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  : با س�م و احوالپرسی، برنامۀ گنج حضور امروز را با قصۀ 

  حسد کردن حشم بر غ�م خاص

  : آغاز می کنم1047از دفتر دوم مثنوی، بيت 

عبارات و . امروز، ضمن ادامۀ اين قصه، به بررسی برخی از مفاھيم و ابزارھايی که بطور مکرر از ابيات ديوان شمس و مثنوی استفاده می کنيم، خواھيم پرداخت

  .را، حين قصه، برايتان توضيح خواھم داد... ، ھم ھويت شدن و ستيزه  و )دوبينی(اَحوليت : مفاھيمی مثل

قصه را بخوانيم و بعد به چگونگی حرکت انرژی  يا ھشياری ايزدی در : مناسب ترين شيوه ای که برای استفاده از قصه ھای مثنوی پيشنھاد می کنم؛ اين است که

  . کنيمقصه، تأمل

اين انرژی و ھشياری ايزدی، از کجا می آيد و به کجا می رود؟ ت�ش کنيم که بيشتر با اين انرژی و ھشياری حرکت کنيم تا بلکه کيفيت و معنای درون مان خودش 

 ندھيم، به نظر بنده، مضمون قصه روی ما کار اگر فقط ابيات قصه را بخوانيم و به زبان ساده معنی کنيم و قسمت ھای مختلف آن را به ھم ربط. را به ما نشان دھد

  . نمی کند

   :پس، شما قصه را ده بار، پانزده بار خواھيد خواند، به نحوی که متوجه شويد

 به نقطه رھنمون ھای مو?نا به چه طريقی ست؟ از کجا می آيد و به کجا می رود؟ نقطۀ حرکت  را به ما نشان می دھد و مدتی در گوشه ای نگه می دارد و سپس

ای ديگر اشاره می کند و بعد از مدتی مکث و تأمل مسيری را که از آنجا مقصد بخوبی ديده می شود، را ه را به ما نشان می دھد و به اين ترتيب انرژی مان را 

  .ھدايت می کند

  .اگر ھمراه او باشيم، بتدريج آن انرژی پويا خود را به ما آشکار می کند

  : شد قصه به اين ترتيب آغاز

  ١٠۴٧مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بيت 

  ای را از َکَرم پادشاھی بنده

  بر گزيده بود بر جملٔه َحَشم

 زندگی خداست و بندۀ برگزيده او، انسان :در اين مورد گفتيم. ، تمام مخلوقاتش انتخاب کرد)�مانشساير غ(پادشاھی از روی لطف و بزرگی خود، بنده ای را بر 

قه مند است تا بتواند نور و انرژی و برکت و عشق و لطافت سازنده خود را از ما بيان ھفتۀ گذشته توضيح داديم که در واقع زندگی، به ھشياری انسانی ع�. است

  . کند

  روح او با روح شه در اصل خويش                    :ی کنيمقصه را دنبال م

  پيش ازين تن بود ھم پيوند و خويش

  . روح آن غ�م با روح شاه در اصل، پيش از به وجود آمدن اين جسم، پيوند و خويش داشت

اما يادمان ھست که از جنس او . ز زندگی، خدا، جدا شده ايمما، به مثابه يک شعاع نوری که ازخورشيد جدا شده، به عنوان ھشياری، از مبدأ و اصل خود يعنی ا

  .ھستيم، با او ھم پيوند، و خويش بوده ايم

  :در اينجا مو?نا، يادآوری مان می کند که

بعد از نه ماه از شکم . ردما انسانھا به عنوان ھشياری در حاليکه پيوند و خويشی با زندگی داريم، درون شکم مادرمان فرمی درست می کنيم و بدن مان شکل می گي

  مادر روانشناختی متولد می شويم و ھشياری  وارد 

  .گر چه ساختار اين من دوم، از فکر است ولی درتمام اين مراحل، ما ھمان شعاع نوری ايزدی ھستيم. ذھن مان می شود و در ذھن مان، من ديگری درست می کنيم

   :به اين ترتيب که. ويم، اتفاقی می افتدھنگامی که به عنوان شعاع ھشياری وارد ذھن می ش

  .پدر و مادرمان  به عنوان فرزندشان اسمی برای ما انتخاب می کنند مثل بھروز يا پرويز
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شويم که اين بتدريج ما متوجه می . را ادا می کنند اين اسم کلمه ست و بوسيله تارھای صوتی پدر و مادرمان توليد می شود) اسم ما(با نگاه کردن به ما اين کلمه 

اين اولين مفھوم يا اولين فکری ست که ما بوسيله ذھن مان می شنويم و با تکرار متوجه می شويم که اين کلمه، اين اسم، . ھستيمما پرويز، يا بھروز، يا ھر اسمی، 

  :که بوسيله تارھای صوتی مادريا پدرمان ادا می شود، به ما ربط دارد و در نتيجه

  . ا ھستيمماين کلمه، اين اسم، 

  . خود او:به مرور، به بچه تفھيم می شود که اين کلمه يعنی

  .ھر کلمه ای يک فکر است. ولی در واقع، اين يک فکر است

  . در ھمان سن، ما تصور می کنيم که خودمان را شناختيم، منتھی به چه صورتی؟ بوسيله يک فکر

   آيا ما آن فکر ھستيم؟ -

  وتی پدر و مادرمان توليد می شود؟ آيا حقيقت ما بوسيله تارھای ص -

  . نه. نه آيا اين کلمه ھمان شعاع نوری ست؟ -

  . ولی ما به عنوان بچه فکر می کنيم که خود را شناخته ايم

، )خود(ی را روی آن ھستيم و آرام آرام، مفاھيم ديگرما ، که ماده ساخته شده از ذھن است و بافتش از فکر، مفھوم يا اين کلمهبتدريج، تصور می کنيم که اين 

  . اضافه می کنيم

  .يک اسباب بازی به ما می دھند و ما متوجه می شويم که اين اسباب بازی مال ماست و برای بازی ماست" مث�

 ی که يک مفھوم نمھمان . ، اضافه می کنيممن :به طرز معجره آسايی، آن اسباب بازی را که يک فکر است به فکرقبلی يعنی. آن اسباب بازی ھم يک فکر است 

