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 نكنيم گذاري نام آنهارا نگريزيم، آنها 

 باشيم

 بود

 .باشد مي  DYANAاصلي فرم در و

 غوطه تفكر بحر در ، انگليسي و چيني و ژاپني

 بنابر و آمده پديد " ماهايانا " اصول با " كنفوميونسيتها

 كار اين كه ديد چين در " ماهايانا بزرگ سوتراهاي

 از نفر چند تعاريف ، وصف اين با ولي روانشناسي

 تحرير به را ذن ادبيات درصد 90 از متجاوز است

                                                                                                                     

                                                            w w w

 ژرف و لحظه به لحظه تفكر بر فراواني تاكيد كه است مهايانه

 به را خود تعاليم معموالً مكتب اين. دارد مستقيم تجربه

 .دارد مي بيان فرامنطقي

 :داد شرح اليه چهار بر ناظر)  مدتيشني

 سرما واحساس نورها بوها، صداها، شامل اطراف محيط 

 از نكنيم، ستيز ها وانديشه افكار كه معني اين به. است ذهن

 .نكنيم انكار را ها آن افكار، از گناه احساس يا

باشيم ناظر آنها آرامش و وانهادگي و بدن نقاط تك تك 

بود خواهيم شاهد را تنفس طبيعي وآهنگ ريتم آن طي 

و شده انگليسي زبان وارد و گرفته چشمه سر است چيني

ژاپني هاي تلفظ انواع در آن معني و شود مي شناخته ژاپني لغت

كنفوميونسيتها " و " تائوئيستها " بيني جهان برخورد اثر بر " ذن

سوتراهاي " آمدن فراهم از پس توان مي را " ذن " به نزديك 

 . گرفت صورت " كومباراجيوا

روانشناسي نه و فلسفه نه و رياضت نه و است مذهب نه و 

 : كنيم مي نقل

 )توكيو اوتاني دانشگاه

است كرده منتشر هم انگليسي زبان به و نوشته ذن ي درباره

 . است

 : كند مي توصيف بدينسان
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مهايانه بودايي آيين از شكلي ذن

تجربه وسيله به اشيا ماهيت به نگري

فرامنطقي و آميز تناقض هايي صورت

مدتيشني(  اي مراقبه توان مي را ذن

 بر بودن شاهد نخست اليه .1   

 است وگرما

ذهن بر بودن ناظر دوم اليه .2   

يا خجالت خاطر به و) زيبا/زشت(

بر كه است جسم سوم اليه .3   

 كه است تنفس چهارم اليه .4   

   معنی کلمه ذن

چيني واژه يك كه "چان" لغت از ذن

لغت يك عنوان به " ذن " امروزه

ذن ".  است انديشيدن و شدن ور

 خيلي تمايالت بروز و ظهور اين

كومباراجيوا " هند مدرس و راهب توست

 ندارد قالبي و خاص تعريفي ذن

نقل را ذن ادبيات معاصر متفكرين

 سوزوكي_ تي_ دي پروفسور

دانشگاه در بودائي فلسفهاستاد (

درباره كتاب جلد 25 كه استاد اين

است نموده معرفي دنيا به و كشيده

بدينسان را " ذن " ژاپني پروفسور
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 "ماوراء" يعني ذن است انديشي دور گونه هر ماوراء كه انسان آگاه ناخود و آگاه خود پرورش يعني ذن _ رهائي از است عبارت ذن(

 )انديشيدن منطقي و زيستن منطقي

 واتس آلن

 )آمريكا هاي دانشكده استاد و فيلسوف و محقق(

 : گويد مي چنين و آمريكاست در آسيائي آكادمي رئيس ، نوشته " ذن " درباره كتاب چندين كه وي

 ذن " نمايد زندگي اشتياق با تواند مي آنها رعايت با انسان كه اصولي مجموعه يعني.  رهائي و رستگاري راه در است روشي و شيوه ذن(

 ) روانشناسي و علم نه و است فلسفه و است مذهب نه "

 همفريز كرسيمي دكتر

 )انگليسي قاضي و شاعر نويسنده(

 : گويد مي او دارد ذن زمينه در معتبري تاليفات ، كند مي زندگي لندن در كه وي

:  افزايد مي بعد و...  آن واقعي ارج بر افزودن بدون و آن واقعي ارزش از كاستن بدون انسان و جسم و شيئي هر به نگريستن يعني ذن(

 درستي به توان نمي نظم و واژه و لفظ و كلمه ابزار با را ذن يعني.  كنند مي ايفا را خامي نقش نظم و نثر و واژه ذن مفهوم انتقال براي

 ) كرد بازگو و تعريف

 عين كشيدن نفس و رفتن راه درباره توضيح با توان نمي همچنانكه و.  نمايد حس را آن خود بايد فرد كه طوالني است اي تجربه ذن

 . كرد درك توان نمي تعريف و توصيف و توضيح با نيز را ذن نمود تجربه را رفتن راه و كشيدن نفس

 : كنيم مي نقل ذن ي درباره هم ديگر تعريف دو ما.  دارد وجود زيادي تعاريف ذن درباره

 . اژدها به هزارپا و شير به روباه گشتن مبدل يعني ذن *    

  . آرامش قطب به اضطراب قطب از مهاجرت يعني ذن *    

 يعني حريف، دو بين جسمي رقابت از بيش چيزي خود شكل ترين ظريف در رزمي هنرهاي زيرا است؛ تاسف مايه ذن گرفتن ناديده

 .است او بر فيزيكي ضربه آوردن وارد يا حريف بر فرد اراده تحميل براي اي وسيله

 به دستيابي براي راهي اساسا رزمي هنرهاي ديگر و جودو ، چان وينگ ، دو كي آي ، فو كونگ ، كاراته واقعي استاد براي واقع در

 .رود مي شمار به بنفس اعتماد نوع ترين عميق و فكري و مغزي استراحت ، رواني و روحي آرامش
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 هنرهاي ديگر زودي به. گشت تبديل كندو به »زني شمشير روش« كنجوتسور ، شمشير وسيله به جنگيدن هنر آن از پيروي به بنابراين

 به ذن اساسي عنصر» .فهم و خودسازي بيني، روشن راه«: بگويم كاملتر يا و است "راه" مفهوم به كه گرفتند خود به "دو" پسوند رزمي

 رزمي هنرهاي ديگر بين در و دو كان جيت ، دو كي هاپ ، دو كوان ، دو كاراته ، جودو ، دو كي آي رزمي هنرهاي در مختلف درجات

 .است معكوس

 است دانشي ذن رو اين از است نظريه گونه هر فاقد ذن زيرا سازد مي ممكن غير را آن از ساده تعريف رزمي هنرهاي در ذن نقش

 بر رزمي هنرهاي در ذن. است نشده داده قطعي و صريح و خاص توضيح هيچ آن براي كه گيرد مي سرچشمه شخص درون از و دروني

 پندارهاي خشم از فرد سازي آزاد ذن نهايي هدف. است شهودي عمل بر آن تاكيد و ندارد تاكيد فرد هوش سطح ارتقاء و فكر قدرت

  .است عاطفي هاي هيجان و باطل

 فعال ؛ فعال غیر

 بلكه ندارد نشستن باطل به ربطي هيچ اينجا در فعاليت عدم مفهوم اما نيست گشتن باطل و بيكار براي جايي هرگز شما كنوني زندگي در

 .آيد مي حساب به تمرين و فعاليت نوعي خود

 اگر است موسيقي از جزئي بلكه نيست موسيقي شدن تمام معناي به وقفه،. كنيد مقايسه موسيقي در وقفه با اينجا در را فعاليت عدم

 كلود گفته به بنا است جسم يك در برش ايجاد مانند به امر اين نگيرند نظر در را معنا تمام به اي وقفه موسيقي طول تمام در آهنگسازي

 به كه هستند كساني رزمي هنرمندان مانند سخن استادان بهتر عبارتي به» . شود مي تشكيل ها نت بين خالي فضاهاي از موسيقي« : باسي

 .دهند مي اهميت فعاليت اندازه همان به) فعاليت عدم( آرامش و وقفه

 . دهد مي دارد قرار آن در كه اي مرحله در را خود موجوديت سنجيدن و برآورد مهلت شخص به واقعي معناي در خالء و مكث

 كنند مي حمله مقابل طرف بر طوفان مثل سرعت به رزمي هنرمندان از بسياري هست شما كار اسرار از يكي فعاليت خالل در مكث اين

 .كنند مشاهده حريفشان بر را حمله آن نتيجه اينكه بدون

 و حريف دهيد ادامه مجددا را حمله اينكه از قبل و كنيد ايجاد اي وقفه حمالت بين كنيد مي سعي هميشه كنيد مي حمله شما وقت هر

 فرصت خود به بنابراين كنيد مي همراه فعاليت با را سكوت و وقفه شما. دهيد مي قرار بررسي و مطالعه تحت كامال را العملهايش عكس

 .كنيد بررسي را حريف و خود دروني پردازش تا دهيد مي

 را محيط از حاصله ضربه گزارش مداوم طور به او عبارتي به سازد نمي محدود يكنواخت مسير يك طي به را خود هرگز لي بروس مثال

 .ساخت مي منتقل خودش حركات به سريعا
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 به او نمود مي تعديل خاص موقعيت و شرايط آن تقاضاي با مطابق را حركاتش و كرد مي مكث موقعيت ارزيابي براي كه معني اين به

 او. دهد نشان العمل عكس او عمل به نسبت تا ساخت مي مجبور را حريفش بلكه كند تحميل او به را حركاتش تا داد نمي اجازه حريفش

 .سازد منظم و بندي دسته مبارزه طي در را حركاتش تا كرد مي ايجاد وقفه حمالتش در غالبا

 . بيابيد راهي زندگيتان با)  فعاليت توقف(  انتزاعي عقيده اين دادن مطابقت براي

 و وضعيت مطالعه به و نكنيد كاري آن طي در كه بگيريد نظر در را روزي بگيريد تصميم هايتان برنامه تراكم و فشارها تمامي رغم علي

 آن و داده قرار بررسي تحت را نابسامانتان وضعيت مدت اين در آورد خواهد بار به شگفتي بس برايتان توقف اين.  بپردازيد موقعيتتان

 شويد پيشقدم تان شخصي زندگي برنامه تعيين در خود كه گرديد مصمم و نماييد بنا آينده در وقوع قابل رفتارهاي رشته يك بر را

 .شود واقع تر موثر فعاليت از تواند مي گاهي فعاليت عدم كه برد خواهيد پي ترتيب بدين

  فعال غیر ؛ فعال

 كرده باز جاي نيز) آمريكا مردم بخصوص( مردم اذهان در مبارزه به بينانه واقع رويكرد و سهولت علت به رزمي هنرهاي از رشته اين

 كمربندهاي از مطلقا دهنده تعليم از مبتديان شدن مشخص براي آن در و شوند نمي بندي طبقه مهارت لحاظ از رزمي هنرمندان.  است

