
  هنر زندگی

 ما همگی در جستجوی آرامش، و هماهنگی هستیم، زیرا ،كمبودشان را در زندگی
 ما گهگاه در زندگی، اضطراب، آشفتگی، آزردگی، ناهماهنگی،ویاحساس میكنیم. هم

درد و رنج را تجربه میكنیم. و آنگاه كه شخص، بر اثر آشفتگی، و اضطراب، دچار رنج
است، نمیتواند این رنج را به خویشتن، محدود نماید، بلكه درد و رنجش را،به دیگران نیز
منتقل میكند، و این اضطراب در فضای پیرامون او منتشر میشود. و هر كس كه با او در

 زندگییتماس باشد، دچار رنج، و آشفتگی خواهد شد. بدون شک، این روش درستی برا
كردن نیست.

 انسان، باید با خویشتن، و نیز با دیگران در صلح و آرامش باشد. به هر حال، انسان
 زندگی كند، و با آنهامردمموجودی اجتماعی است، و ناچار، باید در اجتماع زندگی كند. با

در ارتباط باشد. چگونه میتوانیم در صلح و آرامش زندگی كنیم؟ چگونه میتوانیم تعادل
، تعادل و هماهنگی ایجاد كنیم، تاِ خود را، حفظ نمائیم، و در پیرامون خویشِدرونی

دیگران نیز بتوانند در صلح و آرامش، و تعادل به سر برند؟
 زمانیكه، منفی، چگونه در ذهن ایجاد میشوند؟ با بررسیهای پیاپی، روشن شدهِ عوامل

ِ دیگران، مطابق میلمان نیست، و یا پیشآمدها ما، اتفاق نمیافتند،موافق طبعرفتار
ناراحت و افسرده میشویم. وقتی كه ناخواستهها پیش میآیند، دچار تنش میشویم، و

 دیگر، تنش، وِ وجود دارند، بار ماِزمانیكه خواستهها اتفاق نمیافتند، و موانعی بر سر راه
 و درونمان بسته، و گره خورده میشود.دهیجان وجودمان را در خود میگیر

 در سراسر زندگی، همواره ناخواستهها، اتفاق میافتند. خواستهها نیز، گاه روی      
عصبیِدائمی انسان، به این مسائل، گرههای میدهند، و گاه پیش نمیآیند. جریان واكنش

 فشار قرارِ و ذهنی انسان را، تحتجسمى، و این گرهها، كل ساختارِدرا بوجود میآور
میدهند، و ذهن را از عوامل منفی لبریز میكنند. در نتیجه، زندگی به عذاب، و مصیبت

تبدیل میشود.
  نامطلوب در زندگی، جلوگیری كنیم،ِكه، از بروز حوادث حل مشكل آنست روش یک حال،

 اتفاق بیفتد. برای اینكار، باید،بطوریكه، همه چیز دقیقا مطابق خواستهها، و امیالمان
ن بیاید، تاكمكمانانی بدست آوریم، و یا آنكه، به هنگام نیاز، شخصی قدرتمند بهنچقدرتی آ

مان، عملی شوند. امّا چنین چیزی ممكنیهیچ ناخواستهای روی ندهد، و تمام خواستهها
كس، در این جهان وجود ندارد، كه بتواند به تمامی آرزوهایش دسترسی پیدا نیست. هیچ

رویدادها، مطابق میل او باشند، و هرگز ناخواستهایهمه ىو در تمام طول عمر، كند،
برایش اتفاق نیفتد. حال، این سئوال پیش میآید كه: چگونه میتوان به هنگام برخورد با

ِ تنش ِناخواستهها، از عكسالعملهای  كوركورانه اجتناب كرد؟ چگونه میتوان از ایجاد
نامطلوب، آرامش و توازن خویش را عوامل جلوگیری نمود؟ چگونه میتوان در مقابل

حفظ كرد؟
دانا، و افراد معنوی، این  در روزگاران گذشته، در كشور هندوستان و سایر كشورها، مردم
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درد و رنج انسان را، مطالعه كردند و برای آن مسئله را مورد بررسی قرار دادند. موضوع
حلی یافتند: زمانی كه برای شخص، ناخواستهای پیش میآید، و انسان با ایجادِ خشم، راه

ترس، یا هر نوع منفیگرایی دیگر، نسبت به آن موضوع واكنش نشان میدهد، در چنین
تر، توجه خود را به موضوع دیگری معطوف نماید. مثلً برخیزد، وضعیتی، باید هر چه سریع

خشم شده و از آن حال بیرون بیاید. لیوانی آب بنوشد. تا با این عمل، مانع تكثیر و افزایش
ملهای را تكرارجیا آنكه كلمه، یا  ....یا آنكه به شمارش اعداد بپردازد. یك، دو، سه، چهار

،  کلمه ائی را، مانترا، نامی مشخص،  یا شخصی معنوی را كه به او اعتقاد دارديعنىكند.
 انسان تا حدودی از چنگ افكار منفی، ووتكرار نماید. در این حال، ذهن منحرف شده،

