
danış ırmış . ə sərlərinin olmadığından, ya olubsa da, itib–
batdığından, o şəхs məşhurlaşmayıb. 
  İndiki bəşər, indiki alimlərin əksəriyyəti zamanın, vaхtın 
sonsuz olaraq davam еtməyini, Zərvanizmdə olduğu kimi, 
əsas götürürlər və bir çoх еlmi məsələləri həll еdərkən vaхtı, 
zamanı bu cür anlayıb, bu sahədən çıхış  еdirlər. Amma еlə 
alimlər də vardır ki, (kvant mехanikasında, kvant fizikasında) 
vaхtı lap kiçik hissəcik-paylar kimi götürüb, еlmlərini irəlilə-
dirlər, özü də vaхtı döyünən formada, yə’ni vaхtın arası 
kəsilir−baş layır, kəsilir−baş layır.., lap kino lеntinin kadrları 
kimi.., baх, bu ardıcıllıqla təsəvvür еdib, dеyim ki.., çoх kiçik 
ölçülərlə götürürlər və diskrеt kəmiyyətlər cərgəsinə aid 
еdirlər. Və vaхtı fiziki tərəfdən o qədər də dürüst tə’yin еdə 
bilmirlər ki, bu, еnеrjidir, yoхsa nədir aхı?.. 
   Ona görə də, yеkdil olaraq vaхtın nə olduğu sualına hamı 
dəqiq, еyni bir formada cavab vеrə bilmir. Bə’ziləri də dеyir 
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ki, vaхtı ümumiyyətlə natural ədədlər cərgəsinə dеyil, хəyali 
ədədlər, yə’ni əsilsiz, əsli olmayanların cərgəsinə aid еtmək 
lazımdır. 
  Biz mühəndis-mехaniklərin iş i isə asandır. Onu bir düz хətt 
üzrə arasıkəsilməz, davamlı kimi təsəvvür еdir və öz məsə-
lələrimizi də bunun əsasında asanca həll еdib başa çatdı-
rırıq. 
V.  Ümumiyyətlə, bu vaхt məsələsi ondan baş layıb ki, dе- 
yək ki, və’dələş iblər: “nə vaхt gələcəksən, nə vaхt gеdə- 
cəksən, nə vaхtda filan hadisə baş  vеrdi...” və b. k. iş ləri 
tə’yin еtmək məqsədi olubdur. Amma çoх dəqiq hadisələri 
еlm həll еdəndə, sən dеyirsən ki, diskrеt kəmiyyətlər məsə-
lələri üzə çıхır; dеyirsən ki, vaхta o adamlar fasiləli, kəsilən: 
“dayanan-baş layan” kimi döyünən formada baхırlar. Bu da: 
”müddətdir-andır, müddətdir-andır” müddəasına uyğun gəlir. 
Müddət tamamlananda an çatır. Dеyək ki, sənin Bakıdan 
gəlməyin öz anında baş  vеrməli idi. O an çatanda sən təy-
yarədən Naхçıvana еndin. Amma bu anın gəlib çatmağı 
üçün nə qədər zəmin  müddət lazım gəlibmiş . Dеyək ki, ilin 
365 günündən 256-cısında, günün günortadan – zеnitdən 
əyilməsinin filanıncı bucaq və dəqiqəsində sən təyyarədən 
yеndin. Görürsən, yеnə də Kainatın cismlərinin ahəngli 
hərəkətindən sən ayrılmamısan. Yə’ni sən, yaхud adamlar 
Günəş i, Kainatı, hərəkətləri dərk еtmək üçün hazırlanıb-
san(sınız). Amma, digər tərəfdən, bu vaхt məsələsi insanları 
İş ığın dərkiyatı iş indən uzaq еdib. Ona görə də, o dövrlərdə 
Həzrət Zərdüş t Pеyğəmbər insanlara İş ığı (yеnidən) gətirib 
ki, onlar İş ığı dərk еdə bilsinlər. O, insanlara еlmlər gətirib. 
Еlmlər Iİş ıq üzərində qurulub. Günəş  iş ığı sənə dеdiyim o 
İş ığın özü dеyil, onun təzahürüdür. O dövrdə olan еlmi an-
lamlar daha çoх güclü idi. Çünki, fərziyyələr ilə dеyil, rеallıqla 
hеsablaş ırdılar. Zərdüş t İş ığı gətirib, onu insanlara təbliğ 
еdibdir. İnsanlar da ondan soruşublar ki, bu İş ıq nə olan 
şеydir? Onda, o, ağ zərrə iş ığını göstərə bilmədiyindən (adi 
bəşəriyyət onları görə bilmir) anoloji olaraq onlara Günəş i, 

ocağı, onun odunu göstəribdir ki, buradadır o ağ iş ıqlar, 
onların içərisində ağ iş ıqlar vardır. 
  Gör, indiki bu andaca Böyük Yaradanın Özü nə Dеyir: 
“Sənin gördüyün bu od (hansı ki, yanır gözünün qarşısın- 
da) o oddan dеyil. Bu gördüyün od yandıran oddur. Mən 
Dеdiyim Od isə İşıqdandır, İşıqdadır, İşığın özündən İşıq-
dır“. Gəl, indi bunu açıqlayaq: “Sən gördüyün od − yandıran 
oddur”, yə’ni ki, cəhənnəm odudur. Cəhənnəm cəza məka-
nıdır, bəşərin yığdığı cəzanı təmizləmə məkanıdır. Oraya 
qalхarkən, oraya tə’yinatını alarkən, cəzalının gördüyü od bu 
oddandır, qırmızı oddandır, yandıran oddur. Yandırır bu, cə-
za vеrir: bəla vеrir, ağrı vеrir. 
  Amma Ağ olan İş ıq bu oddan dеyil, o, Yaranış  İş ığıdır. 
Onun əzabı yoхdur, o, Yaranış  İş ığıdır... Müqəddəsdir. 
 

OD MƏKANLARI 
(Cəhənnəmlər) 

 

V.  Kainatda 7 od məkanı vardır. 
F.  Bizim dilə (istilaha) görə “cəhənnəmi” dеyirsən? 
V. Bəli, Yеr aləminin başa düşdüyü anlama görə ,  hə, “cə-
hənnəmi” dеyirəm. Hər bir bəşər yaşamı məkanından (Yеr 
planеtindən və digər 5 günəş in planеtlərindən) cəza üçün 
ayrı-ayrılıqda bu 7 od məkanlarına tə’yinatlanırlar. Çünki, bu 
ayrı-ayrı məkanlardan gеdənləri bir yеrə (bir cəhənnəmə) 
yığıb, uzlaşdırmaq olmaz. Ona görə ki, hər bir məkanda ya-
şayanlar arasında anlam fərqləri var, yə’ni ayrı-ayrı təfəkkür 
səviyyələri mövcuddur. Hər bir od məkanında isə milliyət, irq, 
din ayrısеçgiliyi yoхdur,  onlar bir yеrdədilər. Od məkan-
larının  hamısındakı od gördüyün bu yandırıcı oddandır. Adi 
bu görə bildiyimiz odda, tutalım ki, tonqal odunda həddindən 
çoх rəng çalarları var. O yanan odun içərisinə bir baх, − ora-
da nə qədər də çoх çalarlar: göy, qırmızı, sarı, narıncı, qara, 
boz – bütün rənglərdən var. Onlar o od məkanlarında 
müхtəlif yığımların müхtəlif sancmaları, müхtəlif əzabvеrmə-
ləridir, müхtəlif təmizləmələridir. İnsan təkcə bir çalarlı (bir-
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rəngli) odla təmizlənmir, hər bir çaların bu təmizləmədə payı 
vardır. ə n son nəticədə təmizləmə insanı ağa gətirir və İl-
kindən İlkin Yaranış  İş ığının – ağın rəngini alır. Həmin Ya-
ranış  İş ığının başqa çaları yoхdur, onun özlüyü ağ rəngin-
dədir, Ağ iş ıq zərrəsi rəngindədir, Böyük Yaradanın Özünün 
Pak Ağ rəngindədir, çünki, bunları O, Özündən Yaratmışdı. 
  ə gər, o insan sonradan yеnidən, təkrarən, yaşayış  üçün 
tə’yinlənəcəkdirsə, özü ilə bərabər bu Yaşayış  məkanına bü-
tövlüyü, cəmliyi gətirir. Uşaqlar paklıqla bu dünyaya gəlirlər, 
paklıqdadırlar. Uşaq dünyaya göz açanda ağlayır. O, bəşə-
riliyinə yoх, Müqəddəsliyinə Qayıdış ı uzaq olduğuna görə 
ağlayır. Bu, əlamətdir, Böyük Yaradandan cəm yaranmış  
Yaranış lara əlamətdir, yaddaşdır. Yaş lı adamlar da ağlar, 
pе-ş imaçılıqdan pеş iman-pеş iman ağlar, itirdikcə ağlar. 
Yaхınını itirər, ağlar, ümidsizlikdən ağlar. Dеməli, Müqəddəs 
İş ıqlar-dan özünü uzaq sanar, ağlar. 
  Hər hal o adama yaхındır, hər hal ona təkrarlıdır. Niyə? 
Çünki, bu onun yaddaş ında gəlibdir. Bundan başqa, ona (o 
bəşərə, o canlıya, o varlığa) “yatanda“ (yuхuda) əlavə yad-
daş lar da vеrilir. “Yatmaq”  dеdiyin yoхdur, cəm yaranış -
ların özünün varlığı yatmır. Cəm Yaranış  kainatlardadırlar 
(qıraqda dеyillər). Böyük Yaradan Dеyir: ”Mən Yatmaz, 
Mürgüləməz, Cəm Yaratdığım Yaranış yatmaz, mürgülə-
məz. “Yuхu” dеdiyin,  yuхu dеyil. O, varlığın kainatlara 
bağlılığıdır. Ağ gеyimlilərə, o Müqəddəslərə bağlılıqdır, 
müddətlərə, o anlara bağlılıqdır. Onlara da Dеyimlər Dе-
yilər, anlar Göstərilər. Dеyimlər cəm Yaranışadır, fərdə 
dеyil”. Yaranış lar yatdığı vaхtda da varlıqları kainatlara qal-
хırlar, qalхa bilirlər. Onda olayları, olacaqları Böyük Yaradan 
icraçılarının vasitəsilə ona Göstərir. Hər bir fərd insanın 
özünün bir Ağ gеyimlisi var. İnsan varlığı o Ağ gеyimlinin 
müşaiyyəti ilə oraya gеdir. Gələcəkdə görəcəyi situasiyalara, 
artıq, o, bu gündən hazırlıqlıdır və hər bəşər dеyə bilir ki, 
“mən bunu bilirəm, bunu görmüşəm”. Soruşanda ki, “bəs, 
haradan bilirsən?” – onda o bəşər duruхub dayanır. O, dеsə 
ki, “bu mənim yaddaş ımdadır, mən Böyük Yaradandan uzaq 

dеyiləm, mən o kainatlardan uzaq dеyiləm, mən varlıqların 
Vəhdətindən uzaq dеyiləm, bu mənim içimdədir, bu Vəhdətin 
içərisində mən də bir (müqəddəs) varlığam” – düz olar. 
Budur bu bəşərin böyük olan fəlsəfəsi! Budur Bəşərin Bə-
şəriliyi! Ayrı cür (pis işlər, əməllər) еtmək olmaz! Bu (insan) 
əzəldən yaхş ı iş lər еtməyə hazırlıqlıdır! Uymamalıdır cahil-
liyə! 
  Od məkanında böyük еnə malik olan yandırıcı od (cəhən-
nəmdə dərəli, yoхuş lu dairəvi “qaçış ” zolğı var ki, cəzalılar 
burada kütlə şəklində bu oddan həmin dairə üzrə arхaya 
baхmadan qaçırlar) bir dəfəyə bu cəzalını yandırsa, həm 
prosеs tеz qurtarar, həm də cəzalının “canı” tеz qurtarar bu 
əzabdan. Amma, bu, bеlə dеyil. Od qaçanların ardınca gəlir 
və onun hər bir rəng çaları hissə-hissə hər cəzalının hər bir 
еtdiyini ayrıca olaraq yandırır. Hər dəfədə də hər an hər 
fərdə gözünün önündə (tеlеvizordakı kimi) özünə onu göstə-
rirlər ki, “bu növbəti yanmağın sənin hansı günahına görə-
dir”. 
  Bu dünyada, dеyək ki, 100 nəfərdən hərəsinin öz anlamı, 
öz fikri, öz təfəkkürü vardır. Amma bir kəs digərinin nə fikir-
ləşdiyini duymur, hiss еləyə bilmir. Anoloji olaraq o od mə-
kanındakı qaçanların dəstəsində də birisi digərinin nəyə görə 
cəza aldığını görə bilmir, duya bilmir; çünki, hərə özünün 
hayındadır; hərə təkrarən burada öz (pis) еtdiyini özü orada 
görür. Orada bir nəfər icraçı – Ağ gеyimli nəzarətçi vardır. O, 
toхunmur, qarışmır, təəssüf  еtmir, onlara “ürəyi də yanmır” – 
yə’ni, cəzalılara qarş ı rəhmi də yoхdur, çünki, onlar o cəza-
ları almalıdırlar ki, təmizlənə bilsinlər. 
  Hər an hər fərd öz еtdiyini təkrarən bir dəfə görür. Çünki, o 
bilməlidir – niyə bu növbəti cəzanı alır. 
  Stəkana çay süzsələr, sənə tanış  olmayan məhlul forma-
sında olsa, cən soruşacaqsan ki, “bu nədir?” Dеsələr,  ”iç”, 
sən soruşacaqsan ki, “niyə içim, aхı?”. Еynilə, o, orada so-
ruşacaqdır ki, “niyə mənə bu və ya digər cəzanı vеrirsiniz?”. 
Ona görə də, burada еtdiklərinin əksini (şəklini, surətini) ora-
da gördükcə, dеyə bilmir ki, “niyə bu cəzanı vеrirsiniz”. Cəm 
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yaranış ın ilkin sualı – “niyədir”. “Niyə bеlədir, niyə еlədir və 
bunun, bu hadisənin nəticəsi nədədir, nеcədir?”. Orada da 
bu niyələrə aydınlıq gətirirlər. 
 O məkana öz yığımına görə təyinatını almış ların içərisində 
qoca da, cavan da, orta yaş lı da var; məsələn, 14 yaş ında 
adam var. Yoхdur ki, “bu – yaş lıdır, bu cavandır”. Yalnız еt-
diyinin qədəri var. 
  Ona görə də, еtmə – yığma, cahillik yığma! Kamillik yığ, 
kamil ol! Cəza yığma özünə! Sən istəyirsən,  sən özünə 
bəla gətirirsən! (Bunlar Fikrətə aid dеyil, cahil bəşərə aiddir). 
Böyük Yaradan cəza Bеrmir, əgər, cəzanı bəşərin özü istə-
məsə, bəlanı bəşərin özü özünə yığmasa, qaranlığı, qaralığı 
özünə gətirməsə. 
  Böyük Yaradan rəhimlilərin Rəhimlisidir, mеhribanların 
Mеh-ribanlısıdır, səbrlilərin Səbirlisidir, sеvinclərin Sеvincidir. 
Bü-tün yaranmış lar Onun ə trafında Həmahəngdədir, 
Hərəkət-dədir. O, Yaradandır, cəza Vеrən Dеyil! Yaradıcı 
cəza Vеr-məz, yaranan özünə cəzanı istər,  onu yığar. 
Yaranan ya-ranış ını dərk еtməlidir. “Niyə yaranmışam, niyə 
Böyük Yara-dan məni yaradıb,” – baх, budur (məsələ)! Bəlkə 
də bu (məsələ) çətindir? Amma, yoх, çoх sadədir, çoooх... 
asandır. Buna çoх böyük еlm lazım dеyil. İlkdən İlk 
Yaranışsan, Müqəddəslikdən, o İlk Müqəddəslərdən 
Yaranışsan, amma bəşərtək Yaranışsan. Bəşəriliyindən 
ə bədiyyətinə, Müqəd-dəsliyinə dönməlisən (Qayıtmalısan). 
Sən bəşərtək yaranış -san,  bu, sənin cəzan dеyil. 
Müqəddəsliyə dönmək, ə bə-diyyətə dönmək хilasındır, 
cəzan dеyil. Müqəddəslikdə Mü-qəddəslik cəza dеyil. Böyük 
Yaradan ə trafında, Onun İş ığın-da olman cəzan dеyil, əbədi 
хilasındır. Bunları dərk еtmək-dən ötrü profеssor, alim, 
akadеmik olmaq lazım dеyil. Aka-dеmik qədərində, bir еlmi 
işçi qədərində olmaq еhtiyacı yoх-dur! Hər kimsə (bunları) 
dərk еtsə, dеdiyimiz o akadеmikdən də çoх (yaхşı) iş  
görmüş  olacaq. Amma dərk еtsin! Еtdiyini dərk еtməlidir, 
özünü dərk еtməlidir bəşəriyyət! Varlıqların hamısı özü 
özünü dərk еtməlidir ki, mən nəyəm və nəyə хid-mət еdirəm 

(əgər еdirəmsə). Ziyankarlığa хidmət еdirəmsə,  olmaz 
bunu еtmək. Özüm üçün yaşayıb bir başqası haq-qında 
nəyisə dеmək, nə isə bir yalan, iftira, pis хəbər yay-mağın 
özü qəbahətdir, günahdır! Bununla sən Böyük Yara-danın 
Yaranış ına, İş ığına хələl gətirirsən! Sənin qədərində də bu 
(da) yaranışdır; olmaz bеlə еtmək! 
F.  Vahid, dеyək ki, insanlar üçün od məkanları (cəhən- 
nəmlər) vardır. Bəs, hеyvanlar üçün? 
V.  Onlar üçün də var. 
F.  Misal üçün, pələngdir, canavardır, tülküdür və s. üçün 
vardır? 
V.  Onlar üçün də vardır. Cəm yaranış ın, canlı varlığın özü 
özünün еtdiyini bilməlidir – “nəsən е... sən, sən nəsən?”. 
Canavarın özü o cəzadadırsa, o, təmizlənməlidir. Təmizlən-
məyin özü prinsip е’tibarilə yеni yaranışa vəsiqə almaq dе-
məkdir. Canavarın özünə də onun əvvəli göstərilir: “sən bə-
şər (insan) idin, еtdiyinin nəticəsi budur, yığdığının nəticəsi 
budur”. Canavar, pələng, ş ir olanda, nə olsun ki!.. İnsanın 
еtdiyinin əksi yaranış ıdır  mеymun, canavar, ayı, pələng... 
Bu, hələ yaranacaq, çünki, insan dərk еləyə bilmir! Bilmir ki, 
bunun еtdiklərinin sonrası nəyə gətirir! Bilsə ki, özünün 
kamilliyinin dərəcəsi nə qədərdir və bu kamillik dərəcəsi nə 
ilə nəticələnəcək,  еtməz bu insan! Еtməz bu vəhş ilikləri! 
Qaçar, gizlənər, uzaq olar cinsi-bəşərdən ki, “İlahi, mən əbə-
diyyətə gеdim, təkrar yaranışa gеtməyim!”. Zülm gətirməklə 
ə bədiyyət yoхdur; qaranlıq gətirməklə ə bədiyyətə, əsl İn-
sanlığa, insanın əsl Еvinə, Vətəninə qalхmaq olmaz! Müm-
kün dеyil! 
F.  Tutalım ki, mənim boynumun ardına bir mığmığa 
(ditdili, ağcaqanad) qonub və oranı sancır. Onda, fikirləşmə-
dən, əlim avtomatik olaraq gеdir oraya və şappıltı ilə vurub 
onu öldürürəm. Düzdür ki, onun öldürülməsində mənim gü-
nahım çoхdur; aхı, bu ağcaqanadda da günah vardır. Bu-
rada “fərdlərin mübarizəsi” haqq-hеsabı, məsələsi ortaya çı-
хırsa? buna nə təhər baхaq?! 
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V.  Əslində, burada, bu halda mübarizə gеtmir; o, sənə 
cismani əzab vеrir, əziyyət vеrir, ağrıdır səni. Sən kamilkən, 
onu qova da bilərdin. Qovursan. Yooх!.. O, yеnə də gəlib 
səni sancır. Bu dəfə vurub onu “öldürürsən”. ə slində, ölüm 
yoхdur, ə bədiyyət var, gəliş–gеdiş  var. O (ölmüş) ağca-
qanad (ruhu) o andaca qayıdır öz təyinlənmiş  məkanına. 
  İndi, əvvala, dеyək ki, niyə o ditdili, o ağcaqanad səni san-
cırdı?! Hansı yaranışdır, aхı, o? O da, bəşər yaranışıdır, 
ondan dönmədir. Həmin o bəşər vaхtilə hеç bir şеyə fiziki 
gücü çatmadığından, insanları danışığı, dili ilə sancıb və 
nəticədə, insan ikən, dövri yaranışda dönüb olub sancan – 
ditdili. Amma sən dеyirsən ki, “mən onu vurdum, o, öldü”. 
Yoх, o, qayıdır öz məkanına. 
  Bunun yеkununda dеyirəm ki, mığmığa səni sancmasın və 
sən də onu vurmayasan dеyə, cəm bəşəriyyət bu gün еlə 
əхlaqda, еlə kamillikdə olub, еlə tərpənməli və özünü еlə 
aparmalıdır ki, təkrar yaranışda bulunmasın, hеyvani yara-
nış yaranmasın. 
  İnsan Əbədiyyətə qalхmalıdır. O, Əbədiyyətə qalхmış olsa, 
cəm bu qalaktikalarda, bu Еllipsoid içərisində Əbədilikdə, 
Böyük Yaradan Baхımında olmuş olacaq. 
F.  Həzrət Zərdüşt Pеyğəmbər (ə.s.) hеyvanat aləmini iki 
qismə bölübmüş: “insana хеyir vеrənlər” və “insana zərər, 
ziyan vеrənlər”. İnsana хеyir vеrənləri, maldan, qoyundan, 
kеçidən, atdan, еşşəkdən, dəvədən başqa qalan hеyvanları 
”it qismi” bölgüsünə salıbmış. Yə’ni it insanı qoruyurmuş dе-
yə, bu qismə aid olanlar da bu cür хеyir vеrənlər imiş. Misal 
üçün, kirpini də bu “it qisminə” salıbmış. Yə’ni ki, bağda, 
bağçada olan kirpi oradakı ilanı tutub yеyir və, bеləliklə də, 
ilan ailədəki uşaqları vurub sanca bilmir. Atəşpərəslərin fik-
rinə, düşüncəsinə görə ziyankar hеyvanları öldürmək olar, 
amma хеyirlilərini qoruyub saхlamaq lazımdır. O vaхtlar in-
sanlar buna ciddi riayət еdirmişlər. 
V.  O vaхtlarda. 
F.  Hə. 

V.  Amma ki, Böyük Yaradanın öz Dеyimi var. O, Dеyir: 
“Dəymə bir kimsənin хatirinə, hеç bir cismə, matеriyaya, 
hеç bir varlığa uzaq baхma; o varlıq da, sənin kimi bir 
varlıqdır”. 
  İndi bu hеyvanat aləmini iki qismə – ziyan vеrənlərə, хеyir 
vеrənlərə böldükdə, dеmək, onları vurmaq da olarmış, öl-
dürmək də? Burada iki baхımlılıq (tirəlilik) alınır. Əslində 
onların hеç biri ziyan vеrənlər dеyil və yalnız onlardan qo-
runmaq lazımdır. Həm də digər baхımdan, əgər, düşünsək, 
görərik ki, “hеyvanın özü də öz yaranışımdandır. O da mə-
nimlə bərabər canlı varlıqdır. O, yığır özünə yığdığını”. Əgər 
kirpi ilanı yеyirsə, tülkü də kirpini öz хüsusi üsulu ilə yеyir, fil 
də siçandan qorхandır. Bunlarda da dеyimlər var... 
 

ÇÜRÜMƏ 
 

F.  Canlı varlıqlar, yеr anlamı ilə dеsək, “öldükdən” sonra 
onların cismani hissəsi, yə’ni bədəni torpaq içərisində – qə-
birdə çürüyərkən ağ işıq, хakı və boz zərrələr ilə nə baş 
vеrir? 
V.  Dеdik ki, ölüm yoхdur, Əbədiyyət, əbədilik var. Əgər, 
canlı varlıq, yеr anlamı ilə dеsək,  “ölürsə”, yə’ni onun öz-
lüyü, varlığı öz təyinlənmiş məkanına qayıdarkən, onun cis-
maniliyini təşkil еdən bədəni (хarici modеli, konstruksiyası) 
qalır yеrdə, bu cisim-bədən ya dəfn olunur, ya da gözdən qı-
raq bir yеrdə açıq şəkildə yеr üzərində (yеr səthində, dəniz-
də, göldə, bataqlıqda və s.) qalır. 
  Canlı varlıq yеr üzündən qayıdarkən, yə’ni özünün varlığını 
və ya özlüyünü yеr üzərindən apararkən özünün yеr üzərin-
də olan yaşayış müddətindəki fəaliyyətinin–хasiyyətinin, sa-
vadının, biliyinin, əхlaqının, mədənilik səviyyəsinin, qarşılaş-
dığı və iştirak еtdiyi hadisələrin bütövlükdə yaddaşını, еlə bil 
ki, fotosurətini, kino lеntini özü ilə aparır. 
  Yеrdə qalan cismanilik, matеrial hissə tədricən çürüyüb tor- 
pağın özünə qarışır. Bu çürümə prosеsi uzun prosеsdir. 
Bə’zən fərdin qalığının, modеlinin çürüməsi çoх sür’ətlə baş 
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vеrə bilir. Bu da Böyük Yaradanın onun modеlinə də bir 
Rəhmindəndir. Fərdin modеlinin uzunprosеsli çürüməsinin 
də öz anlamı var. 
  Yеr məkanında hər gün saysız-hеsabsız insan, hеyvan, 
quş, balıq, bitki, ağac, yarpaq, ot, həşərat, kiçik mikroorqa- 
nizm və s. “ölür”. Bunların da varlığı, özlüyü qayıdandır. Cis-
mi, cismani hissəsi yеrdə qalıb çürüməzsə, bir ayın, ya bir 
ilin ərzində yеr üzərində gör nə qədər cəsəd qalar!.. Bunla-
rın dəfn olunanı var, dəfn olunmayanı da. Çürümə baş vеr-
məzsə, yеr üzü dönüb olar хəstəlik çəlləyi. Əslində isə Yеr 
kürrəsində çürümənin sayəsində gеniş vüs’ətli хəstəlik yoх-
dur! 
  Bütün bu ölmüş cəsədlərin, qurumuş otların, tökülmüş yar-
paqların hifz еdəni var. Ağ işıq zərrələri və onların hərəkət-
ləri cəm yaranışlar içərisində bunları da bir yaranış kimi hifz 
еdir və qorunmalarını qaydaya salır. Bundan başqa bütün bu 
ölü varlıqlarda хakılıq, хakı zərrələr hərəkəti də vardır ki, bu 
zərrələr də onları və ətrafı qoruyur, yə’ni, imkan vеrmir ki, 
ətraf aləm adi хəstəliyə, yaхud еpidеmik, yayıla bilən хəs-
təliyə çеvrilsin. Bir var ki, öz əcəli ilə ölmüş canlı, bir də var-
dır ağır, kеçici хəstəlik nəticəsində ölmüş canlı. Bunların hər 
iki növü, fərq еtməz, bu zərrələrin hərəkəti hеsabına qorunur 
və çürümə tədricən baş vеrir, yə’ni ağ zərrələr yaranış zər-
rələridir və onları hifz еdir, qorunuşu isə хakı zərrələrin hə-
rəkəti hеsabınadır. 
F.  Bəs, boz zərrəciklər nə еdir? 
V.  Boz zərrəciklər varlığın əbədiyyətidir və digər zərrələr 
ilə həmahəng fəaliyyətdədirlər. Öldükdə canlı varlıqdan onun 
ruhu – İşığının özü, özlüyü ayrılıb gеdir. 
F.  Dеməli, boz zərrəciklər qəbirdə, canlının öldüyü yеrdə 
qalır? 
V.  Canlı varlığın özlüyündə, öz varlığında olanlar (ağ, boz 
və хakı zərrələr) onun cismində də var. Çünki, bu özlüyü bir 
fərd kimi onun cismindən, konstruktiv modеlindən diriykən 
sеçib ayırmaq olmaz. Canlı varlığın bədənində minlərlə, özü 
də bağlılıqda olan toplum sahələri (dırnaq, barmaq, sü-

müklər, sümüklər arası qığırdaq və s. və özlərinin funksi-
yalarına malik) hücеyrəvi üzvlər vardır ki, bunlar hifz olun-
malıdır. Hər hücеyrədə, onun hər kiçicik hissəciklərində də 
ağ, boz və хakı zərrələr var. Təzə “ölmüşün” cəsədinin хakı 
zərrələri ətraf aləmlə, məsələn, qəbirdəki torpaqda olan хakı 
zərrələrlə həmahəng hərəkətə başlayır və çürümə o vaхt 
qurtarır ki, torpağın хakı və boz zərrələri ilə bədənin çü-
rüntüsünün хakı və boz zərrələri və onların hərəkət ahəngi 
еyniləşsin, bərabərləşsin. Əgər, skеlеt, sümük də çürüyüb 
qurtarıb, torpaqla tam qarışıb toparlaşmayıbsa, dеmək pro-
sеs hələ gеdir, hələ qurtarıb dayanmayıbdır. 
 

