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قلم من
قلم من قلمي است پير و فرسوده نه از چرخش زمان بلكه از اندوختهها و تجربيات دور و نزدیك .قلمم ممن
آغشته به مركب عشق و صفا است ،جوهرش صميميت ،اندوختههایش همه نيكي و نوشتههایش همه انس و
وفا است .قلم باید از مركب دل جوهر بگيرد و هرچه از دل برآید الجرم بر دل نشيند .قلم من جز خموبي و
نيكي هيچ ننوشته ،اگر نفس هم بخواهد او هيچ نگفته ،عشقي كه از آن مينویست به عمق آبهاست و مهر
آن به وسعت دریاها ،هرچه از عشق بگوید باز كم گفته و هرچه بنویسد باز بيشتر دارد.
دلم مي خواهد قلمم كتابي را شروع كند و به انتها برساند .دلم مي خواهد كتابي از خوبي و عشمق بنویسمد و
روزي در قالب خود در دنيا تدریس شود و به اهل عالم بگوید كه سراپرده یگانگي بلند شده به چشم بيگانگي
یك دیگر را نبينيد و همه بار یك دارید و برگ یك شاخسار و همه مانند اعضاي یك تن؛ پس چرا بایمد بمين
سياه و سفيد و زرد و سرخ فرق بگذارند .همه باید به یك چشم نگریسته شوند و باالخره همه یكمي شموند و
شيرازه كتاب هستي را به وجود آورند .آن گاه است كه دیگر جنگ و دشمني بيرنگ و بيمعنما مميشمود و
خوبي و عشق حكمفرما شده و بدي از پاي درمي آید .آن زمان است كه دیگر بين سياه و سفيد ،زرد و سرخ و
دیگر نژادها فرقي نميماند و فاصلهاي هم احساس نميشود.
از قدیم گفته اند وطن دوستي نيمي از ایمان است ،ولي امروزه ما باید بدانيم كه این افتخار نيست كه انسمان
فقط وطنش را دوست داشته باشد و گرامي بدارد؛ افتخار آن است كه جهان را دوست بدارد.
به اميد روزي كه قلم من آن كتاب را به رشته تحریر درآورد.
سالمی دوباره به زندگی
سال  2008ميالدي در كشوري غریب مسكن گزیدهام.
آسمان رنگ دیگري به خود گرفته .ميگویند آسمان همه جا آبي است ،ولي من معتقدم كه آسمان هممهجما
یك رنگ نيست؛ بعضي جاها رنگ غم به خود گرفته و گاهي هم بيرنگ بيرنگ و یا شاید بياحساس .ولمي
گاهي هم رنگ زندگي دوباره و شادي را به خود مي گيرد .ولي افسوس ،آري افسوس كه گذشت آن روزها.
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آسمان بلند باالي سر من رنگ تيره اي به خود گرفته و با تمام وجود مایل است از ته دل ببارد .آري ،زندگي
من با چرخش فلك در گردش است تا شاید كوكب هستي اش را با ستاره اقبال قمرین سمازد .ولمي فایمدهاي
ندارد ،چون غبار اندوه از روي شهر غریب كنار نميرود و هر لحظه بيشتر و بيشتمر مميشمود و غمم از دل
زبمان

آسمان چون ریگهاي روان همه جا مينشيند .گرچه بوي گلهاي محمدي را با خود دارد ،ولي خما
یكرنگي و بيریایش را از دست داده.

آري ،در این ميان جاي راستي و صداقت خالي است .به كجا ميتوانم بگریزم؟ آیا در ميان این تاریكي كه هر
طلوع و غروب با زبان غم آغاز ميشود ،ميتوان شاهد طنين دلانگيز فرشتهاي از غيب و از آسمان بود؛ و آیا
روزي هم ميرسد كه صداقت با كوله باري كه شاخه نحيفش سنگيني مي كند به سویم بياید و نماگزیر آن را
بپذیرم تا در طوالنيترین راهها مرید مكتب آن باشم ،آن گاه بتوانم قله افتخار را فتح كنم؟ اما افسوس قلهاي
را كه انتخاب كردهام همچون تپه اي شني فرو ریخته و ریا در وجود همه ریشه دوانده و یأس و نوميدي را بر
دل ها چيره ساخته .به راستي كه روزها را آميخته به صبر و انتظار سپري مي كنم و هر سال به اميد تحمولي
نو به سالي دیگر ميپيوندد.
حال اگر اميد در خانه عمرم را كوبيد و بر من سالم داد و با خوشحالي عالم تاریكم را روشن كرد ،آن وقت
دیگر آسمان سياه را سياه نمي بينم .آن موقع دیگر هوا ابري نيست و دنيا و آسممان خنداننمد و سمایه زلم
پریشان فلك دست لطفي است بر من یك خاطره .و آن گاه احساس خواهم كرد كمه زنمدگي بمراي دوسمت
داشتن است نه غم خوردن بيهوده ،و این هواي پا

براي آميخته شدن با دم عشق است نه با اندوه جانكماه.

باید سعي كنم سالمي دوباره به زندگي بكنم و در هر جایي از این كره خاكي كمه باشمم زنمدگي را دوسمت
بدارم.
زندگی حكایتی است که هم میتواند توسط یک ابله روایت شود و هم توسط یک بودا.
آچاریا
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فصل 1
«خدا عشق است»
خود را بباز تا خود را بیابی
وادنتا
ال اسمت نایي م یمك
چنين آورده اند كه مردي به نزد رامانوجا آمد .رامانوجما یمك عمارو بمود ،شخامي كمام ن
فيلسوو ،و در عين حال یك عاشق ،یك سرسپرده .به ندرت اتفاق ميافتد م یك ذهن موشكاو ،ذهني نافذ،
اما با قلبي سرشار .مردي به نزد او آمد و پرسيد« :راه رسيدن به خدا را نشانم بده».
رامانوجا پرسيد« :هيچ تا به حال عاشق كسي بودهاي؟»
سؤال كننده پرسيد« :راجع به چي صحبت مي كني ،عشمق؟ ممن تجمرد اختيمار كمردهام .ممن از زن چنمان
مي گریزم كه آدمي از مرض ميگریزد .نگاهشان نميكنم ،چشمم را به رويشان ميبندم».
راماجونا گفت « :با این همه كمي فكر كن .به گذشته رجوع كن ،بگرد ،جایي در قلبت آیا هرگمز تلنگمري از
عشق بوده ،هرقدر كوچك هم بوده باشد».
مرد گفت« :من به این جا آمده ام كه عبادت یاد بگيرم ،نه عشق .یادم بده چگونه دعا كنم .شما راجع به امور
دنيوي صحبت ميكني و من شنيدهام كه شما عارو بزرگي هستي .به اینجا آمدهام كه به سمت خدا هدایت
شوم ،نه به سمت امور دنيوي».
گویند رامانوجا به او جواب داده ...چهقدر غمگين هم شد ،و به مرد گفت« :پس من نميتوانم بمه تمو كممك
كنم .اگر تو تجربه اي از عشق نداشته باشي آنوقت هيچ تجربهاي از عبادت نخواهي داشت .بنابراین ،اول بمه
زندگي برگرد و عاشق شو ،و وقتي عشق را تجربه كردي و از آن غتي شدي ،آن وقت نزد من بيا م چون كمه
یك عاشق قادر به در

عبادت است .اگر نتواني از راه تجربه به یك مقولمه غيرمنطقمي برسمي ،آن را در
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نخواهي كرد .و عشق عبادتي است كه تو سط طبيعت سهل و ساده در اختيار آدمي گداشته شده م تو حتمي
به این چيز سهل و ساده نمي تواني دست پيدا كني .عبادت عشقي است كه به سادگي داده نميشمود ،فقمط
موقعي قابل حاول است كه به اوج تماميت رسيده باشي .تالش فراوان براي رسيدن به این مقام باید صورت
گيرد .براي عشق ن ياز نيست؛ عشق مهياست ،عشق در جوشش و جریان است .و تو آن را پس ميزني».
و اگر شما هم تا به حال عاشق نشدهاي ،لحظه اي درنگ مكن ،وقت را هدر مده م فوران عاشق شمو ،زیمرا كمه
زندگي قادر نيست به تو اوجي فراتر از عشق بدهد .و اگر قادر نباشي به اوج طبيعياي دست یابي كه زندگي
پيش پاي تو مي گذارد ،ظرفيت و ارزش دست یافتن به هيچ اوجي واالتر را نخواهي داشمت .مراقبمه اوجمي
باالتر از عشق است .اگر نمي تواني عاشق باشي و ظرفيت عاشق شدن را نداري ،مراقبه به درد تو نميخورد.
ارسطو ميگوید A« :همان  Aاست و  Bهمان  ،Bو  Aنميتواند  Bشود».
این یك فرایند منطقي ساده است .اگر از یك عارو بپرسي ،به شما ميگوید A« :همان  Aاست و  Bهمان
 .Bاما  Aميتواند  Bبشود ،و  Bهم ميتواند  Aبشود ».زندگي در قالبهاي استوار و الیتغير ریخته نشمده.
زندگي در جریان است ،قالبها را درهم ميشكند .از قطبي به قطب دیگر حركت ميكند.
عشق همان مراقبه است
سؤال :شما گفتيد اگر كسي بتواند عاشق باشد ،عشق به تنهایي كفایت ميكند و دیگر به  112روش مراقبه
نيازي نيست .همانطور كه راجع به عشق واقعي شرح دادید ،من حس ميكنم كه داراي این عشق هستم .اما
شعفي كه در مراقبه حس ميكنم ابعاد دیگري عميقتر از عشق دارد و به تاورم نميگنجد كه بدون مراقبه
سركنم .پس لطفان توضيح بدهيد كه چگونه عشق به تنهایي ميتواند كافي باشد.
جواب :چيزهاي بسياري باید روشن شود .اول ،اگر شما واقعان عاشق باشي ،اصالن راجع بمه مراقبمه كنجكماوي
نخواهي كرد م زیرا عشق چنان ارضا كننده و كامل است كه شمما احسماس كمبمودي نخمواهي داشمت كمه
شكافي باید پر شود ،كه به چيز بيشتري نياز داري .اگر احساس كني كه چيز بميشتمري نيماز داري ،پمس
شكافي وجود دارد .اگر احساس كني كه چيز بيشتري باید انجام گيرد و تجربه شود ،پس عشق در حد تاور
است نه در حد واقع .تاور شما بر این است كه عاشقي ،اما نشانهها دال بر این است كه نيستي.
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نشانههاي عاشق بودن چيست؟ سه تاست .اولي ،اغناي محض .به هيچچيز دیگمري نيماز نيسمت .دوم ،آینمده
وجود ندارد .همين لحظه عشق ابدیت دارد ،نه لحظه بعد ،نه آینده ،نه فردا .عشق امري اسمت كمه در زممان
حال رخ مي دهد .و سوم ،وجودت از ميان برمي خيزد ،دیگر وجود نمداري .اگمر هنموز وجمود داشمته باشمي،
معني اش این است كه هنوز وارد معبد عشق نشدهاي.
اگر این سه چيز اتفاق بيفتد م اگر وجود تو از ميان برخيزد ،پس چه كسي مراقبه خواهد كرد؟ اگر آینده وجود
ندارد ،پس تمام روشها و ریاضتها بي معني خواهد شد ،چون كه همه روشها و ریاضتها براي آینده است،
براي نتيجه .و اگر در این لحظه شما به اغنا رسيده باشي ،كامالن اغنا شده ،انگيزهاي براي هيچ كاري نداري.
مكتبي در روان شناسي است كه توسط «ویلهلم رایش» شكل گرفت ،مكتبي كه در نظام فكري مدرن رخنه
كرده .به اعتقاد او ،همه بيماريهاي روحي م رواني از فقدان عشق منشأ ميگيرد .از آنجا كمه عشمق عميمق
احساس نمي كنيد ،از آن جا كه سراپا به عشق تعلق ندارید ،این وجود اقناع نشده در ابعاد گوناگوني به دنبال
ارضا شدن است.
وقتي من مي گویم كه «اگر توانایي عا شق شدن داشته باشي به چيز دیگري احتياج نيسمت» ،منظمورم ایمن
نيست كه عشق كفایت مي كند ،بلكه منظورم این است كه وقتي عميقان عاشق باشي عشمق تبمدیل بمه دري
ميشود م عينان م ل هر مراقبهاي.
مراقبه چه مي كند؟ این سه چيز؛ اغناءتان مي كند ،امكان ميدهد تا در زمان حال بهسر برید و نفس شمما را
مقهور ميكند .بنابراین مي توان گفت كه عشق یك روش طبيعي است .اگر روش طبيعي مقدور نباشد باید به
روشهاي مانوعي و ابداعي متوسل شد.
اما وقتي كسي احساس كرد عاشق است ،این سه چيز براي او معيار سنجش خواهد بود .باید نظمارت كنمد و
ببيند كه آیا این سهچيز در او رخ ميدهد یا نه .اگر رخ نميدهد ،معني اش این است كه این نه عشمق بلكمه
ميتواند چيزهاي بسيار دیگري باشد .عشق پدیده بزرگي است :ميتواند اشكال متفاوتي داشته باشد .ميتواند
شهوت باشد ،مي تواند تمایل جنسي باشد ،مي تواند احساس مالكيت باشد ،ميتواند صرفان مشغله براي اینكه
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تنهایي شما را پر كند باشد .چون حضور شخص دیگر باعث احساس امنيت شما ميشمود .یما ممكمن اسمت
صرفان روابط جنسي باشد.
براي من ،عشق همان مراقبه است .بنابراین امتحانش كن :با معشوقت به مراقبه بنشين .هر وقت با معشوق و
محبوبت به سر ميبري در مراقبه عميق به سر ببر .حضور هم دیگر را تبدیل به حالت مراقبه بكنيمد .سماكت
باشيد .حضور همدیگر را وسيله اي كنيد براي كنار گذاشتن ذهن؛ فكر نكنيد .وقتي معشوق با شماست اگر به
فكر كردن بپردازي ،آن وقت معشوق با شما نخواهد بود .باهم خواهيد بود اما فرسنگها دور از هم.
عش ق حقيقي یعني توق فكر .وقتي باهم هستيد فكر را كنار بنهيد ،در چنين حالتي است كه به هم نزدیك
خواهيد بود .آن وقت دفعتان یكي خواهيد شد .آنوقت بدنهاي شما ،شما را از هم جمدا نمميكنمد .در اعمماق
بدنهايتان كسي مرزها را درهم مي شكند .سكوت ،شكننده این مرز است .این اولين چيز.
روابط خودتان را تبدیل به یك پدیده مقدس كنيد .وقتي واقعان عاشق باشيد ،معبود عشق الهي ميشود .اگمر
چنين نباشد پس بدان كه این عشق نيست؛ امكان ندارد .رابطه عاشقانه یك چيمز قبميح نيسمت .آیما هرگمز
نسبت به محبوبتان احساس تكریم و ستایش كردهاید؟
تكریم و ست ایش ،دومين چيز است .در حضور معشوق و محبوب احساس ستایش كنيد .اگر نتواني تقدس را
در وجود محبوبتان ببيني ،پس این تقدس را در هيچ كجا نخواهي دید .چگونه خدا را در یك درخت خواهي
دید اگر هيچ رابطه اي بين تو و درخت وجود نداشته باشد؟ اگر بتواني خدا را در معشوق حس كني ،دیر یما
زود او را در همهجا حس خواهي كرد م زیرا همينكه این باب براي اولينبار گشوده شود ،همينكه نظري به
خدا در هر شخاي بيندازي ،دیگر قادر نخواهي بود كه این نظر را فراموش كني و به علت هممين ،آنوقمت
همهچيز تبدیل به دري براي ورود ميشود .به همين علت است كه من مي گویم عشق خود مراقبه است.
بنابراین از گفته ام نتيجه متناقض بيرون نكشيد م یا عشق یا مراقبه .منظورم این نبود .بين عشمق و مراقبمه
انتخاب نكن .همراه با مراقبه عاشقي كن ،یا همراه با عشق مراقبه كن .بينشمان تممایزي قا مل نشمو .عشمق
پدیده طبيعي است و ميتواند بهعنوان یك وسيله استفاده شود.
عشق بودایی
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فرق بين دوست داشتن و عشق ورزیدن؛
فرق بين عشق معمولي و عشق روحاني.
بين دوست داشتن و عشق ورزیدن فرق زیادي است .در دوست داشتن تعهدي وجود ندارد؛ عشمق ورزیمدن
تعهد است .به همين علت است كه مردم زیاد راجع به عشق حرو نميزنند .در واقع ،مردم به نحوي از عشق
حرو مي زنند كه تعهدي مورد نياز نباشد .م الن مي گویند« :من عاشق بستني هستم ».چگونه ميتوان عاشق
بستني بود؟ ميتوان بستني را دوست داشت ،اما نميتوان عاشقش بود .یا ميگویند« :عاشق سگم هستم ».و
یا« :عاشق ماشينم هستم ».مي گویند عاشق اینم ،عاشق آنم؛ اما مردم واهمه دارند از ایمنكمه بمه هممدیگمر
بگویند عاشق هستند.
زن و شوهري مدتها از زندگي زناشویيشان ميگذشت و روابط صميمانهاي نيز با یكدیگر داشتند .با اینكه
زن همواره انتظار مي كشيد ،اما مرد هنوز به او نگفته بود من عاشق تو هست م .متوجه تفاوت قمدیم و جدیمد
مي شوید؟ قدیم ها مردم عادت داشتند اول عاشق بشوند ،اما امروز همهچيز فرق كمرده اسمت .عاشمق شمدن
یعني تسخير شدن با عشق .این امري انفعالي است .عشقبازي كردن همواره یعني بيحرمتي كمردن .تقریبمان
نابود كردن زیبایي است .امري است فعال .انگار كاري دارید صورت ميدهيد .با دستكاري و كنتمرل عملمي
ميشود.
حاال مردم زبان را عوض كردهاند .بهجاي «عاشق شدن» ميگویند «عشمق ورزیمدن» .آن ممرد بما همسمرش
روابط حسنه اي داشت ،ولي یك بار هم نگفته بود كه عاشق اوست .یك روز آن مرد به زن تلفن كرد و گفت:
«هي فكر ميكردم ،هي فكر مي كردم كه به تو بگویم یا نه .دیگر نميتوانم نگویم».
زن گفت« :بگو ،بگو!»
مرد گفت« :خيلي به تو عالقه دارم».
مردم به هم ميگویند «به شما عالقه دارم» .چرا به هم نميگویند «عاشق شما هستم؟» براي اینكمه عشمق
تعهد آور است؛ عشق درگير شدن است ،خطر كردن اسمت؛ مسمؤوليت پمذیري اسمت .عالقمه داشمتن صمرفان
گذراست .من امروز دوستتان دارم و فردا ممكن است دوستتان نداشته باشم م هيچ خطر كردني با آن همراه
 |9صفحه www.oshods.com

نيست .وقتي به زني ميگویيد «عاشقتان هستم» ،تن به خطر دادهاید .مكرران به او ميگویيد عاشقتان هستم
و این یعني عاشقتان خواهم ماند ،یعني فردا هم عاشقتان خواهم بود .یعني ميتواني روي من حساب كني.
این یك نوع قول و قرار است .عشق یعني قول دادن؛ ولي عالقه داشتن با هميچ نموع قمول و قمراري هممراه
نيست.
وقتي به مردي یا زني مي گویيد« :به تو عالقه دارم»  ،در اصل چيزي راجمع بمه خودتمان اقمرار مميكنيمد و
ميگویيد « :من چنين آدمي هستم و بر این اساس به تو عالقه دارم .من به بستني هم عالقه دارم .به ماشينم
هم عالقه دارم؛ و به همين نحو به شما هم عالقه دارم .اینجوري راجع به خودتان اظهار نظر ميكنيد .ولمي
وقتي پاي عشق به ميان مي آید شما راجع به آن شخص حرو ميزنيد .منظورتان این است كه شما دوسمت
داشتني هستيد .پيكان به طرو آن شخص هدو گيمري شمده اسمت و خطمر رد هممين اسمت .داریمد قمول
مي دهيد .عشق ماهيت قول و تعهد دارد و ماهيت درهم آميختن دارد و عشق چيزي از ابدیت با خمود دارد.
عالقه و دوست داشتن لحظه اي و گذرا است .عالقه با خطر همراه نيست؛ مسؤوليت نميشناسد.
اكنون نگاهي به عشق معمولي و عشق روحاني بكنيم.
بين عشق و عالقه تفاوت است ،اما بين عشق معمولي و عشق روحاني تفاوتي نيسمت .عشمق اصمالن روحماني
است؛ من شخاان با عشق معمولي برخورد نداشته ام .چيز معمولي ،عالقه و دوست داشتن است .عشق هرگمز
معمولي نيست .نمي تواند معمولي باشد؛ عشق ماهيتان غيرمعمول است ،متعلق به این دنيا نيست.
وقتي به زن یا مردي ميگویيد «من عاشق تو هستم» ،به او دارید ميگویيد «فریب جسم تو را نمميخمورم،
هدفم خودتي .جسم تو ممكن است پير و فرسوده شود ،ولي من تو را دیدم ،وجود بدون جسم تو را .آن قلب
وجود تو را دیدم ،قلبي كه كانون ملكوت و الوهيت است».
عالقه و دوست داشتن تانعي و سطحي است .عشق نافذ است ،به عمق وجود رخنه ميكند .روح شخص را
لمس مي كند .هيچ عشقي معمولي نيست .عشق نمي تواند معمولي باشد وگرنه عشمق نيسمت .اگمر عشمق را
معمولي بدانيم ،در فهم پدیده عشق راه خطا رفتمهایمم .عشمق هميچ وقمت معممولي نيسمت ،عشمق هميشمه

 | 10ص ف ح ه w w w . o s h o d s . c o m

غيرمعمولي است؛ هميشه روحاني است .این ا ست تفاوت بين عالقه و عشق .عالقمه هميشمه ممادي اسمت و
عشق هميشه روحاني.
عشق؛ تجربهای از زمان حال
عشق انسان را كامالن ارضا مي كند ،چرا كه عشق همواره تجربهاي است در زمان حال .شما نمميتوانيمد فمردا
عاشق كسي باشيد .عشق كاري با دیروز و فرداها ندارد .عشق تنها یك زمان ميشناسد :حمال؛ و فقمط یمك
مكان :این جا .به همين دليل براي ذهن انسان بسيار مشكل است كه عاشق باشد ،زیرا ذهمن هميشمه یما بما
آینده سر و كار دارد و یا با گذشته .این دو تنها مراجعي هستند كه فكر انسان به آنها رجوع ميكند .ذهمن
حركتي نوساني بين گذشته و آینده دارد و هرگز در بين راه توق نمميكنمد .عشمق هرگمز دلتنگمي بمراي
گذشته و دلواپسي براي آینده ندارد ،به همين دليل هم عشق بسيار ارضاءكننده است.
دو بعدي كه انسانها در آن زندگي مي كنند و مطلقان ارضاكننده نيست عبارتند از گذشته و آینده.
در بعد گذشته ،انسان هميشه چيزهایي را در ذهن ميپروراند كه حاال هيچكاري راجع بمه آنهما نمميشمود
انجام داد؛ و واقعان احمقانه است كه راجع به آنها ناراحت باشيم .ولي ذهن بسيار كودن است و برعكس قلب
بسيار باهوش .كار دیگر ذهن ،برنامه ریزي براي آینده است ،در صورتي كه زندگي در لحظه حال جریان دارد.
در لحظه بودن مترادو است با عشق و براي همين ذهن مخال عشق است و تاور ميكند كه عشق احمقانه
و دیوانگي است .بيش تر مردم دنيا عشق و عاشق شدن را نفي ميكنند ،محكوم ميكننمد؛ مم الن در فارسمي
مي گویند مجنون شدن و یا در انگليسي ميگویند در عشق فرو افتادن ( )in love fallingبه جاي اینكمه
بگویند در عشق طلوع كردن.
فكر انسان در نارضایتي زندگي مي كند ،چرا كه عشق را محكوم ميكند؛ ولي فقط عشق ميتوانمد رضمایت و
خشنودي تام را به ما اعطا كند.
از دالیل دیگري كه باعث نارضایتي فكر ميشود زیادهخواهي است ،زیرا ذهن آدمي هيچگاه به آنچه كه دارد
راضي نيست .ولي عشق براي هر چيزي كه اتفاق ميافتد سپاس گزار و ممنون است .عشق هميشه احسماس
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مي كند بيش از آن چيزي كه مستحق آن ميباشد یا ارزشش را دارد ،از هستي ميگيرد و هممه آنچمه كمه
دریافت ميكند را به صورت هدیههایي كه هستي به صورت باران رحمت به رویش ميریزد مشاهده ميكند.
از قلبي كه راضي و قانع باشد ،سپاسگزاري برمي خيزد .این سپاس داشتن مركز ثقل ممذهب واقعمي اسمت.
داشتن این سپاس كافي است كه انسان خوشحال باشد.
از عمق كوههاي هيماليا جایي كه بروها هرگز آب نميشوند ،رودخانه گنگ سرچشمه ميگيرد .ایمن نقطمه
شر وع بسيار كوچك است و به تدریج بزرگ و بزرگتر ميشود تا باالخره تبدیل به اقيانوس ميشود .راه عشق
نيز به همين ترتيب است .شروع آن بسيار كوچك ميباشد ولي در آن جا نباید توق كرد م باید جریان پيمدا
كرد ،باید حركت كرد .عشق هرگز نباید بيحركت بماند .اگر بيحركت بماند ،همچون مرداب بوي گند از آن
برمي خيزد و ميميرد .عشق باید هم چون رودخانه در حال حركت باشد؛ حركت از شمناخته بمه ناشمناخته و
باالخره از ناشناخته به غيرقابل شناخت .عشق در ابتدا هميشه كوچك است ولي در آخر باید بينهایت باشد،
مانند اقيانوس.
اگر ما بتوانيم آگاهانه به این موضوع توجه كنيم ،متوجه مي شویم كه چيز دیگري جمز عشمق در روحانيمت
وجود ندارد .به جز عشق ،هر چيز دیگري كه به نام معنویت باشد ،بي خودي است .فكر یا ذهن سيستم بسيار
پيچيده اي دارد ،ولي زندگي بسيار ساده است .عشق هم مانند زندگي بسيار ساده است .بنابراین براي زندگي
كردن ،ما باید مانند عوض كردن دنده در هنگام رانندگي ،از ذهن به قلمب ممان دنمده عموض كنميم ،كمه بما
احساس آزادي و رهایي بيحد و اندازه همراه است.
راز رابطهها
رابطه بين زن و مرد یكي از رازهاي خلقت محسوب مي شود و چون رابطه به معني برخورد بين دو شمخص
ميباشد ،به هر دوي آنها بستگي دارد .موقعي كه دو نفر تازه آشنا ميشوند ،دنيایي جدید خلمق مميشمود.
همان برخوردشان ایجاد پدیده اي جدید كرده كه قبالن وجود خارجي نداشته و به خاطر همين پدیده جدیمد
هر دو آن ها عوض مي شوند و كالن تغيير ميكنند .این آشنایي یعني اینكه دو دنياي متفماوت بما همم آشمنا
شده اند ،كه پدیده ساده اي نيست بلكه بسيار پيچيده و زیبا است و شباهت به یك راز شگفتانگيمز دارد .در
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ابتداي آشنایي فقط قشر خارجي بدن آنها مالقات ميكند .اما اگر رابطه آنها نزدیكتر و عميقتر شود ،بمه
تدریج مراكز آن ها نيز با هم آشنا ميشوند كه ما آن را عشق مينماميم (عشمق واقعمي) .ولمي وقتمي رابطمه
سطحي باشد ،ما آن را آشنایي ميناميم كه فقط دو قشر خارجي همدیگر را لمس ميكنند و مما گماهي بمه
غلط آن را عشق ميناميم كه اشتباه محض است.
آشنایي ،عشق نيست .عشق بسيار نادر است .اگر بخواهيم شخاي را در مركمزش مالقمات كنميم ،اول بایمد
خودمان تغيير اساسي كنيم .باید پستيها و بلنديهماي زیمادي را بگمذرانيم .اگمر بخمواهيم كسمي را درون
مركزش مالقات كنيم ،باید اول بگذاریم آن شخص هم به درون ما وارد شود .ما باید حساس ،آسيبپذیر و باز
باشيم كه توأم با خطر است .چون هرگز اجازه ورود كسي به درون ما یك قمار محسموب شمده و خطرنما
است ،چون هرگز ما نمي دانيم كه آن شخص با ما چه كار خواهد كرد .با این اجازه ورود به مركزممان تممام
رازهاي درون مان فاش مي شود ،یعني چيزهایي كه درون خود پنهان كرده بودیم برمال ميشود؛ و دیگمر مما
نمي دانيم كه آن شخص با این رازها چه خواهد كرد .به خاطر همين مطلب است كه ترس در وجودمان سمر
برميدارد و در نتيجه خود را باز نخواهيم كرد.
از طرو دیگر ،ما یك سطحي را عشق ميناميم .قشر خارجي دو نفر با یمكدیگمر آشمنا شمده و آنهما فكمر
مي كنند كه این آشنایي بين وجود دروني شان صورت گرفته است .ما قشر خارجيمان نيستيم .قشر خارجي
محلي است كه ما انتها یافته و فقط بهعنوان حااري در اطراومان محسوب ميشود .آن حامار بمه معنماي
تمام وجود ما نيست .در انتهاي ما ،دنياي خارج از ما شروع ميشود .حتي زن و شوهرهایي كه براي سالهاي
متعدد باهم زندگي كرده اند ،ممكن است كه بين آن ها فقط یك آشنایي بيش نباشد و همدیگر را نشمناخته
باشند .این افراد هرچه بيشتر باهم زندگي كنند ،بيشتر فراموش مي كنند كه مركز وجودشان براي یكدیگر
ناشناخته مانده است.
بنابراین اولين مطلب مهمي كه باید عميقان در

كنيم این است كه رفاقت را با عشمق اشمتباه نكنميم .فقمط

موقعي مي توانيم بگذاریم كسي وارد وجودمان شود كه بدون ترس باشيم.
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كالن دو نوع زندگي وجود دارد :یكي زندگي مملو از ترس و دیگر مملمو از عشمق .زنمدگي مملمو از تمرس ،از
ارتباط عميق با دیگران جلوگيري كند.
دوستي پا ترین نوع عشق است؛ باالترین شكل آن .در دوستي خواستن وجود ندارد .شرط و شروطي همم
موجود نيست .در دوستي انسان از دادن لذت ميبرد ،البته بيحد و اندازه همم دریافمت مميكنمد .امما ایمن
دریافت كردن یك قضيه ثانوي است و خود به خود اتفاق مي افتد .این دریافت كردن ممكن است از نمواحي
دیگر باشد و نه از آن كسي كه به او دادهاید.
عشق و تنهایی
یك نكته مهم باید در

شود :عشق هميشه با خودش تنهایي همراه دارد .و تنهایي هميشه عشق به هممراه

مي آورد .این دو از هم جدا نيستند .مردم از این موضوع تاور برعكس دارند .مردم فكر ميكنند وقتي شمما
عاشقيد ،چگونه ميتوانيد تنها باشيد .مردم تفاوت بين دو كلمه را تشخيص نميدهند :تنهایي و تنها بودن .و
این سبب اغتشاش شده است .وقتي عاشقيد ،نمي توانيد تنهایي را حس كنيد :وقتي عاشقيد ،مقيّد بمه تنهما
بودن هستيد .تنهایي یك حالت منفي است .تنهایي یعني سرگشته دیگري بودن .تنهایي یعني در تاریكي و
مالل ت و نوميدي سركردن .تنهایي یعني شما در هراس هستيد .تنهایي یعني شما را تر

كردهانمد .تنهمایي

م ل زخم است .حال آنكه تنها بودن به گل ميماند .من ميدانم كه فرهنگهاي شما تنهایي و تنها بودن را
متشابه مي خوانند ،ولي چنين نيست ،این دو پدیده كامالن متفاوتند .تنهایي زخمي است كه تبدیل به سرطان
مي شود .بسياري از مردم از تنهایي مي ميرند تا از مرضهاي دیگر ،دنيا پر است از آدمهاي اسير تنهایي و از
آنجا كه اسير تنهایي هستند ،دست به صدها كار احمقانه ميزنند تا آن خأل ،آن پوچي ،آن منفي بودن را به
نحوي پر كنند .كساني كه اسير تنهایي هستند پرخوري مي كنند .خودشان را با غذا انباشته ميكنند .انسمان
اسير تنهایي چربي در بدنش انبار مي كند .انسان اسير تنهایي شروع مي كند به استفاده كردن از الكل و مواد
مخدر م از هر نوعش از ال.اس.دي تا حشيش .چون مي خواهد خودش را فراموش كنمد .تنهمایي چمه زشمت
است ،چه ترسنا

است ،چه قدر به مرگ شباهت دارد .آدم مي خواهد از آن فرار كند .آدم ممينشميند پماي

تلویزیون و براي چندین ساعت چشم به تلویزیون مي دوزد .یك آمریكایي متوسط حدودان  6ساعت در روز به
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تلویزیون نگاه مي كند .صرفان چشمهایش را ميسوزاند .چهكار ميتواند بكند؟ كجا ميتواند برود؟ با چهكسمي
مي تواند ارتباط برقرار كند؟ ارتباط كامالن متوق

شده .مردم باهم صحبت نميكنند .فراموش كردهاند چگونه

به هم نزدیك بشوند .م ل دو خط موازي كه به هم خيلي نزدیكند ،اما همدیگر را قطمع نمميكننمد م حتمي
زن ها و شوهرها؛ حتي دوستان؛ حتي كساني كه عاشق یك دیگرند در مسير موازي همم قمرار دارنمد و بماهم
تالقي نمي كنند .اميدوارند كه فردا به هم برسند .ولي این فقط یك اميد است و بس .توهمي بميش نيسمت.
این به نحوي كمك ميكند تا مردم به زندگيشان ادامه بدهند.
دنيا پر از تنهایي است .براي همين مردم رو به موا د ،رو به سكس ،یا هر نموع تفریحماتي مميآورنمد كمه تما
حدودي باعث شود تنهایي را فراموش كنند .تنهایي هم چون زخم سر بماز كمرده اسمت؛ بمه طمرق مختلم
پنهانش ميكنيم م با تملكهاي بزرگ با قارهاي معظم ،با پولهاي بيحساب ،با وسایل و اثاث نو.
زخم هم چنان ادامه دارد و این اشياء تفنني زخم را پر نميسازد .تملك نميتواند تنهایي درون شما را عوض
كند .مردم با همدیگر در مراوده قرار مي گيرند ،امما چمون همر دو اسمير تنهمایي هسمتند ارتبماط بمينشمان
امكانپذیر نيست .براي اینكه ارتباط از طریق نياز رشد نميكند .ارتباط فقط از طریق فوران نيروي دروني به
بار مينشيند .وقتي هر دو طرو محتاج باشند سعي ميكنند همدیگر را است مار كنند .رابطه بدل به رابطهاي
است ماري گفته مي شود نه رابطه اي توأم با عشق و محبت .دوستي نخواهد بود .نوعي دشمني است .ظاهرش
شيرین اما درونش تلخ است .دیر یا زود ظاهر شكرینش از بين ميرود .وقتي ماه عسل تمام شد ،شيرینياش
هم تمام ميشود و همهچيز تلخ ميشود .جفتشان گير افتادهاند .ابتدا جداگانه تنهایي را سر ميكردند ،حاال
باهم تنهایي را سر مي كنند .اینطوري بيشتر صدمه مي خورند .كافي است به یك زن و شوهر كمه در اتماق
نشسته اند و احساس تنهایي ميكنند نگاه كنيد .ظاهران باهماند ،اما عميقان در تنهایي بمهسمر مميبرنمد .زن در
تنهایي خودش و مرد در تنهایي خودش .غمنا ترین چيز در دنيا ،دیدن زن و شوهري است ،دیدن جفتمي
است كه هردو در تنهایي هستند.
تنها بودن كامالن متفاوت است .تنها بودن گل است :نيلوفري است كه در قلب شما شكوفا ميشود .تنها بودن
م بت است .تنها بودن سالمتي است .نشاط با خود بودن است .نشاط داشتن فضاي متعلق بمه خمود اسمت.
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آري ،وقتي عاشقيد احساس تنها بودن مي كنيد .و تنها بودن زیباست .تنها بمودن متبمر
عاشقان مي توانند آن را در

