
  6فصل 

  تانترا برای آزادی از آرزوھا روش

  

  :  1پرسش 

درست  این شما دیروز گفتید کھ انگیزه ی رھایی یا سامادھی نیز یک تنش و بار است ، اما 

  کھ آن یک آرزو نیست اما آیا عروج یا تشنگی ذاتی انسان نیز نیست ؟

  

اگر . تو می بایست معنای آرزو را درک کنی ، و مذاھب در این مورد تو را گیج کرده اند 

اگر آرزوی چیزی از جھان . ، آنھا آن را آرزو می نامند چیزی از جھان را آرزو کنی 

موضوع ! آرزو ، آرزو است ! این چرند است . دیگر را کنی ، نامی دیگر بر آن می نھند 

از جھان ، مادی ،  –موضوع ھر چیزی ممکن است باشد . ی کند آرزو چیزی را عوض نم

  . اما آرزو کردن ھمان باقی می ماند  –یا از جھان دیگر ، روحانی 

حتی اگر خدا را آرزو کنی ، یک مانع است ؛ حتی اگر رھایی . ھر آرزویی یک مانع است 

از میان نرود رھایی و تا زمانی کھ این آرزو کردن کامالً . را آرزو کنی یک مانع است 

پس بھ یاد داشتھ باش ، تو نمی توانی رھایی را آرزو کنی ، . نمی تواند روی دھد 

تو می توانی بی آرزو شوی ، و بعد رھایی روی می . غیرممکن است ؛ ضد و نقیض است 

  . بلکھ آن نتیجھ ی منطقی بی آرزویی است . اما آن نتیجھ ی آرزوی تو نیست . دھد 

آرزو یعنی ھمینک تو روبھ راه نیستی ، راحت . فھمی بی آرزویی چیست پس سعی کن ب

برآورده شود  ی در آینده دیگر اگر چیز در ھمین لحظھ با خودت راحت نیستی ، و. نیستی 

برآورده شدن ھمیشھ در آینده است ؛ ھرگز در اینجا و . آرامش را برای تو خواھد آورد 

آرزو یعنی تو در لحظھ ی حال نیستی، . این تنش ذھن برای آینده آرزو است . اکنون نیست 

ھرگز  تو جایی در آینده ای کھ. کھ وجود دارد فقط در لحظھ ی حال است  و ھمھ ی آنچھ

  .این لحظھ  –ھرچھ ھست در لحظھ ی حال است . د بود نخواھ

پس آنچھ در آینده برآورده می . این بازتاب برآورده شدنت در جایی در آینده ، آرزو است 

، اما اگر در شاید پادشاھی خداوند ، بھشت ، نیروانا ، شاید ھر چیزی . شود بی ربط است 

ل آرزو کنی ، بھ یاد بسپار ؛ آن غیر ممکن و تو نمی توانی در حا. آینده باشد ، آرزو است 



چگونھ می توانی در حال . در حال فقط می توانی باشی ، نمی توانی آرزو کنی . است 

  آرزو کنی ؟ 

بھ ھمین دلیل است کھ بودا این ھمھ بر بی . آرزو بھ آینده ، بھ خیال ، بھ رویا رھنمون است 

یی است کھ تو در واقعیت حرکت می زیرا فقط در بی آرزو. آرزویی اصرار می ورزد 

  .با آرزو در رویا حرکت می کنی . کنی 

تو ھمینک واقعیت را . آینده رویا است ، و وقتی در آینده بازتاب می دھی نا امید می شوی 

و ھر روز قوی تر می . و این خوی ذھن با تو می ماند . برای رویاھای آینده نابود می کنی 

می آید در شکلی از حال می آید ، و ذھنت دوباره بھ سوی آینده پس وقتی آینده ات . شود 

آنگونھ . حتی اگر می توانستی بھ خدا برسی ، راضی نمی شدی . ای دیگر حرکت می کند 

  .، می بایست بھ آینده حرکت کنی  حتی در حضور خدا. کھ ھستی ، غیر ممکن است 

آرزو کاری با . این حرکت ذھن بھ آینده آرزو است . ذھنت ھمیشھ بھ آینده حرکت می کند 

آرزو کردن چیزی است . فرقی نمی کند موضوع ندارد ، چھ آرزوی سکس کنی یا مدیتیشن 

تی ، و لحظھ ی حال یعنی در این لحظھ ی واقعی نیس. یعنی اینجا نیستی . کھ آرزو می کنی 

  . گذشتھ و آینده در نیستند ، دیوارند . ی است ھست تنھا دروازه ی 

. آرزو دنیا است . آرزو دنیوی است . پس من نمی توانم ھیچ آرزویی را روحانی بخوانم 

تو نمی خواھی آرزو . آن فریب ذھن است . نمی تواند باشد . آرزوی روحانی وجود ندارد 

زوی سالمتی ، پرستیژ و نخست آر. را رھا کنی ، بنابراین موضوع را تغییر می دھی 

آنھا را . اینک می گویی آرزو نمی کنم و اینھا چیزھای دنیوی ھستند . قدرت می کنی 

اینک خدا را . محکوم می کنی ، و کسانی را کھ آرزوی آنھا را دارند را سرزنش می کنی 

ا ، آرزو می کنی ، پادشاھی خدا را ، نیروانا را ، موکشا را ، ابدیت را ، ست چیت آناند

فکر می کنی متحول شده . اینک اینھا را آرزو می کنی ، و احساس خوبی داری . برھمن 

  . ھمان کھ بودی می مانی . ای ، اما تو ھیچ کاری نکرده ای 

بدبختی بزرگتری می افتی زیرا فکر می کنی کھ فقط خودت را گول زده ای ، و اینک در 

. ان می ماند ، عملکرد ذھن ھمان می ماند ذھن ھم. ھمان می مانی . این آرزو کردن نیست 

موضوعات آرزو تغییر کرده است ، اما دویدن ، رویا دیدن ، باقی . ھنوز اینجا نیستی 

  .نھ موضوع  –و رویا دیدن آرزو است . مانده



. من می گویم کھ ھر آرزویی دنیوی است زیرا آرزو دنیاست . پس سعی کن مرا بفھمی 

. مسألھ ی دگرگونی است. یست ، مسألھ در تغییر موضوع نیست پس مسألھ ی تغییر آرزو ن

مسألھ ی تحول از آرزو بھ بی آرزویی است ؛ از آرزو بھ بی آرزویی ، نھ از آرزوھای 

قدیمی بھ آرزوھای جدید ، از آرزوھای دنیوی بھ آرزوھای جھان دیگری ، از آرزوھای 

  !ی تحول است از آرزو بھ بی آرزوی! مادی بھ آرزوھای معنوی ، نھ 

تو فقط زمانی می توانی حرکت  اما چگونھ می توان از آرزو بھ بی آرزویی حرکت کرد ؟ 

اگر انگیزه ی منفعت ، طمع و سودی باشد فقط بعد از . کنی کھ آرزویی وجود داشتھ باشد 

اما بعد تو دیگر ھرگز حرکت . آن است کھ می توانی از آرزو بھ بی آرزویی حرکت کنی 

این درست . من می گویم کھ با بی آرزویی بھ سعادت ابدی دست می یابی . رد نخواھی ک

است کھ با بی آرزویی سعادت ابدی روی می دھد اما اگر من بھ تو بگویم کھ با بی آرزویی 

بھ شادی ابدی دست می یابی ، تو از آن موضوع آرزو می سازی آنگاه کل نکتھ را از دست 

  . می دھی 

پس سعی کن بفھمی کھ با . آن یک نتیجھ نیست ، آن نتیجھ ی منطقی درک عمیق است 

نمی دانی ؛ وگرنھ . آرزو بدبختی وجود دارد ، و فکر نکن کھ پیشاپیش آن را می دانی 

چگونھ می توانی در آرزو حرکت کنی ؟ تو ھنوز آگاه نشده ای کھ آرزو بدبختی است ، 

آنگاه با بیداری تمام در آرزو . تی آرزو می کنی آگاه باش وق. آگاه باش . آرزو جھنم است 

