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 شکوفایی لحظۀ فعلی: بخش اول

 تنها آن روزي سحر دارد که ما بیدار باشیم. هنري دیوید تورو، والدن

 توجه کامل چیست؟

اي در زندگی امروز ما دارد. این اهمیت العادهتوجه کامل یک روش باستانی بودایی است که اهمیت فوق
زندگی کردن  تنهایی ربطی به بودیسم یا بودایی شدن ندارد، اما ربط خیلی زیادي به بیدار شدن وبه 

ستیم، دید خود در هماهنگی با خود و دنیا دارد. به این ارتباط دارد که بررسی کنیم ببینیم چه کسی ه
تمام لحظاتی  داننسبت به دنیا و جایگاهمان در آن را مورد پرسش قرار دهیم، و تمرین کنیم قدر

 باشیم که زنده هستیم. بیش از همه به در تماس بودن ارتباط دارد.

ز بسیاري از دید بودیسم، حالت بیداري آگاهانۀ معمول ما شدیداً محدود و محدودکننده است، و ا 
کند تا از این خواب جهات بیشتر به خوابی طوالنی شبیه است تا بیداري کامل. مراقبه به ما کمک می

آورد تا با دسترسی کار و ناخودآگاه بیدار شویم و به این ترتیب این امکان را براي ما به وجود میخود
ید هاي آگاهانه و غیرآگاهانه ي خود به زندگی بپردازیم. فرزانگان، مرتاضان و اساتبه طیف کامل توانایی

این کار  پروسۀ انجام ذن، هزاران سال است که به طور منظم به کاوش در این موضوع پرداختند؛ در
گیري فرهنگی اند کا حاال ممکن است در دنیاي غرب شدیداً مفید باشد و بتواند جهتچیزي آموخته

ن موضوع ما به سوي کنترل و در اختیار گرفتن طبیعت را خنثی کرده و در عوض آن باعث شود به ای
این است که از طریق  جماع آنها درآییم. اافتخار کنیم که بخشی جدایی ناپذیر از طبیعت به حساب می

ید کاوش درونی طبیعت خودمان و مخصوصاً، طبیعت ذهنمان از طریق دقت منظم به خودمان،  شا
دهد ئه میقادر باشیم با رضایت، هماهنگی و بصیرت بیشتري زندگی کنیم. همچنین دیدي از دنیا ارا

حاکم  حاضر بر افکار و صنایع غربیکه مکمل دید غالب متریالیستی و جزءگرایی است که در حال 
یت ذهنی و نه اسرارآمیز است. تورو همین مشکل را در وضع» شرقی«است. اما این دید نه منحصراً 

آور اي در مورد عواقب تاسفالعادهمشاهده کرد و با احساس فوق 1846معمول ما در نیوانگلند در سال 
 آن نوشت.
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