
 



 

 

 

 

 

 

 

  چشم انداز پانوراميک گسترده ای پيش چشمانم دراز کشيده است
   kanchenjunga شکوه قله های پوشيده از برف سلسله کوه های  کان چن جونگا
  هر بار که به اين وسعت باز نگاه می کنم
 به افقی که زيبايی خالص است خيره می شوم



 

 

 

  
  

   دارم زندگی بزرگ در پيش رويکديد هايی از 
  .... روياهايی را که می توانم محقق کنم

  از يک شگفتی رمزآلوده ی خواب زده سرشارم 

  ..... يک رويا بين هستم.... چشمانم باز است
 که فقط منتظر است وارد اين دنيا شود

 تمام الهامات زندگيم را از اين سلسله کوه ها به دست آورده ام

  ندطلوع که آسمان های زرين را ايجاد می ک
  غروب

  که سايه های قرمز و ارغوانی به قله های کوهستان می تاباند
  هيماليا برای ده سال بعد کودکی من خواهد بود

  چه بهشتی برای تعليم و تربيت من

  
  st paul’s school darjeelingدور از خانه  در مدرسه ی سنت پال دراجلينگ 

  فق تجارت پيشهپدرم يک صاحب صنعت مشهور از يک خانواده ی بسيار مو
  مادرم يک هنرپيشه ی سينما که به تازگی اولين فيلم باليوودی خود را 

  بيرون داده بود
  فيلمی که او را به مقام ستارگی و شهرت فوری در تمام هندوستان رساند

 من بسيار خوش اقبالم..... چه تولدی.... آه چه شکوهی

  يک زندگی کامل.....که کودکی کاملی داشته ام
  قعٌا يک کودک برکت يافته اممن وا

  

  بعنوان يک فرزند به شدت از پدرم و غرورش بيزار بودم
  .... آن قدرت مرجعيت دروغينش که آن را خوب به کار می گرفت

  به پول و قدرت بود تنها عالقه اش
اين کيفيت ها هميشه مرا برعليه او می شوراند و پيشروی .... و کنترلی که بر ديگران داشت

  مسدود می ساخترا نسبت به خودم های او 
  از اين اصرار او که من مانند او بشوم خوشم نمی آمد

 توانستم با ساير کودکان رابطه ی دوستی برقرار کنم که او در در مدرسه فقط در صورتی می

 
 يکی بود ماهی بود

   



  مورد رتبه ی والدين او در جامعه تحقيقات کرده باشد
 تم و هميشه می خواستم از او جدا باشم او را در اين گونه موارد بسيار مبتذل و رکيک ياف

 عاشق مادرم بودم و به کيفيت های شکننده و معصومانه ی او جذب شده بودم

  او زيبا بود و فروتن و هميشه مالحظه ی احساسات انسانی ديگران را می کرد
  حتی يک ستاره ی فوق العاده بودن هم او را از کارهای جاری روزانه 

   و تهيه ی خوراک برای ما يا ميهمانان باز نمی داشتمثل رفتن به آشپزخانه
  هميشه اصرار داشت خودش به ما غذا بدهد

او می درخشيد و نسبت به تمام کسانی که با او ديدار می کردند سرشار از محبت بود و هرگز و 
  هرگز در روابط خودش با مردم پول را دارای ارزشی ويژه يا واقعی نمی دانست

 اده که او با آن ها زندگی می کرد بودمعاشق اين صفات س

  و او بت من شد و کسی که آرزو داشتم وقتی که بزرگ شوم با او برابری جويم
  پدرم فقط می خواست که من بزرگترين صاحب صنعت بشوم و مادرم 

  با وجودی که پنهانی آرزو می کرد مانند خودش يک هنرپيشه ی سينما بشوم
  می کرد و هميشه به من می گفت که هميشه برای من خوشبختی آرزو 

  روياهای خودم را زندگی کنم
  او هميشه به من زمزمه می کرد که هرگز مانند پدرم يک تاجر نشوم

  

  پدرو مادرم اسم راجنيش را به من دادند
   يعنی شبnish يعنی شاه و نيش rajراج 

 king of the nightيعنی سلطان شب 

  lord of the full moon بدر ماه خدای يا
  بود مشهور هم ويمی به که ويملش مادرم و بود شيواراج پدرم
  تن اسم من از حروف هردو نام استفاده کردساخ برای پدرم

 

 

 

 

   به دنيا آمدم1961 ژانويه 20ساعت سه و پنج دقيقه ی صبح روز 
   به دنيا آمده است1963 ژانويه 19 بعد از ظهر 4:30خواهری دارم، شونا، که در ساعت 

  و مادرم نقشه داشتند که ما در يک روز متولد بشويمپدر

  اگر خواهرم فقط هشت ساعت ديرتر به دنيا می آمد، .... پزشکان به خطا رفتند
  هردوی ما يک تاريخ تولد می داشتيم



    اين برای هردوی ما يک مشکل بزرگ آفريد
  ...هميشه بر سر اين می جنگيديم که تولدمان را در کدام روز جشن بگيريم

  .... دو تا کيک..... و اينهمه اقوام و خويشاوندان نمی توانند دو روز پشت سرهم بيايند
  آنان تصميم گرفتند که ما هردو باهم با يک کيک بزرگ که از دو طرف بريده می شود 

  يک روز را جشن بگيريم 
  ژانويه ی هرسال19در 

  ...یهفت ماه و نيم که بودم زودرس به دنيا آمدم و با مشکالت
   پاند بود مرا در دستگاه مخصوص پرورش نوزادان زودرس قرار دادند6چون وزنم کمتر از 

  ... رنگ پريده...در تمام زندگيم بدنی بسيار الغر و شکننده داشته ام
  وضعيت نحيف و شکننده ی جسمانی ام سبب می شد مادر و پدرم 

  مرا زياد به پزشکان نشان بدهند
   افتاد، بسياری از حوادث غيرطبيعی در سال های کودکی و چنانچه به زودی اتفاق

 شروع کردند به آمدن روی سطح

  برخی از اين تجربه ها را در حين ورزش کردن و مسابقات دو و ژيمناستيک 
   به ياد می آورمkung fu و کانگ فو

  تجربه های بسط دادن هشياری ..... عاشق دويدن و ورزيده کردن بدنم بودم
  ه من داد و من تمرينات ورزشی را دوست داشتمشوقی زياد ب

  پدر و مادرم در مورد جسم ضعيف من به مربی ورزشم هشدار داده بودند 
  ...که او را متعجب کرد

  ولی او از نزديک مرا تحت نظر داشت و متوجه شد که در حين اوج دوندگی  
 بيهوش می شوم و به حمالت صرع گونه ای درمی افتم

  ..... نفر اول شدم.... مسابقه ی دوی يکصد متر.... د سرعتيکی از اين موار
  ..... دويدم و روی چمن به حالت غش زمين خوردم.... نفسم بريده بود

  ... دکتر منتظر بود تا نفسم جا بيايد
  و می خواست مرا از ادامه ی مسابقه .... او نزديک آمد و مرا سپيد و فروريخته ديد

  ... دم که قانع شد که فقط نفسم بريده است و خطرناک نيستمن ترتيبی دا..... منع کند
  .... و اينکه من بايد ادامه بدهم زيرا برای تيم مدرسه مسابقه می دادم

  او اکراه داشت ولی ساکت ماند



  

 

  چهارده ساله ام

  سه مايل در زمين دارجلينگ می دوم..... فصل مسابقات دو استقامت است 
   تمرينات دوندگی می کوشمسخت تر و سخت تر در اين

 من بايد نفر اول بشوم چون مادرم به مراسم اعطای جايزه های امسال خواهد آمد

  ..... اين نقطه در فاصله ی دو مايلی مسير دوندگی قرار دارد.... هميشه همين مسير
  : بدترين نقطه ی مسابقه.... يک مايل باقی مانده است

  يک جاده ی سربااليی شصت درجه
  ٌا دويست متر طول داردتقريب

  در خسته ترين موقعيت مسير.... ما از اين بخش بيش از همه متنفريم
  .... و از اينجا..... تصميم گرفتم که بايد با تمام نيرويم تا اين نقطه بدوم

  آسان است.... آخرين مايل سرازيری است
  هميشه اين معبد تبتی را ديده ام که در باالی اين تپه قرار دارد

  بار برای يک استراحت يک دقيقه ای يا بيشتر در اين مکان متوقف می شدمهر

  و دويدن امروزم را زمان بندی کرده ام.... بهترين تالشم را کرده ام
  به دامنه ی تپه که می رسم کامٌال کوفته هستم

  بايد سربااليی را بدوم و سپس استراحت..... بدون استراحت
 ند و درد انقباض ماهيچه ها دارمامروز پاهايم واقعٌا سنگين هست

 

 

 



  اگر در سربااليی بدوم می توانم به قله برسم
  و من امروز از خستگی مرده ام انقباض ماهيچه ها عمل می کنند

  زمين می خورم

  صدای زنگ معبد را می شنوم و احساس می کنم يک انرژی بسيار قوی 
 مرا به سمت صدا کشانيد

  ولی نمی توانمسعی می کنم بدنم را بلند کنم 
  مثل يک صخره سنگين است

  امروز چه اتفاقی افتاده است
  ناگهان يک توپ بزرگ نور را احساس می کنم
  که از بدنم به سمت معبد به بيرون پرواز کرد

  می توانم معبد را به روشنی ببينم
  روی زمين در آنجا مستقر شده

  طاليی اش با نوری بسيار درخشان می درخشد  pagodaپاگودای
  تمام اطراف به آتش کشيده شده است

  و در يک درخشش براق آبی رنگ به نرمی می درخشد
  در اطراف معبد نشسته اند و راه می روند tibetan lamasالماهای تبتی 

  نمی توانم باور کنم
  ايستاده ام يا روی زمين بيهوشم

  چگونه می توانم از اين فاصله ببينم

  درگم باقی می مانمدر اين حالت مستی غريب کامٌال سر

  .... می توانم ديگران را ببينم که از کنارم می دوند
  می توانم ديگران را در فاصله ی نزديک ببينم
 بايد به مسابقه ی دوی استقامت خودم ادامه دهم

  و با يک حرکت جادو مانند همچون يک پر می ايستم

  وع کرده امچنان تازه و سرشار از زندگی هستم که گويی تازه دويدنم را شر
  احساس می کنم پاهايم از روی زمين پرواز می کنند

  حتی به زمين هم برخورد نمی کنند
  اين چگونه اتفاق می افتد

  احساس يک سوپرمن را دارم....تقريبٌا می توانم آخرين مايل را يک نفس بدوم
  در آخرين مايل فقط می خنديدم 

  مگويی که يک راز ناشناخته ی جديد را پيدا کرده ا

  ..... سه مايل مسابقه ی استقامت را تمام کردم
  و می خواستم يک سه مايل ديگر هم بدوم



  طول  مسابقه ی دوندگی استقامت خيلی کوتاه بود
  يک مايل و نيم ديگر.... شروع می کنم به دويدن به سمت مدرسه

  دوستانم شوکه شده اند
  همگی فکر می کنند که تقلب کرده ام

  يا در وسط راه از يک ماشين سواری گرفته امراه ميان بری زده ام

  نمی خواهم در اين مورد با دوستانم يا با دکتر صحبت کنم
 دکتر پيشاپيش مرا از دوندگی بازداشته است

 

 

   را به ياد می آورمmazumdarيکی از دوستان بسيار نزديکم مزوم دار 
  که يک نابغه ی رياضی بود

  انستم در مورد تجربه های غيرعادی خود به او اعتماد کنماو چنان به من نزديک بود که می تو
  او هميشه مرا می شنيد و من به نوعی احساس می کردم که او درک کرده است

  تمام مدرسه به وضعيت هشدار قرمز در آمد ..... يک روز صبح او گريخت
  و همه به دنبال او می گشتند

  او فرستادندچون او را در هيچ کجا نيافتند پليس را به دنبال

  چندين روز طول کشيد تا کشف کردند که او به يک صومعه ی تبتی گريخته است 
  و در واقع درخواست کرده که راهب بشود

  عاقبت او را به مدرسه بازگرداندند و پدرو مادرش را فراخواندند
  و آنان به خاطر عزم مطلقش به او اجازه دادند که يک راهب بشود

  چند سال دنبال می کرد و من او را بسيار تحسين می کردم اين واقعه مرا برای 
  و آرزو می کردم که آن شهامت را داشتم که يک راهب شوم

  اردوی کوهنوردی به سمت تونگالو
  برای برنامه های جوايز دوک ادينبورگز

  به سمت تونگالو راه می روم
  آخرين چهار ساعت پياده روی در يک جنگل انبوه

  اينک مه داشت همه جا را می گرفتباران آمده بود و 
  ردپای گروه کوهنوردی مدرسه را که از من بسيار جلوتر می رفتند گم کرده بودم

 ناگهان دريافتم که کامٌال تنها هستم و در اين جنگل عميق گم شده ام

 



 

  
  هوا بيشتر و بيشتر ساکت می شود

  می شودو شروع می کنم به شنيدن صدای وزوز که بلند تر و بلند تر 
  مانند هزاران زنبور که وارد گوش هايم می شوند

  

  هراسان می خواهم که بدوم
  ولی در سکون يخ زده ام

  آيا اين ترس است يا بدنم برای حرکت کردن خيلی سنگين شده است
  تمام جنگل وزوز می کند و زنده می شود
  درختان سبزتر و درخشان تر می شوند

  ون آب به سمت من جريان دارند به نظر زنده می رسند و همچآن ها

  تقريبٌا می توانم آنان را احساس کنم که مرا لمس می کنند 
 از يک فاصله مرا به سمت خودشان می کشانند

  هايم تقريبٌا غيرقابل تحمل شده استوزوز گوش 
  تقريبٌا پرده های گوشم را پاره می کند



  ناگهان سکوتی از راه می رسد
  يره مانند يک ابر و از هيچ جا يک فضای بزرگ ت

  بر سرم جريان پيدا می کند
 تيره و تيره تر و نرم همچون مخمل مرا کامٌال دربرمی گيرد

  در يک فضای تيره ی ناخودآگاه فرو می افتم
  می خواهم حرکت و تقال کنم ولی کامٌال فلج شده ام

  و هيچ اراده ای روی دست و پا يا بدنم ندارم
  ده است و بيهوش می شومبدنم همچون مرده بسيار سنگين ش

  

  چند ساعت بعد بيدار می شوم
  هوا تاريک می شود..... نمی دانم چه مدتی گذشته است

  آن وزوز در جنگل بلند تر ولی نرم تر شده است
  و دهانم شيرين تر

 با اين صدا مست شده ام

  به نظر در هوا شناور هستم..... بدون وزن.... می ايستم
  و مانند اينکه بال دارم راه می روم.. ..چيزی مرا بلند کرده است

 کامٌال شناور و سبک

 
 

  در طول تعطيالت زمستانی در بمبئی
   ی های خودشان نسبت به بدن نحيفممادر و پدرم به نگران

   ادامه می دادندو بيزاری شديد من از خوراک
  از اينکه در طول روز غذا بخورم بدم می آمد

  غذا بخورمو عادت دارم در روز فقط يک وعده 



  عصرها
  صبح ها هميشه بيست فنجان يا يک ظرف بزرگ چای رقيق می نوشم، 

  بسيار رقيق، بدون شير
  چون در دارجلينگ بزرگ شده بودم اين پذيرفته شده بود

  و چای نوشابه ی مورد عالقه ی ما بود
  هرگز صبحانه و نهار نمی خوردم

  به من رشوه می دادو پدرم هميشه ده روپيه برای هر قرص نان که بخورم 

و اگر در بشقاب به من داده می اين عادت عجيب را داشتم که هميشه از داخل کاسه غذا بخورم
  شد با خشم آن را پرتاب می کردم و می شکستم

  و وقتی يک کاسه می خوردم سرسختانه از خوردن بيشتر امتناع می کردم

  ستند بسيار لجوج بودم و اين تنها راهی بود که آنان می توان
  مرا به خوردن همان يک بار در روز وادار کنند

باوجودی که هرگز بيمار نشده بودم سالمت من هميشه برای پدر و مادرم يک نگرانی هميشگی 
 بود

  فقط از تجربه های عجيبی در رنج بودم که آنان علت اين را کم خوراکی من می دانستند
  ساحل گذاراندم به روشنی به ياد می آورم يک روز يکشنبه را در 

  و قصرهای ماسه ای می ساختم و آن ها را درهم می شکستم تا قصرهای بزرگی بسازم

  از غرفه های متنوع خوراکی و اسب سواری لذت بردم
  غروب فرا می رسد

  بدنم احساس خستگی دارد و می خواهم بروم خانه و بخوابم
  ولی دوستان اصرار می کنند که تا تاريک شدن بمانيم

  م و روی ماسه ها دراز کشيده امخسته ا
  می توانم خورشيد در حال غروب را احساس کنم

  هوا عوض می شود
 از خورشيد درحال فرو نشستن، احساسی از يک ارتعاش سنگين و عجيب در شکمم دارم

  صدای امواج اقيانوس شروع می کند تا در من غرق شود
  می خواهم به خانه بروم

  ا فرا می گيردو دوباره احساس ترس عجيبی مر
  در موج ها.... احساس می کنم که در اقيانوس غرق شده ام

  نمی توانم شنا کنم
  شروع می کنم به گريه کردن و عاقبت تصميم می گيرند که می توانيم به خانه برويم

  خانه در اتاقم خسته و خواب آلوده ام



  ولی صدای آن موج ها هنوز گوش هايم را پر می کند
  ر می شوندعميق تر و عميق ت

 و ترس از غرق شدن مرا بيدار نگه می دارد

 

 

  ناگهان اتاق به نظر حتی تاريک تر می رسد
  و نمی توانم چيزی را ببينم

  احساس می کنم تاريکی مرا بلعيده است

  و احساس می کنم که سقوط می کنم  سقوط می کنم  سقوط می کنم  سقوط می کنم
   به چيزی دست بياويزمبی وقفه سقوط می کنم و نياز دارم فورا

  از ترس عرق می ريزم و قادر به هيچ کار نيستم
  سقوط ادامه دارد

  بايد به اين موقعيت عادت کنم
  فقط نياز به اين دارم که آن نور آبی رنگ را تماشا کنم 

  می توانم آن را در انتهای حفره ببينم
 دست کم می توانم به آن نگاه کنم و به آن چنگ بزنم

  ار ولی کامٌال ناتواندر وحشت بسي
  تنها کاری که می توانم بکنم اين است که اجازه بدهم هرآنچه هست تمام بشود

  و يا اينکه به من اجازه بدهد که بيهوش شوم و به خواب روم

  ناگهان همه چيز کامٌال ساکت می شود ولی من کامٌال بيدار هستم
  ودمهرگز قبٌال چنين سکوت نرم و زنده ای را احساس نکرده ب

  آرامش بخش است و آن نور آبی بزرگ تر و بزرگ تر می شود
  به سقف نگاه می کنم

  پر از نور است
  نقطه های آبی رنگ نقره فام

  ميليون ها نقطه ی آبی رنگ نقره فام که می رقصند هوا را پر می کنند

  تمام اتاق به ارتعاش درآمده و ديوارها حرکت می کنند
  بايد اتاق را ترک کنم

  خفه کننده شده و نمی توانم نفس بکشمبرايم 

  بلند می شوم و کامٌال احساس آزادی می کنم
  سبک   پردرآورده ام

  شناورم
  جاذبه مرا کامٌال ترک کرده است



  از خانه به بيرون می روم
  پدر و مادرم که از صدای بيرون دويدن من از خواب بيدار شده بودند بيرون می آيند

 

 

 

  در باغ دويدمبه طرف يک درخت تنومند 
  مرا با چنان نيرويی می کشد که هرگز نشناخته بودم

  و می خواهم نزديک آن بروم
 احساس می کنم يک آشتی و آرامش بزرگ بر من نازل می شود

  .... ساعت شايد حدود دو نيمه شب بود
  مادر و پدرم از من می خواستند که به رختخوابم برگردم

  ران بودنداز مارهای اطراف و نزديک درختان نگ
  ..... مقاومت کردم و فرياد زدم و با آنان جنگيدم
  که می خواهم در زير همين درخت بخوابم

  امشب به داخل خانه نخواهم رفت

   صبح با من بماند6آنان يک مستخدم را واداشتند که تا ساعت 
 و تهديد کردند که روز بعد مرا برای تزريق آمپول نزد دکتر ببرند

   چنين رويدادهايی می گذشتکودکی ام با تکرار
  چيزی در درون به من می گفت که اين طبيعی است

  ولی ترس عجيبی را در من کاشت
  پس از اينکه در مورد اين تجربه ها با دوستان صحبت کردم

  به زودی دريافتم که چيزی غيرطبيعی در مورد من وجود دارد

  و به زودی موجودی منزوی و تک رو شدم
  نی در زمين های بازی داشتمپياده روی های طوال

  و اين موضوع ها را از ديگران پنهان می داشتم

  با ساکت ماندن و تنها ماندن
  باشگاه مخفی گونگ فوی ما

  جاذبه ای عظيم بود
  تمرينات کونگ فو ممنوع شده بود

  کونگ فو....دقيقٌا همان چيزی که ما بايد واردش بشويم.... پسرها پسر هستند
  نشست های پنهانی ما در سالن ورزشی قفل شده.... مان آتش می زدبروس لی به خياالت

  برخالف ميل پدرم ژيمناستيک کار می کردم
  می توانستم در حالت پشتک زدن صدمه ببينم



  با راه رفتن روی دستم در ميله های موازی
 

 

  دست فنری پشت روی زمين تمرين....   چرخ زدن در حلقه های آتش رومی

  ..... ن خوراک مردان بودخطر و مخاطره کرد
  از ميان حلقه های آتش شيرجه زدن

 خطر کن و به خطر بخند..... درست نوع زندگی خودمان

  هيجان آورتر هم شده بود..... ولی کونگ فو ممنوع بود
 برادری خطرپذيران شکل گرفته بود..... باشگاه عاليه مخفی ما

   ای داشته امآموزش های ويژه.... پسر يک هنرپيشه ی سينما بودن
  و سخت کار کرده بودم تا جای خودم را در گروه تثبيت کنم
 بايد بهترين می بودم  زيرا که همگی مرا تماشا می کردند

  آموزش فشرده نتيجه ی آن و به کمال کارآمد بود
  در يک سفر به خانه و از کارخانه ی فوالد مان
  پنهانی يک جفت ميله ی فوالد ضدزنگ ساختم

   کشنده و ممنوعnan chuks نانچاکهای يکی از همان
  با جلد چرمی دوخته شده.... با زنجيرهای فوالدی

  داغ ترين جفت  نانچاکها بود

  تمام دوستان ديگرم با دسته های چوبی داشتند
  ........ مانند بروس لی تمرين می کردند.... تق و تق و تق

   پايين جمجمه امدر اوج خشم کنترل از دست رفت و صدايی خردکننده در قسمت
  نقش زمين شدم و سرد همچون مرده

  در خواب در می يابم که مشغول ذکر اوراد تبتی در يک گروه مقدس از دوستان هستم
  ..... شما به چه صداها و صوت های عجيبی سخن می گوييد

 

  اين آنان را ديوانه کرد
  .... از ذکرهای عجيب زندگی گذشته ترسيده بودم

  بوده اممن يک المای تبتی 
 عجب

  

 



  آن ده سال در مدرسه ی سنت پال دارجلينگ برايم مانند قصه های پريان بودند
در هر فعاليتی که شرکت می کردم، چه ورزشی، چه مسابقات، ژيمناستيک، شطرنج، نمايش، 

  تقريبا در همه چيز... هنرها
  هميشه مدارک و جايزه ها را می بردم
   دستاوردها برجا می گذاشتمهميشه در نور صحنه بودم و آثاری از

   1977تا اينکه در نهايت برنده ی جايزه ی ناظم مدرسه شدم که در سال بعد 
  بتوانم کاپيتان مدرسه بشوم

   سال امتحانات نهايی تمام اين رويا برايم فروريخت1976سپس ناگهان در 
  د زيرا که مجالت سينمايی و روزنامه ها از جدايی مادر و پدرم گزارش می دادن

 و تقاضای طالقشان 

  مستاصل شده بودم زيرا که اين سال آخر من بود 
  و مشتاق بودم که برای نخستين بار يک زندگی جديد را با آنان در خانه شروع کنم

 آنان را فقط در طول تعطيالت زمستانی برای سه ماه در سال می ديدم

  با مشکالت زياد درست سه هفته قبل از امتحانات نهايی 
 ه ی مخصوص گرفتم که به ديدار پدر و مادرم بروماجاز

 

  .... می دانستم که مادرم در زندگی با پدرمستبدم خيلی سختی می کشد
  و بی درنگ به او فهماندم که من در طرف او هستم واو را درک می کنم 

  و تمام حمايت خودم را به او بخشيدم

 از من که هميشه از او حمايت می پدرم در ماجرای جدايی شان مادرم را مقصر می دانست و
  کردم بسيار عصبانی بود

  هميشه تهديد می کرد که اگر يک کالم موافق در مورد مادرم به بقيه فاميل بگويم  
  مرا از نظر مالی طرد خواهد کرد

پدر .... والدينش آموزگارهای ساده ی دبستان بودند.... مادرم از خانواده ای با چهارفرزند بود
  ... در بزرگم انسان هايی مطلقٌا درستکار و فروتن بودندبزرگ و ما

  آنان بسيار با وقار بودند و هميشه از زندگی کردن برای ارزش های واالتر 
  در زندگی سخن می گفتند

  پدرم از خانواده ای بازرگان و صنعت کار آمده بود که هفت نفر هستند
 تندهريک در داخل هندوستان صاحب شهرت و ثروت خودشان هس

  حمايت عصيانگرانه و سخن گفتن در حمايت از مادرم سبب بدنامی من شد
  و مرا از عموهايم و فرزندانشان و پدربزرگ و مادربزرگم جدا ساخت

  ... آنان قدرت و ثروت را داشتند و دوست نداشتند که من به آبروی پدرم حمله کنم
  آنان همگی می گويند خون از آب غليظ تر است



  ده ی سنتی صنعت کار، ابدٌا شنيده نشده بود که فرزندی اين گستاخی در اين خانوا
  و جگر را داشته باشد که برعليه بزرگترها سخن گفته باشد

.... والدين مادرم ساکت مانده بودند و ناتوانی خودشان را در برابر مردمان قدرتمند پذيرفته بودند
ند که بهتر اين می بود که دخترشان را به آنان که فقير بودند قادر به دخالت نبودند و می گفت

  خانواده های فقير به ازدواج می دادند 
 تا يک زندگی ساده و شاد می داشتند

به مدرسه بازگشتم و در حالتی افسرده چند امتحانم را از دست دادم و با دودلی بر سر امتحانات 
 نهايی ام نشستم

 

 

 

  

  

  

 

  



 

  

  

 

 

 

  معموٌال با پدرم که مست بود جنگ های بزرگ داشتم شب ها وقتی به خانه می آمدم
 او هرشب با هنرپيشه های زيبای سينما مشغول پيشروی های جنسی بود

در يکی از چنين شب هايی او کامٌال مست بود و در هر دو طرفش يکی از آن هنرپيشه ها قرار 
م و از رستوران نزديک  نيمه شب او به سرم فرياد کشيد که همراه راننده برو2ساعت .... داشتند

  برايشان خوارک بياورم

 خوابيده بودم و پيشاپيش از اين مشروب خوردن مداوم او 
  عصبانی بودم و روابط جنسی اش با اين همه زن

  جوابش را دادم که من خدمتکارش نيستم و او بايد خودش برود 
  يا يکی از زنانش را برای گرفتن خوراک بفرستد

شروع کرد به سيلی زدن که من نمی دانم چگونه با بزرگ تر ها رفتار او بر سرم فرياد زد و 
  .....کنم

 که من هم دستم را بلند کردم و چنان محکم به او سيلی زدم که در جا خشکش زد

  اين نخستين باری بود که هرگز چنان شهامتی داشتم که به پدرم سيلی بزنم

  اينجا پيدا کند کتکم خواهم زدبه من گفت که بايد خانه را ترک کنم و اگر مرا در 
  قول دادم که در همين لحظه خانه را ترک کنم

  به من گفت که درسی به من خواهد آموخت و هرگز يک پنی به من نخواهد داد
  و بزودی روی زانوهايم برخواهم گشت و از او گدايی خواهم کرد

  ز بازنگردمگفتم که من گرسنه در خيابان خواهم مرد ولی به او قول دادم که هرگ
  و نه حتی می خواهم بارديگر در اين زندگانی او را ببينم

  خانه ام را درآن صبح زود ترک کردم و هرگز بازنگشتم
  فقط يک شلوار جين و يک پيراهن... شانزده سال داشتم

 بدون پول در خيابان های بمبئی ساعت دو نيمه شب

  از اين واژه متنفر بودم.... ديگر تاجر نخواهم شد
  از شهرت متنفر بودم..... گر هنرپيشه ی سينما نخواهم شددي

 ورقه های آتشين

 



  از اين مردم نفرت داشتم.... نمی خواستم ثروتمند بشوم
  فقط می خواستم آزاد باشم و بگردم

  از شش سالگی تا شانزده سالگی در کوهستان ها زندگی کرده امفقط سه ماه تعطيالت 
 جايی که... ديدار می کردم tinsel town  ساالنه را در خانه در يک کاخ راحت در شهر تينسل

 مردمانی زيبا زندگی می کردند و همه شب مهمانی داشتند

 

 

  

 

  هنوز در معصوميت هيماليا زندگی می کردم
  هنوز هم يک روياباف و عاصی بدون هيچ راهنمايی نسبت به واقعيت های سخت

  دنيای واقعی بيرونی....آن ها پيش رويم در آينده قرار دارند

  مادرم و پدرم در داخل و بيرون دادگاه با هم می جنگيدند
  من از ديدن مادرم در آن روز ها منع شده بودم

  بمبئی را ترک کردم و برای ديدن تنها عمه ای که دوستش داشتم به  دهلی رفتم

  که من با صميميت او را   mrs rajeshwari paulخانم راجشواری پال 
  عمه سونی می خوانم

       پدر جديد من شد و از آن زمان به بعد از من نگهداری کرده استاو مادر و

   در پنجاب فرستادjullundurاو مرا برای ديدار با پدربزرگ و مادربزرگم در جولوندور 
  آنان سخت کوشيدند تا معنا هايی از واقعيت های دنيا در من کار بگذارند

  ار بگيرندو مرا در حرفه ی خانوادگی فوالد و ريخته گری به ک
 اين عمر کوتاهی داشت زيرا من واقعٌا عالقه ای به زندگی به سبک آنان نداشتم

 

 

 بيدار شدم و در روزنامه ها خبر درگذشت نابهنگام مادرم را 1977يک روز صبح در نوامبر 
 ديدم در شرايطی مشکوک

  هيچکس در بيمارستان در زمان مرگش با او نبوده است
  گاه پدرم و آن سوی خانواده از ديدن با او منع شده بودندو چون بخاطر ماجرای داد

 بدن او را متاسفانه بدون اينکه حتی يک نفر از ما در آنجا حاضر باشد سوزاندند

که يک ستاره ی سينمای مشهور آتش زده می شد فقط با حضور تعداد .... چه داستان غم انگيزی
 اندکی مردم برای اين آخرين تشريفات



   مرگ ناگهانی و اسفناک او برای من يک ضربه ی بزرگ بودروشن است که
  به ياد دارم که به خودم قول دادم که از زندگيم به يادمانش 

  چيزی بسازم و او را اينگونه به ياد آورم

  بايد درک کنم که در زندگی به کجا می رفتم و چه می کردم و چرا

   و مرگ او سوال های تازه ی زيادی را در زندگيم شکل داد
  شروع کردم به سوال کردن معنای زندگی و اينکه فرد چگونه بايد زندگی کند

 اولويت ها و ارزش های جامعه و مردم

  شب ها و شب ها را می گذراندم و می کوشيدم تا اين سوال ها را برای خودم حل کنم
 کامٌال تنها و بدون اينکه کسی باشد برای صحبت يا بعنوان راهنمايم

 

 

 

 

 

 

  نواده با همه جنگيده ام و برعليه همه عصيان کرده ام و در خا
  خودم را از زندگی و نظرات آنان منزوی ساخته ام

  هيچکس نمی خواهد کاری با من داشته باشد زيرا که من برای حرف شنيدن 
  خيلی متکبر هستم و يا غرورم مانع شنيدن اندرزهای خوب آنان می شود



  ... بق خودم زندگی کنماينک اين آزادی را دارم که  مطا
  ... احساس يک مسئوليت بزرگ می کنم که جهتی را پيدا کنم

 …يا کجا را بگردم…  هيچ فکری ندارم که چه بکنم
  گم شده ام ولی از اينکه آزادم خوشحالم

  بيدار شوم و يک ساعتی را .... يا يک بعدازظهر12دوست دارم تمام روز بخوابم تا 
  ....  سپس فقط در حال تنبلی باشم و کاری نکنم...به نوشيدن چای بگذرانم

  فقط تنبلی خالص و کامٌال راضی.... نه کاری نه رويايی از اينکه بايد کاری بکنم

  يک نهال خانه ی دولتی در جوار خانه ام 
  جايی است که تمام وقتم را در آن می گذارنم

  ه گياهانشان آب بدهماز آنان درخواست می کنم که اگر بتوانم هرروز برای چند ساعت ب
باغبان ها خيلی با من دوست شدند و تعجب می کردند که پسر يک هنرپيشه ی مشهور هرروز 

  مانند يک باغبان با آنان هست

  عاشق اين مردم ساده ام و از همنشينی با آنان لذت می برم
  هرچه پول به دستم می رسد شروع می کنم به خريدن گياهان از آن نهال خانه

  ن ها پنهانی آن گياهان را به مبلغی بسيارکمتر تر از قيمتشان به من می فروختندو باغبا
  گاهی بخاطر من گياهی را سرقت می کردند و بعنوان هديه به من می دادند

   گياه پوشيده می شود200بام خانه ام بزودی با 
  عاشق آبياری و مراقبت از اين گياهان هستم

 می توانم آن ها را بفهمم و با آن ها يگانگی احساس کنماين ها دوستان جديدم هستند و من 

  درس های مدرسه را که از دست داده ام شوق خواندن در مورد تمام موضوعات را دارم
  تا بدانم که کجا می خواهم بروم و با زندگيم چه کنم.....مطالعه کردن و آموختن

 بدون جهتی خاص در موضوعات مورد مطالعه

 



 

   قرض بگيرمstya paulsی به من اجازه می دهد که از کتاب های عموساتيا پال عمه سونی پنهان
  او بسيار خوانده بود ... با دقت يکی بعد ديگری از کتابخانه ی بزرگ او

و می توانست از عهده ی داشتن کتابخانه ای بزرگ از شاهکارهای عظيم در تمام موضوعات 
  برآيد 

 و اپانيشادها  bhagavad gitaمانند باگواد گيتا ولی بيشتر کتابهای او مذهبی بودند 
upanishads زندگی بودا ، buddhaکريشنا ، krishnaماهاوير ،  mahavirگاندی ، 

gandhi ....نويسندگانی مانند خليل جبران khalil gibranتاگور ،  tagore  

  ی بودهرکتابی که پيدا می کردم آن را خسته کننده می يافتم و بسيار قابل پيش بين
  شروع کردم به گشتن و خواندن انواع کتاب های عجيب

  هرچيزی در رابطه با آينده، مرگ، زندگی پس از مرگ، علوم خفيه، 
  مذاهب بويژه تبتی ها و الماها، روش زندگی بودايی

  تا يک راهب بشوم

  اين موضوعات مرا مسحور می کرد و مانند مغناطيسی به سمتشان 
  کشيده می شوم
  ير آسمان باز در پشت بام خودم با گياهانم کتاب می خوانمپس هر شب ز

 زندگيم بسيار کامل و پر به نظر می رسد....  صبح4 يا 3تا 

  

  



 

  چون در مدرسه در هنرها و صنايع دستی کارآزموده بودم
  شوق ديگرم برای طرح زدن از حيات ساکن و نقاشی کردن بازگشته

  به سمت هنر و کارهای خالقه شايد بايد يک نقاش بشوم يا هنرمندی که 
 پيش می رود

 

 بزودی شروع کردم به خريدن کتاب های تاريخ هنر و تمام استادان بزرگ مانند رامبرانت
rembrandtمونيه ،  monetگوگن ،  gauguinون گوگ ،  van goghسزان ،  cezanne  

  duchamp، داچمپ   dali  ، دالیpicasso  ، پيکاسوmichelangelo ميکل آنژ
 و ماه ها را به خواندن سرگذشت ها و کارهايشان گذراندم

 نه ماه را فقط به خواندن گذراندم      خواندن پيوسته

  

  

 

 

  در چهار ماه گذشته شروع کردم به ديدن روياهايی که در آسمان باالی پشت بام پرواز
  می کنم و ناگهان بيدار می شوم و زيرانداز هايم را می بينم 

 دن زياد خيس شده اندکه از عرق کر

 اين روياها روشن تر می شوند و می بينم
 شخصی با ريش دراز با چشمان مغناطيسی به من نگاه می کند

 اين تنها چيزی است که وقتی عرق ريزان بيدار می شوم به ياد می آورم

 تعدادی کاغذ طراحی در نزديکی تختم نگه می دارم
 چشم ها و يک ريش..... ک ريشو شروع می کنم به کشيدن اين چشم ها و ي

 بزودی ديوار اتاق با بيش از پنجاه طرح همگی به من نگاه می کنند
 با اين چشم های مغناطيسی و يک ريش

 يکی از کتاب هايی که می خواندم گيتانجالی بود از رابيندرانات تاگور
 منتيجه گرفتم که شايد صورت او را می بين.... که در مدرسه او را می پرستيدم

 چون هميشه از زندگی و آثارش شگفت زده شده بودم

 

 



 کاری به تجارت خانوادگی ندارم و نمی خواهم در آن کار کنم
    بيشتر کتاب هايی را از کتابخانه ی عمويم انتخاب کرده ام خوانده ام

  و عمه ام از من عصبانی است که تمام پول توجيبی خودم را 
  ...راکیصرف گياهان و کتاب می کنم و نه خو

 ولی من به خريد کتاب بصورت نسيه ادامه می دادم
  .... و يک صورت حساب درشت با کتابفروشی نزديک خانه باال آورده بودم

 با آنان مشکل دار شدم
 و عمه ام راهی پيدا می کند تا آن را بصورت اقساط ماهانه پرداخت کند

  هم عمه ام با  ديدن اين که من سرسخت و لجوج هستم و می خوا
  کتاب بخوانم و هيچ کار ديگری نکنم

پيشنهاد کرد که شروع کنم از کتابخانه ی قفل شده که در زير کتابخانه ی اصلی قرار داشت کتاب 
 بخوانم و قول داد که کليدها را به دست بياورد

 قفسه های کتاب قفل بودند و برای او سخت بود که پنهانی کليدها را از عمويم بگيرد
ت که بايد چند روزی صبر کنم و در اين حين برايم مقداری مجله می فرستد تا پس به من گف

 عادت خواندنم را ارضا کند

 آن بعدازظهر را به روشنی به ياد دارم وقتی که بيدار شدم
  مستخدمم با دوچرخه حدود ساعت چهار از خانه ی عمه ام وارد شد 

 و عصرانه ام را با خودش آورده بود

 ای درست کردبرايم يک پارچ چ
 و از او در مورد بسته ی مجله ها که عمه ام قولش را داده بود سوال کردم

 

 

 



4 . 

 

  

  

  

  

  

 

  گويی که ديروز اتفاق افتاده به ياد دارم
   را با چهره اش روی جلد ديدم sannyas همان لحظه که مجله ی سانياس

  آن چشم ها و آن ريش
  ودچنان بود که گويی زمان ناگهان ايستاده ب

  ضربان قلبم شدت گرفت
  همه چيز در اتاق شروع کرد به چرخيدن و گشت زدن
  تقريبٌا در يک حالت ضربه ی روانی غش کرده بودم

  در مقابلم چه می ديدم... واه
  يا که من بيدار بودم.... آيا اين يک رويا بود

  خود همان چشمانی که در طول چهارماه هر شب مرا دنبال کرده بود 
  مجله ی سانياس به من خيره شده بودنداز روی جلد 

  چيزی که چون ميليون ها جرقه به نظر می رسد
  صدها تصوير از مقابل چشمانم عبور کرد

  همه چيز هم زمان وجود داشت
  دانستم آنچه را که در جست و جويش بوده ام پيدا کرده ام

  اين معنی زندگی من بود.... او زندگيم بود..... او جست و جوی من بود
  آن تصوير معمايی کامل شده بود.... همه چيز سرجای خودش قرار گرفت

  مردی را که برايش زاده شده بودم يافته ام

  به نوعی آينده ام را در همان لحظه شناختم
 ..... تجربه های پيشين عاقبت با معنی شد

 گيم چه کار کنممی دانم با زند.... آن ها همه بخش هايی از اين جستار بودندمبارزه تمام شده بود

  با چشمانی اشکبار با احترام به تصويرش تعظيم کردم
  و با احساس عشقی عميق مجله را ورق زدم

 
  درجه به بهشت360

 



 بارديگر تمام آن تصويرها مانند سيل شروع کردند در سرم حرکت کردن

 

  
  به نوعی تمام آن را می شناختم

  من اين مردم را می شناختم
   بوده امآن مکان را طوری می شناختم که گويی آنجا

 و سپس نخستين کالمی که می خوانم

  
      استtao انسان معمولی تائو

  هنوز در شوک بودم و شروع کردم از شوق به گريه کردن
  بيش از يک ساعت بدون توقف
  گريه می کردم و می لرزيدم
  فقط نمی توانستم متوقف شوم

  سرم شروع کرد به سبک شدن و خالی شدن
  ن و به دردی منفجر کننده تبديل می شدو فشاری شروع کرد به جمع شد

  بازهم اتاق شروع کرد به شنا کردن
  کف اتاق شروع کرد به تاب خوردن و حرکت کردن

  چه اتفاقی افتاده بود
 آيا زلزله آمده بود

  می لرزيدم و شروع کردم به ترسيدن و با فرياد مستخدم را صدا کردم 
  د ببردتا مرا بگيرد و به پارکی که در مقابل خانه بو

  سرم داشت منفجر می شد معده ام از درد می ترکيد
  نمی توانستم راه بروم و می لرزيدم 

 و او مرا نگه داشت و آهسته مرا از پله ها به سمت پارک در هوای باز برد

  روی چمن افتادم و دراز کشيدم و به زودی آرام و ساکن شدم
  می خواستم با شتاب به بالکن برگردم و بخوانم

  ی ترسيدم از پله ها باال بروم ولی م
  اگر سرم دوباره شروع کند به منفجر شدن و معده ام  به ترکيدن

  و بگذارم تمام اين فروکش کند... نياز داشتم که روی زمين باشم و خاک را احساس کنم
  ساعت ها طول کشيد تا شهامت باالرفتن از پله ها را به دست آورم

  دم به ريختن وجودم بدون اين که چيزی بخورم شروع کر
  در آن مجله های سانياس

  هر تصوير باگوان مستقيم به قلبم می نشست



  فقط با سه يا چهار مجله.... هر عکس اشک های شوق را جاری می ساخت
 .... او malaتسبيح... را می دانستم sannyasواژه ی سانياس

 پونا ashram آشرام.... sannyasinsسالکانش 

 چگونه فردا به آنجا برسم.... ر همين لحظه آنجا باشمچگونه می توانستم د
 تنها چيزی که می خواستم اين بود که شب بگذرد و من به پونا برسم

  آن شب را نخوابيدم

   صبح به اداره می رود8:30می دانستم که عمويم ساعت 
  پس صبر کردم تا او برود و سپس به منزل عمه ام رفتم

 هميشه ساعت دو بعدازظهر بيدار می شدم... .او هرگز مرا در صبح نديده بود

 نياز داشتم بالفاصله او را ببينم تا قدری پول بگيرم
  را که نزديک منزلمان بود خوانده بودمrajyogaآدرس مرکز راج يوگا 

 از او پول خواستم که همان روز به پونا بروم
 وقتی او در آن صبح مرا ديد فقط باورش نمی شد

  ولی يک آرامش خاص در چهره ام بود ...  می آمدمخيلی ژوليده به نظر
 که او بی درنگ تشخيص داد

 برايش بطور نامفهوم بيان کردم که چه برسرم آمده است و او در چشمانش اشک داشت
 نرم شد و آهسته به من تعظيم کرد و شروع کرد به لمس کردن پايم

 او درک کرد که چه رخ داده
  ..... از آينده ام....نست ولی از رفتنم نگران بوداو می دا... آغاز سفری برای من

 که من خيلی جوان بودم
 بدون پول بی آينده..... سال و بدون پدرومادر19فقط 

او طبع خشمگين و لجوج و تزلزل ناپذير مرا می شناخت و اينکه من حاضر بودم برای انجام 
 کاری که می خواستم حتی خطر گرسنگی کشيدن را هم بپذيرم

که او پولی ندارد که مرا به پونا بفرستد و من بايد ....  به نرمی به من تسلی داد که نرومپس او
 چند سال صبر کنم تا زندگيم جا بيفتد و در اين مدت کتاب های باگوان راجنيش را بخوانم

با خشم آنجا را ترک کردم و گفتم که او مرا و ضرورتی را که بايد به پونا بروم و مشرف بشوم 
 نکرده استدرک 

  swami om prakashبه راج يوگا رفتم پيرمردی به نام سوامی اوم پراکاش ساراسواتی
 saraswatiدر آنجا بود  

 رفتم و به او تعظيم کردم..... روی صندلی اش نشسته بود
 به او گفتم که سرم می ترکد و معده ام دچار درد شديد است

  که به پونا برومو احساس می کنم که دارم می ميرم و نياز دارم

  او فقط لبخند زد و پيشنهاد کرد به خانه بروم و غذا بخورم و خوب بخوابم 
 در اين وضعيت نبايد به پونا بروم.... و سرم را با يک پارچه ببندم



 بارديگر نزد عمه ام رفتم و درخواست کردم که پولی بدهد تا به پونا بروم
 د و پول را تا چند ماه ديگر جمع او به من گفت که موضوع را خوب در نظر دار

 آنوقت می توانم بروم....می کند

  تمام اين ها را بعنوان نقشه هايی می بينم که تاخير ايجاد کنند 
 و مرا وادار به تغيير عقيده کنند

 احساس کردم تمام اين مردمان پير به نوعی باهم ساخت و پاخت کرده اند

 ان روز به آنجا برسممصمم بودم تا هم.... پولی در جيب نبود
   رفتم connaught place به ميدان کانات

 harish buddhraj متعلق به هاريش بودراج tripsout به بنگاه مسافرتی تريپزآوت
 او خانواده ی مرا می شناخت ولی گفت که نسيه برای بليط ممکن نيست

 به او پيشنهاد فروش تنها چيزی را که در خانه داشتم کردم
 يک بليط يک طرفه و مقداری پول نقد.... و به نصف قيمت يک يخچال ن

 با خوشحالی اين را پذيرفت

 او بی درنگ يک سه چرخه باری برای آوردن يخچال فرستاد
 و يک بليط هواپيما برای پونا را در روز بعد ترتيب داد

  بايد به خانه می رفتم .... مستخدم من به سه چرخه باری اعتراض کرد
 می دادم که ساکت بماند و به عمه ام نگويد که من يخچال را فروخته امو به او رشوه 

دوباره به ميدان کانات رفتم و مقداری پارچه ی نارنجی خريدم و  به خياط دادم و دوساعت 
 صبورانه منتظر شدم تا اولين ردای نارنجی ام را بدوزد   

 زندگی معنوی من آغاز شده است
  مجله ی سانياس به سر می آورمتمام شب را با حدود يک دوجين

 سرم ناگهان تيرهای دردناک می کشد و معده ام می ترکد
  باال و پايين مثل يک يويو

  چيزی سعی می کرد آن فشاری را که جمع می شد متعادل کند
  و در تمام طول شب در درونم جا بيفتد

  صبح روز بعد با خوشی شناور بودم 
  به پرواز درآمده بودماز اينکه بزودی در پونا خواهم بود 

  باران باريد..... آسمان ابری شد
  وای چه رويايی.... خورشيد از ميان ابرها درخشيد

  با پول کافی در جيبم در تاکسی نشسته بودم
  در راهم به بهشت



 

 

  1981پونا فوريه 
  با ردای نارنجی ام بی درنگ به آشرام می روم

  وای....ام راه برومترتيبی می دهم تا در جاده ی آشر... عصر است
نهمه خوشی و ضيافت که  در همه جای چهره شان ديدن اينهمه سالکان مطلقٌا درخشان و زيبا با اي

 در تمام طول خيابان .....نوشته شده



 

احساس يک دريافت انرژی ناگهانی کردم و می خواستم که برای باقی عمرم بخشی از اين مکان 
  .... اد و سردردم بطور جادويی ازبين رفتدرد معده ام ناگهان ايست..... بشوم

  آنچه که از آن برجای مانده مزه ی شيرينی از اين سرمستی خالص است 
  و جريان گرم عسل گونه در تمام بدنم
  روی زمين شناور هستم....  پره های بينی ام از ياسمن معطر است

 در يک گستردگی که قبٌال هرگز نمی شناختم

  ی دير شده استبرای بازديدکنندگان خيل
  پس در بيرون آشرام راه می روم و فقط به سالکان نگاه می کنم
  تمام عصر و شب را به راه رفتن در آن خيابان ها می گذرانم

  هر گوشه از خيابان پر است از مردمی که می رقصند و گيتار می زنند
  در خيلی از جاها نوارهای سخنرانی اش پخش می شود

  ی حرف می زند و سالکان نشسته اند صدای الهی او که به نرم
  و در هر واژه و کالمش غرقه هستند و چون شهدی از آن می نوشند

 به آن صدای هيس در کالمش عميقٌا گوش می سپارند

 

  آرزو دارم بتوانم تمام دنيا را به پای او بياورم.... خدای من
  در رويا می بينم که اين تازه يک آغاز است

  وان درواقع دنيا را متحول خواهد کردو تصور می کنم که باگ
  فقط اگر آنان به اينجا بيايند و به صدای جادويی اش گوش بدهند 

  و اين شعف الهی را که در تمام فضای اين اطراف نفوذ کرده احساس کنند

  اينجا فقط بهشت است.... مانند شعف الهی جاری است.... هوا با مايعی غليظ است
 ن مردم زمين هستنداين مردم برکت يافته تري

 

 

  با شگفتی به سالکانی که در اطراف باگوان بوده اند نگاه می کنم
  فقط آرزو می کنم که کاش چند سال زودتر اينجا رسيده بودم

  چه برکتی اين ها دارند که در پای او می نشينند
 من بايد زودتر اينجا می بودم..... چرا من زودتر زاده نشده بودم

  آنان را برای اينکه اينجا هستند دوست دارم.... نم دوستش دارمهرکه را که می بي
  و با هر فرد و هر چهره که می بينم احساس اتصال می کنم

 برای نخستين بار عاشق شده ام

 تمام شب را نمی توانم بخوابم



 

  
  تنها مهمانپذير آن نزديک را که ساده و ارزان است يافته ام

  اهروی باز يک مهمانپذيرفقط يک زير انداز و پشه بند در ر
  مردم زيادی در اتاق های کوچک می خوابند

  مکان ديگری وجود ندارد و همه جا پر است و من پول زياد ندارم
  get sannyasفقط برای اينکه حدود ده روز اينجا باشم و مشرف شوم 

  بايد کاری کنم که پول کمی که دارم اگر ممکن باشد برای يک ماه بماند
   دست باگوان مشرف شوماول بايد به

  بی درنگ به او نزديک شوم.... چشم هايش را ببينم
 تعظيم کنم و پايش را لمس کنم

 

  هوا سرشار از سرزندگی است... فقط نمی توانم بخوابم
 اين کائناتی کامٌال تازه است و چيزهای زيادی برای جذب کردن وجود دارند

   از هر طرف با چيزهای جديد بمباران می شوم
  همه جا می آيد و مرا مانند مهی جادويی فرامی گيرداز

  اين مردم چگونه نفس می کشند.... نفسم بند آمده
 من فقط در يک وضعيت شوک شادمانی هستم

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

 

 

 

  

 

   ... وارد می رسمthe gateless gateعاقبت به دروازه ی بی دروازه 
  و مطلقٌا ساکن می شوم

  ستاين دروازه ی معبد مرشدم ا
  مطلقٌا ساکن می شوم و عميقٌا به زمين تعظيم می کنم

  اشک های شوق غيرقابل بيان دارم
 سپاسگزاری از اينکه فقط اينجا هستم

 



  با نگهبان هايی روبه رو می شوم که از من می پرسند چرا آمده ام 
 و چه می خواهم

  چه مسخره... چه می خواهم.... احساس مضحک بودن می کنم
  شوم و تا آخر عمرم اينجا زندگی کنممی خواهم مشرف

  ساکت می مانم زيرا توسط همه چيز غرقه شده ام
  زبانم بند می آيد و به نظر می رسد تمام واژگان سخنم را ترک کرده اند

  به نظر گنگ و کامٌال سفيد و سنگ شده می رسم و 
  شکسته و بسته می رسانم که آمده ام يک سالک شوم

  اسمم را می پرسند
   سخن گفتن را دشوار می يابم و من ومن کنان می گويم راجنيشبازهم

  می خندند و با کنجکاوی به من نگاه می کنند گويی که خل هستم
  می گويند واقعٌا اسمت راجنيش است و بارها و بارها می خندند

  از من اثبات هويت می خواهند

  می گويم هيچ برگه ای ندارم زيرا هيچ چيز با خودم نياورده ام
  لی سعی می کنم توضيح دهم که اسمم راجنيش است و

 و پدرم اين اسم را به من داده

  يک ساعت مرا منتظر نگه می داند و عاقبت از اينکه می بينند در سکوت منتظرم
  بروم   krishna house*از من می خواهند همراه يک نگهبان به خانه ی کريشنا

  توانم وارد بشوم يا نهو با کسی مالقات کنم که تصميم بگيرد آيا می 
  يکی از ساختمان های داخل که بعنوان دفترمديريت از آن استفاده می شود*

  ولی زمين ناپديد شده است.... از ميان دروازه گذر می کنم
  فقط با بال ها سر می خورم.... دو فوت باالی زمين شناور هستم

  اه می رفتمو طوری که ر... مردم زيادی با کنجکاوی به من نگاه می کنند
چيزی بر من مستولی شده و  در يک .... ناگهان دريافتم که من قبٌال هرگز اينگونه راه نرفته بودم

  جريان تازه قرار گرفته ام که ورای کنترل من است

  به آهستگی به سمت خانه ی کريشنا ... آن چنان مسرورم که نمی توانم فکرکنم
   نارنجی رنگ را به سر خودش بسته و زنی را می بينم که پارچه ای.... می روم

  و با ديگران نشسته و مردم نزد او می روند و برمی گردند
   اوستlaxmiپس الکشمی .... چهره اش را از مجله ها به ياد دارم

  ..... از من می خواهند به داخل دفترکارش بروم
  احساس می کنم می خواهم پاهايش را لمس کنم

  مردمان برکت يافته...  هستنداين ها الهه های خدايی باگوان
 او به نرمی اسمم را می پرسد و من مانند يک منگ جواب می دهم راجنيش



  به من نگاهی می کند و با زن ديگری که در کنارش است مشورت می کند 
  و بارديگر از من می خواهد  اسمم را بگويم و کيستم

  را به من دادهنامم را تکرار می کنم و به او می گويم که پدرم اين نام 

  و می گويم از زمانی که خانه ام را ترک کردم .... نام فاميلم را می پرسد
  از استفاده از نام پدرم دست برداشته ام

 تصور نمی کردم که تمام اين ها برای آنان احمقانه و جنون آميز می نمود

  دممن فقط خودم بودم و با معصوميت واقعيت ها را همانطور که بود پاسخ می دا
 مرا بامزه يافت و از من پرسيد که می خواهم اينجا چکار کنم

  منتظر بودم که اجازه بدهد که حرف بزنم و گفتم که دوست دارم پاهايش را لمس کنم 
  و از او درخواست کنم تا اجازه بدهد که من هرچه زودتر تسبيح و سانياس 

 خودم را از باگوان بگيرم
 يم را در اينجا بگذرانم به هر طريق ممکنآمده ام تا يک سالک بشوم و زندگ

  به نظر زنی مهربان می آمد و با گرمی خنديد و گفت
  باگوان روز قبل وارد سکوت شده است

 kundalini و کندالينی dynamic که من بايد برای يک ماه مراقبه های ديناميک
meditationsرا انجام بدهم   

   آنوقت مشرف خواهم شد و او در اين يک ماه پيشرفت مرا خواهد ديد

عرض حال دادم که من پول کافی  برای يک ماه ندارم و من هرروز صادقانه مراقبه هايم را 
  خواهم کرد و بارديگر با پول برخواهم گشت

 ولی لطف کند سانياس و تسبيح مرا در چند روز به من بدهد

  او گفت که در اين مورد فکر خواهد کرد و مراقبه ها را شروع کنم
با آن تکان دادن سر بعنوان موافقت مرا به دروازه بردند و اجازه دادند که کارت عبور از و 

  دروازه را بخرم

  وقتی در دروازه مشغول خريد کارت بودم ناگهان دريافتم که الکشمی چه گفت
  ناگهان قلبم فروريخت...که باگوان وارد سکوت شده است

   ببينمکه من نمی توانم باگوان را... اين يعنی چه

و از چند نفری در اطراف پرسيدم اين به چه معنی است و آنان ... احساس کردم دارم می ميرم
  چه وقت حس می کنند که باگوان از آن بيرون بيايد

  آنان از پرسش های من به نظر حيرت زده شده بودند گويی که 
  از جرياناتی که در اينجا روی می دهد هيچ نمی دانم

  و مشتاق و هيجان زده برای ديدن باگوانمن تازه وارد بودم

  او راه های خودش را دارد..... فقط بگذار رها شود.... آرام بگير..... فقط راحت کن
  چه گربه های ملوس راحت و خونسردی.... به زودی بيرون می آيد



  بی درنگ تشويش و نگران بودن خودم را ديدم
  فقط بچرخ و راحت باش....  يادبگيرم راlingoنياز داشتم که اين زبان ويژه ی جديد 
  با جريان جاری باش.... و هنر زندگی با آسايش را ياد بگير

 سرعت يادگيری ام باال بود

  هربامداد تنها سوال من اين بود که آيا باگوان بيرون می آيد
  ... او دوباره کی شروع به سخنرانی می کند

  کی می توانم سانياس و تسبيح خودم را دريافت کنم
  روزی يکی دو بار سرم پر از هزاران سوزن می شد

  من عاشق انجام کندالينی بودم.... وقت راه رفتن شناور بودم.... يک درد شيرين
  کلکش به نوعی در تعادل سوزن های سرم کار کرد

 و مرا کامٌال سرمست کرد

  بزودی ديدم که مردم شروع کردند به توجه کردن به من و 
   من نگاه می کنندبه نوعی کنجکاوانه به

  بسياری نزديکم می آمدند و مرا در آغوش می گرفتند
  تمام اين برايم عجيب بود... بسياری شروع کردند به زمزمه و گفتن شايعات در مورد من

  در شعف کامٌال معصوم بودم و به هرکسی که می ديدم لبخند می زدم
  آن هوا هوای عشق بود..... عاشق همه و هر چيز شده بودم

 ه نرمی راه می رفتم و با احساس احترام و فيض بردن از اين حوزه ی بوداگونب
buddhafield  و باگوان را در هوا و گياهان و درختان و خود زمين منتشر شده  
 احساس می کردم

  زمين قلب او بود و هوا عشق او.... اين پرستشگاه او بود
  بيشتر و بيشتر نسبت به قدم هايم حساس شدم

  و هفته گذشته و اثری از باگوان نيستدست کم د
  در هوای آشرام رشد کرده ام و خود راهمچون درختان 

  گسترده و بلندقامت احساس می کنم
  ولی دلم برای ديدارش درد می کشد

 هرشب گريه می کنم به اين اميد که شايد فردا شانس با من باشد

 

 

 



 

 آن فردا هرگز نيامد

 

  
غول رقص بودم که آنان اعالم کردند و از سالکان حاضر مش  buddha hallدر بوداهال 

  پرسيدند که آيا خوشحالند که باگوان تصميم گرفته به آمريکا برود
  فرياد شوق آنان بسيار بلند بود

  و اين يک راز بود

و آنان روز بعد بطور رسمی تاييد کردند که باگوان بارديگر بيرون نخواهد آمد و به آمريکا 
 حرکت خواهد کرد

  

  

  

  



  

 

  اشکم درآمده بود.... تاريکی برای من
  ديگر از باگوان در اين واحه ی پونا خبری نخواهد بود

  جايی که همه چيز بسيار سرزنده بود و به اوج ها رشد می کرد

  شروعی تازه برای تمام سالکان..... برگشت ناگهانی
  همه برای فروش لوازم خودشان می دويدند تا به آمريکا بروند

  قلبم فرياد می زد..... رديگر در حالت ضربه خوردن بودممن با
  من بايد کارهای مالی ام را سامان بدهم

 ويزای آمريکا بگيرم....گذرنامه بگيرم 

 

  بايد به نوعی به باگوان در آمريکا ملحق می شدم.... ابدٌا هيچ چيز نداشتم
 کاری خواهم کرد که انجام شود  هرچه که برايش الزم باشد

 رايم باقی نمانده بود پس يک قطار درجه سه به دهلی گرفتمپولی ب
 با يک دنيای تازه از مشکالت که بايد با آن ها روبه رو شوم

 شغلی پيدا کنم و برای رفتن به آمريکا پول دربياورم
 را ترتيب پاسپورت را بدهم و آن ويزای ناممکن آمريکا

  تنگ شده بود گياهانم بودندتنها چيزهايی که دلم برايشان ..... برگشت به دهلی

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

 

 اولين کاری که کردم اين بود که به يک نجاری بروم
 دانه های تسبيح بگيرم...... يک جای عکسی دقيقٌا شبيه تسبيح پونا درست کنم

