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   یباغبان ژاپن

  
 از کنار یوقت.  استیک ژاپنی ما وجود دارد، متعلق به یگیسا که در همي سبزين فضایباتریز

 يا غذایرسد و  میاهان یجات و گیا به سبزینم که یب میاط یگذرم، اغلب او را در ح میاش  خانه
 ي فضایباًَ پنج فوت، ولی بود، تقریاو مرد کوچک. کنم میش یستم و تماشایا میدهد و  میپرندگان را 
  . ستم ایار عظیاطراف او بس

 ییبایروز ز": مرا صدا زد. گذشتم، او مشغول به کار بود میاطش ی که از کنار حیی از روزهایکی
   ".است

   ". استییبایباغچه ز": پاسخ دادم
کردند و او  می مراقبت نی بوده که از آن به خوبياش متعلق به افراد ح داد که خانهیم توضیسپس برا

چشمانش سرشار از نور و عشق بود، . برد میار لذت یبخشد، بسن فضا بی دوباره به ایاتینکه حیاز ا
 بود که تا به ين باغچه ایباتریز. کند مین باغچه مراقبت یکامالَ مشخص بود که با تمام وجودش از ا

  .  کردميز اشاره ایکند، ن می که صرف غذا دادن به پرندگان یدر مورد اوقات. ده بودمیحال د
   ". هم ندارندیتیند و شکایگو میآنها نه ن": د و لبخند زد به من کری نگاهیمرد ژاپن

ن روزها را یش بهتری است و براینیکردم که چقدر مرد نازن مین فکر یمن هم به او لبخند زدم و به ا
  . آرزو کردم

   ". شماينطور برایهم": همچنان که به راه افتادم صدا زد
دهد، از  میکند و به پرنده ها غذا  میاش مراقبت کند و از باغچه  مین با دقت کار ین مرد که چنیا

ن الزم، ی و قلب زریاو تواضع و خوش خلق. دیتوان از آن چ می خداوند را یباشد که آگاه می یجنس
  . باشد میابد، دارا یخواهد به مراتب باالتر ادراك دست  می که ی هر کسيبرا



  
   عشق– فصل هفتم – جلد دوم – ماهانتا يداستانها
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   خروس طاس

  
ن خروس یا. کرد ی می طاس زندگیب با سر و گردنیب و غری عجی، خروسییک خانواده روستایدر 

ها هر گاه  انواده شد، و صبح افراد خیه خنده و شوخیب بود که مای عجي به قدرياز نظر ظاهر
از . کردندی میدند و شوخیخند ی خانواده به او ميآمد، اعضا یخروس از النه خود به درون خانه م

قاً ی از آنها دقیکی جوجه به عمل آمده بود که يکرد تعداد می ین خروس زندگی که با ایقضا از مرغ
ه ین جوجه خروس طاس مایاما ا. ودگر بی ديان جوجه های طاس در میه پدرش با سر و گردنیشب

ش فلج شد و ی که او را با نوك خود آنقدر ضربه زدند که پاییشد تا جا میگر جوجه ها یت دیعصبان
 ی مناسبي خانواده مجبور شدند آن جوجه خروس طاس زشت فلج را به درون خانه برده، جاياعضا

  . ار او قرار دهندیجهت درمانش در اخت
 که به یی های ببرند که با وجود تمام شوخین موضوع پیتا افراد آن خانواده به ان حادثه باعث شد یا

 ما ي از خانواده آنها شده و براين جوجه روا داشته بودند، اکنون جوجه همان خروس، عضویپدر ا
  . ن کارماستین داستان بازگو کنندة قوانیا

 ما وارد یت در زندگیفکر با همان ماهم همان ی ما داشته باشیتی از هر ماهيگر، هر فکریان دیبه ب
  . ردیگ می يشود و جا می
  

   کارما– فصل اول – جلد اول – ماهانتا يداستانها
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   اعجاز عشق
  
شد،  می که سرو ییغذا. دا کردمی پي خوب هلندیلیک رستوران خیبردم،  می در هلند به سر یوقت
ن بار سفارشات خود را یچند. ار همراه بودیشخدمت بسیپ.  و لذت بخش بوديار ساده، مقویبس
ار سبک و ی غذا را خوردم، به نظر بسیوقت. کرد یم اصالً او را ناراحت نمی درخواستهایر دادم ولییتغ

  .  استین غذا خوشمزه و عالی مورد فکر کردم که چرا انیدر ا. دیرس میقابل هضم 
 در آن فضا قرار داشتند، یپرندگان.  به اطراف انداختمیروز بعد به رستوران برگشتم، نشستم و نگاه

 نداشت در گوشه رستوران ي که دری درون قفسيگریب دیوان و پرنده عجی اي بر رویک طوطی



  . بودند
کرد و پر  می يداشت، با آن باز میوان بر ی اي را از رویطوط اوقات زن صاحب رستوران، یگاه
شد، دوباره پرنده را بر  می آماده رفتن به آشپزخانه یکرد و وقت می نوازش ییبایش را به طرز زیها
 که به او یعشق میخواست به خاطر تما میکرد و ن می مقاومت يپرنده لحظه ا. گذاشت میوان ی ايرو

  .  ترك کندشود، آن زن را میداده 
 اطراف یوقت. ش را نوازش کردی کرده و پر هایگر مکثیگر از کارکنان در مقابل قفس پرنده دی دیکی

باشد  می تازه در گلدانها يرا نگاه کردم، متوجه شدم زن صاحب رستوران مشغول منظم کردن گلها
افته یش ی، آرايادیر زای کامالَ مشخص بود که گلها با عشق بسیاز طرف. برد میزها یو آنها را سر م

  . بودند
. ار خوشمزه بودی آن رستوران بسيم غذاها به کار رفته بود، غذاهایه و تنظی که در تهیل عشقیبه دل
  . ار آرام و لذت بخش بودیشد، بس میده ی رستوران شني که در فضایقی موسیحت

کند و  میا اك آغاز ی  درست کردن غذا را، با نام سوگماد وین اعمالش را حتی تریهر کس که جزئ
هر . کند میخوردند، منتقل  میکه آن غذا را  مین عشق را به مردیبا عشق آن کار را انجام دهد، ا

تان منتقل ی  شماست و به دوستان و خانوادهید، انعکاس درونیه غذا به کار ببری که در تهیاحساس
  . شود می يادیافزودن عشق، به غذا موجب تفاوت ز. شود می
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   یر زندگیمس
  

خواهم شاگرد شما شوم تا بتوانم  میاستاد من ": دیگو میرود و به او  می ي به نزد استادیمرد جوان
به ": دیگو میکند و  می به مرد جوان یقیاستاد نگاه عم. "دا کنمی خدا را پير بازگشت به سویمس

   ". الزم استيادی زيم دادن تو طالی تعليرسد براینظر م
  . دا کنیدهد که برو و طال پ می و استاد پاسخ ". استاد من طال ندارمیول": دیگو میمرد جوان 

 يکند تا طال می را تالش ی سخت و طوالني شده و سالهایزندگدان ین مرد جوان وارد میبنابرا
م برده و در یش را به نزد آن مرد حکی دستاوردهايتاً روزینها.  استادش به دست آوردي برایکاف

ده ی که دين باریرتر از آخریکند و او را پ می به مرد جوان یاستاد دانا نگاه. گذارد می او يش پایپ
ن ی به ايازیمن ن":  را در تالش بوده استیار سختی بسيشود که سالها یمابد و متوجه ی میبود 

  . "را هرگاه اراده کنم برکات خداوند را در آغوش خواهم گرفتیطالها ندارم ز
م استاد را اجرا ید که او صرفاً تعالیگو مین ین چنیکند و ا میت ی شروع به شکایمرد جوان با شگفت

 که یی تالشهایاگر در ط": دیگو یدهد و م میامه اعتراضها را به او نرمرد اجازه ادی پیول. کرده است



 به تو يزیتوانم چ میز نی من نیاموخته باشی نيزی، چين طالها انجام داده ای بدست آوردن ايبرا
   ".اموزمیب

  . کند میت یات هدای و کسب تجربیدان زندگی مير اك شما را به سویل است که مسین دلیبه هم
  

   وصل– فصل دوازدهم – جلد اول – ماهانتا يداستانها
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   !ا کمکم کنیخدا
  

  : دیگو مین ی در لب رودخانه با پدارزاسک چنيگانه ایربازارتارز در کتاب ب
 به يله ایاو ترا به هر وس. ستی از تو ساخته ني خواستار تو باشد، کاريکارآنگاه که خدا بهر « 
 او ي، برایا کودکی باشد یخواه به واسطه قلب زن. ی آنکه خودت بدانیکشاند؛ ب می خودش يسو

  » .  نداردیتفاوت
ده و ی دراز کشی دو صندلي شکم بر روياو رو.  ناگوار گرفتار شدیتی سه ساله در وضعیکودک

د دستش یترس میند، یش ببین را با پاهایتوانست فاصله زم میزان کرده بود، اما چون نیش را آویاپاه
  . ن سر بخوردیمانده را تا زمیمتر باقین چند سانتیرا رها کرده و ا

اما . دهی چسبید طفل به صندلید، اول فکر کرد شاید می ی صندليل و قال پسرش را بررویپدر که ق
 خنده يپدر نتوانست جلو» ! ا کمکم کنیخدا« گفت،  میپسر بچه دائم .  بردیبعد به اصل موضوع پ

سته مداخله یش پا افتاده بود، از نظر طفل شاین حد پی پدر تا اين مشکل که برایا. ردیاش را بگ
  . خداوند بود

ده که ی ترسي کرده و به قدري پدر متوجه شد که خودش هم بارها به حال خود سوگواریول
 آموختن درس ين ماجرا تکرار شده که مردم به جای چند بار ایبه راست.  خود را رها کندنتوانسته

 را یا مانع مداخله کند؟ عشق پدر به پسرش فرصتی رفع اشکال يالزم، از خدا خواسته اند تا برا
ت یاشه حاضر است تا عشق و حمینها ماهانتا همیبا تمام ا. فراهم کرده بود تا او خود را بهتر بشناسد

  .  که عاشق اوست نثار کندیخود را به هر کس
  

  ب عشقین عجای سرزم– و شش ی فصل س– جلد اول –کالم زنده 
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   چلی پال توئينوشته ها
  



 ی اشکوب کوتاهي در کتابخانه به رویر طاقی بود که زیدم، وقتیل را دچی که پال توئين باریآخر
 مناطق ين به روی آن است، در معبد خرد زریین و طبقه باالی زمين طبقه مجازیکه معموالً ب

 یی طالير از نوری قرار گرفته بود و به غیکیمه تاری وسط اتاق نيزیدر آنجا م. ستاده بودی ایدرون
ستاده بود و به یاو ا. ش قرار گرفته بودیز جلوی مي به روید، کتابیدرخش می پال يرنگ که به رو

  . شه بودیکرد، در تأمل و اند میز نگاه نیچ چیه
م اك منتشر یها و تعال ق نوشتهی که او از طرییایکردم، متوجه شدم هدا میهمچنان که او را نگاه 

او منتظر . د نداشتیف و تمجیقع تعراو تو.  از آدمها درك شده بودنديساخته بود، توسط معدود
شد به  مید انجام یو هر آنچه با. داد میداد و  میداد و  می مدام کار انجام یکف زدن آدمها نبود، ول

ا پاداش داشته ی آنکه توقع تشکر یساخت، ب  یقت را آشکار میاو مرتب حق. رساند میدست مردم 
  . باشد

 اش را ترك کرده است، مشغول ادامه کار در یکیزی که کالبد فین متوجه شدم از زمانیهمچن
  .  استیمناطق درون

دا یاو عاشق پ.  را دوست داردیقاتی تحقيش از همه، کارهای بیول. دهد می انجام ی مختلفياو کارها
قت دست یمناطق، بتوانند به حق می تمايمردمان به رو می پنهان است تا تمايت هایکردن واقع

  . دهد تا بتواند آن زبان مشترك اك را در کتابها منتشر سازد میمه او به کارش ادا. ابندی
  

  تی خالق– فصل سوم – جلد دوم – ماهانتا يداستانها
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   دی خود را بشماریبرکات زندگ
  
 يو. ابدیدست ] يمعنو[ از تحول ين اك آرزو داشت به درجه باالترین راستیز معتقد ایکی

 که با او داشتم به ی ارتباطیط. ن امر شدمی به ایدگی بود و من مسئول رسيخواستار عشق باالتر
د و یین نماید تمری داشته باشد و شما بایانیست که آغاز و پای نيوین راه، دنی متذکر شدم که ايو

  . دید اخالص داشته باشیگر بای دیبارتبه ع
افت ی را دري معنويایکه هدا میهنگا. ابد که عشق در آنجا باشدی می راه یقدرت اخالص به قلوب

. میید آن را در قلب خود محافظت نمایم و بایا افتهی از درجات اخالص دست یکیم به یدار می
را ی، زیاد داشته باشی به یده می که انجام ییها د تعداد دعا و توسلین من به او گفتم شما بایهمچن

ه ی همساییبه عنوان مثال دارا. شمارند میار ندارند ی هستند که آنچه را که در اختياریاشخاص بس
ن یاما اگر هم. نگرند میگران ی دییا به مال و دارایگر و ی افراد ديشمارند و تحوالت معنو میشان را 

 خود کنند و بخاطر آنچه که دارند شکر گزار باشند، در یاشخاص آغاز به شمردن برکات زندگ
  .  عشق گشوده خواهد شديچه قلب آنها به رویآنموقع در



م و یکن می نیچ کس احساس قدر دانیز و هیچ چید که ما نسبت به هیآ میش ی پی زمانیدر زندگ
م یا دوست دار هست که میاگر کس. مید از همسر و فرزند خود تشکر کنین همان وقت است که بایا
. می خود باشیار مهم است که سپاسگزار برکات زندگین نکته بسیم و ایید عشق خود را ابراز نمایبا
  . ابندی میمان ادامه  ین برکات در زندگین گونه است که ایرا ایز

  
  ينات معنوی تمر– فصل هفتم – جلد سوم – ماهانتا يداستانها

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــ
  

    پر برکتییشو خشک
  
  : ف کردین داستان را تعری اك اين حلقه باالی از واصلیکی

 هم آنجا مشغول یشه زنیرفته که هم یک محلشان می نزدییشو ک خشکیبه مدت سه سال به 
 يبرا. توانست به صورت آن زن که پر از جوش بود، نگاه کند میواصل حلقه باال ن. شستشو بوده

د، ید میشد و او را  می ییشو نکه وارد خشکینکه احساس نفرت خود را متعادل کند، به محض ایا
 خسته بود و قصد یلینکه خی از شبها، با وجود ایکی. "به نام سوگماد ": گفت میش خود از درون یپ

 داشت در یکرد و سع مینطور که دست دست یهم.  گرفت نرودمی برود، تصمییشو داشت به خشک
 اك ی درونيباالخره به ندا.  برودییشو د به خشکیکرد با یمنزل آرامش داشته باشد، احساس م

  .  شدیگوش داد و راه
 تمام مشکالت ی بود ولییشو آن زن در خشک. ار تعجب کردی شد، بسییشو  وارد خشکیوقت

اد یاو به زن نگاه کرد و به . ست صورتش کامالً صاف و درمان شده بودپو. اش رفع شده بود چهره
   "به نام سوگماد"ده بود در قلبش گفته بود یآورد که هر دفعه او را د

ن کلمات را به خاطر درمان آن زن ادا نکرده یت دارد که واصل حلقه باال این نکته اهمیدانستن ا
  . است

د، یبخش می را برکت یطین شرایاو چن. شد ی می حرمتیزن ب ی روانين کرده بود، به فضایاگر چن
ن حال اك به یبا ا. ت زن در جهت خودش استفاده نکندیتا خودش را در تعادل نگه دارد و از موقع

  . افتد می باشد، معجزات اتفاق ی واقعيک مجرای یاو نشان داد که وقت
  

  ينو معي درمانگر– فصل هشتم – جلد دوم – ماهانتا يداستانها
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــ
  



    کتابین درس زندگیبهتر
  

نطور که در یهم. اورمی را از کودکستان به خانه بيک بعدازظهر، من به سراغ دخترم رفتم تا ویدر 
با در یار زی بسيک کتاب با عکسهایدم که ی حدوداً سه ساله را دیانتظار آمدن دخترم بودم، کودک

 آن کودك يدم که به سویآمد با کمال تعجب د ی که دخترم به سمت من میزمان. دست داشت
  . ن کار نکردی به ای او اعتراضیرفته و آن کتاب را از دست کودك گرفت ول

 برخورد یا کوچکتر از خود به مهربانشه بیدانستم که او همی که از دخترم داشتم میبا شناخت
چ ی هيکه وی در حالیدم چگونه کتاب را از دست او گرفتیش من آمد پرسی که او پیزمان. کند می

 ". داردی قشنگين چه عکسهاین کتاب را نگاه کن ببیا": ن گفتی نکرد؟ دخترم به من چنیاعتراض
دم حرف ید میکه داشتم کتاب را   ی حالدر. نمیمن کنار او نشستم تا بهتر بتوانم آن کتاب را بب

ر و ین کتاب را محکم بگیحال ا":  بعد اضافه کرد".درست است": ق کرده و گفتمیدخترم را تصد
 من کتاب را محکم گرفتم و او تالش ".رون بکشمی کن تا من نتوانم کتاب را از دست شما بیسع
  ؟ ستین کار چیدم که منظورش از ایکرد و من با تعجب پرس می

ن ین جلد ایبب": داد گفت می که به من نشان یرون آورد و در حالیگر بیک کتاب دیفش یاو از ک
 او با احساس آن کتاب را ورق ". چقدر بزرگتر استیسه با کتاب اولیباست و در مقایکتاب چقدر ز

ا از من ناگهان او کتاب اول ر. دیپرس میداد و نظر من را در مورد کتاب  میزد و به من نشان  یم
   ".ا آسان نبودیآ": دیگرفت و کتاب دوم را به دست من داد و در آن موقع پرس

رد و در نظر یگ می را از ما يزیک چی اوقات استاد یگاه. کند میز عمل ی ما نین اصل در زندگیا
ن زمان یانجامد و در ای به طول بین دو، مدتین ای به ما بدهد و ممکن است بيه بزرگتریدارد که هد

 ي کارمايه بزرگتر به جایک هدین کردن یگزیرا جایرسد ز می یاست که شما دستتان به نظر خال
  . اج به زمان داردیاحت مییقد
  

   عادات و چرخه ها– فصل ششم – جلد سوم – ماهانتا يداستانها
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــ
  

   اج دارمی احتیمن فقط به شکستگ
  
 در يو.  برخورد کردیک تاکسیورك در حال قدم زدن بود که با یوی نيابانهای از خیکیدر  میخان
ن موقع یدر ا. ش شکستین افتاد و بازوی زميابان روید و کنار خی چرخیجه برخورد با تاکسینت

دقت هستند،  ی بی که در حال رانندگی از کسانیبیورك تنفر عجیویمردم ن. مردم دور او جمع شدند
  . در دل دارند

 که به یزن در حال. ن حادثه مقصر استی از مردم حاضر بودند شهادت دهند که راننده در ايتعداد



 را به درد سر يخواست و میک شوهر است و نیک پدر و یافت که او یکرد، در میچاره نگاه یراننده ب
به آن زن ": ت گفتی از داخل جمعیکی. دی در قلب او جوشين موقع عشق خداوندیدر ا. اندازدیب

ت یان جمعی در م"حال من خوب است":  او به آن عده گفت"ن بلند شودید تا از زمیکمک کن
ار ی او گذشت کرده بود بسينکه زن در مورد خطایراننده از ا. زد می ی افتاد و هر کس حرفيا ولوله

 ي دارایمردم در زندگ.  شکسته خود را گچ گرفتيک درمانگاه رفته و بازوی به زن. متشکر بود
افت حق یق درینکه آن زن بتواند از طری بود تا این فرصتین اتفاق بهتریا.  هستندیاهداف مختلف

ن یاگر او از ا.  پر از عشق نسبت به آن مرد کردی او در قلب خود احساسیمه ثروتمند شود، ولیب
  . برد مید رنج یشتر از مدت درمان دستش بای بیگرفت، زمان ی میمالاتفاق بهره 

 وقتها یبعض. ي و معنويق مادیاز طر. دید کسب کنیتوان میق یاغلب اوقات شما پاداش را از دو طر
در . میده میح یت خداوند را ترجیرا حمایز. می در گذريد از مسائل مادیم که بایکن میما احساس 

: گفت میبعد ها آن زن با خنده . دینما می را درك يسان تجربه برکات خداوندآن هنگام است که ان
   ".اج داشتمی احتیمن فقط به شکستگ"

  
  ی رشد و دگرگون– فصل نهم – جلد سوم – ماهانتا يداستانها

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ـــــــــــ

  
   ینیون چیلیک می

  
ر یم زی بزرگ، تيهایقبل از آغاز باز. س بودی مشغول تدری جنوبينای بسکتبال در کارولیک مربی

آنها .  و ناراحت بودندیکنان، عصبین و گرم شدن بازیهنگام تمر.  قرار داشت یآل دهینظر او در وضع ا
ز داشت یهمه چ. گر پاس بدهندیکدیردند به ک ین فراموش می کنند، همچنيتوانستند خوب باز مین

 آنها یمرب. ر دهندیی بتوانند وضع خود را تغيق آخر بازین دقاید در ایرس میشد و به نظر ن میخراب 
چ ی هینیون چیلیک میمتجاوز از . اد آور شومی را يخواهم نکته ا میبچه ها ": را خوانده و گفت

 را ید اوقات خوشیی نماید و سعین برگردیپس به زم "! شما نخواهند داشتين بازی از ایاطالع
 پنداشت ي جديد در حدی را نبایدانستند که زندگ میآنها . ن کار را انجام دادندیآنها ا. دیداشته باش

شما . میکش یشتن را به بند میاغلب اوقات ما به خود سخت گرفته و خو. که نتوان از آن لذت برد
م که با نور و یآموز مین اك یما در آئ. دی راه دهی خود شتاب و ناراحت بهید در انواع مراحل زندگینبا

ح یم او جهت صحیکه با عشق همراه هستیزمان. می خود را گسترش دهیم و آگاهیصوت کار کن
  . می کنی زندگیم به راحتیتوان میاعمال و افکارمان را به ما نشان داده و 

  
  يآزاد – فصل دهم – جلد سوم – ماهانتا يداستانها



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ـــــــــــ

  
   ه قانونیشورش عل

  
او .  که توسط انسانها وضع شده است مشکل داردینیم نوشت که با قوانین حلقه برای از واصلیکی

 یاش در دادگاه مورد بررس اد، احضار شده بود، پروندهیت ز به جرم سرعیک بار وقتیح داد که یتوض
 که همه یستاده بود، و اظهار داشت در حالیس ای پلیک مأمور عصبانیآنجا در مقابل . قرار گرفت

ل در ید بابت سرعت پنجاه و پنج مایکردند، او نبا میگر در آن جاده با سرعت باال حرکت یافراد د
  . مه شودیساعت جر

   "د؟ی من انگشت گذاشتيان آنهمه فقط رویچرا از م": دیس پرسیور پلاو از مأم
   "گناه؟ یا بی يا تو گناهکاریآ": دی پرسیقاض

