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از سكس تا فراآگاهي

"تا زماني كه طبيعي بودن سكس با تمام قلب پذيرفته نشود،
هيچكس نمي تواند كسي را دوست بدارد.
مي خواهم به شما بگويم كه سكس الهي است.
انرژي سكس انرژي الهي است ،انرژي خدايي است.
براي همين است كه اين انرژي مي تواند زندگي جديد بيافريند.
جنسيت بزرگ ترين و اسرارآميزترين نيرو است.
تمام اين ضديت با سكس را دور بيندازيد.
اگر مي خواهيد عشق در زندگيتان ببارد ،ازاين ستيز با سكس دست بكشيد.
سكس را با سرور بپذيريد.
قداست آن را تحسين كنيد" .

" يك كتاب شهرت جهاني يافت ،در دنيا انگشت نما شد.
اين كتابي نيست كه با موافق سكس باشد،
تنها كتابي در اين عالم است كه با سكس مخالف است ،ولي عجيب است...
اين كتاب مي گويد كه راهي براي رفتن به فراسوي سكس وجود دارد،
مي توانيد به وراي سكس برويد __
معني "از سكس تا فراآگاهي" همين است.
شما در مرحله ي جنسيت هستيد ،درحالي كه بايد در مرحله ي فراآگاهي باشيد.

حق كپي وجدانا ً محفوظ
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و مسير آسان است  :فقط سكس بايد بخشي از زندگي مذهبي شما باشد،
بايد چيزي مقدس باشد.
سكس نبايد چيزي قبيح باشد ،نبايد به صورت چيزي زشت ديده شود،
نبايد سرزنش و محكوم شود ،نبايد سركوب شود ،بلكه بايد حرمتي عظيم داشته باشد،
زيرا ما از آن زاده شده ايم .سكس خود منبع حيات ما است".

از شما درخواست مي كنم فقط وقتي به سكس روي آوريد كه احساس سرور داريد،
احساس عشق داريد ،وقتي كه شادمان هستيد ،وقتي نيايشگر هستيد‘
فقط زماني كه احساس مي كنيد قلبي پر از شادي ،آرامش و سپاس داريد.
فقط انساني كه اينگونه به سكس روي آورد مي تواند فراآگاهي ،سامادي  samadhiرا تجربه كند".

" در پشت اشتياق براي سكس ،يك تجربه ي مذهبي ،يك تجربه ي روحاني وجود دارد.
اگر بتوانيم از آن تجربه آگاه شويم ،مي توانيم به وراي سكس برويم.
اگر نه ،در سكس زندگي خواهيم كرد و در سكس خواهيم مرد".

اشو
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مقدمه ي مترجم
امروز زادروز تولد اشو است ،سه شنبه يازدهم دسامبر = 2001بيستم آذرماه 25 = 1380
رمضان . 1422هفتاد سال پيش در چنين روز ،روحي به اين دنيا وارد شد
كه معاصرين و آيندگان از بركت وجود پر نورش سيراب شده و خواهند شد.
مردي كه به عنوان يكي از"هزارنفر سازنده ي قرن بيستم" ،همراه با گاندي و نهرو و بودا __ شناخته
شده است.
ولي واقعيت اين است كه او __ همچون تمامي عارفان و بزرگان واقعي ___ براي عصر خويش بسيار
"زود" بود و چون سخن حق مي گفت بسياري با او مخالفت
مي كردند و همچون هميشه" ،اكثر مردم" __ به ويژه صاحبان منافع ___ نتوانستند وجود پربركتش را
درك و تحمل كنند.
شواهد و آثار زمان حال نشان مي دهد كه اين قرن بيست و يكم است كه به او تعلق دارد
و تاثيرات وجود او با پيشرفت زمان آشكارتر خواهد شد.
روز پربركت ي است براي از سرگرفتن كار ترجمه ،پس از مدتي استراحت .حدود دو ماه بود كه دست به
ترجمه نبرده بودم و بيشتر با خواندن و نوشتن سر مي كردم.

www.oshods.com
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اين كتاب مشهورترين و جنجالي ترين كتاب اشو است كه در اصل به زبان هندي گفته شده و سپس
بارها به انگليسي و زبان هاي ديگر تجدي د چاپ شده است .اين كتاب را همين ديشب درست درساعت
"صفر" ، "00:00" ،برادري عزيز(كه آشنايي با ايشان هم از بركات وجود اشو است) به عنوان هديه ي
مخصوص اين روز پربركت به بنده هديه فرمودند ( كه در واقع هديه اي شده است براي تمام فارسي
زبان هاي عزيز!)
همراه با پيامي كوتاه و محبت آميز و يك رباعي ناب از حكيم خيام ،با دست خطي زيبا:

درياب كه از روح جدا خواهي رفت
در پرده ي اسرار فنا خواهي رفت
مي نوش نداني از كجا آمده اي
خوش باش نداني به كجا خواهي رفت

همين امروز تصميم گرفتم اين كتاب ارزشمند و بي نظير را به زبان مادري برگردانم تا
فارسي زبان هاي عزيز هم با نگرش اين عارف معاصر در اين دو موضوع مهم (سكس و فراآگاهي )
بيشتر آشنا شوند.

حق كپي وجدانا ً محفوظ
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اميدوارم مورد استفاده ي همگان قرار بگيرد و براي كساني كه براي نخستين بار با اين كتاب با اشو آشنا
مي شوند ،انگيزه اي شود تا ساير كتاب هايي را كه از اين عارف معاصر برجاي مانده مطالعه كنند.
اين ترجمه در نخستين ساعات روز يكشنبه ششم دسامبر =  16دي ماه  1380پايان گرفت.

دوستدار همگي  :محسن
mohsenlove@gmail.com
پونا – هندوستان
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مقدمه ي كتاب
نگرش و بينشي كه در اين پنج جلسه عرضه شده و اين كتاب را شامل مي شود ،بسيار فراتر از آن موج
خجالت است كه در نخستين جلسه مخاطب را فرا مي گيرد .گستره ي اين بينش چنان است كه اگر
فهميده و در زندگي ما به كار برده شود ،انقالبي در كيفيت نژاد انسان ممكن است.
اين پيام از خردمندترين شخصي است كه هرگز شناخته ايد ،در مورد معناي انسان بودن و رنج بردن و
اشتياق و تالش براي يكي شدن با معشوق .اين براي تمام انسان هايي است كه احساس مي كنند كسي را
دوست دارند و با اين وجود نمي توانند بفهمند كه چه چيز ،چرا و يا چگونه در رابطه يا ازدواج ،چيزي
به خطا مي رود.
اين كتاب از هنر عشق ورزي سخن مي گويد ،از علم جنسيت و روش خلق معرفت.
از ميان صدها كتابي كه از اشو برجاي مانده ،شايد اين ،شهره ترين باشد.
اين كتاب به اشو يك معروفيت خاص بخشيد ،نوعي شهرت جهاني.
شكل يافتن اين كتاب از دعوتي آغاز شد كه يك موسسه معتبر در بمبئي از اشو دعوت كرد تا چندين
جلسه در مورد عشق سخنراني كند.
اشو براي اينكه بتواند تصوير كاملي از موقعيت انسان در مورد عشق به شنوندگان منتقل كند ،بايد از
جنسيت و از كساني كه مسئول نابودي قداست آن هستند سخن مي گفت.
سازمان دهندگان ،در همان سخنراني اول كالم او را به قدر كافي تهديد آميز دانستند كه باقي جلسات را
ممنوع كردند ،ولي اشو در مكاني ديگر چهار جلسه ي ديگر در اين مورد سخن گفت __ با وجود تمام
توهين هاي تحقيرآميز و تهديدهاي سوء قصد به جانش.
اكنون ،وقتي مي خوانيم كه او در اين سخنراني ها چه گفته ،مي توانيم شرافت و اصالت پيام او را درك
كنيم.
حق كپي وجدانا ً محفوظ
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همانگونه كه هميشه چنين مي كند ،اشو موضوع سكس را نيز همچون يك علم بررسي مي كند .او مي
گويد فقط به اين سبب كه ما از سكس زاده شده ايم ،دليل آن نيست كه همه چيز را در موردش بدانيم.
ما در خصوص عشق و جنسيت كارشناس زاده نشده ايم .بايد آموزش ببينيم.
بايد درك كنيم كه جا ذبه ي سكس در چيست و چرا چنين جذبه اي در ما نسبت به آن وجود دارد .بايد
بياموزيم كه چگونه به طور طبيعي وارد سكس شويم و سپس چگونه به وراي آن رفته و وارد يك
زندگي طبيعي بدون جنسيت گرديم.
لحظه ي انزال  ، orgasmنكته ي كليدي است .در واقع ،ادراك اشو چنين است كه نخستين لحظه ي
آشنايي با مراقبه توسط اين لحظه ي انزال دست داده است.

"براي كسري از زمان ،تو يك بدن نيستي‘ در آن لحظه ي گذرا،
به چيز ديگري تبديل مي شوي :روح شده اي.
اگر حتي فقط يك بار چنين لحظه ي با شكوهي را تجربه كني،
آنگاه مي تواني برايش كار كني و توسط مراقبه آن را به دست آوري".

اشو با بينش و نگرش ژرف خود نشان مي دهد كه چرا اين تحول چنين اهميت دارد:

" امروزه شرافت انسان پست تر و پست تر به قهقرا فرو مي رود.
برخي از مردم نابودي معيارهاي اخالقي را سبب آن
مي دانند ،درحاليكه برخي ديگر آن را به تاثيرات كالي يوگا ،Kaliyuga
عصر تاريكي مرتبط مي دانند .ولي تمام اين ها بي معني است.
" تنها تفاوت در يك چيز است :كيفيت سكس سقوط كرده است.

www.oshods.com
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سكس قداست خود را از دست داده است ،سكس ادراك علمي،
سادگي و طبيعي بودنش را از دست داده است.
سكس به يك چيز تحميلي مضمحل شده ،به يك كابوس تبديل شده است.
سكس تقريباً مرتبه اي خشن يافته ،ديگر عملي عاشقانه نيست.
تازماني كه ادراكي عميق و يك هماهنگي را وارد عمل جنسي نكنيم __
تاوقتي كه آن را روحاني ،دري به سوي فراآگاهي نسازيم _

انسانيت بهتر نمي تواند به وجود آيد".
اين "انسانيت بهتر"  better humanityكه او به آن اشاره دارد ،همان است كه او آن را
"انسان جديد"  New Manمي خواند.
زوج هايي كه در طول آميزش جنسي ،رفتاري عاشقانه و آگاهانه دارند ،محيطي خاص را
مي آفرينند كه روحي واالتر را جذب مي كند .با گفتن اين نكته ،اشو به ما كمك مي كند تا درك كنيم
كه مي تواني م با تغيير رويكرد خود نسبت به سكس ،در آفرينش نژاد جديدي از انسان ها بر روي اين
سياره ،مشاركت داشته باشيم.
ما پريم لوليتا Ma Prem Lolita

حق كپي وجدانا ً محفوظ
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جلسه ي اول
سكس  :دروغ ها و ريشه هاي مراقبه

عزيزان من:
عشق چيست؟ زندگي كردن عشق و شناختن عشق بسيار آسان است ،ولي بيان آن دشوار است .مانند اين
است كه از ماهي بپرسي "دريا چيست؟"
ماهي ممكن است بگويد" ،دريا اين است .در همه ي اطراف هست ،همه جاست".
ولي اگر اصرار كني كه "لطفاً دريا را تعريف كن ،فقط اشاره نكن "،آنوقت مسئله براي ماهي واقعاً
دشوار مي شود.
در زندگي انسان نيز ،هرآ نچه را كه خير است ،هرآنچه را كه زيباست و هرچيز را كه واقعي است ،فقط
مي توان زندگيش كرد ،فقط مي توان آن را شناخت .فرد فقط مي توان آن چيزها "باشد" ،ولي تعريف
آن ها و سخن گفتن در موردشان بسيار دشوار است .بدبختي در اين است كه در طول پنج تا شش هزار
سال ،چيزي كه انسان ها بايد آن را زندگي كنند ،چيزي كه در واقع براي زندگي كردن منظور شده،
فقط در موردش سخن گفته شده است!
در مورد عشق سخن گفته شده و بحث شده است ،آوازهاي عاشقانه خوانده مي شوند ،سرودهاي عاشقانه
و مخلصانه خوانده مي شوند ،ولي خود عشق در زندگي انسان ها جايي ندارد.
اگر درون انسان را عميقاً بكاويم ،درخواهيم يافت كه از هيچ واژه ي ديگري بيش از "عشق" به صورت
كاذب استفاده نشده است .بيشترين بدبختي در اين تفكر انسان است كه آنان كه در واقع عشق را دروغين
ساخته اند ،كساني كه در حقيقت تمام نهرهاي عشق را مسدود ساخته اند ،نياكان و اجداد مستقيم عشق
هستند.
www.oshods.com

12

از سكس تا فراآگاهي

مذهب از عشق سخن مي گويد ،ولي آن نوع از عشق كه تاكنون انسان را فراگرفته ،همچون نوعي
بدبختي ،فقط تمامي درهاي عشق را در زندگي انسان بسته است.
در اين خصوص ،بين شرق و غرب ،بين هندوستان و آمريكا ،هيچ تفاوت اساسي وجود ندارد.
رودخ انه ي عشق در زندگي انسان ها هنوز جاري نگشته است .و ما انسان را به اين سبب سرزنش مي
كنيم و ذهن را مقصر مي دانيم .مي گوييم كه انسان ها بد هستند ،ذهن زهرآگين است و براي همين
است كه عشق در زندگي هاي ما جاري نيست.
ذهن يك زهر نيست .در واقع كساني عشق را زهرآگين ساخته اند و به آن اجازه نداده اند كه زاده شود،
همان كساني هستند كه ذهن را زهرآگين خوانده اند .ذهن چگونه مي تواند يك زهر باشد؟ هيچ چيز در
اين دنيا زهر نيست.
در تمام جهان هستي هيچ چيز زهر نيست ،همه چيز شهد است .اين انسان ها هستند كه تمام اين شهد را به
زهر تبديل كرده اند ،و خائنين اصلي آموزگاران هستند ،مردان
به اصطالح "مقدس" و قديسان ،مردمان به اصطالح مذهبي.
ضروري است كه اين نكته با جزييات آن درك شود ،زيرا اگر آشكارا ديده نشود،
هيچ امكاني براي عشق در زندگي انسان ها وجود ندارد __ حتي نه در آينده.
ما به استف اده از همان چيزهايي كه مسئول زاده نشدن عشق در زندگي ماست ،به عنوان پايه هاي
پديدارشدن عشق ادامه مي دهيم .اوضاع چنين است كه ما حتي قادر نيستيم آن خطاهاي اساسي را كه در
اصول آموزش هاي كامالً غلطي كه در طول قرون و اعصار وجود دارد و پيوسته تكرار و دوباره گويي
شده است ببينيم ،به دليل همين تكرارها!
در عوض ،انسان ها محكوم به اشتباه هستند ،زيرا قادر نيستند الزامات آن اصول را برآورده سازند.

حق كپي وجدانا ً محفوظ
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شنيده ام :يك دستفروش كه بادبزن هاي دستي مي فروخت از كنار قصر پادشاهي گذر
مي كرد و فرياد مي زند" :بادبزن ها منحصربه فرد و شگفت انگيز ساخته ام.
اين بادبزن ها هرگز قبالً ديده نشده است".
آن پادشاه مجموعه اي از بادبزن هاي دستي داشت كه از تمام دنيا گرد آوري شده بود و بنابراين بسيار
كنجكاو شد.
از بالكن قصرش نگاهي به بادبزن هاي منحصرب هفرد اين مرد دوره گرد انداخت.
به نظر او بادبزن ها معمولي به نظر مي رسيدند كه ارزش چنداني هم نداشتند ،ولي به هرحال ،او مرد را به
باال فرا خواند .شاه پرسيد" :چه چيز منحصربه فردي در
بادبزن هاي تو وجود دارد؟ و قيمتشان چيست؟"
مرد دستفروش گفت " : ،عاليجناب ،قيمتشان گران نيست .بادرنظرگرفتن كيفيت آن ها ،قيمتشان خيلي
كم است :هر بادبزن يكصد روپي!"
شاه در عجب شد" :يكصد روپي؟! اين بادبزن ها به يك پايسا (يك صدم روپي م ).همه جا در بازار
موجود است و تو مي گويي يكصد روپي ؟ چه چيز مخصوصي در مورد اين ها وجود دارد؟"
دستفروش گفت " ،چه چيز مخصوص؟ هر بادبزن تضميني يكصدسال دوام دارد .در طول صدسال
خراب نمي شود ".شاه گفت " ،طوري كه به نظر مي رسند ،حتي يك هفته هم دوام ندارند! آيا مي
خواهي به من حقه بزني؟
اين يك كالهبرداري است و آن هم با خود شاه؟!" فروشنده پاسخ داد" :خداي من! چگونه جرات كنم؟
من همه روز از اينجا گذر مي كنم .قيمت هر بادبزن صد روپي است و اگر صدسال دوام نياورد ،من
تضمين مي كنم .من همه روزه در خيابان در دسترس هستم.
و به عالوه ،شما حاكم اين سرزمين هستيد ،من چگونه جرات مي كنم سر شما را كاله بگذارم؟"
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بادبزن با قيمتي كه درخواست شده بود خريداري شد .باوجودي كه شاه به آن مرد اعتماد نكرد ،ولي
بسيار كنجكاو بود كه چگونه اين مرد چنان ادعايي را كرده است .به آن فروشنده دستور داده شد تا هفت
روز ديگر خودش را به آنجا معرفي كند.
محور چوبي وسط بادبزن ظرف سه روز بيرون آمد و در كمتر از يك هفته بادبزن از هم متالشي شد.
شاه يقين داشت كه آن مرد دوره گرد هرگز خودش را نشان نخواهد داد ،ولي در كمال شگفتي ديد كه
در روز هفتم ،سرساعت مقرر حاضر شد" :عاليجناب ،در خدمت شما هستم".
شاه غضبناك بود " :اي حقه باز! اي احمق! ببين .اين بادبزن تو است كه همه اش شكسته و درهم ريخته.
اوضاعش ظرف يك هفته چنين است و تو تضمين كردي كه صدسال دوام خواهد داشت! آيا تو ديوانه
اي؟ يا اينكه بسيار حقه باز هستي؟"
مرد با تواضع پاسخ داد " :با تمام احترام ،به نظر مي رسد كه جنابعالي نمي دانيد چگونه از بادبزن استفاده
كنيد!
اين بادبزن بايد صدسال عمر كند ،تضمين شده است .چگونه از آن استفاده كرده ايد؟"
شاه گفت " ،عجب! حاال هم بايد ياد بگيرم چگونه خودم را باد بزنم؟!"
مرد گفت " ،لطفاً عصباني نشويد .بادبزن چگونه يك هفته اي به اين روز افتاد؟
چطور باد زديد؟"
شاه بادبزن را برداشت و نشان داد كه چطور از آن استفاده كرده.
مرد گفت" ،حاال مي فهمم! نبايد اينطوري باد مي زديد".
شاه پرسيد" ،چه راه ديگري هست؟"
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مرد توضيح داد " ،بادبزن را ثابت نگه داريد و آن را مستقيم در برابرتان نگه بداريد و سپس سرتان را به
دو طرف حركت بدهيد! بادبزن صدسال عمر مي كند .شما ازبين خواهيد رفت ،ولي بادبزن دست
نخورده باقي مي ماند.
بادبز ن اشكالي ندارد ،روشي كه شما باد مي زنيد اشتباه است .بادبزن را ثابت نگه داريد و سرتان را
حركت دهيد .عيب بادبزن من در چيست؟ تقصير شماست ،نه بادبزن!"
وضعيت انسان چنين است .بشريت امروز ،حاصل فرهنگي است كه پنج يا شش هزار سال عمر دارد .ولي
انسان مورد سرزنش است و نه آن فرهنگ .انسان در حال تباهي است ،بااين وجود از آن فرهنگ تحسين
مي شود.
فرهنگ عظيم ما ،دين عظيم ما ...همه چيز عظيم است!
و اين انسان ثمره ي آن فرهنگ و دين است!
ولي نه  " :انسان خطاكار است و بايد خودش را عوض كند!"
بااين حال هيچكس جرات ندارد به پا خيزد و ترديد كند كه شايد آن فرهنگ ها و مذاهب كه در ده ها
هزار سال در سرشار ساختن انسان از عشق شكست خورده اند ،خطا باشند.
و اگر عشق در ده هزار سال به وجود نيامده باشد ،آنوقت برپايه ي همين فرهنگ و همين مذهب ،چه
امكاني وجود دارد كه عشق هرگز در آينده در زندگي انسان ها جاري شود؟
چيزي كه در ده هزار سال گذشته به دست نيامده باشد ،در ده هزار سال ديگر هم به دست نخواهد آمد.
امروز بشريت همانند فردايش خواهد بود .انسان ها هميشه يكسان بوده اند و هميشه ثابت خواهند ماند و
بااين وجود ما هنوز هم شعارهايي در تحسين و تقدير از اين فرهنگ فرياد مي كنيم و از قديسان و مردان
مقدس را تجليل مي كنيم.
ما حتي حاضر نيستيم در نظر بگيريم كه فرهنگ و دين ما مي تواند دچار خطا باشد.
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مي خواهم به شما بگويم كه چنين هست .و انسان امروزي گواه آن است .چه گواه ديگري مي تواند
وجود داشته باشد؟
اگر تخمي را بكا ريم و ميوه اش زهرآگين و تلخ باشد ،چه چيزي را ثابت مي كند؟ ثابت
مي كند كه آن تخم مي بايد سمي و تلخ بوده باشد .البته ،مشكل است كه پيشگويي كنيم كه آيا يك
تخم معين ،ميوه اي تلخ خواهد داد يا نه .مي توانيد آن را بادقت مطالعه كنيد ،فشارش دهيد يا آن را
بشكنيد ،ولي نمي توانيد پيش بيني كنيد كه يقيناً ميوه اش تلخ خواهد بود يا نه.
تخمي را بكاريد .گياهي جوانه مي زند .سال ها مي گذرد .درختي سربر مي آورد،
شاخه هايش را به آسمان بر مي آورد ،ميوه خواهد داد ___ و فقط آنوقت است كه در خواهيد يافت كه
آيا تخم آن درخت تلخ بوده است يا نه.
انسان امروزي ثمره ي آن فرهنگ ها و مذاهب كه ده ها هزار سال پيش كاشته شده اند و از آن زمان
تاكنون تغذيه گشته اند .و آن ثمره تلخ است ،سرشار از ستيز و نفرت است.
ولي ما به تحسين و تمجيد از همان تخم ها ادامه مي دهيم و مي پنداريم كه از آن ها عشق زاده خواهد
شد.
مي خواهم به شما بگويم كه چنين نخواهد شد ،زيرا نيروي بالقوه ي اساسي براي زايش عشق توسط
مذاهب كشته شده است :مذاهب آن را زهرآگين ساخته اند .درميان پرندگان ،حيوانات و گياهان __ كه
مذهب يا فرهنگ ندارند __ عشق بيشتري وجود دارد .در ميان قبايل بدوي و نامتمدن در جنگل ها __
كه مذهب ،تمدن يا فرهنگي توسعه يافته ندارند __ عشق بيشتري وجود دارد تا در ميان مردمان به
اصطالح پيشرفته ،بافرهنگ و متمدن امروزي.
چرا انسان ها هرچه متمدن تر و بافرهنگ تر مي شوند ،هرچه بيشتر تحت تاثير مذهب قرار مي گيرند و
بيشتر به معابد و كليساها مي روند تا نيايش كنند ،بيشتر و بيشتر از عشق تهي مي شوند؟ البته كه داليلي
حق كپي وجدانا ً محفوظ

17

اشو

وجود دارند و من مايلم دو دليل آن را مورد بحث قرار دهم.
اگر اين ها بتوانند درك شوند ،نهرهاي مسدود شده ي عشق مي توانند آزاد شوند و بارديگر رودهاي
گنگ عشق  Ganges of loveمي توانند جاري شوند.
عشق در درون هر انسان وجود دارد .نبايد آن را از جايي وارد كرد .عشق چيزي نيست كه بايد دنبال آن
جايي را جست و جو كرد .عشق وجود دارد .عشق همان اشتياق به زندگي در درون همه هست .عشق
همان رايحه ي زندگي در درون هر موجود است .ولي توسط ديوارهايي بلند از هر سو احاطه گشته و
قادر نيست خودش را متجلي سازد  ،اطراف آن پر از صخره هاست و آن نهر نمي تواند فوران زند.
جست و جوي عشق ،انضباط عشق چيزي نيست كه بتوانيد به مكاني برويد و آن را بياموزيد.
يك مجسمه ساز روي صخره اي مشغول به كار بود .كسي كه آمده بود ببيند يك مجسمه چگونه ساخته
مي شود ،اثري از مجسمه نديد ،او فقط سنگي را ديد كه در اينجا و آنجا با تيشه كنده و بريده مي شود.
شخص پرسيد " :چه مي كني؟ آيا مجسمه اي نمي سازي؟ من آمده ام تا ببينم يك مجسمه چگونه
ساخته مي شود ،ولي فقط مي بينم كه تو سنگ ها را مي تراشي".
هنرمند گفت " ،آن مجسمه پيشاپيش در درون اين سنگ نهفته است .نيازي به ساختنش نيست .بايد به
نوعي توده بي فايده ي سنگي را كه دور آن را گرفته از آن جدا شود و آنگاه مجسمه خودش را متجلي
مي سازد .مجسمه ساخته نمي شود ،فقط كشف مي شود .آن را دوباره اكتشاف مي كنم و به نور مي
آورم".
عشق در درون انسان ها نهفته است ،فقط نياز به آن است كه آزاد و رها شود .مسئله اين نيست كه چگونه
عشق را توليد كنيم ،بلكه فقط اين است كه چگونه پوشش ها و موانع آن را برداريم .چيزي وجود دارد
كه ما خود را با آن پوشش داده ايم و آن پوشش اجازه
نمي دهد كه عشق به سطح بيايد.
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سعي كنيد از كسي كه در كار طبابت است بپرسيد كه سالمت چيست .بسيار عجيب است ،ولي هيچ
پزشكي در سراسر دنيا نمي تواند به شما بگويد كه سالمت چيست! تمام علم پزشكي به سالمت توجه
دارد ،ولي هيچكس نيست كه قادر باشد بگويد سالمت چيست.
اگر از پزشكان بپرسي ،خواهند گفت " ،من فقط مي توانم بگويم كه بيماري و عوارض آن چيست .من
عبارات فني و توصيفات مربوط به هر مرض را مي دانم .ولي سالمت؟ در مورد سالمت چيزي نمي دانم.
فقط مي توانم بگويم كه وقتي كه مرض نباشد ،آنچه باقي است ،سالمت است".
اين به اين سبب است كه سالمت در د رون هر انسان نهفته است .سالمت ،وراي تعاريف انسان ها قرار
دارد .بيماري از بيرون مي آيد ،بنابراين مي تواند تعريف شود ،سالمت از درون مي آيد و براي همين
قابل تعريف نيست.
فقط مي توانيم بگوييم كه نبود بيماري ،سالمت است .ولي اين تعريف سالمت نيست ،هيچ چيزي
مستقيم اً در مورد سالمت نگفته ايد .حقيقت اين است كه سالمت را نبايد به وجود آورد :سالمت يا
توسط بيماري پوشيده شده و يا وقتي كه بيماري رفته باشد و يا درمان شده باشد ،خودش را عيان مي
كند.
سالمت در درون ما قرار دارد .سالمت طبيعت ذاتي و فطري ما است.
عشق در درون ما اس ت .عشق طبيعت ذاتي ما است .بنابراين اينكه از انسان ها بخواهيم عشق را پرورش
دهند عملي اساساً اشتباه است .مسئله اين نيست كه چگونه عشق را بپروريم ،بلكه اين است كه چگونه
تحقيق كنيم و دريابيم كه چرا عشق قادر نبوده خودش را متجلي كند .مانع چيست؟ مشكل در چيست؟
مانع در كجاست؟
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اگر مانعي وجود نداشته باشد ،عشق خودش را متجلي مي سازد ،نيازي نيست كه درس داده شود يا
توضيح داده شود .اگر موانعي چون فرهنگ خطا و شرطي شدگي هاي تحميلي وجود نداشته باشد ،هر
انسان سرشار از عشق خواهد بود.
اين غيرقابل اجتناب است .هيچكس نمي تواند از عشق دوري كند .عشق طبيعت فطري ما است.
رود گنگ از هيماليا جاري مي شود .جريان يافتن برايش طبيعي است ،زنده است ،آب دارد ،جاري است
و اقيانوس را پيدا خواهد كرد .رودخانه از پاسبان يا از كشيش
نمي پرسد كه "اقيانوس كجاست؟" آيا هرگز رودخانه اي را ديده ايد كه سر گذر بايستد و از پاسبان
بپرسد كه "اقيانوس كجاست؟" ! جست و جوي اقيانوس در وجودش پنهان است .و رودخانه انرژي دارد،
پس مي تواند كوه ها و صخره ها را بشكافد ،از دشت ها عبور كند و به اقيانوس برسد .اقيانوس هر چقدر
هم كه دور باشد ،هر چقدر پنهان باشد ،رودخانه به يقين آن را خواهد يافت .و رودخانه هيچ كتاب
راهنما يا نقشه ندارد كه مسير را نشانش دهد ،ولي قطعاً به آن خواهد رسيد.
ولي فرض كنيد كه بر سر راهش سد بزنند! فرض كنيد ديوارهاي بلند در گرداگرد آن ساخته شود.
آنوقت چه؟
رودخانه قادر است بر موانع طبيعي كه سر راه دارد فايق آيد و آن ها را از بين ببرد ،ولي اگر موانع ساخته
ي دست انسان باشند ،آنگاه ممكن است كه رودخانه هرگز به اقيانوس نرسد.
درك اين تفاوت اهميت دارد .هيچ "مانع طبيعي" در واقع ،مانع نيست ،براي همين است كه رودخانه به
اقيانوس مي رسد :با شكافتن كوهستان ها به آن مي رسد .ولي اگر آن موانع اختراع انسان ها باشد ،مي
توانند مانع رسيدن رودخانه به اقيانوس شوند.
در طبيعت يك وحدت پايه و هماهنگي ذاتي وجود دارد .موانع طبيعي ،موانع ظاهري كه در طبيعت ديده
مي شوند ،شايد چالشي براي برانگيختن انرژي باشد ،آن ها همچون نداي شيپوري هستند كه نيروهاي
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نهفته ي دروني را برانگيزانند .در اينجا ،شايد هيچ مانع واقعي وجود ندارد .تخمي را مي كاريم .به نظر
مي رسد كه گويي آن قشر زمين كه روي تخم را گرفته آن را به پايين مي فشارد و مانع رشد آن مي
شود .ولي چنين نيست ،اگر آن قشر از زمين وجود نداشته باشد ،آن تخم قادر به جوانه زدن نيست .از
بيرون به نظر
مي رسد كه اليه ي زمين ،تخم را به پايين مي فشارد ،ولي اين فشار براي اين است كه تخم بتواند جا
بيفتد و به عمل درآيد و تجزيه شود و به يك جوانه تبديل گردد.
ظاهراً به نظر مي رسد كه زمين مانع رشد تخم است ،ولي آن زمين فقط يك دوست است،
به دانه كمك مي كند تا رشد كند.
طبيعت يك هماهنگي است ،يك سمفوني آهنگين.
ولي چيزهاي مصنوعي كه انسان ها بر طبيعت تحميل كرده اند ،،چيزهايي كه انسان ها روي طبيعت
ساخته اند و آن اختراعات و ابداعات مكانيكي كه انسان ها بر جريان زندگي تحميل كرده اند ،توليد
موانع كرده است.
بسياري از رودهاي گنگ از جريان بازمانده اند ،و آنگاه رودخانه مورد سرزنش قرار
مي گيرد!
نيازي نداريم كه بذر را مقصر بدانيم .اگر بذري به گياه تبديل نشود ،دليل مي آوريم كه شايد خاك
مناسب نبوده ،شايد آب كافي دريافت نكرده باشد و شايد گرماي كافي نداشته است .ولي اگر در زندگي
شخص گل هاي عشق شكوفا نشوند ،مي گوييم" ،تو مسئول آن هستي ".هيچكس به زمين نامناسب ،به
كمبود آب يا نبود گرما نمي انديشد.
مايلم به شما بگويم كه موانع اساسي بر سر راه عشق ،ساخته ي انسان هستند و توسط انسان ها خلق شده
اند.
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وگرنه ،رودخانه عشق براي جاري شدن و رسيدن به اقيانوس زندگي منظور شده است.
انسان ها به اين دليل وجود دارند كه بتواند همچون عشق جاري شوند و به الوهيت برسند.
آن موانع انساني كه ما بر سر راه جريان عشق تبعيه كرده ايم چيست؟ نخستين نكته اين است كه تاكنون،
تمام فرهنگ هاي انساني با سكس ،با شهوت  passionمخالف بوده اند.
اين مخالفت ،اين انكار ،امكان زايش عشق را در انسان ها نابود ساخته است.
حقيقت ساده اين است كه سكس نقطه ي شروع تمام سفرها به سوي عشق است .مكان تولد سفر عشق،
سرچشمه ي  Gangortiعشق ___ آن منبع ،منشاء رودخانه ي عشق  ،سكس است .و همه با آن
دشمن هستند __ تمام فرهنگ ها ،تمام مذاهب ،تمام مرشدان،
تمام مردان "مقدس"  .بنابراين اين حمله اي بر خود سرچشمه است ،بر خود منبع و رودخانه در همانجا
بازمي ماند" :سكس گناه است"  " ،سكس ضدمذهب است" " ،سكس زهر است!"
و ما هرگز به اين فكر نمي كنيم كه اين انرژي جنسي است كه در نهايت به عشق بدل
مي شود.
تكامل عشق چيزي نيست به جز دگرگون شدن انرژي جنسي .با نگاه كردن به يك تكه ذغال ،هرگز به
ذهنتان نمي آيد كه همين ذغال است كه به الماس تبديل مي شود.
بين يك قطعه ذغال و يك الماس تفاوت اساسي وج ود ندارد .عناصر موجود در يك قطعه ذغال با عناصر
درون الماس يكي هستند.
با عبور از روندي كه هزاران سال به طول مي انجامد ،ذغال به يك الماس تبديل مي شود.
ولي ذغال را با اهميت نمي دانند .وقتي ذغال را در خانه نگهداري مي كنند ،در مكاني قرار مي دهند كه
توسط ميهم ان ها ديده نشود ،درحاليكه الماس را به گوش ها مي آويزند يا به سينه مي زنند تا همه بتوانند
آن را ببينند .ذغال و الماس يكي هستند :ولي رابطه اي ديدني بين اين دو به نظر نمي آيد ،كه آن ها دو
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نقطه از سفر يك عنصر هستند .اگر با ذغال مخالف باشي __ كه بسيار ممكن است  ،زيرا در نظر اول
چيزي جز دوده ي سياه براي تقديم كردن ندارد! ___ آنگاه امكان متحول شدنش به يك الماس در
همانجا متوقف
مي شود .اين خود ذغال است كه مي توانست به يك الماس بدل شود.
اين انرژي جنسي است كه به عشق تبديل مي شود .ولي همه با آن مخالف هستند ،با آن دشمن هستند.
مردمان به اصطالح "خوب" شما با آن مخالف هستند .و اين مخالفت حتي
به آن دانه اجازه نداده كه جوانه بزند و كاخ عشق را در پايه اش ،در همان نخستين گام
ازبين برده است .ذغال هرگز الماس نخواهد شد ،زيرا آن پذيرش كه براي تكاملش ،براي روند
دگرگوني اش مورد ني از است ،وجود ندارد و چگونه چيزي كه با آن دشمن شده ايم ،چيزي كه با آن
مخالف هستيم ،چيزي كه پيوسته با آن در جنگ هستيم مي تواند دگرگون شود؟ انسان ها با انرژي
خودشان به مخالفت برخاسته اند .انسان ها وادار شده اند تا با انرژي جنسي خود بجنگند.
در سطح ،به انسان ها آموزش داده شده تا تمام جنگ ها و ستيز ها و تضادها را دور بندازند ،ولي در عمق
اساساً به آنان آموزش داده شده تا بجنگند" .ذهن زهر است ،پس با آن بجنگ ___ ".با زهر بايد جنگيد.
" سكس گناه است ،پس با آن بجنگ ".و در سطح ،از ما خواسته مي شود تا تمام تضادها را دور
ب يندازيم .همان خود آموزش هايي كه اساس تضاد دروني انسان هستند ،از او مي خواهند تا تضاد را دور
بيندازد .از يك طرف انسان را ديوانه كن ،و از سوي ديگر تيمارستان باز كن تا درمانشان كني.
از يك سو جرثومه هاي بيماري را پخش كن ،و از سوي ديگر بيمارستان ها برپا كن تا بيماران را درمان
كني!
بسيار اهميت دارد كه يك نكته در اين رابطه درك شود :انسان هرگز نمي توانند از سكس جدا باشند.
سكس نقطه ي اوليه و آغازين زندگي انسان است :انسان از آن زاده شده است .جهان هستي انرژي
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سكس را به عنوان آغاز آفرينش پذيرفته است.
ومردان "مقدس" شما آن را گناه آلود مي خوانند ....چيزي را كه خود جهان هستي يك گناه نمي داند!
اگر خداوند سكس را گناه بداند ،بنابراين در اين دنيا هيچ گناهكاري بزرگ تر از او نيست! در تمامي
كائنات ،گناهكار بزرگتري از او وجود ندارد!
گلي را مي بينيد كه مي شكفد .آيا هرگز درنظر داشته ايد كه شكوفايي گل عملي
شهوت آميز و عملي جنسي است؟