،خشم رها میشود
 این كارها مؤثر واقع میشد، و نتیجه میداد. هنوز هم نتیجه میدهد. با چنین تمرینی،

آگاه ذهن، مؤثر ذهن از آشفتگی رها میشود، امّا در حقیقت، این عمل، تنها در سطح
منفی را به سطوح ناخودآگاه ذهن سوق میافتد. یعنی با منحرف كردن توجه، عوامل

میدهیم، و در آنجا همچنان به تولید، و  تكثیر ناپاكیها میپردازیم. در این حال، در سطوح
ذهن، آتشفشان خاموشی بیرونی، لیهای از آرامش، و تعادل ایجاد میشود، امّا در اعماق

 با شدت منفجر، سركوب شده، وجود دارد كه دیر یا زود فوران كردهِگراییهای از منفی
خواهد شد.

ه ی افراد دیگری، در جستجو و شناخت حقیقت درونی، گامی فراتر نهادند، و با تجرب
 خویش، متوجه شدند، كه منحرف كردن توجه، تنها سببِمربوط به جسم، و ذهنِ واقعیت

گریز از مسئله میشود. فرار، یك راه حل بشمار نمیآید، بلكه، باید با مشكل روبرو شد.
هرگاه كه عوامل منفی در ذهن پدیدار شوند، باید آنها را مشاهده كرد. باید با آنها رو در رو

ذهن را، مشاهده كنید، قدرتشان را از دست قرار گرفت. به محض آنكه، عوامل منفی
میدهند، و از میان میروند. ریشهكن میشوند.

ِ بسیار خوبی است. مانع از افراط، و تفریط میشود. یعنی از سركوب كردنِ این راه حل
آنها، هر دو ،جلوگیری میكنیم. انتقال عوامل منفی به ضمیر ِعوامل، یا آزاد گذاشتن

ِ این گونه احساسات، به صورت گفتار و كردار نیز ناخودآگاه، آنها را از میان نمیبرد. ابراز
 آنها بپردازد، آن وقتهمشكلت بیشتری را ایجاد میكنند. امّا اگر انسان بتواند تنها به مشاهد

ناپاكیها از میان خواهند رفت و هر عامل منفی كه از میان برداشته شود، از قید آن
خلص میشویم.

 عادیِ بسیار جالبی است، امّا آیا به راستی عملی نیز هست؟ آیا یك انسانِ حلِ این راه
میتواند به آسانی با عوامل منفی روبرو شود؟ هنگامی كه خشم بروز میكند، آنچنان به

اثیر تِسرعت مغلوب آن میشویم كه مجال توجه به خشم را پیدا نمیكنیم. آن وقت تحت
 اعمالی میشویم، و یا حرفهایی میزنیم كه سبب آزار خود، و دیگرانِآن، مرتكب

 و وقتی كه خشم فروكش میكند، به گریه و زاری و توبه پرداخته، از خدا، و آن.میگردیم
 و به رفتار اشتباه خود اقرار مینمائیم. امّا بار.رنجیده، طلب بخشایش میكنیم شخص

قبل واكنشِ دیگر، زمانی كه در موقعیت مشابهی قرار میگیریم، مجددا به همان صورِتِ
سف، دردی را دوا نمیكند.تأنشان میدهیم. بنابراین 

ذهن، بیخبریم. این عوامل،ِناپاكیهایِكه، ما از زمان ِشروع ِ فعالیت ست ا مشكل در آن
ذهن، شروع به فعالیت میكنند، و هنگامی كه به در لیههای زیرین، و عمیق ناخودآگاه

ِ خودآگاه میرسند، دارای آنچنان قدرتی هستند، كه شخص مغلوبشان میشود، ضمیر
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آنها نخواهد بود.ِ ه یبطوریكه قادر به مشاهد
عصبانیت، به ِ شروعِ در این صورت، باید یك منشی خصوصی داشته باشیم، تا به محض    

،ِ عصبانیتِ شروعِما بگوید: آقا توجه كن، خشم دارد میآید! و از آنجائی كه ما از زمان
ستیم، باید سه منشی داشته باشیم، كه در سه نوبت به ما خدمت كنند! حال بازهبیخبر

، باز به محض هم. در این صورتمشكلى نداشته باشيمفرض میكنیم كه از نظر مالی
 اولین عصبانیت، منشی خواهد گفت: اوه آقا، نگاه كنید عصبانیت شروع شده! شروع
فكر"نادانكه كشیدهای به صورتش زده، و به او بد و بیراه بگوئیم  ما ،آنستِواكنش

 در چنین حالتی، آنچنان تحتِ"میكنی  برای آن پول میگیری كه اینها را به من یاد بدهی؟
 خشم قرار داریم، كه هر نصیحتی بیفایده است.تاثيرِِ

