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  478 برنامه   –گنج حضور 

  :قصه ای از دفتر دوم مثنوی را آغاز می کنم

  : تيتر آن.  آغاز می شود843ين قصه از بيت ا

  .امتحان پادشاه به آن دو غ�م که نو خريده بود

 . پادشاه، رمز خدا يا زندگی ست

ند و از ھشياری جسمی آگاھی دارد و ھشياری غير جسمی را که ش زندگی می کادو غ)م، دو نوع انسان اند که يکی با ذھن ھم ھويت است و در ذھن 

  . ، است، نمی شناسد)از جنس خودش(ھشياری حضور 

  .اين دو غ)م، تازه در عرصۀ ھستی بوجود آمده اند

.طبق نظر مو/نا، پادشاه جھان، به اين دو غ)م يا دو بنده که ھر دو از جنس خودش ھستند بسيار ع)قه مند است  

.اين دو غ)م،  محصور در ذھن است و ديگری که به حضور زنده ست بخوبی نمی تواند از ذھن و زبانش استفاده کنديکی از   

.در واقع اسانس و جوھر ھمۀ انسان ھا ھشياری بی فرم است  

انی از طريق فکر و ذھن ھم ھويت ، با چيزھا و موضوعات و وضعيت ھای اين جھ)امروزه در بيشتر انسان ھا(ولی اين ھشياری، در بعضی از انسان ھا 

. است  

.و در بعضی ديگر، که زياد حرف نمی زنند و بيشتر در سکوت بسر می برند، به جوھر زندگی بودن خود، آگاه است  

. اين قصه، در واقع  در تشريح و توضيح آخرين بيت قصۀ قبل آمده  

. حاضر بپردازيماجازه بدھيد با گذری بر اين بيت، دوباره به بيت آغاز کنندۀ قصۀ  

)842دفتر دوم بيت (: در پايان قصه قبل، مو/نا گفت  

مر گدا را دستگه بر در بود        پای کژ را کفش کژ بھتر بود،  

حرفھايی زدم که حقيقت بودند، اما متوجه و مست زندگی، عمق بی نھايت پيدا کرده بودم، و در حاليکه نيت خوب داشتم، " بيخود"در لحظه ای که 

اما بيشتر انسانھا پايشان کج است و برای پای کج، کفش کج /زم . انشا? نيت خوب من سبب انحراف نشود.   می کنمکه؟ودم که اين صحبت ھا را برای  نب

.پای کج، سمبل ھشياری راستينی ست که در ذھن کج شده، بنا براين باورھای کج ھم می خواھد.       است  

. حسابی و راست به آن نمی خورداگر پا کج باشد، کفش درست   

. ھمانطور که در قصه خواھيد ديد، انسانی که در ذھن زندگی می کند و ھشياری جسمی دارد، سوالھايش غلط و لق است، بنابراين، جوابھای لق می شنود

ی دردناک می خواھد و به سيستمی توجه می کند که اگر درد حمل می کند، خود نيز دردمند است و درد ايجاد می کند و به درد توجه دارد و برنامه و استاد

. استدرد، يا باور دردناک، کفش کج. درد ايجاد کند  

.  می خواھدباورھای کج، و دوست کج، مدير کج.  استخودش کج  

:حال درب خانۀ مردم  و يا خدا و زندگی  را در نظر بگيريد. تمام قدرت و تصرف گدا، بيرون و تا آستانۀ درب است  

اين زنگ زدن، يا تق تق تق در زدن، معادل ھمين ). قديم تق تق تق در می زدند. ( گدا به درب می آيد، دستگيره و يا زنگ را بصدا در می آوردوقتی

.حرف زدن ماست  

 تق تق، ھر حرفی که می زند بصورت ھشياری جسمی ست، تق. فرض کنيد که من ذھنی، بصورت يک باشندۀ فکری روی دريای وحدت اين لحظه است

. محتاج توجه ست" مث). درب خدا را می زند و از او درخواستی دارد  
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زندگی زا اما چون ھشياری جسمی داريم، اين درخواست ھای . ما گدای توجه، گدای زندگی، گدای ھويت، گدای خوشبختی، گدای شادی، گدای آرامش ھستيم

.  کنيمرا از خدا نمی خواھيم بلکه از چيزھای بيرونی طلب شان می  

گدا از فکر درست . پس گدا، عليرغم اينکه درب خدا را می زند، ولی توجه و زندگی و خوشبختی و ھويت و شادی و آرامش را در بيرون جستجو می کند

. اھندخيلی از انسانھا گدای تأييد و توجه اند ولی توجه عشقی نمی خو. گدای توجه است" شده و برای تقويت خود يک فکر می خواھد، مث)  

 بگو دوستت دارم، بگو به تو احتياج دارم، بگو آدم مھمی ھستم، بگو در خيال ام تو را می بينم، تأييد کن که ھستم و وجود دارم :گدای توجه و تأييد می گويد

. اينھا توجھی ست که در آن عشق نيست، ...    

. مثل ابر.  در ذھن ما گدا و بی ريشه ايم:بارھا گفتيم  

.تو خود من ھستی. تا متوجه بشوی.  تو گدا ھستی پس بيرون باش:خدا می گويد  

بنابراين، ما را به .  شدی، آنگاه به درون بيا و با من يکی شو وگرنه بيرون باشتبديلوقتی درک کردی که ھشياری، يعنی خود من ھستی و به خود من 

.درون راه نمی دھند  

جھان مادِی بيرون نگاه می کنيم و خود را از چيزھای بيرونی انباشته می کنيم و از چيزھای جھان بيرون چرا می گوييم ما گدا ھستيم؟  چون مثل گدا، به 

!.می خواھيم که به ما بگويند که چه؟ و کی؟ ھستيم؟  

چاره چيست؟ . ولی جواب آنھا ما را بيش از نيم ساعت، يک ساعت تقويت روانی نمی کند و باز گرسنه و نگران و مضطرب می شويم  

 و آگاھانهاين دفعه .  تبديل کنيم و ھمان ھشياری قبل از آمدن به اين جھان شويمبی فرم را به ھشياری جسمیھشياری .  شويمتبديل :چاره اين است

. ھشيارانه  

ز ھمسرمان خوشبختی ا. تصميم قطعی بگيريم که از بيرون ھويت نخواھيم. اIن می توانيم بخواھيم که گدا نباشيم. ھشياری روی ھشياری منطبق شود

. از بچه ھايمان نخواھيم که بخاطر سربلند کردن ما و کسب احترام ديگران، مھندس يا دکتر شوند. نخواھيم  

. ما کامل جان ھستيم و احتياج به شيرۀ روانشناختی از ھمسر يا بچه ھا يا دوستان يا کارمندان مان يا بطور کلی از اھل جھان، نداريم  

.  آگاه شويم که گدا نيستيم:مو/نا مرتب شرح و توضيح می دھد و ياد آوری می کنداينکار سخت است و   

.ولی تا زمانی که به جھان بيرون نگاه می کنيم بايد بيرون و گدا باشيم  

.درب را می زند و چيز کمی طلب می کند تا از گرسنگی نميرد. گدا انتظار زيادی ندارد  

اما ھمينکه خود را گدا معرفی می کند، کمی نان به او می دھند و ردش . صاحب خانه او را به داخل دعوت می کنداگر ثروتمندی درب خانه ای را بزند، 

. می کنند  

شما به خودتان نگاه کنيد و ببينيد چه برنامه ھای تلويزيونی را نگاه می . پس، ما فھميديم بيشتر انسان ھا پای کج دارند و پای کج ھم کفش کج می خواھد

. چنين کفشی را می خواھيد.  آيا اين تلويزيون در رابطه با ايجاد درد و نگرانی صحبت می کند؟ پس شما ھم جنس آن ھستيدکنيد؟  

 آيا به اتفاقات بد و دردناک توجه می کنيد؟ کسی از آنھا تعريف می کند، گوش می دھيد؟ 

از شما مراقبت کند؟ آيا فکر می کنيد که در آينده مرضی بگيريد و اگر مرض بگيريد چه کسی   

. اگر اين فکرھا را می کنيد، بخاطر اين است که پای تان کج است و کفش کجی به پا کرده ايد  

  :چه کسی گفته که بايد اتفاق بدی بيفتد؟ امروز خواھيم ديد که طبق اين قصه، مو/نا ياد آوری ميکند
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.زندگی بھترين س)متی و بھترين موفقيت را برای ما می خواھد  

. ولی ما چون گدا ھستيم، نمی توانيم اينھا را ببينيم  

.، اگر گدا نبوديم، بخيل ھم نبوديم، حسود ھم نبوديم، موفقيت و شادکامی را ھر جا می ديديم، به آن خوشامد می گفتيم"مث)  

  :نمی گفتيم

.  دختر من، پسر من، موفق شود و پسر و  دختر ف)نی موفق نشود-   

. نی بيفتد، نه برای من اتفاق بد برای ف)-   

. مو/نا توضيح می دھد که گرچه زندگی بھترين ھا را برای ما می خواھد ولی ما بعنوان پای کج، دوست داريم کفش کج داشته باشيم. اينھا تصور گداست

.آرزوی کج داشته باشيم. باور کج داشته باشيم  

.  باشيمبا اين آموزش ھا بيدار می شويم که پای کج و کفش کج نداشته  

* 

شما می توانيد تفسير مثنوی به قلم استاد کريم . اين قصه را تا آنجا که رسيديم برايتان خواھم خواند. در توضيح اين بيت، مو/نا قصه ای طو/نی را می آورد

ک، اين آموزش ھا را در زندگی تان بکار يک، ي. زمانی را مطالعه کنيد و جزئياتش را درآوريد و ببينيد که اين قصه چگونه به زندگی شما مربوط می شود

.بريد  

.تا  پا و کفش تان درست شود  

خودمان راستين شويم، به قالب ھای راستين . پای ما درست باشد، کفاش به ما کفش درست می دھد. ھمينکه پای ما درست شد، کفش مان ھم درست می شود

. توجه می کنيم  

)843دفتر دوم، از بيت (  

 پادشاھی دو غ�م ارزان خريد  

 با يکی زان دو سخن گفت و شنيد

دل و شيرين جواب يافتش زيرک  

 از لب ِشکّر چه زايد؟ ِشکّْرآب

. ، خريد)گران قيمت(پادشاھی، که گفتيم پادشاه جھان است، زندگی ست، دو غ)م ارزنده   

. ، به گفتگو پرداخت)ھمين انسان من ذھنی(با يکی از آنھا   

اما، . پس بايد حواس مان جمع باشد.  ھمين اIن که در درون ذھن ايم و در ذھن مان صحبت می کنيم، با پادشاه صحبت می کنيم:اين بيت به ما می گويد

البته تا نه سالگی و ده سالگی صحبت ھای ما را که بچگانه و مربوط به اين جھان و . خواھيم ديد که پادشاه از صحبت ھای ما حوصله اش سر می رود

.ھای ماست تحمل می کند ولی از نه سالگی و ده سالگی به بعد وضعيت فرق می کنداسباب بازی   

. ھمانطور که نمی توانيم بيش از نه ماه در شکم مادرمان باشيم بعد از نه سال، ده سال، پانزده سال، بايد شکم مادر دوم مان را که ذھن است ترک کنيم  

.، غ)م من ذھنی دار را زيرک دل و حاضر جواب و منطقی با جواب ھايی شيرين يافت)ان جمع باشداIن با ما صحبت می کند و بايد حواس م(پادشاه   
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. حاضر جواب است و ھمه خوششان می آيد. قشنگ و بجا و سود آور، ھماھنگ با سيستم  حرف می زند. درست مثل انسانی که در ذھن خيلی پيشرفت کرده

 از پايگاه چونزرگ مثل حافظ و مو/نا و آيه قرآن می خواند و باعث کيف می شود ولی اين صحبت حتی پس از کمی صحبت بيت ھايی از شاعران ب

.سر و صدا و حرارت زياد ولی از معنی تھی :بقول شکسپير. ھشياری و حضور نيست، فقط مثل ضبط صوت است  

پس ما بايد مواظب باشيم که در کدام . ؟ شکر و شربت، شکر آباز لب شکر چه بوجود می آيد. اين اوج من ذھنی ست که می تواند بجاو قشنگ صحبت کند

.خواھيم ديد که خوب و بجا صحبت کردِن از معنی تھی، حوصله خدا يا پادشاه را سر می برد. جھت می رويم  