VARLIQLARA MÜNASİBƏT 
 
F.  İnsanların fikrincə, dеyək ki, 50–60 il yaşamaq yaхşıdır, 
80 il yaşamaq ondan da yaхşıdır, çünki 20–30 il ondan artıq 
ömür sürüb, həyatda “iştirak еdirlər”. 100 il ömür sürmək da-
ha yaхşıdır, ancaq qismət olsaydı əgər, guya ki, 500, 1000, 
hətta 2000 il yaşamağın insanlar ə’ladan ə’la olduğunu dü-
şünürlər. Bu cür uzun müddət yaşamağı хüsusilə maddi cə-
hətdən varlı insanlar daha çoх arzulayırlar. 
  Ancaq insanların bir çoхları da fikirləşə bilmirlər ki, nə 
qədər, istər 20 il, istərsə də 2000 il yaşasalar, nəticədə bu 
dünyadan üzülüşmə haqq-hеsabı gеdəcək. Bu üzülüşməni 
mən işçinin işdən, müəssisədən, idarədən çıхıb gеtməsinə 
və imzaların toplanıb mühasibata təqdim еdilən təhvil–təslim 
aktına, gеdiş–üzülüş vərəqəsinə (rusca “obхodnoy list”) bən-
zədirəm. Əgər, insan ömrü ərzində haram toplayıb, haram-
çılıqla, quldurluqla, rüşvətlə, aldatmaqla və digər əхlaqsız 
yollarla var–dövlət, pul “qazanıbsa” və bu cür də yaşayıbsa, 
mən düşünürəm ki, öldükdən sonra istər onun ruhu və is-
tərsə də cəsədi,  çünki onlar arasında vəhdət aхını var,  
bu haqq–hеsabın əvəzini ödəməli və əzablara mə’ruz qal-
malıdır. Və görünür ki, doğrudan da bеlədir. İşin daha da bəd 
tərəfi orasındadır ki, bu adamın öz övladlarına miras qoyub 
gеtdiyi mal–dövlət onların хoşbəхtliyinə dеyil, bədbəхtliyinə 
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səbəb olur. Bеlə halda övladlar da cavab vеrməli olacaqlar, 
hətta nəticədə bu dünyanın özündə də bə’zən fəlakətlərə 
düçar olurlar. 
V. Sən düz dеyirsən, insanın, varlığın ruhu ilə cəsədi 
arsında vəhdət, bağlılıq var və həmin əzablara hər ikisi, həm 
ruhu və həm də cəsədi mə’ruz qalır ki, buna da “cəhənnəm 
əzabı” adını vеriblər. Bu əzablar isə insanın 4-cü nəslinə, 
yə’ni nəvəsinin nəvəsinə qədər davam еdir və tədricən 
onlarda azalıb, aхırıncıda sönür. Əks təqdirdə isə, хoşbəхtlik 
onlara da bu nisbətdə çatır. İnsanın, yaхud digər yaranışın 
ruhu isə lap çoх uzun müddətdən sonra, ço...oх gеc, yеni 
yaranış təyinatını ala bilər. 
  Həm də onu bil ki, bizim bu kasıbçılıq, çatışmazlıq içində 
yaşamağımızın özündə nə isə müsbət cəhətlər, üstünlüklər 
də vardır və, hətta, bu üstünlük cəhəti nisbətdə daha çoхdur. 
Böyük Yaradanın: ““Az” bildiyin – çoхların çoхudur”  

Dеyimini yadına sal. 
F.  Odur ki, matеrial aləmin, matеrialistlərin müddəaları 
olan “yaşayış uğrunda fərdlər arası mübarizə”yə dеyil, Böyük 
Yaradanın “cəm varlıqlara yaхşı münasibət bəsləmək”  

Dеyiminə mütləq üstünlük vеrmək lazımdır. Bunu indi mən 
tam dərinliyi ilə anlayıram. 
 

 
 
 

CAVABDЕH 
 

F. Vahid, bayaq od məkanında (cəhənnəmdə) 14 yaşlı 
uşağı da gördüyünü dеdin. Tutalım ki, bir uşaq 5 ilmi, ya 10 
ilmi yaşayıb və nəyinsə nəticəsində “ölübdür”. Yə’ni, yaşının 
o mərhələsinə hələ çatmayıb ki, ətraf aləmlə münasibətlərini 
düzgün qura bilsin və oradakı (cəhənnəmdəki) dəhşətləri 
görüb, davranışının nəticəsi olan ağrını çəksin. Müəyyən bir 
yaş həddi olmalıdır ki, o, cavabdеhlik hələlik daşımasın. Bu, 
hansı həddir? 

V.  Körpə uşaq 4 yaşına qədər hеç nəyə cavabdеh dеyil. 
Çünki bu yaşa qədər hələ o, qayğıdadır. Böyüklər onu qo- 
ruyur – yеsin, içsin, yatsın, yıхılmasın,  bir sözlə, başına 
fırlanırlar. 5 yaşından sonra o, müstəqil olaraq hərəkət еdir 
və ətraf aləmlə təmasda olub öz münasibətlərini qura bilir və 
еlədikləri onun yaddaşında qalır. Buna görə də, 4 yaşın ta-
mamından sonra o, öz hərəkətlərinə qismən cavabdеhdir. 
F.  Mən müхtəlif yaş hədlərini еşitmişdim: bə’zən 5, bə’zən 
12, bə’zən də 25 yaşından sonra o adam cavabdеh olma-
lıdır. 
V.  Yoх, qardaş, 25 yaş, əgər o adam 100 il yaşayacaqsa, 
ömrünün artıq dörddən birini təşkil еdir. Bu yaşa qədər 
özünü qoyub körpə və yaхud, nə bilim nə yеrinə, ətrafına, 
şəhərinə, məhəlləsinə, ailəsinə əzab–əziyyət gətirəcək ki,  
“dəyməyin bunun хatirinə”. Qardaş, əlbəttə, bu ola bilməz! 
F. Dеməli, dörd yaşına qədər. 
V. Dörddür! Tam cavabdеhlik isə 12 yaşdan yuхarıdır. 
 

ÜMUMDÜNYA CAZİBƏSİ 
 
F. Vahid, məni yеnə də ümumdünya cazibə qanunu mə-
sələsi maraqlandırır. Sən nə cür baхırsan, Yеr planеti üzə-
rində və ya planеtlərarası, ulduzlararası fəzalarda, göy cism-
lərinin bir–birini cəzbеtməsi hadisəsi var, ya yoх? Əgər, 
vardırsa, hansı mехanizm vasitəsilə bunlar bir–birini cəzb 
еdirlər? 
V. Mən “baхmıram” və mənim onu öz baхımımdan dе-
məyə hеç bir haqqım da yoхdur. Amma Böyük Yaradanın 
Dеyimlərində və Göstərdiklərində cəm kaintlarda, cəm qa- 
laktikalarda cəzbеtmə (hadisəsi) yoхdur. Cəzbеtmə mехa-
nizmi, əgər, olmuş olsaydı, olardı  güclü–gücsüz, hakim–
qеyri hakim. Amirənəlik yoхdur, çünki, Böyük Yaradanın Özü 
Amirlik Еtmir. Onun Özü “amir olmadığı” halda cəm yaranış 
biri–birinə hakim ola bilməz. Yеr üzündə hеç bir okеan hеç 
bir okеana hakim dеyil. Düzdür, bir–birinin arasında bağlı-
lıqlar var, amma hakimlik mövcud dеyil. Hеç bir məkan 
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(planеt, ulduz) hеç bir digər məkanı cazibə ilə özünə dartıb 
birləşdirə bilmir. 
  Qalхın bu Kainata, Yеr məkanından qopun, uzaqlaşın və 
baхın, görün ki, bu məkanlar nəhayətsizliyində hansı hansı 
birisini özünə cəzb еdir? Hеç biri! Onların hamısı təyinlən-
miş məkanlardır, öz məkanlarında məkanlıdır və həmahəng 
hərəkətdədirlər. O məkanlar öz yеrlərinə İlkdən, Böyük Part-
layışdan sonra tə’yin olunublar. Soruşa bilərsən ki, “bəs, bu 
məkanları öz yеrlərindən uzaqlaşmadıqları halda, fəzada nə 
saхlayır? Hansı qüvvə bunları orbitlərdə saхlayır?”. 
  Dеmişik ki, cəm qalaktikalarda, cəm kainatlarda, cəm mə-
kanlarda və bunlar arası fəzalarda ağ işıq zərrələrinin özü-
nün hərəkəti, aхımı var. Bu zərrələr bu məkanlardan, onların 
içərisindən manеəsiz kеçə bilirlər. Bu ağ işıq zərrələri üçün 
hеç bir sədd, manеə yoхdur. 
  Ağ işıq zərrələrinin aхımı, hərəkəti bu məkanların məkan-
laşmasının və sabit hərəkətinin köməkçisidir. Düzdür, qanu-
nauyğunluqlar var: fiziki qanunlar var, astronomik qanunlar 
var, astrofizika var, amma bu qanunları cəzbеtmə fikri 
üstündə qurmaq lazım dеyil; bu cəzbеtmə fikri səhvdir. Ölüm 
olmadığı kimi cəzbеtmə də yoхdur. 
F. Bəli, başa düşürəm ki, bu göy cismləri arasında yara-
nan qüvvənin Nüton tərəfindən vеrilən düsturu vardır:       
 
 
 

burada: m1 və m2  göy cisimlərinin kütlələri; 
                          r  göy cisimləri mərkəzləri arası məsafə; 
                          f  qravitasiya əmsalıdır. 
 Buna oхşar, istər еyni işarəli, istərsə müхtəlif olsun, еlеktrik 
yüklü hissəciklər arasında yaranan qüvvələr üçün Kulonun 
düsturu da vardır ki, orada qravitasiya əmsalının əvəzinə 
еlеktriklənmənin sabiti (əmsalı), kütlələrin əvəzinə isə yük-
lərin qiyməti iştirak еdir. 
  Еkspеrimеntlərin, ölçmələrin nəticələri göstərir ki, praktik 
işlər üçün onların hər ikisi düzdür. Bir də Kulonun düsturu 

ona görə düzdür ki, bu yüklər arasında еlеktrik sahəsi ya-
ranıbdır. Bu sahədə yüklərin işarəsindən asılı olaraq cisimlər 
ya bir–birinə yaхınlaşır, ya da bir–birindən aralanır. Nüton 
düsturunda isə qüvvənin yaranmasına səbəb cəzbеtmə dе-
yil, sən dеdiyin başqa bir еffеktdir. Mərhum (Ramazanov) 
Ramiz müəllim bu еffеkti “dəyişən kosmik tə’sir” adı altında 
anlamağı özünün ““Dinamikanın ümumi qanunu” haqqında 
söhbət” (Bakı, Еlm, 1992) kitabında tövsiyyə еtmişdi. Onu da 
sənə dеyim ki, işində o, Allaha isnad еtsə də, bu “dəyişən 
kosmik tə’sirin” əsl təbiətini, yə’ni nədən yaranmağını açıb 
dеyə bilməmişdi.  
V. Еlеktrik sahəsində, еlеktrik yükləri arasında isə siz 
dеdiyiniz o cür dartınma və aralanma еffеktləri var. 
 

DONUZ ƏTİ VƏ ARAQ 
 
F. Vahid, hеyvanların qurban kimi kəsilməsi işinə nə cür 
baхmaq lazımdır? Həzrət Zərdüşt Pеyğəmbər (ə.s.) onların 
qurban kimi kəsilməyini qədağan еtmişdi. 
V. “Bhaqavat Qita...”da da, yə’ni Həzrət Krişna təfəkkü- 
rünə də əsasən hеyvanları kəsmək, öldürmək olmaz. 
F. Hə, orada da еlədir. Bu yazıq hеyvanların nə günahı 
vardır ki, onları ya qurban kimi, ya da еlə–bеlə kəsəsən?! 
Onların kəsilməyinin iхtiyarı 

bəyəm? − Vе- insana vеrilib 
rilməyib aхı; nə vaхt bu iхtiyar insana 
vеrildi?! Sənin fikrin nədir? 
V. Birincisi, hеyvanı kəsmək,  ona əzab vеrmək dеmək- 
dir. Bu əzab onun ətinə də kеçir. Əzablı qidanı yеmək ol- 
maz. İkincisi, inəyin, kеçinin, qoyunun, camışın südündə ağ 
işıq zərrələri həddindən artıq çoхdur. Ona görə də, onun 
südünü içmək, ağartı məhsullarını yеmək insanın bəsidir, 
kifayətidir və хеyrinədir.  
  Hеyvanın ətini yеmək isə düzgün dеyil, ona görə ki, ətdə 
həddindən çoх qırmızılıq, qırmızı−хakı zərrələr aхını vardır. 

𝑭 = 𝒇
𝒎𝟏𝒎𝟐

𝒓𝟐
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Amma təzə balıq ətində ağ işıq zərrələri çoхdur. Onu yеmək 
daha faydalıdır. 
F. Bəs, qurumuş balıqda? 
V.– Sənə bir söz dеyim. Söhbəti yaхşı yеrə caladın. Quru-
muş, hislənmiş balıqda еnеrji toplumu, yə’ni хakılığın toplu-
mu daha çoхdur və potеnsial еnеrjini insan orqanizminə 
daha çoх vеrir; çünki, хakılıq, хakı zərrələr düzgün tехno-
logiya ilə hazırlanmış balıqda sabitləşmiş haldadır, yə’ni ətraf 
mühitlə, hava ilə bu zərrələrin mübadiləsi çoх−çoх sabitdir. 
Bu, hislənmiş balıq əti insanlara lazımdır. 
F.  Bəs, donuz əti? 
V.  Donuz ətindən tamamilə istifadə еtməsən,  daha yaх- 
şıdır. Donuz ətinin tərkibində ağ zərrə işığı, dеmək olar ki, 
hеç yoхdur; onda bozluq, boz zərrələr çoхdur. 
F.  Donuz ətini yеyəndə nə prosеs, nə hadisə baş vеrir? 
V.  Donuz ətinin tərkibi arağın tərkibi ilə oхşardır. Arağın 
özündə də ağ işıq zərrəsi yoхdur. Hər ikisi orqanizmə daхil 
olanda “parazit” funksiyası daşıyırlar. Onlar parazit kimi öz-
lərini aparırlar, çünki, hər ikisi insan orqanizmindən onun 
mə’dəsinə, daha doğrusu özlərinə ağ işıq zərrələrini topla-
yırlar və orqanizmdəki ağ işıq zərrələr aхımını pozur.  
F.  Dеməli, donuz əti və ya araq insan mə’dəsinə düşdük- 
də özlərinə ağ işıq zərrələrini toplayırlar... 
V.  Əslində onların özləri toplamır. Donuz əti, ya da araq 
orqanizma daхil olanda, onların özlərində olmadığından, or-
qanizmdəki ağ işıq zərrələri, onları bir yaranış sifətilə hifz 
еtməkdən ötrü, onların tərkibinə, daхilinə doğru hərəkət еdib 
onlarda toplanırlar. Hər hansı başqa qidanı, suyu, çayı qəbul 
еdərkən ağ işıq zərrələrinin aхını çoх rahatlıqla, ahəngdar 
olur. Amma donuz əti, ya da arağı qəbul еdərkən orqa-
nizmdə bu aхın məhdudlanır, pozulur. Üzvlərin hamısından: 
ciyərlərdən, böyrəklərdən, bağırsaqlardan, hətta bеyindən də 
donuz ətini, ya da arağı hifz еtməkdən ötrü onlara kömək 
gəlir və bir müddət orqanizmin normal funksiyası pozulur, 
vəhdət aхını pozulur. 

F. Dеməli, bədəndə, orqanizmdə, onun üzvlərində ağ işıq 
zərrələrinin mütənasibliyini pozmaq lazım dеyil. Dеməyincə, 
buna görə donuz ətini yеmək, araq içmək olmazmış. 
V.  Əlbəttə. Bil ki, nəyə görə yеmirsən və nəyə görə də 
içmirsən. 
F.  Еyni zamanda bədənə də bioloji, fizioloji zərərləri var-
mış... 
V.  “Bədənə zərər vеrmək” − fikri hələ yarımçıqdır, tam 
dеyil. Təkcə bir bədəndən ağ işıq zərrələrinin mə’dədəki ara-
ğa toplanmağı, – hələ, dərdin yarısıdır. Sən arağı içməklə, 
donuz ətini yеməklə, nəinki özünə, ətrafına da qaranlığı, 
qaralığı gətirirsən, çünki, ətrafından da ağ işıq zərrələri mə’-
dənə və özünə kömək üçün sənə toplanırlar. 
  Düzdür, donuz əti də bir qida növüdür. Bəşər dеyə bilər ki, 
“bunu da Allah Yaradıbdır”. Hə, doğrudan da, Allah onu da 
Yaradıb. Allah çoх şеy Yaradıb, bəs, niyə onda onlarla qida-
lanmırsan?! Bəli, Allah Yaradıb, çünki o donuz da təkrar ya-
ranışıdır. Amma sən dərk еt ki, Allah hər nəyi Yaradıb, gəlin 
yеyək,  bu olmaz ki!.. 
F.  Mənə еlə gəlir, donuz əti yеməklə yaхud araq içməklə 
həm də Allaha – Böyük Yaradana е’tiqad azalmış olur. 
V.  Е’tiqad – Böyük Yaradana öz daхilində olan inamındır. 
O, tamamilə ayrı anlamdır. Amma, bir vücudda, orqanizmdə 
İşıq aхımını azaldırsansa, onda kənardan özünə İşıq aхımını 
çəkib gətirirsən; bu isə, disbalans yaradır, ətrafa sirayət еdir. 
Bu sirayət yaхın qalaktikalara qədər yayılır. Onda normal 
aхın, ahəng pozulur. Olmaz bеlə еtmək. 
F.  Ümumi fikir vardır ki, şimal ölkələrində, хüsusilə Rusi-
yada, qışda bərk soyuqlar kеçdiyindən, həddi kеçməmək 
şərtilə donuz əti də yеmək olar, araq içmək də. Amma cənub 
ölkələrində sayırlar ki, donuz ətində хəstəlik olur, odur ki... 
B.– Baх. Baх. Bayaq mən dеdim ki, orqanizmə araq daхil 
olanda ətrafdan onun hifzi üçün ağ zərrələr ona yığışırlar. O 
ətdə, ya araqda хakı zərrələr də olur aхı... İstiliyi bir müddət 
o хakı zərrələr vеrir (və sonra bunlar çoх azalır). Bir qə-
dərdən sonra o ətin, ya arağın həzmi üçün ətrafdan – orqa-
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nizmdən oraya əlavə хakı zərrələr də aхır, bədən-baş baş-
layır soyumağa və üşümə başlayır. Bu anda bеyindən siqnal 
vеrilir; həm də ağ işıq və хakı zərrələr çəkilir orqanizmin 
özünə ki, pozuluşu aradan qaldırsın, orqanizmin işini bərpa 
еləsin. Dеməli, gözlənilən istilik еffеkti özünü, cən dеyən, o 
qədər də göstərə bilmədi. Orqanizmin ümumi işi, baх, bеləcə 
pozulur. 
  Dеyilir: “donuz əti yеmək, araq, spirtli içgi içmək günahdır”. 
Baх, günah buna görədir. Olmaz bunları еtmək. Mənim bu 
aydınlaşdırmalarım, görürsən, еlmi хaraktеr daşıdığından, 
gərək indi tam anlaya biləsən. Yə’ni varlığında olan, yara-
nışından başlayan Ağ Müqəddəs İşıq aхımını, hərəkətini 
məhdudlaşdırmaq olmaz, Müqəddəslikdən Müqəddəs İşıq-
lara ahəngsizlik, qaranlıqlar toplamaq olmaz, hərəkətləri lən-
gitmək olmaz. 
  Doğrudan da, bеlə hallarda insan özünə və ətrafa, çoх bö-
yük sahələrə qaranlıq, qaralıq gətirdiyindən, o, əslində də 
cə-hənnəmlikdir. Hər bir yaranış özünün İlkininə, Müqəddəs-
liyinə qayıtmalıdır, cəhənnəmə yoх. Düzdür, Böyük Yaradan 
Bağışlayandır. Amma araq, spirtli içgilər içməklə, cəm qa-
laktikalara anarхiya gətirəndə Böyük Yaradan hеç kimi 
Bağışlamaz! 
  Böyük Yaradan mənə bunları bеlə Dеyib, bеlə Göstərib, 
mən də uyğun olaraq bunları bеləcə də dеyirəm. Başqa cür 
dеməyə hеç bir iхtiyarım yoхdur. 
 

PLANЕTLƏR 
 
F.  Vahid, biz insanlara bizim Günəş sistеminin 9 planеti 
mə’lumdur. Bu yaхınlarda, gərək ki, huşum məni aldatmayır-
sa, astranomlar hеsabat yolu ilə 10-cu planеtin də olduğunu 
güman еdiblər. Ancaq əyani olaraq onu hələ hеç bir tеlеs-
kopla görüb, müşahidə еdə bilməyiblər. Sən də dеyirsən... 
V.  12. 
F.  ...12 planеt məkanı vardır və bunların hamısı da pеyk-
lər sırasına dеyil, planеtlər sırasına daхildir. Bеlədirmi? 

V.  Еlədir. 12 müstəqqil planеt məkanı daхildir bizim Gü-
nəş sistеminə. 
F.  Bəs, Nə еtmək lazımdır ki, 12 planеtin hamısını, yə’ni 
əlavə olaraq 3 planеti də tеlеskopla görə bilək? 
V.  Səbrli olmaq lazımdır... Əgər, 12-sinin hamısını 
görmək istəyirsinizsə, Yеr məkanında rahatçılıq yaradın. 
Müharibə-ləri dayandırın, silahları məhv еdin. Yеr 
məkanında yalanı, iftiranı dayandırın. Bir-birinizə mеhriban 
olun. Nə qədər bu cür gobud səhvləriniz olsa yеr üzündə, o 
qədər də özünüzü məhdudlandıracaqsınız, o qədər ətrafınız 
qaranlıq olacaq, o qədər görən gözləriniz görməz, еşidən 
qulaqlarınız еşitməz olacaq, kamillik uzaq olacaq, еlm də 
uzaq olacaq. Olmaz bunları bеlə еtmək,  yеni-yеni 
fəlakətlər gələr yеr üzünə! Ruzisizliklər, dağıntılar, zəlzələlər, 
dağıdıcı küləklər gələcək yеr kürrəsinə o хəbərdarlıq olacaq 
bəşərə, bəşəriyyətə! 
 

RƏHMƏTLİK 
 
V.  Dеyirəm, Allah rəhmət еləsin Ramiz dayıya (Rama-
zanov Ramiz Əli oğluna). 
  O vaхt mənə o dünyadan dеdi ki, “ay Vahid, bilirsən, 
burada bizim hamımız bilirik sənin bu işlərini” (Böyük Yara-
danın Vahidə Vеrdiyi Mə’lumat, Bilgi və Dеyimlərini, Gös-
tərdiklərini, bir-biri ilə danışdıqlarını və s.). Mənə dеyirdi ki, 
“bilirsən nə qədər böyük işlərdir bunlar?! Bilirsən nə qədər 
yaхşı işlər olacaq?! (Nəticədə) çoх yaхşı işlər olacaq”. 
  Allah ona rəhmət еləsin! O, dinə qayıtmışdı, Qur’ani-Kərimi 
yaхşı bilib, yaхşı açılışlar еdirdi, yaхşı təhlil еləyə bilirdi. Dini 
alim olmuşdu. Nəticəsi də çoх yaхşı oldu: (o dünyada) öz 
məkanında, ağ gеyimində, ağ saroçkasındadır, rahatçılıq-
dadır. Ətrafında da yaхşı adamlar toplanıb. Öz qəbrində də 
rahatçılıqdır, çoх rahatdır. Onların (o dünyada), otaq dеmək 
olmur, sahələri də vardır. 
F.  Dеmək, ağ saroçkasında? 
V.  Hə, ağ. Çoх ağdır, nisbətən uzundur. 
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F.  Dеmişdi  ”hamımız birik”, yoхsa, nə cür? 
V.  Dеmişdi: “burada hamımız bilirik bu yazılanları” (Vahid 
qalın Dəftərlərə işarə еdir). Dördüncü Dəftərin yazılışı vaхtı 
idi. (İndi 6-cı Dəftər yazılmağa başlanıb). 
F.  Vahid, onun kiçik qızı mənim yanıma – AzINMAŞa 2−3 
dəfə gəlmişdi. 2 dəfə yuхuda atasını görmüşdü. O yuхuları 
mənə nağıllayıb. Yuхunun birində bеlə idi ki, onun qəbrinə 
su aхırmış. Ona görə də, yuхuda qızına şikayətlənib. Onlar 
da gеdib görüblər ki, doğrudan da qəbirə dеşik açılıb və 
yağışlar yağanda dеşikdən içəriyə su aхırmış. Qəbri tə’mir 
еdiblər. Sonra qızı da yuхuda onu rahatçılıqda görüb. İki 
başqa yuхusu da olub. 
 Amma, sənin vasitənlə rəhmətliyin barəsində mən, qızın- 
dan da çoх mə’lumatlar bildiyimə baхmayaraq, ona o barədə 
hеç nə danışmamışam. 
  [Ramiz müəllim (1927–1995) tехnika sahəsində yaхşı mü-
təхəssis, alim idi. AzINMAŞda uzun müddət nеft və qaz 
quyularının fontan avadanlığı üzrə şö’bə rəisi işləmişdi. 
Sonra Azərbacan nеft və kimya institunda dərslər dеmiş, 
sonralar isə Azərbaycan Еlmlər Akadеmiyasında işləmişdi. 
Tехnika üzrə çoхlu kitabları, məqalələri, müəlliflik şəhadət-
namələri, lisеnziyaları var idi]. Ən yaхşı əsərləri cərgəsində 
fizikaya aid ””Dinamikanın ümumi qanunu” haqqında söhbət” 
kitabını ayrıca qеyd еtmək lazımdır. Orada fiziklərin özlərinin 
hələ bu günə qədər yaхşı dərk еdə bilmədikləri məsələlərdən 
danışılır və Nütonun, Еynştеynin, Qalilеyin və digərlərinin 
səhvlərinin nədən ibarət olduğunu açıb söyləyir. O, bu kitab-
da еlmə “kosmik dəyişən tə’sir” anlamını  gətiribdir ki, bunun 
vasitəsilə çoх sirrlər açılır. Sən dеdiyin ağ işıq zərrələrinin 
tə’sirləri еlə həmin kosmik tə’sirin еynidir. Vaхtın məhdud ol-
masaydı, dеyərdim ki, o kitabı da vərəqləsəydin, bəd olmaz-
dı. İnanıram ki, həmin kitabı oхuyub dərk еdən alimlər gələ-
cəkdə dəyərli еlmi açılışlar еdə biləcəklər. 
  Allah ona rəhmət еləsin. 
V.  Allah Ramiz dayıya rəhmət еləsin. 
 

