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  مقدمه

. بلـه . بلـه  . تو می توانی با خدا گفتگویی داشته باشی. ژده می دهمبه تو تجربۀ خارق العاده اي را م

یـا اینطـور بـه    ( کنـی   تو احتماالً تصور می. چنین چیزي امکان ندارد... می دانم می خواهی بگویی 

به عقیدة  تـو، هـر کـس مـی توانـد بـا خـداي خـود         . ، که چنین چیزي ممکن نیست)تو آموخته شده

ت کـه، خـدا   منظـورم ایـن اسـ   . درددل کند، این، کامالً عملی است، ولی نه اینکه با او سـخنی بگویـد  

  !اینطور نیست؟ حداقل به شکل مکاملۀ معمول روزمرهجوابی به تو نمی دهد، 

بـاور کنیـد   . و بعد محتویات این کتاب بر من حادث شد. این تصوري است که من هم روزي داشتم

حـادث   بـر مـن   به رشته تحریر در نیامـده، ایـن کتـاب     توسط مناین کتاب . واقعیت را می گویم

 مـی  زیرا همگی ما به سوي حقیقتـی هـدایت  شده، و با خواندن آن بر شما هم حادث خواهد شد، 

زندگیِ من روند آرامتري داشت اگـر   . راي آن ساخته شده ایم، و آمادگی آن را داریمشویم که ب

بـا وجـود نـاراحتی هـا و     . ولی این کتاب به این دلیل بر مـن حـادث نشـد   . سکوت اختیار می کردم

ممکن است کـافر، حقـه بـاز، متظـاهر نامیـده      ( دردسرهایی که این اثر ممکن است برایم تولید کند، 

، امکـان  )با این حقایق در گذشته آشنایی نداشته ام و یـا اصـوالً آدم مقدسـی نبـوده ام    شوم، چون 

فرصـتهایی  . ندارد روندي را که آغاز کرده ام متوقف سازم، و اصوالً میلی هم بـه ایـن کـار نـدارم    

تصـمیم  . براي دور نگاه داشتن خود از همه این چیزها برایم پیش آمد، ولی از آنها اسـتفاده نکـردم  

  . رم به آنچه غریزه ام دیکته می کند عمل نمایم، نه آنچه دنیاي اطرافم به من حکم می کنددا

غرایزم به من می گوید که این کتاب مهمل بافی یا خیالبافیِ ناامیدانه، یـا خـود تـوجیهی مـردي          

ه همـه  بـاور کنیـد بـ   . که زندگی او را گمراه کرده، و  اکنون در صدد انتقام جویی است، نمی باشـد 

به همین دلیل این اثر را زمانی کـه هنـوز بـه صـورت     . این موضوعات فکر کرده ام، به تک تک آنها

ضـمناً  . آنها شروع به گریه کردنـد . کتاب همه آنها را تکان داد. دستخط بود،  به چند نفر نشان دادم
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آنهـا  . ان، تغییر کردبه دلیل مزاجی که در آن بود خندیدند و لذت بردند، و  زندگی آنها طبق گفته ش

  .از حیرت در جاي خود میخکوب شدند، آنها از این نوشته ها قدرت گرفتند

  .بسیاري گفتند که با خواندن این اثر متحول شدند     

چـاپ شـود، زیـرا     بایـد  در آن موقع بود که متوجه شدم این نوشته ها براي همه مفید است و      

واقعاً به دنبـال پاسـخ مـی گردنـد و جـداً بـه سـؤاالت خـود          هدیه اي گرانبها براي کسانی است که

اهمیت می دهند، بـراي کسـانی کـه بـا صـداقت و صـمیمت بـه دنبـال حقیقـت، در آرزوي پـاکی و           

  .قریب به اکثریت ما هستیمو این در واقع . شفافیت ذهن هستند

زنـدگی، عشـق،    این اثر پاسخی است به بیشمار، اگر نه همه پرسشـهایی کـه مـا همـواره در مـورد     

هدفمندي، وظیفه، مردم و رابطه هـا، خیـر و شـر، احسـاس گنـاه، گنـاه، بخشـش و رسـتگاري، راه         

ایـن کتـاب بـه طـور صـریح و روشـن دربـاره        . و خالصه همه چیز داشته ایم... بهشت و راه جهنم

بحـث   همـه و همـه   ... جنسیت، قدرت، پول، فرزندان، ازدواج، طالق، کار، سالمتی، آینده و گذشـته 

جنگ و صلح، دانسـتنیها و نادانسـتنی هـا و نـاراحتی هـا، دادن و سـتاندن،       کتاب در مورد . می کند

بـه آنچـه    به چیزهایی که جنبه انتزاعی  و عینی دارد،. شادي و غم  به کشف و جستجو می پردازد

  .قابل رؤیت و آنچه ناپیداست، حقیقت و غیر واقعیت نگاه می کند

آخرین تجلّی و ظهور آیات خداونـدي در عرصـه پدیـده    « دعا کنید که این کتاب شما می توانید ا     

اگـر چـه بـراي عـده اي     . »ها براي من بوده است که من از آن به عنوان آخرین سخن نام می بـرم 

 2000به ویژه آنهایی که تصـور مـی کننـد خداونـد حـدود      . درك و فهم این نکته قدري مشکل است

حرف زدن را متوقف ساخت، و اگر ارتباطی داشته، صـرفاً بـا قدیسـین،     پیش یا در این حدود سال

کـه مـن در   . ( سـال اسـت مراقبـه مـی کننـد      10یـا دسـت کـم    20، 30پزشکان یا افرادي که حداقل 

  ).هیچکدام از این طبقه بندي ها قرار نمی گیرم
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گناهکـار و همـه   بـا بـد و خـوب، مقـدس و     . حقیقت این است که خداوند با همه گفتگو مـی کنـد       

برا ي نمونـه، خودتـان را در نظـر بگیریـد، خداونـد بـه       . افرادي که بیم این دو گروه قرار می گیرند

چند بار تـا کنـون ایـن مثـل     . روشهاي گوناگون بر شما ظاهر شده که این کتاب هم یکی از آنهاست

  .علم ما استاین کتاب، م. می شو را شنیده اید که وقتی شاگرد حاضر است، معلم هم ظاهر

مدت کوتاهی پس از آن که این اثر بر من حادث شد، می دانستم که دارم با خداوند گفتگـو مـی         

کنم، بطور مستقیم، شخصی و انکارناپذیر، و اینکه پروردگار بـه گونـه اي قابـل درك، بـه سـؤاالت      

م باشـد، و بـه همـین    من پاسخ می گوید، آنهم به روشهاي گوناگون و با زبانی که براي من قابل فه

بـه عـالوة اشـارات گـاه و بیگـاه بـه       . دلیل اکثر مطالب این کتاب به زبان محاوره اي نوشـته شـده  

اکنـون مـی بیـنم کـه هـر      . و تجربیات قلبی ام در زندگی. مطالبی که از سایر منابع بدست آورده ام

ن اثـر، پاسـخی کامـل،    و این که ای  جانب خداوند آمده استاز آنچه در زندگی به سوي من آمده، 

      .همه سؤاالتی است که تا کنون داشته امشگفت انگیز و انسجام یافته به 

. در حین نوشتن مطالبی که به ذهنم میرسید، احساس کردم کتابی در دست تهیـه و چـاپ اسـت       

 گفته شد که سه کتـاب بـه  ) 1993در فوریه( در واقع به من به طور اخص در بخش پایانی گفتگوها 

  :دست من به چاپ می رسد و اینکه

اولین کتاب بیشتر با موضوعات شخصی سر و کار دارد، و بر روي فرصت ها و چـالش هـاي    -1

  .زندگی فردي تکیه می کند

و زنـدگی متـافیزیکی    کتاب دوم بیشتر با موضوعات جهانی نظیر زندگی جغرافیـایی و سیاسـی  -2

  .ا آن روبروست، سرو کار داردبر روي سیاره و، چالشهایی که دنیاي امروز ب

  .کتاب سوم به حقایق مافوق الطبیعه و چالشها و فرصتهاي روح می پردازد-3



 
٥ 

الزم به تذکر اسـت کـه بعضـی از کلمـات و     . پایان پذیرفت 1994این اولین کتاب است که در فوریه

گـویی   –و این جمالتی است که با تأکید خاصی بر من آشکار شـدند   حروف سیاه آمده جمالت با

  .پروردگار می خواست آنها را با صداي بلندتري ادا کند

مـن شخصـاً گذشـته ام شـرمنده ام، حیـاتی کـه پـر از اشـتباهات و اعمـال           نیاز به تذکر است کـه 

نادرست و رفتارهاي زشت و انتخابها و تصمیماتی بود کـه مسـلماً از نقطـه نظـر عـده اي صـدمه       

راي  صدمه و رنجی که به دیگران وارد سـاخته ام، عمیقـاً   اگر چه ب. زننده و غیر قابل بخشش است

. بیاموزم، عمیقـاً شـاکر و سپاسـگزارم     هنوز نادم و پشیمانم، با وجود این براي پربرکت عده اي 

  .از همه اطرافیانم از اینکه این آگاهی را به کندي آموختم، پوزش می طلبم

                      

                                

یم ببخشم، و به جـاي  با وجود این خداوند به من این شهامت را عطا کرده تا خود را براي شکستها

و در  –و بـه ایـن تـالش ادامـه دهـم       -آن که در ترس و گناه زندگی کنم، کوشـش و تـالش نمـایم   

  .رویاي  پر شکوهی، زندگی را سپري نمایم

  .ما آرزو می کند اطمینان دارم ان چیزي است که پروردگار براي همه

   نیل دونالدوالش                                                                                                                                  

                                                                                                                             اُرگون                                                                                                                                 
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خداونـد  . پدیده خارق العاده اي در زندگیم اتفـاق افتـاد   –دیکیها عید پاك حدوداً نز - 1992در بهار 

  .من کرد –از طریق  –شروع به صحبت با شما 

  .اجازه دهید توضیح دهم      

در آن روزها چه از نظر شخصی، چه از نظر شغلی، چه از نظر هیجانی، بسیار ناشـاد بـودم و         

همـانطور کـه سالهاسـت عـادت دارم     . خـورده هسـتم   احساس می کردم در همه جنبه ها شکسـت 

، این بار هم یا دداشت زرد رنگـم را  )و البته پست نکنم( احساسات درونیم را بر روي کاغذ بیاورم 

  .برداشتم و شروع به بیرون ریختن احساساتم کردم

 نویسـم، این بار به جاي آن که به شخصی که مرا قربانی هوي و هوس خود کرده بود نامـه ب        

  .تصمیم گرفتم نامه اي به خداوند بنویسم. به سراغ منبع اصلی، رفتم مستقیماً

نامه اي بود بسیار تنـد و زننـده، پـر از تحکـیم و تحکـم، مطـالبی گنـگ و انبـوهی از سـواالت                

  .خشمگینانه

  گفتگو با خدا
  

  پرسش و پاسخی نامعمول
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را در چرا زندگی من روال معمولی نداشت؟ چه کار باید می کردم تا بـه گـردش مـی افتـاد؟ چـ          

رابطه ها از شادي اثري نبود؟ آیا این تصور که پول کارساز همه چیز است می رفـت کـه تـا آخـر     

من چه گنـاهی کـرده بـودم     –و مهم تر از همه  –عمر زندگی مرا دنبال کند و فریب دهد؟ و نهایتاً 

  که شایسته یک چنین زندگی پر از کشمکش باشم؟

الت تلخ و بـی پاسـخ ام را بـه روي کاغـذ آوردم و آمـاده      با کمال تعجب، همین که آخرین جم      

بودم تا هر چه نوشته ام به دور بیندازم، دستم بی حرکت بر روي کاغذ بـاقی مانـد، گـویی قـدرتی     

کـوچکترین عقیـده    .بدون اراده من شروع به حرکت کـرد ناگهان قلـم  . نامریی آنرا نگاه داشته بود

لـذا  . م، ولی مثل این بود که کلمـات در حـال بـارش هسـتند    اي از آنچه می خواستم بنویسم، نداشت

  .تصمیم گرفتم با آنها جاري شوم و اینها چیزهایی است که از ذهنم تراوش کردند

آیا واقعاً مایلی به پاسخ براي همه پرسش هـایی کـه داري برسـی یـا فقـط مـی خـواهی              

  خشمت را بیرون بریزي؟

  .ی به ذهنم رسید که آنرا یادداشت کردمبعد پاسخ... چشمکی زدم ، و       

مسلماً هر دو، هم دلم را می خواستم خـالی کـنم و هـم اگـر پرسـش هـایم پاسـخی دارد، بـه                

  .جهنم، حاضر بودم آنرا هم بشنوم

» بهشـت «بهتر نیسـت بـه   » جهنم«تو آماده براي شنیدن هستی ولی به جاي » مسلماً«        

  همه را واصل کنی؟

 آنچه را بـه مـن  در واقع ... که خودم متوجه شوم، گفتگویی را شروع کرده بودم پیش از آن         

  .داشتم می نوشتم نه اینکه از خودم چیزي بر روي کاغذ بیاورم دیکته می شد

چـه چیـزي مـی خواسـت      در آن موقع هیچ نمی دانستم . آنچه دیکته شد، سه سال طول کشید      

ت مطرح شده، هنگامی از قلمم تراوش می کردند، که به طـور کامـل مطـرح    پاسخ سؤاال. اتفاق بیفتد

اغلب پاسخها سریعتر از آنچـه مـی توانسـتم     .افکار خودم را از آنها جدا می کردممی شدند و من 
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هر گاه ذهـنم مشـوش   . بنویسم به ذهنم می آمدند، بطوریکه ناگزیر بودم بدخط و با شتاب بنویسم

آنچه می نویسم از جاي دیگري دیکته شده، قلم  را زمین مـی گذاشـتم و   می شد، یا شک داشتم که 

 –مطالب را ناتمام رها می کردم تا مجدداً احساس می کردم کلمـات دارد بـه مـن الهـام مـی شـود       

و آمـاده ام بـه    –متأسفم، ولی این واژه الهام، تنها کلمه اي است که واقعاً به نظرم مناسب می آیـد  

  .م و رونویسی را آغاز کنمیادداشت زرد برگرد

و اکثر آنهـا را در آنچـه در صـفحات بعـد آمـده،      . این مکالمات هنوز که هنوز است ادامه دارد       

صحفاتی حـاوي پرسـش و پاسـخ هـایی کـه ابتـدا بـاور نمـی کـردم، ولـی بعـداً            . مالحظه می کنید

ا خطاب بـه بـیش از   احساس کردم داراي ارزشی شخصی هستند، و اکنون متوجه می شوم که آنه

، آنها براي استفاده شما و هر کس که به این مطالب دست یافتـه، عنـوان شـده انـد    . یک نفر بوده اند

  .چون هرچه باشد سواالت شما، از پرسشهاي من جدا نیست

دوست دارم هر چه سریعتر به این پرسش و پاسخ ها برسید، چون آنچه در اینجـا واقعـاً مهـم         

است که شما را بـه اینجـا    شمااین داستان زندگی  .است شمانیست بلکه داستان   مناست داستان 

این تجربه هاي شخصی شما است که با این مطالب ارتباط پیدا کرده  وگرنـه شـما اکنـون    . کشانده

  .در اینجا و با این مطالب نبودید

خـدا  . خن را آغـاز کـنم  بنابراین اجازه دهید با پرسشی که مدتهاي طوالنی برایم مطرح بوده سـ      

چگونه با بنده اش حرف می زند؟ و اصوالً با چه افـرادي صـحبت مـی کنـد؟ وقتـی ایـن سـؤال را        

  :مطرح کردم پاسخ زیر به ذهنم رسید

من در همه مواقع و در همه جا با بندگانم صحبت می کنم، مهـم نیسـت کـه مـن بـا چـه کسـی        

  صحبت می کنم، بلکه چه کسی به من گوش می کند؟
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در زیـر  . یجان زده از آنچه شنیده بودم از خداوند خواستم بیشتر در این زمینـه توضـیح بشـنوم   ه

  :پاسخی است که به ذهنم رسید

ابتدا بهتر است به جاي واژة صحبت، از کلمۀ ارتباط استفاده کنی، چون واژه اي بهتـر، کامـل   

او و تو، تو و او، فـورا   -وقتی تو سعی می کنی با پروردگارت گفتگو کنی. تر و دقیق تر است

کلمات  از طریق باور کالمی می شوید، و به همین دلیل خداوند صرفاً گرفتار محدودیتهاي غیر

متـدوالترین شـکل ارتبـاط از    . ارتباط برقرار نمی کند، در واقع به ندرت چنین کاري مـی کنـد  

  .طریق احساس است

  .احساس، زبان روح است

این چیز براي تو خوب است، نگاه کـن و ببـین چـه احساسـی     اگر می خواهی بدانی این کار یا 

نسبت به آن داري؟ گاهی مشکل است ما احساسات خود را کشف کنیم، و مشکل تر از آن، بیان 

با وجود این باالترین حقیقت وجود تو، در عمیق ترین احساسات  تـو نهفتـه   . احساسات است

  .است

اگر بخواهی می توانی بفهمی چگونـه، ولـی ابتـدا    رمز کار پی بردن به آن احساسات است،      

  .بهتر است؛ به پاسخ سوال اول برگردي

افکـار و احساسـات یکـی و یکسـان     . خداوند ضمناً از طریق فکر، ارتبـاط برقـرار مـی کنـد        

نیستند، اگر چه ممکن است همزمان اتفـاق بیفتنـد، بـراي ارتبـاط ذهنـی، پروردگـار اغلـب از        

به همین دلیل افکار، به عنوان ابـزار، وسـیلۀ مـؤثرتري    . تفاده می کندتصاویر و تصورات اس

  .براي برقراري ارتباط به شمار می آیند

عالوه بر افکار و احساسات، خداوند از ابزار تجربه به عنوان وسیلۀ ارتباطی مهم و عظـیم       

  .استفاده می کند
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ی شکست می خورنـد، خداونـد از کلمـات    و نهایتاً، زمانی که احساسات، افکار، و تجربه همگ    

  .استفاده می کند

چون اغلـب بـد فهمیـده و بـد     . کلمات به عنوان برقرار کنندة ارتباط کمترین تأثیر را دارند    

  .تعبیر می شوند

کلمات صرفاً کلمـات ادا شـده   . می پرسی چرا اینطور است؟ این به دلیل ماهیت کلمات است    

آنها نمادها،  عالمـات  . ه نمایندة احساسات، افکار و تجربه می باشنداصوات و اداتی ک: هستند

  .آنها واقعیت نیستند و چیز واقعی نمی باشند. و نشانه هایی هستند

تجربه به تو کمک می کند، تا شناخت . کلمات ممکن است به درك بعضی از معانی کمک کنند    

لـذا مـن ابـزار    . نمـی تـوانی تجربـه کنـی     با وجود این پاره اي چیزها هستند که تو. پیدا کنی

همۀ اینها احساسات نامیده می شوند، افکـار هـم   . ام دیگري براي شناخت در اختیارت گذاشته

  .البته باید دخالت داده شوند

طنز قضیه در این است که، تو اینهمه تأکید روي حرف پروردگار می گذاري ولی به تجربـه      

  .اهمیت نمی دهی

به قدري ناچیز اسـت کـه وقتـی آنچـه را از      زشی که تو براي تجربه قائل هستیدر واقع ار   

خداوند تجربه کرده اي، متفاوت از چیزي است که از او شنیده اي، بطور خود به خـود تجربـه   

را کنار می گذاري و به کلمات می چسبی، و این در موقعیتی است که باید خالف این کار را می 

  .کردي

به طور واقعی و شهودي از چیزي داري، در نتیجۀ تجربه و احساسـی اسـت    شناختی که تو   

الفاظ صرفاً می توانند نماد آنچه تو می دانی باشند، و ضمناً ممکن . که نسبت به آن چیز داري

  .است تو را دچار سردرگمی کنند
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فکـار و  بسـیاري از ا . بسیاري از کلمات از زبان دیگران ولی بـه اسـم خداونـد ادا شـده انـد        

. احساسات به دالیل وانگیزه هایی بوجود آمده اندو بطور مستقیم توسط خدا خلق نشده انـد 

  .بسیاري از تجربه ها هم از این افکار و احساسات ناشی شده اند

مشکل قضیه، تمییز و تشخیص درست از نادرست است تا بتوانیم بین پیامهـاي رسـیده از       

ما با بکارگیري قانون سـاده  . دیگر آمده است تفاوت بگذاریم جانب پروردگار و آنچه از منابع

  :به این تمییز برسیم اي می توانیم

باالترین افکار، شفاف ترین کلمـات، و بزرگتـرین احساسـات، همـواره متعلـق بـه خداونـد            

  .هرچه کمتر از این باشد از منابع دیگر آمده است. هستند

ر مشکلی نباشد، چـون حتـی یـک شـاگرد ابتـدایی مـی       فکر می کنم این تمییز و تشخیص کا   

  .تواند باالترین، روشن ترین و بزرگترین را تمییز دهد

  :با وجود این اجازه دهید راهبردهایی هم ارائه شود  

شـفاف تـرین کلمـات،    . باالترین افکار، افکاري هستند که حاوي نشاط و شـادي مـی باشـند      

ند و بزرگترین احساسات، احساساتی هستند کـه تـو   کلماتی هستند که حاوي حقیقت می باش

شادي، حقیقت، عشق این سه قابل جابه جایی هستند و یکی همواره به دیگري . عشق می نامی

  .ترتیبی که آورده می شوند به هیچ وجه مهم نیست. می انجامد

چه پیامی از  با دریافت این راهبردها و دادن این تمییز که چه پیامی از جانب خداوند است و    

منابع دیگر آمده، تنها سؤالی که باقی می ماند این است که آیا به پیام پروردگار توجه و اعتنا 

  ؟می شود

به بسیاري از پیامهاي خداوند توجه نمی شود، علت این است که تعدادي از آنها بیش از آن     

آن مشـکل بـه نظـر مـی     عده دیگر بـیش از  . نیکو و پسندیده هستند که واقعیت داشته باشند
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بسـیاري هـم اصـالً    . و تعدادي هم به غلط درك و استنباط مـی شـوند  . رسند که دنبال شوند

  .دریافت نمی شوند

ایـن  . قوي ترین رسول پروردگار تجربه است، حتی این را هم شما مورد غفلت قرار می دهید   

  .نادیده می گیرید» به ویژه « یکی را شما 

تان پاسخ داده بودید، دنیایی که اکنون در آن بـه سـر مـی بـریم، کـامالً      اگر شما به تجربه    

حاصل اینکه شما به تجربه تان گوش نمی دهید این است که، مرتـب آن را  . متفاوت از این بود

چون خداوند نه از هدفی که دارد عـدول مـی کنـد و نـه     . تجدید و زنده می کنید، مکرر در مکرر

  .ذا شما نهایتاً، دیر یا زود، پیام را دریافت می کنیدل. اراده اش را نفی می کند

، با وجود این خداوند هرگز شما را مجبور نمی کند، و هرگز به زور ودار به کاري نمـی کنـد      

و ایـن را   –این قدرت را که به آنچه انتخاب می کنید، عمل کنید  –چون به شما اراده  آزاد داده 

  .هرگز از شما سلب نخواهد کرد

هزاران سال و بـه هـر گوشـه اي از عـالم      بنابراین پیام مشابهی را بارها و بارها، در طول     

آنقـدر پیـام را مـی فرسـتد تـا بـاالخره آن را       . هستی که شما اشغال کرده باشید مـی فرسـتد  

  .دریافت کنید، به گوش بسپارید و از آنِ خود بدانید

. ظه، و در طی میلیون ها سال به شما می رسـد پیامهاي خداوند به صدها شکل، در هزاران لح   

اگـر قلبـاً آنهـا را بـه گـوش جـان       . اگر واقعاً به آنها گوش فرا دهید، آنها را از دست نمی دهید

جدي برقـرار مـی    بسپارید، نمی توانید نادیده بگیرید، و از اینجا است که ارتباط شما به طور

، به سوي او دعـا مـی کـردي، شـفاعت مـی      در گذشته تو صرفاً با خداوند حرف می زدي. شود

ولی حاال خداوند است که پاسخ می دهد همان کـاري کـه   . خواستی، التماس و زاري می نمودي

  .اکنون انجام می دهد
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  از کجا بدانم که این، ارتباط خدایی است و زاییدة تصورات من نمی باشد؟      

  

ات تو و هر چیز دیگري می توانـد دخالـت   چه تفاوتی می کند؟ تو نمی بینی که او در تصور    

داشته باشد؟ او می تواند افکار، کلمات، یا احساسات درست و دقیقی را در هر لحظـه از زمـان،   

  .مناسب با شرایط و موقعیت، با استفاده از یک یا چند شیوه و تدبیر بر تو آشکار سازد

بـه ارادة خـودت، بـا او بـه ایـن      تو می دانی این کلمات از جانب او هسـتند، زیـرا تـوهرگز        

چون اگر با او بـه ایـن روشـنی سـخن     . روشنی و وضوح این پرسشها را مطرح نکرده بودي

  .گفته بودي، دیگر لزومی نداشت آنها را مطرح کنی

   

خداوند با چه کسانی ارتباط برقرار می کند؟ آیا آنهـا افـراد خاصـی هسـتند وایـن کـار در وقـت           

  خاصی صورت می گیرد؟

هـیچ فـردي و   . همۀ افراد از نظر خداوند خاص هستند و همۀ لحظات مبارك و طالیـی اسـت     

بسـیاري از مـردم بـر ایـن باورنـد کـه خداونـد بـه         . هیچ لحظه اي ویژه تر از دیگري نیست

این فکرِ نادرست، این مسؤولیت را از . روشهاي خاص و با افراد خاصی ارتباط برقرار می کند

رسـد بـه آن کـه آن را     دم سلب می کند که پیام پروردگـار را بشـنوند، چـه   تودة کثیري از مر

و به آنها اجازه می دهد حـرف دیگـري را در هـر    ). که این موضوع دیگري است. ( دریافت کنند

شما لزومی ندارد به خداوند گوش دهید، چون عن قریب براین باوریـد کـه   . زمینه اي بپذیرند

امهایی را دریافت کرده اند، و شما می توانید به راحتـی بـه پیـام    دیگران در هر زمینه، از او پی

  .آنها گوش کنید

با گوش دادن به آنچه افراد دیگر ادعا می کنند از خداوند شنیده انـد، شـما لزومـی نـدارد کـه      

  .اصالً فکر کنید
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صـی  این باالترین و بزرگترین علتی است که به سبب آن، قریب به اتفاق مردم به دالیل شخ    

اگر اعتراف کنی به اینکه پیـام خداونـد را بـه طـور مسـتقیم      . از پیام پروردگار رومی گردانند

دریافت کرده اي، در آن صورت مسؤول هستی آنرا تعبیر و تفسیر کنی، در حالی که امن تر و 

 ٣٠٠٠حتی گفته هاي افـرادي کـه  ( آسان تر و راحت تر است اگر تو تعبیر دیگران را بپذیري، 

تا اینکه بخواهی پیامی را که در این لحظه داري دریافت می کنی،  )بل زندگانی می کردندسال ق

  .تعبیر و تفسیر کنی

. یک ارتبـاط دوجانبـه  . با وجود  این پروردگار شما را به راه ارتباط جدیدي، دعوت می کند    

ما، در این شکل، چون او در پاسخ به نداي ش. در واقع این شما هستید که او را دعوت کرده اید

  .و این لحظه بر شما ظاهر شده است

  

  به چه علت بعضی از افراد نظیر حضرت مسیح، بهتر می توانند نداي حق را بشنوند تا دیگران؟

چون بعضی از افراد واقعاً مایلند گوش کنند، آنهـا دوسـت دارنـد بشـنوند و حاضـرند راه         

  .ترسناك، غیر عادي یا نادرست بنظر می رسدارتباط را باز نگاهدارند، حتی وقتی همه چیز 

  

آیا ما باید به سخنان پروردگار، حتی وقتی آنچه گفته می شود، ظاهراً نادرست مـی آیـد، گـوش        

  کنیم؟

  

چون اگر تو مطمئنی که در مـورد همـه   . بله، به ویژه وقتی چیزي نادرست به نظر می رسد    

  که با پروردگار صحبت کنی؟ چیز نظر  درستی داري دیگر چه لزومی دارد

تو می خواهی به شیوه اي که خودت فکر می کنی درست است، عمل کنی، و این کاري اسـت      

ولی توجه داشته باش که تو از آغاز تاریخ به این کار مشغول . که از اول عمرت انجام داده اي
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کـه در ایـن میـان تـو     کامالً آشکار اسـت  . خوب نگاه کن ببین دنیا به چه شکلی است. بوده اي

آنچه را که تو درك مـی  . متوجه چیزي نشده اي، ظاهراً چیزي وجود دارد که تو درك نمی کنی

واژه اي است که تو بکـار مـی   » درست« چون . کنی، قاعدتاً باید به نظرت درست رسیده باشد

  . هآمد» نادرست«ت بري تا آنچه را که از نظرت افتاده، چیزي است که در ابتدا به نظر

راستی چه اتفاق می افتاد اگر «تنها راه پیشرفت در این مواقع این است که از خود سؤال کنی   

بزرگی این را بـه   آنچه را من تصور می کردم غلط است درست از آب در می آمد؟ هر دانشمند

نمی آید، او همه فرضیات  وقتی آنچه دانشمندي انجام می دهد درست از آب در.خوبی می داند

و انگیـزه اي   همـه کشـفهاي بـزرگ از تمایـل    . د را کنار می گذارد و دوباره شروع می کنـد خو

و ایـن، آن  » درست نباشـد « ناشی شده و قبول این واقعیت که، آنچه من می گویم ممکن است 

  .چیزي است که در اینجا به آن نیاز است

ز پـیش خـدا را مـی شـناختید،     شما نمی توانید خدا را بشناسید مگر آن که این باور را که ا     

متوقف سازید، شما نمی توانید خدا را بشنوید مگر این فکر را که از پیش خدا را مـی شـنیدید،   

  .متوقف سازید

خداوند حقیقت را به تو نمی فهماند مگر آن که تو دیگر به حقیقتی که بـه آن معتقـد هسـتی        

  .فکر نکنی

  

   .نم از جانب خداوند آمده استولی حقیقتی که من درباره خدا می دا    

  

  چه کسی این  را گفته است؟    

    

  دیگران   
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  کدام دیگران؟  

  

  .رهبران، وزیران، خاخام ها، کشیش ها و کتابها  

  

  .آنها منابع موثقی نیستند  

  

  نیستند؟   

  

  نه  

  پس چه منبعی موثق است؟  

  

هر گاه . بده، به تجربه ات گوش بدهبه احساساتت گوش بده، به متعالی ترین افکارت گوش    

هر کدام از این برداشتها متفاوت بود از چیزي که معلمانت به تو گفته اند، یا در کتابها خوانده 

  .اي، کلمات را فراموش کن، کلمات نامطمئن ترین منبع دریافت حقیقت هستند

  

هـا هسـت کـه مـی خـواهم      آنقدر چیزها وجود دارد که من می خواهم به تو بگویم، و آنقـدر چیز    

  سؤال کنم که نمی دانم از کجا شروع کنم؟

مثالً چرا تو خودت را آشکار نمی کنی؟ اگر خدایی وجود دارد، و آن خدا تو هستی، چرا خـود را     

  به گونه اي که براي همه قابل فهم باشد، ظاهر نمی سازي؟
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  .م در حال انجام همین کار استخداوند بارها و بارها این کار را کرده است، او اکنون ه  

  

نه منظورم به روشی است که بدون چون و چرا و بدون بحث و گفتگو است، آنچـه انکـار ناپـذیر       

  .است

  

  نظیر؟   

  

  .نظیر ظاهر شدن فوري در مقابل دیدگان من   

  

  .خداوند اکنون هم در حال انجام همین کار است   

  در کجا؟    

  .به هر کجا که نگاه کنی  

   

  .به روشی که براي هیچکس قابل انکار نباشد. نه منظورم به روشی بدون بحث و گفتگو است   

  

  به چه روشی؟ به چه شکل و شمایلی دوست داري او ظاهر شود؟  

  

  .در همان شکل و شمایلی که دارد و واقعی است   

او می تواند . ندارداین غیرممکن است چون خداوند فرم یا شکلی که براي تو قابل درك باشد    

در شکل و شمایلی که براي تو قابل فهم باشد، ظاهر شود، در آن صورت هم متأسفانه هر کس 
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چنین تصور می کند، که آنچه دیده، تنها شکل و شمایلی است که خداوند دارد، نـه اینکـه ایـن    

  .هم، یکی از متعدد جلوه هایی است که پروردگار در آن ظاهر می شود

ور می کنند خداوند آن چیزي است که ظاهراً آنها می بینند، نه آن چیزي کـه آنهـا   مردم تص    

ولی خداوند، الیزالِ ناآشکار است و نه آنچه در لحظه اي خاص بر شما آشکار مـی  . نمی بینند

  .به عبارتی، او آن چیزي است که نیست. شود

شکلی کـه تصـور مـی کنـد      -با وجود این هرگاه او به شکل خاصی بر افراد ظاهر می شود    

  .آنها تا ابد همان شکل را براي او قائل می شوند –مردم می توانند او را بشناسند 

و چنانچه او به شکل دیگري بر فرد دیگري ظاهر شود، اولی می گوید که خداونـد بـر دومـی       

ن ظاهر نشده است، چون بر دومس آنچنان که بر اولی ظـاهر شـده، نمایـان نگردیـده، و همـا     

  بنابراین آن که ظاهر شده چگونه می توانست خداوند باشد؟ –چیزها را نگفته 

به  -پس توجه داشته باش، اینکه خداوند به چه شکل یا به چه نحوي ظاهر شود مهم نیست    

هر نحوي که او انتخاب کند و به هر شکلی که ظاهر شود، بـاز هـم جـاي بحـث و گفتگـو بـاز       

  .خواهد بود

  

دهی که گواه بر حقیقت ذات تو باشد، بدون هر گونـه شـک و گفتگـویی     انجام تو کاري ولی اگر     

...  

  

باز هم مردم می گویند که این کارِ شیطان، یا حاصل تصور یا هر علتی، به جز خداوند بوده    

  .است
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اگر خداوند خودش را به صورت خداي مقتدر، سـلطان آسـمان و زمـین، ظـاهر مـی کـرد، و          

ایـن  « به لرزه در می آورد تا قدرت خود را ثابت کند باز کسانی بودنـد کـه بگوینـد،     کوهها را

  .»باید کار شیطان باشد

و تا بوده همین بوده، زیرا خداوند خودش را به خودش از طریق مشـاهدة بیرونـی آشـکار       

را و وقتی فردي از طریق تجربـه درونـی پروردگـار    . نمی سازد، بلکه از طریق تجربه درونی

می بیند دیگر نیازي به مشاهدة بیرونی ندارد، و چنانچه مشاهده بیرونی الزم باشـد، تجربـه   

  .درونی امکان پذیر نیست

پس تو اگر از خداوند درخواست وحی والهام کنی، چنین چیزي نمی تواند اتفاق بیفتد چون     

و چنـین  . بوده است چنین درخواستی به منزله این دعا است که آثار تجلی حق بر تو پوشیده

چون فکر خالق است و کالم مولد  است و فکر و کـالم در خلـق   . ادعایی تجربه بوجود می آورد

بنابراین تو این تجربه را خواهی داشت که خدایی در حـال حاضـر   . واقعیت بی نهایت مؤثرند

ـ  ر تـو  بر تو آشکار نشده، چون اگر حق بر تو ظاهر شده بود از خدا نمی خواستی خودش را ب

  .آشکار سازد

    

آیا این به آن معنا نیست که من نمی توانم هر چه را که آرزو می کنم طلب کنم؟ آیـا منظـور تـو        

  این است که با دعا چیزي را طلب کردن در واقع آن را از ما دور می سازد؟

  

  :معهذا بد نیست بدانی که. این سؤالی است که در طول قرون مطرح و پاسخ داده شده   

تو آنچه را که بخواهی به دست نخواهی آورد و ضمناً نمی توانی هر چـه بخـواهی بدسـت        

چون همان درخواست کردن چیزي نشانۀ این است که تو چیزي کـم داري و چنانچـه   . بیاوري



 
٢٠ 

را در واقعیت تو بوجود مـی   –خواستن  –تو درخواست چیزي را بکنی، این عمل دقیقاً تجربۀ 

  .آورد

  .ین دعاي صحیح، دعاي درخواست کردن چیزي نیست بلکه دعاي تشکر استبنابرا    

زمانی که تو از پیش از خداوند براي چیزي که مورد آرزوي تو اسـت، تشـکر مـی کنـی، در         

بنابراین تشکر مهمترین حرفـی اسـت   . واقع این بدین معنا است که آن آرزو، تحقق یافته است

  .که به پروردگار زده می شود

چون اعتراف به این واقعیت است که، خداوند قبل از اینکه چیزي از او بخواهی آنرا بـه تـو       

  .عطا کرده است

  .هرگز در خواست نکن بلکه، شکر و سپاس بگو بنابراین    

  

خوب اگر من از خدا براي خواسته مورد نظرم از قبل تشکر کردم و خواسته ایم هرگـز بـرآورده      

  منجر به سرخوردگی تلخی نمی شود؟نشد  چه؟ این نومیدي 

از سپاس و حق شناسی نباید به عنـوان وسـیله اي کـارا بـراي پیشـبرد ماهرانـه کـاري،            

تو نمـی تـوانی   . استفاده کرد، منظورم شیوه اي است که با آن بتوان عالم هستی را فریب داد

ویی، پروردگـارا مـن از   ذهن تو از افکار واقعی تو آگاه است، اگر تو بگ. به خودت دروغ بگویی

تو براي فالن و فالن چیز سپاسگزارم و در عین حال برایـت مسـلم باشـد کـه آنچـه گفتـی در       

واقعیت فعلی تو وجود ندارد، پس از خداوند هم نمی توانی انتظار داشته باشی کـه شـفافیتی   

  .کمتر از تو، نسبت به موضوع داشته باشد، و آنچه خواستی برایت فراهم کند

داوند از آنچه در ذهن تو می گذرد آگاه است و آنچه تـو مـی دانـی چیـزي اسـت کـه بـه        خ    

  .صورت واقعیت بر تو آشکار شده است
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  شکرگزار باشم؟ وجود خارجی نداردولی چگونه می توانم براي آنچه    

  

ـ     ه به کمک سپر ایمان، اگر تو ایمانی به کوچکی دانه خردل داشته باشی می توانی کوهها را ب

خداوند این را به نحوه هاي گوناگون و از طریق هر معلمی که بتوانی نـام  . لرزه در می آوري

ببري، گفته است که آنچه را که تو انتخاب می کنی چنانچه به نام خداوند انتخـاب کنـی، آنـرا    

  .بدست خواهی آورد

  

  .معهذا بسیاري از مردم عقیده دارند که دعایشان بدون جواب مانده    

  

 –هر فکـري، هـر اقـراري، هـر احساسـی       –هر دعایی . هیچ دعایی بدون پاسخ نخواهد ماند   

به میزانی که آن فکر براي تو واقعی باشد و جدي تلقی شود، بـه همـان شـدت در    . خالق است

  .تجربه تو تبلور پیدا خواهد کرد

ن است که احساس، وقتی گفته می شود دعایی مستجاب نشده، آنچه در واقع اتفاق افتاده ای    

بـا ایـن وجـود آنچـه     . حرف یا فکري که قویاً ذهن ما را مشغول کرده بوده، به کار افتاده است

فکـر  « باید بدانی این است که همواره فکري در پس فکر ما است کـه بـه آن مـی تـوان عنـوان      

  .را داد، که در واقع کنترل کنندة فکر است» نگهبان

و زاري چیزي را بخواهی، شـانس بـه دسـت آوردن آن خیلـی کـم      بنابراین اگر تو با ندبه     

چون فکر نگهبانی که در پس هر اندیشه اي خوابیده، این است کـه تـو اکنـون چیـزي را     . است

  .نداري که در خواست می کنی، و این فکر نگهبان، بصورت واقعیت تو در می آید
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این باور و اعتقاد قلبی است که خداونـد،  غلبه کند  تنها فکر نگهبانی که می تواند بر این فکر    

بعضی از افراد واقعاً چنـین بـاوري   . بدون گفتگو آنچه از او خواسته شود، برآورده می سازد

  .دارند، ولی تعدادشان بسیار کم است

روند دعا بسیار آسانتر می شود وقتی، به جاي آن که به طور ذهنی تصـور شـود خداونـد        

مثبت می دهد، بطور شهودي پذیرفته شـود کـه، اصـوالً نیـازي بـه       به همه خواست ها، پاسخ

درخواست نیست؛ در این صورت دعا به صورت دعاي شکرگزاري در می آید و به هـیچ وجـه   

  .جنبۀ در خواست پیدا نمی کند، بلکه سپاسی است براي نعمت هاي موجود

  

ین نیست که خدا کاري انجـام  وقتی تو می گویی دعا سپاسی است بر آنچه هست، آیا منظورت ا    

  است؟دعا و آنچه پس از دعا اتفاق می افتد، نتیجۀ عمل . نمی دهد

  

اگر تو اعتقاد داشته باشی که خداوند قادر مطلق است که همـۀ دعاهـا را مـی شـنود و بـه           

پاسـخ   »شـاید ولـی نـه حـاال    « به تعدادي  و» منفی«و به برخی پاسخ » مثبت«بعضی پاسخ 

آیا تصور می کنی خداوند، با حسـاب دو انگشـتی تصـمیم مـی     . در اشتباه هستی خواهد داد،

  گیرد؟

اگر بر این باوري که خداوند خالق و تصمیم گیرنده در کلیه امور زندگی تو است، بـاز هـم       

  .در اشتباه هستی

ي مشاهده کننده است نه خلق کننـده، او همـواره بـراي یـار    ) در بسیاري از موارد(خداوند     

رساندن در امور زندگی به تو آماده است، ولی نه به نحوي که تو ممکن اسـت انتظـار داشـته    

  .باشی
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این خواست پروردگار نیست که شرایط و اوضاع و احوال زندگی تو را خلق کنـد یـا خلـق        

خداوند تو را به صورت خودش، به تصویر خودش خلق کـرد،  و تـو بقیـه را از طریـق     . نکند

خداوند روند زندگی و خود زنـدگی را  . پروردگار  به تو تفویض کرد، بوجود آورديقدرتی که 

با وجود این خداوند به تو انتخاب آزاد داد تا با زندگی . به صورتی که می دانی به وجود آورد

  .آنچه را که می خواهی بکنی

  .به این ترتیب، اراده تو در واقع ارادة پروردگار است     

خداونـد در ایـن مـورد     ت را آنطور که انتخاب کرده اي می توانی ادامـه دهـی و  تو زندگی ا    

این خیالی بس باطل است اگر تصور کنی که خداوند به این شـکل یـا   . رجحانی قائل نمی شود

  .آن شکل به کار تو دقت و توجه دارد

. ر باشـد شاید شنیدن این حرف برایـت دشـوا  . آنچه تو انجام دهی براي خداوند مهم نیست    

ولی آیا براي تو هم مهم است بچه هایت چکار می کنند، وقتی آنها را براي بازي به بیرون می 

فرستی؟ آیا براي تو مهم است اگر گرگم به هوا بازي کنند یا قایم موشک، یا تظـاهر بـه بـازي    

اي و  کردن کنند؟ نه برایت مهم نیست، چون تو آنها را در محیط دوستانه و مطلوبی قرار داده

  .می دانی که در امنیت کامل هستند

البته همیشه دعا می کنی که آنها آسیبی به یکـدیگر وارد نسـازد، و اگـر اتفـاقی بیفتـد تـو           

فوري حضور داري تا به آنها کمک کنی، آنها را درمان کنی، و به آنها احساس امنیت دهـی، بـه   

دوباره به بازي روند، ولـی روز دیگـر    آنها اجازه می دهی که مجدداً سرگرم شوند، و روز بعد

  .هم چه آنها داژبال بازي کنند یا هر بازي دیگر براي تو اهمیت ندارد

تو به آنها می گویی چه بازیهایی خطرناك است ولی نمی توانی مانع آنها از انجام بازیهاي     

و مـادر عـاقلی   هـر پـدر   . نه از حاال تا لحظه مرگ. نه پیوسته، نه براي همیشه. خطرناك شوي
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با وجود این پدر و مادر هرگز نمی توانند نسبت بـه نتیجـه امـور بـی تفـاوت      . این را می داند

  .بمانند

 –نگران روند کار نبودن ولی عمیقاً نگران نتیجـه کـار بـودن     –این دو حالت داشتن قضیه     

  .است که تا حدي، دو جنبه داشتن پروردگار را توصیف می کند

این به معنایی می توان گفت که خداوند حتی نگران نتیجه هم نیست حتی نتیجـۀ  با وجود      

  .شاید هم علت این باشد که پروردگار از نتیجه غایی هر رخدادي با خبر است. غایی

انسان است که تصور می کند نتیجۀ اعمال او در زندگی مشخص  و این دومین خیال بیهودة    

  .و روشن نیست

ه نسبت به نتیجه غایی امور است که بـاالترین دشـمن تـو یعنـی تـرس را      این شک و شبه    

است، چون نسبت به نتیجۀ چیزي  شک داشتن، به پروردگار شک داشتن اسـت، و اگـر    آفریده

  .تو به خداوند شک داشته باشی باید تمام عمرت را در گناه و ترس بسر بري

شک داشـته   –و در ایجاد این نتیجۀ غایی و توانایی ا -چنانچه تو نسبت به نیات پروردگار    

  باشی چگونه می توانی آسایش و آرامش داشته باشی؟

تـو نمـی تـوانی و نمـی     . با وجود این خداوند قدرت کامل دارد تا نیات را با نتایج جور کند    

بنـابراین بایـد   ). اگر چه ادعا داري خداوند قدرت مطلق است( خواهی این را باور داشته باشی

ذهنت قدرتی مساوي با قدرت پروردگار براي آن که راهی براي خنثی کردن اراده حق پیـدا  در 

در ذهـن، تـو   . خلق می کنی» شیطان«بنابراین در اسطوره ات چیزي به نام . کنی، ایجاد نمایی

در جنگ مجسم می کنی و نهایتاً تصور می کنی خداونـد مـی    –شیطان  –حتی خداوند را با او 

  .جنگ بازنده باشدتواند در این 
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تـو در خیـال زنـدگی    . همه اینها با آنچه ادعا می کنی در مورد خداوند می دانی تناقض دارد   

تصـمیم گرفتـه   : و همه اینها ناشی از این است که می کنی، و بنابراین احساس ترس می کنی،

  . اي به خداوند شک کنی

  بود؟ولی اگر تصمیم جدیدي بگیري آنوقت نتیجه چه خواهد     

در آن صورت تو همانگونه زندگی خواهی کرد که بودا کرد، مسـیح کـرد، و کلیـۀ قدیسـین         

  .کردند

ولی همانطور که در مورد قدیسین اتفاق افتاد، مردم تو را درك نخواهد کرد و اگر بخـواهی      

احساس آرامش، نشاط و سرور ربانی و درونی خود را توصیف کنی، آنهـا گـوش مـی دهنـد     

چیزي نمی شنوند، آنها سعی می کنند کلمات تو را تکرار کنند ولی عمالً چیزي به آن مـی  ولی 

  .افزایند

آنها در شگفت خواهند بود که تو چگونه توانستی به چیزي برسی کـه درك آن بـراي آنهـا        

مقدور نیست؟ و بعد حسادت می کنند، و آن حسادت به زودي به خشم مبـدل میشـود، و بعـد    

  .می کنند تو را قانع کنند که در مواقع این تو هستی که خداوند را درك نمی کنیآنها سعی 

و اگر موفق نشوند تو را از نشاط درونی ات جدا سازند، در صدد صدمه زدن بـه تـو برمـی       

و اگر به آنها بگویی که هیچ چیز حتی مـرگ برایـت در زنـدگی مهـم نیسـت، و تـو را از       . آیند

واهد داشت، و از حقیقتی که به آن رسیده اي جـدا نخواهـد کـرد، آنهـا     نشاطی که داري باز نخ

مسلماً تو را خواهند کشت، و بعد از اینکه، آرامشی که تـو بـا تکیـه بـر آن مـرگ را پـذیرفتی       

  .مشاهده کردند، به تو لقب قدیس می دهند و دوباره به تو عشق می ورزند

بود کند، بعد مجدداً بـه آنچـه بـیش از    چون این طبیعت بشر است که عشق بورزد سپس نا    

  .همه براي آن ارزش قائل است، عشق بورزد

  ولی چرا؟ چرا ما این کار با می کنیم؟    
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در . ترس یا عشـق  -همۀ اعمال بشر در عمیق ترین سطح خود از دو هیجان ناشی می شود    

نـد پـس از خلـق و    واقع فقط دو هیجان وجود دارد و این ها دو قطب مخالفی هستند کـه خداو 

  .، بوجود آوردآفرینش عالم هستی به صورتی که امروز آن را می شناسید

که به سیستمی که شما نسبیت می نامید، اجازه مـی   –آلفا  و امگا  –این ها دو نقطه هستند     

  .دهند وجود داشته باشند

نمی توانست وجـود  بدون این دو نقطه، بدون این دو عقیده نسبت به اشیاء، عقیدة دیگري     

انگیـزة  . هر فکر بشري، و هر عمل بشري بر پایه عشق یـا تـرس اسـتوار اسـت    . داشته باشد

ایـن هـا در واقـع دو    . انسانی دیگري وجود ندارد و همۀ عقاید دیگر، مشتقاتی است از ایـن دو 

  .پیچشهاي مختلف یک موضوع هستند –تعبیر مختلف 

حظه اي که تو سوگند باالترین عشق را مـی خـوري، در   و شاید به همین دلیل باشد که در ل    

  .واقع به باالترین ترس خود سالم گفته اي

این است که آیا محبت تو پاسخی » تو را دوست دارم«چون باالترین نگرانی تو پس از بیان     

داده می شود و اگر پاسخی بشنوي فوراً نگران می شوي مبادا عشقی را که تـازه پیـدا کـرده    

دفاع در مقابـل از   –به این ترتیب همه عملها به عکس العمل مبدل می شوند . از دست بدهیاي، 

تو حتی این حالت دفاعی را هنگامی که احساس می کنی خداوند را از دسـت داده   –دست دادن 

  .اي، به خود می گیري

متـا،  اگر می  دانسـتی چـه موجـود بـی ه     –با وجود این اگر می دانستی چه گوهري هستی     

چون چه کسی می . دوست داشتنی و شگفت انگیزي هستی، هرگز هراسی بخود راه نمی دادي

  تواند چنین موجود بی همتایی را طرد کند؟



 
٢٧ 

راسـتی  . ولی تو نمی دانی چه گوهري هستی، و تصور می کنی خیلی کمتر از اینها هسـتی     

ه حرف آنها را در هر مـوردي  از کجا متوجه شدي که آنقدر کم اهمیت هستی؟ از تنها کسانی ک

  .از مادرت واز پدرت. جدي و واقعی تلقی می کردي

چـرا آنهـا بایـد بـه تـو دروغ      . اینها کسانی هستند که بیش از هر کسی تو را دوست دارنـد     

بگویند؟ با وجود این، آیا به تو نگفتند که زیادي این طور هستی یا به انـدازه  کـافی آن طـور    

نگفتند که باید دیده شوي نه اینکه شنیده شوي؟ آیا در لحظاتی کـه در اوج  نیستی؟ آیا به تو 

شادي بودي تو را سرزنش نکردند؟ و آیا تو را تشویق نکردند که شگفت تـرین تصـوراتت را   

  کنار بگذاري؟

اینها پیامهایی هستند که تو دریافت کرده اي و اگر چه، با معیارها جور در نمی آینـد و لـذا        

ي رسیده از طرف خداوند نیستند، معهذا چون از طرف پدر و مـادر هسـتند، تـو آنهـا را     پیامها

  .می پذیري

تو شرایط آنها را بارها حس  –این پدر و مادر بودند که به تو آموختند عشق شرطی است      

  .و این تجربه را به روابط دوستانه خودت تعمیم دادي –کردي 

  .تو به خداوند تعمیم می دهی این ضمناً تجربه اي است که     

در این چهارچوب تـو از حقیقـت   . از این تجربه تو به نتیجه گیریهایی در مورد او می رسی     

ولـی اگـر تـو از    » خداونـد خـدایی مهربـان و بخشـنده اسـت     «: تو می گویی. صحبت می کنی

  .»فرامینش سرپیچی کنی، تو را به شدیدترین وجه مجازات می کند

کم عشق بدون قید و شرط را فراموش می کنی، تو تجربه عشق خداونـد را بـه یـاد    تو کم      

نمی آوري و بنابراین در خیال سعی می کنی بر اساس عشقی که در دنیا مشـاهده مـی کنـی،    

  .عشق خدا را به چیزي تشبیه کنی
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کـه بـر    تو نقش والد را بر روي خداوند فرافکن کرده اي، و بنابراین به خـدایی رسـیده اي       

ولـی ایـن   . حسب علمی که از خوب بودن یا بد بودن تو دارد، تو را تشویق یا تنبیـه مـی کنـد   

نقطه نظري است که تو، بـر حسـب اسـطوره شناسـی خـودت از پروردگـارداري، چـون ایـن         

  .برداشت به هیچ وجه با آنچه خداوند هست، مطابقت ندارد

بر اساس تجربـه شخصـی و نـه حقـایق      پس از خلق یک سیستم فکري در مورد پروردگار،    

واقعیتی بر اساس تـرس،  . معنوي، تو واقعیت تام و تمامی در اطراف عشق بوجود  می آوري

  .که ریشه در این عقیده دارد که خداوند ترسناك و انتقام جو است

که تو داري، فکر غلطی است، ولی نفی کردن آن فکر به منزلۀ ایـن اسـت کـه    » فکر نگهبانی«    

شـود، موجـب   و اگر چه الهیات جدیدي که جایگزین آن می . ، کُلِّ باورهاي خود را نقض کنیتو

رستگاري تو می گردد، تو نمی توانی آنرا بپذیري، چون عقیدة خدایی که نبایـد از او ترسـید،   

خدایی که قضاوت نمی کند، که دلیلی ندارد که تنبیه کند بزرگتر و غیـر قابـل قبـول تـر از آن     

  .در چهارچوب فکري تو و درکی که تو از خدا داري، بگنجداست که 

و در واقـع آنـرا بوجـود آورده،    . عشقِ ریشه دار در ترس، بر تجربۀ تو از عشق غلبه دارد    

را می بینی که عشق شرطی را در یافت می کند، بلکه خـودت را مـی   » خودت«چون تو نه تنها 

حتی هنگامی که تو از بذل عشق دریـغ مـی    .بینی که عشق را به همان صورت عرضه می کند

ورزي، خود را کنار می کشی و شرایطی براي عشق خود قائل می شوي، پاره اي از وجود تـو  

با وجـود ایـن ظـاهراً تـو از اینکـه عشـق را بـه        . می داند که عشق واقعی چنین عشقی نیست

چه تـا کنـون آموختـه    به خود می گویی آن. صورت دیگري ابراز کنی، خود را ناتوان می بینی

اي، تجربه دشواري بوده و چنانچه بخواهی مجدداً از خود آسیب پذیري نشان دهـی، جنـگ را   

  .باخته اي

  .معهذا حقیقت این است که آگر چنین نکنی جنگ را باخته ا ي    
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به علت افکار نادرستی که از عشق داري خودت را از اینکه هر گز عشق خـالص را تجربـه   [    

ي لعن می کنی، در عین حال خود را لعن می کنی که چرا خداونـد را هرگـز آنطـور کـه     نکرده ا

واقعاً هست نشناخته اي، البته تا آخر عمر نمی توانی خدا را نفی کنی، و لحظه اي فرا خواهـد  

  .]رسید که آشتی اجتناب ناپذیر است

یـن منحصـر بـه رابطـه     هر عملی که از انسان سر می زند، ریشه در عشق یا ترس دارد و ا     

تصمیماتی که روي بازرگانی، صنعت، سیاست، مذهب، تحصیل جوانـان،  . هاي انسانی نیست

دستور جلسه اجتماعی ملت ها وهدفهاي اقتصـادي جامعـه تـو تـأثیر مـی گـذارد، انتخابهـاي        

صورت گرفته در مورد جنگ، صلح، حمله، دفاع، تجاوز، تسلیم، تصمیمات مربوط بـه احتکـار   

هر انتخـاب آزادي   –یع، ذخیره کردن یا با دیگران سهیم شدن، پیمان بستن یا جدا شدن یا توز

که بر عهده می گیري، از یکی از دو فکر ممکن و موجود ناشی می شود، فکر ناشـی از تـرس و   

  .فکر ناشی از عشق

کنـد،   ترس، انرژي اي است که منقبض می کند، درها را می بندد، بداخل می کشاند، فرار می     

  .پنهان می شود، و صدمه می رساند

عشق، انرژي اي است که سبب بسط و گسترش می شود، آغوش می گشاید، به بیرون مـی       

  .جهد،  دوام می آورد، آشکار می شود، سهیم میگردد و درمان می کند

ترس چنـگ  . ترس جسم ما را در قبایی می پوشاند، عشق سبب می شود ما عریان بایستیم     

می زند و هر آنچه ما داریم می رباید، عشق هر آن چه داریم نثار می کند، ترس از نزدیـک بـه   

ترس می رباید، عشق نثار می کند، ترس . ما می چسبد، عشق ما را آزاد می کند، عزیز می دارد

  .ترس حمله می کند، عشق ترمیم می کند. صدمه می رساند، عشق مرهم می گذارد

ا عملی که از انسان سر می زند ریشه در یکـی از ایـن دو هیجـان دارد، و از    هر فکر، گفتار ی    

  .ولی تو در انتخاب هر یک از این دو کامالً مختاري. این دو خارج نیست
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تو موضوع راخیلی ساده جلوه می دهی، معهذا در مرحله تصمیم گیري، ترس اغلـب حـاکم       

  می شود، چرا این طور است؟

به تو در مورد تنازع بقا و غلبه قوي تر و زرنگ . ه که با ترس زندگی کنیبه تو آموخته شد   

. تر، داستانهایی گفته شده، معهذا مطالب بسیار کمی در مورد شکوه عظـیم عشـق شـنیده اي   

حاال بـه هـر صـورت کـه ممکـن       –بنابراین تو تالش می کنی، جزو برترها و قوي ترها باشی 

یتی چیزي کمتر از این ببینی، دچار ترسِ از دست دادن می و اگر خودت را در هر موقع  -باشد

  .شوي، چون به تو همواره گفته شده که کمتر بودن یعنی بازنده بودن

بنابراین تو عملی را انتخاب می کنی که ترس از آن حمایت و پشتیبانی می کند، چـون ایـن       

باش، وقتی تو عملی را انتخـاب  چیزي است که به تو آموخته شده، با وجود این، به یاد داشته 

می کنی که عشق نگهبان آن است، آنچه انجام می دهی بیش از تنـازع اسـت، بـیش از پیـروز     

در آن صورت گـوهر ذات خـود را، و آن کـه مـی تـوانی      . شدن است، بیش از موفق شدن است

  .باشی را، در شکوه کامل تجربه می کنی

ن دنیایی را که حسـن نیـت دارنـد، ولـی از اطالعـات      به همین دلیل تو باید تعلیمات مربیا     

نادرست برخوردارند، به دور بیندازي، و به نداي مربیانی که خرد آنهـا از منبـع دیگـري مـی     

  . آید، گوش فرا دهی

چـون  . مربیان زیادي از این قبیل، در میان شما هسـتند، همـانطور کـه همیشـه بـوده انـد           

رد و همواره کسانی پیدا می شوند وهستند کـه بـه شـما راه را    خداوند شماها را تنها نمی گذا

معهـذا  . ایی بیاموزند، راهنمـایی کننـد،  و ایـن حقـایق را یـاد آور شـوند      نشان دهند، و درسه

. کسی از بیرون از تو نیست، بلکه صـداي درونـی خـودت اسـت    ) یاد آورنده(باالترین یادآور 

  .ی کند چون از همه در دسترس تر استاین اولین ابزاري است که از آن استفاده م
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صداي درون بلندترین صدایی اسـت کـه خداونـد بـراي صـحبت بـه کـار مـی بـرد، چـون               

همان صدایی که به تو می گوید، آیا هر چیز دیگري واقعیت دارد، . نزدیکترین صدا به تو است

اه را نشان مـی  یا ساختگی است؟ درست است یا غلط؟ خوب است یا بد؟ این راداري است که ر

  . دهد، کشتی را هدایت می کند، و اگر اجازه دهی راهنماي سفر است

این صدایی است که می گوید کلماتی که می خوانی ناشی از عشق است یا نشـأت گرفتـه از       

و بر اساس این معیار تو تصمیم می گیري که باید از آنها پیروي کنی یا آنها را نادیـده  . ترس

  .بگیري

ادي هستند که عقیده دارند زندگی شما به مثابه یک مدرسه است، و اینکه ما اینجا هسـتیم تـا   افر    

شـدیم مـی تـوانیم بـه     » فـارغ التحصـیل  «درسهاي ویژه اي را بیاموزیم، و هر زمان از این مدرسه 

  آیا این صحیح است؟. دنبال مقاصد عالیتر رویم، بدون آن که اسیر جسم باشیم

  

  .از الهیات تو است که بر اساس تجربه انسانی به وجود آمده این بخش دیگري    

  

  یعنی زندگی مدرسه نیست؟   

  

