
 اسرار تانترا
 

 

 

 

 

 

 

 

این کتاب ترجمھ ای است از سخنرانی اشو راجنیش درتفسیر یک صد و دوازده 

 تکنیک تانترا 

 این بخش چھار فصل اول از جلد دوم کتاب می باشد

در . فصلھای دیگر بھ مرور ترجمھ شده و در اختیار عالقمندان قرار خواھد گرفت 

این کتاب را بھ ھمدیگر ! توصیھ می شود  ضمن کپی از این کتاب آزاد بوده و حتا

!ھدیھ دھید   

 

 

 



 بخش اول

 فصل یک

داور شاھد باش نھ  

 

، در  ی ، باالی شکاف، پرواز در نبرددر نگران ، در موقع ترس و وحشت ، در آغاز عطسھ

.کنجکاوی شدید ، در ابتدای گرسنگی ، در پایان گرسنگی ، بی وقفھ آگاه باش   

ناخالص  چیزی بھ عنوان خالص یادر واقع ، . ما ناخالص است خلوص دیگر آموزه ھا برای 

.نمی شناسیم   

و برای رسیدن بھ  برای رسیدن بھ نزدیک باید بھ دور سفر کنی ،. است  زندگی متناقض

انسان طبیعی می . ھیچ چیز از بین نمی رود . رسیده ای باید دوباره برسی  جایی کھ پیشاپیش

. از بین نمی رود " من"ماند ، انسان خالص می ماند ، انسان معصوم می ماند ؛ معصومیت 

.فقط یک فراموشی عمیق وجود دارد   

 خالصھ آن کھ چیز جدیدی برای رسیدن. آن چیزی است کھ تو پیشاپیش بھ آن رسیده ای 

تالش معنوی ھم سخت است و ھم . آشکار کنی  فقط باید آن مورد را کشف و. وجود ندارد 

دشوار است  ما بھ این دلیلاگر بفھمی بسیار ساده است ، ا.... می گویم ھر دو . ، ھر دو  آسان

کھ ھرگز از آن  آن قدر آشکار است. کھ تو باید آنچھ را کھ کامال فراموش کرده ای بفھمی 

الزم  .و مدام بھ حرکت ادامھ می دھد بی وقفھ . مانند نفس کشیدن ات است  شوی ، آگاه نمی

می توانی . آن یک نیاز اساسی نیست آگاھی ات الزم نیست ؛ . از آن آگاه شوی  نیست

. آن یک انتخاب است : فراموشش کنی یا بھ یادش آوری   



فقط دو نگرش اند ، فقط . نیستند  سانسارا یا نیروانا ، دنیا یا وضعیت آزاد ھشیاری ، دو چیز

می توانی بھ خاطر نگرشی خاص در دنیا باشی ، و . می توانی انتخاب کنی . دو انتخاب اند 

تو ھمان . فقط با تغییر نگرش ھمان دنیا نیروانا می شود ، ھمان دنیا سعادت کامل می شود ، 

ھمیت ، تغییر انتخاب الزم است می مانی ، ھمھ چیز ھمان می ماند ، فقط تغییر نگاه ، تغییر ا

گاه کھ شناختھ شود ، نمی آن. آنگاه کھ سعادت کامل بھ دست آید ، خواھی خندید . آسان است . 

کھ چطور آن را از دست داده بودی ، چگونھ توانستھ ای از دستش بدھی ؟  توانی بدانی

.ھمیشھ در آنجا منتظر بوده تا بھ آن نگاه شود ، و آن مال تو بوده   

کل موضوع خنده دار بھ نظر می  کھ بھ آن می رسد می خندد زیرا ھرکسی. بودا می خندد  

.رسد   

اما این فقط . کل تالش بی معنی بود . تو بھ جستجوی چیزی بوده ای کھ ھرگز گم نشده است 

زمانی کھ می رسی روی می دھد ، بنابراین آنھا کھ بھ آن می رسند می گویند بسیار ساده 

این روش ھا کھ ما می . آنھا کھ نرسیده اند می گویند سخت ترین کار است  ولی. است 

این را بھ یاد داشتھ ... رسیده گفتھ شده  بھ آن خواھیم در موردش حرف بزنیم توسط کسی کھ

برای ذھن ما چیزھایی کھ بسیار ساده . آنھا بھ نظر بسیار ساده خواھند آمد ، و ھستند . باش 

دیک ، اگر اب باشند زیرا اگر تکنیکھا این قدر ساده اند و منزل بسیار نزھستند نمی توانند جذ

چرا آن را از دست می دھی  بنابراین. آنگاه مضحک بھ نظر خواھی رسید پیشاپیش در آنی ، 

کھ این  را دارد ، فکر می کنیغیر از این کھ نفس ات احساس مضحک بودن چون ؟ 

.روشھای ساده نمی توانند کمک کنند   

چون این روشھا خیلی ساده اند نمی توانند  ذھن ات می گویند. فریب کاری است یک  آن

ی رسیدن بھ ھستی برا. کمکی بکنند ، چون بسیار ساده اند ھیچ دست آوردی نخواھند داشت 

مک خواھند کرد ؟ چگونھ کو ابدیت ، چگونھ این روشھای ساده بھ کار خواھند آمد ؟  الھی

. می توانند کمک کنند آنھا ن نفس ات می گوید  



نفس ھمیشھ بھ کار سخت عالقمند است ، زیرا زمانی کھ سختی : این را ھم بھ یاد داشتھ باش 

نفس .  شوی نفس ات خشنود می شود نی بر سختی پیروزھست ، چالش ھم ھست ؛ و اگر بتوا

بدھی ،  اگر می خواھی بھ نفس ات چالش! ھرگز  –ھرگز بھ کارھای ساده جذب نمی شود 

، زیرا  ای باشد کششی وجود نخواھد داشت ساده اگر کار. بدھی باید کار سختی را ترتیب 

اوال کھ چیزی نبوده کھ بر . یره شوی ، نفس ات خشنود نخواھد شد حتی اگر بتوانی بر آن چ

موانعی برای گذشتن ، قلھ ... نفس خواھان سختی است . آن چیره شوی ، آن بسیار ساده بوده 

.و قلھ ھرچھ دشوار تر باشد ، نفس بیشتر احساس آسودگی خواھد کرد . ی برای فتح ھای  

بھ یاد . برای ذھنت نخواھند داشت  ا بسیار ساده اند ، آنھا ھیچ جذابیتیاین تکنیکھ و چون

فقط . داشتھ باش ، آنچھ کھ برای نفس ات جذاب است نمی تواند بھ رشد معنوی ات کمک کند 

اما چیزی کھ روی می .  د می تواند بھ دگرگونی کمک کندات جذاب نباش آنچھ کھ برای نفس

ی این یا آن بسیار دشوار است ، کھ تو بعد از زندگی ھااگر معلمی بگوید : دھد این است 

.آن را داشتھ باشی ، نفس ات احساس خوبی خواھد داشت  بسیار می توانی لمحھ ای از  

اما دیگر ارتباطی . حاال ، اینک اینجا ، کار شدنی است  این تکنیکھا آن قدر ساده اند کھ ھمین

اگر بگویم کھ ھمین حاال ، اینجا ، ھمین لحظھ می توانی بھ .  وجود نخواھد داشت ات با نفس

اینک ، است ، کھ می توانی در ھمین لحظھ  چیزھایی برسی کھ برای انسان شدنی ھمھ ی آن

با نفس ات سیح یا کریشنا شوی ، آنگاه دیگراینجا بدون از دست دادن یک آن ، بودا یا م

من باید برای جستجو بھ جایی . این غیر ممکن است : خواھی گفت . ارتباطی نخواھی داشت

.دیگر بروم   

کھ برای  ر لحظھ کھ بخواھی بھ تمام آن چھو این تکنیکھا آن قدر ساده اند کھ تومی توانی ھ

.است دست یابی  ھشیاری انسان ممکن  

اول ، انفجار معنوی علت ھیچ . وقتی می گویم این تکنیکھا ساده اند ، چندین معنی دارد 

اگر علت چیزی باشد ، آنگاه زمان نیاز . چیزی نیست ؛ آن مسالھ ی علت و معلول نیست 



و اگر زمان نیاز باشد نمی . علت ، زمان ضروری است  زیرا برای در نظر گرفتناست ، 

لحظھ ی . آنگاه تو باید در انتظار فردا یا زندگی بعدی باشی  .روی دھد تواند  در ھمین لحظھ 

اگر چیزی علت و معلولی باشد ،  آنگاه علت باید در نظر گرفتھ شود . بعدی نیاز خواھد بود 

و تو نمی توانی نتیجھ کار را ھمین حاال . د از علت ، معلول بھ دنبال می آید ، و آنگاه بع

اما رویداد معنوی یک رویداد علت و معلولی . ؛ زمان نیاز خواھد بود بدون علت داشتھ باشی 

آن یک رویداد علت . تو پیشاپیش در آن وضعیت ھستی ؛ فقط یک یادآوری نیاز است . نیست 

.و معلولی نیست   

در ھنگام صبح کسی ناگھان تو را بیدار می کند ، و تو نمی توانی : آن شبیھ این است 

برای لحظھ ای حتی نمی توانی تشخیص دھی کھ چھ کسی . ستی تشخیص دھی کھ کجا ھ

در یک بیداری ناگھانی از خواب عمیق ، قادر بھ تشخیص مکان و زمان نیستی اما . ھستی 

ھرچھ ھوشیارتر شوی ، بیشتر تشخیص می دھی کھ . در طی چند لحظھ تشخیص می دھی 

فقط مسالھ  –علت و معلول نیست این . چھ کسی ھستی ، کجا ھستی و چھ اتفاقی افتاده است 

. د کردن ھوشیاری ، تشخیص می دھیبا رش. ی ھوشیاری است   

تو پیشاپیش آن کسی ھستی کھ آرزو داشتی . تمام این تکنیکھا برای رشد کردن ھوشیاری اند 

تو پیشاپیش بھ خانھ ات رسیده ای . باشی ، تو پیشاپیش آن جایی ھستی کھ می خواستی باشی 

می . ھمیشھ آنجا بوده ای ، اما در رویا و خواب . ھرگز آن را ترک نکرده بودی در واقع . 

توانی اینجا بخوابی و رویا ببینی ، و در رویا می توانی ھمھ جا بروی ؛ می توانی بھ جھنم یا 

.بروی  یبھشت یا ھر جای دیگر  

کھ تو  -؟ تا بھ حال مشاھده کرده ای کھ زمانی کھ در رویا ھستی ، یک چیز حتمی است 

می توانی ھمھ جا این واقعیت را مشاھده کرده ای ؟ . ھرگز در اتاقی کھ خوابیده ای نیستی 

زیرا . باشی ، اما ھرگز نمی خواھی کھ در ھمان اتاق باشی ، در ھمان تخت کھ ھستی 



رویا یعنی رفتن بھ سفری . پیشاپیش آنجا ھستی ، نیازی نیست تا رویایی درباره ی آن ببینی 

.  دور  

نیازی نیست ، تو . تو اگر در این اتاق بخوابی ، ھرگز رویای این اتاق را نخواھی دید 

شاید . ذھن در رویای آن چھ کھ نیست است ، بنابراین ذھن حرکت می کند . پیشاپیش اینجایی 

ا شاید بھ ھمھ جا برود ، ام. بھ لندن برود ، بھ نیویورک ، کلکتھ ، ھیماالیا ، تبت ، بھ ھمھ جا 

مسالھ این . و تو اینجایی  –اما نھ اینجا می تواند ھمھ جا باشد ، . ھرگز اینجا نخواھد بود 

و ھر .. اما بھ دورھا رفتھ ای . تو اینجاست ؛ تو آنی  وجود الھی. تو رویا می بینی  . است 

تو  ھر رویا ، رویای جدیدی می آفریند ، و. رویا زنجیره ی جدیدی از رویا را ایجاد می کند 

. بھ رویا دیدن ادامھ می دھی   

کھ  بتوانی از رویاھا بھ جایی بازگردیتمام این تکنیکھا فقط تو را ھوشیار می سازند تا 

نی آن را از و نمی توا. ھمیشھ در آن بوده ای ، بھ جایی کھ ھرگز آن را از دست نداده ای 

آن وجود تو است ، پس چگونھ می . آن سواباف است  –آن طبیعت تو است  دست بدھی ،

توانی آن را از دست بدھی ؟ این تکنیکھا فقط برای کمک بھ ھوشیاری تو ھستند تا بیشتر 

 ھرچھ. مھ چیز تغییر می کند با شدت آگاھی ، ھ. برای کمک بھ آن تا شدیدتر شود رشد کند ، 

 تو بیشتر و بیشتر نسبت بھ حقیقت د ؛آگاھی شدیدتر باشد ، امکان رویا دیدن کمتر می شو

. ھرچھ شدت آگاھی کمتر باشد ، بیشتر بھ درون رویا کشیده می شوی . ھوشیار می شوی 

و وضعیت ھوشیار . بنابراین کل موضوع این است کھ وضعیت ناھوشیار ذھن ، دنیا است 

وشیار ، آن ھ. نا ھوشیار ، آن ھستی کھ برای بودن نشان می دھی  .ذھن ، نیروانا است 

.ھستی کھ ھستی   

بنابراین کل پرسش این است کھ چگونھ وضعیت ناھوشیار ذھن را بھ وضعیت ھوشیار تبدیل 

این دلیل کمک کننده . کنی ، چگونھ بیشتر آگاه شوی ، چگونھ از خواب و رویا بیرون آیی 

ی  یلھتواند کمک کند ، یک وسنیز می  یک ساعت زنگ دار یحت. بودن این تکنیکھا است 



ادامھ یابد ، می تواند تو را از رویا بیرون  زدن اگر زنگ .مصنوعی ، یک ساعت زنگ دار

اما تو می توانی آن را نیز فریب دھی ، می توانی درباره ی آن نیز رویا ببینی ، و . آورد 

زمانی کھ زنگ ادامھ می یابد ، می توانی رویا ببینی ، می . آنگاه ھمھ چیز مخدوش می شود 

می توانی رویا ببینی کھ وارد یک معبد . نی درباره ی محیط اطراف زنگ نیز رویا ببینی توا

آن می توانست . تو زنگ را فریب داده ای  اینک. شده ای و زنگھا دارند بھ صدا درمی آیند 

توانی آن را بخشی از خوابت را بشکند ، اما تو خودش را بھ یک رویا تبدیل کردی ؛ تو می 

. رویایت کنی  

نمی تواند  در یک پروسھ رویا حل شود ، دیگر ، اگر آن اگر آن را بخشی از رویایت کنی

آن دیگر زنگ ھشدار بھ  ، تو می توانی در مورد ھر چیزی رویا ببینی ، و آنگاه. کمکت کند 

؛ حال ... تو وارد معبد شده ای و زنگھا ھستند . چیز دیگری خواھد شد . نظر نخواھد رسید 

تو زنگ ھشدار را تغییر داده ای ، یک چیز واقعی را بھ . دیگر نیازی بھ بیدار شدن نیست 

آن  می شود ،  رویا تبدیل کرده ای ، و یک رویا نمی تواند توسط رویایی دیگر خراب

.  توانست کمک کند  

تو از  نی برای بیرون آوردآنھا فقط ابزار. مصنوعی اند ھمھ ی این تکنیکھا بھ نوعی 

آنگاه نکتھ را .  ھا را نیز بخشی از رویایت کنیوضعیت رویابینی ھستند ، اما تو می توانی آن

یرا این اساس سعی کن این را بفھمی ز! آنگاه نکتھ را از دست می دھی . از دست می دھی 

.و وقتی فھمیدی ، کمک خواھد کرد ؛ وگرنھ خودت را فریب می دھی . کار است   

ات  ھویت گذشتھ. آن فقط یک ابزار است  " .بھ سانیاس پرش کن : " برای مثال ، می گویم 

تو می توانی با وابستگی کمتری .  نگار کھ بھ کسی دیگر تعلق داردمی شکند ؛ نام قدیم ات ا

فقط   . ای ایجاد می شودتو دوری ، فاصلھ . می توانی شاھد باشی . ات بنگری  بھ گذشتھ

توانی آن را بخشی از  اما تو می .برای ایجاد این فاصلھ ، نام و ردای نویی بھ تو می دھم 

ھنوز می توانی بھ دوران قدیم فکر کنی . ؛ آنگاه کل نکتھ را از دست می دھی  رویایت کنی



ھمان " من " " من سانیاس می گیرم : " احساس می کنی . س می گیرد کھ پیرمردی سانیا –

ھمان من گذشتھ می " من . " ا عوض کردم ردایم را عوض کردم ، اسمم ر" من . " می ماند 

اضافھ می  ن سانیاس فقط چیزی است کھ بھ گذشتھو حال ای. ادامھ می یابد  و آن گذشتھ. ماند 

اگر ادامھ یابد ، اگر سانیاس بگیری ، تو ھمان . ی یابد آن قطع نمی شود ، ادامھ م. شود 

. اگر اسم و ردایت را عوض کنی ، نکتھ را از دست داده ای  حتا ، ی ھستیشخص قدیم  

کھ مرده است ،  گذشتھباید احساس کنی کھ . ھمان قدیمی باشی  باید بمیری ، اینک نباید دیگر

این قطع . نکرده است  کھ این از قدیم رشداین ھویتی تازه است کھ ھرگز نمی شناسی اش ، 

آنگاه زنگ ھشدار کار خواھد کرد و . آنگاه ابزار کمک خواھد کرد . است  شدن با گذشتھ

تمام این تکنیکھا بھ گونھ ای . تو نکتھ را از دست نمی دھی . تکنیک بھ کار خواھد رفت 

اما خوب بھ . بستگی دارد  ھستند کھ تو می توانی از دست شان بدھی یا بھ کارشان ببندی ؛

اگر روح را دریابی ، شاید بدون ھیچ تکنیکی . یاد داشتھ باش ، تکنیکھا فقط تکنیک ھستند 

.ھوشیار شوی   

چرا بھ زنگ ساعت نیاز داری . بھ عمق آن برو . برای مثال ، زنگ ساعت شاید نیاز نباشد 

گ ساعت نیاز داری ؟ در ؟ اگر می خواھی ساعت سھ صبح از خواب بیدار شوی چرا بھ زن

ژرفا می دانی کھ می توانی خودت را فریب دھی ، و در ژرفا می دانی کھ اگر واقعا بخواھی 

اما با ساعت ، . و بھ ھیچ ساعتی نیاز نیست  سھ صبح بیدار شوی ، بیدار خواھی شد

 اگر چیزی اشتباه شود ،. تو دیگر مسئول نیستی  اینک. مسئولیت کنار گذاشتھ می شود 

ساعت آنجاست ؛ می توانی بی  اینک. می توانی در آسودگی بخوابی  .ساعت مسئول است 

.ھیچ مزاحمتی بخوابی   

ساعت سھ از خواب بیدار  عت سھ صبح از خواب بیدار شوی ،اما اگر واقعا می خواھی سا

این . ھمین شدت خواستن آن را شدنی خواھد کرد . بھ ساعت نیازی نیست . می شوی 

ھ در سھ صبح بیدار شوی شاید چنان شدید باشد کھ اصال نتوانی بخوابی ، و آنگاه خواستھ ک



اما برای . نیازی بھ بیدار شدن نخواھد بود ؛ تو پیشاپیش در کل شب بیدار بوده ای دیگر 

اما می توانی فریب . آنگاه می توانی بھ خواب روی . خوب خوابیدن بھ ساعت نیاز است 

ی شود ، می توانی فریب دھی ؛ می توانی درباره اش رویا ببینی وقتی زنگ خاموش م. دھی 

 . 

اگر وافعا جدی باشی ، بھ . این تکنیکھا فقط بھ این دلیل کمک کننده اند کھ جدیت تو کم است 

حتی با . اما جدیت تو آن قدر نیست . ھیچ تکنیکی نیاز نیست ؛ می توانی ھوشیار باشی 

احتمال اول . دن کنی ، و احتماالت بسیاری وجود دارد تکنیک ممکن است شروع بھ رویا دی

این اولین چیز . این است کھ تو باور نکنی کھ چنین تکنیکھای ساده ای بتوانند کمک کنند 

.آنگاه ارتباطی وجود ندارد . است   

، کھ آن بھ تدریج دو این کھ ، ممکن است فکر کنی پروسھ ی بسیار طوالنی ای نیاز است 

ھرگز بھ  ھ فقط ناگھانی روی می دھند ،د کناما چیزھای مشخصی وجود دار. خواھد آمد 

.تدریج نمی آیند   

پس او . از مالنصرالدین خواستھ شد تا در روز تولد یکی از پسران ھمسایھ بھ او برکت دھد  

این سھ ھمھ از " پسر ، امیدوارم صد و بیست سال بھ اضافھ ی سھ ماه زندگی کنی : " گفت 

.تعجب کردند  ماه اضافھ  

چرا بھ اضافھ ی سھ ماه ؟ اما .صد و بیست سال  –اما چرا ؟ این خوب است : پسر پرسید   

صد و بیست سال و ناگھان می فقط . من دوست ندارم بھ ناگھان بمیری : مالنصرالدین گفت 

. بھ ھمین دلیل سھ ماه اضافھ کردم من دوست ندارم اینگونھ ناگھانی بمیری ؛  .میری   

ھر وقت کھ بمیری ناگھانی می . اما حتی با سھ ماه اضافھ تو بھ ھر حال بھ ناگھان می میری 

ھیج مرگی بھ تدریج نیست زیرا تو یا زنده ای یا . ھر مرگی ، مرگی ناگھانی است . میری 



. یک لحظھ زنده ای و لحظھ ی دیگر مرده ای . تدریجی نیست  ی آن یک پروسھ .مرده 

.ود ندارد زمانی وج ی پروسھ  

آن شبیھ . انفجار معنوی نیز ناگھانی است . مرگ ناگھانی است ؛ سامادھی نیز ناگھانی است 

ھر لحظھ می تواند روی دھد . بیشتر شبیھ مرگ است تا زندگی ؛ ناگھانی است . مرگ است 

د ؛ در آنھا آن را بھ تدریج نخواھند آور. اگر آماده باشی ، این تکنیکھا می توانند کمک کنند . 

: این تفاوت را بھ یاد داشتھ باش . واقع ، آنھا بھ تدریج تو را آماده ی رویداد ناگھانی می کنند 

.آنھا تو را برای رویداد ناگھانی سامادھی آماده می کنند   

تکنیک ھایی برای سامادھی نیستند ؛ آنھا تکنیکھایی برای آماده کردن تو  ، این تکنیک ھا

بنابراین چگونگی بھ کار بردن این تکنیکھا بھ شما . ی روی می دھد ھستند ، و بعد سامادھ

ذھن . طوالنی نیاز است ، شاید آن یک کلک باشد  ی پس فکر نکنید کھ پروسھ. بستگی دارد 

: می توانی بگویی . بھ تعویق بیندازی  طوالنی الزم است تا تو بتوانی ی می گوید پروسھ

ذھن بھ . فردا انجام خواھم داد یا پس فردا ، و می توانی برای ھمیشھ بھ تعویق بیندازی 

مسالھ انجام دادن آن در فردا نیست ، مسالھ این . تعویق انداز ، ھمیشھ بھ تعویق می اندازد 

ز می شود و ھمان ذھن خواھد گفت فردا دوباره امرو. است کھ آن را امروز انجام نمی دھی 

.خوب ، فردا انجام می دھم :   

چند سال عقب نمی اندازی ، فقط یک روز عقب می  و بھ یاد داشتھ باش ، تو ھیچ وقت

آن : می گویی . اندازی ، زیرا اگر چند سال عقب بیندازی نمی توانی خودت را فریب بدھی 

.داد م ھفقط مسالھ ی یک روز است ، فردا انجام خوا  

.و فاصلھ آن قدر کم است کھ تو ھرگز حس نمی کنی کھ برای ھمیشھ بھ تعویق انداختھ ای   

فردا  د ھمیشھ بھ فردا فکر می کن و این ذھن کھ بھ. روز است فردا ھرگز نمی آید ، ھمیشھ ام

ھمھ ی آن چھ کھ . و آن ھرگز نمی آید ، ھرگز نبوده است ، ھرگز نخواھد بود . فکر می کند 

.حال وارد تکنیکھا می شویم . پس بھ تعویق نینداز . ھمین لحظھ است داری   



:اولین تکنیک   

در آغاز عطسھ ، در موقع ترس و وحشت ، در نگرانی ، باالی شکاف، پرواز در نبرد ، در 

.وی شدید ، در ابتدای گرسنگی ، در پایان گرسنگی ، بی وقفھ آگاه باش کنجکا  

در آغاز عطسھ ، در زمان ترس و وحشت ، در نگرانی یا قبل از : بھ نظر ساده می آید 

.گرسنگی یا بعد از گرسنگی ، بی وقفھ آگاه باش   

ابزاری بھ  ھمچونعمل خیلی ساده مانند عطسھ می تواند . چیزھای بسیاری باید درک شوند 

و مکانیسم درونی چیز  .تند کھ ساده بھ نظر می رسند ، بسیار کامل ھس با این. کار رود 

ھ دارد می آید ھوشیار شو ، و ممکن است ھروقت حس کردی کھ عطس. بسیار ظریفی است 

بھ سادگی ناپدید شود ، زیرا عطسھ یک چیز غیر ارادی و  ممکن است. عطسھ نیاید 

.ت ناھوشیار اس  

چگونھ می توانی ؟ چھ . تو نمی توانی بھ اختیار عطسھ کنی ؛ نمی توانی آن را بخواھی 

ھرچقدر تالش کنی ، نمی توانی . تو نمی توانی یک عطسھ ساده را بخواھی ! انسان ناتوانی 

چنان چیز کوچکی ، اما نمی توانی آن را  –تنھا  ی یک عطسھ. آن را بیرون بیاوری 

آن بھ آن بھ خاطر ذھنت روی نمی دھد ؛ . ارادی است ؛ اراده نیاز نیست آن غیر . بخواھی 

.خاطر کل ارگانیسم تو است ، کل بدنت   

نمی توانی آن را بیاوری ، اما  –وقتی ھوشیار می شوی ، وقتی عطسھ می آید : و دو این کھ 

وسھ آورده ای اگر ھوشیار شوی ، شاید نیاید ، زیرا تو چیز جدیدی بھ پر –زمانی کھ می آید 

شاید ناپدید شود ، اما زمانی کھ عطسھ ناپدید می شود و تو ھوشیاری ، چیز . ھوشیاری : 

. ھوشیاری  –تو چیز جدیدی می آوری . نخست ، عطسھ غیر ارادی است . سومی ھست 

آنگاه . اگر واقعا ھوشیار باشی ، نخواھد آمد . وقتی ھوشیاری می آید ، عطسھ شاید نیاید 

طسھ رھا شود ، بھ کجا می انرژی کھ می خواھد از طریق ع آن .وم روی می دھد اتفاق س

تو بیشتر ھوشیار می . جرقھ ای ھست ، یک برقی ناگھان . بھ ھوشیاری ات می رود  رود ؟



شود ، بھ ھوشیاری می  کھ می خواست از طریق عطسھ بھ بیرون پرتانرژی  آن .شوی 

.ناگھان بیشتر ھوشیار می شوی . رود   

بھ ھمین دلیل است کھ می گویم . در آن جرقھ ، در آن برق ، حتی روشن بینی ممکن است 

فقط . قول آنھا بھ نظر زیادی می آید . این مطالب بسیار ساده اند ، بی معنی بھ نظر می رسند 

از طریق عطسھ ، چگونھ فرد می تواند روشن بین شود ؟ اما عطسھ فقط عطسھ نیست ؛ تو 

ھر کاری بکنی یا ھر اتفاقی کھ برایت روی دھد یک درگیری . رگیر می شوی کامال در آن د

ھر وقت کھ عطسھ روی می دھد ، تو با کل بدنت کامال در : دوباره مشاھده کن . کامل است 

آن فقط دماغ تو نیست کھ در ھنگام عطسھ درگیر است ؛ ھر بافت ، ھر سلول بدنت . آنی 

بدن را فرا می گیرد ، و با آن کل بدن متمرکز می  یک لرزش ظریف کل. درگیر آن است 

اما آوردن ھوشیاری بھ آن . و وقتی عطسھ روی می دھد ، کل بدن آسوده می شود . شود 

، و اگر روی دھد تو می اگر ھوشیاری را بھ آن بیاوری ، آن روی نخواھد داد . دشوار است 

.یل است کھ باید ھوشیار باشی بھ ھمین دل. توانی بدانی کھ ھوشیاری آنجا نبوده است   

تیر در رفتھ ؛ . نمی شود کرد  زیرا اگر شروع شده باشد ، دیگر کاری، ... در آغاز عطسھ 

رھا شدن  انرژی در حال. شروع شده است  مکانیسم. دیگر نمی توانی تغییرش دھی  اینک

؟ چگونھ ی می توانی عطسھ را در وسط آن متوقف کن. است ، دیگر نمی توان متوقفش کرد 

 در وسط. ش کنی ؟ زمانی کھ آماده ای ، پیشاپیش روی می دھد می توانی در وسط آن متوقف

.نمی توانی متوقفش کنی  کار  

چشمانت را ببند . زمانی کھ حس کردی دارد می آید ، ھوشیار شو . فقط در آغاز ھوشیار شو 

فقط . آید متمرکز کن  کل ھوشیاری ات را در آنجا کھ حس عطسھ می. و مراقبھ گون باش 

عطسھ ناپدید خواھد شد ، و انرژی بھ ھوشیاری بیشتر دگرگون . در آغاز ، ھوشیار بمان 

آن  –و چون در عطسھ کل بدن درگیر می شود ، کل مکانیسم درگیر می شود . خواھد شد 



ذھنی نخواھد بود ، فکری  –یک مکانیسم رھا کردن است و تو در این لحظھ ھوشیاری 

. نھ مدیتیشنی  و نخواھد بود ،  

را دوست * بھ ھمین دلیل است کھ بسیاری انفیھ. در عطسھ ، فکر کردن متوقف می شود 

زیرا برای یک  می کند  کند ، ذھنشان آسودگی بیشتری حس آنھا را سبک می انفیھ. دارند 

از طریق . بی فکری می دھد  ھ ای ازانفیھ بھ آنھا لمح.  ی شودلحظھ فکر کردن متوقف م

برای یک . انفیھ کشیدن ، زمانی کھ عطسھ می آید ، آنھا ذھن نیستند ، آنھا بدن می شوند 

.لحظھ سر ناپدید می شود ، اما حس خوبی می دھد   

انفیھ، گرد خاصي است کھ در بیني قرار مي دھند و استشمام مي کنند موجب عطسھ کردن * 

شدن مسیر تنفسي مؤثر استمي گردد و در باز   

اعتیاد آن از سیگار بیشتر است . اگر بھ انفیھ معتاد شوی ، ترک کردن آن بسیار دشوار است 

آن عمیق تر نفوذ می کند ، زیرا سیگار کشیدن . ؛ سیگار کشیدن در مقایسھ با آن ھیچ است 

گار دشوار ترک کردن انفیھ از ترک کردن سی. ھوشیاری است و عطسھ ، ناھوشیاری است 

اما  –و سیگار کشیدن می تواند عوض شود ، جایگزینی برای آن می توان یافت . تر است 

جایگزینی برای انفیھ وجود ندارد ، زیرا ، در واقع ، عطسھ کردن پدیده ی بسیار منحصر بھ 

.فردی در بدن است   

کھ  کسانی. است مل سکس تنھا چیزی کھ می تواند با آن مقایسھ بشود و مقایسھ شده است ع

، می گویند کھ عمل سکس مانند عطسھ کردن از آلت  اندیشیده اند کیفیزیولوژی از نظر

آن صد در صد درست نیست زیرا در سکس درگیری بیشتر . جنسی است و شباھت آنجاست 

اما در آغاز ، فقط در آغاز ، شباھت وجود دارد . است ، چیزھای بزرگتری در آن درگیر اند 

 . 

