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مقدمــه



لحظه  در  حضور  دربارة  کنفرانسی  مشترک  راهبری  برای  گذشته  سال 
)ذهن آگاهی( و روان درمانی در دانشگاه یو سی اِل اِی1 با تیچ نات هان استاد ذن 
همراه شدم. همان طور که روی سکوی سخنرانی ایستاده بودم و به جمعیتی 
حدود دوهزار نفر نگاه می کردم، به این فکر می کردم که چه چیزی این تعداد 
بی شمار را به این گردهمایی سه روزه کشانده است. آیا نیاز به کشیدن نفسی 
عمیق و یافتن راهی خردمندانه تر برای رویارویی با تعارض، استرس، ترس ها 
و فرسودگی که در زندگی امروزی مدرن بسیار رایج و شایع است، دلیل آن 
بوده است؟ آیا اشتیاق نسبت به یک روانشناسی که مشتمل بر ابعاد معنوی و 
واالترین توان بالقوة انسانی در نگاه خود به شفا باشد عامل آن بوده است؟ یا 

امید یافتن شیوه هایی ساده برای آرام کردن ذهن و گشودن قلب؟
 دریافتم که باید از دیدگاه شخصی و عملی سخن بگویم، همان طور که در 
این کتاب این کار را کرده ام. شرکت کنندگان این کنفرانس ها خواهان همان الهام 

1. UCLA
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و حمایتی بودند که شاگردانی که به مرکز مراقبة اسپیریت راک در سانفرانسیسکو 
می آمدند، می خواستند. آن هایی که به سالن مراقبة پرنور روشن ما قدم می گذاشتند 
از زندگی گریزان نیستند، بلکه در جست وجوی مسیری خردمندانه برای گذر از 
میان آن هستند. هریک از آن ها مشکالت شخصی خود و کاوش صادقانه شان 
به دنبال شادمانی را با خود می آورند. آن ها اغلب باری از دغدغه و نگرانی نسبت 
به جهان را با خود حمل می کنند، جهانی همراه با جنگ و نزاع مدام و مشکالتی 
زیست محیطی که همواره در حال عمیق تر شدن است. آن ها به این می اندیشند 
که برای نسل فرزندانشان چه برجای می ماند. دربارة مراقبه شنیده اند و امید دارند 
سرور و آزادی درونی ای را که آموزه های بودایی وعده می دهند همراه با شیوه ای 

خردمندانه تر برای مراقبت و توجه به جهان پیدا کنند. 
صومعه ای  به  خویش  شادی  جست وجوی  در  من  پیش،  سال  چهل 
جنگلی در تایلند رفتم. من مردی جوان تنها و سردرگم با سابقة خانوادگی 
دردناک، از کالج دارموث1 در رشتة مطالعات آسیایی فارغ التحصیل شده بودم 
و از سپاه صلح خواسته بودم من را به کشوری بودایی بفرستد. حاال که به 
عقب نگاه می کنم، می توانم ببینم که در تالش بودم نه تنها از درد خانواده ام 
بلکه از مادی گرایی و رنجی که درکل در فرهنگ ما وجود داشتـ  و به شدت 
در جنگ ویتنام مشهود بود ـ بگریزم. به واسطة کار در گروه های پزشکی و 
سالمت روستایی، دربارة آجان چا استاد مراقبه که پذیرای شاگردان غربی 
بود می شنیدم. من سرشار از ایده و امید بودم که آموزه های بودایی مرا یاری 
خوهند داد، شاید حتی مرا هدایت کنند تا به روشن ضمیری برسم. پس از 
چندین ماه دیدار از صومعة  آجان چا، سوگندهای راهبان را ادا کردم. در طی 
سه سال پس از آن، با تمرینات حضور در لحظه، سخاوت، عشق مشفقانه و 
تمامیت آشنا شدم که جوهر و مرکز آموزش بودایی هستند. این آغاز سفری 

به درازای تمام عمر با آموزه های بودایی بود.