 يک عکس سياه و سفيد از باگوان ببرم
 مشرف شوم* در زير درختی در باغ لودی

  و مشهور در دهلیيک پارک بسيار بزرگ، قديمی 

 تسبيحم را هرشب در آن قرار می دهم..... عکسی از پای باگوان می خرم
 آن پا و تسبيح را نزديک بالشم نگه می دارم

 در زير پاهايش در آرامش می خوابم

 هر بامداد برمی خيزم تا آن تسبيح را به نرمی روی سينه ام قرار دهم
 ظيم می کنمدرست همانطور که مشرف می کرد و سه بار تع

 

 
 به بودا پناه می برم
 به جمع پناه می برم
 به قانون پناه می برم

 

 اين يادآوری من از او در صبحگاه  و شامگاه بود

  او از اينکه يخچال را فروخته بودم عصبانی بود..... برگشتم برای ديدار عمه ام
  زيرا که تابستان نزديک می شد و اتاق شخصی من در پشت بام 

 زبانه می کشيد و غذای روزانه که او می رساند خراب می شداز گرما 

 برای اولين بار در عمرم عذرخواهی کردم و روی شانه هايش گريستم
 که من بدجور نياز به کمک دارم و می خواهم برای رفتن به آمريکا پول به دست بياورم

 

مسافر روحانی بی وسيله   



 او از اين اشتياق من برای به دست آوردن پول متعجب شده بود
  بود که من ارزش پول را درک کرده امو خوشحال

 و اينک به دست آوردن شغل و کارکردن را ارج می نهم

که برای دفتر دهلی خودش نياز به يک مدير قابل joginder او بی درنگ به عمو جوگيندر 
 اعتماد و درستکار داشت تلفن زد

   روپيه ای گذاشته شد 1600قرار يک حقوق جزيی 
 ک قول ارتقاء اگر که لياقت خودم را اثبات کنمبعالوه ی هزينه ها و ي

 شروع کردم با جديت و عالقه ی شديد به کارکردن
 نسبت به مقدار پولی که درخواهم آورد معصوم بودم
 حتی مقداری که برای دريافت يک پاسپورت الزم بود

 پيچيدگی های گرفتن ويزای آمريکا برای هندی ها
  رفتن به اورگان ذخيره کنمپولی که بايد برای بليط هواپيما و

 برای بودن با باگوان حاضر بودم هرکاری انجام دهم

 اينک در کنترل خانواده ام و قدرتشان بودم
 نياز داشتم تا اين زبان را ياد بگيرم

 من پول نمی خواستم به پول نياز داشتم

 به مرکز راج يوگا رفتم و کتاب های باگوان را سه تا سه تا قرض می گرفتم
 شب ها باگوان را می خواندم...ها در اداره کار می کردمروز

 در اين ده ماه بايد دست کم دويست کتاب از باگوان خوانده باشم
 زيرا که می گويند من تمام کتاب های کتابخانه شان را خوانده ام

 هرگز برای يادگرفتن چيزی و برای مطالعه نخوانده ام
 حضفقط شعف م.... خواندن او شعر خالص بود

 می توانستم نفس او را در کالمش احساس کنم و آن سکوت بين کالم ها را
من فقط در تمام آنچه او گفته بود غرقه بودم و در ..... گويی که در خود زندگی واقعی بود

 سکوت های بی کالمش که آن پيام واقعی را منتقل می ساخت

 از چيزهايی که می خواندم هيچ به ياد نمی آوردم
 نگ سکوت که مرا احاطه کرده بودفقط آن ز

 صدای زنگ حقيقت.....فقط آن آهنگ و جريان پيوسته

 حرکاتش... بدنم فقط با ديدن عکس هايش تغذيه می شد
 شروع می کردم به نزديک شدن بيشتر به او در حين فاصله ی محض
 چون به پونا رفته بودم و نتوانسته بودم او را در زندگی واقعی ببينم

  سنه شد و به جست و جوی او می رفتشعله ام گر

  شروع کردم به تحسين کردن تمام داستان های بزرگ عاشقانه که خوانده بودم
  هميشه فکر می کردم آن ها زيادی شيرين و احمقانه هستند



  اينک برای نخستين بار می دانستم که واقعٌا چه حسی داشت
  عاشق مرشدی بودن

  سوختن و مصرف شدن در شعله اش
  روانه ای جويای نورمانند پ

  شغلم در شرکت اهميت داشت و من لياقت خودم را اثبات کرده بودم
  رتبه ی عالی در فروش به دست آوردم و مهارت های سازماندهی خوبی داشتم

  آن اداره ی کوچک بزودی فروشی هشت برابر داشت
  عمويم از پيشرفت من خوشحال بود

  ....  ديد و کنترلی که اينک روی من داشتو بيشتر به سبب اينکه اشتياق تمام مرا می
   روپيه افزايش داد3500حقوقم را به 

  و اجازه ی دسترسی به همه ی چيزهای شرکت را به من داد

  در اين ماه ها پدربزرگم هم به نوعی خوشحال بود
  و شروع کرد توسط راه های ديگر برای من پول فرستادن

  که من شروع کردم به جمع کردن آن ها

  مويم درخواست لطف بزرگی کردماز ع
  به اسناد و مدارکی نياز داشتم

  ... برای يک شغل با درآمد باال از يک شرکت معتبر و شناخته شده
  چند سند شرکتی که بتوانم گذرنامه تهيه کنم.... گواهی شدهآدرس مسکونی 

  شش ماه طول کشيد تا گذرنامه گرفتم
  آمريکاويزای .... حاال قسمت مشکل کار رسيده بود

  مامور شرکت مسافری به من گفت که غيرممکن است
  يک گذرنامه ی خالی...يک هندی بدون تاريخچه ی سفر

 ويزا ناممکن است.... فقط نوزده سال سن

  اينجا بود که جمله ای را برای زندگيم ساختم
  که واژه ی ناممکن در فرهنگنامه ی من نيست
  ردم می گويندتمام آنان که مرا می شناسند همين را در مو

  که واژه ی غيرممکن برای راجنيش وجود ندارد

با اجازه ی مخصوص عمويم برای تقاضای ويزای آمريکا تا حد ممکن اسناد و مدارک زيادی 
  تهيه کردم 

  شهرت مادرم و جايگاه تجاری پدرم
   روپيه را نشان می داد16000حقوق ماهانه ام اکنون 

  بر حوزه های کاری افزوده شد.... در شرکت خانوادگی يک شريک شده بودم
  اطالعات شخصی ام بطور زيادی بزرگ نمايی شده بود

  يک بليط درجه يک برای آمريکا آماده شد
 با توقف در تايلند برای تعطيالت



  بهترين کت و شلوار و کراوات را پوشيدم و يک کيف دستی گرانقيمت حمل می کردم
  و در برابر بخش ويزای آمريکا ظاهر شدم

  ن به آمريکا می رفتم برای اينکه مادر و پدرم قول يک تعطيالت را به من داده بودندم
  آنان ثروتمند و مشهور بودند

  و گفتم که دوست دارم بارها به خارج سفر کنم

  وقتی از من پرسيده شد که آيا در آمريکا کار خواهم کرد
  به نظر می آيممتقابٌال جواب دادم و پرسيدم آيا به نظر آنان من يک مستخدم 

  زن مصاحبه کننده شرمگين شد.... همين کافی بود
 کتاب را از روی جلدش قضاوت کن..... به روش آمريکايی

 

  .....  نخستين ويزای کثير الورود خود به آمريکا را گرفتم1982در ژانويه 
 ده ماه طول کشيد تا تمام اين ترتيب داده شود

 

  بليطم برنده شده بود... جشن و شادی
 .... دالر800.... ويزای آمريکايم

  
 باگوان   من دارم می آيم

 

  
  مامور امور مسافرتی ام که با من شرط بسته بود گفت که

 واژه ی غيرممکن در قاموس راجنيش وجود ندارد

 

 

  نخستين سفرم به دنيای بيرون... بيست ساله
  وارد بانکوک شدم

  pat pong ونگپت پالبته نخستين ديدار از زندگی شبانه در 
هرگز چنين مردمی را که با فراوانی در حال نوشيدن و رقصيدن در تمام طول شب باشند نديده 

  بودم

  آنچه را که ديدم دوست داشتم ولی احساس خجالت کردم و کامٌال در مکانی دورافتاده
  يک ماهی بيرون از آب

   دالر پول ديگری نداشتم800و چون غير از آن 
 به مهمانسرا برگشتم



 

   شب در بانکوکسه
  به سمت توکيو برای يک اقامت يک شبه

  عصر سال نو.....  دسامبر بود31
  بيرون رفتن بسيار پرهزينه بود

   قرار می دهدnarita شرکت هواپيمايی ما را در هتلی زيبا در ناريتا
  درميخانه ی  پشت بام برای همگی سفارش شامپاين داده می شود

   چنين موقعيت هايی تعلق ندارممی توانستم احساس کنم که فقط به
  شامم را خوردم و به خواب رفتم

  پرواز بامدادی به لس آنجلس
  پرواز بر فراز خط زمان

  آيا اين يک خوش اقبالی بود.... بازهم جشن سال نو
  دوبار جشن گرفتن سال نو 

  متعجب بودم که احساس عادی بودن می کنم..... نخستين فرود به خاک آمريکا
 ر بيست سالگی وارد اياالت متحده آمريکا شده ام هيجان واقعی ندارمواز اينکه د

 از فاصله های پهناور در لس آنجلس احساس گمشدگی و سردرگمی تمام داشتم
 فقط اتوموبيل ها و اتوموبيل ها و آزادراه ها و آزادراه ها

 مردم در واقع چگونه و در کجا باهم ديدار می کنند
 داين برايم کشوری غريبه بو

 از هرآنچه که می ديدم احساس تيره بختی واقعی و نارضايتی داشتم
 می بايد دوستم را در سان ديگو می ديدم

  بدهد oregon که در آمريکا به من کمک کند و ترتيب رفتنم را به اورگان

 

 

 

 

    بزودی دريافتم که دوستم بجای اينکه به من کمک کند به اورگان برسم
 ينه های آپارتمانش را با او قسمت کندنيازمند کسی بود که هز

  زيرا که اين شروع کرد به مصرف کردن تمام پولی که داشتم

به اورگان تلفن زدم و آنان بی درنگ شروع کردن به پرسيدن اينکه چه ويزايی دارم و بعنوان 
  يک هندی چه مدت مجاز هستم بمانم

  چقدر پول همراه دارم
 الر الزم است هزار د50و برای اقامت در آن جمع 



 

  فقط نمی توانستم درک کنم اين مردم در مورد چی صحبت می کنند
  می دانستم که سفرم به اورگان اتفاق نخواهد افتاد..... آنان با فاصله و سرد به نظر می آمدند
 نسبت به آن جمع احساس جدايی کردم

 

  

  

 

  شروع کردم به درک اين نکته که ناتوان و نادان هستم
  های پول و اين دنيا آماده نشده امبرای واقعيت 

  پيشاپيش از فرهنگ و محيط آمريکا در رنج بودم
  غذای واقعی برای گياهخواران نيست

  به پوسته ی خودم بازگشتم و می خواستم هرچه زودتر برگردم
  دوماه در سان ديگو مشغول يادگرفتن هزينه های خوراک، زندگی و سفر بودم

 اورگان دور از دسترسی من بود

  نمی خواستم از مهلت ويزايم بيشتر بمانم
  و امکان بازگشت دوباره به آمريکا را از دست بدهم

 به هندوستان بازگشتم و نقشه ام اين بود که به درستی آماده شوم و دوباره بازگردم

 

 

 اين يک سال طول کشيد
 اين بار با اقوامم صحبت کرده بودم و برايم ترتيبی داده بودند که 

 ه منزل خاله ام اوشا در نزديکی شيکاگو بروممستقيم ب
 او قول داده بود که از من مراقبت کند و ترتيب اقامت و کار 

  بدهدillinois در ايلينويزwaukegan  خودشان را در واکگان  motel در دو متل

 اينگونه می توانستم از نظر مالی قادر باشم تا دست کم برای جشن ها به اورگان بروم
  از عهده ی اقامت در آن جمع برنمی آمدمزيرا که

  در نيويورک فرود آمدم1983نهم ژانويه 
خاله اوشا مهربان بود و درک کرد که تنها دليلی که من شب و روز در متل او کار می کنم اين 

 است که می خواهم پول جمع کنم تا هر سه ماه به اورگان بروم



 وردها اشغال می شد بدتر از همه اينکه اين متل فقط توسط دريان
 هميشه پرسروصدا و مست و شلخته بودند... که در آن نزديکی پايگاهی داشتند

 تمام اتاق ها هميشه برهم ريخته بود

  فقط در آنجا می دويدم واتاق ها را نظافت می کردم و آن ها را آماده می کردم 
 تا يک ملوان مست ديگر بيايد و بارديگر اتاق را آشغالدانی کند

 هی در سرمای منهای سی درجه و در بوران ساعت دو صبح گا
 هرگز شکايتی نکردم و راضی بودم به اينکه  اتاق ها را تميز می کردم

 به من اجازه بدهند تا در جشن های عمومی برای ده روز به اورگان بروم

 در نخستين فرصتی که پيدا کردم تلفن زدم و ترتيبی دادم 
  آنجا برومتا برای جشن ماه جوالی به

 که عمويم فيوزش پريد و از من می پرسيد 
 پس در طول تعطيالت چه کسی از متل مراقبت کند

   دالر در ماه اندوخته بودم 300آن پولی که قولش را داده بودند و برای فقط 
 او گفت که اگر حقوقم را به من بدهد... هرگز به دستم نرسيد

   sex guru bhagwan *مرشد سکسگوان بامن به اورگان می روم و پول را با آن 
  تلف می کنم 

  يکی از لقب های اشو که مخالفينش برای طرد و مسخره کردن او به کار می بردند*

  

  .... تمام اين ماجرا برای من خيلی زياد بود
 فقط وسايلم را جمع کردم و به سمت شيکاگو راه افتادم که به نيويورک 

 نزد عموی ديگرم بروم
  دالر بابت چهار ماه کاری که آنجا کار کرده بودم  800 سرم دويد و عمه ام پشت
 او هرگز به هيچ کس .... از رفتار عمويم معذرت خواهی می کرد.... به من داد

  احترام نمی گذاشت و هميشه کار زياد می خواست 
 و پول کم می داد و بهترين ها را اخراج می کرد

 

 اورگان دست نمی داد

 

 به نيويورک رسيدم....  در جاده greyhound اتوبوس گری هاوندبار ديگر در 
  kiki  و خاله کی کی vijay عموی ديگر ويجیmanhattanبه آپارتمان مجلل منهتن 

که فوق العاده مهربان و با عشق بودند و درواقع نشستند و تمام داستان مرا شنيدند ولی توصيه 
 زيم را برای سالک شدن به انجام برسانم رشد کنمقبل از اينکه آرو....کردند که من کار کنم



   در نيويورک بودoberoi group *عمويم معاون گروه اوبروی
  و چون نمی خواست من بطور غيرقانونی در آمريکا بمانم

  برايم ترتيبی می داد تا به هندوستان بروم و در دهلی برای آنان کار کنم
  ن نزد عمويی که ثروتمند و مشهور است برومبه آنان گفتم که احساس می کنم بايد به لند

 شايد او شغلی به من بدهد
 با عشق بليط هواپيما به لندن را برايم خريدند

 درواقع  اين نخستين بار بود که در زندگی چيزی را از کسی دريافت می کردم
  که در نهايت چند سال بعد پرداخت کردم... قول دادم پولش را به آنان برمی گردانم

 

  1983ندن می ل
 می گويد که سرش شلوغ است و سه هفته بعد lord swraj paul عموی ميلياردم سواراج پال 

 زنگ بزنم و از منشی اش وقتی بگيرم

 به دوستی زنگ می زنم که در کار تجارت پوشاک در لندن است
  از کمک کردن به من بسيار خوشحال شد زيرا که خودش نياز به کمک داشت

  هميشه در سفر بود و خانه اش به هم ريخته بود... ش جدا شده بودتازگی از همسر
 تجارت تک نفره ی پوشاکش با لباس های زياد در انبار برای فروش 

 در حال ورشکستگی بود

  در نقشه اش من بسيار خوب جا افتادم و برای من نيز عالی بود
  ردمدفتر کار آشفته اش را مرتب ک.... خانه اش را تميز و مرتب کردم

  شروع کردم به فروختن انبوهی از لباس ها در انبار
ظرف چند هفته روشن شده بود که مهارت های فروش را دارم و می توانم يک شرکت را به 

 اداره کنمتنهايی 

 



  دوستم بسيار خوشحال بود و ما يک ترتيب کاری عالی داشتيم
  او با ديدن نتيجه ها سخاوتمند بود

  د به دست می آوردم پان1000در واقع ماهانه 
  و از لندن و محله ی پوشاک آن خوشم آمده بود
  عاقبت نوری در انتهای اين تونل تاريک مالی

  دوران خوش شانسی من ديری نپاييد زيرا که دوستم مجبور بود 
  تجارت دفتر لندن را تعطيل کند

  و مديريت شرکت توليدی و امور صادارت از هندوستان را انجام دهد

 ل است در لندن هستماينک يک سا

  
  چيزهای زيادی يادگرفته ام و تجربه های باارزشی کسب کرده ام

   ايجاد می کنمshelf companyپس يک شرکت ؟ 
  شروع می کنم به طراحی کردن برای برچسب خودم و واردات به لندن

  

  چون نمی توانستم بطور قانونی در انگلستان درآمد کسب کنم 
  با يکی از پسرخاله هايم

   درست کردمfront companyک شرکت ؟  ي
  شرکت من لباس های شب زنانه را می فروخت
  ساخت هندوستان... renei که توسط من طراحی شده بودن با برچسب رنه

   harvey nichols و بزودی در ويترين های کريسمس فروشگاه های هاروی نيکولز
   dickens and jones  ، ديکنز و جونزselfridges بودم که  در سلفريج

  طرح ها را می فروختند
 bond street در هر يک از فروشگاه های درجه يک در خيابان باند نايتزبريج

knightsbridgeو خيابان آکسفورد  oxford  
 در لندن لباس های شب پولک دوزی شده مد درجه يک شده بودند

  طرح هايم بيدادگرانه و امروزی بود
  های مرغوب با قيمت پايين می زندشهرت يک طراح را داشتم که طرح

  پس از کسر هزينه های ثبت شرکت و حدود دوجين بليط رفت و برگشت به هندوستان
   هزار دالر35نزديک به ...  هزار پاند سود کرده بودم25 

  رويای اورگان به نظر واقعی می رسيد
   هزار دالر می توانستم در آنجا مقيم شوم50با 

  در لندن بودم و زندگی زيبا بودتقريبٌا دو سال بود که 
  هرروز صبح برپاهايش چشم می گشودم و تسبيحم را برگردن می آويختم

  و تعظيم می کردم پناه بر بودا می برم



  توسط يک مارک بين المللی به ميالن ايتاليا دعوت شده بودم
  که در توسعه طراحی و ترتيب دادن پوشاک از هند به آنان کمک کنم

   بعد از آن به هندوستان خواهم رفت   برای پول خواهد بوداين آخرين سفرم
 و سپس به اورگان

  اين را به پسرخاله ام که شرکت ؟ مرا دردست داشت گفتم
  همه چيز از قراردادهايم با فروشگاه های بزرگ با برچسب رنه گرفته تا

  همه به نام او بود... حساب های بانکی ام.... اسناد وارداتی

 کردم و فقط برای خوراک و قطارزيرزمينی لندن ماهانه پول می گرفتم و خرج ساده زندگی می
  واقعی ديگری نداشتم

  در خانه ی همين پسرخاله زندگی می کردم و هزينه ی اقامت هم پرداخت می کردم

  در بازگشت از سفر موفقيت آميزم با سفارشاتی که از ميالن گرفته بودم
  صاحبه بردنددر گمرک جلويم را گرفتند و برای م

  به من گفتند که اطالعاتی دارند که من در انگلستان درآمد دارم
  و برخالف موقعيت رواديد توريستی ام به تجارت مشغول هستم 

  و اجازه ورود دوباره به کشور را ندارم

 خشکم زده بود و دريافتم که شايد پسرخاله ام گزارش مرا داده و سعی کرده تا پولم را بدزدد
 ل دولتی کسالت بار در رابطه با تامين اجتماعی داشت او يک شغ

  و با ديدن سودهای شرکت من هميشه به آن عالقه داشت

شفاف شدم و گفتم که شرکت من فقط يک شرکت هندی است که به انگلستان پوشاک صادر می 
آمده کند و پسرخاله ام پوشاک را نسيه می گيرد و قصد پرداختن به شرکت هندی مرا ندارد و من 

  ام تا طلب های خودم را از او وصول کنم

 مامور گمرک داستان مرا پذيرفت و درعوض رواديد معمول سه ماهه 
  يک ويزای ورود دو هفته ای به من دادند

  از فرودگاه به پسرخاله ام تلفن زدم و او از اينکه من واقعٌا در لندن بودم متعجب شده بود
   کاله بگذارددريافتم که او سعی می کرده تا سرمن

  او هرگز به فرودگاه نيامد و وانمود کرد که مادرش در بيمارستان است
  و اينکه خانه اش قفل است و مرا دو سه روز بعد خواهد ديد

  وقتی به خانه رفتم او به پليس محلی شکايت کرده بود که من يک بيگانه هستم 
  و سعی کرده ام با زور وارد خانه اش بشوم

  زدم و فهميدم که او در آن يک هفته که من در ميالن بودم به هندوستان زنگ
  به هندوستان رفته بوده

 و تماس هايی را گرفته تا تجارت مارک رنه ی مرا با ساير تامين کنندگان ادامه بدهد

 



 

  بارديگر بازگشت به خيابان
   هزار دالريم را به يک دزد رذل باختم35تمام اندوخته ی 

 نم زيرا تمام شرکت به نام او بودکاری نمی توانستم بک

  به هندوستان بازگشتم و دوستانم شوکه شده بودند زيرا می دانستند 
  که چقدر سخت کار کرده بودم

 برای رويای سالک شدنم کار می کردم

 توليدکنندگانی که داشتم و به آنان کار سفارش می دادم می خواستند به نوعی 
  يم فروش های داغ داشتندطرح ها.... از من حمايت مالی کنند

  تا اين زمان ارتباط های موفق تجاری در لندن پاريس ايتاليا و يونان داشتم 
  و همچنين در ميالن و نيويورک

  بايد اعتمادشان را به خودم دوباره می ساختم
  طرح های آزاد می زدم و حق طرح خودم را می گرفتم

  گرفت صادرکننده ی عمده ی پوشاک من ظرف چند ماه تصميم 
   هزار دالری برای پوشاک به من بدهد20يک اعتبار 

  نمی توانستم به لندن بروم، اداره مهاجرت انگليس اينک گوش به زنگ بود
  پسرخاله ام جايگزين شده بودتقاضا برای لباس های مخصوص شب من اينک توسط 



  او کار دولتی اش را ترک کرده بود و شرکت مرا اداره می کرد
 تا وارد بازارهای بزرگ نيويورک و لس آنجلس بشوم که مرا به اورگان نزديک پس نقشه ريختم
 تر می ساخت

 

    notes of a madman وقتی در هندوستان بودم  يادداشت های يک مرد ديوانه
  که محبوب ترين کتاب باگوان برايم شد را خواندم

  اين کتاب گوی سبقت از تمام کتاب های باگوان برده بود زيرا
  وان فقط با خودش سخن می گويدباگ

  بيان خالصی از وجود خودش و تجربه کردن سرور.... بدون مخاطب
  اين کتاب را دست کم ده بار خوانده ام

  هربار پنجاه جلد از آن را يکجا می خريدم 
 و به دوستانم بعنوان تنها هديه ام پيشکش می کردم

   را می خوانمbooks i have loved *در همين زمان  کتاب هايی را که دوست داشته ام
 پس فهرست کاملی از تمام کتاب ها تهيه می کنم 

  در دهلی می روم piccadilly book store و به کتابفروشی پيکادلی 
  اين پيرمرد يکی از نزديک ترين دوستانم می شود

  او عاشق جمع آوری بزرگترين کتاب ها در فروشگاه کوچک خودش در ميدان کانات است
 ری بزرگ دارد که کتابفروشی اش تقريبٌا با تمام عنوان ها پر استو غرو

  عزيزان ايرانیجهت اطالع ... عنوان کتابی از اشو که در آن به معرفی کتاب های محبوب خودش می پردازد  •
  avatar از آواتار مهربابا "  god speaksخدا سخن می گويد"کتاب 

 meher babaتنيز جزو همين کتاب ها بوده اس 

 

 

 او برای تمام کتاب های فهرستم معامله ای خوب برايم ترتيب می دهد
  تقريبٌا نود عنوان را آماده می کند و من يک سفر خواندن ديگر را شروع می کنم

  ، tao te ching   ، تائو ته چينگthe book of mirdad  کتاب ميرداد
  ، راماکريشناraman maharishi   ، رامان ماهارشیj krishnamurti   جی کريشنامورتی
 ramakrishnaگرجيف ،   gurdjieff ،  

   ،herman hesse  ، هرمن هسهrichard bach  ريچاردباخ
 paul reps   ، پال رپزleo tolstoy   لئو تولستوی

 

  وارد آمريکا می شوم1985 اکتبر 25بارديگر در 

 
  هزار دالری پوشاک وارد گمرگ آمريکا شده است20محموله ی 



  روش های واردات را با يکی از دوستانم بررسی می کنم در حالی که نمونه های 
 آخرين طرح ها را برای پيش فروش حمل می کنم

  با دانش و اعتباری که در صنعت پوشاک دارم ظرف دو يا سه ماه اجناس را 
 خواهم فروخت و پولش را دريافت می کنم

 ه می شدهر تکه پوشاک با بيش از صد در صد سود فروخت
 فقط فشار برای فروش و قدری کار سخت..... اينک کار ساده شده بود

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   را به ياد دارم1985 اکتبر 29آن بامداد روز 
   و نيم صبح به من تلفن می شود9حدود ساعت 

  خوابيده بودم pasadena los angeles در خانه ی اقوامم در پاسادينا ی لس آنجلس
 اخبار را تماشا می کنم... تلويزيون را روشن می کنم... ...بيدار می شوم

  
 باگوان دستگير شده است

  
 آن جمع ازميان رفته است

 

  با ناباوری تلويزيون اتاق نشيمن را روشن می کنم
  در اخبار باگوان است که با لبخند از هواپيما پياده می شود با دستبندهايی که به دست دارد

 ه اطراف او را گرفته اندماموران اف بی آی با اسلح

 

  
  در کابوس هستم.... چه جهنمی

  چراغ رو ميزی را برمی دارم و با آن تلويزيون را درهم می شکنم
  بسيار غضبناک هستم و می توانستم در آن لحظه هرکسی را بکشم

  چگونه می توانند با باگوان چنين کنند
  دستبند ها و زنجيرهايی بر بدنش

 

 نيلوفرآبی در زنجير

 



  مطلقٌا وحشتناک است
  امٌال غيرقابل قبولو ک

  که يک وجود شکننده ی الهی را به زنجير بکشند
  آيا اينان می دانند که چه می کنند

  آيا نمی توانند حضور الهی او را ببينند
 زنجيرهايی بر دست های ظريف و با وقارش

 

  سالح ها او را احاطه کرده است
  باگوان لبخند می زند
  درخشان و باوقار

   و درخشان استچهره اش کامٌال آرام
 در چشمانش چشمکی هست

 

  نخستين چيز در آن بامداد
  هنوز آن تصاوير را به ياد دارم

  دنيا ديوانه شده است
  زندگيم به پايان رسيده است
  اينک جايی برای رفتن نيست

  اورگان ی وجود ندارد
  دنبال باگوان رفتن ديگر وجود ندارد
  نيازی به پول ساختن وجود ندارد

  ش چشمانمديواری در پي
  و نقش آن فيلم

 در زنجير و در دستبند

 

  اژدهايی با نفس های آتشين هستم
  غضبناکم

  برای هوادادن به اين خشم
  ذهن منجمد شده است

  چه خواهم کرد

  در خشم مطلق و منفجر شونده
  برای نخستين بار چشمانم را می بندم

  و صدايی ساکت را می شنوم
   به من بدهیاشراق تو تنها چيزی است که می توانی

  خشمت می تواند بطور مثبت مورد استفاده قرار بگيرد



  آن شمع را از هردو سو بيفروز
  تماميت داشته باش   به درون برو
  اشراق تو تنها محافظ من است

  

  آن پيام را بلند و روشن از باگوان دريافت کردم
 فقط به دورن برو..... به درون برو

 

 

 

  به آن جمع تلفن می زنم
   واقعٌا پاسخ تلفن را نمی دهدهيچکس

  می گويند که نمی دانند چه خواهد شد
  به نظر آخر کار آن جمع است

 می خواستم آمريکا را ترک کنم و به هندوستان بازگردم

 

  از آمريکا و کاری که با او کردند خوشم نمی آيد
  کاری که با آن جمع کردند

  تودمبا سانياسين های من که آنان را دوست داشتم و می س
  آن همه خون و عرق و اشک که برای ساختن آنجا صرف کرده بودند

  بزرگترين واحه ی روی زمين برای يک بودای زنده
 آنان آينده ی ميليون ها سالک را نابود کرده بودند

 

سعی می کنم يک معامله ی يکجا برای فروش تمام پوشاک .... با شتاب نزد واردکنندگانم می روم
 قيمت تمام شده  توسط يک واسطه انجام دهم و حسابم را بصورت نقدی و با 

  تسويه می کنم و طلب های شرکت هندی را می پردازم و آمريکا را ترک می کنم
  دالر 2000بيست و پنج روز طول می کشد تا تمام بدهی ها تسويه شوند و 

  برايم باقی می ماند



  

  

 

 

 

 

 

 

  با قلبی سنگين به هند بازگشتم
   کاری که در پيش داشتممتمرکز روی
  سرشار از عصيان و مصمم برای اينکه انتقام درونی ام را بگيرم... پر از آتش

  کامٌال تحليل بروم... در درون بسوزم.... خشم خودم را هدايت کنم
  اشراق راه من بود... می توانستم اين کار را بکنم

  فقط يک تالش تمام و صادقانه
 فقط بمير.... اينک زمانش فرارسيده بود.... نستممی دانستم چگونگی آن را می دا

  نمی دانم شيرجه ی دورنی ام را چگونه آغاز کنم
  فکر می کنم در کوه های هيماليا خواهم بود
   pokra nepal شايد در يک استراحتگاه در پوکرا در نپال 

   می روم tripsout هاريش بودراج در شرکت مسافرتی تريپزاوت نزد دوستم
  ی کنم به حرف زدن در مورد اينکه چه بر سر باگوان و آن جمع آمدو شروع م

  و اينکه مراقبه های عميق را شروع خواهم کرد
  و به دنبال مکان مناسبی در کوهستان می گردم

   بگيردkathmanduو اينکه برايم بليطی برای کاتماندو 

بودم زيرا شنيده بودم که پس تعجب کرده ... با شگفتی به من پيشنهاد کرد که به آشرام پونا بروم
  از رفتن باگوان به آمريکا آن آشرام تعطيل شده بود

  که در کنارش بود  rajneesh times او به آخرين شماره مجله ی راجنيش تايمز
  اشاره کرد و آن را به من داد

  sardar gurudayal singh و گفت که دوستش سردار گورودايال سينگ 
  ی فرستدهميشه يک نسخه برايش م

  عاليست..... آشرام پونا باز بود و بيست نفر از سالکان در آن زندگی می کردند
  مکانی آرام که تمام مراقبه ها در آن رخ می دهد.... دقيقٌا همان چيزی که دنبالش بودم

  لطفٌا يک بليط يک سره برای پونا harish هاريش

 

 شيرجه در صفر بی انتها

 



  مانند کسی بودم که در بستر مرگ قرار دارد
  بت قدم که در يک ماموريت هستممطلقٌا ثا

  .... دوستی های بيهوده نمی خواستم.... می خواستم تماميت داشته باشم و تمرکز
  با کسی حرف نمی زدم

  تمام.... فقط برای مراقبه کردن آنجا باشم و مطلقٌا نه هيچ چيز ديگر

 ساده دوخته شده فقط يک ردای نارنجی رنگ که کامٌال... تمام دارايی هايم را پشت سر می گذارم
  صاف و ساده... بدون دگمه

  يک جفت نعلين باتاو عکس باگوان در روزنامه که به زنجير کشيده شده و با دستبند
 پاهای او.... تسبيح دست ساز خودم

  !خودمان است" کفش ملی"فروشگاه های زنجيره ای  کفش باتا که چيزی مانند * 
  

  خواهان هيچگونه اختالل نيستم 
  به تاخير انداختن ديگر وجود ندارد.... م و ساده زندگی کنم و متمرکز باشمساده باش

  برس يا بمير.... من بايد به اشراق برسم

  بارديگر در پونا به دروازه ی بی دروازه ی آشرام می رسم
  و مطلقٌا ساکن می شوم

  هرگاه وارد اين دروازه ی زيبای چوبی می شوم هوای اطرافم تغيير می کند

  به دنيايی ديگر منتقل شده ام....  بخش استهوا فرح
  حوزه ی بودايی برکت يافته اش..... مدرسه ی عرفانی باگوان

  * the gateless gateدروازه ی بی دروازه 
  در بزرگ ورودی آن آشرام سابق و همچنين نام يکی از کتاب های اشو * 

  بارديگر از من می پرسند که کيستم و چرا آمده ام
  هميشه مشکوک هستند....  هميشه با مردم حال و احوال می کنند عجيب استاين روشی که

  مرا به ديدار سوامی سواباو که خشک و سختگير است می فرستند
او بی درنگ شروع می کند به درس دادن که من بايد ياد بگيرم تا زندگی ام را متعادل سازم 

و اينکه اين مکان .... ه خودم را تامين کنممی پرسد چقدر پول با خود دارم ک.... زوربا و بودا....
فقط برای کسانی است که کار می کنند و اينکه کار عبادت است و اين تنها راهی است که می 

  توانم آنجا بمانم
  وگرنه به من اجازه نمی دهند

  می گويم که بيش از دويست کتاب باگوان را خوانده ام
  تمرکز کنم و در سکوت بنشينماشاره می کنم که می خواهم فقط روی مراقبه 

   و مراقبه تنها کار من است...  و مايل به کار کردن نيستم
او از من خشمگين بود و احساس کرد که من از خواسته های باگوان که کار عبادت است درکی 

  که مراقبه ی بدون کارکردن تنبلی است... ندارم



  وارد بشوماو در رويکرد خودش ثابت و خيره سر بود که من نبايد 
  برايش روشن کردم که من از نظر مالی قادر هستم تا زندگيم را بچرخانم

  و مايل نيستم مانند ديگران درخواست اقامت در آنجا را داشته باشم
  و به سادگی ورودی يک ماه خودم را می خرم و برای خوراکم هزينه می پردازم

  .... ی کنمبرای مراقبه کردن وارد می شود و شب ها آنجا را ترک م
  خارج از آشرام زندگی خواهم کرد

اين او را خشمگين می کند زيرا که احساس می کند که مانند ساير هندی های ناتوان که وابسته به 
  حمايت آشرام هستند نمی تواند مرا تحت سلطه و کنترل درآورد

تسبيح خودم را از  می گويم که در آن زمان نتوانستم 1981به او در مورد آمدنم به پونا در سال 
 باگوان بگيرم و نه  اينکه توانستم بطور رسمی مشرف شوم

  غمگينم و با دست هايی که روی به هم گذاشته ام 
  از او می خواهم که لطف کند و مرا مشرف کند

 خوشحال است که من عاقبت خم شده ام.... او نرم شد و لبخند زد

  استدر تمام تجربه هايم با او هميشه سختگير بوده 
 ولی درواقع من عاشق او بودم زيرا می توانستم به روشنی ببينم که او 

 در عشقش نسبت به باگوان صادق و اصيل بود و درواقع تنها توجه اش 
  به اين بود که سالکان اگر وارد آشرام می شوند مراقبه کنند و فقط ول گردی نکنند

  و قدرت مرجعيت او را جدی بگيرند

  اسم من پيش آمدچند روز بعد موضوع 
  سوامی سواباو تا اين زمان ديده بود که من واقعٌا معصوم نرم و ساده بودم

  و اسم راجنيش به من می آمد و تصميم گرفت مرا با تسبيح و نام 
  مشرف کرد swami rajnish bharti سوامی راجنيش بارتی

 

  و مردم به زودی مرا راجنيش صدا می زدند
  رشار از باگوان احساس کنممی توانستم هنوز هوا را س

  آشرام از حضور او مرتعش بود و برای من اينجا دوباره بهشت بود
  می توانستم بدون هيچ مانع آنجا باشم و مجاز باشم به همه جا بروم

   راه برومbuddha groveدر پشت بيشه ی بودا 
 که باگوان در آنجا زندگی کرده بود

 

   هميشه عميقٌا در قلبم نقش بسته استlao tzu gate *دروازه ی مقدس الئوتزو
  هرگاه به اين دروازه می رسم همه چيز متوقف می شود

  دروازه ی الئوتزو باز بود که برای من تقريبٌا يک ضربه بود
  يکی از ساختمان های داخلی که محل زندگی اشو بوده*



   هربار که از اين دروازه می گذشتم1981به ياد دارم در  
   شدند و ساکت ايست می کردم و به سمت درون می رفتمنفس هايم آرام می

  زمان می ايستاد..... با تعظيمی عميق به مرشدم
  و حتی تا به امروز.... اين هميشه کار من بود

 در ورودی به پرستشگاه من است .... فقط خاطره ی آن دروازه مرا ساکن می کند

 

 

  لی مقدس استخي..... ولی من وارد نمی شوم.... دروازه باز است
 احساس می کنم که وقتی واقعٌا شايستگی آن را داشته باشم از اين دروازه ها گذر خواهم کرد

  اين دروازه يک وقفه است.... در سکوت گذشتم
  ژرف ترين لحظه برايم

  تا اين زمان فقط خواندن بوده و خواندن
  ...... به اين سو و آن سو دويدن برای اينکه نزديک باگوان باشم

   رويای روزی که او را ببينمدر
 هيچ نشستن واقعی در کار نبوده..... چند روزی مراقبه ی کندالينی... صدها لحظات عاطفی

  
  حاال بخش واقعٌا دشوار کار در عمل مراقبه کردن است

   در همسايگی می رومhotel sunderbanبه هتل سوندربان 
  و اتاق کرايه نمی دهند... ل هستند نگهبان که رفتاری غيردوستانه دارد می گويد که تعطي

 می گويم  اتاقی برای يک سال می خواهم و اصرار دارم که صاحب را ببينم

   وارد سوندربان می شودtalera آقای تالرا..... اتوموبيلی می آيد
  با او مالقات می کنم و از او درخواست می کنم يک اتاق به من بدهد

  .... مثل من نديده استمی خندد و می گويد که هرگز کسی را 
  ....که از او تقاضای يک اتاق کرده امفقط طوری 



  با خنده می گويد که در اينجا ارواح زندگی می کنند و من برای آنان همنشين خوبی هستم
   روپيه در ماه به من بدهد1200و موافقت می کند اتاقی را در برابر 

   به او می گويم که هيچ چيز در اتاق نمی خواهم
  يک اتاق خالی.... ط يک تشک روی زمينفق

  رديف های گل سرخ در محوطه ی ورودی..... باغی زيبا و آراسته شده
  يک بهارخواب سقف دار بزرگ که رو به باغ است

  آماده ام..... تآشرام  در مجاور

   است   اينک بيست و چهار سال دارم1986حاال مارچ 
  و همان طور که فرد می تواند تصور کند 

  برخی هدف های روحانی برای خودم تعيين کرده باشم دباي
  دستاوردها و مهلت های زمانی برای خودم

 برای اشراقم

  است*  مارچ 21می شنوم که روز به اشراق رسيدن باگوان 
  برای هر دستاورد ممکنی خيلی زود است
  **سپس جشن روز مرشد است در ماه جوالی
 وانيک روز کامل برای تقديم هديه ای به باگ

  اول نوروز*

   بعنوان روز مرشد جشن گرفته می شود طبق تقويم باستانی هنديانماه شب تمام در ماه جوالی** 

  يک مريد فقط می تواند اشراق خودش را به مرشد هديه بدهد
 نود روز.... پس من مهلتم را تعيين می کنم

  در تمام کتاب هايی که از باگوان خوانده ام
  از کجا شروع کنم.....  مسيرها وجود دارندخيلی چيزها در خيلی از

  بايد يک نوع نقطه ی آغاز ساده و آسانی را پيدا کنم
  که بتوانم از آن پيروی کنم و بعنوان مقياس پيشرفتم از آن استفاده کنم

  با ذهن آن را حل می کنم

  گاز..... مايع .... جامد 
  ماه اول پايه ی جامد را بلرزان و حل کن

  ان جاری شو و مايع شوماه دوم با جري
 ماه سوم دنيای لطيف را تجربه کن و در نامريی غرق شو و بخار شو

  اين روش را دنبال کن..... پيچيده اش نکن..... ساده است
  و اگر اتفاقی نيفتاد فشرده تر عمل کن... پيشرفت های روزانه را مشاهده کن

   بعداز ظهر2ک يا هميشه ساعت ي... من هرگز نمی توانستم صبح ها بيدار شوم
  ... احساس می کنم که اين اشکالی ندارد



  می توانم جبران کنم و در ساعت ديروقت شب مراقبه کنم
   صبح بيدار هستم3و هميشه تا ساعت 

   در فهرست من نبودdynamic meditation*  روشن است که مراقبه ی پويا
  ستو قابل توجيه هم نبود زيرا بدن من پيشاپيش بسيار شکننده ه

  درهرصورت و درواقع پايه ی زياد جامدی هم ندارم که آن را بلرزانم
   را kundalini meditation **پس بطور جدی مراقبه ی کندالينی
  با تمام وجود هرروز انجام می دهم

  شروع می کنم به کندالينی
 صبح زود انجام می شود و شامل حرکات بدنی و باال و پايين پريدن های  است*

  استو استراحت مطلق ا انجام می شود و شامل لرزاندن بدن، رقصيدن سکون عصر ه** 

  

  چنان به تمامی که درواقع لرزش به خودی خودش انجام می گيرد..... می لرزم
  خيس از عرق..... درآهنگی باال حرکت می دهد آن موسيقی بدن را

  نمی توانم پاهايم را حرکت بدهم.... رقص
  چيزی مرا به باال می کشاند....  بلندقامت موج می زندباالتنه ام همچون خيزرانی

  باالی سرم سوزن سوزن می شود.... نشسته ام
  باالی کف سرم با نيرويی قوی به سمت باال کشانده می شود و گردنم کش می آيد

  .... سپيد و مدهوش می شوم..... بی حرکت چون مرده..... خوابيده ام
  خاطره ای نيست

 برگشته ام..... فقط صدای دينگ زنگ

 

 

  شروع می کنم به نشستن در سکوت
  به زودی در می يابم که نشستن در سکون بسيار دشوار است

  فقط بدن است با دردهای شديد ..... درواقع ذهن زيادی وجود ندارد
  ناآرام و بسيار دردناکو بی قرار 

  کامٌال ناراحت..... هرگز و هرگز در عمرم چهارزانو ننشسته بودم
  نمی توانم ترتيب يک نشستن در سکون را بدهمحتی 

  فقط نشستن کار خيلی سختی است..... هر ده دقيقه چشمانم را باز می کنم
  حتی ده دقيقه هم خيلی طوالنی است.... زمان فقط نمی گذرد

  بدن درد می کند و می خواهد بايستد و حرکت کند
  چگونه با اين وضع می خواهم به اشراق برسم

 ر مضحک و نادان احساس کردم با اين نود روز مهلتمخودم را چقد



  او در زنجير.... تصوير باگوان به من خيره می شود....  چشمانم را باز می کنم
  چشمانم را می بندم خشمگين از خودم.... بارديگر غضبناک هستم

  حتی نمی توانم بنشينم.... من فقط بی مهره و ناتوان هستم
  که خفه شود و به درد عادت کندو با خشم به بدنم می گويم 

  به سادگی انتخابی در کار نيست..... راه ديگری نيست
  اگر فرد بايد بميرد پس فقط بمير.... فقط درد را ناديده بگير

  يک مبارزه  و جنگ بزرگ ميان ذهن و بدن
  همواره بازنده ام

  چشم ها را که باز می کنم باگوان را در غل و زنجير می بينم
  صوير که غيرقابل تحمل می شودديدن اين ت

  ..... چشمانم را می بندم و به شيرجه زدن به درون ادامه می دهم
  درون.... درون... درون

  فقط مراقبه ی کندالينی.... تقريبٌا بيست و يک روز
  شروع کردم به ساعت گرفتن ..... سپس نشستن فشرده در بقيه ی روز

  زمان هايی که نشسته ام از
  ..... سپس سه ساعت..... ساعت به نظر خيلی کوتاه می آمدو به زودی يک 
  سپس شش ساعت

  مقدار کامل برای نشستن
 اينک شروع کردم به احساس نوعی کنترل روی بدنم

  نوعی نيروی درونی... و احساس می کردم نوعی دستاورد داشتم
  اراده ای که روی ذهن عمل کرده بود

  کردن نشست هايمشروع کردم به آزمايشات آگاهانه و هدايت

 

  معنی واقعی درون چيست
  آيا با چشمان بسته می نشينم و بخش داخلی بدنم را احساس می کنم

  و احساس کنم که چيزی از درون مرا چنگ زده است
  يا که  درون همان ستون کندالينی در ستون مهره های پشت است

  يا که  درون همان در عمق ناف جای دارد
  ده ام به  درون شيرجه بزنمآيا با نفسم که حبس کر

  آيا برای هدايت و راهنمايی شيرجه زدن به  درون نياز دارم از تنفس هايم استفاده کنم  
 اين درون کجاست..... به درون برو.... پرسش های زياد



 

  اين پرسش ها مرا دنبال می کردند و ساعت ها و ساعت ها در هرشب آزمايش می کردم
  بسيار سرگرم کننده و شديد است..... لفبا انواع آزمايشات مخت

  هرلحظه از اين شيرجه زدن ها را دوست داشته ام
  روشن است که در درون کائناتی ديگر وجود دارد 

 بسيار ژرف تر و گسترده تر در محتوا

  به يک دانشمند بزرگ نياز است تا به درون برود و تمام اين اليه های ممکن را تماشا کند
  ه های چندين بعدی از تجربيات درون راتمام اين منظرگا

  دارد جالب می شود و زمان فقط پرواز می کند.... خوشی محض.... چه لذتی

  آن راز عميق تر می شود.....شايد اين منم که در اليه های زياد و جديد پرواز می کنم
  خود سفر مرا در چنگ گرفته است..... ديگر به دنبال نتايج نيستم

  ار کردن استروش ساده ی من ک
  لرزاندن جامد..... تکان دادن های کندالينی

  سپس سه ساعت در شب بنشين
  اينک مشتاق نشستن در طول شب هستم بدون اختالل

 در مجموع نه ساعت نشستن در روز..... هر شب شش ساعت.... از نه شب تا سه صبح

  برايم روشن می شود که آن حوزه ی بودايی مشغول عمل کردن بوده و
  اری از اين فضاهای داخلی خوابيده نگه داشته ای را که تجربه می کردم بسي

  بزرگ نمايی می کند
  زمان کودکی وقتی در روزهای مدرسه در کوهستان بودم

  همه چيز در درون من زنده می شد
  و من به اين حالت اعتماد کامل داشتم و از آن حمايت می کردم

  نه ساعت در روزدر اين روزها و شب های نشستن فشرده تا 
  شروع کردم به اين تشخيص که من روزانه حدود يازده ساعت می خوابم

 اضافه می کردمبايد زمان خوابيدن را به نشست های متوالی 



  و شروع کردم به تمرين در حالت آهسته به خواب رفتن در حالت غنوده 
  رفتمهرشب در اين وضعيت به خواب می ..... و گويی که نشست ها ادامه دارد

  بزودی صبح ها که بيدار می شدم نيرويی عظيم از باال مرا می کشيد و شروع کردم 
  به تجربه کردن يک منبع عظيم از انرژی در اطرافم

  با کسب مقداری احساس جهت و کنترل روی نشستن هايم
  احساس می کنم که بخش جامد تمام شده است

  هستندروزهايم در تغيير..... بيشتر جاری و مايع شده ام

  شروع می کنم به آزمايش کردن با تجربه ی سابق راه رفتن
  سبک تر و شناورتر..... راه رفتن بسيار آهسته تر می شود

  تجربه های کودکی شروع می کنند به متجلی کردن خودشان

  تجربه های قبلی سبک وزن راه رفتن  متراکم تر می شوند
  ستدرعين حال احساس حرکت سر خوردن در آن بيشتر ه

  اينک سالکان در آشرام شروع می کنند به توجه کردن به من

  قبٌال دور از ديد آنان می نشستم
  تمام چشم ها روی من است.... حاال هر روز پشت بيشه ی بودا راه می روم

  هميشه مرا بازرسی می کند..... به ويژه سوامی سواباو
   کردن من سبب دردسر او شده ام زيرا مردم شروع می کنند به صحبت

  در مورد روشی که من راه می روم درست مانند باگوان
  اسمم راجنيش است مانند باگوان

 که من آنان را به ياد باگوان می اندازم

  زنگ های خطر برای گوش او
   هستمdumb با هيچکس صحبت نمی کنم و آنان فکر می کنند من گنگ.... ساکت هستم

  واقعٌا.... نند من کر هستمبه ديگران گوش نمی دهم  و آنان فکر می ک
  به زودی فکر می کنند که من بسيار متکبر هستم

  ..... ديگران فکر می کنند من تظاهر به روشن ضميری می کنم
  holier than thouمقدس تر از شما 

  بسيار سرگرمم و توجهی نشان نمی دهم
  ستمعميقٌا در اين تجربه ها غرقه ه..... روزها و شب ها بسيار کوتاه هستند

  هرروز آن رشته به روز ديگری منهی می شود
  بايد اين مسير را که در پيش رويم عمق می گيرد و آشکار می گردد دنبال کنم

  و اين که تنها نيستم.... می توانم احساس کنم کسی مرا هدايت می کند
  می توانم حضوری را احساس کنم.... يک راهنما دارم که بر من نظارت دارد

  کسی آن را حمل می کند..... ه رفتن راه می رودبدنم بدون را
  .... ز سوی من حرکت می کندبدون کوچکترين تالش ا



    شروع شده استa glideسريدن و آسان روی يک 
  اين بدن مرا حرکت می دهد..... يک نور عمودی شده ام

 بی بدن بودن را تجربه می کنم

 

  مبرخی از تجربه های راه رفتن آهسته را به ياد دار
  می توانم هزاران ورق از اين آزمايشات بگويم

  در راه رفتن هستم و بدنم را احساس می کنم که از سر تا پا حرکت می کند
  روی زمين پيش رويم تمرکز می کنم

  تمامٌا روی راه رفتنم تمرکز دارم
  روی حرکات ساده ی راه رفتن

  تا بدن آهسته می شود نفس ها کند می شوند
  زه جايگزين می شوديک تنفس درونی تا

  خنک معطر و شيرين است
  سرم را به باال می کشاند و از فکر کردن بازمی ايستم

  فقط من و گام هايم
  بدون فکر

  فقط يک فضای خالی

  سرم پر از سوزن می شود
  دردناک است و درعين حال مست کننده

  مرا مست می کند
  هوا با احساس گرمای تازه ای غليظ می شود

 همه طرف نگه می داردو چيزی مرا از 

  

 

 



  سوامی سواباو مرا احضار می کند
  و به من می گويد که طبيعی بشوم و بازی من مقدس تر از شما هستم را بازی نکنم

  و اينکه او نمی تواند مرا تحمل کند که تظاهر به روشن ضميری کنم 
  ....که نفس خودم را دور بيندازم... و از باگوان تقليد کنم

  بردارم* قبه های ويپاسانادست از مرا
  روش فقط نشستن در سکوت و سکون و مشاهده کردن افکار، عواطف و محسوسات در بدن*

  که من ديوانه شده ام و يا به زودی ديوانه خواهم شد
  فقط طبيعی باش..... و شروع کنم مانند ديگران در آشرام کار کردن

  راه می رفتم نگاه هايش را هر روز وقتی که در پشت بيشه ی بودا 
  روی خودم احساس می کردم
  شايد او مرا درک نکرده است

  توسط سالکانی که در خانه ی کريشنا کار می کردند گمراه شده بود
  موذی و حسابگر بود narendraنارندرا 
   خودش را از سياست های آشرام به دور داشته و ساکت بودmaitreya  مايتريا

   می شديک مخالفت وسيع برعليه من ساخته

  حاال هر روز دو يا سه ساعت در پشت بيشه ی بودا ره می روم
  ..... سرازيری نرمی که دارد.... سربااليی نرمی که شروع می شود

 يک مسير راهپيمايی کامل

 

  
  و در همين زمان يک تجربه شروع می کنم که يک توپ در باالی سرم شناور است

  اور استيک توپ بسيار بزرگ که در باد باالی سرم شن
  درست مانند يک ستون بلند که از باال بدن پايين را تکان می دهد

  پاهايم به راه رفتن به طرز عجيبی ادامه می دهد
  نمی توانم پاهايم را روی زمين احساس کنم

  فقط احساسی از بلند شدن روی زمين
  هردوپا يکی شده اند

  پای راست پای چپ را حرکت می دهد و پای چپ پای راست را
  رکتی کند و عجيب استح

  درعين حال يک حرکت آهنگين آهسته و متعادل است
  بايد آهنگ حرکت هايش را دنبال کنی

  يک ستون باريک و بلند که بدن درحال راه رفتن را در پايين تکان می دهد
  يک توپ بزرگ معلق در هوا در باال که حرکات به جلو و عقب را تعادل می بخشد



  نم وگرنه آن توپ تعادلش را از دست می دهدبايد بسيار کند حرکت ک
 آن ستون آهنگش را از دست می دهد و من بايد از راه رفتم بايستم

 

 

  بزودی احضار غيرقابل اجتناب به دفتر سوامی سواباو
  به من توصيه می شود که از راه رفتن آهسته دست بردارم و به من گفته شد که 

     ی ديناميک و کار بعنوان عبادت مجاز نيستويپاسانا به گفته باگوان بدون مراقبه
  ..... اين ها شخص را روی زمين نگه می دارد و من دارم ديوانه می شوم

  يا اينکه بزودی بخاطر نفع خودم از ورود به آنجا منع خواهم شدکه مراقب باشم 
 و اينکه او مرا مشرف کرده و اين وظيفه ی اوست که در مورد نفسم به من بگويد

 

 

   او پرسيدم که در واقع چه کسی مرا مشرف کردهاز
  گفتم که در آن زمان که مشرف می کرد اگر او حضور داشته، آنگاه اين نفس اوست

   که شخص بايد در طول مراسم تشرف يک نی توخالی باشد پاک و خالی
  و اينکه فقط باگوان می توانسته مرا مشرف کند

  و آن تسبيح را پس دادم
   منع شده بودماز ورود به آشرام

  به آزمايشات راه رفتنم عميق تر ادامه دادم
  حاال شب ها در باغ هتل راه می رفتم

  با چشم بند راه می رفتم تا تجربه را شديد تر سازد

  سوزنی از ميان کف سرم سوراخ می کرد و محکم فشار می داد

  يک تعادل بسيار کامل..... راه رفتن آهنگ کامل خودش را يافت
   رفتن روی طنابی که در آسمان بسته شدهمانند راه

  تعادل کامل   بدون ترس از افتادن به چپ يا راست
 شادی و شعف محض..... هماهنگی کامل.... وقار کامل  

 

 

  .....فقط راه رفتن با آن سرعت آهسته
  تمام حرکات اطرافم آهسته می شوند

  گويی که در يک رويا هستم



  هوا متوقف می شود
  تدنفسم بازمی ايس

  و همه چيز در اطرافم منجمد می شود
  با سياهچاله ای بزرگ که گويی در حال خميازه کشيدن است روبه رو می شوم

  اگر سقوط کنم به درون اين سوراخ عميق می افتم
 کامٌال منجمد متوقف می شوم

  زمين زيرم باز می شود و به يک حفره ی عميق تبديل می شود
  در آن بلعيده می شوم.... ..نمی توانم به پايين نگاه کنم

  عميق تر و عميق تر.... صدای شرشری مرا به دورن می مکد
  هنوز در تاريکی..... در اين ضربه بی حرکت ايستاده ام

  به نظر می رسد که يک ابديت گذشته است
  و ناگهان انفجاری از نور

  همه چيز در اطرافم برق می زند
 با ميليون ها نور براق

  وط کرده امآيا در يک تونل سق
  يا که به آسمان باال می روم

  يک تونل بلند يک ستون از نور مرا به باال می کشاند
  احساس می کنم پاهايم از زمين جدا شده
 نيروی جاذبه بدنم را ترک کرده است

 

 بزودی شروع می کنم به احساس تجربه های عجيب

  
  آن توپ که احساس می کنم باالی سرم شناور است

   و بزرگتر می رسدبه نظر بزرگتر
  تجربه ی آن ستون قوی تر می شود و بيشتر در زمين ريشه می گيرد

  درمی يابم آن سکونی که در آن غرق می شوم نوعی از يک مخزن بازتاب کننده 
  مرا در زير تماشا می کند.... نوعی آينه در باالی خودم... را ايجاد می کند

  ر در باالی سر مردمشروع کرده ام به ديدن توپ های نورانی شناو
 درخششی مشخص که از معدودی از مردم منتشر می شود

  

  شنيده ام که باگوان بارها می گويد
  وارد مرکز وجودت بشو

 بارديگر وارد سواالت دورنی خودم می شوم



  آن مرکز وجود کجاست
  آيا مرکز ناف است.... آيا يک مرکزی عمودی است
  آيا آن مرکز کف سر است

  هريک از اين طريق های درونی شيرجه بزنمسعی می کنم در 

  عميقٌا نگاه می کنم تا ببينم آن مرکز به چه معنا است
  از اينکه  کندالينی را که مانند ستون بلندی از نور عمودی است تجربه کرده ام 

 و اين آن مرکز عمودی باشد سردرگم شده ام

  دليل می آورم که چون من بدن نيستم
  نيستمذهن نيستم و عواطف هم 
  و فقط يک شاهد وارسته ام

  شايد آن مرکز در بدن واقع نشده باشد
  و نقطه ی شاهدی در بيرون باشد

  دليل می آورم
  اگر آن مرکز بخشی از يک دايره باشد
  آنگاه يک کره درست تر خواهد بود

  و بنابراين آن مرکز در واقع مرکز همان کره خواهد بود

  دطبيعت تجربه ی راه رفتنم دوگانه بو
  يک ستون بلند افقی از نور

  و يک توپ عظيم گرد و شناور در باالی سرم
  عميقٌا اين را کاويدم

  هردو به نظر درست می آمد
  عمودی و کره ای

  ولی کدام يک

  بعنوان مرکزم  sphereبزودی شروع کردم به آزمايش کردن با کره 
  به نظر درست تر می رسيد زيرا که يک شاهد وارسته بود

  متصل نبود  bodymind*  های محسوس بدنذهنبه تجربه 
  مجموعه ی واحدی که اشو حتی فاصله ی بين آن ها در نوشتن را نيز جايز نمی دانست *

  بدنذهن= و اين دو را يک واحد می دانست 

  و با اين روش تازه شروع کردم به ديدن خودم 
  an eagles eye view با يک ديدگاه عقاب گونه
  از يک افق دوردست

  ...  مردم اطراف من شروع کردند به ديدن يک بيان خالی و بدون حالت در صورتمو
 به نظر مرده و بی جان می رسيد

  برای افزودن به اين نگاه مرده
  شروع کردم به تجربه کردن با تاريکی و تيرگی شب



  فقط بطور مغناطيسی به تيرگی شب جذب می شدم
  و اتاقم را در تاريکی کامل نگه می دارم

 شق رنگ سياه بودمعا

  به ياد دارم شب هايی را که به سياهی شب خيره می شدم
  به نظر می رسيد نور زيادی در اطراف وجود دارد

  و نمی توانستم عميق تر وارد سياهی شوم
  پس از يک چشم بند استفاده کردم و شب ها نشستم

  شديد تر و شديد تر می شد
  ک ماجراجويی  تازه کننده بوداين ي.... و برای من بيش از پيش هيجان آور

 به آن مکيده شده بودم

 

  نشست های شبانه با چشم بند شروع کرد به بازکردن دريچه هايی تازه
  و آگاه شدم که بدن درونی ام درواقع تيره نيست

  بلکه واقعٌا از اخگری آبی رنگ شناور و متحرک پر شده است

  و اينکه من محافظت شده ام و توسط يک سياهی عميق 
  که مانند مخمل و طبعش نرم بود احاطه شده ام

  و هرچه بيشتر در آن غوطه می خوردم بيشتر احساس آرامش می کردم 
  که مرا فرا می گرفت

  نور آبی دورن متراکم تر می شد و بيشتر حرکت می کرد
 می دانستم که به نوعی انفجار نور نزديک می شوم

  

 

 

 

 



  

 

  

 

  دو ماه گذشته بود
   سواباو توسط يکی از سالکان پيامی همراه با عذرخواهی فرستادمبرای سوامی

  پاسخ او زيبا بود و با لبخندی از من استقبال کرد
  و با ديدن جنبه ی سبک تر و گرمای او

 از آن لحظه به بعد عاشق او شدم

  احساس کردم که در پس دادن تسبيحم اشتباه کرده ام و با عذرخواهی
   تشرف و تسبيحم را به من بازگردانداز او خواستم تا برگه های

 از من ناراحت بود و سوامی سواباو را معتقد swami narendraتا اين زمان سوامی نارندرا 
   مشرف شومakam bhartiکرده بود که من اين بار با نام تازه ی آکام بارتی  

  ش را دارد بيندازمفقط برای اينکه درسی به من بدهد و مرا وادار کند که آن نفسی که نام راجني

