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حق كپي وجدانًا محفوظ



اوشو

"تا زماني كه طبيعي بودن سكس با تمام قلب پذيرفته نشود،

هيچكس نمي تواند كسي را دوست بدارد.

مي خواهم به شما بگويم كه سكس الهي است.

انرژي سكس انرژي الهي است، انرژي خدايي است.

براي همين است كه اين انرژي مي تواند زندگي جديد بيافريند.

جنسيت بزرگ ترين و اسرارآميزترين نيرو است.

تمام اين ضديت با سكس را دور بيندازيد.

اگر مي خواهيد عشق در زندگيتان ببارد، ازاين ستيز با سكس دست بكشيد.

سكس را با سرور بپذيريد.

قداست آن را تحسين كنيد."

"يك كتاب شهرت جهاني  يافت، در دنيا انگشت نما شد.

اين كتابي نيست كه با موافق سكس باشد،

 تنها كتابي در اين عالم است كه با سكس مخالف است، ولي عجيب است...

اين كتاب مي گويد كه راهي براي رفتن به فراسوي سكس وجود دارد،

مي توانيد به وراي سكس برويد __

معني "از سكس تا فراآگاهي" همين است.

شما در مرحله ي جنسيت هستيد، درحالي كه بايد در مرحله ي فراآگاهي باشيد.

و مسير آسان است: فقط سكس بايد بخشي از زندگي مذهبي شما باشد، 

بايد چيزي مقدس باشد.

سكس نبايد چيزي قبيح باشد، نبايد به صورت چيزي زشت ديده شود، 

نبايد سرزنش و محكوم شود، نبايد سركوب شود، بلكه بايد حرمتي عظيم داشته باشد،

زيرا ما از آن زاده شده ايم. سكس خود منبع حيات ما است."

از شما درخواست مي كنم فقط وقتي به سكس روي آوريد كه احساس سرور داريد،

احساس عشق داريد، وقتي كه شادمان هستيد، وقتي نيايشگر هستيد’

فقط زماني كه احساس مي كنيد قلبي پر از شادي، آرامش و سپاس داريد.

 را تجربه كند."samadhi  ساماديفقط انساني كه اينگونه به سكس روي آورد مي تواند فراآگاهي، 

"در پشت اشتياق براي سكس، يك تجربه ي مذهبي، يك تجربه ي روحاني وجود دارد.

اگر بتوانيم از آن تجربه آگاه شويم، مي توانيم به وراي سكس برويم.

اگر نه، در سكس زندگي خواهيم كرد و در سكس خواهيم مرد."         

اوشو  
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اوشو

مقدمه ي مترجم

 1380 =  بيسستم آذرماه 2001 اسست، سسه شنبسه  يازدهسم دسسامبراوشوامروز زادروز تولد 

 . هفتاد سسسال پيسسش در چنيسسن روز، روحسسي بسسه ايسسن دنيسسا وارد شسسد 1422 رمضان25= 

كه معاصرين و آيندگان از بركت وجود پر نورش سيراب شده و خواهند شد.

  ونهرو و گانديمردي كسه بسه عنوان يكسي از"هزارنفسر سسازنده ي قرن بيسستم"، همراه بسا 

 __ شناخته شده است.بودا

 ولي واقعيسست ايسسن اسسست كسسه او __ همچون تمامسسي عارفان و بزرگان واقعسسي ___  براي

عصسسر خويسسش بسسسيار "زود" بود و چون سسسخن حسسق مسسي گفسست بسسسياري بسسا او مخالفسست 

 مسسي كردنسسد و همچون هميشسسه، "اكثسسر مردم" __ بسسه ويژه صسساحبان منافسسع ___ نتوانسسستند

وجود پربركتش را درك و تحمل كنند.

 شواهد و آثار زمان حال نشان مي دهد كه اين قرن بيست و يكم  است كه به او تعلق   دارد

و تاثيرات وجود او با پيشرفت زمان آشكارتر خواهد شد.

 روز پربركتسي اسست براي از سسرگرفتن كار ترجمسه، پسس از مدتسي اسستراحت. حدود دو ماه

بود كه دست به ترجمه نبرده بودم و بيشتر با خواندن و نوشتن سر مي كردم.

  اسست كسه در اصسل بسه زبان هندي گفتسهاوشوايسن كتاب مشهورتريسن و جنجالي تريسن كتاب 

 شده  و سپس بارها به انگليسي و زبان هاي ديگر تجديد چاپ شده است. اين كتاب را همين

 "،  برادري عزيسز(كسه آشنايسي بسا ايشان هسم از00:00ديشسب درسست درسساعت "صسفر"، "

  اسست) بسه عنوان هديسه ي مخصسوص ايسن روز پربركست بسه بنده هديسهاوششوبركات وجود 

( كه در واقع هديه اي شده است براي تمام فارسي زبان هاي عزيز!) فرمودند 

 با دست خطي زيبا:خيام،همراه با پيامي كوتاه و محبت آميز و يك رباعي ناب از حكيم 
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رفت       خواهي جدا روح از كه درياب

رفت       خواهي فنا اسرار ي پرده در

اي        آمده كجا از نداني نوش مي

رفت       خواهي كجا به نداني باش خوش

هميسن  امروز تصسميم گرفتسم ايسن كتاب ارزشمنسد و بسي نظيسر را بسه زبان مادري برگردانسم تسا

 فارسي زبان هاي عزيز هم با نگرش اين عارف معاصر در اين دو موضوع مهم (سكس و

فراآگاهي ) بيشتر آشنا شوند.

 اميدوارم مورد اسستفاده ي همگان  قرار بگيرد و براي كسساني كسه براي نخسستين بار بسا ايسن

  آشنسا مسي شونسد، انگيزه اي شود تسا سساير كتاب هايسي را كسه از ايسن عارفاوششوكتاب بسا 

معاصر برجاي مانده مطالعه كنند.

 پايان گرفت.1380 دي ماه 16اين ترجمه در نخستين ساعات روز يكشنبه ششم دسامبر = 

دوستدار همگي : محسن

mohsenkhatami@hotmail.com

پونا – هندوستان
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اوشو

مقدمه ي كتاب

 نگرش و بينشسي كسه در ايسن پنسج جلسسه عرضسه شده و ايسن كتاب را شامسل مسي شود، بسسيار

 فراتسر از آن موج خجالت اسست كسه در نخسستين جلسسه مخاطسب را فرا مسي گيرد. گسستره ي

 ايسن بينسش چنان اسست كسه اگسر فهميده و در زندگسي مسا بسه كار برده شود، انقلبسي در كيفيست

نژاد انسان ممكن است.

 اين پيام از خردمندترين شخصي است كه هرگز شناخته ايد، در مورد معناي انسان بودن و

 رنج بردن و اشتياق و تلش براي يكي شدن با معشوق. اين براي تمام انسان هايي است كه

 احساس مي كنند كسي را دوست دارند و با اين وجود نمي توانند بفهمند كه چه چيز، چرا و

يا چگونه در رابطه يا ازدواج، چيزي به خطا مي رود. 

ايسسن كتاب از هنسسر عشسسق ورزي سسسخن مسسي گويسسد، از علم جنسسسيت و روش خلق معرفسست. 

 برجاي مانده، شايد اين، شهره ترين باشد. اوشواز ميان صدها كتابي كه از 

 يك معروفيت خاص بخشيد، نوعي شهرت جهاني.اوشواين كتاب به 

  دعوتاوشوشكسل يافتسن ايسن كتاب از دعوتسي آغاز شسد كسه يسك موسسسه معتسبر در بمبئي از 

كرد تا چندين جلسه در مورد عشق سخنراني كند.

  براي اينكسسه بتوانسسد تصسسوير كاملي از موقعيسست انسسسان در مورد عشسسق بسسه شنوندگاناوششو

منتقل كند، بايد از جنسيت و از كساني كه مسئول نابودي قداست آن هستند سخن مي گفت.

 سسازمان دهندگان، در همان سسخنراني اول كلم او را بسه قدر كافسي تهديسد آميسز دانسستند كسه

  در مكانسي ديگسر چهار جلسسه ي ديگسر در ايسناوششوباقسي جلسسات را ممنوع كردنسد، ولي 

مورد سخن گفت __ با وجود تمام توهين هاي تحقيرآميز و تهديدهاي سوء قصد به جانش. 

 اكنون، وقتسي مسي خوانيسم كسه او در ايسن سسخنراني هسا چسه گفتسه، مسي توانيسم شرافست و اصسالت

پيام او را درك كنيم.

  موضوع سسكس را نيسز همچون يسك علم بررسسياوشوهمانگونسه كسه هميشسه چنيسن مسي كنسد، 

 مي كند.  او مي گويد فقط به اين سبب كه ما از سكس زاده شده ايم، دليل آن نيست كه همه

چيز را در موردش بدانيم. 

ما در خصوص عشق و جنسيت كارشناس زاده نشده ايم. بايد آموزش ببينيم. 

 بايد درك كنيم كه جاذبه ي سكس در چيست و چرا چنين جذبه اي در ما نسبت به آن وجود

 دارد. بايد بياموزيم كه چگونه به طور طبيعي وارد سكس شويم و سپس چگونه به وراي آن

رفته و وارد يك زندگي طبيعي بدون جنسيت گرديم.
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  چنيسسن اسسست كسسهاوششو ، نكتسسه ي كليدي اسسست. در واقسسع، ادراك orgasmلحظسسه ي انزال 

نخستين لحظه ي آشنايي با مراقبه توسط اين لحظه ي انزال دست داده است.

     ’ گذرا،"        ي لحظه آن در نيستي بدن يك تو زمان، از كسري براي

.    : اي      شده روح شوي مي تبديل ديگري چيز به

كني،             تجربه را شكوهي با ي لحظه چنين بار يك فقط حتي اگر

". آوري              دست به را آن مراقبه توسط و كني كار برايش تواني مي آنگاه

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

. رود"             مي فرو قهقرا به تر پست و تر پست انسان شرافت امروزه

آن         سبب را اخلقي معيارهاي نابودي مردم از برخي

يوگا            كالي تاثيرات به را آن ديگر برخي درحاليكه دانند، ،Kaliyugaمي

.        . است     معني بي ها اين تمام ولي دانند مي مرتبط تاريكي عصر

.      : است"      كرده سقوط سكس كيفيت است چيز يك در تفاوت تنها

علمي،           ادراك سكس است، داده دست از را خود قداست سكس

. است         داده دست از را بودنش طبيعي و سادگي

. است             شده تبديل كابوس يك به شده، مضمحل تحميلي چيز يك به سكس

. نيست          عاشقانه عملي ديگر يافته، خشن اي مرتبه تقريبا سكس

نكنيم            __ جنسي عمل وارد را هماهنگي يك و عميق ادراكي كه تازماني

نسازيم          _ فراآگاهي سوي به دري روحاني، را آن كه تاوقتي

". آيد       وجود به تواند نمي بهتر انسانيت

  كه او به آن اشاره دارد، همان است كه او آن را better humanityاين "انسانيت بهتر" 

  مي خواند.New Man"انسان جديد" 

 زوج هايي كه در طول آميزش جنسي، رفتاري عاشقانه و آگاهانه دارند، محيطي خاص را

  به ما كمك مي كنداوشومي آفرينند كه روحي والتر را جذب مي كند. با گفتن اين نكته، 

 تسا درك كنيسم كسه مسي توانيسم  بسا تغييسر رويكرد خود نسسبت بسه سسكس، در آفرينسش نژاد جديدي

از انسان ها  بر روي اين سياره، مشاركت داشته باشيم. 

لوليتا     پريم Ma Prem Lolitaما
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اوشو

اول   ي جلسه

سكس : دروغ ها و ريشه هاي مراقبه

عزيزان من:

 عشسق چيسست؟ زندگسي كردن عشسق و شناختسن عشسق بسسيار آسسان اسست، ولي بيان آن دشوار

است. مانند اين است كه از ماهي بپرسي "دريا چيست؟"

ماهي ممكن است بگويد، "دريا اين است. در همه ي اطراف هست، همه جاست." 

 ولي اگسر اصسرار كنسي كسه "لطفًا دريسا را تعريسف كسن، فقسط اشاره نكسن،" آنوقست مسسئله براي

ماهي واقعًا دشوار مي شود.

 در زندگسي انسسان نيسز، هرآنچسه را كسه خيسر اسست، هرآنچسه را كسه زيباسست و هرچيسز را كسه

 واقعي است، فقط مي توان زندگيش كرد، فقط مي توان آن را شناخت. فرد فقط مي توان آن

 چيزهسا "باشسد"، ولي تعريسف آن هسا و سسخن گفتسن در موردشان بسسيار دشوار اسست. بدبختسي

 در اين است كه در طول پنج تا شش هزار سال، چيزي كه انسان ها بايد آن را زندگي كنند،

چيزي كه در واقع براي زندگي كردن منظور شده، فقط در موردش سخن گفته شده است!

 در مورد عشسسق سسسخن گفتسسه شده و بحسسث شده اسسست، آوازهاي عاشقانسسه خوانده مسسي شونسسد،

 سرودهاي عاشقانه و مخلصانه خوانده مي شوند، ولي خود عشق در زندگي انسان ها جايي

ندارد.

 اگسسر درون انسسسان را عميقًا بكاويسسم، درخواهيسسم يافسست كسسه از هيسسچ واژه ي ديگري بيسسش از

 "عشق" به صورت كاذب استفاده نشده است. بيشترين بدبختي در اين تفكر انسان است كه

 آنان كسه در واقسع عشسق را دروغيسن سساخته انسد، كسساني كسه در حقيقست تمام نهرهاي عشسق را

مسدود ساخته اند، نياكان و اجداد مستقيم عشق هستند.

 مذهسسب از عشسسق سسسخن مسسي گويسسد، ولي آن نوع از عشسسق كسسه تاكنون انسسسان را فراگرفتسسه،

همچون نوعي بدبختي، فقط تمامي درهاي عشق را در زندگي انسان بسته است. 

 در ايسن خصسوص، بيسن شرق و غرب، بيسن هندوسستان و آمريكسا، هيسچ تفاوت اسساسي وجود

ندارد.

 رودخانه ي عشق در زندگي انسان ها هنوز جاري نگشته است. و ما انسان را به اين سبب

 سسرزنش مسي كنيسم و ذهسن را مقصسر مسي دانيسم. مسي گوييسم كسه انسسان هسا بسد هسستند، ذهسن
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زهرآگيسسسن اسسسست و براي هميسسسن اسسسست كسسسه عشسسسق در زندگسسسي هاي مسسسا جاري نيسسسست. 

 ذهن يك زهسر نيست. در واقع كسساني عشسق را زهرآگين ساخته اند و به آن اجازه نداده انسد

 كسه زاده شود، همان كسساني هسستند كسه ذهسن را زهرآگيسن خوانده انسد. ذهسن چگونسه مسي توانسد

يك زهر باشد؟ هيچ چيز در اين دنيا زهر نيست. 

 در تمام جهان هسستي هيسچ چيسز زهسر نيسست، همسه چيسز شهسد اسست. ايسن انسسان هسا هسستند كسه

تمام ايسسن شهسسد را بسسه زهسسر تبديسسل كرده انسسد، و خائنيسسن اصسسلي آموزگاران هسسستند، مردان 

به اصطلح "مقدس" و قديسان، مردمان به اصطلح مذهبي.

ضروري اسسسست كسسسه ايسسسن نكتسسسه بسسسا جزييات آن درك شود، زيرا اگسسسر  آشكارا ديده نشود، 

هيچ امكاني براي عشق در زندگي انسان ها وجود ندارد __ حتي نه در آينده.

 مسا بسه اسستفاده از همان چيزهايسي كسه مسسئول زاده نشدن عشسق در زندگسي ماسست، بسه عنوان

 پايسه هاي پديدارشدن عشسق ادامسه مسي دهيسم. اوضاع چنيسن اسست كسه مسا حتسي قادر نيسستيم آن

 خطاهاي اسساسي را كسه در اصسول آموزش هاي كامًل غلطسي كسه در طول قرون و اعصسار

وجود دارد و پيوسته تكرار و دوباره گويي شده است ببينيم، به دليل همين تكرارها! 

 در عوض، انسسسان هسسا محكوم بسسه اشتباه هسسستند، زيرا قادر نيسسستند الزامات آن اصسسول را

برآورده سازند.

شنيده ام: يسك دسستفروش كسه بادبزن هاي دسستي مسي فروخست از كنار قصسر پادشاهسي گذر 

مسسسي كرد و فرياد مسسسي زنسسسد: "بادبزن هسسسا منحصسسسربه فرد و شگفسسست انگيسسسز سسسساخته ام. 

اين بادبزن ها هرگز قبًل ديده نشده است."

 آن پادشاه مجموعسسه اي از بادبزن هاي دسسستي داشسست كسسه از تمام دنيسسا گرد آوري شده بود و

بنابراين بسيار كنجكاو شد. 

از بالكن قصرش نگاهي به بادبزن هاي منحصرب هفرد اين مرد دوره گرد انداخت. 

 بسه نظسر او بادبزن هسا معمولي بسه نظسر مسي رسسيدند كسه ارزش چندانسي هسم نداشتنسد، ولي بسه

هرحال، او مرد را بسسسه بال فرا خوانسسسد. شاه پرسسسسيد: "چسسسه چيسسسز منحصسسسربه فردي در 

بادبزن هاي تو وجود دارد؟ و قيمتشان چيست؟"

 مرد دسسستفروش گفسست، : " عاليجناب، قيمتشان گران نيسسست. بادرنظرگرفتسسن كيفيسست آن هسسا،

!"روپيقيمتشان خيلي كم است: هر بادبزن يكصد 
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  م.) همه جاروپي (يك صدم پايساشاه در عجب شد: "يكصد روپي؟! اين بادبزن ها به يك 

 ؟ چه چيز مخصوصي در مورد اين هاروپيدر بازار موجود است و تو مي گويي يكصد 

وجود دارد؟"

 دستفروش گفت، " چه چيز مخصوص؟ هر بادبزن تضميني يكصدسال دوام دارد. در طول

 صدسال خراب نمي شود." شاه گفت، "طوري كه به نظر مي رسند، حتي يك هفته هم دوام

ندارند! آيا مي خواهي به من حقه بزني؟ 

 ايسن يسك كلهسبرداري اسست و آن هسم بسا خود شاه؟!" فروشنده پاسسخ داد: "خداي مسن! چگونسه

  اسست و اگسرروپيجرات كنسم؟ مسن همسه روز از اينجسا گذر مسي كنسم. قيمست هسر بادبزن صسد 

صسدسال دوام نياورد، مسن تضميسن مسي كنسم. مسن همسه روزه در خيابان در دسسترس هسستم. 

 و بسه علوه، شمسا حاكسم ايسن سسرزمين هسستيد، مسن چگونسه جرات مسي كنسم سسر شمسا را كله

بگذارم؟"

 بادبزن بسا قيمتسي كسه درخواسست شده بود خريداري شسد. باوجودي كسه شاه بسه آن مرد اعتماد

 نكرد، ولي بسسسيار كنجكاو بود كسسه چگونسسه ايسسن مرد چنان ادعايسسي را كرده اسسست. بسسه آن

فروشنده دستور داده شد تا هفت روز ديگر خودش را به آنجا معرفي كند.

 محور چوبسي وسسط بادبزن ظرف سسه روز بيرون آمسد و در كمتسر از يسك هفتسه بادبزن از هسم

متلشي شد.

 شاه يقيسسن داشسست كسسه آن مرد دوره گرد هرگسسز خودش را نشان نخواهسسد داد، ولي در كمال

 شگفتسسي ديسسد كسسه در روز هفتسسم، سسسرساعت مقرر حاضسسر شسسد: "عاليجناب، در خدمسست شمسسا

هسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسستم."

 شاه غضبناك بود: "اي حقه باز! اي احمق! ببين. اين بادبزن تو است كه همه اش شكسته و

 درهسم ريختسه. اوضاعسش ظرف يسك هفتسه چنيسن اسست و تسو تضميسن كردي كسه صسدسال دوام

خواهد داشت! آيا تو ديوانه اي؟ يا اينكه بسيار حقه باز هستي؟"

 مرد با تواضع پاسخ داد: "با تمام احترام، به نظر مي رسد كه جنابعالي نمي دانيد چگونه از

بادبزن استفاده كنيد! 

اين بادبزن بايد صدسال عمر كند، تضمين شده است. چگونه از آن استفاده كرده ايد؟"

شاه گفت، "عجب! حال هم  بايد ياد بگيرم چگونه خودم را باد بزنم؟!"

مرد گفسسست، "لطفًا عصسسسباني نشويسسسد. بادبزن چگونسسسه يسسسك هفتسسسه اي بسسسه ايسسسن روز افتاد؟ 

چطور باد زديد؟"
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شاه بادبزن را برداشت و نشان داد كه چطور از آن استفاده كرده.

مرد گفت، "حال مي فهمم! نبايد اينطوري باد مي زديد."

شاه پرسيد، "چه راه ديگري هست؟"

 مرد توضيسسح داد، "بادبزن را ثابسست نگسسه داريسسد و آن را مسسستقيم در برابرتان نگسسه بداريسسد و

 سسپس سسرتان را بسه دو طرف حركسست بدهيسسد! بادبزن صسسدسال عمسسر مسي كنسسد. شمسا ازبيسن

خواهيد رفت، ولي بادبزن دست نخورده باقي مي ماند. 

 بادبزن اشكالي ندارد، روشي كه شما باد مي زنيد اشتباه است. بادبزن را ثابت نگه داريد و

سرتان را حركت دهيد. عيب بادبزن من در چيست؟ تقصير شماست، نه بادبزن!"

 وضعيت انسان چنين است. بشريت امروز، حاصل فرهنگي است كه پنج يا شش هزار سال

 عمسر دارد. ولي انسسان مورد سسرزنش اسست و نسه آن فرهنسگ. انسسان در حال تباهسي اسست،

بااين وجود از آن فرهنگ تحسين مي شود.

فرهنگ عظيم ما، دين عظيم ما... همه چيز عظيم است! 

 انسان ثمره ي آن فرهنگ و دين است! اينو 

ولي نه : "انسان خطاكار است و بايد خودش را عوض كند!" 

 بااين حال هيچكس جرات ندارد به پا خيزد و ترديد كند كه شايد آن فرهنگ ها و مذاهب كه

در ده هسا هزار سسال در سسرشار سساختن انسسان از عشسق شكسست خورده انسد، خطسا باشنسد. 

 و اگر عشق در ده هزار سال به وجود نيامده باشد، آنوقت برپايه ي همين فرهنگ و همين

مذهب، چه امكاني وجود دارد كه عشق هرگز در آينده در زندگي انسان ها جاري شود؟

 چيزي كه در ده هزار سال گذشته به دست نيامده باشد، در ده هزار سال ديگر هم به دست

نخواهد آمد. 

 امروز بشريست هماننسد فردايسش خواهسد بود. انسسان هسا هميشسه يكسسان بوده انسد و هميشسه ثابست

 خواهند ماند و بااين وجود ما هنوز هم شعارهايسي در تحسين و تقدير از اين فرهنسگ فرياد

مي كنيم و از قديسان و مردان مقدس را تجليل مي كنيم.

ما حتي حاضر نيستيم در نظر بگيريم كه فرهنگ و دين ما مي تواند دچار خطا باشد.

 مي خواهم به شما بگويم كه چنين هست. و انسان امروزي گواه آن است. چه گواه ديگري

مي تواند وجود داشته باشد؟ 

اگسر تخمسي را بكاريسم و ميوه اش زهرآگيسن و تلخ باشسد، چسه چيزي را ثابست مسي كنسد؟ ثابست 

 مي كند كه آن تخم مي بايد سمي و تلخ بوده باشد. البته، مشكل است كه پيشگويي كنيم كه آيا
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 يسك تخسم معيسن، ميوه اي تلخ خواهسد داد يسا نسه. مسي توانيسد آن را بادقست مطالعسه كنيسد، فشارش

دهيد يا آن را بشكنيد، ولي نمي توانيد پيش بيني كنيد كه يقينًا ميوه اش تلخ خواهد بود يا نه. 

تخمسسي را بكاريسسد. گياهسسي جوانسسه مسسي زنسسد. سسسال هسسا مسسي گذرد. درختسسي سسسربر مسسي آورد، 

 شاخسه هايسش را بسه آسسمان بر مسي آورد، ميوه خواهسد داد ___ و فقسط آنوقست اسست كسه در

خواهيد يافت كه آيا تخم آن درخت تلخ بوده است يا نه. 

 انسسان امروزي ثمره ي آن فرهنسگ ها و مذاهسب كه ده هسا هزار سال پيسش كاشتسه شده اند و

از آن زمان تاكنون تغذيه گشته اند. و آن ثمره تلخ است، سرشار از ستيز و نفرت است.

 ولي ما به تحسين و تمجيد از همان تخم ها ادامه مي دهيم و مي پنداريم كه از آن ها عشق

زاده خواهد شد. 

 مسي خواهسم بسه شمسا بگويسم كسه چنيسن نخواهسد شسد، زيرا نيروي بالقوه ي اسساسي براي زايسش

 عشسق توسسط مذاهسب كشتسه شده اسست: مذاهسب آن را زهرآگيسن سساخته انسد. درميان پرندگان،

 حيوانات و گياهان __ كه مذهب يا فرهنگ ندارند __ عشق  بيشتري وجود دارد. در ميان

 قبايل بدوي و نامتمدن در جنگل ها __ كه مذهب، تمدن يا فرهنگي توسعه يافته ندارند __

 عشسسق بيشتري وجود دارد تسسا در ميان مردمان بسسه اصسسطلح پيشرفتسسه، بافرهنسسگ و متمدن

امروزي.

 چرا انسسان هسا هرچسه متمدن تسر و بافرهنسگ تسر مسي شونسد، هرچسه بيشتسر تحست تاثيسر مذهسب

 قرار مي گيرند و بيشتر به معابد و كليساها مي روند تا نيايش كنند، بيشتر و بيشتر از عشق

 تهي مي شوند؟ البته كه دليلي وجود دارند و من مايلم دو دليل آن را مورد بحث قرار دهم.

 اگسسر ايسسن هسسا بتواننسسد درك شونسسد، نهرهاي مسسسدود شده ي عشسسق مسسي تواننسسد آزاد شونسسد و

مي توانند جاري شوند.Ganges of love عشق  گنگبارديگر رودهاي 

 عشسق در درون هسر انسسان وجود دارد. نبايسد آن را از جايسي وارد كرد. عشسق چيزي نيسست

 كه بايد دنبال آن جايي را جست و جو كرد. عشق وجود دارد. عشق همان اشتياق به زندگي

 در درون همسه هسست. عشسق همان رايحسه ي زندگسي در درون هسر موجود اسست. ولي توسسط

 ديوارهايسي بلنسد از هسر سسو احاطسه گشتسه و قادر نيسست خودش را متجلي سسازد ، اطراف آن

پر از صخره هاست و آن نهر نمي تواند فوران زند.

 جسسست و جوي عشسسق، انضباط عشسسق چيزي نيسسست كسسه بتوانيسسد بسسه مكانسسي برويسسد و آن را

بياموزيد.
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 يسك مجسسمه سساز روي صسخره اي مشغول بسه كار بود. كسسي كسه آمده بود ببينسد يسك مجسسمه

 چگونسه سساخته مسي شود، اثري از مجسسمه نديسد، او فقسط سنگي را ديسد كسه در اينجسا و آنجسا بسا

تيشه كنده و بريده مي شود.

 شخسص پرسسيد: "چسه مسي كنسي؟ آيسا مجسسمه اي نمسي سسازي؟ مسن آمده ام تسا بسبينم يسك مجسسمه

چگونه ساخته مي شود، ولي فقط مي بينم كه تو سنگ ها را مي تراشي."

 هنرمنسد گفست، "آن مجسسمه پيشاپيسش در درون ايسن سسنگ نهفتسه اسست. نيازي بسه سساختنش

 نيست. بايد به نوعي توده بي فايده ي سنگي را كه دور آن را گرفته از آن جدا شود و آنگاه

 مجسسمه خودش را متجلي مسي سسازد. مجسسمه سساخته نمسي شود، فقسط كشسف مسي شود. آن را

دوباره اكتشاف مي كنم و به نور مي آورم."

 عشسق در درون انسسان هسا نهفتسه اسست، فقسط نياز بسه آن اسست كسه آزاد و رهسا شود. مسسئله ايسن

 نيست كه چگونه عشسق را توليد كنيم، بلكه فقط اين است كه چگونسه پوشش ها و موانع آن

را برداريسسم. چيزي وجود دارد كسسه مسسا خود را بسسا آن پوشسسش داده ايسسم و آن پوشسسش اجازه 

نمي دهد كه عشق به سطح بيايد.

 سعي كنيد از كسي كه در كار طبابت است بپرسيد كه سلمت چيست. بسيار عجيب است،

 ولي هيسچ پزشكسي در سسراسر دنيسا نمسي توانسد بسه شمسا بگويسد كسه سسلمت چيسست! تمام علم

پزشكسي بسه سسلمت توجسه دارد، ولي هيچكسس نيسست كسه قادر باشسد بگويسد سسلمت چيسست. 

 اگر از پزشكان بپرسي، خواهند گفت، "من فقط مي توانم بگويم كه بيماري و عوارض آن

 چيسست. مسن عبارات فنسي و توصسيفات مربوط بسه هسر مرض را مسي دانسم. ولي سسلمت؟ در

 مورد سسلمت چيزي نمسي دانسم. فقسط مسي توانسم بگويسم كسه وقتسي كسه مرض نباشسد، آنچسه باقسي

است، سلمت است."

 ايسن به اين سبب اسست كسه سلمت در درون هر انسان نهفتسه است. سسلمت، وراي تعاريف

 انسان ها قرار دارد. بيماري از بيرون مي آيد، بنابراين مي تواند تعريف شود، سلمت از

درون مي آيد و براي همين قابل تعريف نيست. 

 فقط مي توانيم بگوييم كه نبود بيماري، سلمت است. ولي اين تعريف سلمت نيست، هيچ

 چيزي مسستقيمًا در مورد سسلمت نگفتسه ايسد. حقيقست ايسن اسست كسه سسلمت را نبايسد بسه وجود

 آورد: سلمت يا توسط بيماري پوشيده شده و يا وقتي كه بيماري رفته باشد و يا درمان شده

باشد، خودش را عيان مي كند. 

سلمت در درون ما قرار دارد. سلمت طبيعت ذاتي و فطري ما است.
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 عشسق در درون مسا اسست. عشسق طسبيعت ذاتسي مسا اسست. بنابرايسن اينكسه از انسسان هسا بخواهيسم

 عشسسق را پرورش دهنسسد عملي اسسساسًا اشتباه اسسست. مسسسئله ايسسن نيسسست كسسه چگونسسه عشسسق را

 بپروريم، بلكه اين است كه چگونه تحقيق كنيم و دريابيم كه چرا عشق قادر نبوده خودش را

متجلي كند. مانع چيست؟ مشكل در چيست؟ مانع در كجاست؟

 اگسر مانعسي وجود نداشتسه باشسد، عشسق خودش را متجلي مسي سسازد، نيازي نيسست كسه درس

 داده شود يا توضيح داده شود. اگر موانعي چون فرهنگ خطا و شرطي شدگي هاي تحميلي

وجود نداشته باشد، هر انسان سرشار از عشق خواهد بود. 

 اين غيرقابل اجتناب است. هيچكس نمي تواند از عشق دوري كند. عشق طبيعت فطري ما

است.

  جاري مسي شود. جريان يافتسن برايسش طسبيعي اسست، زنده اسست، آبهيماليشا از گنشگرود 

دارد، جاري اسسسست و اقيانوس را پيدا خواهسسسد كرد. رودخانسسسه از پاسسسسبان يسسسا از كشيسسسش 

 نمسي پرسسد كسه "اقيانوس كجاسست؟" آيسا هرگسز رودخانسه اي را ديده ايسد كسه سسر گذر بايسستد و

 از پاسسبان بپرسسد كسه "اقيانوس كجاسست؟"! جسست و جوي اقيانوس در وجودش پنهان اسست.

 و رودخانسه انرژي دارد، پسس مسي توانسد كوه هسا و صسخره هسا را بشكافسد، از دشست هسا عبور

 كند و به اقيانوس برسد. اقيانوس هر چقدر هم كه دور باشد، هر چقدر پنهان باشد، رودخانه

 به يقين آن را خواهد يافت. و رودخانه هيچ كتاب راهنما يا نقشه ندارد كه مسير را نشانش

دهد، ولي قطعًا به آن خواهد رسيد.

 ولي فرض كنيسسد كسسه بر سسسر راهسسش سسسد بزننسسد! فرض كنيسسد ديوارهاي بلنسسد در گرداگرد آن

ساخته شود. آنوقت چه؟ 

 رودخانه قادر است بر موانع طبيعي كه سر راه دارد فايق آيد و آن ها را از بين ببرد، ولي

 اگسر موانسع سساخته ي دسست انسسان باشنسد، آنگاه ممكسن اسست كسه رودخانسه هرگسز بسه اقيانوس

نرسد.

 درك ايسن تفاوت اهميست دارد. هيسچ "مانسع طسبيعي" در واقسع، مانسع نيسست، براي هميسن اسست

 كه رودخانه به اقيانوس مي رسد: با شكافتن كوهستان ها به آن مي رسد. ولي اگر آن موانع

اختراع انسان ها باشد، مي توانند مانع رسيدن رودخانه به اقيانوس شوند.

 در طسبيعت يسك وحدت پايسه و هماهنگسي ذاتسي وجود دارد. موانسع طسبيعي، موانسع ظاهري كسه

 در طسبيعت ديده مسي شونسد، شايسد چالشسي براي برانگيختسن انرژي باشسد، آن هسا همچون نداي

 شيپوري هسسستند كسسه نيروهاي نهفتسسه ي درونسسي را برانگيزاننسسد. در اينجسسا، شايسسد هيسسچ مانسسع
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 واقعي وجود ندارد. تخمي را مي كاريم. به نظر مي رسد كه گويي آن قشر زمين كه روي

 تخم را گرفته آن را به پايين مي فشارد و مانع رشد آن مي شود. ولي چنين نيست، اگر آن

قشسر از زميسن وجود نداشتسه باشسد، آن تخسم قادر بسه جوانسه زدن نيسست. از بيرون بسه نظسر 

 مي رسد كه ليه ي زمين، تخم را به پايين مي فشارد، ولي اين فشار براي اين است كه تخم

بتواند جا بيفتد و به عمل درآيد و تجزيه شود و به يك جوانه تبديل گردد. 

ظاهرًا به نظر مي رسد كه زمين مانع رشد تخم است، ولي آن زمين فقط يك دوست است، 

به دانه كمك مي كند تا رشد كند.

طبيعت يك هماهنگي است، يك سمفوني آهنگين. 

 ولي چيزهاي مصسنوعي كسه انسسان هسا بر طسبيعت تحميسل كرده انسد،، چيزهايسي كسه انسسان هسا

 روي طبيعت ساخته اند و آن اختراعات و ابداعات  مكانيكي كه انسان ها بر جريان زندگي

تحميل كرده اند، توليد موانع كرده است.

 از جريان بازمانده انسسد، و آنگاه رودخانسسه مورد سسسرزنش قرار گنشگبسسسياري از رودهاي 

مي گيرد!

 نيازي نداريسم كسه بذر را مقصسر بدانيسم. اگسر بذري بسه گياه تبديسل نشود، دليسل مسي آوريسم كسه

 شايسد خاك مناسسب نبوده، شايسد آب كافسي دريافست نكرده باشسد و شايسد گرماي كافسي نداشتسه

 اسست. ولي اگسر در زندگسي شخسص گسل هاي عشسق شكوفسا نشونسد، مسي گوييسم، "تسو مسسئول آن

هستي." هيچكس به زمين نامناسب، به كمبود آب يا نبود گرما نمي انديشد.

 مايلم بسه شمسا بگويسم كسه موانسع اسساسي بر سسر راه عشسق، سساخته ي انسسان هسستند و توسسط

انسان ها خلق شده اند. 

وگرنه، رودخانه عشق براي جاري شدن و رسيدن به اقيانوس زندگي منظور شده است. 

انسان ها به اين دليل وجود دارند كه بتواند همچون عشق جاري شوند و به الوهيت برسند.

 آن موانسع انسساني كسه مسا  بر سسر راه جريان عشسق تبعيسه كرده ايسم چيسست؟ نخسستين نكتسه ايسن

  مخالف بوده اند. passionاست كه تاكنون، تمام فرهنگ هاي انساني با سكس، با شهوت 

اين مخالفت، اين انكار، امكان زايش عشق را در انسان ها نابود ساخته است.

 حقيقت ساده اين است كه سكس نقطه ي شروع تمام سفرها به سوي عشق است. مكان تولد

   عشسسق  ___ آن منبسسع، منشاء رودخانسسه ي عشسسق ،Gangortiسسسفر عشسسق، سسسرچشمه ي 

سسكس اسست. و همسه بسا آن دشمسن هسستند __ تمام فرهنسگ هسا، تمام مذاهسب، تمام مرشدان، 

 تمام مردان "مقدس". بنابرايسسسن ايسسسن حمله اي بر خود سسسسرچشمه اسسسست، بر خود منبسسسع و
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 رودخانسه در همانجسا بازمسي مانسد: "سسكس گناه اسست" ، " سسكس ضدمذهسب اسست" ، "سسكس

زهر است!" 

و مسا هرگسز بسه ايسن فكسر نمسي كنيسم كسه ايسن انرژي جنسسي اسست كسه در نهايست بسه عشسق بدل 

مي شود. 

 تكامسل عشسق چيزي نيسست بسه جسز دگرگون شدن انرژي جنسسي. بسا نگاه كردن بسه يسك تكسه

ذغال، هرگسسز بسسه ذهنتان نمسسي آيسسد كسسه هميسسن ذغال اسسست كسسه بسسه الماس تبديسسل مسسي شود. 

 بيسن يسك قطعسه ذغال و يسك الماس تفاوت اسساسي وجود ندارد. عناصسر موجود در يسك قطعسه

ذغال با عناصر درون الماس يكي هستند.  

با عبور از روندي كه هزاران سال به طول مي انجامد، ذغال به يك الماس تبديل مي شود.

 ولي ذغال  را بسا اهميست نمسي داننسد. وقتسي ذغال را در خانسه نگهداري مسي كننسد، در مكانسي

 قرار مسي دهنسد كسه توسسط ميهمان هسا ديده نشود، درحاليكسه الماس را بسه گوش هسا مسي آويزنسد

 يسا بسه سسينه مسي زننسد تسا همسه بتواننسد آن را ببيننسد. ذغال و الماس يكسي هسستند: ولي رابطسه اي

 ديدني بين اين دو به نظر نمي آيد، كه آن ها دو نقطه از سفر يك عنصر هستند. اگر با ذغال

 مخالف باشسي __ كسه بسسيار ممكسن اسست ، زيرا در نظسر اول چيزي جسز دوده ي سسياه براي

تقديسسسم كردن ندارد! ___ آنگاه امكان متحول شدنسسسش بسسسه يسسسك الماس در همانجسسسا متوقسسسف 

مي شود. اين خود ذغال است كه مي توانست به يك الماس بدل شود.

 ايسن انرژي جنسسي اسست كسه بسه عشسق تبديسل مسي شود. ولي همسه بسا آن مخالف هسستند، بسا آن

دشمسن هسستند. مردمان بسه اصسطلح "خوب" شمسا بسا آن مخالف هسستند. و ايسن مخالفست حتسي 

بسه آن دانسه اجازه نداده كسه جوانسه بزنسد و كاخ عشسق را در پايسه اش، در همان نخسستين گام 

 ازبيسن برده اسست. ذغال هرگسز الماس نخواهسد شسد، زيرا آن پذيرش كسه براي تكاملش، براي

 روند دگرگونسي اش مورد نياز است، وجود ندارد و چگونه چيزي كه با آن دشمن شده ايم،

 چيزي كسه بسا آن مخالف هسستيم، چيزي كسه پيوسسته بسا آن در جنسگ هسستيم مسي توانسد دگرگون

 شود؟ انسسان هسا بسا انرژي خودشان بسه مخالفست برخاسسته انسد. انسسان هسا وادار شده انسد تسا بسا

انرژي جنسي خود بجنگند.

 در سسطح، بسه انسسان هسا آموزش داده شده تسا تمام جنسسگ هسا و سستيز هسا و تضادهسا را دور

 بندازنسد، ولي در عمسق اسساسًا بسه آنان آموزش داده شده تسا بجنگنسد. "ذهسن زهسر اسست، پسس بسا

 آن بجنگ." ___ با زهر بايد جنگيد. " سكس گناه است، پس با آن بجنگ." و در سطح، از

 مسا خواسسته مسي شود تسا تمام تضادهسا را دور بيندازيسم. همان خود آموزش هايسي كسه اسساس
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 تضاد درونسي انسسان هسستند، از او مسي خواهنسد تسا تضاد را دور بيندازد. از يسك طرف انسسان

را ديوانسسسسسه كسسسسسن، و از سسسسسسوي ديگسسسسسر تيمارسسسسسستان باز كسسسسسن تسسسسسا درمانشان كنسسسسسي. 

 از يسك سسو جرثومسه هاي بيماري را پخسش كسن، و از سسوي ديگسر بيمارسستان هسا برپسا كسن تسا

بيماران را درمان كني!

 بسيار اهميت دارد كه يك نكته در اين رابطه درك شود: انسان هرگز نمي توانند از سكس

 جدا باشند. سكس نقطه ي اوليه و آغازين زندگي انسان است: انسان از آن زاده شده است.

جهان هسسسسسسسستي انرژي سسسسسسسسكس را بسسسسسسسه عنوان آغاز آفرينسسسسسسسش پذيرفتسسسسسسسه اسسسسسسسست. 

 ومردان "مقدس" شما آن را گناه آلود مي خوانند.... چيزي را كه خود جهان هستي يك گناه

 نمي داند! اگر خداوند سكس را گناه بداند، بنابراين در اين دنيا هيچ گناهكاري بزرگ تر از

او نيست! در تمامي كائنات، گناهكار بزرگتري از او وجود ندارد!

گلي را مسسي بينيسسد كسسه مسسي شكفسسد. آيسسا هرگسسز درنظسسر داشتسسه ايسسد كسسه شكوفايسسي گسسل عملي 

شهوت آميز و عملي جنسي است؟ 

 وقتي كه گل مي شكفد چه روي مي دهد؟ پروانه ها روي آن مي نشينند و گرده هايش را،

  آن را، بسه گلي ديگسر حمسل مسي كننسد. طاووسسي بسا شكوه تمام مسي رقصسد،sperm اسشپرم

 شاعري برايش ترانه اي مي سازد، قديسان شما نيز در موردش سرشار از شوق مي شوند

 ___ ولي آيسسا آنان آگاه نيسسستند كسسه آن رقسسص نيسسز جلوه اي آشكار از شهوت اسسست، كسسه در

 اساس يك عمسل جنسسي اسست؟ طاووس براي ايسن مسي رقصسد تا به معشوقسه اش اظهار عشسق

   مسي خوانسد،papihaپاپيلكنسد. طاووس معشوقسه اش را، زوجسه اش را مسي خوانسد. مرغ 

 فاخته مي خواند’ پسري به نوجواني مي رسد’ دختري كوچك، زني زيبا  شده است.... تمام

 اين ها بيان هايي از انرژي جنسي هستند. اين ها تمامًا تجليات متفاوت همان انرژي هستند.

تمام ايسسسن هسسسا بيانات و تجليات نيروي جنسسسسي هسسسستند. تمام زندگسسسي هسسسا، تمام جلوه هسسسا و 

شكوفايي ها اساسًا جنسي هستند.

 و مذاهسب و فرهنسگ هسا در مخالفست بسا ايسن انرژي جنسسي اسست كسه در ذهسن هاي انسسان هسا

زهسر مسي ريزنسد. آنان مسي كوشنسد  تسا انسسان هسا را درگيسر جنسگ بسا ايسن نيرو كننسد. آنان 

 انسان ها در اين جنگ با انرژي اساسي خودشان درگيسر كرده اند __ و بنابراين انسان ها

تباه شده اند، رقت انگيز شده اند، از عشق تهي گشته اند، كاذب و بي هويت شده اند. 

 فرد نبايد با سكس بجنگد، بلكه بايد با آن رابطه اي دوستانه برقرار كند و جريان زندگي را

به مراتب والتر ارتقا دهد.
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  به عروس مي گفت، "باشداپانيشاديوقتي كه زوجي با هم ازدواج مي كردند، فرزانه ي 

كه مادر ده فرزند پسر شوي، و در نهايت، شوهرت يازدهمين پسرت شود."

اگسسر شهوت متحول شود، همسسسر مسسي توانسسد مادر شود. اگسسر شهوت دگرگون گردد، سسسكس 

مي تواند عشق بشود.

 ايسن فقسط انرژي جنسسي اسست كسه بسه انرژي عشسق شكوفسا مسي شود. ولي مسا انسسان هسا را در

 مخالفست بسا سسكس پسر  كرده ايسم و نتيجسه ايسن اسست كسه نسه تنهسا عشسق در آنان شكوفسا نشده __

 زيرا عشسق تكاملي وراي انرژي جنسسي اسست و فقسط بسا پذيرش آن مسي توانسد فرا برسسد ___

 بلكسه بسه دليسل هميسن مخالفست بسا سسكس، ذهسن هاي آنان بيشتسر و بيشتسر شهوانسي و جنسسي شده

است.

 تمام ترانسه هاي مسا، تمام شعرهاي مسا و تمام هنسر هسا و نقاشسي هسا، تمام معابسد و تنديسس هاي

 درون آن ها، مستقيم يا غير مستقيم حول محور جنسيت مي گردد. ذهن هاي ما حول محور

 جنسسيت دور مسي زنسد. هيسچ حيوان ديگري در دنيسا همچون انسسان جنسسي نيسست. انسسان هسا

 بيسسست و چهار سسساعته شهوانسسي هسسستند __ بيدار يسسا خوابيده، نشسسسته يسسا در حال راه رفتسسن،

 سسسكس همسسه چيسسز آنان شده اسسست. بسسه دليسسل ايسسن دشمنسسي بسسا سسسكس، بسسه دليسسل ايسسن ضديسست و

 سسركوب، سسكس همچون سسرطاني در وجودشان شده اسست. انسسان نمسي توانسد از چيزي كسه

 خود در آن ريشه گرفته، آزاد باشد، ولي در روند اين تضاد دروني دايمي، سراسر زندگي

انسان مي تواند بيمار شود __ و چنين شده است.

 اين "مذاهب و فرهنگ هاي" شما هستند كه در اساس مسئول چنين جنسيت گرايي بيش از

 اندازه هسستند كسه در انسسان هسا مشهود اسست. اين مردمان بد نيسستند، بلكسه مردمان "خوب" و

قديسان شما هستند كه مسئول آن اند. 

 تسا زمانسي كسه تمام نژاد انسساني خودش را از ايسن عمسل خطسا كسه توسسط رهسبران دينسي شمسا و

مردمان "خوب" آزاد نكند، هيچ امكاني براي زايش عشق وجود ندارد.

 روزي مردي "مقدس" داشست براي ديدار دوسستش از منزل خارج مسي شسد كسه ناگهان دم در

منزلش با دوست محبوب دوران كودكي اش برخورد كرد كه براي ديدار او آمده بود.

مرد مقدس گفست، "خوش آمدي! ولي تمام ايسن سسال هسا كجسا بودي؟ بياتسو! بسبين، مسن قول 

 داده ام كسه دوسستم را بسبينم و بسه عقسب انداختسن آن اكنون دشوار اسست، پسس لطفًا در خانسه ي

من استراحت كن. من تا يك ساعت ديگر برمي گردم. 
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 زود مي آيم تا بتوانيم گپ مفصلي بزنيم. من سال ها بود كه انتظار مي كشيدم تا تو را بار

ديگر ببينم."

 دوسست پاسسخ داد: آه نسه، آيسا بهتسر نيسست كسه مسن هسم بسا تسو بيايسم؟ ولي لباس هايسم بسسيار كثيسف

 هستند. اگر فقط بتواني يك دست لباس تميز به من بدهي، مي توانم لباس عوض كنم و با تو

بيايم."

 مدتسسسي پيسسسش شاه بسسسه آن مرد مقدس لباسسسسي بسسسسيار باارزش بخشيده بود و او آن را براي

موقعيتي ويژه نگاه داشته بود.  با خوشحالي آن ها را آورد.

 دوسسستش آن دسستار اعل، كست و شلوار فاخسسر و آن پيراهسسن زيبسا را پوشيسسد و آن كفسسش هاي

 عالي را برپا كرد. خودش شبيه شاه شده بود. مردمقدس با نگاه كردن به او قدري حسوديش

شد، در مقايسه با او، خودش چون يك خدمتكار به نظر مي رسيد! 

در فكسسر شسسد كسسه آيسسا اشتباه كرده، كسسه بهتريسسن پوشسسش خودش را داده و احسسساس حقارت 

 مي كرد. فكر كرد كه حال تمام توجهات به سمت آن دوست مي رود و او خودش چون يك

خدمتكار به نظر خواهد آمد: "امروز به دليل لباس خودم، به نظر يك گدا مي آيم!"

سسعي كرد ذهنسش را آرام كنسد بسا ايسن فكسر كسه او يسك مرد خداسست، كسسي كسه از خدا سسخن 

 مي گويد و از روح و از چيزهاي والتر و شريف تر: "در مجموع، اهميت يك دستار اعل

 و يك لباس فاخر در چيست؟ بگذار همانگونه كه هست باشد، چه فرقي دارد؟" ولي هرچه

 بيشتر سعي كرد خودش را در مورد غيرمهم بودن آن لباس قانع كند، ذهنش بيشتر وسواس

 آن لباس و آن دسستار را مسي گرفست. در سسطح مسي كوشيسد بسا دوسستش در مورد مطالب ديگسر

 مكالمسه كنسد، ولي در درون، ذهنسش دور آن دسستار و لباس گشست مسي زد. در راه، باوجودي

كه با هم راه مي رفتند، رهگذران فقط به دوستش نگاه مي كردند، و نه به او. 

احساس افسردگي كرد.

 جمالبسه منزل دوسست رسسيدند و سسپس او را بسه جمسع چنيسن معرفسي كرد: "ايسن دوسست مسن 

 است، دوست دوران كودكيم. مردي بسيار دوست داشتني است." و ناگهان از دهانش پريد،

"و لباس ها؟ آن ها مال من هستند!"

 دوسستش وارفست! ميزبان نيسز در شگفست شسد: ايسن چسه نوع رفتاري اسست؟ آن مرد مقدس نيسز

 دريافسست كسسه حرفسسي بسسسيار نابسسه جسسا زده اسسست، ولي ديگسسر ديسسر شده بود. او از ايسسن كارش

پشيمان شد و به همين سبب، ذهنش را حتي بيشتر سركوب كرد.

وقتي از خانه بيرون مي آمدند، از دوستش معذرت خواهي كرد.
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دوست گفت، "من حيرت كردم چطور مي تواني چنين چيزي بگويي؟"

مرد مقدس گفت، "متاسفم. از زبانم در رفت. زبانم سر خورد."

 ولي زبان هرگسز سسر نمسي خورد. گاهسي كلمسي بسه طور ناخودآگاه بسه دهان مسي آيسد، ولي آن

نيز فقط وقتي اتفاق مي افتد كه چيزي در ذهن بوده است. زبان هرگز خطا نمي كند.

گفت، "مرا ببخش. اين واقعًا يك اشتباه بود. چطور از زبانم در رفت، خودم نمي دانم."

 ولي او خوب مي دانسست كه اين چيزها چگونه پرانده مسي شوند: فكر به سطح ذهن رسيده

است.

 آنان بسه خانسه ي يسك دوسست ديگسر رفتنسد. حال مرد مقدس پيمانسي سسخت بسا خودش بسست كسه

نگويد آن لباس ها مال اوست. 

 او ذهنسش را در برابر آن فكسر همچون فولد سساخت. وقتسي بسه دروازه ي خانسه ي آن دوسست

رسيدند، با خودش تصيمي قاطعي گرفت كه نگويد لباس ها مال اوست.

 مرد بيچاره نمي دانست كه هر چه بيشتر تصميم بگيرد كه چيزي در مورد لباس ها نگويد،

آن احساس دروني كه لباس ها مال او هستند بيشتر در او ريشه مي گيرد.

 راستي، چرا چنين پيمان هاي سختي بسته مي شوند؟ وقتي كسي محكم پيمان مي بندد، مانند

 عهد بستن براي داشتن زندگي بدون سكس، فقط به اين معني است كه نيروي جنسي او از

 درون بسسيار بسه او فشار مسي آورد. وگرنسه چسه نيازي عهسد بسستن وجود دارد؟  اگسر شخصسي

 پيمان ببندد كسه كمتسر بخورد يسا روزه بگيرد، نشان گسر ايسن اسست كسه اشتياقسي فراوان براي

 پرخوري دارد. نتيجه ي غيرقابل اجتناب چنين تلش هايي تضاد دروني است. آنچه كه ما

 مي خواهيم با آن بجنگيم، چيزي جز خود ضعف ما نيست. آنگاه يك تضاد دروني نتيجه ي

طبيعي است.

 همچنانكسه مرد مقدس مسا درگيسر مبارزه اي درونسي شده بود، وارد خانسه شسد. بسا دقست بسسيار

 شروع بسه معرفسي كرد: " ايسن دوسست مسن اسست...." ولي دريافست كسه هيچكسس بسه او توجسه

 ندارد. همه با شگفتي به دوست او و لباسش نگاه مي كنند  و خودش نيز برانگيخته شد،...

" اين كت من است و آن دستار من است!"

ولي بارديگر با شدت به يادآورد كه نبايد در مرود لباس ها حرف بزند.

 براي خودش توصسسيف كرد: " همسسه، چسسه فقيسسر و چسسه غنسسي، نوعسسي لباس برتسسن دارنسسد.

  و سراب است."  mayaموضوعي بي اهميت است، تمام اين دنيا توهم 
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  ولي لباس هسسا همچون پاندول سسساعت در برابر چشمانسسش تاب مسسي خوردنسسد، عقسسب و جلو’

جلو عقب...........

او معرفسي را ادامسه داد : "ايسن دوسست مسن اسست. دوسست زمان كودكسي. مردي بسسيار عالي. 

و لباس ها؟... مال او هستند، نه مال من!"

 مردم در شگفست شدنسد. هرگسز چنان معرفسي نشنيده بودنسد: "لباس هسا مال او هسستند، نسه مال

من!"

همانطور كه خانه را ترك مي كردند، بارديگر عميقًا عذرخواهي كرد. 

او اعتراف كرد: " يك اشتباه بزرگ بود." 

 حال در اين مورد كه چه كند دچار سردرگمي شده بود: "هرگز لباس اين چنين مرا درگير

نكرده بود! آه خدا، چه برسر من آمده است؟" 

 مرد بيچاره نمسي دانسست كسه همان راهكاري كسه براي خودش بسه كار مسي برد چنان اسست كسه

هر كسي به دامش مي افتد.

آن دوسسست كسسه حال حسسسابي رنجيده شده بود، گفسست كسسه ديگسسر بسسا او پيسسش نخواهسسد رفسست. 

 "مرد خدا" بازويسش را چنسگ زد و التماس كرد: "لطفًا ايسن كار را نكسن. بسا نشان دادن چنيسن

 رفتاري بسسه يسسك دوسسست، براي بقيسسه ي عمرم در عذاب خواهسسم بود. سسسوگند مسسي خورم كسسه

 بارديگسر بسه لباس هسا اشاره نكنسم. بسا تمام قلبسم بسه خدا قسسم مسي خورم كسه ديگسر اشاره اي بسه

لباس ها نكنم."

 ولي انسسان بايسد هميشسه مراقسب كسساني كسه سسوگند مسي خورنسد باشسد، زيرا آشكار اسست كسه

چيزي عميسق تسر در درونشان منزل دارد __ آن چيزي كسه بر ضسد آن سسوگند مسي خورنسد. 

 يسك سسوگند، يسك عهسد يسا پيمان در سسطح قرار دارد.  توسسط بخسش خودآگاه ذهسن ادا مسي شود.

 اگسر ذهسن را بسه ده قسسمت تقسسيم كنيسم، فقسط يسك بخسش آن خواهسد بود، فقسط قسسمت باليسي كسه

 تعهسد بسه اجراي سسوگند كرده، آن نسه قسسمت ديگسر در برابر آن ايسستاده اسست. براي نمونسه،

 عهسد بسستن براي يسك زندگسي بدون آميزش جنسسي، توسسط يسك بخسش از ذهسن گرفتسه مسي شود،

درحاليكسسه بقيسسه ي ذهسن، نُه بخسسش ديگرش، براي درخواسسست كمسسك بسسه جهان هسستي فرياد 

 مسسي كننسسد، آن بخسسش هسسا همان چيزي را در خواسسست مسسي كننسسد كسسه توسسسط جهان هسسستي در

موجود انساني تعبيه شده است.  

 آنان نزد دوسسست ديگري رفتنسسد. مرد مقدس خودش را محكسسم نگسسه داشتسسه بود و هسسر نفسسس

 خودش را تحسست كنترل داشسست. مردمانسسي كسسه زياد خودشان را كنترل مسسي كننسسد، خطرناك
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 هسستند، زيرا آتشفشانسي زنده در درونشان مسي جوشسد و فقسط در سسطح محكسم و پسر از كنترل

هستند.