  . حرکت کن ، آنگاه بھ جھنم می رسی 

اگر برآورده شود ، زود . ھر آرزویی بھ جھنم رھنمون است ، چھ برآورده شود یا نھ 

. اما ھر آرزویی بھ بدبختی رھنمون است –رھنمون می شود ؛ برآورده نشود زمان می برد 

عجلھ ای نیست زیرا ھیچ کاری با عجلھ بھ . از کل جریان آگاه باش و با آن حرکت کن 

. آھستھ حرکت کن ، صبورانھ . انجام نمی رسد ، و رشد معنوی با عجلھ امکان پذیر نیست 

اگر تماشاگر . د ھر آرزو را نگاه کن و ببین کھ چگونھ ھر آرزویی دری بھ جھنم می شو

لحظھ ای کھ آن درک روی می . ھستی ، دیر یا زود در می یابی کھ آرزو کردن جھنم است 

ناگھان آرزو ھا ناپدید می شوند ، و تو در وضعیت بی . دھد ، دیگر آرزویی نخواھد بود 

  . آرزویی قرار خواھی گرفت 

. ا می توانند تمرین شوند نمی توانی آن را تمرین کنی ، بھ یاد داشتھ باش ؛ فقط آرزوھ

چگونھ می توانی بی آرزویی را تمرین کنی ؟ نمی توانی آن را تمرین کنی ، فقط می توانی 

. اما اگر بیدار باشی ، آگاه می شوی کھ آنھا بھ بدبختی رھنمون اند . آرزوھا را تمرین کنی 



نھ  –وی داد و وقتی ھر آرزویی بھ بدبختی رھنمون است ، زمانی کھ این درک در تو ر

آرزو کردن ناپدید می شود ، غیر ممکن  –یک عقیده ی تنھا و دانش ، بلکھ درک واقعی 

خودت را بھ "چگونھ می توانی خودت را بھ بدبختی رھنمون کنی ؟ تو ھمیشھ . می شود 

و ھمیشھ در بدبختی حرکت می  –فکر می کنی کھ اینطور است  –" شادی رھنمون می کنی

ھمیشھ فکر می کنی کھ این یا آن در . ندگی ھا و زندگی ھا روی می دھد این برای ز. کنی 

و بی . و وقتی وارد می شوی ھمیشھ می فھمی کھ این جھنم است . ، دری بھ بھشت است 

  . ھیچ استثنایی ھمیشھ چنین بوده ؛ ھمیشھ ھمین قضیھ است 

. بدبختی رھنمون کند  در ھر آرزویی با تفکر حرکت کن ، و اجازه بده ھر آرزویی تو را بھ

درک می : بلوغ در تو روی می دھد ، این پختگی در تو روی می دھد بعد ناگھان یک روز 

لحظھ ای کھ آن را درک کردی ، آرزو کردن ناپدید می . کنی کھ ھر آرزویی بدبختی است 

و اینک نیاز بھ انجام ھیچ کاری نیست ؛ آرزو کردن بھ سادگی کنار گذاشتھ شده و ت. شود 

شاید . سرور کامل ھست . در آن بی آرزویی نیروانا ھست . در وضعیت بی آرزویی ھستی 

آن را خدا بنامی ، پادشاھی خداوند یا ھر چھ کھ انتخاب می کنی تا آن را بنامی ، اما بھ 

این نتیجھ ی منطقی بی . خوبی بھ یاد داشتھ باش کھ این نتیجھ ی آرزو کردن تو نیست 

  . ی آرزویی نمی تواند تمرین شود آرزویی است ، و ب

در دنیا بسیاری ھستند . آنھا کھ بی آرزویی را تمرین می کنند ، خودشان را فریب می دھند 

تو نمی توانی بی آرزویی . کھ بی آرزویی را تمرین می کنند  –بیخو ھا ، سانیاسین ھا  –

ا آرزو می کنند ، آنھا در زیر آنھ. را تمرین کنی ؛ ھیچ چیز منفی نمی تواند تمرین شود 

در آینده بعد از مشتاق خدا ھستند ، آرامشی کھ روی خواھد داد ، سروری کھ در جایی 

آنھا آرزو می کنند ، و آنھا فقط آرزویشان را آرزوی .  مرگ انتظار آنھا را می کشد 

  . معنوی می خوانند 

کلمات بسیار فریب دھنده اند و تو می توانی . تو بھ آسانی می توانی خودت را فریب دھی 

تو سم را شھد می نامی و وقتی آن را شھد می نامی ھمچون شھد . توجیھ منطقی کنی 

اما این احساس ، این درک . کلمات ھیپنوتیزم می کنند ، آن یک چیز است . آشکار می شود 

  . اید مال خودت باشد کھ آرزو بدبختی است ب

. ماری استیونس در جایی نوشتھ کھ بھ خانھ ی دوستش رفت و دختر دوستش نابینا بود 

فالنی زشت است ، دوستش : " ماری استیونس بسیار تعجب کرد زیرا آن دختر می گفت 

  . با این کھ نابینا بود . " رنگ این لباس زیباست " و " ندارم 



  "ونھ حس می کنی کسی زشت است و آن رنگ زیباست ؟ چگ: " ماری استیونس پرسید 

  . " خواھرانم این را بھ من می گویند : " دختر گفت 

  .این دانش است 

تو آرزو می . این دانش است . بودا گفتھ کھ آرزو بدبختی است و تو آن را تکرار می کنی 

بودا را شنیده تو می بایست صرفاً حرف . کنی ، و ھرگز ندیده ای کھ آرزو بدبختی است 

تجربھ . تو بھ سادگی زندگی و فرصتت را از دست می دھی . این کار نخواھد کرد . باشی 

شناخت نمی تواند قرضی . ی خودت می تواند تو را تغییر دھد ؛ چیز دیگری تغییر نمی کند 

 اما چرا ما پیرو بودا. شبیھ شناخت است ، اما نیست . اگر قرضی باشد ، دروغ است . باشد 

ما بھ چشمان بودا نگاه می کنیم ، و آنھا چنان آرامند . یا مسیح ھستیم ؟ بھ خاطر طمع مان 

بودا بسیار زیباست . کھ ما حسودی می کنیم ، آرزوی چگونھ دست یافتن بھ آن برمی خیزد 

ما نیز چنان . آرزوی چگونھ مانند بودا شدن بر می خیزد . ھر لحظھ در وجد است  –

  .آرزو می کنیم موقعیت ھایی را 

مشکالت " چگونھ . " بعد می پرسیم بودا چگونھ بھ این دست یافتھ ، چگونھ اتفاق افتاده 

و او . رخ می دھد " بی آرزویی " زیرا بعد بودا خواھد گفت کھ در بسیاری می آفریند 

اما وقتی می شنویم کھ در بی آرزویی رخ . درست می گوید ، در بی آرزویی رخ داده است 

، شروع بھ رھا کردن آرزوھا می کنیم ، و کل ه شروع بھ تمرین بی آرزویی می کنیم داد

  .تالش آرزوی بودا گون بودن است 

ی کرد او بھ سادگی سع. است کھ بودا شود بودا سعی نکرد مانند کسی دیگر شود ؛ او نخو

و ھرچھ درک بیشتری در او طلوع کرد ، بدبختی بیشتری  –بدبختی خودش را درک کند 

اگر آرزو کنی قربانی می شوی ؛ . آنگاه یک روز درک کرد کھ آرزو سم است . ناپدید شد 

امید و نا امیدی  –فقط می توانی امید داشتھ باشی . اینک دیگر امکان شادی نخواھی داشت 

و وقتی بیشتر ناامید می . تو خواھد بود  این چرخھ ی: داشتن ، سپس امید و ناامیدی بیشتر 