وقتي كه گل مي شكفد چه روي مي دهد؟ پروانه ها روي آن مي نشينند و گرده هايش را ،اسپرم
 spermآن را ،به گلي ديگر حمل مي كنند .طاووسي با شكوه تمام مي رقصد ،شاعري برايش ترانه اي
مي سازد ،قديسان شما نيز در موردش سرشار از شوق مي شوند ___ ولي آيا آنان آگاه نيستند كه آن
رقص نيز جلوه اي آشكار از شهوت است ،كه در اساس يك عمل جنسي است؟ طاووس براي اين مي
رقصد تا به معشوقه اش اظهار عشق كند .طاووس معشوقه اش را ،زوجه اش را مي خواند .مرغ
پاپيال papihaمي خواند ،فاخته مي خواند‘ پسري به نوجواني مي رسد‘ دختري كوچك ،زني زيبا شده
است ....تمام اين ها بيان هايي از انرژي جنسي هستند .اين ها تماماً تجليات متفاوت همان انرژي هستند.
تمام اين ها بيانات و تجليات نيروي جنسي هستند .تمام زندگي ها ،تمام جلوه ها و
شكوفايي ها اساساً جنسي هستند.
و مذاهب و فرهنگ ها در مخالفت با اين انرژي جنسي است كه در ذهن هاي انسان ها زهر مي ريزند.
آنان مي كوشند تا انسان ها را درگير جنگ با اين نيرو كنند .آنان
انسان ها در اين جنگ با انرژي اساسي خودشان درگير كرده اند __ و بنابراين انسان ها تباه شده اند،
رقت انگيز شده اند ،از عشق تهي گشته اند ،كاذب و بي هويت شده اند.
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فرد نبايد با سكس بجنگد ،بلكه بايد با آن رابطه اي دوستانه برقرار كند و جريان زندگي را به مراتب
واالتر ارتقا دهد.
وقتي كه زوجي با هم ازدواج مي كردند ،فرزانه ي اپانيشادي به عروس مي گفت" ،باشد كه مادر ده
فرزند پسر شوي ،و در نهايت ،شوهرت يازدهمين پسرت شود".
اگر شهوت متحول شود ،همسر مي تواند مادر شود .اگر شهوت دگرگون گردد ،سكس
مي تواند عشق بشود.
اين فقط انرژي جنسي است كه به انرژي عشق شكوفا مي شود .ولي ما انسان ها را در مخالفت با سكس
پر كرده ايم و نتيجه اي ن است كه نه تنها عشق در آنان شكوفا نشده __ زيرا عشق تكاملي وراي انرژي
جنسي است و فقط با پذيرش آن مي تواند فرا برسد ___ بلكه به دليل همين مخالفت با سكس ،ذهن
هاي آنان بيشتر و بيشتر شهواني و جنسي شده است.
تمام ترانه هاي ما ،تمام شعرهاي ما و تمام هنر ها و نقاشي ها ،تمام معابد و تنديس هاي درون آن ها،
مستقيم يا غير مستقيم حول محور جنسيت مي گردد .ذهن هاي ما حول محور جنسيت دور مي زند .هيچ
حيوان ديگري در دنيا همچون انسان جنسي نيست .انسان ها بيست و چهار ساعته شهواني هستند __ بيدار
يا خوابيده ،نشسته يا در حال راه رفتن  ،سكس همه چيز آنان شده است .به دليل اين دشمني با سكس ،به
دليل اين ضديت و سركوب ،سكس همچون سرطاني در وجودشان شده است .انسان نمي تواند از چيزي
كه خود در آن ريشه گرفته ،آزاد باشد ،ولي در روند اين تضاد دروني دايمي ،سراسر زندگي انسان مي
تواند بيمار شود __ و چنين شده است.
اين "مذاهب و فرهنگ هاي" شما هستند كه در اساس مسئول چنين جنسيت گرايي بيش از اندازه هستند
كه در انسان ها مشهود است .اين مردمان بد نيستند ،بلكه مردمان "خوب" و قديسان شما هستند كه
مسئول آن اند.
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تا زماني كه تمام نژاد انساني خودش را از اين عمل خطا كه توسط رهبران ديني شما و مردمان "خوب"
آزاد نكند ،هيچ امكاني براي زايش عشق وجود ندارد.
روزي مردي "مقدس" داشت براي ديدار دوستش از منزل خارج مي شد كه ناگهان دم در منزلش با
دوست محبوب دوران كودكي اش برخورد كرد كه براي ديدار او آمده بود.
مرد مقدس گفت" ،خوش آمدي! ولي تمام اين سال ها كجا بودي؟ بياتو! ببين ،من قول
داده ام كه دوستم را ببينم و به عقب انداختن آن اكنون دشوار است ،پس لطفاً در خانه ي من استراحت
كن .من تا يك ساعت ديگر برمي گردم.
زود مي آيم تا بتوانيم گپ مفصلي بزنيم .من سال ها بود كه انتظار مي كشيدم تا تو را بار ديگر ببينم".
دوست پاسخ داد :آه نه ،آيا بهتر نيست كه من هم با تو بيايم؟ ولي لباس هايم بسيار كثيف هستند .اگر
فقط بتواني يك دست لباس تميز به من بدهي ،مي توانم لباس عوض كنم و با تو بيايم".
مدتي پيش شاه به آن مرد مقدس لباسي بسيار باارزش بخشيده بود و او آن را براي موقعيتي ويژه نگاه
داشته بود .با خوشحالي آن ها را آورد.
دوستش آن دستار اعال ،كت و شلوار فاخر و آن پيراهن زيبا را پوشيد و آن كفش هاي عالي را برپا كرد.
خودش شبيه شاه شده بود .مردمقدس با نگاه كردن به او قدري حسوديش شد ،در مقايسه با او ،خودش
چون يك خدمتكار به نظر مي رسيد!
در فكر شد كه آيا اشتباه كرده ،كه بهترين پوشش خودش را داده و احساس حقارت
مي كرد .فكر كرد كه حاال تمام توجهات به سمت آن دوست مي رود و او خودش چون يك خدمتكار
به نظر خواهد آمد " :امروز به دليل لباس خودم ،به نظر يك گدا مي آيم!"
سعي كرد ذهنش را آرام كند با اين فكر كه او يك مرد خداست ،كسي كه از خدا سخن
مي گويد و از روح و از چيزهاي واالتر و شريف تر" :در مجموع ،اهميت يك دستار اعال و يك لباس
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فاخر در چيست؟ بگذار همانگونه كه هست باشد ،چه فرقي دارد؟" ولي هرچه بيشتر سعي كرد خودش را
در مورد غيرمه م بودن آن لباس قانع كند ،ذهنش بيشتر وسواس آن لباس و آن دستار را مي گرفت .در
سطح مي كوشيد با دوستش در مورد مطالب ديگر مكالمه كند ،ولي در درون ،ذهنش دور آن دستار و
لباس گشت مي زد .در راه ،باوجودي كه با هم راه مي رفتند ،رهگذران فقط به دوستش نگاه مي كردند،
و نه به او.
احساس افسردگي كرد.
به منزل دوست رسيدند و سپس او را به جمع چنين معرفي كرد" :اين دوست من جمال است ،دوست
دوران كودكيم .مردي بسيار دوست داشتني است ".و ناگهان از دهانش پريد" ،و لباس ها؟ آن ها مال من
هستند!"
دوستش وارفت! ميزبان نيز در شگفت شد :اين چه ن وع رفتاري است؟ آن مرد مقدس نيز دريافت كه
حرفي بسيار نابه جا زده است ،ولي ديگر دير شده بود .او از اين كارش پشيمان شد و به همين سبب،
ذهنش را حتي بيشتر سركوب كرد.
وقتي از خانه بيرون مي آمدند ،از دوستش معذرت خواهي كرد.
دوست گفت" ،من حيرت كردم چطور مي تواني چنين چيزي بگويي؟"
مرد مقدس گفت" ،متاسفم .از زبانم در رفت .زبانم سر خورد".
ولي زبان هرگز سر نمي خورد .گاهي كالمي به طور ناخودآگاه به دهان مي آيد ،ولي آن نيز فقط وقتي
اتفاق مي افتد كه چيزي در ذهن بوده است .زبان هرگز خطا نمي كند.
گفت" ،مرا ببخش .اين واقعاً يك اشتباه بود .چطور از زبانم در رفت ،خودم نمي دانم".
ولي او خوب مي دانست كه اين چيزها چگونه پرانده مي شوند :فكر به سطح ذهن رسيده است.
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آنان به خانه ي يك دوست ديگر رفتند .حاال مرد مقدس پيماني سخت با خودش بست كه نگويد آن
لباس ها مال اوست.
او ذهنش را در برابر آن ف كر همچون فوالد ساخت .وقتي به دروازه ي خانه ي آن دوست رسيدند ،با
خودش تصيمي قاطعي گرفت كه نگويد لباس ها مال اوست.
مرد بيچاره نمي دانست كه هر چه بيشتر تصميم بگيرد كه چيزي در مورد لباس ها نگويد ،آن احساس
دروني كه لباس ها مال او هستند بيشتر در او ريشه مي گيرد.
راستي ،چرا چنين پيمان هاي سختي بسته مي شوند؟ وقتي كسي محكم پيمان مي بندد ،مانند عهد بستن
براي داشتن زندگي بدون سكس ،فقط به اين معني است كه نيروي جنسي او از درون بسيار به او فشار
مي آورد .وگرنه چه نيازي عهد بستن وجود دارد؟ اگر شخصي پيمان ببندد كه كمتر بخورد يا روزه
بگيرد ،نشان گر اين است كه اشتياقي فراوان براي پرخوري دارد .نتيجه ي غيرقابل اجتناب چنين تالش
هايي تضاد دروني است .آنچه كه ما مي خواهيم با آن بجنگيم ،چيزي جز خود ضعف ما نيست .آنگاه
يك تضاد دروني نتيجه ي طبيعي است.
همچنانكه مرد مقدس ما درگير مبارزه اي دروني شده بود ،وارد خانه شد .با دقت بسيار شروع به معرفي
كرد " :اين دوست من است "....ولي دريافت كه هيچكس به او توجه ندارد .همه با شگفتي به دوست او
و لباسش نگاه مي كنند و خودش نيز برانگيخته شد " ...،اين كت من است و آن دستار من است!"
ولي بارديگر با شدت به يادآورد كه نبايد در مرود لباس ها حرف بزند.
براي خودش توصيف كرد " :همه ،چه فقير و چه غني ،نوعي لباس برتن دارند .موضوعي بي اهميت
است ،تمام اين دنيا توهم  mayaو سراب است".
ولي لباس ها همچون پاندول ساعت در برابر چشمانش تاب مي خوردند ،عقب و جلو‘ جلو عقب...........
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او معرفي را ادامه داد  " :اين دوست من است .دوست زمان كودكي .مردي بسيار عالي.
و لباس ها؟ ...مال او هستند ،نه مال من!"
مردم در شگفت شدند .هرگز چنان معرفي نشنيده بودند" :لباس ها مال او هستند ،نه مال من!"
همانطور كه خانه را ترك مي كردند ،بارديگر عميقاً عذرخواهي كرد.
او اعتراف كرد " :يك اشتباه بزرگ بود".
حاال در اين مورد كه چه كند دچار سردرگمي شده بود" :هرگز لباس اين چنين مرا درگير نكرده بود! آه
خدا ،چه برسر من آمده است؟"
مرد بيچاره نمي دانست كه همان راهكاري كه براي خودش به كار مي برد چنان است كه هر كسي به
دامش مي افتد.
آن دوست كه حاال حسابي رنجيده شده بود ،گفت كه ديگر با او پيش نخواهد رفت.
"مرد خدا" بازويش را چنگ زد و التماس كرد " :لطفاً اين كار را نكن .با نشان دادن چنين رفتاري به يك
دوست ،براي بقيه ي عمرم در عذاب خواهم بود .سوگند مي خورم كه بارديگر به لباس ها اشاره نكنم.
با تمام قلبم به خدا قسم مي خورم كه ديگر اشاره اي به لباس ها نكنم".
ولي انسان بايد هميشه مراقب كساني كه سوگند مي خورند باشد ،زيرا آشكار است كه چيزي عميق تر
در درونشان منزل دارد __ آن چيزي كه بر ضد آن سوگند مي خورند.
يك سوگند ،يك عهد يا پيمان در سطح قرار دارد .توسط بخش خودآگاه ذهن ادا مي شود .اگر ذهن را
به ده قسمت تقسيم كنيم ،فقط يك بخش آن خواهد بود ،فقط قسمت بااليي كه تعهد به اجراي سوگند
كرده ،آن نه قسمت ديگر در برابر آن ايستاده است .براي نمونه ،عهد بستن براي يك زندگي بدون
آميزش جنس ي ،توسط يك بخش از ذهن گرفته مي شود ،درحاليكه بقيه ي ذهن ،نُه بخش ديگرش ،براي
درخواست كمك به جهان هستي فرياد
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مي كنند ،آن بخش ها همان چيزي را در خواست مي كنند كه توسط جهان هستي در موجود انساني
تعبيه شده است.
آنان نزد دوست ديگري رفتند .مرد مقدس خودش را محك م نگه داشته بود و هر نفس خودش را تحت
كنترل داشت .مردماني كه زياد خودشان را كنترل مي كنند ،خطرناك هستند ،زيرا آتشفشاني زنده در
درونشان مي جوشد و فقط در سطح محكم و پر از كنترل هستند.
لطفاً به ياد بسپاريد :هرچيز كه نياز به كنترل كردن داشته باشد چنان تالش و انرژي زيادي نياز دارد كه
نمي تواند تمام اوقات خودش را نگه دارد .بايد گاهي شل كني ،بايد گاهي استراحت كني .براي چه
مدت مي تواني مشتت را به هم بفشاري؟ بيست و چهار ساعته؟ هرچه بيشتر آن را محكم بفشاري ،بيشتر
خسته مي شود و زودتر باز خواهد شد.
هرچيزي كه نياز به تال ش داشته باشد و هرچه بيشتر تالش الزم داشته باشد ،زودتر خسته
مي شويد و درست عكس آن رخ خواهد داد .دست شما مي تواند تمام مدت باز باشد ،ولي نمي تواند
تمام وقت به صورت مشت ،فشرده باشد .هر آنچه كه براي درجا نگه داشتنش نياز به تالش و تقال باشد
نمي تواند روش طبيعي زندگي شما باشد ،نمي تواند هرگز خودانگيخته باشد .اگر نياز به تالش داشته
باشد ،به استراحت نيز نياز دارد .و بنابراين هرچه يك "قديس" بيشتر خودش را كنترل كند ،خطرناك تر
است ،زيرا زمان رهاشدن از آن فشار نيز فراخواهد رسيد .در يك زندگي بيست و چهار ساعته در كنترل،
بايد يكي دو ساعتي استراحت بدهي ،و در طول اين دوران چنان سيلي از گناهان سركوب شده سربرمي
آورند كه فرد خودش را در ميان دوزخ مي يابد.
مرد مقدس خودش را بسيار تحت كنترل گرفت تا در مورد لباس ها حرفي نزند .وضعيت او را متصور
شويد .حتي اگر مقداري كم مذهبي باشيد ،مي توانيد وضعيت او را از روي تجربه هاي خودتان متصور
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شويد .اگر تاكنون به چيزي قسم خورده باشيد يا پيماني بسته باشيد ،يا خودتان را براي چيزي كنترل
كرده باشيد ،بايد وضعيت رقت باري را كه چنين شخصي از آن گذر مي كند خوب بشناسيد.
داخل خانه شدند .مرد مقدس خيس عرق شده بود ،درونش آشوبي برپا بود.
دوستش نيز با ديدن وضعيت پر تنش او دچار نگراني شده بود.
به آهستگي و با دقت ،هر واژه از معرفي اش چنين را بيان كرد" :با دوستم جمال آشنا شويد .او دوستي
قديمي است و مردي بسيار نازنين است "....براي لحظه اي متزلزل شد .گويي فشاري عظيم از درونش
وارد شد و تمام آن كنترل را شست و باخود برد و از دهانش پريد " :و لباس ها؟ مرا معذور بداريد ،نمي
خواهم در مورد آن ها حرف بزنم ،زيرا سوگند خورده ام!"
تاجايي كه به سكس مربوط است ،چيزي كه بر سر اين مرد آمده بر سر تمام بشريت آمده است! سكس
چون محكوم شده ،به يك وسواس ،به يك بيماري ،به يك زخم بدل شده است .زهرآگين گشته است.
به كودكان از همان ابتدا آموخته مي شود كه سكس گناه است .به دخترها آموزش مي دهند ،به پسرها
آموزش مي دهند كه سكس گناه است .آنوقت دختر رشد مي كند و پسر رشد
مي كند :بلوغ فرا مي رسد .سپس ا زدواج مي كنند و سفر به دنياي سكس با اعتقادات قوي كه سكس
گناه است آغاز مي شود .در هندوستان همچنين به دختر گفته مي شود كه شوهرش ،خدايش هم هست!
او چگونه مي تواند به كسي كه او را به گناه مي برد ،حرمت نهد؟ چطور ممكن است؟
به پسر گفته مي شود" ،اين همسر تو است ،شريك زندگيت ،نيمه ي بهتر تو ".ولي آن زن او را به دوزخ
مي كشاند ___ زيرا متون مقدس مي گويند كه "زن دورازه ي دوزخ است!" "اين دروازه ي دوزخ
شريك زندگي من است؟ نيمه ي بهتر من است؟ اين نيمه ي بهتر دوزخي و گناه آلود؟ "....فرد چگونه
مي تواند با او به هماهنگي برسد؟
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چنين آموزش هايي زندگي زناشويي انسان ها را در تمام دنيا نابود ساخته است .وقتي زندگي يك زوج
چنين نابود شود ،هيچ امكاني براي عشق باقي نمي ماند .و اگر حتي يك زن و شوهر __ جايي كه كشش
عشق طبيعي و خودانگيخته است __ نتوانند آزادانه
به يكديگر عشق بورزند ،آنوقت چه كسي مي تواند ديگري را دوست داشته باشد؟
همين عشق بين شوهر و زن مي تواند به چنان اوجي ارتقا يابد ،به چنان حد اعاليي برسد كه تمام موانع را
بشكند و هرچه بيشتر و بيشتر گسترش يابد .اين ممكن است .ولي اگر در نطفه خفه شود ،اگر نابود شود و
مسموم گردد ،آنوقت چ يزي براي رشد كردن نيست ،چيزي براي گستردن وجود ندارد.
راماجونا  Ramajunaدر روستايي اقامتي كوتاه داشت.
مردي نزد او آمد و به او گفت كه مي خواهد خداوند را تجربه كند.
راماجونا از او پرسيد" ،آيا تاكنون عاشق كسي بوده اي؟"
مرد پاسخ داد" :نه من هرگز به اين چيزهاي پيش پاافتاده فكر نمي كنم .من هرگز اين چيزهاي پست را
طالب نيستم ،من مي خواهم خدا را تجربه كنم".
راماجونا دوباره پرسيد" ،آيا هيچگاه به عشق فكر نكرده اي؟"
مرد با تاكيد تمام پاسخ داد" :من حقيقت را مي گويم".
مرد بيچاره درست مي گفت .در دنياي مذهب ،عاشق بودن يك عدم صالحيت است.
او يقين داشت كه اگر مي گفت عاشق كسي بوده ،آن پير از او خواهد خواست تا خودش را در همانجا و
هم اكنون از آن خالص كند __ كه وابستگي ها را رها سازد و عواطف دنيايي را ترك گويد تا بتواند از
او درخواست ارشاد كند .بنابراين حتي اگر هم كسي را دوست مي داشته ،پاسخ منفي داد .زيرا كجا مي
توانيد شخصي را پيدا كنيد كه هرگز،
كمي هم عاشق نبوده باشد؟
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راماجونا براي سومين بار پرسيد" ،چيزي بگو ،خوب فكر كن .نه حتي كمي عشق؟ __ براي يك نفر،
براي هيچكس؟ آيا هيچكس را حتي كمي هم دوست نداشته اي؟"
سالك گفت" ،مرا ببخش ،ولي چرا يك سوال را بارها و بارها تكرار مي كني؟ من حتي از فاصله اي
دور هم عشق را لمس نكرده ام .من مي خواهم خدا را تجربه كنم".
آنوقت در اينجا راماجونا گفت " ،پس تو بايد مرا معذور بداري .لطفاً نزد ديگري برو .تجربه ي من نشان
مي دهد كه اگر كسي را دوست داشته باشي ،هر كسي را ،كه اگر
مزه اي از عشق را چشيده باشي ،آن عشق مي تواند به چنان نقطه اي گسترش يابد كه به خداوند برسد.
ولي اگر تو هرگز عاشق نبوده اي ،آنوقت چيزي در درون نداري كه رشد بدهي .تو آن بذر را نداري كه
بتواند به يك درخت رشد يابد .برو و از ديگري بپرس".
اگر بي ن يك زن و شوهر عشق نباشد ...اگر زن عشق به شوهر را نشناخته باشد و شوهر هم عشق ورزيدن
به زنش را نشناسد ،اگر فكر كنيد كه اينان قادر خواهند بود به فرزندانشان عشق بدهند ،در اشتباه تاسف
بار و اندوه آوري هستيد!
مادر تنها مي تواند به آن اندازه عاشق پسرش باشد كه عاشق شوهرش است __ زيرا آن پسر بازتاب
شوهرش است.
اگر عشقي براي شوهر نباشد ،چطور ممكن است عشق به كودك وجود داشته باشد؟ و اگر به كودك
عشق داده نشده باشد ___ فقط بزرگ كردن و بارآوردن فرزندان ،عشق نيست __ چطور از فرزند
انتظار داريد كه مادر و پدرش را دوست بدارد؟
اين واحد زندگي كه خانواده خوانده مي شود ،از طريق محكوم كردن و تقبيح سكس و برچسب گناه به
آن زدن مسموم شده است .و آنچه ما دنيا مي خوانيم ،درواقع يك شكل بزرگ شده از
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خانواده  enlarged form of the familyاست .و آنوقت شيون مي كنيم كه عشق در جايي يافت
نمي شود!
تحت اين وضعيت ،چگونه انتظار داريد عشق را درجايي پيدا كنيد؟
همه مي گويند كه عاشق هستند! مادران ،همسران ،پدران ،برادران ،خواهران و دوستان ___ همه مي
گويند كه عشق مي ورزند! ولي اگر به زندگي در مجموعه خودش نگاه كنيد ،عشق در هيچ كجا مشهود
نيست .اگر اينهمه مردم واقعاً عاشق بودند ،دنيا بايد سرريز از عشق مي بود! گل هاي عشق ،يكي برباالي
يكديگر مي بايد رشد مي كردند! چراغ هاي عشق مي بايد در همه جا فروزان مي بودند .اگر در هر خانه
اي شعله اي از عشق وجود مي داشت ،چه نوري در اين دنيا برپا مي شد! ولي در عوض ،ما فضايي سرشار
از نفرت ،خشم و ستيز مي يابيم .حتي يك بارقه نور از عشق در هيچ كجا وجود ندارد.
اينكه باور كنيم همه عاشق هستند ،يك دروغ است .و تا زماني كه اين دروغ را باور داشته باشيم ،حتي
سفر در جهتي كه آن را واقعي سازد نيز نمي تواند شروع شود .در اينجا هيچكس ديگري را دوست
ندارد .و تا زماني كه طبيعي بودن سكس با تمام قلب پذيرفته نشود ،كسي نمي تواند كسي را دوست
بدارد.
مي خواهم به شما بگويم كه سكس الهي است .انرژي جنسي يك انرژي الهي است ،انرژي خدايي است.
براي همين است كه اين انرژي ،قادر است زندگي جديد خلق كند.
اين بزرگ ترين و اسرارآميزترين نيرو است.
اين مخالفت با سكس را دور بيندازيد .اگر هرگز مايل به اين هستيد كه در زندگيتان نور عشق ببارد ،اين
ضديت با سكس را دور بيندازيد .سكس را مسرورانه بپذيريد .قداست آن را تحسين كنيد .بركت آن را
تحسين و تاييد كنيد.
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عميق تر و عميق تر در آ ن وارد شويد و شگفت زده خواهيد شد از اينكه هرچه سكس را با قداست
بيشتري بپذيريد ،مقدس تر خواهد شد .و هر چه بيشتر با آن مخالفت و ضديت كنيد___ گويي كه
چيزي گناه آلود و كثيف است__زشت تر و گناه آلوده نيز خواهد شد.
وقتي مردي به زنش نزديك مي شود ،بايد احساسي از حرمت و قداست داشته باشد ،گويي به پرستشگاه
مي رود.
و وقتي زني نزد شوهرش مي رود ،مي بايد سرشار از قداست و اعجاب باشد __ گويي
به موجودي الهي نزديك شده است .وقتي در هنگام آميزش جنسي ،دو عاشق و معشوق
به هم نزديك مي شوند ،آنان در واقع به معبد خدا نزديك مي شوند.
اين الوهيت است كه در نزديك شدن آن دو عمل مي كند ،اين نيروي خالقه ي الهي است
كه در كار است.
ادراك خود من اين است :انسان نخستين لمحه از فراآگاهي ،از مراقبه را در لحظات عشقبازي داشته
است ___ نه در هيچ جاي ديگر .تنها در لحظات عشقبازي بود كه انسان ها ،براي نخستين بار دريافتند
كه اينهمه سرور ممكن است .كساني كه روي اين حقيقت مراقبه كردند ،كساني كه عميقاً بر اين پديده
ي سكس ،اين آميزش ،تعمق كرده بودند ديدند كه در لحظات اوج ،دروقت انزال ،ذهن از فكر تهي مي
شود .براي يك لحظه تمام افكار باز مي ايستند .و اين تهي بودن ذهن ،اين ناپديدشدن افكار ،سبب بارش
سرور الهي
مي شود .آنان اين راز را دريافتند.
آنان همچنين اين راز را كشف كردند كه اگر ذهن بتواند از طريق روند هاي ديگر از افكار خالي شود،
همان سرور مي تواند به دست آيد .نظام يوگا  yogaو
بي ذهني  no-mindاز اينجا توسعه يافت كه به مراقبه و نيايشگري  prayfulnessانجاميد .در ريشه
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ي تمام اين ها ،تجربه ي عشقبازي قرار دارد .انسان ها اينگونه تجربه كردند كه ذهن مي تواند ثابت
بماند ،كه ذهن مي تواند بدون واردشدن به عمل جنسي ،از افكار خالي شود ،و همان سرور كه در
آميزش جنسي دست مي دهد در آنجا نيز يكي است .به عالوه ،فرد مي تواند فقط براي زمان محدودي
در تجربه ي عشقبازي باشد ،زيرا اين تخليه و رهاساختن انرژي است ،ولي انسان مي تواند پيوسته در
وضعيت مراقبه باقي بماند.
مي خواهم به شما بگويم كه كسي كه به مراقبه دست يافته ،بيست و چهارساعته همان سروري را تجربه
مي كند كه يك زوج در حين انزال تجربه مي كنند .ولي تفاوت اساسي بين اين دو سرور وجود ندارد.
آن كس كه گفت كه "ويشاياناند  vishyanandو براهماناند  __ brahmanandسرور توسط افراط
در لذت هاي حسي و سرور توسط ورود به الوهيت__ برادران تني هستند" ،به يقين كه حقيقتي را بيان
كرده است .هر دو از يك رحم زاده شده اند .هردو از يك تجربه زاده شده اند .آنان حق داشتند.
بنابراين ،نخستين اصلي كه مايلم به شما بدهم اين است كه اگر مي خواهيد پديده اي را كه عشق خوانده
مي شود بشناسيد ،نخستين كليد اين است كه قداست ،الوهيت ،خدايي بودن سكس را با تمام قلبتان
بپذيريد .و در شگفت خواهيد شد كه هرچه تمام تر و با يكدلي بيشتر سكس را بپذيريد ،از آن آزادتر
خواهيد شد .هرچه عدم پذيرش بيشتري وجود داشته باشد ،بيشتر در اسارت آن خواهيد بود ،همچون آن
مرد مقدس كه اسيرلباس خودش شده بود! هرچه پذيرش بيشتر و عميق تر باشد ،رهاتر مي شويد .پذيرش
تمامي زندگي ،پذيرش هرآنچه در زندگي طبيعي است را من ديانت  religiousnessمي خوانم.
و اين ديانت است كه انسان را آزاد مي سازد.
من آنان را كه چيزي طبيعي را در زندگي انكار و نفي مي كنند "غيرمذهبي" مي خوانم .آنان مي گويند:
" اين بد است ،اين گناه است ،اين سمي است ،اين را ترك كن ،آن را ترك كن ".آنان كه دم از ترك
دنيا مي زنند انسان هايي غيرمذهبي هستند.
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زندگي را همانگونه كه هست ،در شكل طبيعي اش بپذير و آن را در تماميتش زندگي كن .همان تماميت
روز به روز ،،گام به گام تو را باال خواهد برد .و خود همين پذيرش ،تو را به چنان اوج هايي مي كشاند
كه روزي چيزي را تجربه خواهي كرد كه اثري از سكس در آن قابل ديدن نيست.
اگر سكس ذغال باشد ،روزي الماس عشق نيز از آن متجلي خواهد شد.
و اين نخستين كليد است.
دومين نكته ي اساسي كه مي خواهم در موردش به شما بگويم اين است كه تاكنون
تمدن ها ،فرهنگ ها و مذاهب در ما سبب تقويت نفس  egoشده اند.
اين نيز ارزش تامل دارد زيرا كه نخستين اصل ،انرژي جنسي شما را به انرژي عشق تبديل مي كند ،ولي
اين دومين چيز انرژي جنسي شما را همچون ديواري مانع مي شود و اجازه ي جريان يافتن نمي دهد .و
اين دومين چيز ،نفس است ،احساس است كه "من هستم".
"من هستم" توسط افراد غيرمذهبي ادعا مي شود ،ولي در مردمان "خوب" و "مذهبي" بسيار بيشتر تاكيد
دارد.
البته ،براي آنان چنين است " :مي خواهم به بهشت برسم ،مي خواهم به رستگاري برسم ،به رهايي ،اين را
مي خواهم  ،آن را مي خواهم ".درهر صورت آن "من" در درونشان حاضر است.
هرچه "من" فردي قوي تر باشد ،ظرفيتش براي يكي شدن با ديگري كمتر است .آن "من" ديواري در
اين بين است ،خودش را اظهار مي كند .اظهار او چنين است" :تو ،تو هستي و من ،من هستم .فاصله اي
بين تو و من هست".
آنوقت مهم نيست كه "من" چقدر تو را دوست داشته باشم ،شايد تو را در آغوش هم بگيرم ،بااين وجود
دو نفر هستيم.
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مهم نيست چقدر از نزديك باهم ديدار كنيم ،هنوز هم فاصله اي در ميان است __ من،
من هستم و تو ،تو هستي .براي همين است كه حتي صميمانه ترين تجربه ها نيز براي ديدار نزديك انسان
ها ،با شكست روبه رو مي شود.
بدن ها نزديك هم مي نشينند ولي اشخاص دور باقي مي مانند .تاجايي كه در درون" ،من" وجود داشته
باشد ،احساس " ديگري" نمي تواند ازبين برود.
سارتر Sartreجمله اي شگفت انگيز دارد" :ديگري دوزخ است ".ولي توضيح نداد كه چرا ديگري "
ديگري" است .ديگري "ديگر" است ،زيرا كه من" ،من" هستم .تا زماني كه من" ،من" باشم ،دنياي
اطراف" ،ديگري" است __ جدا و دورافتاده .و تا وقتي كه جدايي در ميان باشد تجربه ي عشق ممكن
نخواهد بود.
عشق تجربه ي يگانگي است .عشق آن تجربه اي است كه آن ديوار فرو ريخته باشد و دو انرژي در
يگانگي باهم ديدار كرده و يكي گشته اند.
عشق آن تجربه اي است كه ديوارها بين دو نفر فرو ريخته و وجودهايشان باهم مالقات كرده اند ،يگانه و
يكي شده اند .وقتي اين تجربه بين دو نفر اتفاق افتد ،من آن را عشق
مي خوانم.
وقتي همين تجربه بين يك نفر و تماميت  the wholeاتفاق بيفتد ،آن را خداگونگي  godlinessمي
خوانم.
اگر اين تجربه بين تو و فردي ديگر رخ بدهد __ كه تمام موانع ذوب شوند ،كه شما در سطحي عميق تر
در درون يكي شويد ،هم نوا شويد ،يك جريان شويد ،يك وجود شويد __ آنوقت اين عشق است .و
اگر همين تجربه بين يك فرد و تماميت رخ بدهد __ كه فرد محو شود و با تماميت يگانه شود __ آنگاه
اين تجربه ،خداگونگي است.
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و بنابراين ،مي گويم كه عشق نردبام است و خداگونگي مقصد نهايي اين سفر است.
چگونه ممكن است كه "ديگري" ازبين برود ،تاوقتي كه "من" از بين نرفته ام و "من" خودم را محو
نكرده باشم؟
"ديگري" مخلوق پژواك "من" است .هرچه بلند تر فرياد كنم " :من" " ،ديگري" با نيروي بيشتري
خلق مي شود" .ديگري" پژواك "من" انسان است.
و اين "من" چيست؟ آيا هيچ در موردش فكر كرده ايد؟ آيا پاهاي شماست؟ دست هايتان است؟ سرتان
يا قلبتان اين "من" است؟ "من" شما از چه تشكيل شده است؟
اگر براي لحظه اي ساكت بنشينيد و براي كاوش به درون برويد كه اين "من" چيست و كجاست؟ ،در
شگفت خواهيد شد كه عليرغم كاوشي شديد ،نمي توانيد هيچ "من" در هيچ كجا پيدا كنيد .هر چه
عميق تر در درون جست و جو كنيد ،آن هي چي و آن تهيا و آن سكوت عميق را خواهيد يافت و نه يك
نفس ،نه يك "من" در هيچ كجا.
بيكشو ناگسن  Bhikshu Nagsenنزد امپراطور ميليند  Milindفراخوانده شد تا بارگاهش را بركت
ببخشد.
پيغام رسان نزد ناگسن رفت و گفت" ،راهب ناگسن  ،امپراطور مايل است شما را ببيند .من آمده ام تا از
شما دعوت كنم".
ناگسن پاسخ داد " ،اگر تو بخواهي ،خواهم آمد .ولي مرا ببخش ،شخصي همچون ناگسن در اينجا نيست.
فقط يك نام است ،فقط يك برچسب كاربردي".
مامور دربار به امپراطور گزارش داد كه ناگسن شخصي بسيار عجيب است :او پاسخ داده كه مي آيد،
ولي گفته كه كسي چون ناگسن در اينجا نيست و اين فقط يك برچسب كاربردي است.
امپراطور گفت " ،عجيب است .ولي اگر گفته مي آيد ،خواهد آمد".
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ناگسن به موقع با ارابه ي سلطنتي وارد شد و امپراطور به استقبال او به دروازه آمد و
با صداي بلند گفت" ،بيكشو ناگسن ،به تو خوش آمد مي گويم!"
با شنيدن اين ،بيكشو شروع به خنديدن كرد .سپس گفت" ،من ميهمان نوازيتان از ناگسن را
مي پذيرم ،ولي لطفاً به ياد داشته باشيد كه ناگسني در اينجا نيست".
امپراطور گفت " ،معما مي گويي؟ اگر تو وجود نداري ،پس چه كسي اينجا مي آيد و
چه كسي استقبال مرا مي پذيرد؟ چه كسي با من سخن مي گويد؟"
ناگسن به پشت سرش نگاه كرد و پرسيد" ،آيا اين ارابه اي نيست كه من با آن به اينجا آمدم؟"
امپراطور پاسخ داد" ،آري ،خودش است".
"لطفاً اسب ها را از ارابه جدا كنيد ".چنين كردند.
راهب با اشاره به اسب ها گفت" ،آيا اين ارابه است؟"
امپراطور گفت" ،چگ ونه اسب را مي توان ارابه خواند؟"
بااشاره ي بيكشو  ،اسب ها كنار رفتند و ديرك هايي كه اسب ها را يراق مي كردند جدا شدند.
"آيا اين ديرك ها ارابه شما هستند؟"
" البته كه نه ،اين ها ديرك هستند و نه ارابه".
سپس چرخ ها را جدا كردند و ناگسن پرسيد" ،آيا اين چرخ ها ارابه هستند؟"
امپراطور گفت" ،اين ها چرخ هستند ،نه ارابه".
راهب ادامه داد و يكايك قطعات را از هم جدا مي كرد و امپراطور بايد پاسخ مي داد،
"اين ارابه نيست!"
عاقبت چيزي باقي نماند.
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راهب پرسيد " ،حاال ارابه ي شما كجاست؟ شما به هر يك از بخش ها گفتيد كه اين ارابه نيست .پس به
من بگوييد حاال ارابه ي شما كجاست؟"
امپراطور به ادراك رسيد .ديگر ارابه اي وجود نداشت و وقتي كه ذره ذره از هم جدا
مي شد ،هيچكدام از بخش هاي آن نيز ارابه نبودند.
بيكشو ادامه داد " ،منظورم را درك كرديد؟ آن ارابه تنها يك كنارهم قرار گرفتن بود ،انباشتي از
چيزهاي مشخص بود .چنين ارابه اي خودش به خودي خود وجود ندارد ،نفسي وجود ندارد ،يك ارابه
فقط يك تركيب است".
درونتان را بكاويد :نفس شما كجاست؟ "من" شما در كجا قرار دارد؟ شما "من" را در جايي نخواهيد
يافت.
"من" فقط تركيبي از انرژي هاي بسيار است :همين.
هرچه ب يشتر به دنبال دست و پاي آن و جنبه هاي آن بگرديد چيزي نخواهيد يافت.
در نهايت" ،هيچي"  nothingnessباقي خواهد ماند .عشق از اين "هيچي" زاده مي شود ،زيرا آن تهيا،
تو نيست ،خدا است.
مردي در يك روستا يك فروشگاه ماهي فروشي زيبا باز كرد و تابلويي برگ بر سردر آن نوشت" :در
اينجا ماهي تازه فروخته مي شود".
همان روز اول مردي وارد مغازه شد و خواند" :دراينجا ماهي تازه فروخته مي شود".
خنده اي كرد و گفت"،مگر ماهي كهنه هم جايي فروخته مي شود؟ فايده نوشتن ماهي "تازه" چيست؟"
مغازه دار فكر كرد كه حق با آن مرد است" :همان لغت "تازه"  ،فكر "ماهي كهنه" را
به مشتري مي دهد.
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او "تازه" را از تابلوي سردر مغازه اش حذف كرد .حاال تابلو شده بود " :در اينجا ماهي فروخته مي
شود".
روز بعد پيرزني وارد شد و تابلو را خواند" :ماهي در اينجا فروخته مي شود ".مگر شما در جاي ديگري
هم ماهي مي فروشيد؟"
"اينجا" هم حذف شد .حاال تابلو شده بود" :ماهي فروخته مي شود".
روز سوم مشتري ديگري وارد شد و گفت" ،ماهي فروخته مي شود؟ مگر كسي ماهي را رايگان هم مي
دهد؟"
كلمه ي فروخته مي شود نيز حذف شد .حاال فقط نوشته شده بود " :ماهي"
پيرمردي وارد مغازه شد و به مرد گفت" ،ماهي ؟ حتي يك مرد نابينا از فاصله ي دور هم
مي تواند از بوي آن بفهمد
كه در اينجا ماهي فروخته مي شود" .ماهي" از تابلو برداشته شد و حاال تابلو سفيد بود.
فرد ديگري پرسيد " ،اين تابلو چرا اينجاست؟ از جلوه ي مغازه مي كاهد".
تابلو نيز برداشته شد .پس از اين روند حذف كردن هيچ چيز باقي نماند :تمام واژه ها برداشته شد ،يكي
پس از ديگري .و آنچه برجاي ماند يك تهي بودن و تهيا بود.
عشق فقط مي تواند از تهيا زاده شود ،زيرا فقط يك تهيا قادر است با تهياي ديگر در آميزد ،فقط يك
خالي مي تواند با خالي ديگر يكي شود .نه دو شخص ،بلكه فقط دو تهيا مي توانند با هم مالقات كنند
زيرا اينك ديگر مانعي وجود ندارد.
به جز تهيا ،هرچيز ديگر در اطرافش ديوارهايي هست.
بنابراين نكته ي دوم براي ياد آوري اين است كه وقتي شخصيت از ميان برود" ،هست بودن"am-ness
ديگر يافت نمي شود .آنگاه آنچه باقي مي ماند ،تماميت است ،نه "من".
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وقتي چنين اتفاقي بيفتد ،تمام موانع ،تمام ديوارها فرو مي ريزند و آن رود گنگ عشق كه در درون پنهان
بود __ و هميشه آماده و منتظر فرد بود تا هيچ شود تا بتواند جريان يابد ___ به بيرون فوران مي زند.
ما چاه مي زنيم .در آن پايين ،آب پيشاپيش وجود دا رد ،نبايد آن را از جايي آورد .فقط خاك و زمين
بايد كنده و برداشته شوند .وقتي چاهي حفر مي كنيم دقيقاً چه مي كنيم؟ يك تهيا
مي سازيم تا آبي كه در زير زمين است بتواند فضايي براي حركت كردن بيابد ،فضايي كه خودش را در
آن نشان بدهد .آب ازپيش در درون زمين هست ،فضايي براي متجلي شدن
مي خواهد .مشتاق يك تهيا است __ كه درحال حاضر آن را ندارد .آن چاه اكنون پر از خاك و سنگ
است .بنابراين ما آن خاك و سنگ ها را برمي داريم و آن آب به باال فوران مي زند .به همين ترتيب،
عشق پيشاپيش عميقاً در درون انسان ها وجود دارد .آنچه مورد نياز است آن فضاست ،آن تهيا كه بتواند
به سطح بيايد .ولي ما پر از"من" هاي خودمان هستيم.
همه "من" خودشان را فرياد مي كنند .و به ياد داشته باشيد ،تا زماني كه "من" خود را فرياد كنيد ،چاهي
هستيد پر از سنگ و خاك و جريان عشق از اين چاه فوران نخواهد زد __ نمي تواند جاري شود.
شنيده ام كه روزگاري يك درخت عظيم و قديمي وجود داشت كه شاخه هايش به آسمان افراشته بود.
وقتي كه گل مي داد ،پروانه ها ،در انواع شكل ها و اندازه ها و رنگ ها
مي آمدند و اطراف آن مي رقصيدند .وقتي كه ميوه مي داد ،پرندگان از دوردست ها
مي آمدند و بر آن درخت مي نشستند.
شاخه هايش همچون بازوهايي گسترده در باد بودند ،بسيار زيبا به نظر مي رسيدند.
يك پسر بچه ي كوچك عادت داشت هر روز زير اين درخت بازي كند و آن درخت قديمي و زيبا
عاشق اين پسر شد .بزرگ و قديمي مي تواند عاشق كوچك و جوان شود ،اگر اين فكر را حمل نكند
كه بزرگ است.
حق كپي وجدانا ً محفوظ

43

اشو

آن درخت اين فكر را نداشت كه بزرگ است __ فقط انسان ها چنين افكاري دارند ___ بنابراين عاشق
آن پسر بچه شد .نفس هميشه سعي دارد عاشق چيزهاي بزرگ شود .نفس هميشه مي كوشد با چيزهاي
بزرگ تر از خودش مرتبط باشد .ولي براي عشق هيچكس بزرگتر و كوچكتر نيست .عشق هركس را كه
نزديك شود در آغوش مي گيرد.
بنابراين ،درخت براي آن پسر كه هر روز مي آمد و زير آن مي نشست ،عشقي را رشد داد .شاخه هايش
باال بودند ،ولي براي اينكه پسر بتواند گل هايش را بكند و ميوه هايش را بچيند ،آن ها را فرود مي آورد.
عشق هميشه آماده ي تعظيم كردن است ،نفس هرگز آماده نيست كه سرخم كند .اگر به نفس نزديك
شوي خودش را باالتر مي كشاند ،خودش را سفت مي گيرد تا نتواني آن را لمس كني .كسي كه بتواند
لمس شود ،به نظر پايين تر مي آيد.
كسي كه نتواند لمس شود ،كسي كه بر اريكه قدرت در پايتخت تكيه زده ،به نظر بزرگ مي آيد.
كودك بازيگوش مي آيد و درخت در برابرش سر خم مي كند .وقتي پسربچه گل هايش را
مي چيند ،درخت احساس شادماني زياد مي كند ،تمام وجودش سرشار از عشق مي شود.
عشق وقتي خوشنود است كه قادر باشد چيزي ببخشد .نفس وقتي خوشنود است كه قادر باشد چيزي
بستاند.
آن پس ر بزرگ شد .گاهي روي زانوهاي درخت به خواب مي رفت ،گاهي از ميوه هايش مي خورد و
گاه تاجي از گل هاي درخت را بر سر مي گذاشت و همچون پادشاه جنگل نمايش مي داد.
وقتي گل هاي عشق وجود داشته باشند ،انسان احساس مي كند كه شاه است .ولي وقتي خارهاي نفس
وجود دارند انسان بيچاره و مستاصل مي شود.
وجود آن درخت باديدن آن پسرك كه تاجي از گل هايش را بر سر داشت و مي رقصيد سرشار از وجد
و سرور مي شد .سپس در عشق سر تكان مي داد و همراه نسيم آواز
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مي خواند .پسر بيشتر رشد كرد و شروع كرد به باالرفتن از درخت تا روي شاخه هايش تاب بخورد.
وقتي پسرك روي شاخه هايش استراحت مي كرد ،درخت بسيار خوشحال بود.
عشق وقتي خوشحال است كه به كسي راحتي بدهد .نفس فقط وقتي خوشحال است كه خوشي ديگري
را از او بگيرد.
با گذشت زمان ،سنگيني وظايف ديگر به پسر محول شده بود .جاه طلبي ها وارد شدند ،او بايد امتحان
مي دا د و بايد با دوستانش رقابت مي كرد ،بنابراين به طور مرتب نزد درخت نمي آمد .ولي درخت
باهيجان منتظر ديدار او بود.
درخت با روحش او را صدا مي زد" :بيا .بيا .منتظرت هستم".
عشق هميشه انتظار معشوق را دارد .عشق يك انتظاركشيدن است .وقتي كه پسر نمي آمد ،درخت
احساس ان دوه مي كرد .عشق تنها يك اندوه دارد :وقتي كه نتواند سهيم شود ،عشق وقتي كه نتواند بدهد
غمگين است.
عشق وقتي شاد است كه بتواند بدهد و سهيم شود .عشق وقتي خوشحال ترين است كه بتواند با تماميت
نثار كند.
پسر بزرگتر شد و روزهايي كه نزد درخت مي رفت كمتر و كمتر مي شد .هركس كه در دنياي رقابت
بزرگ شود ،وقت كمتر و كمتري براي عشق خواهد يافت.
پسر اينك در جاه طلبي هاي دنيايي گرفتار شده بود" :كدام درخت؟ چه كسي وقتش را دارد؟"
يك روز ،وقتي كه پسرك گذر مي كرد ،درخت او را فرا خواند" :گوش بده!"
صدايش در هوا منتشر شد" :گوش بده!
من منتظر تو هستم ،ولي نمي آيي .من هر روز منتظر تو هستم".
پسر گفت " ،تو چه داري كه من بايد نزد تو بيايم؟ من دنبال پول هستم".
حق كپي وجدانا ً محفوظ
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نفس هميشه دنبال انگيزه است " :تو چه داري كه پيشكش كني تا نزد تو بيايم؟ اگر بتواني چيزي به من
بدهي ،مي توانم بيايم .وگرنه ،نيازي نيست كه نزد تو بيايم".
نفس هميشه انگيزه دارد ،منظور دارد .عشق بي انگيزه است ،بدون منظور است .عشق پاداش خودش
است.
درخت با تعجب گفت " ،تو فقط وقتي مي آيي كه من چيزي به تو بدهم؟ من مي توانم همه چيز به تو
بدهم".
چيزي كه نگه بدارد  ، withholdsعشق نيست.
اين نفس است كه نگه مي دارد ،عشق بي قيد و شرط مي بخشد.
درخت ادامه داد " :ولي من پول ندارم .اين فقط يك اختراع انسان است .ما چنين
مرض هايي نداريم و ما مسرور هستيم .شكوفه ها برما مي رويند .ميوه هاي بسيار
مي دهيم .سايه هاي مطبوع مي دهيم .در نسيم به رقص درمي آييم و آواز مي خوانيم .پرندگان معصوم
روي شاخه هاي ما مي جهند و آواز مي خوانند زيرا ما هيچ پولي نداريم .روزي كه درگير پول شويم،
همچون شما انسان هاي بدكاره و رنجور مي شويم كه در معابد مي نشينيد و به مواعظي گوش مي دهيد
تا كه چگونه به آرامش برسيد و چگونه عشق به دست آوريد .نه ،نه ،ما پولي نداريم".
پسر گفت " ،پس براي چه نزد تو بيايم؟ بايد جايي بروم كه پول باشد .من نياز به پول دارم".
نفس خواهان پول است زيرا پول قدرت است .نفس نيازمند قدرت است.
درخت عميقاً به فكر رفت و سپس چيزي را دريافت و گفت " ،يك كار بكن .تمام ميوه هاي مرا بچين و
بفروش .شايد بتواني پولي به دست آوري".
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پسر بي درنگ دست به كار شد .از درخت باال رفت و تمام ميوه هاي درخت را چيد .حتي آن ها را كه
نرسيده بودند تكان داد تا بيفتند .شاخه هاي درخت شكسته شدند و برگ هاي آن با خشونت فرو مي
ريختند.
درخت بسيار شاد بود و از شوق برافروخته بود.
حتي شكسته شدن نيز عشق را شاد مي سازد ،ولي نفس حتي در به دست آوردن نيز راضي نيست ،نفس
ناشاد است.
پسر حتي برنگشت تا از درخت تشكر كند .ولي درخت به اين توجهي نكرد .وقتي كه پسر پيشنهاد
عاشقانه ي او را براي چيدن ميوه هايش و فروش آن ها پذيرفت ،درخت تشكر خودش را دريافت كرده
بود.
براي مدتي هاي زياد پسر بازنگشت .حاال او پول داشت و سعي داشت با اين پولش پول بيشتري به دست
آورد.
او درخت را تماماً ازياد برده بود .سال ها گذشت .درخت غمگين بود .مشتاق بازگشت پسر بود __
همچون مادري كه سينه هايش پر از شير باشد ،ولي پسرش گم شده باشد .تمامي وجود مادر ،پسرش را
مي خواهد تا بتواند بيايد واو را سبكبار كند .حالت دروني درخت چنين بود .تمامي وجودش در اشتياق
بود.
پس از سال ها ،پسر كه اكنون مردي بالغ شده بود نزد درخت بازگشت.
درخت گفت" ،نزد من بيا .بيا و مرا درآغوش بگير".
مرد گفت " ،بس كن اين حرف بي معني را .آن يك احساس كودكي بود".
نفس ،عشق را همچون يك چيز بي معني مي بيند ،يك افسانه ي دوران كودكي.
ولي درخت دعوتش كرد " :بيا ،روي شاخه هايم تاب بخور .بيا با من برقص".
حق كپي وجدانا ً محفوظ
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مرد پاسخ داد " :اين حرف هاي بيفايده را كنار بگذار! من مي خواهم يك منزل بسازم.
آيا مي تواني يك منزل به من بدهي؟"
درخت با تعجب گفت" ،يك منزل؟ من بدون منزل زندگي مي كنم".
فقط انسان ها هستند كه در منزل زندگي مي كنند .هيچكس ديگر در اين دنيا به جز انسان در منزل
زندگي نمي كند.
و آيا وضعيت انسان ها را مي بينيد __ اوضاع اين انسان هاي منزل يافته را؟!
هرچه خانه ها بزرگ تر مي شوند ،خود انسان ها كوچك تر مي شوند....
درخت گفت " ،ما در منزل زندگي نمي كنيم .ولي مي تواني يك كار بكني .مي تواني
شاخه هاي مرا ببري وبا آن ها يك خانه بسازي".
مرد بدون يك لحظه درنگ تبري آورد و تمام شاخه هاي درخت را قطع كرد.
اينك آن درخت فقط يك قطعه الوار خشك شده بود :برهنه .ولي درخت بسيار خوشحال بود.
عشق وقتي كه حتي دست و پايش براي معشوق قطع مي شود نيز خوشحال است.
عشق بخشاينده است ،عشق هميشه آماده ي سهيم كردن و بخشايش است.
مرد حتي به عقب بازنگشت تا به درخت نگاه كند .او خانه اي ساخت و روزها و سال ها گذشت.
تنه ي درخت منتظر شد و منتظر شد .مي خواست او را صدا بزند ،ولي ديگر نه شاخه اي داشت و نه
برگي كه به او صدا بدهد .باد مي وزيد ،ولي او نمي توانست از آن صدايي بسازد.
و هنوز هم روحش از يك صدا سرشار بود" :بيا ،بيا ،عزيز من ،بيا".
مدت ها گذشت و آن مرد سالخورده شد .روزي از آن حوالي مي گذشت و آمد و نزديك درخت
نشست.
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درخت پرسيد " ،چه كار ديگري مي توانم برايت انجام دهم؟ پس از مدت هاي بسيار زياد
آمده اي".
پيرمرد گفت " ،چه كار مي تواني برايم بكني؟ من مي خواهم به سرزمين هاي دوردست بروم تا پول
بيشتري به دست آورم .به يك قايق نياز دارم".
درخت با خوشحالي گفت" ،تنه ي مرا ببر و از آن يك قايق بساز .من بسيار خوشحال
مي شوم كه قايق تو بشوم و تو را به سرزمين هاي دوردست ببرم تا پول به دست آوري .ولي لطفاً از
خودت خوب مراقبت كن و زود برگرد .من هميشه منتظر بازگشت تو خواهم بود".
مرد اره اي آورد و شروع كرد به بريدن تنه درخت ،قايقي ساخت و به سفر رفت.
حاال آن درخت ديگر يك كنده ي كوچك است .و منتظر معشوقش است تا بازگردد.
درخت صبر مي كند و صبر مي كند و صبر مي كند .ولي اينك ديگر چيزي براي
پيشكش ك ردن ندارد .شايد آن مرد ديگر هرگز نزد او برنگردد .نفس هميشه جايي مي رود كه چيزي
براي به چنگ آوردن وجود داشته باشد.
نفس جايي نمي ورد كه چيزي براي به دست آوردن وجود نداشته باشد.
شبي نزديك آن تنه ي درخت استراحت مي كردم .برايم زمزمه كرد" :آن دوست من هنوز بازنگشته
است .خيلي نگرانم كه شايد غرق شده و يا گم شده باشد .شايد در يكي از آن كشورهاي دورافتاده گم
شده باشد .شايد اكنون زنده هم نباشد .چقدر مشتاقم از او خبري به دست آورم! چون آخر عمرم است،
دست كم با داشتن خبري از او راضي مي شدم.
آنوقت مي توانستم با خوشحالي بمي رم .ولي او حتي اگر هم بتوانم او را بخوانم باز نخواهد گشت .من
ديگر هيچ چيز براي دادن ندارم و او تنها زبان گرفتن را مي داند".
نفس فقط زبان گرفتن را مي داند ،عشق زبان بخشيدن است.
حق كپي وجدانا ً محفوظ
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من بيش از اين چيزي نخواهم گفت .اگر زندگي بتواند همچون اين درخت بشود،
شاخه هايش را به دوردست ها بگستراند تا همه بتوانند در سايه اش پناه بگيرند ،آنوقت
مي توانيم عشق را درك كنيم.
براي عشق هيچ كتاب مقدس ،هيچ تعريف و هيچ نظريه اي وجود ندارد .عشق هيچ آداب و اصولي
ندارد.
در عجب بودم كه در مورد عشق چه مي توانم به شما بگويم .توصيف عشق بسيار دشوار است مي
توانستم فقط بيايم و بنشينم __ اگر فقط مي توانست از چشم هايم ديده شود ،شايد همان كافي مي بود،
يا اگر مي توانست در حركت دست هايم احساس شود ،مي توانستيد آن را ببينيد و بگوييد :عشق اين
است.

ولي عشق چيست؟ اگر در چشمان من ديده نشود ،اگر در حركت دست هايم احساس نشود ،آنوقت به
يقين هرگز توسط كالمم احساس نخواهد شد.

من از شما بسيار سپاسگزارم كه با عشق و سكوت به من گوش داديد.
و اكنون ،در پايان ،من به الوهيت درون يكايك شما تعظيم مي كنم.