اسمت .امما فقمط

كنند .چون فقط عشق به شما شجاعت تنها بودن را ميدهد .تنها عشق اسمت

كه زمينه تنها بودن را فراهم مي كند .تنها عشق است كه شما را عميقان ارضا ميكند تما محتماج بمه دیگمري
نباشيد .مي توایند تنها باشيد؛ عشق چنان یك پارچه و یگانهتان مي كند كه قادرید تنها و ساكن باشيد .عشق
تبدیل به تناقض مي شود :عشق و تنهایي دو قطب یك انرژي هستند .الزم است خوب فهميده شود .چون كه
گاه اتفاق مي افتد دو عاشق فضاي تنها بودن را به هم نميدهند .اگر فضاي تنها بودن را به هم ندهند عشمق
نابود مي شود .براي این كه از تنها بودن است كه عشق انرژي تازه دریافت ميكند ،عااره تازه ميگيرد .وقتي
تنهایيم انرژي ذخيره مي كنيم ،تا به جایي كه انرژي شروع به سرریز شدن ميكند .این سرریز شدن تبمدیل
به عشق مي شود .با این نيروي تازه به سراغ عشق تان بروید ،سراغ هركسي كه منظمور شماسمت و در عشمق
سهيمش كنيد .به اندازه كافي دارید كه قسم ت كنيد ،در واقع زیادتر هم دارید و مجبورید قسمتش كنيمد و
این طوري نيست كه براي این كار منّت سر كسي بگذارید .در واقع شما هستيد كه بایمد منّمتپمذیر باشميد.
وقتي ابرها سنگين مي شوند ،باران ناگزیر است ببارد؛ و ابر از زمين ممنون است كه اجازه داده بر آن ببارد و
از این كه جذبش كرده ،پذیرفته و بهعنوان ميهمان به او خوشامد گفته .وقتي گمل شمكفته مميشمود ناچمار
عطرش را آزاد مي كند .از باد ممنون است كه عطرش را به همه طرو ميپراكند .وقتي كمه كسمي تنهاسمت
انرژي رقص است ،نو كردن عيد است .اگر انرژي باشد ،همهچيز ممكن ميشمود .تبمدیل بمه آواز مميشمود،
تبدیل به رقص ميشود ،تبدیل به عشق مي شود .وقتي انرژي به حد وفور باشد به لذت و حظ وافر ميانجامد.
بنابراین وقتي عاشقيد ،نياز مبرمي پيدا مي كنيد كه تنها باشيد .فقط از طریق عشق است كه این نياز توليمد
مي شود و عشاق واقعي كساني هستند كه به معشوقشان آزادي تنها بودن را ميدهند .وقتمي كمه عاشمقيد،
دل تان مي خواهد تنها باشيد ،وقتي كه تنها هستيد به زودي ميخواهيد عشق بورزید .عشاق به هم ميرسند
و از هم دور مي شوند و این نواخت طبيعي زندگي است .دور شدن خأل نيست ،بلكمه دور شمدن ،بمه دسمت
آوردن تنها بودن مجدد شماست و زیبایي و شادي آن .همين كه سرشار از شادي و نشاط شدید ،نياز ذاتمي
براي سهيم كردن دیگري احساس مي كنيد .كسي قادر نيست شادي و شع را در خود نگه دارد .آن شعفي
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كه بتوان نگهش داشت ،چندان ارزشمند نيست .شع بزرگتر از شماست ،بنابراین نمميتوانمد توسمط شمما
حبس شود .س يل است ،قابل مقيّد كردن نيست .باید بگردید كساني را پيدا كنيد تا بتوانيد آنهما را در ایمن
شع سهيم كنيد.
چيزي در زندگي عاشقانه شما رخ ميدهد ،در سطحي باال براي همه بوداها رخ ميدهد .وقتمي كمه بمودا بمه
روشنایي مي رسد ،چنان سرشار از انرژي و شع ميشود كه ناچار باید آن را قسمت كند .این شع بمودا را
ناگزیر ساخت براي مدت چهل و دو سال ده به ده آن را ميان مردم ببرد .مرتبان از این ده بمه آن ده رفمت و
شعفش را با مردم قسمت كرد .همان كاري كه من با شما مي كنم .اگر این عشق را بپذیرید ممرا منّمتگمزار
خود كردهاید.
بودا شدن یعني پلي كه بين شما و خدا برقرار ميشود؛ منابع پایمانناپمذیر هسمتي ممال شمما خواهمد بمود.
مي توانيد قسمتش كنيد و هرچه بيشتر قسمتش كنيد بيشتر به شما باز خواهد گشت .تنها بمودن بمه اوج
رسيده .یك بودا تنهاترین است .براي همين هم عاشق تمرین اسمت .از بمودا عاشمقتمر بمر روي زممين پيمدا
نمي كنيد .اما ماهيت این عشق متفاوت است .كيفيت رفاقت ،هم دلي و شفقت دارد .شور و سمودا بمينهایمت
ميشود ،به شفقت تبدیل ميشود.
خود را بباز تا خود را بیابی
سؤال :هر موقع عاشق ميشوم فكر مي كنم مركزیت خودم را از دست ميدهم .ولي در این مرحله كه هستم
حاليم نيست كه اصالن مركزیت دارم یا نه .چيزها مغشوش ميشوند.
جواب :اولين نكته این است كه شما فاقد مركزیت هستيد .آنچه شما فكر ميكنيد مركزیت شماست ،چيزي
جز نفس نيست .مركزیت واقعي شما نيست؛ احساس كاذب است ،توهم است .بنابراین وقتي عاشق ميشوید
نفس باید محو شود .در عشق نفس نمي تواند موجود باشد .عشق بسيار واقعيتمر ،بسميار خمالصتمر از خمود
شماست .براي همين وقتي عاشق شدید خيال ميكنيد همه چيز از مهار خمارج شمده ،چمون شمما قمادر بمه
كنترل آنها نيستيد .كنترل كننده از ميان برخاسته .وقتي كه نفس در ميان نباشمد ،چمهكسمي هسمت كمه
كنترل ميكند نظم مي دهد؟ این موقعي است كه شما در هرج و مرج سر مي كنيد .ولمي ایمن همرج و ممرج
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بسيار زیباتر از نفس كریه است .از این هرج و مرج تمام ستارهها زاده مي شوند؛ از این هرج و مرج شما تر و
تازه و نو قدم به هستي مي گذارید .تولدي است دوباره .هر عشقي یك تولد دوباره است .بنابراین با دید منفي
به آن نگاه نكنيد .فكر نكنيد چيزي را از دست مي دهيد .شما در عشق چيزي براي از دست دادن ندارید .اگر
واقعان چيزي داشتيد ،آن چيز از دست رفتني نبود .اگر مركزي واقعي داشتيد ،عشمق آن مركمز را جامعيمت
ميبخشد و حمایتش مي كند ،آن را متبلور مي كند .حقيقت به حقيقت كمك ميكند .براي م ال اگر اتماقي
تاریك باشد و شما چراغ روشن كنيد ،آن تاریكي محو و نابود مي شود .ولي اگر اتاق روشن باشد و شما چراغ
دیگري به اتاق بياورید به روشنایي اضافه ميشود .نور دو برابر ميشود .نفس به تاریكي ميماند .یمك مقولمه
كاذب است .چنين مي نماید كه وجود دارد ،اما واقعيت وجودي ندارد .وقتي كه نور عشق مميتابمد ،تماریكي
رخت مي بندد .اگر شما مركزي واقعي داشته باشيد ،چيزي كه «گرجي » به آن تبلور نام ميدهد و هندوها
به آن «آتما» ميگویند و صوفيها به آن «روح» مي گویند ،اگر واقعان آن را داشته باشيد ،همر عشمقي كمه در
شما ایجاد شود آن را بيش و بيشتر صفا ميبخشد ،شفّافش ميكند ،قابل دسترسش ميكند .هر عشقي یك
قدم است و در هر قدم در راه تبلور باالتر ميروید و این اولين نكتهاي است كه باید دریابيم كمه هميچوقمت
دنبال نفس نرویم ،بلكه عشق را برگزینيم.
وقتي كه مسأله انتخاب بين حقيقي و غيرحقيقي پيش مي آید ،هميشه حقيقي را انتخاب كنيد م حتمي اگمر
گاهي آن چيز حقيقي براي شما ناراحتي به بار آورد .ما هميشه غيرحقيقي را انتخاب كردهایم چون مقمرون
به راحتي است .هيچ دليل دیگري سبب انتخاب غيرحقيقي نبوده .فقط بمه دليمل راحتمياش بموده .بایمد از
ناراحتي برگذریم .من به آن ریاضت مي گویم .ما به این ریاضت بمراي تشمرّو در طریقمت احتيماج داریمم م
هميشه حقيقي را انتخاب كنيم .هرقدر سخت باشد و هرقدر دردنا

باشد؛ هرقدر بمه نظمر مخمرّب باشمد و

حتي اگر با احساست مرگ همراه باشد ،انتخابش كنيد .از آن بهره خواهيد برد .هيچ وقت راه راحت ،آن راهي
كه بي دردسر و فریبنده است ،را انتخاب نكنيد ،وگرنه زناگي شما آميخته با خاومت خواهد بمود ،تمازه اگمر
خوش شانس باشيد و اگر خيلي خوش شانس نباشيد یك زندگي قالبي خواهيد داشت و اگر اصالن خوششاني
نباشيد زندگي درهم برهمي خواهيد داشت.
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عشق شما را از نفستان بيرون ميآورد ،از گذشتهتان بيرون ميآورد از زندگي عاديتان بيرون ميآورد .براي
همين به نظر اغتشاش ميآید .شكایت سؤالكننده كه ميگوید هروقت عاشمق مميشمود زنمدگياش درهمم
ميریزد و آشفته ميشود درست است :واقعان عاشق ميشود .من به عاشق شدنش توجه داشتهام؛ وقتي عاشق
مي شود واقعان عاشق مي شود .باري به هر جهت نيست ،نافه نيمه نيست .دیوانهوار عاشق ميشود .چه خوب!
نباید نگران بود .نفس را فراموش كنيد .گاهي وقتها جنون الزمه اساسي براي سالمت اسمت .اگمر هميشمه
سالمت باشيد ،این جاي تردید دارد .با ید روان رنجوري بزرگي را در پشت روحتان پنهان كرده باشيد ،كه هر
روزي ممكن است منفجر بشود .ميتواند فوران كند .شما روي یك آتشفشان نشستهاید .خوب است كه گاهي
سالمت را به تعطيالت بفرستيم .گاهي الزم است كه سالمت را فراموش كنيد ،مقررات زنمدگي را فرامموش
كنيد ،كنتر ل رفتارتان و تمام این چيزهاي بيهوده را كنار بگذارید .گاهي خموب اسمت در تعطميالت باشميد؛
آسوده خيال باشيد؛ راه به جنون بدهيد .اگر آگاهانه و عمدان راه به جنون بدهيد و كامالن به آن متوجه باشيد،
تجربه اي بسيار جذاب خواهيد داشت .در خطر نخواهيد بود .وقتي آگاهانه قدم در این راه بگذارید ميتوانيمد
برگردید ،چون راه بازگشت را بلدید .مي دانيد چگونه وارد شدید و خواهيد دانست چگونه خارج بشوید.
اگر آگاهانه به این حالت نروید ولي توسط آتش فشان درون به ورطه این حالت پرت شوید ،وقتي انتخاب شما
در ميان نباشد و دست تاادو سبب آن شده باشد ،به اختيار خودتان به تعطيالت نرفتهاید ،بلكه به زور شما
را فرستادهاند م آن وقت بازگشت در وسع و طاقت شما نيست .این چيزي است كمه بمراي آدمهماي مجنمون
اتفاق مي افتد .جنون شان موقعي ظاهر ميشود كه از جنون انباشته شدهاند .دیگر قادر به كنترل آن نيستند.
از دیوانگي تسخير شدهاند .دیگر راه بازگشتي براي آنها نيست.
این جا در كنار من ،من به شما اصول بنيادي سالم ماندن را یاد خواهم داد :چگونه آگاهانه ،از روي قاد و با
سعي خودتان به راه جنون بروید .تجربه اي است دل پذیر .به این طریق اختيار هر دو قطب سمالمت عقمل و
جنون در دست شما خواهد بود .سوار تاب هستيد .آزادید .شخاي كمه هميشمه سمالم باشمد آزاد نيسمت .و
شخاي كه هميشه ناسالم باشد او هم فاقد آزادي است .ولي شخاي كه بتواند بين این دو قطب نوسان كند،
بدون هيچ مرز و مانعي ،از آزادي بزرگي برخوردار است .و این نوع اشمخا

هسمتند كمه معنمي زنمدگي را
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فهميده اند .همه عارفان دیوانه بودهاند .و همه دیوانگان ميتوانستند عمارو باشمند ،ولمي فرصمت را از دسمت
دادند.
عشق دو كار انجام ميدهد :اول ،نفس را از شما دور مي كند و دیگمر ،بمه شمما مركزیمت مميبخشمد .عشمق
كيمياي بزرگ است.
سه نوع عشق وجود دارد .عشق شماره یك ،عشق شماره دو و عشق شماره سه .اولين نوع عشق ،معطوو بمه
غرض است؛ غرض عشق .زني زیبا را ميبيند باوقار و با اندامي متناسب .از دیدنش هيجانزده ميشوید .فكمر
مي كنيد عاشق شده اید .عشق در شما سر برمي دارد ،چون آن زن زیباست ،چون آن زن دلرباست ،چون آن
زن نيكو است .چيزي از آن ،غرض عشق را در شما برانگيخته .شما واقعان صاحب آن حس نيسمتيد .عشمق از
بيرون حادث شده است .شما ممكن است حتي شخاي باشيد كه عشق سرتان نشمود .حتمي ممكمن اسمت
قابليت عشق و عاشقي نداشته باشيد .فاقد این موهبت باشيد .اما از آنجا كه آن زن زیباست ،خيال ميكنيد
عشق در شما سر برداشته .این عشقي است معطوو به غرض .این عشقي است معمولي .عشمقي كمه بمه آن
شهوت مي گویيم .فكر و ذكرتان این است كه چه طوري این شيء زیبا را متعلق به خودتان بكنيد ،چگونه این
شيء زیبا را است مارش كنيد ،چگونه آن را تااحب كنيد .ولي به یاد داشته باشيد كه اگر این زن زیباسمت،
فقط براي شما زیبا نيست ،بلكه براي د یگران هم زیباست .بنابراین خيلي از آدمها عاشق او ميشوند .بما آن،
رشك رو حسد و رقابت زیاد و تمام چيزهاي زشتي كه همراه با عشق ،یا بمه اصمطالح عشمق ،مميآیمد سمر
برميآورد.
مالنارالدین با زن بسيار زشتي ازدواج كرد ،زشت ترین زني كه ميشد سراغ كرد .طبيعتمان دوسمتانش گميج
شده بودند و از او پرسيدند « :مالنارالدین ،تو پول داري ،اعتبار داري و ميتوانسمتي بما همر زن زیبمایي كمه
مي خواستي ازدواج كني ،چرا با چنين زن رشتي عروسي كردي؟»
مالنارالدین گفت « :من به دليل خاصي این كار را كردم .با این كار من از حسمودي و رشمك رنمج نخمواهم
كشيد .این زن هميشه به من وفادار خواهد ماند .باورم نمي شود شخص دیگري عاشق این زن شود .در واقمع
حتي من هم عاشقش نيستم .غيرممكن است .بنابراین ميدانم كه هيچكس قادر نيست دوستش بدارد».
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رسمي است كه روز اولي كه زن به خانه ميآید از شوهرش ميپرسد« :رویم را به چه كسي نشان بدهم و به
چه كسي اجازه ندارم نشان بدهم؟»
مال نارالدین به او گفت« :تو ميتواني رویت را به همه نشان بدهي الّا به من!»
حاال اگر شما عاشق یك زن زیبا یا یك مرد زیبا باشيد ،خودتان را گرفتار كردهاید ،چمون حسمودي خواهمد
بود ،خشونت و زجر خواهد بود .حتي ممكن است به قتل و كشتار ختم شود .باالخره چيمزي اتفماق خواهمد
افتاد .به دردسر خواهيد افتاد .و از همان اول شروع مي كنيد به تااحب ،تا اشتباهي رخ دهد یا از كنترل شما
خارج شود .به این ترتيب آن زن یا مرد را نابود مي كنيمد .از دادن آزادي امتنماع مميكنيمد .زن را از جهمان
بيرون محروم ميك نيد .حاال ،آن زن زیبا بود ،چون آزاد بود .آزادي جز ي از زیبایي است .وقتي كه پرندهاي را
در حال پرواز در آسمان مي بينيد جهان خا

خودش را دارد ،اما همان پرنده را در قفس ميبينيمد و هميچ

شباهتي با پرنده قبلي ندارد .پرنده در حال پرواز در آسمان زیبایي خا

خمودش را دارد .زنمده اسمت ،آزاد

است ،تمام آسمان از آن اوست .همان پرنده در قفس زشت است م آزادي از دست رفتمه ،آسممان رفتمه ،آن
بال هاي پرنده دیگر مفهوم خود را از دست دادهاند .آن بالها دیگر بار اضافي و به دردنخمور هسمتند .یمادآور
گذشته اند .و به همين دليل نشانه شوربختي هستند .نه ،دیگر آن پرنده قبلي نيست .اگر عاشق زنمي بشموید،
زني كه آزاد بوده ،شما در واقع عاشق آن آزادي شده اید .او را داخمل چهماردیواري خانمه مميآوریمد و تممام
امكانات آزادي او را ویران مي كنيد؛ ولي در عين حال ،زیبایي او را هم ویران ميكنيد .ناگهان درميیابيد كه
عاشق چنين زني نيستيد .دیگر فاقد آن زیبایي است .هردفعه همين اتفاق ميافتد .شروع ميكنيد به دنبمال
زن دیگري گشتن ،متوجه نمي شوید چه اتفاقي افتاده .بمه سماز و كمار قضميه نگماه نمميكنيمد كمه چگونمه
زیبایي هاي آن زن را نابود كردید .این اولين نوع عشق است .عشقي كه نه مهم است و نه ارزشي دارد .اگر به
آن آگاه نباشيد چه بسا در دامش گرفتار شوید.
دومين نوع عشق این است كه غرض دیگر مهم نيست ،موضوعيت مهم ميشود :شمایيد كه عاشقيد .شمایيد
كه عشق به دیگري ارزاني مي دارید .اما عشق قابليت شماست؛ نه آن كه معطوو به غرض باشد .خود شخص
سرشار از كيفيت عشق است .هستي شما از عشق مایه گرفته .حتي اگر هم تنها باشيد باز هم از عشق مایمه
 | 21ص ف ح ه w w w . o s h o d s . c o m

مي گيرید .عشق نوعي شكوفه در وجود شماست .وقتي كه عاشق مي شوید ،عشقي از نوع دوم ،شور و شعفي
بيش از عشق نوع اول احساس مي كنيد .خودتان هم خواهيد فهميد ،چون این نوع عشق سرش ميشود كمه
چگونه آزادي معشوق را محفوظ نگه دارد .عشق یعني عطيه كردن هر آن چمه زیباسمت بمه معشموق .آزادي
بسيار زیباست؛ هدو بسيار ستوده نوع بشر است .چگونه مي خواهي آن را غاب كني؟ اگر زني یما ممردي را
دوست مي دارید ،اولين هدیه اي كه به او مي دهيد آزادي است .چگونه ميخواهيد غابش كنيمد؟ شمما كمه
دشمن نيستيد؛ دوست هستيد.
این نوع دوم عشق ،بر ضد آزادي نيست و تملكطلب هم نيست.
این نوع عشق بيش تر خاصيت دوستي دارد تا شهوت و براي روح شما غنابخش است.
در نوع اول غرض یكي است و خواستاران بسيار؛ در نوع دوم موضوع یكي است و در جهات مختلم جماري
مي شود :ن ار كردن عشق در جهات بسيار به مردم بسيار .هرچه بيشتر عشق بورزید بيشتر رشد مميكنيمد.
اگر عاشق یك نفر باشيد ،عشق شما غني نيست .اگر به دو نفر عشق بورزید عشق شما دو برابر غنمي اسمت.
اگر عاشق خيلي ها باشيد ،یا عاشق كل بشر ،یا حتي حيوانات و حتي درختاني را كه متعلق به جهان گياهي
هستند دوست بدارید م به این طریق عشق شما گسترش پيدا نممي كنمد ،بمه هممان انمدازه كمه خمود شمما
گسترش پيدا مي كنيد .همان قدر كه عشق شما گسترش ميیابد ،شما هم گسترش ميیابيمد .ایمن در اصمل
گسترش ضمير است .عشق داروي كيميایي گسترش وجود است كه به شما حس واقعي گسترش را ارزانمي
ميدارد.
«مهاویرا» كه فلسفه ضد خشونت را در هند آورده ،ميگوید« :عشق بورزید به هر آنچه زنده است.
فيلسوفي حتي از این قدم فراتر گذاشته و ميگوید« :به كل اشياء احترام بگذارید».
و این غایت عشق است .نه تنها به هر آنچه زنده است عشق ميورزید ،بلكه عاشمق همر آنچمه وجمود دارد
هستيد :عاشق صندلي ،عاشق بالش ،عاشق همه اشياء .براي آن كه بخشي از هستي هستند ،موجودیت دارند.
وقتي كسي به این مرحله برسد مكه به هرچه موجود است عشق بورزد ،عشقش دیگر مشروط نخواهد بمود،
تبدیل ميشود به نيایش .مراقبه ميشود.
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عشق نوع اول از زندگي بدون عشق مقبول تر است؛ عشق نوع دوم خيلمي بهتمر از نموع اول اسمت و كممتمر
عابانيت و دلهره و زجر با خود دارد؛ كم تر اغتشاش و كشمكش و خشونت و وحشيگري دارد .عشمق نموع
دوم بيش تر از اولي رنگ عشق دارد .پا تر و نابتر است .در اولي شهوت نقش اساسي دارد و تمام بمازي را
خراب مي كند .ولي عشق به نوع دوم ختم نميشود .سومي هم دارد.
وقتي غرض و موضوع ناپدید بشوند ،عشق سوم پدید مي آید .در اولي غرض مهم بود ،در د.ومي موضوع مهم
بود ،در سومي تعالي مهم است .در سومي حقيقت را به غرض یما موضموع تجزیمه نمميكنميم؛ بمه عاشمق و
معشوق .تمام تجزیه و تقسيمها به وحدت ميرسند .فقط عشق ميماند و بس.
تا قسمت دوم ،شما عاشق به شمار مي روید ،وقتي كه عاشق هستيد چيزي م ل مرز شما را در محدوده نگه
مي دارد م م ل تعری و تبيين .با سومي تمام تعری و تبيينها ناپدید ميشوند .عشق باقي ميماند نه شمما.
این همان چيزي است كه عيسي مسيح به آن اشاره ميكند و ميگوید« :خدا عشق است ».عشق سوم .اگمر
این نكته را نفهميم مفهوم سخن عيسي را نخواهيم فهميد .منظور سخن عيسي نه عشق نوع دوم ،بلكه عشق
سوم است .خدا عشق است.
عاشق به سادگي عشق است .عمل نيست ،بلكه ذات شخص است .اینطور نيست كه صبح عاشق باشد و بعد
از ظهر فارغ .شما عشقيد و این وضع شماست .حال نيست ،مقام است .شمما بمه منمزل رسميدهایمد .تبمدیل
شده اید به عشق .انشقاق و افتراقي نيست .همه دوگانگيها ناپدید شدهاند.
عشق نوع اول از طرو مقابل شيئي ميسازد :زن من ،فرزند من و با همين تملك و تعلق روح طرو مقابل را
مي كشيد .در نوع دوم طرو مقابل ،انسان تلقي ميشود و مورد احترام است .چگونه ميتوان كسي را كه مورد
احترام است تملك و تااحب كرد؟ «مارتين بوبر» تا دومي پيش ميرود .ولي دركي از عشق سومي نمدارد م
آن جا كه عشق وجود دارد و بس .مارتين بوبر عيسي مسيح را نميتواند در

كند .یك یهودي باقي ميماند،

تا مقام عشق دوم ميرسد ،پله اي بسيار بلند در قياس با نوع اول .ولي اصالن با مقمام بلنمد عشمق سموم قابمل
مقایسه نيست ،آن جا كه هيچ دوگانگي وجود ندارد .فقط وحدت است .عشق است و بس.
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حتي عشق نوع دوم اندكي تنش زا است .شما جدایيد و معشموق جداسمت .ایمن جمدایي اسمت كمه مسمبب
شوربختي است م مگر آن كه طرو صد در صد با معشوق یكي و یگانه شود.
در عشق نوع اول زجر و مايبت آشكار است؛ در نوع دوم چندان آشكار نيسمت .و در سمومي هميچ زجمر و
دردي در ميان نيست .من برآنم كه همه آدم ها از عشق اول به عشق دوم برسند و در ضميرشان جاي دهند
كه هدو عشق سوم است .پس نگران نباشيد از این كه خودتان را ببازید ،چون خود را باختن تنها راه رسيدن
به خود است.

www.oshods.com
http://groups.yahoo.com/group/oshodreamstar
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فصل 2
یا جای نفس است یا جای معنویت
وقتي كه ذكري را ادا ميكنيد تمام انرژيهایي كه صرو افكارتان ميشود به سمت ذكر جریان پيدا ميكند.
فقط ذكر در ذهنتان باقي مي ماند؛ باقي راههاي تفكر بسته ميشود ،روزنههاي دیگري كه انرژي مغزي شما
را هدر مي دهند مسدود مي شوند؛ دیگر راهي براي فوران باقي نمانده است .معموالن وقتي كمه شمما در حمال
فكر كردن هستيد ،انرژي شما در مجراهاي گوناگون بيشماري جریان پيدا ميكند؛ فكري به سمت شممال،
فكري به سمت جنوب ،فكري به سمت شرق ،فكري به سمت غرب در سير و سفر اسمت .وقتمي شمما فكمر
مي كنيد ،در جهتهاي متعدد گوناگوني سفر مي كنيد .شما یكي نيستيد ،فاقد وحدت هستيد ،شمما مجمزا و
تقسيم شدهاید .اما وقتي كه به اداي ذكر مي پردازید و یا در ذهن آن را تكرار ميكنيد ،همه انرژيها در یك
جهت شروع به حركت ميكنند.
اگر ما ذره بيني را در برابر اشعه خورشيد قرار دهيم ،سبب آتش مي شود .آتش در اشعه آفتاب پنهان است،
اما وقتي كه از هم مجزا هستند ،نهایتش گرما توليد مي كنند نه آتش .امما هممين كمه ایمن اشمعه پراكنمده
متمركز شود آتش رخ مينماید .عينان در ذهن شما هم آتش عظيمي نهفته است ،اما از آنجا كه این پرتوهاي
پراكنده ذهن از هم مجزا هستند فقط گرماي مختاري وجود دارد .ذكر روشي است بمراي متمركمز كمردن
اشعه ذهن شما .لحظهاي كه این تمركز صورت گيرد حرارت زیاد و انرژي عظيمي پدید ميآید.
وقتي كه به طور مداوم ذكري را تكرار كنيد ،پدیدههاي بسياري در ارتباط با انرژي و قدرت در زنمدگي شمما
رخ مي دهد و این رخداد رضایت عميقي را براي نفس شما فراهم ميكند .هر آنچه شما پيشبيني كنيد بمه
حقيقت مي پيوندد ،هر آن چه شما به زبان آورید عينان به همان صورتي كه گفتيد اتفاق ميافتمد؛ اگمر نفمرین
كنيد دامن طرو را مي گيرد؛ اگر آرزویي را در سر بپرورانيد این آرزو به واقعيت ميپيوندد ،براي اینكه انرژي
و قدرت فراواني در شما متراكم شده كه به اظهارات شما و آرزويتان صورت واقعيت ميدهد .تنها دليلي كه
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براي این واقعيت یافتن مي توان ارا ه كرد این است كه وقتي گوینده قدرتي را پشتوانه اظهارات خود ميكند،
كلمات او مستقيمان به قلب هدو پرواز مي كند و هر چيزي كه به قلب نشيند تأثيرش حتمي است.
همين كار را شما در حوزههاي مختل زندگيتان ميتوانيد انجام دهيد .به محض اینكه گفتههاي شمما بمه
واقعيت مي پيوندد ،اعتماد به نفس شما رشد مي كند و حتي احساس قدرت بيشتري خواهيد كمرد .هرقمدر
پيش گویي هاي شما حقيقت پيدا كند ،در خود احساس قدرت فراوان الهي ميكنيد .این اعتماد به نفس ذكر
شما را تقویت مي كند ،و متقابالن ذكر شما هم اعتماد به نفس شما را تقویت ميكند .بمه تمدریج قمدرتهماي
بيشتري را تجربه خواهيد كرد.
یوگا به این تجربيات مربوط به قدرت  Siddhiنام داده .این  Siddhiبزرگترین موانع در راه تحقق حقيقت
هستند .پاتانجلي در «یوگا سوترا» این موضوع را تذكر داده و سالك را از افتادن به دام آنها منع كرده است.
ما نباید به سمت این دام برویم و اگر هم رفته ایم باید برگردیم م هرچه زودتر بهتر ،چرا كه هر آنچه وقت در
این راه صرو كرده ایم هدر داده ایم و هر آن چه در این مسير دورتر رفته باشيم بازگشت ما دشوارتر خواهمد
بود.
از دید من «دنيا» به معني جستجو براي قدرت است ،جستجوي Siddhi؛ «خدا» به معنمي جسمتجو بمراي
آرامش است ،جستجو براي خأل م و در این جستجو شما به تدریج محو ميشوید و استحاله پيدا ميكنيد .به
دنبال  Siddhiرفتن سبب ميشود هميشه اسير خودتان بمانيد ،كه در این اسارت اثري از خدا وجود ندارد.
اما در تعقيب آرامش ،نهایتان خودتان از ميان برميخيزید ،فقط خدا باقي ميماند و بس.
الزامان یكي از این دو باید محو شود ،هر دو در آن واحد نمي توانند وجود داشته باشند .شما و خدا نمي توانيد
مشتركان همزیستي كنيد ،غيرممكن است .وقتي شما هستيد خدا نيست .وقتي خدا هست ،شما نيستيد.
تنفس
تنفس از چيزهایي است كه باید به آن توجه شود ،به خاطر اینكه یكي از مهمتمرین چيزهاسمت .اگمر شمما
كامل تنفس نكنيد ،كامل هم نميتوانيد زندگي كنيد.
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در این صورت شما تقریبان هميشه چيزي را دریغ نميكنيد ،حتي در عشق .حتي ضمن صحبت هم كامالن حق
مطلب را ادا نمي كنيد .تمام و كمال قادر به ایجاد رابطه نيستيد ،چيزي همواره ناكامل و ناتمام باقي ميماند.
به محض این كه تنفس كامل شد ،همه چيز روبهراه مي شود .تمنفس زنمدگي اسمت .امما ممردم از آن غفلمت
مي ورزند ،دربارهاش نگران نيستند ،ت وجه به آن ندارند .هر تغييري كه در شما رخ ميدهد از طریق تغييمر در
نحوه تنفس رخ ميدهد.
اگر طي ساليان تنفس غلط مي كرده اید ،م الن تنفس سطحي ميكردهاید ضع عضالت شما بمه هممان نحمو
ت بيت شده اند م در این صورت مسأله صرفان به شما بستگي ندارد .عينان به این ميماند كه شخاي سالهما از
جایش تكان نخورده باشد :پاها مردهاند ،عضلهها و ماهيچهها تحليل رفتهانمد ،خمون دیگمر در آنهما جریمان
ندارد .دفعتان روزي شخص تاميم ميگيرد كه به پيادهروي طوالني برود م هوا دلپذیر و غروبي زیباست .اما
او قادر به حركت نيست :با فكر كردن و آرزو كردن چيزي اتفاق نمي افتد .حاال كوشمش فراوانمي الزم اسمت
براي این كه آن پاهاي مرده را به زناگي باز گرداند.
مسير تنفسي یك شبكه عضالني مخاو

خود را دارد و اگر تنفس شما صحيح نبوده باشمد م و تقریبمان در

مورد همه همين ماداق را دارد م آن وقت این عضلهها در همين وضع ناصحيح ت بيت شدهاند .حاال دگرگون
كردن این وضع با كوشش شخاي خود شما سالها وقت ميبرد و این یعني تل كردن بيهوده عمر .از طریق
ماساژهاي عميق ،این عضلهها آرام مي شوند و آن وقت شما ميتوانيد از نو شروع كنيمد .امما بعمد از ماسماژ،
وقتي كه تنفس صحيح را شروع ميكنيد ،دوباره به سر عادت قبلي برنگردید.
همه نادرست تنفس مي كنند ،زیرا كل جامعه در وضعيت و تلقي و برداشت نادرست قرار دارد .بهعنوان م ال،
بچه اي كوچك گریه مي كند و مادر مي گوید« :عزیزم گریه نكن!» بچه چه خواهد كرد؟ گریه كمردن دسمت
خودش نيست و آن وقت مادر به او سفارش گریه نكردن ميكند .بچه شروع ميكند به اینكه نفسش را نگه
دارد ،چرا كه این تنها طریق توق گریه است .اگر تنفستان را نگه دارید همهچيز متوق ميشود م گریه و
ضجه و اشك ،همه چيز .آن وقت به تدریج این كار امري دا مي مي شود م عاباني نشو ،گریه نكن ،این كار را
نكن ،آن كار را نكن.
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بچه یاد مي گيرد كه اگر سطحي نفس بكشد آن وقت مي تواند در كنترل قرار گيرد .اگر تمام و كمال نفمس
بكشد ،همان طور كه هر بچه اي كه متولد ميشود چنين نفس مي كشد ،آن وقت وحشي بار ميآید .بنمابراین
خودش را عليل مي كند .فقط مردم بدوي ،كساني كه تلقي سركوبي جنسيت در ميانشمان نيسمت ،تمنفس
كامل ميكنند .تنفس آنها زیباست ،كامل و سراسري است .عين جانوران نفس ميكشند ،م ل بچهها تنفس
ميكنند.
دو نیمکره مغز
كلمه انرژي نيز مانند كلمه خدا غيرقابل توضيح است.
جامعه به هر طریق ممكن سعي دارد كه انرژيهاي ما را به طرو نيم كره چپ مغزمان بكشاند .این انرژي در
آن جا گير افتاده قفل مي شود؛ زیرا راه ورود به قسمت دیگر تقریبان بسته است .این بخش چمپ هميشمه بمه
كارهاي یكنواخت و مفيد اقتاادي مي پردازد .حساب گر ،اهل جروبحث ،دوز و كلك و بماهوش اسمت؛ اهمل
رقابت و كالن وحشي و مذكر است .انرژي ها صد در صد در این بخش چپ براي مدت مدیدي مانده و زنمداني
ميشود .در حالي كه باید پنجاه درصدش در نيمكره راست قرار گيرد.
براي انتقال انرژي از طرو چپ مغز به سمت راست آن ميتوان از تاریكي استفاده كرد .به همين دليل است
كه ما به سختي در روشنایي به خواب مي رویم و براي خوابيدن به تاریكي نياز داریم؛ چون كه خواب بخشي
از نيم كره راست است و به همين خاطر هم ما از تاریكي ترس داریم ،زیرا بخش چپ مغز به تاریكي بهعنوان
یك دشمن نگاه ميكند.
در تمرین هاي مختل  ،مخاوصان مراقبه ،ما باید چشمهایمان را بسته نگه داریم ،دليلش هممين نقمل مكمان
كردن انرژي ها از طرو چپ به راست است .وقتي چشمها باز باشمد بخمش چمپ مغمز عممل مميكنمد و بما
چشمهاي بسته ،بخش راست مغز فعال ميشود .نه تنها افرادي كه مراقبه ميكنند چشمهایشان را ميبندند،
بلكه خانم ها هم این راز را بلدند .اگر زني شوهرش را بغل كند ،چشمهایش را برهم ميگمذارد؛ كمه در ایمن
حالت بالفاصله انرژيها به سمت راست مي روند ،زیرا عشق و محبت در بخش راست مغز قرار دارد ،همچنان
كه منطق در قسمت چپ واقع است .انواع هنرها نيز به طرو راست مغز مربوطند.
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ذهن
كاركرد ذهن از طریق امواج بسيار ظری

الكتریسيته صورت مي گيرد .این عملكرد باید خوب فهميده شمود.