  . دا کندیت خودش پیح وضعی توضي برای کرد راهیواصل اك سع
   "ر؟یا خیا از حد مقرر، سرعت شما باالتر بوده یآ": دی پرسیقاض

   " ...یبله، ول": مرد پاسخ داد
ن ی ختم ايد که به معنایز کوبی مي و چکش خود را رو"خوب. شصت و پنج دالر": سخ داد پایقاض

  . جلسه بود
 دادگاه يشد و رأ میکرد، اوضاع بدتر  می جر و بحث یتوانست بکند؟ اگر با قاض میواصل چه 

  . شد میاش دو برابر  مهیرفتار واصل اهانت به دادگاه محسوب شده و جر. دا کندیر پییتوانست تغ می
ر از ی که توسط انسانها وضع شده، به غینیه قوانیواصل اك متوجه شد که مقاومت مستمرش بر عل

مه را به ینکه جریبه محض ا. داد می نیتیس اتوبان اهمیپل. برد یش نمی از پيجاد دردسر، کاریا
  . دادند می نیتی دادگاه هم اهمياعضا. شدند میدادند، از ماجرا دور  میشخص 

د از ینکه ماجرا را درك کند، وارد مراقبه شد و از ماهانتا سؤال کرد که چرا انسانها بای ايراست بیاک
کرد، نظام  یت نمین تبعین قوانین بود که اگر از ایل این دلیاول. ت کندی تبعین انسانین قوانیا

 ي متعدديل کارماهای او به دلینکه، زندگیگر ایل دیدل. شدند می یار عصبانی از دست او بسییقضا
دن از یح نبود که به صرف نترسین صحیبه هر حال ا. شد میار سخت تر یجاد کرده بود، بسیکه ا

  . ت نکندین تبعی، از قوانیقانون شکن
ک نوع عمل عشق یت از قانون را به عنوان یاو تبع.ش روشن شدی برای پاسخ واقعيباالخره روز

د اك ین پاسخ مراقبه کرد، متوجه شد که چرا اساتی اينکه بر رویپس از ا. دن انجام خواهد دادیورز
ت تالش خود را ید متوجه هستند که افراد قانون گذار، نهایاسات. کنند میت ی تبعین انسانیاز قوان

 ی منفيرو هایخواهند در مقابل ن یله مین وسیکنند و به ا یافته میک جامعه سازمان یجاد ی ايبرا
ق ید از طریباشند، اسات ین کامل نمینکه قوانیمتوجه شد با وجود ااو .  در جامعه برقرار کنندیتعادل

  . کنند می يروین پین قوانیت دارند، از ای که به انسانيادیعشق ز



  
   عشق– فصل هفتم – جلد دوم – ماهانتا يداستانها

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ـــــــــــ

  
   يمعجزه مغازه عطار

  
ل به زرد و مدل ین سبز مایک ماشیکنارم . نگ شدمی راه افتادم و وارد پارکيبه سمت مغازه عطار

اده ین پی از ماشیوقت. اش نشسته بود  همراه پسر پنج سالهيدرون آن مرد. د پارك شده بودیجد
 پنجره اش تکان داد ين باال گرفت و جلوی بنزیلک بشکه خایشدم مرد چشمانش به من افتاد،  می

   "نم تمام شدهیبنز"
اگر آن مرد .  پولم کم بود و حالم بد"نطوریکه ا":  نبودم که بخواهم معطل شوم، گفتمیتیدر وضع
 را يادیتوانست مسافت ز می نین به آن بزرگین ماشین تمام کرده بود، با آن مقدار کم بنزیواقعاً بنز

   " است؟ینت کامالً خالی که باك بنزیا مطمئنیآ": دمیپرس.  کندیط
   " استیآه بله کامالً خال": او گفت

   "نم؟ین را ببین ماشیممکن است درجه بنز": گفتم
درجه ": گفتم. ستادیباالتر از آن ا می آمد و کیک عالمت خالیموتور را روشن کرد و درجه تا نزد

   " استیباالتر از خال مین کیبنز
   ".کنم می ینجا زندگی ایلیست مایمن در فاصله ب": سخ دادآن مرد پا

اج ید، حتماً احتی کنیل را طیست ماید بیتوان مین نیک بشکه کوچک بنزیب با ین ترتیبه ا": گفتم
   "د داشتی خواهيشتریبه مقدار ب

   " باشدیتواند کمک بزرگ میسه دالر ": آن مرد پاسخ داد
دانستم یم. آورد مید که چگونه پدرش پول در ید می ییرد، گوز کی افتخار آمیپسرك به پدرش نگاه

لم ی کرده و به سمت اتومبی با او خداحافظ"نه": سرم را تکان دادم و گفتم. دیگو میآن مرد دروغ 
ک زدم و ی در ترافيدور.  بروميادم رفته به مغازه عطاریقه بعد متوجه شدم که یدو دق. برگشتم
 شده بود که با باك يحتماً معجزه ا. ن زرد رنگ رفته بودیماش. برگشتمنگ یقه بعد به پارکیچهار دق

ا یستند و ی که انسانها با ما صادق نی زمانيص، برایاستفاده از حس خالق تشخ.  راه افتاده بودیخال
 او معقول یگردد، آگاه ی با اك هماهنگ مي که فردیزمان. ار مهم استیند، بسیگو میبه ما دروغ 

 متعدد نجات ياش را از دردسر ها یتواند زندگ یفرد م. ند آدمها و حرکات آنها را بخواندتوا میشده و 
  . دهد

  
  تی خالق– فصل سوم – جلد دوم – ماهانتا يداستانها



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ـــــــــــ

  
   ها ن دورهکامل ساخت

  
دانم که با  یرم و نمیگ یم اك قرار میر تعالینار اك، من به شدت تحت تأثیپس از شرکت در هر سم

. شود می ين برابر برق جاری وات چند60ک المپ ینکه از یمانند ا. ر خود چه کنمیین حال متغیا
م که دور خود  هستی من مانند کسیین روزهایستم در چنی نين مقدار انرژیمن قادر به تحمل ا

از ی که نی را به کسانين قدرت و انرژیدا کند و از اك بخواهد تا ای پی دارد تا راهیچرخد و سع می
  . دارند، برساند

. ن حالت شده بودمی شرکت داشته باشم و دچار ایینار واقع در هاوایک سمین بار قرار بود در یا
دئو کلوپ یک ویشنهاد کرد که من ین پنار شرکت داشت به می که با من در آن سمی از کسانیکی

توانستم  مینکه ی استقبال کردم و از ايشنهاد ویم و من از پیم با هم به آنجا برویتوان میشناسم و  می
  . ت خوشحال بودمی نهایه کنم بی خود را تخلياستراحت کنم و انرژ میبا رفتن به آنجا ک

 به کلوپ رفته تا به یم که از چه راهین فکر بودین است و ما در ایار سنگیک بسی تراف"هانولولو"در 
 يزی که چيبطور. شد یشتر میک بی بار ترافینیم سنگیرفت میشتر یهر چه پ. میک برخورد نکنیتراف

ن دور یبنابرا. میمه شب شهر را ترك کنیبعداز ن میم کیما قصد داشت. مینمانده بود تا منصرف شو
اما به . م ی فرودگاه شویم و راهی کنينه سفر را جمع آورم تا به هتل رفته و باروبیزده و برگشت

ر انجام خواهد شد و چون در آن وقت شب مشغله یم که پرواز ما با سه ساعت تأخی متوجه شديزود
  . میدئو کلوپ برگردیم به ویم گرفتین تصمیم بنابرای نداشتيا

ن امکان را فراهم کرده بود تا یواز ار در پریمه تمام خود افتادم که تأخیاد کار نین زمان من به یدر ا
تمند بودم، چون یار رضای را داشتم بسین حالتینکه چنیو من از ا. آن کار را به اتمام برسانم

  . ان رسانمی را که آغاز کردم به پايا توانستم چرخه می
  

   عادات و چرخه ها– فصل ششم – جلد سوم – ماهانتا يداستانها
  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ـــــــــــ

  
   ارتعاشات هماهنگ

  
ن یدن ماشید؟ حتماً از خریا  کردهيداریک دوست خریز از ین دست دوم تمیک ماشیا تا به حال یآ

داده و مطمئن  مینجام نات اك را اید که او تمریدانست میشما ! دیا ت کردهیدوستتان احساس امن



 را با آن ید و مسافتین شدی سوار ماشیحت. دیگو مین دروغ نین ماشیط اید که او در مورد شرایبود
 یول. دین فرصت استفاده کردیشنهاد فروش آنرا کرد، فوراً از ای دوستتان پیوقت. دی کردیرانندگ

د با هم ین بایا شما و آن ماشریچرا؟ ز. د، ناگهان اوضاع عوض شدی کرديدارین را خری ماشیوقت
  .  با شما متفاوت بوده استید، ارتعاشات مالک قبلیآمد میکنار 

 کردن "ل به احسنیتبد"دش عادت کند، یتواند به صاحب جد مین یک ماشی که یعموماً تنها راه
ض کرده و ی آنرا تعويها چ و مهرهیم، پی کنيداریش خرید برای جدين معنا که بخشهایبد. آن است

 که با ارتعاشات يله ایل وسیتبد. می صاحب آن نصب کرده است، عوض کنی را که به تازگیقطعات
ابد، ی میان یر آن پای تعمیغالباً وقت.  گران تمام شودیلیشما هماهنگ شود، ممکن است خ

  . ت آن دستگاه از شما بهتر استید و وضعیشو میورشکست 
ن ین ماشیدر واقع ا. افتد مین اتفاق یهتان وجود دارد، ا شما و دستگای در آگاهی تفاوتیمعموالً وقت

ر دارد و هنوز ی آن تأثي است که بر روی است، بلکه روح صاحب قبلی مراتب آگاهيست که داراین
  . دارد می با خودش نگه ی خوبیدستگاه را در هماهنگ

د، در یری فروش بگم بهی که تصمیشود، روح و ارتعاشات شما آنرا تا زمان یل می دستگاه تبدیوقت
ن داستان مجدداً تکرار یو ا. کند می يداری آنرا خريگریسپس شخص د. دارند میان نگه یجر
  . شود می
  

  ریی تغ– فصل پنجم – جلد دوم – ماهانتا يداستانها
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــ
  

   گر طنابیطرف د
  
 که آن روز انجام يخواستند در مورد نوع کار ی و دخترش میستیک مجله توریسنده ی نويروز
مند است، از  بال عالقه سی بيدانست دخترش به باز میاز آنجا که پدر .  کننديریم گیدهند، تصم می

   "؟ی تگزاس را تماشا کني رنجرهاي بازيدوست دار": دیاو پرس
   " ممنون پدریلینه خ": ر پاسخ داددخت

   "چرا نه؟": دیپدر با تعجب پرس
   ".دهم در آنطرف طناب باشم میح یرا ترجیز": دختر پاسخ داد

را یز. ن حرف بفهمدی کرد منظور او را از ایره شده بود سعی که به دخترش خیپدر در حال
خواهد در آن طرف  مینکه یپس منظور او از ا. بال است سی بيدانست که دخترش عاشق باز می

  ست؟ یطناب باشد چ
  . ن مسئله را سؤال کندیم گرفت از دخترش اید جوانان بود؟ تصمی از اصطالحات جدیکین یا ایآ

 يلم برداری فيادتان هست که پارسال تابستان من و خواهر کوچکترم به تماشای": دختر پاسخ داد



   "م؟یلم داالس رفتیف
  . ه داستان شدیو منتظر بقر سر خود را تکان داده دپ

ده ی به دور آنجا کشیان از صحنه، طنابینگونه ادامه داد که جهت دور نگهداشتن تماشاچیدختر ا
ع کارکنان ی سريستاده بود و ناظر رفت و آمدهایان آنطرف طناب ایبودند و او به همراه تماشاچ

ها از شدت گرما عرق  ر نورافکنی زگران دریار هوا گرم بود و همه از جمله بازیآنروز بس. صحنه بود
 ي حق انتخاب داشته باشد، به جایرد که اگر زمانیگ یم میختند و از آن روز به بعد او تصمیر می

 خود را يتاً صحبتهاینها.  باشد، خود مشغول انجام دادن آن کارها باشدیینکه ناظر انجام کارهایا
 يس بال باشم، مشغول بازی بيکه شاهد بازنی ايدهم به جا یح میترج":  کردينگونه جمع بندیا
   "س بال باشمیب

ار لذت یاگر چه تماشا کردن بس. شود، فعال و منفعل می یرو در زندگین گونه دختر متوجه دو نیبد
 طفره رفتن و یمنفعل بودن به نوع.  استی زندگي شرکت کردن در بازی لذت واقعیبخش است، ول

قطع . شود مین مرحله عادت کرده و وابسته به آن ی به ایز به سادگیباشد و انسان ن میتعلل 
 یسع. سازد مین رها یی پايها د جهانیرا روح را از قیار مهم است، زین تعلل بسی حاصل از ایوابستگ

  .  بدهمیستن و لذت بردن از زندگیجهت چگونه ز میله به شما الهاین وسین است که بدیمن در ا
شما به عنوان روح، .  استين هم جزو بازی اید، ولیآ میش ی پییها ي گرفتاریدرست است که گاه

ن یتر ن و کاملیتر یافت غنی و در" کردنیزندگ" ي د، و آن هم شرکت در تجربهی به خود دارینید
  . تجارب است

  
  ی هارمون– فصل چهارم – جلد اول – ماهانتا يداستانها

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ـــــــــــ

  
   درست ظاهر کردن عکس

  
ک سفارش کار ی یکردم، شخص میک عکاس در بخش چاپ عکس اکنکار کار ی که به عنوان یزمان
ن امکان کار را یعتریتوانم با سر ین بزرگ نشان دادم که چگونه میو من با استفاده از دورب. آورد
شه کار را با یکه حواسم جمع بود همیم که زمانهائین نکته را بگویخواستم ا میبهر حال .  دهمانجام

کردم با نام سوگماد کار را آغاز  میآمد که فراموش  میش یز پی نیکردم، اما زمان مینام سوگماد آغاز 
ت خاطر یرضا يو در واقع من کارها را برا. شدند مینجا بود که حوادث خنده دار آغاز یو ا. کنم

  . دادم می انجام يمشتر
 مثال يبرا. داد میر یی اوضاع را به شدت تغيت خاطر مشتری رضاي براي انجام کاریعنین امر یهم

  . شدند می ظاهر نیم به درستی عکاسيوهایا نگاتیافتاد  مین من از کار یناگهان دورب
 یانجامد ول می به طول يور عادر نیقه در زیا چهار دقیلم سه یات مربوط به ظهور فیمجموعه عمل



 یکه ده الیهنگام. ن کار را مجبور شدم بارها و بارها تکرار کنمیط محدود و نور قرمز ایمن تحت شرا
نکه کارها به یشدم علت ا می را از دست داده بودم، متوجه يادیگذشت و من زمان ز میقه یپانزده دق

دهم و فراموش کردم  می آنرا انجام يگرین است که من به خاطر شخص دیرود ا میش نی پیدرست
  . بنام سوگماد و بنام خداوند کارها را انجام دهم

 ي که کرده ايگفتم که با وجود تمام عجله ا میشدم با خود  مین موضوع ینکه متوجه ایبه محض ا
 صبر کن و دقت يلحظه ا. قه گذشته و اوضاع بدتر گشته استی؟ پانزده دقيده این به کجا رسیبب
د یتفاوت آنرا خودتان تجربه خواه. کارت را به نام خداوند انجام بده. ن و کارت را درست انجام بدهک

  . کرد
  

   اهداف– فصل ششم – جلد اول – ماهانتا يداستانها
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــ
  
   یام تلفنیپ

  
 مردد است و یول. ردیگ می واقع در ژنو ییک گردهمایدرباره رفتن به  میی تصمییست اروپایک اکی
رد که در یگ میم یا نه، پس تصمیات اك در آن انجمن شرکت دارد ید حیا استاد در قیداند که آ مین

  . خانه بماند
که در خانه نشسته و به کودك دو  ی انجام شود، او در حالیی که قرار است گردهمايصبح آنروز

با چه ": پرسد می مسخره از کودك یبا حالت. کند می با تلفن است، نگاه يساله اش که مشغول باز
ن یدن ای و پدر از شن"یبا هارج": دهد می جواب ي پسرك با حالت جد"؟یکنی صحبت میکس

ط یک بلیدهد و  میر ییه تغ بر ماندن در خانیم خود را مبنیعاً تصمیخورد و سر می يا کهیکلمه 
  . افت کندیغام را دریشود که توانسته پ میاو از پسرش ممنون . کند یه می ژنو تهيبرا

  . باشد میات اك ید حی هارولد است که استاد اك در قي نام دوستانه آقایهارج
  

  ی ارتباط درون– فصل دوم – جلد سوم – ماهانتا يداستانها
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــ
  

   توانم پرواز کنم یمن م
  

 او متوجه شد که عصر يروز.  کار کرده بودی را در رشته پزشکيادی زي سالهایستیخانم اک
 رقابت با يزم برا الياو مهارتها. ده است و در حال پشت سر گذاشتن اوستیوتر به او رسیکامپ



د دوباره یاو متوجه شد که با وجود گذشت چهل سال از ترك مدرسه با.  را نداشتي کار امروزيروین
 مقابله با ي اش براییاو در مورد توانا. ردیاد بگی را يوتری کامپيوارد کالس درس شود تا تکنولوژ

   .د بودید، سرشار از شک و تردی جدي هاین رقابتها و مبارزه طلبیا
ن ینکته جالب ا. کردند می از مردم به او حمله ید که در آن گروهی دییایباً در همان زمان، او رویتقر

 مانند يکردند، ابزار میل حرفه او را به دست داشتند، او را دنبال یکه ابزار و وسایبود که آنها در حال
  .  و سوزن سرنگی جراحيچاقوها
. افتادی نیچ اتفاقی ظاهراً هیا درخواست کمک کرد، ولیستاد رون از ایده بود و بنابرایار ترسیاو بس

 درون، چنانچه به دردسر و خطر يدر جهانها! توانم پرواز کنم میمن : دی به ذهنش رسيناگهان فکر
  . کنم تا آنها نتوانند به من برسند میپس آنقدر به باال پرواز . توانم پرواز کنم میفتم، یب

  .  جستجوگر آنها و خارج از چنگالشاني دستهاي کرد، باالب او پروازین ترتیو به ا
او به آن زن . د پشت سرش ظاهر شدی با لباس سفیکرد، زن میدر آسمان پرواز  میهمانطور که به آرا

د پوش بالفاصله سقوط کرد و ی زن سف".ی پرواز کنیتوان میتو ن. ینجا برسی به ایتوان میتو ن": گفت
  . ن افتادیبه زم
ن در واقع خود او بود که به خودش یش فکر کرد، متوجه شد که ایایدار شد و در مورد روی ب کهیوقت

ن کار را با نگرش خود در مورد یاو ا. کرد و قصد داشت خودش را قطعه قطعه کند میحمله 
 او خود. داد میش را باال ببرد، انجام یاز داشت تا مهارتهای که به آن نيزی چيریادگیش در یهاییتوانا

 بود که او ی مخربین اقدام ذهنیا. زد مین کار به خودش صدمه یگرفت و با ا یرا دست کم م
  . داشت می خود باز ي براي بهترین مسئله او را از ساختن زندگیرفته بود و ایپذ

تو ": که او به آن زن گفتیهنگام. ز خود اوستید پوش نین متوجه شد که آن زن سفیاو همچن
 را در ي باالتريزهای به دست آوردن چییگفت که توانا می در واقع به خودش "ی پرواز کنیتوان مین

قت دارد، پس خودش ین مسئله حقی از خود را متقاعد کرده بود که ای ندارد و چون او قسمتیزندگ
 ی در زندگیبست  از عملکرد کرده بود که سرانجام به بنيتر نییرفتن سطح پپایرا محکوم به پذ

  . شد می ی اش منتهيماد
 یول. او متعجب شده بود. ار موفق شدی ثبت نام کرد و بسیان، او بالفاصله در کالسین جریپس از ا

درست با برداشتن پله اول، قادر شد تا اعتماد به نفس خود را پرورش دهد؛ او در حال خلق کردن 
  .  خود بوديجهانها

  
  )2(ا ی استاد رو– فصل دوم –ایاستاد رو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ـــــــــــ

  
   !يدار طرح روزه

  



کا به او ی انقالب آمري است که پس از شرکت فعال در نبردهاییکایک ژنرال آمرین ی ویمد آنتون
 با سرخ پوستان، دچار يو در جنگهایسپاه اوها. کنند میو را واگذار ی سپاه اوهایت فرماندهیمأمور

ن راز ی ويبرا. ن آمده است تا بتواند سرخ پوستان را شکست دهدی شده است و ویاپی پيشکستها
 سرخ پوستان را کشف يروزیکند تا علت پ ی مین سعیبنابرا.  سرخ پوستان هنوز مجهول بوديروزیپ

  . کند
. رندیگ یپوستان صبح روز جنگ روزه مشود که سرخ  میاد متوجه ین پس از تالش زیسرانجام و

 ين راز طورین با کشف ایو. زنند یک از سربازان سرخ پوست، مطلقاً لب به غذا نمیچ ی هیعنی
پس . جنگد میدهد، اما ن ین حقّه را تا غروب آن روز ادامه میو ا. کند که آماده حمله است میوانمود 

ن حمله یگر قادر به مقابله نبوده و وی دی، سرخ پوستان از گرسنگياز گذشت سه روز روزه دار
  . کند می
  

  : ستها وجود داردی روزه گرفتن اکي برای متفاوتيروشها
  
   روزه کامل همراه آب - 1
  . شود میک وعده غذا صرف یا یوه و ی که در آن آب مي روزه ا- 2
ا از یته و  ساعت توجه خود را بر ماهانتا معطوف داش24 که در آن چال در تمام ی روزه ذهن- 3

  . کند می ممانعت یهرگونه افکار منف
  

ار ی بسیکیزی فياگر کارها. ط شما متناسب باشدید کامالً با شراید بایکن می که انتخاب يا روزه
د، ی خاص هستيماریک بی ياگر دارا. باشد میازمند غذا ید، در واقع بدن شما نیده مین انجام یسنگ

  . ب نباشد ساعته مناس24ممکن است گرفتن روزه 
تر   شما مناسبي براید روزه ذهنیشا. دی خود استفاده کنید از حس درونیتوان مین رابطه یدر ا

ان ی را به درون جرید و هر گونه افکار منفین معنا که توجه خود را بر ماهانتا معطوف کنیبد. باشد
  . دیاك انداخته و شاهد حل شدن آن باش

  
  ی سالمت–ل هفتم  فص– جلد اول – ماهانتا يداستانها

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ـــــــــــ

  
   شگر هستمیک آرایمن 

  
ستند، ی نيده و قوی ورزی که به اندازه کافیانیه دانشجوی دانشکده نظام به منظور تنبیدر قسمت غرب

الت فرا یهنگام تعط. ندینات سخت فعال نمایه بود تا در آنجا آنان را با تمر شدی طراحيا محوطه