 لطفًا بسسه ياد بسسسپاريد: هرچيسسز كسسه نياز بسسه كنترل كردن داشتسسه باشسسد چنان تلش و انرژي

 زيادي نياز دارد كسه نمسي توانسد تمام اوقات خودش را نگسه دارد. بايسد گاهسي شسل كنسي، بايسد

 گاهسي اسستراحت كنسي. براي چسه مدت مسي توانسي مشتست را بسه هسم بفشاري؟ بيسست و چهار

ساعته؟ هرچه بيشتر آن را محكم بفشاري، بيشتر خسته مي شود و زودتر باز خواهد شد. 

هرچيزي كه نياز به تلش داشته باشد و هرچه بيشتر تلش لزم داشته باشد، زودتر خسته 

 مسي شويسد و درسست عكسس آن رخ خواهسد داد. دسست شمسا مسي توانسد تمام مدت باز باشسد، ولي

 نمسي توانسد تمام وقست بسه صسورت مشست، فشرده باشسد. هسر آنچسه كسه براي درجسا نگسه داشتنسش

 نياز بسسه تلش و تقل باشسسد نمسسي توانسسد روش طسسبيعي زندگسسي شمسسا باشسسد، نمسسي توانسسد هرگسسز

 خودانگيختسه باشسد. اگسر نياز بسه تلش داشتسه باشسد، بسه اسستراحت نيسز نياز دارد. و بنابرايسن

 هرچسه يك "قديسس" بيشتر خودش را كنترل كند، خطرناك تر است، زيرا زمان رهاشدن از

 آن فشار نيسز فراخواهسد رسسيد. در يسك زندگسي بيسست و چهار سساعته در كنترل، بايسد يكسي دو

 سسسساعتي اسسسستراحت بدهسسسي، و در طول ايسسسن دوران چنان سسسسيلي از گناهان سسسسركوب شده

سربرمي آورند كه فرد خودش را در ميان دوزخ مي يابد.

 مرد مقدس خودش را بسسيار تحست كنترل گرفست تسا در مورد لباس هسا حرفسي نزنسد. وضعيست

 او را متصور شويد. حتي اگر مقداري كم مذهبي باشيد، مي توانيد وضعيت او را از روي

 تجربسه هاي خودتان متصسور شويسد. اگسر تاكنون بسه چيزي قسسم خورده باشيسد يسا پيمانسي بسسته

 باشيسد، يسا خودتان را براي چيزي كنترل كرده باشيسد، بايسد وضعيست رقست باري را كسه چنيسن

شخصي از آن گذر مي كند خوب بشناسيد.

داخل خانه شدند. مرد مقدس خيس عرق شده بود، درونش آشوبي برپا بود. 

دوستش نيز با ديدن وضعيت پر تنش او دچار نگراني شده بود.

  آشنساجمالبسه آهسستگي و بسا دقست، هسر واژه از معرفسي اش چنيسن را بيان كرد: "بسا دوسستم 

 شويد. او دوستي قديمسي است و مردي بسيار نازنين است...." براي لحظه اي متزلزل شد.

 گويسسسي فشاري عظيسسسم از درونسسسش وارد شسسسد و تمام آن كنترل را شسسسست و باخود برد و از

 دهانسش پريسد: " و لباس هسا؟ مرا معذور بداريسد، نمسي خواهسم در مورد آن هسا حرف بزنسم،

زيرا سوگند خورده ام!"
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 تاجايسي كسه بسه سسكس مربوط اسست، چيزي كسه بر سسر ايسن مرد آمده بر سسر تمام بشريست آمده

 است! سكس چون  محكوم شده، به يك وسواس، به يك بيماري، به يك زخم  بدل شده است.

زهرآگين گشته است.

 به كودكان از همان ابتدا آموخته مي شود كه سكس گناه است. به دخترها آموزش مي دهند،

بسه پسسرها آموزش مسي دهنسد كسه سسكس گناه اسست. آنوقست دختسر رشسد مسي كنسد و پسسر رشسد 

 مي كند: بلوغ فرا مي رسد. سپس ازدواج مي كنند و سفر به دنياي سكس با اعتقادات قوي

 كسسه سسسكس گناه اسسست آغاز مسسي شود. در هندوسسستان همچنيسسن بسسه دختسسر گفتسسه مسسي شود كسسه

 شوهرش، خدايش هم هست! او چگونه مي تواند به كسي كه او را به گناه مي برد، حرمت

نهد؟ چطور ممكن است؟

 به پسر گفته مي شود، "اين همسر تو است، شريك زندگيت، نيمه ي بهتر تو." ولي آن زن

 او را بسسه دوزخ مسسي كشانسسد ___ زيرا متون مقدس مسسي گوينسسد كسسه "زن دورازه ي دوزخ

 است!"   "اين دروازه ي دوزخ شريك زندگي من است؟ نيمه ي بهتر من است؟ اين نيمه ي

بهتر دوزخي و گناه آلود؟...."  فرد چگونه مي تواند با او به هماهنگي برسد؟

 چنيسن آموزش هايسي زندگسي زناشويسي انسسان هسا را در تمام دنيسا نابود سساخته اسست. وقتسي

 زندگسي يسك زوج چنيسن نابود شود، هيسچ امكانسي براي عشسق باقسي نمسي مانسد. و اگسر حتسي يسك

زن و شوهسر __ جايسي كسه كشسش عشسق طسبيعي و خودانگيختسه اسست __  نتواننسد آزادانسه 

به يكديگر عشق بورزند، آنوقت چه كسي مي تواند ديگري را دوست داشته باشد؟ 

 همين عشق بين شوهر و زن مي تواند به چنان اوجي ارتقا يابد، به چنان حد اعليي برسد

 كه تمام  موانع را بشكند و هرچه بيشتر و بيشتر گسترش يابد. اين ممكن است. ولي اگر در

 نطفسسه خفسسه شود، اگسسر نابود شود و مسسسموم گردد، آنوقسست چيزي براي رشسسد كردن نيسسست،

چيزي براي گستردن وجود ندارد.

 در روستايي اقامتي كوتاه داشت. Ramajuna راماجونا

مردي نزد او آمد و به او گفت كه مي خواهد خداوند را تجربه كند.

 از او پرسيد، "آيا تاكنون عاشق كسي بوده اي؟"راماجونا

 مرد پاسسخ داد: "نسه مسن هرگسز بسه ايسن چيزهاي پيسش پاافتاده فكسر نمسي كنسم. مسن هرگسز ايسن

چيزهاي پست را طالب نيستم، من مي خواهم خدا را تجربه كنم."

 دوباره پرسيد، "آيا هيچگاه به عشق فكر نكرده اي؟"راماجونا

مرد با تاكيد تمام پاسخ داد: "من حقيقت را مي گويم."
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مرد بيچاره درسسست مسسي گفسست. در دنياي مذهسسب، عاشسسق بودن يسسك عدم صسسلحيت اسسست. 

 او يقين داشت كه اگر مي گفت عاشق كسي بوده، آن پير از او خواهد خواست تا خودش را

 در همانجسسا و هسسم اكنون از آن خلص كنسسد __ كسسه وابسسستگي هسسا را رهسسا سسسازد و عواطسسف

 دنيايسي را ترك گويسد تسا بتوانسد از او درخواسست ارشاد كنسد. بنابرايسن حتسي اگسر هسم كسسي را

دوسست مسي داشتسه، پاسسخ منفسي داد. زيرا كجسا مسي توانيسد شخصسي را پيدا كنيسد كسه هرگسز، 

كمي هم عاشق نبوده باشد؟

  براي سسومين بار پرسسيد، "چيزي بگسو، خوب فكسر كسن. نسه حتسي كمسي عشسق؟ __راماجونا

براي يك نفر، براي هيچكس؟ آيا هيچكس را حتي كمي هم دوست نداشته اي؟"

 سالك گفت، "مرا ببخش، ولي چرا يك سوال را بارها و بارها تكرار مي كني؟ من حتي از

فاصله اي دور هم عشق را لمس نكرده ام. من مي خواهم خدا را تجربه كنم."

  گفسست، "پسسس تسسو بايسسد مرا معذور بداري. لطفًا نزد ديگري برو.راماجونشاآنوقسست در اينجسسا 

تجربسه ي مسن نشان مسي دهسد كسه اگسر كسسي را دوسست داشتسه باشسي، هسر كسسي را، كسه اگسر 

 مزه اي از عشسق را چشيده باشسي، آن عشسق مسي توانسد به چنان نقطسه اي گسسترش يابسد كسه به

 خداونسد برسسد. ولي اگسر تسو هرگسز عاشسق نبوده اي، آنوقست چيزي در درون نداري كسه رشسد

بدهسي. تسو آن بذر را نداري كسه بتوانسد بسه يسك درخست رشسد يابسد. برو و از ديگري بپرس."

 اگر بين يك زن و شوهر عشق نباشد... اگر زن عشق به  شوهر را نشناخته باشد و شوهر

 هسسم عشسسق ورزيدن بسسه زنسسش را نشناسسسد، اگسسر فكسسر كنيسسد كسسه اينان قادر خواهنسسد بود بسسه

فرزندانشان عشق بدهند، در اشتباه تاسف بار و اندوه آوري هستيد!

  مادر تنها مسي توانسد به آن اندازه عاشسق پسسرش باشسد كسه عاشسق شوهرش اسست __ زيرا آن

پسر بازتاب شوهرش است. 

 اگر عشقي براي شوهر نباشد، چطور ممكن است عشق به كودك وجود داشته باشد؟ و اگر

 بسه كودك عشسق داده نشده باشسد ___ فقسط بزرگ كردن و بارآوردن فرزندان، عشسق نيسست

__ چطور از فرزند انتظار داريد كه مادر و پدرش را دوست بدارد؟

 ايسسن واحسسد زندگسسي كسسه خانواده خوانده مسسي شود، از طريسسق محكوم كردن و تقبيسسح سسسكس و

 برچسسب گناه بسه آن زدن مسسموم شده اسست. و آنچسه مسا دنيسا مسي خوانيسم، درواقسع يسك شكسل

   اسست. و آنوقست شيون مسي كنيمenlarged form of the familyبزرگ شده از خانواده

كه عشق در جايي يافت نمي شود! 

تحت اين وضعيت، چگونه انتظار داريد عشق را درجايي پيدا كنيد؟
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 همسه مسي گوينسد كسه عاشسق هسستند! مادران، همسسران، پدران، برادران، خواهران و دوسستان

 ___ همسه مسي گوينسد كسه عشسق مسي ورزنسد! ولي اگسر بسه زندگسي در مجموعسه خودش نگاه

 كنيسسد، عشسسق در هيسسچ كجسسا مشهود نيسسست. اگسسر اينهمسسه مردم واقعًا عاشسسق بودنسسد، دنيسسا بايسسد

 سسرريز از عشسق مسي بود! گسل هاي عشسق، يكسي بربالي يكديگسر مسي بايسد رشسد مسي كردنسد!

 چراغ هاي عشسق مسي بايسد در همسه جسا فروزان مسي بودنسد. اگسر در هسر خانسه اي شعله اي از

 عشسق وجود مسي داشست، چسه نوري در ايسن دنيسا برپسا مسي شسد! ولي در عوض، مسا فضايسي

 سرشار از نفرت، خشم و ستيز مي يابيم.  حتي يك  بارقه  نور از عشق در هيچ كجا وجود

ندارد.

 اينكه باور كنيم همه عاشق هستند، يك دروغ است. و تا زماني كه اين دروغ  را باور داشته

 باشيسم، حتسي سسفر در جهتسي كسه آن را واقعسي سسازد نيسز نمسي توانسد شروع شود. در اينجسا

 هيچكسس ديگري را دوسست ندارد. و تسا زمانسي كسه طسبيعي بودن سسكس بسا تمام قلب پذيرفتسه

نشود، كسي نمي تواند كسي را دوست بدارد.

 مي خواهم به شما بگويم كه سكس الهي است. انرژي جنسي يك انرژي الهي است، انرژي

خدايي است.  براي همين است كه اين انرژي، قادر است زندگي جديد خلق كند. 

اين بزرگ ترين و اسرارآميزترين نيرو است.

 ايسن مخالفست بسا سسكس را دور بيندازيسد. اگسر هرگسز مايسل بسه ايسن هسستيد كسه در زندگيتان نور

 عشسق ببارد، ايسن ضديست با سسكس را دور بيندازيسد. سكس را مسسرورانه بپذيريسد. قداسست آن

را تحسين كنيد. بركت آن را تحسين و تاييد كنيد. 

 عميق تر و عميق تر در آن وارد شويد و شگفت زده خواهيد شد از اينكه هرچه سكس را با

 قداسست بيشتري بپذيريسد، مقدس تسر خواهسد شسد. و هسر چسه بيشتسر بسا آن مخالفست و ضديست

كنيد___ گويي كه چيزي گناه آلود و كثيف است__زشت تر و گناه آلوده نيز خواهد شد.

 وقتي مردي به زنش نزديك مي شود، بايد احساسي از حرمت و قداست داشته باشد، گويي

به پرستشگاه مي رود.

و وقتسي زنسي نزد شوهرش مسي رود، مسي بايسد سسرشار از قداسست و اعجاب باشسد __ گويسي 

بسه موجودي الهسسي نزديسك شده اسست. وقتسي در هنگام آميزش جنسسسي، دو عاشسق و معشوق

به هم نزديك مي شوند، آنان در واقع به معبد خدا نزديك مي شوند. 

اين الوهيست است كه در نزديك شدن آن دو عمل مي كند، اين نيروي خلقسه ي الهسي است 

كه در كار است.
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 ادراك خود مسسن ايسسن اسسست: انسسسان نخسسستين لمحسسه از فراآگاهسسي، از مراقبسسه را در لحظات

 عشقبازي داشته است ___ نه در هيچ جاي ديگسر. تنها در لحظات عشقبازي بود كه انسان

 هسا، براي نخسستين بار دريافتنسد كسه اينهمسه سسرور ممكسن اسست. كسساني كسه روي ايسن حقيقست

 مراقبه كردند، كساني كه عميقًا بر اين پديده ي سكس، اين آميزش، تعمق كرده بودند ديدند

 كسه در لحظات اوج، دروقست انزال، ذهسن از فكسر تهسي مسي شود. براي يسك لحظسه تمام افكار

باز مسسي ايسسستند. و ايسسن تهسسي بودن ذهسسن، ايسسن ناپديدشدن افكار، سسسبب بارش سسسرور الهسسي 

مي شود. آنان اين راز را دريافتند.

 آنان همچنيسن ايسن راز را كشسف كردنسد كسه اگسر ذهسن بتوانسد از طريسق رونسد هاي ديگسر از

 و yogaيوگشششا افكار خالي شود، همان سسسسسسرور مسسسسسي توانسسسسد بسسسسه دسسسسسست آيسسسسد. نظام 

 prayfulness از اينجسسا توسسسعه يافسست كسسه بسسه مراقبسسه و نيايشگري no-mindبسسي ذهنسسي 

 انجاميسد. در ريشسه ي تمام ايسن هسا، تجربسه ي عشقبازي قرار دارد. انسسان هسا اينگونسه تجربسه

 كردنسد كسه ذهسن مي تواند ثابست بماند، كسه ذهن مسي تواند بدون واردشدن به عمل جنسسي، از

 افكار خالي شود، و همان سرور كه در آميزش جنسي دست مي دهد در آنجا نيز يكي است.

 بسه علوه، فرد مسي توانسد فقسط براي زمان محدودي در تجربسه ي عشقبازي باشسد، زيرا ايسن

 تخليسه و رهاسساختن انرژي اسست، ولي انسسان مسي توانسد پيوسسته در وضعيست مراقبسه باقسي

بماند.

 مسي خواهسم بسه شمسا بگويسم كسه كسسي كسه بسه مراقبسه دسست يافتسه، بيسست و چهارسساعته همان

 سسروري را تجربسه مسي كنسد كسه يسك زوج در حيسن انزال تجربسه مسي كننسد. ولي تفاوت اسساسي

بين اين دو سرور وجود ندارد.

 __ سرورbrahmanand  براهماناند و vishyanand ويشاياناندآن كس كه گفت كه "

 توسط افراط در لذت هاي حسي و سرور توسط ورود به الوهيت__ برادران تني هستند"،

 به يقين كه حقيقتي را بيان كرده است. هر دو از يك رحم زاده شده اند. هردو از يك تجربه

زاده شده اند. آنان حق داشتند.

 بنابراين، نخستين اصلي كه مايلم به شما بدهم اين است كه اگر مي خواهيد پديده اي را كه

 عشسق خوانده مسي شود بشناسسيد، نخسستين كليسد ايسن اسست كسه قداسست، الوهيست، خدايسي بودن

 سكس را با تمام قلبتان بپذيريد. و در شگفت خواهيد شد كه هرچه تمام تر و با يكدلي بيشتر

 سسكس را بپذيريسد، از آن آزادتسر خواهيسد شسد. هرچسه عدم پذيرش بيشتري وجود داشتسه باشسد،

 بيشتسسر در اسسسارت آن خواهيسسد بود، همچون آن مرد مقدس كسسه اسسسيرلباس خودش شده بود!
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 هرچسه پذيرش بيشتسر و عميسق تسر باشسد، رهاتسر مسي شويسد. پذيرش تمامسي زندگسي، پذيرش

  مي خوانم. religiousnessهرآنچه در زندگي طبيعي است را من ديانت

و اين ديانت است كه انسان را آزاد مي سازد.

 مسن آنان را كسه چيزي طسبيعي را در زندگسي انكار و نفسي مسي كننسد "غيرمذهسبي" مسي خوانسم.

 آنان مسي گوينسد: "ايسن بسد اسست، اين گناه اسست، ايسن سسمي اسست، ايسن را ترك كسن، آن را ترك

كن." آنان كه دم از ترك دنيا مي زنند انسان هايي غيرمذهبي هستند.

 زندگي را همانگونه كه هست، در شكل طبيعي اش بپذير و آن را در تماميتش زندگي كن.

 همان تماميست روز بسه روز،، گام بسه گام تسو را بال خواهسد برد. و خود هميسن پذيرش، تسو را

 به چنان اوج هايي مي كشاند كه روزي چيزي را تجربه خواهي كرد كه اثري از سكس در

آن قابل ديدن نيست. 

اگر سكس ذغال باشد، روزي الماس عشق نيز از آن متجلي خواهد شد. 

و اين نخستين كليد است.

دوميسسن نكتسسه ي اسسساسي كسسه مسسي خواهسسم در موردش بسسه شمسسا بگويسسم ايسسن اسسست كسسه تاكنون 

  شده انسسسسد. egoتمدن هسسسسا، فرهنسسسسگ هسسسسا و مذاهسسسسب در مسسسسا سسسسسبب تقويسسسست نفسسسسس

 ايسن نيسز ارزش تامسل دارد زيرا كسه نخسستين اصسل، انرژي جنسسي شمسا را بسه انرژي عشسق

 تبديل مي كند، ولي اين دومين چيز انرژي جنسي شما را همچون ديواري مانع مي شود و

 اجازه ي جريان يافتسن نمسي دهسد. و ايسن دوميسن چيسز، نفسس  اسست، احسساس اسست كسه "مسن

هستم."

 "مسن هسستم" توسسط افراد غيرمذهسبي ادعسا مسي شود، ولي در مردمان "خوب" و "مذهسبي"

بسيار بيشتر تاكيد دارد.

 البته، براي آنان چنين است: "مي خواهسم به بهشت برسم، مي خواهسم به رستگاري برسم،

 بسه رهايسي، ايسن را مسي خواهسم ، آن را مسي خواهسم." درهسر صسورت آن "مسن" در درونشان

حاضر است.

 هرچه "من" فردي قوي تر باشد، ظرفيتش براي يكي شدن با ديگري كمتر است. آن "من"

 ديواري در اين بين است، خودش را اظهار مي كند. اظهار او چنين است: "تو، تو هستي و

من، من هستم. فاصله اي بين تو و من هست." 

 آنوقت مهم نيست كه "من" چقدر تو را دوست داشته باشم، شايد تو را در آغوش هم بگيرم،

بااين وجود دو نفر هستيم. 
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مهسم نيسست چقدر از نزديسك باهسم ديدار كنيسم، هنوز هسم فاصسله اي در ميان اسست __ مسن، 

 مسن هسستم و تسو، تسو هسستي. براي هميسن اسست كسه حتسي صسميمانه تريسن تجربسه هسا نيسز براي

ديدار نزديك انسان ها، با شكست روبه رو مي شود. 

 بدن ها نزديك هم مي نشينند ولي اشخاص دور باقي مي مانند. تاجايي كه در درون، "من"

وجود داشته باشد، احساس " ديگري" نمي تواند ازبين برود.

  جمله اي شگفست انگيسز دارد: "ديگري دوزخ اسست." ولي توضيسح نداد كسهSartre سشارتر

 چرا ديگري " ديگري" اسست. ديگري "ديگسر" اسست، زيرا كسه مسن، "مسن" هسستم. تسا زمانسي

 كسسه مسسن، "مسسن" باشسسم، دنياي اطراف، "ديگري" اسسست __جدا و دورافتاده. و تسسا وقتسسي كسسه

جدايي در ميان باشد تجربه ي عشق ممكن نخواهد بود.

 عشق تجربه ي يگانگي است. عشق آن تجربه اي است كه آن ديوار فرو ريخته باشد و دو

انرژي در يگانگي باهم ديدار كرده و يكي گشته اند.

 عشسق آن تجربسه اي اسست كسه ديوارهسا بيسن دو نفسر فرو ريختسه و وجودهايشان باهسم ملقات

كرده انسد، يگانسه و يكسي شده انسد. وقتسي ايسن تجربسه بيسن دو نفسر اتفاق افتسد، مسن آن را عشسق 

مي خوانم. 

theوقتسسي هميسسن تجربسسه بيسسن يسسك نفسسر و تماميسست    wholeاتفاق بيفتسسد، آن را خداگونگسسي  

godliness.مي خوانم 

 اگسر ايسن تجربسه بيسن تسو و فردي ديگسر رخ بدهسد __ كسه تمام موانسع ذوب شونسد، كسه شمسا در

 سطحي عميق تر در درون يكي شويد، هم نوا شويد، يك جريان شويد، يك وجود شويد __

 آنوقت اين عشق است. و اگر همين تجربه بين يك فرد و تماميت رخ بدهد __ كه فرد محو

شود و با تماميت يگانه شود __ آنگاه اين تجربه، خداگونگي است. 

و بنابراين، مي گويم كه عشق نردبام است و خداگونگي مقصد نهايي اين سفر است.

 چگونسه ممكسن اسست كسه "ديگري" ازبيسن برود، تاوقتسي كسه "مسن" از بيسن نرفتسه ام و "مسن"

خودم را محو نكرده باشم؟

 "ديگري" مخلوق پژواك "مسن" اسست. هرچسه بلنسد تسر فرياد كنسم : "مسن" ، "ديگري" بسا

نيروي بيشتري خلق مي شود. "ديگري" پژواك "من" انسان است.

 و ايسن "مسن" چيسست؟ آيسا هيسچ در موردش فكسر كرده ايسد؟ آيسا پاهاي شماسست؟ دسست هايتان

است؟ سرتان يا قلبتان اين "من" است؟ "من" شما از چه تشكيل شده است؟
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 اگسر براي لحظسه اي سساكت بنشينيسد و براي كاوش بسه درون برويسد كسه ايسن "مسن" چيسست و

 كجاست؟،  در شگفت خواهيد شد كه عليرغم كاوشي شديد، نمي توانيد هيچ "من" در هيچ

 كجسسا پيدا كنيسسد. هسسر چسسه عميسسق تسسر در درون جسسست و جسسو كنيسسد، آن هيچسسي و آن تهيسسا و آن

سكوت عميق را خواهيد يافت و نه يك نفس، نه يك "من" در هيچ كجا.

ناگسششن    فراخوانده شسسد تسساMilindميلينششد   نزد امپراطور Bhikshu Nagsenبيكشششو

بارگاهش را بركت ببخشد.

 ، امپراطور مايل است شما را ببيند.ناگسن رفت و گفت، "راهب ناگسنپيغام رسان نزد 

من آمده ام تا از شما دعوت كنم."

 ناگسن پاسخ داد، "اگر تو بخواهي، خواهم آمد. ولي مرا ببخش، شخصي همچون ناگسن

در اينجا نيست. فقط يك نام است، فقط يك برچسب كاربردي."

  شخصسي بسسيار عجيسب اسست: او پاسسخناگسشنمامور دربار بسه امپراطور گزارش داد كسه 

  در اينجسا نيسست و ايسن فقسط يسك برچسسبناگسشنداده كسه مسي آيسد، ولي گفتسه كسه كسسي چون 

كاربردي است.

امپراطور گفت، "عجيب است. ولي اگر گفته مي آيد، خواهد آمد."

 به موقسع با ارابسه ي سسلطنتي وارد شد و امپراطور به استقبال او به دروازه آمسد و ناگسن

ناگسن با صداي بلند گفت، " ، به تو خوش آمد مي گويم!"بيكشو

 ناگسن شروع به خنديدن كرد. سپس گفت، "من ميهمان نوازيتان از بيكشوبا شنيدن اين، 

را 

 در اينجا نيست."ناگسنيمي پذيرم، ولي لطفًا به ياد داشته باشيد كه 

امپراطور گفست، "معمسا مسي گويسي؟ اگسر تسو وجود نداري، پسس چسه كسسي اينجسا مسي آيسد و 

چه كسي استقبال مرا مي پذيرد؟ چه كسي با من سخن مي گويد؟"

  بسه پشست سسرش نگاه كرد و پرسسيد، "آيسا ايسن ارابسه اي نيسست كسه مسن بسا آن بسه اينجساناگسشن

آمدم؟"

امپراطور پاسخ داد، "آري، خودش است."

"لطفًا اسب ها را از ارابه جدا كنيد." چنين كردند.

راهب با اشاره به اسب ها گفت، "آيا اين ارابه است؟"

امپراطور گفت، "چگونه اسب را مي توان ارابه خواند؟"
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 ، اسسب هسا كنار رفتنسد و ديرك هايسي كسه اسسب هسا را يراق مسي كردنسد جدابيكششوبااشاره ي 

شدند.

"آيا اين ديرك ها ارابه شما هستند؟"

"البته كه نه، اين ها ديرك هستند و نه ارابه."

 پرسيد، "آيا اين چرخ ها ارابه هستند؟"ناگسنسپس چرخ ها را جدا كردند و 

امپراطور گفت، "اين ها چرخ هستند، نه ارابه."

راهسب ادامسه داد و يكايسك قطعات را از هسم جدا مسي كرد و امپراطور بايسد پاسسخ مسي داد، 

"اين ارابه نيست!"

عاقبت چيزي باقي نماند.

 راهسب پرسيد، "حال ارابسه ي شمسا كجاسست؟ شما به هر يك از بخسش هسا گفتيسد كه اين ارابه

نيست. پس به من بگوييد حال ارابه ي شما كجاست؟"

امپراطور بسه ادراك رسسيد. ديگسر ارابسه اي وجود نداشست و وقتسي كسه ذره ذره از هسم جدا 

مي شد، هيچكدام از بخش هاي آن نيز ارابه نبودند.

  ادامسسه داد، "منظورم را درك كرديسسد؟ آن ارابسسه تنهسا يسك كنارهسسم قرار گرفتسسن بود،بيكششو

 انباشتي از چيزهاي مشخص بود. چنين ارابه اي خودش به خودي خود وجود ندارد، نفسي

وجود ندارد، يك ارابه فقط يك تركيب است."

 درونتان را بكاويسد: نفسس شمسا كجاسست؟ "مسن" شمسا در كجسا قرار دارد؟ شمسا "مسن" را در

جايي نخواهيد يافت.

"من" فقط تركيبي از انرژي هاي بسيار است: همين. 

هرچه بيشتر به دنبال دست و پاي آن و جنبه هاي آن بگرديد چيزي نخواهيد يافت. 

  باقي خواهد ماند. عشق از اين "هيچي" زاده مي شود،nothingnessدر نهايت، "هيچي" 

زيرا آن تهيا، تو نيست، خدا است.

 مردي در يك روستا يك فروشگاه ماهي فروشي زيبا باز كرد و تابلويي برگ بر سردر آن

نوشت: "در اينجا ماهي تازه فروخته مي شود."

 فروخته مي شود." تازههمان روز اول مردي وارد مغازه شد و خواند: "دراينجا ماهي 

 خنده اي كرد و گفسست،"مگسسر ماهسسي كهنسه هسم جايسسي فروختسسه مسي شود؟ فايده نوشتسن ماهسسي

"تازه" چيست؟"
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مغازه دار فكسر كرد كسه حسق بسا آن مرد اسست: "همان لغست "تازه" ، فكسر "ماهسي كهنسه" را

به مشتري مي دهد. 

 او "تازه" را از تابلوي سسسردر مغازه اش حذف كرد. حال تابلو شده بود : "در اينجسسا ماهسسي

فروخته مي شود."

  فروخته مي شود." مگر شمااينجاروز بعد پيرزني وارد شد و تابلو را خواند: "ماهي در 

در جاي ديگري هم ماهي مي فروشيد؟"

"اينجا" هم حذف شد. حال تابلو شده بود: "ماهي فروخته مي شود."

  مي شود؟ مگر كسي ماهي رافروختهروز سوم مشتري ديگري وارد شد و گفت، "ماهي 

رايگان هم مي دهد؟"

كلمه ي فروخته مي شود نيز حذف شد. حال فقط نوشته شده بود : "ماهي"

 ؟ حتسي يسك مرد نابينسا از فاصسله ي  دورماهشيپيرمردي وارد مغازه شسد و بسه مرد گفست، "

هسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسم 

مي تواند از بوي آن بفهمد 

كه در اينجا ماهي فروخته مي شود. "ماهي" از تابلو برداشته شد و حال تابلو سفيد بود.

فرد ديگري پرسيد، "اين تابلو چرا اينجاست؟ از جلوه ي مغازه مي كاهد."

 تابلو نيسز برداشتسه شسد. پسس از ايسن رونسد حذف كردن هيسچ چيسز باقسي نمانسد: تمام واژه هسا

برداشته شد، يكي پس از ديگري. و آنچه برجاي ماند يك تهي بودن و تهيا بود.

 عشق فقط مي تواند از تهيا زاده شود، زيرا فقط يك تهيا قادر است با تهياي ديگر در آميزد،

 فقط يك خالي مي تواند با خالي ديگر يكي شود. نه دو شخص، بلكه فقط دو تهيا مي توانند

با هم ملقات كنند زيرا اينك ديگر مانعي وجود ندارد.

به جز تهيا، هرچيز ديگر در اطرافش ديوارهايي هست.

 بنابرايسن نكتسه ي دوم براي ياد آوري ايسن اسست كسه وقتسي شخصسيت از ميان برود، "هسست

 ديگر يافت نمي شود. آنگاه آنچه باقي مي ماند، تماميت است، نه "من". am-nessبودن" 

  عشق كهگنگوقتي چنين اتفاقي بيفتد، تمام موانع، تمام ديوارها فرو مي ريزند و آن رود 

 در درون پنهان بود __ و هميشسه آماده و منتظسر فرد بود تسا هيسچ شود تسا بتوانسد جريان يابسد

___ به بيرون فوران مي زند.

 ما چاه مي زنيم. در آن پايين، آب پيشاپيش وجود دارد، نبايد آن را از جايي آورد. فقط خاك

و زميسن بايسد كنده و برداشتسه شونسد. وقتسي چاهسي حفسر مسي كنيسم دقيقًا چسه مسي كنيسم؟ يسك تهيسا 

 31                                                                               حق كپي وجدانًا محفوظ   



اوشو

 مي سازيم تا آبي كه در زير زمين است بتواند فضايي براي حركت كردن بيابد، فضايي كه

خودش را در آن نشان بدهد. آب ازپيش در درون زمين هست، فضايي براي متجلي شدن 

 مسي خواهسد. مشتاق يسك تهيسا اسست __ كسه درحال حاضسر آن را ندارد. آن چاه اكنون پسر از

 خاك و سسنگ اسست. بنابرايسن مسا آن خاك و سسنگ هسا را برمسي داريسم و آن آب بسه بال فوران

 مي زند. به همين ترتيب، عشق پيشاپيش عميقًا در درون انسان ها وجود دارد. آنچه مورد

 نياز اسست آن فضاسست، آن تهيسا كسه بتوانسد بسه سسطح بيايسد. ولي مسا پسر از"مسن" هاي خودمان

هستيم. 

 همسه "مسن" خودشان را فرياد مسي كننسد. و بسه ياد داشتسه باشيسد، تسا زمانسي كسه "مسن" خود را

 فرياد كنيسد، چاهسي هسستيد پسر از سسنگ و خاك و جريان عشسق از ايسن چاه فوران نخواهسد زد

__ نمي تواند جاري شود.

 شنيده ام كسه روزگاري يسك درخست عظيسم و قديمسي وجود داشست كسه شاخسه هايسش بسه آسسمان

افراشتسه بود. وقتسي كسه گسل مسي داد، پروانسه هسا، در انواع شكسل هسا و اندازه هسا و رنسگ هسا 

مسسي آمدنسسد و اطراف آن مسسي رقصسسيدند. وقتسسي كسسه ميوه مسسي داد، پرندگان از دوردسسست هسسا 

مي آمدند و بر آن درخت مي نشستند. 

شاخه هايش همچون بازوهايي گسترده در باد بودند، بسيار زيبا به نظر مي رسيدند.

 يك پسر بچه ي كوچك عادت داشت هر روز زير اين درخت بازي كند و آن درخت قديمي

 و زيبا عاشسق اين پسسر شسد. بزرگ و قديمسي مسي توانسد عاشسق كوچسك و جوان شود، اگسر اين

فكر را حمل نكند كه بزرگ است. 

 آن درخست ايسن فكسر را نداشست كسه بزرگ اسست __ فقسط انسسان هسا چنيسن افكاري دارنسد ___

 بنابراين عاشق آن پسر بچه شد. نفس هميشه  سعي دارد عاشق چيزهاي بزرگ شود. نفس

 هميشسه مسي كوشسد بسا چيزهاي بزرگ تسر از خودش مرتبسط باشسد. ولي براي عشسق هيچكسس

بزرگتر و كوچكتر نيست. عشق هركس را كه نزديك شود در آغوش مي گيرد.

 بنابرايسن، درخست براي آن پسسر كسه هسر روز مسي آمسد و زيسر آن مسي نشسست، عشقسي را رشسد

 داد. شاخه هايش بال بودند، ولي براي اينكه پسر بتواند گل هايش را بكند و ميوه هايش را

بچيند، آن ها را فرود مي آورد. 

 عشق هميشه آماده ي تعظيم كردن است، نفس هرگز آماده نيست كه سرخم كند. اگر به نفس

 نزديسك شوي خودش را بالتسر مسي كشانسد، خودش را سسفت مسي گيرد تسا نتوانسي آن را لمسس

كني. كسي كه بتواند لمس شود، به نظر پايين تر مي آيد. 
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 كسسي كسه نتوانسد لمسس شود، كسسي كسه بر اريكسه قدرت در پايتخست تكيسه زده، بسه نظسر بزرگ

مي آيد.

كودك بازيگوش مي آيد و درخت در برابرش سر خم مي كند. وقتي پسربچه گل هايش را 

مي چيند، درخت احساس شادماني زياد مي كند، تمام وجودش سرشار از عشق مي شود. 

 عشسق وقتسي خوشنود اسست كسه قادر باشسد چيزي ببخشسد. نفسس وقتسي خوشنود اسست كسه قادر

باشد چيزي بستاند.

 آن پسسر بزرگ شسد. گاهسي روي زانوهاي درخست بسه خواب مسي رفست، گاهسي از ميوه هايسش

 مسي خورد و گاه تاجسي از گسل هاي درخست را بر سسر مسي گذاشست و همچون پادشاه جنگسل

نمايش مي داد. 

 وقتسي گسل هاي عشسق وجود داشتسه باشنسد، انسسان احسساس مسي كنسد كسه شاه اسست. ولي وقتسي

خارهاي نفس وجود دارند انسان بيچاره و مستاصل مي شود. 

 وجود آن درخست باديدن آن پسسرك كسه تاجسي از گسل هايسش را بر سسر داشست و مسي رقصسيد

سسرشار از وجسد و سسرور مسي شسد. سسپس در عشسق سسر تكان مسي داد و همراه نسسيم آواز 

 مسي خوانسد. پسسر بيشتسر رشسد كرد و شروع كرد بسه بالرفتسن از درخست تا روي شاخسه هايسش

 تاب بخورد. وقتسي پسسرك روي شاخسه هايسش اسستراحت مسي كرد، درخست بسسيار خوشحال

بود. 

 عشسق وقتسي خوشحال اسست كسه بسه كسسي راحتسي بدهسد. نفسس فقسط وقتسي خوشحال اسست كسه

خوشي ديگري را از او بگيرد.

 با گذشت زمان، سنگيني وظايف ديگر به پسر محول شده بود. جاه طلبي ها وارد شدند، او

 بايد امتحان مي داد و بايد با دوستانش رقابت مي كرد، بنابراين به طور مرتب نزد درخت

نمي آمد. ولي درخت باهيجان منتظر ديدار او بود.

درخت با روحش او را صدا مي زد: "بيا. بيا. منتظرت هستم." 

 عشق هميشه انتظار معشوق را دارد. عشق يك انتظاركشيدن است. وقتي كه پسر نمي آمد،

 درخست احساس اندوه مسي كرد. عشسق تنها يك اندوه دارد: وقتسي كه نتواند سهيم شود، عشسق

وقتي كه نتواند بدهد غمگين است. 

 عشسق وقتسي شاد اسست كسه بتوانسد بدهسد و سسهيم شود. عشسق وقتسي خوشحال تريسن اسست كسه

بتواند با تماميت نثار كند.
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 پسر بزرگتر شد و روزهايي كه نزد درخت مي رفت كمتر و كمتر مي شد. هركس كه در

دنياي رقابت بزرگ شود، وقت كمتر و كمتري براي عشق خواهد يافت. 

 پسسسر اينسسك در جاه طلبسسي هاي دنيايسسي گرفتار شده بود: "كدام درخسست؟ چسسه كسسسي وقتسسش را

دارد؟"

يسسسك روز، وقتسسسي كسسسه پسسسسرك گذر مسسسي كرد، درخسسست او را فرا خوانسسسد: "گوش بده!" 

صدايش در هوا منتشر شد: "گوش بده! 

من منتظر تو هستم، ولي نمي آيي. من هر روز منتظر تو هستم."

پسر گفت، "تو چه داري كه من بايد نزد تو بيايم؟ من دنبال پول هستم."

 نفسس هميشسه دنبال انگيزه اسست: "تسو چسه داري كسه پيشكسش كنسي تسا نزد تسو بيايسم؟ اگسر بتوانسي

چيزي به من بدهي، مي توانم بيايم. وگرنه، نيازي نيست كه نزد تو بيايم." 

 نفسس هميشسه انگيزه دارد، منظور دارد. عشسق بسي انگيزه اسست، بدون منظور اسست. عشسق

پاداش خودش است.

 درخت با تعجب گفت، "تو فقط وقتي مي آيي كه من چيزي به تو بدهم؟ من مي توانم همه

چيز به تو بدهم."

 ، عشق نيست. withholdsچيزي كه نگه بدارد 

اين نفس است كه نگه مي دارد، عشق بي قيد و شرط مي بخشد.

درخسست ادامسسه داد: "ولي مسسن پول ندارم. ايسسن فقسسط يسسك اختراع انسسسان اسسست. مسسا چنيسسن 

مرض هايسسي نداريسسم و مسسا مسسسرور هسسستيم. شكوفسسه هسسا برمسسا مسسي روينسسد. ميوه هاي بسسسيار 

 مسي دهيسم. سسايه هاي مطبوع مسي دهيسم. در نسسيم بسه رقسص درمسي آييسم و آواز مسي خوانيسم.

 پرندگان معصوم روي شاخه هاي ما مي جهند و آواز مي خوانند زيرا ما هيچ پولي نداريم.

 روزي كسه درگيسر پول شويسم، همچون شمسا انسسان هاي بدكاره و رنجور مسي شويسم كسه در

 معابسد مسي نشينيسد و بسه مواعظسي گوش مسي دهيسد تسا كسه چگونسه بسه آرامسش برسسيد و چگونسه

عشق به دست آوريد. نه، نه، ما پولي نداريم."

 پسسر گفست، "پسس براي چسه نزد تسو بيايسم؟ بايسد جايسي بروم كسه پول باشسد. مسن نياز بسه پول

دارم."

نفس خواهان پول است زيرا پول قدرت است. نفس نيازمند قدرت است.

 درخت عميقًا به فكر رفت و سپس چيزي را دريافت و گفت، " يك كار بكن. تمام ميوه هاي

مرا بچين و بفروش. شايد بتواني پولي به دست آوري."
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 پسر بي درنگ دست به كار شد. از درخت بال رفت و تمام ميوه هاي درخت را چيد. حتي

 آن ها را كه نرسيده بودند تكان داد تا بيفتند. شاخه هاي درخت شكسته شدند و برگ هاي آن

با خشونت فرو مي ريختند. 

درخت بسيار شاد بود و از شوق برافروخته بود. 

 حتسسي شكسسسته شدن نيسسز عشسسق را شاد مسسي سسسازد، ولي نفسسس حتسسي در بسسه دسسست آوردن نيسسز

راضي نيست، نفس ناشاد است.

 پسر حتي برنگشت تا از درخت تشكر كند. ولي درخت به اين توجهي نكرد. وقتي كه پسر

 پيشنهاد عاشقانسسه ي او را براي چيدن ميوه هايسسش و فروش آن هسسا پذيرفسست، درخسست تشكسسر

خودش را دريافت كرده بود.

 براي مدتسي هاي زياد پسسر بازنگشست. حال او پول داشست و سسعي داشست بسا ايسن پولش پول

بيشتري به دست آورد. 

 او درخت را تمامًا ازياد برده بود. سال ها گذشت. درخت غمگين بود. مشتاق بازگشت پسر

 بود __ همچون مادري كسه سسينه هايسش پسر از شيسر باشسد، ولي پسسرش گسم شده باشسد. تمامسي

 وجود مادر، پسسرش را مسي خواهسد تسا بتوانسد بيايسد واو را سسبكبار كنسد. حالت درونسي درخست

چنين بود. تمامي وجودش در اشتياق بود.

پس از سال ها، پسر كه اكنون مردي بالغ شده بود نزد درخت بازگشت.

درخت گفت، "نزد من بيا. بيا و مرا درآغوش بگير."

مرد گفت، "بس كن اين حرف بي معني را. آن يك احساس كودكي بود."

نفس، عشق را همچون يك چيز بي معني مي بيند، يك افسانه ي دوران كودكي.

ولي درخت دعوتش كرد: "بيا، روي شاخه هايم تاب بخور. بيا با من برقص."

مرد پاسسسخ داد: "ايسسن حرف هاي بيفايده را كنار بگذار! مسسن مسسي خواهسسم يسسك منزل بسسسازم. 

آيا مي تواني يك منزل به من بدهي؟"

درخت با تعجب گفت، "يك منزل؟ من بدون منزل زندگي مي كنم."

 فقط انسان ها هستند كه در منزل زندگي مي كنند. هيچكس ديگر در اين دنيا به جز انسان

در منزل زندگي نمي كند. 

و آيا وضعيت انسان ها را مي بينيد __ اوضاع اين انسان هاي منزل يافته را؟! 

هرچه خانه ها بزرگ تر مي شوند، خود انسان ها كوچك تر مي شوند....
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درخست گفست، "مسا در منزل زندگسي نمسي كنيسم. ولي مسي توانسي يسك كار بكنسي. مسي توانسي 

شاخه هاي مرا ببري وبا آن ها يك خانه بسازي."

مرد بدون يك لحظه درنگ تبري آورد و تمام شاخه هاي درخت را قطع كرد. 

 اينك آن درخت فقط يك قطعه الوار خشك شده بود: برهنه. ولي درخت بسيار خوشحال بود.

عشق وقتي كه حتي دست و پايش براي معشوق قطع مي شود نيز خوشحال است. 

عشق بخشاينده است، عشق هميشه آماده ي سهيم كردن و بخشايش است.

 مرد حتي به عقب بازنگشت تا به درخت نگاه كند. او خانه اي ساخت و روزها و سال ها

گذشت.

 تنه ي درخت منتظر شد و منتظر شد. مي خواست او را صدا بزند، ولي ديگر نه شاخه اي

 داشست و نسه برگسي كسه بسه او صسدا بدهسد. باد مسي وزيسد، ولي او نمسي توانسست از آن صسدايي

بسازد. 

و هنوز هم روحش از يك صدا سرشار بود: "بيا، بيا، عزيز من، بيا."

 مدت هسا گذشست و آن مرد سسالخورده شسد. روزي از آن حوالي مسي گذشست و آمسد و نزديسك

درخت نشست. 

درخت پرسيد، " چه كار ديگري مي توانم برايت انجام دهم؟ پس از مدت هاي بسيار زياد 

آمده اي."

 پيرمرد گفست، "چسه كار مسي توانسي برايسم بكنسي؟ مسن مسي خواهسم بسه سسرزمين هاي دوردسست

بروم تا پول بيشتري به دست آورم. به يك قايق نياز دارم."

درخست بسا خوشحالي گفست، "تنسه ي مرا بسبر و از آن يسك قايسق بسساز. مسن بسسيار خوشحال 

 مي شوم كه قايسق تو بشوم و تو را به سرزمين هاي دوردسست ببرم تا پول به دسست آوري.

 ولي لطفًا از خودت خوب مراقبت كن و زود برگرد. من هميشه منتظر بازگشت تو خواهم

بود."

مرد اره اي آورد و شروع كرد به بريدن تنه درخت، قايقي ساخت و به سفر رفت.

حال آن درخت ديگر يك كنده ي كوچك است. و منتظر معشوقش است تا بازگردد. 

درخسست صسسبر مسسي كنسسد و صسسبر مسسي كنسسد و صسسبر مسسي كنسسد. ولي اينسسك ديگسسر چيزي براي 

 پيشكش كردن ندارد. شايد آن مرد ديگر هرگز نزد او برنگردد. نفس هميشه جايي مي رود

كه چيزي براي به چنگ آوردن وجود داشته باشد. 

نفس جايي نمي ورد كه چيزي براي به دست آوردن وجود نداشته باشد.

36 حق كپي وجدانًا محفوظ                                                                                                                                       



از سكس تا فراآگاهي

 شبي نزديك آن تنه ي درخت استراحت مي كردم. برايم زمزمه كرد: "آن دوست من هنوز

 بازنگشتسه اسست. خيلي نگرانسم كسه شايسد غرق شده و يسا گسم شده باشسد. شايسد در يكسي از آن

 كشورهاي دورافتاده گم شده باشد. شايسد اكنون زنده هم نباشد. چقدر مشتاقم از او خسبري به

دست آورم! چون آخر عمرم است، دست كم با داشتن خبري از او راضي مي شدم. 

 آنوقت مي توانستم با خوشحالي بميرم. ولي او حتي اگر هم بتوانم او را بخوانم باز نخواهد

گشت. من ديگر هيچ چيز براي دادن ندارم و او تنها زبان گرفتن را مي داند."

نفس فقط زبان گرفتن را مي داند، عشق زبان بخشيدن است.

مسسن بيسسش از ايسسن چيزي نخواهسسم گفسست. اگسسر زندگسسي بتوانسسد همچون ايسسن درخسست بشود، 

شاخسه هايسش را بسه دوردسست هسا بگسستراند تسا همسه بتواننسد در سسايه اش پناه بگيرنسد، آنوقست 

مي توانيم عشق را درك كنيم. 

 براي عشق هيچ كتاب مقدس، هيچ تعريف و هيچ نظريه اي وجود ندارد. عشق هيچ آداب و

اصولي ندارد.

 در عجب بودم كه در مورد عشق چه مي توانم به شما بگويم. توصيف عشق بسيار دشوار

 است مي توانستم فقط بيايم و بنشينم __ اگر فقط مي توانست از چشم هايم ديده شود، شايد

 همان كافي مي بود، يا اگر مي توانست در حركت دست هايم احساس شود، مي توانستيد آن

را ببينيد و بگوييد: عشق اين است.

 ولي عشق چيست؟ اگر در چشمان من ديده نشود، اگر در حركت دست هايم احساس نشود،

آنوقت به يقين هرگز توسط كلمم احساس نخواهد شد.

من از شما بسيار سپاسگزارم كه با عشق و سكوت به من گوش داديد. 

و اكنون، در پايان، من به الوهيت درون يكايك شما تعظيم مي كنم.

  مرا بپذيريد.pranamsپرانام  لطفًا اداي احترام  
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دوم   ي جلسه

جاذبه در چيست؟

عزيزان من:

 صبحي زود پيش از طلوع خورشيد، مردي ماهيگير به رودخانه رسيد. در ساحل به چيزي

 برخورد كرد كه به نظر كيسه اي از سنگ مي آمد. كيسه را برداشت، تورش را در كناري

نهاد و در ساحل منتظر طلوع خورشيد شد. 

 او منتظر دميدن شفق بود تا كار روزانه اش را شروع كند. با تنبلي، سنگي از آن كيسه در

آورد و بسسه ميان رودخانسسه ي آرام پرتاب كرد. سسسپس سسسنگي ديگسسر انداخسست و يكسسي ديگسسر. 

در سسسكوت بامدادي صسسداي برخورد سسسنگ بسسا آب برايسسش خوشاينسسد بود، پسسس يكسسي يكسسي 

سنگ ها را به درون رودخانه پرتاب كرد.

 خورشيسد بسه آرامسي بال مسي آمسد. تسا ايسن وقست او تمام سسنگ هاي آن كيسسه را بسه جسز يكسي كسه

در كسف دسست نگسه داشتسه بود، بسه ميان رودخانسه انداختسه بود. وقتسي كسه در نور خورشيسد 

 بسه آنچسه كسه در دسست داشست نگاه كرد، قلبسش تقريبًا ايسستاد، نفسسش بنسد آمده بود! يسك قطعسه

 الماس در دسست داشست. او يسك كيسسه از ايسن الماس هسا را بسه رودخانسه پرتاب كرده بود، ايسن

 آخرينسسش اسسست كسسه در دسسست دارد. فرياد كشيسسد. گريسسه كرد. او اتفاقسسي بسسه چنيسسن گنجينسسه اي

برخورد كرده بود. ولي در تاريكي، ناخواسته، تمامش را دور انداخته بود.

 به نوعسي، ماهيگيري خوش اقبال بود، هنوز يكسي باقسي مانده بود. پيسش از اينكسه ايسن يكسي را

نيز دور بيندازد، نور دميده بود.

 مردم عمومًا اينقدر هسم خوش اقبال نيسستند. تمام زندگيشان طسي مسي شود و خورشيسد هرگسز

 نمسي دمسد، صسبح هرگسز در زندگسي آنان وارد نمسي شود. آن نور هرگسز فرا نمسي رسسد و آنان

 pebblesتمام الماس هاي زندگسي را پرتاب كرده انسد و پنداشتسه انسد كسه آن هسا قلوه –سسنگ

بودند.

 زندگسي گنجينسه اي گرانقيمست اسست، ولي مسا هيسچ كاري بسه جسز هدر دادن، اسسراف و برباد

دادنش با آن انجام نمي دهيم. 

 حتسي پيسش از ايسن كسه بدانيسم زندگسي چيسست، آن را هدر داده ايسم. زندگسي بدون تجربسه ي آن

 چيزي كسه در آن پنهان بوده، بسه پايان مسي رسسد __ چسه رازي، يسك سسري، چسه بهشتسي، چسه

سروري، چه رهايي.

در اين سه روز آينده، مي خواهم نكاتي در مورد گنج هاي زندگي برايتان بگويم. 
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 ولي براي كسساني كسه آن هسا را قلوه سسنگ فرض كرده انسد اينكسه چشسم هايشان را باز كننسد و

 ببينند كه آن ها الماس هستند، بسيار دشوار است. و كساني كه زندگيشان را در دورانداختن

 آن الماس ها به هدر داده اند رنجيده خواهند شد، اگر به آنان بگويي كه آن ها الماس هستند

 و نسه قلوه سسنگ. آنان آتسش خواهنسد گرفست، نسه بسه ايسن سسبب كسه آنچسه گفتسه مسي شود نادرسست

 است، بلكه به اين سبب كه اين نشانگر خطاي ايشان است، زيرا اين به يادشان مي آورد كه

چگونه گنج هاي پرارزشي را دورانداخته اند.

 ولي مهسم نيسست كسه چسه مقدار از گنسج از دسست رفتسه، حتسي اگسر هنوز يسك لحظسه از زندگسي

 باقسي مانده باشسد، بازهسم چيزيمسي توانسد نجات بيابسد.هنوز هسم چيزي مسي توانسد شناختسه شود،

هنوز هم چيزي مي تواند كسب شود. 

 كند.despairدر جست و جوي زندگي، هرگز چنان دير نيست كه انسان احساس نوميدي 

ولي مسسا در جهسسل خود، در تاريكسسي خود، فرض كرده ايسسم كسسه در زندگسسي هيسسچ چيسسز جسسز 

قلوه سنگ و سنگ وجود ندارد. 

 آنان كسه تحست تاثيسر اين فرضيسه از حركست بازايسستاده انسد، شكسست خويسش را، پيسش از اينكسه

تلشي براي جست و جو آغاز كنند، پذيرفته اند.

 نخسستين پيسش هشداري كسه مسي خواسستم در مورد چنيسن نوميدي و ايسن فرضيسه بسه شمسا بدهسم

 ايسن اسست كسه زندگسي انباري از كثافات و قلوه سسنگ هسا نيسست. زندگسي بسسيار بيشتسر از ايسن

چيز هاست.  در ميان همين  كثافت و قلوه سنگ، چيزهاي بسياري نهفته است. 

 اگر چشمان درستي براي ديدن داشته باشي، خواهي ديد كه نردبام رسيدن به الوهيت نيز از

 هميسن زندگسي برمسي خيزد. در ميان ايسن بدن خاكسي كسه از خون اسست و گوشست و اسستخوان،

 چيزي نهفتسه كسه وراي ايسن هاسست، چيزي كسه ربطسي بسه گوشست و پوسست و اسستخوان ندارد.

 در همين بدن __ كه امروز زاده شده و فردا مي ميرد، به خاك بازمي گردد __ آنكه هرگز

نمي ميرد زندگي مي كند، آنچه كه هرگز زاده نشده و هرگز نمي ميرد. 

آن بسسي شكسسل، در شكسسل زندگسسي مسسي كنسسد و آن ناديدنسسي، در ديدنسسي منزل دارد. در ميان 

 مسه مرگ، شعله ي جاودانگسي نهفتسه اسست. در ميان دود دنياي فانسي، شعله ي آن باقسي نهفتسه

است، نوري كه هرگز خاموش نمي شود. 

 ولي مسا بسا ديدن دود عقسب مسي نشينيسم و هرگسز شعله را نمسي يابيسم. يسا آنان كسه قدري بيشتسر

شجاعست دارنسد، قدري در ميان دود جسست و جسو مسي كننسد، ولي آنان نيسز درميان دود گسم 

مي شوند و به شعله نمي رسند.
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 ايسسن سسسفر اكتشافسسي بسسه آن شعله ي وراي دود، بسسه خود درون بدن و بسسه الوهيسست نهفتسسه در

طبيعت را چگونه آغاز كنيم؟ چگونه مي تواند محقق شود؟

من اين را در سه مرحله برايتان باز مي كنم.

 مورد اول اين است كه ما در مورد زندگي چنان نگرش ها و افكار و فلسفه هايي ساخته ايم

كسه بسه واسسطه ي وجود آن هسا، از ديدن حقيقست زندگسي محروم هسستيم. مسا پيشاپيسش قبول 

 كرده ايسم كسه زندگسي چيسست __ بدون هيچگونسه جسست و جسو، بدون هيسچ طلب و بدون هيسچ

اداركي از خودمان. 

ما تنها فكري از پيش تعيين شده و از پيش متصور شده در مورد زندگي را درك كرده ايم. 

 مسا هزاران سسال اسست كسه يسك چيسز را چون ذكسر مدام آموختسه ايسم: زندگسي بسي معنسي اسست،

زندگسسي عبسسث اسسست، زندگسسي رنسسج اسسست، زندگسسي فقسسط براي ترك كردن آن خوب اسسست! 

 اين ها از بس كه تكرار شده، همچون صخره در وجودمان سخت شده است. به همين دليل،

زندگسسسي شروع كرده بسسسه تبديسسسل شدن بسسسه يسسسك رنسسسج بزرگ و بسسسه نظسسسر عبسسسث مسسسي آيسسسد. 

به اين سبب، زندگي تمام خوشي، تمام عشق و تمام زيبايي اش را از دست داده است. 

انسان زشت گشته  و به موجودي رنجور بدل شده است.

 و پسس از پذيرفتسن اينكسه زندگسي رنسج و عبسث اسست، ابدًا جاي تعجسب نيسست اگسر تلش براي

 بامعناكردن آن نيسز متوقسف شود. اگسر پذيرفتسه باشسي كسه زندگسي زشست اسست، چرا بسه دنبال

 زيبايسي در آن بگردي؟ و وقتسي انسسان قويًا باور داشتسه باشسد كسه زندگسي فقسط براي تارك دنيسا

 شدن خوب است، آنوقت چه معني دارد كه سعي كني آن را تزيين كني، تميز كني و آن را

پاليش كني و زيبا كني؟

 نگرش انسسان هسا بسه زندگسي بسي شباهست بسه نگرش آنان نسسبت بسه اتاق انتظار ايسستگاه قطار

نيست.

