
 فصل پنج

ماندن با واقعی   

 

، مانند مرغی کھ مادر جوجھ ھایش است ، مادر شناخت و اعمال مخصوص خودش را دارد  یتدر واقع

. 

اند ، این کلمات فقط برای کسانی است کھ از  ، در حقیقت ، اسارت و آزادی بھ ھم مربوط از این رو

ھمانطور کھ خورشید ھای بسیاری را در آب می . این کیھان بازتاب ذھن ھا است . کیھان وحشت دارند 

.اسارت و رھایی را ھمانگونھ ببینبینی کھ از یک خورشید اند ،   

بتواند حلشان کند و بتواند مشکل چیست ؟ ریشھ ھا کجا ھستند تا انسان : " ھوی ننگ از کسی پرسید 

"او چھ کسی است ؟ تالش کند کھ بداند   

چرا بی ھیچ تالشی نباید بداند ؟ چرا اصال باید مشکل وجود داشتھ باشد ؟ تو ھستی ، تو می دانی کھ 

تو . پس چرا نمی توانی بدانی کھ چھ کسی ھستی ؟  کجا گم شده ای ؟ تو ھوشیاری  –وجود داری 

چرا آگاه نیستی کھ چھ کسی ھستی ؟ چھ . زندگی وجود دارد ؛ تو زنده ای . ی ھوشیاری کھ ھوشیار

می گیرد ؟ اگر بتوانی مانع را  ابتدایی چھ چیزی جلوی تو را از این خودشناسیچیزی مانع می شود ؟ 

. بشناسی ، مانع بھ راحتی محو می شود   

را نمی  خود ست کھ  تو چطورن اپرسش واقعی ای. پس پرسش واقعی در چگونگی شناخت خویش نیست 

حقیقت ابتدایی کھ این قدر بھ تو چنین واقعیت واضحی را از دست داده ای ، چنین  شناسی ، چطور

تو باید یک وسیلھ ایجاد کنی ؛ وگرنھ فرار از خود دشوار است . چگونھ آن را نمی بینی  . نزدیک است 

.دھی برا فریب تو باید دیوار ایجاد کنی ؛ بھ یک معنی باید خودت .  

آن حقھ ی فرار از خود ، آن حقھ ی نشناختن خود چیست ؟ اگر آن حقھ را درک نکنی ، ھر کاری بکنی 

سم ، ازیرا حقھ می ماند ، و تو بھ این پرسش ادامھ می دھی کھ چگونھ خود را بشن –کمکی نخواھد کرد 

تو مانع را . بھ مانع کمک می کنی چگونھ حقیقت را بشناسم ، چگونھ واقعیت را بشناسم ، و در نتیجھ 

.ایجاد می کنی ، پس ھر کاری بکنی فایده ای ندارد   



در حالی کھ تو فقط . در واقع ھیچ چیز مثبتی برای شناخت خود الزم نیست ، فقط چیزی منفی الزم است 

اخت شن. و زمانی کھ مانعی نباشد خواھی شناخت . باید مانعی را کھ خودت ساختھ ای را خراب کنی 

.زمانی اتفاق می افتد کھ مانعی نباشد ؛ تو نمی توانی ھیچ تالش مثبتی از آن بسازی   

تو در رویاھایت زندگی می کنی ، : یک . پس چند چیز باید درک شود کھ چگونھ آن را از دست داده ای 

وسط آن احاطھ وجود دارد ، تو ھمھ جا ت. واقعیت یک رویا نیست . و بعد رویاھا بھ مانع تبدیل می شوند 

پس بھ بعدی . اما تو رویا می بینی  –نمی توانی از دستش بدھی  –درون و بیرون وجود دارد . شده ای 

آنگاه رویاھا ھمچون . آنگاه در یک جھان رویایی حرکت می کنی . متفاوت می روی کھ واقعیت نیست 

ن رویا بینی را متوقف نکند ، حقیقت تا زمانی کھ ذھ. ابرھا تو را احاطھ می کنند و مانع ایجاد می کنند 

و زمانی کھ تو از طریق رویاھا می بینی ، واقعیت تحریف می شود ، و چشمانت از . شناختھ نمی شود 

. رویا پر می شوند ، و گوشھایت از رویا پر می شوند ، و دستانت از رویا پر می شوند   

رچھ را کھ ببینی از طریق رویا دیده می پس ھر چھ را کھ لمس کنی از طریق رویا لمس می شود ، و ھ

ھرچھ . شود ، و ھر چھ را کھ بشنوی از طریق رویا شنیده می شود ، و تو ھمھ چیز را تحریف می کنی 

کھ بھ تو برسد از طریق رویا می رسد ، و آنھا ھمھ چیز را تغییر می دھند ، آنھا ھمھ چیز را رنگ می 

تو می توانی راه . بیرون و واقعیت درون را از دست می دھی  بھ خاطر ذھن رویا بین ، واقعیت. کنند 

ق ذھن رویابین سعی خواھی ھا و روشھایی پیدا کنی کھ چگونھ بھ واقعیت بیایی ، اما تو آن را از طری

می توانی رویاھایی درباره ی واقعیت ببینی ،  –تو می توانی رویاھای مذھبی ببینی  بنابرین. کرد 

رویابینی . اما آن نیز رویابینی خواھد بود  –درباره ی حقیقت ، در باره ی خدا ، درباره ی مسیح و بودا 

.باید متوقف شود ، و برای شناخت واقعیت ، رویا نمی تواند بھ کار رود   

، اما رویا آنجاست ، و آن رویا مدام آنچھ کھ چیست ؟ تو ھم اینک می شنوی " رویابینی " منظورم از 

تو بھ من گوش نمی دھی ؛ بھ خودت گوش می دھی ، زیرا ھم زمان . گفتھ می شود را تفسیر می کند 

چھ نیازی بھ فکر کردن است . نمی کنی ؟ تو در مورد آنچھ کھ گفتھ شده فکر می کنی  –تفسیر می کنی 

و اگر فکر کنی و گوش کنی ، ،  کر کنی نمی توانی گوش کنیف؟ فقط گوش کن ، فکر نکن ، زیرا اگر 

فکر کردن را متوقف . پس آن آنچھ کھ گفتھ شده نیست . ھرچھ را کھ می شنوی صدای خودت است  آنگاه

.آنگاه آنچھ کھ گفتھ می شود شنیده می شود . کن ؛ بگذار راه عبور از فکر خالی باشد   



نگذار چشمانت از افکار و رویاھایی در مورد گذشتھ . وقف کن وقتی بھ گل می نگری ، رویا بینی را مت

" این گل زیباست : " حتا نگو کھ . و آینده پر شوند ، و نگذار از آنچھ کھ در مورد گل می دانی پر شود 

این گل : " می گویی . این کلمات بھ مانع تبدیل  می شوند . ، زیرا آنگاه واقعیت را از دست می دھی 

نگذار کلمات بھ دور تو . واقعیت از طریق کلمات تفسیر می شود : و کلمات وارد می شوند ، " زیباست 

.مستقیم نگاه کن ، مستقیم گوش کن و مستقیم لمس کن . جمع شوند   

آنگاه از دست می . است  مس کن ؛ نگو کھ پوست زیباست ، صافوقتی کسی را لمس می کنی ، فقط ل

لمسش کن و بگذار . ھرچھ کھ پوست ھست ، اینک اینجا است. دھی ، تو در رویا حرکت کرده ای 

.ذھن گذشتھ ات را نیاور. زی نگو پوست خودش را بھ تو نشان دھد ، چی  

آن ذھن گذشتھ است کھ مدام در اطرافت . رویاھا توسط ذھن گذشتھ ی تو خلق می شوند : اولین چیز 

لحظھ ای کھ چھره ی زیبایی می بینی . اجازه نده  نگذار گذشتھ وارد شود و بھ آینده نیز. حرکت می کند 

گل زیبایی می بینی و می . تو می خواھی تصاحب کنی . میل بر می خیزد  ، یک بدن زیبا ، فوراً 

، اما تو بھ درون میل حرکت کرده ای ، بھ گل آنجاست. آنگاه حرکت کرده ای . خواھی آن را بچینی 

چھ در گذشتھ ای باشی کھ نیست چھ در آینده  ،یگر اینجا نیستی اینک تو د. درون آینده حرکت کرده ای 