  .  ھستيمآنبود و فکر می کنيم، 

  . اضافه می کنيممن را ھم بصورت يک مفھوم ديگر به اين اسباب بازی

  . اضافه می کنيممنآرام آرام چيزھای ديگر را ھم به اين 

آنھا را ھم . ک فکر، بصورت يک تصوير ذھنی می بينيم اضافه می کنيم، يواش يواش به پدر و مارمان نگاه می کنيم و آنھا را ھم بصورت يمنانبوه چيزھا را به 

  . به خودمان اضافه می کنيم و ھمينطور، سی ساله ھم که می شويم به جای اسباب بازی، چيزھای ديگری به خودمان اضافه می کنيم

  . اش می ناميممن ذھنیه، اينک  بود،  حا? ديگر بزرگ شده و دورش چيزھای بسياری تنيده شدکلمه، که ابتدا يک من، اين اسمحال، اين 

  .  که بوسيله فکر ساخته شده طی کرد، شديدمن،متوجه مسيری که اين 

  با آن ھم ھويت شديم ھستيم؟" اما آيا براستی ما ھمان کلمه ای که ابتدائا

  ما از چه جنسی ھستيم؟ 

  .ايی  را برما تحميل می کنندما ھمان شعاع ھشياری ھستيم که از مبدأ جدا، و وارد ذھن شديم و فکر و بعد فکرھ

   :ولی در اين اثنا، متوجه می شويد که. اگر اسم نداشته باشيم يا فکر نکنيم، زندگی ميسر نمی شود.البته اينکار ھم ?زم است

  . اصل ما نيست" چيزی که با فکر ساخته می شود، مفھومی ست و حقيقتا

  . چون سريع می چرخد، بصورت دايره ديده می شود. دايره نيست" ثل دايره ديده می شود، اما واقعا آتش گردانی را که تند می چرخانی، م:مو?نا می گويد

 کودک و يک فکر ساده بود ا?ن خيلی پيچيده و بزرگ تر شده و فکرھا و چيزھای زيادی را به خود وصل و اضافه کرده مثل  که اول ھمان اسم، و منِ من،اين  

  . خانه

  .  فکر، فکر ديگر را می خورد:طلب اشاره می کند کهامروزمو?نا به اين م

  . من ھستم؟ نه" اما، آيا اين فکر بزرگ شده، حقيقتا. فکر من می تواند فکرھای ديگر را بخورد و به خود اضافه کند و بزرگ شود" واقعا

   :مرتب مو?نا ياد آوری می کند

  .فکر شما نيستيد. بصورت فکر شروع شدهآن تصوير ذھنی، آن مِن ذھنی، تصويری کاذب است که از اول 

  .   می گذاريمُدوبينی يا َاحوليتاما در اين فضا، که ذھن ناميده می شود، حالتی بوجود می آيد که اسمش را 

  . ھشياری ايزدی، ھشياری زندگی، آن شعاع نوری يکتاست که می آيد
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اين موارد را . می شودتقسيم  و دو شاخه و زندگی داشته باشد، ولی وقتی وارد ذھن می شود، ھشيارِی منطبق بر ھشياری، بر اساس ذاِت خود می تواند زنده باشد

   :توضيح داده ام، اما به کرات  سوال می شود" قب�

  ستيزه، دو بينی، اَحوليت چيست؟

 ھمان کلمه ای .مِن فکریھمان کلمۀ  . ا درست می کند رمنھشياری احتياجی به گيرک ھای جھانی ندارد، ولی وقتی وارد ذھن می شود، دو نيمه شده، يک نيمۀ آن 

   . منم بود و فکر می کردم، اسممکه 

  . من می دانم اسمم يک مفھوم است. گيرک ھای جھانی دور اين اسم بنا شده

زنده به زندگی و "  مقايسه با حالتی که اساسا  را شناخته ام، درخودم که يک فکر و يک مفھوم است، محدود کنم و خيال کنم که اسمم،اينکه من شناسايی خود را به  

  . ھمان ھشياری اوليه شوم، خيلی تفوت دارد

  .خرد  و شعور دارد. زنده ست. عينی ست.  ستخوِد زندگی است و دومی يک فکر و يک مفھوماولی فقط 

  . است، يکی ستبودناری شاه که پس، روح ما به عنوان زندگی، بصورت ھشياری که از آنطرف آمديم، در اصل با روح شاه، با ھشي

  . گفتيم شاه از جنس بی نھايت و ابديت است، ھيچ محدوديتی، غير از آنچه ذھن ما ايجاد می کند، در کائنات وجود ندارد و ما ھم از آن جنس ھستيم

   : شددر ذھن دوشاخه آمد و وارد ذھن شد و و بعد بيرون) خيلی چيزھای ديگری ھم درست کرده (  اين ھشياری، وارد شکم مادر شد و تن درست کرد :حال

  .موجوديت گرفت و مقوله ای فکری درست کرداسم  يک شاخۀ آن، با آن -

  . درست کردغير  يک شاخۀ ديگر آن، يک -

  . و مفعول کار می کندبا فاعل. دو تاست. بنابراين اين شعاع نوری که بی زمان و بی مکان بود، بمحض ورود به ذھن، دو شاخه می شود و ديگر يکتا نيست

 تووقتی .  نيز داردتو، من ذھنی ست که  منمنظور از . زبانی که صحبت می کنيم من و تو می کند. بوسيله زبان، که ابزار ذھن است، فاعل و مفعول توليد می شود

  . ھم معنا نمی دھدمن نباشی، 

  . ی شود و ما ھم از ھما ن جنس ھستيمھشياری اول يکتا بود، زنده  و جاودانه که نه می ميرد و نه زاده م

  . چيزی بر او اثر ندارد. آتش نمی تواند آن را بسوزاند و آب ھم نمی تواند خيس اش کند

حا?، اين شعاع نوری، اين شعاع ھشياری وارد ذھن می شود، دوشاخه شده و بعد دو شاخگی خود را می . فقط می خواھد از طريق اق�م مادی، خود را بيان کند

  . فھمد

 و عشق و لطافت و روانیزندگی می تواند  وقتی که از اين دو شاخگی در آمديم،. بعد بر می گردد و ھشيارانه يکتا می شود) امروز صحبت خواھيم کرد چگونه؟(

  . خود را بوسيله او به اجرا بگذاردخرد  و شعور

  . نعمت و راحتی نمی بينيمامروز مو?نا به شما توضيح می دھد که در اين دو شاخگی، جز درد، ما