1. Dartmouth College
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صومعة جنگلی، درست همانند آنچه اسپیریت راک امروزه انجام می دهد، 
رودخانه ای از بازدیدکنندگان را پذیرا بود. هر روز، آجان چا بر نیمکتی چوبین 
برحاشیة بیشه ای می نشست و به تمامی آنان خوشامد می گفت: شالیکاران محلی 
و زائران مؤمن مشتاق، جست وجوگران و سربازان، جوانان، وزرای دولتی از 
پایتخت و شاگردان غربی. همگی پرسش های معنوی و تعارضات، اندوه ها، 
ترس ها و آرزوهای خود را به همراه آورده بودند. آجان چا لحظه ای با مهرباني 
مردی که به تازگی فرزندش را از دست داده بود، در آغوش می گرفت و لحظه ای 
دیگر همراه با کفاشی متوهم به نخوت انسان می خندید. ممکن بود صبح را 
مشغول آموختن اصول اخالقی به مسئولین تقریبًا فاسد دولتی باشد و بعدازظهر 

مراقبه روی ذات نامیرای آگاهی را به راهبه ای پیر و مشتاق عرضه کند. 
حتی در میان این افراد به تمامی غریبه نیز حال وهوایی چشمگیر از امنیت 
و اعتماد وجود داشت. همه را شفقت استاد و آموزه هایی که ما را همراه با هم 
در سفر انسانی خود از تولد تا مرگ، شادی و اندوه راهنما می شد، در برگرفته 

بود. ما کنار هم به عنوان یک خانوادة انسانی می نشستیم. 
آجان چا و دیگر استادان بودایی همچون او، عامل به یک روانشناسی 
زنده هستند: یکی از قدیمی ترین و بسط یافته ترین سازوکارهای شفا و درک 
میان  تمایزی  هیچ  روانشناسی  این  دارد.  زمین وجود  روی  که  دریافت  و 
مشکالت دنیوی و معنوی قائل نمی شود. برای آجان چا اضطراب، آسیب 
عاطفی، مشکالت مالی، دشواری های جسمانی، کشمکش و کلنجار با مراقبه، 
تنگناهای اخالقی و تعارضات اجتماعی همگی َاشکالی از رنج هستند که 
باید با داروی آموزه های بودایی درمان شوند. او قادر بود به بازة گسترده ای 
از گرفتاری ها و احتماالت انسانی از جایگاه مراقبة عمیق خود و همچنین از 
دستة وسیعی از ابزارهای تخصصی و ماهرانه که از اساتیدش به او رسیده 
است، پاسخ بگوید. رویه های مراقبه ای پیچیده، تمرینات شفا، آموزش های 
شناختی و حسی، تکنیک های حل مسئله که او از آن ها برای بیدار کردن 
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مالقات کنندگانش نسبت به خصیصه های تمامیت، تعادل ذهن، سپاسگزاری 
و بخشایش استفاده می کرد. 

خردی که آجان چا به عنوان یک شفاگر تجسم آن بود به صورت یک 
سنت مکتوب کهن نیز موجود است که نخستین بار به عنوان پیشینة به ثبت 
رسیده ای از آموزه های بودا مکتوب شده است و آن گاه به واسطة بیش از صد 
نسل مطالعه، تفسیر )و تأویل( و تمرین گسترش یافت. این سنت مکتوب 
مخزنی عظیم از خرد و کاوشی ژرف در ذهن انسان است اما به آسانی و 

سادگی در دسترس غرب نیست. 
در این لحظه، باران شدید زمستانی کابین کوچک مخصوص نوشتن من در 
جنگلی باالی اسپیریت راک را غرق در آب کرده است. بر روی میز من متون 
باستانی از بسیاری از مکاتب بزرگ تاریخ آیین بودا قرار دارند: دستورالعمل جامع 
آبیدامما1، »نسخة طوالني« هشت هزار بندی از سوترای قلب حاوی آموزه هایی 
در باب شکل و تهی بودن و متنی تبتی دربارة آگاهی نوشتة النگ ِچنپا2. من 
در طول زمان آموخته ام این متون را گرامی بدارم و بدانم که آن ها سرشار از 
گوهرهای خرد هستند. با این همه، آبیدامما )یا آبیدارما در زبان سانسکریت( 
که به عنوان شاهکاری در سنت کهن تِراوادایی و اصلی ترین کتاب مختصر و 
پرمغز در باب روانشناسی بودایی قلمداد می شود، یکی از سخت فهم ترین متونی 
است که تا کنون به رشتة تحریر درآمده است. ما از عبارتی نظیر »پدیدة مادی 
جدایی ناپذیر از یک دستة هشت  تایی خالص تشکیل شده است که به دوازده 
آگاهی دهندة جسمانی و مجموعه ای سه تایی از سبکی و بی وزنی می انجامد که 
همه به عنوان گروه هایی از ماده که از آگاهی سرچشمه می گیرند، وجود دارند« 
چه درمی یابیم؟ و سوترای قلب که به عنوان متنی مقدس از آیین بودایی ماهایانا 
در هند، چین و ژاپن مورد تقدیس و تکریم است می تواند چون آمیزه ای از 