 لياقت نشان يا و كوچك مدال يك استادش است ممكن يابد مي دست مهارت از اي رتبه به شاگردي وقتي شود نمي استفاده رنگي

 .كند اهدا او به شخصي

 هم به حريفتان و شما دستهاي رسد مي نظر به كه است طوري حركت اين.  هستيد دستها شدن قفل حركت انجام مشغول كنيد فرض

 دستان از كه را اي نهفته پيامهاي كه آموزند مي گيرندگان تعليم حركت اين انجام حين در است دليل اين به هم آن نام و شود مي قفل

 .يابند مي آگاهي حريف احتمالي العمل عكس يا و عمل و مقصود از ترتيب بدين و كنند تعبير كنند مي دريافت حريفشان

 باشد بعدي ضربه احتمالي مسير تعيين يا و بدني وضعيت در تغيير يعني بدن وزن جايي به جا از اي نشانه تواند مي دست حركت هر

 يا و جلو چرخش يك)  آپركات(  باال به پايين از ضربه يك تواند مي مشخصا كه باشد بعدي ضربه چگونگي از حاكي تواند مي امر اين

 وارد. شود مي او طرف از ضربه آمدن براي مناسب زمينه حريف دست با شما دست تماس قطع باشد مستقيم طور به فشار اعمال يك

 .دهيد مي دست از را خود تعادل آساني به نتيجه در كه شود مي شما شدن كشيده باال باعث حريف دست روي فشار آوردن

 ساختن پنهان در سعي حال عين در كه حالي در كند دريافت مقابل طرف از عاليمي كند مي سعي طرف دو از يك هر تمرين اين در

 وقوع از قبل را حريف احتمالي حمله چگونه كه آموزد مي شما به فن اين. برد پي مقصودش به حريف كه خواهد نمي و دارد خود عالئم

 مات اغلب نتيجه و العمل عكس يا عمل در افراط طريق از نه البته كنيد حفظ هم را خود كنترل و مركزيت حال عين در و نماييد دفع

 .است شما مقابل طرف شدن

 .نماييد عصبانيتها و هيجانات از ناشي حركات جايگزين را آرامش و شكيبايي كار هر دادن انجام براي كه بياموزيد بايستي شما



 com.Razmavar.www                                                                                                                     ���� ا����ت ورز��� رز�� 

٦ | � � � �                                                             w w w . R a z m a v a r . c o m  

 

 اي دقيقه چند احتماال ضربات تبادل از قبل شود شكست به منجر است ممكن اشتباه يك فقط رزمي هنرهاي عاليرتبه هنرمند دو بين

 طرز و وضعيت گيرد مي نظر زير محترمانه را خود حريف طرف دو از يك هر كه حالي در شود مي نقشه طرح و شكيبايي ايجاد صرف

 .كند مي قوا تجديد و گيرد مي ايده كند مي بررسي را او ايستادن

 نشان اضافه العمل عكس اگر و كند عوض را خود وضعيت سريعا حريفش است ممكن گردد، مي حمله انجام آماده طرف يك كه وقتي

 خواهد سود آن از مناسب فرصت در حريف كه آيد مي حساب به ضعفي اضافه العمل عكس اين. سپارد مي خاطر به را آن حريفش دهد

 .جست

 او است صبور خوب بازيكن يك جويي چاره و مقابل طرف افكار به بردن پي فرايند چيست حركات اين علت كه داند مي خوب بازيكن

 .بندد مي كار به را هايش دانسته مناسب فرصت در و است مسلط خود نفس بر و است اوضاع مراقب و هوشيار

 : كنم مي نقل فوق مطلب بهتر يادگيري براي رزمي هنرهاي استاد يك زبان از را مثالي

 كه ديدم را مرد دو بودم باشكوه نمايش يك ديدن انتظار در كه حالي در بودم رزمي هنرهاي استاد دو بين اي مبارزه شاهد روز يك

 اين بوكس مسابقه برخالف. بودند متوالي دقيقه چندين براي يكديگر محتاطانه مطالعه حال در و بودند گرفته خود به مبارزه حالت

 ناگهان بودند مانده حركت بي مجسمه دو مثل حريف دو زيادي مدت براي بود نمايشي ضربات و آميز خدعه حمالت از عاري مبارزه

 مسابقه ديدم را حريفش شدن زمين بر نقش چه اگر افتاد اتفاقي چه نشدم متوجه من كه طوري كرد حركت به اقدام سريعا آنها از يكي

 .گفتند ترك را مسابقه تشك و كردند تعظيم يكديگر به استاد دو و يافت پايان

 آماده است صحيح نظرتان به كه تصميمي دادن انجام براي كامال را خود سپس و باشيد صبور مشكل ساختن برطرف حل راه يافتن براي

 .سازيد

  ذن آیین در تنفس

 آنها كنند مي استفاده هايشان ريه فوقاني قسمت از فقط مردم اكثر كنيد پر هوا از كامال را ها ريه بايستي كشيد مي نفس كه وقتي

 و كرد خواهيد استفاده نيز هايتان ريه تحتاني بخشهاي از كنيد تنفس صحيح طرز به شما اگر. كنند نمي پر را ها ريه تحتاني بخشهاي

 .كرد خواهيد تنفس روش همان به هم خواب هنگام حتي

 حال شود مي شكم تحتاني قسمتهاي داخل گلو و بيني راه از هوا اين كه كنيد تجسم است آلود مه كنيد مي تنفس كه هوايي كنيد تصور

 .گردد منتشر هايتان اندام و بدنتان تمامي داخل در و آنجا در كه دهيد اجازه

 .كنيد مشاهده را مه و بخار شدن خارج بازدم عمل در. كنيد مجسم را بدنتان انتهاهاي و مختلف مجراهاي در هوا گردش
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 هاي تمرين به گويي چنانكه بيفتيد زدن نفس نفس به و گردد تنفستان نحوه متوجه كامل طور به حواستان است ممكن امر ابتداي در

 .كنيد شروع نو از سپس و كنيد مكث لحظه يك حالتي چنين در مشغوليد دشواري

 : عملي شيوه

 در ضربه صداي شنيدن با همزمان زده يكديگر به را چوبي مكعب دو و كنيد نزديك يكديگر به تان چهره جلوي در را دستانتان شما

 شود متسع شكمتان ديواره كه طوري به بكشيد نفس بيني از آرام و يكنواخت طور به بنديد مي بسته آرامي به را دهانتان كه حالي

 دوباره ها مكعب خوردن هم به صداي كه زماني تا چرخد مي بدنتان تمام در ثانيه ده مدت به هوا بسته را دهانتان آهسته آن با همزمان

 .شود شنيده

 هم به صداي با و ساخته خارج دهان راه از را ها ريه درون هواي چهارم سه شود مي ايجاد يكنواختي صداي ها ريه از هوا ساختن خارج با

 .دهيد مي انجام بيني طريق از را دم عمل دوباره شما و شكند مي هم در اتاق سكوت ها مكعب خوردن

 طور به نفر بيست توسط دم عمل مانند ، نجوا صداي بعد و ها مكعب خوردن هم به صداي كند مي ايجاد موزوني صداي زودي به كار اين

 .ها ريه از هوا ساختن خارج مانند آه صداي بعد و ها مكعب خوردن هم به صداي باز ، همزمان

 ريتم با توانيد نمي كه هستيد كسي تنها شما رسد مي نظر به امر ابتداي در نيست ساده رسد مي نظر به كه طور آن بازدم و دم تمرين

 مهلت در پايان در و ساختيد خارج زياد يا كم بسيار هواي يا و كرديد ها ريه وارد بسيار هواي يا كه ترتيب بدين برويد پيش تمرين

 .افتاديد مي نفس نفس به داشتيد تمرين دوباره شروع تا كه كمي

 دور را ذهنتان از ديگر افكار كرديد ها ريه وارد كه هوايي از آلود مه تصوير نوعي ساختن با:  شويد موضوع متوجه موقع به بايد شما

 .كرد خواهيد آرامش احساس زودي به تنفس نحوه بر كامل تمركز ايجاد با و كنيد

 حتي و آييد در حركت به جهت هر در توانيد مي آساني به آب همچون زيرا ، راحت كامال جسمتان و بود خواهد هوشيار و آرام ذهنتان

 .آييد فرود زمين روي آرامي به شود مي رها تشكي بر كه كودكي مثل شديد مي پرت سويي به اگر

 تنفس كنترل فن.  باشد فراگيري براي موضوعي رزمي هنرهاي از قسمتي عنوان به تواند مي تنفس چگونه كه باشيد داشته ياد به هميشه

 : بنديد كار به خود زندگي در را آن و كنيد توجه خوب باره اين در اي خاطره به. شود انسان زندگي نجات باعث روزي حتي تواند مي

 حال در تابستاني زيباي صبح يك در گذرانيد مي اروپا در را تعطيالت همسرش با بود ذن استاد كه شخصي 1972 سال اكتبر در

 يك از پس گرفت فرا را بدنش سرتاسر درد زودي به كرد احساس سردرد با همراه عجيبي درد دل كه بود فرانسه كشور در رانندگي

 .داد مي دست از هم را هوشياريش گاه و پيچيد مي خود به درد از صندلي روي او ساعت

 كه همسرش از او گشت مي لرزش دچار سخت هاي سرفه اثر بر بدنش و كردند مي توليد صدا و خوردند مي هم به شديدا دندانهايش

 نمي حتي كه چرا بدهد لبهايش كردن پاك براي كاغذي دستمال عدد يك كه كرد خواهش بود اتومبيل فرمان پشت او خوشبختانه
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 و انداخت آن بر نگاهي گرفت او از را كاغذي دستمال سرعت به همسرش بكش بيرون اش جعبه داخل از را دستمال عدد يك توانست

 .بود آلود خون دستمال كه فهميد بعدها استاد. كرد پرت بيرون به پنجره از

 جاده از حتي مسير شدن كوتاهتر و وقت در جويي صرفه منظور به و كرد رانندگي به شروع بيشتري سرعت و شتاب با استاد همسر

 داشت قرار فرانسه و آلمان مرز در دقيقا كه را فرايبورگ دانشگاه به وابسته كلينيك يك آدرس او. كرد مي استفاده خاكي و فرعي هاي

 حالتي آمد مي هوش به اي لحظه و رفت مي هوش از اي لحظه استاد. برسند آنجا به دقيقه چند عرض در توانستند آنها و شناخت مي

 .وبيداري خواب همانند

 همراه و يافت را دكتري ، كلينيك در استاد همسر. بود گرفته فرا را بدنش مفاصل تمامي درد رسيدند فرايبورگ به كه لحظه همان در

 صندلي با را او كه داشت ياد به مبهم طور به نداشت خاطر به زيادي چيز استاد.  خواست برانكار يك فورا دكتر آورد استاد نزد به خود