 می دانيد که ديگران، مردم، دوستان مان، بچه ھامان، ھمسرمان، از ما چه می خواھند؟ 

مردم، . آنھا را با/ می آورد" من" طوری رفتار کنيم که واکنش منفی نشان ندھند، چون واکنش منفی .  زندگی شناسايی کنيممی خواھند که آنھا را بصورت

وقتی شما از پايگاه عشق و ھشياری و حضور صحبت می کنيد، ولو اينکه حرف ھای تان پراکنده ست و جم)تش . نمی دانند که از جنس زندگی ھستند

. ، بچه تان به حرف شما گوش می دھد"مث).  دل می نشيندصحيح نيست ولی به  

چون من ذھنی می خواھد ھر لحظه، خود را نمايش . ولی وقتی از پايگاه من ذھنی مخرب صحبت می کنيد، ناخودآگاه مردم را به واکنش منفی وا می داريد

. دھد و تأييد کند، اين کار مورد پسند مردم نيست  

 و در رفتار و در عمل مان، بايد شناسايی حضور و شناسايی زندگی مردم، م)حظه شده باشد و گرنه حرف ما به کرسی نمی پس، می دانيم که در فکر

. نشيند  

.ھمانطور که خواھيم ديد، خودنمايی، مانند حرف ھای اين غ)م زيبا سخن، مورد پسند شاه و مردم نيست  

 آدمی مخفيست در زير زبان

اه جانست بر درگ اين زبان پرده  

 چونک بادی پرده را در ھم کشيد

 ِسر8 صحن خانه شد بر ما پديد

، ھمينکه باد بوزد و پرده را کنار زند، درون خانه "اما مث). انسان در زيِر زبان نھان شده است، اين زبان، مانند پرده ای ست بر سراِی جان و روان آدمی

.بر ما نمايان می گردد  

انسان، در زير . پرده اگر بسته بود داخل منزل ديده نمی شد اما اگر بادی می وزيد، پرده را کنار می زد، درون ديده می شد. دندقديم جلو درھا، پرده می کشي

.زبان يعنی ذھنش، مخفی ست  

البته .  زير زبانش مخفی ستانسان، تا زمانی که حرف نزده،.  ھر دو يکی ستذھن و زبانبنابراين، . ذھن ما فکر می کند و نتيجه فکر مان به زبان می آيد

حتی بدون حرف زدن ما انواع و اقسام خود را . بدون حرف و بدون ايما و اشاره صد ھزاران ترجمان خيزد زدل :زير زبان بودن، فقط حرف زدن نيست

. نشان می دھيم  

... و  اعتراض، خشم، ناراحتی، سرخ و سفيد شدن :صورت و قيافه ما حا/ت مختلف مان را نشان می دھد  

مردم نمی فھمند که در درون ما چيست؟" حرف زدن البته مھم است، تا زمانی که حرف نزديم، احتما/  

لحظه بعد يک اتفاق ديگر، لحظه بعد يک اتفاق . کی اين اتفاق را بوجود می آورد؟ زندگی. باد که نيروی زندگی ست چکار می کند؟ اين لحظه اتفاقی می افتد

اين لحظه خداست و فرم اش ک)ه . اگر شما با اين اتفاقات ستيزه می کنيد، يعنی با خدا ستيزه می کنيد. ات شما را به واکنش وا می داردحال اين اتفاق. ديگر

. لحظه ست  
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ب)فاصله معلوم می شود درون شما چيست؟ . شما واکنش نشان می دھيد  

ی پذيريد و جلو می رويد؟ خرد زندگی از شما بيان می شود؟ يا نه؟آيا درون شما ھشياری فضا دار حضور است؟ اتفاقات اين لحظه را م  

. ھشياری ديگری ست که جا ندارد، مقاومت دارد، ستيزه می کند؟  

  :از نوع برخورد ما با اين اتفاقات. نيروی زندگی اتفاقات اين لحظه را عوض می کند

.ون ما چه کسی ستچه می گوييم؟ چگونه واکنش نشان می دھيم؟ مشخص می شود که در در  

 کاندر آن خانه ُگَھر يا گندمست؟

 گنج زر يا جمله مار و کژدمست؟

.در آن ھنگام معلوم می شود که در آن خانه، گندم وجود دارد يا جواھر، گنج ط) يا مار و عقرب؟  

:حال، ما به خودمان نگاه می کنيم  

 خوش اش نمی آيد، ستيزه و ايجاد درد می کنيم؟ يا اتفاق را می پذيريم و فضا را باز، تا خرد آيا با اتفاقی که اين لحظه می افتد، ولو اينکه ذھن مان از آن

.زندگی به آن بريزد و آن رويداد را به سود کل و به سود ما تغيير دھد؟ کدام برخورد را می کنيم؟  

با گنج زر که . اشته باشيم، نوعی ديگر برخورد می کنيماگر گوھر ھشياری حضور در درون ما باشد، يک نوع برخورد داريم و اگر ھم ھويت شدگی د

معادل ھشياری حضوراست، يک نوع برخورد و با مار کژ دم، که نه تنھا خودمان را اذيت می کند بلکه برای ديگران ھم دردسر دارد، نوعی ديگر برخورد 

.می کنيم  

 يا درو گنجست و ماری بر ِکران

 زانک نبود گنج زر بی پاسبان

.خانۀ دل، گنجی نھفته و ماری در کنارش خفته زيرا گنج ط) بدون نگھبان نمی تواند باشديا در   

:مو/نا، توضيح می دھد که انسان ھا در چه وضعيتی ھستند  

اين چسبيدن به اگر ما بتوانيم از اين آويزش ھا از . گنج، فضای زير ھمين ذھن و ھمين فکرھای ماست که با آنھا ھم ھويت ايم. در درون ما، گنج ھست

. چيزھا و به انسان ھا دست برداريم، اين فکرھا فروکش و آرام می شود  

 فضای يکتايی حضور است که گنج است اما من ذھنی که حاصل اش، چسبيدن به چيزھا و نگاه به جھان و ھشياری جسمی، مانند مار است زير اين فکرھا،

.شما کداميک را می خواھيد؟ گنج را می خواھيد. درد دارد. که اگر بخواھيد چيزی را بيندازيد، شما را می گزد  

ما به . حاضريد درد را ھشيارانه بکشيد و از چيزی که به آن چسبيده و از آن ھويت خواسته و به آن عادت کرده ايد، پرھيز کنيد؟ سخت است و درد دارد

:شما جواب می دھيد.  نيش می زنم:خواھيد پرھيز کنيد، می گويدتا شما ب. اين ھمان مار است که روی گنج خوابيده. دنيا معتاد شده ايم  

. شوخی کردم.  ببخشيد ديگر اين کار را نمی کنم-   

: کسی ديگر ھم جدی ست و می گويد  

 نگاه می کردم، تا بحال به اين و به آن. نمی خواھم به جھان نگاه کنم. پرھيز من جدی ست و شوخی ندارم و می خواھم اعتيادم را به جھان، ترک کنم - 

  :کنم " <" حال، می خواھم ھمه را 
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ھيچکس نيست که از اين درد عبور نکند ولی ھمانطور که . اين درد بايد ھشيارانه کشيده شود. البته درد دارد.  شومتبديلمی خواھم  . من از جنس خدا ھستم

. ابراھيم از آتش گذشت:مو/نا تمثيل می زند  

چرا؟ .  می شودگلستانآتش  می پذيرم، :تا شما بگوييد  

. برای اينکه از درون آن، جوھر و اصل شما آزاد می شود  

:امروز مو/نا، در رابطه با آن صحبت می کند  

. چون گنج، بی پاسبان نيست، پس، گنج حضور ما ھم پاسبان دارد و آن من ذھنی ست  

:شما  

. کار سخت تر می شود. اد می کنيد و با آنھا ھم ھويت می شويد، مار را تقويت می کنيداگر روز به روز انباشتگی را زي.  می کنيدتقويت پاسبان را -  1  

).حواس تان ھست( می کنيد ضعيفيکی يکی اين چيزھايی را که قدرت مار به آنھا بستگی دارد،  -  2  

اد به جھان است و خواستن ھويت و خوشبختی و حس يکی از بزرگترين پرھيزھا، پرھيز از اعتي.  استپرھيز ضعيف کردن قدرت مار، از :مو/نا می گويد

:حال، در مورد غ)م صحبت می کند. در واقع ترک گدايی ست. امنيت از آدم ھا و چيزھای جھانی ست  

 بی تامل او سخن گفتی چنان

 کز پس پانصد تامل ديگران

ُپر مغز سخن می گفت که ديگران ھمان سخن را پس از آن غ)م شيرين گفتار، چنان بی درنگ و بی تأمل و بی انديشه و در عين حال نغز و 

.پانصد بار تأمل و تفکر بر زبان می راندند  

ولی عده ای آنقدر در ذھن و . ھم ھويت با ذھن است" ھر کسی که تأمل ندارد، يعنی کام). تأمل، يعنی مراجعه به مايۀ حضوری که در اين لحظه داريم

. دانند کدام حرف را کجا بزنند و بسيار حاضر جواب و تأمل ھم نمی کنندشرطی شدگی ھا پيشرفت کرده اند که می  

.حضور، يعنی تأمل  

 گفتيی در باطنش درياستی

 جمله دريا گوھر گوياستی

.گويی که دردرون او دريايی ُپر گوھر و ھر گوھری، زبان گويا و ک)ِم شيوا داشت  

اينطور نيست که ھر لحظه يک . درونش دريای واقعی نيست. اينطور نيست"  ترديد کنيد و واقعا:مو/نا ما را به شک می اندازد " گفتيی" با اين عبارت 

.اما ھشياری حضور ندارد. ولی چنان حرف می زند و با مفاھيم کار می کند که ديگر من ھای ذھنی، لذت می برند. گوھر خرد از او تراوش کند  
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 نور ھر گوھر کزو تابان شدی

رقان شدیحق و باطل را ازو ُف   

 نور ُفرقان فرق کردی بھر ما

 ذره ذره حق و باطل را جدا

 نور گوھر نور چشم ما شدی

 ھم سؤال و ھم جواب از ما بدی

.نور ھر دانه گوھری که از او می تابيد، ميان حق و باطل فرق می گذاشت، يعنی ھر جملۀ او شنونده را متوجه حق و باطل می کرد

، که به نظر می آيد که با ذھنش و با فکرھا، حق و باطل را از ھم جدا می بيند و ما تحت )می زند(اين من ذھنی طوری حرف می زد 

جدا (فرقان . ھمه را جدا می کند...  اين خوب و اين بد است، اين خوب و اين بد است، اين خوب و اين بد، اين خوب و اين بد، :تأثير قرار می گيريم

).کننده

. اطل مصنوعی ستاما اين جدا کردن حق و ب

اگر من ھای ذھنی صحبت نمی کردند، کيفيتی از  پايگاه ھشياری حضور می آمد و با نور قرآن ذره ذره حق و باطل را را برای ما متمايز می کرد، 

 ما می شد، آن موقع ، نور چشم)اينبار واقعی(آن موقع، نور گوھر خرد و نور گوھر درون . در واقع آن نور با نور درون ما و نور حضور يکی ست

.ھم سوال می کرديم و ھم جواب می داديم. ھم سوال از ما بود و ھم جواب

جواب ھم پيدا می کند ولی جواب ھايش ھم . ولی سوا/تش بيجا ھستند.  من ذھنی سوال می کند:مو/نا، دراينجا می خواھد برايمان توضيح دھد که

. نامربوط است

 چشم کژ کردی دو ديدی قرص ماه

 چون سؤالست اين نظر در اشتباه

اين دوبينی، ھمانند سوال کردن در حالت شبھه و ترديد . وليکن تو چشِم باطنت را کج کرده ای و به ھمين دليل قرص ماه حقيقت را دو تا می بينی

).از کژبينی شبھه عارض شود و از شبھه سوال پديد می آيد. (است

. چگونه نظر در اشتباه افتاده؟.نظر، نظر ايزدی، نور ايزدی، ھشياری ست

ھشياری ھم در اشتباه نمی افتاد، اما . سوال نمی کرد؟" اگر کسی يکتايی را حس می کرد و می دانست که به عينه از جنس نور ايزدی ست، او/