لطفاً اداي احترام پرانام  pranamsمرا بپذيريد.
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جلسه ي دوم
جاذبه در چيست؟
عزيزان من:
صبحي زود پيش از طلوع خورشيد ،مردي ماهيگير به رودخانه رسيد .در ساحل به چيزي برخورد كرد
كه به نظر كيسه اي از سنگ مي آمد .كيسه را برداشت ،تورش را در كناري نهاد و در ساحل منتظر طلوع
خورشيد شد.
او منتظر دميدن شفق بود تا كار روزانه اش را شروع كند .با تنبلي ،سنگي از آن كيسه در آورد و به ميان
رودخانه ي آرام پرتاب كرد .سپس سنگي ديگر انداخت و يكي ديگر.
در سكوت بامدادي صداي برخورد سنگ با آب برايش خوشايند بود ،پس يكي يكي
سنگ ها را به درون رودخانه پرتاب كرد.
خورشيد به آرامي باال مي آمد .تا اين وقت او تمام سنگ هاي آن كيسه را به جز يكي كه در كف دست
نگه داشته بود ،به ميان رودخانه انداخته بود .وقتي كه در نور خورشيد
به آنچه كه در دست داشت نگاه كرد ،قلبش تقريباً ايستاد ،نفسش بند آمده بود! يك قطعه الماس در
دست داشت .او يك كيسه از اين الماس ها را به رودخانه پرتاب كرده بود ،اين آخرينش است كه در
دست دارد .فرياد كشيد .گريه كرد .او اتفاقي به چنين گنجينه اي برخورد كرده بود .ولي در تاريكي،
ناخواسته ،تمامش را دور انداخته بود.
به نوعي ،ماهيگيري خوش اقبال بود ،هنوز يكي باقي مانده بود .پيش از اينكه اين يكي را نيز دور بيندازد،
نور دميده بود.
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مردم عموماً اينقدر هم خوش اقبال نيستند .تمام زندگيشان طي مي شود و خورشيد هرگز نمي دمد ،صبح
هرگز در زندگي آنان وارد نمي شود .آن نور هرگز فرا نمي رسد و آنان تمام الماس هاي زندگي را
پرتاب كرده اند و پنداشته اند كه آن ها قلوه –سنگ  pebblesبودند.
زندگي گنجينه اي گرانقيمت است ،ولي ما هيچ كاري به جز هدر دادن ،اسراف و برباد دادنش با آن
انجام نمي دهيم.
حتي پيش از اين كه بدانيم زندگي چيست ،آن را هدر داده ايم .زندگي بدون تجربه ي آن چيزي كه در
آن پنهان بوده ،به پايان مي رسد __ چه رازي ،يك سري ،چه بهشتي ،چه سروري ،چه رهايي.
در اين سه روز آينده ،مي خواهم نكاتي در مورد گنج هاي زندگي برايتان بگويم.
ولي براي كساني كه آن ها را قلوه سنگ فرض كرده اند اينكه چشم هايشان را باز كنند و ببينند كه آن ها
الماس هستند ،بسيار دشوار است .و كساني كه زندگيشان را در دورانداختن آن الماس ها به هدر داده اند
رنجيده خواهند شد ،اگر به آنان بگويي كه آن ها الماس هستند و نه قلوه سنگ .آنان آتش خواهند
گرفت ،نه به اين سبب كه آنچه گفته مي شود نادرست است ،بلكه به اين سبب كه اين نشانگر خطاي
ايشان است ،زيرا اين به يادشان مي آورد كه چگونه گنج هاي پرارزشي را دورانداخته اند.
ولي مهم نيست كه چه مقدار از گنج از دست رفته ،حتي اگر هنوز يك لحظه از زندگي باقي مانده باشد،
بازهم چيزيمي تواند نجات بيابد.هنوز هم چيزي مي تواند شناخته شود ،هنوز هم چيزي مي تواند كسب
شود.
در جست و جوي زندگي ،هرگز چنان دير نيست كه انسان احساس نوميدي  despairكند.
ولي ما در جهل خود ،در تاريكي خود ،فرض كرده ايم كه در زندگي هيچ چيز جز
قلوه سنگ و سنگ وجود ندارد.
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آنان كه تحت تاثير اين فرضيه از حركت بازايستاده اند ،شكست خويش را ،پيش از اينكه تالشي براي
جست و جو آغاز كنند ،پذيرفته اند.
نخستين پيش هشداري كه مي خواستم در مورد چنين نوميدي و اين فرضيه به شما بدهم اين است كه
زندگي انباري از كثافات و قلوه سنگ ها نيست .زندگي بسيار بيشتر از اين چيز هاست .در ميان همين
كثافت و قلوه سنگ ،چيزهاي بسياري نهفته است.
اگر چشمان درستي بر اي ديدن داشته باشي ،خواهي ديد كه نردبام رسيدن به الوهيت نيز از همين زندگي
برمي خيزد .در ميان اين بدن خاكي كه از خون است و گوشت و استخوان ،چيزي نهفته كه وراي اين
هاست ،چيزي كه ربطي به گوشت و پوست و استخوان ندارد .در همين بدن __ كه امروز زاده شده و
فردا مي ميرد ،به خاك بازمي گردد __ آنكه هرگز نمي ميرد زندگي مي كند ،آنچه كه هرگز زاده نشده
و هرگز نمي ميرد.
آن بي شكل ،در شكل زندگي مي كند و آن ناديدني ،در ديدني منزل دارد .در ميان
مه مرگ ،شعله ي جاودانگي نهفته است .در ميان دود دنياي فاني ،شعله ي آن باقي نهفته است ،نوري كه
هرگز خاموش نمي شود.
ولي ما با ديدن دود عقب مي نشينيم و هرگز شعله را نمي يابيم .يا آنان كه قدري بيشتر شجاعت دارند،
قدري در ميان دود جست و جو مي كنند ،ولي آنان نيز درميان دود گم
مي شوند و به شعله نمي رسند.
اين سفر اكتشافي به آن شعله ي وراي دود ،به خود درون بدن و به الوهيت نهفته در طبيعت را چگونه
آغاز كنيم؟ چگونه مي تواند محقق شود؟
من اين را در سه مرحله برايتان باز مي كنم.
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مورد اول اين است كه ما در مورد زندگي چنان نگرش ها و افكار و فلسفه هايي ساخته ايم كه به واسطه
ي وجود آن ها ،از ديدن حقيقت زندگي محروم هستيم .ما پيشاپيش قبول
كرده ايم كه زندگي چيست __ بدون هيچگونه جست و جو ،بدون هيچ طلب و بدون هيچ اداركي از
خودمان.
ما تنها فكري از پيش تعيين شده و از پيش متصور شده در مورد زندگي را درك كرده ايم.
ما هزاران سال است كه يك چيز را چون ذكر مدام آموخته ايم :زندگي بي معني است ،زندگي عبث
است ،زندگي رنج است ،زندگي فقط براي ترك كردن آن خوب است!
اين ها از بس كه تكرار شده ،همچون صخره در وجودمان سخت شده است .به همين دليل ،زندگي
شروع كرده به تبديل شدن به يك رنج بزرگ و به نظر عبث مي آيد.
به اين سبب ،زندگي تمام خوشي ،تمام عشق و تمام زيبايي اش را از دست داده است.
انسان زشت گشته و به موجودي رنجور بدل شده است.
و پس از پذيرفتن اينكه زندگي رنج و عبث است ،ابداً جاي تعجب نيست اگر تالش براي بامعناكردن آن
نيز متوقف شود .اگر پذيرفته باشي كه زندگي زشت است ،چرا به دنبال زيبايي در آن بگردي؟ و وقتي
انسان قوياً باور داشته باشد كه زندگي فقط براي تارك دنيا شدن خوب است ،آنوقت چه معني دارد كه
سعي كني آن را تزيين كني ،تميز كني و آن را پااليش كني و زيبا كني؟
نگرش انسان ها به زندگي بي شباهت به نگرش آنان نسبت به اتاق انتظار ايستگاه قطار نيست.
شخص مي داند كه فقط چند ساعت در آنجا خواهد بود و به زودي حركت خواهد كرد .اتاق انتظار چه
اهميتي دارد؟
چه معنايي دارد؟ بنابراين هركاري با آن مي كند :تف مي كند ،آن را كثيف مي كند.
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او بي خيال است ،در مورد اتاق انتظار فكر نمي كند __ هرچه باشد او به زودي آنجا را
ترك مي كند.
ما با زندگي همينگونه رفتار مي كنيم __ همچون يك منزلگاه موقتي.
آنوقت نياز به جست و جو براي خلق زيبايي و حقيقت در زندگي كجاست؟!
مي خواهم به شما بگويم كه ما به يقين از اين زندگي خواهيم رفت ،ولي هيچ راهي براي جدا شدن از
خود زندگي وجود ندارد .ما اين منزل را ترك خواهيم كرد ،از اين مكان خواهيم رفت ،ولي جوهره ي
زندگي با ما مي ماند __ ما همان هستيم .مكان عوض
مي شود ،منزل عوض مي شود ،ولي زندگي؟ زندگي با ما خواهد بود.
مطلقاًُ هيچ راهي براي خالصي از آن وجود ندارد.
و نكته اين نيست كه ما جايي ر ا كه اقامت داشتيم زيبا كرده ايم ،محيطي عاشقانه در جايي كه اقامت
داشتيم خلق كرده ايم ...نكته اين نيست كه ما در آنجا ترانه اي شادمانه خوانده باشيم .نكته اين است كه
كسي كه ترانه اي شاد مي خواند ،امكاني براي شادي بيشتر براي خودش باز كرده است .كسي كه آن
منزل را زيبا ساخته ،به ظرفيتي براي يافتن زيبايي بيشتر دست يافته است .كسي كه حتي آن دقايق را در
اتاق انتظار با عشق گذرانده باشد ،لياقت دريافت عشقي گسترده تر را كسب كرده است.
ما توسط كارهايي كه مي كنيم شكل داده مي شويم .در نهايت ،اين اعمال ما است كه
ما را مي سازد.
كارهايي كه مي كنيم ،رفته رفته ،خالق زندگي ها و روح هاي ما مي شوند.آنچه در زندگي انجام مي
دهيم ،تعيين مي كند كه چگونه خودمان را خلق مي كنيم .رفتارما در زندگي تعيين كننده ي جهت سفر
روح ما است ،راهي كه در آن پيش خواهد رفت ،دنياهاي
تازه اي كه كشف خواهد كرد.
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اگر آگاه باشيم كه اين رفتار ما است كه ما را مي سازد ،آنوقت شايد اين ديدگاه كه زندگي عبث و بي
معني است ،اعتبار خودش را ازدست بدهد .آنوقت شايد اين فكر كه «زندگي يك رنج است » نيز به نظر
خطا بيايد.
آنوقت شايد نگرش ضد زندگي به نظرمان غيرمذهبي برسد.
ولي ما تا كنون به نام مذهب فقط انكار و نفي زندگي را آموخته ايم .تااينجا ،واقعيت اين است كه كل
مذهب فقط مرگ گرا بوده است و نه زندگي گرا.
آنچه پس از مرگ مي آيد مهم بوده است ،نه آنچه پيش از مرگ وجود دارد!
تاكنون ،ديدگاه مذهب اين بوده كه به مرگ حرمت نهد  ،نه به زندگي.
در هيچ كجا حرمت به گل زندگي يافت نمي شود .در همه جا فقط تحسين و تمجيد از
گل هاي مرده و پژمرده وجود دارد ،گل هايي كه به گور رفته اند.
تاكنون ،تمام توجه مذهب به اين بوده كه پس از مرگ چيست __ بهشت ،رستگاري ،نيروانا.
گويي آنچه كه پيش از مرگ وجود دارد ابداً مورد عالقه ي مذهب نيست.
مي خواهم به شما بگويم كه اگر قادر نباشيد از آنچه كه پيش از مرگ وجود دارد مراقبت كنيد ،هرگز
قادر نخواهيد بود از آنچه كه پس از مرگ مي آيد ،مراقبت كنيد .اگر آنچه را كه اينجاست ،پيش از
مرگ وجود دارد ،بي معني ببينيم ،نمي توانيم هيچ ارزش و مقامي براي معني آنچه كه پس از مرگ مي
آيد پرورش دهيم.
آمادگي براي مرگ بايد توسط تمام چيزهايي كه در اينجا و در اين زندگي وجود دارد صورت بگيرد.
اگر دنيايي ديگر پس از مرگ وجود داشته باشد ،درآنجا نيز ما فقط قادر خواهيم بود آنچه را كه در
اينجا و در اين دنيا ساخته ايم ببينيم .ولي تاكنون تنها چيزي كه تبليغ شده ،ترك كردن و وانهادن اين دنيا
بوده است.
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مي خواهم به شما بگويم كه هيچ خدايي به جز خود زندگي وجود ندارد .نمي تواند وجود داشته باشد.
همچنين مايلم به شما بگويم كه تالش براي كامل كردن هنر زندگي ،كوشيدن براي كامل ساختن هنر
مذهب است ،وتجربه كردن آن حقيقت غايي در خود همين زندگي ،نخستين گام براي رستگاري نهايي
است.
كسي كه خود زندگي را از دست بدهد ،به يقين هر چيز ديگر را از دست داده است.
بااين حال ،رويكرد انسان تا اين زمان دقيقاً مخالف اين بوده است .آن رويكرد به شما
مي گويد كه زندگي را ترك كنيد ،دنيا را وانهيد .از شما نمي خواهد تا در زندگي
جست و جو كنيد .از شما درخواست نمي كند تا هنر زندگي كردن را بياموزيد .آن رويكرد همچنين به
شما نمي گويد كه اينكه زندگي را چگونه احساس مي كنيد ،بستگي به اين دارد كه چگونه به آن نگاه
مي كنيد .اگر زندگي به نظر تاريك و مصيبت بار مي آيد به سبب روش زندگي كردن غلط شماست.
اگر بدانيد كه چطور درست زندگي كنيد ،همين زندگي همچنين مي تواند بارشي از بركات باشد.
من دين را هنر زندگي كردن مي خوانم .مذهب نفي و انكار زندگي نيست ،پلكاني است براي رفتن به
ژرفاي زندگي.
دين پشت كردن به زندگي نيست ،بلكه بازكردن كامل چشم ها به زندگي است.
دين فرار از زندگي نيست ،دين نامي است براي درآغوش كشيدن زندگي به طور كامل.
دين يعني رويارويي تمام با زندگي.
شايد به سبب همين سوء تفسيرها باشد كه فقط مردمان سالخورده عالقه اي به مذهب
نشان مي دهند .به معابد و پرستشگاه ها برويد و فقط مردمان سالمند را در آن ها خواهيد يافت .جوانان را
در آنجا نخواهيد ديد .چرا؟ فقط يك توضيح مي تواند وجود داشته باشد :تاامروز ،مذاهب ما مذاهب
مردمان سالخورده بوده اند ،مذهب كساني كه به مرگشان نزديك مي شوند ،كساني كه اينك ترس از
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مرگ آنان را دنبال مي كند و حاال به "پس از مرگ" عالقمند شده اند و مي خواهند بدانند كه پس از
مرگ چه چيزي وجود دارد.
مذهبي كه بر اساس فلسفه ي مرگ شكل گرفته چگونه مي تواند تمامي زندگي را
تحت تاثير قرار دهد؟
مذهبي كه به مرگ مي انديشد چگونه مي تواند اين دنيا را مذهبي كند؟ نمي تواند.
حتي پس از پنج هزار سال آموزش مذهبي ،دنيا از بي ديني به بي ديني بيشتر
فرو مي رود.
باوجودي كه از نظر معابد و مساجد و كليساها و كشيشان ،آموزگاران و مرتاضان كمبودي در اين سياره
وجود ندارد ،ولي مردم آن قادر نبوده اند كه مذهبي شوند .و قادر هم نخواهند بود ،زيرا خود پايه ي
مذهب اشتباه است.
پايه ي مذهب ،به جاي زندگي ،مرگ شده است.
به جاي گل هاي شكوفا ،نقطه ي توجه مذهب ،گور است.
جاي شگفتي نيست كه اگر مذهب مرگ گرا قادر نيست قلب زندگي را به هيجان در آورد.
مسئول تمام اين ها كيست؟
در طول اين سه روز ،مايلم مذهب زندگي را مورد بحث قرار دهم و براي اين ،نياز است كه نخست يك
نكته ي كليدي درك شود .تاكنون به جاي فهميدن و اكتشاف نيروي جنسي ،همه كار براي پنهان كردن،
سركوب و فراموشي اين حقيقت اصلي زندگي انجام شده است .و اثرات نامطلوب اين تالش براي
فراموشي و انكار آن در سراسر دنيا منتشر شده است.
در زندگي معمولي انسان ها عنصر مركزي چيست؟ خدا؟ روح ؟ حقيقت؟ نه.
در هسته ي دروني انسان ها چيست؟
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در ژرفاي قلب انسان __ كسي كه هرگز در راه معنويت نبوده است و هيچ راه روحاني را نپيموده است
___ چيست؟ نيايش؟ اخالص؟ نه ،ابداً .
اگر به نيروي حياتي يك انسان معمولي بنگريم ،نه خدا را خواهيم ديد و نه اخالص و نه نيايش و نه
عبادت و نه مراقبه .چيزي بسيار متفاوت را خواهيم ديد.
درعوض شناختن و درك آن نيروي حياتي ،چيزي سركوب شده است و يادي از آن
نمي شود.
و آن چيست كه اگر هسته ي دروني انسان را بشكافيم و تحليل كنيم ،در آنجا يافت خواهد شد؟
براي لحظه اي انسان ها را كنار بگذاريد .اگر به زندگي گياهان و حيوانات نظر كنيم ،در هسته دروني
هرچيز چه خواهيم يافت؟ يك گياه در اصل چه مي كند؟ تمام انرژي آن صرف توليد دانه هاي جديد
مي شود.
تمامي وجودش ،تمامي عصاره ي حياتي اش ،درگير شكل دادن و زادن تخم هاي جديد است.
يك پرنده چه مي كند؟ يك حيوان چه مي كند؟ اگر از نزديك به طبيعت نگاه كنيم ،درخواهيم يافت
كه فقط يك روند وجود دارد .تنها يك روند است كه با تمام قلب به پيش مي رود.
و اين روند دايم خلقت است :توليد مثل ،رستاخيز هميشگي زندگي در شكل هاي جديد و جديد تر.
گل ها تخم مي دهند .ميوه ها تخم مي دهند .و اين تخم ها چه مي كنند؟
تخم ها به گياهان تازه بدل مي شوند ،به گل هاي جديد و به ميوه هاي جديد ...اگر نگاه كنيم ،زندگي
يك روند ب ي پايان از توليد مثل است .زندگي يك انرژي است كه پيوسته درگير توليد مثل است.
همين در مورد انسان ها نيز صادق است .ما اين روند انرژي را كه پيوسته در تالش توليد مثل است،
سكس نام داده ايم .اين نام گذاري نامي بد به اين انرژي داده است ،نوعي سرزنش .اين نام نوعي
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ا حساس محكوم بودن به انسان القا مي كند .با تمام اين ها ،در
انسان ها نيز ،تالشي مداوم براي ادامه ي زندگي وجود دارد.
ما اين را جنسيت يا سكس خوانده ايم .ولي اين انرژي جنسي چيست؟
از زمان هاي دوردست ،امواج اقيانوس بر ساحل ضربه مي زده اند .امواج وارد
مي شوند ،د رهم مي شكنند و عقب مي نشينند .بازهم مي آيند ،فرو مي شكنند و به عقب
مي روند.
زندگي نيز ،در طول صدها هزار سال ،به صورت امواج بي پايان ضربان داشته است.
به نظر چنين مي آيد كه زندگي يقيناً مي خواهد به نقطه اي صعود كند .اين امواج اقيانوس ،اين امواج
زندگي ،به نظر مي رسند كه مي خواهند به جايي باالتر برسند ،ولي فقط
با ساحل برخورد مي كنند و نابود مي شوند.
موج هاي تازه برمي خيزند ،درهم مي شكنند و پايان مي گيرند .اين اقيانوس زندگي ميلياردها سال است
كه در تپيدن است __ تالش مي كند ،باال مي آيد و هر روز سقوط
مي كند .چه مقصدي مي تواند در پشت آن وجود داشته باشد؟
به يقين چنين مي نمايد كه تالشي براي رسيدن زندگي به اوج هاي باالتر وجود دارد.
يقيناً به نظر مي رسد كه تالشي براي درك ژرفاي بيشتر وجود دارد.
در اين روند بي پايان زندگي ،به نظر مي آيد كه يقيناً تالشي هست تا زندگي هاي بزرگتري متولد
شوند.
ديري نمي گذرد __ فقط چند صد هزار سال است __ كه انسان ها روي زمين پديدار
شده اند .پيش از آن ،فقط حيوانات وجود داشتند .و حيوانات نيز مدت هاي زيادي نيست كه وجود
دارند.
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قبل از آن ،دوراني بوده كه هيچ حيواني وجود نداشته و فقط گياهان وجود داشته اند.
و پيش از آن ،زماني وجود داشته كه حتي گياهان نيز روي زمين نبوده اند.
فقط كوهستان ها و صخره ها و رودها و اقيانوس ها.
و اين دنياي كوهستان ها و رودخانه ها و اقيانوس ها مشتاق چه چيزي بودند؟
اين ها تالش مي كردند تا گياهاني توليد كنند .و به تدريج ،بسيار به تدريج ،گياهان وارد جهان هستي
شدند.
انرژي زندگي خودش را به شكلي تازه متجلي ساخت .آنگاه زمين پوششي سبز پيدا كرد.
گل ها شكفتند.
ولي همين گياهان نيز زياد به خودشان مشغول نبودند ،خواست و شوق دروني آن ها براي چيزي واالتر
بود ،آن ها مشتاق بودند تا حيوانات و پرندگان را توليد كنند .آنگاه حيوانات و پرندگان به دنياي وجود پا
نهادند.
مدت هاي مديد ،كره ي زمين پر از آن ها بود ،ولي هنوز انسان ها در هيچ كجا مشهود نبودند.
و بااين وجود انسان ها هميشه آنجا بودند ،به صورت بالقوه در حيوانات و پرندگان ،مشتاق شكستن موانع
و در تالش براي زاده شدن .آنگاه ،در زمان مناسب خود ،انسان ها وارد جهان هستي گشتند.
حاال ،وجود انسان ها براي چيست؟ انسان نيز پيوسته مشتاق خلق زندگي جديد است.
ما اين تمايل را "سكس"" ،نيروي جنسي" يا "شهوت" خوانده ايم.
ولي واقعاً معناي اين "شهوت" در اساسش چيست؟
معناي آن در اساس اين است كه انسان ها فقط نمي خواهند به خودشان ختم شوند،
مي خواهند زندگيشان را ادامه بدهند .ولي چرا؟ آيا دليلش مي تواند اين باشد كه خود روح انسان سعي
دارد به انساني بهتر ،انساني بزرگ تر ،فراانسان تولد ببخشد؟ يقيناً چنين است .به يقين كه روح انساني
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شوق يك انسان بهتر را دارد ،يك وجود واالتر .از نيچه تا آروبيندو ،از پاتانجلي تا برتراند راسل ،هميشه
يك افسانه ،همچون رويا در قلب قلب
انسان ها باقي مانده است:
چگونه به يك انسان واالتر زندگي ببخشيم؟
ولي انسان بهتر چگونه زاده مي شود؟ ___ هزاران سال است كه ما خود انرژي توليد مثل را محكوم
كرده ايم.
ما به جاي حرمت نهادن به سكس از آن فحش و ناسزا ساخته ايم .ما حتي مي ترسيم در موردش حرف
بزنيم.
ما طوري آن را پنهان كرده ايم كه گويي وجود ندارد ،گويي كه جايي در زندگي ندارد.
حقيقت اين است كه هيچ چيز مهم تر از اين اشتياق در زندگي انسان وجود ندارد.
ولي ما آن را پوشانده و سركوب كرده ايم .و انسان ها با پوشاندن و سركوب آن از جنسيت رها نشده اند.
برعكس به وضع فجيع تري وسواس سكس يافته اند .اين سركوب نتيجه اي معكوس دارد.
برخي از شما نام قانون تاثير معكوس  The Law of Reverse Effectرا كه توسط دانشمند
فرانسوي اميل كو  Emil Coueثبت شده شنيده ايد .مي توانيم به نوعي عمل كنيم كه نتيجه ،عكس
آن چيزي باشد كه قصد كرده ايم.
كسي دوچرخه سواري ياد مي گيرد .جاده پهن و فراخ است ،فقط صخره اي كوچك در كنار جاده قرار
دارد  .دوچرخه سوار از برخورد با آن صخره و زمين خوردن روي آن مي ترسد .احتمال برخورد
دوچرخه با آن سنگ يك در صد است __ حتي يك فرد نابينا نيز به راحتي از كنار آن مي گذرد .ولي
به سبب ترس ،دوچرخه سوار به آن زيادي توجه
مي كند.
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آن سنگ در ذهن فرد بزرگ تر مي شود و باقي جاده محو مي شود .فرد توسط آن سنگ هيپنوتيزم مي
شود ،جلبش مي شود و در نهايت به آن برخورد مي كند .او با آن مانع بزرگ كه سعي داشت از آن
پرهيز كند برخورد مي كند.
جاده بزرگ و فراخ بود ،پس حادثه چگونه رخ داد؟اميل كو كه روانشناس بوده مي گويد كه ذهن هاي
ما توسط قا نون تاثير معكوس اداره مي شود .ما با همان چيزي برخورد
مي كنيم كه بسيار زياد مراقب هستيم به آن برنخوريم ،زيرا آگاهي ما فقط روي آن متمركز مي شود.
در طول پنج هزار سال گذشته ،انسان ها كوشيده اند تا خودشان را از سكس نجات بدهند و نتيجه اين
است كه در همه جا ،در ه ر گوشه و زاويه ،با سكس برخورد مي كنند .قانون تاثير معكوس روح انسان ها
را به تسخير در آورده است.
آيا تاكنون مشاهده كرده ايد كه ذهن توسط همان چيزي كه مي كوشد از آن دوري كند ،جذب و
هيپنوتيزم مي شود؟
مردماني كه به انسان ها آموختند كه با سكس مخالف باشند مسئول وسواس جنسي مردم هستند .اين
جنسيت گرايي افراطي و بيش از حد كه در انسان ها وجود دارد نتيجه ي همان آموزش هاي غلط آنان
است.
امروزه ما از سخن گفتن در مورد سكس هم مي ترسيم .چرا ما اين همه از اين موضوع وحشت داريم؟
ترس از اين است كه با سخن گفتن در مورد سكس ،مردم بيشتر وسواس آن را پيدا كنند.
مايلم به شما بگويم كه اين دليل ابداً درست نيست .اين مفهومي كامالً اشتباه است.
اين دنيا فقط وقتي از سكس رها مي شود كه ما قادر باشيم مكالمه اي معمولي و سالم در موردش داشته
باشيم .ما فقط از طريق درك كامل سكس است كه مي توانيم به وراي آن برويم.
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زندگي بدون اعمال جنسي مي تواند در دنيا به وجود آيد ،انسان ها مي توانند به فراسوي سكس بروند،
ولي فقط با فهميدن كامل سكس و آشناساختن كامل خود با آن .انسان ها فقط با درك درست و كامل
معني سكس ،كانال هاي آن و شناخت كامل ساختار سكس است كه مي توانند از اين نيرو رها گردند.
شما نمي توانيد با بستن چشم هاي خود بر روي يك مشكل ،خودتان را از آن آزاد گردانيد .فقط يك
انسان ديوانه مي تواند فكر كند كه با بستن چشمانش ،دشمن ازبين خواهد رفت .شترمرغ در كوير چنين
فكر مي كند .شترمرغ سرش را درون ماسه ها پنهان مي كند و چون ديگر نمي تواند دشمن را ببيند ،فكر
مي كند كه دشمن وجود ندارد.
اين نوع منطق براي شترمرغ قابل بخشش است ،ولي در مورد انسان ها قابل بخشش نيست.
تاجايي كه به سكس مربوط است ،انسان تاكنون بهتر از شترمرغ عمل نكرده است.
مردم مي پندارند كه با بستن چشم هايشان بر روي سكس ،با ناديده انگاشتن آن ،سكس ازبين خواهد
رفت.
اگر با بستن چشم ها چيزها ازبين مي رفتند ،زندگي بسيار آسان مي بود .ولي با بستن چشم ها هيچ چيز
ازبين نمي رود .برعكس ،اين نشان آن است كه ما از چيزي مي ترسيم ،يعني كه هرآنچه كه باشد ،قوي
تر از ما است.
ما چون احساس مي كنيم كه نمي توانيم بر آن پيروز شويم ،چشمان خود را بر روي آن
مي بنديم.
همين بستن چشم ها ،نشان ناتواني است .در مورد سكس ،تمام بشريت چشمانش را بسته است .بشريت نه
تنها چشمانش را بر روي آن بسته است ،بلكه وارد انواع جنگ ها با آن شده است .نتايج زيان بار اين
جنگ با سكس در سراسر دنيا به خوبي مشهود است.
نودوهشت درصد از بيماري هاي رواني انسان به سبب سركوب نيروي جنسي است.
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در زن ها ،نودونه درصد عصبيت ها و بيماري هاي مربوط به آن به دليل سركوب جنسيت است.
اگر مردم بسيار بي قرار هستند ،بسيار برآشفته ،بدبخت و رنجوراند ،به اين سبب است كه بدون درك اين
انرژي بسيار قوي درزندگي ،به آن پشت كرده اند .و اين ،سبب نتايج معكوس مي شود.
اگر به ادبيات انسان ها نگاه كنيم ...اگر يك موجود فضايي از كرات ديگر بيايد يا ميهماناني از كره ي
ماه يا مريخ به اينجا بيايند و به ادبيات ما نگاه كنند ،كتاب هاي ما را بخوانند و شعرهاي ما را گوش بدهند
و نقاشي هاي ما را ببينند،
در شگفت خواهند شد .آنان از اين تعجب خواهند كرد كه تمام هنر و ادبيات ما حول محور سكس
است.
" چرا تمام اشعارو داستان هاي انسان ها از سكس اشباع شده است؟ چرا روي جلد
هر م جله تصوير زني برهنه قرار دارد؟ چرا تمام فيلم ها انسان هاي برهنه را نشان
مي دهند؟" آنان حيرت خواهند كرد.
يك ميهمان فضايي در شگفت خواهد شد كه چرا انسان ها به هيچ چيز ديگر غير از سكس
فكر نمي كنند؟
حيرت آنان بيشتر خواهد شد اگر با يك انسان مالقات كنند و با او سخن بگويند ،زيرا آن انسان فقط از
روح ،از خداوند ،از بهشت و رستگاري سخن خواهد گفت و يك كالم هم در مورد سكس نخواهد
گفت!
درحاليكه تمام شخصيت و محيط اطراف او سرشار از سكس است .آنان در شگفت خواهند شد كه چرا
هزار و يك تالش ديوانه وار براي ارضاي چيزي انجام مي گيرد ،ولي حتي
يك كالم هم در موردش سخن گفته نمي شود!
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ما انسان را منحرف كرده ايم و اين را نيز با نام هايي خوب انجام داده ايم .ما در مورد زندگي بدون
اعمال جنسي
سخن مي گوييم ،ولي هرگز تالش نمي كينم كه نخست انرژي جنسي انسان را درك كنيم.
چيزي كه بعدها با آزمايشاتي ،مي توانيم آن را تبديل كنيم.
بدون اينكه اين انرژي حياتي اساسي را درك كنيم ،تالش ها و آموزش هاي ما براي سركوب كردن و
منضبط ساختن آن فقط مي تواند به ما كمك كند كه ديوانه و بيمار شويم .ولي ما هيچ توجهي به اين
نكته نكرده ايم.
انسان ها هيچگاه به قدر امروز بيمار ،عصبي  ،مفلوك ،ناشاد و مسموم نبوده اند.
روزي از كنار بيمارستاني مي گذشتم .روي تابلويي خواندم" :مردي كه عقرب او را گزيده بود در اينجا
تحت درمان بود :او يك روزه درمان و مرخص شد".
" مردي ديگر را مار گزيده بود :ظرف سه روز در مان شد و خوشحال و سالم به خانه رفت".
"مرد ديگري را سگي هار گاز گرفته بود:
او ده روز است كه تحت درمان است و بهبود زياد پيدا كرده و به زودي مرخص خواهد شد".
" خبر چهارم اين است كه هفته ها پيش ،انساني توسط انسان ديگري گاز گرفته شده بود:
او هنوز بيهوش است و هيچ اميدي به بازگشت او وجود ندارد!"
تعجب كردم! آيا گاز انسان مي تواند چنين سمي باشد؟
اگر به انسان ها نگاه كنيم ،مي توانيم اين را ببينيم.
انسان ها مقدار زيادي سم در درون خود انباشت كرده اند.
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و دليل عمده ي اين انباشت سازي سم اين است كه ما طبيعت خودمان را نپذيرفته ايم.
ما كوشيده ايم ت ا طبيعت خودمان را سركوب كرده و با زور آن را بشكنيم .هيچ تالشي براي متحول
كردن و پااليش اين انرژي انساني انجام نشده است.
ما با زور روي آن انرژي نشسته ايم و در درون ،همچون ماده ي مذاب آتشفشان در حال جوشيدن هستيم.
اين انرژي همواره سعي دارد از درون فشار بياورد ،سعي دارد هرلحظه ما را سرنگون كند .و آيا مي دانيد
كه با داشتن كمترين فرصت ،چه بر سر شما خواهد آورد؟
فرض كنيد كه هواپيمايي دچار سانحه شده است .شما در نزديكي هستيد و به صحنه ي تصادف مي
شتابيد.
وقتي بدني را در صحنه مي بينيد ،نخستين چيزي كه به ذهنتان مي آيد چيست؟
"آيا اين شخص هندو است يا مسلمان؟"
نه.
"آيا اين شخص هندي است يا چيني؟"
نه.
ظرف كسري از ثانيه ،اولين و فوري ترين كاري كه مي كنيد اين است كه ببينيد آن بدن يك زن است يا
يك مرد.
آيا آگاه هستيد كه چرا اين پرسش نخست به ذهن مي آيد؟ اين به سبب جنسيت سركوب شده است.
اين سركوب جنسي است كه شما را از تفاوت بين يك زن و يك مرد آگاه مي كند .مي توانيد نام،
صورت و مليت كسي را از ياد ببريد __ اگر كسي را مالقات كرده بوديد ،شايد نامش ،چهره اش ،طبقه
اش ،سنش و مقامش را فراموش كرده باشيد __ ولي هرگز جنسيت او را ازياد نخواهيد برد .انسان هرگز
ازياد نمي برد كه كسي مرد بوده يا زن .چرا؟
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وقتي كه همه چيز را در مورد يك نفر ازياد مي بريد ،چرا نمي توانيد اين جنبه را نيز از حافظه تان پاك
كنيد؟
به اين سبب است كه آگاه بودن از جنسيت بسيار زياد در ذهن و روند افكار شما حضور دارد .سكس
هميشه حاضر و هميشه فعال است.
تا زماني كه اين ديوار ،اين فاصله بين زن و مرد وجود دارد ،اين زمين ،اين دنيا هرگز نمي تواند سالم
باشد.
تا زمانيكه اين آتش سوزان در درون ما شعله ور است و ما همچنان روي آن محكم
نشسته ايم ،اين دنيا هرگز روي صلح و آرامش نخواهد ديد .بايد تقال كنيد كه هر روز و هرلحظه آن را
سركوب كنيد .اين آتش ما را مي سوزاند ،زندگي ما را به خاكستر تبديل مي كند .ولي حتي با اين
وجود ،ما حاضر نيستيم به درون اين آتش نگاه كنيم.
به شما مي گويم ،اگر اين آتش را درك كنيد ،يك دشمن نيست ،يك دوست است.
اگر اين آتش ر ا بفهميد ،شما را نخواهد سوزاند .مي تواند خانه هايتان را در زمستان گرم كند ،مي تواند
غذايتان را بپزد ،مي تواند مفيد باشد و مي تواند در زندگي دوست شما باشد.
ميليون ها سال است كه برق در آسمان درخشيده است .گاهي انسان ها را مي كشد ،ولي هيچكس هرگز
فكر نمي كرد كه روزي ،همين انرژي پنكه هاي ما را راه بيندازد و چراغ خانه هايمان را روشن كند.
هيچكس در آنوقت چنين امكاناتي را نمي توانست تصور كند .ولي امروزه همين برق دوست ما شده
است .چگونه؟ اگر چشمانمان را روي آن بسته بوديم ،هرگز قادر به پي بردن به راز آن نمي بوديم ،هرگز
قادر نبوديم از آن استفاده كنيم ،دشمن ما باقي مي ماند.
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ولي ما نسبت به آن رويكردي دوستانه اتخاذ كرديم .كوشيديم آن را بفهميم ،آن را بشناسيم .و آهسته
آهسته ،يك رابطه ي دوستانه ي طوالني مدت برقرار شد .امروزه مشكل است بتوانيم زندگي خود را
بدون نيروي برق متصور شويم.
انرژي جنسي در انسان ها نيرويي بس عظيم تر از نيروي برق است .اين نيرو حتي از انرژي اتمي نيز عظيم
تر است .ولي آيا هرگز به اين انديشيده ايد كه چگونه اين انرژي را تبديل كنيد؟ يك اتم كوچك از
ماده توانست تمامي يك شهر صدهزارنفري را نابود كند ___ هيروشيما .ولي يك اتم از انرژي جنسي
انسان ،يك زندگي جديد خلق مي كند ،انساني تازه! و آن شخص مي تواند يك ماهاتما گاندي باشد،
يك ماهاويرا ،يك گوتام بودا ،يك مسيح ،يك اينشتن ،يك نيوتن.
يك ذره ي بسيار كوچك از انرژي جنسي انسان ،شخصيتي واال همچون ماهاتما گاندي را در خود پنهان
دارد.
ولي ما حتي آماده نيستيم كه سعي كنيم سكس را بفميم .ما حتي قادر نيستيم به قدر كافي شهامت پيدا
كنيم كه در مورد انرژي جنسي سخن بگوييم .اين چه نوع ترسي است كه ما را از درك و شناخت آن
انرژي كه تمام زندگي از آن زاده مي شود،
باز مي دارد؟ اين ترس چيست؟ اين خجالت چيست؟
وقتي در جلسه ي پيش مواردي را اشاره كردم ،شرمندگي زيادي را سبب شد .نامه هاي زيادي رسيد كه
مي گفتند" ،در مورد اين چيزها حرف نزن ،فقط در اين قبيل امور حرف نزن".
من حيرت زده شده بودم .چرا انسان نبايد درباره ي اينگونه موارد حرف بزند؟ وقتي كه اين انرژي در ما
موروثي است ،چرا نبايد در موردش حرف بزنيم؟ چرا نبايد آن را بشناسيم و تشحيص بدهيم؟ بدون
درك و شناخت آن ،بدون فهم رفتارهاي آن،
چگونه مي توانيم اميد داشته باشيم كه به مراحل واالتر صعود خواهيم كرد؟ ما مي توانيم با درك آن ،آن
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را دگرگون كنيم ،مي توانيم بر آن چيره شويم ،مي توانيم آن را تصعيد و پااليش كنيم .تازمانيكه اين
چنين نشود ،ما در چنگال هاي آن مي گنديم و مي ميريم و هرگز قادر نخواهيم بود از آن رها شويم.
مي خواهم به شما بگويم كه كساني كه هرگونه سخن گفتن را در مورد سكس ممنوع
مي كنند ،همان مردمي هستند كه بشريت را در اين چاه به دام انداخته اند .كساني كه وحشت زده اند و
مي پندارند كه مذهب نيازي ندارد كه در اين موارد توجهي داشته باشد ،خودشان ديوانه هستند و وسيله
اي هستند براي ديوانه كردن تمام دنيا.
توجه مذهب به تبديل انرژي انساني هست .مذهب مي خواهد تا آنچه در فرديت شخص نهفته است به
طور كامل به تجلي درآيد .مذهب مايل است كه زندگي انسان يك زيارت شود ،زيارتي از پست به واال،
از ماده به الوهيت.
و اين آرزو فقط وقتي مي تواند محقق شود كه...
دانستن مقصدي براي اين زيارت چنان مهم نيست ،ولي اهميت دارد كه نقطه ي شروع درك شود ،زيرا
اينجا مكاني است كه شما قرار داريد و سفر از همينجا آغاز مي شود .ولي خداوند؟ خداوند هنوز در
دوردست ها قرار دارد .ما با درك واقعيت نقطه ي شروع است كه مي توانيم به حقيقت خداوند برسيم،
وگرنه حتي يك اينچ هم نمي توانيم پيش برويم .فقط همچون اسبي كه در آسياب كار مي كند به دور
خودمان خواهيم گشت.
وقتي در جلسه ي قبلي نكاتي را گفتم ،احساس كردم كه گويي ما حتي حاضر نيستيم براي درك حقايق
زندگي آماده شويم .آنوقت چه انتظاري از ما مي رود؟ چه چيز ديگري از ما ممكن مي شود؟ آنگاه تمام
اين سخنان در مورد خدا و روح فقط يك تسلي است و دروغين.
حقايق لخت زندگي بايد درك شوند ،ولو اينكه به نظر زشت بيايند.
نخستين نكته اي كه بايد درك شود اين است كه انسان از سكس به دنيا مي آيد.
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تمام عملكرد دستگاه هاي بدن انسان از اتم هاي انرژي جنسي ساخته شده اند.
تمامي وجود انسان از انرژي جنسي سرشار است .خود انرژي زندگي ،انرژي جنسي است.
اين انرژي جنسي چيست؟ چرا اينگونه با قوت زياد زندگي ما را به نوسان در مي آورد؟
چرا چنين نفوذ زيادي بر زندگي ما دارد؟ چرا زندگي ما ،تا آخرين دم حول محور سكس مي گردد؟
جاذبه اش در چيست؟
پيران و قديسان شما هزاران سال است كه آن را منع كرده اند ،ولي به نظر مي رسد كه در انسان ها
كمترين تاثيري نداشته است .هزاران سال است كه به ما موعظه كرده اند كه بايد از سكس دوري كنيم و
تمام افكار جنسي را از خود برانيم و حتي نبايد خواب هاي جنسي ببينيم!
ولي اين روياها انسان ها را ترك نكرده اند __ نمي توانند اينگونه انسان را ترك كنند.
من در شگفت بوده ام __ من با زنان خودفروش برخورد داشته ام ،آنان هرگز چيزي در مورد سكس
نمي پرسند .آنان در مورد روح و خدا جويا هستند .من همچنين با بسياري از مرتاضين و سالكين و مردان
مقدس برخورد داشته ام ،و هروقت باهم تنها بوده ايم آنان در مورد چيزي به جز از سكس سوال نمي
كنند! من از درك اين نكته حيرت كرده ام كه مرتاضين و مردان به اصطالح مقدس شما كه هميشه در
مخالفت با سكس موعظه
مي كنند ،به نظر مي رسد كه در ذهن هايشان وسواس سكس را دارند و با آن مشكل دارند .آنان در جمع
از روح و از خداوند مي گويند ،ولي در درون ،آنان نيز همچون همه دچار مشكل هستند .بايد هم چنين
باشد ،طبيعي است.
زيرا ما هرگز سعي نكرده ايم كه اين مشكل را درك كنيم .ما هيچگاه نكوشيده ايم تا
پايه هاي اين انرژي را بشناسيم و هرگز نپرسيده ايم كه اين جاذبه ي عظيم چرا وجود دارد؟
چه كسي به شما جنسيت را آموزش مي دهد؟
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تمام دنيا همه كار مي كند تا اين آموزش صورت نگيرد .والدين سعي دارند كودكانشان را از دانستن در
مورد آن منع كنند و آموزگاران همين تالش را دارند .متون مذهبي نيز چنين مي كنند .هيچ مدرسه و
دانشگاهي براي آمو زش سكس وجود ندارد ،ولي روزي ناگهان شخص درمي يابد كه تمام وجودش
سرشار از اين انرژي است.
اين چگونه رخ مي دهد؟ بدون هيچگونه آموزش ،اين چگونه اتفاق مي افتد؟
حقيقت را آموزش مي دهند ،عشق را آموزش مي دهند ،ولي به نظر مي رسد كه
درهيچ كجا يافت نمي شوند.
پس اين كشش عظيم سكس چيست؟ اين جاذبه ي طبيعي براي آن چيست؟
البته اسراري در آن نهفته است كه الزم است كه درك شود .شايد آنگاه قادر باشيم به فراسوي جنسيت
برويم .نخستين نكته اين است كه جاذبه ي سكس در وجود انسان ها درواقع كششي براي سكس نيست.
آن خواسته ي جنسي كه در هسته ي دروني انسان هاست ،درواقع يك خواسته ي جنسي نيست .براي
همين است كه پس از هر آميزش جنسي ،آنان به خود فرو مي روند ،احساس ناشادي و افسردگي مي
كنند آنان مي پندارند كه چگونه از آن خالص شوند ،زيرا چيزي در آن پيدا نمي كنند .شايد آن جاذبه
براي چيزي ديگر باشد.
و آن جاذبه يك اهميت بسيار مذهبي در خودش دارد.
جاذبه اين است ....به جز در تجربه ي جنسي ،انسان ها در زندگي معمولي شان قادر نيستند به اعماق
وجودشان دست پيدا كنند .در امور روزمره ،آنان تجارب متنوعي دارند ___ خريد  ،اداره ،تجارت ،به
دست آوردن پول و شهرت ___ ولي اين تنها تجربه ي آميزش جنسي است كه آنان را به ژرف ترين
عمق وجودشان نزديك مي كند.
در آن اعماق ،دو چيز برايشان رخ مي دهد.
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نخست :در لحظه ي انزال ،نفس ناپديد مي شود .بي نفسي  egolessnessسربرمي آورد.
براي يك لحظه ،نفسي وجود ندارد ،براي يك آن ،حتي اثري از "من هستم" وجود ندارد.
آيا مي دانستيد كه در تجربه ي مذهب نيز" ،من" كامالً ازميان برمي خيزد؟ و در مذهب نيز همچنين نفس
در آن تهيا  nothingnessمحو مي گردد؟ در آميزش جنسي ،نفس
به طورموقت محو مي شود ،شخص از ياد مي برد كه هست يا نيست ،احساس "من بودن" براي لحظه اي
ازبين مي رود.
دومين چيزي كه رخ مي دهد اين است كه براي مدتي ،زمان نيز وجود ندارد.
بي زماني  timelessnessبرمي خيزد.
مسيح در مورد اشراق چنين گفته است" :ديگر زماني وجود نخواهد داشت ".در تجربه ي اشراق ،ابداً
زمان وجود ندارد .اين وراي زمان است .گذشته نيست ،آينده نيست ،فقط زمان حال وجود دارد .در
تجربه ي آميزش جنسي ،اين دومين چيزي است كه روي مي دهد __ گذشته اي و آينده اي نمي ماند.
زمان نيز براي لحظه اي محو مي شود.
اين دو ،مهم ترين عناصر تجربه ي مذهبي هستند :بي نفسي و بي زماني.
و اين دو عنصر دليل وجود اين كشش ديوا نه وار به سوي سكس است .آن ولع ابداً براي بدن زن يا بدن
مرد نيست.
آن ولع و شوق براي چيز ديگري است __ براي چشيدن بي نفسي و بي زماني است.
ولي چرا اين ولع براي بي نفسي و بي زماني وجود دارد؟ زيرا به محضي كه نفس ناپديد شود ،لمحه اي
از روح ديده مي شود .به محضي ك ه زمان ناپديد شود ،لمحه اي از خداوند وجود خواهد داشت .آن
لمحه فقط براي يك لحظه است ،ولي انسان حاضر است براي آن ،هرمقدار انرژي را از دست بدهد.
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پس از عمل ،انسان از اينكه انرژي اش را از دست داده و آن را هدر كرده پشيمان
مي شود ،زيرا مي داند كه هرچه بيشتر انرژي از دست بدهد ،مرگش نزديك تر خواهد شد .در برخي از
انواع حيوانات ،نرها پس از عمل جنسي مي ميرند.
نوعي حشره ي آفريقايي وجود دارد كه فقط يك بار مي تواند آميزش جنسي انجام دهد ،زيرا انرژي اش
تحليل مي رودو در حين آميزش از دنيا مي رود .انسان از مدت ها پيش مي دانسته كه آميزش جنسي
انرژي اش را تحليل مي برد ،از آن مي كاهد و همان مقدار مرگ را نزديك مي سازد .انسان پس از هر
عمل جنسي ،از زياده روي خودش پشيمان
مي شود ،ولي پس ازمدتي كوتاه ،بازهم همان ولع را احساس مي كند!
در پس اين ولع به يقين چيز ديگري نهفته است كه بايد درك شود.
در پس اين ولع براي سكس ،يك تجربه مذهبي و معنوي وجود دارد .اگر بتوانيم از آن تجربه آگاه
شويم ،مي توانيم به فراسوي سكس برويم .اگر نه ،در سكس خواهيم زيست و در سكس از دنيا خواهيم
رفت.
اگر بتوانيم آن تجربه را درك كنيم ...آذرخشي در ميان تاريكي شب خواهد درخشيد.
اگر بتوانيم اين آذرخش را ببينيم و اگر بتوانيم آن را بفهميم ،مي توانيم حتي تاريكي شب را نابود كنيم.
ولي اگر ازپيش چنين گمان كنيم كه آن آذرخش توسط تاريكي شب ايجاد شده ،آنوقت فقط مي
كوشيم تا شب را تيره تر كنيم تا آن آذرخش بتواند با نور بيشتري بدرخشد.
در پديده ي سكس آذرخشي مي درخشد ،ولي آن آذرخش از فراسوي سكس مي آيد .اگر بتوانيم به
اين تجربه ي ماورايي دست بيابيم ،مي توانيم از سكس به وراي آن برسيم ،نه هرگز پيش از آن.
كساني كه كوركورانه با سكس مخالفت مي كنند هرگز قادر نيستند به اين تجربه دست بيابند .آنان هرگز
قادر نيستند دريابند كه اين آرزوي سيري ناپذير در ما ،اين ولع در ما واقعاً براي چيست؟
www.oshods.com

74

از سكس تا فراآگاهي

مايلم تاكيد كنم كه اين كشش قوي و تكرار شونده براي سكس ،براي تجربه كردن لحظه اي از حالت
سامادي  ،samadhiفراآگاهي و بي ذهني  no-mindاست كه با خود مي آورد .و فقط وقتي مي
توانيد از سكس رها شويد كه بدون آميزش جنسي ،شروع به تجربه ي سامادي ،بي ذهني كنيد .از همان
روز شما از سكس رها خواهيد شد.
اگر به شخصي كه براي داشتن تجربه اي كوچك ،هزينه اي گزاف مي پردازد مكاني را نشان دهيد كه
بتواند مقدار زيادي از آن تجربه را به رايگان داشته باشد ،ديوانه خواهد بود اگر به جايي برود كه تجربه
اي اندك به دست آورد و بهايي سنگين بپردازد .اگر اين تجربه كه شخص توسط سكس به آن مي رسد
بتواند از راه هاي ديگر به دست آيد ،ذهن انسان به طور خودكار از شتافتن به سوي سكس باز مي ماند و
جهتي تازه را پي مي گيرد.
براي همين است كه مي گويم انسان ها نخستين تجربه از فراآگاهي و بي ذهني را در تجربه ي جنسي به
دست آورده اند .ولي اين تجربه اي بسيار پرهزينه است .دوم اينكه اين تجربه لحظه اي بيش دوام نخواهد
داشت :پس از يك لمحه ي گذرا ،دوباره به همان وضعيت قبلي باز مي گرديم .براي يك لحظه به
سطحي متفاوت صعود مي كنيم ،در يك آن به ژرفايي منحصربه فرد مي رسيم ،يك تجربه ي غايي،
يك اوج .ولي هنوز خودمان را در آنجا مستقر نكرده ايم كه شروع مي كنيم
به پايين آمدن و سقوط از آن اوج .مانند موجي است كه به آسمان صعود كرده باشد  :هنوز برنخاسته
است و هنوز مكالمه اي تمام با بادها نداشته است كه شروع مي كند به فروافتادن.
تجربه ي ما دقيقاً همينگونه است :انرژي بارها و بارها انباشته مي شود و ما آرزوي برخاستن مي كنيم .ولي
هنوز به حيطه اي واالتر و ژرف تر برنخاسته ايم كه تمام آن موج فرو مي ريزد و گم مي شود .بازهم به
همان موقعيت قبلي سقوط مي كنيم در حاليكه مقدار قابل توجهي نيرو و انرژي از دست داده ايم.
ولي اگر موجي از اقيانوس همچون قطعه اي از سنگ منجمد شود ،ديگر نيازي ندارد تا سقوط كند.
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تا زماني كه ذهن انسان در مايع گونگي انرژي جنسي جاري باشد ،بارها و بارها بر
مي خيزد و فرو مي افتد ،در تمام عمرش اين روند ادامه دارد .ولي آن تجربه كه اين
جاذبه ي قوي براي آن وجود دارد ،همان تجربه بي نفسي است:
" باشد كه نفس به نوعي ناپديد شود تا بتوانم روح را بشناسم .باشد كه زمان به نوعي ناپديد شود تا من
بتوانم جاودانگي را ،بي زماني را بشناسم ،تا بتوانم آن چيزي را كه وراي زمان قرار دارد ،آنچه را كه بي
انجام و بي آغاز است بشناسم".
و در تالش براي كسب اين تجربه است كه تمام دنيا حول محور سكس گردش مي كند.
ولي وقتي كه فقط در مخالفت با اين پديده بايستيم چه روي خواهد داد؟ آيا به آن تجربه كه در سكس
همچون يك لمحه روي مي دهد دست خواهيم يافت؟ نه .وقتي با سكس مخالفت كنيم ،مركز آگاهي ما
خواهد شد :از آن رها نخواهيم شد ،توسط آن به زنجير كشيده
مي شويم .قانون تاثير معكوس به جريان مي افتد و ما در قيد سكس گرفتار خواهيم شد.
آنوقت مي كوشيم از سكس فرار كنيم ،ولي هرچه بيشتر سعي مي كنيم ،بيشتر در زنجير آن گرفتار
خواهيم بود.
مردي بيمار بود .بيماري اش اين بود كه هميشه احساس گرسنگي بسيار داشت و غير از اين مرض ديگري
نداشت.
او چندين كتاب در مخالفت با غذاخوردن خوانده بود :خوانده بود كه روزه گرفتن عملي مذهبي است و
خوردن يك گناه است .همچنان خوانده بود كه خوردن هرچيزي همراه با خشونت است .بنابراين شروع
كرد به سركوب كردن گرسنگي اش.
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و هرچه بيشتر گرسنگي را سركوب مي كرد ،گرسنگي بيشتر خودش را نشان مي داد.
او براي سه يا چهار روز روزه مي گرفت و سپس روز بعد همچون يك ديوانه هرچيز و همه چيزي مي
خورد.
پس از خوردن ،از اينكه عهدشكني كرده رنج مي برد __ مضافاً اينكه پرخوري عوارض خودش را نيز
دارد ___ و سپس براي جبران آن دوباره روزه مي گرفت .و سپس بازهم شروع به خوردن مي كرد.
عاقبت تصميم گرفت كه نمي تواند اين كار را در خانه انجام دهد و بايد به جنگل يا كوهستان برود .پس
به اقامتگاهي كوهستاني رفت و در اتاقي اجاره اي زندگي كرد .اعضاي خانواده اش از اين رفتار او بسيار
خسته شده بودند .زنش كه گمان مي كرد او در آنجا از اين بيماري اش بهبود يافته ،دسته گلي بزرگ
برايش فرستاد ،همراه با آر زوي بهبودي و بازگشت سريع به خانه.
مرد با تلگراف چنين پاسخ داد " :با تشكر زياد براي گل ها .بسيار خوشمزه بودند!"
مرد آن ها را خورده بود!
شايد نتوانيم تصور كنيم كه انساني به جاي غذا ،گل بخورد ،ولي همچنين ما مثل او با خوردن نجنگيده
ايم! انسان ها با سكس مي جنگ ند و برآورد درست اينكه اين جنگيدن ها از چه راه هايي منجر به انحراف
شده است بسيار دشوار است .آيا همجنس بازي به جز در ميان انسان هاي متمدن ،در جايي ديگر هم جود
دارد؟ يك انسان بدوي كه در جنگل هاي دورافتاده زندگي مي كند نمي تواند تصور كند كه مردي با
مرد ديگر م عاشقه كند يا اينكه اين عمل ممكن هم هست؟!
آنان حتي تصورش را هم نمي توانند بكنند .من با قبيله هاي بدوي زندگي كرده ام و وقتي به آنان گفتم
كه در ميان مردمان متمدن اين روش ها متداول است ،حيرت كرده بودند،
نمي توانستند باور كنند.
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ولي در آمريكا آمار وجود دارد :س ي و پنج در صد از مردان همجنس باز هستند.
در بلژيك ،سوئد و هلند باشگاه ها و انجمن هاي همجنس بازها وجود دارند .آنان
روزنامه هاي خودشان را چاپ مي كنند و ادعا مي كنند كه وقتي تعداد زيادي به اين شيوه رفتار مي
كنند ،ممنوع كردن آن غير دموكراتيك است .آنان مي گويند كه ممنوع كردن
همجنس بازي توسط قانون ،تخلف از حقوق بشر است و تهاجمي است نسبت به اين اقليت قابل توجه.
اين است نتيجه ي جنگيدن با سكس!
جامعه هرچه متمدن تر باشد ،روسپي هاي بيشتري در آن وجود دارند .آيا هرگز فكر
كرده ايد كه روسپيگري از آغاز چگونه شكل گرفته؟ آيا مي توانيد در ميان قبيله هاي
كوه نشين و در مستعمره هاي دوردست در باستر Bastarيك روسپي پيدا كنيد؟ غيرممكن است .اين
مردم حتي نمي توانند تصور كنند كه زناني هستند كه حرمت بدن خويش را
مي فروشند و براي پول تن به معاشقه مي دهند .ولي تمدن هرچه پيشرفته تر شود ،روسپيگري بيشتر شايع
است .چرا؟
اين همان عمل خوردن گل است در آن لطيفه!
و اگر تمامي انحرافات جنسي ديگر را در نظر بياوريم حيرت خواهيم كرد.
چه كسي مسئول اين اوضاع است؟
مسئوليت متوجه كساني است كه به انسان ها آموخته اند تا سكس را سركوب سازند،
با سكس بجنگند ،به جايي كه آن را بفهمند .به سبب اين سركوب و فشار ،انرژي جنسي
انسان ها از سوراخ هاي ديگري نشت كرده است.
تمام جامعه ي انساني دچار درد و رنج شده است .اگر اين جامعه ي بيمار بخواهد دگرگون شود ،مجبور
خواهيم بود بپذيريم كه وجود انرژي جنسي و كشش آن اموري طبيعي هستند.
www.oshods.com