.، و تو آنچھ را ھم اکنون آنجاست را از دست می دھی ای کھ نیامده است   

با . کلمات نباید اجازه داشتھ باشند کھ بین تو و واقعیت قرار گیرند : پس اولین چیز برای بھ یاد سپردن 

رخ بھ رخ  با واقعیت روبرو می شوی ؛ فوراً  و آنگاه مستقیماً . کلمات کمتر موانع کمتری نیز وجود دارد 

. تغییر می دھند کلمات ھمھ چیز را از بین می برند زیرا آنھا ھمین معنا را . می شوی   

آن زن . او روزی را شرح می دھد کھ تازه از خواب بیدار شده بود . من بیوگرافی کسی را می خواندم 

. " ، چشمانم را باز کردم  ک روز ، صبح ھنگامی: " شتھ کھ نو  

. دم من کاری انجام ندا. اما درست نیست کھ بگویم من چشمانم را باز کردم : " می گوید  آنگاه فوراً 

. "چشمھا خودشان باز شدند   

من . نھ ، این خوب نیست کھ بگویم من چشمانم را باز کردم : " او جملھ را عوض می کند و می نویسد 

: " د سپس می نویس. " یک عمل نبود ؛ آن اصالً ھیچ تالشی از جانب من صورت نگرفت .کاری نکردم 

. "چشمھا خودشان باز شدند   



کند کھ این چرند است زیرا چشمھا بھ او تعلق دارند ، پس چگونھ می توانند اما بعد او احساس می 

 خودشان باز شوند ؟ پس چھ باید کرد ؟

اگر . آن یک دروغ است . " من چشمانم را باز می کنم : " اگر بگویی . زبان ھرگز نمی گوید چیست 

آنھا . چشمھا فقط جزء اند ، این نیز دروغ است ، زیرا " چشمھا خودشان باز می شوند : " بگویی 

  .خودشان نمی توانند باز شوند 

و  –اگر بھ جوامع بومی در ھند بروی . و ما ھرچھ بگوییم شبیھ آن است . کل ارگانیسم درگیر است 

ساختار زبان آنھا ابتدایی تر و واقعی . آنھا ساختار زبان متفاوتی دارند  –قبایل بومی زیادی آنجا ھست 

. ساختار زبان آنھا نمی تواند بھ رویابینی کمک کند . ھا نمی توانند شعر زیادی خلق کنند تر است ، اما آن  

چیست ؟ "  ھوا" آنھا می پرسند منظورتان از .  ھوا بارانی است: اگر ھوا بارانی است ، ما می گوییم 

باران واقعیت است ،  .باران : چیست ؟ آنھا فقط می گویند  بارانی.  آنھا بھ سادگی کلمھ باران را دارند

و اگر کلمات بیشتری اضافھ شود ، ما بیشتر گم می شویم ، دور می  –اما ما چیزھایی اضافھ می کنیم 

.شویم ، از واقعیت دور می شویم   

منظورت از انسان چیست ؟ انسان کجاست ؟ فقط " انسانی راه می رود " وقتی می گویی : بودا می گفت 

منظورت از انسان چیست ؟ . راه رفتن ھست   

، نشان می دھد کھ چیزی شبیھ انسان آنجاست و چیزی شبیھ " انسانی راه می رود : " وقتی می گوییم 

.بودا می گوید آنجا راه رفتن ھست . اند  دو چیز بھ ھمدیگر اضافھ شده –راه رفتن   

، و آن جاری ت چیست ؟ آنجا فقط جاری بودن ھست، منظور" رودخانھ جاری است : " وقتی می گویی 

. ایستادن و نشستن ، انسان است . دیدن ، انسان است . راه رفتن ، انسان است . بودن ، رودخانھ است 

آیا پشت سر  –ن ، نشستن ، ایستادن ، فکر کردن ، رویا بینی راه رفت –اگر ھمھ ی اینھا را حذف کنی 

اما زبان ، جھان متفاوتی خلق می کند ، . یک انسان باقی می ماند ؟ ھیچ انسانی پشت سر باقی نمی ماند 

.بھ درون کلمات ، ما دور می شویم  و با حرکت مداوم  

. کلمات بی ارزش اجازه ی ورود ندھی پس اولین چیزی کھ باید بھ یاد بسپاری این است کھ چگونھ بھ 

نیازی .  ساکت بمان ، بی کالم بمان ،ان وقتی نیاز باشد از آنھا استفاده کن ، اما وقتی نیاز نیست خالی بم

.نیست کھ مدام چیزھا را کالمی کنی   



چھره ای . نچیزی اضافھ نکن و نگاه ک. نگاه کن چھ چیزی ھست . حرافی نکن .  تصور نکندوم ،  

، " زشت است"می گذاری ، یا اگر می گویی ، چیزی را بر آن " زیباست : " وقتی می گویی . می بینی 

آنھا وجود . زشتی و زیبایی تفسیر تو ھستند . چھره چھره است .  دوباره چیزی را بر آن می گذاری

شد ، و برای نفر سوم شاید ندارند ، زیرا ھمان چھره شاید برای کسی زیبا و برای کسی دیگر زشت با

چھره بھ سادگی یک چھره است . او شاید بی عالقھ باشد ؛ شاید حتا بھ ھمان چھره نگاه نکند . ھیچ یک 

تصورات تو رویاھای تو ھستند ، و اگر تصور کنی آنگاه از . تصور نکن چیزی را بر آن نگذار ؛ . 

. و این ھر روز رخ می دھد . دست می دھی   

میل برای آن چھره یا بدن نیست ؛ آن تفسیر . چھره ای زیباست ؛ بعد میل ایجاد می شود می بینی کھ 

شخصی کھ آنجاست ، شخص واقعی ، مانند یک صفحھ نمایش استفاده شده . خودت است ، تصور خودت 

و بعد سرخوردگی وجود خواھد داشت زیرا چھره ی واقعی نمی . ، و تو خودت را منعکس کرده ای 

.سط تصور تو بھ غیر واقعی تحمیل شود تواند تو  

دیر یا زود تصور باید انداختھ شود ، و چھره ی واقعی بیرون خواھد آمد ، و بعد احساس خواھی کرد کھ 

چھ اتفاقی برای این چھره افتاده است ؟ این چھره بسیار زیبا بود و این : " می گویی . فریب خورده ای 

" .چیز زشت شده است شخص بسیار زیبا بود ، و اینک ھمھ   

ور کھ بود می ماند ، اما تفسیر تو و تصورات تو ادامھ دارند خص ھمانطش. ره داری تفسیر می کنی دوبا

تو ھم درونی ھم بیرونی سرکوب . تو سرکوبش می کنی . ، و تو نمی گذاری انرژی از خودش دفاع کند 

.کند ھرگز بھ واقعیت اجازه نمی دھی کھ از خودش دفاع . می کنی   

. یک روز ھمسایھ ی مالنصرالدین از او خواست کھ اگر ممکن است چند ساعتی اسبش را بھ او بدھد 

با خوشحالی می پذیرم کھ اسبم را بھ تو بدھم ، اما ھمسرم با اسب رفتھ و آنھا کل روز را : " مال گفت 

. رد بھ مال نگاه کرد در ھمین لحظھ شیھھ اسب از اصطبل شنیده شد ، پس م. "  بیرون خواھند بود 

و ھمچنین اسب یک خوب ، حرف چھ کسی را باور می کنی ؟ من یا اسب ؟ : " نصرالدین گفت 

"کدام را باور می کنی ؟ . دروغگوی بدنام است   

ما  بھ دلیل تصوراتمان جھانی نا راستین بھ دور خود آفریده ایم ، اما اگر واقعیت آشکار شود و اسب از 

"حرف چھ کسی را باور می کنی ؟ : " ، می گوییم اصطبل شیھھ بکشد   



، آن ھر لحظھ آشکار می شود . ما ھمیشھ بھ خودمان باور داریم ، نھ بھ آن واقعیتی کھ آشکار می شود 

بھ ھمین دلیل است کھ ھر انسانی در پایان احساس سرخوردگی می . اما ما توھماتمان را تحمیل می کنیم 

ھر مرد و زنی در آخر احساس سرخوردگی می کنند ، گویی کھ کل . یست آن بھ خاطر واقعیت ن. کند 

زمان . اما اینک نمی توانی کاری بکنی ، نمی توانی خنثایش کنی . زندگی یک وقت تلف کردن بوده 