  نه    

  

  .ما اینجا نیامدیم تا درسهایی بیاموزیم   

  .نه، نیامدیم   

  

   پس، براي چه اینجا هستیم؟
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  .تا بیاد بیاوریم و آن که را که هستیم مجدداً بیافرینیم    

ولی تو او را باور نداري، اما حقیقـت همـین   . رها و بارها تکرار کرده استخداوند این را با     

  .چون اگر تو واقعاً خودت را آنچنان که هستی خلق نکنی، نمی توانی دیگر خودت باشی. است

       

اجازه بده به موضوع مدرسه برگردیم، من بارها و بارهـا شـنیده ام   . تو مرا دچار ابهام می کنی    

  .یک مدرسه است و تکان می خورم وقتی تواین عقیده را نفی می کنیکه زندگی 

  

مدرسه جایی است که براي یادگیري ندانسته ها به آنجا می روي، نه جایی که تو بروي در      

  .صورتی که از پیش اندوخته هایی داري، و صرفاً می خواهی دانسته هایت را تجربه کنی

فرصتی است براي تـو کـه آنچـه را بطـور ذهنـی و      ) نامی آنطور که تو آن را می(زندگی      

تو . براي این کار نیازي به یادگیري چیزي نیست. تصوري آموخته اي بطور تجربی بشناسی

  .داري آنچه را از پیش می دانستی بیاد بیاوري و روي آن عمل کنی صرفاً نیاز

  

  .مطمئن نیستم کامالً فهمیده باشم     

  

بـراي آن چیـزي   . روح تو آنچه را که باید بداند، می دانـد  -اینجا شروع کنیماجازه بده از       

روح در جسـتجوي تجربـه   . با وجود این دانستنِ تنها، کافی نیست. پوشیده و ندانسته نیست

  .است

تو می دانی که آدم بخشنده اي هستی ولی اگر این بخشندگی را به صورتی نشـان نـدهی،        

  .گی داريفقط عقیده اي از بخشند
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تنها آرزوي روح این است که باالترین درکی را که درباره خـود دارد، بـه بـاالترین تجربـه          

تا زمانی که فهم کلی، به صورت تجربه در نیاید، هر آنچه موجـود اسـت، وهـم و    . مبدل سازد

مدتی که طول آن از سـن عـالم هسـتی    . خداوند مدتها بود نظر به جمال خود داشت. گمان است

پس قبول می کنی که تجربه خداوند از خودش، چیز نـو، و  . ضرب در سن کائنات بیشتر است

  .جدیدي است

  

  باز مرا سردرگم کردي منظورت از تجربه خداوند از خودش چیست؟    

  

با این وجـود، همـه آنچـه    . در ابتدا آنچه هست، همه چیزي است که بود، و چیز دیگري نبود    

. چون همه آنچه هست، همه آن چیزي است کـه بـود   –را بشناسد  هست، نمی توانست خودش

چون در غیاب چیـزي دیگـر، آنچـه کـه     . نبود... و بنابراین، آنچه که هست. و چیز دیگري نبود

  .هست، نیست

این، همان یکی بود یکی نبود معروف است که عرفاي بزرگ از ابتداي خلقـت بـه آن اشـاره        

  .کرده اند

ولی این کافی نبود، چـون او بـه    –چه هست می دانست هر چه بود همین بود اکنون همه آن    

بنـابراین تجربـه کـردن    . عظمت مطلق خود صرفاً از طریق ادراك نه تجربـه شـناخت داشـت   

خودش، چیزي بود که اشتیاق آن را داشت، این تجربه صرفاً از طریق تجلی ذاتـش  در تعـین   

رت نمی گرفـت مگـر آنچـه نیسـت در مقابـل آنچـه       خاصی گاهی ممکن بود، و این تجربه صو

  .در غیبت آنچه نیست، آنچه که هست، ناشناخته می ماند. هست متجلی می شد

  آیا تو این را می فهمی؟    

  



 
٣٤ 

  .تصور می کنم، ادامه بده

  

  .بسیار خوب ادامه می دهم    

این او هرگز نمـی  و بنابر .همان یک چیزي که همه چیز است، میدانست که چیز دیگري نبود     

. چنین نقطه اي وجود نداشـت . توانست خودش را از نقطۀ رجوعی بیرون از  خودش بشناسد

فقط یک نقطۀ رجوع وجود داشت و آن تجلی به جلوه هاي مختلف بود که هـر جلـوه در عـین    

  .حال که از هستی برخوردار بود  نیستی را نیز به همراه داشت

  .انتخاب کرد تا خود را بصورت تجربی بشناسد »همه چیز«با وجود این آن «    

این نامریی، شنیده نشده، دیده نشده، و بنابراین ناشناخته براي همه و هر کـس، تصـمیم       

براي انجام این کار، می دانست که باید از . گرفت تا خودش را به عنوانِ قادر مطلق، تجربه کند

  .نقطۀ رجوع درونی استفاده کند

بنابراین اگر کلّ بـه  . گونه ایجاب می کند که هر جزیی، الزاماً کوچکتر از کلّ باشدمنطق، این     

سادگی خودش را متکثر سازد، هر جزیی، با توجه به کمتر بودن از یک کـل، مـی توانسـت بـه     

  .بقیه خودش نگاه کند و عظمت و بزرگی را مشاهده نماید

کوه، به صورت آنچه این هسـت و آنچـه آن   و در یک لحظه با ش –لذا، آن واحد، تکثر یافت      

اگـر چـه در عـین    . براي اولین بار، این و آن، کامالً جدا از یکدیگر، بوجود آمدنـد . هست، در آمد

همانطور که همه آنچه، نـه ایـن بـود و نـه آن بـود، وجـود       . حال هر دو همزمان وجود داشتند

  .داشت

اینجا است، آنچه آنجا است، و آنچه نـه اینجـا   آنچه : بنابراین سه عامل، ناگهان بوجود آمد     

  .ولی باید وجود داشته باشد، چون اینجا و آنجا وجود دارند –است و نه آنجا 
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این وجود اسـت کـه فضـا را از خـود آکنـده      . این وجود است که همه چیز را در بر می گیرد    

  .رساندساخته است و این وجود مطلق است که جلوه هاي خویش را به ظهور می 

  آیا آنچه را که گفته شد متوجه شدي؟    

می خواهی باور کنی یا نه تو آنچنـان روشـن همـه چیـز را توضـیح      . تصور می کنم، شدم    

  .دادي که تصور می کنم دارم قضیه را درك می کنم

اکنون این وجود که همه چیز را در بر می گیرد، چیـزي اسـت   . مایلم توضیح بیشتري دهم     

اي خدا می نامند، اگر چه این باور هم آنچنان درست نیسـت، چـون ادعـا مـی کنـد کـه        که عده

ولـی  . نیسـت » هیچ چیـز «یعنی، همه آن چیزي که  –چیزي وجود دارد که آن چیز خدا نیست 

لذا، این توصیف از او، بـه   –چه چیزهاي آشکار و چه پنهان  -خداوند همه آن چه هست، هست

توصیف عرفانی شرقی . (آن که چیز نیست و یا چیزي بین این دو –عنوان خداي بزرگ پنهان 

همانقدر نادرست است که توصیف عملی غربی ها از خداوند به عنوان همـۀ آن  ) ها از خداوند

آنهایی که عقیده دارند خداوند، وجود مطلقی اسـت کـه عـالم هسـتی     . چیزي که دیده می شود

  .درستی دارندتجلیات و ظهورات اوست کسانی هستند که درك 

است خداوند ایـن امکـان را فـراهم    » آنجا«است و آنچه  » اینجا«اکنون به هنگام خلق آنچه     

در لحظه این انفجار بزرگ کـه از درون صـورت گرفـت خداونـد     . ساخت تا خودش را بشناسد

بنـابراین رابطـه بـاالترین    . نسبیت را خلق کرد، باالترین هدیـه اي کـه خداونـد بـه خـود داد     

  .موهبتی است که خداوند به تو عطا کرد

رخدادي معنوي، کامالً منسجم و چشـم گیـر و ایـن همـان      –از هیچ، همه چیز به وجود آمد      

  .چیزي است که دانشمندان جدید تئوري بینگ بنگ می نامند

چـون یـک چیـز، ابتـدا     . پس از اینکه همه عوامل با سرعت به جلو رفتند، زمان  بوجود آمد     

و زمانی که طول می کشید از اینجـا بـه آنجـا برسـد، قابـل انـدازه        –ینجا بود، بعد آنجا بود ا
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گیري بود درست زمانی که، تجلیاتی از او که قابل رویت بودند شـروع بـه توصـیف خـود در     

  .هم زمان، تجلیات ناآشکار شروع به توصیف خود نمودند. با یکدیگر کردند» رابطه«

و بـراي آن کـه عشـق خـالص       –براي آن که عشق وجود داشته باشـد   خداوند می دانست     

دوگانگی  بنابراین داوطلبانه. قطب مخالف آن هم باید وجود داشته باشد –وجود داشته باشد 

آن چیزي اسـت کـه    –هر چیزي که عشق نباشد  –مخالف عشق مطلق  –بزرگ را بوجود آورد 

جود داشت، عشق هم به عنوان پدیده اي که مـی  در لحظه اي که ترس و. اکنون ترس می نامیم

  .توانست تجربه شود، وجود داشت

از آن پس، بشر به دوگانگی موجود میان عشق ومخالف آن، در اساطیر خود عنـوان ظهـور        

  .شیطان، هبوط آدم، سرکشی شیطان و غیره، را داد

خالص بدانی، همـین طـور    همانطور که تو انتخاب کرده اي تا خداوند را تجلی عشق پاك و    

  .انتخاب کرده اي تا شیطان را تجلی ترس نکبت بار بدانی

تعدادي از زمینیان اسطوره هاي دقیق و مبسوطی دربارة این رخداد به رشـته تحریـر در        

آورده اند و آنها را با سناریوهاي جنگ و خونریزي، سربازان بهشتی و جنگجویان شـیطانی،  

  .ر و تاریکی زینت بخشیده اندنیروهاي خیر وشر، نو

با خلق جهان هستی، به عنوان بخش تکثر یافتۀ خـویش، خداونـد از انـرژي مطلـق، همـۀ            

  .هم پدیده هاي آشکار و هم پنهان را به وجود آورد –آنچه را که اکنون وجود دارد 

ضـمناً  . آمـد  هـم بـه وجـود    به عبارت دیگر نه تنها دنیاي فیزیکی بلکه دنیاي متـافیزیکی       

هستم را تشکیل مـی دهـد،   / نیستم/ بخشی از واحدهاي تکثر یافته که نیمۀ دوم معادلۀ هستم

تـو بـه ایـن واحـدهايِ انـرژي،      . به صورت تعداد بی نهایتی از واحدهاي کوچکتر از کل، درآمد

  .عنوان روح می دهی
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) روح(بی شماري فرزنـد   ، تعداد)پدر(در برخی از اسطوره هاي مذهبی گفته شده که خدا،       

چـون   –در این مورد خاص، اسطوره هاي شما چندان هم از واقعیت غـایی دور نیسـت   . داشت

روحهاي بیشماري که تجلیات او را تشـکیل مـی دهنـد، در معنـی کیهـانی کلمـه مخلوقـات او        

  .محسوب می شوند

 -ورت رحمان خلق کنـد مقصود ربانی خداوند از تکثر وجود این بود تا مخلوقاتی را بر ص      

فقط یک راه براي خالق وجـود دارد  . به  گونه اي که بتواند خود را به صورت تجربی بشناسد

بنابراین . تا خودش را به عنوان خالق به طور تجربی بشناسد، و آن از طریق خلق کردن است

ـ  وان وجـود  او به هر یک از بی شمار فرزندان روحانی خود نیز، قدرت خلق کردن را، که به عن

  .مطلق از آن برخوردار بود، عطا کرد

بر صورت رحمان یـا بـه   «این همان چیزي است که مقصود مذهب است، وقتی می گوید تو      

البته این بدین معنا نیست که جسم فیزیکی مـا و پروردگـار   . خلق شده اي» تصویر پروردگار

ه هر شـکل فیزیکـی کـه بخواهـد     جلوه هاي پروردگار می توانند باگر چه (شبیه یکدیگر است 

این به آن معنی است که از نظر ذات ما شبیه یکدیگر هستیم بـا  ). براي مقصود خاصی در آیند

  .از جمله بر خورداري از قدرت خلقت –توانائیها و خصوصیاتی ویژه 

او . هدف خداوند از خلق شما، مخلوقات زمینی، این بود که خود را به عنـوان خـدا بشناسـد       

همانطور که بارهـا  (بنابراین می توان گفت . چ راهی براي این کار جز از طریق شما نداشتهی

  .، مقصود او این بود که شما خود را به عنوان تصویر پروردگار بشناسید)گفته شده

اگرچه این کار، ظاهراً بسیار ساده به نظر می رسد، ولی در عین حال بسیار پیچیـده اسـت        

ود دارد که تو خود را به عنوان تصویر خداوند بشناسی و آن در صـورتی  چون یک راه وج –

  .است که ابتدا خود را به عنوان غیر او بشناسی
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اکنون خوب دقّت کن ومطالب را دنبال کن، چون از این پس آنها ظریـف و موشـکافانه مـی          

  .شوند

ند خود را به عنـوان جزیـی   یک راه وجود داشت که از طریق آن بندگان خداوند می توانست     

ولـی  . خداوند ایـن کـار را کـرد   . و آن از طریق گفتن به آنها بود  -از واحد تکثر یافته بشناسد 

براي روح، تنها این کافی نبود که خود را به عنوان وجود تنزل یافته یا جزیـی از واحـد تکثـر    

ي کـه مـی خـواهی بـه کـار      یا هر واژة اسـطوره ا ( یافته، یا بنده خداوند یا وارث ملک هستی 

  .بشناسد) ببري

. که قبالً گفته شد دانستن چیزي و تجربه کردن آن، دو چیز کامالً متفاوت هسـتند  همانطور     

آگـاهی ادراکـی   ) همان کاري که خداوند کرد(روح آرزو داشت خود را به طور تجربی بشناسد 

  .بنابراین خداوند طرحی ابداع کرد. بر تو کافی نبود

وارد دنیاي فیزیکی که خداونـد تـازه خلـق    ) خالص(تحت این نقشه تو به عنوان روح پاك      

کرده بود می شدي، به دلیل این که، جسمیت پیدا کردن تنها راهی است که تـو بطـور تجربـی    

در واقع، به همین دلیل است که خداوند، در ابتـدا  . آنچه را که بطور ادراکی می دانی، بشناسی

  .سیستم نسبیت را که بر آن و بر کل آفرینش حاکم است بوجود آورد عالم فیزیکی و

پس از ورود به عالم فیزیکی، تو به عنوان وجود تنزل یافته می توانستی آنچه را در مـورد      

بـراي آن  . ولی ابتدا باید به جنبه مخالف هر چیزي پی می بردي –تجربه کنی  –خود می دانی 

بیان کنم، تو نمی توانی خود رابلند قامت بنامی مگر آن کـه بـه    که مقصودم را به زبانی ساده

  .تو نمی توانی خود را چاق بنامی مگر آن که الغر را بشناسی. مفهوم کوتاه پی ببري

و نهایتاً، تو نمی توانی خود را به عنوان آنچه هسـتی، تجربـه کنـی مگـر آن کـه بـا آنچـه            

توسـط  . یت، و کلّ زندگی فیزیکی همـین اسـت  مقصود از فرضیه نسب. نیستی روبه رو شوي

  .توصیف خواهید داشت آنچه که شما نخواهد بود است که شما قابلیت



 
٣٩ 

تـو نمـی تـوانی     –اکنون در رابطه با شناخت غایی، در مورد شناخت خود به عنوان خـالق      

کنی مگر و تو نمی توانی خود را خلق . خود را به عنوان خالق تجربه کنی مگر آن که خلق کنی

به عبارتی، ابتدا باید خود را نفی کنی تا بتوان خویشتن را  بـه اثبـات   . آن که خود خلق نکنی

  حرف مرا دنبال می کنی؟. برسانی

تـو بـه زبـانی     –البته راهی براي تو وجود ندارد تا آن که و آن چه را که هستی، نفی کنـی      

بنـابراین تـو   . و همیشه خـواهی بـود   همیشه بوده اي. هستی) روح پاك، وخالق(ساده، همان 

تو خودت سبب شدي فراموش کنی در واقع چه . بهترین کاري را که می توانستی بکنی، کردي

  .کسی هستی

ـ            ی پس از ورود به جهان هستی، تو خـاطره اي را کـه از خـودت داشـتی بـه دسـت فراموش

تخاب کنی، بـه جـاي اینکـه    چه را که دوست داري باشی، انسپردي، این به تو اجازه می دهد آن

  .یکباره در قصري چشم بگشایی

با قبول این واقعیت که تو جزیی از واحد تکثر یافته هستی، خـود را بـه عنـوان کسـی کـه          

بـا  . اختیار تام دارد، تجربه می کنی، و این همان چیزي است که خداون اراده کرده، اتفاق بیفتد

یزي کـه کـوچکترین اختیـاري در مـورد آن نـداري،      وجود این تو چگونه می توانی در مورد چ

ولـی مـی    –انتخابی داشته باشی؟ تو هر چقدر که بکوشی نمی توانی بنـدة خداونـد نباشـی    

  .توانی فراموش کنی

، هسـتی، و همیشـه   )درواژه نمـادین آن (تو جزیی ربانی از کلیتی ربانی، عضـوي از بـدن       

ل است که فرایند ملحق شـدنِ دوبـاره بـه کـلّ، یـا      به همین دلی. بوده اي و همیشه خواهی بود

تو در واقع انتخاب می کنی آن چه را کـه  . بازگشت به خداوند، به خاطر آوردن اطالق می شود

  .دوباره بیاد  آوري) گوهر الهی ات را(واقعاً هستی 



 
٤٠ 

لکـه  ، ب)چون تو از پیش، می دانی(بنابراین شغل تو در زمین این نیست که چیزي بیاموزي     

و اینکه بیادآوري دیگران که هستند؟ به همـین  . این است که دوباره به خاطر آوري که کیستی

یعنی دوباره به خاطر آنهـا  (دلیل بخش مهمی از شغل تو این است که به دیگران یادآور شوي 

  .، تا آنها هم بتوانند دوباره بیاد آورند)بیاوري

تنها قصد ونیت تو همین اسـت، بـه عبـارتی دیگـر،     . همۀ سالکان همین کار را انجام داده اند   

  .مقصد روح تو این است

  

  .آه خداي من همه چیز دارد برایم تداعی می شود   

  

او قـول  . است، هدف از این گفت و شنود همین است، تو از خداوند پرسش هایی کردي خوب    

واهی کرد، و حرفهـاي او را  تو از این پرسش و پاسخ ها کتابی تدوین خ. داد به آنها پاسخ دهد

تو سؤاالت زیادي در مـورد  . این جزیی از کار تو است. به گوش افراد بیشماري خواهی رساند

اگر در مورد سواالتی که تا کنون مطرح شده، نکته اي هست که هنـوز بـراي تـو    . زندگی داري

  .به طور کامل قابل فهم نیست، به زودي روشن خواهد شد

  

برایم وجود دارد که می خواهم مطرح کنم، اجـازه بـده از واضـح تـرین آنهـا       پرسشهاي زیادي    

  چرا دنیا به شکل کنونی وجود دارد؟. شروع کنم

  

از همه سؤاالتی که همواره براي بشر مطرح بوده این پرسشی اسـت کـه از ابتـداي خلقـت        

ح کنیم، چیـزي در  اگر به طور کالسیک این سؤال را مطر. بیش از همه مورد نظر او بوده است

چرا طـاعون و قحطـی، جنـگ،     اگر خداوند، کامل مطلق و عشق مطلق است: این حدود می شود



 
٤١ 

بیماري، زمین لرزه، طوفان و همه نـوع بالهـاي آسـمانی، نومیـدي هـاي عمیـق شخصـی، و        

  مصیبت هاي جهانی را بوجود می آورد؟

  .ر مفهوم غایی آن، نهفته استپاسخ به این سؤال، در معماي عالم هستی و معناي حیات د    

خداوند خوبی خود را صرفاً با خلق آنچه تو، در حول و حوش خود کامل مـی نـامی، نشـان        

او عشق خود را با محروم ساختن تو از اینکـه عشـق خـودت را جلـوه گـر سـازي،       . نمی دهد

  .متجلی نمی سازد

ور سازي، مگر آن که آنچه را عشـق  همانطور که قبالً گفته شد، تو نمی توانی عشق را متبل     

هیچ پدیده اي بدون ضد خود نمی تواند وجود داشته باشد، مگر در دنیاي . نیست، تجربه کنی

خداوند در مطلقیـت  . با وجود این، وادي مطلق نه براي خداوند و نه براي تو کافی نبود. مطلق

  .وجود داشت، در ازلیت، و این جایی است که تو از آنجا آمده اي

فقط آگاهی است، آگاهی یک مرتبه ربانی است، با . تجربه اي وجود ندارد در قلمرو مطلقیت     

تکامـل  . هستی صرفاً پس از تجربه حاصل می شود. وجود این باالترین شادي، در هستی است

تثلیتـی کـه خداونـد     –ایـن تثلیـت مقـدس اسـت     . آگاهی، تجربه، هستی: به این صورت است

  .داراست

چـون  . ا، در نماد خالق، همان آگاهی است، دانندة همه دانستنی ها، خالق همه تجربـه هـا  خد    

  .تو اگر چیزي را نشناسی نمی توانی تجربه کنی

مخلوق، تجسم، مظهر، اجراکننـدة همـۀ آگاهیهـایی    . خداوند مظهر، مخلوق تجربه کننده است   

چیـزي را کـه تجربـه نکـرده اي،     چون تو نمی تـوانی  . است که خالق در مورد خودش می داند

  .باشی

خداوند در مظهر روح القدس، وجود است، وجود همان هستی ساده و بدیعی است که یگانـه      

  .راه شناخت آن، از طریق خاطرة دانایی و تجربه است



 
٤٢ 

وجود، سعادت و برکت است، وجود، مرتبه اي الهی است، پس از مرتبـۀ دانسـتن و تجربـه        

  .همان چیزي است که از ابتدا پروردگار ارادة آن را داشت این. کردن خود

. تعدادي از روان شناسان از واژه هاي فراهشیار، هوشیاري، نیمه هشیار استفاده می کننـد     

بعضـی از فالسـفه عقیـده    . برخی از دانشمندان عناوین انرژي، ماده، اتر را به کار مـی بندنـد  

وقتی شـما  . ز طریق پندار، گفتار، کردار واقعیت پیدا کنددارند چیزي حقیقت ندارد مگر آن که ا

بـه طـور   . از وقت سخن می گویید، در واقع از سه زمان صحبت می کنید، گذشته، حـال، آینـده  

بر حسب رابطه هاي زمـانی چـه،   . قبل، اکنون، بعد -ما وجود دارد،  مشابه سه لحظه در ادراك

قاط مختلفی را در داخل اطاقتـان، بـاز هـم، اینجـا،     نقاطی را در سراسر دنیا نظر بگیرید، چه، ن

  . آنجا و فضاي بین آن دو وجود دارد

نمی شناسید، علت هم این » فیمابینی«ارتباط پیدا می کند شما  »ناخالص«در مسائلی که با     

همواره دو جانبه هستند در حالیکه مسائلی کـه بـا عـوالم برتـر     » ناخالص«است که مسائلی 

پـائین،   –راسـت، بـاال    –به همین دلیـل، چـپ   . می کنند همواره سه جانبه هستند ارتباط پیدا

فیمـابینی،  . زن  وجـود دارد  –سرد، و از همه بـاالتر مـرد    –آهسته، گرم  -کوچک، تند –بزرگ 

در رابطـه بـا ایـن    یـا  . هر چیزي، یا این چیز است یـا آن چیـز  . بین این دوگانه ها وجود ندارد

  .یا بیشتر قطبیت ها، کمتر است

، هیچ چیز را نمی شود به تصویر کشید، مگر آن کـه  )غیر متعالی(در اقلیم رابطه هاي خام     

  .روز بر اساس این واقعیت است –به  –اکثر تجارب روز . متضاد آن را به تصور آورد

یـک واحـد وجـود دارد و    . موجودات در چهارچوب رابطه هاي متعالی، ضد و مخالفی ندارند    

  .ه چیز از یک واحد به واحد دیگر در دایره اي بی انتها در حرکت و پیشروي استهم

زمان، قلمرویی متعالی است که در آن، آنچه شما گذشته، حال و آینده می نامید در دایره اي     

به این معنا که آنها مخالف و ضد هم نیستند، بلکه اجزاء یـک کـل   . به هم پیوسته، وجود دارند



 
٤٣ 

دادي از یک عقیده، دوایري از همـان مطلـق، جنبـه هـایی از همـان حقیقـت تغییـر        هستند، امت

چنانچه شما از این حرفها نتیجه بگیرید که گذشته، حـال و آینـده، در یـک آن، و همـان     . ناپذیر

  .وجود دارند، حدس تان درست است» زمان«

ي باشد، و با ایـن  عالم هستی به شکلی است که می بینی، چون نمی توانست به شکل دیگر     

زمین لرزه ها و طوفان هاي سهمناك، سیالبها، . همه هنوز هم در قلمرو خام جسمیت قرار دارد

و حوادثی که بالیاي طبیعی می نامی، صرفاً حرکت عواملی است، از یـک قطـب بـه     و طغیانها،

ی اینهـا ضـرباهنگهاي زنـدگ   . مرگ بخشی از همین حرکـت اسـت   –کلّ چرخه تولد . قطب دیگر

هستند، و هر چیزي در واقعیـت ناخـالص، تـابع آنهـا اسـت، چـون زنـدگی خـودش هـم یـک           

  .ضرباهنگ است، یک موج است، یک ارتعاش است، تپشی است در قلب همه آنچه وجود دارد

بیماري و مرض، قطب هاي مخالف سالمت و بهبودي هستند و به درخواست تو در واقعیـت      

ی توانی بیمار شوي مگر اینکه در سطوحی خـودت سـبب بیمـار    تو نم. تو تبلور پیدا می کنند

. شدن شوي، و به همان نسبت، خیلی ساده، اگر تصمیم بگیري، مجدداً می توانی شفا پیدا کنی

نومیدي هاي عمیق شخصی، واکنش هاي انتخاب شده هستند و مصیبت ها و بالهاي جهـانی،  

  .نتیجه هوشیاري جهانی می باشند

چنین استنباط می شود که خداوند این حوادث را بر می انگیـزد، اینکـه، اراده و   از سوال تو     

معهـذا او حـدوث ایـن بالیـا را      . خواست او چنین تعلق می گیرد که این رخدادها حادث شـوند 

و کاري براي متوقف سـاختن  . او صرفاً شاهد آنچه توانجام  می دهی، می باشد. اراده نمی کند

خنثی کردن و نفی ارادة تو است، ایـن کـار   ون انجام چنین کاري به منزلۀ این حوادث نمی کند چ

به نوبۀ خود، تو را از تجربه الهی محروم می سازد، تجربه اي که خداوند و تو با همِ انتخاب کـرده  

  .اید



 
٤٤ 

به جاي آن، از خـودت بپـرس، در مـورد    . بنابراین آنچه را که در دنیا شر می نامی، محکوم نکن    

قضاوت بدي داشتی، و چه کاري، اگر میسر است، دوست داري انجام دهی تـا آن   داد چهاین رخ

  .را تغییر دهی

در رویارویی بـا آن مصـیبت مـن    «که : به جاي آن که از بیرون سؤال کنی، از درونت سؤال کن    

ون ؟ چـ »چه بخشی از وجودم را مایلم تجربه کنم؟ چه جنبه اي از هستی را می خواهم فرا بخـوانم 

همه زندگی به صورت ابزار خلقت تو وجـود دارد، و همـه حـوادث آن، صـرفاً خـود را بـه عنـوان        

فرصتهایی، براي تو، که تصمیم بگیري و بفهمی که کیستی و چه کسی می خـواهی باشـی، نمایـان    

  .می سازند

جـود  این در مورد همه انسان ها صادق است، بنابراین می بینـی کـه در عـالم هسـتی، قربـانی و        

همه سالکانی که پا به عرصه هستی گذاشتند ایـن واقعیـت را مـی    . ندارد، فقط خلّاق ها وجود دارند

به همین دلیل صرفنظر از هر سالکی که نام ببري، هیچیک تصـور قربـانی بـودن از خـود     . دانستند

  .اگر چه بسیاري، واقعاً رنج بیشماري را متحمل شوند –نداشت 

. اگر چه عده اي اصل و مبدأ یا میراث خود را به خاطر نمـی آورنـد   –ت هر نَفسی، یک سالک اس   

رین هدف خود و یادآوري سریع خـود در هـر   با وجود این هر نفسی شرایط و موقعیتی براي باالت

  .خلق می کند. لحظه از زمان که اکنون یا حال نامیده می شود

بـه موقعیـت دیگـران     .د قضاوت قرار مدهبنابراین، راه ِ کارمایی را که دیگري طی می کند، مور   

غبطه مخور و از شکست آنها غمگین نباش، چون تو نمی دانی که در حساب و کتاب الهـی چـه   

مگـر  . هیچ رخدادي را مصیبت بـار یـا شـادي آفـرین منـام      .چیز موفقیت و چه چیز شکست است

آیا مرگ، مصیبت اسـت  . داینکه تصمیم بگیري یا شاهد باشی چگونه از این رخداد استفاده می شو

اگر زندگی هزاران نفر را نجات دهد؟ و آیا زندگی رخدادي فرح بخش است چنانچه جز غـم و رنـج   



 
٤٥ 

چیز دیگري به بار نیاورد؟ با وجود این، هیچوقت قضاوت مکن، همیشه با خـودت مشـورت کـن و    

  .به عقاید دیگران هم احترام بگذار

ا رد کنی یا بخواهی عقیـده ات را در مـورد تغییـر وضـع یـا      این به آن معنا نیست که تو کمکی ر    

شرایطی تحمیل نمایی، این به منزلۀ پرهیز از برچسب زدن وقضاوت کردن در هر کاري اسـت کـه   

چون هر موقعیتی موهبتی است کـه پـیش آمـده و در هـر تجربـه اي گـنج پنهـانی        . انجام می  دهی

  .نهفته است

. او روح جدیدي بود، مشتاق کسـب تجربـه  . می دانست، نور استاز میان ارواح وجود داشت که    

با همۀ شناختی که از خود داشت و مرتب هـم آن را  . »نور هستم«من » من نور هستم« او می گفت 

و در اقلیمـی کـه ایـن روح از آن برخاسـته     . بیان می کرد، ولی هیچکدام جاي تجربه را نمی گرفـت 

قلیم، هر روحی، عظیم بود، هر روحی بدیع و جالـب بـود، و هـر    در آن ا. نور نبود» جز«بود، چیزي 

و بنابراین ایـن  . روحی، با درخشندگی و شفافیت ناشی از نور اعجاب انگیز پروردگار می درخشید

کـه خـود    –در بطـن بـدیع تـرین نورهـا     . روح کوچک، به منزلۀ شمعی در مقایسه با خورشید بـود 

کـه و چـه   می توانست خودش را ببیند و نه خود را به عنوان او نه  –جزیی از آن به شمار می آمد 

  .کند ، تجربهواقعاً بودکه اي 

. از قضا، این طور پیش می آمـد کـه ایـن روح مشـتاق شـد و مشـتاق شـد تـا خـود را بشناسـد              

کوچولو، آیا می دانـی چکـار بایـد بکنـی تـا      . اشتیاق او به قدري شدید بود که یک روز خداوند گفت

  را برآورده سازي؟آرزویت 

مـن هـر کـاري بگـویی     . خدایا استدعا می کنم به من بگو چکار باید بکنم«روح کوچک پاسخ داد،    

  »انجام می دهم

  .»تو باید خودت را از ما جدا کنی و بعد باید تاریکی را بسوي خود بخوانی«خداوند پاسخ داد،     

  »اي رب مقدس تاریکی چیست؟« : روح کوچک سؤال کرد    



 
٤٦ 

  .، و روح این را درك کرد»همان چیزي که تو نیستی« خداوند پاسخ داد،      

کوچک، سپس، همین کار را انجام داد و خود را از همه، آري، از همه جدا کرد و حتـی بـه    روح      

اقلیم دیگري شتافت و در آن سرزمین، روح کوچک قـدرت داشـت، کـه بـه تجربـه خـود همـه نـوع         

  .فرا بخواند و همین کار را کرد ظلمتی را تاریکی و

پروردگـارا چـرا مـرا فرامـوش کـرده      «با وجود این، در میان آن تاریکی هاي روح فریاد کشید،      

ولـی خداونـد هرگـز تـو را     . همان کاري که تو در سخت ترین و تلخ ترین ایام انجام می دهی» اي؟

خـود  «کنـد کـه    بـود بـه تـو یـادآوري     همیشه در کنار تو ایستاده و آمادهاو . فراموش نکرده است

  .فرا بخواند» خانه اصلی ات«، همواره آماده بوده، تا ترا به »واقعی تو کیست؟

  .بنابراین نقطه اي روشن در قلب تاریکی باش و آن را لعن و نفرین نکن    

) گـوهر الهیـت را  (و به هنگام محاصره شدن توسط چیزهایی که تـو نیسـتی، آن را کـه هسـتی          

ولی راستی آیا در جستجو و تالشی که براي تغییـر آفـرینش داري، آنـرا سـتایش و     . فراموش نکن

  تحسین هم می کنی؟

و این را هم بدان آنچه که تو در هنگام بزرگترین آزمـایش حیـات انجـام مـی دهـی، مـی توانـد            

 »واقعـاً هسـتی   کسی کـه «، چون تجربه اي را که توخلق می کنی، تبلور بزرگترین پیروزي تو باشد

  . و کسی که می خواهی باشی، می باشد -

تـا بهتـر بفهمـی چـرا      –داستان تمثیلی روح کوچولو و خورشـید   –داستان باال برایت گفته شد      

لحظـه اي کـه هـر     –و چگونه دنیـا مـی توانـد در یـک لحظـه       –دنیا به شکلی است که اکنون هست 

  .تغییر کند –اد آورد انسانی حقیقت ربانی، جوهر ذات خود را بی

در حال حاضر افرادي هستند که عقیده دراند، زندگی یک مدرسه است، و آنچه را تـو در طـول        

به ایـن نکتـه قـبالً هـم اشـاره      . زندگی مشاهده و تجربه می کنی براي آن است که درسی بیاموزي

  :شد، و باز هم به خاطر داشته باش که



 
٤٧ 

تـو صـرفاً آنچـه را کـه از پـیش مـی        –راي آن کـه چیـزي بیـاموزي    ، نه بتو به این عالم آمدي     

در . ضمن این تجلی، تواز طریق تجربه، خود را مجـدداً خلـق مـی کنـی    . دانستی، باید متجلی سازي

و بنـابراین آن را مقـدس   . این راستا تو زندگی را تصدیق می کنی، به آن هدف و مقصـد مـی دهـی   

  .می سازي

  

ت تمام چیزهاي بدي که در زندگی، اتفاق می افتـد، انتخـاب خـود مـا بـوده      آیا منظور تو این اس    

است؟ آیا منظور تو این است که حتی مصائب و بدبختی ها، تـا حـدودي، توسـط خـود مـا بوجـود       

و اگر این طور است، آیا راهـی کـه کمتـر    » ضد آنچه را که هستیم تجربه کنیم؟«تا ما بتوانیم . آمده

وجـود نـدارد،    –رنج کمتري هم براي خودمان و هم بـراي سـایرین    –اشد درد سر و رنج داشته ب

   تا فرصتهایی براي ما بوجود آورد تا خودمان را تجربه کنیم؟

  

  .بگذار به یک یک آنها بپردازیم. تو چندین سؤال کردي که همگی پرسشهاي خوبی بودند    

نـه بـه   . افتند، با انتخاب تـو نبـوده انـد    نه؛ همه چیزهایی که تو بد می خوانی و براي تواتفاق می    

تـو خـالق   (فقط همه آنها ساخته و پرداخته دست تو هستند . که منظور تو است –معنی آگاهانه آن 

  ).همه آنها هستی

اینکـه چگونـه خلـق    . در هر لحظه، و هر دقیقه، و هـر روز . تو همواره در روند خلق کردن هستی    

تو یـک پدیـدة    –اکنون، این را بپذیر، حرف مرا قبول کن . می کنیممی کنی، بعداً دربارة آن صحبت 

خالق بزرگ هستی، و مرتباً در حال ظهور و نمایش پدیده اي جدید با سرعتی هر چـه تمـامتر مـی    

  .باشی

آگـاهی فـردي   . همه زاییده آگاهی هستند –رخ دادها، حوادث، اتفاقات، شرایط، اوضاع و احوال      

وقتی دو، یا چند نفر به نام من گردهم می آیند، مـی تـوانی حـدس بزنـی     . ي استبه اندازة کافی قو



 
٤٨ 

و اما از آگاهی جمعی؟ این آگاهی به قدري قـوي اسـت کـه    . چه انرژي خالقی رها و آزاد می شود

  .می تواند حوادث و رویدادهایی با اهمیت جهانی و پیامدهایی به اهمیت سیاره اي بوجود آورد

ت اگر بگویی که تو این پیامدها را انتخاب می کنی، چون تـو آنهـا را بـه نحـو و     این درست نیس     

روشی که منظور تو است، انتخاب نمی کنی، تو همان قدر در انتخاب آنها دخالت نداري که خداونـد  

و بعد با توجه به اهمیـت آنهـا تصـمیم    . تو هم نظیر خداوند در حالت مشاهده حوادث هستی. ندارد

  .د واقعی تو کیستمی گیري، خو

معهذا قربانی اي در دنیا وجود ندارد همین طور که آدم شرور و بدذات وجود نـدارد، همـانطور        

  .که تو قربانی انتخابهاي دیگران نیستی

و بـا    -در مراتبی، همه شماها چیزي را بوجود آورده اید که ادعا می کنیـد از آن نفـرت داریـد        

  .تخاب کرده ایدخلق آن در واقع آن را ان

این مرتبۀ پیشرفته اي از فکر به شمار می آید، و این چیزي است که همه سـالکان دیـر یـا زود          

چون فقط هنگامی که آنها مسؤولیت کاري را به طور تـام و تمـام مـی پذیرنـد آن     . به آن می رسند

  .وقت است که می توانند قدرتی بدست آورند که بخشی از آن را تغییر دهند

صـدمه زدن بـه تـو    «تا زمانی که تو بر آن باور هستی که کسی یا چیـزي از بیـرون در حـال          

فقط زمـانی کـه مـی گـویی     . تو خود را از هر گونه قدرتی براي هر گونه اقدامی خلع می کنی» است

  .می توانی این قدرت را به دست آوري که آنرا تغییر دهی» این کار را کردم« من 

ی آسانتر است که تو چیزي را که خودت انجام می دهی عـوض کنـی تـا چیـزي را کـه      این بس      

  .دیگري انجام می دهد

اولین گام در تغییر هر چیز دانستن وقبول این واقعیت است که تو انتخـاب کـردي کـه اوضـاع           

. یکـی هسـتیم  اگر نمی توانی در مرتبۀ فردي این را قبول کنی، این را بپذیر که همـه مـا   . چنین باشد



 
٤٩ 

بعد تالش کن تغییري بوجود آوري نه براي آن که نقـص در کـار اسـت، بلکـه بـراي آن کـه آنچـه        

  .هست، بیان صحیح و روشنی از گوهر ذات تو نیست

و آن براي اعالمی است بـه عـالم هسـتی بـراي     : تنها یک دلیل براي انجام هر کاري وجود دارد     

  .جوهر ذاتشناساندن 

دگی چنین استفاده شود، به صورت پدیـده اي در مـی آیـد کـه خلـق آن در دسـت مـا        اگر از زن     

تو از زندگی استفاده مـی کنـی تـا خـود را بـه عنـوان آن کـه هسـتی و آن کـه همـواره مـی            . است

  .خواستی باشی خلق کنی

ب اگر واقعاً دوست داري که گوهر الهی ات را متجلی سازي، باید آنچه را کـه در زنـدگی مناسـ        

  .که تو تمایل داري به ابدیت فرافکن کنی، تغییر دهی با تصویري نیست

اشـتباه  . انتخـاب تونیسـتند   که اتفاق مـی افتـد،  » بدي«در وسیع ترین مفهوم کلمه، همه چیزهاي      

» بـد «نامیـدن آنهـا، تـو خـود را     » بد«چون با . نامیدن آنها است »بد«در انتخاب آنها نیست، بلکه در 

  .یرا تو، آنها را بوجود آورده ايمی نامی، ز

به خود زدن، آنچـه را کـه   » بد«بنابراین به جاي بر چسب . این برچسب را تو نمی توانی بپذیري    

تو به علت کاستی هاي عقلی و روحی، دنیا را با شـرایطی کـه فعـالً بـر     . خلق کرده اي نفی می کنی

یـا از درون بـه طـور عمیـق و قلبـی در       –ي می پذیري، در  حالیکه، اگر مجبور بود. آن حاکم است

می کردي، دنیا را چیزي کامالً متفاوت از آنچـه هسـت، مـی    مسؤولیت مقابل عالم هستی احساس 

دنیـا   .آشکار بودنِ مسلم این واقعیت است که آنـرا شـدیداً دردنـاك و طنزآمیـز مـی سـازد      . دیدي

  .می کرداگر هرکس شخصاً احساس مسؤولیت . واقعاً چیز دیگري می شد

گردبادها و طوفانهاي سهمگین، فوران کوههاي آتشفشـان و   –بالیا و مصیبت هاي طبیعی دنیا      

به طور اخص توسط تو ایجاد نشده، آنچه توسط تو بوجـود مـی آیـد     –آشوبها فیزیکی  –سیل ها 

  .میزان و درجه اي است که این حوادث زندگی تو را لمس می کنند



 
٥٠ 

  

اتفاق می افتد که هیچ امتدادي از تصور نمی تواند ادعا کند، تو محـرك آن یـا    حوادث در دنیایی     

  .خالق آن بودي

این حوادث، توسط آگاهی مشترك و جمعـی بشـریت بوجـود مـی آیـد، همـۀ جهـان، بـه اتفـاق               

 آنچه هر یک از شما منفرداً انجام می دهید، این اسـت . یکدیگر این تجربیات را تولید و خلق می کنند

که از میان آنها عبور می کنید، و تصمیم می گیرید که این تجربیات چه مفهومی براي شـما داشـته   

  .باشد و تو در ارتباط با آنها که و چه هستی

بنابراین تو به طور جمعی و فردي، زندگی و زمانی را که تجربه می کنی، خلق می کنـی، و       

  .تکامل استاین صرفاً براي تحقق بخشیدن به هدف معنويِ 

و پاسـخ مثبـت    –سؤال کردي آیا راه کم نشیب و فرازتري براي تحمل ایـن رونـد وجـود دارد         

معهذا هیچ چیز در تجربه بیرونی تو تغییر نکرده، راه کاهش درد و رنج، رنجـی کـه تـو بـه      –است 

سـت کـه تـو    این ا –هم رنج تو و هم رنجهاي دیگران  –رخدادها، و تجارب زمینی ارتباط می دهی 

  .نگرشی را که نسبت به موقعیت ها داري، تغییر دهی

چون این رخـداد توسـط عوامـل بیشـماري بوجـود      (تو نمی توانی حادثۀ بیرونی را تغییر دهی      

آمده، و تو از نظر آگاهی به اندازة کافی رشد نکرده اي که به طـور فـردي، چیـزي را کـه بـه طـور       

ایـن راه و شـیوة تسـلط بـر     . س باید تجربه درونی را تغییر دهی، پ)جمعی بوجود آمده، تغییر دهی

  .زندگی است

رنـج  . رنـج، ناشـی از فکـر نادرسـت اسـت     . هیچ چیز فی نفسه و بخودي خود رنـج آور نیسـت       

  .ناشی از خطاي فکر است

بـه ایـن ترتیـب اسـت کـه او مـی       . یک سالک قادر است غم انگیزترین رنج ها را از میان بردارد     

  .تواند شفا دهد



 
٥١ 

قضـاوت را برداریـد، رنـج از  بـین     . رنج ناشی از قضاوتی است که شما در مورد چیزي داریـد      

  .می رود

عقیـدة شـما در مـورد چیـزي ناشـی از عقیـدة       . قضاوت معموالً براساس عقیده اي قبلی اسـت      

ناشـی شـده و    نیـز از پیشـداوري دیگـري    و آن پیشـداوري  –پیشین شما نسبت به آن چیز اسـت  

به سالن آینه هـا   همین طور ادامه پیدا می کند، نظیر بلوك هاي ساختمان، تا اینکه شما برمی گردید

  .که من آنرا اولین فکر نامیده ام

و به همـین دلیـل اسـت    . همه فکرها خالق هستند وهیچ فکري به اندازة فکر نخستین قوي نیست     

  .می شود که گاهی این فکر، گناه نخستین نامیده

این اشتباه، بـا فکـر   . گناه نخستین زمانی است که فکر نخستین شما در مورد چیزي اشتباه باشد    

دوم و سومی که شما نسبت به قضیه اي پیدا می کنید، مجدداً تقویت و تأکید می شود و چیـزي بـه   

قـادر سـازد    این وظیفه روح القدس است که شما را به درك جدیدي از قضـیه . آن اضافه می گردد

  .تا شما از اشتباهات گذشته رها شوید

      

منظور تو این است که من نباید نسبت به بچه هـاي در معـرض قحطـی آفریقـا، خشـونت و بـی           

  عدالتی حاکم بر آمریکا، زلزله اي که صدها نفر را در برزیل کشت، احساس بدي داشته باشم؟

  

تو مختـاري هـر کـاري کـه مـی خـواهی انجـام        . ود نداردوج» نبایدي«یا » باید« در عالم احدیت     

  .اگر می خواهی احساس بدي داشته باشی می توانی احساس بدي داشته باشی. دهی

فقط نه قضاوت کن و نه محکوم کن، چون تو نمی دانی چرا چیزي اتفاق می افتـد، همـانطور کـه        

  .نمی دانی دلیل اتفاق افتادن آن چیست



 
٥٢ 

هر که را محکوم کنی، ترا محکوم خواهـد کـرد، و در مـورد هـر     : اطر داشته باشو این را به خ     

  .چه قضاوت کنی، روزي خودت مورد داوري قرار می گیري

یـا از افـرادي کـه درصـدد تغییـر آن        –به جاي این کارها سعی کن آن چیزها را عـوض کنـی        

چون همه چیـز را خداونـد از طریـق     .با وجود این براي همه دعا کن –چیزها هستند، جانبداري کن 

  .حیاتی که به پدیده ها بخشیده، خلق کرده و این باالترین خلقت بشمار می آید

    

» بایـد «اجازه بده یک لحظه سکوت کنم تا نفسی تازه نمایم، آیا درست شنیدم که در عالم هستی     

  وجود ندارد؟» نبایدي«یا 

   

  .درست است     

  

  ممکن است اگر آنها در دنیاي تو پیدا نمی شوند پس کجا هستند؟ چطور چنین چیزي     

  

  .در تصور تو      

    

ولی کسانی که درباره چیزهاي غلط و درست، بکن و نکن ها، بایـد و نبایـدها مطـالبی بـه مـن            

  -پی ریزي شده است –آموختند، گوشزد کردند که این قوانین توسط خداوند 

    

، »غلـط «یـا  » درسـت «خداونـد هرگـز   . به تو چیزهایی آموختند در اشتباه بودندپس آنهایی که       

چون با انجام این کار تو را به طور کامـل از بـاالترین موهبـت    . وضع نکرده است» نکنی«یا » بکن«

فرصتی براي انجام آنچه تو را خشنود می کند، و تجربه کردن نتایج آن کـار، ایـن    :محروم می کند



 
٥٣ 

فضـایی بـراي بـه    . را در تصویري که از خود واقعی ات داري، مجدداً خلق کنـی فرصت که خودت 

از خود برتر و خود الهی ات، براسـاس بزرگتـرین عقیـده اي کـه از توانـایی       وجود آوردن واقعیتی

  .خود، داري

نادرست اسـت، بـه منزلـه ایـن اسـت کـه نبایـد آن را         –فکر، کلمه، یا عملی  –گفتن اینکه چیزي      

منـع  . وگفتن اینکه کاري را نباید انجام دهی به منزلـه منـع کـردن تـو از آن کـار اسـت      . م دهیانجا

محدود کردن تو به منزلـه نفـی واقعیـت جـوهر الهـی تـو       . کردن تو به منزلۀ محدود کردن تو است

  .ضمن سلب کردن این فرصت از تو، براي آن که بتوانی آن حقیقت را خلق و تجربه کنی. است

    

وب حاال وارد حیطۀ دیگري شدیم که مایل بودم درباره آن صحبت کنم، و آن مسـئله بهشـت   خ     

تا آنجایی که من حـدس مـی زنـم چیـزي بـه نـام جهـنم وجـود         . و جهنم در ابعاد وسیع کلمه است

  .ندارد

    

جهنم وجود دارد ولی نه به شکلی که تو تصور می کنـی، و تـو بـه دالیلـی کـه گفتـه شـد آن را            

  .به نمی کنیتجر

  

  پس جهنم چیست؟    

  

جهـنم پیامـد   . جهنم، تجربۀ بدترین نتیجه ممکن از انتخاب ها، تصمیمات و آفرینش هـاي تـو اسـت   

در آنچـه را تـو هسـتی    و کـه  طبیعی هر فکر و اندیشه اي است که خداوند رانفی مـی کنـد یـا آن    

  .ارتباط با، پروردگار نفی می کند

  



 
٥٤ 

و کـی  ي است، جهنم یعنی عدم موفقیت، یعنی پی بردن بـه اینکـه تـو    جهنم، ضد و مخالف شاد     

) از آنچـه واقعـاً هسـتی   (و عدم توانایی براي تجربه این واقعیت، جهنم یعنی کمتر بودن چی هستی 

  .وهیچ شکنجه اي باالتر از این براي روح وجود ندارد

  

بهشـت را  » اسـتحقاق «ه تـو  حتی اگر خداوند این اندیشۀ خارق العـاده را تصـمیم مـی گرفـت کـ         

نداري، چه نیازي بود که از تو انتقام بگیرد یا تو را براي شکسـتی کـه متحمـل شـده بـودي، تنبیـه       

خیلی ساده نبود که شر تو را دفع نماید؟ خداوند چه نیازي به ایـن دارد کـه تـو را     او آیا براي . کند

  .سازد به رنجی ابدي از نوع و در سطحی فراي قلم و توصیف، محکوم

  

اگر پاسخ دهی، نیاز به رعایت عدالت، آیـا محـروم سـاختن سـادة تـو از هـر گونـه ارتبـاط بـا               

، مقاصدي را که خداوند از رعایت حق و عـدالت دارد، تـأمین نمـی    پروردگار در عالم برتر و بهشت

  آیا وارد ساختن رنج ابدي مورد نیاز است؟. کند

مرگ، به صورتی که تو در اعتقادهـاي ریشـه دار در تـرسِ خـود     این  را بدان که تجربۀ پس از      

با وجود این روحِ مرتکبِ خطا شـده، آنچنـان ناشـادي، آنچنـان     . ساخته و پرداخته اي، وجود ندارد

را درك و ) از انـوار فیـاض برکـات الهـی    ( نقصان، آنچنان جدایی از کـل، و آن چنـان محرومیتـی    

و بدان که پروردگار، نه تو را آنجـا مـی فرسـتد    . جهنم را دارد تجربه می کند که براي او این، حکم

تو، وتنها تو هستی که این تجربـه را خلـق   . و نه باعث می شود چنین تجربه اي براي تو اتفاق بیفتد

می کنی و این زمانی است که خود الهی ات را از بـاالترین اندیشـه اي کـه از خـود داري جـدا مـی       

را بوجود می آوري، و این زمانی است کـه گـوهر الهـی ات را نفـی مـی      تو خودت این تجربه . کنی

  .کنی، زمانی که آن که و آنچه واقعاً هستی را، رد و انکار می کنی



 
٥٥ 

نمی تواند هم باشد چون این نقشه خداونـد نیسـت   . با وجود این، حتی این تجربه هم ابدي نیست    

چـون بـا اتفـاق     –چنین چیزي جـزء محـاالت اسـت    در واقع . که تو براي ابد و ازل از او جدا بمانی

بلکه خداوند هـم بایـد تـو را     –افتادن چنین چیزي، نه تنها تو مجبوري آن که را که هستی نفی کنی 

و تا زمانی که یکی از شما بـه حقیقـت ذات و کمـال انسـانی تـو ایمـان و اعتقـاد دارد، آن        . نفی کند

  .حقیقت نهایتاً پیروز خواهد شد

  

اگر جهنم وجود ندارد، آیا به منزله این نیست که من هر کاري دلم بخواهد می توانم بکـنم،   ولی     

هر عملی را می توانم انجام دهم، مرتکب هر خالفی که مایل باشم می توانم بشوم، بدون آن کـه از  

  مجازات و مکافاتی هراس داشته باشم؟

  

درست و صحیح است انجام دهی؟ آیا تو بایـد   آیا تو به ترس نیازي داري تا آنچه را که اصوالً     

و اصوالً درست کرداري چیست؟ در این میان چـه کسـی   . تهدید شوي تا درست کردار باقی بمانی

  حرف آخر را می زند؟ چه کسی راهبردها را تعیین می کند؟ چه کسی قوانین را وضع می نماید؟

تو هستی که راهبردهـا را تعیـین مـی    . ستیاین را بدان که تو وضع کننده قانون براي خودت ه     

چـون ایـن تـو هسـتی کـه      . و تو هستی که تصمیم می گیري چقدر درست و خوب عمـل کنـی  . کنی

و چه کسی می خـواهی باشـی و تـو تنهـا کسـی       واقعاً که هستی و چه هستی؟تصمیم گرفته اي 

  .هستی که می توانی ارزیابی کنی چقدر خوب عمل کرده اي

گري هرگز در مورد تو داوري نمی کند، چون؛ چرا، و چگونه پروردگـار مـی توانـد    هیچ کس دی     

آنچه را خودش خلق کرده مورد داوري قرار دهد و بد بنامـد؟ اگـر او مـی خواسـت تـو هـم کامـل        

باشی، و هم هر کاري را به نحو احسن انجام دهی تو را در جایی که همه چیز کامل بود قـرار مـی   

این روند این بود که  تو خودت را کشف کنی، خود الهی ات را آنطور که واقعـاً   مقصود کلی از. داد



 
٥٦ 

با وجود ایـن انجـام چنـین مهمـی بـراي تـو       . هستی، و آنطور که واقعاً می خواهی باشی خلق کنی

  .چیز دیگري باشیمیسر نبود مگر آن که فرصت داشته باشی 

که خودش در مقابل تو قرار داده، تنبیـه کنـد؟   آیا رواست خداوند تو را براي انتخاب و فرصتی      

و مایل نبود تو انتخاب دومی داشته باشی چرا چیزي جـز انتخـاب اول را مـی     اگر او نمی خواست

  آفرید؟

این سؤالی است کـه تـو بایـد از خـودت کنـی قبـل از اینکـه نقـش خـداي محکـوم کننـده را بـه                 

  .پروردگار بدهی

این است که، بله تو ممکن است، بدون تـرس از مجـازات، هـر کـاري      پاسخ مستقیم به سؤال تو     

  .ولی به شرطی که پیامدهاي عملت را هم پذیرا باشی. دلت می خواهد انجام دهی

اینها نظیر مجازات یا تنبیه نیسـتند، بلکـه خیـر سـاده،     .  نتایج طبیعی. پیامدها همان نتایج هستند     

. یجی هستند که از کاربرد طبیعیِ قوانین طبیعی ناشـی مـی شـوند   آنها نتا. همان نتایج اعمال هستند

آنها چیزهایی هستند که به طور کامالً قابل پیش بینی، به عنوان پیامد آنچه اتفـاق افتـاده واقـع مـی     

  .شوند

کلّ زندگی فیزیکی، مطابق با قوانین طبیعی عمل می کنـد، زمـانی کـه تـو قـوانین را بیـاد داشـته            

  .یري، در مرتبۀ فیزیکی، در زندگی موفق شده ايباشی و بکارگ

چیـزي نیسـت جـز     –یا آنچه تو شیطان یا شانس بد مـی نـامی    –آنچه به نظر تو تنبیه می آید      

  .قانون طبیعی که خود را اعمال کرده است

  

ان نمـی  پس اگر من این قوانین را بدانم و از آنها پیروي کنم، آیا دیگر، لحظه اي دچار رنج حرم     

  شوم؟ آیا این چیزي است که تو می خواهی به من بگویی؟

  



 
٥٧ 

تو موقعیتی را در زنـدگی کـه مسـئله    . تجربه نخواهی کرد» رنج«تو دیگر چیزي را تحت عنوان      

بـا همـه نگرانـی    . با هیچ موقعیتی با ترس و هراس مواجه نمی شـوي . آفرین باشد، نخواهی داشت

تو بـا همـان تصـوري کـه از زنـدگی آدم و حـوا داري       . می کنیها، شک ها و ترس ها خداحافظی 

نه به صورت روح هاي بـدون جسـم در اقلـیم مطلـق، بلکـه بصـورت روحهـاي         -زندگی می کنی  

سـرور، آرامـش، خـرد، فهـم و      –با وجود این، تو از همه نوع آزادي . داراي کالبد در قلمرو نسبیت

تـو موجـودي بـه طـور کامـل تحقـق یافتـه،        . ی بـود قدرتی که در قالب روح داري، برخوردار خواه

  .خواهی بود

تا بـه طـور کامـل در مـدتی کـه در جسـم        –مقصود او همین است . هدف روح، هم، همین است     

  .است، تحقق یابد، تا مظهر و تجلی چیزي باشد، که واقعاً هست

تو تجلی و تظاهر پیـدا مـی    که از طریق: این، آرمان او است. این نقشه پروردگار براي تو است      

را بـه طـور تجربـی    او خـود  مقصود او این است که، ادراك، به صورت تجربه در آید، و اینکه . کند

  .بشناسد

آنها قوانین کاملی هسـتند، کـه وظیفـه    . قوانین عالم، قوانینی هستند که خداوند وضع کرده است     

  .کامل دنیاي فیزیکی را بوجود می آورند

ا کنون چیزي کامل تر از ذرة برف دیده اي؟ پیچیدگی آن؟ طرح آن؟ تناسـب و تقـارن آن؟   آیا ت     

همـه،   –مطابقت آن با خودش و اصالت و منحصر به فردبـودن آن در مقایسـه بـا هـر چیـز دیگـر       

بـا وجـود   . تو از اعجاز نمایش نفیس و بدیع طبیعت، به حیرت مـی افتـی  . بشمار می آیند نوعی رمز

تصور  می کنی با عـالم هسـتی چکـار مـی     . ند با یک ذره برف بتواند چنین کاري کنداین اگر خداو

  .و کرده است –تواند بکند 

چنانچه در بحر تقارن و تکامل طرحی که در کوچکترین ذره تـا بزرگتـرین پدیـده خلقـت وجـود          

واقعیـت   فروروي، برایت مشکل است که واقعیتی را که مـی بینـی، هضـم و درك کنـی، و در    . دارد



 
٥٨ 

حتی اکنون که نگاهی گذرا انداخته اي برایت درك یا تصور این پیچیدگی هـا مشـکل   . خود بگنجانی

و خـارق العـاده تـر     با وجود این می توانی حس کنی که پیچیدگیهایی وجود دارد، پیچیده تـر . است

  .از آنچه فهم کنونی تو قادر به هضم آن است

  

  ا بشناسم، چگونه می توانم آنها را بیاموزم؟من چگونه می توانم این قوانین ر    

  

  . مسئلۀ آموختن نیست، بلکه به یاد آوردن استاین     

  چگونه می توانم آنها را بیاد بیاورم؟    

دنیاي بیرون را آرام کُن، تا آن که بتوانی دنیـاي درون را مشـاهده   . با خاموش ماندن، آغاز کن     

ت که تو در جستجوي آن هستی، معهذا تا زمانی که این چنـین  این درون نگري، آن چیزي اس. کنی

در واقعیت هاي بیرونی غرق هستی و نگران آنهـا هسـتی، نمـی تـوانی آرامـش درونـی را بدسـت        

پس سعی کن هر چه بیشـتر درون را جسـتجو کنـی، و زمـانی کـه بـه درون نمـی روي، از        . آوري

  .را بخاطر داشته باشاین پند بدیهی . درون با دنیاي بیرون برخورد کن

  .اگر با درون نروي، به دنیاي بیرون می روي و غرق آن می شوي     

معهذا نباید این کار را بکنـی و هرگـز نبایـد    . تو همۀ زندگی ات را صرف دنیاي بیرون کرده اي     

  .می کردي

یسـت کـه تـو    چیزي نیست که تو نتوانی باشی، چیزي نیست که تو نتوانی انجام دهی، چیـزي ن       

  .نتوانی داشته باشی

  

  .این وعدة طوالنی مدت ودلفریبی است     

  



 
٥٩ 

را بـاور مـی   او از خداوند انتظار چه وعده دیگري را داشتی؟ اگر وعده کمتري بـه تـو مـی داد         

  کردي؟

: براي هزاران سال، مردم وعده هاي خداوند را به دالیل بسیار خارق العاده اي باور نکـرده انـد       

