
 

 به نام مقام متعال

 

 
 .کیفیت درونی وجود انسان که به دست فراموشی سپرده شده ، مشاهده گری ودیدن است  : مراقبه -1

  .دیدن یعنی مراقبه و  یعنی یکی شدن با هستی برای ابدمراقبه -2

  . آسان است و از راه تالش بدست نمی آیدمراقبه -3

  .در دیدن مراقبه یعنی دیدن و ماندن  و ن  یعنی آنچه را که هست بدون نام مشاهده کردمراقبه -4

  . مورد مشاهده است حتی برای چند لحظهء هنر ماندن با شیمراقبه -5

  .یعنی به سمت خود کشیده شدن ،  یعنی حرکت به سوی مرکز وجودمراقبه -6

  .تالش برای خنثی سازی چیزهایی است که جامعه در فرد کار گذاشته است  ،مراقبه -7

  .ت و تجربه مجدد معصومیت یعنی بازگشمراقبه -8

هیچ صدایی و خواهشی     ، ،سکوتی که آنقدر وسیع است که تو تقریبا در آن ناپدید می شوی              یعنی سکوت  مراقبه -9

  .نخواهی داشت
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  می باشدمراقبههنر   وتازه دیدن ، کودک شدن ، زیستن در شادی و آزادگی بی پایان ، »بی فکری«بودن در -10

 آنگاه مراقبه کرده ای ، ننهی و فقط با آن بمانی بر آن نام  ، »بنگری«ه کنی و فقط به آن اگربتوانی به یک گل سرخ نگا -11

  کرده ایمراقبههر گاه فقط بنشینی وکاری نکنی  .از مراقبه باز می دارند پرش وجنبشهای ذهنی تو را  ، حرکت -12

 به کننده استفقط همراه مراق ، نه جلو و نه عقب،  همانجاست و جایی نمی رود مراقبهانرژی  -13

  .بی ذهنی و بی صدایی است ،  سکوتمراقبهتفکر صداست و  -14

  .ذهن تو محصول تحمیلی جامعه توست تو بی ذهن زاده شده ای ، -15

 بنابراین  تفکر هرگز اصیل نیست  شناخته ها همواره کهنه اند ، ، بیندیشد»شناخته شده ها«تنها قادر است درباره  تفکر، -16

  . همیشه ورای تفکرندنا شناخته ها .اشناخته ها فکر کرد چگونه می توان در مورد ن -17

  .تفکرپلی است که تو را از خودت دور کرده و در افکار و ذهنیات گم می کند -18

 دور شوی »اینجا و اینک «تو در لحظه حال هستی و دیگر راهی نیست تا از  .وقتی فکری در کار نباشد  -19

 . است » لحظه حال «همان  ، تنها زمان واقعی -20

 . ،خواب بیداری است هوشیاری بدون تفکر ، اشراق -21

 تفکراتت را متوقف کنی و با این وجود هوشیار نیز باشی یعنی بتوانی بدون اینکه به خواب بروی ، ،  اشراق -22

آسان ها را بـر مـی        ، انسان در کمند غول آسایش     ، ،خواب و تفکر نیز آسان است      بیداری و تفکر آسان است     -23

  . سراشیبی می غلتدگزیند و آنگاه در 
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روندی که به  ، فراتر از آن انقالب است ، آن بخشی از تکامل نیست. بیدار بودن و تفکر نکردن مشکل است  -24

  .طور خود به خودایجاد نمی شود باید آن را کسب کرد

 و سختی است نج تنها تخم در ر ، درخت شکوفه می دهد و خشنود است ، به آنجا که باید نرسیده ای ، اگر هنوز در رنجی -25

  .تنها درخت خشنود است و جشن می گیرد ،درخت شو -26

 حقیقت در غیاب تو حضور دارد ، زمزمه ای است که تنها وقتی آن را خواهی شنید که مطلقا نباشی ، حقیقت -27

  .حقیقت حاضر است  ،  غایب است و اگر تو غایب باشیحقیقتاگر تو حاضر باشی  -28

 .ام کار مراقبه این است که تو را غایب کند ، تم  یعنی هنر غایب شدنمراقبه  -29

 .مراقبه با سکوت آغاز می شود نه با ذکر   ،  نیستمراقبهتکرار ذکر  -30

هر گاه بتوانی ذکـرت را نیـز کنـار بگـذاری بـه       ،  فکر دیگر می شود999ذکر فکری است که مانع ورود       -31

  .مراقبه رسیده ای

 . باشد نه یک پرسش یا کنجکاویمرگ و زندگییت مسئله خدا را تنها زمانی خواهی شناخت که خداوند برا -32

  .زمانی که تمام زندگی تو به همین یک پرسش بند باشد ،تنها آنوقت خدا را درک می کنی  -33

  .  هم تکرار می کندذهن ، ندکماشین تکرار می  -34

  .هن خودش را تکرار و تکرار می کند و به همان کارهایی که عادت داشت می پردازدذ -35

  .هر عادتی بد استزیرا  ، وب و عادت بد وجود نداردعادت خ -36
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  .از تکرار بیرون بیا ، اگر واقعا مایلی انسان باشی -37

  .زندگی از روی عادت یعنی زندگی مکانیکی  ،هوشیار شو -38

  .اشتبا هات خود را ببین ، دیدن اشتباهات دیگران آسان است -39

  . اشتباهات دیگران را نمی بیندعاشق -40

  .فعالیت دارد و فعالیت یعنی ارتباط داشتن با چیزی در بیرونذهن فعال است و  -41

 با اشتغال به این و آن خود را فراموش مکن -42

  خودت را احساس می کنی و می توانی با خویشتن بر خوردی داشته باشیسکوت حضورتنها در  -43

 . یعنی آسودگی و آسودگی یعنی آموختن انفعال  -44

 آموزش در آسودگی روی می دهد ، ده باشیتو فقط وقتی چیزی را می آموزی که آسو -45

 . تو فقط هستی ، خود را بیاموز یعنی غیر فعال باش و فقط باش و هیچ کاری نکن -46

  آنگاه که ساکت و فارغ باشی از حضور لطیف خودآگاه می گردی و این سکوت موسیقی بسیار لطیفی است -47

 .آنگاه هیچگونه نگرانی وجود ندارد ، آرام و ساکت خواهی شد اگر احساس کنی که در حال مردن هستی ، -48

 وقتی روزی خواهی مرد چرا باید نگران باشی؟. تمام نگرانی ها به خاطر زندگی است -49

 اگر فکر کنی آنگاه دیگر نگاه نیست آنوقت همه چیز را آلوده می کنی ، نگاه کن یعنی فکر نکن -50

 میزبانی پذ یرا ، میزبان باش حقیقت را دریافت کن ، -51
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 نی حقیقت الزم نیست هیچ کاری انجام دهی فقط باش و پذیرا باشبرای میزبا -52

  یعنی کاری نکردن و منتظر ناشناخته ها بودنمراقبه -53

 .تمام ذهن را توجه بده تا آن شی به یک تصویر درونی تبدیل شود .را انتخاب کن روی آن تمرکز کن ء شی -54

آنگاه تـو   .صویر را آنقدر دور کن تا ناپدید شود       چشمانت را از شی دور کن و ببند و ت          ، آنوقت چشمانت را ببند   

 این آزادی و حقیقت است.در تمامی خلوص و معصومیت خودت  ، وجود داری در تنهایی تمام خودت

 . یعنی اینکه چیزی باید دور انداخته شود »منفی« -55

 کنی فضا را کشف آن هنگام که اتاق را تخلیه . در اتاقی پر از اسباب و وسایل فضا را نمی توانی درک کنی  -56

  .ولی اشغال بود فضایی که پیش از این هم بود ، .می کنی

  کاری مثبت انجام ندادن. یعنی خود را خالی کردن»منفی بودن« -57

 از پیش در توست  آنچه را که تالش میکنی کشف کنی ، -58

  خواهد بودآنگاه ذهن یک فضا می شود و آنگاه روح تو ، ذهن را از اثاث که همان افکار توست خالی کن -59

 تنها زمانی که تسلیم باشی می توانی در ناشناخته ها قدم بگذاری و شناخته ها را ترک کنی ، تسلیم باش -60

 " بنابراین تازه شو"  . شناخته ها کهنه اند ، ناشناخته ها ورای ذهن و تازه و اصیل هستند -61

 .ذری و به ناشناخته ها پا بگذاریاز شناخته ها بگ، باید از ذهن فراتر روی  اگر می خواهی به خدا برسی، -62

  .پس از شناخته ها و نا شناخته ها فراتر برو ، نا شناخته ها راهم روزی ذهن خواهد شناخت -63
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  برو به بی خواهشی و خاموشی خواهش ها ، به ورای ماوراء برو -64

  یک چهره واقعی نیاز است ، برای داشتن یک زندگی اصیل و واقعی -65

 اما تو هیچکدام از چهره ها و نقش هایت نیستی ، ی برای تویک چهره می سازدتمام نقش های تو در زندگ  -66

  . توستچهره واقعیاین  ، تو هیچ چهره ای نداری -67

  برای داشتن چهره واقعی به ساخت چهره ای خاص نیاز نداری -68

 .   که باز هم حقیقی نیست آنگاه چهره کاذب دیگری ساخته ای ، اگر چهره بسازی  -69

  آن است نه تولید آنشناساییو فقط هست و تنها کار تو چهره حقیقی ت  -70

 آنگاه کاذب فرو می ریزد و آنچه که واقعی است باقی می ماند از چسبیدن به چهره های کاذب دست بردار، -71

 . با افکارت نجنگ و موافق هم نباش تو افکار و ذهنت نیستی ، -72

 موافق باشی با آن فکر هویت گرفته ایاگر  فکر دیگری را خلق کرده ای ، ، بجنگیبا افکارت اگر   -73

  . و فقط بی تفاوت بنگربا چشمانی بی تعصب نگاه کن ، هوشیار باش -74

 به افکارت خوب و بد اطالق نکن تو ناظری نه قضاوت کنندههوشیار باش ،   -75

 او فقط به سادگی می بیند ،  کننده هیچ فکری را سرکوب نمی کندمراقبه -76

 فقط انسانی ساده باش ، ایدئولوژی و نگرش خاصی نیاز نیست ، به فلسفه ،  کردنمراقبهبرای  -77

  مشاهده گری خالص باش ، به افکارت نگاه کن -78
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 مانند جریان حرکت یک رودخانه بنگرنگاه کن بدون تعبیر و تفسیر به افکارت  -79

 هنگامی که فکری رفته و دیگری تولید نشده خود را خواهی دید در معصومیتت بین دو فکر، -80

آن عمل  ، دیگر نسبت به انجام عمل هوشیار نیستی ، هر گاه به کاری یا عملی عادت کنی ، ته باشعادت نداش -81

  .مانند یک آدم آهنی که عملی را تکرار می کند ، یک عمل مکانیکی می شود

، در غیر اینصورت آدم آهنی وجـودت همـه چیـز را مکـانیکی                 آگاه و هوشیار باش تا مشاهده کننده باشی        -82

  .تنها زمانی که هوشیار شوی می توانی ارباب باشی ، دهد و ارباب می شودانجام می 

آنگـاه   …حرف زدن و ، دیدن ، راه رفتن ، حتی غذاخوردن ،  انجام دهیهوشیاری کاملاگر هر عملی را با     -83

  .دیگر ذهنی نداری،زیرا تمام هوشیاری تو متوجه عمل هوشیارانه توست

 .ذهنت کنار خواهد رفت و آنگاه اصیل خواهی شد ، هوشیار باشیتنها زمانی که بتوانی سراسر وقت  -84

آنگاه اعمال بـزرگ و مشـکل        ، برای اینکار با انجام هوشیارانه اعمال ساده آغاز کن         ، هوشیار باش پیوسته   -85

  .را هم خودت انجام خواهی داد

  .شدنشان دهنده عدم هوشیاری تو وارباب بودن آدم آهنی وجودت می با »دست خودم نبود« -86

 معصومیتی غیر قابل تبعیض ، معصومیت یعنی خلوص ، خلوص است ، زندگی یکپارچه و با تمامیت -87

  .خلوص باالترین ها را در بشر طلب می کند  -88

 تو مجاز نیستی از کسی بد گویی کنی و زشتی دیگران را ببینیدر خلوص  -89
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 .ی ایجاد می کندتقسیم آن به دو بخش خوب وبد ناخالص ، کوشش نکن زندگی را تقسیم کنی -90

 یک کودکاگر دست از تعریف خوب و بد برداری آن گاه نگرشی معصومانه خواهی داشت مانند  -91

 به خوبی های دیگران نظر کن و نیکی را در آنان ترغیب کن -92

 .تعریف کردن یعنی تقسیم کردن  زیرا .تعریف ها تولید آشوب می کنند ، تعریف نکن -93

  .دوگانگی درست کرده ای و هستی یگانه است ،  تقسیم کنی جدایی آفریده ایاگر  -94

  .  یعنی از خودت بر همه نثار کردن بدون انتظار پاداشخلوص -95

 قوانینی که اصیل نیستند و جامعه بر او تحمیل کرده ، ذهن سرشار از قوانین و مقرارات است -96

 میلی است معصومیت واالتر از هر قانون و انضباط تح ،  کافی استمعصومیت ، برای زیستن اصیل -97

  .بی نظمی خواهی آفرید ، وقتی بکوشی ایجاد نظم کنی نظم در دنیا موروثی و فطری است ، -98

 .به هیچ نظم تحمیلی نیاز ندارد ، رشد کردن امری ساده و طبیعی است -99

  .نیاز به قانون دیگری نیست ، قانون درون کفایت می کند نظم خود انگیخته و طبیعی کافی است ، -100

  .زیرا آنوقت یک دروغ آفریده ای ، ولی سعی نکن مرا تقسیم کنی پذیر یا تماما رد کن ،یا تماما مرا ب -101

  .انسان وحدتی عمیق است -102

نـه یـک رشـد       ، یک رشد خودانگیخته   ، پذیرش خویشتن همانگونه که هستی به تو فرصت رشد خواهد داد           -103

  .انتخاب و کارگردانی شده
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  . باغچه کوچک  نه در یککوهستانی عظیمد درختی در رشدی خود انگیخته و اصیل داشته باش مثل رش -104

نفـرت را نیـز بـه خـود          ، همانگونه که عشق را به خویش نسبت میـدهی         ، وجود انسان واحدی پیوسته است     -105

  .زیرا عشق و نفرت دو روی یک سکه هستند ، نسبت ده

ه هـر چیـز زیبـا از آن    همانگونـه کـ   ، و تـو آنهـایی   آنگاه که بپذیری هر آنچه که زشت است از آن توست      -106

  .فقط آن هنگام قادر به رشد و تصفیه شدن خواهی بود ، توست و تو آنهایی

 کسی قادر نیست آن را در تو آشـکار  اگر خشم در تو نباشد ، از یک چاه خشک نمی توان آب بیرون آورد    -107

  .کند

  .انسان طمع کار همیشه توسط طمعی دیگر جذب می شود -108

 ." یعنی نفس"  ، پذیرا نبودن آنچه که هست ، لید نفس می کندعدم پذیرش طبیعت وجود تو -109

  .آنگاه که چنین کنی به مرکز وجودت پرتاب خواهی شد ، خودت را بپذیر -110

  . هر چه که هستی آن را بپذیر . با خودت بمان -111

 چیزی را تغییر نمیدهدو محکوم کردن بیهوده است  ، ،دیگران را نیز سرزنش نکن خودت راسرزنش نکن -112

  .فقط نسبت به آنها هوشیار وآگاه باش ، طمع و حرصت را سرکوب نکن ، شمخ -113

 حرکت و تجربه عمیق هر چیزی در ریشه و بنیان آن است ، تانترا -114

» خشـمگین «  شـوی نـه    »خشـم « خود را چنان درخشم رها سـازی کـه         ، اگر زمانی که خشمگین می شوی      -115
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ه آن آگـاه شـوی خـواهی دانسـت کـه خشـم چـه انـدازه                  وآنگاه که از خشم و آتش به تالطم افتادی و ناگهـان بـ             

زیرا به فراسوی خودت رفته ای و دیگر هرگز خشم قادر  ، می توانی به خودت بخندی ، رفتاری مضحک است

  .نیست بر تو تسلط یابد

همیشه در جستجوی یک چیـز   ، ذهن همواره در حال خواهش است   . ذهن انسان یک مکانیسم خواستن است      -116

  .زی دیگرو خواستن چی

  .ذهن همیشه در آینده است و برای حرکت به زمان نیازدارد -117

  .اما حقیقت همواره در لحظه حال می باشد ، ذهن یا در گذشته است یا در آینده -118

 .نه در آینده یا گذشته ، حقیقت در لحظه حال است.ذهن قادر به درک حقیقت نیست -119

  .اه لحظه حال را از دست داده ایزیرا اگر جستجو کنی آنگ ، حقیقت قابل جستجو نیست -120

  .اما می توان یافت حقیقت را نمی توان جستجو کرد ، -121

  .طلب نکن و به دست آر ، از دست خواهی داد ، در طلب نباش -122

 ، زیراخواستن و طلـب کـردن امـری دنیـوی اسـت            ، دنیوی و غیر دنیوی وجود ندارد      ، خواسته خوب و بد    -123