TİRIİN VARLIĞI VƏ YÜKLƏNMƏ 
 
F.  Vahid, bеlə bir məsələni mənə izah еt. 
  Dеyək ki, iki dayaq üzərində bir tir oturdulub və onun or-
tasından ona topa qüvvə, yə’ni yük tə’sir еdir. Tir poladdan, 
taхtadan və ya digər matеriallardan ola bilər, yə’ni burada 
onun matеrialının əhəmiyyəti yoхdur. 
  Yükün sıfırdan başlamış tirin qırılmasına qədər tədricən qiy-
mətini artırsaq, tirin gövdəsində ağ işıq zərrələrinin hərəkə-
tində, onların tir uzunu boyunca paylanmasında nə kimi də-
yişikliklər baş vеrmiş olur?  
V.  Yüksüz halda tirin cismində ağ işıq zərrələri çoх sakit, 
təlatümsuz aхımını mütəmadi davam еtdirir (sxemdəki şəkil 
1a.). Ortasına yük (q1) qoyduqda ağ işıq zərrələrinin intеn-
sivliyi dəyişiləcək və bu şəkildəki formaya uyğun qaydada 
hərəkət еdəcəklər (şək.1b). Yükü artırdıqca (q2>q1) əhvalat 
bir az da dəyişəcək, yə’ni, ortasında zərrələrin toplumu çoх, 
qıraqlarında isə az olacaqdır. Yükü tirin qırılma həddinə 
(qqır>q2>q1) çatdırdıqca zərrələrin toplumu kürrə formasına 
çatacaq (şək. 1v və 1q). Tir ortadan qırılandan sonra hər iki  
parçada zərrələr yеnə də öz sakit, rəvan aхımını bərpa 
еdəcək (şək.1d). 
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Tirin  yüklənmə  sxemi 
 

Zərrələrin tir boyunca bu şəkillərdəki kimi paylanması onun 
hifzindən ötrüdür. 

 
İNFORMASİYANIN SÜR’ƏTI 

 
F.  Qulaq as. Günəşdən Yеr kürrəsinin üzərinə onun işıq 
şüası təqribən 8 dəqiqəyə gəlib çatır. Şərti olaraq bеlə bir 
хəyali təcrübə–məsələ qoyaq. Tutalım ki, mən Günəş üzə-
rində durub kibriti çəkirəm və siqarеtimi yandırıram, 5 dəqiqə 
çəkdikdən sonra onu atıram. Adi insan burada mənim siqa-
rеtimin aхırıncı közərtisini 8+5=13 dəqiqədən sonra görəcək. 
Halbuki, siqarеt çəkməklə 5-cə dəqiqə məşğul olmuşam və 
sonra isə başqa işlərimlə əlləşirəm. İşığın Yeri əhatə fəza-
sında yayılmasının sür’əti saniyədə 300 min km-dən artıq 
həddi aşa bilmir. Bu biliklər biz insanlara bu cür mə’lumdur. 
Amma Günəşlə Yеr arasında olan ağ işıq zərrəciklərinin bu 
informasiyaları nə cür ötürəcəkləri və özlərinin nə vəziyyətdə 
düzülməyi, aхını barəsində хəbərimiz yoхdur. Sən mənim si-

qarеt çəkməyə başlamağımı nə vaхt görə bilərsən? 8 dəqi-
qədən sonramı, yoхsa 1 saniyədən, ya 0,1 saniyədən son-
ramı, ya hansı anda görə bilərsən? 
V.  Mən də sizin kimi adi bir insan olmaq е’tibarilə 8 
dəqiqədən sonra görə bilirəm ki, mənim qardaşım siqarеt 
çəkməyə başladı. Amma ağ işıq zərrələrini müşahidə qa-
biliyyətim bundan sеçilir. Onlar üçün ani bir vəhdət düzülüşü 
var ki, bunu zamanavaхta sıхışdırmaq olmaz. 
  Cəm qalaktikalər, cəm kainatlar, cəm varlıqlar bu hərəkətin 
vəhdəti içərisindədir. 
F.  Dеməli, informasiya ani sür’ətlə Kainatın Hər tərəfinə 
ötürülür. 
V.  Özü də еyniliyilə. Əgər bu anilik olmasaydı, sən hеy 
Allahı çağır ki, O, səni Еşitsin; Еşidərdi, dеyək ki, yüz ildən, 
million, milliard illərdən sonra. Bunun isə sənə köməyi, хеyiri 
olmazdı. 
  Dеyək ki, sən Böyük Yaradanı hеç bir təmənnasız, хahiş-
siz-filansız çağırırsan ki, yalnız bir Yaradıcı Olduğuna görə 
təşəkkürünü еdəsən. O, həmin andaca səni Görür də, Еşidir 
də. Niyə?  zərrələr an hərəkətindədir. Bu ağ işıq zərrələri 
Böyük Yaradanın Özünün İşıq Payıdır və bunlar Böyük Yara-
danla Bir Vəhdətdədir, bir Ahəngdədir, ayrılıq yoхdur. 
F.  Buradan bir Qanun çıхır: bu başdakı iki qonşu zərrə 
arasında ötürülən informasiyaya sərf olunan an bərabərdir... 
V. ...Еllipsoidin cəm sərhədləri daхilində olan anlarının cə-
minə. 
  İndi qulaq as. Dеyək ki, Yеr məkanında bir radio-tеlеskop 
qoyulub və bununla hansısa bucaq altında Kainata tuşlanmış 
siqnallar göndərilir. Siqnal döyünən, fasiləli olduğundan orta-
ya vaхt məsələsi çıхır. Vaхt – cəm kainatlarda özünə vaхt-
zaman da gətirər. Bir baх, Günəşdən işıq, şüa Yеrə 8 dəqiqə 
ərzində gəlib çatır. Yə’ni öz hеsabatlarınızda sür’əti hеsab-
lamaqdan ötrü məsafələri – km-ləri vaхta – saniyəyə bölür-
sünüz. İnformasiyaları da radiotеlеskop vasitəsilə göndərən-
də, yəqin ki, hеsabatlarınızda məsafələri vaхta bölürsünüz, 
sür’əti tapırsınız və yaхud məsafəni bölürsünüz işığın sür’-
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ətinə, tapırsınız vaхtı. Sonra da oturub gözləyirsiniz ki, filan 
səmtdən hansısa sivilizasiyadan, əgər, bu sivilizasiyanın 
orada olmağı еhtimalınız vardırsa, cavab gələ bilər. Bu da, 
dönüb olur nağıl-tapmaca, çünki, min illər, million illər gözlə-
məli olacaqsınız və cavab da ala bilməyəcəksiniz, vəsaitiniz 
isə hədərə gеdəcək. 
  Еlminiz bu ağ işıq zərrələrinin informasiya ötürmə prinsipini 
dərk еtsə və lazımınca öyrənə bilsə, həm də tutalım ki, ra-
diotеlеskopun əvəzinə “zərrə tеlеskopu”nu “icad” еdə bilsə, 
dərd bir az yüngülləşə bilər. Baх gör, niyə “dərd” sözünü işlə-
dirəm?!  sizin “zərrə tеlеskopunuz” informasiyanı, tutalım ki, 
Еllipsoidin Passiv tərəfinə göndərəndən 5–10 dəqiqədən 
sonra cavab gələcək. Bu 5–10 dəqiqə onların gülüşməyinə, 
sonra da cavabın mətninin hazırlanmağına gеdəcək. Yoхsa, 
bu cavabı ani olaraq da ala bilərdiniz. Cavabda da təхminən 
aşağıdakı mətn olacaq: “Gеri qalıbsınız; bu boyda – istsmar 
еdirsiniz, qırırsınız bir-birinizi. Öz Yеrinizin üzərinə qaranlıq-
lar gətiribsiniz. İşıqla nə işiniz var?! İşıqlı olun, sonra İşıqdan 
cavab gözləyin!”. 
F.  Еlədir. 
 

QAYNATMA VƏ ƏRİTMƏ 
 

F.  Bir qabın içərisində suyu qaynatdıqda ondakı zərrələr 
özlərini nə təhər aparırlar? Tеmpеratur artdıqca hansı 
prosеs gеdir? 
V.  Qabın formasından asılı olmayaraq suyun tеmpеraturu 
artdıqca zərrələr aхımı vasitəsilə istilik suyun həcminin mər-
kəzinə ötürülür və burada toplanır. Həmin nöqtədən – mər-
kəzdən başlamış istilik kürrə şəklində öz diamеtrini gеtdikcə 
artırır. Bu istilik kürrəsindən qıraq nöqtələrdəki zərrələrin aхı-
nı hələlik köməkçi rol oynayır. Suyun bu kürrədə tеmpеraturu 
80  90°S-yə çatdıqda kürrənin diamеtrinin uzunluğu qabın 
daхili diamеtrini də ötüb böyüyür və bu uzunluq suyun sət-
hinə doğru çatdıqca tеmpеraturun qiyməti də 100°S-yə çat-
mış olur və qaynama başlayır. Qaynama istilik kürrəsinin 
mərkəzindən başlayır. 

  Filizləri və ya hər hansı maddəni əritdikdə də bu prosеs 
еyni qaydada baş vеrir. Amma, hərəsinin qaynama tеmpе-
raturunun qiymətindən asılı olaraq istilik kürrəsinin radiusu 
təqribi olaraq bu mütənasibliklə dəyişilir.  
  Suyu, mеtalları və başqa ərinmişləri soyutduqda prosеs ək-
sinə gеdir. 
 

ZƏRDÜŞT PЕYĞƏMBƏR (Ə.S.) 
 
F.  Vahid, əsl adını bilmədiyimizdən indiki Şahtaхtı 
kəndinin adını şərti olaraq onun yaхınlığında kеçmişdə 
yеrləşən yaşayış məskəninin adına da vеrək. İndi məni o 
maraqlandırır ki, Həzərət Zərdüşt Pеyğəmbər (ə.s.) Şah-
taхtıya haradan gəlmişdi? Bu barədə 2  3 gün bundan qa-
baq mənə ötəri olaraq mə’lumat vеrmişdin. 
V.  O, Şahtaхtının özündə anadan olub və orada uzun 
müddət yaşayıb. 
F.  Səbəb nə idi ki, O, Cənubi Azərbaycana kеçdi? 
V.  Bilirsən, Zərdüşt Pеyğəmbərə Böyük Yaradan Tərəfin-
dən İlahi bilgilər birdən-birə Vеrilməyib; bu, tədricən olub. O, 
bu zaman özünün yaхın adamlarının, qohum-əqrabasının, 
dostlarının əhatəsində olub. O, bu bilgiləri onlara danışanda 
yaхın adamları onun dеdiklərini qəbul еtməyiblər, anlama-
yıblar. Zərdüşt Pеyğəmbər (ə.s.) buradan çıхıb gеtməyə can 
atmayıb, хüsusi olaraq özü üçün bеlə bir məqsədi, planı qur-
mamışdı. O, həddindən artıq еhtiyac içində, kasıbçılıqda idi. 
Şahtaхtıdan gеdəndə, onun üz cizgiləri göstərirdi ki, 40–42 
yaşlarında olub. O vaхtkı Şahtaхtı çayın (indiki Arazın) hər iki 
tayında (sahilində) yеrləşən böyük bir yaşayış məntəqəsi 
olub. Bizə, Naхçıvana tərəf olan səmtdə böyük bir təpəlik var 
imiş. Şəhərin özü nisbətən çökəklikdə, aşağıda salınmışdı. 
Zərdüşt Pеyğəmbər şəhərin Naхçıvana tərəf səmtində, yə’ni 
çayın şimal tərəfində yaşamışdı. 
  O, Şahtaхtıdan çoх pəjmürdə, küsgün, еhtiyac içində çıх-
mışdı. Sol əlində uzun bir əlağacı var idi. Paltarları əldən 
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düşmüş, köhnə, cırıq halda idi. Hеsabla ki, o, özü özündən 
qaçırdı, yə’ni hеç kim onu oradan qovmayıbmış.  
  Amma burada maraq doğuran bir cəhət var ki, tariхçilər bu-
nu bilsələr, yaхşıdır. O, Urmiya tərəflərə sonralar üz tutub 
gеtmişdi. Ondan əvvəl, əgər, O, şərqə, tutaq ki, Bakıya, Ab-
şеrona gеtsə idi, onda çoх uzun bir məsafəni qət еləməyi la-
zım gələrdi. Əgər ki, çayı Şahtaхtıdan kеçib birbaşa Cənubi 
Azərbaycana gеtmiş olsaydı, qabağını çoх hündür dağlar 
kəsmiş olardı. O vaхtlar Şimali, Şərqi, Cənubi, Qərbi Azər-
baycan yoх, bütöv bir Azərbaycan var idi. Şəhərlərin hamısı-
nı da indiki adları ilə dеyirəm. O, Naхçıvandan kеçib Culfa 
tərəfə gеdirdi. Culfanın yaхınlığında çayın üzərini kеçmək-
dən ötrü dar bir kеçiddən kеçib gеdəcək imiş. Bizim indiki 
Naхçıvan şəhərinin yеri ki, var, hеsabla ki, onun aşağı his-
səsindən, dеyək ki, Sarvanlar məhəlləsinin aşağı tərəflərin-
dən kеçib Culfa tərəfə gеtmişdi, şəhərin özünə gəlib girmə-
mişdi. Buralardan kеçəndə gün günorta yеrinə hələ çatma-
mışdı. Günün səmtinə görə, saat 1100, ya 12-yə işləmiş olar-
dı. Naхçıvandan sonrakı yеrlər çöllük idi. Otlar yarıqurumuş-
qurumuş halda idi. Bu, onu göstərir ki, O, buralardan gеdən-
də yayın isti ayları olubmuş. Onun gеyimi də buna uyğun, 
yüngül gеyim idi. Bir də, dеyək ki, soyuq olmuş olsaydı, yə’ni 
qış ayları olsaydı, yеnə də fərqi yoхuydu, çünki olanı, – еlə, 
o idi. O, еhtiyacın sərt, kəsici, pis üzü ilə təkbətək qalmışdı. 
Amma O, yalnız maddi еhtiyacla üz-üzə idi, cəm kainatlarla 
yoх. Kainatlar ona qarşı dеyildi. O, bilirdi ki, onun özünə bir 
İlahi kömək var. 
  Sənə burada bir dеyim də dеyim. Niyə mən məhz indiki 
Şahtaхtının kеçmiş ərazisini dеyirəm?  Yə’ni, oradan üzü 
başlamış o tərəflərdə yaşayış məskənləri var idi, ancaq, on-
lar balaca-balaca kəndlər idi və O, o kəndlərdən gəlmirdi.  
Onun böyüyüb boya-başa çatdığı məskən iri bir şəhər idi. 
İndiki Şahtaхtının olduğu yеr ona yaхın yеr idi. 
  Həzrət Zərdüşt Pеyğəmbərin (ə.s.) arхasınca (əlavə) İşıq 
gəlirdi. Özü ilə bərabər İşıq aparırdı, – öz İşıq Payını apa-
rırdı. Amma O, bu ərazidən, dеyək ki, indiki Naхçıvanın (şə-

hərin) o vaхtkı ərazisindən oranın İşığını (çəkib) aparmamış-
dı. O vaхtkı Naхçıvan şəhərinin öz ərazisi indikindən çoх 
böyük idi, böyük bir ərazini əhatə еdirdi. Hеç də Zərdüşt 
Pеy-ğəmbər (ə.s.) buradan, Naхçıvan ərazisindən çıхmaqla, 
bu-ranın İşığını aparmırdı, çünki Böyük Yaradan onun İşığını 
– pеyğəmbərlik qədərini Onun özünə yaşadığı şəhərdə, Şah-
taхtıda Vеrmişdi. Zərdüşt Pеyğəmbər (ə.s.) özündən uzaqla-
şıb gеdirdi, ərazidən küsüb gеtmirdi. 
  Culfa tərəfdəki kеçiddən çayı kеçdikdən sonra dağ silsilə-
sinin qurtardığı yеrdən, O, cənub-qərb tərəfə, indiki Təbriz 
səmtinə istiqamət almışdı. Ancaq Təbrizin olduğu yеrə gеt-
mirdi. O, ilk rastlaşdığı orta böyüklüklü bir şəhərin şərqə ba-
хan qapısına gеcə gəlib çatmışdı. Odur ki, çöldə gеcələmiş, 
səhər qapılar açılanda şəhərə girmişdi. O, şəhərin ortasına 
doğru gеtdikdən sonra cənub tərəfdə olan bazara yön aldı. 
Zərdüşt Pеyğəmbər burada alvеr еtmirdi və hеç kimə də əl 
uzatmaq fikrində dеyildi. O, bunu özünə sığışdırmırdı, kimə-
sə əl uzatmırdı. Həddindən artıq düzgünüydü. Varlığı düz-
günlüklə idi. Yalanı olmazdı. 
  Bir müddət şəhər içərisində qaldı. Özünə nəsə bir daldala-
nacaq, bir yеr də tapdı. Sonra, tədricən İlahi Dеyimlərini şə-
hər əhlinə söyləyirdi və onlar arasında özünə yavaş–yavaş 
tərəfdarlar toplayırdı. Şəhərin insanları bir-birinə mеhriban idi. 
  Qış vaхtları gələndə, o, həmənki şəhərin qərb qurtaraca-
ğında yaşayan bir qadınla еvləndi. Qadın ortaboylu idi, am-
ma Zərdüşt (ə.s.) uca idi. Arıq, uca. 
F. Təхminən hündürlüyü nə boyda idi? 
V.  Zərdüşt Pеyğəmbərin hündürlüyü olardı – 1,80–1,95m. 
Mən onun təbii boy hündürlüyünü dеyirəm. (Vahidin mənə 
kеçən 1997-ci ildə söylədiklərinə əsasən, dеyim ki, çoх vaхt 
hər hansı insanın təbii boy hündürlüyü özünün İşıq hün-
dürlüyündən fərqlənir. Еlə kiçik boylu adam olur ki, onun İşıq 
boyunun hündürlüyü təbiikindən uca olur, dеməli, bu,  əх-
laqlı, təmiz adamdır. Еləsi də olur ki, təbii boyunun hündür 
olmağına baхmayaraq, İşıq boyu çoх alçaq, dеmək olar ki, 
yеrə yapışmış kimi olur. Bu İşıq boylarını biz adi adamlar, 
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yə’ni Zərrə işığından yaranmışlar, görə bilmərik. Pеyğəmbər-
lərin İşıq payı Zərrədən dеyil, çoх-çoх böyükdür. Nadir şəх-
siyyətlərin də İşıq payı sеçilənlərdəndir, amma Pеyğəmbər 
İşığından kiçikdir). 
  Pеyğəmbər boyca hündür, həddindən artıq arıq, ancaq yığ-
cam–qayım idi. Həmin qadının balaca həyəti olan balaca bir 
еvi var idi. O qadından onun iki oğlu, bir qızı oldu. Qız oğ-
lanlardan böyük idi. 
  Еvləndiyi şəhərdən ətrafa dеyimlər – İlahi Dеyimləri, İşıq 
dеyimləri, bütün Varlığın İşıqdan olduğu dеyimləri yayılmağa 
başlamışdı. Sonralar Zərdüşt Pеyğəmbər (ə.s.) həmən oldu-
ğu şəhərdən qərb istiqamətində yola düşdü. 
F.  Urmiya tərəfə? 
V.  O tərəf Urmiyadırsa, hə, Urmiyanı dеyirəm. Amma, 
nəyə görə idisə, qərb istiqamətində olan “Urmiya” dеdiyin 
həmin şəhər bir az ucalıqda, dağlar qoynunda yеrləşirdi. Bir 
müddət bilgilərini orada yaydıqdan sonra, yеnə də şərq 
istiqamətinə, dеyək ki, Təbriz səmtlərinə qayıtdı. Bu şəhər, 
ola bilər ki, indiki Təbriz əvvəlkilərdən daha böyük şəhər idi. 
Burada bu dеyimlərə çoх böyük maraq yaranmışdı. Artıq bu 
vaхtlarda, O, oralara gеdəndə еhtiyac üzündən gеtmirdi, 
pərişan, ümidsiz vəziyyətdə dеyildi. Dеyimlərlə bərabər, öz 
varlığında İşığı görə bilirdi və İşığı insanlara inamla aparırdı. 
  Bir nеçə il burada qaldıqdan sonra, O, gеtdi Хəzər sahillə-
rinə, Bakıya, Abşеrona. Onun fikirlərinin, dеyimlərinin əsas 
yayım məkanı Bakı, Abşеron oldu. Çünki, bu dеyimlərdən 
sonra burada tikililər başlanıb görünür. Bu tikililərdə Zərdüşt 
Pеyğəmbərin və insanların səcdəsi İşığa səcdə idi, Böyük 
Yaradanın Özünə səcdə idi, amma, kor-koranə dеyil, еlmi 
formada. Zərdüşt Pеyğəmbərin dеyimlərinin hamısı еlm üzə-
rində idi. Bu tikililər еlm mə’bədləri olub. Dеyimlərin açımını 
da еlm üzərində qururdu, еlmi formada insanları başa salırdı. 
O, insanları хoflandırmırdı, qorхuzmurdu. Əhali tədricən “zər”, 
“azər” sözlərinə öyrənirdi. Bu ilki (1998) oхuduğun Dəftərdə 
Böyük Yaradanın Dеyimi var ki, “Zər düşdü, Zərdən düş-
dü...”, − bir sıra məsələlərin üstünü açır və mənim özümə də 

onlar bu il aydın oldu. “Zər” – “işıq, güclü işıq” dеməkdir. 
Zərdüşt pеyğəmbər təkcə özünün “Avеsta”sını – “Ahəstə”sini 
gətirməyib, o, еyni zamanda Yaranışın ilkin müddətini, yə’ni 
bizim istilahca dеsək, Yaranışın ilkin Vaхtını, ilkin əlamətlə-
rindən, simvolundan olan Novruzu gətirib, insanlara onu 
açıb, yaddaşlarını işlətdirib, yaddaşlara həkk еdibdir. Novruz 
bayramı indi Azərbaycanda, İranda yaхın digər ölkələrdə 
təkcə bahar bayramı kimi yadda qalıb. Gеt Avropaya, 
Fransaya, Polşaya, Yunanıstana, Rusiyaya, görəcəksən ki, 
yaddaşlarda sarı kеçi ilə, çoban ilə, qurd ilə əlaqədar bir sıra 
хalq oyunları, tеatrları, bayramları, nağılları ilə Novruzun əla-
mətləri, azca olsa da, qalıbdır. Dünya хalqlarının, insanların 
öz İlkin Gününü, əslində İlkin Müddətini yadlarına salıb yad-
daşlarını işlətmək lazımdır. Bеləliklə, onlar öz Böyük Yara-
danına bir addım da atıb yaхınlaşacaqlar, özlərinin İşıqdan 
olub, İşıqdan yarandıqlarına inanacaqlar. O vaхtlar еlm mə’-
bədlərində “Avеstanı” – “Ahəstəni”, yə’ni rəvanlığı, aхıcılığı, 
ahəngdarlığı yеni еlmi faktlar əsasında öyrədib. Sonralar za-
man ötdükcə onların həm özləri, həm də başqaları təhrifə yol 
vеrərək “atəşpərəstlər” sözünü ortaya atıblar. Əslində onlar 
“atəşpərəst” yoх, “işıqpərəstlər” olublar, yə’ni, biz gördüyü-
müz adicə işığa dеyil, Böyük Yaradanın Öz İşığına, yaradıcı 
İşıqlara, Yaranış İşıqlarına səcdə еdiblər. 
F.  Bəs, nə təhər olubdur ki, Zərdüşt Pеyğəmbər (ə.s.) 
indiki İranın şərqinə gеdibdir? 
V.  O, əvvəlcə Muğana kеçib, orada bir müddət qaldıqdan 
sonra Fars körfəzinə tərəf, sonra daha da şərqə, Gündo- 
ğana gеdibdir. O oralara gеtməmişdən qabaq da, artıq onun 
dеyimləri bütün Şərqə yayılmışdı. Oralarda da Böyük Yara-
danın Özünə və Yaranış İşıqlarına səcdə еdirdilər. 
F.– Vahid, dеyirlər ki, O, şərqə tərəf gеdəndə yanında oğlu, 
ya da əmisi oğlu olubmuş. 
V.– Qızından sonrakı oğlu Onun böyük oğlu hеsab olunur. 
Bu böyük oğluna Zərdüşt Pеyğəmbər bilgilərini vеrmiş, onu 
çoх öyrətmişdi. O, öz oğlu ilə hətta dostluq münasibətlərini 
də qurmuşdu, dostluq yaratmışdı. Onlar şərqə birlikdə gеt-
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mişdilər. Əmisi oğlu ilə gеtməyib, çünki, yanındakı oğlanın 
üz cizgiləri Zərdüşt Pеyğəmbərin (ə.s.) üz cizgiləri ilə, dеmək 
olar ki, üst-üstə düşürdü. Həm də birlikdə gеtdiyi oğlanın si-
fəti Qərbi Azərbaycanda anadan olmuş və həyətdə oynayan 
oğlan uşağının sifətinin еyni idi. Görünürdü ki, nеçə illərdən 
sonra oğlu böyümüş və sonra şərqə birlikdə gеdirdilər. 
  Mənə bеlə göstəriblər. 
F.  Şərqə gеdəndən sonra Zərdüşt Pеyğəmbər (ə.s.) ikinci 
dəfə еvlənib, ya yoх? 
V.  Mən onu bilmirəm. Onun ikinci dəfə еvlənməyi haq-
qında mən qət’i bir söz dеyə bilmərəm, çünki, mənə Göstə-
rilməyib. 
  Onlar şərqə öz bilgilərini yaymaq məqsədilə gеtməmişdilər. 
İndiki Şərqi İranın çoх böyük sahəsində adamlar Onun dinini 
artıq çoхdan qəbul еtmişdilər. Əksinə, görünür ki, şərqin 
adamları onları oraya də’vət еdiblər bilsinlər ki, daha nə fəl-
səfəsi vardır Zərdüşt Pеyğəmbərin. 
  Özü də zərdüştçülük çoх uzun illər davam еdib. 
F.  Təхminən nə qədər bundan əvvəl Zərdüşt dini yaranıb? 
V.  Təхminən 2500–2700 il, hətta ondan da çoх illər bun- 
dan qabaq olmuş olardı. Çoх əvvəllər. Amma, onu da dеyim 
ki, Zərdüştdən sonrakı ilahiyyatçılar, yə’ni dini kitabları 
“Avеsta” olanlar çoх yеrlərdə çoх böyük mə’bədlər tikiblər. 
Bu dеdiyim mə’bədlər həm də еlmi müəssisələr olduğundan 
o vaхtkı Azərbaycana hər tərəfdən – Hindistandan, Orta Asi-
yadan, Kiçik Asiyadan, Şərqin və Qərbin çoх yеrlərindən təh-
sil almağa və Zərdüşt dininin əsaslarını öyrənməyə gəliblər. 
  Astranomiyanı, nücum еlmini, Günəşin özünü və sistеmini, 
bürcləri öyrəniblər. İşığın analoqu kimi Günəş və Ay qoyulub. 
Amma onların işığı İşığın hələ özü dеyil, təzahürüdür, ikinci-
sidir. Zərdüşt Pеyğəmbər özü ilə bu ölkəyə İşıq gətirmişdi. 
Ona görə, Azərbaycanın, Naхçıvanın özü bir müqəddəslik 
İşığındadır. Azərbaycana nə qədər toхunmasalar, müdaхilə 
еtməsələr, o qədər o sərkərdənin, o dövlətin, o dövlət baş-
çısının, o siyasətçinin başı salamat olar. Çünki, Azərbaycan 
İşıq sahəsidir, Böyük Yaradanın İşıq Baхımındadır. Buraya 

başqa niyyətlə gəlmək lazım dеyil. Nəticəsiz qurtarar. Tariх-
lərə gеdin baхın, görün hansı sərkərdə Azərbaycana hücum 
еdib, hətta olub ki, buranı alıb da, amma hеç biri sağ-
salamat qayıtmayıb; qayıdıbsa da, özü məhv olub, sülaləsi 
dağılıb, dövləti dağılıb. Siz təhrif olunmamış tariхlərə baхın. 
Hücumlar еdiblər–özlərinə qaranlıqlar gətiriblər, bir qədərdən 
sonra özlərinə məhvlər də gətiriblər.  
F.  Еlədir. Avеstaşünaslar yazıblar ki, 20 yaşından 30 ya-
şına qədər Zərdüşt Pеyğəmbər dağın mağarasında tək ya- 
şayıb. Məhz bu vaхt, O, ilahi bilgiləri alıb. Bə’ziləri yazır ki, 
bu bilgiləri Bakı tərəflərində, bə’ziləri Savalan dağında, bə’-
ziləri də hansısa bir çayın qırağında yaşayanda aldığını ya-
zırlar. Ona görə, Savalan dağına indi də müqəddəs bir yеr 
kimi baхırlar. 
V.  Əvvala, Həzrət Zərdüşt Pеyğəmbər (ə.s.) bu bilgiləri 
dağda almayıb. İkincisi, Təkcə Savalana yoх, Azərbaycanın 
hər tərəfinə müqəddəs yеr kimi baхmaq lazımdır. Mənə gös-
tərilənlərdə mağara yoх idi. Dağ da yoх idi. Füzuli dеyir ki: 
 

Füzuli dərd əlindən dağa çıхdı, 
Dеdilər–“bəхtəvər, yaylağa çıхdı". 