 –بنابراین تو پیمان، و وعدة کمتري را انتخاب کـرده اي  . آنها بیش از آن دلفریب بود که باور شود

معهـذا تـو   . چون باالترین وعدة پروردگار، از باالترین عشق سرچشمه مـی گیـرد  . عشق کمتري را

نمی توانی عشق کاملی را تصور کنی، و به همـین نسـبت نمـی تـوانی وعـدة کـاملی را در تصـور        

بنابراین تو حتی نمی تـوانی  . همانطور که نمی توانی شخص کاملی را به تصور در آوري. نجانیبگ

  .آنچنانچه سزاوار و شایسته است پروردگارت را باور داشته باشی

چـون  . هر گونه شکستی در هر یک از باورها به منزلۀ شکست در اعتقـاد بـه پروردگـار اسـت          

عشق بدون شـرط   –عتقاد به باالترین و بزرگترین موهبت الهی یعنی اعتقاد به پروردگار به منزلۀ ا

  .و باالترین وعدة پروردگار، یعنی توانایی نامحدود است –

       

حتـی اگـر   . در مورد توانایی بی منتها قبالً شنیده بودم، ولی این با تجربه بشر جور در نمی آیـد      

در مورد چـالش هـاي افـرادي     –، نادیده بگیریم مشکالتی را که یک فرد معمولی با آن روبرو است

  که محدودیتهاي ذهنی و فیزیکی دارند، چه می شود گفت آیا توان آنها نامحدود است؟

  

تو تصور می کنی محدود هستند؛ محدود به مفهومی که البته براي تـو مطـرح اسـت، نـه بـراي           

 –حاال هر چه مـی خواهنـد باشـند     –آنها؟ تو تصور می کنی روح هر انسانی با چالش هاي زندگی 

  به طور تصادفی روبه رو می شود؟ تصور تو براین است؟

  

  منظور تو این است که روح، نوع زندگی خودش را از پیش انتخاب می کند؟    
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مقصود ایـن اسـت   . نه به این مفهوم، چون چنین طرز فکري، نَفس روبه رو شدن را نفی می کند    

، )حـال (در لحظه پرشـکوه کنـونی    –بیافرینی و بنابراین خودت را بیافرینی  که تو تجربه خودت را

  . بنابراین تو از پیش، زندگی و حیاتی را که تجربه خواهی کرد، انتخاب نمی کنی

شرایط و اوضاع و احـوال، چـالش هـا و موانـع،      –معهذا تو ممکن است افراد، مکانها، رخ دادها      

  .که با آن تجربه ات را می آفرینی، انتخاب کنیرا  –فرصتها و انتخابهایی 

تصـور نکـن روحـی    . نامحدود اسـت  توانایی بالقوه تو در آنچه انتخاب کرده اي که انجام دهی،     

که در جسمی تجسد یافته و تو آنرا محدود می نامی، به توانش کامل خود نرسیده، چـون تـو خبـر    

. تو از دستور کار او چیزي درك نمـی کنـی   .دهدتصمیم داشت انجام نداري آن روح چه کارهایی 

  .بی خبريمقصود او و از 

بـا ایـن کـار کمـال موجـود در      . بنابراین براي افراد و موقعیت هـا دعـا کـن و شـکرگزار بـاش          

چون در عالم هسـتی هـیچ چیـز بـه طـور      . و نشان بده که به آن ایمان داري –آفرینش را تأیید کن 

ضمناً در دنیا چیـزي بـه نـام شـانس     . چیزي به نام تصادف وجود ندارد و. اتفاقی حادث نمی شود

  .یا انتخاب تصادفی وجود ندارد

یک ذره برف در طرح اش به طور صددرصد کامل است، پس تصور نمـی کنـی ایـن کمـال      اگر     

  در مورد چیزي به شکوه و عظمت زندگی هم ممکن است مصداق داشته باشد؟

  

بـود چـه نیـازي بـه شـفاي      » کامل«اگر شرایط آنها . بیماران را شفا می دادولی حتی مسیح هم      

  آنها بود؟
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مسیح آنها را شفا داد، نه به این دلیل که شرایط آنها ناکامل بود، او آنهایی را که نیـاز بـه شـفا         

ه مـی  داشتند شفا داد، چون به این درمان، به عنوان بخشی از روندي که همه چیز آن کامل بود نگا

روحـی یـا    –اگر براي او مسلم بود کـه همـه بیمـاري هـا     . او مقصود مریض را درك می کرد. کرد

نشانۀ عدم کمال است، آیا در صدد بر نمی آمد همه انسانهاي روي سـیاره را یـک جـا و     –جسمی 

  فوري شفا بخشد؟ آیا در قدرت او براي انجام این کار شک داري؟

  

  .انستنه باور می کنم که می تو    

  

چرا مسیح این کار را نکرد؟ چـرا مسـیح قبـول کـرد     : ولی، ذهن اصرار دارد بداند. بسیار خوب     

که عده اي  رنج ببرند و عده اي شفا پیدا کنند؟ و اصوالً، چرا خداوند اجازه می دهـد در هـر برهـه    

. همـان اسـت   اي از زمان درد و رنجی وجود داشته باشد؟ این سؤال قبالً مطـرح شـده و پاسـخ ان   

کـار درسـتی نیسـت    . و همه زندگی از انتخاب ناشی مـی شـود   –دارد  در روند زندگی کمال وجود

  .اگر تو این انتخاب را زیر سؤال ببري و مهم تر از همه، بخواهی آن را محکوم کنی

آنچه درست است این است که این انتخاب را مشاهده کنی، و آنچه از دستت بر مـی آیـد انجـام        

پـس یـادت   . کمـک کنـی  ) در سطح باالتر(ی تا به روح، براي جستجو و رسیدن به انتخابی باالتر ده

بـدان  . باشد که همواره مراقب انتخابهاي دیگران باشی بدون آن که آنها را مورد داوري قرار دهـی 

معهـذا آگـاه بـاش تـا آن کـه بـه        –که انتخاب آنها در لحظه کنونی براي آنها انتخـابی کامـل اسـت    

  .ایشان، در صورتی که در صدد جستجوي انتخابی جدیدتر، متفاوت یا باالتر بر آیند، مدد برسانی

تالش کن با انسان هاي دیگر ارتباط برقرار کنی، خواهی دید  چگونه، هدف و مقصـود آنهـا بـر        

همـه  و بـا   –این کاري بود که مسیح با آنهایی که شفایشان بخشید، انجـام داد  . تو روشن می شود

مسیح همه آنهایی را که براي شفا یافتن بـه نـزد او آمدنـد و یـا     . آنهایی که زندگیشان را لمس کرد
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) اهللا بختـی (او بـه طـور تصـادفی    . دیگران آنها را براي مددخواهی به نزد او فرستادند، شفا بخشید

  .بود چون اگر چنین کاري می کرد، برخالف قانون مقدس عالم عمل کرده. کسی را شفا نداد

  .به هر انسانی اجازه بده راه خودش را طی کند     

   

آیا این بدین معنا نیست که تا از ما خواهش نشود نباید به کسی کمکی برسـانیم؟ مسـلماً نبایـد         

این طور باشد چون در آن صورت ما هرگز نمی توانیم به کودکان قحطی زدة هنـد، یـا تـوده هـاي     

در این صورت، هـر نـوع   . ن، یا ضعفا در هر گوشه از جهان کمک کنیمزجر دیده آفریقا یا مستمندا

. کوشش خیرخواهانه و انسانی محو می شود، و هر نوع عمل خیرخواهانه ممنوع اعالم خواهد شـد 

بایستیم تا فرد نومیدي فریاد برآورد یـا ملتـی درخواسـت کمـک کنـد، قبـل از        آیا ما باید در انتظار

  .یم آنچه را که صحیح است انجام دهیماینکه ما اجازه داشته باش

  

اگـر کـاري آشـکارا درسـت و انسـانی      . همانطور که می بینی سؤال به خودش پاسخ مـی دهـد       

مـی  » غلـط «یـا  » درسـت «ولی یادت باشد در مورد آنچه را . است، معطل چه هستی، آنرا انجام بده

رد درست وغلط بودن امـري کـامالً   چه بسا قضاوت تو در مو. نامی فوق العاده با احتیاط عمل کنی

  .ذهنی و صرفاً تراوشات ذهن مجرد تو باشد در صورتی که موضوع چیز دیگري است

  

  راستی چیز دیگري است؟    

  

ارزش  یک امر عینی نیست، بلکه قضاوتی ذهنـی اسـت در یـک سیسـتم    » نادرستی«یا » درستی«    

بـا ارزشـهاي شخصـی، تـو      –آوري  به کمک قضاوتهاي ذهنی، تو خودت را بوجود مـی . شخصی

  )کمال انسانی ات را متجلی می سازي(تصمیم می گیري و نشان می دهی چه کسی هستی 
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اگر دنیـا در شـرایط کـاملی    . دنیا دقیقاً آنطور که هست، وجود دارد، تا تو این گونه قضاوت کنی    

شغل وکالت، فـردا برچیـده   . به انتها می رسید )Self(وجود داشت، روند زندگیِ تو در خلق خودت 

شغل طبابت فردا برچیده مـی شـد، اگـر    . می شد، اگر دیگر موضوع مورد منازعه اي وجود نداشت

شغل فیلسوف فردا به آخر می رسید اگر دیگر سـؤالی بـاقی   . دیگر بیماري و مرضی وجود نداشت

  .نمی ماند

  دیگر وجود نداشت؟وظیفه پروردگار فردا به پایان می رسید اگر مسئله و مشکلی     

همه ما، دیگر چیزي براي خلـق کـردن نداشـتیم، اگـر     . دقیقاً، سؤال بسیار خوبی را مطرح کردي    

همـه مـا   . همه ما منافعی پنهان در تداوم ایـن بـازي داریـم   . دیگر چیزي باقی نمی ماند که خلق کنیم

همه مشکالت را حـل کنـیم نـداریم    می کنیم که مایلیم کلیه مسائل را حل کنیم، البته توان اینکه  ادعا

  .چون در آن صورت دیگر کاري باقی نمی ماند که انجام دهیم

نظامی شما این را بسیار خوب متوجه شده، به همین دلیل اسـت کـه بـا قـدرت      –نظام سیاسی       

بزنـد،  » دیگـر جنـگ نـه   « بسیار با هر کوششی در هر کجاي دنیا براي برقراري حکومتی که دم از 

  .فت می کندمخال

نظام طبابت هم این را خوب می داند، به همین دلیل است کـه بـه طـور سـر سـختانه اي بـا هـر             

 –حاال اگر نخواهیم امکان هـر گونـه معجـزه اي را مطـرح کنـیم       –دارو و یا درمان معجزه آفرینی 

  .که البته باید هم بکند، و براي بقاء خود، می کند. مخالفت می کند

بـه همـین دلیـل اسـت کـه بـه طـور        . ز ارگانهاي مذهبی هم این کار را انجـام مـی دهنـد   ا برخی     

متحدالشکلی به هر توصیفی از ذات حق که مفاهیم ترس، خـوف، داوري، جـزا و مکافـات را در بـر     

نداشته باشد، حمله می کنند و با هر توصیفی از انسان کامل که با عقیدة آنها نخواند، مخالفـت مـی   

  .ا ادعا دارند که صرفاً راهبردهاي آنها به خداشناسی می انجامدآنه. ورزند
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اگر به تو گفته شود که توانایی هاي تو پرتوي از توانایی خداوند است، براي بعضـی از مکاتـب        

اگر به تو گفته شود تو شفا یافته اي براي علم و علـم پزشـکی چـه کـاري     . چه کاري باقی می ماند

س در صلح و آرامش خواهی زیست، چـه کـاري بـراي    تو گفته شود از این پ باقی می ماند؟ اگر به

صلح طلب ها باقی می ماند؟ اگر به تو گفته شود دنیا ثابت و پایدار است، براي دنیا چـه بـاقی مـی    

  ماند؟

آنهایی که چیزهـایی را کـه تـو الزم داري در اختیـارت     : دنیا اصوالً حاوي دو دسته مردم است     

ولی به عبارتی، حتـی آنهـایی کـه آنچـه تـو      . و آنهایی که در تو عادت بوجود می آورندمی گذارند 

قصاب، نانوا، و سازندگان کـاال، تقویـت کننـدة عـادت هسـتند       –الزم داري در اختیارت می گذارند 

پـس مراقـب بـاش    . چون چیزي را خواستن و آرزو کردن در واقع به منزلۀ نیاز داشتن به آن است

  .زویی در تو به صورت اعتیاد در نیایدتا میل و آر

  

خـودت هـم   منظور تو این است که دنیا همواره مسئله و مشکل دارد؟ آیا منظور تو این است که     

  می خواهی که چنین باشد؟

  

همانطور که ذرات بـرف بـه شـکلی     –منظور این است که دنیا به شکلی که می بینی وجود دارد      

 –تو دنیا را به ایـن ترتیـب بوجـود آورده اي    . دقیقاً از روي قاعده و نظم –که هست، وجود  دارند 

  .که هست، بوجود آورده ايهمانطور که زندگی را به صورتی 

روزي که تـو واقعـاً تصـمیم بگیـري قحطـی و       –خداوند همانی را می خواهد، که تو می خواهی     

داوند همه نوع منـابعی در اختیـار تـو    خ. گرسنگی ریشه کن شود، دیگر از قحطی اثري نخواهد بود

تو همۀ ابزار الزم را براي تحقق این مهم در اختیـار داري ولـی   . براي انجام این کار قرار داده است

اگـر تـو بخـواهی فـردا     . از آن استفاده نمی کنی، نه به دلیل اینکه نمی توانی این کار را انجام دهـی 
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کـه ایـن خواسـته    ) انتخـاب کـرده اي  (مـی خـواهی،    تو،. گرسنگی در دنیا ریشه کن شود، می شود

  .تحقق پیدا نکند

دلیـل  . نفـر از گرسـنگی تلـف مـی شـوند      ٠٠٠/٤٠تو ادعا داري کـه بـه دالیـل مـوجهی روزي          

معهذا در موقعیتی که می گویی هیچ کاري نمی توانی انجام دهـی تـا روزانـه    . موجهی وجود ندارد

نفـر نـوزاد جدیـد     ٠٠٠/٥٠رسنگی، جلوگیري کنی، روزي نفر به علت قحطی و گ ٠٠٠/٤٠از مرگ 

ایـن طـرز   . این را تدبیر و نقشه خداوندي می نـامی . آنوقت این را عشق می نامی. به دنیا می آوري

فکر و نگرش صددرصد از منطق و دلیل خالی است، حاال اگر نخواهیم از شـفقت سـخنی بـر زبـان     

  .آوریم

. کـه چنـین باشـد   ) انتخاب کرده اي(د دارد، زیرا تو خواسته اي دنیا به گونه اي که می بینی وجو   

و بعد بـه مصـیبت هـاي طبیعـی بـه      . تو به طور سیستماتیک داري محیط زیست را از بین می بري

عنوانِ گواهی بر قهر پروردگار یا بالهاي ظالمانه طبیعت اشاره می کنـی، در حالیکـه ایـن در واقـع     

ایـن هـا در واقـع روشـهاي تـو اسـت کـه        . کی فریب می دهیتو هستی که خودت را به طور مضح

  .ظالمانه است

و هیچ موجودي بیش از بشر نسـبت بـه طبیعـت ظلـم     . هیچ چیز، هیچ مالیم تر از طبیعت نیست     

با وجود این تو به راحتی خود را کنار می کشـی و هـر گونـه دخالـت و مسـؤولیت را      . نکرده است

این جـا  . البته از این نقطه نظر حق با تو است. که تقصیر تو نیست نفی می کنی، و بعد هم می گویی

  مسئله تقصیر نیست، بلکه موضوع انتخاب 

  

همین فردا تو می توانی نابودي جنگل هـاي انبـوه پربـاران را متوقـف سـازي، همـین فـردا مـی             

انی حملـه  تـو مـی تـو   . اطراف سیاره خود را متوقـف سـازي  ) اوزن(توانی نازك شدن الیه محافظ 

 تو می تـوانی بـرف ریـزه هـا را مجـدداً جمـع آوري      . پیوسته به اکوسیستم زمین را متوقف سازي
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ولی آیا واقعاً ایـن کـار را مـی     –اجتناب ناپذیر آن جلوگیري کنی یا حداقل از مذاب شدن  –کنی را 

  کنی؟

. اده، خیلی آسـان س خیلی. همین فردا می توانی به همه جنگ ها خاتمه دهیبه طور مشابه تو     

معهذا اگر شماها نتوانیـد در مـورد   . تنها کاري که باید انجام شود یک موافقت نامۀ همه جانبه است

چیزي به سادگی و اساسی کشتن یکدیگر با هم به توافق برسید، چگونه بخود اجازه مـی دهیـد بـا    

دگی شـما نظـم و نظـام    مشت هاي گره کرده عوالم باال را فـرا بخوانیـد و از آنهـا بخواهیـد بـه زنـ      

  .ببخشند

. پروردگار هیچ کاري که تو حاضر نباشی براي خودت انجام دهی بـراي تـو انجـام نخواهـد داد       

  .قانون چنین حکم می کند

دنیا در شرایطی است که مشاهده می کنی، و این بدلیل تمایل تو و انتخابهـایی اسـت کـه کـرده          

  )ن به منزلۀ تصمیم گرفتن استتصمیم نگرفت(اي، یا موفق نشدي بکنی 

زمین به شکلی است که می بینی و این به دلیل خصوصیت تو است، و انتخابهایی کـه کـرده اي        

  .یا موفق نشدي بکنی

زندگی  شخصی تو به صورتی است که می بینی و ا یـن بـه دلیـل تواسـت، و  انتخابهـایی کـه            

  .کرده اي یا موفق نشدي بکنی

را خـالی کنـد، یـا     جیـبم دیگر من نبودم که انتخاب کنم کامیون مرا بزند یا جیـب بـري   ولی این      

مردمـی هسـتند کـه ایـن سـؤال      . مردم حق دارنـد چنـین سـؤالی کننـد    . دیوانه اي به من تجاوز کند

  .برایشان پیش بیاید

   

هـزن میـل   همگی شما از ابتدا سبب فراهم آوردن شرایطی می شویدکه بوجود می آیـد و در را       

شـما همگـی آگـاهیی را بوجـود آورده ایـد کـه تجـاوز را        . به راهزنی، یا نیاز به آن را برمی انگیزد
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چیزي را در خود می بینیـد کـه سـبب قتـل شـده، آن وقـت        فقط هنگامی که. امکان پذیر می سازد

  .است که، نهایتاً شروع به بهبود شرایطی می کنید که این موقعیت از آن ناشی شده است

گرسنه را غذا بده، به فقرا به دیده احتـرام بنگـر، بـه افـرادي کـه مسـتمند هسـتند دسـت یـاري               

برسان به تعصباتی که توده ها را عصیان گر و خشمگین می سازد، با دادن کمـی امیـد بـه فـرداي     

اي و بـه جـ   –محدودیتها و تابوهاي بیهوده را در مورد انرژي جنسی کنار بگـذار  . بهتر، خاتمه بده

این کارها را انجام بده آنوقت خـواهی دیـد چگونـه    . آن این انرژي را در مسیري صحیح هدایت کن

  .دزدي و تجاوز پایان می پذیرد

کامیونی که ناگهان از خم خیابـان ظـاهر مـی     -می نامی، » تصادف«در مورد آنچه به اصطالح،     

صادفهایی به عنـوان بخـش کـوچکی از    یاد بگیر از چنین ت –شود، آجري که از آسمان فرومی افتد 

. تو به اینجا آمده اي تا نمایشـی را بـراي رسـتگاري خـود اجـرا کنـی      . طرحی بزرگتر استفاده کنی

معهذا رستگاري به معناي نجات دادن خود از دام شیطان نیست، چیزي به نام شـیطان و جهـنم بـه    

آنچه سبب عـدم شـکوفایی تـو مـی     مفهومی که تو می شناسی، وجود ندارد، تو در واقع خود را از 

  .شود، نجات می دهی

بنابراین اصوالً جنگـی وجـود   . تو نمی توانی این جنگ را ببازي و تو نمی توانی شکست بخوري    

ولی اگر این را ندانی همه چیز به نظـرت بـه صـورت یـک مبـارزة      . ندارد، بلکه فقط یک فرایند است

مکتبـی پیرامـون آن   مبارزه معتقد باشـی کـه   ر به این تو ممکن است حتی، آنقد. دائمی در می آید

ایـن تعلیمـی نادرسـت    . این مکتب می آموزد که همه چیز بر محور مبارزه می گـردد . بوجود آوري

با ستیز و مبارزه نیست که روند ادامـه پیـدا مـی کنـد، از تسـلیم پـذیري اسـت کـه پیـروزي          . است

  .بدست  می آید

عوامل شخصی در فراینـد زنـدگی   . امکانات و قوعشان فراهم است حوادث اتفاق می افتند، چون    

نتـایجی کـه تـو بـه دالیـل       –گردهم می آیند  –به روش خاصی، در زمان خاصی، با نتایج خاصی 
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با وجود این، رویدادها ممکن است اگر به قضـیه از  . خاص خودت، عنوان ناگوار بر آنها می گذاري

  .نامبارك نباشند یک دیدگاه متعالی نگاه کنی، اصالً

  .اتفاق نمی افتد» تصادفی«چیزي بنام تصادف وجود ندارد، و چیزي : این را به تو بگویم    

بطرف تو جلب می شود، براي آن که تو خـود واقعـی ات   » تو«هر ماجرا و رخدادي توسط خود     

یـل اسـت کـه عرفـاي     به همین دل. را همه سالکان می دانند را خلق و تجربه کنی، این) کمال انسانی(

بـدون آن  ) بدترین، به مفهومی که تو آنرا توصیف می کنـی ( بزرگ در برابر بدترین تجارب زندگی 

  .خونسرد، باقی می مانند. که اخمی برچهره بیاورند

آنها می دانستند که مسیح از مصـلوب شـدن   . هم، این را درك می کردند عرفاي بزرگ مسیحیت    

نتظارش را هم می کشید، او می توانست خـود را کنـار بکشـد، ولـی ایـن      نه تنها مشوش نشد بلکه ا

. او ایـن قـدرت را داشـت   . او می توانست این روند را در هـر نقطـه اي متوقـف سـازد    . کار را نکرد

او اجازه داد به صلیب کشیده شود تا بـه عنـوان نمـاد رسـتگاري جـاودانی      . معهذا این کار را نکرد

به آنچه من می تـوانم انجـام دهـم نگـاه     او با این عمل گفـت،  . ت شودبشریت، نامش در تاریخ ثب

و بدانید که این کارها و بیشتر از آنـرا شـما هـم مـی توانیـد      . به آنچه حقیقت است، نگاه کنید کنید،

 .چون، شما به صورت خداوند خلق شـده ایـد، ولـی متأسـفانه ایـن را بـاور نمـی کنیـد        . انجام دهید

بـه خداونـد   . نید به این اعتقاد داشته باشید، بـه خودتـان اعتقـاد داشـته باشـید     بنابراین اگر نمی توا

  .باور داشته باشید

شفقت مسیح، ایجاب می کرد که او با خشوع راهـی را پیـدا کنـد و بشـر را بـه سـوي آن سـوق            

ر میسـر  او موفق شد آنچنان تأثیري بر دنیا بگذارد که همه بتوانند از طریق او اگـر از راه دیگـ  . دهد

همانطور که او بر فقر و مرگ غلبـه کـرد،   ). تحققِ خود(نباشد، به رستگاري رسیده به بهشت بروند 

  .تو هم می توانی بر آن غلبه کنی
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بلکـه ایـن بـود     –باالترین و مهم ترین پیام مسیح این نبود که شما زندگی جاوید خواهید داشت      

، او نمی خواست بگوید که خداوند به تو نیـک بختـی   که تو می توانی کاري که من کردم انجام دهی

او نمـی  . بلکه می خواست بگوید کاري که من کـردم تـو هـم مـی تـوانی انجـام دهـی        عطا می کند،

خواست بگوید که تو به هر خواسته اي داري خواهی رسید، بلکه می خواست بگوید کاري کـه مـن   

  . کردم تو هم می توانی انجام دهی

چون تو خـالق واقعیـت خـود    . خواسته شده، فقط همین بوده که این حقیقت را بدانی آنچه از تو     

هستی و زندگی نمی تواند به هیچ طریق دیگري خودش را نشان دهد جز آن طریقی که تـو تصـور   

  .می کنی خودش را نشان خواهد داد

  .این اولین گام در خلقت است. تو با فکر کردن، خلق می کنی     

  .ی از قوانینی است که ما باید بخاطر داشته باشیماین یک     

  

  .آري میدانم    

  آیا ممکن است قوانین دیگري را هم نام ببري؟    

    

بارهـا و بارهـا   . قوانین دیگري هم ذکر شده است، از ابتداي آفرینش همه چیز گفتـه شـده اسـت       

شـماها بـه ایـن معلمـان گـوش       .معلمی پس از معلم دیگر براي شما فرستاده شده. گفته شده است

  .شماها آنها را می کُشید. نمی کنید

  

؟ چرا ما مقدس ترین انسانها را می کُشیم، ما یا آنهـا را مـی کُشـیم یـا بـی اعتبـار مـی        چراولی     

  ؟چراولی . سازیم که هر دو کار یکی است
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و اگـر قـرار باشـد کـه تـو      . زیرا آنها در برابر هرگونه فکري که خداوند را نفی کند مـی ایسـتند       

  .خودت را نفی کنی پس خدا را هم باید نفی کنی

  

  یا خودم را نفی کنم؟خداوند چرا من می خواهم       

   

وعده هاي خداوند بیش از آن که حقیقت باشـند، امیـدبخش انـد البتـه امیـد      . چون تو می ترسی     

بنـابراین خـود را   . می توانی بپـذیري چون تو بزرگترین حقیقت را ن. حقیقی و نه کاذب و بی اساس

به معنویتی تنزل می دهی که بـه تـو تـرس و وابسـتگی و ناشـکیبایی، بـه جـاي عشـق و قـدرت و          

  .شکیبایی می آموزد

) عشـق (و بزرگترین ترس تو این است کـه بـاالترین وعـده خداونـد      –تو لبریز از ترس هستی      

ن تو بزرگتـرین خیـال و رؤیـا را مـی آفرینـی، تـا       بنابرای. ممکن است بزرگترین دروغ زندگی باشد

تو ادعا می کنی هرگونه وعده اي که به تو قدرت بدهـد، و عشـق   : دفاع کنی علیه این باور از خودت

خداوند هرگز چنـین وعـده اي نمـی دهـد،     . خداوند را تضمین کند، باید وعدة دروغین شیطان باشد

وعده فقـط مـی توانـد از جانـب     لقین می کنی که این این چیزي است که تو به خود تلقین می کنی، ت

  .تا هویت حقیقی پروردگار را نفی کنی. او تو را وسوسه می کند. شیطان باشد

تو خصوصیاتی شیطانی براي خداوند قائـل شـده اي تـا خـودت را قـانع کنـی، تـا وعـده هـاي               

  .نپذیريامیدبخش خالق خود یا کیفیات متعالی خود واقعی ات را نفی کنی و 

  .قدرت ترس این چنین است     

آیـا امکـان دارد بیشـتر دربـارة ایـن قـوانین       . من سعی می کـنم تـرس را از خـودم دور سـازم        

  .صحبت کنی
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اولین قانون این است که تو می توانی آنچه را که به تصورت می گنجـد؛ باشـی، انجـام دهـی و          

  .داشته باشی

  .از هر چه هراس داشته باشی همان را بطرف خودت جلب می کنی قانون دوم این است که تو     

  

  چرا این طور است؟     

  

. تو از هر چه شـدیداً بترسـی آن را تجربـه خـواهی کـرد     . قدرتی دارد که جذب می کند هیجان،     

نباتات، به طور مشابه بـه افـرادي کـه    . مثالً حیوان، فوراً متوجه می شود که تو از او وحشت داري

نها را دوست دارند واکنش نشان می دهند، همان حیوان و نباتی که تو شکلِ پست تـرِ حیـات مـی    آ

  .نامی

فقـط نقشـی    –تصادفی در عالم هستی وجود ندارد . هیچکدام از این ها تصادفی اتفاق نمی افتند    

  .بدیع و عظیم، دانۀ برفی اعجاب انگیز و غیر قابل باور

اگر بـه  . وقتی تو انرژي را جابه جا می کنی، اثري ایجاد می کنی. ستهیجان، انرژي در حرکت ا    

ماده انـرژي متـراکم اسـت کـه جابـه جـا       . اندازة کافی انرژي، جابه جا کنی، ماده بوجود می آوري

چنانچه به اندازة کافی و بـه گونـه اي خـاص انـرژي را دسـت      . شده و به آن فشار وارد شده است

ایـن کیمیـاي عـالم هسـتی      .هر خردمندي این قانون را می دانـد . آید ماده به دست می –کاري کنی 

  .این رمز کل زندگی است. است

هر فکري که تو اکنون داري، قبالً داشتی و در آینـده خـواهی داشـت،    . فکر، انرژي خالص است     

وارد این انـرژي، از فکـر تـو و ذهـن تـو       .انرژيِ حاصل از فکر، هرگز نمی میرد، هرگز. خلّاق است

  .فکر تو تا ابد وجود دارد. عالم هستی می شود، و براي ابد ادامه پیدا می کند
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همه افکار به هم مربوط هستند، افکار با هم تالقی پیدا می کنند، در مسیر پـرپیچ و خـم اعجـاب         

یهاي انگیزي از انرژي با هم تقاطع پیدا می کنند و نقش تغییرپذیر، بدیع و بسـیار زیبـایی از پیچیـدگ   

، دو انـرژي  همانطور که هر چیزي مشابه خـود را جـذب مـی کنـد    . غیرقابل باور بوجود می آورند

هنگـامی کـه بـه    . مشابه هم یکدیگر را جذب می کنند، و توده اي از انرژي مشابه بوجود می آورنـد 

. »ندبـه هـم چسـبید   «اندازة کافی توده هاي مشابه، یکدیگر را قطع کردند و با هم برخـورد نمودنـد،   

ولـی مـاده   . ماده بوجود می آیـد . »به هم چسبیدند« مقدار انبوه و غیرقابل تصورِ انرژي مشابه که 

. در واقع این یگانه  طریقـی اسـت کـه مـی توانـد شـکل بگیـرد       . از انرژي خالص بوجود خواهد آمد

تار وقتی انرژي بصورت ماده در می آید، تا مدتها بصورت ماده باقی مـی مانـد مگـر آن کـه سـاخ     

این انرژي غیرمشابه، نهایتـاً مـاده را    .آن توسط انرژي مخالف یا غیر مشابهی از هم گسیخته شود

  .تجزیه می کند و انرژي خامی را که از آن تشکیل شده بود، خارج می سازد

انیشـتن بـیش از هـر    . این، مفهوم ابتدایی کلمه، فرضیه اي اسـت کـه در پـس بمـب اتمـی اسـت           

  .موفق به کشف، تبیین و حل این معما شددانشمند دیگري 

اکنون بهتر درك می کنی چگونه افرادي با ذهنهاي مشابه می توانند با هم کار کننـد تـا واقعیـت         

، در اینجـا مفهـوم   »هر جـا دو و یـا بیشـتر بـه نـام مـن جمـع شـوند        «عبارت . مطلوبی را خلق کنند

  .بیشتري پیدا می کند

کـه   –کر مشابهی را دنبال کنند اغلب چیزهاي عجیبـی اتفـاق خواهـد افتـاد     البته اگر کل جوامع، ف    

در  –اغلـب  . براي نمونه، جامعه اي که در ترس زنـدگی مـی کنـد   . همۀ آنها هم الزاماً مطلوب نیست

چیزي را فرم و شکل مـی بخشـد کـه بـیش از همـه از آن وحشـت        –واقع، بگونه اي اجتناب ناپذیر 

  .دارد

، جوامع بزرگ و اجتماعات مذهبی بزرگ اغلـب قـدرت معجـزه آفرینـی در دعـاي      به طور مشابه    

  .دسته جمعی مشاهده می کنند
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) دعا، امید، آرزو رؤیـا، تـرس  (اگر فکرشان  –نکته را روشن کرد که حتی افراد معمولی  باید این    

ار را بـه طـور   مسـیح ایـن کـ   . می توانند چنین نتایجی را بوجـود آورنـد   -به اندازه کافی قوي باشد

او می دانست چگونه با ماده و انرژي برخورد کند، چگونه بـه آن مجـدداً نظـم    . منظم انجام می داد

بسـیاري از  . ببخشد، چگونه آن را پخش و پراکنده سازد، چگونه آن را به طور کامـل کنتـرل نمایـد   

  .بسیاري هم اکنون می دانند. سالکان این را می دانستند

  .همین حاال. نی به این دانش برسیتو هم می توا     

تا قبل از اینکه از این واقعیـت  . این همان دانش خیر و شري است که آدم و حوا به آن پی بردند     

نامهـاي اسـطوره اي    –آدم و حـوا  . آگاه شوند، زندگی به مفهومی که تو می دانی، وجـود نداشـت  

  .و مادر تجربه بشري بودندپدر  –آنها . اولین مرد و زنی است که به زمین آمدند

هبوط آدم توصـیف شـده در واقـع تعـالی او بـه حسـاب مـی آمـده و در واقـع           آنچه به عنوان     

. چون بدون آن دنیاي نسبیت وجـود نداشـت  . مهمترین رویداد در تاریخ بشریت محسوب می شود

و باید از صـمیم قلـب از   ت. نبود، بلکه، در واقع اولین نعمت خداداد بود عمل آدم و حوا گناه نخستین

امکـان هرگونـه انتخـابی    که کردند » نادرستی«چون آدم و حوا با اولین انتخابِ  –آنها تشکر کنی 

  .را به طور کلی فراهم ساختند

را ) دانش خیـر و شـر  (وسوسه کننده اي که میوه ممنوعه » بد«در اسطورة شما، حوا به عنوان      

سـاختار  . آدم را هم با خود هم دست سازد، معرفی شده اسـت و با زیرکی موفق شد  –ابتدا خورد 

مرد می شـود، معرفـی   » سقوط«اسطوره اي سبب شده از دیر زمان، زن به عنوان کسی که موجب 

صرف نظر از لقـب هـاي اغـوا     -این طرز فکر منجر به تحریف واقعیات به انحاء مختلف شده. گردد

  .کننده اي که به زن می دهند

از همه در زندگی از آن وحشـت داري همـان چیـزي اسـت کـه بـیش از همـه تـو را          آنچه بیش     

 –همـه کتـب مقـدس    . ترس به مانند یک مغناطیس آن را به طرف تو جذب مـی کنـد  . تعقیب می کند
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حاوي این اخطار روشن است، ترس را به خود راه نده، فکر می کنی این اخطار بـه طـور تصـادفی    

  .مطرح شده است

  .بسیار ساده هستند قوانین     

  .فکر خالق است -١     

  .ترس مثل انرژي جذب می کند -٢    

  .عشق تاروپود هر پدیده اي است -٣    

در مورد شق سوم مرا غافلگیر کردي، اگر ترس به مانند انرژي جـذب مـی کنـد، چگونـه عشـق           

  می تواند همه چیز باشد؟

  

. زي است که وجود دارد، عشـق همـه چیـز اسـت    عشق تنها چی. عشق واقعیت نهایی است      

  .احساس عشق، تجربۀ تو از ذات احدیت است

. باالترین مرتبۀ تعالی، عشق تنها چیزي است که وجود دارد و همواره، وجـود داشـته اسـت    در     

  .ق می شوي، وارد قلمرو عشق می شويوقتی تو وارد قلمرو مطل

 واقعـی این تعریف، قلمـرو نسـبیت را   . خود را تجربه کند قلمرو نسبیت به وجود آمد تا خداوند     

 –ند آن را اختراع کردید و به این کار ادامـه مـی دهیـد    است که تو و خداو واقعیتیاین . نمی سازد

  .براي اینکه یکدیگر را به طور تجربی بشناسید

ایـن اسـت کـه    هـم   هـدف  عالم هستی می تواند خیلی واقعی به نظر برسد در واقعبا وجود این     

بـه ایـن ترتیـب خـدا     . ما آنرا به عنوان چیزي که واقعیت دارد قبـول مـی کنـیم   . واقعی به نظر برسد

اگر چه در مفهوم اکید کلمه چنین چیـزي غیـر ممکـن    (جز خودش خلق کند » چیز دیگر«اراده کرده 

  .)»همۀ آن چیزي است که وجود دارد«  است چون خداوند،
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خداونـد محیطـی بـه وجـود آورد کـه در آن تـو        –یعنی قلمـرو نسـبیت    –در خلقِ چیزي دیگر      

بتوانی انتخاب کنی که جانشین خدا باشی، قلمرویی که در آن بتـوانی ماهیـت ربـانی را عمـالً و نـه      

همـان   –در چهارچوب فکر و عقیده، تجربه کنی، محیطی که شمع کوچـک در پرتـو نـور خورشـید     

  .عنوان نور بشناسد بتواند خود را به –کوچکترین روح 

در خلق قلمرو نسبیت، خداوند ابتـدا   . است قطبیت اولیه ترس . عشق است قطب مخالفترس،      

دنیـاي  (اکنـون در قلمرویـی کـه تـو در آن زنـدگی مـی کنـی        . چیزي مخالف خود را بوجـود آورد 

کـه ریشـه در   در دنیـاي فیزیکـی افکـاري    . ترس و عشق: صرفاً دو اقلیم حیات وجود دارد) فیزیکی

  .ترس دارند یک نوع تجلی دارند، و افکاري که ریشه در عشق دارد، تجلی دیگري دارند

سالکانی که در دنیاي فیزیکی طی طریق کـرده انـد، آنهـایی هسـتند کـه رمـز دنیـاي نسـبیت را              

کسـانی هسـتند   به طور خالصـه سـالکان   . و حاضر نشدند واقعیت آن را بپذیرند. کشف کرده اند

حتی وقتـی کشـته    .در هر موقعیتیو در همه موارد، در همه لحظات، . عشق را انتخاب کردند که

شدند، قاتل خود را دوست داشتند، حتی در موقعیتهـایی کـه شـکنجه شـدند، شـکنجه گـر خـود را        

  .دوست داشتند

. نـی درك این واقعیت براي تو واقعاً دشوار اسـت چـه رسـد بـه اینکـه بخـواهی از آن تقلیـد ک             

صـرفنظر از فلسـفه، آداب و آئـین و مـذهبی     . معهذا، این کاري است که هر سالکی انجام داده است

  .که داشته است

در طـی  . وهمی بودن و غیرواقعی بودن عالم هستی بو وضوح بـه تـو نشـان داده شـده اسـت           

ی قـرون و  در طـ . ادوار گوناگون، به طور مکرر در مکرر، این واقعیـت بـر تـو آشـکار شـده اسـت      

اعصار و در هر جا، و در تمام طول زندگی تو و در هر لحظه از زندگی، عالم هسـتی، هـر تـدبیر و    

در آواز و داسـتان، در شـعر و   . را در برابـر تـو قـرار دهـد    حقیقـت  فوت وفنی را بکار برده تا این 

  .رقص، در کلمات و حرکات، در فیلم ها و در کتابها
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در بطـن  . ترین کوهستانها تا قعر عمیق ترین دره ها بگوش رسیده استنداي آن، از اوج مرتفع      

پاسخ همه چیز عشـق اسـت و معهـذا    : داالن هاي همه تجارب بشري این حقیقت منعکس شده است

  .تو نشنیده اي

حاال مجدداً در این کتاب از خدا پاسخی را می خواهی که به دفعات بیشمار، و به بیشـمار راه و       

در اینجا و در متن این کتاب به تو گفتـه خواهـد    –با وجود این باز هم . گفته شده است روش به تو

  .شد

  آیا حاضري گوش کنی؟

  منظور این است که آیا واقعاً گوش  می دهی؟    

فکر می کنی تو چگونه به این اوراق دست یافتی؟ و چگونه است که اکنـون ایـن کتـاب را در دسـت     

  نمی داند چه کاري انجام می دهد؟ داري؟ تصور می کنی خداوند

  .در عالم هستی هیچ چیز به طور تصادفی اتفاق نمی افتد     

او شاهد بود چگونه روحـت در جسـتجوي حقیقـت بـود، و عمیقـاً      . خداوند آه درونی تو را شنید    

را تو در شادي و غم شدیداً و با تمام وجود حقیقت را جستجو می کـردي و آن  . آنرا طلب می کرد

خودش را به تـو نشـان دهـد، خـودش را بـر تـو       از خداوند می خواستی  .با تضرع می خواستی

  .آشکار سازد

خداوند این خواسته را در البالي خطوط این کتاب به زبانی ساده که قابل فهم باشد انجـام       

  .به زبانی آنچنان ساده که کوچکترین ابهامی برایت پیش نیاید. می دهد

و مطمئناً پاسـخی   .تو می توانی هر سؤالی را که داري مطرح کنی. گام به پیش بگذار بنابراین    

. خداوند از کل عالم هستی بـراي ارتبـاط بـا بنـده اش اسـتفاده مـی کنـد       . براي آن پیدا خواهی کرد

تـو مـی   . البته این کتاب تنهـا وسـیله ارتبـاط خداونـد و تـو نیسـت      . بنابراین مراقب و هوشیار باش

کلمـاتی کـه   . ؤالی را مطرح کنی و بعد این کتاب را کنار بگذاري، و نگاه کنی و گـوش دهـی  توانی س
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تو در آهنگ بعدي می شنوي، اطالعاتی که در مقاله بعدي  می خوانی، داستانی کـه در فـیلم بعـدي    

شخصی را که به طور تصادفی مالقات می کنی، یـا در نجـواي رودخانـه بعـدي،     . مشاهده می کنی

همه این ابزارها متعلق بـه خداونـد    .عدي، نسیم بعدي که گوشهایت را نوازش می دهداقیانوس ب

به شرط آن کـه بـه او گـوش    . او با تو صحبت می کند. همه این راهها به او ختم می شوندهستند، 

  .کنی

و آنوقت به تو نشان می دهـد کـه همـواره در    . کنی دعوتخداوند به سوي تو می آید اگر او را      

  .ا بوده استآنج

  

  

                                                                    

  

  تو راه زندگی را به من نشان خواهی داد

  در حضور تو شادي کامل تجلی دارد

  در سمت راست تو

  )تأللؤ دارد(شادي ابدي 

  )١١:١٦مزامیر (

  .همه عمر در جستجوي راه حق بوده ام

  

  ماین را می دان    

  

٢ 
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احساس می کـنم  . نمی توانم آنچه را حس می کنم، باور کنم. اکنون که به آرزویم رسیده ام - 

  .در اینجا نشسته ام و دارم به خودم نامه می نویسم

  

  .در واقع همین طور است - 

  

    .احساسم این است که این نمی تواند شبیه برقراري ارتباط با خداوند باشد     

    

  .ا احتیاج داري، بگویم برایت بیاورنداگر به بوق و کرن      

  

خودت می دانی، کسانی هستند که این کتاب را کفر و توهین به مقدسات عالم بنامنـد، بـه ویـژه         

  .اگر تو مرتب به صورت پیر خردمندي ظاهر شوي

تو بر این عقیده هستی که خداوند فقط به یک شیوه ظـاهر  . اجازه بده چیزي به تو بگویم     

این طرز فکر مانع می شـود کـه تـو خداونـد را در     . این عقیده بسیار خطرناکی است. ودمی ش

اگر تصور می کنی که خداوند به شیوة خاصی می نگرد، به شیوه خاصی مـی  . همه جا ببینی

بـه ایـن   . شنود، و  به شیوة خاصی حضور دارد، به تو بگویم که همواره در اشتباه بـوده اي 

  .دنبال خدا بگردي، او را پیدا نخواهی کرد ترتیب، اگر همه عمر به

گفته شده که اگر تو پروردگارت را در پاك و ناپاك نبینی، نصف داسـتان را از دسـت داده        

  .بزرگی است» واقعیت« اي؛ این 

مقصودي ربانی، در پس همۀ پدیده . خداوند در غم و شادي هست، در تلخ و شیرین هست      

  .راین، حضوري ربانی در همۀ چیزها باید حس شودو بناب. ها وجود دارد

  .و در همۀ پدیده ها تجلی آشکار دارد. خداوند همه چیز است     



 
٧٩ 

تصور می کنی خدا نمی تواند راضی باشـد؟ فکـر مـی کنـی خـدا از سـخن زیبـا و خـوب               

  خوشش نمی آید؟ آیا بر این باوري که خدا از خشنودي و زیبایی به دور است؟

یا باید به نجوا با خداوند سخن بگـویی؟ آیـا سـخنان عامیانـه و خشـن بـراي او دور از       آ      

انتظار است؟ به تو بگویم، می توانی با خداوند همانگونه که با بهترین دوسـتت صـحبت مـی    

  .کنی، سخن بگویی

  آیا کلمه یا صدایی هست که نشنیده باشم؟ منظره اي هست که ندیده باشم؟

خداونـد از بعضـی از ایـن منظـره هـا خشـنود اسـت و از برخـی دیگـر           تصور می کنی       

زندگی همین است، زندگی یک موهبـت اسـت،   . ناخشنود؟ هیچکدام براي او نفرت انگیز نیست

  .گنجینه اي توصیف ناپذیر، پاك تر از همۀ چیزهاي مقدس

ـ  . او چیزي است که در زندگی هست. خداوند، زندگی و حیات است       ه اي زنـدگی  در هـر جنب

مگر اینکه دلیل آن بر خداوند  –هیچ چیز  –هیچ چیز وجود ندارد . مقصودي ربانی نهفته است

  ).توسط خداوند تأیید شده باشد. (آشکار شده باشد

  

  .چگونه چنین چیزي ممکن است؟ تکلیف شرّي که ساختۀ دست بشر است چه می شود     

تجربـه از هـر    –ی یک فکر، یک شیء، یک رخداد حت –تو نمی توانی هیچ چیز را خلق کنی      

چون مشیت پروردگار براي تو این است کـه مـی   . که خارج از مشیت پروردگار باشد –نوع آن 

در بطـن ایـن آزادي، تجربـه خـدا در     . خلق کنی  -هر چیزي را که مایل باشی  –توان همه چیز 

به دلیـل آن خداونـد تـو زنـدگی را      همه چیز بودن، وجود دارد؛ و این همان تجربه اي است که

  .خلق کرد

حتی او راهم خداونـد دوسـت دارد، چـون فقـط در     . شیطان چیزي است که تو شرّ می نامی     

مقایسۀ  با او است که تو می توانی خوبی را  بشناسی، فقط از طریق کاري کـه تـو شـیطانی    
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داوند گرما را بیشتر از سـرما،  می نامی، به عملی خدایی پی می بري و آن را انجان می دهی، خ

همـه  . بلندي را بیشتر از پستی، چپ را بیشتر از راست خوبی را بیشتر از بدي دوست نـدارد 

  .چیز نسبی است

  

اینکـه خـوب و بـد     وجـود دارد، ولی من این طور بزرگ شده ام کـه بـاور کـنم خـوبی و بـدي           

و ناپسـند و در نـزد خداونـد غیرقابـل      ، اینکه چیزهایی وجود دارد که نـامطلوب هستندمتضاد هم 

  .قبول هستند

  

چگونه پروردگار مـی توانـد چیـزي را    . »قابل قبول است«همه چیز از نقطه نظر پروردگار      

اگر خداوند بگوید کـه چیـزي   . که وجود دارد نپذیرد؟ چیزي را رد کردن به منزله نفی آن است

  .و این غیرممکن است –او نیست مطلوب نیست به منزلۀ آن است که آن چیز مظهر 

با این وجود به عقایدي که داري، پایبند باش، و به ارزشـهایت احتـرام بگـذار چـون آنهـا            

آنها سـاختار زنـدگی   . ارزشهاي پدر و مادر، و والدین پدر و مادر، دوستان و جامعه تو هستند

تن تار و پود تجربـه ات مـی   تو را تشکیل می دهند و از دست دادن آنها به منزله متزلزل ساخ

خانـه را از بنیـاد ویـران    . معهذا آنها را یکی یکی بررسی کن و مورد بازبینی قـرار بـده  . باشد

فقط به هر آجري نگاه کن و آنهایی را که شکسته به نظر می رسند و دیگر ساختار خانـه  . مکن

  .را حفظ نمی کنند، عوض کن

آنهـا افکـاري   . فقط در حد عقیده هسـتند  –ست داري عقایدي که تو در مورد درست و نادر      

فقط یـک دلیـل   . هستند که شکل و جوهر خود واقعی تر را تشکیل می دهند و فرم  می بخشند

براي تغییر هر کدام از این عقاید، مقصود و صرفاً یک مقصود در تغییر و تبـدیل آنهـا وجـود    

  .نباشیدارد و این در صورتی است که تو از آنچه هستی خشنود 
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فقط تو می دانی از زندگی خشنود هستی یا نه و فقط تو می توانی درباره زندگی بگویی        

  .»این چیزي است که من خلق کردم و از آن کامالً خشنودم« 

  .اگر ارزشهایت در خدمت تو هستند آنها را حفظ کن، از آنها حمایت کن و از آنها دفاع کن       

در روند شفا، صـدمه، و  . باید آن چنان باشد که به کسی صدمه وارد نسازدمعهذا دفاع تو        

  .زیان مورد نیاز نیست

  

و از طـرف دیگـر مـی گـویی همـه      » ارزشـهایت پایبنـد بـاش   «تو از یک طرف می گویی که بـه       

  .ارزشهاي ما غلط است ممکن است مرا روشن کنی

آن ها صرفاً قضاوتها، ارزیـابی  . نیستند ولی درست هم. من نگفتم ارزشهاي تو غلط است      

ها و تصمیماتی هستند که توسط تو اتخاذ نشده اند، بلکه از دیگري گرفته شده انـد، شـاید از   

والدین ات، مذهبت، مربیانت، تاریخ نویسان و سیاستمداران گرفته شده اند یا تاثیر پذیرفتـه  

  .اند

قایق خود تلفیق نموده اي، قضاوتهایی هستند تعداد کمی از قضاوتهاي ارزشی که تو با ح      

بـا وجـود ایـن،    . که توسط تو، و بر اساس تجارب کسب شده به وسیلۀ تـو گرفتـه شـده انـد    

و باید  بر اساس آن تجربه ها خودت  –تجربه چیزي است که براي کسب آن تو به اینجا آمدي 

  .ايتو خودت را بر اساس تجارب دیگران خلق کرده . را خلق می کردي

اگر چیزي به نام گناه باشد، همین است، که به خود اجازه دهی چیـزي شـوي کـه حاصـل           

تو منتظـر  . و همه مرتکب شده اند. این گناهی است که تو مرتکب شده اي. تجارب دیگران است

تجارب  خودت نمی شوي، و تجارب دیگران را چون انجیل قبول می کنی، و وقتی، براي اولـین  

  .تجربه  واقعی روبرو می شوي آن را رد می کنی بار با یک
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اگر این کار را نمی کردي، تجربه اي کامالً متفاوت داشتی؛ تجربه اي که ممکن بود کـامالً بـا        

در اکثر مواقع تـو دوسـت نـداري بـه     . آنچه تو از دیگران آموخته بودي، مغایرت داشته باشد

. و اعتقادات مـذهبی ات عنـوان نادرسـت دهـی     والدین، مربیان مدرسه، مذهب، آداب و رسوم،

  .بنابراین تجربه خودت را به نفع آنچه به تو دیکته شده نفی میکنی

  .یکی از جاهایی که این مسئله مصداق دارد، در مورد پول است     

تـو، هـم   . هر بار که در زندگی تو پول زیادي گرد آوردي، احسـاس بسـیار خـوبی داشـتی         

پول زیادي به دست آورده اي و هم از خرج کردن آن احسـاس شـادي مـی    خوشحال بودي که 

با وجود این تـو  . هم در این رابطه وجود نداشت» نادرست«کردي، هیچ چیز بد یا شیطانی یا 

در ذهن خود فرو کـرده اي، بـه   ) در مورد پول(به طور عمیق باورهاي دیگران را در این مورد 

جربیات خود را به نفع آنچه به نظرت حقیقت می آید نفی طوریکه اکنون سعی داري عقاید و ت

  .کنی

با انتخاب این حقیقت، به عنوان حقیقت مورد قبول، تو افکاري را در مـورد پـول بـه خـود           

با این کار، واقعیتی شخصی بر حول پول به وجود . تلقین کرده اي، که خودت خالق آن هستی

چون چه دلیلی دارد، تو چیزي را که خوب نیسـت سـعی   . آورده اي که آن را از تو دور می کند

  کنی به طرف خودت جلب نمایی؟

تجربـۀ قلبـی ات در   . با کمال تعجب همین تناقض  را در مورد خداوند به وجـود آورده اي       

آنچـه مربیـان تـو در  مـورد     . مورد پروردگار می گوید، که خداوند بخشـنده و مهربـان اسـت   

قلب تو به تو می گوید خداوند را بایـد  . است که خداوند کیفردهنده است خداوند می گویند این

تـو بایـد در   . مربیان تو می گویند که باید از خشم خداوند بترسی. بدون هراس دوست داشت

چـون  . در سراسـر زنـدگی بایـد از قضـاوت او بترسـی     . حضور او از وحشت برخود بلـرزي 
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گر با داوري ترسناك او روبه رو شوي، به زحمـت  است و می داند که ا» عدالت«خداوند مجري 

  .بی چون و چراي فرامین او باشی» مطیع«بنابراین باید . خواهی افتاد

اطاعـت بـی چـون و چـراي      اگـر خداونـد  «از همه باالتر نباید این سؤال را مطرح کنی کـه        

آه مـی  » شـوند؟  قوانینش را می طلبد، چرا این امکان را به وجود آورده که آن قـوانین نقـض  

داشـته باشـی ولـی    » انتخاب آزاد«دانم که پاسخ مربیان تو این است که خداوند مایل بود تو 

  این  چه انتخاب آزادي است که اگر تو انتخابی را بر آن ترجیح دهی، به کلّی محکوم شوي؟

ـ              ق به تو گفته می شود که خداوند بخشنده و غفور اسـت؛ بـا ایـن وجـود اگـر تـو از طری

به سوي او نیایی، بـه درخواسـت تـو    » صحیح«در خواست عفو نکنی، اگر به طور » صحیح«

البته عیبی به این کار وارد نبـود، اگـر   . گذاشته نمی شود، و مورد توجه قرار نمی گیردوقعی 

وجـود  » راه درسـت «فقط مسئله این است که به تعـداد مربیـان،   . یک راه درست وجود داشت

  .دارد

این اکثــر شــما، بســیاري از دوران بزرگســالی را در جســتجوي راه صــحیح بــراي بنــابر      

طنـز قضـیه در ایـن اسـت کـه خـداون       . پرستش، اطاعت و خدمت به پروردگار طی مـی کننـد  

او نیازي به اطاعت شما ندارد، و لزومی ندارد که شـما در خـدمت   . پرستش شما را نمی خواهد

  .او باشید

اینهـا  . است که حاکمان جبار در قدیم از زیردستان خود انتظار داشـتند این ها، رفتارهایی        

و جالب اسـت کـه دنیـا تـا کنـون بـه ایـن نتیجـه         . به هیچ وجه درخواستهاي خدایی نیستند

نرسیده است که این درخواست ها، جعلـی هسـتند، و ارتبـاطی بـا نیازهـا یـا خواسـت هـاي         

  .خداوند ندارند

. پروردگار بـی نیـاز اسـت   : همه آنچه هست دقیقاً همین است. داردپروردگار هیچ نیازي ن      

  .خداوند نه چیزي می خواهد و نه چیزي کم دارد
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اگر تو بخواهی به خداوندي باور داشته باشی که اصوالً به چیزي نیاز دارد، و اگـر آنچـه         

انتخـاب خـویش،   را انتظار دارد، دریافت نکند، می رنجـد و تنبیـه مـی کنـد، بنـابراین تـو در       

در واقع شماها هم . پروردگاري را جهت پرستش خود، برگزیده اي که پروردگار حقیقی نیست

  .بندگان خداوند دروغینی هستید

او بـه  . لطفاً اجازه دهید شما را مجدداً مطمئن سازم که خداوند از هر نظر بی نیـاز اسـت          

خواست ها ونیازهـا از  . و بدون خواست استهیچ چیز نیاز ندارد این به منزله این نیست که ا

  .هم متفاوتند، اگر چه شما در زندگی کنونی آنها را مشابه هم می پندارید

خواست اولین فکري است که بـه ذهـن مـی    . خواست، آغاز و مقدمه همۀ آفرینش ها است        

سـت، کـه   میل و خواست احساس مالیمی اسـت در درون روح، اراده و خواسـت خداونـد ا   . آید

  .انتخاب می کند، چه را بیافریند

  می پرسی اراده خداوند چیست؟        

اولین خواست پروردگار این است که خود را در شکوه و جالل کامـل خـودش بشناسـد و            

  .با آفرینش تو و دیگر کائنات اراده خدا در معرفی خویش تحقق یافت. تجربه کند

خواهد که بنده اش خود را بشناسد و گوهر الهی اش را از طریـق  دوم اینکه پروردگار می        

  .، تجربه کند)به هر طریقی که مایل باشد(قدرتی که پروردگار به او داده  

شـادي، خالقیـت پایـدار،     سوم، خداوند می خواهد که فرایند کل زندگی، تجربه اي لبریز از      

  .ه از زمان حال باشدرشد پایان ناپذیر، و شکوفایی کامل در هر لحظ

. خداوند سیستمی کلی به وجود آورده که به کمک آن این خواست هـا قابـل تحقـق باشـند          

تنها تفاوت میـان خداونـد و تـو    . در همین لحظه فعلی. آنها قابل تحقق در لحظه کنونی هستند

  .این است که خداوند این را می داند
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تو هـم همـان   ) که می تواند در هر لحظه رخ دهد(رسی در لحظه اي که تو به آگاهی کامل ب      

کامالً شاد، دوسـت داشـتنی،   : احساسی را خواهی داشت که پروردگار همواره خواهان آن است

  .شکیبا، فیاض و شاکر و سپاسگزار

این ها پنج نگرش فکري پروردگار هستند و قبل از پایان گرفتن این بحث، متوجه خـواهی        

این نگرش ها در زندگی کنونی می تواند، تو را بـه راه شـناخت حـق سـوق      شد، چگونه قبول

  .دهد و خواهد داد

  

  .پرسش کوتاه من چه پاسخ بلندي داشت     

به ارزشهاي خود، چنانچه مقاصد متعالی تو را تأمین می کنند پایبنـد بـاش و دقـت     –آري      

ـ  رین وجهـی بـه آرمانهـاي تـو تحقـق      کن ببین آیا این ارزشها در تجاربت توانسته اند به بهت

ارزشهایت را یکی یکی مورد بررسی قرار بده، و آمـاده بـاش کـه آنهـا را در معـرض      . بخشند

اگر بدون آن که شک و تردیدي به خودت راه دهی بتوانی بـه دنیـا   . قضاوت عمومی قرار دهی

زیرا توانسـته  بگویی، که هستی و به چه چیز اعتقاد داري، می توانی از خودت خشنود باشی 

پـس دیگـر   . اي گوهر الهی ات را خلق کنی و زندگی متناسب با این خود واقع به وجـود آوري 

  .نیازي به ادامه این گفتگو نداري

  

من هنـوز نقـاط ضـعف بسـیاري     . ولی زندگی من نه کامل است و نه حتی به کمال نزدیک است     

و . تم این نقطه ضعف ها را برطـرف سـازم  گاهی با تمام وجود آرزو می کنم کاش می توانس. دارم

تصور  می کنم علتی که به سوي تو آمدم همین بود، چون نتوانسته ام پاسخی براي سؤاالت خـود  

  .پیدا کنم
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. او همیشه حاضر است، تا به تو کمـک کنـد  . خوشحالم که تو به سوي پروردگارت آمده اي     

  .تو لزومی ندارد خودت جوابگوي سؤاالتت باشی

  

می خواهد که اینجا بنشینم و با خداي خود گفتگو داشـته باشـم،   جسارت از نقطه نظر من خیلی      

  .این با عقل جور در نمی آید. چه رسد به این که پاسخی هم از او دریافت کنم

  

که این طور، پس تصور تو بر این است که نویسندگان انجیل همه عاقل بودنـد، ولـی تـو           

  .دیوانه هستی

  نویسندگان انجیل شاهد زندگی مسیح بودند و آنچه دیدند و شنیدند با وفاداري ثبت کردند      

آنهـا سـالهاي   . اکثر نویسندگان انجیل هرگز مسـیح را ندیدنـد  . بگذار تو را  تصحیح کنم      

اگر آنها با مسیح در جایی روبه رو می شدند، هرگز او را نمی . سال پس از مسیح می زیستند

  .اختندشن

نویسندگان انجیل مؤمنین با ایمان و تاریخ نویسان بزرگی بودند، آنها داستانهایی را که        

توسط دیگران و پیران قوم دست به دست، به آنها رسیده بود، گرفتند و کتـابی را بـه رشـتۀ    

  .تحریر درآوردند

  .ل پیدا نخواهی کردضمناً همۀ آنچه نویسندگان انجیل نوشتند، در نسخۀ نهایی انجی      

حتی قرنها پس از نسخ برداري از روي نسخه هاي اصلی، شوراي عالی کلیسایکبار دیگـر        

و  –تشکیل جلسه داد تا تصمیم بگیرد چه دکترین و حقایقی باید در نسخۀ آخر گنجانده شود 