  .حتی اگر هدف غیر دنیوی باشد

  .نیازی به جستجو نیست . است » اکنون – اینجا «قت در حقی -124

  .اگر ذهن در گذشته یا آینده نباشد آنگاه حقیقت نمایان می شود  -125
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  نمی ماند آنگاه ذهن باز می ایستد ، ، وحرکت کردن نیست آنگاه ذهن قادر به فکر کردن  ، باشی اگردرحال -126

  .گاه حقیقت را تجربه خواهی کرد و آنزاده شده ای تو بی ذهن  شوی همانطور که اگر -127

  .زیرا آنوقت عدم خواستن مشکل و مسئله می شود ، جستجو نکردن و نخواستن هدفت شود،  نکوش  -128

 تمامی ارزشی که هر حقیقتی در بردارد به درجه ای است که در زندگی واقعی به ظهور برسد -129

از آنکـه نفـس بیـرون بیایـد نتیجـه نیـک             پـس ازدم و درسـت قبـل          . حقیقت را می توان میان دم و بازدم یافت         -130

  .اینجا مکان حقیقت است.است

  . ذهن منبع تمام شیطنت هاست ، ذهن یعنی تباهی -131

  . ولی چنین نیست می تواند به تقدس تظاهر کند ، ، ذهن می تواند حتی یک قدیس شود -132

  . کاری نیستتقدسطبیعت ذهن را با  ، غیر ممکن است  -133

  .ذهن یعنی گذشته ، هن انباشته از شناخته هاستذ . ذهن زمان و تاریخ است -134

  .زیرا هیچگاه در حال نیست ،  می گویددروغذهن همیشه  -135

  .شر محصول جانبی ذهن ،  استمراقبهخیر محصول جانبی  -136

 یا در ورای ذهن یا در ذهن هستی  ، یا می سازی یا تخریب می کنی ، هیچکس در زندگی خنثی نیست -137

  . بودن یعنی خالق بودنمراقبهدر  .نی خالق خواهی بوداگر در ورای ذهن زندگی ک -138

  .هر کاری که بکنی زیباست و شکوه و برکت به دنیا می بخشد اگر در ورای ذهن باشی ، -139
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  .، دنیا را زشت خواهی کرد اگر در ذهن باشی  -140

  .، حال است زمان حقیقیتنها  ذهن گذشته است و -141

  .دروازه ورود به خداوند است »حال« زمان -142

  .خدا همیشه حال است ،   گذشته وآینده نیستداوندخ -143

  یعنی بودن و بودن یعنی حالخداوند -144

  .خدا همواره در حال و اینک هست ، زیرا آن را در گذشته می جویی ، تو خدا را گم کرده ای -145

 ، »اینجا« و تنها یک مکان را »حال«  تنها یک زمان را می شناسدخداوند -146

 . هستی در زمان حال باش و اینجا مکان مقدس است  دیگریتو همیشه در افکارت در جایی -147

  .ذهن است ، تنها چیزی که ترک آن در دنیا واجب است ، ذهن را بینداز -148

 آنگاه زندگیت ارضاء خواهد شد و برکت خواهد یافت. خودت را در تنهایی مطلق خویش بشناس -149

  .افتتنها آن زمان که ذهنت کامال خالی شود نجات خواهی ی ، خالی شو -150

  .با چنین بارگرانی امکان حرکت نخواهی داشت ، سنگین تر می شوی ، هر چه ذهنت پرتر باشد -151

 آنگاه حقیقت آن را پر می کند ، ذهنت را از تمام باورها و افکار کهنه خالی کن ، آنچه خالی است پر می شود -152

  ناپدید شود بیدار خواهی شد،باورها و افکارت برچسب ها ، تنها آن زمان که دانسته ها تو در خوابی ، -153

تنها آن زمان اسـت کـه        ، نه آنچنان که باید باشد     ، چنان که هست ببینی    ، زمانی که بتوانی آنچه را که هست       -154
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  .آنگاه هر کجا بروی بهشت است ، بیدار شده ای

  .رمزآلوده تر شدن زندگی است ،  کشف اسرار نیستخودشناسی -155

  .معصمومی است که هیچ نمی داند و در پرسش استدیدن زندگی از نگاه کودک  خودشناسی -156

  .حیرت زده می شود ، تنها انسان خردمند ،کسی که درآگاهیش عمیق فرو رفته باشد -157

او  ، را شگفت زده نمی کند هیچ چیز او . هوشیاری مطلق زندگی می کند در نا ، انسان معمولی و دانش زده -158

  .تمام پاسخ ها را می داند

 .اما تو همچنان خواهی ماند ، ذهن و بدن با مرگ نابود می شوند . کرد بدن استذهن قسمتی از عمل -159

  .از شادی خواهی رقصید ، آنگاه که این را دانستی ، این هوشیاری توستآگاهی و تو خواهی ماند   -160

 ؟آزادی چیست زیرا برای نخستین بار خواهی دانست که آگاهی  تو را برقص خواهد آورد  -161

افسانه بودن مرگ    ، جاودانگی خودت را خواهی شناخت     ، بدن و ذهنت را کنار بگذاری      ، اگر واقعا بمیری   -162

 را خواهی دید

 ذهن هرگز نمی تواند سالم باشد . بیماری روانی و ذهنی وجود ندارد زیرا خود ذهن یک بیماری است -163

  .زیرا ذهن دیوانگی است ، انسان تا به ورای ذهن نرود دیوانه است -164

  .هیچ چیز با ارزشی برایت روی نخواهد داد ورای خویش نروی ،تا زمانی که به  -165

  .زندگی بی معنی خواهد بود ، تا زمانی که به چیزی ورای خویش نرسی  -166
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  .می توانی خوشبختی را هم احساس کنی ، اگر بتوانی احساس کنی که بدبخت هستی -167

 . را نیز ببیندنوریکی را ببیند می تواند چشم دارد و کسی که بتواند تار ،  را ببیندتاریکیاگر انسان بتواند  -168

  .ذهن عادت وآشفتگی است -169

  .ولی نمی توانی خوشبخت باشی ، اگر در ذهن باشی می توانی خوشبختی را بشناسی -170

  .هم می توانی خوشبخت باشی و هم به آن آگاه باشی ، اگر به ورای ذهن بروی -171

 و حیوانات نا آگـاه بـه خوشـبختی ات             مثل پرندگان  آن گاه  ، می توانی خوشبخت باشی    ،  باشی بدناگر تماما    -172

آنگاه هم خوشبختی و هم بـه خوشـبختیت آگـاه خـواهی      ،  شویروحخواهی بود ، می توانی به ماوراء بروی و       

  .زیرا در واقع ذهن پایان ماجرا نیست ،  خواهی داشتتنشاما اگر در میانه باشی همیشه  ، بود

 ، بند باز نمی تواند در راحتـی باشـد         ، تو یک بند باز هستی     . بدن و روح   ریسمانی است بین دو واقعیت       ذهن -173

  .به ماوراء و روح شو یا به عقب برگرد و بدن شو بنابراین یا جلو برو

بایـد هـم نامتعـادل و       ، ذهن یک ریسمان است و زنـدگی کـردن در ذهـن ماننـد راه رفـتن روی ریسـمان اسـت                      -174

  . و نگرانی خواهی بودهر لحظه  پر از تشویش ، ناراحت باشی

یکی سکوتی که در آن ذهن ساکت شده و دیگری وقتی است کـه ذهنـت وجـود                   ،  وجود دارد  سکوتدو نوع    -175

  .نداشته باشد

  کند شده فقط همینسرعت دیوانگی . فقط خیلی دیوانه نیست ، ذهن وجود دارد ، در آرامش ذهنی -176
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  .ذهن مانند رودخانه پیوسته در حرکت است -177

اولی به سرکوب می انجامـد و   . و یا با پروردن آن یا با جنگیدن با آن  ،  وجود دارد  و راه تغذیه  دبرای ذهن    -178

  .دیگری به هویت یافتن ختم می شود

  .با جنگیدن با ذهن به او انرژی عظیمی می دهی -179

  . کردن کار آسانی استسرکوب -180

نمـی توانـد مطلـق       ، سالمتی نسبی اسـت   در واقع    ، پس فانی نمی بود    ، اگر سالم بود   ، بدن هرگز سالم نیست    -181

برای همین می توان بیماری را تعریف کرد ولی سالمت را نمی توان تعریـف نمـود زیـرا در حقیقـت بـدن                         ، باشد

  .هرگز واقعا نمی تواند سالم باشد

د و  آن ها مانند دو پا هستند که همزمان راه می رون           ،  دو پایانی نیستند که از هم دور باشند        مرگ و زندگی   -182

  .هر دو متعلق به تو هستند

ذهـن خـود     ، پـس هرگـز نمـی توانـد سـالم باشـد            ، تنش داشتن و پریشـانی اسـت       ،  محکوم به بیمار بودن    ذهن -183

  .بیماری است

ذهن پلی است که بین دو  . مرگ و زندگی است ،  حلقه ای ارتباطی بین بدن و غیر بدن،ماده و غیر ماده        ذهن -184

  . در تنش است و نمی تواند راحت باشدبنابراین همواره ، متضاد است

  . مانند پاندول ساعت است همواره از یک سو به سوی دیگر می رودذهن -185
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آنچه در درون توست یک روند  ، چیزی در درون تو به عنوان ذهن نیست .  یک روند است نه یک چیزذهن -186

  .است که ذهنیت نام دارد

  .همیشه دچار تنش است ، اشد بساکتیک روند نمی تواند  ، روند یعنی اغتشاش -187

  .ذهن همواره در حرکت بین گذشته وآینده است -188

به همین دلیل انسان برای فرار از این روند خشن همواره خود را مشغول نگه  ،   استروند خشنذهنیت یک  -189

پـر  چون اگر ساکت باشدآنگاه نسبت به رونـد          ، به هر کاری که بتواند ولی هرگز ساکت نمی نشیند          ، می دارد 

  .تنش درونش آگاه می شود و این برایش دردناک است

همواره در جستجوی پناهی است حتی اگر این پناه خوانـدن یـک روزنامـه                ، انسان آموخته از خود بگریزد     -190

  .برای دهها بار باشد

  .یعنی با خود بودن ،  یعنی مشغولیت نداشتنمراقبه ، اگر مشغول باشی در مراقبه نیستی -191

  می توانی از روند های درونیت آگاه باشی و ذهن یک روند اساسی درونی استهمراقبتنها در  -192

، در مراقبـه فقـط نسـبت بـه آنهـا             آنهـا همیشـه هسـتند بـا همـان شـدت            ، در مراقبه افکار هجوم نمی آورند      -193

  .هوشیار می شوی

  .ذهنیت یک روند است وروند یک تالش ، در این تالش انرژی هرز و تلف می شود -194

 .این کاری است مانند تمام مشغولیت های دیگر ،  نیستمراقبهر تکرار ذک -195
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  کرده ایمراقبه ، هر گاه ذکرت را کنار گذاشتی  -196

 ولی ذهن نداری ، ذهن از بیرون  ساخته شده وقتی که زاده می شوی فقط ظرفیت ذهنی را دارا هستی -197

اصـد  ق مختلـف بـرای اهـداف و م   جامعه به انسان ذهن می بخشد و ذهن ها با هـم متفـاوت هسـتند زیـرا جوامـع              -198

  .متفاوتی آن را تربیت کرده اند

جامعه و دیگـران بـرای       ، ذهن همیشه سنت گرا و کهنه است زیرا توسط گذشته          .ذهن پیشرو وجود ندارد    -199

  .اهداف خاصی شرطی شده است

  .زندگی همیشه تازه ، ذهن همواره کهنه است -200

زیـرا فـن آوری بـه زنـدگی چنـان       ، دچار تشویش استذهن یک انسان غربی بیش از ذهن یک انسان شرقی        -201

  .تغییرات سریعی می بخشد که ذهن نمی تواند با آن پیش برود

در اینصـورت هـر      ، می توانی با هر وسـیله ممکـن هـوای آن را تعـد یـل کنـی                  ، ذهن مانند یک اتاق گرم است      -202

راه دیگر آن است کـه از اتـاق          ،  کند ترتیبی که بدهی نیازمند مراقبت و نگهداری است و خود تشویش ایجاد می            

ما ساکن اتاق نیستیم  ، ما ذهنیت را برای آن می شناسیم که بتوانیم در خروجی اتاق را پیدا کنیم ، بیرون بروی

  .، می خواهیم بدانیم چگونه می توان از اتاق بیرون رفت

 آگاهی خواهی بود و هرگز به یاد آنگاه تو در زیر آسمان باز و بی نهایت ، اگر از اتاق ذهنت بیرون بروی -203

  .اتاقت نخواهی افتاد
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  . را ببینیآسمان  آگاهیتا زمانی که در اتاق  ذهنت باشی نمی توانی  -204

 .تو فقط به ورای ذهن می روی و آنگاه همه چیز تغییر می کند ، تو قادر به تغییر ذهنت نیستی -205

 . اما این بار اتاقت یک قفـس نیسـت         ، هم بازگردی   می توانی به اتاق ذهنت       ، به ماوراء ذهنت بروی   آنگاه که    -206

  .آن زمان تو ارباب ذهنت خواهی شد ، بلکه وسیله ای است که از آن استفاده می کنی

  .ذهن خدمتکاری خوب و اربابی بی رحم است -207

  .با ذهنت هویت نگیر -208

ا پیدا کنی و چگونه از تمام تکنیک های مراقبه فقط به این توجه دارند که چگونه در  خروجی اتاق ذهنت ر -209

  . استفاده کنیآگاهیآسمان بی نهایت 

  است که وجود دارد و گرنه وجود صدا غیر ممکن استصدا فقط به دلیل سکوت،   می گویدتانترا -210

صـدا بـدون سـکوت نمـی       . پس هر وقت صدا باشد درست پشت آن سـکوت وجـود دارد             ، سکوت ضد صداست   -211

  .همان سکه است روی دیگر  ، تواند وجود داشته باشد

   شده ایمراقبهاگر بتوانی از صدا ها به عنوان تکنیکی برای رسیدن به بی صدایی استفاده کنی وارد  -212

  . بی ذهنیمراقبه ، ذهن کالم است -213

  .واژه و افکار است ، ذهن آکنده از صدا -214

  .برای غوطه ور شدن در بی ذهنی باید از ذهن به عنوان یک تخته پرش استفاده کنی -215
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از ذهن طوری استفاده  می شود که بتوانی به ورای            ، راه هایی هستد که توسط آن ها       ، یک های مراقبه  تکن -216

  .ذهن جهش کنی

  .از صدا می توان برای ورود به بی صدایی استفاده کرد -217

زیرا نفرت چیزی نیست جز سـایه         ترک می کند ،     را آنگاه نفرت نیز تو    ،  خودت را بیندازی   منیتاگر تو    -218

  .ومنیت ت

  .نفس را دور بینداز و زیبایی بی نفسی را ببین -219

  استغیبت نورتنها  ، تاریکی از خود وجود مثبتی ندارد ، نفس درست مانند تاریکی است -220

اگـر بخـواهی مسـتقیما       .  بیـاوری  نـور باید   ، اگر بخواهی نفس را برداری نمی توانی مستقیما کاری بکنی          -221

  . را برداشتنورباید  بازهم نمی توان ، ، تاریکی را بیاوری

  .غیبت هشیاری و نبود آگاهی ، نفس عدم است -222

  .برای همین تاریکی باقی است ، پس نفس حاکم است ، تو آگاه نیستی -223

 .در دروغ زندگی کرده ای  ، و اگر تو بپنداری که جدا هستی» من جدا هستم« ،  یعنینفس -224

  .نگیحقیقت یگا ،  خالقیت از درون تجربه حقیقت جاری می گردد -225

تو  ، تو باید باز و در دسترس باشی ، تمام هستی یگانه استزیرا  ، باید این حقیقت را بدانی که تو جدا نیستی -226

  .نباید جدا باشی
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رها کردن نفس در ابتدا سخت به نظر می آید اما اگر رهایش کنی خواهی دانست که ایـن رهـا کـردن یـک                          -227

  .ازسرورانگیزترین فعالیت هاست

  . رها کننهشادمانفس را  -228

  .واقعیت نیست ،  استافسانهنفس یک  -229

انسـان   . مانند قدرت اراده و آن چیزی جز روشهای جنگیدن و فتح کردن نیسـت              ، نفس نامهای مختلفی دارد    -230

  .می پندارد که تمام جهان یک صحنه جنگ است

کـاری کـه بایـد     . دیک دست نمی تواند بدن را فتح کنـ همانگونه که  ، علم هرگز قادر به فتح طبیعت نیست   -231

  .کرد درک طبیعت است و هم آهنگ شدن با آن وآنگاه آرامش پدیدار می شود

  .قدرتی در نفس نیست ، نفس ناتوان است -232

  .کلید نابودی نفس است ، تسلیم شدن -233

 .راه نفس ، بزرگ نمای و غلو کردن راه ذهن است ، این تنها نفس است که همه چیز را بزرگ می کند -234

حتی اگر پای مصیبت و رنج در میان باشد نفس مایـل اسـت تـا از همـه                    ، ت تا غیر معمولی باشد    نفس مشتاق اس   -235