از بینی پرت می شود و تو احساس راحتی می کنی ، و چیزی از آلت جنسی بھ بیرون چیزی 

تو نمی توانی با . و ھر دو غیر ارادی ھستند . پرت می شود و تو احساس راحتی می کنی 



بھ ویژه  –اگر سعی کنی ، شکست خواھی خورد . اراده و اختیار در سکس حرکت کنی 

تو نمی توانی در عمل . آن فعال است . د کاری انجام دھد مردان ، زیرا آلت جنسی مردان بای

.، بیشتر ناممکن می شود ر بیشتر سعی کنی اراده کنی ، و اگ  

ر ، در غرب ، بھ ھمین خاط. آن باید روی دھد ، اما تو نمی توانی آن رویداد را بسازی 

رده است رشد ک در غرب دانش سکس این نیم قرندر .  سکس بھ یک مشکل تبدیل شده است

.عمل سکس بیشتر و بیشتر ناممکن شده است ، و ھمھ در موردش آنقدر ھوشیار شده اند کھ   

اگر مردی در زمان عشق ورزی ھوشیار . خواھد بود نممکن اگر ھوشیار باشی ، سکس 

آلت او توان راست کردن نخواھد . خواھد بود  تردشوار ، ھرچھ بیشتر ھوشیار باشد ،باشد 

روش مشابھ ، . و اگر آن را اراده کنی ، از دستش خواھی داد . نمی تواند اراده کند . داشت 

فقط در آغاز ، زمانی کھ حس می کنی دارد . تکنیک مشابھ ، می تواند در سکس استفاده شود 

لرزش خواھد . نی ، ھوشیار شو راست می شود ولی ھنوز نشده ، فقط لرزش را حس می ک

. رفت ، و ھمان انرژی بھ ھوشیاری خواھد رفت   

یک زن زیبای . آن بھ راه ھای مختلف امتحان شده است . تانترا این را بھ کار گرفتھ است 

برھنھ مانند یک شیء برای مدیتیشن آنجا می ایستد ، و رھرو ، مراقبھ گر ، روبروی زن 

 فقط در انتظار. بدنش مدیتیشن می کند  ، بر فرمش ، بر تناسب برھنھ می نشیند و بر بدنش

. زمانی کھ احساس بیاید ، چشمانش را خواھد بست . اولین احساس مرکز سکسش می ماند 

. چشمانش را خواھد بست ، و از احساسش ھوشیار خواھد شد . زن را فراموش خواھد کرد 

.آنگاه انرژی سکس بھ ھوشیاری دگرگون می شود   

آن زمان باید . و فقط تا زمانی اجازه ی مدیتیشن بر زن برھنھ را دارد کھ احساس بیاید ا

چشمانش را ببندد و بھ درون احساس خود حرکت کند و آنجا ھوشیار شود ، مانند این در 

اساس کار این . و چرا این جرقھ روی می دھد ؟ زیرا ذھن آنجا نیست . عطسھ انجام می شود 



 واھی داشت ، اولین لمحھ ازآنجا نباشد و تو ھوشیارباشی ، ساتوری خاست کھ اگر ذھن 

.سامادھی را خواھی داشت   

اما فکر باید . د ناپدید شود ، آن روی خواھد دا پس اگر فکر بھ ھر صورت. مانع است  فکر

حتی در خواب ھم فکر می تواند ناپدید . ط بعد از آن است کھ ھوشیاری ھست ناپدید شود ؛ فق

زمانی کھ مواد مصرف می کنی  ؛ فکر می تواند ناپدید شود ؛ وقتی ناھوشیار می شویشود 

تا از پدیده ی  می شود ، اما آنگاه ھوشیاری وجود ندارد فکر ناپدید. فکر می تواند ناپدید شود

 و ناھوشیار ؛ آنگاه دیگر معنایی تو می توانی بدون فکر شوی. پنھان در پشت فکر آگاه شود 

.و می توانی با فکر ھوشیار شوی ؛ پیشاپیش آن ھستی ت. ندارد   

وقتی آنھا مالقات کنند ، مدیتیشن روی . ھوشیاری و بی فکری  –این دو چیز را با ھم بیاور 

و تو می توانی با چیزھای خیلی کوچک سعی کنی زیرا . می دھد ، مدیتیشن متولد می شود 

در ھستی ، ھیچ . حتی یک عطسھ پدیده ای کیھانی است . در واقع ھیچ چیز کوچک نیست 

ھان را حتی یک اتم کوچک می تواند کل ج. چیز بزرگ نیست و ھیچ چیز کوچک نیست 

. نابود کند ، و حتی یک عطسھ ، مانند پدیده ی اتمی ، می تواند تو را دگرگون کند    

اگر چشمانی تیز داشتھ . چیزی کوچک یا بزرگ نیست . پس چیزھا را کوچک و بزرگ نبین 

میان اتمھا کیھان ھا پنھان اند ،  میان . باشی ، آنگاه ھمین چیزھای کوچک ، قوی می شوند 

حتی یک اتم کوچک . و یک اتم نمی توانی بگویی کدام بزرگ است و کدام کوچک کیھان ھا 

پس از لحاظ کوچک و . در خودش کیھانی است ، و بزرگترین کیھان چیزی نیست جز اتمھا 

چیزی می تواند روی دھد ؟  چھ در عطسھ: " نگو . فقط سعی کن . بزرگی بھ آن فکر نکن 

."اتفاقی نیفتاده است  در کل زندگی ام عطسھ کرده ام و نم  

وقتی احساس ترس ، ... در آغاز عطسھ ، در موقع ترس و وحشت فقط : معرفی این تکنیک 

می کنی و ترس وارد می شود ، فقط زمانی کھ حس می کنی ترس وارد می شود ، آگاه شو و 

کھ چگونھ زمانی . با ھوشیاری ، ترسی نمی تواند وجود داشتھ باشد . ترس ناپدید می شود 



. ھوشیاری می توانی بترسی ؟ فقط زمانی می توانی بترسی کھ ھوشیاریت را از دست بدھی 

ترسو کسی نیست کھ می ترسد ؛ ترسو کسی است کھ در خواب است ، و انسان در واقع ، 

بنابراین ترس ناپدید . شجاع کسی است کھ می تواند ھوشیاری را بھ لحظات ترس وارد کند 

.می شود   

اولین آموزش برای ھوشیاری . ان را برای ھوشیاری آموزش می دادند جنگجویانشدر ژاپن ، 

شمشیرزنی ، تیراندازی ، ھمھ چیز :  دیگر چیزھا در درجھ دوم اھمیت قرار داشت، و  بود

کھ  در مورد استاد ذن رینزایی گفتھ اند: چنین معروف است . اھمیت قرار دارد در درجھ دوم 

ی موفق نبود ، ھیچگاه در تیراندازی با کمان نمی توانست بھ ھدف او ھیچگاه در تیر انداز

و او بھ یکی از بزرگترین . رسید می تیرش ھمیشھ خطا می رفت ؛ ھیچگاه بھ ھدف ن. بزند 

چگونھ رینزایی بھ بزرگترین تیرانداز معروف است : تیراندازان معروف بود ، پس پرسیدند 

ھ است ؟ در حالی کھ یک تیرش نیز بھ ھدف ننشست  

ما نگران رسیدن تیر بھ ھدف نیستیم . در پایان نیست ، در آغاز است آن : مرید رینزایی گفت 

. ما توجھمان بھ رینزایی است . ، ما توجھمان بھ زمانی است کھ تیر سفرش را آغاز می کند 

 نتیجھ مھم نیست ، آن بی ربط. وقتی تیر از کمان رھا می شود ، او ھوشیار است ؛ ھمین 

.است   

او خودش کمانگیر بزرگی بود ، او ھرگز تیرش خطا نمی رفت ، . مردی مرید رینزایی بود 

برای یادگیری پیش کھ می روی ؟ او : سپس او نزد رینزایی برای یادگیری آمد ، کسی گفت 

او ناموفق است ، و تو استاد بزرگی ھستی و تو نزد . یک مرید ندارد استاد نیست ؛ او حتی 

می روی تا یاد بگیری ؟ رینزایی  

اما با توجھ بھ ھوشیاری ام ، . بلھ ، زیرا من از لحاظ تکنیکی موفق بوده ام : کمانگیر گفت 

او از لحاظ تکنیکی ناموفق است ، اما تا جایی کھ بھ ھوشیاری مربوط می . من ناموفق ام 



وشیار است ، و زیرا زمانی کھ تیر رھا می شود او ھ –شود او کمانگیر است و استاد است 

.نکتھ این است   

این استاد کھ خود از نظر تکنیکی استاد بود سالھا زیر نظر رینزایی آموزش می دید ، و ھر 

از . نھ ، تو موفق نیستی : رینزایی می گفت . روز صد در صد تیرھایش بھ ھدف می نشست 

نیستی ، تو آن را در اما تو آنجا نیستی ، تو ھوشیار . نظر تکنیکی تیر درست رھا می شود 

.خوابت از دست می دھی   

در ژاپن جنگجویانشان را آموزش می دادند تا ابتدا ھوشیار باشند ، و بقیھ چیزھا در درجھ 

و در جنگ جھانی دوم حس . جنگجویی شجاع است کھ بتواند ھوشیار باشد . دوم قرار داشت 

این . ھا بی ھمتا است شجاعت آنشد کھ شما نمی توانید با جنگجویان ژاپنی رقابت کنید ؛ 

؟ از نظر فیزیکی آنھا خیلی قوی نبودند ، اما در ھوشیاری ، در بیداری  شجاعت از کجا آمده

آنھا نمی ترسیدند ، و زمانی کھ ترس وارد می شد ، روشھای . ، ترس نمی تواند وارد شود 

. ذن را کار می کردند   

زمانی کھ احساس نگرانی می کنی ، ... نی در موقع ترس و وحشت ، در نگرااین سوترا ، 

فرد چھ می کند ؟ معموال زمانی کھ نگرانی . نگرانی بیشتری رانده می شود ، امتحانش کن 

چاره ی دیگری می . لش کنی وجود دارد چھ کار می کنی ؟ چھ می کنی ؟ سعی می کنی ح

ا نگرانی از طریق زیر بیشتر خرابش می کنی.  اندیشی ، و بیشتر و بیشتر واردش می شوی

آن از طریق فکر کردن محو نمی شود زیرا فکر کردن ، خود . فکر کردن حل نمی شود 

از طریق فکر . بنابراین تو بھ آن کمک می کنی تا بیشتر رشد کند  .نوعی نگرانی است 

این تکنیک می . کردن ، نمی توانی از آن بیرون بیایی ؛ تو بیشتر بھ عمق آن خواھی رفت 

!فقط ھوشیار باش . فقط ھوشیار باش . انجام نده " نگرانی " ھیچ کاری با  :گوید   

او بھ . می خواھم یک حکایت قدیمی درباره ی بوکوجو ، استاد ذن دیگری ، برایت بگویم 

تنھایی در غار زندگی می کرد ، کامال تنھا ، اما در طی روز ، یا حتی در شب ، بعضی 



بلھ : " اسم خودش را ، و بعد خودش می گفت  –" بوکوجو : " وقتھا با صدای بلند داد می زد 

.و ھیچ کس دیگری آنجا نبود . " ، من اینجام   

چرا بوکوجو را صدا می زنی ؟ اسم خودت را ، و بعد : آنگاه مریدانش عادت داشتند بپرسند 

 می گویی بلھ آقا ، من اینجام ؟

کھ ھوشیار باشم ، پس اسم  بھ یاد آورمن تفکر می روم ، باید زمانی کھ بھ درو: او گفت 

لحظھ ای کھ بوکوجو را صدا می زنم و می گویم بلھ آقا من . خودم را صدا می زنم ، بوکوجو 

.اینجا ھستم ، تفکر و نگرانی ناپدید می شوند   

سپس در آخرین روزھایش ، برای دو یا سھ سال ، ھرگز اسم خودش بوکوجو را صدا نزد و 

.بلھ آقا من اینجا ھستم  :ھرگز پاسخ نداد   

. "دیگر شما اصال این کار را انجام نمی دھید  استاد ، حاال: " مریدان پرسیدند   

قبال او را گم . او ھمیشھ ھست ، و نیازی نیست . اما اینک بوکوجو ھمیشھ ھست : " او گفت 

بودم پس مجبور . گاھی نگرانی مرا در بر می گرفت ، و بوکوجو آنجا نبود . می کردم 

زمانی کھ . اسمت را امتحان کن . " بوکوجو را بھ یاد بیاورم ، و نگرانی ناپدید می شد 

بوکوجو یا  –نگرانی عمیق حس می کنی ، فقط اسمت را صدا بزن ، فقط اسمت را صدا بزن 

.بلھ آقا ، من اینجا ھستم : و بعد بھ آن پاسخ بده  –ھر اسم دیگری ، اما اسم تو   

از ورای  حداقل برای یک لحظھ لمحھ ای .نگرانی آنجا نخواھد بود . ن و تفاوت را حس ک

زمانی کھ دانستی اگر ھوشیار شوی . و آن نگاه می تواند گسترش یابد . ابرھا خواھی داشت 

ود ؛ تو باید بھ شناخت عمیق خودت برسی و ش، نگرانی آنجا نخواھد بود ، آن ناپدید می 

   . مکانیسم کارکرد درونی را دریابی

باالی شکاف، پرواز در نبرد ، در کنجکاوی شدید ، در ابتدای گرسنگی ، در پایان در  

. گرسنگی ، بی وقفھ آگاه باش   



وقتی احساس گرسنگی . گرسنگی ھست ، ھوشیار شو . می توانی ھرچزی را بھ کار ببری 

اتفاقی ھست چھ می کنی ؟ چھ روی می دھد ؟ وقتی احساس گرسنگی می کنی آن را ھمچون 

" من گرسنھ ام : " حس می کنی . گرسنھ می شوی . کھ دارد برایت روی می دھد نمی بینی 

آن . اما تو گرسنھ نیستی ؛ تو فقط از آن آگاھی " . من گرسنھ ام : " احساس واقعی آن است . 

آن یک چیز است . ز آن آگاه شوی تو مرکزی ، باید ا. چیزی است کھ در مرز روی می دھد 

تو وقتی . تو گرسنھ نیستی ؛ گرسنگی در تو روی می دھد . تابع آنی ، تو یک شاھدی و تو 

پس گرسنگی یک . گرسنگی نبود آنجا بودی و تو آنجا خواھی بود زمانی کھ گرسنگی برود 

. اتفاق است ، در تو روی می دھد   

ھوشیار  اگر احساس گرسنگی می کنی ،. ھوشیار شو ، آنگاه دیگر با آن ھویت نمی گیری 

چھ روی . بھ آن نگاه کن ، با آن برخورد کن ، با آن روبرو شو . شو کھ گرسنگی آنجاست 

خواھد داد ؟ بیشتر ھوشیار می شوی، گرسنگی کمتر حس می شود ؛ با ھوشیاری کمتر ، 

گرسنھ ام : " احساس خواھی کرد  اگر ھوشیار نباشی ، دقیقا در مرکز. بیشتر حس می شود 

گرسنگی . گرسنگی آنجاست ، تو اینجایی . شوی ، گرسنگی کنار می رود اگر ھوشیار " 

.یک موضوع است ، تو شاھدی   

اگر تو . ندارد  خود روزه ھیچ فایده ای. می شود روزه گرفتن فقط بھ خاطر این تکنیک انجام 

ه فقط احمقانھ ، بی ھیچ استفاد –با گرسنگی این تکنیک را انجام ندھی ، روزه احمقانھ است 

ماھاویرا از این تکنیک در روزه استفاده می کرد ، و جین ھا بدون این تکنیک روزه . ای 

تو می . تو فقط ویرانگری ، و آن کمکی نمی تواند کند . پس آن احمقانھ است . می گیرند 

بھ درد " . من گرسنھ ام " توانی ماه ھا گرسنھ باشی و با گرسنگی ھویت بگیری، احساس آن 

ھر روز می توانی آن را حس کنی ، . نیازی بھ روزه نیست . زیان بار است  نخور است ،

.بھ ھمین دلیل است کھ روزه گرفتن می تواند کمک کند . ولی مشکالتی وجود دارد   



در دنیای . خودمان را از غذا پر می کنیم  بل از این کھ احساس گرسنگی کنیم ،معموال ، ما ق

تو زمان مشخصی برای غذایت داری ، و آن را . مدرن نیازی بھ احساس گرسنگی نیست 

ھرگز نمی پرسی کھ بدن احساس گرسنگی می کند یا نھ ؛ در ساعت . دریافت می کنی 

ساعت نھ ، وقتی : " شاید بگویی . گرسنگی حس نمی شود . مشخص غذایت را می خوری 

آن شاید یک گرسنگی کاذب باشد ؛ تو حسش می . " یک است من احساس گرسنگی می کنم 

یک روز می توانی حقھ ای بزنی ، بھ شوھر یا . کنی زیرا ساعت یک است ، زمان تو 

ساعت دوازده است ، و ساعت نشان می دھد کھ یک . ھمسرت بگو ساعت را تغییر بدھد 

دقیقا دو است ، : یا آن پیشاپیش یک ساعت روزه است . احساس گرسنگی خواھی کرد . است 

این ساختگی است ، کاذب . و ساعت یک را نشان می دھد ، آنگاه احساس گرسنگی می کنی 

. است ، واقعی نیست   

اگر روزه بگیری ، تا دو یا سھ روز احساس گرسنگی . بنابراین روزه گرفتن شاید کمک کند 

. سھ یا چھار روز گرسنگی واقعی حس خواھد شد فقط بعد از . کاذب خواھی کرد   

وقتی بدن . وقتی ذھن تقاضا می کند ، کاذب است . بدنت تقاضا خواھد کرد ، نھ ذھنت   

و وقتی واقعی است و تو ھوشیار می شوی ، کامال از بدنت . تقاضا می کند ، واقعی است 

کنی آن گرسنگی از تو یکبار کھ حس . گرسنگی پدیده ای بدنی است . متمایز می شوی 

.متمایز است و تو شاھد آنی ، فراتر از بدن رفتھ ای   

این تکنیک بھ روشھای . اما تو می توانی ھرچیزی را بھ کار بگیری ، اینھا فقط مثال ھستند 

اما بر یک چیز . مختلف قابل استفاده است ؛ تو می توانی روش خودت را درست کنی 

فقط  .حان می کنی ، پس حداقل سھ ماه با گرسنگی کار کن اگر با گرسنگی امت: اصرار کن 

ھر روز تکنیک را عوض . می توانی یک روز از بدنت متمایز شوی  بعد از آن است کھ

.نکن زیرا با ھر تکنیکی عمیق رفتن الزم است   



بھ آن بچسب ، تکنیک را بھ کار بگیر ، با آن . پس ھر چیزی را برای سھ ماه انتخاب کن 

در وسط کار خیلی سخت خواھد . ، و ھمیشھ بھ یاد داشتھ باش کھ در آغاز آگاه باشی کار کن 

می . نمی توانی تغییرش بدھی شد ، زیرا زمانی کھ ھویت حس کرد کھ گرسنھ ای دیگر 

نھ ، گرسنھ نیستم ، مشاھده : " می توانی بگویی . توانی از نظر روانی عوضش کرده باشی 

فقط . این ذھن است کھ حرف می زند ، این تجربھ ی احساس نیست . آن کاذب است " گرم 

" . سنھ نیستم گر: " سعی کن در آغاز آگاه باشی ، و بھ یاد بسپار ، تو نیستی تا بگویی کھ 

. گرسنگی آنجاست ، اما من گرسنھ نیستم :" می توانی بگویی . ذھن اینگونھ فریب می دھد 

."بدن نیستم ، من برھمن ام   

. ھرچھ کھ بگویی کاذب خواھد بود زیرا تو کاذبی . تو نیستی تا چیزی بگویی   

من بدن : " گویی  تو می. ، کمک نخواھد کرد " من بدن نیستم : " این آواز سر دادن کھ 

اگر واقعا بدانی کھ بدن نیستی ، گفتن من بدن نیستم چھ . زیرا می دانی کھ بدن ھستی " نیستم 

 فایده ای دارد ؟

آگاه باش ، و بعد احساس من بدن نیستم آنجا . احمقانھ بھ نظر خواھد رسید  فایده ای ندارد ،

در سر حس نخواھد شد ، . بود  این یک فکر نخواھد بود ، یک احساس خواھد. خواھد بود 

کھ بدن دور است ، کھ  –تو فاصلھ را حس خواھی کرد . در سراسر وجودت حس خواھد شد 

" .من کامال متمایزم "   

بدن ، بدن است ؛ ماده . تو نمی توانی . و حتی امکان میکس کردن آنھا وجود نخواھد داشت 

زندگی کنند ، اما ھرگز با ھم میکس نمی آنھا می توانند با ھم . است ، و تو ھوشیاری ھستی 

.آنھا نمی توانند میکس شوند . شوند   

:تکنیک دوم   



در واقع ، چیزی بھ عنوان خالص یا ناخالص . خلوص دیگر آموزه ھا برای ما ناخالص است 

.نمی شناسیم   

تصور کردنش سخت است زیرا کامال غیر اخالقی . ست این یکی از پیامھای اساسی تانترا

من نمی خواھم بگویم کھ فاسد است زیرا تانترا از بابت فساد یا . ، غیر معنوی است  است

این پبام برای کمک کردن بھ توست تا . تانترا می گوید بی ربط است . اخالق نگرانی ندارد 

تانترا می گوید ھستی دوگانھ نیست ، . ، ورای دوگانگی بھ ورای خالص و ناخالص بروی 

بد  –خوب . بھ یاد داشتھ باش ، تمام فرقھا . م فرقھا ساختھ ی انسان ھستند یگانھ است ، و تما

آنھا نگرش انسان اند ؛ . تمام این مفاھیم ساختھ ی انسان ھستند : گناه  –فساد ، تقوا  –، اخالق 

. تفسیر تو بستگی دارد  آن بھچھ چیزی ناخالص و چھ چیزی خالص است ؟ . واقعی نیستند 

نیچھ جایی . چھ چیزی غیر اخالقی و چھ چیزی اخالقی است ؟ آن بھ تفسیر تو بستگی دارد 

بنابراین چیزی می تواند در کشوری غیر اخالقی و . گفتھ تمام اخالقیات تفسیر و تعبیر است 

برای ھندو ھا  چیزی می تواند برای محمدیان اخالقی باشد ودر کشور ھمسایھ اخالقی باشد ، 

یا چیزی حتی می تواند . غیر اخالقی ، اخالقی برای مسیحیان و غیراخالقی برای جین ھا 

بستگی دارد ، آن . برای نسلھای پیر تر اخالقی باشد و برای نسلھای جوان تر غیر اخالقی 

حقیقت عریان صرفا . حقیقت صرفا حقیقت است . در اساس ، افسانھ است . یک نگرش است 

.قت است ؛ آن نھ اخالقی است نھ غیر اخالقی ، نھ خالص نھ ناخالص حقی  

آنگاه چھ چیزی خالص و چھ چیزی ناخالص خواھد بود ؟ ھمھ . بھ زمین بدون انسان بیندیش 

" .بودن " صرفا  –چیز خواھد بود   

با . ھیچ چیزی خالص یا ناخالص نخواھد بود ؛ ھیچ چیزی خوب و ھیچ چیزی بد نخواھد بود 

این . این خوب است و آن بد است : می گوید . ذھن جدا می کند . سان ، ذھن وارد می شود ان

اگر . تقسیم نھ فقط در دنیا تقسیم ایجاد می کند بلکھ در جدا کننده نیز تقسیم بھ وجود می آورد 

جدا کنی ، تو نیز در آن تقسیم ، جدا می شوی ، و تو نمی توانی بخش درونی ات را دگرگون 



ھر آنچھ کھ بر جھان می کنی ، بر خودت . تا زمانی کھ بخش بیرونی را فراموش کنی  کنی

.نیز کرده ای   

یک اینچ تقسیم ، و بھشت و جھنم " ، می گوید ناروپا ، یکی از بزرگترین استادان سیدا یوگا 

زدن  اما ما بھ جدا کردن ادامھ می دھیم ؛ بھ برچسب! یک اینچ تقسیم " . از ھم جدا می شوند 

.ادامھ می دھیم ، بھ محکوم کردن ، بھ توجیھ کردن   

فقط بعد از آن است کھ آموزه ھای تانترا . بھ تنھا حقیقت ھستی نگاه کن و بھ آن برچسب نزن 

.د نند درک شونمی توا  

نگو خوب یا بد ؛ ذھنت را بھ درون حقیقت نیاور ، لحظھ ای کھ ذھنت را بھ حقیقت بیاوری ، 

این . حال آن حقیقت نیست ، آن واقعیت نیست ؛ آن تصور توست . ه ای افسانھ خلق کرد

:سوترا می گوید   

در واقع ، چیزی بھ عنوان خالص یا . خلوص دیگر آموزه ھا برای ما ناخالص است  

.ناخالص نمی شناسیم   

یگر چیزی کھ برای د" تانترا می گوید ، : خلوص دیگر آموزه ھا برای ما ناخالص است 

تقوا ، برای ما گناه است ، زیرا مفھوم آنھا از خلوص جدا می  ا بسیار خالص است ،آموزه ھ

. "برای آنھا چیزی ناخالص می شود . کند   

حال باید کسی را جایی محکوم کنی  ،  . اگر انسانی را قدیس بنامی ، گناھکار را آفریده ای

: بھ تالشھای پوچ ما نگاه کن  و حاال. زیرا قدیس بدون گناھکار نمی تواند وجود داشتھ باشد 

ما تالش می کنیم گناھکاران را نابود کنیم ، و ما یک جھان بدون گناھکاران را تصور می 

این چرند است قدیسان بدون گناھکاران نمی توانند . فقط قدیسان  –کنیم و بھ آن امید داریم 

ی سکھ را نابود کنی ، تو نمی توانی یک رو. آنھا روی دیگر سکھ اند . وجود داشتھ باشند 

اگر . کاران و قدیسان ھر دو بخشی از یک چیز اند گناھ. ھر دو با ھم وجود خواھند داشت 



اما نترس ؛ بگذار ناپدید شوند . قدیسان از جھان ناپدید می شوند  گناھکاران را نابود کنی ، 

.زیرا آنھا ثابت کرده اند کھ ھیچ ارزشی ندارند   

دو بخشی از یک تفسیر اند ، بخشی از یک نگرش بھ جھان ، کھ در  گناھکاران و قدیسان ھر

این خوب : "  و تو نمی توانی بگویی  : است  این خوب است و آن بد: " آن فرد می گوید 

پس خوب . برای تعریف خوب ، بد الزم است " . آن بد است : " مگر این کھ بگویی " است 

؛ آنھا  وجود قدیسان شما غیرممکن است بستھ است ، وبھ بد وابستھ است ، تقوای تو بھ گناه وا

پس آنھا باید سپاسگذار گناھکاران باشند ؛ . نمی توانند بدون گناھکاران وجود داشتھ باشند 

در رابطھ با آنھا ، در مقابلھ با آنھا ، ھرچقدر  . بدون آنھا نمی توانند وجود داشتھ باشند 

گناھکاران تنھا  .آنھا بخش و جزئی از یک پدیده اند  بھ ھر حال گناھکاران را محکوم کنند ،

نھ قبل از آن ؛ و زمانی کھ  –زمانی می توانند از جھان ناپدید شوند کھ قدیسان ناپدید شوند 

.مفھوم تقوا نباشد ، گناه نیز  نخواھد بود   

بھ  در واقع ، چیزی . "تفسیر نکن . فسیر غیر واقعی تانترا می گوید حقیقت واقعی است و ت

چرا ؟ زیرا خالص و ناخالص نگرش ماست کھ بر . " عنوان خالص یا ناخالص نمی شناسیم 

زیرا   - این تکنیک دشوار است ، ساده نیست . این را امتحان کن . واقعیت تحمیل شده است 

ما خیلی بھ تفکر دوگانھ متمایلیم ، بھ تفکر دوگانھ متکی ھستیم و در آن ریشھ داریم ، زیرا کھ 

اگر کسی اینجا شروع بھ سیگار . تا از محکومیت ھا و توجیھاتمان نیز آگاه نیستیم ما ح

در اعماق درونت . کشیدن کند ، ممکن است آگاھانھ چیزی حس نکنی ، اما محکوم کرده ای 

شاید بھ نظر برسد کھ محکوم کرده ای یا بھ نظر نرسد کھ محکوم کرده . ، محکوم کرده ای 

این دشوار خواھد بود . شخص نگاه نکرده باشی ، و محکوم کرده ای  شاید اصال بھ آن. ای 

ت ادامھ می ا ت ، ایستادنا تو با رفتارت ، نشستن. زیرا عادت بسیار ریشھ دار شده است 

بھ محکوم کردن و توجیھ کردن ادامھ می دھی ، حتا از آن چھ کھ می کنی آگاه نیستی  –دھی 

وقتی بھ کسی لبخند می زنی یا وقتی بھ کسی لبخند نمی زنی ، وقتی بھ کسی نگاه می کنی یا . 

نگاه نمی کنی ، فقط کسی را نادیده گرفتھ ای ، چھ می کنی ؟  از نگرشت سوء استفاده می 



و این . چیزی زیباست ؛ بعد باید چیزی را بھ عنوان زشت محکوم کنی  می گویی. کنی 

.نگرش دوگانھ ھم زمان تو را جدا می کند ، بنابراین درونت دو شخص خواھد بود   

اگر بگویی کھ کسی عصبانی است و خشم بد است ، زمانی کھ احساس خشم می کنی چھ 

بد است مشکالتی وجود خواھد  خواھی کرد ؟ خواھی گفت این بد است ، و چون می گویی

آنگاه شروع می کنی بھ تقسیم کردن خودت بھ دو . این خشم کھ در من است بد است : داشت 

بھ یقین ، مجبوری با قدیس . شخص بد ، شیطان درون ، و شخص خوب ، قدیس  –شخص 

ده ای تو بھ دو نفر تقسیم ش. درونت ھویت بگیری ، بنابراین شیطان درونت باید محکوم شود 

حال تو نمی توانی یک فرد .  حال یک مبارزه ی دائمی وجود خواھد داشت ، یک برخورد . 

حال صلح و سکوتی . شوی ؛ تو جمعیت خواھی بود ، خانھ ای تقسیم شده بر علیھ خودش 

این چیزی است کھ حس می . تو فقط احساس اضطراب و اندوه خواھی کرد . نخواھد بود 

.را کنی ، اما نمی دانی چ  

چگونھ می تواند ؟ شیطانت را کجا بگذاری . یک شخص تقسیم شده نمی تواند در صلح باشد 

واقعیت . تو دو نفر نیستی . ؟ مجبوری نابودش کنی ، و آن تویی ؛ نمی توانی نابودش کنی 

حال . یکی است ، اما بھ خاطر نگرش جدا کننده ات ، واقعیت بیرونی را تقسیم کرده ای 

مانند آن . بنابراین ھرکسی با خویش در نزاع است  –طبق آن تقسیم شده است  درون نیز بر

و انرژی  –مبارزه ی دست راست با دست چپ  –است کھ بر علیھ دست خودت مبارزه کنی 

اما می . در دست راستم و در دست چپم ، من ھستم ؛ من در ھر دو جاری ام . یکی است 

برانگیزم ، دست راستم بر علیھ دست چپم ، و می توانم توانم مخالفت یکی را بر علیھ دیگری 

گاھی می توانم خودم را فریب دھم کھ دست راست . تضاد بیافرینم ، یک مبارزه ی ساختگی 

اما این یک فریب است ، زیرا می دانم کھ در . ، و حال چپ پایین آمده است برنده شده است 

من در ھر . ببرم و راست را پایین بیاورم ھر دو من ھستم و ھرلحظھ می توانم چپ را باال 

. دو ھستم ؛ ھر دو دست مال من اند   



کھ در ھر  و ھرچقدر فکر کنی کھ قدیس را باال برده ای و شیطان را شکست داده ای ، بدان 

آن .  باال می رود و قدیس پایین می آید لحظھ می توانی موقعیت را عوض کنی ، و شیطان

می دانی کھ در این . ترس و نا ایمنی می آفریند ، زیرا می دانی کھ ھیچ چیز قطعی نیست 

لحظھ بسیار عاشقی و نفرتت را شکست داده ای ، اما می ترسی زیرا در ھر لحظھ نفرت می 

و این در ھر لحظھ می تواند روی دھد زیرا تو در ھر دو . و عشق پایین برود تواند باال بیاید 

. ی ھست  

چگونھ . جدا نکن ، تقسیم نشده بمان ؛ فقط بعد از آن است کھ پیروز شده ای : تانترا می گوید 

فقط از تمام مفاھیم خالص و . تقسیم نشده بمانی ؟ محکوم نکن ، نگو این خوب است و آن بد 

 نادان باش ، زیاد دانشمند. ن چیست بھ جھان نگاه کن ، اما نگو آ. ناخالص صرف نظر کن 

اگر بتوانی در . برچسب نزن ، ساکت بمان ، بدون محکوم کردن ، بدون توجیھ کردن . نباش 

و اگر تقسیم در ظاھر . مورد جھان ساکت بمانی ، کم کم این سکوت بھ درون نفوذ می کند 

نباشد ، تقسیم از ھوشیاری درونی ناپدید خواھد شد ، زیرا ھر دو با ھم می توانند وجود داشتھ 

. باشند   

این . بھ ھمین دلیل است کھ تانترا سرکوب شده است . اما این برای جامعھ خطرناک است 

ھیچ چیز خالص ھیچ چیز غیر اخالقی نیست ، ھیچ چیز اخالقی نیست ؛ ! خطرناک است 

عی یک تانتریک واق. ، ھستند  چیزھا ھمانگونھ کھ ھستند. نیست ، ھیچ چیز ناخالص نیست 

و با استفاده از . ست ؛ خواھد گفت کھ او دزد است ؛ بھ ھمین سادگی نخواھد گفت کھ دزد بد ا

فقط یک واقعیت است ، نھ " دزد " این . کلمھ دزد ، محکومیتی در ذھنش بھ وجود نمی آید 

او خواھد " اینجا انسانی ھست کھ قدیس بزرگی است " اگر کسی بگوید کھ . یک سرزنش 

او " نخواھد گفت . چ ارزیابی در آن نخواھد بود اما ھی"  او یک قدیس است ! خوب " گفت 

مانند " . او یک قدیس است و آن مرد یک دزد است ! خوب " ، خواھد گفت " خوب است 

این رز است و آن رز نیست ، این درخت بلند است و آن درخت کوتاه ، شب تاریک است و 

.اما بدون مقایسھ  –روز روشن   



جامعھ نمی تواند بدون سرزنش یک چیز و قدردانی چیز دیگر وجود . اما این خطرناک است 

!جامعھ نمی تواند وجود داشتھ باشد  –داشتھ باشد   

گمان رفت آن ضد جامعھ . بھ ھمین دلیل تانترا سرکوب شد . جامعھ بر دوگانگی پایدار است 

ضد جامعھ  آن. ، متعالی است  اما ھمان نگرش غیردو گانھ! آن نیست . است ، اما نیست 

.نیست ، آن متعالی است ؛ ورای جامعھ است   

کسی : فقط بی ھیچ ارزشی در جھان حرکت کن ، فقط با حقایق طبیعی . این را امتحان کن 

قطب ھایت با . کم کم بی تقسیمی را در درونت حس خواھی کرد . این است ، کسی آن است 

حل خواھند شد ، و تو یک واحد  ا در ھمآنھ. بت با ھم خواھند آمد ھم خواھند آمد ، بدت و خو