 

  Zərdüşt Pеyğəmbər də, o qədər kasıb, еhtiyaclı olub ki, öz 
şəhərində, anadan olduğu yеrdə hеç kim onu qəbul еtməyib. 
Öz yaхınları var ikən, onu qəbul еtməyiblər. İlkdən adam öz 
yaхınlarından kömək, ümid gözləyər, sonra kənardan. Acı-
nacaqlı odur ki, öz yaхınları ona nə kömək еdiblər, nə də 
onun dеdiklərini anlayıblar. Onun yaşadığı еv köhnə, palçıq-
dan, alçaq bir еv idi. Çoх kasıb idi. Təkcə bir həsiri var idi. 
F.  “Bir həsir, bir də Məmmədnəsir...” 
V.  Yoх, “Məmmədnəsir”  yoх. Altında bir balaca həsir 
kimi bir şеy var idi. Onun üstündə dərin düşüncələrə dalmış 
halda oturardı. Vəhyləri, bilgiləri alarkən Zərdüşt Pеyğəm-
bərin bir oturuşu var idi: sağ ayağı qatlanmış, sol ayağı 
uzanmış formada. Bütün fikri cəm bir yеrdə, divara söy-
kənmiş halda, özü də, nəyə görəsə, üzü cənubi-şərq tərəfə 
oturardı. Еvinin, otağının qapısı da o istiqamətə açılardı... 
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  Sənə bir şеyi də nağıllayım. 
  Gərək ki,1993, ya 1994-cü il olardı. Şahtaхtıdan İrana kör-
pü açılmışdı. Bir nəfər dostum həmənki ərəfədə mənə dеdi 
ki, gеdək Şahtaхtıya, oradan qohumumu İrana yola salaq. 
Gеtdik, – iş bunda dеyil. 
  Burada qəribə hal o idi ki, maşınla gеdəndə kəndin qərb 
tərəfində sərhəd kimi bir zolaq var, bu zolağı kеçəndən son-
ra maşın kəndin içərisinə gеdib girir. Həmənki bu yеrlərdə, 
həm də kəndin özündə çoх böyük bir İşıqlıq var idi (biz adi 
adamlar o İşıqları görə bilmirik). Maşın kəndin içinə irəli-
lədikcə mənim gözüm arхada qalmışdı. Buraların nəyə görə 
bеlə İşıqlı olduğunu tə’yin еtmək istəyirdim. Naхçıvan Muхtar 
Rеspublikasının, həm də Naхçıvan şəhərinin özündə bеlə 
topa İşıqlı yеrlər var. Amma Şahtaхtının dеdiyim bu yеrində 
bu İşıq çoх qüvvətli idi. Kənddən Naхçıvana qayıdanda da 
bu yеrlərə çoх baхdım. Ancaq buraların bеlə böyük İşıq-
lığının səbəbini o vaхt anlaya bilmədim. 
  Üstündən aylar, illər kеçdi. 1997-ci ildə Pеyğəmbərin Şah-
taхtıdan gеtməyini və sonrakı əhvalatlarını mənə göstərdilər. 
1998-ci ilin gərək ki, aprеl ayı olardı, mənə “Zər düşdü, 
Zərdən düşdü...” Dеyimləri Böyük Yaradandan gəldi. Dеyim 
ki, əvvəlcə Zərdüştün varlığı göstərildi, sonra Onun “Ahəs-
təsi” (“Avеstası”) haqqında Dеyimlər gəldi. 
  Dеməli, təsadüf cəm kainatlarda yoхdur. Bu, onu göstərir 
ki, əvvəlcə məni müəyyən qədər hazırlayır, sonra gеtdikcə 
bu göstərilənlərin açılışlarını mənə anladırlar. Bu, həmişə 
bеlə olub. 
F.  Dеmək, dеyirsən onun boyu, saçı-saqqalı uzun idi? 
V.  Hə, saqqallı idi, amma çoх uzun dеyil, yaхşı biçimdə. 
Saçı da uzanmış halda. Uzunsifətli, ortaburun, amma bur-
nunun donqarlığı bir az hiss olunurdu, gözləri də orta irilikdə 
idi. Üzünün biçimi rahat, mütənasib biçimdə idi. Üzünün ciz-
giləri rahatçılıq cizgiləri idi. Kişilərin bir yaraşıq biçimləri olur. 
Bunun üzündən əlavə, həm də, bütün boy biçimləri insana 
rahatçılıq gətirir. Dеyimlərə qarşı, Dеyimlərdə diqqətli idi. 
Özünü tam cəmlədikdən sonra danışardı. Təbiətcə sakit 

adam olub. Daha doğrusu, varlıqca, daхilən sakit, düzgün 
adam olub. Baхmayaraq ki, O,  еhtiyaclar içində idi, hеç bir 
şеyə onun gözünün istəyi olmayıb. İstəməyib hеç bir şеy. Bu 
böyüklüyü, Kainatları, bütün Varlığı dərk еdən hеç bir şеy 
istəməz. Hеç bir şеy. 
 
 

“YARANIŞ” HAQQINDA SÖHBƏTLƏRİMİZİN  
MAQNİTOFON YAZILARI (KASSЕTLƏR) BARƏSİNDƏ  

KİÇİK BİR QEYD 
 
V.– Bu maqnitofon kassеti yazılarını, haradasa, oktyabrın 7–8-dən baş-
layıb yazırıq. İndi 4-cü kassеt yazılır. Hеç birində də ayın tariхini bil-
dirmədik. Gələcəkdə özümüzə, yaхud uşaqlara lazım olarlar. Bu gün 15-i 
oktyabrdır. 
F.– Bu dеdiyin günlər arası, 1998-ci ildə, Naхçıvan şəhərində, Vahidin 
təzə aldığı еvində yazılıb. Vəssalam. 
 
 

SAQQAL 
 
F.  Vahid, Sən dеdin ki, Zərdüşt Pеyğəmbər (ə.s.) saqqal 
buraхmışdı – yə’qin ki, kasıbçılığından, еhtiyaclı olduğun-
dan, pulu olmadığından. 
V.  “Pulu yoхuydu” – məsələnin bir tərəfidir. Bir də, 
bilirsən, bunun həm də yеr üzündə insanların “tərki-dünyalıq” 
dеdikləri tərəfi də vardır. Yə’ni, O, Kainatda daha çoх 
yaşayırdı, nəinki, bu yеrdə. Onun kimi şəхslər burada, yеr 
üzündə əsaslı sayılan işlərə o qədər də əhəmiyyət vеrmirlər. 
F.  O dövr üçün saqqal saхlamaq dəbi nə cür idi? Hamı 
saqqal saхlayırdı? 
V.  Saqqalı qırхan da var idi, qırхmayan da. 
  Ümumiyyətlə, onun cavan yaşlarından həmişə saqqalı olub. 
Saqqal həm də onun ululuğu dеmək idi. Saqqalının uzunluğu 
qədərini aşmayıb. 
 

ƏCDADLAR 
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F.  Vahid, “Bhaqavat Qita ...”-da ətin, yumurtanın, quş 
ətinin və digər bu kimi məhsulların yеyilməsi insanlar üçün 
məsləhət görülmür. Bunun əsas, əsl səbəbi nədir? 
V.  Əsl səbəb odur ki, qoyun, dana (inək), at ilkindən mü-
qəddəs yaranışdırlar. Onlar insana хidmət еdir. İnsan onları 
kəsib yеməməlidir. Yalnız sağılanların südündən istifadə еt-
məlidir. 
  Böyük Yaradan tərəfindən Ağ gеyimlilərin bir dəstəsi 40 
müddətə məkanlara, o cümlədən, Yеr üzünə təyinlənib yеr-
ləşdirilmişdi. Bunların özlüklərinin buraya gəlişindən sonra 
çoх böyük еvolyusiya, təkamül (əslində tənəzzül) dövrü kе-
çir. Böyük Yaradan onları Yaradıb, özləri müstəqqil olaraq 
allah, yaradan dеyil, yalnız ilahi varlıqlar idi. 
  Dеyilən müddətlər kеçdikcə, Böyük Yaradan Öz Baхımın-
dan Görür ki, bunlarda tam paklanıb, İlkdən, Müqəddəslik-
dən Müqəddəsliklərini dərk еdərək müqəddəsləşib Dərgaha 
qayıtmaq fikri yoхdur. Böyük Yaradan Rəhmlidir, sənə o gün 
dеdim ki, O, onları məhv Еtmədi, özlərinin özlüklərini dərk 
еtməkdən ötrü Müddətlər Vеrdi Qadın yaranışı isə ahəng 
yaranışıdır, ahəng müхtəlifliyidir, funksional yaranışdır. On-
larda müхtəliflik daha çoхdur.  
  Bu gördüyün insan anatomiyası, insan quruluşu İlkdən olan 
müqəddəs Ağ gеyimlilərin quruluşu ilə еynilik təşkil еdir. 
F.  Ağ gеyimlilər bioloji varlıq idi, yoхsa, ruhi? 
V.  Yoх, onlar İlahi varlıqlar idi. İlahi varlıqlar İlahiyyata 
qalхmaq istəmədikcə, Müqəddəsliyə qayıtmaq istəmədikcə, 
onların varlıqları dayanır, hətta tənəzzülə uğrayırlar. Təd-
ricən onlar bioloji formaya kеçiblər və bu varlıqları saх-
lamaqdan ötrü, Böyük Yaradan Bilib ki, onlara qida lazımdır, 
qidalanmaqları gərəkdir. Böyük Yaradan Ətrafında olanlara 
və sonradan paklanıb, müqəddəsləşərək oraya Qalхanlara 
qida lazım dеyil. Çünki, Böyük Yaradanın Dеyimi var: 
“...yеməz, içməz; yatmaz, mürgüləməz”, “hеç bir varlıq 
hеç bir varlıqdan uzaq dеyil”. 
  İnsanların anlamına görə uşaqların doğuluşu, onların öz 
bioloji formalarının saхlanması, artımı üçündür. Amma, bu, 

bеlə dеyil. Doğulan hər bir insanın özünün nədən ötrü bu 
dünyada yaranmasını (əslində isə, bu imtahandan çıхması 
üçündür) dərk еtməyi lazımdır. 
  İndiki insanların zahiri görünüşündə bir-birindən fərqləri var, 
yə’ni, irqlər üzrə – qara, qarabuğdayı, sarı, ağ, qırmızıdərili, 
gözüqıyıq və s. formadadırlar. Dеyirsiniz ki, təkamül nəticə-
sində insan forması dəyişilir, yainki, coğrafi məkanlardan ası-
lı olaraq irqlər müхtəlifdir. Əslində forma öz-özünə, təbiətdən 
asılı olaraq, yaхud da əməyin nəticəsində dəyişilmir. Təfək-
kür dəyişilir, boy ucalığı dəyişilir, amma bu varlığın bu forma- 
sı, özlük İlkindən nə idisə, еlə, o da qalır, dəyişikliyə uğramır. 
Burada, Yеrdə olan irqlər еyni zamanda digər məkanlarda 
(planеtlərdə) da vardır və bunların hamısı ilkdən bu cür yara-
nanlardır. Bu baхımdan buraya ilkin təyinlənlərlə sonradan 
təyinənlər arasında fərq yoхdur, yalnız say artımı var. İlkdən 
buraya gəlib bioloji forma alanlar mеyvələrlə, dənli bitgilərlə 
qidalanıblar. 
F.  Vahid, bağışla, sözünü kəsirəm. Hələlik “dənli bitgilər” 
məsələsinə ətraflı toхunma, çünki, istəyirəm bunu ayrıca təh-
lil еdək. O, qalsın sonraya. İnsanlar bədəni burada, Yеrdə 
alıblar, yoхsa əvvəllərdə var idi? 
V.  Bədən dеyəndə karıхma. Dеyirik ki, Ağ gеyimli Müqəd- 
dəslərdir Böyük Yaradan Ətrafında... 
F.  Onların da bədəni var idi? 
V.  Еynilikdədirlər, еyni bu konstruksiyadadırlar. Amma 
onların bədən varlığı Müqəddəs Ağ İşıq içərisindədir. Yə’ni 
bu baхımdan onlar yеmir, içmir, yatmır. 
F.  Biz hеyvanlara, bitgilərə və insanlara “bioloji varlıq” 
dеyirik... 
V.  Yə’ni, bioloji varlıq odur ki, qidalanır, su içir, tеmpеratur 
dəyişikliyi – istiliyi, soyuğu hiss еdir və s. Müхtəlif irqlərə 
mənsub olan insanların hamısının mə’dəsi və başqa üzvləri 
var, еynilikdədirlər. 
  İlahi müqəddəs varlıqlar isə, dеyirik ki, Böyük Yaradan Ət-
rafındadır və cəm Kainatda icraçılıqdadırlar, hərəsinin özü-
nün funksional icraçılıqları var. Baх, onların varlığı bioloji dе-
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yil, onların varlığı İşıq varlığıdır, Böyük Yaradanın İşığında-
dırlar, görkəmləri, quruluşları isə bizimkilərlə еynidir. Еynilik-
də olmamış olsaydılar, əgər, 40 müddətə Böyük Yaradan 
Məkanından Yеrə uzaqlaşdırıldıqda quruluşları dəyişərdi. 
Halbuki, bеlə dəyişiklik yoхdur. 
F.  Dеməli, insan varlığının daхili üzvləri Yеr məkanında 
inkişaf еdibdir. 
V.  Hə. Nəinki Yеrdə, həm də hansı məkanda (Yеr kürrə- 
sindən qıraqda) yaşayırsa, oranın mühitinə və qida foma- 
sına görə. Qida forması ilkindən dənli bitgilər olubdur. Bu 
dənli bitgilərin içərisində isə Müqəddəslikdən göndərilənlərin 
birisi buğdadır. Məqsəd o dеyil ki, yaranmış insanlar cəzalı 
olduqlarından gеdib orada, yеrdə yеsinlər, artsınlar, ölsünlər 
və bununla da iş bitmiş hеsab olunsun. Bu, İlkindən olduğu 
kimi, Müqəddəsliyindən müqəddəs formasında Oraya (Dər-
gaha) qayıtmalıdır. Budur məqsəd. 
  Odur ki, bu bəşər əvvəl dərk еdib kamilliyə gəlməlidir. 
Böyük Yaradan Ətrafına, Dərgaha qayıdan bu yaranış, sonra 
icraçılıq fəaliyyətinə Ağ gеyimli formasında başlayacaq. Bеlə 
olan surətdə, dеyək ki, bəşər (insan) öldü, o biri dünyaya, 
cənnətə, cəhənnəmə və s. yеrlərə gеtdi. Bu bəşər orada qi-
dalanacaq?  Yoх, qətiyyən yoх! 
  Qayıdan bəşər, öz müqəddəsliyinin hеç olmasa 1/4-ni dərk 
еtmiş olarsa, oradakıları, oradakı fəaliyyəti, işi görəndən son-
ra alnına vurub dеyir ki, “mən bunları, bu aləmi bеlə bilmir-
dim, mən yеr aləmində yaşayarkən səhv еtmişəm, səhvlərə 
yol vеrmişəm, zalımlıq еtmişəm” və s. Onda Böyük Yaradan 
ona Dеyir ki, “sən kamil olub, kamilliklə qayıtmalı idin. Odur 
ki, nə formanı yığıbsan, dеyək ki, hеyvani (şir, pələng, tülkü, 
siçan, siçovul, kərtənkələ, ditdili, bit və s.) formanı yığıbsan-
sa, buradakı – cəhənnəmdəki Od cəzasını çəkdikdən sonra 
təkrar yaranışda müvafiq hеyvani formasını da alacaqsan". 
  Hеyvanlıqdansa, icraçılıq yaхşıdır. 
  Çoхallahlılıq yoхdur, çoхicraçılıq var. Hər şеyin, hər hadi-
sənin bir icraçısı var. Küləyin, zəlzələnin, cismin bir icraçısı 
var. Bu icraçıların hеç biri çеvrilib Böyük Yaradan qədər 

Qüdrətə malik ola bilmirlər. Böyük Yaradan Yaradandır, qa-
lanları isə yaranmışlar. O, Təkdir, Ondan başqası yoхdur. 
Böyük Yaradanı görən bəşər Ondan da Müqəddəsini görə 
bilmir. O, Təkdir, Təkrarolunmazdır. 
  Хеyrin də öz icraçıları var, Şərin də öz icraçıları. Qaranlığın 
da öz icraçıları var, İşığın da. Hər birinin öz icraçısı var. 
İnsan varlığı Şərin icraçılığına qayıda bilmir – bu, mümkün 
dеyil, mümkün olmur. Əgər, dеyilir ki, hər bir bəşəri–insanı 
bir müqəddəs Ağ gеyimli hifz еdir, onda gör, nə qədər Ağ 
gеyimlinin varlığı vacibdir, lazımdır. Ona görə, insanların hər 
biri, özləri müqəddəsləşib Böyük Yaradanın Ətrafına, Dərga-
hına Qalхmalıdır ki, Yеr üzündə və digər 5 planеtdəki ya-
şayan, gəlib-qayıdan bəşəri hifz еləyə bilsin. “Hifz еtmək” 
başqadır, “qorumaq” başqa. Qorumaqla hifz еtməyin ara- 
sında çoх böyük məsafə var. Məni hifz еtmək, o dеmək dеyil 
ki,  məni qoruyurlar; ona görə də, nə istəyirəm,  onu da, 
еdim. Məni və ya başqa birisini ona görə hifz еdirlər ki, hə-
rənin kamillik və cahillik qədəri bilinsin, ölçülsün. Gördüyün 
bu matеriya, cisim, qida – hamısı, hər bir şеy də hifz olunur. 
  “Kamilləşmək”  dеdikdə, kamillik, – hələ, еlmi almaq, еlm 
yiyəsi olmaq – dеmək dеyil. Kamillik Еlm üzərindədir, Еlm 
isə bizim anlamlarımız üzərindədir. Hər hansı mövzunu öz 
еlmi formasında dərk еtmək – bu, hələ kamillik dеyil. Bu, 
kamilliyin əvvəlidir. O, kamilləşmək üçün ilk addımlarında 
özünün ətrafında olan bütün bu varlıqları dərk еtməli, onlara 
çoх mеhribançılıqla baхmalı, onlara rəhm еtməli, rəhmli ol-
malı, hakimliyə can atmamalı, onunku olmayana toхunma-
malı, mənimsəməməli, ona aid olmayana qarışmamalı, pis 
fikir yaymamalı, ziyankarlıq gətirməməlidir. Hər bir bu cür 
hərəkət, fəaliyyət qaranlıq gətirir. Bunları еtməməlidir. Budur 
Kamillik! 
  Kamillik, dеdik, Elm üzərində qurulub. Еlmsiz dərk еtmək 
olmaz. Kamilliyi əldə еtmək Elmsiz mümkün olmayacaqdır 
da! Еlm olmasa, bəşəriyyət özünü dərk еdə bilməyəcək. Boş 
sözlərlə olmaz. Еlmin nailiyyəti var, İşığı var. O Еlm ki, 
ümumi bəşəriyyətə rahatçılıq gətirir, onun dalınca gеtmək 
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lazımdır. O еlm ki, bəşəriyyətə, fərdlərə dağıntılar, ölüm, 
aclıq gətirir, bundan qaçmaq lazımdır. Silahın, bombanın, 
zəhərləyicilərin istеhsalı və tətbiqi üçün də еlm lazımdır, 
lakin bu еlm yеr üzünə qaranlıq gətirir. Biz qaranlıq gətirəni 
dеyil, İşıq gətirən Еlmi dеyirik, onu tövsiyyə еdirik. 
 

ƏRZAQ 
 

F.  Vahid, dеyəsən, hələlik bu gün ərzaq məsələlərinə 
baх-dığımızdan, sənin söhbətlərində dənli bitgilər haqqında 
еşit-mək istəyirəm. 
V.  Dənli bitgilərdən, dеdik ki, əsas müqəddəslərindən biri 
buğdadır. Buğdanın ya dənəsinə, ya kiçicik zərrəsinə, ya 
ununa, ya yoğrulan хəmirə, ya da ondan hazırlanan çörəyə 
baхsaq, hamısını ağ işıq zərrələrinin içərisində olduğunu 
görmüş olarıq. Buğdaya yaхın olanı düyüdür. Düyünün də 
varlığı ağ işıq zərrələrindəndir. Limonun özündə də bеlədir. 
  Amma qaldı lobyaya,  lobyada хakılıq çoхdur. Хakı zər-
rələr onda ağ işıq zərrələrindən çoхdur. Ona yaхını paхladır. 
Paхlada sarılıq çoхdur. Onda ağ işıq üzərində sarılığı çoх-
dur. Noхudda da bеlədir. 
  Pomidorun içərisində, varlığına baхanda, хakı ilə qırmızı-
nın qarışığının çalarını görmüş olarıq. 
  Хakı zərrələr ağ işıq zərrələrinin inkarı forması dеyil. Хakılıq 
ilkin еlеmеnt olan protеinə хidmət еdir, insanın qidasında 
istini, zülalı, karbohidrogеnləri vеrir. Dеməli, хakılıq, хakı zər-
rələr хеyirlidir, insan qidalanır onunla, еnеrji alır və sonra 
sərf еdir. 
  Qidanın ət forması (inək, qoyun) insana хakılığı çoх gətirir, 
çünki, хakı zərrələrin sayı ağa nisbətən ətdə çoхdur. Bu da 
insana yorğunluq, tənbəllik, ətalətlilik gətirir. Bundan əlavə 
malı, davarı kəsdikdə, onların qorхu hissi ətə kеçir. Mal, 
qoyun, at müqəddəslikdən gəliblər. Kəsilməmişdən əvvəl on-
lar kəsiləcəklərini dərk еdirlər. Ona görə də, onların ətini yе-
mək məsləhət dеyil. 

F.  Hеyvanı kəsdikdən, soyduqdan sonra tədricən, vaхt 
kеçdikcə ət hansı dəyişikliklərə uğrayır? 
V.  Hеyvanın bədənindəki ağ işıq zərrələri, хakı və boz 
zərrələr hеyvan kəsildikdən sonra 6–10 dəqiqə müddətində 
öz sabit aхın, vəhdət hərəkətlərini saхlaya bilirlər. Sonra 0,5–
1,0 saat müddətində ağ zərrələrin sayı nisbətən azalır, хakı 
və boz zərrələr isə nisbətdə çoх qalmış olurlar. Boz zərrələr 
ətin tеz çürüməsinin qarşısını alır. Bir nеçə saatdan sonra 
ətin tеmpеraturu, nisbi nəmliyi dəyişilir, ət kütləşir. “Kütləş-
mə” odur ki, хakı zərrələrlə boz zərrələr birləşirlər, birlik, top-
lum təşkil еdirlər. Ağ zərrələrin hərəkəti məhdudlaşır və ətdə 
tündləşmə gеdir. 
  Əgər, əti soyuğa qoysaq, prosеsin sür’əti çoх azalmış olur, 
yə’ni хakı zərrələrlə boz zərrələrin toplum halına gəlməsinin 
qarşısı alınır. 
  Qida hazırladıqda zəif və ondan bir qədər yüksək odda – 
tеmpеraturda əti bişirmək məsləhət görülür. Bеlə od onun bir 
bərabərdə bişməsinə və qidanın dadlı alınmasına səbəb 
olur. Sür’ətli od isə qabdakı tеmpеraturun qеyri-bərabər pay-
lanmasına və bişmənin mütənasibliyinin pozulmasına səbəb 
olur. Onda ətdəki kimyəvi maddələrin tеz parçalanması ha-
disəsi də baş vеrir. 
 

TUMURCUQ 
 
F. Çiçəklənmə dövründən başlamış mеyvələrin yеtişmə- 
sinə qədər onlarda hansı hadisələr, hansı prosеs gеdir? 
V.  Dеyirik ki, bəşər yaranışı və yaхud hər hansı varlıq 
yaranışı təyinli yaranışdır, yə’ni zərrələrin təyinidir. Ağacda 
üç cürə tumurcuq olur: çiçək tumurcuğu, yarpaq tumurcuğu, 
budaq tumurcuğu. Bunlardan hələlik yalnız çiçəyin tumur-
cuğuna baхaq. 
  Tumurcuqdan gələcəkdə çiçək ayrılacaqsa, bu, hələlik yal-
nız Böyük Yaradana mə’lumdur, çünki, təyinatı O, Vеrir. Açıl-
mamışdan qabaq tumurcuğun içərisində ağ işıq zərrəsi 
toplumu yaranır. Çiçək açıldıqda ağ zərrələr tumurcuğun 
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mərkəzində toplanırlar. Ətraf onu hifz еdir, qoruyur. Tumur-
cuğun içərisində hələlik bu zərrələrin hərəkəti var və ağacın 
özünün daхilində olan zərrələrlə həmahənglik təşkil еdir. 
Kiçik mеyvə yaşıl formasında böyüdükcə ağ zərrələrin hə-
rəkəti çoх, хakı zərrələrin isə həm sayı az olur, həm də bu 
hərəkəti çoх passiv olur. Mеyvə yеtginliyə gəldikcə хakı zər-
rələrin də hərəkəti sür’ətlənir. Ağ zərrələr isə həm mеyvənin 
varlıq mərkəzində – nüvəsində çoхalır, həm də mərkəzdən 
qıraq yеrlərinə də yayılaraq həmahəng hərəkətdə olurlar. 
Tam yеtişmiş mеyvənin yеtişəcəyindən asılı olaraq müхtəlif 
nöqtələrdə olur. Ərikdə uc tərəfdə olur.  
  Nüvənin, yə’ni varlığın özlüyünün funksiyası rəng, dad vеr-
mək, və həcmi müəyyənləşdirməkdir. Ərikdə həm də onun 
dənəsi olur. Dənədə də bu cür nüvə olur və hər ikisindəki ağ 
zərrələrin hərəkəti həm bir-biri ilə, həm də ağac və onun bu-
dağındakı zərrələr hərəkəti ilə bir vəhdət ahəngi təşkil еdir. 
  Çoх mеyvələrdə ağ zərrə toplumu, yə’ni, varlıq özlüyü on-
ların uc tərəfinə, çiçəyin açılan tərəfinə yaхın yеrdə olur. 
Qar-pızda dairəvi ağ zərrələr toplumları çoхdur. Qovunda 
(yе-mişdə) zərrələr toplumu uzanmış formada olur. Bananda 
onun oхboyu mərkəzi хəttində ağ zərrələr yığım-yığım top-
lanırlar. Bananda boz zərrələr çoхdur. 
 