  .غیر عادی تر باشد

  .مفهوم خودت را از رنج به واقعیت تنزل بده و آنگاه بیرون آمدن از آن دشوار نخواهد بود -236

 .  آن نیستیکه تو در ،  وقتی چیزی را مشاهده کنی یک چیزقطعی استمشاهده کن خود را رنج -237
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  . هرگز مشاهده شونده نیستمشاهده کننده  -238

 نفس هست زیرا که تو هشیار نیستی که کیستی .نفس در واقع وجود ندارد ، نفس یک ماهیت کاذب است -239

  از دست می دهی زیرا درچیزی زندگی می کنی که وجود ندارد و زندگی واقعی را ، نفس خطرناک است -240

 ی نفس هستند و هر چه مقدارشان بیشتر شود نفس بیشتر می خواهد راههای وجودقدرت و مقام ، پول -241

  .نفس هرگز خرسند وراضی نیست ، نفس مایل است تا هر چه بیشتر و بیشتر بزرگ شود -242

آنگـاه تـو یـک فرصـت طالیـی را از       ، تاریکی بیشتر و هشیاری کمتر می شود     هرچه نفس بزرگتر شود ،     -243

 ، فرصتی که در آن حقیقت را زندگی کرد خدا را دریافتفرصتی که در آن می توان  ، دست می دهی

  .یگانه است ، جهان هستی به عنوان آگاهی -244

خود آگاهی انسان به او احساس جدایی می دهد و او خود را بـه عنـوان              ،  اوست خود آگاهی مشکل انسان از     -245

  .ل جهان استدر حالی که انسان جزئی از ک . دیگران دیگرانند و او خودش ، چیزی مجزا می یابد

احسـاس   در بامـداد   . برای همین خـواب اینهمـه سـرور انگیـز اسـت            ، با کائنات شناور می شوی     ، خوابدر   -246

  .تازگی می کنی و بار دیگر سرزنده هستی

 .،خودت راگم می کنی ودر یگانگی با کائنات فرو میروی تو نفس خودت رااز دست میدهی ، درخواب عمیق -247

سردر گمی مـی کنـد و     است و هر آنچه بر پایه کذب باشد تولید پریشانی و احساس جدایی در اساس کاذب     -248

  .هر کاری که براساس این جدایی انجام دهی اشتباه است
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 کاذب است ،  فقط برای آن است که انسان را هوشیار سازد که جدایی مراقبه و تمام روشهای تانترا -249

 .خواهی بودتو فقط موجی از اقیانوس پهناور .نبودن واقعی است جدا -250

  .پس نخواهی ترسید و هنگام مرگ احساس رنج و پریشانی نخواهی کرد ، تو جدا نیستی -251

ولـی اگـر بخواهـد     ، ی محافظت از تخم نیـاز اسـت     ابه وجودش بر   ،  است پوست تخم مرغ   درست مانند    نفس -252

 اسـت وآن را      تخـم زیرا آنوقت دیگر یک مانع برای رشد         ، بیش از اندازه از تخم محافظت کند خطرناک است        

  .از تکامل باز می دارد 

  .، بدون آنکه هستی را آگاهانه درک کرده باشد ، مرده است همچون یک دانه ، اگر کسی با نفس بمیرد -253

  .بگذار دنیا خودش نگران خودش باشد ، نگران دنیا نباش -254

  مهم استتیآنچه تو هس ، آنچه می پنداری و آنچه امید داری مهم نیست ، آنچه تو آرزو می کنی -255

 تو نمی توانی دنیا را تغییر دهی ، فقط این است که خودت را تغییر بدهی ، تنها کاری که میتوانی انجام دهی -256

اگر به این دست پیدا  ، سرور درونی و نور درون ، تنها کمک تو به دنیا این است که به سکوت درون برسی -257

 .کنی به دنیا کمک کرده ای

 .بخشی از دنیا را تغییر داده ای  ، ریک به روشن  نقطه ای تاتبدیلتنها با  -258

بـا سـعی در      .مسئول خودت هسـتی    تو تنها  . تمام نگرانی هایت را فراموش کن      دنیا را به حال خودش بگذار،      -259

  .تغییر جهان آشوب بیشتری می آفرینی
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 . اما قادری خود را روشن کنی ، تو قادر به روشن کردن جهان نیستی -260

  .خودت نور شوینی جهان را روشن کنی آن است که تنها راهی که می توا -261

بیشتر مسئولیت های تو خطیر می شود  ، هر چه نگرانتر باشی .دنیا مورد توجه تو نباشد ، نگران دنیا نباش -262

 احساس بزرگی بیشتری می کنی و نفست را می پرورانی   ، و هر چه مسئولیت های تو خطیر تر شود

آنگاه جهان به وسـیله تـو تغییـر مـی            ، ا کاری است که می تواند انجام شود       این تنه  ، فقط به خودت کمک کن     -263

  . نمی توانی کاری در مورد جهان انجام دهیآگاهانهاما به اینها نیز فکر نکن  تو  ، کند

  .هشیار شو و آنگاه همه چیز به دنبال خواهد آمد -264

 مه چیز بر تو افزوده می شودآنوقت ه ، نخست ملکوت الهی را طلب کن .نخست وارد ملکوت الهی شو -265

 آنگاه نفس تمام دنیا می شود ، فقط نفس باقی می ماند ، زیرا وقتی تو تنها هستی ، نفس همیشه در پی انزواست -266

  .نه منزوی کردن آن ، تنها راه مقابله با نفس حس کردن آن است -267

  .بزرگترین یگانگی و وحدت در عشق روی می دهد، نه در انزوا -268

 . می رودقدرت مذهبینفس به دنبال  ،  نبودقدرت سیاسیاگر  . رای قدرتمند شدن است جستجویی بنفس -269

  .مستقل و مانند جزیره می کند نفس است ، چیزی که تو را جدا -270

  .جستجوی برای آرامش درونی ، جستجویی است برای سکوت ، عنویتم -271

 .هم همبستگی دارند نه وابستگیتمام اجزاء جهان به عنوان یک واحد به  . وابستگی یک تفسیر بیش نیست -272
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  .زیرا هستی یک واحد است ، ،حقیر و کوچک نیست در هستی هیچ چیز بزرگ -273

 عشق نام دیگر آن است،نام بهتر وخالص آن.نام دیگر این یگانگی و همبستگی خداست.زندگی یکی بیش نیست -274

 اشتباه را در خودت رفع کن ، مشکل نفس توست . دنیا به راستی زیبا و شگفت انگیز است . دنیا مشکل نیست -275

  .دنیا را ترک نکن ،

  . توستنفسیگانه توهم و سراب در دنیا  -276

زیـرا هـر گـاه تـو خوشـحال           ، نفس خودت را ترک کن و تنها راه برای ترک خویشتن جشـن گـرفتن اسـت                 -277

  .وجود نداری و هر گاه که اندوهگین هستی وجود داری ، هستی

  .، وقتی خنده هست نفس تو دیگر نیست تو نیستی که می خندی از ماوراء  تو می آید ، این خنده -278

آنگاه تو خودت حقیقت کائنات  ، اگر با کل هستی یگانه شوی ، اگر احساس جدایی کنی توهم را پذیرفته ای -279

  .می گردی

وقتـی منـزوی هسـتی       ، زیرا تو توان مقابله بـا نفـس خـودت را نـداری             ،  از ترسویی است   انزوا پیشه کردن   -280

 .ولی خشم در تو به قوت خودش باقی است فقط فرصت خشمگین شدن نداری ، را نمی بینیخشمت 

  .هر گز چنین نکرده ، تغییر دادن صحنه به کسی کمک نخواهد کرد.  خودت را تغییر بده -281

در آنوقـت تـو      . هسـتی  مراقبـه آگاهی زمانی روی می دهد که تو کامال فراموش کنی که در              یگانگی و فرا   -282

  .بلکه شیوه زندگی تو مراقبه گون شده است ، ه نیستیمراقبه کنند
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مسـئله کیفیـت زنـدگی     ، مراقبه بیشتری برایت اتفاق می افتد     ،  کنی مراقبههرگز فکر نکن که اگر بیشتر        -283

  .مراقبه گون است نه کمیت آن

  . پول نیست تا در پی انباشت آن باشیمراقبه -284

  . نیستقبهمرا ،  انجام می دهیمراقبههر آنچه را با نام  -285

  .روشهای مراقبه راههایی برای آماده سازی فرد برای ورود به مراقبه اصیل و درست است -286

  .روشهای مراقبه فقط زمینه را آماده می کنند تا تو بتوانی در مراقبه زندگی کنی -287

فقط خودت  ،آن نیز قابل انجام نیست  ، مثل عشق واقعی ، آن را نمی توان انجام داد ،  استرویدادمراقبه یک  -288

  .را تصفیه کن تا برایت اتفاق بیفتد

  .با مراقبه انجام داده ای آنگاه هر چه انجام دهی ، بدن و ذهنت را پاک کن ، -289

برای صعود و  ، رسیدن به خالقیت مثل صعود به قله یک کوه است ،  به بزرگترین تالش نیاز داردخالقیت -290

تمام  ، در واقع تمام وزن هایی که با خود داری باید انداخته شود . باال رفتن چیزهای زیادی را باید دور انداخت

  .بارهایی که  غیر الزم و بی فایده اند

  .بارها و وزنه ها  را با خود حمل می کند ، برای پر کردن احساس تهی بودنشان ، آنان که طمع کارند -291

  .انسان پر از نفس است و نفس وزنه عظیمی است -292

 ،بنابراین باید نفست را پرت کنی تا بتوانی باال بروی وزنه عظیمی است حرکت کرد،بانفس نمی توان به باال -293
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 »  من جدا هستم «  یعنی دور انداختن ایدهخالقیت -294

  . تنها وقتی روی می دهد که تو با هستی یگانه شویخالقیت -295

  .تسلیم وجود ندارد ،  همیشه برای ناشناخته است ، وقتی همه چیز شناخته شده باشدتسلیم -296

  .تسلیم در عدم قطعیت و  نا امنی وجود دارد -297

زیـرا آنوقـت نفـس شکسـته مـی شـود و ایـن                ،  روی تسلیم شدن به یک مرشد زنده تاکید بسـیار دارد           تانترا -298

  .شکسته شدن اساسی است

  . مهم است و دگرگونی می آفریندتسلیم شدنخود .به چه کسی تسلیم شدن مهم نیست -299

  .آسیب پذیر و باز و زنانه می شوی ، آنگاه پذیرا ، تسلیم باش -300

  .هستی تو را در آغوش می گیردهر گاه تسلیم شوی ،کودک هستی می گردی و  -301

هیچ چیز با تو مخالف نخواهد بود زیرا تو با هـیچ             .تمام هستی از تو حمایت می کند       ، زمانی که تسلیم باشی    -302

  .چیز مخالف نیستی

 و هنگامی که ناتوان باشی هستی از تو حمایت و حفاظـت مـی          وقتی که تسلیم می شوی می پذیری که ناتوانی         -303

  .آنگاه تمام هستی دوست و یاور تو می شود . کند

  .لحظه ای که انکار کنی،راه افراط دیگری را پذیرفته ای . پذیرش تمامیت زندگی یعنی  راه میانه -304

تـو انتخـاب     .  و نـه مخـالف     نه بـا چیـزی مـوافقی       ، پذیرش تمامیت یعنی به طور خود به خود در وسط بودن           -305
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  .تو در رها شدگی به سر می بری ، فقط در جریان رودخانه جاری هستی نکرده ای ،

  . به رها شدگی عمیق باور داردتانترا -306

  .انتخاب یعنی ورود نفس و منیت تو -307

کـت  تو به زندگی اجازه مـی دهـی کـه حر    . یعنی تو نباید تصمیم بگیری که زندگی کجا برود     ، بی انتخابی  -308

  .تو را با خودش ببرد و تو هدف ثابتی نداری کند ،

 .مجبوری که انتخاب کنی ، اگر هدف ثابتی داشته باشی -309

تـو هـیچ چیـزی از خـودت علیـه       ، توعلیه زنـدگی حرکتـی نمـی کنـی         . هدف توست  ،  هدف حیات  تانترادر   -310

 .بنابراین زندگی هم چیزی علیه تو نخواهد داشت  ، زندگی نداری

خودت را به نیروی زندگی تسلیم       ، پذیرش تمام زمانی است که تو خودت را ترک می کنی           ، راتانتاز نظر    -311

  .می کنی

  . انسان استنفسمشکل  ، جهان هستی بی مشکل است ، در خود زندگی هیچ مشکلی وجود ندارد -312

  .منبع تمام مشکالت است ، نفس تسلیم نشدنی -313

،انتخاب یک سو علیه دیگر سو که بخشی اساسی از  عمل و ضد عمل دو روی یک سکه اند و سرکوب یعنی -314

  .خودش است

  .بی انتخاب بمان ، انتخاب نکن -315
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 پذیرش تمامدر  ، سرکوب و زیاده روی هم نیست زیرا تو در میانه هستی ، وقتی انتخاب نیست -316

پـی  هنـوز در     ، زیرا در آن صورت ذهن خواهنـده       ، تکنیکی برای بدست آوردن چیزها نیست      ، پذیرش تمام  -317

  .خواسته هایش است

 .هدف تو تولید دشمنی می کند ، نمی توانی زندگی را همچون یک دوست بنگری ، اگر هدفی داشته باشی -318

  .اجازه بده زندگی برایت اتفاق بیفتد ، خودت را بر آن تحمیل نکن ، از زندگی متوقع نباش -319

  .چیزها زمانی اتفاق می افتند که تو مشتاقانه در پی آنها نباشی -320

 پیامد است و نه نتیجهآنچه برایت روی می دهد  ، چیزها وقتی روی می دهند که تو انتظارشان را نداری -321

اگـر عمیقـا در بـازی باشـی          ، یک پیامد فقط محصول جـانبی اسـت        ، نتیجه از تالش آگاهانه به دست می آید        -322

  .احساس خوشوقتی می کنی

  .ی باز می داردانسان را از تجربه خوشبخت ،  برای کسب نتیجهاشتیاق -323

  . استپیامدیک  ،  نتیجه نیستخوشبختی -324

ه اگر عشـق    کعشق بورز نه به سبب آن      . هر عملی را به خاطرخود عمل انجام بده ، به نتیجه وابسته نباش             -325

  .چون عشق ورزیدن خوشبختی است ، بلکه عشق بورز ، بورزی خوشبخت خواهی بود

  .زیرا امکان پذیر نیست ، با پذیرش متحول شویاما نکوش  ، پذیرش به دنبال تحول خواهد آمد -326

 همان طلب تو مانعت می شود ، اگر طالبش باشی ،  تنها در آن صورت روی می دهدتحول ،  نباش تحول مشتاق  -327
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لحظه ای که همه چیز را همانگونـه کـه           . افراط برای موافق با چیزی بودن و مخالف با چیزی دیگر است            -328

  .ب می شوی، به وسط پرتا هست بپذ یری

  .همان را بپذیر هر جا که هستی ، ، پذیرا باش -329

  .آرمان خلق نکن ، آنچه را که هستی بپذیر -330

آن   و  واقعیـت بمـان    سعی نکن آن را توجیه کنی با         . آن را خوب یا بد نخوان      ، هر آنچه را که هست بپذیر      -331

  .را بپذیر

گویی نفس را بیشتر نگه می داری و بزرگتر ب »نه«هر چه  ، نهفته است »نه«قدرت نـفس در . » نه نگو « -332

  .، زندگی رابپذیر می شود

  .گفتن به هستی شروع ناپدیدی نفس است»آری« -333

تنها آن هنگام قادری دست از  ، آن را بپذیر ، حتی اگر نقصی هم داری     ، هر چه که هستی    ، خودت را بپذیر   -334

  .جنگ با خودت برداری وآسوده باشی

  .پس اکنون دیگر نجنگ ، تو جنگیده ای و تغییر نکرده ای ، پذیرش رفتن به فراسوست -335

 .نه با دیگری بلکه با خودت  زندگی یعنی آموختن صلح ، -336

آنوقـت تـو در درون دو    . در درونت متضادی نخواهی داشت  آنگاه یگانه می شوی ، هنگامی که پذیرا باشی -337

جنـگ هـای درونـی جـای         .  انرژی می بخشـد    این تمامیت و یکپارچگی    . یکی می شوی   ، موجود نیک و بد نیستی    
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  .انرژیهایت یکی شده اند ، خود را به آسودگی داده اند

  . وجود دارد نفس هستجداییهر زمان که  ، بخش ها و جدایی هاست ، نفس تقسیم ها -338

وان تضادها وتقسیمات در تو از بین رفت ، ورای بدن خواهی بود و آنگاه تو را می ت ، آنگاه که تمام جنگ ها -339

 .خواند » روح«

  .، یعنی انرژی تقسیم نشده» خود«  یعنی تمامیت و کلروح -340

انرژیت بـه نقطـه ای خواهـد رسـید کـه بـه               ، اگر انرژی های تو در جنگ ها و تضادهای درونی تلف نشود            -341

