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  :سه نوع عشق وجود دارد 
اين عشق . حسي که شما صاحب آن نيستيد و از بيرون حادث شده است. عشق به يک زن زيبا  مثل  :نوع اول  

اين است که چگونه اين عشق را مال خود کنيم و اين شي  فکر. معمولي است عشقي که به آن شهوت گفته ميشود 

زيبا را استثمار کنيم  چون اين زن زيباست ممکن است کسان ديگري نيز عاشق او شوند و لذا بدنبال آن حسد و 

  . رقابت و تمام چيزهاي زشت نيز همراه او ممکن است باشد

ز او علت را ميپرسند ميگويد با اين کار من از ميگويند مال نصرالدين با زشت ترين زن ازدواج کرد وقتي ا

رسم چنين بوده که زن روز اول . حسودي و رشک رنج نخواهم کشيد و اين زن هميشه به من وفادار خواهد ماند

ورود به خانه شوهر از او ميپرسد من رويم را بايد از چه کسي بپوشانم و به چه کسي نبايد رو نشان دهم مال جواب 

  .واني رويت را به همه نشان بدهي اال منميدهد تو ميت

اگر شما عاشق زني ميشويد در واقع عاشق آزادي او هم ميشويد و بعد زنداني کردن او در يک چهارديواري در 

پرنده اي را بيرن مي بينيد  و در مي يابيد که اين زن فاقد آن زيبايي استواقع بخشي از زيبايي او را ويران ميکنيد

ا شکوه اما همين که او را در قفس انداختيد ديگر آن پرنده قبلي نيست و آن شکوه و زيبايي را بسيار زيبا و ب

  .و لذا بدنبال عشق ديگري ممکن است باشيد و ممکن است از نوع ديگري.ندارد

عشق به  تمامي نوع بشر عشق به تمامي مخلوقات جهان عشق به هر انچه .  اين شما هستيد که عاشقيد : نوع دوم 

همه را دوست داريد به همه با نگاهي خاص مينگريد عشق شما باندازه همه مخلوقات بشري و غير . که هست 

اين عشق نيز اندکي تنش زاست شما جداييد و معشوق هم . اين عشق پاکتر است و مطلوب تر . بشري وسعت دارد 

  جدا و اين جدايي مسبب شوربختي است

خدا : رد و هر دو يکي است و اين همان عشقي است که مسيح مي گويد عاشق و معشوقي وجود ندا: نوع سوم 

عاشق همان عشق است عشق عمل نيست بلکه ذات شخص است اين طور نيست که صبح عاشق باشيد . عشق است 

  .شما عشقيد به منزل رسيده ايد دوگانگي ها ناپديد شده است . و عصر فارغ 

  

زن من يا فرزند من و با همين احساس تملک روح طرف مقابل را مي  :عشق نوع اول از طرف مقابل شي ميسازد 

در عشق سوم هيچ . ولي درکي از عشق سوم نيست در نوع دوم طرف مقابل انسان است و مورد احترام .  . کشيد

 زجر و دردي نيست 

 

  

**  

  .    ودا حکايتي است که هم ميتواند توسط يک ابله روايت شود وهم توسط يک ب زندگي

** 
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 : نشانه هاي عشق 

  
  يعني به هيچ چيز ديگري نياز نيست. اغناي محض  -1

 . همين لحظه عشق ابديت دارد نه لحظه بعد نه آينده ، نه فردا. آينده وجود ندارد  -2

 ديگر خودت وجود نداري. وجودت از ميان بر مي خيزد  -3

ت باشد ميتواند تمايل جنسي باشد ميتواند ميتواند اشکال متفاوتي داشته باشد ميتواند شهو. عشق پديده بزرگي است 

براي من عشق همان مراقبه است با معشوق به . احساس مالکيت باشد و يا صرفا يک مشغله براي پر کردن تنهايي 

  .عشق يعني توقف فکر . مراقبه بنشين و در اين لحظه فکر نکن 

. ال هيچ کاري راجع به انها نميتوان کرددر بعد گذشته ف انسان هميشه چيزهايي را در ذهن مي پروراند که حا

کار . وواقعا احمقانه است که راجع به آنها ناراحت باشيم ولي ذهن بسيار کودن است و برعکس قلب بسيار باهوش 

در لحظه بودن .  جريان دارد ديگر ذهن برنامه ريزي براي اينده است در صورتي که زندگي در لحظه حال 

  مترادف است با عشق 

  

  : فرزانه ابله
در دهکده اي  کوچک مردي . داستان جالبي دارد . است " تورگنيف " يکي از مهمترين داستانسرايان روسي 