78

از سكس تا فراآگاهي

چرا چنين جاذبه اي براي سكس وجود دارد؟ اگر بتوانيم پايه هاي اساسي جاذبه ي سكس را دريابيم ،مي
توانيم انسان ها را از دنياي جنسيت به باال بياوريم .انسان فقط وقتي
مي تواند دنياي الوهيت  Ramaرا تجربه كند كه به وراي دنياي كام  ، Kamaدنياي سكس رفته باشد.
براي ديدار از معابد خاجوراهو  Khajurahoبا گروهي دوستان به آنجا رفته بودم .ديوار بيروني و فرعي
پرستشگاه با تنديس هايي تزيين شده كه انواع مقاربت ها و وضعيت هاي آميزش جنسي را نشان مي دهد.
دوستانم مي پرسيدند كه چرا آن تنديس ها در آنجا ،ديوارهاي معبد را تزيين مي كنند؟
به آنان گفتم كساني كه آن معابد را ساخته اند مردمي با ادراكي عميق بوده اند .آنان
مي دانستند كه سكس در پيرامون زندگي وجود دارد و كساني كه هنوز در سكس گرفتار هستند حق
ورود به معبد را ندارند.
از آنان خواستم كه وارد شوند و آنان را راهنمايي كردم .در داخل اثري از تنديس ها نبود .در عوض،
مجسمه اي از يك الهه وجود داشت .دوستانم تعجب كردند زيرا هيچ نشانه اي از جنسيت و سكس در
داخل وجود نداشت .برايشان توضيح دادم كه جنسيت و شهوت فقط در ديواره ي بيروني و خارجي
زندگي قرار دارد ،درون آن ،معبد خداوند است.
كساني كه هنوز هم در حيطه ي سكس و شهوت قرار دارند حق ورود به معبد مقدس خداوند را ندارند،
آنان فقط مجبور هستند در حول ديواره ي بيروني گشت بزنند.
سازندگان اين معابد انسان هايي بسيار خردمند بودند .اين معبد مركزي براي مراقبه  meditationبوده
است .آنان نخست به سالكان مي گفتند كه روي سكس مراقبه كنند ،روي صحنه هاي مقاربت جنسي كه
در روي ديواره هاي خارجي آنجا قرار داشت مراقبه كنند ،و زماني كه كامالً سكس را درك كردند و
مطمئن شدند كه ذهن هايشان از آن آزاد است ،مي توانستند به داخل بروند .تنها آنوقت بود كه مي
توانستند با الوهيت دروني ديدار كنند.
حق كپي وجدانا ً محفوظ

79

اشو

ولي ما به نام مذهب تمام امكانات درك سكس را نابود كرده ايم ،يك دشمني با سكس
آفريده ايم  " :ابداً نيازي نيست كه سكس را بشناسيد ،چشمانتان را به رويش ببنديد و با چشمان بسته به
معبد خداوند درآييد .ولي آيا كسي هرگز توانسته است با چشمان بسته وارد پرستشگاه خداوند شود؟
حتي اگر چنين كنيد ،قادر نخواهيد بود با چشمان بسته خداوند را مالقات كنيد .درعوض ،فقط چيزهايي
را خواهيد ديد كه از آن فرار مي كرديد و به همان چيز ها زنجير خواهيد بود.
با شنيدن اين مطالب برخي از مردم ممكن است فكر كنند كه من مبلغ سكس هستم و آن را تبليغ مي
كنم .اگر چنين است ،لطفاً به آنان بگوييد كه ابداً مرا نشنيده اند!
درحال حاضر ،مشكل است كسي را در اين زمين پيدا كنيد كه بيشتر از من با سكس دشمن باشد .زيرا
اگر آنچه كه مي گويم درك شود ،انسان ها به وراي سكس خواهند رفت.
راه ديگري وجود ندارد .آن موع ظه گران دروغين كه مي پنداريد با سكس دشمن هستند ،ابداً با آن
دشمن نيستند .آنان جاذبه اي ديوانه وار براي آن خلق كرده اند ،نه راهي براي رهايي از آن .مخالفت تند
آنان سبب ايجاد اين جاذبه است.
مردي به من گفت كه اگر چيزي ممنوع و غيرمجاز نباشد ،انجام دادنش لطفي ندارد .همانطور كه همگي
مي دانيم ،ميوه اي كه دزديده شده باشد ،شيرين تر از ميوه اي است كه در بازار خريداري شده .دليل
اينكه همسر خود مرد ،از زن همسايه جذاب تر نيست نيز همين است .ديگري همچون ميوه ي دزدي شده
است ،ديگري همان ميوه ي ممنوعه است .و ما همين اوضاع را در مورد سكس خلق كرده ايم .ما آن را
در پوشش چنان دروغ هايي پنهان كرده ايم و آن را در چنان ديوارهايي محصور ساخته ايم كه نتيجه ي
آن ،جاذبه ي بسيار شديد است.
برتراند راسل مي نويسد كه در دوران ويكتوريايي  ،Victorian eraوقتي كه كودك بود ،پاهاي زنان
هرگز در مكان هاي عمومي ديده نمي شد .لباسي كه مي پوشيدند ،زمين را جارو مي كرد و پاهايشان را
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كامالً مي پوشاند .حتي اگر انگشت پاي زني ديده مي شد ،همان كافي بود كه مردان را شهواني كند و
ميل جنسي را در آنان برانگيزاند.
راسل سپس مي نويسد كه اينك زنان تقريباً نيمه برهنه مي گردند و بيشتر قسمت هاي پاي ايشان قابل
ديدن است ،ولي مردان ابداً آنگونه تحت تاثير قرار نمي گيرند .او مي نويسد كه همين نكته ثابت مي كند
ما هرچه بيشتر چيزي را پنهان كنيم ،يك جاذبه ي انحرافي بيشتر براي آن توليد مي شود.
اگر دنيا بخواهد از دام جنسيت رها شود ،كودكا ن بايد مجاز باشند كه تا جايي كه ممكن است در خانه
برهنه بگردند .توصيه مي شود كه دختران و پسران تا حد مقدور برهنه
با هم بازي كنند تا تماماً با بدن هاي يكديگر آشنا شوند.
سپس ،بعدها ،نيازي نخواهد بود تا براي لمس بدن هاي ديگري در معابر عمومي
تالش هاي انحرافي انجام دهند! آنگاه نيازي نخواهد بود تا در كتاب ها و مطبوعات تصاوير برهنه چاپ
كنند .آنگاه آنان چنان با بدن هاي يكديگر آشنا هستند كه انواع
جاذبه هاي انحرافي براي بدن ازبين خواهد رفت .ولي كارهاي دنيا سروته است .ما قادر نيستيم ببينيم
مردماني كه اين پنهان كردن و پوشش دادن بدن را برما تحميل كرده اند ،همان كساني هستند كه
ناخواسته ،چنان جاذبه اي عظيم و چنان وسواسي در ذهن هايمان براي آن خلق كرده اند.
كودكان بايد براي مدت هاي بيشتري برهنه بمانند و بازي كنند تا دختران و پسران بتوانند بدن هاي برهنه
ي يكديگر را ببينند .اينگونه هيچ تخمي از اين بيماري جنون آميز برجاي نخواهد ماند تا براي بقيه ي
عمرشان آزارشان بدهد.
ولي اين بيماري پيشاپيش وجود دارد و با همواره با آن روبه رو هستيم .آنوقت وسايل تازه و تازه تر براي
بيرون زدن آن اختراع مي شود .ادبيات قبيحه چاپ مي شوند .مردم آن ها در ميان جلد كتاب هاي گيتا و
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انجيل قرار مي دهند و مي خوانند .اين ها ادبيات قبيحه هستند .آنگاه فرياد برمي آوريم كه اين ادبيات
مستهجن بايد ممنوع شود.
ولي هرگز نمي ايستيم تا فكر كنيم مردمي كه اين ها را مي خواند چنين بارآمده اند.
ما بر عليه تصاوير برهنه اع تراض مي كنيم بي اينكه لحظه اي درنگ كنيم و از خود بپرسيم كه اين
مردمي كه مايلند اين تصاوير ها را ببينند چه كساني هستند .اين ها همان مرداني هستند كه از ديدن بدن
زنانه محروم مانده اند.
نوعي كنجكاوي بيمارگونه در آنان برخاسته تا بدن زنانه را بشناسند.
مي خواهم به شما بگويم كه بدن زن آنچنان زيبا نيست كه لباس ها آن را زيبا جلوه داده اند .پوشاك ،به
عوض اينكه بدن را پوشش دهد ،بيشتر بدن را جلوه گر مي كند .تمام اين روش تفكر ،نتايجي معكوس
داده است.
بنابراين امروز مايلم به شما بگويم كه اگر بتوانيم سه چيز را درست درك كنيم __ سكس چيست ،جاذبه
ي ريشه آن در چيست و چرا منحرف شده است ___ آنگاه ذهن مي تواند
به وراي سكس برود .بايد هم كه برود ،نياز ذهن اين است.
ولي تالش هاي ما براي عروج از سكس نتايجي معكوس به بار آورده ،زيرا ما با آن جنگيده ايم.
ما با سكس ايجاد دشمني كرده ايم ،نه دوستي .ما به جاي درك آن ،سركوبش كرده ايم.
آنچه مورد نياز است يك ادراك است .اين ادراك هرچه عميق تر باشد ،انسان ها به اوجي واالتر دست
خواهند يافت و هرچه اين ادراك كمتر باشد ،انسان ها بيشتر مي كوشند آن را سركوب كنند .سركوب
هرگز نتوانسته نتايجي موفقيت آميز و سالم داشته باشد .در زندگي انسان سكس عظيم ترين انرژي است.
ولي انسان نبايد در آنجا متوقف شود .سكس را بايد به فراآگاهي تبديل كرد .سكس را بايد درك كرد تا
زندگي بدون اعمال جنسي  brahmacharyaبتواند رخ بدهد .شناختن سكس رهايي از آن است ،رفتن
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به فراسوي آن است .ولي انسان ها با وجودي كه در طول عمرشان تجارب جنسي بسيار دارند،
هيچ تالشي نمي كنند تا درك كنند كه آميزش به آنان تجربه اي گذرا از سامادي مي بخشد ،يك نگاه
بسيار كوتاه به فراآگاهي .و كشش عظيم سكس در اين است ،جاذبه ي اساسي سكس در همين است.
همين تجربه است كه شما را صدا مي زند.
شما بايد با هشياري و مراقبه گونگي درك كنيد كه همين تجربه ي گذرا است كه به كشيدن و جذب
شما ادامه مي دهد .به شما مي گويم كه راه هاي آسان تري براي رسيدن به همين تجربه وجود دارد __
مراقبه ،تمرين هشياري درست ،تمرينات يوگا همگي وسايل رسيدن به همين تجربه هستند .ولي درك
اين نكته بسيار اساسي است كه همين تجربه سبب جذب شماست.
يكي از دوستان نوشته كه موضوع اين سخنراني هاي من سبب خجالت است .او از من خواسته تا موقعيت
ناجور مادري را تصور كنم كه در ميان مخاطبين همراه با دخترش نشسته است .او از من خواسته تا ضمن
سخنراني ،به مادري فكر كنم كه همراه با پسرش نشسته و يا به پدري كه همراه دخترش نشسته است .او
گفته كه اين چيزها را نبايد در حضور مردم بيان كرد .به او گفتم كه او بسيار ساده لوح است .يك مادر
عاقل ،به موقع ،پيش از اينكه دخترش وارد دنياي سكس شود ،تجربه هاي جنسي خودش را براي
دخترش بازگو مي كند ،قبل از اينكه ادراك نابالغانه و نبود اطالعات ،او را به راه هاي انحرافي جنسي
بكشاند .يك پدر ارزشمند و هوشمند تجربه هايش را براي پسران و دخترانش بازگو مي كند تا آنان وارد
راه هاي اشتباه نشوند ،تا كه منحرف نشوند.
ولي اعجاب اوض اع در اين است كه نه پدران و نه مادران هيچ تجربه ي عميقي در اين خصوص ندارند.
آنان خودشان به وراي سطح سكس صعود نكرده اند و بنابراين مي ترسند كه اگر فرزندانشان چيزي در
مورد سكس بشنوند ،شايد در همان سطحي گير كنند كه خودشان در آن گرفتار هستند .از اين دوستان
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مي پرسم " :براي اينكه گرفتار شويد به چه كسي گوش داده ايد؟!" شما خودتان گرفتار گشته ايد و
فرزندان شما نيز به خودي خودشان گرفتار خواهند شد.
ولي اگر به كودكان درك صحيح داده شود ،قابليت تفكر و هشياري به آنان داده شود،
آيا امكان ندارد كه آنان خودشان را از هدردادن انرژي شان نجات بدهند؟ آيا ممكن نيست كه آنان
بتوانند انرژي خودشان را حفظ كنند و آن را دگرگون سازند؟
همگي ما بارها ذغال ديده ايم .دانشمندان مي گويند كه ذغال در طول هزاران سال به الماس تبديل مي
شود و بين ذغال و الماس تفاوتي در ساختار شيميايي وجود ندارد .الماس يك تجلي دگرگون شده از
يك قطعه ذغال است.
مايلم به شما بگويم كه سكس ذغال است و زندگي بدون عمل جنسي همان الماس است ،وضعيت
متحول شده ي همان ذغال .الماس هيچگونه دشمني با ذغال ندارد ،تنها يك تبديل و تحول از همان ذغال
است .اين همان سفر ذغال است به بعدي تازه .ز ندگي بدون عمل جنسي ،چيزي در مخالفت با سكس
نيست ،يك دگرگوني و تحول جنسي است.
كسي كه با سكس مخالف باشد هرگز ممكن نيست به زندگي بدون سكس دست بيابد.
اگر قرار باشد كسي وارد زندگي بدون سكس شود ....و اين سفر الزامي است ،زيرا بايد ديد كه زندگي
بدون سكس چيست؟ زندگ ي بدون سكس يعني دستيابي به آن تجربه كه در آن رفتار و كردار انسان
همچون خدا شود ،زندگي انسان يك زندگي خدايي شود .اين يعني دستيابي به تجربه ي الوهيت .و اين
تجربه مي تواند از طريق دگرگون سازي انرژي هاي انسان توسط ادراك به دست آيد .در طول روزهاي
آينده در مورد چگونگي متحول كردن اين انرژي و سپس چگونگي تحول آن به تجربه ي فراآگاهي
سخن خواهم گفت.
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مايلم در طول سه روز آينده با دقت زياد گوش بدهيد تا پس از آن هيچگونه سوء تفاهمي در مورد من
در شما باقي نماند.
و هر پرسش صادقانه و واقعي كه به ذهنتان بيايد ،لطفاً بپرسيد .آن ها را كتباً به من برسانيد تا در دو روز
آخر بتوانم در موردشان مستقيماً صحبت كنم .نيازي نيست كه هيچ پرسشي را پنهان كنيد .دليلي نيست
كه حقيقت زندگي را پنهان كنيم .نيازي نيست كه از هيچ واقعيتي رويگردان شويم .حقيقت ،حقيقت
است ،چه چشمانمان را بر آن ببنديم يا بازنگه داريم.
يك چيز را مي دانم ،من فقط كسي را مذهبي مي خوانم كه شهامت رويارويي مستقيم با حقايق زندگي
را داشته باشد .آنان كه چنان ناتوان ،ترسو و ضعيف هستند كه قادر نيستند حتي با واقعيات زندگي رويارو
شوند ،نبايد هرگز اميدوار باشند كه مذهبي شوند.

در سه روزي كه مي آيند ،از شما دعوت مي كنم به اين موضوع گوش دهيد زيرا چنان موضوعي است
كه هرگز از هيچكدام از مردان بزرگ و فرزانگان شما انتظار نمي رود در موردش سخن بگويند .و شايد
شما نيز به شنيدن چنين موضوعاتي عادت نداريد.

شايد ذهنتان وحشت كند .ولي بارديگر مايلم از شما بخواهم تا با دقت بسيار در سه روز آينده گوش
بدهيد .اين امكان وجود دارد كه ادراك سكس شما را به پرستشگاه فراآگاهي رهنمون شود .اين
آرزوي من است .باشد تا جهان هستي اين آرزو را برآورده سازد.

از شما سپاسگزارم كه با چنين عشق و سكوتي به من گوش داديد.
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در پايا ن ،در برابر الوهيتي كه در درون تمامي شما منزل دارد سر فرود مي آورم .لطفاً اداي احترام مرا
بپذيريد.

جلسه ي سوم
وقتي عشق با مراقبه ديدار مي كند

عزيزان من ،مايلم سخنانم را با داستاني كوتاه آغاز كنم.
قرن ها پيش ،در كشوري خاص  ،يك نقاش بزرگ وجود داشت .وقتي جوان بود تصميم گرفت يك
چهره ي واقعاً عالي نقش كند كه سرور الهي از آن بدرخشد :صورت كسي كه چشمانش با آرامشي بي
نهايت بدرخشد .بنابراين مي خواست كسي را پيدا كند تا صورتش منتقل كننده ي چيزي از فراسو باشد،
چيزي وراي اين زندگي و اين دنيا.
هنرمند ما عازم سفر شد و سراسر كشور را روستا به روستا ،جنگل به جنگل به دنبال چنين شخصي گشت
و عاقبت ،پس از مدت هاي مديد با چوپاني در كوهستان برخورد كرد كه آن معصوميت و درخشش را
در چشمانش داشت ،با چهره اي كه نشاني از وطني آسماني در آن نقش بسته بود.
يك نظر به صورت او كافي بود تا همه را متقاعد كند كه الوهيت در انسان ها منزل دارد.
هنرمند تصويري از صورت آن چوپان كشيد .ميليون ها نسخه از آن نقاشي به فروش رفت ،حتي در
سرزمين هاي دوردست .مردم فقط با آويختن آن نقاشي به ديوار
خانه هايشان احساس نعمت و بركت مي كردند .پس از حدود بيست سال ،وقتي كه آن هنرمند سالخورده
شده بود ،فكر ديگري به نظرش رسيد.
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تجربه اش در زندگي به او نشان داده بود كه تمام انسان ها موجوداتي الهي نيستند و اهريمن نيز در آنان
وجود دارد .فكر كشيدن چهره اي كه نشانگر وجود اهريمن در انسان باشد به نظرش رسيد .فكر كرد كه
اين دو چهره مي توانند يكديگر را تكميل كنند و
نشان دهنده ي انسان كامل باشند .در روزگار پيري ،بارديگر به دنبال يافتن مردي راهي شد كه انسان نبود
و يك اهريمن بود.
وارد قمارخانه ها و ميكده ها و تيمارستان ها شد .اين شخص مي بايد سرشار از آتش دوزخ باشد،
صورتش بايد نشانگر كام ل اهريمن باشد :زشت و آزاردهنده .او در پي خود تصوير گناه بود .او قبالً
تصويري از الوهيت را نقش بسته بود و حاال در پي كسي بود كه كالبد شيطان باشد .پس از جست و
جويي طوالني ،عاقبت با يك محكوم در زندان برخورد كرد .آن مرد مرتكب هفت قتل شده بود و ظرف
چند روز آين ده قرار بود حلق آويز شود .دوزخ از چشمان آن مرد مشهود بود ،او تجسد نفرت بود.
صورتش زشت ترين صورتي بود كه ممكن بود يافت شود .هنرمند شروع كرد به كشيدن تصوير چهره
ي آن مرد.
وقتي نقاشي را تمام كرد ،آن را در كنار آن نقاشي قبلي قرار داد تا تفاوت را ببيند.
از نظر هنر نقاشي ،گفتن اينكه كدام بهتر بود دشوار بود ،هردو عالي بودند.
او ايستاد و به هردو تابلو نگاه كرد .آنگاه ناله اي شنيد.
برگشت و ديد كه آن زنداني مشغول گريستن است .هنرمند تعجب كرده بود.
پرسيد" ،دوست من چرا گريه مي كني؟" آيا اين تصاوير تو را ناراحت مي كنند؟"
زنداني گفت " ،در تمام اين مدت سعي داشتم چيزي را از تو پنهان كنم ،ولي امروز ديگر نتوانستم .واضح
است كه نمي داني آن تصوير اولي نيز خود من هستم .هردو نقاشي از صورت من است .من همان چوپاني
هستم كه تو بيست سال پيش در كوهستان ديدي.
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من براي سقوط خودم در اين بيست ساله گريه مي كنم .من از بهشت به دوزخ
فروافتاده ام ،از الوهيت به اهريمن".
من نمي دانم كه اين داستان تا چه اندازه واقعي است .شايد واقعي باشد و شايد هم نباشد ،ولي زندگي هر
انسان دو روي متفاوت دارد .در هر فرد هم الوهيت وجود دارد و هم اهريمن ،در هر انسان هم امكان
بهشت وجود دارد و هم امكان دوزخ .در وجود هر فرد ،هم گل هاي خير و زيبايي شكوفا مي شوند و
هم گنداب هاي كثيف و زشت مي تواند ايجاد شود .هر فرد پيوسته بين اين دو افراط و تفريط در نوسان
است.
فرد مي تواند به هريك از اين دو انتها دست بيابد ،ولي زندگي بيشتر افراد به آن ساحل دوزخي منتهي
مي شود.
اندكي مردمان خوش اقبال وجود دارند كه اجازه مي دهند الوهيت در آنان رشد يابد.
آيا مي توانيم در رشددادن الوهيت در خود توفيق يابيم؟
آيا مي توانيم مانند آن نقاشي باشيم كه از نور الوهيت مي درخشيد؟ اين چگونه مي تواند انجام شود؟ با
خود اين پرسش ،مايلم سخنان امروزم را شروع كنم:
چگونه مي توان از زندگي انسان يك بهشت ساخت ،يك رايحه ي مطبوع ،يك زيبايي؟
چه تعداد از انسان ها چيزي را كه باقي است مي شناسند؟ چند نفر از انسان ها وارد معبد الهي مي شوند؟
به نظر مي رسد كه آنچه در زندگي انسان ها رخ مي دهد ،دقيقاً عكس اين است .ما در كودكي در
بهشت هستيم ،ولي تا زماني كه سالخورده شويم ،در جهنم
به سر مي بريم .گويي كه از همان كودكي دچار يك سقوط پيوسته شده ايم .دنياي كودكي سرشار از
معصوميت و خلوص است ،ولي به تدريج سفر در جاده اي را آغاز مي كنيم كه از نفاق و ريا هموار شده
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است .و در هنگام پيري ،نه تنها جسم ما پير مي شود،
بلكه روحمان نيز فرتوت مي گردد.
نه تنها بدن ناتوان و بي رمق مي شود ،بلكه روح نيز به وضعيتي خراب سقوط مي كند.
ولي ما فقط اين را زندگي محسوب مي كنيم و از كنار آن مي گذريم.
مذهب مي خواهد در اين خصوص پرسشي را مطرح سازد .مذهب اينگونه ديدگاه را مورد ترديد قرار
مي دهد :اگر سفر ما از بهشت به دوزخ باشد ،چيزي بايد در جايي به خطا رفته باشد .اوضاع بايد دقيقاً
عكس اين باشد.
اين بايد سفري پاداش دهنده باشد  :از رنج به سرور ،از تاريكي به نور ،از فنا به بقا.
در واقع ،تنها شوق و تشنگي انسان در عمق وجودش همين است .تنها اشتياق در وجود انسان اين است
كه چگونه از فاني بودن به جاودانگي برسد .در انسان تنها عطش و تنها شوق وافر اين است كه چگونه از
تاريكي به نور ،از باطل به حق برسد.
ولي در اين سفر اكتشافي براي حقيقت ،در اين سفر اكتشافي براي الوهيت درون ،انسان
به ذخيره اي از انرژي نياز دارد ،انسان بايد انرژي خويش را حفظ و ذخيره كند .فرد نياز دارد تا انرژي را
گردآوري كند و بسازد تا بتواند منبعي غني از انرژي شود .تنها در اين صورت است كه انسان به الوهيت
رهنمون مي شود .بهشت براي ناتوان ها نيست.
حقيقت زندگي براي كساني نيست كه انرژي شان را هدر مي دهند و ضعيف و ناتوان
مي گردند .كساني كه تمام انرژي هاي زندگي را هدر مي دهند و در درون ضعيف و نحيف مي شوند
نمي توانند به اين سفردست بزنند .باالرفتن به چنان اوجي و دست زدن
به چنين عروجي نياز به انرژي عظيم دارد.
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حفاظت از انرژي وجود ،كليد ديانت است .انرژي بايد حفظ و نگه داري شود تا بتوانيم منبعي جوشان از
آن شويم.
ولي ما نسلي ضعيف و بيمار هستيم كه تمام انرژي خود را از دست مي دهيم .ما ناتوان و ناتوان تر مي
شويم ،تا وقتي كه همه چيز از دست برود و فقط يك خالي بودن پوچ باقي بماند .فقط يك پوچي خالي.
ما چگونه انرژي ازدست مي دهيم؟ بزرگترين راه خروجي و هدر رفتن انرژي ،عمل جنسي است .و
همانطور كه ديروز برايتان گفتم ،دليلي وجود دارد كه چرا انسان آماده است تا انرژي ازدست بدهد .چه
كسي مي خواهد انرژي از دست بدهد؟ هيچكس .ولي چون لمحه اي از يك ارضاء خاص وجود دارد،
فرد آماده است كه براي دستيابي به آن لمحه ،انرژي ازدست بدهد .در لحظه ي انزال نوعي تجربه ي
خاص وجود دارد و براي همين تجربه است كه فرد آماده است انرژي از دست بدهد.
اگر همين تجربه بتواند از راه هاي ديگر به دست آيد ،انسان هرگز آماده نيست تا از طريق سكس انرژي
ازدست بدهد.
آيا راه ديگري براي كسب همين تجربه وجود دارد؟ آيا راه ديگري براي تشخيص همين تجربه وجود
دارد؟ تجربه اي كه در آن اوج حيات را لمس كنيم ،جايي كه لمحه اي از سرور و آرامش زندگي را
مشاهده كنيم؟ آيا راه ديگري هم هست؟ آيا براي رسيدن
به درون خود ،راه ديگري هم وجود دارد؟ آيا براي رسيدن به منبع آرامش و سرور درون خودمان راهي
ديگر هم هست؟
اگر چنان راهي يافت شود ،انقالبي را در زندگي فرد سبب خواهد شد .آنگاه انسان
به سكس پشت خواهد كرد و به سمت الوهيت و فراآگاهي روي خواهد آورد .انقالبي دروني صورت
مي گيرد ،دري تازه  a new doorگشوده خواهد شد.
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اگر ما قادر نباشيم به بشريت دري تازه را نشان دهيم ،مردم به حركت تكراري و
دايره وار ادامه داده و نابود خواهند شد .ولي مفاهيمي كه تاكنون در مورد سكس وجود داشته است ،قادر
نبوده هيچ دري تازه را به جز سكس بر روي نژاد انسان بگشايد .برعكس ،مصيبتي در جهت مخالف رخ
داده است.
طبيعت فقط يك در را به انسان ها عطا كرده است ،در سكس .ولي آموزش هايي كه در طول اعصار به
انسان ها داده شده همان در را بسته است ،بدون اينكه دري تازه را بگشايد .در غياب چنين دري ،انرژي
فرد درون يك دايره مي چرخد.
اگر دري تازه وجود نداشته باشد كه اين انرژي از آن عبور كند ،اين انرژي جوشان و زنداني شده،
شخص را ديوانه خواهد كرد.
آنگاه اين انسان ديوانه نه تنها مي كوشد تا در طبيعي سكس را با زور باز كند ،بلكه همان انرژي مي
كوشد تا ديوارها و پنجره ها را درهم بشكند و از آنجا جريان پيدا كند .براي همين است كه انرژي جنسي
از مسيرهاي غيرطبيعي جاري
مي شود .اين فالكت رخ داده است .اين يكي از بزرگترين بدبختي هاي انسان است.
دري تازه بايد گشوده شود و در كهنه به خودي خود بسته خواهد شد.
براي همين است كه من آشكارا برعليه تمام آموزش هاي دشمنانه در مورد سكس و سركوب هاي
جنسي كه تاكنون بشريت را رنج داده است برخاسته ام.
به سبب همين آموزش ها است كه جنسيت نه تنها در انسان ها افزايش يافته ،بلكه همچنين منحرف نيز
گشته است.
ولي چا ره چيست؟ آيا دري ديگري مي تواند گشوده شود؟
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ديروز برايتان گفتم كه تجربه اي كه از لحظه ي انزال به دست مي آيد شامل دو عنصر است :بي زماني و
بي نفسي .زمان ازبين مي رود و نفس محو مي گردد .به دليل نبودن نفس و توقف زمان ،فرد لمحه اي از
وجود خويش __ وجود واقعي خودش __ را مشاهده مي كند .ولي اين شكوهي گذرا و ناپايدار است
و آنگاه بار ديگر به همان شيار و روش قديم بازمي گرديم.
و در اين روند مقدار عظيمي انرژي از دست داده ايم ،جرياني بزرگ از انرژي بيوالكتريك را هدر داده
ايم.
ذهن مشتاق آن لمحه است ،ذهن شوق آن دارد كه بارديگر آن لمحه را داشته باشد .و آن لمحه چنان
زودگذر و ناپايدار است كه تا وقتي كه آن را به دست آورده ايم ،ناپديد شده است .حتي از خودش
خاطره اي آشكار باقي نمي گذارد كه شخص چه چيز را تجربه كرده است .آنچه باقي مي ماند ،يك
اصرار است ،يك وسواس ،انتظاري جنون آميز براي تكرار كردن آن تجربه .و انسان تمام عمرش را در
اين تالش صرف مي كند ،ولي فرد هرگز قادر نيست بيش از يك لحظه آن لمحه را داشته باشد.
اين لمحه همچنين از طريق مراقبه  meditationبه دست مي آيد.
براي رسيدن به معرفت فردي ،دو راه وجود دارد :سكس و مراقبه .سكس راهي است كه توسط طبيعت
تامين شده است .سكس راه طبيعت است :حيوانات آن را دارند ،پرندگان آن را دارند ،گياهان آن را
دارند و انسان ها آن را دارند.
تازماني كه انسان ها فقط از راهي كه طبيعت در اختيارشان نهاده استفاده كنند ،واالتر از حيوانات نيستند.
نمي توانند باشند ،آن در بر روي حيوانات نيز گشوده است .حيطه ي انسان بودن روزي شروع مي شود
كه دري به جز سكس را بگشاييم.
قبل از آن ،ما انسان نيستيم ،پيش از آن ما فقط در نام است كه انسان هستيم .پيش از آن ،مركز زندگي ما
فقط با مركز حيات حيوانات ،فقط با مركز زندگي طبيعت منطبق است.
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تا زماني كه به وراي اين عروج نكنيم ،تا وقتي به وراي اين نرويم همچون حيوانات زندگي مي كنيم .ما
همچون انسان خود را با لباس مي پوشانيم ،به زبان انساني سخن
مي گوييم و تمام ظواهر بيروني انسان را حفظ مي كنيم ،ولي در درون ،در اليه هاي عميق ذهن ،بيش از
يك حيو ان نيستيم ،نمي توانيم بيش از آن باشيم .براي همين است كه
با داشتن كوچكترين موقعيت آن حيوان درون مان به بيرون مي جهد.
در زمان جدايي پاكستان از هند ديديم كه چگونه يك حيوان در پس پوشاك انساني در كمين نشسته
است .دانستيم مردمي كه در مسجدها دعا مي كنند و يا در معابد گيتا مي خوانند قادر هستند غارت كنند،
كشتار كنند و تجاوز كنند __ همه كار مي توانند بكنند .همان مردمي كه هميشه در حال دعا و نيايش در
معابد و مساجد بودند ،در خيابان ها به تجاوز پرداخته بودند .چه اتفاقي برايشان رخ داده بود؟
اگر همين حاال و در اينجا شورشي رخ بدهد ،مدرم بي درنگ فرصتي مي يابند كه از انسان بودنشان
مرخصي بگيرند __ و آن حيوان ،كه هميشه در آنان آماده بوده ،بيرون
مي آيد .حيوان درون انسان هميشه مشتاق است كه آزادانه حكومت كند .در جمعيت ،در يك اغتشاش
عمومي ،انسان فرصت مي يابد تا آن جامه ي عاريتي انسانيت را به دور افكند و خودش را ازياد ببرد .در
جمعيت ،او شهامت مي يابد تا آن حيواني را كه به نوعي
دست آموز كرده بود ،آزاد كند.
براي همين است كه هيچ انساني نمي تواند به تنهايي اعمال شنيعي را انجام دهد كه
مي تواند در جمع انجام مي دهد.
يك فرد تنها ،ترس از اين دارد كه ديده شود ،با او مخالفت شود و به عنوان يك حيوان ناميده شود.
ولي در وسط يك جمعيت بزرگ ،فرد مي تواند هويت خويش را گم كند ،او ابداً نگران نيست كه
مركز توجه قرار بگيرد .او اينك بخشي از يك دسته و جمعيت است ،اينك ديگر او يك شخص با يك
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نام نيست ،اينك ا و فقط يك جمعيت بزرگ است .اينك او كاري مي كند كه آن جمعيت بزرگ مي
كند.
و فرد چه مي كند؟ به آتش مي كشد و تجاوز مي كند .همچون بخشي از جمعيت او فرصت مي يابد تا
حيوان پنهان درونش را آزاد بگذارد .و براي همين است كه هر پنج تا ده سال انسان مشتاق جنگ است و
اميد دارد كه اغتشاشي صورت بگيرد .اگر تحت عنوان مشكل هندو-مسلمان باشد اشكالي ندارد! اگر نه،

