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 استادی نو ، عرفانی نو اشو،

 

 عرفان اشو،

 .پایکوبی ست عرفان عشق ، مدیتيشن ، و جشن و

 

 

OSHO  اشو برگرفته از واژه Oceanic  است ، به معنای اقيانوسی 

 .دراقيانوس  یا حل شده 

 جيمز، واژه ساخته ویليام این

 .است)١٩١٠-١٨۴٢(فيلسوف و روان شناس آمریکایی 

 کيست ؟  اشو

http://oshocenter.org/rumi/1388/12/18/%d8%a7%d8%b4%d9%88%d8%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af%db%8c-%d9%86%d9%88-%d8%8c-%d8%b9%d8%b1%d9%81%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%86%d9%88/�


 

 

 

 :های دیگران در مورد اشو گفته

 اشو مرشدی به اشراق رسيده است که از همه ی امکانات استفاده می کند ”

 ”.به انسان ها کمک کند که از مرحله ی دشوار گسترش معرفت عبور کنند تا

 گياتسو، چهاردهمين داالیی الما تنگين

***** 

 ن ها انسان دیگرنوارهای سخنرانی و کتاب های او الهام بخش من و ميليو ”

 . اند در راه تکامل فردی بوده

 ..… بزرگی است که صدا می زنداو در اینجا همچون ناقوس   حضور

 ”.شوید، بيدار شوید، بيدار شوید بيدار

 کابورن ، هنرپيشه جيمز

***** 

 خطرناک ترین انسان است از زمان مسيح تا کنون اشو“



 

 

 .چنين تهدیدی محسوب نمی شداست که بسيار هم کارساز است، وگرنه  آشکار

 .ندارد او چيزهایی می گوید که هيچکس دیگری شهامت گفتنش را

 من آنقدر از کتاب های درخشنده اش را خوانده ام که متقاعد شوم ”

 ..…او بزرگترین آموزگار عرفانی قرن بيستم است

 ”.او ما را بهتر از خودمان درک کرده است

 رابينز، نویسنده تام

***** 

 .می کنيد بلکه خودتان را پيداا تنها اشو را نمی خوانيد،  شم ”

 ”.ادب، فرزانه، شوخ طبع، دیوانه و در پایان، بسيار سليم بی

 ی کتاب خوان ، آمریکا نشریه

***** 

بيست و  قرن او ميکوشد که در. اشو کسی است که مایتریا بودا در او وارد گشته است  ”
 . یکم مدینه ای فاضله ایجاد کند

ولی هرگز . ميخوانند  را اهریمن و برخی او, نيروهای ویرانگر بسياری با او مخالف هستند 
 .اهریمنی را ندیده ام که مسموم شده باشد

باگوان را  , این مرد ما باید. نه مسموم شده , اهریمن بيشتر مسموم کننده است 
 ”بودا وارد او شده است. محافظت کنيم 

 سه یکی از باستانی ترین معابد شينتو در ژاپنیشيدا عارف معبد ای کاتوا

 

هفت  .دسامبر در هند زاده شد ١١در  Bhagwan Shree Rajneesh باگوان شری راجنيش
مرگ  از پس, را با پدربزرگ و مادربزرگ مادری اش زندگی کرد  سال نخست زندگی

دوست او باقی  بهترین  والدینش بهمراه مادربزرگش بود، مادربزرگی که پدربزرگش، او با
 . ماند و مریدش شد



 

 

را تجربه  (اشراق لحظه ای) satoriسالگی برای اولين بار ساتوری اشو در سن چهارده
روشن (اشراق  بيست ویک سالگی اشو به در) اول نوروز( ١٩۵٢مارس  ٢١در . کرد

 :رسيد (ضميری

موقعيت بی  یک رمی گوید که در اینجا زندگی بيرونی اش به پایان رسيد و از آن پس د او
 .است غروری در یگانگی با قوانين درونی حيات به زندگی ادامه داده