و اینک فرصت از دست . زمان پر شده و مرگ نزدیک است و تو سرخورده ای . دیگر با تو نیست 

. رفتھ است   

اس سرخوردگی می کنند ؟ نھ تنھا کسانی کھ در زندگی موفق نبوده اند ، بلکھ آنان کھ در چرا ھمھ احس

اگر آنھا کھ ناموفق اند سرخورده شوند خوب است اما . زندگی موفق بوده اند نیز ھمان احساس را دارند 

. خورده شدند ز سرناپلئون ھا و ھیتلرھا و اسکندر ھا نی. حتا آنھا کھ موفق اند ھم ھمین احساس را دارند 

چرا ؟ علت در واقعیت است یا در رویاھایی کھ تو تصور می کنی . تلف کردن بوده  کل زندگی یک وقت

 ؟

و بعد تو نتوانستی آنھا را تصور کنی و واقعیت خودش را نشان داد ، و در نھایت واقعیت برنده شد و تو 

. تو تنھا زمانی می توانی ببری کھ تصور نکنی . باختی   

تصور نکن ، تفسیر نکن ، . بھ چیزھا مستقیم ھمانگونھ کھ ھستند نگاه کن : پس بھ یاد داشتھ باش ، دوم 

این ھمیشھ خوب . بگذار واقعیت خودش را نشان بدھد ، ھرچھ کھ ھست . تحمیل نکن  یذھنت را بھ چیز

و بھ زودی . وردگی ھستی است ، و ھرچقدر ھم کھ رویاھایت زیبا باشند بد ھستند ، زیرا تو در راه سرخ

می کنی توھمی  کھ یک توھم می رود بالفاصلھ شروع سرخورده می شوی ، بھتر است ، اما زمانی

. دیگر را جایگزین کنی   

این . بھ فاصلھ اجازه بده تا واقعیت دیده شود . میان دو توھم ، بھ شکاف اجازه بده . بھ شکاف اجازه بده 

. آن شاید با آرزوھایت ھماھنگ نباشد . نگاه کردن بھ واقعیت ھمانگونھ کھ ھست  –بسیار دشوار است 

 –اما بعد تو باید با واقعیت زندگی کنی ، در آن زندگی کنی . نیازی نیست تا با آرزوھایت ھماھنگ باشد 

!و تو در آنی   

ستی کھ چگونھ تصور بھتر است وارد شرایط واقعیت شوی تا این کھ خودت را فریب بدھی ، و تو آگاه نی

و تو چیزھا را اساس فھم خودت قرار . کسی چیزی می گوید ، و تو چیزی دیگر می فھمی . می کنی 



آن ھرگز . می دھی ، و بعد ، از آن خانھ ای با کارتھای بازی می سازی ، تو مکانی با کارتھا می سازی 

!منظور چیز دیگری بود ! گفتھ نشده   

بھتر . بھتر است اصال چیزی نفھمی تا این کھ بد بفھمی . شتاب نکن . دارد چیزی وجود ھمیشھ ببین چھ 

شوھر ، ھمسر ،  –بھ روابطت نگاه کن . است آگاھانھ نادان بمانی تا این کھ فکر کنی کھ می دانی 

ھرکسی بھ شیوه ی خویش فکر می کند ، دیگران را تفسیر ! نگاه کن .. دوست ، معلم ، استاد ، خدمتکار 

بعد آنھا می جنگند ، در برخوردی مدام . د ، و دیداری وجود ندارد ، ھیچ ھمدلی وجود ندارد می کن

آگاه باش کھ ھیچ تصور . برخورد میان دو شخص نیست ، برخورد میان تصورات غلط است . ھستند 

ی با واقعیت بمان ، ھرقدر کھ سخت و دشوار باشد ، حتا اگر گاھ. غلطی از کسی دیگر نداشتھ باشی 

اما یکبار کھ زیبایی ماندن با واقعیت را دانستی ، ھرگز قربانی رویا بینی . غیرممکن بھ نظر برسد 

. نخواھی شد   

 و سوم ، چرا رویا می بینی ؟ 

اگر نتوانی آنچھ را کھ آرزو داری در واقعیت بھ دست . رویابینی جایگزین است . آن جایگزین است 

برای نمونھ ، اگر کل روز را روزه باشی ، در شب رویا . ی کنی آوری ، آنگاه شروع بھ رویا بینی م

تو . درباره ی غذایی رویا می بینی کھ توسط امپراطوری بزرگ ابداع شده یا چیزی مانند این . می بینی 

. کل روز روزه بودی ، اینک کل شب را می خوری . در رویا می خوری و می خوری و می خوری 

از طریق رویاھایت معلوم . شده باشی ، آنگاه رویاھایت سکسی خواھند بود اگر از لحاظ جنسی سرکوب 

اوقات روزانھ ات بھ سرعت توسط رویاھایت . می شود کھ چھ چیزی را در روز سرکوب کرده ای 

رویاھا جایگزین اند ، و روان شناسان می گویند کھ بدون رویا زیستن برای انسان . نشان داده می شوند 

برای انسان زیستن بدون رویا سخت است ، اما اگر . نھا از یک نظر درست می گویند و آ. سخت است 

رویاھا چرا آفریده می شوند ؟ بھ خاطر امیال و . می خواھی دگرگون شوی باید بدون رویا زندگی کنی 

. امیال ارضا نشده تبدیل بھ رویا می شوند . آرزوھا   

ھرچھ بیشتر مشاھده اش کنی ، بیشتر ناپدید . مشاھده کن  بر آرزوھایت مطالعھ کن ؛ آگاه باش و آن را

. و دیگر در ذھنت شبکھ ایجاد نمی کنی ، و بھ جھان شخصی خودت پا نمی گذاری . می شود   

تو . رویاھا قابل اشتراک نیستند ؛ حتا دو دوست صمیمی نمی توانند رویاھای مشترک داشتھ باشند 

واقعیت این چنین . آنھا شخصی اند. ای خودش را دارد ویرویاھای خودت را داری ، دیگری نیز ر



واقعیت کیھانی است ، می توانی دیگران را در آن سھیم . شخصی نیست ، فقط دیوانگی شخصی است 

پس چھ باید . افسانھ اند  –رویاھا دیوانگی شخصی تو ھستند . کنی ؛ اما نمی توانی رویاھا را سھیم کنی 

 کرد ؟

. اگر می خوری ، کامل بخور . فرد می تواند در روز چنان کامل زندگی کند کھ چیزی بھ تعویق نیفتد 

اگر عاشق کسی ھستی ، . چنان کامل از آن لذت ببر کھ شب ھنگام نیازی بھ رویا دیدن نداشتھ باشی 

، چنان کامل  در روز ھر کاری کھ می کنی. چنان کامل عشق بورز کھ ھیچ عشقی وارد رویاھایت نشود 

این را بیازما ، و در . چیزی ناتمام نماند کھ در رویاھا کامل شود . بکن کھ چیزی در ذھنت معلق نماند 

رویاھا کمتر و کمتر می شوند ، و خواب عمیق ، . طی چند ماه کیفیت خواب متفاوتی خواھی داشت 

تصورات کمتر می شوند زیرا  و وقتی در شب رویاھا کمتر شوند ، در ھنگام روز. عمیق تر می شود 

با چشمان بستھ در شب و باچشمان باز در روز . درواقع خواب تو ادامھ دارد و رویاھایت نیز ادامھ دارد 

. در درون جریان ادامھ می یابد . ، ادامھ دارد   

جا آن ھمیشھ آن. ھر لحظھ چشمانت را ببند و صبر کن ، و می بینی کھ فیلم برمی گردد ؛ رویا می دود 

آنھا ناپدید نشده اند ، بلکھ فقط بھ خاطر نور . آن مانند ستارگان در روز است . در انتظار توست 

آنھا آنجا منتظرند ، و وقتی خورشید غروب می کند شروع بھ ظاھر شدن می . خورشید دیده نمی شوند 

. کنند   

چشمانت . آنھا فقط منتظرند . حتا ھنگامی کھ بیداری در تو حرکت می کنند  –رویاھایت شبیھ آن ھستند 

وقتی رویاھا در شب کم اند ، در روز کیفیت بیداری متفاوتی . را ببند ، و آنھا شروع بھ کار می کنند 

اگر خوابت تغییر کند ، بیداریت نیز . اگر شبت تغییر کند ، روزت نیز تغییر می کند . خواھی داشت 

دقیق تر بھ . اھای کمتر در درون ، کمتر خواب ھستی با روی. بیشتر ھوشیار می شوی . تغییر می کند 

.نظر می رسی   

جای دیگر . و ھرکاری کھ می کنی ، با عمل بمان . پس چیزی را معلق نگھ ندار ، آن یک مسالھ است 

. اینک این دوش گرفتن کل کیھان است . کل دنیا را فراموش کن . اگر دوش می گیری ، آنجا باش . نرو 

با ھر عمل طوری . آنجا بمان . فقط تو ھستی و دوش . می شود ؛ دنیا ناپدید می شود ھمھ چیز متوقف 

آنگاه رویاھا ناپدید می شوند ، و با . تو با عملی . حرکت کن کھ نھ عقب مانده ای نھ جلو پریده ای 

. رویابینی کمتر ، بیشتر قادر بھ نفوذ بھ واقعیت ھستی   



.مربوط است این تکنیک بھ این . حال تکنیک   

  

، مانند مرغی کھ مادر جوجھ ھایش است ، مادر شناخت و اعمال مخصوص خودش را دارد  یتدر واقع

. 