1. Abhidhamma
2. Longchenpa
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اسطوره شناسی خیالی و معمایی از آیین ذن که کمابیش غیرقابل کشف است، 
به نظر برسد. به همین ترتیب برای اغلب خوانندگان، تجربه و تحلیل بیوشیمی 
دارویی نجات بخش می تواند به آسانی رمزگشایی و کشف برخی از آموزه های 
النگ ِچنپا دربارة شناخت و ادراک ابتدایی تهی که خودبه خود موجود شده باشد. 
همة آنچه ما در جست وجوی آن هستیم، تجربه ای است که زیر این متون 
قرار دارد. تجربه ای که غنی و عمیق و به شکلی سرورآمیز رهاست. زمانی که 
لورا1 با تشخیص سرطان به اسپیریت راک رسید یا وقتی شاروِن قاضی برای 
آموختن بخشایش آمد، هرکدام به دنبال چکیده مطالب و فهم عمیقی بودند 

که این کلمات را روشن سازد. اما یافتن آن چگونه ممکن است؟
درست همچون آموزگارم آجان چا تالش  کرده ام جوهرة این متون را به مثابة 
یک روانشناسی زنده، آنی و عملی انتقال دهم. من بدل به بخشی از نسلی از 
مهتران بودایی شده ام که پِما چودران، شارون سالزبِرگ، جوزف ُگلدستِین، تیچ 
نات هان و دیگرانی که به معرفی آموزه های بودایی به صورت گسترده در غرب 
یاری رسانده اند جزو آن هستند. ما برای انجام این کار درعین وفادار و حقیقی 
ماندن به ریشه های خودمان، در درجة اول بر آموزه های اصلی و مرکزی تمرکز 
کرده ایم، جوهرة خرد بودایی که تمامی سنت ها را در خود دارد. هرچند این 
نقشی متفاوت نسبت به بوداییان عالِم ارتودوکس تر )که سفت وسخت تر به 
اصول و قواعد آیین معتقد و عامل هستند( است برای آوردن آموزه های بودایی 
به دامان یک فرهنگ جدید اصلی و اساسی است. این شیوه ای برای ایجاد 
رویکردی غیرفرقه ای و قابل فهم و سهل آموز نسبت به این آموزه های بی نظیر 
است. این آن چیزی است که یکی دیگر از استادان من آجان بودا داسا آن را 
ترغیب و تشویق می کرد: تقسیم نکردن آموزه های به مکاتب تِراوادا، ماهایانا2 یا 
واجرایانا3، بلکه به جای آن ارائة بودایانا، اصول مرکزی و اصلی حقیقی بیداری. 
1. Laura
2. Mahayana
3. Vajrayana
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من همچنین دیدگاه هایی پراهمیت از سنت های روانشناختی غربی را به 
موازات این آموزه های حیاتی بودایی عرضه می کنم. عالقة من به روانشناسی 
غربی پس از آنکه از آسیا بازگشتم و با مشکالتی روبه رو شدم که در صومعه 
خود را نشان نداده بودند، آغاز شد. من با شریک عاطفی ام، خانواده ام، پول 
و معیشت و با شکل دادن مسیر خود به عنوان یک فرد جوان در جهان دچار 
مشکل بودم. کشف کردم که نمی توانم تنها از مراقبة سکوت برای تغییر و 
تبدیل مشکالتم استفاده کنم. هیچ میانبری، هیچ مسیر فرعی معنویای وجود 
نداشت که بتواند من را از کار برای پیوستن به جهان و تجسم هر روزة 