  .آنگاه به ابعاد واالتری خواهی رسید ، صورت خودکار تبدیل به هوشیاری می شود

  .جنگ و خشونت نیست ، ایسه است  که مقعشقتنها در  -342

  استعشقتنها چیز غیر دنیوی در این دنیا  -343

تقسیم و دو گانگی نخواهی داشـت و ایـن انـرژی هـر چـه                 ، انرژی هایت انباشته می شود     ، عاشق باشی اگر   -344

عشق غیر شخصی و مهر و محبت تبدیل می شود و بیشتر از جنسـیت    ، بیشتر به مهربانی عاشقانه    ، بیشتر باشد 

  .ه می گیردفاصل

  .یگانگی تو را بیشتر عاشق ، تقسیم تورا بیشتر جنسیتی می کند -345

  . زیرا که تمام خواسته ها عبث هستند ، انسان باید بی خواهش باشد -346

  .خواسته ها  در آینده هستند و زندگی فقط در حال جریان دارد -347
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 تو را از زمان حال دور می سازد ، تمامی خواهش ها -348

  .یان دارد و خواسته ها در آیندهزندگی در اکنون جر -349

  . کسی است که مسئولیت را خودش بر عهده می گیردانسان معنوی -350

  .نتیجه اعمال خود ماست  ، هر آنچه در زندگی روی دهد -351

  تا آسوده شویبی خواهش باش،  خواسته ها و خواستن های توست ، آنچه تو را رنجور می کند -352

 . تفکر وسیله خواستن است ، ی کند تا بخواهیعملکرد تفکر این است که به تو کمک م -353

  .ناگریز از ناپدید شده هستند ، افکار به خودی خود اگر خواهشی نداشته باشی ، -354

  .مسئولیت زندگیت را بپذیر واین کار به تو بینشی عظیم خواهد داد -355

 .ستنرمی نیرومند تر از سختی وآب قدرتمند تر از سنگ ا  قدرتمند تر از مردانگی ،زنانگی -356

  .منفعل همیشه نیرومند تر از فعال است ، منفعل شو ، زنانه شو -357

و  ایـن همـان قداسـت        ، معصـوم خـواهی شـد      ، لحظـه ای کـه واژه هـا را رهـا کنـی             . نفس با زبان زنده اسـت      -358

  .معصومیت ازلی است

 هد کردسکوتی عظیم در تو طلوع خوا ، لحظه ای که زبان از ذهنت پاک شود و تو دیگر واژه بافی نکنی -359

  . و درباره خدا دانستن یک دنیا فاصله استخدایی بودنبین  -360

  .، زبان بسیار مکار است عشق یک تجربه است -361
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  .با سخن گفتن درباره عشق فقط یک آینه را غبار آلوده میکنی  -362

ژه را وا ، تو با واژه ها از آن بسیار دور شده ای ، آن همیشه در اینجا و اینک است ، تو خدا را گم کرده ای -363

  .خدارا دوباره کشف کن کنار بگذار ،

  .اگر تا کنون ساخته ای دور بینداز و از بین ببر ، واژه نساز -364

 ، دریاچه ای بـاش سـاکت      . فرصتی باش برای تجلی حقیقت     . اجازه بده آینه گون باشی     ، هیچ واژه ای نساز    -365

  .تا ماه خود را در تو بنماید بدون هیچ موج ،

وقتی که واژه را بیندازی دنیا نیز ناپدید         . دنیا با واژه شروع می شود      ، وع می شود  همه چیز با واژه شر     -366

 بیدار و آگاه  ،  خواهی داشتتو در خداوند حضورآنگاه  .می شود

بگذار ذهنت   ، آواز بخوان  ، شادی کن  . هیچ چیز را بر خود تحمیل نکن       . را بر خودت تحمیل نکن       سکوت -367

  . لحظات کوچکی از سکوت و آرامش واردت می شودآنگاه رفته رفته ، خسته شود

  . مزه سکوت وآرامش استشگفتی -368

شـگفتی دوبـاره     لحظه ای که فکر کنی می دانی از شگفتی باز می مانی و وقتی که کمتر دانش آلوده شوی ،                    -369

 دیگر احساس شگفتی درباره اش نخواهی داشت ، اگر فکر کنی این درخت را می شناسی .باز می گردد

ولـی   با آن آواز خواند و آن را جشـن گرفـت             ، می توان از آن لذت برد      ، ی اسرار آمیز و بیگانه است     زندگ -370

  .نمی توان شناخت
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  .جهل خالص است دانش ، -371

اگر فرصت تجلی حقیقت را بدهی بار دیگر  . تنها کودک شگفت زده می شود زیرا که نمی داند ، کودک شو -372

  .کودک شده ای

  .ام واژه ها و افکار است و نشانگر موقعیتی ماوراء و صلحی نافذ ورای تمسکوت و آرامش -373

  .ذهن ساکن شده ، ، ذهن دیگر تفکر نمی کند  غیبت فعالیت های ذهنی استمراقبه -374

در آرامش هیچ بودن و خالی بودن و مانند دریاچه ای بی مـوج کـه بازتـاب                   .  هوشیاری آشکار است   مراقبه -375

  .دهنده حقیقت و زیبایی است

  .همه جا را سرشار کرده است ،  الوهیت در همه چیز هست والوهیت خالص . ا خداوند وجود داردتنه -376

کنجکاو . او در پی بزرگ کردن خود است ، زیرا دانشجو در پی پروردن نفس است ،  نه دانشجومرید باش -377

، او مـی   نـدارد مریـد اشـتیاقی بـه جمـع آوری دانـش       .می خواهد بداند و دانش جمع مـی کنـد   ، و پرسشگر است  

  . شودخالی و سبکمرید آماده است تا تمام دانسته هایش را دور بیندازد و  .او می خواهد باشد خواهد ببیند ،

  .معرفت و آگاهی،او در حافظه رشد می کند نه در  دانشجو در پی انباشت حافظه در ذهن است -378

  .ذشته را به دوش ندارداو دیگر بار گ ، در درون مرید حافظه رفته رفته ناپدید می شود -379

  .، تمام انرژی او از حافظه به آگاهی حرکت کرده است تنها چیزهای اساسی را می داندمرید  -380

مرشد به تو کمک می کند       ، آموزگار تو را کمک می کند تا چیزهای را یاد بگیری          . مرشد آموزگار نیست   -381
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  .تا آموخته هایت را بیندازی

 و هرگـز از مغـز       الهامنوعی   ، شهود بی نهایت است    .منبع تعقل از مغز است     ،  تعقل بسیار بسیار محدود است     -382

  .، همیشه از شکم می آید نمی آید

  . تنها زمانی شروع به کار کردن می کند که تو از ظرفیت مغزت به طور کامل استفاده کرده باشیشهود -383

  . الزم استتالشی عظیم برای رسیدن به بی تالشی ، -384

نخسـت یـک موجـود هسـت بعـد           ، در زبان نخست یـک واژه هسـت بعـد دیگـری            . استزبان یک کذب آفرین      -385

  .دیگری و این دروغ است زیرا موجودات با هم هستند نه بعد از یکدیگر

  .عشق غیر علمی ، زبان علمی است -386

،نمی تـوانی بگـویی تـاریکی هـم در           زیرا اگر بگویی در این اتاق نور هست        ، با جمله سازی محدود می کنی      -387

  .اق  هستات

  .در حالی که هستی متضاد است ، با جمله سازی تو تضاد را نابود می کنی -388

 انسان فقط هست ،  کار می کندبودنبر اساس  ، شکم براساس داشتن کار نمی کند ، شکم مرکز وجود است -389

  .تمام انرژی تو صرف شکفته شدن گل عشق می شود ، زمانی که شهوت و حسادت نباشد -390

  .ست که انرژی بسیار مصرف می کند نوعی تب اشهوت -391

  .مهر و محبت طلوع می کند ، زمانی که شهوت فروکشی کرد -392
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  .خنک و محبت سردنفرت  ،  استداغشهوت  -393

  .شهوت همان عشق است در پائین ترین پله -394

خشم وجنسیت  ، تصاحب ، تملک ، نفسانیات ، حسد  درصد دیگر،  99 ،  عشق تنها یک درصداست ،  شهوتدر -395

  .است

 .دیگر نمی توانی تمایزی بین عشق و آگاهی  بیابی   ، زمانی که عشق به صد در صد برسد -396

  . همان عشق استخداوند -397

  . عشق همان آگاهی است وآگاهی همان عشق است -398

 .عشق و آگاهی دو روی یک سکه هستند و هر کدام معیاری برای سنجش دیگری -399

آگاهی  ، زمانی که آگاهی تو ناگهان در عشق شکوفا شود ، عشق معیار توست ، یناگر راه آگاهی را دنبال ک -400

  . آنگاه آگاهی معیار توست ، در تو اتفاق افتاده و به یگانگی رسیده ای و اگر راه عشق را دنبال کنی

 صد رسیده ایقاگرناگهان از هیچ کجا و درست در مرکز عشق تو،شعله ای از آگاهی طلوع کرد،بدان به م -401

  . تبدیل شودواجازدعشق می تواند به  -402

  .ازدواج اوج عشق است ،  دو قلب است در تمامیتازدواج -403

  .بیاموز تا عشق بورزی و هر آنچه مخالف عشق است را به دور بینداز -404

  . بزرگ ترین هنر جهان استعشق ورزیدنتوانایی  -405
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 .عشق تو واقعی است ،  و هنوز عاشقش باشیهمانگونه که هست بپذیریاگر بتوانی دیگری را  -406

  .،کشتن نفس است شق بزرگترین خودکشی دنیاستع -407

  .عشق یعنی دور انداختن نفس -408

  .نخست باید در آن بمیری ، برای تولد دوباره در عشق -409

  .عشق تو بیشتر و کیفیت زندگی ات غنی تر می شود ، هر چه قدر نفس تو کوچکتر شود -410

 . است  گیرندهشهوت ،  بخشنده استعشق -411

 .  برای خوشوقتی خودت استفاده کنیچگونه از چیزی ،  یعنی شهوت -412

  . خوشوقتی تو ابدا مطرح نیست ،یعنی  عشق -413

  . یعنی چگونه چیزی بدست آوریشهوت ، عشق یعنی چگونه چیزی ببخشی -414

  .در شهوت تو مهم هستی ،  دیگری مهم استعشقدر  -415

 .در شهوت دیگری را فدا می کنی در عشق خودت را  -416

  .نی گرفتن و بدست آوردنشهوت یع ، عشق یعنی بخشیدن و دادن -417

 . است شهوت یک تهاجم ، عشق یک تسلیم است -418

 آن شی به یک شخص تبدیل می شود ، اگر عاشقانه به چیزی مادی وبی جان بنگری -419

 .نگریستن عاشقانه متحول کننده است  -420
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آنگـاه هـر     .منحصر بـه فـرد مـی شـود         ، درخت یک شخص می گردد     ، اگر عاشقانه به یک درخت نگاه کنی       -421

 . فرد و بی جایگزین می شود بلکه منحصر به ، فقط یکی در انبوه نمی شود ، تدرخ

 .آن را به یک شی تبدیل می کنی ،  به یک شخص بنگریچشمانی شهوانیهر گاه با  -422

  .دیگری واال می گردد و منحصر به فرد می شود ، وقتی با عشق به دیگری بنگری  -423

 . چه قابل جایگذاری نباشدیک شخص یعنی آن .اشیاء قابل جایگذاری هستند -424

او دیگر منحصـر بـه    ، وقتی عاشق کسی شوی    ، امکان ندارد که بتوانی شخصی را با دیگری جایگزین کنی           -425

  .،شی چنین نیست شخص منحصر به فرد است ، هیچکس قادر نیست جای او را برایت بگیرد ، فرد می شود

  . است که شی را به شخص تبدیل می کنداکسیریعشق  -426

هرگزاحسـاس   ، تـا وقتـی کسـی تـو را عمیقـا دوسـت نـدارد               ، همه چیز را منحصر به فرد می سـازد        عشق   -427

 قابل جایگزین ، یک عدد تا قبل از آن زمان فقط یکی خواهی بود در جمع ، .منحصر به فرد بودن نمی کنی

 تو به سمت بگذار عشق عمیق از آگاهی  ، خودت را فراموش کن کامال غایب باش       ، وقتی عاشقانه می نگری    -428

 ، چگونـه مـی تـوانی بـه رشـد          ، در آن زمان آگاهی تو باید تنها با یـک فکـر سرشـار باشـد               .معشوق روانه گردد    

و آنگاه که از انجام این کارها  چگونه او را می توان مسرور کرد؟  شکوفایی و خوشوقتی معشوقت کمک کنی؟

  . شود و مرکزیت می یابیبرکات بر تو نازل می ، نفس از بین میرود ، احساس عجز کنی

زیرا تو می خواهی هر کاری برای  ، درد عشق همین است ، احساس عجز کامل می کنیهر گاه عاشق باشی  -429
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تمام فکـرت خـدمت    ، اما عشق همین است ، اما در می یابی که کاری از عهده ات بر نمی آید          ، معشوقت انجام دهی  

  .نمی آییبه معشوق باشد حتی اگر از عهده انجام آن بر 

زیرا در این ناتوانی است کـه تسـلیم مـی            ،  و این ناتوانی زیبا یی عشق است       عشق بسیار عاجز و ناتوان است      -430

  .در عشق تو مطلقا ناتوانی ، شوی

  عمیق تبدیل می شودمراقبهبرای همین است که عشق به یک  ، ناتوانی در عشق ذهن را از تفکر باز می دارد -431

 .ولی عشق مشکل است ،  استراقبهمعشق بزرگترین تکنیک و  -432

جایی که نفس تو وجود داشته دیگری را جای  ، عشق یعنی خود را از آگاهیت کنار گذاشتن و در همان مکان -433

  .در عشق تو نیستی فقط دیگری هست ، دادن

  . نیاز نداریمراقبهبه هیچ روشی برای  ، اگر بتوانی خالصانه عشق بورزی -434

 .تصاحب تنها با اشیاء ممکن است ، زیرا او یک شخص است ، احب کنیتو نمی توانی انسانی را تص -435

  .عشق تو شهوت است ، اگر هنوز به دنبال تصاحبی -436

او با نگاهش در حال تنزل دادن تو به یک شی است  ، اگر نگاه کردن دیگری به تو باعث آزردگی ات می شود -437

 . تبدیل کرده ایو اگر تو با نگاهت دیگری را می آزاری تو نیز شخص را به شی

  .فقط دو عاشق قادرند به چشمان هم خیره نگاه کنند . نگاه عاشق است ، تنها نگاه خیره زیبا  -438

  . عاشقان زیباستنگاه خیرهفقط  -439
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بـدون   ، یک وجود خالص باقی مـی مانـد        ، هر دو غایب می شوند     ، رفته رفته  ، وقتی دو نفر عاشق هم با شند       -440

 مراقبهاین سرور نتیجه     در آن اتصال احساس سرور خواهد بود        .ال و یگانگی  فقط یک اتص   ، بدون تضاد  ، نفس

نه یک طرف شخص  ، احساس سرور فقط زمانی روی خواهد داد که هر دو عاشق باشید ، عمیق دو عاشق است

 .ء و طرف دیگر شی

توانسـت بـا   مـی   ،  ایجاد نمی شـود سرور روی می دهد ، سرور به سبب تو روی می دهد نه به سبب معشوقت       -441

چون تو خود را ترک کرده ای و نفست غایب شده سرور روی              ، با درخت یا هر چیز دیگر روی دهد        ، یک گل 

  .نه به هیچ دلیل دیگریداده 

 .و خشم تو هستی نفرت  ، شادی ، تو منبع تمام آنچه هستی که بر دیگران متمرکز می کنی منبع عشق -442

آن کیفیات در تو هستند و تـو  نفـرت یـا عشـقت  را                  ، نمی دهد احساس عشق یا نفرت به سبب دیگران روی           -443

  .روی آنها باز می تابانی

ببین  نفرت و خشم و هر احساس دیگربه عنوان راهی برای سفر به درون و مرکز استفاده کن و                ، از عشق  -444

  .که آنها همگی متعلق به تو هستند

  .نه یک عمل و حتی یک تالش ، عشق مقامی از بودن است -445

عشق یـک تـالش      ، در عشق می توانی باشی ولی نمی توانی عشق را انجام دهی            ، ق قابل انجان دادن نیست    عش -446

  .زیرا اگر تالش بود خسته می شدی،  نیست
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تو  ، نفس کشیدن تو را زنده نگه می دارد ، تو بدون هیچ تالشی نفس می کشی ، عشق درست مانند تنفس است -447

 بازهم نفس مـی کشـی وتنهـا زمـانی بـه      حتی اگر دشمنت روبرویت باشد ، ینمی توانی تعیین کنی کجا نفس بکش 

عشق برای روح مانند تنفس است بـرای         .تنفست دقت می کنی که مشکلی پیش آمده باشد مثال در آب افتاده باشی             

اگـر عشـقت خودانگیختـه       ، یک عشق خودانگیخته و بی تـالش       ، برای شادابی همواره باید عشق ورزید      .جسم

  .نمی توانی آنرا از کسی دریغ کنیباشد 

  .نفرتت مصنوعی است ، اگر عشقت خود انگیخته باشد -448

تنها زمان   ، تنها لحظه کنونی . به دو توهم که اصال وجود ندارند ،  یعنی فکر کردن به گذشته و آیندهزمان -449