پایان  با رتبه ی نخست در رشته ی فلسفه به ١٩۵۶  تحصيالت دانشگاهی خود را اشو 
در رشته ی  گفتمان ی سراسری هند شد و مدال زرین را و برنده ی مسابقه ی. رساند

 .تحصيلی خود کسب کرد

سال این  بعد از یک و . به مقام استادی فلسفه رسيد Jabalpurجبل پور دانشگاه در
 در سال. بکند امروزی پيشه را ترک کرد تا خود را تمامن وقف آموزش مراقبه به انسان

معروف شد و   راجنيش) آموزگار) در هندوستان به به سفر پرداخت و به آچاریا  ١٩۶٠های 
آشکار می کرد و بی  منافع در جامعه را صاحبان قدر سخنرانی های جنجال برانگيزش نفا

__ حق خود بودن __ خود  انسان به ساده ترین حق دستيابی پرده می گفت که آنان مانع
گفت و با سخنانش قلب  ده هزار نفری سخن می جمعيت های او در حضور. هستند

 .لمس می کرد ميليون ها انسان را

کوهپایه ای براه  ردوگاه های مراقبه را در مناطقا در بمبئی به کار تدریس پرداخت و او
معرفی کرد که  را dynamic meditation دیناميک انداخت و در آنها روش انقالبی مدیتيشن

 .شود با تهی سازی ی ذهن و بدن، سبب توقف ذهن می

: کرد neo-Sannyasنئوسانياس به بعد آغاز به مشرف کردن سالکين به جنبش ١٩٧٠از 
شخصی او  راه عشق و هدایت به شناخت خویشتن و مراقبه کردن؛ که از طریقت تعهد

 .ناميدند می – وجود متبرک باگوان – به لقب  در این زمان او را. شکل می گرفت

 استراليا و ژاپن آوازه شهرت باگوان به اروپا، آمریکا،. حقيقت از غرب آمدند  جویندگان
 .ودنداردوگاه های ماهانه مدیتيشن برپا ب. رسيد

اشو جهانی  و. در پونا ، معبد جدید اشو، در بيست و یکمين سالگرد اشراقش گشوده شد
 .شده است

 اتاق خود می بيشتر و بيشتر در خلوت او. درهمين زمان، سالمتيش خيلی افت پيدا کرده

برای مراسم  های بامدادی و برای سخنرانی: ماند و تنها دو بار در روز بيرون می آمد
 . هنمود به مریدانشتشرف و ر

. اندازی شدند روان درمانی غربی راه های تراپی با ترکيبی از بينش های شرقی و گروه
 . شد شناخته  دنيا – بهترین مرکز رشد و تراپی در ظرف دوسال معبد پونا به نام –

غرب  تفکر دانش او در باره فلسفه و. در مورد اکثر مذاهب دنيا سخنرانی کرده است اشو
مسایل  ترین او ميتواند پيچيده. اخت عميقش از عرفان شرق شگفت انگيز استو شن

 .عرفانی را بسادگی و روشنی بيان کند



 

 

شده  تبدیل پایان دهه ی هفتاد معبد اشو در پونا برای سالکين حقيقت به یک قطب در
 .بود

 قصد به جان اشو سوء در یکی از سخنرانی هایش، عضو یکی از فرقه های سنتی هندو
 .کرد

با مریدانش  دل-به-دل- ارتباط ساکت دوره – برگزید و وارد یک اول می، اشو سکوت را در
 .شد

 Oreganاورگان هکتار را در صحرای ۶۴٠٠٠آمریکایی او زمينی به مساحت  مریدان
این صحرای بی آب و  با کوشش مریدان. خریداری و از اشو دعوت کردند که به آنجا برود

 . شد به یک شهرتبدیل و در ادامهسرسبز   علف به یک مزرعه ی

دوستداران  ، برای جشن های ساالنه  Rajneeshpuramراجنيش پورام این شهر جدید  در
 .تن از سراسر جهان شرکت می کردند ٢٠٠٠٠اشو، بيش از 

شهرهای بزرگ  این جمع در اورگان، جمع های بزرگ دیگری در تمام همزمان با رشد تند و
 .ژاپن ایجاد شد وکشورهای غربی 