 .آورند عمل به وي از را مختلفي آزمايشهاي تا بردند آزمايشگاه به دار چرخ

 را زيادي خون بلكه كردم مي استفراغ خون تنها نه كه بودند گفته همسرم به آلمان در پزشكان كه دارم خاطر به خوب:  گفت مي استاد

 اين از مرد خواهم زودي به كه فهميدم ترتيب بدين دهد خبر نزديكان به را موضوع كه خواستند همسرم از آنها. بودم داده دست از

 .آمد مي در لرزه به بدنم قلبم ضربان هر با كه طوري به افتاد تپش به شدت به قلبم. شدم زده وحشت و مضطرب شدت به خبر

 قلبم ضربانهاي آوردن در نظم به براي را قلبي شوك دستگاه و ام شده قلبي حمله دچار من كرد فكر داشت درمان تحت مرا كه پزشكي

 .كرد آاماده

 خود بيفزايم خود مشكالت به را قلبي حمله نبايد ديگر دارم مشكل كافي اندازه به است مضحك بسيا كار اين كه كردم فكر لحظه آن در

 ثانيه سه يا دو يك براي.  گردد مي متسع دم عمل با شكم روش اين در. نمايم تنظيم شكمي تنفس روش با را تنفسم كه كردم مجبور را

 شماره چهار با بيني راه از دم عمل داشت نياز حواس كه زماني تا را عمل اين. ساختم مي خارج كامال را آن سپس و داشتم مي نگه را هوا

 .عادي بازدم چهار براي زماني مدت در دهان راه از بازدم عمل و

 از ناشي تاثيرات و بيروني دنياي از دور را شخص كه است ذن هاي تمرين از يكي نامند مي "دو كي آي" براي اوليه فن را آن كه فن اين

 مي مقاومتر مرگ از ترس احساس مقابل در ميزان همان به شد مي بيشتر تنفسش بر استاد حواس تمركز چه هر دارد مي نگاه آن

 .گيرد دست به نو از را بدنش و خود كنترل توانست دقيقه چند عرض در چنانكه. گشت

 برگشت خود طبيعي حالت به او قلب هاي ضربان بياورند بود خوابيده آن بر استاد كه تختي كنار به را قلبي شوك دستگاه اينكه از قبل

 « !است نكردني باور« : گفت آلماني به دكتر

 مدت آن طي در شد بستري روز پنج مدت به آنجا در كه شد منتقل كلينيك ويژه مراقبتهاي بخش به و رفت هوش از ديگر يكبار استاد

 خاطر به را اين فقط او روزها آن از. نيست ماندنش زنده به اميدي كه گفت همسرش به پزشك و رسيد درجه 41 به بدنش دماي بار دو
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 شود مي رها درد از كه رسد مي جايي به و هست شناور پايين طرف به تونل يك درون گرم اي پيله در كرد مي احساس كه آورد مي

 .نشود مرگ مغلوب كه خواست مي وي از كه شنيد مي را همسرش صداي

 كه "ويل" بيماري از او.  شد مرخص بيمارستان از بعد هفته سه و كرد مي تنفسش تنظيم به شروع رسيد مي حالتي چنين به وقت هر

 طبق بود آلمان در گذشته سال چهل طي در بيماري اين مورد اولين او يافت نجات است كشنده معموال و كمياب ويروس يك آن عامل

 .بود شده منتقل وي به اسپانيا در آلوده هاي آب طريق از بيماري اين گرمسيري بيماريهاي موسسه گزارش

 آشنايي ذن تنفس فن با زمان آن در زيرا داد مي دست از را جانش سريعا شد مي حادث وي بر آن از پيشتر سال چند اتفاق اين اگر

 مي نامرتب تنفس دچار كه مواقعي در و استرس يا اضطراب زمان در مخصوصا است مفيد بسيار فن اين كه دريافت پس آن از نداشت

 .گردد مي ما فكري و جسمي ثبات باعث كند مي مختل را ما فكري نظام ترس و شويم

 طريق اين از و برسانيد آرامش نوعي به را خود تنفس كنترل طريق از...  و شخصي و شغلي هاي مالقات از قبل كارها همه در كنيد سعي

 گردد باز انسان به قدرت و نفس به اعتماد آرامش شود مي باعث تنفس كنترل كنيد مي كسب روحي و جسمي آرامش

 کنید حرکت ذن جریان با

 مدافع نقش شما تمرين در.  هستيد است دو كي آي در "نوكاتا زندوري" حركت اولين كه "ايت شومن" تمرين مشغول حريفتان با شما

 و كنيد پرت عقب به را او ، خود كشيدن جلو به و او چانه روي دست گذاشتن و كننده حمله بازوي داخل به حركت با بايستي و داريد را

 . شويد صورتتان به ضربه آمدن وارد از مانع

 اي ضربه به متوسل نااميدي عين در باالخره و دهيد تكان جا از را او توانيد نمي ولي شويد مي نزديك حريفتان به مرتبه چندين شما

 . كنيد مي حس تان شانه روي اي آهسته ضربه ، آن از پس.  افتد مي تشك روي او و شويد مي فيزيكي

 مهار فقط كرديد شما كه كاري ولي برآمديد كار اين عهده از) هستيد قوي مثال كه آنجا از و( كرديد مقابله او حمله نيروي با مستقيما شما

 . او قصد نه بود او قدرت

 "كي" شماست به زدن ضربه فكر در او وقتي و فرستد مي شما سوي به را خود "كي" او سازد مي وارد اي ضربه شما به شخصي كه زماني

 .بدهد بدنش به حركتي اينكه از قبل حتي يابد مي جريان بدنش در

 به نيازي ابدا ديگر دهيد جهت تغيير را او "كي" جريان و فكر بتوانيد شما اگر شوند مي كنترل و هدايت ذهنش وسيله به او حركات

 :است اين كار رمز نداريد او جسم با مقابله

 .كرد خواهد متابعت فكرش از هم بدنش بالطبع سازيد منحرف خودتان از را فكرش اگر

 دهيم؟ تغيير را حريف فكر مسير توانيم مي چگونه:  كه شود مي مطرح اينجا در سئوالي حال
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 فقط بلكه نماييد وارد اي ضربه نه و دهيد فشار نه بكشيد را خود حريف بدن نه قصدتان از او نكردن آگاه و "كي" جريان نزدن هم به با

 تنها و شود نمي مختل او ذهن وسيله بدين كنيد راهنمايي هستيد آن خواهان كه جهتي به و كنيد لمس آهستگي و نرمي به را او بدن

 .كند مي پيروي او جسم

 :از است عبارت "دو كي آي" اساسي اصل

 كردن وارد با نيرو جهت همزمان دادن تغيير و بزند اي صدمه نتواند كه اي گونه به كند مي پيشروي كه نيرويي برابر در شدن تسليم

 تغيي را او نيروي بلكه روند نمي پيش حريف نيروي جهت خالف در هرگز كارها دو كي آي. آن با كردن مخالفت جاي به پشت از فشار

 « .دهند مي جهت

 :از است عبارت دو كي آي در كلي قاعده

 . مهاجم نيروي با برخورد از پرهيز و جدال از اجتناب

 درگير را خود ، كار دو كي آي. كنيد پيروي دهند مي رخ تان شخصي زندگي در كه مسائلي با مقابله در قاعده همين از توانيد مي شما

 .شود مي دورتر آن از آن در پيشروي با كه كند مي معمايي حل

 نمي ترديد جريانش ادامه در شدن تسليم از قبل آب دارند را آن داشتن نگه قصد كه است كساني انگشتان ميان در روان آبي مثابه به او

 آب خود ذاتي و وجودي قدرت دليل به اين و گريزد مي او شوند مي جمع آن داشتن نگه منظور به انگشتان كه اي لحظه در زيرا كند

 .آيد مي آن به كه است فشاري علت به بلكه نيست

  .ميرود شمار به "دو كي آي" نمادهاي از يكي آب كه است دليل همين به شايد

 ذن در عمل بدون خشم

 چقدر اينكه و شود مي مشاهده خشم و عصبانيت كامال شما در و شويد مي دل سخت و جدي بسيار شما خورد مي اي ضربه شما به وقتي

 . كنيد تالفي را مقابل طرف ضربه ايد مشتاق

 . شود مي محسوب نقص يك كه دارد وجود ورزشكاران اكثر در حس اين

 كرديد تصديق را احساسات اين وقتي باشيد داشته ديگران به نسبت آميز خصومت احساسات و تهاجمي افكار كه نيست بدي چيز اين

 به حاالت اين نگذاريد كه اينجاست نكته.  بپذيريد را حاالت اين كه بياموزيد توانيد مي شما. كرد نخواهيد تظاهر نيستيد كه آنچه ديگر

 .گيرند كنترل تحت را شما رفتار و كنند رسوخ شما طبيعت
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 دريافت تهاجم و خشونت نيز پاسخ در كه شود مي موجب كار اين كنيد مي خالي كسي سر بر را خود خصومت يا عصبانيت شما وقتي

 .ورزند مي اجتناب آن از واقعي رزمي هنرمندان تمامي كه چيزي بود خواهد كشمكش آن نتيجه و كنيد

 .دهيد مي دست از را خود كنترل دهيد مي انجام عصبانيت روي از عملي شما وقتي. گيرد صورت عملي ، خشم از پس كه نيست نيازي

 ويژگي همچون را مطلب اين نداريد؟ را خود كنترل توانايي كه حالي در كنيد كنترل را ديگران كه باشيد داشته انتظار توانيد مي چگونه

 .كنيد تلقي رزمي هنرهاي كلي قاعد و اساسي

 : كنيم مي مشخص كامال را موضوع ، مثال يك با

 مي مراجعه ديگري استان يا ديگر شهر به تان شغلي كارهاي به مربوط اي جلسه در حضور منظور به را هفته آخر تعطيالت كنيد فرض

 بعد ساعت چهار شما اتاق كه يابيد مي در و رسيد مي نظر مورد هتل به صبح هفت ساعت در هواپيما با پرواز شب يك از پس كنيد

 .كنيد ستراحت كمي ، مالقات قرار محل در حضور از قبل كه خواهيد مي و ايد خسته بسيار. شد خواهد آماده

 يا آقا چنانچه تا كنيد مي آماده ذهنتان در را مطالبي هستيد غضبناك بسيار كه حالي در ببينيد را هتل مسئول كه كنيد مي درخواست شما

 .كنيد ادا او به نمايد حاضر موقع به را اطاقتان نتوانست هتل متصدي خانم

 بر را او خشم شما اعتراضات. رسد مي سر هست هم خانم كه هتل متصدي زديد مي حرف خود با بلند بلند عصبانيت اثر بر كه حالي در

 مي شاخ به شاخ حسابي و دهيد مي دست از را خود كنترل لحظه آن در.  آيد مي وجود به شما بين داغي بحث زودي به و انگيخت مي

 .شويد

 كه بودم آن بر من كرديد متعجب مرا واقعا شما:  گويد مي جواب در او كرده خواهي معذرت او از شديد آرام كمي وقتي بعد اندكي