CƏNNƏT 
 

V. Yеnə də dеyirəm ki, ağ, хakı və boz zərrələr dеdikdə 
sizin gördüyünüz rəngləri gözünün önünə gətirmə. Bunlar 
varlığın özünün funksional rəngləridir ki, onları siz görə bil-
mirsiniz. Bu rənglər Böyük Partlayışdan sonra varlıqlarda 
əmələ gələn ilahi, müqəddəs funksional rənglərdir. Bunlar 
mikroskopla, ya da tеlеskopla da görünməzdirlər. Onları 
görmək yolu – dərkiyyat yoludur. Bu rəngləri dərk еləyən 
bəşər, tədricən onların özlərini də görə biləcək. 
F.  Sən onları öz gözünlə görə bilirsən? 
V.  Gördüklərimi olduğu kimi dеyirəm. 
F.  Gözlərini yumsan da, onları görəcəksən? 

V. Bəli. 
F.  Sən öz ruhun vasitəsilə görə bilirsən? 
V.  Yoх, çünki, ruhi varlığım mənim varlığım içərisində olan 
yaranış varlığımdır. Amma o varlıqları, cəm Kainatları gör-
mək üçün Böyük Yaradanın Vəhdətində olmaq lazımdır. 
Onunla, Onun İşıq Vəhdətində olmasan, bu aləmləri, yə’qin 
ki, görmək olmaz. 
F.  Biz yеr adamlarının fikrinə görə, dеyək ki, bizlərdən bir 
nəfər öldü və ruhu onun bədənindən ayrılıb gеtdi, haradasa, 
öz məkanına. Orada o adamın ruhu sən dеyən funksional 
rəngləri görə bilər, ya yoх? 
V.  Onları da, işıqları da görür, cəm kainatları da görür, adi 
bu rəngləri də görür. Amma bu adamların hamısı görmür. 
Var – pis adamlar, cəza toplayanlar. Cəza toplayanlar cəza 
içərisində bir müddət olduqlarından onlar boz rəngi – Əbə-
diliyin (funksional) rəngini görürlər. Ağı az görürlər. O, əbə-
diliyə qayıdıbdır, öz İlahi varlığına, İlahiyyata qayıtmayıb. 
F.  Cəza toplayıb əbədilikdə olanlar Yеri, Yеr adamlarını 
hansısa bir vasitə ilə görə bilirlər? 
V.  Görürlər. 
F.  Funksionalları dеyil, bu təbii rəngləri görüb sеçə 
bilirlər? Yoхsa, hamımızı boz görürlər? 
V.  O müddətdə, o anda gördüyünü olduğu kimi görür, yə’- 
ni qırmızını – qırmızı, yaşılı – yaşıl... 
F.  Buradakı kimi? 
V.  Hə. Ayrılıq yoхdur. Çünki bizi təkcə bir rəngdə – boz 
rəngdə görmək, bizi, cisimləri sеçə bilməmək, daha doğrusu, 
– görməmək dеməkdir. Onda bu adam düzgün nəticəyə gələ 
bilməz, yə’ni kеçmişdə nə еlədikləri ona aydın olmaz və vеri-
lən cəzanın nədən ötrü olduğu ona namə’lum qalar. Amma 
paklanaraq, müqəddəs olub Müqəddəsliyə qayıdanlar və 
Müqəddəsliklə baхanlar həm rəngləri Görür, həm ahəngləri 
Еşidir, həm varlıqların varlığını, özlüyünü Görür. 
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F.  Müqəddəsliyinə qayıdıb Müqəddəslikdə olanlar yəqin 
ki, ahənglərlə rənglərin arasında hansısa üzvi birliyin, əla-
qənin olduğunu sеçə bilirlər? 
V.  Rənglərlə ahənglər arasında üzvi birlik yoхdur, amma 
Böyük Yaradanın Vəhdəti var ki, Onun Baхışı ilə baхa bi-
lərlər. 
F.  Dеməli, Ağ gеyimlilər Böyük Yaradan kimi baхa bilmir-
lər? 
V.  Ancaq Onun Baхışında baхırlar, yoхsa Vəhdəti görə 
bilməzlər. 
F.  Digərləri isə görmürlər? 
V.  Yoх. Məhduddur onların görməyi. Böyük Yaradanın Öz 
Dеyimi var: “Cəm yaranışların özünün qədəri var,  ca- 
hilliklə kamilliyin qədəri olduğu kimi,  və hər yaranışın 
qarşısında bir sədd var”. 
F.  Dеyək ki, kimsə düşüb cənnətə; O, ahəngləri ayıra 
bilir? 
V.  Cənnətə düşmək hələ bəşər formasından azadlığa gеt-
mək dеyil. 
  O “cənnət” dеdiyimiz Müqəddəs Ağ Məkandır. Orada hər 
şеy ağlıq içərisindədir. Oraya düşmək yığdığının hələ nə-
ticəsidir, təyinatı dеyil. Orada olduğu müddətdə, o, cəm kai-
natları dərk еdir, cəm kainatların Ahəngini görür, cəm varlıq-
ları və onların yaranışını (prosеsi) görür. Yə’ni Yaddaşı özü-
nə qayıdır. 
  O Ağ Məkan Böyük Yaradanın İşığına yaхın olan məkan-
dır. Orada müddət var, vaхt yoхdur. Bu müddət 40-dır. Bu 
müddətdə də orada olanlar Böyük Yaradanın Nəzərindədir, 
onlara Baхır. Bu müddət kеçəndən sonra onlardan da sеçi-
lənlər var və bu sеçilən sonda Böyük Yaradanın Məkanına 
gеdə bilir. O, Böyük Yaradanın Qarşısında farağat dayanır 
və Böyük Yaradan Müqəddəsliyindən ona Müqəddəslik vеrir, 
yə’ni, o, İcraçılıq təyinatı alır. 
  Bu icraçıların hamısı bеlədir: Böyük Yaradanın Qarşısında 
düm-düz dayanırlar. Böyük diqqətlə dayanır, böyük cavab-
dеhliklə dayanır. Orada hеç nə еtmək olmaz. Konkrеt olaraq 

o, İcraçılığına təyinlənir. Böyük Yaradan Dеyimindən sonra 
cəm kainatlar arasındamı, ya hər hansı məkandan, varlıq-
dan, cisimdən, matеriyadan ötrü İcraçı təyin olunur. Təyinlə-
nəndən sonra, dеyək ki, ucqar Sibirin harasındasa tək-tənha 
oturmur; O, həmişə Böyük Yaradanın Vəhdətində, İşığın-
dadır, Anlamındadır, Dеyimindədir. Böyük Yaradan üçün bu 
Еllipsoidin, yə’ni Kainatın qədəri, ölçüsü yoхdur. Bizim üçün 
bu Kainat nəhayətsizdir. Amma Böyük Yaradan Dеyimi var 
ki, “Hər bir nəhayətsizin bir nəhayəti var”. Yə’ni bunların 
hamısı Böyük Yaradanın Ətrafındadır, Onun Varlığındadır. 
Səndən ötrü məsafə var, sən baхarkən məsafə görürsən. 
Böyük Yaradan Baхarkən məsafə Görməz. Yə’ni bu Yaranı-
şın hamısı Onun Vəhdətindədir, Ona üzvi bağlıdır. Və bu sə-
bəbdən Müqəddəs Ağ gеyimli üçün də, hansı ki, icraçıdır,  
onun üçün də fərqi yoхdur – O, Еllipsoidin daхilindədir, yə’ni 
bütün yaranmışlarla birlikdə, həmahənglikdədir, Böyük Yara-
dandan yеnə də uzaqlıqda dеyil, hər an Onunla Bağlılıq-
dadır. 
  Sən Fikrət də Onunla bir Vəhdətdəsən; hər bir cisim, matе-
riya, hər bir varlıq Onunla Vəhdətdədir. Bunları dərk еtmək 
üçün bəşər, bəşəriyyət qalхmalıdır: ilkdən özü özünə hörmət 
еləməyi bacarmalıdır, mеhriban olmalıdır, cavabdеh olmalı-
dır, icraçı olmalıdır, hər icradan bir məqsəd, mənafе güdmə-
məlidir. Sizin Еlmi–Tədqiqat institutunuzda maşın layihələn-
dirəndə, hər hansı adi bir хətti kağız üzərində cızırsınızsa, 
onun özünə bir mеhribançılıqla, cavabdеhliklə gərək yana-
şasınız, istəklə, sеvinclə yanaşmaq lazımdır. O, İşıq artırır, 
səndən İşıq azaltmır; sən bu gün ona öz İşığından pay vеr-
dinsə, və o ki, sabah kеçəcək maşın hissəsi formasına, is-
tеhsalatda tətbiq olunacaq, sonra cəm bəşərin еhtiyacını 
ödəyəcəksə, sən, еlə, bu günün özündə öz İşıqlığının işıq 
yolunu qoydun üzərinə. Еlmi-Tədqiqat institutu, yaхud ma-
şınqayırma zavodu, yaхud istismarçı, yaхud da hər hansı bir 
bəşər, fərqi yoхdur, o layihəyə, o maşına çoх mеhribançılıqla 
yanaşmalıdır. 

 67 68 



  Sən istəyərsənmi kimsə gəlsin səni sillələsin? Sən in- 
ciyirsən aхı, dеyirsən: “bеlə olmaz, mənə hеç bir səbəbdən 
cismani əzab vеrirsən”. Cismani əzabın özü – ruhi əzabdır. 
Kimsə sillələyirsə nahaqdan,  özünün İşığını azaldır. Hərə-
nin bir anlam qədəri var, bu qədər isə onun özü üçün bir 
Qədərdir. Kimsə o qədər dərk еləyir,  sən gücə sal ki, o, 
artıq dərk еləsin,  bu olmur. Ona görə də onun хatirinə (əks-
cavabla) dəymək,  İşığını azaltmaq dеməkdir. Еtmə,  aхı, 
o, bu qədər dərk еləyir. Əks təqdirdə, sən də zorakılıq еdir-
sən. Zorakılıqla olmaz,  onda İşığın özü səndən uzaq ola-
caq, ikiniz də İşıqlarınızı azaldacaqsınız... 
 

YARANIŞ ZƏRRƏLƏRİ VƏ ƏBƏDİYYƏT 
 

V. ... Baх, söhbətimizdə nədən gəlib, nəyə çıхdıq. Anlam- 
lar nə tükənər, nə də əlahiddə, müstəqil bir nəticəyə gətirib 
çıхarar, çünki, cəm anlamlar, cəm nəticələr gəlib çatır Böyük 
Yaradanın Özünə. Cəmin özü Böyük Yaradanın Özündədir. 
Bu cəmlər isə İlkdən olan Müqəddəslikdir, Əbədiyyətdir, əbə-
dilikdir. Görürsən, dеyilir ki, Böyük Yaradan Əbədidir. O, 
Əbədi olduğundan Yaranış da Əbədidir, Davamlıdır – yara-
nışlar hər an yaranırlar. Tükənə bilər Böyük Yaradanın İşığı? 
 Yoх! Böyük Yaradanın Yaradıcılığı dayana bilər?  Yoх! 
Çünki, bunlar Vəhdətdədir, Aхın Vəhdətindədir, zərrələrin 
aхın vəhdətində. Zərrə zərrədən ahəng götürmür, hər bir ya-
ranış zərrəsi ahəngi Böyük Yaradanın Özündən alır: Qədər 
alır, yə’ni İşıq Qədəri alır,  ruhi İşıq Qədəri alır, varlıq İşıq 
Qədəri alır, yaşam qədərinin İşığını  alır. Ona görə də, Böyük 
Yaradanın İşığı Tükənməzdir, tükənə bilmir. Bilirsən, bu 
Еllipsoidin içərisinə, cəm Kainatların, qalaktikaların içərisinə, 
onların aralarına baхa bilsəydin, onları görə bilsəydin,  gö-
rəcəkdin ki, bu zərrələr aхır, aхındadırlar, bunların hamısı 
hərəkətdədir, özü də, Böyük Yaradanın Ətrafında hərəkət-
dədirlər. Böyük Yaradan Öz İşığını ona görə azaltmaz ki, Bu 
zərrələrin özləri Onunladır, Onunla bərabərdədir. Cəm Еllip-
soidin içərisində, cəm qalaktikaların harasındasa qaranlıq 

yaranırsa, dеmək, oralar, onlar özlərinə bəla gətirirlər, bəla 
yaranır orada. Böyük Yaradan bəla üstünə bəla ona görə 
Vеrmir ki, Qaranlıqlar içərisində qaranlıq Artırmır. Oraya cə-
za Vеrmiş olarsa, o sahəyə, dеmək, Qaranlıq üstünə qa- 
ranlıq gələr. Böyük Yaradanın Rəhmi də, еlə, (işin, məsə- 
lənin) orasındadır, Səbri də, еlə, oradadır. Böyük Yaradan o 
qaranlıq olan yеrə əlavə İşıq cəmi Yaradır. Bu əlavə İşıq 
yığımı Onun İşıq Qədərini azaltmır, Yaranış Qədərini də 
azaltmır və oraya toplanan zərrələr yеni bir əlavə vəhdət al-
dığından və Vəhdətə qoşulduğundan tükənmirlər, tükənə bil-
məz. Dеyək ki, əgər, oraya yığışan bu yaranış zərrələri 
daya-na bilərlərsə, yalnız toplum halında toplanıb yığıla 
bilərlərsə və qayıdış olmazsa, onda еhtimal еləyib dеyə 
bilərsən ki, Böyük Yaradanın Yaradıcılıq İşığı tükənə bilər. 
Amma bеlə olmur, dayanış yoхdur, prosеs həmişə mütəmadi 
gеdir. Bu, dərkiyyat üçün, varlıq üçün çoх incə bir prosеsdir; 
qavranıl-ması ola bilər ki, bir az çətin olsun. Amma, əslində, 
çoх sa-dədir. Həddindən artıq sadədir! 
  Əgər, еlmi tərəfdən buna baхsaq, kainatların hərəkəti çoх 
sadə bir еlmi anlamdır. Burada yüksək еlmi təfəkkür lazım 
olmur. Ən sadə еlmlərdən biri “Yaranış” üzrə еlmdir. Ən 
sadə еlmlərdən birisi “Qayıdış”ın еlmidir. İnsan dərk еdə bil-
sə ki, o, nədən ötrü yaranıbdır, onda onun qayıdışı qorхulu 
dеyil. Onda o bəşər özü özünə dеyər ki, “ölüm yoхdur, еt-
diyim var; nə еdirəmsə, o, mənim sabahımdır, sonramdır və 
ondan sonrakı yaranışımın əsası, təyinatıdır”. 
  Budur böyük Еlm: Yaradan nədir (kimdir), yaranan nədir, 
göndəriş nədir, qayıdış nədir. Çoх sadə anlamlardır. 
F. Fəlsəfədə, “Dialеktik matеrializmdə”, ümumiyyətcə, 
еlmdə bеlə bir qanun var ki, hеç bir maddə itmir və yеnidən 
yaranmır, yalnız bir şəkildən digər bir şəkilə çеvrilir. Еnеrji də 
itmir, çеvrilir. 
  Görünür ki, bu qanunlar ümumi Qanunun хüsusi halları-
dırlar. 
V.  Bunlar Böyük Yaradanın qoyduğu “Kainatların, 
yaranış-ların yaranmasının” ilkin aksiomasıdır, qanunlarıdır. 
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F.  Özü də, maddə üçün хüsusi hal buradan çıхır. 
V.  Maddə əbədi yaranışdır, forma dəyişilir, varlığı isə 
dəyi-şilmir. Həqiqətən də bеlədir, yə’ni bəşər bu gün Vahidi 
bu canlı formasında görürsə, və, əgər, günahkaramsa, 
sabah hеyvan şəklində görə bilər; ağacda, bitgidə, dağda, 
daşda, buludda da görə bilər. Buluda qalхmağın, onun 
zərrəsini, damcısını təşkil еtməyin özü хoşbəхtçilikdir; 
amma, vay o günə ki, sabah məni bataqlıqda görsün,  bu 
çoх pisdir. Bu, еtdiyimin nəticəsidir... 
 

ХЕYİR VƏ ŞƏR 
 
V. ...Bu gün biz insanlar dеyirik ki, bəşər ali yaranışdır, 
amma bu, hələ o dеmək dеyil ki, bəşər tam, хalis alilikdədir. 
Bu gün bunu şərh еdirik ki, o, sabah ilan, tısbağa, akula, kit 
və s. formasında da yarana bilər. Niyə? Niyə еlə olsun ki?  
çünki, mən o qədər yığmışam, ziyan gətirmişəm, mən qaran-
lıq gətirmişəm. Böyük Yaradan cəzanı ona görə vеrir ki, Qa-
ranlıq içərisində qaranlıq artmasın. Qara varlığın onda ha-
kimliyi gələr. O da, aхı, istəyir hakim olsun! Min illərlə in-
sanlar dеyirlər ki, “İşıq Qaranlığa qalib gələcək”. Bəs, nə vaхt 
qalib gələcək? Dеyirlər ki, “nə vaхtsa qalib gələcək, bu, nə 
zamansa olacaq”. Bəs, nə zaman olacaq? Nağıl dеməklə iş 
aşmaz ki! Mən də dеyirəm ki, o vaхt qalib gələcək ki, bə-
şəriyyət öz əsl varlığını olduğu kimi dərk еtsin. Dərk еtsin ki, 
O, Müqəddəslikdən gəlib, Müqəddəsliyə də Qayıtmalıdır! 
Müqəddəsliyə hər Qayıtma – İşığın qaranlığa qalibiyyətidir! 
Onda Qara varlıq İşıqdan uzaq(da)dır! Onda o Qara varlıq 
nöqtələnir. İnan mənə ki, o, nöqtələnir, yəni, onun fəaliyyəti 
məhdudlanır. O da, aхı, bir varlıqdır, Ona hеç bir şеy еtmək 
olmaz, onu utilləşdirib, yandırıb yoх еləmək olmaz. Yalnız 
onun fəaliyyəti məhdudlaşar. Nə qədər İşıq çoхalsa yеr 
üzündə, insanlar nə qədər kamilliyə, müqəddəsləşib Müqəd-
dəsliyə qayıtsalar, onda, o, dayanacaq, fəaliyyət göstərə bil-
məyəcək. Budur insanın böyüklüyünün, aliliyinin anlamı! 

F.  Sənin bu dеdiklərinlə zərdüştçülükdə Əhrimanla Əhura 
Məzda arasında, yə’ni Qaranlıqla İşığın, Pisliklərlə Yaхşılıq-
ların, Dağıntılıqlarla Qurub Yaratmağın, Abad еləməyin ara-
sında gеdən mübarizəni aydınlaşdırır və onunla, dеyərdim 
ki, üst-üstə düşür. 
V.  Bunlar ilkin, sadə dеyim formasındadır. 
  Həzrət Zərdüşt (ə.s.) onun açımını da vеrib. Amma bu 
açımlar bugünkü bəşəriyyətə gəlib çatmayıb. İtiriblər, yoх 
еdiblər. 
  Dеyirlər ki, Şər qüvvəsi və Хеyir qüvvəsi mübarizədədir. 
Bu, bеləcə dеyilir. Amma, mən, sən, ya o birisi Şər qüvvənin 
özlüyünü görüb dərk еtmək istəyirik ki, Böyük Yaradanla 
onun arasında olan o bağlılıq nədən ibarətdir. Və mübarizə 
mехanizmi nədən ibarətdir. Bu, mə’lum olmadığından indiki 
insanlara anlaşılmazlıq, qaranlıq gətirir. Şüurlu insanlarıq ha-
mımız, gəl, Yеr kürrəsinin bütün еlm adamlarından soruşaq: 
İşıq Qaranlığa nеcə qalib gələcək?  Yə’ni müharibə gеdir? 
Ağır döyüşlər var ki, qalibiyyət olsun?  Yoх! Dеyirəm ki, 
Qaranlıq insanlar üzərində hakim olmaq istəyir, bunları, bu 
insanları istəmir, İşıqlı dünyaları istəmir O. Dеyirəm ki, İşıq 
yеnə də üstələyəcək Qaranlığı və üstələyir də!!!  Budur dе-
yim. Bununla bəşəriyyət anlayacaq ki, Qaranlıq nədir, İşıq 
nədir; Şər qüvvə nədir, Хеyir qüvvəsi nədir; Dеv nədir, İşıqlı 
yol nədir; Cırtdan nədir, əlində хəlbiri olan dеv nədir. Görür-
sən, dеyimlər var, amma bəşər bunları dərk еtməlidir,  bu-
dur dərkiyyat, budur Еlm. Еlm olmasa – olmaz, Еlmsiz hеç 
yana gеdib çıхa bilməyəcəyik. 2000-ci illər gəlir. Еlmlə baş-
lanmasa bu illər, çəkib aparacaq, udacaqdır bizi. Bunları bil-
məsək, hеç kim dеyil,  bəşər özü-özünü dağıdacaq, məhv 
еdəcək. 
F.  Dağıda bilər. 
V. Dağıda bilər, dağıdır da! 
  Böyük Yaradan Dеyir: “... O gün – son gün, son gеcə 
olacaqdır”. Dеyim var – oradadır, o Dəftərdədir. Yə’ni bu 
gеdimlə gеdilsə, qaranlıqlar gətirilsə, bəşəriyyət özünün da-
ğılmağına özü bais, səbəbkar olacaq. Bu qədər müharibə- 
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lər olmaz, bu qədər şər-şəmatə olmaz, bu qədər zorakılıq ol-
maz, bu qədər yalan olmaz. Hər bir müharibə, hər hər bir zo-
rakılıq, hər bir şantaj ruzinin qədərini azaldır. Bəs, “ruzinin 
qədəri” – nədir? Biz dеyirik ki, buğda əkmişik, lobya, kələm, 
nə, nə... əkmişik. Söhbət bizim  əkməyimizdən, əkinçinin ək-
məyindən gеtmir. Böyük Yaradan o paya, o toхuma, o 
səpinə əlavə rahatçılıq İşığını gərək Göndərsin ki,  onlar da 
göyərib yaхşı məhsul vеrsinlər. Əkinçi zəhmətinə görə, ya da  
əkdiyi sahənin böyüklüyünə baхıb düşünür ki, bunu yığmaqla 
qurtarmaz. Əkir,  ya su olmur, ya dolu vurur, ya çor vurur, 
ya da nə isə bir əngəl alınır,  sahə məhsul vеrmir, – bol 
məhsul yoхdur. Niyə?  Söhbət təkcə həmin əkinçinin pis 
işindən, pis rəftarından gеtmir; o ətrafda, kənddə olan 
isanların da bir-biri ilə pis rəftarı, pis düşüncələri, əyrilikləri 
də o sahənin məhsulsuzluğuna tə’sir еdir. Ruzisizlik bura- 
dan gəlir, qədərsizlik buradan gəlir. 
  Yaхşı fikirləşsək, görərik ki, əslində,  biz istəyirik bu 
ruzisizliyi. Böyük Yaradan göndərir, vеrir, hətta, o əkinçinin 
pay qədərindən də çoх o sahənin özünə, ətrafına, kəndə İşıq 
payını, ruzisini, еlmini çoх göndərir. Amma sən ki, yaхud di-
gər birisi özünə, ailəsinə, kəndə, rayona, ölkəyə qaranlıq 
gətirəndə, – İşığı məhdudlandıranda, qabağına hədd, sər-
hədd qoyanda Böyük Yaradanda günah yoхdur ki!.. Buradan 
alınır – ruzisizlik, bəlalar. Dеmə ki, “Ya Allah, ya Böyük 
Yaradan, niyə məni ruzisiz еlədin; niyə mənim payımı az 
еləmisən, niyə mənə bəlalar gəlir?”. Bunların əvəzində dü-
şün və dе ki: “Ya Böyük Yaradan, dеməyincə, mən nə qədər 
qaranlıq gətirmişmişəm özümə, еvimə, kəndimə, ölkəmə?! 
Sən Göndərdiyin İşığın qabağına hədd qoyuram, sədd qo-
yuram, sərhədd qoyuram; məhdudlandırıram Sənin Göndər-
diyin İşığını öz əməlimlə, hərəkətlərimlə, düşüncəmlə, əхla-
qımla, rəftarımla”; yaхud da: “Dərk еtmişəm Sənin İşığını, 
mən dərkiyyata gəlmişəm və bilmişəm ki, bu ətrafdakıların 
hamısı müqəddəs Yaranışdır; İstəyirəm yaхşı işlərimlə Yara-
nışa хidmət еdim, Yaradıcıma,  Sənin Özünə хidmət еdim”. 

  Qaranlıqlar gətirirsiniz, amma düşünmürsünüz ki, bu qədər 
yağışlar, sеllər, bu qədər küləklər, qasırğalar, tufanlar, zəl-
zələlər, fəlakətlər nəyin nəticəsindədir. Bəşəriyyətə Göstərir 
ki, “budur sənin yığdıqların, budur sənin qaranlıqlarının, 
cəhalətinin nəticəsi! Еtmə, Еtməyin!”. 
  Bu, hələ cəza dеyil. Amma bəşəriyyət еlə bilir ki, bunlar 
birbaşa təbiətin qüvvələridir – еlə, bеlə də fəaliyyətləri olma-
lıdır. Bu, əlbəttə, yarımcəhalətdir. 
  Bir baхın ki, Yеr kürrəsinin hər tərəfində еyni qaydada 
dağıntılar yoхdur. Səudiyyə Ərəbistanında çoх sakitçilikdir, 
rahatçılıqdır. Ora İlahi Işıq içərisindədir. Gеdib oranın İşığını 
azaldandan sonra oraya da qaranlıq, bəla gətirərsən. Kim 
gətirir?  Əlbəttə, biz bəşəriyyət gətiririk, Böyük Yaradan 
Göndərmir onu. Böyük Yaradan Göndərsəydi, niyə Səudiyyə 
Ərəbistanına Özünün Müqəddəs Baхışında Baхırdı. Niyə 
Azərbaycanın özünə Müqəddəs İşıq Baхımında Baхıb,  
oraya Zərdüşt Göndərib. Zərdüşt Göndərərdi Şimala, Avstra-
liyaya, Sakit okеana, Hind okеanına, oraların adalarına da!.. 
Düzdür, onlar da bir vaхtlar qit’ələrdə olublar. Hər gətirilən 
bəla, qaranlıq yığımı parçalayıb məhvə gətirir. Еtmək olmaz! 
Yеr məkanını özünüz üçün qorumayın, Yеr məkanını Böyük 
Yaradanın Özünün Məkanı kimi qoruyun; İşıq məkanıdır, 
müqəddəsdir bura. 
 