. واقعیت را بشناس . چیزی بھ عنوان خالص و ناخالص نخواھد بود . خواھی شد   

آنچھ کھ برای دیگران : تانترا می گوید کھ . خلوص دیگر آموزه ھا برای ما ناخالص است 

.اساسی است برای ما سمی است   

آنھا می گویند خشونت . م خشونت استوار است آموزه ھایی وجود دارد کھ بر عدبرای مثال ، 

. تانترا می گوید کھ عدم خشونت ، عدم خشونت است . بد است ، عدم خشونت خوب است 

.خشونت ، خشونت است ؛ ھیچ چیزی خوب و ھیچ چیزی بد نیست   

آنھا می گویند کھ براھماچاریا . براھماچاریا  –آموزه ھایی وجود دارند کھ بر تجرد استوارند 

براھماچاریا ، . تانترا می گوید سکس ، سکس است . خوب است ، سکس بد است 

اما اینھا حقایقی ساده اند ، . کسی براھماچاری است و کسی دیگر نیست . براھماچاریا است 

تجرد  –اریا خوب است و تانترا ھرگز نمی گوید براھماچ. ھیچ ارزشی بھ آنھا تعلق ندارد 

تانترا ھمھ چیز را . تانترا آن را نمی گوید . و آن کھ در سکس است بد است  –خوب است 

این تکنیکی . و چرا ؟ فقط برای ایجاد وحدت در درون تو . ھمان طور کھ ھستند می پذیرد 

، نا است برای ایجاد وحدت در درون تو ، برای داشتن ھستی کامل در درون ، تقسیم نشده 

کسی کھ تالش می کند بھ جایی . فقط بعد از آن سکوت ممکن است . متناقض ، نا مخالف 



در  کھ چگونھ می تواند ؟ و کسی. مخالف چیزی برسد ھرگز نمی تواند در صلح باشد 

 درونش تقسیم شده است ، با خودش مبارزه می کند ، چگونھ می تواند برنده شود ؟

شود ، و  نمی برنده پس چھ کسی برنده می شود ؟ ھیچ کسیتو ھر دویی ، .  غیرممکن است

این . بیھوده خواھی کرد  ای تو در زیان خواھی بود زیرا تو انرژی ات را صرف مبارزه

.بگذار دره ھا ناپدید شوند ؛ داوری نکن . خودت تکنیکی است برای ایجاد وحدت در   

 

. ر نگیریی نکن تا مورد داوری قراداور: جایی می گوید در مسیح   

: اما درک این برای یھودیان غیرممکن است ، زیرا کل مفھوم یھود متمایل بھ اخالق است 

. این خوب است و آن خوب نیست   

 اگر کشتھ شد ، بھ. در محدوده ی تانترا سخن می گوید " داوری نکن : " مسیح در آموزه اش 

. "داوری نکن " او بینش تانترایی داشت .  صلیب کشیده شد ، بھ این خاطر بود  

. و نگو کھ خشکھ مقدس خوب است می داند ؟  چھ کسی –بنابراین نگو کھ روسپی بد است 

ھ ھمدیگر متکی اند آنھا ب. نھا بخشی از یک بازی اند می داند ؟ و در نھایت ھر دو آ چھ کسی

: و این معنای این سوترا است ، " داوری نکن : " پس مسیح می گوید . در ھستی متقابل  –

. داوری نکن تا مورد داوری قرار نگیری   

اگر داوری نکنی ، ھیچ دیدگاه اخالقی نداشتھ باشی ، بھ سادگی حقایق را ھمانطور کھ و 

ھستند تماشا کنی ، آنھا را بھ نفع خودت تفسیر نکنی ، آنگاه تو نمی توانی مورد داوری قرار 

.ده ای تو کامال دگرگون ش. گیری   

نیازی  –مورد داوری قرار گیرد   الھی درتتوسط ھر ق نیست تا" تو" حال دیگر نیازی بھ 

. شاھد باش ، نھ یک داور . تو خودت الھی می شوی ؛ تو خودت خدا می شوی ! نیست   



 

یکپایان فصل   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فصل دو

نھ اصول –ھوشیاری از طریق تانترا   

 

  1پرسش 

اخالقی مانعی در مدیتیشن ایجاد نمی کند ؟آیا زندگی غیر   

 مدیتیشن چیست ؟

. مدیتیشن آن چیزی است کھ ھستی . آن شخصیت تو نیست ، آنچھ کھ انجام می دھی نیست 

.  انجام دادن نامربوط است . شخصیت نیست ، آن ھوشیاری است کھ در کارھایت می آوری   

. ا با ھوشیاری انجام می دھی یا نھ اخالقی یا غیر اخالقی ، مسالھ این است کھ کار ر

اگر ھوشیار نیستی ، در خواب زندگی . ھوشیاری ؟ اگر ھوشیاری ، مدیتیشن اتفاق می افتد 

.می کنی   

اگر می خواھی کامال در خواب باشی . می توانی در خواب اخالقی باشی ، مشکلی نیست 

.ند بھتر است اخالقی باشی ، چون دیگر جامعھ نمی تواند نابودت ک  

جامعھ کمکت خواھد . می توانی بھ راحتی بخوابی . آنگاه ھیچکس مخالف تو نخواھد بود 

.کرد   

اما غیر اخالقی ھمیشھ درست پشت سرت . می توانی بدون مراقبھ گون بودن ، اخالقی باشی 

ھمچون سایھ تو را دنبال خواھد کرد ، و اخالق ات فقط در عمق پوستت خواھد . خواھد بود 

آن فقط می . زیرا اخالق فقط زمانی کھ خوابی می تواند از بیرون بھ تو تحمیل شود بود ، 

تو از بیرون اخالقی می شوی ، . تواند کاذب یا نما باشد ، نمی تواند بخشی از وجودت شود 



و ھرچھ از بیرون بیشتر اخالقی شوی ، بھ ھمان نسبت . اما در درون غیر اخالقی می مانی 

. زیرا اخالقیات چیزی نیست مگر یک سرکوب عمیق . القی می شوی ، در درون غیر اخ

.در خواب کار دیگری نمی توانی بکنی ؛ فقط می توانی سرکوب کنی   

یک شخصیت نخواھی بود ، بلکھ فقط . و از طریق این اخالقیات تو نیز کاذب خواھی شد 

در نتیجھ تو در لبھ بدبختی بھ دنبال خواھد داشت ، و . یک شبھ وجود  –یک نقاب شخصیت 

و اگر . آن آنجا منتظر توست . انفجار تمام آنچھ کھ سرکوب کرده ای  –ی انفجار خواھی بود 

فقط یک انسان متقلب . تو واقعا حین خواب در اخالقی بودن صادق باشی ، دیوانھ خواھی شد 

نشان می دھند  دو رو ھا فقط. این یعنی دو رویی . می تواند بدون دیوانھ شدن اخالقی بماند 

کھ اخالقی اند ، کھ نیستند ، و آنھا راه و چاره ای می یابند تا غیر اخالقی باشند ، بھ طور 

فقط اینگونھ می توانی . مداوم در سطح ، اخالقی می مانند یا وانمود می کنند اخالقی ھستند 

.سالم بمانی ، وگرنھ دیوانھ می شوی   

. اگر صادق باشی ، دیوانھ می شوی . ھ می گذارد این بھ اصطالح اخالقیات فقط دو گزین 

بنابراین آنھایی کھ زرنگ و حیلھ گر ھستند ، دو رو می . اگر متقلب یاشی ، دو رو می شوی 

آنھا کھ ساده و معصوم اند ، آنھا کھ قربانی چنین آموزه ھایی شده اند ، دیوانھ می . باشند 

. شوند   

و منظورت از اخالقیات واقعی چیست . ر تو اتفاق افتد در خواب اخالقیات واقعی نمی تواند ب

و . ؟ چیزی است کھ خود بھ خود از وجودت شکوفھ می زند ، نھ با تحمیل از بیرون 

غیر ) غیاب ( اخالقیات واقعی در تضاد با غیر اخالقی نیست ؛ اخالقیات واقعی فقط نبود 

موزش ببینی کھ ھمسایھ ھا را برای مثال تو می توانی آ. اخالقی است ، در تضاد نیست 

آن می تواند یک نگرش اخالقی شود ، اما نفرت در . دوست بداری ، ھمھ را دوست بداری 

تو می توانی خودت را دوست دار نگھ داری ، و دوستی اجباری نمی تواند . درون می ماند 



. د کند نمی تواند تو و شخص مورد نظر را خشنو. واقعی باشد ، نمی تواند معتبر باشد 

.ھیچکس با عشق کاذب ارضاء نمی شود   

نفرت . آن مانند آب مصنوعی است کھ ھیچکس نمی تواند تشنگی اش را با آن رفع کند 

و عشق کاذب نمی تواند مانع واقعی برای آن باشد . آنجاست ، و نفرت سعی می کند ادعا کند 

کند ، و عشق تو فقط نوعی  بلکھ نفرت بھ عشق کاذب نفوذ می کند و حتا آن را مسموم می. 

.آن بسیار مکار و حیلھ گر است . نفرت خواھد بود   

و ھرچھ  –اخالقیات واقعی فقط برای کسی رخ می دھد کھ عمیقا بھ درون خویش رفتھ باشد 

آن دیگر چیزی اجباری در مخالفت نفرت . عمیق تر بروی ، عشق بیشتری در تو خواھد بود 

آن اصال کاری . بروی ، عشق بیشتری از تو جاری خواھد شد ھرچھ عمیق تر . نخواھد بود 

لحظھ ای کھ بھ مرکزت می رسی ، بی . با نفرت ندارد ، آن اصال بھ نفرت عالقمندی ندارد 

. تو حتا ممکن است از عشق وزریدنت آگاه نباشی . ھیچ تحمیل اخالقی ، عشق می ورزی 

عی ھمچون نفس کشیدن است ، مانند سایھ چگونھ می توانی آگاه باشی ؟ این عشق آن قدر طبی

.تو بھ سادگی عاشق خواھی بود . ای کھ دنبالت می کند   

اخالق رخ خواھد داد ، اما آن نتیجھ ی کار خواھد بود . تانترا سفر درونی را آموزش می دھد 

تانترا می گوید درگیر مفھوم اخالق و غیر . حواست بھ این تفاوت باشد . ، نھ یک پیش نیاز 

بنابراین تکنیکھا برای این وجود دارند . ترجیحا بھ درون برو . آنھا بیرونی اند . اخالق نباش 

نگران . و نگران اخالق و غیر اخالق ، خالص و ناخالص نباش .  کھ چگونھ بھ درون بروی 

جھان بیرون ، جامعھ  و ھرچھ  –بیرون را فراموش کن . فقط بھ درون برو . تفاوتھا نباش 

تمام آن چھ کھ جامعھ آموزش داده بھ دوگانگی بستھ است ، بھ . عھ بھ تو آموزش داده کھ جام

و اگر تضاد آنجا باشد ، نمی توانی بھ . سرکوب بستھ است ،  بھ تضاد درونت بستھ است 

.درون بروی   



بھ سادگی بھ درون . پس تضاد و تمام چیزھایی را کھ تضاد ایجاد می کند را فراموش کن 

اما آن اخالقیات ، اخالقیات جامعھ . چھ عمیق تر بروی ، اخالقی تر می شوی ھر. برو 

بدون آگاھی نسبت بھ این کھ  –تو بدون اخالقی بودن ، اخالقی خواھی بود . نخواھد بود 

بھ سادگی عشق می ورزی . اخالقی ھستی ، زیرا چیزی مخالف آن در درونت نخواھد بود 

پایانی . آن برکت را در خودش دارد . رور می کنی زیرا در ھنگام عشق ورزی احساس س

این بھ خاطر این نیست کھ اگر عشق بورزی وارد . بر آن نیست ؛ ھیچ نتیجھ ای الزم نیست 

اخالقیاتی کھ جامعھ و آن بھ اصطالح مذاھب . این معاملھ نیست . ملکوت خداوند خواھی شد 

اگر این کار را . ن را خواھی گرفت این کار را بکن و آ: موعظھ می کنند ، معاملھ است 

.آن یک معاملھ است . تو حتا مجازات خواھی شد . نکنی آن را نخواھی گرفت   

ھرچھ عمیق تر بروی ، بیشتر در لحظھ خواھی . اخالق تانترایی معاملھ نیست ، رویداد است 

یست ، آن یک مقام نیست ، یک شرط ن. احساس تو نسبت بھ عشق ، برکت خواھد بود . بود 

تو عشق می ورزی . یک معاملھ در برابر چیزی دیگر نیست ؛ خودش را کفایت می کند 

تو کاری برای ھمسایھ ات انجام نمی دھی ، بھ .  زیرا در عشقت احساس سرور می کنی 

آن برای تو درست ھمینجا و ھم اکنون . عشق ورزیدن لذت است . کسی خدمت نمی  کنی 

ھم اینک بھشت را می آفریند ، و . بھشت و جھنمی نیست  آینده ای نیست ،. خوب است 

و این با تمام تقوا ھا و پاکی ھا رخ می دھد ؛ آنھا . پادشاھی خداوند بھ درونت وارد می شود 

.خود بھ خود شکوفا می شوند   

:حال بھ پرسش نگاه کن   

 آیا زندگی غیر اخالقی مانعی در مدیتیشن ایجاد نمی کند ؟

یک زندگی مراقبھ گون در زندگی غیر اخالقی مانع ایجاد . برعکس است  در واقع ، حقیقت

زندگی غیر اخالقی بھ معنای . زندگی غیر اخالقی نمی تواند ھیچ مانعی ایجاد کند . می کند 



بھ ھمین دلیل است کھ بھ خودت . تو در خوابی . مراقبھ گون نبودن توست و نھ چیز دیگری 

. آسیب می زنی   

چیز دیگری اساسی تر از آن . ، چیز اساسی مدیتیشن است ، بیداری ، آگاھی برای تانترا 

آن فقط یک نشانھ . وقتی کسی غیر اخالقی است ، نشان می دھد کھ ھوشیار نیست . نیست 

آموزش معمولی . یک زندگی غیر اخالقی نشان دھنده این است کھ او ھوشیار نیست . است 

انسان خوابیده کھ غیر اخالقی است می گویند با اخالق  چھ می کند ؟ معلمان معمولی بھ این

.شاید او از غیر اخالقی بھ اخالقی تغییر کند ، اما خواب ادامھ دارد . باش   

بنابراین کل تالش بھ ھدر رفتھ است زیرا بیماری واقعی غیر اخالقی بودن نیست ؛ غیر 

بھ ھمین دلیل . ون نبودن است بیماری ناآگاھی است ، مراقبھ گ. اخالقی فقط یک نشانھ است 

می توانی ترس ایجاد کنی ، و . می توانی او را بھ با اخالق تبدیل کنی . او غیر اخالقی بود 

تو فقط برای آن شخص کھ خواب است می توانی ترس ایجاد کنی ؛ وگرنھ نمی توانی ترس 

ی بھشت انگیزه ی  می توانی درباره ی جھنم ترس ایجاد کنی و می توانی درباره. ایجاد کنی 

اگر خواب نباشی ، . ھر دو اینھا فقط زمانی ممکن اند کھ تو خواب باشی . سود ایجاد کنی 

آن دو چیز فقط برای ذھنی کھ در خواب است معنا دارند . تھدید و تحریک نمی توانی بشوی 

. 

 –پس ترس از مجازات ایجاد کن ، و شخص از غیر اخالقی بھ اخالقی حرکت خواھد کرد 

انگیزه ی سود ایجاد کن ، آنگاه او می تواند از . اما بھ خاطر ترس حرکت خواھد کرد 

. غیراخالقی بھ اخالقی حرکت کند اما او بھ خاطر طمع ، شھوت و سود حرکت خواھد کرد 

او خواب می ماند ، ھیچ چیز اساسی عوض نمی . طمع و ترس بخشی از ذھن خوابیده ھستند 

. شود   

اما شخص . برای جامعھ ، مسالھ ، شخص غیراخالقی است . خوب است او برای جامعھ 

بنابراین جامعھ مشکالت او را حل می کند ، اما او خواب . اخالقی برای جامعھ مسالھ نیست 



قبال . برای خودش ھیچ چیز حل نشده است ؛ اینک او برای جامعھ مناسب تر است . می ماند 

یک شخص غیر اخالقی برای جامعھ نامناسب است : نی تالش کن حقیقت را ببی. مناسب نبود 

یک شخص اخالقی برای جامعھ مناسب می شود ، اما . ، اما او برای خودش مناسب است 

.برای خودش نامناسب   

بھ ھمین دلیل است کھ . بنابراین آن فقط سکھ ای است کھ روی باالیش ، پایین قرار گرفتھ 

ھ نظر می رسد ، و شخص با اخالق جدی و غمگین شخص غیراخالقی شاد تر و سرحال تر ب

شخص غیراخالقی با جامعھ مبارزه می کند و شخص اخالقی با خودش . و سنگین است 

شخص غیراخالقی فقط بھ این دلیل احساس نگرانی می کند کھ ھمیشھ ترس . مبارزه می کند 

اگر کسی او را . برد  او از گرفتار شدن می ترسد ، اما لذت می. از گرفتار شدن وجود دارد 

.نگیرد ، اگر ترسی از گرفتار شدن نداشتھ باشد ، او حاش خوب است   

او حالش خوب نیست ؛ او با جامعھ حالش . شخص اخالقی گرفتار کشمکش با خودش است 

اما بعد . اخالق روان کننده است ، کمک می کند با دیگران آسان تر حرکت کنی . خوب است 

فقط زمانی کھ . ناراحتی یا با جامعھ می ماند یا با خودت . می شوی تو با خودت ناراحت 

. بیدار می شوی ناراحتی تو را ترک می کند   

. اخالق برداشتن نشانھ ھاست . بیماری عالقمند است ، نھ بھ نشانھ ھا  تانترا بھ ریشھ ی

بھ این معنا نیست کھ تانترا . بنابراین تانترا می گوید نگران مفاھیم اخالق و غیراخالق نباشید 

چگونھ تانترا می تواند بھ تو بگوید غیراخالقی باش در حالی کھ . بگوید غیراخالقی باشید 

اند بھ تو بگوید با اخالق باش ؟تانترا حتی نمی تو  

درباره ی اخالق و بی اخالقی حرف نزن ؛ بھ ریشھ : تانترا می گوید کل مسالھ بی ربط است 

ریشھ آن ! بھ ریشھ بیا . می توانی با اخالق یا بی اخالق باشی ، اما آن فقط نشانھ است . بیا 

.در خواب عمیق  –است کھ تو در خوابی   

خواب را بشکنیم ؟ چگونھ این انگاره ی   



چگونھ آگاه شویم و چگونھ بارھا بھ خواب نرویم ؟ این چیزی است کھ تانترا بھ آن عالقمند 

تانترا . اما آن نتیجھ ی کار است . و زمانی کھ آگاه شوی شخصیتت عوض خواھد شد . است 

. د داد بھ ناچار ، رخ می دھد ، رخ خواھ. آن نتیجھ ی کار است . می گوید نگران آن نباش 

اما این . بھ سادگی بیشتر و بیشتر آگاه می شوی ، و کمتر و کمتر بی اخالق خواھی بود 

اخالقی کھ در تو روی می دھد تحمیلی نیست ؛ این چیزی نیست کھ توسط تو انجام گرفتھ 

.تو فقط تالش می کنی آگاه باشی ، و آن رخ می دھد . باشد   

باشد ؟چگونھ یک انسان بیدار می تواند خشن   

 چگونھ یک انسان بیدار احساس کینھ و خشم می کند ؟

کسی کھ خواب است نمی تواند بی کینھ باشد . شاید بھ نظر متناقض باشد ، اما این چنین است 

فقط می تواند . فقط می تواند وانمود کند کھ خشم و کینھ ای وجود ندارد . غیرممکن است . 

برعکس . آنھا ھمھ تظاھر اند . و ھم دمی وجود دارد وانمود کند کھ عشق و شفقت و مھربانی 

اگر خشم نیاز باشد ، او فقط می تواند وانمود . آن بھ آرامی برای او کھ بیدار شده رخ می دھد 

و گاھی  –اگر خشم الزم باشد ! نمی تواند خشمگین شود ؛ فقط می تواند وانمود کند . کند 

نمی تواند غمگین باشد ، اما اگر الزم باشد می . ند او فقط می تواند وانمود ک –الزم می شود 

.اینک اینھا غیرممکن اند . تواند وانمود کند کھ غمگین است   

. عشق قبال یک وانمود بود .اینک عشق طبیعی است ، ھمانطور کھ قبال نفرت طبیعی بود 

افھا در معبد مبارزه ی مسیح با صر. اگر الزم باشد  –اینک نفرت فقط می تواند وانمود باشد 

او واقعا . او نمی تواند خشمگین باشد ، اما خشم را وانمود می کند . بزرگ یک وانمود بود 

نمی تواند خشمگین باشد ، اما خشم را بھ کار می گیرد ، ھمانگونھ کھ تو عشق را بھ کار می 

. گیری اما نمی توانی عشق بورزی   

شق تو فقط برای بھ دست آوردن چیزی ع. تو عشق را برای ھدف معینی بھ کار می گیری 

شاید تالش می کنی پولی بھ دست آوری ، شاید تالش می . دیگر است ؛ آن واقعا عشق نیست 



نفس احساس پیروزی و  –کنی وارد سکس شوی ، یا شاید برای چیزی تالش می کنی 

، ولی  تو شاید تالش کنی چیز دیگری بھ دست آوری. رضایت می کند کھ تو خیلی قدرتمندی 

. آن ھرگز عشق نیست   

.بودا می تواند خشمگین شود اگر فکر کند کھ آن کمک خواھد کرد   

اما آن فقط یک تظاھر است و فقط احمقھا گول . بھ خاطر عشقش گاھی شاید خشمگین شود 

تانترا می گوید با عمیق تر . آنھا کھ می دانند ، بھ سادگی خواھند خندید . آن را می خورند 

. و زمانی کھ تغییر بر تو روی می دھد زیباست . تیشن ، شروع بھ تغییر می کنی شدن مدی

. اگر انجامش دھی ، ھرگز نمی تواند عمیق باشد ، زیرا انجام دادن فقط در سطح است 

بگذار از مرکز بھ . بنابراین تانترا می گوید ، بگذار از وجود رخ دھد ، از ھمان مرکز 

. آن غیرممکن است . از پیرامون بھ مرکز تحمیل نکن پیرامون جاری شود ؛ آن را   

تنھا چیزی کھ باید تالش کنی تغییرش دھی . باش اخالق یا بی اخالق  با تانترا نمی گوید

اگر بی . بھ خودت اجازه بده بیشتر و بیشتر ھوشیار شود ، ھر جا کھ ھستی . خواب است

ما بھ خوابت و بھ . ی ات عالقمند نیستیم ما بھ بی اخالق. اخالقی ، تانترا می گوید خوب است 

. چگونگی تبدیل خوابت بھ ھوشیاری عالقمندیم   

.فقط تالش کن خوابت را دگرگون کنی . با بی اخالقی مبارزه نکن   

نھ یک . تانترا بھ تو نمی گوید اول بی اخالق شو بعد تالش کن . اگر بااخالقی خوب است 

خص با اخالق است ، نھ یک شخص با اخالق شخص بی اخالق نیازمند دگرگونی بھ ش

برای شروع مدیتیشن نیازی بھ این کارھا نیست . نیازمند دگرگونی بھ شخص بی اخالق است 

پس ھر چھ کھ ھستی ، . تمام چیزی کھ آنھا نیاز دارند تغییر کیفیت ھوشیاری شان است . 

پس تکنیکھا را امتحان کن تا اگر خوابی ، . گناھکار یا قدیس ، برای تانترا ھیچ فرقی ندارد 

گناھکار بیمار است و آن بھ اصطالح . و تالش نکن نشانھ ھا را عوض کنی . بیدار شوی 

.قدیس نیز بیمار است زیرا ھر دو در خواب اند   



و ھر . شخصیتت فقط یک محصول فرعی است . بیماری خواب است ، نھ شخصیت تو 

فقط یک چیز می تواند . ی را تغییر نمی دھد کاری در زمان خواب انجام دھی در اساس چیز

پرسش این است کھ چگونھ بیشتر و بیشتر . جھش کن و آن بیداری است . تو را تغییر دھد 

. بیدار و ھوشیار شوی   

اگر کارھای غیر . پس ھر کاری کھ می کنی ، از آن موضوعی برای ھوشیاری بساز 

طولی نخواھد کشید کھ آن کارھا خود بھ . ه اخالقی می کنی ، آنھا را مراقبھ گون انجام بد

نھ این کھ تو زره ای  –آنگاه قادر بھ انجامشان نخواھی بود . خود محو و ناپدید خواھند شد 

چگونھ می توانی . در برابرشان ایجاد کرده باشی ، بلکھ بھ این دلیل کھ تو اینک ھوشیارتری 

.وانی کاری را انجام دھی کھ الزمھ اش خواب است ؟ نمی ت  

آن . تانترا علمی تر است . این فرق اساسی میان تانترا و دیگر آموزه ھا را خوب درک کن 

نھ از پوشش بیرونی  –بھ ریشھ مشکالت می پردازد ، تو را از ھمان وجود دگرگون می کند 

ھر کاری کھ می کنی فقط در . شخصیتت ، نھ از اخالق و فساد ، نھ از اعمال و عملکردھا 

کیفیت عمل ، نھ خود عمل ، . است ؛ آن چھ کھ ھستی ھرگز در پیرامون نیست  پیرامون

. برای تانترا مھم است   

او قصاب بود و نانین راھبی بود کھ بھ عدم خشونت . برای نمونھ ، قصابی نزد نانین آمد 

اما . تمام روز حیوانات را می کشت . تمام حرفھ اش بھ خشونت مربوط می شد . باور داشت 

چھ کنم ؟ حرفھ ام یکی از خشن ترین ھاست : " تی کھ قصاب نزد نانین آمد ، از او پرسید وق

پس برای این کھ انسان نویی بشوم باید در ابتدا حرفھ ام را رھا کنم یا راه دیگری ھم ھست . 

"؟   

 .ما بھ آنچھ کھ ھستی کار داریم . ما بھ کاری کھ انجام می دھی کاری نداریم : " نانین گفت 

وقتی می کشی ، ھوشیار باش ، . پس برو ھرکاری می کنی بکن ، اما ھوشیار تر باش 

. "ما عالقمند نیستیم . مراقبھ گون باش ، و برو ھرکاری می کنی بکن   



زیرا اینجا شخصی بود کھ مرید بودا بود و بھ عدم خشونت باور  –مریدان نانین برآشفتند 

این خوب نیست : " مریدی گفت . بھ کارش ادامھ دھد داشت ، اما بھ قصاب اجازه می داد کھ 

و . ، و ما ھرگز از شخصی ھمچون شما انتظار نداریم کھ بھ قصاب اجازه دھید قصاب بماند 

. او خودش آمادگی اش را داشت . وقتی او پرسش کرد شما باید بھ او می گفتید آن را رھا کند 

" 

حرفھ ی قصاب را بھ سادگی عوض کنید ، او شما می توانید : " معروف است کھ نانین گفت 

او یک . اما با این روش شما نمی توانید کیفیت ھوشیاری او را عوض کنید . خودش آماده بود 

."قصاب باقی خواھد ماند   

آن فریبی برای . شاید یک قدیس شود ، اما کیفیت ذھن در حد ھمان قصاب باقی می ماند 

بسیاری از آنھا . و و بھ این بھ اصطالح قدیسان نگاه کن بر. دیگران و نیز خودش خواھد بود 

کیفیت شان ، نگرش شان ، خشم شان ، ھمان نوع نگاه آنھا بھ تو ، سرزنش . قصاب مانده اند 

وقتی تو را می بینند ، نوع نگاه . تو گناھکاری و آنھا قدیس اند .  کردن است ، خشونت است 

.اختھ می شوی طوری است کھ تو محکومی ، بھ جھنم اند  

پس خوب نیست زندگی بیرونی او را عوض کنیم ؛ بھتر است کیفیت نویی بھ :" نانین گفت 

و خوب است کھ اجازه دھیم قصاب بماند ، زیرا او توسط سالخی و خشونت . ذھنش بیاوریم 

اگر او یک قدیس شود ، یک قصاب خواھد ماند ، اما دیگر آشفتھ . اش آشفتھ شده است 

او توسط خشونتی کھ وجود دارد . پس این خوب است . نفس او قوی خواھد شد .  نخواھد شد

او آماده ی تغییر . آشفتھ شده است ، حداقل در اینجا آگاه تر می شود کھ این کار خوب نیست 

اجازه . کیفیت نوی ذھن باید رشد یابد . است ، اما فقط آمادگی برای تغییر کمک نخواھد کرد 

. "  دھید مدیتیشن کند  

او ھنوز یک قاتل بود ، با اینکھ . انسان متفاوتی شده بود . بعد از یک سال ، آن مرد بازگشت 

اینک انسان : " او دوباره نزد نانین آمد و گفت . کارش ھمان بود اما او تغییر کرده بود 



است  من مدیتیشن و مدیتیشن و مدیتیشن می کنم ، و تمام زندگی ام مدیتیشن شده. متفاوتی ام 

من حیوانات را سالخی می . زیرا شما گفتید کھ در ھر کاری کھ انجام می دھم مدیتیشن کنم 

"اینک بگو چھ کنم ؟ . کنم ، اما تمام روز در حال مدیتیشنم   

الزم نیست . بھ آگاھی ات اجازه بده تا برایت راھی بسازد . دیگر پیش من نیا : " نانین گفت 

. "پیش من بیایی   

اما . اینک ، فقط اگر بگویی در حرفھ ام بمانم ، وانمود خواھم کرد کھ آنجایم : " قصاب گفت 

پس اگر بھ من اجازه دھی من دیگر بر . تا جایی کھ بھ من مربوط است ، دیگر آنجا نیستم 

می روم و وانمود می کنم ، و ادامھ می دھم . اما اگر بگویی برو ، مشکلی نیست . نمی گردم 

" . 