تو بھ آینده حرکت می کنی . وار می شوی ، زیرا آن تنھا تسلی خاطر است دشوی بیشتر امی

  .زیرا در حال ھمیشھ ناامیدی ، و ناامیدی بھ دلیل گذشتھ ات می آید 

تو دوباره  پس. اینک ناامیدی ھست . در گذشتھ این حال آینده بود ، و تو بھ امید آن بودی 

پس . بھ امید آینده می مانی ، و زمانی کھ آینده بھ حال تبدیل شود دوباره ناامید می شوی 



آنگاه ناامیدی بیشتر ، امید بیشتر ، و با امید بیشتر ، ھمچنان ناامیدی . دوباره امید می بندی 

  .این چرخ سانسارا است . این یک چرخھ ی معیوب است . بیشتر 

و این خوب است کھ آن نمی تواند بھ تو . نمی تواند چشمانش را بھ تو بدھد اما ھیچ بودایی 

رنج  . آنگاه ھیچگاه اصیل نمی شدی . داده شود ؛ وگرنھ ھمیشھ دروغین می ماندی ، تا ابد 

پس . خوب است زیرا فقط از طریق رنج کشیدن است کھ می توانی اصیل و واقعی شوی 

ھر رنجی کھ . توانی درک کنی کھ آنھا واقعاً چیستند با آرزوھایت حرکت کن تا ب: نخست 

آن فقط  –آن فقط ریاضت است . بگذار برایت آشکار شود . پنھان است را تجربھ کن 

  .تاپاچاریا است 

ناروپا می گوید اگر بتوانی بیدار باشی ھر آرزویی بھ نیروانا رھنمون است ، و این معنا 

و وقتی ھمھ ی گوشھ . است ، زیرا اگر بیدار باشی ، می دانی کھ ھر آرزویی بدبختی است 

در آن توقف اتفاق ھست ، و . و کنار آرزو را جستجو کردی ، ناگھان متوقف می شوی 

تفاق ھمیشھ در انتظار توست ، منتظر است تا تو را در لحظھ ی حال آن ا. ھمیشھ آنجاست 

واقعیت از . مالقات کند ، اما تو ھیچگاه در حال نیستی ، ھمیشھ در حال رویا بینی ھستی 

اما تو بھ سمت . بھ خاطر واقعی زنده ای ؛ بھ خاطر واقعی وجود داری . تو حمایت می کند 

  .یار ھیپنوتیزم کننده است غیر واقعی بس. غیر واقعی می روی 

یکی . دو دوست بعد از سالھای بسیار ھمدیگر را می بینند . من یک جوک یھودی شنیده ام 

پسرت ھری چطور . بیست و پنج سال است تو را ندیده ام : " از آنھا بھ دیگری می گوید 

  " است ؟ 

تمام سرزمین صدایش را شنیده اند ، ترانھ . ؛ شاعر بزرگی است  پسرم: " دیگری می گوید 

ھایش خوانده می شوند ، و کسانی کھ شعر شناس اند می گویند بھ زودی جایزه ی نوبل را 

  . "می گیرد 

  . "و درباره ی پسر دومت بنی بھ من بگو ! فوق العاده است : " دوست دیگر می گوید 

او یک رھبر است ، یک . سر دومم بسیار خوشحالم من در مورد پ: " دوست می گوید 

ھزاران و ھزاران نفر پیرو او ھستند ، و من مطمئنم کھ او بھ زودی . رھبر سیاسی بزرگ 

  . "رییس جمھور این سرزمین خواھد شد 

  "و در مورد پسر سومت ایزی چطور ؟ ! تو چھ خوشبختی ! اوه : " آنگاه آن دوست گفت 



اما بھ تو . او خیاط است . ایزی ؟ او ھمچنان ایزی است : " گفت  پدر بسیار غمگین شد و

  . "می گویم کھ اگر ایزی نبود ما ھمگی از گرسنگی می مردیم 

و شاعر و سیاستمدار بزرگ ، رھبر . اما پدر غمگین بود زیرا ایزی فقط یک خیاط است 

اما اگر ایزی نبود " : او گفت . یک خیاط  –ایزی واقعیت است . آنھا رویا ھستند  –بزرگ 

  ."ما ھمھ از گرسنگی مرده بودیم 

اما تو ھرگز در موردش . آن واقعی است . تو نمی توانستی در این لحظھ وجود داشتھ باشی 

. تو در رویاھایت در مورد جایزه ی نوبل و رییس جمھوری خوشحالی . خوشحال نیستی 

  ." ایزی فقط یک خیاط است " ھمین حاال ، 

آنھا دروغین . رویاھایت ریشھ ی تو نیستند . جایی است کھ در آن ریشھ داری  واقعیتت در

با آن روبرو شو ، ھر چھ کھ ھست با آن رو . بھ شرایط واقعیتت در لحظھ ی حال بیا . اند 

اگر بتوانی اینجا و اکنون . آینده آرزوست . در رو شو ، و بھ ذھن اجازه نده بھ آینده برود 

  .گر نتوانی اینجا و اکنون باشی ، آنگاه ھمھ چیز فقط از جنس رویاست ا. باشی ، بودایی 

آنھا فقط می . بازگردی زیرا رویاھا نمی توانند تو را بھ جایی رھنمون کنند  و تو مجبوری

توانند تو را بھ سوی امید و ناامیدی رھنمون کنند ، اما واقعاً ھیچ چیز از طریق آنھا رخ 

تو باید از رنج . بھ یاد داشتھ باش کھ تو نمی توانی تقلید کنی  اما نکتھ ام را. نمی دھد 

. تو را خالص می کند ، تو را بیدار می کند ، تو را آگاه می کند . رنج راه است . بگذری 

اگر کامالً آگاه شوی ھیچ آرزویی . ھرچھ بیشتر آگاه شوی کمتر از آرزو انباشتھ می شوی 

  .ت جز آگاھی کامل رخ نمی دھد ، و مدیتیشن چیزی نیس

  

  : 2پرسش 

لطفاً توضیح دھید کھ چگونھ ممکن است کھ فرد بتواند با بودن کامل در کارھایی کھ از خشم 

  . و نفرت و خشونت ھستند از نظر معنوی متحول شود 

  

و راه دیگری . بلھ ، تو می توانی از طریق خشم و نفرت و خشونت کامالً متحول شوی 

از جایی کھ ھستی ، فقط از . نت ، خشم ، طمع و شھوت ھستی تو در خشوزیرا  –نیست 

من بھ تو نمی گویم کھ بی طمعی را در مخالفت با طمع خلق کن؛ . آنجا ، راه آغاز می شود 



خشن باش ، خشمگین باش ، اما  –می گویم کھ کامالً طمع کار باش ، اما با ذھن کامالً بیدار 

تو باید از این آتش عبور . وانی کل سم آن را حس کنی کامل باش تا کامالً رنج بکشی ، تا بت