اصولی رها كند که در مراقبه آموخته بودم. 
مقطع  در  بودا،  آیین  به  اشتغال  و  تمرین  کردن  کامل  برای  من 
و  تمرین  و درصدد  دانشگاه شدم  وارد  روانشناسی  رشتة  کارشناسی ارشد 
گشتالت،  تحلیلی،  رایشی،  برآمدم:  درمانی  رویکردهای  انواع  آموزش 
سایکودرام )درام روانی(، یونگی. من به بخشی از گفت وگوی در حال رشد 
میان روانشناسی غرب و شرق بدل شدم چراکه با همکارانی مبدع و خالق 
در سال های اولیة دانشگاه بودایی ناروپا1 و مؤسسة ایسالِن2 همچنین در مراکز 
مراقبه و کنفرانس های حرفه ای در سرتاسر جهان کار می کردم. رفته رفته، این 
بازتر تبدیل شد.  با ذهنی  به دادوستدی پرثمرتر، پرظرافت تر و  گفت وگو 
امروز عالقه ای گسترده نسبت به رویکردی مثبت تر، معنوی تر و ژرف بین تر 
بالینی متعلق به هر مکتب روانشناختی  به سالمت روان در میان پزشکان 
بهداشت  و  بیمه  سیستم  تحت فشارهای  که  آنانی  از  بسیاری  دارد.  وجود 
بالینی پزشکی ما در  با محدودیت های رویکرد  )پزشکی( ما کار می کنند، 
کشمکش هستند. آن گاه که من دیدگاه شرافت، آموختن شفقت، شیوه هایی 
غیر از مذهب برای دگرگونی رنج و تغذیه و پروردن ارتباط مقدس ما با 

1. Naropa Buddhis t University
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حیات را آموزش می دهم، آسودگی محسوسی حاصل می شود. 
انفجار نوین دانش در روانشناسی عصبی باب این گفت وگو را بیشتر گشوده 
است. ما اکنون می توانیم برای مطالعه بر روی همان پرسش های بنیادینی که بودا 
قرن ها پیش به کاوش دربارة آن ها پرداخته بود، به درون مغز نگاهی بیندازیم. 
دانشمندان عصب شناس زمانی که استادان مراقبه را مورد بررسی و مطالعه قرار 
می دهند، از داده هایی فوق العاده گزارش می دهند، مطالعاتی که تحلیل پیراسته 
شده از نیروی بالقوة انسان را که روانشناسی بودایی آن را شرح داده تأیید 
می کنند. ازآنجاکه مبتنی بر هزاران سال آزمایش و مشاهده هستند، اصول و 
آموزه های بودایی با علم روان شناختی غرب به خوبی در تناسب هستند. آن ها 
پیشاپیش به فهم ما از ادراک، استرس، شفا، عاطفه )احساس(، روان درمانی، 

نیروی بالقوة انسان و نفِس آگاهی یاری رسانده اند. 
ـ  روانشناسی  حقیقی  تمرین  که  آموخته ام  تجربة خود  رهگذر  از  من 
چه شرقی و چه غربی ـ مرا گشاده تر، رهاتر و به شکلی غریب نسبت به 
زندگی آسیب پذیر می کند. به جای استفاده از واژه های فنی غربی، نظیر انتقال 
متقابل1 و روان تابی2 یا اصطالحات شرقِی توجه کردن به آگاهی و پدیدة 
آگاهی دهندة دگرگونی پذیر، من استفاده از عطش و آرزوی شدید، آسیب، 
خشم، عشق ورزی، امید، طرد، رها کردن، احساس نزدیکی کردن، پذیرش 
خود، استقالل )عدم وابستگی( و آزادی درونی را ثمربخش تر یافته ام. به جای 
واژة روشن ضمیری که ایده ها و سوء تفاهم های بسیاری برآن بار شده، من 
از واژه های آزادی درونی و رهایی استفاده کرده ام تا به روشنی بازة کاملی 
از بیداری را نشان دهد که از طریق تمرین آیین بودا در دسترس ما قرار 
می گیرد. می خواهم داستان های بیداری شاگردان و عاملین به آیین بودا به 