 .است» هم اینک «موجود و زنده 

، راز در عشق بودن  ی  آمد آن را نیز از عشق پرکنیاگر اکنون را پر از عشق کنی و آنگاه که لحظه بعد  -450

 .همیشگی را خواهی دانست 

 . تفکر همان زمان است،  زندگی کردن به تفکر نیاز ندارد -451

،   احساسی از بـی زمـانی داری       مراقبهبرای همین است که در       ، اگر فکر نکنی زمانی وجود نخواهد داشت        -452

  . در عشق زمان بی ربط است

  . و توقف افکار است غیبت زمانعشق -453

 ، هستی نمی تواند در خطر باشد و بنـابراین از بـین رفـتن تـو ممکـن نیسـت       ، می باشی تو قسمتی از هستی ،  -454
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  .می توانی از عشق سرشار باشی زمانی که این را بدانی ،

 ، بلکه فقط نقش یک محافظت کننده را دارد ، عشق نیست ، عشق اگر راهی برای گریز از ترس هایت باشد -455

  .وسیله ای برای ایمن بودن

یا  ماه و ستارگان هرگز به خاطر مرگ  ، خورشید ، هستی به وجود تونیازی ندارد ، هستی بی تفاوت است -456

 .هستی با تو یا بی تو تفاوتی نخواهد داشت  .نبود تو ناراحت نمی شوند

اگـر تـو و    .رامـوش کنـی  تـالش نکـن بـی تفـاوتی هسـتی را  ف         ، واجداز مثـل    رابطـه با قرار گرفتن در یک       -457

 ، معشوقت در هم این توهم را ایجاد کنید که با مرگ یکی دیگری به عنوان قسمتی از هستی نگران خواهد شـد             

  .عشق شما یک عشق توهمی خواهد بود نه  یک عشق حقیقی

در واقـع هرگـز چنـین نیسـت کـه            . لبریز مـی شـود       عشقآنگاه زندگیت از     ، اگر بدون توهم زندگی کنی     -458

اما اگر به باور یگانگی با هستی معتقد باشی آنگاه بـی تفـاوتی      ، یا تو برایش مهم باشی     ، ی به تو نیازمند باشد    هست

اگـر ایـن را بـدانی        .تمامی کائنات در درون توست و تمامی تو در این کائنات است            ، هستی تو را نگران نمی کند     

  .زیرا تو همان کائنات هستی ، نیازی به خلق توهم نداری

تو به این احساس می رسی که  .تو بخشی از جهان هستی می گردی ،  جهانی کردن توستمراقبهیک هدف از  -459

آنگـاه عشـق از تـو        ، حتی از مرگ   ، ترسی نداری  ، آنگاه مورد استقبال قرار می گیری      .من و جهان یکی هستیم    

دم وبازدم تـو عشـق خواهـد     ، نمی توانی کاری بجز عشق انجام دهی      . جاری می گردد و دیگر یک تالش نیست       
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شد و سرانجام نیز به اخالص رشد می کند و مثل نفس کشیدن آنقدر طبیعی  و هماهنگ می شود که فراموشش 

  .می کنی

این فقط واقعیت اسـت  ونـه هـیچ           .عشقی حیوانی  ، فقط عشقی معمولی است    ،  بر اساس ترس باشد    عشقاگر   -460

  .گونه تحقیر یا سرزنش

  .و و رفته رفته عشق بورزبه ورای رابطه بر -461

 .زیرا عشقی وجود ندارد ، عشق به وابستگی تبدیل می شود -462

تو فقط با خودت بازی مـی   ، تو فقط در یک توهم بوده ای که عشق بوده        ، اگر عشق به وابستگی تبدیل شود      -463

ه شـدن   در حقیقت نیازبه وابسته شدن و در سطحی عمیـق تـر بـرد              ، کردی و فکر می کردی که این عشق بوده        

  .داشته ای

برای آزاد بودن باید شهامت تنها بـودن   ، تنها خواهی بود ، زیرا اگر واقعا آزاد باشی ، آزادی ترسناک است  -464

  .با خلق معانی مصنوعی در اطراف خودت تنها بودنت را از خودت نگیر .را نیز داشته باشی

تو در پی صید یـک       ،  فقط دانه دام بوده    نیاز اصلی وابستگی بوده و عشق      .عشق به وابستگی تبدیل نمی شود      -465

  .ماهی به  نام وابستگی بوده ای و عشق فقط  طعمه ای بوده تا ماهی را بگیری

  . نمی شودوابستگی هرگز تبدیل به عشق واقعی -466

برای همین است که هـر چـه کسـب           .از یک سو به انتهای سمت دیگر       ، ذهن مانند پاندول ساعت عمل می کند       -467
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  .مشتاقش خواهی بود ، ز آن سر می رود و هر چه را بدست نیاوریکنی حوصله ات ا

  .وقتی که در زندان هستی به آزادی مشتاقی ، وقتی تنها هستی ، مشتاق نوعی اسارت و زندان هستی -468

اگر ازدواج شخص را به شی تبدیل  ، در یک ازدواج دو فرد باید مستقل بمانند تا آگا هی های آزادی باشند              -469

  .دو اسیر خواهند بود که دوست دارند آزاد شوند ،  برده و مالک همدیگر می شونددو طرف ، کند

 .از دست می دهی  در آن همه چیزت را ،  یکی از زشت ترین چیزهاستوابستگی -470

  . برای اینکه احساس کنی دیگری به تو نیازمند است آزادی و تنها بودنت را فدا می کنیوابستگیدر  -471

اگر می خواهی مورد  ، محال است بتوانی مستقل باشی ، ر را مورد تصاحب داریدر یک رابطه که طرف دیگ -472

  .تصاحب نکن ، تصاحب قرار نگیری

  .این غیر ممکن است ،  کسی باشیارباب ، تو نمی توانی بدون برده شدن -473

  . باشی که هیچکس اسیر تو نباشداربابتو فقط وقتی می توانی  -474

به این معناست که تـو بـه ایـن درک رسـیده ای کـه خـودت بـرای                     ن ، تالش برای آزاد بود    عشق به آزادی ،    -475

 می توانی سرور و سکوتت را با دیگران سهیم شوی ولی دیگر وابسته نیستی خودت کفایت می کنی،

آنگـاه مـی تـوانی در ذهـن          ، رفتن به ورای ذهـن اسـت       ،  ، سالم بودن و تمامیت داشتن      شادمانی درونی تنها راه    -476

  .ولی با ذهن هویت نمی گیری و فقط برایت یک ابزار می شود .اده کنیباشی و از آن استف

  .فقط هنگامی که با ذهنت هویت نگیری سالم هستی ، یک بیماری است ، هویت گرفتن با ذهن -477
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  .نتیجه اخالص است ، رهایی بخشیدن -478

  .در اخالص دیگری از تو مهم تر می شود -479

  وبندهای دنیا و اشیاء مورد خواهش اعضاء حسی رهایی یعنی بر حذر بودن و مبری بودن از قید -480

  .بدون هیچ دلیل و سند  یعنی پریدن به درون ناشناخته ،توکل -481

  .  به خدا تنها ضمانتی است که در زندگی به آن نیاز داریمتوکل -482

  .هر آنچه را که بتوان اثبات کرد نمی تواند پایه واساس توکل باشد -483

 در عشق منطق و دلیل بی فایده است .عشق دیوانگی است شق است و    برای رسیدن به اخالص نخستین گام ع       -484

  .منطق خاص خود را داراست ، اما عشق بی منطق نیست ،

وقتی عاشق  ، ن نخستین تجربه عاشقانه تو با مادرت استآزیرا کلمات  ، زبان عاشقانه است ، زبان کودکانه -485

  . می مانیساکتتو  ، میق شودبه زبان کودکانه بازگشت می کنی اما اگر عشقت ع هستی ،

 .بدان هنوز عمیقا عاشق نشده ای ،  بمانیساکتاگر نتوانی با معشوقت  -486

دو عاشق نسبت به هم بازند ودرونی و بی کـالم بـا         ، فقط غریبه ها مجبورند با زبان راه ارتباطی پیدا کنند          -487

  .هم در گفتگو هستند

  خلق می شود تا عشق در آن شکوفا شودفضایی ، تنها در صورت غیبت ذهن دو طرف در ازدواج -488

 .اما مفهوم آن در ارتباط با آگاهی فرد تفاوت می کند   ،  در حقیقت مطلق استعشق -489
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 .بیشتر می گیری  ، هر چه بیشتر ایثار کنی ،  از طریق دادن آن عشق میسر می شودتنها راه کسب عشق -490

  .یگری با اهمیت تر از تو می گرددعشق امری بسیار درونی و فردی است و حالتی است که در آن د -491

  .عشق نخستین گام است ، اخالصدر رسیدن به  -492

یـا اینکـه بـه     ، یا اینکه به جنسـیت سـقوط کـرده ویـک امـر جسـمانی شـود           ،  امکان وجود دارد   2برای عشق    -493

  .اخالص عروج کرده و امری روحانی شود

معشـوق مـی توانـد هـر کسـی یـا هـر              زیـرا    ، تحول و دگرگونی از طریق اخالص روی می دهد نه معشـوق            -494

 زیرا نفس را از بین می برد ، در این تحول، تسلیم شدن کامل است که باعث نزول برکات می شود.چیزی باشد

  .نفس تنها بیماری است -495

  .فقط وقتی می توانی برای کسی زندگی کنی که بتوانی برایش بمیری -496

 .زیرا نفس اسارت وبندگی است ، عشق آزادی است -497

بدون دیگری هم می توان پرواز کرد ولی  . برای یکدیگر آسمانی برای پروازندعاشق و معشوق   ،در عشق -498

برای پرواز تو به آسمان آگـاهی  نیـاز داری و آن را دیگـری بـه تـو مـی               ، آسمانی برای پرواز نخواهی داشت    

  .ی پرواز کنیوقتی که وجود دیگری برای تو گشوده شود و تو به سمت او حرکت کنی می توان ، بخشد

  .عشق آزادی است واین آزادی زمانی کامل است که عشقت به اخالص تبدیل شود -499

 آنگاه معشوق در هیچ کجا یافت نمی شود ، اگر درجایی باشی ، ،معشوق درهمه جا هست اگرهیچ کجا نباشی -500
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  .یعنی دادن اجازه ورود به دیگری ، تسلیم بودن یعنی باز و آسیب پذیر بودن -501

از مرگ می  ، کسی که هرگز زندگی نکرده.از مرگ هم وحشت دارند ،  که از زندگی می ترسندتنها آنان -502

  .ترسد زیرا با مرگ هرگز فر صت  تجربه زندگی را نخواهد داشت

 ، در وسـط قـرار دارد     » فـردی   « .سه واژه در ارتباط با آگـاهی اسـت        » جهانی«و  » فردی« ، »همگانی« -503

  . باالی آندر »جهانی«در پائین و  »همگانی«

 ویژگی الهی» جهانی«ویژگی انسانی و » فردی« ، ویژگی حیوانی است »همگانی« -504

 حل می گردد و از خود فراتر می رود  »جهانی«بلکه در  ، نمی شود» همگانی«انسان بخشی از  ، درمراقبه -505

در  دی است ،و آگاهی انسان  فر روح  ، امکان ناپذیر است »همگانی«تحول در آگاهی یک جامعه به صورت  -506

ولی افراد متحول شده باید از میان  ، کل جامعه بهتر می شود ، یک اجتماع با تغییر و تحول تعداد زیادی از افراد

  . عبور کنندتحول فردی

 .تمام هستی قدری بیدارتر خواهد شود ، وقتی یک نفر آگاه و بیدار می شود -507

  از تو پائین تر است» همگانی« زیرا ، ویش »همگانی«هرگز اجازه نده قربانی ایده  . جهانی باش -508

تـو بـا    » جهـانی « در ، تو باید با تمام هستی تنظیم شـوی        ، وجودی است » جهانی« ، اجتماعی نیست »جهانی« -509

  .هستی هماهنگ می گردی

در گروه  ، قسمتی از یک جمع می شوی،خود را پائین می بینی ، فردیت خود را از دست می دهی ، در گروه -510
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  .در فردیت واالتریاما  ، زیرا مسئولیت کمتری داریآسوده تری 

 می شود و تو به  نگر-غیراگر بیرون رود  .یا به درون جاری شود ، یا بیرون برود ، آگاهی دو راه دارد -511

آنگاه تو شروع می کنی      ،  می شود   نگر -خوداگر آگاهی درون بیاید      ، عنوان مشاهده کننده فراموش می شوی     

  .،از واقعیت زنده بودنت آگاه و مسرور خواهی شد ونبه لذت بردن از در

مشاهده  ،  سروکـار داردءبا شی  نگر است ،-فـلسفه غـیر . یعنی تفکر درباره موضوعات و عینیات ، فلسفه -512

  .کننده را فراموش می کند و مشاهده شونده را منظور دارد

هشیار و  ، بلکه با چشمانی بسته ، نیست بیرون نگاه کردن روانشناسی واقعی ،  نگر است-روانشناسی خود -513

  .آگاه به عمق درون نظر کردن است

  . نگر- نگر و دیگری خود-یکی غیر .فلسفه و روانشناسی دو روی یک سکه هستند -514

شـدی در کـار نخواهـد        آمـد و   ، نه بیرون می روی نه درون می آیی        ،  یعنی دور انداختن خود سکه      معنویت -515

 . آنگاه  فقط به یگـانگی مـی رسـی    ، نه داننده نه دانسته ، کننده باشی نه مشاهده شوندهآنگاه که نه مشاهده     .بود

  .خالص و آزاد ، در تمام هستی جاری خواهی شد ، آنگاه همه جا خواهی بود

  .هشیاری بخش اساسی و طبیعی زندگی است -516

 ن بلندتر می شونددرختا ، هر جا نور خورشید کمتر باشد ، شرایط سخت فرصت هایی برای پیشرفتند -517

در عشق عمیق پیرامـون وجـودت        ،  است که تو را به مرکز وجودت نزدیک می کند          تجربه ای عمیق  عشق   -518
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 .را ترک می کنی و وارد مرکزت می شوی و مرکز همواره تنهاست

 ، مرکز وجود تو  یک آگاهی ومعرفـت اسـت         ، عشق تو را از تنها بودنت هشیار می سازد نه از با هم بودنت              -519

  .تنها یک وادی هوشیاری است ، ن نفس و هویتبدو

 به دنبال خود احسا س اندوه می آورند زیرا تو را به مرکـز وجـودت نزدیـک مـی سـازد                تجارب عمیق تمام   -520

 تنها بودن نه تنها ناخوشایند نیست ، این احساس تنها بودن تجربه ای بسیارغایی و با شکوه است .جایی که تنهایی

  .آزادی مطلقتنها بودن یعنی  ، زیرا عمیقا آزاد استبلکه کامال زیباست  ،

، در  تجربه ای با شکوه و قانون طبیعت است       ، تنها بودن حالتی مثبت    . متفاوت است » تنهایی«با  » تنها بودن « -521

در تنهـا   .، به حضور دیگری نیاز نـداری و غنـی و سرشـار هسـتی     تنها بودن هشیار می گردی که مطلقا تنهایی     

  . ا کشف می کنی و یافتن خویش یعنی یافتن خدا زیرا خداوند تنهاستبودنت خود ر

  . استبزرگترین پرستشگاه »تنها بودن« -522

تنهایی نمی توانـد عشـق بـه         ، که احساسی منفی است نیازمند به وجود و حضور دیگری هستی          » تنهایی«در   -523

  .بلکه  نیاز تولید می کند و عشق نیاز نیست ، وجود آورد

 . امری ساده و خود انگیخته خواهد بودمراقبه ، را دریابی »ها بودنتتن«زمانی که  -524

 . رانی است که گل عشق را می رویانددر تنها بودن است که عشق متولد می شود، تنها بودن با -525

تـو کـامال در مرکـز وجـود خـویش مسـتقر شـده ای و مرکـز                    ، مطلقا جدا و بی نیـاز هسـتی        ، در تنها بودن   -526
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 .وجودت را یافته ای 

  .اما همواره تنها بودنت را حفظ کن ، ارتباط برقرار کن ، در اوج آسمان ،  باشقلهمانند یک  -527

، تنها زمانی قادری حقیقتا عشق بورزی که تنها بودنت را  اما تنها بودنت را هشیارانه بنگر ، در جمعیت باش -528

  .به سادگی عشق می ورزی ، آنگاه تصاحب نمی کنی ، درک کنی

نیاز او به دیگری آنقدر زیاد است که فقط به او می چسبد و فرصت   ، نمی تواند عشق بورزد ، »تنها«انسان  -529

  .عشق ورزیدن نخواهد داشت

تنهـا   ، چیزی نداری مگـر گنجینـه ای از عشـق     ،  است و تو تنها هستی     سرزمین بیگانه یک   ، تمام این زندگی   -530

  . باشبودنت را زندگی کن و جشن بگیر و عشقت را با همگان سهیم

 .با دست های خالی نیز خواهی مرد ، تو با دست های خالی به دنیا آمده ای ، به داشته هایت وابسته نباش -531

تمامی خداوند  ،  زندگی کنیدست های خالیاگر بتوانی با  ، آیا نمی توانی با دست های خالی نیز زندگی کنی -532