  من در مورد نام راجنيش نفسی نداشتم
  و با کمال ميل  و بدون هيچ شرطی پذيرفتم
  هرنامی که برايم انتخاب شود خوب است

  swami akam bhartiپس من شدم سوامی آکام بارتی 

  ولی همه مرا راجنيش صدا می زدند
  حاال ماه جوالی بود و مهلت من به اتمام می رسيد

  تا جشن روز مرشد به اشراق برسممن بايد 
  فقط حدود دوازده روز

  فعاليت های روزانه ام تغييرات زياد کردند
  را با هشياری برمی داشتمهرگام 



  ..... هريک از دست هايم را با هشياری حرکت می دادم
 ايستاده و نشسته گوش به زنگ بودم

  هر تک حالت يا حرکت بدنی توسط من مشاهده می شد
  ن مرد کندحرکت شناخته شدمو من بعنوا
  the slow walking man مرد کند رو

  

  برای من ساده و بدون تالش بود
  برانگيزاننده بود و احساس مستی می کردم
  وقار محضی که تقديم می کرد.... تماشای هريک حرکت  يک خوشی بود

  و خود همين تجربه ی وقار بسيار پرقدرت بود
  از مراقبه گون بودنم..... روزانه ام شدبخشی از زندگی ...... و يک هديه

  شدتم افزوده شد
  در تالش خودم تقريبٌا جنون آميز رفتار می کردم

  خودم را از اينکه بقدر کافی عميق نمی روم سرزنش می کردم
  روزانه فقط نه ساعت مراقبه می کردم

 نوزده ساعت.... به اضافه ی ساعت های خواب

   هدر می دادمپنج ساعت را در کارهای غيرضروری
  نه ساعت بخوابم..... پس روی کاغذی يادداشت کردم که بايد دوازده ساعت مراقبه کنم

  دوساعت برای حمام صبح و چای و يک ساعت شام شب
  بايد درهای ديگری را بکوبم

 بايد با روش های بيشتری که برای ذهنم آشنا نبود تجربه کنم

 

  نه امبرای افزودن بعد جديدی به مراقبه های شبا
  هرشب طوری به خواب می رفتم که گويی مرده ام

  و عميق تر و عميق تر وارد اين خيال شدم که مرده ام
 و آنان بدنم را برای سوزاندن می برند

 

  خوابم سبک تر شد و بيشتر شب ها کامٌال بيدار بودم
  پس تصميم گرفتم که واقعٌا نيازی به خوابيدن نيست

 تصميم گرفتم که نياز دارم بيشتر فشار بياورم وعميق تر شومکامٌال سرحال و تازه بودم و 

 

 

 



  

 

  آگاه بودم که اليه های زيادی از تجربه ها در نوعی ادراک کلی 
 و چند بعدی گردهم جمع می شوند

 

  ده روز به پايان مهلتم
 تصميم گرفتم که هفت روز متوالی کامٌال در سکوت بنشينم و ابدٌا حرکت نکنم



  
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 در هتل سوندربان حياط کوچکی هست با يک درخت ليمو
 اينجا نقطه ی کاملی است برای نشستن و در ديد نبودن

 مطلقٌا بدون اختالل
 هفت روز نهايی شيرجه زدن را شروع کردم

 کامٌال مصمم و اينک با تمرکز شديدتر

 

 شروع شد ultimatumتمامش با همين هفت روز اولتيماتوم 

 
 تب های شديد می گرفتم... ردن به خيلی خيلی داغ شدنبدنم شروع ک

 در خواب از تب شديد آه و ناله می کردم... و دايمٌا عرق می کردم
 ... روز بعد بدن شروع کرد به سردشدن مثل يخ و از سرما می لرزيد و می لرزيد

 دندان هايم به هم می خوردند
 تمامش عجيب بود

 رمای شديدروز ديگر س.... يک روز گرمای شديد

 
 سقوط به سياهچاله



 شايد خيلی فشار آورده ام
 پس رها می کنم و از فشار آوردن دست برمی دارم زيرا اينگونه فقط بيمار می شدم

 

 چيزی در بدنم شروع کرد به فروشکستن
 يک بخار نامريی را در اطرافم حس می کردم

 مانند يک راهنمای ساکت.... خنک و تغذيه کننده
  آرزوهايم کرده استآن شدت و توجه بدنذهنم را مطيع 

  را از بطری آزاد کرده بودمa genie جنی
 که از هر خواسته و آرزوی من حمايت می کرد

 فقط نشستن در سکوت..... نشستن در سکون
 شروع به اين دريافت کردم که هوای بيرون خالی نيست

 از انرژی انباشته بود و مرا از بيرون چنگ می زد و احاطه می کرد
 ژی متراکم مرا از درون به سمت خود می کشيدو اينکه يک انر

 

 

 بيرون و درون با هم يکی شوند.... شايد اگر با هم مالقات کنند
 پس مطلقٌا ساکن نشستم

 و روی ساکن بودن متمرکز شدم
 دم و بازدم

 the gaps *شروع کردم فقط به توجه داشتن روی فاصله ها
 فاصله ی بازدم...... فاصله ی دم

  ه جديد من بوداين فاصله توج
  تانترا   تانترا است که اشو در تفسير خودش بر آن کتاب که نام اصلی آن ويگيانا بايراوا علم تکنيک112اين يکی از *
 vigyana bhairava tantra  چيست" توقف"يا " فاصله"است آن را به تفصيل شرح داده است که منظور از آن  
 است که توسط مترجم در هفت جلد  the book of secrets : science of meditation وان انگليسی کتابعن 

 در فصل نوزدهم همين کتاب هم در مورد آن بيشتر توضيح داده شدهترجمه شده است 

 

 

 

   لحظاتی شروع کردند به رخ دادن که در آن ها فراموش می کردم که
  بايد نفس بکشم يا بيرون دهم

 کردند به ظاهر شدنتوقف های طوالنی بين اين فاصله ها شروع 
 و يک احساس ناگهانی که در آن فاصله ها دارم به درون چيزی سقوط می کنم 

  فقط سرخوردن به داخل نوعی تونل



  بسيار ترسناک بود زيرا که برای نخستين بار دريافتم که
  در بين فاصله های بين دم و بازدم در يک نقطه ی کانونی بسيار پيچيده قرار داشتم

  س بند آمدم نفس مرا به درون يک سياهچاله کشاندچندين بار تر
  و می توانستم صدای تونل مانندی بشنوم گويی که چيزی در خالء مکيده می شود

  ترسناک بود ولی با اين حال بسيار هيجان آور
  درحالی که سکون من بيشتر و بيشتر متراکم می شد
  همچنين شروع کردم به تجربه ی بسط آن سکون

   شروع کردند به ظاهر شدنتجربه های جديد
 بدنم شروع کرد به بوی ياسمن دادن

 

  اين بو چنان قوی بود که شروع کردم به مست شدن
  و پلک هايم سنگين تر و سنگين تر شد
  اين مستی بسيار سنگين و عميق بود

  در حالتی شبيه به خلسه حرکت می کردم
  خوابی سنگين مرا احاطه کرده بود

 

  امه های معمول روزانه ام از دست می دادمتماس ذهنيم را روی برن
  اين مستی بسيار چيره بود

  از سرور بی خود بودم و رها کرده بودم
  ديگر برنامه های عادی روزانه وجود نداشت
 فقط با اين خلسه پيش برو و بگذار غلبه کند

  تجربه ی صدا عجيب شده بود
  تقريبٌا گويی که آن صدا از همه جا می آمد

  .... مانند موج هايی که دايره وار حرکت می کنند....  آن نشسته بودمو من در درون
 در اطرافم

  هرچه اين را بيشتر تجربه می کردم بيشتر از سکوت هايم هشيار می شدم
  آن موج های اطرافم..... کر کننده شده بود

  آن سکوت ها عميق تر می شدند
  مانند غرق شده بودم-در يک صدای هام

   بودhummingزنبور در سرم صدای هام مانند ميليون ها 
  غيرقابل تحمل....گاهی بسيار بلند بود

  ولی از کنترل من خارج بود

  قدرت المسه ام شروع کرد به بسط يافتن
  سنگی که روی آن نشسته بودم تقريبٌا مانند پر احساس می شد

 گونه زنده هستند-می توانستم احساس کنم که دست هايم با يک لمس پر



  شه به باال نگاه می کنمحاال همي
  نقطه ی بين دو ابرويم در حالت هيپنوتيک است

يک نيروی مته مانند آن را فشار می دهد و پيشانی ام را مانند گيره ی نجاری از دو طرف فشار 
 می دهد

 

  چشمانم هميشه آسمان را نگاه می کرد
  گويی که منتظر چيزی بودند که در برابرم ظاهر شود

  های درون شروع کردند به رسيدن به بيروندرحالی که احساس 
  .... می توانستم احساس کنم که آن ها همچنين در درون حرکت می کنند

  يک تالقی درون به بيرون و بيرون به درون

  ديگر ديواری وجود نداشت... حساسيت رشد کرد
  بخار می شدم

  بدنم مانند يک بالون شروع کرد به منبسط شدن و کش آمدن
  ا احساس می کنم که در من يکی می شودجريان هوا ر

 از هيچ کجا و همه جا

  از آسمان، زمين، چمن ها، درختان، سنگ ها، هوا
  همه چيز متحرک شده بودند و همه چيز شروع کرد به فروريختن در من

 بدنم ناپديد شده بود

 

 

  کامٌال شفاف شده بودم
   برابرمناگهان اليه هايی پشت اليه ها شروع کردند به باز شدن در
  سخت می کوشم تا اين تجربه ها را مديريت و کنترل کنم
  تعداد بسيار زيادی تجربه همگی برمن فرو می ريزند

  احساس می کنم مدفوع زيادی از من خارج می شود....نياز دارم به دستشويی بروم
  همه چيز با فشار از من به بيرون ريخت

  دبه نظر می رسد که بدنم برای چيزی آماده می شو
  هر منفذ از پوست شروع می کند به تراوش کردن چيزی شيره مانند

  مانند عسل غليظ است و از تمام سطح پوست جاری می شود
  و نرم همچون يک نوزاد... بدن احساس خامه بودن می کند..... چسبناک می شوم

  يک گشودگی بلند کندالينی مانند را احساس می کنم
  مت آسمانجريان شديدی از حرکت عمودی به س



  ناگهان فشار ازبين رفت.... سرم ناگهان شروع کرد به جمع کردن فشار
  آن ضربه در درون جمجمه ام  بسياردردناک است

  و در درونم شروع می کنم به گريستن
  و آرزو می کنم تمام اين به نوعی متوقف شود

 مداشتم منفجر می شد..... کسی لطفٌا اين را متوقف کند..... خيلی زياد بود

  باران شروع شد
  نفس هايم روشن تر و باز تر شد

  تمام بدنم مشبک است و تنفس می کند
  خودم به يک دم تبديل می شوم

  روی سرم باقی نمی ماند..... چتری پيدا می کنم
  بلکه با شدت به سمت راست تاب می خورد

  به سمت چپ تاب می خورد.... بارديگر سعی می کنم آن را باالی سرم نگه دارم
  می توانم چتر را باالی سرم نگاه دارمن

  باران می بارد.... رهايش می کنم

  باران روی من نمی بارد.... با شگفتی می بينم که باران باالی سرم از هم جدا می شود
  نيروی اين جريان شديد عمودی بارش باران را تقسيم می کند

  گويی در يک رويای جادويی راه می روم
  گر شده انددرختان و گياهان افسون

  هوا سرشار از نور و درخشش می شود
 رنگ ها با قطرات باران مانند رنگين کمان به رقص آمده اند

  هرچيزی را که می بينم بيشتر و بيشتر درخشان شده است
 با رنگ های متفاوت که از همه جهت بيرون می زند

  هر لحظه با تازگی تغيير زنده است
  حسی من خيلی زياد استولی برای جذب کردن توسط تجربه ی 

  جريان بسيار سريع است
  بسيار ناگهانی.... تمام اين خيلی زياد بود

  برای نخستين بار چيزی بزرگ و سياه را می بينم که باالی سرم از دور حرکت می کند
  در واقعيت بسيار ترسيده بودم

  با شتاب برای راهنمايی به آشرام می دوم

  م تا اجازه بدهد برای چند روز در داخل آشرام بمانمو از سوامی سواباو درخواست می کن
  آنجا را برای جشن های ماه جوالی آماده می کردند

  مردم می توانستند برای اقامت در داخل آشرام پول بپردازند
 درخواست من اجابت نشد



  با اين پاسخ که به من هميشه هشدار داده بودند که ديوانه خواهم شد
  س گوش نمی دهمکه من هرگز به حرف هيچک
 حاال خودت راهی پيدا کن

نزد سوامی مايتريا می روم که فقط می خندد و می گويد که نمی داند چه بايد کرد و از سوامی 
 نارندرا بپرسم که می داند

  سوامی نارندرا وضعيت مرا می بيند
 دوست ندارد به هيچ وجه با من کاری داشته باشد ولی به نرمی و با عشق 

 د که سرم را بپوشانم و برای اينکه به زمين بيايم غذا بخورمتوصيه می کن

  از او تشکر می کنم و توصيه اش را عمل می کنم
  چند روز است که غذا نخورده ام
  و غذای آشرام مرا پايين می آورد
 و سرم را با دستمالی می پوشانم

 سالکان به طرز عجيبی به من نگاه می کنند چشمانم بسيار عجيب و مست 
 هرکس به من نگاه می کند به چشمانم خيره می ماند  نظر می رسندبه

  چشم سومم فعال شده است
  يکی از سالکان مرا دنبال می کند و می پرسد که آيا می تواند کاری برايم انجام بدهد

 هرچيزی لطفٌا.... چيزی برايم بياورد

  ن قفل شده استبه فضای م.... او در يک حالت خلسه است... چشمانش خيره مانده اند
 با عشق سعی می کنم او را از اين اتصال خالص کنم

 مردم او را تماشا می کنند که بسيار با احترام مرا دنبال می کندشروع می کنند به غيبت کردن

 

  احساس می کنم که حاال می توانم به هتل سوندربان برگردم
  ديگر نمی توانم زمين را احساس کنم.... جاده تاريک است

  يم را در حفره های تاريک در هيچی می گذارمپاها
 فقط بايد تعادلم را حفظ کنم

  سمت راست فرو می ريزد.... احساس می کنم سمت چپم فرو می ريزد
  يک ستون نور بلند و عمودی راهنمای من است

 يک تونل باز

  متر کندالينی چمبره اش را باز کرده است و من احساس می کنم که صد
 برفراز درختان آشرام  هستم آسمان بلندایدر
  

  



  

 

 

  اينک گويی هيچ چيز اين تجربه ها را متوقف نمی کند
  وقتی وارد راهرو می شوم احساس درهم شکستن دارم.... حتی نمی توانم وارد هتل بشوم

 می توانم تمام آن مسير را احساس کنم

  حتی می توانم پنجره ای باز را در فاصله ای دور احساس کنم
  قٌا در وسط راهرو سر می خوردبدنم دقي

 تمامٌا به خودی خودش... دقيقٌا در سرپيچ به چپ می پيچد

  درمی يابم که توسط نيرويی مرکزيت داده می شوم
  که يک تکميل شدگی جديد را تجربه می کنم

  اگردست راستم را حرکت بدهم دست چپ با هماهنگی از آن پيروی می کند
 گام راست گام چپ را حرکت می دهد

  هر حرکت به سمت باال حرکت پايينی را تعادل می بخشد
 حرکت به جلو حرکت به عقب را متعادل می کند

  تکامل خالص هستم
  وقار خالص در حرکت

 الهامی جديد در الوهيت داردوقار ابراز و 



  با پوشاندن سرم آن سوزن ها در جمجمه بطور موقت برطرف شد
   را می آوردولی غذا بار ديگر يک سيل جديد از انرژی

  سرم در تمام طول شب منفجر می شود
 شب مبارزه بی پايان است

 
  به ياد دارم ساعت هشت شب است

  از يک بعد من در سرور کامل هستم
 و از بعدی ديگر در هراس محض

 نمی توانم وارد هتل بشوم.... اتفاقات زيادی می افتند

 

 

 

  
  امشب در حياط پشت زير درخت ليمو خواهم بود

   فرسوده از تمام اين تغييرات ناگهانیخسته و
 زير آن درخت می نشينم و به باال نگاه می کنم

 

 

  

  

  

 

  آن سياهچاله ی مرموز که باالی سرم شناور بود
  اينک در چند فوتی باال قرار دارد
  عطر شديد ياسمن مرا درربوده

  از تمام اين تحريکات حسی کامٌال خسته شده ام
  

  

 

 



  

  اهی مرا در برگرفته استاحساس می کنم که آن سي
  و من سقوط می کنم سقوط می کنم سقوط می کنم سقوط می کنم

 تا بی نهايت سقوط می کنم

 

 

  ورود به يک حفره ی سياه
  يک سياهچاله

  

 

 



 



 



 



 

  می بايست ساعت ها طول کشيده باشد
  ولی به زودی بيدار می شوم

  می توانم ببينم
  از درون

  که درون چيزی فروافتاده ام
   سقوط هنوز هم ادامه داردآن

  ولی نرم است و آسوده
 مانند پر نرمی که به پايين می رود

 

 

 از ميان يک تونل

 

 

 کائنات تازه ای را می بينم
 تمام از نور

 خطوطی از تجربه های عمودی نزديکم برق می زنند
 می توانم زندگانی های گذشته ام را ببينم که با سرعت از پيش چشمانم رد می شوند

ر يک آند  
 در ثانيه ها

 به نوعی همه چيز را احساس می کنم می بينم و به ياد می آورم
 فشرده شده و با شدت

 همه چيز شش بعدی می شود

 

 در يک زمان می بينم لمس می کنم و احساس تجربه می کنم
 همگی چنان زنده که گويی اين دنيای واقعی است

 و دنيای واقعی فقط يک تخيل است

 
ا بودا ديدمزندگيم را ب  

 زندگيم را به عنوان يک المای تبتی
 مناظری از پيش اين چشمان بينا گذر کردند



 می بينم که بدن اين خاطرات را دوباره زندگی می کند
 حرکت می کند و آزاد می کند
 به نرمی در درون اين تجربه ها

 بدنم را می بينم که ناله می کند و به نرمی به سمت درون حرکت می کند
يچه ها آسوده هستندماه  

 با بازکردن اين قفل ها در تمام اين زندگانی ها
 اين تصاوير تا بی نهايت ادامه دارند

 زندگی حيوانی
 آخرين چيزی که به ياد دارم

 همچون يک ماهی مشغول شنا هستم

 
 در يک اقيانوس

  

  



  

  

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 به نظر می رسد که يک ابديت گذشته است

 

 

  

  در طول کشيدنمی دانم اين چق
  در اين سياهچاله هيج احساسی از زمان ندارم

  در اين سياهچاله بيهوشم
 از يک حضور گسترده در باالی سرم آگاه می شوم

  
  

  درست همين حاال نازل شد و مرا در بر گرفت
  تقريبٌا می دانم که اين نوعی ديدارکردن است

  با کسی که قبٌال می شناخته ام

ه دارردپای ستاره ی دنبال  



 

 

 

  را می شنوم و تشخيص می دهمآن صدای نرم و آهسته 
  از زندگی گذشته

  

  يک وجود درخشان و نورانی

  
  گوتام بودا

  نازل شده است



  ناتوان بيهوش دراز کشيده ام
  فقط بيهوش و ناتوان

 

 

 

  فقط از دورن مشاهده می کنم
  برکت های او به من

  به مناسبت ورود بزرگ من

  برکت های او و آروزيش برای ادامه ی کارش روی بشريت
  می توانستم کالمش را احساس کنم و بشنوم

  اينکه به اين دنيا بازخواهد گشت
  کالمش سرشار از وعده ای بزرگ است

  که به آن عمل خواهد کرد

 
  

 

  از شوق به آسمان می روم
  با هر بيان قلب او
  يکپارچگی وجودش
  قدرت حضورش
 وعده اش به بشريت

 
  

  

 

  
  وعده ی بازگشت بودا

   سال بعد2500
  نقليه ی برگزيده اش من بودموسيله ی 

  من بايد به نام 
  مايتريا
  آن دوست
  شناخته بشوم

  



  يک تالقی و برخورد نور در حال رخ دادن بود
  احساس می کنم بدن جسمانی ام از درون تغيير می کند

  

  دستانم گسترده می شوند.... آرواره هايم منبسط می شوند
  خود می گيرند به mudra likeوار* دستانم بيانی جديد مودرا

  در علم يوگا مودرا نوعی وضعيت و حالت مخصوص از قسمت يا قسمت هايی از بدن است *
 که ماندن در آن وضعيت اثرات ذهنی و روحی خود را دارد

  پاهايم عريض شده اند
  بدنم تسخير شده است

 

  هنوز در حالت نيمه بيهوشی ام
  اليه های عميقی جراحی شده است

  در مستی عميق
   در سرور هستم کامٌال

 سرور...... سرور

 

 

 

  با انفجار عظيمی از نور از خواب بيدار می شوم
  گويی که خورشيد در سرم نازل شده است

  جمجمه ای وجود ندارد
  می توانم از درون کف سرم 

  نور درخشان و غيرقابل تحملی را ببينم
  که درون سرم می ريزد

 کور شده ام
  کامٌال کور

 

 

  ا باز کنمنمی توانم چشمانم ر
  چون سنگ سنگين هستند

  نمی توانم بدنم را حرکت بدهم
  مطلقٌا توانی ندارم

  بی حرکت زير درخت دراز کشيده ام
 ولی بيدارم



  درختان آشرام را.... از فاصله ای بس دور می توانم پشت بام ها را ببينم
  می توانم بدنم را ببينم که در حياط پشتی زير درخت ليمو دراز کشيده است

 سی لطفٌا بيايد و به من کمک کند که حرکت کنمک
 نمی توانم بدنم را بلند کنم... سنگين چون يک صخره... مانند يک صخره شده ام

  
  آرزو می کنم که بتوانم برخيزم

 و با اين آرزو بطرز عيجبی به درون بدنم مکيده می شوم
  و آن درد و سنگينی پس از عمل جراحی را تجربه می کنم

   را که در آن شب رخ داد به ياد نمی آورمبيشتر آنچه
  فقط خاطره ی سقوط در يک سياهچال
  خاطره ی آن ماهی در اقيانوس

 

 

 و خودم را با خودم بيگانه می يابم
  بدنم و تغيراتش را تشخيص نمی دهم

  دستانم متفاوت هستند.... ايستادنم تفاوت دارد..... با تفاوت راه می روم
 ر کرده استصورتم بزرگتر شده و تغيي

  در بيرون و درو دورن احساس تفاوت می کنم
 من فقط کيستم

  به محضی که عمودی می شوم و می نشينم
  بارديگر گردآبی مرا می بلعد

 و نوری شروع می کند به عبور کردن از من

 

  بقدر کافی داشته ام... لطفٌا نه يک بار ديگر... دوباره نه
  ورانی بارديگر باز می شودمی توانم احساس کنم که آن ستون بلند ن

 موجی عظيم را احساس می کنم که بر من نازل می شود
  و بارديگر به درون مکيده می شوم

 بارديگر سقوط می کنم

  فرو می روم به درون فرو می روم
 و به زودی نقطه ای را که ديشب به آن رسيده بودم تشخيص می دهم

  ماز يک منفذ دايره وار به درون تونل شروع می کن
 با نور درخشانی که در انتها است

  بارديگر در درون و در پشت نافم هستم
  پس من بارديگر اينک بدنم را ترک خواهم کرد



  آماده ام
 اين بايد تمام شود

 

  ولی آن نزول ادامه دارد
  و می ترسم.... من اينک به پايين ناف سقوط می کنم

  افکارم سعی می کنند  به سطح می آيند
  بايد از ناف بدن را ترک کنم... تمپشت در عوضی هس

 نه از سوراخ سياهی که پيش رويم است

  با شدت و قدرت شروع می کنم به مقاومت کردن
  با خم شدن به جلو و عقب

 شروع می کنم به تکان دادن آن ستون عمودی بلند نور
  نبايد بارديگر به درون اين سياهچال سقوط کنم

  بايد هشيار بمانم
 اف ترک کنمبايد بدنم را از ن

  برای زنده نگهداشتن هشياری ام بدنم را به جلو و عقب حرکت تاب می دهم
  حرکت کن حرکت کن حرکت کن

  يک مبارزه بزرگ برای زنده ماندن اينک شروع شده است
 مبارزه ای شديد است

  کندالينی مرا محکم ساکن نگه می دارد
  جمجمه ام شروع می کند به احساس ترک برداشتن

  دای ترک خفيفی را درون جمجمه بشنوممی توانم ص
 اين مرگ آور و بسيار بسيار خطرناک شده است

  چه می کنم
  چگونه زندگيم را نجات بدهم

 اين مبارزه بيش از يک ساعت طول می کشد
  کندالينی جاخوش می کند.... عاقبت چيزی فروکش می کند

 

 

 درمی يابم که يک وجود شناور ديگری بر فراز بدنم است
  يکی ديگرو سپس 

 سه توپ نور بزرگ از نور باالی سرم هستند

  نمی دانم که اين ها کيستند
  همگی آنان اين مبارزه را تماشا می کنند

 



 احساس ناتوانی می کنم
  شايد تمام اين خيلی زياد و خيلی ناگهانی بوده

  من برای چنين نزول هايی در درونم آماده نبوده ام
  بدنم خيلی شکننده بود

 آماده نا
  راده ام قوی بود ولی بدون تجربه ایا

  من بايد هرآنچه را که اين هست ترک کنم
  

  بارديگر در سکوت بودا را تماشا و احساس می کنم که 
  بامحبت و درک مرا برکت می دهد

  می توانم احساس کنم که می گويد او صبر خواهد کرد تا من آماده شوم
 و به نرمی لبخند می زند

  يگر که باالی اوست می پيونددو با وقار به وجودی د
  

 من هشيارم ولی بسيار گيج و در حالتی هذيانی

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  می خواهم برخيزم و هرچه زودتر از اين مکان دور شوم
 و مستقيم به باغ روبه رو بروم

  از تمام اين مبارزه در ساعتی پيش خسته و کوفته ام
 ودن را پيدا کنمنياز دارم حرکت کنم و نفس بکشم و حس طبيعی ب

 با راه رفتن در هوای آزاد خودم را متعادل می ساختم

 

 

 وارد باغ می شوم و دوباره به باال کشيده می شوم
  

  چشمانم به باال می نگرد
  آسمان ابری است
  ابرها دور می شوند

 

  آسمان باز می شود
  آسمان آبی منفجر می شود

  ديک تونل درخشان سپيد نقره ای خود را نشان می ده
 

  ضربه خورده ام

  درخشان ترين گلوله ی نور را می بينم
  نورهای الماس که به پايين می آيند

 

 
 راز گل سرخ عرفانی

 



  * باگوان با دست های برهم نهاده در حالت ناماسته
  به نرمی لبخند می زند و به نرمی به طرف من خم می شود

  ت به هم می چسبند حالت احترام از ريشه ی نمازبردن به الوهيت درون ديگری که در آن کف هردو دس*
  و از سمت شست ها روی سينه قرار داده می گيرند

  

  مرده ام و به بهشت رفته ام
  نمی توانم چيزی را که پيش چشم دارم می بينم باور کنم

  آسمانی ترين و الهی ترين منظره گاه
  زمين ايستاده است

  درحال ادای تعظيم به او روی چمن می افتم
  اشک هايم غيرقابل کنترل است

  به باال نگاه می کنم
 

  او لبخند می زند و به نرمی تسلی ام می دهد
 

  نمی توانم اين سيل اشک ها را بازايستانم
 

  چشمانم را پاک می کنم تا ببينم که آيا اين واقعی بود
 

  او هنوز هم منتظر بود و تماشا می کرد
 

  اشک های شوق همچون سيل مرا می شست
  يک بار ديگر به باال نگاه کردم

  او با لبخند شناور است
 

  انگشتانش با وقار به يک شاخ گل سرخ در نزديک من اشاره می کند
 غنچه ی گل سرخی را می بينم که آهسته باز می شود

 

 

  لبخند می زند و می گويد
  تو قطرات شبنم روی گلبرگ های گل سرخ هستی

 

 



  برکت من برای تو
  به وطن رسيده ای

 

 من تو را جشن می گيرم

 

 

 

  نش مانند الماس برق می زندچشما
  لبخند می زند و عميقٌا به من نگاه می کند

 

  و به نرمی وارد آن تونل می شود و باال می رود
  دست هايش برهم در ناماسته

  ورود به آسمان آبی

 

  به آسمان خيره مانده ام
  رازغايی مرشد پيش روی من فاش شد

 

  زمانی که مريد آماده باشد مرشد ظاهر می شود

 

 

  ه چيز را در يک لحظه فهميدمهم
  که او در تمام آن دوران سخت که برای اثبات بيگناهی ام می گذراندم 

  مرا مشاهده می کرده است
 

  و شروع کردم به خنديدن مانند يک ديوانه
  سپس گريه سپس خنده
  سپس گريه سپس خنده

 

 

  سکوتی عميق وارد قلبم شد
 آرامشی ورای ادراک

  



 

 من شناخته ام
 اممن ديده 
  

 بيننده بيدار است

 

 روزی ابری است

  هوا مه آلود

 

 

 گل سرخ بازشده به من نگاه می کندآن 

 عطرش به باد

 

 

  
  گل سرخ عرفانی

  

  

 



  من سرورم.... در وجدم
  سرور از همه جا می بارد

  فرد چگونه اينهمه شعف در خودجای دهد
  از زيادی سرور در حال مردن هستم

  قلبم در حال منفجر شدن است
  ظه ای که نزول باگوان را از آسمان ديدملح

  همه چيز را دگرگون کرد...... و خودش را ظاهر کرد
 

  اثری کيمياگرانه داشت
 و يک جهش کوانتومی بزرگ

  يک کليت تمامٌا تازه وارد آگاهی من شده بود
 

  هرآنچه را که خوانده بودم روشن شد
  ناپديد گشتندتمام سايه ها .... تمامی پرسش ها به سادگی بخار شدند

  آن بدنذهن کهنه که حمل می کردم با بی قراری هايش
  همگی به يک تجربه ی جديد از غرق شدن در آرامش، سرور و نور 

  می رسيدند

 

  و با ديدن اين
  بدنذهن فهميد و دريافت

  نور ادارک از ميان اليه های بسيار صافی شد
 

  ديدن بودن است
 

 جوينده و جسته شده ناپديد شده اند

 

  ن بيننده حضور داشتآ
 

  و با باد ها لبخند می زدم.... با گيتی به رقص آمده بودم
  به آرامی با اين هستی بسيار زيبا سخن می گويم

  شاد می دارمهرلحظه را 



  در آن يک لحظه
  در مکان ديگری در اين هستی زندگی می کردم

  دريافتم که ما همگی در سطوح مختلف از جهان هستی زندگی می کنيم
 

  لمات ساده ای که از بلندی های ادارکی عظيم گفته شود ک
  و آن ژرفاهايی که آن ها از آنجا ديده می شوند

 خود کليت را تغيير داد و بطور متفاوتی ادرک شد

 

 

 

  حتی نمی توانم شروع به بيان چيزی کنم که دوست دارم بگويم
  اين فقط نوک کوه يخی است

 

  بايد که گفته شود
  ساکت بماندفرد نمی تواند 

 سکوت نيز همچنين بی معنی می گردد

 

  نور است...عشق خالص است.... زيبايی است.... جالل محض است
  انزال گونه و پهناورتر از آسمان بی کرانه است

  به همه و همه چيز می رسد



  حقيقت همه جا بود
  حاضر در هر رشته از هر چيزی که می ديدم

  نافذ در تمام فضا و تهی بودن آن
   و بی شکلیشکل

 

 چه معجزه ای.... آه چه معجزه ای
  انسان مانند يک ماهی در درياست

  از آن آب که خود زندگيش است بی خبر است

  حقيقت يک آسمان باز است
  راز سرگشاده برای همه تا ببيننديک

 خوشی بی نهايت

  من به وطن رسيده ام
  اين کائنات من است

  من زندگانی ها به دنبال حقيقت بوده ام
  از هر سمت به من خيره شده بود

  من مردم و دوباره متولد شدم
  من به قولم به باگوان عمل کرده بودم

 

  1986جشن روز مرشد است، جوالی 
  چشمانم از اشک تر هستند

  نيازدارم که ساکت بشوم و عظمت اين کائنات جديد را 
  که پيش خودم می بينم جذب کنم

  مت تاثيرات جانبی نياز دارم برای جذب کردن و فهميدن عظ
 و معانی آن ساکت بشوم

  به زمان نياز دارم تا تمام اين چيزها به دورن صافی شود
 

 دوست دارم برقصم.....ولی ديگر نمی توانم بنشينم
  منتشر کردن خوشی منفجر کننده ی اين يافتن

  به دوستانی که دوستشان دارم.... به سالکان
 

  اين رسيدن فقط در نود روز
 آتشی را در آنان.....  در آنان جرقه خواهد زدانقالبی را

  مرد معمولیفقط يک .... من همه روز ميان آنان راه می رفتم



 منبع الهام می بودم که آنان نيز می توانند برسند
 آنان نيز می توانستند بزودی در اين شعف الهی غرقه شوند

  
  آنان همگی اين استحقاق را داشتند.... قلبم در پی آنان بود

  هر موجود انسانی اين لياقت را دارد

  با وقاری جديد از ميان دروازه ی بی دروازه عبور می کنم
  می خواهم در ضيافتشان شرکت کنم... جشن گرفتن روز مرشد

  باگوان را با آنان جشن بگيرم

buddham sharanam gachchhami 
 به بودا پناه می برم

sangham sharanam gachchhami  
 می برمبه جمع پناه 

dhammam sharanam gachchhami  
 به آيين پناه می برم

 

 

 

 



  .... وارد دروازه ی الئوتزو می شوم...... آنان همگی در سالن چانگ تزو هستند
  با خوشی فراوان

  احساس می کنم که اينک بخشی از اين فضای مقدس 
 که باگوان در آن زندگی می کند هستم

  ...  سحرآميزهوا.... باران به نرمی می بارد
 سرشار از يک انرژی بازيافته شده است

  به نرمی وارد آن ضيافت در سالن چانگ تزو می شوم
  با نوای آوازهای مخلصانه ی هندی می رقصم و می رقصم 

  و ترانه های باگوان هوا را پر می کند

 همين مکان آن بهشت نيلوفرين.... بهشت روی زمين... الئوتزو

  ی بتوانم يک اتاق خواب معبد گونه آرزو داشتم که من روز
  مانند اين داشته باشم

 يک فضای بزرگ دايره وارد با باغ هايی در اطراف
  از شعف غرقه ام

 

  می توانم احساس کنم چشم های زيادی مرا سوراخ می کنند
 سالکان حضور تازه ای را در اطرافم احساس می کنند

  ظر خشمگين می آيندآنان از اينکه من با چنان آزادی می رقصم به ن
  هرگز قبٌال مرا در حال رقصيدن نديده اند

  فقط جدی ام و هميشه به آهستگی راه می روم
 نگاهم به جلوی پاهايم است

  نمی توانم خشم آنان را درک کنم
  آنان پچ پچ می کنند و از اينکه نزديک من بيايند هراسان جا می زنند

 

  من هميشه غريبه ای بوده ام
  ريج با او خو گرفته بودند و مرا با خنديدن و جوک ساختن که آنان به تد

  در مورد راه رفتن آهسته ام، تحمل می کردند

  اين چيزی تازه بود... ولی من اينک بسيار بيگانه تر شده بودم
  آنان خنديدن را ترک کردند

 آن لطيفه ها ديگر در اين فضای تازه که حمل می کردم سازگار نبود
 ش در اين بود که من به اشراق رسيده اماينک شماتت و سرزن

 من حتی يک کالم حرف نزده ام
  کامٌال مسرور و ساکت شده بودم

  خود حرکاتم..... ولی خود حضور من



  عطری که در اطراف موج می زد.... راه رفتن شناور گونه ام
 همه چيز آنان را به ياد باگوان می انداخت

 
  آنان همگی شروع کردند به زمزمه که 

  فکر می کنم که روشن ضمير هستممن
 که من وانمود می کنم که باگوان هستم

 شگفت زده بودم
  آيا همگی به نوعی ذهن خوان شده بودند
  که اينک می توانستند ذهن مرا بخوانند

  و برای خودشان تعيين کنند که من چه فکر می کنم
  و سپس بگويند که اين چيزی بوده که من فکر می کرده ام

  که اين تازه شروع زشتی های بيشتر در پيش رو استدريافتم 
  اين دنيايی واقعی است که واردش می شدم

  قدرت نمايی ها..... دنيای نفس های روحانی
  مصلوب کردن..... حسادت.... رقابت، قضاوت

  حتی يک نفر به خودش زحمت نداد تا نزديک من بيايد
  دهچشمانش را ببندد و از من بپرسد که چه اتفاقی افتا

 اين فقط انسانی است
  بعنوان هم سفران

..... گناهکار بدون دادگاه..... محکمه.... قضاوت.... آنان همگی تصميم خودشان را گرفته بودند
  تنبيه

 و قضاوتشان را برای همه اعالم کردن

 جويندگان بزرگ حقيقت

 

 

  آنان مرا تنها نمی گذاشتند
  ناگهان همه استاد من شده بودند

  ن می آمدند تا در مورد نفسم به من بگويندپيوسته نزد م
 که نفسم را بيندازم.... درمان آنو ..... بيماری ام

  همه بدون درخواست من
  نه اينکه اجازه ی مرا بخواهند برای معاينه شدن 

 توسط نوار اندازه گيری خودشان

 شروع کرده بودم که در همه جا مرشد ببينم



 
  دلسوزی کردمبرايشان احساس 

 ستم که آنان درواقع درک کرده اند که برای من اتفاقی افتاده استمی دان
 و اين حسادت روشن آنان بود

  می آموختم که با مهری ساکت با اين زندگی کنم
 

  می توانستم ببينم که زندگی هر فرد در واقع در جست و جوی حقيقت است
  در هر راهی که حرکت می کنند

  درست يا غلط.... خوب يا بد
 دنبال حقيقت بودندهمگی به 

  حقيقت منبع تمام حيات است
 

  زايش و مرگ و زايش دوباره
  برای حرکت کردن برای کامل شدن

  کامل شدن به خود حقيقت
 دايره کامل است

  اين کائنات سرمست تا کجا کامل می شود  
  به چنان اوجی از معرفت می رسد

  خودش را درک کند ...که می تواند خودش را ببيند
   اشراق آن را جشن بگيردو از طريق

  اشراق را برای تمام موجودات زنده آروز کردم

  با ديدن وجود نورانی عظيم باگوان
  و ديدن وجود خودم

 تازه به دنيا آمده.... فقط يک نوزاد

  دريافتم که اشراق را تجربه کرده ام
  خيلی خيلی بيشتر.... و چيزهای بيشتری وجود دارند
  ک مريد بودن به يک مخلص شدنبرای من فقط حرکتی بود از ي

  ..... برای نخستين بار زيبايی و وقار يک مخلص بودن را دريافتم
  چشمانم باز شده بودند

 

 اينک من يک مخلص واقعی او هستم با چشمانی باز
  من ژرف ترين راز او را می دانم

  هميشه او را می بينم
 



 تجربه ی اشراق خودم را به پايش می افکنم
  آنچه که من از باگوان ديدم بی رنگ استدر مقايسه با 

 آن تجربه را عميق تر و وسيع تر کنم.... نياز دارم که عميق تر بروم

   به اشراق رسيد1951 سالگی در 21دريافتم که باگوان در 
   آغاز کرد1970ولی ساکت ماند و کار مشرف ساختن سالکان را در 
  برای او هجده سال طول کشيده تا سفر را کامل کند

  به باگوان* از آچاريا
  از عارف به مرشد

  کسی که درونش و بيرونش يکی است.... از آچاريا
 فقط حل شده در يگانگی.... نه درون  نه بيرون.... به باگوان

  وجودت را ببيند..... کسی که می تواند از دورن کمک کند... آچاريا
  .... کسی که می تواند از بيرون کمک کند... باگوان

  دش را به تو بدهدخود وجو

برای من روشن بود که او در طول اين مدت هجده سال از پنج تجربه ی عميق سامادی گذر 
  کرده است

  سامادی      سامادی         سامادی         سامادی        سامادی نهايی

  انفجار       انفجار       انفجار       انفجار           انفجارنهايی

 اقيانوس می شود..... قطره ی شبنم به اقيانوس می ريزدسامادی جايی که 

  قطره تسليم می شود
 در اقيانوس ناپديد می شود    عظمت خود را درمی يابد

  همچون خود اقيانوس پهناور می گردد..... چيزی از دست نمی دهد

 ولی آن اقيانوس که در قطره ناپديد شود
  چه وقار بی نهايتی

  اقيانوس قطره می گردد
 بزرگ به آن کوچک تعظيم می کندآن 

  فقط شرق است که چنين بيان عميقی را می شناسد
  خود همين ادراک و تجربه ارزش مردن برايش را دارد

  تمامٌا عاشق باگوان شده ام
  او تنها چيزی است که می جويم

  می خواهم بعنوان يک مخلص در کنار پاهايش باشم
  چه کسی می خواهد به اشراق برسد

  اگوان را دارمحاال من ب
 



 مرشد من..... يک عشق بزرگ تر....... يک خوشی عظيم

  می خواهم نزديک او باشم و برای نخستين بار جسمش را ببينم
 سرمست خواهم شد..... او را خواهم ديد...... چه رويايی

  چه خواهد گذشت؟... نمی توانم تصور کنم چه اتفاقی خواهد افتاد
 

  اين يک تجمل محض است
  ان خوش اقبالی بزرگ است که يک مرشد واقعی را پيدا کنميک جري

  و باگوان   مرشد مرشدان
  کامل ترين فردی که هرگز روی اين زمين راه رفته

 مرد تمام قرن ها

  فقط می خواهم پاهايش را لمس کنم و گريه کنم
  او را ببينم که شناور راه می رود
  شومدر سکوتش غرق ..... بنشينم و به سخنانش گوش بدهم
  توی چشماهايش نگاه کنم.... حرکات باوقارش را تماشا کنم

  او را ببينم که جادويش را در هوا خلق می کند
  نيروی جاذبه ی شخصی و حضور مغناطيسی اش را شاهد باشم

 آنگونه که سالکان را وارد امواج سرور می کند

  اينک با چشمی باز می بينم
 يا استديدن باگوان گسترده ترين منظرگاه در دن

 

 ساکت ماند* درک می کنم که چرا ماهاکاشپاپ
  مانند او خواهم بود

 

  نمی خواستم که شناخته شده بشوم
 می خواستم ساکت بمانم و رازم را نگه دارم

  طمع کار بودم
  می خواستم عميق تر در تجربه ام فرو بروم و لذت ببرم

 خلوت گمنامی را داشته باشم

 

 فقط او را تماشا کن که بازی می کند.... ت استباگوان بهترين نمايش در کائنا

 

 

 



 

 

 

  در تجربه ی جديدم از کائنات جا خوش می کنم
  .... هنوز در يک حالت ضربه خوردگی

  اليه ها و اليه های تجربه ها را جذب می کنم
 اجازه می دهم که بدنذهن تغييرات زمخت و لطيف خودش را انجام بدهد

  ف در حال تغيير بودبدنم از درون به انواع مختل
 

 

  تمام اين ها مرا فرسوده کرده بود
 سکوت عميق و استراحت..... به خواب بيشتر و بيشتر نياز داشتم

  هميشه تنها بودم
 

 

   بود hostileی می کردآشرام با من دشمن
 سالکان شروع کردند به بدگويی از من



  
  می توانستم حمالتشان را به خودم احساس کنم

 ر يا تيرهايی که به تنم می نشستگاهی همچون خنج
  نياز داشتم تا ياد بگيرم که خودم را محفوظ نگه دارم

 

  بدنم باز و نرم و آسيب پذير بود
  هنوز در حالتی بخار گونه

 جايی که همه چيز وارد می شد و همچون يک فضای باز باقی می ماند
  می توانستم کوچکترين حرکت ها را در هوا احساس کنم

 

   مردم را بخوانم و افکار و احساس هايشان را بخوانم می توانستم
  و نگاه کنم

  شروع کردم به ديدن گذشته و آينده ی آن ها
  جويای اين نبودم که که در مورد ديگران بدانم

 فقط گذر کردنشان از کنارم درهای روانی را آشکار و باز می کرد

  همه چيز در اطرافم شفاف بود
  خترازهايش را برايم فاش می سا

 

  پيشاپيش از اين همه شناخت که به درونم می ريخت 
  سرشار و غرقه شده بودم

  در پی راه هايی بودم که اين روند را تعطيل کنم
  و اجازه بدهم که نوعی ناهشياری زمام امور را بگيرد

 

 پس تا جای ممکن به خوابيدن پناه بردم
 شفقط آسوده با..... فقط بگذار رها باشی.... پايان مراقبه

  بخواب و بگذار زمان امور را تنظيم کند
 اين نيز بگذرد



  
  

 

 

 

 

 

 

 من*  نخستين سامادی1986دهم جوالی 
   جوالی باگوان به بمبئی باز می گردد29

 

  روز پس از سامادی من19درست 
  می دانستم که می آيد

 

  وقتی معجزات رخ می دهند همگی باهم رخ می دهند
 

  سختی های آمريکا
 يت نابودکردن آن جمعمصيبت و جنا

  ... تور دور دنيا در هفده کشور و امتناع احمقانه و مسخره از دادن رواديد به او
  سالکان پراکنده شده بودند... اخراجش هايش

 

 خود باگوان از همه کمتر تاثير پذيرفته بود
  دمی توانستم در درونم او را درک کنم که او اين را همچون تيزکردن شمشيرهای ما می دي

 تقويت کردن تصميم سالکانه ی ما برای حرکت به دورن

  گاهی اوقات از ضربه می تواند همچون نردبامی برای باال رفتن و هشيارسازی فرد 
  استفاده شود

  يک مرشد ذن از تمام و هريک از موقعيت ها استفاده می کند
  گوش به زنگ بودن.... همچون ابزاری برای ايجاد هشياری 

  ه اين بود که اين ماجراها چگونه مردمش را تحت تاثير قرار می دهدتنها توجه او ب
  ..... فضايی تازه برای حرکت کردن در آن.... آنان به خبرهای خوب نياز داشتند

 برای جمع شدن دوباره

 
  غرقه در چشمانش

 



  او رسيدن مرا می ديد که به زودی يک منبع الهام تازه می شود
  برای ايجاد يک گشتاور و آتش جديد در مردمانش

 به وطن می رسد*  با روش هاراگيری..... فقط نود روز.... ک مرد معمولیي
  روش خودکشی با عزت يا برای ادای احترام و تاسف در سنت ژاپنی که فرودآوردن شمشير است در ناف خود*
 

 به آشرام می روم و اخبار روازنه ی ورودش را دريافت می کنم
  شده تا او را در به ساکنان آشرام کارت های عبور خاصی داده 

  در بمبئی ببينند و ترتيباتی داده شده   sumila centreمرکز سوميال 
 تا آنان را با يک اتوبوس شخصی به آنجا ببرند

  برای گرفتن کارت و سواری همراه ديگران درخواست می کنم
  پيشاپيش چهار ماه در آشرام پونا بوده ام ولی به من کارت نمی دهند

 

  ناخواستنی های آنان قرار دارمپيشاپيش در فهرست
  به من می گويند که آنان اجازه نخواهند داد کسانی مانند من حتی باگوان را ببينند

 که من يک خل هستم و می توانم برای او يک تهديد جسمانی باشم
  که آنان کسانی را که مجاز به رفتن سوميال هستند تصفيه می کنند

 سوامی تاتاگات در سوميال خبر داده بودندآنان در مورد من به سوامی مانو و 
  چرا اين ها با من چنين می کنند..... مبهوت و گيج بودم

 

  ساکت بودم و در مورد سامادی خود رازدار
  کابوسی برايم شروع شد

 آنان سعی می کردند که مرا از ديدن باگوان منع کنند

  با تاکسی به بمبئی و به سوميال می روم
   رسيده اندهزاران سالک به آنجا

 فقط سالکان پونا.... هيچکس مرا نمی شناسد
  پس تصميم می گيرم که بسيار پوشيده بمانم و سعی کنم يک کارت بگيرم

 

  مردم در نزديکی دروازه به صف ايستاده اند
 و من با اشتياق از ساعت ها قبل در صف می ايستم

  سومين نفر در صف هستم که نزديک دروازه ايستاده ام
 د عميقٌا به درون بروم و ساکن شوم و منتظر بمانماينک باي

  برای من اين دروازه ی زنده ی التوتزو است
 

  می خواهم مطلقٌا ساکن باشم و فقط عميق ترين سکون خودم را به درون آن سالن ببرم
 اين رويای من از نخستين ديدارمان است



  بايد کامٌال ساکن باشم
  باشمدر نگاه اول بايد در عميق لحظات خود

  مردم به صف ايستاده اند و پس از چهار ساعت انتظار
 بدون هشدار قبلی دروازه قدری باز می شود تا افراد بيرون را به داخل راه بدهند
  ناگهان يک فشار شديد و هل دادن از طرف تمام کسانی که در پشت ايستاده بودند

  هرکسی ديگری را هل می داد تا خودش اول باشد
 

 نمی توانم بدوم.... در شرايطی شکننده هستم..... ه می شومبه کنار راند
  عيت با سرعت از کنارم رد می شود فقط در حال تماشا هستم وقتی که جم
 با زور دروازه را کامٌال باز می کند

 دورازه را ببنديد.... از داخل فريادهايی بلند می شود که دروازه را ببنديد
  ر آنجا فقط من هستميک سالک خشمگين بيرون می آيد و د

  و چند نفر ديگر که جا مانده اند
 آيا اين راه رفتار است..... و بر سرم فرياد می کشد که

  همگی بيرون برويد.... اين راهش نيست... شما همگی به کار او آسيب می زنيد

  به نرمی می گويم که من چهار ساعت است که در صف نفر سوم ايستاده ام
  .... مرا نمی توان سرزنش کرد..... هل داده اندو آنان مرا به کناری 

 درواقع من ساکن مانده بودم
  او بر سرم منفجر می شود و از من می پرسد که چرا با او بحث می کنم
 که قيافه ی مرا به خاطر خواهد داشت و به من اجازه ی ورود نخواهد داد

  اين است عدالت کيهانی..... چه لطيفه ای
  رها هم ديوانه نيستشايد اين دنيا آنقد

 فقط به مردمان خودمان نگاه کن

  نخستين ديدار من هرگز نيامد
  رفتم و ساکت شدم فقط به باغ کنار خيابان

 و در تمام طول عصر ساکن نشستم
 

 



 

  روز بعد می آيم
  تمام کارت ها ی عبور بايد از مرکز مراقبه .... قانون تازه ای را می آموزم

  به آنجا می روم....  خريداری شوندfort areaدر محله ی فورت  

  مادر الکشمی را می بينم که بيرون می آيد... درحالی که بيرون دروازه منتظر ايستاده ام
  موردم را نزد او فرجام خواهی می کنم و حادثه ی روز گذشته را بازگو می کنم

 

 او سرتکان می دهد و لبنخند می زند و می گويد که تمامش را ديده است
  و يک کارت عبور مخصوص در دستانم می گذارد....  شدخوب

 اين روز مخصوص من است... تشکر مادر الکشمی
  .... در مکانی می نشينيم.... به دورن هدايت می شويم

  و به زودی به طبقه ی باال برده می شويم
 

  می گذارم ديگران از کنارم رد شوند..... بسيار بسيار آهسته راه می ورم
  وادر می شوم ی هستم که در پله های مارپيچو آخرين نفر

 مادر ويوک را برای نخستين بار می بينم که بر باالی پله ها ظاهر شده است
  و مرا تماشا می کند که آهسته از پله ها باال می آيم

 

يک هديه ی ديگر برای چشمانم و من يک احساس سپاسگزاری عميق نسبت به او احساس می 
 کنم

 او خدايی است در پيش چشمان من.... قبت کرده استاو از باگوان مرا
 روی هم می گذارم * دستاهايم را روی سينه به حالت تکريم در ناماسته

 و عميقٌا به او تعظيم می کنم
  احساس می کنم به گرمی از من استقبال شده است.... لبخند می زند

  به خودم می گويم
 تنی و مهربان هستنددست کم نزديک ترين افراد به باگوان دوست داش

 

  ريشی سپيد و دراز دارد....  آواز می خواند ashok bharti آشوک بارتی
 آهنگی از عشق جاری است... چه شور و عشقی در صدايش است

  ما نياز داريم باهم باشيم.... بارديگر با اين مردم.... من به اينجا تعلق دارم
 انسرای ابدی اوکارو.... با باگوان که در راه ما را هدايت کند

  تمام چشم ها برمی گردد.... هوا مطلقٌا ساکن می شود
  باگوان با لبخندی که برق می زند وارد می شود

 روداو را می بينم که هم زمان با مستی و هشياری بسيار راه می 



 در صندلی اش می خزد.... ناماسته ای نرم با برقی در چشمان
  اين نخستين بار است که او را می بينم

  شش سال طوالنی انتظار برده است

 
  حضور جسمانی باگوان پرقدرت است
  ضخيم و جاری.... هر ذره از هوا از عسل آغتشه شده

  چنان مستم که هرگز چنين مست نبوده ام
  سامادی ام در ماه گذشته به اين شيرينی نبوده است

  چيز واقعی همين است

  اشک هايم جاری اند
  چشمانم را دوباره می بندم..... با شرمولی ..... به او نگاه می کنم

  فضولی خواهد بود.... نمی توانم مستقيم به چشمانش نگاه کنم
  چشمانم را می بندم و اشک هايم فقط جاری هستند و اشک ها جاری هستند

  زمان ازبين رفته است

  به درون همان سياهچاله منتقل شده ام
  حتی عميق تر و نرم تر و شيرين تر

  را بشنوممی توانم او 

  که اين لحظه روزی در تاريخ به ياد خواهد ماند
  ورودت مبارک است

 بيشتر وجود دارد.....  وجود داردبيشتر.... عميق تر برو

  نمی توانم سخنانش را بشنوم
  در سرور غرقه می شوم

   در همه جا مرتعش است aum *اوم اوم اوم اوم
 فريننده ی همه چيز هست آش کيهانی اوم که در فرهنگ هند خود مقدس ونوای*

 



 

 می شنوم که بارديگر آشوک بارتی می خواند

  
  

  کيستم..... کجا هستم   کجا بوده ام
 

 

  او می داند که می دانم چرا.... می دانم چرا.... او با سرخوشی می رقصد
  رازم را تا وقتی که بال دربياورم حفظ خواهم کرد

  خواهد آورد تا جشن بگيرم و ترانه اش را بخوانمو او مرا در آسمان در اين دنيا به پرواز در
 تا عشق سرشار او را سهيم شوم... تا رقص او را برقصم

 

 ی برای تمام آنچه به من داده شدهدر شعفم و کامٌال شاکر نسبت به جهان هست

  حضورش يک شيرجه ی عميق در ابديت است
 ابدی استاين يک ديدار 

 

  امشب بر من باريده است جذب کنمنياز دارم تا تمام آنچه را که او 
  همه را بنوشم و حتی يک قطره را هم هدر ندهم

  ديگر نمی خواهم باگوان را مختل کنم
  احترام من نسبت به او برای نگهداری يک فاصله ی مقدس

  می خواهم روی پاهای خودم باشم و او را تضمين شده فرض نکنم
 می دانم که او همه چيز را بر من فرو می ريزد

  ی بايد چاهی عميق تر آماده کنم تا لياقت بيشتر پيدا کنم و بيشتر بنوشمم
  بگذار ديگر همسفران تشنه بنوشند

  بسياری خواهان ديدارش هستند.... مکان کوچک است
  

  آنان همگی به او نياز دارند.... فرصتشان را به ايشان بده.... به ديگران جا بده

  
  ارت عبور سپاسگزارمک بابت آن الکشمیمن تا ابد از مادر 



  مسرورانه به پونا بازمی گردم
 

 

  آخرين خواهش برای ديدار جسم او نيز تمام شده است
  اينک بايد عميق تر بروم و از آن لحظات پرارزش 

  که با بخت خوش در سوميال دريافت کرده ام 
  بهترين ها را بسازم

  به درون برو و برای دريافت های عميق تر از مرشد آماده شو

  ر تنهايی می نشينمد

  اليه های بسياری باز شده اند و من نياز به زمان دارم
  تا در ادراک آن ذوب شوم و شروع کنم به رشد در درون

  عظمت محض تجربه هايی که داشته ام برايم نمايان می شود
  مفاهيم درک نشده  از آنچه که رخ داده است

  در طول آن شب تاريک روح
  

  گترين بوداآن وقار و مهر نزول بزر
  فيض او..... گوتام بودا

  بی تجربگی و ناهشياری من در آن مبارزه به سبب ترس
  و شروع می کنم به اين دريافت که باگوان از بدن اختری خودش 

  که وعده داده بود و بعنوان مايتريا شناخته شده بود
  محافظت می کرده است

  ودهمه چيزبسيار ناگهانی و بدون آمادگی اتفاق افتاده ب
  از نظر ذهنی عاطفی و جسمانی ناآماده بودم

  

  حتی اگر مرده باشم.... آرزو می کردم که فقط رها شوم
  آنان آنجا حضور دارند تا مرا به بدنم بازگردانند

  عميقٌا احساس گناه داشتم
  ولی فقط انسان بودم و سست

  

 اين نيز بگذرد

 

  
 



 

   اين چيزها اتفاق بيفتندفقط بگذار بارديگر.... بارديگر آماده خواهم بود
  بلعيده شدن بعدی در آن سياهچاله.