 حال حتی اگر فرضا عقل بر ما حاكم شود، و منشی خود را سیلی نزنیم، و در عوض از او
تشكر كنیم، نوبت نشستن، و نگاه كردن به خشم میرسد!امّا آیا چنین چیزی ممكن است؟

 به آن نگاه كنیم، موضوع، و موردِو به خشم توجه كنیم، ،به محض آنكه چشممان را ببندیم 
ما شده، به ذهنمان ایجادِ خشم به ذهنمان میرسد. شخص، یا موردی كه سبب عصبانیت

میآید. در این صورت دیگر به خشم نگاه نمیكنیم، بلكه فقط عوامل خارجی را كه موجب
افزایش احساس خشم شدهاند میبینیم. كه این عوامل باز هم سبب

هیجانات منفی كه بهِ ه یصحیحی نیست. مشاهد ِحل  راهِ همن میگردند. اینخشم ما 
 آنها، بسیار مشكلهصورت انتزاعی و مجرّد هستند، بدون دخالت دادن عوامل ایجاد كنند

 واقعی را نیز، بدست آورد.ِحل ، راهرسيداست. با وجود این، آن كس كه به حقیقت نهایی
وی كشف كرد كه هرگاه نوعی آلودگی، و ناپاكی در ذهن ایجاد شود، همزمان با آن دو نوع

خود را از طبیعی س، ریتمفتغییر جسمانی نیز روی میدهد. اولین تغییر آن است كه ن
همنفی در ذهن، نفس تند، و خشن میشود كه مشاهد ِدست میدهد. یعنی با ایجادِ عوامل

 نیزيائىبیوشیم تر، نوعی عكسالعمل حَی ظریفو چنین تغییری، آسان است. در سطی
ایجادِ صورت میگیرد، و حسهایی در بدن بوجود میآیند. هر نوع آلودگی ذهنی، سبب

نوعی حس درونی، در قسمتهای مختلف بدن میگردد.
 این راه حل، عملی است. برای یك فرد عادی مشاهدۀ آلودگیهای ذهنی مانند ترس،

 تنفس، وه امّا با آموزش، و تمرین صحیح، مشاهد،خشم یا شهوت غیرممكن است
 دوگانه، با آلودگیهای  شخص آسان میشود. و این تغییرات حسهای جسمی برای

.ذهنی، ارتباط مستقیم دارند
تنفس و حسهای جسمی، به دو صورت، مفید واقع میشوند. اوّل آنكه به صورت

 ذهنی ایجاد شود، نفس، حالتِِمنشی خصوصی عمل میكنند، یعنی به مجرّد آنكه آلودگی
طبیعی خود را از دست میدهد. فریادش بلند میشود كه: نگاه كن، اشكالی پیش آمده! در

 جسمیِاین حال دیگر نمیتوانیم او را سیلی بزنیم، باید اخطار او را بپذیریم. حسهای
 تنفس، وهدیگر نیز به همین ترتیب ما را آگاه میكنند. آنوقت با این آگاهی، به مشاهد

 ذهنی بهِحسهای جسمی میپردازیم، و متوجه میشویم كه با این عمل، آلودگیهای
سرعت از میان میروند.

 جسمی - ذهنی مانند سكهای دو رویه است. در یك روی سكه، افكار وه این پدید
هیجاناتی كه در ذهن ایجاد میشوند، قرار دارند، و در آن سوی دیگر سكّه، تنفس، و

ذهنی،ِحسهای جسمی قرار گرفتهاند. هر نوع فكر، یا هیجان، و هر نوع آلودگی
ی ۀهمزمان، در تنفس، و حسهای جسمی ما اثر میگذارند. به این ترتیب، با مشاهد
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و  ذهنی، میپردازیمِ آلودگیهای یۀ و حسهای جسمی، در واقع به مشاهد،سفنت
 موجود روبرو میشویم. آنگاه میبینیم،ِبه جای فرار از حقیقت، با واقعیت، به همان شكل

كه این ناپاكیها قدرت خود را از دست میدهند، و دیگر نمیتوانند مانند گذشته بر ما غلبه
كلی محو میشوند، و ما به صلحبكنند. و اگر در این كار مداومت نشان بدهیم، ناپاكیها

و شادمانی دست مییابیم.
 بیرونی، و درونی آن به ماه از هر دو جنب،نگری، واقعیت را  به این ترتیب، روش خود-

نشان میدهد. در گذشته با چشم باز، به عوامل بیرونی نگاه میكردیم، و از حقیقت درونی
خشنودی خویش را در بیرون جستجو میكردیم. و از غافل بودیم. همیشه علل

واقعیتهای درونی بیخبر بودیم. و هرگز نمیدانستیم كه علتِ درد و رنج،در درون خود ما
 كوركورانه، نسبت به حسهای خوشایند و ناخوشایندِاست. درد و رنج بر اثر واكنشهای

ایجاد میشود.
 اكنون به كمك آموزش، میتوانیم روی دیگر سكه را مشاهده كنیم. میتوانیم در عین حال

خود، و نیز از آنچه كه در درونمان میگذرد، آگاه شویم. یاد میگیریم كه بدون ازِاز تنفس
س، یا حسهای جسمی دیگر را شاهد باشیم. در این هنگام،نف ذهن،َِتَعادل دست دادن

دیگر واكنش نشان نمیدهیم، و به درد و رنج خود نمیافزائیم. در عوض، به آلودگیهای
ذهن، فرصت میدهیم تا آشكار شده، و سپس از میان بروند.