محققان مي گویند عمل ذهن در چهار مرحله صورت ميگيرد .ذهن بيدار معمولي بين  18تا  30سميكل در
ثانيه عمل مي كند .این مرحله «بتا»ي ذهن است .هم اكنون شما در همين مرحله قمرار داریمد ،مموقعي كمه
بيدارید و دارید فعاليت ميكنيد.
عميقتر از این مرحله ،ریتم «آلفا» نام دارد .بعضي وقتها كه شما فعال نيستيد ،آسوده و بيخيال هستيد م
م ل موقعي كه درازكش در ساحل استراحت مي كنيد ،هيچكاري نميكنيد ،به موسيقي گوش ميدهيمد یما
عميقان نيایش مي كنيد یا در حال مراقبه هستيد م آن وقت فعاليت ذهن كمتر ميشود :از  18تا  30سميكل
در ثانيه به چيزي حدود  14تا  18سيكل در ثانيه ميرسد .آگاه هستيد اما كامالن هوشيار نيستيد .بيدارید اما
در عين حال منفعل و آسوده .نوعي آسودگي عميق خاصي شما را در برميگيرد.
همه مراقبه كنندگان وقتي به نيایش یا مراقبه مي پردازند ،در این حالت دومي ،ریتم «آلفا» قرار ميگيرنمد.
در شنيدن موسيقي هم همين حالت ميتواند اتفاق بيفتد .نشستن ،بدون انجمام كمار مخاوصمي ،مميتوانمد
منجر به همين حالت شود .همين كه راهش را یاد بگيرید قادر خواهيد بود كه فعاليت ذهن خود را خاموش
كنيد؛ آن گاه هجوم افكار متوق

مي شود .حركت افكار وجود دارد اما با گامهماي بسميار كوتماه ،عينمان م مل

حركت ابرها در آسمان م در حقيقت به مقاد خاصي در حركت نيستند ،فقط شناورند .این حالت دوم «آلفا»
بسيار با ارزش است.
زیر این دومي ،حالت سومي وجود دارد؛ فعاليت حتي كمتر ميشود .این حالت «تتا» نام دارد :بين  8تا 12
سيكل در ثانيه .این حالتي است كه شما شب ها وقتي به خواب ميروید ،وقتي مست خواب هستيد یا وقتي
در مارو الكل زیادهروي ميكنيد ،به شما دست ميدهد .به یك مست كه دارد راه مميرود نگماه كنيمد :در
حالت سومي است .الیشعر راه ميرود .به كجا عازم است؟ خودش هم نميداند .چه كار ميكند؟ ...بدن م مل
یك روبات عمل مي نماید .فعاليت ذهن به ميزان زیاد كاهش ميیابد تما آنجما كمه در آسمتانه خمواب قمرار
ميگيرد.
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در مراقبههاي عميق همين حالت رخ ميدهد م از وضعيت «آلفا» به وضعيت «تتا» ميافتيد .اما ایمن حالمت
در مراحل خيلي عميق اتفاق مي افتد .مراقبه كنندگان معمولي این حالت را در
این مرحله سوم را در

نميكنند .وقتي كمه شمما

كنيد ،شع بسياري حس ميكنيد.

همه مست ها سعي دارند به این حالت شع برسند اما قادر نيستند؛ زیرا رسيدن به حال شع فقط مموقعي
ميسر است كه شخص كامالن هوشيار در این مرحله قرار ميگيرد م منفعل ،اما هوشيار .مستها به این حمال
مي رسند ،اما آگاه نيستند؛ وقتي به این حال ميرسد كه دیگر هوشيار نيست .حال ایجاد شده ،اما نميتوانمد
از آن لذت ببرد .از خوشي آن بهره نميبرد ،از خالل آن نميتواند رشد كند .جاذبمه ممواد رایمازا در سراسمر
جهان به دليل جاذبه حالت «تتا» است .اما اگر به مواد شيميایي پناه ببرید راه عوضي را انتخماب كمردهایمد.
باید از طریق كاستن فعاليت ذهن به آن دست یافت و كامالن هوشيار باقي ماند.
آن گاه به مرحله چهارم ميرسيم كه مرحله «دلتا» نام دارد .فعاليت باز هم كم مميشمود :از صمفر تما چهمار
سيكل در ثانيه .ذهن تقریبان از كار افتاده است .گاه پيش ميآید كه ذهن به حد صفر ميرسد ،مطلقان ساكت.
این حالتي است كه در خواب عميق به شما روي مي آورد ،وقتي كه حتي خواب دیدن و رایا متوقم شمده؛
این حالتي است كه هندوها به آن پاتانجالي  1و بودیست ها به آن سامادي مي گویند .پاتانجالي در واقمع ایمن
حالت را خواب عميق همراه با هوشياري مينامد م با این وضعيت كه هوشياري حتمان حضور داشته باشد.
اخيران در غرب تحقيقات زیادي در مورد مرحله چهارم صورت گرفته است .به نظر آنها غيرممكن است كه در
مرحله چهارم هوشيار باقي بماند ،چون كه به اعتقاد آنها تناقضي در این حالت وجود دارد م هوشيار بودن و
بيهوش بودن .تناقضي وجود ندارد .یك جوكي است نایي این حالت را به طریق عملي اثبات كرده است.
نام او «سوامي رام» است .در سال  ،1970در یك آزمایشگاه آمریكایي ،در انستيتوي منينگمر ،بمه محققمان
گفت كه خود خواسته به مرحله چهارم ذهن خواهد رفت .محققان گفتند « :این غيرممكن است ،چرا كه این
حالت موقعي رخ مي دهد كه شخص در خواب عميق فرو رفته باشد .وقتي كه هوشيار نباشي خواست تو هم
كار نخواهد كرد».

Pattanjali
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1.

اما سوامي گفت« :من انجامش ميدهم».
محققان حاضر نبودند باور كنند ،تردید داشتند ،اما تن به آزمایش دادند .سوامي به مراقبه پرداخت .به تدریج
بعد از چند دقيقه تقریبان به خواب رفت .عالمتنگار  E.E.G.كه امواج ذهني را تعقيب ميكرد نشان داد كه
سوامي در حالت چهارم قرار دارد .فعاليتهاي ذهمن متوقم شمده بم ود .بما ایمن هممه محققمان آن را بماور
نمي كردند ،چون فكر مي كردند شاید واقعان به خواب رفته است .نكته اصلي این نبود ،نكته این بود كه آیما او
هوشيار است یا نه؟ آن گاه سوامي از حالت مراقبه درآمد و تمام مكالماتي را كه در اطمرافش جریمان داشمت
گزارش داد م حتي بهتر از افرادي كه كامالن هوشيار هستند.
براي اولين بار در یك آزمایشگاه علمي ،جمله معروو كریشنا به اثبات رسيد .كریشنا در كتاب گيتا گفته:
«آنچه براي همگان خواب عميق است ،جوكيها در آن بيدارند».
براي اولينبار به عنوان یك فرضيه ثابت شد كه امكان پذیر است شخص همم در خمواب عميمق باشمد و همم
هوشيار ،زیرا خواب براي بدن اتفاق مي افتد ،خواب براي ذهن اتفاق مي افتد ،اما روح شاهد هرگز بمه خمواب
نمي رود .همين كه از مكانيسم ذهن و بدن خود را جدا كردید ،همين كه موفق شدید نظارهگر آنچه كه در
بدن و در ذهن اتفاق مي افتد باشيد ،دیگر نميتوانيد به خواب بروید :بدن به خواب ميرود اما شمما هوشميار
باقي ميمانيد.
جایي عميق در وجود شما ،نقطهاي كامالن هوشيار باقي ميماند.
شعف
 ،Anandaشع  .شع نهایي ترین نقطه آگاهي است .شع  ،سرور و شادي نيست و شادي همواره متضاد به
خمود را دارد ،كمه ناشمادي اسمت .شمادي فقمط مممي توانمد از طریمق ناشمادي وجمود داشمته باشمد؛ از هممم
جدایي ناپذیرند .انسان شاد نقطه ناشادي را در خود حمل مي كند و برعكس انسان ناشاد نقطمه شمادي را در
خود حمل مي كند .شادي و ناشادي مانند چرخند ،محورهاي یك چرخ .گاه یكي رو ميآید و دیگري زیر قرار
مي گيرد ،تا نوبت به دیگري رسد كه رو قرار گيرد .و این روند به طور مرتب ادامه دارد ،چرخ در حركت است
اما از هم جدا نيستند .از هم جدایي ناپذیرند و این همان كاري است كه انسان طي عمرش سعي دارد صورت
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دهد تا بتواند آن دو را از هم سوا كند م كه به خاطر ماهيت قضيه امكانپذیر نيسمت .از هممينروسمت كمه
كوشش او به شكست ميانجامد.
شع  ،شادي نيست شع یعني برگذشتن از دوگانگي شادي و ناشادي .رفتن به فراسوي هردو ،دور افكندن
هردو ،رها شدن از هردو.
آرزوي شاد بودن موجب ناشادي ميشود ،چارهناپذیر است .سعي ميكنيم هيچ وقت ناشماد نباشميم و سمعي
ميكنيم تا شاد باشيم .به این طریق فقط باعث آشفتگي زندگيمان ميشویم.
توجه به این مسأله م كه هردوي آن ها ،هم شادي و هم ناشادي دو جنبه از یك انرژي هستند ،دو طرو یك
سكه هستند م در

عظيمي را موجب مي شود .این در

و فهم یعني شع  .این نه در تقابل با ناشادي است

نه همسو با شادي ،هویت ندادن به هردوي آنهاست .صرفان موقعيت یك ناظر است .شادي ميرسد :شما فقط
مشاهده اش مي كنيد ،نمي گویيد من شادم؛ مي گویيد شادي گذراست .ناشمادي مميرسمد :نمميگویيمد ممن
ناشادم؛ مي گویيد ناشادي گذراست .شاهد باقي مي مانيد ،كامالن خونسرد .با خاطري جمع و آرام .ایمن حالمت
همان شع است.
مغز
دست شستن از گذشته به معناي این نيست كه دیگر قادر به یاد آوري آن نخواهيد بود ،به معناي آن نيست
كه خاطرات شما تحليل رفته یا نابود شده؛ فقط به این معناست كه حاال در آن خاطرات سر نميكنيد ،با آن
خاطرات همهویت نيستيد .از آن خاطرات آزاد شده اید .آن خاطرات باقي هستند ،اما حاال جز ي از مغز شمما
ميباشند ،نه جز ي از هوشياري شما.
مغز یك دستگاه به حساب مي آید ،عينان م ل دستگاه ضبط صوت .مغز همهچيز را ضبط ميكند .مغز بخمش
فيزیكي و جسماني است .كارش ادامه دادن به ثبت و ضبط است .خاطرات شما نميتواند ویران شود م مگمر
آن كه مغز ویران شود .ولي مسأله این نيست .مسأله این است كه ضمير هوشيار شما با خاطراتتمان انباشمته
شده .ضمير هوشيار شما خود را مداومان با مغزتان مشخص مي كند و مغز شما دا مان بما ضممير هوشميار شمما
برانگيخته ميشود و خاطرات سرریز ميشوند.
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وقتي گفته مي شود كه «از گذشته دست بشویيد» ،به این معناست كه با مغز همهویت نشوید .ميتوانيمد از
مغز استفاده كنيد؛ در این صورت مغز تبدیل به یك ابزار و وسيله ميشود .ناگزیر باید به خانه برگردید ،باید
به خاطر بياورید كجا زندگي ميكنيد م خانهتان كجاست ،اسمتان چيست .ميتوانيد از این خاطرات استفاده
كنيد م از آن استفاده كنيد ،اما نگذارید مورد استفاده قرار گيرید .مسأله این است...
بنابراین اگر از گذشته دست شستيد ،چيزي از توانایيهاي مغزيتان كم نخواهد شد ،بيشتر هم خواهد شد.
استادان هميشه تواناترند؛ وقتي كه بخواهند به یاد بياورند ،به یاد ميآورند؛ وقتيكه نخواهد به یاد بياورند ،به
یاد نمي آورند .وقتي كه به ذهن فرمان عمل مي دهند ،ذهن عمل ميكند .وقتيكه فرمان توقم مميدهنمد،
ذهن توق

مي كند .من ناگزیر به استفاده از خاطرات هستم .ناگزیرم با شما حرو بمزنم :نماگزیرم از كلممات

استفاده كنم ،ناگزیرم زبان به كار ببرم.
ولي فقط وقتي كه با شما حرو ميزنم از این وسيله استفاده ميكنم .موقعي كه حرو نميزنم ،ذهن متوق
ميشود .آن وقت خأل محض پيش مي آید ،آن وقت ابري در ميان نيست.
این دو نيمه مغز باید در

شود و عميقان هم باید در

شود ،چون كه چيزهاي بسياري به آن وابسته اسمت.

اكنون دانشمندان هم با فرهنگ رمزآميز كهن موافقت دارند كه دو نيم كره مغز باهم مرتبطند ،وگرنه شخص
سكيزوفرنيك (دو شخايتي) مي شود؛ اما با رشته كامالن باریكي .نخ نازكي آن دو را به هم متال ميكند .این
نخ ميتواند گسيخته شود.
گاه این اتفاق بهصورت تاادو رخ ميدهد ،م الن در تاادو رانندگي م ارتباط مختل ميشود .این رشته ربط
خيلي ظری

است ،دقيقان م ل یك نخ .همين كه پاره شد ،شخص تبدیل به دو شمخص مميشمود :داراي دو

شخايت ميشود .شروع مي كند م ل دو شخص متفاوت رفتار كردن .چيزهاي شگفتي در این مورد مشاهده
شده است.
م الن بخش چپ مغز قادر به خواندن و یادآوري است .بخش راست مغز اصالن قادر به خواندن نيست .بنابراین
اتفاق عجيبي رخ مي دهد .متني به شخص مي دهيد تا بخواند ،مي خواند ،اما فقط یك بخش مغز او قمادر بمه
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یادآوري است .اگر طرو چپ مغز او را بهصورت خفته نگاه دار یم ،دیگر قادر به یادآوري نيسمت كمه چيمزي
خوانده.
یكي از دست هاي او ممكن است كاري انجام بدهد ،اما دست دیگر در آن كار مشاركت نخواهد كرد ،زیرا كه
این دو دست به دو نيم كره مختل تعلق دارند .دست راست به نيم كره چپ تعلق دارد .براي همين است كه
دست راست اینقدر اهميت دارد .چرا؟ خيلي نمادین است.
دست چپ به نيم كره راست متعلق است و نيم كره راست نماینده امور شهودي ،قدرت ماورایي ،مراقبه ،عشق
و شعر است م چون كه همه این امور نامقبول تلقي شده اند ،در نتيجه دست چپ نامقبول تلقي شده .دسمت
راست نماینده منطق ،محاسبه ،ریاضيات ،علم است م چون كه این امور مورد ستایش بودهاند ،دست راسمت
مقبول و ستوده تلقي شده...
به طور معمول بين این دو نيم كره ارتباط كمي وجود دارد .به تدریج كه شخص وحمدت و یكپمارچگي پيمدا
مي كند ،ارتباط بين این دو نيمكره عميقتر ميشود .در بودا این دو نيمكره وحدت پيدا ميكند .او همانقدر
منطقي است كه فردي ميتواند باشد و همانقدر عاشق است كه فردي ميتواند باشد.
نيم كره چپ كه با دست راست مرتبط است ،تحت قوانين ضرورت است .و نيم كره راست ،كه با دست چمپ
مرتبط است ،تحت قوانين قدرت است و اگر این دو نيمكره یكي بشوند« ،لوگوس» متولد ميشمود« ،دامما»
متولد ميشود« ،دا و» متولد ميشود« ،توراه» متولد ميشود م قانون ابدي ،قانون قانونها .آن وقمت شمخص
داراي زیبایي خارق العاده و بركات خارقالعاده مي شود .محل تالقي آسمان و زمين ،مرد و زن؛ محمل تالقمي
همه چيزهایي است كه در هستي منقسم و مجزا هستند .در این تالقي خدا شناخته ميشود.
همه روش هاي مخفي مكاتب رمزآميز چيزي نيستند جز روند كيميمایي بمراي خلمق پيونمدي بمين ایمن دو
نيم كره ،نزدیك كردن آنها به هم ،چنان نزدیك كه هردو تقریبان یكي بشوند .وقتي كه منطق همچون عشمق
عمل كرد و عشق همچون منطق ،شما به نقطه اوج دست پيدا كرده اید و در این نقطه اوج ،وجد به سمادگي
اتفاق ميافتد م همچنان كه وقتي بهار از راه ميرسد ،گلها مي شكفند .وقتي كه این سنتز ،ایمن بهماران در
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دنياي درون تان اتفاق افتاد ،شما به منزل ميرسيد ،به وحدت دست پيمدا مميكنيمد ،بمه تماميمت؛ مقمدس
ميشوید.
چاکرا
كلمه چاكرا به معني مركز نيست ،كلمه مركز نمي تواند آن را تعری كند یا توضيح دهد یا معني كند ،چون
كه وقتي ما مي گویيم مركز ،یعني به چيزي ثابت و ساكن نظر داریم .و چاكرا یعني چيزي متحر

و پویما.

كلمه چاكرا به معني چرخ است ،چرخ دوّار .بنابراین چاكرا مركز فعال و پویما در وجمود ماسمت .عينمان م مل
گرداب و یا گردباد ،كانون چرخش توفان .پویاست؛ در اطراو خود ميدان انرژي ایجاد ميكند.
هفت چاکرا
اولين چاكرا ،چاكراي جنسي است .به شما تعين و هماهنگي مميبخشمد .از هممينروسمت كمه گمرایش بمه
جنسيت وجود دارد .امري است طبيعي ،به نوبه خود سودمند و خوب است اما اگر در همين مركمز متوقم
بشوید ،آن گاه در آستانه یك قار متوق مانده اید .آستانه خوب است ،شما را به درون قار هدایت ميكنمد،
اما جایي نيست كه مأمن دا مي شما شود جایي نيست كه بشود براي هميشه توق كرد ...و شمعفي كمه در
هماهنگي باالي مراكز دیگر منتظر شمات از دستتان مي گریزد و در مقایسه با شع و سمرور و لمذتي كمه
مراكز باالتر دارند ،زیبایي و لذت جنسي چيزي نيست .صرفان به شما امكان مشاهدات مقطعي ميدهد.
چاكراي دوم به نام «هارا» است .در هارا زندگي و مرگ تالقي مي كنند .اگر شما به چاكراي دوم برسيد ،بمه
التذاذ فوق العاده هماهنگي دست پيدا مي كنيد .زندگي با مرگ مالقات مميكنمد .خورشميد بما مماه مالقمات
مي كند و این مالقات در درون رخ ميدهد ،بنابراین مالقات ميتواند هميشگي و پابرجا باشد ،زیمرا شمما بمه
كس دیگري وابسته نيستيد .اكنون شما با مذكر درون خود با مؤنث درون خود مالقات ميكنيد.
چاكراي سوم «ناو» است .در آنجا م بت و منفي هممدیگمر را مالقمات ممي كننمد م الكتریسميته م بمت و
الكتریسيته منفي .تالقي آنها شدید تر از تالقي مرگ و زندگي است چون كه انرژي الكتریكي ،یا «پرانا» یما
انرژي حيات ،عميقتر از مرگ و زندگي است .پيش از زندگي وجود داشته و بعد از مرگ وجود خواهد داشت.
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زندگي و مر

به خاطر انرژي حيات وجود دارند .این تالقي انرژي حيات در ناو ،به شما تجربمه بماالتري از

تعيّن و وحدت و هماهنگي ميدهد.
آن گاه به چاكراي قلب مي رسيم .در چاكراي قلب پایينترین و باالترین باهم مالقات ميكنند .در مركز قلب
«پراكریتي» و «پوروشا»  ،جنسيت و روحانيت ،دنيوي و فرادنيوي م یا آن را ميتوانيد تالقي آسمان و زممين
بخوانيد م باهم تالقي ميكنند .تجربه اي است واال ،چرا كه براي اولينبار چيزي از ماورا در شما طلوع ميكند
م خورشيد را ميبينيد كه از افق سر برميدارد .شما هنوز ریشه در زمين دارید ،اما شاخههاي شما در آسمان
منتشر مي شوند .تبدیل به محل و مركز تالقي ميشوید .از همينروست كه مركمز قلمب معمموالن بماالترین و
پالودهترین تجربهها را ميسر مي سازد م تجربه عشق .تجربه عشق تالقي آسمان و زمين است؛ بنابراین عشمق
به نحوي خاكي و به نحوي آسماني است...
باالتر از قلب ،مركز گلو است .در این جا هم هماهنگي دیگري رخ ميدهد ،حتي فوقالعادهتر و ظری تر .این
مركز ،مركز دادن و گرفتن است .وقتي طفلي متولد مي شد و از طریق مركز گلو پذیرفتمه مميشمود .ابتمدا،
زندگي از راه گلو وارد وجود او ميشود م هوا ميبلعد ،تنفس مي كند؛ آن وقت شير از پستان مادر مميمكمد.
طفل از مركز گلو عمل مي كند ،اما این عمل نافه و نيمه است و به زودي طفل آن را فراموش ميكند .صرفان
دریافت مي كند .هنوز قادر به دادن نيست .عشق او انفعالي است و اگر طلب عشق كني آن وقت نابالغ بماقي
خواهي ماند ،بچه باقي خواهي ماند .تا موقعي كه بالغ نشوي و نتمواني عشمق را ن مار كنمي ،هنموز از بچگمي
درنيامدهاي...
آنگاه به مركز چشم سوم ميرسيم ...دو نيم كره مخ در چشم سوم با همدیگر تالقي ميكنند؛ مقر آن درست
بين دو چشم است .یك چشم معرو نيمه راست و چشم دیگر معرو نيمه چپ است و درست در ميانه قرار
دارد .این دو نيم كره چپ و راست كه در چشم سوم تالقي دارند ،سنتزي (همنهادي) است بسيار فوقالعاده.
مردم قادر بوده اند كه این مركز را توضيح بدهند .به همين دليل است كه را ما كریشنا ،عمارو بمزرگ هنمد،
توانست چشم سوم را شرح دهد .ولي وقتي كه شروع به صحبت نهایي و پایاني این سنتز كه در «ساهاسرارا»
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اتفاق ميافتد نمود ،بيش و بيش تر به سكوت فرو رفت ،به شع فرو رفت .در آن غرقه شد ،شرحش خارج از
توان او بود...
آخرین سنتز ،جوهر و عرض است؛ درون و بيرون .در التذاذ جنسي درون و بيرون باهم تالقي ميكننمد .امما
موقتان .در ساهاسرارا هم دیگر را مالقات دا مي مي كنند .براي همين است كه من به شما توصيه ميكنم تا از
مقوله جنسي به مرحله شع

سفر كنيد ...ساهاسرارا پدید آورنده هزاران برابر ،ميليونها برابر شع و فميض

براي شماست.

www.oshods.com
http://groups.yahoo.com/group/oshodreamstar
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فصل 3
راهی جز به درون نیست
از راه به در بردن
كار یك استاد في الواقع اغوا كردن و از راه به دركردن است .او شما را با ناشناختهها اغوا ميكند .راه دیگري
وجود ندارد مگر اغوا كردن و از راه به در بردن.
شما به ناشناخته ها قانع نخواهيد شد و تنها به شناختهها رضمایت خواهيمد داد .ناشمناخته نشمناخته اسمت.
ال تاموري راجمع بمه آن نداریمد .قمادرم شمما را بما
تجربه اش نكرده اید ،چيزي راجع به آن نشنيده ایمد .اصم ن
دانسته هایتان راضي كنم .اما نشناخته هم باقي مي ماند .راهي براي شناخت آن نيست ،چون كه این كيفيمت
ذاتي هر دانندهاي محسوب ميشود .هرگز شناخته نميشود ،به هيچوجه شناخته نخواهد شد .هرقدر عميقتر
در بطن آن فرو ميروید بيش از پيش متوجه مي شوید كه با نشناخته طرو نيستيد ،بلكه با غيرقابل شناخت
طرفيد ،زیرا این نقطه كانوني شخص داننده است .چگونه داننده مي تواند بدل به دانسته شود؟ امكان نمدارد.
داننده هميشه ماوراي دانسته ميماند ،از دانسته فراتر ميرود.
از این جاست كه كار هر استادي واقعان اغوا كردن و از راه به در بردن است .فریبتان ميدهمد ،مجمذوبتمان
ميكند ،به شما وعده سعادت ميدهد ،وعده حقيقت مي دهد ،وعده رهایي ميدهد م به نمامهماي گونماگون.
شما را از اشتياق شعلهور ميكند .لحظهاي فرا ميرسد كه اشتياق متراكم و شورانگيز ميشود ،تا آنجما كمه
باعث جهش شما مي شود .این رهایي با عقل و منطق كاري ندارد .به همين منظور ممن نماگزیرم پيونمدهاي
شما را با منطق و عقل ویران كنم .ناگزیرم توانایي هاي شما را از مغز به قلب منتقل كمنم ،چمون كمه قلمب
غيرمنطقي است و از طریق قلب مي توان پلي ساخت ،پل رنگين كماني براي عبور به سوي ناشناخته و نهایتان
به سوي غيرقابل شناخت.
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از این روست كه واژه اغوا في الواقع معرو كل كار استادان كامل است .اما كساني كه زیادي به منطق و عقل
وابسته اند هرگز به راه نميآیند و یا اغوا نميشوند .اگر قبل از شروع ،این افراد بخواهند از طریق منطق و یما
تجربه قانع شوند ،دیگر راهي براي ورود باقي نمي ماند .اگر در وجود استاد اثبات مدعا را مشماهده كننمد آن
وقت راهي وجود خواهد داشت .اگر حضور استاد كافي است كه شما را بمه وجمد آورد و بمه عموالم پرمماجرا
بكشاند ،اگر وجود و حضور استاد شجاعت رفتن به فضاهاي نامكشوو را در شما برانگيمزد ،فقمط در چنمين
حالتي است كه سفر واقعان شروع ميشود.
یك چيزي مسلم است :یك بار كه سفر آغاز شود دیگر بازگشتي وجود ندارد .آغاز سفر یعني نيممي از انجمام
كار .وقتي شروع شد باید به اتمام برسد.
فقط شروع كردن ،قسمت دشوار آن است .براي همين است كه ناگزیرم از معجزات حرو بزنم و نماگزیرم از
معجزات مراقبه و مدیتيشن تعری كنم .ناچارم به طور مداوم از وجد و حالي كه مدیتيشن و مراقبه به شمما
مي دهد حرو بزنم .شما عالقه مند به مدیتيشن و مراقبه نيستيد ،شما عالقهمند به مشماهده چهمره اصميل و
واقعي خودتان نيستيد ،اما شما یقينان دوست دارید به وجد درآیيد و شادي كنيد .هرچند زماني كه شما براي
اولين بار آینه به دست ميگيرید باعث رنجشتان مي شود ،نه وجد ،چمون كمه ناچمار بایمد بما همر آنچمه در
وجودتان زشت است طرو شوید ،چرا كه زشتيها در سطح قرار دارند .همينكه زشتيها را دیدید دیگمر بما
آن كنار نخواهيد آمد .این تنها اميد است ،زیرا هيچ كس نيست كه با زشتيهاي خود كنار بياید .بمه محمض
این كه با این زشتي ها مواجه شدید باید آن را از ميان بردارید ،باید همه صورتكهاي زشت را كنار بگذاریمد،
باید از زشتي ها پوست بيندازید و در پس این صورتكهاي گوناگون ،چهره اصيل شما ،چهره الهي اسمت .در
گوهر و ذات خود جدا از خداونمد نيسمتيد .امما بمهصمورت «شمخص» جمدا خواهيمد مانمد .كلممه انگليسمي
 Personalityیا شخايت از كلمه یوناني  Personaمي آیدكه معني آن نقاب یا ماسك است.
در فردیت تان با خدا یكي و یگانه هستيد .در چنين حالتي است كمه داراي زیبمایي بمودا ،كریشمنا و مسميح
خواهيد بود و همان شأن را خواهيد داشت .اما براي رسيدن به چنين مقامي باید الیمههماي زشمت را م مل
الیه هاي پياز باز كرد .البته وقتي پياز پوست ميكنيد اشك به چشمانتان ميآید ،دردنا

است .صورتكهما
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یا نقابهاي شما هم چون زمان زیادي با شما بودهاند جزو صورت شما شدهاند .كندن صورتكها م ل كنمدن
لباس نيست .م ل پوست كندن است م درد دارد .براي همين است كه فقط آدمهاي شجاع عالقمند به ایمن
تغيير و دگرگوني هستند.
برگردیم به معصومیت
هفت سال اول كودكي مهم ترین دوران زندگي است .اگر شخص هفتاد سال عمر كند ،آن هفت سمال اوليمه
زمينه ساز قطعي براي آن هفتاد سال است ،زیرا شخص همان الگو را در مراحل مختل زندگي تكرار ميكند.
تظاهر به دوست داشتن رفيقانش مي كند .این تظاهر چنان عميق جا ميگيرد كه حتمي متوجمه نمميشمود
این ها تظاهر است :به خيالش عشق همين است كه او ارا ه ميدهد .عشق همين است و بمس .بمراي هممين
است كه همه در دنيا هم دیگر را دوست دارند و با این همه دنيا تبدیل به دارالمجانين شده .مردم باید سرشار
از شع باشند م اگر این همه عشق و محبت در دنيا هست پس همه باید شكوفا شده باشند .به نظر نميرسد
كسي شكوفا شده باشد.
چيزي بسيار اساسي این وسط مفقود شده .سعي من در این جا این است كه شما را نسبت به ظاهرسازيها و
جلوه فروشيهایتان آگاه كنم .همينكه به آن آگاه شدید ،ميتوان دورشان انداخت .راحت ميتموان دورشمان
انداخت م كل قضيه آگاه شدن نسبت به آنهاست .ریشههاي شان عميقان در وجود شما رخنه كمرده ،تما مغمز
استخوان هایتان دویده .بنابراین آدم باید بسيار هوشيار و بسيار آگاه باشد تا تمام رگ و ریشهها را پيدا كنمد.
همين كه موفق شدید تمام ریشههاي تقلب و كذب را ،عشق و مهر دروغين را ،پيدا كنيد آن وقت ميتوانيمد
آن را ریشهكن كنيد .عل هاي هرز را ریشهكن مي كنيد و دوباره تبدیل به كود

ميشوید و زندگي را تمر و

تازه از بدو معاوميت شروع مي كنيد و آن موقع است كه بداهه بودن و طبيعي بودن اصل رفتار شما ميشود.
از ریشه بزن
نفس تنها مسأله است و از خود نفس هزار و یك مسأله دیگر زاده ميشود .باعث حر  ،باعث خشم ،باعمث
شهوت ،باعث رشك و حسد و بسياري از چيزهاي دیگر است .مردم مرتبان بما حمر