ته، يا اعتقادات ما را به اشتباه انداخته، يا بعضی از اين سوا/ت ما را به اشتباه انداخ. ھشياری چه شده؟ ھشياری به درون ذھن رفته و به اشتباه افتاده

...ديدھا ما را به اشتباه انداخته  

ھميشه اين لحظه . اين لحظه بی نھايت عمق دارد و جاودانه ست. اين لحظه زندگی و خداست. ، ما اتفاق اين لحظه را بجای اين لحظه می گيريم"مث)

انسانی که در ذھن است، ھمين ھشياری ست که به . نسان زنده به زندگی، اين لحظه را می بيندانسان بی فرم، ا. ما از جنس اين لحظه ھستيم. ست

وقتی می خواھد زندگی يا خدا را ببيند، اتفاق اين لحظه را . ذھن می رود، چون از جنس ھشياری جسمی می شود، اين لحظه را ديگر نمی تواند ببيند

.اين ھشياری به اشتباه می افتد.  گرفتن، اشتباه استاتفاق اين لحظه را بجای اين لحظه. می بيند

. وقتی  اتفاق اين لحظه را بجای اين لحظه می گيريم با اين اتفاق ستيزه می کنيم
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. چرا اتفاق اين لحظه به اينصورت است؟:سوال پيش می آيد. اين اتفاق، مورد ع)قه ما نيست

چرا سوال می کنيم؟ برای اينکه ما از جنس . اتفاق اين لحظه، بايد اينطور باشد" اص). ری ستبرای اينکه اتفاق اين لحظه، اينطو. جوابش لق است

سوال ھای . بد می بينيم. می ترسيم. وقتی اتفاق می افتد مثل اينکه ما در حال اتفاق افتادن ايم. از جنس اتفاق اين لحظه ھستيم. اين لحظه نيستيم

 :مو/نا، چندين ھفته ست که به ما می گويد. ه اتفاق اين لحظه را دنيای بيرون می بينيمھمه عوامل بوجود آورند. عوضی می کنيم

 . پارامتر زندگی و خدا را ھم وارد زندگی تان بکنيد

 ... بادی، پرده را در ھم کشيد :امروز ھم گفت

لحظه، دوباره می . اق اين لحظه می رود و گذشته می شودمثل اينکه اتف. خ)صه، ديدن اتفاق اين لحظه، بجای اين لحظه، سبب توھِم زمان می شود

 در گذشته يک سری اتفاقات افتاده و ھر اتفاق در زمان :به نظر می آيد. باز لحظۀ حال می رود و به گذشته تبديل می شود. رود و گذشته می شود

ما فقط در اين لحظه و اتفاق اين لحظه را می توانيم . ام می شودخودش رخ داده و اين زمان، زنده به نظر می آيد، در حاليکه اتفاق در اين لحظه تم

 يک سری لحظات در گذشته، ھنوز روشن اند و يک سری را ھم در آينده منتظرشان ھستيم، و البته که نمی :تجربه کنيم، اما به نظرمان می آيد که

 :پس، بيدار می شويم. به کنيم، اتفاق اين لحظه ستاما، تنھا چيزی که اين لحظه می توانيم تجر. توانيم آنھا را تجربه کنيم

 :اIن می دانيم. ما از جنس اتفاق اين لحظه نيستيم، بلکه از جنس ھشياری زير اتفاق اين لحظه ھستيم

. ديدن اتفاق اين لحظه، بجای اين لحظه، ديدن نازندگی، بجای زندگی، ما را به اشتباه می اندازد

. يفتيمدرست نيست که به اشتباه ب

شما اگر، به درون ذھن برويد ديگر . قرص ماه، معادل خدا، زندگی ست. شما چشم ات را کج کنی، قرص ماه دو تا می شود. قرص ماه يعنی زندگی

. است... زندگی اين :يک تصوير ذھنی درست می کنيد براساس آن می گوييد. آن ديِد زندگی را نداريد

خداست " غيرھا"ھم منعکس کرده، يکی از آن " غير"و يک " ديگر"ۀ ذھنی درست کرديم و آن باشندۀ ذھنی يک اگر به درون ذھن رفته و يک باشند

و اIن می خواھد سوال کند، چه سوالی می خواھد بپرسد؟ 

ھمان ايد و از زندگی يکپارچه و يک ھشياری ست و شما ھم يا .  وقتی چشم ات را کج کردی، قرص ماه را دو تا می بينی:)منظور ھمين است(

.خودتان آگاھيد، يا به ذھن رفته و با ديِد دويی سوال می کنيد

 :يکی از سوا/ت لق اين است" مث). تمام سوا/ت لق می شود

ما از جنس چه ھستيم؟

. ما از جنس ھشياری ھستيم- 

ھشياری چيست؟ 

. از جنس خدا- 

 خدا از جنس چيست؟ - 

. چرا؟ چون سوال لق است. ه اين سوال جواب نداردبه جواب دادن می پردازيم، در حاليک

.ذھن ما فقط چيز را می شناسد. خدا از جنس چيز نيست

. پس، ما با ذھن مان نمی توانيم به اين سوال جواب دھيم
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.  ما يکتايی را دو تا ديديم که اين سوال پيش آمده:بھتر بود که اين سوال را مطرح نمی کرديم و می فھميديم

.   و با آن ھم ھويت شدهندن يعنی نظر و نظر ايزدی و ھشياری ايزدی به اشتباه افتاده، وارد ذھسوال کر

وقتی ما در زمان روانشناختی رفتيم، اين لحظه را از دست داديم، سوا/تی می کنيم و برايشان جواب پيدا . مزه مزه ه کنيد؛ تعقل کنيد تا متوجه شويد

با اين اشتباه که گذشته زنده ست، دردھای من . با لحظه ستيزه می کنيم و ستيزه درد دارد. ين اشتباھات درد و رنج داردا. در اشتباه می افتيم. می کنيم

.در حاليکه اين اتفاقات تمام شده. نشخوار و دوباره به خود اعمال می کنيم. زنده ست، اين دردھا را حمل می کنيم

 من می توانم به ديروز :اگر ذھن تان در پذيرش آن مقاومت می کند، بگوييد.  می توانيد تجربه کنيدتنھا چيزی که زنده ست اتفاق اين لحظه ست که

.نهبروم و در ديروز باشم؟ 

 .تنھا جايی که می توانم باشم، اين لحظه و اتفاق اين لحظه ست

. است و عرض نمی ماندعرض اتفاق اين لحظه، جزء :مو/نا در اين قصه می گويد

اری که انجام می دھيم، ھر چيزی که می توانيم در ذھن مان تجسم کنيم، يا ھر اتفاقی که می افتد، موقعی ارزش دارد که يک مقدار از عرض؟ ھر ک

. به عبارت ديگر، از ھشياری من دار جسمی به ھشياری بی فرم، تبديل شويم. جوھر ما را آزاد کند

 به عبادات تان و به تجربيات معنوی و زحماتی که می کشيد، :رای ھمين، در اين قصه می گويدب. در اينصورت، اين کار يا اين اتفاق، ارزش دارد

عرض ھر چيزی ست که می توانيم در ذھن مان تجسم کنيم يا ھر کاری ست . توجه کنيد، آيا اين موارد، شما را تبديل می کنند؟ چون عرض نمی ماند

. ھر ما حضور استجوکه انجام می دھيم، که نمی ماند، در حاليکه 

.   بقيه کارھا بی ارزش است. چکار می کنيد؟ که در شما حضور آزاد می شود؟ آن ارزش دارد و تمديد معنوی ست

 راست گردان چشم را در ماھتاب

 تا يکی بينی تو مه را َنک جواب

). ماه حقيقت را يکی مشاھده می کندوقتی نقص از ديد باطن آدمی دور شود،. (چشم را راست کن تا در مھتاب، ماه را يکی ببينی

چشم ات را راست کن يعنی چه؟ 

 خدا :، من اگر در ذھن باشم می پرسم)يکی من، يکی خدا(تا زمانی که ھشياری جسمی داريد، بر اساس دويی کار می کنيد . يعنی از ذھنت بيرون بيا

!.د؟از چه جنسی ست؟ چطور به اين سوال نمی توان جواب داد، بايد جواب دا

شما از ھشياری بی فرم و از فضای زير اتفاقات صحبت می کنيد، من که چيزی را با ذھن ام، با حس ھايم، با فکرھايم، نمی توانم ببينم، پس اين 

.را می سازد) بت( اش و اجسامی که ھم ھويت است، برای خود خدايی را من خدا از چه جنسی ست؟ بر اساس :باز ادامه می دھد. وجود ندارد

. چشم ات را راست کن:مو/نا می گويد

.  اين تو ھستی:با ذھن ھم ھويت شديم و گفتند. ما چشم مان را چپ کرده و درون ذھن رفتيم

اين اشتباه بوده که ما . چشم را راست کنيم، متوجه می شويم که ھشياری ای ھستيم که اين لحظه روی پای خود زنده ست و احتياج به جھان ندارد

. جھان، ايستاده بوديم چيزھای جھانی به ما کمک نمی کنند بلکه به ما احتياج دارندروی پای

 َفْکَرَتت که کژ مبين نيکو نگر                            

 ھست آن َفْكَرت ُشعاع آن گھر
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.، کژ مبين نيکو نگر"که"در بعضی از نسخه ھا، فکرتت 

. کجا پيدا کرده ام؟ کژ مبين نيکو نگر، را از :يعنی اين فکر که

آن گوھر می تواند اشاره به وجود مطلق . (آن انديشۀ راست و درست، پرتوی ست از آن گوھر.  کژبينی مکن و خوب نگاه کن:به انديشه ات بگو

).باشد

که می دانی، ديگر نمی توانی چيزی را . دانش برگشت ناپذير است: بقول فيلسوفان روانشناس. اIن ديگر می دانيم و شما اين موضوع را شنيده ايد

. نمی دانم:بگويی

.  کژ مبين، درست نگاه کن، شعاع آن گوھر راستين، شعاع نور ايزدی، شعاع اصل ماست:اينکه می گوييم

ما اين موضوع را از کجا فھميديم؟

 ھر جوابی کان ز گوش آيد بدل

 چشم گفت از من شنو آن را بِِھل

. از من بشنو، آن را رھا کن:  رسد، چشم می گويدھر پاسخی که از راه گوش به دل می

:ھمانطور که می بينيد، بتدريج، مو/نا می گويد

ھر جوابی که شما در . مفاھيم زندگی نيستند. مفاھيم فکرند. مفاھيم عايق اند. اول غ)می که پادشاه با او گفتگو کرد، با مفاھيم و گوش َسر و کار دارد

.، می رسد، حال اين مرکز ھم مرکز توھمی ست)دل( می شنويد و به مرکزتان ذھن درست می کنيد و با گوش

 يا دل خدايی ست که ھشياری ست و فضای يکتايی و يا چيزھا و اجسام جھانی ست که با آنھا ھم ھويت شده ايم، مرکز ماست که :دل ما دو نوع است

حال وقتی با مفاھيمی که می شنويم، بازی می کنيم، بله، بله، .  دل تقلبی، دل ماستوقتی با مفاھيم سروکار داريم، آن. در اينطورت اين دل تقلبی ست

... بله می شناسيم و 

ديدن . يعنی يکی گوش است و حس است ، چشم می بيند. از من بشنو.  او را ول کن:در اينصورت، که ھشياری حضور با شما نيست،  چشم می گويد

.ضور گرفتهچشم ما دل ح. نزديکتر است تا شنيدن

. گوش معادل فکر و ذھن را گرفته

ست و چشم اھل وصال گوش د<له  

 چشم صاحب حال و گوش اصحاب قال

دراين بيت گوش، واسطۀ ميان روِح آدمی . (چشم از اصحاب حال است و گوش از اصحاب قال. گوش واسطه ست در حاليکه چشم، اھل وصال است

)./مر موجودات و واقعيات بی واسطه سرو کار دارددر حاليکه چشم با نفس ا. و واقعيات است

پسری اع)م می کرد که از . د/له، واسطه، خانم ھايی بودند که خبر می آوردند و خبرمی بردند. در قديم م)قات و ارتباط دختر و پسر مرسوم نبود

د/له خبر می برد و خبر مثبت . ختر برساند و نظر او را بپرسددختر ف)نی خوشم می آيد، از خانمی که واسطه بود، می خواستند که اين خبر را به د

.حا/، اگر اين پسر با چشم مستقيم دختر را می ديد و با ھم صحبت می کردند، يک قدم جلوتر بود. و يا منفی دختر را می آورد