.است " در واقعیت " کلمھ کلیدی   

تو نیز خیلی کارھا می کنی ، . نھ در واقعیت  –اما در رویا ھا تو نیز خیلی چیزھا را مادری می کنی ، 

. رویاھا را مادری نکن ، بھ رویا بینی کمک نکن تا بیشتر در تو رشد کند . نھ در واقعیت  - اما در رویا

خودت را از رویا بینی کنار بکش ، احساس غرق شدن و مردن خواھی . انرژیت را بھ رویا بینی نده 

یگر اینجا نبوده ای ، ھمیشھ جایی د - ھرگز در اینک . وقھ زیستھ ای زیرا ھمیشھ در رویاھای معداشت 

.امیدوار بوده ای . وده ای ب  

از یک مرد ، پاندورا جعبھ ای فرستاده گیری  انتقام برایداستان یونانی جعبھ ی پاندورا را شنیده ای ؟ 

آنھا قبال وجود نداشتند ، و وقتی جعبھ باز شد . بود ، و جعبھ شامل تمام بیماریھای شایع در بشر بود 

فقط یک بیماری آنجا مانده . پاندورا ، بعد از دیدن بیماریھا ترسید ، جعبھ را بست . بیماریھا رھا شدند 

اما بھ خاطر امید  –ن مرد از ھم می پاشید ،  تمام بیماریھا او را می کشتند بود و آن امید بود ؛ وگرنھ آ

. او ادامھ داد   

فقط . اینجا ھیچ چیزی برای زیستن وجود ندارد  –چرا زندگی می کنی ؟ ھرگز پرسیده ای ؟ برای اینک 

چرا ھر روز  ھمین حاال برای چھ زندگی می کنی ؟. تو جعبھ ی پاندورا را حمل می کنی . امید ھست 

صبح بیدار می شوی ؟ چرا دوباره کل روز را شروع می کنی ؟ بارھا و بارھا ؟ چرا این تکرار ؟ دلیلش 

 چیست ؟

تو نمی توانی ھمین حاال دلیلی پیدا کنی کھ چرا زندگی می کنی ، و اگر چیزی یافتی آن در آینده خواھد 

تو نمی دانی کھ آن . روی می دھد " چیزی " روزی : این امید کھ چیزی در حال روی دادن است . بود 

چیزی روی می " اما روزی  –روز کی فرا می رسد ، تو حتا نمی دانی کھ چھ چیزی روی خواھد داد 

. و تو خودت را می کشی ، خودت را حمل می کنی " . دھد   



اینجا  –در این تا زمانی کھ . انسان فقط در امید می زید ، و این زندگی نیست زیرا امید یعنی رویا 

جسم مرده ای ، و آن فردایی کھ قرار است تمام امیدھایت را برآورده کند . زندگی نکنی ، زنده نیستی 

وقتی مرگ می آید ، فقط آن وقت است کھ می فھمی فردایی وجود ندارد و اینک دیگر . ھرگز نمی آید 

اما کسی تو را . ردگی می کنی آنگاه احساس سرخوردگی و فریب خو. نمی توانی بھ تعویق بیندازی 

. فریب نداده ؛ تو ارباب تمام این بھ ھم ریختگی ھستی   

شاید . زیستن در حال را ، و امیدھا را گرامی ندار ، با ھر ماھیتی کھ دارند . زیستن در لحظھ را بیازما 

یی در آینده ، در دنیای جا –شاید مذھبی باشند . دنیایی باشند ؛ فرقی نمی کند  -دنیایی باشند ، شاید دیگر 

حتا اگر اینجا نا . امیدوار نباش . اما فرقی نمی کند  –دیگر ، در بھشت ، در نیروانا ، بعد از مرگ 

رنج بکش ، اما ! حرکت نکن . اینجا تکان نخور  -از اینک. امیدی ظریفی حس می کنی ، اینجا بمان 

. اجازه نده امید وارد شود   

آن را . اگر زندگی بدون امید است ، بی امید باش . بی امید باش . امید از طریق رویا بینی وارد می شود 

یکبار کھ در لحظھ ی . آنگاه ناگھان تغییر بھ وجود می آید . بپذیر ، اما بھ ھیچ زمانی در آینده نچسب 

تو با . سرچشمھ کنار گذاشتھ شده . زیرا دیگر نمی توانند بیایند  –حال بمانی ، رویاھا متوقف می شوند 

با آنھا ھمکاری نکن ، . آنھا ھمکاری می کنی ، مادری آنھا را می کنی ؛ بھ ھمین دلیل آنھا می آیند 

. مادرشان نباش   

.. .مادر شناخت و اعمال مخصوص خودش را دارد  : این سوترا می گوید   

؛ متون مقدس ، نھ شناخت مخصوص ھستی چرا شناخت مخصوص ؟ تو نیز مادری ، اما مادر تئوریھای

 ھان بینی ھای مخصوص ، اما نھ مخصوص ، نھ شناخت ؛ ھیپنوتیزم ھا ، سیستم ھا ، فلسفھ ھا و ج

متون مقدس ، تئوری ھا ، آنھا کاربردی . این سوترا می گوید آنھا را کنار بگذار . شناخت مخصوص 

ھرقدر . ی است ، شناخت خودت را ، و مادر آنھا باش تجربھ ی خودت را داشتھ باش کھ واقع. ندارند 

ھرچھ کھ . می توانی زندگیت را بر آن استوار کنی . ھم کھ ناچیز باشد ، شناخت واقعی چیزی است 

.ھستند ، ھمیشھ بھ واقعیت فکر کن ، بھ شناخت مخصوصی کھ شناختھ ای   

، کسی آنھا کسی آنھا را گفتھ. ی است چیزی شناختھ ای ؟ تو خیلی چیزھا می دانی ، اما ھمھ چیز قرض

می دانی " تو درباره ی خدا . معلمھا ، والدین ، جامعھ ، آنھا ذھن تو را شرطی کرده اند . را بھ تو داده 



ھیچ چیزی نمی دانی  تو واقعاً . می دانی " مدیتیشن " می دانی ، تو درباره ی " عشق " ، تو درباره ی " 

! 

آن . کسی دیگر چشیده ، مزه مال تو نیست . ، ھمھ ی اینھا قرضی است  تو ھیچ چیزی را نچشیده ای

 –کسی دیگر تجربھ کرده . مزه ی کسی دیگر است ، اما تو چشمانت را داری و از آنھا استفاده نمی کنی 

برای ! آنھا کاذب اند . و تو فقط شناخت آنھا را حمل می کنی  -  بودا تجربھ کرده ،  مسیح تجربھ کرده  

.آنھا از نادانی خطرناک تر اند ، زیرا نادانی مال توست و دانش قرضی است   . تو استفاده ای ندارند   

! است ، صادقانھ و بی ریاست آن اصیل است ، واقعی . نادان باشی بھتر است ؛ حداقل نادانی مال توست 

. وگرنھ از یاد خواھی برد کھ نادانی ، و نادان خواھی ماند . دانش قرضی نباش بھ دنبال   

.. .مادر شناخت و اعمال مخصوص خودش را دارد : این سوترا می گوید   

باورت تو را بھ بی . ھیچکس را باور نکن . ھمیشھ سعی کن چیزھا را مستقیم ، نو و بالدرنگ بشناسی 

و اگر نتوانی بھ خودت اعتماد داشتھ باشی ، چگونھ می  –داشتھ باش  بھ خودت اعتماد. راھھ می برد 

 توانی بھ کسی دیگر اعتماد کنی ؟ 

کمکم کن تا بھ تو ایمان بیاورم ! آمده ام . من آمده ام تا تو را باور کنم : " ساری پوتا نزد بودا آمد و گفت 

" . 