زنهاور در آن یت آی وایول. ان سال اول دانشکده را ترك کرده بودندی از دانشجوياریده بود و بسیرس
را  می سال اول عايک دانشجوی او يروز. او وارد سال دوم دانشکده شده بود. موقع به خانه نرفته بود

 سال اول دوان دوان به يدانشجو. نات سخت قدم رو استی در حال تمرید که در قسمت غربید
زنهاور بود، او همانطور یف تر از آی ضعیلیجثه او خ.  او آمد که ناگهان با سر به او برخورد کرديسو
گر شیست؟ حتماً آرایشغلت چ": انداخت و با طعنه به او گفت می به مرد عایستاده بود، نگاهیکه ا
ک یبله قربان، من ":  گفتیشد، به آهستگ مین بلند ی زمي که از رویدر حال می مرد عا"؟یهست

ناگهان .  را مورد تمسخر قرار داده بودی داشته باشد حرفه کسينکه قصدی او بدون ا".شگر هستمیارا
 ی داستانی نداشت، به شوخی که جرأت عذر خواهیی از جایمان شد ولیاز حرف خود به شدت پش

ک کار زشت انجام یمن امروز ": اش گفت یدر آنجا به هم اتاق. ف کرد و به اتاق خود بازگشتیتعر
 از يمن باعث شدم، فرد": زنهاور به او گفتی و آ"؟يچه کار": دی اش از او پرسی و هم اتاق".دادم
قت در چویه" و ادامه داد که " که جهت امرار معاش خود به آن اشتغال دارد، شرمنده شودیشغل

چگاه هم ی و ه".دم از غرب تمام شودیمت تبعی اگر به قیگران دخالت نخواهم کرد، حتیامور د
  . ن نکردیچن

 را ی که ما کسیوقت. میگران باشیم و افکارمان در مورد دیبر می که به کار ید مراقب کلماتیما با
 يو قطعاً چرخها. ست ای معنی است که وجود ما پوچ و بین معنیم، بدیده میمورد تمسخر قرار 

ت و احساس او یم، و موقعیریگر قرار بگیت فرد دید که ما درست در موقعی خواهند چرخيکارما طور
 با آن شخص که مورد تمسخر یکسانیت ی ما را هم به وضعیدست سرنوشت زندگ. میرا درك کن

گران هم اجازه ی تا به دمی نداشته باشیل کافیاگر دل. دیاندازد تا ما را متنبه نما میم یا قرار داه
جاد ی الزم را ايات خود فضای ادامه حيم در آن صورت بهتر است برایاستفاده از حقوق خود را بده

  . میکن
  

   عشق و ارتباطات– فصل پنجم – جلد سوم – ماهانتا يداستانها
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــ
  

   قدرت عشق
  

 ي از فرقه هایکیروان یش برگزار شده بود، پین سال پی اك که چندينارهای از سمیکیدر 
روان اك بقبوالنند که عمل کردن یآنها قصد داشتند تا به پ.  را مطرح نموده بودندیت اعتراضیحیمس

ق یدادند که طر مین آنان را تحت فشار قرار ی است و همچنيل تنها راه رستگاری انجيبه گفته ها
ن دو گروه را از نظر ی نشسته و بحث ايست در گوشه ایک خانم اکین ین بیدر ا. نندیشان را برگزیا

 یکی. دینار را ندارین سمیداشتند که شما حق شرکت در ا میروان اك اظهار ی از پیبعض. دیگذران می
ح از شما ید که مسی داریشما آگاه":  آمد و گفتستین نزد خانم اکین بیان در ایحیاز مس



 شروع کرد به یحی مس"ست؟یخدا چ":  گفتیحی خانم در جواب آن مس".دینما میمحافظت 
 یم مذهبی تعالي داشت درباره معنای سعیحیل مسی با انواع داليو. يح دادن در مورد رستگاریتوض

ل صحبت نمود و در آخر گفته ی به انجراجع میو ک. نکه جواب آن را بدهدیبدون ا. دیصحبت نما
 یدانم آنها چرا از من قدردان میمن ن": او گفت.  دادي به ویحاتیش در مورد خانواده اش توضیها
 یول. ک انسان مهربان هستمی عاشق فرزندانم و ي و ادامه داد که من شوهر متعهد، پدر"کنند مین

  . ستندیل نیقا می من احترايچوجه برایآنها به ه
 بار ينکه ویبعد از ا.  گوش دادیحی آن مرد مسي بود و با آرامش به حرفهایار روحیک همیست یاک

. ست کرد و گفت من جون هستم و به شما عالقه دارمیه کرد رو به خانم اکیاحساساتش را تخل
ست دو کتاب در مورد مذهب اك به آن مرد داد و سپس به طرف دوستانش برگشت و به ی اکيبانو

ر بغل یل را زی که کتاب انجی در حالیحی دوستان و مرد مس".دهیزمان رفتن فرا رس": تآنها گف
. ز دعوت کرد تا به همراه او به مطالعه کتاب بپردازندینهاد و کتاب اك را گشود و دوستان خود را ن

 [!]  
 توجه داشت که قدرت عشق چگونه جو يو.  خودش قرار گرفتيست برگشته و سر جای اکيبانو
ز یتواند بر جنگ و ست ی عشق می الزم را ندارد ولیید کارآیپرخاش و تهد. دهد میر ییود را تغموج

  . روز گرددیق آمده و پین دو گروه فایب
  

   عشق و ارتباطات– فصل پنجم – جلد سوم – ماهانتا يداستانها
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــ
  

    پنهانيها ترس
  
مان به بخش یمان هنگام زایکردم، معموالً گاوها می ی بودم و در مزرعه زندگی پسر کوچکیوقت

ک طوفان یش از ید اغلب، نوزادان خود را هنگام شب و پیرس میبه نظر . رفتند ی جنگل میشمال
ان اوهام درختان به یست با سگم به اعماق جنگل بروم و در میبا یبعداً من م. آورند میا ید به دنیشد

را دراز یز. ده بودیچیار پی، بسیکین جستجو با توجه به وحشت گاو از تاریا. دنبال گاوها بگردم
  . ساخت ی می درختان مخفيد و خودش و فرزندش را در البالیکش می

 جنگل یه رعد و برق در سمت جنوب غرب کیافتادم، در حال می در جنگل راه يا من همراه چراغ قوه
 نگران یلیمعموالً خ.  از جانب خداوند است که عجله کنین عالمتیاعتقاد داشتم ا. زد میبه شدت 
 تولد فرزندش داشته باشد، وگرنه ي برایمان راحتیدوار بودم زایشه امیشدم و هم میگاو ماده 

  . بود و ممکن بود مرا دنبال کند می یعصبان
اگر گاو ماده .  خودم ترسو بودي لندتر از آن بودند که از آنها باال بروم و سگم به اندازهدرختان ب

 یکیدم خاموش کردن چراغ قوه و پنهان شدن در تاریگرفت به من حمله کند، تنها ام میم یتصم



  . بود
ش یصالً از جاد و ایکش میاش دراز  وانه شده بود، اغلب همراه گوسالهیکردم و او د میدا یاگر گاو را پ

. اش کمک کنم ش بلند شود و سپس به گوسالهیست او را بترسانم تا از جایبا می. خورد میتکان ن
دن کرده و ین شروع به نعره کشیبنابرا.  راه برودییتر از آن بود که بتواند به تنها فی او ضعیول

دوباره من . دیدو میکرد او مورد حمله قرار گرفته، و بالفاصله به سمت جنگل  میمادرش فکر 
  . دور شوم و به سمت جنگل بروم ست از آنهایبا می

 که يخواهد با من بخاطر کار میکردم خداوند  میکرد و من فکر  میتر برخورد  کیرعد و برق نزد
دوباره سمت گاو و گوساله اش . شد می که اوضاع آرام یبعد از مدت. ام برخورد کند انجام داده

شدم که چرا زودتر به  می یگر حوصله ام سر رفته، و از دست او عصبانیا دن جیگشتم تا به ا میبر
گر یماندم و گوساله که د میگرفت، من  میم به حرکت یالخره تصما بیوقت. گردد میخانه بر ن

  .  شده بودیس و گلی خیحساب
ز اگر ترس ا. شود می با او حمل یکند و تا بزرگسال می ینی بر دوش شخص سنگیاتین تجربیچن

  . گر استی ديا  نباشد، ترس به گونهی طوفانيها جنگل در شب
 ی خود، مخفی ناخودآگاهيها بیم، و آنها را در جیکن می را با خود حمل يادی زيها ما ترس

 یوقت. مییگو میبه آنها کارما .  آنها هنوز وجود خواهند داشتیول. م تا از نظرها پنهان بمانندیساز می
ان یشوند و کارما پا میج رها ی کهنه به تدريها ن ترسیم، ایکن میغاز  اك را آينات معنویتمر
  . ابدی می
  

   کارما– فصل چهارم – جلد دوم – ماهانتا يداستانها
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــ
  

   دی در مرکز خريبرخورد
  
ابان مشغول قدم ینز رفته بود، در خیواولینار اك به نی شرکت در سمين اك که برای از واصلیکی

ست، از ینگر میگشت و همچنان که خانه ها را  می یقه فروشی عتياو به دنبال مغازه ها. زدن بود
رو  ادهی در پو اصالً متوجه نبود که از سمت مقابلش. برد میار لذت ی بالکنها بسيبای زی آهنينرده ها

  . دیآ ی میزن
ن یه اول که از ای دو ثانیکیدر . آمد، با هم برخورد کردند می که از مقابل یست و زنیناگهان اک
رهگذر از .  به هم رسانده باشندیگر دست دراز کردند تا کمکی همديخوردند، به سو میج یبرخورد گ

را در دست گرفتند، که به نظر گر یکدی ي دستهای طوالنی مدتي کرد و برایست عذر خواهیاک
  . دا کردیت ادامه پید تا ابدیرس می

در حال . ست به اطاق هتل برگشت، و وارد مراقبه شدینکه آن دو از هم جدا شدند، اکیپس از ا



ن احساس را دنبال کرد، تا ی کارما، از دوشش برداشته شده است و ايادیمراقبه احساس کرد مقدار ز
 یگرچه هنوز به خوب.  اتفاق پس از برخورد او با آن رگذر اتفاق افتاده استنی که متوجه شد ایزمان

و .  او شده بودي از کارمايدانست آن تصادم باعث رها شدن مقدار می یکرد، ول میماجرا را درك ن
  .  گذاشته بودی در او باقی و نشاطیاحساس سبک

ز ید چیبا. د پر شودیگذارد که با می ي بر جایین برود، خألی کارما از بیکرد که وقت میاو درك ن
م، یشو میشرفته تر یرا همچنان که در اك پی خوب، زي در مورد کارمایحت. ن آن شودیگزیگر جاید

و در . شوند میتاً با عشق اك سرشار ی بد، نهاي خوب و هم کارمايم شد که هم کارمایمتوجه خواه
  . فتدین اتفاق بیز قرار بود همین تجربه نیا

ن یک تمریس آنها ید، رئیان رسی کار به پایوقت.  اك رفتي ار کارگاههایکیظهر آن روز به بعد از 
د اك را در کنار خود مجسم یست دو تن از اساتیهمچنان که گفته شده بود، اک.  به گروه داديمعنو

  .  ماهانتا رهنمون کننديکرد که او را به سو
 يدو استاد اك او را به سو. لکه واقعاً آنجا بودن صحنه نبود، بیگر در حال تجسم ایناگهان، او د

  . کرد می در آنجا تأللو ی بردند که نور گرم و درخشانیاطاق
   ".کنم داخل شو میخواهش "

ار درخشان ی بسیدور و اطرافش تماماً جواهرات. او وارد اطاق پر از نور شد و ماهانتا را مشاهده کرد
   ".نیشکنم بن میخواهش ": ماهانتا گفت. بودند

تا به حال او . کباره متوجه شدیکرد و  میست نشست و آن گنجها و جواهرات درخشان را نگاه یاک
ک یو مدام به دنبال . ستی ها و مغازه ها چیاش در رفتن به حراج يمند دانست علت عالقه مین

  . ش کندیداید پین جهان بای از ايا کرد در گوشه میء با ارزش بود که احساس یش
   ".ستندین جهان نی متعلق به ای که به دنبالش هستییگنجها": ا گفتماهانت

 یاجیاحت": ماهانتا گفت. د شدندیاء اطراف ماهانتا درخشش خود را از دست دادند و ناپدیناگهان اش
   ".ین هستی زری قلبيرا دارای، زيبه آن گنج ها ندار

  
   کارما– فصل چهارم – جلد دوم – ماهانتا يداستانها
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــ
  

   ع جنازهییک تشی ي خاطره
  

 پس از یول. رون بردندیو جنازه او را از خانه ب.  بودم که پدر بزرگم فوت شديا من پسر چهار ساله
ست تا یبا میتابوت .  ما آوردییرای به اتاق پذیرا در تابوتگذشت چند روز مسئول کفن و دفن جنازه 

اد دارم که پدر بزرگم در یبه . ماند می یشد در آنجا باق میع جنازه انجام یروز بعد که مراسم تش
ره یش زده بودند، خیها  که به گونهیده بود و من به سرخابی خود درون تابوت خوابين لباسهایبهتر



  . ود که زنده و سالم به نظر برسدن بی ايسرخاب برا. شدم
گفتند که او را  ی میآمدند، و همگ میدن پدر بزرگ ی ديگان برایصبح روز بعد همه دوستان و همسا

 یک سنگ بی بودم، پدر بزرگم را مانند ی من که پسر کوچکیول. اند با درون تابوت قرار دادهیار زیبس
سا منتقل یع جنازه، تابوت به درون کلییهنگام تش. دیرس می به نظر نیقیدم و او اصالً حقید میجان 

  . ه سر دادندی خود برگشته و گری با پدر بزرگم وداع کردند، به صندلینکه همگیشد و پس از ا
ه کردن یکند، گر می ما را ترك يزیکه عزیرا هنگامیز. کنم میه ین گونه مراسم گریز در ایمن ن

 که مرده است، در واقع عدم ی کسين بودن برای غمگیول.  استیعیمان طبیها یبخاطر دلتنگ
 روح در یول. ل گفته شده که روح جاودانه استیدر انج. باشد میعت روح ی از طبیادراك و آگاه

ت محدود به زمان و مکان است و روح فراتر از یرا ابدیز. "هست"او .  استیقت فراتر از جاودانگیحق
ع جنازه به خاطر روح جدا شده ییه کردن در مراسم تشین گریبنابرا. روح آزاد است. باشد ین میا
  . باشد، بلکه بخاطر خودمان است مین

  
  تناسخات/  مرگ– فصل هشتم – جلد اول – ماهانتا يداستانها

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ـــــــــــ

  
   خواند میو ی که هیداشتمتخصص به

  
 یعنیو، ی آهسته هیلیراً به اکنکار ملحق شده بود، سر کارش خی که اخیک متخصص دندانپزشکی

ن معنا یه شدن، بدی او شروع شد به تصفيروزها گذشتند و کارماها. کرد میآهنگ خداوند را زمزمه 
 که در محل کارش سابقاٌ از ییآنها. دادند میان او در مقابلش عکس العمل نشان یاطراف میکه تما

ز در مقابلش ی دکتر دندانپزشک نیعنیسش ی رئیحت. کردند میبت یدوستان او بودند، پشت سرش غ
  . ستادیا

 بود، و اگرچه متوجه نبود چه یک منطقه جنگیش مانند ورود به یناگهان رفتن به سر کار، برا
در . ر کرده استییدانست ، تغ می.  کند در حال رخ دادن است، قادر بود آرامش خود را حفظیاتفاق

رفت، و تمام تالشش  میشد، از سر راه آن آدم کنار  می ی سر کار از دست او عصبانیگذشته اگر کس
و را با یاو آهنگ ه. نگونه نبودیگر ای حاال دیول.  را جبران کندین ناراحتی ايا کرد تا به گونه میرا 

مشکالتش  مید، اداره و تمایرس می روز زمان رفتن به منزل انیکرد، و هر گاه در پا میخودش زمزمه 
زد، به ماهانتا فکر  مین اداره و منزلش قدم یر بی از شبها که در مسیکی. گذاشت میرا پشت سر 

اش به او شده بود،  يت کاری که در مواجه شدن در موقعییکمکها میکرد و از درون به خاطر تما می
 ي برایکرد قدم بزرگ می نسبت به خودش داشت و حس یساس خوباو اح. کرد می یابراز قدردان
زد، یکرد و قدم م می با ماهانتا صحبت ینطور که به طور درونیهم.  اش برداشته استيتحول معنو

 یونیناگهان کام. دهد می بوده است، ینکه دختر خوبیک سبد گل به خاطر ایتصور کرد ماهانتا به او 



رون پرتاب یک دسته گل به بی کرد و یل قدم زدن بود، توقف کوتاه که او مشغوییرو ادهیکنار پ
  . کرد

   "؟يانداز مین گلها را دور ی ای چيبرا": دیآن زن با تعجب پرس
م، ی آنها برسی که به محل گل فروشیو تا زمان. اند خ زدهیون ین کامیرا درون ایز": اد زدیراننده فر

   ".خورند میگر به درد نید
   "توانم آنها را بردارم؟ می": دیزن پرس

  .  و راه خود را کج کرد و رفت"البته": راننده پاسخ داد
را اجازه نداده بود ی از جانب ماهانتا بود، زيه این هدیاز نظر او ا. با را برداشتیاو دسته گل ز

  . اوردین بییگر، او را به سطح خودشان پای ديت آدم هایعصبان
  

  ي معنوي درمانگر–فصل هشتم  – جلد دوم – ماهانتا يداستانها
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــ
  

   یی شنواي هیهد
  

 حاال ینجا آمدم کر بودم ولی به ایمن وقت": ش آمد و در گوشم گفتینارها پی از سمیکی در يمرد
ام قادر  یچگاه در تمام زندگیه. من کر متولد شدم": اش ادامه داد ن آهنگ آهسته با هما".شنوم می

 ناگهان یدم، ولیشن می شما آمدم، هنوز نی سخنراني تماشايام و امشب هم که برا دن نبودهیبه شن
   ".دمید، شنیشما که در حال صحبت بود

 یلیاو خ. ت کند و بشنوداز طرز صحبت کردنش معلوم بود که عادت ندارد به طور همزمان صحب
او با استاد .  را به آن مرد دادمیین من نبودم که قدرت شنوایا. کرد یاط صحبت میآهسته و با احت

 يچگاه افتخاری ندارد و هي فرد اعتباریرونیشکل ب.  ارتباط برقرار کرده بودي و واصل درمانگریدرون
 یت زندگیا روح مقدس است که تمامی همان اك ین اصل درونیرا ایز. کند می خودش کسب نيبرا
  . باشد می
  

  ي معنوي درمانگر– فصل هشتم – جلد دوم – ماهانتا يداستانها
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــ
  

    سقفي چکه
  

اد ی خود را به يات معنویتوانست تجرب ی میگر به سختیست بود، دی سال اک16 که به مدت يمرد



چل در ی پال توئیکرد و به نوار صوت مین مطلب فکر ی که نشسته بود و به ای در حاليروز. آورد
داد، به مبحث فصل ششم در مورد اَشکال مختلف دعا  میز گوش ی ن"يدفترچه معنو"مورد کتاب 

تر از  عیار رفی دعا کردن وجود دارد و آن بس ازیگفت که شکل مین یپال چن. کردن برخورد
د و توجه یدار ین شکل در خود نگه می را در بهتری متعالي که فکریبه صورت. باشد میشن یتیمد

  . دی سر انسان قرار دارد، متمرکز کني تاج که بااليخود را بر چاکرا
جه خود را بر چشم شه تویداد، هم می خود را انجام ينات معنوی که تمری چند سالیمرد در ط

د بهتر است یش خود فکر کرد که شایپ. ساخت مین دو ابروان واقع شده است، متمرکز ی که بيمعنو
  . ان کنمح سر را امتين به بعد چاکرایاز ا

 ینگاه کن چه آب": ن آمده و گفتیی منزل پايها ن حال و احوال خود بود که همسرش از پلهیدر هم
   ".ش آمده باشدی سقف حمام پي هی در تهویالفکر کنم اشک. چکد میاز سقف 

 واضح بود يه به قدریشد و شکاف تهو میه وارد یآب از تهو. مرد بلند شده و به طرف طبقه باال رفت
  . شد میده ی روز از پشت آن دیی نور روشنایکه حت

 تاج يد چاکراه حمام ماننیتهو"افت که یرا دریکه خورد، زی ير معنوین تصوی اي ناگهان، او به واسطه
 که یآب. باشد میه یر و تصفی تطهي ک نشان دهندهیباشد و احتماالً حمام به شکل سمبل میسر 
   ".شود می روز، نور اك است که از تاج سر وارد ییباشد و روشنا می است، همانا اك يجار

ک ید تا ق ماهانتا بوی از طریرونیک عمل بی آب سقف ي چکه": شده بود میآن مرد متوجه نکته مه
شتر یش با ي معنوید به زندگیخواست به او بگو یاك م. تش کندی به او بدهد و هدايدرس معنو

   ". تاج سر متمرکز سازدين به نور، و توجه خود را بر چاکرایتوجه کند و همچن
  

  نی زبان حکمت زر– فصل چهارم – جلد سوم – ماهانتا يداستانها
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــ
  

   ی پس از زندگیزندگ
  

چل یتوئ پال . ک دفتر روزنامه رفته بودی مالقات يا همراه پدرش برایفرنی در شمال کالیپسرك جوان
ر ی پسرك تأثي رویلیخپال . کرد و اتفاقاً با آن پسرك مالقات و صحبت نمود میدر آن روزنامه کار 

  . گذاشت
 یدوباره او در منطقه جنوب. گر برگشتیک کالبد دی بالفاصله در ی کرد ولی کوتاه زندگیلیپسرك خ

 جنگ کره آغاز شد، و دولت سربازان را فرا خواند، او جهت خدمت خود را یوقت.  را آغاز کردیزندگ
 ی گذراندن شب، در شهر کوچکيبرااتوبوسش  میگاه نظای پايرش به سوی مسیدر ط.  کردیمعرف

 ییخواست شب را به تنها می که نیی هتل را انتخاب کرد و از آنجاي از اتاقهایکیاو . متوقف شد
  .  قدم زدن خارج شدي کند، برايسپر



که ناگهان مرد قد . کرد میش یستال مانند را ستایزد و شب درخشان کر میاو در کنار شهر قدم 
اسم آن .  به او بر خورد و سر صحبت را باز کردی کوتاه در گوشه ساختمانیشیکل با ری هيبلند و قو

ن گفتگو حدود یا. کرد میش گوش یمرد جوان به مرد اعتماد کرد و به حرفها. مرد ربازارتارز بود
 کردند و در مورد یدند و شوخی خندین مدت آنها حسابی اید و در طیقه به طول انجامیپانزده دق
  .  زدند گپيادیمسائل ز