.گوش، د/له ست و چشم ھمه وصال

بايد زندگی و حضور را حس . نه ...دگی چيست؟ حضور يعنی زنده بودن دراين لحظه، و  زن:"آيا بھتر است که ما با گوش مفاھيم را بشنويم، مث)
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. کرد و به آن زنده و تبديل شد

بايد . نمی توانيم مقيم ذھن باشيم و با مفاھيم بازی کنيم و از چگونگی به حضور رسيدن يا به حضور نرسيدن صحبت کنيم، اينھا بازی با مفاھيم است

.اين اھل وصال است و گوش به ذھن مربوط است. اده شويم و روی پا قائم بايستيماز ذھن بيرون و ز

.چشم صاحب حال، يعنی اين لحظه ست و ما زنده به زندگی در لحظه ايم اما گوش سر و کارش با مفاھيم است

 در شنود گوش تبديل صفات

ھا تبديل ذات در عيان ديده  

شناخت ھايی که از راه . (شود، ولی شھود معارف و حقايق موجب دگرگونی ذاِت او می گرددشنيدن معارف، موجب دگرگونی صفاِت شخص می 

نقل و گوش دادن حاصل می گردد، حوزۀ تأثير محدودی دارد ولی شناخت ھايی که از راه شھود و معاينه حقيقت پديد می آيد، دايرۀ تأثير بس عميق 

). زيرا شنيدن با واسطه است و ديدن بی واسطه. آن را به معنويت محض مبدل می کنددارد به نحوی که ذات بشری را دگرگونه می سازد و 

 عادت ھا و باورھا و صفات مان را تغيير دھيم، اما ما دنبال تغيير ذات مان :وقتی ما با گوش می شنويم، می توانيم بعضی از خصوصيات ذھنی مثل

.ھستيم

. اين درست نيست.  شدگی و درد استاIن به نظر می آيد جنس ما از ذھن و ھم ھويت

 در اين برنامه ما دنبال چه ھستيم؟ :"وقتی عيان می بينيم، يعنی وقتی چشم می بيند، مث)

ذات مان، تبديل به ذات خدايی . ، تبديل به ھشياری قبل از رفتن به ذھن، شويم)که دل ما شده(می خواھيم از ذھن من دار . دنبال تبديل ذات مان ھستيم

. ھشيارانهوآگاھانه اينبار . ن، يعنی ھشياری حضور شودما

. مو/نا به زبان ھای مختلف اين موضوع را توضيح و شرح داده

 ز آتش ار علمت يقين شد از سخن

 پختگی جو در يقين منزل مکن

فت وعلم خود را کامل کن و در اين معر. ، دانستی که ذات آتش سوزان است، در صدد پخته شدن برآ)علم و ذھن و فکرت(اگر، از طريق شنيدن 

اگر در اثر گوش دادن به اين برنامه يا . در اينجا، آتش معادل عشق و ھشياری حضور و فضای زير فکرھای ماست. مرحله از يقين درنگ نکن

گی را بجوييد و در يقين ذھنی خواندن آثار مو/نا و يا ھر طريق ديگر متوجه شويد که ھشياری حضوری وجود دارد که ذات اصلی شماست، بايد پخت

علم اليقين، : در تکوين معرفت و علم، يقين سه مرحله دارد. يقين، در لغت به معنی علمی ست که در آن شک و گمانی راه نداشته باشد. (منزل نکنيد

عين اليقين، آتش را معاينه می کند و حق . در مشھودات علم اليقين، اطمينانی نيست، می دانيم آتش د/لت بر حرارت دارد. عين اليقين، حق اليقين

). اليقين در آتش می افتد و در آن فانی می شود و به جای آن می نشيند

 :بلدند" خيلی ھا ذھنا

 نمی شکر و پرھيز و کار ندارند و صبر ولی ... زندگی از جنس اين لحظه ست و ما از جنس اين لحظه ھستيم و آدم بايد در اين لحظه حاضر باشد - 

.پختگی جودانستن اين مفاھيم چه فايده ای دارد؟ .  می دانيم-  : را رعايت نمی کنند و ادامه نمی دھند و می گويندجبرانکنند و قانون 

 ما بايد روی خودمان کار کنيم و کارکنيم و کارکنيم، در نقطه ای، متوجه می شويم که از. بايد دم بکشد. اين پختگی ھشياری، مثل چايی دم می کشد

.نبايد فقط در يادگيری ھای ذھنی توقف و يا بحث کنيم و خيال کنيم که ھشياری حضور و پختگی را ياد گرفته ايم. جنس زندگی شده ايم

.  ياد گرفتم:عده ای چيزھايی را ياد می گيرند و تلقی شان اين است که
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.اما اين گونه نيست. حتی برای آن فرمول در می آورند

با تکرار و تأمل و صبر و آرام کردن ذھن و نرفتن به جھان و پرھيز و گدا نبودن . بايد ادامه داد. ر نکرده  و آن چايی دم نکشيدهذات تبديل نشده، کا

.و اجرا و تمرين آن

آيا يادگيری شما، به اين معنی ست که ديگر از کسی يا چيزی ھويت نمی خواھيد؟ 

 و سفيد و خشمگين و نگران و مضطرب می شويد و احساس عدم امنيت می کنيد؟ يا به چيزی چسبيده ايد که اگر تکان بخورد، سرخ

. /زم استتمرينصبر و . بايد دم بکشيد. بايد صبر کنيد!.  من چه می شوم؟- 

 تا نسوزی نيست آن َعْيُن اْلَيقين

 اين يقين خواھی در آتش در نشين

در اين بيت، مو/نا، عين . (گر خواھان اين مرحله از يقينی بايد به آتش وارد شویا. تا در آتش نسوزی به مرحلۀ عين اليقين، واصل نخواھی شد

).اليقين را به معنای حق اليقين به کار برده زيرا او به معنا اھميت می دھد و خود را مقيد به الفاظ و اصط)حات نمی کند

.شی، به عين اليقين نمی رسیاگر، اين من ذھنی نسوزد، اگر خودت را با صبر و تأمل از جھان بيرون نک

).علم اليقين. (در کتاب خوانده ايم که آتش می سوزاند.  بله آتش می سوزاند- 

).عين اليقين. (آتش را می بينيم و دود و گرمايش نيز به ما می رسد

).حق اليقين. (قسمتی از شما با آتش بسوزد" موقعی ھم ھست که واقعا

اين يقين را طالبی؟ در آتش . نسوزند و مت)شی نشوند، و شما از درون آنھا بيرون نياييد، اين يقين واقعی نيستتا فرم ھای ذھنی . به ھمين ترتيب

.بنشين

من ذھنی می خواھد پرخاش کند، واکنش نشان دھد ولی شما صبر می . پذيرش اين لحظه، مطابق ميل من ذھنی نيست. صبر کن. اين لحظه را بپذير

.  چه که ھست، قبل از قضاوت می پذيريد و اين در آتش نشستن استکنيد و اين لحظه را ھر

.  بايد فرم ھای ذھنی را بسوزانيد و بايد عادت ھای بد را ترک کنيد:در نقطه ای متوجه می شويد که

بعضی کارھا سخت است پرھيز ازانجام . از آنجا انرژی ھای روانی مصنوعی می آمد ما خوش می شديم و معتاد شده بوديم. ترک عادت سخت است

.و اين در آتش نشستن است

اگر کسی آرامش و شادی واقعی و خرد زندگی را که از اعماق وجود می جوشد و با/ می آيد، طلب می کند، اگر کسی می خواھد موثر واقع شود، 

ان صحبت می کنيد و موثر واقع نمی شود، راھی ، اگرشما با فرزندت"يعنی فرم ھای ذھنی اش را بسوزاند و گرنه، مث). بايد در اين آتش بنشيند

. نداريد

اگر فرزندمان به شناسايی عشقی ما احتياج دارد که . اول بايد خود، به ھشياری حضور زنده شويد تا بعد بتوانيد با عشق با فرزندتان صحبت کنيد

يد از جنس زندگی شويم، با حرف و لفظ و قشنگ صحبت کردن، ھمينطور است و بايد ھر لحظه بچه را بعنوان زندگی شناسايی کنيم، خودمان اول با

.  عملی نمی شودمھماين 

مردم ھم به مھمانی و غذاھای ما احتياج ندارند، مردم ھم می خواھند که به به آنھا بگوييم که از چه جنسی . بچه به عشق و به حضوِر ما احتياج دارد

. ھستند
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. حريک می کند، پس، َسم را در جھان می َپراکنيدوقتی، من ذھنی شما، من ذھنی آنھا را ت

. اگر از جنس زندگی ھستيد آنھا را به  واکنش وا نمی داريد

. راھی نداريم وقتی بخواھيم بچه بزرگ کنيم اول بايد خودمان به ھشياری حضور زنده شويم

اين بھترين خدمتی ست که می توانيم .  به واکنش منفی وا نداريم...و بھترين رفتار اين است که ما فرزندان مان و ديگران را در بيرون و در خيابان 

تا پای مان بلغزد، من ذھنی . اما اين کار آسان نيست و مستلزم پذيريش مداوم اين لحظه و آگاه و تيز و ھشيار بودن در اين لحظه ست. به جھان کنيم

. برگشته

 گوش چون نافذ بود ديده شود

ه شودورنه قُلْ در گوش پيچيد  

در غير اينصورت، سخن در گوش می پيچد و به درون . اگر گوش شنوا باشد، به چشم تبديل می شود، يعنی حقيقت را بصورت عينی مشاھده می کند

.روح نفوذ نمی کند و اثری در آن نمی گذارد

ه مو/نا می کند و يا در اين برنامه مطرح می شود صحبت ھايی ک" اگر واقعا. پس، اگر مطلبی از طريق گوش به ما اثر کند، تبديل به چشم می شود

و گرنه ُقل می تواند اشاره دوباره مو/نا، به قرآن باشد که در . حضور را در شما آزاد می کند. نافذ بوده باشد تبديل به چشم، يعنی به حضور می شود

 :در قرآن تکرار می شود" قل" بيت توجه کنيد، مرتب به اين دو. گوش انسان ھا و شنونده می پيچد و بی نتيجه، به جايی ھم نمی رسد

 امر قل زين آمدش کای راستين

 کم نخواھد شد بگو درياست اين

 انصتوا يعنی که آبت را به <غ

 ھين تلف کم کن که لب خشک است باغ

قلبی ات برای طالبان بگو که ھر گز از مقدار آن  ای برگزيدۀ راستين از علوم و معارف :، از اينرو به پيامبر رسيد که به او بگويد)بگو(فرمان ٌقل 

.کاسته نخواھد شد، زيرا قلب تو به مثابۀ درياست

آنموقع، نترس .  وقتی گفتگو فروکش کرد و فضای يکتايی در زير فکرھای ما باز شد، آنموقع ما راستين می شويم:، به ھمه می گويدبگو :امر قل

ما اIن آب زندگی را که از . زيرا باغ تشنه و بی آب است. نصتوا، يعنی آب زندگی را بيھوده تلف نکناَ .  باشساکت. اما تا آنموقع، خموش. بگو

. درون مان می جوشد و با/ می آيد، تلف کرده و به ذھن می دھيم و تبديل به حرف می کنيم

ن حرف ھايش از فضای ذھن بلند می شود، معنی مثل اين غ)م، حاضر جواب که قشنگ و دقيق و بجا، ھماھنگ با سيستم حرف می زند ولی چو

اگر شما قدرت حرف زدن و بيان تان را بکار می بريد که بھترين و زيبا ترين حرف را، منتھی از ذھن به بچه ھايتان بزنيد، اثر نمی کند، . ندارند

اوی چھار، در رياضيات کار می کند اما در زندگی  دو، دو تا مس:از زمينه منطق حرف می زنيد. چون با زمينۀ عشق حرف نمی زنيد. تعجب نکنيد

. با ھمسر و بچه ات کار نمی کند

.عشق کار می کند. عشقپس، چه؟ کار می کند؟ 

انعطاف از فضای  يکتايی اين لحظه و .  داشته باشيدانعطافشما بايد . خط کِش صاف، پستی و بلندی را اندازه نمی گيرد. زندگی پستی و بلندی دارد

. بايد با خرد زندگی حرف بزنيد و کار کنيد، آنموقع موثر واقع می شود. شما بايد پذيرنده باشيد. از عشق و از پذيرش می آيد