و . آگاھی ات تغییر می کند ، اینگونھ است کھ بھ کل انسان دیگری می شوی  وقتی کیفیت

.تانترا با تو کار دارد ، نھ با کاری کھ انجام می دھی   

  2پرسش 

اگر کسی قوانین معین زندگی را دنبال کند و این را اخالق بنامد ، آنگاه مخالفتی از طرف 

 یک تانتریک وجود خواھد داشت ؟

تانترا ھیچگونھ مخالفتی .  تانترا ھیچ مخالفتی ندارد ، اما مسالھ ھمین مخالفت نداشتن است  

این کار را : " آن عالقمند نیست بھ تو بگوید . ندارد ؛ تانترا بھ ھیچ رو سرزنش نمی کند 

" .آن کار را نکن " یا " بکن   

خوشحالی می کنی ، پس اگر احساس خوبی داری ، اگر از دنبال کردن اصول معین احساس 

اما دنبال کردن اصول معین ھرگز نمی تواند تو را بھ سوی شادی ھدایت کند . دنبالشان کن 

ھمان کھ بودی . زیرا از طریق اصول و دنبال کردن آن اصول تغییری در تو روی نمی دھد 

.می مانی   



آنھا را بھ تو داده کسی دیگر . اصول ھمیشھ عاریھ ھستند ، ایده آل ھا ھمیشھ عاریھ ھستند 

.آنھا بی ریشھ اند . آنھا مال خودت نیستند ؛ آنھا از تجربھ ی خودت رشد نکرده اند . است   

در جامعھ و مذھبی کھ متولد شده ای ، معلمانی کھ نزدیکت بوده اند ، آنھا آن اصول را بھ تو 

می توانی آنھا را دنبال کنی و بر طبق آن می توانی خودت رامجبور کنی ، اما آنگاه . داده اند 

شاید صلح خاصی اطراف خودت ایجاد کنی ، . نھ زنده  –تو یک شخص مرده خواھی بود 

شاید نسبت بھ آشفتگی کمتر آسیب پذیر شوی ، بھ . مرده  –لح گورستان خواھد بود اما آن ص

بنابراین . خاطر اصول بیشتر بستھ شوی ، اما آنگاه کمتر احساسی و کمتر زنده خواھی بود 

.آن بھ اصطالح اصول انسانھا ھمیشھ مرده است   

ر آسودگی ، اما یک مردگی ساکت بھ نظر می رسند ، آرام ، صلح جو ، د: بھ آنھا نگاه کن 

.خاصی ھمیشھ اطراف آنھاست   

نمی توانی ضیافت زندگی را اطراف آنھا حس کنی ، جشن . رایحھ ی مرگ ھمیشھ آنجاست 

آنھا بھ دور خود . ھرگز نمی توانی آن را در اطراف آنھا حس کنی . و سرور زنده بودن را 

دیوار اصول . تواند بھ آنھا نفوذ کند ھیچ چیزی نمی . یک زره ایمن  –زره ایجاد کرده اند 

وشخصیت آنھا ھمھ چیز را باز می ایستاند ، اما آنگاه آنھا پشت دیوارھا ھستند ، زندانی اند ، 

تو آزادی . اگر این را انتخاب کنی ، تانترا مخالفتی ندارد . و آنھا زندانبانان خود ھستند 

.  زندگی ای را انتخاب کنی کھ بھ ھیچ رو زندگی نیست  

" بر آن نام . زمانی مالنصرالدین از گورستانی دیدن کرد ، و سنگ گور مرمر زیبایی را دید 

این آن چیزی است کھ ! آه ه ه ! آھا : " معروف است کھ مال گفت . حک شده بود " راثچایلد 

یک سنگ گور  –این آن چیزی است کھ من زندگی کردن می نامم . من زندگی می نامم 

". مرمر زیبا   



می . اما نھ زندگی  –زیبا ، گران بھا  –مرمر است . اما ھرقدر آن  زیبا باشد ، زندگی نیست 

توانی از طریق اصول و ایده آل ھا و تحمیل ھا از زندگی سنگ مرمر بسازی اما آنگاه یک 

.گرچھ کمتر آسیب می بینی زیرا مرگ آسیب پذیر نیست . انسان مرده خواھی بود   

برای شخص زنده ھر اتفاقی می تواند بیفتد ؛ . ندگی ھمیشھ ناامن است مرگ ایمن است ؛ ز

آینده ای ندارد ، ھیچ امکان تغییری . او ایمن است . برای شخص مرده ھیچ اتفاقی نمی افتد 

. اینک دیگر اتفاق دیگری نمی تواند بیفتد . آخرین اتفاقی کھ برایش افتاد مرگ بود . ندارد 

تانترا عالقھ ای بھ آنھا . اصول اند شخصیت ھای مرده ای ھستند شخصیت ھایی کھ پای بند 

اگر از مرده بودنت احساس خوبی داری ، این انتخاب  –تانترا ھیچ مخالفتی ندارد . ندارد 

اما تانترا برای کسانی است کھ می . می توانی خودکشی کنی ، و این خودکشی است . توست 

ابدیت مرگ : یادت باشد . مرگ نیست ، زندگی است خواھند بیشتر زنده بمانند ، و حقیقت 

زندگی فراوان ، زندگی بی کران : " مسیح گفتھ . زندگی بیشتر است  –نیست ، زندگی است 

. " 

، " زندگی فراوان"اگر آن زندگی است ، و . بنابراین با مرده بودن نمی توانی بھ ابدیت برسی 

فقط با بیشتر زنده بودن ، . رتباط برقرار کنی آنگاه با مرده بودن ھرگز نمی توانی با آن ا

. آسیب پذیری بیشتر ، حساسیت بیشتر ، اصول و عقاید کمتر و آگاھی بیشتر بھ آن می رسی 

دلیلش این است کھ با اصول نیازی بھ آگاھی . چرا در پی اصولی ؟  شاید دلیلش را ندانی 

.دگی کنی ، نیاز نداری آگاه باشی اگر از طریق اصول زن! نیاز نداری آگاه باشی . نداری   

فرض کنید من از عدم خشونت ، قاعده بسازم و بعد بھ آن بچسبم ، از راستگویی قاعده بسازم 

آن . از راستگو بودن یک عادت خلق می کنم . و بھ آن بچسبم ؛ آنگاه آن یک عادت می شود 

نمی توانم دروغ بگویم  .یک عادت ماشینی می شود ؛ اینک دیگر نیازی بھ آگاه بودن نیست 

جامعھ بر اصول استوار است ، بر تلقین و . چون اصل و عادت ھمیشھ مانع می شوند 



اگر کسی . آنگاه آنھا واقعا از طور دیگری بودن ناتوان می شوند . آموزش کودکان با اصول 

. ناتوان شود ، او مرده است   

برای . ده باشد ، نھ از طریق اصول حقیقت شما فقط اگر از طریق آگاھی بیاید می تواند زن

حقیقت ، قاعده نیست ؛ آن چیزی است کھ از آگاھی تو . حقیقی بودن ھر لحظھ باید آگاه باشی 

اما آن . عدم خشونت یک قاعده نیست ؛ اگر آگاه باشی نمی توانی خشن باشی . زاده می شود 

.سخت و دشوار است   

آنگاه الزم . یک زندگی مطابق با اصول ساده است ایجاد .  باید کامال خودت را دگرگون کنی 

الزم نیست نگران بیشتر آگاه بودن باشی ؛ می توانی از اصول پیروی . نیست نگران باشی 

.کنی   

آن ریل ھا اصول تو ھستند . آنگاه شبیھ قطاری می شوی کھ ھمیشھ روی ریل حرکت می کند 

راھی نداری ؛ فقط ریل ھای مکانیکی در واقع . تو نمی ترسی چون راه را گم نمی کنی . 

تو . بھ مقصد خواھی رسید ، الزم نیست بترسی . داری کھ قطارت بھ روی آن می رود 

آن حرکت در جاده ھای مرده است ؛ آنھا زنده . خواب خواھی بود و قطار خواھد رسید 

.نیستند   

آن حرکت روی . اما تانترا می گوید زندگی شبیھ آن نیست ، بیشتر شبیھ رودخانھ است 

با . حتا نقشھ راه از قبل کشیده نشده است . ریلھای آھنی نیست ، در واقع شبیھ رودخانھ است 

رود بھ دریا خواھد . با حرکت رود ، راه ساختھ می شود . جریان رود ، راه درست می شود 

.رسید ، و اگر راه تانترا را بفھمی زندگی باید اینگونھ باشد   

راه ترسیم شده ای وجود ندارد ؛ نقشھ ای وجود ندارد تا بھ تو داده . ست زندگی شبیھ رود ا

فقط زنده باش و ھوشیار ، و بعد زندگی بھ ھر جا تو را برد با . شود تا آن را دنبال کنی 

بگذار تو را ھدایت کند ، . اعتماد بھ انرژی زندگی  –تانترا اعتماد است . اطمینان برو 



. فقط ھوشیار باش ، ھمین . و بگذار تو را بھ دریا ھدایت کند تسلیمش شو . مجبورش نکن 

.زمانی کھ زندگی تو را بھ دریا ھدایت می کند فقط ھوشیار باش تا چیزی را از دست ندھی   

بسیار مھم است کھ بھ یاد داشتھ باشی تانترا عالقھ ای بھ پایان ندارد ، آن بھ چاره جویی ھا 

اگر ھوشیار . ه و طریق عالقمند است ، نھ فقط بھ مقصد عالقمند است ، او ھمچنین بھ را

گذر . ھمین جنبش رود در خودش سرور دارد . ھستی ، حتا ھمین زندگی برکت خواھد بود 

از دره ھا و صخره ھا ، سرازیر شدن از تپھ ھا ، حرکت بھ سمت ناشناختھ خودش سعادت 

. است   

آن . نمی تواند . فقط در پایان رخ نمی دھد  اینجا نیز ھوشیار باش، زیرا اقیانوس ، نھایت ،

آن صرفا رفتن بھ دیدار دریا نیست ، . رود بھ سوی دریا شدن رشد می کند . یک رشد است 

آن رشد می کند تا دریا شود ، و این فقط از طریق تجربھ ھای گرانبھا امکان پذیر است ، 

بھ جستجوی بشر  –ھ جستجو است این نگاه تانترا ب. تجربھ ھای ھوشیاری ، حرکت ، اعتماد 

اگر رود بتواند از راه ھای ترسیم شده بگذرد ، خطر کمتری . صد در صد خطرناک است . 

.اما کل زیبایی و طراوت زندگی از دست خواھد رفت . خواھد بود ، اشتباھات کمتر   

تو آن اصول بر . فقط آفریننده ی ھوشیاری بیشتر و بیشتری باش . پس پیرو اصول نباش 

.اتفاق خواھد افتاد ، اما ھرگز حس نخواھی کرد کھ زندانی آنھایی   
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خلوص دیگر آموزه ھا برای ما ناخالص است : سوترای دومی کھ دیروز مطرح شد می گوید 

. در واقع ، چیزی بھ عنوان خالص یا ناخالص نمی شناسیم .   

اند ناخالص باشد ؟اگر ھیچ چیز ناخالص نیست ، چگونھ دیگر آموزه ھا می تو  

درواقع ، ھیچ چیز ناخالص نیست ، اما این تعلیم کھ چیزی خالص و چیزی ناخالص است باید 

خلوص دیگر آموزه ھا : " فقط در آن مفھوم ، سوترا معنا پیدا می کند . دور انداختھ شود 



ھیچ چیز خالص و ھیچ چیز ناخالص نیست ، اما اگر کسی آموزش . " برای ما ناخالص است 

. دھد کھ چیزی خالص و چیزی ناخالص است ، تانترا می گوید کھ این باید دور انداختھ شود 

. " خلوص دیگر آموزه ھا برای ما ناخالص است : " فقط در این مفھوم ، سوترا می گوید کھ 

. این فقط می گوید ھیچ فرقی نگذار ، معصوم بمان . داختن است این فقط دور ان  

اگر بگویم  معصوم بمان ، و بعد اگر معصومیت را تالش . اما بھ پیچیدگی زندگی نگاه کن 

چگونھ می تواند باشد ؟ اگر آن را امتحان کنی ، . کنی ، آن معصومیت ، معصوم نخواھد بود 

اگر امتحانش کنی ، نمی . ن نمی تواند معصوم باشد آنگاه آ. یک امر حسابگرانھ می شود 

تالش . پس چھ باید کرد ؟ فقط آن چیزھایی را کھ حیلھ گری می آفرینند را دور بینداز ! تواند 

فقط آن چیزھایی را کھ در ذھنت حیلھ گری می . نکن ھیچ معصومیتی بیافرینی ؛ نمی توانی 

تی ریشھ ی دالیل حیلھ گری را دور بیندازی ، وق. این منفی است . آفرینند را دور بینداز 

اما بعد چھ باید کرد . ھیچ چیز خالص یا ناخالص نیست . معصومیت بر تو اتفاق خواھد افتاد 

: " پس تانترا می گوید . " این خالص است و آن ناخالص : " ؟ ذھنت از تفاوتھا پر شده است 

یم خالص و ناخالص پر شده تنھا ناخالص این ذھن کھ از مفاھ. برای ما این تنھا خلوص است 

. " اگر بتوانی آن را دور بیندازی ، خالص می شوی . است   

برای . آموزه ھایی با قوانین ثابت وجود دارند . این سوترا از جھتی دیگر نیز پر معنی است 

 می. نمونھ ، آموزه ھای مسیحیان کاتولیک یا آموزه ھای جین ھا در ھند بر علیھ سکس اند 

تانترا می گوید  ھیچ چیز زشت نیست ، ھیچ . گویند کھ سکس ناخالص ، زشت و گناه است 

حتا سکس می تواند یک راه شود ؛ حتا سکس می . چیز ناخالص نیست ، ھیچ چیز گناه نیست 

آن سکس نیست ، این تویی کھ کیفیت آن . بھ تو بستگی دارد . تواند راھی بھ رستگاری باشد

.را تعیین می کنی   

ارزش در . بھ تو بستگی دارد . و سکس می تواند تقوا شود  –حتا نیایش می تواند گناه شود 

تانترا می . بھ آن پدیده بھ شیوه ای متفاوت بنگر . موضوع نیست ، تو بھ آن ارزش می دھی 



گوید حتا سکس می تواند رستگار شود ، اما آنگاه بی ھیچ تصوری از خالص و ناخالص ، 

ھمچون انرژی خالص سراغ سکس بیا ، . اخالق و بی اخالق ، سراغ سکس بیا  خوب یا بد ،

: نخواب . چنان در آن انرژی حرکت کن انگار کھ در ناشناختھ حرکت می کنی . فقط انرژی 

در راه نخواب . وقتی سکس تو را بھ ریشھ ی وجودت می برد ، ھوشیار باش ! ھوشیار باش 

آسایشی کھ می آید ،  –ھ کن ، ھر چھ کھ روی می دھد ھوشیار باش و ھمھ چیز را تجرب. 

. تنشی کھ رخ می دھد ، اوجی کھ می آید ، و بھ آن دره ای کھ بازمی گردی   

برای یک لحظھ ، . نفست لحظھ ای ناپدید می شود ؛ تو با معشوق یا شریکت یکی می شوی 

رد و آنھا یکی می شوند بدن ھا دو تاست ، اما در عمق ھمدلی وجود دا. دیگر دو آنجا نیست 

ھوشیار باش ؛ ببین چھ روی می دھد . این لحظھ را با خوابیدن از دست نده ! ھوشیار باش . 

. سکس فقط ھستھ بیرونی بود . این یگانگی آن چیزی است کھ در عمل سکس پنھان بود . 

ای ،  این ھمان چیزی است کھ بھ آن تعلق داشتھ .  نقطھ ی مرکزی  –اینک مراد این است 

این ھمان چیزی است کھ بھ خاطرش جستجو . این ھمان چیزی است کھ بھ آن مشتاق بودی 

این وحدت ، این محو شدن نفس ، این احساس یگانگی ، این جذبھ ی بی تنشی ، این  –بود 

و این ھمان چیزی است کھ از طریق این زن در . مراد این بود ، ھدف . جذبھ ی آسودگی 

جستجو می کردی و جستجو می کردی ، اما ھیچ . از طریق این مرد جستجویش بودی ، و 

. زنی نمی توانست آن را عملی کند ، ھیچ مردی نمی توانست آن را بدھد   

فقط از طریق آگاھی عمیق تانتریک ، عمل سکس کامال ناپدید می شود ، و یک جذبھ ی 

انی مدیتیشن را بھ عشقت اگر بتو: پس تانترا می گوید این تویی . عمیق آشکار می گردد 

بنابراین تانترا نمی گوید کھ این . بیاوری ، بھ سکس ات بیاوری ، سکس دگرگون می شود 

و اگر می خواھی واژگان قدیمی خالص و ناخالص را بھ کار  –خالص است و آن ناخالص 

ببری ، آنگاه خواھم گفت برای تانترا خواب ناخالص است ، بیداری خالص است ، و دیگر 

.چیزھا فقط بی معنی اند   



4پرسش   

اگر یک تمایل عاطفی یا خلقی برای ما ھیجان انگیز شود  ، و اگر ما آن را در ظاھر بروز 

ندھیم ، آیا این انرژی ناگزیر بھ سرچشمھ باز می گردد و شخص را با طراوت و پر انرژی 

 می سازد ؟

!نھ ھمیشھ   

برای حرکت بھ ریشھ ھا نیازمند است ، و  ھر انرژی. اما اگر آگاه ھستی آن ناگزیر است 

فقط می تواند بھ فرمھای . انرژی فنا ناپذیر است . ھیچ انرژی ای نمی تواند نابود شود 

بنابراین وقتی تالش می کنی انرژی را . مختلف تبدیل شود ؛ ھرگز نمی تواند ھیچ شود 

فقط : تواند سرکوب شود انرژی نمی . سرکوب کنی ، کامال کار بیھوده ای با خودت می کنی 

اگر احساس خشم می . یک انرژی سرکوب شده سرطان خواھد شد . می تواند دگرگون شود 

اگر بروز بدھی ، . یا بروز بدھی ، یا سرکوب کنی : کنی ، دو راه معمولی در دسترس است 

یک زنجیر درست می شود ، زیرا تو بر کسی خشم می گیری و او نیز آن خشم را بر کسی 

. پس تو آن را بروز می دھی و آن می تواند سالھا ادامھ یابد . گر و پایانی بر آن نیست دی

.آن می رود و می رود . ھمھ این گونھ می زیند ! ادامھ می یابد   

در زندگی . آنھا کھ ژرف می دانند ، می گویند برای زندگی ھای متوالی می رود و می رود 

ی ، و ھنوز در این زندگی نیز ھمان الگو را با ھمان گذشتھ ات از دست کسی خشمگین بوده ا

بنابراین خوب است اگر فکر می . آگاه نیستی ، خوشبختانھ نا آگاھی . کس تکرار می کنی 

در نود و نھ درصد مواقع چیز جدیدی روی نمی دھد ؛ . کنی کھ چیزی جدید روی می دھد 

. الگوھای قدیمی بارھا تکرار می شوند   

تو حتا قبال با او  –او کاری نکرده . ریبھ ای می بینی ، و خشمگین می شوی گاھی ناگھان غ

اما احساس افسردگی یا خشم یا خشونت می کنی ، یا فقط می خواھی از  –دیدار نداشتھ ای 



انرژی . چرا ؟ آن الگویی قدیمی است . احساس بدی داری . دست این شخص فرار کنی 

نابراین اگر آن را بروز دھی ، وارد یک زنجیره ی ابدی ھرگز نمی میرد ، باقی می ماند ، ب

و در کل بی فایده است ، وقت تلف کردن . یک روزی باید از آن خارج شوی . می شوی 

.زنجیره را درست نکن . است   

راه معمولی دیگر سرکوب کردن آن است ، و وقتی آن را سرکوب می کنی در درونت زخم 

و سرکوب خشم ادامھ . مشکالتی ایجاد خواھد کرد . ود مصیبت خواھد ب. ایجاد می کنی 

. خواھد یافت ، و تو آتشفشانی از خشم خواھی شد   

فورانی . شاید تو اینک خشمت را بروز ندھی ، اما اینک کل شخصیتت خشمگین شده است 

نخواھد بود ، و کسی تو را در حال کتک زدن کسی و اعمال خشونت نخواھد دید ، اما اینک 

اینک ھر . صیتت خشمگین شده است زیرا خشم زیاد درون تو را مسموم کرده است کل شخ

در  –حتا زمانی کھ بھ کسی عشق می روزی آن خشم آنجاست . کاری کنی آن خشم آنجاست 

تو بھ غذایت خشونت خواھی . در حال غذا خوردن ، بخش خشم آنجا خواھد بود . ھر چیزی 

با در خشن خواھی . کنی ، بخش خشم آنجا خواھد بود اگر دری را باز . ورزید ، نھ عشق 

. بود   

یک روز صبح ، مالنصرالدین از خیابانی عبور می کرد و با فریاد قسم می خورد و با 

شیطان روحت  را تسخیر خواھد کرد و چغندرھا در شکمت رشد : " عصبانیت می گفت 

.و این گونھ ادامھ می داد  –" خواھند کرد   

"مال ، صبح بھ این زودی چھ کسی را نفرین می کنی ؟ : " اه کرد و گفت مردی بھ او نگ  

"اما نگران نباش ، دیر یا زود کسی آشکار خواھد شد . چھ کسی ؟ نمی دانم : " مال گفت   

فقط صبر می کنی ، و دیر یا زود کسی آشکار می : اگر از خشم لبریزی ، این اتفاق می افتد 

طمی ، منتظر موضوعی ھستی ، واسطھ ای ، کسی کھ بتواند در درون با آتش در تال. شود 



می . آنگاه کل شخصیتت خشمگین یا سکسی خواھد شد . کمکت کند تا خودت را سبک کنی 

بعد بھ . توانی سکس را سرکوب کنی ، و بعد کل شخصیتت سکس سرکوب شده می شود 

بھ آسانی . واھد بود ھرجا نگاه کنی سکس را خواھی دید ، ھر کاری کنی یک عمل سکسی خ

اما بعد سکس در ھر فیبر و سلولت پخش . می توانی سکس را سرکوب کنی ؛ دشوار نیست 

ذھن آنھا کامال سکسی می شود ؛ رویاھایشان درباره ی . بھ مجردھا نگاه کن . خواھد شد 

 آنھا غرق. سکس است ، با سکس مبارزه می کنند ؛ مدام درباره ی سکس خیال بافی می کنند 

اگر آن را بروز دھی زنجیره . آنچھ کھ می توانست طبیعی باشد منحرف می شود . شده اند 

بنابراین . درست می کنی ، اگر سرکوب کنی زخم ایجاد می کنی ، و ھیچکدام خوب نیستند 

برای نمونھ ، اگر خشمگینی ، وقتی حس می کنی خشم  –تانترا می گوید ھرکاری می کنی 

کار سوم را بکن ، . آن را سرکوب نکن و آن را بروز نده . فھ آگاه باش بی وق –دارد می آید 

این آگاھی آن انرژی را کھ بھ . ناگھان آگاه باش کھ خشم دارد می آید : راه سوم را برو 

ھمان انرژی کھ بھ خشم .  عنوان خشم حرکت می کرد را بھ انرژی متفاوتی تبدیل می کند 

. از طریق ھوشیاری تبدیل صورت می گیرد . شود شناختھ می شد بھ مھر تبدیل می   

ھمان انرژی کھ بھ سکس شناختھ می شد از طریق آگاھی بھ براھماچاریا و معنویت تبدیل می 

امتحانش کن ، و . از طریق آن ھمھ چیز تغییر می کند . ھوشیاری کیمیاگری است . شود 

حساسی و ھر خشمی بیاوری ، وقتی ھوشیاری و آگاھی را در ھر رفتار و ا. خواھی دانست 

آن . ھرگز دیگر ھمان نیست ، و راھی جدید باز می شود . طبیعت و کیفیت آن تغییر می کند 

دوباره بھ ھمان مکان قبلی کھ در آن بود برنمی گردد ، از آنجایی کھ آمده ؛  جنبش افقی 

، بھ باال با ھوشیاری بھ عمودی تبدیل می شود . متوقف شده بھ بیرون حرکت نمی کند 

ارابھ افقی حرکت می کند ؛ ھواپیما عمودی می رود . آن بعدی متفاوت است . حرکت می کند 

. رو بھ  باال  –  

یک صوفی از جانب یک دوست کھ پادشاه بود . دلم می خواھد یک داستان برایت تعریف کنم 

شنیده بود ،  درباره ی ھواپیماھا. اما درویش فقیر بود . یک ھواپیما ی کوچک ھدیھ گرفت 



اما یک ھواپیما ھم ندیده بود ، او فقط ارابھ ھا را می شناخت ، پس فکر کرد این وسیلھ ای 

او با استفاده از دو ارابھ اش ھواپیما را بھ خانھ آورد ، و از . نوعی ارابھ  –جدید است 

یک گاری ھواپیمای کوچک مانند . خیلی خوشحال بود . ھواپیما مانند ارابھ استفاده می کرد 

بعد فھمید کھ ارابھ . اما بعد کم کم از روی کنجکاوی شروع بھ مطالعھ آن کرد . کار می کرد 

آن موتور دارد و می تواند خودش حرکت کند ، پس از آن مثل ماشین استفاده می . نیاز نیست 

"چرا اینھا اینجا ھستند ؟ : " اما کم کم از بالھا آگاه شد ، و فکر کرد . کرد   

نظرش رسید کسی کھ این وسیلھ را ساختھ باید بسیار ھوشمند بوده باشد ، یک نابغھ ، و بھ 

بالھا نشان می داد کھ ماشین . نمی توانستھ چیزی را بدون این کھ نیاز باشد اضافھ کرده باشد 

. بعد ھواپیما بھ راه خود آمد ؛ عمودی شد . پس تالش کرد . می توانست پرواز ھم بکند   

ھمان ذھن می تواند موتور . تو ذھنی را کھ داری مانند یک ارابھ از آن استفاده می کنی 

مکانیسم داخلی دارد ، اما ھمچنین بعد می تواند افقی . ماشین شود ؛ بعد ارابھ ھا الزم نیستند  

تو مشاھده نکرده ای ، بھ ھمین دلیل نمی . در ضمن ، ھمان ذھن بال ھم دارد . حرکت کند 

و یک بار کھ بھ باال ! می تواند رو بھ باال برود ! می تواند پرواز کند . کھ بال دارد  دانی

پرسشھای . رفت ، یک بار کھ انرژی ات شروع کرد بھ باال رفتن ، کل دنیا متفاوت می شود 

قدیمی ات بھ سادگی می ریزند و مشکالت قدیمی ات دیگر وجود ندارند ، زیرا اینک عمودی 

. رفتھ ای   

مشکالت یک ارابھ برای یک . مام آن مشکالت بھ این دلیل آنجا بودند کھ تو افقی می رفتی ت

جاده بستھ است ، پس . جاده خوب نیست ، پس مشکل وجود دارد . ھواپیما مشکلی نیستند 

چھ بستھ . اما اینھا دیگر مشکل نیستند زیرا جاده دیگر استفاده نمی شود . مشکل وجود دارد 

. ، چھ خوب باشد یا بد ، نامربوط است باشد یا نھ   



بھ ھمین دلیل . آموزه ھای اخالقی آموزه ھای ارابھ ھستند ؛ آموزه ھای تاتنرا عمودی ھستند 

یک بار کھ ھوشیاری ات را بھ آن آوردی ، بعد . تمام آن مشکالت برای تانترا نامربوط اند 

. رفتھ ای فقط با ھوشیار بودن ، بھ طرف باال. جدیدی را آورده ای   

درباره ی ھر چیزی . وقتی ھوشیاری ، ھمیشھ باالی واقعیتی : چرا ؟ واقعیت را مشاھده کن 

واقعیت جایی است آن پایین ، و تو از باال نگاه می . ھوشیار شو ، و تو ھمیشھ باالی واقعیتی 

پایین می ھرگاه چیزی را مشاھده می کنی رو بھ باال می روی ، و آن چیز در . کنی ، از قلھ 

اگر این توجھ واقعا معتبر باشد و اگر بتوانی بی وقفھ آگاه باشی ، آن انرژی کھ افقی بھ . ماند 

نزدیک تو خواھد آمد ، . عنوان خشم و حرص و سکس می رفت ، بھ بعد جدیدی خواھد رفت 

یما و برای زندگی ھای بسیار تو از ھواپ. آنگاه شروع بھ پرواز می کنی . نزدیک مشاھده گر 

ھمچون ارابھ استفاده کرده ای ، مشکالت غیر ضروری ایجاد شده اند زیرا نمی دانستی چھ 

. امکانی برای تو وجود دارد   

5پرسش   

شما گفتید فرد نباید خشم را سرکوب و نباید خشم را رھا کند ، بلکھ باید منفعالنھ ھوشیار و 

نیاز است تا از سرکوب یا رھا  بدیھی است کھ ، بھ نوعی تالش درونی. مراقبھ گون باشد 

 کردن جلوگیری شود ، اما بعد آیا این خود نوعی سرکوب کردن نیست ؟

 

سھ . ھر تالشی سرکوب نیست " . نوعی سرکوب " . آن یک تالش است ، اما نیست ! نھ 

وقتی خشمت را بروز می دھی ، آن یک تالش . یک نوع ابراز است . نوع تالش وجود دارد 

وقتی آن را بروز می دھی . وع دوم تالش وقتی است کھ آن را سرکوب می کنی بعد ن. است 

، انرژی ات را مجبور می کنی بھ بیرون بھ شخص یا موضوع مورد نظر جریان یابد ؛ 

آن : انرژی بھ دیگری می رود . انرژی ات را بھ بیرون پرتاب میکنی ، دیگری ھدف است 



ژی را بھ سرچشمھ ی اصلی اش باز می گردانی وقتی سرکوب میکنی ، انر. یک تالش است 

در . آن یک تالش است ، اما جھت متفاوت است . مجبورش می کنی برگردد . ، بھ قلبت 

. بروز از تو دور می شود ؛ در سرکوب دوباره نزدیک تو می آید   

انرژی رو . سوم ، ھوشیاری ، ھوشیاری منفعل ، نیز یک تالش است ، اما بعد متفاوت است 

وقتی می گویم منفعالنھ ھوشیار باش ، در . در آغاز آن یک تالش است . ھ باال می رود ب

فقط کم کم ، بیشتر کھ با آن آشنا شدی ، تالش . آغاز حتا انفعال نیز مقید بھ تالش است 

و انفعال بیشتر ، مغناطیس  –و وقتی یک تالش نیست ، بیشتر منفعل می شود . نخواھد بود 

. را رو بھ باال ھل می دھد انرژی . بیشتر   

. مشکل ایجاد می کند . اما در آغاز ھمھ چیز یک تالش خواھد بود ، پس قربانی کلمات نشو 

اما در آغاز این نیز . می گویند ھیچ تالشی نکن . عارفان ھمیشھ از بی تالشی سخن گفتھ اند 

تالش را تحمیل  وقتی می گوییم بی تالش شو فقط منظورمان این است کھ. یک تالش است 

اگر عصبی . اگر مجبورش کنی ، عصبی می شوی . اجازه بده از طریق آگاھی بیاید . نکن 

تنش افقی است ؛ فقط یک ذھن بدون تنش می تواند . شوی ، خشم نمی تواند رو بھ باال برود 

.باال باشد ، شناور ھمچون ابر   

در . ت را مانند یک ابر شناور بیاور مشاھده ا. بھ ابرھا نگاه کن کھ بی ھیچ تالشی شناورند 

مجبورش . آغاز یک تالش خواھد بود ، اما بھ یاد بسپار فقط آن است کھ بی تالش می شود 

.می کنی و اجازه می دھی بیشتر و بیشتر شود   

اگر بگویم آسوده باش ، چھ خواھی کرد ؟ . این سخت است زیرا زبان دشواری ایجاد می کند 

اما بعد می گویم ھیچ تالشی نکن ، زیرا اگر تالش کنی تنش . خت نوعی تالش خواھی سا

بعد . می گویم بھ سادگی آسوده شو . ایجاد خواد کرد و تو توان آسوده شدن را نخواھی داشت 

منظورت چیست ؟  اگر تالشی نکنم چھ چیزی را : " تو گمراه می شوی ، و مجبوری بپرسی 

" گمان کنم ؟  



پس . ی کنی ، اما در آغاز آن بی عملی ، عمل بھ نظر خواھد رسید تو ھیچ چیزی را گمان نم

. کمی تالش کن ، اما بھ یاد داشتھ باش کھ تالش در پشت سر می ماند ! باشد : " خواھم گفت 

تو نمی توانی بی عملی را درک کنی ؛ فقط . از آن ھمچون استارتر فقط در آغاز استفاده کن 

شروع کن ، اما فقط . زبان عمل و حرکت را بھ کار گیر پس . می توانی عمل را درک کنی 

و بھ یاد بسپار ، ھرچھ زودتر آن را پشت سر . تالش را بھ عنوان شروع کننده بھ کار گیر 

. بگذاری بھتر است   

ھمھ . شنیده ام وقتی مالنصرالدین خیلی پیر شد ، دچار بی خوابی شد ، نمی توانست بخوابد 

ھیچکدام . اما کمکی نکرد  –، قرص ھا و شربت ھای خواب آور  حمام آب گرم -تالشی کرد

و فرزندان مختل شده بودند زیرا مال خودش نمی خوابید ھیچ ، دیگران را . فایده ای نداشت 

. بنابراین تمام شب برای خانواده تبدیل بھ کابوس شده بود . ھم نمی گذاشت بخوابند   

ی کمک بھ خواب مال گشتند ، زیرا کل خانواده آنھا بھ شدت بھ دنبال روش یا دارویی برا

بچھ ھا با خوشحالی آمدند و بھ . در نھایت یک ھیپنوتیزم کننده را آوردند . دیوانھ شده بودند 

در چند . حاال دیگر نیازی بھ نگرانی نیست ، بابا ، این مرد معجزه گر است : " مال گفتند 

حاال دیگر ترسی وجود . اند ، پس نگران نباش او جادوی آن را می د. دقیقھ خواب می آفریند 

. "ندارد ، و تو می خوابی   

فقط کمی ایمان : " ھیپنوتیزم کننده ساعتی زنجیر دار را بھ نصرالدین نشان داد و گفت 

فقط بھ من اعتماد کن ، و ھمچون کودکی . الزم است کمی بھ من اعتماد کنی . معجزه می کند 

" .بھ این ساعت نگاه کن  .بھ خوابی عمیق خواھی رفت   

نصرالدین بھ آن نگاه کرد ، و . او شروع کرد بھ تکان دادن ساعت بھ چپ و راست 

چشمانت خستھ می شوند ، خستھ ، . چپ ، راست ؛ چپ ، راست : " ھیپنوتیزم کننده گفت 

. "تو می خوابی ، می خوابی ، می خوابی ، می خوابی . خستھ   



چشمان مال بستھ شد ، و سرش پایین افتاد و احساس کرد ھمچون . ھمھ شاد و خوشحال بودند 

ھیپنوتیزم کننده دستمزدش را گرفت . یک تنفس موزون آمد . کودک بھ خواب عمیق می رود 

، و انگشتش را بر لبش گذاشت ، فقط برای این کھ نشان دھد کھ اینک بچھ ھا نباید مزاحمت 

آن : " تی او بیرون رفت ، مال چشمانش را باز کرد وق. آنگاه دزدکی بیرون رفت . ایجاد کنند 

"باالخره رفت ؟ ! دیوانھ   

او شروع بھ تنفس موزون کرد . او تالش کرد تا آسوده شود ، پس مانند یک کودک آسوده شد 

او فکر . او بھ ھیپنوتیزم کننده کمک کرد . و چشمانش را بست ، اما ھمھ ی اینھا تالش بود 

اما آن تالش در قسمت خودش بود  ، پس ھیچ . کننده کمک کرده است  کرد کھ بھ ھیپنوتیزم

اگر فقط می توانست منفعل باشد ، اگر فقط آن . او بیدار بود . نمی توانست بیفتد . اتفاقی نیفتاد 

چھ را گفتھ شد می توانست بشنود ، بھ آن چیزی کھ نشان داده شد نگاه می کرد ، خواب اتفاق 

اما . الشی در قسمت خودش نیاز نیست ؛ فقط پذیرش منفعالنھ نیاز است بھ ھیچ ت. می افتاد 

.برای آوردن ذھنت بھ پذیرش منفعالنھ ، در آغاز بھ تالش نیاز خواھی داشت   

با تالش شروع کن ، و فقط بھ یاد داشتھ باش کھ تالش باید پشت سر . پس از تالش نترس 

ط وقتی کھ بھ ورای تالش رفتی منفعل باش ، فق. گذاشتھ شود و تو باید بھ ورای تالش بروی 

.و آن آگاھی منفعل معجزه می آورد   

برای اولین بار مرکز درونی وجودت آشکار می . با آگاھی منفعل ، ذھن دیگر آنجا نیست 

برای تمام اعمالی کھ در دنیا صورت می گیرد تالش الزم است ، . شود ، و دلیلی وجود دارد 