ز به ینگران نباش، در مورد تو همه چ": کرد، رو به مرد جوان گفت می ربازارتارز او را ترك یوقت
ار ی بسی بعد سرباز جوان هنگام رانندگی مدتير منتظره ای و به طرز غ".ش خواهد رفتی پیخوب
  .  را ترك کردین را چپ کرد و زندگیپ، ماشیک جیچ با ی در سر پيتند
 اکنکار ي از اعضایکی شد، و در حال حاضر يگری اش در کشور دي بعدیرد زندگن فرد، وایهم
افت و در ی ی آگاهی زندگيکرد از بافت معنو میشرفت یر پی مسینطور که در طیهم. باشد می

د اك مالقات کرده ی گذشته با اساتيهایش ماهانتا به او نشان داد که چگونه در زندگیمراقبه ها
دن به یدر رس میش قدم مهی برای هر زندگی الزم را نداشته ولی اش آمادگیل قبيهایدر زندگ. است

  .  اش بوده استین زندگیا
  

   وصل– فصل دوازدهم – جلد دوم – ماهانتا يداستانها
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــ
  

    سوگمادي به سويا جاده
  
 گشت زدن با يم گرفت برای تصمي اش در کوهستانها بود، روزي منزوی که عاشق زندگیستیاک

  . رون برودیاش ب نیماش
 يبر انیزد که ممکن است م یش خود حدس میگشت، پ می از بزرگراه به سمت خانه اش بر یوقت

 نقشه نشان داده يبر رو. ش را مطالعه کندن را کنار زد، تا نقشه این ماشیوجود داشته باشد، بنابرا
ن معنا ی بود، بدی نقشه آبيچد و رنگ خط رویپ میلومتر آنطرف تر، جاده یک کیشده بود که حدود 

لومتر اولش یجاده چند ک. سو برود م گرفت از آنین تصمیکه جاده کامالً صاف و مناسب است، بنابرا
 بزرگ درخت قرار گرفته يسط جاده چاله و شاخه هادر و.  شدی خاکی به طور ناگهانیصاف بود، ول

د که یپرس میاگرچه به طور مداوم از خودش . رفت مین اش خراب شود، ینکه ماشیبود و احتمال ا
 که يطور.  بدتر شدیلیجاده خ. داد می راه را به سمت جلو ادامه یا ادامه دهد، ولید برگردد یا بایآ

تقاطع به نظر صاف تر . دیک تقاطع رسیباالخره به . بودر نی دور زدن و برگشتن امکان پذیحت
م گرفت به راهش ادامه یکرد، دوباره تصم مینطور که فکر ی همیول. د، و قصد کرد دور بزندیرس می

   "برو جلو، برو": دیگو میزند و  می ماهانتا، دائماً به او تلنگر یکرد که استاد درون میاو احساس . بدهد
 ی شاخه کوتاهيد، که بر روی را در سمت راست جاده د"باز"ک ینکه یه داد، تا ا ادامیاو به رانندگ



د و یره نگاه کردند، سپس باز پری به هم خیاو و باز مدت.  در منقارش داشتيباز، شکار. نشسته است
  . ن زد و رفتی به دور ماشیچرخ

   "!ب بودیواقعاً عج": ش خودش گفتیست پیاک
ش ید پیا بایآ"شد،  میک مرداب ی به ی که منتهیبید، و شیچ تند رسیه به پنکیدوباره ادامه داد، تا ا

   "ستم؟یا بایبروم و 
   "برو جلو ":  اش گفتی درونيدوباره صدا

نش ینگران ماش. کرد میزار ها و درختان و بوته زار ها عبور یان نی مرداب گونه شده و از ميوارد فضا
ک سفر یباالخره پس از . افتاد میر ی و دور از مردم گی جنگليبود که خراب نشود چون در آن فضا

  . دیرس می منزلش یکی که در نزديد که به جاده ایگر مرداب رسی و آهسته، به قسمت دیطوالن
 اون جنگل گم يممکن بود تو! ی هستیعجب احمق". سپس شروع کرد به سرزنش کردن خودش

   "؟يشو میمتوجه ا یآ. شد میچکس از تو خبردار نی مدتها هي و برایبش
 یرونیک تجربه بی ی اوقات وقتیگاه. ن تجربه اش قابل توجه بوده استید که چقدر ایسپس فهم

 در يکند تا نمونه ا می از آن استفاده یستال روشن است، استاد درونینقدر برجسته و مانند کریا
ر یکه در مس یی داشت سمبل هایست تجربه اش را مرور کرد و سعیاک.  باشدینش درونیجهت ب
  . ده بود، با هم مرتبت کندیاك د

ز یشود همه چ می کَل بود،که باعث يرویتقاطع، دام ن.  سوگماد بودي راه برگشت به سویجاده خاک
شکار درون منقار . ر کردیباز را به عنوان ماهانتا تعب. صاف و ساده تر از راه سنگالخ اك، به نظر برسد

، روح بود که او در راه بازگشت به ی درونيصدا. ز سر راه برداشته بود بود که او ایپرنده در واقع مانع
 ي سرشار از درخت و شاخ و برگ ها، آزمون هايآن فضا. کرد میب ی اش، سوگماد ترغیقیمنزل حق

کنند و او  مید ی که اغلب شخص را ناامییدهند، آزمونها می رخ ی بودند که در زندگیسخت
  . خواهد از وسط جاده برگردد می

اش گوش  ی درونياو به صدا. ن تجربه آن شده بودین سفر، در حی ايست متوجه معنای اکیبه نوع
ده بود که روح با جسارت ینگونه دیست تجربه را ایدر مجموع، اک. داده و راهش را ادامه دادهه بود

  . کند می سوگماد عبور ي ذهن در راه بازگشت خود به سوي تصوريان جهانهایتمام از م
  
  یرونی و بی استاد درون– فصل دهم – جلد دوم – ماهانتا ياستانهاد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ـــــــــــ

  
   میچگونه دور مسائل را خط بکش

  
د روزنامه به یو دوستش به قصد خرکاکو، همراه با دی روزنامه اهل شي از صفحه بند هایکی يروز

 يدند، به سوی رسی به دکّه روزنامه فروشیوقت.  بودیدوست او آدم حراف. ابان رفتندیگوشه خ



   ".خواهم میک روزنامه ی " :ک دالر در دستش گرفته بود و گفتیکه یفروشنده رفت، در حال
لق بود و در مقابل مردیلیروزنامه فروش خ  از خود یزنامه بخرد، حرکتخواست رو می که ي بد خُ

  . شخوان پرت کردی پيه پول او را روی بزند بقی آنکه حرفیسپس، ب. نشان نداد
 ادب بودن آن مرد روزنامه ی مرد صفحه بند و دوستانش به سمت منزل راه افتادند، او به بیوقت

   "؟يخر میت را از او یشه روزنامه هایچرا هم". فروش اشاره کرد
   " نشان دهم؟ی چرا در مقابل او عکس العمل": مرد جواب داد

او متوجه شد که دوستش در مقابل .  باعث شد مرد به فکر فرو رودیک سوال بود، ولین پاسخ یا
 در یاگر کس. می هستیزند، نه عکس العمل، و اغلب ما هم عکس العمل میآدمها دست به عمل 

 داشته، ياگر روزنامه فروش روز بد": فتگ میاو . دیکش می دورش را خط   داشت،يمقابلش رفتار بد
   ". ندارد روز بد او، روز مرا هم خراب کندیلیدل. بگذار به حال خودش باشد

ا را یتواند دن می بود و متوجه شده بود که یاو فرد متعال.  او بودیرفتار مرد نشان دهنده سالمت روح
  . با طرز رفتار خودش کنترل کند

  
  ي معنوي درمانگر– فصل هشتم –دوم  جلد – ماهانتا يداستانها

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ـــــــــــ

  
   رت را عوض کنیمس
  
رت یمس"  : زد و گفتيا  سقلمهي به وی بود که استاد درونیست شب هنگام در حال رانندگیک اکی

   "را عوض کن
او . دی دود به مشامش رسي ناآشنا بود، بوي در جاده ایکه مشغول رانندگیدر حال. ر دادیر مسییاو تغ

ک خانه قرار داشت و چون یک گاراژ آتش گرفته، گاراژ در مجاورت ید که در سمت چپ جاده ید
زدن ست توقف کرده و به طرف منزل رفت و با در یاک. ر وقت بود آن خانواده در خواب بودندید

او با . ر آب در آنجا قرار داشتیک شی بود که یدر کنار گاراژ باغ. دار کردن آنان داشتی در بیسع
 خود ادامه داده و ی بعد واصل به رانندگیمدت. استفاده از آب شروع به خاموش کردن شعله ها نمود

ن استاد بود که اصرار یا. دیشیاند میافته، یک خانواده نجات ی او ينکه چگونه بر اثر همکاریدرباره ا
  .  شديا دن خانوادهین جاده وارد شود و مانع عذاب کشیرش را عوض کرده و به ای مسيداشت تا و

  
  یرونی و بی استاد درون–ازدهم ی فصل – جلد سوم – ماهانتا يداستانها
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    به خودینگرش
  
 گوشزد ي به ویتا به حال کس. کرد می در هنگام صحبت استفاده "یدون می"ه کالم ی از تکییبانو

 داشت که در ين خانم کارگریا. شود می شنونده ین کلمه باعث ناراحتیاد ایدن زینکرده بود که شن
چرا ": راد گرفت و گفتیبطور واضح از کارگر خود ان خانم ی ايروز. ک شرکت مشغول به کار بودی

 مرد کارگر با تعجب "د؟یکن می استفاده یدون مین کلمه ی خود به کرات ايشما در ضمن صحبتها
 ی آن مرد تشکر کرده و سع".ادی زیلیبله خ": دیگو می و خانم "نطور است؟یواقعاً ا": دیگو می
  . دیراد خود را برطرف نمایکند ا می
ام متصل نموده بود و خود در ی تلفن را به دستگاه ضبط پيشود و مین خانم تلفن یه منزل ا بيروز

پس نوار را به عقب . پس از برگشت او مشاهده کرد که دستگاه ضبط مکالمه روشن است. منزل نبود
   "...یدون می، یدون می، یدون می": کرد می فقط تکرار ی کسیبرگرداند تا از متن آن آگاه شود ول

د و یفکنی به خود بيد اول نظریش قرار داهی را مورد انتقاد خوید کسی که شما قصد داریزمان
ا از ید در خودتان هم وجود دارد؟ اگر جواب مثبت باشد آیریگ می که از آن شخص يرادیا اید آینیبب

  . دیاشته ا خداوند برديک قدم به جلو به سوید یین شکل عمل نماید؟ اگر به ایکن میز انتقاد یخود ن
  

   عادات و چرخه ها– فصل ششم – جلد سوم – ماهانتا يداستانها
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  ـــــــــــ
  

   يزیدر سوگ از دست دادن عز
  

 ی همسرم مرد، شما حتیوقت": د و گفتش آمینارها پی از سمیکی بود در یار عصبانی که بسيمرد
 درست همان زمان ماهانتا در مناطق ": به او گفتم".دی من نفرستاديت هم برایک کارت تسلی

ن تر از آن بود که ی و غمگیار عصبانیکرده است و بس می او گوش نیداده ول می ی او را تسلیدرون
ار دلخور بود یمرد هنوز هم بس. داد میزه ن او اجای داشت او را درمان کند ولیماهانتا سع. گوش دهد

 ید تا باالخره متوجه شد که ماهانتا تمام مدت منتظر بوده تا قلب مرد را تسلیو هفته ها طول کش
  . بخشد

 فرا يزی زمان گذر عزیوقت. میکن می او را تجربه ییم غم جدایده می را از دست يزی عزیهمه ما وقت
کنند،  می ما پر ي را که آنها برای خاليم فضایکن می یند و سعشک می قلبمان ی مدتيرسد، برا می

  . می پر کنيبه گونه ا
. شود می ی خال-  هنگام ناهار و ساعات آرام بعد ازظهر- گذرانند می را که آنها با ما یناگهان لحظات

 قلب شکسته مان ي برایرش تسلی پذینکه آمادگی بماند، تا ایان سال خالین لحظات سالید ایشا
م یری را که اك به ما داده است، بپذيه این معنا است که هدی شدن بدی تسليرایپذ. میاشته باشد



  . میرین است که آنرا بپذیم اید بکنی که بايتنها کار
  

   مرگ و تولد مجدد- فصل نهم– جلد دوم - ماهانتايداستانها
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  ـــــــــــ
  

   تصادف با قلوه سنگ
  

ناگهان . ندینار اك شرکت جویک سمی بودند تا در یروان بلند مرتبه اك در حال رانندگیدو نفر ار پ
ک قلوه سنگ بزرگ به یش یر چرخهای افتاد و از زيا آمد در چاله می آنها ي که از روبرویونیکام

  . ن پرتاب شدی ماشيشه جلویسمت ش
 خود کمک خواست، در یست از استاد درونیشه جلو، خانم اکیدرست قبل از برخورد سنگ به ش

نه بغل یشه به آی برخورد با شيد و به جایرش عوض گردی خورد و مسين لحظه سنگ تلنگریهم
  . اصابت کرد

ون ذهن آن ی را مدتین موفقی در انتظارشان بود و ایب سختیدانستند که چه آس میآن دو خوب 
  .  متوسل شده بودی خود به استاد درونیمنی ايدانستند که برا میخانم 

 ي افرادیباشد، ول می یک همزمانیروان نو آموز اك اظهار دارند که آن اتفاق منحصراً یممکن است پ
  . دهد می يع چگونه روین وقایدانند که ا میشتر آشنا هستند، یکه با اك ب

  
   روزانهی کمک گرفتن در زندگ– فصل اول – جلد سوم –تا  ماهانيداستانها

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ـــــــــــ

  
   یینایموهبت ب

  
 هم ن نشسته بودم و بای زمي از روزها با او روي که دخترم حدود چهار سال داشت، روزیزمان

نچ که ی حدود شش ايک مرد کوچولو با قدیدم یه خارج از دیم که ناگهان در زاویکرد میصحبت 
» شو«، البته کلمه "...دور شو وو ": و با اشاره به ما گفت.  به تن کرده بود، ظاهر شدي سبزيلباسها

گفتم تو هم آن من به دخترم . د شدیام گرفت و بالفاصله ناپد را چنان مسخره اَدا کرد که من خنده
  . "دمین، بله دیگیهمان آدم کوچولو رو م": ؟ و دختر بدون درنگ گفتيدیدم دی را که من ديزیچ

بله پدر ": ، و او بالفاصله پاسخ دادینیب میاد ین موجودات زیدم تو از این بهانه از دخترم پرسیبه ا
  . "مینیب می اوقات یگاه
دنها را از دست ین دیم ایشو می بزرگتر یشوم که ما وقتاد آور ین نکته را ینجا ایخواستم در ا می



ان ین شروع، پایشود، و در واقع ا میم شروع یکن می که مدرسه را آغاز یم و معموالً از زمانیده می
  .  استینائیموهبت ب

ن یشود و سن یمان مشکل میگر برایدن سطوح دیگر دیم، دیرس میا نه سال ی به سن هشت یوقت
کنم  میه ی که به شما توصیتنها راه. رسد میگر فرا ی دياهایان مالقات دنیگر پای، دزده و چهاردهیس
  . میم چشمان روحمان را باز نگه داریریاد بگین است که یدن ای موهبت ديبرا
  

   سفر روح– فصل سوم – جلد اول – ماهانتا يداستانها
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــ
  

   ییایسبد رو
  

 در یقیله موسیک وسی. داد می را یقیک دبستان به شاگردانش درس نواختن آالت موسیمعلم 
  . رود مین ید که اگر نتواند با آن اسباب بنوازد تمام زحماتش از بیشیاند میکالس بود و معلم با خود 

:  را به او نشان داد و گفتيا ، سبد کاغذ باطلهيو. دی خود را دي راهنماک شب او در خوابی
 را که باعث آزار او ییزهاید تمام چیپس او با. "ندازین سبد بیت را به درون ایها و وسواسهاینگران"

 روزانه را از تن به در کرده یدار شد، تمام خستگی او بیوقت. انداخت مین سبد یشده به درون ا می
 او وارد یوقت. دیشیاند میده بود، ی که دیاو درباره خواب. رفت که کار خود را شروع کند می بود و

معلم از آنها . شد میدن ی بودند که مربوط به خواب ديکالس شد، شاگردانش در حال خواندن آواز
 و "د؟یر نمائیگر تعبید به صورت دینیب می را که ید خوابیا  کردهیا تا به حال شما سعیآ": دیپرس

 کردند، صحبت يگریر دی که تعبییل بودند درباره خوابهای و ما"بله":  جواب دادندیآنها همگ
  . ندینما
ن بود که اگر یو آن مفهوم چن.  بردیده بود، پیکه در خواب د میغاین زمان معلم به مفهوم پیدر ا
 خود است خواه يایخود سازنده دن میآد. ر بدهییت نامطلوب است، آن را تغی برای در زندگيزیچ
  .  باشدی خارجيایا دنی باشد ی باطنياینکه مربوط به دنیا

ن ی را به سمت بهتر بودن سوق دهد و ای داشت به معلم نشان دهد که چگونه زندگیراهنما سع
  . ده بودیبود که او در خواب د مییتعل
  

  يال پردازیاها و خی رو– فصل سوم – جلد سوم – ماهانتا يداستانها
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــ
  



   گپ زدن با خداوند
  

.  استیخواست بداند خداوند چه شکل میکرد، و در تعمق خود یقاً فکر می بود که عمي مرديروزگار
   " تو چگونه است؟يون سال برایلیک میا، یداخ": دی با خداوند ارتباط برقرار کرد و پرسيروز

   "قهیک دقی": خداوند پاسخ داد
   " تو چگونه است؟يون دالر برایلیک می": دیسپس مرد پرس

   "ک سکهی": خداوند پاسخ داد
   "ک سکه داشته باشم؟یتوانم  میمن ": سپس آن مرد به خداوند گفت

   "!قهیک دقیدر عرض ": خداوند پاسخ داد
ح ارتباط انسان ی، تشرین شوخی هدف ایست، ولیش نی بیک شوخین یم، ایما تصور کرد از يا عده

ق نور و یدر واقع، خداوند تنها از طر. میک از ما آنرا درك کنی که هر يا به گونه.  بودیبا وجود اله
  . گردد می یصوت اك بر انسان متجل

  
  ی آگاه– فصل اول – جلد دوم – ماهانتا يداستانها

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــ
  

   نهیاصل آ
  
 در مورد اك يادی زيدهای که شک و تردیشود، با مردمان می انجام یشتر کار من در مناطق درونیب

 جلو آمد و یستاده بودم، پسرکی اینار در مناطق درونیک سمی پس از یهمچنان که در سالن. دارند
 آنچه که پسرك اظهار یچ نگفتم ولی من ه".د دارمی تردیلید، من در مورد شما خیدان می": گفت

 يادی زيها دیاك هم در مورد تو ترد": گفت ین مینچنینه بود، که ایداشت، در واقع همان اصل آ
   " ؟یدان مین رایدارد، ا

ن کودك در واقع آنچه را یا. کنند مید ین خود را تقلیب رفتار والدم که کودکان اغلیجالب است بدان
گفتند که جمع  می را يزین آنها همان چیکرد و والد میان یکردند، ب مینش احساس یکه والد

 که ییه، جای ساي اك با جهانهاي جهانهای است از تالقین مثالیا. کرد میدوستان آنها احساس 
  .  اك دارندي نقطه نظرهای را در مورد برخ خاص خودشانییدهایمردمان ترد

ان یات نگه دارنده جریکه تجربیهنگام.  نداردیتیات داشته است، اهمینکه فرد چه مقدار تجربیا
 یی اند و مطلقاً معنایات خالی در ارتباط نباشند، تجربیوسته نور و صوت اك نباشند، و با روح الهیپ

  . ندارند



  
  ی آگاه– فصل اول –م  جلد دو– ماهانتا يداستانها

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ـــــــــــ

  
   باز جوان آموخت درسی که اسکیت

  
همچنان . کرد میمرد جوانی که براي مدتها اکیست شده بود، در انجام تمرینات معنوي اش تنبلی 

گذشت یک سري مشکالت مختلف برایش پیش آمد و اوقات سختی را در مقابله با  میها که هفته 
درخواست او اینگونه پاسخ داده شد که . باالخره از ماهانتا تقاضاي کمک کرد. کرد میسختیها سپري 

  . شروع به اسکیت بازي کند
ب در این جاده هر ش. هنگام شب او شروع کرد به اسکیت بازي در کنار جاده اي بسیار روشن

کرد، نور  میسپس متوجه شد که هر شب وقتی از کنار نقطه خاصی عبور . کرد میاسکیت بازي 
این موضوع را با اسکیت باز هاي دیگر هم در میان گذاشت ولی آنها متوجه . شد میخیابان تاریک تر 

  . براي آنان اتقاق نیفتاده بود. چنین موضوعی نشده بودند
کرد، نور  میکرد و هر شب وقتی از آن نقطه عبور  میهمان خیابان اسکیت بازي هر شب در زیر نور 

کرد و اینگونه برداشت  میاو در مورد سختی زندگی اش فکر . او تأملی کرد. گشت میخیابان تیره 
بنابراین نور را بیشتر نگاه کرد، . کرد که تیره شدن نور خیابان باید مربوط به نور معنویت او باشد

  . گشت میکرد، تیره  می نور هر گاه که او عبور واقعاً
کرد، هیو را با خود زمزمه  میاو تمرینات معنوي خود را از سر گرفت و همین گونه که اسکیت 

براي اینکه . ماند میکند، روشن باقی  میاو متوجه شد که حاال وقتی از کنار آن نقطه عبور . کرد می
 چراغها را نخورده است شروع کرد به اسکیت کردن در مطمئن شود، فریب یک حادثه خرابی نور

  . خیابانهاي دیگر
پس از مدتی دوباره از تمرکز آگاهی اش غافل شد و تمرینات معنوي اش را متوقف ساخت و به 

ولی دوباره وقتی تمریناتش را . شوند میزودي متوجه شد که ردیف چراغهاي خیابان با عبور او تیره 
  . ماند میه نور آنها باقی آغاز کرد متوجه شد ک

باشد، که در مناطق فیزیکی بر روي جریان  میاین داستان یک نمونه بارز از تجلی نیروي اك 
و اهمیت تمرینات معنوي را براي ما ترسیم . گذارد میالکتریسیته و تعادل مجموعه زندگی تأثیر 

  . کند می
  

   معنوي تمرینات– فصل یازدهم – جلد دوم – ماهانتا يداستانها
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــ



  
   مشورت با استاد

  
در حالی که . تصور کنید در اطاقی بزرگ نشسته اید و در انتظار مشورت هایی با استاد هستید

اکیست هاي دیگري هم . بلمان و بقیه اشیاء دقت کنیدبه م. منتظر هستید، اطراف را نگاه کنید
شود و شما وارد  میدر باز . هستند که ممکن است شما بشناسید، و پیش از رفتن با آنها گپی بزنید

  . کنید میشوید و با ماهانتا مالقات  میاطاقی 
ا صحبت کنید، خواهید با ماهانت میدر حدود پانزده یا بیست دقیقه وقت دارید که در مورد هر چه 

. یعنی پیش از اینکه ضربه اي به در بزنند، بدین معنا که سریع گفته هاي خود را جمع و جور کنید
سپس . کند می و شما را به بیرون هدایت ".خوش آمدید": گوید میشود و شخصی  میسپس در باز 