 كه گرفتم تصميم و كردم فراموش نيز را خودم نيت حسن من كه كرديد برخورد خشونت با شما آنچنان ولي دهم انجام برايتان كاري

 .نكنم كمك شما به

 اين به كه آموزد مي درسي شما به تجربه اين.  كنيد معطوف زندگي در رزمي هنرهاي استعمال موارد به را توجهتان ديگر بار يك

 واقع در رويد مي در كوره از شما وقتي. شود واقع سودمند غضب و خشم كه افتد مي اتفاق كم خيلي و كرد نخواهيد فراموش زوديها

  صحنه در چه و درزندگي چه كنيد مي نابود را خود
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 ذن در افکار انسجام

 دانگ شش تمرينات در بايد شما. كنيد وارد اي ضربه خود و بگيريد را او ضربه جلوي ، حريفتان حركت جلوي گرفتن جاي به شما

 اثر در شما.  است نيازمند زيادي حواس تمركز به ذن ورزش كه بخصوص نكنيد فكر آن جز ديگري هيچ به و باشد تمرين به حواستان

 . دهيد نمي صورت را كاري هيچ و دهيد مي دست از را انرژيتان از بسياري ، حواس تمركز نداشتن

 زائد افكار تمام حذف)  افكار انسجام(  "كيمه" رمز سازيد متمركز هدف يك روي ، واحد آن در را جسمتان و ذهن انرژي تمام بايد شما

 .ندارند نقشي شما فعلي هدف به رسيدن در كه افكاري است

 واقع كه موقعي در دقيقا را مشكلي هر او سازد مي متمركز موضوع يك بر مشخص زماني مقطع يك در را فكرش ماهر رزمي هنر يك

 او ذن استاد يك مانند. سازد مي متمركز بعدي موضوع بر برگرفته آن از نيز را فكرش موضوع آن يافتن پايان با و پذيرد مي شود مي

 و است متمركز و منسجم فكرش زيرا دارد جريان حال در كه است چيزي مشغول فقط فكرش و نيست آينده يا و گذشته نگران

 .كند ذخيره را نيرويش است قادر و است حاكم او در آرامش

 مي پر را كوزه تمامي كه آبي مانند كند اشغال را او وجود تمامي تواند مي فكر اين.  دارد فكر يك براي خالي جاي ذهنش در بنابراين

 خاطر به هميشه سازيد نمي متمركز نقطه يك در را افكارتان زيرا دهيد مي هدر به را بدنتان انرژي از زيادي بسيار مقدار شما. كند

 .شوند مي انرژيتان رفتن هدر موجب متمركز غير يا منسجم غير افكار مسابقه تشك در همچنين زندگي در باشيد داشته

 ؟ داد خواهد رخ اتفاقي چه نباشيد پراكنده افكار از ذهنتان كردن خالي به قادر شما اگر حال و

 . بود نخواهد منسجم فكرتان صورت آن در خوب

 هر كه دريابيد خوبي به ولي داريد پيش در طوالني بس راهي هنوز و يابيد تسلط) افكار انسجام( كيمه به تا كنيد صرف را زيادي وقت

 حواس تمركز با كه روزهايي طي در شوند مي متمركز و پيوسته هم به خود جسمي و ذهني نيروهاي تمامي است منسجم افكارتان وقت

 پريشان افكارتان آساني به كه روزهايي به نسبت كمتري خستگي ، كار پايان در و دهيد انجام بيشتري كار هستيد تمرين مشغول ، كامل

 .كنيد مي احساس شود مي
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 ذن در نکردن فکر

 و داد خواهيد نشان العملي عكس چه افتاد؟ خواهد اتفاقي چه بزنيد دست واقعي مبارزه يك به زندگيتان نجات براي شويد مجبور اگر

 كرد؟ خواهيد كار چه

 مي مصدوم شدت به را مهاجم شخص سريع خيلي شويد واقعي مبارزه يك درگير اگر ايد كرده فكر اغلب هم شما موضوع اين مورد در

 هيچ خود كه گفت خواهيد جواب در شويد كشيده محاكمه ميز پاي به و بيفتد اتفاقي چنين اگر) برسانيد قتل به را او شايد حتي و( كنيد

 آن و ايد داده پاسخ ذهني كنترل و آگاهي بدون و اراده بي را مهاجم حمالت و پذيريد نمي ايد داده انجام كه عملي قبال در مسئوليتي

 .شما نه گشته او مرگ باعث

 شما وقتي مثال هستيد فاعل فقط شما لحظه آن در دهيد مي انجام را عملي فكري كنترل و ذهني آگاهي بدون شما كه است زماني آن

 يا كودك كه زماني يا. گيرد مي را آن و شود مي دراز توپ سوي به اراده و تفكر بدون من دست كنيد مي پرتاپ من سوي به را توپي

 من كنيد مي وارد من بر اي ضربه شما كه زماني آورد مي وارد فشار ترمز پدال روي اختيار بي پايتان دود مي اتومبيلتان سوي به حيواني

 آن گيرد مي صورت قبلي تصميم و فكر بدون كار اين ولي دهم مي جواب اي ضربه با خود و كنم مي دفاع خود از ضربه برخورد از قبل

 .افتد مي اتفاق خود

 ، ذن استادان گفته به بنا. است نكردن فكر معناي به لغوي لحاظ از كه نامند مي موشين را آن ها ژاپني كه است ذهن از حالتي اين

 عمل زيرا.  ندارد دخالت عمل اصل در تفكري نوع هيچ و گشته جدا عمل خود از فاعل كه حالي در است كردن عمل معني به موشين

 فضاي و شود مي جاري اي چشمه همانند و رود مي ديگر كار به كاري از ذهن باشد كار در موشين وقتي.  است آزاد بسيار و غيرارادي

 .كند مي پر ذهن در را خالي

 يابد؟ مي دست نكردن فكر مرحله به شخصي چگونه

 ذهني تقالي بدون كاري انجام به قادر شما كه حد آن تا مداوم هاي تمرين واسطه به فقط:  كه داد اينچنين توان مي را سئوال اين پاسخ

 .دهيد مي نشان العمل عكس خودكار طور به شما وقت آن شويد

 قطع جريان كه وقتي شود مي قطع جريان آن يعني شود مي متوقف جايي در ذهن كه وقتي زيرا باشد جريان در هميشه بايستي ذهن

 .است مرگ با برابر امر اين زنان شمشير مورد در اما است مضر بسيار ذهن بهتر كارايي براي كه شود مي ايجاد اي وقفه شود

 حالي در او دشمنش شمشير حركات مورد در نه انديشد مي حريفش مورد در نه گيرد مي قرار حريفش روي به رو زن شمشير يك وقتي

 عنوان به را خود شخص است آگاهش ناخود ضمير دستورات از پيروي آماده است سپرده فراموشي دست به را فنون تمامي كه

 اوست دست در كه شمشيري بلكه كند مي چنين كه نيست شخص خود اين زند مي شمشير او وقتي گيرد نمي نظر در شمشير گرداننده

 .كند مي عمل غيرارادي و ناخودآگاه
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 شديد؟ منظور متوجه آيا

 محدود جاي به كه فهميد مي لحظه آن در كند مي را خود كار موشين.  آيد مي در آب از درست اتفاقي طور به شما حركات از بعضي

 از شما هاي پاسخ.  دهيد مي آن به را شدن رها و شدن جاري اجازه دهيد مي انجام كه كاري روي بر آن كردن متمركز و ذهن كردن

 . باشد مي تعليماتش و معلم بر تكيه و اعتماد و تمرين ساعتها نتيجه اين و است سريع و ناخودآگاه ضمير

 شكست چه اگر اينكه به اطمينان با و اعتماد حس از سرشار هستيد آماده مبارزه براي ايد آموخته را موشين كه كنيد مي احساس وقتي

 درسي كه كنيد مي فكر شما كه چرا هست نيز خطرناك بسيار و اشتباه كامال شما حس اين كه هستيد قوي كم دست ولي نيستيد ناپذير

 در شما كه زماني بستيد را راه آن به انديشيدن با شما كنيد مي فراموش را درس اساسي نكته ، همه مثل آن از پس ولي گرفتيد فرار را

 شما شود مي باعث و كند مي تداخل عملياتتان با شما آگاهي انديشيد، مي حريفتان دادن شكست يا مهارت آوردن در نمايش به مورد

 آزادانه بايستي ذهنتان كه حالي در باشد حواس تمركز تابع بايد خودآگاهي باشيد داشته نبايد را احساسي چنين گرديد اشتباه مرتكب

 .كند نمي دخالت شخص خود از اي اراده هيچ بنابراين دهد پاسخ حالتي و وضعيت هر به فوريت به و كند حركت

 شكست نهايتا و شود مي متوقف شما جسماني حركت نتيجه در ماند خواهد باز حركت از ذهنتان شديد ترس دچار اگر: مثال براي

 خواهيد ناتوان خودكار صورت به واكنشها و اعمال در شما گردد حريفتان بر پيروزي يا شكست به معطوف ذهنتان اگر خورد خواهيد

 مي مختل شما ذهن جريان و شود مي جلب آن به دستيابي و هماهنگي ايجاد به شما توجه كند عمل آزادانه ذهنتان بگذاريد بايستي ماند

 .شود

 .يابيد نمي را آن بجوئيد را آن وقتي: داريد دست در را ذن معماي حل كليد شما حال

 سوكي كه آورند مي وجود به را منفذي ، افكار اين شد خواهد متوقف شما ذهن گردد جلب دفاع يا و حمله سوي به صرفا شما توجه اگر

 مقابله او با و بدهيد را حريف پاسخ سرعت به توانيد نمي شما كه چرا است حريفتان نفع به افكار اين وسيله بدين شود مي ناميده وقفه يا

 .كنيد

 برداشت؟ را مانع اين توان مي چگونه اما

 .شود مي برطرف خود به خود مانع معموال است آن پذيرفتن ممكن كار بهترين است مانع بر كردن غلبه ممكن كار بدترين

 ندارد؟ وجود افكارمان كردن رها براي ديگري راه آيا

 . كنيد عمل هوشيارانه اينكه جاي به كرد خواهيد عمل اراده بدون شما بنابراين دهيد ادامه را خود تمرينهاي ، چرا

 دهد؟ مي انجام را عملي سادگي به ماهر ورزشكار يك چگونه كه ايد كرده توجه حال به تا آيا

 .گيرد مي پيش در روشي چنين نمونه ورزشكار و است آگاهانه تالش از ناشي تمرين و آموزش
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 كنند مي حفظ كنند فكر آنكه بدون را خود تعادل نياز درصورت و كنند مي احساس دارند قرار آن روي كه را زميني تنها بازها اسكي

  ."موشين" يعني اين

 

  ششم حس

 در محيط با كامل طور به هنرمند مرحله اين در است ششم حس از حاكي كه رسند مي آگاهي از اي درجه به رزمي هنرمندان از بعضي