  شخسص مسي دانسد كسه فقسط چنسد سساعت در آنجسا خواهسد بود و بسه زودي حركست خواهسد كرد.

اتاق انتظار چه اهميتي دارد؟ 

چه معنايي دارد؟ بنابراين هركاري با آن مي كند: تف مي كند، آن را كثيف مي كند. 

او بي خيال است، در مورد اتاق انتظار فكر نمي كند __ هرچه باشد او به زودي آنجا را 

ترك مي كند.

ما با زندگي همينگونه رفتار مي كنيم __ همچون يك منزلگاه موقتي. 

آنوقت نياز به جست و جو براي خلق زيبايي و حقيقت در زندگي كجاست؟!
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 مي خواهم به شما بگويم كه ما به يقين از اين زندگي خواهيم رفت، ولي هيچ راهي براي

 جدا شدن از خود زندگسسسي وجود ندارد. مسسا ايسسن منزل را ترك خواهيسسسم كرد، از ايسسن مكان

. مكان عوض هسشتيمخواهيسم رفست، ولي جوهره ي زندگسي بسا مسا مسي مانسد __ مسا همان 

مي شود، منزل عوض مي شود، ولي زندگي؟ زندگي با ما خواهد بود. 

مطلقاًُ هيچ راهي براي خلصي از آن وجود ندارد.

 و نكته اين نيست كه ما جايي را كه اقامت داشتيم زيبا كرده ايم، محيطي عاشقانه در جايي

 كسه اقامست داشتيسم خلق كرده ايسم... نكتسه ايسن نيسست كسه مسا در آنجسا ترانسه اي شادمانسه خوانده

 باشيم. نكته اين است كه كسي كه ترانه اي شاد مي خواند، امكاني براي شادي بيشتر براي

 خودش باز كرده اسست. كسسي كسه آن منزل را زيبسا سساخته، بسه ظرفيتسي براي يافتسن زيبايسي

 بيشتسر دسست يافتسه اسست. كسسي كسه حتسي آن دقايسق را در اتاق انتظار بسا عشسق گذرانده باشسد،

لياقت دريافت عشقي گسترده تر را كسب كرده است.

مسا توسسط كارهايسي كسه مسي كنيسم شكسل داده مسي شويسم. در نهايست، ايسن اعمال مسا اسست كسه 

ما را مي سازد. 

 كارهايي كه مي كنيم، رفته رفته، خالق زندگي ها و روح هاي ما مي شوند.آنچه در زندگي

 انجام مسي دهيسم، تعييسن مسي كنسد كسه چگونسه خودمان را خلق مسي كنيسم. رفتارمسا در زندگسي

تعييسسن كننده ي جهسست سسسفر روح مسسا اسسست، راهسسي كسسه در آن پيسسش خواهسسد رفسست، دنياهاي 

تازه اي كه كشف خواهد كرد. 

 اگر آگاه باشيم كه اين رفتار ما است كه ما را مي سازد، آنوقت شايد اين ديدگاه كه زندگي

 عبث و بي معني است، اعتبار خودش را ازدست بدهد. آنوقت شايد اين فكر كه «زندگي يك

رنج است » نيز به نظر خطا بيايد. 

آنوقت شايد نگرش ضد زندگي به نظرمان غيرمذهبي برسد.

 ولي مسا تاكنون بسه نام مذهسب فقسط انكار و نفسي زندگسي را آموختسه ايسم. تااينجسا، واقعيست ايسن

است كه كل مذهب فقط مرگ گرا بوده است و نه زندگي گرا.

آنچه پس از مرگ مي آيد مهم بوده است، نه آنچه پيش از مرگ وجود دارد! 

تاكنون، ديدگاه مذهب اين بوده كه به مرگ حرمت نهد ، نه به زندگي. 

در هيسچ كجسا حرمست بسه گسل زندگسي يافست نمسي شود. در همسه جسا فقسط تحسسين و تمجيسد از 

گل هاي مرده و پژمرده وجود دارد، گل هايي كه به گور رفته اند.
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 تاكنون، تمام توجسسه مذهسسب بسسه ايسسن بوده كسسه پسسس از مرگ چيسسست __ بهشسست، رسسستگاري،

. نيروانا

گويي آنچه كه پيش از مرگ وجود دارد ابدًا مورد علقه ي مذهب نيست. 

 مي خواهم به شما بگويم كه اگر قادر نباشيد از آنچه كه پيش از مرگ وجود دارد مراقبت

 كنيد، هرگز قادر نخواهيد بود از آنچه كه پس از مرگ مي آيد، مراقبت كنيد. اگر آنچه را

 كسه اينجاسست، پيسش از مرگ وجود دارد، بسي معنسي بسبينيم، نمسي توانيسم هيسچ ارزش و مقامسي

براي معني آنچه كه پس از مرگ مي آيد پرورش دهيم. 

 آمادگسسي براي مرگ بايسسد توسسسط تمام چيزهايسسي كسسه در اينجسسا و در ايسسن زندگسسي وجود دارد

صورت بگيرد. 

 اگر دنيايي ديگر پس از مرگ وجود داشته باشد، درآنجا نيز ما فقط قادر خواهيم بود آنچه

 را كسه در اينجسا و در ايسن دنيسا سساخته ايسم بسبينيم. ولي تاكنون تنهسا چيزي كسه تبليسغ شده، ترك

كردن و وانهادن اين دنيا بوده است.

 مسي خواهسم بسه شمسا بگويسم كسه هيسچ خدايسي بسه جسز خود زندگسي وجود ندارد. نمسي توانسد وجود

داشته باشد.

 همچنيسن مايلم بسه شمسا بگويسم كسه تلش براي كامسل كردن هنسر زندگسي، كوشيدن براي كامسل

 ساختن هنر مذهب است، وتجربه كردن آن حقيقت غايي در خود همين زندگي، نخستين گام

براي رستگاري نهايي است. 

كسي كه خود زندگي را از دست بدهد، به يقين هر چيز ديگر را از دست داده است.

باايسسن حال، رويكرد انسسسان تسسا ايسسن زمان دقيقًا مخالف ايسسن بوده اسسست. آن رويكرد بسسه شمسسا 

مسسي گويسسد كسسه زندگسسي را ترك كنيسسد، دنيسسا را وانهيسسد. از شمسسا نمسسي خواهسسد تسسا در زندگسسي 

 جست و جو كنيد. از شما درخواست نمي كند تا هنر زندگي كردن را بياموزيد. آن رويكرد

 همچنين به شما نمي گويد كه اينكه زندگي را چگونه احساس مي كنيد، بستگي به اين دارد

 كسه چگونسه بسه آن نگاه مسي كنيسد. اگسر زندگسي بسه نظسر تاريسك و مصسيبت بار مسي آيسد بسه سسبب

روش زندگي كردن غلط شماست. 

 اگر بدانيد كه چطور درست زندگي كنيد، همين زندگي همچنين مي تواند بارشي از بركات

باشد.

 مسن ديسن را هنسر زندگسي كردن مسي خوانسم. مذهسب نفسي و انكار زندگسي نيسست، پلكانسي اسست

براي رفتن به ژرفاي زندگي. 
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دين پشت كردن به زندگي نيست، بلكه بازكردن كامل چشم ها به زندگي است. 

دين فرار از زندگي نيست، دين نامي است براي درآغوش كشيدن زندگي به طور كامل. 

دين يعني رويارويي تمام با زندگي.

شايسد بسه سسبب هميسن سسوء تفسسيرها باشسد كسه فقسط مردمان سسالخورده علقسه اي بسه مذهسب

 نشان مسي دهنسد. بسه معابسد و پرسستشگاه هسا برويسد و فقسط مردمان سسالمند را در آن هسا خواهيسد

 يافست. جوانان را در آنجسا نخواهيسد ديسد. چرا؟ فقسط يسك توضيسح مسي توانسد وجود داشتسه باشسد:

 تاامروز، مذاهسسب مسسا مذاهسسب مردمان سسسالخورده بوده انسسد، مذهسسب كسسساني كسسه بسسه مرگشان

 نزديسك مسي شونسد، كسساني كسه اينسك ترس از مرگ آنان را دنبال مسي كنسد و حال بسه "پسس از

مرگ" علقمند شده اند و مي خواهند بدانند كه پس از مرگ چه چيزي وجود دارد.

مذهسسبي كسسه بر اسسساس فلسسسفه ي مرگ شكسسل گرفتسسه چگونسسه مسسي توانسسد تمامسسي زندگسسي را

 تحت تاثير قرار دهد؟ 

مذهبي كه به مرگ مي انديشد چگونه مي تواند اين دنيا را مذهبي كند؟ نمي تواند. 

حتسسي پسسس از پنسسج هزار سسسال آموزش مذهسسبي، دنيسسا از بسسي دينسسي بسسه بسسي دينسسي بيشتسسر 

فرو مي رود. 

 باوجودي كه از نظر معابد و مساجد و كليساها و كشيشان، آموزگاران و مرتاضان كمبودي

 در اين سياره وجود ندارد، ولي مردم آن قادر نبوده اند كه مذهبي شوند. و قادر هم نخواهند

بود، زيرا خود پايه ي مذهب اشتباه است. 

پايه ي مذهب، به جاي زندگي، مرگ شده است. 

به جاي گل هاي شكوفا، نقطه ي توجه مذهب، گور است. 

جاي شگفتي نيست كه اگر مذهب مرگ گرا قادر نيست قلب زندگي را به هيجان در آورد.

مسئول تمام اين ها كيست؟

 در طول اين سه روز، مايلم مذهب زندگي را مورد بحث قرار دهم و براي اين، نياز است

 كسه نخسست يسك نكتسه ي كليدي درك شود. تاكنون بسه جاي فهميدن و اكتشاف نيروي جنسسي،

 همه كار براي پنهان كردن، سركوب و فراموشي اين حقيقت اصلي زندگي انجام شده است.

و اثرات نامطلوب اين تلش براي فراموشي و انكار آن در سراسر دنيا منتشر شده است.

در زندگي معمولي انسان ها عنصر مركزي چيست؟ خدا؟ روح ؟ حقيقت؟ نه. 

در هسته ي دروني انسان ها چيست؟ 

 43                                                                               حق كپي وجدانًا محفوظ   



اوشو

 در ژرفاي قلب انسان __ كسي كه هرگز در راه معنويت نبوده است و هيچ راه روحاني را

نپيموده است ___ چيست؟ نيايش؟ اخلص؟  نه، ابدًا . 

 اگسر بسه نيروي حياتسي يسك انسسان معمولي بنگريسم، نسه خدا را خواهيسم ديسد و نسه اخلص و نسه

نيايش و نه عبادت و نه مراقبه. چيزي بسيار متفاوت را خواهيم ديد.

درعوض شناختسسسن و درك آن نيروي حياتسسسي، چيزي سسسسركوب شده اسسسست و يادي از آن 

نمي شود.  

 و آن چيسست كسه اگسر هسسته ي درونسي انسسان را بشكافيسم و تحليسل كنيسم، در آنجسا يافست خواهسد

شد؟

 براي لحظسه اي انسان هسا را كنار بگذاريسد. اگسر بسه زندگسي گياهان و حيوانات نظسر كنيسم، در

 هسسته درونسي هرچيسسز چسسه خواهيسسم يافست؟ يسك گياه در اصسسل چسه مسي كنسد؟ تمام انرژي آن

صرف توليد دانه هاي جديد مي شود. 

 تمامسي وجودش، تمامسي عصساره ي حياتسي اش، درگيسر شكسل دادن و زادن تخسم هاي جديسد

است. 

 يك پرنده چه مي كند؟ يك حيوان چه مي كند؟ اگر از نزديك به طبيعت نگاه كنيم، درخواهيم

يافست كسه فقسط يسك رونسد وجود دارد. تنهسا يسك رونسد اسست كسه بسا تمام قلب بسه پيسش مسي رود. 

 و ايسن رونسد دايسم خلقست اسست: توليسد مثسل،  رسستاخيز هميشگسي زندگسي در شكسل هاي جديسد و

جديد تر. گل ها تخم مي دهند. ميوه ها تخم مي دهند. و اين تخم ها چه مي كنند؟ 

 تخسم هسا بسه گياهان تازه بدل مسي شونسد، بسه گسل هاي جديسد و بسه ميوه هاي جديسد... اگسر نگاه

 كنيسم، زندگسي يسك رونسد بسي پايان از توليسد مثسل اسست. زندگسي يسك انرژي اسست كسه پيوسسته

درگير توليد مثل است.

 همين در مورد انسان ها نيز صادق است. ما اين روند انرژي را كه پيوسته در تلش توليد

 مثسسل اسسست، سسسكس نام داده ايسسم. ايسسن نام گذاري نامسسي بسسد بسسه ايسسن انرژي داده اسسست، نوعسسي

سسرزنش. ايسن نام نوعسي احسساس محكوم بودن بسه انسسان القسا مسي كنسد. بسا تمام ايسن هسا، در 

انسان ها نيز، تلشي مداوم براي ادامه ي زندگي وجود دارد. 

ما اين را جنسيت يا سكس خوانده ايم. ولي اين انرژي جنسي چيست؟

از زمان هاي دوردسسسست، امواج اقيانوس بر سسسساحل ضربسسسه مسسسي زده انسسسد. امواج وارد 

مسي شونسد، درهسم مسي شكننسد و عقسب مسي نشيننسد. بازهسم مسي آينسد، فرو مسي شكننسد و بسه عقسب 

مي روند. 
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زندگي نيز، در طول صدها هزار سال، به صورت امواج بي پايان ضربان داشته است.

 به نظر چنين مي آيد كه زندگي يقينًا مي خواهد به نقطه اي صعود كند. اين امواج اقيانوس،

ايسن امواج زندگسي، بسه نظسر مسي رسسند كسه مسي خواهنسد بسه جايسي بالتسر برسسند، ولي فقسط 

با ساحل برخورد مي كنند و نابود مي شوند. 

 موج هاي تازه برمسسي خيزنسسد، درهسسم مسسي شكننسسد و پايان مسسي گيرنسسد. ايسسن اقيانوس زندگسسي

ميلياردهسا سسال اسست كسه در تپيدن اسست __ تلش مسي كنسد، بال مسي آيسد و هسر روز سسقوط 

مي كند. چه مقصدي مي تواند در پشت آن وجود داشته باشد؟ 

به يقين چنين مي نمايد كه تلشي براي رسيدن زندگي به اوج هاي بالتر وجود دارد. 

يقينًا به نظر مي رسد كه تلشي براي درك ژرفاي بيشتر وجود دارد.

  در ايسسن رونسسد بسسي پايان زندگسسي، بسسه نظسسر مسسي آيسسد كسسه يقينًا تلشسسي هسسست تسسا زندگسسي هاي

بزرگتري  متولد شوند.

ديري نمسي گذرد __ فقسط چنسد صسد هزار سسال اسست __ كسه انسسان هسا روي زميسن پديدار 

 شده اند. پيش از آن، فقط حيوانات وجود داشتند. و حيوانات نيز مدت هاي زيادي نيست كه

وجود دارند. 

قبل از آن، دوراني بوده كه هيچ حيواني وجود نداشته و فقط گياهان وجود داشته اند. 

و پيش از آن، زماني وجود داشته كه حتي گياهان نيز روي زمين نبوده اند. 

فقط كوهستان ها و صخره ها و رودها و اقيانوس ها.

و اين دنياي كوهستان ها و رودخانه ها و اقيانوس ها مشتاق چه چيزي بودند؟ 

 ايسن هسا تلش مسي كردنسد تسا گياهانسي توليسد كننسد. و بسه تدريسج، بسسيار بسه تدريسج، گياهان وارد

جهان هستي شدند. 

انرژي زندگي خودش را به شكلي تازه متجلي ساخت. آنگاه زمين  پوششسي سبز پيدا كرد. 

گل ها شكفتند.

 ولي همين گياهان نيز زياد به خودشان مشغول نبودند، خواست و شوق دروني آن ها براي

 چيزي والتر بود، آن ها مشتاق بودند تا حيوانات و پرندگان را توليد كنند. آنگاه حيوانات و

پرندگان به دنياي وجود پا نهادند. 

 مدت هاي مديسد، كره ي زميسن پسر از آن هسا بود، ولي هنوز انسسان هسا در هيسچ كجسا مشهود

نبودند. 

 45                                                                               حق كپي وجدانًا محفوظ   



اوشو

 و باايسسن وجود انسسسان هسسا هميشسسه  آنجسسا بودنسسد، بسسه صسسورت بالقوه در حيوانات و پرندگان،

 مشتاق شكسستن موانسع و در تلش براي زاده شدن. آنگاه، در زمان مناسسب خود، انسسان هسا

وارد جهان هستي گشتند.

حال، وجود انسان ها براي چيست؟ انسان نيز پيوسته مشتاق خلق زندگي جديد است. 

مسسسسسسا ايسسسسسسن تمايسسسسسسل را "سسسسسسسكس"،  "نيروي جنسسسسسسسي" يسسسسسسا "شهوت"  خوانده ايسسسسسسم. 

ولي واقعًا معناي اين "شهوت" در اساسش چيست؟

معناي آن در اسسساس ايسسن اسسست كسسه انسسسان هسسا فقسسط نمسسي خواهنسسد بسسه خودشان ختسسم شونسسد، 

 مي خواهند زندگيشان را ادامه بدهند. ولي چرا؟ آيا دليلش مي تواند اين باشد كه خود روح

 انسان سعي دارد به انساني بهتر، انساني بزرگ تر، فراانسان تولد ببخشد؟ يقينًا چنين است.

  تسسانيچشهبسسه يقيسسن كسسه روح انسسساني شوق يسسك انسسسان بهتسسر را دارد، يسسك وجود والتسسر. از 

، هميشسه يسك افسسانه، همچون رويسا در قلب قلب راسشل برترانشد تسا پاتانجلي، از آروبيندو

انسان ها باقي مانده است: 

چگونه به يك انسان والتر زندگي ببخشيم؟

 ولي انسان بهتر چگونه زاده مي شود؟ ___ هزاران سال است كه ما خود انرژي توليد مثل

را محكوم كرده ايم. 

 مسا بسه جاي حرمست نهادن بسه سسكس از آن فحسش و ناسسزا سساخته ايسم. مسا حتسي مسي ترسسيم در

موردش حرف بزنيم. 

ما طوري آن را پنهان كرده ايم كه گويي وجود ندارد، گويي كه جايي در زندگي ندارد. 

حقيقت اين است كه هيچ چيز مهم تر از اين اشتياق در زندگي انسان وجود ندارد. 

 ولي ما آن را پوشانده و سركوب كرده ايم. و انسان ها با پوشاندن و سركوب آن از جنسيت

رها نشده اند. 

برعكس به وضع فجيع تري وسواس سكس يافته اند. اين سركوب نتيجه اي معكوس دارد.

Theبرخسي از شمسا نام قانون تاثيسر معكوس   Law  of  Reverse  Effectرا كسه توسسط دانشمنسد   

كو فرانسوي    ثبت شده شنيده ايد.  مي توانيم به نوعي عمل كنيم كه نتيجه،Emil Coue اميل

عكس آن چيزي باشد كه قصد كرده ايم. 

 كسسي دوچرخسه سسواري ياد مسي گيرد. جاده پهسن و فراخ اسست، فقسط صسخره اي كوچسك در

 كنار جاده قرار دارد. دوچرخسسه سسسوار از برخورد بسسا آن صسسخره و زميسسن خوردن روي آن

 مسي ترسسد. احتمال برخورد دوچرخسه بسا آن سسنگ يسك در صسد اسست __ حتسي يسك فرد نابينسا
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نيز به راحتي از كنار آن مي گذرد. ولي به سبب ترس، دوچرخه سوار به آن زيادي توجه 

مي كند. 

 آن سسنگ در ذهسن فرد بزرگ تسر مسي شود و باقسي جاده محسو مسي شود. فرد توسسط آن سسنگ

 هيپنوتيزم مسسي شود، جلبسسش مسسي شود و در نهايسست بسسه آن برخورد مسسي كنسسد. او بسسا آن مانسسع

بزرگ كه سعي داشت از آن پرهيز كند برخورد مي كند.

كو جاده بزرگ و فراخ بود، پسس حادثسه چگونسه رخ داد؟   كسه روانشناس بوده مسي گويسداميل

كسسه ذهسسن هاي مسسا توسسسط قانون تاثيسسر معكوس اداره مسسي شود. مسسا بسسا همان چيزي برخورد 

 مي كنيم كه بسيار زياد مراقب هستيم به آن برنخوريم، زيرا آگاهي ما فقط روي آن متمركز

مي شود.

 در طول پنج هزار سال گذشته، انسان ها كوشيده اند تا خودشان را از سكس نجات بدهند و

 نتيجسه ايسن اسست كسه در همسه جسا، در هسر گوشسه و زاويسه، بسا سسكس برخورد مسي كننسد. قانون

تاثير معكوس روح انسان ها را به تسخير در آورده است.

 آيسا تاكنون مشاهده كرده ايسد كسه ذهسن توسسط همان چيزي كسه مسي كوشسد از آن دوري كنسد،

جذب و هيپنوتيزم مي شود؟

 مردمانسي كسه بسه انسسان هسا آموختنسد كسه بسا سسكس مخالف باشنسد مسسئول وسسواس جنسسي مردم

 هستند. اين جنسيت گرايي افراطي و بيش از حد كه در انسان ها وجود دارد نتيجه ي همان

آموزش هاي غلط آنان است.

 امروزه مسا از سسخن گفتسن در مورد سسكس هسم مسي ترسسيم. چرا مسا ايسن همسه از ايسن موضوع

 وحشست داريسم؟  ترس از ايسن اسست كسه بسا سسخن گفتسن در مورد سسكس، مردم بيشتسر وسسواس

آن را پيدا كنند. 

مايلم به شما بگويم كه اين دليل ابدًا درست نيست. اين مفهومي كامًل اشتباه است. 

 ايسن دنيسا فقسط وقتسي از سسكس رهسا مسي شود كسه مسا قادر باشيسم مكالمسه اي معمولي و سسالم در

 موردش داشتسه باشيسم. مسا فقسط از طريسق درك كامسل سسكس اسست كسه مسي توانيسم بسه وراي آن

برويم. 

 زندگسي بدون اعمال جنسسي مسي توانسد در دنيا به وجود آيسد، انسسان هسا مسي تواننسد بسه فراسسوي

 سكس بروند، ولي فقط با فهميدن كامل سكس و آشناساختن كامل خود با آن. انسان ها فقط با

 درك درست و كامل معني سكس، كانال هاي آن و شناخت كامل ساختار سكس است كه مي

 توانند از اين نيرو رها گردند. شما نمي توانيد با بستن چشم هاي خود بر روي يك مشكل،
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 خودتان را از آن آزاد گردانيسسد. فقسسط يسسك انسسسان ديوانسسه مسسي توانسسد فكسسر كنسسد كسسه بسسا بسسستن

 چشمانش، دشمن ازبين خواهد رفت. شترمرغ در كوير چنين فكر مي كند. شترمرغ سرش

 را درون ماسسه هسا پنهان مسي كنسد و چون ديگسر نمسي توانسد دشمسن را ببينسد، فكسر مسي كنسد كسه

دشمن وجود ندارد. 

 ايسسن نوع منطسسق براي شترمرغ قابسسل بخشسسش اسسست، ولي در مورد انسسسان هسسا قابسسل بخشسسش

نيست.

تاجايي كه به سكس مربوط است، انسان تاكنون بهتر از شترمرغ عمل نكرده است. 

 مردم مسي پندارنسد كسه بسا بسستن چشسم هايشان بر روي سسكس، بسا ناديده انگاشتسن آن، سسكس

ازبين خواهد رفت. 

 اگر با بستن چشم ها چيزها ازبين مي رفتند، زندگي بسيار آسان مي بود. ولي با بستن چشم

 ها هيچ چيز ازبين نمي رود. برعكس، اين نشان آن است كه ما از چيزي مي ترسيم، يعني

كه هرآنچه كه باشد، قوي تر از ما است. 

مسا چون احسساس مسي كنيسم كسه نمسي توانيسم بر آن پيروز شويسم، چشمان خود را بر روي آن 

مي بنديم.

 هميسن بسستن چشسم هسا، نشان ناتوانسي اسست. در مورد سسكس، تمام بشريست چشمانسش را بسسته

 اسست. بشريست نسه تنهسا چشمانسش را بر روي آن بسسته اسست، بلكسه وارد انواع جنسگ هسا بسا آن

شده است. نتايج زيان بار اين جنگ با سكس در سراسر دنيا به خوبي مشهود است. 

نودوهشت درصد از بيماري هاي رواني انسان به سبب سركوب نيروي جنسي است. 

 در زن هسسا، نودونسسه درصسسد عصسسبيت هسسا و بيماري هاي مربوط بسسه آن  بسسه دليسسل سسسركوب

جنسيت است. 

 اگر مردم بسيار بي قرار هستند، بسيار برآشفته، بدبخت و رنجوراند، به اين سبب است كه

 بدون درك ايسسن انرژي بسسسيار قوي درزندگسسي، بسسه آن پشسست كرده انسسد. و ايسسن، سسسبب نتايسسج

معكوس مي شود.

 اگسسر بسسه ادبيات انسسسان هسسا نگاه كنيسسم... اگسسر يسسك موجود فضايسسي از كرات ديگسسر بيايسسد يسسا

 ميهمانانسي از كره ي ماه يسا مريسخ بسه اينجسا بياينسد و بسه ادبيات مسا نگاه كننسد، كتاب هاي مسا را

بخوانند و شعرهاي ما را گوش بدهند و نقاشي هاي ما را ببينند، 

 در شگفت خواهند شد. آنان از اين تعجب خواهند كرد كه تمام هنر و ادبيات ما حول محور

سكس است. 
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" چرا تمام اشعارو داسسسستان هاي انسسسسان هسسسا از سسسسكس اشباع شده اسسسست؟ چرا روي جلد 

هسسر مجله تصسسوير زنسسي برهنسسه قرار دارد؟ چرا تمام فيلم هسسا انسسسان هاي برهنسسه را نشان 

مي دهند؟" آنان حيرت خواهند كرد. 

يك ميهمان فضايي در شگفت خواهد شد كه چرا انسان ها به هيچ چيز ديگر غير از سكس 

فكر نمي كنند؟

 حيرت آنان بيشتسر خواهسد شسد اگسر بسا يسك انسسان ملقات كننسد و بسا او سسخن بگوينسد، زيرا آن

 انسان فقط از روح، از خداوند، از بهشت و رستگاري سخن خواهد گفت و يك كلم هم در

مورد سكس نخواهد گفت! 

 درحاليكه تمام شخصيت و محيط اطراف او سرشار از سكس است. آنان در شگفت خواهند

شسد كسه چرا هزار و يسك تلش ديوانسه وار براي ارضاي چيزي انجام مسي گيرد، ولي حتسي

يك كلم هم در موردش سخن گفته نمي شود!

 مسا انسسان را منحرف كرده ايسم و ايسن را نيسز بسا نام هايسي خوب انجام داده ايسم. مسا در مورد

زندگي بدون اعمال جنسي 

سخن مي گوييم، ولي هرگز تلش نمي كينم كه نخست انرژي جنسي انسان را درك كنيم. 

چيزي كه بعدها با آزمايشاتي، مي توانيم آن را تبديل كنيم.

 بدون اينكسسه ايسسن انرژي حياتسسي اسسساسي را درك كنيسسم، تلش هسسا و آموزش هاي مسسا براي

 سركوب كردن و منضبط ساختن آن فقط مي تواند به ما كمك كند كه ديوانه و بيمار شويم.

ولي ما هيچ توجهي به اين نكته نكرده ايم. 

انسان ها هيچگاه به قدر امروز بيمار، عصبي ، مفلوك، ناشاد و مسموم نبوده اند.

 روزي از كنار بيمارستاني مي گذشتم. روي تابلويي خواندم: "مردي كه عقرب او را گزيده

بود در اينجا تحت درمان بود:  او يك روزه درمان و مرخص شد."

 " مردي ديگسر را مار گزيده بود: ظرف سسه روز در مان شسد و خوشحال و سالم به خانسه

رفت."

"مرد ديگري را سگي هار گاز گرفته بود: 

 او ده روز اسست كسه تحست درمان اسست و بهبود زياد پيدا كرده و بسه زودي مرخسص خواهسد

شد."

"خبر چهارم اين است كه هفته ها پيش، انساني توسط انسان ديگري گاز گرفته شده بود: 

او هنوز بيهوش است و هيچ اميدي به بازگشت او وجود ندارد!"
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تعجب كردم! آيا گاز انسان مي تواند چنين سمي باشد؟

اگر به انسان ها نگاه كنيم، مي توانيم اين را ببينيم. 

انسان ها مقدار زيادي سم در درون خود انباشت كرده اند. 

و دليسل عمده ي ايسن انباشست سسازي سسم ايسن اسست كسه مسا طسبيعت خودمان را نپذيرفتسه ايسم. 

 مسا كوشيده ايسم تسا طسبيعت خودمان را سسركوب كرده و بسا زور آن را بشكنيسم.  هيسچ تلشسي

براي متحول كردن و پاليش اين انرژي انساني انجام نشده است. 

 مسا بسا زور روي آن انرژي نشسسته ايسم و در درون، همچون ماده ي مذاب آتشفشان در حال

جوشيدن هستيم. 

 ايسن انرژي همواره سسعي دارد از درون فشار بياورد، سسعي دارد هرلحظسه مسا را سسرنگون

كند. و آيا مي دانيد كه با داشتن كمترين فرصت، چه بر سر شما خواهد آورد؟

 فرض كنيسد كسه هواپيمايسي دچار سسانحه شده اسست. شمسا در نزديكسي هسستيد و بسه صسحنه ي

تصادف مي شتابيد.

وقتي بدني را در صحنه مي بينيد، نخستين چيزي كه به ذهنتان مي آيد چيست؟

"آيا اين شخص هندو است يا مسلمان؟"

نه.

"آيا اين شخص هندي است يا چيني؟"

نه.

 ظرف كسري از ثانيه، اولين و فوري ترين كاري كه مي كنيد اين است كه ببينيد آن بدن يك

زن است يا يك مرد.

 آيا آگاه هستيد كه چرا اين پرسش نخست به ذهن مي آيد؟ اين به سبب جنسيت سركوب شده

است. 

 اين سركوب جنسي است كه شما را از تفاوت بين يك زن و يك مرد آگاه مي كند. مي توانيد

 نام، صسسورت و مليسست كسسسي را از ياد ببريسسد __ اگسسر كسسسي را ملقات كرده بوديسسد، شايسسد

 نامسسش، چهره اش، طبقسسسه اش، سسسنش و مقامسسسش را فراموش كرده باشيسسسد __ ولي هرگسسسز

 جنسسيت او را ازياد نخواهيسد برد. انسسان هرگسسز ازياد نمسسي برد كسه كسسسي مرد بوده يسا زن.

چرا؟

 وقتي كه همه چيز را در مورد يك نفر ازياد مي بريد، چرا نمي توانيد اين جنبه را نيز از

حافظه تان پاك كنيد؟ 
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 بسه ايسن سسبب اسست كسه آگاه بودن از جنسسيت بسسيار زياد در ذهسن و رونسد افكار شمسا حضور

دارد. سكس هميشه حاضر و هميشه فعال است.

 تسا زمانسي كسه ايسن ديوار، ايسن فاصسله بيسن زن و مرد وجود دارد، ايسن زميسن، ايسن دنيسا هرگسز

نمي تواند سالم باشد. 

تسسا زمانيكسسه ايسسن آتسسش سسسوزان در درون مسسا شعله ور اسسست و مسسا همچنان روي آن محكسسم 

 نشسسته ايسم، ايسن دنيسا هرگسز روي صسلح و آرامسش نخواهسد ديسد. بايسد تقل كنيسد كسه هسر روز و

 هرلحظسه آن را سسركوب كنيسد. ايسن آتسش مسا را مسي سسوزاند، زندگسي مسا را بسه خاكسستر تبديسل

مي كند. ولي حتي با اين وجود، ما حاضر نيستيم به درون اين آتش نگاه كنيم.

به شما مي گويم، اگر اين آتش را درك كنيد، يك دشمن نيست، يك دوست است. 

 اگر اين آتش را بفهميد، شما را نخواهد سوزاند. مي تواند خانه هايتان را در زمستان گرم

كند، مي تواند غذايتان را بپزد، مي تواند مفيد باشد و مي تواند در زندگي دوست شما باشد.

 ميليون هسا سسال اسست كسه برق در آسسمان درخشيده اسست. گاهسي انسسان هسا را مسي كشسد، ولي

 هيچكس هرگز فكر نمي كرد كه روزي، همين انرژي پنكه هاي ما را راه بيندازد و چراغ

 خانسه هايمان را روشسن كنسد. هيچكسس در آنوقست چنيسن امكاناتسي را نمسي توانسست تصسور كنسد.

 ولي امروزه هميسسن برق دوسسست مسسا شده اسسست. چگونسسه؟ اگسسر چشمانمان را روي آن بسسسته

 بوديم، هرگز قادر به پي بردن به راز آن نمي بوديم، هرگز قادر نبوديم از آن استفاده كنيم،

دشمن ما باقي مي ماند. 

 ولي ما نسبت به آن رويكردي دوستانه اتخاذ كرديم. كوشيديم آن را بفهميم، آن را بشناسيم.

 و آهسسته آهسسته، يسك رابطسه ي دوسستانه ي طولنسي مدت برقرار شسد. امروزه مشكسل اسست

بتوانيم زندگي خود را بدون نيروي برق متصور شويم.

 انرژي جنسسي در انسسان هسا نيرويسي بسس عظيسم تسر از نيروي برق اسست. ايسن نيرو حتسي از

 انرژي اتمي نيز عظيم تر است. ولي آيا هرگز به اين انديشيده ايد كه چگونه اين انرژي را

 تبديل كنيد؟ يك اتم كوچك از ماده توانست تمامي يك شهر صدهزارنفري را نابود كند ___

 . ولي يسك اتسم از انرژي جنسسي انسسان، يسك زندگسي جديسد خلق مسي كنسد، انسسانيهيروشيمشا

گاندي تازه! و آن شخص مي تواند يك  بودا ، يك ماهاويرا باشد، يك ماهاتما  ، يكگوتام

. نيوتن، يك اينشتن، يك مسيح

گاندي يسك ذره ي بسسيار كوچسك از انرژي جنسسي انسسان، شخصسيتي وال همچون   ماهاتمشا

را در خود پنهان دارد.
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 ولي مسا حتسي آماده نيسستيم كسه سسعي كنيسم سسكس را بفميسم. مسا حتسي قادر نيسستيم بسه قدر كافسي

 شهامت پيدا كنيم كه در مورد انرژي جنسي سخن بگوييم. اين چه نوع ترسي است كه ما را

از درك و شناخت آن انرژي كه تمام زندگي از آن زاده مي شود، 

باز مي دارد؟ اين ترس چيست؟ اين خجالت چيست؟

 وقتسي در جلسسه ي پيسش مواردي را اشاره كردم، شرمندگسي زيادي را سسبب شسد. نامسه هاي

 زيادي رسيد كه مي گفتند، "در مورد اين چيزهسا حرف نزن، فقط در اين قبيل امور حرف

نزن." 

 مسن حيرت زده شده بودم. چرا انسسان نبايسد درباره ي اينگونسه موارد حرف بزنسد؟ وقتسي كسه

 ايسسن انرژي در مسسا موروثسسي اسسست، چرا نبايسسد در موردش حرف بزنيسسم؟ چرا نبايسسد آن را

بشناسسسسسسيم و تشحيسسسسسص بدهيسسسسسم؟ بدون درك و شناخسسسسست آن، بدون فهسسسسسم رفتارهاي آن، 

 چگونه مي توانيم اميد داشته باشيم كه به مراحل والتر صعود خواهيم كرد؟ ما مي توانيم با

 درك آن، آن را دگرگون كنيسسم، مسسي توانيسسم بر آن چيره شويسسم، مسسي توانيسسم آن را تصسسعيد و

 پاليسش كنيسم. تازمانيكسه ايسن چنيسن نشود، مسا در چنگال هاي آن مسي گنديسم و مسي ميريسم و

هرگز قادر نخواهيم بود از آن رها شويم.

مسي خواهسم بسه شمسا بگويسم كسه كسساني كسه هرگونسه سسخن گفتسن را در مورد سسكس ممنوع 

 مسي كننسد، همان مردمسي هسستند كسه بشريست را در ايسن چاه بسه دام انداختسه انسد. كسساني كسه

 وحشت زده اند و مي پندارند كه مذهب نيازي ندارد كه در اين موارد توجهي داشته باشد،

خودشان ديوانه هستند و وسيله اي هستند براي ديوانه كردن تمام دنيا.

 . مذهسب مسي خواهسد تسا آنچسه در فرديست شخسصهستتوجسه مذهسب به تبديسل انرژي انسساني 

 نهفتسه اسست بسه طور كامسل بسه تجلي درآيسد. مذهسب مايسل اسست كسه زندگسي انسسان يسك زيارت

شود، زيارتي از پست به وال، از ماده به الوهيت.

و اين آرزو فقط وقتي مي تواند محقق شود كه... 

 دانسستن مقصسدي براي ايسن زيارت چنان مهسم نيسست، ولي اهميست دارد كسه نقطسه ي شروع

 درك شود، زيرا اينجا مكاني است كه شما قرار داريد و سفر از همينجا آغاز مي شود. ولي

 خداونسد؟ خداونسد هنوز در دوردسست هسا قرار دارد. مسا بسا درك واقعيست نقطسه ي شروع اسست

  هم نمي توانيم پيش برويم. فقطاينچكه مي توانيم به حقيقت خداوند برسيم، وگرنه حتي يك 

همچون اسبي كه در آسياب كار مي كند به دور خودمان خواهيم گشت.
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 وقتي در جلسه ي قبلي نكاتي را گفتم، احساس كردم كه گويي ما حتي حاضر نيستيم براي

 درك حقايسق زندگسي آماده شويسم. آنوقست چسه انتظاري از مسا مسي رود؟ چسه چيسز ديگري از مسا

ممكن مي شود؟ آنگاه تمام اين سخنان در مورد خدا و روح فقط يك تسلي است و دروغين. 

حقايق لخت زندگي بايد درك شوند، ولو اينكه به نظر زشت بيايند.

نخستين نكته اي كه بايد درك شود اين است كه انسان از سكس به دنيا مي آيد. 

تمام عملكرد دستگاه هاي بدن انسان از اتم هاي انرژي جنسي ساخته شده اند. 

 تمامسسي وجود انسسسان از انرژي جنسسسي سسسرشار اسسست. خود انرژي زندگسسي، انرژي جنسسسي

است.

اين انرژي جنسي چيست؟ چرا اينگونه با قوت زياد زندگي ما را به نوسان در مي آورد؟ 

 چرا چنيسن نفوذ زيادي بر زندگسي مسا دارد؟ چرا زندگسي مسا، تسا آخريسن دم حول محور سسكس

مي گردد؟ جاذبه اش در چيست؟ 

 پيران و  قديسسان شمسا هزاران سسال اسست كسه آن را منسع كرده انسد، ولي بسه نظسر مسي رسسد كسه

 در انسان ها كمترين تاثيري نداشته است. هزاران سال است كه به ما موعظه كرده اند كه

 بايسسد از سسسكس دوري كنيسسم و تمام افكار جنسسسي را از خود برانيسسم و حتسسي نبايسسد خواب هاي

جنسي ببينيم!

ولي اين روياها انسان ها را ترك نكرده اند __ نمي توانند اينگونه انسان را ترك كنند.

 مسن در شگفست بوده ام __ مسن بسا زنان خودفروش برخورد داشتسه ام، آنان هرگسز چيزي در

 مورد سكس نمسي پرسند. آنان در مورد روح و خدا جويسا هستند. من همچنين با بسياري از

 مرتاضين و سالكين و مردان مقدس برخورد داشته ام، و هروقت باهم تنها بوده ايم آنان در

 مورد چيزي بسه جسز از سسكس سسوال نمسي كننسد! مسن از درك ايسن نكتسه حيرت كرده ام كسه

مرتاضيسسن و مردان بسسه اصسسطلح مقدس شمسسا كسسه هميشسسه در مخالفسست بسسا سسسكس موعظسسه 

 مي كنند، به نظر مي رسد كه در ذهن هايشان وسواس سكس را دارند و با آن مشكل دارند.

 آنان در جمسع از روح و از خداونسد مسي گوينسد، ولي در درون، آنان نيسز همچون همسه دچار

مشكل هستند. بايد هم چنين باشد، طبيعي است. 

زيرا مسسا هرگسسز سسسعي نكرده ايسسم كسسه ايسسن مشكسسل را درك كنيسسم. مسسا هيچگاه نكوشيده ايسسم تسسا 

 پايسه هاي ايسن انرژي را بشناسسيم و هرگسز نپرسسيده ايسم كسه ايسن جاذبسه ي عظيسم چرا وجود

دارد؟

چه كسي به شما جنسيت را آموزش مي دهد؟
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 تمام دنيا همه كار مي كند تا اين آموزش صورت نگيرد. والدين سعي دارند كودكانشان را

 از دانستن در مورد آن منع كنند و آموزگاران همين تلش را دارند. متون مذهبي نيز چنين

 مسي كننسد. هيسچ مدرسسه و دانشگاهسي براي آموزش سسكس وجود ندارد، ولي روزي ناگهان

شخص درمي يابد كه تمام وجودش سرشار از اين انرژي است.

اين چگونه رخ مي دهد؟ بدون هيچگونه آموزش، اين چگونه اتفاق مي افتد؟ 

حقيقسست را آموزش مسسي دهنسسد، عشسسق را آموزش مسسي دهنسسد، ولي بسسه نظسسر مسسي رسسسد كسسه 

درهيچ كجا يافت نمي شوند. 

پس اين كشش عظيم سكس چيست؟ اين جاذبه ي طبيعي براي آن چيست؟

 البتسسه  اسسسراري در آن نهفتسسه اسسست كسسه لزم اسسست كسسه درك شود. شايسسد آنگاه قادر باشيسسم بسسه

 فراسسوي جنسسيت برويسم. نخسستين نكتسه ايسن اسست كسه جاذبسه ي سسكس در وجود انسسان هسا

درواقع كششي براي سكس نيست. 

 آن خواسسته ي جنسسي كسه در هسسته ي درونسي انسسان هاسست، درواقسع يسك خواسسته ي جنسسي

 نيست. براي همين است كه پس از هر آميزش جنسي، آنان به خود فرو مي روند، احساس

 ناشادي و افسسردگي مسي كننسد آنان مسي پندارنسد كسه چگونسه از آن خلص شونسد، زيرا چيزي

در آن پيدا نمي كنند. شايد آن جاذبه براي چيزي ديگر باشد. 

و آن جاذبه يك اهميت بسيار مذهبي در خودش دارد.

 جاذبسه ايسن اسست.... بسه جسز در تجربسه ي جنسسي، انسسان هسا در زندگسي معمولي شان قادر

 نيسستند بسه اعماق وجودشان دسست پيدا كننسد. در امور روزمره، آنان تجارب متنوعسي دارنسد

 ___ خريسد ، اداره، تجارت، بسه دسست آوردن پول و شهرت ___ ولي ايسن تنهسا تجربسه ي

آميزش جنسي است كه آنان را به ژرف ترين عمق وجودشان نزديك مي كند.

 در آن اعماق، دو چيز برايشان رخ مي دهد.

 سربرمي آورد. egolessnessنخست: در لحظه ي انزال، نفس ناپديد مي شود. بي نفسي 

براي يك لحظه، نفسي وجود ندارد، براي يك آن، حتي اثري از "من هستم" وجود ندارد.

 آيسا مسي دانسستيد كسه در تجربسه ي مذهسب نيسز، "مسن" كامًل ازميان برمسي خيزد؟ و در مذهسب

 محسسو مسسي گردد؟ در آميزش جنسسسي، نفسسس nothingnessنيسسز همچنيسسن نفسسس در آن تهيسسا 

 به طورموقت محو مي شود، شخص از ياد مي برد كه هست يا نيست، احساس "من بودن"

براي لحظه اي ازبين مي رود.
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دوميسسسن چيزي كسسسه رخ مسسسي دهسسسد ايسسسن اسسسست كسسسه براي مدتسسسي، زمان نيسسسز وجود ندارد. 

 برمي خيزد.timelessnessبي زماني 

  در مورد اشراق چنين گفته است: "ديگر زماني وجود نخواهد داشت." در تجربه يمسيح

 اشراق، ابدًا زمان وجود ندارد. اين وراي زمان است. گذشته نيست، آينده نيست، فقط زمان

 حال وجود دارد. در تجربه ي آميزش جنسي، اين دومين چيزي است كه روي مي دهد __

گذشته اي  و آينده اي  نمي ماند. زمان نيز براي لحظه اي محو مي شود. 

اين دو، مهم ترين عناصر تجربه ي مذهبي هستند: بي نفسي و بي زماني. 

 و ايسن دو عنصسر دليسل وجود ايسن كشسش ديوانسه وار بسه سسوي سسكس اسست. آن ولع ابدًا براي

بدن زن يا بدن مرد نيست. 

آن ولع و شوق براي چيز ديگري است __ براي چشيدن بي نفسي و بي زماني است.

 ولي چرا ايسن ولع براي بسي نفسسي و بسي زمانسي وجود دارد؟ زيرا بسه محضسي كسه نفسس ناپديسد

 شود، لمحه اي از روح ديده مي شود. به محضي كه زمان ناپديد شود، لمحه اي از خداوند

 وجود خواهد داشت. آن لمحه فقط براي يك لحظه است، ولي انسان حاضر است براي آن،

هرمقدار انرژي را از دست بدهد.

پسسسس از عمسسسل، انسسسسان از اينكسسسه انرژي اش را از دسسسست داده و آن را هدر كرده پشيمان 

 مسي شود، زيرا مسي دانسد كسه هرچسه بيشتسر انرژي از دسست بدهسد، مرگسش نزديسك تسر خواهسد

شد. در برخي از انواع حيوانات، نرها پس از عمل جنسي مي ميرند. 

 نوعسي حشره ي آفريقايسي وجود دارد كسه فقسط يسك بار مسي توانسد آميزش جنسسي انجام دهسد،

 زيرا انرژي اش تحليسل مسي رودو در حيسن آميزش از دنيسا مسي رود. انسسان از مدت هسا پيسش

 مسي دانسسته كسه آميزش جنسسي انرژي اش را تحليسل مسي برد، از آن مسي كاهسد و همان مقدار

مرگ را نزديسك مسي سسازد. انسسان پسس از هسر عمسل جنسسي، از زياده روي خودش پشيمان 

مي شود، ولي پس ازمدتي كوتاه، بازهم همان ولع را احساس مي كند!

در پس اين ولع به يقين چيز ديگري نهفته است كه بايد درك شود.

 در پسسس ايسن ولع براي سسسكس، يسك تجربسسه مذهسسبي و معنوي وجود دارد. اگسسر بتوانيسسم از آن

 تجربسه آگاه شويسم، مسي توانيسم بسه فراسسوي سسكس برويسم. اگسر نسه، در سسكس خواهيسم زيسست و

در سكس از دنيا خواهيم رفت.

اگسسر بتوانيسسم آن تجربسسه را درك كنيسسم... آذرخشسسي در ميان تاريكسسي شسسب خواهسسد درخشيسسد. 

 اگر بتوانيم اين آذرخش را ببينيم و اگر بتوانيم آن را بفهميم، مي توانيم حتي تاريكي شب را
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 نابود كنيسم. ولي اگسر ازپيسش چنيسن گمان كنيسم كسه آن آذرخسش توسسط تاريكسي شسب ايجاد شده،

آنوقت فقط مي كوشيم تا شب را تيره تر كنيم تا آن آذرخش بتواند با نور بيشتري بدرخشد. 

 در پديده ي سسكس آذرخشسي مسي درخشسد، ولي آن آذرخسش از فراسسوي سسكس مسي آيسد. اگسر

 بتوانيسم بسه ايسن تجربسه ي ماورايسي دسست بيابيسم، مسي توانيسم از سسكس بسه وراي آن برسسيم، نسه

هرگز پيش از آن.

 كسساني كسه كوركورانسه بسا سسكس مخالفست مسي كننسد هرگسز قادر نيسستند بسه ايسن تجربسه دسست

 بيابنسد. آنان هرگسز قادر نيسستند دريابنسد كسه ايسن آرزوي سسيري ناپذيسر در مسا، ايسن ولع در مسا

واقعًا براي چيست؟

 مايلم تاكيد كنم كه اين كشش قوي و تكرار شونده براي سكس، براي تجربه كردن لحظه اي

  اسسست كسسه بسسا خود مسسيno-mind،  فراآگاهسسي و بسسي ذهنسسي samadhi سشامادياز حالت 

 آورد. و فقط وقتي مي توانيد از سكس رها شويد كه بدون آميزش جنسي، شروع به تجربه

، بي ذهني كنيد. از همان روز شما از سكس رها خواهيد شد. ساماديي 

 اگسر بسه شخصسي كسه براي داشتسن تجربسه اي كوچسك، هزينسه اي گزاف مسي پردازد مكانسي را

 نشان دهيد كه بتواند مقدار زيادي از آن تجربه را به رايگان داشته باشد، ديوانه خواهد بود

 اگسر  بسه جايسي برود كسه تجربسه اي اندك بسه دسست آورد و بهايسي سسنگين بپردازد. اگسر ايسن

 تجربسه كسه شخسص توسسط سسكس بسه آن مسي رسسد بتوانسد از راه هاي ديگسر بسه دسست آيسد، ذهسن

انسان به طور خودكار از شتافتن به سوي سكس باز مي ماند و جهتي تازه را پي مي گيرد.

 براي هميسن اسست كسه مسي گويسم انسسان هسا نخسستين تجربسه از فراآگاهسي و بسي ذهنسي را در

 تجربه ي جنسي به دست آورده اند. ولي اين تجربه اي بسيار پرهزينه است. دوم اينكه اين

 تجربسسه لحظسسه اي بيسسش دوام نخواهسسد داشسست: پسسس از يسسك لمحسسه ي گذرا، دوباره بسسه همان

 وضعيت قبلي باز مي گرديم. براي يك لحظه به سطحي متفاوت صعود مي كنيم، در يك آن

 بسه ژرفايسي منحصسربه فرد مسي رسسيم، يسك تجربسه ي غايسي، يسك اوج. ولي هنوز خودمان را

در آنجا مستقر نكرده ايم كه شروع مي كنيم 

 به پايين آمدن و سقوط از آن اوج. مانند موجي است كه به آسمان صعود كرده باشد : هنوز

 برنخاسسسته اسسست و هنوز مكالمسسه اي تمام بسسا بادهسسا نداشتسسه اسسست كسسه شروع مسسي كنسسد بسسه

فروافتادن. 

 تجربسسه ي مسسا دقيقًا همينگونسسه اسسست: انرژي بارهسسا و بارهسسا انباشتسسه مسسي شود و مسسا آرزوي

 برخاستن مي كنيم. ولي هنوز به حيطه اي والتر و ژرف تر برنخاسته ايم كه تمام آن موج

56 حق كپي وجدانًا محفوظ                                                                                                                                       



از سكس تا فراآگاهي

 فرو مي ريزد و گم مي شود. بازهم به همان موقعيت قبلي  سقوط مي كنيم در حاليكه مقدار

قابل توجهي نيرو و انرژي از دست داده ايم.

 ولي اگسر موجسي از اقيانوس همچون قطعسه اي از سسنگ منجمسد شود، ديگسر نيازي ندارد تسا

سقوط كند. 

تسا زمانسي كسه ذهسن انسسان در مايسع گونگسي انرژي جنسسي جاري باشسد، بارهسا و بارهسا بر

مسسي خيزد و فرو مسسي افتسد، در تمام عمرش ايسن رونسد ادامسسه دارد. ولي آن تجربسسه كسه ايسسن 

جاذبه ي قوي براي آن وجود دارد، همان تجربه بي نفسي است: 

 "باشد كه نفس به نوعي ناپديد شود تا بتوانم روح را بشناسم. باشد كه زمان به نوعي ناپديد

 شود تسا مسن بتوانسم جاودانگسي را، بسي زمانسي را بشناسسم، تسا بتوانسم آن چيزي را كسه وراي

زمان قرار دارد، آنچه را كه بي انجام و بي آغاز است بشناسم." 

و در تلش براي كسب اين تجربه است كه تمام دنيا حول محور سكس گردش مي كند.

 ولي وقتي كه فقط در مخالفت با اين پديده بايستيم چه روي خواهد داد؟ آيا به آن تجربه كه

 در سسكس همچون يسك لمحسه روي مسي دهسد دسست خواهيسم يافست؟ نسه. وقتسي بسا سسكس مخالفست

كنيسم، مركسز آگاهسي مسا خواهسد شسد: از آن رهسا نخواهيسم شسد، توسسط آن بسه زنجيسر كشيده 

مي شويم. قانون تاثير معكوس به جريان مي افتد و ما در قيد سكس گرفتار خواهيم شد. 

 آنوقست مسي كوشيسم از سسكس فرار كنيسم، ولي هرچسه بيشتسر سسعي مسي كنيسم، بيشتسر در زنجيسر

آن گرفتار خواهيم بود.

 مردي بيمار بود. بيماري اش ايسن بود كسه هميشسه احسساس گرسسنگي بسسيار داشست و غيسر از

اين مرض ديگري نداشت. 

 او چنديسسن كتاب در مخالفسست بسسا غذاخوردن خوانده بود: خوانده بود كسسه روزه گرفتسسن عملي

 مذهسسبي اسسست و خوردن يسسك گناه اسسست. همچنان خوانده بود كسسه خوردن هرچيزي همراه بسسا

خشونت است. بنابراين شروع كرد به سركوب كردن گرسنگي اش. 

و هرچسه بيشتسر گرسسنگي را سسركوب مسي كرد، گرسسنگي بيشتسر خودش را نشان مسي داد. 

 او براي سسه يسا چهار روز روزه مسي گرفست و سسپس روز بعسد همچون يسك ديوانسه هرچيسز و

همه چيزي مي خورد. 

 پسس از خوردن، از اينكسه عهدشكنسي كرده رنسج مسي برد __ مضافًا اينكسه پرخوري عوارض

 خودش را نيسز دارد ___ و سسپس براي جسبران آن دوباره روزه مسي گرفست. و سسپس بازهسم

شروع به خوردن مي كرد.
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 عاقبسست تصسسميم گرفسست كسسه نمسسي توانسسد ايسسن كار را در خانسسه انجام دهسسد و بايسسد بسسه جنگسسل يسسا

 كوهسسستان برود. پسسس بسسه اقامتگاهسسي كوهسسستاني رفسست و در اتاقسسي اجاره اي زندگسسي كرد.

 اعضاي خانواده اش از اين رفتار او بسيار خسته شده بودند. زنش كه گمان مي كرد او در

 آنجسسا از ايسسن بيماري اش بهبود يافتسسه، دسسسته گلي بزرگ برايسسش فرسسستاد، همراه بسسا آرزوي

بهبودي  و بازگشت سريع به خانه.

مرد بسسا تلگراف چنيسسن پاسسسخ داد: "بسسا تشكسسر زياد براي گسسل هسسا. بسسسيار خوشمزه بودنسسد!" 

مرد آن ها را خورده بود!

 شايسد نتوانيسم تصسور كنيسم كسه انسساني بسه جاي غذا، گسل بخورد، ولي همچنيسن مسا مثسل او بسا

 خوردن نجنگيده ايم! انسان ها با سكس مي جنگند و برآورد درست اينكه اين جنگيدن ها از

 چسه راه هايسي منجسر بسه انحراف شده اسست بسسيار دشوار اسست. آيسا همجنسس بازي بسه جسز در

 ميان انسسان هاي متمدن، در جايسي ديگسر هسم جود دارد؟ يسك انسسان بدوي كسه در جنگسل هاي

 دورافتاده زندگي مي كند نمي تواند تصور كند كه مردي با مرد ديگر معاشقه كند يا اينكه

اين عمل ممكن هم هست؟! 

 آنان حتسي تصسورش را هسم نمسي تواننسد بكننسد. مسن بسا قسبيله هاي بدوي زندگسي كرده ام و وقتسي

بسه آنان گفتسم كسه در ميان مردمان متمدن ايسن روش هسا متداول اسست، حيرت كرده بودنسد، 

نمي توانستند باور كنند.

ولي در آمريكسسسا آمار وجود دارد: سسسسي و پنسسسج در صسسسد از مردان همجنسسسس باز هسسسستند. 

 باشگاه هسسا و انجمسسن هاي همجنسسس بازهسسا وجود دارنسسد. آنان هلنششد و سششوئد، بلژيششكدر 

 روزنامه هاي خودشان را چاپ مي كنند و ادعا مي كنند كه وقتي تعداد زيادي به اين شيوه

رفتار مسي كننسد، ممنوع كردن آن غيسر دموكراتيسك اسست. آنان مسي گوينسد كسه ممنوع كردن 

 همجنس بازي توسط قانون، تخلف از حقوق بشر است و تهاجمي است نسبت به اين اقليت

قابل توجه. اين است نتيجه ي جنگيدن با سكس!