  .از آن توست

نهـا روش زنـدگی خـودت را تغییـر بـده و تنهـا راه تغییـر                  ت ، همینگونه که هسـتی بـاش      ، دنیا را ترک نکن    -533

  .زندگیت کسب آگاهی است

اگر تمام اعمالت را با عشق انجام دهی آنگاه خواهی دانست که تو انجام دهنده  .عشق فخر فروشی نمی کند -534

  .خداست که انجام می دهدهیچکدام از آن اعمال نیستی بلکه 
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ناپدید شو و بگذار او از طریق تو عمل کند و آنگاه             ، ا در دست بگیرد   به خداوند اجازه بده که مالکیت تو ر        -535

  .اعمالی مقدس خواهد بود ، همه اعمالت

او در  .تـاریکی نمـی تـوان یافـت     عشـق و نفـرت یـا نـور و      ، خداوند را در جـاده دوگـانگی هـای بـیم و امیـد              -536

 . خداوند بر جاده قلب توست ، چون یکتاست ، دوگانگی ها یافت نمی شود

  . عشق و مراقبه ، دو راه برای رسیدن به خداوند وجود دارد -537

به دنبال آن عشق نیز با هماهنگی خودش پدیـدار مـی             ، اگر در راه مراقبه حرکت کنی حیرت خواهی کرد         -538

 .قبه درست مانند سایه همراهش خواهد آمدامر ، گردد و اگر عشق بورزی بازهم شگفت زده می گردی

  .و مراقبه قلب عشققلب مراقبه است  ، عشق -539

 یک امر کامال درونی است ، تشخیص آنکه کدام راه مراقبه یا عشق برای رساندن تو به خدا سودمندتر است -540

 اما  این یک امر قطعی نیست  ،   مناسب استراه عشق برای زنان و راه مراقبه برای مرداناگر چه معموال  ،

 . انتخاب درست کند واالترین انسان کسی است که با عزمی شکست ناپذیر -541

فقط کافی است به جای تعلق داشتن و  ، صعود و رسیدن به این ماوراء دشوار نیست ، خداوند یک ماوراء است -542

  . صعود کنیالگوی بی ذهنیمال اندوزی به الگوی آگاهی بروی و از الگوی ذهن به 

  .جستجو کردن حقیقت مطمئن ترین روش برای از دست دادن آن است -543

  .حقیقت می آید ،  ذهن عاری از هر گونه آرزوستهنگامی که -544
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مشکل  ، موضوع آرزو هر چه باشد نامربوط است .دیدار هنگامی دست می دهد که آرزو ذهن را ترک کند -545

  .خود آرزوست

  . هدیه ای است برای آنان که بی آرزو هستندحقیقت -546

ییر دهی خواهی دیـد کـه راه رفـتن       اگر نگاهت را تغ    ، ،چیزی را تخریب نکن     است الهیهمه چیز این جهان      -547

  . هم الهی استگرگ

سالک شدن شاه کلید این  ، برای همیشه هستی به صورت یک راز باقی می ماند ، اگر قفل هستی  را باز نکنی -548

 .راه است 

در ایـن فضـای خـالی        ، ،آنگاه که خالی شـوی و خـودت را محـو کنـی             ، تسلیم است   سالک شدن  نخستین گام     -549

 . نازل می شوددرونت الوهیت

  .زیرا که تنها در آن فضا است که خداوند می تواند واقع شود ، خالی شدن یک باید است -550

  می شودروحبا خدا شخص یک  ، بی خدا شخص تنها یک جسم است -551

عشق بواسطه چیزی به وجـود نیامـده     . عشق جاودانه است ، عشق نور درون و تنها روشنایی زندگی است  -552

 . توان آن را خاموش کردبنابراین نمی ، است

  .نمی توانی آن را روشن یا خاموش کنی ، عشق فقط وجود دارد  -553

زمانی کـه آن را   ، زمانی که به درون می نگری روشنایی است ، عشق و روشنایی دو روی یک پدیده هستند        -554
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  .عشق است  ، با دیگران سهیم می شوی

 . استسرور بی پایانسعادت و  ، یبی نفس ، بدبختی و زندگی در تاریکی است ، رنج ، نفس -555

 .با خورشید و ماه و باد وباران است  ، زندگی آزادانه در زیر آسمان و ستارگان ، زندگی بی نفس -556

 نفـس را بمیـران و بـی         ، آن را ویران ساز    ، تعمیر نکن خانه نفس را     ، برای تولد دوباره نخست باید بمیری      -557

  .نفس باش

 .زندگی خانه ای ناامن است ، بیشتر زنده هستی ، هر چه بیشتر خطر کنیدر زندگی  ، زندگی امنیت ندارد -558

  .هیچ هیجان و رقصی وجود نداشت ، اگر در زندگی همه چیز امنیت داشت -559

 ، همـراه بـاش   ، به آن اعتماد کن و با جریان زندگی به هر آنجا که هدایتت مـی کنـد               ، زندگی را پذیرا باش    -560

بگذار زندگی همانگونه که هست باشـد و         ، ن هیچ آرزوی شخصی و خصوصی     بدو ، بدون هیچ ایده یا عقیده ای     

 .ست که به خدا می رسی ادر این آسودگی  ، تو آسوده باش

رسیدن به خداوند یعنی وجودت با آهنـگ و نـوای هسـتی نـورانی گـردد و از هیجـان زنـدگی بـه شـادمانی                         -561

  .درآیی

  ناپدید شدن خود یا نفسخداوند یعنی،  رو شویخداوند کسی نیست که دیده شود یا بتوانی با آن روب -562

  . انسان بودن هدیه دلپذیر خداوند است .واالترین تجلی زندگی و باالترین حد تحول است ، انسان -563

 عطری از آن بر می خیزد که الهی است ،  در ما شکوفه دادگل انسانیتهنگامی که  .انسان امید بزرگی است -564
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 . انسان خدا را درون خود دارد ،

 ، اگر شخص هشـیار باشـد      ، خطر در این است که انسان لحظه را از دست بدهد           .هر لحظه ارزشمند است    -565

  .توسعه آگاهیدرک لحظه و استفاده از آن یعنی  ، نمی تواند لحظه ها را از دست بدهد

هـر عمـل کوچـک و        ، زنـدگی گسـترش پیـدا کنـد          سـاعت  24برای توسعه آگاهی باید هشیاری انسـان در          -566

 .نشستن و همه کارها را باید با هوشیاری انجام شود  ، راه رفتن ، خوردن ، ولی باید کانون آگاهی تو باشدمعم

اگر نتوانی به خودت عشق بورزی و  ، خودت را دوست داشته باشیدر راه رسیدن به خدا باید بیاموزی که  -567

 ، و خـودت را دوسـت نداشـته باشـی         اگـر تـ   .نمی توانی دیگری را دوست داشته باشی       ، به خودت احترام بگذاری   

 دیگری چگونه تو را دوست خواهد داشت؟

 . را بنوازیموسیقی ساکت قلبتقادر خواهی بود  ، تنها زمانی که بتوانی به خودت عشق بورزی -568

نفـس از عشـق    . خودت را دوست داشته باش و به خودت احترام بگذار و ایـن بـه معنـی نفـس پرسـتی نیسـت             -569

  . خودت با دیگران نفس به وجود می آیدمقایسه کردنبلکه از  ،  نمی آیدداشتن به خود به وجود

و هر دو نوعی بیماری » خود بزرگ بینی«رنج می بری و یا از » خود کم بینی«یا از  ، نفس دو جنبه دارد -570

 . است که از مقایسه کردن ناشی می شود 

ام هستی تنها و منحصـر بـه فـرد هسـتی و     به این معنی که بدانی در تم ، وقتی خودت را دوست داشته بداری      -571

  .نفس نا پدید می گردد ، کس دیگری نیست و امکان مقایسه ای وجود ندارد
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  .به تمام هستی عشق ورزیده ای ، اگر به خودت عشق بورزی -572

  .آهسته حرکت کن ، در راه سلوک -573

 .ی دهدعاشق سرعت است و به سبب این سرعت دیوانه وار خیلی چیزها را از دست م ، ذهن -574

  .ولی خدای فوری ممکن نیست ، شاید تهیه قهوه فوری در این دنیا برایت فراهم باشد -575

  . خواهی رسیدسریعتر ، در راه سلوک هر چه آهسته تر بروی -576

هستی را  .پس با چیزی مخالفت نکن ، هیچ چیز در این دنیا بد و غیر قابل استفاده نیست .بگو»بله«به هستی -577

  .بپذیر و رها باش

یقـین در    ، همانگونـه کـه شـب زهـدان صـبح اسـت            ، نمی توانی یقین هم داشته باشی      ،  نتوانی تردید کنی   اگر -578

  .زهدان تردید می روید

تمام این چیزها را   ، شهوت و حرص   ، خشم ، تردید .از هر آنچه خداوند به شما عطا فرموده استفاده کنید          -579

حـرص و   ، حول شده به صبر و شکیبایی تبـدیل مـی شـود   خشم مت .باید مورد استفاده قرار داد و متحولشان کرد   

  .طمع به بخشندگی و شهوت به عشق ومهر

 تکرار ناشدنی وغیر قابل مقایسه ، منحصر به فرد ، بی همتا ،  استسرود الهیهر موجودی یک  -580

  .شکل های متفاوت از یک رقص ،  هستیمخوانندههمه ما سروده های متفاوت از یک  -581

اگر دلیلی برای  ،  سنگین و گران است و مردم را از پای در آورده و به بدبختی کشاندهباری بس ، بار نفس -582
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  .فروتنی نیز نوعی نفس پرستی است،  پس دلیلی هم ندارد فروتن باشیم ، حمل نفس نداریم

از  ، آنوقـت رنـج مـی بـری        ، اگـر آن را جـدی بگیـری        .نه یک امر جدی    ، زندگی در واقع یک شوخی است      -583

آنگاه زندگی  ، زندگی مانند یک وزنه سنگین می شود و تو زیر بار آن خرد می شوی ، نج خواهی بردافکارت ر

  .تمام خنده هایش را ، تمام نشاط خودش را از دست می دهد

  .انسان تنها موجود روی زمین است که می داند چگونه بخندد -584

  »حیوان اند« هستند و تمام مردم جدی» مردمی جدی« تمام حیوانات -585

 مردمـان جـدی    ، جـدی بـودن اسـت    ،  منبـع تغذیـه نفـس    ، نفس تنها  در جدی بودن می تواند وجود داشته باشد    -586

  .مردمی خطرناکند

آنوقـت اسـت     ، اگر هم زمان هم کودک باشی و هم کامال دیوانـه           ، خنده تنها برای کودکان و دیوانگان است       -587

  .که سالک شده ای

زندگی تو سرشار از شادی و احسـان مـی           ، از عمق دلت   ، زی و بخندی   عشق بور  و یک دل   اگر بتوانی تماما   -588

  . خواهی شدبرکتیتو برای دنیا  ، نه تنها برای خودت برای دیگران نیز ، شود

  . یعنی کامال زنده شدن و خنده زندگی را برایت می آورداشراق -589

  . عمیق نفس گم می شودخندهدر  -590

  .اگر نفس باقی باشد تو جدی خواهی بود ،  باشینمی توانی هم قهقه بزنی و هم نفس داشته -591
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  .تمام انسان های نفس پرست جدی هستند و تمام انسانهای جدی نفسانی هستند -592

  .یعنی کامال بی نفس ، برای اینکه قادر شوی بخندی باید مانند کودک باشی -593

  .قصر و دیگری در خندهیکی در  ، تنها در دو فعالیت می توان بی نفسی را تجربه کرد -594

  .هرگز خدارا درک نمی کنی ، اگرنتوانی در مورد خدا بخندی -595

خشـم کـودک     . تمامیت همیشـه زیباسـت    زیرا   ، آنگاه تمام اعمالت زیبا خواهد بود      ، در مرکز وجودت باش    -596

، خشمش در اینک و اینجاست ولی عشق ورزیدن یک نفر به  تماما خشمگین است ، زیرا در هنگام خشم ، زیباست

  .ا نیست اگر کامل نباشدهمسرش زیب

  .دارای تمامیتی و همه اعمالت زیبا خواهد بود ، اگر در مرکز وجودت باشی -597

، نفس هایت را چنان آرام کن تا به مرکزت برود و به       یک نفس عمیق قطعا از یک نفس سطحی زیباتر است          -598

  .دارای تمامیت بیشتری خواهی شد ، محض ورود نفس به مرکز

مـی تـوانی در حـداکثر زنـدگی کنـی و در آن حالـت        ،  حـداکثر و عمیـق نفـس بکشـی    اگر بتـوانی در سـطح      -599

  .زندگیت لبریز و سرشار از طراوت و تازگی و نشاط خواهد بود

در  ، آنگاه نخواهی توانست با یک نفر بمانی ،  نیز سرشار خواهی بودعشقاگر از زندگی سرشار باشی از  -600

  . خواهی بود و تمام ابعاد را پر خواهی کردآن حالت تو تماما لبریز از عشق و زندگی

یکی خوب و دیگری بد و یک پل کوچـک بـین ایـن       دو ذهن وجود دارد،    در درون تو ،    . تضاد در انسان است    -601
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اگر این پل به گونه ای تقویت شود که دو ذهن ناپدید شده و تنها یک ذهن باقی بماند،آنگاه  .دو قطب وجود دارد

  .می کندتمامیت و شفافیت ظهور 

  .  دو روی یک سکه هستند و انسان خردمند هر دو را دور انداختدانش و جهل -602

او هماهنـگ بـا تمامیـت مـی تپـد بـا تمامیـت                ،) جهل ودانـش     ( بنابراین انسان خردمند هیچکدام و هر دوست       -603

  .تنها پروردگار است ، مرتعش می شود و خودش دیگر نیست

متضاد عشق ونفرت حرکت کند و با ذهن دو گانگی امـری  محتـوم    مجبور است که بین دو قطب     عشق ذهنی  -604

  .نمی توانی از قطب دیگر بگریزی ، پس اگر در ذهن عاشق کسی باشی .است

هم در عشق و هم در نفرت  .آنگاه عشقت نیز اصیل نخواهد بود ، اگر خشمت را از معشوقت سرکوب کنی -605

  .اصیل باش

  باشد باید به ورای ذهن برویبرای رسیدن به عشقی که متضادی نداشته -606

 شو و سپس سطح بی ذهنی درونت را مراقبهنخست وارد  ، برای رفتن به ورای ذهن دو کار باید انجام شود -607

  .لمس کن آنگاه عشقی را خواهی داشت که قطب متضادی برایش نیست

هیجـان   .میق استآرام و ع ، این عشق ساکت ، هیجان و شهوتی نخواهد بود   ، در عشقی که ورای ذهن است      -608

  .و تب ندارد و برای همین تضادی نیز برایش نیست

  .مقامی از بودن است ، عشق یک رابطه نیست ، برای آنان که از ورای ذهن عشق می ورزند -609
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  . همه چیز دو بخشی استذهندر  ، در ورای ذهن همه چیز یگانه است -610

عشـق و  .عشـقت نیـز اصـیل نخـواهی بـود        اگر در خشمت اصیل نباشی و آن را بروز نـدهی در              .اصیل باش  -611

  .دیگری ضعیف و دروغین خواهد بود ، نفرت به هم وابسته اند،بدون یکی

  .نهایت زیبایی است ، اصیل بودن -612

یـک   ، در واقـع یـک آمـوزش اسـت         ، اما رنج کشیدن خوب است     . در ذهن بودن مساوی است با در رنج بودن         -613

  .شیوه تعلیم

فقط یک چیز را  .نفرت نیز هست در رنج باش ه عشقت ذهنی است و با عشقت ،از اینک . از واقعیت رنج ببر -614

  .همواره راستین و اصیل باش ، هرگز دروغین نباش به خاطر بسپار،

اگـر خشـمگینی بگـو کـه         ، کـه عاشـقی    سعی نکـن نمـایش بـدهی       ، تظاهرنکن ، اگر عشقی احساس نمی کنی     -615

  .خشمگینی و خشمگین باش

تو از   .از طریق این رنج بردن یک آگاهی و معرفت تازه زاده می شود             ، واهی برد در تضادهای ذهن رنج خ     -616

 دایرهتو عاشق کسی هستی و همچنین از او متنفری و در یک  .تمام بی معنی بودن عشق ونفرت آگاه خواهی شد

  .تنها از طریق رنج بردن ،آن دایره برایت آشکار و روشن خواهد شد ، به حرکت ادامه می دهی

هر چیز کاذب سوخته می شود و  ، تو را خواهد سوزاند ،  استآتشاین رنج مانند  .  رنج بردن فرار نکناز -617

  .هر آنچه واقعی است بر جای می ماند و این است که اصالت می آورد
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غیر اصیل که باشی برای زندگی هـا و زنـدگی در ذهـن               . و آنگاه دیگر نمی توانی در ذهن باشی        اصیل باش  -618

 . خواهی بود

  .چیزی جز یک بیماری نیست ، عشق ذهنی -619

  .پس هر آنچه متعلق با آن  باشد نیز بیماری و نا خوشی است .خود ذهن یک بیماری است -620

  .بی متضاد است ، تنها عشقی که ورای ذهن باشد -621

نه از یک چیز  ، تنها از یک واقعیت می توان به ماوراء رفت ، در خشم و نفرت ودر هرعمل دیگر اصیل باش -622