و عامبانيت و شمهوت

مبارزه مي كنند ،كاري كه بيهوده است .مگر آن كه ریشه از بنيان قطع شود ،وگرنه شماخههما دوبماره جوانمه
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ميزنند .ميتوان شاخه ها را هرس كرد .تأثير چنداني ندارد .در واقع با هرس كردنهاي شما درخت بميش از
بيشتر تنومند ميشود .شاخ و برگها بيشتر و ضخيمتر خواهند شد .درخت استوارتر ميشود.
تأكيد من به شما این است :با نشانهها و عارضهها مبارزه نكنيد ،یكراست بروید سراغ ریشه موضموع و ایمن
ریشه فقط یكي است م نفس.
اگر بياموزید كه بدون نفس سر كنيد ،جوري كه انگار وجود ندارید و هيچكس باشيد ،هميچ محمض ،آنگماه
غایت به دست مي آید .هدفي باالتر از این نيست .و این كار به سادگي عملي است چون كه نفمس پدیمدهاي
كاذب است ،براي همين مي توان دورش انداخت .نفس چيز واقعي نيست .مقولمهاي تخيلمي و واهمي اسمت،
سایه اي بيش نيست .اگر باورش كني ،واقعيت دارد .اگر عميقان به آن توجه كني ،وجود خارجي ندارد.
مراقبه به سادگي یعني نظر كردن عميق به درون براي یافتن نفس؛ جستجو براي سركشيدن به تمام گوشه
كناره اي وجود براي پيدا كردنش .او را جایي پيدا نخواهيد كرد .دمي كه نتوانيد پيدایش كنيمد بایمد تممام
شده تلقي شود و این تولد دوبارهاي است براي شما.
از همان دستی که میدهی میگیری
هستي دوست دار همه است .هستي نسبت به ما بيتفاوت نيست ،اما به ظاهر بيتفاوت مينماید ،به این دليل
كه ما بي تفاوتيم .هستي فقط منعكس كننده است .هستي آینه است :خود ما را باز ميتاباند .اگر به او فریماد
كنيم ،به ما فریاد مي كند .اگر برایش سرود سردهيم ،سرود به ما باز ميگردد ،هر آنچه ما انجام ميدهيم به
هزاران طریق باز ميگردد ،زیرا كه از ابعاد بيشمار به ما باز ميگردد ،از تمامي جنبهها و زوایاي هستي.
هستي به ظاهر بي تفاوت به نظر مي رسد چون كه عشق در ما نيست .همين كه شما شروع كنيد بمه دوسمت
داشتن همهچيز م رودخانه ،كوه ،ستاره ،مردم ،جانوران م همين كه شروع كنيد عاشقانه با زندگي درگير شدن
و درآميختن ،همين كه به گرمي با هستي برخورد كنيد ،هستي هم به گرمي با شما برخورد ميكند .از همما
دستي كه دادي باز ميگيري.
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به نظر بيمعني مي آید ،زیرا كه ما معني ابداع نميكنيم .چنين مينماید كه هستي یكنواخت و كسلكننمده
است چون كه ما یكنواخت و كسلكنندهایم .در نظر بودا چنين نميآید .بودا گفته« :لحظهاي كه بمه كممال
رسيدم و منور شدم ،تمام هستي كامل و منور شد».
من بودا را تأیيد مي كنم .آن چه گفته كامالن صحيح است .این تجربه شخص خود من نيز هست :هستي براي
شما همان چيزي است كه خود شما هستي .مراقبه به شما دو چيز ميآموزد :مراقبهاي كه به جهان درونمي
شما مربوط مي شود و عشقي كه به هستي مربوط مي شود .مراقبه باید مركز شما بشمود م آگماهي ،تأممل در
سكوت؛ و عشق باید دایره پيرامون شما بشود ،گرماي كامالن بيعلت و سبب م زیرا كه گرمما خمود بمه خمود
زیباست.
در مركز ،نقطه مبدأ ،در حال مراقبه باشيد ،د ر دایره پيرامون عاشق باشيد و خواهيد دید كه هستي دگرگون
مي شود .هستي همان هستي است؛ در واقع شمایيد كه عوض شدهاید ،اما فوران ،همينكه عوض شمدید ،كمل
هستي با شما عوض ميشود.
قایق خالی
كسي از چانگتسو پرسيد« :تمام تعاليم شما بر بيفایدگي متمركز است».
چانگتسو جواب داد« :اگر قدر چيزهاي بيفایده را نداني نميتواني دم از چيزهاي با فایده بزني».
چانگتسو گفته كه بيفایده جنبه دیگر با فایده است .وقتي ميتواني از بافایدگي حرو بزني كه بميفایمدگي
در ميان باشد .این بخش حياتي آن است .اگر بيفایدگي را كامالن حذو كنيم ،چيز بافایدهاي وجود نخواهمد
داشت .چيزها مفيدند ،زیرا چيزهاي بيفایده وجود دارند.
اما این چيزي است كه به سر دنيا آمده .ما همه فعاليتهاي توأم با بازیگوشي را حذو كردهایم ،به این تاور
كه همه توانایيهاي ما در راه كار مارو خواهد شد .اما اكنون كار تبدیل به یك امر ماللآور شده است .باید
به قطب مخال روي آورد تا بتوان طراوت از دست رفته را دوباره به دست آورد.
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تمام روز را بيداریم و شب مي خوابيم .فایده خواب چيست؟ وقت هدر دادن است م و نه وقت كمي .اگر نمود
سال عمر كنيد سي سال آن را در خواب خواهيد گذرانمد ،یمكسموم از عممر ،هشمت سماعت در شمبانهروز.
فایدهاش چيست؟
بعد از یك روز كامل كار كردن چه اتفاقي ميافتد؟ ميخوابيد .چرا؟ از فایده به بيفایده منتقل ميشموید .از
همين رو است كه صبح احساس تر و تازگي ،سرزندگي و سبكباري ميكنيمد .ایمنهما از كجما مميآینمد؟ از
بيفایده.
براي همين مراقبه قادر است به شما بزرگ ترین قدرت مشاهده را اعطا كند ،چون كه مراقبه بيفایمدهتمرین
چيز در دنياست .خيلي راحت كاري انجام نميدهيد ،خيلي راحت در سكوت فمرو مميرویمد .ایمن از خمواب
مهم تر است ،چون كه در خواب شما ناهوشيار هستيد؛ چه بسا در بهشت سمر مميكنيمد امما خودتمان خبمر
ندارید.
در مراقبه آگاهانه حركت مي كنيد .در نتيجه از خط سير مطلع مي شوید :چگونه از جهمان مفيمد برونمي بمه
جهان بي فایده دروني حركت كنيد .و وقتي راهش را آموختيد ،هر لحظه مميتوانيمد بمه جهمان درونمي وارد
شوید .در اتوبوس كه مي نشينيد نيازي نيست كاري انجام دهيد به سادگي نشستهاید؛ در سمفر بما اتومبيمل،
قطار یا هواپيما شما كاري انجام نميدهيد ،همه كارها توسط دیگران صورت ميگيرد؛ ميتوانيد چشمهایتان
را ببندید و بروید به فضاي بي فایدگي ،به درون و ناگهان همهچيز ساكت ميشود و ناگهان همهچيمز خنمك
ميشود و ناگهان شما در مبدأ كل حيات قرار ميگيرید.
ولي این در بازار ارزشي ندارد .نمي توانيد آن را به فروش برسانيد ،نميتوانيد جار بزنيد كه« :من یك مراقبمه
بزرگ دارم ،كسي حاضر است آن را بخرد؟» هيچكس تره براي آن خرد نميكند .كماال نيسمت ،پمس فایمده
است.
سير یك سالك به دو راه مي تواند انجام پذیر د؛ یكي از راه قدرت ،دیگري از راه آرامش .سير به سمت قدرت،
سير به سمت حقيقت نيست ،بلكه سيري است به ارضاي نفس م خواه قدرت از پول یا اعتبار یا ذكمر ناشمي
شود .آرزو براي قدرت به معني آن است كه آرزو براي حقيقت نيست .هر قدرتي كه به دست بياورید م خواه
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قدرت بدني یا ذ هني یا به اصطالح قدرت روحاني باشد م صرفان شخص شما را قوي ميكند و هرقدر قمويتمر
باشيد از حقيقت دورتر مي افتيد .همين قدرت شما تأكيدي است بر مقابله نفس شما با حقيقت .قدرت شمما
تبدیل به مانع خواهد شد .قدرت تان بدل به ضع شما در برابمر حقيقمت خواهمد شمد .بنمابراین هرقمدر بمه
تاورتان بر قدرت افزوده شود ،بر ناتواني شما در گشودن درهاي حقيقت اضافه خواهد شد.
به همين دليل جستجوي قدرت ،جستجوي یك سالك حقيقي نيست .هرچند سالك به آن سمت در حركت
است ،چون كه هرچه ما در این جهان جستجو مي كنيم در آن جهان نيز به جستجویش ميپردازیم .در واقع،
هدو ما به چنگ آوردن چيزهایي است در آن جهان كه در این جهان قادر به تحايل آن نيستيم .بنمابراین
تداومي بين دنياي ما و موكشا ،یا آزادي ما وجود دارد .آن چه ما در بازار معامله نتوانستيم به دست بياوریم،
همان جستجو را در معبد دنبال مي كنيم .جستجو یكي است .آن چه از پول انتظار داشتيم و نتوانسمتيم بمه
چنگ آوریم ،همان را در مذهب جستجو مي كنيم .چنين جستجویي مشابه هم است ،جستجوگر به هيچوجه
تغيير نكرده .وقتي در یك نقطه شكست مي خوریم ،در نقطه دیگر ادامه ميدهيم تا پيمروز شمویم .ولمي در
وهله اول چرا مي خواهيد قدرتمند شوید؟ این آرزو تبدیل چيزي است كه باعث خشنودي ميشود .وقتمي از
خودتان به در آیيد ،شع رخ مينماید .در غياب شما نكتار [آب حيات] فوران خواهد كرد ،اما وقتي از خمود
به در نيایيد حتي یك قطره هم وجود نخواهد داشت.
ذكر ن اركننده قدرت است .از طریق ذكر«منترا»  2قدرت حاصل ميشمود؛ شمكي در آن نيسمت .بگذاریمد در
آنچه ذكر صورت ميدهد تأمل كنيم .ذكر باعث تمركز ذهن ميشود ،همه اشعه پراكنده ذهن را یكجا گرد
مي آورد .هر ذكري كه به كار برده شود م «ام ناما شيوایا» یا «ام ماني پادمه هوم» یا فقط «راما ،راما ،راما» م
فرقي نمي كند .خود شما ميتوانيد به دل خواه منترا درست كنيد ،كلمه ذكر هيچ نقشي ندارد .حروو و معنا
چيزي نيست كه در ذكر دخيل باشد .هدو كلي ذكر این است كه ذهن شما را متمركز كنمد .بنمابراین همر
عبارت معمولي ،هر كلمه بيمعني ،ميتواند بهعنوان منترا به كار رود.
راهی به رهایی

2.Mantra
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خلو

و صفا وقتي پيش مي آید كه در آگاهي بدون انتخاب به سر برید؛ وقتي كه نه خوب و نمه بمد مسمأله

شماست ،وقتي كه اصالن فرق قا ل نميشوید ،وقتي كه تقسيم كنار گذاشته شده ،وقتي كه جز یكي نميبينيد.
حتي در تاریكي هم نور مي بينيد و حتي در مرگ هم زندگي جاودان ميبينيد .وقتي كمه راههماي معممولي
مشاهده چيزها كه دوگانه است كنار گذاشته شوند ،صاو و خالص مي شوید ،زیمرا كمه دیگمر چيمزي بمراي
غلوغش شما وجود ندارد .این نهایت ضمير هوشيار به شمار ميرود.
ما باید تمام دوگانگيها را تبدیل كنيم :اخالقي م غيراخالقي ،بد م خوب ،مرگ م زندگي ،تابستان م زمستان.
همه چيز باید متحول شود تا شخص بتواند یكي ببيند .شخص ميتواند بمه ميليمونهما طریمق یكمي ببينمد،
شخص قادر به بازشناسي یكي خواهد بود ،حاال به هر شكل و هيأتي كه درآید.
امكان پذیر است .آن چه مورد نياز است سعي و كوشش مختار براي بيداري است ،سعي و كوشش مختامر
براي آگاهي و بي انتخاب بودن است .صرفان در درون بنشينيد ،ناظر ذهن باشميد و چيمزي را انتخماب نكنيمد.
رفت و آمدها ادامه دارد ،شما در گوشهاي بيدخالت و خونسرد نشستهاید .كم كمك خلو
نازل ميشود .این خلو

و صمفا بمر شمما

همانا آزادي است.

یک حبّه طال
نزد من ،عدم اطاعت انقالب بزرگي به شمار مي رود .منظور از عدم اطاعمت نمه گفمتن و نفمي كمردن صمرو
نيست ،بلكه تاميم گرفتن براي انجام دادن یا ندادن است ،آیا مفيد است كه چيزي انجام بشمود یما نشمود.
قبول مسؤوليت به عهده خود شماست.
هر اشتباهي فرصتي است براي آموختن .فقط همان اشتبا ه را مكرران تكرار نكنيد م این كار حماقت است .اما
تا مي توانيد اشتباه تازه مرتكب شوید م نگران نباشيد م چرا كه این تنها راهي است كه طبيعت براي آموختن
در اختيار شما گذاشته.
انسان با گنج بزرگي متولد شده ،اما همين انسان با ميراث حيواني نيز به دنيا آمده است .به طریقي مما بایمد
خود را از ميراث حيواني جدا كرده و فضا ایجاد كنيم تا آن كه گنج نهفته به ضمير هوشيار ما بياید و قسمت
شود م چرا كه این جزو كيفيت گنج است :هرچه بيشتر قسمتش كنيد ،بيشتر از آن نايب خواهيد برد.
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مراقبه
مراقبه یا مدیتيشن به سادگي یعني سكوت كامل .جوري كه ذهن شما مزاحمتي فراهم نكند .ذهن مملمو از
خواستها ،انگيزهها ،هدو ها و مقاصد است و عشق به وسيله ذهن یافتني نيست ،چون كه عشق فاقد انگيزه
است و هدو برنمي دارد .عشق چيزي براي به دست آوردن ندارد ،سودي بمرایش متامور نيسمت ،وسميلهاي
براي هدو نيست ،بلكه هدو عشق خود عشق است.
به همين جهت ذهن از در

و دریافت ماهيت عشق ناتوان است .ذهن را باید كنار گذاشت.

همه آن چه را كه ما مراقبه یا مدیتيشن مي گویيم ،همين كنار گذاشتن ذهن است .وقتي ذهن كنار رفت ما
در حالت مراقبه قرار ميگيریم.
فقدان ذهن یعني مراقبه.
و در این حالت عشق شكوفا ميشود.
ناگهان در عشق فوران ميكنيد .تمام زندگي شما لبریز از عشق مي شود .ولي بدون سكوت این كار غيرممكن
است.
وجد
كلمه وجد  3حایز اهميت زیادي است .معني لفظي آن بيمرون از خمود ایسمتادن اسمت .یما بيمرون از نفمس
ایستادن .لحظه اي كه ما خارج از نفس خود قرار ميگيریم ،در خدا قرار ميگيریم.
در نفس بودن مترادو است با ميليون ها كيلومتر دور بودن از خدا و بيمرون از نفمس بمودن یعنمي در قلمب
الوهيت بودن.
اگر كسي كمي دقت كند متوجه مي شود كه نفس براي هيچ كس شادي بمه ارمغمان نيماورده ،آنچمه آورده
عذاب بوده ،درد و رنج بسيار بوده ،زجرهاي روزافزون بوده.
نفس چيزي نيست مگر زخمي كه به طور مداوم اذیت مي كند .از نفس بيرون آمدن یعني شفا یافتن ،یعنمي
كامل شدن ،یعني به روحانيت رسيدن.

Ecstasy
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3.

و براي بيرون آمدن از نفس به هيچ چيز نياز نيست ،مگر یك چيمز :در

عميقمي از پدیمده نفمس كمه چمه

چيزهایي ارمغان اوست .وعدههاي بسيار مي دهد بدون این كه به وعده عمل كند .ریاضيات بسيار ساده است،
یكي از قوانين مطلق زندگي است ،بدون این كه است ناء بپذیرد .این علم واقعي مذهب بمه شممار مميرود .از
نفس كه بيرون بيایيد ،ناگهان بهار مي شود و هزاران گل در درون شما آغاز به شكفتن ميكند.
جوانی جاودانی
اگر گذشته تان را با خود حمل كنيد پير مي مانيد ،و هر روز هم پيرتر ميشوید ،زیرا گذشته مرتبان بزرگتر و
سنگينتر مي شود .اگر گذشته را كالن دور بيندازید و از نو شروع كنيد ،مجمددان جموان خواهيمد بمود .و تنهما
آگاهي جوان است كه ميتواند با خدا ارتباط برقر ار كند .چرا كه بين شما چيزي حا ل نيست .اما اگر گذشته
را با خودتان حمل كنيد ،گذشته هم چون مانعي نظير دیوار چين عمل خواهد كرد .قطور و زمخمت كمه همر
لحظه قطورتر ميشود.
تمرکز
سؤال :از وقتي كه این جا بوده ام ،قدرت تمركزم را از دست دادهام .بيان جمالت منطقي برایم دشوار شمده و
خيلي فراموش كار شده ام .احساس ميكنم تبدیل به یك بچه ابله شدهام .این همان راه منتهي به هوشمياري
است كه شما این همه از آن حرو ميزنيد؟
جواب :قدرت تمركز چيزي نيست كه به آن مفتخر باشيم .حالت انجماد ذهني است ،حالت باریكي از ذهمن.
البته مفيد م مفيد براي دیگران ،مفيد براي علم .مفيد براي كسب و كار ،مفيد براي معمامالت ،مفيمد بمراي
سياست م اما مطلقان نه مفيد براي شخص خودت.
اگر بخواهي زیادي با تمركز هماهنگ شوي بسيار عابي خمواهي شمد .تمركمز حالمت عامبي ذهمن اسمت؛
هيچوقت به آرامش نميرسي.
تمركز م ل نور متمركز چراغ قوه است و هوشياري نور پخش و نامتمركز چراغ حبابدار.
تمام سعي من بر این است كه به شما هوشياري بياموزم ،نه تمركز.
این نكته اي است كه باید به خاطر داشته باشيد:
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اگر هوشيار شوید هر لحظه كه بخواهيد به مسأله به خاوصي متمركز شوید قادر به آن خواهيد بود .مشكلي
نيست.
اما اگر زیادي به تمركز بند كنيد ،برعكس آن عملي نيست :آرامش نخواهيد یافت.
ذهن آرام هميشه به آساني قادر به تمركز است .اما ذهن متمركز هميشه اسير وسوسه ميشود ،پيله ميكند.
آرام بودن و از تنش درآمدن برایش مقدور نيست .متشنج باقي ميماند.
اگر مراقبه كني ،ابتدا تمركز رخت برميبندد و كمي احساس گمگشتگي مي كني .اما اگر ادامه بدهي ،كمكم
به حالت سبكي غيرمتمركز دست خواهي یافت م این نتيجه مراقبه است.
وقتي مراقبه حاصل شد ،تمركز در دست شما م ل اسباببازي كودكانه است م هروقت به آن احتيماج پيمدا
ميكني ميتواني تمركز كني؛ آسان و بدون دردسر.
معصومیت ،فقط
سؤال :منظور از همه اینها چيست؟
جواب :نمي دانم ،فكر كنم كه هيچكس نميداند یا هيچ كمس تما بمه حمال ندانسمته .بمودا ،مسميح ،كریشمنا؛
هيچ كس .و زیبایي كار در این است كه هيچكس نمي داند ،چون كه اگر فقمط یمك نفمر مميدانسمت ،هممه
شاديها از بين مي رفت .این جزو اسرار است .رمز و راز محض .راهي براي آشكار كردن آن نيست .راهي براي
شناخت آن وجود ندارد.
همه دانش ها لنگ خواهند زد .موفقيت تنها از عهده معاوميت برميآید ،زیرا معاموميت مميتوانمد بگویمد
«نميدانم».
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فصل 4
نوری باشید پیش پای وجودتان
بله ،بله از ته دل
پذیرا بودن ،م بت بودن ،تأیيد كردن و بله گفتن به هستي بمزرگتمرین خايامه ممذهبي بمودن اسمت .در
حقيقت فقط این خاياه است كه شخص را مذهبي مي سازد .كنار گذاشتن كلمه نه ،به منزله كنار گذاشتن
ذهن است .ذهن كالن به خاطر گفتن نه است كه وجود دارد .ذهن اساسان منفي گراست .تمام موجودیت ذهمن
براساس قبول نكردن و یا رد كردن پایهریزي شده است .هميشه به نيمه تاریك چيزها نگاه ميكند و قادر به
دیدن نيمه روشن نيست .نميتواند خطوط نقره اي را در ابرهاي سياه مشاهده كند؛ به راحتي راجع به ابرهاي
سياه قيل و قال راه مي اندازد ولي آن مناطق نقرهاي رنگ ابرها را از دست مميدهمد؛ و ابرهماي سمياه فقمط
بهخاطر خطوط نقرهاي رنگشان وجود دارند.
خارهاي گل سرخ فقط براي محافظت گل سرخ وجود دارد و شب تاریك چيزي نيست به جز زاهداني براي
صبح روشن كه از آن زاده شود .این نگرش طرز تفكر كسي است كه مي گوید بله ...بله ...به همر چيمزي كمه
وجود دارد .تمام زاویه دید عوض ميشود .شما را از ذهن به قلب حركت ميدهد .ذهن مترادو است با نه و
قلب مترادو با بله ،یك بله كامل .قبل تأیيدكننده است ،احترامگذارنده است ،عشق مميورزد ،اعتمماد دارد؛
اینها ابعاد كلمه بله هستند.
ذهن از طرو دیگر شك ميكند ،مظنون است ،هرگز ایمان نميآورد ،مهربان نيست مگر تدبير و سياستي در
پيش داشته باشد ،برایش مشكل است كه تأیيد كند ،و باز به جز امور مالحتي احترامي براي دیگران قا مل
نيست .اینها ابعاد كلمه نه ميباشد.
انسان از دو طریق ميتواند زندگي كند .او یا از طریق كلمه نه زندگي ميكند م كه به همين سبب دا ممان در
حال زجر كشيدن است ،او در جهنم سر مي كند؛ در زبان و فرهنگ لغات جهنم هيچ جایي براي كلممه بلمه
وجود ندارد م و یا مي تواند از طریق بله به زندگي ادامه دهد؛ كه در این حالت است كه شخص ،بهشتي را در
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اطرافش ابداع مي كند ،و دیگر احتياج به بهشتي كه در آینده رخ ميدهد نيست ،چون آن بهشت در همينجا
و همين زمان رخ خواهد داد.
لحظه اي كه بله مي گویيد ،وجودتان باز مي شود .همان آب و هواي كلمه بله باعث باز شدن گمل درونميتمان
ميشود« .بله» بهاري است براي گل روح شما.
البته كسي كه از طریق كلمه بله زندگي ميكند ميتواند از كلمه نه نيز استفاده نماید ،منتهي براي خمدمت
به كلمه بله .به همين نحو شخاي كه از طریق كلمه نه زندگي ميكند ،ميتواند كلمه بله را استفاده كنمد و
استفاده هم خواهد كرد ،براي خدمت به كلمه نه .بنابراین من نمي گویم كمه كلممه نمه را كمامالن از فرهنمگ
لغتتان حذو كنيد ،بلكه كلمه نه بای د در خدمت كلمه بله باشد .آن موقمع حتمي كلممه نمه زیبمایي خما
خودش را خواهد داشت ،زیرا در خدمت بله خواهد بود .زماني كه بله در خدمت نه درآید بسيار زشت است.
مشرّو شدن در راه سلو

باید همراه با یك بله گفتن باشد .یك بله مقدس به هستي و هر چيزي كه هستي

به ارمغان مي آو رد ،حتي چيزهایي كه شما در وهله اول دوست ندارید .چون چيزي كه شمما دوسمت داریمد
ممكن است چيز درستي نباشد و چيزي كه دوست ندارید ممكن است چيز درستي باشد.
شخاي كه مي خواهد بله بگوید آن را بدون قيد و شرط مي گوید .حتي اگر زماني چيزي را دوسمت نداشمته
باشد ،با این حال مي گوید بله ،زیرا او به خرَد هستي اعتماد ميكند .او ميگوید هستي بهتر از من مميدانمد
چون من فقط قسمتي از آن هستم ،و اگر من در حالتي باشم كه آن چيز را دوست ندارم حتمان من اشمتباه
ميكنم .من باید رشد كنم ،من باید بيشتر آگاه شوم و بيشتر در

كنم ،من باید زاویه دید باالتري بهدست

آورم ،اما هستي هيچوقت نميتواند اشتباه باشد!
مذهب مي تواند در یك جمله خالصه شود« :هستي هيچوقت اشتباه نيسمت ».بنمابراین فقمط تسمليم شمدن
مي ماند ،فقط رهایي وجود دارد .این رهایي ،مشرّو شدن به راه عرفان و سلو

است.

کیمیای ناب
پسر «زوسياس» درگذ شت ،تنها فرزندش ،و این زوسياس پسرش را بي اندازه دوست ميداشت .ميدانيد چه
شد؟ رقايد! تمام طول راه تا گورستان را رقاميد .ممي رقاميد و در هممان حمال اشمك شموق و شمادي از
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چشمهایش فرو ميریخت .به خدا ميگفت « :ببين! چنين روح پا
چنين روح پا

و زیبایي را بمه ممن داده بمودي ،و ممن

و زیبایي را به همان پاكي و زیبایي اش به تو برميگردانم .روحي كه به هيچوجه آلوده نشد.

هدیه تو را به خودت بازمي گردانم .خوشحالم كه این هدیه را براي این چند صباح به من عطا كمرده بمودي.
بي حد و اندازه خرسندم .وقتش بود كه این كود

به خانهاش برگردد».

اگر دقت كني ،پس همه و همه چيز تبدیل به عاملي براي جشن و سرور ميشود .اگر دقت نكني ،آن وقمت
همه چيز سببي مي شود براي شكوه و شكایت .و همهچيز بر تو جاري و ساري ميشود اما تغييري در تو رخ
نمي دهد ،كم و بيش همان چيزي كه بودي باقي مي ماني .نسبت به همه چيز ولع و اشتياق داري اما چيزي
سبب تحول تو نميشود.
یادتان باشد .اگر احساس خرسندي داشته باشي ،متحول خواهي شد .شمروع مميكنمي بمه تغييمر و تبمدیل
وجودت از فلز كم بها به طال .این همان چيزي است كه ماهيت كيميا را تشكيل ميدهد ،و این همان چيزي
است كه ماهيت سلو

را تشكيل ميدهد .س لو

كيمياي ناب است ،كيمياي نو ،دانش تحول و تبدل نمازل

به متعالي؛ و پل آن هم سپاسگزاري و خرسندي است.
خرسند باش! در جست وجوي اسبابي براي خرسندي باش ،و بينهایت سمبب بمراي خرسمند بمودن خمواهي
یافت .هر صبح كه خورشيد مي دمد ،دالیل فراواني ،بيش از فراوان ،براي پایكوبي و ترانهخواني خواهي یافت.
و به زودي شب از راه مي رسد با زیبایي تاریكش و آن همه ستارگانش .رمز و راز تو را احاطه ميكند؛ رممز و
راز تاریكي و خنكاي تاریكي و سكوت تاریكي و موسيقي پایانناپذیرش.
همين لحظه به جست وجوي اسبابي براي جشن و سرور برخيز ،آن وقت است كه فردي مذهبي خواهي شد .و
به تدریج هر خرسندي و شكران نعمتي كه عميقان ادا بشود دگرگونت ميكند .اميال و خواستها سبب تحول
شما نمي شوند ،این كار فقط از طریق خرسندي و سپاسداري انجام ميشود م و اینها دو قطب مخال همند.
اميال و خواستها یعني« :بيشتر به من بده! من شاكيم .متقاضيم» .خرسندي و سپاسداري یعني« :این همه
چيز كه به من عطا كردي سزاوارش نيستم .خرسندم و سپاس ميگزارم» .اميال و خواستها شما را به آینده
سوق ميدهد ،چون ميگوید« :مستحق چيزهاي بيشترم» .خرسندي شما را در زمان حال نگه ميدارد ،زیرا
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مي گوید« :مستحق بيشتر از این نيستم» .خرسندي یعني مراقبه .یعني در سكوت و در حال بودن ...یعنمي
این كه هزاران گل در وجود شما شكفته ميشود.
مراقبه
روزي بودا با شاگردانش ميرفت .مگسي روي پيشانياش نشست .از سر یك لحظه غفلت دستش را تكان داد
و مگس را راند ،اما مجددان این كار را تكرار كرد ،درحالي كه دیگر مگسي در كار نبود .یكي از شاگردان پرسيد:
«قاد از این كار چه بود؟» جواب داد« :آن قدر غرق صحبت با شما بودم كه بار اول مگس را آگاهانه نراندم و
براي كامل كردن آن عمل ،بار دوم آگاهانه تكرار كردم».
این چيزي است كه وقتي شما شروع به یاد گرفتن ميكنيد اتفاق مي افتد .زمماني كمه شمروع بمه آمموختن
رانندگي مي كنيد ،در ابتداي كار باید مراقب بسياري از چيزها باشيد :فرمان ،پدال گاز ،ترمز ،كالچ ،و عابراني
كه از جاده مي گذرند .باید آگاه به همه این چيزها باشيد .به تدریج كه رانندگي را فرا ميگيریمد ،دیگمر الزم
نيست به چيزي فكر كنيد .همه كارها خود به خودي صورت مي گيرد .حال در حين رانندگي با خيال راحت
مي توانيد به موسيقي گوش بدهيد ،سيگار بكشيد و با دوستانتان حرو بزنيد م هر كماري مميتوانيمد بكنيمد!
اكنون ،بخش مربوط به رانندگي به كمترین توجه نياز دارد ،توجه شما آزاد است.
این الزمه حيات است ،وگرنه توانایي انجام بسياري از كارها را نداشتيد .بنابراین هر چيزي كه ميآموزید بمه
قسمت خودكار ذهن شما منتقل مي شود .بخش خودكار آن را برعهده مي گيرد و شمما بمراي آمموزشهماي
جدید آماده مي شوید .در زندگي عادي این واقعه معقول است ،اما رفته رفته قسمت خودكار بزرگ و بزرگتر
مي شود ،و آگاهي مختار شما مختار باقي ميماند.
كاري كه هركس باید با خودش انجام بدهد ،این اسمت كمه از شمكل خودكمار خمارج شمود ،رونمد كارهما را
غيرخودكار بكند .آن وقت متع جب خواهيد شد :اگر روند هر كاري را غيرخودكار بكنيمد آگماهي عظيممي رو
مينمایاند.
نيمساعتي را آگاهانه پيادهروي كنيد ،آنوقت متوجه ميشوید كه چقدر آرام و راحت شدهاید .همين طور كه
روي صندلي نشسته اید در سكوت به تنفستان كه فرو ميرود و بيرون ميآید دقت كنيمد م نفمس بمه درون
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مي رود ،قدم به قدم ،اول پردههاي بيني را لمس مي كند ،سپس درون بيني را ،در حال حركت بمه گلویتمان
ميرسد ،به عمق ریه فرو ميرود ،ميتوانيد احساس كنيد كه شكمتان باال ميآید .و بعد ميتوانيد حس كنيد
كه یك لحظه متوق

مي شود ،بدون حركت .و بعد سفر بازگشت آن شروع ميشود؛ شكم به عقب ميافتمد،

هوا در حال خروج است؛ دوباره همان مسير را احساس خواهيد كرد .از پمرههماي بينمي بيمرون مميرود ...و
مجددان یك مكث كوتاه .و باز هواي تازه به داخل جریان ميیابد.
اگر به این روند ساده توجه كنيد شگفت زده خواهيد شد :یك ساعت توجه و دقت به تنفس ،سكوتِ طوالني
و هشياري فراوان براي شما ارمغان مي آورد ،به نحوي كه در تمام عمرتان احساس نكردهاید .و ایمن موجمب
تغيير ميشود .رفتهرفته این تغيير ،كل زندگي شما را متحول ميسازد .آن وقت قادر خواهيد بود همه چيز را
عوض كنيد؛ خوردن ،راه رفتن ،نفس كشيدن و حتي عشق ورزیدن ميتوانند بدل به پدیمدههماي آگاهانمه و
هشيارانه شوند.
از همه نقاط آگاهي به درون مي ریزد و به آهستگي تعادل عوض ميشود؛ آگاهي شما بيشتر از ناآگاهيتمان
مي شود .آنوقت شروع ميكنيد به این كه متكي به خدا بشوید ،بيش و بيشتر از حيوانيت فاصله ميگيریمد.
وقتي آدمي كامالن آگاه مي شود ،آن وقت اميال و خواستها رخمت برمميبندنمد؛ درسمت م مل شمبنمي كمه
صبحگاهان با اشعه خورشيد از ميان ميرود.
اميال و خواست ها نباید دور افكنده شوند ،بلكه باید در مسير توسعه آگاهي به كار گرفته شوند.
انسان و معیار دوگانهاش
«آمال و خواست ها در من هم م ل دیگران وجود دارند .پس با قبول كردن آنها بگذاریم تغيير كنند ».ایمن
فن مي تواند بسيار ثمربخش باشد .وقتي كه عاباني مي شوید هميشه به عابانيت خودتان حمق مميدهيمد.
ولي وقتي كس دیگري عاباني مي شود هميشه از طرو انتقاد ميكنيد .غيظ و غضب شما طبيعي است ،اما
غيظ و غضب دیگران یك «انحراو» تلقي ميشود .هر كاري كه خودت مي كني خوب است یا حتي اگر همم
خوب نبوده ولي الزم بوده .هميشه دالیل و توجيهاتي براي اعمال خودتان ميتراشيد.
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همين كار به وسيله دیگران هم انجام مي شود ،اما همين دالیل و توجيهات مشابه را به آن نسبت نميدهيد.
اگر عاباني مي شوید ،مي گویيد براي تنبيه دیگران است تا گرفتار عادت بد نشوند ،اما وقتي دیگران نسمبت
به شما عاباني ميشوند ،چنان توجيهاتي كاربرد ندارد .آنها دیوانه و پليد تلقي ميشوند.
ما داراي معيارهاي دوگانهایم م معياري براي خودمان و معيار دیگر براي بقيه .این معيار دوگانه منجر به زجر
و بدبختي بزرگي مي شود .این نوع ذهنيت عادالنه نيست ،و تا موقعي كه ذهنيتتان عادالنه نشود ،نشانهاي از
حقيقت نخواهيد داشت.
مسيح ميگوید« :با دیگران كاري نكن كه نميخواهي با خودت بشود ».این گفته هممان معيمار مشمابه را در
خود دارد .این شيوه براساس تفكرِ معيار یگانه استوار است« :آمال و خواستها همسان دیگران در ممن همم
وجود دارد... ».شما مست نا هستيد ،خوب بدانيد كه این طرزِ فكر آدمهاي معمولي است .كش این نكته كه
شما معمولي هستيد ،غيرمعمولترین چيز در این دنياست.
كسي از سوزوكي راجع به آموزگارش پرسيد « :سوزوكي ،چه چيز غيرمعمول در آموزگار شما وجود دارد؟»
سوزوكي یك استاد ذن بود ،گفت« :تنها چيزي كه هيچ وقت فراموش نخواهم كرد این است كه هرگز پيش
نيامده آدمي ببينم كه به اندازه او معمولي باشد .آموزگارم واقعان معمولي است و این غيرمعمموليتمرین چيمز
است ،زیرا هر ذهن معمولي خيال ميكند است نایي است».
ولي هيچ كس غيرمعمولي نيست و اگر این را بداني ،تو هم تبدیل به آدم غيرمعمولي ميشوي .همه آدمها به
هم شبيهند .همان آرزوها و خواست ها كه اطراو شما تنيده شده در اطراو دیگران هم تنيده شده است .اما
شما تمایالت جنسيتان را عشق مي نامي و عشق دیگران را ميل جنسي لقب ميدهي .هر كاري كه خمودت
صورت ميدهي ،از آن دفاع ميكني .ادعا مي كني كارت خوب بوده ،براي همين دست به چنين كاري زدهاي
و همين كارها كه دیگران مي كنند با كار شما «تفاوت» دارد .و این نه براي اشمخا  ،بلكمه بمراي نژادهما و
ملتها نيز رخ مي دهد .براي همين است كه دنيا چنين شلم شوربا شده.
اگر هند اقدام به تقویت نيروي نظامي اش بكند براي دفاع است ،اما وقتي چين دست به چنين اقدامي بزنمد
براي حمله است .تمام حكومتهاي جهان نيروي نظماميشمان را نيمروي «تمدافعي» لقمب مميدهنمد .پمس
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حمله كننده كيست؟! اگر همه دارند دفاع مي كنند پس مهاجم چه كسي است؟! اگر به تماریخ رجموع كنيمد،
هيچ مهاجمي نخواهيد یافت .البته ،شكست خوردگان بهعنوان مهاجم قلمداد ميشوند .هميشمه هممينطمور
است ،چون آنها نيستند كه تاریخ را مينویسند .تاریخ را فاتحان مينویسند.
آدم ها یكسانند .هر ذهن مذهبي این نكته را مي داند .پس اگر تو براي خودت اقامه دليل ميكني ،پس براي
دیگران هم همين را منظور كن .اگر از دیگران انتقاد مي كني ،چنان انتقادي را براي خودت هم منظور بدار.
دو معيار به كار نبر.
نگاهي بيندازیم به ریزه كاريهاي این موضوع :هر آن چه خطاست مال دیگران است ،هر آنچه درست اسمت
مال شماست .بنابراین چطور مي خواهي متحول شوي؟ همين حاال هم متحولي .به خيالِ تو ،خودت خوبي و
بقيه بدند .دنيا محتاج تحول است ،نه شما .براي همين است كه همواره رهبمران و در پمي آن نهضمتهمایي
وجود دارند .مي روند بر بام دنيا و نداي تغيير جهان را سر مي دهند تا انقالب پدید آورند .بمه كمرّات انقمالب
كردهایم اما چيزي عوض نشده است.
انسان همان چيزي است كه بوده هست و دنيا همان محنتسرایي است كه بوده .فقط چهرهها و برچسبهما
عوض شده ،اما بدبختي ادامه دارد .مسأله بر سر این نيست كه دنيا را عوض كنيم .دنيا چيزیش نيست :شما
چيزیتان مي شود .سؤال اصلي این است كه چگونه شما عوض بشوید« .چگونه خودم را عوض كنم؟» پرسشي
مذهبي است« .چگونه دیگران را عوض كنيم؟» پرسشي سياسي است .اما سياسمتمدار خيمال مميكنمد كمه
خودش عيبي ندارد ،فيالواقع ،او نمونه اي است كه تمام دنيا باید به شكل او درآید.
هر آنچه یك شخص مذهبي در دیگران ميبيند در خودش هم مشاهده مي كند .اگر با خشونت مواجه شود،
فوران به خودش مراجعه مي كند تا ببيند خشونت در او هم هست یا نه .اگر با حر

و آز مواجه شود ،اولمين

عكس العمل او این است ك ه چنين حسي در او هم وجود دارد یا نه .و هرچه بيشتر جستوجو كند بيشتمر
متوجه مي شود كه وجودش منبع پليدي هاست .پس سؤال این نيست كه چگونه دنيا را عوض كنميم ،بلكمه
سؤال این است كه چگونه خودمان را عوض كنيم .و عوض شدن موقعي رخ ميدهد كه شما معيار یگانمه را
بپذیرید .در چنان موقعي است كه شروع به عوض شدن كردهاید.
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دیگران را متهم نكن .منظورم این نيست كه خودت را متهم كني م نه! فقط دیگمران را ممتهم نكمن .و اگمر
دیگران را متهم نميكني معنياش این است كه نسبت به آنها عاطفهاي عميق داري ،زیرا تو نيز با مشكالت
مشابهي دست به گریبان بوده اي .اگر كسي مرتكب گناهي شود ،گناهي به چشم جامعمه ،شمروع بمه ممتهم
كردنش مي كني و هيچ فكر نمي كني كه بذرِ چنين گناهي را در وجود خودت هم داري .كسي كمه مرتكمب
جنایت شده یك لحظه قبل قاتل به شمار نمي آمده ،اما بذرِ جنایت در او بوده .و بذرِ آن در شما نيمز هسمت.
یك لحظه دیگر ،كسي چه مي داند ،شاید تو نيز اقدام به قتل كني .بنمابراین محكمومش نكمن ،بمه جماي آن
قبولش كن .آن وقت نسبت به او احساس عاطفي عميقي خواهي داشت چون هر كاري كه او كرده انسان قادر
به انجامش ميباشد ،و تو هم.
ذهني كه محكوم نميكند داراي عاطفه است ،ذهني كه محكوم نميكند عميقان پذیراست .ميدانمد كمه ایمن
خالت بشري است ،و «خالت من هم هست» .در این صورت كل جهان انعكاسي ميشمود از وجمود خمود
شما .تبدیل به آینه ميشود .هر چهرهاي آینه شما ميشود .در هر چهرهاي سيماي خودتان را بازميیابيد.
«آمال و آرزو همچنان كه در من وجود دارد در دیگران هم موجود است ».پس با پذیرفتن ،بگذار آنها عوض
شوند .پذیرش منجر به تحول مي شود .این نكته فهمش سخت است چون ما هميشه امتناع مميكنميم ،و در
نتيجه قادر به تحول نيستيم .حریص هستي اما از قبولش امتناع ميكني؛ هيچكس حاضر نيست قبول كنمد
كه حریص است .شهوت پرست هستي ،امما آن را رد ممي كنمي؛ هميچ كمس حاضمر نيسمت قبمول كنمد كمه
شهوت پرست است .عاباني هستي ،خشمگيني ،اما قبول نميكني .ظاهرسازي مميكنمي و سمعي مميكنمي
توجيهش كني .هيچوقت احساس نميكني كه عاباني هستي یا خشمگيني.
قبول نكردن و امتناع كردن هرگز تحولي را به دنبال نمي آورد .به این شكل خيلي ساده سركوبش ميكنيم ،و
هرچه را كه سركوب كنيم قدرتمندتر ميشود .سر از ریشه درميآورد ،در عميقترین نقطه ناخودآگاه شما ،و
از آن جا شروع به فعاليت مي كند .و در آن ظلمتِ ناخودآگاه قويتر ميشود .حال دیگر قمادر بمه پذیرشمش
نيستي ،زی را نسبت به آن آگاهي نداري .پذیرفتن ،همه چيز را روشن ميكند ،احتياج به سركوب ندارد.
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آگاهي كه حریاي ،آگاهي كه خشمگيني ،آگاهي كه تمایل جنسي داري ،و اینها را بهعنوان اممور طبيعمي
بدون محكوم كردنشان قبول مي كني .وقتي كه سركوب نكني ،وقتي كمه قبولشمان كنمي ،بمه سمطح ذهمن
مي آیند و از سطح ذهن خيلي راحت مي شود دورشان ریخت .وقتي كه در اعماق وجود هسمتند ،نمميتموان
دورشان ریخت .وقتي به سطح ميآیند هميشه از وجود آنها مطلع هستي ،ولمي وقتمي در ناخودآگماه قمرار
دارند از وجودشان بي خبري ،وقتي از بيماري آگاه هستي ميتواني بهبود یابي؛ از بيمماري كمه آگماه نيسمتي
بهبود هم نخواهي یافت.
همه چيز را به سطح بياور .انسانيت و حيوانيت را قبول كن .هر آن چه در وجودت هسمت را بمدون محكموم
كردنش قبول كن .وجود دارد ،پس به آن آگاه باش .حر

وجود دارد :سعي نكن به بيميلي تبدیلش كني؛

عملي نيست .و اگر سعي كني تبدیل به بيميلي اش كني خيلي راحت سركوبش كردهاي .عدم تمایل شما به
نوعي دیگر از حر

بدل ميشود .حر

ميخوري براي اینكه بيميل باشي.