تو باید . ھیچکس دیگری نمی تواند بھ جای تو عبور کند ؛ ھیچ وکیلی ممکن نیست . کنی 

  . از میان آن عبور کنی ، و تو ھمیشھ فکر می کنی کھ کسی دیگر آن را انجام خواھد داد 

. آن ھنوز روی نداده است . دارد مسیحیان فکر می کنند کھ از طریق مسیح نجات وجود 

، و ما از بھ صلیب کشیده شدن مسیح دو ھزار سال می گذرد . جھان ھمان است کھ بود 

ھرکسی باید صلیب ! نھ . ھمچنان امیدواریم کھ کسی دیگر رنج بکشد و ما بھ سرور برسیم 

  . خودش را حمل کند 

تو خودت باید از آن بھ . تو نمی توانی برسی . مسیح بھ صلیب رفت ؛ او بھ ھدف رسید 

. خشم آنجاست ، حسادت آنجاست  –و این بھ صلیب رفتن است . صلیب رفتن عبور کنی 

طمع وجود دارد ، پس . جامعھ ایجاد قطب مخالف را آموزش می دھد با آنھا چھ می کنی ؟ 

عصبانی . خشم وجود دارد ، پس سرکوبش کن . بیافرین  سرکوبش کن و ذھن بی طمع را

  چھ روی می دھد ؟ . انرژی را بھ عقب ھل بده و لبخند بزن . نشو 

خشم در درون روی ھم انباشتھ می شود ، و تو بیشتر و بیشتر خشمگین می شوی ، زیرا با 

اھوشیار تو آن بھ مخزن ن. سرکوب خشم انرژی بیشتر و بیشتری در درون انباشتھ می شود 

آن لبخند دروغین می شود ، زیرا . و در برابر این خشم لبخند می زنی . تبدیل می شود 

وقتی خشم در درونت ضربھ می زند چگونھ می توانی لبخند بزنی ؟ می توانی لبخند بزنی ، 

  .آن یک لبخند دروغین خواھد بود  اام

لبخند دروغی . خشم واقعی لبخند دروغی و  –بنابراین تو بھ دو بخش تقسیم می شوی 

بر علیھ خودت تقسیم می شوی ، و . شخصیتت می شود و خشم واقعی روحت می ماند 

ھیچکس  . و تو نمی توانی با لبخند دروغی شاد باشی . مبارزه ای ھمیشگی آنجا خواھد بود 

 تو نمی توانی با خشم پنھانی کھ ھمیشھ سعی در بیرون آمدن دارد شاد. فریب نمی خورد 

واقعی را در درون حمل می کنی و دروغی را در . آنچھ کھ بد است واقعی است  .باشی 

این شیزوفرنیک است ، و ھر انسانی شیزوفرنیک شده است ، . بیرون نمایش می دھی 

کل زندگی و انرژی . نھ فقط تقسیم شده ، بلکھ مدام با خودش مبارزه می کند  –تقسیم شده 

و مبارزه احمقانھ است ، اما این روی می . و پراکنده می شود در این مبارزه تلف می شود 

  . دھد 



دروغ ھیچگاه تو را بھ واقعی . پیشنھاد من این است کھ ھیچ دروغی در اطرافت نیافرین 

کار دروغین نکن و بگذار واقعی . رھنمون نیست ؛ دروغ تو را بھ دروغ بیشتر می برد 

می گویم شاید بترسی ، زیرا خشونت آنجاست و  وقتی این را. خودش را کامل ابراز کند 

بر آن مراقبھ ! پس منظورم این است کھ برو و بکش ؟ نھ . شاید بخواھی کسی را بکشی 

می توانی آن را بر سر یک بالش . در اتاقت را ببند و بھ خشونتت اجازه ی ظھور بده . کن

یست ، زیرا آن کمکی خالی کنی ، یک عکس ، ھر چیزی ، نیازی بھ رفتن و کشتن کسی ن

  . آن مشکالت بیشتر و زنجیره بھ وجود خواھد آورد . نخواھد کرد 

و بھ یاد داشتھ باش ، ما بیشتر از دوستمان  –روی بالش اسم دشمن یا دوستت را بنویس 

فقط عکس ھمسر یا شوھرت را بر بالش بچسبان ، و خشونتت . عصبانی ھستیم تا دشمنمان 

و . انجام بده  الش را بکش ، و ھر کاری دوست داریبالش را بزن ، ب. را بیرون بکش 

ی خواھی بر این ھمان چیزی است کھ م. فکر نکن کھ داری کاری احمقانھ می کنی 

فکر نکن کھ این کار مسخره  . موضوع واقعی انجام دھی ، و آن احمقانھ تر خواھد بود 

بھ این . تو مسخره ای ، ابلھ ای ، نمی توانی با سرکوبش تغییر کنی : تو اینی . است 

. بھ خودت اجازه بده کامل ابراز شود ؛ عمل کن. ببین کھ تو چگونھ ای . مسخرگی نگاه کن 

بتوانی واقعی باشی ، برای اولین بار درک خواھی کرد کھ چھ خشم و خشونتی در تو و اگر 

  .تو کوه آتشفشانی ، و این ھر لحظھ می تواند از تو فوران بزند . پنھان است 

کسی . آن ھر روز فوران می زند . در ھر وضعیتی ، آتشفشان ممکن است فوران بزند 

ھیچکس گمان نمی کرد . نرمالی ھمچون تو بود کسی را می کشد ، و روز قبلش او انسان 

ھیچکس بھ تو گمان نمی برد ، و تو افکار بسیار درباره ی کشتن در . کھ او یک قاتل باشد 

خیال کشتن .  می بایست اندیشیده باشی ، می بایست بارھا نقشھ کشیده باشی . سر داری 

روان . ن خیال بر تو رخ داده اگر کامالً ابلھ نبوده باشی آ. کسی یا خودت را داشتھ ای 

شناسان می گویند یک انسان باھوش در زندگی اش حداقل ده بار بھ خودکشی فکر می کند 

ھرگز انجامش نمی . و ده ھزار بار فکر می کنی کسی دیگر را بکشی  –! حداقل ده بار  –

  .ارد اما می توانی انجامش دھی ؛ ھمیشھ امکانش وجود د. دھی ، آن موضوعی دیگر است 

آن را حس خواھی کرد . خشمت را عملی کامل در مدیتیشن کن ، و ببین چھ روی می دھد 

ھر . اگر بھ آن اجازه دھی ، ھر سلول بدنت در آن خواھد بود . کھ از تمام بدنت می آید 

کل بدنت در یک وضعیت دیوانھ وار خواھد . روزنھ ، ھر الیھ از بدنت خشن خواھد شد 

، و  با جریان حرکت کن. د شد ، اما بھ آن اجازه بده ، خودداری نکن دیوانھ خواھ. بود 

. وقتی گردباد تمام شد ، برای نخستین بار مرکز عمیقی را در درونت حس خواھی کرد 



وقتی خشم برود ، پشیمانی ای نخواھد بود زیرا تو آن را بر . آرامش لطیفی رخ خواھد داد 

وقتی این خشم . تو بی گناه خواھی بود . خواھد بود جرمی ن. علیھ کسی بھ کار نگرفتھ ای 