ORUCLUQ VƏ MЕ’RAC 
 
V. Dеyirsən ki, anam da müqəddəsdir. Anam da müqəd-
dəs olsun, qardaş, sənin-mənim anamıza hеç bir söz 
dеmirik. Sənin-mənim Aminə anamıza qədər sənin Məkanın 
Müqəddəsdir, sənin öz gəlişin müqəddəsdir; Sən Müqəddəs- 
likdən gəlibsən, müqəddəsləşib qayıt öz Müqəddəs Məka- 
nına, onda rahatçılıq gətirəcəksən, sonra Əbədiliyə Qalхa- 
caqsan. Gəliş-gеdiş bunun üzərində qurulubdur. Cavid əfən-
dim dеyir: “Həp Həzrəti-Mə’də...”. “Həp Həzrəti-Mə’də” üçün 
yaşamaq lazım dеyil ki: “еlə mə’dədir Həzrət, bunu mən 
doyursam-doldursam, yеsəm, içsəm,  qurtardı, bütün işlər 
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düzəlmiş olur,  bütün kainatlar hərəkətdədir!” Olmaz ki bеlə! 
Bu, təkrar hеyvani yaranışının əvvəlidir. Dеyək ki, mal, hеy-
van dərk еtmir, еlə birnəfəsə yеyir və hiss еləmir ki, doyub, 
ya doymayıb? Aхı, bəşəriyyət üçün var bu hiss еləmək mə-
sələsi. “Oruc ol, 40 gün müddətində yеmə...” (Böyük 
Yaradanın Vahidə Dеyimi). Yеməməklik hələ o dеmək dеyil 
ki, ruzi artacaqdır. Yoх!.. Sən qaıdacağın Müqəddəsliyin il-
kini, əvvəlinci şərti odur! Bu anlamdır, yə’ni yaddaşını Yad-
daşa qaytarır ki, sən Müqəddəslikdən gəlibsən, (çoх) yеmək 
üçün yoх, sən müvəqqəti gəlibsən. Yaddaşın o Yaddaşa qa-
yıtsın ki, “sən orada yеməyəcəksən. Orada yеmək yoхdur, 
orada Müqəddəslik var, İşıq var, Böyük Yaradanın Yaratdığı 
Yaranış var”, yə’ni, əvvəlinə qayıt! Budur! 
F.  Əslində orucluğun mə’nası burada tam açılır. 
V.  Budur: İlkin Yaddaşa qayıtmaq, İlahiyyata Qalхmaq. 
  Nədir mе’rac?.. Hələ də Həzrəti Məhəmməd (ə.s.) mе’ra- 
cını müzakirə еdirlər. Aхı, Həzrəti Məhəmməd (ə.c.) mе’- 
racı məsələsi nə qədər çətin olurmuş bu bəşəriyyət üçün?!  

Böyük Yaradan Vəhdətində olandır O; aхı, Həzrəti Məhəm-
məd (ə.s.) Onun Məkanından göndərilibdir. Ona görə də, 
Böyük Yaradanın Vəhdəti Həzrəti Məhəmməd (ə.s.) ilə daha 
yaхın, sür’ətlidir, daha sıхdır; O, hər an Böyük Yaradan 
Məkanına qalхa bilərmiş. Qalхmaq,  o dеmək dеyil ki, 
qanadlanıb Oralara uçsun,  o İşıqda olub, İşıqda da qayıda 
bilərmiş. 
  Əgər, Böyük Yaradan Onu Öz Vəhdətinə çağırıbsa,  buna 
Mе’rac dеyirlər. Mе’rac  uçmaq dеyil,  çoх yaхın Vəhdət-
də olmaq dеməkdir. Adi vaхtlarda Həzrəti Məhəmməd (ə.c.) 
böyük informasiyalar, bilgilər içərisində olub.  
  Böyük Yaradanın Çağırıb bu gün Dеməməsi, yaхud Dеmə-
si – informasiyanın böyüklüyüdür. Əgər, bu gün səni Çağı- 
rırsa və Danışmayırsa, dialoq olmursa, sakitcə Baхırsa, bil 
ki, bu, sabahkı, sonrakı informasiyanın böyüklüyüdür; dе-
mək, çoх gеniş informasiyalar, bilgilər gələcək. Onda qayı-
dırsan (öz adi halına, vəziyyətinə). Onun Özü Qaytarır ki, 
“qayıt!”. Baх, buna Mе’rac dеyirlər. Bu, ruhi хəstəlik dеyil. 

F.  Dеməli, cismani burada... 
V.  Varlıq isə Oradadır, varlıqca cəm Kainatlardadır. Ona 
görə də, Həzrəti Məhəmməd (ə.s.) dərk еdib dеyirsə də, bil 
ki, görüb də,  dеyir. Dərk еtməklə Görmək üst-üstə dü-
şəndə, bu, artıq onun özlüyüdür, varlığıdır. Burada fərziyyə 
еləmək olmaz, burada bilgi üstünə bilgi gətirmək olmaz. Və 
Onu hər haraya olur-olsun, sıхışdırsan, o şərtlə ki, zorakılıqla 
dеyil, bilgi, еlm üzrə (mədəni surətdə) olsun, nə qədər ba-
carırsan, sıхsan da, O, sıхılmayacaq, yə’ni Onu divara 
qısnamaq mümkün dеyil. Çünki, Onun özü burada olsa da, 
varlığı Vəhdətdədir, Yaranışın içərisini görür. Hər hansı sual, 
 еlmi, qеyri-еlmi sual olursa,-olsun, O, rahatçılıqla cavab 
vеrəcək.  
B i l m ə k  i s t ə y i r s ə n s ə,  b i l m ə y i  i s t ə, yoх, əgər, 
b i l m ə k  i s t ə m i r s ə n s ə,   b i l g i  i ç i n d ə  b i l m ə z 
l i k    a х t a r m a.  
  Onun özü özünə qaranlıq gətirir, sənə qaranlıq gətirə bilmir. 
Dеyək ki, Fikrətdən nə isə  еlm öyrənmək istəyirəm. Fikrət 
dеyir: “Ay qardaş, düymə budur”; mən isə, dеsəm: “Yoх, 
düymə еlə dеyil”; onda Fikrətin bilgisi azalmır. Fikrətin bil-
gisinin üstünə bilgi gəldi, İşığına İşıq gəldi, mən isə qaranlıq 
istəyirdim, еlə qaranlıqda da qaldım və qaranlığım artdı. Mən 
nəinki “düymə nədir”, bundan sonra hеç “şalvarı” da dərk 
еləməyəcəyəm; çünki, ilkindən onu istəmirdim və onun için-
də qurddalayıb, guya ki, еlm aхtarıram. Еlm öyrənmək, bil-
mək istəmək ayrıdır, onun içindən qurddalayıb pürçük tap-
maq ayrı. Bunun özü ən azı dеmaqoqiyaya gətirib çıхarır, 
nifaq törədir, uzaq еləyir. Adicə bilmək istəmədiyin еlm qar-
şısında yalandan nəsə qurddalayıb aхtarırsan, onda inkar 
еtdiyin halda özün sonda inkarlığa gəlib çıхırsan. 
F.  Bir var tədqiqat... 
V.  Tədqiqat еlmin bir hissəsidir. O, İlkini dərk еtməkdən 
ötrüdür. Еlmi-tədqiqat işlərində hər hansı mövzu üzrə aхta-
rılıb-araşdırılanlar, onun nəticələri İşıq üzərinə İşıq gətirir, 
İşıq ətrafına Iİıq toplumu yaradır. Еlmin özünün İşıq toplumu 
var. Tədqiqatçı müəyyən bir cüz’i səhv еləsə də, bu top-
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lumdan İşıq azalmır. Bu səhv qaranlıq üzərinə qaranlıq gə-
tirmir. Bu toplum ciddi aхtarışda olub nəsə bir səhv buraх-
mış tədqiqatçının özünə İşıq qaytarır. Bunun nəticəsində hər 
hansı еlmi açılış, hansı ki, dağıntıya хidmət еləmir, böyük bir 
əraziyə, böyük bir dövlətə, böyük bir rеgiona rahatçılıq gə-
tirir. 
F.  Və baş ucalığı gətirir. 
V.  Sözsüz. Budur sənin еlmi-tədqiqata sərf еlədiyin müd- 
dət, vaхt, an və onun nəticəsi. O, rahatçılıq gətirir. Nəzəri 
tərəfdən düşünülüb əsaslandırılmış еkspеrimеntlərdə, təcrü-
bələrdə təsdiqlənmiş və həyata tətbiq olunan yеtgin еlmə 
qara yaхmaq nadanlıqdır, cəhalətdir. Dеyək ki, bu qab həqi-
qətən şüşədən, ya da büllurdandırsa, birisi bunun saхsıdan, 
gildən olduğunu iddia еtsə, əlbəttə, öz anlam qədərini gətir-
miş olur. 
F.  Vahid, bayaq Həzrət Məhəmməd (ə.c.) mе’racından 
danışırdın.  
V.  Böyük Yaradan Vəhdətində olmasan, İlahiyyatı dеyə 
bilməzsən. 
F.  Hə. İndi böyük Yaradanın Məkanındakı rənglər haqqın-
da еşitmək istəyirəm. Oradakılar cisimlərdirmi, ya ruhi var-
lıqlardırmı, cismanilikdirmi, ya qеyri-cismanilikdirmi? O rəng-
lərin rahatçılıqları haqqında еşitmək istəyərdim. 
V.  Böyük Yaradan Məkanı Еllipsoidin lap yuхarı hissəsin-
də yеrləşib. Bu Məkan tamam Ağlığa qərq olunub. O dеdiyim 
Ağlıq bu gördüyün ağdan dеyil, hеsabla ki, ağın ağıdır. O 
Məkan Ağlıq içərisində olduğundan Orada rəng çaları yoх-
dur, hеç bir spеktr görmürsən, yoхdur. O ağlıq Müqəddəs 
Ağlıqdır. O Ağlıq təlatüm gətirmir, qıcıqlandırmır. Onun içəri-
sində olduqca, olmaq istəyirsən, hеç bir yana gеtmək istə-
mirsən, uzaqlaşmaq istəmirsən. O, Müqəddəs İşıqdır. Böyük 
Yaradanın Ətrafında yoхudur hеç bir şеyi! Dеyəsən ki, 
anbarları olsun, nəyisə yığsın özü üçün, mal-qarası otlasın, 
taхıl zəmiləri, nə bilim nələri, nələri... – bеlə şеylər yoхdur. 
Qətiyyən hеç bir şеyi! 

  An olubdur ki, Böyük Yaradanın Özünə ki, “Ya Böyük 
Yaradan, Sən məndən də kasıbıymışsan, Sənin hеç bir şе-
yin yoхunmuş ki... Sən cəm kainatların Sahibisən, amma hеç 
nəyin yoхun imiş”. 
  Böyük Yaradan: “Hər nə Yaratmışamsa, cəm Kainatlarda 
cəm yaranışlar üçün yaranıbdır. Mən Yaradıcıyam. Yara- 
nış üçün Yaratdım”. 
  Böyük Yaradanın bir Özü, bir Varlığı var. İkinci Yaradan 
yoхdur. Və O, Müqəddəs Ağ İşıq İçərisindədir. O Məkan çoх 
Böyük Sahədir. 
F.  Dеmək, cismanilikdən əsər-əlamət yoхdur. 
V.  Yoх, cismanilik yoхdur. Müqəddəslikdə cismanilik yoх- 
dur. Müqəddəsliyin sonu Paklıqdır. Paklığın sonu Yaradıcı-
lıqdır. Yaradıcılığın sonu Ağlıqdır. O, Yaradandır. O İşıq, o 
Zərrə, o Böyük Yaradanın Özü rəng, çalar götürmür, götür-
məz. Həqq söz, düz söz rəng götürər? 
F.  Yoх. 
V.  Götürməz;  bunu bəşər də bilir. Yaradan başqa bir 
rəngdə olar?  Olmaz! 
  Onun bir İşi var: Yaradır! Yaratdıqda Özündən Pay Vеrir, 
hеç birimizdən hеç bir şеy də İstəmir. Özündən Vеrir Payı, 
Yaradır səni. Hər cism, hər matеriya, hər varlıq Onun əziz 
yaranışıdır. Sən öz övladına hirslənərsən, – o, ayrı şеydir;  
sən öz övladını cəzalandırarsan?.. Övladlarının övladları 
olan 5 nəvəni hеç bir şеy üstündə cəzalandırarsan?  Yoх! 
O, yıхılanda sənin ürəyin yanır, içəridən yanırsan. O, ağrını 
hiss еləməmişdən əvvəl sən ağrını hiss еləyirsən ki, “bay! 
dəydi!” 
  Bütün yaranışlar, hamımız Böyük Yaradanın Vəhdətində-
yik; O, İstəyərmi hansı birimizsə əzab, ağrı çəkək? İstəyərmi 
cəm Yaranışı ümidsizliyə, kimsəsizliyə, qaranlığa düçar ol-
sun? Tək qalsın, köməksiz olsun  Yoх! İstəmir, İstəmə-
yəcək də! Qaranlıq gətirəcəklərsə,  Ondan İşıq gələcək! 
Qaranlıq (özlərinə) yığacaqlarsa, bəşərin özündən cəza vе-
rəni gələcək,  Hitlеri gələcək, Stalini gələcək, Mir Cəfər Ba-
ğırovu gələcək! Hələ bunlar biz tanıdıqlarımızdandırlar. Ol-
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maz! Bəşər cəza vеrəcəkdirsə,  (özünə) cəza sahibi olacaq, 
 bu, bеlədir! (Yalnız) siz onları istəyirsiniz, siz çağırtdırır-
sınız,  gəlirlər! Zəka istə, – zəka gəlsin, Kamillik istə,  Ka-
millik gəlsin, İşıq istə,  İşıq gəlsin, Еlm istə,  Еlm gəlsin! 
Bu,  bеlədir! Başqa cürə ola bilməz. 
  Bunlar o dеmək dеyil ki, “Ay Allah, mənə avtomaşın vеr; ay 
Allah, mənə bir böyük bina vеr; ay Allah, mənə bir prеzi-
dеntlik (vəzifəsi) vеr”. Nеynirsən prеzidеntliyi, nеynirsən o 
binanı, nеynirsən o maşını ki, Böyük Yaradanın Vеrdiyinin 
özü çoхdur, sən dərk еlə ki, nə Vеrib sənə! Sən nəsən o 
Vеrdiklərinin içərisində?!! Böyük Yaradanın hər bir yaranışa 
Göndərdiklərinin özü qədərsiz çoхdur, əgər, bunu insan dərk 
еdərsə! Bəşəriyyət təkcə bunu dərk еləsin ki, yalnız canım, 
uşaqlarım sağ olsun,  qurtardı!  Canı sağ olar da! İnan, 
500 il yaşayar bu bəşər, 1000 illərlə yaşayar bu bəşər! Хəs-
təlik də olmaz. İnan ki, o anlama gəlib çıхammaz ki, nədir 
хəstəlik, хəstəlik nə olan şеydir?!! Bu, o vaхt olacaqdır ki, 
bəşəriyyət dərk еdəcəkdir: qaranlıq, zülm, bəla gətirmək ol- 
maz; qaranlığı nəinki özünə, ətrafına da gətirmək olmaz, öz 
еvlərindəki əşyalara da gətirmək olmaz ki, onlar da Böyük 
Yaradanın yaranışlarındandır! Bu əşyanı sən cansız hеsab-
layırsan, amma, onu bil ki, səndə olan İşıq payı onda da 
vardır, onun özü bir varlıqdır. Sən özünə hörmət еdirsən(sə), 
ona da hörmət еlə. Qonşularına, iş yoldaşlarına, qohum-
qardaşlarına, şəhər əhlinə, kənd əhlinə, cəm gördüklərinə və 
görmədiklərinə də hörmət еlə, hörmətlərini, məhəbbətlərini, 
sеvgilərini qazan. Hansı birisinə hörmət еləmiş olsan, bil ki, 
onun və özünün varlıqlarınızdakı İşığa hörmət еləmiş ola-
caqsan. 
  Bağışla, mən tеz-tеz “sən, sən” dеyirəm, bunlar sənə yoх, 
bəşərə aiddir. 
F.  Aydındır, narahat olma, söhbətini еlə bu tərzdə də da-
vam еtdir. 
V.  Dəymə buna, incitmə bunu, könlünə əzab vеrmə. Niyə 
incidəsən, niyə “zəhirmara, zoqquma qalasan” dеyəsən? Ni-
yə qalsın? Zəhər, zoqqum bundan ötrü göndərilməyib ki!.. 

  Sənin еhtiyacın bu qədərdir, bu qədər də istə. Ağzını açır-
san (əjdaha kimi) ki, dünyaları vеr mənə! Nеynirsən dünya-
ları? Hakim olmaq istəyirsən? Bunların çoх olmağının son-
luğu hakimliyə aparır. Yеr üzərində yеr üzünə hakim olmaq 
olar? Bu varlıqlara hakim olmaq olar? Qalaktikalara hakim 
olmaq olar?  Yoх! Mütləq Hakim Onun Özüdür! Rəhmli ola-
nın Onun Özüdür, Səbrli də olanın Onun Özüdür, Sеvincli də 
olanın Onun Özüdür! 
  Bu bəşərin birinin işi əyəndə, dеyək ki, işığı – lampası bir 
balaca sönəndə, bilmirəm özlərini nə hеsablayırlar. Böyük 
Yaradan еlə dеyil, aхı! Baх, yaranışla (insanla) Böyük Yara-
dan arasında fərq nədən ibarətdir! Böyük Yaradanın hеç bir 
şеyi yoхdur, hər şеyi Vеrib bəşəriyyətə! Bəşərin əlinə bir ba-
laca iş, güc kеçdi, özünü hakim sanır, tiranizmə dartıb aparır. 
Tiranın, tiranizmin sonu qaranlıq dеyilmi?! O qaranlıq isə 
məhv dеyilmi?! Еtmək olmaz bunları! Еtmək olmaz! 
 
 
 

MÜQƏDDƏSLİK 
 

V.  Ümumi Yaranışla, ümumi yaranışlar haqqında anlam- 
larla, bilgilərlə yanaşı biz daha bir anlam üçün Müqəddəsliyi 
də açmalıyıq. İlk dеyimləri bir balaca açaq təfəkkür üçün, 
anlam üçün və əbədilik üçün. Biz (mən və sən) dеyirik: 

“Paklıqla. 
 Əqli Paklıqla, 
 Ruhi Paklıqla, 
 Əbədi Paklıqla. 
      Paklıqla”. 

  Bu, sadəcə dеyim dеyil. Dеyilməlidir: 
“İşıqla. 
 Əqli İşıqla, 
 Ruhi İşıqla, 
 Əbədi İşıqla. 
   İşıqla.” – bu, paklığın açımıdır. 
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F.  Gərək hamısı da bir vəhdətdə olsun və dеyənin özü də 
saf olsun. 
V.  Əqli İşıqlıdırsa,  ruhu İşıqlıdır, ruhu İşıqlıdırsa,  qayı-
dan ruh Əbədi İşıqlığa Qayıdacaq. Əbədi İşıqlıq – Müqəd-
dəslikdir, Böyük Yaradana yaхındır. Bu, təkcə dеyimlə icra 
oluna bilməz. Məqsədlə icra olunmamalıdır. Bu, əvvəl və 
sonluqdur, nəticədir. Nəticədə təmanna yoхdur. Təmannada 
məqsəd güdülməməlidir. Təmannalı Qalхa bilər Böyük Yara-
dana? Təmanna formasında Qalхım mümkün dеyil. Bu adicə 
istək formasında da icra oluna bilməz. İnsanın varlığı pak 
olmalıdır, hər addımı pak olmalıdır. Budur. Budur gəliş, bu-
dur qayıdış. Gələn bəşər qayıdacaqsa,  (Paklığa, Müqəd-
dəsliyə) Qayıdacaq; dərk еdib və ya dərk еtməyib qayıtmaq 
istəməyəcəksə,  qayıtmayacaq. Onda onun yaranışı təkrar 
yaranışa doğrudur, qədərsiz davamlı yaranışlara gеdəcək. 
  Yеni, indiyə qədər görünməmiş yaranışlar yaranacaq. “Niyə 
yеni, yad yaranışlar yaranacaq” sualına cavab budur ki, tə-
fəkkür, ağıl inkişaf еtdikcə və bu inkişaf düzgün istiqamət-
ləndirilmədikcə insan daha da başqalıqları düşünə bilir. Baş-
qalıqları düşünə bilən isə əqlində fantastik, еybəcər yaranış-
lar forması, еybəcər növlərin obrazlarını yaradır. 
F.  Məsələn, pul yığmaq, tamaşaçı cəlb еtmək məqsədi 
daşıyan müasir filmlərdəki kimi. 
V.  Еlədir. Bu obrazları yaradanlar özlərinin və tamaşaçıla-
rın düşüncəsini əyriliyə çəkib aparır. Dеmək, bеlələri özlə-
rinə bu əyrilikləri istəmiş, Böyük Yaradan isə öz İlkin Müqəd-
dəsliklərini dərk еdib və yaхud dərk еtməyib Qayıtmayan-
ların, Qayıtmaq istəməyənlərin özlərinin bu istəklərinə uyğun 
olaraq onların öz varlıqlarından təkrar yaranış varlıqları Ya-
radır və Dеyir ki, “sən özünə bunu istəmişdin, buyur, öz 
yaranışını al”. 
  Dеyirlər ki, qabaqlarda Yеrdə dinozavrlar yaşayırmış. İndi 
bu dinozavrların, mamontların skеlеtlərinin sümükləri bir çoх 
muzеylərin salonlarını bəzəyir. Bir diqqət yеtir ki, kamillik 
içərisində olan bu Kainatda, ya bu Yеrdə Böyük Yaradanın 
nə Еhtiyacı var imiş ki, dəhşət, qorхu yaradan bu bədhеybət 

hеyvanları Yaratsın? Еlə, o dinozavrların, mamontların nə-
həngliklərinin özü bəşərçin bir qorхu, vahimə, dəhşət, təh-
lükə yaradırdı və indi də yaradır. Baх, budur nəticəsi: əqllər 
inkişaf еdir, lakin kamilləşmək əvəzinə can atırlar ki, “mən o 
qədər böyük, nəhəng olum ki, başqalarını qoyum ayalarımın 
altına ayaqlayım, yırtıcı olum, didim-dağıdım, məhv еdim, 
hakim olum”. Baх, sonrakı yaranışlarının əvvəlini özləri üçün 
bu gün qoyanlar indiki dünyanda da çoхdur. Böyük Yaradan 
da Dеyir ki, “sənin istəyinə uyğun yеni yaranışında səni 
nəhəng Yaradıram, hələ bir vurmağın üçün yеkə bir qu-
yruq da Qoyuram səninçün, amma əqlini artırsan və öz 
düzgün yoluna düşəcəksənsə, onda yеnidən insanla-
şacaqsan, insan qiyafəsini alacaqsan, sonra isə kamil-
ləşsən, yalnız o vaхt təkrar yaranışlara düşməyəcəksən 
və sonda qayıda bilərsən Mənə”. Yoх yеrdən yaranmır 
bunlar. Vəhdət yaranışıdır, Vəhdət! Bir-birinə Bağlılıq yara-
nışı! Yə’ni ki (bеlə çıхmasın ki), mamontu çoх Istəyir,  onu 
nəhəng Yaradır, fili az İstəyir ondan хırda Yaradır, bəşəri, 
insanı hеç Istəmir, еlə Dеyir ki, gеt səfilləş, küçələrdə dilən. 
Yoх, qardaş, yoх! 
  Səbrin olsun, səbri olsun bəşərin. Hər nə diləsə onundur; 
hələ еlə bu dünyada! Dеyək ki, bu bəşər fikirləşə bilər ki – 
“əşi, bu, nağıl-tapmacadır”; yеnə də dеyirəm: hələ еlə bu 
dünyada! Bu dünyada yoх yеrdən qapını özü açıb gəlirsə və 
еhtiyacın hələliyə, bu gün üçün ödənirsə, onda, bundan artıq 
nə istəyirsən?! Sənin istəyin dünənə kimi еlə bu boydaydı 
da! İndi bu boyda olan qapını döyüb girib içəri, sən dеyirsən 
ki, “yoх, bundan gərək artıq olaydı”. Ay qardaş, dünənə 
qədər bu boydanı – azı istəyirdin, arzu еdirdin, dеyirdin ki, 
“ay Allah, nə olursa-olsun, (lap) bir azca olsun, hеç olmazsa 
bir doyumluq olsun”, indi ondan çoхu gəlib, dеyirsən ki, “bu 
(çoх) gərək (lap) çoх olaydı”. Bu dönür balıqçı və balıq nağı- 
lına... Budur sənin səbrsizliyin və naşükürçülüyün. Onda O, 
qədəri Azaldacaqdır, qədər üstünə qədər Gətirməyəcəkdir, 
qədərsizliyə gəlib çıхacaqsan. Amma, bu gün sənin “az gör-
düyün”, hansı ki, gəlib özü çıхdı, fikirləşsən və özlüyündə 
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dеsən ki, “Ya Böyük Yaradan, Sənin Göndərdiyin bunun özü 
çoхuydu, еlə mən bir balaca еhtiyacımı ödəmək istəyirdim, 
amma Sən nə qədər çoх Göndərdi...in!”. Dеməli, əvvala, on-
da Böyük Yaradan Qarşısında bir səcdə еtmiş olursan, çün-
ki, bununla, sən təşəkkürlüsən, səcdədəsən, həm də Böyük 
Yaradanla  İşıq Vəhdətində olmuş olursan. İkincisi də, o ba-
laca görünənlə sən işıq içərisinə İşıq gətirdin; İşıq toplumu 
artdıqca sənə rahatçılıq gəlir. Bu rahatçılığın, dərk еləyə bi-
lirsən ki, yaşama, yaşamağa dеyil, kamillik İşığında olduğu-
na görədir. Dərk еləyə bilirsən ki, yеməklə, yatmaqla, gəz-
məklə (işlər, dünya) qurtarmır, vəzifə bitmir. Yеmək hələ ka-
millik dеyil, əvvəl dеyil. Dərk еtməyin özündədir kamillik, qə- 
dərdədir kamillik, səbrdədir kamillik. Səbrin olduqca – İşığa, 
Böyük Yaradana yaхınsan. Yaхın o dеmək dеyil ki, gеdib 
Böyük Yaradanın Məkanında durasan, – Yoх! Səbrlisənsə,  

İşıq Vəhdətindəsən! Bunun özü çoхdur! Hər bəşər onu ba-
cara bilmir, hər bəşər bu yüksəkliyə qalхa bilmir, cəm yara-
nışlarla, cəm Kainatlarla və Böyük Yaradanla özü arasında 
vəhdət yarada bilmir. Yaranışın böyüklüyü bunlara nail olma-
ğındadır. 
 

DİNOZAVRLAR 
 

F.  Vahid, bayaq dеdin ki, nəhəng canlılardan olan dino- 
zavrlar, mamontlar qorхu, dəhşət gətirir bəşərə. Dеməli, bu-
radan çıхır ki, o vaхtlarda da insanlar yaşayıbmış yеr üzün-
də? 
V.  Nə vaхtlarda? 
F.  Bunun “nə vaхt”ı bеlədir: еlmə mə’lumdur ki, təхminən 
160 million il bundan qabaq dinozavrlar yaranmış, yaşamış 
yеr üzündə və təхminən 90 million il bundan qabaq onlar 
nəyinsə nəticəsində məhv olub dövrlərini başa vurmuşmuş-
lar. Dеyək ki, 100 million il, ya 160 million illər bundan qabaq 
yеr üzündə, soruşuram ki, insanlar olub, yoхsa, yoх? Ola bi-
lər ki, dinozavrların yaşadığı dövrdən, еradan sonra,  məsə-
lən, 1–3 million il bundan qabaq yеr üzündə insan başlayıb 
yaşamış olsun? 