  .کدان مطالبی ناسالم است یا هنوز زود است که در  دسترس عموم مردم قرار گیرد



 
٨٧ 

البته نوشته هاي مقدس دیگري هم توسط افراد عـادي پـس از لحظـات وحـی والهـام بـه             

رشتۀ تحریر درآمده، افرادي نظیر تو، که هیچکدام بیشتر از تو عقـل خـود را از دسـت نـداده     

  .بودند

  

  نوشته ها روزي جنبه تقدس به خود بگیرد وجود دارد؟این گونه پس آیا امکان اینکه      

  

ز در زندگی مقدس است، و اگر مبناي اندازه گیري ایـن باشـد، بلـه، اینهـا هـم مقـدس       همه چی

هستند ولی نه، تصور نمی رود که این نوشته ها جنبه تقدس پیدا کننـد، حـداقل تـا چندصـد     

می دانی، مسئله اینجا است که زبان ما در اینجا خیلی محاوره اي، خیلـی معمـولی،   . سال دیگر

مردم تصور می کنند اگر خداوند بخواهد مستقیماً با تو صحبت کنـد،  . تو خیلی مکالمه اي اس

او از یک ساختار منحصر به فرد، حـاال اگـر نگـوییم    . مثل همسایه پهلویی صحبت نخواهد کرد

  .خدایگونه، استفاده خواهد کرد

ظـاهر  همانطور که قبالً گفته شد، مردم احساس می  کنند پروردگار صرفاً باید به یک شکل       

  .شود و هر چیزي که آن شکل را نقض کند، کفرآمیز به نظر می رسد

چرا از نظر تودور از عقل است که تو گفت وشنودي . ولی اجازه بده به سؤال تو برگردیم       

  با پروردگارت داشته باشی؟ مگر تو به دعا باور نداري؟

  

یک جانبه بوده است مـن از خـدا مـی     دعا براي من همیشه. دارم ولی آن که چیز دیگري است       

  .خواهم و خدا در مقابلم سکوت می کند

  

  آیا خداوند هرگز دعایی را مستجاب نکرده است؟      
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چیزها در زندگی بـراي مـن اتفـاق افتـاده کـه مطمـئن بـودم         بسیار. لفظیچرا ولی نه به طور      

  .با من صحبت نکرده است ولی خداوند. پاسخی مستقیم به دعا و درخواست من بوده است

  

  .پس خدایی که تو به آن اعتقاد داري هر کاري می تواند انجام دهد، جز صحبت کردن      

  

کند ولی غیر محتمل به نظر می رسد که او بخواهـد   صحبت البته اگر خداوند بخواهد می تواند      

  .با شخص حقیري چون من صحبت کند

  

چـون تـو خـودت را آنقـدر     . که تو در زندگی تجربه می کنـی این ریشۀ همۀ مسائلی است       

  .ارزشمند نمی پنداري که خداوند با تو صحبت کند

اگر تصورت این باشد که حتی شایستگی نداري کـه بـا تـو    . آه، از خداوند چقدر به دوري       

  صحبت شود، چگونه انتظار داري نداي پروردگارت را بشنوي؟

ه خداوند نه تنها دارد با تو صحبت می کند بلکه با همه کسانی کـه ایـن   ولی این را بدان ک       

  .کتاب را در دست دارند و در حال خواندن این نوشتار هستند، در حال گفتگو است

و می داند چـه کسـی   . او فردفرد آنها را می شناسد. او با فردفرد آنها در حال صحبت است       

و این را هم می دانـد کـه تعـدادي قـادر هسـتند      . یدا می کندراه خودش را از میان این کلمات پ

  .و تعدادي فقط گوش می کنند ولی چیزي را دریافت نمی کنند. صداي او را بشنوند

  

من مدتها است تصمیم داشته ام این مطالب را بـه چـاپ    .ولی اکنون مسئله دیگري پیش می آید      

  .برسانم
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  خوب مگر چه عیبی دارد؟      

  .عیب آن، این است که مردم تصور می کنند من براي سودجویی این کار را کرده ام     

  آیا انگیزة تو این بوده که چیزي بنویسی تا بتوانی از آن پولی به دست آوري؟     

  

من این پرسش و پاسخ را شروع کردم چـون سـی سـال بـود ذهـنم      . نه انگیزة نوشتن این نبود     

و . پیدا کردن پاسخی بـراي آنهـا بـودم   تشنه سؤاالتی که واقعاً مشتاق و  مشغول این سؤاالت بود؛

  .این فکر که آنها را به صورت کتابی درآورم بعداً به ذهنم رسید

  

کـاري کـه مرتـب و    (خوب اگر این طور است دیگر انگیزة خودت را مورد سؤال قـرار نـده         

  .ادامه بدهو به سؤاالتت ) بالانقطاع در حال انجام دادنش هستی

  

، سـؤال دارم و مسـئله اینجاسـت کـه     میلیونهـا خوب راستش را بخواهی من، صدها، هزارها،       

  .گاهی اوقات نمی دانم از کجا شروع کنم

  

  .فهرستی از سؤاالتی که به ذهنت می رسد تهیه کن و از جایی شروع کن     
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  :ه ذهنم می رسدخوب این سواالتی است که هم اکنون ب     

انسـجام      «نهایتاً چه زمانی نوبت اوج گرفتن من می رسد؟ چکار می توانم بکنم که به زنـدگی ام  .  ١

  و به موقعیت متوسطی دست یابم این مبارزه و چالش کی به پایان می رسد؟          » بخشم

 د آرام و صـلح جویانـه  چه موقع من از این رابطه ها درس می آموزم و می توانم به آنهـا رونـ  .  ٢

      در رابطه ها وجـود دارد؟ یـا بایـد پیوسـته دسـتخوش چـالش       بودن اي  دهم؟ آیا راهی براي شاد 

  باشند؟

      چرا من هرگز نتوانسته ام پول دار شوم؟ آیا محکوم هستم تا آخـر عمـر بـا قناعـت و امسـاك      .  ٣

  یهاي بالقوه ام باز می دارد؟زندگی کنم؟ چه عاملی مرا از بهره گیري کامل از توانائ

      با زنـدگی ام انجـام دهـم، و در عـین حـال زنـدگی راحتـی        میل دارم چرا نمی توانم آنچه واقعاً .  ٤

  داشته باشم؟

      حـل کـنم؟ بـه حـد کـافی       چگونه می توانم برخی از مسائلی را کـه بـا سـالمتی ام ارتبـاط دارد    .  ٥

      چـرا گرفتـار ایـن مشـکالت    . ن عمـر بـا مـن هسـتند، بـوده ام     قربانی بیماریهاي مزمنی کـه تـا پایـا   

  هستم؟

    از این مسائل چه درس کارمایی قرار است بیاموزم؟ باید برچه چیزي فائق آیم؟.  ٦

   آیا چیزي به نام تنازع وجود دارد؟ من در گذشته چـه دورانهـایی را گذرانـده ام؟ در آنهـا چـه      .  ٧

     »واقعیـت «سانی باید آن قدر به دنیا بیایـد تـا تطهیـر کامـل شـود یـک       نقشی داشتم؟ آیا اینکه هر ان

  است؟

٣ 
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     وجـود دارد؟ » قدرت مافوق الطبیعه«آیا چیزي به نام . گاهی اوقات خیلی احساس قدرت می کنم. ٨

بـا  « آیا من از چنین قدرتی برخوردارم؟ آیا افـرادي کـه ادعـا دارنـد قـدرت مـافوق الطبیعـه دارنـد،        

       »رفت و آمدند؟شیطان در 

       اگر من قدرت شفابخشی را پیدا کنم آیا صحیح است که بابـت آن پـولی از مـردم بگیـرم؟ آیـا      .  9 

  می توانم از این راه ثروتمند شوم؟

       آیـا  . داستانی که در پس جنسیت نهفته است، چیست؟ آیا ازدواج صرفاً بـراي تولیـدمثل اسـت   .  ١٠

  نفی یا تغییر ماهیت انرژي جنسی حاصل می شود؟تقدس و روشن بینی از 

چرا جنسیت تجربه اي لطیف و فریبنده است و در عین حـال الزم اسـت تـا جـایی کـه ممکـن              .  ١١

  .است از آن دوري گزید

      آیا حیات، در روي سیاره هاي دیگر هم وجود دارد؟ آیا آنها از سیارة مـا بازدیـد کـرده انـد؟     .  ١٢

       قطعـی و بـی چـون و چـرا دال     –سط آنها قابل مشاهده هستیم؟ چنانچه دالیـل و قرائنـی   آیا ما تو

       بر زندگی ماوراء عالم خاکی وجـود دارد، آیـا امکـان دیـدن آن عـوالم در طـول زنـدگی مـا ممکـن         

  است؟

ام        آیا مدینۀ فاضله اي وجود دارد؟ آیا بازگشت همه به سوي خداوند است؟ آیـا چیـزي بـه نـ    .  ١٣

آن چنـان کـه در کتـب الهـی پـیش بینـی شـده، وجـود               آخـر زمـان   ظهور ثانوي وجـود دارد؟ آیـا   

  اگر این طور است کدام مذهب است؟ . دارد؟ آیا یک مذهب واقعی وجود دارد

  .البته سؤاالت بیشمار دیگري برایم وجود دارد که امیدوارم به آنها نیز پاسخی داده شود       

  

تند که مردان و زنان، از اینکه این سؤاالت را مطرح کردي پوزش مخواه، اینها سؤاالتی هس      

اگر سؤاالت، احمقانه بود، مکرر در مکرر توسـط نسـل هـاي    . صدها سال است، مطرح کرده اند

  .پس اجاز بده ابتدا به پاسخ اولین سؤال بپردازیم. گذشته مطرح نمی شدند
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ی حاکم شده که با تکیه به آن تو می توانی آنچـه را کـه دقیقـاً مـی     قوانینی در عالم هست       

این قوانین را نه می شود نقض کـرد و نـه از آنهـا غفلـت     . خواهی داشته باشی و یا خلق کنی

. تو نمی توانی از ایـن قـوانین تبعیـت نکنـی    . تو هم اینک در حال پیروي از آنها هستی. نمود

می توانی خود را از آنها کنـار بکشـی، و نـه مـی تـوانی      چون این رون طبیعی امور است، نه 

  .خارج از آنها عمل کنی

در هر لحظه از زندگی، تو درون این چهارچوب عمل کرده اي، و آنچه را تا کنـون تجربـه           

  .کرده اي در واقع خلق کرده اي

ر به تو ایـن بـود   قول  پروردگا. این پیمان، پیمانی ابدي است. تو جانشین خداوند هستی       

قول تو هم این بود کـه سـؤال کنـی و فراینـد سـؤال و      . که هر چه بخواهی به تو عطا می کند

باز هم توضیح داده خواهد . از پیش، درباره این فرایند توضیح داده شد. پرسش را درك کنی

  .شد تا به طور روشن آن را درك کنی

. تو مظهر تجلی خداوند هسـتی . ذهن و روحتو یک وجود سه گانه  هستی، مرکب از جسم،       

یک می باشد که بعضـی از مـذهب    –در  –یعنی خداوند در تو متجلی گشته است او تجلی سه 

  .شناسان آن را پدر، پسر و روح القدس نام نهاده اند

زمان به گذشته، حال و آینده و به اینجا و آنجا و زمانِ میان آنجـا و اینجـا قسـمت شـده            

، مشکل و فرّار است؛ با این وجود مـی  »میان اینجا و آنجا قرار دارد«توصیف زمانی، که . است

  . دانیم که چنین زمانی وجود دارد

. تو می توانی آنها را فکر، کلمه و عمل بنامی. این سه جنبۀ تو در واقع سه انرژي هستند        

ما احساس یا تجربـه نامیـده مـی    این سه، روي هم، نتیجه را به وجود می آورد که به زبان ش

  .شود
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مجموعه و کلِّ هرگونه احساسـی اسـت   ) نیم هوشیار، نهاد، روح، گذشته و غیره(روح تو        

وقتـی  . آگاهی تواز یک یا چندتا از این جنبه ها، خاطره نامیده می شـود . که تا کنون داشته اي

که به معنـی   )Re- member(ي می گویند تو به خاطر می آور، )memory(تو خاطره اي داري 

  .سرِ هم کردن، یعنی قطعات را روي هم سوار کردن است

وقتی تو هم قطعات وجودت را روي هم سوار می کنـی دوبـاره، خـود واقعـی ات را بـه              

  .خاطر می آوري

آنچـه تـو مـی بینـی زمـانی      . ، ادراك، تجسمعقیده –فرایند خلقت از فکر شروع می شود         

هر چیز که در دنیـا وجـود دارد، ابتـدا بـه صـورت فکـر پـاك و        . ه وفکر کسی بوده استعقید

  .خالصی بوده است

  .این در مورد عالم هستی هم صدق می کند       

  .فکر اولین مرحلۀ خلقت است       

کلمـه  . آنچه بیان می کنی فکري است کـه بیـان مـی شـود    . بعد از آن نوبت کلمه می رسد       

چـون  . کلمات پویاتر از افکـار هسـتند  . ت، و انرژي خالق را وارد عالم هستی می کندخالق اس

آنها روي عالم هستی تأثیر بیشتري برجاي می . کلمات، سطح متفاوتی از ارتعاش فکر هستند

  ).تغییر، تبدیل، تأثیر(گذارند

  .کلمات، مرحله دوم خلقت هستند       

  .و بعد از آن نوبت عمل می رسد

کلمـات عقایـد شـکل    . کلمات، افکار بیان شـده هسـتند  . اعمال کلمات در حال حرکت هستند       

انرژي ها، نیروهاي رها شـده  . عقاید انرژي هاي به هم پیوسته می باشند. گرفته شده هستند

عناصر، ذرات عالم، اجـزاء کـل، خمیرمایـۀ    . نیروها از عناصر موجود پدید می آیند. می باشند

  .شندهمه چیز می با
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چیزي است که خداونـد خلـق    عمل. نهایت هر چیز عمل است. ابتداي هر چیز خداوند است        

  .کرده یا تجربه کرده است

فکري که تو در مورد خودت داري این است که به اندازة کافی با لیاقـت، خـوب و دوسـت            

تـو  . شین خداوند باشـی جان و هستی باشی، داشتنی و بی گناه نیستی، که مرتبه اي از وجود

و ایـن نفـی بـه قـدري طـوالنی شـده کـه دیگـر         . مدتها است که گوهر الهی ات را نفی کرده اي

  فراموش کرده اي واقعاً چه کسی هستی؟

چون . همۀ اینها، جزیی از طرح الهی است. این کار تصادفی رخ نداده، این امر اتفاقی نیست      

. یگر لزومی نداشت ادعا کنی، خلـق کنـی و تجربـه کنـی    اگر تو خود الهی ات را می شناختی د

کنی، تا با فراخوانـدن آن بـه   ) انکار، فراموش(پس ابتدا الزم بود که ارتباطت را با خداوند رها 

چون باالترین خواست تو، و باالترین آرزوي تو این بـود  . جلو، آن را به طور کامل تجربه کنی

بنابراین تو بـا نـوآفرینی خـود در    . ند تجربه کنیکه خودت را به صورت تجلی و مظهر خداو

همانطور که خداوند در هر آن در کاري اسـت کـه از   . هر لحظه، در فرایند تجربه خودت هستی

  .طریق تو تحقق می یابد

تو جانشینی را احساس می کنی؟ آیا الزام آن را درك می کنی؟ این یک جانشـینی مقـدس         

  .است است و در واقع ارتباط مقدسی

تـو  . زندگی تو زمانی خیز و اوج می گیرد، که براي این کار آماده باشی و تصمیم بگیـري       

تو تا کنون در حال مسامحه، بـه عقـب انـداختن، طـوالنی تـر کـردن       . هنوز تصمیم نگرفته اي

بسته اي عمـل   اکنون وقت آن رسیده تا به پیمانی که با پروردگارت. واعتراض کردن بوده اي

تـو بایـد پیمـان    . براي این کار باید به این عهد ایمان داشـته باشـی، و آن را زنـده کنـی     .کنی

  .خداوند را زنده کنی
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پیمان پروردگار این است که تو خلیفۀ او هستی، تو جانشـین او هسـتی، بـه صـورت او            

  .خلق شده اي

قبول کنی کـه جانشـین    تو می توانی. این همان جایی است که دچار مشکل می شوي... آه       

بـار سـنگین   . او باشی، ولی برایت مشکل است رسالت و مسؤولیت این جانشینی را بپـذیري 

رسالت و مسؤلیت این جانشین بسی بزرگتر و شگفت ا نگیزتر از آن است که تـو بتـوانی بـه    

چون اگر تو مظهر تجلی صفات خداوند باشی . این مسئولیت بسیار عظیمی است. دوش بکشی

ه این معنی است که صدمه اي به تو وارد نیامده است و تو واسـطه فـیض الهـی در عـالم     ب –

، دیگـر قربـانی و قربـانی    )تو خالق و مسؤول مشکالت و مسائل خـود هسـتی  ( وجود هستی 

  .و همه چیز نتیجه افکاري است که تبو در مورد پدیده اي داري. کننده اي وجود ندارد

که آنچه تو در این دنیا تجربه می کنی نتیجه فکـري اسـت کـه در    : الزم است این را بدانی      

  .مورد آن چیز داري

؟ پـس فکـرت را در مـورد خـودت     »اوج بگیـرد «آیا دوست داري زندگی ات به طور واقعی       

  . بیندیش، سخن بگو و عمل کن خدایگونه. عوض کن

آنهـا  . آنها تو را  دیوانه مـی خواننـد   .البته این کار، تو را از بیشتر همنوعانت دور می کند      

نهایتاً خواهند گفت دیگر تحمل تو را ندارنـد و تـو را مصـلوب    . تو را طعن و لعن خواهند کرد

  .خواهند کرد

آنها این کار را  می کنند نه براي آن که تصور می کنند تو در دنیاي وهم و گمـان زنـدگی          

و ایـن بـه   . زود، سایرین به حقیقت تـو جلـب مـی شـوند    می کنی، بلکه به این دلیل که، دیر یا 

  .خاطر وعده هایی است که دعوت تو در بردارد

چون از اینجا است که تو تهدیـدت را  . اینجا، همان جایی است که سایرین مداخله می کنند       

چون حقیقت ساده اي را که تو مطرح کرده اي و با آن زنـدگی مـی   . به سوي آنها آغاز می کنی
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تـو از آن   کنی، زیبایی، راحتی، آرامش، نشاط، عشق به خود و دیگران، بیش از آنچه همنوعان

و قبول ایـن حقیقـت بـه منزلـۀ پایـان      . دم می زنند و به زبان جاري می سازند، ارائه می کنند

پایـان  . این به معنی پایان نفرت و ترس و تعصب و جنـگ اسـت  . دادن به فوت و فن آنها است

پایـان شـعارِ حـق    . و کشت و کشتاري است که به نام خداوند صورت می گیـرد  محکوم کردن

پایـان وفـاداري و اداي   . پایانِ، از طریق قـدرت همـه چیـز را بـه دسـت آور     . همان قدرت است

و تـو تـا کنـون     -است که آنهـا مـی شناسـند    پایان دنیا به شکلی. احترامِ ناشی از ترس است

  .ساخته و پرداخته اي

چون از این پـس اطرافیانـت تـو را مـورد سـرزنش،      . راین اي روح مهربان آماده باشبناب      

و نهایتاً تو را متهم، محاکمـه و محکـوم مـی    . تو را طرد می کنند. تحقیر و ناسزا قرار می دهند

را بپـذیري، و   –تحقـق خـود الهـی ات     –کنند و این از لحظه اي است که تو آرمان مقدس خود 

  .اختیار کنی

  

  چرا آنها چنین می کنند؟     

  

تو دیگر راضـی بـه آنچـه ایـن     . زیرا تو دیگر در پی تأیید و جلب موافقت جهانیان نیستی      

تو دیگر راضی به آنچه دنیا به دیگران داده، نیستی تو تصمیم داري . دنیا به تو داده  نیستی

تو به اندازة کـافی  . یان دهیبه رنج پایان دهی، به درد و حرمان پایان دهی، به وهم و گمان پا

  .طعم این دنیا را چشیده اي، و اکنون در جستجوي دنیاي جدیدتري هستی

کافی اسـت از هـم اکنـون آن را فـرا     . ولی لزومی ندارد از این پس در جستجوي آن باشی       

  . بخوانی
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  ؟آیا ممکن است به من کمک کنی تا بفهمم چگونه باید این کار را انجام دهم     

  

البته، ابتدا باالترین و پرارج ترین فکري را که در مورد خودت داري در ذهنت بیدار کـن، و        

مجسم کن در آن صـورت  . بعد مجسم کن اگر تو چنین شخصی بودي چگونه زندگی می کردي

چگونه فکر می کردي، چکار می کردي و چه می گفتی و چگونه به آنچه دیگران انجام می دادند 

  .فتند، واکنش نشان می  داديو می گ

فکر می کنی، می گویی و عمـل  (آیا می توانی تفاوت آن شخصیت را با آنچه اکنون هستی       

  ، حس و مشاهده کنی؟)می کنی

  

  .آري تفاوت زیادي احساس می کنم     

  

بسیار خوب، باید هم این طور باشد، چون خودت هم می دانی که هـم اکنـون دیـد بـاالیی           

بنابراین با توجه به موقعیتی که اکنون در آن هستی و مـوقعیتی کـه   . سبت به خودت ندارين

افکـار، گفتـار و اعمـال    . کن –به طور آگاهانه  –می  خواهی دارا باشی، شروع به تغییر خودت 

  .خودت را آنچنان تغییر بده که با باالترین ایده اي که از خودداري، مطابقت داشته باشد

 –آنچه در این فرایند  به آن پی مـی بـري   . فرایند، حرکتی است عظیم به سوي آگاهی کلّ       

این است که نیمی از عمـرت را در ناهشـیاري سـپري     –چنانچه این چالش را به عهده بگیري 

به این معنا که تو، تا نتایجِ پندار، گفتار و کردار خود را تجربه نکنـی، متوجـه نمـی    . کرده اي

و بعد که این نتایج را تجربه کردي، تازه این . خابهایی در این راستا داشته ايشوي که چه انت

  .واقعیت را انکار می کنی که نتایج به بار آمده زاییدة افکار، گفتار و اعمال تو بوده است
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ایـن چالشـی اسـت کـه از     . اسـت این دعوتی است براي پایان دادن به ناآگاهانه زیسـتن         

  . تو، تو را به آن فراخوانده است ابتداي خلقت، روح

  

  .آیا این کنترل ذهن به طور پیوسته، رنج آور و خسته کننده نیست       

در واقع این . می تواند خسته کننده باشد تا زمانی که به صورت طبیعت ثانویه تو درآید       

سـتدار و  طبیعت اولیه تو این است کـه بـدون هـر قیـد و شـرطی دو     . طبیعت ثانویه تو است

طبیعت ثانویه تو اقتضا می کند که بخواهی طبیعـت اولیـه خـودت را،     .دوست داشتنی باشی

  .طبیعت واقعی خودت را، آگاهانه بیان کنی

  

مرا ببخش، ولی این مراقبت دائمی و پیوسته از آنچه مـی اندیشـم، مـی گـویم و انجـام مـی        - 

  نیست؟» کسل کننده و مالل آور«دهم، 

  

آیا مسیح مالل آور بود؟ آیا حضور بـودا بـراي   . اوت چرا، ولی کسل کننده، نههرگز، متف        

اطرافیانش کسل کننده بود؟ مردم التماس و زاري می کردند و جمع می آمدند تا در حضـور او  

. افرادي که بر افکـار و اعمـال و گفتـار خـود تسـلط یافتنـد، هرگـز مـالل آور نبودنـد         . باشند

  .اید، ولی کسل کننده هرگزغیرعادي و خارق العاده ش

خیز و اوجی داشته باشد، شروع به تجسم باالترین ایـده  «پس، اگر می خواهی زندگی ات        

و از هـم اکنـون در آن راسـتا شـروع بـه      . اي بکن که از خود داري و آرزو داري به آن برسـی 

ـ  . حرکت کن ن و آن را از خـودت  هر فکر، گفته، و عملی که با این ایده جور درنمی آید، کنتـرل ک

  .دور کن
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وقتی فکري به ذهنت می رسد که با آن فکر متعالی که از خودت داري نمی خوانـد، بـه فکـر         

وقتی حرفی می زنی که با باالترین ایده ات هماهنگی ندارد، دقت کـن کـه دیگـر    . جدیدي برگرد

ن قصـد و نیتـی کـه    وقتی کاري انجام می دهی که بـا بهتـری  . حرفی نظیر آن بر زبان نیاوري

داري، هماهنگ نیست، تصمیم بگیر که آن، آخرین کاري باشد که انجام می دهـی، و سـعی کـن    

  .اگر ممکن است از کسی که مورد صدمه قرار گرفته دلجویی کنی

و همیشه با آن مخالفت کرده ام چون خیلی غیرصادقانه بـه   من از این حرفها قبالً هم شنیده ام     

ظورم این است که اگر من مثل سگ بیمار شوم ولـی قـرار نباشـد بـه آن اعتـراف      من. نظر می رسد

مثل کوره در آتش خشم بسوزم ولـی  . شدیداً شکست بخورم، ولی قرار نباشد آن را قبول کنم. کنم

اسـت؟ ایـن، مـرا بـه یـاد لطیفـه اي در        قرار نباشد آن را نشان دهم چه فایده اي بر این کار مترتب

دیگـري  . یکی از این سه نفـر، کاتولیـک بـود   . به جهنم فرستاده شدند، می اندازد مورد سه نفري که

خـوب گرمـا چـه    «شیطان با ریشخند از فرد کاتولیک پرسید، . یهودي و سوم متعلق به عصر جدید

شیطان سـپس همـین   . دارم آن را به باال می فرستم«: با ناخرسندي پاسخ داد کاتولیک» لذتی دارد؟

من جـز آتـش سـوزان چـه انتظـاري مـی توانسـتم        : یهودي پاسخ داد. یهودي کردسؤال را از فرد 

آن شـخص در حالیکـه   . در خاتمه شیطان همین سـؤال را از معاصـرین جدیـد کـرد     .»داشته باشم

  گرما؟ گرما، آنهم چه گرمایی؟: نفس نفس می زد گفت

  

ري یـا تظـاهر کنـی کـه     ولی منظورم این نبود که تو چیزي را نادیده بگی لطیفۀ خوبی بود     

من می گویم تو باید به موقعیت ها نظر کنی و به باالترین واقعیتـی کـه در آنهـا    . وجود ندارد

  .نهفته، توجه کنی

اگر ورشکسته اي، خوب، ورشکسته اي، و این کار بیهوده اي اسـت کـه در مـورد آن دروغ          

استان سرایی کنـی، بـراي آن کـه    آن د بافی کنی، آن را ناچیز جلوه دهی و سعی کنی در مورد
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ایـن  «. »ورشکسته آدم خوبی نیسـت «معهذا فکري که در مورد آن داري، . واقعیت را بپوشانی

من آدم بدي هستم، چون آدمهاي خوب کـه سـخت کـوش هسـتند، و واقعـاً      «، »وحشتناك است

اي را  ، و چیزهایی از این قبیـل، تجربـه  »سعی و تالش می نمایند، هرگز ورشکسته نمی شوند

مـن   « -حرفهایی که تـو در مـورد خـودت مـی زنـی      . که تو از ورشکستگی داري شکل می دهد

به تو در واقع دیکته می کند تا کـی   -» ورشکسته ام، آه در بساط ندارم، یک شاهی پول ندارم

اعمالی که حول این فکـر انجـام مـی دهـی، بـراي خـودت دل مـی        . باید ورشکسته باقی بمانی

، در صدد پیدا کردن راه حلی بر نمی ف می خوري، ناامید، در کنجی می نشینیسوزانی و تاس

اعمالی هستند کـه واقعیـت تـو را در    » دیگر چه فایده اي دارد؟«آیی چون فکر می کنی، تالش، 

  .درازمدت، به وجود می آورند

نـه   اولین چیزي را که باید در مورد عالم هستی درك کنی ایـن اسـت کـه، هـیچ شـرایطی           

بنابراین سعی نکن قضـاوت هـاي ارزشـی    . شرایط فقط وجود دارند. »بد«است و نه » خوب«

  .کنی

هیچ چیز ساکن باقی . دومین چیزي که باید بدانی این است که همه شرایط موقتی هستند       

نمی ماند، هیچ چیز ایستا باقی نمی ماند، اینکه هر چیزي به چه سمتی تغییر کند، بستگی بـه  

  .داردتو 

  

ولی در مورد فردي کـه بیمـار اسـت، ولـی     . عذر می خواهم اگر اینجا صحبت را قطع می کنم        

ایمان دارد که کوهها را به لرزه در می آورد، و با تکیه به همان ایمان فکر می کند، حـرف مـی زنـد    

. د، چه مـی گـویی  شش هفته بعد می میر... که هر چه زودتر بهبود پیدا خواهد کرد،  باور می کندو 

  با همه آن مثبت اندیشی ها و اعمال مثبت چگونه جور در می آید؟مرگ این 
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همه چیز را نمی «خوب است که تو به راحتی . تو داري سؤالهاي جدي می کنی. خوب است      

چون این . البته موقعیتی پیش می آید که تو ناگزیري هر چه گفته می شود قبول کنی» .پذیري

آن را «گوها آنقدر می تواند ادامه یابد تا تو چـاره اي نداشـته باشـی جـز اینکـه یـا       گونه گفت

  .، ولی هنوز به آنجا نرسیده ایم بنابراین به سؤاالتت ادامه بده»آزمایش کنی یا انکار کنی

فردي که ایمان دارد کوهها را به لرزه در می آورد و شش هفته بعـد مـی میـرد، کوههـا را           

او ممکن اسـت  . ته به حرکت در آورده است، و این ممکن است براي او کافی باشدبراي شش هف

بسیار خوب، من به حد کـافی طعـم زنـدگی را    «درآخرین لحظه عمرش تصمیم گرفته باشد که 

شما از تصمیم این مرد ممکن اسـت  . »و اکنون حاضرم ماجراي دیگري را ادامه دهم. چشیده ام

حقیقت این است که او ممکن است این تصمیم را . ا نگفته استچون چیزي به شم. مطلع نشوید

در واقـع بـه هـیچکس    . از خیلی پیش گرفته باشد، روزها، هفته ها قبل و به شما نگفته باشـد 

  .نگفته باشد

. تمایل به مردن داشـته باشـد  شما جامعه اي به وجود آورده اید که خوشایند نیست کسی       

چون تو دوست نـداري بمیـري، نمـی تـوانی     . رگ خوشش بیایدخوشایند نیست که کسی از م

تصور کنی کسی ممکن است مایل به مردن باشد صرفنظر از اینکه در چه موقعیت و شـرایطی  

  .باشد

ولی موقعیتهایی وجود دارد که در آن مرگ به زندگی ترجیح دارد؛ که البته اگر قدري روي       

با وجود این، حقایق تا زمانی که بـا  . وار نخواهد بوداین موضوع فکر کنی قبول آن برایت دش

ولی . مریض محتضر دیگري روبه رو هستی که مرگ را برگزیده است، بر تو آشکار نمی شود

او می تواند از جو حاکم بر اتاق میـزان قبـول   . شخص در حال احتضار این واقعیت را می داند

  .حاضرین را در مورد تصمیم اش، احساس کند
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تا کنون متوجه شده اي چگونه افراد بی شماري، قبل از اینکه دنیا را وداع گویند، صبر می       

راسـتی وقـت آن   «. عده اي حتی ناگزیرند به فرزنـدان خـود بگوینـد   . کنند تا اتاق خلوت شود

صبح همـدیگر را  . من حالم خوب است. یا برو کمی استراحت کن» رسیده بروي چیزي بخوري

وقتی پرستار وفادار اتاق را ترك می کند، همزمـان، روح بیمـار بـه ملکـوت     و بعد » می بینیم

  .اعلی می پیوندد

، »من دقایقی دیگر دنیا را ترك می کنم«اگر بیمار به جمعی که دور او گرد آمده اند بگوید،        

ـ «، یا »تو جدي نمی گویینه «آنها می شنیدند ولی پاسخ می دادند،  ا دوست ندارم از این حرفه

  .»خواهش دارم مرا ترك نکن«، و یا، »بشنوم

حرفۀ پزشکی آموزش دیده تا مردم را زنده  نگاهدارد، نه اینکه مردم را آرام نگاهـدارد، تـا         

  .آنها با وقار و صالبت دنیا را وداع گویند

. همانطور که می دانی براي یک پزش یا پرستار، مرگ بیمار شکسـت محسـوب مـی شـود          

دوست یا فامیل، مرگ یک مصیبت است، تنها براي روح، مرگ، نـوعی رهـایی و خالصـی     براي 

  .به شمار می رود

باالترین هدیه اي که می توانید به بیمار دهید این است که اجازه  دهید در آرامـش بمیـرد؛         

ـ       » مقاومت کند«نه اینکه تصور کند او باید  یار یا به رنـج بـردن ادامـه دهـد، یـا در لحظـه بس

  .حساس و دشوارِ عبور از سراب زندگی، نگران وضع بازماندگان باشد

بنابراین بارها پیش آمده افرادي که با قاطعیت گفته اند و باور داشته انـد کـه زنـده مـی            

عقیـده خـود   «به خروج گرفته آنها  مانند، و حتی دعا کرده اند زنده بمانند، وقتی روح تصمیم

و قبول کرده اند، وقت آن رسیده که روح تن را رها ساخته به عالم ملکـوت  » را تغییر داده اند

زمانی که روح تصمیم به عروج  می گیرد، جسم هر چه تالش کند، تا روح را متقاعـد  . بپیوندد
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دقیقاً در لحظات پایانی عمر است که ما متوجه می شویم چه کسـی  . به ماندن کند بیهوده است

  .وح، برگ برنده را در دست داردر –ذهن  –در تثلیت جسم 

گـاهی اوقـات   . در تمام طول زندگی تصور می کنید شما در جسـمتان خالصـه مـی شـوید         

ایـن، صـرفاً در لحظـۀ مـرگ اسـت کـه       . تصور می کنید در ذهنتان محصور و محدود هسـتید 

  .متوجه می شوید، خود واقعی شما چیست

. ذهن تصمیم می گیرنـد بـه روح التفـاتی نکننـد     البته اوقاتی هم پیش می آید که جسم و      

  .سخت ترین کارها براي افراد گوش دادن به نداي روحشان است

 -جسـم و ذهـن  . گاهی اتفـاق مـی افتـد کـه روح تصـمیم مـی گیـرد از بـدن خـارج شـود                

بـا وجـود   . این فرمان را می شنوند و فرایندهایی آغاز می شود –فرمانبرداران همیشگی روح 

نمی خواهد این را قبول کند و هر چه باشد این، پایان هستی او به شـمار مـی   ) دیگر(ذهن  این

جسم با شادي این دستور را اجـرا مـی   . بنابراین به جسم دستور می دهد که مقاومت کند. رود

جسم و ذهن از طرف دنیاي خارج به این کـار تشـویق   . کند، چون او هم، رغبتی به رفتن ندارد

  .و لذا این راهبرد مورد تایید قرار می گیرد. یایی که خود خالق آن هستندمی شوند؛ دن

اگـر  . در اینجا همه چیز بستگی به این دارد که روح تا چه حد در تصمیم خود مصـرّ باشـد       

ر «ضرورت و فوریتی نباشد، روح ممکن است بگوید،  مـن چنـد صـباحی    . خوب تو بازي را بِبـ

ولی چنانچه براي روح کامالً روشن باشد کـه اقامـت در عـالم    . مانم دیگر با تو در این دنیا می

هستی، مقاصد عالی تو را تأمین نمی کند، و راهی وجود ندارد که روح بتواند از طریق جسـم،  

تکامل پیدا کند، لذا تصمیم به خروج می گیرد و دیگر هیچ چیـز نمـی توانـد او را از ایـن کـار      

  .هم صالح نیست صورت گیردمتوقف سازد، و اصالً مقاومتی 
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هدف او تعـالی  . این یگانه هدفی است که دارد. کامالً روشن است که روح قصد تکامل دارد       

این ها همه از نظر روح، . روح دیگر نگران موقعیتهاي دنیوي یا پیشرفتهاي فکري نیست. است

  .بی معنی است

از . از جسم، تراژدي بزرگی اتفاق نمی افتد براي روح ضمناً کامالً آشکار است که با خروج       

بنـابراین تـو بایـد ایـن را درك     . بسیاري جهات، در بدن باقی ماندن تراژدي به حساب می آید

را » پدیده زنـدگی «البته روح، کلّ . کنی که روح، کلّ فرایند مرگ را چیز کامالً متفاوتی می بیند

نومیدي بسـیاري اسـت کـه شـخص در زنـدگی      و این منبع رنج و  هم کامالً متفاوت می بیند؛

  .رنج و نومیدي ناشی از گوش ندادن به نداي روح. احساس می کند

  

چگونه می توانم به بهترین وجهی به نداي روح  گـوش دهـم؟ اگـر فرمانـدة واقعـی روح اسـت،           

  چگونه می توانم مطمئن باشم که این فرامین را از منبع اصلی دریافت می کنم؟

  

که صریحاً بدانی روح به دنبال چه چیـز اسـت، و هـر     ن وظیفه اي که توداري این استاولی    

  .گونه قضاوتی را در مورد آن متوقف سازي

  

  آیا ممکن است در مورد روح خودم قضاوت کنم؟      

  

هم اکنون برایت توضـیح دادم چگونـه بـراي مـردن خـود را مـورد       . البته به طور پیوسته     

هـم خـود  را مـورد     –زنده ماندن واقعـی   –تو ضمناً براي زنده ماندن . دهیقضاوت قرار می 

تو براي میلی که به خندیدن، گریسـتن، پیـروز شـدن، بـاختن، شـادي و      . داوري قرار می دهی
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عشق را تجربه کردن، بویژه دوتاي آخر، داري خود را مورد قضاوت قرار می دهـی، و توجیـه   

  .می کنی

  

  ت؟واقعاً این طور اس    

  

زندگی را . تو تا حدودي به این عقیده رسیده اي که نفی هر گونه شادي، کاري خدایی است      

تو به خودت تلقین می کنی که نفی کـردن، نشـانۀ   . تحسین و ستایش نکردن، کاري الهی است

  .خوب بودن است

  

  آیا این کار بدي است؟    

  

اگر تو پس از نفیِ چیزي احسـاس  . انکار استاین کار نه خوب است و نه بد، صرفاً نفی و       

اگـر احسـاس بـدي داشـته     . خوبی داشته باشی، از نقطۀ نظر تو آن کار خوب و صحیح اسـت 

تو این چیـز یـا آن چیـز را    . اغلب اوقات هم نمی توانی تصمیم بگیري. باشی، آن کار، بد است

دت مـی گـویی چـه کـار     بعد هم به خـو . نفی می کنی، چون تصور می کنی باید چنین میکردي

  .معهذا در شگفت هستی که چرا، در مقابل، احساس خوبی  نداري. خوبی کردم

. بنابراین اولین کاري که باید انجام دهی این است که علیه خودت از ایـن قضـاوتها نکنـی         

  .سعی کن بفهمی روح چه آرزویی دارد و به دنبال تحقق آن بکوشی

است، احساس عشق عمیق و قلبی اسـت، بـاالترین احساسـی کـه      آنچه روح به دنبال آن       

. این در واقع هدف و مقصود روح اسـت . این آرزوي روح است. ممکن است در ذهن مجسم کنی

روح از پیش دانشی دارد، ولـی دانـش بـا    . دانش، نه، بلکه احساس. روح در پی احساس است
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روح مایـل اسـت خـودش را    . اسـت احسـاس، تجربـه کردنـی    . عقل و فکر و ذهن ارتبـاط دارد 

  .احساس کند، و بنابراین خودش را در تجربه کردن، بشناسد

ایـن بازگشـت متعـالی بـه حـق و      . عالی ترین احساس، تجربۀ وحدت با ذات یگانه اسـت        

ایـن  احسـاس عشـق کامـل اسـت، کـه روح در       . حقیقت است، که روح در آرزوي آن می باشـد 

  . جستجوي آن است

. شق کامل این است که حس کنی رنگ سفید کامل، چه نسبتی بـا رنـگ هـاي دیگـر دارد    ع       

. در حـالی کـه ایـن طـور نیسـت     . بسیاري از افراد تصور می کنند، سفید، نماد نبود رنگ است

  .سفید تلفیق شدة هر رنگ دیگري است که وجود دارد. سفید مجموعه اي است از همه رنگها

بلکه ) نفرت، خشم، شهوت، حسادت، طمع(ق، فقدان یک هیجان نیست به همین نسبت، عش       

. عشق جمع حسـنات اسـت  . عشق مجموعه اي کامل است .مجموعه اي است از همۀ احساس ها

  .عشق همه چیز است

بنابراین، اگر روح بخواهد عشق کامل را تجربه کند، الزم است همۀ احساس هاي بشري را       

  .تجربه کند

من نسبت به چیزي که  درك و شناختی از آن ندارم می تـوانم دلسـوزي و شـفقت      چگونه      

داشته باشم؟ وقتی نمی توانم خودم را جاي کسی بگذارم، چگونه می توانم از گنـاه و خطـاي   

او چشم پوشی کنم؟ بنابراین هر دو، می توانیم به ساده بودن و در عین حال اهمیت و عظمت 

  :می توانی درك کنی که روح در پی چه چیزي است اکنون. سفر روح پی ببریم

  .هدف روح این است که همه چیزها را تجربه بکند، تا بتواند همه آن چیزها باشد      

چگونه روح می تواند اوج بگیرد، اگر تا کنون هبوط را تجربه نکرده باشـد، راسـت باشـد          

سد، خوب باشد اگر بدي را انکار کند؟ اگر هرگز چپ نبوده باشد؟ گرم باشد اگر سردي را نشنا

ظاهراً روح نمی تواند انتخاب کند چیزي باشد، اگر شق دیگري وجود نداشته باشـد کـه از آن   
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اگر روح بخواهد شکوه و عظمتش را تجربـه کنـد، ابتـدا بایـد بدانـد      . میان یکی را انتخاب کند

، چگونـه مـی توانـد    اگر روح جز شکوه و بزرگـی چیـزي را نشناسـد   . عظمت و شکوه چیست

بنابراین روح ایـن را درك مـی کنـد کـه عظمـت در جـایی       . عظمت و بزرگی خود را تجربه کند

در نتیجه روح نه تنها آنچه را کـه از عظمـت   . وجود دارد که خأل آن، همزمان احساس می شود

ایـد  دور است محکوم نمی کند، بلکه تقدیس می کند؛ چون در آن بخشی از خود را می بیند که ب

  . وجود داشته باشد، تا بخش دیگر بتواند تجلی پیدا کند

تا بهترین  البته وظیفۀ روح این است که وسیله اي فراهم کند تا ما عظمت را انتخاب کنیم،      

چیزي را که می توانیم باشیم، برگزینیم، بدون آن که آنچه را که انتخاب نمـی کنـیم، محکـوم    

  . نمائیم

رگی است، و چندین زندگانی وقت می گیرد، چـون تـو همیشـه تمایـل داري     این وظیفۀ بز       

یا نا کافی بنـامی، بـه   » خوب«یا » بد«زود در مورد چیزي قضاوت کنی، دوست داري چیزي را 

  .جاي آن که از آنچه انتخاب نمی کنی، با احترام یاد کنی

بـه   در واقـع سـعی مـی کنـی    تو . متأسفانه تو کاري بدتر از محکوم کردن انجام می دهی       

اگـر شـخص، مکـان یـا چیـزي      . کنـی آن را نابود . آنچه خودت انتخاب نمی کنی، صدمه بزنی

اگـر مـذهبی وجـود    . وجود دارد که تو با آن مخالفت داري، آن را فوراً مورد حمله قرار می دهی

بـرخالف فکـر   دارد که اعتقاداتی مخالف عقاید تو دارد، زود آن را غلط می خوانی و اگر فکري 

اگر عقیده اي جدا از عقیدة تو وجـود دارد، آن را  . تو وجود دارد، تو آن را به مسخره می گیري

. با این کار تو مرتکب اشتباه می شوي، چون تو فقط نیمی از دنیا را خلق می کنی. رد می کنی

یگـر را  و بدي کار در این است که تو حتی نمی توانی نیمه خودت را درك کنـی وقتـی نیمـه د   

  .مردود اعالم می کنی
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چون تا کنون کسی این نکـات  . آنچه برایم توضیح دادي بسیار عمیق بود، و واقعاً سپاسگزارم      

بـراي نمونـه   . معهذا نکاتی هست که درك آن برایم هنوز مشکل است. را به من یادآوري نکرده بود

وسـت داشـته باشـیم تـا بتـوانیم آنچـه       را د» نادرست«تو ظاهراً می خواهی بگویی که ما باید چیز 

  آیا منظورت این نیست که ما باید آدم پلید را با آغوش باز بپذیریم؟. است، بشناسیم» درست«

البته پلید بالفطره وجود ندارد، ولـی خداونـد بـا    . جز این چگونه می توانی او را شفا دهی     

  .همان اصطالحی که تو بکار می بري به تو جواب می دهد

تـو نمـی تـوانی    . شفا، فرایند قبول و پذیرش همه چیز، و سپس قبول بهتـرین آنهـا اسـت         

  .خدایگونه رفتار کنی اگر چیز دیگري وجود نداشته باشد که از میان آن یکی را انتخاب کنی

. و خداوند هم تجلی عشق کامل اسـت . باالترین و پرارج ترین احساس ها عشق کامل است      

  .تري از خداوند نمی توانی پیدا کنیتو توصیف به

  

  نه، نمی توانم      

  

روح در جسـتجو اسـت تـا    . خوب، روح همواره در جستجوي باالترین احسـاس هـا اسـت         

  .عشق کامل را تجربه کند، تا عشقِ کامل باشد

روح، عشق کامل است و این را می داند، با وجود این در جستجوي چیزي بیش از شـناخت       

  .روح می خواهد ضمن تجربۀ آن، مظهر عشق کامل باشد. تاس

  البته که تو در جستجوي خدایگونه بودن هستی، چه انتظار دیگري از خودت داري؟     

  

احساس می کنم این طـرز فکـر قـدري    . تصور می کنم هرگز اینگونه فکر نکرده بودم. نمی دانم     

  .کفرآمیز باشد



 
١٠٩ 

  

بودن از نقطه نظر تو کفرآمیز نیسـت ولـی خدایگونـه بـودن      جالب است که شیطان گونه     

  کفرآمیز به نظر می رسد؟

  

  ولی چه کسی خواست، شیطان گونه باشد؟       

  

تو حتی مذهبی به وجود آوري که به تـو بگویـد، در گنـاه    . تو هستی، همه شماها هستید       

ـ   ه تـو را از شـیطان صـفت بـودن     زاده شدي، که از بدو تولد گناهکار بودي، با این مقصـود، ک

در . با وجود این اگر به تو گفته شود تو به صورت خـداون خلـق شـده اي   . خودت، مطمئن کند

  .بدو تولد فرشته اي پاك و معصوم عشق خالص بودي، آنرا رد می کنی

بـه خـود   . تمام عمرِ تو در این سپري شده کـه خـودت را متقاعـد کنـی آدم بـدي هسـتی             

جنسـیت بـد اسـت،    . ه تنها بد هستی، بلکه چیزهایی را هم که می خواهی بد هستندبقبوالنی ن

. زیـاد هـر چیـز بـد اسـت     . پول بد است، شادي بد است، قدرت بد است، زیاد داشتن بـد اسـت  

بـه  . بعضی ها اعتقاد دارند، که موسیقی بد است، زندگی را تجلیل و ستایش کـردن، بـد اسـت   

  .خندیدن بد است، عشق داشتن بد است. د زدن هم بد استتو قبول می کنی که لبخن زودي

تصوري که تو واکثر انسانها دارند، این است که، اغلب چیزهـایی کـه آرزوي آن را داري،          

پس از این قضاوت، اکنون تصور می کنی وظیفه اي که داري این اسـت کـه سـعی    . بد هستند

  .کنی آدم بهتري شوي

  خوبی است ولی راه سریع تر، کوتاه و تندتري هم وجود دارد؟ البته بهتر شدن چیز      

  

  کدام راه؟     
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  .قبول آن که و آنچه هستی، در لحظه فعلی، و نشان دادن آن       

این کاري است که مسیح انجام داد، این راه بودا است، راه کریشنا، راه هر سالکی است که       

: لک واقعی، مثل سـایر رهـروان حـق یـک پیـام دارد     و هر سا. روي کره زمین ظاهر شده است

این . آنچه من هستم، تو هم هستی، آنچه من می توانم انجام دهم، تو هم می توانی انجام دهی

  .کارها و بیش تر از این ها را هم می توانی انجام دهی

نتخـاب  تو همـواره راه سـخت تـري را ا   . با وجود این تو هرگز به این پیام ها گوش ندادي      

کردي؛ راه کسانی که این تصور را در تو تقویت کردند، که فکر کنـی شـیطان هسـتی، تصـور     

  .کنی آدم بدذاتی هستی

تو می گویی راه مسیح را طی کردن، از تعالیم بودا پیروي کردن، چراغ هدایت کریشـنا را        

ـ   . در دست گرفتن، سالک و رهرو حق بودن کار دشواري است : ه تـو بگـویم  ولی اجـازه بـده ب

  .انکار گوهر الهی ات به مراتب از تصدیق آن مشکلتر است

تـو  . تـو آرامـش، شـادي، و نـور هسـتی     . تو مظهر خوبی، رحمت، شفقت و همدلی هسـتی       

بخشش، شکیبایی، قدرت و شهامت، یاري دهنده در وقت نیاز، آرامش دهنـده، بـه هنگـام غـم؛     

تو عمیـق تـرین   . هربان به هنگام سردرگُمی هستیشفادهنده به هنگام رنج و آسیب، همدلی م

تـو همـه    .خردها و باالترین حقیقت ها می باشی؛ بزرگترین آرامش ها، و بدیع ترین عشق هـا 

و در لحظاتی از زندگی تو خود را به عنوان نماد همه این کیفیتهـا شـناخته   . این چیزها هستی

  .اي

  .عنوان نماد این کیفیتها بشناسی اکنون تصمیم بگیر که، همواره، خودت را به     
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  .آه، چقدر گفته هایت الهام بخش است

انتظار داري گفته چه کسی الهام بخـش باشـد؟    اگر گفته هاي پروردگار الهام بخش نباشد،     

  .ولی نگران نباش چون نهایتاً همه چیز درست خواهد شد

  

  منظورت از این حرف چیست؟       

  

تو نمـی تـوانی راه نادرسـت    . منظورم این است که در نهایت تو چیزي از دست نمی دهی      

راهی جز آنچه تو می روي، وجود . این، بخشی از مشیت الهی نیست که تو گمراه شوي. بروي

اگـر خداونـد هـدف تـو اسـت، تـو در       . ندارد، راهی براي گـم کـردن سرنوشـت وجـود نـدارد     

آنقدر عظیم الشأن و  بزرگ است که تو نمـی تـوانی او را از    خوشبختی هستی، چون خداوند 

  .دست بدهی

  

اتفاقاً تأسف در همین جا است، نگرانی بزرگ در این است که مـا آنچنـان راه خـود را گـم مـی           

  .و با او باشیم. کنیم که نمی توانیم هرگز خداوند را ببینیم

  

  است؟» رفتن به بهشت«منظورت      

  

  .همه می ترسیم جهنمی باشیمآري ما      

٤ 
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پس تو، از ابتدا می گویی جهنمی هستی براي آن که احتماالً از رفتن به جهنم معاف شوي،       

  .م ترفند جالبی است... او

    

سؤال دیگري که برایم پیش می آید این است که چرا تو به جاي آن که به دنیا اجازه دهـی بـه          

  نمی دهی؟و سامان  نظمجهنم واصل شود، به آن 

  

  .تو و امثال تو می توانند این کار را انجام دهند       

  

  .من قدرت آن را ندارم       

  

تو این قدرت را داري که در همین لحظه به فقر و گرسنگی در . چه حرف عبث و بیهوده اي      

اگر به تو بگویم کـه  آیا قبول می کنی . دنیا خاتمه دهی، که هم اکنون بیماري ها را درمان کنی

حرفۀ پزشکی شما، در واقع از درمان ها جلـوگیري مـی کنـد، از قبـول داروهـا و شـیوه هـاي        

را مورد تهدید » شفا بخشی«جانشین، سر باز می زند، چون این شیوه ها از بن، ساختار حرفۀ 

فقـر و  اگر به تو اطالع دهم که خود حکومت هـا نمـی خواهنـد بـه     . چه می گویی. قرار می دهد

  آیا مرا باور نمی کنی؟. گرسنگی در دنیا خاتمه دهند

  

هـیچ  . البته می دانم که عقاید عمومی بر این است، ولی نمی توانم قبـول کـنم کـه واقعیـت دارد          

تلـف   هیچ هموطنی حاضر نیست مردمش از گرسـنگی . دکتري تمایل ندارد از درمان خودداري کند

  .شوند
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هموطنی به طور اخص، بر این نیست، این حقیقت دارد  فردي، و هیچ هیچ دکتري به طور      

و ایـن نهادهـا هسـتند کـه بـا ایـن       . ولی حرفۀ دکتري و سیاست، به صورت نهاد در آمده انـد 

، مبـارزه  مسائل به طور بسیار ظریف و ماهرانه، گاهی بطور غیر عمد، ولی اجتناب ناپـذیري 

  .مسئلۀ حیاتی است چون براي این نمادها، این،... می کنند

براي آن به تو نمونه ساده و روشنی بدهم، پزشـکان غربـی کـارایی و کفایـت پزشـکان             

شرق را نفی می کنند، براي آن که تأییـد آنهـا و قبـول ایـن واقعیـت کـه برخـی از روشـهاي         

جایگزین، ممکن است شفا و بهبودي در بر داشته باشد، به منزلـۀ از بنیـاد ریشـه کـن کـردن      

  .حرفۀ پزشکی به شکلی است که خود، استوار کرده اند

حرفه پزشکی این کار را انجام نمی دهد . این عمل بدخواهانه اي  نیست ولی زیرکانه است       

  .چون  عمل پلیدي است، به این حیله متوسل می شود چون می ترسد

  .همه حمله ها در واقع فریادي است براي کسب یاري       

زنـدگی ات بـه غلطـک     پرسیدي باید چکار کنی تـا . زه بده مجدداً به سؤال تو برگردیماجا       

  .چکار کنی تا اوج بگیرد؟ داشتن فرایند خلقت برایت توضیح داده شد. بیفتد

  زندگی آفرینش است، نه کشف و جستجو      

ر آستین تو هر روز زندگی نمی کنی براي آن که کشف کنی زندگی برایت چه سرنوشتی د      

تو هر لحظه مشغول خلق واقعیت خود هستی، احتمـاالً  . دارد، بلکه براي آن که  آن را خلق کنی

  .بدون آن که این را بدانی

  .در زیر علت و چگونگی این امر توضیح داده شده     

   .تو بر صورت رحمان و به صورت خداوند خلق شده اي .١

     .جهان آفرینش است خداوند خالق . ٢
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: تو چند وجود هستی در یک جسم، که آن را هر طور بخواهی می تـوانی نـام گـذاري کنـی     .٣

  .فراهوشیاري، هوشیاري، نیمه هوشیاري: پدر، پسر، روح القدس؛ ذهن، جسم و روح

اسـباب و لـوازم خلقـت    . خلقت فرایندي است که از این سه بخش وجود تو ناشی می شـود . ٤

      .فکر، کلمه و عمل: عبارت اند از

کل خلقت سپس به طرف کلمه ). مبداء اصلی، خداوند است(کل خلقت از فکر شروع می شود . ٥

کـل  ). »آرزو کـن و آرزویـت را در آغـوش گیـر    . بپرس و پاسخ دریافت کن« . ( حرکت می کند

  ). »وکلمه هستی یافت و بین ما رد و بدل شد«. (خلقت در عمل، تحقق می یابد

آنچـه  . سد ولی بر زبان نمی آوري در جاي دیگري ثبت مـی شـود  هر آنچه به ذهن تو می ر. ٦

به ذهنت می رسد و دربارة آن صحبت می کنی و به آن عمل می کنی در واقعیت تـو تجلـی و   

   .تظاهر پیدا می کند

امکان ندارد تو به چیزي فکر کنی، و یـا دربـارة آن صـحبت کنـی، و بـه آن عمـل کنـی، در         .٧

ایـن  . بنابراین فرایند خلقت باید شامل باور یا آگـاهی باشـد  . باشی حالیکه به آن باور نداشته

به کمک ایمان توشفا خواهی «. (این، یقین کامل است. این بصیرت قلبی است. ایمان مطلق است

بنابراین بخشِ عملی خلقت همواره آگاهی و دانایی را در بر داشته و شامل یقین کامل ). »یافت

       .تو قبول کاملِ واقعیت ها اس

نعمت ها را پیشاپیش . این مرحلیه از آگاهی مرحله سپاس و ستایشی شگفت و عمیق است. ٨

از قبل براي نعمت ها سپاسگزار : سپاس گفتن است، وهمین شاید عظیم ترین کلید خلقت باشد

بودن و سپاس را امري بدیهی و روشن تلقی کردن، نـه تنهـا در دیـن، تأییـد مـی شـود بلکـه        

همه رهـروان حـق از پـیش    . این نشانۀ مسلم برتري و تفوق سالک است. ی گرددتشویق هم م

      .می دانند که خواست آنها عملی شده است
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ستایش کن و از آنچه خلق می کنی و خلق شده لذت ببر، هر گوشه اي از عـالم آفـرینش را   . ٩

شـی از خلقـت،   هر آنچه در حال حاضر به عنـوان بخ . نفی کردن به منزلۀ نفی خودت می باشد

مقـدس شـمار و از آن سپاسـگزار    . به تو عرضه شده، مالک شو، آن را به خود اختصاص بـده 

سعی نکن آن را محکوم کنی، چون محکوم کردن آن به منزلۀ محکوم کـردن خـودت مـی    . باش

       .باشد

 اگر چیزي در بخشی از آفرینش هست که تو از آن لذت نمی بري، بـه آن احتـرام بگـذار و   . ١٠

بـه چیـز   . واقعیت جدید را به سـوي خـود فرابخـوان   . آن را تغییر بده، چیز دیگري انتخاب کن

این کار را با نهایـت دقـت و   . کار جدیدي انجام بده. کلمه جدیدي بر زبان آور. جدیدي بیاندیش

من «همه را  دعوت کن و بگو . به گونه اي بدیع انجام بده و بقیۀ عالم از تو پیروي خواهد کرد

   . »ندگی و راه هستم، از من پیروي کنیدز

روي زمین متجلی سـاز همـان گونـه    «این چنین مظهر تجلی و ظهور ارادة پروردگار را بر       

    .»که در آسمان تجلی دارد

  

اگر همه چیز به همین سادگی است، اگر این ده مرحله کل چیزهایی است که ما نیاز داریم، پـس       

  لی نیست و فایده بخش نمی باشد؟چرا براي اکثر ما عم

  

برخی از شما به طور آگاهانه از سیستم استفاده می کنید، . این گامها براي همه عملی است     

با هوشیاري  کامل، و تعدادي در حال استفاده از آن به طـور ناآگاهانـه هسـتید، بـدون اینکـه      

  .حتی بدانید چکار می کنید
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. داري و آگاهی قدم برمی دارید و تعدادي در خواب راه می رویدتعدادي از شما در عین بی       

در حال استفاده از قدرتی  –نه کشف آن   -با وجود این، همه در حال خلق واقعیت خود هستید

  .که به شما عطا شد، هستید، روندي که هم اکنون توصیف آن شد

  از من پرسیدي زندگی ات چه موقع خیز و اوج می گیرد؟      

. »اوج بگیـرد «با دقت و روشنی و وضوح به زندگی اندیشیدن سبب می شود زندگی تـو         

آنقـدر بـه   . خوب وبسیار دقیق به آنچه می خواهی باشی، انجام دهی و داشته باشی، بیندیش

بعـد وقتـی کـامالً    . این موضوع فکر کن تا به طور کامل همه چیز برایت روشن و آشکار شـود 

امکانـات دیگـري را   . چیزي می خواهی، دیگر به چیز دیگري فکر نکـن برایت روشن شد که چه 

  .مجسم نکن

. را به کلی کنـار بگـذار   بدبینی. همۀ افکار منفی و نومید کننده را از صفحه ذهنت پاك کن       

طوري به ذهنت نظام بده که . همه ترس ها را به دور بینداز. کلیۀ شبهات و تردیدها را رها کن

  .القِ نخستین متمرکز شودفقط به فکر خ

آن ها . هنگامی که افکارت کامالً روشن و استوار شد، از آن ها به عنوان حقیقت سخن بگو        

: از قدرت عظیمی که نیروي خالقه را به جلو می خواند، استفاده کـن . را با صداي بلند بیان کن

وي ترین عبارت خالق در عالم ، ق»من هستم«. بودنت را به دیگران ابالغ کن –من . »من هستم«

مـی گـویی، ایـن    » مـن هسـتم  «آنچه را به آن می اندیشی، آنچه را پس از عبارت . هستی است

عبادت، تجربیات را به حرکت در می آورد آنها را به سوي تو فرا می  خواند، و آنهـا را بـه تـو    

  .جلب می کند

عـالم هسـتی راه دیگـري    . عمل کنـد راه دیگري وجود ندارد که عالم هستی بر اساس آن         