درخواست  این زمان، اشو به نام یک رهبر دینی، برای اقامت هميشگی در آمریکا در
درخواست او  های رد اقامت داد ولی درخواست او را دولت آمریکا رد کرد؛ یکی از انگيزه

 پورام راجنيش همزمان،. پيمان سکوتی بود که در آن زمان مراعات می کرد
Rajneeshpuram  استان اورگان و اکثریت  حکومت حمالت روزافزون قانونی، بدست مورد

 .شهروندان مسيحی آنجا قرار گرفت

 جهان بعنوان یک شهر نمونه ی محيط زیستی در  Rajneeshpuramپورام راجنيش
 .شناخته شده بود

دوستانش و در  اشو آغاز به سخن گفتن دوباره کرد برای گروه کوچکی از ١٩٨۴اکتبر  در
 .سالک برای هزاران ١٩٨۵جوالی 

شهر  سپتامبر، منشی خصوصی اشو همراه با چندتن از اعضای تيم مدیران آن ١۴ در
شده بود آشکار  انجام بطور ناگهانی رفتند و روندی از اعمال غيرقانونی که بدست آنان

کاملی را انجام  تحقيقات اشو از مقامات آمریکایی دعوت کرد تا به آن شهر بروند و. شد
 .به مبارزه با آن جمع پرداختند فرصت بهره گيری کرده و مقامات از این ولی. ندده

در چند . کشيدند اکتبر اشو بدون حکم بازداشت شد و دست و پای او را به زنجير ٢٩ در
در زندان . ها وجود نداشت روز نخست بازداشت او ، هيچگونه اثر و ردپایی از او در زندان

نام نویسی کرده بودند  David Washingtonواشنگتن تحت نام دیویداوکالهما او را  ایالتی
مسری بود نگه داشته  herpesمبتٌال به تبخال زندانی دیگری که سلولی همراه با فرد و در

 .که در صورت سرایت می توانست به مرگ باگوان بيانجامد مرضی __ بودند

او از او خواستند تا  ماه نوامبر وکالی از دوازده روز مجازات زندان و زنجير ، و در نيمه ی پس
اعتراف  قوانين مهاجرت متهم کرده بودند مورد خالفی که او را برای نقض ٣۴مورد از  به دو

 .قضایی آمریکا خالص کند کند تا بتواند جان خودش را از نظام



 

 

دادخواستی  __  Alfred plea”دادخواست آلفرد” تسليم شد و با استفاده از قانون  اشو
بپذیرد ولی درعين  را که ویژه نظام قضایی آمریکاست و او می توانست درگيرشدن با جرم

دالر جریمه کردند و دستور  چهارصدهزار او را. حال بيگناهی خود را نيز نگهداری نماید
همان روز با جت  و در. ساله به آمریکا را صادر کردند حق ورود پنج اخراجش را با ممنوعيت

 .پرداخت بازگشت و در کوه های هيماليا به استراحت تانخصوصی به هندوس

 .یک هفته بعد جمع اورگان تصميم به پراکنده شدن گرفت

دستور داد  خارجی بودند ، پليس که پزشک او  اشو، و همچنين  پونا به منشی جدید در
 .بيرون بروند و ویزاهایشان باطل شد تا از هندوستان

 .ادامه داد سخنرانی های روزانه اش را به کاتماندو در نپال رفت و اشو

او هجوم  با یک ویزای سی روزه به یونان رفت و مریدان برای شنيدن سخنرانی های اشو
از کشور اخراج  را ارتودکس دولت یونان را تهدید کرد که اشو کشيش اعظم. می آوردند

 .کنند

 بدست زه اشولی در وقت ورود به سویس ویزای هفت رو. به سویس پرواز کرد اشو
 مامورین و  او به سوئد رفت که با او همان گونه برخورد شد. مامورین مسلح باطل شد

 است و دستور“ ملی امنيت خطری برای”به او گفتند که او  مسلح او را محاصره کرده و 
 .دادند تا بی درنگ خاک سوئد را ترک کند