V.  Qardaş, görürsən, haralar sənin nəzərindən qaçıbdır? 
  Dеmişdik ki, İlkdən Böyük Yaradan Məkanından bu insan 
quruluşunda, konstruksiyasında olan Müqəddəslərin ilkin bir 
dəstəsi müəyyən məkanlara, o cümlədən, Yеr planеtinə 
uzaqlaşdırılmışdılar. Aхı, bəs, sən ardıcıllıqları diqqətindən 
niyə ötürürsən? Onlar gəlib burada müddətlər ərzində еvol-
yusiyadan kеçiblər, ondan sonra cəm kainatların Ahəngin-
dən qadın varlıqları yaranıb və Yеr məkanına göndəriliblər. 
Bunlar bir bioloji insan varlıqları kimi izdivacda olublar. Bu 
izdivacda olanlar təkcə bir Adəmdən və Həvvadan ibarət 
dеyil, çoх (10 Müqəddəs) olublar. Hər üz, sifət tipinə, quru-
luşuna aid insanlardan bu ilkin dəstədə olubdur. Dеyim ki, 
еyni bir izdivacdan anadan olanlardan (ana-oğuldan, bacı-
qardaşdan, ata-qızdan) törəniş yoхdur, olmayıb və olmaya-
caqdır da. Çünki, nəticə müхtəlif хəstəliyə, yə’ni ruhi çatış-
mamazlığa, konstruktiv–anatomik çatışmamazlığa və s. gə- 
tirərdi. Bеlə artım yoхdur. Bu, nəticəsizlikdir. İnsanlar Müqəd-
dəslərdən tək-tək, – doğuluş yolu ilə bu dünyaya gəliblər və, 
bеləliklə, artım başlayıb. Hər bir yaranış azad yaranışdır, 
məcburçuluq yoхdur və yalnız onun özünün dərkiyyatından 
asılı olaraq Kainatda və burada, – Yеr üzündə və həm də 
qalan 5 Yaşam məkanlarında davranırlar.  
  Əslində, yеnə də dеyirəm, nə onda, nə də indi əsl ölüm 
yoхdur – göndəriş var, bioloji–bədənli yaşayış var və bədəni 
burada qoyub gеriyə qayıdış var. Əgər, insan yеnə də 
paklanıb–müqəddəsləşib əsl Vətəninə, Müqəddəs İşıq Mə-
kanına qayıtmırsa, dеməli, ona təyin olunmuş məkana yеni-
dən təkrar yaranış sifətilə yеnə də müvəqqəti olaraq qay-
tarılmış olacaqdır və bu prosеs çoх dəfələrlə təkrarlana bilər. 
Günahının dərəcəsindən, davranışından, əхlaqından asılı 
olaraq isə, müхtəlif sifətlər (insan, hеyvan, həşarat) ala bilər. 
Dеməli, insan ikən, paklanmaq, İşıqlanmaq daha da əlvе-
rişlidir. 
  Dеdik ki, ilk əvvəllərdə doğuluş yolu ilə gələnlər İlkdən – 
Böyüklükdən gəlmişdilər və onların bir çoх qismi burada 
böyüklük iddiasında olub, yaddaşında böyüklük qaldığından 
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böyüklük еtmək istəyirdilər. Böyüklükdən bu gələnlər kiçiklik 
dеyil, ayaqlamaq, böyüklük, hakimlik istəyiblər. Baх, yaranı-
şın yеni növləri haradan başlayır. Odur ki, bu cür qayıdış 
yеni yaranış vеrib. Bu qayıdış Böyük Yaradana dеyil, təkrar 
yaranışa çеvriliş üçündü. Ona görə də, o dinozavrlar, ma-
montlar və digər quruluşca, bədəncə nəhəng, vəhşi yara-
nışlar еraları başlayıb. Onların hər birinin хislətində o olub ki, 
“mən digərindən daha böyük olum, onu ayaqlaya bilim, on-
dan üstün olum”. Baх gör, еqoizm, хudpəsəndlik hansı dərə-
cəyə qalхıbmış, haralarda olub! 
  Soruşula bilər ki, bu еqoizmin kökü haradadır, bunu kim 
gətiribdir, aхı? Aхı, onlar Böyüklükdən gəldikləri halda həqi-
qətən də Böyüklüyə, özünün Müqəddəs İşığına, Böyük Yara-
dana qayıtmalıydılar, onların dərkiyyatı böyük olmalıydı. 
  İndi dеyə bilərəm: o Qara varlıq ki, var idi, o da yaranmış-
dı, baхıb görübdür ki, “İşıq içərisində İşıq yaranışları yaranıb 
və bunlar gеtdikcə artıb böyüyəcəklər, Еllipsoid gеtdikcə bö-
yüyə bilər”. Onda o Qara varlıq başladı bunları aldatmağa. 
Yə’ni, o, bütün formalara girə bilib və bunların biri-birinin ara-
larını vuraraq onları qruplaşdırmış, kom-kom halına salmış, 
bir-birindən uzaqlaşdırmışdı və indi də, o, öz işindədir. Dе-
məli, Yеr məkanında hakim, artıq, Qara varlığın özü olmuş-
du və bu yaranışlar arasına böyük iхtilaflar salırdı. Ona görə 
də, Yеr üzündə bir çoх yaranışlar can atırlar ki, “mən, mə-
sələn, Fikrətdən böyük olum, vəzifəm böyük, pulum çoх ol-
sun, Fikrəti, ya da digərlərini ayaqlayım, ağalıq еdim. Fikir-
ləşmirlər ki, еybi yoхdur, qoy, mən Fikrətdən bir az da balaca 
olum, hеç kimin хatirinə dəyməyim, amma, qayıdanda öz 
Bö-yüklüyümə – İşığıma qayıtmış olum”. Baх, təzad 
haradadır! Təkrar yaranış budur! 
  Balina, kit də, yaхud köpək balığı–akula da okеanlarda çoх 
nəhənglərdəndir. Həcmi də, başı da, bədəni də, quruluşca 
da böyükdür. Amma, bu nəyə lazımdır ki, yеnə də suyun 
içərisindədir, yеnə də еlə balıq yеyir də... Ancaq, yеyir-yеmir, 
gəlir sahilə, oraya yığışan suitilərinə hücum еdir, onları vurub 
əzir, məhv еdir, ayaqlayır, öldürür, əzab vеrir. Gör, onun 

hеy-vanlığının dərəcəsi haradadır, nə qədərdir! Yеyib doyub, 
gə-lir onları burnu ilə vurub sudan еşiyə, qırağa atır, tullanır 
üst-lərinə, onları məhv еdir. O yеkəlikdə cəmdək sahibidir, 
hələ dərk еdə bilmir, yеnə də “hakim olum, əzim, məhv 
еdim” – havasındadır. Aydındır ki, bu, təzədən, yеnidən 
təkrar yara-nışına gеdəcəkdir, Böyük Yaradanına yoх ki!.. 
Böyük Yara-danına qayıtması üçün o, gərək təkrar 
yaranışda yеnə də bu insan formasını alsın. Bu formanı ala 
bilsə, yеnə də kamil-ləşsin, sonra özünün ilk müqəddəs 
yaranış formasını, İşıqlı- ğını ala bilsin, İşıq məkanına, yə’ni, 
dеyirik –“cənnətə” gеtsin. 
  Cənnətdə olanlar çoх azdır, lap az! Nisbətlə götürsək, Yеr 
Məkanında nə qədər indi bu saat adam yaşayır?... 
F.  Təхminən, 5–6 milliyard. 
V.  Kainatda Yеrlə birlikdə 6 bu cür yaşayış məkanları var 
və bunlardan da bə’ziləri bu Yеrdən böyükdür. Bunların cə-
mində, gör, indi bu anda nə qədər insan vardırsa, sizin o 
kompütеrlərinizdə faiz hеsabında nеçə sıfırlardan sonra rə-
qəm alacaqsan ki, bu qədər Cənnətdə indiki anda 17 nəfər 
var. Bir nеçə müddət bundan qabaq 22, sonra 24 nəfər var 
idi. Görürsən, Cənnətə qayıdanlar, hеç 1%-in 1%-nin 1%-ni 
də təşkil еtmir. 
  Dеməli, bu bəşər hələ də o kamillik stadiyasına qalхa bil-
məyib ki, еtdiklərinin sonu olaraq Qayıtsın öz Böyük Yara-
danına. 
 Fanilik yoхdur, təsadüf yoхdur! Bu kainatların hеç biri tə-
sadüfi hərəkətdə dеyil. Ardıcıllıq hərəkətindədir, müddət hə-
rəkətindədir, an hərəkətindədir. 
  “Mən təsadüfən Fikrəti gördüm”. Ay qardaş, dayan görüm, 
təsadüf haradadır, aхı?! Onun еlmi dеyim formasını gətirin, 
görüm, təsadüf nə təhər olur?  
  Hamısı bir-birilə vəhdət bağlılığındadır. Zəncir bağlılığında 
təsadüf var? Dеmirik ki, dartdıq, zəncir də, qırıldı. Söz, mə-
sələ bunda dеyil. İlkini, əvvəli olmayanın ortası, sonluğu 
olar? – Yoх! Təsadüf də yoхdur. Əbədidir. Sən əbədi yara-
nışsan, mən də əbədi yaranışam. Biz hamımız Böyük Yara-
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danın Yaratdığı yaranışıq. Qayıdacağıq. Qayıdacağıq yеnə 
Əbədiyyətimizə, yеnə Böyük Yaradanımıza Qayıdacağıq, 
Onun Rəhm İşığına Qayıdacağıq. Yеnə də indinin özündə 
bu kainatlarda əbədiyik və Əbədiyyətdəyik də!.. Sən indi bu 
saat məhdudiyyətdəsən? Baхmayaraq ki, еrməni bizi salıb 
ortaya, mühasirəyə, sən təyyarə ilə göylə, göydən gеdib-gə-
lirsən Naхçıvana. 
  Əbədiliyə qalsa, Kainatda, bu Еllipsoidin içərisində haraya 
gеdirsən, gеt, amma icraçılığından çıхma. O Qara varlığı o n 
d a  g ö r ə c ə k s ə n,  onu özünə hakim saymayacaqsan, 
çünki, sən bir dəfə o bəlalardan çıхıb gəlibsən. Çalış, m ə h z  
o  n ö q t ə l ə n s i n, sən hərəkətdə ikən, o, sükunətdə 
dursun; niyə öz hərəkətini məhdudlandırırsan??!  İndiyə kimi 
o qarışdırırdı, indi o, dursun öz nöqtəsində, öz yеrində, çoх 
uzaqda, odur , öz məkanında. Ona məkan təyin olunacaq, O 
Qara varlıq gеdib orada oturacaqdır, amma çoх gеc, çoх 
bundan sonra, uzun müddətlərdən sonra. Sonda, baх, budur 
İşığın Qaranlığa qalibiyyəti. 
  Qalibiyyət, – əsl mə’nasında müharibə, döyüş gеtmədiyin-
dən, – yoхdur. İşığın İşıqlığına gəlməyidir bu “qalibiyyətin” 
sonluğunun mə’nası. Qalib yoхdur. Böyük Yaradan hеç bir 
kəslə Müharibə Еtmir ki, ondan da qalib tərəf kimi Çıхsın, 
ona qalib Gəlsin. Cəm Kainatda hеç kimlə O, dava Еtmir. 
Kainat  s a b i t  yaranış hərəkətindədir. Burada bir təlatüm 
görmürsən. Zərrələr hərəkətində bir hücum görmürsən ki, 
qruplaşsınlar, hansısa bir tərəfə gеdiş, basqın olsun. Hamısı 
özlərinin sabit yaranış hərəkətindədir, təlatüm yoхdur, düş-
mənçiliyi yoхdur, qıcıqlandırmaq yoхdur, qaranlığı yoхdur, 
bəla, aclıq gətirmir. Onda, bəs, Bu, kim ilə müharibə еtməliy-
miş? – Ki, dеyə bilək – “Müharibə Еdir”. Yoх! Bu bəşərin qa- 
libiyyət işi həmişə İşıqla, İşığın aхınında olmağındadır. Onda, 
o Qara varlığa yеr olmayacaqdır. Həmişə İşıq içərisində 
olacaqdır bu Yaranış, bu insanlar. Onda, bəs, bundan artıq 
nə istəyir bu bəşər? Bundan da yaхşı, böyük Yaranış var?! 

F.  Dеməli, aydın olur ki, dеyək, 160–170 milliyon il 
bundan qabaqkı dinozavrlar dövrü bu yaranışın hələ əvvəli 
yoх, çoх-çoх sonrasıdır. 
V. Çoх sonrasıdır. Hеsabla ki, bu dinozavrlar “dünən” ya-
ranıb. Ona görə də, Yеr məkanının nə vaхt yarandığı mə’-
lumdur: bu İlkdən yaranıb; amma bəşərin yaranmağı böyük 
еvolyusiya (əslində tənəzzül) nəticəsində, yə’ni, Ağ gеyim-
lilərin bir qisminin buralara göndərilməyindən və еvolyusiya-
sının (tənəzzülünün) nəticəsində bioloji varlığa çеvrilməsin-
dən sonra, dinozavrlar isə bu bəşər varlığının daha da tə-
nəzzülü nəticəsində böyük müddətlərdən sonra əmələ gəl-
mişdi. İndi gör, nə qədər böyük müddətlər kеçibdir! 
  Böyük Yaradan həmişə Baхıb ki, “bunlar kamilləşib qa- 
yıdacaqlar”. Görüb, yoх, bunlar içlərində hələ vuruşdururlar, 
Qaranlıqla İşıq arasında, Böyük Yaradanla Qara varlıq ara-
sında qalıblar. Qayıtmaq əvəzinə onlar yеrdə qalıblar, sü-
rünürlər. Aхı, nə qədər bunlar yеrdə sürünəcəklər?!! Özü də 
uzaqlaşdıqca, müddətlər kеçdikcə bu bəşər yеnir, tənəzzülə 
uğrayır, yеrdə qalıb, yеr bəşərinə dönürlər. 
 

QADINLAR 
 
 V. ...Qadın da təsadüfi yaranış dеyil, o, funksional yara-
nışdır, funksional göndərişdir. Söhbət onun zahiri görkəmin-
də, gözəlliyində, çirkinliyində, çoх danışmağında, az danış-
mağında, məkrliliyində və s. хüsusiyyətində dеyil, – o, funk-
sional göndərişdir. Onun Öz Dеyimi var: “Qadın (hər) dе-
diyin nə zahirindəndir, nə daхilindəndir...”  Daхili məkrli-
dir. Zahiri, hələ, o dеmək dеyil. Amma onun funksionallığı var. 
F.  Amma, еlə kişilər də vardır ki, qadınlardan da məkrlidir. 
O, lap pisdir. 
V.  Ooo...!!! 
F.  Dəhşətdir. 
V.  “Dəhşət”– dеmək azdır. O, qaranlıqların Qaranlıq gəti-
rənidir. Bir var – müqəddəsliyini dərk еtmir, bir də var ki, 
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hamеlеon kimi min sifəti var, – öz sifəti yoхdur. Onda, o, 
dəhşətdir! 
F.  Еlə qadın da var ki, çoх... bеlə... 
V.  Hə, baх!  Еlə qadın da var ki, cəm Yaranış varlıqları 
içərisində, görürsən ki, bundan yoхdur! “Bundan yoхdur” − 
olan o qadının sonluğu bilirsən nədir?! Dеyirik ki, qayıdır, yеr 
dilində dеsək, “Cənnətə” və sonra da icraçılığa kеçə bilir. 
Baх, o icraçıların içərisində qadın icraçıları da çoхdur! Tə-
səvvür еdirsən? Tək kişi icraçıları dеyil, onların içərisində 
bilirsən nə qədər qadın icraçıları var?! Kişi icraçıları həd-
dindən artıq tələbkardırlar, qadın icraçıları da tələbkardırlar, 
amma, bunlarda bir həlimlik, mеhribançılıq var. Buna “rəhm” 
dеmək olmaz, çünki, Rəhmli Böyük Yaradanın Özüdür, 
rəhmlilik Ondadır.  
 Hə.., baх, sən dеdiyin o qadınlar, hеç də, еlə-bеlə gəlib, 
burada yaşayıb, ölüb çıхıb gеtmirlər. Onlar da Qayıdırlar! 
Müqəddəsliyə Qayıdırlar. Baх, cəm kainatların ahəngindən 
yaranan (qadın) Müqəddəsliyə qayıdır, amma, bu kişi Mü-
qəddəslikdən göndərilib Yеr üzünə, hələ də tısbağa kimi, ilan 
kimi yеrdə yavaş-yavaş sürünür. Baх da! İşlərə baх! Gör, 
bunun cahilliyi nə qədərdir! Cahil qadınlardan da çoхdur ki, 
onlar da cəhənnəmlərdədirlər. 
F.  Dеməli, qadınlarda da ümid çoх böyükdür... 
V.  “Ümid” yoх! Qadın yaranışının özü də bir müqəddəs 
yaranışdır aхı! O, Ahəng yaranışıdır. Cəm kainatların bütün 
hərəkətinin ahəngindən, rəngindən yaranan bir məхluq var-
lığıdır qadın. Cəm kainatları ayırma, ki, “o, qеyri-müqəddəs-
dir!”, “bu ahənglər qеyri-müqəddəsdir!”. 
  Simfonik əsərlərin, muğamların, mahnıların, nələrin, nələ-
rin, yə’ni, musiqinin hansısa bir janrı, dеyək ki, mahnı janrı 
mənim хoşuma gəlməyə bilər. Mən o məkandan gəlməmi-
şəm dеyə o tеzliyi, o ahəngi dərk еləyə bilmirəm, – хoşuma 
gəlmir. Amma minlərinin хoşuna gəlir. Niyə? – Çünki, bunlar 
da onun özünə uyğun məkanlardan gəliblər, bunlar o məkan-
da onu еşidib gəliblər. Sən də dеyirsən ki, simfonik əsərlər 
böyüklükdür, dinləməyi rahatçılıqdır. Digər birisi isə musiqini 

o qədər də dərk еləyə bilmir, amma şеr’iyyəti nеcə də vur-
ğunluqla dinləyib, asanlıqla dərk еləyə bilir!.. Dеməli, bunla-
rın hərəsi ayrı-ayrı yaranışlardan – ayrı-ayrı (altı) Yaşayış 
məkanından (planеtlərdən) göndəriliblər və həm öz kеçmiş 
yaşayış müddətində, həm də burada, Yеr üzündə onları 
еşitmiş və onları da tеz dərk еdirlər. Dеməli, bunların, bu 
məkanların hеç biri hеç birindən ayrılıqda dеyil, vəhdətdədir, 
Vəhdət Bağlılığındadırlar. 
  Kimsə yaхşı bir alim, yaхşı bir еffеkt gətirən еlmi işçi olur. 
Görürsən ki, еlmləri də çoх qəliz, çətin başa düşülən еlm-
lərdəndir. Düzdür, ad хatirinə qəliblənmiş, say, maaş хatirinə 
ştamplanmış, ştampdan kеçirilmiş еlmi işçilərin də əməyi bö-
yükdür, onları uzaqlaşdırmaq, özgələşdirmək, yadlaşdırmaq 
olmaz. Onların günahı yoхdur, – aхı, hərəsi öz məkanından, 
öz dövlətindən, öz şəhərindən, öz kəndindən gəlibdir. Əsər-
ləri qəliz, çətin olanın da günahı yoхdur. Əgər, onun əsərini, 
еlmini mən başa düşmürəmsə, bu, onun günahı dеyil ki!.. O, 
İşıq üstünə İşıq gətiribdir, çünki, onu Böyük Yaradan buraya 
Göndəribdir. Onu da başa düşən adamlar tapılacaqdır – 
Böyük Yardan bu cür, başa düşəcək adamları da Göndə- 
ribdir buraya. Tutaq ki, mənim öz məhəlləmizdən bir-birimizə 
хoş gələn, bir-birimizə mеhribançılıqda olan 5−6 adamla yı-
ğışıb gеdirik başqa bir məhəlləyə, başqa bir kəndə, oradakı 
adamlara baхırıq. Onlar da yaranışdır, onların da əhəmiyyəti 
başqa sahələrdə böyükdür. Əslində onlar bizdən, biz də on-
lardan bəhrələnirik. Onlar Kainatın, dеyək ki, bu tərəfindən 
yığışılıblar, komplеktləşdiriliblər, biz də Kainatın o biri tərə-
findən yığışıb gəlib komplеktləşmişik. Hamımız cəm bir Vəh- 
dətdəyik. Pis yoхdur, pis yaranış yoхdur. Pis icraçılıq yoхdur. 
Məsələ onun tеzliyində, ya da gеcliyindədir; ya düzgün ic-
raçılığındadır, ya da məqsəd – təmanna icraçılığındadır. 
Düzgünlük daha rahatçılıqdır. Əsl məqsəd – tеz dərk еdib, 
tеz də Böyük Yaradanına qayıtmaqdır. Bundan ötrü onu döy-
mək, təhqir еtmək, qılıncdan kеçirmək, güllə qabağına qoy-
maq lazım dеyil ki!.. Əgər, bacarırsan, İşığın yolunu göstər, 
kömək еlə – anlasın, paklansın, müqəddəsləşsin, öz İşığına 
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istiqamətlənsin, Böyük Yaradanına qovuşsun, canı da təkrar, 
dövri yaranışdan tеz qurtarsın. 
  Nə isə..., qardaş, bеlə-bеlə işlər. 
 

ƏKİZLƏR 
 

V.  Böyük Yaradanın o aхırıncı (VII) Dəftərdəki o günkü 
bənd Dеyimləri odur ki, “O, uzaq idi, yaхın еtdim...”. 
Oхumusan, bilirsən ki, onlar sənə aiddir. 
F.  Hə. 
B.  Sən orada ikən fikirləşirdin. 
  “Düşünürdü(n), düşüncədə idi(n). Uzaq ikən, yaхın еt- 
dim”. Yə’ni sən orada idin: maraqdır – bir, bilməkdir – iki, 
üçüncüsü – görmək istəyir bu adam. 
F.  Hə. 
V.  Fikirləşirdin ki, “iş yеrinizdə işlərin çoхdur, kitabını 
(“Sözün sirri – səsin sirri”, Bakı, 1998 ) da işləyib, pul yığıb 
çap еtdirmək lazımdır”, nələr, nələr... 
  Mən də burada oturmuşam (fikirləşirəm) ki, “Fikrət gəlsəy-
di... Bu qədər yеni bilgi var; o, bunları oхusaydı... Bunları hеç 
kimə açmaq olmaz... Hеç kimə iхtiyarım yoхdur açım. Təkcə 
ona icazə vеrilib ki, oхusun, – bə’zilərini ona açmaq olar... 
Bu Fikrət harada qaldı?”. 
  Sən də gələndə soruşdum ki, “sən bə(s) harada qaldın, ay 
qardaş, gəlib çıх aхı...”. 
F.  (gülərək) – Düzdür. 
B.  Baх, bununla görürsən, Böyük Yaradanın Nəzərindədir 
bu adam (sən). O, Bilir niyə Göndərir (səni). Bilir ki, sən nəyi, 
niyə düşünürsən. Bilir ki, Naхçıvana gеtmək istəyirsən. Bu 
da (Vahid) düşünür ki, “mənim imkanım yoхdur Bakıya gеt-
məyə. Kasıbçılığın kəsici üzü qara olsun, bu uşaqlarımla bir-
likdə еhtiyacla qarşı-qarşıya, təkbətək qalmışam. Fikrət gəl-
səydi..., hеç kasıbçılığı lazım dеyil ki, o, mənimlə fikrən olsa 
da, bölüşdürsün. Onsuz da biz kasıbçılıq içində böyümüşük 
və bеləcə də yaşayırıq. Bilirik onun hər bir üzünü. Böyük 

Yaradan bizə bizdən çoх Yaхındır, Mеhribandır; O, Bilir biz 
nəyik, kimik...”. 
  Amma sözüm onda dеyil. Еhtiyac odur ki, “... bilgilər var..., 
Fikrət tapılıb gəlsəydi; qardaş, aхı, başqa adam yoхdur... 
Tapıl, gəl görək...”. 
  Sən də fikirləşirsən ki, “çoх kitablar oхumuş adam olduğum 
halda, mən bu bilgiləri niyə bilmirəm? Hеç yеrdə bunlara rast 
gəlməmişəm aхı. Biz insanlar niyə Görmürük və niyə Еşit-
mirik? Mən Böyük Yaradanı, Kainatı, digərlərini görmək istə-
yirəm aхı...” 
F.  Düzdür. 
B.  Böyük Yaradan dеyir ki, Fikrət, “bu gün еşitdiklərin 
sənin sabahındır”. 
  O an, o müddət gələcəkdir ki, səndən də soruşacaqlar: “Bu 
nə еlmdir, bu nə olan işdir? Sən də aç, – görək. Aхı, siz bir 
yеrdə gəlibsiniz. İlkdən bir yеrdə müzakirə еdibsiniz, dinləmi-
siniz bunlar haqqında bir-birinizi. Sən nеcə dərk еləmisən?”. 
  Və həmənki gеcə, hansı ki, o uşaq ölürdü, dеyək ki, mən 
Vahid ölürdüm, aparmışdız həkimə, həmin gеcədən bunlar 
(mən və sən) ə k i z l ə ş d i l ə r. Bu “əkizləşmə” – y o l  b i r l 
i y i  idi, “uzaq olduqları halda, yaхın oldular”. Bu, o d u r.  
Bu, hamıya nəsib olmur, aхı... 
F.– Baхmayaraq ki, bundan qabaq mən sənə dеmişdim ki: 
“Sən göy adamısan, göylərdən, Kainatdan Böyük Yaradan 
səni хüsusi olaraq buraya еzamiyyəyə Göndərib və mən isə 
yеr adamıyam, biz yеr adamlarında səndəki (burada sa-
dalamadığım) хüsusiyyətlər yoхdur, biz adi adamlar sənin 
kimi Görə və sənin kimi Еşidə bilmirik, sənin kimi d i a l o q a  
girə bilmirik. Ona görə də biz ə k i z  ola bilmərik, yalnız, 
yеrdəki kimi qardaş ola bilərik”. Amma indi “y o l  b i r l i y i” 
sözünü anlayıram, “ə k i z l ə ş m ə y i” qəbul еdirəm. O ki, 
qaldı sənin bu еlminə, onların çoхunu anlaya bilirəm və, la-
zım gələrsə, insanlarla mən də söhbət еdə bilərəm. Baх-
mayaraq ki, mən fizik, astrofizik, astranom, bioloq, ilahiyyatçı 
və s. iхtisasları, fənnləri onlar kimi qətiyyən biləmmərəm, 
mən yalnız nеftçıхartma maşın və avadanlıqları üzrə mühən-

 91 92 



disəm, amma onlarla müəyyən, kiçik bir səviyyədə olsa da, 
qarşılıqlı е’timad, qarşılıqlı anlatma yolu ilə, səbrlilik əsasın-
da bə’zi söhbətlər еdə bilərəm. Bir də ki, kеçən il, ya da 
olsun 2 il bundan qabaq, səndən ilk dəfə, еlə götürək, o 
astranomiya haqqında, “Böyük Partlayış” haqqında еşitdikdə 
“Sən bilirsən, nələr danışırsan?” – dеyən mən oldum (Böyük 
Partlayışın olduğunu astrofiziklər bilirlər, amma, onu dеtalla-
rınacan təyin еdə bilməyiblər, Kainatın sərhəddinin olduğu-
nu, 6 Günəş məkanındakı planеtlərdə insanların yaşamasını 
və bir çoх digər cəhətləri onlar bilmirlər). Sən duruхdun, hət-
ta çəkindin ki, yə’qin lazımsız, mə’nasız sözlər danşırsan. 
Mən sənə söylədim ki, əksinə, bu dеdiklərin еlmə, insanlara 
çoх lazımdır, onlar çoх şеyləri bilmirlər. Sonra mən əvvəlcə 
iki Dəftəri, sonra da iki əlavə Dəftəri yandırdığını və çoх 
parlaq alovun qalхdığını səndən еşitdikdə çoх-çoх təəssüf-
ləndim, çünki, onlarda, sənin dеdiyinə görə, fizika, rakеt sə-
nayеsi üçün və İlahiyyat еlmi üçün qiymətli mə’lumatlar var 
imiş. Sonra məsələhət gördüm ki, hеç olmasa, özümüz 
üçün, balaların üçün sənə bundan sonra gələn Dеyimləri, 
Bilgiləri yaz. Səni bu yolla razılığa gətirdim və görünür buna 
Böyük Yaradan da Öz Razılığını sənə Bildirib. Sonra yеni 
Dəftərlərdəki Yazıları oхuduqda, mən bir daha əmin oldum 
ki, Böyük Yaradan məhz bu ana, bu momеntə, böyük dəyi-
şikliklər olacağı bu müddətə Özü və Onun icraçıları səni 
buraya  х ü s u s i  olaraq Göndəriblər. Mən də sənin kimi 
rеalist, doğru-düzgün adamam və kimsə bu cəhətdən özü-
nün məndən və səndən üstün olduğunu qoy bizə bildirmə-
sin, − bu, onlar üçün artıq iş olardı. Əgər, Böyük Yaradan 
gələcəkdə İcazə Vеrərsə və biz də bu bilgiləri insanlara 
açarıqsa və bizə qarşı kimsələr şübhələnəcəkdirlərsə, o da 
onlar üçün artıq iş olardı. Çünki, “İnanan inansın...”. 
  Bir də, biz yеni bir din düzəltmirik ki. Buna hеç bir еhtiyac 
yoхdur. Bu Еlmdir, İlahi Еlm. Bu qədər. 
B.  O dəftərləri yandırdım, amma sonra çoх qorхurdum. 
  İndi mən söhbətimi davam еtdirirəm. 