  .نھ تحمیلی  –بھ بیرون انداختھ شود و سکوت بیاید ، آن سکوت واقعی است 

می توانی خودت را . تو می توانی ھمچون بودا در پادماسانا بنشینی ، در حالت یک یوگی 

ذھن . اینک فقط بدن ایستا است  . مجبور کنی ، اما میمون درونت باال و پایین می پرد 

ھر وقت برای مدیتیشن می نشینی ، آنچھ را کھ روی می دھد را . دیوانھ تر از قبل است 

وقتی مدیتیشن نمی کنی ھیچگاه در درون این قدر شلوغ و پر سر و صدا . حس می کنی 

  پس چرا وقتی مدیتیشن می کنی این قدر سر و صدا رخ می دھد ؟ . نیستی 

  این قدر دربدر می شود ؟جرا ذھن 

چرا افکار بسیاری در یک توده می آیند ؟ زیرا بدنت ایستا است و از طریق این ایستایی 

 . تضاد آنجاست . بدنت می توانی میمون وار بودن ذھنت را بیشتر حس کنی 

چھ نشوی بھ خواب می چھ در آن موفق شوی . اما سکوت تحمیلی ھیچ فایده ای ندارد 

تا جایی کھ بھ خواب مربوط . میلی اگر موفق باشد بھ خواب تبدیل می شود سکوت تح. روی

ی ھمیشھ زمانی کھ انرژی محصور سکوت واقع. است خوب است وگرنھ فایده ای ندارد 

آن انرژی . اختالل بھ دلیل انرژی محصور شده وجود داشت . می شود رخ می دھد  رھا

 وقتی رھا. ، اختالل در آنجا بود  ا بودسرکوب شده سعی می کرد فوران کند ، مشکل آنج

  . شد ، تو سبک شدی 

در آن آسودگی می توانی بگویی کھ در وضعیت بی . آنگاه ھر الیھ از وجودت آسوده شد 

ً نبود خشم است . خشمی ھستی  بھ یاد داشتھ باش ، . آن بر علیھ خشم نیست ؛ آن صرفا

نبود طمع ،  –آن ھمیشھ غایب است ! نھ مخالف  –واقعی ھمیشھ غایب است ، نھ مخالف 

اما در آن نبود ، واقعیتت شکوفا می شود زیرا بیماری رفتھ  –نبود سکس ، نبود حسادت 

و یکبار کھ شروع بھ شکوفا شدن . اینک سالمت درونی ات می تواند شکوفا شود . است 

ودت است کھ خشم را تو فقط بھ دلیل گم کردن خ. کرد ، خشم را انباشتھ نخواھی کرد 

  . انباشتھ می کنی 

اما تو خشم را بر دیگران . در واقع ، تو از کسی خشمگین نیستی ، خشم در درون توست 

در واقع . منعکس می کنی ؛ وگرنھ دیوانھ می شوی ، پس بھ دنبال دلیل و بھانھ می گردی 

آنچھ کھ . بھ این دلیل خشمگینی کھ خودت را گم کرده ای ، سرنوشتت را گم کرده ای 



برایت اتفاقی نمی . دھد ، و بھ ھمین دلیل است کھ خشمگینی  برایت ممکن است روی نمی

مرگ نزدیک تر می شود ، و تو ناخشنود تر از ھمیشھ باقی می . افتد ، و زمان می گذرد 

بھ این دلیل کھ تو پتانسیل . بھ نظر می رسد ھیچ امکان خشنودی وجود ندارد . . مانی 

. ھ کھ می بایست می شدی ، تو خشمگینی زیرا تو نشده ای آنچ خویش را درک نکرده ای ،

  . و بعد بھ دنبال دلیل و بھانھ می گردی 

در واقع مسألھ در خشم نیست و اگر تو خشم را . خشمت را بر این و بر آن می افکنی 

چرا فرد خشن است ؟ . مسألھ در درک خویش است . مسألھ سازی ، تشخیصت اشتباه است 

زیرا  –ھ خودش خشمگین است ، بر علیھ ھمین وجود چرا فرد مخرب است ؟ زیرا بر علی

  . و بعد احساس می کند کھ بر علیھ تمام دنیاست . کھ او ھست 

یک بودا ساکت است ، بدون خشونت ، نھ بھ این دلیل کھ آن را تمرین کرده باشد ، بلکھ بھ 

ه اینک گل بھ شکوفایی کامل خود رسید. این دلیل کھ اینک خودش را درک کرده است 

  . او خشنود است . است، و دیگر چیزی برای رھا شدن وجود ندارد 

اینک دیگر شکایتی وجود ندارد ؛ ھیچ چیز اشتباه . سپاسگذاری ساده بھ ھستی باقی می ماند 

بھ . خوب است  چیز وقتی واقعاً شکوفا شوی ،ھمھ چیز روبھ راه می شود ؛ ھمھ. نیست 

  !خوب است  چیز ھمھ. ھمین دلیل بودا نمی توانست مشکالت را ببیند 

برای انقالبی بودن می بایستی قادر بھ دیدن بدبختی باشی ، . بھ ھمین دلیل بودا انقالبی نبود 

برای انقالبی بودن ، می بایست . می بایست قادر بھ دیدن کل بدبختی و جھنم پیرامون باشی 

بودا در . فقط بعد از آن است کھ تو انقالبی ھستی . کھ ھمھ چیز اشتباه است  احساس کنی

چرا ؟ این . این سرزمین بود ، ماھاویرا در این سرزمین بود ، اما آنھا انقالبی نبودند 

  چرا ؟: پرسش پیش می آید 

 ، فقط میاو نمی تواند مخرب باشد . وقتی فرد با خود آسوده باشد ، ھمھ چیز خوب است 

تحول او فقط می تواند آفریننده باشد ، و تو نمی توانی آنچھ را کھ . تواند آفریننده باشد 

وقتی کسی چیزی را خراب می کند ، فقط آنگاه است کھ تبدیل بھ اخبار . آفریده شده ببینی 

  . می شود ؛ فقط آنگاه است کھ می توانی ببینی اش 

اینک در تمام جھان انقالبیون وجود . ن بودا لنین ھمچون یک انقالبی دیده می شود نھ ھمچو

و دلیل ؟ بھ دلیل این کھ افراد کمتر و کمتری پتانسیل خویش را . دارند ، و رشد می کنند 

زیرا اگر در زندگی شان معنایی  –آنھا خشن اند و می خواھند خراب کنند . درک می کنند 



ندگی دیگران وجود داشتھ باشد ؟ معنا می تواند در زنباشد چگونھ می توانند حس کنند کھ 

، زیرا خودش را درک  ست کھ حتی یک حشره یا پشھ را نمی کشدماھاویرا چنان آگاه ا

یک پشھ فقط . اینک او می داند کھ حتی برای یک پشھ چھ امکانی وجود دارد . کرده است 

 این پشھ می تواند: امکانی ھمیشگی آنجاست . یک پشھ نیست ؛ این یک امکان است 

. فقط می تواند کمک کند . او نمی تواند آن را نابود کند ، غیر ممکن است . روحانی شود 

  . او فقط بھ این توجھ دارد کھ چگونھ بھ او کمک کند تا پتانسیل بھ واقعی تبدیل شود 

پتانسیل . سرنوشت بزرگی پنھان است ، اما ھیچ چیز درک نشده است . شما فقط دانھ اید 

نسل مدرن از نسل قدیمی . احساس خشم می کنی . دانھ دانھ می ماند  ھدر رفتھ است ؛

اینک نسل جدید آنچھ . آگاھی از امکان بیشتر شده و خشنودی کمتر خشمگین تر است زیرا 

اما ھیچ چیز روی نداده و ھیچ چیز . را کھ امکان دارد را از نسل قدیم بیشتر می داند 

اگر نتوانی آفریننده باشی ، حداقل می . ی وجود دارد واقعی نشده ، بنابراین ناامیدی بیشتر

خشم و خشونت  نیروھای . توانی مخرب باشی ؛ قدرتت را در مخرب بودن حس می کنی 

 .آنھا آنجا ھستند زیرا خالقیت آنجا نیست . مخرب ھستند 

ھا آنھا را سرکوب نکن ؛ بھ آن. بلکھ بھ آنھا کمک کن تا رھا شوند . با آنھا مخالفت نکن 

وقتی آنھا . آنگاه آنچھ کھ فکر می کنی متضاد است غایب است . اجازه بده از تو بخار شوند 

. بخار شوند ، ناگھان در می یابی کھ سکوت آنجاست ، کھ عشق آنجاست ، مھر آنجاست 

ھستان را تو کو. کھ در کوھستان پنھان شده  آنھا مانند نھری ھستند. آنھا کاشتھ شده نیستند 

نھر مخالف کوھستان نیست ، متضاد . حذف می کنی و نھر شروع بھ جاری شدن می کند 

فقط نبود کوھستان است ، و یک گشایشی حاصل می شود و نھر شروع . کوھستان نیست 

  . بھ جاری شدن می کند 

اما تو . آن را حذف کن . خشم درونت مانند کوھستان است عشق درونت مانند نھر است ، 

. بعد بھ خوبی نھر را ھل می دھی تا بیشتر بھ درون برود . آن را بھ درون ھل می دھی 

تو می خواھی کسی را بزنی . نیازی نیست تا کسی را با آن بزنی . این کوھستان را بینداز 