آرمان گجراتي-ماراتي  Gujarati-Marathi causeنيز كفايت مي كند! اگر اهالي گجرات و ماراتي
ها تن به اغتشاش ندهند ،آنوقت تضاد بين مردمان هندي  -زبان و غير-هندي  -زبان نيز برايش خوب
است .براي رهاكردن آن حيوان سيري ناپذير درونش ،او به يك بهانه نياز دارد ،هر بهانه اي!
آن حيوان درون انسان اگر براي مدت هاي زياد در قفس بماند ،احساس خفگي مي كند.
و تا زماني كه معرفت انسان به وراي دري كه طبيعت به او داده عروج نكند ،اين حيوان درون او ازميان
نخواهد رفت.
انرژي حياتي ما فقط يك راه خروج طبيعي ،ولي حيواني دارد و آن راه خروجي ،سكس است.
بستن اين كانال مشكل آفرين است .الزامي است كه پيش از بستن در سكس ،دري جديد گشوده شود ،تا
انرژي بتواند در جهتي تازه جريان يابد.
اين ممكن است .تاكنون انجام نگرفته است به اين دليل ساده كه سركوب كردن آسان تر
به نظر مي آيد و متحول ساختن ،دشواراست .آسان تر اين است كه چيزي را بپوشاني و رويش بنشيني تا
اينكه آن را متحول كني.
براي متحول ساختن به يك روش نياز است و كامل كردن آن روش الزامي است.
بنابراين ما راه آسان سركوب كردن سكس را برگزيده ايم.
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ولي فراموش كرده ايم كه هيچ چيز با سركوب ازبين نمي رود‘ برعكس ،فقط قوي تر
مي شود .ما همچنين فراموش كرده ايم كه سركوب كردن هرچيز ،سبب تشديد جاذبه ي آن مي شود.
آنچه را كه سركوب كرده ايم وارد اليه هاي عميق تر آگاهي ما مي شود.
مي توانيم در ط ول ساعات بيداري آن را سركوب كنيم ،ولي در شب در روياهايمان خودش را نشان مي
دهد.
در درون منتظر مي ماند و مشتاق است تا در كوچكترين فرصت بيرون بجهد.
سركوب كردن انسان را از هيچ چيز رها نمي سازد ،برعكس ريشه هاي آن عميق تر وارد ناخودآگاه مي
شود و شخص حتي عميق تر در دام مي افتد.
بشريت در خود همان تالش براي سركوب سكس توسط آن به زنجير كشيده شده و
در دامش افتاده است.
براي همين است كه انسان ها همچون حيوانات فصل يا دوران مخصوص جفتگيري ندارند .انسان ها
بيست و چهارساعته و در تمام سال دچار جنسيت هستند .در ميان انواع حيوانات ،حتي يك حيوان نيز
يافت نمي شود كه بيست و چهارساعته و در تمام سال ميل جنسي داشته باشد .حيوانات دوران مشخصي
براي آن دارند ،يك فصل مخصوص كه
مي آيد و مي رود .پس از آن دوران يا آن فصل حيوان ديگر دوباره به آن فكر نمي كند.
ولي نگاه كنيد كه چه بر سر انسان ها آمده است! آنچه را كه انسان ها سعي كرده اند سركوب كنند،
بيست و چهار ساعته و در تمام طول سال در زندگي شان منتشر و پخش شده است.
آيا هرگز در مورد اين واقعيت فكر كرده ايد كه هيچ حيواني در تمام اوقات و تمام
موقعيت ها شهواني نيست ،ولي انسان ها در تمام ساعات و تمام موقعيت ها احساس شهوت دارند؟
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ميل جنسي چنان در درون انسان ها متصاعد مي شود كه گويي سكس تنها چيز و همه چيز در زندگي
است.
اين چگونه به وقوع پيوسته است؟ اين مصيبت چگونه عارض بشر شده است؟
چرا فقط دامنگير انسان شده و نه هيچ حيوان ديگري؟
فقط يك دليل وجود دارد :انسان ها كوشيده اند تا سكس را سركوب كنند و در عوض همچون يك
زهر در سراسر شخصيت آنان منتشر گشته است.
و ما براي اينكه سركوب كنيم مجبور بوده ايم كه چه كنيم؟ ما بايد آن را محكوم مي كرديم ،بايد
نگرشي توهين آميز به آن مي پرورانديم ،بايد آن را تحقير مي كرديم ،بايد از آن
سوء استفاده مي كرديم .بايد آن را "دري به سوي دوزخ"
مي خوانديم .بايد اعالم مي كرديم كه " سكس گناه است!" بايد مي گفتيم كه هرآنچه كه در سكس
است نفرت انگيز است و بايد آن را خوار و حقير شمرد .ما بايد تمام اين نام هاي خفت بار را براي سكس
اختراع مي كرديم تا بتوانيم سركوب كردن آن را توجيه كنيم.
ولي ما كمترين آگاهي نداريم كه به سبب همين سرزنش ها و محكوميت ها ،تمام
زندگي مان سرشار از زهر شده است.
نيچه  Nietzcheزماني جمله اي بسيار پرمعني گفته است .او گفته كه مذاهب كوشيده اند تا سكس را با
مسموم كردنش به قتل برسانند ولي سكس كشته نشد ،مسموم شده است.
بهتر بود كه كشته مي شد ،ولي اينك چيزها بدتر شده اند.
سكس زندگي مي كند ،ولي مسموم است .جنسيت گرايي sexualityهمان سكس مسموم شده است.
سكس درحيوانات نيز وجود دارد ،زيرا سكس انرژي حياتي است ،ولي جنسيت گرايي فقط در انسان
وجود دارد .در حيوانات چنين چيزي وجود ندارد .به چشمان حيوانات نگاه كنيد ،چيزي از شهوت و
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جنسيت گرايي در آنجا به كمين ننشسته است .ولي اگر
به چشمان انسان ها نگاه كنيد ،شهوات و شهوت پرستي را در آن خواهيد يافت.
بنابراين حيوانات هنوز هم يك زيبايي دارند.
ولي براي زشتي و بدكاري جنون آميز سركوب كنندگان سكس ،حد و مرزي وجود ندارد.
ديروز به شما گفتم كه اگر دنيا بخواهد از جنسيت گرايي رها شود ،دخترها و پسرها بايد بيشتر به هم
نزديك شوند .پيش از اينكه انرژي جنسي در آنان به بلوغ برسد ،پيش از چهارده سالگي ،بايد با بدن هاي
يكديگر آشنا شوند تا كه شهوت براي آن به سادگي
ازبين برود.
برعكس ،نهضتي جديد در آمريكا شروع شده كه توسط مردمان مذهبي آنجا هدايت
مي شود .شايد از آن بي خبر باشيد ،ولي اين يك نهضت بسيار عجيب است!
هدف آن ها اين است كه از بيرون بردن سگ ها  ،گربه ها ،اسب ها و ساير حيوانات بدون پوشاك
ممانعت كنند! آنان مي خواهند كه پيش از اينكه حيوانات به خيابان بروند ،لباس بپوشند! فكر پشت آن
اين است كه كودكان با ديدن حيوانات برهنه ممكن است فاسد شوند!
چقدر مسخره است كه فكر كنيم كودكان با ديدن بدن برهنه ي حيوانات فاسد خواهند شد!
ولي درهرحال برخي از اخالق گرايان و مذهبيون چنين نهضتي را شكل داده اند تا از آوردن حيوانات
بدون پوشاك به خيابان جلوگيري كنند .ببينيد كه براي نجات انسان ها
چه كارها مي كنند!
اين "ناجيان" همان كساني هستند كه انسان ها را نابود مي كنند .آيا هرگز دقت كرده ايد كه حيوانات
در برهنگي شان چه زيبا و شگفت انگيز هستند؟ حيوانات حتي در
برهنه بودنشان نيز معصوم و ساده هستند .شما بسيار به ندرت به برهنه بودن حيوانات فكر مي كنيد و تا
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نوعي برهنگي بيمارگونه در خودتان پنهان نباشد ،هرگز برهنگي آن ها را نخواهيد ديد .ولي كساني كه
مي ترسند و آنان كه بزدل هستند براي جبران ترس خود از برهنگي همه كار مي كنند.
به سبب همين افكار است كه نسل بشر روز به روز بيشتر به قهقرا مي رود.
آنچه واقعاً مورد نياز است اين است كه مردم چنان ساده شوند كه بتوانند معصوم و مسرور ،برهنه  ،بدون
لباس بايستند __ مانند ماهاويرا  Mahaviraكه برهنه و بي لباس برخاست .مردم مي گويند كه او با
كنارگذاشتن پوشاك ،لباس پوشيدن را ترك كرد .ولي من منكر اين هستم .من مي گويم كه معرفت او،
آگاهيش چنان شفاف و چنان معصوم شد __ پاك همچون يك كودك ___ كه به سادگي برهنه
ايستاد.
وقتي كه هيچ چيز براي پنهان كردن وجود نداشته باشد ،انسان مي تواند عيان و عريان بايستد .تا زماني كه
چيزي براي مخفي كردن وجود داشته باشد ،فرد خودش را
مي پوشاند .ولي وقتي چيزي براي پنهان كردن نباشد ،انسان حتي نيازي ندارد كه لباس برتن كند .آنچه
در واقع مورد نياز است نوعي دنياست كه در آن هر فرد چنان معصوم ،چنان پاك و بي گناه است كه
قادر باشد پوشاك را كنار بگذارد .در برهنه بودن چه گناهي وجود دارد؟
ولي امروزه اوضاع چنان است كه مردم حتي با داشتن پوشاك نيز يك ذهنيت گناه آلوده دارند.
با وجود انواع پوشاك ،برهنه هست ند .و همچنين مردماني وجود داشته اند كه حتي در عريان بودنشان نيز
برهنه نبوده اند .برهنگي يك وضعيت ذهني است.
با ذهني معصوم و پاك ،حتي برهنگي نيز معنايي واال دارد ،اهميت و زيبايي خودش را دارد.
ولي تاكنون ما با زهر تغذيه شده ايم و اين زهر به تدريج در تمام زندگي ما منتشر شده است __ از يك
زاويه ي وجودمان تا زاويه اي ديگر.
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ما از يك زن مي خواهيم كه به شوهرش همچون يك خدا بنگرد .همچنين از همان ابتداي كودكي به او
آموزش داده شده كه سكس يك گناه است ،دري به دوزخ است .فردا ،وقتي كه او ازدواج كند ،چگونه
مي تواند به شوهرش احترام بگذارد؟__ كسي كه او را به سمت سكس ،به سوي گناه مي كشاند! از يك
سو به زن آموزش مي دهيد كه شوهرش يك خداست ،ولي تجربه ي او نشان مي دهد كه اين موجود
گناهكار او را به سوي جهنم
مي كشاند.
وقتي در نخستين جلسه درسالن اجتماعات باراتيا ويديا Bharatiya Vidya Auditoriumدر مورد
اين موضوع صحبت كردم ،همان روز خواهري نزد من آمد و گفت" ،من خيلي ناراحت هستم .من از
شما بسيار عصباني هستم .سكس موضوعي محكوم شده است .سكس گناه است .چرا به اين تفصيل در
اين مورد حرف زديد؟ من واقعاً از سكس نفرت دارم".
حاال ،او زني شوهردار است كه دختران و پسراني هم دارد و از سكس متنفر است.
او چگونه قادر است شوهرش را كه او را به سكس دعوت مي كند دوست بدار؟
او چگونه مي تواند فرزندانش را كه از سكس به دنيا آمده اند دوست بدارد؟
عشق او مسموم باقي خواهد ماند ،اين زهر در عشق او هميشه پنهان خواهد ماند.
وبه سبب همين محكوم بودن سكس  ،بين او و شوهرش ،بين او و فرزندانش هميشه يك ديوار اساسي
برپا خواهد بود.
در نظر او اين فرزندان ،ثمرات يك گناه هستند و رابطه ي بين او و شوهرش يك رابطه ي گناه آلوده
است.
آيا فرد مي تواند با كسي كه رابطه اي گناه آلوده دارد دوستانه رفتار كند؟ آيا انسان
مي تواند با گناه درهماهنگي زندگي كند؟
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كساني كه سكس را تقبيح مي كنند زندگي زناشويي همه را نابود ساخته اند .و نابودي زندگي زناشويي،
نتيجه اش اين نيست كه مردم به وراي سكس رفته اند .مردي كه با ديوار نامريي گناه بين خودش و
همسرش روبه رو است هرگز نمي تواند از او راضي باشد .آنگاه در اطراف به دنبال زني ديگر مي گردد،
نزد زنان روسپي مي رود .بايد كه چنين كند.
اگر او در خانه رضايت كامل مي داشت ،تمام زنان دنيا مي توانستند برايش همچون خواهران و مادران
باشند.
ولي چون اين رضايت وجود ندارد ،تمام زنان برايش همسران بالقوه هستند __ همچون كساني كه مي
توانند به شريك جنسي تبديل شوند .اين طبيعي است ،بايد كه چنين باشد زيرا درجايي كه او بايد سرشار
از نعمت سرور و رضايت باشد ،چيزي جز زهر ،انزجار و سخن از گناه نمي يابد .بنابراين در اطراف
چرخ مي زند و در جست و جوي ارضاء خويشتن است .و انسان ها در اين جست و جو چه چيزها كه
ابداع نكرده اند!
اگر از تمام رفتارهايي كه در اين خصوص ابداع شده فهرستي تهيه شود حيرت خواهيد كرد.
ولي آن عنصر اساسي كه ما به آن توجه نكرده ايم اين است كه آن سرچشمه طبيعي ،آن منبع عشق ،منبع
سكس ،زهرآگين شده است .و زماني كه احساس گناه وجود داشته باشد ،وقتي بين زن و شوهر احساس
اكراه و انزجار وجود داشته باشد ،همين رويكرد گناه آلوده امكان هرگونه رشد و تحول را براي هميشه
بر روي آنان خواهد بست.
وگرنه ،تاجايي كه من درك مي كنم ،اگر يك زن و شوهر سعي كنند سكس را به روشي هماهنگ
درك و تحسن كنند و نسبت به يكديگر پر از ادراك عاشقانه باشند ،با احساسي از خوشي و شادماني و
بدون سرزنش كردن سكس ،آنگاه رابطه ي بين آنان حتماً متحول شده و ارتقا خواهد يافت .و پس از
اين ،اين امكان وجود دارد كه همان زن ،همان همسر همچون يك مادر براي شوهرش به نظر بيايد!
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حدود سال  ،1930گاندي به سيالن رفت .كاستوربا ، Kasturbaهمسرش نيز با او رفته بود .ميزبان ها
فكر كردند كه مادر گاندي با او همراه است ،زيرا خود گاندي او را با  baصدا مي زد ،به معني مادر.
در مراسم معارفه و خوشامدگويي ،ميزبان از اينكه گاندي به همراه مادرش از آنجا ديدار مي كند ابراز
خوشوقتي كرد.
منشي گاندي بسيار عصبي شده بود .اشتباه از او بود ،او مي بايد پيش ازاين اعضاي هيات را به سازمان
دهندگان معرفي مي كرد .ولي حاال بسيار دير شده بود :گاندي اكنون به ميكروفن نزديك شده بود و مي
رفت تا سخنراني خودش را آغاز كند .منشي از اين نگران بود كه گاندي او را به اين سبب توبيخ كند .او
نمي دانست كه گاندي ابداً از اين موضوع خشمگين نبود ،زيرا مردان زيادي وجود ندارند كه اين توفيق
را داشته باشند كه همسرانشان را به مادرانشان تبديل كرده باشند.
گاندي گفت " ،اين تصادفي با شگون است كه دوستي كه مرا معرفي كرد ،اشتباهاً حقيقتي را بيان كرد.
در طول چند سال اخير كاستوربا واقعاً مادر من شده است .او زماني همسرم بود ،ولي اينك مادر من
است".
اين ممكن است .اگر زن و شوهر قدري تالش كنند تا سكس را بايكديگر درك كنند،
م ي توانند در دگرگون ساختن سكس باهم دوست باشند و به يكديگر ياري رسانند .و روزي كه زن و
شوهر در متحول كردن سكس توفيق بيابند ،احساسي از يك سپاسگزاري عظيم بين ايشان ايجاد خواهد
شد .نه هرگز قبل از آن .پيش از اين ،چيزي به جز يك خشم و دشمني ظريف و پنهاني بين آنان وجود
ندارد .پيش از اين فقط يك نزاع هميشگي وجود دارد ،نه يك دوستي با صفا.
دوستي آنان روزي شروع مي شود كه در متحول ساختن انرژي هاي جنسي شان براي هم يك يار و يك
وسيله باشند.
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اين وقتي است كه نسبت به يكديگر احساسي از سپاسگزاري پيدا مي كنند .آن روز ،مرد سرشار از
احترام نسبت به همسرش است ،زيرا به او كمك كرده تا از شهوت رها گردد .آن روز ،زن نسبت به
شوهرش سرشار از سپاس است ،زيرا او را از شهوانياتش آزاد ساخته است .از آن روز به بعد آنان در يك
رابطه ي دوستي واقعي زندگي و عاشقانه خواهند كرد ،نه در رابطه اي جنسي .اين نقطه ي آغاز سفر
زندگي آنان است در جهتي كه شوهر براي زنش يك خدا مي شود و زن نيز براي شوهرش يك الهه مي
گردد .ولي چنين امكاني در نطفه مسموم گشته است.
براي همين است كه ديروز گفتم مشكل بتوانيد دشمني بزرگتر از من براي سكس پيدا كنيد.
ولي دشمني من اين نيست كه سكس را محكوم يا تقبيح كنم ،دشمني من چنين است كه به جهتي اشاره
مي كنم كه سكس را متحول كنيد و چگونگي آن را بيان مي كنم .من به اين معنا دشمن سكس هستم كه
طرفدار دگرگون كردن ذغال به الماس هستم .من آرزو دارم كه سكس متحول شود.
اين چگونه مي تواند انجام شود؟ روش چيست؟ به شما گفتم كه دري ديگر بايد باز شود ،دري جديد.
وقتي كه نوزاد به دنيا مي آيد ،سكس فوراً سروكله اش پيدا نمي شود .هنوز زمانش نرسيده است .بدن
انرژي جمع مي كند ،ياخته ها قوت مي گيرند و زماني فراخواهد رسيد كه بدن كامالً آماده است .انرژي
به آهستگي خودش را جمع و جور
مي كند ،و آنگاه با فشار دري را باز مي كند كه در  14سال نخست بسته بوده است __ و براي كودك،
اين شروع دنياي سكس است.
وقتي كه اين در گشوده شد ،گشودن دري جديد مشكل مي شود ،زيرا طبيعت انرژي چنين است كه
هرگاه گذرگاهي براي جريان يافتن در آن پيدا كند ،برايش آ سان تر است كه همان گذرگاه را نگه دارد.
وقتي كه رود گنگ مسيرش را جا انداخت درهمان مسير جاري
مي شود ،هر روز مسيري تازه را نمي جويد .شايد هر روز آب هاي تازه به درونش سرازير شوند ،ولي در
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همان مسير قبلي جريان خواهد داشت .به همين ترتيب ،انرژي حياتي انسان براي خودش مسيري را مي
جويد و سپس در همان مسير جاري مي گردد.
اگر انسان بخواهد از جنسيت گرايي رها شود ،الزم است قبل از آنكه در سكس باز شود ،دري جديد
براي اين انرژي باز شود .آن در جديد ،مراقبه است.
در سال هاي ابتداي كودكي بايد درس ها و آموزش هاي اجباري براي مراقبه وجود داشته باشد .در
عوض ،ما به كودكان ضديت با سكس را مي آموزيم كه مطلقاً احمقانه است.
كودك را نبايد در مخالفت با سكس آموزش داد ،بايد به او چيزي مثبت داد :چگونه در دسترس مراقبه
قرار بگيرد .و كودكان سريع تر به مراقبه دست خواهند يافت زيرا آن دري كه بر روي انرژي جنسي آنان
باز مي شود ،هنوز بسته است و گشوده نشده .آن انرژي امن و محافظت شده است ،مي تواند هر در
جديدي را بكوبد و بگشايد .بعدها همين كودكان رشد مي كنند و سپس برايشان بسيار دشوار خواهد بود
به مراقبه دست بيابند.
يك گياه تازه و جوان را مي توان به هر جهتي خم كرد ،در هر جهتي مي توان آن را چرخاند .ولي وقتي
كه رشد كرد ،سفت و سخت مي شود .اگر سعي كني آن را خم كني ،مي تواند بشكند.
آموختن مراقبه به مردم مسن ،رويكردي اشتباه است .تمام تالش ها بايد براي آموزش آن به كودكان
باشد .ولي انسان ها ،چنين كه هستند ،فقط در اوا خر عمرشان به مراقبه عالقمند مي شوند .فقط آنوقت
است كه در مورد مراقبه جويا مي شوند و اينكه انضباط روحاني چيست و چگونه به آرامش مي توان
رسيد .وقتي تمام انرژي هاي ما مصرف شد ،وقتي كه تمام امكانات پيشرفت از ميان رفت ،وقتي همه چيز
در شيارهاي خودشان سفت و سخت شدند ،وقتي تمام نرمي و قابليت انعطاف ازبين رفت ،وقتي كه
متحول شدن بسيار دشوار است ،مي خواهيم كه خودمان را دگرگون كنيم! كسي كه يك پايش لب گور
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است مي پرسد كه چگونه مي تواند به مراقبه دست بيابد" :آيا راهي هست؟" اين عجيب است .اين
مفهومي جنون آميز است.
تازماني كه مفهوم مراقبه را با نوزاد انسان مرتبط نسازيم ،اين سياره هرگز روي صلح و مراقبه به خودش
نخواهد ديد .مرتبط ساختن اين مفهوم با كساني كه در شامگاه زندگي شان زندگي مي كنند عملي عبث
و بيهوده است.
كوشش براي رسيدن به آرامش در انتهاي زندگي نياز به تالشي بسيار زياد و بي جهت دارد .اگر اين
كوشش در ابتداي زندگي به عمل مي آمد ،انسان بسيار آسان تر به مقصود مي رسيد.
بنابراين نخستين گام در متحول كردن سكس ،معرفي مراقبه به كودكان خردسال است __ براي مشرف
ساختنشان به آرامش ،به بي ذهني ،براي تشرف آنان به سكوت .كودكان ،با استانداردهاي بزرگساالن ،در
هر صورت ساكت و آرام هستند .اگر قدري به آنان جهت داده شود و آزموش داده شود كه حتي قدري
ساكت وآرام بمانند ،تازماني كه به چهارده سالگي و به سن بلوغ برسند دري جديد به روي آنان گشوده
شده است .آنوقت آن انرژي كه بالغ شده است ،از دري جاري مي شود كه پيشاپيش باز شده است .به
اين ترتيب ،آنان خيلي پيش از اينكه سكس را تجربه كنند ،تجربه اي از آرامش ،از سرور ،از بي زماني و
بي نفسي خواهند داشت.
اين آشنابودن ،انرژي آنان را از رفتن به كانال هاي خطا باز مي دارد و آن را به مسيري درست هدايت
خواهد كرد.
ما به جاي اينكه آرامش مراقبه را به كودكان آموزش دهيم ،انزجار از سكس را به آنان
مي آموزيم .مي گوييم" :سكس گناه است ،سكس كثيف است!" به آنان مي گوييم كه اين نيرو چيزي
زشت و بد است و ما را به دوزخ مي برد.
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ولي دادن اين نام ها هيچ چيز را در وضعيت واقعي تغيير نمي دهد .برعكس ،كودكان كنجكاوتر مي
شوند :مي خواهند بيشتر در مورد اين چيز دوزخي بدانند ،مي خواهند اين اهريمن را بيشتر بشناسند و ميل
دارند اين چيز كثيف را كه والدين و آموزگارانشان اينهمه از آن وحشت دارند بهتر بشناسند .و ظرف
مدتي كوتاه ،كودكان درمي يابند كه خود والدينشان به همان چيزي مشغول هستند كه آنان را از آن منع
مي كرده اند! و روزي كه اين را كشف كنند ،تمام احترام و اعتمادشان از والدين سلب خواهد شد.
برخالف آنچه كه عموماً مي گويند ،تعليم وتربيت جديد مسئول سلب احترام از والدين نيست ،خود
والدين تقصيركار هستند .ك ودكان به زودي درمي يابند كه والدينشان كامالً درگير همان چيزي هستند
كه مي گويند كثيف است!
و اينكه زندگي روزانه ي آنان با زندگي شبانه شان تفاوت دارد و بين گفتار و كردارشان همخواني وجود
ندارد .كودكان نظاره گرهايي بسيار دقيق هستند .آنان به هرآنچه كه در خانه روي مي دهند توجه دارند.
آنان مي بينند كه آنچه را كه پدرشان "كثيف" و مادرشان آن را "بد" مي خواند ،در خانه رواج دارد.
آنان به زودي از اين نكته هشيار مي شوند و تمامي احترام و اعتبار والدين برايشان ازبين مي رود ،زيرا در
نظر آنان والدينشان منافق و رياكار هستند .آنان به آنچه كه موعظه
مي كنند عمل نمي كنند.
و به ياد بسپاريد:
كودكاني كه ايمانشان را به والدينشان از دست بدهند ،هرگز قادر نخواهند بود به خداوند ايمان داشته
باشند.
كودكان نخستين لمحه از الوهيت را در والدينشان مي بينند ،و اگر اين ايمان شكسته شود ،آنان در
بزرگي ،به يقين انسان هايي بي خدا مي شوند .كودكان ،نخستين احساس الوهيت را در پاكي والدينشان
حس مي كنند .والدين به آنان از همه نزديك تر هستند .احساس ايمان و حرمت از طريق والدين در
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كودكان برمي خيزد .اگر ايمان كودك درهم بشكند ،بازگردان كودك به نزديكي با خداوند بسيار
دشوار خواهد بود.
نخستين خدايانشان به آنان خيانت كرده اند __ پدر و مادر ثابت كرده اند كه رياكار هستند.
امروزه ،نسل جوان وجود خداوند يا روح را انكار مي كنند و مفهوم رهايي غايي را
به تمسخر مي گيرند و مذهب را فريب و حيله مي دانند .نه به اين سبب كه خودشان
جست و جو كرده و به نتيجه گيري شخصي خودشان رسيده اند ،بلكه به اين سبب كه والدينشان را منافق
و فريبكار يافته اند.
و تمام اين فريب بر اساس سكس قرار دارد و حول محور جنسيت مي گردد.
به كودكان ياد ندهيد كه سكس گناه است .درعوض ،الزامي است كه به آنان آموخته شود كه سكس
بخشي جدانشدني از زندگي است ،كه ما از سكس زاده شده ايم و اينكه سكس خود زندگي ما است.
اين به آنان كمك مي كند كه رفتار پدرومادرشان را به درستي درك كنند و وقتي بزرگ شدند و
زندگي را خودشان تجربه كردند ،از صداقت و صفاي والدينشان سرشار از احترام خواهند شد .در شكل
دادن زندگي مذهبي آنان ،هيچ عنصري عظيم تر از كشف صداقت و درستي والديشنان نيست .ولي
امروزه تمام كودكان مي دانند كه والدينشان منافق و فريبكار هستند .سبب اصلي تضاد بين فرزندان و
والدين همين است.
سركوب كردن سكس بين زن و شوهر و بين فرزندان و والدين شكافي ايجاد كرده است.
نه .ما نيازي به مخالفت با سكس و محكوم كردن و تقبيح آن نداريم .آنچه مورد نياز است آموزش
جنسي به كودكان است.
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به محض اينكه آنان به قدر كافي بالغ شدند كه سوال كنند ،بايد هرآنچه را كه به نظر اساسي مي آيد،
هرآنچه را كه مي توانند درك ك نند بايد به آنان گفت تا بيش از اندازه در مورد سكس كنجكاو نشوند و
تا نقطه ي جنون جذب آن نشوند كه سعي كنند از منابع عوضي آن را فرابگيرند.
وگرنه ،همانطور كه امروزه اوضاع چنين است ،كودكان آنچه را كه بخواهند پيدا مي كنند ،ولي آن را از
مردمي عوضي و از مسير هاي اشتباه فرامي گيرند و همين كار سبب
مي شود كه براي باقي عمرشان درد بكشند و شكنجه شوند.
و در تمام اين مدت ديواري از سكوت و پنهان كاري بين فرزندان و والدين وجود دارد ،گويي كه نه
والدين و نه فرزندان هيچ چيز از سكس نمي دانند!
بايد به كودكان آموزش جنسي صحيح داده شود.
دومين نكته اينكه بايد به كودكان مراقبه را آموخت __ چگونه آرام ،باصفا و ساكت بمانند و چگونه به
وضعيت بي ذهني no-mindبرسند .اگر در خانه ها تسهيالتي فراهم شوند كه آنان بتوانند هر روز دست
كم يك ساعت وارد سكوت شوند ،كودكان بسيار بسيار
به سرعت مي توانند ي اد بگيرند كه به اين حالت برسند .و البته اين فقط زماني ممكن خواهد بود كه شما،
والدين ،نيز همراه آنان به مراقبه بنشينيد .يك ساعت نشستن در سكوت مي بايد در هر خانه اجباري باشد.
اگر به سبب ضرورت ،در خانه اي يك وعده غذا از دست برود ،اين را مي توان تحمل كرد ،ولي هيچ
خانه اي نبايد بدون يك ساعت مراقبه در روز بماند .اگر در مكاني كه خانواده در آن سكونت دارد ،يك
ساعت سكوت اجرا نشود ،خواندن آن به عنوان "خانه" اشتباه است .اين خانه اي كاذب است.
روزي يك ساعت مراقبه كردن ،تا زماني كه فرد به چهارده سالگي برسد ،در مراقبه را
بر او خواهد گشود ،دري به آن وضعيت كه در آن ،بي زماني و بي نفسي را تجربه
مي كند ،جايي كه لمحه اي از روح را مشاهده مي كند .داشتن چنين لمحه اي قبل از
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تجربه ي سكس اهميت دارد .اين لمحه ،پاياني است بر زياده روي و افراط در سكس:
اينك انرژي مسيري تازه يافته است .من اين را نخستين گام مي خوانم.
در تمرين زندگي بدون عمل جنسي ،در رفتن به وراي سكس ،در روند دگرگوني انرژي جنسي ،مراقبه
نخستين قدم است.
گام دوم عشق است .بايد عشق را از وقت نوزادي به كودكان آموزش داد .تاكنون چنين پنداشته شده كه
آموزش عشق منجر به دنياي سكس م ي شود .ولي اين ترسي بي اساس است .آموزش سكس مي تواند
انسان را به عشق رهنمون شود ،ولي آموزش عشق هرگز او را به جنسيت گرايي نمي كشاند .حقيقت
درست عكس اين است .هرچه عشق بيشتري در درون فرد رشد كند ،انرژي جنسي بيشتري به عشق تبديل
مي شود و تقسيم مي شود.
فرد هرچه از عشق خالي تر باشد  ، the less love-filledذهنيت جنسي بيشتري دارد the more
.sex-minded
فرد هرچه بيشتر از عشق تهي باشد ،نفرت بيشتري دارد ،فرد هرچه از عشق خالي تر باشد ،زندگي اش
بيشتر سرشار از كينه ورزي خواهد بود .و انسان هرچه بيشتر از عشق خالي باشد ،حسادت ،رقابت،
نگراني ،و بدبختي بيشتري در زندگي خواهد داشت.
فرد هرچه با تشويش ،حسادت ،نفرت و رنجش بيشتري احاطه شده باشد ،انرژي بيشتري در درونش راكد
مي ماند و آنگاه تنها راه براي تخليه ي آن ،سكس است.
عشق براي انرژي هاي ما يك خروجي است .عشق يك جريان است .سازنده است و براي همين است كه
جاري است و رضايت مي آورد .و آن رضايت بسيار عميق تر و بسيار باارزش تر از رضايتي است كه
توسط سكس به دست مي آيد .كسي كه چنين رضايتي را شناخته باشد ،هرگز به دنبال جايگزيني نمي
گردد ،درست مانند كسي كه جواهر دارد ،هرگز در پي سنگريزه ها نيست.
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ولي كسي كه پر از نفرت باشد ،هرگز نمي تواند راضي باشد .در نفرت ،انسان جدا
مي كند ،چيزها را نابود مي كند .نابودكردن هرگز رضايت نمي آورد :رضايت توسط خلق كردن به
دست مي آيد .كسي كه حسود است مبارزه مي كند،
ولي مبارزه هرگز رضايت نمي آورد .رضايت با دادن ،سهيم شدن به دست مي آيد،
نه با ربودن و چنگ زدن.
كسي كه در نزاع و ستيز است ،چنگ مي زند و مي ربايد .ولي ربودن هرگز آن رضايتي را نمي آورد
كه دادن و سهيم شدن مي آورد .انسان جاه طلب از يك مقام به مقامي ديگر مي جهد ،ولي هرگز قادر
نيست آرامش به دست آورد.
آرامش به ك ساني وارد مي شود كه در سفر عشق هستند ،كساني كه از يك زيارت عشق
به زيارتي ديگر مي روند ،نه به آنان كه در سفر قدرت و مقام هستند.
فرد هرچه بيشتر سرشار از عشق باشد ،در هر سلول از وجودش ،رضايت ،آرامش و احساس شادي و
تكميل بودن بيشتري جريان دارد .نوعي شادابي و طراوت ،كه نشانگر آن رضايت و سرور است او را
دربرگرفته است.
چنين شخصي كه چنين به رضايت رسيده است در بعد  dimensionسكس حركت
نمي كند .و شخص براي حركت نكردن در آن بعد نبايد تالشي كند .او فقط به اين سبب در آن بعد نمي
رود كه آن رضايتي كه فرد عادت داشت براي چند لحظه توسط سكس به دست آورد ،اينك توسط
عشق ،بيست و چهار ساعته در دسترس است.
بنابراين جهت بعدي اين است كه وجود ما بيشتر در بعد عشق حركت كند .ما عشق
مي ورزيم ،عشق مي دهيم و در عشق زندگي مي كنيم .و براي تشرف به عشق ،لزومي ندارد كه فقط
عاشق انسان ها باشيم.
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تش رف به عشق تشرفي است به اينكه تمامي وجودانسان عشق شده باشد .اين تشرفي است به عاشقانه
زندگي كردن .فرد مي تواند يك قطعه سنگ را چنان از زمين بردارد كه يك دوست را برمي دارد .فرد
همچنان مي تواند دست كسي را طوري در دست نگه دارد كه گويي دست يك دشمن را نگه داشته
ا ست .شايد كسي قادر باشد با اشياء مادي با مراقبتي عاشقانه رفتار كند ،درصورتي كه ديگري با انسان
هاي ديگر طوري رفتار مي كند كه نبايد چنين حتي با اشياء مادي رفتار شود .انساني كه سرشار از نفرت
است ،با انسان هاي ديگر همچون اشياء بي جان رفتار مي كند ،كسي كه پر از عشق است حتي به اشياء
بي جان نيز شخصيت زنده مي بخشد.
يك مسافر آلماني براي ديدن عارفي مشهور آمده بود .او مي بايد به دليلي خشمگين بوده باشد .او با
عصبانيت بندهاي كفشش را باز كرد ،كفش ها را به گوشه اي پرت كرد و
با ضربه اي محكم در را باز كرد.
در هنگام خشم ،ان سان كفش هايش را طوري از پا در مي آورد كه گويي بدترين دشمنش هستند! او
همچنين در را طوري باز مي كند كه گويي يك دشمني عظيم بين او و در وجود دارد! مرد محكم در را
بازكرد ،وارد شد ،و به آن عارف اداي احترام كرد.
عارف گفت " ،نه ،من هنوز نمي توانم به سالم تو پاسخ بدهم .نخست برو و از در و از كفش هايت
معذرت بخواه!"
مرد پرسيد " ،شما را چه مي شود؟ از در معذرت بخواهم؟ و از يك جفت كفش؟ آيا آن ها زنده
هستند؟"
عارف پاسخ داد " :وقتي خشمت را سر آن چيزهاي بي جان خالي مي كردي اين را توجه نكردي .تو
كفش ها را طوري پرتاب كردي كه موجوداتي زنده هستند و براي چيزي مقصر هستند .و در را با چنان
خشونتي باز كردي كه به نظر دشمنت مي آمد .چون با خالي كردن خشمت بر سر آن ها ،شخصيتشان را
www.oshods.com

110

از سكس تا فراآگاهي

تاييد كردي ،بايد همين حاال نخست بروي و از آن ها معذرت بخواهي .فقط در آن صورت با تو حرف
خواهم زد ،وگرنه امكان ندارد".
مسافر فكر كرد كه چگونه اينهمه راه از آلمان آمده تا اين عارف را مالقات كند و اينك چنين موضوع
بي اهميتي مي تواند امكان مالقات را از او بگيرد .درحالتي بسيار
بي رمق ،نزد كفش هايش رفت و دست هايش را روي هم گذاشت و گفت" ،دوستان ،بدرفتاري مرا
ببخشيد!"
به در گفت" ،متاسفم .بازكردن تو با خشم كاري اشتباه بود".
مسافر آلماني در خاطراتش مي نويسد كه نخست به نظرش بسيار مسخره رسيد ،ولي وقتي معذرت
خواهي اش به پايان رسيد ،شگفت زده شده بود :آرامشي بسيار به او دست داده بود و احساس سبكي و
صفاي زياد مي كرد .حتي به تخيلش هم راه نمي يافت كه توسط معذرت خواهي از يك جفت كفش و
يك در ،چنان صفا و آرامشي بتواند به كسي دست بدهد.
وقتي معذرت خواهي اش به پايان رسيد ،رفت و كنار آن عارف نشست كه مي خنديد و گفت" ،حاال
خوب است.
حاال مي توانيم گفت و گو كنيم .حاال قدري عشق نشان دادي ،حاال مي تواني ارتباط بزني ،حاال حتي مي
تواني درك كني ،زيرا اكنون سبك و شاد و مسرور هستي".
مسئله اين نيست كه فقط با انسان ها عاشقانه رفتار كنيم ،مسئله عشق ورزيدن است.
گفتن اينكه انسان بايد مادرش را دوست بدارد يك سوء تعبير است .اگر مادري از فرزندش بخواهد كه
فقط به اين دليل كه مادرش است بايد او را دوست داشته باشد ،اين يك آموزش غلط است .عشقي كه
براساس "دليل" و "بايد" و "بنابراين" باشد ،عشقي دروغين است .كسي كه فقط براي اينكه پدر است
مي خواهد كه دوستش بدارند ،آموزشي غلط مي دهد.
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اين يعني دليل آوردن براي عشق .عشق بدون دليل است ،عشق هرگز با دليل روي
نمي دهد.
اگر مادر به فرزندش بگويد " ،من مدت هاست كه تو را بار آورده ام و بزرگ كرده ام ،بنابراين مرا
دوست داشته باش "،براي عشق دليل مي تراشد ،اين پايان عشق است.
شايد كودك با زور و ناخواسته تظاهر به عشق كند ،زيرا كه او مادرش است.
آ موزش عشق اين نيست كه براي عاشق شدن دليل بتراشيم ،بلكه فقط به اين معني است كه محيط و
فرصتي فراهم كنيم كه در آن ،كودك بتواند دوست بدارد و عشق بورزد.
مادري كه به فرزندش بگويد" ،مرا دوست داشته باش چون مادرت هستم "،عشق را
به فرزندش آموزش نمي دهد .بايد بگويد " ،براي زندگي ،آينده و خوشبختي تو اهميت دارد كه تو به
هركس و هرآنچه كه با آن برخورد مي كني عاشقانه رفتار كني __ چه يك قطعه سنگ باشد ،يك گل
باشد ،يا يك انسان يا يك حيوان ،هرچه كه باشد.
مسئله ،دادن عشق به يك حيوان ،به يك گل يا به مادر يا به كسي ديگر نيست.
مسئله ،عاشق بودن وجود تو است.
آينده ي تو بستگي به اين دارد كه چگونه عاشقانه رفتار كني.
امكان سرور و خوشبختي در زندگي تو بستگي به اين دارد كه چقدر سرشار از عشق باشي".
مردم براي اينكه عشق بورزند نياز به آموزش دارند ،آنوقت است كه مي توانند از جنسيت زدگي خالص
شوند .ولي ما مردم را در عشق ورزيدن آموزش نمي دهيم ،هيچ احساسي از عشق خلق نمي كنيم.
درعوض ،هرچه كه به نام عشق درموردش حرف مي زنيم و انتقال مي دهيم ،كاذب است.
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آيا فكر مي كنيد كه كسي مي تواند عاشق يك نفر باشد و همچنين از ديگري نفرت داشته باشد؟ نه ،اين
نامم كن است .انسان عاشق ،يك انسان عاشق است ،اين به هيچ وجه ربطي
به يك فرد خاص ندارد.
چنين كسي حتي اگر تنها هم بنشيند بازهم شخصي عاشق است.
عاشق بودن ،طبيعت چنين فردي است ،ربطي به رابطه ي شما و آن شخص ندارد.
يك شخص خشمگين حتي اگر تنها هم باشد بازهم خشمگين است ،انساني كه نفرت دارد ،حتي در
تنهايي هم پر از نفرت است .با ديدن چنين شخصي نيز مي توانيد احساس كنيد كه او خشمگين است،
باوجودي كه خشم خودش را در آنزمان به شخص خاصي نشان
نمي دهد.
اگر شخصي عاشق را ببينيد كه در تنهايي نشسته ،مي توانيد احساس كنيد كه چگونه لبالب از عشق است.
گل هايي كه در انزواي جنگل مي رويند عطر خود را منتشر مي كنند ،چه كسي در آنجا باشد كه از آن
قدرداني كند و چه نباشد ،چه كسي از كنارشان بگذر و چه نگذرد.
معطر بودن طبيعت گل است.
در اين توهم نباشيد كه گل فقط به خاطر شما عطرافشاني مي كند!
عاشق بودن بايد خود شخصيت ما شود .بايد وضعيت بودش ما باشد ،نبايد متكي به
" به كي؟" باشد.
ولي تمام عشاق مي خواهند كه معشوقشان فقط آنان را دوست بدارد ،و عاشق هيچكس ديگر نباشد .ولي
آنان نمي دانند كه كسي كه نتواند همه را دوست بدارد ،نمي تواند
هيچ كس را دوست بدارد.
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ز ن مي گويد كه شوهرش فقط بايد عاشق او باشد و نبايد با هيچكس ديگر عاشقانه رفتار كند ،جريان
عشق شوهرفقط بايد به سمت او جاري باشد .ولي او درك نمي كند كه چنين عشقي دروغين است و
مسبب اين نيز خود اوست.
شوهري كه هميشه پر از عشق براي همه نباشد چگونه مي تواند عاشق همسرش باشد؟
عاشق بودن يعني اينكه در طول شبانروز ،عشق ورزيدن طبيعت او است.
انسان نمي تواند براي يك نفر سرشار از عشق باشد و براي ديگران تهي از عشق باشد.
ولي تاكنون نوع بشر قادر نبوده است اين حقيقت ساده را ببيند .پدر از فرزندش مي خواهد كه او را
دوست بدارد.
ولي مستخدم پير خانه چه؟ " نيازي نيست ،او فقط يك خدمتكار است!"
ولي همين مستخدم پير كه پسرش مجاز نيست او را دوست داشته باشد نيز پدر كسي ديگر است .و اين
پدر درك نمي كند كه فردا ،شايد هم همين امروز ،وقتي خودش پير شد ،از فرزندش شاكي خواهد بود
كه رفتاري عاشقانه با او ندارد.
اگر به آن فرزند آموزش داده مي شد كه با همه رفتاري عاشقانه داشته باشد ،مي توانست به انساني كه
عشق مي ورزد ،رشد كند .عشق به طبيعت دروني مربوط است ،نه به نوع رابطه .عشق ربطي به ارتباط
ندارد ،عشق حالتي از بودش است .عشق بخشي دروني از شخصيت انسان است.
ما بايد آموزشي از نوع ديگر ببينيم ،آموزش عاشق بودن __ عاشق هريك و همه بودن.
اگر كودك حتي يك كتاب را ناعاشقانه زمين بگذارد ،توجه او بايد به اين واقعيت جلب شود" :از
شخصيت تو بعيد است كه اين كتاب را چنين برزمين بگذاري .كسي خواهد ديد و خواهيد شنيد و متوجه
مي شود كه با كتاب بدرفتاري كرده اي.
اين نشانگر نقصي در شخصيت تو است".
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به ياد داستان عارفي افتادم كه در كلبه اي كوچك زندگي مي كرد .يك شب ،حدود
نيمه شب ،سخت باران مي باريد و او و همسرش خوابيده بودند .ناگهان در خانه زده شد .كسي جوياي
سرپناه بود .عارف به همسرش گفت" ،كسي بيرون است ،يك مسافر ،يك دوست ناشناس .لطفاً در را باز
كن".
توجه كرديد؟ مي گويد "يك دوست ناشناس ".شما حتي با كساني كه آشنا هستيد دوستي نداريد .اين
رفتار عاشقانه ي او را نشان مي دهد" :يك دوست ناشناس بيرون منتظر است ،لطفاً در را باز كن".
همسرش گفت " ،جا نداريم .حتي براي دوتاي ما هم جا نيست .چگونه يك نفر ديگر هم وارد شود؟"
عارف پاسخ داد " ،عزيز من ،اينجا قصر مردي ثروتمند نيست كه بتواند جا كم بياورد ،كلبه ي حقير
مردي فقير است .كاخ مرد غني است كه هميشه جا كم دارد __ اگر يك ميهمان ديگر وارد شود ،فضا
كم مي آورد! نه ،اينجا كلبه ي مردي فقير است".
زن پرسيد " ،چه ربطي به موضوع فقير و غني دارد؟ واقعيت ساده اين است كه اين كلبه خيلي كوچك
است!"
عارف پاسخ داد " ،اگر در قلبت جاي كافي وجود داشته باشد ،احساس مي كني كه حتي يك كلبه نيز
يك كاخ است ،ولي اگر قلبت باريك باشد ،حتي يك كاخ نيز براي دريافت يك ميهمان به نظر
كوچك مي آيد .لطفاً در را باز كن .چگونه مي توانيم كسي را كه به در ما پناه آورده از خود برانيم؟ تا
حاال ما دراز كشيده بوديم .شايد سه نفري نتوانيم دراز بكشيم ،ولي دست كم سه نفري مي توانيم بنشينيم.
اگر همه بنشينيم ،براي يكي ديگر هم جا هست".
همسرش وادار شد در را باز كند .مرد كه سرتا پا خيس بود وارد شد .باهم نشستند و مشغول صحبت
شدند.
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پس از مدتي دو نفر ديگر رسيدند و در زدند .عارف گفت" ،به نظر مي رسد ديگري هم وارد شده" و از
ميهمان كه نزديك در نشسته بود خواست تا در را باز كند .مرد گفت" ،در را باز كنم؟ جا نيست".
اين مرد ،كه خودش لحظاتي پيش در آن كلبه پناه گرفته بود ،از ياد برد كه عشق آن عارف به او نبود كه
مكاني به او داد ،بلكه اين وجود عارف بود كه پر از عشق بود و عاشقانه بود .و اينك مردمي ديگر آمده
بودند .و عشق بايد به تازه واردين هم پناه مي داد.
ولي مرد گفت " ،نه ،نيازي نيست كه در را باز كنم .آيا نمي بينيد كه ما نشسته هم در اينجا مشكل
داريم؟"
عارف خنديد و گفت " ،مرد عزيز من ،آيا براي تو جا آماده نكردم؟ تو به اين سبب وارد شدي كه عشق
اينجا بود.
هنوز هم اينجاست ،عشق با آمدن تو تمام نشده است .در را باز كن ،لطفاً .حاال ما دور
از هم نشسته ايم ،پس فقط قدري مهربان تر مي نشينيم .اينطوري جاي كافي خواهد بود.
به عالوه ،شبي سرد است و چنين نزديك نشستن با همديگر ،خودش گرما و لذت
مي بخشد".
در باز شد و دو تازه وارد به درون آمدند .همگي با هم نشستند و با هم آشنا شدند.
سپس ،خري وارد شد و با سرش به در فشار آورد .خر خيس آب بود و جوياي سرپناهي براي شب بود.
عارف از آن دو نفر كه نزديك در بودند خواست تا در را باز كنند و گفت" ،يك دوست ناشناس ديگر
وارد شده است".
مردان با ديدن بيرون گفتند " ،اين يك دوست يا چيزي شبيه يك دوست نيست .فقط يك االغ است.
نيازي نيست كه در را باز كنيم".
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عارف گفت " ،شايد نمي دانيد كه بر در خانه ي مردمان غني ،با انسان ها همچون حيوان رفتار مي شود.
ولي اينجا كلبه ي مردي فقير است و ما عادت داريم حتي با حيوان ها نيز مانند انسان رفتار كنيم .لطفاً در
را باز كنيد".
دو مرد يكصدا ناله كردند" ،ولي جا و فضا؟"
عارف گفت " ،جا زياد است .به جاي نشستن ،مي توانيم همگي بايستيم .براي اين جاي كافي هست.
ناراحت نباشيد .اگر الزم شد ،من هميشه آماده ام تا بيرون بروم و جاي كافي درست كنم".
عشق مي توان د تا اينجا برود! آنچه مورد نياز است خلق نگرشي عاشقانه است ،قلبي عاشق .وقتي قلب
عاشق در درون باشد ،خودش را همچون هاله اي از رضايت ،هاله اي از رضايت شعف آور متجلي مي
سازد.
آيا هرگز دقت كرده ايد كه هرگاه پس از اينكه قدري به كسي عشق نشان داده ايد ،موجي عظيم از
آرامش تمام وجودتان فرا مي گيرد؟ آيا هرگز تشخيص داده ايد كه با صفاترين لحظات رضايت آن
هايي بوده اند كه درآن لحظات ،عشق بي قيد وشرط داشته ايد؟
وقتي براي عشق تان شرط وجود نداشته ،وقتي فقط عاشقانه به بيگانه اي در خيابان لبخند
زده ايد؟ آيا نسيمي از آرامش و رضايت در پي نداشت؟ آيا هيچ تجربه اي از آن خوشي آرام داشته ايد
كه شخص افتاده اي را از زمين بلند كرده ايد ،وقتي دستي را به كسي كه لغزيده است داده ايد ،وقتي
گلي به بيماري هديه داده ايد؟ نه به اين خاطر چنين كرده باشيد كه او پدرتان است يا مادرتان است.
نه ،آن شخص مي تواند شخص معيني نباشد ،ولي خود هديه دادن يك پاداش عظيم است ،يك سرور
بزرگ.
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توان عشق ورزيدن بايد در درون شما رشد كند ___ عشق به گياهان ،پرندگان ،حيوانات ،عشق به انسان
ها و عشق به بيگانگان ،براي خارجي ها ،عشق به كساني كه شايد از شما بسيار دور باشند ___ ماه و
ستارگان.
عشق شما بايد رشد كند .هرچه عشق در درون كسي افزوده شود ،امكان سكس در زندگي فرد كاهش
مي يابد.
عشق و مراقبه باهم آن دري را مي گشايد كه دروازه ي الوهيت است.
عشق به عالوه ي مراقبه مساوي است با خداگونگي .godliness
وقتي عشق و مراقبه به هم مي پي وندند ،الوهيت به دست آمده است .ثمره ي اين دستيابي ،زندگي در
تجرد است  .celibacyآنگاه تمامي انرژي حياتي از گذرگاهي ديگر صعود
مي كند .آنوقت به تدريج نشت نمي كند ،آنگاه به بيرون هدر نمي رود .انرژي برمي خيزد ،شروع مي
كند به باالرفتن از مسيرهاي دروني .به سفري روبه باال مي رود.
سفر ما ،در حال حاضر ،به سمت پايين ترين سطوح است.
سكس جاري شدن انرژي به پايين است ،زندگي تجردي سفري سرباال است.
عشق و مراقبه كليدهاي زندگي بدون عمل جنسي هستند.
فردا ،در مورد اينكه از اين زندگي تجردي چه به دست خواهد آمد سخن خواهم گفت.
چه به دست مي آوريم؟ چه عايدمان مي شود؟
امروز در مورد دو چيز با شما سخن گفتم :عشق و مراقبه .به شما گفتم كه آموزش اين دو بايد از مرحله
ي نوزادي شروع شود ،ولي شما نبايد از اين چنين نتيجه بگيريد كه چون شما ديگر كودك نيستيد،
كاري نمانده است كه انجام بدهيد!
قبل ا زترك اينجا چنين برداشتي نكنيد .در آن صورت تالش من به هدر رفته است.
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در هر سن كه هستيد ،اين كار خير مي تواند شروع شود ،مي تواند همين امروز شروع شود .باوجودي كه
با افزايش سن دشوارتر مي شود __ اگر در كودكي بتواند شروع شود باشگون ترين است __ در هر سن
از زندگي كه شروع شود شگون و بركت دارد.
مي توانيد اين را امروز شروع كنيد .كساني كه آماده ي آموختن باشند ،حتي در سن هاي باال نيز هنوز
كودك هستند .مي توانند از همانجا شروع كنند .اگر شوق فراگرفتن داشته باشند ،اگر پر از اين فكر
نباشند كه همه چيز را مي دانند ،كه به همه چيز رسيده اند ،سفرشان همچون يك كودك ،شاداب و با
طروات آغاز مي شود.
روزي بودا از يك بيكشو  bhikshuكه او را سال ها پيش مشرف ساخته بود پرسيد" ،بيكشو ،چند سال
داري؟"
بيكشو پاسخ داد" ،پنج سال".
بودا تعجب كرد " ،پنج سال؟ تو دست كم هفتاد ساله به نظر مي رسي .اين چه پاسخي است؟"
بيكشو پاسخ داد " ،به اين دليل مي گويم كه اشعه ي مراقبه پنج سال پيش وارد من شد ،و فقط در اين
پنج ساله است كه عشق در زندگي من بارش داشته است .پيش از آن ،زندگي من چون يك رويا بود :در
خواب وجود داشتم .وقتي سنم را محاسبه مي كنم ،آن سال ها را به حساب نمي آورم .چطور مي توانم؟
زندگي واقعي من پنج سال پيش شروع شد.
من فقط پنج ساله ام".
بودا به تمام مريدانش گفت كه خوب در اين پاسخ دقت كنند.
شما همگي بايد سن خود را اينگونه محاسبه كنيد ،اين معيار تعيين سن است.
اگر عشق و مراقبه هنوز در شما زاده نشده اند ،زند گي شما تاكنون به هدر رفته است ،هنوز به دنيا نيامده
ايد .ولي اگر سعي و تالش كنيد ،هيچگاه دير نيست.
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بنابراين ،از سخنان من چنين نتيجه گيري نكنيد كه چون شما از سن كودكي گذشته ايد اين سخنان فقط
براي نسل آينده است .هيچكس هرگز چنان دور نمي شود كه نتواند به وطن بازگردد .تاكنون هيچكس
چنان در راه خطا پيش نرفته كه نتوانسته باشد راه درست را ببيند .حتي اگر كسي هزاران سال در تاريكي
زيسته باشد ،به اين معني نيست كه وقتي او چراغ را روشن مي كند ،تاريكي اعالم كند" ،من هزاران ساله
هستم ،پس از اينجا نخواهم رفت!" نه ،وقتي كه چراغ روشن باشد ،تاريكي هزاران ساله به همان سرعت
ناپديد
مي شود كه تاريكي يك شبه.
برافروختن آن چراغ در كودكي بسيار آسان است و پس از آن قدري دشوار مي شود.
ولي دشوار به معناي ناممكن نيست .دشوار يعني قدري تالش بيشترو دشوار يعني قدري عزم بيشتر .دشوار
يعني قدري ش ديد تر .يعني كه شما بايد الگوهاي جاافتاده در شخصيت خودتان را با پشتكاري بيشتر
بشكنيد و مسيرهاي تازه باز كنيد.
ولي حتي با دميدن نخستين اشعه هاي طريق جديد ،احساس مي كنيد كه كاري نكرده و بركتي عظيم را
دريافت كرده ايد .با وارد شدن حتي يك اشعه از آن سرور ،آن حقيقت،
آن نور ،احساس مي كنيد كه بدون اينكه كاري كرده باشيد ،چيزهاي زيادي دريافت
مي كنيد .زير تمام كارهايي كه كرده بوديد بسيار بي اهميت بوده اند  ،چنان جزيي بوده و آنچه كه به
دست آمده ،بسيار پرارزش تر از آن است كه بتوان بر آن ارزش نهاد.
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بنابراين ،سخنان مرا اشتباه دريافت نكنيد ،اين درخواست من از شماست.

از اينكه با چنين عشق و سكوتي به من گوش داديد از شما بسيار بسيار سپاسگزارم.

در پايان به آن الوهيتي كه در شما منزل دارد تعظيم مي كنم.

لطفاً اداي احترام مرا بپذيريد.
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جلسه ي چهارم
اميد سه ساعته براي بشريت
عزيزان من،
در مدرسه اي در روستايي كوچك ،آموزگاري داستان راما  Ramaرا آموزش مي داد .تقريباً تمام بچه
ها چرت مي زدند .جاي تعجب نيست كه اگر كودكان در حين شنيدن داستان راما به خواب بروند ،حتي
بزرگ تر ها نيز در اين مواقع چرت مي زنند!
داستاني كه بارها و بارها ت كرار و تكرار شده باشد ،تمام جاذبه ي خودش را براي شنيدن با دقت به آن از
دست مي دهد .معلم به طور مكانيكي همه چيز را مي خواند ،و حتي به كتابي كه در پيش رو داشت
نگاهي هم نمي كرد __ او داستان راما را از حفظ مي دانست.
حتي يك ناظر خارجي هم مي توانست تشخيص دهد كه او در خواب آموزش مي داد.
او ماجرا را چون يك طوطي نقل مي كرد ،و از آنچه مي گفت هيچ هشيار نبود.
ناگهان ولوله اي در كالس درگرفت .بازرس آموزشي وارد شده بود.
بازرس وارد كالس شد ،شاگردان به خود آمدند و آموزگار شروع كرد با توجه درس دادن.
بازرس پرسيد" ،خوشوقتم مي بينم كه رامايانا  Ramayanaتدريس مي كنيد .مايلم از كودكان در
مورد داستان سوال هايي بپرسم".
او بااين فرض كه كودكان داستان شكستن چيزها و جنگيدن و اين چيز ها را به آساني به ياد مي سپارند،
سوالي ساده را پرسيد" :چه كسي كمان شيوا  Shivaرا شكست؟"
پسري دست را بلند كرد و گفت  " ،آقا ،ببخشيد .من آن را نشكستم .من پانزده روز اينجا نبودم .و نمي
دانم هم كه چه كسي آن را شكسته است .مي خواهم اين موضوع همين حاال روشن شود ،زيرا هروقت
در اين مدرسه چيزي شكسته يا خراب مي شود ،اول از همه ،مرا براي آن محكوم مي كنند".
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بازپرس با شني دن اين حيرت كرد .هرگز در خواب هم نمي ديد كه كسي چنين جوابي بدهد.
رو به سمت آموزگار كرد كه داشت عصايش را برمي داشت و شنيد كه آموزگار گفت" ،كار خود اين
بدجنس است .او واقعاً از همه بدتر است".
سپس غرشي به سمت پسر كرد و گفت " ،اگر تو نشكستي ،پس چرا بلند مي شوي و
مي گويي كه تو نشكستي؟"
سپس به بازرس گفت " ،گول حرف هاي اين پسرك را نخوريد! نود و نه درصد از
خرابي ها و شكستگي ها در اين مدرسه كار خودش است".
با شنيدن اين حرف ،حيرت بازرس به نهايت رسيد .ولي فكر كرد بهتر است چيزي نگويد ،بنابراين سرش
را زير انداخت و راهش را كشيد و مستقيم نزد مدير مدرسه رفت و داستان را كامل براي او بازگو كرد.
او از مدير خواست كه كاري در اين مورد انجام دهد.
مدير از بازرس خواهش كرد كه موضوع را بيش از اين پيگيري نكند .او براي بازرس توضيح داد كه
امروزه به شاگردان چيزي را گفتن خطرناك است .او گفت " ،مهم نيست كه چه كسي آن را شكسته
باشد ،شما لطفاً موضوع را دنبال نكنيد.
ما فقط دو ماه است كه در اين مدرسه روي آرامش ديده ايم .شاگردان سال ها بوده كه ساختمان ها را به
آتش مي كشيدند و وسايل اينجا را مي شكستند و خسارت زياد مي زدند .بهتر است كه در اين مورد
سكوت كنيم.
امروزه هر چيز كه به آنان بگوييم  ،فقط دعوت از اغتشاش است .شايد اعتصاب كنند ،شايد تا حد مرگ
روزه بگيرند!"
بازرس كامالً زبانش بند آمده بود و نمي توانست باور كند كه چه اتفاقي دارد مي افتد.
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نزد رييس هيات امناي مدرسه رفت و تمام اتفاقات را برايش گفت __ كه در كالس رامايانا تدريس مي
شده و پسري گفته كه او كمان شيوا را نشكسته است و آموزگار گفته كه بايد كار همان پسر باشد و مدير
مدرسه گفته كه بهتر است موضوع مسكوت گذاشته شود و پيگيري آن عاقالنه نيست و ترسي هميشگي
از اعتصاب و انواع دردسرها وجود دارد.
رييس هيات امنا گفت كه احساس مي كند برخورد مدير مدرسه در اين مورد عاقالنه است.
او اضافه كرد " ،به عالوه ،نگران مقصر كار نباشيد .هر كس آن را شكسته باشد،
هيات امنا ترتيب تعمير آن را خواهد داد .بهتر است كه آن را تعمير كنيم تا اينكه پيگير دليل آن باشيم".
بازرس اين تجرب ه اش را براي من تعريف كرد و مي خواست بداند كه تمام اين اوضاع
چه معني دارد .به او گفتم كه در اين داستان اساساً چيز تازه اي وجود ندارد .اين يك ضعف مشترك
انساني است در اينجا تجلي يافته است.
آن ناتواني اين است كه مردم مي خواهند نشان بدهند كه مي دانند __ حتي در مورد چيزهايي كه واقعاً
هيچ از آن نمي دانند .هيچكدام از آنان نمي دانستند كه ماجراي
شكسته شدن كمان شيوا چه بوده است.
آيا برايشان بهتر نبود كه جهل خودشان را مي پذيرفتند و در موردش مي پرسيدند؟
اين بزرگترين بدبياري  mishapدر تاريخ بشريت است .هيچكس شهامت اينكه بگويد "من نمي دانم"،
را ___ در مورد هر جنبه از زندگي __ از خودش نشان نمي دهد .اين ناتواني اثبات كرده كه هالكت
آور است و تمام زندگي انسان را به هدر مي دهد .به سبب اين گمان خطا كه ما مي دانيم ،پاسخ هايي كه
مي دهيم همانقدر مسخره هستند كه پاسخ هايي كه در آن مدرسه داده شده بودند __ توسط آن
كودك ،آن آموزگار ،آن مديرو آن رييس.
تالش براي پاسخ دادن ،بدون دانستن ،فقط از انسان يك احمق مي سازد.
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شايد درست باشد كه موضوع هايي مانند اينكه چه كسي كمان شيوا را شكست ،در زندگي انسان تاثيري
عميق نداشته باشد ،ولي موضوع هايي كه ربطي عميق به زندگي ما دارند __ موضوع هايي كه تعيين مي
كنند كه زندگي زيبا يا زشت شود ،سالم يا ناسالم باشد ،موضوعاتي كه بستگي به جهت و تكامل زندگي
دارند ___ در آنجا نيز وانمود مي كنيم كه مي دانيم .ولي در اينجا پاسخ هاي ما در زندگي رسواكننده
هستند .زند گي هر انسان نشان مي دهد كه ما ابداً هيچ چيز در مورد زندگي نمي دانيم .وگرنه ،چرا اينهمه
شكست وجود دارد ،اينهمه رنج و مصيبت و تشويش؟
اين دقيقاً چيزي است كه مايلم در مورد سكس برايتان بگويم :ما هيچ چيز در موردش
نمي دانيم.
شايد شگفت زده شويد .شايد بگوييد" ،كا مالً ممكن است كه ما چيزي در مورد خداوند يا روح ندانيم،
ولي چگونه قبول كنيم كه هيچ چيز در مورد سكس نمي دانيم؟ ما شواهد داريم :زن ها و شوهرهايمان را
داريم ،فرزند داريم و با اين وجود مي گويي كه ما هيچ چيز در مورد سكس نمي دانيم!" ولي من مايلم به
شما بگويم __ باوجودي كه درك آن شايد برايتان بسيار دشوار باشد ___ كه فهم اين نكته الزامي
است :شايد شما از تجربه ي سكس عبور كرده باشيد ،ولي بيش از يك كودك خردسال از سكس نمي
دانيد .نه بيش از آن .فقط گذركردن از چيزي به معني شناختن آن نيست.
شايد كسي هزاران مايل با يك اتومبيل رانده باشد ،ولي اين الزاماً به اين معني نيست كه آن شخص
چيزي از كاركرد آن و موتور داخل آن بداند .آن شخص شايد سخنان مرا
به تمسخر بگيرد و بگويد كه او هزاران مايل رانندگي كرده است ،ولي من هنوز هم مي گويم كه او
چيزي در مورد اتومبيل نمي داند.
راندن يك اتومبيل كاري سطحي است ،شناخت تمام كاركرد و عملكرد دروني آن موضوعي كامالً
متفاوت است.
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شخصي كليد برق را مي زند و چراغ روشن مي شود .او مي تواند بگويد كه همه چيز در مورد برق مي
داند ،زيرا مي تواند به اختيار چراغ را روشن يا خاموش كند و اين كار را هزاران بار انجام داده است .ولي
ما مي گوييم كه او يك احمق است ،و اينكه حتي يك كودك هم مي تواند كليد را روشن و خاموش
كند ،نيازي به دانش برق ندارد.
هركسي مي تواند بچه توليد كند .اين ربطي به درك كردن سكس ندارد .همچنين  ،هركسي مي تواند
ازدواج كند.
حيوانات توليد مثل مي كنند ،ولي دلي لي ندارد در اين توهم برويم كه آن ها هم سكس را
مي شناسند.
حقيقت مطلب اين است كه سكس به طور علمي مورد مطالعه واقع نشده است .هيچ فلسفه يا علمي در
مورد سكس واقعاً توسعه نيافته است ،به اين سبب كه همه پيشاپيش گمان
كرده اند كه همه چيز در موردش مي دانند .هيچكس نياز به متون و رويكرد علمي در مورد سكس را
نديده است .و من به شما مي گويم كه همين براي بشريت بسيار
مصيبت آور بوده است.
روزي كه بتوانيم يك كتاب مدون ،يك علم ،يك نظام كامل فكري از طريق سكس را توسعه دهيم،
قادر خواهيم بود به نژادي تازه از انسان ها تولد بخشيم .آنگاه ،نيازي نخواهد بود تا انسان هاي بيمار،
ناتوان و افليج توليد كنيم .نيازي به توليد انسان هايي مفلوك و بيمار و غمزده و گنگ نخواهد بود .نيازي
نخواهد بود تا كودكاني پر از احساس گناه توليد كنيم.
ولي ما هيچ چيز از اين نمي دانيم .ما مي دانيم كه چگونه كليد را روشن و خاموش كنيم ،و از آنجا نتيجه
گيري كرده ايم كه همه چيز را در مورد سكس مي دانيم .حتي در پايان يك عمر ،آنچه كه يك شخص
در مورد سكس مي داند بيش از دانستن چگونگي روشن و خاموش كردن كليدبرق نيست ___ و نه
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چيزي فراتر از اين .ولي ما چون اين فكر خطا را حمل مي كنيم كه همه چيز در موردش مي دانيم ،هيچ
امكاني براي تحقيق ،اكتشاف و تفكر و تعمق در مورد سكس باقي نمي ماند.
وقتي همگي از قبل همه چيز در موردش بدانند ،چه نيازي به مطالعه ي آن وجود دارد؟ ما نه در مورد اين
موضوع با يكديگر حرف مي زنيم و نه به آن فكر مي كنيم.
و ماي لم به شما بگويم كه هيچ رازي ژرف تر ،هيچ سر وپديده اي عميق تر از سكس در دنيا وجود ندارد.
ما فقط اخيراً اتم را شناخته ايم وبا اين شناخت ،دنيا دچار انقالبي عظيم شد .روزي كه موفق شويم تماماً
چيزي در مورد اتم سكس بشناسيم ،نژاد انسان وارد عصري جديد از خرد مي شود .وقتي كه به ژرفاي
روند و تكنيك هاي ايجاد آگاهي پي ببريم ،پيش بيني عظمت و بزرگي اوج هايي كه مي توانيم به آن
دست بيابيم غيرممكن است .ولي يك چيز را به يقين مي توان گفت :انرژي جنسي و روند آن
اسرارآميزترين ،عميق ترين و پرارزش ترين چيز در دنياست __ و ما در موردش ساكت هستيم .چيزي
كه از همه چيز
باارزش تر است ،جزو محرمات است .a taboo
فرد در طول زندگي اعمال جنسي به جا مي آورد ،و در پايان زندگي هنوز هم نمي داند كه سكس
چيست.
بنابراين ،وقتي در روز اول گفتم كه انسان بي نفسي  egolessnessو بي فكري thoughtlessness
را تجربه مي كند ،بسياري از دوستان قانع نشده بودند :احساس كرده بودند كه غيرممكن است .ولي بعداً
دوستي به من گفت " ،من هرگز قبالً در موردش فكر نكرده بودم ،ولي آنچه كه گفتي اتفاق افتاد".
يك خواهر نزد من آمد و گفت " ،من هرگز اين را تجربه نكرده ام .ولي وقتي در موردش حرف زديد،
به ياد آوردم كه آري ،ذهن به نوعي ساكت و آرام مي شود ،ولي من هرگز بي نفسي يا هيچ تجربه ي
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عميق ديگري را از اين نوع احساس نكرده بودم ".امكان دارد كه اين نكته به بسياري از ذهن هاي ديگر
هم خطور كرده باشد ،بنابراين ضروري است تا روي چند نكته بيشتر عميق شوم:
نخستين چيز اين است كه انسان با دانش قبلي در مورد سكس به دنيا نيامده است.
در اين زمين شايد تعداد بسيار اندكي باشند كه كامالً قادر باشند اين هنر ،روند و علم سكس را درك
كنند __ كساني كه تجارب زندگي هاي پيشين را باز يافته اند.اين ها كساني هستند كه به مرحله ي
واقعي زندگي تجردي  celibacyمي رسند .زيرا براي شخصي كه همه چيز را در مورد سكس شناخته
باشد ،سكس چيزي بي فايده مي شود.
چنين فردي به سادگي به وراي سكس مي رود ،او به فراسوي آن مي رود.
ولي در اين مورد چيزهاي واضح و روشني هرگز بيان نشده است.
نخستين چيزي ك ه روشن بودن در مورد آن بسيار حياتي است اين است كه اين توهم را از خود دور كنيم
كه چون فقط به واسطه ي سكس زاده شده ايم ،فرد مي داند كه سكس و معاشقه چيست .نه ،شما نمي
دانيد .و به دليل همين ندانستن است كه تمام عمر شخص  ،در تمام اوقات درگير سكس باقي مي ماند تا
از دنيا برود.
قبالً به شما گفتم كه حيوانات براي انجام اعمال جنسي دوره اي ثابت دارند ،يك فصل مشخص دارند و
انسان ها هيچ دوره ي خاصي براي آن ندارند .چرا؟ شايد به اين سبب باشد كه حيوانات قادر هستند عميق
تر به اعماق سكس بروند ،انسان ها حتي اين قابليت را ندارند.
كساني كه در مورد سكس تحقيقات كرده اند ،آنان كه عميقاً وارد آن شده اند ،كساني كه در زندگي
بسيار تجربه دارند ،به اين نتيجه رسيده اند كه اگر مقاربت يك دقيقه به طول انجامد ،شخص دوباره پس
از يك روز خواهان آن است.
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ولي اگر سه دقيقه بتواند به طول انجامد ،شخص تا يك هفته حتي به آن فكر هم نخواهد كرد .آنان
مشاهده كرده اند كه اگر معاشقه بتواند هفت دقيقه به طول انجامد ،شخص چنان از سكس رها خواهد
شد كه آن فكر حتي تا سه ماه نيز به تصورش نخواهد آمد .و اگر آن دوران بتواند سه ساعت طوالني
شود ،شخص براي هميشه از سكس رها خواهد شد ،هرگز ميل آن را نخواهد داشت.
ولي تجربه ي فرد معموالً يك لحظه بيشتر طول نمي كشد ،حتي تصوركردن يك معاشقه ي سه ساعته نيز
دشوار است.