یشتری، از منفیگراییهایب هر قدر، شخص این تكنیك را، بیشتر تمرین كند، با سرعتِ  
 به خلوص و پاكی میرسد.،رها شده دریج، ذهن از ناپاكیهابه تذهن آزاد میشود.

، عشق بدون خودخواهی،، شفقت، مهرو محبت پاکیك ذهن پاك، همواره لبریز از عشق
نسبت به دیگران است. یك ذهن پاك، نسبت به شكستها. و رنجهای دیگران همدردی
دارد و از موفقیتها و شادمانیهای آنها خرسند میشود. و در مقابل هر نوع موقعیتی،

ِخویش را حفظ میكند. زمانی كه كسی به این مرحله برسد، الگوهای تعادل، و توازن
 زندگیش تغییر میكنند. دیگر ممكن نیست كه با گفتار، یا كردارش باعث بر هم زدنِیّكل

 درونیِآرامش، و شادی دیگران شود. در عوض با ذهنی متعادل، نه تنها خود، به آرامش
میرسد، بلكه به آرامش دیگران نیز كمك میكند. و فضای پیرامون او از صلح و هماهنگی

ثیر قرار میدهد. با فراگیری حفظِ تعادلألبریز میگردد، و این چنین، دیگران را نیز تحتِ ت
 درونی، انسان میآموزد، تا عَدم وابستگی را در مقابله با شرایطِِتجربههایِ در مقابل

 امّا این عدم وابستگی، به معنای فرار، یا بیتفاوتی نسبت،بیرونی نیز، در خود پرورش دهد
به مسائل دنیوی به حساب نمیآید. یك مراقبهگر ویپاسانا، نسبت به رنجهای دیگران

 آلم آنان به كار میبرد. در این راه ویِحساستر شده، و نهایت سعی خود را برای تسكین
نه با ذهنی آشفته، كه با ذهنی لبریز از مهر و شفقت، و توازن عمل میكند. او عدم
دلبستگی معنوی را میآموزد. میآموزد كه چگونه با تعهدِ كامل عمل كند. چگونه یكپارچه

 خویش را نیز ،حفظ نماید. به این ترتیب،ِدر خدمت دیگران باشد، و در عین حال تعادل
انسان همچنان كه برای صلح و شادمانی دیگران میكوشد، خود نیز در صلح و شادمانی

.زندگی میكند
 است.ش شخص روشن ضمير ،یا کسی که به رهائی کامل رسیده این، همان آموز

دگی كردن ن ر ز هرگز هیچ گونه مذهب، یا ایسمی را شخص روشن ضمير، است.هن
ایجاد نكرد. هرگز از پیروانش اجرای مراسم، یا تشریفات بیمحتواء و كوركورانه را

 حقایق درونی، بتواننده ی مشاهده یدرخواست نكرد. در عوض به آنها آموخت، تا با تجرب
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واقعی مشاهده كنند. بر اثر نادانی، انسان، غالبا طبیعت را نیز به همان صورتِ
 امّا با پرورش بینش، و، كه برای خود و دیگران مضّر است،عكسالعملهایی بروز میدهد

نشان واكنشِموجود، انسان از عادت  واقعیت، به همان شكله یخرد، بصورت مشاهد
د، آنگاه شخص،ن، رها میشود. هنگامی كه واكنشهای كوركورانه متوقف گرددادن

اشی ن و آسودهدست میآورد. عملی كه از ذهنی متعادل،بصحیح را توانائی انجامعمل
د. از ذهنی كه حقیقت را میبیند و درك میكند، و چنین عملی بدون تردید، مثبت، ودمیگر

خلق و  مفید خواهد بود.
 مردمان خردمند است، آشكار میشود. انسانه ،كه پند هم بنابراین، لزوم خودشناسی

نباید خویشتن را با بهرهگیری از منطق عقلنی، و یا براساس ایدهها، و نظریهها شناسایی
كند. نباید براساس احساسات، و هیجانات، و یا عقایدمتعصبانه به شناختِ خود بپردازد، و
كوركورانه شنیدهها، و خواندهها را باور نماید. چنین شناختی كافی نیست. انسان باید

ه یعملی، و تجربیآن ،به دست آورد. باید واقعیتی را كه در این پدید حقیقت را در سطح
 نماید. این تنها روشی است كه  ما را یاری ذهن و جسم  وجود دارد، مستقیما تجربه