چگونه یك ذهن پرخاشگر تبدیل به ذهني غيرپرخاشگر مي شود؟ اگر خودت را مجبور كني كه غيرپرخاشگر
باشي ،این نوعي پرخاشگري به شخص خودت است .چيزي را نميتواني عوض كني .خيلي ساده ،آگاه باش و
پذیرا .حر

را همان طور كه هست بپذیرد .با پذیرتنش منظور این نيست كه دیگر نياز به تبمدیلش نيسمت.

این پذیرفتن به معني پذیرفتن واقعيت است ،واقعيت طبيعي ،به همان صورتي كه هست .پس چنان زندگي
كن كه مي داني حریاي .دست به هر كاري كه مي زني ،به یاد داشته باش كه حر

وجود دارد .این آگاهي

سبب تغيير تو مي شود .عوضت مي كند چون دانسته نميتواني حریص باشي ،دانسته نمميتمواني خشممگين
باشي .براي عابانيت ،براي حر  ،براي خشونت ،ناآگاهي عامل الزم و اصملي اسمت .عينمان هممانطمور كمه
آگاهانه دست به زهر نميبري ،عينان همان طور كه آگاهانه دست به شعله آتش نميبري؛ وقتي آگاه نباشي به
آن دست ميبري .ولي اگر بداني و آگاه باشي كه آتش مي سوزاند ،امكان ندارد دستت را روي آن بگذاري.
هرقدر «دانایي» شما بيشتر رشد كند ،بيشترِ حر

تبدیل به آتش و عابانيت تبدیل به سم ميشمود .بمه

سادگي غيرممكن مي شوند .وقتي سركوب در ميان نباشد ،همه اینها محو مميشموند .وقتمي كمه حمر
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و

خشونت تبدیل به بي ميلي و عدم خشونت شوند ،زیبایي خا
بدون آن كه تبدیل به عدم خشونت شود ،زیبایي خا

خودش را دارند .وقتي خشمونت محمو شمود

خودش را دارد.

در غير این صورت آدم به ظاهر آرام عميقان خشن است .آن خشونت در عمق پنهان است و نمایي از آن را در
عدم خشونت او مي تواني مالحظه كني .در ظاهر قيافهاي آرام به خود مي گيرد اما در باطن خشن است .این
خشونتي است همراه با ظرافت.
این كه گفته شود «آمال و خواستهها در من هم م ل دیگران وجود دارد ،پس با قبول كردن آنهما بگمذاریم
تغيير كنند»  ،بيانگر آن است كه پذیرفتن یعني تحول ،چرا كه از طریق پذیرفتن ،آگاهي در ما امكمانپمذیر
ميشود.
قناعت
اسكندر مقدوني در سي و سه سالگي درگذشت .روزي كه این جهان را تر

ميكرد خواست یك روز دیگمر

هم زنده بماند ،فقط یك روز دیگر ،تا بتواند مادرش را ببيند .آن  24ساعت فاصلهاي بود كه باید طي ميكرد
تا به پایتختش برسد .اسكندر از راه هند به یونان برمي گشت و به مادرش قول داده بود وقتي كه تمام دنيا را
به تارو خود درآورد بازخواهد گشت و تمام دنيا را یكپارچه به او هدیه خواهد كرد.
بنابراین اسكندر از پزشكانش خواست تا  24ساعت مهلت براي او فراهم كنند و مرگش را به تعویق اندازند.
پزشكان پاسخ دادند كه كاري از دستشان برنمي آید ،و گفتند كه او بيش از چند دقيقه قادر به ادامه زندگي
نخواهد بود.
اسكندر گفت« :من حاضرم نيمي از تمام پادشاهي خود را ،یعني نيمي از دنيا را ،در ازاي فقمط  24سماعت
بدهم».
آنها گفتند« :اگر همه دنيا را هم كه از آنِ شماست بدهيد ما نميتوانيم كاري براي نجاتتان صورت بمدهيم.
امري غيرممكن است».
آن لحظه بود كه اسكندر بيهوده بودن تمامي كوششهایش را عميقان در

كرد.

با تمام دارایياش كه كل دنيا بود نتوانست حتي  24ساعت را بخرد.
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سي و سه سال از عمرش را به هدر داده بود براي تااحب چيزي كه با آن حتي قادر به خریدن  24سماعت
هم نبود.
متوجه شد كه به خاطر این دنياي واهي باید با نوميدي و محروميت كامل جهان را تر

كند.

تمام مردان جاه طلب با نااميدي از دنيا ميروند .بيشتر انسانها در نااميدي زندگي ميكنند و در نااميدي از
دنيا ميروند .قناعت به سادگي یعني در

این نكته كه خواستها در زندگي غيرعقالیي و احمقانهاند.

نشان دادن راه
بسيار كار آساني است كه خودمان را در نظر مردم باال ببریم ،اما بسيار سختتر است كه خودمان را به سمت
خدا باال بكشيم .كسي كه سعي در باال بردن خود در چشم مردم كند مسلمان از چشم خداوند ميافتد .و این
به خاطر آن است كه درونش دقيقان با آنچه كه بيرونش نشان ميدهد فرق دارد .وقتي كه انسان قادر به نفوذ
در درونيترین نق طه وجودش نباشد در خودفریبي سقوط خواهد كرد .خمودش ممكمن اسمت بمه آن واقم
نباشد ،ولي چه بسا بايرت درونياش بتواند اعماق وجودش را بشكافد!
در تحليل نهایي ،تاوري كه انسان از خودش در نظر دیگران ایجاد ميكند بيارزش است .معالوص  ،آنچه
ارزش بي اندازه دارد ،بازتاب خو یشتن اوست كه نزدِ درونِ موشكافش فاش ميشود .و همين تاویر در آینمه
خدا نيز منعكس شده است ،هرچند با وضوح و روشني بيشتر .همان برداشتي كه انسان از خودش دارد بمه
همان صورت نيز در نزد خدا ظاهر ميشود.
تأمالت قبل از خواب
وقتي تمام خواست ها از بين رفتند شما دیگر به جسم خود برنخواهيد گشت ،بلكه در شعور جهاني بهعنموان
بخشي از بي نهایت باقي خواهيد ماند .در شرق به آن نيروانا ميگویند كه نهایيترین مقام را در ضممير دارد.
وقتي كه نيازي به هيچ بدني نباشد ،نيازي هم به زنداني شدن مجدد نيست .به آن آزادي مطلق ميگمویيم،
زیرا كه د ر قالب بدن محاط شدن اسارت است .البته این امر یعني تن دادن به محدودیتِ بسيار ،درحاليكمه
انسان نامحدود است .این كار فشردن نامحدود در درون دنياي كوچك و محدود بدن است .از اینجاست كه
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تنشهاي دا مي ،ناراحتي ها ،احساس عجز ،احساس خُردشدگي ،شلوغي ،اسارت ،و در بنمد بمودن بمهوجمود
ميآید.
ممكن است كامالن متوجه آن نشویم اما بهطور مبهم احساس مي كنيم كه چيزي ناجور وجود دارد .آن چيمز
ناجور این است :وجود ما بي نهایت است و با این همه سعي داریم كه در دنيماي بسميار كوچمك بمدن خمود
زندگي كنيم.
آگاهي ما را از بدنمان رها ميكند .و لحظهاي كه درمي یابيم ما فقط بدنمان نيستيم ،در هممان لحظمه هممه
خواست هایي كه امكان داشت از طریق بدنمان برآورده شوند ناپدید مي گردند .م ل آوردن نور به یمك اتماق
تاریك م كه تاریكي ناپدید ميگردد .آگاهي همچون نور عمل ميكند و تمام خواستها چيزي نيسمتند جمز
تاریكي محض .و این است شهد.
موسیقی کهن در درختان کاج
چرا من از تپه موریانه كوه ميسازم؟
چون براي نفس خوشایند نيست ،چون راحت نيست با تپه موریانه م نفس كوه ميخواهد.
حتي اگر ذلت باشد،
نباید تپه موریانه باشد ،باید كوه اورست باشد.
حتي اگر بدبختي هم باشد،
نفس راضي به بدبختي معمولي نميشود م
ميخواهد كه بدبختي خارقالعاده باشد.
یك زن خياالتي مُرد.
همه شهر نفس راحتي كشيدند.
مخاوصان پزشكان.
چون بهطور دا م براي مردم دردسر ميتراشيد.
براي خانوادهاش ،براي پزشكان م
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براي همه دردسر درست ميكرد ،و هيچكس قادر به كمك به او نبود.
و این فكر را به همه تلقين ميكرد كه راجع به مریضياش كسي چيزي سرش نميشود.
و مریضياي كه از آن زجر ميكشيد،
یك مریضي خارقالعاده بود.
در اصل مرضي در كار نبود.
زن خياالتي مُرد.
و همه شهر جشن گرفتند.
ولي وقتي وصيتنامهاش را باز كردند
نوشته بود تقاضایش حتمان برآورده شود.
تقاضایش این بود كه سنگ قبري روي قبرش بگذارند
حك شده به این مضمون كه :حاال باورتان شد من مریض بودم؟
به این صورت قلب مردم شهر را دوباره تسخير كرد.
مردم باز و باز ،از هيچ مشكالت بزرگ ميسازند.
من با هزاران نفر راجع به مشكالتشان صحبت كردهام
و هنوز به مشكلي واقعي برخورد نكردهام!
تمام مشكالت واهياند م خودمان درست ميكنيم.
چون كه بدون مشكالت احساس خألت ميكنيم...
زیرا كاري نمي توانيم صورت بدهيم ،چيزي براي مقابله نداریم ،راهي به جایي نميبریم.
مردم از پيش یك استاد به نزد دیگري ميروند،
از پيش یك روانشناس به نزد دیگري،
از پيش یك گروه جمعي به نزد دیگري ميروند،
چون اگر نروند احساس خأل ميكنند.
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و ناگهان احساس ميكنند زندگي بيمعنا شده.
ما مشكالت را ایجاد ميكنيم
تا حس كنيم كه زندگي كاري بزرگ است ،چيزي متعالي،
و باید با آن درافتاد.
نفس فقط موقعي كه كشمكش دارد ،ميتواند وجود داشته باشد م
خود را نشان ميدهد موقعي كه در حال جنگ است.
اگر من به شما بگویم
سه تا مگس بكشيد تا به كمال برسيد
باورم نخواهيد كرد.
خواهيد گفت« :همش سه تا مگس؟ چيز چنداني به نظر نميآید.
و با همين به كمال ميرسم؟ به نظر محتمل نميآید».
اگر به شما بگویم باید هفتاد شير بكشيد،
البته این یكي بيشتر محتمل به نظر ميآید.
هرچه مشكل بزرگتر ،تقال بزرگتر م
با تقال نفس قد خواهد برافراشت و نشو و نما خواهد كرد.
این شمایيد كه مشكالت را درست ميكنيد ،مشكالتي وجود ندارد.
و حال اگر به من اجازه بدهيد مي خواهم بگویم كه حتي تپه موریانه هم وجمود نمدارد .ایمن همم سماخته و
پرداخته خود شماست.
ميگویيد « :آري ،شاید كوهي در ميان نباشد ،اما تپه موریانه چي؟»
نه ،هيچ تپه موریانه اي وجود ندارد ،تمامان جعل خودتان است.
اولش تپه موریانه را از هيچ خلق كردید،
بعدش كوه را از این كاه ساختيد!
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سور سَرمَدی
بودا سؤالهاي زیادي داشت و براي شش سال از این استاد نزد آن استاد ميرفت و این سؤالها را ميپرسيد.
ولي او جستجوگر معمولي نبود .بودا با دانش لفظي راضي نميشد .او طالب تجربهاندوزي بود .و آن اسمتادان
فقط دانش عاریتي به او ميدادند.
بودا به این كار ادامه داد تا این كه متوجه شد كسي به این نحو نميتواند به حقيقت دست یابمد .او بایمد بمه
درون خود نگاه كند.
او تمام دانشي را كه آموخته بود دور افكند .این كار او كنارهگيري واقعي بود .اولين كنارهگيري او ،یعني تر
پادشاهي ،چندان چيز باارزشي نبود .با این همه حتي بودایيها هم راجع به كنارهگيمري دوممش حرفمي بمه
ميان نمي آورند م وقتي كه علوم و دستنویس ها را كالن دور انداخت و تك و تنها ،به تنهمایي و انمزواي خمود
وارد شد.
بدون هيچ ره شناس ،بدون هيچ طرح و نقشه خودش را پيدا كرد.
به همين دليل بود كه وقتي به بيد اري رسيد اولين چيزي كه بر زبانش جاري شد این عبمارت بمود« :نموري
باشيد پيشِ پاي وجودتان».
هنر تعادل
هرقدر تعادل و توازن بيش تر باشد ،امكان بيش تري براي شادماني وجود دارد .هرقدر عمدم تعمادل بميشتمر
باشد ،راه ناخشنودي و تيرهبختي هموارتر است .اگر عميقان نگاه كنيم عدم تعادل هممان ناخشمنودي اسمت و
برعكس تعادل یعني خشنودي .تعادل بزرگترین هنرهاست.
راه خِرَد
سؤال :خيلي مشتاقم كه به خرد دست پيدا كنم .زیاد مطالعه مي كنم و در مقموالت مماوراي طبيعمي تأممل
ميكنم .با این همه راه به جایي نميبرم .ممكن است مرا راهنمایي كنيد؟
جواب :انسان مي تواند صاحب دانش بشود ،ولي نميتواند به خرد دست پيدا كنمد .انسمان مميتوانمد بمه همر
ميزاني كه بخواهد صاحب علم و دانش شود .كار راحتي است ،فقط به كمي تالش و كوشش ذهنمي وابسمته
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است ،به كمي زحمت .مي توانيد به نظام حافظه خود خورا

برسانيد .مغز شما یك كامپيوتر است؛ ميتواند

كل یك كتابخانه را ذخيره كند .اما خرد چيزي نيست كه بتوان ذخيره اش كرد ،زیرا این امر به ذهن مطلقمان
مربوط نميشود .این امر به قلب ربط پيدا ميكند.
وقتي قلب با عشق و با اعتماد شكفته ميشود م وقتي قلب به كل هستي تسليم مي گردد م آن وقمت نموعي
تازه از بايرت ،از وضوح ،و در

عميق فوقالعاده اي از ماهيت زندگي ،از ماهيت خودتان و از اینكه چرا این

هستي در وحله اول وجود دارد در شما سر بلند ميكند .همه اسرار گشوده ميشود ،اما از طریق عشق و نه از
طریق عقل ،از طریق دل نه از طریق مغز .خدا تماس مستقيم با قلب دارد ،هيچ تماسي با مغز ندارد .بنابراین،
اگر كسي مي خواهد به خدا نزدیك شود ،راهش از مسير قلب ميگذرد.
به محض این كه خرد را از طریق قلب شناختيد آن وقت از ذهن بهصورت یك خادم خوب ميتوانيد استفاده
كنيد ،آن وقت حتي دانش ذخيره شده در ذهن را ميتوانيد در خدمت خرد به كار گيرید ،ولمي نمه قبمل از
آن كه شناخت از طریق قلب براي شما رخ داده باشد.
انرژي هاي خودتان را به سمت قلب هدایت كنيد ،بامحبتتر باشيد ،و شگفتي غيرمترقبمهاي بمراي شمما رخ
خواهد داد .هم چنان كه عشق در شما رشد ميكند ،همچنان كه گلبرگهاي عشق شما باز ميشمود و قلمب
شما تبدیل به یك گل شكفته نيلوفر مي گردد ،چيز زیبایي در شما حادث ميشود م این همان خرد است .و
خرد با خود آزادي به ارمغان ميآورد.
دانش اطالعات ميآورد ،خرد دگرگوني.
تعالیم برتر
ذهن انساني بسيار زیر

و حيلهگر است .سعي ميكنيد مسؤوليتها را به گردن دیگران بيندازید .ميگویيد:

«طبيعت باعث مشكالت راه است ».این خود شما هستيد كه مشكل درست كردهاید؛ به طبيعت ربطي ندارد.
عمل طبيعت هميشه ساده و آسان است .طبيعت یعني طبيعي ،یعني بمداهت ،یعنمي سمهولت .در طبيعمت
هيچچيزي مشكل نيست .فقط آدمي آنها را پيچيده ميكند ،از آنها مشكل و ناهمواري درست ميكند.
دوستي ميپرسيد « :آیا هدفي الهي در پشتِ همه چيز وجود ندارد كه راه وصول را این همه سخت كرده؟»
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نه تنها مسؤوليت را به گردن طبيعت مياندازید ،بلكه سعي مي كنيد خيلي مقدر و الهي هم به چشم بياید م
انگار كه هدو الهي در پسِ آن وجود دارد و از همين است كه رسيدن به هدو براي شما مشكل ميشود؛ از
همين است كه مراقبه كردن براي شما دشوار مي شود؛ از همين است كه شع این همه دور از دست به نظر
مي آید .نه! شما هستيد كه براي هدو الهي موانع جور مي كنيد .به تعبيري ،هدو الهي وجود ندارد زیرا كمه
هستي بيمقاد است ،بازي است.
هدو یك مقوله بشري است :شما هدفدار هستيد .اما هستي نمي تواند هدفدار باشد .هدفدار بودنش بيمعني
است .هستي موّاج است م با نيروهاي ذاتي اش در جوشش و جریان است .هستي ضميافت اسمت ،نمه همدو.
جشني دا مي است .هستي به عناوین مختل از خود لذت ميبرد .هدفي در ميان نيست ،و هستي نگران این
نيست كه شما به كمال برسيد یا نه .این نگراني از آنِ شماست .اگر به كمال نرسيد این شما هستيد كه رنج
ميبرید .هستي ككش هم نمي گزد از این كه شما به مقاودتان نرسيدید و هستي شما را بمراي رسميدن بمه
كمال مجبور نميكند .با خودتان است.
هستي یعني رهایي محض .اگر دلتان ميخواهد رنج بكشيد ،بكشيد .اگر دلتان ميخواهد در شور و شع سر
كنيد ،سر كنيد انتخابش با خودتان است .اما توقع زیادي است براي ذهن ما كه تامور كنمد هممه چيمز بمه
انتخاب خودمان است ،زیرا آن وقت مسؤول اعمالمان خواهيم بود .اگر به این فكر برسيد كه مسبب رنجتمان
خودتان هستيد ،آن وقت حالتان بد خواهد شد .هميشه آسان ترین كمار ایمن اسمت كمه دیگمران را مسمؤول
رنجمان قلمداد كنيم.
اما یادتان باشد ،اگر كس دیگري مسبب رنج هاي شما باشد ،رهایي شما ميسر نخواهد بمود .آزادي در ميمان
نخواهد بود .اما اگر مسبب رنجهایتان خودتان باشيد ،آنوقت آزادي در دستهاي شما خواهد بمود؛ اقمدامي
صورت خواهيد داد و عوضش خواهيد كرد.
بگویمتان كه خود شما مسبب بهشت و جهنم خودتان هستيد .اگر در جهنم به سر ميبرید ،انتخاب كردهاید
كه چنين باشد .و در لحظهاي كه تاميم بگيرید ،ميتوانيد از آن خارج شوید .هيچكس ممانع شمما نخواهمد
شد؛ هيچ كس به شما نخواهد گفت« :نرو بيرون!» دروازهها به روي شما بسته نخواهد بود .در واقمع دروازهاي
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وجود ندارد ،و هيچ مدعي العمومي هم پاي در نایستاده .احتياجي هم به گذرنامه براي عبور نخواهيد داشمت.
به تاميم خودتان متكي است كه بگذرید یا نگذرید.
مسؤوليت ها را به گردن چيزهاي دیگر ،چيزهایي نظير طبيعت ،خدا ،سرنوشت ،و تقدیر نيندازید.
مشكالت
سؤال :آیا مشكالت واقعي وجود دارند؟ آیا همه مشكالت ساخته و پرداخته ذهن هستند؟ آیا آگماهي سمبب
محو شدن مشكالت مي شود؟ یا این امكان وجود دارد كه آگاهي سبب سركوبي شود؟
جواب :همه مشكالت از ناآگاهي منشأ ميگيرد .ناآگاهي به وجود آورنده مشكالت است ،در واقع تنها مسمبب
مشكالت .بنابراین وقتي حساس و آگاه شدید مشكالت محو ميشوند م دیگر سركوب نمميشموند .و یادتمان
باشد اگر سركوبشان بكنيد دیگر به آگاهي نميرسيد؛ زیرا كسي كه مشكالت خود را سركوب ميكند از آگاه
شدن بيمنا

است .لحظه اي كه سركوب كننده مشكالت آگاه بشود ،آن مشكالت رو خواهند آورد .آگاهي بر

ماهيت آنها پرتو ميافكند.
به این مي ماند كه شما در گوشه و كنار خانه تان آشغال پنهان كرده باشيد .پرهيز ميكني از روشمن كمردن
چراغ ،چون كه اگر روشنش كني هر آنچه پنهان كردهاي جلوي چشم خواهي دید .نميتواني چراغ روشمن
كني.
اگر دست به سركوب بزني ،از آگاه شدن ترسان خواهي بود .براي همين است كه ميليونهما انسمان از آگماه
شدن هراس دارند .آگاهي چراغ در شما روشن مي كند ،و آنوقت شاهد عقربها ،مارها و گمرگهما خمواهي
بود ...و این سبب ترس و وحشت است .آدمها ترجيح مي دهند در تاریكي سر كنند .دست كم قادرند وانمود
كنند كه مشكلي وجود ندارد.
آگاهي سبب رهایي تمام چيزهایي ميشود كه سركوب شدهاند .آگاهي هرگز سركوب نمميكنمد م بمرعكس،
سركوبها را از بند آزاد ميكند.
اما تجربه سؤال كننده درست است .اگر به آگاهي برسيد ،مشكالت رخت برميبندند .طبعان سؤال پيش ميآید:
آیا این خودِ آگاهي نيست كه سبب مشكالت ميشود؟ م زیرا چگونه همهشان ناگهان محو ميشموند؟ وقتمي
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آگاهي از دست ميرود ،مركزیت از بين ميرود ،و شما دیگر آگاه نيسمتيد ،مجمددان مشمكالت پما بمه عرصمه
ميگذارند م و حتي با عظمت بيشتر از پيش .بنابراین نتيجه گيري طبيعي این است :آگاهي آنها را سركوب
كرده .چنين نيست.
وقتي شما ناآگاه هستيد مشكالت را خلق مي كنيد .ناآگاهي زبان خود را دارد م این زبان مشكالت است .م ل
این مي ماند كه دارید در تاریكي دست و پا ميزنيد .چيزي ميافتد و شما پایتان گير ميكند به چيز دیگمر.
این ها به علت تاریكي است .اگر چراغ روشن كنيد نه پایتان به ميز گير ميكند و نه چيزي ميافتد .حال به
راحتي مي توانيد حركت كنيد ،قادر به دیدن خواهيد بود .اما وقتي تاریك است سعي كنيد در خانمهتمان راه
بيفتيد و آن وقت حوادث بسياري پيش خواهد آمد .در شب قادر نيسمتي در را پيمدا كنيمد .جماي چيزهما را
نميداني.
در تاریكي ،نحوه زندگي شما مسبب مشكالت است .تاریكي یا ناآگاهي فقط با زبان مشكالت آشنایي دارد؛ با
خود راه حلي ندارد .حتي اگر راه حلي هم به شما داده شمود ،ناخودآگاهتمان از ایمن راهحمل مشمكل تمازهاي
ميسازد .اینطوري اتفاق مي افتد :اگر من مطلبي به شما بگویم شما كامالن چيز متفاوتي از آن ميفهميد .فهم
شما براساس دیدگاه شماست.
ذهن بسيار زیر

و زبل است .به نحو زیركانهاي ميتواند جر و بحث كند .حتمي قمادر اسمت اسمتداللهما و

منطق مناسب سر هم كند؛ مي تواند این احساس را در شما پدید آورد كه حقيقت را دریافتهاید.
آیا مشكالت واقعي وجود دارند؟
مشكالت وقتي وجود دارند كه شما ناآگاه هستيد م در این حالت واقعي هستند .اگر ناآگاهي وجود دارد آنها
هم وجود دارند .عين ان م ل رایا كه وقتي شما خواب هستيد وجود دارد م آیا آنها واقعيت دارد؟ بلمه ،وقتمي
شما خواب باشيد آن ها قطعان واقعيت دارند .اما وقتي از خواب بيدار ميشوید متوجه ميشموید كمه واقعيمت
ندارند .عينان م ل همين م تا وقتي كه شما بيدار و متوجه نباشيد مشكالت هم وجود خواهند داشت .اگر توجه
به خرج دهيد ،بيدار باشيد ،تأمل بورزید ،نظاره كنيد ،مشكالت به راحتي محو و نابود ميشوند.
آیا همه مشكالت ساخته و پرداخته ذهن هستند؟
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بله ،همهشان محاول ذهنند .و «ذهن» چيزي نيست جز نام دیگر ناآگاهي.
هنر زندگی کردن
انسان به دنيا آمده تا به زندگي برسد ،اما همه چيز بستگي به خود او دارد .ميتواند نادیده بگيرد ،ميتواند به
نفس كشيدن ادامه دهد ،ميتواند به تغذیه ادامه دهد ،ميتواند به پير شدن ادامه دهد ،و باالخره ميتواند به
رفتن به سوي گور ادامه دهد .اما زندگي این نيست؛ این مرگ تدریجي است م از گهواره به گور .هفتاد سال
مرگ روز به روز .و چون ميليونها آدم دور و بر ما به همين كار ادامه ميدهند ،یعني بمه ممرگ تمدریجي و
آهسته ادامه ميدهند ،شما هم شروع به تقليد از آنها ميكنيد.
كودكان هرچه مي آموزند از اطرافيانشان مي آموزند .و ما توسط مردگان محاصره شمدهایمم .پمس ابتمدا بایمد
بفهميم منظور ما از زندگي چيست .زندگي صرفان عمر كردن نيست ،بلكه رشد كردن اسمت .ایمن دو بما همم
متفاوتند .عمر كردن كاري است كه از همه حيوانات برمي آید؛ رشد كردن هدو واقعمي انسمان اسمت .عمده
معدودي مي توانند ادعایش را داشته باشند .رشد كردن یعني حركت بي وقفه به سوي ماهيمت حيمات .رشمد
كردن یعني دور شدن از مرگ ،نه رفتن به سوي مرگ .هرچه عميقتر در زندگي فرو رویم بيشتر به ابمدي
بودن خود پي مي بریم .از مرگ دور ميشویم .لحظهاي فراميرسد كه ممرگ بمه چشمم شمما جمز تبمدیل و
تعویض لباس نيست م تعویض خانه ،تعویض شكل .هيچچيزي نميميرد .هيچچيزي نميتواند بميرد م مرگ
بزرگ ترین توهمي است كه وجود دارد .براي رشد كردن صرفان به یك درخت نگاه كنيد .هرچمه درخمت بمه
طرو باال رشد مي كند ،ریشههایش عميق تر به دل خا

فرو ميرود .هرچه تنه بزرگتر شود ،ریشهاش همم

عميقتر مي شود .نميتوان یك درخت تناور با ریشههاي كوچك داشت .درخمت مميافتمد .چنمين ریشمهاي
نمي تواند از چنين درخت تناوري محافظت كند .در زندگي رشد كردن یعني عميقمان در درون رشمد كمردن.
درون جایي است كه ریشههاي شما موجودند.
براي من اولين اصل حيات مراقبه است .همه چيز دیگر ثمانوي بمهشممار مميرونمد .دوران كمودكي بهتمرین
دورانهاست .هرچه بيشتر عمر كنيد و به مرگ نزدیكتر شوید ،سختتر ميتوانيد به مراقبه بپردازید.
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مراقبه یعني فرو رفتن به جاودانگي درون؛ سفر به ابدیتتان؛ رفتن به الوهيتتان .یك كود

براي این كمار

بهترین كيفيت را دارد ،چون هنوز از دانش هاي دست و پا گير انباشته نشده؛ از اطالعات و از هر نوع خوب و
بدها و كالن شرطي شدن ها مبرّاست .پا

و معاوم است .ولي متأسفانه این پاكي و معاوميت بچه به حساب

غفلت گذاشته مي شود .غفلت و معاوميت مشابهتي با هم دارند ،ولي یكي نيستند .غفلت همچنمين حالمت
ندانستگي است؛ هم چنان كه معاوميت هم همين خاوصيت را داراست .بين این دو تفاوت بزرگي است كه
تا به حال توسط بشریت در نظر گرفته نشده است .معاوميت فقدان دانشپذیري است ،اما در هممان حمال
آرزومند پذیرفتن دانش هم نيست .كامالن ارضا شده است ،راضي است .یك كود

خردسال هيچ جاهطلبي و

بلندپروازي ندارد؛ آرزویي ندارد؛ آن قدر مجذوب لحظه مي شود كه پرنده اي در باد نظر كاممل او را بمه خمود
جلب ميكند .م الن شاپر  ،با رنگهاي زیبایش ،چنان مسحورش مي كند؛ یا قوس و قزح در آسمان م هميچ
چيزي برایش مهمتر و غنيتر از آن وجود ندارد؛ و شب با ستارگانش ،ستاره پشت سمتاره .معاموميت غنمي
است؛ كامل است؛ پا

است؛ اما غفلت مسكين است ،فقير است ،همه چيز ميخواهد ،خواهان دانش اسمت؛

مي خواهد محترم باشد ،مي خواهد ثروتمند باشد ،مي خواهمد قدرتمنمد باشمد .غفلمت در مسمير آرزوهاسمت.
معاوميت حالت بي خواست و بي آرزو بودن است .اما از آن جا كه هردو بدون دانش هسمتند ،مما نسمبت بمه
طبيعت هردو در اشتباه بودهایم .آن را دست كم گرفتهآیم و فكر ميكنيم هردو یكي هستند.
اولين قدم براي هنرِ زیستن ،كشيدن خط فاصل بين غفلت و معاوميت است .معاوميت باید حمایت شود،
باید محافظت شود ،زیرا بچه با خودش بزرگ ترین گنج را به همراه آورده م چيزي كه عرفا با رنمج و ممرارت
فراوان سعي ميكنند به آن برسند.
شما زندانی و زندانبان خودتانید
همه چيز اختياري است .براي ما در