چگونھ می توانی مرا باور کنی ؟ پس مرا اگر خودت را باور نداشتھ باشی ، : " می گویند بودا گفت 

فقط بعد از آن است کھ می توانی بھ کسی . اول بھ خودت اعتماد کن ، خودت را باور کن . فراموش کن 

. "دیگر اعتماد کنی   

اولین . اگر بھ خودت اعتماد نداشتھ باشی نمی توانی بھ دیگری اعتماد کنی : پس این را بھ یاد داشتھ باش 

اما . ؛ می تواند بھ دیگران برسد ز آن است کھ می تواند جریان یابدفقط بعد ا. شھ درونی است اعتماد ھمی

وقتی ھیچ چیزی نمی دانی چگونھ می توانی اعتماد کنی ؟ وقتی ھیچ تجربھ ای نداری چگونھ می توانی 

 بھ خودت اعتماد کنی ؟ 



. شمان دیگران فقط با کمال مطلق است فکر نکن کھ تجربھ ی دیدن با چ. سعی کن بھ خودت اعتماد کنی 

آنھا کمکت می کنند رشد . اما بھ آنھا اجازه بده  مال خودت باشی . آن با تجربھ ھای معمولی نیز ھست 

. کنی ، آنھا تو را بالغ می کنند ، آنھا تو را پختھ می کنند   

یک رز . ن زندگی می کنی ، با زندگی دیگراتو با چشمان دیگران نگاه می کنی : عجیب است  این واقعاً 

در واقع آن احساس توست یا بھ خاطر این کھ در گوشھ و کنار پخش شده کھ رز . را زیبا می خوانی 

زیباست می گویی کھ زیباست ؟ این شناخت توست ؟ آن را شناختھ ای ؟ می گویی مھتاب خوب است ، 

گویی کھ زیباست ؟ اگر مانند  آن شناخت توست یا چون شاعران درباره اش سروده اند می. زیباست 

ھرگاه چیزی بیان می کنی و ھروقت . طوطی ھستی ، نمی توانی اصالت زندگی خودت را داشتھ باشی 

. چیزی می گویی ، اول درونت چک کن ببین این از شناخت خودت است یا نھ   

ست داشتن و مادر و دو –آنھا بھ درد نمی خورند  –تمام آن چیزھایی کھ مال خودت نیست را دور بریز 

. فقط از طریق آن است کھ رشد می کنی ھمھ مال توست ، زیرا   

  

، مانند مرغی کھ مادر جوجھ ھایش است ، مادر شناخت و اعمال مخصوص خودش را دارد  یتدر واقع

. 

آیا تا بھ حال کاری کرده ای یا فقط پیرو . کاری بکن . را بھ یاد داشتھ باش " در واقعیت " ھمیشھ 

 دیگران بوده ای ؟ یا فقط پیرو فرامین بوده ای ؟ 

واقعا عاشقش بوده ای ؟ یا فقط انجام وظیفھ می کنی زیرا کھ این گونھ گفتھ شده " : بھ زنت عشق بورز " 

. ، این گونھ تعلیم شده   

، " یا بھ مادرت عشق بورز ، بھ پدرت عشق بورز ، بھ برادرت عشق بورز  –بھ زنت عشق بورز " 

زمانی کھ در این موقعیت بودی آیا واقعا عاشق شدی ؟ آیا ! پس تو عشق می ورزی و پیروی می کنی 

در عشق بودی ؟ موردی بوده کھ بدون تعلیم و پیرو بودن عاشق شده باشی ؟ آیا اصالتاً   

اما قبل از این کھ چیزی بگویی جستجو ! " بلھ " می توانی خودت را فریب دھی ؛ می توانی بگویی  تو

می بایست تو را  اگر عشق ورزیده ای ، می بایست دگرگون می شدی ؛ خاصیت عمل عشق. کن 



 .و کل زندگی کاذب می شود . اما آن تو را دگرگون نکرده زیرا عشقت کاذب بوده . دگرگون می کرد 

.کارھای خودت را انجام بده و آن را مادری کن . تو کارھایی انجام می دھی کھ بھ تو تعلق ندارند   

مسیح خوب است ، زیباست ، اما تو نمی توانی او . بودا خوب است ، اما تو نمی توانی او را دنبال کنی 

روغین خواھی بود د. یک کپی از اصل می شوی . و اگر پیروی کنی ، زشت می شوی . را پیروی کنی 

بھ بودا عشق بورز ، بھ . ھیچ چیز دروغینی پذیرفتھ نمی شود . ، و توسط ھستی پذیرفتھ نخواھی شد 

ھمیشھ اجازه بده تا خودت بھ روش خودش حرکت . تقلید نکن . مسیح عشق بورز ، اما کپی آنھا نباش 

یک روز مسیح می شوی ، اما . د بود تو یک روز مانند بودا می شوی ، اما راه اساسا مال تو خواھ. کند 

. تو در مسیری کامال متفاوت حرکت کرده ای ، تو چیزھای متفاوتی را تجربھ کرده ای   

ھر راه و تجربھ ای کھ باشد باید منحصر بھ فرد باشد ، واقعی باشد ، و مال : یک چیز قطعی است 

دروغ بھ نی بھ حقیقت برسی ؛ از طریق دروغ نمی توا. آنگاه یک روز خواھی رسید . خودت باشد

.دروغی دیگر راھنماست   

آنگاه حتی . کاری بکن ، خوب بھ یاد داشتھ باش کھ این تو ھستی کھ انجام کننده ای بدون پیروی از کسی 

کوچکترین حرکت ، مانند لبخند ، ممکن است سرچشمھ ی ساتوری باشد ، سرچشمھ ی سامادھی ، 

.ھوشیاری کیھانی   

آن لبخند دروغین است ، تو وانمود می کنی . باز می گردی و بھ بچھ ھایت لبخند می زنی تو بھ خانھ ات 

چیزی جز لبھا در تو . آن یک لبخند نقاشی شده است . لبخند می زنی زیرا کھ لبخند پذیرفتھ شده است . 

ن در این کار و تو می توانی چنا. آنھا ماھرانھ فریب می دھند ، لبخند مکانیکی است . لبخند نمی زنند 

.خنده شاید از مرکزت بیرون نیاید شاید بخندی ، اما . خبره شوی کھ لبخند زدن یادت برود   

، زیرا اگر در آن دست دارد یا نھا کن مرکزت ھمیشھ بھ یاد داشتھ باش ، مھم نیست چھ می کنی ، تماش

بور نمی کند کاری انجام دھی ھیچکس تو را مج! انجامش نده . دست ندارد بھتر است آن کار انجام نشود 

!انجام نده .   

