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تنها يک قدرت و يک آزادی و يک 
عدالت وجود دارد و آن ، قدرت و تسلط 
بر خويشتن و آزاد شدن نفس از هر كس 

و هر چيز ديگر و رسيدن به اعتدال در 
وجود خويش  است.

مهاتما گاندی





خوشبختی را در همین 
لحظه احساس كنید

مقدمه
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بي حالي، كم حوصلگي و بي انگيزه بودن دانشجوها معمايي بود كه پاسخ 
آن را خوب مي دانستم. دانش آموزان موفقي كه با آرزوي ورود به دانشگاه 
از سد كنكور گذشتند و حاال حتي انگيزه شركت در كالس هاي درس 
دانشگاه را ندارند. تنها دغدغه آن ها پاس شدن و مشروط نشدن است؛ 
آن هم شب امتحان. شايد علتش مدرك  گرايي جامعه باشد، يا كمبود 
امكانات رفاهي و خوابگاهي، مشكالت نظام آموزشي دانشگاه، آينده 

مبهم شغلي، زندگي در غربت و ...

دونده اي را تصور كنيد كه به خط پايان رسيده است. او كه تا 
دقايقي پيش، با تمام توان و آخرين نفسش براي عبور از خط پايان 
مي جنگيد، حاال تقريبا هيچ حركت وتالشي ندارد؛ نبايد هم داشته 
باشد. خوب يا بد، شاد يا غمگين، رتبه و مقامش هرچه باشد؛ ديگر 

كاري براي انجام دادن ندارد. او از خط پايان گذشته است.

دانشجويي كه تا چند ماه قبل روزي 11ساعت مطالعه منظم داشته و 
توانسته با برنامه اي چند ساله از سد كنكور بگذرد، اكنون ديگر كاري 
براي انجام دادن ندارد. او درواقع خط پايانش را پشت سر گذاشته است.

به نظرم خط پايان را بدجايي بسته ايم. اين دانشجوي عزيز تا چند ماه 
پيش دقيقا مي دانست بايد چكار كند به او گفته بودند:

» فقط درس بخوان! هرچه رتبه بهتري داشته باشي زندگي 
بهتري خواهي داشت. بايد خودت را فقط براي لحظه كنكور 

آماده كني، فكر " بعدش" بماند براي بعد« 

و حاال او به "بعدش" رسيده؛ اما ديگر كسي دغدغه او را ندارد. ديگر 
مشاور با او تماس نمي گيرد و كسي برنامه اش را چك نمي كند. 

اين قهرمان جوان، حتي نمي داند براي چه به دانشگاه آمده، چرا اين رشته 
را انتخاب كرده و آينده شغلي اش چه خواهد بود. در بهترين حالت مي داند 
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كه بايد با معدل باال دانشگاه را تمام كند، تا اگر شانس داشته باشد بتواند 
در يك شركت دولتي يا خصوصي مشغول به كار شود. بعد هم وام بگيرد، 
ماشيني بخرد، ازدواج كند و بچه دار شود. از آن به بعد، هر صبح مجبور 
است با بي حوصلگي از خواب بيدار شده و بعد از پايان كار با خستگي 
به خانه برگردد. او بايد خودش را براي كار فردا و ديگر مسئوليت هاي 
زندگي آماده كند. مهم ترين آرزويش اين است كه فرزندانش رتبه بهتري 

در كنكور كسب كنند تا آينده اي بهتر از او داشته باشند.

اين واقعاًً زندگي نيست! ... براي چه خلق شده ايد؟

دوستان دانشجوي من! ديگران كه آينده را در كنكور خالصه مي كردند؛ 
شما را هدف قرار داده بودند تا بهتر به نظر برسند. باور كنيد كنكورخط 

پايان شما نيست و هرگز هم نبوده.

خط پايان تان را خودتان تعريف كنيد و آنگاه مانند يک دونده 
ماراتون، با اشتياق براي رسيدن به آن بجنگيد و تا آخرين نفس از 

زندگي لذت ببريد.

كتابي كه پيش رو داريد نتيجه مشاوره هاي من با دانشجويان سال اولي 
است، همه تالش من اين بود كه از آن ها يك قهرمان واقعي بسازم. به 
آن ها راهي را نشان دادم كه خودم با پيمودن آن در اوج سختي هاي 
مسير  در  آنچه  با  لذتي  هيچ  كردم.  احساس  را  زندگي، خوشبختي 

رسيدن به اهدافم تجربه كردم برابري نمي كند. 

اين كتاب مخصوص دانشجوها نيست، آن را براي همه كساني نوشتم 
كه نمي دانند: »براي چه زندگي مي كنند و قرار است به كجا برسند«. 

همه شما حق داريد آنگونه كه مي خواهيد و لياقت اش را داريد 
زندگي كنيد. كافي است تصميم بگيريد و خوشبختي را در همين 

لحظه به دست آوريد.
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