بااين وجود ،به شما مي گويم كه اگر شخصي بتواند سه ساعت در حالت معاشقه ،در آن سامادي
 ،samadhiدر آن آميزش بماند ،آنگاه فقط يك بار آميزش كافي است تا او را براي باقي عمرش از
سكس آزاد سازد .اين حالت ،چنان رضايت ،چنان تجربه اي از سرور و از هشياري برجاي مي گذارد كه
براي يك عمر دوام خواهد داشت.
پس از اين يك آميزش فرد مي تواند به مرحله ي زندگي بدون عمل جنسي  brahmacharyaواقعي
برسد.
ولي ما هرگز حتي پس از يك عمر زياده روي در سكس به آن زندگي دست نمي يابيم .فرد به سن
پختگي و پيري مي رسد ،به آخر عمرش نزديك مي شود ،ولي هرگز از شهوت براي سكس و آميزش
رها نمي شود .چرا؟ به اين سبب است كه ما هنر و علم سكس را درك نكرده ايم .نه هرگز كسي آن را
بر اي ما تشريح كرده است و نه ما هرگز به آن انديشيده ايم و در موردش تعمق يا بحث كرده ايم .در
زندگي ما،هيچ صاحب تجربه اي در موردش با ما مكالمه نداشته و ما را با آن آشنا نكرده است .ما حتي
نسبت به حيوانات نيز در موقعيت بدتري قرار داريم!
شايد ترديد داشته باشيد كه تجربه اي كه معموالً فقط يك لحظه به طول مي كشد ،بتواند سه ساعت به
درازا انجامد.
حق كپي وجدانا ً محفوظ

129

اشو

من كليدهاي مشخصي را به شما مي دهم .اگر به آن ها توجه كنيد ،سفر به سوي زندگي براهماچاري،
آسان تر خواهد شد.
در طول آميزش ،شخص هرچه تنفس تندتري داشته باشد ،مدت آميزش كوتاه تر خواهد بود .هرچه
تنفس آرام تر و آسوده تر باشد ،مدت آميزش بيشتر خواهد بود .اگر بتوانيد طوري منضبط شويد كه
تماماً آسوده نفس بكشيد ،مدت آميزش مي تواند تا هر زماني
به طول انجامد .و هرچه مدت زمان آميزش بيشتر باشد ،تجربه ي آن عنصرهاي فراآگاهي __ بي نفسي
و بي زماني كه در موردشان برايتان گفتم ،بيشتر شروع به
واقع شدن مي كنند .تنفس بايد بسيار آسوده باشد .همانطور كه آسوده مي شود ،اعماق
جديد تر ،معني ها و ادراك هاي تازه ،شروع به آشكارشدن خواهند كرد.
چيزي ديگر كه بايد به ياد داشت اين است كه اگر در حين آميزش ،هشياري شما به وسط دو چشم
متوجه شود ،جايي كه يوگا آن را مركز چشم سوم the third eye center
مي خواند ،مدت آميزش مي تواند سه ساعت طول بكشد .و چنان تجربه اي از آميزش است كه مي تواند
انسان را در زندگي تجردي ريشه بدهد __ نه تنها براي اين زندگاني ،بلكه براي زندگاني هاي ديگر هم.
خواهري نامه نوشته و گفته است كه وينوبا  " Vinobaمجرد مادرزاد"  born celibateاست .پس آيا
به اين معني است كه او فراآگاهي را تجربه نكرده است؟" او در مورد من مي گويد" ،شما ازدواج نكرده
ايد ،يك مجرد مادرزاد .آيا به اين معني است كه شما فراآگاهي يا سامادي را هيچكدام تجربه نكرده
ايد؟"
اگر اين خواهر در اينجا حاضر است ،مايلم به ايشان بگويم كه نه من و نه وينوبا ،يا در واقع هيچ كس
ديگر ،نمي تواند آن مرحله از زندگي تجردي را بدون تجربه ي جنسي درك كند .همچنين مايلم بگويم
كه آن تجربه شايد از همين زندگاني باشد و شايد از زندگاني قبل باشد .رسيدن به زندگي مجردي از
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زمان تولد در اين زندگي ،بر اساس تجارب عميق در يكي شدن در آميزش ،در زندگاني هاي پيشين قرار
دارد و نه بر اساس هيچ چيز ديگر.
راه ديگري وجود ندارد.
اگر فرد در زندگاني پيشين خود تجربه ي جنسي عميقي داشته باشد ،در همين زندگي از سكس رها
خواهد شد.
حتي در تخيالت نيز سكس او را مختل نخواهد كرد .برعكس ،شخص تعجب خواهد كرد كه مردم در
مورد سكس چگونه رفتار مي كنند ،او از اينكه مردم اينهمه جنون آميز
درپي سكس هستند شگفت زده خواهد شد .چنين فردي حتي براي تشخيص و تمايز بين زن و مرد بايد
تالشي آگاهانه انجام بدهد.
اگر كسي فكر كند كه شخص بدون داشتن تجربه ي جنسي عميق مي تواند يك مجرد مادرزاد شود ،در
اشتباه است:
شخص ديوانه خواهد شد ،ولي زندگي بدون سكس نخواهد داشت!
كساني كه مي كوشند زندگي عاري از عمل جنسي را برخود تحميل كنند ،فقط ديوانه
مي شوند ،به هيچ جا نمي رسند .زندگي مجردي را نمي توان تحميل كرد ،براهماچاري از تكامل يافتن
تجربه ي سكس به وجود مي آيد.
اگر بتوان حتي يك بار آن تجربه را داشت ،شخص براي سفرهاي بي پايان در
زندگاني هايش از سكس رها خواهد بود.
تااينجا دو عامل براي داشتن تج ربه ي عميق جنسي را گفتم :تنفس فرد بايد چنان آسوده و چنان آرام
باشد كه گويي ابداً وجود ندارد .و هشياري فرد بايد در چشم سوم باشد ،نقطه ي ميان دو ابرو .هرچه
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توجه بيشتر به اين مركز نزديك باشد ،آميزش به طور خودكار عميق تر خواهد بود .و مدت آميزش به
نسبت آسودگي تنفس ها ،بيشتر مي شود.
و آنگاه براي نخستين بار تشخيص خواهيد داد كه آن جاذبه ،واقعاً براي آميزش نبوده است ،جاذبه براي
سامادي است ،براي فراآگاهي .حتي اگر بتوانيد يك لمحه داشته باشيد ،حتي اگر آذرخش فقط يك بار
بتابد و شما راهي را كه در تاريكي پنهان بود مي ديديد ،آنگاه مي توانيد به آساني طي طريق كنيد.
شخصي در اتاقي كثيف و مخروبه نشسته است :ديوارها ترك خورده و پر از لكه هستند .ولي او مي تواند
برخيزد و پنجره را باز كند .از پنجره ي آن اتاق كثيف مي تواند آسماني شفاف را تا دوردست ها ببيند،
مي تواند خورشيد را ببيند و پرندگاني را كه در آسمان پرواز مي كنند .حاال ،اين شخص كه ناگهان
آسمان آبي و پهناور را شناخته و خورشيد و ماه را شناخته و درختان و پرندگان درحال پرواز را ديده و
گل هاي معطر را شناخته است ،ديگر در آن اتاق مخروبه ،بدبو و كثيف نخواهد ماند __ او به زودي به
زير آسمان خواهد آمد.
بنابراين ،روزي كه فقط لمحه اي از سامادي و بي ذهني در سكس را داشتيد ،هرچندهم كه زودگذر،
آنگاه ديوارهاي تاريك و كثيفي كه سكس را احاطه كرده اند ديگر برايتان جذاب نخواهند بود و به
زودي از آن بيرون خواهيد آمد.
ولي الزامي است درك كنيم كه ما عموماً در درون خانه اي تاريك و كثيف به دنيا آمده ايم و از داخل
حصارهاي همين خانه است كه بايد آنچه را كه وراي اين ديوارها هست تجربه كنيم .تنها آنوقت است
كه مي توانيم خانه را ترك كنيم و به فضاي باز بيرون قدم گذاريم .ولي كسي كه پنجره را باز نكند،
كسي كه چشمانش را ببندد و فقط در گوشه اي بنشيند و بگويد" ،من نمي خواهم اين خانه ي كثيف را
بشناسم " ،حتي نمي تواند ذره اي اوضاع را تغيير بدهد.
چه آن را ببيند و چه نبيند ،او در خانه اي كثيف زندگي مي كند و در همانجا باقي مي ماند.
www.oshods.com

132

از سكس تا فراآگاهي

آن "براهماچاري" شما ،كه زندگي بدون آميزش جنسي را بر خودش تحميل كرده است ،همانقدر در
داخل منزل سكس زنداني است كه هر شخص معمولي ديگر زنداني است.
تنها تفاوت بين شما و اين شخص اين است كه او با چشماني بسته نشسته است و شما
با چشماني باز.
آنچه را كه شما آشكارا مي كنيد ،او نهاني انجام مي دهد و كاري را كه شما جسماً انجام
مي دهيد ،او ذهناً مي كند.
تفاوت ديگري وجود ندارد .براي همين است كه از شما تقاضا دارم كه ضديت خودتان را با سكس دور
بيندازيد و سعي كنيد با همدردي آن را درك كنيد ،با آن آزمايش كنيد و
در زندگي ،جايگاهي مقدس به آن بدهيد.
تاكنون دو دستورالعمل ر ا بحث كرده ايم .سومين نكته وضعيت ذهن است در روي آوردن به سكس.
بايد طوري به سكس روي بياوريد كه گويي روي به سوي محراب عبادت shrine
مي آوريد ،زيرا در هنگام سكس شما به جهان هستي از هميشه نزديك تر هستيد .توسط سكس است كه
الوهيت مي تواند توليد زندگي كند و زندگي جديدي را خلق كند __ بنابراين ،در سكس ما به خالق از
هميشه نزديك تر هستيم :براي زندگي جديدي كه خلق
مي شود يك گذرگاه هستيم .يك زندگي -بخش مي شويم .چرا چنين است؟ زيرا آن وضعيت ،وضعيت
مقاربت ،خودش از همه به خالق نزديك تر است .اگرما با قداست به سكس روي بياوريم ،با بازيگوشي،
مي توانيم به آساني لمحه اي از الوهيت را دريافت كنيم.
ولي ما با انزجار از سكس و با تمام احساس هاي بد و سرزنش آلوده به سكس روي
مي آوريم .همين توليد يك ديوار مي كند و ما از تجربه كردن الوهيت در آن شكست

حق كپي وجدانا ً محفوظ

133

اشو

مي خوريم .به سكس همانطور نزديك شويد كه به يك معبد نزديك مي شويد ،زيارتگاهي مقدس .به
همسرتان طوري بنگريد كه به يك الهه مي نگريد .شوهرتان را همچون يك موجود الهي ببينيد.
و هرگز درهنگام زشتي ،خشم ،خشونت ،نفرت و حسادت و رنجش و در لحظات تشويش به سكس
روي نياوريد.
چيزي كه درواقع رخ مي دهد درست عكس اين است .شخص هرچه نگران تر و
طرد شده تر باشد ،هرچه بيشتر خشمگين باشد و در نوميدي و تشويش بيشتري باشد ،بيشتر وارد سكس
مي شود .يك انسان شادمان به دنبال سكس نمي دود ،ولي انسان غمزده چنين مي كند ،زيرا چنين
شخصي سكس را همچون فرصتي براي فرار از اندوه مي بيند.
ولي ب ه ياد داشته باشيد ،اگر با اندوه ،با نگراني ،با تلخي ،با رنجش و با تضاد به سكس نزديك شويد،
هرگز به آن لمحه از تجربه اي نخواهيد رسيد كه روحتان در عطش آن بوده .در آنجا لمحه اي از
سامادي را نخواهيد يافت.
من از شما تقاضا مي كنم كه فقط وقتي به سكس روي بياوريد كه شاداب و بازيگوش هستيد ،فقط زماني
كه احساس مي كنيد قلبتان پر از شادي ،آرامش و سپاسگزاري است .فقط كسي كه به سكس اينگونه
نزديك مي شود مي تواند فراآگاهي ،سامادي را تجربه كند .حتي اگر يك بار در سكس اشعه اي از
سامادي به دست آيد ،براي هميشه از سكس رها
مي شويد و شروع مي كنيد به تكامل يافتن در فراآگاهي.
اين مالقات ،اين يكي شدن زن و مرد ،معنايي عميق و عظيم دارد.
در اين يگانگي زن و مرد است كه نفس  egoبراي نخستين بار فرو مي شكند و فرد واقعاً با ديگري ديدار
مي كند.
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نوزادي كه رحم مادر را ترك مي كند ،در رنجي بزرگ قرار دارد :مانند ريشه كن شدن درخت از زمين
است.
تمامي وجودش مشتاق است كه دوباره به زمين وصل شود .وابستگي اش به زمين ،يعني زندگي اش،
حياتش ،تغذيه اش .درخت اينك ريشه كن شده و فرياد برمي آورد كه به زمين بازگردد ،زيرا كه اكنون
از جريان زندگي جدا شده است.
نوزادي كه به دنيا مي آيد از ريشه بريده مي شود .به نوعي ،نوزاد ريشه كن مي گردد ،از زندگي و هستي
جدا مي شود .اينك تمام اشتياق كودك ،عطش تمام وجودش اين است كه دوباره با زندگي و با هستي
پيوند بخورد.
چنين اشتياقي است كه ما آن را عطش براي عشق مي خوانيم.
جز اين ،منظورمان از عشق چيست؟
هركسي مي خواهد دوست بدارد و دوستش بدارند .معني عشق چيست؟ معني اين است" :من منزوي
شده ام ،قطع شده ام :مي خواهم دوباره با زندگي يكي شوم ".و يكي از ژرف ترين تجارب يكي شدن،
بين زن و مرد در سكس اتفاق مي افتد .سكس نخستين تجربه ي اين وصل دوباره است.
شخصي كه اين تجربه را به عنوان عطشي براي عشق ،ميلي براي يگانگي دوباره با خود زندگي ،درك
كرده باشد ،مي تواند به زودي به تجربه اي ديگر نيز دست يابد.
يك مراقبه كننده ،يك سالك روحاني ،يك عارف ،يك شخص بيدار شده ،همگي به وحدت مي رسند
و شخصي كه در سكس حركت مي كند نيز به وحدت مي رسد .در آميزش جنسي دو فرد يگانه مي
شوند __ يك فرد با فردي ديگر در مي آميزد و هردو يكي مي شوند.
در سامادي ،در اشراق ،فرد با كل  the wholeدر مي آميزد و با آن يكي مي شود.
آميزش جنسي ديداري است بين دو فرد .اشراق ديداري است بين فرد و تماميت بي پايان.
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طبيعي است كه ديدار بين دو فرد فقط مي تواند گذرا و مقطعي باشد ،ولي مالقات فرد و كل براي هميشه
است.
دو نفر ،موجوداتي محدود هستند ،بنابراين اتحاد آنان نمي تواند بي نهايت باشد ،نمي تواند براي هميشه
باشد .و اين است آن درد و عذاب تمام عشق ها :كه ما نمي توانيم براي هميشه با معشوق يگانه باشيم.
براي لحظه اي با هم يگانه مي شويم ،ولي دوباره فاصله مي گيريم ،آن فاصله وارد
مي شود .اين فاصله دردآفرين است ،آزار مي دهد ،بنابراين عشاق هميشه در اين وضعيت استيصال
هستند .آهسته آهسته ،به نظر مي رسد كه اين ديگري است كه سبب اين جدايي است .بنابراين خشم و
آزردگي در مورد آن ديگري برمي خيزد.
ولي آنان كه مي دانند مي گويند كه دو نفر در اساس دو موجود جدا هستند .مي توانند ديداري گذرا را
تحميل كنند ،ولي براي هميشه باهم ديدار نمي كنند .اين همان درد و رنجي است كه سبب ايجاد تضاد
دا يمي بين عشاق است كه با نزاع كردن با شخصي كه دوستش داريم آغاز مي شود .يك تنش ،يك
اكراه و احساسي از انزجار در رابطه مي خزد ،زيرا چنين به نظر مي رسد كه ديگري نمي خواهد در
بياميزد ،بنابراين آميزش كامل نمي شود .ولي هيچ فردي در اين خصوص مقصر نيست .دو شخص نمي
توانند در سطح "براي هميشه" باهم ديدار كنند .افراد فقط مي توانند موقتي باهم درآميزند ،زيرا يك فرد
محدود است ،آميختن او نيز محدود خواهد بود .وحدت هميشگي ،فقط مي تواند با الوهيت باشد ،با
تمامي جهان هستي.
كساني كه تا اعماق سكس پيش مي روند به اين احساس مي رسند كه اگر لحظه اي از آميزش بتواند
چنين سروري بدهد ،چيزي كه از آميزش هميشگي بتواند ممكن شود ،وراي اندازه گيري است .اگر
لحظه اي از آميختن بتواند چنين تجربه ي شگفت انگيزي بياورد ،پس آنوقت تجربه ي يكي شدن با
ابديت چقدر بيشتر شگفت انگيز خواهد بود!
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مانند اين است كه در برابر شعله ي شمعي روشن بنشيني و سعي كني تصور كني كه چه تعداد نور شمع
مي تواند در خورشيد وجود داشته باشد .تالش براي مقايسه بي فايده است .يك شعله ي شمع بسيار چيز
كوچكي است و خورشيد بسيار عظيم است ،حدود شصت هزار بار از زمين ما بزرگ تر است .با وجودي
كه نود و سه ميليون مايل از ما دور است ،بازهم به ما گرما مي دهد ،ما را مي سوزاند ،بنابراين چگونه مي
توانيم تفاوت گرماي آن را با گرماي يك شعله شمع تخمين بزنيم؟
ولي نه ،مي توان مقدار نور خورشيد را بر حسب نور شعله ي شمع اندازه گرفت __ مهم نيست چقدر
دشوار باشد ___ زيرا شمع محدود است و خورشيد نيز محدود است.
شايد رقمي غيرقابل تصور باشد ،ولي بااين وجود قابل قياس است.
ولي مقايسه بين سروري كه از انزال حاصل مي شود و سرور فراآگاهي ،غيرقابل قياس است.
سكس يعني اتحاد دو موجود كوچك و محدود براي لحظاتي بسيار گذرا ....سامادي ،فراآگاهي،
آميختن قطره است با اقيانوس بيكران هستي .هيچ راهي براي مقايسه اين ها نيست.
براي اندازه گرفتن عظمت اين يگانگي با كل ،هيچ واحدي وجود ندارد.
بنابراين ،وقتي كه اين يگانگي حاصل شده است ،ديگرسكس و آميزش و ميل جنسي كجا وجود دارد؟
وقتي كه چنين بي نهايتي به د ست آمده باشد ،چه كسي به فكر لذات موقتي است؟ در اين مرحله ،اين
لذت ها همچون رنج احساس مي شوند ،همچون جنون احساس مي شوند .در اينجا ،آن لذت همچون
يك اتالف انرژي به نظر مي آيد و براي چنين شخصي ،زندگي در تجرد به طور خودانگيخته طلوع مي
كند.
ولي بين سكس و فراآگاه ي يك پل ،يك مسير و يك سفر وجود دارد .فراآگاهي آخرين پله __ باالي
آسمان __ از همان نردبامي است كه سكس ،نخستين پله ازآن است .آنان كه با همين نخستين پله
مخالفت مي كنند ،ابداً به جلو پيشرفتي نمي كنند .مايلم به شما بگويم كه كساني كه خود نخستين پله از
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نردبام را منكر مي شوند هرگز نمي توانند بر دومين پله گام بنهند .همچنين مايلم به شما بگويم كه الزامي
است برهمين نخستين پله نيز با آگاهي ،با ادراك و هشياري قدم بگذاريد.
اين براي آن نيست كه شما به آن نخستين پله بچسبيد و گير كنيد ،براي آن است كه
با گذاشتن پايتان برآن ،بتوانيد از آن گذر كنيد و جلو برويد.
ولي حادثه اي عجيب براي نژاد انساني رخ داده است .همانطور كه قبالً گفتم ،بشريت
با نخستين پله به مخالفت برخاسته و بااين وجود مي خواهد به آخرين پله برسد! بدون تجربه كردن
نخستين پله ،بدون تجربه كردن نور شمع ،مي خواهد نور با شكوه خورشيد را كسب كند! اين هرگز
ممكن نيست __ .براي ايجاد يك اشتياق واقعي براي خورشيد ،بايد بياموزيم تا آن نور كم سوي شمع را
كه توسط طبيعت به ما داده شده ،درك كنيم __ نوري كه براي لحظه اي زندگي مي كند و سپس با
نسيمي نرم خاموش مي شود .آنگاه گام هاي ما به سوي خورشيد مي تواند واقعاً برداشته شود .آنوقت آن
عطش ،آن نارضايتي مي تواند احساس شود و ميل و شوق براي خورشيد مي تواند به واقع در ما زاده
شود.
از تجربه كردن جزيي موسيقي ،ممكن است كه به سوي موسيقي غايي حركت كنيم ،از تجربه كردن
نوري كوچك ،اين امكان به وجود مي آيد تا به سمت نور بي نهايت حركت كنيم .شناختن يك قطره،
نخستين گام براي شناختن تمام اقيانوس است.
دانش ما از كوچكترين ذره ،انرژي ماده را براي ما آشكار مي سازد .ولي باوجودي كه طبيعت اتم هاي
سكس را به شكل انرژي جنسي به ما بخشيده است ،ما اين انرژي را ابداً تشخيص نمي دهيم و آن را
كشف نمي كنيم .ما به نوعي با چشمان بسته نسبت به آن زندگي مي كنيم و پشت خود را به آن كرده
ايم .ما در قلب هايمان انرژي جنسي را تماماً
نپذيرفته ايم.
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ما هيچ كيمياگري نمي دانيم تا آن را زندگي كنيم و با سرور و سپاس عميقاً واردش شويم .همانطور كه
به شما گفتم ،روزي كه نوع انسان به اين كيمياگري دست بيابد ،قادر خواهد بود تا به انسان جديد تولد
ببخشد.
در اين خصوص مي خواهم به شما بگويم كه مرد و زن دو قطب متفاوت هستند،
قطب هاي مثبت و منفي انرژي هستند .معناي درست اين دو قطب ،يك مدار را تكميل
مي سازد :نوعي هماهنگي ،يك نواي موسيقي .همچنين مي خواهم به شما بگويم كه اگر عمق و مدت
آميزش بتواند به قدر كافي زياد باشد ،اگر زن و مرد بتوانند به مدت نيم ساعت در وضعيت هماغوشي
 intercourseباقي بمانند ،هاله اي از نور در اطراف آنان ايجاد مي شود .وقتي كه انرژي برقي بدن
هاي آنان باهم عميقاً و تماماً ديدار كند ،آنوقت در تاريكي ،هاله اي از نور در اطراف بدن هايشان ديده
خواهد شد.
برخي از محققين نامدار در اين جهت كار كرده و حتي عكسبرداري كرده اند.
زوجي كه بتواند چنين تجربه اي از هاله را به دست آورد ،براي هميشه به وراي سكس مي رود.
ولي اين تجربه ي شما نيست و چنين عبارتي براي شما عجيب به نظر مي رسد:
"تجربه ي ما چنين نيست".
ولي اگر اين را تجربه نكرده ايد ،اين فقط يك معني دارد :بارديگر در موردش فكر كنيد ،نگاهي جديد
داشته باشيد ،زندگيتان را دوباره شروع كنيد __ دست كم زندگي جنسي تان را __ از الفبا.
در مورد اين ادراك ،در خصوص آگاه زيستن ،تجربه ي خود من و ديدگاه من اين است كه يك
ماهاويرا يا يك بودا يا يك مسيح يا يك كريشنا تصادفاً زاده نشده اند .زايش آنان نتيجه ي اتحاد تمام دو
نفر بوده است .هرچه اين يگانگي عميق تر باشد ،آن فرزند فوق العاده تر و شگفت انگيزتر خواهد بود .و
هرچه اين يگانگي كم عمق تر و ناقص تر باشد ،فرزندي بدتر و فاسدتر به دنيا خواهد آمد.
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امروزه شرافت انساني پست تر و پست تر به قهقرا فرو مي رود .برخي از مردم نابودي معيارهاي اخالقي را
سبب آن مي دانند ،درحاليكه برخي ديگر آن را به تاثيرات كالي يوگا  ،Kaliyugaعصر تاريكي مرتبط
مي دانند.
ولي تمام اين ها بي معني است :تنها تفاوت در يك چيز است :كيفيت سكس سقوط
كرده است.
سكس قداست خود را از دست داده است ،سكس ادراك علمي ،سادگي و طبيعي بودنش را از دست
داده است.سكس به يك چيز تحميلي مضمحل شده ،به يك كابوس تبديل شده است .سكس تقريباً
مرتبه اي خشن يافته است ،ديگر عملي عاشقانه نيست ،ديگر عملي مقدس و آرامش دهنده نيست ،ديگر
عملي مراقبه گونه نيست.
و به اين دليل ،بشريت به سقوط قهقرايي ادامه خواهد داد.
اگر يك هنرمند ،يك مجسمه ساز در حين ساختن مجسمه مست باشد ،آيا از او انتظار داريد كه قطعه ي
زيبايي از هنر خلق كند؟ اگر يك رقصنده در حال رقصيدن باشد و ذهن اش
بي قرار و نگران و وجودش پر از خشم باشد ،آيا از او اجرايي عالي توقع داريد؟
كيفيت نتيجه ي هر عملي كه انجام مي دهيم بستگي به وضعيت ذهن ما دارد.
در مورد اين واقعيت ،سكس مهجور مانده ترين موضوع است.
و از همه شگفت آورتر اينكه اين پديده اي است كه ادامه ي زندگي به آن بستگي دارد و از اين طريق
است كه فرزندان جديد و ارواح تازه به اين دنيا وارد مي شوند.
شايد از اين نكته آگاه نباشيد كه سكس فقط موقعيتي را خلق مي كند كه در آن ،اگر همه چيز مناسب
باشد ،يك روح نازل مي شود .شما فقط آن فرصت را به وجود مي آوريد.
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شما به كودك زندگي نمي بخشيد ،فقط فرصتي را برايش فراهم مي كنيد تا وارد رحم شود .بسته به
كيفيت و متناسب بودن آن فرصت ،يك روح مشخص وارد مي شود.
اگر فرصتي بيمارگونه ايجاد كرده باشيد __ اگر در هنگام آميزش خشمگين بوده باشيد ،اگر احساس
گناه و تشويش داشته باشيد ،روحي كه آن رحم را انتخاب مي كند در همان سطح از معرفت خواهد بود.
نمي تواند از سطحي باالتر باشد.
براي دعوت از روحي واالتر ،محيط و فضاي سكس نيز بايد از نوعي واال باشد .فقط
در آن صورت است كه يك روح واال مي تواند زاده شود ،فقط در اين هنگام است كه سطح معرفت
انسان مي تواند نهايتاً ارتقاء يابد.
براي همين است كه مي گويم كه روزي كه بشريت بتواند تماماً با هنر و علم سكس آشنا شود __ روزي
كه بتوانيم اين علم را ،اين هنر ر ا در تمام دنيا به جوانان و به افراد مسن آموزش دهيم ___ قادر خواهيم
بود به انسان جديد  the New Manتولد ببخشيم.
انساني كه نيچه و آروبيندو آن را "ابرانسان"  supermanخوانده اند ،كسي كه بتوان او را "روح
بزرگ"  great soulخواند.
چنين كودك و چنين دنيايي مي توان د ساخته شود! تاوقتيكه نتوانيم چنين دنيايي بسازيم ،در اين دنيا نمي
تواند آرامشي وجود داشته باشد ،تا آن زمان ،پاياني براي جنگ ها و نفرت ها نيست .تا آن زمان ،فساد
اخالقي و تباهي نمي تواند ازبين برود و تاريكي حاضر نمي تواند ازبين برود.
باشد كه سياست بازها ،ميليون ها شعار سر بدهند....
 .......نگران نباشيد ،چند دقيقه زير باران تفاوت زيادي ايجاد نمي كند :چترها يتان را ببنديد ،زيرا بيشتر
حاضران چتر ندارند .اين بسيار غيرمذهبي است كه چند نفر چترهايشان را باز كنند .آن ها را ببنديد .اگر
همه در اينجا چتر داشتند ،اشكالي نداشت .ولي بقيه ندارند و اگر با چترهاي باز خود بنشينيد ،چقدر
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مسخره و چقدر بي فرهنگ خواهد بود! پس چترها را ببنديد .آري سرپناهي براي من وجود دارد ،ولي
تاهروقت كه شما
زير باران بنشينيد ،پس از جلسه ،من به همان مقدار زير باران خواهم ايستاد.
 ......جنگ ها متوق ف نخواهند شد ،تنش ها متوقف نخواهند شد ،خشونت و حسادت
ازبين نخواهد رفت.
چقدر زمان گذشته است __ در طول ده هزار سال گذشته ،ناجيان و پيشوايان و آواتارها Avatars
برعليه جنگ ،خشونت و خشم موعظه كرده اند ،ولي كسي هرگز گوش نداده است .برعكس ،ما هما ن
كساني را كه عشق و عدم خشونت و بي خشمي را
موعظه كرده اند ،به قتل رسانده و مصلوب كرده ايم .نتيجه ي تعاليم آنان چنين بوده است.
گاندي به ما عدم خشونت را آموخت ،عاشق بودن را ،در هماهنگي با ديگران
زندگي كردن را به ما ياد داد و ما با گلوله به او پاداش داديم .نتيجه ي خالص آموزش هاي او اين بود.
تمام مردان بزرگ بشريت ،تمام روح هاي شريف شكست خورده اند.
اين بايد براي ما روشن باشد .آنان موفق نبوده اند .هيچ يك از آرمان ها و ارزش هايي كه در نظر داشتند
و تبليغ مي كردند به پيروزي نرسيده است .تمام ارزش هاي آنان با شكست روبه رو شده است .بزرگترين
پيام آوران و شريف ترين مردمان همگي شكست خورده اند و ازبين رفته اند و انسان ها بيشتر و بيشتر به
ژرفاي تاريكي فرورفته و در دوزخ هاي
رنج آورتري سقوط كرده اند .آيا اين نشان نمي دهد كه در آموزش هاي آنان يك نقص اساسي وجود
داشته است؟
يك انسان بيقرار ب ه اين سبب بيقرار است كه نطفه اش در بيقراري بسته شده و در
بيقراري زاده شده است .چنين شخصي ،جرثومه اي از بي قراري با خودش حمل مي كند .در ژرفاي
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وجودش مرض بيقراري را با خود حمل مي كند .او از همان نخستين روزي كه زاده شده رنج و درد و
بيقراري را با خودش آورده است.
در همان نخستين لحظه ي انعقاد نطفه ،تمام نقشه ي زندگيش شكل گرفته است .در مورد اين شخص،
بودا شكست خواهد خورد ،ماهاويرا شكست خواهد خورد ،مسيح شكست
مي خورد و كريشنا شكست مي خورد .آنان همگي شكست خورده اند.
شايد از روي آداب و نزاكت اين را به طور باز نگوييم __ اين موضوعي متفاوت است ___ ولي آنان
همگي شكست خورده اند .نژاد انسان روز به روز بيشتر غيرانساني شده است .باوجود تعاليم بسيار در
مورد عدم خشونت ،عشق و صلح ،ما فقط از اين جهت بهبود پيدا كرده ايم كه يك دشنه ي ساده را به
يك بمب هيدرژني پيشرفت داده ايم.
آيا شما اين را توفيق در آموزش عدم خشونت مي خوانيد؟
ما در طول جنگ جهاني اول حدود سي ميليون آدم كشتيم و پس از آن ،بعد از يك دوره مذاكرات در
مورد صلح و عشق ،در جنگ جهاني دوم ،هفتاد و پنج ميليون آدم كشتيم .بازهم پس از آن ،از
برتراندراسل گرفته تا وينوبا ،همه فرياد صلح برآوردند و ما اينك در تدارك جنگ جهاني سوم هستيم.
و در مقايسه ،اين يكي جنگ هاي ديگر را مانند بازي كودكان خواهد ساخت.
روزي كسي از اينشتن پرسيد كه در جنگ جهاني سوم چه اتفاقي خواهد افتاد .اينشتن گفت كه نمي
تواند هيچ چيز در مورد جنگ جهاني سوم پيش بيني كند ،ولي مي تواند در مورد جنگ جهاني چهارم
چيزي را پيش بيني كند.
سوال كننده با تعجب پرسيد كه چگونه است كه با وجودي كه مي تواند چيزي در مورد جنگ جهاني
چهارم بگويد ،ولي قادر نيست چيزي را در مورد جنگ جهاني سوم
پيش بيني كند؟
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اينشتن پاسخ داد كه در مورد جنگ جهاني چهارم يك چيز قطعي است و آن اين است كه جنگ جهاني
چهارمي وجود نخواهد داشت ،زيرا هيچ امكاني وجود ندارد كه كسي از سومين جنگ جان سالم به در
ببرد.
اين است ثمره ي تعاليم اخالقي و مذهبي انسان!
مي خواهم به شما بگويم كه دليل اصلي در جايي ديگر قرار دارد.
تازماني كه ن توانيم يك ادراك عميق و يك هماهنگي به عمل جنسي بياوريم __ تا زمانيكه آن را عملي
معنوي و روحاني نكنيم و از آن دري به سوي فراآگاهي نسازيم ___ يك بشريت بهتر به وجود نخواهد
آمد .تاوقتي كه چنين اتفاقي نيفتد ،بشريت بدتر و بدتر خواهد شد ،زيرا كودكان امروزي بعدها وارد
سكس خواهند شد و توليد مثل خواهند كرد و فرزنداني بدتر از خود به بار خواهند آورد .كيفيت هر نسل
جديد بدتر و بدتر خواهد شد.
اين قطعي است .دست كم اين مقدار مي تواند پيش بيني شود .ولي ما هم اكنون به چنان مرحله اي پست
سقوط كرده ايم كه به نظر نمي رسد بتوانيم بيشتر سقوط كنيم .پيشاپيش دنيا به يك تيمارستان بزرگ
تبديل شده است.
روانپزشك هاي آمريكايي ،براساس آماري كه گردآوري كرده اند ،به اين نتيجه رسيده اند كه فقط
 %18از ساكنان شهر نيويورك را مي توان از نظر رواني ،معمولي و طبيعي خواند .اگر فقط هجده درصد
از نظر رواني طبيعي هستند ،،آنوقت اوضاع آن
هشتادو دودرصد بقيه چيست؟ آنان در وضعيتي نزديك به ديوانگي قرار دارند .گاهي در گوشه اي آرام
بنشينيد و به وضعيت خودتان توجه كنيد .از داشتن مقدار جنوني كه در درونتان پنهان است تعجب
خواهيد كرد .شما به نوعي آن را كنترل و سركوب مي كنيد ،ولي اين موضوعي ديگر است .يك فشار
جزيي هر انساني را به آساني ديوانه مي كند.
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كامال ًمحتمل است كه ظرف يك صد سال آينده تمام دنيا يك ديوانه خانه ي بسيار بزرگ بشود.
البته ،از يك سو ،فوايد زيادي وجود خواهد داشت :ديگر نيازي به درمان روانپريشي نخواهد بود ،نيازي
به روانپزشك نخواهيم داشت تا روانپريشي ها را درمان كند .هيچكس احساس نخواهد كرد كه ديگري
ديوانه است ،زيرا نخستين نشانه ي يك انسان ديوانه اين است كه هرگز درك نمي كند كه ديوانه است!
اين بيماري همواره در حال افزايش است.
اين اختالل و اين بيماري رواني ،اين تاريكي و پريشاني خيال همواره در حال افزايش است .آيا بايد
برايتان بگويم كه تا وقتي كه سكس مفهومي روحاني و جايگاهي معنوي پيدا نكند ،يك بشريت جديد
هرگز نمي تواند زاده شود؟
در طول سه روز گذشته در مورد اين چند چيز برايتان سخن گفتم ....البته كه انساني جديد بايد زاده شود!
روح انسان مشتاق است تا عروج كند ،به آسمان برسد ،همچون ماه و ستارگان نوراني گردد ،همچون
گل ها شكوفا گردد .روح انساني تشنه است و موسيقي و رقص را فرياد
مي زند .ولي انسان همچون قاطري كه در آسياب به دور خودش مي گردد حركت مي كند و در همانجا
زندگي را ب ه سر مي آورد ،قادر نيست اين چرخه را بشكند و از آن بيرون بزند.
دليلش چه مي تواند باشد؟ فقط يك دليل دارد و آن اين است :روند فعلي توليد مثل مسخره است،
سرشار از جنون است .براي همين است كه ما قادر نبوده ايم از سكس دري به سوي فراآگاهي بسازيم.
جنسيت در انسان مي تواند دري باشد به سوي فراآگاهي .هرآنچه كه در طول اين سه روز گفتم ،فقط در
مورد اين حقيقت بزرگ است.
در پايان ،نكته اي را تكرار مي كنم و سخنان امروز را جمع بندي مي كنم.
مي خواهم مطلقاً اين نكته را روشن كنم كه مردمي كه از حقايق زندگي خجالت مي كشند و از آن
دوري مي كنند ،دشمنان بشريت هستند .كسي كه به شما بگويد" ،حتي در مورد سكس حرف نزنيد"،
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دشمن انسانيت است .اين ها دشمناني هستند كه به مردم اجازه
نداده اند در اين مورد بينديشند و در آن تعمق كنند .وگرنه ،چگونه ممكن است كه ما هنوز نگرشي
علمي در مورد سكس پرورش نداده باشيم؟!
كسي كه به شما بگويد سكس هيچ ربطي به مذهب ندارد ،صددرصد اشتباه مي كند ،زيرا اين انرژي
جنسي است كه در حالتي دگرگون شده و تصعيد شده وارد حيطه ي دين
مي شود .برخاستن انرژي جنسي به سمت باال ،ما را به حيطه هايي مي برد كه حتي به خيال ما نيز نمي
رسند ،حيطه ه ايي كه در آن مرگ وجود ندارد ،اندوه وجود ندارد و چيزي جز سرور در آن ها يافت
نمي شود.
ولي آن انرژي كجاست؟ كيست آنكه چنان انرژي دارد كه او را به ست چيت آناندا sat-chit-
 __anandaحقيقت ،معرفت ،سرور __ برساند؟
ما آن انرژي را تلف كرده ايم .ما چون سطل هايي هستيم كه ته آن سوراخ است و آنوقت سعي داريم با
چنين سطلي از چاه آب بيرون بكشيم .مي شنويم كه سطل به آب ته چاه برخورد كرده ،صدايي مي آيد
كه سطل پر شده است .در راه باال آمدن ،صدا مي آيد كه آب از آن مي چكد و با اين نشانه ،خوب
متقاعد مي شويم كه آب در سطل وجود دارد .ولي
تا زماني كه به به دست ما برسد ،ابداً آبي در آن نيست .تمام آب به بيرون نشت كرده است و ما در نهايت
سطلي خالي در دست خواهيم داشت .ما همچون قايق هايي هستيم كه در كف آن سوراخ هايي ايجاد
شده است :فقط براي اين پارو مي زنيم كه غرق شويم.
آن قايق ها هرگز به هيچ س احلي نخواهند رسيد ،آن ها فقط در نيمه ي راه ما را غرق و نابود مي كنند.
تمام اين سوراخ ها به سبب جهت دادن غلط به جريان انرژي جنسي است .و كساني كه مسئول اين جهت
گيري اشتباه هستند آنان نيستند كه تصاوير برهنه توليد يا توزيع مي كنند ،كتاب هاي مستهجن مي نويسند
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و فيلم هاي قبيحه مي سازند .مسئوليت منحرف كردن انرژي جنسي انسان با كساني است در راه ادراك
حقيقت سكس مانع ايجاد كرده اند.
به دليل وجود چنين انسان هايي است كه تصاوير برهنه متقاضي دارند ،كتاب ها و
فيلم هاي قبيحه ساخته و به فروش مي رسند و انواع باشگاه هاي كثيف ابداع شده و همه روزه راه هاي
تازه و تازه تري براي انحراف و مستجهن بودن ابداع مي شوند .تمام اين ها به خاطر چه كساني ايجاد شده
اند؟ به دليل وجود كساني كه ما آنان را مردان "مقدس"
مي خوانيم! آنان هستند كه چنين بازاري را ساخته اند.
اگر عميقاً به آن نگاه كنيد ،درخواهيد يافت كه همين ها ماموران تبليغ واقعي براي چنين اعمال شنيعي
هستند.
با يك داستان كوتاه سخنان امروزم را به پايان مي برم.
كشيشي در حال رفتن به كليسايش بود .هنوز مقداري با كليسا فاصله داشت و براي اينكه به موقع به آنجا
برسد تقريباً درحال دويدن بود .وقت ي از كنار مزرعه اي مي گذشت ،مردي را ديد كه در گودالي افتاده و
زخمي شده است.
كاردي به سينه اش فرو رفته بود و خونريزي داشت .كشيش به نظرش رسيد كه او را بلند كند و به او
ياري برساند ،ولي فكري به سرش زد كه با اين كار دير به كليسا خواهد رسيد .او براي موعظه ي امروز،
عنوان "عشق" را انتخاب كرده بود و تصميم داشت كه
در مورد اين جمله ي مشهور مسيح سخنراني كند كه مي گويد" :خداوند عشق است".
او همچنانكه با عجله در راه بود ،خودش را ذهناً براي آن خطابه آماده مي كرد.
ولي مرد زخمي چشمانش را باز كرد و فرياد كشيد" ،پدر ،مي دانم كه به كليسا مي روي تا در مورد
موضوع عشق موعظه كني .من نيز مي خواستم به كليسا بيايم ،ولي راهزنان مرا زخمي كردند و به اينجا
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انداختند .گوش بده ،اگر زنده ماندم ،به مردم خواهم گفت كه انساني در كنار جاده در حال مردن بود و
تو در عوض نجات او ،دويدي تا در مورد عشق موعظه كني .به تو هشدار مي دهم :از من غافل نشو".
اين حرف قدري كشيش را ترساند .او دريافت كه اگر اين مرد زنده بماند و اين حادثه را نقل كند ،مردم
روستا همگي خواهند گفت كه موعظه ي او فقط يك وزوز بوده است .كشيش نگران مرد در حال مرگ
نبود ،بلكه نگران افكار عمومي بود.
بنابراين با اكراه به آن مرد نزديك شد .وقتي كه نزديك تر رسيد ،صورت آن مرد را
روشن تر ديد ،به نظرش آشنا مي آمد .گفت"،به نظر مي رسد كه قبالً تو را در جايي
ديده ام".
مرد زخمي گفت " ،بايد ديده باشي .من شيطان هستم و رابطه اي ديرينه با كشيشان و رهبران مذهبي دارم.
اگر براي تو آشنا به نظر نيايم ،براي چه كساني آشنا باشم؟!"
سپس كشيش او را به خوبي به خاطر آورد :تصويري از او در كليسا داشت .عقب كشيد و گفت" ،نمي
توانم تو را نجات بدهم .بهتر است كه تو بميري .تو شيطان هستي .ما هميشه آرزوي مرگ تو را داشته ايم
و خوب است كه تو بميري.
چرا بايد سعي كنم تو را نجات بدهم؟ حتي لمس كردن تو نيز يك گناه است .من به راه خودم مي روم".
شيطان خنده اي بلند سرداد و گفت " ،گوش بده ،روزي كه من بميرم ،تو بيكار خواهي شد .تو نمي
تواني بدون من زنده باشي .تو به اين دليل تو هستي كه من زنده هست م .من اساس حرفه ي تو هستم .بهتر
است مرا نجات بدهي ،زيرا اگر من بميرم ،تمام كشيشان و
اسقف ها ازكار بركنار خواهند شد .همگي شما منقرض خواهيد شد .دنيا مكاني بهتر خواهد شد و نيازي
به هيچكدام از شما باقي نخواهد بود".
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كشيش قدري به اين جمالت فكر كرد و ديد كه شيطان يك حقيقت بسيار اساسي را بيان
مي كند .بي درنگ شيطان درحال مرگ را بلند كرد و روي شانه گذاشت و گفت" ،شيطان عزيز من،
نگران نباش .تو را براي درمان به بيمارستان مي رسانم .به سرعت خوب خواهي شد .لطفاً نمير .حق با تو
است .اگر تو بميري ما همگي بيكار خواهيم شد!"
شا يد تصور نكنيد كه در ريشه ي حرفه ي كشيش ،اهريمن وجود دارد و حتي بيش از اين ،در پس كار
هاي شيطان ،در پشت اين استثمار جنسي كه دنيا را فراگرفته ،كشيش وجود دارد .در پشت همه چيز در
اين دنيا ،استثمار جنسي وجود دارد .ما نمي توانيم ببينيم كه كشيشان در پس تمام اين ها قرار دارند ،كه به
سبب همين تقبيح و سرزنش كشيشان است كه سكس بيشتر و بيشتر جذاب شده است ،كه به دليل اين
تقاضاي مدام براي سركوب سكس توسط كشيشان است كه انسان ها در سكس افراطي تر و شهواني تر
شده اند .كشيشان هرچه بيشتر سكس را ممنوع كنند و از ما بخواهند تا در موردش فكر نكنيم ،بيشتر
اسرار آميز مي شود .و ما در مورد چاره ي آن ناتوان هستيم.
نه .آنچه مورد نياز است ،شناختن سكس است .شناختن ،قدرت است .و دانستن در مورد سكس مي تواند
قدرتي عظيم بشود .زندگي در جهل مطلوب نيست و نامطلوب تر اينكه نسبت به سكس در جهل بمانيم.
اشك الي ندارد اگر به كره ي ماه نرويم ،نيازي واقعي براي آن وجود ندارد .بشريت از رفتن به كره ي ماه
چندان نفعي نمي برد .همچنين لزومي ندارد به عمق پنج مايلي اقيانوس آرام دست پيدا كنيم ،جايي كه
حتي اشعه هاي خورشيد نيز نمي توانند به آن نفوذ كنند.
رسيدن به آنجا ،خيري مطلق نصيب انسان ها نخواهد كرد.
همچنين ضروري نيست كه هسته ي اتم را بشكافيم و ذره را بشناسيم .ولي يك چيز كه مطلقاً ضروري
است،چيزي كه بيش از همه الزامي است اين است كه ما سكس را درست بشناسيم و درك كنيم تا
بتوانيم در پديد آوردن انسان جديد موفق شويم.
حق كپي وجدانا ً محفوظ

149

اشو

در طول س ه روز گذشته اين چند نكته را برايتان گفتم و فردا به پرسش ها پاسخ خواهم داد.
چون در عوض يك جلسه ي اضافي براي پرسش ها ،ديروز يك فاصله داشتيم و برخي از دوستان در آن
زمان آمدند و سپس رفتند ،ديني نسبت به آنان احساس مي كنم.
بنابراين فردا براي تمام دوساعت به پرسش ها پاسخ خواهم داد تا هيچ ناراحتي و دشواري براي شما باقي
نماند .پرسش هاي صادقانه ي خود را بنويسيد و بدهيد ،زيرا اين موضوعي نيست كه در مورد خداوند و
روح و اين قبيل پرسش ها باشد .در مورد زندگي است و اگر پرسش هايي مستقيم و صادقانه مطرح
كنيد ،قادر خواهيم بود بيشتر به عمق موضوع
فرو برويم.از شما سپاسگزارم كه با چنين عشقي به من گوش داديد.