همچون چیز افسـون شـده اي پاسـخ    » من هستم«عالم هستی به . نمی شناسد که دنبال نماید

  .می دهد
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بـدبینی هـا را از   «، »دور کن همه ترس ها را از خودت«. »همه شبهات را رها کن«تو می گویی        

گفتن این چیزها به مراتـب  . میز برداردرست مثل اینکه بگویی یک قرص نان را از روي . »دست بده

، »همـۀ افکـار منفـی را از سـاختار ذهنـی ات بیـرون بینـداز       «. ساده تر از عمل کردن به آنهـا اسـت  

این فرمان قـدري بـزرگ و   . »قبل از نهار از کوه اورست باال برو«درست به این می ماند که بگویی 

  .غیرعملی است

  

مسئله نظم و . آنها آن قدر که به نظر می رسد، مشکل نیست مهار کردن افکار، کنترل کردن       

  .انضباط دادن به ذهن، و داشتن قصد و اراده است

اولین گام این است که یاد بگیري چگونه افکارت را کنترل کنی، به آنچه به فکرت می آیـد،         

  .بیندیش

را تحت الشعاع خود قرار مـی   دروازة ذهنت را براي ورود افکار منفی که آرمانهاي بلندت       

. و دقیقاً این کار را انجـام بـده   حقیقتاً. دهند ببند و آن افکار را از ذهنت بزدا و دگربار بیندیش

اگر تصور می کنی دچار افسردگی، و در مخمصه هستی، و از این فکر کردن چیزي عایـد نمـی   

لـو از حـوادث منفـی اسـت،     اگر تصور می کنی دنیا جاي بدي است و مم. شود، دوباره فکر کن

اگر تصور می کنی زندگی ات در حال فروپاشی است، و به نظـر مـی رسـد کـه     . مجدداً فکر کن

  .به انسجام آن نیست، دوباره بیندیش کوچکترین امیدي

ببین چطور و چـه خـوب خـودت را تربیـت     . (تو می توانی خودت را با کار آموزش دهی        

  ).انجام ندهی کرده اي که این کار منفی را
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اي کـاش  . هیچ کس تا کنون فرایند را به این آشکاري براي من روشن نسـاخته بـود  . متشکرم       

ولی اکنون حداقل همه چیـز را بـه   . این کار به همان سادگی که قابل گفتن است قابل عمل کردن بود

  .یعنی فکر کنم می دانم. روشنی می دانم 

  

  .و تجدید نظر وقایع گذشته داري تو چندین دوره زندگی داري خوب اگر نیاز به مرور        

  

  

        

  

         

  

آیا از طریق ترك دنیا کـه یـوگی هـا بـه آن عقیـده دارنـد میسـر         راه رسیدن به ذات یگانه چیست؟

رنج بردن و متحمل شدن سختی در این میان چه نقشی دارد؟ آیا همانطور کـه مرتـاض هـا     است؟

پیشنهاد می کنند، رنج بردن و خدمت کردن، راهـی اسـت بـه سـوي ایـزد یکتـا؟ آیـا همـانطور کـه          

، مـی تـوانیم راهمـان را بـه سـوي بهشـت بـاز کنـیم، یـا          »خوب بـودن «مذهبیون تعلیم می دهند با 

خشـونت، عـدم    –ین جدید اعتقاد دارند، آزادیم هر کـاري  دلمـان مـی خواهـد     همانطور که معاصر

برسـیم، راه کـدام    نیروانارا انجام دهیم و به  –سنتی  رعایت قوانین، یا بی توجه بودن به تعلیمات

است؟ رعایت موازین اخالقی شدید و اکید یا بی بندو باري و خوش بودن؟ کدام قـانون؟ ده فرمـان   

  امِ به سوي روشنگري؟موسی یا هفت گ

هر قلبی که از روي نهایت خلوص و پاکی و با خشوع از پروردگـار راه رسـیدن بـه او را           

به هر جوینده اي، حقیقت عمیق و صادقانه آشکار می . خواهد شد طلب کند، به وي نشان داده

٥ 
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را هرگـز از راه  پروردگـار  . از راه قلب و نه عقل به سوي خداوند بشتاب تا او را بیـابی . شود

  .ذهن نمی توانی پیدا کنی

  .براي آن که پروردگار را به طور واقعی بشناسی، باید خودت را فراموش کنی        

می خواهم با جمله اي شروع کنم که شاید بـراي تـو تکـان دهنـده باشـد و شـاید افـراد                

هـر  . کلمـه وجـود نـدارد    چیزي به نام ده فرمان به معناي امـروزي . حساس را قدري برنجاند

  .آنچه پروردگار بگوید باش، موجود خواهد شد و نیازي به فرمان دادن نیست

چطـور  . و چنانچه او فرامینی را صادر می کند به طور خودبه خود و فوراً اجرا مـی شـود         

ممکن است او چیزي را آنقدر جدي بخواهد که فرمان آن را صادر کند و بعد کنـاري بنشـیند و   

  .متوجه شود که آن چیز آنقدرها هم جدي نبود

  کدام پادشاه یا حاکمی چنین می کند؟       

او بـه  . با وجود این، الزم است به تو گفته شود خداوند نـه پادشـاه اسـت و نـه حکمـران            

عبارتی ساده ولی شگفت انگیز، خالق است، و به عنوان خالق او صرفاً خلق مـی کنـد و خلـق    

خداوند تو را خلق کرده، و با آفرینش تو به صورت خـود،  . ه این کار ادامه می دهدمی کند و ب

زبان ساده گفتـه اسـت،    و به تو قول و وعده هایی داده است، و با. به تو برکت بخشیده است

  .چگونه می توانی با او یکی شوي

ایسـتاد و بـا   تو هم نظیر موسی سالک و جستجوگر باش، موسی هم در مقابل پروردگار        

اي خداي اجداد من خداي بزرگ من، بر من منت گذار، به مـن نشـانی بـده تـا بـه      «: تضرع گفت

  »چگونه ما می توانیم متوجه شویم که انتخاب شده ایم؟. مردمم بگویم

. و خداوند به موسی وحی نمود، پیمانی ربانی، عهدي جاودانی، تعهـدي مسـلم و مطمـئن           

شوم؟ به او گفته شد خداوند به تو چنین گفتـه اسـت    می توانم مطمئن باز موسی گفت چگونه

  .و تو حرف پروردگارت را به عنوان حجت در اختیار داري
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  .حرف پروردگار، فرمان نبود، بلکه عهد و پیمان بود        

  

  ده عهد و پیمان

ی که پروردگارت تو می توانی مطمئن باشی که راه خداوند را در پیش گرفته اي و می دان       

  .را  پیدا کرده اي، چون نشانه ها، قرائن و تغییرات زیر را در خود مشاهده خواهی کرد

تو احساس می کنی پروردگارت را با همۀ قلـب، ذهـن و روحـت احسـاس مـی کنـی و مـی         .١

تو دیگر عشق بشري، یا موفقیت، پول یا قدرت یـا  . و کسی را همتاي او قرار نمی دهی. پرستی

تو ان سرگرمیهاي دنیـوي را چـون بچـه اي کـه اسـباب      . اد دیگري را ستایش نمی کنیهر نم

نه به سبب آن که دیگر ارزش ندارند، بلکه از این جهت کـه دیگـر   . بازیهایش را کنار می گذاري

  .تو را ارضا نمی کنند

نمـی   تو نام خداوند را بیهوده بر زبان نمی آوري و ضمناً براي چیزهاي کوچـک او را فـرا  . ٢

تو از قدرت کلمات، و از قدرت افکار خبرداري و هرگز به خـود اجـازه نمـی دهـی نـام      . خوانی

  .پروردگار را به گونه اي که در شأن او نباشد، بر زبان آوري

  :از نشانه هاي زیر هم می توانی استفاده کنی

وز مقـدس  تو خود را موظف می دانی که روزي را به پروردگارت اختصاص دهی و آن را، ر. ٣

آن که بیش از این در وهم و گمان باقی نمانی و بـه یـاد   این کار را انجام می دهی براي . بنامی

و چندي نخواهد گذشـت کـه تـو هـر روز و هـر لحظـه را       . داشته باشی که و چه کسی هستی

  .مقدس بشماري

هـر گفتـار و   تو با یاد خداوند به هنگام هـر عمـل و    –تو به پدر و مادرت احترام می گذاري . ٤

با احترام گذاشتن بـه پروردگـار و بـا    . پنداري نشان می دهی که می دانی بندة خداوند هستی
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بـه  ) چون آنها هستند که سبب آفرینش تو بودنـد (احترام گذاشتن به پدر  مادر زمینی خودت 

  .فرد مردم احترام می گذاري

منظور کشتن عمـد و  (می دهی، با این تصمیم که تو عمداً به زندگی هیچ موجودي خاتمه ن.  ٥

چون زمانی که متوجه شـدي، نمـی   . تو نشان می دهی که خداوند را یافته اي) بدون دلیل است

، بـه  )همه زنـدگی هـا جـاودانی اسـت    (توانی به زندگی دیگري تحت هیچ عنوانی خاتمه دهی 

ـ    ات خودت اجازه نمی دهی هیچ موجود خاص و به خصوصی را از بین ببري و یـا انـرژي حی

کسی را از شکلی به شکل دیگر تغییر دهی، مگر آن که توجیه کـامالً مقدسـی بـراي آن داشـته     

احترام تو به زندگی سبب می شود، بـه همـۀ موجـودات، از جملـه نباتـات، درختـان و       . باشی

      .حیوانات احترام بگذاري و صرفاً به دالیل بسیار نیکویی به سوي آنها دست دراز نمایی

دم صداقت یا فریب، پاکی و صفاي عشق را بی حرمت نمی کنی، چون بـی صـداقتی   تو با ع. ٦

مطمئناً پس از یافتن پروردگار تـو هیچگـاه بـه عمـل خـالف      . نوعی خیانت محسوب می شود

   .دست نخواهی زد

تو چیزي را که متعلق به دیگري باشد صاحب نمی شوي، و ضمناً کالهبـرداري نمـی کنـی،     .٧

ا کسی تبانی نمی کنی و هیچ کس صدمه نمی رسانی تا چیـزي را صـاحب   براي انجام کاري ب

به تو قول می دهم هرگاه خداي خـود را بیـابی   . شوي، چون این عمل دزدي محسوب می شود

       .دیگر مرتکب دزدي نخواهی شد

       .ضمناً حرفی بر خالف واقع و حقیقت نمی زنی وشهادت دروغ نمی دهی .٨

  .چشم بد نگاه نمی کنی، چون همه انسانها را خویشاوند خود می دانی به همسر کسی به. ٩

تو می دانی مال . به مال همسایه ات چشم طمع نداري، چون دلیلی براي این کار نمی بینی. ١٠

      .همه می تواند مال تو باشد، و همه دارایی هاي تو به دنیا تعلق دارد
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چـون کسـی کـه    . دان که راه خداوند را پیدا نموده اياگر این نشانه ها را رعایت کردي، ب       

  .واقعاً در جستجوي پروردگار است، هیچکدام از این خطاها را مرتکب نمی شود

. این ها الزامهاي پروردگارند، نه فرمـان او . این ها آزادیهاي تو هستند نه محدودیتهاي تو        

، خداونـد صـرفاً بـه بنـدگان خـود مـی       چون خداوند در مورد آنچه خلق کرده، فرمان نمی دهد

    .راه رسیدن به او این است، و این راهی است که به سر منزل مقصود می رسد: گوید

نشانه اي به . من چطور می توانم تو را بشناسم«موسی همین سؤال را از پروردگار کرد        

ر گوشه و کنـار جهـان   او هم همین پرسش را کرد که تو اکنون می کنی و همه مردم د» من بده

  .و پاسخ، همواره یکی بوده است. از شروع خلقت تا کنون، این سؤال را مطرح کرده اند

  

  .پس براي آن که به بهشت روم، لزومی ندارد، فرامینی را اجرا کنم        

فقط دانستن این نکتـه  . به مفهومی که در ذهن تو است وجود ندارد» بهشت«چیزي به نام        

مسئله بر سر قبول و درك است، نه کـار و تـالش    . است که تو عن قریب در بهشت هستی الزم

  .براي رسیدن به چیزي

بـراي ایـن کـار، بایـد از     . تو نمی توانی به جایی که عن قریب در آنجا هستی عزیمت کنی       

  .جایی که هستی، رخت سفر بربندي، در حالی که سفري در کار نیست

ه در اینجا است که اغلب افراد تصـور مـی کننـد، از جـایی کـه هسـتند بایـد        معماي قضی       

بنابراین بهشت را ترك می کنند تا به . عزیمت کنند تا به جایی که دوست دارند باشند، برسند

  .بهشت برسند، در حالی که از جهنم عبور می کنند

براي انجام دادن، و لزومی روشن بینی، درك این واقعیت است که جایی براي رفتن، کاري        

به شخص دیگري جز خودت بودن، وجود ندارد، جز اینکه تو دقیقاً در حال حاضـر خـود الهـی    

  .ات را مورد توجه قرار دهی
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  .بهشت به مفهومی که تو فکر می کنی وجود ندارد       

  

اگـر بهشـت دسـت    «م من کم مانده دیوانه شو. همه بر این باورند. ولی همه با من هم عقیده اند      

، پس چرا من نمی توانم آن را ببیـنم، چـرا نمـی تـوانم آن را حـس کـنم؟ و چـرا دنیـا         »یافتنی است

  دستخوش چنین بلوا و آشوبی است؟

  

درك همه این نکات همانقدر نومیـد کننـده اسـت  کـه     . یاس و نومیدي تو را درك می کنم        

  .بخواهی آنها را به دیگري بفهمانی

  

نمی بینی کـه او خـودش را   ! هر تجربه اي که تو داري خداوند هم داراست: به تو بگویم          

  از طریق تو معرفی می کند؟

خداوند تو را خلق کرد تا خودش را . اگر تو نبودي، امکان معرفی خداوند فراهم نمی شد          

  .تجربه کند

د داري یکباره فروبپاشم، البته این را هم نمی خواهم همه توهماتی را که در مورد خداون         

  .باید بدانی که خداوند در مطلقیت خود، نومیدي را تجربه نمی کند

تو هم همین انتخاب را در مقابـل  . خداوند هر تجربه اي را اراده کند می تواند داشته باشد       

  .خود داري

  

شـت دسـت یـافتنی اسـت در حالیکـه      چه نومید شوم و چه نشوم هنوز در حیرتم که چگونه به      

  .من نمی توانم آن را تجربه کنم
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بهشـت  «تو نمـی دانـی در حـال حاضـر در     . تو آنچه را نمی دانی نمی توانی تجربه کنی        

تو نمی تـوانی  . ببین، براي تو این، یک دورِ معیوب است. ، چون آن را تجربه نکرده اي»هستی

آنچه را نمی دانی، تجربه کنـی، و نمـی تـوانی آنچـه را     ) اي تو هنوز راهی به آن پیدا نکرده( 

  .تجربه نکرده اي، بدانی

آنچه روشنگري از تو می خواهد این است که به چیزي که تجربه نکرده اي پـی ببـري، و          

دقیقـاً عکـس ایـن هـم      –دانایی، راه را به سوي تجربه باز می کند . بنابراین آن را تجربه کنی

  .صادق است

. در واقع تو خیلی بیش از آنچه تجربه کرده اي، می دانی؛ فقط نمی دانـی، کـه مـی دانـی           

ولی ممکن است ندانی که او چقدر به تو نزدیک . براي نمونه تو می دانی که خدایی وجود دارد

انتظـار را  . براي آن که او را تجربـه کنـی  . بنابراین تمام مدت در  انتظار به سر می بري. است

در حالیکه  آنچه را طلب می کنی از پیش در اختیار داري ولی چون به این امـر  . اه می دارينگ

  .آگاهی نداري درست مثل این می مانی که چیزي نداري

  

  آیا ترك دنیا را گفتن بخشی از زندگی معنوي است؟      

  

چیـزِ ایـن دنیـا    چون نهایتاً همه روح ها آنچه را واقعی نیست ترك می کنند و هـیچ  . آري      

انکـاري   -البته به ترك دنیا به معنی کالسیک خـود . واقعی نیست، به جز ارتباط تو با خداوند

  .نیازي نیست

یک سالک واقعی چیزي را رها نمی کند، صرفاً آن را کنار می گذارد، همانطور کـه از آنچـه         

  .در زندگی دیگر به آن نیازي ندارد، چشم پوشی می کند
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خداوند می گویـد  . ادي هستند که می گویند تو باید بر همه آمال و آرزوهایت غلبه کنیافر      

ولـی  . نمونۀ اول نظیر انجام دادن کـار انضـباطی دشـواري اسـت    . که باید آنها را تغییر دهی

  .دومی نظیر تمرینی خشنود کننده است

ـ          د بـر همـه هـوس هـا و     افرادي هستند که می گویند براي آن که خداوند را بشناسـی بای

چون در مقابل هر چـه مقاومـت   . ولی درك وقبولِ ا ین مهم کافی است. عالیق دنیوي غلبه کنی

  .کنی اصرار می ورزد، ولی به آنچه نگاه کنی، ناپدید می شود

تعدادي از کسانی که به طور جدي در صدد غلبه بر همه شوق ها و عالیق دنیوي هستند،        

برایشـان جنبـه   » ایـن کـار  «به این کار می پردازند که مـی تـوان گفـت     آنچنان جدي و سخت

ولـی  . اشتیاق پیدا کرده است، اشتیاق براي یـافتن خداونـد، اشـتیاق بـراي شـناخت خداونـد      

  .آن را نابود نمی کند اشتیاق، اشتیاق است و از دست دادن یکی به منظور کسب دیگري،

صرفاً به آن  توجـه  . بستگی نفسانی داري قضاوت مکنبنابراین در مورد هر چه به آن دل        

کن و بیندیش، آیا آن چیز را می توانی با توجه به اینکه که و چه کسی مایلی باشی، به خدمت 

  .خود در آوري

تو در هر لحظه تصمیم می گیري . یادت باشد تو هر لحظه در حال خلق کردن خود هستی       

میزان زیاد از طریق انتخاب هایی در مورد آنکـه و آنچـه بـه     تو این کار را به. چه کسی باشی

  .آن شوق و عالقه داري، انجام می دهی

فردي که به عقیده تو در راستاي راه معنوي اسـت، اصـوالً کسـی اسـت کـه همـه عالیـق              

ولـی در واقـع آنچـه او انجـام داده، ایـن      . دنیوي و همه آرزوهاي بشري را کنار گذاشته است

وهم وگمان بودن دنیا را می بیند و درك می کند، و هوي و هوس را که به او خـدمتی   است که

نمی کند، کنار می گذارد؛ در عین حال این خیال باطل را دوسـت دارد چـون خـدمت بزرگـی در     

  .حق او کرده است؛ به او فرصت داده تا به طور کامل آزاد و رها شود
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. شوق، موتور خلقت را به حرکت در مـی آورد . ن استشوق و هیجان، تبدیلِ بودن به شد       

  . شوق، تصور را به تجربه مبدل می سازد

هرگـز  . شوق آتشی است که ما را سوق می دهد تا آن که را واقعاً هستیم، متجلـی سـازیم         

این به منزلۀ این است که نفی کنی چه کسی هستی و چه کسی واقعـاً مـی   . شوق را انکار نکن

  .شیخواهی با

راهب، هرگز هواي نفس را نفی نمی کند، او صرفاً هرگونه وابستگی به نتایج را نفی می         

شوق، عالقه و دلبستگی به انجامِ کاري می باشد، و انجام دادن کاري، تجربه کردن آن بـه  . کند

  ولی آنچه اغلب به عنوان بخشی از انجام کار به وجود می آید چیست؟. شمار می آید

  .ار و توقعانتظ

آزادي به شـمار   –بدون احساس نیاز به نتایج خاصی طی کردن  –زندگی را بدون توقع         

  .و خداوند می خواهد تو این گونه زندگی کنی. این یعنی خدایگونگی. می آید

  

  خداوند وابسته به نتایج نیست؟       

  

نفـی دنیـا بـه منزلـۀ     . نتـایج آن  شوق پروردگار، به خلقت و خلق چیزي است، نه. مطلقاً       

نفی دنیا، تصمیمی است که با گرفتن آن، تو هرگونه نیازي . تصمیم گرفتن به نفی عمل نیست

  .تفاوت زیادي در اینجا وجود دارد. را براي کسب نتیجۀ خاصی، نفی می کنی

  

  ن کنی؟است، را براي من روش» شدن«به » بودن«آیا می توانی جملۀ شوق، عشقِ تبدیل        
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وجـود،  . وجود، خالص ترین جوهر ذات است. بودن یا وجود، باالترین مرتبه هستی است        

  .هرگزِ پروردگار است –نه همۀ، همیشه  –نه اکنون، همه  –همان جنبۀ اکنون 

  .هستی محض، خدایی بودنِ محض است        

ایـن آرزو بـودیم کـه     ما همواره در .با این وجود براي ما هرگز کافی نبود که فقط باشیم        

و برآوردن این میل جنبۀ دیگـر الوهیـت را ایجـاب واقتضـا مـی      . آنچه را هستیم، تجربه کنیم

  .کرد، که عمل نامیده  می شود

بهتر است بدانی که تو، در عمق و در بطنِ بدیعِ خـودت، آن جنبـه از الوهیـت، کـه عشـق             

  .)واقع، حقیقت وجودي تو استاین، در . ( نامیده می شود؛ هستی

و کارِ دوستانه و لبریـز از عشـق را انجـام دادن،     -معهذا، مظهر عشق بودن یک چیز است       

روح آرزو دارد تا در مورد آنچه هست، کاري انجام دهـد، تـا آن کـه بتوانـد     . چیز دیگري است

بـاالترین آرمانهـاي   بنابراین در صدد بر می آید تـا بـه   . خودش را در تجربه خودش بشناسد

  .خود، از طریق عمل، تحقق ببخشد

ولی به محض اینکـه  . میل واشتیاقی که روح به انجام این کار دارد، شوق نامیده  می شود      

  .تو به خود الهی ات تحقق بخشیدي، دیگر نیازي احساس نمی کنی

. ري خـودش برگـردد  ولی انسان، برعکس، اغلب احساس می کند نیاز دارد به سرمایه گـذا       

ولی چنانچـه در عـوض آن،    –اگرر ما به کسی عالقه پیدا می کنیم، خوب، این کار خوبی است 

  .عشقی را دریافت نماییم، ارجع خواهد بود

  .این توقع و انتظار است. این دیگر عشق نیست       

را از بنـده اش  این همان چیزي است که پروردگـار  . این باالترین منبع ناشادي بشر است       

  .جدا می کند
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راهب در صدد است تا به این جدایی از طریق تجربه ا ي که برخی از عرفاي شـرق بـه آن          

این واژه به معناي یکـی شـدن و وحـدت بـا ایـزد یکتـا       . داده اند؛ پایان دهد  Samadhi عنوان

  .است؛ نوعی مستحیل شدن و ذوب شدن در الوهیت است

ی کنندة دنیا، نتایج را نفی می کند؛ ولی هرگز، هرگز نفسانیات را نفـی  نمـی   بنابراین نف       

شـوق، راه تحقـقِ خـودالهی    . در واقع سالک به طور شهودي می داند که شوق، راه اسـت . کند

  .است

حتی در واژة دنیوي می توان به خوبی گفت کسی که شوقی به چیزي ندارد، به هیچ وجه        

  .دزندگی و حیات ندار

  

آنچه در مقابلش مقاومت می کنی، اصرار می ورزد، و به آنچه نگاه کنی، ناپدید مـی  «تو گفتی        

  .، ممکن است این جمله را براي من روشن کنی»شود

عمل مقاومت در . تو نمی توانی در مقابل چیزي که به آن واقعیتی نمی دهی، مقاومت کنی       

وقتی تو در مقابل انـرژي اي مقاومـت مـی    . به آن چیز است مقابل چیزي، به منزلۀ حیات دادن

. هر چه بیشتر مقاومت کنی، بیشتر آن را واقعی مـی سـازي  . کنی آن را در آنجا قرار می دهی

  .تو در مقابل آنچه که هست، مقاومت می کنی

فرم  آنچه را که با چشم بصیرت ببینی، ناپدید می شود، به این معنا است که آن چیز دیگر      

  .خیالی بودن خودش را نگاه نمی دارد

درون آن چیز را می بینی، و ضـمناً   –و به طور واقعی نگاه کنی  –اگر به چیزي نگاه کنی        

هر گونه توهمی را که ممکن است براي تو داشته باشد، از بین می بـري، و چیـزي بـاقی نمـی     

در مقابل آن حقیقت غـایی، گمـانِ    .وددر مقابل دیدگانت ظاهر می ش گذاري جز حقیقت غایی که
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تـو واقعیـت را مـی    . و دیگر نمی تواند تو را در چنگال خود نگاهدارد. ضعیف تو، قدرتی ندارد

  .بینی و واقعیت، تو را رها و آزاد می کند

واقعیت را به عنوان چیزي که خـودت خلـق کـردي بپـذیر؛ و بعـد انتخـاب کـن، کـه آن را               

  .ینگاهداري یا رها کن

  

  این  انتخاب، چه چیزي را دیکته می کند؟      

  

  .و انتخاب می کنی چه کسی باشی -اینکه فکر می کنی چه کسی هستی     

این، همۀ انتخابها را دیکته می کند؛ هر انتخـابی کـه تـو در زنـدگی کـرده اي؛ و در آینـده            

  .خواهی کرد

  

  هب می رود راه نادرستی است؟در این صورت راهی که نفی کننده دنیا و را      

. معموالً این معنی نادرست مسـتفاد مـی شـود   » نفی«از کلمۀ . به هیچ وجه این طور نیست    

. در واقع تو چیزي را نفی نمی کنی؛ چون در مقابل هر چه مقاومت می کنـی، اصـرار مـی کنـد    

واقـع بـه سـمت     ایـن در . راهب، چیزي را نفی نمی کند، فقط به طور متفاوتی انتخاب می کنـد 

  .چیزي حرکت کردن است نه از آن دوري کردن

بنـابراین در مقابـل   . تو نمی توانی از چیزي دوري کنی چون تا قیامت تو را دنبال می کنـد      

به سوي خداوند رو کن و از آنچـه غیـر او اسـت    . وسوسه مقاومت نکن؛ فقط از آن رو بگردان

  .دوري کن

چون در این سفر، تو نمی توانی  –نام راه نادرست وجود ندارد  ولی این را بدان، چیزي به     

  .»نرسی«به جایی که به سمت آن در  حرکتی 
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با وجود این، . صرفا مسئلۀ چه هنگام به آنجا رسیدن است. این صرفاً مسئله سرعت است      

فقـط   .وجـود دارد » بعـدي «یا » نه پیش«، »چه هنگام«حتی این هم خیال باطلی است؛ چون نه 

  .لحظۀ پایدار از لیت، که در آن تو خودت را تجربه می کنی. اکنون و زمان حال وجود دارد

   

در این صورت، مقصود از زندگی چیست؟ اگر ما به هر حال به آنجا می رسـیم، دیگـر زنـدگی         

  چه معنایی دارد؟ پس دیگر چه لزومی دارد که اصالً نگران کاري که انجام می دهیم باشیم؟

   

فقـط  . آنچه ارجح است این است که مشاهده گر خـوبی باشـی  . البته که نباید نگران باشی      

اختیار داري و دقت کن ببین آیا این  دقت کن و ببین، که و چه کسی هستی، چه می کنی، چه در

  .ها به تو خدمت و کمک می کنند یا نه

این است که توجه داشته باشـی کـه   بلکه  -مهم در زندگی این نیست که تو به جایی برسی      

در لحظـه آفـرینش محـض     تو همیشه و تا ابد،. تو، هستی، و از پیش، و همواره آنجا بوده اي

پس مهم در زندگی این است که آن که و آنچه هستی، خلق کنی و سـپس آن را تجربـه   . هستی

  .کنی
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یا تحمل رنج و درد راهی به سوي خدا مـی گشـاید؟   آ در مورد تحمل درد و رنج چه می گویی؟     

  .راه رسیدن به او استیگانه بعضی ها عقیده دارند که این 

  

خداوند از رنج بردن بندگانش خشنود نمی شود و هر کـس ایـن را مـی گویـد خداونـد را            

  .نشناخته است

م نیسـت بلکـه غیـر    رنـج بـردن نـه تنهـا الز    . رنج جنبه غیرالزمی از تجربه بشري است       

  .عاقالنه، ناراحت کننده و براي سالمتی خطرناك است

چرا به همه این پدیده هایی کـه  خداوند ناظر است پس چرا اینهمه درد و رنج وجود دارد؟ اگر       

  آنهمه برایش ناخوشایند است، پایان نمی بخشد؟

  

می که خداون در دسـترس او قـرار   پروردگار، به رنج ها پایان داده، متأسفانه بشر از لواز      

  .داده تا به این مهم تحقق بخشد، استفاده نمی کند

همانطور که می دانی، رنج بردن هیچ ارتباطی با حوادث ندارد، بلکه بسـتگی بـه واکـنش          

  .فرد نسبت به رخدادها دارد

نسـبت بـه آن چـه     آنچه اتفاق می افتد، صرفاً چیزي است که اتفاق می افتد، ولی اینکه تو      

  .احساسی داشته باشی مسئلۀ دیگري است

خداوند به تو لوازمی داده است که به کمک آن، در مقابل حـوادث پاسـخ و واکـنش نشـان          

  .دهی، به گونه اي که درد را کم، و در واقع نابود کنی، ولی تو از آنها استفاده نمی کنی

  

٦ 
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  ؟بین نمی بردرا از حوادث مرا ببخش ولی خداوند چرا      

  

  .حرف خوبی زدي ولی متأسفانه خداوند کنترلی روي حوادث اعمال نمی کند      

  

  .مگر می شود خداوند کنترلی روي حوادث نداشته باشد     

  

هستند که در زمان و مکانی که تو بر اسـاس انتخـاب    به دلیل اینکه حوادث اتفاقاتی. آري       

. وند، و خداوند هرگز در انتخابهاي تو، مداخله نمـی کنـد  خودت بوجود می آوري، حادث می ش

خداوند تو را خلـق  چون چنین کاري به منزلۀ فراموش کردن همان دلیلی است که به سبب آن 

     .کرده است

برخی از حوادث را تو عمداً و از روي اراده و تصمیم بوجود می آوري، و تعدادي را، کم و        

برخی از حوادث، از جمله بالهاي عظیم طبیعی، که تو . جلب می کنی بیش ناآگاهانه، به خودت

  .گرفته اند» قضا و قدر«وارد این طبقه بندي می کنی، عنوانِ 

باشد یـا بـه   » افکار از همه جا گرد آمده«می تواند مخفف » قضا و قدر«با وجود این، حتی        

  .اره باشدعبارت دیگر این واژه می تواند به معنی آگاهی جمعی سی

  

محـیط زیسـت در حـال نـابودي     . افرادي هستند که عقیده دارند دوره، دورة آخر زمان اسـت        

زمـین لـرزه هـا، آتشفشـانها، حتـی      . سیاره ما دستخوش بحران ژئوفیزیکی عظیمی می باشد. است

شـیاري  در مقابل، افرادي هم هستند که عقیده دارنـد هو . امکان انحراف محور زمین پیش بینی شده

به این معنا که ما مـی تـوانیم زمـین را بـا افکارمـان      . دسته جمعی می تواند همه اینها را عوض کند

  .عوض کنیم
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اگر افکار به مرحله عمل در آید، چنانچه تعداد کـافی مـردم، از گوشـه و کنـار دنیـا معتقـد             

. جات پیدا خواهد کردباشند که کاري باید براي بهبود محیط زیست انجام شود، سیارة زمین ن

چـون از مـدتها پـیش، و در طـوالنی مـدت، خسـارات       . ولی شما باید فوراً دست به کار شـوید 

وحشتناکی به زمین وارد شده بنابراین الزم است تغییـري اساسـی و بنیـادي در نگـرش هـا      

  .پدید آید

  

اکنینش خـواهیم  منظورت این است که اگر اقدامی صورت نگیرد، ما شاهد نـابودي زمـین و سـ         

  .بود

  

قوانین علـت و  . خداوند قوانین عالم فیزیکی را براي همه واضح و قابل درك ساخته است       

معلولی به طور روشن توسط دانشمندان و فیزیک دانان به رهبران دنیا، توضیح داده شده و 

  .نیازي به گفتن مجدد نیست

  

اسـت از کجـا   خـوبی  طرز فکر که رنـج بـردن چیـز    برگردیم به مسئله رنج بردن؛ راستی این        

  »در سکوت رنج می برد چگونه است؟«آمده؟ این عقیده که آدم مقدس 

  

، ولی این، به این معنا نیسـت کـه رنـج بـردن چیـز      »در سکوت رنج می برد«آدم مقدس        

شاگردانی که در مکتب رهروان حق هستند در سکوت رنج مـی برنـد، چـون مـی     . خوبی است

انند که رنج بردن راه خداوند نیست، بلکه عالمت و نشانه مسلمی است که هنوز چیزي براي د

  آموختنِ راه خداوند، و چیزي براي بخاطر آوردن، وجود دارد؟
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بدون شـکایت رنـج   سالک واقعی به هیچ وجه در سکوت رنج نمی برد، فقط علی الظاهر        

این است که رنجی نمی برد، بلکه به سـادگی   کند دلیل اینکه سالک واقعی شکایت نمی. می برد

  .شرایط و اوضاع احوالی را که به نظر تو غیرقابل تحمل می آید تجربه می کند

سالکی که اهل عمل است از رنج بردن سخنی بر زبان نمی آورد، چون به روشنی از قدرت       

   .نزند و شکایتی نکند کالم باخبر است،  و بنابراین تصمیم می گیرد، خیلی ساده، حرفی

سالک . ما به هر چه توجه نشان دهیم به آن جنبه واقعیت می دهیم، و سالک این را می داند     

  .با توجه به آنچه می خواهد به آن جنبه واقعی دهد، انتخابهایی صورت می دهد

تصـمیم و اراده   همه شما بارها این کار را انجام داده اید یک نفر در میان شما نیست که با       

  .سردرد خودش را تسکین نداده باشد، یا درد دندانش را کمتر نکرده باشد

  .سالک به همین طریق در مورد چیزهاي بزرگ تر تصمیم گیري می کند       

  

درد و رنـج بایـد وجـود     امکـان ولی چرا درد و رنجی اصوالً باید وجود داشته باشد؟ چرا کالً       

  داشته باشد؟

  

همانطور که قبالً توضیح دادم تو نمـی تـوانی در نبـود آنچـه نیسـتی آنچـه را هسـتی،               

  .بشناسی و بشوي

  

  هنوز هم نمی فهمم چگونه این طرز فکر که رنج بردن چیز خوبی است، به بشر القاء شد؟       

  

دا کرده که فکر نخستین که رنج بردن در سکوت را القاء می کند، آن چنان جنبۀ انحرافی پی      

که رنـج بـردن چیـز خـوبی     ) و بسیاري در واقع تعلیم می دهند(بسیاري اکنون عقیده دارند 
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داشـت   بنابراین شما به این نتیجه می رسید که اگر کسی سـرطان  . است و شاد بودن بد است

و به هیچ کس بروز نداد، فرد مقدسی است، ولی اگر کسی کار خالفی کرد با بوق و کرنا آن را 

  .ن گرفت، گناهکار استجش

  

  عقیدة تو چیست؟      

  

این تو هستی که قضاوت می کنی، این قضاوتها تو است که تو را از شادي دور نگـاه مـی          

  .دارد و این توقعات تو است که تو را ناشاد نگاه می دارد

جـه شـروع   و در نتی) Dis – ease(همه اینها روي هم، همان چیزي است که سبب ناراحتی       

  .درد و رنج تو می گردد

    

  از کجا بدانم آنچه تو می گویی پیام خداوند است؟       

  

حتـی اگـر آنچـه شـنیده اي     . براي تو چه فرقی می کنـد . قبالً هم این سؤال را کرده بودي      

ولی بگذار به تـو چیـزي   . است، اگر راه بهتري براي زیستن داري آن را انتخاب کن» نادرست«

. فقـط آن را بـه کـار ببـر    . یم تا از این دوراهی نجات یابی؛ آنچه را می شنوي بـاور نکـن  بگو

بعد به تجربه ات نگاه کن تا حقیقت . سپس از روي الگوهایی که ساخته اي عمل کن. تجربه کن

  .را بیابی

اگر شهامت زیادي داشته باشی، روزي فرا می رسد که تو دنیایی را تجربه می کنـی کـه در        

  .در آن روز تو واقعاً شادي خواهی کرد. آن عشق ورزیدن، به جنگ وخونریزي ترجیح دارد
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  .زندگی بسی ترسناك و پیچیده و مبهم است، اي کاش همه چیز روشن تر از این بود       

  

  .در مورد زندگی، چیز ترسناکی وجود ندارد، به شرط آن که تو به نتایج وابسته نباشی       

  

  منظورت این است که چیزي از دنیا نخواهم؟     

     

  .کامالً درست است، انتخاب بکن ولی چیزي نخواه     

  

بکار بردن این پند براي آنهایی که کسی را تحت تکفل ندارند، راحت است ولی اگـر شـما زن و         

  بچه داشته باشید چه؟

  

همانطور که گفتی، . اه پرچالشی استبراي شخصی که عده اي را تحت تکفل دارد، واقعاً ر       

اگر مسئلۀ خودت باشد، راحت می توانی چیزي نخواهی ولی وقتی وابستگانی داري، طبیعـی  

  .است، اگر بهترین چیزها را براي آنها بخواهی

  

وقتی نمی توانی خواست هاي آنها را برآورده کنی، رنج مـی بـري، یـک خانـه مناسـب، لبـاس              

فی، احساس می کنم بیست سال است دارم مبارزه می کنم تا خرجم را بـا دخلـم   آبرومند، غذاي کا

  .هماهنگ سازم و هنوز به جایی نرسیده ام

٧ 
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  و اما در مورد یک عمر مبارزه، منظورت در راه کسب ثروت مادي است؟      

  

ین منظورم احتیاجات اولیه اي است که هر فردي دوسـت دارد بـراي همسـر و فرزنـدانش تـأم           

  .نماید

  

آیـا تصـور مـی    . پس تصور می کنی وظیفه ات این است که همۀ این نیازها را تأمین کنی      

  کنی زندگی براي همین است؟

  .ولی خوب بود اگر تأمین حوائج حداقل فرع بر اصل باشد. فکر نمی کنم زندگی همین باشد       

  

  ز زندگی داري؟چه انتظاري ا. خوب دوباره برگردیم به همان سؤال     

  

دارم شاهد آن باشم و پاسـخی کـه شـاهد آن    دوست پاسخی که من . این سؤال دو پاسخ دارد      

  .هستم

  

  چه چیز است که مایل هستی شاهد آن باشی؟      

  

دوست دارم زندگی ام در جهـت تبیـین   . دوست دارم زندگی ام در جهت تکامل روحی ام باشد       

باشد که بیش از همه آن را دوست دارم؛ بخشـی از وجـودم کـه تجلـی      و تجربه بخشی از وجودم

بخشی از وجودم که تجلی دانایی، خـرد، بخشـودن   . شخصیت، شکیبایی و بخشش و همیاري است

  .وعشق است
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  .به نظر می رسد تو داري مفاد این کتاب را می خوانی      

  

ت ولی من می خـواهم ببیـنم چگونـه مـی     خوب، در سطح معرفت باطنی واقعاً این کتاب زیبا اس     

آنچه در زندگی واقعـی شـاهد آن هسـتم تالشـی پیگیـر بـراي یـک        » .جنبه عملی دهم«توانم به آن 

  .زندگی بخور و نمیر از امروز به فردا است

  

تصور تو بر این است که یک چیز مانع چیز دیگر می شود؟ تصور می کنی معرفت باطنی       

  د؟مانع بر زیستی می شو

  

در تمام طول ایـن سـالها   . فقط براي حفظ بقا، زندگی کنم حقیقت این است که من دوست ندارم      

بـراي   مبـارزه ولی دوست دارم به . احساس می کنم هنوز دارم در جا می زنم. این چنین زیسته ام

کسـب  دوست دارم در سطحی از این باالتر زندگی کنم دوست دارم مـوفقیتی  . حفظ بقا خاتمه دهم

  .کنم

  

  از نقطه نظر تو موفقیت یعنی چه؟       

  

براي پرداخـت اجـاره، یـا پـول     . آنقدر داشته باشم که دیگر نگران تهیه یک تومان بعدي نباشم      

البته از اینکه مادي فکـر مـی کـنم بیـزارم، ولـی مـا داریـم        . تلفن، تنش و فشار روحی نداشته باشم

، نه زندگی رؤیایی، همان زندگی روحـانی و الهـام گرفتـه از    دربارة زندگی واقعی صحبت می کنیم

  .عشقی که در سراسر این کتاب از آن سخن به میان آمد
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  آیا کمی خشم در صداي تو نیست؟     

من بیست سال است درگیر ایـن بـازي معنـوي هسـتم و در     . آنقدر که نومیدم، خشمگین نیستم     

. تا کنـون فقـط یـک قـدم از خانـۀ فقـرا عقـب بـوده ام        . ی شوماین فکرم که نهایتاً به کجا کشانده م

جریان پـول بـه سـویم متوقـف شـده، از ایـن        باز تازگی ها هم، شغلم را از دست داده ام و ظاهراً 

دوسـت دارم در زنـدگی ام قـدري امنیـت     . سال از عمرم می گذرد ٤٩. مبارزه دیگر خسته شده ام

مـن ایـن    نیت قلبی. ه عبادت و تعالی روحی اختصاص دهمداشته باشم تا بتوانم وقت بیشتري را ب

  ...است، ولی زندگی می خواهد مرا به کجا بکشاند، خدا می داند

  

. آنچه گفتی احتماالً درد دل افراد بسیاري است کـه در ایـن تجربـه بـا تـو سـهیم هسـتند             

ی پاسخ را دنبـال  تصمیم دارم جمله به جمله به صحبت هاي تو پاسخ دهم تا به راحتی بتوان

  .وبررسی کنی

، در حالی که در این مدت تـو بـه    »این بازي معنوي هستی«گفتی بیست سال است درگیر        

  .ندرت با دین سر و کار داشتی

بنابراین می شود نتیجه گرفت که تو بیست سال است به دین نگاه کرده اي، و گاه و بـی         

اي؛ ولی تا این اواخر هرگز تعهـدي جـدي در قبـال آن حـس     گاه آن را مورد آزمایش قرار داده 

  .نکردي

مشغول بازي معنوي بودن یعنی تمام ذهن، تمام جسم و تمام روحت را وقف فرایند خلق        

  .گوهر الهی ات که بر صورت رحمان است، بکنی

ـ          . ته انـد این همان فرایند تحققِ خود واقعی است که در مورد آن عرفاي شرق مطلـب نوش

  .این همان فرایند رستگاري است که مذهب شناسی غرب به تفصیل به آن پرداخته است
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ایـن،  . این همان روز به روز، ساعت به ساعت، لحظه به لحظه داشتن آگاهی متعالی اسـت        

. خالقیت آگاهانه. این خالقیت ادامه دار است. در هر لحظه، انتخاب، و مجدداً انتخاب کردن است

این ابزار خلقتی است کـه دربـارة آن بحـث شـد و اسـتفاده از آن      . قیت همراه با هدفمنديخال

  .ابزار، با آگاهی و نیتی متعالی

  بازي معنوي یعنی این، حاال تو چه مدت سرگرم این کار بوده اي؟      

  

  .من هنوز شروع هم نکرده ام     

  

از آنچه به خـودت اعتبـار مـی دهـی      تو بیش. نسبت به خودت آنقدر هم سخت گیر نباش      

سرگرم این روند بوده اي، ولی در مدت بیست سال گذشته کار  پیگیري در ایـن راسـتا انجـام    

چه مدت مشغول بوده اي مهم نیست چیزي که اهمیت دارد این است که آیـا در حـال   . نداده اي

  حاضر به این روند توجه داري؟

توصیف می کنـی در حـالی   » ک قدم از گداخانه عقب استی«تو خود را به عنوان فردي که       

تو تصـور  . که خداوند تو را به صورت فردي می بیند که یک گام از خانه ثروتمندان عقب است

می کنی یک گام تا فراموشی فاصله داري، در حالی که خداوند تو را یک گـام از نیروانـا عقـب    

پول داري، باید دید که تو بـراي چـه مقصـودي    و اما در مورد نقطه نظري که دربارة . می بیند

  .زحمت می کشی

تو . اگر هدف تو در زندگی چیزي است که امنیت می نامی، خداوند درك و احساس می کند       

. ولی حتی این ارزیابی هم نیاز به تصحیح دارد. چرا خود را یک قدم از گداخانه عقب می بینی

ي خوب به سوي تو روان اند؛ از جمله تجربۀ احساس چون از نقطه نظر پروردگار همه چیزها

  .امنیت، در دنیاي فیزیکی
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دریافت می کنی، چیزي به مراتب بیش از » خدمت در راه پروردگار«پاداشی که تو در ازاء        

معهـذا معمـاي   . راحتی فیزیکی هم می تواند از آنِ تو باشد. راحتی معنوي نصیب تو می سازد

ه وقتی تو نوعی از راحتی معنوي را که خداوند به عنوان پاداش نصـیب  قضیه در این است ک

تو می سازد، تجربه می کنی، راحتی فیزیکی آخرین چیزي اسـت کـه ممکـن اسـت نگـران  آن      

  .باشی

چـون وقتـی بـه     –حتی راحتی فیزیکی افراد خانواده، دیگر آن چنان براي تو مهم نیسـت         

جه می شوي که مسؤول هیچ کس به صورت فعلی نیسـتی،  متو  سطح آگاهیِ الهی می رسی،

در عین حال که آرزوي رفاه و آسایش براي همۀ انسانها داشتن قابل ستایش اسـت، ولـی هـر    

  .فردي باید در لحظۀ فعلی سرنوشت خود را انتخاب کند و می کند

ن، کـامالً غیـر   کامالً واضح است که عمداً به دیگري صدمه رساندن یا کسی را از بین بـرد        

به همان نسبت ناشایست و نادرست است اگر فردي نسبت به نیازهـاي افـرادي   . انسانی است

  .که تحت تکفل او هستند، بی توجه باشد

به آنها، هـر چـه زودتـر بیـاموزي کـه      . وظیفۀ تو این است که آنها را مستقل بار بیاوري        

زمانی که آنها به بقاي تو بـراي رفـع نیازهـاي     چون تا. چگونه بدون تو با زندگی کنار بیایند

زمانی بـه زنـدگی آنهـا برکـت واقعـی مـی       . خود احتیاج دارند، تو برکتی به آنها نمی رسانی

  .بخشی که آنها متوجه شوند که وجود تو در چهارچوب رفع نیازها غیرضروري است

اوند لحظه اي اسـت کـه   در مورد پروردگار هم همین طور است بزرگترین لحظه براي خد        

  .به علت نیاز به او متوسل نشوي

البته مشخص است که این برخالف تزي است که تا کنون به تو آموخته شـده، بـا وجـود           

این، مربیان تو همیشه درباره خداي خشمگین و خدایی که احتیاج دارد دیگران بـه او نیازمنـد   

  .که خداوند کوچکترین نیازي به بندگانش ندارد در حالی. آموخته اند باشند، به تو چیزهایی
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سالک واقعی کسی نیست که شاگردان بسیاري دارد، بلکه کسی است کـه سـالک بیشـتري          

  .تربیت می کند

رهبر واقعی کسی نیست که بیشـترین طرفـدار را دارد بلکـه کسـی اسـت کـه بیشـترین              

  .رهبرها را بوجود می آورد

سی نیست که باالترین دانش را دارد، بلکه کسی است کـه سـبب مـی شـود     معلم واقعی ک       

  .بیشترین تعداد، دانش کسب کنند

در (و خداي منان دوست ندارد بیشترین  بنده را داشته باشد بلکه دوست دارد بندگانش،        

  .خدایگونه رفتار و عمل کنند) تعدادي هر چه باالتر و بی شمارتر

هدف و هم جالل ایزدي است؛ که بندگانش نه در تعداد بـی شـمار باشـند، و    چون این، هم        

نه این که خداوند را به عنوان چیز غیرقابل دسترس تلقی کنند، بلکه به عنوان آن چه که نمـی  

  .توان از او دوري جست بشناسند

ایـن تقـدیر    از. قصد تو این است که شادمانه زندگی کنی. امیدوارم این نکات را درك کنی        

جهـنم یعنـی عـدم درك ایـن     . نشـوي » رسـتگار «تو نمـی تـوانی   . دوري جستن ناممکن است

  .واقعیت

بنابراین در نقش والد، همسر و فرد مورد عالقۀ دیگري، در صدد نباش از عشق و محبـت          

ر ات چسبی بسازي که بچسباند بلکه ترجیحاً مغناطیسی بساز که ابتدا جذب می کند؛ و بعـد د 

مبادا آنهایی کـه جـذب شـده انـد     . اطراف می گردد و اگر الزم دید چیزي را از خود دفع می کند

هیچ چیز بـیش از ایـن   . این باور برایشان پیش بیاید که براي زنده ماندن باید به تو بچسبند

  .هیچ چیز بیش از این نمی تواند صدمه زننده باشد. نمی تواند دور از منطق باشد

و موجب شـود کـه آنهـا خـود      –بده عشق تو، عزیزانت را به سوي دنیا سوق دهد اجازه       

  .در این صورت، تو واقعاً عشق ورزیده اي. واقعی شان را به طور کامل تجربه کنند
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، نگرانـی  راه سرپرست خانواده راه پرچالشی است و در آن میـان حیـرت و سـردرگمی و         

اگر بـه او آب و نـان و  گلیمـی    . چ یک از اینها نیستعارف نگران هی. هاي دنیوي بسیار است

بدهی که روي آن دراز بکشد، تمام ساعات روز را به تمرکز و تفکر روي ذات یگانه، سپري می 

امـا  . تجربه کردن پروردگار تحت چنین شرایطی چقدر آسان است، چه کار ساده اي اسـت . کند

وند را در نوزادي که نیاز به مراقبـت دارد،  آنوقت اگر توانستی خدا. به فردي همسر و بچه بده

در صورت حسابی که باید در ابتداي ماه پرداخت شـود، در بیمـاري و مرضـی کـه همسـر را      

مبتال کرده، در شغلی که از دست رفته، در تبی که بچه در آن می سوزد، در رنج و غـم پـدر و   

  .مادر ببینی، آن وقت خدایی عمل کرده اي

او می داند که تو دیگر از مبارزه خسـته شـده   . ی و مالل تو را درك می کندخداوند خستگ       

در . با وجود این، بهتر است بدانی وقتی راه حق را دنبال می کنی، مبارزه ناپدید می شـود . اي

پناه و در ظل عنایت پروردگار باش، خواهی دید رخـدادها چگونـه برکـت زا مـی شـوند، چـه       

  .هارخداد موردي و چه کل رخداد

  

چگونه می توانم در ظل عنایت پروردگار قرار بگیـرم وقتـی شـغلم را از دسـت داده ام، کرایـه            

در چنین موقعیتی، با حضـور داشـتن   . منزلم باید پرداخت شود، بچه هایم نیاز به دندانپزشک دارند

جـود  در فضاي متعالی و فلسفی، بعید به نظر مـی رسـد کمتـرین احتمـالی بـراي حـل مشـکالتم و       

  .داشته باشد

  

اکنون وقت بزرگترین آزمـایش تـو   . وقتی بیش از حد به خداوند نیاز داري او را رها نکن       

در (اکنون باالترین فرصت در اختیار تو است فرصتی، تا هر آن چه را کـه در عـالم بـاال    . است

  .ثبت شده، ثابت کنی) مورد الهی بودن تو



 
١٤٤ 

ظاهراً این تصور پیش می آید کـه خداونـد، بـه تـو     » رها نکنمرا «وقتی خداوند می گوید       

تـو مـی   . در حالی که خداوند از همه چیز و همه کس به طور مطلق بـی نیـاز اسـت   . نیاز دارد

این براي خداوند مهم نیست وتأثیري روي رابطه تو و او . توانی خود را از خداوند کنار بکشی

روي سخت و خشن خود را به تو نشـان مـی دهـد،     متأسفانه در مواقعی که زندگی. نمی گذارد

تو خود  الهی و ابزاري که خداوند براي خلق زندگی مطلوب، در اختیارت گذاشته، فراموش می 

  .کنی

فایـدة اول ایـن   . اکنون وقت آن است که بیش از هر موقع دیگر به پروردگارت پناه ببـري        

ارمغـان مـی آورد؛ و از ذهـن آرام عقایـد      کار این است که آرامش روحی زیادي بـراي تـو بـه   

بزرگی تراوش می کند؛ عقایدي که می توانند راه حلی براي بزرگترین مسائلی که تصور مـی  

  .کنی با آن روبه رو هستی، باشند

دوم در پناه پروردگار است که خود واقعی تو تحقق پیدا می کند؛ و این یگانـه مقصـود و          

  .منظور روح تو است

وقتی در پناه پروردگاري، این را در می یابی و درك می کنی که همه آن چیزهایی را که در       

لحظه فعلی تجربه می کنی، موقتی هستند؛ این را می دانی که آسمان و زمین روزي نابود مـی  

این دیدگاه جاودانی به تو کمک می کند که همه چیز را در پرتو . شوند، ولی روح تو ازلی است

  .ه آن مشاهده کنیشایست

تو می توانی این شرایط و موقعیت ها را آن طور که هستند توصیف کنی؛ یعنی از زاویه        

سپس ممکن است از آنها به عنوان ابزار استفاده کنـی؛ چـون ایـن    . موقت و گذرا بدانها بنگري

  .چیزي است که آنها هستند، ابزاري موقتی و گذرا در خلق تجربه کنونی

راستی فکر می کنی در رابطه با آنچه تو، از دست دادن شغل می دانی چه نقشـی داري؟ و         

اگر دقیق تر بگوییم تصور می کنی خداوند چه نقشی دارد؟ آیا تصور می کنی بـراي خداونـد   
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آیا خارج کردن تو از این مخمصه معجـزه اي بزرگتـر   . مسئله بزرگی باشد که بخواهد حل کند

ند بتواند آن را عملی سازد؟ این کار ممکن است براي تو بزرگتـر از آن بـه   از آن است که خداو

  نظر برسد که قادر به حل آن باشی ولی تصور می کنی براي خداوند هم این چنین باشد؟

  

خرد به من حکم می کند که هیچ کاري براي خداوند آنقدر بـزرگ نیسـت کـه از عهـده حـل آن            

نباشـد، بلکـه   قـادر   نـه ایـن کـه پروردگـار     . نمی توانم مطمئن باشـم  برنیاید، ولی از نظر احساسی

  .مشیت او اقتضا نمی کند

   

پس تو قدرت و توانایی پروردگار را مورد سؤال قرار نمی دهی، بلکه اراده و خواسـت او        

  .را مورد شک قرار می دهی

  

مکـن اسـت در ایـن میـان در     می دانی، من هنوز پیرو این فلسفه مذهبی هستم کـه مـی گویـد م         

هنوز مطمئن نیستم که براي رفع این مشـکل قـرار اسـت بـه راه حلـی      . جایی درسی براي من باشد

آزمـایش هـایی   شـاید ایـن یکـی از همـان     . درگیر باشممشکل شاید قرار است هنوز با این  .برسم

و  .حـل نشـود  سـئله  بنابراین مدام نگـرانم مبـادا ایـن م   . است که مذهب مرتب به من دیکته می کند

  .بر آن است که من گرفتار آن باشم پروردگاراینکه این یکی از همان مسائلی است که مشیت 

  

شاید وقت مناسبی باشد تا یک بار دیگر در مورد اینکه خداوند چگونه با تو برخورد مـی         

لی کـه او  حاکند، صحبت شود، چون تو تصور می کنی این جا مسئله، میل پروردگار است، در 

  .عقیده دارد این جا مسئله، میل تو است
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پروردگار همان چیزي را براي تو می خواهد که تو براي خودت می خواهی، نه بیشتر، نه        

کمتر، پروردگار آن باال ننشسته تا در مورد هر درخواستی قضاوت کند که آیا بایـد بـرآورده   

  .شود یا نشود

چیـزي در دنیـا   . »خوب حـاال ببیـنم  «و معلول است، نه قانون،  قانون خداوند قانون علت       

حتی قبل از اینکه تو . نیست که اگر واقعاً انتخاب کنی و تصمیم بگیري، نتوانی به دست آوري

  آیا این را باور داري؟. چیزي را بخواهی خداوند آن را به تو عطا کرده است

  

  .که هرگز برآورده نشده استچه دعاهاي بی شماري . متأسفانه باور ندارم     

  

سعی کن پیرو حقیقت باشی؛ حقیقت تجربه ات، خداوند حقایق را درك مـی  . متأسف نباش      

  .کند، و به آن احترام می گذارد

  

بـه دسـت آورده ام   . خوب، براي آن که تصور نمی کنم، آنچه را تـا کنـون از خـدا خواسـته ام          

. در واقع به ندرت به آنچه خواسـته ام رسـیده ام  . ا نبوده استزندگی من گواهی بر این مدع. باشم

  .و اگر تازه چیزي به دست آوردم، واقعاً خودم را شایستۀ آن خوشبختی احساس نمی کنم

  

در زندگی شخصـی،  . ظاهراً تو این اختیار را داري. سلیقۀ تو در انتخاب کلمات جالب است      

البتـه  . ی و یا به گونه برکت زایی خوشبخت باشیتو هم می توانی شایستۀ خوشبختی نباش

  .خداوند هرگز در تصمیم گیري هاي تو مداخله نمی کند

این را باید بدانی، تو همیشه آنچه را خلق می کنی، به دست می آوري، و تـو پیوسـته در          

  .حال خلق کردن هستی
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ی کند، او صرفاً به تـو قـدرت   پروردگار در مورد خلقت هایی که تو می آفرینی قضاوت نم       

اگر آنچه را آفریده اي دوست نداشته باشی، مـی  . می دهد تا هر چه بیشتر و بیشتر خلق کنی

ارادة پروردگار بر این است که همواره این فرصت را به تـو  . توانی انتخاب مجدد داشته باشی

  .عطا کند

معهـذا  . ده اي بـه دسـت نیـاورده اي   حاال تو ادعا می کنی آنچه را که همیشه آرزو می کر       

  .باید به اطالعت رساند که تو همواره هر چه را فراخوانده اي به دست آورده اي

داري از جملـه ایـن فکـر    ) زنـدگی (آن  زندگی تو همواره نتیجۀ افکاري است کـه در مـورد         

  .آشکارا خالق فعلی، که تو به ندرت آنچه را انتخاب می کنی به دست می آوري

معهـذا  . در حال حاضر تو خود را قربانی شرایط می دانی چون شغلت را از دست داده اي       

مدتی بود صبح ها به جاي آن کـه  . حقیقت این است که این تو بودي که  دیگر آن را نخواستی

از شغلت، دیگر راضـی  . با امید و خوش بینی از خواب بلند شوي با ترس از جا بر می خاستی

و حتی مدتی بود فکر شغل دیگـري ذهنـت را پـر کـرده     . از آن نفرت پیدا کرده بودينبودي و 

  .بود

این را بدان که، زندگی . تو از قدرت فکر خود غافلی. فکر می کنی اینها از معنی خالی بودند       

  .تو از نیاتی که نسبت به آن داري ناشی می شود

ی نظریـه ات کـه زنـدگی هرگـز آنچـه آرزو      قصد تو در حال حاضر چیست؟ آیا می خواه       

  داري به تو هدیه نمی کند، را ثابت کنی، یا تصمیم داري، خود الهی ات را نمایش دهی؟

  

  .احساس غم، ناراحتی و مالمت می کنم     
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و در جهـت  . آیا این فکرها به تو خدمتی می کند؟ چرا نمی خواهی حقیقت را اعتراف کنـی         

چـه   خیلـی سـاده نگـاه کـن ببـین     . ومی ندارد، خودت را مرتب محکوم کنیآن حرکت کنی؟ لز

  .چیزهایی را انتخاب کرده اي و داري مجدداً انتخاب می کنی

  

ولی چرا باید همیشه چیزهاي منفـی را بـراي خـود انتخـاب کـنم؟ و بعـد خـودم را بـراي ایـن                

  .چیزهاي منفی با تازیانه بزنم

  

توانی از خودت داشته باشی؟ تو از همان دوران کودکی شنیدي کـه   چه انتظار دیگري می       

احساس گنـاه یـک واکـنش آمـوختنی     . زاده شده اي» گناه«تو قبول کردي که در . »بد هستی«

به تـو تلقـین   . تو را وادار کردند براي کارهایی که انجام نداده بودي، احساس گناه کنی. است

  .ود احساس حقارت کنیشده به خاطر نا کامل به دنیا آمدن خ

این مرتبۀ به اصطالح ناکامل که تو در آن به دنیا آمدي همان چیزي است که عده اي آن را       

این اولین گناهی است کـه دنیـا    . و این گناه نخستین است، نه گناه تو. گناه نخستین می نامند

دگار چیزي را ناقص خلـق  تو را به آن مقصر ساخته، دنیایی که اگر بر این باور باشد که پرور

  .کرده است، در حقیقت هیچ چیز دربارة خداوند نمی داند

و این چیزي نیست جز یک عقیدة . برخی از ادیان برحول این عقیده نادرست پاگرفته اند         

. نادرست چون آنچه خداوند خلق می کند و آنچه به آن  حیات می دهد، از هر نظر کامـل اسـت  