جامعسه هرچسه متمدن تسر باشسد، روسسپي هاي بيشتري در آن وجود دارنسد. آيسا هرگسز فكسر 

كرده ايسد كسه روسسپيگري  از آغاز چگونسه شكسل گرفتسه؟ آيسا مسي توانيسد در ميان قسبيله هاي 

  يسسسك روسسسسپي پيدا كنيسسسد؟Bastarباسششتركوه نشيسسسن و در مسسسستعمره هاي دوردسسسست در 

 غيرممكسن اسست. ايسن مردم حتسي نمسي تواننسد تصسور كننسد كسه زنانسي هسستند كسه حرمست بدن

خويسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسش را 
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 مسسي فروشنسسد و براي پول تسسن بسسه معاشقسسه مسسي دهنسسد. ولي تمدن هرچسسه پيشرفتسسه تسسر شود،

روسپيگري بيشتر شايع است. چرا؟ 

اين همان عمل خوردن گل است در آن لطيفه!

و اگر تمامي انحرافات جنسي ديگر را در نظر بياوريم حيرت خواهيم كرد.

چه كسي مسئول اين اوضاع است؟

مسسئوليت متوجسه كسساني اسست كسه بسه انسسان هسا آموختسه انسد تسا سسكس را سسركوب سسازند، 

بسا سسكس بجنگنسد، بسه جايسي كسه آن را بفهمنسد. بسه سسبب ايسن سسركوب و فشار، انرژي جنسسي 

انسان ها از سوراخ هاي ديگري نشت كرده است. 

 تمام جامعه ي انساني دچار درد و رنج شده است. اگر اين جامعه ي بيمار بخواهد دگرگون

شود، مجبور خواهيم بود بپذيريم كه وجود انرژي جنسي و كشش آن اموري طبيعي هستند.

 چرا چنيسن جاذبسه اي براي سسكس وجود دارد؟ اگسر بتوانيسم پايسه هاي اسساسي جاذبسه ي سسكس

را دريابيسسم، مسسي توانيسسم انسسسان هسسا را از دنياي جنسسسيت بسسه بال بياوريسسم. انسسسان فقسسط وقتسسي 

  ، دنياي سكسKama را تجربه كند كه به وراي دنياي كام Ramaمي تواند دنياي الوهيت 

رفته باشد.

  بسسا گروهسسي دوسسستان بسسه آنجسسا رفتسسه بودم.Khajuraho خاجوراهشوبراي ديدار از معابسسد 

 ديوار بيروني و فرعي پرستشگاه با تنديس هايي تزيين شده كه انواع مقاربت ها و وضعيت

 هاي آميزش جنسسي را نشان مسي دهسد. دوسستانم مسي پرسسيدند كسه چرا آن تنديسس هسا در آنجسا،

ديوارهاي معبد را تزيين مي كنند؟

بسه آنان گفتسم كسساني كسه آن معابسد را سساخته انسد مردمسسي بسا ادراكسي عميسق بوده انسد. آنان 

 مسي دانسستند كسه سسكس در پيرامون زندگسي وجود دارد و كسساني كسه هنوز در سسكس گرفتار

هستند حق ورود به معبد را ندارند.

 از آنان خواستم كه وارد شوند و آنان را راهنمايي كردم. در داخل اثري از تنديس ها نبود.

 در عوض، مجسسمه اي از يسك الهسه وجود داشست. دوسستانم تعجسب كردنسد زيرا هيسچ نشانسه اي

 از جنسيت و سكس در داخل وجود نداشت. برايشان توضيح دادم كه جنسيت و شهوت فقط

در ديواره ي بيروني و خارجي زندگي قرار دارد، درون آن، معبد خداوند است. 

 كسسساني كسسه هنوز هسسم در حيطسسه ي سسسكس و شهوت قرار دارنسسد حسسق ورود بسسه معبسسد مقدس

خداوند را ندارند، آنان فقط مجبور هستند در حول ديواره ي بيروني گشت بزنند.
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 سسسازندگان ايسسن معابسسد انسسسان هايسسي بسسسيار خردمنسسد بودنسسد. ايسسن معبسسد مركزي براي مراقبسسه

meditation،بوده اسست. آنان نخسست بسه سسالكان مسي گفتنسد كسه روي سسكس مراقبسه كننسد   

 روي صسحنه هاي مقاربست جنسي كه در روي ديواره هاي خارجسي آنجا قرار داشت مراقبه

 كننسد، و زمانسي كسه كامًل سسكس را درك كردنسد و مطمئن شدنسد كسه ذهسن هايشان از آن آزاد

 است، مي توانستند به داخل بروند. تنها آنوقت بود كه مي توانستند با الوهيت دروني ديدار

كنند.

ولي مسسا بسسه نام مذهسسب تمام امكانات درك سسسكس را نابود كرده ايسسم، يسسك دشمنسسي بسسا سسسكس 

 آفريده ايسم : "ابدًا نيازي نيسست كسه سسكس را بشناسسيد، چشمانتان را بسه رويسش ببنديسد و بسا

 چشمان بسته به معبد خداوند درآييد. ولي آيا كسي هرگز توانسته است با چشمان بسته وارد

 پرسستشگاه خداونسد شود؟ حتسي اگسر چنيسن كنيسد، قادر نخواهيسد بود بسا چشمان بسسته خداونسد را

 ملقات كنيسد. درعوض، فقسط چيزهايسي را خواهيسد ديسد كسه از آن فرار مسي كرديسد و بسه همان

چيز ها زنجير خواهيد بود.

 با شنيدن اين مطالب برخي از مردم ممكن است فكر كنند كه من مبلغ سكس هستم و آن را

تبليغ مي كنم. اگر چنين است، لطفًا به آنان بگوييد كه ابدًا مرا نشنيده اند!

 درحال حاضر، مشكل است كسي را در اين زمين پيدا كنيد كه بيشتر از من با سكس دشمن

باشسد. زيرا اگسر آنچسه كسه مسي گويسم درك شود، انسسان هسا بسه وراي سسكس خواهنسد رفست. 

 راه ديگري وجود ندارد. آن موعظسه گران دروغيسن كسه مسي پنداريسد بسا سسكس دشمسن هسستند،

 ابدًا بسا آن دشمسن نيسستند. آنان جاذبسه اي ديوانسه وار براي آن خلق كرده انسد، نسه راهسي براي

رهايي از آن. مخالفت تند آنان سبب ايجاد اين جاذبه است.

 مردي بسسه مسسن گفسست كسسه اگسسر چيزي ممنوع  و غيرمجاز نباشسسد، انجام دادنسسش لطفسسي ندارد.

 همانطور كه همگي مي دانيم، ميوه اي كه دزديده شده باشد، شيرين تر از ميوه اي است كه

 در بازار خريداري شده. دليسل اينكسه همسسر خود مرد، از زن همسسايه جذاب تسر نيسست نيسز

 هميسن اسست. ديگري همچون ميوه ي دزدي شده اسست، ديگري همان ميوه ي ممنوعسه اسست.

 و ما همين اوضاع را در مورد سكس خلق كرده ايم. ما آن را در پوشش چنان دروغ هايي

 پنهان كرده ايسم و آن را در چنان ديوارهايسي محصسور سساخته ايسم كسه نتيجسه ي آن، جاذبسه ي

بسيار شديد است.

راسشل   ، وقتسي كسه كودكVictorian era ويكتوريايشي مسي نويسسد كسه در دوران برترانشد

 بود، پاهاي زنان هرگسز در مكان هاي عمومسي ديده نمسي شسد. لباسسي كسه مسي پوشيدنسد، زميسن
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 را جارو مي كرد و پاهايشان را كامًل مي پوشاند. حتي اگر انگشت پاي زني ديده مي شد،

همان كافي بود كه مردان را شهواني كند و ميل جنسي را در آنان برانگيزاند.

  سپس مي نويسد كه اينك زنان تقريبًا نيمه برهنه مي گردند و بيشتر قسمت هاي پايراسل

 ايشان قابل ديدن است، ولي مردان ابدًا آنگونه تحت تاثير قرار نمي گيرند. او مي نويسد كه

 همين نكته ثابت مي كند ما هرچه بيشتر چيزي را پنهان كنيم، يك جاذبه ي انحرافي بيشتر

براي آن توليد مي شود.

 اگسر دنيسا بخواهسد از دام جنسسيت رهسا شود، كودكان بايسد مجاز باشنسد كسه تسا جايسي كسه ممكسن

اسست در خانسه برهنسه بگردنسد. توصسيه مسي شود كسه دختران و پسسران تسا حسد مقدور برهنسه 

با هم بازي كنند تا تمامًا با بدن هاي يكديگر آشنا شوند. 

سسسسپس، بعدهسسسا، نيازي نخواهسسسد بود تسسسا براي لمسسسس بدن هاي ديگري در معابر عمومسسسي 

 تلش هاي انحرافسسسي انجام دهنسسسد! آنگاه نيازي نخواهسسسد بود تسسسا در كتاب هسسسا و مطبوعات

تصسساوير برهنسسه چاپ كننسسد. آنگاه آنان چنان بسسا بدن هاي يكديگسسر آشنسسا هسسستند كسسه انواع 

 جاذبسه هاي انحرافسي براي بدن ازبيسن خواهسد رفست. ولي كارهاي دنيسا سسروته اسست. مسا قادر

 نيسسستيم بسبينيم مردمانسسي كسه ايسسن پنهان كردن و پوشسسش دادن بدن را برمسا تحميسسل كرده انسد،

 همان كسساني هسستند كسه ناخواسسته، چنان جاذبسه اي عظيسم و چنان وسسواسي در ذهسن هايمان

براي آن خلق كرده اند.

 كودكان بايسد براي مدت هاي بيشتري برهنسه بماننسد و بازي كننسد تسا دختران و پسسران بتواننسد

 بدن هاي برهنسه ي يكديگسر را ببيننسد. اينگونسه هيسچ تخمسي از ايسن بيماري جنون آميسز برجاي

نخواهد ماند تا براي بقيه ي عمرشان آزارشان بدهد.

 ولي اين بيماري پيشاپيش وجود دارد و با همواره با آن روبه رو هستيم. آنوقت وسايل تازه

 و تازه تسر براي بيرون زدن آن اختراع مسي شود. ادبيات قسبيحه چاپ مسي شونسد. مردم آن هسا

  قرار مسي دهنسد و مسي خواننسد. ايسن هسا ادبيات قسبيحهانجيشل و گيتشادر ميان جلد كتاب هاي 

هستند. آنگاه فرياد برمي آوريم كه اين ادبيات مستهجن بايد ممنوع شود. 

ولي هرگز نمي ايستيم تا فكر كنيم مردمي كه اين ها را مي خواند چنين بارآمده اند.

  مسا بر عليسه تصساوير برهنسه اعتراض مسي كنيسم بسي اينكسه لحظسه اي درنسگ كنيسم و از خود

 بپرسسيم كسه ايسن مردمسي كسه مايلنسد ايسن تصساوير هسا را ببيننسد چسه كسساني هسستند. ايسن هسا همان

مرداني هستند كه از ديدن بدن زنانه محروم مانده اند. 

نوعي كنجكاوي بيمارگونه در آنان برخاسته تا بدن زنانه را بشناسند.
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 مي خواهم به شما بگويم كه بدن زن آنچنان زيبا نيست كه لباس ها آن را زيبا جلوه داده اند.

 پوشاك، به عوض اينكه بدن را پوشش دهد، بيشتر بدن را جلوه گر مي كند. تمام اين روش

تفكر، نتايجي معكوس داده است.

 بنابرايسن امروز مايلم به شمسا بگويم كسه اگر بتوانيسم سسه چيز را درسست درك كنيسم __ سكس

چيسست، جاذبسه ي ريشسه آن در چيسست و چرا منحرف شده اسست ___ آنگاه ذهسن مسي توانسد 

به وراي سكس برود. بايد هم كه برود، نياز ذهن اين است.

 ولي تلش هاي مسسا براي عروج از سسسكس نتايجسسي معكوس بسسه بار آورده، زيرا مسسا بسسا آن

جنگيده ايم. 

ما با سكس ايجاد دشمني كرده ايم، نه دوستي. ما به جاي درك آن، سركوبش كرده ايم.

 آنچه مورد نياز است يك ادراك است. اين ادراك هرچه عميق تر باشد، انسان ها به اوجي

 والتر دست خواهند يافت و هرچه اين ادراك كمتر باشد، انسان ها بيشتر مي كوشند آن را

 سركوب كنند. سركوب هرگز نتوانسته نتايجي موفقيت آميز و سالم داشته باشد. در زندگي

 انسان سكس عظيم ترين انرژي است. ولي انسان نبايد در آنجا متوقف شود. سكس را بايد

بسسسه فراآگاهسسسي تبديسسسل كرد. سسسسكس را بايسسسد درك كرد تسسسا زندگسسسي بدون اعمال جنسسسسي

brahmacharyaبتواند رخ بدهد. شناختن سكس رهايي از آن است، رفتن به فراسوي آن   

اسسست. ولي انسسسان هسسا بسسا وجودي كسسه در طول عمرشان تجارب جنسسسي بسسسيار دارنسسد، 

  مسيسشاماديهيسچ تلشسي نمسي كننسد تسا درك كننسد كسه آميزش بسه آنان تجربسه اي گذرا از 

 بخشسد، يسك نگاه بسسيار كوتاه بسه فراآگاهسي. و كشسش عظيسم سسكس در ايسن اسست، جاذبسه ي

اساسي سكس در همين است. همين تجربه است كه شما را صدا مي زند. 

 شما بايد با هشياري و مراقبه گونگي درك كنيد كه همين تجربه ي گذرا است كه به كشيدن

 و جذب شما ادامه مي دهد. به شما مي گويم كه راه هاي آسان تري براي رسيدن به همين

  همگي وسايل رسيدنيوگاتجربه وجود دارد __ مراقبه، تمرين هشياري درست، تمرينات 

 به هميسن تجربسه هسستند. ولي درك اين نكتسه بسيار اسساسي اسست كسه هميسن تجربسه سسبب جذب

شماست.

 يكسي از دوسستان نوشتسه كسه موضوع ايسن سسخنراني هاي مسن سسبب خجالت اسست. او از مسن

 خواسسته تسا موقعيست ناجور مادري را تصسور كنسم كسه در ميان مخاطسبين همراه بسا دخترش

 نشسته است. او از من خواسته تا ضمن سخنراني، به مادري فكر كنم كه همراه با پسرش

 نشسسته و يسا بسه پدري كسه همراه دخترش نشسسته اسست. او گفتسه كسه ايسن چيزهسا را نبايسد در
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 حضور مردم بيان كرد. بسه او گفتسم كسه او بسسيار سساده لوح اسست. يسك مادر عاقسل، بسه موقسع،

 پيسش از اينكسه دخترش وارد دنياي سسكس شود، تجربسه هاي جنسسي خودش را براي دخترش

 بازگسو مسي كنسد، قبسل از اينكسه ادراك نابالغانسه و نبود اطلعات، او را بسه راه هاي انحرافسي

 جنسي بكشاند. يك پدر ارزشمند و هوشمند تجربه هايش را براي پسران و دخترانش بازگو

مي كند تا آنان وارد راه هاي اشتباه نشوند، تا كه منحرف نشوند.

 ولي اعجاب اوضاع در ايسن اسست كسه نسه پدران و نسه مادران هيسچ تجربسه ي عميقسي در ايسن

 خصوص ندارند. آنان خودشان به وراي سطح سكس صعود نكرده اند و بنابراين مي ترسند

 كسسه اگسر فرزندانشان چيزي در مورد سسكس بشنونسد، شايسد در همان سسسطحي گيسسر كننسسد كسسه

 خودشان در آن گرفتار هسستند. از ايسن دوسستان مسي پرسسم: "براي اينكسه گرفتار شويسد بسه چسه

 كسي گوش داده ايد؟!" شما خودتان گرفتار گشته ايد و فرزندان شما نيز به خودي خودشان

گرفتار خواهند شد. 

ولي اگسسر بسسه كودكان درك صسسحيح داده شود، قابليسست تفكسسر و هشياري بسسه آنان داده شود،

 آيسا امكان ندارد كسه آنان خودشان را از هدردادن انرژي  شان نجات بدهنسد؟ آيسا ممكسن نيسست

كه آنان بتوانند انرژي خودشان را حفظ كنند و آن را دگرگون سازند؟

 همگسسي مسسا بارهسسا ذغال ديده ايسسم. دانشمندان مسسي گوينسسد كسسه ذغال در طول هزاران سسسال بسسه

 الماس تبديسل مسي شود و بيسن ذغال و الماس تفاوتسي در سساختار شيميايسي وجود ندارد. الماس

يك تجلي دگرگون شده  از يك قطعه ذغال است.

 مايلم بسه شمسا بگويسم كسه سسكس ذغال اسست و زندگسي بدون عمسل جنسسي همان الماس اسست،

 وضعيست متحول شده ي همان ذغال. الماس هيچگونسه دشمنسي بسا ذغال ندارد، تنهسا يسك تبديسل

 و تحول از همان ذغال اسست. ايسن همان سسفر ذغال اسست بسه بعدي تازه. زندگسي بدون عمسل

جنسي، چيزي در مخالفت با سكس نيست، يك دگرگوني و تحول جنسي است. 

كسي كه با سكس مخالف باشد هرگز ممكن نيست به زندگي بدون سكس دست بيابد.

 اگسر قرار باشسد كسسي وارد زندگسي بدون سسكس شود.... و ايسن سسفر الزامسي اسست، زيرا بايسد

 ديد كه زندگي بدون سكس چيست؟ زندگي بدون سكس يعني دستيابي به آن تجربه كه در آن

 رفتار و كردار انسسان همچون خدا شود، زندگسي انسسان يسك زندگسي خدايسي شود. ايسن يعنسي

 دستيابي به تجربه ي الوهيت. و اين تجربه مي تواند از طريق دگرگون سازي انرژي هاي

 انسسان توسسط ادراك بسه دسست آيسد. در طول روزهاي آينده در مورد چگونگسي متحول كردن

اين انرژي و سپس چگونگي تحول آن به تجربه ي فراآگاهي سخن خواهم گفت. 
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 مايلم در طول سسه روز آينده بسا دقست زياد گوش بدهيسد تسا پسس از آن هيچگونسه سسوء تفاهمسي

در مورد من در شما باقي نماند.

 و هسسر پرسسسش صسسادقانه و واقعسسي كسسه بسسه ذهنتان بيايسسد، لطفًا بپرسسسيد. آن هسسا را كتبًا بسسه مسسن

 برسسانيد تا در دو روز آخسر بتوانسم در موردشان مستقيمًا صسحبت كنسم. نيازي نيسست كه هيسچ

 پرسسشي را پنهان كنيسد. دليلي نيسست كسه حقيقست زندگسي را پنهان كنيسم. نيازي نيسست كسه از

 هيسسچ واقعيتسسي رويگردان شويسسم. حقيقسست، حقيقسست اسسست، چسسه چشمانمان را بر آن ببنديسسم يسسا

بازنگه داريم. 

 يسك چيسز را مسي دانسم، مسن فقسط كسسي را مذهسبي مسي خوانسم كسه شهامست رويارويسي مسستقيم بسا

 حقايسق زندگسي را داشتسه باشسد. آنان كسه چنان ناتوان، ترسسو و ضعيسف هسستند كسه قادر نيسستند

حتي با واقعيات زندگي رويارو شوند، نبايد هرگز اميدوار باشند كه مذهبي شوند.

 در سسه روزي كسه مسي آينسد، از شمسا دعوت مسي كنسم بسه ايسن موضوع گوش دهيسد زيرا چنان

 موضوعسي اسست كسه هرگسز از هيچكدام از مردان بزرگ و فرزانگان شمسا انتظار نمسي رود

در موردش سخن بگويند. و شايد شما نيز به شنيدن چنين موضوعاتي عادت نداريد. 

 شايسد ذهنتان وحشست كنسد. ولي بارديگسر مايلم از شمسا بخواهسم تسا بسا دقست بسسيار در سسه روز

 آينده گوش بدهيسد. ايسن امكان وجود دارد كسه ادراك سسكس  شمسا را بسه پرسستشگاه فراآگاهسي

رهنمون شود. اين آرزوي من است. باشد تا جهان هستي اين آرزو را برآورده سازد. 

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

 در پايان، در برابر الوهيتسي كسه در درون تمامسي شمسا منزل دارد سسر فرود مسي آورم. لطفًا

اداي احترام مرا بپذيريد.
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سوم   ي جلسه

وقتي عشق با مراقبه ديدار مي كند

عزيزان من، مايلم سخنانم را با داستاني كوتاه آغاز كنم.

 قرن هسا پيسش، در كشوري خاص ، يسك نقاش بزرگ وجود داشست. وقتسي جوان بود تصسميم

 گرفست يسك چهره ي واقعًا عالي نقسش كنسد كسه سسرور الهسي از آن بدرخشسد: صسورت كسسي كسه

 چشمانش با آرامشي بي نهايت بدرخشد. بنابراين مي خواست كسي را پيدا كند تا صورتش

منتقل كننده ي چيزي از فراسو باشد، چيزي وراي اين زندگي و اين دنيا.

 هنرمنسد مسا عازم سسفر شسد و سسراسر كشور را روسستا بسه روسستا، جنگسل بسه جنگسل بسه دنبال

 چنين شخصي گشت و عاقبت، پس از مدت هاي مديد با چوپاني در كوهستان برخورد كرد

 كسسه آن معصسسوميت و درخشسسش را در چشمانسسش داشسست، بسسا چهره اي كسسه نشانسسي از وطنسسي

آسماني در آن نقش بسته بود. 

يك نظر به صورت او كافي بود تا همه را متقاعد كند كه الوهيت در انسان ها منزل دارد.

 هنرمنسسد تصسسويري از صسسورت آن چوپان كشيسسد. ميليون هسسا نسسسخه از آن نقاشسسي بسسه فروش

رفسست، حتسسي در سسسرزمين هاي دوردسسست. مردم فقسسط بسسا آويختسسن آن نقاشسسي بسسه ديوار 

 خانسه هايشان احسساس نعمست و بركست مسي كردنسد. پسس از حدود بيسست سسال، وقتسي كسه آن

هنرمند سالخورده شده بود، فكر ديگري به نظرش رسيد. 

 تجربسسه اش در زندگسسي بسسه او نشان داده بود كسسه تمام انسسسان هسسا موجوداتسسي الهسسي نيسسستند و

 اهريمسن نيسز در آنان وجود دارد. فكسر كشيدن چهره اي كسه نشانگسر وجود اهريمسن در انسسان

باشسسد بسسه نظرش رسسسيد. فكسسر كرد كسسه ايسسن دو چهره مسسي تواننسسد يكديگسسر را تكميسسل كننسسد و 

 نشان دهنده ي انسسان كامسل باشنسد. در روزگار پيري، بارديگسر بسه دنبال يافتسن مردي راهسي

شد كه انسان نبود و يك اهريمن بود. 

 وارد قمارخانسه هسا و ميكده هسا و تيمارسستان هسا شسد. ايسن شخسص مسي بايسد سسرشار از آتسش

 دوزخ باشسد، صسورتش بايسد نشانگسر كامسل اهريمسن باشسد: زشست و آزاردهنده. او در پسي خود

 تصوير گناه بود.  او قبًل تصويري از الوهيت را نقش بسته بود و حال در پي كسي بود كه

 كالبد شيطان باشد. پس از جست و جويي طولني، عاقبت با يك محكوم در زندان برخورد

 كرد. آن مرد مرتكسسب هفست قتسل شده بود و ظرف چنسد روز آينده قرار بود حلق آويسز شود.

 دوزخ از چشمان آن مرد مشهود بود، او تجسسد نفرت بود. صسورتش زشست تريسن صسورتي

بود كه ممكن بود يافت شود. هنرمند شروع كرد به كشيدن تصوير چهره ي آن مرد.
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وقتي نقاشي را تمام كرد، آن را در كنار آن نقاشي قبلي قرار داد تا تفاوت را ببيند. 

از نظر هنر نقاشي، گفتن اينكه كدام بهتر بود دشوار بود، هردو عالي بودند. 

او ايستاد و به هردو تابلو نگاه كرد. آنگاه ناله اي شنيد. 

برگشت و ديد كه آن زنداني مشغول گريستن است. هنرمند تعجب كرده بود. 

پرسيد، "دوست من چرا گريه مي كني؟" آيا اين تصاوير تو را ناراحت مي كنند؟"

 زندانسي گفست، "در تمام ايسن مدت سسعي داشتسم چيزي را از تسو پنهان كنسم، ولي امروز ديگسر

 نتوانسستم. واضسح اسست كسه نمسي دانسي آن تصسوير اولي نيسز خود مسن هسستم. هردو نقاشسي از

صسورت مسن اسست. مسن همان چوپانسي هسستم كسه تسو بيسست سسال پيسش در كوهسستان ديدي. 

مسسن براي سسسقوط خودم در ايسسن بيسسست سسساله گريسسه مسسي كنسسم. مسسن از بهشسست بسسه دوزخ 

فروافتاده ام، از الوهيت به اهريمن."

 مسن نمسي دانسم كسه ايسن داسستان تسا چسه اندازه واقعسي اسست. شايسد واقعسي باشسد و شايسد هسم نباشسد،

 ولي زندگسسي هسسر انسسسان دو روي متفاوت دارد. در هسسر فرد هسسم الوهيسست وجود دارد و هسسم

 اهريمسن، در هسر انسسان هسم امكان بهشست وجود دارد و هسم امكان دوزخ. در وجود هسر فرد،

 هم گل هاي خير و زيبايي شكوفا مي شوند و هم گنداب هاي كثيف و زشت مي تواند ايجاد

شود. هر فرد پيوسته بين اين دو افراط و تفريط در نوسان است. 

 فرد مسي توانسد بسه هريسك از ايسن دو انتهسا دسست بيابسد، ولي زندگسي بيشتسر افراد بسه آن سساحل

دوزخي منتهي مي شود.

اندكي مردمان خوش اقبال وجود دارند كه اجازه مي دهند الوهيت در آنان رشد يابد.

آيا مي توانيم در رشددادن الوهيت در خود توفيق يابيم؟ 

 آيسا مسي توانيسم ماننسد آن نقاشسي باشيسم كسه از نور الوهيست مسي درخشيسد؟ ايسن چگونسه مسي توانسد

انجام شود؟  با خود اين پرسش، مايلم سخنان امروزم را شروع كنم:

چگونه مي توان از زندگي انسان يك بهشت ساخت، يك رايحه ي مطبوع، يك زيبايي؟

 چه تعداد از انسان ها چيزي را كه باقي است مي شناسند؟ چند نفر از انسان ها وارد معبد

 الهي مي شوند؟ به نظر مي رسد كه آنچه در زندگي انسان ها رخ مي دهد، دقيقًا عكس اين

اسسست. مسسا در كودكسسي در بهشسست هسسستيم، ولي تسسا زمانسسي كسسه سسسالخورده شويسسم، در جهنسسم 

 به سر مي بريم.  گويي كه از همان كودكسي دچار يك سقوط پيوسته شده ايم. دنياي كودكي

 سرشار از معصوميت و خلوص است، ولي به تدريج سفر در جاده اي را آغاز مي كنيم كه
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از نفاق و ريسسسا هموار شده اسسسست. و در هنگام پيري، نسسسه تنهسسسا جسسسسم مسسسا پيسسسر مسسسي شود، 

بلكه روحمان نيز فرتوت مي گردد. 

نه تنها بدن ناتوان و بي رمق مي شود، بلكه روح نيز به وضعيتي خراب سقوط مي كند. 

ولي ما فقط اين را زندگي محسوب مي كنيم و از كنار آن مي گذريم.

 مذهب مي خواهد در اين خصوص پرسشي را مطرح سازد. مذهب اينگونه ديدگاه را مورد

 ترديسد قرار مسي دهسد: اگسر سسفر مسا از بهشست بسه دوزخ باشسد، چيزي بايسد در جايسي بسه خطسا

رفته باشد. اوضاع بايد دقيقًا عكس اين باشد. 

اين بايد سفري پاداش دهنده باشد : از رنج به سرور، از تاريكي به نور، از فنا به بقا. 

 در واقسع، تنهسا شوق و تشنگسي انسسان در عمسق وجودش هميسن اسست. تنهسا اشتياق در وجود

 انسسان ايسن اسست كسه چگونسه از فانسي بودن بسه جاودانگسي برسسد. در انسسان تنهسا عطسش و تنهسا

شوق وافر اين است كه چگونه از تاريكي به نور، از باطل به حق برسد.

ولي در ايسن سسفر اكتشافسي براي حقيقست، در ايسن سسفر اكتشافسي براي الوهيست درون، انسسان 

 به ذخيره اي از انرژي نياز دارد، انسان بايد انرژي خويش را حفظ و ذخيره كند. فرد نياز

 دارد تسا انرژي را گردآوري كنسد و بسسازد تا بتوانسد منبعسي غنسي از انرژي شود. تنها در ايسن

صورت است كه انسان به الوهيت رهنمون مي شود. بهشت براي ناتوان ها نيست.

حقيقست زندگسي براي كسساني نيسست كسه انرژي شان را هدر مسي دهنسد و  ضعيسف و ناتوان 

 مسسي گردنسسد. كسسساني كسسه تمام انرژي هاي زندگسسي را هدر مسسي دهنسسد و در درون ضعيسسف و

نحيسف مسي شونسد نمسي تواننسد بسه ايسن سسفردست بزننسد. بالرفتسن بسه چنان اوجسي و دسست زدن 

به چنين عروجي نياز به انرژي عظيم دارد.

 حفاظست از انرژي وجود، كليسد ديانست اسست. انرژي بايسد حفسظ و نگسه داري شود تسا بتوانيسم

منبعي جوشان از آن شويم.

 ولي ما نسلي ضعيف و بيمار هستيم كه تمام انرژي خود را از دست مي دهيم. ما ناتوان و

 ناتوان تسر مسي شويسم، تسا وقتسي كسه همسه چيسز از دسست برود و فقسط يسك خالي بودن پوچ باقسي

بماند. فقط يك پوچي خالي.

 مسا چگونسه انرژي ازدسست مسي دهيسم؟ بزرگتريسن راه خروجسي و هدر رفتسن انرژي، عمسل

 جنسسسي اسسست. و همانطور كسسه ديروز برايتان گفتسسم، دليلي وجود دارد كسسه چرا انسسسان آماده

خواهد  اسست تسا انرژي ازدسست بدهسد. چسه كسسي   انرژي از دسست بدهسد؟ هيچكسس. وليمي

 چون لمحسسه اي از يسسك ارضاء خاص وجود دارد، فرد آماده اسسست كسسه براي دسسستيابي بسسه آن
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 لمحسه، انرژي ازدسست بدهسد. در لحظسه ي انزال نوعسي تجربسه ي خاص وجود دارد و براي

همين تجربه است كه فرد آماده است انرژي از دست بدهد.

 اگر همين تجربه بتواند از راه هاي ديگر به دست آيد، انسان هرگز آماده نيست تا از طريق

سكس انرژي ازدست بدهد. 

 آيسا راه ديگري براي كسسب هميسن تجربسه وجود دارد؟ آيسا راه ديگري براي تشخيسص هميسن

 تجربسسه وجود دارد؟ تجربسسه اي كسسه در آن اوج حيات را لمسسس كنيسسم، جايسسي كسسه لمحسسه اي از

سسسرور و آرامسسش زندگسسي را مشاهده كنيسسم؟ آيسسا راه ديگري هسسم هسسست؟ آيسسا براي رسسسيدن 

 به درون خود، راه ديگري هم وجود دارد؟ آيا براي رسيدن به منبع آرامش و سرور درون

خودمان راهي ديگر هم هست؟

اگسسر چنان راهسسي يافسست شود، انقلبسسي را در زندگسسي فرد سسسبب خواهسسد شسسد. آنگاه انسسسان 

 بسسه سسسكس پشسست خواهسسد كرد و بسسه سسسمت الوهيسست و فراآگاهسسي روي خواهسسد آورد. انقلبسسي

  گشوده خواهد شد.a new doorدروني صورت مي گيرد، دري تازه 

اگسسر مسسا قادر نباشيسسم بسسه بشريسست دري تازه را نشان دهيسسم، مردم بسسه حركسست تكراري و 

 دايره وار ادامسسه داده و نابود خواهنسسد شسسد. ولي مفاهيمسسي كسسه تاكنون در مورد سسسكس وجود

 داشتسسه اسسست، قادر نبوده هيسسچ دري تازه را بسسه جسسز سسسكس بر روي  نژاد انسسسان بگشايسسد.

برعكس، مصيبتي در جهت مخالف رخ داده است.

 طسبيعت فقسط يسك در را بسه انسسان هسا عطسا كرده اسست، در سسكس. ولي آموزش هايسي كسه در

 طول اعصسسار بسسه انسسسان هسسا داده شده همان در را بسسسته اسسست، بدون اينكسسه دري تازه را

بگشايد. در غياب چنين دري، انرژي فرد درون يك دايره  مي چرخد. 

 اگسسر دري تازه وجود نداشتسسه باشسسد كسسه ايسسن انرژي از آن عبور كنسسد، ايسسن انرژي جوشان و

زنداني شده، شخص را ديوانه خواهد كرد.

 آنگاه اين انسان ديوانه نه تنها مي كوشد تا در طبيعي سكس را با زور باز كند، بلكه همان

 انرژي مسي كوشسد تسا ديوارهسا و پنجره هسا را درهسم بشكنسد و از آنجسا جريان پيدا كنسد. براي

همين است كه انرژي جنسي از مسيرهاي غيرطبيعي جاري 

مي شود. اين فلكت رخ داده است. اين يكي از بزرگترين بدبختي هاي انسان است.

دري تازه بايد گشوده شود و در كهنه به خودي خود بسته خواهد شد.

 براي هميسسن اسسست كسسه مسسن آشكارا برعليسسه تمام آموزش هاي دشمنانسسه در مورد سسسكس و

سركوب هاي جنسي كه تاكنون بشريت را رنج داده است برخاسته ام. 
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 به سبب همين آموزش ها است كه جنسيت نه تنها در انسان ها افزايش يافته، بلكه همچنين

منحرف نيز گشته است.

ولي چاره چيست؟ آيا دري ديگري مي تواند گشوده شود؟

 ديروز برايتان گفتسم كسه تجربسه اي كسه از لحظسه ي انزال  بسه دسست مسي آيسد شامسل دو عنصسر

 اسست: بسي زمانسي و بسي نفسسي. زمان ازبيسن مسي رود و نفسس محسو مسي گردد. بسه دليسل نبودن

 نفس و توقف زمان، فرد لمحه اي از وجود خويش  __ وجود واقعي خودش __ را مشاهده

 مسسي كنسد. ولي ايسن شكوهسسي گذرا و ناپايدار اسسست و آنگاه بار ديگسسر بسسه همان شيار و روش

قديم بازمي گرديم. 

 و در ايسسسن رونسسسد مقدار عظيمسسسي انرژي از دسسسست داده ايسسسم، جريانسسسي بزرگ از انرژي

بيوالكتريك را هدر داده ايم.

 ذهسن مشتاق آن لمحسه اسست، ذهسن شوق آن دارد كسه بارديگسر آن لمحسه را داشتسه باشسد. و آن

 لمحسه چنان زودگذر و ناپايدار اسست كسه تسا وقتسي كسه آن را بسه دسست آورده ايسم، ناپديسد شده

 است. حتي از خودش خاطره اي آشكار باقي نمي گذارد كه شخص چه چيز را تجربه كرده

 است. آنچه باقي مي ماند، يك اصرار است، يك وسواس، انتظاري جنون آميز براي تكرار

 كردن آن تجربسسه. و انسسان تمام عمرش را در ايسن تلش صسسرف مسسي كنسد، ولي فرد هرگسسز

قادر نيست بيش از يك لحظه آن لمحه را داشته باشد.

  به دست مي آيد.meditationاين لمحه همچنين از طريق مراقبه 

 براي رسسيدن بسه معرفست فردي، دو راه وجود دارد: سسكس و مراقبسه. سسكس راهسي اسست كسه

 توسسط طسبيعت تاميسن شده اسست. سسكس راه طسبيعت اسست: حيوانات آن را دارنسد، پرندگان آن

را دارند، گياهان آن را دارند و انسان ها آن را دارند. 

 تازمانسي كه انسسان ها فقط از راهسي كه طسبيعت در اختيارشان نهاده استفاده كننسد، والتسر از

 حيوانات نيسسستند. نمسسي تواننسسد باشنسسد، آن در بر روي حيوانات نيسسز گشوده اسسست. حيطسسه ي

انسان بودن روزي شروع مي شود كه دري به جز سكس را بگشاييم. 

 قبسل از آن، مسا انسسان نيسستيم، پيسش از آن مسا فقسط در نام اسست كسه انسسان هسستيم. پيسش از آن،

مركسز زندگسي ما فقط با مركز حيات حيوانات، فقط با مركز زندگي طبيعت منطبق اسست. 

 تسا زمانسسي كسه بسه وراي ايسسن عروج نكنيسم، تسا وقتسسي بسه وراي ايسن نرويسم همچون حيوانات

زندگسي مسي كنيسم. مسا همچون انسسان خود را بسا لباس مسي پوشانيسم، بسه زبان انسساني سسخن 

 مسسي گوييسسم و تمام ظواهسسر بيرونسسي انسسسان را حفسسظ مسسي كنيسسم، ولي در درون، در ليسسه هاي
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عميسق ذهسن، بيسش از يك حيوان نيسستيم، نمسي توانيسم بيسش از آن باشيسم. براي هميسن اسست كسه 

با داشتن كوچكترين موقعيت آن حيوان درون مان به بيرون مي جهد.

 در زمان جدايي پاكستان از هند ديديم كه چگونه يك حيوان در پس پوشاك انساني در كمين

  مسي خواننسدگيتشانشسسته اسست. دانسستيم مردمسي كسه در مسسجدها دعسا مسي كننسد و يسا در معابسد 

 قادر هسسستند غارت كننسسد، كشتار كننسسد و تجاوز كننسسد __ همسسه كار مسسي تواننسسد بكننسسد. همان

 مردمسي كسه هميشسه در حال دعسا و نيايسش در معابسد و مسساجد بودنسد، در خيابان هسا بسه تجاوز

پرداخته بودند. چه اتفاقي برايشان رخ داده بود؟

 اگسر هميسن حال و در اينجسا شورشسي رخ بدهسد، مدرم بسي درنسگ فرصستي مسي يابنسد كسه از

انسسسان بودنشان مرخصسسي بگيرنسسد __ و آن حيوان، كسسه هميشسسه در آنان آماده بوده، بيرون 

 مي آيد. حيوان درون انسان هميشه مشتاق است كه آزادانه حكومت كند. در جمعيت، در يك

 اغتشاش عمومي، انسان فرصت مي يابد تا آن جامه ي عاريتي انسانيت را به دور افكند و

خودش را ازياد بسسبرد. در جمعيسست، او شهامسست مسسي يابسسد تسسا آن حيوانسسي را كسسه بسسه نوعسسي 

دست آموز كرده بود، آزاد كند. 

براي هميسن اسسست كسه هيسسچ انسساني نمسسي توانسسد بسه تنهايسسي اعمال شنيعسسي را انجام دهسسد كسه 

مي تواند در جمع انجام مي دهد. 

 يسسك فرد تنهسسا، ترس از ايسسن دارد كسسه ديده شود، بسسا او مخالفسست شود و بسسه عنوان يسسك حيوان

ناميده شود. 

 ولي در وسسط يسك جمعيست بزرگ، فرد مسي توانسد هويست خويسش را گسم كنسد، او ابدًا نگران

 نيست كه مركسز توجه قرار بگيرد. او اينك بخشي از يك دسته و جمعيت اسست، اينك ديگر

 او يك شخص با يك نام نيست، اينك او فقط يك جمعيت بزرگ است. اينك او كاري مي كند

كه آن جمعيت بزرگ مي كند.

 و فرد چه مي كند؟ به آتش مي كشد و تجاوز مي كند. همچون بخشي از جمعيت او فرصت

 مسي يابسد تسا حيوان پنهان درونسش را آزاد بگذارد. و براي هميسن اسست كسه هسر پنسج تسا ده سسال

 انسان مشتاق جنگ است و اميد دارد كه اغتشاشي صورت بگيرد. اگر تحت عنوان مشكل

ماراتشي-هندو-مسسلمان باشسد اشكالي ندارد! اگسر نسه، آرمان   Gujarati-Marathi گجراتشي

cause ها تن به اغتشاش ندهند، آنوقستماراتي و گجرات نيز كفايست مي كنسد! اگسر اهالي  

 تضاد بين مردمان هندي- زبان و غير-هندي- زبان نيز برايش خوب است. براي رهاكردن

 بهانه اي!هرآن حيوان سيري ناپذير درونش، او به يك بهانه نياز دارد، 
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آن حيوان درون انسسان اگسر براي مدت هاي زياد در قفسس بمانسد، احسساس خفگسي مسي كنسد. 

 و تسا زمانسي كسه معرفست انسسان بسه وراي دري كسه طسبيعت بسه او داده عروج نكنسد، ايسن حيوان

درون او ازميان نخواهد رفت.

 انرژي حياتسي مسا فقسط يسك راه خروج طسبيعي، ولي حيوانسي دارد و آن راه خروجسي، سسكس

است. 

 بسستن ايسن كانال مشكسل آفريسن اسست. الزامسي اسست كسه پيسش از بسستن در سسكس، دري جديسد

گشوده شود، تا انرژي بتواند در جهتي تازه جريان يابد.

ايسن ممكسن اسست. تاكنون انجام نگرفتسه اسست بسه ايسن دليسل سساده كسه سسركوب كردن آسسان تسر 

 بسه نظسر مسي آيسد و متحول سساختن، دشواراسست. آسسان تسر ايسن اسست كسه چيزي را بپوشانسي و

رويش بنشيني تا اينكه آن را متحول كني. 

براي متحول ساختن به يك روش نياز است و كامل كردن آن روش الزامي است. 

بنابراين ما راه آسان سركوب كردن سكس را برگزيده ايم.

ولي فراموش كرده ايسم كسه هيسچ چيسز بسا سسركوب ازبيسن نمسي رود’ برعكسس، فقسط قوي تسر 

 مي شود. ما همچنين فراموش كرده ايم كه سركوب كردن هرچيز، سبب تشديد جاذبه ي آن

مسسي شود. آنچسسه را كسسه سسسركوب كرده ايسسم وارد ليسسه هاي عميسسق تسسر آگاهسسي مسسا مسسي شود. 

 مسسي توانيسسم در طول سسساعات بيداري آن را سسسركوب كنيسسم، ولي در شسسب در روياهايمان

خودش را نشان مي دهد. 

در درون منتظر مي ماند و مشتاق است تا در كوچكترين فرصت بيرون بجهد.

 سركوب كردن انسان را از هيچ چيز رها نمي سازد، برعكس ريشه هاي آن عميق تر وارد

ناخودآگاه مي شود و شخص حتي عميق تر در دام مي افتد. 

بشريسسست در خود همان تلش براي سسسسركوب سسسسكس توسسسسط آن بسسسه زنجيسسسر كشيده شده و 

در دامش افتاده است.

 براي هميسسن اسسست كسسه انسسسان هسسا همچون حيوانات فصسسل يسسا دوران مخصسسوص جفتگيري

 ندارنسد. انسسان هسا بيسست و چهارسساعته و در تمام سسال دچار جنسسيت هسستند. در ميان انواع

 حيوانات، حتسي يسك حيوان نيسز يافست نمسي شود كسه بيسست و چهارسساعته و در تمام سسال ميسل

جنسسي داشتسه باشسد. حيوانات دوران مشخصسي براي آن دارنسد، يسك فصسل مخصسوص كسه 

مي آيد و مي رود. پس از آن دوران يا آن فصل حيوان ديگر دوباره به آن فكر نمي كند. 
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 ولي نگاه كنيسد كسه چسه بر سسر انسسان هسا آمده اسست! آنچسه را كسه انسسان هسا سسعي كرده انسد

 سسركوب كننسد، بيسست و چهار سساعته و در تمام طول سسال در زندگسي شان منتشسر و پخسش

شده است.

آيسسا هرگسسز در مورد ايسسن واقعيسست فكسسر كرده ايسسد كسسه هيسسچ حيوانسسي در تمام اوقات و تمام 

 موقعيسست هسسا شهوانسسي نيسسست، ولي انسسسان هسسا در تمام سسساعات و تمام موقعيسست هسسا احسسساس

شهوت دارند؟ 

 ميل جنسي چنان در درون انسان ها متصاعد مي شود كه گويي سكس تنها چيز و همه چيز

در زندگي است. 

اين چگونه به وقوع پيوسته است؟ اين  مصيبت چگونه عارض بشر شده است؟ 

چرا فقط دامنگير انسان شده و نه هيچ حيوان ديگري؟ 

 فقسسط يسسك دليسسل وجود دارد: انسسسان هسسا كوشيده انسسد تسسا سسسكس را سسسركوب كننسسد و در عوض

همچون يك زهر در سراسر شخصيت آنان منتشر گشته است.

 و ما براي اينكه سركوب كنيم مجبور بوده ايم كه چه كنيم؟ ما بايد آن را محكوم مي كرديم،

بايسد نگرشسي توهيسن آميسز بسه آن مسي پرورانديسم، بايسد آن را تحقيسر مسي كرديسم، بايسد از آن 

سوء استفاده مي كرديم. بايد آن را "دري به سوي دوزخ"

 مي خوانديم. بايد اعلم مي كرديم كه " سكس گناه است!" بايد مي گفتيم كه هرآنچه كه در

 سسكس اسست نفرت انگيسز اسست و بايسد آن را خوار و حقيسر شمرد. مسا بايسد تمام ايسن نام هاي

خفست بار را براي سسكس اختراع مسي كرديسم تسا بتوانيسم سسركوب كردن آن را توجيسه كنيسم.

ولي مسسا كمتريسسن آگاهسسي نداريسسم كسسه بسسه سسسبب هميسسن سسسرزنش هسسا و محكوميسست هسسا، تمام 

زندگي مان سرشار از زهر شده است.

  زماني جمله اي بسيار پرمعني گفته است. او گفته كه مذاهب كوشيده اندNietzche نيچه

تسا سسكس را بسا مسسموم كردنسش بسه قتسل برسسانند ولي سسكس كشتسه نشسد، مسسموم شده اسست. 

بهتر بود كه كشته مي شد، ولي اينك چيزها بدتر شده اند. 

  همان سسكس مسسمومsexualityسسكس زندگسي مسي كنسد، ولي مسسموم اسست. جنسسيت گرايسي 

 شده است. سكس درحيوانات نيز وجود دارد، زيرا سكس انرژي حياتي است، ولي جنسيت

 گرايسسسي فقسسسط در انسسسسان وجود دارد. در حيوانات چنيسسسن چيزي وجود ندارد. بسسسه چشمان

 حيوانات نگاه كنيسد، چيزي از شهوت و جنسسيت گرايسي در آنجسا بسه كميسن ننشسسته اسست. ولي
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اگسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسر 

به چشمان انسان ها نگاه كنيد، شهوات و شهوت پرستي را در آن خواهيد يافت. 

بنابراين حيوانات هنوز هم يك زيبايي دارند. 

 ولي براي  زشتسسسي و بدكاري جنون آميسسسز سسسسركوب كنندگان سسسسكس،  حسسسد و مرزي وجود

ندارد.

 ديروز به شمسا گفتسم كه اگسر دنيا بخواهسد از جنسسيت گرايسي رها شود، دخترهسا و پسسرها بايد

 بيشتسر بسه هسم نزديسك شونسد. پيسش از اينكسه انرژي جنسسي در آنان بسه بلوغ برسسد، پيسش از

چهارده سسسالگي، بايسسد بسسا بدن هاي يكديگسسر آشنسسا شونسسد تسسا كسسه شهوت براي آن بسسه سسسادگي 

ازبين برود.

برعكسسس، نهضتسسي جديسسد در آمريكسسا شروع شده كسسه توسسسط مردمان مذهسسبي آنجسسا هدايسست 

مسسسي شود. شايسسسد از آن بسسسي خسسسبر باشيسسسد، ولي ايسسسن يسسسك نهضسسست بسسسسيار عجيسسسب اسسسست! 

 هدف آن ها اين است كه از بيرون بردن سگ ها ، گربه ها، اسب ها و ساير حيوانات بدون

 پوشاك ممانعست كننسد! آنان مسي خواهنسد كسه پيسش از اينكسه حيوانات بسه خيابان برونسد، لباس

بپوشند! فكر پشت آن اين است كه كودكان با ديدن حيوانات برهنه ممكن است فاسد شوند! 

چقدر مسخره است كه فكر كنيم كودكان با ديدن بدن برهنه ي حيوانات فاسد خواهند شد!

 ولي درهرحال برخسسي از اخلق گرايان و مذهسسبيون چنيسسن نهضتسسي را شكسسل داده انسسد تسسا از

آوردن حيوانات بدون پوشاك بسسه خيابان جلوگيري كننسسد. ببينيسسد كسسه براي نجات انسسسان هسسا 

چه كارها مي كنند!

 ايسن "ناجيان" همان كسساني هسستند كسه  انسسان هسا را نابود مسي كننسد. آيسا هرگسز دقست كرده ايسد

كسسسه حيوانات در برهنگسسسي شان چسسسه زيبسسسا و شگفسسست انگيسسسز هسسسستند؟ حيوانات حتسسسي در 

 برهنسه بودنشان نيسز معصسوم و سساده هسستند. شمسا بسسيار بسه ندرت بسه برهنسه بودن حيوانات

 فكر مي كنيد و تا نوعي برهنگي بيمارگونه در خودتان پنهان نباشد، هرگز برهنگي آن ها

 را نخواهيد ديد. ولي كساني كه مي ترسند و آنان كه بزدل هستند براي جبران ترس خود از

برهنگي همه كار مي كنند. 

به سبب همين افكار است كه نسل بشر روز به روز بيشتر به قهقرا مي رود.

 آنچسسه واقعًا مورد نياز اسسست ايسسن اسسست كسسه مردم چنان سسساده شونسسد كسسه بتواننسسد معصسسوم و

   كه برهنه و بي لباسMahaviraماهاويرامسرور، برهنه ، بدون لباس بايستند __ مانند 

 برخاست. مردم مي گويند كه او با كنارگذاشتن پوشاك، لباس پوشيدن را ترك كرد. ولي من
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 منكر اين هستم. من مي گويم كه معرفت او، آگاهيش چنان  شفاف و چنان معصوم شد __

پاك همچون يك كودك ___ كه به سادگي برهنه ايستاد. 

 وقتسي كسه هيسچ چيسز براي پنهان كردن وجود نداشتسه باشسد، انسسان مسي توانسد عيان و عريان

بايسسسستد. تسسسا زمانسسسي كسسسه چيزي براي  مخفسسسي كردن وجود داشتسسسه باشسسسد، فرد خودش را 

 مسي پوشانسد. ولي وقتسي چيزي براي پنهان كردن نباشسد، انسسان حتسي نيازي ندارد كسه لباس

 برتسن كنسد. آنچسه در واقسع مورد نياز اسست نوعسي دنياسست كسه در آن هسر فرد چنان معصسوم،

 چنان پاك و بسي گناه اسست كسه قادر باشسد پوشاك را كنار بگذارد. در برهنسه بودن چسه گناهسي

وجود دارد؟

 ولي امروزه اوضاع چنان اسست كسه مردم حتسي بسا داشتسن پوشاك نيسز يسك ذهنيست گناه آلوده

دارند. 

 بسسا وجود انواع پوشاك، برهنسسه هسسستند. و همچنيسسن مردمانسسي وجود داشتسسه انسسد كسسه حتسسي در

عريان بودنشان نيز برهنه نبوده اند. برهنگي يك وضعيت ذهني است. 

 بسا ذهنسي معصسوم و پاك، حتسي برهنگسي نيسز معنايسي وال دارد، اهميست و زيبايسي خودش را

دارد.

 ولي تاكنون مسا بسا زهسر تغذيسه شده ايسم و ايسن زهسر بسه تدريسج در تمام زندگسي مسا منتشسر شده

است __ از يك زاويه ي وجودمان تا زاويه اي ديگر.

 مسا از يسك زن مسي خواهيسم كسه بسه شوهرش همچون يسك خدا بنگرد. همچنيسن از همان ابتداي

 كودكي به او آموزش داده شده كه سكس يك گناه است، دري به دوزخ است. فردا، وقتي كه

 او ازدواج كنسد، چگونسه مسي توانسد بسه شوهرش احترام بگذارد؟__ كسسي كسه او را بسه سسمت

 سسسكس، بسسه سسسوي گناه مسسي كشانسسد! از يسسك سسسو بسسه زن آموزش مسسي دهيسسد كسسه شوهرش يسسك

خداسسست، ولي تجربسسه ي او نشان مسسي دهسسد كسسه ايسسن موجود گناهكار او را بسسه سسسوي جهنسسم 

مي كشاند.

ويديشششا وقتسسسسي در نخسسسسستين جلسسسسسه درسسسسسالن اجتماعات  Bharatiya باراتيشششا  Vidya 

Auditoriumدر مورد ايسسن موضوع صسسحبت كردم، همان روز خواهري نزد مسسن آمسسد و  

 گفت، "من خيلي ناراحت هستم. من از شما بسيار عصباني هستم. سكس موضوعي محكوم

 شده اسسست. سسكس گناه اسست. چرا بسه ايسن تفصسيل در ايسن مورد حرف زديسد؟ مسن واقعًا از

سكس نفرت دارم."

حال، او زني شوهردار است كه دختران و پسراني هم دارد و از سكس متنفر است. 
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او چگونه قادر است شوهرش را كه او را به سكس دعوت مي كند دوست بدار؟ 

او چگونه مي تواند فرزندانش را كه از سكس به دنيا آمده اند دوست بدارد؟ 

عشق او مسموم باقي خواهد ماند، اين زهر در عشق او هميشه پنهان خواهد ماند. 

 وبسه سسبب هميسن محكوم بودن سسكس ، بيسن او و شوهرش، بيسن او و فرزندانسش هميشسه يسك

ديوار اساسي برپا خواهد بود. 

 در نظر او اين فرزندان، ثمرات يك گناه هستند و رابطه ي بين او و شوهرش يك رابطه ي

گناه آلوده است. 

آيسسا فرد مسسي توانسسد بسسا كسسسي كسسه رابطسسه اي گناه آلوده دارد دوسسستانه رفتار كنسسد؟ آيسسا انسسسان 

مي تواند با گناه درهماهنگي زندگي كند؟

 كسساني كسه سسكس را تقبيسح مسي كننسد زندگسي زناشويسي همسه را نابود سساخته انسد. و نابودي

 زندگي زناشويي، نتيجه اش اين نيست كه مردم به وراي سكس رفته اند. مردي كه با ديوار

 نامريسي گناه بيسن خودش و همسسرش روبسه رو اسست هرگسز نمسي توانسد از او راضسي باشسد.

 آنگاه در اطراف بسه دنبال زنسي ديگسر مسي گردد، نزد زنان روسسپي مسي رود. بايسد كسه چنيسن

كند.

 اگسسر او در خانسسه رضايسست كامسسل مسسي داشسست، تمام زنان دنيسسا مسسي توانسسستند برايسسش همچون

خواهران و مادران باشند. 

 ولي چون ايسسن رضايسست وجود ندارد، تمام زنان برايسسش همسسسران بالقوه هسسستند __ همچون

 كساني كه مي توانند به شريك جنسي تبديل شوند. اين طبيعي است، بايد كه چنين باشد زيرا

 درجايسي كسه او بايسد سسرشار از نعمست  سسرور و رضايست باشسد، چيزي جسز زهسر، انزجار و

 سسسخن از گناه نمسسي يابسسد. بنابرايسسن در اطراف چرخ مسسي زنسسد و در جسسست و جوي ارضاء

خويشتن است. و انسان ها در اين جست و جو چه چيزها كه ابداع نكرده اند! 

 اگسر از تمام رفتارهايسي كسه در ايسن خصسوص ابداع شده فهرسستي تهيسه شود حيرت خواهيسد

كرد.

 ولي آن عنصسر اسساسي كسه مسا بسه آن توجسه نكرده ايسم ايسن اسست كسه آن سسرچشمه طسبيعي، آن

 منبسع عشسق، منبسع سسكس، زهرآگيسن شده اسست. و زمانسي كسه احسساس گناه وجود داشتسه باشسد،

 وقتي بين زن و شوهر  احساس اكراه و انزجار وجود داشته باشد، همين رويكرد گناه آلوده

امكان هرگونه رشد و تحول را براي هميشه بر روي آنان خواهد بست.
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 وگرنسه، تاجايسي كسه مسن درك مسي كنسم، اگسر يسك زن و شوهسر سسعي كننسد سسكس را بسه روشسي

 هماهنگ درك و تحسن كنند و نسبت به يكديگر پر از ادراك عاشقانه باشند، با احساسي از

 خوشي و شادماني و بدون سرزنش كردن سكس، آنگاه رابطه ي بين آنان حتمًا متحول شده

 و ارتقسسا خواهسسد يافسست. و پسسس از ايسسن، ايسسن امكان وجود دارد كسسه همان زن، همان همسسسر

همچون يك مادر براي شوهرش به نظر بيايد!

