
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
(0691-0881استاد کودو ساواکی )  

 

 

 

 



 

 

 
 استاد کودو )نما از کنار(

 

 

 

 



 

 

 برای تمرین ذاذن به چه چیزهایی احتیاج دارید

 
برای نشستن مکانیالف (   

این است که جای زیادی برای تمرین نیاز ندارد ، یک متر مربع برای هر فرد کافیست . استاد  1ذاذنیکی از مزیت های 

را به صورت زیر بیان کرده اند : ذاذنشرایط خوب محیط برای تمرین   3«شوبوِگنذو» با عنوان اندر کتابش 2دوگن  

مکان آرام و دور از هیاهو .  

عواملی مثل باد و دود نباید مزاحم تمرین شوند .  

مکان های تاریک مناسب نیستند ، بهترین حالت نور متوسط است .  .  

درجه حرارت باید مناسب باشد ، که در واقع ، در فصل زمستان گرم و در فصل تابستان خنک باشد .  .  

 

 ب ( ذافو

ها ممکن است در اندازه های مختلف موجود باشند ذافوتفاده می شود . اس ذاذنزیراندازی است که از آن برای تمرین    4ذافو

معمواًل از الیاف ابریشم درست می شود طوری که در هنگام نشستن  ذافو اینچ دارد . 14ی متوسط قطری در حدود ذافو، اما 

احتیاج نیست ، میتوانید از  ذافو،  ذاذناینچ نگه دارد . اما همیشه برای تمرین  4تا  2می تواند شما را در ارتفاعی معادل 

استفاده کنید . پتو تا شده ، بالشتک معمولی نسبتًا سخت جایگزین خوبی است و  ذافوهرگونه شی مناسب برای جایگزینی 

 بسیاری از مردم هم اینگونه آغاز می کنند .

 



 

 

     

 

 پ ( ذابوتون

وها و ساق پاها مورد استفاده قرار میگیرد . زیرانداز یا پتو که ، برای زان ذافوحصیر مستطیل شکلی است که زیر   5ذابوتون

به راحتی قرار گیرد و برای ثبات زانوها و ساق پاها مناسب باشد .  ذافوچندبار تازده می شود باید بگونه ایی باشد که زیر 

یا پتو باید مقداری بزرگ باشد که به راحتی زانوها را پوشش دهد . ذابوتون  

       

 

 

 

 



 

 

 چگونگی تمرین ذاذن

 
 الف ( حالت نیمه لوتوس

   . 7لوتوس کامل و حالت 6نیمه لوتوس وجود دارد ، حالت ذاذندو روش برای تمرین به طور سنتی 

به صورت عادی و راحت بنشینید ، سپس ، کف پای خود را روی ران پای مخالف خود قرار دهید .  ذافوابتدا ، بر روی مرکز 

ممکن است این کار برای مبتدیان کمی مشکل به نظر برسد ، بنابراین اگر بیش از حد دردناک باشد میتوانید پای خود را 

که تمرینات خود را به طور مداوم انجام میدهید ، روی ساق پای مخالف و یا حتی جلوی پای مخالف قرار دهید . همین طور 

نگه  ذاذنانعطاف پذیری پای شما بیشتر خواهد شد و در نتیجه این روش نشستن برایتان راحتر می شود . مهمترین بخش 

 داشتن حالت عمودی ستون فقرات و گردن است . اگر چند دقیقه ایی نشسته باشید ، افکاری به طور طبیعی به سراغتان  

خود را در حال خم شدن به جلو و یا کنار دریابید . اگر چنین اتفاقی افتاد ، دوباره ستون فقرات خود را می آیند و ممکن است 

 عمود کنید و برای حفظ این حالت تالش کنید . احتمال دارد در زمان نشستن این اتفاق چندین بار روی دهد .

 

لبه بر شیطان(غ)حالت   8 گوماذا –( 1حالت نیمه لوتوس )  



 

 

 

)حالت به دست آوردن بخت و اقبال( 9 کیچیجوزا –( 2حالت نیمه لوتوس )  

 ب ( حالت تمام لوتوس

را به خود بگیرید .  لوتوساست . ابتدا ، حالت نیمه  ذاذن، یک حالت پیشرفته و استاندارد برای  لوتوسیا  تمام لوتوسحالت 

سپس ، پای باالیی خود را روی ران پایتان نگه دارید ، و زانوی باالیی خود را کمی با دست بلند کنید ، پای زیری را جلوی 

پای مخالف قرار دهید . سپس ، پای پایینی را با دست گرفته ، آن را بر روی قسمت باالیی ران پای مخالف بیاورید . در این 

پاهای شما حالت ضربدری باشند و روی ران های مخالف قرار بگیرند . این حالت رنج آوری است و برای مبتدیان حالت باید 

ر می رسد ، اما با تمرین مداوم میتوانید این کار را به راحتی انجام دهید .غیر طبیعی به نظ  

 

(1) چگونگی عبور پاها  



 

 

 

(2چگونگی عبور پاها )  

 

لبه بر شیطان(غ)حالت  گوماذا –( 1حالت تمام لوتوس )  

 

)حالت به دست آوردن بخت و اقبال( کیچیجوزا –( 2حالت تمام لوتوس )  

 



 

 

 پ ( قرارگیری دست ها

تمام یا نیمه لوتوس در هر دو حالت نشستن وجود دارد . هنگامی که در حالت  ذاذنموقعیت خاصی برای دستانتان در زمان 