ند بجا حرف بزنی ولی آن را تلف می حواس ات ھست که تو خرد و نيروی راستين زندگی را که وارد ذھن و تبديل به منطق و حرف می کنی، ھر چ
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. تلف نکن، چون باغ ات خشکيده" کنی؟ اص)

باغ ما کجاست؟

. چرا؟ برای اينکه ذھن را خاموش نمی کنيم تا اختيارمان را به دست زندگی دھيم. باغ ما بدن ماست، کار و روابط ماست که ھمه خشک شده اند

 اين سخن پايان ندارد باز گرد

ن غ�مانش چه کرد؟تا که شه با آ  

. پس، بھتر است  برگرديم ببينيم که آن شاه با غ)مانش چه کرد؟ کرد و چه گفت؟. بيان حرف ھای خردمندانۀ مو/نا، نھايتی ندارد

.با آن غ)م ديگر صحبت می کند. شاه اين غ)م زرنگ و خوش صحبت را دست به سر کرده که به جايی برود

 

)864از بيت مولوی، مثنوی، دفتر دوم، (

 براه کردن شاه يکی را از آن دو غ�م و ازين ديگر پرسيدن
  

 آن غ�مک را چو ديد اھل ذکا

 آن دگر را کرد اشارت که بيا

. توجلو بيا:، به غ)م ديگر اشاره کرد)مثل ما که خوب و بموقع و بجا حرف می زنيم(شاه آن غ)م کوچولو را چون اھل زرنگی و زيرکی ديد 

گفتمش، تصغير نيستکاف رحمت   

فرزند کم، تحقير نيست: جد گود  

اين بيت در جوا ب سوالی مقدر است از مو/نا، چرا با اينکه آن غ)م، زيرک و ھوشمند بود، نام او را با پسونِد تصغير ياد کرديد؟ 

خدا نسبت به انسان ھايی ھم که در من (. درست است که او را غ)مک، با کاف تصغير، خطاب کردم، ولی اين کاف، کاف رحمت است و مھربانی

).ھمه را می خواھد تبديل کند، با ھيچکس دشمنی ندارد. ذھنی ھستند، مھربان است

خدا ھم که فرزندش به من ذھنی رفته و مريض شده و . پدر بزرگ ھم، از روی مھربانی ست، قصد او تحقير نوۀ خود نيست" فرزند کم"خطاب 

. پس، ھر دو غ)م را امتحان می کند. د، باز بھترين ھا را برايش می خواھدسرسام گرفته و وراجی می کن

 چون بيآمد آن دوم در پيش شاه

 بود او گنده دھان، دندان سياه

 گرچه شه ناخوش شد از گفتار او

 جست و جويی کرد ھم از اسرار او

.غ)م دومی وقتی پيش شاه آمد، دھانش بو می داد و دندان ھايش سياه بود

خوب . اين غ)م دومی آن تيپی ست. ممکن است ظاھر يکی زياد زيبا نباشد اما باطنش زيبا باشد). ادل اينکه ھنوز زبان و ذھنش کند کار می کردمع(

.ھر چند شاه از گفتگو با آن غ)م ناراحت شد، ولی در بارۀ احوال و اسرار درون او جستجويی نمود. نمی تواند حرف بزند



478برنامه . گنج حضور  2013 

 

15 

 

.؟ بلهه در اين جھان به حضور زنده اند ولی خوب صحبت نمی کنندآيا کسانی ھستند ک

.انسان ھايی که به حضور زنده اند انسان ھاِی مِن ذھنی و: دو نوع انسان ھست

انسان . دھر کس که در ذھن اش مقيم است و من دارد، خود را از مردم و از خدا جدا می دان. انسان ھای مِن ذھنی، ھم ھويت شده با اق)م جھانی اند

. شما با چيزھايی ھم ھويت ايد و ديگری با چيزھای ديگر. ھای مِن ذھنی، ھمه شبيه ھم ھستند اما ممکن است محتوای ھم ھويت شدگی شان فرق کند

. محتوا مھم نيست

. انسان ھايی ديگر، که به حضور زنده اند، ھشياری حضور را ھشياری اصلی می دانند

.وم است ولی ھنوز زبانش رشد نکرده و لکنت زبان داردغ)م دوم از نوِع انساِن د

با اين شکل، وين گنده دھان: گفت  

 دور بنشين، ليک آن سو تر مران

 که تو اھل نامه و رقعه بدی

 نه جليس و يار و ھم بقعه بدی

نامه ) رقعه(با تو تا بحال با .  ھايت را نمی شنوماما خيلی ھم دورتر نرو چون حرف.  با اين قيافه و با اين بوی بد دھان دور بنشين: شاه به غ)م گفت

.و نوشته، کار کرديم، يعنی من بسته ھای انرژی را به سمت تو فرستاده ام و تو آنھا را گرفته ای اما نشست و برخاستی نداشته ايم

 تا ع�ج آن دھان تو کنيم

 تو حبيب و ما طبيب پرفنيم

.ظاھرت ھم زيبا کنی، برای اينکه تو دوست ما ھستی. بدھمتا من دھان تو را معالجه و حرف زدن يادت 

ولی به . اگر کار کنی، تبديل می شوی: گرچه به ديگری می گويد). در خ)ل صحبت ھا، مو/نا، پيغام اش را می دھد که چه کسی دوست خداست(

.م تو دوست من ھستی و برای درمان ات، ما طبيب حاذق و پر تکنيک ھستي:اين يکی می گويد

 بھر کيکی نو گليمی سوختن

 نيست <يق از تو ديده دوختن

. ھمانطور که شايسته نيست به خاطر از بين بردن حشرۀ کوچکِ کک، يک گليم نو سوخته شود، ھمينطور سزاوار نيست از تو چشم پوشی کنم

).ضرب المثل است(

.ز تو بگذريمبخاطر يک عيب کوچک، که عدم توانايی تو در حرف زدن است، نمی توانيم ا

 با ھمه بنشين دو سه دستان بگو

 تا ببينم صورت عقلت نکو

.با وجود اين عيب و نقص، بنشين و دو، سه حکايت برای من تعريف کن تا ميزان عقل و شعورت را بطور کامل بشناسم

در امتحان از ما چه . م ھر لحظه امتحان می شويممن و شما ھ. می خواھد ھر دو را امتحان کند. زندگی با اين دو نوع انسان چگونه برخورد می کند؟

داستان، از خود و شمه ای از اَسرارت را به من بگو تا ) افسانه(سوا/تی می کنند؟ زندگی، ھر لحظه، چه می پرسد؟ با اين ھمه بنشين و دو، سه 

.ميزان عقلت را بررسی کنم
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 آن زکی را پس فرستاد او به کار

اررو خو را بخ: سوی حمامی که  

. شاه، آن غ)م زرنگ و ھوشمنِد اولی  را به حمام فرستاد تا خودش را شستشو دھد

.، شستشوی خود می فرستد)پرھيز(اگر ما، از جنِس مِن ذھنی ھستيم، خدا، زندگی، ما را به سمت 

لی که مقيم ذھن است، ھمواره مشغول سوال  غ)م او:مو/نا گفت. اگر از ھم ھويت شدگی ھا تميز شوی و دردھا را بيندازی، اينقدر حرف نمی زنی

خرد و شادی و آرامش و برکت زندگی، فقط موقعی که به ھشياری . و جواب ھای بيھوده و نامربوط به زندگی ست و جز ايجاد درد، آثار مثبتی ندارد

پس، . رھايمان برکتی ندارد و درد ايجاد می کنداما اگر از فضای ذھن عمل کنيم، کا. حضور زنده ھستيم، از ما عبور و به فکر و عمل مان می ريزد

حمام ھم ھمين .  حمام برو و چرک ھايت را بشور:اگر شما ھم می بينيد که زرنگ ايد و قوانين زندگی را رعايت نمی کنيد، خدا به شما می گويد

. جھان است

. آبش آب خرد است. اگر شما درد داريد، آنھا را بيندازيد

ش اتفاق اين لحظه قبل از قضاوت بی قيد وشرط، خرد زندگی و آب حکمت را از ما عبور می دھد و با آن خودمان را می شوييم  ، پذيرتسليم" اتفاقا

. )بيندازيد.  (يعنی آنقدر تأمل و خرد و ھشياری و قدرت تشخيص ھست که می دانيم درد ھا يمان و آنچه را که به آنھا چسبيده ايم، بايد بيندازيم

.زرنگ باشد و زياد حرف بزند خدا او را به حمام می فرستدھر کسی که 

 وين دگر را گفت خه تو زيرکی

 صد غ�می در حقيقت نه يکی

. تو زيرک ھستی و در واقع معادل صد غ)می نه يکی:شاه به غ)می که دندان ھايش سياه بود، گفت  

 آن نه ای کان خواجه تاش تو نمود

 از تو ما را سرد می کرد آن حسود

.آن حسود دل ما را از تو سرد می کرد.  تو آن نيستی که آن يکی غ)م می گفت:)می خواھد امتحانش کند(

او دزد و کژست و کژنشين: گفت  

 حيز و نامرد و چنان است و چنين

.رفيقت گفته که تو دزد و نادرست و بدکردار و نامرد و مرد نما ھستی: شاه به اين غ)م گفت

اتفاق اين لحظه می افتد و اين اتفاق مواردی را به  ما ). امتحان ما ھم ھمين است. (ر زنده ست، يکی اين حرف ھا را زدهبه انسانی که به حضو

. ، زندگی به گونه ای، امتحان مان می کند؟"يا مث). نسبت می دھد

نا راست و بدکردار ھستيم و عمل مان بد و مخنث و يعنی ما به اصط)ح، .  ف)نی می گفت که ما دزد ھستيم و کژ و کژ نشين:يکی به ما می گويد

. مرد نيستيم و خودمان را به مردی زديم. نامرديم

پيوسته بدست او راستگو: گفت  

 راست گويی من نديدستم چو او

.تابحال راستگويی مثل او نديدم.  او ھميشه راست گو بوده:غ)م به شاه گفت
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  گويی در نھادش خلقتيست راست

   نگويم آن تھيستھرچه گويد من

. ھر چه بگويد، سخن او را تھی از صداقت نمی دانم. راست گويی با سرشت او در آميخته

گر چه پادشاه رويدادی بوجود آورده که آن غ)م را دزد و ناراست و بد صفت معرفی . اين غ)م، راستی و زندگی را در يکی ديگر شناسايی می کند

. نشان دادن رفيقش را راستين ذات و راستگو، شناسايی و معرفی می کندمی کند، اما اين فرد، بجای واکنش

ھشياری خدايی . ذات ما ھشياری خدايی ست. آيا شما می توانيد بچه تان را بعنوان زندگی و راستی شناسايی کنيد؟ برای اينکه ذات ما راست است

 کند، نقش پدر، نقش ھمسر، نقش معلم، و با اين تقش ھا ھم ھويت است، تا من ذھنی، نقش بازی می. دروغ متعلق به مِن ذھنی ست. دروغ بلد نيست

ھمه .  من ذھنی گدايی ساده نيست، ھزار گونه نقش بازی می کند و زندگی را از نقش می خواھد. گداست. آنچه را که می خواھد از ديگران بگيرد

. من ھای ذھنی اينطورند

 درست است که رفيقش حا/ چنين صفاتی دارد، ولی راستی خدايی در وجودش نھادينه و با :ه و و بگويدآيا کسی ھست که من ذھنی اش را کنار کشيد

.  ھر چه او بگويد، نمی گويم که تھی ست. او خلق شده

  کژ ندانم آن نکوانديش را

  متھم دارم وجود خويش را

.من آن شخِص نيک انديش را نادرست نمی دانم بلکه خود را متھم می شمرم

 من آن نکو :ا ما اينطور ھستيم؟ آيا، اگر رويدادی رخ دھد و ايرادی به ما وارد شود، واکنش نشان می دھيم يا روی خود متمرکز شده، می گوييمآي

. انديش را ناراست و بد طينت نمی دانم، بنابراين، بايد بدانم، تقصيرمن؟ چه بوده؟ و کجا؟ اشتباه کرده ام؟

.نيم، برای ما و برای ديگران ھم، ھشياری حضور /زم است، تا ديگران را از جنس زندگی و نيکو انديش شناسايی کنيم خيلی مھم است که بدا:گفتم