  تولد دوباره.... سياهچاله..... در انتظار مرگ
  

  مستقر شدن در سکون
  داشت به آهستگی برايم روشن می شد

  سطوح واالتر و واالتر آگاهی.... هفت اليه وجود دارد
  که به سطح تجربه کردن منتهی می شود

  شاهد خالص
  

  عواطف نيست..... ذهن نيست... تآن بدن نيس
  بدن اختری يا شش بدن لطيف ديگر نيست که به اين بدن متصل است

 يک شاهد خالص.... از شکل آزاد است

  پنج مرکز اول فقط برای توسعه رشد و شفاف شدن است
  که به هشياری منتهی می شود

  يک دوگانگی..... جايی که تجربه کننده و تجربه شده وجود دارد

  سيدن به مرکز ششمبا ر
  جايی که فرد برای نخستين بار از خود هشياری هشيار می شود

  بدون دوگانگی.... حالت تجربه کردن
  

  جايی که حالت تجربه کردن .... يک بی مرکزی...هفتمين
  در يک شاهد خالص غرق می شود

 عدم.... هيچی

  شدند ادامه دادمعميق تر و عميق تر به شيرجه زدن در رازهايی که برايم گشوده می 
  و باگوان بارها و بارها پديدار می شود تا به من برکت دهد

  بطوراسرارآميز و شيطنت بار بر فراز من شناور است تا ببيند که 
  و می توانم حضور ساکت او را احساس کنم آيا گوش به زنگ هستم

  



  شوخ طبعی و سبکی او مرا با خوشی به خنده وا می دارد
  شوخ طبعی تازه در من رشد می کنديک ....سبک می شوم

  شروع می کنم به ديدن مسخرگی طبيعت انسان
  سادگی و زيبايی هرآنچه که در اطراف من است

  

  چشمانش همه چيز را می بيند
  زير آسمانی باز زندگی می کنم

 

  باگوان عميقٌا حق مرا برای خلوت کامل درک می کند
  لوت ديگران و من شروع کردم به آموختن حرمت گذاشتن به خ

  در تجربه کردن روحی ديگرانی که پيش روی من بودند
  در برابر آنچه که می ديدم ساکت بودم

  و هرگز کسی را قضاوت نکردم

  باگوان احترام زيادی به آزادی فردی می نهد
  آزادی کليد طاليی اوست

  اگر من بخواهم ناهشيار بمانم اين آزادی من است
   رشد کنممی توانم در سرعت آسوده ی خودم

  ديگر عجله ای نيست که به روش هاراگيری شيرجه بزنم... شتابی نيست
  فقط آسوده باش و از نسيم لذت ببر

  

  سفر مقصد است
  درواقع مقصدی در کار نيست
 فقط زيبايی محض خود سفر

 

  احساس گناه درونی و درد نزول گوتام بودا بخار می شود
  ومعاشقانه و با مهر توسط باگوان هدايت می ش

  خرد و روشنی ادارک او
  با لمس عاشقانه اش مرا شفا می دهد

  روش اشراق لحظه ای باگوان را درک می کنم
  يا که مکتب اشراق تدريجی را

 

 

 



 

  روشن است که باگوان کامٌال حق دارد که بگويد اشراق امری ناگهانی است
  بدون اين تجربه های ناگهانی فراآگاهی

  هيچ چيز ممکن نيست
  

  ز آنو پس ا
  يک بيداری تدريجی از فراآگاهی به آگاهی کيهانی

 حل شدن در حالت نهايی

  روش تدريجی اشراق به سادگی مسخره است
  يک به تعويق انداختن است

 فرد فقط برای ابد در پوسته باقی می ماند

  ادارک من از سالکان عميق و روشن بود
  که در اين سياره ی زمين شش ميليارد انسان وجود دارند

  فقط يک ميليون مريدان او هستند
  که باگوان بعنوان مريدان خود برگزيده است

  او توان های هريک از سالکان را می شناخت
  بينش گسترده اش بسيار بسيار دورتر را می ديد

  

  که اين افراد شجاع و کمياب
  هريک به راه خودشان از الگوها بريده بودند

  مشکالت مالی..... امعه در رنج بودنداز منزوی شدن توسط خانواده دوستان و ج
  که آنان همگی بخاطر عشق باگوان آنجا بودند



  شهامت اين را داشتند که به پاهايش بيفتند و به سلوک مشرف شوند
  آنان عشق احترام و سپاس مرا دريافت کرده اند

  

  من به آنان همچون دوستانی عزيز و همسفرانم نگاه می کنم

  راقبت نزديک از منباگوان شروع می کند به م
  از بينش های او نسبت به سقوط های ممکن آگاه هستم

  که شايد اينک من يک نفس روحانی پرورش بدهم
  

  اينک می دانم که باگوان می تواند به درون وجودم نگاه کند
  او تمام امکانات روحانی که در من حاضر هست را می شناسد

  

  نفس انسان و اراده برای قدرت... ولی ذهن
  ين مطلبی ديگر استا

  نگرش های فردی.... تمامش موضوع شرطی شدگی های فردی بود
  که هرکس می توانست تعيين کند که چه وقت برگردد و اظهار اشراق کند

  

  اين آزادی من بود برای ذهن تا بازی هايش را بازی کند
  يا ترس از عميق تر رفتن و اعالم آن تجربه

  ن ناخودآگاه پنهان شودنفس می داند که چگونه در زيرزمي
  

  هشيار بودم
  و هشيار از توجه او نسبت به کامل شدنم

  اين مهربانی او است که مرا از نزديک محافظت و با عشق راهنماييم کند
  

  يک مخلص بالغ می شدم
  عاشق باگوان بودم

  کامٌال فراموش کردم و اشراقم را رها کردم
   ....برای شيرجه زدن چيزهای بيشتری وجود داشت
  برای اکتشاف مجدد چيزهای زيادی وجود داشت

  زيربال های او گرم و نرم بودم
  

  عشق من نسبت به او بسيار عظيم تر بود
  ديگر بودم *  يک ماهاکاشياپ



 

  عميق تر وارد آن سياهچاله شدم
  اين آخرين مرز بود

  در جست و جوی حقيقت

  دان چيستهمه چيز ..... درهمه جا حاضر..... آن برهمه کار توانا
  واقف به همه چيز.... نافذ در همه چيز... غيرقابل نابودشدن

  بدون ديدن.... بدون صدا... بدون لمس.... بدون بود.... بدون مزه
  نه می تواند نابود شود  هميشه باقی خواهد بود.... نمی تواند خلق شود هميشه حضور داشته

  ورای زمان... ورای فضا
  زه گيریغيرقابل اندا... بی انتها 

 ابدی... منبع نور خودش را دارد

  آن راز غايی بود... غيرقابل شناختن بود.... آن سياهچاله
  

  شروع کردم به درک آنچه که رخ داده بود
  نور را فقط می توان از تاريکی ديد

  تجربه ی انفجار اتمی نور
  نور که در همه جا منفجر می شود
 از دورن آن سياهچاله ديده می شد

            تجربه ی بيرون نور..... درون تاريکتجربه ی 
            آن بيرون شعله ی ابدی..... خاموش شدن شعله*.... نيروانا

                نيروانا در لغت به معنی خاموش شدن شعله است*

          خود هسته ی وجود.... آن سياهچاله



 

  
می شوند تا در يک مراسم ازدواج خواهرم شونا و شوهرش رامش از هنگ کنگ وارد بمبئی 

  شرکت کنند
  زندگی می کنند taj mahal hotel *و همگی در هتل تاج محل

  از من خواسته شده آنان را در آنجا مالقات کنم
  مجلل ترين و گران ترين هتل در شهر بمبئی* 

  با باقيمانده ی پولی به پونا آمده بودم که اينک تمام شده بود
   روزانه آن را می شستم و آويزان می کردم فقط يک ردا داشتم که

  تا خشک شود و همان را می پوشيدم
  ردايی که بسيار رنگ و رو رفته و نخ نما شده بود

  عاشق اين ردا بودم زيرا که نرم و مانند پودر شده بود
  ردای سامادی ام برايم فوق العاده با ارزش بود

  نعلين های باتا الغر و کهنه شده بودند

   فقيرانه ی خودم باخبر نبودماز ظاهر
  وارد هتل تاج شدم و از من خواسته شد تا مدير هتل را در سالن ببينم

  از من خواست بينشينم و پرسيد که چرا به هتل آمده ام
 

 

  از او پرسيدم که برای چه سوال می کند
  می توانستم به رستوران يا کافی شاپ يا هرکجا بروم

  ال عجيب چه بوددليل او برای پرسيدن اين سو
 سپس دريافتم که او در اين فکر بوده که من يک گدا هستم



  او آداب و رفتار مرا ديد و شنيد که به روانی انگليسی صحبت می کنم و ساکت بود
 گفتم که آمده ام تا خواهرم و خانواده را ببينم که در تاج اقامت دارند

  ن جون واالاز من پرسيد که آنان کيستند و گفتم شونا و رامش جو
  ناگهان مودب شد و از من استقبال کرد... دهانش از تعجب باز ماند

 شونا خواهر شماست.... خانواده ی جون جون واال 

  مدير هتل شماره ی اتاقشان را گرفت و شونا به زودی به سالن هتل آمد
  با خودت چه کرده ای...با ديدن من به گريه افتاد

  بی قوت شده ای..... چقدر الغر شده ای.... دهچه اتفاقی برای لباس هايت افتا
  

  پوشيده از الماس ها و در لباس های گرانقيمت برای عروسی.... به خواهرم نگاه کردم
  به او گفتم که احساس شرمندگی دارم زيرا که در چشمان من او فقير به نظر می آمد 

  و من يک مرد ثروتمند
  

   دنيايی استاين چه.... مدير هتل به ما خيره شده بود
  چه تضادی.... چه خواهر و برادر عجيبی

 در وسط هتل تاج محل

  او بقدر کافی به من پول داد تا چند ماه بعد را بگذرانم
  ديدن خواهرم و خانواده اش در آن شرايط برايم عجيب بود
 و بدون اينکه در مراسم عروسی شرکت کنم به پونا بازگشتم

 

   او را بشنوم که صدا می زندمی توانستم... يک ماه گذشته بود
  

  از حاال به بعد اين روش بودن من با باگوان است
  بيست و يک روز عميقٌا آماده شو

  هفت روز غذای مايع
  و باگوان را در شب ماه تمام ببين.... اوج 

  نام او باگوان شری راجنيش و اسم من راجنيش
  وقار... يک شعر.... حقيقت زيبايی خودش را دارد

   که ماه هالل را مالقات می کندماه تمام

  تصميم می گيرم به بمبئی بروم
   سپتامبر رسيدم16به ياد دارم که روز 

  او مشغول سخنرانی است و من رفتم تا ترتيب کارت برای يک هفته را بدهم



  سپس بطور عجيبی در روز هفدهم او بارديگر سکوت اختيار می کند
  

  هجدهم شب ماه تمام است
  نخستين ديدار من در شب ماه تمام.... عالی....  کرداو بارديگر شروع

  

  طريق اخالص من عميق تر رشد می کند
  رقص های ورود او چيزهای بيشتری را برايم آشکار می کند

  او از پيشرفت من خوشحال است
  از سکوت من و تمرکز روی حقيقت و رسيدن

 دارمقادر هستم که آن راز بزرگ را نگه .... ثابت قدم و بالغ هستم

  خيلی چيزهای ديگر ناگفته باقی می مانند
  نمی تواند گفته شود

  

  دنيای رازآلوده ی رابطه ی مرشد و مريد
  همچنانکه که مريد رشد می کند مرشد فاش می سازد

  آغازی بدون پايان.... يک سفر بی پايان است
  وسيع تر و وسيع تر.... رشد عميق تر و عميق تر

  

  مه بدهدمرشد دوست دارد تا آخر ادا
  او پيشاپيش باز است و بی نهايت بيشتر می داند

  

  تسليم باشد و آسيب پذير....مريد بايد باز بماند
  هرگز تصميم نگيرد که کجا پايان است...هميشه باز نسبت به همه چيز

  هرگاه از يک افق عبور می کنی بيشتر وجود دارد
 امکانات بی نهايت بيشتری هست

 



 





  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   را شروع می کند rajneesh upanishad* وان راجنيش اپانيشادباگ
  نشستن در پای مرشد

 ی تازه می شوند اين سخنرانی ها به زودی يک مرحله
  می توانم درک کنم که آن ها به کجا هدايت می کنند

  در اين سخنرانی ها رازها بر فراز رازها فاش می شوند
   کتاب در می آمد و اين يکی از بهترين های اشو استمنظور سری سخنرانی ها که بعدٌا به صورت*

  

   می مانمآگاهانه اين هفته را در بمبئی
  باز می شودgovind siddharth آن در محرمانه توسط گوويند سيدارت؟

  بخشی از تمام آن تجربه ای را که من در آن شب جوالی داشتم
  او مانند يک اعالم و اظهار فاش شد* در پرسش

   دارت يکی از مريدان هندی اشو ؟ سوالی را مطرح می کند که در آن به حالت خودش اعتراف می کند گوويندسي* 

  اين تجربه ی آن شب من نيز بود
  پس دريافتم که او بخش دوم را ديده است

  و آن مبارزه را.... او مرا نديده است
 اين بخش از ديد و دريافت او پنهان است

 

 اينجا- ساله دوست اينک2500آن 



  می شنوم که باگوان می گويد
   فقط برای تو تنها اتفاق نيفتاداين

  که دو شخص ديگر هم که در اينجا حاضر هستند
  همين تجربه در همان زمان برايشان رخ داده

  آنان نيز ترديد دارند که آيا اين را اعالم بکنند يا نه
  ترديد آنان طبيعی است زيرا اين اظهاری بسيار بزرگ است

  ی تواند با تو بماندشخص احساس کوچکی بسيار می کند ولی اين نم

  مانند زنی باردار برای چه مدت می تواند آبستنی خودش را پنهان کند
  که يک روز نوزادی را به دنيا خواهد آورد

  

 که شخص از اينکه چگونه آن را بگويد احساس شرمساری می کند

  و آن هم گفتنش در دنيايی که کم باور است
  وط می شود ناشنوا هستندجايی که مردمانش تا جايی که به حقيقت مرب

  در دنيايی که مردم تا جايی که به زيبايی مربوط می شود نابينا هستند
  جايی که مردم تا جايی که به حساسيت مربوط می شود قلب ندارند

  که شخص از اينکه چنين چيزی را اظهار کند احساس تنهايی می کند
  ن چيزی را به سبب نفس اظهار کندفرد نمی تواند چني.... ولی اين به دليل وجود نفس نيست

  زيرا نفس احساس شرمندگی می کند و دوست ندارد احساس شرمندگی کند
 به سبب فروتنی است که فرد چنين تجربه ای را اظهار می کند

  و بارديگر می شونم که می گويد
  چه کسی از ميان اين سه تن آن را اول اظهار خواهد کرد... او منتظر بود

  ثبات کرد که واقعٌا فروتن شجاعی استگوويند سينگ ا
  در رويا نبوده... او آن را در خواب نديده بود... هرچه که می گفت

  

  اين درست است که جی کريشنا مورتی دقيقٌا برای همين پديده آماده شده بود
   قرن بازخواهد گشت25گوتام بودا وعده داده که پس از 

 ستمايتريا يعنی دو.... بعنوان خدای مايتريا

  او را می شنوم که با شوخی می گويد
  که مشکل گوويند سيدارت اين بود که نتوانست يک راز را نگه دارد

  که يکی از دشوارترين چيزها در دنيا نگه داشتن يک راز است
  و آن هم چنين رازی را

  

  و بارديگر او را می شونم که به شوخی می گويد
   که دو نفر ديگر هم در آنجا حضور داشتند

  .... پرسش های آنان خواهند آمد ....  اگر آنان شهامت پيدا کنندو



  اگر نتوانند شهامت پيدا کنند
 آنگاه هميشه با يک راز گرانبار خواهند ماند 

  وقتی اين سخنان را می شنوم در عرق سردی يخ می زنم
  آيا از من می خواهد تا اينگونه پيش بيايم
  با اين روش عجيب اظهارت پرسش گونه

  آغاز يک سفر نفسانی روحانی... ند درخواست يک گواهينامه استمان

  بيرون از سوميال می توانم سالکان را ببينم که گرد گوويند سوامی حلقه زده اند
  با احترام به او تعظيم می کنند

  اين را زيبا در می يابم و من نيز می خواهم به او تعظيم کنم و از اين بينش او قدردانی کنم
  عيت زياد بودولی آن جم

  که بخشی از اين رويداد بزرگ را ديده است.... می دانستم که چشمانش باز شده است
  

  نمی خواستم مانند او احاطه بشوم
  طوری نيست که من هستم.... اين فقط روش من نبود

  هميشه از خلوت خودم محافظت می کردم و تنهابودن کامل خودم را ارزش می نهادم
   تعظيم کنند و پايم را لمس کنند متنفر بودماز اينکه مردم به من

  برای من مثل روز روشن بود که باگوان فقط گفته بود که
  گوويند سيدارت به نقطه ی اشراق رسيده است

  براساس ادارک من اين کافی نبود
  رسيدن به نقطه ی اشراق
  تنها خود آغاز سفر بود

  اينها دقيقٌا همان کلمات من بودنددر آن روزها و 
  تی بطور خصوصی از من  در مورد تجربه ی گوويند سيدارت وق

  پرسيده می شد
  

  ساکت ماندم
  و به دنبال کردن الهاماتی که بر من ريخته می شد ادامه دادم

  داشت داستانی می شد.... در پرسش های بيشتر و بيشتر
  با هيجان ولی ساکت به پونا بازگشتم

  انفجار استت تازه ی عظيم در مرزمی دانستم که يک حرک

 

                                      پيش بينی کردم که باگوان بزودی به پونا بازخواهد گشت



 

 

  
  می بينم که باگوان با شوخی هايش مرا دست می اندارد

  به نوعی خميره ام را آزمايش می کند و تماشا می کند که آيا در دام هايش خواهم افتاد
  آن راز را نگه دارمو آيا می توانم واقعٌا 

  اين نيت های واقعی مرا اثبات خواهد کرد
  .... توپ در زمين من است..... او مرا به مبارزه طلبيده است

  آيا من آن طعمه را برخواهم داشت
  

  عشق من نسبت به باگوان از آن لمحه ی کوچک اشراق بزرگ تر بود
  حتی نزول گوتام بودا چيزی نبود که توسط من افشا شود

  

  ی دانم که چگونه يک راز را نگه دارمم
  باشم* من قرار است يک ماهاکاشياپ.... آنوقت گفته ام و تکرار می کنم

  و با اندوه بزودی می شنوم که باگوان چند ماه بعد گفته که 
  گوويند سيدارت چند ماه قبل در بمبئی يک بينشی داشته است

  که روح گوتام بودا به دنبال يک بدن می گشته است
  او در آن بينش خود ديده که باگوان وسيله ای شده برای گوتام بودا

  ولی اين بداقبالی انسان است... و حق با او است



  او ناپديد شده استچون باگوان او را روشن ضمير اعالم کرده 
  و از آن زمان ديگر ديده نشده است

  اينک فايده اش چيست.... شايد او فکر کرده
   آن را يافته اممن دنبال اشراق بودم و

  باگوان می گويد که اشراق تنها آغاز است و نه پايان

  
  که او خيلی نزديک آمد و اينک بسيار دور رفته است

  بطور اتفاقی شنيدم که گوويند سيدارت يک مرشد شده است
  بزودی نفس او حتی تله های ديگری را ايجاد خواهد کرد

   کردو حتی مريد بودن ساده اش را نيز نابود خواهد
  

  چه مصيبت غمگينی در اين ديدم
  او بيش از اين لياقت داشت.... چه تاسفی.... يک روز پر از درد زياد

  من حتی نمی خواستم که در اين دام بيفتم
  تولدی دوباره بگيرم اگر برايم چنين اتفاقی بيفتد.... می بايد خودم را بکشم

  نخستين تجربه ی اشراق
  اجازه ی باز شدن می دهدبه اين اليه های چندين بعدی 

  و اين اليه ها برای نخستين بار در دسترس قرار می گيرند
  فرد نياز دارد که در درون هر يک اليه شيرجه بزند

  و هر يک از بعدهايش را جذب کند

  که به پنج يا شش تا از چنين انفجارها يا حاالت سامادی نياز است
  ندتا اين اليه ها يکی پس از ديگری جذب و حل شو

  و به تدريج تمام سفر را کامل شود
  حل شدن در آن

  فقط ژرف تر و ژرف تر غرقه شدم
  فعاليت های روازنه ام به تغييرات عميق ادامه دادند

  حرکات جسمانی ام و کارهای ساده ی هر روز
  با وقار تر می شدند

  زندگيم شد مراقبه گون بودن..... از مراقبه کردن بازايستادم
  ه گر آسوده  هر گام مرا تحت اختيار داشتيک هشياری مشاهد

  هر يک حرکتم  هر نگاهم  طرز ايستادنم
  طرز نشستنم  ظرف شستن حمام کردن دندان هايم را مسواک زدن

  روش زندگی کردن با مراقبه.... ذن يک تجربه ی زنده است



  چيزی به نام مراقبه برای من وجود ندارد
 فقط مراقبه گون بودن وجود دارد

  شياری ام را به اين فعاليت های ساده ی روزانه ريختمتمام ه
  در اتاقی کامٌال تاريک.... و تا حد ممکن زياد خوابيدم

  می دانستم که در انتظار يک سياهچاله ی ديگر هستم
  برای اينکه خودم را با تاريکی شب آشنا سازم

  يک مشاهده گر شب شدم

  راه رفتنم در ذن و نشستنم در ذن
  خشيدن در اطرافمشروع کرد به در

  اينک از درهای رازورزی با باگوان گذشته ام
  باگوان بيشتر و بيشتر بطور اختری از من ديدار می کند

  شروع می کنم به يادگرفتن روش های پنهانی منتقل کردنش
  روش های ساکت و سری کارکردنش

  می بايست هرچه بيشتر به او اجازه ی دسترسی داشتن به جسمم را بدهم
  را برايش راحت کنم تا وارد شود و روی من کار کنداوضاع 

  يک راز ديگر در حال رشد کردن بود و در آن افتاده بودم
  اين طرز راه رفتن من بود

  ی زندگی گذشته ام و طريقت ها باز شدند*کانال های ويپاسانا
  اين کانال های عمودی به آسانی برای هر مرشد زنده ای قابل دسترسی است

  تام بودا مرا يک همتای مناسب بعنوان وسيله ی نقليه اش يافته استبنابراين گو

  

  باگوان هميشه به نوع مشخصی راه رفته است
  کندالينی او از من بسيار بيشتر موج می خورد و حرکت می کرد

  بسيار وسيع تر و پهن تر و بلندتر و عميق تر بود
  

  اگر من با تراز عمودی او می توانستم هماهنگ بشوم
  ان به آسانی می توانست رشد مرا تسريع ببخشدباگو

  پس شروع کردم به راه رفتن در آب های عميق تر و عميق تر
  دست در دست او

  موج عمودی به موج عمودی.... قدم به قدم 
  به آرامی در کانال های او تالقی می کردم
  بلندی هايی را پشت بلندی ها برايم افشا کرد

  او با من می رقصيد.... دمشعله ی مقدس او را حمل می کر



  اشک ها برای بيان اين لحظات الهی کم می آورد
  

  عملکرد آن مدرسه ی عرفانی برايم باز بود
 بخشی از مدرسه ی محرمانه ی عرفانی او شدم

 

 

 

  

 





  در دنيا نخستين فردی خواهم بود که معنی واقعی 
   سازماظهارات باگوان را اعالم و فاش

   رفته است که او به ورای اشراق
  

  اين يک جمله ی انقالبی است
  همان نخستين بار که باگوان چنين اعالم غيرمعمولی را بيان کرد

  مردم آن را بخاطر ارزش شاعرانه اش گرفتند
  نه چنين گواهی نامه های شاعرانه برای باگوان

  آن جمله يک اظهار واقعی بود
  يک رويداد واقعی بود که صورت گرفته بود

  

  که با زندگيش بازی می کند..... ترين قمارباززرگ ب آنباگوان
  که هميشه روی لبه ی تيغ در اوج آسمان ها راه می رود

  تصميم گرفته گامی پيش تر برود
 ای قبٌال هرگز به آنجا نرفته استجايی که هيچ مرشد زنده 

  هيچ بودا تا زمانی که در بدن زندگی می کرده 
  خته استبدن اختری اش را به مريدش منتقل نسا

  برای انتقال دادن بدن اختری اش
  آسيب پذير .... بدن جسمانی اش می بايد بدون محافظ بماند 
  بدنش پيشاپيش بسيار حساس و شکننده بود

 سيار ريشه ای و بسيار خطرناک بوداين انتقال ب

  فورٌا اين را دريافتم
 با نهايت دقت و هشياری شروع کردم او را حمل کردن

  نان وسيع  هستند که نمی توانم آن ها را در يک کتاب بگنجانماين تجربه ها چ
  اين ها بزرگترين تجربه های زنده ی من با او هستند

  وآن ها در قلمرويی ژرف تر و گسترده تر از آگاهی رشد کرده اند

  بی حرکت باقی ماندم و بارديگر برای ديدار او به بمبئی نرفتم
  ی او حرکت می کردمبه طور محرمانه در اين بعدهای تازه 

  بدنم را با حرکت يا سفرکردن به مخاطره نمی انداختم

  می بايد در سکوت در پونا بمانم
  می دانستم که آماده ی سفر به پونا می شود

 و چنين هم شد
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  همگی منتظر رسيدن کاروان اتوموبيل های او هستيم
   از بمبئی بطور محرمانه وسط شب راه افتاده استکه

  جلوی در ازدحام کرده بودند .... سالکان می رقصيدند و آواز می خواندند
  و تا الئوتزو صف کشيده بودند

  رقصان و در حال ضيافت.... در انتظار و درانتظار
  حدود دو نيمه شب در حالی که برای همه دست تکان می داد وارد شد 

   می رقصيدو از دورن

  بهشت در صندلی پشت رولز رويس او
 مرشدم به پونا برگشته است.... چه بخت خوشی

  باگوان بارديگر در اوج خودش است
  کامٌال در عنصرش هست..... هرروز صبح راهش را رقصان می آيد

  باال در آسمان...... می توانی او را ببينی که با بازوهايش منفجر می شود
   را در نمايشی درخشنده از پروازهايش غرقه می سازدتمام سالن چانگ تزو
  خنده ی نرم و آرام

  رازی در چشمان خندانش

 

 ای غاز بزرگ سپيد

 



  باالتر و باالتر باگوان....باالتر و باالتر
  ترانه های عاشقانه بر ورودش فرو می ريزند

  

  ما را عميق تر به درونمان می برند

 *موج ها وارد می شوند موج ها وارد می شوند
*  waves are coming in…. بخشی از يک ترانه ی عاشقانه برای اشو  که بسيار با معنی و شاد است  

 و وصف الحال انرژی قوی آن زمان که خود اشو در ميان مريدانش حضور داشته 

  بارديگر عاشق بودند.... سالکان در شعف بودند
  چشمانشان از خوشی و شکرگذاری برق می زد

  گرفته بودآن حوزه ی بودايی بارديگر آتش 
 چيزی تازه در هوا بود

 

  باگوان از ورود انسان جديد در اين سياره ی زمين سخن می گويد
  انسان جديد در افق است

 

 آن طلوع تازه... آن عصيانگر *..... آينده ی طاليی
  ينده ای که ممکن است نام يکی از کتاب های گردآوری شده از اشو در مورد وضعيت فعلی بشر و آ*

   ه توسط مترجمترجمه شد

  تمام آن حوزه ی بودايی سرشار از مغناطيس بود
  و منتظر تولد انسان جديد

  

  و با او رقصيدم.... می دانستم
  يا که او بود که مرا می رقصاند.... آيا من می رقصيدم.... چه کسی می رقصيد

  رقصنده گم شد رقص باقی ماند

  نابغهباگوان راجنيش مرشد مرشدان  شمايلی از يک جادوگر 
  در افق..... مايتريا آن دوست... راجنيش.... يک انسان جديد 

  

  خرد و سن و سال او
 جوانی و کودک واری من

  همکاری ما بعنوان يک واحد
  من از بدن او و اين حوزه ی بودايی با جوانی ام محافظت می کنم

  اومرا با تجربه و خرد بی نهايت خودش راهنمايی خواهد کرد
  



  ظه هستيم که اين برای دنيا فاش شودما منتظر آن لح
 چه داستان منفجر کننده ای

  اين يک امکان واقعی بود که می توانستم پيش بينی کنم
  يک واکنش زنجيره ای که يک پديده ی وسيع تازه ای را به حرکت می اندازد

  بسياری از سالکان روشن ضمير می شوند
  از همه جا سر بلند می کنند

  

  به فوريت.... از داشتيمما به يکصد بودا ني
 تا که فراآگاهی جمعی را با نور پر کنند

 

 

  با رسيدن باگوان بسياری از سالکان در حلقه ی نزديک او نيز وارد شدند
  تا کنون فقط در مورد آنان خوانده بودم  

  و تصور می کردم بسياری از آنان بطور پنهانی به اشراق رسيده اند

   قلب را چاک می دهند خوانده بودمداستان های خارق العاده که
  از فرازهايی از مريدان بزرگ مرشدانی چون بودا

  

  رويايم اين بود که اين موجودات نورانی را ببينم و در ميانشان راه بروم
  بسياری از اين سالکان خوش اقبال اين عزت و مزيت را داشتند که 

   بودندبرای دوازده سال يا پانزده سال در پاهای باگوان نشسته



  من از آنان در حيرت بودم و شروع کردم با چشمانی شگفت زده به آنان نگاه کردن
  و با دست هايی که به هم چسبيده بود با يک تعظيم درونی از کنارشان عبور می کردم

  آرزو می کردم من اين خوش اقبالی را می داشتم که در نزديکی جسم او باشم

  از آنان که هنوز آنان را نشناخته بودمفقط همين احترام من نسبت به خيلی 
  آيا اين يک رويای عجيب و بد بود.... سبب خشم آنان شد

  

  برايشان عشق و برکت آرزو کردم
 که روزی نسبت به بوداسرشتی خويش بيدار گردند

  توسط باگوان
  مورد مشاهده بودم

  ولی اينک همچنين از نزديک تحت نظر تمام سالکان بودم
  

  تن در آشرامبا آهسته راه رف
  معصومانه و بدون وزن

  بدون تالش پرواز می کردم از کنارشان
 با لبخندی عاشقانه و داننده

  حسادت و نفس کسانی که در قدرت بودند
  شروع کردند به پخش شايعات و دروغ ها در مورد من

  هوای اطرافم را مسموم می کردند
  

  از همه جا مورد حمله قرار داشتم
   ريزی های عاطفی شان و با کردارشانبا کالمشان با بيرون

  قضاوت ها درمورد من در همه پخش می شد

  که من فکر می کنم که مرشد هستم
  که فکر می کنم به اشراق رسيده ام

  که تظاهر می کنم به اشراق رسيده ام
  که از مرشد تقليد می کنم

  

  که من انرژی منفی و بد پخش می کنم
   می کنمکه من مردم را با دروغ هايم اغفال
  که من فقط طالب توجه ديگران هستم

  که من يک متظاهر بزرگ هستم
 بعدازاين دوم هستم-که من باگوان



  می توانستم مشکوک بودنشان را درک کنم
  اين قطعی بود.... من چيزی را پنهان می کردم

  که من پيشاپيش پنهانی می دانستم.... که من به اشراق رسيده بودم
  اين را نيز درک می کردم...  کنمکه مرشد را بازتاب می

  هشيار بودم  من او را حمل می کردم.... که من وانمود می کردم که مرشد هستم
  

  فقط قضاوت هايشان و انگيزه ی شديد آنان برای اينکه همه از اين آگاه شوند
  برايم شگفت آور بود

  اين مرا مطمئن ساخت که در راه درست بودم
 گواهينامه به من بودو اين روش آنان برای دادن 

  به آرامی و سادگی به سمت بوداسرشتی خودم حرکت می کردم
  می توانستم به آسانی تمام تيرهای منفی آنان را جذب کنم

 برای همسفرانم محبت و مهر داشتم

  اين ايجاد حسادت می کرد.... آنان بايد برای نرسيدن خود در رنج بوده باشند
  ا می ديدند که به نرمی راه می رومبرايشان چقدر دردناک بود که مر
  احساس مهر عظيمی برايشان داشتم

  

  در اين چند ماه بايد بيست هزار سالک از کنارم رد شده باشند
 که تقليد راه رفتن را کرده بودند

  شايعات در مورد من هرروز رشد می کرد
  نياز داشتم که ياد بگيرم اين برخوردهای جزيی را جذب و اداره کنم

  ين شايعات بی رحمانه را در موردم پخش نمی کردنداگر چن
  واقعٌا مرا متعجب می کرد

  می دانستم که آنان در واقع شروع کرده بودند به درک من
  که به آن نوری که در اطراف من وجود داشت رسيده بودند

  ولی نفسشان آزرده شده بود
  نه علم موشک سازی.... اين موضوعی ساده بود

  به زودی خواهند فهميدفقط به زمان خودش 
 

 

 

 

 



 

  

 

  در درونم می خنديدم
  شروع کردم به يافتن يک حس شوخ طبيعی در تمام اين

  شروع کردم به دوست داشتن بيشتر آنان
 و به هرکس که به من فحش می داد عاشقانه می خنديدم و دست تکان می دادم



  يکی از اين روزهای باشکوه را به ياد دارم
   بعدازظهر وارد دروازه ورودی شدم2:30اعت طبق معمول روزانه س

  و صفی از حدود چهل سالک را ديدم که مرا دنبال کرده و راه رفتن مرا تقليد می کنند
  ولی برای آنان جدی.... برايم خنده دار بود.... با فاصله ی نزديکی به من

  

   .....برای تحقير کردنم...... به آنان گفته شده بود که از من تقليد کنند
  ی خودشان* توسط درمانگر ويپاسانا

   که آهسته در پشت سر من راه بروند در پيش روی تمام سالکان
  که هرکجا که بروم مرا دنبال کنند و تنهايم نگذارند

  تا اينکه من خشمگين شوم يا تحقير شوم يا فرار کنم يا اينکه چيزی موثر اتفاق بيفتد
کی دروازه به خط شده بودند و از کنار خانه ی کريشنا تمام آن سالکان را نگاه کردم که در نزدي

  عبور می کردند
  جايی که آنان که در قدرت هستند همه را تماشا می کنند

  يکی از گروه های درمانی پرطرفدار در آن زمان که توسط اين مادر اداره می شد*
  

  ديدن حدود چهل سالک که آهسته راه می روند... برايم بسيار زيبا بود
  ک آنان حريف خود را يافته انداين

  فقط در درونم لبخند زدم و به ناديده گرفتنشان ادامه دادم
  آنان پشت سرم هاف و پاف می کردند تا شايد توجه  مرا به خودشان بگيرند

  به آنان توجهی نداشتم .... بازی آنان را می شناختم و به راه رفتن ادامه دادم
  و در درون می خنديدم

  رسيدم* شاربزودی به آب
  

  جايی که متوقف شدم و ساکن باقی ماندم درحالی که آن زيبايی را تحسين می کردم و تمامش
  را به درون می بردم

  چشمانم را بستم تا صدای آب جاری را بشنوم
  آنان به زودی خسته می شوند و شايد به رفتن ادامه بدهند

  ولی به آنان گفته شده بود به هر قيمتی مرا دنبال کنند
  پس همگی شان متوقف شدند و ساکن ايستادند
  می دانستم که حاال آنان را در اختيار دارم

  اينک می توانستم هرکاری که می خواستم بکنم و آنان مجبور بودند دنبال کنند

  راجنيش...مرشد ذن .... آها
  راه ذن را نشانشان بده

  امروز روز اقبال من است
   می شوندجمعيتی حدود شصت نفر از سالکان جمع

  اين چهل نفر را که به نظر احمق می رسند تماشا می کنند



  اين لحظات نبرد را با آگاهی بازی کن
  شروع کردم به ديدن اينکه همگی بی قرار شده اند..... ساکن ماندم

  اين بخشی از آموزش آنان نبود
  

   باشدمی خواستم اين داستان ادامه داشته.... تا که شروع کردند به ديدن شکست خود
  پس آهسته دوباره راه افتادم تا که آنان را از دست ندهم

  ادامه دادم تا به انتهای مسير رسيدم آهسته آهسته
  که به صخره های کنار آبشار می رسد

  مسير اينک باريک بود.... به نرمی به چپ پيچيدم
  تمام آن چهل نفر اينک بايد در سر پيچ با من برخورد کنند

 ان را به تله انداخته امآن... چه خوشی خوبی

  همگی را ديدم که ... در سکوت به آرامی به راه رفتن ادامه دادم
  ترديد دارند که آيا دنبال بکنند يا نه

  چند نفر اول ادامه دادند و بقيه مانند گروهی از ميمون ها سعی کردند دنبال کنند
  محوطه باريک بود..... ولی تعداد آنان در يک خط خيلی زياد بود

  فقط تعداد کمی می توانستند حرکت کنند و جای کافی برای پيچ زدن داشته باشند
  با مردمی که از پشت آنان را دنبال می کنند

  

  حاال چه خواهند کرد.... آها...آها 
  از باال به همگی آنان نگاه می کردم... پس از يک صخره به باالی آبشار رفتم

  کت بعدی شان  مبهوت حر.... آنان گيج و منگ شده بودند
  

  همانطور که به شما گفته شده مرا دنبال کنيد..... هی ای ميمون ها..... خنديدم
 ين صخره  و از اين مسير به پايينبه باالی ا.... فقط دقيقٌا مرا دنبال کنيد

  به همديگر نگاه می کردند..... همگی مانند مگس هايی متفرق شدند..... واه
 تماشا می کردو تمام آشرام شکست آنان را 

  به آرامی تکرار کردم   بياييد بياييد
  نمی توانيد به اين آسانی تسليم شويد... بياييد بياييد    

  دست کم درست راه برويد..... وقتی مثل من راه می رويد
  بايد به شما نشان بدهم که چگونه راه برويد و درست از من تقليد کنيد... منتظرم باشيد
  ظرم باشيدمنت... منتظرم باشيد

 آنگاه همگی فرار کردند

  يکی در برابر چهل ت
  توسط مردم خودش بی آبرو شد..... آن درمانگر ويپاسانا خودش خواسته بود

 



 

 

  راه رفتن ويپاسانايی من هميشه مرکز توجه بوده است
  واز روزی که به اينجا آمدم هميشه چنين بوده است

   من به نمايش گذاشته اين درمانگر هميشه ناخوشايندی خودش را از
  و با تحکم بر من ايراد می گرفت

  

  در هر گروه ويپاسانا پيوسته از او در مورد من سوال می شد
  او يک درمانگر مشهور بود و البته بايد تمام پاسخ ها را داشته باشد

  پاپ مصون از خطای پادشاهی ويپاسانا در آشرام پونا
  ش می کرد که من به وضوح قاطی هستماو بی رحمانه نظرياتش را در مورد من پخ

  و يک جويای توجه هستم
  که من در وضعيت ويپاسانا نيستم بلکه انرژی ام بسيار کم است

  فقط مانند يک مرده ی متحرک حرکت می کنم
  که من يک هندی هستم که نيروی جنسی ام سرکوب شده

  و خواندن های او در مورد من اين است که من کامٌال منجمد هستم
 از نظر جنسی مسدود شده ام و دليل آهسته راه رفتنم همين استو 

  که اشخاصی مانند من انرژی بد و پايين بيرون می دهند
  که من انرژی ديگران را مانند يک خون آشام می مکم

  و اينکه از هاله ی من فاصله ی زيادی بگيرند



  دسمت ديگر نگاه می کننهميشه شاگردان ويپاسانا را می ديدم که به 
  و هرکجا می روم به جهت های ديگر می روند

  و آن کالم مانند يک بيماری شايع شد
  يک مطرود.... با من بايد مانند يک جذامی رفتار می شد

  
  در مورد قضاوت های او شيندم

  که به ساير درمانگران خرده مرشد متعالی ديگر هم رسيده بود
  و به زودی در اخبار بودم

 ته شده بود که از من فاصله بگيرندبه تمام تازه واردها گف

  در يکی ديگر از راه رفتن هايم همين درمانگر مرا از راه رفتن بازداشت
  و برسرم فرياد کشيد که من بيمار هستم و نياز به معاينه ی روانی دارم

 و از تظاهر کردن دست بردارم و معمولی راه بروم

  ه ام با سرعت لبخندی زدم و گفتم چگونه است که هروقت او را ديد
  به اين سو آن سو می دود

  پاسخ داد که او توسط باگوان مجاز است که ويپاسانا آموزش بدهد
  او می تواند در حال راه رفتن تند يا حتی دويدن آگاه باقی بماند

  که راه رفتن آهسته فقط برای آموزش روش است
  بکندروش را بايد دور انداخت و شخص پس از مهارت می تواند همه کار 

 او تمامش را می دانست

  پس باگوان چی که آهسته راه می رود.... پس با شوخی از او پرسيدم
  او گفت من کيستم که حتی در مورد باگوان حرف بزنم

  و اين که او گزارش مرا به آشرام خواهد داد تا مرا از ورود منع کنند

  غير از او از هريک از منابع اين شايعات دروغ با خبر بودم
  يعاتی که پخش می کردند بطور اجتناب ناپذيری به خودم می رسيدشا

  يک روز وقتی در صف ديدار عصر در بودا هال بودم
  يک زن آلمانی با تهاجم به من روی کرد

  و از من خواست تا از راه رفتن در نزديکی او دست بردارم

  او با خشکی در مورد مشکالتی که داشتم به من درس داد 
  نرژی حوزه ی بودايی را می مکمو گفت که من ا

  بيش از صد سالک حمله ی زبانی بی رحمانه ی او را شاهد بودند
  صف به آهستگی از من دور شد

  

  می توانستم چنين موقعيت هايی را اداره کنم تا جايی که شفاهی بود خوب بود



  در آن روزها يک زن ساده ی نحيف و عينکی در پونا بود
   رفتن دچار مشکل شده بودکه او هم برای آهسته راه

  او بايد فاصله ی خودش را از من حفظ می کرد
 تا از داغ ننگ بر پيشانی اش نجات پيدا می کرد

  همين زن تهاجمی آلمانی فرياد زد
  که من يک هندی هستم با جنسيت سرکوب شده و او چاکراهای مرا خوانده است

  و راه حل من اين است که اين زن الغر عينکی 
  هم آهسته راه می رود را که او 

 ...ب

  برای آنان سرگرمی بزرگی بود..... همه می خنديدند
  

  برای نخستين بار غمگين شدم
  نه واقعٌا برای خودم زيرا که می توانستم به آسانی از خودم دفاع کنم

  ولی از اينکه ديدم آنان اين زن معصوم و ساده را 
  مورد حمله قرار داده اند آزرده شدم

  ردم به حفظ کردن فاصله ای زياد با او فقط برای اينکه از او محافظت کنمو شروع ک

  اين روش جديد من شد  دور نگهداشتن خودم از مردم
  مردمان جوان و جديد هرروز وارد می شدند و بی درنگ جذب من می شدند

  از آنان می خواستم که ساکت بمانند و از من دور باشند
  دو روز آنان درباره ی من مسموم خواهند شدزيرا می دانم که فقط ظرف يکی 

  و طوری به من پشت خواهند کرد که گويی من آن را از راه به در می کنم
  

  سالکان يا غير سالکان... از همه دوری می کردم
  توسط آنان که مرا شکسته می خواستند منزوی شده بودند

 را آزار دهند يا نابود کنندسعی داشتند م..... کسانی که می خواستند بال هايم را بچينند

  نان روزانه ام.... برای من اين اخبار روزانه بود
  مورد تهاجم بيش از هزار سالک قرارگرفتن  هريک به نوعی و روشی

  تعداد بسيار اندکی که مرا دوست داشتند بزودی از اينکه در کنار من ديده شوند ترسيدند
  ندزيرا که آنان بزودی از آن جمعيت منزوی می شد

  شام هايم سکوت های عظيمی داشتند
  به سمت هر ميزی که می رفتم خالی و خلوت می شد

  مسيرهای راه رفتنم هميشه خلوت بود زيرا هرکجا می رفتم مردم کنار می رفتند
 

  



  

  

  



 

 آنان برای يک امپراطور راه باز می کنند..... اين نمايش را دوست داشتم

  سمانی بر من بوداين روزها شاهد چند حمله ی خشن و ج
  در يک مورد مرا با زور هل دادند که تندتر راه بروم و حرکت کنم

  در موردی ديگر مرا از جا بلند کردند و با خشونت روی زمين کوبيدند
  ضربه ای ديگر روی سر تا بگويند که من به يک چوب دستی ذن نياز دارم

  ر ذهنی بيرون بيايمديگری مرا به شدت در بازو گرفت و تکان داد تا از اين سف
  و من شناکردن بلد نيستم.... به داخل استخر پرتابم کردند

  در مورد اين حمله ها در ميان سالکان سخن گفته می شد
  و تعداد بيشتری شروع کردند به سوء استفاده از سکوتم

  

  مرده و جدی بودم..... يک هدف تفريحی بودم
  و جدی بودن در ديدگاه باگوان يک بيماری است

  

  من فقط در هشياری حرکت می کردم
  و حالت های صورتم مربوط به يک هشياری وارسته بود

  

 گروه نمايش در آشرام در مورد من يک نمايش کمدی انتقادی ساخت

  آهسته راه می روم و وانمود می کنم که باگوان هستم و به اشراق رسيده ام
  ...  لطيفه بودزندگی يک..... مورد تماشای صدها نفر هستم که می خندند

  زندگی يک خنده بود
  من هدف سرگرمی های روحانی آنان بودم.... و غيرجدی بودن

  

  هر روز يک حمله ی جديد.... شايعات تازه..... اين داستان برای ابد ادامه داشت
  اگر به من حمله می کنند.... برای من داشت کسالت آور می شد..... دشمنان جديد

  خوب و مناظره با من داشته باشنددست کم يک بار يک دليل 
  و فرار می کردند.... هرچه می خواستند می گفتند.....آنان فقط می آمدند

  حتی به چشمانم هم نگاه نمی کردند
  حسادت و اين بزدلی... نفس

 تعجبی نيست اگر ما اينگونه هستيم که هستيم



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ودايی مبارزه بودم  نه در يک حوزه ی بميداندر يک 
  

  حتی اين را نيز پذيرفتم زيرا که مرا بسيار گوش به زنگ نگه می داشت
  و من بايد با هشياری واالتر شده حرکت می کردم و راه می رفتم

  و از هرکس که به حوزه ی هاله ام وارد می شد گوش به زنگ و آگاه می شدم
  مرا به ياد تمرينات کونگ فو در کودکی می انداخت

  گ کونگ فوو فيلم های بزر
  می دادهشياری و آن مرشدی را به ياد آوردم که با شمشير برهنه به شاگردنش تعليم 

 حتی وقتی که شب در خواب بودند

  برای من همه چيز می بايد بطور مثبت مصرف شود
  اين يک تمرين در هشياری بود

 و از آنان برای اين درس های رايگان تشکر کردم

  سبيل بلندی داشتم
  می خواندندfu manchu* ی که مرا دوست داشتتند مرا  فومانچوو عده ی کم

 

  گل های سرخ و خارها



   و از طبع شوخ ذن کونگ فويی من خبر داشتند

ميليون ها نفر را که جويای ... درمانگرهای بسيار باکفايتی کار باگوان را منتشر می کردند
  حقيقت بودند آموزش می دادند

   کردنددرحالی که هزاران دالر برای آن گروه ها دريافت می

  خرده مرشد های درمانگر مصون از خطا
  و خوانندگان روحی که کانال های حساس و دوست داشتنی  باگوان هستند

  همگی به اتفاق آرا  سرکوب های جنسی هندی مرا می خوانند

  از نوزده سالگی با باگوان هستم
  هرگز برای بلندکردن آسان هدف های جنسی نزد باگوان نيامدم

  مورد آزادی جنسی و شکستن محرمات سوءاستفاده نکرده اماز ديدگاهش در 

  من در اينجا خالصانه برای رشد درونی خودم آمده بودم
  انگيزه ی شديد او برای بيدارکردن معرفت انسانی

  و عشق خالص و تمام من برای او
  فقط عشق او مرا در اينجا نگه داشته است

  سی امحتی حاضر بودم بخاطر به اصطالح سرکوب شدگی جن
  از انگيزه ی جنسی چشم بپوشم و روی فراخوان های واالتر تمرکز کنم

  

  در خانواده ای با شهرت و ثروت زاده شده بودم که آن را در اوان جوانی ترک کردم
  مادرم ويمی يکی از مشهورترين هنرپيشه های باليوود بود

 پدرم شيواراج از يک خانواده ی مشهور ثروتمند و صنعتی بود

  ود در دهه ی هفتاد پديده ای کامٌال متفاوت بودباليو
  هنرپيشگان زن مانند خدايان پرستش می شدند و توسط توده ها 

 مورد بت شدن قرار می گرفتند

  تمام دوستان دوران جوانی ام فرزندان هنرپيشگان سينما بودند
  يا فرزندانی از خانواده های مشهور صنعت کار

  د يا در يک صنعت و پيشه شناخته شده اندکه امروزه ستارگان مشهوری هستن

  سال های نو جوانی ام انبوهی از هنرپيشگان کوچک را ديده است
  و زيباترين دختران جوان به سمت مهمانی های باليوودی ما می شتافتند

  ولی در مقايسه با روش زندگی ... نيازی نيست بيشتر بگويم 
  در آزادی جنسی همسفران غربی خودم

  بيشتر آزادی جنسی داشتمآن سال ها 

  هميشه رسوا بوده ام
  و احاطه شده توسط زيباترين زنان

  به ويژه به سبب روح آزاد و طبيعت عصيانگرمنافرمانی کامل من به بزرگ تر ها



  و بی حرمتی کامل به تشريفات اين جامعه ی ميالنحاله
  ی يافتندبرای تمام دخترها يک عصيانگر بودم که آنان او را جذاب و خواستنی م

   سرگرم سفر درونی خودم بودمبيشتر
  تا که در آشرام پونا بخواهم وارد رابطه بشوم

  

  يک دختر بسيار زيبای آمريکايی آنجا بود
  و بعدها فهميدم که يک مانکن برای نمايندگی شرکت فورد در نيويورک است

  و مرا ديد که آهسته راه می روم..... او به آشرام آمد
  روع کرد به نگاه کردن به من و برای چندين روز ش

  سعی کرد برای سالم دادن به من نزديک شود
  

  در آن زمان در سکوت بودم
  بخصوص برای آزارهای روزانه که پيوسته از سوی سالکان دريافت می کردم

  او به نگاه کردن به من ادامه داد و يک روز عصر... و او را ناديده گرفتم
  در هتل سوندربان در همسايگی زندگی می کنممرا دنبال کرد و فهميد که من 

  او به همان هتل آمد و دو ماه در آنجا ماند
  هميشه او را می ديدم که روی تراس ايستاده و به من نگاه می کند

  و شروع کرد با من به گفتگو سازی
  او از شنيدن اينکه من در سکوت و مراقبه ی عميق بودم امتناع می کرد

   آشرام نمی رودتوضيح داد که ديگر به
زيرا هميشه مورد آزارهای جنسی قرار می گيرد و هر مردی سعی می کند با او مالقات کند و با 

  او به رختخواب برود
و اينکه او يک مانکن در نيويورک است و از مردان خسته شده بود که فقط او را برای سکس 

  می خواستند 
  و من تنها مردی هستم که او را تنها گذاشته ام

  او مرا ساکت و حساس يافته است و می خواست به من نزديک باشد
  

  داستانش را درک و رک بودنش را تحسين کردم... زيبا بود
  او با نشاط بود و پر از شوخ طبعی

  
  نهايت هوشمندی را داشت با تجربه ای فراوان از سفر به دور دنيا

  د و با وقارنزدک بودن او به من به زودی سبب شد که او آهسته راه برو
  و فضاهای تازه ای شروع کردند به چيره شدن براو

  پسر های بزرگ آشرام که دنبال او بودند اينک بيشتر از من غضبناک هستند
 و از اينکه من اکنون دوست دختر دارم شوکه شده اند



  از او سپاسگزار بودم برای اين رابطه ی کوتاه
  و زندگی مجردی خودم را زيرا که به من کمک کرد که تصوير مقدس مآبی 

  به تصويری از فروتنی و تماميت تغيير دهم

  در اين روزها مجرد باقی مانده ام
  برگذارکننده ی جشن و سرور بودم باوجودی که به واقع می گويم که بجای يک مجرد يک

  تجربه های زندگی های گذشته ی تانترايی تبتی دوباره در من بيدار شد
  وباره زنده شدندو دريچه های گذشته ام د

 

 
  همين زمان آشرام قصد داشت هتل سوندربان را بخرد

  صاحب آن آقای تالرا به من عشقی پيدا کرده بود
  و هروقت وارد می شد برای سالم و تعارف می آمد

  او مرا غيرمعمولی دريافته بود و هميشه در مورد طبيعت وقف شده ی می نظر می داد
  و خلوصم در طريقت

   روپيه ماهانه داده بود1200 ماه پيش آن اتاق را فقط به او چهارده
  و به من اجازه داد که با همان قيمت در آنجا بمانم

  روپيه بود9000ی ماهانه اتاق ها درحالی که با بازگشتن باگوان کرايه 



  کردند روشن کرد کهمديريت آشرام برای تمام سالکانی که در آنجا زندگی می 
  زيرا تالرا موافق نبود با قيمت پيشنهادی آنان هتل را بفروشدهتل را بايکوت کنند 

  آن طور که تالرا به من گفت آنان تهديد کرده بودند که هتل را خواهند بست
  تعداد زيادی از اين نوع امالک داشت...... تالرا مردی ساده بود

  و درواقع از روش تهاجمی که آنان پيشنهاد دادند خوشش نيامده بود
  که تالرا رقم پيشنهادی خودش را داد آنان بی درنگ آن قيمت را رد کردندو زمانی 

  با تهديدهايی که تجارت او را تعطيل خواهند کرد
  او به من اعتماد کرد و گفت که از روش کثيف دست پيچاندن آنان 

 که مديريت آشرام در اين معامله به کار گرفته شوکه شده است

   مطلع شدم که در همين روزها توسط دفتر آشرام
  دستور دارم که همان روز هتل را ترک کنم يا با منع ورود مواجه خواهم شد

  قول دادم که ظرف چند روز اتاقی را در جايی پيدا کنم
  که آنان جواب دادند که من فقط يک روز مهلت دارم و همين است که هست

  گوهای منفی را تحمل نمی کنند-در اينجا نه

   به دنبال يک اتاق گذشتچند روز بعد به گشتن
  در مکان ها و محله هايی که سالکان زندگی می کردند

   را به هندی ها اجاره نمی دادندlakshmi villas *ويالهای الکشمی
   هم اتاقی نبود و اين ادامه دارد و دارد riverside *منطقه ی ديگر در کنار رودخانه

  تاق کرايه می داد پيدا کردمکلبه ی کوچکی را در منطقه ای که يک سالک هندی ا
  در اينجا با خشونت به من گفتند که آنان با من مخالف هستند و انرژی بد مرا

  .... در اينجا نمی خواهند
  دست کم برای شش روز قادر نبودم اتاق ديگری پيدا کنم

  هردو از مناطق قديمی کورگان پارک و محل زندگی هزاران سالک اشو*
  

  د و به يک مالقات خواندنددم دروازه مرا ايستادن
  گفتند که من اخطارشان را برای ترک کردن سوندربان دريافت کرده ام

  که از آن نافرمانی کرده ام و از ورود به آشرام منع شده ام
  فرجام خواهی کردم که من در شش روز گذشته دنبال می گشته ام 

  ولی قادر نبوده ام اتاقی را پيدا کنم
  که اين مشکل من استکه به آن پاسخ دادند 

  که من با باگوان و خواسته های او نيستم  و ديگر به آنجا برنگردم
  که من فرصت خودم را داشته ام و حاال تمام شده است

  از برخوردهای ضربه زننده و تجربه های وحشتناکی که با ساکلکان داشته ام
  يک کتاب سخن بگويممی توانم 

  و نزديک بودندبخصوص کسانی که از همه بيشتر به ا



  ولی خودداری می کنم زيرا آنان را درست همينطور که هستند پذيرفته ام
  هرچه کشته اند همان را درو خواهند کرد

  تا جايی که به من مربوط می شود آنان اين آزادی را دارند
  که خودشان را بسازند و يا تخريب کنند

  ولی نه اينکه آزاد باشند آزادی ديگران را نابود کنند
  اين عبور غيرمجاز از آتش مقدس ديگری است 

  و سفر درونی روحانی او

  باگوان بارها و بارها تکرار کرده 
  در آزادی هيچکس دخالت نکنيد

  و اجازه ندهيد کسی در آزادی شما دخالت کند

  من اين دومی را امروزه مهم تر می بينم
  اجازه دادن به ديگران برای اختالل در آزادی

  ت کننده غيرفعال بودنيعنی يک مشارک
  مشاهده ی اينکه مردم انسانی بيگناه را مورد خشونت قرار می دهند 

 يعنی مستقيمٌا در آن جرم مشارکت داشتنو ساکت ماندن 

  قدرت فساد می آورد و قدرت کامل تمامٌا فاسد می کند
  شوندبر کسانی که نمی توانند آنان را کنترل کنند توسط منع کردن چيره می  قدرتمندان

  بگذار آنان در ترس از منع شدن زندگی کنند تا بردگان مطيعی بشوند

  ممنوع کردن سالکان از ورود به آشرام کثيف ترين و پست ترين نوع باج خواهی است
  

  سالک آسيب پذير است
  زيرا که نمی خواهد حضور باگوان را ترک کند

  با عشق او به باگوان بازی می کنند
  ليه او استفاده می کننداين را چون ابزاری برع

  فرد چقدر پست تر وخاشع تر می تواند بشود

  ممنوع الورود شده بودم و اسمم در فهرست سياه بود 
  و پيشاپيش بقدرکافی از برخوردهای روزانه ام با اين آشرام داشتم

  تصميم می گيرم بزودی پونا را ترک کنم
  

  ادمممنوع الورود بودم و به زندگی در سوندربان ادامه د
  تا اينکه يک روز صبح فهميدم که مالقات ديگری بين تالرا 

 و مديريت آشرام صورت خواهد گرفت



  
  تالرا مرا خواست زيرا تنها سالکی بودم که درآنجا اقامت داشتم

  که اينک او احساس خشم دارد... و با من مذاکره کرد
  به نظر می رسيد که آنان با قطع درآمدش مبارزه را برده بودند

  به من گفت که آنان اکنون احساس می کنند که می توانند او را با قيمت نازلی بخرندو

  ديدم که تمام اين با باگوان و راه مهربان او جور نيست
  اين باج خواهی و به زور حريف را از ميدان به در بردن است

 استفاده از قدرت و ماهيچه برای راندن ديگری که ناتوان تر است

  يزی نداشتم که از هردو طرف کسب کنمباوجودی که چ
  با تالرا بودم و احساس خجالت می کردم که آشرام از چنين تاکتيک هايی استفاده می کرد

  

  اگر آنان از قدرت خود و باج خواهی مالی استفاده کنند که تالرا را بيرون برانند
  ... جاستتفاوتش با اينکه سياست بازهای آمريکايی باگوان را بيرون راندند در ک

  تا جايی که به من مربوز می شد همان سياست بازی های کثيف
 به نظر من اين خجالت آور بود

  و می دانستم که يک بودا هرگز به چنين روش زشتی رفتار نمی کند
 به نظر من مديريت آشرام چهره ی باگوان و پيام عشق و مهر او را تيره می ساخت

  ان مالقاتشان را با نرمی و مالحظه شروع کردند تالرا و من موافقت کرديم که اگر آن
  او به فروختن رضايت می دهد

  اگر با تهاجم شروع کردند او رد خواهد کرد
  اين ادراکی محرمانه بين ما بود
  منتظر بوديم و تماشا می کرديم
 تمام معامله روی اين می چرخيد

  بودنداز ديدن من که با تالرا نشسته ام خشمگين .... پنج نفر آمدند
  آنان احساس کردند که بايکوت کردن آنان او را سازگارتر ساخته

 و در رويکردشان نسبت به او گستاخی کردند

  نه حتی به دوبرابر قيمت ... تالرا از فروختن سرباز زد
  تالرا جا نمی زند.... و اين پايان ديدار آنان بود 

  آنان می توانند هتل را بايکوت کنند
  وز ملک او مانده استو آن هتل تا به امر

  

   که من چهره ی مرشدم را باال نگه داشتمرسد می محتی امروز هم به نظر
  و روزی درک خواهد شد که مداخله ی من نشانی از در طريقت بودن من بوده



  حقيقت و عدالت اول هستند... يک روح عصيانگر
 اده استحقيقت باال تر ايست.... حتی اگر من مجبور شوم با مردم خودم بجنگم

  باگوان مرا برکت داد و پيروزی مرا ديد
آماده می شدم تا با چالش های بی شمار و فشارهای قدرتمندی که به زودی فرا می رسند روبه 

 رو شوم

  وقتی که شعله ی او را به دنيا بردم
  هرگز برای قدرت و سلطه گری احترامی نداشته ام و به آن تسليم نشده ام

 تعظيم می کنم و تسليم می شومفقط به عشق و مهربانی 

  همراه با يادداشتی گواهی سانياس خودم را برگردانم
  که من در اين طريق تنها خواهم ماند

 و برای هميشه مخلص او

  چند روز بعد با تهديد های جدی رو به رو بودم
  وقتی در خيابان بيرون آشرام در شب راه می رفتم

  شانم داد و تهديد کرد که کارم را تمام می کنديک مرد سالک به سمت من دويد و چاقويی ن
  که به من يادآوری شده که پونا را ترک کنم و يا اينکه ترتيبم را خواهند داد

 پاهايم را..... که استخوان هايم را می شکنند

  اينک آنان روحم  را به مبارزه می طلبند
  من نقشه داشتم که از پونا بروم

  استولی اينک موضوع کامٌال متفاوت 
  هرگز تحت هيچ فشاری نخواهم رفت

  و اينک تصميم گرفتم بمانم و ببينم که آنان چه خواهند کرد



 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

 

  تهديد را دوست ندارم و آن هم از سوی کسی که قرار است در طريقت باشد
  از کسی که ادعای مريد بودن باگوان را دارد

   که روی اين زمين گام نهادهباگوان شخصی که من او را بزرگترين بودا يافته ام

  آيا می توانيد تصور کنيد آن دو دنيايی را که من هم زمان می ديدم
  اگر اين واژه بتواند معنی را برساند..... وحشتناک

  قبال کتاب سال های بيداری را از جی کريشنا مورتی خوانده بودم
  ولی بدون اينکه عميقٌا رويکرش را بررسی کنم

  

  تاب های بيشتر از جی کريشنامورتی و زندگی او عالقمند شدماکنون به خواندن ک
  و اينکه چرا در فکر های او در مورد مرشدان تضادی وجود داشت

  يک فصل تمام برايم باز شد که قبٌال آن را ناديده گرفته بودم
  

  کامٌال با باگوان بودم
  هيچ چيز هرگز عشق مرا به او متزلزل نمی کرد

ير سوال بردن رويکر کامٌال باز او می خواستم عميقٌا پويايی مرشد و من فقط شروع کردم به ز
 بی مرشدی را درک کنم

 

  آن غرش شير

 



  می خواستم عميقٌا پويايی مرشد و بی مرشدی را درک کنم
  و اينکه چقدر دشوار است منتقل کردن حقيقت به بشريتی ناآگاه

  می دانستم که باگوان انتخابی ندارد
  ت منتشر کردن حقيقت را درک کرده بوداو پيشاپيش تمام عواقب و مخاطرا
  او خودش هدف قرار گرفته بود

  ولی نياز داشتم که موقعيت پيچيده ی يک فرد را در براير جمعيت درک کنم 
  با حضور مرشد زنده* در موقعيت يک جمع

  

  می دانستم که باگوان رشد مرا از نزديک تماشا می کند و می خواهد که من
  نم و بيشتر جذب ادراک خود کنمتمام جوانب را مطالعه ک

  

  تاکنون مانند يک کودک شيفته ی او بودم
  می دانستم که باگوان رشد مرا از نزديک تماشا می کند و می خواهد که من

  تمام جوانب را مطالعه کنم و بيشتر جذب ادراک خود کنم
  

  تاکنون مانند يک کودک شيفته ی او بودم
  عادل آرام در ديدگاه  پيش رونياز به ادراک بيشتر داشتم با يک ت

  شروع کردم به ستودن بيشتر و بيشتر جی کريشنا مورتی
  حس مطلقٌا تيز نظاره گری و رويکرد کلينيکی او

  

  باگوان هميشه گفته که ما بخشی از اين دنيا هستيم
  که اين جمع فقط يک آزمايش بوده است

  او هرگز بيان نکرده که مردم او به اشراق رسيده اند
   همانقدر ناآگاه هستند که باقی دنيا ناآگاه هستندآنان

  باقی دنيا جايی که جهل سرور است
  اينجا جايی است که سرور در جهل نيست

  دنيا و راه هايش ساده و آسان هستند برای سروکار داشتن
  فقط فعاليت های روزانه و زندگی کردن در سطح

  زمايش می کنددراينجا فرد آسيب پذير است و با انرژی های روانی آ
  با مکانيسم های پيچيده ی درونی ذهن کشف نشده و بی ذهنی

  high voltage energyجايی که انرژی هايی با ولتاژ باال 
   به تجربه شدن و رشد بادقت و راهنمايی نياز دارد



  جايی که هرچه شخص باالتر برود به هشياری عظيم تری نياز دارد
   خودش آگاه باشدجايی که فرد بايد کامٌال از حرکات

  رشته های نامريی از آتش عمودی.... ما با آتش بازی می کرديم
  

  اين را اکنون درک کرده بودم.... سالکان روشن ضمير نبودند
  ولی پرسش های تازه ی من اين بود که چرا آنان روشن ضمير نيستند

  آيا ممکن بود که آنان که می توانستند برسند نابود بشوند

   اين پرس و جونقطه ی کانونی
  که آتشين ترين پرسش ها شد

  و معادله ای که نياز داشتم درک کنم

  زيرا که اين دقيقٌا چيزی بود که جی کريشنامورتی در برابر آن جنگيده بود
  گفته بود که جمعيت هميشه فرد را نابود می کند

  که تمام سازمان ها فرد را فلج ساخته و در نهايت او را نابود می کنند
  

  روشن بود که کريشنامورتی بسيار تيزبين بوده است
  ودر اين موضوع بخصوص ديدگاهی کامل داشت و تمامٌا حق با او بود

  درحالی که باگوان با قمارهای ديگاه آزاد و باز خود
  که حوزه ی بودايی از اين موضوعات مراقبت خواهد کرد

  