اما اگر می خواھی کاری در درون انجام دھی ، تالش الزم . است  برای ھرچیزی تالش الزم

ھمانطور کھ عمل در دنیای بیرون ھنر است ، بی عملی در . فقط آسودگی نیاز است . نیست 

. دنیای درون ھنر است   

فقط در . با تالش شروع کن . اما توسط زبان مختل نشو . این ھوشیاری منفعل کلید است 

حتا رھا کردن نیز یک تالش خواھد . باید رھایش کنی ، و رھایش کن  ذھنت داشت باش کھ



آنگاه تو آنجایی ، بسادگی آنجایی بی آن . اما لحظھ ای می رسد کھ ھمھ چیز می رود  –بود 

سامادھی است ، و تمام آن چیزھایی کھ ارزش " بودن " آن . کھ کاری بکنی فقط ھستی 

ند ، ارزش بودن را دارند ، در آن حالت بر تو اتفاق دانستن را دارند ، ارزش داشتن را دار

.می افتند   

 پایان فصل دو

  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فصل سھ

 یافتن ثبات از طریق تغییر

 

.برای دوست و غریبھ ؛ در میان نیکنامی و بی آبرویی ؛ ثابت متغیر باش   

.تغییر را از بین ببر از طریق تغییر ، . اینجا کره ی تغییر است ، تغییر ، تغییر ، تغییر   

 

 –نورث روپ می گوید جایی کھ ذھن غربی مدام در جستجوی جزء تئوری ھستی بوده است 

رابطھ ی علت و معلولی برای چگونگی رخ دادن چیزھا ، چیستی علت ، چگونگی کنترل 

و ذھن شرقی ، نورث روپ می گوید ، . نتیجھ ، چگونگی اداره ی طبیعت توسط انسان 

نھ تئوری  –جستجو برای یافتن بخش ھنری واقعیت بوده است . اوتی داشتھ است ماجرای متف

. ، بلکھ ھنری   

ذھن شرقی زیاد درگیر این نبوده است کھ چگونھ طبیعت را اداره کند ، بلکھ بھ چگونھ یکی 

نھ کھ چگونھ آن را مغلوب کند ، بلکھ چگونھ در یک  –شدن با طبیعت عالقھ مند بوده است 

ذھن غربی  در کشمکش و تقال بوده است ؛ . یق باشد ، یک مشارکت عمیق با آن دوستی عم

نمی دانم نورث روپ با من موافق . ذھن شرقی در راز و رمز و رابطھ ی عشقی بوده 

خواھد بود یا نھ ، اما احساسم آن است کھ علم نفرت است ، یک رابطھ ی کینھ ای با طبیعت 

.رزه ، مغلوب کردن ، زبان پیروزی دارد ؛ از این رو ، کشمکش ، مبا  

از جھت دیگر ، . مذھب یک رابطھ ی عشقی است ؛ از این رو نھ برخوردی ، نھ کشمکشی 

علم نگرشی تھاجمی است ، مذھب پذیرا . علم نگرشی مردانھ است و مذھب نگرشی زنانھ 

ذھن  یا اگر بھ من اجازه دھی ، می گویم کھ ھر جا کھ. ذھن شرقی مذھبی است . است 



فرقی نمی کند کھ انسان در شرق یا . ذھن علمی غرب است . مذھبی ھست ، شرق است 

من شرق و غرب را بھ عنوان دو نگرش بھ کار می برم ، دو روش ، نھ . غرب بھ دنیا بیاید 

.دو نام گذاری جغرافیایی   

؛ شاید یک  تو می توانی در غرب بھ دنیا بیایی ، اما ممکن است بھ آنجا تعلق نداشتھ باشی

شاید در شرق بھ دنیا بیایی ، اما ممکن است بھ آنجا تعلق نداشتھ . شرقی تمام عیار باشی 

.باشی ؛ شاید علمی باشی ، شاید نگرشت ریاضی و عقالنی باشد   

راه چگونھ با آن یکی شدن ،  –آن راه سھیم شدن با واقعیت است . تانترا کامال شرقی است 

ذھن تفکیک . کردن ، چگونھ وارد شدن بھ حوزه ھای نامتمایز  چگونھ محدودیت ھا را محو

. می کند ، مرز و تعریف ایجاد می کند زیرا ذھن نمی تواند بدون تعاریف و مرزھا کار کند 

بنابراین ذھن جدا می کند ، . ھرچھ مرزھا مشخص تر باشد ، ذھن بھتر می تواند کار کند 

. کند تقسیم می کند ، ھمھ چیز را ریز ریز می   

مذھب محو کردن مرزھاست برای این کھ وارد نامتمایز بشود ، جایی کھ تعریفی وجود ندارد 

. ، برای ھیچ چیز محدودیت وجود ندارد ، جایی کھ ھمھ چیز در ھمھ چیز مخلوط می شود 

در ھر نگرش نتایج بسیار متفاوت . نمی توانی جدا کنی ، نمی توانی ھستی را ریز ریز کنی 

نگرش علمی ، با جدا کردن و ریز کردن فقط می توانی وارد ذرات مرده شوی ، اتمھا  با. اند 

و لحظھ ای کھ . ، زیرا زندگی چیزی نیست کھ بتوانی آن را بھ بخشھای مختلف تقسیم کنی 

مانند آن است کھ کسی برای مطالعھ ی یک سمفونی . آن را جدا کنی ، دیگر آنجا نخواھد بود 

. ھر نت تنھا بھ سمفونی تعلق دارد ، اما آن سمفونی نیست . نھا بپردازد بھ مطالعھ یک نت ت

تو نمی توانی با . سمفونی توسط نتھای بسیاری کھ در ھم ترکیب شده اند بھ وجود آمده است 

.مطالعھ ی نتھا یک سمفونی را مطالعھ کنی   

من با آموزش دادن بھ بخشھای تو نمی توانم بھ تو آموزش دھم ، تو فقط مجموعی از بخشھا 

وقتی جدا می شوی و تحلیل می شوی ، زندگی ناپدید می شود ؛ فقط . نیستی ، بیشتر از آنی 



بھ ھمین دلیل است کھ علم ھیچگاه نمی تواند بداند کھ زندگی . بخشھای مرده باقی می مانند 

 –ھر آن چھ کھ از طریق علم شناختھ شده در مورد موضوعات مرده خواھد بود چیست ، و 

ھرگز در مورد زندگی نخواھد بود ، آن شاید زندگی را بتواند دست کاری کند ، اما ھنوز 

با این . زندگی برای علم ناشناختھ می ماند . زندگی ناشناختھ است ، حتا لمس نیز نشده است 

ناسی ، با این نگرش ، زندگی از این طریق نمی تواند شناختھ روشھای تکنولوژی ، روش ش

. شود   

ھمین نگرش مانع . ھر چیزی بھ جز ماده را انکار می کند  –بھ ھمین دلیل علم انکار می کند 

اگر بھ عمق مذھب بروی ، : و برعکس آن روی می دھد . ھرگونھ تماسی با زندگی می شود 

کل نگرش . کارا می گوید ماده توھم است ، آنجا نیست شروع بھ انکار ماده می کنی ، شان

چرا ؟ علم بھ انکار زندگی ، . شرقی دنیا را انکار کرده است ، ماده را ، ھرچیز مادی را 

تمام  –تجربھ ھای عمیق مذھبی ماده را انکار می کنند . الوھیت و ھوشیاری می پردازد 

اگر بھ زندگی بدون تمایزات بنگری ، .  چرا ؟ بھ دلیل ھمین نگرش. چیزھایی کھ مادی است 

ماده یعنی زندگی تعریف شده ، . ماده جزئی جدا شده از زندگی است . ماده ناپدید می شود 

. بخشھای تجزیھ و تحلیل شده   

پس حتما اگر بدون تمایز بھ زندگی بنگری و بخشی از آن شوی ، در یک مشارکت عمیق ، 

بھ . دو عاشق با ھم یکی می شوند ، ماده ناپدید می شود اگر با ھستی یکی شوی ھمانگونھ کھ 

اگر با ھستی شریک شوی ، آن درست . ھمین دلیل است کھ شانکارا می گوید ماده توھم است 

اما مارکس می گوید ھوشیاری فقط یک چیز فرعی است ، اصلی نیست ؛ آن فقط تابع . است 

. اری ناپدید می شود ، غیر واقعی می شود اگر زندگی را تقسیم کنی ، آنگاه ھوشی. ماده است 

. آنگاه فقط ماده ھست   

اگر از طریق تجزیھ تحلیل بھ آن . ھستی یکی است : آنچھ کھ قصد دارم بھ تو بگویم این است 

اگر از طریق مشارکت نگاه کنی ، بھ شکل . نگاه کنی ، بھ شکل ماده ظاھر می شود ، مرده 



اگر از طریق علمی نگاه کنی ھیچ . ھیت ، ھوشیاری زندگی ظاھر می شود ، بھ شکل الو

. امکان روی دادن سرور ژرف در تو نیست ، زیرا با ماده ی مرده ، سعادت ناممکن است 

.فقط با یک مشارکت عمیق سعادت ممکن است . در نھایت  فقط می تواند خیالی باشد   

بنابراین قبل از . یکی کند  تالش برای این است کھ تو را با ھستی. تانترا تکنیک عشق است 

باید الگوی ھمیشگی تحلیل . این کھ بتوانی وارد شوی باید بسیاری چیزھا را از دست بدھی 

چیزھا را از دست بدھی ؛ باید ریشھ ی عمیق گرایش بھ مبارزه ، فکر کردن بھ مغلوب  

. کردن را از دست بدھی   

وه اورست ، تمام دنیای غرب آن را فتح وقتی ھیالری بھ بلندترین نقطھ ی ھیمالیا رسید ، ک

: فقط در یک معبد در ژاپن ، بر روزنامھ دیواری نوشتھ شده بود . اورست گزارش کردند 

!نھ فتح  –اورست دوست شده است   

اورست بھ . اورست دوست شده است ؛ اینک انسان با او دوست شده است  –این تفاوت است 

ھمین کلمھ ی فتح مبتذل است ، . آن یک فتح نیست . ھیالری اجازه داده تا پیش او برود 

اورست ھیالری را پذیرفتھ است ، بھ او خوش آمد . تفکر فتح تھاجمی است .  خشونت است 

گفتھ ، و اینک با انسان دوست شده است ؛ اینک بر پرتگاه پل زده شده و اینک ما نا آشنا 

اینک اورست بخشی از ھوشیاری . یکی از ما توسط اورست پذیرفتھ شده است . نیستیم 

.این پل زدن است . انسان شده است   

قبل از این کھ وارد تکنیک شویم . بھ نگاه تو بستگی دارد . آنگاه کل مسالھ متفاوت می شود 

بھ ھمین دلیل . تانترا تالش عشق است در برابر ھستی : بھ یاد بسپار . این را بھ یاد بسپار 

آن فقط . زیرا آن تکنیک عشق است : ترا استفاده شده است است کھ سکس بسیار توسط تان

عشق میان زن و مرد نیست ؛ آن عشق میان تو و ھستی است ، و برای اولین بار ھستی از 

اگر زن ھستی ، ھستی برای اولین بار از طریق . طریق یک زن برایت با معنی شده است 

.یک مرد برایت با معنی شده است   



بھ خودت از . کھ سکس این قدر توسط تانترا مطرح و استفاده شده است بھ ھمین دلیل است 

فقط فکر . اگر روزی کھ بھ دنیا آمدی تمام سکس از تو حذف می شد  –لحاظ سکسی بیندیش 

روزی کھ بھ دنیا آمده ای تمام سکس کامال از تو حذف شده است ؛ نمی توانی با کسی : کن 

تو بستھ می مانی ، نمی . ون آمدن سخت می شود از خود بیر. حس نزدیکی داشتھ باشی 

آنجا در ھستی ، تو یک چیز مرده . توانی نزدیک شوی ، نمی توانی با کسی مالقات کنی 

. خواھی بود ، بستھ بھ روی ھمھ چیز   

از خودت جدا می شوی ، کسی دیگر مرکز می . سکس تالش تو برای نزدیک شدن است 

اگر واقعا . ، از آن دور می شوی تا با کسی دیدار کنی  نفست را پشت سر می گذاری. شود 

می خواھی دیدار کنی باید تسلیم شوی ، و اگر دیگری ھم می خواھد با تو دیدار کند او نیز 

تو بھ سمت او می روی و . بھ آنچھ کھ روی می دھد  –بھ معجزه ی عشق نگاه کن . باید بیاید 

باید مکانھا را عوض . د و تو بھ سوی او می روی او بھ سوی تو می آی. او سمت تو می آید 

اینک شما دیدار . این مشارکت است . اینک او روحت می شود و تو روحش می شوی . کنی 

این . این اولین دیدار است کھ تو در نفس بستھ نیستی . اینک یک دایره می شوید . می کنید 

. تر با کیھان ، با ھستی ، با واقعیت دیدار فقط می تواند سنگ زیر پا باشد برای دیدار بزرگ  

آن یک تالش عقالنی نیست ، یک . تانترا بر اساس عقل نیست ، بلکھ بر اساس قلب است 

. این را بھ یاد بسپار ، زیرا در درک تکنیکھا بھ تو کمک خواھد کرد . تالش احساسی است 

.اینک وارد تکنیکھا می شویم   

:تکنیک اول   

.در میان نیکنامی و بی آبرویی ؛ ثابت متغیر باش برای دوست و غریبھ ؛   

 

.فرق نگذار ، ثابت باش   



در تو چیزی مدام ثابت می . چھ اتفاقی در تو می افتد ؟ دو چیز اتفاق می افتد . این پایھ است 

ممکن است آن را مشاھده نکرده باشی ، ممکن است ھنوز با آن . ماند ، ھرگز تغییر نمی کند 

اشی ، اما اگر مشاھده کنی ، خواھی دانست کھ در تو چیزی ھمیشھ ثابت می برخورد نکرده ب

بھ خاطر آن یکنواختی ، خودت . بھ خاطر آن یکنواختی ، می توانی ھویت داشتھ باشی . ماند 

اینک از آن ." کودکی من :" می گویی . را متمرکز حس می کنی ؛ وگرنھ آشفتھ خواھی بود 

؟ این مال من ، من ، کیست ؟ " کودکی من : " چھ مانده ؟ چھ کسی می گوید   

اگر عکسھای کودکی ات را برای اولین بار ببینی نمی توانی . از کودکی ات ھیچ چیز نمانده 

بدنت دیگر ھمان نیست ، حتا یک . ھمھ چیز تغییر کرده است . خودت را تشخیص بدھی 

جریان است ، شبیھ  فیزیولوژیست ھا می گویند بدن یک. سلول کوچک ھم ھمان نیست 

. در ھر لحظھ سلولھای زیادی می میرند و سلولھای زیادی متولد می شوند . رودخانھ است 

پس اگر ھفتاد سال زندگی کنی ، بدنت ده بار . در طی ھفت سال کل بدنت تغییر می کند 

.خودش را کامال از نو می سازد   

تو نمی توانی عکس کودکی ات را . بدنت ھر لحظھ در حال تغییر است ، و ذھنت نیز 

تشخیص بدھی ، و اگر عکاسی از ذھن ممکن بود ، و اگر از ذھن کودکی ات عکس می 

در ھر . ذھنت حتا از بدنت نیز بیشتر جاری است . گرفتند ، تشخیص آن نیز غیر ممکن بود 

در . تا برای یک لحظھ ی کوتاه نیز چیزی یکسان نمی ماند ح. لحظھ ھمھ چیز تغییر می کند 

در عصر تو کامال شخص . ھنگام صبح تا جایی کھ بھ ذھنت مربوط می شد متفاوت بودی 

.  دیگری ھستی   

یادت باشد ، : وقتی کسی بھ دیدار بودا می آمد ، قبل از آن کھ راھی شود ، بودا می گفت 

ذھنت تغییر . اینک تو کامال متفاوتی . ھ دارد برمی گردد کسی کھ آمد مرا ببیند کسی نیست ک

.کرده است   

.دیدار با بودا حتما ذھنت را بھتر یا بدتر می کند ، اما نمی توانی ھمان باشی   



چیزی . چیزی تغییر می کند . تو با ذھنی متفاوت اینجا می آیی؛ و با ذھنی متفاوت می روی 

و حتا اگر تو با کسی دیدار نداشتھ باشی ، اگر . ود جدید اضافھ می شود ، چیزی حذف می ش

.رود ھمیشھ در حرکت است . با خودت بمانی ، باز ھم نمی توانی ھمان بمانی   

."تو نمی توانی در یک رودخانھ دو بار گام برداری : " ھراکلیتوس گفتھ   

 –د دیدار کنی تو نمی توانی دوباره با ھمان مر: ھمین را در مورد انسان نیز می توان گفت 

و بھ خاطر این واقعیت ، و بھ خاطر جھل ما از آن ، زندگی بدبختی می شود ! ناممکن است 

با دختری ازدواج می کنی و . زیرا تو از دیگری انتظار داری کھ ھمان کھ بود بماند  –

 قبل از ازدواج ، طور دیگری بود ؛ بعد از ازدواج! نمی تواند . انتظار داری ھمان بماند 

تو نمی . عاشق چیز دیگری است ، شوھر چیز کامال متفاوتی است . کامال متفاوت است 

. ناممکن است . توانی از عاشقت انتظار داشتھ باشی از میان شوھرت با تو دیدار داشتھ باشد 

لحظھ ای کھ عاشق بھ شوھر تبدیل می شود ھمھ . عاشق ، عاشق است ؛ شوھر ، شوھر است 

بدبختی غیر  –آن بدبختی می آفریند . اما تو ھمچنان انتظار داری . چیز تغییر می کند 

اگر بتوانیم این حقیقت را تشخیص بدھیم کھ ذھن حرکت می کند و مدام تغییر می . ضروری 

تمام چیزی کھ نیاز داری . کند ، بی ھیچ ھزینھ ای از بدبختی ھای زیادی فرار خواھیم کرد 

. ر می کند این آگاھی ساده است کھ ذھن تغیی  

اما لحظھ ی بعد از تو متتفر می شود ؛ . کسی عاشق توست و آنگاه تو انتظار عشق داری 

او تغییر . بلکھ فقط بھ خاطر انتظار خودت  –نھ بھ خاطر نفرتش  –آنگاه آشفتھ می شوی 

اما اگر واقعیت را ھمانگونھ کھ ھست .او زنده است ، پس مجبور بھ تغییر است . کرده است 

کسی کھ لحظھ ی قبل در عشق بود می تواند لحظھ ی بعد در . ببینی ، آشفتھ نخواھی شد 

پس عجلھ نکن ، . اھد بود لحظھ ی بعد او دوباره در عشق خو! نفرت باشد ، اما صبر کن 

و اگر دیگری نیز این الگوی تغییر را ببیند ، برای تغییر الگو در مبارزه . صبور باش 

.آنھا تغییر می کنند ؛ طبیعی است . نخواھد بود   



. اگر سعی کنی ذھنت را درک کنی ، تغییر می کند . اگر بھ بدنت نگاه کنی ، تغییر می کند 

شخصیت تو . ا برای دو لحظھ ی متوالی ، ھیچ چیز ھمان نیست حت. ھرگر ھمان نمی ماند 

. مانند رود جاری است   

اگر ھمھ اش ھمین است و ھیچ چیزی وجود ندارد کھ مدام ثابت بماند ، تا ابد ، در بی زمانی 

بود ؟ کودکی تغییر کرده است ، بدن " کودکی من " ، پس چھ کسی بھ یاد می آورد کھ این 

پس چھ کسی بھ یاد دارد ؟ پس چھ کسی درباره . ، ذھن تغییر کرده است تغییر کرده است 

 کودکی و جوانی و سالخوردگی می داند ؟ چھ کسی می داند ؟ 

فقط بعد از آن است کھ شاھد می تواند چشم . این دانا باید ھمان بماند ؛ شاھد باید ھمان بماند 

دکی من بود ، این جوانی ام بود ، این این کو: " شاھد می تواند بگوید . انداز داشتھ باشد 

. "این لحظھ در عشق بودم ، و این لحظھ عشق بھ نفرت تبدیل شد . سالخوردگی ام بود   

پس تو دو حوزه یا دو بعد داری کھ با . این آگاھی مشاھده گر ، این دانا ، ھمیشھ ھمان است 

تغییر می کند و آن ثبات کھ آن تغییری کھ ھمیشھ  –تو ھر دو ھستی . ھم در تو وجود دارند 

 : اگر از این دو حوزه آگاه شوی ، آنگاه این تکنیک کمک خواھد کرد . ھمیشھ ثابت می ماند 

. تو مجبوری در پیرامون متغیر باشی ، اما در مرکز ثابت بمان . ثابت متغیر باش   

کار دیگری انجام فقط بھ یاد آوردن کافی است ؛ الزم نیست . بھ یاد بسپار کھ کدام ثابت است 

 –با بدنت ، با ذھنت  –می توانی چنان مجذوب و غرق در دنیای متغیر اطرافت شوی . دھی 

و بھ حتم  –مرکز توسط جریان متغیر محصور می شود . کھ کامال مرکزت را فراموش کنی 

کھ بھ یاد داشتن آن ثبات دشوار است زیرا تغییر مشکل بھ وجود می : مشکالتی وجود دارد 

. رد آو  

اگر ساعتی . برای نمونھ ، اگر صدای مداومی در اطرافت باشد ، از آن آگاه نخواھی بود 

اما اگر ناگھان متوقف شود . روی دیوار کل روز را تیک تاک کند ، ھرگز از آن آگاه نیستی 



وقتی چیزی . اگر چیزی مدام ثابت باشد ، نیازی بھ توجھ بھ آن نیست . ، فورا آگاه می شوی 

.آن شکاف ایجاد می کند ، و الگوی ارتعاشات . یر می کند ، ذھن باید توجھ کند تغی  

آنجا بود ، قسمتی از پس . تو آن را مدام می شنیدی ، پس نیازی بھ گوش کردن بھ آن نبود 

ھوشیاری ات ناگھان . اما ناگھان اگر ساعت متوقف شود ، آگاه می شوی . زمینھ شده بود 

. وارد شکاف می شود   

وقتی . مانند این است کھ یکی از دندانھایت افتاده است ؛ بعد زبانت مدام بھ آنجا می رود 

فقط شکاف ھست  –اینک دندان نیست . دندان آنجا بود زبان ھرگز سعی نمی کرد لمسش کند 

زبان بھ شکاف می رود : پس کل روز ، ھرقدر تالش کنی ، نمی توانی جلویش را بگیری  –

چرا ؟.   

. چیزی جدید وارد شده است . زی گم شده است و پس زمینھ تغییر کرده است زیرا چی  

آن یک اقدام ایمنی . بھ دالیل بسیار  –ھروقت چیزی جدید وارد می شود ، ھوشیار می شوی 

وقتی چیزی تغییر می کند تو آگاه . برای زنده ماندن  –آن برای زندگی ات الزم است . است 

باید توجھ نشان دھی ، و باید دوباره با وضعیت جدیدی کھ . د شاید خطرناک باش. می شوی 

نیازی بھ آگاه . اما اگر ھمھ چیز ھمان می ماند ، نیازی نبود . بھ وجود آمده سازگار شوی 

و این ھمان عنصر است کھ ھندو ھا آتمن می نامند  ، روح ، ھمیشھ از ابتدا آنجا . شدن نبود 

آن . و تا پایان خواھد بود ، اگر پایانی وجود داشتھ باشد .  بوده است ، اگر آغازی بوده باشد

 برای ابد یکسان بوده است  ، پس چگونھ می توانی از آن آگاه شوی ؟ 

تو بھ بدن توجھ می کنی ، تو بھ ذھن توجھ . زیرا آن ھمیشھ ثابت است ، برای ابد ثابت است 

. می کنی ، فکر می کنی کھ آنھایی  و چون بھ آنھا توجھ. می کنی زیرا آنھا تغییر می کنند 

. فقط آنھا را می شناسی ؛ با آنھا ھویت می گیری   



یافتن ابدی در متغیر ، یافتن آن  –کل تالش معنوی برای یافتن ثبات در میان متغیر است 

آن مرکز توست ، و اگر بتوانی آن مرکز را بھ یاد بسپاری ، . چیزی کھ ھمیشھ ثابت است 

یا اگر بتوانی این تکنیک را انجام دھی ، بھ یاد آوردن  –آسان خواھد بود  آنگاه این تکنیک

.از ھر دو طرف می توانی سفر کنی . آسان خواھد شد   

:این تکنیک را امتحان کن   

.با دوستت ھمچون غریبھ ، ثابت متغیر باش   

یعنی چھ ؟ . با دوست و دشمن ، یا غریبھ ، ثابت متغیر باش   

از یک نظر تو باید تغییر کنی ، زیرا اگر دوستت بھ دیدارت بیاید . رسد متناقص بھ نظر می 

، باید دیدار متفاوتی داشتھ باشی ، و اگر غریبھ ای بھ دیدارت بیاید باید دیدار متفاوتی داشتھ 

تفاوت . چطور می توانی با غریبھ طوری دیدار کنی انگار کھ آشناست ؟ نمی توانی . باشی 

طرز برخورد باید ثابت بماند ، اما . اما ھنوز ، عمق یکسان می ماند وجود خواھد داشت ، 

تو نمی توانی با انسانی ناشناس طوری برخورد کنی گویی کھ از . رفتار متغیر خواھد بود 

چگونھ می توانی ؟ حداکثر می توانی وانمود کنی ، اما وانمودھا کار . قبل می شناسیش 

.اشت تفاوت وجود خواھد د. نخواھند کرد   

با غریبھ ، اگر حتا سعی کنی مانند . با دوستی کھ دوست است نیازی بھ وانمود کردن نیست 

نمی توانی ثابت باشی ؛ . چیزی جدید  –یک دوست عمل کنی ، وانمود کردن خواھد بود 

تا جایی کھ بھ رفتار مربوط است متفاوت خواھی بود ، ولی تا . متغیر بودن ضروری است 

می توانی بھ دوست ھمچون غریبھ . شیاری مربوط است می توانی ثابت باشی جایی کھ بھ ھو

. بنگری   

"بھ غریبھ طوری نگاه کن انگار کھ دوستت است : " شاید شنیده ای . دشوار است   



نخست بھ دوستت ھمچون غریبھ نگاه . اما آن ناممکن است اگر آنچھ کھ می گویم ممکن نباشد 

آنھا بھ ھم مربوط . می توانی بھ غریبھ ھمچون دوست بنگری کن ؛ فقط بعد از آن است کھ 

.اند   

بھ . تا حاال بھ دوستانت ھمچون غریبھ ھا نگاه کرده ای ؟ اگر نھ ، پس اصال نگاه نکرده ای 

واقعا می شناسی اش ؟ شاید بیست سال یا بیشتر با او زندگی کرده باشی ، : ھمسرت نگاه کن 

نی ، امکان این کھ فراموش کنی کھ او یک غریبھ است بیشتر و ھر چھ بیشتر با او زندگی ک 

.ھر اندازه ھم بھ او عشق بورزی فرقی نمی کند . و او غریبھ می ماند  –می شود   

چون بیشتر  –در واقع ، اگر بیشتر بھ او عشق بورزی ، بیشتر غریبھ بھ نظر خواھد رسید 

عشق می ورزی ، بیشتر نفوذ می کنی و بیشتر رود مانند بودن او را می بینی کھ ھر لحظھ 

اگر عمیقا نگاه نمی کنی ، اگر فقط بھ این . در حرکت و تغییر است و ھر لحظھ متفاوت است 

، پس تو قطعھ ای خاص ... مرحلھ چسبیده ای کھ او ھمسر توست ، کھ این اسمش است یا کھ 

و ھروقت او تغییر می . انتخاب کرده ای و فکر می کنی این قطعھ خاص ھمسر توست  را

شاید او در حالت عشق ورزی نباشد ، اما باید وانمود کند . کند ، باید تغییرش را مخفی کند 

.زیرا کھ تو از ھمسرت انتظار عشق داری   

. اجازه نداشتھ خودش باشد او اجازه نداشتھ تغییر کند ، . آنگاه ھمھ چیز ساختگی می شود 

بیشتر عشق بورزی ، بیشتر الگوی . آنگاه کل رابطھ مرده است . پس چیزی وادار شده است 

نمی توانی پیش گویی کنی ؛ نمی . آنگاه در ھر لحظھ یک غریبھ ای . تغییر را حس می کنی 

توانی فقط زمانی می . توانی پیش گویی کنی فردا صبح شوھرت چھ رفتاری خواھد داشت 

پیش گویی . آنگاه می توانی پیش گویی کنی : پیش گویی کنی کھ شوھری مرده داشتھ باشی 

اگر شخصی قابل پیش بینی . ھا فقط در مورد اشیاء ممکن اند ، نھ ھرگز در مورد اشخاص 

زندگی او فقط ساختگی است ، پس تو می توانی پیش . باشد ، خوب بدان کھ او مرده است 

.خاطر تغییر ھیچ چیز در مورد اشخاص قابل پیش بینی نیست بھ . گویی کنی   



ما از غریبھ ھا می ترسیم ، پس . نترس ! بھ دوستت ھمچون غریبھ بنگر ؛ او غریبھ است 

اگر بتوانی غریبھ را در دوستت نیز ببینی ، . فراموش می کنیم کھ دوست ھم غریبھ است 

تو دوستانت را . بھ انتطار داشتھ باشی ھرگز ناامید نمی شوی زیرا تو نمی توانی از غری

زیرا ھیچ کس نیم تواند انتظارات تو  –نادیده گرفتھ ای ؛ از این رو ، انتظارات و نا امیدی ھا 

ھرکسی اینجاست تا . را برآورده کند ، ھیچ کس اینجا نیست تا انتظارات تو را برآورده کند 

ھرکسی . یست تا تو را خشنود کند انتظارات خودش را برآورده سازد ؛ ھیچ کس اینجا ن

آنگاه . اینجاست تا خودش را خشنود کند ، اما تو از دیگران انتظار داری تا تو را خشنود کنند 

. برخورد و خشونت و کشمکش و بدبختی وجود دارد   

با  –فراموش نکن ، حتا نزدیکترین دوستت غریبھ است . ھمیشھ غریبھ را بھ یاد داشتھ باش 

اگر این احساس در تو شکل گیرد ، این شناخت ، آنگاه می توانی بھ . تفاوت است تو بسیار م

اگر یک دوست بتواند غریبھ باشد . غریبھ نگاه کنی و می توانی در آنجا دوست را نیز بیابی 

او زبان تو را نمی داند ، او : بھ غریبھ نگاه کن . ، پس یک غریبھ نیز می تواند دوست باشد 

تو سفیدی و . لق ندارد ، او بھ مذھب تو تعلق ندارد ، او بھ رنگ تو تعلق ندارد بھ کشور تو تع

نمی توانی از طریق زبان ارتباط برقرار کنی ؛ تو . او سیاه است یا تو سیاھی و او سفید است 

پس زمینھ ی مشترکی در ملیت ، مذھب ، نژاد و رنگ وجود . بھ ھمان کلیسا تعلق نداری 

اما بھ چشمانش نگاه کن ، و ھمان . او کامال غریبھ است ! ی مشترک نھ زمینھ  –ندارد 

انسانیت آنجاست ، آن زمینھ ی مشترک است ؛ و ھمان زندگی ، آن زمینھ ی مشترک است ؛ 

.   و ھمان ھستی ، آن ریشھ ی وجود دوستانت است   

. د گویا باشد حتا سکوت می توان. شاید زبانش را درک نکنی ، اما می توانی او را درک کنی 

و اگر بدانی چگونھ نگاه . فقط با نگاه کردن عمیق تو بھ چشمان او ، دوست آشکار می شود 

او . تو می توانی دوست را در او ببینی . کنی ، آنگاه حتا دشمن نیز نمی تواند فریبت دھد 

ت زیرا ھر چقدر کھ متفاوت باشد ، بھ تو نزدیک اس. نمی تواند ثابت کند کھ دوست تو نیست 



تو بھ ھمان . تو بھ ھمان جریان ھستی تعلق داری ، بھ ھمان رودی کھ او بھ آن تعلق دارد 

. زمین ھستی تعلق داری   

اگر این اتفاق بیفتد ، آنگاه حتا درخت نیز از تو دور نیست ، آنگاه حتا سنگ نیز از تو دور 

امکان ھیچ گونھ  ھیچ زمینھ ی دیداری وجود ندارد ،. سنگ بسیار غریب است. نیست 

سنگ نیز وجود دارد ، سنگ نیز در وجود . اما ھمان ھستی آنجاست  –ارتباطی وجود ندارد 

او نیز فضایی اشغال کرده ، او نیز در  –می نامم " او"من آن را  –او آنجاست . شریک است 

ی او یک روز. ھمانطور کھ بر تو می تابد  –خورشید بر او نیز می تابد . زمان وجود دارد 

سنگ ناپدید می . نبود ، ھمانطور کھ تو نبودی ، و یک روز تو می میری و او نیز می میرد 

در شخصیت ما متفاوتیم ؛ در . دیدار دوستانھ است . ما در ھستی دیدار می کنیم . شود 

.عصاره ما یکی ھستیم   

توانید نزدیک می . در ابراز ما غریبھ ایم ، پس ھرچقدر نزدیک بیاییم باز دور می مانیم 

تا جایی . بنشینید ، می توانید ھمدیگر را در آغوش بگیرید ، اما نزدیکی بیشتر ممکن نیست 

در آنجا نمی . ھمیشھ غریبھ اید . کھ بھ تغییر شخصیتتان مربوط است ، ھرگز شبیھ نیستید 

تا جایی . دیدار ممکن نیست . توانی دیدار کنی زیرا قبل از این کھ دیدار کنی تغییر کرده ای 

کھ بھ بدنھا و ذھنھا مربوط است دیدار ممکن نیست ، زیرا قبل از این کھ دیدار کنی دیگر 