باالی پاشنه پای شما و رو به باال قرار دارد . برای مثال ، اگر پای راست شما ، پای می نشینید ، جای دست شما لوتوس 

باالیی باشد ، دست چپ شما باالی پاشنه پای راستتان می باشد ، کف دست رو به باالست . دست دیگر ، )در این مثال 

ت( ، انگشتان دست پایینی )دست دست راست( روی دست چپ قرار میگیرد به طوری که انگشتان دست باالیی )دست راس

چپ( را پوشش می دهند . منحنی دست طوری است که انگشتان شست همدیگر را لمس میکنند و شکل یک بیضی را 

تشکیل میدهند )شست در باال و انگشتان در پایین( . معمواًل ، انگشت شست در محلی نزدیک ناف قرار دارد . شانه هایتان 

ارید ، به طوری که دستان ، بازوها ، آرنج ها و شانه هایتان تقریبًا ود را دور از پهلویتان نگه درا شل کنید و آرنج های خ

 حالتی یکسان قرار گیرند .

 

 

 

 حالت تمام لوتوس )نمای رو به رو(



 

 

  ت ( ستون فقرات و گردن

بعد از قرارگیری درست پاها و دست ها ، حاال باید ستون فقرات خود را عمود بر زمین کنید . همچنین گردن خود را راست 

نگه دارید . برای این کار ، چانه ی خود را کمی به عقب بکشید و وانمود کنید که در حال تالش برای کشیدن سر خود به 

انجام مدهید ستون  ذاذنخودتان را تا حد امکان راحت نگه دارید . هنگامی که باال هستید . زمانی که این کار میکنید ، 

 فقرات شما نباید رو به جلو ، عقب یا سمت چپ و یا راست خم شود .

  ث ( دهان

دهان خود را بسته ، زبان خود را به سقف دهان بچسبانید و لب ها و دندان های خود را باهم ثابت نگه دارید . تنفس هم 

از راه بینی انجام گیرد . باید   

 ح ( چشم ها

چشمانتان را به طور طبیعی باز نگه دارید ، نیاز نیست که چشم ها را خیلی باز و یا خیلی جمع کنید . چشم های شما باید به 

 طوری طبیعی باز باشند و باید در حدود یک متر جلوتر آنها را متمرکز کنید .

  

 خ ( شروع ذاذن

یا پتوی پیچیده شده است ، طوری که سر  ذابوتنشما روی  ذافورا رو به دیوار انجام میدهیم . محل  ذاذن ما معمواًل تمرین

و شانه هایتان یک طول بازو از دیوار فاصله داشته باشد . پس از اینکه پاها و دستهایتان به صورت سنتی درآمد ، یک نفس 

د یا سه بار به چپ و راست تکان بخورید . بعد ستون فقرات را عمود بکشید و قسمت باالیی بدنتان را دو بار بلرزانیعمیق 

می آیند ، به روش سنتی ، زنگ سه بار به نشانه ی  ذاذن. وقتی مردم با هم برای تمرین  ذاذنکنید و بعد از آن شروع 

.از ساعت مچی یا تایمر استفاده کنید نواخته می شود . اگر در خانه تمرین میکنید ،  ذاذنشروع   



 

 

 چ ( پایان ذاذن

به پایان برسد ، برای چند لحظه فقط آرام باقی میمانید . در بلند شدن عجله نکنید . اگر پاهایتان به خواب  ذاذنهنگامی که 

رفته اند ، آنها را کمی ماساژ دهید و کمی آنها را حرکت دهید تا به طور کامل به حالت برگردند و بعد به آرامی بایستید . اگر 

است . ذاذنر زنگ به نشانه ی پایان گروهی و سنتی تمرین میکنید ، زدن یک با  

 

ذنسخنانی در مورد   

قبل از رسیدن به روشنفکری ؛ خرد کردن چوب ، حمل کردن آب . بعد از رسیدن به روشنفکری ؛ خرد کردن چوب ، حمل کردن » 
«آب   

 01 بودا -

 «صدای یک دست چیست ؟»

 00  آنونیوموس -

 «فکر کردن با تمام بدن »

 01 تایسن دیشیمارو - 

 «برای مطالعه بودئیسم ، مطالعه خودمان نیاز است . برای مطالعه خودمان ، فراموش کردن خودمان نیاز است .»

 

 دوگن زنجی -

 

 



 

 

 

 Zazen [1] 

Dogen Zenji [2] 

Shobogenzo [3] 

Zafu [4] 

Zabuton [5] 

 Half lotus / Hankafuza [6] 

Full lotus / Kekkafuza [7] 

 Gomaza [8] 

 Kichijoza [9] 

  Buddha [11] 

 Anonymous [11] 

 Taisen Deshimaru [12] 

 

 

 منبع :

نوشته : گودو نیشیجیما و جوِا النگدون ، چگونگی تمرین ذاذن(کتاب 1)  

 www. Zen-Buddhism.net( وب سایت : 2)

 

 



 

 

 

 

 

 مترجم : مصطفی پروار

 Kenjutsu_Golestan@Yahoo.comایمیل : 

 www.Kenjutsu-Golestan.irوب سایت : 

 هرگونه کپی برداری فقط با ذکر نام مترجم و منبع مجاز و بالمانع است .
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