این مقوله مشكل است ،زیرا در این صورت كل رنجهاي ما نيمز جمزو

اختيارات ما مي شود :مسأله این است .اگر شخص دیگري مسؤول قرار بگيرد من مميتموانم آراممش داشمته
باشم؛ آن وقت به خاطر اعمالم زجر نميكشم.
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حاال چگونه رنج و مرارت را توضيح ميدهيم؟ خيال مي كنيم كه ما رنج و مرارت را اختيار نميكنيم ،اما این
خيال باطل است م همه چيز به اختيار و انتخاب ماست .هيچكس حاضر نيست بپذیرد كه رنج اختيار اوست
چون كه وقتي ما چيزي را اختيار ميكنيم ،فقط فریفته ظاهرش مي شویم ،اما در پایان واقعيت چيمزي كمه
اختيار كردهایم رو نشان ميدهد.
همه در پي لذت بردن ميروند و نهایتان همه گرفتار رنج ميشوند ،زیرا لذت ظاهري فریبنمده اسمت ،پمردهاي
است كاذب .هرچه به لذت نزدیكتر ميشوید لذت از دست شما بمه نقطمهاي دورتمر مميگریمزد .هميشمه و
همه وقت همين اتفاق مي افتد ،ولي هنوز ما پي نبرده ایم كه لذت همانا چهره كماذب درد و رنمج و تشمویش
است.
هيچ كس رنج را مستقيمان اختيار نميكند ،همه غيرمستقيم انتخابش مميكننمد .امما ایمن انتخماب ناآگاهانمه
صورت مي گيرد .كسي كه لذات را انتخاب مي كند رنج را انتخاب كرده :همه لذات منتهي به رنج مميشموند،
همه لذات باعث اغتشاش ذهن ميشوند .رنج بخش اجتنابناپذیر لذت است؛ نتيجه محتوم آن .از آن گریزي
نيست .لهله زدن براي لذت توهم است؛ حاصلي كه بهدست ميآورید هيچوقت لذت نيست.
به قضيه از بيرون نگاه كنيد .شخص لذت را اختيار كرده .این اختيار كوشش م بتي تلقي ميشود :جاهطلبي،
دستاورد ...آنوقت سر و كله رنج پيدا ميشود م به هواي بهشت بودهاید اما سر از جهنم درآوردهاید .لذت یك
مطلوب م بت است ،خوشحالي یك مطلو ب منفي .به معني وجودِ چيزي نيست ،به معني فقدان چيزي است
م فقدان رنج .لذت را اختيار نكن آن وقت رنج خود به خود از بين ميرود .و وقتي كه نه لذت باشد و نه رنمج،
آن وقت خوشحالي و شع در ميان خواهد بودو.
از بيرون منفي به نظر ميرسد ،اما از درون یك امر م بت است .خ وشحالي طبيعت شماست .خوشحالي همم
یك اختيار است م همه چيز اختيار شماست .اگر اختيار شما لذت نباشد پس خوشحالي را انتخاب كردهاید.
عوض شدن شما در هر لحظه ميسر است .و وقتي من ميگویم «هر لحظه» منظورم واقعان هر لحظمه اسمت.
منظورم این است كه هر چيزي كه در گذشته اختيار كرده اید مانع و حامار شمما نخواهمد بمود .سمالهماي
متمادي به دنبال لذت و لذت و لذت بوده اید ،و احتماالن نايبتان رنج و رنمج و رنمج بموده .امما آن را ممانع و
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حاار تلقي نكنيد .هر آن چه در گذشته اعمالتان بوده تاوان آن را هم پس دادهاید .این ترازو هميشمه برقمرار
است .همين الساعه مي توانيد نقطه مقابل را اختيار كنيد ،و «كارما»هاي شمما ،اعممال گذشمته ،ممانع شمما
نخواهند بود.
قيد و بندي به دست و پایتان نيست .اگر نه ،اگر خيال مي كنيد زنداني در اطرافتان است ،باز هم این اختيار
شماست .هيچ زنداني و زندانباني در ميان نيست .همين حاال ميت وانيد از آن بيرون بيایيد .به اختيار شماست
كه در زندان بمانيد ،به اختيار شماست كه آنجا باشيد یا نباشيد؛ هيچكس مانع شما نخواهد بود.
آن چه شما را در زندان نگه مي دارد عادت شماست .بارها و بارها این انتخاب شما بوده ،طوري كه تبمدیل بمه
امري روزمره شده ،یك عادت :در زندان سر كردن راحتتر از بيرون آمدن از آن است.
قدر دشمنت را بدان
هم چنان كه انسان شروع به آرام شدن مي كند ،تمام عواط ِ خامانه رخمت مميبندنمد .ایمن خامومت بمه
شخاي خا
ابراز عواط

جهت گيري نشده؛ این حس از درون شروع به كاسته شدن ميكند .آدم خشنود فقط قادر به
د وستانه است و بس .هرقدر مراقبه شما عميقتر ميشود ،درميیابيد كه احساسمتان نسمبت بمه

همه دوستانه تر شده است .هر آن چه مال خودتان بوده هنوز هم مال شماست ،هر آنچه غریبه بوده هم بماز
مال شما خواهد بود.
آدم غافل ،هركه مي خواهد باشد ،رفتارش با بدنش به نحوي است كه آن بدن به او تعلق ندارد و برخوردش با
آن خاومت بار است .فرقي ندارد چقدر بدنتان را تزیين مي كنيد ،از درون خام آن هستيد .شماید خودتمان
متوجه قضيه نشده باشيد ،اما دشمن بدنتان هستيد .این خاومت به دو طریق ابراز ميشود .یمك راه نشمان
دادنش این است كه بدن را بهعنوان وسيله افراط كاري بگيریم ،چون در چنين حالي شمما بمدن را تخریمب
مي كنيد و امكان بروز هر نوع مرض و غاه را در آن بهوجود ميآورید .پس یكي از راههاي ابراز خاومت بما
بدن ،افراطكاري است ،كه سبب فساد ميشود.
راه دیگر راه كناره گيري است .شخص بدنش را با افراطكاري تخریب نمي كند بلكه با زجر و شكنجه بمه ایمن
مقاود دست مي یابد .شخص اینچنين بدني را بر بستري از خار مينشاند ،گرسنگي به آن تحميل ميكنمد،
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شالقش مي زند؛ مستقيمان بدنش را شكنجه مي دهد .شخص لذتجو بدن را غيرمستقيم زجمر مميدهمد ،امما
هردو شكنجهگر بدن هستند و هردو دشمن بدن؛ هيچكدام بر سر مهر با بدن نيست.
هرقدر مراقبه عميقتر مي شود ،ذهن بيشتر به سممت اعتمدال مميرود .هممه خامومتهما ،همردو نموع آن
[افراط كاري و كنارهگيري] دور مي افتند ،و حس رأفت و مهر متولد مي شود .و این حس رأفت و مهر متوجه
شخص به خاوصي نيست ،حسي است كه از عمق وجود شما برمي خيزد ،به نحوي كه بمه همر سممت نگماه
ميكنيد دوستي از شما مي جوشد .به درخت یا به دوست یا به پرنده نگاه ميكنيد ،و در همه طرو دوستي و
شفقت حس خواهيد كرد م انگار همه همراه و همدل شما هستند ،انگار هيچ كس بر ضمد شمما نيسمت .و در
واقع كسي هم بر ضد شما ني ست .وقتي در طریق مخالفت بودید ،همه در مخالفت با شما بودند؛ اما حاال اگر
كسي ضد شما باشد ،به خاطر مراقبه اي كه مي كنيد قادر ميشوید به دیمدن ایمن كمه ایمن ضمدیت بمه نفمع
شماست .این همان چيزي است كه كبير  4مي گوید« :كسي كه تو را نكوهش ميكند ،كلبهاي بمرایش مهيما
كن تا در جوار تو زندگي كند ».چون نكوهش او مددكار تو خواهد بود.
از مرده دست بشویید
این بدن نيست كه پير مي شود .بدن پير خواهد شد ،اما آگاهي شما نيازي به پير شدن ندارد .اگر بمدن پيمر
شود معني اش این است كه علم و دانش انبار كردهاید .آن وقت سنگيني بمار دانمش اسمت كمه شمما را پيمر
مي كند .اگر نه چشم هاي شما معاوميتش را و بكر بودنش را حفظ مي كند .آدمي خواهيد ماند باز و گشوده
و این باز بودن همان بكر بودن است .همواره براي اتفاقات تازه باقي خواهيد ماند ،چون هر لحظه یك اتفماق
است .خدا هيچ وقت پير نيست .اگر خدا پير شود روزي هم خو اهد مُرد ،زیرا پيري به مرگ منتهي ميشود.
برهمن همواره جوان و تر و تازه است .پيري در آن جا راه ندارد ،براي همين مرگ هم متاور نيست .لحظهاي
كه عنوان كنيد «ميدانم» ،دانستن را متوق

كرده اید .فكر ميكنيد كه باتجربه شدهاید و آنوقت امر تجربه

متوق ميشود .از آن لحظه به بعد دیگر رشد نميكنيد .بذري هستيد مرده.

 Kabir .4عارو هندي
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اوپانيشاد  5معتقد به دانستن است نه به دانش .این دانستن چيست؟ و روند دانستن چگونه است؟ بما دانشم
شما گذشته را گذشته تلقي كن ،مرده بگيرش؛ در این صورت است كه در برابر حال زنده خواهي بود.
ما همه در گذشته زندگي ميكنيم م آنچه كه دیگر موجود نيست ،آنچه كه رفته باید تلقي شود ،آنچه كه
مرده است .ما در چنين گذشتهاي زندگي ميكنيم؛ براي همين است كه اینقدر مرده هستيم .زندگي همواره
در زمان حال مي گذرد و ذهن همواره در گذشته؛ براي همين است كه ذهن نميتواند از زندگي سر دربياورد.
زمينه اي براي تالقي آن ها وجود ندارد .مكاني مشتر

براي مالقات ذهمن و زنمدگي نيسمت .بمه ایمن دليمل

اوپانيشاد بر ضد ذهن است.
ذهن هميشه خاطره است م آنچه شما زیستهاید ،آنچه شما از سر گذراندهاید ،آنچه دیگر موجود نيسمت.
ذهن همان غبار گذشتههاست كه بر شما ن شسته .دورش بریزید .بشوریدش تما تمر و تمازه و جموان شموید و
بتوانيد زمان حال را در

كنيد ،زماني كه هميشه سرسبز است.

در دانستن ،گذشته به طور مداوم باید كنار گذاشته شود .این یك كناره گيري بنيادي است .از گذشته ببُر تما
در حال زنده باشي .هردو را با هم نميتوانيد داشته باشيد .اگر گذشته را زنده بداري ،آنوقت در حال ممرده
خواهي بود .اگر كسي بخواهد در حال زنده باشد ،باید گذشته را به خا

بسپارد .هر لحظمه دسمت بمه كمار

غبارروبي گذشته باش .نگذار روي هم انباشته شوند .گذشته به حال شما فایمدهاي نمميرسماند ،از آن كنماره
بگيرید ،آن را دور بریزید .قبالن استفاده اش را برده اید و حاال چيزي نيست جز پوسمتهاي ممرده .پرنمده از آن
پریده .سعي نكنيد پوسته هاي مرده را انبار كنيد .تبدیل به محبس شما ميشوند .مزاحم شما ميشموند .بمار
شما را سنگين مي كنند و حركت را از شما ميگيرند.
نزد من ،سالكي كه تر

دني ا كرده ،كسي نيست كه از ثروتش دست كشيده ،كه خانه و كاشانهاش را تمر

كرده ،كه از خانواده اش گذشته ،بلكه كسي است كه تر

گذشته كرده م زیرا این ثروت اساسي است .گذشته

خانواده شماست؛ دارید با مردگان سر ميكنيد.

 Upanishad .5یك كتاب مقدس بسيار قدیمي در هندوستان
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شنيدهام كه روزي عيسي مسيح ميگذشت .تازه صبح دميده بود و خورشيد داشت طلوع ميكرد .عيسي دید
ماهيگيري دارد تورش را به دریاچه مي اندازد .نزدیمك مماهيگير آممد و بمه او گفمت« :چمرا زنمدگيات را بما
ماهيگيري هدر مي دهي؟ دنبال من بيا و من به تو یاد خواهم داد كه چگونه ملكوت خدا را در تمورت صميد
كني».
ماهيگير برگشت و به عيسي نگاه كرد و نور غيرمتعارفي در چشمهاي او دیمد .ممرد هموش از سمرش پریمد،
تورش را به زمين انداخت و دنبال عيسي رفت .پيش از این كه از آبادي بيرون برونمد ممردي دواندوان سمر
رسيد و به ماهيگير گفت« :كجا ميروي؟ پدرت مرده».
پدرش مریض بود ،و بسيار هم پير .هر لحظه احتمال مردنش ميرفت.
ماهيگير به عيسي گفت « :چند روزي به من وقت بده تا براي مرد پير احترامات الزمه را به جا بياورم».
عيسي گفت « :الزم نيست .بگذار مردگان مردگان را به خا

بسپارند ».براي عيسي كل آبادي مرده محسوب

ميشد .پس به او گفت « :مردم آبادي او را دفن ميكنند؛ نگرانش نباش».
چرا عيسي گفت كه مردگان مردگان را به خا

مي سپارند؟ زیرا همه كساني كه در گذشته زندگي ميكنند

مرده محسوب مي شوند .فقط كساني كه در حال زندگي ميكنند زنده به حساب ميآیند .زندگي یعني حال،
یعني این جا و اكنون؛ لحظه فرّاري است .در صورتي به چنگش خواهي آورد كه بهطور كامل سبكبار باشي؛
وگرنه دستت تهي خواهد ماند .اگر ذهن شما به سمت گذشته گرایش داشته باشد ،لحظه فمرّار زنمدگي را از
دست خواهيد داد.
حتي وقتي كه به گذشته فكر نمي كنيد ،بلكه به گذشته اي كه در آینده انعكاس یافته فكمر مميكنيمد ،ایمن
اتفاق باز هم مي افتد .اما هرگز در حال به سر نميبرید ،این امري قطعي است .یا در گذشمتهایمد كمه دیگمر
موجود نيست ،یا در آیندهاید كه هنوز نيامده .هيچ كدام نيستند ،هردو فاقد موجودیتند .یكمي ممرده و یكمي
هنوز به دنيا نيامده .بنابراین شما م ل یك آونگ بين گذشته و آینده در رفت و آمدید ،و در این آمد و شمد
مداوم آن لحظه فرّار كه همانا زندگي است ،از دست ميرود .و تنها از طریق زندگي است كمه مميتموان بمه
برهمن پيوست.
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انسان غافل است از واقعيت.
و شناختنِ واقعيت دشوار است
چون براي شناختن واقعيت ،قبل از همه باید واقعي بود.
تنها همسان قادر به در

همسان است؛ عل خود به خود ميروید.

مردي به نزد فروشنده اتوموبيلهاي رولزرویس رفت و تقاضا كرد نشاني مستراح را به او بدهد.
راهش كمي پيچيده بود و فروشنده او را تا دم مستراح همراهي كرد .ضمن تشكر از او پرسيد چرا به خودش
این همه زحمت داده .فروشنده جواب داد« :چون تقاض اي تو اولين تقاضاي واقعي بود كمه ممن در سرتاسمر
امروز شنيدهام».
اگر واقعان بخواهيد با یك استاد باشيد ،الزم است یك متقاضي واقعي باشيد ،نه یمك كنجكماو فلسمفي ،بلكمه
جستوجوگري كه جست وجو برایش به مرگ و زندگي بسته است؛ جست وجویي كه شما را دگرگون كند.
شما قادر به پرواز در آسمانهایيد ،اما در پيله خودتان محسوب شده اید .این پيله باید شكسته شود م و ایمن
امر سبب آزارت ميشود .سبب آزارت ميشود ،چون خيال مي كني كه این پيله حریم امنيت شماست ،چون
خيال مي كني این پيله مأمن و خانه شماست .این پيله سلول زندان شماست.
استاد باید این پيله را نابود كند ،تا زنداني رها شود.
براي این كار به شهامت زیاد و انضباط بسيار نياز است ،تا بتوان شيوه زندگي را تبدیل و دگرگون كرد.
حقیقت داشتنی نیست ،حقیقت شدنی است
دانش ،یار و یاور مؤثري نيست .فقط وجود ماست كه ميتواند وسيله نقليهاي قرار گيرد بمراي رفمتن بمه آن
سوي ساحل .ميتوانيد به فكر كردن ادامه بدهيد ،ميتوانيد اطالعات جممع آوري كنيمد م امما هممه ایمنهما
قایق هاي كاغذي بيش نيستند ،قادر نيستند در سفر دریایي به شما كمك كنند .اگر در ایمن سموي سماحل
بمانيد و فقط راجع به سفر دریایي صحبت كنيد ،مشكلي ندارید م اگر شما قاد سفر دریایي نداشته باشميد
قایقهاي كاغذي به همان خوبي قایقهاي واقعياند؛ ولي اگر این سفر را با قایقهماي كاغمذي انجمام بدهيمد
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غرق شدن شما حتمي است .كلمات چيزي جز قایقهاي كاغذي نيستند ،حتي به همان اندازه همم پمر و پما
قر

نيستند.

هدو ما از اندوختن دانش چيست؟ هيچ چيزي در درون ما تغيير نمي كند .وجود ما كامالن بدون تمأثير بماقي
مي ماند .درست مانند گرد و غبار ،اطالعات دور و بر شما را مي گيرد م درست م ل گرد و غباري كه بر آیينه
مي نشيند :آیينه هماني كه بود باقي مي ماند ،فقط كيفيت انعكاس تاویر خود را از دست ميدهد .هر آنچه
از طریق ذهن ميدانيم ،تفاوتي به حال ما نمي كند م ضمير شما هماني كه بود باقي خواهمد مانمد .در واقمع
حتي بدتر هم مي شود ،زیرا اطالعات م ل گرد و غبار آیينه ضمير شما را كدر و تار ميكند؛ در نتيجه ضمير
شما هم كم و كمتر قابليت انعكاس ميیابد.
هرچه بيشتر بدانيد ،كم تر آگاه خواهيد شد .وقتي كه كامالن از علوم و دانش قرضي انباشته شدید ،باید شما
را مرده فرض كرد .در آنوقت هيچچيزي تعلق به شما ندارد ،همهچيز قرضي و طوطيوار است.
ذهن م ل طوطي است .شنيده ام كه م این واقعه در زممان ژوزو اسمتالين اتفماق افتماد م ممردي بما نفموذ و
كمونيستي برجسته به ایستگاه پليس مسكو مراجعه كرد و گزارش داد كه طوطياش گم شده .از آنجا كمه
كمونيست عاليرتبه اي بود ،ر يس پليس به جست وجوي طوطي گمشده پرداخت ،چمون اممر مهممي بمود و
نمي شد آن را پشت گوش انداخت .ضمن پرس و جو ،از صاحب طوطي پرسيد« :آیا طوطي شما حمرو همم
ميزند؟»
رفيق كمونيست احساس وحشت كرد و گفت« :آري ،حرو مي زند .اما بنویسيد كه هر عقيمده سياسمي كمه
داشته باشد با خودش است و به من ربطي ندارد».
اما چگونه یك طوطي مي تواند عقاید خودش را داشته باشد؟ یك طوطي نميتواند از خود عقيمدهاي داشمته
باشد ،و ذهن هم به همين ترتيب ،زیرا ذهن یك ابزار كوكي است .طوطي بسيار بيشتر از ذهن زنده اسمت.
حتي طوطي مي تواند عقایدي از خودش داشته باشد ولي براي ذهن این موضوع عملمي نيسمت .ذهمن یمك
كامپيوتر است ،یك كامپيوتر عالي .انباشته ميكند ،فاقد اصالت است ،هر آنچه دارد امانتي است ،از دیگران
گرفته.
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شما موقعي اصيل مي شوید كه از ذهن فراتر بروید .وقتي كه ذهن كنار رود و ضميرتان مستقيمان بما هسمتي
برخورد كند ،ناگهان و لحظه به لحظه در رابطه با هستي ،داراي اصالت ميشوید .آنگاه براي اولينبار بهطور
واقعي خودتان ميشوید .غير از این تمام اندیشهها قرض گرفته شده است.
ممكن است از متون نقل قول كنيد ،ممكن است تمام كتابهاي مرجع را از حفظ داشته باشميد ،امما هميچ
فرقي نميكند م این ها به شما تعلق ندارند .دانشي كه متعلق به شما نباشد خطرنا
خطرنا

اسمت ،بميش از جهمل

است ،زیرا كه این جهلي است پنهان و شما را كور ميكند؛ خودتان را فریب ميدهيد .سمكههماي

تقلبي دارید و خيال مي كنيد مردي ثروتمند هستيد .جواهرات بدلي دارید و خيال ميكنيمد صماحب «كموه
نور» هستيد .دیر یا زود فقر و مكنت شما رو ميشود ،آن موقع است كه تكان ميخورید.
در لحظه مرگ همين اتفاق مي افتد .با ضربه اي كه مرگ به شما وارد ميكند ،ناگهان درميیابيد كه چيمزي
بهدست نياورده اید م زیرا كه حاول هر چيزي منوط به آن است كه از طریق وجود ما بهدست آمده باشد.
تكه پارههایي از این جا و آن جا جمع آوري كرده اید ،چه بسا تبدیل به یك دایرةالمعارو بزرگ شده باشيد؛ اما
هدو این نيست ،مخاوصان براي كساني كه در جست وجوي حقيقت هستند این مانعي است بمزرگ .دانمش
باید تبدیل شود و تحول یابد.
وقتي كه دانش موجود نيست ،دانستن رخ مي دهد ،زیرا دانستن جزو فطرت شماست م فطرتِ ضممير شمما.
درست م ل آیينه؛ آیينه هرچه مقابلش هست منعكس ميكند .ضمير هم حقيقت را منعكس مميكنمد كمه
همواره این حقيقت در مقابل شماست ،درست در نو

دماغ شما.

اما ذهن مابين این دو است م و ذهن مشغول ورّاجي است ،حقيقت برابر شما ایستاده و ذهن مشغول پرحرفي
است .شما به سمت ذهن كشيده ميشوید ،و ميبازید .ذهن باخت بزرگ است.
حقيقت ميتواند آموخته شود اما نمي تواند آموزنده شود .آموختن یعني مسؤول بودن و جوابگو بودن به همر
آن چيزي كه پيرامون شما وجود دارد م به هر آن چه موجود است جواب دادن .این آموختن است ،ربطي به
دانش ندارد.
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راهي براي یافتن حقيقت نيست م مگر از طریق یافتنش .راه ميانبُمري نيسمت .نمميتوانيمد امانمت بگيریمد،
نميتوانيد سرقت كنيد ،نمي توانيد فریب بدهيد تا به آن برسيد .راهي نيست ،مگر بدون ذهن باشيد در درون
خودتان م زیرا كه ذهن موّاج و متغير است ،ذهن در لرزش مداوم است ،ذهن هميچوقمت از كمار نمميافتمد،
متحر

است.

وقتي كه ضمير شما بهصورت شعلهاي ثابت و بي حركت باشد شما واق به حقيقت هستيد .باید بياموزید كه
چگونه دنبال ذهن نروید.
هيچ كس نميتواند حقيقت را به شما عرضه كند ،هيچ كس .چه زیباست این موضوع كه كسمي قمادر نيسمت
حقيقت را به شما عرضه كند ،وگرنه متاعي مي شد كه از بازار قابل تهيه بود .اگر دادني بمود ،فروختنمي همم
بود .اگر دادني بود ،ستاندني هم بود .اگر دادني بود ،ميتوانستي از دوست خود بگيري یا قرض كني .زیباست
كه حقيقت به هيچ وجه قابل انتقال نيست .جز آن كه خودتان تبدیل به حقيقت بشوید .راهي بمراي تحاميل
آن نيست .در واقع حقيقت دستیافتني نيست .ميتوانيد حقيقت باشيد ،نه اینكه حقيقت داشته باشيد.
در دنيا ميتوانيم همه چيز داشته باشيم م همه چيز ميتواند قسمتي از متعلقات ما باشمد ،ولمي حقيقمت را
نمي توان مالك شد .تنها دو متاع است كه مي توانند به مالكيت شما درآیند :افكار و اشياء .اشياء را مميشمود
مالك شد ،افكار را مي شود مالك شد م ولي حقيقت جز این است .حقيقت جز ي است از وجود .ميتوانيد به
آن تبدیل شوید ،اما نميتوانيد تااحبش كنيد .نميتوانيد در گاوصندوق نگهش دارید ،در كتاب نمميتوانيمد
به آن دست یابيد ،در دستتان نمي توانيد داشته باشيد .وقتي آن را دارید ،خود آن هستيد ،تبدیل ميشموید
به حقيقت.
دومين چيز براي به خاطر سپردن این است :این تمایل انسانهاست كه سعي كنند چيزي را كمه دارنمد بمه
كسي كه ندارد نمایش بدهند .وقتي كه داریدش ،سعي در نشان دادن آن ندارید ،نيمازي نيسمت .وقتمي كمه
نداریدش سعي در نشان دادن آن دارید ،انگار كه دارید .بنابراین یادتان باشد ،هر آن چيزي كه ميخواهيد به
مردم نشان دهيد ،چيزي است كه ندارید .اگر نمي دانيد ،دلتان ميخواهد مردم فكر كنند كه ميدانيد .ذهن
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مي خواهد مردم را تحت تأثير قرار دهد ،تا از طریق آن ها خودش را تحت تأثير قمرار دهمد ،تما بعمدان دانمش
عاریتي خودش را باور كند.
یادتان باشد :هر آن چيزي كه به شما احساس منيت بدهد مانع راه شماست ،هر آن چيزي كه منيت شما را
تحریك نميكند راه شماست.
یادداشتهای خصوصی
* نفْس چيزي نيست جز كنترل و مراقبت .كنترل ذهن بر قلب پدیدآورنده نفْس است.
* اعتقاد فاقد ریشه است ،یك پدیده تحميلي است .شما مي دانيد كه خورشيد برآمده ،یعني كمه روز شمده.
ادعا نمي كني كه :من شدیدان معتقدم خورشيد برآمده؛ صرفان مي گویي :خورشيد دميده .اتفاقي است كه شما،
م الن ،در یك خانواده كاتوليك زاده شدهاید .اگر ،فيالم ل ،در خانواده هنمدو دنيما مميآممدي یمك هنمدوي
متعاب ميشدي .متعاب بودن در جاي خود باقي مي ماند ،غير از این همه چيز احتممال تغييمر دارد .ایمن
متعاب بودن صرفان نشان ميدهد كه شما آدم روشني نيستي.
* وقتي كه باران به نرمي بر من ميبارد نوازش خدا را حس ميكنم .باد به تن شما مميوزد ،و شمما حضمور
ناپيداي او را حس مي كني .اشعه گرم خورشيد بر شما ميتابد ،و شما مهرباني او را لمس ميكني .وقتي كه
برگ گل به آرامي فرو مي افتد ،صداي آن عزیز نازنين را به گوش جان ميشنوم.
* وقتي كه ما از بد و خوب برگذشتيم ،به فضيلت دست یافته و به كمال نزدیك شمدهایمم .چنمين خمردي
گشاینده صدها هزار در به روي خردهاي باالتر است.
* آدمها حرو ميزنند و حرو ميزنند ،بدون این كه بدانند چرا و براي چه حرو ميزنند! قامد دارنمد چمه
چيزي را منتقل كنند؟ فقط ميخواهند سرپوش روي حماقت خود بگذارند.
* شجاع آدمي است كه ميترسد ،اما عليه ترسش اقدام مي كند؛ ولي ترسو آدمي است كه ميترسمد امما بما
ترسش سر مي كند .با هم تفاوت ندارند ،هردو ترسو هستند .شجاع آدمي است كه علميرغمم ترسمش پميش
مي رود ،ترسو آدمي است كه دنباله روي ترس خود است .اما یك آدم كامل نه این است و نه آن؛ فاقد تمرس
است و بس.
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* خط ظریف ي بين كمك كردن به كسي و تغيير دادن او وجود دارد .اگر قاد داري كسي را عوض كني این
كار زشت ترین كارهاست .این كار محكوم نمودن گوهر آن شخص است .كمك به آدمها كه خودشان باشمند
زیباترین كارهاست.
* عشق تو را متعادل و متعالي ميكند.
یك آدم خودخواه هيچ وقت عاشق نميشود ،زیرا عشق نقش مساويكننده دارد .فقط دو نيروي تساويبخش
وجود دارد :یكي عشق و دیگري مرگ.
وقتي عاشق كسي هستي با او هم ترازي .و اگر واقعان عاشقي ،در این لحظه با كل هستي همترازي .هيچكمس
نه در جایگاهي برتر و نه پستتر قرار دارد .هر آدمي یگانه ،متفاوت ،ولي نه برتر و نه پستتر است.
* وقتي كه عاشقي ،با هستي در یك تبادل و ارتباط عميق قرار داري ،همه چيز در یك سطح مساوي قمرار
دارد ،با ارزش مساوي.
* و مرگ یك تساويبخش بزرگ است .وقتي بميري تمام تمایزات رخت برميبندد .هيتلر مرده م مل سمگ
مرده است م بدون هيچ تفاوتي.
* را یا جوشش ناخودآگاه است .سراسر روز اميالمان را سركوب مي كنيم و شب ،وقتي خوابيد ،هممه آنچمه
سركوب شده شروع به نمودار شدن مي كند .علت رایاي شما همين است .و اگر رایاي شما كابوسآساسمت،
معني اش صرفان این است كه واقعان اميالتان را سركوب كردهاید .سركوبهاي شما خطرنما

اسمت .چيزهماي

رواني را درون ناخودآگاه خود سركوب مي كنيد ولي این چيزها هرچه درونيتر شوند مخمرّبتمر مميشموند.
آدمهاي ساده چندان رایا نميبينند.
* صناعت وقتي كار مي كند كه عشق عميق وجود داشته باشد .صناعت به تنهایي كارگر نيست ،زیرا در واقع
این عشق است كه عمل مي كند نه صناعت .صناعت صرفان بهانه است ،یك سرپوش .وقتي كه عشمق موجمود
باشد ،دیگر تفاوتي بين راهبر و رونده یا معلم و متعلم نيست .هردو یكي ميشوند و در هم عمل مميكننمد.
تجربه اي است كه تقسيم شده .چنين نيست كه راهبر برتر از رونده باشد م چه بسا راهبر بيشتر بداند ،اما او
هم ميآموزد.
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عشق هيچ گاه به مقامي نمي رسد تا شما مدعي شوي كه آن را ميشناسي .عشق هرگز خردمند نميشمود ،و
این خرد اوست .همواره در حال آموختن است .و از آن جا كه راهبر هم خود در حمال آمموختن اسمت پمسِ
اعمال قدرت وجود ندارد .ارتباط بين باالدست و زیردست یا قدرت موردي پيدا نميكنمد یما در واقمع نبایمد
موردي پيدا كند ،چون عمالن آموزش در یك فضاي باز و آزاد اتفاق مي افتد .كود

و نوجوان ،براي پيشرفت

نياز به آزادي دارند ،نياز به فضاي مستقل تا بتوانند خود را بشناسند .ترس از باالدست نه به كود

و نه بمه

كس دیگري براي رشد كمك نميكند.
* نمي توانيم عاشق سينه چا ِ كسي باشيم و فاقد عشق نسبت به دیگران .اما انسان قادر نيست پي بمه ایمن
حقيقت ساده و ابتدایي ببرد.
وسعت بیحساب واقعیت
انسان غافل است از واقعيت.
و شناختن واقعيت دشوار است،
چون براي شناختن واقعيت ،قبل از همه باید واقعي بود.
تنها همسان قادر به در

همسان است.

انسان ساختگي است .آنطور كه انسان هست ،عميقان ریاكار بار ميآید.
واقعي نيست .سيماي اصلي او كامالن از دست رفته.
سيماهاي بسيار دارد ،سيماهاي متعددي را بهكار ميبرد،
اما خودش از سيماي اصلي خود خبر ندارد .سيمایي كه متعلق به اوست.
انسان مقلد است.
شروع ميكند به تقليد دیگران،
و رفتهرفته به كلي فراموش ميكند
كه وجود منحار به فردي از خودش داشته.
واقعي فقط موقعي ميتواند در

شود كه شما واقعي باشيد.
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كوشش فراواني ميطلبد؛ راهي است بس دشوار.
بنابراین انسان دست به حقه ميزند.
شروع ميكند به تفكر درباره واقعيت م
فلسفه ميبافد ،تئوري درست ميكند،
نظام تفكر درباره واقعيت بنا مينهد.
این همان چيزي است كه فلسفه را ميسازد:
حقه ذهن براي این كه دیگران را نسبت به جهل و غفلت خود بفریبد،
براي اینكه كسي واقعيت را درنيابد.
به همين علت است كه این همه فلسفه وجود دارد
و كل دنيا در تاورات و فرضيات به سر ميبرد.
این تاورات و فرضيات بي ارزشند ،نياز به تغيير خودتان ندارید؛
فقط نياز به یك ذهن معمولي ،یك ذهن ميانمایه دارید.
هيچ احتياجي به هوش و ذكاوت باال نيست ،در نتيجه مشكلي پيش نميآید.
ميتوانيد فرضيات را اختيار كنيد،
و جهل خودتان را از خودتان مخفي نگه دارید.
فلسفه صرفان روش پنهان كردن است:
آدم شروع ميكند به این تاور كه ميداند ،بدون اینكه چيزي بداند؛
آدمي شروع مي كند به این تاور كه به مقاد رسيده،
بدون این كه حتي اولين قدم را هم برداشته باشد.
فلسفه بزرگترین بيماريهاست،
وقتي كه گرفتارش شدید
مشكل بتوانيد از دام آن رهایي یابيد
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زیرا كه عميقان خودخواهي شما را ارضا ميكند.
آدم احساس سرخوردگي مي كند وقتي كه به جهل خود واق ميشود.
و جهل كامل و مطلق است؛
هيچ نميدانيد.
در تاریكي جهل به سر ميبرید ،و همين است كه سبب سرخوردگي است.
هركسي ميخواهد چيزي بداند ،دست كم چيزي،
و فلسفه به شما دلخوشي ميدهد :فرضيهها ميسازد،
و اگر شما ذهن معمولي داشته باشيد ،مؤثر است م
ميتوانيد فرضيهها را یاد بگيرید،
ميتوانيد نظام فلسفي خودتان را داشته باشيد،
و خيالتان را راحت كنيد.
نه تنها خودتان را دانا ميدانيد ،بلكه به دیگران هم یاد ميدهيد ،دیگران را هم راهنمایي ميكنيد،
ميتوانيد دانشتان را به رخ دیگران بكشيد م
و همه چيز به ظاهر روبهراه است ،جهل فراموش شده.
فلسفه یعني ساختماني منطقي درباره واقعيت:
چيزي است راجع به راجع به راجع به،
اما نه هرگز واقعيت.
مدام دور ميگردد ،به حاشيه ميرود،
اما به قلب واقعيت نميرسد.
قادر به چنين كاري نيست ،براي فلسفه این امكان وجود ندارد.
چرا ممكن نيست؟
زیرا كه فلسفه پایههایش بر منطق است،
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و واقعيت فراتر از منطق است.
باید تأمل بيشتري به خرج بدهيد.
منطق جستوجو براي انسجام است،
و واقعيت فاقد انسجام است.
یا چنان عميقان منسجم است واقعيت
كه حتي متضادش هم با آن ناسازگار نيست.
واقعيت مقولهاي متناقض است:
همه تضادها در آن مالقات ميكنند ،مستحيل ميشوند ،و به هم ميپيوندند.
وسعتي دارد بيحساب.

www.oshods.com
http://groups.yahoo.com/group/oshodreamstar
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فصل 5
یک دست بیصدا نیست :بشنوید
سفر برای انسان بودن
سؤال :وقتي كه خود زندگي این قدر ارضاكننده و سرشار از شع است ،پس چيست كمه انسمان را ناخشمنود
ميسازد؟
جواب :زندگي سرشار است ،زندگي پر از شع

است ،اما انسان رابطه خود را با زندگي از دست داده .انسمان

زیادي به خودش هشيار است ،این هشياري به خود تبدیل به مانعي براي او شده .او زنده به حساب ميآیمد،
اما نه زنده واقعي .این هشياري به خود است كه بيماري اوست .پرندهها خوشحالند ،درختان خوشحالند ،ابرها
و رودخانهها خوشحالند ،براي این كه به خودشان هشيار نيستند .آنها به سادگي خوشحالند .آنها نميدانند
كه خوشحالند .بودا خوشحال است ،كریشنا خوشحال است ،مسيح خوشحال اسمت ،امما هممهشمان هشميار
خالاند .آنها خوشحالند ،اما نمي دانند كمه خوشمحالند .بمين طبيعمت ناهشميار و موجمودات فمرق هشميار
مشابهتي وجود دارد .طبيعت ناهشيار فاقد خود است؛ موجودات فوق هشيار نيز فاقمد خمود هسمتند .انسمان
دقيقان در بين این دو قرار دارد .او دیگر نه حيوان است ،نه درخت .و دیگر بودا هم نيست .آویخته بودن بمين
این دو قطب اسباب مايبت او شده .همين دیروز یك سالك نامهاي به من نوشت كه« :نميخواهم یك فوق
انسان بشوم ،نميخواهم بودا یا عيسي مسيح بشوم؛ خيلي ساده ميخواهم تنها یك انسان باشم .به من كمك
ن صِمرو
كن تا یك انسان بشوم ».این خودش بلندپروازي زیادي اسمت .ایمن غيمرممكن اسمت .انسمان بمود ِ
امكان پذیر نيست ،سعي كن كه این را در