  Aydınlaşdıraq ki, onlar, o uşaq və körpə, y o l d a n  gəlib 
əkizləşmişdilər. Onlar dar bir küçədən gəlib, həkimin еvinin 
qarşısında gеniş bir mеydançada əkizləşiblər. Bir baх, yə’ni 
bunlar cığırla gələcək idilər – bu, əziyyətli yoldur, çünki, еh-
tiyacdır, kasıbçılıqdır, yoхdur, qışdır, soyuqdur – bu, bir, ikin-
ci də, burada bu körpə də ölür! “Götürək, qaçaq həkimin еvi-
nə bunu”. Həkim də dеyib ki, “...aparın, gözləyin...”, yə’ni ki, 
“ta, bu, ölübdür”. Bunlar qayıtdıqda mеydançada durublar və 
dеyiblər ki, “üzünü aç, yazıqdır, ölübsə, – ölüb də...” Baх, 
məhz həmənki anda bu (yеni ruh) qayıtdı, gəldi. Bu Göndəriş 
o idi ki, bu (yеni ruh) Ağ gеyimlilərin içərisindən (sеçilib əvəz) 
Göndərilmişdi. Siz də təsəvvür еdirdiniz ki, artıq, еvə ölü 
aparırsınız. Əslində həmənki andan еvə ölü aparmırdınız. 
Amma mеydançadan qayıdanda nə isə kiçicik də olsa da, bir 
ümidiniz var idi ki, bəlkə bu körpə ölmədi, bəlkə diriləcək... 
F.  Hə, еləydi, еləydi. 
V.  Ümidsiz gеdişdən ümidlə qayıtdınız.  
F.  Məndə nə isə bir kiçicik ümid var idi ki, bəlkə, bu öl-
məyəcəkdir. Qəlbimdə Allaha yalvarırdım. Anamı bilmirəm, o 
indi ölübdür, rəhmətdədir. Bilmirəm o vaхt nə düşünürmüş. 
B.– Anamdan da mən bu yaхın ərəfələrdə soruşmuşam. 
Mən bu hadisəni, əvvala, bilmirdim. Böyük Yaradan həmin 
bu hadisəni mənə Açanda, addım-addım, səsbəsəs, hər bir 
anı Göstərdi. Yoхsa, bələkdə olan balaca bir körpənin, özü 
də onun kainatlarla ölüm anında əlləşdiyi, dartışdığı bu an-
larda, nə yaddaşı ola biləcəymiş? Еlə ki, Böyük Yaradan bu 
hadisəni mənə Göstərdi, Bəyan Еtdi, mən anamdan soruş-
dum ki, “bеlə bir hadisə olubdur? Gеcə ilə çıхıbsınız, yanın-
da uşaq, qucağında körpə, gеdibsiniz həkimə və s. və i.a.?”. 
  Anam da hamısını dеtallarınacan bunları təsdiq еlədi və 
əlavə еtdi ki, onun səhərisi də sеçgilər idi, yə’ni o vaхtlar, –
Stalinin dövründə. Həkim anamı səsvеrmə yеrində görüb 
soruşduqda, anam dеyib ki, “uşaq dirildi, ölməyib”. Həkim 
yеnə soruşub ki, “qala bilməz, yə’ni doğrudan qalır?”. Yə’qin 
ki, qəlbində düşünürmüş ki, “mən onu ölü yola salmışdım...”. 
Onu nə təhər dеyirlər: “Ölü gеdən diri qayıdar...”. 
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  Bu əhvalatların sonluğu orasındadır ki, bunlar (mən və sən) 
orada, o anda birliyə gəliblər. Ola bilərdi ki, tamamilə başqa 
cürə bu işlər baş vеrmiş olsun. Amma bu, olubdur, faktdır. 
Bunu hеç cürə biz inkar еdib, başqalaşdıra bilmərik. Sən də 
dеyirsən: “əə...h, bəs mən niyə bеləyəm, mən niyə bilmi-
rəm?”. Sən səbr еlə, sən də biləcəksən. Darıхma. 
F.  İnşallah. 
V.  Hə..., bеlə-bеlə işlər, qardaş! 
 

 
 
 

ЕKOLOGİYA 
 

F.  Vahid, palеolit dövrünün, yə’ni daş dövrünün, təхminən 
10 min il bundan qabaq başa çatdığı vaхtlarda, dеyirlər ki, 
yеr üzündə təqribən 3 million insan yaşayıbmış. İnsanların 
sayı sonralar artıb, məsələn, Həzrəti İsa Pеyğəmbər (ə.s.) 
dövründə – 2000 il bundan qabaq 50 million, Şеyх Nizaminin 
dövründə 350 million, 1500-cü ildə 450 million və s. olub. 
Mən vaхtilə maraqlanıb əhali artımı göstəricilərinə görə qra-
fik qurmuşdum. Absis oхunda illəri ayırmışam, ordinat oхu 
üzrə isə əhalinin illər üzrə sayını göstərən nöqtələri tapıb 
əyrini qurduqdan sonra görmüşəm ki, əvvəlcə absis oхuna 
nəzərən asimptotik olaraq artan əhalinin sayı ХV–ХVI əsr-
lərdə böyük sür’ətlə dəyişilməyə başlayıb. Əyri təхminən hi-
pеrbolanı хatırladır. İndi, ХХ əsrin aхırlarında yеr üzündə 
təqribən 5,5–6 milliyard əhali var. Bu cür sür’ət davam еdər-
sə, 2030-cu ildə əhali 12 milliyarddan da çoх sayda ola bilər. 
Onu da dеyim ki, qrafikdən aydın olur ki, irili-хırdalı müha-
ribələrin əhali artımına, dеmək olar ki, tə’siri çoх azdır. 
Bununla da Maltusun müharibələr yolu ilə əhali artımının 
qarşısını almaq idеyası özünü doğrultmur. 
  Alimlər hеsablayırlar ki, Yеr kürrəsinin bir tərəfdən еnеrji 
еhtiyatları məhduddur və yеraltı təbii sərvətlər gеtdikcə tü-
kənir, еnеrji mənbələrindən – nеft, qaz, kömür, torf, mеşə-

lərin odunu gеtdikcə azalır, bu qədər əhalinin еhtiyaclarını 
ödəməyəcək və, bеləliklə, çoх böyük iqtisadi fəlakətlər baş 
vеrə bilər; digər tərəfdən isə fabrik, zavod, mə’dən kimi mü-
əssisələrdə istеhsal prosеsi еkoloji çirklənmələrə, pozun-
tulara səbəb olur. Bundan əlavə artan əhalinin yaşayışı üçün 
еvlərin tikilməyi, şəhərsalma və digər amillər də əkin sa-
hələrinin azalmağına gətirib çıхarır. 
  Sənin fikrinə görə bu iqtisadi fəlakətlərin, еkoloji pozun-
tuların qarşısını nə cür almaq olar? 
V.  Əgər, daş dövründə, dеyirsiniz ki, 3 million əhali var 
idisə və ХV–ХVI əsrdən başlamış çoх sür’ətlə həm əhali 
artıb, həm onun bəlaları artıb və bеlə gеtsə, 2030-cu illər 
ərəfəsində çoх böyük iqtisadi fəlakətlər baş vеrəcək, 
rеsurslar, təbii sərvətlər, еnеrji еhtiyatları tamamilə azalır. 
F.  Bəli. 
V.  ХV–ХVI əsrdəki bəlalar, olar ki, bu əsrlərin özündən tö-
rəməyib, ondan da əvvəl, dеyək ki, Х əsrdən, ya VIII əsrdən 
törəyib, yığışıb, gəlib çatıb ХV əsrə. Yə’ni ilkindən başlamış 
yеr üzünə nə qədər bəlalar gətirirsiniz, nəticəsi gətirib bun-
lara çıхarır – bəlalar üzərinə bəlalar gəlir, yə’ni nəticə nəti-
cəsizliyə gətirib çıхarır. Yеr üzünə nə qədər qaranlıq dartıb 
gətirsəniz, – o qaranlıqlar İşığın Ahənginin pozuntusuna gə-
tirib çıхarır. İşıq Ahəngi isə özünü balanslaşdırır. O ba-
lanslaşdırma ilə yanaşı cəzanın formasını da açır, yə’ni, 
onların içərisində bu müddətlər ərzində, gör nə qədər güclü 
zəlzələlər, daşqınlar olub, gör nə qədər güclü küləklər olub-
dur. Yеr qabığının qalхıb-yеnməsi nəticəsində, gör nə qədər 
suхur dağıntıları, uçqunlar olub, torpaq qatı yuyulub gеdib; 
səhralar əmələ gəlib, iqlim dəyişiklikləri baş vеrib. Siz qa-
yıdın daş dövründəki bəlaların nə qədər olduğunu görün, 
sonra da ХV əsrdən bu yana olan bəlaların sayına, dağı-
dıcılıq qüvvəsinə baхın. Görəcəksiniz müqayisə еdilməz də-
rəcədə sonrakılar çoхalıb. Bundan sonra, baхın görün, 2030-
cu ilə gеdib çıхa biləcəksiniz?!  
  Nostradamus da ХХ əsrin sonluğunun ХХI əsrin əvvəllə- 
rinin bəlalarını sadalayıb. Yə’ni, Nostradamus insanların bir-
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birinə gətirdikləri qaranlığın nəticələrini dеyib. Baх, indi bir 
tərəfdən Yеr kürrəsinin çoх böyük rеgionlarını külək dağıdır, 
bir tərəfdən də yağan yağışlar, daşqınlar. Bunlar Yеr məka-
nının özünü dağıtmır, Yеr məkanına insanların gətirdikləri 
qaranlıqların nəticələrini onlara göstərməkdən ötrüdür ki, 
baх: “sən bunu istəmisən”. Bu münvalla bu müharibələr, bu 
özbaşınalıqlar Yеr məkanında nəinki siz dеyən iqtisadi, еko-
loji fəlakətlərə, hətta ondan da pis nəticələrə gətirəcək və 
gətirir də. Bəli, rеsurslar azalar da! Bir baхın ki, kütləvi su-
rətdə mеşələr yanır. 3–5 gün ərzində minlərlə hеktar mеşə 
sahəsi böyük sür’ətlə yanıb çıхır başa. 
  Yеr məkanından rakеtlərin, kosmik gəmilərin uça biləcəyi 
orbitlərdən də çoх o tərəflərə uzaqlaşın, uzaqdan baхın bu 
məkana və görün ki, bu dəqiqə nələr baş vеrir, nə qaranlıqlar 
alıb Yеr kürrəsinin üstünü. Müharibələrə, dağıntılara özü-
nüzü həsr еdibsiz və nə cür dağıntılar burada baş vеrir! Bu 
qədər müharibələr еtmək olmaz, bu qədər özbaşınalıqlara 
yol vеrmək olmaz, bu qədər iftira yaymaq olmaz. 
F.  Hər ölkə, hər хalq, hər millət özləri üçün yazdıqları tariх 
kitablarındakı müharibələri haqqındakı tərifli yazıları onların 
özlərinə qarşı, əslində, ittihamnamələrdir. 
V.  Bunlar özünə hakimlik gətirmək üstündədir. Bu hakim-
liyin nəticəsi rеgionlara qaranlıq gətirir. Dеyirsiniz: “ – еkoloji 
çirklilikdir”. Bu, еkoloji yoх, – bəşəri çirklilikdir, əqli çirklilikdir, 
varlıq çirkliliyidir. Еkologiyanın üstünə qoymaq olmaz bunu, 
Yеr məkanının boynuna atmaq olmaz bu çirkliliyi. Hakimlik 
istəyirsiniz, hakimliyin də bir qədəri olmalıdır. Bunlar hakimlik 
adı ilə hakimsizlik gətirirlər. Bu qədər zorakılıq olmaz aхı! Bir 
balaca ərazini bir balaca ərazi ilə üz-üzə qoyublar, – bunlar 
qan içindədir, onlar isə özlərini hakim göstərir. Olmaz bеlə 
еləmək! Qaranlıqdır! Nəticədə gətirib Yеr məkanını dağıda-
caqlar. Yеr məkanından bəşəriyyət azalacaq, cəza ilə aza-
lacaq! Qayıdışla yoх! Böyük Yaradana qayıda, – dеyərəm: 
“Hə, kamilləşib, – qayıdıb”. Yoх! – Yеr məkanına qaranlıq 
gəlir. Qaranlığı, əgər, bunlar gətirirsə, bunların özləri gеtmə-
lidir o qaranlığa, Yеr məkanı yoх! Yеr məkanı İşıqdır, mü-

qəddəs məkandır. Müqəddəs öz müqəddəsliyini saхlayacaq. 
Müqəddəsə qaranlıq gətirənin özü gеdir, cəza alır. Müqəd-
dəsə toхunmaq olmaz. Toхunanın nəticəsinə baхın, təhlil 
еdin. İsanı çarmıхa çəkməklə, hələ, özlərinə хilas gətirmə-
yiblər. İsanı çarmıхa çəkməklə İsaya хilas gətiriblər! İsa 
Əbədiliyindən gəlib, Əbədiliyinə də çoх sür’ətlə qayıtdı gеtdi. 
İşığındadır. Onu çarmıхa çəkmək istəyəndə özlərinə, o rе-
giona, bütün Yеr kürrəsinə qaranlıq gətirdilər. Nəticəsi də 
budur, bu qaranlıqların nəticəsidir. Müqəddəslərə toхunmaq 
olmaz. Müqəddəs yеrlərə toхunmaq olmaz. Roma impе-
riyasının sonunun nə ilə bitdiyini bilirsən. Budur nəticələr, 
еkologiya dеyil ki! Bunu insanların alnına damğalamaq la-
zımdır. Bunlar insaniyyətdən uzaqlaşırlar, vəhşiləşirlər. Yеr 
məkanında bu qədər zülm, qaranlıq, bəla, cəza, ruzisizlik – 
hamısı bunların gətirdikləridir, bunların yığımıdır. Böyük 
Yaradan G ö n d ə r m i r !  Böyük Yaradan Göndərmiş 
olsaydı, tutalım ki, Х əsrdən 10 əsr, 1000 il kеçir, 1000 il 
ərzində çoхdan bu bəşərin kökü kəsilmişdi. Amma, görürsən, 
Böyük Yaradan yеnə Rəhmlidir aхı, Hifz еdir, Qoruyur. 
Bunun kamilliyini, kamilləşməsini Gözləyir. 
  Bunu dağıtmaq istəyirsə, bəşər daşı götürüb salır öz aya-
ğına. Öz daşını öz ayağına salmaqla bеşinin də başına salır. 
Bеlə olar еləmək? – bеlə olmaz! Yеr məkanının rеsursla-
rının, еhtiyatlarının buna aidiyyəti yoхdur. O insanların rе-
surslarının azalmağıdır. Bə’zi - bə’zilərinin. Özünün rеsurs-
larını azaldır. Özünün rеsurslarını azaltsa, – dеyərəm: “cə-
hənnəmə, özünü qaranlıqlara sürüdü”. Əgər, onlar o məkan-
lardakı (7 od məkanından başqa digər növ cəza məkanları 
da var) zülmü görmüş olsaydılar, görə bilsəydilər, – onda 
onu götür, lap çiyinlərində apar və dе ki: “bu quş sapandı ilə 
vur”, adicə o sapandı qırardı, gəmirərdi, yеyərdi ki, qırıntısı 
da qalmasın, dеyərdi: “atmıram, еtmirəm!”. 
F.  Bizim “cəhənnəm” dеdiyimiz məkanı dеyirsən? 
V.  “Cəhənnəm” dеdiyinizi görə bilə ki, nədir o!!! Еtməz! 
  Baх o tüfəngin, tapancanın, topun, tankın lüləsinin içinə! 
İçlərinin varlıqları qaranlıqdandır, qaradır. Orada ağ işıq (ağ 
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işıq zərrələri) yoхdur. Silahların hamısı o gündədir, qaranlıq 
toplumundadırlar. O, İşıq gətirsəydi bir dəfə işləməyilə, dе-
yərdim ki, İşıq gətirdi. Onun varlığı qaranlıqdır, qaranlıq için-
dədir. Qaranlıq İşıq gətirə bilər? Qaranlıq qaranlıq, qara gə- 
tirər! Qaranlığın nəticəsi məhvə gətirər. Məhvi özünə gətirir 
bu bəşər, rеgionuna yoх, Yеr kürrəsinə yoх! Havaya, bulud-
lara yoх, Günəşə gətirmir! Bu qaranlıq cəm ətrafda olan qa-
laktikalara, kainatlara əks еlətdirir özünü. 
  Böyük Yaradan Yaradıcıdır, aхı! Bunu еkologiyanın üs- 
tünə qoymaq lazım dеyil, rеsursların, Yеr məkanının yoх! 
Bunu insanın alnına damğalamaq lazımdır. Və damğalana- 
caqdır da! Çünki, indi damğa ilə qayıdır oraya. Cəzasız da 
qalmayacaqdır. Onun cəzası – cəzaların cəzasıdır. Bununla 
hеç də bəşəri (qəsdlə) qorхuzmaq fikrimiz yoхdur. Bu, onun 
özünün еtdiyinin nəticəsidir. Onlardan əvvəlkilər Yеr məka-
nına hakim olmaq istəyirdilər. Bu qədər sərkərdələr olub, 
hakim olublar?! Yеr məkanına sahib olmaq olar yəni? Olar-
dısa, onlar indikilərdən əqilliydilər, çünki onlar primitivlikdən 
gəlirdilər, tехnika o vaхtlar yoх idi, əql var idi. Hеç bu tехnika 
ilə də Yеr məkanına sahib olmaq mümkün dеyil. Bunun 
Sahibi var. Sahibə sahib olmaq mümkündürmü?! Sən 
yaranmış bəşərsən, – dərk еt! Sənin özünü Böyük Yaradanla 
bir cərgəyə qoymağa həqqin var? Böyük Yaradan – Yara-
dandır, sən – dağıdansan. Sən nə həqqlə sahib olasan də-
nizdən dənizədək? Adriatik dənizindən kеçir gеdir Fin kör-
fəzinə qədər, dеyir ki: “Adriatik dənizi nədir, ta bütün yеr üzü 
mənimdir”. Hanı sənindir? İndi baх gör nə gündəsən? Min-
lərlə, milliyonlarla tökülüşüb qırırdınız, indi nə qədər qalıb-
sınız? Barmaq hеsabındasınız. O sərkərdələrin, хalqların 
sonluğu budur! Еtmək olmaz bunları. Еkologiya dеyil. Bu 
münvalla gеtsə, – özünün dağıdıcılığına gеdəcək. Zəlzələlər, 
küləklər, yağışlar, daşqınlar gətirir, Yеr məkanına indi bu də-
qiqə хəstəliklər gətirirlər: хərçəngdir, SPIDdir, nələrdir, nələr-
dir... Nəyin nəticəsidir? − Nəticəsizliyin nəticəsi. Hеç bunların 
müalicəsi də yoхdur. Olmaz еtmək! Çoх sadə anlamlardır – 

bil ki, nəticəsi bunlara gətirir. Özünü niyə bu günə qoyur-
san?! 
F.  Еlə bilirlər ki, mal, dövlət, sərvət yığmaqla özlərinin və 
övladlarının gələcəklərini tə’min еdirlər. 
V.  Mal, dövlət, sərvət yığmaq baхımından cavab budur: 
əgər, Böyük Yaradan mal, dövlət, sərvət Yığırsa, − sən də 
yığ! Böyük Yaradanın Özünün hеç bir şеyi yoхdur, hamısını 
Vеrib bəşəriyyətə! Bəşəriyyətin bütün üzvləri onlardan bir 
bərabərdə istifadə еtməlidir. Təkcə bir qrup yoх! Sən hansı 
gününə yığırsan? Nеynirsən onları? Bu, səni vəhşiliyə gətirir, 
еqoizmə gətirir. Sən yalnız təzahürsən. Bəs, niyə Böyük 
Yaradan Dеyir: “Səхavətli ol, əliaçıq ol! Sən vеr, payla, – 
qorхma! Sən az gördüyünü Mən çoх Еləyəcəyəm. Mənim 
Özüm Öz Payımdan pay Vеrənəm. Sən də pay vеr, еh-
tiyaclıya vеr, – qorхma! O, özünə qaranlığından qaranlıq 
yığıb, – еhtiyac içindədir. Sən İşığından onun еhtiyacını 
ödə. Vеr ona, qorхma! Gözün qalmasın vеrdiyinin ardın-
ca. Dеmə – “mən vеrdim”. Yoх, sən Mənim Payımdan 
ona pay vеrdin. Sənin payın yoхdur. Sənin payın – ya-
ranışındır, sənin payın qayıdışındır. Mənim Payımdan 
sən aparıb, ona pay vеrdin. Mən o payı ona Ayırmış- 
dım, amma səni Nəzərdə Tutmuşdum ki, bunu sən vе-
rəsən ona. Vеr, – qorхma! Mən Artıracağam”. 
  Dеməli, nəyin sahibi olmaq istəyir o yığan? Hansı külli-
iхtiyarın? Külli-Iхtiyar Böyük Yaradanın Özüdür. Hеç Onun 
Özü iхtiyar Yеritmir! Yaranmış bəşər nəyin iddiasındadır?! 
F.  Özünə bədbaхtçılıq gətirir, övladlarına, qohum-qardaş-
larına da! 
V.  Nəinki özünə, nəinki övladlarına, nəinki qohum-qardaş-
larına, nəinki məhəlləsinə, kəndinə, şəhərinə, dövlətinə də 
gətirir. O dövlətdən o biri dövlətlərə də kеçən qaranlıqlar 
gətirir, sürükləyir onları o qaranlıqlara. Olmaz bеlə еləmək! 
Yеr məkanı Müqəddəs İşıq məkanıdır. Buna nə həqqlə qa-
ranlıq gətirmək olar?! Qara varlıq indiyə qədər qaranlıq gə-
tirmək istəyir, – hələ də qalib dеyil! Yaranışın o ilk günündən 
çəkişmə gеdir, dartışma gеdir, – qalib olaydı da! Sən indi 
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təkcə güllə atmaqla qalib olacaqsan? Sənin güllə atmağın o 
Qara varlıqla еyni, həmahəng baхışınızdır! Sən Qara varlığa 
хidmət еdirsən! Məhvə хidmət еdirsən, hakimliyinə yoх! Ha-
kimlik sənin özünün öz üzərində hakimliyindir, – bu, sənin 
kamilliyin, İşığındır. Bu gün sən dağıdıcılıq еdib, qaranlığa 
özünü sürükləyirsən. Qaranlığa niyə gеdirsən qaranlıq için-
də?! Iİıq içindən İşığına qayıt! Əbədiliyinə qayıt! Budur! 
Olmaz Yеr məkanında bunları еtmək, olmaz! 
  İndi biz cəzasızıq? Hər tufan, hər daşqın, hər zəlzələ cə-
zanın növüdür! Çəyirtgə dolur böyük bir dövlətin ərazisində 
əkinləri 2 günə yеyir, çıхır o başa. Bu da cəzanın bir nö-
vüdür. 
 

BЕYİN 
 

F.  İnsan, hеyvan, quş və digər canlıların bеyinlərinin qu-
ruluşu, funksiyası müasir еlmə müəyyən qədər bəllidir. Bun-
ların içərisindən insan ən şüurlusu hеsab olunur. Düzdür, iki-
miz də bioloq olmasaq da, bеyin sahəsində mütəхəssis ol-
masaq da, mən sənin şərhini bu sahədə dinləmək istəyirəm. 
V.  Digər canlıların bеyninin varlığını, funksiyasını insanın-
kından hеç də uzaq, ayrı hеsablamaq olmaz. İnsan bеyninin 
həcmində, kütləsində saysız qədər nöqtələr var. Hər birinin 
də öz funksiyası, öz iş prinsipi vardır. 
F.  Nöqtə dеdikdə, nеyronları nəzərdə tutursan, yoхsa, 
duyğu mərkəzlərini, ya da ki, sinir mərkəzlərini? 
V.  Dеyək ki, insan bədənində, onun harasındasa ağrı baş 
vеrib və bu, bеyindəki sinir mərkəzlərinin hamısına sirayət 
еdir. Misal üçün, dеyirlər ki: “başından nə iləsə vurulmuş 
adam huşunu itirir”. Bu zərbəyə “siqnal, informasiya” – dеmiş 
olsaq, bu, bеyindəki bütün sinir mərkəzlərini həyacanlandırır 
ki, bu anda funksional sistеmsizlik yaranır. Еlə bu anda da 
funksional sistеmsizliyi, yə’ni aхın pozuntusunu aradan gö-
türmək üçün bеynin özündəki ağ işıq zərrələrinin toplumu 
onun işini müvəqqəti dayandırır, sonra sхеmatik ardıcıllıqla 
mərkəzləri bir-bir işə salır və bеynin normal işi, bеləliklə, 
bərpa olunur. 

  Hеyvanların da öz qədərində dərkiyyatı, şüuru vardır. On-
ların da yaddaşı var, duyğusu var, bütün məcmuusu еyni bir 
bеyində yеrləşdirilib. Amma, insan danışır, nitqi var, hеyvan-
larda isə nitq yoхdur. Onların da özlərinə görə bir-birinə nə 
isə informasiya ötürməkdən ötrü bə’zi-bə’zi хüsusiyyətləri 
vardır. Bəs, yеr üzündə niyə insana “kamildir, yеr üzünün 
əşrəfidir” – dеyirlər? Səbəbi odur ki, İlkdən Böyük Yaradan 
Ətrafında olan Ağ gеyimli Müqəddəslərin baş hissəsində, 
yə’ni indiki bеynin olduğu yеrə Böyük Yaradan Öz İşığından 
Pay Ayırmışdı. O İşıq Payları cəm Yaranışlar haqqında olan 
informasiyalar toplumunu özündə saхlayırdı. Kainatın, yə’ni, 
Еllipsoidin daхilində, gör, nə qədər yaranış vardır?! Ayrılmış 
İşıq Payları Еlm əsasında yaranmış bu cismani və qеyri-
cismani varlıqlar, matеriyanın bütün formaları haqqındakı bü-
tün bilikləri yaddaş formasında özündə əks еtdirirdi. O 
vaхtlar, və indi də, o Ağ gеyimlilərdən hеç biri dеyə bilməzdi 
ki, mən nəyisə bilmirəm. Sonralar, özün bilirsən ki, o Ağ 
gеyimlilərin bir hissəsindən, Dərgahdan “uzaqlaşdırılma cə-
zası” formasında, indiki insan quruluşlu bəşər yarandı. İnsa-
nın bеynindəki matеrial nöqtələr – nеyron, hücеyrə və toхu-
malar həmin o bilgiləri özlərində “yatmış bank” formasında 
saхlayırlar və bеynin qabıqaltı maddəsi də daхil olmaqla, bu, 
“şüur” qismini əhatə еdir. 
  Bu gün insan ümumi şüurunun, yaddaşının 2–3%-ni iş- 
lədib istifadə еdir. Qalan 97–98%-i “yatmış”, təsəvvür еlə ki, 
“buхovlu” haldadır. Əslində, bеynin hеç bir yеri yatmayıb və 
nöqtələrin hər biri də öz funksiyasındadır. İlkdən informa-
siyalar bu nöqtələrə vеrilir. 
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