لبخند . انرژی ات را برای لحظھ ای ذخیره کن کھ چیزی واقعی بر تو روی می دھد ؛ آنگاه انجامش بده 

آنگاه کامل خواھد . لبخند خواھد آمد و آنگاه تو را کامال دگرگون خواھد کرد . نزن ، انرژی را نگھ دار 

.نھ چیزی نقاشی شده  –آنگاه آن یک انفجار خواھد بود . بخند خواھد زد آنگاه ھر سلول بدنت ل. بود   



زمانی کھ بتوانی گولشان بزنی آنھا دیگر کودک . و کودکان می فھمند ، نمی توانی آنھا را گول بزنی 

زمانی کھ لبخندت دروغین باشد می فھمند ، آن را تشخیص می دھند ؛ ھر کسی کھ واقعی است . نیستند 

کوچک اند ، اما  اینھا اعمالی. اشکھایت دروغین اند ، لبخندت دروغین است . آن را تشخیص می دھد 

کھ بعد این کار را انجام  –پس بھ انجام کارھای بزرگ فکر نکن . تو از اعمال کوچک ساختھ شده ای 

.ین خواھی بود ھای کوچک دروغینی در ھمھ چیز دروغاگر در کار. دھی   

آنھا . دروغین بودن در کارھای بزرگ آسان است ، زیرا چیزھای بزرگ ھمیشھ در معرض نمایش اند 

اگر قداست پذیرفتھ شده باشد تو .  رای دیگران اند تا ببینند ، پس تو بھ آسانی می توانی دروغین باشیب

تو بھ این دلیل می توانی قدیس .یک تکھ ی نمایش  –آنگاه تو فقط یک نمایشی . می توانی قدیس باشی 

فقط فکر کن ، اگر . شوی زیرا کھ پذیرفتھ شده و نفس پرور است ، اما ھمھ چیز دروغین خواھد بود 

ناپدید  قدیسان یا چین تغییر یافت ، فوراً  ر دھد ھمانگونھ کھ در شورویجامعھ ای نگرش ھایش را تغیی

. زیرا دیگر احترامی برای آنان وجود ندارد  –می شوند   

تعریف می کرد کھ . بھ یاد دارم یکی از دوستانم ، یک بودایی بیکخو در دوران استالین بھ شوروی رفت 

تو دست یک : ھر وقت کسی می خواست با او دست بدھد ، ناگھان دستش را عقب می کشید و می گفت 

.بورژوا را داری   

بھ عنوان یک بیکخو او ھرگز کاری نکرده بود ؛ او یک گدا بود ، یک . او دستان بسیار زیبایی داشت 

در ھند ھرکس . ا و زنانھ بودند دستانش بسیار نرم ، زیب. او ھیچ کاری نکرده بود گدای سلطنتی ، پس 

 در روسیھ ھرکس می خواست با او دست بدھد دستانش را! چھ زیبا : دستانش را لمس می کرد می گفت 

و می گفت تو دستان یک بورژوا را داری ، دستان یک  و چشمانش پر از سرزنش می شد می کشید پس

.استثمارگر   

می کردم کھ آرزو داشتم یک کارگر می بودم  من آنجا چنان احساس سرزنش: او بازگشت و بھ من گفت 

. 

داستی کھ در آنجا تمام آن ق. ی بھ آنان وجود ندارد قدیسان از روسیھ حذف شدند زیرا اینک دیگر احترام

اینک فقط قدیسان واقعی می توانند در روسیھ وجود داشتھ . وجود نداشت نمایش بود ، نقاشی شده بود 

. باشند   



غیر واقعی امکانش وجود ندارد زیرا تو باید برای قدیس بودن در آنجا تقال کنی ،  در روسیھ برای افراد

. در ھند ، آسان ترین راه برای زنده ماندن و بودن قدیس بودن است . و کل جامعھ بر علیھ تو خواھد بود 

. و دروغ سود دارد  تو می توانی دروغین باشی ،. ھمھ بھ تو احترام می گذارند   

از ھمان آغاز صبح ، زمانی کھ چشمانت را باز می کنی ، سعی کن واقعی و : یاد داشتھ باش این را بھ 

.اصیل باشی   

. کاری نکن کھ دروغین باشد . فقط برای ھفت روز ، بھ یاد داشتھ باش . ھیچ کار دروغینی انجام نده 

اما واقعی بمان ، و در طی . ھرچھ کھ از دست می دھی ، بده . ھرچھ کھ از دست برود ، بگذار برود 

دگی جاری تازه الیھ ھای مرده شکستھ می شوند و زن. ھفت روز زندگی تازه ای در تو حس خواھد شد 

.احیاء مجدد  –برای نخستین بار دوباره احساس سرزندگی می کنی . ای در تو ایجاد می شود   

ھرکاری دوست داری انجام بده ، اما . نھ در رویا  –در واقعیت .. دانستھ ھای مادر .. کارھای مادر 

ھد ؟ یا پدرت از طریق تو واقعاً آیا تو انجامش می دھی یا مادرت از طریق تو انجام می د –بیندیش 

 انجام می دھد ؟ 

نسلھای قدیمی کھ مدتھا پیش رفتھ اند ھنوز بر تو تأثیر زیرا انسانھای مرده ، والدین مرده ، جوامع ، 

و آنھا پدران و  –آنھا چنان شرایطی ایجاد کرده اند کھ تو بھ خشنود کردن آنھا ادامھ می دھی . گذارند 

د می کنند ، و تو پدران و مادران مرده ی خودت را خشنود می کنی ، و مادران مرده ی شان را خشنو

چگونھ می توانی کسی را کھ مرده خشنود کنی ؟ اما مرده از طریق تو . ھیچکس خشنود نمی شود 

. زندگی می کند   

ھمیشھ تماشا کن زمانی کھ کاری انجام می دھی ، آیا پدرت از طریق تو انجام می دھد یا خودت انجام 

وقتی عصبانی می شوی ، عصبانیت توست یا ھمان روش پدرت برای عصبانی شدن است ؟ . ی دھی م

اگر ازدواج کنی ، ازدواجت تقریباً . من الگوھایی دیده ام کھ تکرار می کرده اند . تو فقط تقلید می کنی 

ادرش عمل مانند پدرت عمل خواھی کرد ، ھمسرت مانند م. مانند ازدواج پدر و مادرت خواھد بود 

تو : وقتی عصبانی می شوی ، تماشا کن . خواھد کرد ، و تو ھمان بدبختی را دوباره ایجاد خواھی کرد 

 آنجایی یا کسی دیگر ؟ وقتی عشق می ورزی ، بھ یاد داشتھ باش ، تو آنجایی یا کسی دیگر ؟



اری انجام می دھی ، وقتی چیزی می گویی ، بھ یاد داشتھ باش ، تو حرف می زنی یا معلمت ؟ وقتی رفت

بھ یاد داشتھ باش ، آن رفتار توست یا کسی دیگر است کھ در دستان تو حضور دارد ؟ دشوار خواھد بود 

.این معنای تالش روحانی است . اما این سادانا است .   

رھا شاید لحظاتی احساس رخوت و یکنواختی کنی ، زیرا تمام دروغھایت . و تمام دروغھا را رھا کن 

. دوره ای از فاصلھ وجود خواھد داشت . ند و واقعی زمان می برد تا بیاید و خودش را ابراز کند شده ا

فقط از طریق . دیر یا زود دروغھایت رھا خواھند شد . بھ این دوره اجازه بده ، و نترس و ھراسان نشو 

:می گوید  بھ ھمین دلیل است کھ این سوترا. آن چھره ی واقعی می توانی با خدا روبرو شوی   

  

، مانند مرغی کھ مادر جوجھ ھایش است ، مادر شناخت و اعمال مخصوص خودش را دارد  یتدر واقع

. 

:سوترای دوم   

 

از این رو ، در حقیقت ، اسارت و آزادی بھ ھم مربوط اند ، این کلمات فقط برای کسانی است کھ از 

ھمانطور کھ خورشید ھای بسیاری را در آب می . این کیھان بازتاب ذھن ھا است . کیھان وحشت دارند 

.اسارت و رھایی را ھمانگونھ ببینبینی کھ از یک خورشید اند ،   

. آن را آزموده اند  ن ھا ، و فقط ذھن ھای خیلی نایاباین تکنیک بسیار عمیقی است ، یکی از عمیق تری

دشوار از لحاظ درک کردن نھ  – این تکنیک بسیار دشوار است. ذن بر پایھ ی این تکنیک قرار دارد 

.اما نخست درک نیاز است . تجربھ کردن   

این سوترا می گوید کھ دنیا و نیروانا دو چیز نیستند ، یکی ھستند ؛ آن بھشت و جھنم دو چیز نیستند ، 

آن دشوار است زیرا ما چیزی را می . یکی ھستند ؛ و آن اسارت و رھایی دو چیز نیستند ، یکی ھستند 

.یم بھ آسانی تصور کنیم کھ در شرایط قطبھای متضاد باشد توان  

ما می گوییم کھ این دنیا اسارت است ، بنابراین چگونھ از این دنیا بیرون برویم و از اسارت رھایی یابیم 

اما این سوترا می گوید ھم رھایی و ھم . پس رھایی چیزی است کھ متضاد است ، کھ اسارت نیست ؟ 



اسارت متعھد می کند . و تا زمانی کھ از ھر دو آزاد نشده ای ، آزاد نیستی  –ستند اسارت ھر دو یکی ھ