 ، همسسرش نيسز بسا اوKasturbaكاسشتوربا  رفست. سشيلن بسه گاندي، 1930حدود سسال 

  او راگاندي با او همراه اسست، زيرا خود گانديرفتسه بود. ميزبان هسا فكسر كردنسد كه مادر 

صدا مي زد، به معني مادر. baبا  

  به همراه مادرش از آنجسا ديدارگانديدر مراسسم معارفسه و خوشامدگويسي، ميزبان از اينكسه 

مي كند ابراز خوشوقتي كرد. 

  بسسسيار عصسسبي شده بود. اشتباه از او بود، او مسسي بايسسد پيسسش ازايسسن اعضايگانديمنشسسي 

  اكنونگانديهيات را بسه سسازمان دهندگان معرفسي مسي كرد. ولي حال بسسيار ديسر شده بود: 

 بسه ميكروفسن نزديسك شده بود و مسي رفست تسا سسخنراني خودش را آغاز كنسد. منشسي از ايسن

  ابدًا از ايسنگاندي او را بسه ايسن سسبب توبيسخ كنسد. او نمسي دانسست كسه گاندينگران بود كسه  

 موضوع خشمگيسن نبود، زيرا مردان زيادي وجود ندارنسد كسه ايسن توفيسق را داشتسه باشنسد كسه

همسرانشان را به مادرانشان تبديل كرده باشند.

  گفت، "اين تصادفي با شگون است كه دوستي كه مرا معرفي كرد، اشتباهًا حقيقتيگاندي

  واقعًا مادر من شده است. او زماني همسرمكاستوربارا بيان كرد. در طول چند سال اخير 

بود، ولي اينك مادر من است."

ايسسن ممكسسن اسسست. اگسسر زن و شوهسسر قدري تلش كننسسد تسسا سسسكس را بايكديگسسر درك كننسسد، 

 مي توانند در دگرگون ساختن سكس باهم دوست باشند و به يكديگر ياري رسانند. و روزي

 كسه زن و شوهسر در متحول كردن سسكس توفيسق بيابنسد، احسساسي از يسك سسپاسگزاري عظيسم

 بيسن ايشان ايجاد خواهسد شسد. نسه هرگسز قبسل از آن. پيسش از ايسن، چيزي بسه جسز يسك خشسم و

 دشمنسي  ظريسف و پنهانسي بيسن آنان وجود ندارد. پيسش از ايسن فقسط يسك نزاع هميشگسي وجود

دارد، نه يك دوستي با صفا.

 دوستي آنان روزي شروع مي شود كه در متحول ساختن انرژي هاي جنسي شان براي هم

يك يار و يك وسيله باشند. 
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 ايسن وقتسي اسست كسه نسسبت بسه يكديگسر احسساسي از سسپاسگزاري پيدا مسي كننسد. آن روز، مرد

 سسرشار از احترام نسسبت بسه همسسرش اسست، زيرا بسه او كمسك كرده تسا از شهوت رهسا گردد.

 آن روز، زن نسسسبت بسسه شوهرش سسسرشار از سسسپاس اسسست، زيرا او را از شهوانياتسسش آزاد

 سساخته اسست. از آن روز بسه بعسد آنان در يسك رابطسسه ي دوسستي واقعسي زندگسسي و عاشقانسه

 خواهند كرد، نه در رابطه اي جنسي. اين نقطه ي آغاز سفر زندگي آنان است در جهتي كه

 شوهر براي زنش يك خدا مي شود و زن نيز براي شوهرش يك الهه مي گردد. ولي چنين

امكاني در نطفه مسموم گشته است.

براي همين است كه ديروز گفتم مشكل بتوانيد دشمني بزرگتر از من براي سكس پيدا كنيد. 

 ولي دشمنسي مسن ايسن نيسست كسه سسكس را محكوم يسا تقبيسح كنسم، دشمنسي مسن چنيسن اسست كسه بسه

 جهتسي اشاره مسي كنسم كسه سسكس را متحول كنيسد و چگونگسي آن را بيان مسي كنسم. مسن بسه ايسن

 معنا دشمن سكس هستم كه طرفدار دگرگون كردن ذغال به الماس هستم. من آرزو دارم كه

سكس متحول شود.

 ايسن چگونسه مسي توانسد انجام شود؟ روش چيسست؟ بسه شمسا گفتسم كسه  دري ديگسر بايسد باز شود،

دري جديد.

 وقتي كه نوزاد به دنيا مي آيد، سكس فورًا سروكله اش پيدا نمي شود. هنوز زمانش نرسيده

 است. بدن انرژي جمع مي كند، ياخته ها قوت مي گيرند و زماني فراخواهد رسيد كه بدن

كامًل آماده است. انرژي به آهستگي خودش را جمع و جور 

  سال نخست بسته بوده است __ و14مي كند، و آنگاه با فشار دري را باز مي كند كه در 

براي كودك، اين شروع دنياي سكس است.

 وقتي كه اين در گشوده شد، گشودن دري جديد مشكسل مي شود، زيرا طبيعت انرژي چنين

 است كه هرگاه گذرگاهي براي جريان يافتن در آن پيدا كند، برايش آسان تر است كه همان

 مسسسيرش را جسسا انداخسست درهمان مسسسير جاري گنشگگذرگاه را نگسسه دارد. وقتسسي كسسه رود 

 مسسي شود، هسسر روز مسسسيري تازه را نمسسي جويسسد. شايسسد هسسر روز آب هاي تازه بسسه درونسسش

 سسسرازير شونسد، ولي در همان مسسير قبلي جريان خواهسسد داشسست. بسه هميسسن ترتيسب، انرژي

حياتي انسان براي خودش مسيري را مي جويد و سپس در همان مسير جاري مي گردد.

 اگسر انسسان بخواهسد از جنسسيت گرايسي رهسا شود، لزم اسست قبسل از آنكسه در سسكس باز شود،

دري جديد براي اين انرژي باز شود. آن در جديد، مراقبه است.
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 در سال هاي ابتداي كودكي بايد  درس ها و آموزش هاي اجباري براي مراقبه وجود داشته

باشد. در عوض، ما به كودكان ضديت با سكس را مي آموزيم كه مطلقًا احمقانه است. 

 كودك را نبايسسد در مخالفسست بسسا سسسكس آموزش داد، بايسسد بسسه او چيزي مثبسست داد: چگونسسه در

 دسترس مراقبه قرار بگيرد. و كودكان سريع تر به مراقبه دست خواهند يافت زيرا آن دري

 كسسه بر روي انرژي جنسسسي آنان باز مسسي شود، هنوز بسسسته اسسست و گشوده نشده. آن انرژي

 امن و محافظت شده است، مي تواند هر در جديدي را بكوبد و بگشايد. بعدها همين كودكان

رشد مي كنند و سپس برايشان بسيار دشوار خواهد بود به مراقبه دست بيابند.

 يسسك گياه تازه و جوان را مسسي توان بسسه هسسر جهتسسي خسسم كرد، در هسسر جهتسسي مسسي توان آن را

 چرخانسد. ولي وقتسي كسه رشسد كرد، سسفت و سسخت مسي شود. اگسر سسعي كنسي آن را خسم كنسي،

مي تواند بشكند.

 آموختسن مراقبسه بسه مردم مسسن، رويكردي اشتباه اسست. تمام تلش هسا بايسد براي آموزش آن

 به كودكان باشد. ولي انسان ها، چنين كه هستند، فقط در اواخر عمرشان به مراقبه علقمند

 مسي شونسد. فقسط آنوقست اسست كسه در مورد مراقبسه جويسا مسي شونسد و اينكسه انضباط روحانسي

 چيست و چگونه به آرامش مي توان رسيد. وقتي تمام انرژي هاي ما مصرف شد، وقتي كه

 تمام امكانات پيشرفست از ميان رفست، وقتسي همسه چيسز در شيارهاي خودشان سسفت و سسخت

 شدنسد، وقتسي تمام نرمسي و قابليست انعطاف ازبيسن رفست، وقتسي كسه متحول شدن بسسيار دشوار

 است، مي خواهيم كه خودمان را دگرگون كنيم! كسي كه يك پايش لب گور است مي پرسد

 كه چگونه مي تواند به مراقبه دست بيابد: "آيا راهي هست؟" اين عجيب است. اين مفهومي

جنون آميز است.

 تازماني كه  مفهوم مراقبه را با نوزاد انسان مرتبط نسازيم، اين سياره هرگز روي صلح و

 مراقبه به خودش نخواهد ديد. مرتبط ساختن اين مفهوم با كساني كه در شامگاه زندگي شان

زندگي مي كنند عملي عبث و بيهوده است. 

 كوشسش براي رسسيدن بسه آرامسش در انتهاي زندگسي نياز بسه تلشسي بسسيار زياد و بسي جهست

 دارد. اگر اين كوشش در ابتداي زندگي به عمل مي آمد، انسان بسيار آسان تر به مقصود

مي رسيد.

 بنابراين نخستين گام در متحول كردن  سكس، معرفي مراقبه به كودكان خردسال است __

 براي مشرف سساختنشان بسه آرامسش، بسه بسي ذهنسي، براي تشرف آنان بسه سسكوت. كودكان، بسا

 اسستانداردهاي بزرگسسالن، در هسر صسورت سساكت و آرام هسستند. اگسر قدري بسه آنان جهست
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 داده شود و آزموش داده شود كسه حتسسي قدري سساكت وآرام بماننسد، تازمانسسي كسه بسه چهارده

 سسالگي و بسه سسن بلوغ برسسند دري جديسد بسه روي آنان گشوده شده اسست. آنوقست آن  انرژي

 كسه بالغ شده اسست، از دري جاري مسي شود كسه پيشاپيسش باز شده اسست. بسه ايسن ترتيسب، آنان

 خيلي پيش از اينكه سكس را تجربه كنند،  تجربه اي از آرامش، از سرور، از بي زماني و

بي نفسي خواهند داشت. 

 ايسن آشنابودن، انرژي آنان را از رفتسن بسه كانال هاي خطسا باز مسي دارد و آن را بسه مسسيري

درست هدايت خواهد كرد.

مسا بسه جاي اينكسه آرامسش مراقبسه را بسه كودكان آموزش دهيسم، انزجار از سسكس را بسه آنان 

 مسي آموزيسم. مسي گوييسم: "سسكس گناه اسست، سسكس كثيسف اسست!" بسه آنان مسي گوييسم كسه ايسن

نيرو چيزي زشت و بد است و ما را به دوزخ مي برد. 

 ولي دادن ايسن نام هسا هيسچ چيسز را در وضعيست واقعسي تغييسر نمسي دهسد. برعكسس، كودكان

 كنجكاوتسر مسي شونسد: مسي خواهنسد بيشتسر در مورد ايسن چيسز دوزخسي بداننسد، مسي خواهنسد ايسن

 اهريمن را بيشتر بشناسند و ميل دارند اين چيز كثيف را كه والدين و آموزگارانشان اينهمه

 از آن وحشسست دارنسسد بهتسسر بشناسسسند. و ظرف مدتسسي كوتاه، كودكان درمسسي يابنسسد كسسه خود

 والدينشان بسه  همان چيزي مشغول هسستند كسه آنان را از آن منسع مسي كرده انسد! و روزي كسه

اين را كشف كنند، تمام احترام و اعتمادشان از والدين سلب خواهد شد.

 برخلف آنچسه كسه عمومًا مسي گوينسد، تعليسم وتربيست جديسد مسسئول سسلب احترام از والديسن

 نيسست، خود والديسن تقصسيركار هسستند. كودكان بسه زودي درمسي يابنسد كسه والدينشان  كامًل

درگير همان چيزي هستند كه مي گويند كثيف است! 

 و اينكسه زندگسي روزانسه ي آنان بسا زندگسي شبانسه شان تفاوت دارد و بيسن گفتار و كردارشان

 همخوانسي وجود ندارد. كودكان نظاره گرهايسي بسسيار دقيسق هسستند. آنان بسه هرآنچسه كسه در

 خانه روي مي دهند توجه دارند. آنان مي بينند كه آنچه را كه پدرشان "كثيف"   و مادرشان

آن را "بد" مي خواند، در خانه رواج دارد. 

 آنان به زودي از اين نكته هشيار مي شوند و تمامي احترام و اعتبار والدين برايشان ازبين

مسي رود، زيرا در نظسر آنان والدينشان منافسق و رياكار هسستند. آنان بسه آنچسه كسه موعظسه 

مي كنند عمل نمي كنند.

و به ياد بسپاريد: 
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 كودكانسي كسه ايمانشان را بسه والدينشان از دسست بدهنسد، هرگسز قادر نخواهنسد بود بسه خداونسد

ايمان داشته باشند.

 كودكان نخسستين لمحسه از الوهيست را در والدينشان مسي بيننسد، و اگسر ايسن ايمان شكسسته شود،

 آنان در بزرگسي، بسه يقيسن انسسان هايسي بسي خدا مسي شونسد. كودكان، نخسستين احسساس الوهيست

 را در پاكي والدينشان حس مي كنند. والدين به آنان از همه نزديك تر هستند. احساس  ايمان

 و حرمسسست از طريسسسق والديسسسن در كودكان برمسسسي خيزد. اگسسسر ايمان كودك درهسسسم بشكنسسسد،

بازگردان كودك به نزديكي با خداوند بسيار دشوار خواهد بود. 

نخستين خدايانشان به آنان خيانت كرده اند __ پدر و مادر ثابت كرده اند كه رياكار هستند.

امروزه، نسسسل جوان وجود خداونسسد يسسا روح را انكار مسسي كننسسد و مفهوم رهايسسي غايسسي را 

بسه تمسسخر مسي گيرنسد و مذهسب را فريسب و حيله مسي داننسد. نسه بسه ايسن سسبب كسه خودشان 

 جسست و جسو كرده و بسه نتيجسه گيري شخصسي خودشان رسسيده انسد، بلكسه بسه ايسن سسبب كسه

والدينشان را منافق و  فريبكار يافته اند. 

و تمام اين فريب بر اساس سكس قرار دارد و حول محور جنسيت مي گردد.

 به كودكان ياد ندهيد كه سكس گناه است. درعوض، الزامي است كه به آنان آموخته شود كه

 سسكس بخشسي جدانشدنسي از زندگسي اسست، كسه مسا از سسكس زاده شده ايسم و اينكسه سسكس خود

 زندگي ما است. اين به آنان كمك مي كند كه رفتار پدرومادرشان را به درستي درك كنند و

 وقتسسي بزرگ شدنسسد و زندگسسي را خودشان تجربسسه كردنسسد، از صسسداقت و صسسفاي والدينشان

 سسرشار از احترام خواهنسد شسد. در شكسل دادن زندگسي مذهسبي آنان، هيسچ عنصسري عظيسم تسر

 از كشسسف صسسداقت و درسسستي والديشنان نيسسست. ولي امروزه تمام كودكان مسسي داننسسد كسسه

والدينشان منافق و فريبكار هستند. سبب اصلي تضاد بين فرزندان و والدين همين است.

سركوب كردن سكس بين زن و شوهر و بين فرزندان و والدين شكافي ايجاد كرده است.

 نسه. مسا نيازي بسه مخالفست بسا سسكس و محكوم كردن و تقبيسح آن نداريسم. آنچسه مورد نياز اسست

آموزش جنسي به كودكان است. 

 بسه محسض اينكسه آنان بسه قدر كافسي بالغ شدنسد كسه سسوال كننسد، بايسد هرآنچسه را كسه بسه نظسر

 اسساسي مسي آيسد، هرآنچسه را كسه مسي تواننسد درك كننسد بايسد بسه آنان گفست تسا بيسش از اندازه در

 مورد سسسكس كنجكاو نشونسسد و تسسا نقطسسه ي جنون جذب آن نشونسسد كسسه سسسعي كننسسد از منابسسع

عوضي آن را فرابگيرند. 
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 وگرنه، همانطور كه امروزه اوضاع چنين است، كودكان آنچه را كه بخواهند پيدا مي كنند،

ولي آن را از مردمسسي عوضسسي و از مسسسير هاي اشتباه فرامسسي گيرنسسد و هميسسن كار سسسبب 

مي شود كه براي باقي عمرشان درد بكشند و شكنجه شوند.

 و در تمام ايسسن مدت ديواري از سسسكوت و پنهان كاري بيسسن فرزندان و والديسسن وجود دارد،

گويي كه نه والدين و نه فرزندان هيچ چيز از سكس نمي دانند!

بايد به كودكان آموزش جنسي صحيح داده شود.

 دومين نكته اينكه بايد به كودكان مراقبه را آموخت __ چگونه آرام، باصفا و ساكت بمانند

  برسند. اگر در خانه ها تسهيلتي فراهم شوند كهno-mindو چگونه به وضعيت بي ذهني

آنان بتواننسسد هسسر روز دسسست كسسم يسسك سسساعت وارد سسسكوت شونسسد، كودكان بسسسيار بسسسيار 

 به سرعت مي توانند ياد بگيرند كه به اين حالت برسند. و البته اين فقط زماني ممكن خواهد

 بود كه شما، والدين، نيز همراه آنان به مراقبه بنشينيد. يك ساعت نشستن در سكوت مي بايد

در هر خانه اجباري باشد. 

 اگسر بسه سسبب ضرورت، در خانسه اي يسك وعده غذا از دسست برود، ايسن را مسي توان تحمسل

 كرد، ولي هيسسچ خانسسه اي نبايسد بدون يسك سساعت مراقبسسه در روز بمانسسد. اگسر در مكانسسي كسه

 خانواده در آن سسكونت دارد، يسك سساعت سسكوت اجرا نشود، خواندن آن بسه عنوان "خانسه"

اشتباه است. اين خانه اي كاذب است.

روزي يسك سساعت مراقبسه كردن، تسا زمانسي كسه فرد بسه چهارده سسالگي برسسد، در مراقبسه را 

بر او خواهسسد گشود، دري بسسه آن وضعيسست كسسه در آن، بسسي زمانسسي و بسسي نفسسسي را تجربسسه 

مسي كنسد، جايسي كسه لمحسه اي از روح را مشاهده مسي كنسد. داشتسن چنيسن لمحسه اي قبسل از 

تجربسه ي سسكس اهميست دارد. ايسن لمحسه، پايانسي اسست بر زياده روي و افراط در سسكس: 

اينك انرژي مسيري تازه يافته است. من اين را نخستين گام مي خوانم. 

 در تمريسن زندگسي بدون عمسل جنسسي، در رفتسن بسه وراي سسكس، در رونسد دگرگونسي انرژي

جنسي، مراقبه نخستين قدم است.

 گام دوم عشسق اسست. بايسد عشسق را از وقست نوزادي بسه كودكان آموزش داد. تاكنون چنيسن

 پنداشتسه شده كسه آموزش عشسق منجسر بسه دنياي سسكس مسي شود. ولي ايسن ترسسي بسي اسساس

 اسست. آموزش سسكس مسي توانسد انسسان را بسه عشسق رهنمون شود، ولي آموزش عشسق هرگسز

 او را به جنسيت گرايي نمي كشاند. حقيقت درست عكس اين است. هرچه عشق بيشتري در

درون فرد رشد كند، انرژي جنسي بيشتري به عشق تبديل مي شود و تقسيم مي شود. 
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  ، ذهنيست جنسسي بيشتري داردthe less love-filledفرد هرچسه از عشسق خالي تسر باشسد 

the more sex-minded . 

 فرد هرچسه بيشتسر از عشسق تهسي باشسد، نفرت بيشتري دارد،  فرد هرچسه از عشسق خالي تسر

 باشد، زندگي اش بيشتر سرشار از كينه ورزي خواهد بود. و انسان هرچه بيشتر از عشق

خالي باشسسد، حسسسادت، رقابسست، نگرانسسي، و بدبختسسي بيشتري در زندگسسي خواهسسد داشسست. 

 فرد هرچسه بسا تشويسش، حسسادت، نفرت و رنجسش بيشتري احاطسه شده باشسد، انرژي بيشتري

در درونش راكد مي ماند و آنگاه تنها راه براي تخليه ي آن، سكس است.

 عشق براي انرژي هاي ما يك خروجي است. عشق يك جريان است. سازنده است و براي

 هميسن اسست كسه جاري اسست و رضايست مسي آورد. و آن رضايست بسسيار عميسق تسر و بسسيار

 باارزش تر از رضايتي است كه توسط سكس به دست مي آيد. كسي كه چنين رضايتي را

 شناختسه باشسد، هرگسز بسه دنبال جايگزينسي نمسي گردد، درسست ماننسد كسسي كسه جواهسر دارد،

هرگز در پي سنگريزه ها نيست.

ولي كسسسي كسسه پسسر از نفرت باشسسد، هرگسسز نمسسي توانسسد راضسسي باشسسد. در نفرت، انسسسان جدا 

 مي كند، چيزها را نابود مي كند. نابودكردن هرگز رضايت نمي آورد: رضايت توسط خلق

كردن به دست مي آيد. كسي كه حسود است مبارزه مي كند، 

ولي مبارزه هرگسسز رضايسست نمسسي آورد. رضايسست بسا دادن، سسسهيم شدن بسسه دسسست مسسي آيسسد، 

نه با ربودن و چنگ زدن. 

 كسي كه در نزاع و ستيز است، چنگ مي زند و مي ربايد. ولي ربودن هرگز آن رضايتي

 را نمسي آورد كسه دادن و سسهيم شدن مسي آورد. انسسان جاه طلب از يسك مقام بسه مقامسي ديگسر

مي جهد، ولي هرگز قادر نيست آرامش به دست آورد.

آرامسش بسه كسساني وارد مسي شود كسه در سسفر عشسق هسستند، كسساني كسه از يسك زيارت عشسق 

به زيارتي ديگر مي روند، نه به آنان كه در سفر قدرت و مقام هستند. 

 فرد هرچسه بيشتسر سسرشار از عشسق باشسد، در هسر سسلول از وجودش، رضايست، آرامسش و

 احساس شادي و تكميل بودن بيشتري جريان دارد. نوعي شادابي و طراوت، كه نشانگر آن

رضايت و سرور است او را دربرگرفته است. 

 سسسكس حركسست dimensionچنيسسن شخصسسي كسسه چنيسسن بسسه رضايسست رسسسيده اسسست در بعسسد 

 نمي كند. و شخص براي حركت نكردن در آن بعد نبايد تلشي كند. او فقط به اين سبب در

82 حق كپي وجدانًا محفوظ                                                                                                                                       



از سكس تا فراآگاهي

 آن بعد نمي رود كه آن رضايتي كه فرد عادت داشت براي چند لحظه توسط سكس به دست

آورد، اينك توسط عشق، بيست و چهار ساعته در دسترس است.

بنابرايسن جهست بعدي ايسن اسست كسه وجود مسا بيشتسر در بعسد عشسق حركست كنسد. مسا عشسق 

 مي ورزيم، عشق مي دهيم و در عشق زندگي مي كنيم. و براي تشرف به عشق،  لزومي

ندارد كه فقط عاشق انسان ها باشيم. 

 تشرف به عشق تشرفي است به اينكه تمامي وجودانسان عشق شده باشد. اين تشرفي است

 بسه عاشقانسه زندگسي كردن. فرد مسي توانسد يسك قطعسه سسنگ را  چنان از زميسن بردارد كسه يسك

 دوسست را برمسي دارد. فرد همچنان مسي توانسد دسست كسسي را طوري در دسست نگسه دارد كسه

 گويسي دسست يسك دشمسن را نگسه داشتسه اسست. شايسد كسسي قادر باشسد بسا اشياء مادي بسا مراقبتسي

 عاشقانسه رفتار كنسد، درصسورتي كسه ديگري بسا انسسان هاي ديگسر طوري رفتار مسي كنسد كسه

 نبايد چنين حتي با اشياء مادي رفتار شود. انساني كه سرشار از نفرت است، با انسان هاي

ديگسر همچون اشياء بسي جان رفتار مسي كنسد، كسسي كسه پسر از عشسق اسست حتسي بسه اشياء 

بي جان نيز شخصيت زنده مي بخشد.

 يسك مسسافر آلمانسي براي ديدن عارفسي مشهور آمده بود. او مسي بايسد بسه دليلي خشمگيسن بوده

باشسد. او بسا عصسبانيت بندهاي كفشسش را باز كرد، كفسش هسا را بسه گوشسسه اي پرت كرد و 

با ضربه اي محكم در را باز كرد.

 در هنگام خشسم، انسسان كفسش هايسش را طوري از پسا در مسي آورد كسه گويسي بدتريسن دشمنسش

 هستند! او همچنين در را طوري باز مي كند كه گويي يك دشمني عظيم بين او و در وجود

دارد! مرد محكم در را بازكرد، وارد شد، و به آن عارف اداي احترام كرد.

 عارف گفست، "نسه، مسن هنوز نمسي توانسم بسه سسلم تسو پاسسخ بدهسم. نخسست برو و از در و از

كفش هايت معذرت بخواه!"

 مرد پرسسيد، "شمسا را چسه مسي شود؟ از در معذرت بخواهسم؟ و از يسك جفست كفسش؟ آيسا آن هسا

زنده هستند؟"

 عارف پاسسخ داد: "وقتسي خشمست را سسر آن چيزهاي بسي جان خالي مسي كردي ايسن را توجسه

 نكردي. تسسو كفسسش هسسا را طوري پرتاب كردي كسسه موجوداتسسي زنده هسسستند و براي چيزي

 مقصسر هسستند. و در را بسا چنان خشونتسي باز كردي كسه بسه نظسر دشمنست مسي آمسد. چون بسا

 خالي كردن خشمسست بر سسسر آن هسسا، شخصسسيتشان را تاييسسد كردي، بايسسد هميسسن حال نخسسست
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 بروي و از آن هسسا معذرت بخواهسسي. فقسسط در آن صسسورت بسسا تسسو حرف خواهسسم زد، وگرنسسه

امكان ندارد."

 مسسافر فكسر كرد كسه چگونسه اينهمسه راه از آلمان آمده تسا ايسن عارف را ملقات كنسد و اينسك

چنيسسن موضوع بسسي اهميتسسسي مسسسي توانسسسد امكان ملقات را از او بگيرد. درحالتسسسي بسسسيار 

 بسي رمسق، نزد كفسش هايسش رفست و دسست هايسش را روي هسم گذاشست و گفست، "دوسستان،

بدرفتاري مرا ببخشيد!"

به در گفت، "متاسفم. بازكردن تو با خشم كاري اشتباه بود."

 مسافر آلماني در خاطراتش مي نويسد كه نخست به نظرش بسيار مسخره رسيد، ولي وقتي

 معذرت خواهي اش به پايان رسيد، شگفت زده شده بود: آرامشي بسيار به او دست داده بود

 و احساس سبكي و صفاي زياد مي كرد. حتي به تخيلش هم راه نمي يافت كه توسط معذرت

خواهي از يك جفت كفش و يك در، چنان صفا و آرامشي بتواند به كسي دست بدهد.

 وقتسي معذرت خواهسي اش بسه پايان رسسيد، رفست و كنار آن عارف نشسست كسه مسي خنديسد و

گفت، "حال خوب است. 

 حال مي توانيم گفت و گو كنيم. حال قدري عشق نشان دادي، حال مي تواني ارتباط بزني،

حال حتي مي تواني درك كني، زيرا اكنون سبك و شاد و مسرور هستي."

مسئله اين نيست كه فقط با انسان ها عاشقانه رفتار كنيم، مسئله عشق ورزيدن است.

 گفتن اينكه انسان بايد مادرش را دوست بدارد يك سوء تعبير است. اگر مادري از فرزندش

 بخواهد كه فقط به اين دليل كه مادرش است بايد او را دوست داشته باشد، اين يك آموزش

 غلط اسست. عشقسي كسه براسساس "دليسل" و "بايسد" و "بنابرايسن" باشسد، عشقسي دروغيسن اسست.

كسي كه فقط براي اينكه پدر است مي خواهد كه دوستش بدارند، آموزشي غلط مي دهد. 

ايسسن يعنسسي دليسسل آوردن براي عشسسق. عشسسق بدون دليسسل اسسست، عشسسق هرگسسز بسسا دليسسل روي 

نمي دهد. 

 اگسر مادر بسه فرزندش بگويسد، "مسن مدت هاسست كسه تسو را بار آورده ام و بزرگ كرده ام،

بنابرايسسن مرا دوسسست داشتسسه باش،" براي عشسسق دليسسل مسسي تراشسسد، ايسسن پايان عشسسق اسسست. 

شايد كودك با زور و ناخواسته تظاهر به عشق كند، زيرا كه او مادرش است.

 آموزش عشق اين نيست كه براي عاشق شدن دليل بتراشيم، بلكه فقط به اين معني است كه

محيط و فرصتي فراهم كنيم كه در آن، كودك بتواند دوست بدارد و عشق بورزد.
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مادري كسسه بسسه فرزندش بگويسسد، "مرا دوسسست داشتسسه باش چون مادرت هسسستم،" عشسسق را 

 بسه فرزندش آموزش نمسي دهسد. بايسد بگويسد، " براي زندگسي، آينده و خوشبختسي تسو اهميست

 دارد كه تو به هركس و هرآنچه كه با آن برخورد مي كني عاشقانه رفتار كني __ چه يك

قطعه سنگ باشد، يك گل باشد، يا يك انسان يا يك حيوان، هرچه كه باشد. 

مسسسئله، دادن عشسسق بسسه يسسك حيوان، بسسه يسسك گسسل يسسا بسسه مادر يسسا بسسه كسسسي ديگسسر نيسسست. 

مسئله، عاشق بودن  وجود تو است. 

آينده ي تو بستگي به اين دارد كه  چگونه عاشقانه رفتار كني. 

 امكان سسرور و خوشبختسي در زندگسي تسو بسستگي بسه ايسن دارد كسه چقدر سسرشار از عشسق

باشسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسي."

 مردم براي اينكه عشق بورزند نياز به آموزش دارند، آنوقت است كه مي توانند از جنسيت

 زدگسي خلص شونسد. ولي مسا مردم را در عشسق ورزيدن آموزش نمسي دهيسم، هيسچ احسساسي

از عشق خلق نمي كنيم.

درعوض، هرچه كه به نام عشق درموردش حرف مي زنيم و انتقال مي دهيم، كاذب است.

 آيسا فكسر مسي كنيسد كسه كسسي مسي توانسد عاشسق يسك نفسر باشسد و همچنيسن از ديگري نفرت داشتسه

باشد؟ نه، اين ناممكن است. انسان عاشق، يك انسان عاشق است، اين به هيچ وجه ربطي 

به يك فرد خاص ندارد. 

چنين كسي حتي اگر تنها هم بنشيند بازهم شخصي عاشق است. 

عاشق بودن، طبيعت چنين فردي است، ربطي به رابطه ي شما و آن شخص ندارد.

 يسك شخسص خشمگيسن حتسي اگسر تنهسا هسم باشسد بازهسم خشمگيسن اسست، انسساني كسه نفرت دارد،

 حتي در تنهايي هم پر از نفرت است. با ديدن چنين شخصي نيز مي توانيد احساس كنيد كه

او خشمگيسسن اسسست، باوجودي كسسه خشسسم خودش را در آنزمان بسسه شخسسص خاصسسي نشان 

نمي دهد. 

 اگر شخصي عاشق را ببينيد كه در تنهايي نشسته، مي توانيد احساس كنيد كه چگونه لبالب

از عشق است.

 گسل هايسي كسه در انزواي جنگسل مسي روينسد عطسر خود را منتشر مسي كننسد، چسه كسسي در آنجسا

باشسسد كسسه از آن قدردانسسي كنسسد و چسسه نباشسسد، چسسه كسسسي از كنارشان بگذر و چسسه نگذرد. 

معطر بودن طبيعت گل است. 

در اين توهم نباشيد كه گل فقط به خاطر شما عطرافشاني مي كند!
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عاشسسق بودن بايسسد خود شخصسسيت مسسا شود. بايسسد وضعيسست بودش مسسا باشسسد، نبايسسد متكسسي بسسه 

" به كي؟" باشد. 

 ولي تمام عشاق مسسي خواهنسسد كسسه معشوقشان فقسسط آنان را دوسسست بدارد، و عاشسسق هيچكسسس

ديگسسر نباشسسد. ولي آنان نمسسي داننسسد كسسه كسسسي كسسه نتوانسسد همسسه را دوسسست بدارد، نمسسي توانسسد 

هيچ كس را دوست بدارد. 

 زن مسي گويسد كسه شوهرش فقسط بايسد عاشسق او باشسد و نبايسد بسا هيچكسس ديگسر عاشقانسه رفتار

 كنسد، جريان عشسق شوهرفقسط بايسد بسه سسمت او جاري باشسد. ولي او درك نمسي كنسد كسه چنيسن

عشقي دروغين است و مسبب اين نيز خود اوست. 

شوهري كه هميشه پر از عشق براي همه نباشد چگونه مي تواند عاشق همسرش باشد؟

عاشق بودن يعني اينكه در طول شبانروز، عشق ورزيدن طبيعت او است. 

انسان نمي تواند براي يك نفر سرشار از عشق باشد و براي ديگران تهي از عشق باشد. 

 ولي تاكنون نوع بشر قادر نبوده است اين حقيقت ساده را ببيند. پدر از فرزندش مي خواهد

كه او را دوست بدارد. 

ولي مستخدم پير خانه چه؟ "نيازي نيست، او فقط يك خدمتكار است!" 

 ولي همين مستخدم پير كه پسرش مجاز نيست او را دوست داشته باشد نيز پدر  كسي ديگر

 اسست. و ايسن پدر درك نمسي كنسد كسه فردا، شايسد هسم هميسن امروز، وقتسي  خودش پيسر شسد، از

فرزندش شاكي خواهد بود كه رفتاري عاشقانه با او ندارد. 

 اگر به آن فرزند آموزش داده مي شد كه با همه رفتاري عاشقانه داشته باشد، مي توانست

 به انساني كه عشق مي ورزد،  رشد كند. عشق به طبيعت دروني مربوط است، نه به نوع

 رابطسه. عشسق ربطسي به ارتباط ندارد، عشق حالتي از بودش است. عشسق بخشي دروني از

شخصيت انسان است. 

ما بايد آموزشي از نوع ديگر ببينيم، آموزش عاشق بودن __ عاشق هريك و همه بودن. 

 اگسر كودك حتسي يسك كتاب را ناعاشقانسه زميسن بگذارد، توجسه او بايسد بسه ايسن واقعيست جلب

 شود: "از شخصيت تو بعيد است كه اين كتاب را چنين برزمين بگذاري. كسسي خواهسد ديد

و خواهيد شنيد و متوجه مي شود كه با كتاب بدرفتاري كرده اي. 

اين نشانگر نقصي در شخصيت تو است."

بسسه ياد داسسستان عارفسسي افتادم كسسه در كلبسسه اي كوچسسك زندگسسي مسسي كرد. يسسك شسسب، حدود 

 نيمسه شسب، سسخت باران مسي باريسد و او و همسسرش خوابيده بودنسد. ناگهان در خانسه زده شسد.
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 كسسي جوياي سسرپناه بود. عارف بسه همسسرش گفست، "كسسي بيرون اسست، يسك مسسافر، يسك

دوست ناشناس. لطفًا در را باز كن."

 توجسه كرديسد؟ مسي گويسد "يسك دوسست ناشناس." شمسا حتسي بسا كسساني كسه آشنسا هسستيد دوسستي

 نداريد. اين رفتار عاشقانه ي او را نشان مي دهد: "يك دوست ناشناس بيرون منتظر است،

لطفًا در را باز كن."

 همسسرش گفست، "جسا نداريسم. حتسي براي دوتاي مسا هسم جسا نيسست. چگونسه يسك نفسر ديگسر هسم

وارد شود؟"

 عارف پاسسخ داد، "عزيسز مسن، اينجسا قصسر مردي ثروتمنسد نيسست كسه بتوانسد جسا كسم بياورد،

 كلبسه ي حقيسر مردي فقيسر اسست. كاخ مرد غنسي اسست كسه هميشسه جسا كسم دارد __ اگسر يسك

ميهمان ديگر وارد شود، فضا كم مي آورد! نه، اينجا كلبه ي مردي فقير است."

 زن پرسيد، " چه ربطي به موضوع فقير و غني دارد؟  واقعيت ساده اين است كه اين كلبه

خيلي كوچك است!"

 عارف پاسخ داد، "اگر در قلبت جاي كافي وجود داشته باشد، احساس مي كني كه حتي يك

 كلبسه نيسز يسك كاخ اسست، ولي اگسر قلبست باريسك باشسد، حتسي يسك كاخ نيسز براي دريافست يسك

 ميهمان به نظر كوچك مي آيد. لطفًا در را باز كن. چگونه مي توانيم كسي را كه به در ما

 پناه آورده از خود برانيم؟ تا حال ما دراز كشيده بوديم. شايد سه نفري نتوانيم دراز بكشيم،

ولي دست كم سه نفري مي توانيم بنشينيم. اگر همه بنشينيم، براي يكي ديگر هم جا هست."

 همسسسرش وادار شسسد در را باز كنسسد. مرد كسسه سسسرتا پسسا خيسسس بود وارد شسسد. باهسسم نشسسستند و

مشغول صحبت شدند. 

 پسس از مدتسي دو نفسر ديگسر رسسيدند و در زدنسد. عارف گفست، "بسه نظسر مسي رسسد ديگري هسم

 وارد شده" و از ميهمان كه نزديك در نشسته بود خواست تا در را باز كند. مرد گفت، "در

را باز كنم؟ جا نيست."

 اين مرد، كه خودش لحظاتي پيش در آن كلبه پناه گرفته بود، از ياد برد كه عشق آن عارف

 بسه او نبود كسه مكانسي بسه او داد، بلكسه ايسن وجود عارف بود كسه پسر از عشسق بود و عاشقانسه

بود. و اينك مردمي ديگر آمده بودند. و عشق بايد به  تازه واردين هم پناه مي داد.

 ولي مرد گفت، "نه، نيازي نيست كه در را باز كنم. آيا نمي بينيد كه ما نشسته هم در اينجا

مشكل داريم؟"
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 عارف خنديسد و گفست، "مرد عزيسز مسن، آيسا براي تسو جسا آماده نكردم؟ تسو بسه ايسن سسبب وارد

شدي كه عشق اينجا بود. 

هنوز هسم اينجاسست، عشسق بسا آمدن تسو تمام نشده اسست. در را باز كسن، لطفًا. حال مسا دور 

از هسم نشسسته ايسم، پسس فقسط قدري مهربان تسر مسي نشينيسم. اينطوري جاي كافسي خواهسد بود. 

بسسه علوه، شسسبي سسسرد اسسست و چنيسسن نزديسسك نشسسستن بسسا همديگسسر، خودش گرمسسا و لذت 

مي بخشد."

در باز شد و دو تازه وارد به درون آمدند. همگي با هم نشستند و با هم آشنا شدند.

 سپس، خري وارد شد و با سرش به در فشار آورد.   خر خيس آب بود و جوياي سرپناهي

 براي شب بود. عارف از آن دو نفر كه نزديك در بودند خواست تا در را باز كنند و گفت،

"يك دوست ناشناس ديگر وارد شده است."

 مردان با ديدن بيرون گفتند، "اين يك دوست يا چيزي شبيه يك دوست نيست. فقط يك الغ

است. نيازي نيست كه در را باز كنيم."

 عارف گفست، "شايسد نمسي دانيسد كسه بر در خانسه ي مردمان غنسي، بسا انسسان هسا همچون حيوان

 رفتار مي شود. ولي اينجا كلبه ي مردي فقير است و ما عادت داريم حتي با حيوان ها نيز

مانند انسان رفتار كنيم. لطفًا در را باز كنيد."

دو مرد يكصدا ناله كردند، "ولي جا و فضا؟"

 عارف گفست، "جسا زياد اسست. بسه جاي نشسستن، مسي توانيسم همگسي بايسستيم. براي ايسن جاي

 كافسي هسست. ناراحست نباشيسد. اگر لزم شد، من هميشسه آماده ام تا بيرون بروم و جاي كافسي

درست كنم."

 عشسق مسي توانسد تسا اينجسا برود! آنچسه مورد نياز اسست خلق  نگرشسي عاشقانسه اسست، قلبسي

 عاشسق. وقتسي قلب عاشسق در درون باشسد، خودش را همچون هاله اي از رضايست، هاله اي

از رضايت  شعف آور متجلي مي سازد.

 آيسا هرگسز دقست كرده ايسد كسه هرگاه پسس از اينكسه قدري بسه كسسي عشسق نشان داده ايسد، موجسي

 عظيسم از آرامسش تمام وجودتان فرا مسي گيرد؟ آيسا هرگسز تشخيسص داده ايسد كسه بسا صسفاترين

لحظات رضايسست آن هايسسي بوده انسسد كسسه درآن لحظات، عشسسق بسسي قيسسد وشرط داشتسسه ايسسد؟ 

وقتي براي عشق تان شرط وجود نداشته، وقتي فقط عاشقانه به بيگانه اي در خيابان لبخند 

 زده ايسد؟ آيسا نسسيمي از آرامسش و رضايست در پسي نداشست؟ آيسا هيسچ تجربسه اي از آن خوشسي

 آرام داشتسه ايسد كسه شخسص افتاده اي را از زميسن بلنسد كرده ايسد، وقتسي دسستي را بسه كسسي كسه
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 لغزيده است داده ايد، وقتي گلي به بيماري هديه داده ايد؟ نه به اين خاطر چنين كرده باشيد

كه او پدرتان است يا مادرتان است. 

 نسه، آن شخسص مسي توانسد شخسص معينسي نباشسد، ولي خود هديسه دادن يسك پاداش عظيسم اسست،

يك سرور بزرگ.

 توان عشق ورزيدن بايد در درون شما رشد كند ___ عشق به گياهان، پرندگان، حيوانات،

 عشق به انسان ها و عشق به بيگانگان، براي خارجي ها، عشق به كساني كه شايد از شما

بسيار دور باشند ___ ماه و ستارگان. 

 عشق شما بايد رشد كند. هرچه عشق در درون كسي افزوده شود، امكان سكس در زندگي

فرد كاهش مي يابد. 

عشق و مراقبه باهم آن دري را مي گشايد كه دروازه ي الوهيت است. 

.godlinessعشق به علوه ي مراقبه مساوي است با خداگونگي 

 وقتسي عشسق و مراقبسه به هسم مي پيوندند، الوهيست به دسست آمده است. ثمره ي اين دسستيابي،

 . آنگاه تمامسي انرژي حياتسي از گذرگاهسي ديگسر صسعود celibacyزندگسي در تجرد اسست

 مي كند. آنوقت به تدريج نشت نمي كند، آنگاه به بيرون هدر نمي رود. انرژي برمي خيزد،

شروع مي كند به بالرفتن از مسيرهاي دروني. به سفري روبه بال مي رود. 

سفر ما، در حال حاضر، به سمت پايين ترين سطوح است. 

سكس جاري شدن انرژي به پايين است، زندگي تجردي سفري سربال است.

عشق و مراقبه كليدهاي زندگي بدون عمل جنسي هستند.

فردا، در مورد اينكه از اين زندگي تجردي چه به دست خواهد آمد سخن خواهم گفت. 

چه به دست مي آوريم؟ چه عايدمان مي شود؟

 امروز در مورد دو چيز با شما سخن گفتم: عشق و مراقبه. به شما گفتم كه آموزش اين دو

 بايسد از مرحله ي نوزادي شروع شود، ولي شمسا نبايسد از ايسن چنيسن نتيجسه بگيريسد كسه چون

شما ديگر كودك نيستيد، كاري نمانده است كه انجام بدهيد! 

قبل ازترك اينجا چنين برداشتي نكنيد. در آن صورت تلش من به هدر رفته است. 

 در هسر سسن كسه هسستيد، ايسن كار خيسر مسي توانسد شروع شود، مسي توانسد هميسن امروز شروع

 شود. باوجودي كسه با افزايسش سسن دشوارتسر مسي شود __ اگر در كودكسي بتوانسد شروع شود

باشگون تريسسن اسسست __ در هسسر سسسن از زندگسسي كسسه شروع شود شگون و بركسست دارد. 

 مسي توانيسد ايسن را امروز شروع كنيسد. كسساني كسه آماده ي آموختسن باشنسد، حتسي در سسن هاي
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 بال نيسز هنوز كودك هسستند. مسي تواننسد از همانجسا شروع كننسد. اگسر شوق فراگرفتسن داشتسه

 باشنسد، اگسر پسر از ايسن فكسر نباشنسد كسه همسه چيسز را مسي داننسد، كسه بسه همسه چيسز رسسيده انسد،

سفرشان همچون يك كودك، شاداب و با طروات آغاز مي شود.

   كسه او را سسال هسا پيسش مشرف سساخته بود پرسسيد،bhikshuبيكششو از يسك بوداروزي 

، چند سال داري؟"بيكشو"

 پاسخ داد، "پنج سال."بيكشو

  تعجسب كرد، "پنسج سسال؟ تسو دسست كسم هفتاد سساله بسه نظسر مسي رسسي. ايسن چسه پاسسخيبودا

است؟"

  پاسخ داد، "به اين دليل مي گويم كه اشعه ي مراقبه پنج سال پيش وارد من شد، وبيكشو

 فقط در اين پنج ساله اسست كه عشسق در زندگسي مسن بارش داشتسه است. پيسش از آن، زندگسي

 من چون يك رويا بود: در خواب وجود داشتم. وقتي سنم را محاسبه مي كنم، آن سال ها را

به حساب نمي آورم. چطور مي توانم؟ زندگي واقعي من پنج سال پيش شروع شد. 

من فقط پنج ساله ام."

 به تمام مريدانش گفت كه خوب در اين پاسخ دقت كنند. بودا

شما همگي بايد سن خود را اينگونه محاسبه كنيد، اين معيار تعيين سن است.

 اگسر عشسق و مراقبسه هنوز در شمسا زاده نشده انسد، زندگسي شمسا تاكنون بسه هدر رفتسه اسست،

هنوز به دنيا نيامده ايد.  ولي اگر سعي و تلش كنيد، هيچگاه دير نيست.

 بنابراين، از سخنان من چنين نتيجه گيري نكنيد كه چون شما از سن كودكي گذشته ايد اين

 سسخنان فقسط براي نسسل آينده اسست. هيچكسس هرگسز چنان دور نمسي شود كسه نتوانسد بسه وطسن

 بازگردد. تاكنون هيچكسس  چنان در راه خطسا پيسش نرفتسه كسه نتوانسسته باشسد راه درسست را

 ببيند. حتي اگر كسي هزاران سال در تاريكي زيسته باشد، به اين معني نيست كه وقتي او

 چراغ را روشن مي كند، تاريكي اعلم كند، "من هزاران ساله هستم، پس از اينجا نخواهم

رفست!" نسه، وقتسي كسه چراغ روشسن باشسد، تاريكسي هزاران سساله بسه همان سسرعت ناپديسد 

مي شود كه تاريكي يك شبه.

برافروختن آن چراغ در كودكي بسيار آسان است و پس از آن قدري دشوار مي شود.

 ولي دشوار بسه معناي ناممكسن نيسست. دشوار يعنسي قدري تلش بيشترو دشوار يعنسي قدري

 عزم بيشتسر. دشوار يعنسي قدري شديسد تسر. يعنسي كسه شمسا بايسد الگوهاي جاافتاده در شخصسيت

خودتان را با پشتكاري بيشتر بشكنيد و مسيرهاي تازه باز كنيد.
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 ولي حتسي بسا دميدن نخسستين اشعسه هاي طريسق جديسد، احسساس مسي كنيسد كسه كاري نكرده و

بركتسي عظيسم را دريافست كرده ايسد. بسا وارد شدن حتسي يسك اشعسه از آن سسرور، آن حقيقست، 

آن نور، احسسساس مسسي كنيسسد كسسه بدون اينكسسه كاري كرده باشيسسد، چيزهاي زيادي دريافسست 

 مي كنيد. زير تمام كارهايي كه كرده بوديد بسيار بي اهميت بوده اند ، چنان جزيي بوده و

آنچه كه به دست آمده،  بسيار پرارزش تر از آن است كه بتوان بر آن ارزش نهاد. 

بنابراين، سخنان مرا اشتباه دريافت نكنيد، اين درخواست من از شماست.

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

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

 لطفًا اداي احترام مرا بپذيريد.
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چهارم   ي جلسه

اميد سه ساعته براي بشريت

عزيزان من، 

  را آموزش مسسي داد.Rama رامشادر مدرسسسه اي در روسسستايي كوچسسك، آموزگاري داسسستان 

 تقريبًا تمام بچسسه هسسا چرت مسسي زدنسسد. جاي تعجسسب نيسسست كسسه اگسسر كودكان در حيسسن شنيدن

 به خواب بروند، حتي بزرگ تر ها نيز در اين مواقع چرت مي زنند! راماداستان 

 داستاني كه بارها و بارها تكرار و تكرار شده باشد، تمام جاذبه ي خودش را براي شنيدن با

 دقست بسه آن از دسست مسي دهسد. معلم بسه طور مكانيكسي همسه چيسز را مسي خوانسد، و حتسي بسه

  را از حفظ مي دانست.راماكتابي كه در پيش رو داشت نگاهي هم نمي كرد __ او داستان 

حتي يك ناظر خارجي هم مي توانست تشخيص دهد كه او در خواب آموزش مي داد. 

او ماجرا را چون يك طوطي نقل مي كرد، و از آنچه مي گفت هيچ هشيار نبود.

ناگهان ولوله اي در كلس درگرفت. بازرس آموزشي وارد شده بود.

بازرس وارد كلس شد، شاگردان به خود آمدند و آموزگار شروع كرد با توجه درس دادن.

  تدريسس مسي كنيسد. مايلم ازRamayanaرامايانشا بازرس پرسسيد، "خوشوقتسم مسي بينسم كسه 

كودكان در مورد داستان سوال هايي بپرسم."

 او باايسن فرض كسه كودكان داسستان شكسستن چيزهسا و جنگيدن و ايسن چيسز هسا را بسه آسساني بسه

را شكست؟"Shiva  شيواياد مي سپارند، سوالي ساده را پرسيد: "چه كسي كمان 

 پسسري دسست را بلنسد كرد و گفست ، "آقسا، ببخشيسد. مسن آن را نشكسستم. مسن پانزده روز اينجسا

 نبودم. و نمسي دانسم هسم كه چسه كسسي آن را شكسته اسست. مي خواهسم ايسن موضوع هميسن حال

 روشسن شود، زيرا هروقست در ايسن مدرسسه چيزي شكسسته يسا خراب مسي شود، اول از همسه،

مرا براي آن محكوم مي كنند."

بازپرس با شنيدن اين حيرت كرد. هرگز در خواب هم نمي ديد كه كسي چنين جوابي بدهد.

 رو بسه سسمت آموزگار كرد كسه داشست عصسايش را برمسي داشست و شنيسد كسه آموزگار گفست،

"كار خود اين بدجنس است. او واقعًا از همه بدتر است." 

سسپس غرشسي بسه سسمت پسسر كرد و گفست، "اگسر تسو نشكسستي، پسس چرا بلنسد مسي شوي و 

مي گويي كه تو نشكستي؟"
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سسسپس بسسه بازرس گفسست، "گول حرف هاي ايسسن پسسسرك را نخوريسسد! نود و نسسه درصسسد از 

خرابي ها و شكستگي ها در اين مدرسه كار خودش است."

 با شنيدن اين حرف، حيرت بازرس به نهايت رسيد. ولي فكر كرد بهتر است چيزي نگويد،

 بنابراين سرش را زير انداخت و راهش را كشيد و مستقيم نزد مدير مدرسه رفت و داستان

را كامل براي او بازگو كرد. 

او از مدير خواست كه كاري در اين مورد انجام دهد.

 مديسر از بازرس خواهسش كرد كسه موضوع را بيسش از ايسن پيگيري نكنسد. او براي بازرس

 توضيح داد كه امروزه به شاگردان چيزي را گفتن خطرناك است. او گفت، " مهم نيست كه

چه كسي آن را شكسته باشد، شما لطفًا موضوع را دنبال نكنيد.

 مسا فقسط دو ماه اسست كسه در ايسن مدرسسه روي آرامسش ديده ايسم. شاگردان سسال هسا بوده كسه

 ساختمان ها را به آتش مي كشيدند و وسايل اينجا را مي شكستند و خسارت زياد مي زدند.

بهتر است كه در اين مورد سكوت كنيم. 

 امروزه هسر چيسز كسه بسه آنان بگوييسم ، فقسط دعوت از اغتشاش اسست. شايسد اعتصساب كننسد،

شايد تا حد مرگ روزه بگيرند!"

بازرس كامًل زبانش بند آمده بود و نمي توانست باور كند كه چه اتفاقي دارد مي افتد. 

 نزد رييسسسس هيات امناي مدرسسسسه رفسسست و تمام اتفاقات را برايسسسش گفسسست __ كسسسه در كلس

  را نشكسته اسست و آموزگار گفتهشيوا تدريس مي شده و پسري گفته كه او كمان رامايانا

 كسه بايسد كار همان پسسر باشسد و مديسر مدرسسه گفتسه كسه بهتسر اسست موضوع مسسكوت گذاشتسه

 شود و پيگيري آن عاقلنسه نيسست و ترسسي هميشگسي از اعتصساب و انواع دردسسرها وجود

دارد.

 رييس هيات امنا گفت كه احساس مي كند برخورد مدير مدرسه در اين مورد عاقلنه است.

او اضافسسه كرد، "بسسه علوه، نگران مقصسسر كار نباشيسسد. هسسر كسسس آن را شكسسسته باشسسد، 

 هيات امنسا ترتيسب تعميسر آن را خواهسد داد. بهتسر اسست كسه آن را تعميسر كنيسم تسا اينكسه پيگيسر

دليل آن باشيم."

بازرس ايسن تجربسه اش را براي مسن تعريسف كرد و مسي خواسست بدانسد كسه تمام ايسن اوضاع 

 چسه معنسي دارد. بسه او گفتسم كسه  در ايسن داسستان اسساسًا چيسز تازه اي وجود ندارد. ايسن يسك

ضعف مشترك انساني است در اينجا تجلي يافته است. 
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 آن ناتوانسي ايسن اسست كسه مردم مسي خواهنسد نشان بدهنسد كسه مسي داننسد __ حتسي  در مورد

چيزهايسسي كسسه واقعًا هيسسچ از آن نمسسي داننسسد. هيچكدام از آنان نمسسي دانسسستند كسسه ماجراي 

 چه بوده است. شيواشكسته شدن كمان 

آيا برايشان بهتر نبود كه جهل خودشان را مي پذيرفتند و در موردش مي پرسيدند؟ 

  در تاريخ بشريت است. هيچكس شهامت اينكه بگويد "منmishapاين بزرگترين بدبياري 

 نمي دانم،" را ___ در مورد هر جنبه از زندگي __ از خودش نشان نمي دهد. اين ناتواني

 اثبات كرده كه هلكت آور است و تمام زندگي انسان را به هدر مي دهد. به سبب اين گمان

 خطا كه ما مي دانيم، پاسخ هايي كه مي دهيم همانقدر مسخره هستند كه پاسخ هايي كه در

آن مدرسه داده شده بودند __ توسط آن كودك، آن آموزگار، آن مديرو آن رييس. 

تلش براي پاسخ دادن، بدون دانستن، فقط از انسان يك احمق مي سازد.

  را شكست، در زندگيشيواشايد درست باشد كه موضوع هايي مانند اينكه چه كسي كمان 

 انسسان تاثيري عميسق نداشتسه باشسد، ولي موضوع هايسي كسه ربطسي عميسق بسه زندگسي مسا دارنسد

 __ موضوع هايسي كسه تعييسن مسي كننسد كسه زندگسي زيبسا يسا زشست شود، سسالم يسا ناسسالم باشسد،

 موضوعاتي كه بستگي به جهت و تكامل زندگي دارند ___ در آنجا نيز وانمود مي كنيم كه

 مي دانيم. ولي در اينجا پاسخ هاي ما در زندگي رسواكننده هستند. زندگي هر انسان نشان

 مي دهسد كه ما ابدًا هيچ چيز در مورد زندگسي نمي دانيم. وگرنسه، چرا اينهمسه شكست وجود

دارد، اينهمه رنج و مصيبت و تشويش؟

ايسن دقيقًا چيزي اسسست كسه مايلم در مورد سسسكس برايتان بگويسسم: مسا هيسچ چيسسز در موردش 

نمي دانيم. 

 شايسد شگفست زده شويسد. شايسد بگوييسد، "كامًل ممكسن اسست كسه مسا چيزي در مورد خداونسد يسا

 روح ندانيم، ولي چگونه قبول كنيم كه هيچ چيز در مورد سكس نمي دانيم؟ ما شواهد داريم:

 زن ها و شوهرهايمان را داريم، فرزند داريم و با اين وجود مي گويي كه ما هيچ چيز در

 مورد سكس نمي دانيم!" ولي من مايلم به شما بگويم __ باوجودي كه درك آن شايد برايتان

 بسيار دشوار باشسد ___ كسه فهسم اين نكته الزامسي اسست: شايد شمسا از تجربسه ي سسكس عبور

 كرده باشيسسد، ولي بيسسش از يسسك كودك خردسسسال از سسسكس نمسسي دانيسسد. نسسه بيسسش از آن. فقسسط

گذركردن از چيزي به معني شناختن آن نيست.

 شايد كسي هزاران مايل با يك اتومبيل رانده باشد، ولي اين الزامًا به اين معني نيست كه آن

شخسسسص چيزي از كاركرد آن و موتور داخسسسل آن بدانسسسد. آن شخسسسص شايسسسد سسسسخنان مرا 
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 بسه تمسسخر بگيرد و بگويسد كسه او هزاران مايسل رانندگسي كرده اسست، ولي مسن هنوز هسم مسي

گويم كه او چيزي در مورد اتومبيل نمي داند.