ه یمیدهد، تا از ناپاكیها و درد و رنجمان بیرون آمده، و به رهایی برسیم. این تجرب
 ویپاسانا میباشد. مراقبهخودنگری، همان  و این تكنیكدرون خویش،مستقیم از واقعیتِ

 به معنای نگاه كردن،و دیدن با" پاسانا"،شخص روشن ضميردر زبان هندی رایج در زمان
ست، و نه ا هر چیز به شكل واقعی آنه ی امّا ویپاسانا، به معنای مشاهد،چشمان باز بود

بصورتی كه به نظر میآید. باید در حقیقت ظاهری رخنه كرد، تا به حقیقت نهایی ساختارِ
جسم و ذهن رسید. زمانی كه انسان چنین حقیقتی را تجربه میكند، میآموزد كه
ِ آلودگیهای ذهنی، جلوگیری نماید. در واكنشهای كوركورانه را متوقف سازد، و از ایجاد
این صورت، آلودگیهای قدیمی به طور طبیعی و به مرور پاك میشوند، و از میان

 آموزشه به شادمانی میرسد. در هر دور،میروند. آنگاه، انسان از درد و رنج، رها شده
ویپاسانا ، سه مرحله تعلیم داده میشود. اوّل آنكه شخص باید از هرگونه، كردار، و گفتاری
كه سبب بر هم زدن صلح، و آرامش دیگران باشد، خودداری نماید. هیچكس نمیتواند در
حالی كه با كردار و گفتارش به افزایش آلودگیهای ذهنی میپردازد، برای رها شدن از
این ناپاكیها تلش كند. بنابراین اجرای اصول اخلقی، اولین قدم لزم برای این تمرین

 ،و، دزدی، رفتار نادرست جنسی، دروغگوییکشتناست. انسان، متعهّد میشود. كه از
، مصرف مسكرات، و مواد مخدّر پرهیز كند. با خودداری از انجام چنینحرفهای ناهنجار

 بپردازد.يادگيرى اعمالی، شخص به ذهن مجال آسودگی میدهد، تا به كارِ 
 بعدی، تسلط یافتن بر ذهن ناآرام، و  بیقرار است، كه با تمرین تمركز بر رویه  مرحل

نفس، انجام میگیرد. در این مرحله، انسان سعی میكند كه تا حد امكان مدتی طولنی،
س متمركز سازد. این كار، تمرین تنفسی، یا تنظیم نفس نیست. بلكهنفتوجه خود را بر

شخص، نفس طبیعی را به همان شكل كه هست، مشاهده میكند. آنچنان كه وارد
میشود، و آنچنان كه خارج میکردد. به این ترتیب، ذهن آرامتر شده، و از تسلّطِ عوامل
منفی،و خشن بیرون میآید. همزمان با این عمل، ذهن متمركز شده، هوشیار ،و مو

شكاف میشود، و برای تلش در راه كسب خرد، آماده میگردد.
 این مراحل دوگانه، یعنی برخورداری از اصول اخلقی، و تسلطِ بر ذهن، ضرورتِ كامل

سوّم، منجر به سركوبی نفس میشوند. دره دارند، و مفیدند. امّا بدون بهرهگیری از مرحل
خویش، آلودگیهای ذهنی را طبیعت وّم به كمك پرورش خرد، و شناخته سمرحل
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هِ حقایق درونی، به كمكِ مشاهدهمیزدائیم، كه این همان ویپاسانا است. ویپاسانا تجرب
های  پدیدههای دائمالتغییر جسم و ذهن است، كه به صورت حسهمنظم، و بیغرضانی 

ه خویشتن، نقطه یمشاهد درونی ظاهر میشوند. پاك كردن آلودگیهای ذهن، از طریق
 است.شخص روشن ضميری اوج تعلیماتِ 

 انسانها ،با مشكل درد و رنج، روبروه این تجربه، برای همگان عملی است. هم
هستند. این بیماری جهان شمول است، و درمانی جهان شمول طلب میكند. به درمانهای
فرقهای نیازی ندارد. وقتی كه كسی به خاطرِ خشم، در درد و رنج و عذاب است، خشم او،

 عصبانیت دچاره یا مسیحی نیست. خشم - خشم است. زمانیكه كسی در نتیج،یهودی، هندی
آشفتگی میشود، این آشفتگی مسیحی یا يهودي یا هندو ،یا اسلمی نیست. این بیماری

جهان شمول است، و درمان آن نیز باید جهان شمول باشد.
 ویپاسانا، چنین درمانی است. خوشبختانه كسی نمیتواند با چنین شیوهای از زندگی، كه

كنترل ذهن، به صلح،و تعادل دیگران احترام میگذارد، مخالفت كند. كسی نمیتواند با عمل
رهایی مخالف باشد. هیچكس، با تقویت بینش و خرد نسبت به حقیقت درون، كه سبب

ذهن از عوامل منفی میشود، مخالف نیست. ویپاسانا راه و روشی جهانی است.
  ی حقیقتِ درونی است، بهه واقعیت، به شكلی كه هست، از طریق مشاهده مشاهد