.اسارت اسیری است و آزادی نیز . و رھایی نیز   

چھ می کند ؟ خانھ . بھ شخصی نگاه کن کھ سعی می کند از اسارت رھا شود . سعی کن این را بفھمی 

روت را رھا می کند ، چیزھای جھان را رھا می اش را ترک می کند ، خانواده اش را ترک می کند ، ث

آنگاه بندھای . کند ، جامعھ را رھا می کند فقط برای این کھ از اسارت و بندھای این جھان رھا شود 

.آن بندھا منفی اند. جدیدی برای خودش می آفریند   

او مقید بھ محترم بودن از  –او مورد احترام بود . من قدیسی را دیده ام کھ نمی توانست پول را لمس کند 

ستش پول می گذاشتی ، اگر در د. بھ قطب دیگر رفتھ بود  او. سوی کسانی بود کھ دیوانھ ی پول اند 

لرزش ظریفی . رھایش می کرد و ھراسان می شد . چنان رھایش می کرد گویی کھ سم یا عقرب است 

او باید مردی حریص . بارزه کرده است چھ اتفاقی روی می دھد ؟ او با پول م. بدنش را فرا می گرفت 

او ھنوز دلمشغول پول است ، اما اینک . او بسیار دلمشغول پول بوده است . حرص بسیار  –بوده باشد 

  .بھ ھر حال ، مالکیت ھنوز وجود دارد . در جھت معکوس است 

ھمیشھ پایین . ترسید او می . من سانیاسینی را دیده ام کھ نمی توانست بھ ھیچ چھره ی مؤنثی نگاه کند 

مشکل چیست ؟ او بایستی بسیار درگیر . اگر زنی آنجا بود ھرگز بھ باال نگاه نمی کرد . را نگاه می کرد 

اما او . او ھنوز درگیر است ، قبالً بھ دنبال زن می دوید ، اینک از زن فرار می کند . سکس بوده باشد 

او فکر می کند اینک . کند ، درگیریش باقی می ماند چھ بھ سویش بدود چھ فرار . ھنوز درگیر زن است 

چیزی کھ تو مخالفش . تو نمی توانی توسط واکنش رھا شوی . از زن رھا شده ، اما این اسارتی نو است 

اگر کسی برای رھایی . ھستی بھ شکل منفی تو را در بند می می کند ؛ نمی توانی از آن فرار کنی 

  .نگرش مخالف بودن ، اسارت است. رھا شود ؛ او در جھان باقی می ماند مخالف دنیا باشد ، نمی تواند 

  ...از این رو ، در حقیقت ، اسارت و آزادی بھ ھم مربوط اند : این سوترا بسیار عمیق است ، می گوید 

و اسارت چیست " اسیر نبودن : " آزادی چیست ؟ می گویی . آنھا متضاد نیستند ، آنھا بھ ھم مربوط اند 

  " .آزاد نبودن : " ی گویی م؟ 



گرم و سرد . آنھا مانند گرم و سرد اند ، نھ متضاد . ھمدیگر تعریف می کنی  را بھ وسیلھ ی  تو آنھا

درجھ حرارت متفاوت است اما پدیده ھمان است ، و  –چیست ؟ آنھا فقط درجھ ھای مختلف یک پدیده اند 

   . آنھا مربوط اند 

 –اگر در ظرفی آب سرد و در ظرفی دیگر آب گرم باشد و اگر ھر دو دستت را درون ظرفھا قرار دھی 

  .چھ حس می کنی ؟ دماھای متفاوت  –یک دست در ظرف سرد و دست دیگر در ظرف گرم 

و اگر در آغاز دستانت را روی یخ سرد کنی و سپس یکی از دستھا را در ظرف گرم و دیگری را در 

دست سرد تو این بار . گذاری چھ روی می دھد ؟ اینک دوباره تفاوت را حس خواھی کرد ظرف سرد ب

و اگر دست دیگرت سرد شود ، سردتر . در ظرف گرم ، گرمای بیشتری نسبت بھ قبل حس خواھد کرد 

. ؛ تو سرمای آن را حس نمی کنی از آب سرد خواھد شد ، اینک آن آب ، گرم بھ نظر خواھد رسید 

  .رد بستگی دا

  .فقط دماھای متفاوت وجود دارد ، اما پدیده یکسان است 

تانترا می گوید کھ اسارت و رھایی ، سانسارا و موکشا ، دو چیز نیستند ، بلکھ پدیده ای از یک چیز 

تو نباید فقط از اسارت رھا : تانترا می گوید . تانترا بی ھمتاست . یکسان ھستند کھ بھ ھم مربوط اند 

  .تا زمانی کھ از ھر دو رھا نشوی ، رھا نیستی . اید از موکشا نیز رھا شوی شوی ، بلکھ ب

یزی باشی زیرا بھ سمت چیزی حرکت خواھی کرد کھ بھ آن مربوط سعی نکن مخالف چ: پس نخست 

از سکس بھ اگر سعی کنی . از سکس بھ براھماچاریا نرو . بھ نظر متضاد می آید ، اما نیست . است 

از طمع بھ بی طمعی نرو . براھماچاریا بروی ، براھماچاریایت چیزی جز تمایالت سکسی نخواھد بود 

بھ ھمین دلیل زمانی کھ سنت بی طمعی را . زیرا آن بی طمعی دوباره تبدیل بھ طمع نافذ می شود 

  . آموزش می دھد بھ تو انگیزه ی منفعت در آن را می دھد 

اگر طمع را رھا کنید در جھان دیگر بیشتر بھ دست : " من پیش قدیسی بودم ، و او بھ پیروانش می گفت 

  ! " خواھید آورد 

شاید تحریک شوند ، و برای بھ دست . آنھا کھ طمعکارند ، توسط این طمع جھان دیگر را خواھند داشت 

این . زه ی بھ دست آوردن باقی می ماند اما انگی. آوردن آماده می شوند بسیاری چیزھا را رھا کنند 

  چنین یک انسان طمعکار چگونھ می تواند بھ سوی بی طمعی برود ؟ 



  . محرکھایی باید باشد تا عمیقاً طمعش را قانع کند 

اگر از این آگاه . تمام تضادھا وابستھ اند ؛ آنھا درجھ ھای یک پدیده اند . پس قطبھای مخالف ایجاد نکن 

اگر بتوانی این را حس کنی کھ ھر دو قطب یکسانند و . کھ ھر دو قطب یکی ھستند  شوی ، می گویی

در . آنگاه تو نھ برای سانسارایی نھ برای موکشا . اگر این حس عمیق باشد ، از ھر دو رھا می شوی 

در آن حس کھ . در آن توقف ، تو رھایی . واقع تو چیزی نمی خواھی ؛ تو خواستن را متوقف کرده ای 

اینک بھ کجا می توانی بروی ؟ سکس و براھماچاریا ھر . مھ چیز یکی است ، آینده انداختھ می شود ھ

  دو یکی اند ، پس فرد بھ کجا برود ؟

  و اگر طمع و بی طمعی یکی ھستند و خشونت و عدم خشونت یکی ھستند ، فرد بھ کجا برود ؟ 

تو نمی توانی . ؛ آینده ای وجود ندارد آنگاه حرکت متوقف می شود . جایی برای رفتن وجود ندارد 

چھ . ؛ تفاوت فقط در درجھ ھا خواھد بود چیزی را آرزو کنی زیرا تمام آرزوھا یکسان خواھند بود 

واقعاً : "  -زمانی کھ نزد من می آیند ، می پرسم  –آرزویی می توانی بکنی ؟ گاھی از مردم می پرسم 

  چھ آرزویی داری ؟ 

اگر طمعکارند ، بی طمعی را آرزومندند ؛ اگر . خودشان است ھمانطور کھ ھستند  آرزوی آنھا بر مبنای

تمایالت سکسی دارند ، مخالف سکس اند ، براھماچاریا را آرزومندند ، چگونھ بھ ورای سکس بروند ، 

  .زیرا در سکس شان بدخت اند 

چگونھ : " آنھا می پرسند .  ریشھ در تمایالت سکس شان دارند. ی براھماچاریا پایھ است اما این آرزو

  "از این جھان بیرون بروم ؟ 

جھان برای آنھا زیادی است ، آنھا بسیار سنگین اند و بسیار چسبیده اند ، زیرا جھان نمی تواند تو را 

سنگینی در سر توست نھ بھ خاطر سنگینی ، بلکھ بھ . کند تا زمانی کھ بھ آن نچسبی ) سنگین ( باردار 

می ) سنگین ( و آنھا تمام جھان را حمل می کنند ؛ آنگاه باردار . ن را حمل می کنی خاطر تو ، تو آ

، سپس شروع بھ اشتیاق و در این تجربھ ی بدبختی ، آرزوی جدیدی برای مخالف آن می آید . شوند 

  . داشتن برای مخالف را می کنند 

آنھا بھ دنبال چیزی در این جھان می . آنھا بھ دنبال پول می دویدند ، اینک بھ دنبال مدیتیشن می دوند 

مشکل در آرزو است . موضوع بی ربط است. اما دویدن باقی می ماند ، و مشکل در دویدن است . دوند 



و تو بھ تغییر موضوعات . تو آرزو می کنی ، مشکل اینجاست . آنچھ کھ آرزومندی بی معنی است . 