 و كند مي ايجاد محيط به نسبت قيدي بي و آرامش فرد در حس اين است ذن كننده تمرين شخص هر آرمان مرحله اين آميزد مي هم

 كامال نيز آيند مي نظر به طبيعي هاي پاسخ خشم يا و ترس قبيل از هايي واكنش كه وقتي كننده تهديد موقعيتهاي در حاالت اين حتي

 .است مشهود

 تقريبا بلكه دهد نمي نشان العمل عكس مختلف عوامل برابر در خود شخصي روش به خود هاي آموخته علت به رزمي ماهر هنرمند يك

 العمل عكس حمله دنبال به همچنين شوند مي خم درختان باد وزش اثر بر و برق و رعد دنبال به كند مي عمل طبيعت قانون مانند

 .افتد مي اتفاق آن و گيرد مي صورت

 يك راهرو داخل در كند مي شركت بازي شمشير آزمايش يك در بيكار سامورايي چند سامورايي هفت نام به ژاپني كالسيك فيلم در

 هر اينكه از قبل و است كرده پنهان را جاني مرد ، ده يك كدخداي بگذرد آنجا از بايستي بناچار شونده وارد كه جايي ساختمان

 جنگجو پاسخ و آورد وارد او سر بر چماق وسيله به منتظره غيره اي ضربه بايستي جوان مرد بگذارد در آستانه بر قدم بخواهد سامورايي

 .دهد قرار نظر مد را

 و دهد مي خالي جا ضربه زير از نفر دومين. ندارد را ها ضربه بقيه تحمل و خورد مي سرش به اي ضربه شود مي وارد زن شمشير اولين

 سامورايي سومين. شود مي شناخته صالحيت بي خشم روي از واكنش دادن نشان علت به ولي سازد مي وارد ضارب بر اي ضربه خود

 است شده پنهان راهرو داخل در كه شخصي به و نهد مي در آستانه به قدم آهسته كند مي احساس ساختمان داخل در را دشمن حضور

 كه چيزي همان يعني است برخوردار ششم حس از كه كند مي ثابت خود عمل اين با او بزند حقه او به نكند سعي كه دهد مي هشدار

  .بود آن دنبال به ده كداي

 

 

 



 com.Razmavar.www                                                                                                                     ���� ا����ت ورز��� رز�� 

١٦ | � � � �                                                             

w w w . R a z m a v a r . c o m  

 

 ذن در مئنطم دید

 شما كه است كارهايي تمامي در قدرتمندي عامل ذهن كه است اين آموزد مي رزمي هنرهاي مدرسه در فرد كه درسهايي اولين از يكي

 شويد مجبور كه بار اولين مثال براي.  است جسماني قدرت حداكثر فقط مستلزم رسد مي نظر به كه تمرينهايي حتي دهيد مي انجام

 . شكست خواهد نظر مورد آجر جاي به دستتان كه داشتيد يقين بشكنيد دستتان لبه با را آجري

 : كنيم مي استفاده زير روش از شما يادگيري براي حال

 را آجر آن وسيله به كه است روشي اين كه دهيد پرورش خود در را فكر اين بزنيد آجر اين بر كاذب ضربه چند كه خواهم مي شما از

 كنيد فكر آن تحتاني قسمت به صرفا و باشيد نداشته توجهي آجر روي به و بگيريد نظر در را آجر زيرين قسمت سپس شكست خواهيد

 آجر از دستتان عبور تصوير بجز كنيد پاك افكار ديگر از را تان انديشه و فكر صفحه كرديد آمادگي احساس وقت هر

 پائين آرام را دستتان و زده زانو آجرها مقابل در شما.  دهيد قرار شكستن براي آماده پل يا طاق شكل به آجر دو لبه روي را آجر يك

 كمال با و حاال.  باشد رسيده آجر تحتاني قسمت به دستتان تصوراتتان در ولي سازيد متوقف آجر سطح ترين خارجي در و بياورديد

 .ايد داده انجام را كار اين من كه نيد ميك باور سختي به ايد كرده نيم دو به دقيقا را مذكور آجر كه دريافتيد تعجب

 . گيرند مي كار به را تخيل قوه از استفاده و تجسم روش همين موفق ورزشكاران اكثر

 هرز علفهاي يا و زيبا گلهاي كه شماست به بسته يا و كرد خواهد رشد بكاريد آن در چه هر و ماند مي حاصلخيز باغي مانند به ذهن

 به برند مي بين از را سالم و زيبا افكار و كنند مي عمل هرز علفهاي مصابه به كه منفي افكار يا و موفق سالم افكار طور همين بكاريد

 خفه خود در را شما نفس به اعتماد و شهامت و جرات هرز علفهاي همچون آنها كه چرا ندهيد را خود ذهن به ورود اجازه منفي افكار

 .سازند مي نابود و كرده

 سپس اند شده نوشته كاغذي هاي تكه بر افكار اين كه كنيد مجسم گونه آن ذهنتان در كرد نفوذ شما ذهن به منفي تفكري وقت هر

 نمي هرگز ديگر و شوند مي ويران منفي و زائد افكار بنابراين. بسوزانيد شدن ذغال حد در را آنها و گذاشته كوچك توپي الي را كاغذ

 .كنند نفوذ ذهنتان به توانند

 باشد؟ كار اين به قادر تا دهيم پرروش قدر آن را نفسمان به اعتماد توانيم مي چگونه اما

 توانيد نمي شما اينكه نه توانيد مي شما كه جمله اين به كامل اعتماد داشتن طريق از نه شكست جاي به موفقيت كردن تجسم طريق از

 .گردند مي شما آوردن در پا از باعث و گيرند مي قدرت شما توجهات و تشويقها سويله به فقط منفي افكار

 . دهيد قرار خود افكار راس در را موفقيت

 . كنند مي استفاده كردن تجسم روش از مختلف وضعيتهاي و موقعيتها در رزمي هنرمندان اكثر
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 به بتوني آجر عدد) 9( نه دارد تصميم او كه قرار اين از دهد مي ترتيب شاگردانش براي را نمايشي كارته مربيان از يكي مثال براي

 .بشكند مشت ضربه يك با را اينچ يك ضخامت

 نفس سپس زد آجرها بر كاذب ضربه دو او بود زده زانو پا يك با آنها مقابل او و بودند شده چيده اتاق يك كف روي بر بتوني آجرهاي

 تماشاگران تشويقهاي از پس شدند خرد آخري آجر عدد دو از غير به آجرها تمام كوبيد بتوني آجرهاي به را مشتش و كشيد عميقي

 . پريد او رخ از رنگ كه شديم متوجه

 داشت شديدي درد كه حالي در است ديده آسيب دستش كه يافت. كرد مي معاينه را دستش دلهره و ترس با كه حالي در رختكن در او

 .كند مراجعه معالجش پزشك به است بهتر كه گفت كرد مي ترك را محل كه وقتي فقط نبود مشهود او چهره در عالمتي هيچ

 مدتي

 رفتگي در با همراه شكستگي را وارده آسيب دكتر بود شكسته راستش دست انگشتهاي بندهاي از تا چند كه شديم باخبر بعدها

 گفته او به.  شود مي محافظت سيمهايي وسيله به دستش جراحي عمل از پس گرفت جراحي عمل به تصميم و داد تشخيص استخوانها

 قدرت حتي او اينكه تا انجامد مي طول به سال يك احتماال و شود مي شروع هفته هيجده تا پانزده از پس نسبي بهبود كه بود شده

 .بازيابد را دستش از جزئي استفاده

 .است نهفته ذهنيش در انسان بهبود كليد كه است معتقد بود آموخته ژاپن و كره در را رزمي هنرهاي كه مربي اين

  ذن در حواس تمرکز

 .آورد مي وارد حريف به اي ضربه چكش يك همانند گويي.  كند مي پرتاب را خود حريف مشت يك با لي بروس

 : دهد مي توضيح چنين اين كار نحوه و چگونگي مورد در او

 براي كردم جمع مشتم در را نيرويم تمامي سپس و ساختم عمل وارد را بدنم عضالت تمامي كه زماني تا كردم حفظ را خود آرامش من

 . كردم جمع مشتم در را نيروي اينكه

 تمامي و فكر سپس و كنيد جمع را خود قدرت و باشيد داشته آرامش كامال ابتدا بايد كنيد ايجاد واحد آن در را زيادي نيروي آنكه براي

 .نماييد متمركز نظر مورد هدف بر وارده ضربه جهت را نيرويتان

 مي كه زمين از اي نقطه بر را ذهنتان و كنيد آوريد وارد توپ بر بايستي كه اي ضربه متوجه فقط را حواستان شما تنيس بازي در مثال

 در شما كه جايي در دقيقا و شده جدا راكت از العاده فوق سرعتي با توپ ترتيب بدين سازيد متمركز آيد فرود آنجا در توپ خواهيد

 قدرت بروس تمركز قدرت نمايش آوردن خاطر به با. بزنيد شما بود ممكن كه است اي ضربه بهترين آن. آيد مي فرود ايد داشته نظر

 .گردد مي مضاعف نيز شما
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  باخت در پیروزی

 . بندد مي نقش ذهنتان در مدام خيالي هاي صحنه كنيد مي آغاز را رزمي هنرهاي يادگيري بار اولين كه زماني

 نسبت را خود برتري جنگيدن با خواهد مي كه كسي يعني آنهاست دروني اطمينان و امينت عدم احساس جنگيدن براي ها آدم دليل تنها

 در ندارد ديگري به زور طريق از چيزي اثبات به نيازي كند مي امنيت احساس و است مطمئن خودش از كه فردي كند ثابت ديگري به

 .است رزمي واقعي هنرمند يك نمايد مي دور معركه از را خود سربلندي و سرافرازي با او نتيجه

 .ندارد قدرتش ظاهري نمايش به احتياجي هيچ كه است قوي آنقدر باطن در كه فردي

 با باشد قادر باشد اي مبارزه در پيروزي فكر به آنكه از بيش فرد كه است اين رزمي هنرهاي تمامي در مهارت كسب اساسي نكته

 .شود دور معركه از سرافرازي

 داريد آگاهي مبارزه نتيجه از كه اين از و باليد مي خود به صبر و تحمل از كه حالي در داريد مي بر قدم سربلندي با شما صورت اين در

 يك از كه كند مي درك او و شود مي منتقل حريفتان به نفس به اعتماد اين و هستيد راضي و خشنود ايد بوده آن از جلوگيري به مايل و

 .است برده در به سالم جان مسلم شكست

 و است نفس به اعتماد فرعي محصول و شود معني نيز نيرو تواند مي همچنين كه است ساي كلمه اعتمادي چنين يك براي چيني اصطالح

 معين وضعيتهاي با رويارويي در خود استعدادهاي و قابليتها از كه رزمي هنرمندان است شناسايي و تشخيص قابل موقعيتي هر در