در پايان ،به آن الوهيت كه در درون هريك از شما منزل دارد تعظيم مي كنم.

لطفاً اداي احترام مرا بپذيريد.
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جلسه ي پنجم
الماس وراي جنسيت
عزيزان من ،دوستان پرسش هاي زيادي پرسيده اند:

چرا به عنوان موضوع سخنراني سكس را انتخاب كرديد؟
اين داستاني دارد :بازاري وجود دارد .برخي اين بازار بزرگ را بمبئي مي خوانند.
در اين بازار بزرگ يك گردهمآيي ترتيب داده شده بود و حكيمي در مورد سروده هاي كبير Kabir
سخن مي گفت .او اين رباعي را خواند:
"كبيرا كادا بازار مين ليه لوكاتي هات ،جو گر براي آپنه چااليي هاماره سات".
Kabira khada bazaar mein liye lukhati hath; joghar barai apno chalai
hamare sath.
سپس توضيح داد " :كبير در ميان بازار ايستاده است ،مشعلي سوزان در دست دارد و به مردم فرياد مي
زند ،همه را مخاطب قرار مي دهد كه:

" فقط آنان كه شهامت سوزاندن خانه هايشان را دارند قادر هستند با من بيايند".
من مشاهده كردم كه مردمي كه در آن گردهمآيي بودند با شنيدن اين فراخوان خوشحال شدند .من
حيرت كردم زيرا بعدها دريافتم كه هيچكدام از آنان ،كه از شنيدن چنان پيام عميق و تكان دهنده ي
كبير لذت برده بودند ،ابداً اين آمادگي را ندارد كه خانه اش را
به آتش بكشد .ولي با ديدن رضايت آنان فكر كردم كه اگر امروز كبير زنده بود چقدر خوشحال مي
بود!
چند قرن پيش ،وقتي كه او فراخوانش را در بازاري فرياد مي كرده ،حتي يك نفر هم
مي بايد خوشحال نبوده باشد.
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انسان چه موجود عجيبي است! مردم از شنيدن سخنان كسي كه مرده است لذت مي برند ،ولي با شنيدن
حرف هاي انساني زنده ،او را به قتل تهديد مي كنند .فكر كردم كه اگر امروز كبير در اين بازار بزرگ
كه بمبئي خوانده مي شود زنده بود ،چقدر خوشحال
مي شد .مردم از شنيدن "كبير عزيز"  Kabirjiبسيار لذت مي برند ،درحاليكه هرگز از شنيدن خود
"كبيرعزيز" احساس شادي نمي كرده اند .بااين وجود ،با ديدن رضايت در اين مردم ،احساس كردم كه
چون اين مردم نه تنها شهامت آتش زدن خانه هايشان را دارند ،بلكه همچنين در اين مورد خوشحال هم

ه ستند ،بايد نكاتي را از صميم قلبم با آنان سهيم شوم .بنابراين من طعمه ي همان دامي شدم كه يك كبير
يا يك مسيح هميشه در آن گرفتار شده اند.
مي خواستم چيزي در مورد حقيقت به مردم بگويم .ولي براي اينكه در مورد حقيقت بگويي ،الزم است
كه نخست تمام آن غيرحقيقت هايي كه انسان ها همچون حقيقت
پذيرفته اند نابود شوند .تازماني كه اين غيرحقيقت ها كه چون حقيقت فرض شده اند،
ريشه كن نشوند ،هرگزهيچ گامي در جهت حقيقت نمي تواند برداشته شود.
در آن جلسه از من خواسته شد تا در مورد "عشق" سخن بگويم .ولي من احساس كردم تا زماني كه ما با
ف رضياتي غلط در مورد سكس به سر ببريم ،امكان ندارد كه چيزي را در مورد عشق درك كنيم .تازماني
كه در مورد سكس باورهاي خطا وجود دارد ،هرچه در مورد عشق بحث كنيم ،ناكامل و كاذب خواهد
بود .نمي تواند درست باشد .بنابراين ،در آن جلسه چيزهايي در مورد سكس گفتم و گفتم كه اين خود
انرژي جنسي است كه در حالت متحول شده اش ،عشق مي شود.
مردي كود مي خرد كه به خودي خود بدبو و كثيف است و آن را در برابر خانه اش
روي هم انباشت مي كند .اين كار او ،به سبب بوي گندي كه آن كود به راه انداخته ،حتي گذشتن از
كنار خانه را براي مردم مشكل مي سازد.
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ولي مردي ديگر همين كود را در باغچه ي خانه اش پخش مي كند و در آنجا تخم
مي كارد .آن تخم ها جوانه مي زنند و گياه مي شوند و آن گياهان گل مي دهند و عطر آن گل ها در
همسايگي پخش شده و همه جا را معطر مي سازد.
رهگذران از آن بو مست مي شوند .شايد هرگز به اين نكته فكر نكرده باشيد ،ولي اين همان بوي بد كود
است كه به عطر گل تبديل مي شود .قدرت كود ،با عبور از دانه و گياه به عطر گل بدل مي گردد .يك
بوي بد مي تواند به عطري خوش بدل شود :انرژي جنسي مي تواند به عشق تبديل شود.
ولي كسي كه با انرژي جنسي مخالفت مي كند ،چگونه مي تواند آن را به عشق تبديل كند؟
كسي كه با انرژي جنسي دشمن است چگونه قادر است اين انرژي را تصعيد و پااليش كند؟
بنابراين ،در آنجا گفتم كه الزامي است سكس را بفهميم و ضرورت دارد كه اين انرژي را متحول سازيم.
فكر كردم كساني كه قادر بوده اند در تاييد و تحسين اين فكر كه خانه هايشان را آتش بزنند به نشانه ي
تاييد سر تكان بدهند ،از شنيدن چند سخن بي پرده خوشحال خواهند شد .ولي من در اشتباه بودم.
وقتي آن روز وقتي سخنانم را تمام كردم و از جايگاه پايين آمدم ،تعجب كردم از اينكه ديدم تمام
رهبران و شخصيت هاي عمومي ،تمام دو ستاني كه آن جلسه را ترتيب داده بودند ،همگي ناپديد گشته
بودند! وقتي از راهرو مي گذشتم تا آنجا را ترك كنم ،حتي يكي از آنان را نيز نديدم .شايد با شتاب به
خانه دويده بودند كه مبادا خانه شان آتش گرفته باشد!
آنان بايد به سمت خانه دويده باشند تا اگر خانه شان آتش گرفته آن را خاموش كنند .حتي يكي از

سازمان دهندگان نيز باقي نمانده بود تا از من تشكري بكند .تمام كاله سفيدها ،تمام آنان كه لباس خادي
 khadiمي پوشند ،رهبران ،همگي جايگاه را ترك كرده بودند ،همگي فرار كرده بودند! رهبران نسلي
از موجوداتي ضعيف هستند .آنان پيش از اينكه پيروانشان فرار كنند ،چنين مي كنند!
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ولي به يقين برخي از مردمان شجاع به جايگاه مخصوص آمدند __ دختران ،پسران ،برخي جوان ،برخي
مسن .آنان همگي گفتند " ،شما چيزهايي را به ما گفتيد كه هيچكس قبالً نگفته بود .شما چشمان ما را باز
كرديد ،احساس روشن شدگي داريم".
فكر كردم كه مناسب است كه اين موضوع را بيشتر و كامل تر باز كنم.
بنابراين در اينجا آن موضوع را مي بندم .يكي از داليلي كه موضوعي را كه چهار روز پيش شروع كردم
در اينجا كامل مي كنم اين است كه مردم از من چنين درخواستي كردند .و اين درخواست از سوي
كساني است ك ه با قوت قلب تالش دارند تا زندگي را درك كنند .آنان مي خواستند كه من تمامش را
بگويم .پس اين يك دليل بود.
و دليل دوم اين بود كه آنان كه گريختند شروع كردند به تبليغات كه من چنان چيزهاي زننده اي گفته ام
كه يقيناً دين به نابودي كشانده مي شود ،و من چيزهايي گفته ام كه مردم را المذهب مي كند! و بنابراين
احساس كردم كه تبليغات آنان مستحق يك توضيح عملي است ،تا كه تشخيص دهند كه مردم با ادراك
سكس المذهب نمي شوند.
برعكس ،مردم به اين سبب المذهب هستند كه تاكنون سكس را نشناخته اند.
جهل است كه انسان را المذهب مي كند ،دانستن هرگز نمي تواند كسي را المذهب كند.
و اگر شناختن بتواند كسي را المذهب كند ،هنوز هم مي گويم كه آن شناخت كه شايد مردم را المذهب
كند ،ارجح است بر آن جهلي كه مردم را "مذهبي" مي سازد .زيرا مذهبي كه زاييده ي جهل باشد ،حتي
آن نوع "مذهبي بودن " نيز بي ارزش است __ ديانتي بر اساس جهل است! ديانت فقط وقتي مي تواند
واقعي باشد كه بر اساس شناخت باشد.
و من نمي بينم كه شناختن هرگز بتواند براي كسي مضر باشد .اين هميشه تاريكي و جهل است كه ضرر
دارد.
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اگر انسانيت بدون پايگاه شده ،اگر در مورد سكس منحرف و ديوانه شده ،مسئوليت با كساني نيست كه
روي موضوع سكس تعمق و مراقبه كرده اند ،بلكه با اخالق گرايان است ،با مردمان شبه مذهبي ،مقدسين
و كشيشان كه در طول هزاران سال كوشيده اند انسان ها را در جهل زنداني كنند .بشريت مي توانست
خيلي پيشتر از اين از سكس رها شود ،ولي چنين نشد .و به اين سبب چنين نشد كه آن مردم كوشيده اند
تا جهل ما نسبت به سكس دست نخورده باقي بماند.
احساس كردم كه اگر فقط يك اشعه از حقيقت توانست چنين بيقراري در مردم ايجاد كند ،پس خوب
است كه تمام اين طيف را مورد بحث قرار دهم و اين پرسش را روشن كنم كه آيا دانستن مي تواند
انسان را مذهبي يا المذهب كند؟
علت انتخاب موضوع ،اين بود .اگر چنين نبود ،به نظر من هم نمي آمد كه چنين موضوعي را انتخاب
كنم .شايد هرگز در اين مورد حرف نمي زدم .از اين ديدگاه ،بايد از آن مردم تشكر شود زيرا فرصتي را
ساختند كه من مجبور شدم اين موضوع را انتخاب كنم .بنابراي ن ،اگر مي خواهيد تشكر كنيد ،از من
تشكر نكنيد ،در عوض ،از مردم باراتيا ويديا باوان  Bharatiya Vidya Bhavanتشكر كنيد كه آن
نخستين جلسه را ترتيب دادند .آنان مرا راهنمايي كردند كه اين موضوع را انتخاب كنم .من در آن دستي
ندارم.

اگر ،چنان كه مي گوييد ،اين انرژي جنسي است كه به عشق تبديل مي شود،
آنوقت آيا منظورتان اين است كه
عشق يك مادر به فرزندش هم انرژي جنسي است؟

چند نفر ديگر نيز پرسش هايي مشابه اين داشته اند .درك اين نكته مفيد خواهد بود.
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اگر با دقت به من گوش داده باشيد ،به ياد خواهيد آورد كه گفتم در تجربه ي سكس ژرفاهاي عميق
وجود دارند ،اعماقي كه انسان معموالً به آن نمي رسد .در تجربه ي سكس ،سه سطح وجود دارند كه
مايلم هم اكنون در موردشان برايتان بگويم.
يك سطح سكس جسماني است ،كامالً زيست شناختي است .براي نمونه ،مردي نزد زني روسپي مي
رود .تجربه اي كه او دارد نمي تواند عميق تر از سطح جسماني باشد.
زن روسپي مي تواند بدنش را بفروشد ،ولي قلبش را نمي تواند ،و البته ،راهي براي فروختن روحش نيز
وجود ندارد .شخص ديگري مرتكب تجاوز مي شود .در عمل تجاوز ،مرد نه مي تواند قلب و نه روح
ديگري را داشته باشد ،تجاوز فقط در سطح جسماني روي
مي دهد .راهي نيست تا به روح ديگري تجاوز كني ،هرگز نبوده و نخواهد بود .تجربه ي تجاوز نيز فقط
جسماني است.
تجربه ي اوليه ي سكس هرگز عميق تر از سطح جسم نيست و كساني كه در آنجا
مي ايستند ،هرگز تمامي سكس را تجربه نخواهند كرد .آنان به سادگي نمي توانند آن اعماقي را كه در
موردش برايتان گفتم بشناسند.
و اكثريت مردم در سطح جسم ايستاده اند.
در اين رابطه ،اهميت دارد كه بدانيم در كشورهايي كه ازدواج بدون عشق صورت
مي گيرد ،سكس در سطح بدن راكد مي ماند .نمي تواند هرگز عميق تر از اين پيشرفت كند .ازدواج ها
مي توانند فقط ا زدواج دو بدن باشند ،و نه هرگز دو روح .بين دو روح فقط عشق وجود دارد .بنابراين،
اگر ازدواج نتيجه ي عشق باشد ،آنوقت معنايي عميق تر
مي گيرد.
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ولي اگر از آن ازدواج هايي باشد كه والدين آن را براي فرزندان ترتيب مي دهند ،آنوقت آن ازدواج
نتيجه ي محاسبات كشيشان و س تاره شناسان است ،نتيجه ي مالحظات طبقاتي ،فرقه اي يا مالي است،
هرگز نمي تواند از سطح جسم عميق تر برود.
ولي چنين ازدواج هايي يك مزيت دارند :در مقايسه با ذهنيت ،بدن ثبات بيشتري دارد .بنابراين در
جوامعي كه اساس ازدواج بر بدن است ،ازدواج ها ثبات بيشتري دارند.
مي توانند براي تمام عمر دوام بياورند .بدن خيلي بي ثبات نيست ،چيزي بسيار بادوام است و تغييرات در
آن بسيار بسيار آهسته و تقريباً غيرمحسوس است .بدن در سطح ماده قرار دارد .جوامعي كه فكر كردند
الزم است ثبات را به نهاد ازدواج آورد و تك همسري را بايد حفظ كرد و هيچ امكاني براي تغيير را
نبايد باز گذاشت ،بايد بدون عشق سر مي كردند ،زيرا عشق از دل روي مي دهد و چيزي بي ثبات است.
در جوامعي كه ازدواج بر اساس عشق صورت مي گيرد ،طالق امري غيرقابل اجتناب است .ازدواج ها
متزلزل هستند و در آن جوامع ،هرگز ازدواجي نمي تواند ثابت بماند ،زيرا عشق نوعي مايع گونگي دارد.
دل لرزنده است ،بدن ثابت و خنثي است.
اگر سنگي را در باغچه داشته باشي ،عصر هم در همان مكاني است كه صبح بود .ولي يك گل ،صبح
مي شكفد و عصر مي پژمرد و به زمين مي افتد .يك گل موجودي زنده است ،زاده مي شود ،قدري
زندگي مي كند و سپس خواهد مرد.
يك سنگ شيي بي جاني است :صبح در هركجا كه باشد ،عصر هم در همانجا خواهد بود .يك سنگ
بسيار ثابت و بادوام است .يك ازدواج بدون عشق مانند يك سنگ است .ازدواجي كه در سطح جسم
باشد ثبات مي آورد ،در خدمت منافع جامعه خواهد بود ،ولي براي فرد كشنده خواهد بود ،زيرا ثبات در
سطح جسماني وجود دارد و از عشق پرهيز شده است.
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براي همين است كه در چنين ازدواج هايي ،رابطه ي جنسي بين زن و شوهر هرگز
نمي تواند به اعماق و حيطه هايي وراي سطح جسماني برسد :فقط يك عمل تكراري و مكانيكي مي
شود .زندگي جنسي آنان مكانيكي مي شود ،آنان به تكراركردن همان تجربه ادامه مي دهند و آنوقت
تجربه اي بي جان و بي روح مي شود .آنان هرگز به سطحي عميق تر وارد نمي شوند.
بين رفتن نزد يك زن روسپي و ماندن در ازدواجي بدون عشق هيچ تفاوت اساسي وجود ندارد __
تفاوت بسيار اندك است و اساسي نيست .شما زني روسپي را براي يك شب
مي خريد و همسر را براي تمامي زندگي تان :اين تفاوتي بزرگ نيست! وقتي كه عشق وجود نداشته
باشد ،ازدواج يك خريد است __ چه زني را براي يك شب به استخدام
درآوريد و چه ترتيباتي براي تمام عمر بدهيد .البته ،به سبب زندگي روزمره بايكديگر ،نوعي رابطه از اين
همنشيني به وجود مي آيد و مردم آن را عشق مي پندارند .اين عشق نيست .عشق چيزي كامالً متفاوت
است .چون اين ازدواج ها در سطح جسم هستند ،رابطه نيز هرگز از سطح جسماني فراتر نمي رود.
هيچكدام از متون و دستورالعمل هايي كه در مورد سكس نوشته شده ،از واتسيانا Vatsyanaگرفته تا
پانديت كوكا ،Pandit Kokaاز سطح جسماني فراتر نمي روند.
سطح دوم ،رواني است __ ذهني ،قلبي است .براي زوج هايي كه نخست عاشق مي شوند و سپس
ازدواج مي كنند ،تجربه ي جنسي آنان قدري عميق تر از سطح جسماني است .سكس آنان در سطح قلب
است ،به ژرفاي روان مي رسد.
ولي به سبب تكرارها ،پس از مدتي ،اين نيز به سطح بدني باز مي گردد و چيزي مكانيكي مي شود.
نهاد ازدواج كه در طول دويست سال اخير در غرب به وجود آمده ،سكس را به سطح رواني مي برد .و
براي همين است كه جوامع غربي چنين در هرج و مرج هستند.
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دليل آن اين است كه شما نمي توانيد به ذهن متكي باشيد .ذهن امروز چيزي را مي خواهد و فردا چيزي
ديگر را درخواست مي كند .صبح چيزي را مي خواهد و عصر چيزي ديگر را .چيزي را كه اكنون
احساس مي كند ،با چيزي كه تنها يك لحظه پيش احساس مي كرد كامالً فرق دارد.
شايد شنيده باشيد كه لرد بايرون ، Lord Bayronپيش از اينكه باالخره ازدواج كند ،دست كم با
شصت يا هفتاد زن روابط صميمانه داشت .ولي با اين وجود ،وقتي پس از مراسم ازدواج ،دست در دست
تازه عروس از كليسا بيرون مي آمد و ناقوس ها به صدا درآمده بودند و شمع ها مي سوختند و دوستاني
كه براي شركت در جشن آمده بودند هنوز در آنجا بودند ،او زني زيبا را مي بيند كه در حال گذر بود.
او توسط زيبايي آن زن مسخ شده بود و براي لحظه اي زن جديدش را و تمام مراسم را از ياد برد.
ولي او مي بايست مردي بسيار باصداقت بوده باشد .زيرا وقتي با عروس سوار مركب شدند ،به او گفت،
"آيا متو جه شدي؟ همين حاال چيز عجيبي اتفاق افتاد :تا ديروز ،پيش از اينكه ازدواج كنيم ،نگران بودم
كه آيا واقعاً مي توانم تو را به دست بياورم يا نه __ تو تنها زن در ذهن من بودي __ ولي حاال ،وقتي كه
درواقع با تو ازدواج كردم ،فقط زني زيبا را در كنار جاده ديدم و تو را براي يك لحظه از ياد بردم .ذهنم
شروع كرد به تعقيب كردن آن زن ،فكري از خاطرم گذشت :كاش آن زن مال من بود!"
ذهن چنين ناپايدار است .بنابراين كساني كه خواهان جوامعي بانظم و با ثبات بودند اجازه ندادند كه
سكس به سطح رواني برسد .كوششي را شروع كردند تا آن را در سطح جسماني متوقف كنند .آنان
گفتند " ،ازدواج مهم است ،نه عشق .اگر از اين ازدواج عشق روييد،
چه خوب ،وگرنه ،بگذار اوضاع همين كه هست باشد".
ثبات فقط در سطح جسماني ممكن است ،در سطح رواني بسيار دشوار است .ولي تجربه ي سكس در
سطح رواني عميق تر است و براي همين است كه تجربه ي سكس در غرب عميق تر از شرق بوده است.
هرآنچه كه روانشناسان غربي ،از فرويد  Freudگرفته تا يونگ Jungدر مورد سكس نوشته اند ،به اين
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سطح رواني از سكس مربوط است.
ولي آن سكس كه من از آن مي گويم در سومين سطح است ،چيزي كه تاكنون نه در غرب و نه در شرق
به دنيا نيامده است.
اين سومين سطح ،سطح روحاني سكس است.
در سطح بدن نوعي پايداري وجود دارد ،زيرا كه بدن ،ماده است .همچنين در سطح روحاني نيز نوعي
ثبات وجود دارد ،زيرا در سطح روح ،هرگز تغييري وجود ندارد :در آنجا همه چيز آرام است ،همه چيز
ابدي است .در بين اين دو ،سطح روان يا ذهن است كه تغييرات در آن وجود دارد .ذهن ناپايدار و جيوه
گون است .به سرعت تغيير مي كند.
آزمايش در غرب در اين سطح قرار دارد و بنابراين ازدواج ها گسسته مي شوند و
خانواده ها از هم مي پاشند .ازدواج ها و خانواده هايي كه بر اساس ديدار در سطح رواني باشند ،نمي
توانند پايدار باشند.
اكنون متوسط پايداري ازدواج ها در غرب دو سال است و اين مي تواند به دو ساعت نيز برسد!
ذهنيت انسان مي تواند حتي ظرف يك ساعت نيز تغيير كند.
جامعه در غرب دچار هرج و مرج است .در مقايسه ،جامعه ي شرقي بيشتر بادوام بوده است ،ولي شرق
نمي تواند به سطوح عميق تر تجربه ي سكس دست بيابد.
نوعي ديگر از ثبات وجود دارد ،مرحله اي ديگر __ ثبات در سطح روحاني .شوهر و زن ،زن يا مردي
كه بتوانند حتي براي يك بار در سطح روحاني ديدار كنند ،احساس
مي كنند كه براي زمان هاي بسيار كه در پيش است نيز يگانه گشته اند .در آنجا تغييري وجود ندارد.
ثبات اين مرحله است كه مورد نياز است ،تجربه ي سكس در اين سطح است كه مورد نياز است.
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تجربه اي كه من از آن حرف مي زنم ،آن سكس كه من از آن مي گويم ،سكس روحاني spiritual
 sexاست .مي خواهم معنايي معنوي به سكس بدهم .و اگر بفهميد كه چه
مي گويم ،درخواهيد يافت كه عشق مادر به فرزندش نيز بخشي از سكس روحاني است .خواهيد گفت
كه اين جمله اي بي معني و مسخره است ...چه رابطه ي جنسي ممكني
مي تواند بين مادر و فرزندش وجود داشته باشد؟
همانطور كه به شما گفتم ،يك زن و شوهر ،يك مرد و زن براي يك لحظه ديدار مي كنند و روح
هايشان نيز براي آن لحظه باهم ديدار مي كنند .سروري كه آنان در آن لحظه ي كوتاه تجربه مي كنند،
چيزي است كه آن دو را به هم متصل مي كند .ولي آيا هرگز فكر كرده ايد كه كودك براي نه ماه در
رحم مادر باقي مي ماند و در طول اين دوران ،هستي او با هستي مادر يگانه است؟ شوهر براي يك لحظه
ي كوتاه با زن يگانه مي شود و فرزند براي نه ماه با مادر يكي است .براي همين است كه صميميتي كه
مادر با پسرش دارد ،حتي با شوهرش نيز ممكن نيست .نمي تواند باشد .شوهر فقط با او در يك لحظه در
سطحي وجودين ،جايي كه وجود دارد ،ديدار مي كند و سپس ازهم جدا مي شوند .براي يك لحظه به
هم نزديك
مي شوند و سپس فاصله ها بين ايشان ايجاد مي شود.
ولي كودك درون رحم با نفس مادر تنفس مي كند ،قلبش با قلب مادر مي تپد .كودك با خون و با
حيات مادرش يكي شده است ،هنوز از خودش هستي مستقلي ندارد ،هنوز هم بخشي از وجود مادر
است .براي همين است كه هيچ زني بدون اينكه مادر شود ،احساس رضايت كامل ندارد .هيچ مردي نمي
تواند زني را به قدر يك كودك ارضا كند .هيچ شوهري هرگز قادر نيست آن رضايت عميقي را به زنش
بدهد كه يك كودك مي تواند به او ببخشد.
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شكوه و زيبايي تمام شخصيت يك زن فقط وقتي متجلي مي شود كه زن يك مادر شود .رابطه ي
وجودين زن با فرزندش بسيار عميق است.
و به ياد بسپاريد كه اين همچنين دليلي است براي اين كه يك زن به محضي كه مادر شود ،عالقه اش به
سكس كمتر مي شود .آيا هرگز به اين توجه كرده ايد؟ او شهدي عميق تر را چشيده است :مادربودن را.
او ديگر عالقه ي زيادي به سكس نخواهد داشت .او نه ماه همراه با يك وجود جديد ،يك هستي
مشترك داشته است و اينك سكس برايش جذبه اي كمتر دارد .بسياري از اوقات شوهر از اين عدم
عالقه شگفت زده مي شود ،زيرا پدر شدن او هيچ تغييري را در او سبب نشده ،ولي مادر شدن همسرش
در او تغييرات اساسي به وجود آورده است.
پدربودن رابطه اي بسيار عميق نيست .پدر احساسي عميق از يگانگي روحاني با اين زندگي جديد كه به
دنيا آمده ندارد .پدربودن فقط يك نهاد اجتماعي است .كودك مي تواند بدون اين نهاد به دنيا بيايد.
ولي اين روند ،را بطه اي عميق و ريشه دار با مادر دارد و او پس از آن به رضايت
مي رسد.
پس از تولد كودك ،نوعي تازه از شرافت معنوي زن را سرشار مي سازد .اگر به زني كه مادر شده است
و به زني كه مادر نشده است نگاه كنيد ،تفاوت را در تشعشع ،در انرژي و در شخصيت آن دو خواهيد
ديد .در وجود مادر نوعي درخشش و آرامش خواهيد يافت __ آن نوع آرامش كه در رودخانه اي كه
به دشت رسيده است مي بينيد .در زني كه هنوز مادر نشده است ،نوعي سرعت را خواهيد ديد :از آن نوع
كه رودخانه دارد در گذر از
پيچ و خم هاي كوهستان __ غرشي و آذرخشي از آبشار دارد ،سرعت و مسابقه وجود دارد .ولي اگر
همين زن نيز مادر شود ،در درون آرام و با صفا مي گردد.
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بنابراين ،در اين خصوص نيز مايلم بگويم كه چرا زناني كه تحت تاثير سكس و شهوت قرار دارند __
همانطور كه امروزه در غرب شايع است __ مايل نيستند مادر شوند .زيرا پس از مادر شدن ،جاذبه ي زن
براي سكس ناگهان فرومي نشيند .امروزه زن غربي از مادرشدن طفره مي رود ،زيرا مي داند به محضي
كه مادر شود ،عالقه اش به سكس
ازبين خواهد رفت .او زياده روي در سكس را توسط مادرنشدن حمايت مي كند.
در بسياري از كشورهاي غربي دولت ها در اين مورد نگران هستند .اگر چنين روندي ادامه يابد ،چه بر
سر جمعيت آن كشورها خواهد آمد؟ شرق نگران افزايش جمعيت است ،ولي برخي كشورهاي غربي از
كاهش جمعيت خود وحشت دارند .اگر تعداد زيادي از زنان تصميم بگيرند كه مادر نشوند ،چه كار مي
توان كرد؟ نمي توان برعليه آن اقدامات قانوني وضع كرد .يك برنامه ي كنترل جمعيت را مي تواند به
نوعي توسط قانون تحميل كرد ،ولي هيچ قانوني وجود ندارد كه به زن تحميل كند كه مادر شود.
اين مشكل كشورهاي غربي از مشكل انفجار جمعيت ما بسيار پيچيده تر است .ما مي توانيم توسط قانون
از افزايش جمعيت جلوگيري كنيم .ولي هيچ راهي نيست كه كشوري با قانونگذاري بتواند جمعيت
خودش را افزايش دهد.
هيچكس را نمي توان با زور وادار به بچه دارشدن كرد .در دويست سال آينده اين مشكل در غرب بسيار
فراگير و عظيم خواهد شد .و افزايش جمعيت در كشورهاي شرقي
مي تواند اين كشورها را در دنيا مسلط كند.
نيروي انساني غرب در حال كاسته شدن است .آنان بايد مادران را بار ديگر متقاعد كنند كه مادر شوند.
برخي از روانشناس هاي آنان شروع كرده اند به حمايت از ازدواج خردساالن .وگرنه ،آنان مي گويند كه
خطري وجود دارد .زني كه وارد بلوغ شده باشد براي مادرشدن
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عالقه اي نشان نمي دهد __ او بهتر اين مي بيند كه فقط از سكس لذت ببرد .بنابراين،
" درجواني با آنان ازدواج كنيد تا پيش از اينكه بتوانند افكار ديگري پيدا كنند ،مادر شوند!"
اين همچنين دليلي بوده براي ازدواج خردساالن در شرق .آنان مي دانستند كه يك دختر هرچه پخته تر
شود ،ادراك بيشت ري خواهد داشت و هرچه بيشتر سكس را بچشد ،كمتر مايل خواهد بود تا مادر شود
___ او از اينكه با مادر شدن چه چيزي به دست خواهد آورد بي خبر است ،زيرا اين را فقط وقتي مي
تواند دربيابد كه مادر شده باشد! هيچ راهي نيست كه پيش از آن بتوان دانست.
چرا زن پس از اينكه ماد ر شد چنين رضايتي به دست مي آورد؟ به اين دليل است كه او سكس را در
سطحي روحاني با فرزندش تجربه كرده است و به دليل همين است كه چنين صميميت شديدي بين مادر
و فرزند وجود دارد.
زن براي فرزندش جانش را فدا مي كند و حتي به تصورش هم نمي رسد كه جان فرزندش را بگيرد.
يك زن مي تواند شوهرش را به قتل برساند __ بارها اتفاق افتاده است ___ و اگر هم چنين نكند ،در
تمام زندگي چنان اوضاعي درست مي كند كه دست كمي از آن ندارد! ولي در مورد فرزند ،او حتي
چنين تصوري هم نمي تواند داشته باشد .آن رابطه بسيار عميق است.
ولي بگذاريد اين را نيز به شما بگويم ،كه وقتي رابطه اش با شوهرش نيز به چنين عمقي برسد ،آن شوهر
ديگر برايش يك فرزند خواهد بود ،نه يك شوهر.
در اين گردهمآيي مردان و زنان زيادي حضور دارند .مايلم از مرداني كه اينجا هستند بپرسم آيا در
مواقعي كه بسيار عاشق همسرشان بوده اند ،آيا با او طوري رفتار نكرده اند كه گويي فرزندي با مادر
خودش رفتار مي كند؟ آيا مي دانيد كه چرا دست هاي مرد ناخودآگاه به سمت پستان زن حركت مي
كند؟ اين همان دست هاي كودكي خردسال است كه به سمت پستان هاي مادرش دراز شده است .به
محضي كه مردي سرشار از عشق زني بشود ،دست هاي ش به طور خودكار به سمت سينه هاي زن مي
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روند .چرا؟ سينه ها چه ربطي به سكس دارند؟ سكس ابداً ربطي به سينه ها ندارد .پستان هاي زن رابط
بين مادر و فرزند هستند .از همان آغاز نوزادي ،او از اين حلقه ي ارتباطي ،از اين خط حياتي هشيار بوده
است.
بنابراين وقتي مردي از عشقي عميق سرشار مي شود ،يك فرزند پسر مي شود! و دستان زن به كجا مي
روند؟ دست هاي زن به سمت سر مرد دراز مي شوند :موهاي او را نوازش مي كند :اين خاطره اي از
فرزندش است :او موهاي پسرش را نوازش مي كند.
براي همين است كه اگر عشق در سطح روحاني كامالً شكوفا شود ،شوهر در نهايت يك فرزند پسر مي
شود .و شوهر بايد هم يك پسر شود ،فقط آنوقت است كه سكس را در سومين سطح __ سطح معنوي
__ تجربه كرده است.
در اين سطح نيز رابطه اي وجود دارد ،ولي ما كامالً از آن غافل هستيم.
رابطه ي زن و شوهري فقط يك آمادگي براي اين است ،نه حاصل آن .اين فقط آغاز سفر است ،نه پايان
آن .و چون اين يك سفر است ،زن و شوهر هميشه در حالت ستيز هستند.
يك سفر هميشه يك ستيز است ،آرامش فقط در مقصد يافت مي شود.
يك زن و شوهر هرگز نمي توانند در آرامش باشند ،زيرا اين رابطه هميشه در بخش مياني سفر است .و
بيشتر مردم د ر وسط راه سفر ازبين مي روند ،هرگز به مقصد نمي رسند.
به اين دليل ،هميشه بين زن و شوهر حالتي از ستيز وجود دارد ،يك جنگ بيست و چهار ساعته وجود
دارد .يك ستيزبيست و چهار ساعته با كسي كه دوستش داريم!
متاسفانه ،نه زن و نه شوهر دليل واقعي اين تنش و تضاد را درك نمي كنند .هريك از آنان فكر مي كند
كه فردي عوضي را برگزيده است .شوهر فكر مي كند كه اگر با زن ديگري ازدواج مي كرد همه چيز
بهتر مي بود و زن نيز فكر مي كند كه اگر با مرد ديگري ازدواج مي كرد ،احتماالً همه چيز عالي بود.
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ولي مي خواهم به شما بگويم كه اين تجربه ي تمام زوج ها در سراسر دنيا است .اگر به شما اين فرصت
داده مي شد تا همسرتان را عوض كنيد ،اوضاع ذره اي هم بهتر نمي شد .مانند اين است كه مرده اي را
در تابوت روي شانه ها به گورستان حمل مي كنيد و
شانه هايتان را عوض مي كنيد :براي اندكي احساس راحتي مي كنيد ،ولي سپس توجه خواهيد كرد كه
آن وزنه بارديگر مانند قبل است .در غرب كه طالق شايع است ،تجربه چنين است كه در مدت زماني
كوتاه،
همسر جديد درست مانند قبلي از كار در مي آيد __ و ظرف دو هفته ،شوهر جديد نيز اثبات مي كند
كه مانند شوهر قبلي بوده است.
دليل اين را نمي بايد در سط ح جست و جو كرد ،بلكه بايد عميق تر رفت .دليل آن هيچ ربطي به يك زن
يا شوهر مشخص ندارد .دليل آن اين است كه رابطه ي بين يك زن و مرد ،بين زن و شوهر ،يك رابطه از
نوع سفر است ،يك روند است.
يك مقصد نيست ،براي خودش يك هدف نيست.
مقصد فقط وقتي در كار خواهد بود كه بار ديگر زن يك مادر شود و شوهر ،يك پسر.
بنابراين ،آنچه به شما مي گويم اين است كه رابطه بين يك مادر و فرزندش نيز رابطه اي جنسي و
روحاني است و روزي كه رابطه ي جنسي معنوي بين يك زن و مرد زاده شود ،بين زن و شوهر ،آن
رابطه ي مادر و فرزندي بار ديگر مستقر مي گردد .و زماني كه چنين رابطه اي جا افتاد ،آنچه من آن را
رضايت  contentmentمي خوانم تجربه
مي شود .و از اين رضايت است كه زندگي تجردي اتفاق مي افتد .بنابراين ،فكر نكنيد كه در رابطه ي
مادر و فرزند ابداً جنسيت وجود ندارد .جنسيت معنوي  spiritual sexدر آن هست .و به زبان درست
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تر ،اين فقط جنسيت معنوي است كه مي تواند عشق خوانده شود .عشق اين است .لحظه اي كه سكس
معنوي شود ،عشق مي گردد.

ما نمي توانيم شما را به عنوان مرجعي در مورد سكس بپذيريم.
ما آمده بوديم تا در مورد خداوند از شما سوال كنيم
و شما در مورد سكس با ما حرف مي زنيد.
ما به اينجا آمده بوديم تا در مورد خداوند بشنويم،
پس لطفاً از خداوند براي ما بگوييد.
شايد متوجه نباشيد كه پرسيدن در مورد خداوند از كسي كه نمي توانيد حتي مرجعيت او را در مورد
سكس تاييد كنيد ،كاري عبث است .آيا از كسي كه هيچ چيز در مورد نخستين
پله ي نردبام نمي داند ،از آخرين پله مي پرسيد؟
اگر آنچه كه در مورد سكس مي گويم برايتان قابل قبول نيست ،درمورد خداوند هم نبايد از من سوال
كنيد __ موضوع تمام است .اگر من چنين ارزشي نداشته باشم كه در مورد نخستين گام سخن بگويم،
آنوقت چگونه شايستگي دارم تا در مورد آخرين پ له حرف بزنم؟ ولي در پشت اين سوال دليلي عميق
وجود دارد.
دليل اين است كه تاكنون ،كاما kamaو راما ، Ramaسكس و خداوند دشمن همديگر تصور شده اند.
تاكنون چنين تبليغ شده بوده كه آنان كه در پي خداوند هستند ،هيچ سرو كاري با سكس ندارند و
كساني كه در سفر جنسيت هستند ،ه يچ كاري با الوهيت و معنويت ندارند .هر دوي اين تفكر ها بي معني
هستند .سفر در دنياي جنسيت نيز به سبب جست و جوي الوهيت است .اين جاذبه ي عظيم براي سكس
چيزي نيست به جز جست و جو براي الوهيت .و براي همين است كه سكس هيچگاه راضي كننده نيست.
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فرد هرگز احساس
نمي كند كه توسط سكس به همه چيز دست يافته و راضي شده است.
اين احساس رضايت هرگز بدون رسيدن به الوهيت برنمي خيزد.
و كساني كه درحين جست و جوي الوهيت با سكس مخالفت مي كنند ،واقعاً در پي الوهيت نيستند ،عمل
آنان چيزي نيست به جز يك فرار ،به نام الوهيت .آنان براي فرار از سكس ،از كاما ،خود را در پشت
الوهيت ،راما مخفي مي كنند .اين به اين سبب است كه آنان از سكس وحشت دارند ،زيرا در مورد
سكس هراسان و لرزان هستند.
آنان به بلند گفتن" راما ،راما ،راما" پناه مي برند تا بتوانند كاما را فراموش كنند.
هرگاه به انساني برخورديد كه نام راما را ذكر مي كند ،از نزديك او را تماشا كنيد:
در پشت تكرار "راما" ،پژواكي از كاما پنهان است .اگر زني گذر كند ،اين مردم تسبيح خودشان را مي
چرخانند" :راما ،راما ،راما "...دانه هاي تسبيح را با سرعت بيشتري
مي اندازند و نام راما را با صدايي بلندتر تكرار مي كنند .چرا؟
جنسيت درون،از داخل به آنان فشار مي آورد و اين گريزگرايان سعي دارند آن را ناديده بگيرند ،آن را
غرق كنند و توسط ذكر راما آن را سركوب كنند .اگر اين كلك هاي ساده
مي توانست زندگي مردم را تغيير بدهد ،دنيا مدت ها بود كه به مكاني بهتر تغيير يافته بود! اين كار چندان
هم آسان نيست.
مايلم به شما بگويم كه اگر بخواهيد جست و جوي خود براي الوهيت را درك كنيد ،الزم است كه

سكس را بفهميد .چرا؟ مانند كسي است كه بخواهد از بمبئي به كلكته برود و سعي دارد در مورد كلكته
بيشتر بداند __ كجاست ،و در كدام جهت قرار دارد .ولي اگر اين شخص حتي نداند كه بمبئي كجاست
و موقعيت آن نسبت به كلكته چطور است ،آنوقت چگونه ممكن است در اين ماموريت توفيق بيابد؟
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براي رسيدن به كلكته ،از مسير بمبئي ،مطلقاً براي شخص الزامي است تا نخست بداند كه بمبئي كجاست
 " :اين مكاني كه اينك در آن هستم كجا واقع است؟" فقط در اين صورت است كه جهت جست و
جوي او براي كلكته مشخص و روشن مي شود .بدون داشتن اطالعات در مورد بمبئي ،تمام اطالعاتي
كه در مورد كلكته وجود دارد بي معني خواهد بود ،زيرا آن سفر بايد از بمبئي آغاز شود ،نقطه ي شروع
آن بمبئي است.
ابتدا در آغاز مي آيد .انتها پس از آن مي آيد.
اينك در كجا ايستاده ايد؟ مي گوييد مشتاق هستيد كه سفر به فراآگاهي را آغاز كنيد؟
خوب است .مي گوييد كه آرزوي رسيدن به خداوند را داريد؟ خوب است.
ولي هم اكنون در كجا ايستاده ايد؟ در سكس ايستاده ايد ،در شهوت قرار داريد .اينجا قرارگاه شماست
و از اين نقطه است كه گام هاي خود را برمي داريد و سفرتان را آغاز مي كنيد .بنابراين ،اول از همه
الزامي است كه مكاني را كه هم اكنون در آن قرار داريد درك كنيد .ضروري است براي شناختن
امكانات ،نخست واقعيت ها را بشناسيم .براي اينكه بدانيد كه چه مي توانيد باشيد ،نخست الزم است
بدانيد كه چه هستيد  .براي درك آخرين گام ،نخست بايد اولين گام را درك كنيد ،زيرا اين نخستين گام
است كه راه را براي آخرين گام اين سفر هموار مي سازد .اگر نخستين گام را اشتباه برداريد ،چگونه به

مقصد درست خواهيد رسيد؟ بنابراين ،مهم تر اين است كه نخست سكس ،كاما را بشناسيد تا اينكه راما
يا فراآگاهي را.
چرا چنين اهميتي دارد؟ مهم است زيرا نمي توانيد بدون اينكه اول سكس يا كاما را درك كرده باشيد ،به
الوهيت يا راما برسيد .پس لطفاً چنين ناممكني را درخواست نكنيد.
تاجايي كه موضوع مرجعيت  authorityمربوط است ،چگونه مي توان تعيين كرد كه من چنين مرجعي
هستم يا نه؟
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در اين خصوص هرچه كه من بگويم تعيين كننده نيست ،زيرا من خودم موضوع بحث هستم .اگر بگويم
كه من مرجعيت دارم ،بي معني است .همچنين اگر بگويم كه مرجعيت ندارم ،بازهم بي معني خواهد بود،
زيرا بار ديگر موضوع مناظ ره اين است كه آيا اين شخص كه چنين مي گويد ،يك مرجع هست يا نيست.
بنابراين هرچه در اين مورد بگويم بي معني خواهد بود .من مي گويم ،با سكس آزمايش كنيد و براي
خودتان دريابيد كه آيا من مرجع هستم يا نه.
وقتي به حقيقت جمالت من خواهيد رسيد كه خودتان به آن تجربه دست بيابيد .راه ديگري وجود ندارد.
براي نمونه ،اگر به شما بگويم كه شنا را چنين و چنان ياد مي گيرند ،شايد ترديد كنيد كه آنچه مي گويم
درست است يا نادرست .پاسخ من اين خواهد بود كه از شما بخواهم تا همراه من به جايي بياييد كه
بتوانيد همراه من به رودخانه بپريد.
اگر توصيه من براي شناكردن در رودخانه برايتان مفيد بود ،آنوقت خواهيد دانست كه آنچه به شما گفتم
اصيل بوده و براساس دانش خودم بوده است.
سوال كننده همچنين گفته است كه فرويد مي توانسته يك مرجع باشد .ولي مايلم به اين دوست بگويم
كه به احتمال زياد فرويد از آنچه من در اينجا به شما مي گويم هيچ چيز
نمي داند .فرويد هرگز قادر نبوده به وراي سطح ذهن عروج كند.
او حتي در تصوراتش نيز به فكر سكس معنوي نيفتاده است .تمام كار فرويد ،تمام اطالعات او ،براساس
جنسيت بيمارگونه  sick sexبوده است :رفتارهاي روانپريشانه ،همجنس بازي ،استمناء ...تحقيقات بر
اين اساس است.
تحقيقات او براساس داده هايي از جنسيت بيمارگونه ،آسيب شناسانه و منحرف استوار است .اين
تحقيقات بر اساس درمان بيماران صورت گرفته است .فرويد يك پزشك بوده .پس مطالعات او روي
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مردم __ درغرب __ در سطح رواني سكس بوده است .او حتي يك مورد تحت مطالعه ندارد كه بتوان
آن را سكس معنوي خواند.
بنابراين ،اگر مي خواهيد درستي آنچه را كه به شما گفتم مورد تحقيق قرار دهيد ،فقط بايد به يك جهت
روي بياوريد :جهت تانترا .Tantraهزاران سال است كه ما تانترا را از
ياد برده ايم .در تمام دنيا ،تانترا نخستين كوشش براي ارتقاء سكس به بعدي روحاني بود .معابد
خاجوراهو ،Khajurahoپوري  Puriو كنارك  Konarkشواهدي بر اين ادعا هستند .آيا هرگز به
خاجوراهو رفته ايد؟ آيا تصاوير آنجا را ديده ايد؟
دو پديده ي شگفت آور را تجربه خواهيد كرد.
نخست ،با ديدن تصاوير زوج هاي برهنه د ر حين معاشقه ،ابداً احساس وقيح بودن و مستهجن بودن به شما
دست نخواهد داد .در آن تصاوير مردان و زنان برهنه كه يكديگر را تنگ در آغوش فشرده اند ،هيچ
چيز زشت و بد نخواهيد ديد.
و دومين نكته اين است كه با ديدن آن ها احساسي از آرامش و قداست شما را دربر خواهد گرفت .اين
واكنش شما ،شايد شما را به تعجب در آورد .مجسمه سازهايي كه آن تنديس ها را نقش كرده اند
صميميت روحاني سكس را شناخته اند.
در صورت آن تنديس ها .......اگر به مردي كه در چنگال سكس گرفتار شده است نگاه كنيد ،اگر به
صورت و چشمانش نگاه كنيد ،به نظر زشت ،وحشتناك و درنده خو مي آيد .در آنجا شهوتي ناراحت
كننده و سبعانه وجود دارد.
وقتي يك زن حتي عزيزترين و صميمي ترين مردش را مي بيند كه سرشار از شهوت
به او نزديك مي شود ،در او يك دشمن مي بيند ،نه يك دوست .مردي كه با نگاهي شهواني ،حتي به
عاشق ترين زن نزديك شود ،به نظ ر زن چون پيام آوري از دوزخ مي آيد ،نه از بهشت .ولي با نگاه كردن
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به چهره ي آن تنديس ها در خاجوراهو ،انسان احساس مي كند كه به صورت بودا يا به صورت ماهاويرا
نگاه مي كند.