 راندن يسسسك اتومبيسسسل كاري سسسسطحي اسسسست، شناخسسست تمام كاركرد و عملكرد درونسسسي آن

موضوعي كامًل متفاوت است.

 شخصي كليد برق را مي زند و چراغ روشن مي شود. او مي تواند بگويد كه همه چيز در

 مورد برق مي داند، زيرا مي تواند به اختيار چراغ را روشن يا خاموش كند و اين كار را

 هزاران بار انجام داده است. ولي ما مي گوييم كه او يك احمق است، و اينكه حتي يك كودك

هم مي تواند كليد را روشن و خاموش كند، نيازي به دانش برق ندارد.

 هركسي مي تواند بچه توليد كند. اين ربطي به درك كردن سكس ندارد. همچنين ، هركسي

مي تواند ازدواج كند. 

حيوانات توليد مثل مي كنند، ولي دليلي ندارد در اين توهم برويم كه آن ها هم سكس را 

مي شناسند.

 حقيقت مطلب اين است كه سكس به  طور علمي مورد مطالعه واقع نشده است. هيچ فلسفه

يسا علمسي در مورد سسكس واقعًا توسسعه نيافتسه اسست، بسه ايسن سسبب كسه همسه پيشاپيسش گمان 

 كرده انسد كسه همسه چيسز در موردش مسي داننسد. هيچكسس نياز بسه متون و رويكرد علمسي در

مورد سسسكس را نديده اسسست. و مسسن بسسه شمسسا مسسي گويسسم كسسه هميسسن براي بشريسست بسسسيار 

مصيبت آور بوده است.

 روزي كه بتوانيم يك كتاب مدون، يك علم، يك نظام كامل فكري از طريق سكس را توسعه

 دهيسم، قادر خواهيسم بود بسه نژادي تازه از انسسان هسا تولد بخشيسم. آنگاه، نيازي نخواهسد بود تا

 انسسان هاي بيمار، ناتوان و افليسج توليسد كنيسم. نيازي بسه توليسد انسسان هايسي مفلوك و بيمار و

غمزده و گنگ نخواهد بود. نيازي نخواهد بود تا كودكاني پر از احساس گناه توليد كنيم.

 ولي ما هيچ چيز از اين نمي دانيم. ما مي دانيم كه چگونه كليد را روشن و خاموش كنيم، و

 از آنجسا نتيجسه گيري كرده ايسم كسه همسه چيسز را در مورد سسكس مسي دانيسم. حتسي در پايان يسك

 عمسر، آنچسه كسه يسك شخسص در مورد سسكس مسي دانسد بيسش از دانسستن چگونگسي روشسن و

 خاموش كردن كليدبرق نيست ___ و نه چيزي فراتر از اين. ولي ما چون اين فكر خطا را

 حمل مي كنيم كه همه چيز در موردش مي دانيم، هيچ امكاني براي تحقيق، اكتشاف و تفكر

و تعمق در مورد سكس باقي نمي ماند.
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 وقتي همگي از قبل همه چيز در موردش بدانند، چه نيازي به مطالعه ي آن وجود دارد؟ ما

نه در مورد اين موضوع با يكديگر حرف مي زنيم و نه به آن فكر مي كنيم.

 و مايلم بسه شمسا بگويسم كسه هيسچ رازي ژرف تسر، هيسچ سسر وپديده اي عميسق تسر از سسكس در

دنيا وجود ندارد. 

 مسا فقسط اخيرًا اتسم را شناختسه ايسم وبسا ايسن شناخست،  دنيسا دچار انقلبسي عظيسم شسد. روزي كسه

 موفسق شويسم تمامًا چيزي در مورد اتسم سسكس بشناسسيم، نژاد انسسان وارد عصسري جديسد از

 خرد مسي شود. وقتسي كسه بسه ژرفاي رونسد و تكنيسك هاي ايجاد آگاهسي پسي بسبريم،  پيسش بينسي

 عظمست و بزرگسي اوج هايسي كه مي توانيم به آن دسست بيابيم غيرممكن است. ولي يك چيز

 را بسسه يقيسسن مسسي توان گفسست: انرژي جنسسسي و رونسسد آن اسسسرارآميزترين، عميسسق تريسسن و

پرارزش ترين چيز در دنياست __ و ما در موردش ساكت هستيم. چيزي كه از همه چيز 

. a tabooباارزش تر است، جزو محرمات است 

 فرد در طول زندگي اعمال جنسي به جا مي آورد، و در پايان زندگي هنوز هم نمي داند كه

سكس چيست.

  و بسسسي فكريegolessnessبنابرايسسسن، وقتسسسي در روز اول گفتسسسم كسسسه انسسسسان بسسسي نفسسسسي 

thoughtlessnessرا تجربسه مسي كنسد، بسسياري از دوسستان قانسع نشده بودنسد: احسساس كرده  

 بودنسد كسه غيرممكسن اسست. ولي بعدًا دوسستي بسه مسن گفست، "مسن هرگسز قبًل در موردش فكسر

نكرده بودم، ولي آنچه كه گفتي اتفاق افتاد."

 يسك خواهسر نزد مسن آمسد و گفست، "مسن هرگسز ايسن را تجربسه نكرده ام. ولي وقتسي در موردش

 حرف زديسد، بسه ياد آوردم كسه آري، ذهسن بسه نوعسي سساكت و آرام مسي شود، ولي مسن هرگسز

 بسي نفسسي يسا هيسچ تجربسه ي عميسق ديگري را از ايسن نوع احسساس نكرده بودم." امكان دارد

 كه اين نكته به بسياري از ذهن هاي ديگر هم خطور كرده باشد، بنابراين ضروري است تا

روي چند نكته بيشتر عميق شوم:

نخستين چيز اين است كه انسان با دانش قبلي در مورد سكس به دنيا نيامده است. 

 در اين زمين شايد تعداد بسيار اندكي باشند كه كامًل قادر باشند اين هنر، روند و علم سكس

 را درك كنند __ كساني كه تجارب زندگي هاي پيشين را باز يافته اند.اين ها كساني هستند

   مسي رسسند. زيرا براي شخصسي كسه همسهcelibacyكسه بسه مرحله ي واقعسي زندگسي تجردي 

چيز را در مورد سكس شناخته باشد، سكس چيزي بي فايده مي شود. 

چنين فردي به سادگي به وراي سكس مي رود، او به فراسوي آن مي رود. 
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ولي در اين مورد چيزهاي واضح و روشني هرگز بيان نشده است.

 نخستين چيزي كه روشن بودن در مورد آن بسيار حياتي است اين است كه اين توهم را از

 خود دور كنيسم كسه چون فقسط بسه واسسطه ي سسكس زاده شده ايسم، فرد مسي دانسد كسه سسكس و

 معاشقه چيست. نه، شما نمي دانيد. و به دليل همين ندانستن است كه تمام عمر شخص ، در

تمام اوقات درگير سكس باقي مي ماند تا از دنيا برود. 

 قبًل بسسه شمسسا گفتسسم كسسه حيوانات براي انجام اعمال جنسسسي دوره اي ثابسست دارنسسد، يسسك فصسسل

 مشخسص دارنسد و انسسان هسا هيسچ دوره ي خاصسي براي آن ندارنسد. چرا؟ شايسد بسه ايسن سسبب

 باشد كه حيوانات قادر هستند عميق تر به اعماق سكس بروند، انسان ها حتي اين قابليت را

ندارند.

 كساني كه در مورد سكس تحقيقات كرده اند، آنان كه عميقًا وارد آن شده اند، كساني كه در

 زندگسي بسسيار تجربسه دارنسد، بسه ايسن نتيجسه رسسيده انسد كسه اگسر مقاربست يسك دقيقسه بسه طول

انجامد، شخص دوباره پس از يك روز خواهان آن است. 

 ولي اگسر سسه دقيقسه بتوانسد بسه طول انجامسد، شخسص تسا يسك هفتسه حتسي بسه آن فكسر هسم نخواهسد

 كرد. آنان مشاهده كرده اند كسه اگسر معاشقسه بتوانسد هفست دقيقه به طول انجامسد، شخسص چنان

 از سكس رها خواهد شد كه آن فكر حتي تا سه ماه نيز به تصورش نخواهد آمد. و اگر آن

 دوران بتوانسد سسه سساعت طولنسسي شود، شخسسص براي هميشسه از سسكس رهسا خواهسد شسد،

هرگز ميل آن را نخواهد داشت.

 ولي تجربه ي فرد معموًل يك لحظه بيشتر طول نمي كشد، حتي تصوركردن يك معاشقه ي

سه ساعته نيز دشوار است. 

 باايسن وجود، بسه شمسا مسي گويسم كسه اگسر شخصسي بتوانسد سسه سساعت در حالت معاشقسه، در آن

 ، در آن آميزش بمانسد، آنگاه فقسط يسك بار آميزش كافسي اسست تسا او راsamadhiسشامادي 

 براي باقسسي عمرش از سسسكس آزاد سسسازد. ايسسن حالت، چنان رضايسست، چنان تجربسسه اي از

سرور و از هشياري برجاي مي گذارد كه براي يك عمر دوام خواهد داشت. 

 پسسسسس از ايسسسن يسسسك آميزش فرد مسسسي توانسسسد بسسسسه مرحله ي زندگسسسسي بدون عمسسسسل جنسسسسسي

brahmacharya .واقعي برسد 

 ولي ما هرگز حتي پس از يك عمر زياده روي در سكس به آن زندگي دست نمي يابيم. فرد

 بسه سسن پختگسي و پيري مسي رسسد، بسه آخسر عمرش نزديسك مسي شود، ولي هرگسز از شهوت

 براي سسكس و آميزش رهسا نمسي شود. چرا؟ بسه ايسن سسبب اسست كسه مسا هنسر و علم سسكس را
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 درك نكرده ايسم. نسه  هرگسز كسسي آن را براي مسا تشريسح كرده اسست و نسه مسا هرگسز بسه آن

 انديشيده ايم و در موردش تعمق يا بحث كرده ايم. در زندگي ما،هيچ صاحب تجربه اي در

 موردش با ما مكالمه نداشته و ما را  با آن آشنا نكرده است. ما حتي نسبت به حيوانات نيز

در موقعيت بدتري قرار داريم!

 شايد ترديد داشته باشيد كه تجربه اي كه معموًل فقط يك لحظه به طول مي  كشد، بتواند سه

ساعت به درازا انجامد. 

 مسن كليدهاي مشخصسي را بسه شمسا مسي دهسم. اگسر بسه آن هسا توجسه كنيسد، سسفر بسه سسوي زندگسي

، آسان تر خواهد شد.براهماچاري

 در طول آميزش، شخسص هرچسه تنفسس تندتري داشتسه باشسد، مدت آميزش كوتاه تسر خواهسد

 بود. هرچسه تنفسس آرام تسر و آسسوده تسر باشسد، مدت آميزش بيشتسر خواهسد بود. اگسر بتوانيسد

طوري منضبسط شويسد كسه تمامًا آسسوده نفسس بكشيسد، مدت آميزش مسي توانسد تسا هسر زمانسي 

 بسسسه طول انجامسسسد. و هرچسسسه مدت زمان آميزش بيشتسسسر باشسسسد، تجربسسسه ي  آن عنصسسسرهاي

فراآگاهسسي __ بسسي نفسسسي و بسسي زمانسسي كسسه در موردشان برايتان گفتسسم، بيشتسسر شروع بسسه 

واقسع شدن مسي كننسد. تنفسس بايسد بسسيار آسسوده باشسد. همانطور كسه آسسوده مسي شود، اعماق 

جديد تر، معني ها و ادراك هاي تازه، شروع به آشكارشدن خواهند كرد.

 چيزي ديگر كه بايد به ياد داشت اين است كه اگر در حين آميزش، هشياري شما به وسط

  the third eye center آن را مركسز چشسم سسوم يوگشادو چشسم متوجسه شود، جايسي كسه 

 مي خواند، مدت آميزش مي تواند سه ساعت طول بكشد. و چنان تجربه اي از آميزش است

 كسه مسي توانسد انسسان را در زندگسي تجردي ريشسه بدهسد __ نسه تنهسا براي ايسن زندگانسي، بلكسه

براي زندگاني هاي ديگر هم.

 born celibate  " مجرد مادرزاد" Vinobaوينوباخواهري نامه نوشته و گفته است كه 

 اسست. پسس آيسا بسه ايسن معنسي اسست كسه او فراآگاهسي را تجربسه نكرده اسست؟" او در مورد مسن

 مسسي گويسسد، "شمسسا ازدواج نكرده ايسسد، يسسك مجرد مادرزاد. آيسسا بسسه ايسسن معنسسي اسسست كسسه شمسسا

 را هيچكدام تجربه نكرده ايد؟"ساماديفراآگاهي يا 

 ، يسا دروينوبااگسر ايسن خواهسر در اينجسا حاضسر اسست، مايلم بسه ايشان بگويسم كسه نسه مسن و نسه 

 واقع هيچ كس ديگر، نمي تواند آن مرحله از زندگي تجردي را بدون تجربه ي جنسي درك

 كند. همچنين مايلم بگويم كه آن تجربه شايد از همين زندگاني باشد و شايد از زندگاني قبل

 باشسد. رسسيدن بسه زندگسي مجردي از زمان تولد در ايسن زندگسي، بر اسساس تجارب عميسق در
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يكسي شدن در آميزش، در زندگانسي هاي پيشيسن قرار دارد و نسه بر اسساس هيسچ چيسز ديگسر. 

راه ديگري وجود ندارد. 

 اگسر فرد در زندگانسي پيشيسن خود تجربسه ي جنسسي عميقسي داشتسه باشسد، در هميسن زندگسي از

سكس رها خواهد شد. 

 حتسي در تخيلت نيسز سسكس او را مختسل نخواهسد كرد. برعكسس، شخسص  تعجسب خواهسد كرد

كسسه مردم در مورد سسسكس چگونسسه رفتار مسسي كننسسد، او از اينكسسه مردم اينهمسسه جنون آميسسز 

 درپي سكس هستند شگفت زده خواهد شد. چنين فردي حتي براي تشخيص و تمايز بين زن

و مرد بايد تلشي آگاهانه انجام بدهد.

 اگسر كسسي فكسر كنسد كسه شخسص  بدون داشتسن تجربسه ي جنسسي عميسق مسي توانسد يسك مجرد

مادرزاد شود، در اشتباه است: 

شخص ديوانه خواهد شد، ولي زندگي بدون سكس نخواهد داشت!

كسساني كسه مسي كوشنسد زندگسي عاري از عمسل جنسسي را برخود تحميسل كننسد، فقسط ديوانسه 

 براهماچاريمسي شوند، به هيچ جسا نمي رسند. زندگسي مجردي را نمسي توان تحميسل كرد، 

از تكامل يافتن تجربه ي سكس به وجود مي آيد. 

اگسسسر بتوان حتسسسي يسسسك بار آن تجربسسسه را داشسسست، شخسسسص براي سسسسفرهاي بسسسي پايان در 

زندگاني هايش از سكس رها خواهد بود.

 تااينجسا دو عامسل براي داشتسن تجربسه ي عميسق جنسسي را گفتسم: تنفسس فرد بايسد چنان آسسوده و

 چنان آرام باشسد كه گويسي ابدًا وجود ندارد. و هشياري فرد بايد در چشسم سوم باشسد، نقطسه ي

 ميان دو ابرو. هرچه توجه بيشتر به اين مركز نزديك باشد، آميزش به طور خودكار عميق

تر خواهد بود. و مدت آميزش به نسبت آسودگي تنفس ها، بيشتر مي شود. 

 و آنگاه براي نخسسسستين بار تشخيسسسص خواهيسسسد داد كسسه آن جاذبسسسه، واقعًا براي آميزش نبوده

  است، براي فراآگاهي. حتي اگر بتوانيد يك لمحه داشته باشيد،سامادياست، جاذبه براي 

 حتي اگر آذرخش فقط يك بار بتابد و شما راهي را كه در تاريكي پنهان بود مي ديديد، آنگاه

مي توانيد به آساني طي طريق كنيد.

 شخصسي در اتاقسي كثيسف و مخروبسه نشسسته اسست: ديوارهسا ترك خورده و پسر از لكسه هسستند.

 ولي او مسي توانسد برخيزد و پنجره را باز كنسد. از پنجره ي آن اتاق كثيسف مسي توانسد آسسماني

 شفاف را تسا دوردسست هسا ببينسد، مسي توانسد خورشيسد را ببينسد و پرندگانسي را كسه در آسسمان

 پرواز مسي كننسد. حال، ايسن شخسص كسه ناگهان آسسمان آبسي و پهناور را شناختسه و خورشيسد و
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 ماه را شناختسسه و درختان و پرندگان درحال پرواز را ديده  و گسسل هاي معطسسر را شناختسسه

 است، ديگر در آن اتاق مخروبه، بدبو و كثيف نخواهد ماند __ او به زودي به زير آسمان

خواهد آمد.

  و بسي ذهنسي در سسكس را داشتيسد، هرچندهسمساماديبنابرايسن، روزي كسه فقسط لمحسه اي از 

 كسه زودگذر، آنگاه ديوارهاي تاريسك و كثيفسسي كسه سسكس را احاطسسه كرده انسسد ديگسسر برايتان

جذاب نخواهند بود و به زودي از آن بيرون خواهيد آمد. 

 ولي الزامي است درك كنيم كه ما عمومًا در درون خانه اي تاريك و كثيف به دنيا آمده ايم

 و از داخل حصارهاي همين خانه است كه بايد آنچه را كه وراي اين ديوارها هست تجربه

 كنيسم. تنهسا آنوقست اسست كسه مسي توانيسم خانسه را ترك كنيسم و بسه فضاي باز بيرون قدم گذاريسم.

 ولي كسسي كسه پنجره را باز نكنسد، كسسي كسه چشمانسش را ببندد و فقسط در گوشسه اي بنشينسد و

 بگويد، "من نمي خواهم اين خانه ي كثيف را بشناسم، " حتي نمي تواند ذره اي اوضاع را

تغيير بدهد. 

چه آن را ببيند و چه نبيند، او در خانه اي كثيف زندگي مي كند و در همانجا باقي مي ماند.

 " شمسا، كسه زندگسي بدون آميزش جنسسي را بر خودش تحميسل كرده اسست،براهماچاريآن "

همانقدر در داخل منزل سكس زنداني است كه هر شخص معمولي ديگر زنداني است. 

تنهسا تفاوت بيسن شمسا و ايسن شخسص ايسن اسست كسه او بسا چشمانسي بسسته نشسسته اسست و شمسا 

با چشماني باز.

آنچسه را كسه شمسا آشكارا مسي كنيسد، او نهانسي انجام مسي دهسد و كاري را كسه شمسا جسسمًا انجام 

مي دهيد، او ذهنًا مي كند. 

 تفاوت ديگري وجود ندارد. براي هميسن اسست كسه از شمسا تقاضسا دارم كسه ضديست خودتان را

بسسا سسسكس دور بيندازيسسد و سسسعي كنيسسد بسسا همدردي آن را درك كنيسسد، بسسا آن آزمايسسش كنيسسد و 

در زندگي، جايگاهي مقدس به آن بدهيد.

 تاكنون دو دستورالعمل را بحث كرده ايم. سومين نكته وضعيت ذهن است در روي آوردن

به سكس. 

  shrineبايسسد طوري بسسه سسسكس روي بياوريسسد كسسه گويسسي روي بسسه سسسوي محراب عبادت 

 مسي آوريسد، زيرا در هنگام سسكس شمسا بسه جهان هسستي از هميشسه نزديسك تسر هسستيد. توسسط

 سسسكس اسسست كسسه الوهيسست مسسي توانسسد توليسسد زندگسسي كنسسد و زندگسسي جديدي را خلق كنسسد __

بنابرايسن، در سسكس مسا بسه خالق از هميشسه نزديسك تسر هسستيم: براي زندگسي جديدي كسه خلق 
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 مي شود يك گذرگاه هستيم. يك زندگي-بخش مي شويم. چرا چنين است؟ زيرا آن وضعيت،

 وضعيت مقاربت، خودش از همه به خالق نزديك تر است. اگرما با قداست به سكس روي

بياوريم، با بازيگوشي، مي توانيم به آساني لمحه اي از الوهيت را دريافت كنيم.

ولي مسسا بسسا انزجار از سسسكس و بسسا تمام احسسساس هاي بسسد و سسسرزنش آلوده بسسه سسسكس روي 

مسي آوريسم. هميسن توليسد يسك ديوار مسي كنسد و مسا از تجربسسه كردن الوهيست در آن شكسسست 

 مسي خوريسم. بسه سسكس همانطور نزديسك شويسد كسه بسه يسك معبسد نزديسك مسي شويسد، زيارتگاهسي

 مقدس. بسه همسسرتان طوري بنگريسد كسه بسه يسك الهسه مسي نگريسد. شوهرتان را همچون يسك

موجود الهي ببينيد.

 و هرگسز درهنگام زشتسي، خشسم، خشونست، نفرت و حسسادت و رنجسش و در لحظات تشويسش

به سكس روي نياوريد.

چيزي كسسه درواقسسع رخ مسسي دهسسد درسسست عكسسس ايسسن اسسست. شخسسص هرچسسه نگران تسسر و 

 طرد شده تسسر باشسسد، هرچسسه بيشتسسر خشمگيسسن باشسسد و در نوميدي و تشويسسش بيشتري باشسسد،

 بيشتسر وارد سسكس مسي شود. يسك انسسان شادمان بسه دنبال سسكس نمسي دود، ولي انسسان غمزده

چنين مي كند، زيرا چنين شخصي سكس را همچون فرصتي براي فرار از اندوه مي بيند. 

 ولي بسه ياد داشتسه باشيسد، اگسر بسا اندوه، بسا نگرانسي، بسا تلخسي، بسا رنجسش و بسا تضاد بسه سسكس

 نزديك شويد، هرگز به آن لمحه از تجربه اي نخواهيد رسيد كه روحتان در عطش آن بوده.

 را نخواهيد يافت.ساماديدر آنجا لمحه اي از 

 مسن از شمسا تقاضسا مسي كنسم كسه فقسط وقتسي بسه سسكس روي بياوريسد كسه شاداب و بازيگوش

 هسستيد، فقسط زمانسي كسه احسساس مسي كنيسد قلبتان پسر از شادي، آرامسش و سسپاسگزاري اسست.

  را تجربه كند.ساماديفقط كسي كه به سكس اينگونه نزديك مي شود مي تواند فراآگاهي، 

 به دست آيد، براي هميشه از سكس رها ساماديحتي اگر يك بار در سكس اشعه اي از 

مي شويد و شروع مي كنيد به تكامل يافتن در فراآگاهي.

اين ملقات، اين يكي شدن زن و مرد، معنايي عميق و عظيم دارد. 

  براي نخستين بار فرو مي شكند و فرد واقعًاegoدر اين يگانگي زن و مرد است كه نفس 

با ديگري ديدار مي كند.

 نوزادي كسه رحسم مادر را ترك مسي كنسد، در رنجسي بزرگ قرار دارد: ماننسد ريشسه كسن شدن

درخت از زمين است. 
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 تمامسي وجودش مشتاق اسست كسه دوباره بسه زميسن وصسل شود. وابسستگي اش بسه زميسن، يعنسي

 زندگي اش، حياتش، تغذيه اش. درخت اينك ريشه كن شده و فرياد برمي آورد كه به زمين

بازگردد، زيرا كه اكنون از جريان زندگي جدا شده است. 

 نوزادي كه به دنيا مي آيد از ريشه بريده مي شود. به نوعي، نوزاد ريشه كن مي گردد، از

 زندگسي و هسستي جدا مسي شود. اينسك تمام اشتياق كودك، عطسش تمام وجودش ايسن اسست كسه

دوباره با زندگي و با هستي پيوند بخورد. 

چنين اشتياقي است كه ما آن را عطش براي عشق مي خوانيم. 

جز اين، منظورمان از عشق چيست؟

 هركسسي مسي خواهسد دوسست بدارد و دوسستش بدارنسد. معنسي عشسق چيسست؟ معنسي ايسن اسست:

 "من منزوي شده ام، قطع شده ام: مي خواهم دوباره با زندگي يكي شوم." و يكي از ژرف

 تريسن تجارب يكسي شدن، بيسن زن و مرد در سسكس اتفاق مسي افتسد. سسكس نخسستين تجربسه ي

اين وصل دوباره است.

 شخصي كه اين تجربه را به عنوان عطشي براي عشق، ميلي براي يگانگي دوباره با خود

زندگي، درك كرده باشد، مي تواند به زودي به تجربه اي ديگر نيز دست يابد.

 يسك مراقبسه كننده، يسك سسالك روحانسي، يسك عارف، يسك شخسص بيدار شده، همگسي بسه وحدت

 مي رسند و شخصي كه در سكس حركت مي كند نيز به وحدت مي رسد. در آميزش جنسي

دو فرد يگانسه مسي شونسد __ يسك فرد بسا فردي ديگسر در مسي آميزد و هردو يكسي مسي شونسد. 

  در مي آميزد و با آن يكي مي شود.the whole، در اشراق، فرد با كل ساماديدر 

آميزش جنسي ديداري است بين دو فرد. اشراق ديداري است بين فرد و تماميت بي پايان. 

 طسبيعي اسست كسه ديدار بيسن دو فرد فقسط مسي توانسد گذرا و مقطعسي باشسد، ولي ملقات فرد و

كل براي هميشه است.

 دو نفر، موجوداتي محدود هستند، بنابراين اتحاد آنان نمي تواند بي نهايت باشد، نمي تواند

 براي هميشه باشد. و اين است آن درد و عذاب تمام عشق ها: كه ما نمي توانيم براي هميشه

با معشوق يگانه باشيم.

 براي لحظسسه اي بسا هسم يگانسه مسي شويسم، ولي دوباره فاصسله مسي گيريسم، آن فاصسله وارد 

 مي شود. اين فاصله دردآفرين است، آزار مي دهد، بنابراين عشاق هميشه در اين وضعيت

 اسستيصال هسستند. آهسته آهسته، به نظر مي رسد كسه اين ديگري است كسه سبب اين جدايسي

است. بنابراين خشم و آزردگي در مورد آن ديگري برمي خيزد.
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 ولي آنان كسه مسي داننسد مسي گوينسد كسه دو نفسر در اسساس دو موجود جدا هسستند. مسي تواننسد

 ديداري گذرا را تحميل كنند، ولي براي هميشه باهم ديدار نمي كنند. اين همان درد و رنجي

 است كه سبب ايجاد تضاد دايمسي بين عشاق است كه با نزاع كردن با شخصسي كه دوستش

 داريسم آغاز مسي شود. يسك تنسش، يسك اكراه و احسساسي از انزجار در رابطسه مسي خزد، زيرا

 چنين به نظر مي رسد كه ديگري نمي خواهد در بياميزد، بنابراين آميزش كامل نمي شود.

 ولي هيسچ فردي در ايسن خصسوص مقصسر نيسست. دو شخسص نمسي تواننسد در سسطح "براي

 هميشسه" باهسم ديدار كننسد. افراد فقسط مسي تواننسد موقتسي باهسم درآميزنسد، زيرا يسك فرد محدود

 است، آميختن او نيز محدود خواهد بود. وحدت هميشگي، فقط مي تواند با الوهيت باشد، با

تمامي جهان هستي.

 كسساني كسه تسا اعماق سسكس پيسش مسي رونسد بسه ايسن احسساس مسي رسسند كسه اگسر لحظسه اي از

 آميزش بتواند چنين سروري بدهد، چيزي كه از آميزش هميشگي بتواند ممكن شود، وراي

 اندازه گيري اسست. اگسر لحظسه اي از آميختسن بتوانسد چنيسن تجربسه ي شگفست انگيزي بياورد،

پس آنوقت تجربه ي يكي شدن با ابديت چقدر بيشتر شگفت انگيز خواهد بود!

 مانند اين است كه در برابر شعله ي شمعي روشن بنشيني و سعي كني تصور كني كه چه

 تعداد نور شمع مي تواند در خورشيد وجود داشته باشد. تلش براي مقايسه بي فايده است.

 يسك شعله ي شمسع بسسيار چيسز كوچكسي اسست و خورشيسد بسسيار عظيسم اسست، حدود شصست

 هزار بار از زميسسن مسسا بزرگ تسر اسسست. بسسا وجودي كسسه نود و سسسه ميليون مايسسل از مسا دور

 اسست، بازهسم بسه مسا گرمسا مسي دهسد، مسا را مسي سسوزاند، بنابرايسن چگونسه مسي توانيسم تفاوت

گرماي آن را با گرماي يك شعله شمع تخمين بزنيم؟

توان   ولي نسسه،  مقدار نور خورشيسسد را بر حسسسب نور شعله ي شمسسع اندازه گرفسست __مشي

مهسم نيسست چقدر دشوار باشسد ___ زيرا شمسع محدود اسست و خورشيسد نيسز محدود اسست. 

شايد رقمي غيرقابل تصور باشد، ولي بااين وجود قابل قياس است. 

 ولي مقايسسه بيسن سسروري كسه از انزال حاصسل مسي شود و سسرور فراآگاهسي، غيرقابسل قياس

است.

 ،سششاماديسسسكس يعنسسي اتحاد دو موجود كوچسسك و محدود براي لحظاتسسي بسسسيار گذرا.... 

 فراآگاهسي، آميختسن قطره اسست بسا اقيانوس بيكران هسستي. هيسچ راهسي براي مقايسسه ايسن هسا

نيست.  

براي اندازه گرفتن عظمت اين يگانگي با كل، هيچ واحدي وجود ندارد.
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 بنابرايسن، وقتسي كسه ايسن يگانگسي حاصسل شده اسست، ديگرسسكس و آميزش و ميسل جنسسي كجسا

 وجود دارد؟ وقتسي كسه چنيسن بسي نهايتسي بسه دسست آمده باشسد، چسه كسسي بسه فكسر لذات موقتسي

 اسست؟ در ايسن مرحله، ايسن لذت هسا همچون رنسج احسساس مسي شونسد، همچون جنون احسساس

 مسسي شونسسد. در اينجسسا، آن لذت همچون يسسك اتلف انرژي بسسه نظسسر مسسي آيسسد و براي چنيسسن

شخصي، زندگي در تجرد به طور خودانگيخته طلوع مي كند.

 ولي بيسن سسكس و فراآگاهسي يسك پسل، يسك مسسير و يسك سسفر وجود دارد. فراآگاهسي آخريسن پله

 __ بالي آسسمان __ از همان نردبامسي اسست كسه سسكس، نخسستين پله ازآن اسست. آنان كسه بسا

 هميسن نخسستين پله مخالفست مسي كننسد، ابدًا بسه جلو پيشرفتسي نمسي كننسد. مايلم به شمسا بگويسم كسه

 كساني كه خود نخستين پله از نردبام را منكر مي شوند هرگز نمي توانند بر دومين پله گام

 بنهنسد. همچنيسن مايلم بسه شمسا بگويسم كسه الزامسي اسست برهميسن نخسستين پله نيسز بسا آگاهسي، بسا

ادراك و هشياري قدم بگذاريد.

 ايسسن براي آن نيسسست كسسه شمسسا بسسه آن نخسسستين پله بچسسسبيد و گيسسر كنيسسد، براي آن اسسست كسسه 

با  گذاشتن پايتان برآن، بتوانيد از آن گذر كنيد و جلو برويد.

ولي حادثسسه اي عجيسسب براي نژاد انسسساني رخ داده اسسست. همانطور كسسه قبًل گفتسسم، بشريسست 

 بسا نخسستين پله بسه مخالفست برخاسسته و باايسن وجود مسي خواهسد بسه آخريسن پله برسسد! بدون

 تجربسه كردن نخسستين پله، بدون تجربسه كردن نور شمسع، مسي خواهسد نور بسا شكوه خورشيسد

 را كسب كند! اين هرگز ممكن نيست. __ براي ايجاد يك اشتياق واقعي براي خورشيد، بايد

 بياموزيم تا آن نور كم سوي شمع را كه توسط طبيعت به ما داده شده، درك كنيم __ نوري

 كه براي لحظه اي زندگي مي كند و سپس با نسيمي نرم خاموش مي شود. آنگاه گام هاي ما

 بسه سسوي خورشيسد مسي توانسد واقعًا برداشتسه شود. آنوقست آن عطسش، آن نارضايتسي مسي توانسد

احساس شود و ميل و شوق براي خورشيد مي تواند به واقع در ما زاده شود.

 از تجربسه كردن جزيسي موسسيقي، ممكسن اسست كسه بسه سسوي موسسيقي غايسي حركست كنيسم، از

 تجربسه كردن نوري كوچسك، ايسن امكان بسه وجود مسي آيسد تسا بسه سسمت نور بسي نهايست حركست

كنيم. شناختن يك قطره، نخستين گام براي شناختن تمام اقيانوس است.

 دانسش مسا از كوچكتريسن ذره، انرژي ماده را براي مسا آشكار مسي سسازد. ولي باوجودي كسه

 طسبيعت اتسم هاي سسكس را بسه شكسل انرژي جنسسي بسه مسا بخشيده اسست، مسا ايسن انرژي را ابدًا

 تشخيص نمي دهيم و آن را كشف نمي كنيم. ما به نوعي با چشمان بسته نسبت به آن زندگي
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مسسسي كنيسسسم و پشسسست خود را بسسسه آن كرده ايسسسم. مسسسا در قلب هايمان انرژي جنسسسسي را تمامًا 

نپذيرفته ايم. 

 ما هيچ كيمياگري نمي دانيم تا آن را زندگي كنيم و با سرور و سپاس عميقًا واردش شويم.

 همانطور كسه بسه شمسا گفتسم، روزي كسه نوع انسسان بسه ايسن كيمياگري دسست بيابسد، قادر خواهسد

بود تا به انسان جديد تولد ببخشد.

در ايسسن خصسسوص مسسي خواهسسم بسسه شمسسا بگويسسم كسسه مرد و زن دو قطسسب متفاوت هسسستند، 

قطسب هاي مثبست و منفسي انرژي هسستند. معناي درسست ايسن دو قطسب، يسك مدار را تكميسل 

 مسي سسازد: نوعسي هماهنگسي، يسك نواي موسسيقي. همچنيسن مسي خواهسم بسه شمسا بگويسم كسه اگسر

 عمسسق و مدت آميزش بتوانسسد بسسه قدر كافسسي زياد باشسسد، اگسسر زن و مرد بتواننسسد بسسه مدت نيسسم

   باقي بمانند، هاله اي از نور در اطراف آنانintercourseساعت در وضعيت هماغوشي 

 ايجاد مسي شود. وقتسي كسه انرژي برقسي بدن هاي آنان باهسم عميقًا و تمامًا ديدار كنسد، آنوقست

در تاريكي، هاله اي از نور در اطراف بدن هايشان ديده خواهد شد. 

برخي از محققين نامدار در اين جهت كار كرده و حتي عكسبرداري كرده اند. 

 زوجسي كسه بتوانسد چنيسن تجربسه اي از هاله را بسه دسست آورد، براي هميشسه بسه وراي سسكس

مي رود.

ولي ايسسن تجربسسه ي شمسسا نيسسست و چنيسسن عبارتسسي براي شمسسا عجيسسب بسسه نظسسر مسسي رسسسد: 

"تجربه ي ما چنين نيست." 

 ولي اگسر ايسن را تجربسه نكرده ايسد، ايسن فقسط يسك معنسي دارد: بارديگسر در موردش فكسر كنيسد،

 نگاهسي جديسد داشتسه باشيسد، زندگيتان را دوباره شروع كنيسد __ دسست كسم زندگسي جنسسي تان

را __ از الفبا.

 در مورد اين ادراك، در خصوص آگاه زيستن، تجربه ي خود من و ديدگاه من اين است كه

  تصسادفًا زاده نشده انسد. زايسش آنانكريشنشا يسا يسك مسشيح يسا يسك بودا يسا يسك ماهاويرايسك 

 نتيجسه ي اتحاد تمام دو نفسر بوده اسست. هرچسه ايسن يگانگسي عميسق تسر باشسد، آن فرزنسد فوق

 العاده تر و شگفت انگيزتر خواهد بود. و هرچه اين يگانگي كم عمق تر و ناقص تر باشد،

فرزندي بدتر و فاسدتر به دنيا خواهد آمد.

 امروزه شرافست انسساني پسست تسر و پسست تسر بسه قهقرا فرو مسي رود. برخسي از مردم نابودي

 كاليمعيارهاي اخلقسي را سسبب آن مسي داننسد، درحاليكسه برخسي ديگسر آن را بسه تاثيرات 

، عصر تاريكي مرتبط مي دانند.Kaliyugaيوگا 
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ولي تمام ايسسن هسسا بسسي معنسسي اسسست: تنهسسا تفاوت در يسسك چيسسز اسسست: كيفيسست سسسكس سسسقوط 

كرده است. 

 سسكس قداسست خود را از دسست داده اسست، سسكس ادراك علمسي، سسادگي و طبيعي بودنسش را

 از دست داده است.سكس به يك چيز تحميلي مضمحل شده، به يك كابوس تبديل شده است.

 سسكس تقريبًا مرتبسه اي خشسن يافتسه اسست، ديگسر عملي عاشقانسه نيسست، ديگسر عملي مقدس و

آرامش دهنده نيست، ديگر عملي مراقبه گونه نيست. 

و به اين دليل، بشريت به سقوط قهقرايي ادامه خواهد داد.

 اگر يك هنرمند، يك مجسمه ساز در حين ساختن مجسمه مست باشد، آيا از او انتظار داريد

كسه قطعسه ي زيبايسي از هنسر خلق كنسد؟ اگسر يسك رقصسنده در حال رقصسيدن باشسد و ذهسن اش 

بسسي قرار و نگران و وجودش پسسر از خشسسم باشسسد، آيسسا از او اجرايسسي عالي توقسسع داريسسد؟ 

كيفيت نتيجه ي هر عملي كه انجام مي دهيم بستگي به وضعيت ذهن ما دارد. 

در مورد اين واقعيت، سكس مهجور مانده ترين موضوع است.

 و از همه شگفت آورتر اينكه اين پديده اي است كه ادامه ي زندگي به آن بستگي دارد و از

اين طريق است كه فرزندان جديد و ارواح تازه به اين دنيا وارد مي شوند.

 شايسد از ايسن نكتسه آگاه نباشيسد كسه سسكس فقسط موقعيتسي را خلق مسي كنسد كسه در آن، اگسر همسه

چيسز مناسسب باشسد، يسك روح نازل مسي شود. شمسا فقسط آن فرصست را بسه وجود مسي آوريسد. 

 شما به كودك زندگي نمي بخشيد، فقط فرصتي را برايش فراهم مي كنيد تا وارد رحم شود.

بسته به كيفيت و متناسب بودن آن فرصت، يك روح مشخص وارد مي شود. 

 اگسر فرصستي بيمارگونسه ايجاد كرده باشيسد __ اگسر در هنگام آميزش خشمگيسن بوده باشيسد،

 اگسر احسساس گناه و تشويسش داشتسه باشيسد، روحسي كسه آن رحسم را انتخاب مسي كنسد در همان

سطح از معرفت خواهد بود. نمي تواند از سطحي بالتر باشد.

براي دعوت از روحسي والتسر، محيسط و فضاي سسكس نيسز بايسد از نوعسي وال باشسد. فقسط 

 در آن صورت است كه يك روح وال مي تواند زاده شود، فقط در اين هنگام است كه سطح

معرفت انسان مي تواند نهايتًا ارتقاء يابد. 

 براي هميسن اسست كسه مسي گويسم كسه روزي كسه بشريست بتوانسد تمامًا بسا هنسر و علم سسكس آشنسا

 شود __ روزي كسه بتوانيسم ايسن علم را، ايسن هنسر را در تمام دنيسا بسه جوانان و بسه افراد مسسن

theآموزش دهيسسم ___ قادر خواهيسسم بود بسسه انسسسان جديسسد   New  Man .تولد ببخشيسسم  
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   خوانده اند، كسسي كه بتوان اوsuperman آن را "ابرانسسان" آروبيندو و نيچهانساني كسه 

  خواند.great soulرا "روح بزرگ"

 چنين كودك و چنين دنيايي مي تواند ساخته شود! تاوقتيكه نتوانيم چنين دنيايي بسازيم، در

 اين دنيا نمي تواند آرامشي وجود داشته باشد، تا آن زمان، پاياني براي جنگ ها و نفرت ها

 نيست. تا آن زمان، فساد اخلقي و تباهي نمي تواند ازبين برود و تاريكي حاضر نمي تواند

ازبين برود.

باشد كه سياست بازها، ميليون ها شعار سر بدهند....

 .......  نگران نباشيسسد، چنسسد دقيقسسه زيسسر باران تفاوت زيادي ايجاد نمسسي كنسسد: چترهسسا يتان را

 ببنديسسد، زيرا بيشتسسر حاضران چتسسر ندارنسسد. ايسسن بسسسيار غيرمذهسسبي اسسست كسسه چنسسد نفسسر

 چترهايشان را باز كننسد. آن هسا را ببنديسد. اگسر همسه در اينجسا چتسر داشتنسد، اشكالي نداشست.

 ولي بقيسسه ندارنسسد و اگسسر بسسا چترهاي باز خود بنشينيسسد، چقدر مسسسخره و چقدر بسسي فرهنسسگ

 خواهسد بود! پسس چترهسا را ببنديسد. آري سسرپناهي براي مسن وجود دارد، ولي تاهروقست كسه

شمسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسا 

زير باران بنشينيد، پس از جلسه، من به همان مقدار زير باران خواهم ايستاد.

...... جنسگ هسا متوقسف نخواهنسد شسد، تنسش هسا متوقسف نخواهنسد شسد، خشونست و حسسادت 

ازبين نخواهد رفت. 

 هساآواتارچقدر زمان گذشتسه اسست __ در طول ده هزار سسال گذشتسه، ناجيان و پيشوايان و 

Avatarsبرعليسه جنسگ، خشونست و خشسم موعظسه كرده انسد، ولي كسسي هرگسز گوش نداده  

اسسسست. برعكسسسس، مسسسا همسسسا ن كسسسساني را كسسسه عشسسسق و عدم خشونسسست و بسسسي خشمسسسي را 

موعظه كرده اند، به قتل رسانده و مصلوب كرده ايم. نتيجه ي تعاليم آنان چنين بوده است. 

 بسسسه مسسسا عدم خشونسسست را آموخسسست، عاشسسسق بودن را، در هماهنگسسسي بسسسا ديگران گاندي

 زندگي كردن را به ما ياد داد و ما با گلوله به او پاداش داديم. نتيجه ي خالص آموزش هاي

او اين بود. تمام مردان بزرگ بشريت، تمام روح هاي شريف شكست خورده اند.

 اين بايد براي ما روشن باشد. آنان موفق نبوده اند. هيچ يك از آرمان ها و ارزش هايي كه

 در نظر داشتند و تبليغ مي كردند به پيروزي نرسيده است. تمام ارزش هاي آنان با شكست

 روبه رو شده است. بزرگترين پيام آوران و شريف ترين مردمان همگي شكست خورده اند

و ازبين رفته اند و انسان ها بيشتر و بيشتر به ژرفاي تاريكي فرورفته و در دوزخ هاي 
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 رنسج آورتري سسقوط كرده انسد. آيسا ايسن نشان نمسي دهسد كسه در آموزش هاي آنان يسك نقسص

اساسي وجود داشته است؟

يسسك انسسسان بيقرار بسسه ايسسن سسسبب بيقرار اسسست كسسه نطفسسه اش در بيقراري بسسسته شده و در

  بيقراري زاده شده است. چنين شخصي، جرثومه اي از بي قراري با خودش حمل مي كند.

 در ژرفاي وجودش مرض بيقراري را با خود حمل مي كند. او از همان نخستين روزي كه

زاده شده رنج و درد و بيقراري را با خودش آورده است. 

 در همان نخسستين لحظسه ي انعقاد نطفسه، تمام نقشسه ي زندگيسش شكسل گرفتسه اسست. در مورد

 شكسست مسيح شكسست خواهسد خورد، ماهاويرا شكسست خواهسد خورد، بوداايسن شخسص، 

 شكست مي خورد. آنان همگي شكست خورده اند.كريشنامي خورد و 

 شايسد از روي آداب و نزاكست ايسن را بسه طور باز نگوييسم __ ايسن موضوعسي متفاوت اسست

 ___ ولي آنان همگسي شكسست خورده انسد. نژاد انسسان روز بسه روز بيشتسر غيرانسساني شده

 اسست. باوجود تعاليسم بسسيار در مورد عدم خشونست، عشسق و صسلح، مسا فقسط از ايسن جهست

بهبود پيدا كرده ايم كه يك دشنه ي ساده را به يك بمب هيدرژني پيشرفت داده ايم. 

آيا شما اين را توفيق در آموزش عدم خشونت مي خوانيد؟

 مسا در طول جنسگ جهانسي اول حدود سسي ميليون آدم كشتيسم و پسس از آن، بعسد از يسك دوره

 مذاكرات در مورد صسلح و عشسق،   در جنسگ جهانسي دوم، هفتاد و پنسج ميليون آدم كشتيسم.

 ، همسه فرياد صسلح برآوردنسد و مسا اينسكوينوبا گرفتسه تسا برتراندراسلبازهسم پسس از آن، از 

 در تدارك جنگ جهاني سوم هستيم. و در مقايسه، اين يكي جنگ هاي ديگر را مانند بازي

كودكان خواهد ساخت.

 اينشتشن پرسسيد كسه در جنسگ جهانسي سسوم چسه اتفاقسي خواهسد افتاد. اينشتشنروزي كسسي از 

 گفت كه نمي تواند هيچ چيز در مورد جنگ جهاني سوم پيش بيني كند، ولي مي تواند در

مورد جنگ جهاني چهارم چيزي را پيش بيني كند. 

 سسوال كننده بسا تعجسب پرسسيد كسه چگونسه اسست كسه بسا وجودي كسه مسي توانسد چيزي در مورد

جنسسگ جهانسسي چهارم بگويسسد، ولي قادر نيسسست چيزي را در مورد جنسسگ جهانسسي سسسوم 

پيش بيني كند؟

  پاسخ داد كه در مورد جنگ جهاني چهارم يك چيز قطعي است و آن اين است كهاينشتن 

 جنسگ جهانسي چهارمسي وجود نخواهسد داشست، زيرا هيسچ امكانسي وجود ندارد كسه كسسي از

سومين جنگ جان سالم به در ببرد.
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اين است ثمره ي تعاليم اخلقي و مذهبي انسان!

مي خواهم به شما بگويم كه دليل اصلي در جايي ديگر قرار دارد.

 تازمانسي كه نتوانيسم يك ادراك عميسق و يك هماهنگسي بسه عمل جنسسي بياوريسم __ تا زمانيكسه

 آن را عملي معنوي و روحانسسي نكنيسسم  و از آن دري بسسه سسسوي فراآگاهسسي نسسسازيم ___ يسسك

 بشريت بهتر به وجود نخواهد آمد. تاوقتي كه چنين اتفاقي نيفتد، بشريت بدتر و بدتر خواهد

 شسسد، زيرا كودكان امروزي بعدهسسا وارد سسسكس خواهنسسد شسسد و توليسسد مثسسل خواهنسسد كرد و

فرزنداني بدتر از خود به بار خواهند آورد. كيفيت هر نسل جديد بدتر و بدتر خواهد شد. 

 ايسن قطعسي اسست. دسست كسم ايسن مقدار مسي توانسد پيسش بينسي شود. ولي مسا هسم اكنون بسه چنان

 مرحله اي پست سقوط كرده ايم كه به نظر نمي رسد بتوانيم بيشتر سقوط كنيم. پيشاپيش دنيا

به يك تيمارستان بزرگ تبديل شده است.

 روانپزشسك هاي آمريكايسي، براسساس آماري كسه گردآوري كرده انسد، به ايسن نتيجسه رسسيده انسد

  را مسي توان از نظسر روانسي، معمولي و طسبيعينيويورك% از سساكنان شهسر 18كسه فقسط 

خوانسسسد. اگسسسر فقسسسط هجده درصسسسد از نظسسسر روانسسسي طسسسبيعي هسسسستند،، آنوقسسست اوضاع آن 

 هشتادو دودرصسد بقيسه چيسست؟ آنان در وضعيتسي نزديسك بسه ديوانگسي قرار دارنسد. گاهسي در

 گوشسسه اي آرام بنشينيسد و بسه وضعيسست خودتان توجسسه كنيسد. از داشتسن مقدار جنونسسي كسه در

 درونتان پنهان اسست تعجسب خواهيسد كرد. شمسا بسه نوعسي آن را كنترل و سسركوب مسي كنيسد،

ولي اين موضوعي ديگر است. يك فشار جزيي هر انساني را به آساني ديوانه مي كند.

 كاملً محتمسل اسست كسه ظرف يسك صسد سسال آينده تمام دنيسا يسك ديوانسه خانسه ي بسسيار بزرگ

بشود. 

 البتسسه، از يسسك سسسو، فوايسسد زيادي وجود خواهسسد داشسست: ديگسسر نيازي بسسه درمان روانپريشسسي

 نخواهسد بود، نيازي به روانپزشسك نخواهيسم داشست تا روانپريشسي هسا را درمان كنسد. هيچكسس

 احسساس نخواهسد كرد كسه ديگري ديوانسه اسست، زيرا نخسستين نشانسه ي يسك انسسان ديوانسه ايسن

است كه هرگز درك نمي كند كه ديوانه است! اين بيماري همواره در حال افزايش است. 

 ايسسن اختلل و ايسسن بيماري روانسسي، ايسسن تاريكسسي و پريشانسسي خيال همواره در حال افزايسسش

 است. آيا بايد برايتان بگويم كه تا وقتي كه سكس مفهومي روحاني و جايگاهي معنوي پيدا

نكند، يك بشريت جديد هرگز نمي تواند زاده شود؟

 در طول سه روز گذشته در مورد اين چند چيز برايتان سخن گفتم.... البته كه انساني جديد

بايد زاده شود!
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  روح انسسان مشتاق اسست تسا عروج كنسد، بسه آسسمان برسسد، همچون ماه و سستارگان نورانسي

گردد، همچون گسل هسا شكوفسا گردد. روح انسساني تشنسه اسست و موسسيقي و رقسص را فرياد 

 مي زند. ولي انسان همچون قاطري كه در آسياب به دور خودش مي گردد حركت مي كند

 و در همانجسا زندگسي را بسه سسر مسي آورد، قادر نيسست ايسن چرخسه را بشكنسد و از آن بيرون

بزند.

 دليلش چسه مسي توانسد باشسد؟ فقسط يسك دليسل دارد و آن ايسن اسست: رونسد فعلي توليسد مثسل مسسخره

 است، سرشار از جنون است. براي همين است كه ما قادر نبوده ايم از سكس دري به سوي

تواند فراآگاهسي بسسازيم. جنسسيت در انسسان    دري باشسد بسه سسوي فراآگاهسي. هرآنچسه كسهمي

در طول اين سه روز گفتم، فقط در مورد اين حقيقت بزرگ است.

در پايان، نكته اي را تكرار مي كنم و سخنان امروز را جمع بندي مي كنم.

 مي خواهم مطلقًا اين نكته را روشن كنم كه مردمي كه از حقايق زندگي خجالت مي كشند و

 از آن دوري مسي كننسد، دشمنان بشريست هسستند. كسسي كسه بسه شمسا بگويسد، "حتسي در مورد

سسسكس حرف نزنيسسد"، دشمسسن انسسسانيت اسسست. ايسسن هسسا دشمنانسسي هسسستند كسسه بسسه مردم اجازه 

 نداده اند در اين مورد بينديشند و در آن تعمق كنند. وگرنه، چگونه ممكن است كه ما هنوز

نگرشي علمي در مورد سكس پرورش نداده باشيم؟!

 كسسي كه به شما بگويسد سكس هيچ ربطسي به مذهسب ندارد، صسددرصد اشتباه مي كند، زيرا

ايسسن انرژي جنسسسي اسسست كسسه در حالتسسي دگرگون شده و تصسسعيد شده وارد حيطسسه ي ديسسن 

 مسي شود. برخاسستن انرژي جنسسي بسه سسمت بال، مسا را بسه حيطسه هايسي مسي برد كسه حتسي بسه

 خيال مسسا نيسسز نمسسي رسسسند، حيطسسه هايسسي كسسه در آن مرگ وجود ندارد، اندوه وجود ندارد و

چيزي جز سرور در آن ها يافت نمي شود.

آناندا  ولي آن انرژي كجاسست؟ كيسست آنكه چنان انرژي دارد كه او را به  چيت -sat ست

chit-anandaحقيقت، معرفت، سرور __ برساند؟ __

 مسا آن انرژي را تلف كرده ايسم. مسا چون سسطل هايسي هسستيم كسه تسه آن سسوراخ اسست و آنوقست

 سسعي داريسم بسا چنيسن سسطلي از چاه آب بيرون بكشيسم. مسي شنويسم كسه سسطل بسه آب تسه چاه

 برخورد كرده، صدايي مي آيد كه سطل پر شده است. در راه بال آمدن، صدا مي آيد كه آب

از آن مسي چكسد و بسا ايسن نشانسه، خوب متقاعسد مسي شويسم كسه آب در سسطل وجود دارد. ولي 

 تا زماني كه به به دست ما برسد، ابدًا آبي در آن نيست. تمام آب به بيرون نشت كرده است

 و مسا در نهايست سسطلي خالي در دسست خواهيسم داشست. مسا همچون قايسق هايسي هسستيم كسه در
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كسسف آن سسسوراخ هايسسي ايجاد شده اسسست: فقسسط براي ايسسن پارو مسسي زنيسسم كسسه غرق شويسسم. 

 آن قايسق هسا هرگسز بسه هيسچ سساحلي نخواهنسد رسسيد، آن هسا فقسط در نيمسه ي راه مسا را غرق و

نابود مي كنند.

 تمام ايسن سسوراخ هسا بسه سسبب جهست دادن غلط بسه جريان انرژي جنسسي اسست. و كسساني كسه

 مسئول اين جهت گيري اشتباه هستند آنان نيستند كه تصاوير برهنه توليد يا توزيع مي كنند،

 كتاب هاي مسسستهجن مسسي نويسسسند و فيلم هاي قسسبيحه مسسي سسسازند. مسسسئوليت منحرف كردن

انرژي جنسي انسان با كساني است در راه ادراك حقيقت سكس مانع ايجاد كرده اند. 

بسسه دليسسل وجود چنيسسن انسسسان هايسسي اسسست كسسه تصسساوير برهنسسه متقاضسسي دارنسسد، كتاب هسسا و 

 فيلم هاي قسبيحه سساخته و بسه فروش مسي رسسند و انواع باشگاه هاي كثيسف ابداع شده و همسه

 روزه راه هاي تازه و تازه تري براي انحراف و مستجهن بودن ابداع مي شوند. تمام اين ها

بسه خاطسر چسه كسساني ايجاد شده انسد؟ بسه دليسل وجود كسساني كسه مسا آنان را مردان "مقدس" 

مي خوانيم! آنان هستند كه چنين بازاري را ساخته اند. 

 اگسر عميقًا بسه آن نگاه كنيسد، درخواهيسد يافست كسه هميسن هسا ماموران تبليسغ واقعسي براي چنيسن

اعمال شنيعي هستند. 

با يك داستان كوتاه سخنان امروزم را به پايان مي برم.

 كشيشي در حال رفتن به كليسايش بود. هنوز مقداري با كليسا فاصله داشت و براي اينكه به

 موقسع بسه آنجسا برسسد تقريبًا درحال دويدن بود. وقتسي از كنار مزرعسه اي مسي گذشست، مردي

را ديد كه در گودالي افتاده و زخمي شده است. 

 كاردي به سينه اش فرو رفته بود و خونريزي داشت. كشيش به نظرش رسيد كه او را بلند

 كند و به او ياري برساند، ولي فكري به سرش زد كه با اين كار دير به كليسا خواهد رسيد.

او براي موعظسسسه ي امروز، عنوان "عشسسسق" را انتخاب كرده بود و تصسسسميم داشسسست كسسسه 

 سخنراني كند كه مي گويد: "خداوند عشق است." مسيحدر مورد اين جمله ي مشهور 

او همچنانكه با عجله در راه بود، خودش را ذهنًا براي آن خطابه آماده مي كرد.

 ولي مرد زخمي چشمانش را باز كرد و فرياد كشيد، "پدر، مي دانم كه به كليسا مي روي تا

 در مورد موضوع عشق موعظه كني. من نيز مي خواستم به كليسا بيايم، ولي راهزنان مرا

 زخمسسي كردنسسد و بسسه اينجسسا انداختنسسد. گوش بده، اگسسر زنده ماندم، بسسه مردم خواهسسم گفسست كسسه

 انساني در كنار جاده در حال مردن بود و تو در عوض نجات او، دويدي تا در مورد عشق

موعظه كني. به تو هشدار مي دهم: از من غافل نشو."
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 ايسن حرف قدري كشيسش را ترسساند. او دريافست كسه اگسر ايسن مرد زنده بمانسد و ايسن حادثسه را

 نقسل كنسد، مردم روسستا همگسسي خواهنسد گفست كسه موعظسه ي او فقسط يسك وزوز بوده اسست.

كشيش نگران مرد در حال مرگ نبود، بلكه نگران افكار عمومي بود. 