  .کمال خودش، و تصویري شبیه صفات و اسمایش می باشد انعکاس کاملی از

با وجود این براي آن که برخی از ادیان، عقیدة خداي کیفر دهنـدة خـود را توجیـه کننـد،            

به گونـه اي کـه حتـی،    . نیاز داشتند خدایی را به تصویر بکشند که از بنده اش خشمگین است

  .ستگاري داشته باشندافرادي که زندگی نمونه اي دارند نیاز به ر
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حتی اگر این افراد به علت اعمالی که انجام داده اند نیاز نباشد به رسـتگار برسـند، نیـاز           

وگرنه طبق عقیده این ادیان عاقبت آنها، رفـتن بـه    .دارند تا نقص ذاتی خود را برطرف سازند

  .جهنم است

یف و کاهش خشم خداي انتقامجو، مرموز و این  گونه عقیده ها، اگر نهایتاً تأثیري در تخف       

خشمگین نداشته باشد ولیکن به مـذاهب مرمـوز، انتقـامجو و خشـمگین نضـج و حیـات مـی        

به این ترتیب برخی از مذاهب با این نظریه ها به خود دوام و پایـداري مـی بخشـند و    . بخشد

ود، در دست عـده اي  قدرت، به جاي آن که در دست افراد بی شماري باشد و بین آنها تقسیم ش

  .معدود متمرکز باقی می ماند

البته تو مرتب سعی داري افکار، عقاید و قدرت خود را دست کـم بگیـري و ارزش آنهـا را           

  .تو را از ابتدا این طور بار آورده اند و تعلیم داده اند. پایین بیاوري

  

  چگونه می شود تأثیر این تعلیمات را از بین برد؟     

  

آنقـدر بخـوان تـا    . تو می توانی با مطالعه و مرور مجدد این کتاب مشکل خود را حل کنـی       

تو می توانی این مطالـب را بـراي   . تا با تک تک کلمات آشنا شوي. همه مطالب آن را درك کنی

سایرین نقل کنی و جمالت آن را در تاریک ترین لحظات به ذهن بیـاوري، تـا آنچـه را کـه بـه      

  .ي از ذهن دور سازيغلط آموخته ا

  

  آیا می توانم به سؤاالت دیگري که برایم مطرح است بپردازم؟     

  

  .تو از پیش سؤاالت بسیاري را مطرح کردي آیا می خواهی به آنها برگردي     
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چه موقع آنقدر تجربه بدست می آورم که بتوانم با اطرافیانم رابطـۀ بـدون اصـطکاکی داشـته            

  .در رابطه ها وجود دارد؟ یا باید مرتب دستخوش چالش باشیمشاد بودن  یا راهی برايباشم؟ آ

  

تو در مورد رابطه ها نباید چیزي یاد بگیري، تو فقط آن چه را از پیش می دانی بایـد بـه          

  .کار بري

مقصود  راهی براي بهره بردن از رابطه ها وجود دارد، و آن این است که از رابطه ها براي      

  .مورد نظر آنها و نه مقصودي که تو از آنها داري، استفاده کنی

رابطه ها پیوسته چالش می طلبند، پیوسته تو را فرا می خوانند براي آن که جنبـه هـاي          

باالتري از وجودت را، تصویرهاي متعالی تري از خودت را، شکل هـاي متفـاوتی از خـودت را    

یچ کجا تو نمی توانی به این فوریت، با این دقت ونفوذپذیري، جز ه .خلق، تبیین و تجربه کنی

در واقع بدون رابطه تو به هیچ وجـه نمـی تـوانی    . از طریق رابطه چنین کاري را انجام دهی

  .چنین کاري انجام دهی

بـه  (این صرفاً از طریق ارتباط با سایر مردم، مکان ها و رخدادها است که تو مـی تـوانی          

در عـالم هسـتی وجـود داشـته     ) ک کمیت قابل درك به عنوان چیزي قابـل شناسـایی  عنوان ی

تو صرفاً از رابطه با آن چیـزي  . یادت باشد، اگر چیزهاي دیگري نباشند، تو هم نیستی. باشی

این قانون عالم نسبیت در مقابل عـالم مطلـق اسـت،    . که وجود ندارد، آن چه هستی، می باشی

  .می باشدکه پروردگار بر آن حاکم 

هر گاه این واقعیت را به طور روشن درك کردي و به ذهن سپردي، بعد به طـور شـهودي،         

هر تجربه، هر رابطه انسانی، و بخصوص رابطه هاي شخصی را برکت می بخشی، چون آنهـا  

٨ 
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مشاهده می کنی که از رابطه ها می تـوان بهـره   . را در باالترین مفهوم کلمه، سازنده می بینی

باید بهره برد و ما چه بخواهیم و چه نخواهیم از آنها در حال حاضر بهره می بریم، تـا   .جست

  .خود واقعی مان را بسازیم

پس به همه رابطه ها احترام بگذار و به آنها به صورت وسیله اي براي شکل بخشیدن به        

  .نخود واقعی ات، به شخصی که در حال حاضر انتخاب کرده اي، باشی، نگاه ک

و اما در مورد روابط فردي و انسانی نزدیک و صمیمانه، روابطـی کـه تـو را ایـن چنـین             

دچار درد سر ساخته، باید بدانی که وقتی روابطۀ گرم و دوستانه اي به فرجام نمی رسد و به 

البته رابطه ها به شکست نمی انجامد، مگر آن که آن چه تو از آنها انتظار  –شکست می انجامد 

  .علت این است که دو طرف با دالیل نادرستی به هم نزدیک شده اند –داشتی نصیبت نشود 

. واژه نادرست البته واژه اي نسبی و از لحاظ معنی در مقابل واژة درست قرار می گیـرد         

رابطه ها اغلب در صورتی به شکست می انجامـد و دسـتخوش   «درست تر آن است که بگویی 

  .ه به دالیلی به نفع طرفین نباشد یا به بقاي آنها منجر نشودتغییر می شود، ک

اغلب افراد با این دید که چه می توانند از طرف مقابل بیرون بکشند، و نه اینکه چه بهـره         

  .اي می توانند به او برسانند، با دیگران رابطه دوستانه برقرار می کنند

ه تصمیم بگیري چه بخشی از وجـودت را مـایلی از   مقصود از برقراري رابطه این است ک        

نه اینکه چه بخشی از دیگري را مـی تـوانی بـه قبضـه خـود در      . »ظاهر سازي«طریق دیگري 

  .آوري

و کُـال بـراي همـه زنـدگی،     . براي برقراري رابطه صرفاً یک دلیل باید وجود داشته باشـد         

  .یاینکه باشی و تصمیم بگیري چه کسی واقعاً هست

تا اینکـه آن فـرد بخصـوص    » کسی نبودي«این جمله خیلی رمانتیک است اگر بگویی تو         

از آن بـدتر، چنـین تعریفـی، بـار فـوق      . چون چنین چیزي واقعیت نـدارد . وارد زندگی تو شد
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براي آن که او را موظف می سازد تا همه چیزهـایی  . العاده سنگینی بر دوش دیگري می گذارد

  .ل نیست، باشدکه طرف مقاب

دیگري نهایت سعی خود را می کند تا آن چـه  » تو تحقیر نشوي«در رابطه ها براي آن که         

می خواهی انجام دهد، تا آن که می بیند دیگر برایش تو از او انتظار داري باشد و آن چه از او 

او بـیش از  . کنـد او بیش از این نمی تواند تصویري را که تو از او داري تکمیـل  . میسر نیست

رنجش شروع می شود و خشم . این نمی تواند نقشی را که تو برایش تعیین کرده اي، ایفا کند

  .به دنبال خواهد داشت

خیلی جالب و رمانتیک است، اگر بگویی اکنون که ایـن فـرد بخصـوص وارد زنـدگی تـو             

رابطـه ایـن نیسـت کـه      در حالی که مقصود از برقراري. شده، تو احساس کامل بودن می کنی

  .دیگري تو را کامل کند؛ بلکه کسی را داشته باشی که با او بتوانی کمالت را تقسیم کنی کس

تو فکر می کنی براي آن که به طور کامل گـوهر  . این معماي همه رابطه هاي انسانی است       

هـیچ بـودن مـی     بدون او تو ا حساس... الهی ات را تجربه کنی، نیاز به شخص ثالثی داري، و

  .کنی

زندگی کـردن در  . این، هم، رمز، و هم شگفتی، هم ناامیدي و هم نشاط تجربه بشري است       

اگر دقت کنی کمتر افـرادي بـه ایـن    . چهارچوب این معما نیاز به درك عمیق و تمایل کامل دارد

  .موضوع توجه دارند

گیتان شـکل مـی بخشـد، مـی گردیـد، بـا       قریب به اتفاق شما، وارد رابطه هایی که به زند       

  .خرواري از انتظارات، با قلبی آکنده از امید و روحی شاد و مشتاق

سالگی و شاید زودتراز آن، تو همه آرزوهـا و رؤیاهـا را    ٦٠و  ٤٠آن وقت، در جایی بین        

امـه مـی   رها می کنی، و با کمترین توقع وانتظار و شاید بدون هیچ گونه توقعی، به زندگی اد

  .دهی
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مسئله، بسیار ابتدایی و بسیار ساده است، معهذا بگونه دردناکی به غلـط تفهـیم گردیـده          

است؛ باالترین رؤیا، مهمترین طرز فکر، و باالترین امید تو، همواره در ارتبـاط بـا عزیزتـرین    

انتظـارش را  آن چه در تمام عمر . کس تو در زندگی بوده است، نه در ارتباط با گوهر الهی ات

داشتی این بود که شخص مورد نظر تو تا چه حد مطابق خواست ها و عقاید تو عمل مـی کنـد   

در حالی که اصل این است که تو چـه  . و تو چه قدر با خواست ها و آرمان هاي او تطابق داري

  .قدر مطابق ایده ها و انتظارات خودبرترت زندگی می کنی

نبهاترین فرصت را در اختیار تو قرار می دهند تا بـاالترین  روابط، مقدس هستند چون گرا      

رابطه ها با شکست مواجه می شوند، وقتی تو . درکی را که از خود واقعی ات داري تجربه کنی

آنها را به صورت باالترین و گرانبهاترین فرصت می بینی براي آن که باالترین ایده اي را کـه  

  .از دیگري داري تجربه کنی

اجازه بده در رابطه ها، هر کس صرفاً نگران خود الهی اش باشد؛ این خود چه هسـت، چـه          

در حال جستجو، خلـق و تجربـۀ   . می کند و چه دارد، چه می خواهد، چه می طلبد و چه می دهد

چه چیزي است؟ در این صورت است که رابطه ها بگونه اي در خور تحسـین مقاصـد خـود را    

  .ین طور مقاصد آنهایی که در این رابطه شرکت دارندهم برآورده  می سازند؛

» خـودش «اجازه بده در رابطه ها، فرد نگران دیگري نباشد، بلکه فقط و فقط و فقط نگران       

این آموزش ها قدري به نظرت عجیب می آید، چون همیشه به تو گفته شده که بهتـرین  . باشد

ولی به تو این را بگویم که، تمرکز  تـو  . باشد که فرد صرفاً نگران دیگري شکل رابطه این است

بر روي دیگري، مدام به  دیگري فکر کردن ، چیزي است که موجب شکسـت در رابطـه هـا مـی     

  .شود
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اینکه تو مرتب نگران باشی طرف مورد عالقه تو کیست، چه می کند، و چه دارد؟ چـه مـی          

اراي چه انتظار و توقعی است و چه نقشـه  گوید، چه می خواهد، چه می طلبد؟ چه فکري دارد، د

  اي در سر دارد؟

سالک این را درك می کند که مهم نیست، طرف مورد عالقه تو چه هست، چه می کند، چـه          

اینکه او چه فکري و انتظاري دارد و چه نقشـه  . دارد، چه می گوید، چه می خواهد، چه می طلبد

اهمیت دارد، نقشی است که تو در این رابطه ایفا مـی   آن چه. اي در سر می پروراند مهم نیست

  .   کنی

  .دوست داشتنی ترین شخص، کسی است که روي خود برترش تمرکز می کند      

  ...نکته اساسی و حائز اهمیت این است که      

اگر خوب دقت کنی می بینی، اگر تو خودت را دوست نداشته باشی، نمی تـوانی دیگـري را        

بسیاري از افراد این اشتباه را مرتکب می شوند که عشق به خـود را از طریـق   . داريدوست ب

. البته آنها متوجه نیستند که ایـن کـار را انجـام مـی دهنـد     . عشق به دیگري جستجو می کنند

چون این روند، روندي ذهنی است که در سطوح عمیق ذهـن اتفـاق   . تالش آنها آگاهانه نیست

اگر من دیگران را دوسـت  «تو فکر می کنی،  .ن را نیمه هوشیار می نامیدر آن چه توآ. می افتد

بدارم آنها هم مرا دوست خواهند داشت، در آن صورت انسانی دوست داشتنی خواهم بـود، و  

  .»می توانم خودم را دوست بدارم

تأسف در اینجا است که بسیاري از مردم از خود نفرت دارند، چون احساس مـی کننـد در          

این یک نوع بیماري است؛ و زمانی اتفـاق مـی افتـد کـه افـراد      . دنیا کسی آنها را دوست ندارد

چون واقعیت این است که، سایر مردم واقعاً آنها را دوسـت دارنـد،   . هستند »عشق زده«واقعاً 

صرف نظر از این که مردم  چگونه محبت خود را به آنها ابراز کننـد، بـاز   . ولی این مهم نیست

  .آنها کافی نیستبراي 
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اول، آنها آن چه را می گویی باور ندارند، چون تصور می کنند تو می خـواهی از   در درجۀ      

چطور ممکن است تو آنها را فقط به خـاطر  . آنها سوء استفاده کنی، از آنها چیزي بدست آوري

باشـی و او   تو باید دنبال چیزي. نه باید اشتباهی در کار باشد. خودشان دوست داشته باشی

  .باید بداند این چیز، چیست

آنها مرتب با خود در این کندوکاو هستند؛ که چگونـه ممکـن اسـت کسـی آنهـا را دوسـت             

بهمین دلیل تو را باور ندارند و لذا جنجالی راه می اندازنـد تـا تـو ثابـت کنـی آنهـا را       . بدارد

    .د که رفتار خودت را تغییر دهیبراي انجام این کار، ممکن است از تو بخواهن. دوست داري

دوم چنانچه نهایتاً قبول و باور داشته باشند که تو آنها را دوست داري، فوراً نگـران مـی          

بنابراین براي آن که محبت تو را از . شوند که این عالقه و دوستی تا کی ادامه پیدا خواهد کرد

  .ددست ندهند، شروع به تغییر دادن رفتار خود می کنن

دونفر به جاي آن که در رابطه اي، خود را پیدا کنند، خود را گـم مـی کننـد،     به این ترتیب       

، در رابطه ها، آن چیزي است که اغلب، رابطـه را تلـخ و نـاگوار مـی     »خود«این از دست دادن 

  .سازد

از مجموع افـراد  دو نفر در رابطه اي وارد می شوند، به امید اینکه کلّ این مجموعه بزرگتر        

آنهـا خـود را تنهـاتر از قبـل مـی بیننـد،       . آن  باشد، و حال آن که متوجه می شوند کمتر است

احساس می کنند قابلیت کمتري دارند، توانـایی کمتـري دارنـد و کمتـر هیجـان زده، کمتـر از       

  .گذشته جاذب و کمتر از گذشته با نشاط و راضی هستند

آنها بسیاري از چیزهایی را که بوده انـد،  . متر از گذشته هستنددلیلش این است که آنها ک       

  .از دست داده اند، صرفاً براي آن که در رابطه باشند، و آنرا حفظ کنند

معهذا این چیزي است که اکثـر افـراد   . رابطه ها هرگز قرار نبود چنین روندي داشته باشند      

  .در رابطه هایشان تجربه می کنند
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  ا اینطور است؟چرا؟ چر     

  

البتـه اگـر    –علت این است که افراد از مقصودي کـه در بطـن هـر رابطـه اي نهفتـه اسـت             

  .دور افتاده اند –مقصودي در کار بوده باشد 

هنگامی که، در رابطه اي به یکدیگر به صورت دو روح مقدس، در سفري مقدس، نگاه نمی        

  .که پشت همۀ رابطه ها نهفته، درك کنی و ببینیمقصود و دلیلی  شود، دیگر نمی توانی

تو در حال تکامل هستی، . روح وارد جسم شده و جسم به منظور تکامل، حیات گرفته است      

تو در حال شدن هستی و تو از همۀ امکانات در این رابطه استفاده می کنی تا تصـمیم بگیـري   

  .چه می خواهی بشوي

خـود  «این، لذت ناشی از خلقِ . د که به علت آن، تو به زمین آمدياین دلیل و وظیفه اي بو       

آگاه شدن از اینکه چـه مـی خـواهی وآرزو داري چـه     . است، درك و شناخت خود واقعی» الهی

  .بشوي؛ منظور از خود آگاه بودن همین است

الهی تـو  تو به دنیاي نسبیت قدم گذاشتی تا لوازمی را که به شناخت و تجربه کردن خود        

خود الهی تو آن است که تو در رابطه با بقیه چیزها، خلق مـی  . کمک می کند، در اختیار بگیري

  .کنی

تو ابتدا باید یاد بگیري که به خـودت  . باشد» خود واقعی ات«پس، اولین رابطه تو باید با        

  .احترام بگذاري، خودت را دوست بداري و عزیز شماري

  

تو ابتدا باید . خودت را ارزشمند ببینی قبل از اینکه دیگري را ارزشمند ببینی تو باید ابتدا      

ابتـدا بایـد خـودت را مقـدس     . خودت را محترم شماري قبل از اینکه دیگري را محترم شـماري 

  .شماري قبل از اینکه به تقدس دیگري اذعان نمایی
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اغلب مکاتب از تـو مـی خواهنـد     همانطور که –از اسب برانی اگر بخواهی ارابه را جلوتر       

و دیگري را قبل از خودت و بیش از خودت محترم بشماري، روزي از کـرده    -چنین عمل کنی 

اگر چیزي وجود داشته باشد که هیچیک از شـما نتوانیـد نهایتـاً تحمـل     . ات پشیمان می شوي

ار مـی کننـد کـه    بعضی ها از مکاتب تـو را واد . کنید، آن است که دیگري از تو مقدس تر باشد

و بعد ایـن رونـد را   . تو هم براي مدتی این کار را انجام می دهی. دیگران را مقدس تر بشماري

  .متوقف می کنی

» من از تو مقدس تـر نیسـتم  «تمام مربیانی که براي هدایت تو آمدند با این پیام آمدند که        

  .»تو همان قدر مقدس هستی که من هستم«بلکه 

. این حقیقتی است که نتوانسته اي قبول کنی. امی است که تو نتوانسته اي بشنوياین پی       

و به همین دلیل است که هیچ موقع نمی توانی، به طور واقعی، و خالصانه، دیگري را دوسـت  

  .بداري، چون هرگز نتوانسته اي به طور واقعی و خالصانه، خودت را دوست بداري

دقت کـن ببـین در   . اکنون، و همواره به خودت توجه داشته باشبنابراین یادت باشد، هم        

هر لحظه اي که سپري می شود، چه هستی، چه می کنی، و چه چیزي داري، نه اینکه با دیگري 

  .چه می گذرد

  .العمل تو ظاهر می شودري تجلی پیدا نمی کند بلکه در عکس رستگاري تو در عمل دیگ      

  

کنم ولی ظاهراً این طور بنظر می رسد که ما نباید به آن چـه دیگـران    آنچه می گویی درك می      

آنها هر کاري که دلشان می خواهد می توانند انجـام دهنـد،   . نسبت به ما روا می دارند، اهمیت دهیم

توجه داریم، هـیچ چیـز نمـی     خود الهی مان و به . و مادامی که ما توازن خود را از دست نداده ایم

اعمـال آنهـا گـاهی مـا را رنـج و       .می گذارندولی دیگران روي ما تأثیر . تأثیر بگذاردتواند روي ما 

گفـتن  . وقتی رنجش وارد رابطه ها می شود، موقعی است که من نمی دانم چکار کـنم  .می دهدآزار 
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ولـی  » کـوچکترین عکـس العملـی نشـان نـده     . خودت را کنار بکش«این حرف خیلی راحت است که 

مـی  گفتار و کردار دیگران واقعاً در رابطـه هـا بـه مـن صـدمه      . ، آسان تر استگفتن از عمل کردن

  . زند

  

روزي فرا می رسد که تو رنجشی به دل نگیري، و این روزي است که معنی واقعی رابطـه        

  .ها، و دلیل واقعی آنها را درك کنی و آن را از صورت بالقوه به صورت بالفعل در آوري

ولی . هم را فراموش کرده اي بنابراین، این چنین عکس العمل نشان می دهیچون تو این م      

. این بخشی از تکامـل اسـت  . این بخشی از فرایند رشد است. عیبی براي این کار مترتب نیست

تا زمان که یاد نگیري از رابطه ها به عنوان وسیله اي براي خلق خود واقعی ات استفاده کنی، 

سطحِ درك واقعیت ها، سـطح تمایـل و خواسـتن،     –الً در آن هستی در این سطحی که فع باید

  .روي خودت کار کنی –سطح یادآوري 

البته کارهایی است که تو می توانی، در مقابل آن چه دیگري هست یا به تو مـی گویـد یـا           

اس اولین کاري که می توانی انجام دهی این است که آن چه را احس. انجام می دهد، انجام دهی

بسـیاري از شـما از ایـن کـار     . می کنی، به طور صادقانه با خودت و دیگري در میـان بگـذاري  

در . از شما در مقابل دیگري می سازد» چهر بدي«وحشت  دارید، چون تصور می کنید، این کار 

جایی در عمق وجودت، احساس می کنی، که احتماالً این احمقانه است اگر تو چنـین احساسـی   

، از طرفـی نمـی تـوانی    »تو بزرگتر از آن هسـتی «این کار، تو را کوچک می کند،  داشته باشی

  .این احساسی است که داري. احساساتت را کنترل کنی

فقط یک کار است که می توانی انجـام دهـی و آن ایـن اسـت کـه بـه احساسـاتت احتـرام               

و . به خـودت مـی باشـد    چون احترام گذاشتن به احساساتت به منزله احترام گذاشتن. بگذاري

تـو چگونـه از خـودت انتظـار داري کـه      . تو باید همسایه ات را به اندازه خودت دوست بداري
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احساسات دیگري را درك کنی و به آن احترام بگذاري، اگر نتوانی به احساسات درونی خودت 

  .احترام بگذاري

ید این باشـد، در حـال حاضـر    در هر ارتباط متقابلی، اولین سؤالی که از خودت می کنی با      

  من کی هستم و در این رابطه، چه کسی دوست دارم باشم؟

اغلب تو بیاد نمی آوري، کی هستی و چه کسی می خواهی باشی تا این کـه چنـدین روش         

به همین دلیل احترام گذاشتن به صادقانه ترین احساساتی که داري بسـیار مهـم   . را بیازمایی

  .است

ین احساسی که داري احساسی منفی است، تنها کاري که  باید انجام دهی این اسـت  اگر اول      

به هنگـام بـروز خشـم، عصـبانیت و نفـرت، از کـوره در رفـتن  و        . که خود را از آن دور کنی

احساس انتقامجویی است که می توانی این احساسات را به عنوان کسی که تـو نمـی خـواهی    

  .چنین باشی، از خودت دور کنی

سالک کسی است که همه این تجربیات را پشت سر گذاشـته و اکنـون از پـیش مـی دانـد،            

او ایـن لباسـها را   » آزمایش گذارد«او نیازي ندارد چیزي را به . انتخابهاي نهایی او چه هستند

و چون زندگی هر سالکی مرتبـاً صـرف تحقـق    . قبالً پوشیده و می داند که مناسب او نیستند

  .و می شود، این چنین احساسات ناموزونی در بازار او اصالً خریدار نداردخود الهی ا

به همین دلیل رهروان حق به هنگام رویارویی با آن چه دیگران مصیبت می نامند، آرام و       

سالک هر مصیبتی را برکت به شمار می آورد چـون مـی دانـد کـه از     . خونسرد باقی می مانند

و دومـین هـدف یـک    . او حاصل می شود» خود الهی«ربیات، رشد تخم هاي بدبختی و همه تج

  .سالک در زندگی همواره رشد است

. در این مرحله است که فرد از قدرت روحی به قدرت الهی می رسد وتعـالی پیـدا مـی کنـد           

  .چون این هدفی است که همواره دنبال می کرده است
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ا است که تو در کار تصفیه روح هستی، تو هنـوز  از حرفهایی که تا کنون مطرح کردي پید       

زندگی فرصتهاي بی شماري براي خلق گـوهر  . در صدد تحقق کسی که واقعاً هستی می باشی

یادت باشد، زندگی فرایند کشف نیست، بلکـه فراینـد خلـق کـردن     . الهی ات به تو عطا می کند

  .است

آن طور که ظواهر امر نشـان مـی   . لق کنیتو می توانی خود واقعی ات را، بارها و بارها خ      

دهد، تو همیشه در مقابل یک تجربه یکسان، یک واکنش مشخص و معین از خودت نشان نمـی  

روز . یک روز ممکن است در مقابل تجربه اي، صبور، دوسـت داشـتنی و مهربـان باشـی    . دهی

  .دوم ممکن است خشمگین، زشت و غمگین باشی

و آن واکـنش همـواره بهتـرین    . هایش همیشه یکسـان اسـت   سالک کسی است که واکنش      

  .واکنش ممکن است

به همین دلیل واکنش سالک همواره قابل پیش بینی و برعکس عکس العمـل شـاگرد، بـه           

با توجه به واکنشی که فردي در مقابل موقعیـت خاصـی   . طور کامل غیر قابل پیش بینی است

ر مبناي قابل پیش بینی بودن  واکنش او، حـدس بزنـی   از خود نشان می دهد، تو می توانی ب

  که تا چه حدودي در جاده تعالی در حال پیشرفت است و باالترین انتخاب او چیست؟

  البته در اینجا این سؤال پیش می آید که باالترین انتخاب چه می تواند باشد؟      

اتـب فلسـفی و الهـی صـحبت     این سؤالی است که حول آن از شروع تاریخ تا کنون در مک      

اگر این سؤال تا کنون به ذهن تو نیز خطور کرده بدان که عـن قریـب در   . هاي زیاد شده است

جاده تکامل هستی، چون حقیقتش را بخواهی آن چه ذهن قریب به اتفاق افراد را مشغول کرده 

ن و کـم  براي آنها باالترین انتخاب مطـرح نیسـت، بلکـه پـر منفعـت تـری      . سؤال دیگري است

  .ضررترین آنها مطرح است
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وقتی تو بخواهی با این طرز فکر زندگی کنی کـه از زنـدگی حـداکثر اسـتفاده را ببـري و            

فرصت را از دسـت مـی   . کمترین ضرر را متحمل شوي، از بهرة واقعی زندگی محروم می مانی

گی اي اسـت کـه از   چون زندگی اي که اساس آن بر فایده طلبی باشد، زنـد . دهی و گُم می کنی

  .ترس نشأت گرفته، و چنین زندگی اي، به تو راست نمی گوید

عشـقی کـه از   . عشقی که به حمایـت نیـاز نـدارد   . چون تو، ترس نیستی، تو عشق هستی      

و تو هرگز به این تجربه نمی رسی اگر پیوسته درصـدد پاسـخ دادن بـه    . دست رفتنی نیست

ردي که فکر می کند در زنـدگی، بایـد چیـزي را بدسـت     چون فقط ف. پرسش دوم باشی نه اول

و فقط فردي بـه زنـدگی بـا دیـد متفـاوتی      . آورد یا از دست بدهد، سؤال دوم را مطرح می کند

رد و    . نگاه می کند که خود را موجودي متعالی می بیند و درك می کند که در زنـدگی مسـئله بـ

فقـط چنـین   . نداشتن مطـرح اسـت   باخت مطرح نیست، و فقط مسئله دوست داشتن یا دوست

  .شخصی است که پرسش اول را مطرح می کند

کسی که . »من جسم می باشم«کسی که سؤال دوم را مطرح می کند کسی است که می گوید      

  .»من روح هستم«سؤال اول را مطرح می کند می گوید 

آن لحظه بحرانی و حساس بله، بگذار همه آنهایی که گوش شنوا دارند، این را بشنوند، در       

  :الحاق و پیوستگی، در همه رابطه هاي انسانی، فقط یک سؤال مطرح است

  

  عشق اکنون چکار می کند؟

  

هیچ سـؤال دیگـري بـراي روح    . هیچ سؤال دیگري مربوط به موضوع نیست، معنادار نیست

چـون  . دارداکنون به نکته بسیار حساسی می رسیم؛ که جاي بحث و تفسیر . شما اهمیت ندارد

این اصل اخالقی، یعنی عملی که ریشه در عشق دارد، شدیداً به غلط تفهیم شده، و همین درك 
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غلط منجر به رنجش ها و خشم هاي موجود در زندگی شده، که در مقابل، سبب شده، عدة بی 

  .شماري از جاده صحیح منحرف شوند

عشـق داشـته باشـد، ناشـی از ایـن       در براي قرنها به تو آموخته شده که عملی که ریشه       

انتخاب است که تو آن چه را که باالترین نفع و خوبی را متوجه دیگري مـی کنـد، بایـد انجـام     

  .دهی، و داشته باشی

در حالی که آن چه تو باید بدانی این است کـه، بـاالترین انتخـاب و بهتـرین آن، انتخـابی            

  .است که بیشترین خوبی را نصیب تو می سازد

همان طور که در مورد همه واقعیت هاي معنوي عمیق صادق است، این ابراز عقیده  فـوراً        

  .سوء تفاهماتی را بوجود می آورد

معما هنگامی قدري روشن می شود که فرد بدان بیشترین خوبی که فرد می تواند نصـیب        

رد، رمـز ومعمـا خـود بـه     خود سازد، چیست؟ البته هنگامی که باالترین انتخاب صورت می گی

خود حل می شود؛ دایره خود را کامل می کند، و بیشترین خوبی که نصیب تو شده، بصـورت  

  .بیشترین خوبی نصیب دیگري شده، در می آید

البته ممکن است مدت قابل توجهی طول بکشد تا تو به این واقعیت برسـی کـه آن چـه بـر           

بر خـود روا مـی داري بـر دیگـري هـم روا      آن چه  خود نمی پسندي بر دیگري هم نپسندي، و

  .داري

  .علت هم این است که تو و دیگري در واقع یکی هستید     

  .کسی جز تو نیست... علت هم این است که      

هر آینه، این را بـه تـو   «طی طریق کردند این را آموخته اند که،  همه سالکان که در این دنیا     

ت به یکی از بی مقدارترین برادارن دینی انجام دهی، در واقع نسـبت  بگویم، که آن چه تو نسب

با وجود این، براي اکثریت مردم این به صورت یک حقیقت بـاطنی، کـه   . »به من انجام داده اي
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در واقع این عملی ترین حقیقـت بـاطنی اسـت، کـه     . کاربرد عملی اندکی دارد، باقی مانده است

  .باالترین کاربرد عملی را دارد

چون بدون آن رابطه ها . در رابطه ها، به این حقیقت توجه داشتن بسیار حائز اهمیت است      

  .بسیار مشکل می شوند

اغلب اوقات، طبق رسوم قدیمی، افراد، از روي حسن نیت و بـا منظـوري خـوب، کارهـایی          

ـ   متاسـفانه  . تانجام می دهند که تصور می کنند، بهترین کار ممکن براي طرف مقابل بـوده اس

آن چه اغلب اوقات اتفاق افتاده این است که طرف مقابل از آن حسن نیت، سوء  استفاده کـرده  

  .و شروع به رفتارهاي نادرست نموده است

کاري را که از نقطه نظر دیگري به اصطالح صحیح است انجام «نهایتاً فردي که سعی دارد      

دهد، مرتباً بعضـی از رفتارهـا و مسـائل را نادیـده     دهد، یعنی زود ببخشد، فوراً شفقت نشان 

زیـرا چگونـه   . بگیرد، بتدریج دچار رنجش، خشم، بی اعتمادي حتی نسبت به خداوند می شود

خداوند عادل می تواند حتی در لواي عشق، این همه رنج، ناشادي و از خودگذشتگی هاي بـی  

  .پایان را، طلب نماید

آن چه او از تو خواسته ایـن  . رگز چنین چیزي از تو نخواستهپاسخ این است که خداوند ه      

  .آنها محبت و عشق داري، قرار بدهیاست که خودت را هم جزو کسانی که به 

خداوند قدري هم فراتر رفته و از تو می خواهد کـه خـودت را در درجـه اول اهمیـت قـرار            

 رآمیـز مـی آیـد، و فکـر نمـی کنـی      البته می دانم که آن چه می شنوي به نظرت قدري کف. دهی

عده اي حتی بدتر از این را مرتکب می شوند، به این . خداوند چنین انتظاري از تو داشته باشد

ترتیب که حرف خداوند را می پذیرند و بعد آن را به گونه اي که با مقاصد آنها هماهنگی دارد، 

  .خالف حق را توجیه کنند تحریف و تفسیر می کنند، و این صرفاً براي آن است که اعمال
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به خود ارزش و اهمیت دادن و خود را در درجه اول اهمیت قـرار دادن کـاري خـالف حـق            

  .نیست

اگر تو در انجام کاري خودت را در درجه اول اهمیت قرار دادي و احساس کردي کاري غیر        

ـ خدایی می کنی ه خـودت را در درجـه اول   ، توهمی که براي تو ایجاد شده به این علت نیست ک

اهمیت قرار داده اي، بلکه براي این است که هنوز نمی دانی بهترین کاري که می تـوانی بـراي   

  .خود انجام دهی چیست

البته براي آن که تصمیم بگیري بهترین کاري که مـی تـوانی بـراي خـودت انجـام دهـی              

م دهی؟ این یکی از قدم هاي مهمـی  چیست، باید بدانی تصمیم داري براي خودت چه کاري انجا

تصمیمی کـه در مـورد آینـده داري چیسـت؟ هـدفت در      . است که اغلب افراد نادیده می گیرند

زندگی چیست؟ بدون پاسخ به این سؤاالت، اینکه بهترین کاري که می توانی در هر مـوقعیتی  

  .براي خود انجام دهی چیست، به صورت یک معما در می آید

قرار  سئله از دید عملی آن نگاه کنی حداقل کاري که می توانی وقتی مورد استثماراگر به م      

. گرفته اي انجام دهی، این است که اجازه ندهی بیشتر مورد اذیت و بهره کشـی قـرار بگیـري   

چون اگـر بـه آزار رسـان    . این کارها، هم به نفع تو و هم به نفع فرد آسیب رساننده می باشد

  .ر و اذیت خود ادامه دهد، به او هم صدمه رسانده اياجازه بدهی به آزا

چون اگـر فـرد   . عمل تو نه تنها کمکی به آزاررسان نمی کند بلکه صدمه هم وارد می سازد       

بدرفتار بو ببرد که تو این اذیت و آزار را پذیرفته اي، فکر می کنی چه درسی بیـاموزد؟ ولـی   

او دیگر قابل قبول نیست، فکر مـی کنـی  چـه چیـز را     اگر فرد بهره کش متوجه شود که رفتار 

  کشف کند؟

بنابراین با عشق و محبت با دیگران برخورد و رفتار کردن الزاماً به این معنی نیست کـه         

  .به آنها اجازه دهی کاري که مایلند با تو انجام دهند



 
١٦٥ 

ـ           متاسـفانه  . ت پـی مـی برنـد   پدر و مادرها خیلی زود در ارتباط با بچه ها به ایـن واقعی

  .بزرگترها و به موازات آنها ملت ها در ارتباط با یکدیگر فوراً به این واقعیت پی نمی برند

آنها را باید در استبدادشـان  . با وجود این به افراد مستبد و جبار نباید اجازه پیشروي داد       

  .اقتضا می کندمتوقف ساخت، عشق به خود و رعایت مصلحت فرد مستبد، این را 

اگر عشق همه آن چیـزي اسـت کـه بایـد باشـد، پـس       «این پاسخی است به سؤال تو  که        

  »چگونه می شود جنگ را توجیه کرد؟

گاهی بشر ناگزیر است به جنگ رود تا باالترین تبیینـی را کـه از یـک مـرد واقعـی دارد،             

  .دمرد واقعی کسی است که از جنگ نفرت دار. عملی سازد

  .مواقعی پیش می آید که تو ناگزیري آن چه هستی نباشی، تا آن چه واقعاً هستی، باشی      

بزرگانی بوده اند  که این را آموخته اند، تا همه چیز را از دست ندهی نمی توانی همه چیز       

  .بدست آوري

طرز فکـر را کـه بـه     بنابراین براي آن که به عنوان فردي صلح جو قلمداد شوي، باید این       

  .تاریخ افراد را به چنین تصمیماتی فرا خوانده است. هیچ وجه اهل جنگ نیستی رها کنی

زنـدگی گـاهی، بـا نشـان دادن     . در روابط بسیار شخصی نیز این موضوع مصـداق دارد        

خـود  «جنبه هایی از تو که خود واقعی تو نیست، از تو، در واقع، خواسـته اسـت ثابـت کنـی     

  .»قعی تو کیستوا

« در روابط انسانی نباید این تصور پیش بیاید که اگر صدمه دیدي بایـد در مقابـل،    البته      

منظـور ایـن   . در رابطه میان ملت ها هم چنین اصلی نبایـد حـاکم گـردد   . »صدمه اي وارد کنی

ـ  ازد، نـه بـه   است که در یک رابطۀ متقابل، به دیگري این اجازه را دادن که مرتباً صدمه وارد س

  .   نفع صدمه دیده و نه به سود صدمه زننده است
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این گفته ها عده اي از نظریه پردازان صلح دوست را آرامش می دهد، که باالترین عشق،         

  .واکنش شدیدي را برنیانگیزد» شیطانی«عشقی است که در مقابل یک عمل 

زي بنام شیطان آن چنانکه برخـی بـه   قدري بحث برانگیز است، چون چی» شیطانی«کلمه        

با وجود این هدفی که تو . طور عامیانه تصور می کنند وجود ندارد، فقط پدیدة عینی و تجربه

در زندگی داري ایجاب می کند که از میان مجموعۀ بـی پایـانی از پدیـده هـا، تعـداد قلیلـی را       

ـ     ی تـوانی خـودت را یـا    انتخاب و به آنها عنوان شیطانی دهی، چون در غیـر ایـن صـورت نم

  .بنامی، و نتیجتاً نمی توانی نه خود را بشناسی و نه خلق کنی» خوب«هرچیز دیگري را 

تو در دنیاي نسبیت زندگی می کنی، دنیایی که هر چیز، تا آنجا که در رابطه با چیز دیگر        

ـ   . باشد، می تواند وجود داشته باشد فـراهم  : ا اسـت لذا این، هم وظیفه و هم هـدف از رابطـه ه

کردن زمینۀ تجربه، که در آن تو بتوانی خودت را پیدا کنی، توصیف کنـی، و ضـمناً اگـراراده    

  .به طور مکرر خلق کنی -کنی

  .خدایگونه عمل کردن به این معنی نیست که تو خودت را فدا کنی یا قربانی شوي       

نه باختی از میان برداشته شـده  ، صدمه و هرگوزمانی که امکان رنجش –در مسیر تکامل        

چقدر خوب است اگر تو رنجش، صدمه و باخت را به عنوان بخشی از تجربه ات بـه حسـاب    –

  .آوري و ببینی در رابطه با آن تو کیستی

البته رفتار، کردار و گفتار دیگران گاهی به تو صدمه می زنـد؛ و ایـن ادامـه دارد تـا آنهـا             

اینکـه   -آن چه تو را از اینجا به آنجا می رساند صداقت کامـل اسـت  . درفتار خود را تغییر دهن

حقیقـت را  . مایل باشی به طور دقیق احساسی را که نسبت به چیزي داري بیان و اعالم نمایی

با حقیقت، زندگی کنی، و حقیقت را راحت و بـا سـرعت   . مهربانانه ولی کامل و جامع بیان کنی

  .جربه درس جدیدي برایت به ارمغان آردعوض کنی، البته در صورتی که ت
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از این رابطه خـود  «وقتی تو در رابطه اي صدمه می بینی، عقل سلیم به تو نخواهد گفت،        

اگر تـو در حـال حاضـر داري صـدمه مـی      . »را کنار بکش و اجازه نده تأثیري روي تو بگذارد

وظیفـه تـو در حـال     .همیت نـدارد بینی، نمی توانی به راحتی خود را قانع کنی که این چیزها ا

چـون بـا   . حاضر این است که ببینی این  صدمه براي تو چه معنایی دارد، و آن را نشان دهـی 

  .این کار، تو آن کسی را که می خواهی باشی، انتخاب می کنی و می شوي

  

عمـر   رنج دیده اي باقی بمانم کـه یـک  ) زن(همسر نباید منظورت این است که من از این پس        

است درد را تحمل کرده یا شوهري باقی بمانم که مدام تحقیر می شود یا به طور خالصه، قربـانی  

رابطه هایم باشم براي آن که به آنها رنگ تقدس ببخشم یا با این کـار خداونـد را از خـود خشـنود     

  .سازم

روحـی و  و نباید حمالتی را که متوجه شخصیت و عزت نفسـم مـی شـود، و هرگونـه صـدمه            

زخم هایی که به قلبم وارد می شود، تحمل کنم، بـه منظـور آن کـه نشـان دهـم چقـدر حاضـرم از        

، یا وظیفه ام را انجام دهـم، یـا تعهـدم را در مقابـل پروردگـار و      »مایه بگذارم«خودم در یک رابطه 

  .بشریت انجام دهم

  

  .نه حتی براي یک لحظه     

  

در رابطه ها به چه عهد و پیمانی باید پایبنـد باشـم و بـه چـه      پس براي رضاي خدا، به من بگو،     

  .تعهداتی عمل کنم و از چه راهبردهایی استفاده نمایم
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آموخته شـده نسـبت بـه     پاسخ تو این است که تو تعهدي به آن صورت که به تو تا کنون      

  .دیگران و رویهم رفته نسبت به زندگی نداري

  

و در حیـرتم کـه چنـین رونـدي     . ه یک بی قانونی معنـوي شـباهت دارد  آنچه می شنوم بیشتر ب     

  چگونه می تواند عملی شود؟

  

اگر تو درصدد این هستی و فعالیت مـی کنـی کـه خـودت را      -دلیلی ندارد که عملی نشود      

و اگر، از طرف دیگر تصور می کنی داري سعی می کنی آن چه دیگري از تو انتظـار  . خلق کنی

در این صورت نبودن هرگونه قـانون و راهبـردي ممکـن اسـت مسـائل را مشـکل        دارد باشی،

  .سازد

  

معهذا ذهن پویا با اصرار می خواهد بداند، اگر خداوند راهی دارد که ترجیح می دهد مـن آنـرا          

نکـرده؟ چـرا مـن بایـد     خلق به همان شکلی که مورد نظرش بوده  از  ابتدا مراپس چرا . دنبال کنم

تا چیزي بشـوم کـه خداونـد از مـن انتظـار دارد       آن که هستم غلبه کنمه مبارزه بکنم تا بر این هم

باشم؟ این چیزي است که ذهن جستجوگر درصدد درك آن است و حق هم دارد چنـین سـؤالی را   

  .مطرح کند

  

یـد  برخی از مذهبیون این باور را به تو القا کرده اند که خداونـد تـو را کمتـر از آن چـه با          

و در این راستا علیه . باشی خلق کرده تا فرصت داشته باشی آن چه واقعاً باید بشوي، بشوي

همه مشکالت از جمله هرگونه تمایل و میل طبیعی که خداوند ممکن اسـت بـه تـو عطـا کـرده      

  .باشد، قد علم کنی
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ـ . در میان  همۀ تمایالت به اصطالح طبیعی، تمایل به گناه هم وجـود دارد         ه تـو آموختـه   ب

شده که تو در گناه زاده شده اي، و اینکه در گناه مـی میـري، و گنـاه کـردن جـزو طبیعـت و       

  .فطرت تو است

بعضی از مذهبیون حتی عقیده دارند که تو هیچ کاري در این راسـتا نمـی تـوانی انجـام            

هی و غرور است این خودخوا. هر گونه فعالیتی هم از جانب تو، بی ربط و بی معنا است. دهی

یـک راه بـراي رفـتن بـه     . »بـه  بهشـت روي  «اگر تصور کنی با انجام دادن اعمالی می توانی 

وجود دارد، آن هم از طریق تو و با انجام دادن عملـی از جانـب تـو میسـر     ) رستگاري(بهشت 

  .نیست، بلکه صرفاً از طریق عنایت پروردگار و به وساطت حضرت مسیح امکان پذیر است

فقط در این صورت تو رستگار می شوي ولی تا این وساطت صورت نگیرد، از طریقی که        

زندگی می کنی، و یا از طریق انتخاب هایی که می کنی، و یا از طریق تعهدي که به عهـده مـی   

هیچیـک از ایـن راههـا مـؤثر     . گیري، تا خود را رشد دهی، یا با ارزش سازي، موفق نمی شوي

تو نمی توانی فـرد ارزشـمندي از خـود بسـازي،     . تأثیري بر جاي گذارند نبوده و نمی توانند

  .تو بی ارزش، خلق شده اي. چون ذاتاً بی ارزشی

  .است) خدا دانا. (اهللاُ اعلم. حاال چرا این طور است       

تو داري می گویی، خداوند موجودات را ذاتاً و فطرتاً ناکامـل خلـق کـرده و بعـد از آنهـا              

  .ته تا خود را به کمال برسانند، تا لعنت نشوندخواس

و بعد می گویی، چندین هزار سال قبل از تجربه دنیا، خداوند انعطاف پذیري نشـان داد و         

او می تواند هر وقت که خوب نبود، احساس بدي . گفت از آن پس بشر، الزاماً نباید خوب باشد

تو عقیـده داري کـه مسـیح    . است مدد طلب نماید و بعد، از ناجی بشریت که همواره کامل. کند

  .، تو را از نقصی که با آن به دنیا زاده شدي نجات داده است)نماد کمال(

  .این نظریه اي است که بسیاري از مذهبیون به آن اعتقاد دارند        
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اي من جـاي  و این بر. این بارِ دومی است که در این کتاب به مسیحیت بنیادگرا حمله می شود       

  .تعجب است

  

استفاده می کنی در حالی که فقـط مسـئله اي بـه سـادگی مطـرح      » حمله«تو چرا از واژة        

مسئله، مسیحیت بنیادگرا آن طـور کـه تـو عنـوان مـی کنـی نیسـت، در اینجـا مسـئلۀ          . شده

  .پروردگار، در رابطۀ با انسان مطرح است

داشتیم در مورد تعهداتی کـه در خصـوص رابطـه     چون ما. این سؤال در اینجا مطرح شد       

  .ها، و خود زندگی است بحث می کردیم

تو نمی توانی به رابطه اي که در آن تعهد کاملی نباشد، باور داشته باشی، چون تو نمـی          

بی نظمـی  «تو یک زندگی برخوردار از آزادي را . توانی آن که و آن چه را واقعاً هستی بپذیري

  .ی نامی، خداوند آنرا باالترین وعده می نامدم» معنوي

تنها در چهارچوب و در متن این وعده است که مشیت عظیم پروردگار مـی توانـد تحقـق            

  .گردد

  .در یک رابطه تو تعهدي نداري، فقط فرصت داري       

ـ . فرصت، زیربناي مذهب، واساس همۀ معنویات است        ري بـه  تا زمانی که تو به شکل دیگ

  .قضیه نگاه نکنی، نکته اصلی را نگرفته اي و از  دست داده اي

بـه همـین دلیـل اسـت کـه همـه        .رابطه تو با همه چیز وسیله اي در کارِ تعالی روح است       

  .به همین دلیل است که هر رابطۀ شخصی مقدس است. رابطه هاي انسانی مقدس هستند

ازدواج یک امـر مقـدس   . موضع صحیحی اتخاذ کرده اند در این رابطه بسیاري از کلیساها      

ولی نه به دلیل تعهدات مقدس  آن، بلکه به دلیل فرصت بی همتایی که در اختیار طرفین . است

  .قرار می دهد
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هیچ وقت کاري را به دلیل تعهدي که حس می کنی انجام نده، این کار هر چه مـی خواهـد          

بهایی که این رابطه در اختیار تو گذاشته، تا تصمیم بگیـري، و  بلکه به دلیل فرصت گران. باشد

  .آن که را که واقعاً هستی، باشی

  

ولی بارها و بارها وقتی با سـختی و مشـکلی در رابطـه اي مواجـه     . متوجه این موضوع هستم      

رده ام، در نتیجه این است که تا کنون رشته اي از رابطه ها را تجربـه کـ  . شده ام، آنرا رها کرده ام

ظـاهراً نمـی دانـم    . حالی که وقتی بچه بودم تصورم بر این بود که فقط یـک رابطـه خـواهم داشـت    

تصور نمی کنم من هرگز به این مهم پـی ببـرم، بـراي ایـن     . چگونه می توان رابطه اي را حفظ کرد

  کار چه باید بکنم؟

  

دن یک موفقیت به شمار مـی  تو به گونه اي صحبت می کنی که گویی رابطه اي را حفظ کر      

. سعی کن طول و دوام رابطه را با وظیفه اي که به خوبی انجام مـی دهـی، اشـتباه نکنـی    . آید

یادت باشد، وظیفه تو در این سیاره این نیست که ببینی تا چه مدت مـی تـوانی رابطـه اي را    

  .ربه کنیادامه بدهی، وظیفه تو این است که تصمیم بگیري آن که را واقعاً هستی، تج

مع هذا براي رابطه هاي درازمدت هـم  . در اینجا بحث رابطه هاي کوتاه مدت مطرح نیست       

  .شرایطی وجود ندارد

با وجود این، اگر چه شرایطی وجود ندارد، این را باید گفت که، روابط درازمدت فرصتهاي        

تقابل و تکامل متقابل فراهم می بسیار مغتنمی را براي رشد متقابل، شکوفایی متقابل، تبیین م

  .سازد
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بنابراین چگونه مـی تـوانم   . منظورم این است، همیشه به توانایی ام شک داشتم. این را می دانم      

  .در رابطه هایم به جایی برسم

  

در اینجا به » درست«از کلمه . ابتدا مطمئن شو که به دالیل درستی وارد رابطه اي شده اي      

، در رابطـه بـا مقاصـد بزرگتـري     »درست« منظورم . اژه نسبی استفاده می شودعنوان یک و

  .است که تو در زندگی داري

وارد رابطـه اي مـی   » نادرسـتی «همان طور که قبالً اشاره  رفت، اغلب افراد بـراي دالیـل          

را  عشـقی . شوند، مثالً براي آن که به احساس تنهایی خود پایـان بدهنـد، خالیـی را پـر کننـد     

 سـایرین . یا کسی را دوست بدارند؛ و تازه اینها دالیل به اصطالح خوبی هسـتند . تجربه کنند

مسـئله   .وارد رابطه اي می شوند تا منیت خود را تسکین دهند، افسردگی خود را پایان بخشند

جنسیت را بهبود بخشند، صدمات متحمل شده در رابطه قبلـی را جبـران کننـد یـا خـود را از      

  .کسالت نجات دهند ماللت و

هیچکدام از این خواست ها برآورده نمی شود و چنانچه تغییري اساسی در این میان رخ        

  .ندهد، رابطه هم دوام نخواهد آورد

  

  .ولی من براي هیچکدام از دالیل باال وارد رابطه اي نشدم      

  

هم بدانی چـرا وارد رابطـه    تصور نمی رود خودت. آن چه  را گفتی زیاد مورد قبول نیست      

تصـور نمـی رود تـو بـا     . تصور نمی رود تو این گونه به مسئله نگاه می کـردي . هایت شدي

عاشق شـده  « تو وارد رابطه هایت شدي چون . مقصود و منظوري وارد رابطه اي شده باشی

  .»بودي
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  .دقیقاً همین طور است       

  

؟ هیچوقـت  »عاشق شدي«کردي تا ببینی چرا  تصور نمی رود تو جایی خودت را متوقف       

از خودت سؤال نکردي با ورود به این رابطه تو قصد داشتی به چه چیـزي پاسـخ دهـی؟ بـه     

  کدام نیاز یا نیازهایی که قرار بود تحقق یابد و تامین شود اولویت بدهی؟

  براي اکثر مردم، عشق وسیله اي است براي تامین نیاز      

شما هر دو به یکدیگر . تو به این چیز نیاز داري، دیگري به آن چیز. ایی داردهر کس نیازه      

بنابراین تو، به طور تلویحی قراردادي می . به صورت فرصتی براي تامین نیاز، نگاه می کنید

اگر تو آن چه را بدست آورده اي به من بـدهی، مـن آن چـه را بدسـت آورده ام بـه تـو       . بندي

  .خواهم داد

بـا تـو زیـاد    «گویی مـن   تو نمی. ولی تو حقیقت را باز گو نمی کنی. ین یک معامله استا        

و در این جا است که نومیدي شروع . تو می گویی من تو را خیلی دوست دارم» معامله می کنم

  .می شود

  

  .به این نکته قبالً هم اشاره کردي       

  

  .ديبله چون تو چند بار تا کنون آن را مطرح کر       

روند کار در اینجا این است  که تو سؤاالتی را مطرح می کنی و پاسخ هایی دریافت مـی          

  .باز هم پاسخ هایی دریافت خواهی کرد. کنی و اگر یک سؤال را به سه طریق مطرح می کنی
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اه هـر گـ  . شاید من این پرسش ها را مطرح می کنم به امید اینکه پاسخ متفـاوتی دریافـت کـنم          

اگـر  مانعی دارد سؤالی را در مورد رابطه ها مطرح می کنم تو عشق را از آن بیرون می کشی چـه  

  عاشق شود؟فکر و سر از پا نشناخته کسی بدون 

  

تو می توانی به این شکل عاشق هر چند نفري که می خواهی بشـوي، ولـی   . مانعی ندارد       

، بهتر است قدري چاشنی فکر بـه آن اضـافه   اگر تصمیم داري براي یک عمر رابطه برقرار کنی

  .کنی

از طرف دیگر اگر لذت می بري که مثل آب خـوردن رابطـه اي را بشـکنی، یـا بـرعکس در             

و حاضري نومیدي خـاموش  » چاره دیگري نداري«رابطه اي باقی بمانی چون تصور می کنی 

کنی لذت می بري، پس هر کاري کـه   اگر از اینکه الگوهاي گذشته را مرتباً تکرار. را تجربه کنی

  .دوست داري انجام بده

  

  بسیار خوب، بسیار خوب نکته را گرفتم تو قدري بی رحمی این طور نیست؟       

  

و مرتباً از . او تو را تنها نمی گذارد. حقیقت بی رحم است. اشکال حقیقت در همین جا است       

و ایـن، البتـه ناراحـت    . ت دارد، نشان مـی دهـد  راست و چپ به تو می پیچد و آن چه را واقعی

  .کننده است

  

بسیار خوب ولی من دوست دارم به ابزاري براي یک رابطه طوالنی مدت دست یـابم و تـو مـی         

  .گویی، با هدفمندي وارد رابطه اي شدن، یکی از آنها است
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بـل بـا هـدفی وارد آن    بله وقتی رابطه اي را آغاز می کنی مطمئن باش که تو و طـرف مقا        

  .رابطه شده اید

اگر هر دو شما به طور آگاهانه قبول کنید که هدف از برقراري این رابطـه فـراهم سـاختن          

فرصت، و نه تعهدي می باشد؛ فرصتی براي رشد، براي تجلی کامل خود واقعی، براي رساندن 

ستی یا عقیده باطلی که تـا  زندگی به باالترین سطح ممکن، براي بر طرف کردن هر چیز ناشای

و غـایی بـا ذات مقـدس احـدیت، از طریـق       و براي پیوند مجـدد . کنون در مورد خودت داشتی

اگر تو این سوگند را بخوري و این پیمان را ببنـدي، بـه جـاي    . پیوند روحی میان شما دو نفر

ـ  ت، چـون راه  پیمانهایی که تا کنون بسته اي، رابطه روند بسیار خوبی را در پیش خواهد داش

  .و این آغاز بسیار خوبی است. درستی را در پیش گرفته است

  

  .با وجود این تضمینی به موفقیت آن نیست       

  

تـو بـدنبال تمـرین    . اگر تو در زندگی بدنبال تضمین می گردي پس دنبال زندگی نیسـتی        

  .نمایشنامه اي هستی که از پیش نوشته شده است

  .اقتضا نمی کند که تضمین داشته باشد وگرنه کلّ مقصود آن منتفی بودطبیعت زندگی        

  

برسـانم  » نقطـه آغـاز نیکـو   «فرض کنیم من توانستم رابطه هایم را به ایـن  . خوب، متوجه شدم      

  بعد چگونه آن را ادامه دهم؟

  

  .این را بدان وبفهم که چالش ها، و شرایط سختی را در پیش خواهی داشت       
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آنهـا را  . شـکرگزار بـاش  . از آنها اسـتقبال کـن  . بنابراین سعی نکن از آن ها اجتناب کنی        

آنها را فرصت هاي گرانبهایی بدان که برایت پیش آمده تـا آن چـه را کـه    . فیض الهی تلقی کن

  .رابطه و زندگی انجام دهی، تحقق بخشی باید براي آن

  .صورت دشمن یا مخالف نگاه کنیدر مواقع سختی ها سعی نکن به همسرت ب      

ایـن فکـر   . در واقع بکوش هیچ چیز و هیچ کس را به صورت دشمن، یا حتی مشکل نبینی      

را در خود تقویت کن که همه مشکالت را به صورت فرصتهایی ببینی، فرصتهایی براي آن  که 

  .تصمیم بگیري گوهر الهی ات را پیدا کنی

      

  .زندگی را کسالت بار می سازداینگونه رابطه ها       

  

خـودت را بیشـتر از   . افق و عمق دیدت را وسیع تر کن. سعی نکن دیدت آنقدر پایین باشد      

  .در همسرت هم چیزهاي بیشتري را ببین. آن چه می بینی، ببین

اگر در او کیفیاتی را مشاهده می کنی که تـاکنون بـروز نـداده بـود؛ از درك ایـن کیفیـات             

سند باش و بدان که این فقط ترس است که مانع مـی شـود، آنهـا خصوصـیاتی را آشـکار      خر

اگر اطرافیان ببینند که تو آنها را بیش از آن چه هستند می بینـی، احسـاس امنیـت مـی     . کنند

  .کنند تا آن چه را مشاهده کرده اي آشکار سازند

  

  .ندمردم سعی دارند مطابق انتظارات ما رفتار و عمل نمای     

  

را بهتر است بکار نبري، انتظارات روابط را از بین مـی  » انتظارات«چیزي شبیه آن، واژه       

بهتر است اینطور مطرح کنی که مردم تمایل دارند در خود چیزي را ببینند که ما در آنهـا  . برد
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هر چه دید ما وسـیع تـر باشـد تمایـل آنهـا بـراي دسترسـی و نمـایش بخشـی از          . می بینیم

  .یت آنها که ما به آنها نشان داده ایم بیشتر خواهد شدشخص

آیا همۀ رابطه هاي واقعاً موفق، روندي این چنین نداشته اند؟ آیا این بخشی از فرایند شفا       

نیست؛ فرایندي که به کمک آن ما به مردم اجازه می دهیم هر فکر نادرستی را که تـا کنـون در   

  ؟»رها کنند«مورد خود داشته اند 

  آیا این کاري نیست که این کتاب سعی دارد انجام دهد؟       

  

  آري     

  

کار خداوند این است که هـر کـس،   . کار روح، این است که تو بیدار شوي. این کار خدا است     

  .دیگري را بیدار کند

  

آنهـا  اقعـی  خـود و واقعی شان را یادآوري می کنیم، و این کار را با دیدن » خود«ما به دیگران      

  .انجام می دهیم

  

تو این کار را به دو طریق می توانی انجام دهی، یکی اینکه به آنهـا خـود واقعـی شـان را            

و اینکه یادت باشد چه  –این کار بسیار مشکل است چون آنها تو را باور ندارند  -یادآور شوي

فقط باور خودت . نها نداريچون نیازي به باور آ این کار آسان تر است. موجود یکتایی هستی

خود واقعی اشان را پیدا می کنند، چون تـو   با انجام این کار به طور پیوسته، آنها . کافی است

  .آینۀ آنها هستی
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. بسیاري از بزرگان دین به زمـین فرسـتاده شـدند تـا حقیقـت جـاودانی را نشـان دهنـد               

آنها حقایق مربوط به دین و خدا . ندبه عنوان رسول فرستاده شد تعدادي نظیر جان باپتیست

  .را بگونه اي بسیار روشن و درخشان بیان کردند

این رسوالن ویژه، از بینشی خارق العاده بهره مند بودند و قدرتی ویژه و اسـتثنایی در         

قابــل تحســین در القــاء  درك و دریافــت حقــایق معنــوي داشــتند، بــه عــالوه داراي قــابلیتی

  .ه توده مردم بودنددریافتهاي خود ب

  .تو شایستگی آن را داري که یک پیام آور باشی      

  

  ...البته همه ما انسانها آرزو داریم اشخاصی ویژه باشیم. قبول این امتیاز واقعاً مشکل است     

  

  ...همه شما انسانی ویژه هستید      

  

ایـن طـور اسـت، و مرتـب     من مورد وارد می شود، حداقل در ) ایگو(در این جا است که نفس ...      