  باگوان نيز اين تحوالت تازه را تماشا می کرد
   اندوهگين بود و شروع کرد به ديدن اينکه مردمانش او را ساقط می کننداو عميقٌا

  

  من با او راه می رفتم و او در من شناور بود..... من يک آزمايش زنده بودم
  او مردمانش را در آينه ی من آزمايش می کرد

  واقعيت اين بود
  

  اين را برای همه اعالم می کنم تا بخوانند و بدانند
   ا را تماشا می کرد که با يک بودا چگونه رفتار کرديدکه باگوان شم

  بودای او که شعله اش را حمل می کرد
  خود باگوان را حمل می کرد

  
 هرآنچه در اينجا می گويم برای اين است که به شما کمک کند تا طی طريق کنيد

 

 



 

  من فقط نوک آن کوه يخی را افشا می کنم
  ا مايلم که شناخته شودبخشی را که می توانم بيان کنم و ي

  بعضی از راز ها مانند دادن شمشير برهنه به دست های يک کودک است
  

  شروع کردم به ديدن خطرات بسياری که در افق جلوه گر می شوند
  با استفاده از روش های قدرتمند بيدارسازی

  سالکان اين آتش عمودی را در حوزه ی بودايی رها کردند
  ن قدرت ها نابالغ بودندو در استفاده ی خود از اي

  و نه سکون داشتند و نه هشياری نسبت به اين آتش و تاثيرات آن

  نمی خواهم بترسانم ولی من شاهد تمام اين تاثيرات بوده ام
  بدترين ها قرار است اتفاق بيفتد.... شروع به رخ دادن خواهد کرد

  ممنوع الورود بودم و در سوندربان اقامت داشتم
  د متر پشت سکوی بوداهال قرار داشتحصار هتل فقط چن

  و از آنجا که باگوان هر روز عصر در چانگ تزو سخنرانی می کرد
  سخنرانی هايش مستقيم به بودا هال منتقل می شد

  و از جايی که من در پشت حصارها نشسته بودم کامٌال شنيده می شد
  هرشب برای شنيدن سخنرانی هايش می نشستم

  



  خوردم و چون بسيار آهسته راه می رفتممز می شامم را در رستوران پري
  ترتيبی می دادم تا قبل از خاتمه ی سخنرانی برخيزم و به آهستگی به سمت پريمز بروم 

  تا در شلوغی پس از سخنرانی گير نکنم

  شبی که آن اتفاق افتاد
  طبق معمول در راه بودم که توسط يک سالک هندی متوقف شدم

  ر سيکلت برساند و سوار شوماصرار داشت که مرا با موتو
  از موتور سيکلت بدم می آيد زيرا نشستن روی آن ها با ردا سخت است

  و من دوست داشتم که پس از سخنرانی آهسته پياده روی کنم
  او بارها و بارها اصرار کرد و من تسليم شدم

  مرا به آنجا برد و از موتورش در خيابان پياده شد و بدون هيچ اخطاری 
  با نيرويی بسيار خشن به صورتم زدناگهان 

  و شروع کرد به مشت زدن به من در روی زمين

  اين ضربه ی تند بر آرواره ی راستم سرم را کامٌال چرخش داد
  با صدای ترک در جمجمه و مهره های گردنم

  به سمت مقابل روی زمين افتادم تا از سقوطم محافظت کنم
  ی چپم شنيدمروی دست چپم افتادم و صدايی را در شانه 

  استخوان يقه ام به گردنم رفت و احساس کردم که استخوان تيغه ی شانه ام 
  به نخاعم برخورد کرده و جا به جا شده است

  ريه هايم تحت فشار بودند و نفس کشيدن بسيار دردناک بود
  به صورت و بدنم لگد زد و از من پرسيد که آيا درسم را گرفته ام

 سوار موتورش شد و رفت

 

  



 

  برای مدتی دچار وقفه شده بودم و همه چيز در اطرافم چرخ می خورد
  روی زمين دراز کشيده بودم و توان بلند شدن نداشتم

  

  ناگهان احساس کردم که نيروی مرا اززمين بلند کرد
  و بدون هيچ تالشی از سوی خودم ايستاده بودم

  می دانم که چه کسی بدن مرا بلند کرد
  ا و عواقب بس سنگينی در پی داشتولی اين حمله جنبه ه

  

  به هتل بازگشتم و شنيدم که باگوان پس از سخنرانی 
  وقتی که از روی صندلی برمی خيزد بطور غيرقابل توضيحی به زمين خورده است

  و ديگر سخنرانی نمی کند

  اين ناگهانی بود ولی می دانستم که خطراتی برای او در پيش است
  و برای من آخر کار بود

   اين اوضاع بيش از اين مضمحل شود زندگی طوالنی نخواهم داشتاگر
  

   تا بهبود پيدا کنمماندمدو ماه ديگر در هتل سوندربان 
  ولی شروع به اين ادراک کردم که باگوان و من هردو در يک وضعيت قفل شدگی 

  و ايست کامل قرار داشتيم
 پيچيدگی هايی روی پيچيدگی ها

  يشاپيش به ورای اشراق رفته بودم که باگوان په بودفاش کرد
 

 

  عواقب آن برايش مرگبار بودند
 

 

  آن حمله با قفل کردن و پيچاندن بدن جسمانی و اختری من و پيچ خوردن اين دو بدن در هم
  سبب شد که با مشکالت روحانی و ذهنی تازه ای مواجه شوم

 ده اندمی دانستم که هم بدن جسمانی و هم بدن اختری ام دچار آسيب زياد ش
  در سمت چپم يک آسيب شديد جسمانی وجود داشت

 که بدن اختری ام را پيچ داده بود
  محور تنظيم عمودی به يک حرکت مارپيچی پيچ خورده بود

  در يک ايست کامل قفل شده بود



   را مسدود کرده بود pingala** و پينگاال ida*که کانال های ايدا
  سرم را از فرق sushumna***و جريان سوشومنا

  بدن کيهانی برای تنظيم کردن جابه جايی و عدم تعادل
 مرکزش را به راست منتقل کرده بود

 ida *   که بصورت مارپيچ در امتداد آن قرار داردانرژی با بار الکتريکی منفی در سمت چپ نخاع  
** pingalaا داردمارپيچ ايدا ر- که حرکت ضد  انرژی با بار الکتريکی مثبت در سمت راست نخاع 
 *** sushumnaبرآيند اين دو قطب که در درون ستون مهره ها و نخاع قرار دارد و کندالينی را تشکيل می دهد  

 استفاده می )سامادی (حل واالتر يوگا تعادل بخش برای دست يافتن به مرادر علم يوگا و روش های پراناياما از اين نظام
  شود

  ايدای من دچار آسيب شده بود
   تدريج بر پينگاال اثر گذاشتو اين به

  که به نوبه ی خودش دريچه ی سوشومنا را به آهستگی مسدود کرد
 

  بدنم شروع کرد بطور ناسازگار با اين وضعيت های جديد تنظيم شدن
  طرف خنک کننده تعطيل شده بود

 بدن شروع کرد به گرم شدن پيوسته
  آن هوای خنک که پيوسته در درون برمی خاست متوقف شد

  فس هايم نامرتب بودندتن
 

 نبض چپم ضعيف بود و بارها و بارها از زدن می ايستاد
  و احساس می کنم که هربار که متوقف می شود قلبم محکم گرفته می شود

  نبض راست قوی تر و سريع تر است
 

  چشم چپم پيوسته خشک می شد و می خاريد
  و چشم راست قرمز شده بود و هميشه اشک از آن جاری بود

 

  ش چپم شروع کرد به شنيدن صداهای بلند و جيغ مانندگو
 و احساس تعادلم را از دست می دادم

  گوش راستم احساس مسدود شدن داشت و شنوای اش را از دست داده بود
 

  وقتی به سمت چپ می غلطيدم چشمانم تيره می شد
 

  به آهستگی چشم سومم بسته شد
  با ضربان دردناک در سمت راست مغزم

 

 ستون عمودی را ازدست دادمتجربه ی 



 

 

  بازوی چپم شروع می کرد به خواب رفتن
 لکه های تيره روی آن بود و به پايين کشيد شده بود و يک ناخنم سياه شده بود

  پای چپم چند لکه ی سياه داشت و نشانه هايی از آسيب را نشان می داد
  و مرکز راه رفتنم به سمت راست منتقل شده بود

 

 رات جسمانی شروع کردند به صورت گرفتنتمام اين تغيي
  اين تغييرات و روند ها در طول دو سه ماه پس از آن حمله شروع کردند به نمايان شدن

  دقيقٌا می دانستم که چه اتفاقی برمن می افتد
  دقيقٌا می دانستم که چه به سر باگوان می آمد

 

 هنوز هم اميد بود

  هشت ماه پيش به نقطه ی اشراق رسيده بودم
  نقاط ورود و خروج از بدن را ديده بودم و می شناختم

  باگوان شروع کرد به يک مرحله ی تازه از کار فوری روی من
 

 کانال چپ من بسته بود که بازگشت نزولی ورودی مارپيچی را به بدن مسدود کرده بود
  می بايست مطلقٌا ساکن می ماندم و به مرکز مرگ شيرجه می زدم

  بدن که مرگ را احساس می کرد.... اراو در هر شيرجه در ه
 بی درنگ از درون منفجر می شد و سعی می کرد که توسط چشم سوم وارد بشود

 



  زمان زيادی طول می کشيد.... اگر به اين ترتيب ادامه می دادم
 ولی شفای معکوس و ورود و بازگشت به بدن ممکن بود

  باگوان يک جنگچو است
  من يک جنگنده هستم

 

  مخاطره استزندگی يک 
  هرگز در مورد آنچه رخ داده گريه نمی کنم
 اتفاق افتاده است و نمی توان آن را برگرداند

  شرايط بد و در مصيبت متقابٌال می جنگم من در
  اين طبيعت من است

  نمی توانم آن را تغيير بدهم

  باهمديگر هرچيز ممکن بود
 داشته شودآن انسداد می تواند بر..... فقط صبر و کار عميق درمانی

  آن تخته سنگ بزرگ که روی کندالينی ام قرار داشت از مسير کنار رفت
 و آن گذرگاه بارديگر آزاد شد

 

  با اين حادثه ی آسيب زننده ی جسمی و روانی
 يک شب ناگهان توپی از نور بر من فرود آمد

  اينک برای جی کريشنامورتی احترام تحسين و عشق عميقی رشد داده بودم
 ربان او باالی سرم می درخشيدوجود مه

  و برای نخستين بار خودش را برايم آشکار کرد
  او يکی از آن سه وجودی بود که در نزول گوتام بودا 

 در ماه جوالی بر باالی سرم شناور بودند
  مهربانی به من کمک کنداو قرار بود راهنمای من باشد و همچنين اکنون با 

 



  آميز و ديوانه وار به گوش می رسدخواندن مطالب باال مطلقٌا جنون 
 

  هرآنچه که نقل می کنم برای سالک در راه طريقت است
  می توانم با اين افشاگری ها اعتبار خودم را به مخاطره بيندازم

  بهايی سنگين تر را پرداخته ام
 و نمی خواهم اينگونه حوادث بارديگر اتفاق بيفتند

 

  از تجربه ها شيرجه می زدندکه در گذشته جويندگانی که در اين قلمرو 
  دنيا را ترک می کردند تا بدون اختالل سفرشان را در کوهستان ها کامل کنند

 و برای امنيت داشتن وضعيت جسمانی شکننده شان پس از اشراق
  بدن و تنظيم های کيهانی آن فقط رشته های شکننده ی نور هستند

  ال شناور است می بازدو همچنانکه قدرت بدنذهن به قدرت بی ذهنی که در با
  بدن ضعيف تر و ضعيف تر می شود

 

 سپهر جسمانی به سمت سپهر اختری راه باز می کند
  سپهر اختری به سمت سپهر کيهانی راه باز می کند

  و حل شدن غايی در آن هيچ بی نهايت کيهانی

 فرد برای اينکه زندگی کند بايد بميرد

 

 

 



  فتم توسط چندين مرشد مورد عيادت قرار گر
  و هريک به هرروشی که می توانستند به من کمک کردند

 

  يکی از اين عيادت ها مرا بيش از همه متعجب کرد
  زيرا که من هيچ ارتباط شخصی نداشتم و حتی خوابش را هم نمی ديدم که 

   برای برکت دادن به من بيايدshirdi baba * فيض و مهربانی شيردی بابا
  با فروتنی به او تعظيم می کنممخلص او باقی خواهم ماند و 

 زنده باد حضرت شيردی بابای الهی
  در آنجا ساکن بود shri sai babaشيردی نام دهکده ای است که حضرت سايی بابا*

  شب ها زياد عرق می کردم و بی خواب بودم
  به اين طرف و آن طرف غلت می زدم و از راست به چپ از چپ به راست می چرخيدم

 امل همراه با حمله های دردناکگاهی يک چرخش ک

  کندالينی سعی می کرد تا درها را باز کند
  بدن گام به گام تنظيم می شد

  عميق ترين روش اين بود که تا ژرفای ممکن بميرم
 و برای شفاگرفتن عميقٌا وارد آن سياهچاله شوم 

  هرگاه بدن وارد مرگ می شود
  درهای چشم سوم باز می شوند

  ند و آن را به شوک ناگهانی و بيدارشوندگی بياورندتا از بدن محافظت کن
 تا بدن را زنده نگهدارند

  مرکز مرگ مانند يک در بيرونی عمل می کند
  چشم سوم يک در درونی است

  عضالت چشم سوم آسوده می شود و از درون باز می شود
 و به ورود از سمت پشت اجازه می دهد تا دايره تکميل شود

  استمرگ شفادهنده ی غايی 
  اين هميشه آخرين پناهگاه است برای بازکردن کانال ايدا

 و من واقعٌا اين راز را می دانستم

  دو ماه شفايابی عميق در جريان بود
  و اگر به آرامی کار می شد می توانست يک سال طول بکشد

  my cosmic body sphere embryoجنين بدن سپهر کائناتی من 
  نيز رشد می کرد بزرگتر می شد 

 بزودی آن گشايش صورت می گرفت

  از هردو مسير کار می کردم
  از بدن به سمت باال و اختری

 واز کائنات به سمت پايين و اختری



  باگوان از عزم من شگفت زده شده بود و جگر و توجه مرا می ستود
 همين برای من هديه ای کافی بود

  ی گرفتآن کتک خوردن مرا به مبارزه طلبيد و مرشدم قوت مرا جشن م
  اين بيش از اشراق بود

 

  اين پيروزی من در شکست نيز بود
 

  من در هر دو صورت برنده بودم
  اگر می باختم و می مردم
  باگوان با من وداع می کرد

 می دانست که جنگنده ای در حين جنگيدن ازبين رفته است

  جشن های ماه جوالی فرا می رسيدند
  نخستين سالگرد سامادی من

 م بسيار مهمنمادين و براي

  بوداهال جديد برای باگوان آماده می شد
  و من درخواست فروتنانه ام را فرستادم تا فقط برای يک روز

  مجاز باشم که وارد شوم1987 جوالی 11روز جشن مرشد در 

  وقتی که درخواستم با مالمت مردود شد توانستم درک کنم
 يک ديوانه ی گواهی شدهدر ليست سياه و .... من دشمن تاييد شده ی آنان بودم

 

  
 

 پس به جنبه های مثبت آن نگاه کردم

  1987 جوالی 7باگوان شروع کرد به ظاهر شدن در بودا هال از روز 
  و از آنجا که حصار درست در پشت سکوی سخنرانی قرار داشت من به خود خنديدم

 و دريافتم که درست در پشت سر باگوان ايستاده ام
  فقط حدود ده متر دور تر

 

  شايد اين هديه ی او بوده
 به حماقت خودم برای تالش کردن برای رفتن به داخل خنديدم

  زمانی که او وارد بوداهال شد همه ديوانه وار در حال جشن گرفتن و رقصيدن بودند 
  فقط چند متر پشت سر او

 تمام انرژی های هزاران سالک به سمت او  يورش می آورد



  شد آن را چون امواج جزرومد احساس کرداز جايی که من می رقصيدم می 
  سپاس از تمام شما دوستان عزيز

 آن جريان را موج روی روی موج روی موج دريافت می کردم
  و باگوان با خوشی می رقصيد

 

 می دانستم می داند که می دانم
  جشن ها در راه هستند

  فقط اين لحظات را زندگی کن و در آن ها غرقه شو
 ی شد دردهايم ناپديد می شدندوقتی که او پديدار م

  برای آن لحظه من از ياد رفته بودم و بارش او را جشن می گرفتم
 

  هوا ساکت شد
  و باگوان شروع کرد به سخن گفتن

  روی چمن نشستم و در سکوت گم شدم
  هر کالم و هر سکوت را می نوشيدم

 زمان شناور بود

  چشمانم را باز کردم و چند حرکت خشمگينانه را ديدم
  ند نگهبان از باالی حصار و از سمت آشرامچ

 به من نگاه می کردند

  انگشتانشان مرا در باغ هتل سوندربان نشانه رفته بود
  اين طرف حصار مال من بود و من در اينجا اقامت داشتم

  انگشتانی که مرا نشانه رفته بودن
 از آنجا درو شو....هی  از آنجا دور شو

  دمبا تعجب چشمانم را خوب باز کر
  اين ملک آنان نبود

  من برده ی آنان نبودم و نه تحت قلمروی قدرت آنان
  هستند..... اين ها فکر می کنند چه 

 

 نمی توانم پهن گاو را بپذيرم
  اين نگهبان ها سعی داشتند که مرا در اين سمت حصار تهديد کنند

  هی از اينجا دور شو.... و بگويند هی از اينجا دور شو
 

 ود که کمر شتر را شکستاين همان کاه ب
  نفس عميقی کشيدم و شروع کردم به باريدن آتش بر آنان..... بی درنگ ايستادم



  با صدايم که تا حد ممکن بلند و رسا بود
 تا تمام آنان که در بوداهال هستند و باگوان بتوانند مرا بشنوند

  شما فکر می کنيد چه جهنمی هستيد 
  آيا تمام دنيا را مالک هستيد

   افراد باقدرت که در صف جلو نشسته اند به چه جهنمی فکر می کنندو آن
  که َآشرام ملک شخصی آنان است

  که اينک بودا به آنان فروخته شده استکه اينک آنان بودا را خريده اند و در ملک خود دارند
 که باگوان شده عروسک شما فقط برای سرگرمی های روزانه ی شما

 

   بودند مخاطبين من بودند و در سودای قدرتآنان که در صف جلو نشسته 
  هر کالمم را شنيدند

 می دانستم که باگوان لبخند می زند

 

 

 

  نگهبان های آشرام از روی حصار به داخل پريدند و به زودی مرا می گرفتند
  ساکن بودم و نفس هايم آرام بود و وقتی وارد شدند لبخند زدم

  نک شوندبه آنان گفتم که فقط آسوده باشند و خ
 فقط سرد شوند و لذت ببرند

  ما که من آنچه را که می خواستم بگويم گفته زيرا
   و کالم زرينم را تکرار نمی کنم



  می توانستند ببينند که من شوخ طبع هستم و کامٌال ساکن در نفس کشيدن
  و به صورت های جدی خودشان خنديدند

  اند بکنديک مرد در برابر چهار نگهبان سنگين ابزار چه می تو
  

  حاال حالت شوخی کردن داشتم....   پس تمامشان در يک دايره دور من نشستند
چهار نگهبان که مرا در يک دايره .... درواقع مضحک بود.... خيلی احمقانه به نظر می رسيد

 دوره کرده اند

  برايشان زمزمه کردم
  رويدچشمانتان را ببينديد و به درون ب.... آری فقط ساکن بشويد و ساکت

 چهار مامور محافظ شخصی برای خودم داشتم

  برای آنان عجيب بود
  وقتی ناگهان شوخی و لطيفه ی مرا ديدند ناراحت شدند

  مانند مريدانی دور من نشسته بودند
  و چون احمقانه به نظرشان می رسيد بلند شدند و مرا تنها گذاشتند

  فقط يک نگهبان تا آخر سخنرانی آنجا باقی ماند
  را می بندم و ساکت می مانم و هر قطره از باگوان را می نوشمچشمانم 

  

  شروع کردم به رقصيدن..... رقص آغاز شد..... سخنرانی تمام شد
  نگهبان ها نگاه می کردند و لبخند می زدند

  چه پسر ديوانه ای من بودم
 معصوم و ديوانه

  سخنرانی تمام شد
  صدها سالک از جلوی هتل سوندربان گذر می کردند

  همگی از باالی حصار نگاه می کردند تا ببينند من که بودم
 بعدازاين دوم است که فرياد می کشيد-اوه اين همان پسرک باگوان

  شنيدم که جلسه ای از مديران و نگهبان ها تشکيل شده بود
  پس از آن بی درنگ يک پيام دريافت کردم

  که من بايد مجاز باشم که به آشرام بروم و نبايد منع شوم
 بودهآن غرش شير .... که باگوان گفته 

  نگهبانی که اين پيام را به من داد تعجب کرده بود
  مسخره بودکامٌال.... که آنان به من اجازه دادند

 

 



  

  دريافتم که از حاال به بعد بيشتر توسط همه کس نگاه کرده خواهم شد
  مبقدر کافی خيره شدن و قضاوت های روزانه ی هزاران سالک را داشت

  

 به سادگی به باگوان تعظيم کردم
  توبره ام را آماده کردم و همان روز آنجا را ترک کردم

  

  کنترل بسيار زياد..... فضای من نبود..... اين مکان من نبود
  جمعيتی برعليه يک فرد

  

  حقيقت يا ناحقيقت.... باگوان يا بدون باگوان..... بايد حرکت می کردم
  

   خيمه شب بازی نيستمعروسک
  وقتی که اجازه دارم وارد نمی شوم

 وقتی که منع شده ام مانند يک عروسک ساکت نمی مانم

  ... زندگی خودم را.... تولد خودم را.... ممن آزادی خودم را داشت
  حق مادرزادی خودم را
 اگر نه پس بگذار باشد

  
  qué será sera آنچه که هست هست

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

 





 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

   محبوب ترين خط هوايی من می شودthai airways ی تايلندخطوط هواپيماي
  فقط بخاطر آن گل ارکيده که به زنان مسافر خود می دهند

  هميشه يکی برای خودم درخواست می کنم
 و آنان هميشه بدون هيچ سروصدا مواقفت کرده اند

  اين گل ارکيده هميشه مرا لمس می کند
  و مرا به خطوط هوايی تايی متصل می سازد

  thai sawadika *و آن خوشامد سواديکای تايی

   آن گل ارکيده و آن خط هوايی توجه مرا به خود می گيرد the maroon رنگ شرابی
 

 پونا را ترک کرده ام و ديگر سالکی نيستم که لباس نارنجی رنگ بپوشم
  در زندگانی قبلی تبتی يک الما بوده ام

  پوشيدمجايی که دقيقٌا همين رنگ شرابی لباس می 
  اينک ردای رنگ شرابی می پوشم و می گويم که يک جوينده ی تبتی هستم

 

 حرکت موجی در کائناتی عجيب



  به هنگ کنگ باز می گردم
  دست کم اينک قدری معمولی بودن 
  بدون قضاوت ها و حمالت پيوسته

 دنيا اينک برايم بسيار دوستانه و گرم است
 ار می کنندمردم با کنجکاوی به من نگاه می کنند ولی مهربان اند و دوستانه رفت
  بسياری از من در مورد تجربه هايم بعنوان يک راهب سوال می کنند

 در پرسش هايشان خام و فضول هستند ولی به حد زيادی عاشقانه و با مالحظه

  از ديدن خواهرم شونا و شوهرش رامش بسيار خوشحالم
  فروتنی و خوبی او را.... هندی نرم او را دوست دارم-طبع  تايلندی
 قعی اش را به خواهرمو عشق وا

 رشان توشار را عاشقانه دوست دارمآنان را و نوزاد پس

  دلم برای سبزی و درختان و طبيعت تنگ می شود
 در برج های بلند سيمانی  احساس می کنم که از مکان دور افتاده ام

  فراموش کرده ام که در محيط های معمولی چگونه راه بروم
  جا هست مرا گيج می کندشهر با سرعت و شتابی که در همه 

  هر وسيله ی نقليه ای که گذر می کند به من احساس سرگيجه می دهد
 و هميشه گيج می خورم و تعادلم را ازدست می دهم

  بدون پول و بدون پوشاک وارد می شوم
  که خواهرم از آن متنفر است... فقط همان ردای نخ نمای رنگ و رو رفته

  ه استو چند روز بعد می بينم که گم شد
 زيرا که خواهرم پنهانی وقتی که خواب بودم آن را دور می اندازد

  از او خشمگين بودم
  اين ردای سامادی من بود و ارزشمند بود

  نخستين ردای من بود و می خواستم همچون گنجينه ای آن را نگاه دارم
 

  عشق يک خواهر..... چه می توان کرد
  او فقط بهترين ها را برايم می خواهد

  عاشق برادرش است و نمی تواند مرا اينگونه ببينداو 
 

  به او می گويم که اينک مايلم لباس های شرابی رنگ بپوشم
 او نيز اين رنگ را دوست دارد

  در هنگ کنگ بيشتر پذيرفته شده است..... دست کم در رنگ شرابی عجيب به نظر نمی آيم
  بان هندو استخواهرم می گويد بسيار بهتر از آن رنگ نارنجی تند راه

 ما چهار ردا می دوزيم و اين ها ردا های جديد تبتی من هستند.... پس خوب است

  شونا و رامش هردو می نشينند و با عالقه با من صحبت می کنند
 هردو می خواهند به من کمک کنند تا به دنيا بازگردم



  زندگيم را بطور معمولی ادامه دهم
  و بچه دار شومازدواج کنم و مانند آنان جا بيفتم 

 

 از داخل ماهيتابه به دورن آتش..... در کجا فرود آمده ام....خدای من

 

  ساکت می مانم و ارداک ساده ی آنان را از زندگی درک می کنم
  همين کافی بود..... دست کم مرا بطور اصيل دوست دارند

  نمنياز داشتم با مردمان واقعی زمينی معاشرت داشته باشم و آنان را احساس ک
 آنان اينجا بودند و من برای اين شاکر بودم

  کامٌال احساس بی مصرف بودن می کنم
  واقعی مرا افليج نشان می دهدحرکات آهسته بدنی ام در دنيا 

  نياز دارم راه های تازه ای برای زندگی کردن پيدا کنم
  راه هايی برای پول ساختن پيدا کنم و زمانی را در بيرون صرف کنم

  را درک کنمzorba and buddhaربا و بودا که تعادل زو

  رامش و شونا بسيار مهربان هستند و اجازه می دهند که من زمان داشته باشم
  ولی با اين حال برای اينکه مهلت ويزای توريستی ام تا سه ماه ديگر تمام می شود

  آنان درخواست مجوز کار کنمترتيباتی می دهند تا برای کار در شرکت

  شدن نزد پزشک می رومبرای اسکن 
  برای وارسی آسيب های سر و گردن و نخاع از آن ضربه ی خشونت بار

 ه ستون مهره ها دست نخورده هستنداسکن نشان می دهد ک

  نزد پزشک ديگری می روم و کشف می کنم که استخوان تيغه ی شانه ام جابه جا شده است
 با کشيدگی سنگين ماهيچه ها در بخش باالی باالتنه

  مرا با سرگيجه ای بيهوش می سازدفتن نمونه ی خون از مچ چپمگر

  نياز دارم که تحت ماساژ عميق عضالنی قرار بگيرم که در هنگ گنگ 
  نمی توانم از عهده ی آن بربيايم

 

  تصميم می گيرم که عاشق هنرهای رزمی هستم و نخست روی بدنم کار کنم
  را تمرين کنمtai chi chuan * و حرکات نرم و شفابخش تای چی چوان

  زنگ می زنم و او از من می خواهد که مالقاتش کنم chen zhulin به استاد چن ژولين 
 و آنوقت تصميم می گيرد که آيا من با معيارهای او جور هستم يا نه

  

  



 

 

  استاد چن ژولين شصت و پنج ساله
  استاد مشهور و اينک يکbeijing university آموزگار تای چی چوان از دانشگاه پکن

  نخستين لحظه ای که مرا می بيند
  جذب من می شود و از من می پرسد که چگونه اين طور راه رفتن را اداره می کنم

 بی درنک تشخيص دادم که او ژرفای راه رفتن مرا درک کرده است
  اين راه رفتن آهسته و مرغابی وار مال يک استاد تای چی بود

 کاملبلندای عمودی هشياری و تعادل 

  بدون پرسشی لبنخند می زند
  و حتی موافقت می کند به من آموزش خصوصی بدهد

 و آن هم در پارک چسبيده به آپارتمان های استوريل کورت
 estoril court  در جاده ی گاردن garden road  

  

  خواهرم موافقت می کند که شهريه ی خصوصی گزاف او را پرداخت کند
   دهدکه خود او برای من تخفيف می

  او گفت که من به او برای درک تجربه هايی که يافته ام 
 و اينکه چگونه به اين کمال رسيده ام کمک خواهم کرد

  yang 108 long form شکل يانگ تای چی چوان 108می رفتم که شيوه ی باستانی 
  را ياد بگيرم

 



  او از توان گرفتن و درک خودانگيخته ی من برای فراگرفتن 
 وزش می داد در شگفت بودحرکاتی که آم

  و با عالقه ی خود او جلسات يک ساعته دوساعت و بيشتر طول می کشيد
 

  او با عالقه ی مطلق هرشکل از تای چی مرا تماشا می کرد
 او بسيار فروتن و با من بسيار رک بود

  و می ديدم که او هر حرکت مرا بارها و بارها برای خودش تکرار می کند
  و می گفت که شکل حرکت من کامل بودو بارها می خنديد 

 و او حرکت خودش را تصحيح می کند
  عادت بد قديمی من..... عادت بد قديمی من... هميشه می گفت
  تو اينجا درست هستی.... تو درست هستی

 

 که حرکات من از مرکز هارا به بيرون می آيد
  حرکاتی که من انجام می دادم کامل و شناور بود

  بنابراين آن وقار را داشت.... يره بودچرخ درونی يک دا

  حرکاتی بدون تالش
  حرکت در بی حرکتی

  بدون تالش شناور بودن و بدون مانع بودن
 

  شکل کار می کردم108برای آموختن هريک از آن 
  و آن ها را با چنان حرارت و شدتی به هم وصل می کردم که

  هيچ وقفه ای به ياد سپردمآن دوره را در چهل روز تمام کردم و هر حرکت را بدون 

  حرکت های تای چی را هر روز سه ساعت تمرين می کردم
  و يک ساعت در شب پس از شام

  از آن پارک در جاده ی گاردن و زيبايی آن لذت می بردم
  از آبشارهايش و فضاهای خالی اش

  فالمينگوها و پرندگان خوش رنگ و حيوان هايش
 نتها چهل و پنج دقيقه طول می کشيدتمام حرکات تای چی من از ابتدا تا ا

  و بزودی متخصصان چينی تای چی وچينی های محله 
 برای تماشای حرکات تای چی من به اين پارک دور افتاده می آمدند

  حتی ساکنان آن ساختمان هم با عالقه برای تماشا می آمدند
 

  بزودی به استاد کمک می کردم تا به ديگر شاگردانش آموزش بدهد
 ی که اظهار خستگی می کرد کالسش را اداره می کردمو زمان



  و بعدها فهميدم که او فقط می خواسته که من با آموزش دادن به شاگردهايش  
  اعتماد به نفس پيدا کنم

  و اينکه من هميشه قدرت خود را ناديده گرفته ام 
  و بايد شروع کنم به بيان کردن بيشتر خودم برای مردم

  نه تر به مردم منتقل سازمو ادراک خودم را آزاد

  با شگفتی در همين سال اعالم شد که تای چی بخشی از بازی های آسيايی خواهد بود
  و او می خواهد که من وارد آن رقابت ها شوم

 و گفت که سر يک مدال روی من شرط خواهد بست
  و من يکی از بهترين هايی بودم که او در طول بيست سال تدريس خود ديده بود

 

زودی دوستانی نزديک شديم و من به او و خردش و صداقت کامل و ساده اش احترام زيادی ما ب
  می گذارم

  با او همچون يک استاد که در سن و تجربه از من پيش تر است رفتار می کردم
 

  بزودی شروع کرديم به صحبت در مورد باگوان
  taoو شروع کرد به خواندن کتاب های باگوان در مورد تائو 

  nadabrahma *کرد به مراقبه های کندالينی و نادابراهماشروع 
 يکی از مراقبه های اشو با استفاده از ندای درونی اوم و زنگ های تبتی و حرکات دست که بطور نشسته انجام می شود*

  
  من نيز بسياری از رويکردهای تائويسم را از او فرا گرفتم

  توضيحات عميق و ساده اش همراه با تجربه هايش
  the i ching*  سبب شد که چشمانم عميق تر به  تائوته چينگ التو تزو و آی چينگ

    باز شود
  کتاب تقديرات باستانی چين که اعتبار و شهرت فراوان دارد*

  مشکالتم را با سانياسين های جمع پونا با او در ميان گذاشتم
  و او خنديد و گفت که او روش تائويستی را به من آموزش خواهد داد

  جاخالی دادن از تيرهايی که به سمت من آتش می کردندکه من با سعی کردن در 
  توجه غيرالزم آنان را جذب می کردم

  اشتباه من اين بود
  

  فقط آن را جذب کنم بدون هيچگونه مقاومت
  آن ها را بپذيرم و آنگاه ديگر قدرتی نخواهند بود

  که خود تالش من برای برگرداندن انرژی آنان
  انرژی بيشتری می داد تا دوباره حمله کنندبه آنان 

 

 



 

 

  

  

 

  را آموزش دادthe art of soft hands  او به من هنر دست های نرم 
  و شروع کردم به درک خرد عميق و روشن او

 

  حق با او بود
   ديگربار در ميدان مبارزه ی حوزه ی بودايی به تيرهای آنان جاخالی نخواهم داد

  هم شد و ميدان نبرد را جذب خواهم کردبلکه به سادگی نرم خوا
  سپاس بر تو استاد چن ژولين

 تو چشمان مرا باز کردی و من به تو تعظيم می کنم

  عالقه ام به هنگ کنگ رشد می کرد
 اين مردم دست کم تای چی خود را دوست داشتند و آن را درک می کردند

  و اين شهامت و فروتنی بزرگ را داشتند تا از يک هندی 
 با شدت اين ورزش آنان را آموخته و تمرين می کند تحسين کنندکه 
 

  شروع کرده بودم به ستودن شونا و رامش و عاشق پسرشان توشار بودم
  ولی در هنگ کنگ زمان پول است

 بزودی می بايست اين تعطيالت تای چی را تمام کنم و برای زندگی خودم کار کنم

 



   و اجازه ی کار من مورد موافقت قرار گرفت
   در پاسپورتم مهر خورد1987در نهم اکتبر 

 

 اينک نياز داشتم تا مهارت هايم را در اداره به اثبات برسانم
  شرکت آنان ساعت های مچی کوارتز توليد می کرد
  که آن ها را به نهايت با دردسر و کسالت آور يافتم

  بسته بندی و ارسال.... سرهم سوار کردن.... ساعت های گرد و چهارگوش
  اداره هايی در طبقات باال بدون هوای جا به جا شونده يا تهويه مطبوع در تمام روز

 عشق من نسبت به شونا و رامش و جاذبه ی جديدم 
  به تای چی مرا به ادامه وا می داشت

 

  عاشق مردمان چين و غذای آنان و فرهنگ تائوئيستی آنان هستم
  و خواندن را دوباره آغاز می کنم

 * shaolin د مرشدان تائوئيست و راهبان معبد شائولينبيشتر در مور

  عاشق بروس لی بودم و بيشتر در مورد زندگيش در هنگ کنگ خواندم
  و در مورد شکل های ديگر از وشوو و هنرهای رزمی

 

  در مورد هنر خوشنويسی آنان شوق شديدی پيدا کردم
  نقاشی هايشان از خيزران و روش بيان زيباشناختی آنان

   و روش زندگی ژاپنی samuraiمی کنم به خواندن در مورد سامورايی ها شروع 
    و دنيای مخصوص خودش مبهوت گشته امzen haiku واز هايکوهای ذن 

   و زيبايی بی پايانشانkyotoبا نگاه کردن به معابد ذن در کيوتو 
  اين دنيای تمام تازه ای از حساسيت و بيان خالقه بود

  وارد اژدها شو
  ين اينک برايم عالقه ای بزرگ شده استخاورزم

 هنگ گنگ  چين  ژاپن  کره  تايلند
  اين ها مرزهای آينده ی باگوان خواهند بود

 آنان می توانستند او را درک کنند

  احساس کردم او يک اشتباه بزرگ کرد همچنانکه بسياری از مرشدان 
  دوره ی هفتاد نيز همين اشتباه را کردند

  ويای آمريکايیفقط انديشه ی پوچ ر
  فکری که می گويد آنان به زودی از پوشش بيرونی ماده گرايی خسته و سير خواهند شد

 و بزودی برای اشتياق های روحانی خود به دورن برخواهند گشت



  غرب به سادگی هيچ سر نخی از اينکه درون چيست نداشت
  و نه آن ذائقه نه آن ارزش های زيباشناختی شرق را داشته است

   آن فرهنگ عميق و خرد شرق را داشته استو نه

  شرق توسعه نيافته بود و با تحقير به آن نگاه می شد
  غرب با ملت های پيشرفته اش متکبر بود و قدرتمند
  و ساختارهای ارزشی آنان به شدت شرطی شده بود

  در شرق باگوان يک امپراطور می بود
  و پذيرفته شده با يک ادراک عظيم

  تشر می شدکار او عميقٌا من
  و شعله اش روشن می درخشيد و زنده نگه داشته می شد

  زمين پيشاپيش در آنجا وجود داشته

  شرق نيازمند يک بودای مدرن بود
  و روشنی الماس گونه اش که خرد باستان را به روز آورد

  تا که اژدهاهای خفته را بيدار سازد

  کنددر شرق حتی امپراطوران نيز به آن فرد بيدار تعظيم می 
 در غرب آنان به رييس جمهور منتخب و قدرت او تعظيم می کنند

 

 

  در طول روز لباس های تای چی کنگ فويم را می پوشيدم 
  و ردای شرابی رنگ را سر کار می پوشيدم

  اين پذيرفته شده بود ولی در درون 
  توسط برادران رامش که در آمريکا زندگی می کردند سبب اخم کردن می شد

  ر سرکار با ردای شرابی رنگ ادامه دادمبه آمدن ب
  دو ماه بود که کار کرده بودم و از تای چی خود لذت برده بودم

 روزها کار می کردم و عصرها مطالعه و جذب کردن فرهنگ های شرقی

  بزودی موضوع ردای من پيش آمد
  و يک مشاجره ی شديد در اداره با برادرش داشتم

  در مقابل تمام کارکنان
  ته شد که لباس های معمولی بپوشم يا به اداره نيايمبه من گف

   در همان روز قطعی شده بود1987اجازه ی کار من در سوم دسمامبر 
  .... همان بعد از ظهر به سمت هندوستان حرکت کردم

  نمی توانستم در مورد ردايم سازش کنم
 



  خواهرم و خانواده ام شوکه شده بودند
 ث بعدیبسيار ناگهانی بدون هيچگونه بح

  من امروز متاسفم و هميشه آنان را دوست داشته ام
  هرگاه به آنان نياز داشتم هميشه در کنارم بوده اند

 و من بی جهت اينگونه رفتار کردم

 

  اين چنينم
  اين درست طوری است که من خلق شده ام

 

  هرگاه با عشق به من گفته شد که آنان مرا درک کرده اند
 احساس دلخوری کردم

   اينهمه سطحی هستم که به اين آسانی درک شومآيا من
  شايد نفس عميق بودنم آزرده شده

 

  ترجيح می دهم مورد سوءتفاهم قرار بگيرم
  اين برايم بهتر و واقعی تر احساس می شود

  تمامٌا برای خودم... و من تنها بودن خودم را داشته ام
  با سرم که کله پا است فکر می کنم

  می تواند دراز بکشدآن عصيانگر درونم فقط ن
 

 رشد بيشتر...... چالشی جديد... هميشه نياز به مبارزه ای تازه دارم

 



 
 

 

 

  

  

  

 

  بارديگر در هندوستان هستم بدون هيچ پول
  و بايد برای زندگی خودم کار کنم

  خانواده ام در هند ماجرای دورانداختن مجوز کارم را 
  که گرفتنش بسيار سخت است شنيده بودند

 افروختگی ناگهانی ام و ترک آنجا راو بر
  و دور می ايستادند.... برافروختگی های ناگهانی ام را.... آنان همه مرا می شناختند

 

  گير کرده ام بدون راهی به پس
  هميشه وقتی ترک می کنم پل های پشت سرم را می سوزانم

 

  شايد آموزش تای چی بدهم و اينگونه درآمد پيدا کنم
 

   با خبر می شوند که من شروع کرده ام به آموزش تای چیبرخی از دوستان
  و ظرف يک ماه شش شاگرد دارم و کالس ها را هر روز شروع می کنم
  کالم بزودی سريع پخش می شود و هر فرد دوست جديدی را می آورد

 و بزودی بيست شاگرد پيدا می کنم

  تمامی عالقمندان ديپلمات های سفارتخانه ها در دهلی نو هستند
  دبير اول سفارت اسپانيا

  سفير فرهنگی سفارت مکزيک
  دبير اول سفارت فنالند

  مترجم و منشی سفارت ايتاليا
 و با تحسين آنان و کالم خوبشان اين فهرست روزانه رشد می کند 

  و بزودی در محافل ديپلماتيک آنان هستم
  به ميهمانی ها و عصرانه های سفارت ها دعوت می شوم

 

 
 اردوگاه شماره يک برای پيله



   در هر کالس نمی خواهمبيش از چهارنفر
  می کنم که می خواهم تمام توجهم را به هريک نفر بدهمزيرا احساس 

  شروع کردم به داشتن سه يا چهار کالس در روز
 هرکالس يک ساعت و نيم طول می کشيد

  از شاگردانم سپاسگزارم زيرا که اينک بايد خودم را عميق تر آموزش دهم
  های تای چی خودم غرق باشمو روزانه شش ساعت تمامٌا در کالس 

 
  برايم راحت و ميسر است زيرا در يک پارک خصوصی آموزش می دهم

  که چسبيده است به اتاق تکی ام در يک محوطه ی سرهنگان بازنشسته 
  west end houseدر اقامتگاه انتهای غربی 

 

  را به آموزش عميق تر بدن و آموزش دادن می پردازمبعد سال 
   بدن غفلت کرده امزيرا که تاکنون از

  شروع می کنم به دريافت ماساژهای عميق ماهيچه ای
 و روی آن جابه جايی کتف و آسيب های عضالنی کار می کنم

  هرچه پول که باقی می ماند صرف خريد کتاب های بيشتر و مطالعه ی بيشتر می کردم
  د ذن يک کتابخانه ی ديگر شامل هشتصد کتاب که بيشتردر مورد باغ های ذن معاب

 و روش های زندگی مشرق زمين و هنرهای رزمی بود به هم زده بودم

  از زمان آن حمله ی خشن به من 
  شروع کرده ام به شفا دادن و مرمت کردن بدنم

  به آهستگی رشته های ظريف و حياتی را پيوند می زنم
 و بدنم را توسط کف سرم بطور عمودی تراز می کنم

 

 

 



 
   روش هايی است که تاکنونتای چی يکی از قوی ترين
  ی اينکهع شده براتوسط مرشدان تائويستی ابدا

  درحال حرکت کردن تنفس آرام داشته باشی
  و بگذاری که آن نفس در درون مرکز هارا جا خوش کند

  با استفاده از حرکات متعادل و به نرمی منتقل کردن وزن بدن
  ذ کندبرای اينکه به نفس اجازه دهی تا عميقٌا در زمين نفو

  و از سوی ديگر
  از سمت هارا آن مرکز را به باال بکشی و به پيرامون منتشرش کنی

  از پيرامون به مرکز و از مرکز به پيرامون
  تا وقتی که اين دو به يک چيز ذوب شوند
  تمام پيرامون بدن سرشار از مرکز است

  فرد از راز جاذبه استفاده می کند
  ايين عمل می کندزيرا جاذبه هميشه بطور عمودی به پ

  با فقط بودن در حالت رهايی
  نيروی جاذبه رشته های عمودی را به درون زمين فشرده می سازد

  و کندالينی را آزاد می کند به باال به سمت آسمان بيايد

  انسان درست مانند يک درخت است
  انسان يک دانه است و ريشه ها در خاکی مناسب عميقٌا در زمين فرو می روند

  يشه های عميق تر باشند درخت بلند تر و شاخه ها گسترده تر هستندهرچه ر
 برگ ها و ميوه ها خواهند آمد و گل ها به آسمان شکوفا می شوند

  در تای چی و تمام روش های مراقبه
  عميق تر کردن ريشه ها يعنی

  شخص بايد اجازه بدهد که وزن بدن در زير هارا مستقر شود
 تقر هستندتوسط پاهايی که در زمين مس

  همراه  با استقرار وزن نفس ها مستقر می شوند
 به سمت هارا... فرد از پاها به باال نفس می کشد 

 

  هميشه گفته ام که کف پای شما روح شماست
 

  فرد نياز ندارد که سخت کار کند
  تا که کندالينی اش به آسمان برود

 فقط مسخره است و نفسانی و احمقانه



  رکز ثقل را پايين بياوری و در زمين مستقر شویفقط راهی پيدا کن تا م
  آن نيروی سمت باال بطور خودکار توليد خواهد شد

  زيرا که هر نيروی را نيرويی است مخالف و مساوی با آن که آن را می کشاند
  آسمان هديه ات و پادشت خواهد بود..... در زمين کامٌال مستقر شو

  ورای جاذبه رفته ایبه ..... کندالينی از چنبره باز می شود
  

  فرد نمی تواند با جاذبه بجنگد
  فرد بايد در جاذبه مستقر شود

  کندالينی درونی راهش را به سمت باال و آسمان پيدا می کند و از چنبره اش بيرون می آيد
  

  تای چی و ويپاسانا از همين ترازهای عمودی درونی استفاده می کنند
  با استفاده از جاذبه به عنوان يک ابزارو اجازه می دهند که وارد زمين شوند 

   شکل108تای چی پيچيده تر است زيرا از 
 برای منتشر کردن مرکز در الگوهای دايره ای و منبسط کردن هارا استفاده می کند

  ويپاسانا به نهايت علمی است
  يک روش تک مرحله ای و ساده است

  از حضور داشتن در اين لحظه ی عمودی
  ه رفتن هارا را در زمين مستقر می کندجايی که آهسته را

  و جايی که هفت مرکز باالی بدن بطور عمودی تراز شده اند
  در يک حرکت موج مانند.... همه در يک آن

  

  ويپاسانا برای کسی است که پيرامون واقعی برايش باقی نمانده است
  فقط يک اليه ی نازک

  شودundoneواکرده و آن موج عمودی آخرين کار نرم است که بايد در بدن 

 

  سال ها عمودی نشستن.... zazen در  ذاذن
  

  کار نامريی در واقع در نشستن است
  اجازه دادن به تنفس تا در هارا مستقر شود و در پاها جاری گردد

  ريشه هايتان را در زمين خلق می کند

  تمام روش ها برای مستقر شدن در درون و به سمت پايين هستند
  گرفته باشيداميدوارم پيام را

 



  آموزش دادن و کارکردن با مردم اين آزادی را به من داد
  تا خودم را بيان کنم و بين تجربه های بی ذهنی و ذهن پل بزنم

  جايی که رشته هايی از تجربه ی عمودی بی ذهنی
 به آهستگی توسط ذهن به هم متصل می شوند و با گفتار بيان می شوند

  

  

  ات مضر و ويرانگر آشرام پوناشروع کردم به تشخيص  تاثير
   بودآورجايی که صحبت در مورد اين تجربه ها مالمت 

 جايی که حتی بيان ساکت اشراق نيز جزو محرمات بود

  تمام آزمايش باگوان بر عليه خودش کار می کرد
  و بجای آزادی بيان

  امواج نامريی کنترل توسط مقامات و مديريت ايجاد می شدند

  را خفه می سازد* وسيع و بزرگی صحبت نکردن مرکز گلودرمورد چنين تجارب 
  را مسدود و می کند و تا آخر** و به سمت پايين مسدود می شود و آن هم مرکز قلب

  که تمام عواطف و احساسات انسان در آنجا شکل می گيرند يا چاکرای پنجم مرکز غده ی هيپوفيز * 
  تعادل اميال و خواسته های فروتر با فراخوان های واالتر محل    چهارم در قلب   چاکرای مرکز وسطی يا ** 

  انفجار آگاهی چنان نيروی باالرونده ای را ايجاد می کند 
  و چنان سيلی از خالقيت و شعف را تخليه می کند

  که اجازه ندادن به هيچ نوع بيان آن
  برای ظرف کوچک بدنذهن مرگ آور و خطرناک می شود

  انسان مانند يک شبکه است
  انالی شناور و چندين بعدی از بيان هاک

  اين کانال ها بارزيادی پيدا می کنند و می سوزند
  

  پنج ماه را در هنگ کنگ بوده ام و
  شانزده ماه اخير در دهلی

  دوران طوالنی بيست و يک ماه دور از پونا و باگوان
  

  سرخ عرفانیشنيده ام که باگوان به تازگی يک مراقبه ی جديد را معرفی کرده است  گل 
   nostalgia.....احساس غربت....احساس غربت 

  را می دانماحساس آغازهای واقعی اين 
  1986   جوالی در آشکارسازی هايم از باگوان



  دلم برای باگوان تنگ شده و نياز دارم که برگردم
  زير مراقبت عاشقانه اش باشم و در سفرم عميق تر وارد شوم

  

  بدنم بسيار قوی تر شده است
  يشه هايم عميق تر رشد يافته اند و تنه ام ضخيم تر و پهن تر شده استر

  احساس بلند قامتی و پهنای بيشتر می کنم
  راه رفتنم آهسته تر شده ولی احساسی از حضور در اطرافم جاذبه دارد

  

  برای بازگشت به آشرام پونا آماده ام و مهيا
  يقين دارم که با چنين آموزش فشرده

  ی که برای نامريی بودن از تائويست ها آموخته ام و رويکر تازه ا
 ترتيب اداره کردن و آزمودن خودم را با تجربه هايی تازه خواهم داد

 

  در آشرام پونا خيلی ها به من حمله می کردند
  ولی بسياری هم بودند که مرا دوست داشتند

  

  آنان اقليت ساکت بودند
  نارم در سکوت به من نگاه می کردندکه فقط لبخند می زدند و در حال رد شدن از ک

  يا جلو می آمدند و سالم می کردند و حرکت می کردند تا کسی متوجه شان نشود
  بسياری بودند که پنهانی آرزو داشتند می توانستند با من نزديک باشند

  و از تجربه هايم سوال کنند ولی می ترسيدند که مورد توجه ديگران قرار بگيرند
  

  سکوت درک می کردند يک عامل مشترک داشتندسالکانی که در 
  آنان ساکت بودند و درک می کردند
 و نمی خواستند دچار دردسر شوند

  آنان که در قدرت و مديريت بودند يک عامل مشترک داشتند
هميشه خودشان را به ديگران تحميل می کردند و در بيان نظراتشان از صدای بلند استفاده می 

 کردند

  ن زهرها را منتشر می کند و مشکالت من از کجا برمی خيزدمی دانستم که آ
  هرکدامشان را می شناختم و در سکوت اعمالشان را بر عليه خودم تماشا می کردم

 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

   به پونا بازمی گردم1989آوريل 
  

  دينا در اينجا تغيير کرده است
  مردمان جديد بسياری آمده اند و محيط تمامٌا متفاوت است

  ا که رداهای نارنچی ناپديد شده اند و لباس پوشيدن معمول غربی زير
  جای آن را گرفته و مردم بيشتر مستقر و کمتر هيچان زده به نظر می آيند

  آن حال وهوای هيجانی که بايد به اشراق برسند به فاصله ای دور رانده شده است

  آنان جا افتاده اند و پذيرفته اند که اشراق برای آنان نيست
 ولی از بودن اينجا با او رضايت دارند

 در هتلی اتاق می گيرم و ؟ می فرستم تا ببينند که اوضاع به محضی که وارد پونا می شوم
  چطور است

  به آرامی می پرسم که چه کسانی در مديريت هستند
  آيا نيالم  تاتاگات  مانو  زرين  سواباو هنوز در اطراف و در قدرت هستند

  

   گفته شد که هستندبه من..... آری
 و آنان پيشاپيش از ورود من به پونا خبر دارند

 
  آنان در همه جا جاسوس دارند...  برگشته است the slow walker روکندآن 
 

 

 

 يک خيال نامريی
 



  چند روز صبر می کنم و مقررات جديدشان را در مورد پوشاک درک می کنم
  طوری که اکنون هست

  بايد تا حد ممکن نامريی باشم
  وقتی آنان را ببينم به آنان تعظيم کنمو نقشه دارم تا

  و به آنان احترام بگذارم و تغير تازه در رفتارم
 که من تغيير کرده ام و به قدرت آنان احترام می گذارم

  زيرا که آنان فقط برای کار باگوان هستند
 و زندگی هايشان را وقف او کرده اند

  لباس گشاد و سياهرنگ کنگ فوی خود را پوشيده ام
  دروازه ی بی دروازه ی آشرام می رسم و تا وارد می شومبه 

  نگهبان با من خوش و بش می کند
 برای يک جلسه برو..... برگشته ای..... ما امروز منتظر تو بوديم

  با مانو مالقات می کنم و به او تعظيم می کنم
  دادندمی گويم که چقدر از ديدار آنان خوشحالم و سپاسگزارم که به من اجازه ی ورود 

 و اينکه من اينک شخص تغيير کرده ای شده ام

  مانو خوشحال است و به من برکت می دهد و پيامش را به اطراف می فرستد که
  من پسر خوبی شده ام و شروع کرده ام به درست رفتار کردن

 رويکرد تائوييستی تعظيم کردن و خم شدن در حال کار کردن است
  نم به خم شدن ادامه می دهمهرجا اين دردسرآفرين ها را می بي

  آنان عاشق اين هستند که ديگران نفس هايشان را باد کنند
 

  وارد می شوم و نيالم و تاتاگات را می بينم که از خانه ی کريشنا
 سختگيرانه و ناشاد مرا نگاه می کنند
  آنان مرا تحت نظر خواهند داشت

  بدون اينکه به آنان نگاه کنم به آرامی حرکت می کنم و
 برای نخستين تعظيم ساکت درونی ام به دروازه ی الئوتزو می رسم

   که ازهمان نخستين روزهايی که به پونا آمده بودمgurudayal singh* گورودايال سينگ
  هميشه دوست نزديک من بوده است

  با صدای بلند می خندد و برای بغل کردن من می شتابد
  ياد داشتمهميشه تو را به .... چقدر از ديدنت خوشحالم

  شب های زيادی وقتی می خوابم
  می بينمت که به آهستگی در پشت بيشه ی بودا راه می روی

   بود  و محبوببه خنده های بلند و عميقش مشهور.... را " سردار خندان"خدای رحمتش کند آن *

  برگشته ای و ما بايد جشن بگيريم
  .... در پونا است  haskieبه من می گويد که هاسکيه 



   عاشق من است و ما خيلی نزديک بوديماو
  او با شتاب به اتاق هاسکيه در خانه ی کريشنا می رود

  هاسکيه دوان دوان می آيد و مرا در بغل می گيرد
  اوه راجنيش عشق من  اوه راجنيش عشق من   تو برگشته ای چه شگفت آور

  ی رودبگذار راه برويم و دست مرا زير بازويش می گيرد و به آهستگی راه م
  احساس خوبی از ديدن او دارم و واقعٌا خوشحال هستم که او اينجاست

  

  گورودايال و هاسکيه هردو مرا دوست داشتند
  از ماجراهای اثبات بيگناهی ام در آشرام خبر داشتند
  و مصمم بودند که به من احساس خوش آمدن بدهند
     laniآنان تمام تالششان را می کنند تا از من نزد النی 

    خوب سخن بگويندyogiو يوگی    david و ديويد
  خيرخواهی آنان به من کمک می کند تا راهم را به نرمی باز کنم

  هاسکيه به نهايت گرم و سرشار است
  يک برزيلی باز و پر ارتعاش

  و عصيانگر و آتشين به روش خودش
  

 دوباره برگشته ام

 

 

 

 

  ينگبرای دوست نازنين و بودای خندانم گورودايال س
  که هميشه جوک را حتی قبل از اينکه گفته شود می گيرد

   می خندد2005 ژانويه 9او را می شنوم که در مسير راه خروجی اش در 
  



  دو مرد ايتاليايی در يک اتوبوس گری هاوند با هم صحبت می کنند
د که يک پيرزن آمريکايی در ابتدا گفتگوی های آنان را ناديده می گيرد ولی با وحشت می شنو

  يکی به ديگری می گويد
  دو باسن با هم می آيند....زنم اول می آيد و بعد من می آيم 

  آنوقت يک بار ديگر می آيم.... من يک بار ديگر می آيم و دوبار جيش می کنم

  ...پيرزن که شوک شده است با خشم به آنان می گويد که شما ايتاليايی های دهان بوگندو
  زندگی جنسی خودمان در مکان عمومی حرف نمی زنيمما در اين کشور در مورد 

  مرد ايتاليايی که تعجب کرده می گويد
  من فقط دارم به دوستم ميگم که می سی سی پی را ... هی خانم خنک شويد

 چطوری هيجی می کنند

 

 

 
  باگوان در بوداهال سخنرانی می کند

  و طبق معمول من در صف منتظر می شوم
  اجازه می دهم ديگران از کنارم بگذرند.... آهسته وارد می شوم

 و آخرين نفری هستم که به بودا هال می رسم

  هميشه يک محل مخصوص برای نشستن انتخاب کرده ام
  آخرين رديف درست در خط صندلی او

 نزديک مجسمه ی مرمرين بودا در پشت سر

 

  باگوان وارد می شود هوا منفجر می گردد
  در اشک هايم غرقه ام

  يی بازگشته اندلحظات جادو
  او درخشان است و در اينک اينجا

  عشق در هوا موج می زند
  در يک آن تمام گذشته را ازياد بردم

 و از تک تک سالکان زنده سپاسگزاری کردم

  ما تمامان در اين با هم هستيم
  ما يک حوزه ی بودايی هستيم

  

  فقط در چند روز بعد باگوان تصميم گرفت که
 کوت شود و از سخنرانی بازايستادبه مدت نامشخصی وارد س



  هميشه زمانبندی دقيق و مسير هميشگی خودم را دارم
   بعدازظهر وارد می شوم به سمت دروازه ی الئوتزو راه می روم2:30

  نخست برای تعظيم درونی به باگوان
  برای چند لحظه نزديک صدای آبشار و حوضچه ای که غاز سپيد دارد متوقف می شوم

  راه می افتم*  چای صبحانه ام به سمت بودی دارماو برای نوشيدن
  نام محوطه ای در آشرام که مانند يک کافی شاپ از آن استفاده می شد* 

  چند روز می گذرد
  و می بينم که نيالم و تاتاگات بارها و بارها مرا می پايند

  هربار که وارد دروازه می شوم و از کنار خانه ی کريشنا رد می شوم

  يير می دهممسيرم را تغ
   و از دروازه ی بدون دروازه به سمت بيشه ی بودا راه می روم

 سپس به سمت دروازه ی الئوتزو می پيچم و سپس دوباره به سمت حوضچه 
  می پيچم تا به طرف کافه ی بودی دارما بروم

  برای من خود همان تجربه نيست
  نظم راه رفتنم را برهم می زند و تمام روزم را خراب می کند

  

   با تاتاگات که خشک است *چند روز می گذرد و نزديک مولتی ورسيتی
  که باز شروع کرده ام به راه رفتن آهستهبرخورد می کنم 

  و او اين را تحمل نخواهد کرد
  و او از نظرياتی که از ديگران گرفته به اين نتيجه رسيده که 

  مردم مرا تماشا می کنند و با من مخالف هستند
  ه بروم و از جلب توجه کردن دوری کنمفقط معمولی را

 دوره ها و گروه های آموزشی و درمانی بودهانواع که محل طراحی و مديريت " آموزشی"ساختمان * 

 !)شايد هنوز هم باشد (

  اين دنيا کجا فقط اجازه می دهد که يک انسان خودش باشد
   آن مشغول کنندآيا اين سگ های گرسنه ی قدرت کار ديگری ندارند که خودشان را به

 فقط روی صندلی های باالی خود نشسته اند و هيچ کاری جز حمله کردن ندارند

  می دانم که باگوان مرا تماشا می کند و تمام افکار مرا می خواند
  مهم نيست من چکار بکنم يا نکنم..... چه مصيبتی

 اين مردم بازی های قدرت و گرسنگی برای قدرت را ترک نخواهند کرد

 

  بعد وارد می شوم و می شنوم که خانه ی کريشنا تعطيل شده استروز 
  و باگوان خواسته است تا بازسازی شود

  تمام مديران تا جابه جايی دفترها به تعطيالت می روند
  



  خبر ديگر اينکه سوامی سواباو سفير باگوان در هندوستان می شود
  

  فرهو يک اعالم ديگر از تشکيل يک حلقه ی دورنی بيست و يک ن
 برای اداره ی فعاليت های خاکی روزانه آشرام

 

 

   می خوانمdog pound zen stickبه شخصه اين را يک چوب دستی ذن  
  

  باگوان به من روش سيلی زدنش را می آموزد
  چوب دستی ذن او

  وسيله اش برای اينکه سگ های گرسنه را در بازی های قدرتشان مشغول نگه دارد
  ای بزرگ تری بده تا بجوندفقط به آن ها استخوان ه

  

  سپس سگ فوق العاده قوی سگ قوی را می خورد
 و هرچه باالتر بروند زودتر سقوط می کنند

  اينگونه آنان خواهش خود را برای قدرت تجربه  و کامل می کنند
  و شايد آن سقوط کردن چشمانشان را به اشراق باز کند

  تبا درک اينکه قدرت آنان را به جايی نرسانده اس
  بغير از تعداد اندکی که او در اين گروه قدرت 