  . استحضور، ھمان که بوديم، و ھشياری اوليه مانو ديگری ھمان ھشياری ذھنی در نتيجه بيدار می شويم و دوشاخگی را رھا و دو ھشياری پيدا می کنيم، يکی 

   :پس

  .   دوباره  روی خودش قائم شدهھشياری حضور ھمين ھشياری ست که وارد ذھن شده، برگشته، دوشاخه گی را ترک کرده و يکتا شده و

  .  عارف احول نيستامروز مو?نا به شما می گويد که عارف دو ھشياری دارد،

  . ولی وقتی ابتدا آن اسم را روی ما گذاشتند، و ما فکر کرديم خودمان را شناختيم  و خود، آن ايده، ھستيم، چيزھای ديگری را ھم به ما معرفی کردند

  .اين يک درخت است: کوچکی را به ما نشان داد و گفت مادرمان درخت :"مث�

  . اين ھم يک درخت است:بزرگ تر ديگری را ھم نشان داد و گفت" درخت نسبتا

  .  اين ھم درخت است:،  به ما معرفی کرده بود، پرسيديم اين چيست؟  مادر گفت"درخت"با ديدن ھيبتی مشابه آنچه مادرمان با عنوان 

بعد از آن، ما . درخت يک مفھوم، يک فکر است.  اين درخت است: کوچک و متوسط،  درخت چھارمی را که به ما نشان داد گفتيمبعد از ديدن چند درخت

  . نهما درخت را شناخته ايم؟ " اما آيا واقعا. فکرکرديم درخت را شناختيم

  .درخت را بصورت مفھوم، بصورت فکر شناختيم

  .اما آن نيستند.  می شناسندمادی و مشخصات اسملی ھا اSن در ذھن شان زندگی می کنند  خودشان را بصورت يک خي. خودمان را ھم بصورت فکر می شناسيم

  . ، از جنس ھشياری بوديمبی زمان و بی مکان که آمديم و وارد ذھن شديم، اول.  خب
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  .منظور از زمان ، گذشته و آينده ست.  فکر در ذھن استزمان، حرکت. ھمينکه اولين فکر پيدا شد، زمان پيدا شد. وارد ذھن شديم و زمان پيدا شد

  .ھر فکری که بلند می شود، با يک زمان ھمراه است

  . ، فردا چی می شود؟ زمان است"آينده را بنظرتان می آوريد، مث�. شما اSن، گذشته را بخاطر می آوريد، گذشته زمان است

  . پس، اولين فکر بوجود آمد. ھمه اينھا حرکت فکر است

  .  مان آمددرد کرد و خوشحال يا بدحال، ھر اتفاقی که افتاد، ما را اتفاقات افتادندبعد، 

اين فکر دردناک است برای اينکه آن اسباب بازی . گم کردن اسباب بازی، بصورت فکر به ما ارائه می شود. اسباب بازی مان را گم کرديم، دردمان آمد" مث�

چھل سال بعد، . سه سال پيش اسباب بازی ام را گم کردم، درد کشيدم" مث�. اين درد با يک زمان ھمراه است. شد، دردناک بودقسمتی از وجودمان بود وقتی گم 

ی اينکه چرا؟ برا.  ساله ام و ده سال پيش تمام زندگی ام را در بازار بورس از دست دادم، اSن ناراحتم50باز ھم عذاب کشيدم حا? . تمام پول ھايم را از دست دادم

  . من فکرم. پول ھا فکر بودند. با آن پول ھا من  ھم ھويت شده بودم

  . اين کوچکی ناراحتم می کند. وقتی آنھا بودند بزرگ بودم و وقتی آنھا رفتند کوچک شدم. با يک ارتباط نامرعی به اسباب بازی و پولم وصل بودم

  .  ِکشت اول: اصل ما ھمان شعاع اوليه بود که مو?نا در اين قصه می گويد.اصل ما نيست. استتوھم .  استفکر.  استمفھومھمۀ اين ھا 

   .کشت ھای بعدی، چيزھايی ست که روی آن کاشتيم.  ِکشت اول ھمان ھشياری اوليه بود که آمد-

  . کشت ھای دوم، پوسيده ست :مو?نا می گويد

باورھا را ما . ی باورھا و فکرھايی که بعضی مواقع از کتابھا گرفتيم و به ما اضافه شديک سر. ( ھستند کشت ھای دوم دردھا و رنجش ھا و کينه ھا و فکرھا-

  .ما فکر بوديم و آن باورھا ھم فکر بودند). خورديم

   :آنھا را برداشته و داخل شکم مان گذاشته و بزرگ شديم و می گوييم

  .اينھا که مال ما نيست. اينھا مال ما ست

  . شاخه شده، يک شاخه اش مرا درست کرده و يک شاخه اش غير رااين شعاع نوری که دوحا?، 

  ).ھر کس ديگری(يکی من ھستم و يکی ھم غير . با غير ما ارتباط داريم

   .پس، فضای ذھن، فضای فاعل و مفعول است

  .فضای زمان است. يکی کننده کار است و يکی کار روی آن انجام می شود -

   .است و کشت اولاين شعاع نوری بی زمان وبی مکان 

  . ھشياری اوليه که وارد ذھن می شود و دو شاخه می شود و دو شاخه گی با?خره ما را سرخورده می کند

  .امروز در رابطه با اينھا صحبت خواھيم کرد. وقتی سرخورده شديم، به درد می افتيم

ديم،  متوجه باشيد که مو?نا در چه رابطه ای صحبت می کند و چگونه ما را ھدايت اشارۀ کوچکی داشته باشم، که وقتی به اين نکات رسي"  فقط می خواھم، مقدمتا

  ، مو?نا، آن مشک�ت را چگونه حل می کند؟"می کند؟ انرژی از چه سمتی می آيد؟ به چه سمتی می رود؟ و با چه مشک�تی بر خورد می کند؟ و نھايتا

   :با اين بيت فھميديم

  . ولی وارد ذھن شده ايم.  ھستيمما از زندگی آمديم از جنس آن

  . بله:بصورت فکر ممکن است بفھميد"  صحبت ھايی را که می کنيم، شما ذھنا:مطلبی را که دوباره بايد به آن اشاره کنم، اين است که