 .دارد مهارت خود عملياتي حوزه در كه هستند كسي مانند دقيقا دارند خاطر اطمينان

 .نيست كتاب و حساب بي اعمال دادن انجام و پروايي بي معناي به شخصي قابليتهاي و خود از اطمينان داشتن تقدير هر به

 .كنيد مصالحه مجبوريد هم زماني و دهيد مبارزه به تن و بجنگيد شما كه است الزم گاهي

 

  ذن هنر آموختن برای آمادگی

 فنجان ابتدا در شما اينكه بدون را ذن توان مي چگونه پس است خودتان فكري محفوظات و عقايد از پر فنجان يك همانند شما ذهن

 كرد؟ تشريح برايتان كنيد مي خالي را ذهنتان

 مي شما درس اولين اين و باشيد داشته جا جديد اطالعات كسب براي و نماييد پاك قديمي عادات و ها دانسته از را ذهنتان بايد شما

 .باشد
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.  كنيد گلچين ، نمايند مي مفيدتر نظرتان به كه را حركاتي ، آنها تمامي بين از و گيريد فرا را رزمي هنرهاي از مختلفي هاي شيوه شما

 طور به و بود فراگيري حال در هميشه او حال اين با رفت، مي شمار به خود عصر رزمي هنرمندان بهترين جزو چه اگر:  لي بروس مثال

 ذهن بلكه بود بخشيده توسعه كمال حد تا را خود فنجان واقعا او. داشت قرار الينقطعي هاي پيشرفت حصول و تحوالت مسير در مدام

 .بود داده صيقل ذن طريق از نيز را خود

 مي نشان شوق و تابي بي خود از جديد فن و ايده يك برابر در مواقع بعضي حال اين با ، تجربه داشتن با رزمي هنرهاي اساتيد از بعضي

 درس اولين دهند مي ارائه جزمي برخوردي خود از اطمينان با و دارند عملي يا و فن يك مقابل در صبري بي احساس وقتي ولي دهند

 ايده و روشها جذب براي جايي كردن باز و خود) ذهن( فنجان نمودن خالي در سعي لحظه آن در و آورند مي خاطر به را رزمي هنرهاي

 .نمايند مي جديد هاي

 .است ذن واقعي مفهوم اين و رزمي هنرهاي و زندگي در ذن از شما واقعي درس اولين اين

 

 ذن اموزش در نتیجه به نکردن فکر

 گيرد مي صورت كندي به يادگيري فرايند ، ابتدا از كنيد مي) ذن در رزمي هاي ورزش از يكي( دو كي هاپ آموختن به شروع كه وقتي

 دارد نياز پذير انعطاف و نرم بسيار بدني به دو كي هاپ زيرا

 به خودتان براي آساني به را چيزي هر ايد كرده عادت شما. دهيد فرصت خودتان به آنكه مگر شويد نمي يادگيري به موفق هرگز

 .نيست رزمي هنرهاي روش حداقل يا كردن زندگي روش اين ولي. آوريد دست

 : باشيد صبور كنيد سعي

 تالش يعني خود به دادن فرصت ولي. سختيهاست و مشكالت برابر در ناله و شكوه ابراز بدون تحمل قابليت داشتن معني به بودن، صبور

 .شوييد قائل كنييد، مي كار رشته يك روي بر كه زماني مدت براي حدي اينكه بدون هدف، يك به رسيدن براي فعاالنه

 از شويد نمي موفق راه اين در سرعت به اينكه از واقع در و بدهيد خود به را معيني فرصت ذن شيوه در معقول مهارت كسب براي شما

 از را سنگيني بار كه است اين مثل كنيد پاك ذهنتان از بوديد شده قائل خود براي كه را زماني محدوديت كه وقتي.  نباشيد نااميد خود

 . شويد مي ورزشكاران بقيه با همگام ، حركات دادن انجام به قادر ماه چند عرض در. ايد برداشته دوشتان

 .كنيد رفع نيز را ديگر مشكالت ، خود استاد نصيحت از استفاده ضمن آن كنار در
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 آن توليد و تكميل فكر در صرفا ، باشيد كار پردازش متوجه بيشتر اينكه جاي به زيرا.  دهيد مي انجام دو كي هاپ با كه كنيد كاري

 كار به مطلق زماني حد يك شدن قائل بدون و نموديد خارج ذهنتان از را كار اتمام براي مشخص زماني محدوده وقتي سرانجام،.  بوديد

  .برسانيد پايان به را تمرينتان تشويشي و اضطراب كوچكترين بدون ايد توانسته ، ايد پرداخته

 

  حال زمان در زندگی و ذن

 زمان در و دريابد را حال زمان كه آموزد مي انسان به ذن. بياموزيد را آينده يا و گذشته در نه ، حال زمان در كردن زندگي بايستي شما

 .باشيد تماس در و مرتبط كامال اطرافتان محيط با و خودتان با شما كه شود مي باعث حال زمان در كردن زندگي. كند زندگي حال

 ندارد همراه به پشيماني حال زمان در انديشيدن. است دسترس در و استفاده قابل هميشه و رود نمي هدر به شما انرژي صورت اين در

 حال زمان زنده زمان. شويد مي حال زمان شدن ضعيف موجب آينده به انديشيدن با. است همراه پشيماني با گاه گذشته به انديشيدن اما

 .بينديشيد حال زمان به. است

 است كاري و خود متوجه شما ، نيست ديگر جاي و است كار آن متوجه كامال و دقيقا شما حواس و هستيد كاري انجام حال در كه مادامي

 .ممكن شكل بهترين به كار هر دادن انجام است ذن اين و دهيد مي انجام كه

 يك.  سازيد منعكس را آن تان زندگي در و كنيد تامل بسيار كند مي اشاره تمرينات در آن به اشاره تان استاد كه چيزي مورد در شما

 .كند مي ايجاب را حواس كامل تمركز هنرها اين كه است اين رزمي هنرهاي به ورزشكاران بيشتر عالقه داليل بزرگترين از

 سرعت.  آييد فائق) روزمره زندگي مسئوليتهاي از ناشي( فشارهاي و مشكالت بر توانيد مي ساعت چند براي فقط شما هفته، هر

 .بيايد پيش كردن تامل براي فرصتي يا بيفتد فاصله شما كارهاي بين كه شود مي مانع رزمي هنرهاي تمرينهاي جلسات برگزاري

 و انرژي ترتيب بدين و برود ديگر جاي به جايي از كه دهند مي اجازه خود ذهن به كار و تمرين طول در اغلب ورزشكاران از بعضي

 اتفاق اين ديگر تا دهيد تمرين خود به كه گرديد مصصم و گرفته درس موضوع اين از بايد شما.  دهند مي باد بر را خود تمركز قدرت

 جمله كوچك كارت يك روي بر كنيد مي مراجعت كارتان محل به وقتي مثال. دهيد مي انجام حواس كامل تمركز با را كار هر و نيفتد

 .كنيد نصب ديوار به كارتان ميز باالي و نوشته را "دريابيد را حال زمان"

 حال و خوانند مي را آن ، يابند مي آشفته را خود كه وقت هر من و كنند مي نصب خود خانه ديوار بر را جمله اين ورزشكاران از بعضي

 ) است ورزش در روانشناسي نوعي كه( دهند مي تغيير را خود
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 ذن هنر در ها ضعف شناخت

 قوت نقاط و ضعف نقاط كه كنيد قبول را حقيقت اين بايد شما. آموخت نخواهيد چيزي نپذيريد، ضعفها تمامي با را خودتان كه زماني ات

 .دهيد توسعه را استعدادهايتان و قابليتها بايستي و داريد

 يك خود جسماني محدوديتهاي و ضعفها رغم علي من:  گويد مي چنين اين خود به نسبت جهان در رزمي هنرهاي نابغه لي بروس مثال

 .گشتم رزمي هنرمند

 همچنين. بود كامل فيزيكي لحاظ از لي بروس شما نظر از زيرا ، خورديد يكه شدت به موضوع اين شنيدن با شما اغلب كه دانم مي

 شده موجب امر اين البته. است كوتاهتر چپم پاي از سانتيمتر دو يكي من راست پاي ولي ندارند آگاهي آن از احتماال ها بعضي:  افزود

 به كه دريافتم سپس است چپم پاي عهده به اوليه هاي ضربه كه وصف اين با. شوم برخوردار بدن استقرار حالت بهتريم از من كه است

 نيروي من به نهايت در پاهها طول بودن نامساوي و كردم مي اجرا تر راحت را پا هاي ضربه از بعضي راستم پاي بودن كوتاهتر علت

 .كرد مي اعطا بيشتري جنبش

 عينك از من وقتي كه معنا اين به ام، بوده بين نزديك من كودكي زمان از. كنم مي استفاده)  چشم لنز(  نامرعي عينك از من آنكه دوم

 به شروع كار، ابتداي در منظور همين به. ديدم نمي واضح طور به شد نمي نزديك كامال كه وقتي تا را حريفم حركات. كردم نمي استفاده

 .است ال ايده تن به تن مبارزه براي زيرا كردم چان وينگ فراگيري

 توانيد نمي مثال. بياموزيد بايد شما كه است چيزي همان اين و كرد، گذاري سرمايه آنها روي و پذيرفت را خود هاي ضعف لي بروس

 است الزم واقعا آيا كه است اين نكته اما. كنيد صرف پاهايتان كردن گرم براي را زماني مدت آنكه بدون بياوريد سر باالي تا را پايتان

 بزنيد؟ بلندي آن به اي ضربه شما

 باالتر هاي ضربه اكثر. كردند مي استفاده زانو از باالتر پاي هاي ضربه از ندرت به رزمي هنرمندان هم اواخر اين تا كه است اين حقيقت

 هرگز شما و بود خواهد قوي بسيار ها ضربه اين كه باشيد مطمئن و بياوريد باال كمر حد تا را پا هاي ضربه بنابراين است نمايشي سر از

 .نداريد نياز باالتر حد در هايي ضربه زدن به

 چه اگر. دهيد انجام كامل طور به شماست توان در كه آنجا تا را كار آن كنيد سعي دهيد، انجام احسن نحو به را كاري هر اينكه جاي به

(  كوميته يا و مبارزه يك در ولي اند، كرده صرف حركت و فن صدها در استادي براي زيادي ساليان كارآزموده رزمي هنرمندان بيشتر

 .نمايد استفاده مسابقه طي در بار چندين ، فن نوع پنج يا چهار از فقط عمال است ممكن قهرمان يك)  كاراته در تن به تن مبارزه

 انعطاف در را خود هاي كاستي. باشيد پذيرا هستيد حاال كه گونه آن را خودتان و كنيد مي زندگي حال زمان در كه بياموزيد بايد شما

 .كنيد برطرف و تكميل مداوم تمرينهاي و دانش كسب با چابكي و پذيري
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 هاي ستاره بزرگترين از يكي او زودرسش مرگ از قبل تا و بودند غالب محدوديتهايش بر حقيقتا لي بروس استعدادهاي و قابليتها