مرتـب نـاگزیرم بـا ایـن نفـس      . انتخـاب شـده ام  می خواهد القاء کند که من براي ماموریتی خاص 

مبارزه کنم و افکار، گفتار و کـردارم را مجـدداً پـاالیش کـنم تـا رنـگ خـود بـزرگ بینـی را از آن          

می دانم این مـژده، بـا نفسـم     چون بنابراین آن چه را می شنوم، قبولش برایم مشکل است،. بزدایم

  .بازي می کند و من یک عمر است دارم با این خودخواهی مبارزه می کنم

  

  .این را می دانم      

  .گاهی هم چندان موفق نبوده اي      
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  .متاسفانه این طور است      

  

شـبها کـه   چه بسا . البته هر وقت مسئله خداوند پیش آمد، تو خودخواهی را دور انداختی       

با استغائه از خداوند بینش و بصیرت می خواستی، نـه بـراي آن کـه بتـوانی خـود را غنـی       

سازي یا افتخاري بر افتخارات خود بیفزایی بلکـه صـرفاً بـدلیل اشـتیاقی کـه بـه شـناخت و        

  .دانایی داشتی

هر  –ر را و بارها با خداوند پیمان بستی که اگر از نعمت شناخت بهره مند شوي، بقیه عم       

نـه بـراي آن کـه شُـکوه و     ... با دیگران قسمت کنـی   –لحظه از آن لحظات بیداري و آگاهی را 

بلکه صرفاً به دلیل خواست عمیق قلبی ات که آرزو داشتی به درد و رنج  عزتی بدست آوري،

دیگران پایان دهی، تا ارمغان آور شادي و امید، همیاري و شفا باشـی تـا دیگـران را بـا حـس      

  .تصال با پروردگار که همواره در زندگی تجربه کرده اي پیوند دهیا

چون در سالهایی کـه در  . تو و بسیاري دیگر. بنابراین تو به عنوان فرستاده انتخاب شدي      

دنیا بـه منادیـان بیشـماري    . پیش است، دنیا به ندا و آوازهاي بلند و همه جا گُستر نیاز دارد

میلیون ها نفر اشتیاق شـنیدن آن را دارنـد، بـه    امید به شفایی را که  نیاز دارد تا کلمات حق و

دنیا به قلب هاي زیادي نیاز دارد تا با الحاق و به هـم پیوسـتگی، در    .گوش جهانیان برسانند

  .جهت تعالی روح و شناخت حق و حقیقت قدم به جلو بگذارند

همه بشناسانی و عظمـت و بزرگـی و    آیا اکنون آمادگی داري تا این حقیقت جاودانی را به      

  .جالل ذات احدیت را  اعالم و تبیین کنی

  

  آیا می توانم این مکالمه را هم در این کتاب بگنجانم؟     
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یادت باشد، در رابطـه بـا پروردگـار تـو تعهـدي نـداري، فقـط        . تو کاري نباید انجام دهی      

ظار آن بودي؟ آیا خـودت را وقـف ایـن    آیا این فرصتی نیست که یک عمر در انت. فرصت داري

خـود را آمـاده بـراي اجـراي ایـن وظیفـه        مأموریت نکرده اي؟ آیا از سالهاي آغازین جـوانی، 

  نساخته اي؟

  

  آري      

  

پس کاري را که برایت تعهدي ایجاب کند انجام نده، بلکه فرصتی را که برایت پـیش آمـده         

  .غنیمت شمار

چـون همـه   . ت می خواهد که کسـی خـودش را مـرد خـدا معرفـی کنـد      البته جرأت و شهام      

  .یک فرستادة واقعی. حاضرند تو را با هر عنوانی قبول کنند، جز مردخدا

آیا مایل هستی این مأموریت را بپذیري؟ آیا قلبت به درد مـی آیـد اگـر حـق و حقیقـت را            

قرار گیـري؟ آیـا حاضـري     آنچنان که هست آشکار کنی؟ آیا حاضر هستی مسخرة همنوعانت

  شکوه و تعالی روح را به قیمت از دست دادن شکوه و جالل روي زمین، به دست آوري؟

  

  .بارِ این مسؤولیت قدري به شانه ام سنگینی می کند      

  

  .آیا ترجیح می دادي آن چه شنیدي فقط شوخی بود      

  

  .ی شدنه ترجیح می دادم موضوع از جدي بودن قدري خارج م      
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می توانی لطیفه دختـر کـوچکی را کـه    . خوب، چرا این فصل را با لطیفه اي به پایان نبریم      

  .تصویري را نقاشی می کرد تعریف کنی

  

روزي مـادري وارد آشـپزخانه شـد و دیـد دختـرش      . آه، آن لطیفه را می گویی، بسـیار خـوب        

مـادر  . ده، و مشـغول کشـیدن تصـویري اسـت    تمام مداد رنگی ها را اینطرف و آنطرف پراکنده کر

دختر کوچولو با چشمانی کـه از شـاد   » خیلی مشغول بنظر می رسی داري چکار می کنی؟«پرسید 

خوشـگلم ایـن کـار    « مـادر جـواب داد   » دارم تصویر خداوند را می کشـم؟ «. برق می زد پاسخ داد

  .»دارد بسیار قشنگی است، ولی می دونی هیچکس نمی داند خداوند چه شکلی

  »...تموم کنم آخه تو صبر کن تا من کارم را «دختر پاسخ داد،       

  

ولی از آن زیباتر می دانی چه بود؟ دختر هرگز شـک نداشـت کـه مـی     . لطیفه قشنگی بود       

داند چگونه خداوند را ترسیم کند حاال به لطیفه اي از جانب خداوند گوش بده و بعد این فصل 

  .بریمرا  به پایان می 

  

  بسیار خوب      

  

لذا کاغذ و قلـم را  . روزگاري مردي بود که ناگهان احساس کرد شوق نوشتن کتابی را دارد      

روزها یکی پس از دیگري می گذشت و او گـاهی نیمـه هـاي    . برداشت و شروع به نوشتن کرد

بار دوستی از او یک . شب هم از خواب بلند می شد تا الهامات خود را به رشته تحریر در آورد

  .»این روزها مشغول چه کاري هستی« . پرسید

  . »در حال نوشتن گفتگویی طوالنی با پروردگار«مرد پاسخ داد،        
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خیلی جالب است ولی می دانی هیچ کـس بـه طـور یقـین نمـی دانـد       « دوست پاسخ داد        

  .»خداوند ممکن است چه بگوید

  .»فقط اگر بگذاري کارم را تمام کنم«مرد با لبخند پاسخ داد،         

  

  

  

  

  

کار آسانی است، ولی این باالترین » گوهر الهی«ممکن است تصور کنی تالش براي یافتن        

در واقع ممکن اسـت هرگـز موفـق    . چالشی است که ممکن است در زندگی با آن روبه رو شوي

رهۀ کوتاه که در برهه هاي طوالنی نه در یک ب. تعداد قلیلی به این مهم نائل می شوند. نشوي

  .از زندگی

  

پس چرا تالش کنیم؟ چرا خود را به آب و آتش بیندازیم؟ چه کسی به این کار نیـاز دارد؟ چـرا         

تمرینـی در بـی معنـایی کـه بـه هـدف       . زندگی را به همان صورتی که ظاهراً هست به بازي نگیریم

آن وجود ندارد، صـرف نظـر از اینکـه تـو چگونـه      خاصی هم منجر نمی شود، بازیی که باختی در 

بازي کنی، فرایندي که نهایتاً براي هر کس همان سرانجام و غایت را دارد؟ تو می گـویی جهـنم بـه    

پـس وقتـی   . آن صورت که من تصور می کنم وجود ندارد، همین طور، جزا وکیفـري وجـود نـدارد   

محـرك مـن، بـا وجـود مشـکالت بـی       . برمباختی وجود ندارد، چرا من درصدد باشم تا چیزي را بِ

چـرا وقـت عزیزمـان را بـا     . شماري که در راه رسیدن به هدف وجـود دارد، چـه مـی توانـد باشـد     

  .را راحت وساده نگیریم» خود واقعی بودن«آرامش نگذرانیم و ایده 

  

٩ 
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  منظورت این است که ناامید هستی، این طور نیست؟        

از تالش، باز هم تالش، باز هم تـالش هـاي پـی در پـی خسـته مـی        خوب حقیقتش را بخواهی،      

شوم، و تازه نهایتاً هم تو بمن بگویی کـه راه سـختی را در پـیش دارم، راهـی کـه یـک در میلیـون        

  .ممکن است موفق به انجام آن شوند

  

ا باید ابتد. احساس تو را پروردگار درك می کند و می خواهد در این راستا به تو کمک کند       

آیا فکر می کنی این اولین . را صرف کرده اي» اوقات عزیزت«این را بدانی که تو در این رابطه 

  کوشش تو در این راستا باشد؟

  

  .عقیده اي از خودم ندارم     

  

  .تو تصور نمی کنی قبالً هم به این تالش ها دست زده اي     

  

  نه تصور نمی کنم     

  

  .ن تالش نموده ايتو چندین بار تا کنو     

  

  .این باید سبب تشویق وترغیب من شود    

  

  .این باید الهام بخش تو باشد     
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  چگونه؟     

  

، را که تـو در  »شکستی در کار نیست«ابتدا، این آگاهی، نگرانی تو را زایل می کند، و عاملِ       

مطمـئن مـی کنـد همـان     این آگاهی، تـو را  . خطوط پیش به آن اشاره کردي، وارد عمل می کند

تو همه فرصتهایی که می خواهی و بـه آن نیـازي   . طور که قصد داري، شکست نخواهی خورد

تو می توانی بارها و بارها و بارهـا تـالش خـود را از نـو آغـاز      . داري، به دست خواهی آورد

تو قلباً اگر به مرحله بعدي برسی، اگر به مرحله بعدي ارتقاء پیدا کنی، براي آن است که . کنی

  .می خواهی، نه براي آن که مجبور هستی

اگر احساس می کنی . اگر از زندگی در این حد استفاده می بري! تو کاري نباید انجام دهی       

که این حد، پیشرفت نهایی به شمار می رود می توانی این تجربـه را بارهـا و بارهـا و بارهـا     

 –دقیقـاً بـه همـان دلیـل      –بارها و بارها و بارهـا   در واقع تو این تجربه را قبالً. داشته باشی

را، معمـا  » ندانسـتن «تو . تو این نمایشنامه را دوست داري، تو رنج را دوست داري. داشته اي

تـو بـه همـین دلیـل در اینجـا      . چیزهـا را دوسـت داري  تو همه این ! را، تعلیق را دوست داري

  .هستی) زمین(

  

  ؟آیا قصد شوخی با من نداري      

  

این موضوع بیش از آن نزدیک به حقیقت و بـیش از آن  نزدیـک   . حداقل، نه در این ارتباط      

افراد دیگري بـه  . به آگاهی غایی است، که خداوند در مورد  چگونگی آن کسی را دست بیندازد

خداوند در اینجا است تا براي روشن شـدن مسـائل   . اندازه کافی ذهن تو را مغشوش کرده اند

  .و کمک کندبه ت
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  .باشم می خواهم تو می گویی من اینجا هستم براي آن که . پس مرا روشن کن      

  .بلی همین طور است      

  

  .کردم که باشم انتخاب  من      

  

  .آري      

  

  .و  این انتخاب را بارها و بارها داشته ام      

  

  .آري      

  

  مثالً چند بار؟     

  

  .صدها بار      

  

  تالش نموده ام؟» خود«بار در به فعلیت رساندن صدها صدها بار؟ من      

  

  .آري     

  

  تا به اینجا رسیده ام؟     
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  .تو به پیشرفتهایی نائل آمده اي      

  آیا این طور است؟     

  

  .حقیقت این است که تو در زندگی گذشته عده اي را کشته اي: دقیقاً       

  

 گاهی جنگ براي پایان دادن بـه شـرّ   تو قبالً اشاره کردن که. ین کار مترتب نیستعیبی که بر ا      

  .الزم است

  

زیرا این جمله گـاهی بـه غلـط تعبیـر و تفسـیر      . باید در این مورد به تفصیل بحث شود        

شده، همان کاري که تو در حال حاضر داري انجام می دهی و قضـایاي غیرمنطقـی را منطقـی    

  .یجلوه می ده

حتی با باالترین معیارها قتل و کشتن به عنوان وسیله اي براي تبیین خشم، نشـان دادن         

خصومت، نشان دادن آن چه درست یا غلط است، یا تنبیه خطاکار، نمی توانـد قابـل توجیـه و    

این ادعا که جنگ کردن گاهی براي پایان دادن به بـدیها و شـر الزم اسـت، درسـت     . قبول باشد

تو در خلق خود واقعی ات، تصمیم گرفتـه اي کـه   . چون تو به جنگ این جنبه را داده اياست، 

از تصمیم تـو خداونـد خشـنود    . احترام به زندگی همه انسانها در درجه اول اهمیت قرار گیرد

  .چون او زندگی را براي این خلق نکرد که نابود شود. است

جنگ را الزم می سازد، چون از طریـق جنـگ    اهمیت قائل شدن براي زندگی است که گاهی       

ي که هم اکنون تو را تهدید می کند، از طریق دفاع علیه خطري کـه هـم اکنـون    علیه بدي و شرّ



 
١٨٧ 

زندگی دیگري را تهدید می کند، است که تو می توانی خـود واقعـی ات را در آن رابطـه نشـان     

  .بدهی

ستی و حق داري هرگونه تجاوز علیه دیگـري  تو در برابر باالترین قانون اخالقی متعهد ه       

  .یا خودت را متوقف سازي

البته این به معناي آن نیست که قتل و کشتار به عنـوان تنبیـه یـا تالفـی، یـا بـه عنـوان              

  .عمل شایسته اي است. وسیله اي براي حل اختالفات جزیی

کردي و در آن دوئل فـردي   در دورة گذشته ات تو به علت عشقی که به زنی داشتی دوئل       

و به  این کار، عنوان دفاع از شرف دادي، در حالی که ایـن در واقـع شـرفی    . را به قتل رساندي

این احمقانه است کـه از قـدرتی مخـرب بـراي حـل دعـوا       . بود که تو داشتی از دست می دادي

مـی کننـد تـا    بسیاري از انسانها امروزه هنوز از این نیـروي مخـرب اسـتفاده    . استفاده شود

  .اختالفات احمقانۀ خود را حل نمایند

عده اي از فرط غرور و خودپسندي به نام خداوند عده اي را به قتل مـی رسـانند؛ و ایـن           

  .چون در آنجا صحبتی از خود واقعی نیست. عملی بسیار کفرآمیز است

  

  پس قتل و کشتار کار نادرست و غلطی است؟        

  

غلط یا نادرسـت  . نامید» غلط«هیچ چیز را نمی توان . ه قدري به عقب برگردیماجازه بد        

  .است، می آید» صحیح«یک واژه نسبی است، که در مقابل آن چه 

است؟ آیا دراین رابطه می توانی حقیقتاً واقع بین باشی؟ یا اینکه » صحیح«ولی چه چیز         

اي توصیف رخدادها و شرایط، بـر مبنـاي   واژه هایی هستند که تو بر» نادرست«و » درست«

  تصمیمی که در مورد آنها می گیري، روي آنها می گذاري؟
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را انجـام مـی دهـی؟ بـر اسـاس       و براي رضاي خدا، بر چه اساسی تو این تصمیم گیري        

تجربیات خودت؟ مسلماً نه، در بسیاري از موارد، تو انتخاب می کنـی کـه تصـمیم دیگـري را     

تعداد کمی از تصمیمات روزانـه  . ی که قبل از تو آمده، و فرضاً بهتر از تو می داندبپذیري، کس

تو در مورد اینکه چه چیز درست یا نادرست است، بر اساس درك و فهمی است کـه از اوضـاع   

  .و شرایط داري

در واقع، هـر قـدر موضـوع    . این به ویژه، در مورد مسائل و موضوعات مهم صادق است        

ر باشد، احتمال اینکه تو از تجربه شخصی ات کمک بگیري، کمتر و آمادگی تو براي قبول مهم ت

  .عقیدة دیگري، بیشتر است

این توجیه می کند چرا تو به طور کامل کنترل بعضی از حیطه ها را در زنـدگی، و همـین          

ید از دسـت  را  که در چهارچوب تجربه انسانی، پیش می آ طور کنترل بعضی از پرسش هایی

  .داده اي

این حیطه ها و سؤالها اغلب در مورد موضوع هایی اسـت کـه از نظـر معنـوي بـراي تـو              

از جمله ذات پروردگار، مفهوم اخالق واقعی، مسئله واقعیـت نهـایی،   : بسیار حائز اهمیت است

جـوهر  مسئله مرگ و زندگی در رابطه با جنگ، دارو، سقط جنین، قتل نجات بخش، مجموعه و 

ارزشهاي شخصی، ساختار و قضاوتها، اینها مسائلی هسـتند کـه اغلـب شـما آنهـا را نادیـده       

تو دوست نداري در مورد این موضوع ها، خـودت  . گرفته اید و یا به دیگران مأموریت داده اید

  .تصمیم گیري کنی

ـ  . بگذار کسی دیگري تصمیم بگیرد و من با آن تصمیم جلو می روم«       ر بـه مـن   فقط یـک نف

  .این ها فریادي است که تو می کشی. »بگوید چه چیز درست است یا غلط

زیرا تا زمـانی کـه آن چـه    . به همین دلیل است که بعضی از مکاتب آنقدر محبوبیت دارند       

ارائه می دهند، محکم، باثبات و در بیان انتظارهایی که از پیروان خود دارند، روشن و واضـح  
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به علـت برخـورداري   . که سیستم فکري و عقیدتی آنها چه باشد، اهمیت ندارد، دیگر، این است

عجیـب  . از این خصوصیات، تو مردمی را می توانی پیدا کنی که تقریباً به همه چیز باور دارند

کـالم خـدا   . آنها می گویند این راه خـدا اسـت  . ترین رفتار و باور به خدا نسبت داده شده است

  .است

چون این کار، نیـاز بـه فکـر    . ستند که این حرفها را با خوشحالی باور می کنندو کسانی ه      

  .کردن را از میان می برد

آیا هرگز می توان دلیل قابل توجیهی بـراي از بـین بـردن    . و اما در رابطه با کشتن دیگري      

تـو راه و   چیزي پیدا کرد؟ اگر قدري فکر کنی می بینی که نیازي به قدرت خارجی نداري که به

اگـر در  . که تو را به پاسخ هـایی مجهـز سـازد    چاه را نشان دهد، نیاز به منبع باالتري نداري

مورد آن فکر کنی، اگر دقت کنی، و ببینی چه احساسی نسبت بـه آن داري، پاسـخ هـا برایـت     

  .به این کار، خود مختارانه عمل کردن، می گویند. روشن می شوند و تو طبق آنها عمل می کنی

آیـا  . هنگامی که تو به دستور و امر دیگري عمل می کنی، خودت را به زحمت مـی انـدازي         

اسی خود به کشـت و کشـتار   دولت ها و ملت ها این اجازه را دارند که براي تحقق هدفهاي سی

بپردازند؟ آیا بعضی از فرقه ها اجازه دارند براي تحقق بخشیدن بـه فرمانهـاي الزم االجـراي    

آیا جوامع حق دارند از کشت و کشتار بـه عنـوان    خود دست به کشت و کشتار بزنند؟مذهبی 

  پاسخ به آنهایی که قوانین رفتاري را نقض کرده اند، استفاده کنند؟

آیا کشت و کشتار چارة سیاسی مناسب، راه حل معنوي قانع کننده یا حل کننـده مسـئله         

ع در مقابل کسی که قصد دارد شـما را بکشـد، او را   اجتماعی است؟ آیا شما حق دارید براي دفا

آیا شما می توانید به خاطر فرد مورد عالقه تان، اگر چه او را حتی نشناسـید،  . به قتل برسانید

  کسی را به قتل رسانید؟
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آیا کشت و کشتار شکل مناسبی از دفاع در مقابل آنهایی است که اگر ایشان را بـه نحـوي         

  را می کشند؟ متوقف نسازي، تو

  آیا تفاوتی میان قتل و جنایت وجود دارد؟     

دولت ها این باور را همواره به تو القاء می کننـد  کـه کشـتار بـراي تحقـق بخشـیدن بـه              

در واقع دولت ها نیاز دارند تـو حـرف آنهـا را    . آرمانی کامالً سیاسی، به طور کامل مجاز است

  .نوان مظهرِ قدرت، باقی بمانندبراي آن که بتوانند به ع بپذیري،

جامعه، تو را مجاب می کند که کشتار براي تنبیه افرادي که خطاهاي مشخصی را مرتکـب         

در واقع جامعه، باید کاري کند که تو حـرفش را قبـول کنـی، تـا     . می شوند، کامالً طبیعی است

  .بتواند به عنوان یک پایگاه قدرت وجود داشته باشد

تصور می کنی این موضع گیري ها صحیح باشد؟ آیا تا کنون شده حـرف دیگـري را   آیا        

  در مورد طرز فکري بپذیري؟ در این میان خود واقعی تو چه باید بگوید؟

  .وجود ندارد» نادرستی«و » درست«در رابطه با این موضوع ها        

یري از آن کـه واقعـاً هسـتی    ولی با تصمیمی که تو در مورد آنها می گیري در واقع تصو       

  .نقاشی می کنی

  .در واقع، دولت ها و ملت ها با تصمیم هاي خود، از پیش، این تصاویر را نقاشی کرده اند       

آیا این تصاویر را  می پسندي؟ آیا تأثیري که آنها برجاي گذاشته اند، همان تاثیري است        

  یر نشان دهنده خود واقعی تو هستند؟آیا این تصاو. که تو دوست داري بجا گذاري

  .آنها ممکن است نیاز به تعمق داشته باشند. خوب روي این پرسش ها تامل کن       

چون سـبب مـی شـود تـو از     . قضاوت ارزشی، کار مشکلی است. تعمق، کار سختی است        

نمی دانم، من  من«چون مواقع زیادي پیش می آید که تو باید بگویی . خلق کنیخودت ایده اي 
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. با وجود این باز هم این تو هستی که باید تصمیم بگیري و باید انتخاب کنی» چیزي نمی دانم

  .تو باید به طور داوطلبانه انتخاب کنی

خلقت محـض نـام    –انتخابی که بر اساس دانش پیشین شخصی نباشد  –چنین انتخابی        

دارد که با انجام چنین تصمیم هایی، خود واقعی و فرد آگاهی دارد، به طور عمیق آگاهی . دارد

  .او خلق می شود

بسیاري از شـما تـرجیح مـی دهیـد     . بسیاري از شما عالقه اي به چنین کار مهمی ندارید        

بنابران خالقیتی از خود نشان نمی دهید، بلکـه مخلـوق عـادت    . دیگري برایتان تصمیم بگیرد

  .شما خالق دست دیگري هستید. هستید

فقط مسئله اینجا است که وقتی دیگري به تو می گوید چگونه بایـد احسـاس کنـی، و آن            

عمیقی را تجربـه مـی    تو تضاد درونی. چه او می گوید دقیقاً خالف احساسی است که تو داري

چیزي در عمق وجودت می گوید آن چه دیگران به تو گفته اند، آن چیزي کـه تـو هسـتی،    . کنی

  ر این مواقع را ه چاره و گریز نیست؟آیا د. نیست

اولین افرادي که تو به آن ها رجوع می کنی کشیش ها، خا خـام هـا و مربیـان دینـی تـو              

بدترین . گوش  دادن به صداي درونی منع می کنند ، تو را از)متعصبین(برخی از آنها . هستند

نـد، ترسـاندن از آن چـه تـو بـه طـور       آنها سعی می کنند با ترساندن، تو را از این کار باز دار

  .شهودي حس می کنی

آنها درباره شـیطان، دربـاره ارواح خبیثـه و جهـنم و عـذاب الهـی و خالصـه هـر چیـز                 

می کنند تا ثابت کنند آن چـه تـو بـه طـور     ترسناکی که به ذهنشان می رسد براي تو صحبت 

ی که تو می توانی بـه آسایشـی   شهودي می دانی و حس می کنی غلط است، و اینکه تنها جای

دست پیدا کنی، در افکار، عقاید، اصول، تعریف آنها از درست و غلط و عقیـده اي اسـت کـه از    

  .خود واقعی دارند
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جنبۀ اغوا کنندة مسئله این است، تنها کاري که تو باید براي کسب تایید فوري آنها انجام        

تعـدادي  . بپذیري، فوراً از جانب آنها تایید می شوياگر حرف آنها را . دهی، اعالم موافقت است

  .حتی اعالم موافقت تو را با فریاد و آواز و تکان دادن دست، جشن می گیرند

این تاییدها، ایـن شـادي نشـان    . در مقابل این وسوسه ها، مقاومت کردن کار سختی است       

  .نفی کرددادن ها و مژده رستگاري دادن چیزي نیست که به راحتی بشود 

. بندرت اتفاق می افتد کسی براي یک تصمیم فردي و شخصی، تو را مورد تایید قرار دهـد       

در واقع همیشه عکس این اتفاق می افتد، دیگران نه تنها از عقایـد فـردي تـو جانبـداري نمـی      

، آنهـا بـه تـو خواهنـد گفـت     . و سخریه هم قرار می دهند کنند، بلکه تو را گاهی مورد استهزاء

نفهمیدم حاال دیگر مستقالً فکر می کنی؟ به طور شخصی تصمیم می گیري؟ محکهـاي خـودت   «

آخـر  . را براي قضاوت بکار می بري؟ قضاوتهاي خودت و ارزشهاي خودت را مطرح مـی کنـی  

  »تصور می کنی کی هستی؟

  .و این دقیقاً پرسشی است که تو داري جواب می دهی       

بدون کسـب هیچگونـه پاداشـی، بـدون دریافـت      . به تنهایی انجام شودولی این کار باید        

  .تایید از کسی، شاید حتی بدون جلب توجه کسی

می پرسی، چرا ادامه بدهم؟ اصالً چرا . و بنابراین تو سؤال خیلی خوبی را مطرح می کنی       

محـرك کجـا   چنین راهی را آغاز کنم؟ از اقدام به چنین سفري چه چیزي نصیب من می شـود؟  

  دلیل آن  چه می تواند باشد؟. است

  .دلیل این کار بگونۀ خنده داري ساده است      

  

  تو کار دیگري نمی توانی انجام دهی 

  



 
١٩٣ 

تو همان کاري را داري انجام می دهـی،  . بتوانی انجام دهیدر واقع کار دیگري نیست که         

تنها سؤالی که مطرح . و تولد انجام داده ايهمان کاري که از بد. که بقیه عمر انجام خواهی داد

  می شود این است که آیا این کار را آگاهانه یا ناآگاهانه انجام می دهی؟

تو قبل از تولد وارد این . می دانی مسئله این است که تو نمی توانی از کشتی پیاده شوي        

  .ستتولد تو صرفاً نشان ساده اي است، که سفر آغاز شده ا. سفر شدي

چون تو سفر را آغاز کـرده  . پس سؤال این نیست که، چرا اصوالً چنین راهی را آغاز کُنی       

سؤالی که مطرح است، اکنون ایـن اسـت،   . تو این راه را با اولین طپش قلبت آغاز کرده اي. اي

دلیـل  آیا من دوست دارم این راه را هوشیارانه یا ناهشیارانه، با آگاهی، یا بدون آگـاهی؟ بـه   

  تجربه ام یا تأثیرپذیر از آن، ادامه دهم؟

بـه  . اکنون دعوت می شوي که علـت آن باشـی  . همه عمر تو، معلول تجربه ات بوده است       

  .این را گام برداشتن با آگاهی می نامند. این، زندگی آگاهانه می گویند

. ان هم جزیی نبـوده اسـت  پیشرفت تو چند. بسیاري از شما به پیشرفتهایی نائل آمده اید       

.  بنابراین نباید احساس کنی که بعد از همه این فراز و نشیب هـا، تـازه بـه اینجـا رسـیده اي     

شـما مـی   . با اعتماد و اطمینان به نفـس بـاال  . تعدادي از شما مخلوقات تکامل یافته اي هستید

نه از اینجا خود را چگو  عالوه بر آن میدانید. دانید کی هستید و دوست دارید چه کسی بشوید

  .به آنجا برسانید

  .این نشانِ اطمینان است. این نشانۀ بزرگی است      

  

  نشانۀ چیست؟     

  

  .نشانۀ این حقیقت است که مراحل طوالنی را پشت سر گذاشته اید     
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  .آیا این نشانگان بزرگی است      

  

ي پیش همه آن چه تو می خواسـتی  تا چند. چون تو این چنین می پنداري. البته که هست       

حاال آن چه آرزو می کنی این است که این مرحله را پشت سر . این بود که در اینجا باقی بمانی

  .بگذاري و این عالمت بسیار بزرگی است

حشرات، نباتات، درختـان،   –تا چندي پیش تو عادت داشتی برخی چیزها را از بین ببري        

کنون تو هیچ چیز را نمی توانی از بین ببري مگـر اینکـه دقیقـاً بـدانی     ا –حیوانات، انسان ها 

  .این نشانگان بسیار خوبی است. داري چه کار می کنی و براي چه آن کار را می کنی

در گذشته اي نه چندان دور تو طوري زندگی می کـردي کـه گـویی زنـدگی بـی هـدف و              

ندارد جز آن چه تو بـه آن مـی دهـی و ایـن      اکنون تو می دانی زندگی مقصودي. مقصود است

  .نشانه بسیار خوبی است

. در گذشته اي نه چندان دور تو از عالم می خواستی که حقیقت را بـر تـو آشـکار سـازد            

  .اکنون تو حقیقت را به عالم می گویی و این نشانۀ بسیار خوبی است

اکنون دوسـت داري  . نی و مشهور شويدر گذشته اي نه چندان دور تو آرزو داشتی که غ       

  .به گونه اي ساده واعجاب انگیز فقط خودت باشی

اکنـون او را دوسـت داري، آنقـدر    . در گذشته اي نه چندان دور تو از خداوند می ترسیدي       

  . دوست داري که خود را اناالحق می نامی

  .همه این ها نشانه هاي بسیار بسیار خوبی است      
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پس نکته اي که به آن اشاره کردي ایـن بـود   . رفهاي تو به من امید و احساس خوبی می دهدح      

و آن چیـزي  . که دلیل به جلو حرکت کردن من این است که جز این، کـار دیگـري نمـی تـوانم بکـنم     

  .است که اینجا دارد اتفاق می افتد

  

  دقیقاً همین طور است       

  

آیا زنـدگی ام حـداقل    .چه موقع گره زندگیم کمی بازتر می شود فقط سؤالی که دارم این است      

  کمی راحت تر خواهد شد؟

   

  .دوست عزیز درك مسائل اکنون براي تو بسی راحت تر از گذشته است      

هر چه تو بیشتر به خاطر بیـاوري، بیشـتر مـی    . البته، البته، که چیزها آسانتر می شوند       

هـر چـه بیشـتر    . می توانی بدانی و لذا بیشتر می توان بیان کنـی  توانی تجربه  کنی، بیشتر

هر چیز آسانتر می شود،  بهتر مـی   بله . این یک چرخه است. بدانی، بیشتر به خاطر می آوري

  .شود، و حتی نشاط آورتر می شود

ـ . ولی بیاد داشته باش هیچکدام از اینها دقیقاً یک نوع رنج کشیدن نبود       ت منظورم این اس

آن چیزي که زنـدگی  . آه  چه لذت بخش است. هر لحظه آن را. که تو همه آنها را دوست داشتی

  این طور نیست؟. زندگی تجربه اي مطبوع و دلپذیر است. نام دارد

  

  .تصور می کنم همین طور باشد      
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ري تازه تصور می کنی؟ توقع داري زندگی چقدر دلپسندتر می شد؟ آیـا تـو اجـازه  نـدا           

را تجربه کنی، غم ها، شادیها، درد، نشاط، وجـد و سـرور، افسـردگی عمیـق و بـرد،       همه چیز

  باخت، دیگر توقع چه چیز را داري؟

  

  .شاید درد کمتري را       

  

درد کمتر بدون دریافت خرد بیشتر، هدف را از بین می برد، و به تو اجـازه نمـی دهـد تـا            

  .همان چیزي که خداوند تجلی آن است –شادي بی منتها را تجربه کنی 

و شادي هاي تو بگونه فزاینده اي بدون درد . تو داري خرد را کسب می کنی. شکیبا باش        

  .که آن هم نشانه بسیار خوبی است. خواهند بود

تو داري یاد می گیري در واقع یاد می گیري که چگونه بدون رنج بـردن دوسـت بـداري،            

بردن مسائل را رها کنی، بدون رنج بردن خلق کنی، بدون رنج گریه کنی، بلـه تـو    بدون رنج 

  .البته اگر بدانی منظورم از این حرف چیست. حتی می توانی بدون رنج درد را تحمل کنی

  

مـن مـی تـوانم    . فکر می کنم بدانم، حتی از هم اکنون از نمایشنامه زندگیم بیشتر لذت می بـرم       

  .و حتی بخندم. آنها را آن چنان که هستند مشاهده کنمعقب بنشینم و 

  

  دقیقاً، و تو این را رشد نمی نامی؟       

  

  .تصور می کنم بدانم       

  



 
١٩٧ 

همین طور به تصمیم گیري در مورد اینکـه در  . پس به روند رشد و روند شدن ادامه بده        

به این کـار ادامـه   . سی، ادامه بدهمرحله بعدي رشد و تعالی چه می خواهی بشوي و به کجا بر

  .پس ادامه بده. بده، این وظیفه اي الهی است که تو باید انجام دهی

  

  

  

    

  .پروردگارا تو را با جان و دل دوست دارم      

  

  .او هم تو را دوست دارد. پروردگارا به همه چیز عالم و آگاه است      

  

  

  

  

آیـا شـانس و   . داشـته باشـم  سـته ام پـول کـافی در زنـدگی     چرا من هرگز نتوان: و اما سؤال بعدیم

سرنوشت من این است که تمام عمر با پول بخور و نمیري بسـازم؟ چـه عـاملی مـانع از ایـن مـی       

  القوه خود را در این رابطه به طور کامل بارور سازم؟شود که بتوانم استعداد ب

  

  .دي از مردم فراهم آوردنداین شرایط را تو تنها فراهم نیاوردي بلکه عده زیا      

  

١٠  
 

١١ 
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همه به من می گویند مشکلم، نداشتن حس ارزشمندي است، من براي خـودم ارزش و اعتبـار          

تمام مربیانی که تاکنون داشته ام به من گفته انـد کـه نبـود هـر چیـزي را زنـدگی مـی        . قائل نیستم

  .توان به نداشتن عزت نفس ارتباط داد

  

. در این مورد خاص، مربیـان تـو در اشـتباه هسـتند    . دن موضوع استاین نوعی ساده کر      

از قضا بهترین چاش تو در همه زندگی این بود که بر نفس . مشکل تو کمبود عزت نفس نیست

  .تعدادي عقیده دارند، که این به علت عزت نفس زیاد است. خود غالب شوي

  

  .راحتی زیادي می کنمبا آن که این را قبول دارم، ولی احساس غم و نا       

  

هر بار که واقعیتی در مورد تو بیان می شود واکنش فوري تو احسـاس نـاراحتی و غـم            

ناراحتی، واکنش شخصی است که هنوز دیو نفس بر او غالب است، و بـه اینکـه  مـردم    . است

ـ   . چه قضاوتی در مورد او دارند، حساس است نش تصمیم بگیر این واکنش را رهـا کنـی و واک

  .جدیدي به جاي آن بنشانی، خنده را آزمایش کن

بسیاري از افـراد  . تو به اندازه کافی از این نعمت برخورداري. عزت نفس مشکل تو نیست       

آنها دید باالیی نسـبت بـه خـود دارنـد، کـه البتـه کـاري درسـت و         . از این نعمت برخوردارند

  .اد، مشکلِ عزت نفس نیستبنابراین مشکل تو و بسیاري از افر. شایسته است

  

  پس مشکل من چیست؟       
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مشکل تو این است که درك درستی از اصلِ فراوانی نداري و ضـمناً در مـورد اینکـه چـه            

  .است، قضاوتی نادرست داري» بد«و چه چیز » خوب«چیز 

  .اجازه بده با مثالی تو را روشن کنم      

ضمناً پیوسته این فکر را هـم  . اه داري که پول چیز بدي استتو همواره این فکر را به همر      

لذا در سیستم فکري تو، خداوند و پول با هـم نمـی   . با خود داري که خداوند تجلی خوبی است

  .گنجند

این طرز فکر همه چیز را جالب می کند، چون با این نحوة فکر، دیگر برایت مشکل می شود       

  .ت بیاوريکه براي مقاصد خوبی پول بدس

باشد، از نظر مالی، تـو بـه آن ارزش   » خوب«منظور این است، اگر چیزي از نقطه نظر تو        

آن چیـز از نظـر مـالی    ) ارزشمند تـر باشـد  (باشد » بهتر«و لذا هر چیزي که . کمتري می دهی

  .ارزش کمتري دارد

بـه ایـن دلیـل معلمـان،     . کلّ جامعه براین بـاور اسـت  . تو در این ارزشیابی تنها نیستی         

رهبران شما در مقایسـه بـا   . حقوقی بخور و نمیر بدست می آوردند و رقاصه ها ثروتی عظیم

قهرمانان ورزشی آنقدر کم بدست می آورند که اگر بخواهند ما بـه التفـاوت را بدسـت آورنـد     

امثـال تـو   کشیش ها و خاخام ها با آب و نان سدجوع می کنند، در حـالی کـه   . باید دزدي کنند

  .براي بازیگرها سکه پرتاب می کنند

اصـرار داري کـه بایـد بـه     . خوب فکر کن آن چه که تو ارزشی ذاتی براي آن قائل هستی        

دانشـمند و پژوهشـگري کـه بـه تنهـایی بـه دنبـال کشـفی بـراي          . طور ارزانـی بدسـت آیـد   

کند، ولـی زن نویسـنده اي    می گردد، باید پول پژوهش اش را از این و آن گدایی» ایدز«درمان

  .که کتابی درباره راههاي جدید روابط جنسی می نویسد، یک شبه ثروتمند می شود
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یـک میـل درونـی و فکـر     این فکر و ایده که در زندگیِ تو همه چیز روند معکـوس دارد، از         

  .نادرست نشأت می گیرد

تـو آن را خیلـی دوسـت داري و     .فکر نادرست عقیده اي است که تو نسبت به پـول داري        

معهذا به آن عنوان  تو آن را می پرستی،. ضمناً عقیده داري که پول منشاء همه پلیدي ها است

بنابراین اگر فردي ثروتمنـد  . دارد» ثروت پلیدي«تو می گویی فالن شخص، . می دهی» کثیف«

  .کنیاو شک می  انجام دهد، تو فوراً به اصالت عمل» خوبی«بشود و کارهاي 

لذا یک دکتر بهتر است پول زیادي بدست نیـاورد، یـا حـداقل یـاد بگیـرد در مـورد آن بـا               

، واقعاً به صالحش اسـت کـه پـول زیـادي بدسـت نیـاورد،       )زن(و یک وزیر . احتیاط عمل کند

  .وگرنه به دردسر خواهد افتاد

به اجتمـاعی را انتخـاب مـی    همانطور که می بینی فردي که از نقطه نظر تو باالترین مرت       

  ...کند، باید حداقل پول را بدست آورد

     

  )Humm(هوم       

    

چـون فکـري کـه داري نادرسـت     . تو باید در افکارت تجدید نظـر کنـی  . آري، درست است       

  .است

  

  .تصور کردم چیزي بنام درست یا نادرست وجود ندارد       

        

مسئله این است که چه چیزي به کار تو می خورد و چـه چیـز   . است واقعاً هم همین طور        

و اگـر مـورد اسـتفاده     واژه هاي نسـبی هسـتند  » نادرست«و » درست«واژه هاي . نمی خورد
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در این مورد خـاص، افکـاري  کـه در سـر     . قرار گیرند، باین شکل مورد استفاده قرار می گیرند

  .داري در مورد پول، افکار نادرستی هستند

اگر فکر کنی پول چیز کثیف و بدي است، وضمناً بـر ایـن   . یادت باشد، افکار خالق هستند        

  .در اینجا تضادي بوجود می آید... باور باشی که خودت آدم خوبی هستی

مشکل تو فقط در این است که این تضاد براي دیگران آنقدر بـزرگ نیسـت کـه بـراي تـو             

از راههایی پول در می آوردند که از آن نفرت دارند، ولی اهمیتی  بسیاري از مردم. عظیم است

ولـی تـو از اوقـات    . دیگر قبـول مـی کننـد   » بد«را به جاي » بد«آنها یک . به این امر نمی دهند

  .زندگیت لذت می بري و از فعالیتهایی که در این ایام انجام می دهی راضی و خشنود هستی

، بدست آوردن مقادیر زیادي پول براي کاري که انجام می دهـی،  بنابراین از نقطه نظر تو       

عوض کنـی و ایـن بـراي تـو قابـل قبـول       » خوبی«را با چیز » بدي«به منزلۀ آن است که چیز 

دریافـت  » پول کثیفی«تو ترجیح می دهی از گرسنگی بمیري تا براي خدمتی صادقانه . نیست

قبال آن پولی دریافت کنـی، پـاکی خـود را از     درست مثل این است که خدمت تو  اگر در... کنی

  .دست بدهد

بخشی از وجود تو آن را نفی می کند، . بنابراین در این جا ابهامی در مورد پول وجود دارد       

چـون دو  . عالم هستی در این میان، نمی داند چکـار کنـد  . و بخشی، از نداشتن آن در رنج است

بنابراین زندگی تو در ارتباط با پول روند شُل کن . است فکر متفاوت از جانب تو دریافت کرده

  .نااستواري داشته ايو سفت کن را دارد چون تو در مورد پول موضع 

. هنوز مطمئن نیستی چه چیـز برایـت خـوب اسـت    . تو روي چیز مشخصی تمرکز نداري       

  .یرون می دهدعالم هستی هم درست مثل ماشین زیراکس، تعداد زیادي کُپی از افکار تو ب

فقط یک راه براي تغییر دادن همه چیز وجود دارد و آن این است که تو فکرت را در مـورد         

  .آن عوض کنی
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نحوه اي که به چیـزي مـی اندیشـم، نحـوه اي اسـت کـه       . را عوض کنمفکرم چگونه می توانم       

اگـر اشـتباه نکـنم آنهـا     . ه انـد افکار، نگرشها و عقاید من یک شبه بوجود نیامـد . همواره می اندیشم

نظر تو در مورد برخورد مـن بـا پـول    . حاصل سالها تجربه، و یک عمر برخوردهاي مختلف هستند

  کامالً درست است، ولی چگونه می توانم آنرا تغییر دهم؟

  

روشِ خلق براي اغلب انسانها یک فرایند سـه مرحلـه   . سؤال بسیار جالبی را مطرح کردي       

  .برپندار، گفتار، کردار یا عمل استاي مشتمل 

اکثر افکـار نهایتـاً بـه    . بعد کلمه است. ابتدا فکر است، همان طرز فکر شکل گرفته، فکر نخستین

این امـر، انـرژي اضـافی    . صورت کالم در می آیند که یا نوشته می شوند و یا بیان می گردند 

  .وجه دیگران قرار می گیرد، می کندبه فکر می دهد و آن را وارد دنیاي خارج جایی که مورد ت

، که تبلور آن نهایتاً در مواردي، حرفها به عمل در می آیند، و تو چیزي به نام نتیجه داري       

  .چه در دنیاي فیزیکی با فکر آغاز گردید، است

 در روند خلـق، . همه چیز در این دنیا این چنین یا بگونه اي شبیه این به وجود آمده است       

  .از این سه  ابزار محققاً استفاده می شود

چـون اگـر   . که چگونه مـی تـوان فکـر حـاکمی را تغییـر داد     : حاال این سؤال پیش می آید        

  .بشریت محکوم به انقراض خواهد بود. انسانها بعضی از افکار حاکم خود را تغییر ندهند

ة حاکم، این است که فرایند فکر، گفتار، سریع ترین روش براي تغییر فکر ریشه دار، یا اید       

  .کردار را معکوس کنی

  

  ممکن است توضیح دهی؟
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بعد حرفی را بـزن کـه مطـابق بـا فکـر و      . کاري را انجام بده که مطابق افکار جدیدت می باشد

این کار را به طور مرتب و مکرر انجام بده، و خواهی دید چگونه ذهـن یـاد مـی    . جدیدت باشد

  .جدید بیندیشدگیرد به روش 

  

     به ذهن آموزش دادن؟ آیا این همان کنترل ذهن یا افکار نیست؟      

  

آیا می دانی افکاري که اکنون داري چگونه وارد ذهن تو شدند؟ هیچ می دانی دنیـاي تـو،          

ذهن تو را با مهارت اداره کرده، تا مثلِ اکنون فکر کنی؟ آیا به نفعت نیسـت کـه تـو ذهنـت را     

 ره کنی، تا اینکه دنیا آنرا اداره کند؟ آیا بهتر نیسـت افکـاري را کـه دوسـت داري بـه آنهـا      ادا

؟ آیا بهتر نیست خودت را بـه افکـار خـالق بـه     بیندیشی، به ذهنت راه دهی تا افکار دیگران را

  جاي افکار واکنشی مجهز سازي؟

. اشی از تجربه دیگـران اسـت  متاسفانه ذهن تو لبریز از افکار واکنشی است، افکاري که ن       

 –ساخته سرچشمه می گیرد، چه برسـد بـه ترجیحـات     -تعداد کمی از فکرهاي تو از دادة خود

  .ساخته –خود 

پـول چیـز    –فکر تو در مـورد پـول   . فکر ریشه دار تو در مورد پول یک نمونه  بارز است        

اسـت اگـر انسـان پـول      عـالی  –به طور کامل خالف تجربه شخصی ات می باشـد   -بدي است

بنابراین تو این طرف و آن طرف می گردي و به خودت دروغ می گـویی، صـرفاً    -داشته باشد

  .براي آن که فکر ریشه دارت را توجیحه کرده باشی

این فکر آنچنان در ذهن تو ریشه افکنده که به ذهنت نمی رسد که ممکن است بـاوري کـه          

  .در مورد پول داري نادرست باشد
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سـاخته   –بنابراین کاري که ما در اینجا انجام می دهیم این است که بـا چنـد دادة خـود             

و به ا ین ترتیب است که یـک   –فکري که زاییده ذهن تو است نه دیگري  –وارد عمل می شویم 

فکر ریشه دار را تغییر می دهیم و سبب می شویم آن فکر، فکر ریشه اي تو باشـد نـه عقیـدة    

  .دیگريشخص 

  .تو یک فکر ریشه دار دیگري هم در مورد پول داري که باید در مورد آن صحبت شود       

  

  آن چیست؟      

  

پـول بـه انـدازة کـافی     . در واقع تو این عامل ناکافی را به همه پدیده ها تعمیم مـی دهـی         

شـفقت بـه انـدازه     غـذا، آب و . عشق به اندازة کافی نیست. وقت به اندازة کافی نیست. نیست

  .هر آن چه چیز خوب در دنیا است، ناکافی است... کافی در دنیا وجود ندارد

این آگاهی عمومی و همگانی در مورد نابسندگی همان طور که می بینی در حـال خلـق و           

  .خلق مجدد جهان هستی است

  

  .ه باید عوض کنمپس من دو فکر حاکم، دوفکر حمایت کننده در مورد پول دارم ک       

  

پـولِ کـافی   ... پول نایـاب اسـت   ... پول بد است. اجازه بده ببینم. شاید هم بیش از دو فکر       

پـول  ...  پول هرگز به طور آزادانه داده نمـی شـود  ... براي صرف کردن در راه خدا وجود ندارد

  .پول موجب فساد می شود... روي درخت نمی روید 

  

  .است که باید انجام دهمپس کارهاي زیادي      
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از طرف دیگر، مهم است ... آري اگر از وضع موجود ناراضی هستی باید کاري انجام دهی        

بدانی که اگر تو از وضع مادي فعلی ناراضی هستی به دلیل این است که از وضع مادي فعلی 

  .ناراضی هستی

  

  .که درك آن برایم آسان باشد درك این مطلب برایم مشکل است، طوري آنرا بیان کن       

  

  .خداوند آنرا براي تو آسان کرده است       

  

  .پس اگر این واقعاً چیزي است که خداوند می خواهد، چرا مرا به درك آن موفق نمی سازي      

  

آیـا  . نه کمتر و نه بیشتر –خداوند همان چیزي را می خواهد که تو واقعاً طالب آن هستی        

رین عنایت پروردگار نسبت به تو نیست؟ اگر خداوند چیزي جدا از آن چـه تـو بـراي    این باالت

خودت می خواهی، براي تو می خواست و سبب می شد تو آن را داشته باشـی، پـس انتخـاب    

آزاد دیگر چه مفهومی داشت؟ اگر قرار باشد خداوند به تو دیکته کند که چه باشی، چه بکنـی و  

توانی موجود خالقی باشی؟ خداوند راضی اسـت از اینکـه تـو را     چه داشته باشی، چگونه می

  .آزاد ببیند نه سازش پذیر

  

خوب، منظور تو از اینکه من از وضع مالی خـود راضـی نیسـتم چـون از وضـع مـالی خـودم              

  ناخشنودم چیست؟
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و  وقتی فکر منفـی اسـت؛ مثـلِ یـک دور    . تو همان چیزي هستی که فکر می کنی که هستی       

  .تو باید راهی براي شکستن این چرخه پیدا کنی. چرخۀ معیوب عمل می نماید

فکر منجر به تجربـه مـی   . بسیاري از تجارب منفی تو بر اساس افکار گذشته ات می باشد       

شود و تجربه منجر به فکر و فکر منجر به تجربه، چنان چه فکر حاکم، فکر نشاط آوري باشـد،  

و اگر فکر حاکم، فکـر منفـی و عـذاب آوري باشـد، مـی توانـد       . می آوردنشاطی دائمی بوجود 

  .جهنمی بوجود آورد و می آورد

ترفند این است که فکر حاکم را تغییر دهی، که البته می گـویم چگونـه ایـن کـار را انجـام             

  .دهی

  

  .بگو      

  

. تار، و کردار را معکوس کنـی اولین کاري که باید انجام دهی این است که الگوي پندار، گف       

  را بیاد داري؟ » بیندیش سپس عمل کن«آیا ضرب المثل قدیمی 

  .اگر می خواهی فکر ریشه دار خود را عوض کنی قبل از فکرکردن عمل کن       

براي نمونه، تو داري در خیابان راه می روي که ناگهان زن پیر فقیـري در مقابلـت ظـاهر           

اولین واکنش تو این است که اگر چه خودت هم پول چنـدانی  . مک می کندمی شود و تقاضاي ک

اولین تـالش تـو ایـن اسـت کـه      . در  جیب نداري ولی نهایتاً می توانی مقداري به او کمک کنی

مقداري پول خُرد به او بدهی، حتی بخشی از وجودت تمایل دارد یک اسکناس پنجاه تومانی یا 

  .حتی صد  تومانی را به او بدهد

بعد فکر وارد عمل می شود، اي دیوانه تو تا آخر شب فقط صد تومان پول داري و پنجـاه         

  تومان آنرا می خواهی ببخشی؟



 
٢٠٧ 

. فکر دیگر، اي نادان، تو پولی بدست نمی آوري که بخواهی از این بذل و بخشش ها کنـی         

  .ر کنیچند سکه براي او کامالً  کافی است، تا او را از سر راهت دو

پیدا کنی ولی، هر چه هسـت یـک ریـالی و     دست در جیب می کنی تا چند سکه پنج ریالی       

مردي با این ظاهر مرتب، لباس آراسـته، بـا شـکم    . از خودت خجالت می کشی. دو ریالی است

  .سیر، چند سکه پول ندارد به این پیرزن گرسنه بدهد

ولی نهایتاً در، تاي جیبت سکه اي پیدا می شـود   بیهوده سعی می کنی سکه اي پیدا کنی        

در این معامله نـه بـه   . ولی تا آن موقع، تو بیش از آن از زن دور شده اي که بخواهی برگردي

به جاي واقف شدن و پی بـردن بـه حـس بخشـش و احسـانت، و      . زن چیزي رسید و نه به تو

  .ز و فقیر احساس می کنیتقسیم آن با دیگري تو خودت را به اندازه همان زن، بی چی

چـون فکـر   . چرا همان اسکناس را به او ندادي، چرا بر اساس واکنش اولیه ات عمل نکردي       

تو . پول را بده و برو. دفعه آینده، تصمیم بگیر قبل از اینکه فکر بیاید عمل کنی. وارد عمل شد

این تنها فکـري اسـت   . استپولی بدست آورده اي و منبعی که پول از آن آمده منبع بی کرانی 

. تو می دانی که پول از هر کجا آمده باز هم می تواند بیاید. که تو را از آن زن فقیر جدا می کند

  .آن زن این را نمی داند

. وقتی می خواهی یک فکر ریشه دار را عوض کنی طبق عقیده جدیدي کـه داري عمـل کـن          

. ت را قبل از اینکه متوجه شـوي، از بـین مـی بـرد    ولی باید فوراً عمل کنی وگرنه ذهن، خواست

عقیده جدید، حقیقت جدید، قبل از اینکه فرصت داشته باشی آن را بشناسی، از ذهنت محو می 

  .شود

چون اگر به مقدار کافی این عمـل تکـرار   . پس تا فرصتی پیش آمد، فوراً از آن استقبال کن       

  .ه قدیمی می کندشود، ذهن تو عقیدة جدید را جانشین عقید
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  همین بود؟ نهضت فکر جدیدحاال متوجه شدم آیا منظور تو از     

  

این تنها، فرصت واقعی است که به . فکر جدید تنها فرصت تو است. اگر هم نبود، باید باشد      

  .کمک آن می توانی تکامل پیدا کنی، رشد کنی و به طور واقعی، خود الهی ات را تجلی ببخشی

نه تنها افکار قدیمی، بلکـه افکـار قـدیمی    . ر تو در حال حاضر لبریز از افکار قدیمی استفک      

به این، رشـد و  . اکنون وقت آن رسیده که ذهنت را در مورد بعضی چیزها عوض کنی. دیگران

  .تکامل می گویند

  

  

  

      

  

  چرا من نمی توانم آن طور که دوست دارم زندگی و ضمناً امرار معاش کنم؟

  

  منظورت این است که هم زندگی خوبی داشته باشی و هم تفریح داشته باشی؟        

افرادي کـه، هـم، زنـدگی مـی کننـد هـم از        .به این نکته تا کنون چند بار اشاره شده است       

آنهـا هـدف را رهـا نمـی     . زندگی لذت می برند، افرادي هستند که در این تصمیم مصر هستند

آنها به زندگی اجازه نمی دهند بـرخالف میـل آنهـا    . سختی ها نمی شوند و هرگز تسلیم کنند،

  .عمل کند

ولی نکته دیگري است که باید به آن اشاره شود و این چیزي است که اغلب مـردم بـه آن          

  .توجه ندارند

١٢ 
 



 
٢٠٩ 

  آن چیست؟      

  

ا روي شـق دوم مـی   اختالفی میان بودن و شدن وجود دارد، و اکثر افراد متاسفانه تاکید ر      

  .گذارند

  

  آیا نباید این طور باشد؟      

  

اگر تـو  . مسئله، صرفاً مسئله انتخاب و چگونگی آن است. وجود ندارد» نبایدي«و » باید«       

آرامش، نشاط و عشق را انتخاب کردي، نمی توانی همه را از طریق کاري که انجام مـی دهـی   

تخاب کردي، حداقلی از آن را می توانی در جاده اعمـال  اگر شادي و رضایت را ان. بدست آوري

اگـر بـه دنبـال دانـش      اگر به دنبال وحدت مجدد با ذات اقـدس اهللا مـی گـردي،   . یا کردار بیابی

معنوي، فهم عمیق، شفقت بی پایان، آگاهی کامل، شکوفایی کامل هستی، نمـی تـوانی آن را از   

  .طریق کارهایی که انجام می دهی، بدست آوري

نمی توانی از طریـق انجـام    –تکامل روح  –به عبارت دیگر اگر تکامل را انتخاب کرده اي         

  .کارهاي دنیوي، به آن تعالی برسی

در . جسم همواره در حال  انجام کـاري اسـت  . بودن، وظیفه روح. عمل، وظیفه جسم است        

اسـتراحتی در کـار او   . او نیسـت توقفی در کـار  . هر لحظه از روز او درصدد انجام کاري است

روح است، یـا   جسم یا در حال اجراي دستورات. او تمام مدت در حال انجام کاري است.  نیست

  .علی رغم روح به کاري مشغول است که برخالف اراده اوست
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روح علی رغم آن چه جسم انجام می دهـد، وجـود دارد، نـه بـه     . روح همواره وجود دارد        

اگر تصور می کنی که زندگی همین انجام دادن کارهـا اسـت،   . جسم انجام می دهددلیل آن چه 

  .پس معنی زندگی را تا کنون درك نکرده اي

و . روح تو کوچکترین اهمیتی به آن چه تو براي ادامه زندگی انجام مـی دهـی نمـی دهـد           

صرفاً به آن چـه تـو    روح تو. وقتی زندگی تو به پایان می رسد، تو هم دیگر اهمیتی نمی دهی

این مرتبۀ بودن است که روح به دنبال آن . هستی، ضمن آن چه انجام می دهی، اهمیت می دهد

  .است نه مرتبه عمل

  

  روح در صدد است تا چه چیزي باشد؟       

  

آن چه روح انجـام مـی   . الهی بودن، روح تو تصویري از پروردگار است و این را می داند        

و آن چه می کوشد به خاطر بیاورد این است که بهتـرین راه بـراي   . کردن آن است دهد، تجربه

کاري براي انجـام دادن وجـود نـدارد، مسـئله     . کسب این تجربه این است که کاري انجام ندهد

  .فقط بودن است

  

  بودن چه؟       

  

وز، با بصیرت، کینه ت شاد، غمگین، ضعیف، قوي، بانشاط،. آن چه را که می خواهی باشی       

  .هر چه را که عنوان کنی. کور، خوب، بد، زن، مرد
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ولی همه اینها با پیشرفت شغلی من چه ارتباطی دارد؟ من به دنبـال  . همه اینها قابل تأمل است       

راهی براي زنده ماندن، براي حفظ بقا، براي تامین زندگی خـود و خـانواده، و انجـام برنامـه هـاي      

  .ی گردممورد عالقه ام م

  

  .سعی کن به آن چه دوست داري بشوي، تحقق بخشی       

  

  منظورت چیست؟      

  

تعدادي از مردم با انجام کارهایی به پولهاي کالنی می رسند، عده اي دیگر همان کارهـا را         

  تفاوت آنها در چیست؟. انجام می دهند ولی به جایی نمی رسند

  

  .ندعده اي مهارت بیشتري دار      

  

دو نفـر را در نظـر بگیـر، بـا     . این یکی از دالیل معما است ولی دلیل دیگري هم وجود دارد      

. هر دو با امتیاز و رتبه عالی از دانشگاه فارغ التحصـیل مـی شـوند   . مهارتهاي نسبتاً مساوي

با وجود . هر دو می دانند چه هدفی دارند و می دانند چگونه باید از امکانات خود استفاده کنند

یکی به راحتی به هدفی که دارد می رسـد، و دیگـري تمـام    . این یکی از دیگري سبقت می گیرد

  علت چه می تواند باشد؟. مدت باید در تالش و مبارزه باشد

  



 
٢١٢ 

محل کار، یک بار دوستی به من گفت در شروع هر تجارتی سه عامل در موفقیت نقـش عظـیم          

نه آن چه تو می خواهی انجـام دهـی، بلکـه    کار، به عبارت دیگر، محل کار، محل کار، محل . دارد

  .آنجایی که می خواهی باشی

  

  .دقیقاً همین طور است        

روح فقط نگران جایی است که تو می خـواهی  . این تقریباً پاسخ سؤالی بود که مطرح شد       

  . در آن باشی

رد، یا در جایی باشی که عشق نامیده مـی  تو تصمیم داري در جایی باشی که ترس نام دا       

  .شود؟ در گسترة زندگی، این که کجا هستی و از کجا می آیی مهم است

در مورد دو شخصیتی که هر دو تحصیلکرده و با کفایت هستند، تو می بینی یکی موفق         

وصـی  این به  دلیل این نیست کـه دیگـري کـار بخص   . شده و دیگري تمام مدت باید تالش کند

  .دارد انجام می دهد، بلکه به دلیل آن چیزي است که هردو آنها هستند

یکی از این دونفر صادق، صمیمی، اهل کمک، متعهد، مالحظه کار، خندان، مطمئن بـنفس و          

در کارش با روحیه و شاد است، در حالی که دیگري مرموز، منزوي، بـی توجـه، بـی مالحظـه،     

  .اخمو و زودرنج است

اگـر قـرار بـود نیکـی، تـرحم،      . اگر قرار بود تو مراتب باال و متعالی بودن را انتخاب کنی       

تجربـه  صفات خدایگونه را انتخاب کنـی؟   تفاهم، بخشش و عشق را انتخاب کنی، اگر قرار بود

  اي که داشتی چه بود؟

  .این را بدان که، بودن مهم است نه کاري انجام دادن       

تو به این سیاره آمـدي  . ن سیاره نیامدي که به کمک جسم خود چیزي پدید آوريتو به ای       

ذهـن تـو   . جسم صرفاً و فقط وسیله و ابزار روح ا سـت . تا به کمک روح خود چیزي خلق کنی