كني ،زیرا داري عنوان ميكني كه ميخواهي براي هميشمه در

جریان باقي بماني .انسان یك وضع يت ثابت نيست .انسان فقط یك جریان تكاملي است .مم الن ،اگمر بچمهاي
بگوید «من نمي خواهم جوان بشوم ،نمي خواهم پير بشوم ،بگذارید فقط بچمه بممانم»؛ آیما ممكمن اسمت؟ او
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همين االن هم در آستانه جواني است؛ او در راه است .كودكي یك وضعيت ثابت نيست .نميتوانيمد در ایمن
حالت باقي بمانيد .نميتوانيد به این حالت بچسبيد .این یك جریان است.
كودكي همين حاال هم گذران است ،و جواني در راه آمدن است ،و پيري هم همينطور .هرقدر سعي بكنيمد
كه جوان بمانيد ،سعي شما اسير شكست خواهد شد ،چون كه جواني تبدیل به پيري ميشود .انسمان بمودنِ
صِرو خواسته اي بسيار بلندپروازانه است .ميتواني بودا بشوي ،این خيلي سادهتر است .حال آنكه خمواهش
براي انسان بودن غيرممكن است ،زیرا انسانيت یك مرحله گذرا است ،یك گذرگاه ،یك سفر ،یك سمياحت.
یك زیارت است ،یك جریان تكاملي ،نه یك وضعيت ثابت .نميتواني انسان بماني .اگر پيش نروي ،به عقمب
خواهي لغزید .باید به سمتي حركت كني .انسان بودن به سادگي یعني در راه خدا قرار داشمتن .خمدا همدو
است ،و انسان بودن سفر به شمار ميرود .راه نميتواند دا مي باشد ،نميتواند ابدي باشد .در غير این صمورت
خسته كننده خواهد بود .هدو هرگز نخواهد رسيد ،و شما دا مان در راه سفر خواهيد بود .اميد داشتن ،انسمان
بودن است؛ اميد داشتن یعني اميد به رفتن در ماورا .اميد داشتن یعني آرزوي ماورا داشمتن .اميمد داشمتن
یعني اميدِ گذر كردن از فاني ها .این وضعيت واقعي انسان است .این یعني گذر كمردن هميشمگي م رفمتن و
رفتن .هدو یك جاي دیگر است.
شخاي كه این سؤال را كرده شخص نيكي است .در واقع براي وارد شدن به عرفان آماده است .ولي نميداند
چه دارد مي گوید .انسان بدبخت است ،زیرا باید بدبخت باشد .تقاير شما نيست .علتش این نيست كه شمما
خطاكارید .انسان بودن بدبختي است .انسان بودن در ميانه بودن است ،نه اینجایي و نمه آنجمایي؛ آویختمه
بودن در بالتكليفي .دلهره از تنشها منشأ مي گيرد .مأوایي از دست رفته ،مأوایي كمه پرنمدگان هنموز در آن
آواز مي خوانند .جانوران در حركتند و درختان هنوز شكوفه مي كنند م باغ بهشت .این ممأوایي اسمت كمه از
دست رفته .آدم از آنجا رانده شده .آدم انسان شد .آدم وقتي كه در باغ بهشت بود ،انسان نبود .خدا ا و را از
باغ بهشت راند .همين اخراج سبب انسان شدن او شد .آدمي از یك مأوا اخراج شد تا بتواند خانه دیگري پيدا
كند .گرفتار غم غربت است .انسان نمي خواهد یك انسان باشد ،خيلي مشكل اسمت بماغ بهشمت را فرامموش
كند.
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لحظاتي هست كه ما شبيه حيوان مي شمویم .در خشمم شمدید ،در خشمونت ،در جنمگ تبمدیل بمه حيموان
مي شویم .این لذتِ خشم و عابانيت است .چرا وقت عابانيت و خشم ،وقت ویران كردن احسماس شمادي
مي كنيد؟ چرا چنين احساسي از انرژي فوران مي كند؟ چرا وقت جنگ مردم درخشانتر و سالمتمر بمه نظمر
مي آیند؛ و تيزتر؛ و باهوشتر؟ انگار زندگي دیگر خستهكننده نيست .انسان به عقب ميرود ،حتي براي چنمد
روز یا چند ماه انسان دوباره ماهيت خود را فراموش ميكند .آنوقت هميچ قمانوني را بمازنميشناسمد .در آن
حال ،او نه انسانيت و نه خدا را باز ميشناسد .در آن حال ،او بمه سمادگي خودآگماهياش را دور مميانمدازد.
ناهشيار مي شود .مي كشد ،دست به جنایت ميزند ،تجاوز مي كند .در جنگ همهچيز مجاز است .بمه هممين
خاطر انسان دا مان نياز به جنگ دارد .هر ده سال یكبار ،جنگ بزرگي موردنياز است .و جنمگهماي كوچمك
باید به طور مداوم ا دامه یابند ،در غير این صورت براي انسان زندگي كردن مشمكل مميشمود .انسمان مسمت
ميكند ،معتاد ميشود .از طریق مواد مخدر شيميایي مي كوشد تا دوباره آن مأواي گمشده ،بهشت گمشده را
به چنگ بياورد .وقتي كه ال .اس .دي برميدارید ،به باغ بهشت بازميگردید .منتهي از در عقبمي .چيزهمایي
م ل ال .اس .دي ،درِ عقب باغ بهشتند .بار دیگر زندگي به نظر افسونآميز و رنگارنگ ميآید .دوباره درختان
نوراني دیده مي شوند ،همان طوري كه به چشم آدم و حوا ميآمدند .عينان همانطوري كمه اكنمون بمه چشمم
فاخته و ببر و ميمون مي آید .سبزهها درخشش خا

دارند .همه چيز بسيار زیبا مينماید .دیگر شما انسمان

نيستيد ،شما برگشته اید عقب .وجودتان را به زور به عقب برگردانده اید .از همينرو اسمت كمه در مشمروبات
الكلي این همه جاذبه وجود دارد .از بدو تاریخ انسان دنبال مواد مخدر بوده .در وداهما بمه آن سموما [هموم]
ميگویند و حال به آن ال .اس .دي .فرقي با هم ندارند .بعضي وقتها بنگ نام دارد ،بعضي وقتها ماريجوانا
و چيزهاي دیگر .اما همان بازي قدیمي است .به طور شيميایي امكان بازگشت بمه گذشمته وجمود دارد .ولمي
واقعان امكان بازگشت نيست .زمان به آن اجازه نميدهد .باید پيش رفت .نميتوانيد در سمير زممان بمه عقمب
برگردید .دنده عقب وجود ندارد.
وقتي كه فورد اولين اتومبيلش را ساخت ،دنده عقب نداشت .بعدها بود كه آن را اضافه كرد .متوجه شدند كه
برگشتن به خانه سخت است .راه درازي را باید براي دور زدن ميپيمودند .آن وقت بود كه دنده عقب اضمافه
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شد .ولي خدا هنوز به زمان دنده عقب اضافه نكرده .شما نمميتوانيمد بمه عقمب برگردیمد .انسمان مميتوانمد
درباره اش رایا ببافد ،خيالبافي كند .این همان داستان علمي م تخيلي است كه به وسيله ماشين زمان ما را به
عقب برمي گرداند .ولي در واقعيت وجود ندارد .بازگشت ميسر نيست .تنها یك امكمان وجمود دارد و آن همم
پيش رفتن است.
فردا سراب است
وقت زیادي نمانده ،وقت زیادي نداري .به تعویق نينداز؛ این همان لحظه مقرر است .نگو فمردا ،فمردا سمراب
است .همين حاال هوشيار شو ،همين حاال بيدار شو ،همين لحظه ،كه همين لحظه فراغمت اسمت و آراممش.
ناگهان آسوده ميشوي ،و با مبدأ وجودت تماس حاصل ميكني و به خانه ميرسي.
این خانه اي است كه در زندگيهاي گذشته دربدر در جستوجوي آن بودهاي .اما شيوه جستوجوي تو غلط
بوده .آن را هدفت قرار داده بودي .این جست وجو مقاد نيست ،بلكه مبدأ است.
اولین اصل
مكتب «تندایي» مكتب مراقبه است .قبل از این كه ذن وارد ژاپن شود ،تندایي رواج بسيار داشت.
در مكتب تندایي سكوت هفت روزه به هر سالكي توصيه مي شود .چرا سكوت هفت روزه؟ براي اینكمه یمك
مقوله نمادین است .شماره نماد است .آدمي داراي هفت مركز است و هر مركز باید به سكوت برسد .شاید به
مسأله از این چشم انداز نگاه نكرده باشيد .وقتي كه مركز جنسي ساكت ميشود حاصلش نجرد است .وقتمي
قلب ساكت مي شود حاصلش مهر و محبت است .وقتي كه قلب در كشمكش است نتيجهاش عابانيت است.
وقتي كه مركز جنسي در تب و تاب است ،در فریاد است ،حاصلش تمایالت قوي جنسمي اسمت .هممه ایمن
مراكز هفت گانه در آدمي باید ساكت شود .وقتي كه همه این مراكز در بند سكوت كشيده شدند ،آنگاه كل
وجود انسان ساكت مي شود .در این سكوت آدمي اولين اصل را خواهد شناخت...
تنها نشستن در سكوت كمكي نمي كند .باید كامالن آگاه بود .اگر ساكت بنشيني شاهد هجموم افكمار خمواهي
بود .بيش از هميشه درگير افكار مزاحم خواهي شد .انواع و اقسمام فكرهما م مناسمب ،نامناسمب ،معنميدار،
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بيمعني م همه در سر شما قاطي ميشوند .م ل خيابانها در ساعات پرازدحام .همه آنها جلب توجه شما را
خواهند كرد .توجه شما پخش و پراكنده ميشود ،بهطوري كه شما را تا سرحد جنون ميبرد.
نظم و انضباط برای تعالی
قبل از هر چيزي اجازه بدهيد درباره مریضي به اسم انسان حرو بزنيم .انسانيت یك مرض محسوب ميشود،
چون كه عميقان درونِ وجودِ انسان دوپاره و شكافته است ،یگانه نيست .از ایمنجاسمت كمه مریضميِ دا ممي،
ناراحتي ،اضطراب ،بيم و اميد ،غم و اندوه وجود دارد .سكيزوفرني [انشقاق شخايت] حالت معممول مسمأله
است .فكر نكنيد كه تعداد كمي از آدمها سكيزوفرن هستند :انسان اصالن سكيزوفرن به دنيا ميآید .این نكته
باید در

شود.

انسان بيمار به دنيا ميآید ،همچون بيماري به دنيا ميآیمد .وقتمي كمه در رحِمم ممادر بمه شمكل نطفمه وارد
مي شوید ،اولين لحظه زندگي شما برمبناي والدین ،مادر و پدر ،شكل مي گيرد .لحظمه آغمازي شمما دوگانمه
بوده ،منقسم م مؤنث  /مذكر ،یين  /ینگ ،م بت  /منفي .اولين وحدت وجود شما برمبناي تقسيم بوده .نيمي
از شما از یك والد و نيمي هم از والد دیگر آمده .از همان آغاز شما دوتا بودهاید.
بنابراین دو شخايتي بودن چيزي نيست كه براي عدهاي شوربخت اتفاق ميافتد ،بلكه یك مقولمه متعمارو
است .انسان دوپاره به دنيا ميآید ،از این جاست كه دوگانگي دا مي و دودلي و تردید و تزلزل وجود دارد.
وحدت در انتهاست ،نه در آغاز .شما قادر هستيد به یگانگي برسيد .شما قادر هستيد از دوگانگي خارج شوید.
شما قادرید به یوگا روي آورید م یوگا یعني یگانگي.
زندگی و مرگ
هرچه بيش تر آدمي در خودش فرو برود ،بالغتر مي شود .وقتي كه به نقطه كانوني وجود خود ميرسد ،كامالن
بالغ شده است .اما از آن لحظه شخص محو و ناپدید ميشود ،فقط حضور باقي ميماند و بس؛ فردیت ناپدید
ميشود ،سكوت باقي ميماند .دانش رخت برميبندد ،آنچه باقي ميماند فقط معاوميت است.
نزد من بلوغ نام دیگر تشخيص دادن است .دست یافتن به غایت توانایيهاست كه مبدل به واقعيمت گشمته
است .هسته در سفر دراز عاقبت شكفته شد.
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بلوغ عطر خود را دارد .به فرد ،زیبایي بيحد و حساب ميدهد ،هوش ميدهد؛ تيزترین هوش ممكن را .از او
عشق مي سازد و بس .عمل او عشق است ،بي عملي او عشق است .زندگي او عشق است ،مرگ او عشق است.
چيزي نيست جز گلِ عشق.
تف سرباال
یك فرزانه سعه صدر پيدا ميكند و چيزي او را ضایع نمي سازد .به خيالتان داریمد بمه او ناسمزا مميگویيمد؛
ناسزاي شما به خودتان برمي گردد .فرزانه به درّه مي ماند؛ ناسزاي شما به صورت بازتاب به خودتان ممنعكس
ميشود.
ت سرباال به آسمان نميرسد؛ برميگردد به شخص.
این چيزي است كه باید دریافت شود .فرزانه فراتر از شماست ،فرزانه به قلّه ميماند ،به قلّه هيماليا .شمما در
تاریكي قرار دارید ،در درّه ،در غفلت.
اگر ت

سرباال بيندازید ،ت به خودتان برمي گردد .این كار برخالو طبيعت اسمت ،بمرخالو جاذبمه زممين.

بنابراین اگر كسي از دشنام شما آزرده شد ،بدانيد كه این شخص در سطحي پایينتر از شما قرار دارد .و اگر
كسي از دشنام شما نرنجيد ،بدانيد كه در سطحي باالتر از شما قرار دارد ،چنان باال كه دشنام به او نميرسد.
دشنام هم از قانون جاذبه تبعيت ميكند .به الیههاي پایينتر وجود ما برميگردد.
بنابراین اگر عاباني باشي ،فقط مي تواني آدم ح قيرتر از خودت را عاباني كني .شخص متعالي فراتمر از تمو
قرار دارد .فقط قادري ضعي تر از خودت را برنجاني ،شخص قويتر دستنخورده و بدون تمأثر از جانمب تمو
باقي ميماند.
بدبختی ابداع توست
دمي كه شادي و شع براي تو حاصل ميشود
در همان دم
محبوب كل هستي ميشوي.
انسانِ غمگين از هستي جدا ميماند.
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غم و اندوه مانع ميتراشد،
زندان ميشود.
شادي و شع چيزي نيست جز ذوب شدن ،ملحق شدن ،محو شدن در تماميت.
غم و اندوه در نفس متمركز است ،شع بينفس بودن است.
و نفس نميتواند محبوب هستي باشد،
زیرا كه نفس مقولهاي كاذب است.
هستي به مقوالت كاذب
اهميتي نميدهد.
به همين سبب آدم خودخواه اسير رنج است ،در جهنم سر ميكند.
فقط رهایي از خودخواهي است كه بهشت براي شما ارمغان ميآورد.
به سلك سالكان در آمدن
یعني بهطور بنيادي و اساسي
رها شدن از خودخواهي
شع بهطور طبيعي رخ ميدهد
و شخص محبوب هستي ميشود،
بدون هيچ تالش و كوششي.
این توفيق حق تولد ماست،
اما براي رسيدن به آن باید مقوالت كاذب را كنار گذاشت تا با واقعيت همنوا شد.
تجربه شع
نياز به شجاعت دارد و بس.
غمگينان هميشه ترسو هستند؛
به همين دليل ساده است
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كه نميتوانند از چيزهاي كاذب دست بكشند.
آویزان به چيزهاي كاذبند م به نفس.
نه تنها به نفس كه به غم و اندوه خودشان هم آویزانند.
قادر نيستند از بدبختي خود كناره بگيرند.
یك قانون اساسي را به یاد داشته باشيد ،بدبختي به تو آویزان نميشود ،عالقهمند به تو نيست
بدبختي ابداع شخص توست.
تو به سياهروزي آویزاني
و این تو را در زندان محبوس ميكند ،در جهنم نگهت ميدارد.
شجاعت یعني
دور افكندن چيزهاي زشت ،چيزهاي كاذب.
دور افكندن همه چيزهایي كه باعث درد و مرارت هستند.
آري ،رنج و مرارتِ الزم هم وجود دارد
اما این كامالن پدیدهاي متفاوت است.
رنج ضروري
آن است كه شخص باید از خالل آن بگذرد
اگر بخواهد به اوج برسد،
باید از تپه باال رفت
كه زحمتي ضروري است
اما به زحمتش ميارزد ،در واقع عين شادي است.
مردم به سيهروزيهاي غيرضروري آویزانند
كه مطلقان مورد احتياج نيست
این سيهروزيها كمك به رشد شما نميكنند م مانع شما هستند.
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اما براي دور افكندن آنها به شجاعت نياز است.
چرا به شجاعت نياز است؟
زیرا روي این غمها حساب باز كردهایم.
شخص نامراد و سيهروز
از طریق سيهروزي خود كسب توجه ميكند،
همدردي جلب ميكند،
ترحم گدایي ميكند.
هرقدر از مردم همدردي،
توجه ،لط  ،ترحم جلب ميكند
به همان اندازه به سيهروزي خود متكي ميشود.
ميداند كه فقط از طریق سيهروزي است
كه كانون توجه همگان شده
و این نفس او را ارضا ميكند.
اما از سوي دیگر ليلي به الالي سيهروزياش ميگذارد
زخمش را تر و تازه نگه ميدارد
نميگذارد زخمش التيام پذیرد.
به شجاعتي صِرو نياز است براي خالصي از این مخماه
براي آنكه همدردي غير از عشق است،
براي آنكه ترحم غير از عشق است.
جلب توجه به دالیل ناموجه
باعث اغناء شما نميشود
و توجه به شما چه ميدهد؟
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صرفان به نفس شما خورا

ميرساند،

كه بار شما را سنگينتر ميكند و بس.
زیر سنگيني آن از پا درميآیيد،
زیر سنگيني آن از هم ميپاشيد.
شجاعتت را جمع و جور كن تا بتواني همه اینها را دور بریزي
و لحظهاي كه موفق به دور افكندن آنها شدي
بالفاصله شع رخ مينماید.
چون كه شع طبيعت ماست،
الزم به ابداع آن نيست ،هميشه هست،
فقط الزم است موانع را از سر راه برداریم.
چشمبسته بپر!
اگر هنوز كنترل مي كنيد ،بدانيد كه هر كنترلي مانع پيشرفت است .بدون كنترل باش .به امان خدا رهمایش
كن تا خدا شما را در پناه خود گيرد .تا شما امرتان را به خدا رها نكنيد او شما را كنترل نخواهد كمرد .اگمر
كنترل دست خودتان باشد او دور مي ایستد .وقتي عنان همه چيز را رها كردید او فموران كنتمرل شمما را بمه
دست مي گيرد .خدا یار كساني است كه عاجز و ناتوانند ،و م ل بچهها بيدست و پا هستند .آنوقت است كه
خدا تبدیل به مادر ميشود.
پس عاجز و ناتوان باش ،بدون هيچ كنترلي ،بدون هيچ كنترلكنندهاي .و آنوقت متعجب خواهي شد :خمدا
همه چيز را در دست خود خواهد گرفت .آنوقت زندگي باشكوه ميشود .آن وقت هر لحظمه شمور و نشماطي
دارد كه شخص حتي خيال آن را نمي توانست بكند ،چون قابل تاور نيست .اما این اتفاق موقعي ميافتد كه
شما از ميانه برخيزید ،و وقتي شما از ميانه ناپدید ميشوید كه كنترل شما از ميانه برخيزد.
با قلبت زندگی کن!
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شادي :شادي بسيار فراتر از لذت و خوشحالي است .بسيار ظری تر ،بسيار لطي تر ،و به گل شبيهتر اسمت...
یك هماهنگي پر از ظرافت است .وقتي كه بدن و ذهن و قلب شما در هماهنگي عميق با هم عمل ميكنند،
آن وقت شادي ظهور مي كند .در شادي چيزي توسط بدن و چيزي توسط ذهن اما بيشتمرین سمهم توسمط
قلب صورت مي گيرد .شمادي شمامل چيزهمایي از لمذت و چيزهمایي از خوشمحالي و چيزهمایي بميشتمر از
اینهاست...
به گل سرخ مي ماند ،بسيار ظری

است .به سادگي لطمه ميبيند؛ هركسي ميتواند آن را از شاخه جدا كند.

با ضربه سنگ از بين مي رود .متكي بودن به شادي م ل زندگي در خانه شيشهاي است؛ هركسمي مميتوانمد
سنگ بپراند و آن را فرو ریزد.
براي همين است كه زنها این قدر لطمهپذیر هستند .مردها اینقدر صدمه نميبينند ،زیمرا مردهما بمه لمذت
وابستهاند م كه دنيوي ،جسماني ،و ملموس است و حتي ميتوان آن را از بازار فراهم كرد ...یا نهایتش مردها
به خوشحالي وابسته اند كه مربوط به ذهن است م كه باز مقولهاي است پابرجا و مستحكمتر .ولمي زنهما بمه
شادي وابستهاند كه به قلب برميگردد م از همينروست كه شادي او به آساني لطمه ميبيند :یك اشاره ،یك
كلمه برایش كافي است.
و بهخاطر این كه هردو جنس در بُعدهاي متفاوتي بهسمر مميبرنمد ،ارتبماط بينشمان غيمرممكن اسمت .ممرد
نمي تواند بفهمد ،كالي نكرده ،اما زن شروع به گریستن و اشك ریختن ميكند ،و مرد فكر ميكند« :زده بمه
سرش م من كه چيزي نگفتم .كاري نكردم ».احتمال دارد اشتباهان كلمه اي پرانده ،اشتباهان حركتي كرده؛ چه
بسا حتي نه كلمه اي گفته و نه حركتي از او سر زده ،بلكه ساكت بوده ،اما ساكت بودنش به نحوي بوده كه به
قلب زن لطمه زده است.
مرد آن چه را كه مربوط به ذهن و بدن است خوب ميفهمد .وقتي سر و كارش بما قلمب مميافتمد ،بمه ایمن
مي ماند كه وارد جهاني كامالن بيگانه شده است .زن آنچه را كه به قلب مربوط ميشود ميفهمد ،براي همين
است كه ميتواند تا این حد شاد باشد .دليل اوج و فرود عاطفياش براي همين است :بعضي وقتهما گرفتمار
وجد است ،آنقدر شاد كه شما نميتوانيد باور كنيد قادر به گریستن و فریاد زدن است م و لحظهاي بعد دارد
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نعره مي كشد و فریاد ميزند و چيز پرت مي كند .به نظر غيرممكن مي آید كه چگونه به این سمرعت از ایمن
نقطه به آن نقطه منتقل شده.
این در مورد بچه هاي كوچك هم صادق است .آنها هم با قلبشان زندگي ميكنند ،یكدم عابانيند و دممي
دیگر دوست داشتني .لحظهاي برافروختهاند و لحظهاي دیگر شما را بغل مميكننمد و مميبوسمند و مهربماني
مي كنند ،زیبا و شيرین .اما قلب این مشكل را با خود دارد :زود ميشكند.
جست وجو براي چيزي است ابدي :این چيز ابدي شع اسمت و راهمش مراقبمه اسمت .مراقبمه شمما را بمه
فراسوهاي مجموعه بدن  /ذهن  /قلب مي برد ،زیرا مراقبه چيزي نيست به جز عاري شدن از هویتي كه جزو
شخايت شما شده :شما نه بدن ،نه ذهن و نه قلب هستيد .وقتي كه این دریافت در شما بمروز كنمد مراقبمه
شكوفا ميشود .این شكوفایي همان شع است.
دعوت
این قاعده و قانون زندگي است :حقيقت قابل تارو نيست بلكه ميتوان آن را پذیرا شد .انسمان بایمد بمراي
ميهمان نهایي ميزبان باشد .و آن چيزي است كه من مراقبه مينامم :شما را از پيرایهها پا

ميكند ،كمامالن

شما را تهي ميكند چنان كه شما با ظرفيت ،پذیرا ،حساس ،آسيبپذیر و قابل دسترس ميشوید .و همه این
كيفيتها شما را به نحو شورانگيزي پذیرنده مي كند م پذیرایي براي آن ناشناخته ،پذیرایي براي آن بمينمام،
پذیرایي براي آن چه كه زندگي شما را رضایتبخش مي كند ،كه بمدون آن زنمدگي تمرینمي خواهمد بمود در
پوچي و بي معنایي .اما كاري بيش از این از آدم برنميآید :دعوت و انتظار.
این چيزي است كه من آن را دعا مي نامم .دعوت و انتظار در نهایت خلو

و اعتماد كه حتمان اتفاق خواهمد

افتاد .اتفاق ميافتد ،هميشه اتفاق افتاده.
تسلیم باش تا شما را دگرگون کنم
سؤال :شما گفتيد وقتي كه هم استاد حضوري غایبانه دارد و هم سالك ،آن گاه فعمل و انفعمال الهمي شمروع
مي شود .اگر هردوي آن ها غایب باشند ،پس لطفان توضيح بدهيد كه نقمش اسمتاد در كوشمشهماي روحماني
چيست؟
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جواب :چنين نقشي وجود ندارد .نقش موقعي وجود دارد كه استاد بهصورت شخص حضور داشته باشد .اگر او
بهعنوان شخص وجود داشته باشد ،آنوقت مي تواند نقشي را ایفا كند .در واقع ،شخايت ما شامل چيزي جز
نقش نيست .شخايت شما نقش هایي است كه شما بازي ميكنيد و این نقشها سيماهاي متعدد شماسمت.
موقع صبح چهره متفاوتي دارید ،نقشي متفماوت بمراي ایفما كمردن؛ در محمل كمار چهمره متفماوتي داریمد؛
برمي گردید به خانه و چهره عوض مي كنيد .لحظه به لحظه در سراسر روز دارید چهره عوض ميكنيمد .همر
موقع كه باید نقشي را بازي كنيد ،چهرهاي خلق ميكنيد ،تبدیل ميشوید به یك بازیگر.
استاد فردي است كه به بازي نقشها خاتمه داده .او نقش بازي نميكند ،كاري صورت نميدهد .در واقمع ،او
به این در

رسيده كه كننده كل مطلق است .فرد در توهم است اگر فكر كند كه خود او كننده كاري است.

استاد نمي تواند فكر كند كه خود او كمك كننده به سالك یا ترتيبدهنده تحول اوست .البته همه این كارها
رخ مي دهد :تحول صورت ميپذیرد ،سالك عوض ميشود ،از نو متولد ميشود ،اما ایمن تغييمرات بمه سمبب
استاد رخ نميدهد.
استاد تبدیل به هيچكس شده .موجودیت او به صورت غایب است ،نه حاضر .درون او فاقد ذهن است ،درون او
فاقد نفس است ،درون او فاقد مركزیت است .مركزیت به خداوند بازگردانده شده؛ نفمس تبمدیل بمه تسمليم
شده .او مبدل به یك وسيله ،مبدل به یك گذرگاه شده م درست م ل یك نيلبك .اكنون خداوند از درون او
مي نوازد .اكنون هيچ نوایي به استادي تعلق ندارد م هيچ .چگونه ميتواند نقش بازي كند؟ چگونمه مميتوانمد
جد و جهد كند؟ چگونه ميتواند كاري صورت دهد؟
تمام این كلمات (عمل ،نقش ،جد و جهد ،كمك) مربوط به امور نفساني است .مفهومشمان ایمن نيسمت كمه
استاد دارد كاري صورت مي دهد .نه ،استاد قادر به هيچ كاري نيست .خود او چيزي نيسمت جمز ایمنكمه در
پيرامون او وقایع شكل مي گيرند .مقاودم این نسيت كه سالك تحول نميپذیرد :او متحمول مميشمود ،امما
تحول او تنها از طریق استادي عملي ميشود كه كاري صورت نميدهد .اگر استاد كاري صورت دهد سمالك
متحول نمي شود .سعي و تالش از طرو استاد نشان مي دهد كه هنوز استاد به كمال نرسيده .هيچ بح مي از
تالش و تقال نيست...
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استاد به صورت غایب وجود دارد ،بهصورت هيچ كس .و این حقيقت تبدیل به نيروي عظيمي ميشود كمه بما
خود اتفاقات مرموزي به همراه دارد .به یاد بياورید كه رودخانه به سمت دریا جریان دارد اما رودخانمه واقعمان
جاري نيست ،كاري صورت نمي دهد .این جریان در گرو طبيعت است .براي رودخانه طبيعي است كه جریان
داشته باشد م هيچ تالشي ،هيچ مركزیتي ،هيچ نفسانيتي براي این كار وجود نمدارد ،خمود بمه خمود اتفماق
ميافتد.
زندگي یعني اتفاق ،و كسي به مقام استادي مي رسد كه این حقيقت را دریابد .این كل مطلق است كه عامل
همه این اتفاقهاست.
وقتي كه عيسي مسيح ميگوید « :منم كه راهبرتان هستم به ملكوت ،منم كه شما را به رهایي ميرسانم» ،یا
بودا ميگوید« :من راه شما هستم ،مسير شما هستم» ،وقتي كه كریشنا به ارجونا ميگوید« :سر به من بسپار
و من هركاري براي تو خواهم كرد» ،همه این ها ترفندهایي است بمراي كممك بمه كسماني كمه خودشمان را
فراموش كرده اند .اما وعده كامالن حقيقي است ،چون وعده عملي ميشود .نه اینكه كسي به شما كمك كند م
انرژي در شما پدید ميآید ،انرژي خود شما زنده ميشود ،سرچشمههاي وجود شما جریمان پيمدا مميكنمد،
هستي شما فعال ميشود.
نور خودجوش
ذهن نامشروط مقاد نهایي است م ذهني كه هيچ الگویي آن را دربرنگرفته باشد .الگوهاي قدیمي باید ویران
شوند ،و الگوهاي جدید نباید ساخته شوند ،زیرا الگوهاي جدید هم روزي قدیمي خواهند شد .الگمویي نبایمد
جایگزین شود ،باید بدون الگو بمانيد .اما شما مدت زماني مدید با الگو سر كردهاید به نحوي كه حتي تامور
هم نمي توانيد بكنيد چگونه بدون الگو بسر برید .چگونه بدون شرط و شروط زندگي كنيد .چگونه بدون نظم
و انضباط سر كنيد .چگونه بدون قيد و بند زندگي كنيد .مدت زماني دراز بهصمورت اسمير بمودهایمد ،تحمت
شرایط معين ،به شكلي كه تاور آزادي براي شما مشكل است .اما در واقع شما در چنان موقعي مميتوانيمد
زندگي كنيد.
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ذهن مشروط ذهن زنده اي نيست .م الن مردم به سمراغم مميآینمد و مميگوینمد« :بمه مما نظمم و انضمباطي
نمي دهيد؛ چه بخوریم ،چه نخوریم ،چه بكنيم ،چه نكنيم .فقط به ما دستور مراقبه ميدهيد ،و همين كار ما
را به آشوب ميكشد».
من به شما نظم تحميل نمي كنم ،چون كسي كه به شما نظم تحميل كند دشممن شماسمت .ممن بمه شمما
آگاهي مي دهم ،نه نظم .و آگاهي به شما نوري خودجوش ميدهد راجع به اینكه چه بكنيد و چه نكنيد.
اگر آگاه شده باشيد ،نيازي به هيچ نظم و انضباطي ندارید .فقط كساني كه در خواب عميق به سر مميبرنمد
نياز به نظم دارند چون كه نميدانند چه كنند .احتياج به الگو براي تبعيت دارند .تمام زندگيشان تبدیل بمه
مايبت مي شود ،زیرا هيچ الگویي در زندگيِ دا مالتغيير كمك كننده نيست .همر الگمویي تبمدیل بمه زنمدان
مي شود چون كه زندگي مدام در تغيير است.
فقط ذهن نامشروط قادر است به زندگي پاسخ دهد م زیرا الگویي ندارد .زندگي موقعيتي فراهم ميكند :فردِ
بيدار رفتاري دارد مناسب چنين لحظه اي .چنين افرادي هيچوقت غبطه نميخورند؛ امما شمما ممدام غبطمه
ميخورید .چنين افرادي پشيمان نميشوند؛ شما هميشه پشيمان ميشوید م در هر كاري كه ميكنيد.
عاشق دختري هستيد :اختيار شما این است كه با او ازدواج بكنيد یا نكنيد .هركاري بكنيد پشيمان خواهيد
شد .اگر با او ازدواج بكنيد آن وقت در طول زندگي فكر مي كنيد اختيار ازدواج نكردن بهتر ميبود .اگر بما او
ازدواج نكنيد ،باز هم همان اتفاق خواهد افتاد ،فكر مي كنيد كه اختيار دیگر بهتر بود .آگاه و بيمدار نبودیمد.
فقط یك شخص آگاه و بيدار ميتواند كامالن مسؤوالنه عمل كند.
ماورای روانشناسی
آزادی واقعی
فالسفه همواره بر این باور بوده اند كه جوهر پيش از هستي بوده است ،و انسان با آنچه كمم و بميش مقمدر
است به دنيا مي آید .هسته وجود انسان شامل تمامي برنامههاي حيات است؛ مسأله در بازگشودن الیمههماي
آن است.
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این نقطه نظر فالسفه بود كه :انسان تقدیري از پيش تعيين شده دارد ،سرنوشتي معين؛ نوشته شده از پيش.
كسي به این امر آگاهي ندارد م كه مقولهاي دیگر است م كه هر آنچه ما انجام ميدهيم در واقع مما انجمام
نميدهيم ،بلكه به وسيله نيروهاي طبيعي و ناخودآگاه انجام ميشود ،یا به تقدیر خداوند.
این برداشت جبرگرایان یا تقدیرگرایان است .بشریت از این برداشتها سخت صمدمه دیمده ،زیمرا ایمن نموع
برخوردها به این معني است كه هيچ امكان دگرگوني بنيادي وجود ندارد .هيچ كاري نميتوان بمراي تحمول
دروني انسان صورت داد م كه هر چيزي كه رخ ميدهد در مسيري است كه باید رخ دهد.
وقتي هيچ كاري نميتوان انجام داد ،آنگاه شخص شروع به پذیرفتن همهچيز ميكند م اسارت ،فقر ،زشتي،
و غيره .دركي وجود ندارد ،آگاهي وجود ندارد؛ این چيزي نيست كه بودا آن را «چنينيت» [تاتاتا] ميناممد.
این نوميدي است كه در قالب كلمات زیبا پنهانش ميكنند .نتيجهاش مايبتبار است.
در هند آن را به شكل پيشرفتهاي ميتوان دید :فقمر ،گمدایي ،و بيمماري .هميچ كمس تموجهي بمه آن نشمان
نمي دهد ،زیرا زندگي چنين بوده و همواره چنين خواهد بود .نوعي رخوت در روح مردم رسوخ ميكند.
اما كلِ برخورد از پایه اشتباه است .این تسلي است ،نه كش و شهود به طریقي این براي پنهان نگه داشتن
زخم هاي افراد است م نوعي عقالیي كردن .وقتي عقالیي كردن آغاز به پنهان كردن واقعيت شما ميكند ،به
ابعاد تاریك و تاریكتر درميغلتيد.
جوهر از هستي جلو نميزند؛ برعكس ،این هستي است كه از جوهر پيش ميافتد .انسان تنها موجود بر روي
زمين است كه داراي آزادي است .سگ ،سگ به دنيا ميآید ،سگ زندگي ميكند و سگ هم از دنيا ميرود؛
بيهيچ آزادي .گل سرخ براي هميشه گل سرخ مي ماند .هيچ امكاني براي دگرگوني وجمود نمدارد م ممكمن
نيست تبدیل به نيلوفر شود.
همه جانوران براساس یك برنامهریزي به دنيا آمده اند ،تنها انسان است كه بدون برنامه متولمد شمده .انسمان
بهصورت لوح ساده متولد شده ،هيچ چيزي بر آن نوشته نشده .خودتان باید هرچه ميخواهيد بر آن بنویسيد؛
شما مخلوق خودتان خواهيد بود.
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انسان نه تنها آزاد است م دوست دارم بگویم كه انس ان آزادي است م بلكه آزادي محور اصلي او ،و روح اوست.
لحظه اي كه ما از قبول آزاد بودن انسان امتناع ميكنيم ،باارزش ترین گوهر وجمودي او و عمالَم او را نادیمده
مي گيریم .از این به بعد او آدمي است عاجز و حتي در موقعيت رقتبارتري از حيوان ،چون دست كم حيوان
داراي برنامه است ،اما انسان صرفان عاري از این انضباط است.
وقتي این نكته را بفهميم ،یعني این نكته كه انسان آزاد آفریده شده ،آن وقت تمام ابعاد براي رشمد و تعمالي
شكفته مي شود .حاال این به عهده شماست .شمما بایمد آن را خلمق كنيمد .آنگماه زنمدگي تبمدیل بمه یمك
ماجراجویي مي شود .حقيقت چيزي نيست كه به شما داده شده باشد ،باید خودتان آن را خلق كنيد .بمدین
ترتيب هر لحظه دارید خودتان را خلق ميكنيد.
اگر فرضيه مقدر بودن امور را بپذیرید ،بدین معني است كه در عين حال نسبت به زندگيتان از پيش تاميم
گرفتهاید .با پذیرفتن قضا و قدر ،بردگي را پذیرفتهاید م با خودتان است! انتخماب كمردهایمد كمه خودتمان را
زنداني كنيد ،پذیرفته اید كه خود را به زنجير بكشيد ،با این همه هنوز با خودتان است .قادر هسمتيد از ایمن
زندان بيرون بيایيد.
مردم از آزاد بودن وحشت دارند ،زیرا آزادي همراه با خطر كردن است .كسي نميداند چه كار مميكنمد ،بمه
كجا روان است ،و نتيجه نهایي چه خواهد بود .اگر شما فرضيه مقدر بودن اممور را بپذیریمد ،پمس خودتمان
مسؤوليد .نهایتان شما در برابر هستي با مسؤوليت كامل نسبت به خودتان خواهيد ایستاد ،هرچه كه هسمتيد،
هركس كه هستيد .نميتوانيد از آن طفره بروید ،نميتوان يد از آن فرار كنيد .این موضموع تمرس دارد .ممردم
به خاطر این ترس ،انواع و اقسام نظرهاي مقدر را ميپذیرند.
طبقات حاكم بر جوامع معتقدند كه آزادي وجود ندارد .كمونيستها مي گویند كه المذهبند ،اما معتقدند كه
انسان در بند شرایط اقتاادي ،اجتماعي ،و سياسي است .انسان آزاد نيست؛ وجدان انسان مقهمور نيروهماي
بيروني است .همان منطق است! مي توان نيروهاي بيرونمي را سماختار اقتامادي ناميمد .هگمل آن را تماریخ
مينامد .تاریخ ،اقتااد ،سياست ،جامعه م همه نيروهاي بيروني بهشمار ميروند.
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انسان مطلقان و بي قيد و شرط آزاد است .از زیر مسؤوليت شانه خالي نكنيد .هرچه زودتر قبمول كنيمد بهتمر
است ،زیرا بالفاصله شروع به خلق خودتان ميكنيد ،و لحظهاي كه خود را خلق ميكنيمد ،لمذت بزرگمي رخ
ميدهد .وقتي كه خودتان را به صورتي كه انتظار دارید كامل كنيد ،اغناء و ارضاي عظيمي پدید خواهد آمد م
عينان م ل نقاشي كه پردهاش را تمام كرده و آخرین قلممو را بر آن مي كشد و رضایت خاطر بزرگي از این امر
در قلبش احساس مي كند .كاري كه خوب انجام بشود آرامش ميآورد .احساس ميكنيد كه بما خمدا هممراه
بودهاید.
خدا آفریننده است و تنها نيایش هم آفریدن است ،چون كه تنها از طریق آفریدن اسمت كمه شمما بما خمدا
همراهي مي كنيد؛ هيچ طریق دیگري براي همراهي نيست .خدا براي فكر كردن نيست ،به طریقي باید بما او
همراه شد .نمي توانيد ناظر باشيد ،فقط مي توانيد همراه باشيد؛ فقط در این صورت است كمه رممز و راز او را
خواهيد دانست .آفریدن تابلوي نقاشي چيزي نيست ،آفریدن شعر چيزي نيست ،آفریدن موسيقي در قيماس
با آفریدن خودتان چيزي نيست :آفریدن وجدان ،آفریدن وجود واقعيتان.
مردم از این موضوع وحشت دارند ،و حق هم با آنهاست .كار خطيري است ،زیمرا در ایمن حالمت خودتمان
مسؤول هستيد .آزادي در عين حال ميتواند در راه خطا بهكمار رود ،چمونكمه مميتوانيمد از خودتمان چيمز
ناجوري بسازید.
آزادي به معني این است كه شما در انتخاب درست یا نادرست اختيار دارید .اگر شما فقط در گزینش درست
آزاد باشيد این دیگر آزادي نيست .م ل فورد كه وقتي اولين اتومبيلهمایش را سماخت ،هممه سمياه بودنمد.
خریدارانش را به نمایشگاه ميبرد و به آنها ميگفت« :هر رنگي را كه دلتان ميخواهمد انتخماب كنيمد ،بمه
شرطي كه سياه باشد!»
آزادي یعني شما ذاتان قادر به انتخاب هردو باشيد :هم درست و هم نادرست.
خطر در این جاست ،و ترس هم در همينجاست ،كه نادرست هميشه آسانتر است .نادرست به راه سرازیري
شب اهت دارد و درست به راه سرباالیي .باال رفتن دشوارتر و پرمشقتتر است و هرچه باالتر ميرویم دشواري
و مشقت بيشتر مي شود .اما پایين رفتن خيلي آسان اسمت ،نيماز بمه زحممت نيسمت .عمين سمنگي از بماال
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مي غلتيد و به پایين سرازیر ميشوید تا به انتها برسيد؛ الزم به كاري نيست .اما اگمر بخواهيمد در ضمميرتان
صعود كنيد ،اگر بخواهيد در عالم زیبایي و حقيقت و شع صعود كنيد ،باید در فكر عروج به باالترین قلهها
باشيد.
هرچه باالتر بروید خطر سقوطتان بيشتر است ،چونكه راه باریكتر ميشود و از همهسو با ظلمت و تيرگي
درهها احاطه مي شوید .یك قدم اشتباه ،شما را به اعماق دره ميغلتانمد و ناپدیمد مميشموید .راه كوبيمده را
پيمودن راحتتر است.
آزادي به شما امكان ميدهد كه یا به درجهاي پایينتر از حيوان سقوط كنيد یا تا مرتبهاي بماالتر از فرشمته
عروج كنيد .آزادي م ل نردبان است :یك سر نردبان به جهنم و سر دیگر به بهشمت مميرسمد .ایمن هممان
نردبان است ،انتخابش با شماست.
اگر آزاد نباشيد ،از آزاد نبودنتان هم نميتوانيد سوءاستفاده بكنيد .از آزاد نبودن نميشود سوءاستفاده كمرد.
زنداني قادر به سوءاستفاده از موقعيتش نيست م او در بند است ،آزاد به كاري نيست .ایمن وضمعيت تممامي
جانوران به جز انسان است :آنها آزاد نيستند .آنها بهصورت جانوران معينمي خلمق شمدهانمد م و صمرفان بمه
سرنوشت خودشان مي پردازند .در واقع طبيعت راقم این سرنوشت است؛ از جمانوران خواسمته نشمده كماري
انجام بدهند .در زندگي آن ها تقابل آگاهانه وجود ندارد .تنها انسان اسمت كمه بایمد آگاهانمه مقابلمه كنمد .و
آدم هاي كمي هستند كه براي صعود ،براي كش باالترین اوج هایشان تمن بمه خطمر مميدهنمد .چنمد تمن
انگشت شمار (بودا ،مسيح) ،چند تن معدود كه با انگشتان ميتوان شمرد.
چرا همه بشریت حال و مقامِ شع بودا ،حال و مقامِ عشق عيسي ،حمال و مقمامِ سمرور كریشمنا را انتخماب
نمي كند .چرا؟ به این دليل ساده كه حتي اشتياق به بلنديها خطرنا