 .رفت مي شمار به سينما

 .كنيم غلبه خود ضعفهاي بر توانيم مي آنها، گسترش و خود قوت نقاط يافتن با. اوست هاي آموخته از روشني تصوير او زندگي

  

 ذن در نشدن مغرور

 اثر بر كمربند اين. است پاكي نشانگر قديمي رسم طبق كه بندند مي سفيد كمربند يك مبتدي هنرجويان ، رزمي هنرهاي بيشتر در

 گذشت از پس. گردد مي مشخص اي قهوه كمربند با يادگيري از مرحله دومين بنابراين شود، مي كثيف ممتد استفاده و زمان مرور

 .آيد مي در _ سياه كمربند مرحله _ سياه رنگ به اينكه تا گردد مي تر تيره كمربند زيادي مدت

 از كه _ پاكي دوران به دوباره كننده استفاده شخص كه است اين از حاكي كه بازد مي رنگ هم سياه كمربند طوالني بسيار استفاده اثر بر

 .گردد مي بر _ رود مي شمار به انساني فضائل و كماال از و ذن خصوصيات

 قهوه مختلف درجات همچنين و اي قهوه تا سفيد رنگ بين ما مختلف رنگهاي به كمربندهايي رزمي هنرهاي هاي سبك از بسياري در

 آگاهي اين. دارد پيش در قبلي مهارتهاي وراي طوالني بس راهي هنوز كه كند مي يادآوري شاگردان به دائما كه است موجود سياه و اي

 .است داشته خود برابر در استادي آنها از يك هر چنانچه كند مي صدق هم استادان مورد در حتي

 هر از رفتن باال با دارد بيشماري پاگردهاي كه باشد هايي پله همانند بايد هميشه رزمي هنرهاي فراگيري زمينه در شما شخصي تجربه

 همان يعني صعود رسد مي نظر به كه دارد وجود سكوهايي يا پاگردها ولي شود مي نزديكتر است فكر و ذهن اتحاد كه هدف پله

 .دارد ادامه بينهايت تا ها پله اما شود مي متوقف يادگيري

 هستيم گيرنده تعليم و شاگرد نيز ما همه و است بسيار دست باالي دست و دارد خود از باالتر استادي استاد هر كه موضوع اين دانستن

 .است مشوق و بخش الهام بسيار

  

 ذن در واقعی خطرات شناخت

 زور پر مردان ناپذير مصالحه افراد مهاجمين قدرت كاذب اشكال با آساني به كنم شروع را رزمي هنرهاي فراگيري اينكه از قبل

 .شدم مي مرعوب. … و اتومبيل دالالن سمج فروشندگان گردنكش هاي پيشخدمت متكبر روشنفكران
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 عصباني و خجالت و كفايتي بي احساس با يا. دادم مي نشان تفريط يا افراط حد در العملي عكس معموال اشخاص نوع اين با برخورد در

 .ساختم مي درگير جدال يك در را خود و دادم مي بروز را خود عصبانيت يا و دادم مي نشان العمل عكس خود دست از

 سرعت به من رفتاريم هاي نشانه همچنين و بود مشابه معموال هم حريف تهاجم مقابل در يعني مسابقه تشك روي بر من العمل عكس

 .دادم مي نشان تمايل واكنش ابراز به و شدم مي غضبناك و زده هيجان

 باز است ممكن كه آنجا تا را پاهايم از يكي ايستاده حال در كه كرد مجبور مرا و برد ام خانه پاركينگ وسط به مرا لي بروس روز يك

 .كشيد من پاي دو فاصله شعاع به اي دايره من پاي حركت مسير در و بچرخم ثابت پاي محور حول كه كرد وادار مرا سپس كنم

 خدعه حمالت و تهاجمي حركات انجام به كرد شروع و ايستاد دايره خط از قسمت يك روي من از فاصله مقداري با لي بروس سپس

 .ايستادم استوار و محكم او حمالت انتظار در من. آميز

 .آورم وارد اي ضربه شما بر بتوانم نيست ممكن فاصله اين از چرا؟ ولي هستيد، زده هيجان و عصبي شما: گفت او

 زده هيجان و عصبي من ديگر يكبار كرد نفوذ دايره محيط به پايش كه حدي تا شد نزديكتر و كرد كمتر من با را اش فاصله او سپس

 چرا پس بزنم اي صدمه شما به بتوانم كه ام نشده نزديك شما به قدر آن هنوز من: گفت و نمود سرزنش مرا بروس نيز بار اين و شدم

 .كنيد نمي حفظ را خود آرامش

 داده حركت عقب به را تان دايره شما خوب بسيار« : گفت او. دادم نشان واكنش آگاه ناخود من و شد دايره وارد كامال بروس ناگهان

 شما براي واقعي تهديد يك ايا باشم ايستاده تان دايره لبه بر من كه كنيد تصور حال. ايم نمي حساب به برايتان تهديدي من بنابراين ايد

 « آيم؟ مي حساب به

 قرار خطر معرض در دايره محدوده داخل در فيزيكي لحاظ از من كه كنيد مي تصور ولي خير راستش« : گفتم و داده تكان را سرم

 « بگيرم؟

 كنيد نشيني عقب حد آن از بيشتر كه خواهيد نمي يا و نيستيد قادر شما و دارد قرار شما دايره داخل در شما حريف وقتي« : گفت او

 « .كنيد حفظ حريف با را تان فاصله و كنترل را خود بايستي شما لحظه آن تا ولي كنيد مبارزه مجبوريد

 و آرامش كامل حفظ با شدم قادر كه حدي تا شد مي افزوده هم من نفس به اعتماد به رزمي هنرهاي در من هاي قابليت افزايش با

 در كه بودم مطمئن من زيرا كند خسته من ارعاب براي انرژي صرف با و ظاهري حمالت با كامال را خود حريفم بگذارم خونسردي

 .بود خواهم او دادن شكست به قادر اساني به لزوم صورت

 مزاج عصبي فردي با جلسه يك در روزي. گيرم بهره روش اين از توانستم كه آوردم دست به ام شغلي زندگي در فرصتي بعد اندكي

 حكم فقط او تهاجمي گفتار و اعمال كه فهميدم. شد مي پيروز مباحثات در دفاعي وضعيت در مقابل جناح دان قرار با كه كردم برخورد

 .آيد نمي حساب به واقعي خطر و دارد را ارعاب
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 بودم مطمئن و دهم نشان خود از سختي و شديد العمل عكس كه نبود احتياجي يعني ندادم انجام عملي او برابر در من مسائل آن تمامي با

 بتوانم من اگر كه كردم فكر بنابراين نمايد تحريك حرفهايش با فقط مرا داشت سعي او بود او اعمال و حركات از برتر من حركت كه

 خود بكنم كاري من اينكه بدون و دهد مي دست از را انرژيش تمامي زودي به او دارم نگه خود ذهني دايره محيط خارجي لبه حد را او

 .كند مي جمع را پايش و دست

 چيزي همان شود مي خسته كم كم پاسخ دريافت عدم صورت در و كند ايجاد واكنش مقابل شخص در كه است آن بر ارعابگر شخص

 واقع ما بين واقعي مبارزه هيچ واقع در ساخت رها مرا و انداخت باال را هايش شانه مزبور شخص سرانجام افتاد اتفاق مورد اين در كه

 .بود باخته را مبارزه او حال هر به ولي بود نشده

 :است شده آورده ارعابگر افراد دست از شدن رها مورد در "هان" استاد توصيه زير در

 دو هميشه انسان كه است اين صحيح و شايسته روش باشد دوستانم مورد در تصميم اين اگر حتي گيرم نمي تصميم سريع هرگز من

 واكنش كمتر و كنيد فكر بيشتر نشدن مرعوب براي است روش اين از بخشي حوصله و صبر نمايد تفكر موضوعي در الزم مقدار برابر

  .دهيد نشان

 

 ذن در درد به نکردن فکر

 موثري روشهاي بايستي آنها منظور همين به. بينند مي صدمه و شوند مي زخمي تمرين حين در كرات به كاها كاراته يا رزمي هنرمندان

 مي عمل ذن اصول به كه هستند اشخاصي ولي نيستند ذن  استاد رزمي هنرمندان اكثر كه انجا از دهند پرورش خود در درد تحمل براي

 مي قرار ديگران اختيار در را تجربياتشان كرارا آنها چه گر كنند مي فلسفي بحث اند آموخته كه چيزي ماهيت مورد در ندرت به كنند

 .دهند

 باريكي نوارهاي صورت به كه برنج هاي ساقه حصير با و شود مي نصب ديوار بر كه قطور چوبي تخته يك:  از است عبارت وارا ماكي

 .شود مي پوشانيده است درآمده باريكي نوارهاي صورت به كه برنج هاي ساقه حصير با و شود مي نصب

 : خوانيم مي هم با كه فرمود بيان خود استاد حواس تمركز تاثير از جالبي حقيقت ، جهان در رشته اين هاي برترين از يكي

 فوري جراحي عمل يك به او دكتر گفته به گرديد سينوسها و بيني شديد عفونت دچار سالگي هشت و هشتاد در كره كشور در من استاد

 مي پزشكان ورزيد مخالفت كار اين با شديدا او كنند بيهوش را او خواستند پزشكان جراحي عمل از قبل كه هنگامي. داشت احتياج

 .بود مصمم اش گفته در استادم ولي دهند انجام بيهوشي داروي از استفاده بدون را عمل كه ترسيدند
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 جراح پزشك كه مدتي در و بست را چشمانش استاد باشم آنها دست دم كه كردند خواهش من از ولي كردند موافقت پزشكان سرانجام

 هيچ به استاد و انجاميد طول به ساعت دو مدت به جراحي عمل كرد حفظ را خود آرامش كامال او كرد مي استفاده خود جراحي چاقوي از

 .نكرد تغييري هم لحظه يك براي او چهره خطوط. نداد انجام باشد درد احساس از حاكي كه حركتي وجه

 اين نداد نشان درد حس بر مبني عملي استاد اينكه علت شد بلند جايش از و كرد باز را چشمانش او رسيد پايان به جراحي عمل وقتي

 .بود ساخته متمركز ديگر جايي به را فكرش او كه است

 است؟ ممكن چطور اما

 اي لكه يا نقطه يك يا صخره يك بر مثال. سازيد متمركز ديگري چيز بر را فكرتان و چشمها كنيد منظم را نفسهايتان كه ترتيب اين به

 كنيد مزمزه را آن خود تصور در شويد متمركز كامال ايد گرفته نظر در كه موضوعي يا شي آن روي بر غيره و اتاق كف يا سقف روي بر

 تخته شما كه زمان آن كند مشغول خود به را حواستان و فكر تمامي كه بگذاريد ببوييد را آن طرف هر از و دهيد رنگ آن به بچشيد