  . ما شعاع ھشياری ھستيم-

  . از پيش خدا آمده وارد ذھن می شويم-

  .ند و به جايی نمی رساند دو شاخه شده و دو شاخه گی ما را سرخورده می ک-

  .به درد آمده و بيدار می شويم -

  .دوشاخگی را رھا می کنيم -

  .به عقب بر می گرديم -

  .يکتا می شويم و دوباره و روی پای خودمان می ايستيم -

   .اگر کسی به خدا معتقد است، اعتقاد کافی نيست. مفھوم به ما کمک نمی کند. ولی اين يک مفھوم است
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  . تايی را فقط بصورت فکر قبول دارد، ھنوز در ذھن استکسی که يک

 و به اين ترتيب خرد و شعوِر زندگِی اين لحظه  و ھر بايد لحظه به لحظه بوسيله شما تجربه شود ياھر چه ديگر اسمش را می گذاريد بودن، کائنات، خدا، زندگی،

   : در اين رابطه، مو?نا می گويد. فکرھای ديگران را از آِن خود نکنيد. خودتان خلق کنيدفکر را . شما بايد خ�ق باشيد. لحظه به فکر و به عمل تان بريزد

 ٨۶٠مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بيت 

 ز آتش ار علمت يقين شد از سُخن

  پختگی جو در يقين منزل مکن

  تا نسوزی نيست آن َعْيُن اْلَيقين

 اين يقين خواھی در آتش در نشين

علم (يعنی معرفت و علم خود را کامل کن و در اين مرحله از يقين . برآای سالک، اگر از طريق شنيدن دانستی که ذات آتش، سوزان است، در صدد پخته شدن 

  .، درنگ مکن)اليقين

در مرحلۀ علم اليقين، می دانيم، می خوانيم، که آتش د?لت بر حرارت . علم اليقين، عين اليقين و حق اليقين. عرفا، با الھام از سورۀ تکاثر، يقين را سه قسم می دانند(

در مرحلۀ حق اليقين، طالب در آتش افتد و ناچيز شود و صفات آتش . ين اليقين، حرارت آتش و خاصيت سوزانندگی آن معاينه و تجربه می شوددر مرحلۀ ع. دارد

  ).از وی ظاھر شود

ت، مو?نا، عين اليقين را به معنای در اين بي. (اگر خواھان اين مرحله از يقينی بايد به آتش وارد شوی. تا در آتش نسوزی به مرحلۀ عين اليقين واصل نخواھی شد

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

ظه را می پذيرد و اتفاِق لحظه ،  يکتايی خدا را می پذيرند و به آن اعتقاد دارند، اما انساِن تسليم شده، اتفاق اين لح"و لفظا" بعضی ھا ذھنا:  مطلب بسيار مھم است

  .  رسيدهيقيناين آدم به .  راضی ست و انرژی از او عبور می کند و عبور انرژی را تماشا می کند... بعد را ھم می پذيرد و اتفاِق لحظه بعد را ھم می پذيرد و 

زندگی در تمام . زنده به آن است. حس می کند" ی ست؟ زندگی را عم�از چه جنس" يعنی می داند که اين لحظه با عبور انرژی و ريختن آن به فکر و عملش واقعا

  . آرامش اش از موقعيت ھا و وضعيت و چيزھای بيرونی، اين جھانی نمی آيد. ذرات وجودش مرتعش و شاد است و آرامش دارد

 و اعمال دينی را بجا می آورد و اين داده ھا برايش فقط مفھوم و باورند، ، خدا را تأييد می کند و معتقد به يکتايی ست، و انسانی دينی ست"اين يقين با يقينی که لفظا

  . تفاوت دارد

  .ياد بگيريد وھمانجا بايستيد" پس، برای اينکه زنده شدن به زندگی و حضور به عمل و به تجربه در آيد شما نمی توانيد فقط  ذھنا

  . متفاوتند"  ری در شما و به اين جھان، خيلی فاصله ست و اين دو مورد کام�جاری شدن اين انرژی و ھشيا"  عم�...از يادگيری ذھنی، تا 

يکی ممکن است  ھمۀ اين موضوعات را بلد باشد و کتاب ھم بنويسد، ولی به ھيچ وجه، عبور لحظه به لحظۀ  خرد و عشق و لطافت زندگی را از تجربه نکرده باشد 

  نداند چيست؟ " و اص�

  . به عوض کردِنِ◌ِ◌ِ◌ ديگران تمايل داشته باشد.  ر و ستيزه جويی باشدآدم خشمگين و ايراد گي

تصورکند که او می تواند ديگران را عوض .  ھر کسی مانند يک درخت سيب با ريشه خود به زمين وصل است و بايد ميوۀ خودش را بدھد، موافق نباشد:با فرمولِ 

  . بايد با ريشه و حضور خدايی خود ش به زمين وصل شود.در حاليکه ھر انسانی مثل يک درخت می ماند. و بھتر کند

  . از اعماق زمين خودش شيره بکشد نه از من نه از کسی ديگر، خودش بايد خالق فکرھای خودش باشد

  . تا نسوزی:برای ھمين می گويد

  . آن يقيِن ?زم، نيست. يعنی اين مفاھيم را دور بينداز عين اليقين نيست

  . بر اساس آن، شما در ذھن مطمئن ايد، ولی اين ھشياری و اطميناِن ذھنی  درداخل آن ھشياری بزرگ قرار داردھست که يک يقين : يمپس، بطور ساده می گوي

  :حال اگر شما من ذھنی داريد، دقت کنيد

  .  توليد می کندزمانحرکت فکر .  دروِن ذھن حرکت می کند،فکر بصورت  مِن ذھنی
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وقتی در ذھن فکر می کنيم، چه . خواھيم ديد که  اين ھيجانات بيھوش کننده ست.  ھويت اند، حرکِت فکر، ھيجان توليد می کندبرای بعضی ھا  چون با فکر ھم

 مثل خشم و ترس بوجود آيد، اينھا ھر ھيجان منفی، اين فکر خوب است و مطابق ميل ماست و خوش مان می آيد، و يا نه، واکنش منفی نشان دھيم و در ما :بگوييم

  .ما را به خواب فرو می برد. دو گمراه کننده و اغوا کننده و بيھوش کننده ست

مانند موقعی که می خواھند عمل مان کنند و داروی بيھوشی به ما می دھند، حالت کم ھوشی يافته . وقتی به خواب فرو می رويم، از آن ھشياری اوليه دور می شويم