حالت و صفايي كه در صورت آن تنديس هاي درحال آميزش وجود دارد ،حالت و صفاي سامادي
است.
شما به تمامي آن تنديس ها نگاه مي كنيد و آنچه در قلب شما باقي مي ماند ،يك احساس آرامش و
نرمي است ،يك صفاي باقداست .و شگفت زده مي مانيد.
اگر فكر مي كنيد كه پس از ديدن آن تصاوير و تنديس هاي برهنه ،احساس شهوت به شما دست مي
دهد ،از شما مي خواهم بي درنگ راهي خاجوراهو شويد .خاجوراهو در حال حاضر يك بناي يادبود
تاريخي و منحصربه فرد در دنيا است.
ولي اخالق گرايان ،كساني همچون پوروشوتامداس تاندون  Purushottamdas Tandonو برخي
از دوستانش عقيده داشتند كه ديوارهاي خاجوراهو را بايد با اليه اي از گل پوشاند ،زيرا آن تصاوير
ممكن است مردم را شهواني سازد!
من شگفت زده شده بودم!
سازندگان خاجوراهو به اين ادراك رسيده بودند كه اگر شخصي به مدت يك ساعت در برابر آن
تنديس ها بنشيند و به آن ها نگاه كند ،از شهوت رها مي شود .اين تنديس ها هزاران سال است كه
موضوع مراقبه بوده اند .مردماني كه شهوت بسيار داشتند را به اين معابد خاجوراهو مي فرستادند و از
آنان مي خواستند تا روي آن تنديس ها مراقبه كند و جذب آن ها بشوند.
تعجب آور است كه باوجودي كه ما همين حقيقت را در تجارب معمولي انساني داريم ،قادر نبوده ايم
اين را ببينيم.
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براي مثال ،اگر در خيابان عبور كنيد و ببينيد كه دو نفر باهم در حال جنگيدن هستند ،احساس مي كنيد
كه بايستيد و آن جنگ را تماشا كنيد .چرا؟ آيا تاكنون فكر كرده ايد كه با ديدن جنگ ديگران ،شما چه
چيزي به دست مي آوريد؟
هزار و يك كار ضروري را ترك مي كنيد و مي ايستيد و براي نيم ساعت يا يك ساعت جنگيدن مردم
را تماشا مي كنيد .چرا؟ نفع آن براي شما چيست؟ شايد آگاه نباشيد كه در اين كار شما نيز منفعتي
داريد .با ديدن دو مرد كه با هم در حال نزاع هستند ،آن غريزه ي جنگيدن كه دردرون اعماق شما
وجود دارد ،تخليه مي شود .آن غريزه بيرون ريخته
مي شود و باالمي ز ند .اگر شخصي در سكوت روي تصاوير آميزش مراقبه كند،
آن ديوانه ي دورني __ شهوت جنون آميز فرد __ ناپديد خواهد شد.
يك كارمند با مشكلي نزد روانكاو رفت :او از رييس خودش بسيار خشمگين بود .رييسش هرچه به او مي
گويد ،او بي درنگ احساس حقارت و توهين مي كند و مي خواهد كفش خودش را در بياورد و با آن بر
سر رييس بكوبد.
ولي چگونه مي توانيد رييس خود را كتك بزنيد؟ مشكل است كارمندي را پيدا كنيد كه اين احساس را
در زماني نداشته باشد كه رييسش را كتك بزند __ چنين كارمندي بسيار كمياب است .اگر رييس باشيد
از اين نكته آگاه هستيد و اگر كارمند هم باشيد ،بازهم اين را
مي دانيد .يك كارمند اين رنجش بزرگ را با خودش حمل مي كند كه او فقط يك كارمند است و مي
خواهد براي اين انتقام بگيرد .ولي اگر او در چنين مقامي بود كه مي توانست انتقام بگيرد ،چرا از اول
يك كارمند مي شد؟ او ناتوان است و به سركوب كردن تمايالتش در درون ادامه مي دهد.
اين مرد به سركوب كردن اين آرزو كه رييسش را كتك بزند ادامه مي داد ،ولي نهايتاً اين بيماري دورني
به نقطه اي رسيده بود كه مي ترسيد واقعاً روزي رييسش را كتك بزند و براي پرهيز از اين عمل ،كفش
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هايش را در خانه جا مي گذاشت .ولي نمي توانست
كفش هايش را از ياد ببرد .هروقت رييسش را مي ديد ،بي اختيار دست هايش به سمت پاهايش مي
رفت .ولي خوشبختانه كفش ها را در خانه جا گذاشته بود و قدري احساس راحتي مي كرد زيرا مي
دانست كه يك روز ،از خود بي خود مي شود و كفش هايش را
بر سر رييس مي كوبد.
ولي فقط با جا گذاشتن كفش ها در خانه ،نمي توانست خودش را از كفش ها رها سازد و در ذهنش
همواره رژه مي رفتند .هروقت مدادي در دست داشت ،روي كاغذ عكس كفش مي كشيد .در تنهايي
فقط به كفش هايش فكر مي كرد .آن كفش ها تمام روانش را تسخير كرده بودند و او وحشت داشت
كه روزي با آن ها به رييسش حمله كند.
پس در خانه به خانواده اش گفت كه بهتر است ابداً بر سر كار نرود و اينك مي خواهد كه بازنشسته
شود.
او مي گفت كه وضعيت رواني اش چنان بود كه حتي نيازي به كفش هاي خودش نداشت ،مي توانست
كفش هاي ديگري را بربايد تا با آن بر سر رييس بكوبد __ حتي يك بار
دست هايش به سوي كفش همكارش دراز شده بود.
در اين مقطع ،خانواده اش فكر كردند كه او دارد ديوانه مي شود و بنابراين او را نزد روانكاو برند.
روانكاو به او گفت كه بيماري اش قابل عالج است و نيازي به نگراني نيست .به او توصيه كرد كه عكسي
از رييس خود ر ا در خانه بياويزد و با ايمان قوي روزي پنج بار با كفش آن را بزند .اين عمل بايد مانند
آداب مذهبي انجام شود كه نتوان آن را به جا نياورد .درست مانند دعاي صبحگاهي بايد آن مراسم
كتك زدن را به جا مي آورد و سپس هر روز كه
به خانه باز مي گردد ،بايد همان مراسم را تكرار كند.
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نخستين واكنش مرد اين بود" ،چه بي معني!" ولي در درونش احساس كرد كه اين فكر خوبي است.
عكس را آويخت و بر اساس توصيه هاي روانكاو ،مراسم را آغاز كرد.
در همان نخستين روز ،وقتي پس از پنج بار كتك زدن عكس با كفش به اداره رفت ،تجربه اي تازه
داشت :مانند ساب ق از رييس خودش خشمگين نبود .و ظرف دو هفته ،رفتارش با رييس بسيار مودبانه شده
بود.
رييسش نيز متوجه تغيير رفتار او شده بود ،ولي البته نمي دانست كه چه اتفاقي افتاده است.
از آن كارمند پرسيد " ،تو اخيراً خيلي مودب ،مطيع و خوب شده اي .چه اتفاقي افتاده است؟"
كارمند پاسخ داد " ،بهتر است در اين مورد سوال نكنيد ،وگرنه همه چيز به هم مي ريزد .من فقط نمي
توانم به شما بگويم".
واقعاً چه اتفاقي افتاده بود؟ آيا صرفاً با كتك زدن يك عكس چيزي مي تواند تغيير كند؟
آري __ با زدن آن عكس ،آن آرزو و خواهش مرد براي كتك زدن رييسش با كفش ذوب شده بود،
بخار شده و ازبين رفته بود.
معابدي چون خاجوراهو ،كنارك و پوري بايد در هر روستا و در هر گوشه و كنار كشور وجود داشته
باشند .تمام باقي معابد ابداً مورد نياز نيستند :هيچ چيز علمي ،بامعنا و هيچ مقصدي در آن ها نيست .آن ها
فقط شواهدي بر حماقت ما هستند و سندهايي بر بدوي بودن انسان .ولي معابد خاجوراهو سرشار از معني
هستند .هركس كه ذهني سرشار از شهوات دارد بايد به آنجا برود و مراقبه كند .وقتي كه بازگردد ،قلبش
سبك خواهد بود ،آرامش خواهد داشت.
تانتريكاها  tantraikasبه يقين كوشيدند تا سكس را به معنويت تبديل كنند ،ولي
اخالق گرايان ،موعظه گران اخالق در اين كشور ،آن روح هاي خبيث ،اجازه ندادند كه پيام آنان به
توده ها برسد .آنان مايل نيستند پيام من نيز به مردم برسد.
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در سومين روزي كه پس از آن سخنراني نخست در بمبئي به جبل پور  Jabalpurبازگشتم ،نامه اي از
دوستي دريافت كردم كه گفته بود" ،اگر از گفتن اين حرف ها
دست برنداري ،چرا نبايد با گلوله كشته شوي؟"
مي خواستم به او پاسخ بدهم ،ولي چنين به نظر مي رسد كه اين نجيب زاده كه از كشيدن ماشه خوشحال
مي شود ،يك جمعيت است ،نه يك فرد :او نه نامه اش را امضاء كرده بود و نه آدرسي داده بود .شايد
ترسيده بود كه من به پليس گزارش بدهم .به هرحال ،اگر او در اينجا حضور دارد ....و مي دانم كه اگر
اينجا باشد ،مي بايد در پشت درخت يا ديواري مخفي شده باشد ....اگر او در اينجاست ،مايلم به او
بگويم كه من نيازي ندارم به پليس گزارش بدهم ،ولي او بايد نام و آدرسش را به من بدهد تا بتوانم
دست كم به او پاسخ دهم.
ولي اگر او اين مقدار هم شهامت ندارد ،پاسخم را در اينجا مي گويم تا بتواند به آن گوش بدهد.
نخستين چيز اينكه ،براي كشتن من اينقدر شتاب نكن ،زيرا لحظه اي كه من با گلوله كشته شوم ،بر آنچه
كه مي گويم مُهر "حقيقت" مي خورد .اگر مسيح مصلوب نشده بود ،دنيا مدت ها بود كه او را ازياد برده
بود.
شهرت مسيح به نوعي مديون لطف زياد مصلوب كنندگان او بوده است!
شنيده ام __ از طريق برخي از حلقه هاي عرفاني دروني كه در جست و جوي ژرفاي زندگي هستند __
كه خود مسيح مصلوب شدنش را برنامه ريزي كرده بود .مسيح آرزو داشت كه مصلوب شود زيرا آنچه
را كه مي گفت براي اعصاري كه در پيش بودند زنده مي ماند و ميليون ها انسان مي توانستند از آن بهره
مند شوند.
اين بسيار محتمل است ،زيرا يهودا  ،Judaكه مسيح را براي سي سكه فروخت ،يكي از محبوب ترين
مريدان او بود.
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اين فقط باوركردني نيست كه تا زمانيكه خود مسيح از يهودا درخواست نكرده باشد ،تاوقتي كه خود
مسيح از او نخواسته باشد تا به جرگه دشمنانش بپيوندد و ترتيب مصلوب شدنش را بدهد ،كسي كه سال

ها با مسيح زندگي كرده است ،بتواند او را در ازاي سي سكه بفروشد .دليلش اين بوده كه كالم مسيح
بتواند جاوداني شود و ميلياردها انسان را نجات بدهد.
اگر ماهاويرا مصلوب مي شد ،امروز به جاي سه ميليون جين  ،Jainدر دنيا سيصد ميليون جين وجود مي
داشت.
ولي ماهاويرا در آرامش جان سپرد ،شايد او هرگز چيزي در مورد صليب نشنيده بوده.
نه كسي سعي كرد او را مصلوب كند ،و نه خودش چنين ترتيبي را داد .امروزه نيمي از دنيا مسيحي است
و هيچ دليل ديگري براي اين نيست ،به جز اينكه فقط مسيح بود كه مصلوب شد __ نه بودا ،نه محمد ،نه
ماهاويرا ،نه كريشنا يا راما .و شايد يك روز تمام دنيا مسيحي شود .منفعت مصلوب شدن اين بود.
بنابراين ،به اين دوست مي گويم كه براي كشتن من خيلي عجله نكند ،وگرنه خودش بازنده مي شود.
دومين چيزي كه مي خواهم بگويم اين است كه او نيازي ندارد خيلي در اين مورد نگران باشد ،زيرا من
هيچ نيت اين ندارم كه در بستر بميرم .من بهترين كارهاي م را مي كنم تا كسي مرا به قتل برساند .من
خودم اين كار را خواهم كرد ،نيازي نيست كه تو شتاب كني .وقتي زمانش برسد ،آرزو خواهم كرد كه
كسي مرا با گلوله بكشد .زندگي مفيد است و وقتي انسان اين چنين به شهادت برسد ،مرگ نيز مفيد مي
شود.
بيشتر اوقات ،مرگي كه با گلوله فرا برسد ،چيزي را به دست مي آورد كه خود زندگي نتوانسته بود به
دست آورد.
تا اين زمان ،دشمنان هميشه همين اشتباه را تكرار كرده اند  :آنان كه به سقراط زهر دادند ،آنان كه
منصور را به شهادت رساندند و يا قدس  Godseكه ماهاتما گاندي را با گلوله زد .قدس آگاه نبود كه
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هيچ يك از پيروان گاندي نمي توانستند براي بقا و حفظ خاطره ي گاندي بهتر از او عمل كنند .وقتي كه
گاندي با گلوله زده شد و به زمين افتاد ،دست هايش را
به نشانه ي اداي احترام روي هم و بر سينه گذاشت .اين حركت دست ها  namasteبسيار با اهميت
بود :بيانگر اين بود كه باالخره آخرين و بهترين مريد گاندي از راه رسيده بود :مردي كه گاندي را
جاوداني ساخت .خداوند آن مرد مورد نياز را فرستاده بود.
زندگي و نقشه هاي آن بسيار پيچيده است ،امور آنچنان كه به نظر مي رسند ساده نيستند .انساني كه در
بستر بميرد ،براي هميشه مرده است ،درحال كه انساني كه با گلوله ي يك ضارب بميرد ،به زندگي كردن
ادامه مي دهد.
درحالي كه آن زهر براي نوشاندن به سقراط در حال آماده شدن بود ،برخي از دوستانش از او پرسيدند
كه پس از مرگش با بدنش چه كنند" :آيا آن را بسوزانيم يا دفن كنيم و يا چه كنيم؟" سقراط خنديد و
گفت " ،مردان نادان! شما نمي دانيد ،ولي شما هرگزقادر نخواهيد بود مرا نابود كنيد .وقتي كه تمامي شما
مرده هستيد ،من زنده خواهم بود .حقه اي كه من انتخاب كرده ام اين است به من كمك كند تا ابد
زنده بمانم!"
بنابراين ،دوست من ....اگر او اينجاست ،بايد از تمام اين نكات آگاه باشد و با عجله عمل نكند .اگر عجله
كند ،اوست كه بازنده مي شود ،آسيبي به من نمي رسد .من آن چيزي نيستم كه بتواند با گلوله كشته
شود .من آنم كه از تمام گلوله ها جان سالم به در مي برد .او نبايد براي كشتن من عجله كند .همچنين او
نبايد خيلي نگران و نااميد شود  ،زيرا كه من بهترين تالشم را خواهم كرد تا در بستر نميرم .آن نوع مرگ
لطفي ندارد .آن نوع مرگ يك اتالف است .اين مرگي بي فايده است .مرگ هم بايد مقصد و منظوري
را بر آورده سازد .و سومين نكته اي كه او بايد به ياد داشته باشد اين است كه نبايد از امضا كردن نامه ها
و حشت داشته باشد ،نبايد بترسد كه آدرس خودش را بنويسد .زيرا وقتي من احساس كنم كه كسي واقعاً
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آماده شده تا مرا به قتل برساند ،آماده هستم تا بدون اينكه كسي خبر داشته باشد ،با او قرار يك مالقات
بگذارم تا بعدها ،او درگير نشود!
ولي اين افكار ديوانه وار وجود دارند .اين نوع مذهبيون ...و اين نويسنده ي بيچاره ي نامه بايد به اين
معتقد باشد كه از دين محافظت مي كند! او براي اين چنين نامه اي را نوشت كه فكر مي كرد من دين را
نابود مي كنم و اوست كه محافظ و ناجي مذهب است! تاجايي كه به نيت او مربوط مي شود ،اشكالي
وجود ندارد .احس اسات او بسيار صادقانه بوده و در نزد او ،مذهبي هم بوده است! ولي خود همين نوع
مردمان مذهبي هستند كه دنيا را
به دردسر انداخته اند.
نيت هايشان بسيار خوب است ،ولي هوشمندي شان همچون يك احمق است.
در طول اعصار ،اين نوع مردمان "اخالق گرا" بر سر تجلي يافتن حقايق زندگي مانع تراشيده اند و اجازه
نداده اند تا حقيقت به روشني درآيد .به اين دليل ،جهل فراگير شده است و ما در شب تاريك جهل
دست و پا مي زنيم و سرگردان هستيم .و در ميان اين تاريكي ،اين موعظه گران منبرهاي بلند برپا ساخته
و آموزش هايشان را اشاعه مي دهند.
ولي اين ن يز حقيقت دارد كه روزي كه ما مردماني بهتر شويم ،روزي كه خورشيد حقيقت در زندگي ما
طلوع كند ،روزي كه آن لمحه از فراآگاهي روي بدهد ،روزي كه زندگي روزمره ي ما شروع كند به
الهي شدن ،اين موعظه گران ،بي فايده خواهند شد.
جايي براي آن ها باقي نخواهد بود.
موعظه گر فقط وقتي معني دارد كه مردم در تاريكي سرگردان باشند.
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در يك روستا ،پزشك فقط وقتي مورد نياز است كه مردم بيمار شوند .اگر مردم بيمار نشوند ،چه نيازي
به پزشك است؟ حرفه ي پزشكي با يك تضاد دروني زنده است ،زيرا امرار معاش يك پزشك بستگي
به ابتالي مردم به بيماري دارد.
يك پزشك در بيرون بيمار را درمان مي كند ،ولي در درون اميدوار است كه آنان بيمار شوند .و وقتي
يك بيماري واگيردار وجود داشته باشد ،او براي كاروبارش  the businessاز خداوند تشكر مي كند!
داستاني شنيده ام:
شبي در يك ميخانه دوستاني يك ميهماني بزرگ ترتيب داده بودند .آنان تا نيمه شب خوردند و نوشيدند
و اوقات خوشي داشتند .وقت خداحافظي صاحب ميكده به زنش گفت" ،شكر خدا كه چنين مشتريان
دست و دلبازي را براي ما فرستاده .اگر اين گروه به آمدن اينجا ادامه بدهند ،ما به زودي ثروتمند خواهيم
شد ".ميزبان كه صورتحساب را مي پرداخت اين سخن او را شنيد از مالك آنجا خواست تا براي تجارت
او دعا كند تا او بتواند بيشتر و بيشتر به آنجا بيايد.
صاحب ميكده پرسيد" ،راستي آقا ،شغل شما چيست؟"
مرد گفت " ،من مقاطعه كار كفن و دفن هستم .شغل من وقتي رونق دارد كه مردم بيشتر و بيشتري
بميرند!"
به همين ترتي ب ،شايد شغل يك پزشك درمان مردم باشد ،ولي هرچه مردم بيشتري بيمار شوند ،او پول
بيشتري مي سازد .در درون ،اميدوار است كه بيمارش به اين زودي درمان نشود .بنابراين ،درمان مردم نياز
به زمان دارد ،به ويژه مردمان ثروتمند! مردم فقير زود درمان مي شوند ،زيرا وقتي مردم فقير براي مدت
زياد بيمار باشند ،يك پزشك زياد پول نمي سازد .منفعت در مردمان ثروتمند است ،بنابراين وقتي مردم
غني را درمان مي كند ،آهسته مي رود.
درهرحال ،مردمان غني هميشه ناخوش هستند ،آنان اجابت دعاي پزشكان هستند!
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همين خواست دروني است كه بر كندي تاثير مداواي او تاثير مي گذارد.
موقعيت واعظ تفاوتي با اين ندارد .هرچه مردم بي مرام تر باشند ،هر چه عناصر ضد مردمي بيشتري وجود
داشته باشد ،هرچه فساد و هرج و مرج و رذيلت بيشتري وجود داشته باشد ،منبر او باالتر مي رود .آنوقت
نياز بيشتري به وجود اوست تا مردم را به خشونت ن كردن ،راستگو بودن ،صادقانه رفتاركردن ،به اين
فرمان و آن فرمان چسبيدن توصيه كند.
اگر مردم باتقوا ،منضبط ،آرام ،صادق و درستكار باشند ،حرفه ي موعظه گري
ازبين خواهد رفت .جايي براي آن وجود نخواهد داشت.
و چرا در هندوستان بيش از تمام دنيا واعظين و "رهبران ديني" وجود دارند؟ چرا
هر روستا و هر خانه واعظ و مرشد و كشيش و رهبر مذهبي خودش را دارد؟ چرا در اين كشور چنين
طيف گسترده اي از "مردان مقدس" وجود دارد؟
دليلش اين نيست كه شما كشوري عميقاً مذهبي هستيد و در آنجا فقط خردمندان و ارواح بزرگ زاده
مي شوند .به اين سبب است كه شما امروزه غيرمذهبي ترين و بي اخالق ترين كشور در دنيا هستيد .براي
همين است كه واعظين بسيار در اين كشور فرصتي طاليي پيدا مي كنند .اين بيماري نژاد ما گشته است.
يكي از دوستانم مقاله اي از يك مجله ي آمريكايي برايم فرستاده است .او نظر مرا در مورد نقصي كه در
آن مشاهده كرده بود جويا شده بود .مقاله اي طنز آميز بود كه مي گفت ويژگي هاي اصلي هر مليتي را
مي توان با مست كردن يك مرد از آن كشور پيدا كرد .مقاله مي گفت كه اگر مردي هلندي مست شود،
به سفره ي غذا حمله مي برد و آن را ترك نخواهد كرد .تا جرعه اي مشروب بنوشد ،دو سه ساعت
مشغول غذا خوردن مي شود .اگر يك مرد فرانسوي مست كند ،براي آواز خواندن و رقصيدن مشتاق و
بيقرار مي شود .اگر يك مرد انگليسي مست كند ،به گوشه اي مي خزد و در خودش فرو مي رود.
مرد انگليسي معموالً ساكت است و وقتي مست مي كند بيش از هميشه فروكش مي كند.
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به همين ترتيب ويژگي هاي اصلي هر مليت در آن مقاله آورده شده بود.
ولي به سبب جهل يا اشتباه نامي از ويژگي هاي هندي در آن نبود .دوستم از من پرسيده بود كه در مورد
ويژگي هاي ملت هند نظرم چيست؟ وقتي يك هندي زياده بنوشد چه اتفاقي مي افتد؟ برايش نوشتم كه
پاسخ اين ،پيشاپيش در دنيا مشهور است :وقتي يك هندي مست كند ،بي درنگ شروع مي كند به
موعظه كردن! اين ويژگي ملي يا نژادي ما است.
اين صف بي پايان واعظين ،مرتاضين ،راهبان و مرشدان ،نشانه ي يك بيماري فراگير است .و بنابراين
نكته ي عجيب اين است كه هيچكدام از اين مردم ،در ته دل خود ،مايل نيستند كه فساد اخالق كامالً
ريشه كن شود و اين بيماري تماماً ازميان برداشته شود __ زيرا اگر و وقتي كه درمان شود ،ديگر به
موعظه گر نيازي نخواهد بود.
شوق دروني آنان اين است كه اين بيماري ادامه داشته باشد و مرض پيشرفت كند.
ساده ترين راه براي كمك به رشد اين بيماري اين است كه هرگز به دانشي فراگير در مورد زندگي
اجازه ي برخاستن ندهند و مطمئن شوند كه انسان هرگز مراكز عميق تر زندگي را درك نكند .آنوقت
همين سبب ادامه ي انتشار فساداخالق ،گمراهي و رذيلت
مي شود.
اگر مردم بتوانند اين مراكز عميق زندگي را درك كنند ،آنگاه بي مرامي يكباره از زندگي آنان محو
خواهد شد.
و مايلم توجه شما را به اين واقعيت جلب كنم كه سكس آن مركزي است كه بيش از همه مسئول تباهي
اخالق انسان است .در اينجاست كه اساسي ترين و پايه اي ترين ريشه هاي انحراف و گمراهي انسان
وجود دارد .و براي همين است كه موعظه گران و "رهبران ديني" هرگز نمي خواهند در مورد آن سخن
بگويند.
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دوستي پيامي برايم فرستاده كه مي گويد" ،هيچ مرد مقدس ،هيچ روح بزرگ مذهبي هرگز در مورد
سكس سخن نمي گويد .آن حرمت وااليي كه براي شما داشتم بسيار كم شده است زيرا در مورد سكس
حرف مي زنيد".
به او گفتم " ،هيچ اشكالي در اين وجود ندارد .نخست اينكه ،وقتي براي من احترام قايل بودي ،آن اشتباه
بود .اين وضعيت فعلي درست است .چه نيازي به احترام گذاشتن به من وجود دارد؟ در پشت آن چه
انگيزه اي وجود دارد؟ من چه وقت درخواست احترام كرده بودم؟ اگر به من احترام مي گذاشتي ،اين
خطاي خودت بوده .اگر ديگر آنچنان توجهي نداري ،بسيار لطف داري .من ديگر يك روح بزرگ
نيستم".
اگر من هرگز آرزو داشتم كه چنين باشم ،آنوقت مي بايد بسيار برآشفته مي شدم ،آنوقت مي بايد مي
گفتم كه "مراببخش ،همه را اشتباه گفتم".
من يك ماهاتما  ، Mahatmaيك روح بزرگ نبوده ام ،نيستم و نمي خواهم باشم .در اين دنياي پهناور
كه پر از انواع مردمان بدكار و بيچاره است ،هيچ انساني پست تر و خودخواه تر از كسي نيست كه
بخواهد يك ماهاتما شود .وقتي اينهمه مردم بدبخت وجود دارد ،وقتي چنين اقيانوس پهناوري از روح
هاي فقي ر ،روح هاي مفلوك وجود دارد ،تصور يا فكر اينكه يك روح بزرگ باشي ،يك مرد بزرگ،
يك گناه است.
من مشتاق عظمت بشريت هستم .من مي خواهم بشريتي بزرگ را ببينم .من هيچ خواهش و آرزويي
ندارم كه يك روح بزرگ باشم .روزهاي ارواح بزرگ بايد به پايان برسد،
به يك بشريت بزرگ نياز است ،نه به يك مرد بزرگ.
مردان بزرگ بسياري وجود داشته اند ،از چه راهي به بشريت كمك شده است؟
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پس من خوشم آمد ،دست كم يك نفر از توهم به در آمد ،دست كم يك نفر اين را دانست كه من يك
ماهاتما (روح بزرگ م ).نيستم.
اين از توهم به در آمدن يك انسان ،موضوع كوچكي نيست .شايد او پنداشته كه با اين حرفش بتواند مرا
اغوا كند ،تا اگر در اين موارد صحبت نكنم ،بتوانم همچون يك روح بزرگ ،يك پير كبير خودم را
بيارايم .تاكنون ،اين روشي بوده كه ارواح بزرگ و پيران بزرگ را آراسته است .طبيعتاً اين مردمان
ضعيف هرگز چيزي را نمي گفتند ك ه بتواند اين آرايش و مقام را از ايشان بگيرد .در اين نگراني براي
نجات مقام خود به عنوان يك روح بزرگ ،در آن اغواشدن ،آنان هرگز به اين توجه نكرده اند كه چقدر
خسارت
به زندگي وارد مي شود.
من نگران داشتن مقام "روح بزرگ" نيستم .من چنين افكاري ندارم ،نه حتي در تخيالتم.
اگر كسي بخواهد فكر كند كه من يك ماهاتما  ،يك روح بزرگ هستم ،احساس خفگي به من دست
خواهد داد.
اين روزها ،ماهاريشي  maharishiشدن ،يك ماهاتما شدن چنان آسان است كه حتي تصورش را هم
نمي توانيد بكنيد .هميشه چنين بوده است .هميشه آسان بوده است .پس مسئله اين نيست .مسئله اين است
كه مردم چگونه تكامل پيدا كنند كه به بزرگي برسند؟ براي اين هدف چه مي توان كرد؟ چه فكري
داريم و در اين جهت چه اكتشافاتي مي توانيم انجام دهيم؟
احساس مي كنم چيزهايي كه در مورد موضوع اصلي برايتان گفتم به شما كمك كند كه جهتي تازه در
زندگيتان خلق كنيد ،طريقي تازه از آن تجلي يابد و جنسيت گرايي شما بتواند به تدريج به سمت روح
متحول شود.
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شما اينگونه كه امروز هستيد ،فقط جنسيت گرايي تان هستيد ،نه روح هايتان .فردا ،شما نيز مي توانيد
روح هايي شويد .ولي اين چگونه مي تواند رخ بدهد؟
اين مي تواند توسط تحول كامل انرژي جنسي و باالكشيدن پيوسته اين انرژي صورت بگيرد.
در مورد آنچه ديروز گفتم پرسش هاي بسياري رسيده است.
يك نكته در اين مورد مي گويم.
گفتم كه در حين آميزش جنسي ،شما بايد براي درك آن لمحه از سامادي پيوسته هشيار باشيد و سعي
كنيد آن نقطه را به چنگ آوريد :آن لمحه از سامادي كه در حين مقاربت همچون آذرخش مي درخشد،
آن آذرخش براي يك لحظه مي پايد و سپس ازبين مي رود .سعي كنيد آن حالت را درك كنيد و ببينيد
كه چيست .سعي كنيد آن را بشناسيد .آن را دراختيار بگيريد .اگر قادر باشيد حتي يك بار نيز از اين
حالت آگاه شويد ،در آن هشياري ،خواهيد دانست كه در آن لحظه شما يك بدن نيستيد ،شما بي بدني
 bodilessnessهستيد .در همان يك لحظه ي كوتاه ،شما بدن نيستيد ،در آن لحظه ي زودگذر به
چيزي ديگري تبديل شده ايد :روح شده ايد .حتي اگر فقط يك بار شكوه آن لمحه را درك كنيد،
آنوقت
مي توا نيد از طريق مراقبه برايش كار كنيد و آن را به دست آوريد .اين فقط از راه مراقبه است كه مي
تواند كامالً درك بشود و زندگي شود .وقتي كه اين شناخت ادراك شما شد و زندگي شما ،ديگر در
زندگي شما جايي براي سكس باقي نخواهد بود.

اگر سكس اينگونه از بين برود،
چه بر سر توليد مثل خواهد آمد؟
اگر همه از طريق زندگي بدون آميزش به تجربه ي فراآگاهي دست بيابند،
حق كپي وجدانا ً محفوظ

185

اشو

نسل آينده چه مي شود؟

يقيناً از اين نوع توليد مثل كه امروزه رخ مي دهد نخواهد بود .نوع فعلي توليد مثل براي گربه ها ،سگ ها
و كرم ها خوب است ،ولي نه براي موجودات انساني .آيا راهش اين است؟ __ اين توليد بي خيال
فرزندان؟ اين توليد مثل تصادفي ،بي معني و بي هدف؟
صف طويلي از كودكان راه انداختن ؟ جمعيت درست كردن؟ و اين جمعيت ما چقدر گسترده شده
است! جمعيت ما به چنان تناسب باورنكردني منفجر شده كه اگر به موقع جلوي آن گرفته نشود،
دانشمن دان مي گويند كه تا صد سال آينده حتي جا نخواهد بود كه بازويتان را تكان بدهيد! صد سال
ديگر طوري احساس خواهيد كرد كه گويي هميشه در گردهمايي عمومي هستيد! ديگر دعوت به
گردهمآيي عمومي جداگانه غير الزم و همچنين ناممكن خواهد بود!
پرسش اين دوست درست است :اگر زندگي ها همه بدون آميزش باشد ،فرزندان چگونه توليد شوند؟
مي خواهم نكته اي ديگر را به اين دوست بگويم __ و تمام شما نيز بايد به آن توجه كنيد ،مهم است.
از زندگي بدون عمل جنسي مي توان فرزند داشت ،ولي تمامي منظور و معناي چنين توليد مثلي يك بعد
تازه پيدا مي كند .فرزندان زاده ي سكس هستند ،ولي چنين كه هست ،اين زايش ،تصادفي است.
هيچكس با انگيزه ي زندگي بخشيدن به يك فرزند وارد سكس
نمي شود .شما با انگيزه ي ديگري وارد سكس مي شويد ،فرزندان خودشان سر مي رسند!
فرزندان ،ميهماناني ناخوانده هستند و مي دانيد كه انسان نمي تواند همان عشقي را كه براي ميهمان
دعوت شده دارد ،براي ميهمان ناخوانده داشته باشد.
مي دانيد كه با ميهمان ناخوانده چگونه رفتار مي شود .شما براي آنان رختخواب آماده
مي كنيد و غذا تهيه مي كنيد ،به آنان خوشامد مي گوييد و از ايشان پذيرايي مي كنيد __ ولي همه چيز
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در سطح قر ار دارد  ،احساسي از عشق در درون نيست .فكرتان پيوسته اين است" :چه وقت اين
موجودات كسل كننده مي خواهند بروند؟"
فرزندان ناخوانده بايد هم با رفتاري نامهربانانه مواجه شوند .مهرباني كردن به آنان در تقدير آنان نخواهد
بود .شما مشتاق آنان نبوده ايد ،آنان اجابتي برا ي شوق عميق قلب شما نبوده اند .شما دنبال چيز ديگري
بوديد ،اينان فقط محصول جانبي هستند .آنان محصول اصلي نيستند ،آنان همچون چلتوك هستند كه با
دانه ي گندم مي آيد.
وبنابراين در سراسر دنيا تالشي وجود داشته است __ از زمان واتسيانا تاكنون،
تا به نوعي سكس را از با ردارشدن آزاد كنند .وسايل ضدبارداري از اين جا به وجود آمدند .وسايل
مصنوعي اختراع شدند تا بتوانيم از سكس لذت ببريم و در عين حال از
بچه دارشدن پرهيز كنيم .قرن هاست كه تالش براي آزاد كردن سكس از انعقاد نطفه رايج است .متون
باستاني پزشكي سنتي هند  ayurvedaبه روش هايي اشاره مي كند كه از

بچه دارشدن جلوگيري مي كنند .امروزه ،نگراني وزير بهداشت نيز همان است كه آن متون آيورودايي
در سه -چهار-پنج هزار سال قبل به آن اشاره داشتند .چرا؟
چرا سعي كرديم چيزهايي را در اين خصوص اختراع كنيم؟ زيرا فرزندان دردسر
مي شوند ،آنان د ر وسط كار سربر مي آورند ،آنان بار مسئوليت را با خودشان مي آورند و همچنين خطر
دلزدگي زن از سكس پس از بارداري وجود دارد.
مردان نيز بچه نمي خواهند .اگر مردي فرزندي نداشته باشد ،شايد بخواهد بچه دار شود ،ولي اين به اين
سبب نيست كه او عاشق فرزند است ،به اين سبب است كه عاشق دارايي خودش است .فردا چه كسي آن
را به ارث خواهد برد؟
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وقتي مردي خواهان فرزند است ،باور نكنيد كه روحش مشتاق داشتن يك پسر است .نه .او دارايي اش
را با كاركردن سخت به دست آورده است .كسي چه مي داند كه پس از مردنش اين اموال به دست كي
خواهد افتاد؟! ب راي نجات ثروتش ،او به وارث نياز دارد ،كسي كه از خون خودش باشد .هيچكس به
خاطر خود فرزند او را نمي خواهد .ما هميشه كوشيده ايم خودمان را از آنان نجات بدهيم ،ولي آنان
همواره به خودي خود به آمدن ادامه مي دهند! ما فقط مي خواهيم از سكس لذت ببريم و يك فرزند سر
مي رسد!
بنابراين اين رابطه فقط يك پديده ي وابسته بوده است ،اين فرزندان فقط محصوالتي جانبي و فرعي از
جنسيت گرايي بوده اند و براي همين است كه چنان بيمار ،ناتوان ،مفلوك ،اندوهگين و مشوش هستند.
فرزندان از براهماچاري نيز به وجود مي آيند ،ولي آنان ديگر محصوالت جانبي و تصادفي سكس
نخواهند بود.
سكس فقط وسيله اي است براي آوردن اين فرزندان ،براي خودش يك هدف نيست .شما با گاري به
مكاني مي رويد ،آن گاري مركز توجه شما نيست .سوار هواپيمايي مي شويد كه به دهلي مي رود .هدف
شما رسيدن به دهلي است ،شما درگير خود هواپيما نيستيد .هواپيما وسيله اي است براي رسيدن به دهلي.
وقتي مردم به حالت براهماچاري دست بيابند ،وقتي سفر از سكس به فراآگاهي طي شده باشد ،آنوقت نيز
مي توانند آرزوي بچه دارشدن داشته باشند .ولي آنوقت آن فرزند يك محصول واقعي خواهد بود ،او
واقعاً يك خلقت خواهد بود!
سكس فقط يك وسيله براي آن بوده است.
حاال خوب به اين نكته توجه كنيد .....درست همانگونه كه تاكنون تالش شده است تا انسان بتواند بدون
بچه دارشدن از سكس لذت برد ،انسانيت جديد تالش خواهد كرد تا با پرهيز از سكس ،بچه دار شود.
آيا منظورم را درك مي كنيد؟
www.oshods.com

188

از سكس تا فراآگاهي

اگر براهماچاريا ،ز ندگي بدون عمل جنسي ،شايع بشود ،جست و جوي ما در آن دنياي جديد در اين
جهت تازه خواهد بود كه چگونه بچه دار بشويم و از سكس پرهيز كنيم .و اين نقطه مقابل تالش فعلي ما
است براي داشتن سكس و بچه دار نشدن .و اين ممكن هست .هيچ دشواري در آن وجود ندارد .اين كار
مي تواند انجام شود.
هيچ رابطه اي بين زندگي براهماچاري و به آخر آمدن دنيا وجود ندارد .آري ،رابطه بين به آخر رسيدن
دنيا به سبب زياده روي در سكس پيشاپيش فرارسيده است.
شما به بچه دار شدن ادامه بدهيد و دنيا به آخر خواهد رسيد __ نه به بمب هاي اتمي و نه به بمب هاي
هيد رژني نيازي نخواهد بود! همين نرخ روزافزون زادو ولد ،همين صف
بي پايان كودكان ،اين انبوه كرم گونه ي بشريت كه از جنسيت گرايي زاده شده ،خودش را نابود خواهد
كرد.
از براهماچاري  ،يك نوع انسان كامالً متفاوت زاده خواهد شد .اين نوع انسان طول عمر بسيار خواهد
داشت ،طو ل عمري كه تصورش را هم نمي توانيم بكنيم ،سالمت در حد اعال خواهد بود ،رها از بيماري
ها .مغز چنان خواهد بود كه كمتر در نوابغ مي بينيم.
همان رايحه ي زندگي فرد ،همان قدرت او ،همان حقيقت او ،خود كيفيت هاي مذهبي او ،همگي بسيار
متفاوت خواهند بود .مردم با مذهب در درونشان به دنيا مي آيند.
ما با بي مذهبي به دنيا مي آييم ،در بي مذهبي زندگي مي كنيم و در بي مذهبي مي ميريم .و براي همين
است كه شب و روز در تمام طول زندگي از مذهب سخن مي گوييم .در آن نوع جديد انسان ،هيچ
حرف و سخني در مورد مذهب وجود نخواهد داشت .زيرا مذهب خود زندگي مردم شده است .انسان
در مورد چيزهايي سخن مي گويد كه بخشي از زندگي او نيستند .انسان در مورد چيزهايي كه بخشي از
زندگي هستند حرف نمي زند .ما در مورد سكس سخن نمي گوييم زيرا كه بخشي از زندگي ما است .ما
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در مورد خداوند سخن مي گوييم ،زيرا روش زندگي ما هيچ گونه ربطي به خداوند ندارد .درواقع ،ما با
سخن گفتن در مورد چيزهايي كه در زندگي به دست نياورده ايم ،نبود آن ها را جبران
مي كنيم.
شايد توجه كرده باشيد كه زنان بيش از مردان غيبت مي كنند .زنان به وراجي كردن ادامه مي دهند  :با
همسايه ،با ديگران ،با همه كس .گفته شده كه بسيار مشكل است بتوان تصور كرد كه دو زن با هم
بنشينند و مدتي ساكت باشند.
شنيده ام كه روزگاري در چين ،يك مسابقه ي بزرگ براي انتخاب بزرگترين دروغگوي كشور برگزار
شده بود.
برنده جايزه اي بزرگ دريافت مي كرد .بنابراين بهترين دروغگوها در محل برگزاري مسابقه حاضر شده
بودند.
وقتي نوبت رسيد ،مردي گفت " به پارك رفتم و ديدم دو زن روي نيمكتي نشسته اند و پنج دقيقه ساكت
مانده بودند".
ولوله اي بزرگ برپا شد .همه فرياد كشيدند .مردم فرياد زدند" :هيچ دروغي از اين بزرگتر نمي شود! اين
بزرگترين دروغ ممكن است! او بايد برنده شود!"
و مرد آن مسابقه را برد.
چرا زنان اينهمه حرف مي زنند؟ مردان كارهاي خودشان را دارند ،ولي زنان كارهاي زيادي ندارند .هر
كجا كار زياد نباشد ،فعاليت زيادي نباشد ،هميشه وراجي هاي بيهوده وجود دارد .اين ويژگي زنانه،
همچنين مشخصه ي ملي هندوستان است .در اين كشو ر هيچ كاري انجام نمي شود ،فقط حرف است و
حرف است و حرف.
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انسان جديد ،انساني كه از براهماچاريا زاده شده باشد ،يك حراف نخواهد بود ،او زندگي را زندگي
خواهد كرد.
انسان جديد در مورد مذهب حرف نمي زند ،او مذهب را زندگي خواهد كرد.
مردم به سادگي مذهب را به عنوان يك مقوله ي جداگانه ازياد خواهند برد __ امري بسيار طبيعي خواهد
بود.
حتي فكركردن به چنين انساني شگفت انگيز است ،شگفت آور است.
تعداد اندكي از اين انسان ها زاده شده اند ،ولي چنين تولدهايي استثنايي بوده است.
چنين انساني زيبا به ندرت ،بسيار به ندرت ،زاده مي شود ،يك ماهاويرا ،كه حتي گرانبهاترين پوشاك نيز
نمي تواند او را زيباتر كند .بنابراين او بي لباس مي ايستد ،برهنه .رايحه ي وجود چنين انسان زيبايي به
دوردست ها منتشر مي شود .مردم در گرد چنين مردي جمع مي شوند __ براي ديدنش .چنان تشعشع و
نوري از او ساطع مي شود كه باوجودي كه نامش واردارما  Vardharmaبود ،مردم او را
ماهاويرا Mahavira
مي خواندند __ فاتح بزرگ.
در وجود او ،شكوه براهماچاري در چنان مقياسي تشعشع دارد كه مردم در آن غرق
مي شوند_ "اين مرد از دنيايي ديگر است ".به ندرت يك بودا ،يك مسيح ،يك كنفوسيوس به دنيا مي
آيند.
در ميان تمام تاريخ بشر ،نمي توانيم چند دوجين از اين انسان ها را نام ببريم.
روزي كه كودكان از براهماچاري به دنيا بيايند ....سعي كنيد به اين جمله گوش بدهيد ،زيرا شايد تعجب
كنيد" :كودكاني زاده ي براهماچاري!" ولي من در مورد يك مفهوم كامالً جديد سخن مي گويم.
روزي كه كودكان از براهماچاري به دنيا بيايند ،تمام مردم دنيا چنان زيبا خواهند بود ،چنان نيرومند،
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چنان نابغه و چنان هوشمند خواهند بود كه شناخت الوهيت و تجربه فراآگاهي برايشان ابداً دور از
دسترس نخواهد بود.
آنان چنان به طور طبيعي الوهيت را خواهند شناخت كه ما به طور طبيعي شب ها به خواب مي رويم.
ولي اگربه مردي كه از بي خوابي در رنج باشد بگوييد كه براي او ممكن است كه
لحظه اي كه سرش را روي بالش بگذارد ،به خواب برود ،آن را انكار خواهد كرد و دروغ خواهد
پنداشت .خواهد گفت" ،من در رختخواب غلت مي زنم و جا به جا مي شوم،
مي نشينم ،بلند مي شوم ،تسبيح مي چرخانم ،گوسفندها را شمارش مي كنم ،ولي هيچكدام فايده ندارد،
خواب نمي برد .تو حتماً دروغ مي گويي .چطور ممكن است با گذاشتن سر
بر بالش به خواب بروم .اين يك دروغ است .من همه كار كرده ام ،ولي هيچوقت به خواب نمي روم،
گاهي تمام شب بيدار هستم".
سي تا چهل درصد از اهالي شهرهايي چون نيويورك در آمريكا قرص هاي خواب آور مصرف مي كنند
و دانشمندان وحشت دارند كه ظرف صدسال ،حتي يك شهروند آمريكايي نيز نتواند به طور طبيعي به
خواب برود ،همه براي رفتن به رختخواب بايد از قرص هاي آرام بخش استفاده كنند .اين يك موضوع
ديگر است كه چنين اوضاعي در هندوستان ظرف دويست سال رخ مي دهد ،به جاي صدسال در آمريكا.
ولي چنين خواهد شد ،زيرا رهبران هندي قصد دارند و مصمم هستند با آمريكايي ها رقابت كنند .آنان
مي گويند " ،نمي توانيم از آن ها عقب بمانيم .بايد در هر مرضي با آن ها رقابت كنيم!"
بنابراين كامالً ممكن است كه ظرف پانصدسال ،تمام مردم دنيا براي خوابيدن نيازمند قرص هاي خواب
آور باشند.
و بالفاصله پس از تولد ،نوزاد به جاي شير ،داروي آرام بخش بخواهد ،زيرا او حتي در رحم مادرش نيز
آرامش نداشته است! آنوقت تصور اينكه مردم در پانصدسال پيش عادت داشتند فقط با بستن چشم
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هايشان به خواب بروند ،بسيار دشوار خواهد بود .آنان خواهند گفت كه چنين چيزي ممكن نيست ،مي
پرسند كه اين چگونه مي توانسته انجام بگيرد.
به شما مي گويم :براي بشريتي كه از براهماچاري زاده شود ،بسيار دشوار خواهد بود كه تصور كنند
مردم روزگاري عادت داشتند نادرست باشند ،اينكه روزگاري مردماني دزد و قاتل وجود داشته اند ،مردم
مرتكب خودكشي مي شده اند ،عادت داشته اند كه زهر بنوشند ،يكديگر را بزنند و در جنگ ها بجنگند.
باور اينكه اين چيزها چگونه مي توانسته وجود داشته باشد براي آنان بسيار دشوار خواهد بود .تاكنون
توليدمثل از طريق جنسيت بوده است ،جنسيتي كه حتي يك ذره عميق تر از فيزيولوژي نبوده است.
يك سكس معنوي مي تواند زاده شود و يك حيات تازه مي تواند براي بشريت آغاز گردد.
در طول اين چهار روز ،چيزهايي در مورد زايش اين حيات جديد گفتم.
شما با عشق فراوان و در چنان سكوتي سرشار من گوش داديد __ آن هم به چنين جمالتي كه گوش
دادن به آن ها در عشق و آرامش دشوار است ،حتماً گاهي احساس خستگي
كرده ايد.
درواقع ،دوستي نزد من آمد و گفت كه مي ترسد برخي از مردم برپا بايستند و با فرياد خواهان توقف اين
جلسات شوند.
به او گفتم " ،بسيار بهتر مي بود كه اگر چنين مردم شجاعي در دنيا وجود مي داشتند .كجا هستند آن
مردمي كه بتوانند بايستند و به كسي بگويند كه دست از حرف زدن بردارد؟
اگر چنين مردم شجاعي در اين كشور وجود مي داشتند ،آنوقت تمام اين تبليغات بي معني كه توسط
صفي از احمق ها در اين كشور به راه انداخته شده ،مدت هاي پيش متوقف شده بود .ولي چنين نشده
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است ".به او گفتم " ،من منتظر مردي دلير بودم كه روزي برخيزد و از من بخواهد كه سخنانم را متوقف
كنم .آن وقت بحث كردن با چنين مردي مايه ي خوشوقتي مي بود!"
ولي شما با عشق به اين جمالت گوش داديد __ چيزهايي كه دوستان مي ترسيدند كسي برخيزد و
اعتراض كند...
شما همگي بسيار مهربان هستيد و كالم من براي اداي دين و سپاسم كافي نيست.
در پايان ،از الوهيت تقاضا دارم كه انرژي جنسي درون هر فرد پلكاني شود براي رسيدن به پرستشگاه
فراآگاهي .سپاس بسيار بسيار فراوان.

و در پايان ،به آن الوهيتي كه در درون هريك از شما منزل دارد تعظيم مي كنم.

لطفاً اداي احترام مرا بپذيريد.
پايان

www.otagahi.com
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