معنای شناختِ خویشتن، در سطح تجربی، و حقیقی است. همچنان كه شخص به تمرین
ادامه میدهد، از درد و رنجی كه بر اثر آلودگیهای ذهنی ایجاد شده، رها میگردد. از
حقیقت فاحش و ظاهری، و خارجی، به حقیقت نهایی جسم، و ذهن نفوذ میكند. آنگاه از

 محدوده جسم و ذهن، و حیطه حقیقتی را كه ماورای حوز،این مرحله نیز عبور كرده
 آلودگیها، ناپاكیها، وهرهایی مطلق از هم نسبیت است، تجربه مینماید. به حقیقتِ

 انسانهاهرنجها میرسد. بر این حقیقتِ نهایی نمیتوان نامی نهاد. این هدف نهایی هم
است.

نهایی دست یابید. باشد كه همگی شما به حقیقت
 انسانها، از آلودگیها، و درد و رنجشان رها شوند.هباشد كه هم

لذت اشد كه همگی از شادی حقیقی، آرامش حقیقی، و هماهنگی حقیقی ب
ببرند.

 موجودات شاد باشند.هباشد كه هم

چند سوال و جواب
ِ-شما همانطور كه ممكن است سرشار از حالتِ منفي گرديد، ميتوانيد  سرشار از حالت.1

 منفیی مثبت شويد. تفاوتِ آنها در چيست؟ مقصودم اين است كه در هر حال، یک تجربه
هم، نوعی پیشرفت است. این هم یک تجربه است. 
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-شما چه چيزي را مثبت ميدانيد؟ اين طبيعت ذهن است. يك ذهن پاك، به طور طبيعي
مملو از عشق است، و هنگاميكه ذهن در اين طبيعت پاك، و مملو از عشق باشد، شما در

و ميبينيد كه چگونه تمامي فضاي اطراف شما، شادي، آرامش و هماهنگي باقي ميمانيد،
آكنده از آرامش و هماهنگي ميگردد. 

مردم در شادي زندگي ميكنند. شما در شادي زندگي ميكنيد. اين همان چيزي است كه ما
هنر زندگي ميناميم. 

اما از طرف ديگر هنگاميكه شما مغلوب منفيات ميشويد، اولين قرباني خود شما هستيد.
شما به وسيله اين منفيات بسیار آشفته ميشويد. به محض اینکه شروع به توليد منفيات در
درون خود ميكنيد، شروع به ايجاد پريشاني در درون خود کرده اید، سپس  شروع به بيرون
افكندن آن آشفتگی می نمایید . پس تمامي محيط اطراف شما پراز تنش خواهد شد، چون
شما داراي منفيات در درون خود هستيد، اطرافيان شما هم، بسيار آشفته ميشوند. بنابراين
شما منبع ناخوشنودی  براي بسياري ديگر از افراد  خواهيد بود. پس همانطور كه گفتید، اگر
شما سرشار از حالت مثبت باشید،کافیست، نه اینکه انتظار داشته باشید تمام جهان پر

ازحالت مثبت باشد!!! 
–آيا دورهاي كه به آن اشاره نموديد تنها با شركت شاگردان برگزار ميشود و يا اينكه.2

همراه با استاد است؟ 
-استاد بايد (در دوره) حضور داشته باشد. زيرا اين دوره، چيزي به جز عمل جراحی روی
ذهن خود نيست . پس درست نیست که حداقل در طول مدت اولین دوره ده روزه ، شخص
باتجربهاي همراه شما نباشد..... اين كاملً ضروري است. ممكن است، اتفاق ناگواري رخ
دهد.چون به محض اینکه شروع به کار روي ذهن خود ميكنيد، چيزهايي شروع به بيرون
آمدن ميكند، و شما کار جراحی ذهن ناخودآگاهتان را، یاد می گیرید. پس از اين مرحله،
شما استاد  خود خواهید بود، و خود ميتوانيد بدون استاد ادامه دهيد. ولي اصول در این

 وجود ندارد. معلم معنویتكنيك  
– چگونه بايد با افرادي كه موجب رنج ما ميشوند، برخورد نمائيم؟ .3

 موجب رنج شما نيست. شما خود موجب رنج خودتان هستيد.!  ،-هيچكس
اگر بدانيد كه چگونه تنش ایجاد نکنید، اين عمل آسان ميشود. سپس ميتوانيد با موقعيت
بوجود آمده، بهتر برخورد نمائيد. هنگاميكه اتفاق ناخواستهاي رخ ميدهد شما آنچنان

و گرنه موقعیت ناخواسته حتما درعمل ميكنيد كه موجب آشفتگی خود ميشويد. كوركورانه
 اگر بتوانید حتي براي چند لحظه، صبر کرده، و ذهن خود را متعادلزندگی پیش می آید و

نگاه داريد، آنگاه هر تصميمي كه بگیرید ، تصميم درستی است ، تصميم سالمی است که
برای شما ،و سايرين مفید خواهد بودو شما به آرامش حقيقي در درون دست مييابيد. 