  .و آرام آرام بيھوش می شويم

  . ، ھيجان توليد می کند، فکر و ھيجان با ھم، حالت بيھوش کنندگی دارد)با ھمۀ فکرھا ما ھم ھويت ايم" تقريبا( در ذھن  فکِر ھم ھويت شده، ن دارمعبوِر فکِر 

  . اين يقين نيست. امروز خواھيم ديد

 بدن تان را سالم و زندگی در تمام ذرات وجود تان مرتعش يقين اين است که شما در مقابل زندگی ھيچ مقاومتی نداريد و انرژی  زندگی از شما رد می شود و

  .  و چون از بيرون ديگر زندگی وھويت نمی خواھيد و اين زندگی از اعماق وجودتان می جوشد، آن را حس می کنيداست و شما ھشيار و تيز ھستيد

  . می کنند که مسئوليت شان تمام شدهچرا من  روی اين موضوع تأکيد دارم؟ چون عده ای تا مقداری آموزش می بينند، فکر 

بايد روی . از آن موقع که ما  در ذھن مان بصورت مفھومی ياد بگيريم جريان چيست تا آن موقع که اين انرژی بدون مقاومت از ما عبور کند، فاصله ھست

   .خودمان کار کنيم

  موضوع را بررسی می کند؟ چرا اينقدر مو?نا، با اشعار خود از زوايای مختلف و با تشريحات متنوع، 

  .تبديل ھشياری جسمی ما به ھشياری حضور طول می کشد" اين مطالب را زود ياد می گيريم، ولی عم�" چون می داند که ما ذھنا

  . پس، شما روی خودتان کار می کنيد

  . يعنی باصط�ح، از آن رخت  پخت جدا شو.  اين يقين خواھی، در آتش در نشين:مو?نا می گويد

  .از چيزھايی  که وقتی بچه بودی بصورت مفھوم به خودت چسباندی و بعد با بزرگتر شدن، موضوعات و اق�م را عوض کردی، جدا شو

ورھای باورھايی که در سه سالگی داشتيم، ا?ن با باورھای علمی، باورھای مذھبی، با.  تبديل به اتومبيل مرسدس بنز ما شد" آن ماشين کوچک پ�ستيکِی بازی بعدا

  .آنموقع با آنھا ھم ھويت بوديم و حا? با اين ھويت ھای جديد يکی شديم. آنموقع آنھا مھم بودند و حا? اينھا مھم ھستند. سياسی ما جايگزين شده

  .  يعنی يک فضا درست کرديم و در آن فضا يکسری اسباب و لوازم گذاشتيم، اين اسباب و لوازم، از جنس فکرند

. وقتی ديوارھا را کشيديد و سقف آن را گذاشتيد اتاق ساخته می شود. يک فضای خالی  در نظر بگيريد و بخواھيد يک اتاق بسازيد"  مث�. ا ھستيممی گوييم ما اينھ

  . يل خانهدر اتاق لوازم خانه مثل مبل و صندلی و تلويزيون بگذاريد،  شما، می دانيد که اتاق يعنی فضای داخل نه ديوارھا و نه رخت و پخت و وسا

در ذھن ديوار کشيديم، و محوطه ای درست کرديم و گفتيم اين محوطه ما ھستيم، اينھا حدود ماست، با يکسری ميز و صندلی به مثابه . ما ھم فضای خالی ھستيم

  . خالی در اين فضا باقی نماندهفکرھا ، اتاق را  پر کرديم، بعضی از ما اين اتاق ذھنی مان را تا خرخره پر از غير ضروريات کرده ايم و ھيچ جای 

با آن ستيزه می " چطور بفھميم  که ديگردر فضای ذھنی مان جا نيست؟  زيرا، غير از آن چيزھا يی که در اين اتاقک  گذاشته ايم، به فکرنويی  بر می خوريم، فورا

  . کنيم

آرام آرام، ھشيارانه  ديوارھا را ھم بينداز برای اينکه اين ديوار تو و ھمنوع  .  خالی کن اين ميز و صندلی را دور بينداز و اين اتاق را:حا?، مو?نا به شما می گويد

  . تو را  که با او يکی ھستی، جدا کرده

نھا ھم که اذيت از ھر کدام از اي. اين اتاق را با فکرھايما ن از غير ضروری ھا تا خرخره پر می کنيم.  به جايی می رسيم و اتاق می سازيم:ما اينکار را می کنيم

  . مان می کنند و به ما زندگی نمی دھند سرخورده می شويم

برای اينکه  ما ھر . تا بين تو و ھمنوع ات مرزی نباشد. اتاق را خالی و ديوارھا را خراب کن.  ھشيارانه ھمه اينھا را دور بينداز:انسانی مثل مو?نا به ما می گويد

  .  ھستيمدو، ھشياری حضور، ھر دو آن شعاع نوری

در واقع ھشياری ايزدی با خودش . وقتی، من با انسانی ديگر، برخورد و يا صحبت می کنم، اگر خود را از جنس زندگی ببينم، ھمان زندگی را ھم در او می بينم

  . رابطه برقرار می کند، صحبت می کند

  .  ھم ھشياری ايزدی ستاو،، ھشياری ايزدی، من

  .  دو به عنوان ھشياری زندگی در مقابل ھم قرار می گيريموقتی با ھم صحبت می کنيم، ھر
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 با ھم من،دو تا ). در ذھن ما اينگونه ايم. ( با ھم صحبت می کنندمن داشته باشيم، در واقع زندگی با زندگی صحبت نمی کند، دو مناگر بصورت  فکر بلند شويم، 

  . ی، که از زندگی جدا شدهمن . صحبت می کنيم

  .  را فھميديمخود را درست کرديم و فکر کرديم، خودوان شعاع نوری وارد ذھن شديم، با اولين مفھوم، يعنی با اسم مان، تصويِر ذھنِی وقتی ما، به عن

ی  خودش را از زندگمن ذھنی،اين جدايی و ھم ھويت شدگی وقتی بطور کامل صورت گرفت،  به عنواِن  . اين کار بر اساس جدايی و ھم ھويت شدگی شروع شد

  . جدا می کند و مرتب دور خود می بافد

  .لحظه به لحظه خودش را ترميم می کند

  :امروز دوباره خواھيم ديد که

  .  آن را بصورت ثابت و جسم پايا در آورده مِن ذھنیزندگی از جنس روانی و سيال است درحاليکه 