بنابرايسن بسا اكراه بسه آن مرد نزديسك شسد. وقتسي كسه نزديسك تسر رسسيد، صسورت آن مرد را 

روشسن تسر ديسد، بسه نظرش آشنسا مسي آمسد. گفست،"بسه نظسر مسي رسسد كسه قبًل تسو را در جايسي 

ديده ام."

 مرد زخمسسي گفسست، "بايسسد ديده باشسسي. مسسن شيطان هسسستم و رابطسسه اي ديرينسسه بسسا كشيشان و

رهبران مذهبي دارم. اگر براي تو آشنا به نظر نيايم، براي چه كساني آشنا باشم؟!"

 سپس كشيش او را به خوبي به خاطر آورد: تصويري از او در كليسا داشت. عقب كشيد و

 گفست، "نمسي توانم تسو را نجات بدهسم. بهتر اسست كه تسو بميري. تسو شيطان هسستي. ما هميشسه

آرزوي مرگ تو را داشته ايم و خوب است كه تو بميري. 

 چرا بايسد سسعي كنسم تسو را نجات بدهسم؟ حتسي لمسس كردن تسو نيسز يسك گناه اسست. مسن بسه راه

خودم مي روم."

 شيطان خنده اي بلند سرداد و گفت، "گوش بده، روزي كه من بميرم، تو بيكار خواهي شد.

 تو نمي تواني بدون من زنده باشي. تو به اين دليل تو هستي كه من زنده هستم. من اساس

حرفسسه ي تسسو هسسستم. بهتسسر اسسست مرا نجات بدهسسي، زيرا اگسسر مسسن بميرم، تمام كشيشان و 

 اسقف ها ازكار بركنار خواهند شد. همگي شما منقرض خواهيد شد. دنيا مكاني بهتر خواهد

شد و نيازي به هيچكدام از شما باقي نخواهد بود."

كشيسش قدري بسه ايسن جملت فكسر كرد و ديسد كسه شيطان يسك حقيقست بسسيار اسساسي را بيان

 مي كند. بي درنگ شيطان درحال مرگ را بلند كرد و روي شانه گذاشت و گفت، "شيطان

 عزيسز مسن، نگران نباش. تسو را براي درمان بسه بيمارسستان مسي رسسانم. بسه سسرعت خوب

خواهي شد. لطفًا نمير. حق با تو است. اگر تو بميري ما همگي بيكار خواهيم شد!"

 شايد تصور نكنيد كه در ريشه ي حرفه ي كشيش، اهريمن وجود دارد و حتي بيش از اين،

 در پسس كار هاي شيطان، در پشست ايسن اسستثمار جنسسي كسه دنيسا را فراگرفتسه، كشيسش وجود

 دارد. در پشست همسه چيسز در ايسن دنيسا، اسستثمار جنسسي وجود دارد. مسا نمسي توانيسم بسبينيم كسه

 كشيشان در پسس تمام ايسن هسا قرار دارنسد، كسه بسه سسبب هميسن تقبيسح و سسرزنش كشيشان اسست

 كسه سسكس بيشتسر و بيشتسر جذاب شده اسست، كسه بسه دليسل ايسن تقاضاي مدام براي سسركوب

 سسسكس توسسسط كشيشان اسسست كسسه انسسسان هسسا در سسسكس افراطسسي تسسر و شهوانسسي تسسر شده انسسد.
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 كشيشان هرچسسه بيشتسسر سسسكس را ممنوع كننسسد و از مسسا بخواهنسسد تسسا در موردش فكسسر نكنيسسم،

بيشتر اسرار آميز مي شود. و ما در مورد چاره ي آن ناتوان هستيم.

 نسه. آنچسه مورد نياز اسست، شناختسن سسكس اسست. شناختسن، قدرت اسست. و دانسستن در مورد

 سسكس مسي توانسد قدرتسي عظيسم بشود. زندگسي در جهسل مطلوب نيسست و نامطلوب تسر اينكسه

نسبت به سكس در جهل بمانيم.

 اشكالي ندارد اگر به كره ي ماه نرويم، نيازي واقعي براي آن وجود ندارد. بشريت از رفتن

 به كره ي ماه چندان نفعسي نمسي برد. همچنين لزومسي ندارد به عمسق پنج مايلي اقيانوس آرام

دست پيدا كنيم، جايي كه حتي اشعه هاي خورشيد نيز نمي توانند به آن نفوذ كنند. 

رسيدن به آنجا، خيري مطلق نصيب انسان ها نخواهد كرد. 

 همچنيسن ضروري نيسست كسه هسسته ي اتسم را بشكافيسم و ذره را بشناسسيم. ولي يسك چيسز كسه

 مطلقًا ضروري است،چيزي كه بيش از همه الزامي است اين است كه ما سكس را درست

بشناسيم و درك كنيم تا بتوانيم در پديد آوردن انسان جديد موفق شويم.

در طول سه روز گذشته اين چند نكته را برايتان گفتم و فردا به پرسش ها پاسخ خواهم داد.

 چون در عوض يك جلسه ي اضافي براي پرسش ها، ديروز يك فاصله داشتيم و برخي از

دوستان در آن زمان آمدند و سپس رفتند، ديني نسبت به آنان احساس مي كنم.

 بنابراين فردا براي تمام دوساعت به پرسش ها پاسخ خواهم داد تا هيچ ناراحتي و دشواري

 براي شما باقي نماند. پرسش هاي صادقانه ي خود را بنويسيد و بدهيد، زيرا اين موضوعي

 نيست كه در مورد خداوند  و روح و اين قبيل پرسش ها باشد. در مورد زندگي است و اگر

پرسسش هايسي مسستقيم و صسادقانه مطرح كنيسد، قادر خواهيسم بود بيشتسر بسه عمسق موضوع 

فرو برويم.از شما سپاسگزارم كه با چنين عشقي به من گوش داديد.

 

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

 

لطفًا اداي احترام مرا بپذيريد.
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جلسه ي پنجم

الماس وراي جنسيت

عزيزان من، دوستان پرسش هاي زيادي پرسيده اند:

كرديد؟         انتخاب را سكس سخنراني موضوع عنوان به چرا

 مي خوانند. بمبئياين داستاني دارد: بازاري وجود دارد. برخي اين بازار بزرگ را 

 در ايسسن بازار بزرگ يسسك گردهمآيسسي ترتيسسب داده شده بود و حكيمسسي در مورد سسسروده هاي

 سخن مي گفت. او اين رباعي را خواند:Kabir  كبير

سات             " هاماره چاليي آپنه براي گر جو هات، لوكاتي ليه مين بازار كادا ."كبيرا

Kabira khada bazaar mein liye lukhati hath; joghar barai apno chalai hamare sath .

  سسپس توضيسح داد: "كسبير در ميان بازار ايسستاده اسست، مشعلي سسوزان در دسست دارد و بسه

مردم فرياد مي زند، همه را مخاطب قرار مي دهد كه:

من"             با هستند قادر دارند را هايشان خانه سوزاندن شهامت كه آنان  فقط

بيايند."

 مسن مشاهده كردم كسه مردمسي كسه در آن گردهمآيسي بودنسد بسا شنيدن ايسن فراخوان خوشحال

 شدنسسد. مسسن حيرت كردم زيرا بعدهسسا دريافتسسم كسسه هيچكدام از آنان، كسسه از شنيدن چنان پيام

 لذت برده بودنسسد، ابدًا ايسسن آمادگسسي را ندارد كسسه خانسسه اش را كشبيرعميسسق و تكان دهنده ي 

  زنده بود چقدركشبيربسسه آتسسش بكشسسد. ولي بسسا ديدن رضايسست آنان فكسسر كردم كسسه اگسسر امروز 

خوشحال مي بود!

چنسد قرن پيسش، وقتسي كسه او فراخوانسش را در بازاري فرياد مسي كرده، حتسي يسك نفسر هسم 

مي بايد خوشحال نبوده باشد.

 انسان چه موجود عجيبي است! مردم از شنيدن سخنان كسي كه مرده است لذت مي برند،

 ولي بسسا شنيدن حرف هاي انسسساني زنده، او را بسسه قتسسل تهديسسد مسسي كننسسد. فكسسر كردم كسسه اگسسر

 خوانده مسسي شود زنده بود، چقدر خوشحال بمبئي در ايسسن بازار بزرگ كسسه كششبيرامروز 

   بسسيار لذت مسي برنسد، درحاليكسه هرگسز ازKabirji عزيسز"كشبيرمسي شسد. مردم از شنيدن "

 " احساس شادي نمي كرده اند. بااين وجود، با ديدن رضايت در اينكبيرعزيزشنيدن خود "

 مردم، احسساس كردم كسه چون ايسن مردم نسه تنهسا شهامست آتسش زدن خانسه هايشان را دارنسد،

 بلكسه همچنيسن در ايسن مورد خوشحال هسم هسستند، بايسد نكاتسي را از صسميم قلبسم بسا آنان سسهيم
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  هميشه در آن گرفتارمسيح يا يك كبيرشوم. بنابراين من طعمه ي همان دامي شدم كه يك 

شده اند.

 مسسي خواسسستم چيزي در مورد حقيقسست بسسه مردم بگويسسم. ولي براي اينكسسه در مورد حقيقسست

بگويسسي، لزم اسسست كسسه نخسسست تمام آن غيرحقيقسست هايسسي كسسه انسسسان هسسا همچون حقيقسست 

پذيرفتسه انسد نابود شونسد. تازمانسي كسه ايسن غيرحقيقست هسا كسه چون حقيقست فرض شده انسد، 

ريشه كن نشوند، هرگزهيچ گامي در جهت حقيقت نمي تواند برداشته شود.

 در آن جلسه از من خواسته شد تا در مورد "عشق" سخن بگويم. ولي من احساس كردم تا

 زمانسي كسه مسا بسا فرضياتسي غلط در مورد سسكس بسه سسر بسبريم، امكان ندارد كسه چيزي را در

 مورد عشسق درك كنيسم. تازمانسي كسه در مورد سسكس باورهاي خطسا وجود دارد، هرچسه در

 مورد عشق بحث كنيم، ناكامل و كاذب خواهد بود. نمي تواند درست باشد. بنابراين، در آن

 جلسسه چيزهايسي در مورد سسكس گفتسم و گفتسم كسه ايسن خود انرژي جنسسي اسست كسه در حالت

متحول شده اش، عشق مي شود.

مردي كود مسسي خرد كسسه بسسه خودي خود بدبسسو و كثيسسف اسسست و آن را در برابر خانسسه اش 

 روي هسم انباشست مسي كنسد. ايسن كار او، بسه سسبب بوي گندي كسه آن كود بسه راه انداختسه، حتسي

گذشتن از كنار خانه را براي مردم مشكل مي سازد. 

ولي مردي ديگسسر هميسسن كود را در باغچسسه ي خانسسه اش پخسسش مسسي كنسسد و در آنجسسا تخسسم 

 مي كارد. آن تخم ها جوانه مي زنند و گياه مي شوند و آن گياهان گل مي دهند و عطر آن

گل ها در همسايگي پخش شده و همه جا را معطر مي سازد.

  رهگذران از آن بسو مسست مسي شونسد. شايسد هرگسز بسه ايسن نكتسه فكسر نكرده باشيسد، ولي ايسن

 همان بوي بد كود است كه به عطر گل تبديل مي شود. قدرت كود، با عبور از دانه و گياه

 به عطسر گسل بدل مي گردد. يك بوي بد مسي توانسد به عطري خوش بدل شود: انرژي جنسسي

مي تواند به عشق تبديل شود.

ولي كسي كه با انرژي جنسي مخالفت مي كند، چگونه مي تواند آن را به عشق تبديل كند؟ 

 كسسي كسه بسا انرژي جنسسي دشمسن اسست چگونسه قادر اسست ايسن انرژي را تصسعيد و پاليسش

كند؟ 

 بنابراين، در آنجا گفتم كه الزامي است سكس را بفهميم و ضرورت دارد كه اين انرژي را

 متحول سسسازيم. فكسسر كردم كسسساني كسسه قادر بوده انسسد در تاييسسد و تحسسسين ايسسن فكسسر كسسه خانسسه
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 هايشان را آتسسش بزننسسد بسسه نشانسسه ي  تاييسسد سسسر تكان بدهنسسد، از شنيدن چنسسد سسسخن بسسي پرده

خوشحال خواهند شد. ولي من در اشتباه بودم.

 وقتي آن روز وقتي سخنانم را تمام كردم و از جايگاه پايين آمدم، تعجب كردم از اينكه ديدم

 تمام رهسبران و شخصسيت هاي عمومسي، تمام دوسستاني كسه آن جلسسه را ترتيسب داده بودنسد،

 همگي ناپديد گشته بودند! وقتي از راهرو مي گذشتم تا آنجا را ترك كنم، حتي يكي از آنان

را نيز نديدم. شايد با شتاب به خانه دويده بودند كه مبادا خانه شان آتش گرفته باشد! 

 آنان بايسد بسه سسمت خانسه دويده باشنسد تسا اگسر خانسه شان آتسش گرفتسه آن را خاموش كننسد. حتسي

 يكسي از سازمان دهندگان نيسز باقسي نمانده بود تا از مسن تشكري بكند. تمام كله سسفيدها، تمام

  مسسي پوشنسسد، رهسسبران، همگسسي جايگاه را ترك كرده بودنسسد،khadi خاديآنان كسسه لباس 

 همگسي فرار كرده بودنسد! رهسبران نسسلي از موجوداتسي ضعيسف هسستند. آنان پيسش از اينكسه

پيروانشان فرار كنند، چنين مي كنند!

 ولي بسسه يقيسسن برخسسي از مردمان شجاع بسسه جايگاه مخصسسوص آمدنسسد __ دختران، پسسسران،

 برخي جوان، برخي مسن. آنان همگي گفتند، "شما چيزهايي را به ما گفتيد كه هيچكس قبًل

نگفته بود. شما چشمان ما را باز كرديد، احساس روشن شدگي داريم." 

فكر كردم كه مناسب است كه اين موضوع  را بيشتر و كامل تر باز كنم. 

 بنابرايسن در اينجسا آن موضوع را مسي بندم. يكسي از دليلي كسه موضوعسي را كسه چهار روز

 پيش شروع كردم در اينجا كامل مي كنم اين است كه مردم از من چنين درخواستي كردند.

 و اين درخواست از سوي كساني است كه با قوت قلب تلش دارند تا زندگي را درك كنند.

آنان مي خواستند كه من تمامش را بگويم. پس اين يك دليل بود.

 و دليسل دوم ايسن بود كسه آنان كسه گريختنسد شروع كردنسد بسه تبليغات كسه مسن چنان چيزهاي

 زننده اي گفتسه ام كسه يقينًا ديسن بسه نابودي كشانده مسي شود، و مسن چيزهايسي گفتسه ام كسه مردم

 را لمذهسب مسي كنسد! و بنابرايسن احسساس كردم كسه تبليغات آنان مسستحق يسك توضيسح عملي

است، تا كه تشخيص دهند كه مردم با ادراك سكس لمذهب نمي شوند. 

برعكس، مردم به اين سبب لمذهب هستند كه تاكنون سكس را نشناخته اند.

جهسل اسست كسه انسسان را لمذهسب مسي كنسد، دانسستن هرگسز نمسي توانسد كسسي را لمذهسب كنسد. 

 و اگر شناختن بتواند كسي را لمذهب كند، هنوز هم مي گويم كه آن شناخت كه شايد مردم

 را لمذهسب كند، ارجسح است بر آن جهلي كه مردم را "مذهبي" مي سازد. زيرا مذهبي كه
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 زاييده ي جهل باشد، حتي آن نوع "مذهبي بودن" نيز بي ارزش است __ ديانتي بر اساس

جهل است! ديانت فقط وقتي مي تواند واقعي باشد كه بر اساس شناخت باشد. 

 و من نمي بينم كه شناختن هرگز بتواند براي كسي مضر باشد. اين هميشه تاريكي و جهل

است كه ضرر دارد.

 اگسسر انسسسانيت بدون پايگاه شده، اگسسر در مورد سسسكس منحرف و ديوانسسه شده، مسسسئوليت بسسا

 كساني نيست كه روي موضوع سكس تعمق و مراقبه كرده اند، بلكه با اخلق گرايان است،

 بسا مردمان شبسه مذهسبي، مقدسسين و كشيشان كسه در طول هزاران سسال كوشيده انسد انسسان هسا

 را در جهسل زندانسي كننسد. بشريست مسي توانسست خيلي پيشتسر از ايسن از سسكس رهسا شود، ولي

 چنين نشد. و به اين سبب چنين نشد كه آن مردم كوشيده اند تا جهل ما نسبت به سكس دست

نخورده باقي بماند.

 احسساس كردم كسه اگسر فقسط يسك اشعسه از حقيقست توانسست چنيسن بيقراري در مردم ايجاد كنسد،

 پس خوب است كه تمام اين طيف را مورد بحسث قرار دهسم و اين پرسسش را روشن كنم كه

آيا دانستن مي تواند انسان را مذهبي يا لمذهب كند؟

 علت انتخاب موضوع، ايسسن بود. اگسسر چنيسسن نبود، بسسه نظسسر مسسن هسسم نمسسي آمسسد كسسه چنيسسن

 موضوعي را انتخاب كنم. شايد هرگز در اين مورد حرف نمي زدم. از اين ديدگاه، بايد از

 آن مردم تشكسر شود زيرا  فرصستي را سساختند كسه مسن مجبور شدم ايسن موضوع را انتخاب

 باراتياكنم. بنابراين، اگر مي خواهيد تشكر كنيد، از من تشكر نكنيد، در عوض، از مردم 

باوان    تشكسر كنيسد كسه آن نخسستين جلسسه را ترتيسبBharatiya Vidya Bhavan ويديشا

دادند. آنان مرا راهنمايي كردند كه اين موضوع را انتخاب كنم. من در آن دستي ندارم.

شود،               مي تبديل عشق به كه است جنسي انرژي اين گوييد، مي كه چنان اگر،

كه      است اين منظورتان آيا آنوقت

است؟         جنسي انرژي هم فرزندش به مادر يك عشق

چند نفر ديگر نيز پرسش هايي مشابه اين داشته اند. درك اين نكته مفيد خواهد بود.

 اگسسر بسسا دقسست بسسه مسسن گوش داده باشيسسد، بسسه ياد خواهيسسد آورد كسسه گفتسسم در تجربسسه ي سسسكس

 ژرفاهاي عميسسق وجود دارنسسد، اعماقسسي كسسه انسسسان معموًل بسسه آن نمسسي رسسسد. در تجربسسه ي

سكس، سه سطح وجود دارند كه مايلم هم اكنون در موردشان برايتان بگويم.
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 يسك سسطح سسكس جسسماني اسست، كامًل زيسست شناختسي اسست. براي نمونسه، مردي نزد زنسي

روسسسپي مسسي رود. تجربسسه اي كسسه او دارد نمسسي توانسسد عميسسق تسسر از سسسطح جسسسماني باشسسد. 

 زن روسسسپي مسسي توانسسد بدنسسش را بفروشسسد، ولي قلبسسش را نمسسي توانسسد، و البتسسه، راهسسي براي

 فروختن روحش نيز وجود ندارد. شخص ديگري مرتكب تجاوز مي شود. در عمل تجاوز،

 مرد نه مي تواند قلب و نه روح ديگري را داشته باشد، تجاوز فقط در سطح جسماني روي

 مي دهد. راهي نيست تا به روح ديگري تجاوز كني، هرگز نبوده و نخواهد بود. تجربه ي

تجاوز نيز فقط جسماني است.

تجربسسه ي اوليسسه ي سسسكس هرگسسز عميسسق تسسر از سسسطح جسسسم نيسسست و كسسساني كسسه در آنجسسا 

 مسسي ايسسستند، هرگسسز تمامسسي سسسكس را تجربسسه نخواهنسسد كرد. آنان بسسه سسسادگي نمسسي تواننسسد آن

اعماقي را كه در موردش برايتان گفتم بشناسند. 

و اكثريت مردم در سطح جسم ايستاده اند.

در ايسسن رابطسسه، اهميسست دارد كسسه بدانيسسم در كشورهايسسي كسسه ازدواج بدون عشسسق صسسورت 

 مسي گيرد، سسكس در سسطح بدن راكسد مسي مانسد. نمسي توانسد هرگسز عميسق تسر از ايسن پيشرفست

 كند. ازدواج ها مي توانند فقط ازدواج دو بدن باشند، و نه هرگز دو روح. بين دو روح فقط

عشسق وجود دارد. بنابرايسن، اگسر ازدواج نتيجسه ي عشسق باشسد، آنوقست معنايسي عميسق تسر 

مي گيرد. 

 ولي اگسر از آن ازدواج هايسي باشسد كسه والديسن آن را براي فرزندان ترتيسب مسي دهنسد، آنوقست

 آن ازدواج نتيجه ي محاسبات كشيشان و ستاره شناسسان اسست، نتيجه ي ملحظات طبقاتسي،

فرقه اي يا مالي است، هرگز نمي تواند از سطح جسم عميق تر برود.

 ولي چنيسن ازدواج هايسي يسك مزيست دارنسد: در مقايسسه بسا ذهنيست، بدن ثبات بيشتري دارد.

بنابرايسسن در جوامعسسي كسسه اسسساس ازدواج بر بدن اسسست، ازدواج هسسا ثبات بيشتري دارنسسد. 

 مي توانند براي تمام عمر دوام بياورند. بدن خيلي بي ثبات نيست، چيزي بسيار بادوام است

 و تغييرات در آن بسسيار بسسيار آهسسته و تقريبًا غيرمحسسوس اسست. بدن در سسطح ماده قرار

 دارد. جوامعي كه فكر كردند لزم است ثبات را به نهاد ازدواج آورد و تك همسري را بايد

 حفسظ كرد و هيسچ امكانسي براي تغييسر را نبايسد باز گذاشست، بايسد بدون عشسق سسر مسي كردنسد،

 زيرا عشسق از دل روي مسي دهسد و چيزي بسي ثبات اسست. در جوامعسي كسه ازدواج بر اسساس

 عشسق صسورت مسي گيرد، طلق امري غيرقابسل اجتناب اسست. ازدواج هسا متزلزل هسستند و
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 در آن جوامع، هرگز ازدواجي نمي تواند ثابت بماند، زيرا عشق نوعي مايع گونگي دارد.

دل لرزنده است، بدن ثابت و خنثي است.

 اگسر سسنگي را در باغچسه داشتسه باشسي، عصسر هسم در همان مكانسي اسست كسه صسبح بود. ولي

 يسك گسل، صسبح مسي شكفسد و عصسر مسي پژمرد و بسه زميسن مسي افتسد. يسك گسل موجودي زنده

است، زاده مي شود، قدري زندگي مي كند و سپس خواهد مرد.

 يك سنگ شيي بي جاني است: صبح در هركجا كه باشد، عصر هم در همانجا خواهد بود.

 يك سنگ بسيار ثابت و بادوام است. يك ازدواج بدون عشق مانند يك سنگ است. ازدواجي

 كسه در سسطح جسسم باشسد ثبات مسي آورد، در خدمست منافسع جامعسه خواهسد بود، ولي براي فرد

كشنده خواهد بود، زيرا ثبات در سطح جسماني وجود دارد و از عشق پرهيز شده است.

براي هميسن اسست كسه در چنيسن ازدواج هايسي، رابطسه ي جنسسي بيسن زن و شوهسر هرگسز 

 نمسي توانسد بسه اعماق و حيطسه هايسي وراي سسطح جسسماني برسسد: فقسط يسك عمسل تكراري و

 مكانيكسي مسي شود. زندگسي جنسسي آنان مكانيكسي مسي شود، آنان بسه تكراركردن همان تجربسه

 ادامسه مسي دهنسد و آنوقست تجربسه اي بسي جان و بسي روح مسي شود. آنان هرگسز بسه سسطحي

عميق تر وارد نمي شوند.

 بيسن رفتسن نزد يسك زن روسسپي و ماندن در ازدواجسي بدون عشسق هيسچ تفاوت اسساسي وجود

ندارد __ تفاوت بسسيار اندك اسست و اسساسي نيسست. شمسا زنسي روسسپي را براي يسك شسب 

 مسي خريسد و همسسر را براي تمامسي زندگسي تان: ايسن تفاوتسي بزرگ نيسست! وقتسي كسه عشسق

وجود نداشتسسه باشسسد، ازدواج يسسك خريسسد اسسست __ چسسه زنسسي را براي يسسك شسسب بسسه اسسستخدام 

 درآوريسد و چسه ترتيباتسي براي تمام عمسر بدهيسد. البتسه، بسه سسبب زندگسي روزمره بايكديگسر،

 نوعسي رابطسه از ايسن همنشينسي بسه وجود مسي آيسد و مردم آن را عشسق مسي پندارنسد. ايسن عشسق

 نيست. عشق چيزي كامًل متفاوت است. چون اين ازدواج ها در سطح جسم هستند، رابطه

 نيز هرگز از سطح جسماني فراتر نمي رود. هيچكدام از متون و دستورالعمل هايي كه در

كوكا  گرفته تا Vatsyanaواتسيانامورد سكس نوشته شده، از   ،Pandit Kokaپانديت

از سطح جسماني فراتر نمي روند.

 سطح دوم، رواني است __ ذهني، قلبي است. براي زوج هايي كه نخست عاشق مي شوند

 و سسپس ازدواج مسي كننسد، تجربسه ي جنسسي آنان قدري عميسق تسر از سسطح جسسماني اسست.

سكس آنان در سطح قلب است، به ژرفاي روان مي رسد. 
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 ولي به سبب تكرارها، پس از مدتي، اين نيز به سطح بدني باز مي گردد و چيزي مكانيكي

مي شود. 

 نهاد ازدواج كسسه در طول دويسسست سسال اخيسسر در غرب بسسه وجود آمده، سسسكس را بسسه سسسطح

رواني مي برد. و براي همين است كه جوامع غربي چنين در هرج و مرج هستند.

 دليل آن اين است كه شما نمي توانيد به ذهن متكي باشيد. ذهن امروز چيزي را مي خواهد

 و فردا چيزي ديگر را درخواست مي كند. صبح چيزي را مي خواهد و عصر چيزي ديگر

 را. چيزي را كه اكنون احساس مسي كند، با چيزي كه تنها يك لحظه پيش احساس مي كرد

كامًل فرق دارد.

بايرون  شايسسد شنيده باشيسسد كسسه  ، پيسسش از اينكسسه بالخره ازدواج كنسسد،Lord Bayronلرد

 دسست كسم بسا شصست يسا هفتاد زن روابسط صسميمانه داشست. ولي بسا ايسن وجود، وقتسي پسس از

 مراسسم ازدواج، دسست در دسست تازه عروس از كليسسا بيرون مسي آمسد و ناقوس هسا بسه صسدا

 درآمده بودند و شمع ها مي سوختند و دوستاني كه براي شركت در جشن آمده بودند هنوز

 در آنجسا بودنسد، او زنسي زيبسا را مسي بينسد كسه در حال گذر بود. او توسسط زيبايسي آن زن مسسخ

شده بود و براي لحظه اي زن جديدش را  و تمام مراسم را از ياد برد.

 ولي او مسي بايسست مردي بسسيار باصسداقت بوده باشسد. زيرا وقتسي بسا عروس سسوار مركسب

 شدند، به او گفت، "آيا متوجه شدي؟ همين حال چيز عجيبي اتفاق افتاد: تا ديروز، پيش از

 اينكه ازدواج كنيم، نگران بودم كه آيا واقعًا مي توانم تو را به دست بياورم يا نه __ تو تنها

 زن در ذهن من بودي __ ولي حال، وقتي كه درواقع با تو ازدواج كردم، فقط زني زيبا را

 در كنار جاده ديدم و تو را براي يك لحظه از ياد بردم. ذهنم شروع كرد به تعقيب كردن آن

زن، فكري از خاطرم گذشت: كاش آن زن مال من بود!"

 ذهسن چنين ناپايدار است. بنابراين كساني كسه خواهان جوامعسي بانظسم و با ثبات بودند اجازه

 ندادند كه سكس به سطح رواني برسد. كوششي را شروع كردند تا آن را در سطح جسماني

متوقسف كننسد. آنان گفتنسد، "ازدواج مهسم اسست، نسه عشسق. اگسر از ايسن ازدواج عشسق روييسد، 

چه خوب، وگرنه، بگذار اوضاع همين كه هست باشد."

 ثبات فقسط در سسطح جسسماني ممكسن اسست، در سسطح روانسي بسسيار دشوار اسست. ولي تجربسه

 ي سكس در سطح روانسي عميق تر است و براي همين است كه تجربه ي سكس در غرب

 گرفتسه تساFreud  فرويدعميسق تسر از شرق بوده اسست. هرآنچسه كسه روانشناسسان غربسي، از 

 در مورد سسسكس نوشتسسه انسسد، بسسه ايسسن سسسطح روانسسي از سسسكس مربوط اسسست. Jungيونشگ 
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 ولي آن سكس كه من از آن مي گويم در سومين سطح است، چيزي كه تاكنون نه در غرب

و نه در شرق به دنيا نيامده است. 

اين سومين سطح، سطح روحاني سكس است.

 در سسسطح بدن نوعسسي پايداري وجود دارد، زيرا كسسه بدن، ماده اسسست. همچنيسسن در سسسطح

 روحانسي نيسز نوعسي ثبات وجود دارد، زيرا در سسطح روح، هرگسز تغييري وجود ندارد: در

 آنجا همه چيز آرام است، همه چيز ابدي است. در بين اين دو، سطح روان يا ذهن است كه

تغييرات در آن وجود دارد. ذهن ناپايدار و جيوه گون است. به سرعت تغيير مي كند.

آزمايسسش در غرب در ايسسن سسسطح قرار دارد و بنابرايسسن ازدواج هسسا گسسسسته مسسي شونسسد و 

 خانواده ها از هم مي پاشند. ازدواج ها و خانواده هايي كه بر اساس ديدار در سطح رواني

باشند، نمي توانند پايدار باشند. 

 اكنون متوسط پايداري ازدواج ها در غرب دو سال است و اين مي تواند به دو ساعت نيز

برسد! 

ذهنيت انسان مي تواند حتي ظرف يك ساعت نيز تغيير كند.

 جامعسه در غرب دچار هرج و مرج اسست. در مقايسسه، جامعسه ي شرقسي بيشتسر بادوام بوده

است، ولي شرق نمي تواند به سطوح عميق تر تجربه ي سكس دست بيابد.

 نوعسسي ديگسسر از ثبات وجود دارد، مرحله اي ديگسسر __ ثبات در سسسطح روحانسسي. شوهسسر و

زن، زن يسا مردي كسه بتواننسد حتسي براي يسك بار در سسطح روحانسي ديدار كننسد، احسساس 

 مسي كننسد كسه براي زمان هاي بسسيار كسه در پيسش اسست نيسز يگانسه گشتسه انسد. در آنجسا تغييري

 وجود ندارد. ثبات اين مرحله است كه مورد نياز است، تجربه ي سكس در اين سطح است

كه مورد نياز است.

تجربسه اي كسه مسن از آن حرف مسي زنسم، آن سسكس كسه مسن از آن مسي گويسم، سسكس روحانسي

spiritual sex اسست. مسي خواهسم معنايسي معنوي بسه سسكس بدهسم. و اگسر بفهميسد كسه چسه  

 مسي گويسم، درخواهيسد يافست كسه عشسق مادر بسه فرزندش نيسز بخشسي از سسكس روحانسي اسست.

خواهيسد گفست كسه ايسن جمله اي بسي معنسي و مسسخره اسست... چسه رابطسه ي جنسسي ممكنسي 

مي تواند بين مادر و فرزندش وجود داشته باشد؟

 همانطور كه به شما گفتم، يك زن و شوهر، يك مرد و زن براي يك لحظه ديدار مي كنند و

 روح هايشان نيز براي آن لحظه باهم ديدار مي كنند. سروري كه آنان در آن لحظه ي كوتاه

 تجربه مي كنند، چيزي است كه آن دو را به هم متصل مي كند. ولي آيا هرگز فكر كرده ايد
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 كسسه كودك براي نسسه ماه در رحسسم مادر باقسسي مسسي مانسسد و در طول ايسسن دوران، هسسستي او بسسا

 هسستي مادر يگانسه اسست؟ شوهسر براي يسك لحظسه ي كوتاه بسا زن يگانسه مسي شود و فرزنسد

 براي نسه ماه بسا مادر يكسي اسست. براي هميسن اسست كسه صسميميتي كسه مادر بسا پسسرش دارد،

 حتي با شوهرش نيز ممكن نيست. نمي تواند باشد. شوهر فقط با او در يك لحظه در سطحي

 وجوديسن، جايسي كه وجود دارد، ديدار مي كند و سپس ازهم جدا مي شوند. براي يك لحظسه

بسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسه هسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسم نزديسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسك 

مي شوند و سپس فاصله ها بين ايشان ايجاد مي شود.

 ولي كودك درون رحم با نفس مادر تنفس مي كند، قلبش با قلب مادر مي تپد. كودك با خون

 و بسا حيات مادرش يكسي شده اسست، هنوز از خودش هسستي مسستقلي ندارد، هنوز هسم بخشسي

 از وجود مادر است. براي همين است كه هيچ زني بدون اينكه مادر شود، احساس رضايت

 كامل ندارد. هيچ مردي نمي تواند زني را به قدر يك كودك ارضا كند. هيچ شوهري هرگز

قادر نيسست آن رضايست عميقسي را بسه زنسش بدهسد كسه يسك كودك مسي توانسد بسه او ببخشسد. 

 شكوه و زيبايسسي تمام شخصسسيت يسسك زن فقسسط وقتسسي متجلي مسسي شود كسسه زن يسسك مادر شود.

رابطه ي وجودين زن با فرزندش بسيار عميق است.

 و به ياد بسپاريد كه اين همچنين دليلي است براي اين كه يك زن به محضي كه مادر شود،

 علقه اش به سكس كمتر مي شود. آيا هرگز به اين توجه كرده ايد؟ او شهدي عميق تر را

 چشيده اسسست: مادربودن را. او ديگسسر علقسسه ي زيادي بسسه سسسكس نخواهسسد داشسست. او نسسه ماه

 همراه با يك وجود جديد، يك هستي مشترك داشته است و اينك سكس برايش جذبه اي كمتر

 دارد. بسسياري از اوقات شوهسر از ايسن عدم علقسه شگفست زده مسي شود، زيرا پدر شدن او

 هيچ تغييري را در او سبب نشده، ولي مادر شدن همسسرش در او تغييرات اساسي به وجود

آورده است.

 پدربودن رابطسه اي بسسيار عميسق نيسست. پدر احسساسي عميسق از يگانگسي روحانسي بسا ايسن

 زندگسي جديسد كسه بسه دنيسا آمده ندارد. پدربودن فقسط يسك نهاد اجتماعسي اسست. كودك مسي توانسد

بدون اين نهاد به دنيا بيايد. 

ولي ايسسن رونسسد، رابطسسه اي عميسسق و ريشسسه دار بسسا مادر دارد و او پسسس از آن بسسه رضايسست 

مي رسد.

 پسس از تولد كودك، نوعسي تازه از شرافست معنوي زن را سسرشار مسي سسازد. اگسر بسه زنسي

 كه مادر شده است و به زني كه مادر نشده است نگاه كنيد، تفاوت را در تشعشع، در انرژي
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 و در شخصسيت آن دو خواهيسد ديسد. در وجود مادر نوعسي درخشسش و آرامسش خواهيسد يافست

 __ آن نوع آرامش كه در رودخانه اي كه به دشت رسيده است مي بينيد. در زني كه هنوز

مادر نشده اسست، نوعسي سسرعت را خواهيسد ديسد: از آن نوع كسه رودخانسه دارد در گذر از 

 پيسچ و خسم هاي كوهسستان __ غرشسي و آذرخشسسي از آبشار دارد، سسرعت و مسسابقه وجود

دارد. ولي اگر همين زن نيز مادر شود، در درون آرام و با صفا مي گردد.

 بنابرايسن، در ايسن خصسوص نيسز مايلم بگويسم كسه چرا زنانسي كسه تحست تاثيسر سسكس و شهوت

 قرار دارند __ همانطور كه امروزه در غرب شايع است __ مايل نيستند مادر شوند. زيرا

 پسس از مادر شدن، جاذبسه ي زن براي سسكس ناگهان فرومسي نشينسد. امروزه زن غربسي از

مادرشدن طفره مي رود، زيرا مي داند به محضي كه مادر شود، علقه اش به سكس 

ازبين خواهد رفت. او زياده روي در سكس را توسط مادرنشدن حمايت مي كند.

 در بسسياري از كشورهاي غربسي دولت هسا در ايسن مورد نگران هسستند. اگسر چنيسن روندي

 ادامه يابد، چه بر سر جمعيت آن كشورها خواهد آمد؟ شرق نگران افزايش جمعيت است،

 ولي برخسسي كشورهاي غربسسي از كاهسسش جمعيسست خود وحشسست دارنسسد. اگسسر تعداد زيادي از

 زنان تصسميم بگيرنسد كسه مادر نشونسد، چسه كار مسي توان كرد؟ نمسي توان برعليسه آن اقدامات

 قانونسي وضسع كرد. يسك برنامسه ي كنترل جمعيست را مسي توانسد بسه نوعسي توسسط قانون تحميسل

كرد، ولي هيچ قانوني وجود ندارد كه به زن تحميل كند كه مادر شود.

 اين مشكل كشورهاي غربي از مشكل انفجار جمعيت ما بسيار پيچيده تر است. ما مي توانيم

 توسسسط قانون از افزايسسش جمعيسست جلوگيري كنيسسم. ولي هيسسچ راهسسي نيسسست كسسه كشوري بسسا

قانونگذاري بتواند جمعيت خودش را افزايش دهد. 

 هيچكسس را نمسي توان بسا زور وادار بسه بچسه دارشدن كرد. در دويسست سسال آينده ايسن مشكسل

در غرب بسسسيار فراگيسسر و عظيسسم خواهسسد شسسد. و افزايسسش جمعيسست در كشورهاي شرقسسي 

مي تواند اين كشورها را در دنيا مسلط كند. 

 نيروي انسساني غرب در حال كاسسته شدن اسست. آنان بايسد مادران را بار ديگسر متقاعسد كننسد

كه مادر شوند.

 برخسسي از روانشناس هاي آنان شروع كرده انسد بسه حمايست از ازدواج خردسسالن. وگرنسه،

آنان مسسسي گوينسسسد كسسسه خطري وجود دارد. زنسسسي كسسسه وارد بلوغ شده باشسسسد براي مادرشدن 

علقسه اي نشان نمسي دهسد __ او بهتسر ايسن مسي بينسد كسه فقسط از سسكس لذت بسبرد. بنابرايسن، 

 "درجواني با آنان ازدواج كنيد تا پيش از اينكه بتوانند افكار ديگري پيدا كنند، مادر شوند!"

 123                                                                               حق كپي وجدانًا محفوظ   



اوشو

 ايسن همچنيسن دليلي بوده براي ازدواج خردسسالن در شرق. آنان مسي دانسستند كسه يسك دختسر

 هرچسه پختسه تسر شود، ادراك بيشتري خواهسد داشست و هرچسه بيشتسر سسكس را بچشسد، كمتسر

 مايل خواهد بود تا مادر شود ___ او از اينكه با مادر شدن چه چيزي به دست خواهد آورد

 بي خبر است، زيرا اين را فقط وقتي مي تواند دربيابد كه مادر شده باشد! هيچ راهي نيست

كه پيش از آن بتوان دانست.

 چرا زن پسس از اينكسه مادر شسد چنيسن رضايتسي بسه دسست مسي آورد؟ بسه ايسن دليسل اسست كسه او

 سكس را در سطحي روحاني با فرزندش تجربه كرده است و به دليل همين است كه چنين

صميميت شديدي بين مادر و فرزند وجود دارد. 

 زن براي فرزندش جانش را فدا مي كند و حتي به تصورش هم نمي رسد كه جان فرزندش

را بگيرد. 

 يسك زن مسي توانسد شوهرش را بسه قتسل برسساند __ بارهسا اتفاق افتاده اسست ___ و اگسر هسم

 چنين نكند، در تمام زندگي چنان اوضاعي درست مي كند كه دست كمي از آن ندارد! ولي

 در مورد فرزنسد، او حتسي چنيسن تصسوري هسم نمسي توانسد داشتسه باشسد. آن رابطسه بسسيار عميسق

است.

 ولي بگذاريد اين را نيز به شما بگويم، كه وقتي رابطه اش با شوهرش نيز به چنين عمقي

برسد، آن شوهر ديگر برايش يك فرزند خواهد بود، نه يك شوهر.

 در ايسسن گردهمآيسسي مردان و زنان زيادي حضور دارنسسد. مايلم از مردانسسي كسسه اينجسسا هسسستند

 بپرسم آيا در مواقعي كه بسيار عاشق همسرشان بوده اند، آيا با او طوري رفتار نكرده اند

 كسسه گويسسي فرزندي بسسا مادر خودش رفتار مسسي كنسسد؟ آيسسا مسسي دانيسسد كسسه چرا دسسست هاي مرد

 ناخودآگاه به سسمت پسستان زن حركست مسي كنسد؟ اين همان دسست هاي كودكسي خردسسال اسست

 كه به سمت پستان هاي مادرش دراز شده است. به محضي كه مردي سرشار از عشق زني

 بشود، دسست هايسش بسه طور خودكار بسه سسمت سسينه هاي زن مسي رونسد. چرا؟ سسينه هسا چسه

 ربطي به سكس دارند؟ سكس ابدًا ربطي به سينه ها ندارد. پستان هاي زن رابط  بين مادر

 و فرزنسسد هسسستند. از همان آغاز نوزادي، او از ايسسن حلقسسه ي ارتباطسسي، از ايسسن خسسط حياتسسي

هشيار بوده است. 

 بنابراين وقتي مردي از عشقي عميق سرشار مي شود، يك فرزند پسر مي شود! و دستان

 زن بسسه كجسسا مسسي رونسسد؟ دسسست هاي زن بسسه سسسمت سسسر مرد دراز مسسي شونسسد: موهاي او را

نوازش مي كند: اين خاطره اي از فرزندش است: او موهاي پسرش را نوازش مي كند.
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 براي هميسن اسست كسه اگسر عشسق در سسطح روحانسي كامًل شكوفسا شود، شوهسر در نهايست يسك

 فرزنسد پسسر مسي شود. و شوهسر بايسد هسم يسك پسسر شود، فقسط آنوقست اسست كسه سسكس را در

سومين سطح __ سطح معنوي __ تجربه كرده است.   

در اين سطح نيز رابطه اي وجود دارد، ولي ما كامًل از آن غافل هستيم.

 رابطه ي زن و شوهري فقط يك آمادگي براي اين است، نه حاصل آن. اين فقط آغاز سفر

است، نه پايان آن.  و چون اين يك سفر است، زن و شوهر هميشه در حالت ستيز هستند. 

يك سفر هميشه يك ستيز است، آرامش فقط در مقصد يافت مي شود.

 يك زن و شوهر هرگز نمي توانند در آرامش باشند، زيرا اين رابطه هميشه در بخش مياني

سسفر اسست. و بيشتر مردم در وسسط راه سفر ازبين مي رونسد، هرگسز بسه مقصسد نمسي رسسند. 

 بسه ايسن دليسل، هميشسه بين زن و شوهسر حالتسي از سستيز وجود دارد، يك جنسگ بيسست و چهار

ساعته وجود دارد. يك ستيزبيست و چهار ساعته با كسي كه دوستش داريم!

 متاسفانه، نه زن و نه شوهر دليل واقعي اين تنش و تضاد را درك نمي كنند. هريك از آنان

 فكر مي كند كه فردي عوضي را برگزيده است. شوهر فكر مي كند كه اگر با زن ديگري

 ازدواج مسي كرد همسه چيسز بهتسر مسي بود و زن نيسز فكسر مسي كنسد كسه اگسر بسا مرد ديگري

ازدواج مي كرد، احتماًل همه چيز عالي بود.

 ولي مسي خواهسم بسه شمسا بگويسم كسه ايسن تجربسه ي تمام زوج هسا در سسراسر دنيا اسست. اگسر بسه

 شما اين فرصت داده مي شد تا همسرتان را عوض كنيد، اوضاع ذره اي هم بهتر نمي شد.

ماننسسد ايسسن اسسست كسسه مرده اي را در تابوت روي شانسسه هسسا بسسه گورسسستان حمسسل مسسي كنيسسد و 

 شانسه هايتان را عوض مسي كنيسد: براي اندكسي احسساس راحتسي مسي كنيسد، ولي سسپس توجسه

 خواهيسد كرد كسه آن وزنسه بارديگسر ماننسد قبسل اسست. در غرب كسه طلق شايسع اسست، تجربسه

چنين است كه در مدت زماني كوتاه، 

 همسسر جديسد درسست ماننسد قبلي از كار در مسي آيسد __ و ظرف دو هفتسه، شوهسر جديسد نيسز

اثبات مي كند كه مانند شوهر قبلي بوده است.

 دليسل ايسن را نمسي بايسد در سسطح جسست و جسو كرد، بلكسه بايسد عميسق تسر رفست. دليسل آن هيسچ

 ربطسي بسه يسك زن يسا شوهسر مشخسص ندارد. دليسل آن ايسن اسست كسه رابطسه ي بيسن يسك زن و

مرد، بين زن و شوهر، يك رابطه از نوع سفر است، يك روند است. 

يك مقصد نيست، براي خودش يك هدف نيست. 

مقصد فقط وقتي در كار خواهد بود كه بار ديگر زن يك مادر شود و شوهر، يك پسر.
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 بنابراين، آنچه به شما مي گويم اين است كه رابطه بين يك مادر و فرزندش نيز رابطه اي

 جنسسي و روحانسي اسست و روزي كسه رابطسه ي جنسسي معنوي بين يسك زن و مرد زاده شود،

 بيسن زن و شوهسر، آن رابطسه ي مادر و فرزندي بار ديگسر مسستقر مسي گردد. و زمانسي كسه

 مسسي خوانسسم تجربسسه contentmentچنيسسن رابطسسه اي جسسا افتاد، آنچسسه مسسن آن را رضايسست 

 مي شود. و از اين رضايست است كه زندگي تجردي اتفاق مسي افتد. بنابراين، فكر نكنيد كه

spiritualدر رابطسه ي مادر و فرزنسد ابدًا جنسسيت وجود ندارد. جنسسيت معنوي  sexدر   

 آن هسست. و بسه زبان درسست تسر، ايسن فقسط جنسسيت معنوي اسست كسه مسي توانسد عشسق خوانده

شود. عشق اين است. لحظه اي كه سكس معنوي شود، عشق مي گردد.

. بپذيريم            سكس مورد در مرجعي عنوان به را شما توانيم نمي ما

كنيم           سوال شما از خداوند مورد در تا بوديم آمده ما

. زنيد          مي حرف ما با سكس مورد در شما و

بشنويم،          خداوند مورد در تا بوديم آمده اينجا به ما

. بگوييد       ما براي خداوند از لطفا پس

 شايد متوجه نباشيد كه پرسيدن در مورد خداوند از كسي كه نمي توانيد حتي مرجعيت او را

در مورد سسكس تاييسد كنيسد، كاري عبسث اسست. آيسا از كسسي كسه هيسچ چيسز در مورد نخسستين 

پله ي نردبام نمي داند، از آخرين پله مي پرسيد؟ 

 اگر آنچه كه در مورد سكس مي گويم برايتان قابل قبول نيست، درمورد خداوند هم نبايد از

 مسن سسوال كنيسد __ موضوع تمام اسست. اگسر مسن چنيسن ارزشسي نداشتسه باشسم كسه در مورد

 نخستين گام سخن بگويم، آنوقت چگونه شايستگي دارم تا در مورد آخرين پله حرف بزنم؟

ولي در پشت اين سوال دليلي عميق وجود دارد.

 ، سسكس و خداونسد دشمسن همديگسرRamaرامشا و kamaكامشادليسل ايسن اسست كسه تاكنون، 

 تصسور شده انسد. تاكنون چنيسن تبليسغ شده بوده كسه آنان كسه در پسي خداونسد هسستند، هيسچ سسرو

 كاري با سكس ندارند و كساني كه در سفر جنسيت هستند، هيچ كاري با الوهيت و معنويت

 ندارند. هر دوي اين تفكر ها بي معني هستند. سفر در دنياي جنسيت نيز به سبب جست و

 جوي الوهيت است. اين جاذبه ي عظيم براي سكس چيزي نيست به جز جست و جو براي

الوهيست. و براي هميسن اسست كسه سسكس هيچگاه راضسي كننده نيسست. فرد هرگسز احسساس 

نمي كند كه توسط سكس به همه چيز دست يافته و راضي شده است. 
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اين احساس رضايت هرگز بدون رسيدن به الوهيت برنمي خيزد.

 و كساني كه درحين جست و جوي الوهيت با سكس مخالفت مي كنند، واقعًا در پي الوهيت

 نيسستند، عمسل آنان چيزي نيسست بسه جسز يسك فرار، بسه نام الوهيست. آنان براي فرار از سسكس،

  مخفي مي كنند. اين به اين سبب است كه آنان ازراما، خود را در پشت الوهيت، كامااز 

سكس وحشت دارند، زيرا در مورد سكس هراسان و لرزان هستند. 

راما  آنان به بلند گفتن"  راما،  را فراموش كنند.كاما" پناه مي برند تا بتوانند راما،

 را ذكسسر مسسي كنسسد، از نزديسسك او را تماشسسا كنيسسد: رامشاهرگاه بسه انسسساني برخورديسسد كسسه نام 

  پنهان اسست. اگسر زنسي گذر كنسد، ايسن مردم تسسبيحكاما"، پژواكسي از رامادر پشست تكرار "

رامشا"  خودشان را مسي چرخاننسد:  رامشا، ..." دانسه هاي تسسبيح را بسا سسرعت بيشتري رامشا،

 را با صدايي بلندتر تكرار مي كنند. چرا؟ رامامي اندازند و نام 

 جنسسيت درون،از داخسل بسه آنان فشار مسي آورد و ايسن گريزگرايان سسعي دارنسد آن را ناديده

 آن را سسركوب كننسد. اگسر ايسن كلك هاي سساده رامشابگيرنسد، آن را غرق كننسد و توسسط ذكسر 

 مي توانست زندگي مردم را تغيير بدهد، دنيا مدت ها بود كه به مكاني بهتر تغيير يافته بود!

اين كار چندان هم آسان نيست.

 مايلم بسه شمسا بگويسم كسه اگسر بخواهيسد جسست و جوي خود براي الوهيست را درك كنيسد، لزم

  برود وكلكتشه بسه بمبئياسست كسه سسكس را بفهميسد. چرا؟ ماننسد كسسي اسست كسه بخواهسد از 

  بيشتسر بدانسد __ كجاسست، و در كدام جهست قرار دارد. ولي اگسركلكتشهسسعي دارد در مورد 

  چطور اسست،كلكتشه كجاسست و موقعيست آن نسسبت بسه بمبئيايسن شخسص حتسي ندانسد كسه 

 ، از مسيركلكتهآنوقت چگونه ممكن است در اين ماموريت توفيق بيابد؟ براي رسيدن به 

  كجاسست : "ايسن مكانسيبمبئي، مطلقًا براي شخسص الزامسي اسست تسا نخسست بدانسد كسه بمبئي

 كسه اينسك در آن هسستم كجسا واقسع است؟" فقسط در اين صسورت اسست كه  جهست جسست و جوي

 ، تمامبمبئي مشخسص و روشسن مسي شود. بدون داشتسن اطلعات در مورد كلكتشهاو براي 

 بمبئي وجود دارد بي معني خواهد بود، زيرا آن سفر بايد از كلكتهاطلعاتي كه در مورد 

 است. بمبئيآغاز شود، نقطه ي شروع آن 

ابتدا در آغاز مي آيد. انتها پس از آن مي آيد.

اينسك در كجسا ايسستاده ايسد؟ مسي گوييسد مشتاق هسستيد كسه  سسفر بسه فراآگاهسي را آغاز كنيسد؟ 

خوب است. مي گوييد كه آرزوي رسيدن به خداوند را داريد؟ خوب است.
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 ولي هسسم اكنون در كجسسا ايسسستاده ايسسد؟ در سسسكس ايسسستاده ايسسد، در شهوت قرار داريسسد. اينجسسا

 قرارگاه شماسست و از ايسن نقطسه اسست كسه  گام هاي خود را برمسي داريسد و سسفرتان را آغاز

 مي كنيد. بنابراين، اول از همسه  الزامسي اسست كسه مكانسي را كسه هسم اكنون در آن قرار داريد

 درك كنيسسد. ضروري اسسست براي شناختسسن امكانات، نخسسست واقعيسست هسسا را بشناسسسيم. براي

 . براي دركهسشتيداينكسه بدانيسد كسه چسه مسي توانيسد باشيسد، نخسست لزم اسست بدانيسد كسه چسه 

 آخرين گام، نخست بايد اولين گام را درك كنيد، زيرا اين نخستين گام است كه راه را براي

 آخرين گام اين سفر هموار مي سازد. اگر نخستين گام را اشتباه برداريد، چگونه به مقصد

  را بشناسيد تا اينكهكامادرست خواهيد رسيد؟ بنابراين، مهم تر اين است كه نخست سكس، 

 يا فراآگاهي را.راما

  را درككاماچرا چنيسن اهميتسي دارد؟ مهسم اسست زيرا نمسي توانيسد بدون اينكسه اول سسكس يسا 

 برسيد. پس لطفًا چنين ناممكني را درخواست نكنيد.راماكرده باشيد، به الوهيت يا 

   مربوط است، چگونه مي توان تعيين كرد كه منauthorityتاجايي كه موضوع مرجعيت

چنين مرجعي هستم يا نه؟ 

 در ايسن خصسوص هرچسه كسه مسن بگويسم تعييسن كننده نيسست، زيرا مسن خودم موضوع بحسث

 هسستم. اگسر بگويسم كسه مسن مرجعيست دارم، بسي معنسي اسست. همچنيسن اگسر بگويسم كسه مرجعيست

 ندارم، بازهسم بسي معنسي خواهسد بود، زيرا بار ديگسر موضوع مناظره ايسن اسست كسه آيسا ايسن

 شخسص كسه چنيسن مسي گويسد، يسك مرجسع هسست يسا نيسست. بنابرايسن هرچسه در ايسن مورد بگويسم

 بي معني خواهد بود. من مي گويم، با سكس آزمايش كنيد و براي خودتان دريابيد كه آيا من

مرجع هستم يا نه. 

 وقتي به حقيقت جملت من خواهيد رسيد كه خودتان به آن تجربه دست بيابيد. راه ديگري

 وجود ندارد. براي نمونسه، اگسر بسه شمسا بگويسم كسه شنسا را چنيسن و چنان ياد مسي گيرنسد، شايسد

 ترديد كنيد كه آنچه مي گويم درست است يا نادرست. پاسخ من اين خواهد بود كه از شما

بخواهم تا همراه من به جايي بياييد كه بتوانيد همراه من به رودخانه بپريد.

  اگسر توصسيه مسن براي شناكردن در رودخانسه برايتان مفيسد بود، آنوقست خواهيسد دانسست كسه

آنچه به شما گفتم اصيل بوده و براساس دانش خودم بوده است.

  مسي توانسسته يسك مرجسع باشسد. ولي مايلم بسه ايسنفرويشدسسوال كننده همچنيسن گفتسه اسست كسه 

 از آنچسه مسن در اينجسا بسه شمسا مسي گويسم هيسچ چيسز فرويشددوسست بگويسم كسه بسه احتمال زياد 

 هرگز قادر نبوده به وراي سطح ذهن عروج كند. فرويدنمي داند. 
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 ، تمامفرويششداو حتسسي در تصسسوراتش نيسسز بسسه فكسسر سسسكس معنوي نيفتاده اسسست. تمام كار 

  بوده اسست: رفتارهاي روانپريشانسه،sick sexاطلعات او، براسساس جنسسيت بيمارگونسه 

همجنس بازي، استمناء... تحقيقات بر اين اساس است. 

 تحقيقات او براسسساس داده هايسسي از جنسسسيت بيمارگونسسه، آسسسيب شناسسسانه و منحرف اسسستوار

  يسك پزشسك بوده.فرويداسست. ايسن تحقيقات بر اسساس درمان بيماران صسورت گرفتسه اسست. 

 پس مطالعات او روي مردم __ درغرب __ در سطح رواني سكس بوده است. او حتي يك

مورد تحت مطالعه ندارد كه بتوان آن را سكس معنوي خواند.

 بنابراين، اگر مي خواهيد درستي آنچه را كه به شما گفتم مورد تحقيق قرار دهيد، فقط بايد

 را از تانترا. هزاران سسال اسست كسه مسا Tantraتانترابسه يسك جهست روي بياوريسد:  جهست 

  نخسستين كوشسش براي ارتقاء سسكس بسه بعدي روحانسي بود.تانتراياد برده ايسم. در تمام دنيسا، 

  شواهدي بر ايسن ادعساKonarkكنارك   و Puriپوري، Khajurahoخاجوراهشومعابسد 

 رفتسسسه ايسسسد؟ آيسسسا تصسسساوير آنجسسسا را ديده ايسسسد؟ خاجوراهشششوهسسسستند. آيسسسا هرگسسسز بسسسه 

دو پديده ي شگفت آور را تجربه خواهيد كرد. 