مشاھده کننده که ما ھستيم، با نوع نگاه به بچه مان، تعيين . مشاھده کننده، جنس مشاھده شونده را تعيين می کند:  قانون علمی فيزيک جديد می گويد

. چه جنسی باشدمی کنيم که از 

  باشد او در من ببيند عيبھا

  من نبينم در وجود خود شھا

. ممکن است او در من، عيب ھا ببيند، اما من آن عيب ھا را در خود نبينم:غ)م دوم به شاه گفت

 :به خودمان نگاه می کنيم. کننداگر ما چنين عمل کنيم، وقتی مردم به ما ايراد می گيرند، /زم نيست واکنش نشان دھيم، در واقع به ما کمک می 

. ايرادشان بر ما وارد ھست؟ نيست؟، اگر حق با آنھا بود، خود را اص)ح می کنيم و گرنه با تشکر از آنھا خداحافظی می کنيم

  ھر کسی گر عيب خود ديدی ز پيش

  کی بدی فارغ وی از اص�ح خويش؟

. خود می پرداخت اگر کسی عيب خودش را پيشاپيش می ديد، به اص)ح:مو/نا

. ترس ھا و نگرانی ھا و خوشبختی خواستن از ديگران و حسادت به موفقيت ديگران توھم من ذھنی ست

اگر اين ويژگی ھای من . ديگران نمی توانند ما را خوشبخت کنند.  توھِم مِن ذھنی ست...اين طرز تفکر که اگر به او نرسد، پس به من می رسد، 

. يم، بايد روی خودمان کار کنيمذھنی را در خود می بين
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. عيب و ايراد گيری ديگران می تواند ما را کمک و راھنمايی کند

ھرکسی بايد در جستجوی عيب خودش باشد و به اص)ح خود بپردازد و کاری به کار ديگران نداشته .  سر نخی به من ذھنی ماست ماعيب ھای

. باشد

  اند اين خلق از خود ای پدر غافل

  گويند عيب ھمدگر<جرم 

  .ای پدر من، اين مردم از خود غافل اند، ناگزير به عيب جويی از يکديگر می پردازند

  .مردم اشکا/ت خود را نمی بينند، بنابراين به عيب جويی ديگران می پردازند

   :من ذھنی در عيب جويی و عيب ديدن و انتقاد از ديگران دو فايده می برد

 من اين عيب ف)نی را می بينم و تو نمی بينی، من می دانم و تو :ی به ديگری، من ذھنی به نفر مخاطب می خواھد بگويددر بيان عيب و انتقاد کس

  . نمی دانی، پس، من از تو با/ترم

  . اين عيب و اشکال را ديگری دارد و من آن را ندارم، پس، از او ھم با/ترم

  .ی ديگر می آيد، مرا با/تر و در توھم نگه می دارداين توھم که، از مقايسه تصوير ذھنی خودم با يک

تا کی؟ با مطرح کردن عيب ديگران از اين مجلس به آن مجلس، از اين مجلس تا آن مجلس، خود را با/ نگھدارم و بعد از اين مقايسه ھا پايين بيايم؟ 

  .و اين چرخه تکرار شود؟

  من نبينم روی خود را ای َشَمن

  وی منمن ببينم روی تو تو ر

  .اين بت پرست، من روی خود را نمی بينم، بلکه من روی تو را می بينم و تو روی مرا

يک بت ھم تو ھستی، تو ھم بت . ، يک بت ام)من ذھنی ام که يک تصوير ذھنی ست(من خود . ، ھستيم)بت پرست(اگر ما در ذھن ايم، دشمن 

  . اتو تصوير ذھنی مرا می بينی و من تصوير ذھنی تو ر. پرستی

  . من خود را نمی بينم. تو مرا می بينی و من تو را. وقتی با تو صحبت می کنم، تصوير ذھنی من با تصوير ذھنی تو صحبت می کند

  . کسی خودش را می بيند، که ھشياری ديگری داشته باشد و آن ھشياری حضور است

ده، بعنوان ھشياری ناظر، از جنس حضور است که ذھن و عيب را می بيند و اگر شما، ذھن تان را عقب بکشيد و به ذھن تان نگاه کنيد، آن نگاه کنن

  . خودش از خودش آگاه است

  .  آن ناظر، که فکر را می بيند از جنس فکر نيست، از جنس حضور است

  آنکسی که او ببيند روی خويش

  نور او از نور خلقانست پيش

  .و به صفات خويش متوجه شود، نور چنين شخصی از نور ساير مردم زيادتر استھر کس که روی خود را ببيند، يعنی ذات خود را بشناسد 

اين حضور، اين ھشياری ناظر، از جنس فکر نيست بلکه از . ھر کسی که بتواند مِن ذھنی، تصوير ذھنی، يا روی خودش را ببيند، /بد از او جدا شده

  . جنس ھشياری ايزدی ست

با اين ھشياری ناظر، شما به بت تان، تصوير . پس، با تسليم مقداری ھشياری ناظر ايجاد می شود. ه شده ايداگر جذب فکر نشود، شما به حضور زند

ذھنی تان، به نفس تان نگاه می کنيد، بت ما ھمان تصوير ذھنی ما از خودمان است که آن را ساخته ايم و بر اساس آن، به ميل خود از مردم، تصاوير 

  .ذھنی درست کرده ايم

شما ممکن است يک تصوير ذھنی از ھمسرتان داريد که با . صاوير ذھنی که ما از مردم درست کرده ايم به ھيچ وجه با واقعيت منطبق نيستآن ت

  .واقعيت منطبق نيست ولی شما دوست داريد او را آنچنان که می خواھيد ببينيد و اين درست نيست و سبب اخت)ف و درد است
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کسی يک سال به اين برنامه توجه کند، . مردم عوض می شوند" اص). ، ھمانی نيست که شما تصور می کنيد"که اص)شما با کسی صحبت می کنيد 

  . ، داريد که درست نيست)اينطور کردی، آنطور کردی(، ف)نی "ولی شما، تصوير ذھنی پنج سال پيش را نسبت به مث). عوض می شود

يعنی به ھشياری حضور زنده شده که می تواند من ذھنی اش را .  مردمی که من ذھنی دارند، بيشتر استاگر کسی بتواند خودش را ببيند، نور او از

  .ببيند

 

  گر بميرد ديد او باقی بود

  زانک ديدش ديد َخّ�قی بود

  .چنين شخصی اگر بميرد، ديدۀ دِل او باقی خواھد ماند، زيرا ديدۀ دِل او، ديدی خ)ق و آفريننده ست

 پايدار بماند و دوباره جذب من ذھنی اش نشود، اين کيفيت، ھمان ديد ايزدی و باقی بيننده،يم تصوير ذھنی مان را ببينيم و اين بينِش اگر، ما بتوان

  .ست

 اگر اين شخص بميرد، ھشيارِی ناظرِ . می بينيد که اين بيننده ديگر از جنس فکرھا که مربوط به جھان مادۀ بيرون است، نيست، از جنس حضور است

  .زيرا اين ديد، ديِد حضور، ديِد خدايی، ديِد اصلی و ديِد زندگی ست. او باقی می ماند

  نور حسی َنْبَود آن نوری که او

  روی خود محسوس بيند پيش رو

  گفت اکنون عيبھای او بگو

  آنچنان که گفت او از عيب تو

  .نور محسوس و معمولی نيست" مسلما. اھده کندآن نوری که آدمی بتواند با آن، ذات و صفات خود را نزد خود، آشکارا مش

نور حسی، که مجموِع پنج حس ما و ذھن ما و قضاوت ھای ماست، نور محسوس و معمولی ست که نمی تواند ذات و صفات خود را آشکارا ببيند، 

  .ھشياری ناظر می خواھد" مسلما

  . ب ھای او را بگوھمانطور که او عيب ھای تو را گفت، اکنون عي: شاه به غ)م دوم گفت

  تا بدانم که تو غمخوار منی

  کدخدای ُملکت و کار منی

کارگزارم ھستی و دلت برای امور مملکتم " عيب ھای رفيقت را به من بگو، تا مطمئن شوم که تو واقعا: به غ)م می گويد. شاه جھان است، خداست

  .می سوزد

  گفت ای شه من بگويم عيبھاش

  تاش اجهگرچه ھست او مر مرا خوش خو

  . اIن عيب ھايش را می گويم گرچه که او رفيق و ھمتای خوبی برای من است:غ)م گفت

  ). دو غ)م که يک سرور دارند(خواجه تاش 

ھمه مثل ھم ھستيم ولی بعضی  من ذھنی داريم و بعضی ديگر به . يک شاه، خدا داريم و ھمه ھمقطاريم. ما انسان ھا ھمه خواجه تاش ھم ھستيم

ھر چند، من ذھنی که اساس اش ھم ھويت شدگی و جدايی ست، سبب . ولی به ھر حال، ھمه خواجه تاش ايم و دشمن ھم نيستيم. نده ايمحضور ز

جدايی مان می شود و ما به ذھن رفته و تصوير ذھنی ازخود ايجاد می کنيم، يک سری ھم غير وجود دارند، چون قدرت ايستادن روی پای خود در 

  . دشمنی و جدايی ايجاد می کنيم"  حتماذھن را نداريم،

 :آنگاه، می گوييم. برای اينکه بتوانيم من ذھنی مان را نگه داريم، بھترين جدايی را موقعی ايجاد می کنيم که کسی يا گروھی را دشمن خود بدانيم

  .زم داريم ھم بصورت فردی و ھم بصورت جمعیھمۀ ما دشمن /. آنقدر تفاوت داريم و آنقدر جدا ھستيم که نمی توانيم ھمديگر را تحمل کنيم
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  .اگر دشمنان ما امروز از بين بروند، من ذھنی مان فرو می ريزد

  .نداشته باشيد"  و واقعادشمن ندارم" من اص�: يکی از راھھای فروريزی من ذھنی آن است که شما بگوييد

  .ست، من ذھنی بيچاره می شوداگر کسی بپذيرد که کسی دشمن اش نيست، يعنی خودش ھم دشمن ھيچکس ني

  . انسان فکر کند دشمن ندارد و دشمن ھم ايجاد نکند :يکی از پرھيزھا ھمين است" اتفاقا

  .انسانی که عيب نبيند و انتقاد نکند و نورافکن روی خودش باشد و با مردم کاری نداشته باشد، دشمن ھم ندارد

 

  عيب او مھر و وفا و مردمی

  دمیعيب او صدق و ذکا و ھم

فضاداری و کنار آمدن با (و مردم داری ) وحدت با خدا و وفاداری به او( عيب او، مھربانی و عشق :)اين غ)م، ديگری را به اينصورت می بيند(

  ). ھشياری ايزدی، تيز است. (ذاتش راستی و ھميشه راستگو و ھشيار است. و راستی و ھشياری و سازگاری ست) مردم

  . فته و تمام انسان ھاِی من ذھنی، در اصل پخته شده  و می توانند از ذھن بيدار شونداين شخصی که به حمام ر

 که دمھمدمی ھم می تواند به اين معنی باشد که اين . خودش که از جنس زندگی و ھمدم است. در واقع اين فرد، به گونه ای، خود را تعريف می کند

  . باشدھم دمد، زندگی ست می تواند با ھمه که از جنس زندگی ھستن

  . من خودم، اينطور ھستم:در واقع می گويد

اينطور که مو/نا، با ما صحبت می کند، ولو کسی درد حمل می کند و ھم ھويت با ذھن است و ايراد گير و غيبت کن و ھمۀ صفات من ذھنی را 

  . م داری و صداقت و راستين بودن استاز جنس مھربانی و وفاداری و مرد. دارد، ولی بالقوه انسانی ست که از جنس زندگی ست

  کمترين عيبش جوانمردی و داد

  آن جوانمردی که جان را ھم بداد

  .جوانمردی که اگر اقتضا کند، از جان خود نيز صرفنظر می کند. کمترين عيب او جوانمردی و دادگری اوست

يکی از خصوصيات ھشياری حضور است که بخيل نيست و اگر (انمردی معلوم می شود که ذات ما ھمانطور که اين غ)م می بيند، نه تنھا ميل به جو

  . ، دارد، بلکه دادگر ھم ھست)/زم باشد جانش را ھم می دھد

  .ذات ما، دادگری را می شناسد

  صد ھزاران جان خدا کرده پديد

  ؟چه جوانمردی بود کان را نديد

مرتبط با بيت قبلی، جوانمرد حتی جان خود را نيز در جای مناسب می (ردی ست؟ خدا، صدھزار جان پديد آورده، آنکس که اين را نبيند چه جوانم