  . ، لحظه به لحظه درست و تنيده می شودمِن ذھنی

.  سرمايه گذاری می کنيممِن فکری، را گرفته و در مقوله ای به نام ھشياری ايزدیما لحظه به لحظه .  وجود داشته باشدمن ذھنیبه نام اينطور نيست که ماھيتی 

  . و بلند می کنيم فکرھا را پشت سر ھم می سازيم

   :پس، باز ھم زندگی در حال روانی و جاری ست منتھی

  . زندگی جدا می کند و با زندگی می ستيزد را می سازد  و خودش را از من درعده ای، -

  . در ديگری، که عارف است و احول نيست، به صورت عشق و خرد و فکرھای ِبکر و اختراعات علمی، بروز می کند-

 ١٠۵٢مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بيت 

 راست، کو نه اَحَولست کار عارف

  چشم او بر ِکشتھای اولست

يعنی نگاه کردن و توجه داشتن به کارھای خدا مخصوص عارف است زيرا که عارف دوبين نيست و چشم عارف متوجه کشت ھای اول . ستاين کار، کاِر عارف ا

  .يعنی او کشتزارازلی را می بيند. است

  . اَحوليت ايجاد می کند. پس، انرژی عبور می کند، ھشياری  وارد ذھن می شود

   :در بينِش عارفاما . در ذھن فاعل و مفعول وجود دارد

  .  من در ذات با ديگری يکی ھستم و از ديگری جدا نيستم-

  . از جنس زندگی می بينم) با فرد ديگری که صحبت می کنم( از جنس زندگی ام و ديگری را ھم -

  .بنابراين در اين نگاه، زندگی با زندگی صحبت می کند

  .  ھم وجود نداردمنچيزی به نام . فقط  قرار داد زبان اند مفعول و فاعل. پس، چيزی بنام فاعل و مفعول وجود ندارد

  . کار از دست عارف بر می آيد، برای اينکه عارف اَحول نيست:مو?نا می گويد

  . دو شاخه شده مدتی احول و دوبين بوده، اما بعد چشم او بر کشت ھای اول است.  در عارف ھشياری آمده وارد ذھن شده

، به جان ھم افتاده بودند با باورھا و ذھنی من داشته و اين دو مناو ھم .  می ديدهمنھمسرش را . خود را از ديگران جدا می ديده. اشته دمن  چگونه دوببن بوده؟

   :فھم ھويت شدگی ھا و فکرھايی که ھر دو از فکر ساخته شده بودند وھريک در ت�ش برای متقاعد کردن ديگری بوده اند

  . من بھترند، من بيشتر و بھتر می دانممن درست می گويم، باورھای

، ھر لحظه خودم را با تو )نمی دانيم کی ھستيم. ما فاعل، و اجسامی که می بينيم مفعول ھستند و ما در آنھا خودمان را جستجو می کنيم(در رابطۀ فاعلی، مفعولی 

  . می خواھم بيشتر از تو باشم). چون از جنس جسم ام. (مقايسه می کنم

  . ل ھر لحظه بيشتر و بھتر بودن، در روابط اشکال ايجاد می کنداين تماي

من شصت ساله ام و بچه ام سه ساله ست، اين طرز فکر که خودم را بيشتر از بچه سه ساله ام می دانم، غلط " چرا ما نبايد با بچه سه ساله مان مساوی باشيم؟ مث�

  . است

  . بيست سالگی و در پنجاه سالگی و در ھشتاد سالگی ھمان استآن شعاع نوری، در سه سالگی  و در  :برای اينکه

  .به ھمين ترتيب، با بچه سه ساله ھم از نظر شعاع نوری ھر دو مساوی ھستيم
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وش  زمينه عشقی می شويم و زندگی را در بچه مان شناسايی می کنيم و از موضع عشق صحبت می کنيم، متوجه می شويم که به حرف ھايمان گ:به محض اينکه

  . می دھد

  . اين برخوردھا ست که انسان ھا را با ذات شان آشنا می کند:در قصه داشتيم

   :پس. بچه اش را ازجنس زندگی می بيند.  پدر يا مادری که از جنس زندگی شده، اَحول نيست، عارف  است

  . زندگی با زندگی صحبت می کند و زندگی به حرف زندگی گوش می کند

  . می داند، ھر دو ھشياری ايزدی اند. اش ھم ھويت نيستنقش  و با موقعيت و با منند سه ساله، خودش را مساوی می بيند، چرا؟  چون با پدر چھل ساله با فرز

  . تو فقط از من ياد بگير.  من اين ھمه بلدم و اين ھمه کتاب خوانده ام تو حرف نزن:نمی گويد

  . بودِکشت اول ھمان ھشياری.  چشم او بر ِکشت اول است-

  .  دو شاخه و احول شد-

  . دراحولی سر خورده شد -

  . برگشت و روی خود ايستاد و برقرار شد و يکتاست -

  . وقتی برگشت دوباره باز يکتا شد. برای ھمين فاعل و مفعول بوجود آمد. ھشياری وقتی وارد ذھن شد، يکتايی را از دست داد

 . ھشياری فاعل و مفعول ندارد.  می شوددر يکتا شدن ھشيارانه، ھشياری از ھشياری آگاه

  . دويی از بين می رود. وقتی ھشياری از ھشياری آگاه می شود، يکتا می شود

  .کسی که عارف است و احول نيست، ضمن اينکه ھشياری حضور دارد، ذھنش ھم زمان را نشان می دھد

  . فکر ھم دارد، منتھی، با فکرھايش ھم ھويت نيست

احسا س خطرنمی کند از مرگ نمی .  کند  قسمت ثابتی دارد، اين ھشياری حضور، ريشه در اعماق زندگی دارد  و واکنش نشان نمی دھدوقتی فکرش حرکت می

  . پرسد، نمی ترسد، دنبال پايداری در جسم نيست

  ھمۀ مسائل و دردھا ی ما از اين ناشی می شوند که نمی دانيم کی ھستيم؟، " اص�

 . فضای ذھن دو بين، فاعل و مفعول شده ايميم، در  چون نمی دانيم کی ھست

  .نمی دانيم کی ھستيم. ما فاعل، و اجسامی که می بينيم مفعول ھستند و ما در آنھا خودمان را جستجو می کنيم