 نخسسست، بسسا ديدن تصسساوير زوج هاي برهنسسه در حيسسن معاشقسسه، ابدًا احسسساس وقيسسح بودن و

 مسستهجن بودن بسه شمسا دسست نخواهسد داد. در آن  تصساوير مردان و زنان برهنسه كسه يكديگسر

را تنگ در آغوش فشرده اند، هيچ چيز زشت و بد نخواهيد ديد. 

 و دومين نكته اين است كه با ديدن آن ها احساسي از آرامش و قداست شما را دربر خواهد

 گرفت. اين واكنش شما، شايد شما را به تعجب در آورد. مجسمه سازهايي كه آن تنديس ها

را نقش كرده اند صميميت روحاني سكس را شناخته اند.

 در صسورت آن تنديسس هسا....... اگسر بسه مردي كسه در چنگال سسكس گرفتار شده اسست نگاه

 كنيد، اگر به صورت و چشمانش نگاه كنيد، به نظر زشت، وحشتناك و درنده خو مي آيد.

در آنجا شهوتي ناراحت كننده و سبعانه وجود دارد. 

وقتسي يسك زن حتسي عزيزتريسن و صسميمي تريسن مردش را مسي بينسد كسه سسرشار از شهوت 

 به او نزديك مي شود، در او يك دشمن مي بيند، نه يك دوست. مردي كه با نگاهي شهواني،

 حتسي بسه عاشسق تريسن زن نزديسك شود، بسه نظسر زن چون پيام آوري از دوزخ مسي آيسد، نسه از

 ، انسان احساس مي كندخاجوراهوبهشت. ولي با نگاه كردن به چهره ي آن تنديس ها در 

 نگاه مي كند. ماهاويرا يا به صورت بوداكه به صورت 
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 حالت و صسفايي كسه در صسورت آن تنديسس هاي درحال آميزش وجود دارد، حالت و صسفاي

 است.سامادي

 شمسا بسه تمامسي آن تنديسس هسا نگاه مسي كنيسد و آنچسه در قلب شمسا باقسي مسي مانسد، يسك احسساس

آرامش و نرمي است، يك صفاي باقداست. و شگفت زده مي مانيد.

 اگر فكر مي كنيد كه پس از ديدن آن تصاوير و تنديس هاي برهنه، احساس شهوت به شما

  در حالخاجوراهو شويد. خاجوراهودست مي دهد، از شما مي خواهم بي درنگ راهي 

حاضر يك بناي يادبود تاريخي و منحصربه فرد در دنيا است.

تاندون  ولي اخلق گرايان، كسسسسسسسسسسسساني همچون   Purushottamdas پوروشوتامداس

Tandon را بايد با ليه ايخاجوراهو  و برخي از دوستانش عقيده داشتند كه ديوارهاي  

از گل پوشاند، زيرا آن تصاوير ممكن است مردم را شهواني سازد!

من شگفت زده شده بودم!

  بسه ايسن ادراك رسسيده بودنسد كسه اگسر شخصسي بسه مدت يسك سساعت درخاجوراهشوسسازندگان 

 برابر آن تنديسس هسا بنشينسد و بسه آن هسا نگاه كنسد، از شهوت رهسا مسي شود. ايسن تنديسس هسا

 هزاران سال است كه موضوع مراقبه بوده اند. مردماني كه شهوت بسيار داشتند را به اين

  مسي فرسستادند و از آنان مسي خواسستند تسا روي آن تنديسس هسا مراقبسه كنسد وخاجوراهومعابسد 

جذب آن ها بشوند.

 تعجب آور است كه باوجودي كه ما همين حقيقت را در تجارب معمولي انساني داريم، قادر

نبوده ايم اين را ببينيم. 

 براي مثال، اگسسر در خيابان عبور كنيسسد و ببينيسسد كسسه دو نفسسر باهسسم در حال جنگيدن هسسستند،

 احساس مي كنيد كه بايستيد و آن جنسگ را تماشا كنيد. چرا؟ آيا تاكنون فكر كرده ايد كه با

ديدن جنگ ديگران، شما چه چيزي به دست مي آوريد؟ 

 هزار و يسك كار ضروري را ترك مسي كنيسد و مسي ايسستيد و براي نيسم سساعت يسا يسك سساعت

 جنگيدن مردم را تماشا مي كنيد. چرا؟ نفع آن براي شما چيست؟ شايد آگاه نباشيد كه در اين

 كار شمسا نيسز منفعتسي داريسد. بسا ديدن دو مرد كسه بسا هسم در حال نزاع هسستند، آن غريزه ي

جنگيدن كسسه دردرون اعماق شمسسا وجود دارد، تخليسسه مسسي شود. آن غريزه بيرون ريختسسه 

مسسي شود و بالمسسي زنسسد. اگسسر شخصسسي در سسسكوت روي تصسساوير آميزش مراقبسسه كنسسد، 

آن ديوانه ي دورني __ شهوت جنون آميز فرد __ ناپديد خواهد شد.
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 يسك كارمنسد بسا مشكلي نزد روانكاو رفست: او از رييسس خودش بسسيار خشمگيسن بود. رييسسش

 هرچسه بسه او مسي گويسد، او بسي درنسگ احسساس حقارت و توهيسن مسي كنسد و مسي خواهسد كفسش

خودش را در بياورد و با آن بر سر رييس بكوبد.

 ولي چگونسه مي توانيد رييس خود را كتك بزنيد؟ مشكل است كارمندي را پيدا كنيد كه اين

 احساس را در زماني نداشته باشد كه رييسش را كتك بزند __ چنين كارمندي بسيار كمياب

اسست. اگسر رييسس باشيسد از ايسن نكتسه آگاه هسستيد و اگسر كارمنسد هسم باشيسد، بازهسم ايسن را 

 مسي دانيسد. يسك كارمنسد ايسن رنجسش بزرگ را بسا خودش حمسل مسي كنسد كسه او فقسط يسك كارمنسد

 اسست و مسي خواهسد براي ايسن انتقام بگيرد. ولي اگسر او در چنيسن مقامسي بود كسه مسي توانسست

 انتقام بگيرد، چرا از اول يك كارمند مي شد؟ او ناتوان است و به سركوب كردن تمايلتش

در درون ادامه مي دهد.

 اين مرد به سركوب كردن اين آرزو كه رييسش را كتك بزند ادامه مي داد، ولي نهايتًا اين

 بيماري دورنسي بسه نقطسه اي رسسيده بود كسه مسي ترسسيد واقعًا روزي رييسسش را كتسك بزنسد و

براي پرهيسسز از ايسسن عمسسل، كفسسش هايسسش را در خانسسه جسسا مسسي گذاشسست. ولي نمسسي توانسسست 

 كفسش هايسش را از ياد بسبرد. هروقست رييسسش را مسي ديسد، بسي اختيار دسست هايسش بسه سسمت

 پاهايسش مسي رفست. ولي خوشبختانسه كفسش هسا را در خانسه جسا گذاشتسه بود و قدري احسساس

راحتسي مسي كرد زيرا مسي دانسست كسه يسك روز، از خود بسي خود مسي شود و كفسش هايسش را 

بر سر رييس مي كوبد.

 ولي فقسط بسا جسا گذاشتسن كفسش هسا در خانسه، نمسي توانسست خودش را از كفسش هسا رهسا سازد و

 در ذهنسش همواره رژه مسي رفتنسد. هروقست مدادي در دسست داشست، روي كاغسذ عكسس كفسش

 مسي كشيسد. در تنهايسي فقسط بسه كفسش هايسش فكسر مسي كرد. آن كفسش هسا تمام روانسش را تسسخير

كرده بودند و او وحشت داشت كه روزي با آن ها به رييسش حمله كند.

 پس در خانه به خانواده اش گفت كه بهتر است ابدًا بر سر كار نرود و اينك مي خواهد كه

بازنشسته شود.

 او مي گفت كه وضعيت رواني اش چنان بود كه حتي نيازي به كفش هاي خودش نداشت،

مسي توانسست كفسش هاي ديگري را بربايسد تسا بسا آن بر سسر رييسس بكوبسد __ حتسي يسك بار 

دست هايش به سوي كفش همكارش دراز شده بود. 

 در ايسسن مقطسسع، خانواده اش فكسسر كردنسسد كسسه او دارد ديوانسسه مسسي شود و بنابرايسسن او را نزد

روانكاو برند.
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 روانكاو به او گفت كه بيماري اش قابل علج است و نيازي به نگراني نيست. به او توصيه

 كرد كه عكسي از رييس خود را در خانه بياويزد و با ايمان قوي روزي پنج بار با كفش آن

 را بزنسد. ايسن عمسل بايسد ماننسد آداب مذهسبي انجام شود كسه نتوان آن را بسه جسا نياورد. درسست

ماننسد دعاي صسبحگاهي بايسد آن مراسسم كتسك زدن را بسه جسا مسي آورد و سسپس هسر روز كسه 

به خانه باز مي گردد، بايد همان مراسم را تكرار كند.

 نخسستين واكنسش مرد ايسن بود، "چسه بسي معنسي!" ولي در درونسش احسساس كرد كسه ايسن فكسر

خوبي است. عكس را آويخت و بر اساس توصيه هاي روانكاو، مراسم را آغاز كرد.

 در همان نخستين روز، وقتي پس از پنج بار كتك زدن عكس با كفش  به اداره رفت، تجربه

 اي تازه داشست: ماننسد سسابق از رييسس خودش خشمگيسن نبود. و ظرف دو هفتسه، رفتارش بسا

رييس بسيار مودبانه شده بود. 

 رييسش نيز متوجه تغيير رفتار او شده بود، ولي البته نمي دانست كه چه اتفاقي افتاده است.

 از آن كارمنسسد پرسسسيد، "تسسو اخيرًا خيلي مودب، مطيسسع و خوب شده اي. چسسه اتفاقسسي افتاده

است؟"

 كارمند پاسخ داد، "بهتر است در اين مورد سوال نكنيد، وگرنه همه چيز به هم مي ريزد.

من فقط نمي توانم به شما بگويم."

واقعًا چسه اتفاقسي افتاده بود؟ آيسا صسرفًا بسا كتسك زدن يسك عكسس چيزي مسي توانسد تغييسر كنسد؟ 

 آري __ بسا زدن آن عكسس، آن آرزو و خواهسش مرد براي كتسك زدن رييسسش بسا كفسش ذوب

شده بود، بخار شده و ازبين رفته بود.

  بايسسد در هسسر روسسستا و در هسسر گوشسسه و كنارپوري و كنارك، خاجوراهششومعابدي چون 

 كشور وجود داشتسه باشنسد. تمام باقسي معابسد ابدًا مورد نياز نيسستند: هيسچ چيسز علمسي، بامعنسا و

 هيچ مقصدي در آن ها نيست. آن ها فقط شواهدي بر حماقت ما هستند و سندهايي بر بدوي

  سسرشار از معنسي هسستند. هركسس كسه ذهنسي سسرشار ازخاجوراهوبودن انسسان. ولي معابسد 

 شهوات دارد بايسد بسه آنجسا برود و مراقبسه كنسد. وقتسي كسه بازگردد، قلبسش سسبك خواهسد بود،

آرامش خواهد داشت.

  بسسه يقيسسن كوشيدنسسد تسسا سسسكس را بسسه معنويسست تبديسسل كننسسد، ولي tantraikasهسسا تانتريكا

 اخلق گرايان، موعظسه گران اخلق در ايسن كشور، آن روح هاي خسبيث، اجازه ندادنسد كسه

پيام آنان به توده ها برسد. آنان مايل نيستند پيام من نيز به مردم برسد.
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پور   بسسه بمبئيدر سسسومين روزي كسسه پسسس از آن سسسخنراني نخسسست در   Jabalpurجبشل

بازگشتسسم، نامسسه اي از دوسسستي دريافسست كردم كسسه گفتسسه بود، "اگسسر از گفتسسن ايسسن حرف هسسا 

دست برنداري، چرا نبايد با گلوله كشته شوي؟" 

 مي خواستم به او پاسخ بدهم، ولي چنين به نظر مي رسد كه اين نجيب زاده كه از كشيدن

 ماشسه خوشحال مسي شود، يسك جمعيست اسست، نسه يسك فرد: او نسه نامسه اش را امضاء كرده بود

 و نه آدرسي داده بود. شايد ترسيده بود كه من به پليس گزارش بدهم. به هرحال، اگر او در

 اينجسا حضور دارد.... و مسي دانسم كسه اگسر اينجسا باشسد، مسي بايسد در پشست درخست يسا ديواري

 مخفسي شده باشسد.... اگسر او در اينجاسست، مايلم بسه او بگويسم كسه مسن نيازي ندارم بسه پليسس

گزارش بدهم، ولي او بايد نام و آدرسش را به من بدهد تا بتوانم دست كم به او پاسخ دهم. 

 ولي اگسر او ايسن مقدار هسم شهامست ندارد، پاسسخم را در اينجسا مسي گويسم تسا بتوانسد بسه آن گوش

بدهد.

 نخستين چيز اينكه، براي كشتن من اينقدر شتاب نكن، زيرا لحظه اي كه من با گلوله كشته

  مصسلوب نشده بود، دنيسامسشيحشوم، بر آنچسه كسه مسي گويسم ُمهسر "حقيقست" مسي خورد. اگسر 

مدت ها بود كه او را ازياد برده بود.   

 به نوعي مديون لطف زياد مصلوب كنندگان او بوده است!مسيحشهرت 

 شنيده ام __ از طريسق برخسسي از حلقسسه هاي عرفانسي درونسسي كسه در جسسست و جوي ژرفاي

  آرزومسيح مصلوب شدنش را برنامه ريزي كرده بود. مسيحزندگي هستند __ كه خود 

 داشست كسه مصسلوب شود زيرا آنچسه را كسه مسي گفست براي اعصساري كسه در پيسش بودنسد زنده

مي ماند و ميليون ها انسان مي توانستند از آن بهره مند شوند.

  را براي سي سكه فروخت، يكي ازمسيح ، كه Judaيهودااين بسيار محتمل است، زيرا 

محبوب ترين مريدان او بود. 

  درخواسست نكرده باشسد،يهودا از مسشيحايسن فقسط باوركردنسي نيسست كسه تسا زمانيكسه خود 

  از او نخواسته باشد تا به جرگه دشمنانش بپيوندد و ترتيب مصلوبمسيحتاوقتي كه خود 

 شدنسش را بدهسد، كسسي كسه سسال هسا بسا مسسيح زندگسي كرده اسست، بتوانسد او را در ازاي سسي

  بتوانسد جاودانسي شود و ميلياردهسا انسسان رامسشيحسسكه بفروشسد. دليلش ايسن بوده كسه كلم 

نجات بدهد.

 ، در دنيسا سسيصدJainجيشن  مصسلوب مسي شسد، امروز بسه جاي سسه ميليون ماهاويرااگسر 

 وجود مي داشت. جينميليون 
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 در آرامش جان سپرد، شايد او هرگز چيزي در مورد صليب نشنيده بوده. ماهاويراولي 

 نسه كسسي سسعي كرد او را مصسلوب كنسد، و نسه خودش چنيسن ترتيسبي را داد. امروزه نيمسي از

  بود كسهمسشيحدنيسا مسسيحي اسست و هيسچ دليسل ديگري براي ايسن نيسست، بسه جسز اينكسه فقسط 

 . و شايسد يسك روزرامشا يسا كريشنشا، نسه ماهاويرا، نسه محمشد، نسه بودامصسلوب شسد __ نسه 

تمام دنيا مسيحي شود. منفعت مصلوب شدن اين بود. 

 بنابراين، به اين دوست مي گويم كه براي كشتن من خيلي عجله نكند، وگرنه خودش بازنده

مي شود.

 دوميسن چيزي كسه مسي خواهسم بگويسم ايسن اسست كسه او نيازي ندارد خيلي در ايسن مورد نگران

 باشسد، زيرا مسن هيسچ نيست ايسن ندارم كسه در بسستر بميرم. مسن بهتريسن كارهايسم را مسي كنسم تسا

 كسي مرا به قتل برساند. من خودم اين كار را خواهم كرد، نيازي نيست كه تو شتاب كني.

 وقتسي زمانسش برسسد، آرزو خواهسم كرد كسه كسسي مرا بسا گلوله بكشسد. زندگسي مفيسد اسست و

وقتي انسان اين چنين به شهادت برسد، مرگ نيز مفيد مي شود. 

 بيشتسر اوقات، مرگسي كسه بسا گلوله فرا برسسد، چيزي را بسه دسست مسي آورد كسه خود زندگسي

نتوانسته بود به دست آورد.

  زهسرسشقراطتسا ايسن زمان، دشمنان هميشسه هميسن اشتباه را تكرار كرده انسد : آنان كسه بسه 

گاندي  كسه Godse قدس را بسه شهادت رسساندند و يسا منصوردادنسد، آنان كسه    راماهاتما

  نمسي توانسستند براي بقسا و حفسظگاندي آگاه نبود كسه هيسچ يسك از پيروان قدسبسا گلوله زد. 

  با گلوله زده شد و به زمين افتاد،گاندي بهتر از او عمل كنند. وقتي كه گانديخاطره ي 

دست هايش را 

  بسيارnamasteبه نشانه ي اداي احترام روي هم و بر سينه گذاشت. اين حركت دست ها  

  از راه رسيده بود:گانديبا اهميت بود:  بيانگر اين بود كه بالخره آخرين و بهترين مريد 

 را جاوداني ساخت. خداوند آن مرد مورد نياز را فرستاده بود.گانديمردي كه 

 زندگسي و نقشسه هاي آن بسيار پيچيده است، امور آنچنان كسه به نظر مي رسند ساده نيستند.

 انسساني كسه در بسستر بميرد، براي هميشسه مرده اسست، درحال كسه انسساني كسه بسا گلوله ي يسك

ضارب بميرد، به زندگي كردن ادامه مي دهد.

  در حال آماده شدن بود، برخي از دوستانشسقراطدرحالي كه آن زهر براي نوشاندن به 

 از او پرسيدند كه پس از مرگش با بدنش چه كنند: "آيا آن را بسوزانيم يا دفن كنيم و يا چه

  خنديد و گفت، "مردان نادان! شما نمي دانيد، ولي شما هرگزقادر نخواهيدسقراطكنيم؟" 
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 بود مرا نابود كنيسد. وقتسي كسه تمامسي شمسا مرده هسستيد، مسن زنده خواهسم بود. حقسه اي كسه مسن

انتخاب كرده ام   اين است به من كمك كند تا ابد زنده بمانم!"

 بنابرايسن، دوسست مسن.... اگسر او اينجاسست، بايسد از تمام ايسن نكات آگاه باشسد و بسا عجله عمسل

 نكند. اگر عجله كند، اوست كه بازنده مي شود، آسيبي به من نمي رسد. من آن چيزي نيستم

 كه بتواند با گلوله كشته شود. من آنم كه از تمام گلوله ها جان سالم به در مي برد. او نبايد

 براي كشتن من عجله كند. همچنين او نبايد خيلي نگران و نااميد شود، زيرا كه من بهترين

 تلشم را خواهم كرد تا در بستر نميرم. آن نوع مرگ لطفي ندارد. آن نوع مرگ يك اتلف

 اسسست. ايسسن مرگسسي بسسي فايده اسسست. مرگ هسسم بايسسد مقصسسد و منظوري را بر آورده سسسازد. و

 سسومين نكتسه اي كسه او بايسد بسه ياد داشتسه باشسد ايسن اسست كسه نبايسد از امضسا كردن نامسه هسا

 وحشت داشته باشد، نبايد بترسد كه آدرس خودش را بنويسد. زيرا وقتي من احساس كنم كه

 كسي واقعًا آماده شده تا مرا به قتل برساند، آماده هستم تا بدون اينكه كسي خبر داشته باشد،

با او قرار يك ملقات بگذارم تا بعدها، او درگير نشود!

 ولي اين افكار ديوانه وار وجود دارند. اين نوع مذهبيون... و اين نويسنده ي بيچاره ي نامه

 بايد به اين معتقد باشد كه از دين محافظت مي كند! او براي اين چنين نامه اي را نوشت كه

 فكر مي كرد من دين را نابود مي كنم و اوست كه محافظ و ناجي مذهب است! تاجايي كه

 بسه نيست او مربوط مسسي شود، اشكالي وجود ندارد. احسساسات او بسسيار صسادقانه بوده و در

نزد او، مذهسسبي هسسم بوده اسسست! ولي خود هميسسن نوع مردمان مذهسسبي هسسستند كسسه دنيسسا را 

به دردسر انداخته اند. 

نيت هايشان بسيار خوب است، ولي هوشمندي شان همچون يك احمق است.

 در طول اعصسسار، ايسسن نوع مردمان "اخلق گرا" بر سسسر تجلي يافتسن حقايسسق زندگسسي مانسسع

 تراشيده اند و اجازه نداده اند تا حقيقت به روشني درآيد. به اين دليل، جهل فراگير شده است

 و مسا در شسب تاريسك جهسل دسست و پسا مسي زنيسم و سسرگردان هسستيم. و در ميان ايسن تاريكسي،

اين موعظه گران  منبرهاي بلند برپا ساخته و آموزش هايشان را اشاعه مي دهند.

 ولي اين نيز حقيقت دارد كه روزي كه ما مردماني بهتر شويم، روزي كه  خورشيد حقيقت

 در زندگسي مسا طلوع كنسد، روزي كسه آن لمحسه از فراآگاهسي روي بدهسد، روزي كسه زندگسي

روزمره ي مسسا شروع كنسسد بسسه الهسسي شدن، ايسسن موعظسسه گران، بسسي فايده خواهنسسد شسسد. 

جايي براي آن ها باقي نخواهد بود. 

موعظه گر فقط وقتي معني دارد كه مردم در تاريكي سرگردان باشند.
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 در يسسك روسسستا، پزشسسك فقسسط وقتسسي مورد نياز اسسست كسسه مردم بيمار شونسسد. اگسسر مردم بيمار

 نشونسد، چسه نيازي بسه پزشسك اسست؟ حرفسه ي پزشكسي بسا يسك تضاد درونسي زنده اسست، زيرا

امرار معاش يك پزشك بستگي به ابتلي مردم به بيماري دارد. 

 يسك پزشسك در بيرون بيمار را درمان مسي كنسد، ولي در درون اميدوار اسست كسه آنان بيمار

 the businessشوند. و وقتي يك بيماري واگيردار وجود داشته باشد، او براي كاروبارش 

از خداوند تشكر مي كند!

داستاني شنيده ام:

 شبي در يك ميخانه دوستاني يك ميهماني بزرگ ترتيب داده بودند. آنان تا نيمه شب خوردند

 و نوشيدند و اوقات خوشي داشتند. وقت خداحافظي صاحب ميكده به زنش گفت، "شكر خدا

 كسه چنيسن مشتريان دسست و دلبازي را براي مسا فرسستاده. اگسر ايسن گروه بسه آمدن اينجسا ادامسه

 بدهنسد، مسا بسه زودي ثروتمنسد خواهيسم شسد." ميزبان كسه صسورتحساب را مسي پرداخست ايسن

 سسخن او را شنيسد از مالك آنجسا خواسست تسا براي تجارت او دعسا كنسد تسا او بتوانسد بيشتسر و

بيشتر به آنجا بيايد.

صاحب ميكده پرسيد، "راستي آقا، شغل شما چيست؟"

 مرد گفت، "من مقاطعه كار كفن و دفن هستم. شغل من وقتي رونق دارد كه مردم بيشتر و

بيشتري بميرند!"

 بسه هميسن ترتيسب، شايسد شغسل يسك پزشسك درمان مردم باشسد، ولي هرچسه مردم بيشتري بيمار

 شوند، او پول بيشتري مي سازد. در درون، اميدوار است كه بيمارش به اين زودي درمان

 نشود. بنابرايسن، درمان مردم نياز بسه زمان دارد، بسه ويژه مردمان ثروتمنسد! مردم فقيسر زود

 درمان مسي شونسد، زيرا وقتسي مردم فقيسر براي مدت زياد بيمار باشنسد، يسك پزشسك زياد پول

 نمي سازد. منفعت در مردمان ثروتمند است، بنابراين وقتي مردم غني را درمان مي كند،

آهسته مي رود. 

درهرحال، مردمان غني هميشه ناخوش هستند، آنان اجابت دعاي پزشكان هستند! 

همين خواست دروني است كه بر كندي تاثير مداواي او تاثير مي گذارد.

 موقعيست واعسظ تفاوتسي بسا ايسن ندارد. هرچسه مردم بسي مرام تسر باشنسد، هسر چسه عناصسر ضسد

 مردمسسي بيشتري وجود داشتسسه باشسسد، هرچسسه فسسساد و هرج و مرج و رذيلت بيشتري وجود

 داشتسه باشسد، منسبر او بالتسر مسي رود. آنوقست نياز بيشتري بسه وجود اوسست تسا مردم را بسه
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 خشونست نكردن، راسستگو بودن، صسادقانه رفتاركردن، بسه ايسن فرمان و آن فرمان چسسبيدن

توصيه كند. 

اگسسسر مردم باتقوا، منضبسسسط، آرام، صسسسادق و درسسسستكار باشنسسسد، حرفسسسه ي موعظسسسه گري 

ازبين خواهد رفت. جايي براي آن وجود نخواهد داشت.

و چرا در هندوسسستان بيسسش از تمام دنيسسا واعظيسسن و "رهسسبران دينسسي" وجود دارنسسد؟ چرا 

 هر روستا و هر خانه واعظ و مرشد و كشيش و رهبر مذهبي خودش را دارد؟ چرا در اين

كشور چنين طيف گسترده اي از "مردان مقدس" وجود دارد؟

 دليلش ايسن نيسست كسه شمسا كشوري عميقًا مذهسبي هسستيد و در آنجسا فقسط خردمندان و ارواح

 بزرگ زاده مي شوند. به اين سبب است كه شما امروزه غيرمذهبي ترين و بي اخلق ترين

 كشور در دنيا هستيد. براي همين است كه واعظين بسيار در اين كشور فرصتي طليي پيدا

مي كنند. اين بيماري نژاد ما گشته است.

 يكسسي از دوسسستانم مقاله اي از يسسك مجله ي آمريكايسسي برايسسم فرسسستاده اسسست. او نظسسر مرا در

 مورد نقصي كه در آن مشاهده كرده بود جويا شده بود. مقاله اي طنز آميز بود كه مي گفت

 ويژگسي هاي اصسلي هسر مليتسي را مسي توان بسا مسست كردن يسك مرد از آن كشور پيدا كرد.

 مقاله مي گفت كه اگر مردي هلندي مست شود، به سفره ي غذا حمله مي برد و آن را ترك

 نخواهسد كرد. تسا جرعسه اي مشروب بنوشسد،  دو سسه سساعت مشغول غذا خوردن مسي شود.

 اگسر يسك مرد فرانسسوي مسست كنسد، براي آواز خواندن و رقصسيدن مشتاق و بيقرار مسي شود.

اگسسر يسسك مرد انگليسسسي مسسست كنسسد، بسسه گوشسسه اي مسسي خزد و در خودش فرو مسسي رود. 

مرد انگليسي معموًل ساكت است و وقتي مست مي كند بيش از هميشه فروكش مي كند. 

به همين ترتيب ويژگي هاي اصلي هر مليت در آن مقاله آورده شده بود.

 ولي بسه سسبب جهسل يسا اشتباه نامسي از ويژگسي هاي هندي در آن نبود. دوسستم از مسن پرسسيده

 بود كه در مورد ويژگي هاي ملت هند نظرم چيست؟ وقتي يك هندي زياده بنوشد چه اتفاقي

 مي افتد؟ برايش نوشتم كه پاسخ اين، پيشاپيش در دنيا مشهور است: وقتي يك هندي مست

كند، بي درنگ شروع مي كند به موعظه كردن! اين ويژگي ملي يا نژادي ما است.

 ايسن صسف بسي پايان واعظيسن، مرتاضيسن، راهبان و مرشدان، نشانسه ي يسك بيماري فراگيسر

 اسست. و بنابرايسن نكتسه ي عجيسب ايسن اسست كسه هيچكدام از ايسن مردم، در تسه دل خود، مايسل

 نيسستند كسه فسساد اخلق كامًل ريشسه كسن شود و ايسن بيماري تمامًا ازميان برداشتسه شود __

زيرا اگر و وقتي كه درمان شود، ديگر به موعظه گر نيازي نخواهد بود. 
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شوق دروني آنان اين است كه اين بيماري ادامه داشته باشد و مرض پيشرفت كند.

 سساده تريسن راه براي كمسك بسه رشسد ايسن بيماري ايسن اسست كسه هرگسز بسه دانشسي فراگيسر در

 مورد زندگسي اجازه ي برخاسستن ندهنسد  و مطمئن شونسد كسه انسسان هرگسز مراكسز عميسق تسر

زندگسي را درك نكنسد. آنوقسست هميسن سسبب ادامسه ي انتشار فسساداخلق، گمراهسسي و رذيلت 

مي شود. 

 اگر مردم بتوانند اين مراكز عميق زندگي را درك كنند، آنگاه بي مرامي  يكباره از زندگي

آنان محو خواهد شد.

 و مايلم توجسه شمسا را بسه ايسن واقعيست جلب كنسم كسه سسكس آن مركزي اسست كسه بيسش از همسه

 مسئول تباهي اخلق انسان است. در اينجاست كه اساسي ترين و پايه اي ترين ريشه هاي

 انحراف و گمراهسي انسسان وجود دارد. و براي هميسن اسست كسه موعظسه گران و "رهسبران

ديني" هرگز نمي خواهند در مورد آن سخن بگويند.

 دوستي پيامي برايم فرستاده كه مي گويد، "هيچ مرد مقدس، هيچ روح بزرگ مذهبي هرگز

 در مورد سكس سخن نمي گويد. آن حرمت واليي كه براي شما داشتم بسيار كم شده است

زيرا در مورد سكس حرف مي زنيد."

 بسه  او گفتسم، "هيسچ اشكالي در ايسن وجود ندارد. نخسست اينكسه، وقتسي براي مسن احترام قايسل

 بودي، آن اشتباه بود. ايسن وضعيست فعلي درسست اسست. چسه نيازي بسه احترام گذاشتسن بسه مسن

 وجود دارد؟ در پشست آن چسه انگيزه اي وجود دارد؟ مسن چسه وقست درخواسست احترام كرده

 بودم؟ اگسر بسه مسن احترام مسي گذاشتسي، ايسن خطاي خودت بوده. اگسر ديگسر آنچنان توجهسي

نداري، بسيار لطف داري. من ديگر يك روح بزرگ نيستم."

 اگسر مسن هرگسز آرزو داشتسم كسه چنيسن باشسم، آنوقست مسي بايسد بسسيار برآشفتسه مسي شدم، آنوقست

مي بايد مي گفتم كه "مراببخش، همه را اشتباه گفتم."

  ، يك روح بزرگ نبوده ام، نيستم و نمي خواهم باشم. در اينMahatmaماهاتمامن يك 

 دنياي پهناور كسسسه پسسر از انواع مردمان بدكار و بيچاره اسسسست، هيسسسچ انسسسساني پسسسست تسسر و

  شود. وقتي اينهمه مردم بدبخت وجودماهاتماخودخواه تر از كسي نيست كه بخواهد يك 

 دارد، وقتسسسي  چنيسسسن اقيانوس پهناوري از روح هاي فقيسسسر، روح هاي مفلوك وجود دارد،

تصور يا فكر اينكه يك روح بزرگ باشي، يك مرد بزرگ، يك گناه است.
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 من مشتاق عظمت بشريت هستم. من مي خواهم بشريتي بزرگ را ببينم. من هيچ خواهش

و آرزويسسي ندارم كسسه يسسك روح بزرگ باشسسم. روزهاي ارواح بزرگ بايسسد بسسه پايان برسسسد، 

به يك بشريت بزرگ نياز است، نه به يك مرد بزرگ. 

مردان بزرگ بسياري وجود داشته اند، از چه راهي به بشريت كمك شده است؟

 پس من خوشم آمد، دست كم يك نفر از توهم به در آمد، دست كم يك نفر اين را دانست كه

 (روح بزرگ م.) نيستم. ماهاتمامن يك 

 ايسن از توهسم بسه در آمدن يسك انسسان، موضوع كوچكسي نيسست. شايسد او پنداشتسه كسه بسا ايسن

 حرفسش بتوانسد مرا اغوا كنسد، تسا اگسر در ايسن موارد صسحبت نكنسم، بتوانسم همچون يسك روح

 بزرگ، يسك پيسر كسبير خودم را بيارايسم. تاكنون، ايسن روشسي بوده كسه ارواح بزرگ و پيران

 بزرگ را آراسسته اسست. طسبيعتًا ايسن مردمان ضعيسف هرگسز چيزي را نمسي گفتنسد كسه بتوانسد

 ايسن آرايسش و مقام را از ايشان بگيرد. در ايسن نگرانسي براي نجات مقام خود بسه عنوان يسك

روح بزرگ، در آن اغواشدن، آنان هرگسسز بسسه ايسسن توجسسه نكرده انسسد كسسه چقدر خسسسارت 

به زندگي وارد مي شود.

من نگران داشتن مقام "روح بزرگ" نيستم. من چنين افكاري ندارم، نه حتي در تخيلتم. 

 ، يسك روح بزرگ هسستم، احسساس خفگسي بهماهاتمااگسر كسسي بخواهسد فكسر كنسد كسه من يك 

من دست خواهد داد.

  شدن چنان آسان است كه حتيماهاتما  شدن، يك maharishi ماهاريشياين روزها، 

 تصسورش را هسم نمسي توانيسد بكنيسد. هميشسه چنيسن بوده اسست. هميشسه آسسان بوده اسست. پسس

 مسسئله ايسن نيسست. مسسئله ايسن اسست كسه مردم چگونسه تكامسل پيدا كننسد كسه بسه بزرگسي برسسند؟

 براي اين هدف چه مي توان كرد؟ چه فكري داريم و در اين جهت چه اكتشافاتي مي توانيم

انجام دهيم؟

 احسساس مسي كنسم چيزهايسي كسه در مورد موضوع اصسلي برايتان گفتسم بسه شمسا كمسك كنسد كسه

 جهتي تازه در زندگيتان خلق كنيد، طريقي تازه از آن تجلي يابد و جنسيت گرايي شما بتواند

به تدريج به سمت روح متحول شود.

 شمسا اينگونسه كسه امروز هسستيد، فقسط جنسسيت گرايسي تان هسستيد، نسه روح هايتان. فردا، شمسا

نيز مي توانيد روح هايي شويد. ولي اين چگونه مي تواند رخ بدهد؟ 

 ايسن مسي توانسد توسسط تحول كامسل انرژي جنسسي و بالكشيدن پيوسسته ايسن انرژي صسورت

بگيرد.
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در مورد آنچه ديروز گفتم پرسش هاي بسياري رسيده است. 

يك نكته در اين مورد مي گويم.

  پيوسسته هشيارسشاماديگفتسم كسه در حيسن آميزش جنسسي، شمسا بايسد براي درك آن لمحسه از 

  كسه در حيسن مقاربستساماديباشيسد و سسعي كنيسد آن نقطسه را بسه چنسگ آوريسد: آن لمحسه از 

 همچون آذرخش مي درخشد، آن آذرخش  براي يك لحظه مي پايد و سپس ازبين مي رود.

 سسسعي كنيسسد آن حالت را درك كنيسسد و ببينيسسد كسسه چيسسست. سسسعي كنيسسد آن را بشناسسسيد. آن را

 دراختيار بگيريد. اگر قادر باشيد حتي يك بار نيز از اين حالت آگاه شويد، در آن هشياري،

   هستيد.bodilessnessخواهيد دانست كه در آن لحظه شما يك بدن نيستيد، شما بي بدني 

 در همان يسسك لحظسسه ي كوتاه، شمسسا بدن نيسسستيد، در آن لحظسسه ي زودگذر بسسه چيزي ديگري

تبديسل شده ايسد: روح شده ايسد. حتسي اگسر فقسط يسك بار شكوه آن لمحسه را درك كنيسد، آنوقست 

 مي توانيد از طريق مراقبه برايش كار كنيد و آن را به دست آوريد. اين فقط از راه مراقبه

 اسست كسه مسي توانسد كامًل درك بشود و زندگسي شود. وقتسي كسه ايسن شناخست ادراك شمسا شسد و

زندگي شما، ديگر در زندگي شما جايي براي سكس باقي نخواهد بود.

برود،      بين از اينگونه سكس اگر

آمد؟       خواهد مثل توليد سر بر چه

بيابند،             دست فراآگاهي ي تجربه به آميزش بدون زندگي طريق از همه اگر

شود؟     مي چه آينده نسل

 يقينًا از ايسن نوع توليسد مثسل كسه امروزه رخ مسي دهسد نخواهسد بود. نوع فعلي توليسد مثسل براي

 گربسه هسا، سسگ هسا و كرم هسا خوب اسست، ولي نسه براي موجودات انسساني. آيسا راهسش ايسن

اسست؟ __ ايسن توليسد بسي خيال فرزندان؟ ايسن توليسد مثسل تصسادفي، بسي معنسي و بسي هدف؟ 

 صسسف طويلي از كودكان راه انداختسسن ؟ جمعيسست درسسست كردن؟ و ايسسن جمعيسست مسسا چقدر

 گسسترده شده اسست! جمعيست مسا بسه چنان تناسسب باورنكردنسي منفجسر شده كسه اگسر بسه موقسع

 جلوي آن گرفتسه نشود، دانشمندان مسي گوينسد كسه تسا صسد سسال آينده حتسي جسا نخواهسد بود كسه

 بازويتان را تكان بدهيسد! صسد سسال ديگسر طوري احسساس خواهيسد كرد كسه گويسي هميشسه در

 گردهمايي عمومي هستيد! ديگر دعوت به گردهمآيي عمومي جداگانه غير لزم و همچنين

ناممكن خواهد بود!
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 پرسسش ايسن دوسست درسست اسست: اگسر زندگسي هسا همسه بدون آميزش باشسد، فرزندان چگونسه

توليد شوند؟

 مي خواهم نكته اي ديگر را به اين دوست بگويم __ و تمام شما نيز بايد به آن توجه كنيد،

مهم است.

 از زندگي بدون عمل جنسي مي توان فرزند داشت، ولي تمامي منظور و معناي چنين توليد

 مثلي يسك بعسد تازه پيدا مسي كنسد. فرزندان زاده ي سسكس هسستند، ولي چنيسن كسه هسست، ايسن

زايسسش، تصسسادفي اسسست. هيچكسسس بسسا انگيزه ي زندگسسي بخشيدن بسسه يسسك فرزنسسد وارد سسسكس 

 نمي شود. شما با انگيزه ي ديگري وارد سكس مي شويد، فرزندان خودشان سر مي رسند!

 فرزندان، ميهمانانسي ناخوانده هسستند و مسي دانيسد كسه انسسان نمسي توانسد همان عشقسي را كسه

براي ميهمان دعوت شده دارد، براي ميهمان ناخوانده داشته باشد.

مسسي دانيسسد كسسه بسا ميهمان ناخوانده چگونسسه رفتار مسسي شود. شمسسا براي آنان رختخواب آماده 

 مسي كنيسد و غذا تهيسه مسي كنيسد، بسه آنان خوشامسد مسي گوييسد و از ايشان پذيرايسي مسي كنيسد __

 ولي همه چيز در سطح قرار دارد ، احساسي از عشق در درون نيست. فكرتان پيوسته اين

است: "چه وقت اين موجودات كسل كننده مي خواهند بروند؟"

 فرزندان ناخوانده بايسد هسم بسا رفتاري نامهربانانسه مواجسه شونسد. مهربانسي كردن بسه آنان در

 تقديسر آنان نخواهسد بود. شمسا مشتاق آنان نبوده ايسد، آنان اجابتسي براي شوق عميسق قلب شمسا

 نبوده انسد. شمسا دنبال چيسز ديگري بوديسد، اينان فقسط محصسول جانسبي هسستند. آنان محصسول

اصلي نيستند، آنان همچون چلتوك هستند كه با دانه ي گندم مي آيد.

 تاكنون، واتسششياناوبنابرايسسن در سسسراسر دنيسسا تلشسسسي وجود داشتسسه اسسست __ از زمان 

 تسسا بسسه نوعسسي سسسكس را از باردارشدن آزاد كننسسد. وسسسايل ضدبارداري از ايسسن جسسا بسسه وجود

آمدنسد. وسسايل مصسنوعي اختراع شدنسد تسا بتوانيسم از سسكس لذت بسبريم و در عيسن حال از 

 بچه دارشدن پرهيز كنيم. قرن هاست كه تلش براي آزاد كردن سكس از انعقاد نطفه رايج

  بسه روش هايسي اشاره مسي كنسد كسه از ayurvedaاسست. متون باسستاني پزشكسي سسنتي هنسد 

 بچسه دارشدن جلوگيري مسي كننسد. امروزه، نگرانسي وزيسر بهداشست نيسز همان اسست كسه آن

 در سه-چهار-پنج هزار سال قبل به آن اشاره داشتند. چرا؟ آيوروداييمتون 

چرا سسسعي كرديسسم چيزهايسسي را در ايسسن خصسسوص اختراع كنيسسم؟ زيرا فرزندان دردسسسر 

 مسي شوند، آنان در وسسط كار سسربر مي آورنسد، آنان بار مسسئوليت را با خودشان مي آورنسد

و همچنين خطر دلزدگي زن از سكس پس از بارداري وجود دارد.

 141                                                                               حق كپي وجدانًا محفوظ   



اوشو

 مردان نيسز بچسه نمسي خواهنسد. اگسر مردي فرزندي نداشتسه باشسد، شايسد بخواهسد بچسه دار شود،

 ولي اين به اين سبب نيست كه او عاشق فرزند است، به اين سبب است كه عاشق دارايي

خودش است. فردا چه كسي آن را به ارث خواهد برد؟ 

 وقتسي مردي خواهان فرزنسد اسست، باور نكنيسد كسه روحسش مشتاق داشتسن يسك پسسر اسست. نسه.

 او دارايسي اش را بسا كاركردن سسخت بسه دسست آورده اسست. كسسي چسه مسي دانسد كسه پسس از

 مردنسش ايسن اموال بسه دسست كسي خواهسد افتاد؟! براي نجات ثروتسش، او بسه وارث نياز دارد،

 كسسي كسه از خون خودش باشسد. هيچكسس به خاطسر خود فرزنسد او را نمسي خواهسد. مسا هميشسه

 كوشيده ايسم خودمان را از آنان نجات بدهيسم، ولي آنان همواره بسه خودي خود بسه آمدن ادامسه

مسسي دهنسسد! مسسا فقسسط مسسي خواهيسسم از سسسكس لذت بسسبريم و يسسك فرزنسسد سسسر مسسي رسسسد! 

 بنابراين اين رابطه فقط يك پديده ي وابسته بوده است، اين فرزندان فقط محصولتي جانبي

 و فرعسي از جنسسيت گرايسي بوده انسد  و براي هميسن اسست كسه چنان بيمار، ناتوان، مفلوك،

اندوهگين و مشوش هستند.

  نيسسز بسسه وجود مسسي آينسسد، ولي آنان ديگسسر محصسسولت جانسسبي وبراهماچاريفرزندان از 

تصادفي سكس نخواهند بود. 

 سكس فقط وسيله اي است براي آوردن اين فرزندان، براي خودش يك هدف نيست. شما با

 گاري به مكاني مي رويد، آن گاري مركز توجه شما نيست. سوار هواپيمايي مي شويد كه

  اسست، شمسا درگيسر خود هواپيمسا نيسستيد.دهلي مسي رود. هدف شمسا رسسيدن بسه  دهليبسه 

.دهليهواپيما وسيله اي است براي رسيدن به 

  دست بيابند، وقتي سفر از سكس به فراآگاهي طي شدهبراهماچاريوقتي مردم به حالت 

 باشسد، آنوقست نيسز مسي تواننسد آرزوي بچسه دارشدن داشتسه باشنسد. ولي آنوقست آن فرزنسد يسك

محصول واقعي خواهد بود، او واقعًا يك خلقت خواهد بود! 

سكس فقط يك وسيله براي آن بوده است.

 حال خوب به اين نكته توجه كنيد..... درست همانگونه كه تاكنون تلش شده است  تا انسان

 بتواند بدون بچه دارشدن از سكس لذت برد، انسانيت جديد تلش خواهد كرد تا با پرهيز از

سكس، بچه دار شود. آيا منظورم را درك مي كنيد؟

 ، زندگسي بدون عمسل جنسسي، شايسع بشود، جسست و جوي مسا در آن دنيايبراهماچاريشااگسر 

 جديد در اين جهت تازه خواهد بود كه چگونه بچه دار بشويم و از سكس پرهيز كنيم. و اين
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 نقطسه مقابسل تلش فعلي مسا اسست براي داشتسن سسكس و بچسه دار نشدن. و ايسن ممكسن هسست.

هيچ دشواري در آن وجود ندارد. اين كار مي تواند انجام شود.

  و بسه آخسر آمدن دنيسا وجود ندارد. آري، رابطسهبراهماچاري هيسچ رابطسه اي بيسن زندگسي 

بيسسن بسسه آخسسر رسسسيدن دنيسسا بسسه سسسبب زياده روي در سسسكس پيشاپيسسش فرارسسسيده اسسست. 

 شما به بچه دار شدن ادامه بدهيد و دنيا به آخر خواهد رسيد __ نه به بمب هاي اتمي و نه

بسه بمسب هاي هيدرژنسي نيازي نخواهسد بود! هميسن نرخ روزافزون زادو ولد، هميسن صسف 

 بي پايان كودكان، اين انبوه كرم گونه ي بشريت كه از جنسيت گرايي زاده شده، خودش را

نابود خواهد كرد.

 ، يك نوع انسان كامًل متفاوت زاده خواهسد شد. اين نوع انسسان طول عمسربراهماچارياز 

 بسيار خواهد داشت، طول عمري كه تصورش را هم نمي توانيم بكنيم، سلمت در حد اعل

خواهسسد بود، رهسسا از بيماري هسسا. مغسسز چنان خواهسسد بود كسسه كمتسسر در نوابسسغ مسسي بينيسسم. 

 همان رايحسه ي زندگسي فرد، همان قدرت او، همان حقيقست او، خود كيفيست هاي مذهسبي او،

همگي بسيار متفاوت خواهند بود. مردم با مذهب در درونشان به دنيا مي آيند.

 ما با بي مذهبي به دنيا مي آييم، در بي مذهبي زندگي مي كنيم و در بي مذهبي مي ميريم.

 و براي هميسن اسست كسه شسب و روز در تمام طول زندگسي از مذهسب سسخن مسي گوييسم. در آن

 نوع جديسد انسسان، هيسچ حرف و سسخني در مورد مذهسب وجود نخواهسد داشست. زيرا مذهسب

 خود زندگي مردم شده است. انسان در مورد چيزهايي سخن مي گويد كه  بخشي از زندگي

 او نيسستند. انسسان در مورد چيزهايسي كسه بخشسي از زندگسي هسستند حرف نمسي زنسد. مسا در

 مورد سكس سخن نمي گوييم زيرا كه بخشي از زندگي ما است. ما در مورد خداوند سخن

مسسي گوييسسم، زيرا روش زندگسسي مسسا هيسسچ گونسسه ربطسسي بسسه خداونسسد ندارد. درواقسسع، مسسا بسسا 

سسخن گفتسن در مورد چيزهايسي كسه در زندگسي بسه دسست نياورده ايسم، نبود آن هسا را جسبران 

مي كنيم.

 شايد توجه كرده باشيد كه زنان بيش از مردان غيبت مي كنند. زنان به وراجي كردن ادامه

 مي دهند : با همسايه، با ديگران، با همه كس. گفته شده كه بسيار مشكل است بتوان تصور

كرد كه دو زن با هم بنشينند و مدتي ساكت باشند.

 شنيده ام كسه روزگاري در چيسن، يسك مسسابقه ي بزرگ براي انتخاب بزرگتريسن دروغگوي

كشور برگزار شده بود. 
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 برنده جايزه اي بزرگ دريافست مسسي كرد. بنابرايسن بهتريسن دروغگوهسسا در محسسل برگزاري

مسابقه حاضر شده بودند.

 وقتي نوبت رسيد، مردي گفت "به پارك رفتم و ديدم دو زن روي نيمكتي نشسته اند و پنج

دقيقه ساكت مانده بودند."

 ولوله اي بزرگ برپسسا شسسد. همسسه فرياد كشيدنسسد. مردم فرياد زدنسسد: "هيسسچ دروغسسي از ايسسن

بزرگتر نمي شود! اين بزرگترين دروغ ممكن است! او بايد برنده شود!"

و مرد آن مسابقه را برد.

 چرا زنان اينهمسسه حرف مسسي زننسسد؟ مردان كارهاي خودشان را دارنسسد، ولي زنان كارهاي

 زيادي ندارنسد. هسر كجسا كار زياد نباشسد، فعاليست زيادي نباشسد، هميشسه وراجسي هاي بيهوده

 وجود دارد. اين ويژگي زنانه، همچنين مشخصه ي ملي هندوستان است. در اين كشور هيچ

كاري انجام نمي شود، فقط حرف است و حرف است و حرف.

  زاده شده باشد، يك حراف نخواهد بود، او زندگيبراهماچارياانسان جديد، انساني كه از 

را زندگي خواهد كرد. 

انسان جديد در مورد مذهب حرف نمي زند، او مذهب را زندگي خواهد كرد. 

 مردم به سادگي مذهب را به عنوان يك مقوله ي جداگانه ازياد خواهند برد __ امري بسيار

طبيعي خواهد بود. 

حتي فكركردن به چنين انساني شگفت انگيز است، شگفت آور است.

تعداد اندكي از اين انسان ها زاده شده اند، ولي چنين تولدهايي استثنايي بوده است.

 ، كسسه حتسسيماهاويراچنيسسن انسسساني زيبسسا بسسه ندرت، بسسسيار بسسه ندرت، زاده مسسي شود، يسسك 

 گرانبهاترين پوشاك نيز نمي تواند او را زيباتر كند. بنابراين او بي لباس مي ايستد، برهنه.

 رايحسه ي وجود چنيسن انسسان زيبايسي بسه دوردسست هسا منتشسر مسي شود. مردم در گرد چنيسن

 مردي جمسسع مسسي شونسسد __ براي ديدنسسش. چنان تشعشسسع و نوري از او سسساطع مسسي شود كسسه

  Mahaviraماهاويرا  بود، مردم او را Vardharma واردارمششاباوجودي كسسسه نامسسسش 

مي خواندند __ فاتح بزرگ. 

 در چنان مقياسسسسي تشعشسسسع دارد كسسسه مردم در آن غرق براهماچاريدر وجود او، شكوه 

 ، يسسكمسششيح، يسسك بودامسسي شونسسد_ "ايسسن مرد از دنيايسسي ديگسسر اسسست." بسسه ندرت يسسك 

 به دنيا مي آيند. كنفوسيوس

در ميان تمام تاريخ بشر، نمي توانيم چند دوجين از اين انسان ها را نام ببريم.
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  بسه دنيسا بياينسد.... سسعي كنيسد بسه ايسن جمله گوش بدهيسد،براهماچاريروزي كسه كودكان از 

 !" ولي مسسن در مورد يسسك مفهومبراهماچاريزيرا شايسسد تعجسسب كنيسسد: "كودكانسسي زاده ي 

  بسه دنيسا بياينسد، تمام مردمبراهماچاريكامًل جديسد سسخن مسي گويسم. روزي كسه كودكان از 

 دنيسسا چنان زيبسسا خواهنسسد بود، چنان نيرومنسسد، چنان نابغسسه و چنان هوشمنسسد خواهنسسد بود كسسه

شناخت الوهيت و تجربه فراآگاهي برايشان ابدًا دور از دسترس نخواهد بود. 

 آنان چنان بسه طور طسبيعي الوهيست را خواهنسد شناخست كسه مسا بسه طور طسبيعي شسب هسا بسه

خواب مي رويم.

ولي اگربسسه مردي كسسه از بسسي خوابسسي در رنسسج باشسسد بگوييسسد كسسه براي او ممكسسن اسسست كسسه 

 لحظه اي كه سرش را روي بالش بگذارد، به خواب برود، آن را انكار خواهد كرد و دروغ

خواهسسد پنداشسست. خواهسسد گفسست، "مسسن در رختخواب غلت مسسي زنسسم و جسسا بسه جسسا مسسي شوم، 

 مسي نشينسم، بلنسد مسي شوم، تسسبيح مسي چرخانسم، گوسسفندها را شمارش مسي كنسم، ولي هيچكدام

فايده ندارد، خواب نمسي برد. تسو حتمًا دروغ مسي گويسي. چطور ممكسن اسست بسا گذاشتسن سسر 

 بر بالش به خواب بروم. اين يك دروغ است. من همه كار كرده ام، ولي هيچوقت به خواب

نمي روم، گاهي تمام شب بيدار هستم."

  در آمريكسسا قرص هاي خواب آورنيويوركسسسي تسا چهسسل درصسسد از اهالي شهرهايسسي چون 

 مصرف مي كنند و دانشمندان وحشت دارند كه ظرف صدسال، حتي يك شهروند آمريكايي

 نيز نتواند به طور طبيعي به خواب برود، همه براي رفتن به رختخواب بايد از قرص هاي

 آرام بخش استفاده كنند. اين يك موضوع ديگر است كه چنين اوضاعي در هندوستان ظرف

 دويست سال رخ مي دهد، به جاي صدسال در آمريكا. ولي چنين خواهد شد، زيرا رهبران

 هندي قصد دارند و مصمم هستند با آمريكايي ها رقابت كنند. آنان مي گويند، "نمي توانيم

از آن ها عقب بمانيم. بايد در هر مرضي با آن ها رقابت كنيم!"

 بنابرايسسن كامًل ممكسسن اسسست كسسه ظرف پانصسسدسال، تمام مردم دنيسسا براي خوابيدن نيازمنسسد

قرص هاي خواب آور باشند. 

 و بلفاصسله پسس از تولد، نوزاد بسه جاي شيسر، داروي آرام بخسش بخواهسد، زيرا او حتسي در

 رحسم مادرش نيسز آرامسش نداشتسه اسست! آنوقست تصسور اينكه مردم در پانصدسال پيش عادت

 داشتنسد فقسط بسا بسستن چشسم هايشان بسه خواب برونسد، بسسيار دشوار خواهسد بود. آنان خواهنسد

گفت كه چنين چيزي ممكن نيست، مي پرسند كه اين چگونه مي توانسته انجام بگيرد.
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  زاده شود، بسسيار دشوار خواهسد بودبراهماچاريبسه شمسا مسي گويسم: براي بشريتسي كسه از 

 كه تصور كنند مردم روزگاري عادت داشتند نادرست باشند، اينكه روزگاري مردماني دزد

 و قاتسل وجود داشتسه انسد، مردم مرتكسب خودكشسي مسي شده انسد، عادت داشتسه انسد كسه زهسر

بنوشند، يكديگر را بزنند و در جنگ ها بجنگند.

  باور اينكه اين چيزها چگونه مي توانسته وجود داشته باشد براي آنان بسيار دشوار خواهد

 بود. تاكنون توليدمثسل از طريسق جنسسيت بوده اسست، جنسسيتي كسه حتسي يسك ذره عميسق تسر از

فيزيولوژي نبوده است.

يك سكس معنوي مي تواند زاده شود و يك حيات تازه مي تواند براي بشريت آغاز گردد.

در طول اين چهار روز، چيزهايي در مورد زايش اين حيات جديد گفتم. 

 شما با عشق فراوان و در چنان سكوتي سرشار من گوش داديد __ آن هم به چنين جملتي

كسسه گوش دادن بسسه آن هسسا در عشسسق و آرامسسش دشوار اسسست، حتمًا گاهسسي احسسساس خسسستگي 

كرده ايد.

 درواقسع، دوسستي نزد مسن آمسد و گفست كسه مسي ترسسد برخسي از مردم برپسا بايسستند و بسا فرياد

خواهان توقف اين جلسات شوند. 

 به او گفتم، "بسيار بهتر مي بود كه اگر چنين مردم شجاعي در دنيا وجود مي داشتند. كجا

هسستند آن مردمسي كسه بتواننسد بايسستند و بسه كسسي بگوينسد كسه دسست از حرف زدن بردارد؟ 

 اگر چنين مردم شجاعسي در اين كشور وجود مي داشتند، آنوقست تمام اين تبليغات بي معني

 كه توسط صفي از احمق ها در اين كشور به راه انداخته شده، مدت هاي پيش متوقف شده

 بود. ولي چنين نشده است." به او گفتم، " من منتظر مردي دلير بودم كه روزي برخيزد و

 از مسسن بخواهسسد كسسه سسسخنانم را متوقسسف كنسسم. آن وقسست بحسسث كردن بسسا چنيسسن مردي مايسسه ي

خوشوقتي مي بود!"

 ولي شمسا بسا عشسق بسه ايسن جملت گوش داديسد __ چيزهايسي كسه دوسستان مسي ترسسيدند كسسي

برخيزد و اعتراض كند... 

شما همگي بسيار مهربان هستيد و كلم من براي اداي دين و سپاسم كافي نيست.
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 در پايان، از الوهيت تقاضا دارم كه انرژي جنسي درون هر فرد پلكاني شود براي رسيدن

به پرستشگاه فراآگاهي. سپاس بسيار بسيار فراوان.

و در پايان، بسسسه آن الوهيتسسسي كسسسه در درون هريسسسك از شمسسسا منزل دارد تعظيسسسم مسسسي كنسسسم. 

لطفًا اداي احترام مرا بپذيريد.
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