  ). بازد، و خداوند در پاداش آن جانی که او فدا می کند، صد ھا ھزار جان به او می بخشد

  . نبيند؟حال، آن کدام جوانمردی ست؟ که اين موضوع را. خدا، صد ھزاران جان به ما می دھد اگر اين جان فانی را رھا کنيم

  ور بديدی کی بجان ُبخلش ُبدی؟

  بھر يک جان کی چنين غمگين شدی؟

اگر کسی آن صدھا ھزار جان را می ديد، کی برای دادن جان خود بخل و تنگ چشمی نشان می داد؟ بخاطر از دست دادن يک جان، کی اينگونه 

  .اندوھگين می شد؟

ن ھم ھويت شدگی ھا را بدھيم زندگی صد برابر ما را زنده می  کند، در اينصورت بخل نمی اگر، ما متوجه اين موضوع شويم که چنانچه، يکی از اي

  .بخاطر يک جان حيوانی اينقدر غمگين نمی شويم. ورزيم

   :آرام آرام، مو/نا، نتيجه گيری می کند و ما ياد می گيريم
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  .اگر بخيل ھستيم، بخاطر محدوديتی ست که در ذھن داريم

  آن را بودبر لب جو ُبخل آب 

  کو ز جوی آب نابينا بود

  .اگر، کسی کنار جوی آب بايستد و از آب دادن به ديگران دريغ کند، بخاطر اين است که جوی آب را که در حال عبور است، نمی بيند

ی زندگی، خدايی، شادی و جو. اگر شما تسليم باشيد، جوی زندگی از جسم شما، از فکر شما،  عبور می کند. زندگی اين لحظه از ما عبور می کند

  . آرامش و خرد و برکت است

شما اگر متوجه اين موضوع باشيد، ديگران را بعنوان زندگی شناسايی نمی کنيد؟ ديگران را به عکس العمل وا می داريد؟ بخل می ورزيد و حسادت 

  .نهمی کنيد؟ 

    :مو/نا از قرآن مثال می آورد. اين ھمان قانون جبران است

  ر که ھر که از يقينگفت پيغمب

  داند او پاداش خود در يوم دين

  آيدش که يکی را َده ِعَوض می

  ھر زمان جود دگرگون زايدش

   :ھر کس، بطور قطع و يقين بداند، حضرت رسول فرموده

  ). را از قرآن آوردهدهکلمه . (اگر بدون انتظار ببخشد، روز قيامت، ده برابر پاداش و عوض می گيرد

 فرض کنيد روی خودمان کار کرديم و ِخرد زندگی به مثابۀ جوی باريکی از ما عبور می کند، حال، اگر ببخشيم، در اين زمينه، به عبارت ديگر،

  . صد برابر، ھزار برابر کار می کند. ده، ع)مت کثرت است. قانون جبران ده برابر کار می کند

  .ھيد، ھزار برابر عوض می گيريديعنی شما اگر يک شناسايی زندگی بدھيد، يک کار خوب انجام د

، ده )مثل اين غ)م که راستی و زندگی را می بيند(ھر کسی در شناسايی زندگی ديگران بخيل نباشد و زندگی ببخشد و عيب نبيند و زيبايی ببيند، 

  .طبق قانون جبران. برابر عوض می گيرد

   :اگر تکرار کنم بجاست، چون کاربرد دارد

نترسيد که زندگی از درون شما بجوشد و فوران کند . زندتان صحبت می کنيد، از موضع و زمينه  ھشياری حضور صحبت کنيداگر شما با کسی يا فر

  . ، چنين چيزی نيست!و بيرون بريزد و يکی زنده شود يا چيزی از شما ياد بگيرد و از آن طريق، پول دار و ثروتمند شود و شما کم بياوريد

وقتی تسليم ھستيد، متوجه رد شدن باريکه جوی خرد زندگی در خود می شويد، اين " اتفاقا.  دھيد، صد برابر می شودھر چه شما می بخشيد و می

  . جوی باريک آغاز به عريض تر شدن و بعد از مدتی رودخانه می شود

  .تمام نمی شود.  کم نشود، درياست اينببخش، بگو، نترس زين آمدش کای راستين، قل امر :ھمچنانکه گفت

  جود جمله از ِعَوض ھا ديدنست

  پس ِعَوض ديدن ضد ترسيدنست

  :بنابراين. بخشندگی و سخاوتمندِی ھمۀ سخاوتمندان بواسطۀ پاداشی ست که در اين کار مشاھده می شود

  .اين ديِد زندگی نيست. علت اينکه ما نمی بخشيم، اين است که می ترسيم آنچه را ھم که داريم از دست بدھيم

  .ديِد حضور و ديِد من ذھنی :و گونه ديد را می خواھد تعريف کندمو/نا، د

  .  بخشيدم و از دستم رفت-  :ديِد مِن ذھنی، محدوديت و کميابی ست

  ).   اين نگاه درستی نيست. ( چرا به ف)نی زندگی بدھم و به رويش بخندم و اخ)قم خوب باشد، /يقش نيست- 

  . ت را ھر جا و در رابطه با ھر کس دوست داشته باشيماگر می خواھيم موفق باشيم، بايد موفقي
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. گدا می شوند" تعداد زيادی از مردم به اينصورت زندگی کنند و البته اگر روی ط) ھم خوابيده باشند نھايتا. محدوديت، با اصول زندگی نمی خواند

  .اين آيه قرآن بارھا به قانو جبران تأکيد کرده

. جود و بخشش، تله نيست. نترسيد. بخشش را ده برابر پاداش می دھد: ابل خدا قرار می دھد و می گويد در قران آمدهقانون جبران را مو/نا در مق

  .  نبخشيدمن ذھنیبا .  نداردديد ست که من دھنیو آن تله آن است که چيزی به کسی بدھيم و پنج برابر بگيريم . از دست دادن نيست

  . ته باشيدديد زندگی داش.  استديد حضورديد، 

  . ديدن پاداش، ترس و نگرانی تلف شدن و ھدر رفتن، بخشش را، از بين می برد

  . ديِد زندگی خوش اخ)قی با يکی و بد رفتاری با ديگری را تأييد نمی کند

  .نمی ترسيد که از دست تان برود، چون از دريا می رسد. ديد حضور، ضد ترسيدن است

  . نهل و تنبل است؟ آيا نيروی زندگی يک عنصر غير فعا

  . نيروی زندگی پر از جنبش و تحرک و خرد و تغيير است

  . قانون جبران به اين معنی ست که بايد کار کنيم و زحمت بکشيم و ھزينه چيزھا را بپردازيم

  .فاقی افتاد؟ خودش فراوان شدچه ات. اين غ)م چه کرد؟ زندگی را در ديگری شناسايی کرد. نمی شويد" فراوان " تا نبخشيد، بدست نمی آوريد و 

  ).خواھيم ديد.(فراوانی و برکت از ھر طرف به زندگيش جاری شد

  ُبخل ناديدن ُبَود اَْعواض را

  شاد دارد ديد ُدّر َخّواض را

  .، ديدِن مرواريد غواص را شادمان می کند"مث). تنگ چشمی و ُبخل، از نديدن پاداش ھا ناشی می شود

در اين لحظه شما، عوض را از طرف زندگی، می بينيد؟ اگر نبينيد، بخل می " آيا واقعا. نبينداست که انسان عوض ھا را پس، بخل، عبارت از اين 

  . ورزيد

ھايتان در *شما ھم ھر چه بيشتر . ُدِر ته دريا، شاد می شود*دريا را بدست آورد، با تجسم کردن ُدِر *، که می خواھد شيرجه زده و )خواض(غواص 

  د، ھر چه بيشتر زندگی را در ديگران ببينيد و شناسايی کنيد،را ببخشي

  . ستيزه نکنيد، واکنش نشان ندھيد، تسليم باشيد، برکات زندگی چندين برابر به سوی تان جاری و شاد می شويد

  پس به عالم ھيچ کس نبود بخيل

  زانک کس چيزی نبازد بی بديل

در واقع، بخيل، عوض و . (زيرا ھيچکس دست به کاری نمی زند که در آن پاداشی نباشدپس، در اين جھان ھيچکس، بخيل و تنگ چشم نيست، 

پاداش را نديده، و ا/ اگر می توانست پاداِش بخشندگی را مشاھده کند و يقين می کرد که بخشيدن مال، به معنی خسران و زيان نيست بلکه به دست 

  ).خل نمی ورزيدآوردن عوضی با/تر و بھتر است، در آن صورت ھر گز ب

ھيچکس در بخشيدن ب) عوض . کسی که در اين جھان، متوجه عمل کردن قانون جبران و پاداش، شده باشد، ھيچگاه بخيل نمی شود و بخل نمی ورزد

  .نمی ماند

  پس سخا از چشم آمد نه ز دست

  ديد دارد کار جز بينا َنَرست

  :اين ھم بيت بسيار مھمی ست

ھيچکس جز شخص بينا . ديدن سودمند است و کار از چشم ساخته ست. اوتمندی از چشم حاصل می شود نه از دستپس، نتيجه می گيريم که سخ

  .نجات نخواھد يافت

  ).دست سمبل من ذھنی ست( از حضور می آيد و نه از من ذھنی .سخاوت و بخشش از چشم می آيد
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  . وقتی که می بخشيم، چشم می بخشد و نه دست

ديِد حضور و ھشياری ست که کار را . دست، ھمواره می خواھد بگيرد. دست را به اختيار خودش بگذاريد. ن را می خواھد ما از دست، بخشيدديد

  . انجام می دھد نه دست

  . بنابراين، جز بينا به حضور، بينا به زندگی ، کسی نمی تواند از اين جھان نجات يابد

  ."روی خود کارکنيم"راه ديگری نداريم جز اينکه  يادآوری ھای قاطع مو/نا، نشان می دھد که ما ھيچ 

ما . خود را به حضور، زنده کنيم. که در طول اين برنامه ھا ياد می گيريم، استفاده کنيمقوانينی و بقيه جبران  و صبر و پرھيز و شکراز قانون 

  .و غنی ديدِن زندگی، از حضور استبخشش . اين مسئوليت را بپذيريم و بينا شويم. مسئول تميز نگه داشتن درون خود ھستيم

مبادا ملتی  به کميابی و بخل و حسادت  دچار شوند، در آنصورت کميابی تمام آن . خدا کميابی را نمی شناسد، کميابی مربوط به من ذھنی ست

  . سرزمين را محاصره می کند

  .   تھر قدر ھم که انسان داشته باشد، باز در فقر و گدايی س. کميابی ويران می کند

  عيب ديگر اين که خودبين نيست او

  جو ھست او در ھستی خود عيب

. دچار خود بينی نيست. خود و افکارش را مھم و جدی تلقی نمی کند.  عيب او اين است که خودش را نمی بيند:غ)ِم نيکخو، در عيِب رفيق خود گفت

  .ھمواره در صدد يافتن عيب ھای خود است

ھای ذھنی بزرگ، که خوب حرف می زنند، شايد اعتبار ھم در جھان دارند، خودپرستی شان به حدی ست که فکر من " بعضی از مردم، مخصوصا

در حد ديوانگی خودپرست اند و خودشان ھم واقف . ، اگر از اينطرف زمين به آنطرف، جابجا شوند، تعادل زمين به ھم می خورد"می کنند مث)

  .  نيستند

  ستجوی خود ُبدَ  گوی و عيب عيب

  با ھمه نيکو و با خود َبد ُبَدست

و با ھمه مردم خوب رفتار و با خود جدی و پرھيزکار و . عيب جو و عيب گوی خود است و از اينکه عيب ھای خود را به زبان آورد، ترسی ندارد

  .کاری به عيب ديگران ندارد. به عيب ھای خود ھشيار است

به حرف ھای مردم واکنش نشان نمی دھد و بطور . نور افکن روی خودش است.  تقليد نمی کند. چون تو عيب داری پس من ھم مثل تو:نمی گويد

  .جدی، دنبال عيب ھای خود است

در حاليکه اگرعيب . آبروی مصنوعی که من ذھنی برايمان خلق کرده. می ترسيم آبروی مان برود. ما می ترسيم عيب ھای خودمان را به زبان آوريم