توانید این مالقات خصوصی را با ماهانتا بر روي  میبا این تمرین، . شود میشخص دیگري وارد اطاق 
  . مناطق درونی ترتیب دهید

  
   تمرینات معنوي– فصل یازدهم – جلد دوم – ماهانتا يداستانها

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ـــــــــــ

  
    اكجدي بودن در مورد

  
 ي درسهایاز طرف. کرد می يادیار زیداشت و هم زن خانه بود و فعالیت بس میزنی که هم شغل مه
پخت و  می منزل را يگر غذاهایکرد، از طرف د میح یکرد و ورقه ها را تصح میشاگردان را حاضر 

 یکرد، وقت میاوقات فراغت او را هم پر  مین کار تمای که اییاز آنجا. داشت میز نگه یهمه جا را تم
  .  را انجام بدهدينات معنوین بود که بتواند تمریش از ایتش بیست شد، مشغولیک اکی

. کرد می قبل فکر ي سالهايات معنوی که داشت، اغلب در مورد تجربيا  پر مشغلهي روزهایدر ط
 یود، ولت خواهد کرد، به اك ملحق شده بیر اك او را هدایکرد مس میل که باور ین دلیگرچه او به ا

  . ن اتفاق شودی نبود که باعث ايباور او آنقدر قو
او را به . چل در خوابش آمد و او را از کالبدش خارج کردی که خواب بود، پال توئیک شبیسپس 

  . ت کرد،تا آنجا نشسته و صحبت کنندی آشپزخانه هدايسو
   ".یستی ني جدیتو به اندازه کاف": پال به او گفت

 از ياریبس. داد میف خود را انجام یکرد و تمام وظا میو از صبح تا شب کار ا. آن زن متوجه نشد
 از یوقت. دانست می است، و خودش هم ي جديادیکردند او ز میهمکاران مدرسه اش، احساس 

  . ستی ني جدیدار شد، با خودش فکر کرد منظور پال چه بوده، و چرا گفته او به اندازه کافیخواب ب
قت و کسب دانش ی در مورد خواست حقیول.  بودي که مهم نبودند جدياردمو میآن زن در تما



.  متمرکز گشتينات معنوی تمرين را متوجه شد، و به روی بعد ایمدت.  نبودي جدیعشق اله
  . ات نور و صوت اك را درون خود به دست آوردیسپس دوباره تجرب

  
  ی رواني دامها– فصل دوم – جلد دوم – ماهانتا يداستانها

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ـــــــــــ

  
   ز در خانهیانگ ش غمینما
  

 در من و همسرم بود که با توجه به آن به یتیات بشوم خصوصید حینکه استاد در قیقبل از ا
آمدم و  میمن هر وقت از سر کار به منزل .  بردمی پ خانواده خودیبازگشت اثرات کارما در زندگ
 یافتاد که در مورد مسائل خصوص میگذاشتم ما اغلب اتفاق  میان یاخبار روز را با همسرم در م

ن یک به شکست است و از ایم بخصوص در مورد مشکالت ازدواجشان که نزدیشناخت می که يافراد
 مربوط به مشکالت آنها يحلها  همسرم در مورد راهمن و. میکرد میگر صحبت یکدیگونه حوادث با 

ش ی آنها را پی خود، زندگيشنامه درام در صحبتهایک نمایه یم، و در واقع شبیدیشیاند می
ن یا سه روز بعد از نوشتن چنیم معموالً دو ینکه متوجه باشیاما بهر حال بدون ا. میبرد می
پس از . میشد می سخت و مشاجره ي مگو ها دوستان خود، خودمان دچار بگوي برايا شنامهینما
ه به یبرد ین موضوع پی به ایمدت توان  می که از آن نیعیق قانون طبی از حقایکیم که ما بدون توج

 است که یعین طبیا: ش خودم گفتمین قانون بود که پیپس از درك ا. میر شده ایاجتناب کرد درگ
شنامه غم یک نمای آنها يست ما برایالزم ن اوقات در خانه خود مشاجره کنند، ی گاهیک زوجی

 که در ازدواجش دچار یم که هر وقت درباره شخصیحاال ما متوجه شده بود. میسیز بنویانگ
ا سه روزه به ما باز خواهد گشت و در ما یر دو یم انعکاس آن با تأخیکن می است صحبت یمشکالت

. دهد مین ها عکس العمل نشان یچد نسبت به سخن ی شدیلیقانون کارما خ. اثر خواهد گذاشت
 یل اصلین ماجرا باعث شد تا ما دالیکشد تا به ما بازگردد و ا میا سه روز طول یاگرچه دو 

  . میمشکالتمان را درك کن
  

   کارما– فصل اول – جلد اول – ماهانتا يداستانها
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــ
  

   چلیمالقات با پال توئ
  

 اك، کسب کردم، یعنیم در اکنکار دو تجربه در مورد نور و صوت روح، ین سال همکاریدر مدت اول



را با خود فکر ین نگران شدم زیبنابرا. اما خاطره آن به سرعت محو شد و آن را فراموش کردم
شدم بخوابم، از  می که آماده یک شب وقتی. ام  تا کنون کسب نکردهيچ تجربه ایکردم که ه می
ست تا به من یات در حال حاضر کید حید استاد حق در قیچل خواستم به من بگوی پال توئيسر

  . کمک کند
 من حاضر ي در حال تماشای راحتیک صندلیپال در . ن آرزو بودمیهمچنانکه من از درون در حال ا

م را پشتم قفل کرده و در حال قدم زدن بودم، متفکرانه از پال یکه دستها یمن هم در حال. شد
 البته " با نور و صوت داشته باشم؟یاتی تجربیتوانم در مناطق درون می یپال من ک": سئوال کردم

ن تجربه واضح بود که من باور ی اي هستم و به قدرين تجربه ایمن متوجه نبودم که در حال چن
 به من نگاه کرد ینکه مدتیپال پس از ا.  هستمين تجربه ایا مشغول چنیوکردم در حال ر مین

  .  برگرداندی زني تماشايصورت خود را برا
ش را ی زندگيدادهایآن عکس تمام رو. کرد می ساله نگاه 199 حدود یدر واقع پال به عکس زن

 او را و بطور یگسال و بزرین دوران جوانی او و همچنی از دوران کودکیدادهائیرو. کرد میمنعکس 
به آن عکس نگاه کن، ": بهرحال به طرف من برگشت و گفت. ات او رایات دوران حی تمام تجربیکل

 بدان اگر به یک مرد جوان هستیت روشن کنم، تو ین موضوع را براید ایدانم چگونه با میالبته ن
 آسان بدست اری بسی کسب تجربه در سطوح درونین زن از لحاظ سن و سال برسیت ایموقع

   ".نخواهد آمد
 يبله راه معنو": ن گفتمیدانستم که کسب تجربه در همه حال وجود دارد بنابرا میالبته من 

 به نظر ی هستی که در حال کسب تجربه در سطوح درونی زمانیار سخت است، حتیمودنش بسیپ
   ". نداشته استيمودن راه معنویرسد که انسان هرگز قصد پ می

من هم سرانجام از راه رفتن خسته شده . کرد می خود نشسته بود و مرا نگاه ي جاپال کماکان در
کردم  میمن واقعاً ناراحت بودم و بلند بلند سئوالم را تکرار . دار شدمیبودم که ناگهان از خواب ب

 بعد متوجه شدم " داشته باشم؟ی با نور و صوت الهیاتی تجربی مناطق درونيتوانم به رو می یک"
پس استاد . ص بدهمید تا آن را تشخیباً نصف روز طول کشی بود که تقریعیاب آن قدر طبآن خو

  . کند میف عمل ی ظريات به روشهاید حیاك در ق
  

  اهای رو– فصل دوم – جلد اول – ماهانتا يداستانها
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــ
  

   ي معنويها  بر اساس فرمولیناتیتمر
  

 در یاتیشوم تجرب میا وارد یا روی که به حالت مراقبه یافته بودم زمانیست ها من دریمانند تمام اک
ن یبردم و آن بد می به آن نی وجود داشت که من پيا کن مسألهیل. کنم می کسب یمناطق درون



دانستم ی؟ میا ذهنی ی، علّيریشود، اث می یمربوط به کدام منطقه دروناها ین رویق بود که ایطر
  . دانستم می منشأ آن را نیات وجود دارد ولین تجربین ای مابیتفاوت
ن ی اضافه کرد که عمل کردن به ايو.  را آموختی استاد اك، پدار زاسک، در خواب به من روشیشب

. ن روش استفاده کنندیتوانند از ا میهمه . ود بری به مالقات مناطق درونیروش آن است که شخص
 به یا کسی يا د نشانهینکه منتظر باشیو در عوض ا. ا چهارم باشندیکند واصل حلقه اول  می نیتفاوت

د در کدام منطقه یده میص ید، خود تشخیا د در کدام منطقه تجربه کردهیشما با صراحت بگو
  . دیهست

د دو مرتبه ید بای هستيریل به مالقات منطقه اثیه اگر مان قرار است کی دو، از ايفرمول معنو
قه انجام ی دق20 تا 15ن حرکات را به مدت یده و ایق کشی را خواند و سپس دو بار نفس عم"ویه"

اما . دید خواب خود را به خاطر بسپاریتوان می ید که با آرامش کافید دید و خواهیداده و سپس بخواب
و را ید سه بار هی بایعنی. دین اعمال را سه مرتبه انجام دهید ای بایدن خواب منطقه علّی ديبرا

 ي مربوط به کارمایمنطقه علّ. دید و سپس به خواب رویق بکشید و سپس سه بار نفس عمیبخوان
. میرس مینک به روش آخر یا. دید آنرا به خاطر بسپاریتوان می شما است و ي بذريشه های و انديبذر
نکه وارد منطقه ید تا ایق بکشید و چهار بار نفس عمی را چهار مرتبه تکرار کنوید هین روش بایدر ا
ز ین روش نیا. دید طبقه روح را مالقات کنیتوان میز وجود دارد که ی نيگریفرمول د. دی شویذهن

 مرتبه تنفس 5و را خواند و ی هي مرتبه دعا5د ین بار باین تفاوت که ای قبل است با ايمانند روشها
  . دینمائ

 را که ید و خوابیسی کاغذ آورده و بنويد به رویده می را که انجام یدن اعمالیقبل از اقدام به خواب
. دیسه نمائید، مقای که اقدام به شروع کار نموده بودیز نوشته و سپس آنرا با زمانید را نیا دهید

  .  وجود داردی و علّيریات منطقه اثیاها و تجربین روی بیاختالفات
د یار مفی من بسين روش برایعمل کردن به ا. دینیب می شما معموالً گذشته خود را یه علّدر منطق

نده آن را ی آي در هفته های متواليا شبهاید امشب و یتوان می. دیی خود را بنمایز سعیشما ن. بود
  . دیتکرار کن

  
  ينات معنوی تمر– فصل هفتم – جلد سوم – ماهانتا يداستانها

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ـــــــــــ

  
    تورنادوي اي در محله حادثه

  
کردند، اخباري را مبنی  می تورنادو، واقع در غرب زندگی ي خانواده اي که در بخش خطرناك محله

آنان خاطرات . به آنها، دریافت کردندبر مخفی شدن شخص حیله گري در منزلشان جهت حمله 
بدي از گذشته در مورد گردباد داشتند، که درختی را ریشه کن، و از پنجره اطاق به داخل پرتاب 



  . طبیعتاً تصور اینکه دوباره چنین تجربه اي را داشته باشند، برایشان ترس آور بود. کرده بود
وقتی مطمئن . سارت جدي وارد نکرده بوداین بار گردباد از روي سقف منزلشان گذر کرده و خ

: یکی از پسران عقب کشید و گفت. شدند که خطر رفع شده است بچه ها به طرف در خانه دویدند
   "توانم در را باز کنم میپدر ن"

بچه ها . پدر که هنوز خاطرات تلخ حادثه قبلی را به یاد داشت، از جا پرید و به طرف در شتافت
باالخره به همگی گفت که عقب بیاستند و هشدار . توانستند میز کنند ولی نکمک کردند، در را با

در . وقتی همگی کامالً دور شده بودند، لگدي محکم به در زد. خواهد به زور وارد شود میداد که 
خانواده بیرون را نگریستند و انتظار داشتند چیزهایی را که . خرد شد و تکه هایش به کناري افتادند

ناگهان پدر متوجه شد که در حالت . لنبار شده بود و مانع باز شدن در بود، پیدا کنندپشت در ت
  . شود میترس فراموش کرده بود در به طرف داخل باز 

ما هم وقتی که در مسیري مخالف طریقت . خسارتی که او وارد کرده بود، بیشتر از گردباد بود
   .کنیم میآوریم خساراتی وارد  میمعنوي خود فشار 

اگر یک اکیست دیسکورسهاي خود را مطالعه کند و تمرینات معنوي را انجام دهد، تحوالت معنوي 
  . دهند، بی آنکه الزم باشد، براي ایجاد این تحوالت فشاري وارد کنیم میبه طور طبیعی رخ 

  
   دامهاي روانی– فصل دوم – جلد دوم – ماهانتا يداستانها

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ـــــــــــ

  
   ماجراي طناب

  
ماندگان ذهنی، مسئول نگهداري از یک پسربچه بود و او   نگهداري عقبي یک مشاوري در منطقه

، چون البته از نظر او هیچ اشکالی نداشت. موظف بود تا تمام مدت زمان خود را صرف پسرك کند
به غیر از یک مورد که هر گاه پشت خود را به او . یافت میاین موجود کوچولو را کامالً هماهنگ 

  . شد میکرد، پسرك ناپدید  می
او طنابی برداشته و به . شد  میدانست در این مورد چه کند، ولی روزي به او یک الها میدر ابتدا ن

از آن پس پسرك هیچگاه فرار نکرد، زیرا هم . اددور بازوي خود بست و سر دیگر آن را به پسرك د
  . اکنون مشاور، زندانی او شده بود

اي براي من نوشت  گشت، نامه میدر پایان تابستان که وظیفه مشاور به پایان رسیده و به منزل باز 
ی دانید نیروي منفی نیز هم اینگونه به دور بازوي من مانند طناب می": که در آن اینگونه گفته بود

ولی من مانند . خشم، شهوت، طمع، وابستگی و بطالت: باشد میبسته شده است که داراي پنج گره 
   ".ام احمقی دستم را به این طناب گرفته

که  مشاور متوجه شده بود که فقط الزم است انتهاي طناب را رها کند تا آزاد شود و به محض این



  . رداشتاین کار را کرد قدم بزرگی در تحول معنوي خود ب
  

   دامهاي روانی– فصل پنجم – جلد اول – ماهانتا يداستانها
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــ
  

   اشاره از طرف استاد
  

نگام صحبت کردن مانند ه. برد میزنی در نیوزلند نزد من آمد که از مشکل سنگینی سرش رنج 
  . زد میسرما خورده ها حرف 

کنم تا  میولی گاهی اشاراتی غیر مستقیم . کنم میعموماً من توصیه هاي درمانگري به دیگران ن
  . شاید آنها حواس خود را جمع کنند

ه آیا شما به تازگی در نیوزلند از محصوالت لبنیاتی استفاده کرد": بنابراین از آن خانم سؤال کردم
   "اید؟

   ".و واقعاً خوشمزه هستند! بله! اوه بله": آن زن پاسخ داد
   ".فشار خون در سر شود) احتقان(توانند باعث  میشنیدم لبنیات ": من در پاسخ گفتم

کند و به  میکنند و او همیشه لبنیات زیادي مصرف  میزن با هیجان گفت که آنها در مزرعه زندگی 
  . دنظر او نباید مشکلی پیش آور

ولی به علت . آن زن به طور ناخودآگاه هماهنگی بدنش را با لبنیات تا سطح خاصی حفظ نموده بود
  . سفر کردن این تعادل بهم خورده و ناگهان متوجه مشکلی شده بود

ولی به قدري از آنچه که . توانست با قطع مواد لبنی به مدت چند روز پایان دهد میاین مشکل را 
  .  اطمینان داشت که به هیچ وجه حاضر به گوش کردن نبودبراي او مفید بود،

من هیچگاه با اغراق در . من در واقع پاسخ را خیلی سریع به او داده و سپس ماجرا را رها کردم
آهاي فالنی میدانی تو مرض احتقان داري و تو چند روزي نباید لبنیات ": گویم میصراحت به او ن

  . دهم میه دوست دارم و نه معموالً انجام  من البته چنین کاري را ن"بخوري
 چه در موارد اقتصادي و چه تغذیه –در واقع هر گاه ما با جهل به هر گونه قانون معنوي و فیزیکی 

ما غالباً خود را با این .  عمل کنیم، نتیجه عدم آگاهی خویش را نسبت به این قوانین خواهیم دید–
دهیم، ولی همیشه  میباشد، فریب  میرفت معنوي ما باور که مشکالتمان در نتیجه سرعت پیش

  . اینگونه نیست
  

   سالمتی– فصل هفتم – جلد اول – ماهانتا يداستانها
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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   گرگ سفید

  
گاهی اوقات وي قادر بود که از کالبد خود جدا . یک سطح آگاهی باالتر بودبانویی در حال ارتقاء به 

دید که از جسم خود جدا شده و تمام ویژگی هاي جسم را  میگاهی وقتها او . شده و به آن بنگرد
او در قسمت قلب خود همیشه یک گرگ سفید . آید میداراست و با حالت زیبایی به پرواز در 

   پرسید وجود این گرگ در اینجا چه تعبیري دارد؟ روزي او از من. دید می
گرگ . ابتدا شما باید یک قدم به عقب برگردید. تمام این جلوه ها داراي تعبیر بسیار ساده اي بودند

گرگ هم مانند روح که وجودي مستقل . او مطیع طبیعت است. در آفرینش یک مخلوق اصیل است
رگ سفید موجود در قلب این خانم هم اشاره به همین گ. کند میاست تنها از قوانین خود پیروي 

این خانم هم در زندگی براي نیل به اهدافش از . سفید به معناي خالص بودن است. تعبیر است
  . نماید و تمام زندگی خود را وقف اك کرده است میطبیعت روحی واالیی تبعیت 

ا اصول اعتقادي اك مطابقت این تصویر نشانگر شخصی است که با قلب خالص زندگی خود را ب
  . نماید می
  

   تمرینات معنوي– فصل هفتم – جلد سوم – ماهانتا يداستانها
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــ
  

    و مراقبت از خوديدرمانگر
  
ک قوز ی ين دارایو همچن. ار در رنج بودی جنگ بسیتنام از خستگی در جنگ وییکایک سرباز آمری

 او ي برای راه عالجي خط مقدم و عاديمارستانهایکه بیبطور. ه چهل و پنج درجه بودید با زاویشد
  .  در پشت جبهه منتقل ساختندیک واحد روانیجه او را به ینداشتند و در نت

م پنتوتال به او یق سدی را با تزريد بهبودینه کرده و نوی از پزشکان او را به دقت معایکی بعد یمدت
توانست همانگونه که پزشک گفته  میگر یکه سرباز چشمان خود را گشود دیق هنگامیپس از تزر. داد

 يت تمام به سوی خود را با عصباني که کرد مشتهاين کاری اولیول.  صاف راه برودیبود با پشت
 او يو پشت قوز.  جبهه بودي بازگشت به سوياو به معنارا درمان شدن یز. پزشک نشانه رفت

  . آمد میمحافظ او به حساب 
 درخواست کمک کند، ممکن يگری فرد دي جهت درمانگرین است که هرگاه شخصینکته مهم ا

  .  خود خوشحال باشديماریو از ب. ل به درمان شدن نباشدیاست آن فرد شخصاً ما
گر یافتن افراد دیدرخواست جهت شفا . کند میدر ذهن خود  یتی احساس امنیل شخصیرا به دالیز

.  استيزیازمند چه چی نیم چه کسیدان میما ن. گران استی ديدر واقع نقض حق انتخاب و آزاد



ن درخواست ی ایول. کنم می مداخله ن شود، میگران مراجعه ی ديکه به من جهت شفاین هنگامیبنابرا
شنهاد، ین پی مراجعه کند بهتري به شما جهت درمانگریر شخصاگ. سازم می واگذار یرا به روح اله

  . ست باشدیر اکیا غیست یکند اک می نیو تفاوت. باشد میمراجعه آنها به پزشک 
د یتوان ی دارد، میر قابل عالجی غيماریا بیجه بوده و ی نتیاگر آن فرد به پزشک مراجعه کرده و ب

کنم و  می نيسد، اگر چه خودم درمانگری بنويت نامه ااید حی استاد اك در قيد که برایشنهاد کنیپ
  . سازم می واگذار ین مشکل را به روح الهی ایبه سادگ

 يدرمانگر. دی آغاز کنیز را به نام روح الهید، بهتر است همه چید نکنینکه کارما تولی ايشه برایهم
رند و یگ مین را به عهده  شخص مورد درماين موضوع در واقع کارمای از ایل عدم آگاهی به دلیروان

 دچار ی به طور ناگهانیابد ولی آنها ممکن است سالها بدون مشکل ادامه یکیزیت فیاگر چه وضع
 است که درمان کرده ي افراديکارماها می تمايجه گردآوریشوند، که نت می ی خطرناکيماریک بی

  . اند
  

  ی سالمت– فصل هفتم – جلد اول – ماهانتا يداستانها
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــ
  

   با ترس مواجه شدن
  
 اعتنا ید بینکه در صدد رفع آن برآیشد بدون ا میجاد یش ای برایروان اکنکار هرگاه مشکلی از پیکی

ک روز که او از حمام ی. گشت یار مضطرب و هولناك میافتاد بس می یاگر اتفاق. گذشت میاز کنار آن 
.  چرك انداخته بوديک سبد رخت هاین، نزدی زميف خود را روی کثيکردن فارغ شده بود، لباسها

 از آن یکین انداخته بود ی زمي خود را رويکه او لباسهایآنها در خانه دو بچه گربه داشتند و هنگام
او رفتار بچه . دید، آنها را بو کرد و عقب کشی چرك که رسيسها بود و به لبایبچه گربه ها در حوال

 تن يدر آن موقع پشم ها. دید که چطور آن بچه گربه خود را عقب کشیر نظر داشت و دیگربه را ز
اما بعد از چند لحظه . خ شده بودیرد، سی به خود بگیخواهد حالت دفاع ی که میآن گربه مانند زمان

دو . ن رفتیی ترس وجود ندارد به سرعت از آنجا دور شد و از پله ها پاي برايزید چیکه گربه فهم
رون یآن مرد در حال ب. ده بودندیک سفر دی ين اتفاق، او و همسرش تدارك الزم برایروز بعد از ا

داد،  مین قرار ی چمدان همسرش را در صندوق عقب ماشي که ویزمان. بردن چمدانها از خانه بود
اد ی که فرید و در حالی سفر را دي آماده برايد و بسته هایا به طرف سالن دو از بچه گربه هیکی

 آشپزخانه افتاد و به حالت ترس یید و از وحشت به درون ظرفشوید به طرف آشپزخانه دویکش می
ک شد و به یاط به چمدان ها نزدیگر وارد شده و با احتیدر آن موقع گربه د. خودش را جمع کرد