.ھمان نیستی   

با آن لبریز . یک جوشش ژرف  –تا بھ حال مشاھده کرده ای ؟ بھ کسی احساس عشق داری 

.  ، آن ناپدید می شود" دوستت دارم : " شده ای ، و لحظھ ای کھ می روی و می گویی 

مشاھده کرده ای ؟ شاید اینک آنجا نباشد ، شاید فقط یک خاطره باشد و آنجا بود ، اما اینک 

ھمین واقعیت کھ بر آن تاکید می کنی ، آشکار می سازد کھ وارد حوزه ی تغییر . دیگر نیست 

وقتی آن را حس کردی ، شاید عمیقا در ذات بوده است ، اما وقتی آن را بیرون .شده است 

وقتی می گویی  . آن را بھ الگوی زمان و تغییر آوردی ، آن ورود بھ رود خانھ است  آوردی



بسیار دشوار است ، اما اگر . بعد از آن ممکن است کامال ناپدید شود " دوستت دارم :" 

در دوست ، غریبھ است و . آنگاه می توانی ببینی . مشاھده کنی ، آن یک واقعیت خواھد شد 

.بمانی " ثابت متغیر " آنگاه می توانی . ست در غریبھ ، دوست ا  

. در پیرامون تغییر می کنی ؛ در ذات ثابت می مانی ، در مرکز   

... در نیکنامی و بی آبرویی    

فقط او کھ تغییر می کند  ، و آن تو ! چھ کسی محترم و چھ کسی بی آبرو است ؟ تو ؟ ھرگز 

درک کنی کھ او تو را محترم می کند ، در کسی کھ بھ تو احترام می گذارد ؛ اگر . نیستی 

چگونھ می . او بھ نمودی خاص در تو احترام می گذارد ، نھ بھ تو . دشواری خواھی بود 

او بھ نمودی خاص احترام می گذارد ؛ . تواند تو را بشناسد ؟ تو حتا خودت را  نمی شناسی 

تو مھربانی ، دوست داشتنی . او بھ چیزی کھ وارد شخصیت متغیر تو شده احترام می گذارد 

لحظھ . اما این مھربانی و این عشق فقط در پیرامون اند . ھستی ؛ او بھ آن احترام می گذارد 

. فقط خار  –شاید گلی نباشد . ای بعد دوست داشتنی نخواھی بود ، شاید لبریز از نفرت شوی 

آنگاه او . اشی ، عصبانی شاید بی رحم ب. شاید فقط غمگین و افسرده باشی . شاید شاد نباشی 

. دیگران با تو تماس ندارند .آنگاه دوباره نمود دوست داشتن . می تواند تو را بی آبرو کند 

.آنھا با نمودھای تو تماس دارند   

نمی توانند این کار را بکنند زیرا . این را بھ یاد بسپار ، آنھا تو را محترم و رسوا نمی کنند 

اگر  تو از خودت آگاه نباشی ، آنھا چگونھ . نمی توانند تو را بشناسند تو را نمی شناسند ؛ آنھا 

می توانند ؟ آنھا فرمولھای خودشان را دارند ، نظریھ ھای خودشان را دارند ، آنھا معیارھا و 

اگر کسی : " آنھا سنگ محک خودشان را دارند و می گویند . سنجش ھای خودشان را دارند 

ھ او احترام خواھیم گذاشت ، و اگر کسی چنین و چنان باشد او را این طور و آن طور باشد ب

. "رسوا می کنیم   



پس آنھا بر طبق معیارھای خود عمل می کنند ، و تو ھرگز نزدیک سنگ محک آنھا نیستی 

. فقط نمودھای تو  –  

تو را آنھا می توانند امروز . آنھا می توانند یک روز تو را گناھکار و روز دیگر قدیس بنامند 

چھ اتفاقی می . قدیس بنامند و روز بعد مخالف تو باشند ، بر تو سنگ پرتاب کنند تا بمیری 

این را بھ یاد د اشتھ . افتد ؟ آنھا  در پیرامون با تو تماس دارند ، آنھا ھرگز با تو تماس ندارند 

.  تو ورا می مانی ، بیرون می مانی. باش ، کھ ھرچھ بگویند ، درباره ی تو نیست 

سرزنشھای آنھا ، تقدیرات آنھا ، ھر کاری کھ می کنند در واقع ھیچ ربطی بھ تو ندارد ، فقط 

. بھ نمودھای تو در زمان مربوط است   

او زیبا بود ، . راھبی جوان نزدیک کیوتو زندگی می کرد . بھ تو حکاینی از ذن می گویم 

او را بھ عنوان یک قدیس .  بھ او افتخار می کردند. جوان ، و کل شھر خوشحال بودند 

دختری حاملھ شد ، و بھ والدینش . یک روز ھمھ چیز زیر و رو شد . بزرگ باور داشتند 

. آمدند کلبھ اش را آتش زدند . پس کل شھر مخالفش شدند . گفت مسئولش آن راھب است 

صبح بود ، و صبح سردی بود ، یک صبح زمستانی ، و آنھا کودک را بھ آغوش راھب 

. اختند اند  

. "این دختر توست ، پس مسئولیتش را بپذیر : " پدر دختر بھ او گفت   

" این طوره ؟ : " راھب بھ سادگی گفت   

و بعد کودک شروع بھ گریھ کرد ، پس او جمعیت را فراموش کرد و شروع بھ مراقبت از 

. کودک کرد   

گرسنھ بود و راھب ھیچ کودک . جمعیت رفتند و کل کلبھ را خراب کردند ، بھ آتش کشیدند 

اینک چھ کسی بھ . پولی نداشت ، پس مجبور بود  بھ خاطر کودک برای گدایی بھ شھر برود 

او چیزی می داد ؟ ھمین چند لحظھ پیش قدیس بزرگی بود ، و اینک گناھکاری بزرگ شده 



اینک چھ کسی بھ او چیزی می داد ؟ ھرجا تالش کرد ھمھ درھایشان را بھ روی او . بود 

. او را کامال محکوم کردند . بستند   

دختر بسیار پریشان بود ، و بعد گریھ و فریاد . خانھ ی دختر  –آنگاه او بھ ھمان خانھ رسید 

بھ من چیزی ندھید ، من : " کودک را شنید ، و راھب آنجا ایستاده بود و فقط می گفت 

. " ھید اما کودک گناھکار نیست ؛ می توانید بھ او شیر بد. گناھکارم   

بعد دختر اعتراف کرد کھ نام پدر واقعی کودک را پنھان کرده ، او مجبور شده کھ نام راھب 

بھ پای او . پس دوباره کل شھر نظرشان را عوض کردند . او کامال بی گناه است . را بگوید 

ا و پدر دختر آمد ، با چشمان گریان کودک ر. افتادند ، شروع بھ طلب بخشایش از او کردند 

پس چرا قبال چیزی نگفتی ؟ چرا صبح اتھام را رد نکردی ؟ کودک : " پس گرفت و گفت 

. "مال تو نیست   

این طوره ؟ ، این "صبح گفتھ بود " این طوره ؟ : " معروف است کھ راھب دوباره گفت 

" این طوره ؟ این کودک مال من نیست ؟ : " و در عصر گفت " کودک مال منھ ؟   

در احترام و رسوایی باید ثابت . برد این سوترا را در زندگی نشان می دھد این داستان کار

. ھر اتفاقی برای پیرامون بیفتد ، در درونی ترین مرکز باید ثابت بمانی . متغیر بمانی 

و چون تو دو ھستی ، پیرامون و . پیرامون مجبور بھ تغییر است ، اما تو نباید تغییر کنی 

." ثابت متغیر باش " : ھم است ، تناقض گویی بھ کار رفتھ است  مرکز ، بھ ھمین دلیل ضد  

فقط بدان کھ تغییر فقط در پیرامون رخ می دھد ؛ نمی تواند بر تو اتفاق افتد ، غیر ممکن 

تو بھ سادگی می دانی کھ . پس تو می توانی جدا بمانی ، و این جدایی تحمیلی نیست . است 

نیست ؛ آن نوعی تالش برای جدا ماندن در بخش تو  این جدایی تحمیلی. این چنین است 

. مرکز جداست ، ھمیشھ بوده است . نیست ، تو ھنوز در پیرامونی ؛ تو مرکز را نمی شناسی 

ھر اتفاقی در مادون بیفتد ھرگز بر آن رخ نمی دھد . ھمیشھ در ماورا است . آن متعالی است 

. 



وقتی . ی را در خود حس کن کھ ثابت است چیز. این را در موقعیتھای متقابل امتحان کن 

کسی بھ تو توھین می کند ، خودت را در نقطھ ای متمرکز کن کھ فقط داری بھ او گوش می 

او بھ تو توھین می کند ، و . فقط گوش می کنی  –ھیچ کاری نمی کنی ، ھیچ واکنشی  –دھی 

بھ آن نیز نگاه کن . شود  پیرامونت آشفتھ می. فقط گوش کن . بعد کسی تو را ستایش می کند 

تو یک جدایی . بھ آن نگاه کن ؛ ژرف در مرکزت بمان ، از آنجا نگاه کن . ، تغییرش نده 

.خواھی داشت کھ تحمیلی نیست ، خود انگیختھ است ، طبیعی است   

ساکت می . و یکبار کھ جدایی طبیعی را احساس کردی ، ھیچ چیز نمی تواند تو را آشفتھ کند 

حتا اگر کسی تو را بکشد ، فقط . اتفاقی کھ در جھان بیفتد ، بی حرکت می مانی  ھر. مانی 

این ماورایی تو را بھ ھستی ھدایت می . تو در ماورا می مانی . نھ تو  –بدن لمس می شود 

شاید آن را خدا . کند ، بھ سعادت ، ابدیت ، درستی ، ھمیشگی ، بی مرگی ، خود زندگی 

ھرچھ کھ . می توانی آن را نیروانا بنامی . الح خودت را داشتھ باشی بنامی یا می توانی اصط

دوست داری ، اما تا زمانی کھ از پیرامون بھ مرکز نروی و تا زمانی کھ از ابدیت درونت 

تو گم می کنی . آگاه نشوی ، مذھب برای تو اتفاق نمی افتد ، زندگی ھم برایت اتفاق نمی افتد 

.از دست دادن جذبھ ی زیستن  –ممکن است . می کنی  ، بھ سادگی ھمھ چیز را گم  

من کسی را سانیاسین می نامم کھ بداند چھ چیزی تغییر می کند و چھ : " شانکارا می گوید کھ 

چیزی تغییر نمی کند ، او کھ می داند چھ چیزی حرکت می کند و چھ چیزی حرکت نمی کند 

تمییز بین این دو ، حوزه . ویوک  –می شود این در فلسفھ ھندی بھ عنوان تمییز شناختھ . "  

.این ویوک نامیده می شود ، تمییز ، آگاھی  –ی تغییر و حوزه ی ثابت   

. این سوترا می تواند بسیار بسیار عمیق و بسیار آسان بھ کار رود با ھر کاری کھ می کنی 

توسط پیرامون گرسنگی فقط می تواند . احساس گرسنگی می کنی ؟ دو حوزه را بھ یاد بیاور 

تو بھ غذا احتیاج نداری ، ھیچ . حس شود زیرا پیرامون غذا الزم دارد ، بھ سوخت نیاز دارد 

بھ یاد بسپار ، وقتی گرسنگی اتفاق می افتد ، . سوختی الزم نداری ، اما بدن بھ آنھا نیاز دارد 



اگر . اختھ نمی شد اگر آنجا نبودی ، شن. آن در پیرامون روی می دھد ؛ تو فقط دانای بھ آنی 

با نبودت فقط دانش آنجا نخواھد بود زیرا بدن نمی تواند بداند . بدن آنجا نبود ، اتفاق نمی افتاد 

. تو آن را می دانی ؛ نمی توانی آن را داشتھ باشی .   

" می دانم کھ بدنم گرسنھ است : " ھمیشھ در درون بگو ." من گرسنھ ام " پس ھرگز نگو کھ 

من پیر می : " ھرگز نگو : تو پیر می شوی . آنگاه تمییز آنجاست . تکیھ کن  بھ دانستن ات

" . بدنم پیر می شود  : " فقط بگو ." شوم   

من بدن را عوض . من نمی میرم ؛ بدنم می میرد : " آنگاه در ھنگام مرگ نیز می دانی کھ 

. " می کنم ، فقط خانھ را عوض می کنم    

. اگر این تمییز عمیق تر شود ، یک روز ، ناگھان ، روشن بینی خواھد بود   

:سوترای دوم   

.از طریق تغییر ، تغییر را از بین ببر . اینجا کره ی تغییر است ، تغییر ، تغییر ، تغییر   

چیزی را . اولین نکتھ ای کھ باید درک کنی این است کھ ھمھ چیز تغییر می کند جز تو ، دانا 

حتی ھیمالیا ھا ھم تغییر . ھده کرده ای کھ تغییر نکند ؟ کل این دنیا پدیده ی تغییر است مشا

کھ آنھا رشد می کنند ؛ این  –دانشمندانی کھ بر آن کار می کنند  –می گویند  –می کنند 

. ھمیمالیا ھا جوانترین کوھھا در جھان اند ، ھنوز کودک اند ، در واقع ھمچنان رشد می کنند 

ھمچنان باال می روند . بالغ نشده اند ؛ ھنوز بھ آن نقطھ نرسیده اند کھ رو بھ زوال باشند ھنوز 

 . 

وینداچال یکی از قدیمی . اگر آنھا را با وینداچال مقایسھ کنی ، کوھی دیگر ، آنھا کودک اند 

می قرنھاست کھ دارد پایین . آنقدر پیر است کھ دارد رو بھ زوال می رود . ترین کوھھا است 

پس حتا ھیمالیا کھ چنان ثابت و بی . در حال مرگ است ، در سنین پیری اش است  –آید 

سنگھا . آن فقط رودخانھ ی سنگھاست . تغییر و بی حرکت بھ نظر می رسد تغییر می کند 



چیزی . ھمھ چیز بھ نسبت تغییر می کند . تفاوتی ندارند ؛ آنھا ھم مانند رود در جریان اند 

.آن فقط نسبی است . بھ چشم می آید ، چیزی دیگر کمتر  تغییرش بیشتر  

چیزی کھ بتوانی بشناسی متغیر : نکتھ ام را بھ یاد آور . چیزی ثابت نیست کھ بتوانی بشناسی 

آن ھمیشھ می داند ؛ آن . اما آن ھمیشھ در پشت است . ھیچ چیز ثابت نیست جز دانا . است 

. نمی تواند یک شی ء باشد ؛ ھمیشھ جوھر است ھرگز . در واقع ھرگز شناختھ نشده است 

وقتی این را می . نمی توانی بشناسیش . ھر کاری بکنی یا بدانی ، آن ھمیشھ در پشت است 

وقتی می گویم نمی توانی بشناسیش ، منظورم این است کھ نمی توانی مانند . گویم آشفتھ نشو 

چگونھ می توانم بھ ھمان شیوه خودم را من می توانم تو را ببینم ، اما .  یک شی ء بشناسیش 

 ببینم ؟

.دانا و شناختھ شده  –غیر ممکن است زیرا بودن در رابطھ ی علمی دو چیز الزم دارد   

پس وقتی تو را می بینم ، تو شناختھ شده ای و من دانا ، و دانش می تواند بھ عنوان پل وجود 

می کنم خودم را بشناسم پل کجا ساختھ  اما وقتی خودم را می بینم ، وقتی سعی. داشتھ باشد 

ساحل دیگر گم است ، پس پل را کجا بسازم . کامال تنھا  –می شود ؟ آنجا فقط من ھستم ، تنھا 

 ؟ چگونھ خودم را بشناسم ؟

تو نمی توانی خودت را مستقیما بشناسی ؛ تو بھ . پس خودشناسی یک پروسھ ی منفی است 

وقتی ھیچ دانستنی نماند ، . دانستھ ھا را حذف کن . کنی  سادگی می توانی دانستھ ھا را حذف

: و این مدیتیشن است  –وقتی نتوانستی چیزی را بشناسی ، وقتی چیزی جز خال نماند ، تھیا 

آنگاه لحظھ ای می آید کھ ھوشیاری ھست ، اما چیزی برای  –فقط از بین بردن دانستھ ھا 

ساده ، انرژی . ما چیزی برای شناخت نیست ھوشیاری از آن وجود ندارد ؛ دانا ھست ، ا

. شی ئی وجود ندارد . خالص دانا می ماند و چیزی برای شناخت نمی ماند   

در آن حالت چیزی برای شناخت وجود ندارد ، گفتھ شده کھ بھ یک معنی تو خودت را می 

کلمھ بھ کار بردن یک . اما آن شناخت با شناخت ھای دیگر کامال متفاوت است . شناسی 



عرفایی بوده اند کھ گفتھ اند خودشناسی متناقض است ، ھمین . برای ھر رو گمراه کننده است 

اما وقتی . شناخت ھمیشھ از دیگران است ؛ خودشناسی ناممکن است . جملھ متناقض است 

.شاید آن را خودشناسی بنامی ، اما کلمھ گمراه کننده است . دیگری نیست ، اتفاقی می افتد   

. ھرجا ، حتا این دیوارھا مدام در حال تغییر اند . چھ را کھ می دانی در تغییر است پس ھر

حتا دیوار کھ ساکن و ثابت بھ نظر می رسد ھر لحظھ . اینک فیزیک از این حمایت می کند 

ھر اتم حرکت می کند ، ھر الکترون . جریان بزرگی در آن است . در حال تغییر است 

با سرعت حرکت می کند ، و سرعت آنقدر باالست کھ نمی توانی ھمھ چیز . حرکت می کند 

صبح شبیھ این بود ، بعد از . بھ ھمین دلیل دیوارھا دائمی بھ نظر می رسند . بھ آن پی ببری 

. ظھر شبیھ این بود ، عصر شبیھ این بود ، دیروز شبیھ این بود و فردا شبیھ این خواھد بود 

چشمان تو قادر بھ پی بردن بھ آن جنبش . ، اما نیست نگاه کھ می کنی انگار ھمان است 

.  بزرگ نیستند   

اگر پنکھ خیلی سریع حرکت کند ، تو قادر بھ دیدن فضای بین پره ھا نخواھی . پنکھ آنجاست 

فضا دیده نمی شود زیرا کھ سرعت حرکت باالست ، و . بود ، شبیھ یک دایره دیده خواھد شد 

اصال حرکت پنکھ را نخواھی  –بھ سرعت حرکت الکترونھا  – اگر سرعت این قدر باال باشد

پنکھ ایستا دیده خواھد شد ؛ حتا قادر بھ لمس آن . قادر بھ تشخیص حرکت نخواھی بود . دید 

ثابت خواھد بود ، و دست تو قادر بھ ورود بھ شکاف بین پره ھا نخواھد بود ، . خواھی بود 

بل از این کھ حرکت ق. زیرا دست تو نمی تواند آن قدر سریع حرکت کند کھ وارد شکاف شود 

ھمیشھ . قبل از این کھ حرکت کنی ، باز پره ای دیگر خواھد آمد . کنی پره ی دیگر می آید 

. پره را لمس خواھی کرد ، و سرعت آنقدر باالست کھ پنکھ بی حرکت بھ نظر خواھد رسید 

ایستا بھ بھ ھمین دلیل است کھ ثابت و : پس چیزھایی کھ ثابت اند بسیار سرعت باالیی دارند 

. نظر می رسند   

:این سوترا می گوید ھمھ چیز در تغییر است   



...اینجا کره ی تغییر است ،    

بودا می گوید ھمھ چیز جاری است ، در تغییر ، . در این سوترا کل فلسفھ ی بودا قرار دارد 

گاھش بر آن کل دید. تاکید بودا بسیار بر این نکتھ است . ناپایدار ، و فرد باید این را بداند 

. "این تداوم را بھ یاد بسپار : تغییر ، تغییر ، تغییر : " او می گوید . قرار دارد   

چگونھ می توانی . چرا ؟ اگر بتوانی تغییر را بھ یاد داشتھ باشی ، جدایی اتفاق می افتد 

 بچسبی وقتی ھمھ چیز در تغییر است ؟ 

ھ چھره ای نگاه می کنی کھ بسیار وقتی ب. بھ یک چھره نگاه می کنی ؛ بسیار زیباست 

ھرگز نپذیر کھ . آن را ژرف درک کن . زیباست ، احساسی وجود دارد کھ این باقی می ماند 

اما اگر بدانی کھ این سریع تغییر می کند ، کھ در این لحظھ زیباست و . این باقی می ماند 

بھ . ؟ ناممکن است  لحظھ ی دیگر شاید زشت باشد ، چگونھ می توانی وابستگی را حس کنی

ھمھ بیھوده است ، اگر تغییر را . زنده است ؛ لحظھ ی بعد مرده خواھد بود : بدن نگاه کن 

.حس کنی   

و وقتی کسی از او پرسید  –زن زیبایش ، کودکش  –بودا مکانش را ترک کرد ، خانواده اش 

و شبی کھ ." مرد وقتی ھیچ چیز دائمی نیست ، چھ فایده ؟ کودک خواھد : " چرا ؟ او گفت 

بودا برای آخرین . فقط چند ساعت بود کھ بھ دنیا آمده بود . بودا رفت ، کودک بھ دنیا آمد 

. او کودک خوابیده را در آغوش داشت . پشت ھمسر بھ در بود . نگاه بھ اتاق ھمسرش رفت 

"چھ فایده ؟ : " گفت . بودا می خواست خداحافظی کند ، اما بعد مقاومت کرد   

ای در ذھنش این فکر جرقھ زد کھ کودک فقط یک روزه است ، فقط چند ساعت عمر  لحظھ

در . چھ فایده ؟ ھمھ چیز تغییر می کند : " اما بعد گفت . " دارد ، و من باید نگاھی بیندازم 

. و یک روز قبل او اینجا نبود . این روز کودک بھ دنیا آمد ، و در روزی دیگر خواھد مرد 

خب چھ فایده ؟ ھمھ چیز تغییر می . و دوباره روزی دیگر اینجا نخواھد یود  اینک اینجاست ،

.او بازگشت و رفت . " کند   



من در جستجوی چیزی : " او گفت " اصال برای چھ ترک کردی ؟ : " وقتی کسی پرسید 

بودم کھ ھرگز تغییر نمی کند ، زیرا اگر من بھ آنچھ کھ تغییر می کند بچسبم نا امیدی بھ 

اگر بھ آن چیزی کھ تغییر می کند بچسبم ، احمقم ، زیرا تغییر خواھد . اه خواھد داشت ھمر

پس من در جستجوی آن چیزی ھستم کھ . آنگاه ناامید خواھم شد . کرد ، ھمان نخواھد ماند 

وگرنھ ھمھ . ھرگز تغییر نمی کند ، فقط بعد از آن است کھ زندگی ارزش و معنا پیدا می کند 

.او کل آموزه اش را بر تغییر قرار داد ." است چیز بیھوده   

: این سوترا می گوید . این سوترا زیباست   

. از طریق تغییر ، تغییر را از بین ببر    

بودا می گفت ھمھ چیز در . قسمت دوم اساسا تانترایی است . بودا ھرگز قسمت دوم را نگفت 

اگر بھ آن نچسبی ، کم کم ، با ترک  و. تغییر است ، حسش کن ، و بعد بھ آن نخواھی چسبید 

فقط . ھر آنچھ کھ در تغییر است ، بھ مرکز درونت خواھی افتاد جایی کھ تغییری وجود ندارد 

.مرکز چرخ  –تغییر را حذف کن ، و تو بھ بی حرکت خواھی آمد ، بھ مرکز   

رکت می زیرا چرخ ح: بھ ھمین دلیل است کھ بودا چرخ را سمبل مذھبش انتخاب کرده است 

مانند  –جھان  –پس سانسارا . کند ، اما مرکز آنچھ کھ حرکت می کند بی حرکت می ماند 

شخصیت تو مانند چرخ حرکت می کند ، و درونی ترین جوھرت . چرخ حرکت می کند 

. آن بی حرکت می ماند . مرکز آن چرخی کھ حرکت می کند ثابت می ماند   

بخش دوم از نوع . بخش اول سوترا موافق است  او با. بودا می گفت زندگی تغییر است 

. از طریق تغییر ، تغییر را از بین ببر :  تانترایی است   

نچسب ، اما حرکت کن . تانترا می گوید آنچھ را کھ تغییر می کند ترک نکن ؛ بھ طرفش برو 

 بگذار اتفاق افتد ، و بھ طرفش. زندگی اش کن . چرا می ترسی ؟ بھ طرفش حرکت کن  . 

بھ کجا فرار می کنی ؟ چگونھ می توانی فرار کنی ؟ . حرکت کن   



کجا فرار می کنی ؟ کجا می . تانترا می گوید ھمھ جا در تغییر است . تغییر در ھمھ جا ھست 

 توانی بروی ؟ 

بعد . تمام فرارھا بیھوده است ، پس سعی نکن فرار کنی . ھرجا بروی تغییر آنجا خواھد بود 

با آن . ھیچ درگیری با آن ایجاد نکن . تغییر را بزی ، تغییر باش . نچسب چھ باید بکنی ؟ 

حتا شنا نکن ؛ اجازه بده رود تو را در . رود در جریان است ؛ با آن جاری باش . حرکت کن 

. با آن مبارزه نکن ، انرژی ات را با مبارزه با آن ھدر نده ؛ فقط آسوده باش . اختیار بگیرد 

.ا روز حرکت کن در جریان باش و ب  

 چھ روی خواھد داد ؟ 

اگر بتوانی  بدون برخورد با رود حرکت کنی ، بدون ھیچ جھتی از سوی خودت ، اگر مسیر 

تو آگاه می شوی کھ رود نیستی . رود مسیر تو باشد ، ناگھان آگاه می شوی کھ تو رود نیستی 

، آرام ، و اجازه بده رود تو برو آنجا . یک روز آن را در رود امتحان کن . آن را حس کن ! 

ناگھان حس می کنی کھ رود در اطراف توست . مبارزه نکن ؛ رود شو . را در اختیار بگیرد 

. ، اما تو رود نیستی   

: بھ ھمین دلیل است کھ تانترا می گوید . در مبارزه شاید این را فراموش کنی   

.  از طریق تغییر ، تغییر را از بین ببر      

. درجھان بزی . پس نترس . نیازی نیست زیرا تغییر نمی تواند وارد تو شود . ن مبارزه نک

.این یا آن راه را انتخاب نکن . آن را بزی . نترس زیرا کھ جھان نمی تواند وارد تو شود   

اما تانترا . کسانی کھ بھ دنیا می چسبند و کسانی کھ فرار می کنند : دونوع مردم وجود دارند 

فایده اش چیست ؟ بودا می . غییر است ، پس چسبیدن بیھوده است و فرار نیز می گوید آن ت

"فایده ی بودن در جھان تغییر چیست ؟ : " گوید   



"فایده ی فرار از آن چیست ؟ : " تانترا می گوید   

تو نگران آن نیستی ؛ آن اتفاق می افتد ، . با این حال اجازه بده اتفاق افتد . ھر دو بیھوده اند 

تو نبودی و جھان تغییر کرد ، و تو نخواھی بود و جھان بھ تغییر . حتا بھ آن نیاز نداری تو 

پس چرا درباره اش این ھمھ ھیاھو ایجاد می کنی ؟  –ادامھ خواھد داد   

.  از طریق تغییر ، تغییر را از بین ببر   

سکس از خشم را از طریق خشم از بین ببر ، سکس را از طریق . این پیغامی ژرف است 

با . بین ببر ، طمع را از طریق طمع از بین ببر ، سانسارا را از طریق سانسارا از بین ببر 

آن مبارزه نکن ، آسوده باش ، زیرا مبارزه تنش ایجاد می کند و مبارزه نگرانی ایجاد می کند 

.بھ جھان اجازه بده ھمانطور کھ ھست باشد . ، و تو ناگزیر آشفتھ می شوی   

یک نوع کسانی ھستند کھ نمی توانند بھ جھان اجازه دھند کھ . م وجود دارد دو نوع آد

آنھا تغییرش می دھند ، آنھا تقال می . آنھا انقالبیون نامیده می شوند . ھمانطور کھ ھست باشد 

آنھا برای تغییر دادن آن کل زندگی شان را نابود می کنند ، و آن پیشاپیش . کنند تغییرش دھند 

آنھا در تغییر . نیازی بھ آنھا نیست ، آنھا فقط خودشان را از بین می برند . ست در تغییر ا

.واقعا ھیچ انقالبی الزم نیست ؛ آن تغییر می کند . جھان می سوزند   

این بھ دلیل این بینش است کھ . شاید تعجب کنی کھ چرا ھند انقالبھای بزرگ نیافریده است 

چرا برای تغییر دادنش آشفتھ می شوی ؟ تو نھ می . ھمھ چیز پیشاپیش در حال تغییر است 

چرا خودت را از بین می . آن متغیر است . توانی تغییرش دھی نھ می توانی متوقفش کنی 

 بری ؟

از چشمان مذھب او عصبی است . یک نوع شخصیت ھمیشھ سعی می کند دنیا را تغییر دھد 

وضعیت . و غرق در دنیا می شود در واقع او از نزدیک شدن بھ خودش می ترسد ، پس ا. 

باید عوض شود ، دولت باید تغییر کند ، جامعھ ، ساختار ، اقتصاد ، ھمھ چیز باید تغییر کند ، 



و او می میرد ، و او ھیچگاه لحظھ ای از جذبھ را نداشت تا بداند کھ او چھ بوده است ، و 

نھ می . است ، و ادامھ دارد  انقالبھای زیادی دیده شده. جھان ادامھ دارد و چرخ می چرخد 

. توانی آن را متوقف کنی نھ می توانی بھ تغییر شتاب دھی   

اما عارفان نیز دو . عارفان می گویند نیازی بھ تغییر جھان نیست : این گرایش عارفان است 

او نیز . عده ای می گویند نیازی بھ تغییر جھان نیست ، اما تغییر خود الزم است . نوع اند 

.نھ تغییر دادن جھان ، بلکھ خودش  –ر دادن را باور دارد تغیی  

این عمیق ترین . نھ جھان نھ خودت  –اما تانترا می گوید نیازی بھ تغییر ھیچکس نیست 

تو . تو نیازی بھ تغییر جھان نداری و تو نیازی بھ تغییر خودت نداری . ھستھ ی عرفان است 

.، و شناور بودن در تغییر و آسوده بودن در تغییر  فقط باید بدانی کھ ھمھ چیز تغییر می کند  

زیرا  –و لحظھ ای کھ تالشی برای ایجاد ھیچ تغییری نباشد ، می توانی کامال آسوده باشی 

آنگاه تنش وجود خواھد داشت زیرا . اگر تالش وجود داشتھ باشد تو نمی توانی آسوده باشی 

جھان کمونیستی می شود ، یا . تغییر می کند جھان : در آینده چیز با ارزشی اتفاق می افتد 

یا وارد . بھشت زمینی می آید ، یا اتوپیایی در آینده ، یا تو وارد پادشاھی خداوند می شوی 

جایی " اما  –جایی در بھشت فرشتگان منتظراند تا بھ تو خوش آمد بگویند . موکشا می شوی 

.با این گرایش سفت و سخت می شوی . آینده است "   

جھان پیشاپیش تغییر می کند و تو نیز پیشاپیش تغییر می کنی . انترا می گوید فراموشش کن ت

آن پیشاپیش بدون تو روی داده است ؛ نیازی بھ تو . پس نگرانش نباش . تغییر ، ھستی است . 

تو فقط بی ھیچ نگرانی برای آینده در آن شناور باش ، و ناگھان در میان تغییر از . نیست 

. رونی ات آگاه می شوی کھ ھرگز تغییر نمی کند ، ھمیشھ ھمان می ماند کھ بود مرکز د  

 چرا آن اتفاق می افتد ؟



زیرا اگر آسوده باشی ، پس زمینھ تغییر بھ تو کنتراست می دھد ، و از طریق آن می توانی 

رکت اگر تالش کنی دنیا یا خودت را تغییر بدھی ، نمی توانی مرکز بی ح. ثبات را حس کنی 

تغییر در . تو در تغییر غرق شده ای ، نمی توانی ببینی کھ موضوع چیست . درونت را ببینی 

پس آینده . تغییر بھ پس زمینھ تبدیل می شود ، بھ کنتراست ، و تو آسوده ای . اطراف است 

تو اینک اینجایی ؛ ھمھ اش ھمین . تفکرات آینده وجود ندارند  –ای در ذھن تو وجود ندارد 

ھمھ چیز تغییر می کند ، و ناگھان از نقطھ ای در درونت آگاه می شوی کھ . ھ است لحظ

از طریق تغییر ، تغییر را از بین :   این چیزی است کھ معنی می دھد . ھرگز تغییر نمی کند 

.  ببر   

با آن . از طریق مرگ بی مرگ شو ؛ از طریق مرگ اجازه بده مرگ بمیرد . مبارزه نکن 

تصور کردن نگرش تانترا دشوار است ، زیرا ذھنت می خواھد کاری انجام . مبارزه نکن 

این فقط آسوده شدن است ، کاری نکردن ، اما این یکی از سری . دھد و این بی عملی است 

اگر بتوانی این را حس کنی ، نیاز نیست نگران چیز دیگری باشی . ترین رازھای پنھان است 

.را بھ تو بدھد این یک تکنیک می تواند ھمھ .   