  . طرح کنيم، مردم کمک می کنند تا آنھا را رفع کنيمھايمان را پيدا و م

  گفت شه َجْلدی مکن در مدح يار

  مدح خود در ضمن مدح او ميار

  .  ضمِن مدح او، تو خودت را مدح و ستايش می کنی.  در مدح دوستت، زرنگی نکن:شاه گفت

  زانک من در امتحان آَرم َورا

  شرمساری آيدت در ما َورا

  . مورد آزمايش قرار خواھم داد، اگر او ھمانگونه که می گويی نباشد، شرمسار خواھی شدزيرا من آن غ)م را 

*  

  . کند امتحان را او خواھدی م شاه و برگشت حمام از غ)م آن

  .  ندارد تحمل اما است سخن خوش وی منطق و جواب حاضر و تيھو ھمی جھان اق)م با و داردی ذھن من غ)م، که مينکن فراموش
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  ١٠٠۵مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بيت 

  ای يار خود از طھارت ظن8 خودَقَسم غ�م در صدق و وف

  چون ز گرمابه بيامد آن غ�م

  سوی خويشش خواند آن شاه و ُھمام

  .وقتی غ)ِم زيباروِی بدسرشت از حمام آمد، شاه بزرگوار او را نزد خويش خواند

رای انداختن دردھا و ھم ھويت شدگی ھا به حمام رفتن غ)م ، برای شستشو و تميز شدن اش، به مثابۀ تمرينات معنوِی شستشو دھنده ای ست که ما ب

  .حال، پيش خدا آمده و آن شاه بزرگوار، می خواھد امتحان مان کند. و کينه ھا و واکنش ھايمان بکار می بريم

  ُصّحاً َلکْ َنعيٌم دائمُ : گفت

  رو بس لطيفی و ظريف و خوب

اميد آنکه اين نعمت تو دائمی باشد و ھميشه کامکار .  لطيفی و ظريفی و زيباتو که بسيار. آرزوی س)متی برايت دارم.  عافيت باشد:شاه به غ)م گفت

  ).دعای خدا برای ما. (باشی

آيا ما، اين لطافت و اين ظرافت و اين زيبايی و س)متی، اين موفقيت دائمی و اين خوشبختی را که خدا برايمان آرزو می کند، در خود می بينيم؟ اين 

  .خوِد مادر . خودمانکيفيت ھا کجا ھستند؟ در 

  .از بيرون اينھا را طلب می کنيم. ، با گدايی)مانند اين غ)م؟(چگونه ما اين کيفيت ھا را از دست داده ايم؟ 

  .بلد است با مفاھيم کار کند و حرف بزند. اين غ)م، فقط بلد است که الفاظ را در جای خود بخوبی بکار برد

  . لطافت و ظرافت و زيبايی خود را نخواھد ديد چون با مفاھيم کار می کند،:می بينيد

  . حرف ھای غ)ِم قبلی را تأييد می کند") فع)(خدا ھم 

  ای دريغا گر نبودی در تو آن

  گويد برای تو ف�ن که ھمی

  !.  چه خوب بود آن عيب ھايی که رفيقت از تو برای من گفته، در تو نبود.ولی دريغ و افسوس

  . ؟؟؟ شما چه).ناخالصی ھای خود را پاک کرده؟از حمام برگشته، آيا ھمۀ (

  شاد گشتی ھر که رويت ديديی

  ديدنت ُملک جھان ارزيديی

  .اينھا ھمه، آموزنده ست

  !.ديدار تو به ھمۀ ملک جھان می ارزيد. در آن صورت ھر آنکس که رويت را می ديد، شادمان می شد

  گفت رمزی زان بگو ای پادشاه

  اهتب کز برای من بگفت آن دين

  .شاھا از حرف ھايی که آن غ)ِم بی دين و ايمان در بارۀ من زده، اندکی بازگو کن: وقتی که غ)ِم زيبا رو اين سخنان را شنيد، با عصبانيت گفت

  ). بی آنکه چيزی شنيده باشد، طرف مقابل را دين تباه خطاب کرده و واکنش نشان می دھد(

  اول وصف دوُروييت کرد: گفت

  ايی، ُخْفيه، دردکآشکارا تو دو

  : )وصف واقعی من ذھنی(

  .ھستيم؟ و تصنعی، چه نمايش می دھيم؟! مو/نا، استادانه به ما نشان می  دھد که چه؟

به اين معنی که تو در پيش روِی انسان، مانند دارو جان بخشی و در پشت سر .  نخستين عيبی که به تو نسبت داد، دو رويی و نفاق توست:شاه گفت
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  . در ظاھر دارو و در نھان درد. نند درد بی درمانانسان ما

  ). شيرين سخن و زيبا و شفا بخش، اما در واقع، درد است" ظاھرا. چون مقيم ذھن است. ھم دو روست" واقعا(

 ھستيم؟، واکنش نشان خوش صحبت و خوش بيان و خوشگل ھستيم؟ اما در پنھان درد حمل می کنيم؟، بھانه گير" بايد به خودمان نگاه کنيم، آيا ظاھرا

  .می دھيم؟، پذيرش نداريم؟، تسليم نمی شويم؟، ستيره و کينه داريم؟، رنجش ھای کھنه و پنھان با خود حمل می کنيم؟، بله در ذھن ھمينطوريم

  ُخبِث يارش را چو از شه گوش کرد

  در زمان درياِی خشمش جوش کرد

با ذھن و ھم . ( پشت سر او بد گفته، تحمل نکرد و ناگھان در دريای خشم و غضب بجوش آمدآن غ)ِم زيبا رو ھمينکه از زبان شاه شنيد که يارش،

  . ھمانطور که ما  بلند می شويم) ھويت شدگی بلند شد، فضای باز نداشت، فوری واکنش نشان داد

  کف برآورد آن غ�م و سرخ گشت

  تا که موِج َھجِو او از حد گذشت

 اين شخص، :توجه کنيد. (ھان آورد و رخساره اش سرخ شد و موج بدگويی و دشنام ھای او از حد فراتر رفتغ)م چنان خشمناک شد که کف بر د

  ). غ)م دوم را نا زندگی می بيند

اين که از جنس صدق و درستکاری و از جنس ھشياری تيز است . اما غ)م دوم، که از جنس زندگی ست، در رفيقش زندگی را ديده و شناسايی کرده

  .ف بيھوده نمی زند، خودش را در آن ديگری، منعکس می بيندو حر

  کو ز اّولْ َدم که با من يار بود

  خوار بود ھمچو سگ در قحط بس ُگه

  . از ھمان آغاز دوستی با من، مثل سگ در ايام قحطی نجاست می خورد او: و گفت

حطی، به سگ غذا نمی دادند و سگ ھا مجبور بودند فضله در مواقع ق" در جوامع اس)می، ھمنشينی و تماس با سگ حرام است، مخصوصا(

  ). حيوانات ديگر را بخورند

  چون ُدماُدم کرد ھجوش چون َجَرس

  َبس: دست بر لب زد شھنشاھش که

  . کافی ست:وقتی که آن غ)م،  پشت سر ھم در حال فحش دادن و شماتت دوستش بود، شاه دست بر دھانش گذاشت و متوقفش کرد

   تو را از وی بد آندانستم: گفت

  گنده ست، و ز يارت، دھان: از توجان

  .تو جان ات بد بوست و گنديده و يارت دھان اش. تو را از رفيق ات شناختم.  فھميدم:شاه گفت

 ست؟ مثل ما ھم، به خودمان نگاه می کنيم، آيا دھان مان ضعيف است و نمی توانيم صحبت کنيم؟ ولی جان مان زنده ست و دل مان ھشياری ايزدی

آن غ)م دنيا را می بينيم؟ بخل نداريم و سخاوت داريم؟ يا مثل اين يکی، خوش صحبت و خوش قيافه، با دندان ھای زيبا و سفيد، اما در واکنش و 

  .ستيز؟

  .  باد، پرده را کنار زد و معلوم شد که مار کژدم بوده 

  پس نشين ای گنده جان از دور تو

  وتا امير، او باشد و مأمور ت

  . تا او امير و فرمانروا باشد و تو مأمور و فرمانبر. پس، ای که جان و روح پليد و گنديده داری، دورتر بنشين

  . معلوم می شود که جھان را چه کسی اداره می کند؟ چه کسی در جھان موثر است؟ جھان را چه کسی بايد اداره کند؟

  . ن می ريزد، ولو اينکه خوش بيان نيستکسی که به جان زنده ست و برکت زندگی را به اين جھا
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 58در وب سايت گنج نما، حدود . ما چند عارف داريم؟. مو/نا، و کسی که مثل مو/نا، در حضور باشد و خوش صحبت، بسيار کم و نادر است

 زنده ست، بلکه، حضوربه "  تنھا کام)برخی از آنھا عارفان برجسته ای ھستند ولی در سطح مو/نا، چند نفر داريم؟ نه. عارف را معرفی کرده ايم

  .  می گويدزيبا سخن

  . قدر بقيه عارف ھايمان را ھم بايد بدانيم. بدليل کيفيت ھای برجسته، قدراو را بيشتر می دانيم

    ...حافظ، فردوسی، عطار، سعدی و 

 شويم، خدا می تواند برکتش را بوسيله ما به جھان وقتی به ھشياری حضور زنده می. در اين جھان، فقط ھشياری حضور است که ذات اصلی ماست

  . منظور اصلی ما ھم ھمين است. جاری کند

اما تا زمانی که در ذھن مقيم ھستيم و با رنجش ھا و کينه ھايمان ھم ھويت ايم و جان مان گنديده ست، نمی توانيم پيغام ايزدی را که حامل برکت 

  .  عقب بنشين:پس. گی که بايد از ما عبور کند و به فکرھا و به اعمال مان بريزد، قطع می شودآن جوی آب زند. است به اين جھان بياوريم

ما ھم ياد می گيريم که . گنده جان، جز درد در اين جھان بوجود نمی آورد. کارگزاراراِن من در اين جھان، انسان ھايی ھستند که به حضور زنده اند

   :اگر می خواھيم در جھان موثر باشيم

  .بايد از ذھن زاييده شويم

   :اگر می بينيم جان مان گنديده، يعنی

  .درد ايجاد می کنيم، واکنش نشان می دھيم، رنجش حمل می کنيم، کينه کسی را به دل داريم

  . با توجه به اينکه انرژی بِد کينه، به ھر کاری که می کنيم، می ريزد و ھمۀ دست آوردھا را آلوده می کند

  ".ن ران خوبی ھستی، ولی خدا نمی گويد که کارگزار من تو ھستی ولو اينکه سخ" 

  . برای اينکه اين نوع آدم، سم و انرژی گنديده اش را به جھان می ريزد و کاری با برکت ايزدی ندارد

آدم آنقدر آنقدر درد ايجاد کردن را اين . در حالتی که عارفان و آن غ)م، اين گنده جان را ھم از جنس زندگی می دانند، تا زمانی که خودش متولد شود

  . نبايد درد ايجاد کند :ادامه می دھد تا با/خره بفھمد که

اين برنامه ھست، آموزش ھای مو/نا ھست، امکانات مطالعه آثار و کتاب ھای مو/نا ھست، آموزش جامع ست و . اميدوارم که ما آن راه را نرويم

  . نيم، وقت را تلف نکنيم کار کخودبايد قدر آن را بدانيم و روی 

فقر مادی از فقر . بطور جمعی ھم به اين آموزش ھا نيازمنديم، تا از ھم ھويت شدگی با کميابی بيرون بياييم، تا از فقر مادی و معنوی رھا شويم

ر نيستيم شادی ديگران را ما حاضر نيستيم ديگران را بصورت زندگی شناسايی کنيم، حاض. فقر معنوی بخل به فراوانی خداست. معنوی می آيد

  . ببينيم، حاضر نيستيم به آنھا شادی بدھيم، حاضر به کمک نيستيم

  . برای ما بچه خودمان با بچه ديگران فرق دارد، می خواھيم بچۀ خودمان موفق شود و بچۀ ديگران موفق نشود

 ما ھمه ھمقطاريم، دو .ر کس که می بينيم، خوشحال شويمما بايد شادی و موفقيت و آرامش را ھر جا و نزد ھ. اين جان گنديده داشتن است

 .غ)م ھستيم، يکی سرسام گرفته و دائم حرف می زند و نمی داند چه می گويد و ديگری درخدمت خداست

 

 

  

 