.–وقتي كسي ظلم ميكند، به من ظلم ميكند. در اين موقعيت چه كاري ميتوانم انجام4
دهم؟ 

- هرگز نبايد به ديگران اجازه دهيد كه به شما ظلم كنند، زيرا، وقتي به شخصي اجازه
ميدهيد كه كارِ خلفي انجام دهد، او را تشويق به انجام كار خلف كردهايد. چون هرگاه
شخص  كار خلفي انجام دهد، به خود نيز آسيب ميرساند. او به شما آسيب ميرساند، به

خودش نيز آسيب ميرساند. 
 خود را بکار برید، تا او را از انجام آن كارِراه صحيح، براي اين كار اين است كه همه نیروی
شفقت باشد. اگر به آن شخصو مهر ،وخلف، باز دارید. اما اين كار بايد  سرشار ازعشق
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بيزاري و خشم تقدیم  كنيد، مشكل را حل نكردهايد، اگر ذهن شما آرام و در صلح نباشد،
این عشق و شفقت هم در شما موجود نیست .

.–آيا در هندوستان تمايلي به بازگشت به سمت بوديسم وجود دارد؟ 5
به عنوان بوديسم نیستم. انسان روشن ضمیر هرگز هيچ "ایسمی"چیزی-خوب، من دنبال

را آموزش نداد. بعدها، مردم، برخي از پيروان او، اموزشهای انسان روشن ضمیر را
فراموش كردند، و اين فرقه را بوجود آوردند. رسيدن به خرد، و فرزانگی براي همگان مفيد
است. و باقي ماندن در ناداني و جهل براي همگان مضر می باشد.به هر حال، هندوستان
به دليل زيادي اين تكنيك فوقالعاده را از دست داد. اکنون  مردم فکر می کنند كه بايد راه
حل هايي براي مشكلت وجود داشته باشد، و متوجه شدهاند كه اين، بهترين راه حل موجودِ
غير فرقهاي ميباشد. هندوستان كشوري پهناور است، و در آن فرقهها، و جوامع زيادي
وجود دارد. اگر شما راه حلي ارائه كنيد که فرقهاي باشد ، مشكلتی برای ديگران بوجود
میاورد که به آن نزديك هم نميشوند.بنابراين من فكر ميكنم، كه اين نه تنها راه حلی براي
هندوستان، بلكه براي كل جهان است. شخص ميتواند مسيحي، بودايي، و يا مسلمان باقي

بماند، هيچ تفاوتي ندارد. 
شخص بايد انسان خوبي باشد. اگر كسي انسان خوبي نباشد، او هرگز نميتواند يك
مسيحي خوب باشد، نميتواند يك هندوي خوب باشد، نميتواند يك بودايي خوب باشد.

بنابراين براي ما، بودايي، هندو، مسيحي تفاوتی ندارد؛ انسانی خوب بودن مهمتر است. 

ه،.- آيا با اين موضوع موافقید که هزاران نوع مقاومت در برابر بوديسم وجود دارد6  ک
قسمتی از آن هم مسیحیت است ؟

-در هندوستان بله،همینطورست. و اين موضوع براي كشور مضر است. در واقع اين مسئله
بيش از ساير موضوعات، به كشور ضرر رسانده  است. باید گفت که اين قالبهای اعتقادي، و
فرقههاي گوناگون  براي بشريت ،در همه جا،ضرر داشته ،و البته آسيب خيلي بيشتري، به

اگر اين موضوع كنار گذاشته شود، مردم شادتر خواهند بود....چنانچههندوستان زده است.
فردا تمام جمعيت هندوستان خود را بودايي بنامند، مشكلي حل نخواهد شد. اين، به هيچ

 درصد مردم، انسان های  خوبي شوند،10وجه مشكل را حل نخواهد كرد. اما اگر فقط
اين آغاز حل مشكلت است ...که  در همه جا هم کاربرد دارد.

.–آيا ميتوانيد راجع به تكنيك بيشتر توضيح دهيد؟ آيا اين تكنيك، مراقبه  بر روي يك7
موضوع است و يا بر روي تنفس؟
 یهی تنفس خودتان است. اين تكنيك، براي مشاهده -بله. اين تكنينكی براي مشاهد

 ند...حسهايي است كه در هر لحظه، در بدن شما وجود دار
-آیا هر کس  به تنهايي اين كار را انجام میدهد؟

 روز، شما بايد تحت نظارت شخصي باشيد، كه اين تكنيك را ميداند. پس10-در ابتدا براي
از آن شما استاد خود هستيید. چنانچه  تحت نظارت كسي كه ميتواند مراقب شما باشد،
عمل نكنيد، ممکن است قدم اشتباهي برداريد. واین کار ظریفیست ..... شما، در طول

 ميكنيد. شما دارید ذهن ناخودآگاه، و نيمهآگاه خود راپاک سازیتكنيك، روي ذهن خود
جراحی ميكنيد . در اینصورت  تنش ها، و گرههاي عميقي شروع به بيرون آمدن ميكنند...
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واگر كسي برای راهنمایی شما حضور نداشته باشد ، ممكن است مشكلي بوجود آيد. حتی
 یک در صدی هم، این کار توصیه نمی شود. بنابراين، پیشنهاد می شودِ اتفاقِبرای احتمال

 روز، در دوره ای شرکت کنید که تحت نظارت کسی اداره می شود که این10که براي
تکنیک را میداند. 