.  نداشتیچ ترسیام، ه دهین بسته ها را دید من قبالً ایگو ین که با خود می مانند ااطراف نگاه کرد و
 ی بي از ترسهایبعض. افت کرد و خنده اش گرفتیام را دریست مفهوم پیدر آن موقع بود که اک



 یت آن پیاما اگر ما به ماه. ن استی زمي چرك روي ما هم مانند ترس آن بچه گربه از لباسهايجا
تیم که هیفهم میم یببر   .  ترس وجود نداردي برایچ علّ

 در ما شکل يدینان جدیگذارد و اطم میر یمان تأثی زندگيایزوا میمان در تمایرها ساختن ترسها
را اگر یم، زیشو می برخوردار ینان و اعتماد به نفس کافی از اطمیرد که در تمام مراحل زندگیگ می

 اك يام معنوین پیا. دیت و تکامل الزم خود خواهد رسشرفی ما به پیم زندگیترس را از خود بران
  : ن استیبود که مفهوم آن ا

  . د بهتر از امروز باشدی،فردا بايجهت رشد معنو
  

  نی زبان حکمت زر– فصل چهارم – جلد سوم – ماهانتا يداستانها
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــ
  

    درخواست کمک از استادياصل معنو
  
ک استاد یکه از یهنگام. افتیتوان آنرا  میزها وجود دارد و همه جا یچ می در تمايک اصل معنوی

د به یانتظار دار. باشد... شنا، یح، بودا، کریکند مس می نید، تفاوتیکن می درخواست کمک يمعنو
 آنها انجام ي براي هر نوع کاريد معنوی توقع دارند اساتياریبس. خ داده شوددرخواست شما پاس

  . دهند
اگر ": دیگو میسازد و به آنها  مین ی شاگردانش معي را برای اوقات استاد مقررات خاصیگاه
استاد معموالً . "...دی را انجام دهين و چنان کارید چنی با د،ید نور خداوند را مشاهده کنیخواه می
ا آنچه که او ی استاد و يها تر از آن است که به حرف ار تنبلی شاگرد بسیکند ول می ییها ییهنمارا

  . د، گوش فرا دهدیگو می
  

  یرونی و بید درونی اسات–ازدهم ی فصل – جلد اول – ماهانتا يداستانها
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــ
  

   کارآموزان ماهانتا
  
د یم و به عنوان کارآموزان جدی کنيد در آن فن کارآموزیم، ابتدا بایاموزی را بیم فنیخواه می یوقت
تواند به ما آموزش دهد،  مین دانش را یداند و اسرار ا می ین فن را بخوبی که دانش ایم با کسیلیما

 است که در يزی اگر کتاب تنها چیم ولیاموزیق تجربه بیر است ما از طرشه بهتیهم. میکار کن
  .  استیز کافیم، در آغاز کار کتاب نیدسترس دار



ات الزم را ی که تجربیدا کردن کسیپ. ز صادق استی ما ني معنوین اصول در مورد زندگیهم
 جهت ی مناسبدا کردن معلم درست وی الزمه اش پير استادیمس.  استيار ضروریداراست بس

  . دن به هدف استیرس
ت او ممکن است ما را به یرا شخصیدا کرد، زیک معلم پی یکیزیتوان در حضور ف می را نين امریچن

کند،به  میت جستجو یحیت و کمال را در مسی که تمامیحیک فرد مسی يبرا. ت کندیاشتباه هدا
 یعنی نگرد،  میز به ماهانتا یست نیاک. ح باشدی مسی آگاهي برای است که مجرائيافتن فردی يمعنا
  . نگرد مینه اك بدان ی که فرد در زمین آگاهیباالتر

  
  یرونی و بید درونی اسات–ازدهم ی فصل – جلد اول – ماهانتا يداستانها

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ـــــــــــ

  
   شود می که متوجه عمل خود ینیچ سخن

  
 مهارت یلین کار خیزد و در ا میهوده حرف یاو دائماً ب. زد می حرف یلیشه خیبود که هم میخان

  . کرد میشد، او شروع به حرف زدن  میک ی به او نزدیهر وقت کس. داشت
 يادی او، با مهارت ز بهی اعتنائی بي به جایول. کرد می مادش گوش نيچگاه به حرفهایفرزند او ه

  . داد میر یی تغیگران به بحث هواشناسی در مورد دینیموضوع صحبت را از سخن چ
اف بودی بیلید دوست شد که خیگان جدی از همسایکین خانم با یاتفاقاً ا در آغاز . شتر از خودش حرّ
 صحبت یزد و تلفن مین بار به او زنگ ی چند روز، چندیه در طی شان، آن خانم همسایدوست
ا شش ی اوقات سه، چهار، پنج یشد، گاه می تر یش طوالنیبعد از چند هفته مدت صحبتها. کرد می

افت کرد و متوجه یم را دریک روز مادر تعالیباالخره . کردند می با هم صحبت یساعت در روز تلفن
  . داد میان خود انجام یدش با اطرافیکرد که دوست جد می را يشد، او داشت همان کار

   "نطور هستم؟یا من هم واقعاً همیآ": دی صحبت با دخترش از او پرسیدر ط
ش شده بود، یر های مادرش متوجه تقصیرا وقتی ز"! دوستت دارمیلی آه مادر، خ":دختر پاسخ داد

  . ن موضوع را با او مطرح کندینداشت ا میگر لزوید
ران مربوط به خشم و گیبت در مورد دی و غینیج متوجه شد که حس سخن چیمادرش به تدر

 متوسل یشد، به حراف مین احساسات یهر گاه دچار ا. کرد می بود که با خودش حمل يعجز
  . ه کندیله احساسات زائد خود را تخلین وسیگشت تا بد می

هر وقت دوستش زنگ . آمد می بدش ینی و سخن چی که متوجه ماجرا شده بود، از حرافیاز وقت
. گر به او زنگ نزدی دوستش دينکه باالباخره روزیکرد، تا ا میتر  کوتاهزد، صحبتها را کوتاه و  می

 زن ي های حرافي براییگر جایرا دین دو زن در حال قطع شدن بود، زین ایک بیارتباط کارم
 دوستش او را ترك يپس روز.  نداشتندین آن دو وجه اشتراکیو بنابرا. ه وجود نداشتیهمسا



  .  اك باشدي برایکند تا مجرائ میج خالص ین زن خودش به تدری، این آگاهیجه چنیدر نت. گفت می
  

   کارما– فصل چهارم – جلد دوم – ماهانتا يداستانها
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــ
  

   ک المپیتکن
  

به همراه . دیاند، مجسم کن ف شدهی چراغ برق در کنار آن رديرهای که تییرو ادهی پيخود را بر رو
ل خود را به کنار یسپس نردبان و وسا. دیشه پاك کن برداریک شیک پارچه و یک نردبان، یخود 

د، و چراغها را تا آنجا که ید، از آن باال برویه دهیر تکینردبان را به ت. دی چراغ برق ببريرهای از تیکی
 ی آنها به روشن د که به محض روشن شدن المپها،ید مطمئن باشیخواه یشما م. دیز کنید تمیتوان می
همچنان که . د داشتیاج خواهین نور احتیرسد و شما به ا می فرا یکی تاريبه زود. درخشند می

ز در مورد گسترش یچ چی است که هید، روح در حال حرکت در مناطقیکن می نور را پاك يحبابها
 نور  شود، مید ید و روح وارد مناطق جدیکن مین سفر یی پاي در جهانهایوقت. داند می نیهسطح آگا

نور  د،یرو می باالتر، هر چقدر باالتر يدر جهانها. آورد می به همراه یین، نور دانایین پایا. کمتر است
  . شتر خواهد بودیشتر و بیب

ز ی چراغ را تميد و حبابهایا ستادهینردبان ا يد، به رویشو می گسترده ین همچنان که در آگاهیبنابرا
 از حواس به یکیشود  میک ی تاریوقت. شود میک ید که هوا تاریشو می متوجه ي به زود .دیکن می

د آنرا همراه یتوان می بزرگ است و نیلیاز آنجا که چراغ برق خ. کند میک نورها را روشن یطور اتومات
د آنرا در دستان خود نگه یتوان مینکه یشود تا ا میوچکتر د کوچکتر و کی تصور کن د،یخود حمل کن

د و مراقب یاطراف راه را نگاه کن. دیفتیر راه بید در مسیا  نور را در دستان خود گرفتهیوقت. دیدار
.  مانند شما در دست دارديد و نوریآ می شما يد که به سوی بگردیدر جاده به دنبال شخص. دیباش
اگر . باشد می بخش و ماهانتا ییاو روشنا. ده خواهد بودی رنگ پوشيا  نقرهی او کامالً در درخششیول

د یگو می هست که یمثل. دی باشيگرید و به دنبال نور دید به راه خود ادامه دهیدیاو را بالفاصله ند
  . کند میکند، پس، نور هم نور را جذب  می را جذب ی خوبیخوب

د و نور شما را خاموش کرد به ی وزي باد تندتراگر. دی باشيزی خود آماده هر چيدر جستجو
 ياگرنور شما با باطر. دید تا آنرا دوباره روشن کنی در آوریتیب خود کرده و کبریدست در ج میآرا

ن روش یا. دیض کنید و آنها را تعویکن می حمل ی اضافيهاید باطریشود، تصور کن میاست و تمام 
  . الب خواهد بودتان جی برایکار دارد، ول میاج به کیاحت
  

  ينات معنوی تمر–ازدهم ی فصل – جلد دوم – ماهانتا يداستانها
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    سکهي حقه

  
 ار دستان یکیاو سکه را در .  اجرا کندیتوانست حقه جالب میک سکه یشناختم که با  می را يفرد

ختن یگفت که اکنون سکه در دست چپ من قرار دارد و با ر میداد و  میخود به شما نشان 
گر سکه را به سرعت پنهان ین فاصله با دست دیو در ا. د خواهد شدی آن، سکه ناپديپودر به رو میک

 شما برده يبه پشت گوشهاد دست خود را ی بودین شگفتیکه شما غرق در ایسپس در حال. کرد می
  . آورد میرون ید که سکه را از آنجا بیرس میو به نظر 

ه را برایک روز ای ین حقّه را باور داشتند، ولیشتر مردم ایب  يدانست از اعضا می که ي فردين حقّ
ه ین فقط یح داد که ای قبالً به او توضیول. باشد، اجرا کرد میسا یکل باشد و سپس سکه را  میک حقّ
شعبده باز که .  کردیطان پرستیده و مرد را متهم به شی کشيادیناگهان آن زن فر. د ساختیاپدن

 اجازه نداشت اسرار مربوطه به یول. ح دهدین حقه توضی کرد به زن در مورد ایسع جا خورده بود،
  . ن فن را آشکار سازدیا

 اتفاق یول. ت دادندیاست، رضا توسط شعبده باز اجرا شده يا نکه حقّهیتاً به ایزن و همسرش نها
ن ماجرا ی پس از ایول.  را از شعبده باز اجاره کرده بودندیآنها مدتها بود که آپارتمان.  رخ دادیجالب

  .  آنجا را ترك کردندیحیچ توضیبدون ه
 ید، حتیدان می فرد مقابل خود را نیچ گاه سطح آکاهین است که شما هین داستان در اینکته ا

د، آنها سفر یده میح یکه در مورد سفر روح توضیهنگام. دیکن میاره اك با آنها صحبت که در بیزمان
ن یرا ایز. کنند می ادراك   باشد،یطانی شیاتی که مانند عمليزیا چی یا سفر ذهنی يریبا کالبد اث

 ياهیا زندگی ین زندگین مربوط به ایو ا.  است که در اذهان آنها جا افتاده استيمربوط به طرز فکر
 اجنتاب ین گونه افراد و سطوح آگاهیبهتر است از ا.  آنها وجود نداردي براین است و راه عالجیشیپ

  . رند و با آن مواجه نشوندیدهند بم میح یورزند و ترج میقت مخالفت یرا آنها با حقیز. دیکن
قت است ی که تشنه حقیانسان. دیآ ی ما ميابان به سویک بی است که در يقت به مانند شتریحق
به سمت شتر پرتاب  میزیا هیست، سنگ یقت نیص حقی با آن قادر به تشخییاروی هنگام رویول

  . دهد مینگونه آنرا از دست یکند و ا می
  

  قتی حق– فصل دهم – جلد اول – ماهانتا يداستانها
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   قدرت دعا
  

شد که در  میگفته . کردند می ی واقع در فرانسه بود که راهب ها در آن زندگيا در گذشته صومعه
 یآنها در روز شش ال. خوانند میکنند که به شدت عبادت کرده و دعا  می ی زندگیصومعه کسان

 کم استراحت یلیرساندند و خ میاد به شب ی زه ساعات روز را با کاریبق کردند  میهشت ساعت دعا 
 را در آنجا به یراتیین صومعه وارد شده و قصد داشت تغید به ایس جدیک رئی يروز. کردند می

 را در ین مطالعاتیدنظر گرفت و همچنیاو بنا به دستور پاپ دوم اقدم به اصالح و تجد. وجود آورد
 به راهبان گفت ما روزانه يسرانجام و. اجرا در آورددادند، به  می که راهبان انجام ییمورد دعاها

 استفاده ي تر  سودبخشيتواند جهت کارها مین وقت یم و ایخوان می هشت ساعت دعا یشش ال
افت که ی دريبا گذشت چند هفته و. ندین دعاها را قطع نمایشود و از آنها خواست تا خواندن ا

توانستند  می خسته و ناتوان بودند که ني آنها به قدر.ندیآ میار فرسوده و خسته به نظر یراهبان بس
د فکر کرد که کار یس جدیرئ. رساندند به اجرا در آورند می روز به انجام ید در طی را که باییکارها

ن ساعت خواب را از چها ر ساعت به هشت ساعت ی شده، بنابراین فرسودگیاد و خواب کم باعث ایز
ک پزشک متخصص و یاو از .  راهبان همچنان ادامه داشتیاما خستگ. د و زمان کار را کم کردیرسان

ز کردند تا یآنها تجو.  را از آنجا به عمل آورنديدیه دعوت کرد تا بازدیک مشاور تغذین یهمچن
ند، یشد نما می در آنجا صرف يدی که مدت مدیجاتی و سبزین ماهیگزی را جاینیب زمیگوشت و س

ک از یچ یافت که هیت، او درین وضعیبا مشاهده ا. ان رنجورتر شد، وضع راهبي بهبودي به جایول
 ید بتواند کمکی دعوت کرد تا شایک متخصص صوتین بار او از یا. ستندیراهبان قادر به کار کردن ن

ار سودمند یتواند بس میآن مرد متخصص اطالع داشت که صوت حاصل از خواندن دعا . دی نمايبه و
 يو. ا هشت ساعته خود را از نو شروع کنندی شش ين گفت که برنامه دعان به راهبایبنابرا. باشد

د یتان را خواهی الزم جهت انجام کارهايرویدهد و ن مین متذکر شد که دعا به شما شفا یهمچن
 ساده خود را از سر گرفتند و روزانه ییم غذایپس راهبان شروع کردند به دعا خواندن و رژ. افتی

در عرض شش ماه آنها دوباره به وضع سابق خود برگشته و از عهده . ددنیخواب میچهار ساعت 
 شش يل آنرا ندارند که روزیا تمای از انسان ها زمان ياریبس. آمدند می بر ین به خوبی سنگيکارها

زمزمه . ن دعاستیو بهتری هيدعا. ک صومعه به عبادت و دعا بپردازندیا هشت ساعت از روز را در ی
ا یو ی هيدعا.  داردیتواند به ما ارزان میقه یست دقیاز دارد در بی را که انسان نییایو تمام مزایه

  .  الزم را به شما خواهد دادیکلمات شفا بخش قدرت روح
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   دیباد شد
  

 خود ينات معنوی با تمريو.  اك را آغاز کرده بودي دوره هاي مطالعه رويدا مردیالت فلوریدر ا
د مناجات ینکه چگونه بای در مورد ای از دوستانش به او اطالعاتیکین علت ی داشت به همیمشکالت

 شروع يدی به حالت مراقبه فرو رفته بود، باد شديک شب که وی. داشت میو را انجام دهد، اعالم یه
 در مورد يچ اخطاری هی سازمان هواشناس  مسخره است،یلیخ": مرد با خود گفت. دن کردیبه وز

   ".ر هوا اعالم نکرده استییتغ
ه مسن ی با همسايصبح روز بعد و. داد می وزش باد گوش يمرد به خانه رفته و نشست و به صدا

ه ی همسا"شب باعث ترس شما نشده؟یا طوفان دیآ": دیاو پرس. کرد می در مورد طوفان صحبت خود
افت که یز در آن مورد گفتگو کرد و دریگر نی در کار نبوده و بعد با چند تن ديشب بادیجواب داد د

 ي او صدايده هایده ها و دی برد که تمام شنیت پیدر نها.  وجود نداشته استيشب اصالً بادید
ن یا. خواسته او را ارتقاء دهد میز ی روح آن مرد آمده و نيروح مقدس بوده که به قصد پاکساز

  .  هستنديآنها لطف خداوند شود،  میده یر منتظره شنیصداها در مواقع غ
  

   منزلگاه و خداوندي بازگشت به سو– فصل دوازدهم – جلد سوم – ماهانتا يداستانها
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   ن شرلوك هولمزیتمر
  

  . دین استفاده کنین تمرید از ایتوان مید، ید حل کنیتوان مید که نی داریاگر مشکالت
در ابتدا . دیکنافه خنده دارش مجسم ید شرلوك هولمز را با آن قی کنید و سعیچشمان خود را ببند

 ینیب شود که در دستانش ذره میج شکل شرلوك هولمز ید و به تدرید دی خواهی آبیک شکل نورانی
د که او یشو میشود، متوجه  میکتر یهمچنان که نزد. دیآ می شما ي به سويریگرفته است و در مس

اگر همراه من ": دیگو میکند و  میماهانتا از شما استقبال . ات استید حیماهانتا، استاد اك در ق
   ".افتیم ی مشکلت خواهي برایراه حل ، یباش
 اطراف او یشتر متوجه نور آبی ب د،یرو میبت شرلوك هولمز ینطور که به دنبال ماهانتا در هیهم

 عمل يار قویک چراغ قّوه بسیکند و درست مثل  مین او عبور یب نکه نور از ذرهید شد و ایخواه
زار ین نیرسد از ب میشه به نظر یشرلوك هم. دیکن می مه آلود عبور يزاریگر از نیبا همد. کند می
 را "وآ ی ه" او کلمه یبه همراه. کند یر را روشن می اك مسیکند و نور آب می مه آلود عبور يها

و . دین بخصوص بکار ببرین تمرید همراه ایتوان مین کلمه را یا. باشد میو ید که مشابه هیزمزمه کن
  . دیقدم بزن باشد،  می ماهانتا که در شکل شرلوك هولمز نطور بایهم



 ی به آسانیماهانتا هنوز هم به شکل شرلوك هولمز است ول. دیرس می بزرگ يا باالخره به صخره
 که از ینور آب. دینیآورد، تا شما هم بب می شما باال ين خود را برایب او ذره. کند میصخره را بلند 

 حل مشکلتان  د که راهید دیو شما خواه. د در آمده استی صورت نور سفن عبور کرده است بهیب ذره
  .  شده استی صخره حکاکيبر رو

 ي براین تالشی ا د،ین معمولتان جابجا کنید، و آنرا با تمریک ماه انجام دهین را به مدت ین تمریا
  . دیکن می را کشف يزید چه چینی بب ت است،ی ذهنيگذر از مرزها

  
  ينات معنوی تمر–ازدهم ی فصل – جلد دوم –انتا  ماهيداستانها
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   ک خلبانی يای در رويروزیپ

  
ه است و  سخت شديماریک بیشود که دچار  می متوجه ي، ناگهان روزي تجاريمایک هواپیخلبان 

  . ندیب می یبی عجيای رویشب
کند که خود در کالبد  ید مشاهده می و سفی به رنگ قرمز، آبییمایک هواپی خود يایدر رو
ن ییما به سمت پای هواپيا چ مقدمهی ناگهان بدون هیول. کند می آن پرواز ياش در ورا یروحان
 ی مقابل چشمانش به مانند شهاباش در ین تمام زندگیش از برخورد آن با زمیشود و پ میر یسراز
به . کشد می آنرا به سمت باال ییروین، نیما به زمیش از برخورد هواپیک لحظه پیاما . کند میعبور 
ر ی دوباره تعبيا به عنوان عمرین عمل را در روی که خلبان به شدت خوشحال شده و ايا گونه
ک شدن به یکند که نزد می مشاهده  تجربه شده است و اوی روحیا در سطح اگاهین رویا. کند می

ما ینکه هواپیپس از ا. شه ادامه خواهد داشتی همیو زندگ. ع و آسان استیحجاب مرگ چقدر سر
 او يروزیکند که نشان دهنده پ می اجرا ییک چرخش هوایدر آسمان    کند، میبه سمت باال حرکت 

  . است
 به او اعتماد يگریز دیش از هر چیا بین رویرا ایز. گذارد می خود يای دوباره بر روين، نام عمریابیرو
دانست پس از مرگ کالبد  میرا یز. در آن لحظه او ترس خود را دور کرده بود. دهد می یکاف
نکه مرگ ی گشته بود و ایاو خوشحال و متعال. جلوتر خواهد گذاشت می قد ، به عنوان روح،یکیزیف

  . ان ادامه دارد همچنیباشد، بلکه زندگ می نی بمانند حجابیحت
  

  تناسخات/  مرگ – فصل هشتم – جلد اول – ماهانتا يداستانها
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــ
  



   افتن بهشت در جهنمی
  

د، من شستن ظروف و ی رسياریاختف ی بودم و نوبت به انجام وظايکه در خدمت سرباز میهنگا
ن کارها به شمار یرا جزء پست تریز.  نکردیز اعتراضیچکس نیو البته ه. قابلمه ها را انتخاب کردم

ن کار خود یدانستم با انتخاب ا می من یول. ن کار نبودیل به انجام ای معموالً مایرفت و کس می
ن یدانست که پست تر میز یرا او نید، زیکش میاد نی سر من فریسرگروهبان. توانم ارباب خود باشم می

 ي کارین کسیها بود و بنابرایدن چربییدادم سا می که من انجام يتنها کار. دهم میکارها را انجام 
  . به من نداشت

 به ينه تنها سر آشپز کار. ن کارها را بشناسمی حاصل از انجام پست تريتهای توانستم مزيبه زود
  .  زود سر کار حاضر باشمیلیگران خینبودم مانند دمن نداشت، بلکه مجبور 

  ار دوست داشتند،یگران بسی که البته ديگریست کار دیبا میآوردم و  می یز بدشانسی اوقات نیگاه
 هم یگاه. میگذاشت میشخوان ی پيا دسرها را روید غذا یرا فقط بایز.  بوديا کار ساده. انجام دهم

 ي لبهايتون خورده و بالفاصله آثار آن را از روی چند عدد زیکواشی در آشپزخانه نبود ی کسیوقت
  . میداد می به کار خود ادامه يخود پاك کرده و با خونسرد

من . برد میا چگونه به سر ین دنیآموزد که در ا یکند و م مین گونه تجربه کسب یز بدیروح ن
نکه ی وجود دارد و ایگ گذران زنديده برایچی پين راههای ساده و همچنییآموختم که راهها