1. در تحلیل روانی انتقال امیال سرکوفتة طبیب به بیمارش، انتقال احساس  ها و تظاهر نیازها و 
تضادهای درمان کننده در بیمار

2. در روانکاوی: تمرکز انرژی روانی بر شخص یا چیز به خصوصی 
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ما کمک دهند به ظرفیت عمیق خود برای مهربانی و خرد اعتماد کنیم. من 
خواهان آنم که ما قدرت قلب برای در برگرفتن همه چیز را کشف کنیم ـ 
اندوه، تنهایی، شرم، میل و آرزو، ندامت، درماندگی، شادمانی و آرامش ـ و 
به این اعتماد عمیق دست یابیم که هرجا که هستیم و هرآنچه با آن مواجه 

می شویم، می توانیم در میانة تمامی آن ها آزاد باشیم. 
من به عنوان یک آموزگار غربی آیین بودا، مثل آجان چا روی نیمکتی در 
فضای باز نمی نشینم، بلکه اغلب با دانشجویان و جویندگان مالقات می کنم. 
من معمواًل با کسانی کار می کنم که سر کالس ها یا در سفرهای خلوت گزینی 
محلی حاضر می شوند، که در آن ها دانشجویان می آیند تا برای مدت سه 
روز تا سه ماه به مراقبه بنشینند. این خلوت گزینی ها آموزش های روزانه و 
دستورالعمل هایی برای مراقبه ارائه می کنند، یک برنامة زمانی برای دوره هایی 
از تمرین گروهی و ساعت های طوالنی سکوت. یک روز درمیان، شاگردان 
به صورت انفرادی با استاد مالقات می کنند. این جلسات انفرادی یا مصاحبه ها 

کوتاه اند؛ پانزده یا بیست دقیقه. 
زمانی که شاگردی برای یک مصاحبه می آید، ما برای چند لحظه با هم 
در سکوت می نشینیم. سپس من از آن ها دربارة تجربه شان در خلوت گزینی 
ممکن  پرسش،  این  از  است.  چگونه  عملکردشان  اینکه  و  می کنم  سؤال 
تالش  ساده  خیلی  من  اوقات  گاهی  شود.  باز  عمیق  مکالمه ای  سِر  است 
می کنم با همدلی و شفقت شاهد تمرین آن ها باشم؛ زمان هایی دیگر به آن ها 
راهنمایی هایی ارائه می دهم. اغلب وارد بررسی بدن و ذهن خود دانشجو 
در زمان حال می شویم همان طور که بودا به طور معمول با آن ها که برای 
دیدارش می آمدند، این کار را می کرد. در صفحاتی که در پی می آید شما 
به صورت کامل تری خواهید دید که چگونه من و دیگر آموزگاران این کار را 
انجام می دهیم. و شما حسی به دست خواهید آورد از اینکه چگونه می توانیم 
به  امروزمان  زندگی  در  را  و شفقت آمیز  گسترده  روانشناسی  این  واقع  به 
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با  یا فردی در حرفه ای مرتبط  بالینی  کار گیریم. اگر شما یک روانشناس 
سالمت روان باشید، روانشناسی بودایی به شما درک و فهم و امکاناتی تازه 
و انگیزه بخش می دهد. ممکن است شیوه ای را که شما به آن عمل می کنید 
آگاهانه تر کند یا تغییر دهد. اگر آموزه های بودایی برای شما جدید باشد و 
مراقبه برایتان کاماًل بیگانه به نظر آید، درمی یابید که مراقبه امری بسیار طبیعی 
است. هدایت سادة توجه و تمرکزتان به شیوهای بادقت و حساب شده آغاز 
کار است. با خواندن و غور در این کتاب شما به گونه ای تفکر ژرف اندیشانه 
انجام می دهید. چنانچه کسی هستید که تجربة بیشتری در رویه های بودایی 
دارد، امیدوارم شما را با راه هایی کاماًل تازه برای مجسم کردن و تمرین مسیر 