سپس . امروز الف را آرزو می کنی ، فردا ب را ، و فکر می کنی کھ تغییر می کنی . ادامھ می دھی 

الف را آرزو می کنی ، . اما تو ھمانی . پس فردا پ را آرزو می کنی ، و فکر می کنی متحول شده ای 

تو آرزویی ، آن تویی و ھمان می . ب را آرزو می کنی ، پ را آرزو می کنی ، و تو الف ب پ  نیستی 

کنی ؛ سپس رھایی را آرزو می  اسارت را آرزو می کنی ، سپس  نا امید می شوی ، رشد می. انی م

  . تو آرزو می کنی و آرزو اسارت است . کنی

. آرزو اسارت است ، پس تو نمی توانی رھایی را آرزو کنی . پس تو نمی توانی رھایی را آرزو کنی 

در حقیقت ، اسارت : مین دلیل این سوترا می گوید کھ بھ ھ. وقتی آرزو متوقف می شود ، رھایی ھست 

  ...و آزادی بھ ھم مربوط اند 

  .پس تحت سلطھ ی متضاد قرار نگیر 

این کلمات اسارت و رھایی برای کسانی . این کلمات فقط برای کسانی است کھ از کیھان وحشت زده اند 

  . است کھ از کیھان وحشت زده اند 

  .است این کیھان بازتاب ذھن ھا 

اگر ھمچون اسارت بھ نظر می رسد ، بھ این معنی . ھر آنچھ کھ در این کیھان می بینی بازتاب است 

  .اگر ھمچون رھایی بھ نظر می رسد ، باز بازتاب توست . است کھ این بازتاب توست 

ھمانطور کھ خورشید ھای بسیاری را در آب می بینی کھ از یک خورشید اند ، اسارت و رھایی را 

  .ھمانگونھ ببین 

و  –کثیف و زالل ، کوچک و بزرگ ، زیبا و زشت  –آفتاب می تابد ، و برکھ ھای زیادی وجود دارند 

کسی کھ بازتابھا را می شمرد فکر می کند خورشید . یک خورشید در برکھ ھای بسیار بازتاب می یابد 

جھان . او کھ بھ بازتابھا نمی نگرد و واقعیت را می بیند ، یکی را خواھد دید . ھای بسیاری وجود دارند 

اگر تمایالت سکسی داری ، کل جھان سکسی بھ . ، آن گونھ کھ بھ آن می نگری ، تو را بازتاب می دھد 

  . کل جھان بھ نظر دزد می رسند  اگر دزدی ،. نظر می رسد 



فقط کسانی کھ . یکبار مالنصرالدین و ھمسرش ماھی می گرفتند ، و مکان مورد نظر محدودیت داشت 

مال تو :" پس ھمسر مال گفت . ناگھان یک پلیس ظاھر شد . لیسانس داشتند می توانستند ماھی بگیرند 

  ." کنم  در ھمین حین من ھم فرار می. لیسانس داری فرار کن 

مال ھمسرش را در . دوید و دوید و دوید ، و پلیس بھ دنبال او می دوید . پس مال شروع بھ فرار کرد  

مال دوید و دوید تا زمانی کھ احساس کرد قلبش دارد . آنجا رھا کرده بود ، و پلیس او را تعقیب می کرد 

  " نست کو ؟ لیسا: " در ھمان زمان پلیس او را گرفت و گفت . منفجر می شود 

چرا می دویدی : " پس پرسید . پلیس آنھا را نگاه کرد و دید کھ درست است . مال مدارکش را نشان داد 

  "نصرالدین ؟ چرا فرار می کردی ؟ 

  . "نزد دکتری می روم ، و او گفتھ بعد از ھر غذا نیم مایل بدو : " نصرالدین گفت 

  "دنبال تو می دوم ، در تعقیب تو ام ، چرا نایستادی ؟  بسیار خوب ، اما تو دیدی من بھ: " پلیس گفت 

  . "من فکر کردم تو ھم پیش ھمان دکتر می روی : " نصرالدین گفت 

ھر آنچھ کھ در اطرافت می بینی بازتابی از . منطقی است ؛ این آن چیزی است کھ روی می دھد 

زمانی کھ تغییر می کنی ، . می کنی نگاه بھ خودت را در ھمھ جا منعکس . واقعیتی است کھ وجود دارد 

جھان اسارت . لحظھ ای کھ کامالً ساکت می شوی ، کل جھان ساکت می شود . بازتاب تغییر می کند 

  .و جھان رھایی نیست ؛ رھایی باز یک بازتاب است . نیست 

، در یک کریشنا کل جھان را در جشن و سرور می بیند . یک بودا کل جھان را در نیروانا می بیند 

اما تانترا می گوید ھر آنچھ کھ می بینی بازتاب است تا زمانی کھ تمام . سعادت ؛ بدبختی ای وجود ندارد 

  .آن حقیقت است  .دیده ھا ناپدید شود و فقط آینھ دیده شود بدون ھیچ بازتابی در آن 

. حقیقت یکی است ؛ بسیار ھا تنھا می توانند بازتاب باشند . اگر چیزی دیده شود ، فقط یک بازتاب است 

تو رھایی ، رھا از  –نھ از طریق تئوری بلکھ از طریق وجود و تجربھ  –یکبار کھ این درک شد 

  . اسارت و رھایی ھر دو 

   "ھ رھایی رسیده ای ؟ اینک ب:" زمانی کھ ناروپا روشن بین شد ، از او پرسیدند 



آری ، من در اسارت نیستم ، و نھ زیرا کھ رھایی بازتاب اسارت است . آری و نھ ھر دو : " ناروپا گفت 

  . "من بھ خاطر اسارت بھ آن می اندیشیدم . 

آن سالمتی خواستن بخشی از بیماری .تو بیماری و خواھان سالمتی ھستی : این گونھ بھ آن نگاه کن 

؟ وقتی کھ واقعاً سالمتی چگونھ می توانی. متی نخواھی بود واقعاً سالم باشی ، خواھان سال اگر. توست 

فقط یک . ، خواھش کجاست ؟ چھ نیازی ھست ؟ وقتی کھ واقعاً سالمی ھرگز حس نمی کنی کھ سالمی 

؟  چھ نیازی ھست ؟ چگونھ می توانی حس کنی کھ سالمی. شخص بیمار حس می کند کھ آنھا سالم اند 

  اگر سالم متولد شوی و ھرگز بیمار نشوی ، آیا می توانی سالمتی ات را حس کنی ؟

فقط از طریق . فقط از طریق متضاد و مخالف حس می شود . سالمتی آنجاست ، اما نمی تواند حس شود 

و اگر سالمتی را حس  –اگر بیماری ، می توانی سالمتی را حس کنی . متضاد چیزھا حس می شوند 

  .بھ یاد داشتھ باش ، تو ھمچنان بیماری  کنی ،

آری زیرا اینک دیگر اسارتی وجود ندارد ، اما با اسارت ، . آری و نھ ھر دو : " پس ناروپا می گوید 

نھ  –اینک ورای ھر دو ھستم . آن بخشی از آن است " . نھ " رھایی نیز ناپدید شده است ؛ بھ ھمین دلیل 

  . "در اسارت نھ در رھایی 

آن . موکشا و رھایی و نیروانا نساز ، موضوعی برای آرزو نساز. ستجو و آرزو مذھب نساز از ج

 . زمانی روی می دھد کھ آرزویی نباشد 

 

  

 

   

   

    

   



 

 

 

 

 

 