 کند که ی زندگیقیتواند به طر می اوقات فرد یگاه. افتی يگریتوان بهشت را در جهنم فرد د می
 باال ببرند تا فرد در يا  انسان را به گونهیتوانند آگاه می اك ينات معنویتمر. ستیچکس قادر نیه

  . شد با شکوه باي در قصری احساسش زندگی کند ولی کوچک زندگيا کلبه
اند که به   بودهياریپادشاهان بس. باشد می او نيگاه معنویانگر جای نمایکیزی فيایگاه انسان در دنیجا
دن فصل ی درنگ جهت فرا رسيا  طاقت لحظهیاند که حت  داشتهینیی پايگاه معنوی جايقدر

ا مورد گان خود ریگر را نداشته اند، آنها همسای دي و جنگ با قلمرو های لشکر کشيمناسب برا
 يراهنما. ز متصرف شوندی آنها را نينهاید سرزمیکردند با میرا احساس ی ز دادند، میحمله قرار 

  .  انسان باشديتوان ضعف معنو می فقط یعتین طبیچن
  

  ی هارمون– فصل چهارم – جلد اول – ماهانتا يداستانها
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــ
  

   سایدود در تاالر کل
  
در . میگفت می یشناختم که همه ما به آو جوک می را یسیار خسیدار بس مزرعه  کوچکتر بودم، یوقت

 به یست انجام دهند و اگر کسیبا می بود که همه يسا در جامعه ما، کاریآن زمان، رفتن به کل



 که یدار، او معموالً در بالکن ن مزرعهیاز جمله هم. زدند می نشان مطرود شدن بر او آمد، میسا نیکل
سا ی که در کلیکسان. کرد میگارش را دود ینشت و در کمال آرامش س میسا قرار داشت یدر پشت کل

 بودند، یکه مشغول خواندن کُر دسته جمعیآنها در حال. شدند می یار عصبانیبودند، از دست او بس
ن یبنابرا. انداخت می از خوانندگان را به سرفه یلیو خ. کرد میگار فضا را پر ی از دود سییهان ابرهاناگ
  . ن ماجرا خاتمه دهندیم گرفتند به ای تصميروز

 را رد کند، یگار مجانیست سی است و ممکن نیسی خسیلیدار آدم خ دانستند که مزرعه میآنها 
کشنبه هفته بعد ید و آنرا پر از مواد منفجره کرد و ی خریمرغوبار یگار بسی ار اعضاء، سیکین یبنابرا

ها  گار را در کت بغل خود گذاشت و از پلهیار خرسند شده و سیدار بس مزرعه. دار تعارف کرد به مزرعه
  . ندیباال رفت تا در بالکن بنش

. دندیکش میظار  انتياریجان بسیگار اطالع داشتند و با هی کُر از مواد منفجره درون سيهمه اعضا
 که یاو صبر کرد تا زمان. گار را همان موقع دود نکندیم گرفت سی مزرعه دار تصمیلی بنا به دالیول

ر  ده و روشن یرون کشیب بغلش بیگار را از جیسپس س. خواست آوازش را شروع کند میدسته کُ
ده ار یصورت او پوشگار منفجر شد و تمام یس.  برخواستیبی انفجار مهيبعد از چند پک، صدا. کرد

  . تنباکو بود
دسته .  بودیاو به شدت عصبان. گذشت می نی به راحتین شوخی بود و از ایدار آدم سرسخت مزرعه

سا ی که در کلیی که آدمهايرند، بطوری کر بگي خنده خود را هنگام اجرايتوانستند جلو میکُر ن
سا پر ی کلي که در فضاي دودياز ابرهاکردند و  می متوجه شده بودند و به آنها نگاه یبودند، همگ

  . شده بود در تعجب بودند
ار یاو بس.  خودش در آن بالکن دود نکرديگار هایر از سی به غییگارهایگر سیچگاه دیدار ه مزرعه

  . کرد میاط یاحت
 اوقات یدهد، چگونه قانون کارما گاه میو نشان . ن داستان واقع شده استی از اصول اك در ایکی

  . دهند میشان، مورد تجاوز قرار یگران را با خودخواهی دي که فضایردد به اشخاصگ میبر
  

   کارما– فصل چهارم – جلد دوم – ماهانتا يداستانها
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــ
  
   یابی شهیر

  
 ي درد ها  مقرر شده بود، دچار سردرد و دلي که به عنوان درمانگریست ها در سالی از اکیکی

ان ی در میک پزشک بود، تلفنیاش را با پدرش که  يماریم بیم گرفت عالیاو تصم.  شديدیشد
  . بگذارد

   ".گرن باشدیم میرسد، عال میبه نظر ": پدر گفت



به . آمدند مید ی پدیش بطور ناگهانیهارا دردیص پدرش درست باشد، زیست احتمال داد تشخیاک
رد و یکرد بم مید بود که آرزو ی شدي اوقات درد به قدریگاه. شد میدتر یگرن او شدیمرور زمان م

  . ش مؤثر نبودی برایچ درمانیه
 که بچه بود، مادرش ار یاد آورد، زمانیاو به . کرد میش زنده ی از خاطرات مادرش را برایکین درد یا
 مصرف يادی زيد بود که مادرش داروهای شديدرد او به قدر. برد می رنج یلیرن خگی ميماریب

 را در خانواده منجر يندیجتاً لحظات ناخوشایاد نتین اعتیا. اد داشتیکرده بود و به شدت به آنها اعت
او مادش را .  متوجه درد مادرش نشده بودیست متوجه شد که او در حالت کودکیاک. شد می

  . کرد میبود، و در اعماق وجودش هنوز هم او را سرزنش سرزنش کرده 
ز او نسبت به مادرش نهفته یش در پس احساس سرزنش آمیگرن هایدانست که علت م میست یاک

ز او به شکل یط سرزنش آمی شراي درست در سال درمانگرید که چگونه بطور ناگهانید میاو . بود
ش رو به یه شد، سردرد و دل درد هاین قضیتوجه انکه میبه محض ا.  شده بودیگرن بر او متجلیم

  . کاهش رفتند
رفتن علت مشکالتش ی درك و پذي برای کافيرویک روح، نی اك، به او به عنوان ينات معنویتمر

  . گرن نبودیات می به ادامه تجربيازیگر نین را درك کرد، دی ایوقت. داده بودند
  

  ي معنويدرمانگر – فصل هشتم – جلد دوم – ماهانتا يداستانها
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــ
  

   که چال آماده است یهنگام
  

ه یش تهیاهای روي برايا  دفترچهیت درونیک نیکرد، بنابر  می خدمت یه غربی که در ناحيسرباز
 اگر یدار شود و حتیا از خواب بیت کرده بود که پس از روی تربيا  به گونهاو خود را. کرده بود

نکه متوجه ی انجام داد تا اي متمادين کار را شبهایا.  خود را ثبت کنديای شب باشد رويها مهین
 ي اش را ترك کرده و به جهانهایکیزی کامل کالبد فیاو با آگاه. باشند میا نیگر روی او دياهایشد رو

  . کندیفر مگر سید
 يش را براینوشته ها می به آرای وقتيروز. کرد میش ثبت یها ن نکات را به دقت در نوشتهیسرباز ا

 يشه حضوریاتش تنها نبوده است و همین تجربی ایچگاه در طیخواند، متوجه شد که ه میخودش 
  . دیدرخش می که کالبدش مانند هزاران ستاره يک موجود معنویدر کنارش بوده، 

ن موجود دست او را گرفته و او را از کالبدش خارج کرده و بر فراز شهر یاتش ای از تجربیکی یط
کند و  می اشاره ییبوده است، به ساختمان طال] يمعنو [یک مسافر روحیآن موجود که . برده است

و  ي که دانش و معرفت و نور و صوت خداوند نگهدارییجا. ن استید آنجا معبد خرد زریگو میبه او 
ات را ین تجربی که ایسرباز در حال. باشد مید بزرگ اك ی اساتیشود و تحت نگهبان میمحافظت 



 مربوط به ذات معبد بود، ییبایآن ز. افتد میه ی معبد به گرییبایاد آوردن زیخواند، از فرط به  یم
  .  تکان دهنده و آموزنده بودیلی روح خين خاطره برایا 

ک ی که از کنار ی در حاليروز. ان رساند و به شهر بازگشتیاش را به پا میسالها بعد سرباز دوره نظا
د ی کل–کتاب اکنکار . ار توجه اش را جلب کردی شد که بسیشد، متوجه کتاب می رد یکتابفروش

چل، ی پشت جلد کتاب عکس پال توئيبر رو.  اسرار؛ کتاب را برداشت و آنرا برگردانديجهانها
 که او را از کالبدش خارج کرده و معبد خرد يوجه شد که همان موجودسنده کتاب بود و او متینو
  . ن را به او نشان داده استیزر

برده است،  ی می دروني را به سفرهاي که ويد تا مشخصات استادیکش مید سالها انتظار یچرا او با
ات یجرب کامل جهت مالقالت با استاد را نداشته، الزم بود تی در ارتش آمادگیکشف کند؟ وقت

ش از مالقات صورت ید پی بای درونیتدارکات. کرد مید بر ترس غلبه یبا.  داشته باشديبهتر
   ".شود می هرگاه چال آماده باشد، استاد ظاهر ":دیگو میکه  مییک مثل قدیگرفته، به دنبال  می
  

   وصل– فصل دوازدهم– جلد دوم – ماهانتا يداستانها
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــ
  
  

   دیش اساتیدر ستا
  

آن شب، چشمانش را بسته و وارد مراقبه .  اك، به خانه بازگشتينارهای از سمیکی پس از ییچال
دن استاد یبا د. دید میش را یناگهان پدار زاسک در مقابلش ظاهر گشت، و تنها از کمر به باال. گشت

   ".ار خوشحالمینکه در محضر شما هستم بسیبزرگوار، از ا": م کرده و گفتیاك، او تعظ
   "بله، بله":  داد و گفتیپدار زاسک سرش را تکان

   "خواهم میمن آمرزش خداوند را ":  گفتیچال با فروتن
به راهت ادامه . راه توستشه همیعشق من هم.  داشتیآه پسرم، تو آنها را خواه": پدار زاسک گفت

   ".ی کني معنویان اصلیکنم تا کشورت را وارد جر میبده، پسرم، و من به تو کمک 
 شما يتوانم پاها میبزرگوارا، ":  ممنون و سرشار از عشق شده بود که زانو زده و گفتيچال به قدر
   "بله":  پدار زاسک گفت"را ببوسم؟

 او را ي که چال آماده شد پاهايا و درست لحظه. ظاهر گشته بدنش ی استاد مانند بقيناگهان پاها
: گفت می دور ی که از مسافتیشد، در حال میده یش شنیو صدا. د گشتیببوسد، پدار زاسک ناپد

  . " مرا صدا بزنی پرداختی دوباره به مسائل اساسیوقت"
 آن شخص متوجه .ستی، جزو ارکان کار نیا هر استاد اکیات ید حیت استاد اك در قیش شخصیستا

  . ش را ببوسندی کشورها معمول است در مقابل استاد خم شوند و پاهاياریرا در بسیز نشد، 



تر از تالش  ها ساده یلی خيباشند، برا می خداوند ی آگاهي که دارايدیان از اساتیخلق کردن خدا
ش یستاگران را ی ديآوردها دهند دست میح ی ترجیبرخ. شان است ي کسب تحوالت معنويبرا

  .  خودشان بردارنديبرا مینکه قدیکنند، تا ا
  

  ی رواني دامها– فصل دوم– جلد دوم – ماهانتا يداستانها
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــ
  

   سد راه نور
  

 ی صندلينار، به رویک سمی شرکت در يکس، برایه مقصد فون بییمایپس از سوار شدن به هواپ
 مطالعه ي را که به همراه خود برای سرم را روشن کنم تا کتابيخود نشستم و خواستم چراغ باال

د که ین امیام را روشن کنم به ا یبلند شدم تا چراغ بغل دست. چراغ روشن نشد. آورده بودم، بخوانم
 دادم که نگران يسپس به خودم دلدار.  آنهم کار نکردیول وشن کند،  از نور آن صفحه مرا ريمقدار

 اگر گردن ی حت نشستم، می یاگر به طور خاص. دی قطعاً از پنجره به درون خواهد تابيادینباش، نور ز
  . نمیگرفتم، قادر نبودم صحنه را بب میدرد 

 ياز کنارم رد شد و پهلو. ما شدی بر چشمانش زده بود، وارد هواپینک آفتابیکه ع میسپس خان
اش را باز  که کنارم نشسته بود، روزنامه میکتابم را در آوردم و خان. ما بلند شدیهواپ. پنجره نشست

قادر به .  از پنجره وجود نداشتيچ نوریدن هی که امکان تابيآنرا کامالً باال گرفته بود، بطور کرد، 
  . ام کردم ی شخص بغل دستیبه برسم گذاشته و شروع ی زانويدن نبودم، کتابم را روید

 را که در بار اول جا گذاشته بود، ییآن زن روزنامه را حداقل دوبار خواند، آنرا مرور کرد و بخشها
نک یمتوجه شدم هنوز ع ه دادم و از پشت روزنامه او را برانداز کردم، یبه عقب تک. دوباره خواند

ک ید روزنامه را کامالً نزدیل است که باین دلیبه همبا خودم گفتم، . اش را بر چشمانش دارد یآفتاب
ما خواندن روزنامه را مشکل ی در هواپینک آفتابیزدن ع. رد تا بتواند بخواندیبه پنجره و باال بگ

د، و مجدداً روزنامه را ین کشییمه پای اش را برداشت و کرکره را تا نینک آفتابیباالخره ع. ساخت می
م بعد، خلبان اعالم داشت که یک ساعت و نی.  تابش نور را گرفتيو جلو. دک پنجره و باال بریتا نزد
 اش را بر چشمانش زد و دوباره روزنامه را باال ینک آفتابیآن زن کرکره را باال زد، ع. مییآ میفرود 

  . ردی نور را بگيگرفت تا جلو
 که ي نوريشوند جلو مین، متوجه نیکنند، بنابرا می ي را سپری از آدمها بدون عشق زندگياریبس

ست ی نيا ستند، و اعمال آنها به گونهیث نین آدمها خبیاغلب ا. رندیگ میتابد  میگران ی دیبر زندگ
 اگر یب است ولیار غریبس.  فکرندیآنها عموماً ب. ان شوندی اطرافیکه عمداً بخواهند موجب ناراحت
  . زنند می حتماً  بتوانند به شما پشت پا بزنند،

اند را به   که آنها موجب شدهيو اگر کار. رندیگ میقع آنها اثرات عملکرد خود را در نظر نچرا؟ در وا



گر ممکن است آن کار بخصوص را در مقابل شما انجام یدفعه د. دهند می نید، کمکیآنان گوشزد کن
 ی ب وقتها، خود ما به خاطریلیخ. کند ی میجاد ناراحتیدهند که ا می انجام يگری عمل دیندهند، ول

م و خودمان یریگ میگران ی دي نور و صوت را براي اوقات جلویگاه. میمان، مقصر هستی هايفکر
  . می خبریهم ب

  
  ی رواني دامها– فصل دوم– جلد دوم – ماهانتا يداستانها

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ـــــــــــ
  
  

   ی سنتي هیتغذ
  

 که خود یعالوه بر مطالعات. از دارمید نیه جدیک روش تغذیش من احساس کردم به یچند ماه پ
خواستم  یا شوم و میز جویه رفته و نظر او را نیک مشاور تغذیدم که به سراغ یداشتم بهتر د

 یکیه ین علت به توصیبه هم. میه را فراموش نمایپسندم جدا و بق می او را که ي از حرفهاییقسمتها
 ی دنجيک جای در یابان پشتیدفتر او در خ. ه رفتمیک مشاور تغذیاز دوستان به طرف دفتر کار 

رسد  میبه نظر ": ن هنگام به من گفتین در ایحکمت زر] زبان. [اد بزرگ نبودیقرار داشت، آنجا ز
 نزد او یوقت. دیا ش گرفتهیدر پست که شما ی درست نین روشیا.  داردیه اشکالین مشاور تغذیا

 که او یی همه آن کارهایعنیده بودم، ی را شنییها هین توصیز چنیرفتم متوجه شدم، من قبالً ن
  .  شدميجه دچار احساس وهم آلودیگفت من سالها قبل، انجام داده بودم و در نت می

 نمودم و يدارین خریتامی وي چند نوع دارويت وی رضاي او، من برايباالخره بعد از اتمام صحبتها
ان خواهم ین دستورالعملها را داشته باشم شما را در جریبه او اطالع دادم که اگر قصد انجام ا

  .  او نداشتميها  به گفتهيادینان زیرا من اطمیز. گذاشت
 یرانندگ میرون آمدم و بعد از کینگ بیل از پارکیمن با اتومب. ک شده بودیرون آمدم هوا تاری بیوقت
دن به سمت چپ را یچیرا قصد پی توجه کنم، زییم راهنمایخواستم به عال میابان شدم و یارد خو

. ابان، من به سمت چپ رفتمین خین در چهارمیبنابرا.  که قبالً آمده بودمی همان راهیعنیداشتم 
 در آن .آمدند، مواجه شدم می که از روبرو یینهای از نور چراغ ماشيادیاد زیناگهان من با تعداد ز

ک طرفه یابان یک خیافتم که در یپس در. لحظه من احساس کردم بدنم به شدت داغ شده است
 چمن کنار ين را از دست دادم و رویع دور بزنم که کنترل ماشیخواستم سر یم. روم میش یپ
ختم با خود یر می عرق ینها بودم و از شدت ناراحتی که منتظر رد شدن ماشیدر حال. ابان رفتمیخ
ن روش یاگر شما ا": گفت میله ین وسی و بعد متوجه شدم اك بد"ام دهی را ندیا عالمتیآ": تمگف

ک ید، همانطور که در یکن ید کرد، بلکه ضرر هم می نخواهیشرفتید، نه تنها پیه را ادامه دهیتغذ
  . د شدی مواجه خواهيادید و با مشکالت زیید حرکت نمایتوان میابان به جهت عکس نیخ



ن یاگرچه که ا م، یرامونمان باشید متوجه حوادث پیمان، ما با  روزمرهی زندگیقات در ط اویگاه
شوند که  میادآور ی، به ما یگاه.  بنظر رسنديش پا افتاده و عادیار پیحوادث ممکن است بس

  . دیگو میبه ما  م، ین هنگام در واقع اك است که آنچه را الزم است بدانیدر ا. میحواسمان را جمع کن
  

  نی زبان حکمت زر– فصل چهارم– جلد سوم – ماهانتا يداستانها
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــ
  

   يداری بين ندا برایآخر
  

گزارشاتم را بطور معمول در  ی اوقات وقتیگاه. کردم می ثبت يا م را در دفترچهیاهای من رویزمان
 که ساعت زنگدار، من را یقه قبل از زمانی دق45. داد می رخ یبیکردم، حوادث عج میدفترچه ثبت 

پس به طرف در رفته و بعد از باز . شدم]یم[دار ی زنگ در، از خواب بيدار کند، با صدایاز خواب ب
   که من در خواب هستم،ید زمانافتا می وقتها اتفاق یبعض. ستی پشت در نیدم کسید میکردن 

 ییشتر وقتها من خوابهایب. نمود میدم تداخل یشن می که من در خواب یی در زدن با صداهايصدا
ک یشدم، هنوز  میدار ی که من از خواب بیزمان. شد می من ی ذاتيدم مربوط به آموخته هاید میکه 

 یکردم به نوشتن خواب میپس شروع . دشدم، مانده بو میدار ید از خواب بی که من بایساعت به وقت
  . ده بودمیکه د
ن کار را ی ایدانستم که چه کس میرا نیده بودم، زیترس میدم، کی در زدن را شني که صدایبار اول

ن عمل در یاو با ا. دهد مین عمل را انجام یا است که ایافتم که استاد روی دري به زودیول. کند می
د ی به تو بدهم که به حال تو مفیگر در مورد پرواز روحانی دیم درسگفت که قصد دار میواقع به من 

 که تو یزمان. دار کردمین علت تو را از خواب بی به همیاد داشته باشیخواهم تو آن را به  میو . است
 که يپندار میزد و تو یآم می تو در هم يداری با زمان بيدی که دییاهای، رويشو میدار یاز خواب ب

ک ین ید که ایابی درید به درستید شما نتوانیش نبوده و شای بیالی خيدیه در خواب د را کيموارد
  .  استی درونيندا

 شما مشکل يد و در آن زمان برای برسيک مرحله باالترین علت است که شما به ین موضوع به ایا
ا فکر جه ممکن است که شمیدر نت. دیص دهی را از هم تشخی واقعيای و دنیالی خيایاست که دن

  . ش نبوده استی بیالید، خیدی که دییزهاید همه چیکن
ن ید، بنابرایریگ می تان قرار یزند، درست بر لبه آگاه می شما را صدا يداری بيکه ندا میهنگا
 ی درونيک نداید، یممکن است متوجه نشو.  استیکیزی فيای مربوط به دنيا دهید پدیپندار می

ا یز جهان روی اوقات در تماید، گاهیرو میشتر ی خود پینیابیوشما همچنان که در مطالعات ر. است
ک ین، یی پايز در جهانهاید که همه چیابی یتاً در مینها. دیشو می دچار اشکال یکیزیو جهان ف

  . استیرو



  
  يال پردازیاها و خی رو– فصل سوم– جلد سوم – ماهانتا يداستانها

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ـــــــــــ

  
   ياری هشي به سويا پله راه
  
ل خود را به اطاق مهمان که در طبقه دوم قرار ید، وساینکه به خانه مادر بزرگش رسی پس از ایزن

ش یر پای پله ها از زين بار فرش روی ایول. ن آمدیی مستقر شد، دوباره از پله ها پایوقت. داشت، برد
ن ی تأمل کرد و از ايا لحظه. اگر دستش را به نرده ها نگرفته بود، قطعاً از پله ها افتاده بود. ز خوردیل

  م افتاد؟ ین اتفاق برایچرا ا. شد میداد و او مجروح  می رخ يا را ممکن بود واقعاً حادثهید زیفکر لرز
ز خورده بود، ی او لير پاین آمده بود و فرش زیی پله ها پااگر مادر بزرگش از. ن مورد فکر کردیاو در ا

  . کرد می، حتماً از پله ها سقوط ی جوانيروی؟ به علت کمبود نیچ
آنهم مربوط به . تر و مهمتر نهفته بود قی عميا ن تجربه، مسألهی ايناگهان او متوجه شد در ورا

خ برداشت و از باال یک چکش و می. کندد چگونه عمل یدانست که با میاو .  مادر بزرگش بودیسالمت
  . خ کردین پله ها را مییتا پا
ن یاو احساس کرد که ماهانتا از ا. ن بفرستد، مشکل را حل کردیخها، نفرینکه به فرش و می ايبجا

ن یا.  کنديری مادر بزرگش جلوگیحادثه کوچک استفاده کرده بود تا از به خطر افتادن سالمت
  . کند میز مشخص ی وصل اکنکار را نيحلقه هان عملکرد یداستان همچن