  .آن شعاع ھشياریما کی ھستيم؟ 

  . ھشياری که از بين نمی رودکی؟ 

   .آن ِاسانسی که با شاه پيوند داردکی؟ 

   :يعنی. که از بين نمی رود، نمی زايد و زاده نمی شودماھيتی کی؟ 

  . ما نمی توانيم ِاسانس مان، مثل خودمان را در جھان درست کنيم

  . ما چه می کنيم؟  وارد ذھن شديم، در احوليت، جسم را بصورت فکر ديديم

يادمان رفته که شعاع نوری ھستيم که از خودش .  را جستجو و پيدا نمی کنيمخودمان...  دراتومبيل مان، مقام مان و ھمسر و بچه و پول مان و دردھايمان و :"مث�

 . زندگی دارد

   :تا کجا جستجو می کنيم؟ تا آنجا که بدانيم

  . ما خوِد آن ھشياری ھستيم که در حال جستجوِی خود است -

  .در حاليکه خود جاودانه ھستيم. ا خاصيت جاودانگی ببخشيمسعی می کنيم  به چيزھ" جستجو می کنيم و پيدا نمی کنيم و درد می کشيم، چون اشتباھا

ھر چه که بصورت فکر بوجود می آيد سپس از بين می رود، ما جھان مادی را بصورت فکر در خود نمايش می دھيم و در فکرھا دنبال پايايی و برقراری و بقا 

  می گرديم، اما، در نقطه ای متوجه می شويم که اين اشتباه است  و سر

يکدفعه متوجه می شويم که جھان مادی پايدار نيست و آن چيزھايی که ما بوسيله . جھان مادی برای اين است که ما را سرخورده کند" اص�. خوردگی بوجود می آيد

  . فکر به خودمان ارائه می دھيم  پايدار نيستند

  .  می کرديم که پايداری را در اجسام جستجو و دنبالخودمان،. ماپس کی پايدار است ؟ 
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   :متوجه اين موضوع شدن خيلی با اھميت است

  . ھستيماوما که خودمان را در چيزھا جستجو می کنيم، خوِد . جستجو کننده، خود اوست

   : متوجه اين مھم شدهعارف. اين بيداری بزرگی ست

  .جستجوِی خود در اجسام  و از جھاِن بيرون  را رھا کرده

  . به کتاب  خواندن و سواد ھم بستگی ندارد. جستجوگر بودم،ھر لحظه با من بودهاين خوِد راستين، از اول که 

 می شود و می خواھد به چيزھا و اجسام پايايی ببخشد سرخورده شده، خود و غير می بيند،  خود را نمی تواند پيدا کند، دو بين.  می شودھشياری وارد ذھنپس، 

احول .  استعارفاين . می شود و متوجه می شود که در واقع دنبال خودش بودهيکتا وقتی بيدار شد، .  می شوداربيد. اما متوجه می شود که امکان پذير نيست

  . نيست

  :مو?نا بيدارمان می کند. با فکر چنان ھم ھويت و چنان جامد شده اند که نمی توانند يکتايی را تشخيص دھند.  بيرون بياينددوبينی مردم نمی توانند از

  . ف به کشت اول، که ھمان ھشياری اوليه بود، استچشم عار -

  .ھشياری بيدار شد -

  . از احوليت دست برداشت و روی خود قائم شد و متوجه شد که نبايد جستجو کند -

  

  :حا?، چندمطلب در مورد ھمين احوليت

 ١٣٩٧مولوی، ديوان شمس، غزل شماره 

  زين دو ھزاران من و ما ای عجبا من چه منم

  گوش بنه عربده را دست منه بر دھنم

.  وجود داردمن، فکر در ذھن حرکت می کند و در ھمۀ آنھا حِس )کثرت استسمبل (دو ھزار   

ھر فکری . ھر فکری که بوجود می آيد، من با آن ھم ھويت ام. فکر بلند می شود و زمان توليد می شود. اينھا جھان اَحولی ست. ھيچکدام!. ؟" منم"کداميک از آنھا 

  .ھيچکدام من نيستم. د می شود، فکر و ھيجان با ھم، در من بيھوشی بوجود می آورندکه برمی خيزد حرکت می کند، ھيجان در من ايجا

  :مو?نا می گويد

. دھان مرا خاموش نکن. اين فرياد و عربدۀ  زندگی را گوش کن  

  .رف استنعرۀ عا. نعرۀ شادی ست. عربدۀ موGنا، فرياد و نعرۀ زندگی ست. کسی که در ذھن است، اين موضوع را متوجه نمی شود

:بعد می گويد  

:من که از دست شدم، مست زندگی شدم، جلويم ھر چه بگذاری، می شکنم  

.چيزھايی را که در جھاِن ذھن ارزش می دانی و جدی تلقی کرده و به آنھا معتقدی و چسبيده ای و فکر می کنی که پايدارند و به تو زندگی می دھند، می شکنم  

.خدا از جنس روانی ست  

  

 ١٢۴۴مولوی، ديوان شمس، غزل شماره 

 خرند دھند و عشق فانی می حس فانی می

  ين دو جوی خشک بگذر جويبار خويش باشز

  . دو شاخه شده. جويبار زندگی از ما عبور می کند. جويبار زندگی ما ھستيم. جويبار زندگی يکتاست

   :حس فانی در واقع، مفھوم و فکر است. ما حس فانی می دھيم و عشق فانی می خريم

  .وارد ذھن مان می کنيمرويدادھا را با چشم مان می بينيم و با گوش مان می شنويم،  -

  .دور آن می تنيم -

  . بصورت يک قضاوت ارائه می دھيم و عشق فانی می خريم -
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  . تو را دوست دارم:من ذھنی من می گويد

  .  من ھم تو را دوست دارم:تو ھم می گويی

در حاليکه اين تصوير ذھنی .  بصورت فکر، دوست دارمبه عبارت ديگر، من، بعنوان يک تصوير ذھنی، مشخصاتی در تو می بينم که می پسندم، آن مشخصات را

  .و آن مشخصات، فانی اند

  . برنگشته ايم، از اَحوليت دست برنداشته ايمخودتا زمانی که ما ازاين دو شاخه گی، به جويبار 

  . شما می توانيد اين جويبار باشيد؟ جويبار رد می شود. ما جويبار بوديم بصورت ھشياری دائم رد می شويم

  . جويبار ھم شما ھستيد ھم خدا

  . وقتی عارف، ھر انسانی،  از احوليت دست بر می دارد جويبار را ھشيارانه می بيند

شما متوجه می شويد که برکت و ِخرد و شعور و جريان سالم کنندۀ زندگی، روانی زندگی از شما عبور می کند و ھر لحظه کارھا را در بيرون، سامان می بخشد و 