  .غیر واقعی

  .،کسی از تو برتر است و دیگری از تو پائین تر زندگی کردن در مقایسه ،  یعنیحسادت -623

  .پس دلیلی هم برای مقایسه خودت با دیگران نداری .زندگی یک رقابت و مسابقه نیست -624

 رسیدن توفیق یافتن در هر کاری بسیار خوب است اما نه به هر قیمتی و نه با توسل به هر وسیله ای برای -625

  .به هدف

  .افراد را در رقابت و مقایسه قرار نده ،آفرین نگوبه کسی  -626

 اطمینان بده آنان را به خاطر چیزی که هستند دوست داری نه به خاطر چیزی که می توانند اطرافیانتبه  -627

  .باشند

  .اد نکن رقابت و مقایسه ایج ، همه را پذیرا باش آنگونه که هستند نه آنگونه که می توانند باشند -628
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  .تصورات تو بخشی از منیت توست -629

اینگونه  ، ثروتمند خواهی شد ، اگر تصور کنی .  تو به طور دایم و پیوسته مشغول خلق زندگی توستذهن -630

تو مصرانه می کوشی تا تصوراتت را        ، اینگونه خواهد شد   ، اگر تصور کنی شکست خواهی خورد      ، خواهد شد 

  .اثبات کنی

تو را غیر هوشمند می      ، این تصور که دیگری قادر به تغییر توست        . را تغییر دهد   هیچکس قادر نیست تو    -631

  .تنها خودت قادر به تغییر خودت هستی ، سازد

مرشـد راسـتین از تـو        .میانحال می کنـد    مرشد دروغین تو را احمق و      ،  بسیار نادر است   مرشد واقعی یافتن   -632

 . آگاهی و معرفت طلب می کند ، بیداری

  .نه در پیرامون وجودت ، گونی حقیقی باید در مرکز وجودی تو باشدتحول و دگر -633

آگـاه شـدن    ، تنها چیزی که می تواند تو را متحول و دگرگون ساخته و از بی ارادگی و خـواب بیـدار کنـد                   -634

 از جایی که می توانی باشی مسخره شروع کردن ، توست برای متحول شدن از جایی باید شروع کنی که هستی

  .استو نادرست 

اگر خودت را با بدنت هم هویت کرده ای و خود را بـدن مـی نـامی بـرای رسـیدن بـه جـاودانگی و بـاور بـه                   -635

  .جاودانگی روحت باید از بدنت آغاز کنی

  . یعنی پذیرش کامل چیزها همانگونه که هستندتانترا . هیچ محکومیتی علیه بدن نداردتانترا -636
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  .چیز را می پذیردخرد همه  ،  می گویدنه ، جهل پس می زند -637

  .بدن می تواند وسیله ای باشد برای رفتن به چیزی که ورای بدن است .بدنت را بپذیر -638

  . نگرشی مطلقا دوستانه به بدن دارد و معتقد است که  بدن با حرمت و مقدس است تانترا -639

 بدن وسیله نقلیه ای برای رفتن تو به ماوراء است -640

 . بگذار و با آن نجنگبدن اسرار آمیز و زیبایت را احترام -641

  . یعنی تماما واقعی بودناصیل بودن -642

  .،که توسط جامعه دست خورده است  شماستخود تربیت نشدهواقعیت  -643

جامعـه انسـانیت را از بیـرون بـر او            .،او در درون حیـوان اسـت       زیرا اصیل نیست   ،  است انسان غیر واقعی   -644

 .ناقض دارد و این برای انسان تولید مشکل می کنداکنون چهره دوگانه و مت ، تحمیل کرده و او تقسیم شده

ایـن کـار را بکـن و         ، زیـرا آرمـان مـی گویـد        ،  باشی باید بیشتر بی صداقت باشـی       آرمان گرا هر چه بیشتر     -645

  .حیوان درون درست ضد آن می گوید

زیرا  ، هانسان موجودی است دو گان . یک قدیس نیز واحد و یگانه است ،  موجودی یگانه و واحد استحیوان -646

  .بین حیوان و قدیس ، انسان فقط در بین این دو قرار دارد

زیـرا مشـکلی     ، اما هرگز نمـی توانـد الهـی شـود          ،  با خودش راحت است    حیوان ، حیوان اصیل و واقعی است     -647

نه به دلیل رعایـت اخالقیـات        ، او دروغ نمی گوید    .اصالت حیوان نا آگاهانه است     .ندارد که به ورای آن برود     
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  .را انتخاب دیگری نداردزی

 ، راستگویی یک انتخاب آگاهانه برای انسان اسـت  ، او می تواند راستگو یا دروغگو باشد      ،   انسان آزاد است   -648

زیرا می داند اگر دروغ بگوید راحـت و          ، اما دروغگویی انتخابی ناآگاهانه است که جامعه بر او تحمیل کرده          

  .لهی شدن انسان بسیار با شکوه و زیباستبه همین دلیل ا ، بی مسئولیت خواهد بود

  همیشه بسیار دشوار است و ذهن می خواهد چیزی را برگزیند که انجامش راحت تر استانتخاب -649

پس انسان کار آسان را  ، خلق وجود درونی مشکل است ، ایجاد یک نمای ظاهری و بیرونی بسیار آسان است -650

  .ی می ماندبر می گزیند و همچنان غیر اصیل و دروغین باق

از پوشش و نقاب هایـت   ، از شخصیت دروغین خودت آگاه باش  . بردار مصنوعی بودن دست از    ، اصیل باش  -651

  .آگاه باش

حقیقت خود  ، موقعیت کنونی ذهن خود را بشناس ، واقعیت خودت را بشناس ، هر آنچه را که هستی دریاب -652

  .تنها واقعیت است که می توان تغییر داد ، را دریاب

نگاهـت  بـه    ، اگـر از محبـت صـحبت مـی کنـی      . با آنها روبرو شـو  بدون تفسیر  ، ای شناخت واقعیت هایت   بر -653

  .خشن هستی ، اگر یکسان نیست ، همگان باید یکسان باشد

  .افسانه ها و دروغ ها را نمی توان شناخت ، واقعیات را بشناس -654

واقعیت ها را بیرون بکش و اجـازه نـده           ، در هر کاری که می کنی و به هر چه می اندیشی عمیقا وارد شو               -655
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  .که تفسیرها و واژه ها مانع دیدن حقیقت شوند

 .نقص ها را نقص دانستن فارغ شدن ازآنهاست  -656

ببین آنها را چگونـه پـرورش داده ای چگونـه بـه وجودشـان کمـک کـرده ای و                      به زشتی هایت توجه کن و      -657

از زشتی هایت نترس و فقط با آنها به درستی روبرو            ، چگونه به رشد شان کمک می کنی  به ریشه ها نگاه کن            

  .شو تا بتوانی آنها را از بین ببری

بـه جـای واکـنش نشـان         ، یا ایرادی اخالقی را به تو نسبت داد        ، اگر کسی به تو سخن توهین آمیزی بگوید        -658

 تو باشد خـودم را      اگر حق با   ، من چیزی را که گفتی مورد توجه و مالحظه قرار می دهم           : بگودادن در لحظه    

  .اصالح می کنم

بلکه آن سخن را مورد توجه قرار بده و خود را مالحظه  ، در مقابل عمل یا سخن هیچکس واکنش نشان نده -659

  .کن تا حقایق خود را ببینی

مـی تـوانی هـر       ، واقعیت را مورد توجه قرار بده و اگر مالحظه تـو تمـام و کامـل باشـد                  ، واکنش نشان نده   -660

  .چون آنها در دستان تو هستند ، دازیچیزی را بین

 از بخش منفی ، همان حیوان درون توست ، خشم و نفرت وامی دارد ، ، به حرص آنچه تو را به عنوان انسان -661

این حیوان نیز قسمتی از توست و اگر بخواهی بـا            .سرزنش یا سرکوب کنی    ، وجودت اما نباید آن را نفی کنی      

  . کرده ای و شکستت حتمی خواهد بودخود را جدا و تقسیم ، آن بجنگی
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 ، یک واحد باشد ،  نیز شخصیتی است  که تمامیت داشته باشدبهشت ، شخصیت جدا و تقسیم شده است ، جهنم -662

  .بی هیچ تقسیم و بدون تضاد درونی

  .با خودت مخالفت نکن و دو تا نشو، سعی کن به ورای حیوانت برسی ، خودت را تقسیم نکن ، منفی نباش -663

 نجنگ ، ر می خواهی در مقابل حیوانت شکست بخوری با او بجنگ و اگر می خواهی پیروز شویاگ -664

  .نه جنگ ، پیروزی بر حیوان درون نیازمند دانش است -665

 با دیگران مهربان باشی؟اگر با خودت خشن باشی چگونه می توانی  ، با خودت خشن نباش و نجنگ -666

 .است که دریچه باز می شود و تو می توانی رها شویاز طریق پذیرش  ، قسمت منفی وجودت را بپذیر -667

تمـام اینهـا     ، سرکوبشـان نکـن    ، بـا رفتارهـای منفـی ات نجنـگ         ، عمیقا از رفتارهای حیوان درون آگاه باش       -668

اگر با آنهابجنگی    ،  و از مواجه با آنها نترس      آگاه باش فقط به آنها     ، رفتارهایی قابل تغییر و دگرگونی هستند     

  . ای نخواهی گرفتجز شکست نتیجه

  .خود فریبی ، تنها به یک چیز نیاز دارد ، ساختن چهره ای کاذب آسان است -669

 .ارزشش را دارد ، اگر چه طاقت فرساست ، ایجاد واقعیت کاری دشوار است ،  کار آسان استتوهمایجاد  -670

  .نفرت می شود و اگر متحول کنی به عشق تبدیل می شود ، اگر جنسیت را سرکوب کنی -671

  .جنسیت تحول یافته عشق می شود ، ق متعلق به روح  و جنسیت متعلق به بدن استعش -672

  .هر چه عملی را سرکوب کنی عمیق تر می شود و مقابله با آن سخت تر -673
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ذهن تو فقط برای     .نفرت و طمع را بشناسی و درک کنی می توانی با آنها برخورد کنی              اگر بتوانی خشم ،    -674

  . تو باشدارباب، ذهن نباید  ای منفی الزم استشناسایی و درک عملکرد رفتاره

  .ناخودآگاه به وجود می آید ، به سبب سرکوب -675

امـا   ، و تـو نمـی تـوانی منکـر گذشـته ات باشـی              گذشـته توسـت      ، حیوان وجود دارد   حیوان درون را بپذیر،    -676

  .میتوانی از آن در جهت ساخت بهتر آینده ات استفاده کنی

تا بتوانی از آن به      ، آن را بشناس و دوستش بدار      ، آینده تو در آن است     ، ن نجنگ با آ  ، حیوان دانه ی توست    -677

   .سود خودت استفاده کنی

  .امکاناتی رمز آلود ، بدن تو گنجینه ای از نیروهای پنهان است -678

  . به صورت مینیاتور در بدن تو وجود داردتمامی کائنات -679

تـو   ، نیرویی که از تو یک خـالق مـی سـازد     ،  نام دارد  درتو جنسیت  ، آن چیزی که در هستی آفریننده است       -680

  .قادری یک نفر دیگر را خلق کنی

نیروی جنسیت به آن سبب بسیار زیاد است که هستی به تو اجازه نمی دهد غیر خالق                  ، جنسیت را رد نکن    -681

  .پس با آن نجنگ ، باشی

ســازندگی از نیــروی جنســیت هــر گونــه  ، نیــازی نیســت از جنســیت فقــط بــرای تولیــد مثــل اســتفاده شــود  -682

زیرا او چیـزی واالتـر مـی آفرینـد و نیـاز او           ، میل شدید جنسی ندارد   برای همین یک شاعر یا یک نقاش        .است
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  .برآورده شده است

 ساختن یک  ، آفرینش آگاهی تمام در درون توست ، خلق خویشتن است ، واالترین خلقت ، واالترین آفرینش -683

  .تمامیت و زیبایی و یگانگی

یـک الهـه     ، اگـر در تمامیـت خـود شـکوفا شـوی           ، نهایت واوج دنیاست   ، خداوند عاقبت  ، خداوند در انتهاست   -684

  .خواهی شد

 حیوان که دانه ی تو بود در زمین آگاهی و ادراک  ، تولدی دوباره یافته ای ، اگر تمامیت خود را خلق کنی -685

  . تبدیل شده استدرختی با شکوهتو به 

فقط آنها را ادراک کـن   ، و اصال قادر به کنترل آنها نیستی       ،آنها را کنترل نکن      نجنگبا نیروهای درونت     -686

  .واقعه ای خود انگیخته است ، و بفهم و ادراک یک تالش نیست

اگر چیزی را انکار کنی قادر به  ، زیرا برای رسیدن به ادراک به پذیرش نیاز داری ، همه چیز را بپذیر -687

  .درک آن نخواهی بود

پـس  بـه      ، اگر می خواهی خـود و انرژیهایـت را بشناسـی           ، دوست داشتن آن است    ،  یک چیز   راه شناخت  تنها -688

  .خودت عشق بورز

 ، زیرا تنها بردگان هستند که مایل اند ارباب شـوند          ، هیچ کوششی برای ارباب شدن بر حیوانت الزم نیست         -689

  .ارباب به سادگی ارباب است
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  .ادراک راز تمام چیرگی هاست ،  نه هیچ چیز دیگرادراک از تو یک ارباب می سازد و -690

  تعلق دارینوع عقلیبدان که به  ، نه از نوع عقلی،  نه از نوع انسانهای عاطفی هستی  ،هر گاه احساس کنی -691

  .تقسیم و تردید بخشی از این نوع است ، زیرا سردر گمی ،

نوع عقلی هرگز  ،  خود هم تردید داریوقتی تردید می کنی حتی به تردید ،  استسردر گمیتردید همیشه  -692

  .نمی تواند یقین داشته باشد

  و منفرد تمام ، احساسات تقسیم نشده هستند ، زیرا پایه اعتماد است ،  با خودشان راحتندعاطفیانسان های  -693

ا و دیگران کمک مـی کننـد تـ    یکی از این دو در توست       ،  توسط دیگران در تو ایجاد نمی شوند       تردید یا   یقین -694

  .آشکار شود و به سطح آید

  . هم می توان به خدا رسیداز طریق تردید ، خود را مجبور به باورداشتن نکن ، اگر تردید داری -695

تردیـدت را بـه درون فـرو مـی           ، باور در سطح اسـت     ، زیرا یک مفهوم ذهنی است     ، باور همیشه کاذب است    -696

  .ی استباور چیزی اکتساب ، بری و باوری کاذب در ظاهر می سازی

زیـرا   او پریشان و خشمگین نخواهـد شـد ،   ، اگر از انسانی که یقین دارد انتقاد کنی       ،  است کیفیت یک   یقین -697

  .نمی توان یقین را نابود کرد

یقین نبوده بلکه تردیـدی اسـت        ، اگر باور کسی را مورد انتقاد قرار دهی و او آزرده شده بدان که باورش               -698

 .سرکوب شده 
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تردیـد هایـت را      اگـر از نـوع عقلـی هسـتی تردیـد کـن ،              . طریق تردید کـردن پـیش رود       نوع عقلی باید از    -699

  .زیرا آنگاه ایمانت اکتسابی خواهد بود ، آزمایش کن و چیزی را بر خود تحمیل نکن

  . بهترین ابزار است ، داشتن یک ذهن انعطاف پذیر و شرطی نشده ، برای یافتن حقیقت -700

خودت باید راهی را خلق  ، برای جستجوی حقیقت .ولی خود فریبی است ، آسان است از دیگران تقلید کردن -701

  .کنی

 .که آنجا ایستادهزیرا هر فرد از نقطه ای شروع می کند  ، به تعداد مسافران حقیقت راه وجود دارد -702

او در آسمان جای پـایی نمـی    ، پرنده ای پرواز می کند ، سیر و سلوک درونی شبیه پرواز در  آسمان است    -703

خـود   ، بـرای پـرواز راه خـودت     ، هیچ پرنده ای نمی تواند رد پای هیچ پرنده ای را در آسـمان بجویـد                ،   اردگذ

  .انتخاب کن

 .اگر منفی باشی،آنوقت همه چیز برایت منفی خواهد بود.همه چیز برای تو منفی نیست ، اگر مثبت باشی -704

  .ی خویش هستیتو خود خالق دنیا ، خودت هستی ،  هر آنچه در اطراف توستمنبع -705

  . وجود دارددنیابه تعداد ذهن ها  ، همه ی ما در یک دنیا زندگی نمی کنیم -706

، دنیا یـک   به سادگی نشان می دهد که تو در درون منفی هستی         ، اگر در پیرامونت چیزها تماما منفی هستند       -707

  .آینه است و تو در آن بازتاب شده ای
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تو فقط پذیرا  ، نگو اگر چنان باشد یا نباشد راحت هستی ، رشرط نگذا ، برای آنچه در اطرافت وجود دارد -708

  .باش

تـو بایـد    ، دلـیلش تـو هسـتی    ، دلـیلش را در درونـت پیـدا کـن          ، اگر چیزی در اطرافت تو را آزار می دهـد          -709