   پنهانی خودش نگه می داردsecret wild cards بعنوان کارت های وحشی 
 شمشير دولبه اش

  ولی متاسفانه برخی فقط پوست کلفت هستند
  فقط نمی توانند ابزار او را ببينند...... و عاشق تخيالت قدرت خود هستند

  

  ط خواهند کردولی دير يا زود آنان سقو
  هيچ چيز برای هميشه پايدار نمی ماند

  يک سگ قوی تر راهشان را به بيرون به آنان نشان خواهد داد
  

  می گويند که هرسگی روزگار خودش را دارد
  هرگز تمام نمی شود....  چه بازی ای

 عوووو ووو واق واق

 

 



 

 

 

  ری می کند می اعالم می کند که از سخنگويی در جمع خوددا19باگوان در 
  

  سنگين وزن ها با قدرت تازه يافته مشغول می شوند به شتابيدن به اطراف
 و با عرض سپاس به مدت سه ماه از نگاه های خيره ی آنان در امان هستم

  که چگونه توانسته ام به اين مدت زيادی کمتر در ديد باشم معجزه است
  شروع کردم به عمل کردن به آموزش های تای چی خودم

  
  ستن های روزانه ام را کنار استخر آغاز شروع کرده امنش

   crystal pyramid* نزديک هرم کريستال
   شب تمام می شود8:30 بعد از ظهر به بعد تا نوارهای سخنرانی عصر که ساعت 4از 

  شب وقتی که دروازه ها بسته می شوند11:30سپس شام و سپس نشستن دوباره تا ساعت 
 

 

   ممکن است منبع سکون خودم را گردآوری و جمع کنممی خواهم تا جايی که
  می دانم که باگوان برای مرحله ی جديد و چشمگيری از کارش آماده می شود

  و اينکه من در اين آمادگی ها درگير هستم
  عميقٌا می خوابم و کنار برکه ساکن می نشينم.... پس می خورم

  



  صدای ريزش آبشار را در سمت چپ برگزيده ام
  عادل بخشيدن به شنوايی ام که هنوز باز نشده استبرای ت

  و نشستن با تکيه دادن به نقطه ی گوشه ای آن هرم برای تيزکردن ستون مهره ها
  نقطه ای را رو به دروازه ی الئوتزو يافته ام که برای نشستن های روزانه ام کامل است

  از نگاه سالکان دور می مانم
  قبه گونگی اصلی ام ترک می کنمراه رفتن ويپاسانا را بعنوان مرا

بزودی به آن نياز خواهم .... منبع خودم را گردمی آورم..... فقط بی حرکت و عميق می نشسنم
 داشت

  شروع کردم به توجه به اينکه برخی از مردم بطرز عجيبی به من می خندند
  ز هستمهرگاه از کنار آنان رد می شدم می شنيديم که آنان احساس می کنند من همجنس با

  همچنين شروع کردم به توجه به اينکه نگاه کردن به آن بسيار ناموقرانه و زشت بود
  با بلند شدن صدای اين اظهارات احساس ناراحتی می کردم

  و توانستم بفهمم که اين فقط به آن صورت به نظر ناظر می رسد

  باگوان گفته بود که ديگر ردای نارنجی نپوشند
  ا را جلب می کرد و منجر به آزار می شدزيرا که توجه پليس پون

  

  ولی او هيچ چيز در مورد ردايی اين چنينی نگفته بود
 پس تصميم گرفتم راه رفتن آهسته و باوقار خودم را زير يک ردا پنهان کنم

  
  که آبی سير و تقريبٌا مشکی رنگ بود

  صوفيان ردای مشکی می پوشند
  اين ردای نارنجی نبود که جلب توجه کند

  من دو سری ردای آبی سير دوختم و وارد آشرام شدمپس 
  هيچکس حتی نگاهی هم نکرد

  خيلی بلند و توی چشم نبود و روش راه رفتنم را پنهان می کرد
  

   و من مستقر شده بودم تا اينکه يک روز عصر پيش می رفتهمه چيز خوب 
   و شنيدمدر ساختمان مولتی ورسيتی با خشم توسط تاتاگات مورد خطاب قرار گرفتم
  به تو گفته بودم که از راه رفتن آهسته دست برداری و همچنين ردا نپوشی

 ردا توسط باگوان منع شده است

  به نرمی به او گفتم که متاسفم و اين که اين ردا نارنجی نيست 
  و رداهای نارنجی منع شده اند

 من اين رداهای مشکی را يک هفته است که می پوشم و شکايتی نبوده است

 



  تاتاگات هيچگونه شکيبايی ندارد
  با استبداد کامل گفت که او هيچگونه جواب دادن را تحمل نمی کند و

  حرف او حرف آخر است
  نه ردا و نه راه رفتن آهسته

 او دو روز به من مهلت داد تا رفتارم را تغيير بدهم

 

 

 

  من کامٌال مستاصل شده بودم و اکنون واقعٌا از باگوان عصبانی بودم
  ن بقدر کافی از اين ها داشته امم

  همان کارهای کسل کننده  احمقانه بود و اينک آسيب زننده برعليه من بود
  از آشرام بيرون آمدم.... بقدر کافی داشته ام

  

  برای نخستين بار در زندگيم مستقيمٌا از باگوان عصبانی بودم 
  اينک اين به روشنی تقصير او بود
  می کند که در قدرت باشد محاکمه می شوممن توسط هرکس که او انتخاب

  لباس های من چه ربطی به طريقت روحانی من دارد
  چرا اين مردم در همه چيز دخالت می کنند

  آزادی ساده ی من کجاست
 که حتی چيزی را بپوشم که می خواهم بپوشم

  آن شب آشرام را ترک کردم و بدون شام خوردن به خواب رفتم
   به ستوه آمده بودمبسيار خشمگين و کامٌال

  تصميم گرفتم بارديگر رها کنم و بروم
  و اينک به کوهستان ها بروم و با مردمان تبتی مراقبه کنم



 

 

  

  

  

  

  

 

 

   مرا صبح زود بيدار کرد nirmal است هم خانه ام نيرمال1989ماه ژوئن 
   بعد از ظهر می خوابم2 يا 1:30می دانست که هميشه تا 

  

هی راجنيش حدس بزن چی شدهامروز بر سردر ورودی .... ی شدههی راجنيش حدس بزن چ
  آشرام يادداشتی بود

  همه می بايست بطور اجباری ردای شرابی رنگ بپوشند
  و رنگ آن ردا دقيقٌا همرنگ آنی است که در اتاق تو آويزان است

 ردای شرابی رنگ تو

  و حيرت زده..... او شوکه شده بود
 

  خواب بيدار شدمبا خنده های ديوانه وار از 
  فقط دندانی مسواک زدم و دوشم را گرفتم و برای نخستين بار در تمام زندگيم

   ظهر به آشرام رفتم12ساعت 
  تنها نفری بودم که با ردای شرابی راه می رفتم

  به آرامی راه می رفتم و دنبال تاتاگات می گشتم
  ا ها هاها  ها ه.... تو قدرت بزرگ.... حاال بيا و دوباره مرا بگير
  من در يک ردا راه می روم

 

 اين يک معجزه بود
  باگوان درک می کند و من خنديدم

 

  ايعات ردای شرابی رنگش



  چشمانم پر از اشک .... در حال گذر از دروازه ی الئوتزو
  تشکر از تو باگوان..... تشکر از تو باگوان

  تو را بلند و روشن شنيدم
 زمان من فرارسيده است.... پيام محرمانه ات را گرفتم

  به درون برو   ..... واهم شد و تا حد ممکن عميق تر خواهم رفتآماده خ
  به درون برو   به درون برو

  حقيقت پيروز خواهد شد.... او طرفدار آزادی بود
  بال هايی از اطمينان رشد دادم
  به روش خودم جشن می گرفتم

 روش من برای تشکر کردن و سپاسگزاری اين بود که تا جايی که ممکن است 
 ر برومعميق ت

 

  چند روز بعد تاتاگات را ديدم که يک ردای شرابی رنگ بر تن داشت
 .... موذيانه از کنارم گذشت که به نظر خنگ و منگ می رسيد

  جرات نداشت در چشمانم نگاه کند
 هرگز دوباره در کار من مداخله نکند.... می دانستم که درسرش چه می گذشت

 

  ی را اعالم می کندباگوان شکل گيری مدرسه ی جديد عرفان

  باگوان انسان جديد را در افق می بيند
  و پيام هايی بيرون می فرستد که بزودی مردمان زيادی خواهند آمد

  يک بوداهال جديد برای ده هزار نفر درست کنيد
  يک سالن هرمی شکل که اطرافش همه آبشار باشد درست کنيد

  آشرام را در هر جهت ممکن گسترش دهيد
  د از سالن چانگ تزو يک اتاق خواب ساختنو شروع می کن

  

  هوا شارژ می شود و باگوان می گويد 
  انرژی در يک سطح باالتر و جديد است

  روشن است که شروعی تازه در حوزه ی بودايی حلول کرده است
   است آمدهارتعاشجديد به  طنينیبا هوا 

  

  نشستن های روزانه ام در کنار برکه ی مقابل دروازه ی الئوتزو
  شروع می کند به جلب کردن توجه حلقه ی شايعه پراکنان

  ساکنان مهم الئوتزو آناندو  آمريتو  نيالم  موکتای يونانی همگی
   تا شش بعدازظهر 5:30آنان معموٌال حدود ساعت 

 در اطراف آن دروازه ديدار می کنند و می چرخند



  راف شروع می کنم به توجه کردن به اين که درمانگران هميشه در اط
  مولتی ورستی شتابان هستند

  گاهی بدون هيچ دليلی به آنجا رفت و آمد می کنند
  فقط به نظر مشغول و مهم می رسد و پرونده هايی در دست دارند
  به تمام اطراف هم لبخند می اندازند تا نارحتی شان پنهان بماند

  آنان همگی با مدير گروه بعدی در رقابت هستند
  رکت کننده داردکه کدام گروه بيشتر ش

 و غيره و غيره.... کدام گروه مهم ترين است

  بارديگر زمزمه هايی از دور می شنوم
  خيلی جدی است و فقط خل است.... اوه او فکر می کند روشن ضمير است

  اين درمانگران فقط نمی توانند ساکن بنشينند بدون قضاوت های روزانه شان
   شرکت در گروه ها می آيند منتشر می شودو نظريات آنان نزد تمام کسانی که برای

  

  نشستن نزديک آن برکه دشوار می شود
 ولی من اين نقطه ی نشستن را دوست دارم و اينجا شده نقطه ی من

  خاری هستم در چشمشان و يک کابوس برايشان
  گروه برنداشته ام... هرگز هيچ درمانگری نکرده ام 

 فقط در سرور نشستن

  
  

  هی شرکت نکردباگوان هرگز در گرو
  و نه کريشنامورتی نه رامانا نه ماهاريشی نه بودا

  درواقع هيچ بودای زنده ای هرگز درمانگری نکرده يا در گروه شرکت نکرده 
  ولی همگی آنان رسيده اند

  

  پيام باگوان روشن بود
  درمانگری ها و گروه ها فقط برای آماده ساختن برای مراقبه هستند

   ای با حالت بی ذهنی ندارنددرمانگری ها هيچ رابطه
  هيچ رابطه ای به حاالت درونی مراقبه

  ندارندmeditativenessيا فقط مراقبه گونگی 

  

 



  مراقبه از شما می خواهد تا بدنذهن را کامٌال بيندازيد
  شعله ی هشياری را رشد دهيد

  

  فرد نيازی ندارد که اطالعات تازه ای به دنيای درونی اضافه کند
  ز دارد که به صدای ساکت دنيای درون گوش بدهدفرد فقط نيا

  و عميقٌا در آسمان درون که تمام شناخت اين هستی را حمل می کند
  شيرجه بزند

 به درون وجود خودش

 

  ذهن غربی وسواس تغيير دارد و بهتر شدن بعنوان يک شخص
  تمام درمانگری ها اين جاذبه را دارند که در مورد چيزهای مختلف 

 تر ياد می دهندبيشتر و بيش

 

  باگوان از کسی نمی خواهد تا به هيچ وجهی تغيير کند
 متحول شدن موضوعی ديگر است و تمامٌا در سطحی ديگر

  
  

  تغيير نيازمند حرکت افقی است
  يادگيری بيشتر و به دست آوردن تجربه های بيشتر و کسب دانش

 انسان را دانش آلوده می سازد

  تحول نيازمند حرکت عمودی است
  ادگيری ها را پس زدن و تجربه کردن حاالت درون و غرق شدن در شناختي

 به هشياری منتهی می شود

 

   رفتن ازتغيير يعنی

 و هرگز به دنيای درحال تغيير منتهی نمی شود.... آ به ب به ت به ث به ج

   رفتن ازتحول يعنی
 حظه ی ابدیعميق تر و عميق تر به درون اين ل..... 5 به آ4 به آ3 به آ2  به آ1آ

 

 



  تغيير نيازمند درمانگری ها و گروه ها و اطالعات است
 تحول نيازمند مراقبه گونگی و هشياری است

 

  ذهن غربی هشياری را چنين ترجمه می کند که يعنی
 باخبرشدن و آگاه شدن از اين و آنبيشتر و بيشتر 

  خرد شرق هشياری را چنين درک می کند که يعنی
  هشياریفقط هشيار شدن از خود

  تغيير افقی است درحاليکه تحول عمودی است
  

  نپذيرفتن خود نيازمند تغيير است
 فقط خودت باش و تحول رخ می دهد

 

  مراقبه کننده با حاالت عمودی و روبه باالی انرژی کار می کند 
   low frequency alpha state از فرکانس های حالت پايين آلفا
  high frequency omega state تا فرکانس های باالی حالت امگا

 

 حالت امگا..... آن حالت عظيم انزال گونه ی بی ذهنی
  جايی که در يگانگی جنسی فرد چاکراهای کم قدرت پايينی را تهييج می کند

  آتشی درست می کند که به نفس های سنگين پرهيجان باال می رود
  از طريق قلب در انبساط و انقباض شناور می شود

   به صداهای لذت می رسداز طريق گلو
  از طريق چشم سوم به پنجره ی نور می رسد
 به انفجار انزال گونه ی سرور توسط کف سر

 

 

  تجربه ی صفر
 

  جايی که تمام زمان و مکان ازبين رفته
  افکار ناپديد شده اند
  تو من ازميان رفته
  يگانگی با کائنات

 



  فرد در اوج انزال است
 ازبين رفته ولی تجربه می کند

  يک حضور بی نهايت    حالت بی ذهنی
 

  تمام مراقبه ها برای طی کردن دقيقٌا همين تحول عمودی ساخته شده اند
 تحول حالت های انرژی از آلفا به امگا

 

   اين دنيا می گنجند اصٌال در کجایگروه ها و درمانگری ها 
  در اين حاالت تحول

  که به حالت اوج هشياری آسوده می انجامد
  

   ها فقط به اين وزن پيشاپيش مرده درمانگری
  و به نفس ذهن بيشتر و بيشتر اضافه می کنند

  فکر کاذبی که من بيشتر می دانم
  پس شايد من بيشتر از اطراف خودم هشيار هستم

 بزرگترين دروغ و فريب محض

 

 

 

 



  پيام باگوان
  در لحظه زندگی کن

  

  اين لحظه ی زنده
  نه گذشته است و نه آينده

  شته به ذهن قديم مرده نياز دارد و خاطرات آنزيرا که گذ
  و آينده هنوز رخ نداده است
  فقط بازتابی است يا تخيل

  

  فقط با زندگی کردن در اين لحظه
  لحظه به لحظه

  تجربه کردن اوجی از حالت واالی هشياری آسوده است
 هربار که با آن برخورد می کنم درکی بزرگ است

  ن شونيادوست سالک دون خوان کازانوای م
  به تازگی اين دوست دختر را انداخت برای يکی ديگر و بازهم يکی ديگر 

  و سپس يکی ديگر
  لحظه به لحظه زندگی می کنم..... من فقط لحظه را زندگی می کنم

  اين لحظه گذشته است..... باگوان می گويد دراين لحظه زندگی کن
  يک دوست دختر ديگر در افق

  

 کاربرد بزرگ خرد او

  رد انجام دادن و بی عملیدر مو
  در مورد بودن و نبودن

  

  انجام دادن هميشه به انجام دادن بيشتر و انجام دادن بيشتر منتهی می شود
  

  بودن در اينک اينجا..... بودن به سادگی
  و رشد کردن در بودن در اينک انجا

  

 بودن خالص..... فقط بودن

  ترذهن غربی وسواس انجام دادن را دارد بيشتر و بيش
  بی قرار است و هميشه در حال دويدن

  فقط نمی تواند به درون وجود ساکن بنشيند
  



  بی حرکت..... فقط با بودن..... آن وقاری که نازل می شود
  بودن به بودن منتهی می شود

  

  انجام دادن به ذهن و تمام آن ترافيک ديوانه وارش منتهی می شود
 مرکز خودتسردرگمی بيشتر و توهم بيشتر و دور تر از 

 

 

  هشياری حاال سکون عمودی است
  هشياری حالت بی ذهنی است در لحظه ی حاضر

  هشيارشدن از هشياری که به حالت بودش خالص منتهی می شود
  

   experiencingجايی که تجربه و تجربه کننده در يک حالت تجربه شدن
  درهمديگر حل می شوند

  ی شوند به يک شاهد خالصجايی که نظارت کننده و نظارت شونده يکی م
  

  اين دنياها و اظهارت برای ذهن غربی 
  که وسواس درمانگری ها و گروه های بچه گانه را دارد بيگانه هستند

 



  مورد انداختن ذهندر 
  هزاران بار باگوان را شنيده ايم که می گويد

  ذهن را بينداز
 ولی کامٌال معنی و ژرفای آن را بدفهميده ايم

  
  

  انسان معمولی فرد بايد به روشی ساده آغاز کندبرای يکفقط 

 
  فقط افکار را تماشا کن که مانند ابرها گذر می کنند

  فقط افکار را تماشا کن که شناور می گذرند و يک شاهد وارسته باقی بمان
  

  شروع می کنند به پديدار شدنgapsبه زودی آن فاصله ها 

  

  ن هيچ قضاوتیفقط افکار را تماشا کن که گذر می کنند بدو
  آنوقت ذهن وارد شده است....که اين خوب است يا آن بد است

 و تاکيد از مشاهده گری ساده به قضاوت منتقل شده است

  يک شاهد وارسته باقی بمان
  و آن فاصله ها شروع می کنند به بزرگتر شدن و بزرگتر شدن

 

  اين مشاهده گری است و تقويت آن شاهد
  فقط يک قلق ساده

  ه گری وارستهاز مشاهد

  سپس وارد اليه های ظريف تر عواطف شو
  عواطف را با همان وارستگی تماشا کن

 

  اگر بهترين دوستت دوست دخترت را دزديده باشد
  وارسته بودن بسيار دشوارتر است

  نسبت به عواطف خودت يک شاهد بمان
  گويی که از يک فاصله ی بسيار دور

  از ديدگاه يک عقاب بنگر
 
 

 



  ده ی يک شاهد وارسته بودن نسبت به عواطف ظريفاين قلق سا
  به آهستگی قوی تر رشد خواهد کرد

 

 سپس شاهد بودن از تمام بدن و از تمام حرکات بدنی
  اين به آهسته شدن حرکات بدنی منتهی می شود

  آن شاهد قوی تر رشد خواهد کرد
 

  تمام اين قلق ساده
  برای خلق يک شاهد خالص است

  بدن ذهن عاطفه استکه وارسته و جدا از

  اينک انرژی ات در بدن ذهن عاطفه جاری نيست
 بلکه به سمت مشاهده گری حرکت کرده و رشد می کند

  
 

  مشاهده گری يک قلق است
 مشاهده گری آن کليد است

  در مراقبه فرد می بايد يک شاهد وارسته  شود
 يک شاهد وارسته.... شاهدی بر ذهن و روندهايش

  
 

  گيری با بدن استذهن فقط يک هويت 
 

  انداختن ذهن يعنی انداختن بدن
  بدن واقعيت خودش را دارد..... فرد چگونه می تواند بدن را بيندازد

  فقط در مرگ است که فرد بدن را می اندازد و ذهن می ايستد
  بلکه فقط می تواند يک شاهد خلق کند.... بنابراين فرد نمی تواند ذهن را بيندازد

 

  بدنذهن....ی هستند که بدن و ذهن يک
  بدنذهن تشکيل شده است از

  افکار عواطف و هويت گيری با بدن
  شاهد باش که تو آن افکار نيستی

  شاهد باش که تو آن عواطف نيستی
  شاهد باش که تو آن بدن نيستی

 

 مشاهده گری آن کليد طاليی است



 

 

 

  همانطور که آن شاهد قوی تر و قوی تر می شود
  ر و عواطف و بدن به آهستگی ازبين می روندهويت گيری با افکا

 

 مشاهده گری آن کليد طاليی است

  اول اينکه ذهنی برای انداختن وجود ندارد... چگونه فرد می تواند ذهن را بيندازد
  درواقع همانطور که آن شاهد قوی تر می شود ذهن می تواند تيزتر بشود

 با قدرتمند شدن آن شاهد شفافيت ذهن رشد می کند

  انداختن ذهن نيست....فتن به ورای ذهنر
  به حالت بی ذهنی... رفتن به ورای ذهن است

 

  در رسيدن به حالت بی ذهنی
  فقط به سادگی بخار می شود..... ذهن مانند قطرات شبنم ناپديد می شود

 از ناهشياری.... ذهن فقط يک سايه بود

  تماشا می کنمبا بی ميلی زياد واقعيتی را که با آن رو به رو هستم را 
  مولتی ورسيتی توهمی را ايجاد می کند که اين جستار واقعی است

  که درمانگری ها و گروه ها آن چيز واقعی هستند
  که برای يک تازه کار درک بی ذهنی و مراقبه دشوار است

  مفاهيمی بيگانه و نامناسب برای سليقه ی آنان 
 



  درمانگری ها و گروه ها آغاز کنپس با 
  گير کنو در آنجا

  درمانگران صاحبان منافع هستند.... اين يک دور باطل است
  آنان مبالغ هنگفتی پرداخته اند تا درمانگران باگواهينامه شوند

  و نياز دارند که سرمايه شان بازگردد
  ی دنيا بفروشنددرمان هايشان را به باق

 و کسب درآمد کنند

  يک معامله ی آسان
  روش زندگی آسان
   سوی تازه واردان معصومتوجه فراوان از

  ارضا کننده برای نفس
 دانو آموزگاران همه چيزمرشدان خرده 

  بهره کشی خالص و به زودی ازياد می برند که از ابتدا برای چه به اينجا آمده بودند
  که به زندگی مراقبه گون منتهی شود..... برای مراقبه

  اين مکان يک خانه ی ديوانگان می شد
 اهر می کنند همه چيز را می دانند و کسانی که تظقاضيان و آموزگان

 چ مريدی در هيچ کجا يافت نمی شودهي

  باگوان فقط سرگرمی عصرها و گواهينامه ی آنان شده بود
  آنان درمانگرانی بودند در بزرگترين مرکز تحول دنيا
  جايی که ميليون ها نفر برای متحول شدن می آمدند

 درآوردن آسانانی برای پول اين جا شده بود مک

  فقط بطور رسمی چند ماه در پونا کار کن
  و سپس سوار يک هواپيما به غرب

  جايی که مردمان مشتاق و معصوم منتظر هستند تا گروه هايشان و جيبشان را را پر کنند
  ثروتمند به پونا بازگردند

  تا بارديگر مورد تاييد قرار بگيرند
  دوست دختر جديد پيدا کنندد و يکدر لحظه در اينجا و اينک زندگی کنن

  بهشت روی زمين
 خود همين زمين بهشت نيلوفرين جايی که پول بر درمانگران بارش می کند

  من دشمن آنان بودم و خطرناک
 بدون اينکه پولی پرداخت کنم در ويپاسانا حرکت می کردم

  دمتازه واردها نمی توانستند درک کنند که من کدام يک از گروه ها را برداشته بو
 کداميک از درمان ها سبب شد تا من به اين فضای درونی بيفتم



 

 

  هوای آشرام به سرعت تغيير می کرد
  رداهای شرابی رنگ يک يکپارچگی در حوزه ی بودايی ايجاد کرده بود

  و اکنون انرژی جمعی به يک يگانگی جمع می شد
  فقط هزاران سالک که يک رنگ را می پوشند

  ی را مرتعش می ساختمحيط آن حوزه ی بوداي
  

  آن رنگ شرابی اهميت خاص خودش را می داشت
  از آنجا که ما بدن هايی از نور هستيم

  رنگی که می پوشيم از بدن هايمان بازتاب می کند
  بنابراين ما فرکانس های پايين رنگ قرمز را جذب نمی کنيم

  و بازتاب رنگ سرخ در محيط توليد آتش می کند 
  تا شدت بيشتری پيدا کنيمکه به ما کمک می کند

  در همين حال باگوان رسيدن مرا ديد
  و روز جشن مرشد در ماه جوالی فرا می رسيد

  به تمام سالکان گفته شده بود که سپيد بپوشند
  

  رداهای سپيد در شب به انرژی کمک می کند تا خودش را عيان کند
 و درحوزه ی انرژی منفعل شبانه فعال گردد

  ه ديدن اينکه درمانگرها بر گروه ها سلطه گری می کنندباگوان شروع کرد ب
  و فقط انرژی های او را هدايت نمی کنند

  

  او رنگ سياه را برای آنان انتخاب کرد
  رنگ مشکی تو را بعنوان يک نفس ازبين می برد

  و تو را منفعل تر و پذيرنده تر می کند
 دبنابراين سعی کرد تا تاثير آنان را بر گروه نرم تر ساز



  باگوان به روشنی نتايج باز بودن کامل خود را می ديد
  و می دانست که او مورد سوء تفاهم قرار گرفته است

  

  با فاجعه ی اخير اورگان
 آخرين چيزی که نياز داشتيم يک فاجعه ی ديگر بود

  سالکان نياز داشتند تا دوباره بيدار شوند
  ودبه مراقبه های ساده ای که او در اصل ايجاد کرده ب

 و بارديگر جهت را به دورن تغيير دهند

  او معرفی دوباره اردوگاه های مراقبه را اعالم می کند
 زمانش حاال است.... آن آتش بايد دوباره بازآورده شود

  او در روز جشن مرشد برای نخستين بار پديدار شد
 تمام سالکان در رداهای سپيد برادری جديد ردای سپيد

 
new white robe  

brotherhood را جشن می گيرند  
  

  روز و شب برای اين لحظات ويژه آماده شده بودم
  اين نخستين جشن روز مرشد بود که در پاهای او می داشتم
  در فاصله ای دور در آخرين صف و با وقار او می رقصيدم

 در خاطره ی نخستين سامادی ام
  چه برکتی است داشتن او در اينجا و حاال

  زمين برکت يافته است
  

  باگوان هميشه اصرار داشته که آن جمع و حوزه ی بودايی فقط يک تجربه ی زنده است
  سالکان معنی يک آزمايش زنده 

  و ايجاد مدرسه عرفانی را ازياد برده اند
  

  يک آزمايش زنده يعنی که
  ما بايد بطور استثنايی از آزمايش  های زنده ای که صورت می گيرد

  گوش به زنگ و هشيار باشی



 

 

  

  

  

  

  

 

  

 

 

  مرشد آن بدن نيست که در اتاق خوابش محصور باشد
  مرشد آن شاهد خالص است

  بدون شکل شناور است و هر تک گام ما را تماشا می کند
  مرشد آن شاهد است
  آن بينای تک چشم

  

  مريدانش تجربه ای زنده هستند
  او همه چيز را می بيند و همه چيز را می داند

  

  دممن از اين راز باخبر بو
  حضور شناور و مشاهده گر او

  مانند شعله ای از هشياری در سکوت باالی سرم شناور بود
  در راه رفتن يا در نشستن و در هر حرکتم بطور عمودی از اين حضور آگاه بودم

  اجازه می دادم که حضور الهی او مرا ژرف تر به چنگ بگيرد
  

  يک نی توخالی بودم
  ن مهمان بتواند وارد شود و آن را خانه ی خودش بسازدآشغال هايم را تميز می کردم تا آ

 ماه خرد، ماه هالل



  باگوان در سکوت تماشا می کرد
  متعجب از تمام آن فعاليت ها برعليه من توسط نزديک ترين مريدانش

  آنان هرگز در براير يک آينه يا يک مريد معمولی مورد آزمايش قرار نگرفته بودند
  

  برای باگوان آنان همگی نقابی ويژه می زدند
  برای من نقابی وجود نداشت

  من فقط همان راجنيش ديوانه ی آهسته رو بودم
  فقط يک حيوان... حتی انسان هم محسوب نمی شدم

  او شروع کرده بود به ديدن چهره های واقعی آنان
  

  می دانست آنچه را که من می دانستم
  از اينکه باگوان چه می بيند دل شکسته بودم

  انی آنان را نسبت به خودم جذب کنممن می توانستم رفتار غيرانس
  ولی باگوان برای بيست سال عميق و عاشقانه روی آنان کار کرده بود

  مردمش او را شکست داده بودند... کار او شکست خورده بود... برای او اين يک شکست بود
  شايد او نسبت به مردمش بسيار خوش بين و نرم بوده است

  

   به او آسيب رسانده بوددولت آمريکا کمتر از مردم خودش
  می دانست که اگر قرار باشد که او بازگردد

  آنان او را نابود خواهند کرد و درواقع از ورود او به آن حوزه ی بودايی 
  *ممانعت خواهند کرد

 اين مرا به ياد جمله ای انداخت که در چند سال گذشته بارها *
 ... نداشتند می گفتمخبر " تفريحگاه"به دوستانی که از اوضاع داخلی آن 

   !" اگر خود اشو همين االن زنده بود به آنجا راهش نمی دادند"که 

  

   آگوست در بوداهال اعالم شد18اعالميه ای که در 
  برای خيلی ها سبب تعجب شد ولی نه برای من

  

 تعداد اندکی حرف های مرا درک کرده اند.....که باگوان می گويد

 

 

  دا می کننداردوگاه های مراقبه شدت پي
 باگوان شروع می کند به ظاهر شدن های ساکت و رعدآسای خودش



  همچنان توسط مديريت تحت نظر هستم
  تنها زندگی می کنم و در هيچ رابطه ای قرار ندارم

  دقيقٌا همان مسير...  می آيم2:30و فقط ساعت 
  نشستن و سپس يک ساعت راه رفتن در پشت بيشه بودا

 ی شنيدن نوار سخنرانی عصرهاسپس نشستن در بيرون برا

  عادت من برای نشستن عميق برای بيست و نه روز
  و سپس ديدن باگوان برای آن يک روز مخصوص 

  در طول شب ماه تمام
 جودی که باگوان ديگر ظاهر نمی شدادامه داشت باو

  من يکدنده هستم و روی برخی از موضوعات درونی تثبيت شده ام

   ساختمان هرم ادامه دادمنشستنم را عصرها در نزديکی
  فراخوانده شدم و به من گفته شد که آن هرم برای درمانگر ها است

   استesoteric readings* که با کريستال کار می کنند و برای خواندن های سری
  که من با نشستن در آن منطقه ی زبده بطوری خاص عمل می کنم

  زمو من بايد فروتن باشم و اسم راجنيش خود را بيندا
  و مردم را از اينکه مرا راجنيش بخوانند باز بدارم

 مانند گرفتن فال تارو و آی چينگ و غيره*

 

  هرچيزی برای حمله به من
  پس من خنديدم و گفتم

  من يک مريد ساده هستم با يک نفس واضح که سعی دارم آن را بيندازم
  باگوان مرشد من است بدون هيچ نفسی

  ر باگوان اسم راجنيش خودش را بيندازدپس بهتر اين خواهد بود که اگ
  و من شخصٌا اعتراضی ندارم اگر او اسمش را بيندازد

  به زودی شنيدم که شکايت هايی به باگوان شده برای تغيير اسم من
  نامه های زيادی برعليه من برای او فرستاده شد

  پس باگوان لبخند زد و گفت
  بله اسمش را عوض کنيد

   rajnishبه غلط هيجی شده راجنيش
   تغيير دهيد rajneeshآن را به راجنيش

 ha le lu ya *هاله لويا
 کالمی که از سر خوشی و سپاسگزاری ادا می شود*

 

 



  يکشنبه ی بعد وقتی برای جشن تشرف وارد بودا هال شدم
  می شنوم که زرين اعالم می کند که باگوان گفته است

  راجنيش سانياسين نمونه ی آشرام است
  است که نزد او برومو از من خو

  

  هوا عصيانگرانه بود و باگوان به قدر کافی کشيده بود

  باگوان بطور رمزآلودی شروع کرد به تغييردادن نامش
   ديگر نبايد او را باگوان بخوانيم1988 دسامبر 26
   بودا1988 دسامبر 27
   شری راجنيش زوربا بودا1988 دسامبر 30

   شری راجنيش1989  ژانويه 7
   اشو راجنيش1989  فوريه29
   اشو1989 سپتامبر 12

  

  در دوازدهم سپتامبر او اعالميه ی ديگری می فرستد
  شما با يک انسان تمامٌا جديد رو به رو خواهيد شد

  که ديگر به راجنيش شناخته نمی شود
 بلکه فقط اشو

   حيرت انگيز است koan*برای من اين يک کوآن
  می دانستم که به زودی اعالم خواهم شد

 ايد اين ابزار او برای انداختن نام راجنيش بودش
  .... يک معمای ذهنی که ذهن به آن مشغول شود و به جاهای ديگر نرود*

  ... معموٌال يک چيز بی معنی که امکان آن در اين زندگی مادی وجود ندارد
  حقه ای برای گيرانداختن ذهن در يک دور باطل و برای خروج از ذهن

 

   که بودهرچه.... به هرحال
  نام راجنيش من ديگر برای کسانی که به نفس من عالقه داشتند موضوعی نبود

 

 

  از دروازه ی الئوتزو می گذشتم.... از بودی دارما راه می افتم
 در مسير هميشگی ام آهسته می رفتم و در تعظيم درونی ام به باگوان عميقٌا شيرجه می زدم

  دموکتا نزديک دروازه به گياهان آب می ده
  با ديدن آهسته راه رفتن من سر به سرم می گذارد

 و شروع می کند به آب پاشيدن به سمت من



  آناندو و نيالم و چند نفر ديگر از زنان ساختمان الئوتزو
 که بيرون نشسته اند و غيبت می کنند به او می پيوندند و شروع می کنند به خنديدن به من

  بايد کنار برومآب پاشيده می شود و مرا خيس می کند و 
 اهر می کنم که به اشراق رسيده اممن تظ... برای آنان من فقط يک شوخی احمق هستم

  من در يک حالت عميق تعظيم هستم و اين مرا غضبناک می کند
  فقط زشتی و وقاحت خالص در کردارشان

 آن هم بی حرمتی در جلوی دروازه ی بزرگترين مرشد روی زمين
  .....  کنمبگيرم وبا تندی و خشم به آنان نگاه میشوخی آنان را  نمی توانم

 به حرکت ادامه می دهم

  باگوان لياقت اين مريدان بزرگ را دارد
 اين ها کسانی هستند که بايد شعله های زنده ی عشق و مهربانی او بشوند

 اين مکان چه مسخره است

 

  روز بعد می شنوم که باگوان از تمام زنان ساکن
 لشان را جمع کنند و خانه ی الئوتزو را ترک کنندخواسته است که وساي

  

  برای من اين نقطه ی رفتن بود
  قوی ترين نشانه و پيامی روشن که از باگوان صادر شده

 

  در شگفتم که حاال کی از او مراقبت خواهد کرد
 او نرم و مهربان است

  چند روز بعد به آنان اجازه می دهد که به الئوتزو برگردند
 

  ه اتفاقی در حال وقوع استمی دانستم چ
  چيزی از دور پديدار می شود
 نشانه ها همه جا وجود داشتند

  آن اتاق خواب چانگ تزو که او بطور مشخص آن را طراحی کرده بود
  باگوان نمی بايست در آن زندگی کند

 

  سپتامبر او مسير پياده روی ويپاسانا را برای همگان افتتاح کرد14
   عرفانی مرا ديد و گفتيکی از سالکان مدرسه ی

  من بايد نخستين فردی باشم که از آن مسير پياده روی ويپاسانا گذر می کند



  گفتم که من حتی جرات نمی کنم در آن فضا نفس بکشم
 و آن پيشنهاد را رد کردم.... جايی که باگوان زندگی کرده است

  هرشب عميق تر و عميق تر می رفتم
 دمنشب هايی بدون خواب را می گذار

  کندالينی فعال می شد و خودش را با قدرت اعالم می کرد
 در آن اوج های گيچ کننده تعادل خودم را از دست می دادم

  گوش راستم را پر می کرد صداهای يک خالء
  درد در استخوان شانه ی چپم و بازوی راستم شديد بود

 
  شب ها را با عرق ريختن فراوان طی می کردم

   را ببينمو نمی خواستم ديگر نور
  فقط روزها و شب ها در اتاق بودم

 با پرده های مضاعف برای ايجاد تاريکی کامل
 

  نياز داشتم بيشتر و بيشتر در تاريکی کامل در اتاق تاريکم بمانم
 زيرا چشمانم با ديدن نور شروع به آب آوردن می کردند

  ايدا کامٌآل درهم قفل شده بود
   پايين بودحرکت بازکننده در يک مارپيچ به سمت

 هر تالشی برای بازکردن آن به سمت باال آن را بيشتر مسدود می کرد
  هرکاری که برای بازکردن آن انجام می دادم نتيجه ی عکس داشت

 

  در پايان سپتامبر در پاييز عادت داشتم بطور روزانه بخور اکاليپتوس بدهم
  تا نفس های درونی ام را باز کند و ايدا را فعال سازد

 ی دو ماه بعد در تاريکی اتاقم ماندمو برا

  بيرون رفتن از اتاق داشت مشکل می شد
 هوای خنک تر و بخور اکاليپتوس به من کمک می کرد تا نفس بکشم

  هميشه خسته و خواب آلوده بودم
 شروع کردم به خوابيدن بين شانزده تا هجده ساعت در روز

 
  فقط شب ها برای شام وارد آشرام می شدم

  ؟ تکان می دادم در بيشه ی خيزران می رقصيدم* که بدنم را در التی هانو در حالي
  در بوداهال رقص باشد11:30باگوان خواسته بود هرشب تا ساعت 

  برای شب های من و شام من بهترين زمان بود
 



  ماه اکتبر بود و يک راز جديد 
 وقتی که باگوان خواست که همه جا در آن جمع با رنگ سياه پوشيده شود

  هر ديوار و هرگوشه بايد به رنگ سياه درآيد
 

  مشکی کامل بودرنگ 
  برای وجود بعنوان رحم عمل می کرد تا منبسط شود
  مارپيچ زنانه ی ايدا توسط رنگ سياه حمايت می شد

  حوزه ی بودايی شروع کرد به متمايل شدن به سمت چپ
  زنانگی پذيرا

 آن رحم خالقه عميق و ساکت

  يی به يک شيب ديگر حرکت می کردبارديگر حوزه ی بودا
  به سمت محور ديگر عمودی

  آن گرداب تغيير می کرد
 رنگ مشکی مرحله و ابزار جديد باگوان بود

  تمام تابلو های ساختمان ها برداشته شدند
  هميشه با ذهنی که خالی است بازی می کند

  هر کس که در سامادی باشد داليل پنهانی عميق آن را درک می کند
   jesus grove  حالت خالی حتی يک اسم مانند بيشه ی مسيحدر آن 

  به صورت بيشه ی مسيح بيشه ی مسيح بيشه ی مسيح به ارتعاش در می آيد
 تا اينکه نام ديگری بيابد و آن را تا بی نهايت تکرار کند

 

  کسی به زودی بايد به اشراق برسد
  کاربرد رنگ سياه و برداشتن تمام تابلو ها

  ی ساده ای هستندفقط اشاره ها
  تمامش را می دانستم

  قبٌال در آن سياهچاله غرقه بوده ام
 اين بار بسيار بزرگتر خواهد بود

   باگوان اعالم می کند که سکوت او مذهبی نيست1989 نوامبر 9
  يک اعتراض است

  اعتراض عليه منافق ها
 و آنان که گوش می دهند ولی نمی شنوند

   نمی شنيدند فقط چه کسانی هستنداين مردمی که گوش می دادند ولی
 در شگفتم  در شگفتم اگر شما می دانيد

 



  هميشه رفتار بيشتر زنان در آشرام را نظاره کرده ام
  هريک به دنبال مردان ثروتمند و قدرتمند هستند

  زيباترين زن می دود تا قوی ترين مرد را پيدا کند
  مردان قدرتمند به دنبال اين زنان زيبا هستند

  بازی آنان پول و قدرت استتمام 
 و زيبايی جذب می کند

  هميشه باگوان را شنيده ام که در مورد سلطه ی مردان بر زنان سخن می گويد
  که زنان آزادی ندارند

 و برای قرن ها تحت سلطه ی مردان بوده اند  

  برای من اين يک ادراک ناقص و نيمه است
 تجربه کرده امی با زندگی در اين روزهای معاصر من طور ديگر

  ادارک من اين بود
  که مرد به دنبال ثروت و قدرت است

 فقط برای اينکه او را قادر کند تا زيباترين زنان را جذب کند
  را مورد بهره کشی قرار داده اندو زنان مردان ثروتمند و قوی

  در جهتی معکوس... اين يک دور باطل بود
  تبنابراين مرد پيوسته در پی ثروت و قدرت اس

 و ناتوانی خودش در برابر زنان زيبا.... برای ارضا کردن زن

 

  هرگز زن زيبايی را نديده ام که
  در پی مرد فقير و حساسی باشد زيرا که آن مرد عاشقانه فلوتش را می نوازد

 اگر باشد هم بسيار نادر است

  برايم روشن بود که مرد تحت سلطه ی زن است
 ن نياز دارداو به رهايی از ز.... مرد بيچاره

  فقط اگر زنان تصميم بگيرند که ارزش های خودشان را تغيير دهند 
  تمام ساختار ارزشی زشت جامعه برای احترام به پول و قدرت می توانست معکوس شود

  دنيا را فتح کن و بر آن حاکم شو
  مرد حيوانی تهاجمی است که در پی شکار خود است

   يک بازنده استدر چشمان زن مردی که نرم و حساس باشد

  درتمام بيست سال سخن گفتن باگوان
  از اين زاويه هرگز به آن نگاه نشده بود

  jabalpur احساس کردم که باگوان مردی ساده است از روستايی کوچک در جبل پور
  و در تمام زندگی اش نسبت زنان جوانمرد و با احترام بوده است



  ......  همان ديدگاه سادهو به اين  روند پيجيده ی سلطه گری مرد زن از
 کامٌال معصومانه می نگرد

  باگوان می توانست ادراک مرا بشنود
  بال هايم را به دست می آوردم

  1989 نوامبر 23
 را تاسيس می کند men’s liberation movement باگوان نهضت آزادی مردان 

  

  

 1989 نوامبر 28
  رسيتی ديدار می کندناگهان از مولتی و.... برای نخستين بار در زندگيش

  به آهستگی به هر گروه  و پوسترهای آن ها نگاه می کند
 و با تعجب آفرينی می گويد که ديگر نبايد دوره های طوالنی درمانگری وجود داشته باشند

  معموٌال دوره های يک يا دوماه و سه ماهه وجود داشتند
  اشتاينک بايد دوره ها را سبک و تفريحی و برای سه روز نگاه د

  

  و قبل از پيوستن به هريک از گروه ها
 او دستور مطالعه ی اجباری از کتاب هايش را داده بود

  اين تغيير ناگهانی و بازگشت چه بود
  

  رمورد آنان که گوش می دهند ولی نمی شنوند دآيا باگوان
  جدی شده بود

  

  و او پيش تر رفت و گفته بود که
  

  از کف می دهندآنان که به حرف های من می چسبند مرا 
  

 آن شير غرش می کرد و روی پنجه هايش قرا گرفته بود



 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

 

 

  

  

  

 

  باگوان اينک تمامی حوزه ی بودايی را آماده می کند
  برای يک حالت تازه و باالتر رفته از انرژی

  

  موجودی گسترده زاده خواهد شد
 به عمل جراحی بزرگی نياز است

  

  عمل می کندباگوان جراحی که بسيار دقيق 
  از دستانش همچون الماسی چندين وجهی استفاده می کند

  مانند ابزارهايی که با ليرز هدايت شده اند
 در درون نيروهای حوزه بودايی باالی سرهای ما برش می دهد

 الماس هايی همچون آذرخش
 



  فراآگاهی کيهانی
  فراآگاهی جمعی

  فراآگاهی
  هی کيهانیآگا

  آگاهی جمعی
 آگاهی فردی

 و نزول بسيار پايين تر به

  آگاهی فردینا
  ناآگاهی جمعی
 ناآگاهی کيهانی

  نياز به يک کار تعميراتی بسيار عميق هست
  آن آسيب عميقٌا در ناآگاهی کيهانی نقش بسته است

  قبٌال هرگز مرشد زنده ای به ژرفای محض آن دسترسی نداشته
  تا عمل جراحی باز روی آن انجام دهد

  باگوان مرشد مرشدان
   مرزهای وجودش را آزمايش می کنداينک تماميت خويش را و خود
 ه است که چنان جسورانه عميق برودهيچکس قبٌال چنين جرات نداشت

   آماده می شود تا حوزه ی بودايی راnivedano* نيودانو
 صداهايی برق دهنده با فرکانس باال.... با گلوله هايی از آذرخش غرقه سازد

 و پرطنين بود و با اشاره ی اشو و به موقع ضربان های تند و شديد  طبل های سنگينینام يکی از سالکان که نوازنده *
   ايجاد می کرد

  روی سکو با آهستگی و به نهايت سنجيده و دانسته وارد می شود
  سکون کامل در هريک و تمام حرکاتش

  ف چون اقيانوسژر
 هوا را چنگ می زند

  هر يک از حرکاتش
  ب حرکت می کنندنيروهای ناديده با سرعت زياد و با دقتی غري

 از آنچه می بينم به شگفت آمده ام

 استادی جراحی خودش ساکن می نشيندوارد می شود و روی صندلی 

  در ژرف ترين ژرفای سکون
  به بلندای آسمان صعود می کند

  و سپس عميقٌا در زمين شيرجه می زند
  ر کنددست های نامريی و وسيع خود را دراز می کند تا بال چپ آسيب ديده را تعمي
 سپس به بلندای آسمان عروج می کند و سپس به اعماق زمين شيرجه می زند



  باال و پايين باال و پايين
  با دقت تارهای نامريی نور را به هم پيوند می زند

  با ستون هايی از نور
  رشته پس از رشته..... رشته پس از رشته

 با نرمی و مهربانی بی نهايتش

  زمين به آسمان
  عمل جراحی نور

  با استفاده از نور با ولتاژ باال
 آن را به سکونی آرام بخش شفا می دهد

  موجودات شگفت انگيز در آسمان ها در شگفتی تماشا می کنند
   افتاده استمخاطرهآسمان ها می دانند که چه در 

  

  يک نبرد تاريخی و ژرف جنگيده می شود
 ژرف در زمين.....باال در آسمان

  اعالم می کنممن 
  خ فراآگاهیدر تاري

 هرگز چنين عمل جراحی صورت نگرفته است

 

 

  



 

  يک ماه می گذرد ولی آن آسيب بسيار عميق است
  ولتاژ های باالتری الزم است تا عميق تر و قوی تر برش دهد

  

  هر ذره برای اين نبرد کائناتی مورد نياز است
  آن حوزه ی بودايی در بال چپ آسيب ديده است

  ديوار های آشرام سياه
 ه آن کمک می کند تا برای شفا و مرمت به سمت چپ تکيه کند ب

  باگوان ترتيبی می دهد تا نيونادو و گروه موسيقی بمباستيک آنان
  بلندگوها و کل گروه موسيقی از مرکز تعادل بوداهال 

 به سمت چپ منتقل شوند

  صدا آن چيزی است که او نياز دارد برای آن نيروی اضافی تعادل بخشنده
   بودايی نياز دارد بيشتر به سمت چپ تکيه کندحوزه ی

  تمام حوزه ی بودايی که عميقٌا در درون می شنوند
 رکت می کنند و مرکز منتقل می شودبه سمت چپ ح

  آن بال چپ آسيب ديده است
  خطرناکی به سمت راست خم شده استکندالينی بطور

  فشار جمع می شود و خطرناک می شود
   به اوج آسمان باال بروم و عميقٌا در زمين فروبرومنياز فوری به اين است که

 بدون تاخير در زمان چرخش.... در توالی پياپی

 

  *اشو اشو اشو
  شليک به آسمان و برخوردن به زمين

 هست در حضورش/ تکرار بلند نام اشو برای سه بار يک رسم و سنت بود*

 

  اشو اشو اشو
  آسمان بسته شده راه می رودباگوان وارد می شود روی طنابی که در بلندای 

  

  اشو اشو اشو 
  آری آری آری او به ياد دارد که آنان روی زمين هستند و او را به پايين می کشانند

  



  اشو اشو اشو
  آذرخش هايی همچون الماس هوا را شکاف می دهد

  مراقبه ها را متوقف کنيد
 

 

  با نيوناندو که آموزش ديده تا فرکانس طبل هايش را بلند کند
  تمام حوزه ی بودايی را برای يک اوج آماده سازد

  با همه ی تماميتش
  

  مرشد مرشدان باگوان وارد می شود
  به شدت نه درجه ی ريشتر

  
  غيرقابل توصيف

  غيرقابل بيان
  وسيع تر از حقيقت

  

  آن راز سرگشاده
  مرشد مشغول کار است

  تا يک کندالينی آسيب ديده را مرمت کند
  ون آسمان بلندژرف به درون زمين و همچ
  زمين و آسمان باهم.... در يک حرکت جارو مانند

 يک موشک ليرزی تيز و عمودی

  باگوان را می بينم
  بزرگترين الماسی که تاکنون به نمايش گذاشته شده

  چندين وجهی در کماالت بسيارش
  که می درخشد در يک آن در ميليون ها جهت جرقه و برق می زند

  

   در شگفتی تماشا خواهد کرديک دنيای روشن ضمير روزی
 رد حماسی که به نمايش گذاشته شدهبزرگترين نب

  اهد بوده اندآسمان ها ش
 و من آن را ديده ام

  آه چه می توانم فاش کنم
 چه می توانم بگويم

 



 

 

 

  اين شب ها به ابديت کش می آيند
 يگر هرگز دوباره تاريک نخواهد شدد..... شب روزش را ديده است

  هت گونه ای در آشرام راه می رومبا شگفتی بال
  چه بلندی هايی

  حتی اورست هم در چهره ی درخشانش يک کوتوله است
 عميق تر و ساکن تر و ساکت می شودرازم 

  می دانم چه خبر است
  هر يک حرکت برق زننده ی باگوان

  هر تکان کوچک از مچ ظريفش
 لبخند نرم بزرگترين بلندايی که توسط بشريت ديده شده

   و مهربانی اش در پنهان کردن دردخنده
  اين نبرد بزرگترين نبردی است که بايد جنگيده شود

  

 شايد هم نبايد جنگيده شود

  ددر شکست شايد يک پيروزی ديگر نهفته باش
 در شکست شايد تنها پيروزی باشد

 

  تلخ ولی با دانستن شيرين است
  ده بودآن شکست خورده بزرگترين امپراطوری بود که هرگز زندگی کر

 اين تنها نوشته ی مناسب است برای سنگ قبر 



 

  درحال جنگيدن بمير
  شکوه شکست خوردن همراه با يک لبخند

  با مهر
  و با وقار

  واری دسترس هرشکلی ازمرگ است
  يا حتی بی مرگی
  يک اوج واالتر
  برای آن فرد

 باگوان

  روزهای من به پايان می آيند
  تيره ی ماه در حال رشد کردن استطرف

  ستراحت ديگريک ا
 يک زندگی ديگر

  دنيای زير که در تاريکی زندگی می کند نمی تواند درک کند
  چرا آسمان چنين درخشان است

  

  شايد تمام اين يک تظاهر است
  فقط برق های يک الماس غيرواقعی

 که تظاهر می کند از الماس واقعی درخشان تر است

  چه کسی می تواند به شما بگويد که من چه ديدم
  ديگر نمی توانم سخن بگويم
  اين ورای ورای ورا است

  من آن رقصم که در بلندای آسمان گم شده ام
  در التيهان عميق

  شايد بيشتر... شايد دو ساعت گذشته بود
  

  توخالی را به درون شب کش می دادابديت خيزران های

  بيشه ی بودا با هر حرکت يکی بود
  با هر توقف... با هر تاب يکی بود

  ان ها در طول شب تاب می خوردندخيزر
  می گويند من کيستم

  من کيستم   من کيستم
  



  و ناگهان صدايی سرم را شکاف می دهد  
  پرواز می کندو بدنم روی خيزران ها 
 بازهم کتک خورده ام

  نه بدن نه ذهن
  را بلند کندکسی نيست م

 يا دوباره پرتاب کند

 

 سياهی ابدی  ..... سياه سياه سياه

  تن تنها راه نجات از اين خوشی غيرقابل تحمل باشدشايد باخ
  

  باگوان....من بهترين بوده ام
 باگوان..... با بهترين ها زندگی کرده ام

  برای ادامه ی سفر کامٌال آماده ام
  ری برای کردننه کا.... بدون جايی برای رفتن
 در اينک اينجا بودن

   را داردباگوان با شوخی می گويد جهان هستی زمان بندی خودش
  زمان من هنوز فرا نرسيده

  نه به اين آسانی
  بيشتر وجود دارد.... بيشتر وجود دارد... بيشتر وجود دارد

  

  می گويم بيدار شو و راه برو.... بيدار شو الزاروس
  

  با نيروی برداشته می شوم و راه می روم
  بارديگر زنده ام و برگشته ام

  آن تونل بسيار عميق بود
  

  ديگر قبل از اينکه دوباره سقوط کنمشايد چند روز 
  جهان هستی ترتيبات خودش را برای مردن دارد

 فرد نمی تواند شرايط ديکته کند

  در تاريکی کامل.... به اتاقم باز می گردم
  می دانم زمان رفتنم رسيده است

  



   تمام اموالم را به دوستانم ببخشم که مرا به ياد بياورندمی خواهم
  يس ها و کتاب های زيبايی که دارم بر می دارمفهرستی از تمام تند

  و برای هر دوست يک هديه آماده می کنم
  کسی به من لبخند زده و با من مهربان بوده است

  کسی در طول راه به من کمک کرده است
  کسی برای حمايت از من آمد  وقتی که به اطراف هل داده می شدم

  حرکت های کوچک که قلبم را لمس کرده اند
 ک را به ياد دارمهري

  تک تک آن ها را
  به آشرام می روم

  دهمو به هريک هديه ی يادگاری خودم را می 
 به هرکدام در تعجبی که دارند

  بخشيدن شادمانی و سبکباری بس بزرگی بود
 تعجب آنان و عشق شان گرفتن من بود

 

  

  

  

  

  

  



 

 روز جديد بيدار می شوم

  نرم و چاالک رفته بودvivek * ويوک
   فرشته ای به آسمان پر کشيده بودمانند

 شايد جهت آمادگی برای استقبال از آن بزرگ که منتظر او هستند در آسمان های بی انتها

 همزمانی با مرشد

  او آن مارپيچش حياتی را در زمين در دست داشت
   عشق ونرمیبا

 برای هر لبخند باگوان

  رشته های عمودی در نبرد فرسوده شده بودند
 ز محافظت کرد و آن را نزد خودش نگه داشتاز آن رااو 

 در قلب او

   ياد عاشقانه یبه
  ma prem nirvano مادر پرم نيروانو

  که به مرگی نا به هنگام مرد
  1949 مارچ 19تولد 

 1989 دسامبر 9مرگ 

  من اعالم می کنم که او به اشراق رسيده بود
  او توسط آن گذرگاه پنهانی باريکمسير عمودی و راهنمايی

  همزمانی با مرشد
  بيشتر از اين نمی توانم فاش کنم

  سهم من برای سهيم کردن نيستاين 
 او لبخند می زند و مرا 

   می خواند the maddest of bhagwan’s ownديوانه ترين خودی باگوان

  رقص ادامه دارد
  متعادل مانند يک شمشير..... زندگی و مرگ 
 تو را بيدار می کند..... لبه ی هشياری

   دسامبر11. ...ا می رقصيم م
 تولد با برکت باگوان

  مسير باالتر و باالتر می رود
  باريک تر و باريک تر

 بزرگترين تصميمی که هرگز می توان گرفت



  او محرمانه راهش را می شناسد
 

  او روش خودش را زندگی می کند
  و

  هرگز
  به راه او نمير

 

  باگوان آن پرواز غايی را نقشه ريزی می کند
  می تواند رستاخيز کندمرگ 

  منفجر شدن در نور.... بدن در خود آخرين نفس

  شعله قبل از تاريکی اش درخشان ترين است
  نيروانا آن خاموشی شعله

  که راز تاريکی را در خودش دارد
  در نور افشا می کند

 

 سياه چاله نور چاله را افشا می کند
  همه چيز استراحت می کند و به زندگی باز می گردد

 ط يک اغمای عميق برای چشمانی تازه و معصومفق

 

 

  ابزاری عجيب
  باگوان نقشه می ريزد

  رسيدنش را
  از انسان جديد



  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  اعالنات جادوی سياه درحوزه ی بودايی ظاهر می شوند
  ذکری در هوا هست

 مراقب باشيد و عميقٌا به درون برويد
  بشنويد و جستجو کنيد صدای آن ذکر را

 خواهد کشتصدا  باگوان را آن 

 بچه ها بيرون می دوند  دنبال گنجينه ای می گردند که هرگز دفن نشده بود
 جست و جو آغاز می شود... کار گنجش

the device in play 

  
  اين جدی است

  بايد آن مرد ذکرکننده را پيدا کرد
  نه يک مرد نيست

 ان نشانه رفته اندگروهی از مردم هستند که آن صدا را به سمت هارای باگو

  در مقياس ريشتر9به شدت 
 



  خبرها هشداردهنده اند 
  رايحه در باد انداخته شده است

 

  برخی به جنوب.... برخی به شمال می رود
  برخی به غرب.... برخی حاال به شرق

 شمال غربی  جنوب شرقی  شمال شرقی  جنوب شرقی

  هر روز يک جهت تاره يک چرخش و يک پيچش تازه
   واقعی استdevice نقشه ضخيم تر می شود و آن 

  تمامی حوزه ی بودايی از راست به چپ چرخيده است
  نشانی از جادوی سياه ذکر وجود ندارد

  از چپ به راست امتحان کنيم.... خوب
 اثری از جادوی سياه ذکر نيست

 

  شرايط و فضاهای عمودی حياتی بايد آماده شوند
  تعادل محرمانه در انتقال است
 چپ به راست يا راست به چپ

 

  ه راستچپ ب
  بپيچبه چپ 

  همتای مارپيچی
 کامل است

 آنچه فاش می کنم فقط نوک تمام حقيقت است

  من چه می توانم برای دنيا فاش کنم يا آروز کنم که فاش کنم
  از اليه های چندين بعدی پرسش هايی آگاهی دارم

 که از افشاگری های من ظهور خواهند کرد

  درازهای تازه ای که اين ها اينک می آفرينن
  که سبب پرسش های بيشتر و بيشتر می شود..... اين ها صدها پرسش برخواهند انگيخت

 

  من فقط آن چه را که به همسفرانم مديون هستم فاش می کنم
  برای عاشقان باگوان و برای اين بشريت

  برای جويندگان حقيقت در آينده
 

 می کنندو برای تمام بوداهای زنده در باال که از ماورا در سکوت تماشا 



  آزادی کامل در انتخابش....باگوان انتخاب های خودش را دارد
  از زمان مابينش و خرد او بسيار فراتر 

 هشياری کامٌال بيدارش

  اعالنات اسرار آميز همه روزه داده می شوند
 آنان نياز دارند کشف کنند که چه کسی آن جادوگر سياه است

  humming deviceصوص هام کننده شايد يک آمريکايی مامور سيا با دستگاه مخ
  يا گروهی از مردم که ذکر خاصی را تکار می کنند تا باگوان را نابود کنند

  *شايد يک هندی با يک مانترا..... يا يک فرد مشخص
 يک ورد يا ذکر خاص شامل صداهای بامعنی يا بدون معنی*

  ی آمدبرای نخسيتين بار در تمام دورانی که باگوان برای ديدار عمومی م
   درجه تقسيم شده است45بوداهال با نواری روی زمين با زاويه ی 

  تمام هندی ها بايد در سمت چپ بوداهال بنشينند
 و تمام خارجی ها در قسمت راست

  پيام اين است باگوان در اوج عميق مراقبه اش
  وقتی دست ها باالی باال می روند

  به يک يا چند شخص هندی اشاره می کند
   روی شانه هايشان زده می شود و ديگر لمس نمی شوندکه به نرمی

  ولی به نرمی از آنان خواسته می شود تا حرکت کنند و به سمت باگوان بروند
 و بوداهال را از پله های نزديک به سکوی او ترک کنند

 

 له ی مرموزش روی سکو وارد می شودباگوان با آن وسي

  موسيقی هريک حرکت دستش را دنبال می کند
 

  به يک هندی اشاره می کند.... شمانش را باز می کندچ
 به نرمی نزد او آورده می شود و از پله های کنار او به بيرون می رود

  به يکی ديگر اشاره می کند.... تند تر.... موسيقی ادامه دارد
  به يکی ديگر اشاره می کند.... موسيقی ادامه دارد دست هايش بلند تر

  به يکی ديگر اشاره می کند.... باال در آسمانموسيقی تند تر دستانش 
  به يکی ديگر اشاره می کند...... موسيقی تند تر دستانش باالتر

 

 حوزه ی بودايی در اوج خودش است
  با نگه داشتن  رشته های طاليی که در پايين پايين پايين ريشه گرفته

  بال های ققنوس بايد در جاذبه پايين نگه داشته شود
 يع بين دره های عميق و پرتگاه عظيم بی نهايتشکافی بس وس



  آن استاد دزد چگونه می تواند الماس کوه نور را
  در روشنی روز و در برابر ديدگان باز سرقت کند

 

 هدف باگوان هنوز نشسته است..... تله ها کار کرده اند
  دست هايش پرواز می کنند... موسيقی اوج می گيرد