باشد،  می که در حلقه دوم وصل یشخص. باشند می ياری هوشي وصل اك مانند حلقه هايحلقه ها
ه نی ایممکن بود علت اصل  در حلقه سوم ی که شخصیشد، در حال مین حادثه راه پله ها را متوج 

هر چقدر حلقه وصل باالتر . کاود میق تر یا عمکند و مسائل ر می نگاه يدگاه گسترده تریوصل، از د
ت ها به یم بود که فراتر از ظواهر موقعیما قادر خواه. دیم دی خواهيتر قی را بطور عمیبرود، زندگ

گانه ی تازه وارد به اك کامالً بي آدمهاي را که براییزهایم، و چی نگاه کنیق درونی عميه های اليسو
  . مینیبب باشند،  می
  

   وصل– فصل دوازدهم– جلد دوم – ماهانتا يداستانها
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــ
  

   داستان عقاب
  

  : کند میف ین داستان را تعریاه ای از تبار پاسیسرخ پوست



د که به النه ی را ديگریسرخ پوست د رفت،  میطق باال  از منایکی يا  صخرهی که از نواحیدر حال
 از آنها را بدزدد و به دهکده یکی او موفق شد تنها ی در النه بودند وليادی زيتخمها. دی رسیعقاب

نکه جوجه سر از تخم در ی از مرغ ها قرارداد و پس از ایکیرا در النه ] عقاب[او تخم . خودش ببرد
تمام روز را عقاب . ک مرغ استیکرد که خودش هم  می به راه افتاد و باور به دنبال مرغ مادر آورده، 

زد و  میان آشغالها نوك یرفت و در م میخوردند، راه  مین دانه یهمانگونه که مرغان سر به زم
  . کرد میدا ی خوردن پي براییکرمها

که در آسمانها پرواز د ی را ديا  الجثه میگر بزرگ شده بود، پرنده عظی از روزها که، عقاب دیکی
آن چه ": دیو پرس دانست،  میا ی در مورد دنيادی زيز های مادر مرغها رفت که چيبه سو. کند می

   " است؟يپرنده ا
   ".ک عقاب استی": ر گفتیمرغ پ

   ".ره شدیر باشد، و به آن پرنده بزرگ خی دلپذیلید خینگونه پرواز کردن بایا": عقاب جوان گفت
   ".یک مرغ هستی، چون تو ید پرواز کردن را فراموش کنی تو بایبله، ول": مادر بزرگ گفت

  . اش ادامه داد یان مرغها و آشغالها به زندگیعقاب در م
ت آنچه ید مسئولیبه عنوان عقاب با. ص دهندیت خود را تشخید هوی بایول ست ها عقاب هستند، یاک

عکس العمل نشان   کنترل ما، يگران برایدگاه و تالش دید م و در مقابل عواطف، یریم را بپذیهست
ک انسان یک ین ین تفاوت بیا. گرانینه متاثر از د. میرگذار باشی مان تأثید در زندگیما با. مینده

  . آزاد و بردگان است
  

   توهم– فصل ششم– جلد دوم – ماهانتا يداستانها
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــ
  

   تی ابدي جاده
  

 وجود دارد که یک جاده سنگالخ که حد فاصل دو بزرگراه آباد، قرار گرفته است، عالمتی يدر ابتدا
 ینکه به جاده آسفالتیش از ای است و پی طوالنيا جاده. "تیآغاز ابد ":  آن نوشته شده استيرو

 ينگونه نامگذارین خاطر آنرا ایمطمئنم که به هم. دید در راه باشیت بایرسد تا ابد مید به نظر یبرس
د که یرسیگر می دینکه باالخره به عالمتید تا ایشو مین یی باال و پایساعتها در جاده خاک. کرده اند

قعاً د وایکن می است، احساس یار طوالنیدن به آخر راه بسی که رسیی، از آنجا"تیان ابدیپا": نوشته
د در یم داشتید که تصمیریگ می صاف قرار يرید که دوباره در مسیار خوشحالیبس. افته استیان یپا

  . دیجهت مورد نظرتان حرکت کن
 زمان و يسپس به جهانها. کنند می صاف حرکت یی جاده هاي باال برويدر ابتدا روحها در جهانها

: دیگو می است که یدن به عالمتیانند رس زمان و فضا ميدن به جهانهایرس. تیرسند؛ ابد میفضا 



   ".تیآغاز ابد"
.  فضا و زمان استيت های محدوديدارا. ت محدود استیابد": ن استیت ایه اك در مورد ابدینظر

  . ردیگ میان یتواند آغاز شود، پا میهر آنچه که 
را وارد  خود ي جلويکه روح چرخهایهنگام. ت وجود نداردیه محدودیفرض ، ي معنويدر جهانها
. "ر خواهد کردییتش تغیداند که موقع میشود،  میت یوارد جاده ابد کند، و  می یجاده خاک

گر وجود یت دیط ابدیرا شرایز ابند، ی میش کاهش یت هایکند، محدود میکه جاده را ترك یهنگام
جهات به  می باالتر که در تمايت در جهانهای نامحدود ابدين روح در جاده هایبنابرا. نخواهد داشت

  . کند میرسند، عمل  میهم 
  

   مرگ و تولد مجدد– فصل نهم– جلد دوم – ماهانتا يداستانها
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــ
  

   شده يرستوران نوساز
  
ز ی رستوران نير کرده بود و فضاییت آنجا تغیریراً مدی اخ.ک رستوران رفتمیش، من به یک ماه پی

 يون آن عبارت بود از تورهای بود و دکوراسیکیآن رستوران قبالً مکان تار. آمد یروشنتر به نظر م
ن یریدر آنجا حضور خود را در طبقه ز میآد. زان بودندی بدون پنجره آويوارهای دي که رويریگیماه

.  انجام گرفته بوديا قهی آنجا به نحو باسليرات و نوسازیتعم. کرد می  آشوب زده، احساسیک کشتی
 و ین شده بود که عالوه بر دوام، تمام قراضگیگزی انتخاب و جاي ها به نحویمخصوصاً روکش صندل

 ییها  استفاده شده بود تا لکهیزها از پارچه شطرنجی مي رويبرا. دیپوشان می ها را ی صندلیکهنگ
 انتخاب شده یها به شکلیگردد، پنهان گردد، صندل میجاد یا سوپ ای یه شدن چربختیکه در اثر ر

  . ندیرون آیدان بیروز از میطان و شلوغ، پی شيبود که در جدال با بچه ها
او نگاه .  به کار گرفته شده استيادینجا فکر زی اي و نوسازی طراحيشخدمت گفتم که برایبه پ
ل آن یباشد و همه وسا میره رستورانها یک زنجیتوران متعلق به ن رسیبه من انداخت و گفت ا میآرا

ز مورد یها نی صندلیزها و حتیالمپها، م. گردد می ینکه به کار گرفته شود، کنترل و بازرسیقبل از ا
  . شوند میاند و بعد در رستوران استفاده  ش قرار گرفتهیامتحان و آزما
 است که استاد با استفاده از آن روش ین همان روشیاافتم ین مسائل فکر کردم و دریمن در مورد ا

نکه خود بدانند، در مقابله با هر موضوع و یشاگردان اك، بدون ا. کند میبا شاگردان خود برخورد 
ن امتحانات یا. گردند میله به قدرت خود واقف ین وسیرند و بدیگ میش قرار ی مورد آزمايا مسأله
نکه در ی را کسب کنند، تا ای و استقامت کافيداریبتوانند پاگردد تا  می آنان طرح ي برايمعنو

  . مقاومت کرده و آنرا برطرف سازند میا جسی ی اعم از روحیمقابل هر مشکل و مانع



  
   روزانهی کمک گرفتن در زندگ– فصل اول – جلد سوم – ماهانتا يداستانها

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ـــــــــــ

  
    پر سکنهي خانه

  
ف ی تعری در دهکده روسی در باره زنی داستان جالب"ریببخش و بگ"سنده کتاب یچستر کاراس، نو

  . طلبد می کمک  برد، میم دانا که در آن دهکده بسر یک حکی از ين زن جهت کاریا. کند می
ام در  من و خانواده. ش آمده استیم پی برایمشکل بزرگ": دیگو میرفته و م ی به نزد حکيزن روز

 من و شوهرم و دو فرزندانم وجود ي برای کافي فضایم که به سختیکن می ی کوچک زندگيا کلبه
   ".ندیای باعث شده تا خانواده شوهرم به نزد ما بی فشار زندگیول. دارد
ا شما گاو یآ": دیگو میکند و سپس  می تعمق یوالن طیش از آنکه پاسخ زن را بدهد مدتیم پیحک
   "د؟یدار

ار شلوغ و پر یاگر شما منزل بس": دیگو میاط ی و با احتیم به آهستگیسپس حک".بله": زن پاسخ داد
ن ی نشان دهم که ایتوانم به شما راه مین شده است من یتان مشکل آفرید که برایرفت و آمد دار

   ".دیابیش دست یمشکلتان برطرف شده و به آسا
   "!شود می یواقعاً عال": ار سبک شده و گفتین سخنان بسیدن ایزن از شن

گاو را به همراه خود داخل منزل ببر تا با شما ": دهد مینگونه یم به زن دستورات الزم را ایحک
   ".ایک هفته نزد من بیپس از .  کندیزندگ

 را يار کوچکتر از آن بود که بتوان گاویها بسمنزل آن. قاً فکر کردیم عمیزن در مورد دستورات حک
ن گاو را به داخل ینان داشت، بنابرایدانست و به او اطم میم را ی زن شهرت حکیدر آن جا داد، ول

  . منزل برد
رامون خود را به هم ی پي بزند تمام فضایخواست چرخ میرا هرگاه یز. گاو به شدت مزاحم بود

د که یکلبه واقعاً کوچک بود و زن فهم. شدهند میمراه گاو جابجا  خانواده بهيخت و همه اعضایر می
  .  معناستین کار کامالً بیا

ن ینکه از دست ایم گفت و ای حکي مزاحم بودن گاو را برايم رفت و ماجرایهفته بعد زن به نزد حک
با  می زن ک"د؟یز داریا شما جوجه نیآ": م در عوض گفتی حکیگاو خواب و خوراك ندارند ول

   ".میز داریبله ما جوجه ن": اط پاسخ دادیاحت
  . دیایگر به مالقات او بیم به زن دستور داد تا جوجه ها را به داخل منزل ببرد و هفته دیپس مرد حک

 یول.  خواهند داشتیتین گاو و جوجه ها چه خاصیم سؤال کند که ایم گرفت از حکیزن تصم
ن به منزل بازگشت یبنابرا. ز دوباره تالش کندینم بدهد و خود ی به حکيگریم گرفت فرصت دیتصم

را با هر حرکت گاو عالوه یز.  آشفته به وجود آمده بوديا واقعاً صحنه. و جوجه ها را داخل خانه برد



شان داخل یده و پرهایز از ترس به هوا پریشدند مرغ و جوجه ها ن می خانواده جابجا ينکه اعضایبر ا
ک به یط بود که هر ین شراین بدتریرا ایز. ده بودندیبشدت ترسخانواده شوهرش . ختیر میغذا 

  . دندید میچشم خود 
: اد به او گفتیم رفت و به فرین شتابزده نزد حکیان آن هفته زن طاقتش به سر آمد، بنابرایدر پا

 هم اکنون تحمل گاو و آن جوجه ها را ین بودند ولی مشکل آفریخانواده شوهرم به اندازه کاف"
   "!ندارم

شود  میل است و خوشحالتر یر نظر داشت و با آرامش گفت که اگر او مایم، زن را به دقت زیمرد حک
ک هفته بعد که نزد یم را اجرا کرد و یزن دستور حک. تواند جوجه ها را به خارج از منزل ببرد می
غذاها، شان داخل ی مرغ و خروس ها هنگام سحر و پرهايت خود را از نبودن صدایم آمد رضایحک

  . اعالم داشت
  . ز از منزل خارج کندیتواند گاو را ن می کرده و گفت که او یز اظهار خوشحالیم نیمرد حک
از آن لحظه به . ار خوشحال و ممنون شد و هنگام بازگشت به منزل گاو را از خانه خارج کردیزن بس

  .  کردندی کنار هم تا ابد زندگی و خوشيبعد او و خانواده خود و همسرش با شاد
 شما ی ول ن داستان وجود داشت،ی در مورد ايد که چه نکته مهم و معنوین فکر هستید در ایشا

  . دیابیجه خود دست ید و به نتیخودتان فکر کن
  

  ی هارمون– فصل چهارم – جلد اول – ماهانتا يداستانها
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــ
  

   پز پر حرارت کباب
  

 يادی زيزهایم، چیشد میسوتا  نهیا به میفرنی اکنکار از کالین المللی که آماده انتقال دفتر بیدر حال
 در منزل ی وقتيروز. ان داشتی جري قویلیاك، خ. کردند میبودند که توجهم را به خود معطوف 

 کردم، و به آشپزخانه رفتم، و یمکث.ام   متوجه شدم که مدتهاست غذا نخوردهمشغول کارم بودم،
  .  گذاشتمی درون کباب پز برقیک تکه ماهی

 ي به قدریکردم، ول میبه کباب پز نگاه .  را در آشپزخانه احساس کردميادیناگهان حرارت ز
.  شده بودي که جاران اك بودیجر. د کندیتوانست تول میاد را نین حرارت زیکوچک بود که ا

  . رون هوا خنک بودیرا بی است، زير عادی غیلین حرارت خین بلوزم را در آوردم و فکر کردم ایبنابرا
. ر قابل تحمل شده بودی حرارت غی برگشتم، ولیشد، سر کارم در اطاق بغلیهمچنان که غذا پخته م

اه شده ی از شدت حرارت س کباب پزميدم فلز رویقه، به آشپزخانه برگشتم و دیپس از چند دق
گر ی دی کامالً درست سرخ شده بود، ولیدم، درها را باز کردم، ماهیبالفاصله آنرا از برق کش. است

ن روز بعد، به یبنابرا. فرستادم میرگاه ینکه آنرا به تعمیتوانستم به کباب پز اعتماد کنم، تا ا مین



  . رگاه رفتمیتعم
   "ست؟یمشکلش چ": دیرکار پرسیتعم
   ".کند می داغ يادیز": تمگف

   "د؟یمطمئن هست": دی به کباب پز و سپس به من انداخت و پرسیر کار نگاهیتعم
   "بله": کردم، گفتم می دستگاه اشاره يکه به قسمت باالیدر حال

   " افتاده؟یچه اتفاق. رسد سوخته میبه نظر ": رکار گفتیتعم
  . اد شده بودی زیلی ناگهان حرارتش خیام ول ردهح دادم که طبق معمول از آن استفاده کیش توضیبرا

   "د؟ی آن قرار داده بودي را بااليزیا چیآ": دیپرس
   ".چ وقتینه ه": گفتم

   ".اندازم می ی خوب نگاهیلیخ":  گفت کرد، میم را باور نی که حرفهایدر حال
  . ک هفته بعد دستگاه آماده شدی

  دم مشکلش چه بود؟ یپرس
 ی آنرا جدا ساخته بود، وليتمام اجزا. افته بودی در دستگاه نیچ اشکالی و هدانست میاو واقعاً ن

  . کرد میش درست کار یز سر جایدا نکرده بود و همه چی پيزیچ
اگر چه تمام اعتمادم را به آن از دست داده بودم، سر راه . کباب پز را برداشتم و به همراه خود بردم

 من کار يگر برای بخورد، چون دید به درد کسیدم که شا پر رونق داي از مغازه هایکیآنرا به 
  . کرد مین

ان اك ی، جريو با جهش معنو دهد،  می رخ يرییتان تغ ید که در زندگیشو می اوقات متوجه یگاه
 در اطرافمان ییزهای چید که گاهیشما هم ممکن است متوجه شده باش. شود می يقدرتمندتر جار

همانطور که . ر عادت کنندیین تغید به ای و با  را دارند،یراتین تغیچن با یاز به هماهنگیهستند که ن
  . دیکن میخودتان عادت 

ک ی یوقت.  کندی تجلیا به اشکال مختلفیر گذارد، و ی شما تأثین ممکن است در سالمتیهمچن
گر مورد ی هستند که ديادی زيزهاید که چیدهد، شما ممکن است متوجه شو می رخ يتحول معنو

  . رند، مانند کباب پز منیگ میده تان ناستفا
  

  ریی تغ– فصل پنجم – جلد دوم – ماهانتا يداستانها
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــ
  

   یکشاورز و اردك جنگل
  

در . دین شنیرزمی از زیبی عجي کند، که ناگهان صداده بود تا استراحتی تازه دراز کشيکشاورز
دن خسته شده یر دوشی مزرعه و صبح و شب شي شده است و از کارهایاالتید خیشا ابتدا فکر کرد،



د، ین بار از جا پریو ا. دی بعد دوباره آن صدا را شنیمدت. دی نکرد و دوباره خوابیین اعتنایبنابرا. است
دوباره رفت . چکس آنجا نبودیه.  به دور و بر انداختی و نگاه رفت،ن یرزمیو به سرعت به طرف ز 

 هم يچشمانش هنوز رو. ده استی شنیین فکر بود که چه صدایدر ا مکت دراز بکشد، ی نيباال تا رو
با استفاده از . ن رفتیر زمید و دوباره به سمت زیبالفاصله پر. دیامده بود که دوباره صدا را شنین

ک را ی تاريگوشه کنار ها میتما.  کرد و مطمئن شد قفل هستندی درها را بازرس همهيا چراغ قوه
 یول. ه را اطالع بدهدیم شده است، فوراً قضی قاين فکر بود اگر تبهکاریدر ا. هم به دقت نگاه کرد

ده است، دوباره صدا ی شنیین فکر بود که چه صدایستاده بود، و در ایهمچنان که ا. چ کس نبودیه
  . آمد میصدا از درون کوره . دتکرار ش

او درش را باز کرد و . ، مدتها بود که مورد استفاده قرار نگرفته بودیمیچون تابستان بود، کوره قد
  .  پنهان شده بوديا  دود گرفتهیاردك جنگل اه، یدرون آن سوراخ س.  انداختیداخل آن را نگاه

آمد و کشاورز هم به  میرون نیاردك ب. ره شدندی به هم خی طوالنی مدتیکشاورز و اردك جنگل
در کوره را باز . دیه راه حل معقول به فکرش رسیکشاورز فقط . رفت میدنبال او به درون کوره ن

 يسپس به طبقه باال رفت تا رو. ز گشودین شد،  میرون باز ی را که به سمت بيگذاشت و دو در
اردك کوره را ترك کرده بود و .  کوره بزند بهين سرییچند ساعت بعد، رفت پا. اش دراز بکشد کاناپه

  . او درها را بست
اردك در حال پرواز بوده که چشمش به دود کش مزرعه افتاده و آنرا محل . ه شدیبعدها متوجه قض

دا کردن اردك در کوره ین و پیر زمی اگر کشاورز پس از رفتن به زیافته، ولی ي النه سازي برایخوب
قطعاً . شد میجاد ی ايادی زیدگیچی به زور متوسل شده بود، مطمئناً پ بلند برداشته ويک جاروی

 يزین چیدن اولیکرده و از د می برخورد یین رختشویزده و به ماش می بال يادیاردك با سرعت ز
 ياو برا.  کشاورز دانا بودیول شد،  می یار عصبانی کشاورز بسیعنیکرده،  میکه در مقابلش حرکت 

 را به روش یاو درها را باز کرد و اجازه داد اردك راه خروج.  اعمال نکرديت، فشاریاصالح وضع
  .  کنندید چرخه خود را طیا بایمتوجه شد که قضا. دا کندیخودش با صرف زمان مربوطه پ
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   ا باران را قطع کنیخدا

  
ن یا.  بودندییک گردهمایاش در حال رفتن به  مییروان مسن اك به همراه دوست صمی از پیکی

شرکت . ز بودیمه نیک شرکت بی يشد که دارا می بازنشستگان محسوب ي برایانجمن مانند کانون
ن قدم زدن به یخواستند در ح میمه بفروشد و آنها ی انجمن، حق بيشت که به اعضامزبور در نظر دا

  . ز بپردازندیصحبت در مورد بازار کار ن



  . دی شروع گرديدیشدند باران شد میل ی که آن دو خانم سوار اتومبیزمان
ان انجمن  ادامه دادند که ساختمییرفتند و تا جا میش ی محل مورد نظر پيل به سویآنها در اتومب

د، آنها فراموش کرده بودند به همراه خود چتر یبار یکه باران به شدت میدر حال. شد میده یاز آنجا د
  . اورندیب

لطفاً باران را قطع . میاده برویه راه را پیس شدن بقیم بدون خیخواه میا یخدا": خانم مسن گفت
   "!دن، باران قطع شیبب! یه": گفت مین اَثنا خانم دوی در هم".کن

اده شدند و به محل مورد یل پیده بودند از اتومبی ساختمان رسیکیکه به نزدیآن دو خانم در حال
رون آمدند اما باران هنوز یبعد از اتمام جلسه دوباره ب.  استفاده کردندیینظر عازم شدند و از گردهما

.  باران قطع شدزین بار نین حرکت کنند ایخواستند به سمت ماش می یوقت. به شدت ادامه داشت
  . گر به موضوع باران فکر نکردندیل شده و تا منزل راندند و دیآنها سوار اتومب

د یخواه میا شما نیآ": دی پرسيچند روز بعد همان خانم مسن در ضمن صحبت با دوست خود از و
 به راه یرفت و به سمت خواربار فروشیشنهاد دوستش را پذی پیحی و آن زن مس"د؟ید برویبه خر

ن یا. رون آمدن آنها از مغازه، دوباره باران گرفتیهمزمان با ب. ن بار چتر همراه داشتندی ایافتادند، ول
 باران را قطع کند؟ دفعه قبل یخواه میچرا از خدا ن":  رو به دوستش کرد و گفتیحیبار زن مس

هنگام من به کمک داند چه  میخداوند ": رو اك جواب دادی اما زن پ".خدا خواسته تو را اجابت کرد
م که ین احساس را داری ایاکثر اوقات ما در زندگ. ن بار با خودم چتر دارمیداند ا میز یاز دارم و نین

نکه از ی اي برطرف گردد و به جاید به شکل آسانید بایآ میش یمان پی که برایهر مشکل
 مشکل ما را يگری ديرویه نم کیلیم مایارمان قرار داده استفاده کنی که خداوند در اختییها ییتوانا

مان را انجام ی گر وجود دارد و کارها ک وجود معجزهینکه یقت ما به عنوان اید و در حقیبرطرف نما
   ".میزن یدهد خود را گول م می

که شما  یهنگام. ادآور شدی را به دوست خود يک اصل معنویآن زن بدون استفاده از عبارات دشوار 
 خود يروی را با نید مشکلیتوان می که شما یو زمان. دید او را فرا بخوانی، بادیاز به لطف خداوند دارین

  . دید از او کمک بخواهی نبا د،ییبرطرف نما
 را اك در یشد چه منابعیاند مین علت است که او یکند به ا ی رفتار میرو اك کامالً عالیک پیاگر 

داند که با انجام  مینطور او یم؟ و همیل نماله آن منابع مشکالتم را حیمن به امانت گذارده تا به وس
  . دهد می عضالت روح خود را پرورش ينات، وینگونه تمریا
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