است ،بهتر است راجمع بمه آن فكمر

نكرد .و بهترین را ِه فكر نكردن راجع به آن پذیرفتن این نكتمه اسمت كمه آزادي وجمود نمدارد م پيشماپيش
تقدیرتان معين شده ،متني معين پيش از تولدتان به دستتان داده شده و شما باید با آن به سر ببرید.
تأمالت قبل از خواب
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لط

و مهرباني یكي از باالترین خاایص الهي است ،زیرا اولين اقتضا براي ر وو و مهربان بودن رها شدن از

نفس است م نفس هرگز مهربان نيست و رأفت نميشناسد .نفس هميشه ستيزهجوست ،نمميتوانمد مهربمان
باشد ،هيچ وقت فروتن نيست .ساخت و طرحِ نفس از هم مي پاشد ،اگر فروتني پيشه كند .و لط و مهربماني
راهِ رسيدن بهوجود است.
آدمي باید م ل آب باشد ،نه م ل صخره .و به خاطر بسپارید كه هميشه در بلندمدت ایمن آب اسمت كمه بمر
سنگ پيروز خواهد شد.
چالش بزرگ
این یك بينش عميق روان شناسي است :اگر فردي به شما ناسزا بگویمد ،مموقعي بمه او عكمسالعممل نشمان
خواهيد داد كه ناخودآگاه احساس كنيد راست مي گوید .اگر حس كنيد كه مطلقان اشتباه ميكنمد ،آنوقمت
مي توانيد به او بخندید .اگر كسي نزد شما بياید و به شما بگوید كه از لحاظ جنسي نماتوان هسمتيد ناراحمت
ميش وید ،اما فقط موقعي كه این ناتواني را در خود احساس كنيد ،وگرنه چنين چيزي رخ نميدهد .فقط اگر
نكته بيان شده به یك جاي مخفي در وجودتان زخم بزند آن وقت است كه عكسالعمل با آن همراه خواهمد
بود .بنابراین همه آن نكته بيان شده را سبك سنگين كنيد و اگر حق با اوست متشكر باشيد.
روانشناسي نوین مي گوید كه ذهن انسان به دو قسمت تقسيم شده :بخشِ كوچكي كه آگاهي است و بخشِ
بزرگي كه ناآگاهي است .من نسبت به بخش ناخودآگاه خود وقوو ندارم ،اما هركسي كه با من در تماس قرار
مي گيرد شروع به شناختن آن مي كند ،زیرا این بخشِ ناآگاه از طریق رفتار ،كردار ،و بيان من خود را نشمان
مي دهد .ضمير ناخودآگاه توسط هر آن چيزي كه من انجام ميدهم خود را ابراز ميكند.
این خود تبدیل به یك مشكل ميشود ،مشكلي عميق .شما از طرز فكر ،خواستهاي عميق ،و محدودیتهاي
عميق خود آگاه نيستيد ،اما بقيه از آن باخبر مي شوند .در نتيجه بياموزیمد كمه در ممورد اتفاقمات ،برخموردِ
تحليلي داشته باشيد .اگر كسي از دست شما عاباني شد ،وضعيت را تحليل كنيد؛ شماید حمق بما او باشمد.
آن وقت شما از بخشي از ضمير ناخودآگاهتان مطلع مي شوید ،بخشي كه از آن اطالع نداشتيد .چه بسا ممكن
است تا حدي حق با او باشد و یا نه م این راه سوم است .اگر تا حدي حق با او بود ،شمما همم از او ممنمون
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ال بر خطا بمود ،پمس اظهمارات او ربطمي بمه شمما پيمدا
باشيد و از قسمت اشتباهش ناراحت نشوید .اگر كام ن
نميكند .این مشكلِ خودِ اوست.
جهنم و بهشت
توهم؛
اگر عميقان بنگرید ،متوجه ميشوید كه افكارتان در مجموعه پدیدآورنده شما و زندگيتان است؛ خالق جهنم و
بهشت شما ،شوربختي و شادي شما را خلق ميكنند .آنها منفي و م بت را بهوجود ميآورند .هردوي اینها
توهمند م رنج و راحتي ،رایاي شيرین و كابوس ،هردو توهمند.
منظور از توهم ناميدن آنها چيست؟ تنها منظور این است كه آنها مخلوق خودتان هستند .شما یك دنياي
جادویي در پيرامون خود پدید ميآورید م منظور از كلمه «مایا» نيز همين است .در اینجا همه جادوگرند .و
همه در حال تنيدن و بافتن یك جهمان جمادویي پيراممون خودشمان هسمتند .و آنوقمت درون آن گرفتمار
ميشوند م عنكبوت در تارهاي تنيده خود گير ميافتد.
هيچ كس غير از خودتان شكنجهگر خودتان نيست؛ هيچ كس غير از خودتان .همه زندگي شما ساخته دسمت
خود شما و مخلوقِ خود شماست.
بودا به این حقيقت تأكيد زیادي كرده است .همين كه این نكته فهميده شود ،مسا ل شروع به عوض شمدن
ميكند .آنوقت قادر خواهيد بود مسا لتان را دستكاري كنيد؛ آن وقت قادر خواهيد بود جهنمتان را تبدیل به
بهشت كنيد م این عينان م ل نقاشي كردن از یك دیدگاه دیگر است .یا اگمر شمما عاشمقِ دلخسمته بمدبختي
هستيد ،تا دلتان بخواهد ميتوانيد از آن پدید آورید .اما آنوقت نباید گلهمند باشيد ،زیرا ميدانيد كمه هممه
این ها مخلوق خودتان است ،ترسيم خودتان است ،بمار مسمؤوليتش را بمه دوش كسمي نگذاریمد .مسمؤولش
خودتان هستيد و بس.
آن وقت است كه امكانات تازهاي بهوجود مي آید :قادر خواهيد بود از خلقت دنيا دست بكشيد ،خلقت دنيما را
متوق

كنيد .الزم نيست جهنم و بهشت بسازید ،اصالن الزم نيست چيزي بسازید .سازنده مميتوانمد تمن بمه

استراحت دهد و كنار بكشد.
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این كنار كشيدن از فكر و ذهن همان مراقبه است .همهچيز را دیدهاید ،ایمن راه و آن راه را رفتمهایمد .لمذت
برده اید .زجر كشيده اید ،رنج ها برده و وجدها داشتهاید؛ عشق و نفرت ،خشم و عطوفت ،شكست و موفقيمت،
همه دیده اید .فرازها و اوجها ،فرودها و سقوطها ،همه را زندگي كردهاید .به تدریج این تجربهها شما را آگماه
كرده كه خالق آنها خودتانيد.
اگر به عوالم مواد مخدر رفته باشيد ،این نكته را مي دانيد كه مواد مخدر به سمادگي انمرژي ذهنتمان را رهما
مي كند و چيزها خود به خود شروع مي كند به اتفاق افتادن .به دنياهاي دیگر منتقل ميشوید .اگر كسمي از
بيماري پارانویا رنج مي كشد و ال .اس .دي مارو كند ،عوالم ناشي از آن بسيار موحش خواهد بود .مكافات
خواهيد دید ،توسط دشمنان محاصره خواهد شد ،زجرها خواهد كشيد .اما اگر شخاي بركنار از ترس باشد و
در عين حال زندگي اش پر از عشق و شادي باشد ،تجربههاي او زیبا خواهد بود.
«آلدوكس هكسلي» مي گوید كه با ال .اس .دي به عوالم بهشتي سفر كرده .اما «كارل رینر» ميگوید كه بمه
جهنم رفته .و هردو حق دارند ،چون هردوي آنها برضد هم فكر ميكنند و از همدیگر انتقاد ميكنند .رینمر
معتقد است كه مواد مخدر توليد جهنم ميكند .مواد مخدر چيزي توليد نميكند .هر آنچه توليد مميشمود
توسط ذهن شما توليد مي شود .مواد مخدر فقط ميتواند نماي بزرگتري به آن بدهمد .ممواد مخمدر اغمراق
مي كند ،اجازه ميدهد تا چيزها در اشكال عظيم پدیدار شود ،هزاران بار بزرگتر از آن چيمزي كمه در واقمع
هستند .كاهي را به كوهي تبدیل مي كند .مواد مخدر فقط قادر به اغراقنمایي است ،اما بذر این كمار توسمط
ذهن شما ریخته ميشود.
كل زندگي شما م ل عوالم ناشي از مواد مخدر است.
تنها دو توهم در دنيا وجود دارد ،در واقع دو توهم نيستند بلكه دو جنبه از یك توهم بهشمار ميروند .یكمي
نفس ،كه كاذب است؛ این به شما فكر كاذب را ميدهد كه «من جدا از جهان هستم ».و بيرون از این توهم،
دومين توهم سر برمي دارد م توهمِ مرگ .شما جدا از جهان نيسمتيد ،پمس چگونمه خواهيمد ممرد؟ مموج از
اقيانوس جدا نيست ،مرگ هم ندارد .بله ،گاهي پدیدار مي شود و گاهي هم فرو مينشيند و از دیمده پنهمان
ميماند.
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مرگي در ميان نيست ،یادتان باشد .اما من بر آن نيستم كه شمما را وادار بمه قبمول آن كمنم؛ دوسمت دارم
خودتان تجربه كنيد .مرگي وجود ندارد .تنها زندگي است ،زندگي جاودانه.
گلباران شدن
استادي در صومعهاي در ميان كوهستان زندگي مي كرد .روزي راهبي از او پرسيد« :راه كدام است؟»
استاد گفت« :چه كوه زیبایي!»
راهب گفت « :من راجع به كوه از شما نپرسيدم ،بلكه از راه پرسيدم».
استاد گفت « :پسرم ،تا زماني كه نتواني به فراسوي كوه بروي ،راه را نخواهي یافت».
راه آسان است م اما شما كوه خودتان هستيد و فراسوي شما راه گسترده است .از خمود گمذر كمردن بسميار
مشكل است .همين كه در مسير راه قرار گرفتيد ،دیگر مشكلي نخواهيد داشت .اما راه از شما بسيار دور است.
و شما انباشته اید از تناقضها و تضادها .یك بخش از شما به طرو شرق ميرود و بخش دیگر به طرو غرب.
شما در یك جهت حركت نمي كنيد .تا چنين هستيد قادر نخواهيد بود ،زیرا حركت در یك جهت احتياج به
وحدت دروني دارد ،به یك تبلور وجودي .تا چنين هستيد پر از ازدحام و شلوغي هسمتيد ،بما «خمود»هماي
بسيار و بيهيچ وحدت و یگانگي.
اگر سعي زیاد بكنيد ،شاید در نهایت بتوانيد با ازدحام دروني خودتان یك هماهنگي بهوجود بياورید ،ولي نه
یك وحدت و یگانگي.
بنابراین حتي اگر آدم منضبط و منظمي هم باشيد ،آدمي صاحب شخايت و متفكر ،با هممه ایمنهما راه را
نخواهيد یافت .ممكن است چنين شخاي با جامعه هماهنگ شود ،اما باز هم قادر نيست به راهي برسد كمه
آنجا درِ الهي باز است.
شما واقعان كوه هستيد.
اولين چيزي كه باید بياموزید این است كه ازدحام باید از ميان برداشته شود .روان چندگانه شما باید تبدیل
به روان یگانه شود .باید یكي بشوید .یعني شما باید فاقد فكر باشيد ،زیرا افكار خمود ازدحمام اسمت؛ شمما را
تقسيم و تجزیه مي كند ،و هر فكري شما را به یك سمت مي كشاند .افكار در شما اغتشاش ایجاد ميكنمد ،و
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هميشه ضد و نقيض هستند .حتي وقتي كه تاميم مي گيریمد ،آن تامميم هميشمه عليمه بخشمي از درون
شماست ،هيچوقت كامل نيست.
شنيده ام كه روزي مالنارالدین خيلي مریض بود ،عابي هم بود و از نظر روانمي همم چمالش خموب نبمود.
مریضي اش هم این بود كه به مرور قادر به تاميم گرفتن نبود م نه تاميمات بزرگ ،بلكه تاميمات كوچك
و جز ي .این كه برود حمام یا نرود ،این كراوات را ببندد یا آن یكي را ،سوار تاكسي بشود یا با ماشمينش بمه
محل كار برود .بنابراین او را به تيمارستان فرستادند.
شش ماه مداوا حالش را جا آورد ،و پزشكان حس كردند كه حالش بهتر است .یك روز به او گفتند« :حالت
كامالن خوب شده و ميتواني به دنياي بيرون بازگردي و به كارت ادامه بدهي ».اما وقتي بما تردیمد او مواجمه
شدند ،به او گفتند« :فكر نمي كني كه وقتش رسيده به زندگي عادي برگردي؟»
مالنارالدین گفت« :هم آره ،هم نه!»
وضع از این قرار است ،چه سالم باشيد چه بيمار فرقي نمي كند ،تفاوت در ميزان آن است م این برخاسمته از
مشكل دروني است :هم آره ،هم نه.
كسي را دوست دارید؟ م بله ،و عميقان در درونتان «نه» پنهان است .دیر یا زود وقتي حوصلهتان سر رفت و از
بله خسته شدید ،نه سر برمي دارد و از آن كس منزجر خواهيد شد ،همان كسي كه شما دوسمتش داشمتيد.
چيزي را دوست دارید اما دوست نداشتنش پنهان است ،دیر یا زود همان را دوست نخواهيد داشت.
وقتي كه عاشق بودي دیوانه بودي ،وقتي كه دوست مي داشتي دیوانه بودي ،و دیوانه خواهي بود وقتمي كمه
متنفري و دوست نداري .تا موقعي كه تو هم آره و هم نه هستي م چگونه ميخواهي به سمت الوهيت حركت
كني؟ الوهيت از تو متوقع تعهد كامل و یكپارچه است ،به كمتر از این راضي نيست .ولمي چگونمه مميتموان
كامالن متعهد شد؟ شما یك وجود كامل نيستيد .این همان كوه است.
راه آسان است ،ولي شما سرِ راه نيستيد؛ و تمام تمرینها و تمام روشهماي دنيما و تممام اسمتادان ،صماو و
پوست كنده بگویم ،راه را به شما نشان نخواهند داد .راه خود به خود موجود اسمت .شميوههما و تممرینهماي
استادان به سادگي شما را به سمت راه رهبري خواهد كرد؛ اما اینها خود راه نيست .آنها كورهراههمایي در
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كوه ایجاد مي كنند تا شما بتوانيد به فراسو بروید .چرا كه راه وجود دارد و الزم نيست راه تازه ایجاد كرد .اما
شما در جنگلي انبوه گم شدهاید .باید شما را به سر راه بياورند.
بنابراین ،نكته این جاست كه شما هرقدر متفرق باشميد ،از راه دورتمر خواهيمد بمود؛ كممتمر متفمرق باشميد،
نزدیكتر به راه خواهيد بود.
افكار تفرقه ایجاد مي كنند ،چرا كه هميشه متضاد خود را همراه دارند :عشق متضمن نفمرت اسمت ،دوسمتي
متضمن دشمني است ،عالقه متضمن بيعالقگي است .استاد «سوسان» راست ميگوید وقتي بيان مميكنمد
كه « افتراق كوچكي بين دوست داشتن و دوست نداشتن ،حركت كوچكي در وجودتان از دوست داشمتن و
دوست نداشتن همانا ،و جدا شدن آسمان و زمين همانا» .نبودن افتراق و جدایي همانا و وصول همانا ،چون
بدون افتراق و جدایي شما یكي هستيد.
بنابراین ،اولين چيزي كه باید به خاطر سپرد دور افكندن افكار است و عاري شدن از فكمر م عماري شمدن از
فكر ،اما هشيار ماندن ،چون در خواب عميق هم شما عاري از فكر ميشوید ،اما این كافي نيست .براي بمدن
خوب است ،براي همين است كه بعد از هر خواب عميقي بدن شما احساس طراوت و تازگي ميكند .اما ذهن
خسته ميماند ،هرچند كه به خاطر ذهن بهطور كامل نميتواند استراحت كند ،معالوص استراحتش را انجام
مي دهد .در نتيجه موقع صبح بدن سرحال است ،یا دست كم براي فعاليتپذیري سرحال اسمت ،امما ذهمن
احساس خستگي مي كند حتي موقع صبح .خسته به بستر ميرویم ،و موقع صبح خستهتمر از بسمتر بيمرون
مي آیيم ،چرا كه ذهنمان هم چنان به فعاليت خود ادامه داده است .خواب دیدن ،فكر كردن ،نقشه كشميدن،
آرزو پروراندن ،ذهن مدام در حال كار بوده است.
در خواب عميق براي چند لحظه وقتي كه بهطور مطلق ناآگاه هستيم به وحدت نا ل ميشمویم .ایمنچنمين
وحدتي با آگاهي و ذهن هشيار موردنياز است .موقعي كه در خواب عميق هستيم م نه فكري ،نه تفاوتي بين
خوب و بد ،بدون هيچ نوعي از تفاوتها ،به سادگي هسمتيم امما ناآگماه .ایمن حالمت مميتوانمد در آگماهي و
هشياري نيز بهدست آمد« .سامادي»  ،یا كمال ،ابدیت ،مراقبه خالص ،چيزي نيست مگر خواب عميق هممراه
با آگاهي كامل.
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اگر شما بتوانيد آگاهي بيش تري را به خواب عميقتان اضافه كنيد به بيداري و كمال دسمت خواهيمد یافمت.
رفتن به فراسوي كوه همانا و رسدن به راه همانا.
فرزانهتر از من محال است
وقتي كه احساس مي كني شخاي فرزانه است و شادمان ،تاور عادي بر این است كه این شخص باید مزوّر
باشد .چطور ممكن است شخاي فرزانهتر از خود شما باشد؟ به همين سبب انتقادها شروع ميشود.
هربار كه با شخص فرزانهاي مواجه ميشوید ،بالفاصله شروع به عيبجویي ميكنيد ،شروع ميكنيد به یافتن
عيب و علت هایي در او .به طریقي مي خواهيد او را به زیر بكشيد .او نميتواند فرزانه باشد .نميتواني بماورش
كني« .پاتانجالي» از شادي و شع ميگوید ،زیرا اگر شما به فرزانهاي عيبجویي كني ،به این نكته ميرسي
كه فرزانگي در این جهان عملي نيست .آن وقت احساس راحتي به شما دست ميدهد .آنوقت شمما آسموده
خاطر به راههاي اهریمني خود ميروید ،چون كه هيچ كس فرزانه نيست؛ همه م ل خود من هستند م حتمي
بدتر از من .براي همين است كه این همه تهمت زده ميشود م این همه انتقاد و عيبجویي و اتهام.
اگر كسي بگوید «این شخص زیباست» شما بالفاصله انگشت عيب جویي را به سمت او بلند ميكني .طاقمت
نداري م چون اگر شخاي فرزانه و نيكو باشد و شما نباشيد ،خودخواهي شما فرو ميپاشمد .و آنوقمت ایمن
حس در شما زنده مي شود كه «باید خودم را عوض كنم ».كه كاري بس دشوار است .راه ساده تهمت بستن
و عيبجویي كردن است؛ انتقاد كار ساده اي است؛ ساده این است كه بگویي «نه! ثابت كن! چمه مميگمویي!
حرفي را كه ميزني اول ثابت كن!» و اثبات فرزانگي ساده نيست .ولي رد و انكار هر چيزي ساده است.
یكي از مهمترین داستانسرایان روسي «تورگني » است .او داستان جالبي دارد .در دهكدهاي كوچك مردي
زندگي مي كرد كه به ابله بودن اشتهار داشت؛ و ابله هم بود .تمام آبادي مسخرهاش ميكردنمد .ابلهمي تممام
عيار بود و مردم كلي با او تفریح مي كردند .ولي او از بالهت خود خسته شد .بنابراین از مرد عاقلي راه چاره را
پرسيد.
مرد عاقل گفت:
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م مسأله اي نيست ! ساده است ،وقتي كسي از كسي تعری كرد تو انكار كن .اگر كسي ادعا ميكند «این آدم
مقدس است» ،فوري بگو «نه! خوب ميدانم كه گناهكار است!» اگر كسي بگوید «این كتابي معتبمر اسمت»،
فوران بگو «من خوانده و مطالعه كردهام ».نگران نباش كه آن را خواندهاي یا نخواندهاي؛ راحت بگو «مزخمرو
است!» اگر كسي بگوید «این نقاشي یك اثر هنري بزرگ است» ،راحت بگو «این همم شمد هنمر؟ م چيمزي
نيست مگر كرباس و رنگ .یك بچه هم ميتواند آن را بكشد ».انتقاد كن ،انكار كن ،دليمل بخمواه ،و پمس از
هفت روز بيا به دیدنم.
بعد از هفت روز آبادي به این نتيجه رسيد كه این شخص نابغه است « :ما خبر از استعدادهاي او نداشتيم ،و
این كه او در هر موردي این قدر نبوغ دارد .نقاشي را نشان او مي دهي و او خطاها را به شما نشمان مميدهمد.
كتاب هاي معتبر را نشان او مي دهي و او اشتباهات و خطاها را گوشزد مي كند .چه مغز نقاد و شمگرفي! چمه
تحليلگر و نابغه بزرگي!»
پس از هفت روز پيش مرد عاقل رفت و گفت:
م دیگر احتياج به صالح و مالحت تو ندارم .تو آدم ابلهي هستي!
تمام آبادي به این آدم فرزانه معتقد بودند ،و همه ميگفتند « چون نابغه ما مدعي است این مرد آدمي است
ابله ،پس او باید ابله باشد».
مردم چيزهاي منفي را به سادگي باور مي كنند چون كه نفس با كوچمك كمردن دیگمران احسماس بزرگمي
ميكند.
لذت نَفْس
نفس فاقد عمق و بي پایه و اساس است ،بنابراین ما را به سمت تاریكي بزرگ ميكشاند .حقيقت این است كه
هرقدر نفس ضعي تر باشد زندگي ما عميقتر خواهد بود؛ نفس قوي به معني آن است كه زندگي ما كوچك
و سطحي خواهد بود ،زیرا نفس مانع از این مي شود كه شخص در عمق وجود خود نفوذ كند .نفس شما را در
سطح نگه مي دارد .چرا؟ این چيزي است كه باید كامالن در

شود.
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حقيقت این است كه نفس حظ و لذت خود را از دید دیگران كسب ميكند .اگر شما را در جنگل تنها رهما
كنند نفس شما همه لذات خود را از دست خواهد داد .آن وقت آویزان كردن گردنبند الماس بيمعني خواهد
بود :و اگر آن را بياویزي حيوانات جنگل به شما خواهند خندید! بما نفمس خمود در جنگمل چمه معاملمهاي
مي كنيد؟ نه ،تمام دلبستگي نفس به آن چيزهایي است كه در چشم دیگران انعكاس پيدا ميكند ،كه م مل
همه انعكاسها در سطح رخ ميدهد .این انعكاسها ما را از همه جهات احاطه مميكننمد .نفمس م مل نمرده
پرزرق و برقي است كه دور ساختمانها ميكشند.
نفس هرگز بدون حضور دیگران امكان بروز ندارد م به دیگران وابسته است .از همينروست كه ما هميشمه از
دیگران حساب مي بریم ،زیرا رضایت نفس در دست دیگران است و دیگران هر لحظه قادرند این دسمت را از
ما دریغ كنند.
در واقع ،نفس هميشه نگران است كه دیگران چه قضاوتي نسبت به او دارند .نفس حساس است؛ نسمبت بمه
ارزش گذاري دیگران حساس است .و اما روح تجربه اي است از «من كي هستم ».روح به اینكه دیگران چمه
دربارهاش ميگویند بي اعتناست .دیگران ممكن است محق باشند یا نباشند؛ این مسأله خودشان است.
تنها كسي قادر است به عمق حيات وارد شود كه به عمق روح رسوخ كند ،و تنها كسي ميتواند به عمق روح
رود كه نفس را فراموش كند؛ یعني كسي كه قادر است از نگاه دیگران صرونظر كند و شروع كند به رفتن،
صرفان با دید خودش ،شروع به رفتن كند.
دعوت

6

سؤال :استاد عزیز ،ممكن است چند قانون براي رها شدن از آشفتگي به من بدهيد؟
جواب:
 .1وقتي از همه سو ناموفق بودي ،رجوع كن به دستورالعمل.
 .2زنها باید دوست داشته شوند نه اینكه در

شوند.

 .6این قسمت مقولهاي طنزآميز است.
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 .3مسكو شهري است كه اگر مرلين مونرو برهنه در خيابانهاي آنجا فقط با یك جفت كفش راه برود ،مردم
اول به كفشهایش نگاه ميكنند.
 .4وقتي مردم با ما موافقت ميكنند ،حتمان در اشتباهيم.
 .5ذهن زنها از ذهن مردها پا تر است ،زیرا بهطور مرتب عوضش ميكنند.
 .6بعد از سي و پنج سالگي مردها شروع ميكنند به اینكه راجع به زنها فكر كنند .پيش از این سن و سال،
مردها اسير احساساتند.
 .7من به سؤال كننده گفتم زندگي جنسي ات را باید نا كني .پرسيد كمدام نامفه را ،نامفه فكمر كمردن
دربارهاش یا نافه حرو زدن دربارهاش؟
 .8موجود بشري هيچ وقت مشكلش را حل و فال نميكند م با آن سر ميكند.
 .9پيشداوري مادر تمام افتضاحكاريهاست.
 .10همان بالیي كه از آن فرار ميكني به سرت ميآید.
 .11مهم نيست چه تاميمات مهمي در طول روز مي گيرید ،مردم همان یك كار غلط شما را به یاد خواهند
داشت.
 . 12هيچ آدمي موقع خوردن اسپاگتي تنها نيست م جلب توجه ميكند.
 .13هميشه چيزي را كه عقبش نميگردي پيدا ميكني.
 .14در هر سازماني هميشه یك نفر هست كه مي داند چه خبر است .همان كسي كه باید اخراج شود.
 .15هيچ وقت پيشگویي نكن ،چون اگر پيشگویي تو غلط از كار درآید هيچكس فراموشش نمميكنمد و اگمر
راست درآید هيچكس یادش نميماند.
 . 16این روزها مردم قادرند از هر چيزي جان سالم به در ببرند ،اال مرگ.
 . 17معايت ،معايت چيست؟ فقط یك معايت وجود دارد :غفلت از زندگي.
 .18نوشته سنگ قبر یك منفيباو« :ميدانستم روزي اتفاق ميافتد».
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 . 19یك مأمور كا .گ .ب در پار

گوركي به یك یهودي برخورد كه مشغول خواندن كتماب آمموزش زبمان

عبري بود .پرسيد « :اي یهود ،چرا به خودت براي یاد گرفتن عبري زحمت ميدهي ،ميداني كمه مما بمه تمو
اجازه نميدهيم به اسرا يل برگردي».
یهودي گفت« :عبري یاد ميگي رم ،چون در بهشت شاید به زبان عبري حرو بزنند».
مأمور گفت« :اگر بروي به جهنم چي؟»
یهودي آهي كشيد و گفت« :خوشبختانه روسي من بد نيست».
 .20زني داشت ورقه درخواست باز كردن حساب را در بانك پر مي كرد ،تا رسيد به قسمت سن .مدت زیادي
معطل كرد .عاقبت منشي بانك خم شد و گفت« :هرچه بيشتر معطل كني اوضاع بدتر ميشود».

سؤال :استاد عزیز ،به نظر مي رسد كه شما تنها اميد هستي .پس مرا به سمت رستگاري هدایت كن.
جواب :تقریبان همه محتاج هدایت شدن هستند ،زیرا همه بر لبه مرز قرار دارند .كمال دور نيست ،الزم نيست
براي جستوجویش به دورترها روي .آن چه احتياج داري این است كه چشم بازكني و ببيني كجا هستي .چرا
كه در همينجا ،در همين دم ،شما كامليد.
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