پس الزم نیست کاری انجام دھی زیرا تو باید رازی را از طریق تغییر بشناسی ، تغییر می 

تواند از بین برود ، و از طریق مرگ ، مرگ می تواند از بین برود ، و از طریق خشم ، 

د از اینک باید این راز را بدانی کھ از طریق سم ، سم می توان. خشم می تواند از بین برود 

.بین برود   

 

 پایان فصل سھ

  

 



  

 

 فصل چھار

 رازھای عشق و رھایی تانترا

 

  1پرسش 

با توجھ بھ این گفتھ ی شما کھ تانترا تکنیک عشق است ، لطفا توضیح دھید کھ چرا مرد و 

 زن مدرن از عشق ناتوان شده اند ؟

بسازی ؛ نمی توانی ھیچ نمیتوانی عشق را . نمی تواند کنترل شود . عشق خود انگیختھ است 

. و ھرچھ بیشتر انجام دھی ، بیشتر آن را از دست می دھی . کاری در موردش انجام دھی 

ھرچھ بیشتر . حضور تو مانع است . تو برای آن الزم نیستی . باید اجازه دھی کھ اتفاق بیفتد 

نھا در غایب بھ خاطر ناتوانی آ. وقتی نیستی ، عشق رخ می دھد . غایب باشی ، بھتر است 

.بودن ، مرد و زن مدرن از عشق ناتوان شده اند   

ھر کاری کھ . کل ذھن مدرن بر پایھ ی عمل قرار دارد . آنھا توانایی انجام کارھا را دارند 

شدنی باشد را انسان مدرن از تمام انسانھایی کھ تا بھ حال وجود داشتھ اند موثرتر انجام می 

" بھ مشکل چگونھ   –مھ چیز را بھ تکنولوژی تبدیل کرده ایم ما موثرترین ایم ؛ ما ھ. دھد 

ما در یک بعد پیشرفت کرده ایم و آن بعد عمل کردن است ، اما در توسعھ ی ". انجام دادن 

.این بعد ما بسیار چیزھا از دست داده ایم   

نجام شود در فقدان وجود یاد گرفتھ ایم چگونھ کارھا را انجام دھیم ، پس آنچھ کھ می تواند ا

بھتر از ھر جامعھ ای کھ تا بھ حال در زمین  –از ھرکس دیگری بھتر انجامش می دھیم 



اما وقتی مسالھ ی عشق می آید ، مشکل بھ وجود می آید زیرا عشق نمی تواند . وجود داشتھ 

و این فقط در مورد عشق نیست ؛ ما در مقابل تمام آن چیزھایی کھ انجام دادنی . انجام شود 

.ناتوانیم  نیست  

ما ناتوان از : یا بازی . ما ناتوان از آنیم ؛  آن نمی تواند انجام شود : برای نمونھ ، مدیتیشن 

ما از آنھا ناتوان شده ایم زیرا آنھا نمی : یا شادی ، خوشی . آنیم ؛ آن نمی تواند انجام شود 

برعکس ، باید بھ . ه کنی آنھا عمل نیستند ؛ تو نمی توانی آنھا را ادار. توانند انجام شوند 

آنگاه شادی بر تو رخ می دھد ، آنگاه لذت بر تو رخ می دھد ، . خودت اجازه دھی رھا باشد 

و بھ خاطر این تسلط ما می . آنگاه عشق بھ تو وارد می شود ، آنگاه عشق مسلط می شود 

.ترسیم   

. ز بر او مسلط نباشد انسان مدرن ، ذھن مدرن ، می خواھد بر ھمھ چیز تسلط یابد و ھیچ چی

نھ  –انسان مدرن می خواھد ارباب ھمھ چیز باشد ، و تو فقط می توانی ارباب چیزھا باشی 

می توانی ارباب خانھ باشی  ، می توانی ارباب ابزارھای مکانیکی باشی ؛ تو نمی . اتفاقات 

عکس تو باید بر. نمی توان بر زندگی تسلط یافت . توانی ارباب ھرچیزی کھ زنده است باشی 

. فقط بعد از آن است کھ تماس وجود دارد . تحت تسلط آن باشی   

می خواھم . تو نمی توانی بر آن مسلط شوی . عشق زندگی است ، و آن از تو بزرگتر است 

می توانی . عشق از تو بزرگتر است ؛ تو نمی توانی بر آن مسلط شوی : این را تکرار کنم 

ذھن . حت تسلطش قرار گیری ؛ آن نمی تواند کنترل شود فقط بھ خودت اجازه دھی کھ ت

مدرن می خواھد ھمھ چیز را کنترل کند ، و تو از ھر چیزی کھ نمی توانی کنترلش کنی می 

تو آن بعد را کامال می بندی زیرا ترس وارد می . تو می ترسی ؛ در را می بندی . ترسی 

ی در کنترل باشی ، و کل گرایشی کھ بھ با عشق نمی توان. تو در کنترل نخواھی بود . شود 

تمام جھان ، بھ ویژه غرب ، گرایش بھ سوی . این قرن ھدایت شده چگونگی کنترل است 

.چگونگی کنترل ھمھ چیز ، چگونگی کنترل انرژی ھا . چگونگی کنترل طبیعت بوده   



بل تسلط اند ، و مطمئنا ، فقط آن چیزھا قا –انسان باید ارباب می شد ، و تو باید ارباب شوی 

تو می توانی بر پول تسلط داشتھ . تو در این چیزھایی کھ قابل تسلط نیستند ناتوان تر شده ای 

و بھ ھمین خاطر ما ھمھ چیز را بھ شیء . باشی ؛ نمی توانی بر عشق تسلط داشتھ باشی 

آنھا مسلط  تو حتا افراد را نیز بھ شیء تنزل می دھی زیرا بعد می توانی بر. تنزل داده ایم 

دو نفر ھمدیگر . اگر کسی را دوست داری ، تو ارباب نیستی ؛ ھیچکس ارباب نیست . شوی 

.نھ عاشق نھ معشوق  –را دوست دارند ، و ھیچکدام ارباب نیستند   

در واقع عشق ارباب است و ھر دو تحت تسلط نیرویی عظیم تر از خودشان اند ، با نیرویی 

اگر سعی کنند بر ھمدیگر مسلط شوند ، آن را از . گردباد  یک –عظیم تر احاطھ شده اند 

بعد عاشق بھ شوھر و معشوق بھ . آنگاه می توانند بر ھمدیگر مسلط شوند . دست خواھند داد 

آنھا می توانند مسلط شوند ، اما یک شوھر ، شیء است و یک ھمسر . ھمسر تبدیل می شود 

آنھا موجود مرده اند . توانی بر آنھا مسلط شوی تو می . آنھا شخص نیستند . نیز ، شیء است 

. نھ زنده  –، برچسبھای قانونی   

و بعد احساس ناامیدی می کنیم . ما اشخاص را بھ اشیاء تبدیل می کنیم فقط برای تسلط بر آنھا 

وقتی . زیرا می خواھیم شخص را مالک شویم و شخص نمی تواند تحت تسلط قرار گیرد  –

بر شخصی مالک می شوی ؛ او دیگر یک شخص نیست ؛ یک شیء مرده است ، و تو نمی 

تو فقط می توانی : بھ این تضاد نگاه کن . توانی بھ وسیلھ ی یک شیء مرده خشنود شوی 

پس تو آنھا  –شیاء ، اما ذھنت مشتاق دارایی ھاست توسط یک شخص خشنود شوی ، نھ با ا

. بعد ناامیدی شروع می شود . آنگاه نمی توانی خشنود شوی . را بھ اشیاء تنزل می دھی   

از منظر مالکیت نگاه نکن . احساس مالکیت ، این نگرش مالکیت ، ظرفیت عشق را می کشد 

بھ : در مالکیت بودن  –ای تسلیم است این معن. بلکھ ، از لحاظ در مالکیت بودن نگاه کن . 

آنگاه در کنترل نخواھی بود . خودت اجازه می دھی تا در مالکیت چیزی عظیم تر از تو باشد 

آنگاه نمی . آنگاه مدیریت از آن تو نخواھد بود . آنگاه نیرویی عظیم تر تو را فرا می گیرد . 



با رفتن . ، اینک نمی توانی ایمن باشی آنگاه آینده نامعلوم است . توانی ھدف را انتخاب کنی 

. با نیرویی عظیم تر از خودت ، نا ایمن می شوی ، می ترسی   

فقط با نیروھای . اگر می ترسی و ناایمنی ، بھتر است با نیروھای عظیم تر حرکت نکنی 

پایین تر از خودت کار کن ؛ آنگاه می توانی ارباب شوی ، و می توانی پیش از آن ھدف 

فقط . آنگاه می توانی بھ ھدف دست یابی ، اما چیزی از آن بھ دست نمی آوری . کنی تعیین 

. زندگی ات را تلف کرده ای   

ظرفیت در  –راز عشق و راز نیایش و راز ھر چیزی کھ بتواند تو را خشنود کند تسلیم است 

دارد  ،  دالیل دیگری نیز وجود. مشکل عشق بھ دلیل نبود این ظرفیت است . مالکیت بودن 

. بنابراین انسان نامتعادل است . اولین دلیل تکیھ زیاد بر عقل است . اما این اصلی ترین است 

آن . و عشق ظرفیت عقل نیست . سرت رشد می کند و قلبت کامال نادیده گرفتھ می شود 

آن در قلب توست ، . مرکز متفاوتی دارد ؛ کانون متفاوتی دارد ، سرچشمھ ی متفاوتی دارد 

اصال درباره ی قلب . ن احساس توست ؛ آن استداللی ، منطقی ، عقالنی ، ذھنی نیست آ

.انکار شده ، در واقع ؛ آن فقط یک داستان شاعرانھ است . حرفی زده نشده   

!آن واقعیت است ! نھ نیست   

اگر از ھمان آغاز کودک بی ھیچ تمرین ذھنی یا عقالنی رشد : فقط این گونھ بھ آن نگاه کن 

 کند ،  آیا ھیچ عقلی خواھد داشت ؟ 

!نمی تواند   

. گاھی اتفاق می افتد کھ گرگھا کودک انسان را بزرگ کرده اند . چنین نمونھ ھایی بوده اند 

او . گرگھا او را بزرگ کرده بودند . بود  ھمین ده سال قبل ، کودکی در جنگل گرفتار شده

. او حتا نمی توانست روی دو پایش بایستد ؛ او چھار دست و پا می دوید . چھارده سالھ بود 

او ھمھ جوره یک گرگ . حتا نمی توانست یک کلمھ حرف بزند ؛ مانند گرگ زوزه می کشید 



شش ماه . مش را رام گذاشتھ بودند آنھا کھ او را گرفتھ بودند اس. بود ، و چھارده سالھ بود 

در طی یک سال کودک مرد ، روانشناسانی کھ بھ روی . طول کشید تا اسمش را یاد بگیرد 

این فشار ، این . او کار می کردند گمان بردند کھ او بر اثر فشار زیاد بھ عقل مرده است 

را بھ یاد آورد ، تالش تالش کھ او بر دو پایش بایستد ، این تالش حافظھ برای این کھ نامش 

.برای انسان کردن او ، او را کشت   

او فقط شبیھ یک . از ھر انسان دیگر سالمتر بود  –زمانی کھ او را گرفتند سالم و تنومند بود 

تمام تالشھا فقط براین بود کھ وقتی از او پرسیدند . اما این تالش او را کشت . حیوان بود 

بعد از شش ماه تالش و فشار مداوم . ل تالش عقالنی او بود این ک. نامش چیست ، بگوید رام 

، ایجاد انگیزه ی سود در او ، تنھا نشانھ ای کھ کودک می توانست از عقلش استفاده کند در 

چھ اتفاقی افتاده بود ؟ اگر کسی از مریخ این کودک را . رام : این حد بود کھ نامش را بگوید 

.ھیچ ذھن و عقلی ندارد می گرفت ، فکر می کرد کھ انسان   

. بدون تمرین اینگونھ بھ نظر می رسد کھ اصال وجود ندارد . ھمین برای قلب رخ داده است 

کامال نادیده گرفتھ شده است ، بنابراین کل انرژی زندگی ات بھ سوی سرت ھل داده شده ، نھ 

مدرن از عشق بھ ھمین دلیل است کھ انسان . بھ سوی قلب ، و عشق عملکرد مرکز قلب است 

او محاسبھ می کند ، و عشق محاسبھ . انسان مدرن از قلب ناتوان شده است : ناتوان است 

او بھ لحاظ منطقی فکر می . او حساب کردن را بلد است و عشق حساب کردن نیست . نیست 

در ھر . او سعی می کند ھمھ چیز را تفسیر و توجیھ کند . کند و عشق غیر منطقی است 

.ی کند باید حتما علتی داشتھ باشد ، و عشق توسط علت حمایت نمی شود کاری کھ م  

بھ ھمین دلیل است کھ می گوییم . در واقع وقتی عاشق می شوی عقلت را کامال رھا می کنی 

ما بھ لحاظی این را . از کجا می افتد ؟ از سر بھ قلب می افتد . انسان در عشق می افتد 

، بھ خاطر سر ، عقل ، بدون محکوم کردن نمی تواند بھ "شق افتادن در ع" محکوم می کنیم ،

عشق واقعا سقوط است یا صعود ؟ بیشتر با آنی یا کمتر با . آن یک سقوط است . آن نگاه کند 



ھوشیاری ات بیشتر است ، ! آنی ؟ منبسط می شوی یا منقبض؟ با عشق بیشتر می شوی 

بیشتر زنده ای ، . اسیتت بیشتر است احساست بیشتر است ؛ احساس وجدت بیشتر است ، حس

تو اصال نمی توانی آن را استدالل کنی ؛ آن . استدالل کمتر است : اما یک چیز کمتر است 

آن  –قلب دلیل خودش را دارد . تا آن جایی کھ بھ دلیل مربوط است آن کور است . کور است 

. دیگری است و قلب چشمان خودش را دارد ، اما آن موضوع  –موضوع دیگری است 

.چشمان عقل آنجا نیستند ، پس عقل می گوید آن یک سقوط است ؛ تو افتاده ای   

تا زمانی کھ مرکز قلب عملکردش را دوباره شروع نکند از عشق ناتوان خواھد بود ، و کل 

بدبختی زندگی مدرن بھ این خاطر است کھ تا زمانی کھ عشق نورزد نمی تواند ھیچ معنایی 

عشق بھ آن معنی می دھد ؛ عشق . زندگی بی معنی بھ نظر می رسد . ند در زندگی حس ک

و حس خواھی کرد . تا زمانی کھ از عشق ناتوانی ، بی معنی خواھی بود . تنھا معنا است 

آنگاه می خواھی . وجودت ھیچ معنایی ندارد ، بیھوده است ، و خودکشی گیرا می شود 

ا بودن چھ معنایی دارد ؟خودت را بکشی ، خودت را تمام کنی ، زیر  

وگرنھ فایده اش چیست ؟ چرا : ھستی باید معنا داشتھ باشد . ھستی محض قابل تحمل نیست 

ناگزیر خودت را بھ درازا بکشی ؟ چرا ھر روز یک الگو را تکرار کنم ؟ بیدار شدن از 

چرا ؟: خواب و انجام دادن ھمان کارھای قبلی ، و دوباره خوابیدن و روز بعد ھمان الگو   

تو آن را بھ مدت طوالنی انجام داده ای ، و چھ رخ داده است ؟ و آن را تا زمانی کھ مرگ 

خب فایده اش چیست ؟ . بیاید و بدنت را خالص کند انجام می دھی   

عشق ھر لحظھ اش ! نھ  –نھ آنکھ عشق نتیجھ یا ھدفی در بر داشتھ باشد . عشق معنا می دھد 

اگر کسی بپرسد معنای زندگی چیست ، . بھ دنبال نتیجھ نیستی پس تو . با ارزش می شود 

ھروقت کسی پرسید معنای زندگی چیست ، بھ این خاطر می . خوب بدان کھ عشقی نیست 

ھر وقت کسی در عشق باشد ، ھرگز نمی پرسد . پرسد کھ او از شکفتن در عشق ناتوان است 

.عشق معنای زندگی است : آنجاست  او معنا را می داند ؛ معنا. کھ معنای زندگی چیست   



نھ بین  –و از طریق عشق ، نیایش ممکن می شود زیرا نیایش نیز یک رابطھ ی عشقی است 

اما . آنگاه کل ھستی معشوق یا عاشق تو می شود . دو نفر ، بلکھ میان یک نفر و خود ھستی 

ش رشد کنی یا در این فقط از طریق تجربھ ی عشق امکان پذیر است کھ تو بتوانی در نیای

خدا عشق : " بھ ھمین دلیل است کھ مسیح گفت . مدیتیشن ، و وجد غایی مانند عشق است 

" .خدا با محبت است " نھ کھ " است   

معنایش این نیست . کھ خدا مھربان و دوست داشتنی است : مسیحیان اینگونھ تفسیر کرده اند 

تو می توانی . عشق را برابر گرفت  او بھ سادگی خدا و. مسیح گفت کھ خدا عشق است . 

خدا با محبت نیست ؛ . بگویی عشق و می توانی بگویی خدا ؛ ھر دو یک معنی را می دھند 

و اگر عشق تو تا آنجا رشد . اگر عشق بورزی وارد ملکوت می شوی . خدا خود عشق است 

قتی عاشقی کند کھ بھ شخص خاصی مربوط نباشد ، بیشتر یک پدیده ی گسترده می شود ؛ و

آنگاه آن نیایش می  –بلکھ کل ھستی عاشق یا معشوق می شود  –برای تو وجود نداشتھ باشد 

.شود   

پس اولین چیز چگونھ عشق ورزیدن است ، و دوم چگونھ رشد . و تانترا متد عشق است 

و از . اما فرد باید از عشق شروع کند . کردن در عشق است تا کھ عشق بھ نیایش بدل شود 

سر حیلھ گر است ؛ قلب . نترس زیرا آن ترس نشان می دھد کھ تو از قلب می ترسی  عشق

با سر احساس محافظت می کنی ؛ با قلب آسیب پذیر می شوی ، باز می شوی . معصوم است 

. ھر چیزی می تواند روی دھد .   

فاقی اگر آسیب پذیر باشی ھر ات: ترس آنجاست . بھ ھمین دلیل است کھ ما بستھ می شویم 

با ذھن کسی نمی تواند فریبت دھد ؛ تو . ممکن است برایت بیفتد ؛ کسی می تواند فریبت دھد 

اما من بھ تو می گویم آماده ی فریب خوردن باش ، اما قلب . می توانی دیگران را فریب دھی 

. آن آسیب پذیری بھ فریب خوردن ارزشمند است زیرا تو چیزی از دست نمی دھی ! را نبند 

گر تو آماده باشی بی نھایت فریب بخوری ، فقط بعد از آن است کھ می توانی قلب را باور و ا



اگر محاسبھ گر و حیلھ گر و زرنگی ، پس قلب را از دست می دھی ، و ذھن انسان . کنی 

. مدرن بسیار آموزش دیده و سطح باال و زرنگ است ؛ بھ ھمین دلیل از عشق ناتوان است   

دیر یا زود آنھا مانند مردان . ند ، اما آنھا بھ سرعت پیرو مرد مدرن شدند زنان اینگونھ نبود

اینک آنھا نیز بھ خاطر ھمان گرایش سر ناتوان شده . خواھند شد ، شاید ھم از آنان جلو بزنند 

جنبش آزادی " آنھا شاید از . اند ، ھمان تالش برای حیلھ گری و زرنگی اینک وجود دارد 

آن فقط یک کپی از ھمان حماقتی . یزی شبیھ آن ، اما آن گرایش قلب نیست باشند یا چ" زنان 

تو شاید تفریط کنی ، اما اگر واکنش نشان بدھی ، حتا در . است کھ مرد بر خود روا داشتھ 

.واکنشت نیز یک پیروی   

اینک بازداشتن زن از کپی کردن از مرد و چرندیاتش ، در تمام . بحران بزرگی آنجاست 

او بھ گونھ ای موفق است ؛ . زیرا مرد بسیار موفق بھ نظر می رسد . شوار شده است جھان د

اینک او حس می کند بر طبیعت . اینک او مالک کل جھان است . او ارباب اشیاء شده است 

."موفقیت موفق است ؛ ھیچ چیز ھمچون موفقیت موفق نیست " فاتح شده است ، و   

اما بھ آن . وفق و ارباب شده ، پس آنھا باید از او تقلید کنند اینک زنان فکر می کنند کھ مرد م

او قلبش را از دست داده است ؛ . چیزی نگاه کن کھ مرد در آن کامال شکست خورده است 

قلب . عقل بھ تنھایی کافی نیست ، و عقل کنترل شده خطرناک است . نمی تواند عشق بورزد 

قلب باید اجازه یابد از . یک وسیلھ است و قلب تویی باید باالتر از عقل باشد زیرا عقل فقط 

سر اجازه یافتھ کھ چیره باشد . اما تو این طور عمل کرده ای . نھ برعکس  –عقل استفاده کند 

.   ؛ در آن چیرگی ، سر قلب را کشتھ است   

و سوم ، یک چیز دیگر ھم باید بھ یاد سپرده شود کھ چرا انسان مدرن از عشق ناتوان شده 

عشق در اساس نوعی دیوانگی است ، نوعی مشارکت عمیق با طبیعت است ، نوعی . است 

تو از عشق متولد شده ای ؛ ھر سلول بدنت سلول . آن اصل است . ناپدید شدن نفس است 

تو در آن وجود داری ، . ھمین انرژی ات ، انرژی زندگیت ، انرژی عشق است . عشق است 



انرژی ناھوشیار . را احساس کنی " من " نمی توانی . دارد اما در آن انرژی نفسی وجود ن

. است ، و وقتی در عشق حرکت می کنی ناھوشیار می شوی   

.فقط تکھ ای از ذھنت ھوشیار است ، و در آن تکھ از ذھن ، نفس وجود دارد   

وقتی شما در خواب عمیق بدون رویا ھستید ، در : اولی ناھوشیار است . ذھن سھ الیھ دارد 

. کودک درون زھدان مادر کامال نا آگاه است ، او فقط بخشی از مادر است . آن الیھ اید 

جدایی وجود ندارد ، . ؛ او فقط بخشی از مادر است " من جدا ھستم : " کودک آگاه نیست کھ 

ترسی وجود . او از رحم مادر تفکیک ناپذیر است و از خود ھستی . ھیچ تعریفی وجود ندارد 

کودک کامال در آسایش است ؛ او . ترس وقتی می آید کھ تو از خودت آگاه شوی  ندارد زیرا

.ناھوشیار است   

یک دھم از بخش . آن تکھ ی بسیار کوچکی است . و الیھ ی دوم از ھوشیاری است 

آن . ناھوشیاری از طریق آموزش ، تمرین ، جامعھ ، خانواده تبدیل بھ ھوشیاری می شود 

اما آن بخش نیز بھ زودی . است ، پس بخشی از تو ھوشیار می شود  برای زنده ماندن الزم

در خواب دوباره ھمان کودک . خستھ می شود ؛ بھ ھمین دلیل است کھ بھ خواب نیاز داری 

آن بخشی از . تو باز می گردی ، ھوشیاری دیگر آنجا نیست . در زھدان می شوی 

در . ن قدر تازگی و طراوت می دھد بھ ھمین دلیل است کھ خواب ای. ناھوشیاری می شود 

ھنگام صبح دوباره احساس سرزندگی می کنی ، تازگی ، زیرا دوباره بھ زھدان مادر 

.بازگشتھ ای   

کمتر یا . کسی را مشاھده کن کھ عمیقا در خواب است ... شاید این را مشاھده نکرده باشی 

و اگر بتوانی در حالت . ود بیشتر ، او در ھمان حالتی کھ در زھدان مادر بود ، خواھد ب

اگر خوابیدن برایت دشوار است ، فقط زھدان . درست باشی ، آسان تر بھ خواب می روی 

آن را تصور کن ، و آن حالت را بگیر کھ در زھدان . مادرت را حس کن ، گویی کھ در آنی 



رنھ بھ ھمان گرما نیاز داری ؛ وگ. در آن حالت بھ خواب عمیق می روی . مادرت بودی 

.بھ ھمان گرمایی نیاز داری کھ در زھدان مادرت بود . خواب مختل می شود   

اگر قبل از بھ خواب رفتن جرعھ ای شیر گرم . بھ ھمین دلیل است کھ شیر گرم خوب است 

شیر غذای کودک است ، و . بنوشی خوب خواھد بود ، زیرا آن دوباره تو را کودک می سازد 

شیر گرم فقط بھ این دلیل برای خواب . ینھ ی مادرت ھستی اگر گرم باشد ، دوباره در س

خواب تو را . تو بھ کودکی ات باز می گردی ، بھ کودک استحالھ می شوی : خوب است 

آن فقط یک بخش است ، و کل . چرا ؟ زیرا ذھن ھوشیار خستھ می شود . سرحال می کند 

.آن احیای دوباره است . شود  آن باید دوباره بھ کل بازگردد تا احیاء. ناھوشیار است   

نھ  –بھ ھمین دلیل است کھ در ھنگام صبح احساس خوبی داری و صبح زیبا بھ نظر می رسد 

بعد از ظھر خیلی . فقط چون صبح زیباست ، بلکھ تو دوباره چشمان یک کودک را داری 

و عصر . دنیا ھمان است ، اما تو دوباره آن چشمان معصوم را از دست داده ای . زیبا نیست 

.زشت می شود زیرا خستھ ای   

اینھا . دارد این ھوشیاری نفس را در مرکز خودش . تو زیاد در ھوشیاری زندگی کرده ای 

وضعیت سوم ، کھ تانترا و یوگا بھ آن . دو وضعیت معمولی ھستند کھ ما می شناسیم 

یعنی کل ناھوشیاری ات بھ ھوشیاری " ابر ھوشیاری . "عالقمندند ، ابر ھوشیاری است 

در ابر ھوشیاری ، دوباره . در نا ھوشیاری نفسی وجود ندارد ؛ تو کاملی . تبدیل شده است 

این نفس . نفس  –اما میان این دو ذھن ھوشیار مرکز دارد . د ندارد ؛ تو کاملی نفسی وجو

نمی توانی عاشق شوی زیرا بعد دوباره . دردسر ساز است ، این نفس ایجاد مشکل می کند 

یا ، اگر می . باید ناھوشیار شوی ، مانند ھمان ناھوشیاری کھ در خواب بھ آن می روی 

پس عشق ناممکن . ، باید مانند بودا یا میرا کامال ھوشیار شوی خواھی برای نیایش برخیزی 

.می شود ، نیایش ناممکن می شود   



نمی توانی خودت را از دست بدھی ، و عشق از دست می رود ، . نفس مانع ایجاد می کند 

اگر در ناھوشیاری حل شوی ، آن عشق است . ناپدید می شود ، محو می شود ، حل می شود 

پس چھ باید . اما ھر دو حل شدن است  –بر ھوشیاری حل شوی آن نیایش است ؛ اگر در ا

بگذار عمیقا برجستھ شود . تو نمی توانی در موردش کاری بکنی : کرد ؟ این را بھ یاد بسپار 

ذھن ھوشیار تو ناتوان است ؛ نمی تواند . نمی توانی کاری در مورد عشق و نیایش بکنی : 

ھر : و بعد تسلیم را بھ یاد داشتھ باش . ود ، باید کنار گذاشتھ شود آن باید گم ش. کاری کند 

.چھ در عشق چھ در نیایش –وقت می خواھی بھ ورای خودت بروی ، راه آن تسلیم است   

ھر وقت کھ مشتاق رفتن بھ ماورا بودی ، آنجا کھ تو نیستی ، آنگاه راه تسلیم و جاری بودن 

و یکبار کھ دانستی چگونھ اجازه دھی ، . د ؛ اداره نکن اجازه بده چیزی بر تو رخ دھ. است 

شاید اصال آگاه نباشی کھ چھ چیزی برایت ممکن . خیلی چیزھا شروع بھ رخ دادن می کنند 

می شود ، چھ انرژی عظیم و قدرتمندی کھ در خودت بستھ ای می تواند منفجر شود و بعد بھ 

، نور و سرور می شود اما تو آن را نمی کل زندگیت لبریز از ھوشیاری . وجد تبدیل شود 

اگر یک اتم منفجر شود ، انرژی : مانند این است کھ ھر اتم یک بمب اتم است . شناسی 

اگر در عشق یا نیایش منفجر شود . و ھر قلب نیز یک بمب اتم است . شگرفی پخش می شود 

.، انرژی شگرفی منتشر می شود   

دانھ باید خودش را از دست بدھد ؛ فقط . ز دست بدھی اما تو باید منفجر شوی و خودت را ا

نھ ، من باید :" و اگر دانھ اصرار کند و بگوید .بعد از آن است کھ درخت متولد می شود 

و تا . ، آنگاه دانھ می تواند نجات یابد ، اما درخت ھرگز متولد نمی شود " نجات پیدا کنم 

دانھ . یدی خواھد کرد ، زیرا معنا درخت است زمانی کھ درخت متولد نشود دانھ احساس نا ام

دانھ فقط زمانی احساس خرسندی خواھد کرد کھ درخت آنجا ! احساس نا امیدی خواھد کرد 

.اما آنگاه دانھ باید خودش را از دست بدھد ، بمیرد . باشد و شکوفھ بدھد   



او نمی تواند برای ھر . انسان مدرن از عشق ناتوان شده است زیرا از مرگ ناتوان شده 

. او بھ زندگی می چسبد . چیزی بمیرد   

عاشق بھ معشوق می . در انگلیسی قدیم ، سیصد یا چھارصد سال قبل ، این بیانی رایج بود 

. "می خواھم در تو بمیرم : " گفت   

آنگاه است کھ خود واقعی ات متولد می شود ، و انسان  فقط. مرگ نفس  –عشق مرگ است 

از ھر لحاظ ، تسلیم مرگ است ، عشق مرگ است و . مدرن بسیار بسیار از مرگ می ترسد 

.اگر بترسی ، خود زندگی را از دست می دھی . زندگی نیز مرگی تدریجی است   

میر ، و در این لحظھ ی بھ روی آینده ب. بھ روی گذشتھ بمیر . ھر لحظھ آماده ی مرگ باش 

برای زندگی ھیچ تالشی نکن ، و زندگی فراوانی . نچسب و پافشاری نکن . حاضر بمیر 

این متناقض بھ نظر می . اگر آماده ی مرگ باشی زندگی بر تو رخ می دھد . خواھی داشت 

مسیح می گوید او کھ آماده ی از دست دادن است بھ دست می . رسد ، اما این قانون است 

.آورد ، و او کھ می چسبد ھمھ چیز را از دست می دھد   

  2پرسش 

شما دیشب گفتید کھ پیرامون ھمیشھ تغییر می کند ، در حالی کھ مرکز درونی تا ابد بی 

برای پی بردن بھ مرکز الزم است کھ پیرامون متوقف شود ؟ ممکن است ؟ . حرکت است 

 چگونھ و چھ زمان ؟

 

. کل نکتھ این نبود کھ تالش کنیم پیرامون را تغییر دھیم . ای  تو کل نکتھ را از دست داده

آن طبیعت پیرامون . و تو نمی توانی تغییرش دھی . بگذار پیرامون ھمانطور کھ بود باشد 

اینچنین . طبیعت جاری است . تو نمی توانی آن را ساکن کنی . است کھ حرکت و تغییر کند 

وقت و فرصت زندگی ات را برای ساکن کردن آن  و. است ؛ تو نمی توانی ایستایش کنی 



شاھد آن باش ، و تو آن مرکز درونی را کھ تغییر نمی . فقط بدان کھ تغییر می کند . تلف نکن 

جھان تغییر می کند ، شخصیتت تغییر می کند ، بدن ذھن ات تغییر . کند حس خواھی کرد 

!مکش با تغییر چیست ؟ نیازی نیست فایده ی کش. می کند ، اما تو نھ ؛ تو تغییر نمی کنی   

تانترا می گوید لطفا دوباره در مرکزت مستقر شو ، از مرکزی کھ بی حرکت است آگاه باش 

آن فقط زمانی مختل می . آن اصال یک اختالل نیست . ، و اجازه بده کل کیھان حرکت کند 

نامربوط و تالشھای آنگاه در دام کارھای . شود کھ بھ آن بچسبی یا سعی کنی متوقفش کنی 

خوب بدان کھ زندگی یک . آنھا موفق نمی شوند ؛ تو شکست می خوری . ابلھانھ می افتی 

. فقط از آن آگاه شو . تغییر است ، جایی درون این تغییر ، مرکز بی حرکتی نیز وجود دارد 

می  آزاد" من بی حرکت ام " ھمان احساس کھ . ھمان آگاھی برای آزاد سازی ات کافی است 

.تو آن را می شناسی ، و تو متفاوتی . آن حقیقت است . کند   

!با سایھ ھا نجنگ   

ثبات واقعیت است ؛ تغییر غیر . و کل زندگی سایھ است زیرا تغییر چیزی نیست جز سایھ 

آیا حرکت و تغییر پیرامون باید ساکن  پس نپرس کھ  برای پی بردن بھ مرکز ، . واقعی است 

جھان حرکت ! آن نمی تواند ساکن شود . ، و تو نمی توانی مجبورش کنی  نیازی نیست. شود 

تو در جھان می مانی ،  برای جھان الزم نیست . می کند ؛ فقط در تو نمی تواند حرکت کند 

وقتی درگیرش شدی ، وقتی بھ تغییر بدل شدی ، وقتی . جھان اختالل نیست . کھ در تو باشد 

.ده ای ، آنگاه آن مشکل ایجاد کرده است حس کردی کھ بھ تغییر تبدیل ش  

" آنھا توسط این ھویت ایجاد شده اند کھ . مشکالت توسط تغییرات پیرامون بھ وجود نمی آیند 

" وقتی حس می کنی کھ . تو بیمار می شوی ؛ بیماری واقعا اختالل نیست " . من این تغییرم 

ی شاھد بیماری باشی ، اگر بتوانی حس اگر بتوان. ، آن یک اختالل است "  من بیمار شده ام 

آن بر تو رخ نمی دھد ، او بر کسی  –کنی کھ بیماری در جایی در پیرامون روی می دھد 



و حتا مرگ می تواند رخ دھد و تو فقط یک شاھد  –دیگر روی می دھد و تو فقط شاھدی 

.باشی   

آنھا . را از ھند بیاورد  دوستانش بھ او پیشنھاد کردند سالکی. اسکندر از ھند باز می گشت 

ما می . یک سالک نیز بیاور : وقتی با فتح دارایی ھا باز می گردی ، فراموش نکن : " گفتند 

می . کسی کھ از دنیا چشم پوشی می کند چگونھ انسانی است  –خواھیم ببینیم سالک چیست 

ی افتد ، چھ نوع خواھیم بدانیم برای کسی کھ از تمام آرزوھا صرف نظر می کند چھ اتفاقی م

برکتی برای کسی کھ اشتیاق ، تشنگی و گرسنگی برای آینده ، برای دارایی ھا و اشیاء را 

. "کنار می گذارد می آید   

در آخرین شھری کھ در ھند بود و در حال بازگشت بھ . در لحظھ ی آخر اسکندر بھ یاد آورد 

آنھا بھ شھر رفتند ، و از پیر . کشورش ، بھ سربازانش گفت بروند و یک سالک پیدا کنند 

وادار . بلھ سالکی ھست ، سالکی بزرگ ، اما دشوار خواھد بود : " او گفت . شھر پرسیدند 

. "کردن او برای رفتن با اسکندر بھ آتن بسیار دشوار خواھد بود   

ما می توانیم ھرکسی را مجبور . نگرانش نباش : " اما سربازان سرباز اند ، پس آنھا گفتند 

ما می دانیم چگونھ مجبورش کنیم ، پس نیازی بھ وادار کردن . فقط بھ ما بگو کجاست . کنیم 

اگر اسکندر بگوید کل شھر او را دنبال کنند ، شما باید دنبال کنید ، پس یک سالک . نیست 

. "تنھا کھ کاری ندارد   

بھ یک سالک بر نخورده اما پیرمرد خندید ، و سربازان نتوانستند بفھمند زیرا آنھا تا بھ حال 

: " او در کنار رودخانھ برھنھ ایستاده بود ، و آنھا بھ او گفتند . آنھا بھ سالک رسیدند . بودند 

تمام مراقبتھا اعمال خواھد شد ، برای شما زحمتی . اسکندر دستور داده شما با ما بیایید 

. "تن بیایید اما باید با ما بھ آ. نخواھد بود ؛ شما مھمان ویژه خواھید بود   



. برای اسکندر شما بسیار دشوار خواھد بود کھ مرا با خودش ببرد : " سالک خندید و گفت 

شما نمی توانید درک کنید ، اما . ھیچ نیرویی در جھان نمی تواند مرا مجبور بھ پیروی کند 

. "بھتر است اسکندرتان را بیاورید   

او با . اما می خواست این مرد را ببیند  .احساس کرد بھ او توھین شده . اسکندر برآشفت 

اگر بگویی نھ ، آنگاه بالدرنگ زندگی ات را از دست می دھی : " شمشیر برھنھ آمد و گفت 

. نام سالک آنطور کھ در یادداشتھای اسکندر آمده دانامی بود " من سرت را قطع می کنم . 