 . شود نمي پرت وارا ماكي جز چيز هيچ به تمركزتان بدهيد داده قرار خود ضربات تحت را وارا ماكي

 درد بر توانستيد وقتي شود نمي حس نيز دردي نينديشد درد به ذهن اگر بود ديگري جاي در شما فكر و ذهن بينيد مي كه طور همان

 .كنيد غلبه نيز كوچكترند درد از كه چيزهايي ساير بر توانيد مي شما كنيد غلبه

 : دهيم مي بسط را مطلب ، شما براي مثال يك با.  كنيد تمرين توانيد مي شما هم را عمل اين

 براي موضع در نووكائين داروي تزريق صدد در كه كند مي اعالم اظهار دندانپزشك ايد كرده مراجعه دندانپزشكي به كنيد فرض

 .برسانيد انجام به بيهوشي داروي بدون را كار اين ، استاد عمل مانند گيريد مي تصميم شما باشد مي درد از جلوگيري

 ، كرده منظم را نفسهايتان ، شده گفته توضيحات طبق و خواهيد مي مهلت معالج پزشك ار خود سازي آماده براي اي دقيقه چند

 را كارش دندانپزشك دقيقه چند از پس.  سازيد متمركز آن بر نيز را ذهنتان و كنيد ثابت سقف روي بر اي نقطه روي بر را چشمهانتان

 .ايد نگشته دكتر كار ملتفت اصال كه شويد مي متوجه تازه شما و رساند مي پايان به

 از قويتر فكر تمركز قدرت آموزد مي را»  اشياء تمامي بر ذهن حاكميت«  :بر مبني ذن فن از استفاده نحوه رزمي هنرمند يك كه زماني

 .يابد مي غلبه درد بر فكر و شود مي درد قدرت

 ذن در بیهوده تالش

 او سازد آگاه مقصودش از را حريف اينكه بدون و كند تغيير ديگر وضعيت يا حالت به حالتي از باشد قادر بايستي ماهر رزمي هنرمند ك

 هوشياري وجود عدم صورت در فقط تواند مي شود مي ناميده »اي جرقه« مواقع بعضي كه فن اين.  دهد قرار خود ضربه اصابت مورد را

 .شوند واقع هم با همزمان بايستي عمل و فكر. گيرد صورت قبلي ذهني
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 .بيشتر عمل سرعت و قدرت با است مساوي نياوردن فشار خود به و بودن آرام

 شما. بخشيديد خاتمه كارتان نتيجه و ضربات نحوه مورد در خود اضطراب و نگراني به شما برسد آرامش به شما جسم و ذهن وقتي

 كه است هدف به دستيابي آرزوي و مفرط ميل يا اضطراب اين.  كنيد مي عمل خيالتري بي حالت با و نيستيد خود ضربات نگران ديگر

 .گيرد مي قرار زحمت بي تالش راه سر در

 : كه است اين ، آن و شود مي مطرح اينجا در سئوالي

 توانم؟ نمي خواهم مي را چيزي چنين دقيقا كه وقتي اما بزنيد ضربه توانيد مي خوب چه ندارد اهميت برايتان اصال كه وقتي شما

 تقال بدون يعني نشويد نگران و مضطرب هستيد آن انجام حال در كه كاري به نسبت كه كنيد سعي بايستي شما:  كه است اين جواب

 شما سرشت و طبيعت جزء امر اين متوالي تمرينهاي انجام از پس. دهيد انجام را كار آن چشمه از آب جوشش و درخت از برگ همانند

 .شويد دستكش و دستها بين حتمي تماس ايجاد نگران اينكه بدون گردد مي

 موفق دهيد اهميت موضوع به اينكه بدون توانستيد شما كه بينيد مي ببنديد بكار مبارزه يا تمرين در عملي صورت به را كار اين حال

 .شويد

 گفته شما به موارد اين ابتدا در اگر ولي فهميديد را كار رمز باالخره شد خواستيد مي آنچه و نبوديد امر اين دلواپس لحظه آن در زيرا

 .گيرد سرچشمه انسان درون از بايستي واقعي دانش فهميديد نمي را آن هرگز خودتان شد مي

 : كنيم مي تشريح برايتان كلمات غالب در را آن ، شما تر دقيق يادگيري براي

 خود نابودي و شكست باعث و سازد مي مغلوب را خود حد از بيش تمركز ولي. اند حركت در همقدم و همگام تمركز و اعصاب آرامش

 و گيريد بهره خود خودآگاه ضمير و هوشيار ذهن از وقت تمام اينكه جاي به و باشيد خونسرد و راحت و تفاوت بي واقعا اگر گردد مي

 مي حواس تمركز صورت آن در دهند انجام را خود وظيفه يك هر نيز ناخودگاهتان ضمير و جسم بگذاريد واداريد مداوم كار به را آن

 .گردد تبديل زحمت بي تالش به تواند

 .نباشيد مضطرب و نگران حد از بيش

 .است نظر مورد كار انجام صحت به نسبت حد از بيش توجه و نگراني و دلواپسي كند مي مقاومت زحمت بي تالش برابر در كه چيزي

 شايان پيشرفت ناگهاني طور به موضوع اين پي در شما و افتادند مي اتفاق دلخواه حركات ايستاد مي باز زياد تقالي از ذهنتان كه وقتي

 .دهيد مي بروز خود از توجهي
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 است ممكن كه كارهايي فقط بريد مي سر به آرامش در كامال فكري و جسمي لحاظ از ولي سازيد متمركز حركت بر را حواستان تمامي

 و اضطراب بدون نيست ممكن غير هم آنچنان كه شويد مي متوجه ناچيز تالشي با و برسانيد انجام به را دهيد انجام كم مدت آن در

 .داشتيد زحمت بي تالشي واقع در شديد كار به دست داشتيد دست در كه كاري مورد در نگراني

 

  ذن در موفقیت راههای

 سواالتي( ذن معماهاي در غرق و بنشينيد يخ آب سردي به آبشار يك زير) كنيد تصور( حواستان تمركز به بخشيدن توسعه جهت در

 .يابيد دست بيني روشن به و كند ايجاد عقالني و فكري انبساط ، قوه تا بشويد) نيستند حل قابل منطقي طريق از كه

 بام كردن فرش در كه را سفال جين دو يك كند مي نيم دو به را درخت تنه تبر با كه شكني هيزم مانند را دستشان لبه اند قادر ها بعضي

 .كنند خرد راحتي به روند مي كار به منازل

 نيست مسابقه يك كاراته: گويد مي شود مي پرسيده او خاطر آسايش و آرامش سرچشمه مورد در رزمي هنرهاي استاد يك از وقتي

 و روحي نيمي و جسمي تمرينهاي نيمي از مركب كاراته باشد نمي هم شخصي دفاع براي روشي حتي نيست هم ورزش يك كاراته

 حتي است قادر و است باك بي او است آرام فردي كند مي سپري تفكر و تعمق و تمرين با را سالهايي كه كايي كاراته فرد است معنوي

 .نمايد حفظ را خود آرامش نيز سوختن حال در ساختمان درون در

 آسودگي و آرامش چنين كنيد مي درك را باال هاي گفته اصلي مفهوم شود مي تصور رزمي هنرمندان با متمادي ساليان گذرانيدن از پس

 است دادن انجام به قادر فرد آنچه اينكه به علم با آورد دست به نظر مورد كار در خود كامل دادن بسط طريق از تواند مي فقط فرد را

 .است داده انجام

 

 اي پيله در او كه دهد مي دست احساس اين بيننده فرد به است) تمربنات( عمليات دادن انجام مشغول رزمي هنرهاي استاد يك وقتي

 خود نمايش مورد در هرگز او. است شده محصور و پيچيده خود معرفت و خودشناسي برتري و فضيلت شخصي تجربيات از ناپذير نفوذ

 .است مسلط خود كار بر كامال او كه زيرا ندارد نگراني ،

 با برخورد در مختلف راههاي ميان از تواند مي او دروني ويژه آرامش علت به نيست رزمي هنرهاي استاد از جدا او ذهن در ، ذن استاد

 .برگزيند عقالني و منطقي راهي زندگي كننده تهديد خطرهاي

 همان دارد وجود متعددي راههاي ، حمله دفع براي كه است آموخته اند كرده رزمي هنرهاي وقف را زندگيشان كه استاداني از بسياري

 .دارد وجود مختلف راههاي عادي نزدگي در كه طور
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 .پردازند مي حمالت دفع به و كنند مي استفاده خود نيروي از آرامش كمال در هستند خود به مسلط و آرام استادان اينكه علت به

 نمي كاري كه دارد وجود مواردي و آوريد عمل به اقداماتي توانيد مي خاصي موارد در كه آموزد مي شما به مسابقه تشك روي تجربيات

 .كنيد عمل بدان و اتخاذ منطقي تصميم و داده قرار مدنظر طرفي بي با را مختلف راههاي كه اموزيد مي شما. بكنيد توانيد

 عالمت اولين احساس با و لرزه زمين لحظات اولين در است خويش آرامش حفظ به قادر نيز لرزه زمين با مواجهه در حتي رزمي هنرمند

 پناه اي پله راه زير بايستي آيا چيست؟ بكنم توانم مي كه كاري بهترين است وقوع حال در لرزه زمين كه گويد مي خود با او خطر

 را آن بايد بگيرد حركت به تصميم بايستي كه حالي در او بمانم؟ هستم كه همانجا بايستي يا كنم؟ فرار خانه از بيرون به بايستي بگيرم؟

 اساس بر او بايستي حال هر به باشد چه هر او تصميم است منطقي معقول تفكر مبني او تصميم زيرا دهد انجام كامل آرامش با نيز

 .وحشت اساس بر نه دهد نشان واكنش موقعيت آن بر حاكم واقعيت

 در كه كند مي تشبيه ساكن آب همانند ذهني داشتن به را خونسردي و آسايش از مرحله اين "پاركر اد" آقاي كاراته امريكايي استاد

 .شود مي گفته ميستونوكورو كاراته اصطالح

 يابد؟ مي دست ساكن آب همانند ذهني چنين يك به شخصي چگونه

 در افتد مي اتفاق زندگيتان در ناگوار حادثه يك كه زماني رود پيش هستي جريان با و شود همراه زندگي مسير با كه آموزد مي فرد

 در كه باشيد داشته مدنظر هميشه را موضوع اين دهيد نشان العمل عكس هيجان يا و عجله كوچكترين داشتن بدون اتفاق آن برابر

 .آيد مي پش برايتان كه مواردي اغلب

 و عمل آنكه از قبل دقيقه يك حتي براي را خود خونسردي و آرامش دارد وجود حل راه و چاره راه كنيد مي فكر خود كه آنچه از بيشتر

 در خونسردي با عاقالنه تصميم يك گرفتن با سپس. دهيد قرار مدنظر را چاره هاي راه و نماييد حفظ دهيد نشان خود از العمل عكس يا

 .برداريد قدم راه ان
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