آلمان به اشو اجازه ی  در هلند وو   با او بدرفتاری کرد پليس ایرلند هم در انگلستان و در  
او بی جواب ماند و در آخرین  ایتاليا هم درخواست ویزای توریستی در. ورود داده نشد

ولی با تهدید امریکا که اگر .دادن اقامت هميشگی ویزا داد با امکان  لحظه، اروگوئه به اشو
الر پس گرفته خواهد شد و ميليارد د جاری آمریکا به مبلغ شش اشو در اروگوئه بماند، وام

مجبور به ترک آن کشور اشو  . داده نخواهد شد وام دیگری به اروگوئه ازاین پس هم هيچ
اروگوئه  ميليون دالر به ١۵٠جدید به مبلغ  از آن اعالم کردند که آمریکا یک وام بعد .شد

 .پرداخت کرده است

فشار امریکا ، ویزای  د روز بعد باده روزه ، ولی بامدارفت با یک ویزای  به جامائيکا   اشو
 .شد اشو و گروه همراهش باطل

بعد  هفته چند. از راه مادرید به ليسبون پرواز کرد و برای زمانی شناسایی نشد اشو
 .بازگردد پليس محل اقامت او را محاصره کرد، اشو تصميم گرفت به هندوستان

  .او ندادند ورود به یکشور یا او را اخراج کردند و یا اجازه  ٢١رویهمرفته 

سخنرانی های  در بمبئی برای شش ماه در خانه یک دوست هندی ميهمان بود و به اشو
 .و پس از آن اشو به پونا بازگشت. روزانه اش ادامه می داد

مردمانی  راستين و باز کردن چشمان ساليان بسياری را به آموزش و گسترش عرفان اشو
 آدمی را از این اشو هميشه ميکوشيد تا. م شده بودندپرداخت که هزاران سال هيپنوتيز

 . خواب طوالنی بيدار کند



 

 

شده  بيش از ششصد و پنجاه جلد کتاب گرد آوری,های اشو برای مریدانش ازسخنرانی
نيست، او  نویسنده اشو یک.کتاب ها به بيش از چهل زبان برگردان شده است این. است

 برگرفته از نام اشو، های منتشر شده بههيچ کتابی را ننوشته است، کتاب شخصن
 نوار کاست و سخنرانی بر روی همچنين نزدیک هفت هزار. سخنرانی های او هستند

 .شده است از او ضبطسخنرانی برروی نوار ویدئو   ١٧٠٠

 !اشو پر فروش ترین نویسنده درهند به شمارمی رود

 .ی به فروش ميرسدبيش از چند ميليون نسخه از کتابها و نوار های و ساالنه

بيستم  ساندی تایمز انگلستان اشو را یکی از هزار شخصيت سرشناس قرن روزنامه
 سرنوشت هند را است، روزنامی ساندی ميدی هند نيز او را جزو ده شخصيتی که ناميده

 (… مثل بودا، گاندی و( تغيير داده اند ميداند 

 .جسم خاکی خود را ترک کرد ١٩٩٠ژانویه  ١٩اشو در 

  اشو

  !او هرگز زاده نشد، هرگز نمرد

  زمين بلکه تنها بازدید کننده ای بود از

  ١۹۹٠تا  ١۹۳١ سالهای بين

 



 

 

  : اشو

دگرگونی  دانش! گونه ای کيمياگری است من دیدگاه فلسفی نيست، بلکه پيام
 دوباره زاده مایلند بر آنچه هستند بميرند و ان کهاست بنابر این تنها آن عرفانی

من  آماده شنيدن پيام با شهامت و دلير که معدودند شوند؛ تنها این عده از مردم
 با شنيدن آن شما . پيام نيز مخاطره آميز است زیرا شنيدن این. هستند 

 و چيزی کمتر از مرگ پيام من. دوباره برداشته اید نخستين گام را برای زایش
  !زایش دوباره نيست

 سوآمی راگو : آزاد  برگردان

osho.com 
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