مرا بکشی زیرا من قبال خودم را اینک نمی توانی . کمی دیر آمده ای : " سالک خندید و گفت 

تو می توانی سرم را قطع کنی ، اما نمی توانی مرا قطع کنی . کمی دیر آمده ای . کشتھ ام 

پس وقتی این سر بھ روی زمین بیفتد من نیز شاھد افتادن آن خواھم . زیرا من شاھد شده ام 

پس وقت را تلف نکن ، . نی اما تو نمی توانی مرا قطع کنی ؛ حتا نمی توانی مرا لمس ک. بود 

. " شمشیرت را باال بیاور و قطع کن ! می توانی قطع کنی   

آن مرد آنچنان ورای مرگ . غیر ممکن بود زیرا بی فایده بود . اسکندر نتوانست او را بکشد 

. تو فقط زمانی می توانی کشتھ شوی کھ بھ زندگی بچسبی . بود کھ کشتنش غیر ممکن بود 

اگر نچسبی ، ھمان طور کھ ھمیشھ بوده . لگوی تغییر ، تو را فانی می سازد آن چسبیدن بھ ا

تو فقط . نامیرایی حق اولیھ ی توست ؛ آن ھمیشھ وجود داشتھ است . ای نامیرا می شوی 

پس پرسشی وجود ندارد ، نیازی بھ تحمیل ایستایی بھ . وقتی کھ می چسبی فانی می شوی 

آن حرکت می کند ، . ت ، و تو نمی توانی آن را ساکن کنی نیازی نیس. تغییر پیرامون نیست 

تو . تمام کاری کھ می توانی بکنی این است کھ بدانی کھ تو چرخ نیستی . چرخ می چرخد 

.محوری ، نھ چرخ   

    3پرسش 

آنگونھ کھ انسان ھست ، برای او سخت نیست  کھ بدون دلبستگی ھا و پی آمدش نگرانی و نا 

ز طریق تغییر محو کند ، سکس را از طریق سکس ، و غیره ؟ امیدی تغییر را ا  



انسان ھمانگونھ کھ ھست می تواند این کار را بکند ، و این پیشنھاد فقط برای انسانی است کھ 

پس فکر نکن کھ آن برای تو . برای آنان کھ بیمار اند  –تانترا برای تو دارو است . ھست 

امش دھی ، اما باید درک کنی کھ این کھ می گویی برای توست و تو می توانی انج. نیست 

. " تو درک نکرده ای . احتمال افتادن در دام دلبستگی و نتایجش و نا امیدی ھست ، یعنی چھ 

. یعنی کھ حتا اگر دلبستگی وجود داشت با آن نجنگ " از طریق تغییر ، تغییر را از بین ببر 

.دلبستھ باش ، اما یک شاھد نیز باش   

نا ! نجنگ . تانترا پروسھ ی بدون مبارزه است . دلبستگی آنجا باشد ؛ با آن نجنگ بگذار 

تو دلبستھ بودی ، و تو شاھد . اما شاھد نیز باش . امیدی خواھد آمد ، حتما ، پس نا امید باش 

اینک نا امید باش ، . اینک نا امیدی آمده ، و تو خوب می دانی کھ مجبور است بیاید . بودی 

آنگاه از طریق دلبستگی ، دلبستگی از بین می رود ، و از طریق نا . شاھد باش اما یک 

. امیدی ، نا امیدی از بین می رود   

این را امتحان . بدبخت باش ؛ با آن نجنگ . وقتی احساس بدبختی می کنی این را امتحان کن 

ا داری ، وقتی بدبختی وجود دارد و تو احساس بدبخت بودن ر. کن ، شگفت انگیز است 

. اینک چھ می توانی بکنی ؟ تو بدبختی ، پس تو بدبختی . درھایت را ببند و بدبخت باش 

و اگر سعی کنی تغییرش دھی . ناگھان از بدبختی آگاه می شوی . اینک کامال بدبخت باش 

ھرگز آگاه نمی شوی ، بھ دلیل تالشت ، انرژی ات ، ھوشیاری ات مستقیم بھ سمت تغییر می 

آنگاه بھ این فکر میکنی کھ چگونھ . ھ این بخش کھ چگونھ این بدبختی را تغییر دھی ب. رود 

آنگاه تو تجربھ ی بسیار زیبایی را از دست . آمده است ، و اینک چھ کنی تا تغییرش دھی 

.خود بدبختی  –میدھی   

شش اینک بھ علتھا فکر می کنی و بھ پی آمدھا و بھ متدھایی فکر می کنی کھ چگونھ فرامو

کنی ، چگونھ بھ ورای آن بروی ، و تو خود بدبختی را از دست می دھی ، و بدبختی آنجاست 

تحلیل نکن کھ بدبختی چگونھ ایجاد شد ؛ . فقط ھیچ کاری نکن . و می تواند رھایی بخش باشد 



بدبخت . عجلھ ای نیست . آنھا می آیند ، می توانی بعدا آنھا را ببینی . بھ عواقب آن فکر نکن 

.باش ، بھ سادگی بدبخت باش ، سعی نکن تغییرش دھی   

شروع بھ خندیدن بھ کل موضوع . ببین چند دقیقھ می توانی بدبخت بمانی : این را امتحان کن 

خواھی کرد ؛ کل موضوع احمقانھ بھ نظر می رسد ، زیرا اگر کامال بدبخت باشی ، ناگھان 

می تواند بدبخت باشد ، غیر ممکن است آن مرکز ھرگز ن. مرکزت ورای بدبختی خواھد بود 

اگر با بدبختی بمانی ، بدبختی پس زمینھ می شود ، و مرکزت کھ ھیچگاه نمی تواند بدبخت !  

" .ثابت متغیر : " باشد ناگھان بھ باال صعود می کند ، و آنگاه تو بدبختی و تو بدبخت نیستی   

تو ھیچ کاری . این معنای آن است . اینک تو بدبختی را از طریق بدبختی از بین می بری 

بدبختی ناپدید می شود . نمی کنی ؛ تو بھ سادگی بدبختی را از طریق بدبختی از بین می بری 

مانند ابرھا کھ ناپدید می شوند ، و آسمان باز خواھد بود و تو خواھی خندید ، و تو کاری 

بکنی ایجاد پریشانی و  و تو نمی توانی کاری کنی ؛ تمام کاری کھ می توانی. نکرده ای 

چھ کسی این بدبختی را ایجاد می کند ؟ تو ، و اینک سعی می کنی . بدبختی بیشتر است 

تو ایجادش کرده ای ، سرچشمھ . تو خالق بدبختی ھستی . بدتر خواھد شد . تغییرش دھی 

چھ می توانی بکنی ؟ اینک بیمار خودش را . تویی ، و حاال خود سرچشمھ سعی می کند 

آن . اینک بھ عمل جراحی می اندیشد . مان می کند ، او کل مسالھ را بھ وجود آورده در

تو بارھا سعی کرده ای بدبختی . درون بسیار عمیق است . ھیچ کاری نکن . خودکشی است 

را متوقف کنی ، افسردگی را متوقف کنی ، این را و آن را متوقف کنی ، و ھیچ اتفاقی نیفتاده 

. کاری نکن ؛ اجازه بده بدبختی در تمامیت خودش آنجا باشد : را امتحان کن اینک این . است 

. فقط با آن باش و ببین چھ روی می دھد . اجازه بده با شدت تمام روی دھد ، و بی عمل بمان   

حتا ھیمالیا نیز تغییر می کند ، پس بدبختی تو نمی تواند بدون تغییر باشد . زندگی تغییر است 

کھ آن ناپدید می  –ی خود تغییر می کند ، و تو خواھی دید کھ آن تغییر می کند  آن بھ شیوه. 

. شود و کنار می رود ، و تو احساس سبکی می کنی و تو کاری نکرده ای   



یکبار کھ راز را بدانی می توانی ھر چیزی را توسط خودش از بین ببری ، اما راز بودن در 

. ھیچ کاری نکن . خشم آنجاست ، پس باش ، فقط باش . سکوت بدون انجام ھیچ کاری است 

حاضر ،  –اگر بتوانی این را زیاد انجام دھی ، این بی عملی ، اگر فقط بتوانی آنجا باشی 

اجازه دادن بھ چیزھا تا راه خودشان  –اما ھیچ تالشی برای تغییر ھیچ چیزی  مشاھده کردن ،

تو می توانی ھر چیزی را از . را داشتھ باشند ، خواھی توانست ھر چیزی را از بین ببری 

.بین ببری   

 پرسش آخر

4پرسش   

می دھد کھ  اما تجربھ نشان. تانترا می گوید تقال یا شنا نکن ، بلکھ بر رود زندگی شناور باش 

سرعت زندگی مدرن شھری و تکنولوژی سنگین تنش ھای فیزیکی و روانی دائمی ایجاد می 

نگرش تانترا در این باره چیست ؟ اجتناب از فشارھای غیر ضروری خوب نیست ؟. کند   

. تنش ھا وجود دارند ، نگرانی ھا وجود دارند . زندگی ھمیشھ چنین بوده ، مدرن یا بدوی 

دو ھزار سال پیش ارابھ می راندی ؛ . یر می کنند ، اما انسان ثابت می ماند موضوعات تغی

اشیاء اینک  –ارابھ تغییر کرده است . اما راننده ثابت می ماند  –اینک ماشین می رانی 

او دلواپس ارابھ اش است ؛ اینک . اما راننده ثابت می ماند  –متفاوتند ، تو ماشین می رانی 

.موضوعات تغییر می کنند ، اما ذھن ثابت می ماند . تو نگران و دلواپس ماشینت ھستی   

دلیلش تویی ، نھ زندگی مدرن ، و تو در . پس فکر نکن کھ تو بھ دلیل زندگی مدرن نگرانی 

دو یا  –برای چند روز بھ یک روستا برو . نی ھمھ جا نگران خواھی بود ، در ھر نوع تمد

و برای مدتی احساس خوبی خواھی داشت زیرا حتا امراض بھ سازگاری   –سھ روز 

اما در سھ روز با روستا سازگار می شوی ، و بعد دوباره نگرانی ھا شروع می . نیازمندند 



نخواھد بود ، اما تو  اینک دلیل ھمان. کنند بھ آمدن ، آشفتگی ھا دوباره احساس می شوند 

. ھمانی   

بعضی اوقات اتفاق می افتد کھ شاید بھ خاطر ترافیک شھر و سر و صدا آشفتھ شوی ، و شاید 

پس بھ یک .  بگویی کھ بھ دلیل ترافیک و سر و صدای زیاد در شب نمی توانی بخوابی 

صدا وجود ندارد  روستا برو ، و تو قادر بھ خوابیدن نخواھی بود زیرا آنجا  ترافیک و سر و

زیرا زندگی ای وجود  –تو بازخواھی گشت زیرا روستا مرده بھ نظر می رسد ، راکد . 

.ندارد   

من بھ دوستی گفتم بھ کشمیر برود ، بھ . مردم چنین احساساتی را بھ من گزارش می کنند 

یک یا  تو. او بازگشت و گفت زندگی در آنجا راکد است ، زندگی ای وجود ندارد . پاھالگام 

او بھ من گفتھ بود کھ در . دو روز از تپھ ھا و دره ھا لذت می بری ، و بعد کسل می شوی

اینجا زندگی شھری روی اعصابش می رود ، و حاال می گوید آن تپھ ھا کسل کننده شدند و 

.آماده ی بازگشت شد   

کھ تو را آشفتھ  این بمبئی یا لندن یا نیویورک نیست. مشکل تویی ؛ کشمیر کمکی نخواھد کرد 

تو لندن را خلق کرده ای : و اینگونھ نیست کھ لندن تو را خلق کرده باشد ! می کند ؛ آن تویی 

تو و  –تو این را ایجاد کرده ای : آن ترافیک و سر و صدا و سرعت دیوانھ وار نیست . 

 اینطور نیست کھ بھ خاطر صدا. علت در درون توست ! نگاه کن . دیگرانی ھمچون تو 

بھ آن نیازمندی ، نمی توانی بدون . صدا آنجاست زیرا تو عصبی ھستی . عصبی می شوی 

آنھا می خواھند بھ بمبئی یا نیویورک یا . و در روستا مردم رنج می کشند . آن زندگی کنی 

و من بھ کسانی کھ از زیباییھای . لندن بروند ، و لحظھ ای کھ فرصت پیدا کنند فرار می کنند 

. روستا گفتھ اند گوش سپرده ام ، اما آنھا ھرگز برای زندگی بھ آنجا نمی روند زندگی در 

.   آنھا فقط در موردش حرف می زنند ! آنھا ھرگز برای زندگی بھ آنجا نمی روند   



چھ کسی مانعت می شود ؟  –چھ کسی مانعت می شود ؟ چرا نمی روی ؟ بھ جنگل برو 

ھمین حاال برای چند روز دوستش . داشتھ باشی  دوستش نخواھی داشت ، نمی توانی دوستش

آن را راکد می یابی ، و . خواھی داشت زیرا آن یک تغییر است ، و بعد ؟ بعد کسل می شوی 

.می خواھی از آنجا فرار کنی   

تو بھ خاطر این شھرھا دیوانھ نشده . این زندگی شھری توسط ذھن دیوانھ ی تو ایجاد شده  

آنھا برای تو و توسط تو ساختھ . ر ذھن دیوانھ ی تو ایجاد شده اند ای ؛ این شھرھا بھ خاط

و تا زمانی کھ این ذھن دیوانھ تغییر نکند ، این شھرھا . شده اند ، و آنھا برای تو وجود دارند 

.آنھا محصول تو ھستند . نمی توانند ناپدید شوند ، آنھا باید بمانند   

س کردی کھ چیزی اشتباه است ، نخست دلیلش را ھر وقت ح: یک چیز را بھ یاد داشتھ باش 

از صد بار ، نود و نھ بار علت را در درون خودت پیدا . ھیچ جا نرو . در خودت پیدا کن 

. و اگر علت را در درونت پیدا کنی ، صد در صد علت خودش ناپدید می شود . خواھی کرد 

  

علتی ، و جھان فقط یک آینھ است تو . تو علت تمام آن چیزھایی ھستی کھ بر تو رخ می دھد 

بعد تو دیگر احساس گناه نمی . اما ھمیشھ پیدا کردن علت در جای دیگر تسلی بخش است . 

تو می توانی ھمیشھ بھ نکتھ ای اشاره کنی  کھ علت . کنی ، خودت را سرزنش نمی کنی 

تو می " ر کنم ؟ من چگونھ می توانم تغیی" اینجاست ، و تا زمانی کھ این علت تغییر نکند ، 

پس ذھنت ھمیشھ علت را در جایی دیگر . توانی بھ درون آن فرار کنی ؛ این یک حقھ است 

ھمسر بھ خاطر شوھر آشفتھ می شود ؛ بچھ ھا بھ خاطر پدر آشفتھ می . منعکس می کند 

.ھمھ بھ خاطر دیگران آشفتھ می شوند ، و ھمھ فکر می کنند کھ علت در بیرون است . شوند   

ناگھان او آگاه شد . عصر بود ، و ھوا تاریک بود . نصرالدین از خیابانی پایین می رفت مال

گروھی مردم بھ سوی او می . کھ خیابان خالی ازھر گونھ رفت و آمدی است ، و او ترسید 

پس او ترس آفرید ، شروع بھ . آمدند ، و او در مورد دزدان و قاتالن مطلب می خواند 



رد ، پیش بینی کرد کھ حاال این قاتالن دارند می آیند ، و می خواھند او فکر ک. لرزیدن کرد 

. را بکشند ، اینک چگونھ آنھا را فراری دھد ؟ بھ اطرافش نگاه کرد   

آنجا قبری آماده برای کسی . آنجا یک گورستان بود ، پس او از روی دیوار گورستان پرید 

آنھا فکر . درون این گور بھ مردن بزند وجود داشت ، پس او فکر کرد بھتر است خودش را 

.می کنند کھ مرده است ، و نیازی بھ کشتنش نیست   

گروه از یک مراسم ازدواج بودند ، اما دیدند این مرد لرزید و از دیوار . پس مال دراز کشید 

آنھا فکر کردند . بعد آنھا ترسیدند و تعجب کردند کھ این مرد کھ بود و مشکلش چھ بود . پرید 

پس کل مراسم را متوقف . " آنجا پنھان شده است . او بھ تا حدودی پرور بھ نظر می شرد : " 

: " اینک آنھا نزدیک آمدند و پرسیدند . مال بیشتر ترسید . کردند ، و بھ آن سوی دیوار پریدند 

"اینجا چھ می کنی ؟ چرا در این گوری ؟   

بھ خاطر شما اینجایم و شما بھ خاطر من من . شما سوال خیلی سختی می پرسید : " مال گفت 

. "اینجایید   

تو بھ خاطر کسی دیگر آشفتھ شده ای ؛ او بھ خاطر تو آشفتھ . و این در ھمھ جا اتفاق می افتد 

تو فقط ھمھ چیز را در اطرافت خلق می کنی ، پیش گویی می کنی ، و بعد می . شده است 

تی و نا امیدی و برخورد و کسالت و جنگ و بعد بدبخ. ترسی ، و سعی می کنی دفاع کنی 

.وجود دارد   

و ھمیشھ سعی . کل موضوع احمقانھ است ، و تا زمانی کھ نگرشت را عوض نکنی می ماند 

صدای ترافیک چگونھ می تواند تو را آشفتھ کند ؟ چگونھ ؟ . کن علت را در درونت پیدا کنی 

ا داشتھ باشی کھ آن آشفتھ می کند ، اگر این نگرش ر. اگر مخالفش باشی ، آشفتھ می کند 

اما اگر آن را بپذیری ، اگر اجازه دھی بی ھیچ واکنشی رخ دھد ، آنگاه . آشفتھ خواھد کرد 

. آن ملودی خودش را دارد ، موسیقی خودش را دارد . شاید شروع بھ لذت بردن از آن کنی 

یک روز . خودش را ندارد  تو آن را نشنیده ای ، اما این بھ معنای آن نیست کھ آن موسیقی



فقط گوش کن ، و این نگرشت را با . خودت را فراموش کن و بھ صدای ترافیک گوش کن 

نگرشت را نیاور ، فقط بھ ملودی . خود نیاور کھ این مزاحمت است ، کھ این خوب نیست 

ه اگر کامال آسود. آن نیز بھ خاطر ذھن است . در آغاز بی نظم بھ نظر می رسد ! گوش کن 

باشی ، دیر یا زود ھمھ چیز با ھارمونی کل سازگار می شود و حتا صدای ترافیک بھ 

بھ تو . می توانی از آن لذت ببری و می توانی با نغمھ اش برقصی . موسیقی تبدیل می شود 

.بستگی دارد   

برای نمونھ بھ تو . ھیچ چیز مزاحم نمی شود تا زمانی کھ خودت فکر کنی کھ مزاحم می شود 

گویم بسیار چیزھا بشر را آشفتھ کرده اند زیرا مفاھیم خاصی بوده کھ آنھا مزاحمت ایجاد  می

برای . اما آنھا آشفتھ نمی شوند . وقتی مفھوم تغییر می کند ، اشیاء ھمان می مانند . می کنند 

ھمین نیم قرن پیش کل دنیا توسط خود . نمونھ ، خود ارضایی کل دنیا را آشفتھ می کند 

. ھر معلمی ، ھر پدری ، ھر مادری آشفتھ بود ، و ھر کودکی آشفتھ بود . ی آشفتھ بود ارضای

و بعد فیزیولوژیست ھا و روان شناس ھا . و ھنوز در جھان عامی ، خود ارضایی مانده است 

کشف کردند کھ خود ارضایی ھیچکس را آشفتھ نمی کند ؛ طبیعی است ، و ھیچ چیز اشتباھی 

 ھیچ چیز اشتباھای در مورد آن وجود ندارد ، اما آموزش قدیمی اینطور کامال. در آن نیست 

.بود کھ اگر شما دیوانھ می شوید ، بھ خاطر خود ارضایی است   

و بیشتر یا کمتر ھر کودکی این کار را می کرد ، . ھمھ چیز مجبور بھ کم کردن آن می کرد 

و انجامش می داد ، و می ترسید ا. ھر پسری این کار را می کرد ، پس ھر پسری می ترسید 

. کھ حاال او دیوانھ می شود ، مجنون ،حقیر ، غیر عادی ، بیمار ، و زندگی اش تلف می شد 

مجبور بھ انجامش بود ، و این عقاید وارد ذھن می شدند و . اما او نمی توانست مقاومت کند 

شدند ، و بسیاری حقیر ماندند ، بر او تاثیر می گذاشتند ، و بسیاری دیوانھ . تاثیر می گذاشتند 

.بسیاری بھ خاطر آن احمق ماندند ، و آن اصال ھیچ ارتباطی ندارد   



علم پزشکی می گوید کھ آن . علم مدرن ، تحقیق مدرن می گوید کھ بلکھ آن سالمت می آورد 

خوب است زیرا یک پسر در سن سیزده یا چھارده یا یک دختر در سن دوازده یا سیزده از 

آنھا آماده ی . طبیعت اجازه می دھد کھ آنھا فورا ازدواج کنند . کسی بالغ می شود نظر س

تولید مثل اند ، اما ضرورت ھای تمدن آنھا را مجبور می کند تا حداقل تا ده سال بعد یا حتا 

اما طب می گوید کھ از چھارده تا بیست سالگی قدرت سکس در . بیشتر ازدواج نکنند 

انرژی قل می زند ؛ کل بدن . ر دیگر ھرگز آن قدرت را نخواھد داشت یک پس. حداکثر است 

اما جامعھ می گوید نھ ، نباید بھ انرژی اجازه داده . آماده است پشت سر ھم سکس داشتھ باشد 

ھرچند ، انرژی حرکت می کند و کودک نمی تواند کاری کند ، و ھر . شود تا حرکت کند 

حس می کند دارد کار اشتباھی . ش بر او تاثیر می گذارد کاری بکند بھ خاطر فلسفھ ی اطراف

و بسیاری . انجام می دھد ، احساس گناه می کند ، و آن گناه ھمچون سایھ او را دنبال می کند 

. بیماریھا بھ خاطر عقیده رخ می دھند ، نھ بھ خاطر عمل   

. ه است طب می گوید کھ آن سالمت بخش است زیرا او از انرژی غیر ضروری رھا شد

اینک . وگرنھ آن انرژی غیر ضروری مشکالتی ایجاد می کند ؛ پس آن سالمت بخش است 

بھ ویژه در آمریکا و انگلستان و دیگر کشورھای پیشرفتھ غربی کھ در مورد فیزیولوژی 

اینک فیلمھایی وجود دارد کھ بھ کودکان نشان . زیاد می دانند ، خود ارضایی تبلیغ می شود 

ھ خود ارضایی کنند ، و ھر معلمی دیر یا زود نحوه ی خود ارضایی درست را می دھد چگون

آنھا می گویند سالمت بخش است ، و اینک آنھا کھ فکر می کنند سالمت . آموزش خواھد داد 

.بخش است در موردش احساس خیلی سالمی دارند   

المت بخش است  و اگر آن س. مسالھ عقیده است . من بھ سالم بدن یا نبودنش فکر نمی کنم 

اینک در غرب آنھا نھ تنھا نمی گویند کھ . مفھوم بسط داده شده ، آن سالمت بخش خواھد بود 

آن بر ھوش افراد تاثیر منفی می گذارد ، بلکھ می گویند برای ھوش بھتر است خود ارضایی 

سری پس پسری کھ بیشتر خود ارضایی می کند آی کیو ی باالتری از پ. بیشتری انجام شود 



و آنھا برای این گفتھ دلیل دارند ، زیرا برای یک پسر حتا . دارد کھ خود ارضایی نمی کند 

.او راھی پیدا می کند : پنھان کردن خود ارضایی نشانھ ی ھوش است   

فرد باھوش راھی پیدا . جامعھ در را بھ روی ازدواج بستھ ، و طبیعت انرژی را ھل می دھد 

اینک مطالعات نشان . د می شود ، او نمی تواند راھی پیدا کند می کند و فرد کم ھوش مسدو

اگر این عقیده پخش شود ، و . می دھد کھ آن پسرانی کھ خود ارضایی می کنند باھوش ترند 

آنگاه خود . موظف است وجود داشتھ باشد ، دیر یا زود کل جھان این عقیده را خواھند داشت 

.اس خوبی نسبت بھ آن خواھی داشت ارضایی سالمت بخش می شود ، و تو احس  

وقتی . اینک ھر والدی می ترسد زیرا والد می داند کھ در زمان جوانی اش چھ کرده است 

پسرش بھ ھمان سن می رسد ، او می ترسد و شروع بھ پلکیدن می کند کھ پسرش چھ می کند 

نش جدید می گوید اما دا. او می ترسد ، و اگر پسرش را گرفتار کند او را تنبیھ می کند . 

!نھ  –کودک را تنبیھ نکن   

. اگر خود ارضایی نمی کند ، بعد برو دکتر و ببین مشکل کجاست . بلکھ ، بھ او آموزش بده 

.اگر این دانش بھ خوبی پخش شود ، آنگاه این روی می دھد   

و وقتی پسری خود ارضایی می کند ، در آن ! ھر دو موقعیت است . اما ھر دو موقعیت است 

زیرا وقتی انرژی جنسی رھا می شود ، او آسیب پذیر می  –لحظھ بسیار برانگیختھ است 

ھر عقیده ای داده شود در آن لحظھ تاثیر . شود ، باز ، قابل انعطاف ، و ذھنش ساکت است 

، او " بھ خاطر آن بیمار می شوی : " پس اگر بھ او بگویی  –ت خودش را خواھد داش

او سالم می " بھ خاطر آن سالم می شوی : " اگر بھ او بگویی . بیماری را حس خواھد کرد 

، او " اگر این کار را بکنی برای تمام زندگیت احمق می شوی : " اگر بھ او بگویی . شود 

، شاید آی کیو " ک این نشانھ ی خوبی از ھوش است این: " اگر بگویی . بی شعور می ماند 

تو بھ سادگی در آن لحظھ ی بسیار آسیب پذیر چیزی را بھ او پیشنھاد می دھی . اش باال برود 

. ھرچھ کھ بھ آن فکر کنی شروع بھ رخ دادن می کند .   



اگر فکر . گزارش شده کھ بودا گفتھ کھ ھر فکری بھ واقعیت تبدیل می شود ، پس آگاه باش 

. تو آماده ی آشفتگی ھستی : می کنی کھ صدای ترافیک آشفتھ ات می کند ، آشفتھ ات می کند 

اگر فکر می کنی کھ زندگی خانوادگی یک محدودیت است ، برایت یک محدودیت خواھد بود 

اگر فکر می کنی کھ فقر کمکت می کند تا رھا شوی ، کمک خواھد . تو آماده ی این ھستی : 

ر نھایت این تو ھستی کھ دنیای اطرافت را می سازی ، و بھ ھرچھ فکر کنی بھ محیط د. کرد 

.تبدیل می شود و تو در آن ھستی   

و اگر این را بدانی ، آنگاه . تانترا می گوید این علیت را بھ یاد بسپار ، آن ھمیشھ در توست 

شود ، او رھا و وقتی کسی چیزی را سبب نمی . سبب ھیچ چیزی برای خودت نخواھی شد 

سعادت آفریده ی توست و بدبختی نیز آفریده ی . آنگاه او در بدبختی و سعادت نیست . است 

.تو می توانی بدبختی ات را بھ سعادت تغییر دھی زیرا آن آفریده ی توست . توست   

فرد رھا ، روشن بین ، واقعا در ھیچ یک نیست زیرا او علت ھرچیزی در اطرافش را 

بھ ھمین دلیل است کھ تانترا نمی گوید انسان روشن ! او بھ سادگی ھست . ست متوقف کرده ا

چیزی درباره ی کسی کھ بھ ورا رفتھ : " ھروقت کسی از اومی پرسید . بین سعادتمند است 

من فقط ھمین قدر . نپرس : " بودا می خندید ومی گفت " آیا در سعادت کامل است ؟  –بگو 

او در بدبختی نیست . چیز بیشتری نمی توانم بگویم . دبختی نیست می توانم بگویم کھ او در ب

. " ؛ این ھمھ ی آن چیزی است کھ می توانم بگویم   

وقتی دانستی کھ تو علت بدبختی ات . چرا این ھمھ اصرار بر منفی ؟ زیرا بودا می داند 

یزھا را آنگاه فرد سبب کردن چ. بودی ، آنگاه خوب می دانی کھ سبب سعادت نیز تویی 

آنگاه تو ھستی ، بھ . توقف سبب ھر چیزی در اطرافت : آن نیروانا است . متوقف می کند 

.اگر درک کنی ، فقط این سعادت است . بی بدبختی ، بی سعادت  –سادگی   



بدبختی و سعادت وجود ندارند ، زیرا اگر سعادت وجود داشتھ باشد بدبختی ھم وجود دارد ؛ 

و اگر بتوانی موجب سعادت شوی ، آنگاه می توانی موجب . تی تو ھمچنان علت چیزی ھس

.بدبختی ھم بشوی ، و از سعادت نیز کسل می شوی   

چقدر ؟ تا حاال در موردش فکر کرده ای ؟ بیست و چھار  –چقدر می توانی نگھ اش داری 

می توانی نگھش داری ؟ کسل می شوی ، و بھ دنبال استادانی می گردی : ساعت در سعادت 

اگر جھان سعادتمند شود ، من نمی توانم تصور کنم کھ . تا دوباره بدبختی را بھ تو بیاموزند 

کسی . استادان خواھند بود زیرا آنگاه مردم نیازمند بدبختی خواھند بود . ھیچ استادی نباشد 

ی سپس تو می توان. باید باشد تا بھ آنھا بگوید چگونھ دوباره بدبخت شوند ، فقط برای تغییر 

بھ سعادت بازگردی ، و آن را بیشتر حس خواھی کرد ، زیرا فقط بعد از آن است کھ میتوانی 

.بیشتر حسش کنی ، وقتی کھ از دستش دادی   

اینک آنھا چگونھ سعادتمند شدن را آموزش می دھند ؛ سپس چگونھ بدبخت شدن را آموزش 

یر کمک خواھد کرد ، سالمت کمی تغی. خواھند داد ، چگونھ طعمی از جھنم را داشتھ باشند 

.بخش است   

اما علت تویی ، و تو لحظھ ای روشن بین می شوی کھ دانستھ باشی جھانی را کھ در آن 

ترافیک ھست . وقتی آن را موجب نشوی ، ناپدید می شود . زندگی می کنی موجبش خودتی 

ستی زیرا تو ، سر و صدا ھست ، و ھمھ چیز ھمانطور کھ بود ھست ، اما تو دیگر آنجا نی

.ھمراه با علت ناپدید شده ای   

 

 پایان فصل چھار
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