 

  عميقٌا با نفوذ.... ن به من نگاه می کندباگوان مانند عقابی از آسما
  می دانم زمان من آمده است

 

  به من اشاره شده
 منجمد می شوم

  بسيار آهسته يک گام به جلو برمی دارم..... بی حرکت.... آرام بلند می شوم
 يخ بسته ام و نمی توانم حتی يک قدم بردارم

  استهرگام آهسته و بی زمان..... هرگام چون مرده سنگين است

  به من نگاه می کند
 چشم ها باز به من خيره شده و مانند بودی دارما غضبناک است

  تمام آسمان نازل می شود و زمين با چنگ زدنی قوی سنگين است
  فاصله نزديک است.... فقط سه متر..... آهسته به سمت او راه می روم

 

  زمان کامٌال منجمد شده و به حرکت آهسته تبديل شده
  ر يک سکون عميق وزوز می کندهمه چيز د

 

 ناپديد می شوم
  آسمان سنگين برمن می بارد

  آن الماس به سنگينی از طريق کف سرم به پايين می شتابد
 

  با اين وجود در روز روشن و باز..... در تاريکی کشف نشده
  تناقضی حل نشدنی که بايد فراموش شود

 

  بزرگترين راز زنده نگه داشته شده
  ی چراغ مقدسانتقال محرمانه

the secret transmission of sacred lamp 

 



 

 

  از هرآنچه که به زودی رخ خواهد داد با خبرم
  او مرشد من است.... اين خواست باگوان است

 ساکت می مانم.... همه چيز را ديده ام

   ژانويه16
  باگوان برای آخرين بار ظاهر می شود تا در مراقبه بنشيند

  ده و در حال ورود تعادلش را از دست می دهداو به نهايت ضعيف ش
 به طرزی ناتوان و فاصله گرفته حرکت می کند.... در مراقبه ی عميق می نشيند

   ژانويه17
  باگوان به آهستگی در سکو راه می رود
  نگاهی دور در افق دارد.... لبنخد می زند و چشمانش برق می زنند

  لت ناماسته قرار می دهددر هر جهت آهسته آهسته دست هايش را به حا
 آخرين ناماسته ی او

   ژانويه18
  باگوان در سامادی عميق در اتاقش باقی می ماند

   ژانويه19
  به تمام کسانی که در بوداهال هستند گفته می شود که باگوان بدنش را ترک کرده است

 و تا ساعتی ديگر به جايگاه سوزاندن اجساد برده خواهد شد



 اخته شده باگوان که به اشو شن

  می گويد
  حضورم در اينحا بارها بزرگ تر خواهد بود

  به مردمم يادآوری کنيد که آنان مرا خيلی بيشتر احساس خواهند کرد
  آنان بی درنگ خواهند شناخت

 

 هرگز از من به فعل زمان گذشته ياد نکنيد

 

 

 آخرين رقص

 ند شعله های عشق او را حمل می کنکاروانسرای مريدانش می رقصند و

  اشک ها و اشک ها صورتم را سيل می برد
 حاال خيلی دير است... زگشتی نيستاينک ديگر با

  آن بزرگترين غاز پرواز کرده است
  ضربه و درد و اشک ها

  ضربه ای تمام و درد عميق و اشک روی اشک
 

  همگی ما در راه محل سوزاندن اجساد می رقصيم
 می اشک جاری استاز هر چش..... آوازهای باگوان را می خوانيم



 

 

 

 

  از تمام جنگ هايی که تاکنون جنگيده شده است
 عشق نابود شده است تا عشق بيشتر بيافريند

 

 

 

 
  درد بسيار از ديدن شعله هايی که زبانه می کشند

  شعله های مريدانش که گردهم می آيند
 عاشقانش در رقص اند

 

  
  آتش خالص عشق همه را دربر می گيرد

  
  
  
  
  

  حل شده ايم
  

  

  

 

  

  

  

 

  



  جايی که عشق تسليم می شود
 تا راه برای عشقی بزرگ تر باز شود

 

 

 

 

 

 

  
  که اين راز خود عشق است

  شايد کسی که مرده است زندگان را بيدار کند



 

 

 

  

  

  

  

  

 

 

  

  

  

  

  

 

  مريد بوداmahakashyap ماهاکاشياپ 
  هميشه ساکت و مرموز بود

 گل سرخی در دست داشتپديدار شد و يک روز بودا با لبخند در سکوت 

  ماهاکاشياپ ناشناخته زير درختی در سکوت نشسته بود
 ان با صدای بلند می زند زير خندهناگه

  تمام مريدان به اطراف نگاه می کنند تا ماهاکاشياپ را ببينند
  او هرگز سخن نگفته بود و ازياد رفته شده بود.... که زير درختی نشسته

 

 رخ را به ماهاکاشياپ می دهدبودا لبخند می زند و آن گل س

 

 

 معمای استاد دزدان



 مزآلود به يک هيچ کسیآن انتقال ر

 هرگز جوابی دريافت نکرده ام.... من هرگز حتی يک سوال از اشو نپرسيده ام

  هرگز با اشو مالقات نکرده ام
 يک مريد ناشناس هستم

  فقط با يک کيفيت
  سکوت عميق..... سکون کامل.... از هشياری خالص

 

  ساکن و ساکت... .من تنها می ايستم 
 

 

 

 دنيای اشو به حرکت ادامه می دهد
 اين فقط مسخره است.... تظاهر می کند که هيچ اتفاقی نيفتاده است

  ضربه را پنهان کن و ذن گونه بشوآن

 

  در دروازه ی الئو تزو.....نشانه ای سر سخت
 

  اينگونه بودن مثل هميشه
 

 با چه کسی شوخی می کنيد

 

  يت هرکول واری که اينک دارمکامٌال آگاه از مسئول
  کامٌال هشيار از عظمت آنچه که ديده ام

 با چشمانی اشکبار کامٌال گيج راه می روم
  اشک ها روی صورتم می بارند
  روزهای پياپی شب های پياپی

  هرشانه ای  را که بتوانم پيدا کنم در آغوش می گيرم و روی آن گريه می کنم
  می کنداينک هيچ چيز ما را از هم جدا ن

  ما يکی هستيم
  اين لحظاتی هستند که برای هميشه باقی خواهند ماند

 برای هميشه در قلب های ما.... زندگی پس از زندگی



  در اشک.... بسياری از سالکان در پوسته ی خودشان راه می روند
 ی يافتن راهی هستند تا حرکت کننددر پ..... در تاريکی دست و پا می زنند

  اشو گفته است....نند آنان اعالم می ک
 ه شما واگذار می کنممن روياهايم را ب

 شما اينک بايد بيدار شويد.... ولی آن رويا واقعٌا تمام شده است

  چه کسی رازهای ماورا را می داند
 آن مدرسه ی زنده ی پنهانی کجاست

  آن بدن اختری مقدس او کجاست
 کسی چه می داند

  ی سختشان می روندسالکان ذن مآب فقط به درون پوسته ها
 قعيت سخت محافظت می شوندو در برابر اين وا

 اشو مرشد مرشدان  ديگر بصورت جسم در دسترس نيست
  ديگر وجود ندارد برای بازوهای باز شده ی ما

 تا هر عصر ما را با داستان های خردمندانه اش و با ترانه های عشقش نوازش کند

  ما اين فرصت عظيم را از کف داده ايم
 يد آن غاز سپيد پرواز کرده باشدشا

 

 

  اشو مهر پنهانی و کوآن غايی خودش را
  به دنيای نامريی اعالم می کند

  حقيقت هميشگی و حاضر
 

 

  هرگز به زمان گذشته از من سخن نگوييد
 

 

  خودش را برای بيننده ی تک چشمی فاش می سازد
 بال های سپيد و شکل شناور باوقارش را می بينم

 

 



  حرکت کن... حرکت کن...... بيشتر وجود دارد.... داردبيشتر وجود 
  عميق تر شيرجه بزن به ساحل های عميق تر

  کندفرد بايد برای رفتن به آن ساحل اين ساحل را ترک 
 حرکت کن  حرکن کن  حرکت کن  

 

 اين نيز بگذرد

 

  ماتاجی مادر اشو 
  اول ماتاجی را احساس می کنم

   را تنها بگذارممی خواهم در اين روزهای مقدس او
  در سکوت از کنار اتاق خواب ماتاجی می گذرم

  و هربار می شنوم که گريه می کند
  نياز دارم پايش را لمس کنم و قلب دردمندش را شفا دهم

 تا به او اطمينان بدهم که همه چيز تمام نشده است

  قلبش عميقٌا به درد آمده است...يک مادر خون گريه می کند
  يک مادر الهی بودتاجی يک مخلص وما

  او از همان روز اول که مرا ديد وقتی من مشرف شدم 
  هميشه مرا دوست داشته بود

  او هر روز با فروتنی و نرمی با وقاری خودش را با سه چرخه ی موتوری 
 به دروازه ی بدون دروازه می رساند

  به آرامی با بالش مراقبه که زير بازو گرفته بود راه می رفت
  بی تکلف ساده و ساکت.....  يک آبشار روانخالص همچون

 خالص و فقط وجود دارد.... که هستدرست همانطور ..... برگی از يک درخت

 بزرگترين مخلص اشو
  ن مادرهامهربان تري

 مادر غايی يک فرد بيدار

  خودم را جمع می کنم و به نرمی به در می کوبم
  خانواده در اندوهش گرد هم آمده اند

  می خواهم که برگردمدرک می کنم و 
  به من نگاه می کند

 با اشک به من اشاره می کند که به طرفش بروم.... می گريد
  تو زنده هستی... پسرم راجنيش.... پسرم

 پسرم... پسرم.... پسرم راجنيش تو زنده هستی

 



  از اشک غرق سيل شده ام
 پاهايش را لمس می کنم.... ی کالمب

  دخانواده ی متين اشو نگاه می کنن
 به نرمی و عاشقانه از من می خواهند که به آهستگی بروم

  ماتاجی ضربه ای عميق را تجربه می کند و در درد و محنت است
 من او را به ياد اشو می اندازم که حتی دردناک تر است

  
  می توانم درک کنم

  اين ايام سوگواری مقدس است
 تعظيم می کنم و به نرمی آنجا را ترک می کنم

 

 

  ی می گذردچند روز
  حرف دوباره منتشر می شود

  من بيشتر و بيشتر آنان را به ياد اشو می اندازم
  مردم نزد من می آيند با عشقی عميق  و در سکوت

 فقط برای اينکه نزديک من باشند.... بدون هيچ دليلی.... می خواهند نزديک من باشند

  رندمديريت آشرام و مراجع قدرت اينک مرا از نزديک تحت نظر دا
 هرکجا می روم داستان های تازه هست..... هميشه دردسرساز بوده ام

  زنی نزد من می آيد و  داستان روياش را برايم می گويد
  داشتند جسدت را با برانکار به بودا هال می بردند..... تو را ديدم که مرده بودی

  اشو آمد تا به تو برکت بدهد و خم شد تا پيشانی ات را لمس کند
 ن تو ناپديد شدی و ديدم که اشو را به محل سوزاندن اجساد می برندناگها

  ديگری می بيند که اشو درحال سخنرانی کردن از روی صندلی اش است
  اين توهم ديداری چه بود... صورتش تغيير می کند و من ظاهر می شوم

 اين منظره هر روز او را دنبال می کند... از آن چه برداشت کنم

  بيند که آرام درپشت بيشه ی بودا راه می رومديگری مرا می 
 اشو در عوض راه می رود..... و در يک برق با ريشی سپيد و دراز

  کودکی به سمت من می دود و فريادمی کشد اشو اشو
  و می گويد که می خواهد ريش های سپيد مرا بکشد

 آيا ميتونم ريش هايت را بکشم اشو  آيا ميتونم ريش هايت را بکشم اشو
  
 
  



  توسط دنيايی که شتابان گذر می کند احاطه شده ام
  به همه جا شتابان در جست و جوی حقيقت

 هر جهتی را می جويند..... ی دوندآنان سريع تر و سريع تر م

 

  تمام سفر از اينجا است
 به اينک اينجا

  همگی عمودی حاضر هستند..... گذشته حال آينده
  در عمق زمينباال در آسمان 

  ی حال ابدیاين لحظه

 کامٌال هيچ چيز.... ه انجام دادنن..... نه يادگيری..... نه گشتنی.... نه جستنی

  طريقت بی طريق
  حتی به يک گام هم نيازی نيست

 فرد پيشاپيش در وطن هست

 

  چه حسی دارد درک می کنم که بودن در تيمارستان
  محاصره شده توسط مردمان عاقل

  اوتی از ادراکسطوح کامٌال متف... بدون هيچ پل
 

  من تنها در ساحل ديگر.... تمام دنيا در يک طرف
 

 در يک تيمارستان هستم..... کجا می توانم بروم..... چه می توانم بکنم... کجا آغاز کنم



 

  فقط تسليم شو و از کوشيدن برای سردرآوردن از تمام اين دست بردار
  از اين چيز کامٌال بی معنی لذت ببر

  تنها بودن عميق لذت ببرازورزی واز اين ر

  تنها عقل سليم اين است که بارديگر يک انسان معمولی بشوی
 يک انسان معمولی خارق العاده
 بال های تازه بايد رشد کنند.... .بايد دوباره خودم را ميزان کنم

 در مراقبه گونگی روزانه ام حرکت می کنم

  
  نزديک خانه ی کريشنا چای عصرانه ام را می خورم

  ای آن رستوارن پراکنده هستندميزه
 فقط در تنهايی و سکوت مشغول نوشيدن چای هستم

  يک سالک آلمانی به طرف من می دود.... از هيچ کجا
 طاری با مشت صورتم را خرد می کندو بدون هيچ کالم يا اخ

  احساس می کنم مايعی گرم از ابرويم به پايين ريخت
  چشم هايم را سيل خون می گيرد

  حمله ی کسالت باربارديگر يک

  درست يک انسان متمدن ديگر
  عشق و مراقبه گونگی اش را بيان می کند

  ديگران با انزجار از اين ضربه ی ناگهانی و بی مقدمه نگاه می کنند و متعجب هستند
  از او می پرسم که چند سال است که مشرف شده

 می گويد دوازده سال

  رده ایاين چيزی است که کسب ک... می گويم عاليست
  فقط به درون برو و به خودت با دقت نگاه کن

 سالک بزرگ

  بلند می شوم تا به صورتم در آينه ای که نزديک دستشويی جلو هست نگاه کنم
  يک بريدگی خون آلود زير ابرويم
  خون با شدت به صورتم می ريزد

  کسی مرا به سمت خانه ی کريشنا برای کمک می برد
  تا مراقبت پزشکی دريافت کنم

  مرا در دفتر ترک می کند
 



  از من خواسته می شود تا در دفتر بمانم تا توجه ديگران جلب نشود
 و وارد می شوم تا دکتر آمريتو و جايش را ببينم

  به آمريتو نگاه می کنم و می گويم که ابرويم شديد بريده شده و
 لطفا به آن نگاهی بکند تا اگر بخيه الزم دارد ترتيبش را بدهد

   درس خشکش را شروع می کندبی درنگ
  نمی خواهم رويت را ببينم

  اين مشکل من نيست
  که من بايد درسی می گرفتم

  تو استحاق اين ضربه را داشتی
  تو دگمه های مردم را فشار می دهی

 و اينکه کسانی مانند من بايد از آمدن به اينجا منع شوند

  شوداز رفتار آمريتو متعجب می ..... جايش انسانی ظريف است
 سيدگی کندبه نرمی از آمريتو می خواهد به من ر

  ....  آشرام مورد حمله واقع شده بودمداخل .... من کتک خورده بودم
  درست در جلوی چشم های آنان

  همگی شاهدان می دانند که من تنها بودم و در سکوت چای می نوشيدم
 گز اين شخص را مالقات نکرده بودممن هر

  و با قهر و عصبانيت بيرون رفت....  زخم امتناع کردآمريتو از بخيه زدن آن
  او را صدا می زنم و جلوی جايش به او می گويم
  قول می دهم که اين روز را به ياد خواهی آورد

  تو يک پزشک هستی و قسم خورده ای که هر جراحتی را رسيدگی کنی
  که تو پزشک آشرام هستی

 قول می دهم که اين واقعه به ياد بماند

  وا می دارند که روی کاناپه دراز بکشممرا 
  يک ساعت طول می کشد تا خونريزی بند آيد.... با يک بسته ی يخ

  می روم تا بخيه بزنم* همان شب به بيمارستان بودرانی
  که درست چسبيده که آشرام سابق است budhraniبيمارستان *

  بخشيده ام ولی ازياد نبرده ام
 فا می کنممن هميشه به قولم و... .قول من

  آمريتو گرسنگی عشق می کشد و فقط نياز به تر و خشک کردن دارد
  برايش بفرستم pampersپس امروز تصميم گرفتم که يک بسته پوشک

  آنچه او نياز دارد آموزش توالت رفتن است 
 فوع از انتهای عوضی می زند بيرونمد.....چون مخرجش يبس است



  * capisci دريافت کردی...  حاال اين فشار دادن دگمه های تو است
 فقط خنک بمان و قدری شوخ طبعی داشته باش

  گرفتی حاال.... يک اصطالح مافيايی برای عملی شدن اخطار .... کاپيش فهميدی حاال*
 

  قربانی را از وارد شدن منع  کند..... منطق عجيبی است که آمريتو می خواهد مرا
   می رودو آن که به من حمله کرده است معاف بيرون

  

 در مورد من بحث کردنمديريت آشرام شروع کرده 

  بدن جسمی ام تغييرات جديد زيادی پيدا کرده است
  نياز دارم خيلی بيشتر از معمول بخوابم

 دراتاقی کامٌال تاريک..... ابيدنو شروع می کنم به روزی چهادره تا شانزده ساعت خو

  تنفس هايم را باز کنديک کولر آبی به اتاقم اضافه می کنم تا ايدا و 
  و خوابيدن می شود روش جديد زندگيم

  ترتيب يک وان حمام را در آپارتمانم می دهم تا هر روز يک ساعت
  کامٌال در آب داغ خيس بخورم

  آب داغ  درد های بدنی ام را تخفيف می دهد
  به دنبال ماساژ عميق بافتی می گردم تا شانه ی آسيب ديده ام از هم باز شود

 ع می کنم به دريافت دو نوبت ماساژ در هفتهو شرو

  با وارد نشدن در آشرام در طول روز
   نامريی می مانم و زياد خودم را نشان نمی دهم

  و شب ها فقط برای شام و يک پياده روی در پشت بيشه ی بودا
  به آشرام می روم

  
  آنان به من اجازه دادند تا در اينجا در پونا برای پنج ماه بمانم

  
  ی من اين يک معجزه استبرا

  ..... چه کسی به معجزه ی بيشتری نياز دارد تا بداند که آن ها وجود دارند
 اين خودش بقدر کافی سند است

 



  

  
  

 

  تاتاگات.... يک بعد از ظهر توسط يک الکلی قدرت طلب
  در مقابل دروازه ی بدون دورازه  متوقف می شوم

 لی مرا از آمدن به آشرام منع کنداو منتظر چنين موقعيتی بود تا به هر دلي

  به من اعالم می کند 
  که من برای آهسته راه رفتن از آمدن به آشرام منع شده ام

  اگر بخواهم دوباره وارد شوم مجاز نيستم که ديگر آهسته راه بروم
  و بايد حرکات دست هايم را تغيير بدهم

  و حرکات بدنی ام را که از اشو تقليد می کنم
  ..... طوری که دست هايم را حرکت می دهم....  می رومطوری که راه

  طوری که به نظر می رسم
  

  به باال به نگهداره ام اشو می کنمنگاهی 
  در برابر آن دروازه ی بدون دروازه ی مقدس و پيش روی تمام سالکان حقيقت قول می دهم

  منتظر باش دوست عزيز من.... روز او نيز فراخواهد رسيد
 من هميشه به قولم عمل می کنم.... فقط منتظر باش

 

فقط از اينکه مجبورم روزانه تمام انرژی ام را برای توجيه کردن زندگيم و طوری که زندگی 
  می کنم هدر بدهم

 خسته شده ام

  
  ديگر دليلی برايم وجود ندارد که در اينجا بمانم



  درون اين آشرام آينده ای وجود نداردمی توانستم ببينم که در 
   پيشاپيش همه چيز را می دانندسالکان

  پر از کالم اشو هستند
  

  اشو ششصد کتاب در مورد تمام موضوعات روی زمين سخن گفته است
 موافق و مخالف.... از هردو طرف حصار

  
  سالکان هر کالم را به آسانی می پيچانند تا نيازشان را برآورده سازد

 پيشاپيش روی زبانشان است

 

 

  مسئوالنه در پيش رو دارمی بسيارمی دانم که سفر

  با موقعيت جسمانی ام شايد حدود هشت سال ديگر
 ای بدنم نياز به پول و زمان داردمرمت کردن و شف

  در اين ماه ها خيلی ها به من مراجعه کرده اند
  تا به آشرام هايشان که در سراسر دنيا وجود دارند بروم

 و از هرآنچه که تجربه کرده ام سخن بگويم

  می توانستند ببيند و پنهانی می دانند که من بسياری 
  انتقالی محرمانه از اشو دريافت کرده ام

  بسياری آگاه بودند که من نخستين سامادی خودم را گذرانده ام
  اين مقدار درک برايشان کافی بود تا مرا بجويند

  بودم* اينک من يک آچاريا
  حقيقت را شناخته بودم

  ديدن بودن است
  د خالص هستماينک منتظر وجو

 آموزگار* 

  هميشه می دانستم که در انتظار زمان خودم خواهم ماند
 نی که آخرين گام را طی کرده باشمتا زما

  ميکل آنژ مجسمه ی داود خودش را تا آخر پنهان کرده بود
 سپس آن شاهکار را برای دنيا فاش کرد

  من کار او را قبل از چهارمين سامادی که در آن
  ازک و شفاف استآخرين اليه ها ن

 خواهم گفتن یخواهم کرد يا سخننآغاز 



 

 مانند يک انسان معمولی زندگی کنمبه دنيا بازگشتم تا زندگی ام را به دست آورم و 

  پس بگذار باشد..... اگر قرار است چنين باشم
 پس بگذار باشد.... اگر قرار نيست چنان باشم

  می دانستم که تولد دوباره ام اتفاق افتاده است
  آن انتقال بزرگ که برمن شناور است

  آن جنين که بيرون از بدن من شناور است با سرعت خودش رشد خواهد کرد
  

  آن را با هشياری تغذيه کن و غذا بده
  بگذار جهان هستی زمان بندی مرا تعيين کند

  

 اين نيز خواهد گذشت

 
  اشراق فردی

  راهی برای صعود کردن و رسيدن به باالترين قله
  ناپديد شدن در کائنات..... ن به وطنو رسيد

 انتقال آن چراغ

  تسليم شو و در مرشد غرق شو
  ناپديد شدن و حل شدن در وجود اوراهی برای

  هردو راه برای رسيدن به آن غايت کامٌال باهم تفاوت دارند
  هشياری و فقط هشياری کامل..... اشراق

 تسليم عميق با هشياری کامل.... انتقال چراغ

 

 

  پيش شرط برای دريافت اين انتقالتنها

  مريد بايد دست کم يک سامادی داشته باشد
  يک بازشدن در کف سر بطور عمودی که به آسمان صعود می کند

  وجود مرشد می تواند از اين گذرگاه عمودی نازل شود و ريشه ايجاد کند
 در يک شکل ديگر حضور پيدا کند و کارش را ادامه بدهد

 



  شياریچشم سوم نقطه ی ه
 نه بقدر کافی برای يک نزول عمودیجايی که مرشد می تواند ظاهر شود ولی 

  و مرشد انتخاب می کندبرای انتقال آن چراغ سامادی کمترين شرط الزم است

  مرشد آن را با آگاهی تمام می بخشد
 مريد بايد آگاهانه آن را دريافت کند

   الزم استقبل  از اينکه مرشد بدن را ترک کند اين هردو شرط 
  شناخته شده برای هردو... يک انتقال آگاهانه
  گيرنده و دهنده

  

  آن وجود قابل تقسيم شدن نيست
 فر می تواند اين انتقال را بگيردفقط يک ن

 فقط می تواند يک ماهاکاشياپ وجود داشته باشد



 



 

 

  قبل از اينکه پونا را ترک کنم
  حرمانه را از سوی اشو از من خواسته می شود تا يک بشقاب م

  با کلمات زير قلمزنی کنم 

  

 برای آينده ای که در پيش است

 

  
  

   oshoاشو
  

   rajnish راجنيش
  

    maitreya مايتريا
  

   gautam the buddhaگوتام بودا

 

 

   هيجی کرده ام rajnish  راجنيشبطور عمد  را rajneeshراجنيش
  يک عمل عمدی و آگاهانه تا بعنوان

 يک راز نگه داشته شود

  
 تا زمانی که زمان افشای کار او فرا رسد

 

   ساخته شد1990آن بشقاب در فوريه 
  اينک برای  ديدن همگان آماده است

 

 



 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

 

  پونا را ترک می کنم و انفجاری از هوای تازه را احساس می کنم
  دتنفس هايم آسوده تر و آزاد شده ان
 محيط تغذيه کننده و گسترده است

 
  هستدی آزادر هوا 

  آزادی در قضاوت های هميشگی
  و نياز به اينکه بايد با هر يک نفری که برخورد می کنم خودم را متعادل سازم

  شرطی شدگی های سالکان اشو
  در درون خود آن جامعه ی کوچک هوا ضخيم است

  دانش هايش و قضاوت هايش
  

  آن حوزه ی بودايی با برنامه ی خاص خودش به سنگينی شرطی شده است
  اين مورد جديدی از شرطی شدگی است

  يک جامعه ی جديد

 

 جنگجويان در تبعيد



  نياز داری با آنان سازگار باشی و با قوانينشان
 جور و ناجورهای  خودشان را دارندآنان 

  عجيب است در فضايی که فرد به دنبال
  آزادی خودش بودن می گردد

 احساس آزاد بودن را ازياد برده بودم

  الفت کرده اند و مرا از ورود به آشرام منع کردندبا تشکر از تمامی آنان که با من مخ
 تشکر از شما...... تشکر از شما. ...تشکر از شما 

   هستمعاقبت آزاد
 استاد دزدها با آن کوه نور

  من با آن الماس ابدی از آنان فرار نکرده بودمآنان از من خواستند که آنجا را ترک کنم
  اينک من به هيچکس پاسخگو نيستم  به هيچکس

  

  آزاد هستم تا دور بروم
  آن الماس برای همه پنهان است که ببينند

 شناور است و در باد به رقص می آيد در باالی سرم

 

  

 

 

  استاد دزدان حرکت می کند
  

  به سمت باال به کوهستان ها و دوستان تبتی ام
  dharamsalaدارماساال .... هيماليا

  شايد استراحتگاه نهايی من اينجا باشد



  ماس چندين وجهی را برش و صيقل می دهمآن ال
 برش را با برش تطبيق می دهم
  تراش را با تراش تطبيق می دهم

  درخشندگی را با درخشندگی تطبيق می دهم
  اندازه را با اندازه تطبيق می دهم

 غرقه در آن انتقال چراغ

  کاری بزرگ در پيش است
 برش دادن الماس هيجان آور است و آمادگی

  

   وارد شهر کوچک کوهستانی دارماساال می شوم1990مبر نيمه ی سپتا
  هستم thuppa ؟ * های تبتی و رشته های توپاmomo*عاشق مومو

   آب پز بصورتتکه های پيراشکی مانند پر شده از سبزيجات مختلف و سرخ شده يا*
   رشته هايی از آرد مخصوص که مانند ماکارونی مصرف می شود**

  ای تازه ی کوهستان در هوا حس کنممی توانم بويشان را در هو
 در کاسه ای با چوبک های دستی و سس فلفل و سير

 ک رستوران کوچک تبتی پيدا می کنمدلم برای اين نوع غذا تنگ شده و ي

  اين مردم چشمانی گرم و عاشقانه دارند
 خطوط خرد و مهر عميقٌا در سراسر چهره های معصومشان حک شده است

  خته اندآنان فقط سختی را شنا
 ينک در تبعيد هستندا.... از سرزمين های سخت و دوردست تبت

 نابودی بزرگترين آزمايش در روی زمين.... تبت
   **kalachakra سياه چاله ی کاالچاکرا.....*bardoباردو .... زندگی پس از مرگ

  انتقال چراغ.... اشراق
  آنان شناختی باستانی دارند

  خوانشان حک شده استدر خود خون واستخوان و مغز است
  علم مخفی تبتی خارج شدن  روح از بدن و عوالم مرگ*

 چرخ سياه يا فضايی گرداب مانند که تبتی ها عقيده دارند در وقت مردن و زاده شدن روح از آن گذر می کند** 

  عميقٌا احترام می گذارمآزادی تبت چقدر اين مردم را حس می کنم و به هدف آنان 
  عصوم اجازه دهيد تا به سمت گنجينه های پنهانی خودشان طی طريق کنندبه اين مردمان م

 بگذاريد آنان در سکوت به سفر درونی خودشان ادامه دهند
  کسی که حساس است بيشتر رنج می برد و درد را عميق تر تجربه می کند

 و با ادراکی بزرگ تر

 



 

  می توانم مبارزه شان را برای آزادی درک کنم
 و بيان خودم را دارم.... دراک ولی من روش ا

  هرگاه از يک تبتی می شنوم که می گويد او يک پناهنده است
  از آنان عصبانی می شوم و بی درنگ به آنان می گويم

  هرگز دوباره خودت را يک پناهنده نخوان 
  سرزمين تبت در دورن تو است

  آن سرزمين غايی در درونت است
 به دست خواهی آوردخودت را آزاد کن و تبت را دوباره 

  بلکه يک فضای درونی وجود هم هستبرای من تبت فقط يک سرزمين نيست

  به نظر من هر کس يک پناهنده است
 فقط در رويا می بينند که در سرزمين خودشان امن هستند

  سرزمين دورنی ات آسمان درونی ات.....فقط يک امنيت وجود دارد

 به نظر من تمام دنيا يک پناهنده است
  در چشمان من هرگز با يک نفر پناهنده ی تبتی هم ديدار نکرده ام

 

  آنان فقط جنگجويانی در جاده هستند
   جنگجويان روحانی که حرکت می کنند و در چهار جهت باد پراکنده می شوند

 امروزه دنيا بيشتر به آنان نياز دارد تا اينکه آنان به دنيا نياز داشته باشند

  



   ايتاليايیpiero و پيروی veronica گردم ورونيکای انگليسی به دنبال دوستانم می
  که زندگيشان را وقف هدف تبتی ها کرده اند

 the mahayana *و واحه ای درست کرده اند به نام استراحتگاه مراقبه ی ماهايانا
meditation retreat 

 ماهايانا يا سبد بزرگ نام اصلی ترين فرقه ی بودايی است*

  ارد آنجا می شوم که آنان مرا درک کنندبا اين اميد و
  و برای يک سال در سکوت به من پناهگاهی بدهند

 گ خود که همه به آن خيره شده اندبا ردای شرابی رن

 وارد استراحتگاه ماهايانا می شوم
 برای آنان عجيب هستم ولی با اين وجود همگی لبخند می زنند و به روش 

 کنند خوش و بش می تعظيم خودشان با من

  ورونيکا و پيرو آنجا نيستند
 زن ايتاليايی قوی هيکل که در قدرت است با تندخويی به من نگاه می کند

  تو مريد اشو هستی
  هستند و از نظر اخالقی شل هستندما آنان را نمی پذيريم زيرا آنان بسيار غيرجدی

 موردم را توضيح می دهم
  ی آنان خيلی جدی هستمکه حتی مردم اشو مرا دوست ندارند زيرا که برا

  که من با ورونيکا و پيرو نزديک بوده ام
 و ورونيکا شاگرد تای چی من بوده

  من ردای شرابی رنگ می پوشم زيرا که رنگ بودايی است
  که من فقط در ويپاسانا راه می روم و می نشينم
  و مايلم برای يک سال در اينجا در سکوت باشم

  نه سيگار و نه مشروب.... گياه خوار هستم... رمکه من فقط روزی يک بار غذا می خو
 و تنها زندگی می کنم و دوست دختر هم ندارم

  که حتی مردم اشو مرا دوست ندارند زيرا که برای آنان خيلی جدی هستم
  که من با ورونيکا و پيرو نزديک بوده ام

  و ورونيکا شاگرد تای چی من بوده
   بودايی استمن ردای شرابی رنگ می پوشم زيرا که رنگ
  که من فقط در ويپاسانا راه می روم و می نشينم
  و مايلم برای يک سال در اينجا در سکوت باشم

  .... گياه خوار هستم... که من فقط روزی يک بار غذا می خورم
 نه سيگار و نه مشروب و تنها زندگی می کنم و دوست دختر هم ندارم

 ا پرداخت کنماستراحت در سکوت يکجمی توانم برای يک سال 

  او مرا خنده دار می يابد ولی خودش را حفظ می کند
 و با يک الما که در نزديکی است مشورت می کند

 يد فردا بيا و تصميم خواهيم گرفتمی گو



  وقتی که از مسير مارپيچ بازمی گشتم
 آنان با دقت راه رفتن آهسته ی مرا تماشا می کردند

  م آلود روبه رو می شومروز بعد که برمی گردم با چهره ای اخ
  ولی ما فقط شاگردان ويپاسانا را قبول می کنيم.... متاسفم 

 يينی را برای يک سال طی کرده اندکه دوره های پاکسازی و ذکر آ

  آماده بشويدdhammapada *شما بايد اول با آموزش و خواندن داما پادا
   پرستش و ذکر کنيد5:30هر صبح ساعت 

  ماهای باالتر دنبال کنيددستورات سخت را از ال
  فقط پس از رد شدن از دورازه ی آنان است

 که می توانم دوران سکوت بدون نظارت را داشته باشم
 يا راه حق مجموعه ی سخنان گوتام بود*

 ا

  نياز دارم دوباره متولد شوم و دوباره روی اين سياره ی زمين بيايم.... واه
 

  ت و انضباط هايتانآداب سخ..... خداحافظ مراجع قدرت تبتی
 از نقشی که شروع می کنم به ديدن متعجب می شوم

   در پايين راه می رومbhaksu hotelوقتی به سمت هتل باکسو  
  استdalai lama به محوطه ای می رسم که محل اقامت دااليی الما

  از فاصله ای حياطی را می بينم و يک زن بسيار پير را
  نزل او به سجده می افتدکه بارها و بارها به سمت جهت م

  وقتی به او نزديک می شوم از راهبی می پرسم
 ن چنين زخم عميق و مشخصی برداشتهچرا پيشانی اين ز

  بسيار مقدس.... او بسيار سالخورده است
 او يک ميليون بار به دااليی المای مقدس سجده برده است

   و همه چيز را می دانددااليی الما خورشيد درحال طلوع است که همه چيز را می بيند
 ربانش فيض زيادی خواهد برداو در چشمان مه

  با چشمانی اشک آلود به آن زن نگاه می کنم
 چه معصوميت خالصی 

 

  هر روز برای خوراک مومو و توپا
   می رومmcleod ganj * به آهستگی به طرف مک لويد گنج

 فته بودمتوسط گروهی از الماهای تبتی از نزديک مورد مشاهده قرار گر
  ....در نزديکی شهر دارماساال با طبيعتی باز و کوهستانی و مردمانی بيشتر تبتی * 

  مرکز اجرايی امور پناهندگان تبتی در آن منطقه و مکانی توريستی و بسيار با صفا



 

  که حاال تصميم می گيرند به سمت هتل باکسو مرا دنبال کنند
  و با خجالتمی بينم که پشت من قطار شده اند در سکوت

  به اتاقم می رسم و وارد می شوم و سفارش چای در باغ می دهم
  بالکن را باز می کنم که به سمت باغ است

  هشت المای سالخورده را می بينم که نشسته اند و منتظر هستند تا من بيرون بيايم
 آنان شماره ی اتاق مرا از پذيرش پرسيده بودند

 راقبه هستم نشينم و چای می نوشم و تا شب در حال ممی دانستند که معموٌال در باغ می

  با شرمندگی و وقار بسيار به من نزديک شدند و پرسيدند که آيا می توانند با من مالقات کنند
  که آنان اينک يک هفته است که مرا تماشا می کنند

 و پنهانی در پياده روی هايم مرا دنبال می کنند

   آمده اندleh*   و لهladakh *اک گفتند که از شهرهای دور دست الد 
  و بايد بزودی بازگردند

  ولی در چندر روز گذشته مناظری از من ديده اند
  آنان آمده اند تا مرا با خودشان به صومعه شان ببرند

  در دل هيماليا دو شهر مرتفع در شمال هند*

  آنان منظره ای از من ديده بودند که من آن المايی بودم که منتظرش هستند
 lama karmapaرجعت مجدد حضرت الما کارماپا 

  همگی آنان با خواندن ذکرهايی به سجده افتادند
  و از من پرسيدند که آيا آنچه که ديده اند درست است

 و اينکه من خودم را از دنيا پنهان کرده ام
 با آنان بروم.... قبت خواهند کردآنان از من مرا....که نبايد بترسم

 

  ه ای جدیچنان تعظيم و سجد
  چه صداقت و تواضعی در پيش رويم
 آن پيرزن پيش چشمم به تصوير درآمد

 

  گفتم گوش بدهيد
  شايد حق با شما باشد

  ولی آسوده باشيد
  فنجانی چای بنوشيد

 



  همگی به شوخ طبعی ناگهانی ام خنديدند
  من طبيعی و قابل دسترسی بودم

 فقط آسوده باشيد

  با نوشيدن چای در سکوت
 دت احترام و در فضايی درحال تعظيم بودنآنان در حال

  مشتاقانه دوباره پرسيدند
  لطفٌا به ما بگوييد که موافق هستيد با ما بياييد

  فقط آسوده باشيد.....می گويم خب خب خب
  و در مورد صومعه تان به من بگوييد

 ند که در کوهستان های برفگير بودآنان با جديت صومعه شان را وصف کرد

  طبعی هستمدر حالت شوخ 
  و اولين سوال را می پرسم

  آيا حمامی مدرن با وان و آب داغ داريد
  می گويند نه ولی تمام اين ها را می توان ترتيب داد

  و با شوخی دومين سوال را می کنم
  آيا توالت های شما فرنگی هستند

 منظورم چه بود از توالت فرنگی در بلنداهای هيماليا

  ی کرده ام و آنان را راحتی بخشيده امبزودی درمی يابند که من شوخ
  همگی شروع می کنند به خنديدن به هر کالمی که می گفتم

  من فقط يک مرد معمولی هستم
  فقط آسوده باشيد و بگذاريد رها شود

 از اين سکوت و اين سکون لذت ببريد
 آنان بارديگر مرا خواهند يافت.. ..خواهم آمد.... وقتی که آماده باشم

 

  ن الماهای زيبای سالخورده و خردمنداين مهربا
  ساعت ها در يگانگی با من نشستند 

 با تشکر از اينکه خنده را در آنان رها کردم از من خداحافظی می کنند
 هند خواند تا مرا به ياد بياورندهمگی گفتند که اشو را خوا

 

 من آنان را هر روز به ياد دارم
  ايم را دارم و عشقم رابرای اين راهبان ساده و معصوم فقط اشک ه

 

 



  آنان خودشان را پناهنده می خوانند
  درواقع آنان خود پناه اين سياره ی زمين هستند

 آن کشتی نوح هستند
 
  
 

  نژاد تبتی روزی در اين زمين خواهد درخشيد
  آنان نور و آينده ی اين بشريت هستند

  باشد که همگی آنان تبت خويش را در درونشان پيدا کنند
 ند تا بشريت را آزاد کنندو کمک کن

 
 
  

  om mani padme hum* اوم مانی پادما هوم
 روی گل نيلوفرين آبی آن الماس

  

  

  

  

  
  دارماساال را ترک می کنم

 باريک است و فضاهای باز کمی دارداين شهر کوهستانی کوچک خيلی 



   می شنومmanali * و مانالیkulu *در مورد شهرهای هيماليايی کولو
  است که اشو قبل از اينکه وارد دنيا بشود اينجا جايی 

  neo sannyas movement *و مردم را به نهضت نئو سانياس
  مشرف کند شش ماه زندگی کرده بود

  نامی که اشو به حرکت آن زمان خودش داده بود *
 واژه ی سانياس به معنی کسی که برای راه  معنوی دنيا را ترک کرده است و در راه سلوک است

  the valley of the godsانالی دره ی خدايان کولو م
  کوهستانی ولی با شيب های پهن و آرام

 ها و بينايان سال ها در مراقبه گذراندند* جايی که بسياری از ريشی
 ريشی ها يا بصيران باستانی هند و بنيانگزاران علم يوگا و درون نگری*

  يک شهر هيماليايی کامل
  ناسب که در اطراف پراکنده هستندبا مهمان خانه ها و هتل های م

  ی زيبا در جنگل کاج پيدا می کنموارد مانالی می شوم و يک مهمانخانه

 زمستان در راه است و بارش برف بزودی شروع خواهد شد
  در دوردستrohtangبا ديدگاهی حيرت انگيز از قله ی برفی روحتنگ 

   که شتابان می گذرد beas river صدای رودخانه ی بياس
  و دامنه ای وسيع از درختان سرو و کاج
 نزديک رودخانه هوا تازه و شفاف است

 عالی در جنگل کاج برای پياده رویبا راه های مارپيچ 

  عاشق مانالی شده ام
  اينجا استراحتگاه و منزلگاه من خواهد بود....دره ی خدايان

 روع کرد از اينجا ش1970می توانم ببينم چرا اشو نهضت سانياس خودش را در 

  اينک شش سال است که کار نکرده ام و پولم کامٌال تمام شده است
  و حمايت اندک عمه ام و خواهرم هم مصرف شده است

 

  يکی از شاگردان تای چی ام از فنالندherbert nyquistهربرت نيکويست 
  در مورد من و مشکل مالی ام می شنود

   خودش در آن است مرا متعجب می کند  دالری از حقوق500و با نامه ای که يک حواله ی 
  و می گويد که نگران نباشم و راه مراقبه ام را ادامه بدهم

  اين مرد نخستين کسی خواهد بود که از نظر مالی به من در راهم کمک کرده است
  و در چهارماه آينده به فرستادن پول ادامه داد

  با عشق و تشويق او
 تا ابد سپاسگزارش خواهم ماند

 



  خانهاه بعد را شروع می کنم به نشستن در کنار روددو م
 در صدای آب جاری غرق می شوم

 روزها با آسمان صاف و خورشيد مستقيم کوهستان
  در جنگل کاج پياده روی های طوالنی می کنم و همه چيز را تنفس می کنم

  شده اش و شفا يافتن شروع می شودبدنم شروع می کند به بازيافتن  سرزندگی گم

   زمستان سرد شب ها تا ديروقت در هوای آزاد هستمدر
 باز نزديک به جنگل کاج تا سه صبحبا يک آتش بزرگ هيزمی در هوای 

 زمستان سرد يخی برای ايدای آسيب ديده ام کامل است
 د و کانال های درونی باز می شوندمی جنگند و بدن را تقويت می کنن تنفس ها

 يم در تمام زندگيم بوده اندروزهااين روزها تازه کننده ترين 

  دويدن در اطراف و جستن چيزی وجود نداشت
  آن جستار تمام شده بود

  فقط بدنم را در استراحت کامل رها می کنم
 هم تا بدن آهنگ خودش را پيدا کنداجازه می د

  بيدارم وقتی که بيدار هستم و وقتی خوابم بيايد می خوابم
 وقتی گرسنه ام غذا می خورم

  رفتن راه می روموقت راه 
 

  راه تائو
 زيستن در ذن

 

  فقط در اينک اينجا زندگی می کنم با تماميت
 تشکر از تو دوست عزيزم هربرت برای اين روزهای پرارزش

  عادت داشتم عصرها برای نوشيدن چای در باغ بنشينم
   دوست شدمmichelleبزودی با آن زيباترين فرشته ميشل 

 از مانالی گذر می کند به دوش که يک هيپی کوله پشتی

 شروع کرد با من نشستن در شامگاه
 ندگی کردن باهم برای چند ماه بعدو بزودی شروع کرديم به ز

  معصوميت تمام و شوخ طبيعی نشاط انگيزش و مصاحبت مسری اش
 بخشی از آزادی به تازگی يافته ام را تشکيل می داد

  به دور از قضاوت ها و حمالت آشرام پونا
 



  م به ديدن اينکه اين ماجراجويان کوله به دوششروع کرد
  که هيپی وار به هندوستان می آيند

  روح هايی مهربان..... قلب هايی باز... واقعٌا معنوی هستند با چشمانی تازه و باز
 فقط جويندگان حقيقت که دوره گرد هستند

  قلبم بار ديگر منفجر می شد
  روزها و شب هايم در خلسه می گذشت

  نم بارديگر شروع کرد به منفجر شدن در نوردنيای درو
  را تجربه می کردم* نور و تعداد زيادی از جرقه های ساتوری

 مولف در همين کتاب به آن اشاره داشته است... يک لمحه از آن تجربه= تجربه ی لحظه ای و ناگهانی بی ذهنی *

 

  آن انتقال چراغ در بدنم استقرار پيدا می کرد
  ده ی اشو هر روز روشن تر می شدآن انتقال رمز آلو

  شروع کرده بودم به ورود به دنيای خودم با بلوغ بيشتر
 عميق تر مستقر می شدم... پهن تر و گسترده تر

 

  اينک همه چيز را يک راز نگه می داشتم می دانستم که مردم درک نخواهند کرد
  ندو درهرصورت اين ها مردمانی ساده بود

 ر اوبدون ارتباطی با اشو و کا

  فقط مرا تماشا می کردند در روش آهسته و مراقبه گون خودم
 صدها نفر اين را احساس کردند و به من گفتند که چيزی منحصر به فرد در مورد من وجود دارد

 ويزای ميشل بزودی باطل می شد... شش ماه بعدی مانند برق گذشت

 پول تا ابد دوام نمی آورد
  آوردن پول جدی به دست بياورمنياز دارم يک شغل واقعی برای در

  دوباره برگردم و در مانالی زندگی کنم و روندم را کامل کنم



 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  زنمبا بی ميلی بسيار به خواهرم شونا در هنگ کنگ تلفن می

  او بازگشت مرا خوش آمد می گويد
  مپنج سال است که بدون استفاده از مجوز کارم در هنگ کنگ آنجا را ترک کرده ا

  به هنگ کنگ بازمی گردم در حالی که هنوز آهسته حرکت می کنم و راه می روم
  چون ساکن تر و عميق تر شده ام

  شتاب ديوانه وار سريع تر و پر اغتشاش تر شده است

 
  عجيب است که اين بار احساس می کنم در اين اغتشاش تعادل و هماهنگی بيشتری دارم

  آن تباين روشن است
   آهسته آسان تر و شفاف تر به نظر می رسندو چيزها در سرعت

 

  شروع می کنم به تشخيص دادن ارزش سرعت
 برای کسی که ساکن است

 

 از ژنده پوشی به

  ثروت، به ژنده پوشی



  همه درحال توليد کردن منابع عظيمی از انرژی هستند
 ا را در معرض بادها قرار می دهندآزادانه جاری هستند و اين انرژی ه

  فرد فقط نياز دارد که مرکز آن گردباد بشود
  مرکز همه چيز را به سمت خودش می کشاند و آن را متحول می سازدو آن 

  يک دريافت تازه و گسترده در برابرم می ايستد
 

  اصرار اشو برای بازگشتن به دنيا برای هر چند ماه
 برای تجربه کردن آن تباين است

  درک می کنم که اينک دنيا نمی تواند وارد من شود
   نباشدر دنيا زندگی کن ولی بخشی از آن

  مانند قطره ی شبنم روی گلبرگ نيلوفر آبی
  *تعادل حياتی انرژی ين و يانگ

   خوانده استwu wei ** آنچه که بزرگترين مرشد الئوتزو آن را وو وی

  بارهای متضاد انرژی که مولد حيات است*
 عمل کردن در بی عملی** 

  می توانم خودم را ساکن کنم و دنيای شتابان را در خودم جذب کنم
  آن مرکز گردباد

 اين مرکز عمودی مرا آزمايش می کند

  خواهرم شونا و شوهرش رامش که رفتار غيرمنطقی و ناگهانی و مغشوش 
  مرا تجربه کرده اند

  مرا در شرکتشان در هنگ گنگ نمی خواهند
  پيشنهاد کردند که برای بزرگترين برادرش پراکاش کار کنم

   توزيع ساعت هايشان در آمريکا کار کنممرا به لس آنجلس می فرستند تا در شرکت
 

 

 



 است وارد لس آنجلس می شوم*  احمق روز1992روز اول آوريل 

  احساس می کنم روز کاملی است برای ورود.... فقط به اين موقعيت مسخره خنديدم
  آيا من احمق بودم يا که دنيا فقط خيلی احمقانه است

 ر در ماه دال400که شغلی به من داده شده فقط برای 

  می دانستم که در هرکاری که انجام بدهم عالی خواهم بود
  فقط فرصت را که داشته باشم خودم را اثبات می کنم

 و به سرعت پول در می آورم و به مانالی برمی گردم تا به سفرم ادامه دهم

 زار دالر به دست بياورم و برگردمهدف گذاشتم تا پنجاه ه

  .....به رويا ديدن ادامه بدهدر حال رويا ديدن بمير ولی 
 

 هرگز از روياهايتان دست برنداريدرويابينندگان 

   زندگی کنمcorona del marنمی خواهم در عمارت بزرگ آنان در کورونا دل مار  
  با دروازه های امنيتی و محيطی قصر مانند با استخرهای شنا

   اس ال500و دو مرسدس بنز 

  ارد و نه هيچ لباس ديگریفقط لباس های کنگ فوی خودم را د
 ان کامٌال احساس بيگانگی می کردمو در محله ی ثروتمند و مجلل آن

   دالر می رسد700برای اينکه به تنهايی زندگی کنم حقوقم به 
  يک جمع کوچک از هنرمندان و جويندگان معنويت را يافتم 

  زندگی می کنندvenice beachکه در ساحل ونيز 
  هستند ولی بيشتر هيپی ها و ولگردان ساحلبعضی ها با اشو آشنا 

  يک خانه ی مشترک زندگی می کردندکامٌال خنک و يک گروه الکتريکی ؟ از هجده نفر که در

  پنج اتاقشان  اشغال شده بود پس برای شبی ده دالر به من يک تشک دادند 
  آنجا می خوابيديمدر توقفگاه اتوموبيل که آن را تغيير شکل داده بودند   با شش نفر ديگر در

  کار احمقانه ام را با باز و بسته کردن شرکت آغاز کردم
 californiaدو ساعت با اتوبوس از ساحل ونيز به مرکز شهر لس آنجلس در کاليفرنيا مارت 

mart 
  و دو ساعت بازگشت

  اتوبوس های عمومی دراز درمرکز شهر برای من خوب هستند
آزارم ....  جنجال و سروصدا زياد با اتوبوس برمی گشتندفقط مست ها و ولگردانی که هرشب با

  می دهد
 

  شغلم بی معنی است و مسخره
  پس بزودی شروع می کنم به طرح زدن و فکرهايم را در مورد 



  طراحی ساعت به بحث می گذارم
   به شگفت می آيندlourdes و همسرش لردس prakash پراکاش

  آنان کارآفرينانی به نهايت هوشمند هستند
 و به فوريت ارزش و بازارپسندی طرح های مرا دريافتند

  چند ماه ديگر بزرگترين نمايشگاه ساعت در جهان برگزار می شود
  نمايشگاه ساعت مچی و ساعت ديواری هنگ کنگ

  و اينک من در دومين ماه طراحی کردن برای شرکت ساعت آنان هستم
  رسد دالر می1200حقوقم يک بار ديگر اضافه می شود و به 

  مجموعه ای کامٌال غيرمعمولی و افراطی تازه از ساعت ها
 دريافت می کنمدر نمايشگاه سپتامبر درغرفه ی آنان پديدار می شود و من در آنجا سفارش 

   هزار دالر می رسد300اخبار پر از طرح های افراطی من است و فروش به 
  با سود پنجاه درصدی برای شرکت
 و سه درصد برای حق طرح من

  در يک هفته نه هزار دالر ساخته ام
 ط نياز به توليد کردن دارد و حملفق

 بازگشت به لس آنجلس با آغاز جديدی بعنوان يک طراح ساعت
  موفقيتم اجازه می دهد که طرح های افراطی تر مورد قبول واقع شود

 ی تازه و مسافرت از و به هنگ کنگو آزادی برای زدن طرح ها

   با اتوبوس عمومی برومديگر نيازی ندارم تا
  toyota celica convertible با سقف باز شو* و با اقساط ماهانه يک تويوتا سليکا

  می خرم 
 

 تمامش برای تو است.... تشکر اشو

  

 

  آزادی در رانندگی با سقف باز در لس آنجلس
  جايی که يک اتوموبيل فقط يک شتر است در کوير

 رانندگی کنم و جهت هايم را پيدا کنمياد می گيرم در بزرگراه های آمريکا 

 

 



   دالر می رسد بعالوه ی سه درصد برای طراحی و فروش1700حقوقم به 
   برای نشان دادن طرح ها و ساعت ها به خريداران جهانیو اينک 

  مرا برای سفر دور دنيا می فرستند

  اندپراکاش و لردس برای تجارت ساعت خود چنان زياد به سفرهای دور دنيا رفته 
 که هردو جزو  پروازکنندگان ميليون مايلی هستند

  و چون خودشان از مسافرت کردن و فروش خسته شده اند 
 ود سازنداينک مرا دارند تا جايگزين خ

  بايد سه بار در سال دور دنيا پرواز کنم
 شگاه های ساعت در هنگ کنگ و سويسبا دو سفر کوتاه و اصلی برای نماي

  

  

 

  طراحی سفر فروش.... طراحی سفر فروش .. ..طراحی سفر فروش 
 همزمان با فصل فروش و توليد و حمل آنان

  به مدت دو سال بطور فشرده و سريع به دور دنيا سفر کردم
  تمامی آمريکای جنوبی، خاور دور، خاور ميانه، تمام کشورهای اروپايی و آمريکا

 انهر کشور ممکن برای مستقر کردن واردکنندگان و توزيع کنندگ
آنان ترتيب اقامت در بهترين هتل های پنج ستاره را می دهند با پانصد دالر روزانه برای هزينه 

  های سفر
 

  عالقه های گذشته ام به دنيای مد و طراحی لباس به سطح می آيد
 در حال سفر کردن شروع می کنم به خواندن صدها کتاب در مورد مد و طراحی لباس

 yves saint ، يووس سنت لورن by jean paul gaultierمجذوب ژان پل گالتيه 
laurent، کارل الگرفلد karl lagerfeld کلوين کالين ، calvin klein دونا کاران ، 

donna karan آرمانی ، armani جيان فرانکو فر ، gianfranco ferre ميسونی ، 
missoni کريزيا ، krizia ديور ، dior جيانی ورساس ، gianni versace  ايسی مياکه ،

issey miyake کنزو ، kenzoهستم  

 

  دو سال کوبيدن دور دنيا
 

 هنوز هم آهسته و باوقار راه می روم

 



در وسط فرودگاه مونيخ يک سالک که مشغول آبجو نوشيدن بود مرا که آهسته راه می روم پيدا 
 می کند 

  هنوز هم آهسته راه می روی... هی راجنيش اين تو هستی
  ...سالکی ديگر فرياد می کشد هی راجنيش..... * manhattan  در منتهتندر ساختمانی

  آيا واقعٌا اين تو هستی که هنوز يواش راه می روی
  راجنيش هنوز ..... هی باروم نميشه....  در لندنcamdenدر شهر کمدن 

  هم آهسته راه می رود
 ..... basel switzerland babalabar در باباالبار در باسل سويس

  اين پسر ديوانه است  هنوز هم آهسته راه می رود ... واه
 ..... آنان هنوز آهسته راه رفتن مرا به ياد دارند

  مرا نشان می کنندshinjuku tokyoوسط شينی جوکو در توکيو 
 يکی از محالت شلوغ و پرتراکم در شهر نيويورک*

  
  فقط آن تباين و ضربه ی آهسته بودن من

 ی درنگ از ميان جمعيت تشخيص می دهندآنان اين تفاوت را ب

 

  در اين دو سال سفر کردن ياد می گيرم که معمولی باشم و فقط خودم باشم
  کنی اين دنيا آموزگار بزرگی استاگر با هشياری و تماشاگری حرکت

 اين زمين همان بهشت نيلوفرين است اگر انسان چشمی داشته باشد که ژرفا را ببيند
   ا با بهترين ها زندگی کنيم و اهميت آن را درک کنيمبرای اينکه زندگی ر

  در اين زمان سازنده و منفجر شونده زندگی می کنيم
  با آزادی های زيادی که بيان کنيم

 يرون و لذت های آن را تجربه کنيمو دنيای ب

  با اراده سفر کنيم و فرهنگ ها ديگر و روش های زندگی متفاوت را تجربه کنيم
  مين به روشی متفاوت و رنگين به تکامل رسيده استهر بخش از اين ز

  هر بخش مزه و معنای خودش را دارد
 هريک می کوشند تا به سمت کمال رشد کنند

  گدای کنار خيابان..... پيرمردی که در پارک تردستی می کند
  مادر و فرزندش..... زنی که برای عزيزانش بافندگی می کند
  نقاش باالی بومش.....  خوانندکودکانی که برای امتحانات درس می

  گارسونی که مشروب می ريزد.... رقصنده در حرکاتش
 خلبان در کابينش.... مهمانداری که مسافران خسته را راحتی می بخشد

  مغازه دار در مشغله ی روزانه اش..... تاکسی نيورک که تو را به مقصد می رساند
  موسيقيدانی در قطار زيرزمينی. ..نوجوانانی که تا پاسی از شب مهمانی می گيرند

 تا به خانواده شان بهتر خدمت کنند..... والدين که در شغل هايشان پيشرفت می کنند



  .... ستندهر يک از روح ها و تمام آنان در جست و جوی بهترسازی خود ه
 کوششی باالتر و باالتر

  يک رقص روحانی به سوی ابديت.... اين تمام رقص جهان هستی
  ترين سياره در منظومه ی ماستاين زيبا

 کهکهشانی هايی روی کهکشان ها..... که در کهکشان راه شيری ادامه يافته و گسترش دارد
  زمين ما با يک بشريت زنده است
  به سمت آسمان ها دست می يازد

  شروع می کنم به ديدن اين بشريت گسترده در يک نور جديد
  ی من همه جوينده هستندبرا..... اين زمين سرشار از جويندگان است

 در اين زندگی معمولی شان بهترين سعی شان را انجام می دهند

  همه لياقت بيشتر را دارند..... صداقت در هر چشم گذارنی که می بينم
 خيلی خيلی بيشتر..... خيلی خيلی بيشتر

 

  حقيقت
 در درون هر قلب در سکوت انتظار می کشد

 

  از خود هشياری هشيار است
  ی است که می تواند شما را به آنجا برساندفقط آگاه

  به حقيقت وجود خودتان
 آن وجود درونی ازلی

 

  پس از دوسال کار برای آن شرکت در لس آنجلس
   که يک شرکت ساعت سازی بزرگ  dineshتوسط پسرعموی آنان دينش

  در هنگ کنگ دارد شکار می شوم
   دالر حقوق و مشارکت در سود3000با 

   حق امتياز و فروش طرح هايميا ده درصد برای
  با حق مالکيت روی هريک از طرح های ثبت شده ام

  به فرهنگ و روش زندگی ..... هميشه در آمريکا احساس بيگانه بودن داشته ام
  آسيايی نزديک تر هستم

  اين حرکت مرا به بازگشتم به هند و مانالی نزديک تر ساخت
  راقبه کار می کردمفقط برای تامين پول کافی برای بازگشت به م

  برای آن شرکت هنگ کنگی روشن کردم که فقط برای يک سال کار خواهم کرد
  



  نخستين طرحی که ساختم و حق امتياز جهانی آن را دريافت کردم
  به شکل يک گيتار برقی بود

  به شهرت رسيد و در سطح بين المللی شناخته شد
  اين ساعت در تمام دنيا يک موفقيت بزرگ بود

 آن به نزديک سه ميليون دالر رسيد و فروش

  باشگاه های طرفدار ستارگان موسيقی راک..... فروش آن برای تمام دنيای موسيقی باز شد
 ديسنی لند..... dolly parton دالی پترون... graceland گريس لند... الويس پريسلی

disneyland .....بيتل ها، رولينگ استونز rolling stones ....ی ام جیموسيقی ب 
bmg ....شبکه ی تلويزيونی موسيقی ام تی وی mtv ..... دنيای نوجوانان اين ساعت ها را

 خريداری می کردند

  
  فهرست های سفارش پستی و عمده فروش های باال تا توده ای در سراسر دنيا

  از فروش تلويزيونی کيو وی سی گرفته تا عمده فروشان اصلی مانند وال مارت

 
  وشی داغ داشت سری های بعدی طرح های موسيقی را خلق کرداين طرح که فر

 ز خط توليد ساعت های موتورسيکلتیو يک فروش داغ ديگر ا

  در صدر خبرها در دنيای ساعت و صدها مقاله در تمام دنيا
  و يک عمليات بزرگ فروش بين المللی توسط توزيع کنندگان 

  و واردکنندگانی که با آنان کار می کردم
  ها دوبار به دور دنيا سفر کردم فی و راه اندازی اين طرحبرای معر

  چون فقط  قول يک سال را داده بودم دقيقٌا در ماه نوامبر قطع کردم و بازنشسته شدم
  به مانالی بازگردم1995 ژانويه 19به خودم قول داده بودم تا قبل از 

  ط پول بسازمنمی توانستم از عهده ی هدر دادن وقت گرانبهايم بربيايم تا فق
  پول سازی هدفی نبود که برايش زندگی می کردم

  خانواده ی هنگ کنگی ام بارديگر تعجب کرده بودند
  آنان تصور کرده بودند که من می مانم تا شرکت خودم را تاسيس کنم و بيشتر رشد کنم