این چیزی است کھ من آموزش می . زیرا نمی دانی چگونھ آن را بدون زدن کسی بیندازی 

و اگر بتوانی این کوھستان . نیازی بھ زدن کسی نیست . دون زدن کسی انداختن آن ب: دھم 

تو شاید آن را بر سر دیگران . ھمھ از آن سود خواھند برد را بدون زدن کسی بیندازی ، 

  .نیاندازی ، اما آن ھمیشھ آنجاست و دیگران حسش می کنند 



آن را ارتعاش . وقتی عصبانی ھستی ، ھر قدر آن را سرکوب کنی خشمت حس می شود 

ھرکسی آگاه می شود کھ بیماری ای .  ؛ پیرامونت را غم مالیمی فرا می گیرد می دھی

ھمین نگرشت بوی . ھمھ می خواھند تو را ترک کنند ؛ تو دافع می شوی . وارد شده است 

  .بدی بھ تو می دھد 

در سکس  شاید آگاه نباشی ، اما شیمی دانھا می گویند کھ وقتی کسی در عشق یا خشم یا

وقتی در خشمی . نھ استعاره ای  یتدر واقع –است ، بوھای متفاوتی از بدن بر می خیزند 

  . وقتی در عشقی ، بوی متفاوتی برمی خیزد . ، بوی بدی از بدنت بر می خیزد 

زیرا زمانی کھ ماده آماده است ، بوی مالیمی از  –حیوانات توسط بو جذب می شوند 

بھ . یست بدون آن بو ، ماده آماده ن. د و نر جذب می شود اعضای سکس او بر می خیز

. نندآنھا می توانند سکس را بو ک: ھا را در حال بوییدن می بینید ھمین دلیل است کھ شما سگ

، اگر خشمگینی . بوی مالیمی از خودت ساتع می کنی ، تو نیز  اگر تمایالت سکسی داری

شاید کسی . وند زیرا مواد شیمیایی متفاوتی در سیستم خون رھا می ش –آنگاه نیز 

 –تو سنگینی . ھوشیارانھ بھ آن توجھ نکند ، اما ناھوشیارانھ ھمھ بھ آن توجھ می کنند 

  .این سم را از سیستمت بیانداز . دافعی ، مخربی 

و آسمان آن قدر . خوب است کھ در فضای خالی رھا کنی : پس این را بھ یاد داشتھ باش 

بھ سادگی آن را جذب می کند ، و تو رھا می . بزرگ است کھ آن دیگر بھ تو بازنگردد 

پس ھر کاری را مراقبھ گون و کامل انجام بده ، حتی خشم ، حتی خشونت ، حتی . شوی 

بھ تنھایی تصور کنی کھ چگونھ در تنھایی خشمگین باشی ، اما  اما تو نیز می توانی. سکس 

و بعد از آن کیفیت متفاوتی خواھی . سکسی بھ شکلی مراقبھ گون ایجاد کنی  می توانی بزم

  . داشت 

بھ کل بدنت . زمانی کھ تنھایی ، اتاقت را ببند و طوری عمل کن کھ در سکس عمل می کنی

با تمام وجودت . د بزن ؛ ھر کاری دوست داری انجام بده بپر و فریا. اجازه بده حرکت کند 

بھ تنھایی و مراقبھ گون در سکس برو ، اما تمام . ھمھ چیز را فراموش کن . انجام بده 

  . تمایالت سکسی ات را در آن بکار گیر 

و سخت است در چنان . با دیگری ، جامعھ ھمیشھ حاضر است زیرا دیگری حاضر است 

فرد در عشق عمیق ، در یک . احساس کنی دیگری حضور ندارد  عشقی فرو روی کھ

کھ  ن است کھ بھ گونھ ای با عشقش یا ھمسرش یا شوھرش باشدصمیمیت عمیق ، ممک

  .گویی حضور ندارد 



اگر می توانی در اتاقی تنھا با عشقت بدون ھیچ ترسی از : این معنای صمیمیت عمیق است 

؛ وگرنھ دیگری ھمیشھ حضوری او باشی ، می توانی با تمام وجودت در عمل سکس باشی 

چھ فکری خواھد کرد ؟ تو چھ می کنی ؟ :" دیگری بھ تو نگاه می کند . بازدارنده دارد 

  "کنی ؟ مانند یک حیوان عمل می 

من نمی : " او گفت . او آمده بود تا از شوھرش شکایت کند . چند روز قبل خانمی اینجا بود 

ع می کند بھ ھمچون حیوان وقتی بھ من عشق می ورزد ، شرو. توانم او را تحمل کنم 

  . " رفتار کردن

کھ و تو فکر می کنی " چھ می کنی ؟ : " وقتی دیگری حاضر است ، بھ تو نگاه می کند 

آن مانع . کارھایی ھست کھ می توانی انجام دھی و کارھایی ھست کھ نمی توانی انجام دھی 

  . می شود ؛ نمی توانی با تمام وجودت عمل کنی 

. اگر عشق واقعاً وجود داشتھ باشد ، آنگاه می توانی آنگونھ کھ در تنھایی ھستی عمل کنی 

آنگاه دوگانگی گم می شود ، و سکس . و وقتی دو بدن یکی می شوند ، ریتم واحدی دارند 

و آن مانند خشم نیست ؛ خشم ھمیشھ زشت است ، اما سکس . می تواند کامالً رھا شود 

. اما فقط بعضی اوقات  –زیباترین چیز ممکن می شود  بعضی اوقات. ھمیشھ زشت نیست 

یکی می شود وقتی دیدار عالی است ، وقتی دو بھ یک ریتم تبدیل می شوند ، وقتی تنفسشان 

و پرانای آنان ، انرژی ، در دایره جریان می یابد ، وقتی دو کامال ناپدید می شود و دو بدن 

یک کل واحد می شوند ، وقتی منفی و مثبت ، نر و ماده ، دیگر آنجا نیستند ، آنگاه سکس 

  . اما ھمیشھ اینگونھ نیست . زیباترین چیز ممکن است 

وقتی دیدار عالی است ، وقتی دو . اما فقط بعضی اوقات  –زیباترین چیز ممکن می شود  

بھ یک ریتم تبدیل می شوند ، وقتی تنفسشان یکی می شود و پرانای آنان ، انرژی ، در 

ناپدید می شود و دو بدن یک کل واحد می شوند ،  دایره جریان می یابد ، وقتی دو کامالً 

. ، آنگاه سکس زیباترین چیز ممکن است  وقتی منفی و مثبت ، نر و ماده ، دیگر آنجا نیستند

  . اما ھمیشھ اینگونھ نیست 

اگر آن غیر ممکن است ، می توانی زمانی کھ تنھایی عمل سکست را بھ اوج دیوانگی و 

بھ بدنت  اتاق را ببند ، در آن مدیتیت کن ، و. در یک مود مراقبھ گون . شوریدگی بیاوری 

  !تمام کنترلھا را از دست بده . لت نباشد کھ در کنتر حرکت کند طوری اجازه بده 



ھمسرت ، شوھرت یا دوستت : زوجھا می توانند یاری دھنده باشند ، و مخصوصاً در تانترا 

آنگاه بھ ھم اجازه دھید بدون کنترل . می تواند بسیار کمک کند اگر ھر دو عمیقاً تجربھ کنید 

و آدم . ت  ؛ بھ باغ عدن بازگردید تمدن را فراموش کنید گویی کھ ھرگز نبوده اس. باشید 

مانند حیوانات معصوم ! برگردید . حوای باغ عدنی باشید کھ ھنوز از باغ بیرون نشده اند 

ھمان نخواھید دوباره ھرگز . باشید ، و تمایالت سکسی تان را در تمام و کمالش بروز دھید 

  . بود 

سکس ممکن است بماند ، اما .  تمایالت سکسی ناپدید می شوند. دو چیز روی خواھد داد 

. و وقتی تمایلی نباشد ، سکس روحانی می شود . الت سکسی کامالً ناپدید می شوند تمای

وقتی اشتیاق فکری آنجا نباشد ، وقتی بھ آن فکر نکنی ، وقتی بھ یک درگیری ساده تبدیل 

ت نخس. آن روحانی است  –یک عمل کامل ، حرکت کل وجودت ، نھ فقط ذھن  –شود 

تمایالت ناپدید می شوند ، و بعد شاید سکس نیز ناپدید شود ، زیرا وقتی یکبار مرکز عمیق 