  .باید خواسته ای داشته باشی یا شرطی گذاشته باشی ، انتظاری داشته باشی

 ، هستی راه خودش را می رود ماند یک رودخانه         ، اه تو حرکت کند   هستی را نمی توان وادار کرد به دلخو        -710

  برای تو می شود و تو با آن خواهی جنگیدجریانی منفیرودخانه  ، اگر خالف جهت آب حرکت کنی

آنوقت  ، اگر در مسیر رودخانه شناور باشی    ،  رودخانه شنا کند   برخالف مسیر ذهن همیشه می کوشد که       -711

زیـرا تـو رود را       ، رودخانه قایق می شود و همه چیـز بـرای تـو مثبـت خواهـد شـد                  ، نیازی به انرژی تو نیست    

  .پذیرفته ای

  .می توانی همه چیز را مثبت کنی ، از طریق مثبت ساختن خودت نسبت به زندگی -712

  .نفس  فقط وقتی می تواند وجود داشته باشد که در خالف مسیر شنا کند -713

  .بگویی» نه«وقتی که  ، گیینفس تنها هنگامی وجود دارد که تو بجن -714

زیـرا تنهـا بـا       ، گفـتن بسـیار بسـیار دشـوار اسـت         »آری« گفتن بـه همـه چیـز اسـت ،         »نه«نفس دلیل اصلی     -715

  .گفتن تو همچون یک نفس وجود داری»نه«

ذهن بسیار محدود و باریک است و مایل است در دنیای شناخته   غیر قابل پیش بینی ، ، زندگی ناشناخته است -716



www.Hozour.com 

 70

ذهن  ، ذهن همواره از ناشناخته ها می ترسد برای همین از زندگی نیز می ترسد ، یش بینی زندگی کندو قابل پ

  .همیشه مایل است در الگوی خود حرکت کند

 ، کند ذهن مایل است عشق را به ازدواج تبدیل ، زیرا عشق غیر قابل پیش بینی است ، ذهن از عشق می ترسد -717

 ذهـن مایـل      ،  یک سـیالن و جریـان اسـت        عشق چیز ساکنی است     ازدواج ، کندزیرا ازدواج چیزها را تثبیت می       

  .مایل است زنده را بمیراند ، است جریان را به یخ تبدیل کند

 .برای همین است که به مالکیت اشیاء ادامه می دهیم.ما چیزهای مرده را طالبیم ، ما خواهان زندگی نیستیم -718

آنگاه از دیگری یک شی می سازد که می  ، د و آن را تثبیت بخشیدعشق را به ازدواج تبدیل کر   ، وقتی ذهن  -719

  . می شود متوقعآنگاه است که یک همسر از دیگری  ، باید مطابق خواست او عمل کند

  .به دلیل ترس از زندگی  است ، میل به تثبیت کردن -720

برای نا ایمـن بـودن    ،  باشیاگر واقعا مایلی زنده . ، اما ذهن همواره خواهان قطعیت است زندگی نا امن است  -721

  .در زندگی امنیت وجود ندارد ، آماده شو

ولی ذهـن    ، هستی از طریق دوگانگی پایدار است      .یک دوگانگی اساسی وجود دارد     ، در هستی  در زندگی ،   -722

  . و دیگری را انکار کندمی خواهد بخشی را برگزیندهمواره 

 .لذت و رنج دو روی یک سکه هستند خوبی و بدی،.نینمی توانی رنج را رد ک ، اگر طالب خوشبختی هستی -723

  .به رنج نیز بیشتر حساس می شوی  ، هر چه بیشتر به لذت حساس شوی -724
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  باید برای پذیرش رنج هم آماده باشد ، کسی که خواهان لذت است -725

  . استدره عمیق تر ، قله بلندتر باشدهر چه  -726

بلکـه داشـتن پـذیرش       ، نه تنها هشـیار بـودن      ، ستیادراک یعنی هشیاری از واقعیت دوگانگی های اساسی ه         -727

  .عمیق نسبت به این واقعیت

  .پذیرفته شده و مثبت است ، آنگاه هر چه برایت روی دهد ، آزاد باشیاگر انسانی  -728

 و می تواند در مسیر رودخانه شناور باشد از هستی طلبکار نیست  ، انسان آزاده انتظار و توقعی ندارد -729

  .روی مرز ، حاشیهدرست در  ، ح وجود خویش زندگی می کنیمما در پوسته و سط -730

  .در مرکز وجود دارد ، آگاهی ما در اعماقحواس ما درست روی مرز قراد دارند و  -731

 .تنها شروع است ، ولی شکوفایی غایی ما نیست ، این طبیعی است ، ما در حواس خود زندگی می کنیم -732

 ، زیـرا اگـر اشـیاء وجـود نداشـته باشـند          ، جه اشـیاء هسـتیم    وقتی در حواس خود زندگی کنیم ، اساسا متو         -733

  .حواس بی معنی است

حواسی که آگاهی از طریق آنها به بیرون مـی آیـد در مـرز قـرار                  ،  در مرکز وجود ما قرار دارد      آگاهی -734

  .ورای مرزها قرار دارد ، دارد و اشیاء در دنیایی که آگاهی به آن می رود

دنیـای   ،  باز می شوند حرکت به سوی اشیاء یا حرکت به سوی مرکـز وجـود               از حواس ما درها به دو سمت       -735

  .اشیاء و دنیای درون هر دو به یک اندازه از حواس فاصله دارند
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اگـر نیـاز بـه       ، نیـاز داریـم   آن است که به اشیاء بیرونـی         ، تنها دلیلی که ما متوجه اشیاء هستیم و نه درون          -736

  . به سمت داخل باز می شوندچیزی درونی بیابیم آنگاه درهای حواس

اگر کودک غذایی  ، این نیاز اصلی و اساسی اوست و مادر تامین کننده این نیاز.نوزاد به خوراک نیاز دارد -737

  .احتیاج نداشت ، به مادرش هم گرایشی نداشت

خـوراک کمتـری     ، اگر نیاز به عشق تو ارضـاء شـود         ،  ارتباطی بسیار عمیق با هم دارند      خوراک و عشق   -738

  .از خواهی داشتنی

  .از خوراک به عنوان یک جایگزین استفاده می کنی ، اگر نیاز به عشق در تو ارضاء نشده باشد  -739

  .کمتر غذا می خورندآنان که دوست دارند و دوست داشته می شوند  -740

  .انرژی حرکت نمی کند چه به بیرون و چه به درون ، تا نیازی نباشد -741

برای این است که  هنوز نیازی خلق نکرده ای تـا بـرای رفـع آن بـه                    ، اگر نمی توانی به درون حرکت کنی       -742

  .درون بروی

موضـوع   ، اگر بخـواهی بـه درون بـروی        ، نیازهای زندگی تو را وادار می کند که به بیرون حرکت کنی            -743

  .باشد»  مرگ«اساسی مورد توجه تو باید 

تفاوت انسان با  ، نی که به درون نظر کنیمی توانی نیازی را خلق ک ، فقط زمانی که از مرگ هوشیار شوی -744

  . ولی حیوان به این نکته آگاه نیست مردحیوان آن است که انسان آگاه است به اینکه خواهد
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  .انسان یعنی هشیاری از مرگ،  هنوز انسان نشده ای ،  هوشیار نباشیمرگاگراز  -745

 تو باید برایش آماده باشیفقط آگاه باش که مرگ نزدیک و نزدیک تر می آید و  ،  نترسمرگاز  -746

  .در موردش فکر کن و از آن نترس ،  هوشیار باشمرگاز  -747

بـه زیسـتن در حیـات الهـی      ،  را بیاموزی و با مردن تن جسمانی مرگابتدا باید    ، برای بدست آوردن زندگی    -748

  .میرسی

ع می کند به    تمامی ذهنت شرو   ، لحظه ای که هوشیار شوی که تو خواهی مرد و بدانی که مرگ یقین است               -749

  .نظر کردن در بعدی متفاوت

  .از مرگت جلوگیری نمی کنند ، پول و ماشین فقط برای تو رفاه می آورند ، خانه -750

  .مرگ  برابر کننده ای عظیم استولی  ، در زندگی ممکن است فقیر یا ثروتمند باشی -751

  .در مرگ نابرابری غیر ممکن است -752

  .، مرگ می تواند همین لحظه بعد باشد ور ندانولی آن را از خودت د ، روی مرگ تعمق کن -753

  سال دیگر برایت اتفاق می افتد30اگر بگویی  ، اگر مرگت را به تعویق بیندازی نمی توانی رویش تعمق کنی -754

و هنـوز خیلـی وقـت     با خود می گویی زمان زیادی اسـت   ، آنگاه دیگر به فکر کردن در موردش نیازی نداری      ،

  .وست ذهن تحقهاین  ، دارم

  .در زندگیت به خلق معانی جدید ، بی معنی و مصنوعی نپرداز -755
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اگـر   ، انسان فقیر چیزهای زیادی برای بدست آوردن دارد و همین به زندگیش معانی مصنوعی مـی بخشـد        -756

امـا   ، قبال نیـز بـی معنـی بـود         ، آنگاه زندگیت بی معنی خواهد بود      ، سالمتی پول ، رفاه ،    ، همه چیز داشته باشی   

  . پول و ثروت ورفاه باعث شده بود تا فکر کنی زندگیت با معنی استانی مصنوعیمع

  .این ترک دنیا نیست ، لذات جسمانی را کنار بگذاری ، اگر برای کسب لذات بهشت -757

ببین اگر همـه چیـز داشـته باشـی و در رفـاه کامـل        ، اگر می خواهی بدانی زندگیت معانی حقیقی دارد یا نه        -758

  .،اگر نداشت بدان معنای زندگیت مصنوعی بوده زندگیت معنایی دارد یا نهآیا بازهم باشی 

اگـر   ، در تالش برای کسب هر چیز که هستی به یاد بیاور که از خود بپرسی               ، در هر کاری که می کنی      -759

  .آیا این معنای واقعی زندگی من است یا معنایی است مصنوعی آنوقت چه؟موفق شوم 

 ، اگر بتـوانی  در تنهـایی مسـرور باشـی           ، بدون هیچ وابستگی خوشوقت باشی     ، اگر بتوانی بدون هیچ چیز     -760

 تنها در آن صورت است که حقیقتا مسرور خواهی بود ، به هیچ چیز نیاز نباشداگر برای سرورت  ، کامال تنها

  .مصیبت و رنج است ، وابستگی -761

از عملی توبه می کنی  ، امه می دهیتو به فراموش کردن آموخته هایت اد ، انسان موجودی فراموشکار است -762

  .و باز هم آن را تکرار می کنی

 از آن طریق درس بگیر ، در هر کاری که می کنی ، درس بگیر ، اگر می خواهی به درون روی آوری -763

  . یک تعمق پیوسته و همیشگی بسازمرگاز  -764
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  .در زندگیت به جستجوی معانی حقیقی باش -765

  . دیگری وجود نداردزیرا درس ،از طریق  زندگی بیاموز -766

  .هیچ کتابی قادر به آموختن چیزی به تو نیست ، اگر زندگیت نتواند به تو چیزی بیاموزد -767

  .انتقال انرژی از مرشد به مرید است ، رابطه ای عمیق است  ،تشرف -768

  .از مرشد به مریدانرژی مانند آب است و همیشه به سمت پائین جاری است یعنی  -769

 ، تا زمانی که  مرید تسلیم      ، مرید نیز قله ای است از نفس       ، آگاهی و انرژی است    ر،قله ای از سرو    ، مرشد -770

  .امکان تشرفی نیست ، پذیرا و متواضع نباشد

،انرژی به سـوی   مثل دره خواهی شد ،  ایجاد می کند ، وقتی تسلیم شویاحساس کاذب قله بودننفس در تو   -771

  .زیرا تسلیم هستی ، تو جاری می شود

زیرا با تسلیم در ناشناخته ها قدم می گذاری ولی  تنها زمانی که تسلیم شوی مرشد  ، ن سخت استتسلیم شد -772

  .تنها با تسلیم است که تحول برای مرید روی می دهد ، قادر است به درون تو وارد شود

  .برای تسلیم بودن اعتمادی عظیم الزم است -773

  . می شوی تو به نوعی می میری و به نوعی متفاوت زندهتشرفدر  -774

اما اگر تسلیم وجود نداشته      ،  نیز می تواند کمکت کند     مرشد غایب حتی یک    ، اگر تسلیم وجود داشته باشد     -775

  . که حضور دارد نیز نمی تواند کمک کندمرشدی زندهباشد،حتی 
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  .تسلیم مورد نیاز است ، تشرفدر هر گونه  -776

 به صورت صدایی نمادین به تو داده میشود،همان موسیقی درونت است که   که مرشد به مرید می دهدذکری -777

  . مطلقا باید مخفی نگه داشته شودذکر یا مانترا -778

  .به اعماق خواهد رفت و درونی تر می شود ، اگر بتوانی چیزی را مخفی نگه داری -779

 زیرا آن را از درون به سطح می آوری  ، از آن خالص می شوی ، در مورد هر چیزی که حرف بزنی -780

 به ذهنت بیاموز انعطاف پذیر باشد ، بیشتر امور نسبی هستند ، ر جهان کم هستندچیزهای مطلق د -781

 سختی ذهن است که  همه چیز را مطلق می بیند ، همه چیز ممکن خواهد بود ، اگر افکار متوقف شود -782

  .عشق تو نسبت به اشیاء و تالش تو برای کنترل زندگی است ، پول -783

  .ستعشق به اشیاء ا ،  نوع عشقراحت ترین -784

  .وقتی وجود خواهد داشت که به انسان ها عشق بورزی نه به اشیاء ، رضایت عمیق -785

  .مرده و بسته  هستند مثل پول می شوند ،عاشق پولمردمی که  -786

  .زیرا تنها عشق است که می تواند به تو آزادی بخشد ،  آزادی نمی دهدپول -787

عشـق چنـان رضـایت عمیقـی         ، ت زیادی ندارد  برای آنان پول اهمی    ، هرگز تصاحب گر نیستند    ، مردم عاشق  -788

  . کردپادشاهی ، است که می توان بدون هیچ پولی

امـا هرگـز قـادر بـه      ، ، یا پول  به مقدار فراوانی جمع آوری می کند یا آن را یکجـا مـی بخشـد            ذهن خسیس  -789
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  .سهیم کردن دیگران نیست

  .است نه پولهدف او عشق  ، انسان فهیم پول خود را با دیگران سهیم می شود -790

  .پول برای زندگی است ، پول برای پول نیست -791

 پول فرمانبرداری مطیع است ولی عشق عصیانگر و غیر قابل پیش بینی است -792

 جریان طبیعی مختل  ، اگر درست گردش نیابد و در جایی جمع شود     ،  مانند خون است در بدن     پول در جامعه   -793

  .شده و تولید بیماری می کند

 .بیشتر خواهد شد ، هر چه بیشتر جریان یابد :  این استقانون پول ، به پولت نچسب -794

  .اما هدف خوبی نیست ، پول وسیله خوبی است -795

 ، پول نمی تواند عشق یا خداشناسی برای تو بیـاورد  ،  و از آن هم توقع نامربوط نداشته باش    پول را رد نکن    -796

  .این ها اموری ماورائی هستند نه دنیوی

  .ظرفیت آن استفاده کن نه بسته به رویاهای خودت به چیز بستهاز هر  -797

  .طبیعی و عادی باش و فقط ادراک بیشتری تولید کن تا بتوانی بهتر ببینی -798

زیـرا   ، درون نگری نیـز خـوب اسـت        ، تجلی گاه خداست   »بیرون«زیرا   ، نگاه کردن به بیرون خوب است      -799

  . اعمالت را متعادل کناما درهر حال مانند دم و بازدم ، جایگاه خالق است» درون«

  .زندگی در لحظه حال جریان دارد نه در آینده ، پول برای تضمین آینده است ، پول یعنی آینده -800
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یک نوع سعی دارند تهی بودن وجودشان را به هر وسیله ای پر کنند و  ،  وجود دارد دونوع انساندر  دنیا   -801

  . بینندگروهی گرانقدر که تالش می کنند تهی بودن وجودشان را

  . را ببین و میلی برای پر کردن آن نداشته باشدتهی بودن وجودت -802

بـی هـیچ میلـی       ، لذت بردن و یگانگی بـا آن       ، خوشامد گویی  ،  یعنی نگاه کردن و تماشای تهیای درون       مراقبه -803

  .برای پرکردن آن

  . ، به هر آنچه داری راضی باش و زندگی واقعا زیبا خواهد شداز مقایسه دست بردار -804

انسان  ، اگر بدانی چگونه از هر موقعیتی به درستی استفاده کنی ،  خواهد داشتآزادیهم ثروت و هم فقر  -805

  .آگاه در هر موقعیتی قرار بگیرد از آن لذت خواهد برد

  . این است که با آنچه داری چکار می کنیمسئله ، مسئله آنچه داری نیست به یاد بسپار، -806

  .پس از آن لذت ببر و نگران چیزی نباش ،  رویا گونه استسراسر دنیای خداوند زیبا و -807

 . در هر حال شاد و مسرور باشاگر موفق هم نشوی بازهم خوب است ولی  ، اگر موفق شوی خوب است -808

  »برکت باشد«  
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