 يوگا را پيشنهاد ميكنيد؟ اصول،.–آيا شما،8
 بدني براي تناسب اندام بسيار عالي است.  اما اگر مقصود شما ازِ-بله. يوگا به عنوان تمرين

يوگا، تمركز ذهن، يا هرگونه مراقبه باشد، كاملً با کارما مغايرت دارد. زيرا در آن چيزها
ساختگی ست ، و بر روي موضوعات غیر حقیقی مراقبه ميكنيد. در حالیکه در اينجا،
موضوعات کامل طبيعي بوده، همانگونه هستند، كه رخ ميدهند. واقعیتهاخلق نميشوند،
بلكه بطور  طبيعي وجود دارند. بنابراين، تفاوت فاحشی، بين دو تكنيك وجود دارد.پس یوگا،
تا جایی که به عنوان تمرین بدنی مورد نظر باشد، آنچنان که در غرب شهرت دارد، بسیار هم

 مناسب است و هیچ مشکلی ندارد.
 پس منظور شما هاتا یوگاست ؟–9 

وبعد...،-بله،هاتایوگا. پراناياما و آسانا. آنها خوب هستند، و اندام را متناسب نگه ميدارند
ذهنتان را نيز متناسب و سالم نگه دارید. ويپاسانا را تمرين كنيد تا 

.-آيا كسي ميتواند رنج دیگری را ببيند ... مقصودم اين است كه ،آیا شفقت ميتواند10
موجب رنج شود؟

-خير.
- منظورم اين است كه، چگونه میتوان احساس آرامش كرد، در حالیکه  مردم بسياري در

اين جهان رنج می كشند؟ 
-اگر آن شفقت ، در ذهن آشفتگی ايجاد كرده و تعادل ذهن را مختل کند، پس شفقتی از
نوع نادرست است. نوع صحيح شفقت، ذهن شما را متعادل نگهداشته ، به شما قدرت
ميدهد تا هرآنچه ميتوانيد براي كمك به كساني كه در حال رنجبردن هستند، انجام دهيد.

دارد، مشكلي را حل اگر شفقت شما را دچار آشفتگی كرده،تنها شما را به گريه کردن وااما
نکرده است.... شما آشفته شدهايد، یعنی  فرد ديگری به شدت دچار آشفتگی شده است.

د،..  نه، این کمکی نمیکند. ه  اندافراد دیگری شروع به آشفتن خود کرد
شفقت همراه پاكي ذهن معنی دارد، در غير اينصورت بی فایده است.

.--آيا اين دوره ها هميشه ده روزه است؟11
 روز است. افرادي هستند، كه براي دورههاي طولنيتر ميآيند. و ما دورههاي10-حداقل

طولنيتر نيز داريم. ولي ده روز براي مبتدی ها، كاملً ضروري است. در كمتر از آن زمان،
شخص نميتواند تكنيك را به طور صحيح دريافت نمايد. 

12. آيا فكر ميكنيد كه بتوان مستقیما افكاری رامشاهده کردکه  پديدار شده و از بين-
میروند ؟

-نه. ما آن را پيشنهاد نميكنيم. درك ناصحيحي از آموزشهای انسان روشن ضمیرآنجا كه
 نبودهافكار. به نظر من، مقصود او مشاهده یوجود داردگفت، ذهن خود را مشاهده كنيد،

است. شخص، افكار را مشاهده نميكند، بلکه شروع به غرق شدن در افكار ميكند.
ِ فكر، متوقف ميشود. ولي اگر شما واقعا بتوانید افكار را مشاهده کنيد، بلفاصله فرايند

 در آن غرق شده اید. تنهاشما افکار را  مشاهده نميكنيد،بلکه
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ِ ذهن است. اگر خشمي در ذهن باشد، شما فقط  پي آنچه باید مشاهده كنيد، كيفيت
ميبريد: نگاه كن در ذهن خشم وجود دارد! يا، در ذهن شهوت وجود دارد! يا هر گونه
ناپاكي که در ذهن وجود داشته باشد. و اگر با كيفيتی  خوب باشد، پی میبرید که کیفیتی
خوب در ذهن وجود دارد. پس، تنها مشاهده ی چگونگی كيفيت ذهن للزم است، نه

مشاهده افکار.
 براي اين که با صبوري به مطالب گوش دادید،تشكرهبسیار خوب، از هم

.ميكنم

شاد باشيد
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