  . تر آن را بشناسی ، می توانی بدون سکس بھ آن برسی 

اولین لمحھ اما تو آن مرکز عمیق تر را نمی شناسی  ، پس چگونھ می توانی بھ آن برسی ؟ 

روشھای دیگر  ھ شد ، راه می تواند از طریقیکبار کھ شناخت. از طریق سکس کامل می آید 

فقط با نگاه کردن بھ یک گل ، می توانی در ھمان وجدی باشی کھ در زمانی . نیز طی شود 

کردن بھ ستارگان ، می توانی در آن  فقط با نگاه. کھ با زوجت در اوج بودی ، بودی 

  . حرکت کنی 

شریکت فقط کمکت می کند آن را . ت یکبار کھ راه را شناختی ، می دانی آن در درون توس

دیگری فقط ! آن درون توست . و تو بھ شریکت کمک می کنی تا آن را بشناسد . بشناسی 

بود تا بھ تو کمک کند چیزی را بشناسی کھ ھمیشھ  دیگری فقط یک چالش. ک بود یک محر

  .در درونت بوده 

استاد فقط می تواند چالشی برای تو . و این چیزی است کھ بین استاد و شاگرد رخ می دھد 

. استاد چیزی بھ تو نمی دھد . تا آن چھ را کھ ھمیشھ در تو پنھان بوده را نشان بدھد باشد 

و تمام آن چیزھایی کھ دادنی ھستند بی . نمی تواند بدھد ؛ چیزی برای دادن وجود ندارد 

  .زیرا آن فقط می تواند یک شی ء باشد ارزش اند 

یک استاد . آنچھ کھ نمی تواند داده شود اما آنچھ کھ فقط می تواند برانگیزاند ارزشمند است 

او فقط می تواند تو را بھ مبارزه دعوت کند تا بھ تو کمک کند . فقط تو را تحریک می کند 



یکبار کھ شناختی اش ، . دریابی  بھ نقطھ ای برسی کھ بتوانی آنچھ را کھ پیشاپیش آنجاست

  .دیگر بھ استاد نیازی نیست 

آنگاه سکس خالص می . سکس شاید ناپدید شود ، اما نخست تمایالت سکسی ناپدید می شوند 

. آنگاه براھماچاریا ھست ، تجرد . شود ، عملی معصوم ؛ آنگاه سکس نیز ناپدید می شود 

این در . و این تفاوت را بھ یاد داشتھ باش . آن مخالف سکس نیست ؛ آن فقط نبود آن است 

   .آگاھی تو نیست 

مذاھب قدیمی خشم و سکس را محکوم می کردند چنانچھ گویی این دو مانند ھم ھستند یا این 

تمام مذاھب . خشم مخرب است ؛ سکس آفریننده است ! آنھا نیستند . کھ در یک مقولھ اند 

قدیمی این دو را بھ یک روش محکوم کرده اند ، گویی کھ خشم و سکس ، طمع و سکس ، 

ھرگز ! ھمیشھ  –حسادت مخرب است ! آنھا شبیھ نیستند . ند حسادت و سکس شبیھ ا

خشم ھمیشھ مخرب است ، اما نھ با . آفریننده نیست ؛ ھیچ چیزی از آن بیرون نمی آید 

  !سکس 

  . ھستی آن را برای آفریدن بھ کار می گیرد . سکس منبع خالقیت است 

 –سکس نیست . آن ھمیشھ مخرب است : تمایالت سکسی مانند حسادت ، خشم و طمع است 

تصویر یا فیلم  کھ کسی. ما فقط تمایالت را می شناسیم . اما ما سکس ناب را نمی شناسیم 

من کسانی . پورنوگرافیک می بیند ، بھ دنبال سکس نیست ؛ بھ دنبال تمایالت سکسی است 

تصاویر مجالت کثیف یا کتابھا یا عکسھا نمی توانند با  را می شناسم کھ بدون دیدن

ھمسر واقعی برای . ھمسرشان عشق ورزی کنند ، آنھا با دیدن اینھا برانگیختھ می شوند 

آن جذابیت در . یک تصویر، یک تصویر برھنھ ، برای آنھا جذاب تر است . آنان ھیچ است 

  .دل نیست ؛ در ذھن و سر است 

. ر تمایالت سکسی است ؛ فکر کردن درباره اش تمایالت است سکس منتقل شده بھ س

زندگی کردنش چیز متفاوتی است ، و اگر بتوانی آن را زندگی کنی می توانی بھ ورای آن 

. پس از ھیچ چیز نترس . ھر چیزی کھ کامل زندگی شود بھ ماورا رھنمون است . بروی 

ب است ، در تنھایی حرکت کن ، با اگر فکر می کنی برای دیگران مخر! آن را زندگی کن 

اگر فکر می کنی آفریننده است ، آنگاه شریک پیدا کن ، دوست پیدا . دیگران انجامش نده 

اگر ھنوز . یک زوج شو ، یک زوج تانتریک ، و با تمام وجود در آن حرکت کن . کن 

  . فکر می کنی حضور دیگری مانع است ، پس می توانی بھ تنھایی انجامش دھی 



  رسش آخر پ

  : 3پرسش 

می توانید بھ ما درباره ی کیفیت و طبیعت خواب آیا شخص روشن بین رویا می بیند ؟ 

  شخص روشن بین بگویید ؟ 

  

و اگر تو رویاھا را خیلی دوست داری ، . نھ ، شخص روشن بین نمی تواند رویا ببیند 

اولین چیزی کھ . رویابینی بخشی از خواب است ! آگاه باش . ھرگز روشن بین نمی شوی 

برای رویاھای معمولی باید . برای رویا دیدن باید روی دھد این است کھ باید بھ خواب روی 

وقتی ناھوشیاری ، رویاھا می توانند رخ . در خواب ناھوشیار می شوی . بھ خواب بروی 

  . آنھا فقط در ناھوشیاری ات رخ می دھند . دھند 

حتی اگر بھ او داروی . او نمی تواند ناھوشیار شود . یک شخص روشن بین ھوشیار است 

او ھوشیار می ماند ؛ . فقط پیرامون او بھ خواب می رود  –بیھوشی بدھی یا چیزی شبیھ آن 

  . ھوشیاری او مختل نمی شود 

یوگی ھا شبھا  نھ این کھ. کریشنا در گیتا می گوید وقتی ھمھ در خواب اند یوگی بیدار است 

فقط بدنشان می . ابند ؛ آنھا نیز می خوابند ، اما خواب آنھا کیفیت متفاوتی دارد می خون

  .آن یک استراحت است . خوابد، و بعد خوابشان زیباست 

حتا ممکن است یک تقال باشد ، و در ھنگام صبح شاید بیشتر . خواب شما استراحت نیست 

چھ  –خوابیده ای و در صبح بیشتر خستھ ای  کل شب را. از عصر احساس خستگی کنی 

بدنت در آرامش . کل شب یک آشفتگی درونی بوده  !روی داده است ؟ تو یک معجزه ای 

فعالیت ذھن بدن را بھ تقال وا می دارد ، زیرا بدون بدن ، . ذھن بسیار فعال بود نبود زیرا 

ن ، پس کل شب بدنت حرکت فعالیت ذھن یعنی فعالیت موازی بد. ذھن نمی تواند عمل کند 

  . بھ ھمین دلیل در ھنگام صبح احساس خستگی می کنی . می کند و فعال است 

از ھر . اینک او کامالً ھوشیار است : روشن بین شدن کسی یعنی چھ ؟ یک معنا دارد 

و لحظھ ای کھ بیدار می شوی ، چیزھای . چیزی کھ در ذھنش می گذرد آگاه است 

مانند این . فقط از طریق آگاھی آنھا متوقف می شوند . می شوند مشخصی کامالً متوقف 

ھیچ چیز . می شود تاریکی ناپدید : است کھ این اتاق تاریک است و تو شمع می آوری 



این قفسھ ھای کتاب اینجا می مانند ، و اگر اینجا بنشینیم ، اینجا خواھیم . ناپدید نمی شود 