ابلهي تمام عيار بود و . تمام آبادي مسخره اش ميکردند . زندگي ميکرد که به ابله بودن اشتهار داشت و ابله هم بود

  . بنابر اين از مرد عاقلي راه چاره را پرسيد. الهت  خود خسته شدولي او از ب. مردم با او کلي تفريح ميکردند

  :مردعاقل گفت 

اين " اگر کسي ادعا مي کند . تعريف کرد تو انکار کن وقتي کسي از کسي . ساده است!  مساله اي نيست  -

است  اين کتابي معتبر"اگر کسي بگويد ! . خوب مي دانم گناهکار است! فوري بگو نه " آدم مقدسي است 

" نگران نباش که آن را خوانده اي يا نخوانده اي راحت بگو " من خوانده  و مطالعه کرده ام "فورا بگو " 

اين هم شد هنر "راحت بگو " اين نقاشي  يک اثر هنري بزرگ است " اگر کسي بگويد !" مزخرف است

انکار کن ، دليل   کن ، انتقاد" يک بچه هم ميتواند آن را بکشد. چيزي نيست مگر کرباس و رنگ  -؟ 

  .بخواه ، و پس از هفت روز بيا به ديدنم 

ما خبر از استعدادهاي او نداشتيم ، اينکه او "بعد از هفت روز آبادي به اين نتيجه رسيد که اين شخص نابغه است 

بهاي معتبر را کتا. نشان او مي دهي و او خطا را به شما نشان مي دهد نقاشي را . در هر موردي اينقدر نبوغ دارد

چه تحليل گر و نابغه ! چه مغز نقاد و شگرفي . نشان او مي دهي و او اشتباهات و خطا ها را گوشزد مي کند 

  !بزرگي 

  

  :پيش مرد عاقل رفت و گفت پس از هفت روز 



  مجموعه ای از تعاليم آچاريا فيلسوف معاصر هندی                         زندگی به روايت بودا 

33pol.wordpress.com  : 3 نت برداری

  !تو آدم ابلهي هستي . ديگر احتياج به صالح و مصلحت تو ندارم 

چون نابغه ما مدعي است اين مرد آدمي است ابله پس او "دند و همه مي گفتند تمام آبادي به اين آدم فرزانه معتقد بو

  " بايد ابله باشد

  

  .مردم چيزهاي منفي را به سادگي باور مي کنند چون که نفس با کوچک کردن ديگران احساس بزرگي ميکند

  

 –طاقت نداري . کني شما بالفاصله عيب جويي را به سمت او بلند مي " اين شخص زيباست" اگر کسي بگويد 

و آن وقت اين حس در شما . چون اگر شخصي فرزانه و نيکو باشد و شما نباشيد ، خودخواهي شما فرو مي پاشد

راه ساده تهمت بستن و عيب جويي کردن . که کاري بس دشوار است " بايد خودم را عوض کنم " زنده ميشود که  

حرفي را که مي زني ! چه مي گويي ! ثابت کن ! نه " که بگويي  انتقاد کار ساده اي است ، ساده اين است است ،

  .ولي رد و انکار هر چيزي ساده است. و اثبات فرزانگي ساده نيست ! " اول ثابت کن 

  

**  

پرسيد کدام نصفه را ، نصفه فکر کردن . به سئوال کننده اي گفتند زندگي جنسي ات را بايد  نصف کني  -

 ن درباره اش ؟در باره اش يا نصفه حرف زد

  .زنها بايد دوست داشته شوند نه اينکه درک شوند -

مسکو شهري است که اگر مريلين مونرو برهنه در خيابانهاي آنجا فقط با يک جفت کفش راه برود ،  -

 مردم اول به کفشهايش نگاه مي کنند

 ذهن زنها از مردها پاک تر است ، زيرا بطور مرتب عوضش ميکنند -

 .با آن سر مي کند - مشکلش را حل و فصل نمي کندموجود بشري هيچ وقت  -

 .همان کسي که  بايد اخراج شود. در هر سازماني هميشه يک نفر هست که مي داند چه خبر است -

هيچ وقت پيش گويي نکن ، چون اگر پيشگويي تو غلط از آب در آيد هيچ کس فراموش نمي کند و اگر  -

 .درست در آيد هيچ کس يادش نمي ماند

 "مي دانستم روزي اتفاق مي افتد "  :گ قبر يک منفي باف نوشته سن -

مدت . زني داشت ورقه درخواست حساب باز کردن در بانک پر مي کرد ، تا  رسيد  به قسمت سن  -

  "هر چه معطلش کني اوضاع بدتر ميشود  " :عاقبت منشي بانک خم شد و گفت . زيادي معطل کرد

  

 