  اينک يک طراح شناخته شده بودم
  امسال حدود سيصدهزار دالر کسب کرده بودم

  ن در خبرها می توانستم روی امواج سوار شوم و پول بيشتری بسازمحاال با بود
  

  گفته ی مشهوری وجود دارد
  يک احمق و پولش بزودی ازهم جدا می شوند

  



  کنترل دولت هند روی ارز خارجی هنوز پابرجا بود
  بخشی از آن پول را به نام پسرعمويی منتقل کردم

  تا در برابر آن از او پول هندی دريافت کنم
خشی از آن را سرمايه گذاری کردم و سرمايه گذاری ديگرم را در شرکت هندی ام در برابر ب

 دريافت تعدادی چک فروختم

 

  يک احمق و پولش بزودی از هم جدا می شوند.... بار ديگر
  

  فردی که سهام شرکت هندی ام را گرفت بطور عمدی چک های بی محل به من داد
  سکوت شدم برگشت خوردند وارد1995که روزی که در ژانويه 

  آن پسرعمويم از پرداختن پولی که به او منتقل کرده بودم امتناع کرد
  که تاثيرات آن روی ساير سرمايه گذاری هايی که کرده بودم تصاعدی بود

  سه مبلغ بزرگ ظرف يک ماه از بين رفت
  

  چهل هزار دالر چک بی محل
  فتسی و پنج هزار دالر در منتقل کردن پول ازبين ر

 و چهل و پنج هزار دالر در سرمايه گذاری ديگری ازبين رفت

  در هنگام بازگشت آن شرکت هنگ کنگی سه برابر حقوقم را به من پيشنهاد داد
  با حق مشارکت که سالی هفتصد هزار دالر درآمد داشت

 خواهرم بارها و بارها به من تلفن می زند و می خواهد که اين پيشنهاد را از دست ندهم

  وع با چهارصد دالر  درآمدی سيصد هزار دالریشر
  همه را باختن

  و ايستادن بر سر دوراهی يک ميليون دالر ساختن
 يا حرکت کردن با هيچ

  اينک نمی توانم به عقب نگاه کنم و زمانی برای هدردادن ندارم
 هرآنچه را که ذخيره دارم برمی دارم و با آن چهار تا پنج سال بعدی را زندگی می کنم



 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

  خت غريبی دارمب
   دهلی گم می کنمتقريبٌا تمام پولم را در

   تبتی خودمdaikini *ولی در اين روزهای تاخير دايکينی
   را مالقات می کنمyangchen  يانگ چن

  و در اقامتگاهم با من زندگی کندتصميم می گيرد با من به مانالی بيايد

  زندگی را که دوست می دارم به من ارزانی می کندزندگی در هيماليا آن راحتی و روش 
  ريش می گذارم... موهايم را می گذارم تا کمرم رشد کند

  يک پارچه ی بسته به دور کمر... يک لنگی ساده می پوشم
 با سينه های برهنه زندگی می کنم و يک شال  فقط برای مسافرت

  به می کندزندگی کامل يک يوگی که در هيماليای پوشيده از برف مراق
  lungi * در اينجا پوشش ساده ی لونگی

  برای غرقه شدن در سکوت به مانالی باز می گردم
  بازگشت به آن سفر درونی

  همان لنگ های حمام خودمان است که به هندی می گويند لنگی يا لونگی* 
  

  ماه آفتاب پرست

 



  با تويوتای سليکای خود که از آمريکا به هند با کشتی حمل شده
  vaishist انالی می شوم و به سمت وايشيست بامداد وارد م2ساعت 

   می رومambassador hotel و هتل آمباسادور  

  در نور خفيف ماه يک خانه ی روستايی سپيد را در راه می بينم
  توجهم را می گيرد و وقتی از کنارش رد می شوم تابلو را می خوانم

  white cloud cottageخانه ی روستايی ابر سپيد 
  باال رانندگی می کنم و از يک معبد زيبای تبتی عبور می کنمبازهم به سمت 

 با يک چشم انداز چشم عقابی مشرف به دره ای که رودخانه ی بياس در آن جاری است

  در همان لحظه می دانستم که اين يک نشانی بود
 حت خود در اينجا زندگی خواهم کرداين مکان را خواهم گرفت و برای استرا

  نه ی روستايی می رسم و صاحب آن را از معبد تبتی استروز بعد به آن خا
  مالقات می کنم

  اين خانه بطور روزانه به گردشگران اجاره داده می شود
 يک سال را می دهم و وارد می شويمکرايه ی ..... قيمتی را برای يک سال توافق می کنيم

  ريزش برف در اولين هفته ی دسامبر
 رامی رسد اشو در برف سپيد خالص فزادروز

   را فراگرفته استسکوت کامل دره ی مانالی
  همه چيز سپيد بکر است

 ساکت و ساکن

  اتاق ها با تنورهای آتش گرم می شوند
  اينک برای استراحت زمستانی که در پيش است آماده هستيم

 يرجه زدن های درونی آغاز می شوندو ش

  قرار بود يک سال سکوت اختيار کنم

 

  ده بود می دانست که من وارد سکوت خواهم شدفردی که شرکت مرا خري
 نخستين چک او دقيقٌا در ماه ژانويه برگشت خورد

  من فقط سالکی بودم که وارد سکوت می شدم
 اشم تا در دادگاه های هندی بجنگمدر  کوهستان های مانالی کجا می توانستم زمان داشته ب

  م جرم کندوکيلی را استخدام کردم تا پرونده را بررسی کند و اعال
  the negotiable instrument actطبق قانون  

  فکر می کردم که آنان موضوع را پيگيری می کنند و 
  من به کارهای دورنی ام ادامه می دهم

  



  ولی از سوی وکيالن و دادگاه مورد مزاحمت قرار می گيرم
  تا حاضر شوم و بارها و بارها به دادگاه خوانده شوم

  اه های گريز قانونی با تاريخ های تشکيل دادگاه که نامشخص هستنددادگاه های هندی و  ر
  تاخيرهای قضايی و فساد موروثی در آنجا داستانی کامٌال متفاوت است

  جايی که جانی ها می گريزند و کسی که جويای عدالت است يک جانی می شود
  عدالتخواهی در اين نظام فاسد يک جرم است

 مناسب اين کتاب نيست

  ربه می آموزم و واقعٌا متعجب نيستمتوسط تج
  تا اين زمان بقدر کافی ديده ام تا بدانم که اين دنيا به کجا می رود

 همه سرو ته هستند.. ..دنيای معنوی.... دنيای مادی

 

 

 

  بايد لحظات پر ارزش خودم را در اين زندگی ذخيره کنم و عميقٌا به درون بروم
  اميت دارداين حرکت درونی نياز به فوريت و تم

 شيرجه های دورنی آغاز می شوند

   دو سال بعد را به عميق کردن سفر می پردازم
  هربار که به افقی دست پيدا می کنم آن افق به افقی ديگر عقب نشينی می کند

  



 گام به گام.... فقط آن سفر.... تمقصدی نيس.... سفر می شود مقصد

  هر کائنات به کائنات ديگری هدايت می کند
   يک کائنات ديگر از ديدن و ادارکی تازهو به

 يک به يک... مانند پوست کندن حلقه های پياز 

  مورد مراقبت داکينی زيبای تبتی ام يانگ چن هستم
  او طبعی ساکت و آرام دارد

  درخانه با کارهای ساده و روزانه کامٌال راضی است

  او نمی داند که چه اتفاقاتی برای من روی می دهد
  گذاشته ام و نمی خواهم به هيچ وجه در راه او تاثير بگذارماو را تنها 

 به رشد معنوی او فشار خواهد آوردکه اين او را شرطی خواهد کرد و 

  او با زندگی کردن با من پيشاپيش به شدت متحول شده است
  و با سرعت مخصوص خودش

  بدون هيچ دليلی ديگر گوشت نمی خورد
  در سکوت خودش باقی می ماندنمی خواهد مردم را مالقات کند و 

  کامٌال از اينکه کاری نکند رضايت دارد
  هيچ توقعی برای هيچ چيز از من ندارد

 او کامل است و در طبيعت خودش می درخشد

  

 

  نياز به شکيبايی بی نهايت دارد
  ولی زمانی که فرد آن نور را ديده باشد اين سال های تاخير بسيار باارزش هستند

  ه نازل خواهند شد شدتی عظيم خواهند داشتآن انفجارهايی ک
 بدن برای متحول شدن و آماده شدن برای اليه های عميق تر نياز به زمان دارد

  از سوی ديگر فرد تنبل می شود و کامٌال راضی
  بدون شتاب... با هر روز که می گذرد
  جو و بدون خواسته ای برای بيشتربدون عجله بدون جست و

  تغيير کرده استآن سفر جهت و بعدش 
  باال کشيده شدن عمودی شروع کرده به حرکت به پهن شدن افقی

  تنه شروع کرده به پهن تر شدن و پهن تر شدن
  ريشه ها عميق تر و عميق تر رفته

 برگ های سبز عريض تر و عريض تر منتشر می شوند

 



  از جست و جو کردن و حرکت به سمت بيرون
 نیاجازه دادن و استراحت کردن دروتا 

   بسيار کمسال ها می تواند سپری شود با تغيير اساسی
 فرد فقط معمولی می شود

  و سپس ناگهان
 زمانی که فرد کمترين انتظارش را دارد ضربه می زند.... از هيچ کجا

  فرارسيدن فصل باران در ماه جوالی
  هوا اينک تنفس در شش های کوهستان را بزرگتر می سازد

 رددپوشش سبز زمين سبزتر می گ

   است و بدون مقدمه از هيچ کجا1997
  کندالينی بدون هشدار شروع می کند به دوباره باال زدن
  ولی با کنترل شدگی ساکن و گردآوری وسيع نيروها

 روزها و شب ها يکی شده اند

  بارديگر به آسمان منتقل می شوم
  بسيار باالتر از جو زمين

 ها و باران هايی که نازل می شوندشناور در ابر

  کائنات جادويی بارديگر رازهايش را بر من می بارد
  ی کنمبسيار قوی تر هستم و ساکن و در سکوت تماشا م

 چند ماه بعد والهام های آن

  همان انفجارهايی از شعف..... همان پنجره ها گشوده می شوند
 ولی در سکون و با آرامشی عميق تر

  انه ام دور باشمبه يک مهمانسرای جنگلی  نقل مکان می کنم تا از خ
  يافتن يک محيط ناآشنا و تازه

 در اين حرکت وجودم احساس دوباره زنده شدن می کند

  خانه ای کوچک برای استراحت در جنگل
  يک رودخانه به فاصله ای چند متری از کنار اتاقش می گذرد

  که از بارش های سيل آسا سراشار است و خاکريزهای اطرافش را غرق کرده است
   آن رودخانه در تمام فضای اطراف طنين انداز استصدای غرش

  اوم....اوم .......اوم ......... اوم.....رودخانه ذکر می گويد
  

  اوم  سروری که در هوا منفجر می شود....اوم .......اوم ......... اوم.....اوم 
  



  آن انفجار رخ می دهد
 اين  سومين انفجار من بوده است

   

  اند که چيزی در من اتفاق افتاده استيانگ چن در درونش می د
  زنان شهود دارند و کمتر حرف می زنند

  روزها همنشين کاملی برای من استاو در اين

  فقط هست تا از من مراقبت کند
 بدون هيچ کالمی فقط هشيار و ساکت

  حرف بزن و در سکوت تماشاگر بمانکمتر.... اين روش تبتی است

 بتی که در اين روزها از من کردیقتشکر از تو يانگ چن برای مرا

  زندگی من واقعٌا برکت يافته است
  و او هميشه برای من يک برکت بوده است

 هميشه بهترين ها را در کنارم دارم هرزمان که  بيشترين نياز را به آنان دارم

  

  

 

  کندالينی دو نيروی مارپيچی دارد که در دو جهت مخالف حرکت می کنند
  ستايدا نيروی زنانه ا

  پينگاال نيروی مردانه
 هردو در مرکز سوشومنا که خط آبی رنگ قوی عمودی است مالقات می کنند

  هرچه مخالفت ايدا و پينگاال بيشتر باشد
  جاذبه ی و کشش بزرگتری به سمت مرکز وجود دارد

  



  تعادل قطب های مخالف
  قطب های مخالف منفی و مثبت

  نيروی حياتی سوشومنا مکمل هستندکه برای

  کليد در اين تعادل قرار دارد
  نيروی متعادل کننده بين ايدا و پينگاال
  نيروی تعادل بخش بين ين و يانگ

  تعادل کامل و حرکت مارپيچی در جهت های مخالف
  جاذبه ی اين نيروهای مخالف را ايجاد می کند

 و بطور مستقيم در تقاطع نيروی حياتی سوشومنا با هم ديدار می کنند

  ر تقاطع سوشومنا منفجر شونده و اتمی استاين ديدار د
  هرچه تعادل بيشتر باشد و مخالف گسترده تر باشد
  آن ديدار منفجر شونده در هر مرکز بزرگ تر است

 به چاکرايی از نور تشعشع می کند

  هفت مرکز باالتر و باالتر در هماهنگی منفجر می شوند
  هريک با فرکانس نوری خودش

  ی نيلی بنفشقرمز نارنجی زرد سبز آب
  همگی با هم ممزوج و يکی می شوند به نور سپيد خالص

  

  ساتوری انفجار اتمی هريک از چاکرا ها است
  چاکرايی که يک جريان شديد را تجربه می کند

  به ورای مرزهای شکل بدنذهن می رسد
 با آسمان باز يکی می شود

  سامادی انفجار اتمی آن خط آبی رنگ سوشومنا است
  سط ديدارهای چندين چاکرا با هم در انفجارهای اتمی عمودی و سريعتحريک شده تو

  ورای مرزهای شکل بدنذهن را تجربه می کند
  يکی شده با آسمان باز

 

 

 اوت در اينجاستتف

  ساتوری يک لمحه ی گذرا به ماورا است
 تاثيرات پس از ساتوری حدود يک هفته دوام دارد

  انفجاری است در درون ماورا سامادی
  ثيرات پس از آن تا چند ماه دوام داردو تا



  ساتوری آن تجربه است در مقياسی کوچک
  تک بعدی و تک چاکرايی

  تجربه ی سامادی غيرقابل اندازه گيری است
    multidimentional several chakrasچندين بعدی است و چندين چاکرايی

  

  ی استسامادی تجربه ی چندين چاکرای غيرقابل اندازه گيری و چندين بعد
  سامادی تاثيرات غيرقابل بازگشت دارد و يک گشودگی بلند عمودی در آسمان است

 با باال رفتن نيروی جاذبه و پايين آمدن جاذبه ی صفر برای پر کردن آن خالء

  جابه جايی جاذبه يک خالء درونی ايجاد می کند
  و جهان هستی خالء را اجازه نمی دهد

  وقتی جاذبه جابه جا شود
 صفر نياز دارد تا جای آن را بگيردجاذبه ی 

   ابتدايی خالی بودن در مراقبه هاتجربه کردن
  با سرشار بودن جاذبه ی صفر و وجود پر می شود

 

  جاذبه.... تخليه ی ذهن
 جاذبه ی صفر..... پرکردن بی ذهنی

 

  آن فراآگاهی که در آسمان تخليه می شود
   را به دورن می بردبدن آهسته آن را بازپس می کشد و برای محافظت آن

  هر سامادی آن هسته را بزرگ تر می کند و نيازمند اين است که بدن دوباره استقرار بيابد
 

 

 



 

  هميشه به فيزيک کوانتومی و علم ذره ها عالقه داشته ام
 را مطالعه می کردم* در سال های شکل پذيری ام فريتجوف کاپرا

 د می دهداين سال ها ادراک مرا از فيزيک کوانتومی رش
  به پارسی منتشر شده است1360کتاب تائوی فيزيک ايشان در دهه ی *

  تجربه ی درونی ميليون ها ذره ی منفجر شونده و رقصان
  در فضاهای گسترده ی خالی درونی

  احاطه شده و غرقه در سياهچاله ای مخمل گونه و پر مانند
 ای سپيدی را خلق و تغذيه می کنندکه چاله ه

  ها و بازی های درونی خودش را داردزندگی پويايی
  هردو به همديگر وابسته هستند

  برای زنده بودن بمير و برای مردن زندگی کن
 مرگ زندگی بيشتری خلق می کند... .زندگی به سمت مرگ حرکت می کند

  ....و ادامه و ادامه....  و آن رقص ادامه دارد
  يک دايره ی کامل بزند..... dhamma wheel *آن چرخ دامما..... تا آن دايره ی بزرگ

دامما به معنی قانون ازلی حيات يا حق ...همان چرخ فلک يا گردون خودمان است بعنوان يک دايره ی هوشمند و قانونمند*
 هست

  

 

 

  



 

 

  از اقامتگاه رودخانه برمی گردم
  و به معبد تبتی باالی خانه ام می روم
 المای سالخورده شان به من می گويد 

   white cloud cottage ی روستايی ابر سپيدکه خانه
  فقط بيست متر دورتر از آن باغ ساخته شده و دقيقٌا در همان نقطه بود

  نخستين هجده نفر را مشرف کرد1970که اشو در 
  او چشم انداز رودخانه را از نقطه ی بااليی که بود دوست داشت

  کندو دوست داشت در اين مسيرهای مارپيچ جنگلی پياده روی 
  که به حمام های آب معدنی سولفوری در واشيست ختم می شوند

 

  چه معجزه ای..... چه غيرمنتظره و چه خوشايند
  من درست يک سال قبل  در نيمه شب
 مستقيمٌا به اين نقطه رانندگی کرده بودم

   نقل مکان می کنيم در يک باغ سيب زيباhemkund به خانه ای آرام تر به نام همکوند
  است چهار سال ديگر را در اينجا زندگی کنيمو قرار 

  زندگی در سکوت و پياده روی در کوهستان جنگلی
  در ميان درختان کاج و ساحل های رودخانه

 

  بيشتر آن به وکيل ها داده شده.... بزودی پولم تمام می شود
  که جنگيدن را در دادگاه ها ادامه می دهند

 

  يک بار ديگر مشکالت مالی
   پس از پنج سال با يانگ چن به هنگ کنگ بازمی گردم2000در فوريه 



 

 

 

 

 

  

  

 

 

  

  

  

  

 

  شونا و رامش هميشه بازگشت مرا خوش آمد می گويند
  پنج سال از آخرين ديدارمان می گشذشت

 
  اکنون پنجمين فرزندشان را دارند

 نخستين پسر توشار و چهار دختر ناتاشا رامونا ترينا و شرينا
  ان هستممن کامٌال عاشق تمامش

  مسرت بخش بود ديدن همگی آنان با هم بسيار
 تمام کودکان بی درنگ از يانگ چن خوششان آمده است

  
  اينک عاشق دنيا هستم با جريان و عناصر طبيعی خودش
  بی توجه به سفر به سوی اشراق يا دستاوردهای دور دست

  فقط زندگی های خاکی شان را بدون هيچ فيس و افاده زندگی می کنند
 

 شونا برای تمام خانواده اين کار را کرده است.... من فرزندی ندارم

  

 

      گوهر در صدف

 



  رامش بسيار نرم سخن است و قلبی گرم و بزرگ دارد
  مادری اهل تايلند  ...burma * متولد برمه.... با پدری هندی

  وقار و اصالت فرهنگ تای
  ر استعاشقانه از کردارها و پاسخ هايش با تمام کسانی که مالقات می کند سرشا

 ميانمار فعلی*

  من او را بسيار دوست دارم و فهميده ام که او عميقٌا عاشق خواهرم است
  خواهرم به نهايت ساده است و بسيار آتشی مزاج است مانند يک کودک
 نسبت به دنيا معصوم است و تنها توجهش مراقبت از پنج فرزندش است

 

  آنان هفده سال است که با هم زندگی کرده اند
  تصميم می گيرد که زمانش رسيده که من برای شرکت آنان کار کنمرامش 

  برای طرح های من ايجاد می کند kooltime و يک بخش تازه به نام کوول تايم 
  time creationsتا توسط شرکت بزرگ و موفق خودش تايم کريشنز 

 توليد شوند
  سال در هنگ گنگ بمانم و کار کنمقول می دهم که دست کم سه

  ن طرح من برای کوول تايمنخستي
  ساعت مچی مخروطی عمودی پنجمين بعد عرضه می شود 

   شورای توسعه ی بازرگانی هنگ کنگ را برنده می شود2000و جايزه ی مطلوب سال 

  ساعت های کوول من بار ديگر در تمام بازارهای ساعت در اخبار قرار دارند
  الیبا صدها مقاله که می بارند با نقد و بررسی های ع

 با يک عمليات بازاريابی جهانی.. ..تجارت بارديگر پا می گيرد

 ساعت های طرح کوول به فروش جهانی می رسد
  ، schneider ، شنايدر quelle ، کويله nekerman ، نکرمن karstadکارستاد 

  ، christ jewellers  ، جواهراتی کرايستmanor  ، منورhachهچ 
 ، federated stores ، فروشگاه های هم پيمان qvcوی سی فروش های تلويزيونی در کيو 

  .... moma ، موما flax art ، هنرهای فلکس walmartوال مارت 
 فهرست بی پايان است

  يک هنر مدرن و معاصر برای پوشيدن انواع ساعت مچی
 توجه هم پيمانان صنعتی هنگ کنگ را به خودش جلب می کند

 ای کاالهای مصرفی هنگ کنک می شومطراحی بر  برنده ی جايزه ی 2001در سال 

  اين جايزه برايم يک نام بين المللی ايجاد می کند 
  europa starبا مقاالتی که در مجله ی معتبر سويسی يوروپا ستار 

 ذن و هنر ساعت سازی



  حقوق و درآمدم به مرز سيصدهزار دالر در سال می رسيد
 در سراسر دنيا برايم باز می کردو جايزه های طراحی روزنه های تازه ای را 

 

.... لوازم منزل.... .داخلی....شيوه ی زندگی  به دنيای طراحی و کاالهای مصرفیعالقه ام
 احان بزرگ و صاحب نشان هدايت کردمرا به خواندن عميق آثار و زندگی طر معماری نوين

، مارک terence conran ، ترنس کونران philippe starkeکسانی مانند فيليپه استارک 
   ،erik magnussen ، اريک مگنوسن  marc newsonنيوسان 

  ، michael graves ، مايکل گريوز arne jacobsenآرنه جکوبسون 
  zaha hadid  ، ظاها حديدron arad ، ران آراد jacob jensonجاکوب جنسون 

  ، frank o gerry ، فرنک او گهری i m pei ای ام پای 
 frank lloyd wright فرنک لويد رايت

  به نظر من اين ها نابغه های معاصر هستند و مرشدان ذن در دنيای بيرونی
  هرکدام خودشان را در بيان خالقه به کمال و استادی رسانده اند
 بياناتی در هنرهای بصری در مورد روش زندگی عصيانگرانه
  رندکه طبيعت چندين استعدادی اين نژاد انسانی را به نمايش می گذا

  و نيازمند انضباط بزرگی در رشته ای که برای کمال انتخاب کرده اند هستند
 بيان ذن خالص

  دوباره شروع می کنم به مسافرت کردن به دور دنيا برای ديدار با مشتری ها
های زندگی آنان که در با يک راحتی و آسودگی جديد و شروع می کنم به تحسين کردن روش 

 دنيا هستند

 

  ست که يک روزنامه نخوانده امبيست سال ا
 و در واقع نه تلويزيونی تماشا کرده ام و نه در طول شانزده سال فيلمی ديده ام

 يميل نداشتمهيچ مفهومی از کامپيوتر يا اينترنت يا ا

  با بقيه دنيا  همگام می شدم
  و از انفجار در همه جا و نيروی سازندگی در تعجب بودم

  اين دنيا رنگين و پويا است
 همه چيز را با سکون و مشاهده گری نگاه می کردم

 

   ذن انسان را از پوچی محافظت می کند
   اجازه می دهد راتجربه ی ذن تحسين عميق برای همه چيز

 زندگی رقصی است از رنگين کمان رنگ ها

 



 

 

  

  

 

 زيبايی..... خير.... حقيقت..... satyam shivam sunderamساتيام شيوام سوندارام 

 

  رت و تجربه ی دنيای بيرونی خالقمساف
  با چشمان ذن اجازه می دهد که اين زيبايی درونی شود

  با حساسيت زيباشناختی گسترش دهدو دنيای درونی ما را

  از هريک لحظه از اين آزادی تازه يافته لذت می بردم
 دنيای بيرونی را دوباره آموختن و تجربه کردن

 



  دنيا با من بوديانگ چن در بيشتر اين سفرهای دور 
  او مرا واداشته بود به مکان هايی سفر کنم که به خودی خودم هرگز به آنجا نمی رفتم

 las  ، قمارخانه های الس وگاسdisneyland احساس احمق بودن از رفتن به ديسنی لند
vegas  سواحل ميامی ،miami  

نزديک   hyde park ، نيويورک، هايدپارک san francisco bay خليج سانفرانسيسکو
   در aloha dinners  ، شام های الوهاcarriage کاريج

 ، موزه ی تنديس های موميايی شده ی  مادام hawaiزيردريايی در زير آب های هاوايی 
   و madame tussauds wax museumتوسادس 

  انواع اين مکان های ابلهانه ی توريستی در سراسر دنيا
  هلند آلماناز آمريکا تا لندن سويس فرانسه 

 د بالی سنگاپور شانگهای زالند نوخاوردور توکيو کره تايلن

 

 تعادل دنيای درون با دنيای بيرون

 

 دنيای زوربا بودا

  

 

  آن سه سال که قول داده بودم بزودی پايان گرفت
 تا سفرم را تکميل کنم... نقشه دارم دوباره به مانالی بروم

   ی آروناچال در هيماليای شمالی هنديانگ چن يک تبتی از شهر کوچک دورافتاده
  عاشق دنيا و لذت های مادی آن شده است

 افرت کردن دور دنيا به دست آوردهو شيفته ی آن نشاطی که از زندگی کردن و مس

   سالگی هنوز جوان است و ماجراجو با روحيه ای آزاد جوان26او در 
   زندگی کنداو که تازه به تمام دنيا سفر کرده دوست دارد در هنگ کنگ

 زندگی در هيماليا..... ت بازگرددو نمی خواهد به آنچه که اينک برايش کسل کننده اس

  می توانم مقاومت او را برای بازگشت به هندوستان ببينم
  و تصميم می گيرد با زندگی خودش ادامه دهد و به آمريکا برود
  سرزمين رويايی آنان.. ..اين آرزوی هر تبتی است که در آمريکا مستقر شود و زندگی کند

  و به تديج برادران و خواهران و والدين خودشان را برای اقامت به آنجا بياورند
  تمام عشق و حمايتم را در راه بيان فردی او نثارش می کنم

  و هميشه آماده ام تا به هر نوعی که بتوانم در برآوردن روياهايش به او کمک کنم
  



  هم سهيم شده ايم از او متشکر خواهم بودهميشه برای لحظات زيبايی که با 
 هميشه زنده.... در اينک اينجا.... عشق عمودی است

  هر ديدار زيبا با بيگانگان در اين کهکشان وسيع
 يم شدن و درک عميق تر عشقتجربه ی است از سه

  ما در اين کائنات گسترده دوستان و همسفران نور هستيم
 تنها می آييم و تنها می رويم

 

 



 

 

 

  

  

  

  

  

  

 

 

  سه سال گذشته است باز می گردم و
  به مانالی می رس2004 ژانويه 15

   در باغچه ی سيبمmoonwater خانه ی مون واتر
   rohtang رو به روی کوهستان های پوشيده از برف روحتنگ

 

 

  برف شديدی می بارد
  دانه های برف در برابر آسمان های تيره و طوفانی برق می زنند

   ه ی سپيد و ساکت ژانوي19يک 
 تشی از هيزم که جلويم غرش می کندبا آ

 فراوانی و در سرور تنهابودن هستمدر 

  اشو در می زند و من آن را باز می کنم
 شود و پايين می آيدسحری کامل به نرمی شناور می 

  آتش اشو و يخ
  آتش خنک مهر او برمن نازل می گردد

  

 

  همزمانی صفر
 



   نهايی شومبايد وارد آن سفر.... آن زمان فرا می رسد
  زی تازهاين راه بی پايان بايد يک جهش کوانتومی بگيرد به سمت آغا

 از يک سفر بی پايان ديگر

  تا طلوع روز بيدار می مانم
 دنيا در يک سرور خالص جاهالنه در خواب است

  
 

  

 

  زمانش رسيده به دنيا نگاهی کنم

 
  از گهواره تا گور

  سپری می کندگی را در ناهشياری زند..... انسان از خودش با شتاب می گذرد
  

  زاده شده در اين دنيای شتابان ديوانه
  و هل داده شده در اين سفر زندگی

  دنيای تعليم و تربيت در سنين ابتدايی
   سالگی مدرسه16 تا 6.....  سالگی مهدکودک5 تا 4

   تحصيالت عاليه23 تا 21....  کالج20 تا 17
  تمام دوران جوانی هدر رفته

  

  م تعليم و تربيت جنايتکار است و برعليه کودک معصومتمام نظا
 که گزينه ای ندارد جز آنچه را که به او تحميل می شود دنبال کن



  از همان روزهای نخست در مهدکودک
  تمام تعليم و تربيت متوجه آموزش دادن ذهن است

 به سمت رقابت و تهاجم و حسادت و قضاوت

 اين واقعيتی ساده است و ادراکی روشن
  زيرا هيچ پدر و مادری نمی خواهد که فرزند عزيزش از ديگران عقب باشد

  هميشه جلوتر  ..... اولين نفر باشد..... همه می خواهند تا فرزندانشان اول بشود

  اين غيرممکن است که همه در کالس شاگرد اول شوند
  اين اصل رياضی حتی آلبرت آينشتن بيچاره را نيز شکست خواهد داد

  سپس سوم.... دوم ..... دک می تواند اول شودفقط يک کو
   .....کدام کودکی می خواهد که درجه ی سوم باشد

 به کدام کودک برای آخر شدن تبريک می گويند

 

  برای به خاطر سپردن تاريخ های احمقانه هرکودک با استعداد منگ 
  و شماره ها و تکه های بی معنی اطالعات در کالس اول می شود

 يت فقط حافظه را آزمايش می کند و نه به هيچ وجه هوشمندی راتعليم و ترب

   
 

  موضوعاتی که تدريس می شوند همگی برای کودک بيچاره بی معنی هستند
  آورند که در مدرسه خوب کار کنندولی آموزگارها جدی هستند و والدين فشار می

  فقط ذهن های معصوم آنان را با آشغال ها و چرنديات پر می کنند
 ..... ان وجود دارند تا زباله دان های شکوه گذشته ی ما را حمل کنندآن

 ......و يا  در واقع گذشته ی خونبار ما را

  
 

هيتلر آموزش ...  کودک بيچاره در مورد اسکندر کبير، چنگيز خان، تيمور لنگ، ايوان مخوف
  می بيند

  نابودی و نابودی.... جنگ های بزرگ و جنگ های جهانی
  در مورد اسکندر کبير بزرگ بودچه چيزی 

  فقط جنون نفسانی فتح کردن او
 قاتلی را فاتح بزرگ ناميده اند

 

 

 



  تاريخ
  حماقت های گذشته ی ما که با افتخار از آن ياد می شود

  جغرافی
  داليلی که زمين يگانه ی ما را به ملت های جداگانه تقسيم کرده است

  زيست شناسی
  خودمان و جايگاه مان در طبيعتهمه چيز در مورد همه چيز بجز 

  شيمی
  همه چيز در مورد همه چيز بجز اينکه با هورمون های شيميايی ترس و خشم چه کنيم

  رياضيات
  جايی که يک بعالوه ی يک می شود دو ولی هرگز در شمارش های واقعی دنيا سازگار نيست

  زبان
 تمامش حرف و سخن است و زبان سکوت وسيله ی ارتباط نيست

  

   آموزش و پرورش سر و ته است و متوجه توده های ميانگين استتمام
  تمام موضوع ها و برنامه ها و امتحانات برای اينکه ميليون ها کودک متفاوت 

  با زمينه های متفاوت مذهبی و فرهنگی و اجتماعی اقتصادی
 زيابی و بدون تنوع سازگار کنند  را دقيقٌا با يک الگوی ار

   کربنی هستند مانند کارخانه ی پالستيکی تمام کودکان نسخه های
  که بازيچه هايی بيرون می دهد

  دقيقٌا شکل هم... همگی با همان لبخند عروسک باربی

  ما فقط برای يک محيط کنترل شده آدم های آهنی خلق می کنيم
  که در جامعه ی شرطی شده ی ما راحت و برای اداره آسان باشند

 د قبول جامعه باشد برازنده باشنداز نظر ذهنی مورتمام مردم بايد در يک گروه که 

  تعجبی نيست که اين نژاد انسانی سردرگم است
 و هميشه در حال جنگيدن با خودش... برعليه خويش تکه پاره و تقسيم شده است

 

  ..... هيچ کودکی خودش را نپذيرفته است.... هيچ کودکی خودش را دوست ندارد
  

  اشدهيچ کودکی نمی تواند خودش ب
  هيچ کودکی عاشق خودش نيست

  و در سکوت و در عمق می داند که آنان دارند توسط نظام آموزشی له می شوند
  تا برعليه طبيعت خودشان پر شوند و مبارزه کنند

  تا خوب عمل کنند و با مدارکی بی معنی برای اشتغال پاداش بگيرند
  



  تحت آموزش قرار بگيرندتمام کودکان شرطی می شوند که آنان احمق هستند و بايد 
  که همينگونه که هستند مناسب نيستند..... که آنان هيچ چيز نمی دانند

 که بدون مبارزه و تالش لياقت پاداش گرفتن را ندارند

 
  از همان کودکی تقسيم شده اند و نفرت را ياد می گيرند و سياست های لبخند 

  را فرا می گيرند
  اق و عزيزشان و معلمان و بزرگترها از اينکه در کسب رضايت والدين مشت

  و جامعه و ملت شکست خورده اند از خودشان متنفر اند
آنان می آموزند تا از والدينشان و بزرگتر ها بخاطر تحميل فشار بر عليه طبيعتشان و آموختن 

  jimmy carter smiles* لبخندهای جيمی کارتری"لبخند زدن 
  از آنان متنفر شوند
  ..... فقط لبخند بزن و در دورن آزرده باش..... خند استهمه جا پر از لب

  لبخند زدن پاداش دارد
  اشو بيشتر اوقات از لبخند های رييس جمهور وقت آمريکا جيمی کارتر بعنوان نمونه ی زنده ی *

  ياد می کند" نقاشی شده"يا " پالستيکی"لبخند های 
 

 

  هيچ کودک خودش را آنگونه که هست نمی پذيرد
 

   می توانندچگونه
  بخاطر داليلی بی معنی و احمقانه ای .....وقتی که از همه سو طرد می شوند

  که به ظاهر از نظر بزرگترهای عقب مانده جدی و مهم هستند
خودت را ..... برای ديگران زندگی کن..... برای جامعه زندگی کن..... گريه نکن يک مرد باش

  فدا کن
  به جنگ برو و برای ملتت بجنگ

   کودکی نمی تواند خودش باشدهيچ
  اين رييس جمهور قدرتمند بشو....اين باش و آن باش

  يا آن پزشک مشهور يا آن مقام عاليرتبه ی دولتی باش
 ولی فقط خودت نباش.... يا هر چيز ديگری کفايت می کند

 

 که فقط تعداد اندگی شايستگی ..... خود نخستين درس در زندگی
  را دارند آن  unlearningگیناآموخت

  

  خودت باش... خودت را بپذير..... خودت را دوست بدار
  



  به خودت عشق بورز
  با دوست نداشتن خود آن انرژی شکننده و کوچک و ساکت

  از دورن تقسيم و پاره پاره می شود و يک سرطان بطور نامريی به سرعت رشد می کند
   دوست داشته باشیفقط بياموز که نخست خودت را... ديگران را دوست نداشته باش

  کسی که عاشق خودش باشد ارزش عشق را از دورن درک می کند
  عشق به خود راه سالمت درون است و رشد خودشناسی

  اين عشق از طريق هفت ستون نورانی درونی رشد می کند و شکوفا می گردد
  عشق تغذيه کننده است وبه زودی به خودی خود به ديگران نيز سرايت می کند

  

   بپذيرخودت را
  چه دنيای احمقانه و کسالت آوری بود اگر تمام انسان ها دقيقٌا مانند هم بودند

  فقط بياموز تا خودت را درست همانطور که هستی بپذيری
  جهان هستی تو را متولد کرده و بی قيد و شرط تو را می پذيرد

  يک معجزه است برای خودش..... تو با سرزندگی آن نفس می کشی و زنده هستی
  در اين گيتی پهناور هر انسانی منحصر به فرد است و غيرقابل جايگزينی

 خود همين زيبايی تو امضای منحصربه فرد جهان هستی است

 
  خودت باش

  می توانی سعی کنی و تاجايی که اين جامعه از تو بخواهد تظاهر کنی 
  که شخص ديگری هستی و زندگی غيرممکن يک دغل باز را زندگی کنی

  ه وجود دارد و اين است که خودت باشیفقط يک را
  هرآنچه که هستی فقط آسوده باش و راحت و خودت باش

  فقط به سبب خودت بودن 
  وقار و زيبايی عظيمی از تو آزاد خواهد شد و در همه جا درخشان خواهد شد

  

  خودت باش.... خودت را بپذير.... خودت را دوست بدار
  

   را خلق خواهد کرداين کيفيت ها برای نخستين بار فردی
  که شعله ی درونش تقسيم ناشدنی است

  يک منبع عظيم از انرژی گردخواهد آمد و تو را احاطه خواهد کرد
  

 همراه با اين يک اعتماد درونی از درونت برخواهد خاست

 
  

 



 

  اعتماد درونی
  ستيماعتماد درونی وجود را مستقر می کند و ما در کائنات دوستانه ی بزرگ خود در وطن ه

  شخص از اين شتاب جنون آميز رهايی جستن از تهی بودن درون دست برمی دارد
  هر فرد يک وجود درونی دارد که ساکن و ساکت منتظر است تا شنيده شود

 بياموز تا گوش بدهی و به ندای درونت اعتماد کن

  نياز به شنيدنی عميق هست زيرا که شما صدای ساکت و راهنمايی کننده ی 
  ياد برده ايدآن را از

  بياموز تا به ندای درونت آن مرشد هدايت کننده اعتماد کنی
  جهان هستی هرلحظه از تو حمايت می کند
  با هر نفس تمام برکاتش را بر تو می بارد

  زندگی گواه اين برکت است  
  در عشقی عميق و در اعتمادی ژرف..... به درون برو..... به درون برو..... به درون برو

   درونی حساسيت و وجودت را گسترده خواهد کرداعتماد
 معرفت خويش را گسترده کن و وجود بيشتری را زندگی کن.... تو وجودی از نور هستی

 

  شعله ی درونی تو است.... شعله ی درونت هرمقدار هم که اندک باشد
 

  آن را از هيچ آموزگار يا مرشد يا استادی وام نگير
 تو بدهندنمی توانند هيچ چيزی به آنان 

   تو از پرستشگاه دورنی تو آتش می گيرد زندگیجرقه های
  هيچکس جز خودت نمی تواند به آنجا دست بيابد

  تو در آنجا مرشد خودت هستی.... اين حريم مقدس تو است
  برسی و آتش خودت را شعله ور کنیفقط تو هستی که می توانی به آنجا

  يک مرشد واقعی
  م می بخشدفوقش اين است که به تو الها
 در نور خودت زندگی کنی... تا وجودت را زندگی کنی

 

 

 

 

 



 

 

  انسان از يک فرديت به سمت مهربانی اشتراکی رشد می کند
 دو مهربانی اشتراکی به سمت خداگونگی کيهانی رشد می کن

  اين سفری ساده است
  به کل کائنات.... به يگانگی فردی.... از تنوع چندين پاره

  

  زندگی را با خنده و شادمانی بپذير..... زندگی را دوست بدار..... ی کنزندگی را زندگ
  ضيافتی از وجودت.... زندگی يک ضيافت کامل برای تو است

 در اين رقص کيهانی  زنده بودن در هرلحظه 



  قبل از اينکه شخص جست و جو را آغاز کند
  به آسمان درون خودت نگاه کن

  ش داریبرای کشف دوباره ی آنچه که پيشاپي
  

  تو بيان غايی اين کائنات هستی
  و تمام تجربه های اين گيتی را در درون وجودت حمل می کنی

  انسان يک کائنات کوچک است
  هر ذره ی اتمی که در اختيار داری منبعش را در اين خلقت دارد

  و بطور زنده از تمام مراحل تکامل گذشته است

  را در درونت حمل می کنیانش هستیتو آن دانه و آن شکوفايی و تمام د

 

  آن پنج حس که با آن ها دنيای بيرون را درک می کنی همگی به بيرون هدايت می کنند
  حس ششم ادراک های تازه ای را در درون باز می کند

  به سمت آسمان درون که بسيار وسيع تر از آسمان بيرونی است
  زيرا که اينک اين تجربه کننده است که ادراک می شود

   واقعی آموزشمعنی
  از چاه دانشی که در درونت داری.... بيرون کشيدن آب است

 تمام آن گنجينه ها را حمل می کندآسمان درونی 

  قبل از اينکه عزم يادگيری بيشتر  کنی
  به درون شيرجه بزن تا گنجينه هايی را که پيشاپيش داری درک و تجربه کنی

 تو همان کائنات هستی

  

 

  بيرونی استدانش اکتشاف دانشمند 
  دانشمند بيرونی دنيای بيرون را کشف می کند

 بزارها و استفاده از پنج حس خودشبا ا

  مراقبه اکتشاف های دانشمند درونی است
  دانشمند درونی دنيای درون را کشف می کند

 با بينش و استفاده از حس ششم

  

  

 



  دانشمند بيشتر و بيشتر می داند تا همه چيز را در مورد هيچ بداند
 عارف کمتر و کمتر می داند تا هيچ چيز در مورد همه چيز را بشناسد

  دانشمند به دنبال آجرهای بيرونی سازنده ی اين جهان هستی می گردد
  فقط ماده است..... دانش... علم بيرونی

  عارف درجست و جوی فضاهای درونی جهان هستی است
  اين مهم است.... شناخت.... مراقبه ی دورنی

  

 موزش های بی معنی خودش را تکميل کرده استحاال که آ

 

 ساله  24 تا 21کودک که اينک بزرگ شده بايد سرمايه گذاری هايی را که کرده است پس بگيرد 
  دوست دختری پيدا کن       ...... پول به دست بياور.... سخت کار کن... شغلی پيدا کن

   ساله  32 تا 25می شود 
   ساله  40 تا 32ر شو        می شود مستقر شو ازدواج کن و بچه دا

    ساله 45  تا 40مسئوليت های بزرگ کردن فرزندان در حال رشد     می شود 
   ساله50 تا 45در فکر معنای زندگی فرو می رود      

   ساله60 تا 50خردمندتر می شود و حقيقت را می جويد     
  يک پا در گور دارد... زندگی را بی معنی می يابد

فرشتگان می خوانند به بهشت خوش .... ha le lu ya…ha le lu ya  لويا هاله لوياهاله
 راه ميان بر.... آمدی

  
  

  اين الگوی تقريبٌا اجتناب ناپذير برای جامعه ی تثبيت شده بطور کامل کار می کند
  آنان گونه ای سالم و زاينده يافته اند که ديون خودش را پرداخته است

 جامعه را زنده نگهدار.... شته تا شغلش را جايگزين سازدو کسی را برجای گذا

  خانواده مسئول دشمن آفرينی است
  خون من.... تو پسر من هستی و دختر من
  خون های ديگر...... آن ها کودکان ديگری هستند

 

  

 

  درهمينجا تقسيم بزرگ ميان ملت ها آغاز می شود
  

  محله ها تقسيم شده اند..... ه اندخانواده ها تقسيم شد..... کودکان تقسيم شده اند
  ... ملت ها تقسيم شده اند... کشورها تقسيم شده اند.... ايالت ها تقسيم شده اند



  مذاهب تقسيم شده اند
  

  والدين کودکان را به خانواده ها تقسيم می کنند
  به ملت ها..... سياست زمين ها را روی زمين تقسيم می کند

  به ملکوت های آسمانی...... در آسمان را تقسيم می کنندمذاهب سرزمين های افسانه ای 
  

  همه و همه چيز تقسيم و جدا شده است
  که عشق يگانه می سازد.... آموزش داده شده که ديگران را دوست بدار

 نفاق بزرگ

 

  
  

  ارزش های ما سرو ته شده اند..... طمع شگفت انگيز ذهن انسان
  

   می خورند تا زندگی کنندبرخی زندگی می کنند تا بخورند و برخی
 خی برای کسب درآمد زندگی می کنندبرخی برای زندگی کردن کسب درآمد می کنند و بر

  آن گدا با کاسه ای در دست و بازويی دراز شده خالی برمی گردد
  شب را بدون هيچ چيز عميقٌا می خوابد

  مردگانی دفن شده زنده در خاک های مرغوب
  شته باشند تا بتوانند زندگی کنندنند سرپناهی دادرحاليکه زنده ها تالش می ک

  می کنند برای خدايانی که مالکان بهشت هستندميليون ها خرج طالی معابدی 
  درحالی که به فقرا اميد مکانی در بهشت داده می شود

  

  ..... آن دهنده  در دهندگی اش سقوط نفسانی می کند
   کنددريافت کننده از تعظيمش سربرمی آورد تا دريافت

 پاسخ ها را در دوردست ها می جويدانسان 

  انسان به ماه رسيده و به مريخ و ستارگان دوردست خواهد رسيد
  ولی حتی به درون سکوت وجود خويش نرفته است

  به فرکانس ها و طول موج های هوش بين سياره ای گوش می دهد
  ولی هرگز حتی برای لحظه ای به صدای تنفس خودش گوش نمی دهد

  



  قله ی اورست صعود می کنداز 
  ولی از نزول در وجود خودش هراس دارد

  

  آن متعالی هوشمندترين درست درون ناف خودش قرار دارد
  عملکردهای درونی ذهن و بی ذهنی اکتشاف نشده باقی می مانند

 از مکتشفان و ماجراجوهای بزرگ.... کائنات عجيبی است که در آن زندگی می کنيم

 

 

 

 

 

 

  در موقعيت جنگ هميشگی قرار دارداين بشريت 
  ميدان نبردی روی زمين
 ميدان نبردی در آسمان

 

  يک حالت اغتشاش درونی.... راهرويی از آينه در زمين مين گذاری شده
  

  مذهب عليه مذهب در نبردی روانی در آسمان
  بزرگترين نبردهايی که صورت گرفته در درون خود انسان هستند

  ناهشياریبارزه با تاريکی درون وم

 حالت اغتشاش درونی ما......زمينی مين گذاری شده در راهرويی از آينه

   کافی نيست هااگر اين
  جنگ افروزی کنند به سياست بازها اعتماد کن تا

   تا به مردم يادآوری شود که قدرت دست کيست
  

  تا آدم کش های حرفه ای و تاييد شده را 
 تن بفرستندتحت قوانين بين المللی ملت ها برای کش

 
  جنگ هسته ای

  پاداش ما است برای بارش اين همه برکت که به اين هستی الهی می دهيم
  



  جنگ هسته ای
  رفتار باوقار ما است نسبت به اين فراوانی زمين و حيواناتش و طبيعت 

  و درختان و اقيانوس ها
  

  جنگ هسته ای
  بيان عشق و مهربانی ما و عظمت نژاد انسانی ما

 

 

 

 

 

 

 شيما و ناکازاکی را به ياد بياورهيرو

  ما همگی گورکن هايی هستيم
 که در اين قرن به سمت قبرستان هدايت می شويم

 

  ... ما همگی مسئول هستيم ..... we are the world *ما دنيا هستيم
  فقط يک قطره ی تکیهريک از ما 

  که اين هستی وسيع الهی را بازتاب می کنيم
  الصيک قطره ی تکی از ابديت خ

  michael jacksonنام ترانه ای بسيار بامعنی و انسانی از مايکل جکسون*

  هر يک از ما يک قطره
 يک قطره اشک شوق.... يک قطره اشک عشق

  هر يک نفر مسئول است
  می توانيم يک اقيانوس شويم..... قطره قطره

  

  قطره قطره...... قطره قطره...... قطره قطره
 واهند شد سرشار از خوشیاقيانوس های ما عشق خالص خ



 
 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 
  سال ها در بازنگری و عميق کردن سکون می گذرد

  
  برای جهش کوانتومی بعدی آماده می شوم
  ماساژ عميق عضالنی سه بار در هفته

 هريک از بافت ها و ماهيچه ها را از هم باز می کند
  

  ا روغن های داغ طبی بayurvedic oil baths  حمام های روغن باستانی آيورودا
  و کوبيدن کيسه های داغ گياهی همراه با ماساژ عمقی

 و سال آمادگی و کار عميق روی بدند

  برنامه ی غذايی منظم و ساده ی و عصاره های گياهی و ميوه جات

  خوابيدن در اتاق کامٌال تاريک
 يک ساعت خيس خوردن در وان آب داغ

 

 طره ی کيهانیقطره ق
 



  پياده روی های تازه کننده در جنگل
  ن کنار رودخانهنشست

  تنفس کردن و بازکردن عميق ريه ها
  سم زدايی و تصفيه ی کامل بدن

  
  بدن نياز به آمادگی عميق دارد

  بازشدن انفجاری آگاهی
  نياز به فضاهای وسيع دارد برای اينکه در آن گسترده شود

 بدن بايد تمامٌا آسوده و باز باشد
  ب کنندههر عضله از بدن مانند اسفنج پر سوراخ است و جذ

   استتنفسی که تمام و زنده
 يک نفس....تنفسی گسترده شده

  منبعی عظيم و قوی از سکون گردآوری می شود
  آگاه هستم که طوفانی درونی برخواهد خاست

 و از دورن به يک سامادی ديگر منفجر خواهم شد

  برای اينکه يک هفته قبل از هر ماه تمام را سپری کنم
  می شوم يک استراحتگاه بهشتی در هيماليابه استراحتگاه سپن منتقل 

  با خانه های مجلل و پياده روی های طوالنی کنار رودخانه
  جايی که اشو زمانی که به هند بازگشت در آن زندگی کرده بود

  اتاق او برای من خيلی مقدس است که در آنجا زندگی کنم
 اتاق مجاور آن را می گيرم

  
   شونده و تازگی هستنداين روز ها سرشار از نورهای منفجر

  و بدنم بارديگر سبک تر و سبک تر می شود
  

  نيروی جاذبه برداشته شده و بارديگر بال درآورده ام
  بدن در هوای رقيق ناپديد می شود

  
  سال هاست که موسيقی گوش نداده ام

 از رقصيدن بازايستاده ام
  ساعت ها و ساعت ها می رقصيدم هميشه

  
  ده اندموسيقی و رقص زندگی من بو

  و در اين بيست سال اخير همنشينان عميق من بودند
  ،prem joshua ، پريم جاشوا karunesh کارونش ، deuter  ، دويتر؟kitaro به کيتارو

 ، hariprasad ، هاری پراشاد shastro،  شاسترو anugama ، آنوگاما kamalکمال 
 patrick oيک اوهرن  ، پترomar faruk ، عمر فاروق zakir hussainذاکر حسين 

hearn يانی ، yanni  ياماشيروگامی ، yamashirogumi    
  گوش می دادم

  اين ها خالق ترين انسان ها در روی زمين هستند
 عميقٌا ميل شديد آنان و سهم عظيمشان را برای رشد درونی انسان ستوده ام

  



  روزهای رقصانم را دوباره شروع می کنم
  

  ر و نزديک تر می شومبه يک قله ی ديگر نزديک ت
  دوست دارم به مکانی مانند جنگلی ناشناس بروم که رودخانه ی جاری در آن باشد

  جايی که انرژی وحشی است و رها از افکار و هياهوی انسانی
  

  مکان ديگری را در کوهستان می جويم
   می شومriwalsarوارد شهر کوهستانی و درياچه ای ريوال سر 

  padmasambhava تبتی پادماسامباوا  جايی که بزرگترين مرشد
 مراقبه کرده بود و از غار خودش 

  آموزش می داد
  با صدها غار در منطقه ای دورافتاده در هيماليا

  انرژی در اوجش است و سکونی وسيع همه جا را فراگرفته
  درياچه ی حوض مانند در وسط است

  د و شب ها در ريوالسر  عمل می کن singing bowl *مانند کاسه های آوازخوان تبتی
  صداها را پژواک می دهد

  انرژی اشتراکی صدها راهب تبتی را
  که در اين کوهستان ها مراقبه می کنند 

  مانند يک حوزه ی بودايی عظيم است گردآوری می کند
 کاسه های آلياژ پنج فلز مخصوص که خاصيت طنين افکنی فرکانس های مختلفی را دارند * 

  tibetan singing bowlsامواج مغزی از آن ها استفاده می شودو برای آرام سازی 
 
 

  آرزو می کنم در يک صومعه ی بودايی زندگی کنم تا به راهبان ذکرگو 
  باصدها معبود و مجسمه از مرشدان و بوداهای مورد احترامشان

  که هزاران  چراغ و عود روشن می کنند
  نزديک باشم

  

  دا می کنميک اقامتگاه زيبا در يک صومعه پي
  و روز بعد به سمت غار پادماسامباوا حرکت می کنم

  

  از پله های طوالنی باال می روم
 تا غاری را پيدا کنم که آب از آن می چکد و مرطوب است

 

  وارد می شوم و بی درنگ احساس می کنم که هزاران رشته از کف سرم کشيده می شوند
  ون آن غار قدرتمند و قوی استنيروی در.... نياز دارم در سکون زياد بنشينم 

  از بدنه ی غار آب روی من چکه می کند
  در سکوت عميق... ساعت ها می گذرد

 نيرويی مانند منگنه مرا از همه طرف چنگ می زند
  بدنم توسط نيرويی قوی به باال کشيده می شود

  عميقٌا به سمت چپ می پيچد و سپس ستون مهره هايم را با سرعت به راست می پيچاند



  مرشد پادماسامباو يک گره بزرگ را که در پشتم حک شده بود ازهم باز کرد
 بدن يک توپ با نيروی منفجر کننده را آزاد می کند

  نياز دارم فورا بيرون بروم 
  آن غار اينک بسيار کوچک است و من دارم خفه می شوم
  اينک به درختان و جنگل و رودخانه ی جاری نياز دارم

  

  مرشد پادماسامباوا..... نيلوفرينش تعظيم می برمعميقٌا به پاهای 

  می دانم که نياز دارم به مکانی عميق تر و ساکت در جنگل حرکت کنم
   برومparvati valleyو به سمت حوالی دره ی پارواتی 

  زندگی می کردندparvati و پارواتی lord shiva جايی که زمانی خدای شيوا
 backpackers  محل تردد مسافران کوله به دوشkasolاين شهر جنگلی افسانه ای کاسول 

  بود
  در قلب دره ی بهشتی رودخانه ی پارواتی

 با سرعت به پايين شتابان جاری manikaran توسط مانيکاران khir ganga که از خيرگانگا
  بود

    sant baba guru nanak dev jiجايی که سنت بابا گورو نانک دو جی 
 ردند گذر کmardanaو مردانا 

 

 
 
 

   پيدا می کنمalpine guest houseيک مهمان پذير ساده و تميز به نام آلپاين 
  که فقط چند متر با صدای جريان شديد رودخانه ی پارواتی فاصله دارد

  
  می دانستم که بايد آنجا باشد

 خواهد شدبارديگر در اينجا برمن نازل 
  هوا بطور شفافی تميز است... دوباره در بهشت هستم

  و با ذرات رقصنده ی رودخانه ی پربار سرشار است
  



  يک ماه می گذرد ساکت و ساکن می نوشم و غرق می شوم
 در صدای شيرين آب رودخانه که با شدت جريان دارد

  
  به سرور منفجر می شوم

  به موسيقی بهشتی گوش می دهم و آن رقص آغاز می شود
  را می رسدشش تا هشت ساعت در طول شب تا اينکه نور بامداد ف

 رقصنده و رقص در شعله ای خالص از حرکت بدون حرکت گم می شوند
  

  آن رقص هر شب ادامه دارد و ادامه دارد
  آن موسيقی مرا به شعف می اندازد و رقص منفجر می شود

  

  
   

  شعفی گردهم می آيد
  جنگل مرا می کشد..... رودخانه مرا می کشد
 کشدآن سکوت مرا می ..... آسمان مرا می کشد

  در هر جهتی منبسط می شوم و منبسط می شوم
  

  يک انفجار شعف در راه است
  جنگل می رقصد.... رودخانه می رقصد
  سکوت می رقصد.... آسمان می رقصد

  رقص ادامه دارد و ادامه دارد...... رقص ادامه پيدا می کند
  

 فضای درونی منفجر می گردد
  الماس هايی که با شتاب می ريزند. ...آن رودخانه مانند الماس هايی برق می زند

  الماس های درخشان.... آن جنگل الماس متشعشع می کند
  باران های الماس...... آسمان الماس می بارد

 الماس های شناو... آن سکوت الماس فرو می بارد



 آسمان می بارد من تنها می رقصم

  خالص سپيدنور ..... همه چيز سپيد.... نور در همه جا در حال انفجار است
  

  زيبايی خالص    سرور خالص    سکوتی خالص بر من نازل می شود
 کند عميق تر و عميق تر و عميق ترسکوت رشد می 

 به باالی رودخانه و درختان کاج 

  
  و ورای برف کوهستان و ابرها
 به آسمان های آبی منتقل می شوم

 

  زيبايی محض در پيش رويم باز می گردد
  بيدار هستم.... چشمانم باز است..... ی سرشارمبا شگفتی اسرار آميز

  فقط منتظرم تا به دنيا برگردم
  
  

  اين چشم انداز که نفس ها را حبس می کند در پيش چشمان بيننده ام شناور است
 شکوه آسمانی اين الماس قله های معرفت

  

 

 



 

  تنها می ايستم
  اکثريت تک نفره

  
  

  
 

  ست چيت آناند
  سرور غايی.......  غايیمعرفت...... حقيقت غايی

 
 
  
  

  در سکوت غرقه ام
  اوم   اوم   اوم   اوم   اوم

 کائنات غرقه است
  اوم   اوم   اوم   اوم   اوم
  در تمام فضا مرتعش است

  
 
 
  
  
  
 
 

  گم شده بودم
  پيدا شدم

 
 
  غرق

  

 

 بازهم گم شده ام

 

 

  من کيستم

 



 

 

 

 

 

 

  الماس ها شناوراند در تهی بودن خالص
  کنمباال نگاه می 

 
 

  نازل می شود
 
 
  
 
 

  اشو..... اشو.... اشو 
  
  
  
 
  

  اشک های شعف
  
 
  

 اشک های گل سرخ عرفانی
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 با شکرگزاری بی نهايت تعظيم می کنم
 
 
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  

 اشو استاد استادان
 
 

  
  

 بودا استاد مهر بی کران
 
 
 
 

 کريشنامورتی استاد استاد خودت بودن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
  
 ا شو
 

  ز زاده نشدهرگ
  هرگز نمرد

  
  1990 ژانويه 19 تا 1931 دسامبر 11فقط بين 

  از اين سياره ی زمين بازديد کرد
 
 
 
 
  

  راجنيش
  

  1961 ژانويه 20تولد 
  1990 ژانويه 19مرگ 

  1990 ژانويه 19زايش دوباره در 
  
  

  هرگز نخواهد مرد
  
 
 
 
 
  

  راجنيش يک دوست



 
  
  
  
 

  عصرها برای عده ای انتخاب شدهsatsang *سانگابتدا قرار بود راجنيش در جلسات ست 
  سخن بگويد

 2007 دسامبر 11 نوامبر تا روز تولد اشو در 20از 
  گردهم آيی معنوی نيکان و همنشينی با استاد*

  يک روز عصر آنچه که با يک نوشتار خودانگيخته در لپ تاپ او شروع شد
  به نوشتاری سيل گونه ناگهانی و ويرايش نشده انجاميد

  روز24 صفحه در طول 181 ساعت نوشتن 86
  

  خام ويرايش نشده و خودانگيخته ... نخستين قصد  او در نوشتن بود
  

  ساده در بيان ناپالوده و برق نيفتاده 
  کالم خردمندانه ای از مرشد خودش وام نگرفته
  می خواهد که دست نخورده خام و تميز بماند

  
  الهام بخشيدن به همسفران فاش می سازدداستانی رمز آلود از سفر خودش را برای

  

 اشک های گل سرخ عرفانی
 
  

   برای چاپ فرستاده شد2007 دسامبر 11
   بيرون آمد2008 ژانويه 19نخستين چاپ در 

  نسخه ی مخصوص الکترونی کتاب
 2008 آوريل 11

  
  

  کتاب الکترونی رايگان را از اين آدرس دريافت کنيد
 

 

 به تمام کسانی که می خواهند از اين کتاب استفاده کنند داده بدون اجازه ی مولف تمام حقوق
  می شود بجز در مورد نشر تجاری آن

net.oshorajneesh.www 
 
 
 
 
  

 

 در سينی طاليی



  
   

  با سپاس مجدد از سوامی راجنيش عزيز که*
انی و سخاوتمندی به بنده  اين حق استفاده نشر تجاری اين اثر نفيس را نيز با مهرب

  ندواگذار کرده ا

                         com.gmail@mohsenlove 

net.rajneesh@persianedition        

 

 

  شق استاشک های گل سرخ عرفانی پيامی از مهر و ع
 برای تمام همسفران در طريقت

  هزينه های ساده ی طراحی چاپ توزيع و نامه نگاری اين کتاب
 آن را برای بسياری از جويندگان حقيقت قابل خريداری نمی سازد

 
  اشک های گل سرخ عرفانی

  برای استفاده ی همگان از طريق دانلود رايگان 
 و کتاب الکترونی در دسترس است

  
   حاميانه از سوی شمابعنوان حرکتی

  هر مقدار سهميه يا هديه
  ولو کم بسيار 

  مفيد و ارزشمند است
  

 بخشش ها بصورت پی پل به
 
  

newman@oshorajneesh.net  
  لطفا برای اطالعات بيشتر در مورد حمايت های خود  با ما تماس بگيريد

  

  ماس بگيريدبرای ارسال هدايای خود بصورت بانکی يا حواله ی پستی با اين ايميل ت

net.oshorajneesh@rajneesh 
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