 
٢١٣ 

بنابراین آن چه در این جـا، در اختیـار تـو مـی     . قدرتی است که جسم را به حرکت در می آورد

. براي خلق خواست هاي روح، مـورد اسـتفاده قـرار مـی گیـرد     که باشد، یک ابزار قدرت است، 

  حتماً می پرسی خواست روح چیست؟

البته این خدایی که او می خواهد تصویر او باشـد، موجـودي   . اینکه تصویر خداوند باشد       

خداونـد واجـد همـه صـفات و اسـماء      . غامض و پیچیده و داراي ابعادي فوق العاده زیاد است

. بنابراین روح در جستجوي خداوند، راه بلنـدي را در پـیش دارد  . جهان خلقت است متجلی در

او فرصتی عظیم و طوالنی از مراتب بودن را در اختیـار دارد کـه بایـد از میـان آنهـا انتخـاب       

  .نماید

و بعد فراهم آوردن شرایط درست و کـاملی کـه در چهـارچوب آن شـرایط، تجربـۀ آن را             

راین درست است اگر گفته شود که هیچ چیز بر تو، یا از طریق تـو اتفـاق نمـی    بناب. خلق کند

  .افتد، مگر آن که واقعاً براي خیر و خوبی تو باشد

  

منظور تو این است که روح همه تجارب مرا بوجود می آورد، و این شـامل نـه تنهـا چیزهـایی           

  .ی شوداست که انجام می دهم بلکه چیزهایی است که بر من حادث م

  

به عبارت دیگر، روح تو را به فرصتهاي درست و کاملی سوق می دهـد تـا آن چـه را کـه            

آن چه تو در حال حاضر تجربه می کنی بستگی . تصمیم داشتی تجربه کنی، دقیقاً تجربه کنی

این می تواند چیزي باشد که تو تصمیم داشتی تجربه کنی، و یا چیز دیگري باشد، . به تو دارد

  .که همه بستگی به این دارد که تو چه چیز را انتخاب کنی

  



 
٢١٤ 

آیـا مـی تـوان گفـت کـه      . چرا گاهی من چیزي را انتخاب می کنم که دوست ندارم تجربـه کـنم        

چگونه ممکن اسـت کـه جسـم    . گاهی روح یک چیز را آرزو می کند و، جسم یا ذهن چیز دیگري را

  روح همیشه آن چه را می خواهد بدست نمی آورد؟ یا ذهن بتوانند بر روح حکومت کنند؟ آیا

  

روح در جستجوي آن لحظه متعالی است که تو با هشیاري کامل، از آرزوهـاي او آگـاهی           

ولی روح هرگز و هیچ وقت خواست خـود را بـر   . پیدا کنی، و با او در تحقق آنها همکاري کنی

  .بخش فیزیکی وجود تو تحمیل نمی کنند

  .وند، اراده خود را بر مخلوق تحمیل نمی کند، این ناقض طبیعت خدایی او استخدا        

مخلوق ایده آل، ارادة خود را بر موجودات زیر دست تحمیل نمی کند، این ناقض طبیعـت          

  .او است، و اصوالً غیر ممکن است

ایـن بـر خـالف     .همچنان که موجودات برتر ارادة خود را بر موجودات تحمیـل نمـی کنـد           

  .طبیعت او است

بر جسـم تحمیـل کنـد و     معهذا بارها اتفاق افتاده که ذهن درصدد برآمده تا اراده خود را        

  .به طور مشابه، جسم اغلب سعی دارد ذهن را کنترل کند و موفق هم می شود. می کند

انجـام دهنـد، چـون روح    با وجود این، جسم و ذهن با هم، نباید اقدامی براي کنترل روح         

تا خود مختارانـه   بنابراین روح، جسم و ذهن را آزاد می گذارد. کوچکترین نیازي به آنها ندارد

  .عمل کنند

در واقع روح راه دیگري ندارد، چون اگر جوهر و ذات الهی تـو را کـه در واقـع خـود تـو              

انـه و نـه از روي اطاعـت ناآگاهانـه     است، باید  خلق کند، این کار را باید آگاهانه و خودمختار

  .انجام دهد

  .اطاعت، خلق کردن به شمار نمی آید و هرگز نمی تواند موجب رستگاري شود        



 
٢١٥ 

اطاعت یک نوع واکنش است در حالی که خلقِ چیزي، انتخابی است خالص، دیکتـه نشـده          

  .ه تحمیل آنها بر جسموظیفه روح نشان دادن خواست هاي خود می باشد ن. و خواست نشده

وظیفـه جسـم ایـن    . وظیفه ذهن این است که از میان گزینش هایش یکی را انتخاب نمایـد        

  .است که بر مبناي انتخاب عمل کند

وقتی جسم، ذهن و روح با وحدت و هماهنگی خلق می کنند، جنبۀ الهی انسان تجلی پیـدا          

  .می کند و خداوند تجلی پیدا می کند

  

آیا این درست است اگر بگویم موفقیت من در کار و پیشه ام در گرو مرتبه اي از بـودن اسـت         

  .که من در زندگی انتخاب می کنم

  

  .فقط تو نگران آن هستی. قانونمندي هستی نگران موفقیت دنیوي تو نیست       

ب می کنـی، عـدم   واقعیت این است که وقتی تو در درازمدت مراتب بودن مشخصی را کس       

با وجود این تـو نبایـد نگـران    . موفقیت در کاري که انجام می دهی، خیلی بعید بنظر می رسد

سالکان واقعی آنهایی هستند که تصمیم گرفته اند زندگی را بسازند، نـه  . گذران زندگی باشی

  .امرار معاش کنند

و ابهتی پیدا می کند و آنقـدر   در مرتبۀ خاصی از بودن، زندگی آن چنان غنا، کمال، اهمیت       

  .پاداش دهنده می شود، که متاع دنیوي و موفقیت دنیوي دیگر اصالً برایت مطرح نیست

معماي حیات در این است، به محض اینکـه مادیـات و موفقیتهـاي دنیـوي در نظـرت بـی              

  .ارزش می شود، موفقیتهاي مادي به سویت جاري و سرازیر می شود

اشد، تو در زندگی نمی توانی به آن چه می خواهی برسی ولی می توانی آن چه را یادت ب       

  .داري تجربه کنی



 
٢١٦ 

  آیا من نمی توانم آن چه آرزو می کنم داشته باشم؟      

  

  نه        

  

آن چـه  «تو گفتـی کـه،   . می توانم داشته باشم آن چه را می خواهمکه  ولی تصور من این بود      

آیـا ایـن نظریـه نادرسـت      .»به آن چه باور داري به همان خواهی رسـید . تو است در فکر و اندیشه

  است؟

  

می گویم چرا تو نمی توانی آن  حاال. این دو جمله و این دو ادعا عدم تجانسی با هم ندارند       

اکنون اجازه . چه را می خواهی، داشته باشی؛ چون عمل خواستن، آن چیز را از تو دور می کند

. عمـل، خـالق اسـت   . فکر خالق اسـت . ه نکته اي که فهم آن برایت آسان تر است برگردیمبده ب

  .فکر، کالم، و عمل سه سطوح خالقیت هستند

آیـا گـاهی آرزو   . ، موضوع مورد اشاره تـو بپـردازیم  »موفقیت دنیوي«حاال اجازه بده به        

ه اي کـه اي کـاش پـول    کرده اي که اي کاش داراي موفقیـت مـادي بـودي و گـاهی آرزو کـرد     

  بیشتري داشتی؟

  

  .آري آرزو کرده ام     

  

  .بنابراین تو  نه می توانی موفقیت دنیوي و نه پول بیشتري داشته باشی      

  

  چرا که نه؟      



 
٢١٧ 

ایدة تو ایـن  . چون جهان هستی همواره تجلی مستقیم افکاري است که در ذهن تو می گذرد      

کلماتی که از دهان تـو خـارج مـی شـود     . »ت دنیوي داشته باشممن دوست دارم موفقی«است، 

  .حکم جادو را دارد و هرچه بگویی همان خلق می شود

  

  ندارم؟بیشتري پس چرا من موفقیت        

  

تو به عـالم  . همانطور که گفتم کلماتی که از دهان تو خارج می شوند حکم فرمان را دارند       

بسیار خوب موفـق مـی   «عالم هستی هم می گوید، . »خواهممن موفقیت می «هستی می گویی 

  .»شوي

  

  .متوانم آن چه را می گویی درست بفهنمی        

  

مـن  «کلمـات  . ، موتور خلقت را روشـن مـی کنـد   »من«کلمۀ . این گونه به موضوع فکر کن        

داده مـی   آنها دستوراتی هستند که به عالم خلقت. داراي قدرت خالقه عظیم تري است» هستم

  .شود

بنـابراین،  . مـی آیـد، واقعیـت فیزیکـی پیـدا مـی کنـد       » مـن «اکنون آن چه به دنبال کلمه        

پول مـی  »«من«، تو موفق می شوي را به دنبال می آورد و عبارت »طالب موفقیت هستم»«من«

، چـون  نه چیز بیشتر از آن و نه کمتر. ، تو پول دار می شوي را باید به ارمغان بیاورد»خواهم

و اگر تو به نحوي عمل کنی که نشـان دهـی   . اعمال هم همین طور. افکار و کلمات خالق هستند

، چون افکار، کلمات و اعمال تو با هم هماهنگ هستند باید مطمـئن  طالب موفقیت و پول هستی

  .باشی که آن چه را طلب کرده اي بدست خواهی آورد



 
٢١٨ 

  نین عمل می کند؟واقعاً جهان هستی این چ. اي خداي من      

  

البته اگر روزي از روي خشم و ناامیدي جملـه اي  . تو خالق بسیار قدرتمندي هستی! البته       

، احتمال اینکه نفرین تو عملی شـود  »به جهنم واصل شو«، یا »برو بمیر«بر زبان آوري نظیر 

می شـود،   ارجبنابراین نگران حرفهاي ناپسندي که گاهی از دهانت خ. است بسیار غیر محتمل

  .نباش

  

  .خدا را شکر       

  

نـه   –ولی چنانچه فکري را مرتب از ذهنت بگذرانی، یا کلماتی را بارها و بارها تکرار کنی        

نسبت به قـدرت خالقـه آن کلمـات تردیـدي      -یکبار و دوبار، بلکه ده ها و صدها و هزارها بار

  .نداشته باش

به عبارت . ن و بیان می شود، نهایتاً، روزي ظهور پیدا می کندفکر یا کلمه اي که مرتب بیا       

در دنیاي بیرون تحقق پیدا می کند و واقعیت فیزیکی تـو  . دیگر، پا به عرصه وجود، می گذارد

من بدنبال موفقیت هستم، به خـودت تلقـین   «بنابراین به جاي آن که به خود بگویی، . می شود

  .»من موفق هستم«کن 

  

در . مثل اینکه بخواهم خودم را به سـخریه بگیـرم  . فریبی می آید –ن به نظر نوعی خود ولی ای      

  .آن صورت ذهنم واکنشی منفی نشان می دهد

  



 
٢١٩ 

در آن صورت به چیزي فکر کن  که برایت قابل قبول اسـت، مـثالً بـه خـودت تلقـین کـن               

کنم همه چیز بـه موفقیـت   حس می «یا » موفقیت را حس می کنم که دارد به سوي من می آید«

  .»منجر می شود

  

  .پس این ترفندي است که در تمرین مثبت اندیشی عصر نوین بکار گرفته می شود       

  

البته مثبت گویی اگر صرفاً اداي کلمـات باشـد و بیـان چیـزي باشـد کـه تـو آرزو داري                

ثر واقع می شود کـه تـو بـه    مثبت اندیشی زمانی مو. واقعیت پیدا کند، موثر واقع نخواهد شد

  .آن چه می گویی اعتماد راسخ داشته باشی

پروردگـار از اینکـه   «. بهترین نوع مثبت گویی بیان سپاس و شکر از ذات اقدس اهللا است        

به این طـرز فکـر اگـر مرتـب بیندیشـی،      » .موفقیت را در زندگی نصیب من کردي سپاسگزارم

همیشه، . را به بار خواهد آورد کنی، نتایج شگفت انگیزيدرباره آن صحبت کنی و به آن عمل 

نتیجه، از فکري حاصل می شود که تو به واقعیت آن ایمان داري، نه از کوششـی کـه در جهـت    

  .، که نتیجه از پیش بدست آمده استکسب نتیجه به عمل می آید، بلکه از این آگاهی

قبـل از هـر معجـزه اي او از    . تی داشتمسیح، قبل از آفرینش هر معجزه اي چنین بصیر        

هرگز به فکر مسیح نمی رسید کـه  . خداوند براي قدرتی که به او عطا کرده بود، تشکر می کرد

چون هرگز به فکـر او نمـی رسـید کـه آن چـه      . سپاس گوي مواهب و عنایات پروردگار نباشد

  .نمی کرد راه پیدا این فکر هرگز به ذهن او. اعالم می کند ممکن است تحقق پیدا ننماید

         الهی اش و  ارتباطش با خداوند مطمئن بود که هر فکر، کلمـه و   –مسیح آن چنان از خود

همانگونه که افکار، گفتار و کردار تـو   رفتاري که از او سر می زد منعکس کننده آگاهی او بود؛

  ... بازتاب آگاهی تو است



 
٢٢٠ 

در زندگیت وجود دارد کـه تصـمیم داري آنـرا تجربـه     بنابراین اگر در حال حاضر چیزي         

  .، انتخاب کن»آرزو نکن«کنی، آنرا 

آیا موفقیت را در زندگی انتخاب کرده اي؟ یا پول را در زندگی انتخاب کـرده اي؟ بسـیار           

  .ولی به طور واقعی و کامل نه با کمی تردید بلکه با تمام قلب و روحت. آنرا برگزین. خوب

دیگـر برایـت اهمیتـی    » موفقیت مـادي «اگر دیدي » رشد و پیشرفت«ولی در مراحل کسب        

  .ندارد، تعجب نکن

  

  منظورت از این حرف چیست؟        

  

در مرحله تکامل روح، زمانی فرا می رسد که نگرانـی اصـلی، دیگـر بقـاء جسـم فیزیکـی               

سب موفقیت مادي جـاي خـود را بـا    در این فرایند، ک. نیست بلکه تعالی روحی و معنوي است

  .عوض می کند» الهی –جوهر «شکوفایی 

البته این مرحله از رشد مرحله بسیار حساس و ظریفی است، چون تا کنـون فـرد تصـور           

می کرد که وجودش فقط همین هستیِ جا گرفته در کالبد است، نه کالبدي که روح به آن دمیده 

  .شده

شد روحی، قبل از این که ذات و جـوهر وجـود بـه رشـد کـافی برسـد،       در این مرحله از ر       

روح آن چنـان هیجـان   . وضعیتی پیش می آید که فرد دیگر نگران جسم و مسائل مادي نیست

  .و جستجو می شود، که جسم دیگر فراموش می شود» کشف«زده است که دارد نهایتاً 

همـه چیـز مـورد غفلـت     . را رها می کند ذهن، در این مرحله، جسم، و همه مسائل جسمانی       

خانواده و شغل در درجه دوم اهمیت قـرار مـی   . رابطه ها کنار گذاشته می شود. قرار می گیرد



 
٢٢١ 

. جسم براي مدتی مدید حتـی تغذیـه نمـی شـود    . صورت حسابها روي هم جمع می شود. گیرد

  .همه تمرکز و توجه معطوف روح و مسائل معنوي می شود

اگر . می تواند به بحران شخصی بزرگی در زندگی روزمره شخص منتهی شود این تحول       

چه ذهن در این راستا، نه تنها شکنجه و عذابی را متحمل نمی شود بلکه سرخوش و خوشحال 

اطرافیان تصور می کنند که شخص دیوانه شده و تحملش را از دست داده و به عبارتی . است

  .شاید هم از دست داده است

کشف این واقعیت که زندگی ارتباطی با جسم ندارد، می توانـد بـه گونـه اي دیگـر عـدم              

در موقعیتی که در ابتدا وجود، آنچنان عمل می کرد که گویی جسـم، همـۀ   . توازن بوجود آورد

. چیزي است که وجود دارد، اکنون آنچنان عمل می کند که گویی جسم اصالً مطرح نمـی باشـد  

  .بخاطر می آورد) و گاهی به گونه دردناکی(چون هستی، بزودي   -ندارد  این، البته واقعیت

تو همواره یـک وجـود   . تو یک وجود سه بخشی هستی، ساخته شده از جسم، ذهن و روح       

  .سه بخشی خواهی ماند، و این منحصر به زمانی که روي زمین هستی، نمی باشد

ام مرگ جسم و ذهن فرو می ریزند، در حالی کـه  افرادي هستند که تصور می کنند به هنگ       

 جسم تغییر شکل می دهد و بخش غیر شفاف خود را پشت سـر مـی گـذارد،   . این چنین نیست

، با تـو  )که نباید با مغز اشتباه کرد(ذهن هم . ولی غشاء بیرونی خود را همواره حفظ می کند

بعـدي یـا سـه وجهـی مـی       همراه است، ذهن، به روح  و جسم به صورت یک تودة انرژي سه

  .پیوندد

چنان چه تو انتخاب کنی، به این فرصت تجربه اندوزي که زندگی بر روي کرده ارض می        

برگردي، خود الهی ات یک بار دیگر ابعاد واقعی را به صورت جسم، ذهن و روح متجلی  نامی، 

  .کامالً مشخص و متمایز در واقع تو کالً یک انرژي هستی، ولی با سه بعد یا جنبۀ. می سازد



 
٢٢٢ 

به مجرد آن که تو تصمیم می گیري در کالبد جسمانی سکنی گزینی و بـه زمـین بیـایی،            

جسم اثیري تو ارتعاش هاي خود را کم می کند و از ارتعاشی سـریع و غیـر قابـل رؤیـت بـه      

زاییـده فکـر    این ماده واقعـی، . سرعت کاهش می یابد، تا در آن سرعت، توده و ماده ایجاد کند

  .پاك و خالص است؛ زاییدة ذهن است، زاییدة جنبه عالی تر وجود سه بخشی تو است

ماده، از انعقاد میلیون، بیلیون تریلیون واحدهاي انرژي مختلف به یک تـوده بـزرگ، کـه           

  .توسط ذهن قابل کنترل است، بوجود آمده است

، انرژي خود را به مصـرف رسـاندند، توسـط    به محض اینکه این واحدهاي کوچک انرژي        

مـی  «جسم اثیري، فکر را . جسم به دور انداخته شده و ذهن واحدهاي جدیدي بوجود می آورد

، و ارتعــاش واحــدهاي انــرژي بیشــتر را کــاهش مــی دهــد، یــا بــه عبــارتی آنهــا را   »گیــرد

بـه ایـن ترتیـب هـر     . می کند و آنها به صورت ماده در می آیند، ماده جدید تـو  »کریستالیزه«

سلول بدن به طور مکرر عوض می شود به عبارتی، تو، همان  شـخص چنـد روز پـیش نمـی     

  .باشی

فکر کنی، بدن تـو ایـن   ) یا خشم، نفرت و چیزهاي منفی(چنانچه تو به مریضی یا بیماري        

بـا خـود مـی    منفی و بیمار را می بینند و  مردم این هیئت. افکار را به فرم فیزیکی در می آورد

  ؟»او را چه می شود«گویند 

روح شاهد اجراي این نمایشنامه، طی سالیان و ماده ها و روزها و لحظات متوالی اسـت،         

او هرگز ماده اولیه، طرح اصلی، اولین ایده، فکر . و همواره روح حقیقت وجودي تو را می بیند

یعنی به گونـه اي واقعـی    –آوري کند وظیفه او این است که به یاد. خالق را فراموش نمی کند

سپس انتخاب کنی چه کسـی مـی   . تا تو خود الهی ات را به یاد آوري –ذهن تو را از نو بسازد 

  .خواهی باشی
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به این ترتیب چرخۀ خلقت و تجربه، چرخـۀ بـه تصـویر کشـیدن و بـه آن جنبـۀ تحقـق                

مدت و به طور پیوسته ادامـه پیـدا   بخشیدن، چرخۀ آگاهی و رشد به سوي ناشناخته ها، تمام 

  .می کند

 –البته گفتنی بسیار است که هرگز در یک کتـاب نمـی گنجـد ولـی آن چـه معلـم بـزرگ                

هوراس، در آسمانها و زمین چه بسـا چیزهـاي بـی    «گفت همواره به خاطر بسپار  –شکسپیر 

  .»شماري است که تو  حتی به خواب هم ندیده اي

  

نظیر این که وقتی تو مـی گـویی ذهـن پـس از     . ر این مورد چند سؤالی مطرح کنمممکن است د      

من با مـن مـی مانـد؟ آیـا در زنـدگی      » شخصیت«مرگ با من همراه است، آیا به این معنی است که 

  بعد از مرگ من می دانم چه کسی بودم؟

  

چون بعدها، بـه نفـع    .همه چیز بر تو آشکار می شود .و چه کسی همواره بوده اي... البته       

  .اکنون در ا ین لحظه، فایده ندارد. تو است که این چیزها را بدانی

  

  هم هست؟» حساب و کتاب«و در ارتباط با این زندگی آیا      

  

بـه تـو اجـازه داده    . در زندگی پس از مرگ قضاوتی که تو تصور می کنـی، وجـود نـدارد         

چون در این صورت، به علت خصوصـیت  . ر دهینخواهد شد حتی خودت را مورد قضاوت قرا

در . قضاوت کننده و موقعیت نامناسبی که  داري، مسلماً امتیاز بسیار کمی به خودت می دهی

عین حال تو این فرصت را داري که به همۀ آن چه فکر کرده، گفته و عمل کرده اي، مجدداً نگـاه  
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اساس آن چه عقیـده داري هسـتی و    کنی و تصمیم بگیري، آیا این همان چیزي است که تو بر

  .آن که می خواهی باشی انتخاب خواهی کرد

  

طبق دکترینی از تعالی عرفانی شرق، به هنگام مرگ به هر شخصی این فرصت داده می شـود        

تا هر فکري را که در طول زندگی داشته، آن چه را بر زبـان رانـده، آن چـه را انجـام داده، دوبـاره      

بـه  . ه نه از دیدگاه ما بلکه از دیدگاه کسی که تأثیرپذیر از اعمال و رفتار او بوده استزنده کند، البت

عبارت دیگر، ما از پیش پندار، گفتار و کردارمان را تجربه کرده ایم، و اکنـون آن چـه را کـه طـرف     

ه ارزیـابی اسـت کـ    این مقابل ما، در هر یک از این لحظات حس کرده، تجربه می کنیم، و بر اساس 

  .سرنوشت خویش را رقم می زنیم

  

آن چه در زندگی بعد از مرگ اتفاق می افتد، خارق العاده تر از آن است که براي تـو قابـل          

فهم باشد، چون تجربۀ دنیاي ماورایی، تجربه اي است دگر بعدي، و بنابراین قابل توصیف بـا  

کافی است بـدانی تـو در مرحلـه     فقط. ابزاري نظیر کلمات که بسیار محدود هستند، نمی باشد

جدید از حیات خویش، خود را محصول و دست آورد پندار و گفتار و رفتار گذشـتۀ خـود مـی    

  .یابی

بسیاري که از فرصت هاي دوران گذشته بهره کافی و مناسب نبرده اند آرزو می کنند که        

سـب و منطبـق بـا شـرایط     به دنیا باز گردند، و گذشته را به نحوي جبران و خویشـتن را منا 

  .جدید که در پس حیات دنیوي قرار دارد مهیا سازند

پس تو سعی کن در دوران حیات فعلی خویش در خودسازي خـود و کمـک بـه دیگـران در          

  .جهت پرورش خود الهی اشان کوشا باشی

  



 
٢٢٥ 

  .ولی همیشه می توانم امید به چیز بیشتري داشته باشم هستم خشنود      

  

تو همواره امید به چیزهاي بیشتري داري، طبیعت تـو چنـین اسـت، ایـن طبیعـت و       آري      

  .سرشت الهی است که همواره در جستجوي چیز برتري است

  .پس با تمام وجود جستجو کن      

  .حاال دوست دارم به پاسخ سؤالی که در ابتداي این مکالمه مطرح کردي، بپردازیم      

. فرصت بسیار کوتـاه اسـت  . کاري را انجام بده که واقعاً دوست داريبه جلو قدم بردار و       

چگونه می توانی به خودت اجازه دهی در این عمر کوتاه بـه کـاري بپـردازي کـه تمـایلی بـه       

به این گونه، حیات را به سرآوردن و سرمایه وجـودي خـویش را هـدر دادن    . انجام آن نداري

  .تدریجی است که براي خویش برگزیده ایمنمی توان زندگی نامید، بلکه نوعی مرگ 

دهانهـاي  ... ولی، ولی، من خـانواده اي دارم کـه بـه مـن متکـی هسـتند      «اگر پاسخ دهی،         

به تو پاسـخ   »...همسري هست که چشم امید به  من دوخته... کوچکی هستند که باید غذا بدهم

چیزي باشد که بدنت انجام می دهد،  اگر اصرار داري که زندگی  تو، در رابطه با آن: خواهم داد

کاري کـه   –حداقل، کاري بکن که به تو رضایت خاطر بدهد . پس فلسفه آفرینش را نفهمیده اي

  .نماینده خود واقعی تو باشد

در آن صورت حداقل نسبت به آنهایی که تصور می کنی تو را از نشاط و شـادي ات بـاز          

  .نیمی دارند، احساس رنجش و خشم نمی ک

آن هم مهم است ولی نـه بـه گونـه    . البته آن چه بدن انجام می دهد نباید بی اهمیت شمرد       

نه . نیازهاي جسمی قرار است منعکس کننده مرتبه اي از هستی باشند. اي که تو فکر می کنی

  .کوششی در راستاي بدست آوردن مرتبه اي از هستی
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کاري انجام نمی دهد که به او شادي بدهد، هر فـردي  در روند منظم و  حقیقی امور، کسی        

چـون شـخص، خودبخـود    . کسی کوششی در جهت دلسوز بودن نمـی کنـد  . اصوالً شاد هست

دلسوز هست، در مورد افرادي که در سطح باالیی از آگاهی هستند، تحقق اهـداف و آرمانهـاي   

یک انسان ناآگاه است کـه  صرفاً . روح بر نیازهاي آنی بدن از اولویت خاصی برخوردار است

  .می کوشد تا از طریق نیازهاي آنی جسمی به مرتبه باالي معنوي برسد

زندگی تو بستگی بـه ارضـاي نیازهـاي جسـمیت     «منظور از بیان این جمله این است که        

مع الوصف این حقیقت دارد که نیازهاي آنی جسمی تو، منعکس  کننده چیزي است که » .ندارد

  .در پی آن استزندگی تو 

  .این  یک وضعیت دو حالتیِ ربانیِ دیگري است       

  :با وجود این، بدان که        

پـس آن را جسـتجو   . تو حق داري شاد باشی، با بچه، یا بی بچه، با همسر، یا بی همسـر         

 آن را پیدا کن و تو خانوادة شادي خواهی داشت، صرف نظر از اینکـه چقـدر پـول داشـته    . کن

باشی، اگر خانواده ات با تو شادمان نبودند و تو را رها کردند در عین حال که به آنهـا عشـق   

  .اجازه بده به دنبال شادي خود بروند. می ورزي، آنها را آزاد بگذار

از طرفی دیگر، اگر به نقطه اي از رشد و تکامل رسیده اي که نفسانیات، دیگر برایـت مهـم          

حتی آزادي بیشتري داري تا شادي ات را در زمین جستجو کنی، همـان   نیستند، در آن صورت

خداوند می گوید خوب است شادمان باشی، پس حتـی، از شـغلی کـه    . گونه که در آسمان است

  .داري خرسند باش

  شغل تو بیان و تجلی خود الهی تو است، اگر نباشد، چه لزومی دارد آن را انجام دهی؟      

ند هر چیزي را بخواهد دوست داشته باشد، به شرط آن که بدانـد و بفهمـد   هر کس می توا      

  .چکار دارد می کند، و چرا
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  .هیچ کس کاري را که تمایلی به انجام آن ندارد انجام نمی دهد      

  

  

  

      

  

بیماریهاي مزمنـی کـه بـه    . چگونه می توانم مشکالتی را که در ارتباط با سالمتی ام هست، حل کنم

  .تال هستم و همچنان از آن ها سخت در رنجمآن مب

  

تـو از آنهـا بـه    . تو این بیماریها را دوسـت داري . ابتدا اجازه بده یک مطلب را روشن کنم        

گونه اي تحسین آمیز استفاده می کنی تا توجه اطرافیان و حس ترحم آنها را به خـودت جلـب   

  .کنی

نداشته اي به دلیل آن بوده که آن بیماري زیاد از حد در موارد کمی هم که آنها را دوست         

  .، تصورش را می کرديجلو رفته، جلوتر از آن که تو، وقتی آنها را با دست خودت خلق کردي

اجازه بده مطلبی را بگویم که تو از پیش می دانستی، همه بیماري ها ساخته دسـت خـود          

دارند که مردم خودشان بیماري را بوجـود مـی   قبول  حتی پزشکان معاصر، اکنون. افراد است

  .آورند

آنها خودشان هم نمی دانند دارند چکار می . اکثر مردم این کار را ناآگاهانه انجام می دهند       

ظـاهرامر  . بنابراین وقتی بیمار می شوند نمی دانند چه چیزي به آنها صـدمه زده اسـت  . کنند

ا فرود آمده و آنها غافل هستند که این بال را خودشان چنین بنظر می رسد که بالیی بر سر آنه

  .بر سر خودشان آورده اند

١٣ 
 



 
٢٢٨ 

علت همه اینها این است که مردم در زندگی نسبت به بسیاري از چیزهـا از جملـه مسـائل           

  .بهداشتی و پیامدهاي آن ناآگاهانه عمل می کنند

  .اند دچار حیرت می شوندمردم سیگار می کشند و بعد، از اینکه سرطان گرفته      

مردم در مصرف گوشت حیوانات و خوردن غذاهاي چرب زیاده روي می کنند و در حیـرت       

  .اند چرا دچار گرفتگی عروق شده اند

  .مردم در تمام طول زندگی خشمگین اند و در حیرت اند چرا دچار سکته قلبی می شوند    

نشی غیرقابل باور، رقابت می کنند و در تعجب انـد  مردم با یکدیگر بی رحمانه و همراه با ت    

  .چرا دچار حمله مغزي می شوند

  .حقیقت ناپیدا این است که اکثر افراد از شدت ناراحتی و نگرانی جان می سپارند      

مخـرب   –نگرانی یکی از بدترین اشکال فعالیت ذهنی، بعد از نفرت اسـت کـه عمیقـاً خـود           

نگرانی ضـمناً واکـنش   . یک انرژي به هدر رفتۀ ذهنی است. هوده اي استنگرانی کار بی. است

هایی بیوشیمیایی ایجاد می کند که به بـدن صـدمه مـی رسـاند، و عوامـل مختلفـی از سـوء        

  .هاضمه گرفته تا ایست قلبی و بسیاري چیزهاي دیگر بوجود می آورد

  .گرددبا پایان گرفتن نگرانی، سالمتی فوراً به شخص باز می       

  .نگرانی یک فعالیت ذهنی است که ارتباطش را با خداوند درك نمی کند    

نفرت بدن را مسموم می کند و اثرات آن . نفرت یکی از مخرّب ترین نوع شرایط ذهنی است     

  .غیر قابل جبران است

مت ترس، جنبۀ دشمن همه چیزهایی است که تو داري و بنابراین تاثیري مخالف روي سال      

  .ترس نگرانیِ بزرگ عصر حاضر شده است. ذهنی و جسمی تو دارد
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نگرانی، نفرت و ترس، همراه بـا فـراورده هـاي فرعـی آن نظیـر، اضـطراب، کـج خلقـی،                

همگـی بـدن را در سـطح     –ناشکیبایی، طمع، نامهربانی، قضاوت نابحق کردن و محکوم کردن 

  .سالم تحت چنین شرایطی غیر ممکن است داشتن بدنی. سلولی مورد حمله قرار می دهند

غرور زیـاد، افـراط کـاري و حـرص و آز هـم بـه        –به طور مشابه ولی در حدي پائین تر       

  .بیماري جسمی یا عدم تندرستی منجر می شوند

  .همه بیماریها ابتدا در ذهن بوجود می آیند       

  

  اند شرایط دیگري بیافریند؟چگونه چنین چیزي ممکن است چگونه شرایطی می تو       

  

افکار نظیر . که ابتدا در سطح فکر نباشد –هیچ چیز  –هیچ چیز در زندگی اتفاق نمی افتد        

فکر ممکن اسـت همـواره آشـکار و بـه     . می کنند مغناطیس هستند، که تاثیراتی را به تو جلب

ودي به مرضی وحشـتناك  من می دانم به ز«عمل نکند، نظیر این فکر که  )سببی(صورت علّی 

. »مـن ارزش زنـدگی کـردن را نـدارم    «. فکر معموالً از این ها ظریف تـر اسـت  . »مبتال می شوم

خداوند دارد مرا تنبیه مـی   » «.من بازنده هستم«. »زندگی همواره آشفته و درهم بر هم است«

  ».از آن نفرت دارم. از این زندگی دیگر زده شده ام«. »کند

. اره ظریف و حیله گر و در عین حال، نوع بسیار قدرتمندي از انرژي می باشـند افکار همو      

عمـل،  . اعمال از الفاظ هم به مراتب منسجم ترنـد . الفاظ کمتر ظریف، و بیشتر منسجم هستند

وقتـی تـو بـه    . نوعی انرژي در شکل فیزیکی حجیم آن است و به صورت حرکتی حجیم اسـت 

، فکر می کنی و آنرا به زبان و عمل در می آوري، »اي هستم من آدم بازنده«چیزي منفی نظیر 

جاي تعجب نیست اگر بعد از این فکـر  . انرژيِ خالقِ شدیداً قدرتمندي را به حرکت در می آوري

  .دچار سرماخوردگی شوي که، حداقل نتیجۀ آن فکر است
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واقعـاً مشـکل    وقتی فکر منفی شکل فیزیکی به خودش می گیرد، معکوس کردن اثـرات آن        

الزمه ایـن تغییـر، ایمـانی بسـیار قـوي      . البته غیر ممکن نیست، ولی بسیار مشکل است. است

وشدید و داشتن اعتقاد به نیروي مثبت عالم هستی است، که ممکن است آنـرا خداونـد، قـدرت    

  .اصلی، سبب ساز اولیه یا بسیاري چیزهاي دیگر، بنامی

این همان ایمانی است که از دنیاي آگـاهی مطلـق عبـور    . رندشفا دهندگان چنین ایمانی دا       

ایـن  . آنها می دانند که تو در لحظه کنونی موجـودي کامـل،  تمـام و یکپارچـه هسـتی     . می کند

ولی از نوع بسیار قدرتمند آن اسـت، آن چنـان قـدرتی کـه مـی       آگاهی ضمناً نوعی فکر است،

بـه همـین دلیـل اسـت کـه شـفا        .کولهـاي بـدن  تواند کوهها را بلرزه در آورد، چه رسد به مول

  .دهندگان حتی از فاصله دور می توانند کسی را شفا دهند

فکر دور دنیا را می گردد و بسیار بسیار سریع تر از آن چـه در  . فکر فاصله نمی شناسد        

  .، حرکت می کندتصور و گفتار بیاید

ک کلمه بر زبان بیاوري مستخدم من شفا پیدا اگر ی«افسر قدیم رومی بر این باور بود که         

دقیقاً در همان لحظه و حتی پـیش از اینکـه شـفا دهنـده     . و واقعاً هم همین طور بود. »می کند

  .این بود اعتقاد و ایمانی که یک افسر رومی داشت. کالمش را تمام کند، شفا اتفاق می افتاد

. ذهـن هـاي شـما مملـو از افکـار منفـی اسـت       . با وجود این همه شما افلیج ذهنی هستید        

بعضی از این افکار را از دیگران می گیرید و بسیاري را هم خود، می سازید و خلق مـی کنیـد   

  .وبعد ساعتها، روزها، هفته ها، ماهها و گاهی سالها آن را نشخوار می کنید

  .بعد هم حیرت زده هستید که چرا مریضید...        

عضی از بیماري هایی را که به آن مبتال هستی با تغییر دادن ذهنیات خـود  تو می توانی ب      

تو می توانی بعضی از شرایطی را که بوجود آورده اي بهبود بخشی و از بروز و . عوض کنی
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همه این کارها را مـی تـوانی بـا تغییـر     . گسترش برخی از مسائل بزرگ جدید، جلوگیري کنی

  .باالتر می توانی بهتر از  این از خودت مراقبت کنی و از همه. دادن افکارت درست کنی

تو واقعاً . مشکل شده اي تو از جسمت آنقدر مراقبت نمی کنی تا متوجه شوي واقعاً دچار        

تو از ماشینت بیشتر از جسـمت مراقبـت   . کاري در جهت پیشگیري از بیماریها انجام نمی دهی

  .می کنی

نه هاي منظم سالی یک بار و استفاده از روان درمانی و دارو، بـه  تو به دلیل نداشتن معای       

تازه وقتی هم بـه دکتـر مراجعـه مـی کنـی، از      . بسیاري از بیماریهاي اعصاب دچار می شوي

ضمناً در فاصله بین معاینه هاي منظم، کـوچکترین مراقبتـی از   . داروهایش استفاده نمی کنی

  .جسمت نمی کنی

  .، بنابراین عضالتت شل و بدتر از همه ضعیف و بی قوت استتو ورزش نمی کنی       

بـا وجـود   . بعد هم جسمت را پر از سموم مختلف و مواد بی خاصیتی به نام غذا می کنـی        

این ماشین بدن هنوز هم برایت کار می کند و لنگ لنگان به پیش می رود با وجـود اینکـه بـی    

  .رحمانه آن را آزار می دهی

شرایطی کـه تحـت آن از بـدنت انتظـار داري دوام پیـدا کنـد،       . واقعاً وحشتناك استاین        

تو این سطور . با وجود این کوچکترین کاري در جهت بهبود جسمت نمی کنی. وحشتناك است

را می خوانی، سرت را به عالمت تصدیق تکان می دهی، و بعد هم هر چه را خواندي فرامـوش  

  می دانی چرا؟. بق می پردازيمی کنی و به همان کارهاي سا

     

  .متاسفانه نه       
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بیان حقیقت . چون تو، شم و اراده زندگی کردن را نداري، و این واقعیتی است انکارناپذیر       

اکثـر آنهـا تـرجیح مـی     . بعضی از افراد دوست ندارند بیدار شـوند . براي بیدار کردن تو است

  .دهند در خواب باشند

وضعیتی است که می بینی و این به دلیل این است که مردم ترجیح مـی دهنـد در    دنیا در       

  .همان طور که گفتم تو اراده زندگی کردن را نداري یا حداقل تا کنون نداشته اي. خواب بمانند

  .البته هر لحظه که  اراده کنی و تغییر موضع دهی، می توانی روند زندگیت را تغییر دهی     

گاهی افراد واقعاً در خواب هستند و نیاز دارند کسـی  . ته شد براي بیداري تو بودآن چه گف     

  .آنها را کمی تکان دهد

البته ممکن اسـت خـودت آن را انکـار کنـی،     . در گذشته تو اراده کمی براي زیستن داشتی      

، چـه  اگر تو یک پک هم بـه سـیگار زده باشـی    .ولی اعمال تو تاکیدي است بر صدق این گفتار

تـو اهمیتـی بـه    . رسد به اینکه روزي یک پاکت سیگار بکشی، اراده کمـی بـراي زیسـتن داري   

  .ضرري که به جسمت می زنی نمی دهی

به همین ترتیب اگر یک جرعه مشروب نوشیده  باشی بـاز هـم اراده کمـی بـراي زیسـتن            

  .بدن براي جذب الکل مناسب نیست و الکل به ذهن صدمه می رساند. داري

  

  .ولی در این مورد خاص من همیشه تعادل را حفظ کرده ام     

  

کمی الکـل بـه تـو صـدمه نمـی      «اگر کسی به تو گفت . حقیقت، حقیقت است. خوب نگاه کن      

فقط به تو این اجازه را می دهد . به تو دروغ گفته و این حرف واقعیت را تغییر نمی دهد ،»زند

  .که حقیقت را انکار کنی
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سـال   ٨٠-٥٠خـود را در طـی    ولی خوب توجه کن، در سالهاي اخیر شما انسـانها جسـم         

تعدادي عمر بیشتر دارید، و تعدادي کمتر، ولی شاید تعجب کنی اگر بـدانی  . فرسوده می کنید

  .که ساختار بدن طوري است که خیلی، خیلی بیش از اینها می تواند عمر کند

  

  نبوده بمیریم؟منظورت این است که ما قرار       

  

تو فقـط  . تو هرگز نمی میري. تو نامیرا هستی. زندگی جاودانی است. تو هرگز نمی میري       

  .تغییر شکل می دهی

انسانهاي اولیـه  . ساختار بدن تو به گونه اي است که می تواند سالهاي سال دوام پیدا کند       

  .بدون درد و بدون ترس از مرگ زندگی می کردند

از ابتدا، هدف از خلق شما انسانها این بود که خود الهی تان را آنطور که هست، از طریـق         

 –همانطور کـه بارهـا تکـرار کـرده ام      –تجارب کسب شده در جسم فیزیکی، در دنیاي نسبی 

  .بشناسید

از جملـه   –ارتعاشات الزم براي تولیـد مـاده    این کار از طریق کاهش سرعت بی حد همه        

  .صورت گرفت –ده اي که تو جسم فیزیکی می نامی ما

و در ایـن  . زندگی در یک چشم بر هم زدن که تو اکنون میلیونها سال می نامی درست شد       

  .لحظه مقدس تو از دریاي حیات، به شکل کنونی بیرون آمده، وارد صحنه زندگی شدي

  

  !استدرست پس نظریۀ معتقدین به تکامل      
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و سرگرم کننده است که شما انسانها نیاز دارید تا همه چیـز را بـه درسـت و غلـط      جالب       

هرگز به فکرتان نمی رسد که شـما ایـن عنـاوین را سـاخته ایـد تـا بـه شـما در         . تقسیم کنید

  .توصیف اشیاء و توصیف خودتان کمک کند

چـون فقـط   : باشداین هرگز به فکرتان نمی رسد که چیزي می تواند هم درست و هم غلط        

کـه زمـان و    –در دنیاي مطلـق  . در دنیاي نسبیت چیزها می توانند این طور یا آن طور باشند

  .همه چیز، همه چیز است –مکانی وجود ندارد 

و  –در آنجا زن و مرد، پیش و پس، تند و کند، اینجا و آنجا، باال و پـائین، چـپ و راسـت            

  .غلط و درستی وجود ندارد

آنهـا پـس از عبـور از زمـین و     . فضانوردان پس از رفتن به فضا چنین احساسی داشتند        

در آن لحظه خورشید کجا بـود؟ بـاال ؟   . رسیدن به کره ماه شروع به نگریستن به زمین کردند

... آنجا؟ سمت چپ؟ در آن لحظه هیچ چیز نه باال بود نه پائین، بلکه در پهلوها بـود ! پائین؟ نه

  .یب همه توصیف ها رنگ باختو باین ترت

در دنیاي ملکوت هم همین طور است، همۀ توصیف هـا ناپدیـد مـی شـوند و ایـن واقعـاً               

مـذهب کوششـی اسـت    . مشکل است که بتوان دربارة این قلمرو، در قالب الفاظ صـحبت کـرد  

  .، و این کوشش آسانی نیستبراي بیان ناگفتنی ها

در یـک   –همه اینهـا را   –رست نمی گفتند، خداوند همه این ها را نه پسر، فرگشت گراها د        

... و. خلق کرد همانطور که معتقدین به آفرینش گفته اند، –چشم بهم زدن، در یک لحظه مقدس 

دنیا در یک فرایند تکاملی که بیلیون، بیلیون سال طبق نظر فرگشت گراها طول کشید، بوجود 

  .آمد

همانطور که فضانوردان کشف کردند، همـه  . می گفتند» درست«هر دو در ارائه این نظریه       

  .چیز بستگی به این دارد که شما چگونه به چیزي نگاه کنید
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چه تفاوتی می کند؟ آیا  –ولی سؤال واقعی این است، یک لحظه مقدس یا، بیلیون ها سال        

از آن است که بتـوانی آنـرا   قبول داري که در بعضی از مسائل حیات، رمز زندگی معماآمیزتر 

   چرا اجازه ندهی که مقدس، مقدس باقی بماند؟ چرا این رمز را مقدس تلقی نکنی؟. حل کنی

  

  .تصور می کنم همه ما نیازي عجیب به آگاهی داریم     

  

تـو  . قبالً هم به تو گفتم، اما نمی خواهی حقیقـت را قبـول کنـی   ! ولی تو از پیش می دانی       

ایـن بـاالتري مـانع در راه روشـنگري     . آن چنان که درك می کنی حاضري بپـذیري حقیقت را 

بنـابراین تـو آن چـه را مـی بینـی، مـی       . تو تصور می کنی از پیش حقیقت را می دانی. است

و آن چه را نمـی خوانـد،    .شنوي یا می خوانی اگر با درك و ادراك تو می خواند، قبول می کنی

این را تو آمادگی بـراي تعلـیم پـذیري مـی     . و یادگیري می نامیو این را آموزش . رد می کنی

متاسفانه تا زمانی که حاضر نیستی جز حقیقت خودت چیزي را بپذیري، هرگـز چیـزي   . نامی

  .نمی آموزي

ردن، بـدنیا            با وجود این، آنها که گوش شنوا دارند بهتر است این را بدانند که، تو براي مـ

تو به عنوان وسیله اي حیرت انگیز، وسیله اي بـا شـکوه بـراي تجربـه     فرم فیزیکی . نیامدي

  .کردن واقعیتی که تو با ذهنت ایجاد کردي، خلق شده است

روح سـپس  . دایره کامل اسـت . روح درك می کند، ذهن ایجاد می کند، جسم تجربه می کند       

ـ   . خودش را در تجربه خودش می شناسد د، دوسـت نداشـته   اگر روح آن چه را تجربـه مـی کن

باشد، یا تجربه متفاوتی را به هر دلیلی، طلب کنـد، تجربـه متفـاوتی از خـود را در ذهـن مـی       

  .پروراند و واقعاً ذهنش را تغییر می دهد
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رستاخیز و زنـدگی  ) نماد(من «. به زودي جسم، خود را با تجره جدیدي روبه رو می بیند        

تصور می کنی مسیح چگونـه بـه ایـن مهـم نائـل      . بودنمونه شکوهمندي از این تبدل » هستم

  آمد؟

تو، سه هستی در یک هسـتی، مـی   . با وجود این روح هرگز بر جسم یا ذهن غلبه نمی کند       

  .باشی، که به صورت خداوند خلق شدي

هـر یـک وظیفـه اي دارد ولـی وظیفـه  هـیچ یـک        . سه جنبۀ خود، با هم معادل می باشند       

  .رتر از دیگري نیست و هر سه به گونه اي مساوي، به هم مربوط هستندبزرگتر یا ب

آن چه تو تصور می کنی، خلق می کنـی، آن چـه خلـق مـی      .فکر کن، خلق کن، تجربه کن         

  .آن چه تجربه می کنی، درك می کنی. کنی، تجربه می کنی

ـ              را، بـراي نمونـه،    زيبه همین دلیل است که می گویند اگر تـو باعـث شـوي جسـمت چی

فراوانی را تجربه کند، فوراً آن فراوانی را در روحت حـس مـی کنـی و روح بـا درك احسـاس      

و بـاین  . حس می کند از فراوانی برخـوردار اسـت   .جدید، خود را به گونۀ جدیدي درك می کند

برمـی   از فکر جدید، تجربـه بیشـتري  . ترتیب به ذهن، فکر جدیدي را در مورد آن ارائه می دهد

  .خیزد، و جسم با واقعیت جدیدي، به عنوان مرتبۀ پایداري از هستی، شروع به زندگی می کند

تو نمونه بسیار بسـیار کـوچکی از تجلـی ذات    . جسم تو، ذهن تو، و روح تو یکی هستند       

اکنون می بینـی  . و جوهر و ذات هر چیز هستی –تقدیس کامل  –کامل  احدیت، همان اولوهیت

  .ونه خداوند اول و آخر هر چیز، استکه چگ

بی دلیل نبود که مسیح در میان عده اي که به این رمز پی بردنـد، بـه حقیقـت الیتغیـري            

  .اشاره کرد وقتی گفت، من تجلی پروردگار هستم
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و زندگی، روند آن، چرا تو به دنیـا آمـدي،   . تا به اینجا مباحث بسیاري براي تو بازگو شد       

  چه کمک دیگري می توان به تو کرد؟. مقصود از زندگی

  

همۀ وجودم از سپاس و ستایشـی بـی انتهـا    . من سؤال دیگري براي مطرح کردن پیدا نمی کنم      

وقتی به سؤاالتم برمی گـردم  . لبریز شده، پاسخ ها بسیار عمیق بود و همه جنبه ها را در بر گرفت

سؤاالتی در ارتباط با زندگی و رابطه هـا، پـول و    -داده شده است؛ می بینم به پنج تا از آنها پاسخ 

البته پرسشهاي دیگري هم مطرح کرده بودم ولـی پاسـخ هـایی کـه داده شـد، آن      . شغل و سالمتی

  .سؤاالت را بی مورد می سازد

  

 یک به یـک پاسـخ داده   آري، تو سؤاالتی کرده اي و اجازه بده به طور سریع به بقیه آنها       

  .شود

  

که قرار است من در اینجا بیاموزم چیست؟ من سـعی دارم بـر   ) کنش و واکنش(درس کارمایی      

  چه چیز فائق شوم؟

  

تـو بایـد مجـدداً خـداي     . تو فقط باید بیاد بیاوري. تو قرار نیست چیزي در اینجا بیاموزي     

  .یگانه را بیاد بیاوري

  

١٤ 
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  است؟ آیا قانون بدهی کارمایی یک واقعیت      

  

بدهی چیزي اسـت کـه بایـد    . بدهی کارمایی به مفهومی که تو تصور می کنی وجود ندارد      

  .تو مجبور نیستی کاري انجام دهی. باز پرداخت شود

با وجود این، چیزهاي معینی است که تو مایلی انجام دهی، تو چیزهـایی را بـراي تجربـه         

  .کردن انتخاب می کنی

ن انتخابها از گذشته بتو رسیده و آرزوي تو براي رسیدن به آنها، به تجارب برخی از ایو       

  .کسب شده در مراحل گذشته زندگی بر می گردد

را به نیاز فطري بشر به بهتر شدن، به فهیم شدن، به رشد و تکامل رسـیدن، و  » کارما«اگر       

  .، کارمایی وجود داردبه حوادث و تجارب گذشته نگاه کردن معنی کنی، در آن صورت آري

تو همواره موجودي با انتخاب آزاد بـوده  . ولی در مقابل از تو چیزي درخواست نمی شود      

  .و هستی

  

آیا چیزي بنـام توانـایی روحـی وجـود     . من گاهی اوقات فکر می کنم داراي توانایی روح هستم      

  »با شیطان در رفت و آمد نیستند؟«دارد؟ آیا این گونه افراد 

  

تو هم از این قدرت برخورداري، در واقع همه داراي این قـدرت  . توانایی روحی وجود دارد      

  .فقط عده اي از آن استفاده نمی کنند. کسی نیست که داراي این توانایی نباشد. هستند

  .این قدرت همان حس ششم است      

ر واقع شیطانی بـه آن معنـی کـه تـو     د .ضمناً این گونه افراد با شیطان رفت و آمد ندارند      

  .باشی تصور می کنی وجود ندارد که تو با او در رفت و آمد
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  .زمانی شاید در کتاب دوم، نحوه استفاده از قدرت روحی براي تو توضیح داده شود       

    

  مگر کتاب دومی هم وجود دارد؟     

  

  .حاال این کتاب را به اتمام برسان      

  

  جازه دارم از راه شفاي بیماران پول و درآمدي کسب کنم؟آیا من ا     

  

  .قبالً به این سؤال تو پاسخ داده شده است      

  

داسـتانی کـه در پـس ایـن تجربـه انسـانی نهفتـه اسـت         . آیا رابطه جنسی مشروع مجاز اسـت       

بـه پـاکی و   ، انسـان  است؟ آیا با خودداري از ایـن عمـل   چیست؟ آیا جنسیت صرفاً براي تولید مثل

  روشنگري می رسد؟

  

اگر خداوند مایل نبود تو کارهاي معینـی انجـام بـدهی    . رابطه جنسی مشروع مجاز است        

آیا تو به بچه هایت اسباب بازي هایی که نمی خـواهی  . لوازم آن را در اختیار تو قرار نمی داد

شته باشی ولـی مراقـب بـاش    البته تو می توانی رابطه مشروع دا. با آنها بازي کنند، می دهی

آن هم عشقی که  در آن هر دو طـرف سـهیم و برخـوردار هسـتند،      که از آن جز در راه عشق،

استفاده نکنی، و آن را براي ارضاء نفس، سلطه جویی، قدرت نمایی، یا مقاصـد پنهـانی دیگـر    

  .به کار نبري
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هیچ گونه پاکی و تقدسـی از  .شد در مورد نفی و انکار این تکانه، قبالً هم توضیحاتی داده       

با این وجود تمایالت و آرزوها، با ظـاهر شـدن واقعیتهـاي    . طریق نفی و انکار بدست نمی آید

لذا غیر معمول نیست چنانچه افرادي تمایـل کمـی بـه ایـن امـر داشـته       . برتر، تغییر می کنند

باالترین و بهترین ولذت براي عده اي تعالی روح، . یا کوچکترین تمایلی نداشته باشند باشند،

  .بخش ترین چیز است

تو نیاز به دانستن دلیل مسائل نداري فقط سـعی کـن علـت و سـبب تجربـه ات       بنابراین       

  .باشی

از این . یادت باشد، تجربه، تو را با خود الهی ات آشنا می کند، و به درك آن نائل می سازد      

  .ن می آوردا، تجربه به ارمغدرك و آشنایی، خلقت پدید می آید و خلقت

  

چرا جنسیت تجربه اي آن چنان قوي، با شکوه و زیبا است و در عین حال ما باید تـا آنجـا کـه          

ممکن است از آن دوري جوییم، چرا همه چیزهاي لذت بخش غیر اخالقی، نامشروع یا چـاق کننـده   

  است؟

  

مـه چیزهـاي لـذت بخـش غیـر اخالقـی،       ه. به سؤال آخري تو قبالً پاسخ داده شده بـود         

زندگی تمرین جالبی در توصیف آن چه لذت بخـش اسـت، مـی    . نامشروع چاق کننده نیستند

  .باشد

» لـذت بخـش  «براي عـده اي  . به معنی ارضاء نفسانیات است» لذت بخش«براي عده اي        

  .مسائل بر می گردد همه چیز به خود تو و سطح فکر و برداشت تو از. مفهومی کامالً جدا دارد
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جنسیت یعنی به شادي و انبساط روح رسیدن و براي بسیاري، جنسیت همه چیز اسـت          

و پاکی و تقدس با لذت و شادي، آن طور کـه   . جنسیت ضمناً امري پاك و مقدس است. جز اینها

  .عده اي تصور می کنند، عدم تجانسی ندارد

. نسبت به زنـدگی اسـت   یت، مینیاتوري از نگرش توبرخورد و نگرش تو نسبت به جنس        

زندگی باید شادي آفرین، و سروربخش باشد، در حالی که امروزه به صورت تجربه تـرس، و  

در مورد جنسـیت هـم   . چشم هم چشمی، خشم و تراژدي در آمده است» نابسندگی«اضطراب، 

  .این مطلب صادق است

به جـاي آن کـه بـا    . خود را تحت فشار قرار داده اي به جاي آن که از زندگی لذت ببريتو        

به جاي آن که آن را بـاالترین و گرانبهـاترین   . سرافرازي به زندگی نگاه کنی از آن شرم داري

  .موهبت تلقی کنی، آن را پلید و شیطانی می شماري

ـ            دگی قبل از اینکه بخواهی به این حرفها اعتراض کنی به نگرشی که مـردم نسـبت بـه زن

چهار پنجم مردم دنیا زندگی را صحنۀ آزمایشی سخت و جـان فرسـا، مدرسـه    . دارند، نگاه کن

اي با درسهاي خشن که باید فرا گرفته شود، و به طور کلی تحمل تجربه اي کـه، بایـد انتظـار    

  .شادي واقعی را پس از مرگ داشت، می پندارند

ند و میلی که آنها را به سـمت یکـدیگر مـی    جاذبه و کششی که افراد نسبت به یکدیگر دار       

این قوه . کشد، تا یکی شوند، قوة محرکه اصلی همۀ پدیده هایی است که از حیات برخوردارند

  .در درون همۀ پدیده ها وجود دارد، قوه اي است ذاتی و غریزي

ارد و از ابتداي خلقت چیزي که بشر همواره در جستجوي آن بوده، این است که دوست بد       

متاسفانه و از ابتداي خلقت همۀ کوشش بشر در این راستا بـود کـه ایـن    . دوست داشته شود

جنسیت یکی از راههاي خارق العادة بیان عشق و محبت است؛ عشق . ممکن را غیر ممکن سازد
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پس نباید از داشتن این حـس خجـول و شـرمنده    . به دیگري، عشق به خود و عشق به زندگی

  .باشی

ن را بدان که خداوند چیزي به تو عطا نکرده که از داشتن آن شرمسار باشی، که حـداقل  ای       

  .آن، جسم تو و نیازهاي آن است

دستگاه ارتباط جمعی از نشان دادن خشونت عریان ابایی ندارد ولی از نشان دادن عشق        

  .عریان خودداري می کند

  

آیا آنها از زمینیان بازدید کرده انـد؟ آیـا مـا توسـط      آیا زندگی در کرات دیگر هم وجود دارد؟      

آنها مشاهده می شویم؟ آیا شاهد آثاري از زندگی ماوراء عالم خاکی در طول حیات مـان خـواهیم   

  بود؟

  

در کتـاب دوم در ایـن زمینـه توضـیح     . پاسخ سؤال یک و دو و سه تو همگی مثبت اسـت       

  .بیشتري داده خواهد شد

حاوي حقایقی بنیادي و درکی بنیادي از مسائل و موضوع ها است و بیشتر بـه  کتاب اول       

  .موضوع ها و مسائل شخصی می پردازد

کتاب دوم حاوي حقایق و  اطالعات عمیق تـري اسـت و بیشـتر مسـائل و موضـوع هـاي             

  .جهانی در بر می گیرد

  

ام ظهور ثانوي وجـود دارد؟ آیـا دنیـا    آیا زمانی زمین، مدینه فاضله خواهد شد؟ آیا چیزي به ن      

  آیا قیامتی به آن صورت که در انجیل پیش بینی شده وجود دارد؟. روزي به پایان می رسد
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  . پاسخ به این سؤاالت در کتاب سوم خواهد آمد. این براي خودش کتابی است       

یزهـاي زیـادي در   چ .در حال حاضر تو و خواننده هایت به قدري اسـتراحت نیـاز داریـد          

پس زمانی باید براي مسائل گذشـته و موضـوع هـاي مطـرح     . است که باید جذب شوند اینجا

  .شده  اختصاص داده شود و روي آنها تامل گردد

تو می توانی با حقیقت روحت بـه  . این یگانه راهی نیست که خداوند با تو صحبت می کند       

تو مـی تـوانی در   . خداوند گوش کنی قلبی ات به تو می توانی با احساس . خداوند گوش دهی

  .آرامش ذهنت به خداوند گوش کنی

هرگاه سؤالی داري بدان که از پیش بـه آن  . تو می توانی نداي حق را در همه جا بشنوي        

پاسـخ تـو ممکـن اسـت در     . بنابراین چشم هایت را به روي دنیا بگشا. پاسخ  داده شده است

در موعظه اي باشد که از پیش نوشـته شـده، و   . ر روزنامه چاپ شده استمقاله اي باشد که د

در آهنگی باشد که دیـروز  . در فیلمی باشد که مشغول تماشاي آن هستی. در دست پخش است

تنظیم شده، در کلماتی باشد که بر زبان دوستی جاري می شود، و یا در نزد دوستی باشد کـه  

  .بعدها خواهی داشت

  .تو می توانی در زمزمه باد، چهچهه بلبل، در ریزش باران، در جرقۀ رعد ببینی حقیقت را       

  .حقیقت، احساسِ هستی، شمیم گل سرخ، گرمی خورشید و جذبۀ نور ماه است      

حقیقت، هم، به سیاهی شب تار و هم به سپیدي و پاکی و معصومیت گریه هاي طفل شـیر        

  .خوار است

آهنگ تپش قلب و به آرامی و آهستگی زمزمۀ مادري در گوش فرزنـدش   حقیقت به بلنداي      

  .است

ق، آفریـدة  او نمی خواهد او را رهـا کنـد چـون مخلـو    . پروردگار بنده اش را رها نمی کند       

  .است اهللا ةــخلیفدست خالق، بنده، و 



 
٢٤٤ 

ي خداونـد را  تجلی آن اسـت دور شـد   بنابراین هرگاه که از آرامش و سکون که پروردگار      

  .صدا بزن

  .و خداوند آنجا خواهد بود       

  با حقیقت       

  با نور       

  با عشق       

  

 