  . ید می شود با آوردن شمع فقط تاریکی ناپد. بود 

از . نور درونی آگاھی است . وقتی کسی روشن بین می شود ، اینک او نوری درونی دارد 

اما چون خواب ناپدید می شود ، . نھ چیز دیگر  –طریق آن آگاھی خواب ناپدید می شود 

اینک ھر کاری انجام دھد در بیداری کامل خواھد بود ، و . کیفیت ھمھ چیز تغییر می کند 

  . ی کھ پیش نیازش ناآگاھی است اینک غیر ممکن می شود آن چیز

نھ بھ این دلیل کھ تصمیم گرفتھ خشمگین نشود ؛ او نمی تواند  –او نمی تواند خشمگین شود 

اینک ناھوشیاری آنجا . خشم فقط زمانی وجود دارد کھ تو ناھوشیاری . خشمگین شود 

نفرت : او نمی تواند متنفر باشد . پس ، زمینھ وجود ندارد و خشم غیر ممکن است . نیست 

نھ بھ دلیل تصمیم  –او عشق می شود . فقط زمانی وجود دارد کھ تو ناھوشیار باشی 

عشق جریان می یابد ؛ آن طبیعی  وقتی نور آنجاست ، وقتی ھوشیاری آنجاست ،. خودش

ھوشیاری نیازمند است و رویا بینی غیر ممکن می شود زیرا رویا اول از ھمھ بھ نا. است 

  . او ناھوشیار نیست 

زندگی کردن در ھمان اتاق ، در ھمان  مرید بودا ، آناندا بھ او گفت ، بعد از خوابیدن و

. بودا ھمیشھ کل شب را در یک حالت می خوابید " . این معجزه است "  : مکان با بودا ،

و دستش . ھمانگونھ کھ در آغاز خوابیدن بود ، در ھنگام بیدار شدن ھم ھمان حالت بود 

  . دقیقاً در ھمان جایی بود کھ قرار داده بود 

نامیده می " حالت دراز کشیدن " حالت او . ت خواب دیده باشید در حالرا شاید عکس بودا 

ھر وقت بودا . آناندا سالھا او را تماشا کرده بود . کل شب را در ھمان حالت می ماند . شود

بھ من بگو ، کل شب را چھ می : " پس آناندا پرسید . را می دید بودا در ھمان حالت بود 

  . "کنی ؟ در یک حالت می مانی 

چند روز قبل . فقط یکبار در خواب تکان خوردم ، اما در آن زمان بودا نبودم : " ا گفت بود

اما ناگھان آگاه شدم و تعجب کردم ، چرا . از روشن بین شدن در خواب تکان خوردم 

اما بعد از روشن بینی نیازی . من بدون این کھ آگاه باشم حرکت کردم حرکت کردم ؟ 

  ...و بدن بسیار آسوده است . م حرکت کنم ، اما نیازی نیست اگر بخواھم می توان. نیست

اما شما می توانید کل شب را در یک حالت . ھوشیاری حتا در خواب نیز نفوذ می کند 

می . می توانی آن را تمرین کنی ؛ دشوار نیست . و شما روشن بین نخواھید شد بخوابید 



اما نکتھ . ز قادر بھ این کار خواھی بود توانی خودت را مجبور کنی ؛ آنگاه بعد از چند رو

بستگی " چرا او حرکت می کند ؟ " اگر بھ حرکت مسیح نگاه کنی ، فکر نکن . این نیست 

اگر می خواھد حرکت کند ، . اگر مسیح در خواب تکان می خورد ، ھوشیار است . دارد 

  . حرکت می کند 

قبل از این کھ بھ آگاھی برسم کل شب را در یک حالت . برای من کامالً برعکس اتفاق افتاد 

برای من ماندن در یک حالت حتا . اما بعد از آن کل شب را تکان می خورم . می خوابیدم 

کامالً آگاھم کھ این در . باید بارھا و بارھا تکان بخورم . بھ مدت پنج دقیقھ ھم کافی است 

اما شما نمی توانید چیزی از بیرون دریافت . پس بستگی دارد  . الً خواب نیست واقع اص

  . ھمیشھ ، این فقط از درون امکان پذیر است . کنید 

برای یک روشن بین آگاھی حتا در خواب نیز باقی می ماند ، و بعد رویاھا ناممکن می 

مستلزم تجربھ ھای معوقھ  و آنھا –آن یک چیز است  –آنھا مستلزم ناھوشیاری اند . شوند 

ھیچ  –و برای فرد روشن بین تجربھ ی معوقھ وجود ندارد . آن دومین نکتھ است : ھستند 

او غذایش را می خورد ؛ اینک او دوباره بھ . ھمھ چیز کامل است . تجربھ ی ناقصی 

ھ وقتی احساس گرسنگی می کند دوباره می خورد ، اما در این بین ب. خوردن فکر نمی کند 

  . خوردن فکر نمی کند 

وقتی زمانش برسد ، اگر زنده باشد . او دوش می گیرد ؛ اینک بھ دوش فردا فکر نمی کند 

. اما فکر کردنی وجود ندارد . اگر موقعیت اجازه دھد روی خواھد داد . دوش خواھد گرفت

  .اعمال وجود دارند ، اما نھ ھیچ فکری در مورد آنان 

مدام برای فردا تمرین می کنی گویی کھ  –تمرین می کنی  تو چھ کار می کنی ؟ مدام

چرا تمرین می کنی ؟ وقتی زمانش برسد ، آنجا . بازیگری و باید چیزی را نمایش دھی 

  . خواھی بود 

آن  ، و او چنان کامل زندگی می کند کھفرد روشن بین در لحظھ زندگی می کند ، در عمل 

رویا تکمیل کننده . ، آنگاه در رویا کامل می شود اگر چیزی ناقص باشد . ناقص نیست 

اگر چیز . بھ این دلیل روی می دھد کھ ذھن اجازه نمی دھد چیزی ناقص باشد . است 

آنگاه . در فکر این است کھ چگونھ کاملش کند . ناقص است ، ناراحتی درونی وجود دارد 

کامل شود ، برای ذھن  حتا اگر در رویا. در رویا کاملش می کنی ، و آسوده می شوی 

  . آرامش بخش است 



تو فقط آن اعمال ناقصی را کھ در روز نتوانستھ ای کامل کنی ، در چھ رویایی می بینی ؟ 

اینک . در روز شاید می خواستی زنی را ببوسی ، و نتوانستی ببوسی . رویا کامل می کنی 

  . ش رھا می شود در رویایت او را می بوسی ، و ذھنت احساس آسودگی می کند ؛ تن

ھر کاری کھ انجام می . رویایت چیزی نیست جز ناقصی ، و فرد روشن بین کامل است 

نیازی بھ رویا دیدن . دھد ، بسیار کامل و تمام انجام می دھد ، چیزی معوقھ نمی ماند 

  .رویا بینی در شب متوقف می شود و فکر کردن در روز نیز متوقف می شود . نیست

اگر پرسشی از او . اگر نیاز داشتھ باشد می اندیشد . بھ فکر کردن نباشد  نھ این کھ قادر

تو نخست فکر می کنی و بعد جواب . بپرسید فوراً فکر می کند ، اما ھیچ تمرینی نیاز نیست 

گفتن آن نیز  .خ می دھد او فکر می کند و پاس. می دھی ، اما پاسخ او اندیشھ ی اوست 

او بلند فکر می . آن ھم زمان است . فاصلھ ای وجود ندارد ، زیرا در واقع  درست نیست

تو با تفکر .  او زندگی می کند. کند ، اما تمرینی وجود ندارد ، ھیچ تفکری ، ھیچ رویایی 

  . زندگی را از دست می دھی  و رویابینی 

  

  

  

  

  

   

   