بیداری به چالش بکشم. 
برای شروع این گفت وگو مایلم روی نکته ای که داالیی الما به دفعات آن 
را خاطرنشان کرده، تأکید کنم: »آموزه های بودایی یک مذهب نیستند، آن ها 
دانش ذهن هستند.« این امر این حقیقت را انکار نمی کند که برای بسیاری 
افراد در سرتاسر جهان، آیین بودا عملکردی همچون یک مذهب داشته است. 
نظیر اغلب مذاهب این نیز به پیروان خود سنتی غنی از رویه های عبادی، 
آیین های جمعی و داستان های مقدس عرضه می دارد. اما این ریشه و اصل 
بوداییسم و جوهر آن نیست. بودا یک انسان بود، نه یک خدایگان و آنچه او 
به پیروانش عرضه داشت آموزه ها و تمارین و اعمالی تجربی بود، شیوه ای 
انقالبی برای فهم رنج و رهایی از آن. او از تجربة درونی و شخصی خود، 
تا  مجموعه ای نظام مند و فوق العاده از تمارین و آموزش ها را کشف کرد 
شادمانی به بار آورد و باالترین سطوح بسط و رشد انسانی را محقق سازد. 
امروز این راه و روِش عمل و رهایی است که بیشتر دانشجویان غربی را 

به سوی آیین بودا می کشاند. 
آموزه های این کتاب چالشی است برانگیزاننده برای غالب روانشناسی 
غربی و ماتریالیسم )ماده گرایی(، دژ آگاهی یا فلسفة کلبیون و نیز استیصال و 
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ناامیدی که در فرهنگ غرب یافت می شود. از نخستین صفحات، آن ها طرح 
کلی رویکردی اساسی و مثبت نسبت به روانشناسی و زندگی انسان را ترسیم 
بودایی  دیدگاه  می شود،  آغاز  و شفقت  با شرافت  که  اول  بخش  می کنند. 
نسبت به سالمت روان و آگاهی را توضیح می دهد. بخش دوم به تفصیل 
به شفا و بیداری از طریق تمرین آگاهی و حضور در لحظه )ذهن آگاهی( 
ناسالم اختصاص دارد. قسمت  تغییر احساسات  به  می پردازد. بخش سوم 
چهارم بازة گسترده ای از ابزارهای روان شناختی بودایی از قدرت تمرکز و 
تصویرسازی گرفته تا تمرینات و آموزش های پیچیدة شناختی و رویه ها و 
تمارین اجتماعی تحول بخش را به طور خالصه بیان می کند. بخش پنجم به 
کاوش در باالترین امکانات بسط و رشد، سالمت و بهروزی حداکثری روان 

و رهایی و آزادی می پردازد. 
در پایان بیشتر قسمت ها، من تمارین و رویه های بودایی ویژه ای را به 
شما پیشنهاد کرده ام تا آن ها را امتحان کنید. به آن ها به چشم تجربیاتی برای 
کشف و کاوش با ذهن گشاده نگاه کنید. اگر زمان ندارید تا تمام آن ها را 
انجام دهید، به شهود خود اعتماد کنید و با آن هایی آغاز کنید که حس می کنید 
به بهترین نحو در خدمت و به سوِد قلب شما خواهند بود. اگر برای مدت 
زمانی خود را وقف انجام آن ها کنید، درخواهید یافت که دیدگاه و چشم انداز 

شما و شیوه تان را برای بودن در این جهان تغییر می دهند. 
این وظیفه ای مبرم برای روانشناسی زمان ماست که باالترین امکانات 
رشد بشر را درک و آن ها را تقویت کند. رنج و شادی در جهان ما، هم فردی 
و هم جمعی بسته به آگاهی ماست. ما باید راهی خردمندانه تر برای زندگی 
بیابیم. خبر خوب این است که به شکلی شایان توجه این امکان وجود دارد که 
این کار را انجام بدهیم. در این کتاب من دیدگاه های ژرف اندیشانه و جهانی 
منفعِت  و  و خیر  ذهن هایمان  رهایی  قلب هایمان،  دربارة شفای  بودا  آیین 

تمامی موجودات را به شما عرضه می دارم.