  .شاگريدشما تما

   :اگر ما اين لحظه تصميم بگيريم با اتفاق اين لحظه آشتی کنيم

 دست ما نيست، اتفاق می افتد، ذھن اتفاق. ولی ما بايد اول دست مان را بسوی زندگی دراز کنيم. آن يکتايی، آن جويبار و شعاع نوری خود را به ما نشان می دھد

  .، بد يا خوب استما بدو خوب می کند، نشان می دھد که اين اتفاق

  . ما می گوييم اين لحظه اتفاقی می افتد و ما با اتفاق اين لحظه آشتی ھستيم. با بد و خوِب ذھن، کاری نداريم" اص�

  . اول ما دست مان را دراز می کنيم نه زندگی

   :يادمان باشد

  . گوييد اول زندگی بيايد با من آشتی کندن. اگر شما می خواھيد با زندگی آشتی کنيد، اول بايد شما دست تان را دراز کنيد

  .  آشتی نمی کندمن توھمیزندگی با .  نيست من،  توھمیمن.  ھستيممِن توھمیما دچار 

ان می ، خودش را به شما نشيکتايیبمحض اينکه شما، با اتفاق اين لحظه آشتی کنيد آن جويبا ر و آن شعاع نوری که اول بوديد، آن .  وجود نداردمن توھمی" اص�

  . دھد

  . چرا می گوييم يکتايی؟  برای اينکه شعاع ھشياری، زندگی، يکتاست

   : اديان می گويند. يک ھشياری در جھان بيشتر وجود ندارد-

  . ، بيشتر نيستيک بودن، يک زندگی. بيشتر وجود نداردخدا  يک

  . در ھمه ھمان ھشياری.    در حيوان ھمان ھشياری ست.در سنگ  ھمان ھشياری ست.  در شما ھمان ھشياری ست.  در من ھمان ھشياری ست

   .نپرسيد

   :ولی ما حداقل در اين برنامه روشن کرديم که. ذھن نمی تواند اين راز را حل کند

ويبار و شعاع نوری، زندگی اگر جويبار شعاع نوری باشم، در اين ج. اگر من اَحول، دوبين، نباشم، در برخوردم با ديگر انسان ھا، زندگی با زندگی برخورد می کند

  .با زندگی يکی می شود يعنی فاعل و مفعولی وجود ندارد

  . ھشياری از ھشياری آگاه است

   :مو?نا گفته. يک دفعه ھشياری که دو نيم شده، دو بين بود، عقب کشيده و يکتا می شود

  . اگر شما، ذھن من دار را نگه داريد و نسوزانيد، در اَحوليت، می مانيد

  ٧٩۵مولوی، ديوان شمس، غزل شماره 

 حياتخضری گرد جھان ?ف زد از آب 

  تا به گوش دل ما طبل بقايی برسد

  گر ز ياران گل آلود بريدی مگری

  چون ز گل دور شود آب صفايی برسد

  دل خود زين دود?ن سرد کن و پاک بشوی
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  دل خم شسته شود چون به سقايی برسد

. انسانی مثل مو?نا، ادعای آب حيات کرده  

.د سمبل زندگی، سمبل عارف زنده به زندگی، جاودانه شخضر  

  :عارف می گويد

.  زندگی وجود دارد و ما ھشياری ايزدی ھستيم-  

وقتی وارد ذھن می شود، زمان و . آن شعاع نوری بی زمان و بی مکان است. زمان از بی زمانی زاده شد. در ذھن دو نيمه، دوبين، شديم و زمان بوجود آمد -

. مکان درست می شود  

  :انسانی، اين لحظه، فھميده

.  و از جنس خدا بودهشعاع نوری  

.ابديت و بی نھايت: خدا چه مشخصاتی دارد؟ دو تا مشخصه  

.در ما می توانند تجربه شوندبی نھايت ريشه،  و بی نھايت بصورت حِس حاِل ابدیابديت بصورت .  ابدی و زنده ستاين لحظه، يعنی ابديت  

:گفته. انسانی اينگونه، نامش خضر است و جاودانه شده  

  :اين ادعا، به اين دليل است که ما بشنويم.  زندگی ابدی وجود داردآب حيات  و

. طبل بقا را ما شنيديم ولی کافی نيست. ، وجود دارد)باقی ماندن(چيزی به نام بقا   

. تو از ياران گل آلوده می ُبری، در اينصورت گريه نکن  

. يمما آرام آرام از ياران ِگل آلوده، کسانی که در ذھن ھستند، می ُبر  

. ما يک ساختار فکری ھستيم. فکر از فکر می چرد.  آن خوراکی که از فکرھای بيرونی می گيريم:ِگل يعنی  

  :فراموش نکنيم که ساختار فکری، ابتدا

. به ما تحميل شد و ما فکر کرديم، خودمان را  فھميديماسم مانبا اولين مفھوم يعنی  -  

. واضافه کرديم با ھم ھويت شدن، اضافه آن دائم روی   -  

اما، . با بخشيدن حس جاودانگی و دوام به اجسام، فکر می کرديم که عين خودمان را درست می کنيم -  

  نه؛ :اين سرخوردگی به ما ياد آوری کرد که. سرخورده شديم -

. در ساختارھای جسمی و توھمی، جاودانگی نيست -  

.خودت ھمين ھشياری و جاودانه ھستی -  

. ديگر ناله نکن. ج از انسان ھايی که در ذھن اند و گل آلوده، می ُبريمحال، ما بتدري  

:مو?نا به ما گوشزد می کند  

از بی وفايی و بی اعتنايی به انسان ھايی که در ذھن زندگی می کنند و ِگل خوارند، از فکرھا و مفاھيم و باورھا می خواھند انرژی زندۀ زندگی و ھويت و حس 

.عصارۀ زندگی، با صفا می شودامنيت بگيرند، آب،   

.آب، بی آنکه پايش در ِگل گير کند، به مسير و حرکت خود ادامه می دھد و صفا و زيبايی می آفريند  

اين  می خواھد شيره زندگی بگيرد و دائم ِگله و ِشکوه می کند، از اق�م از آن فکر در ذھن خود تجسم می کند و يک فکر، ھمسرش را بصورت "ِگل خوار، مث�

. جھانی، زندگی می خواھد  

.خب، اق�م اين جھانی زندگی ندارند به شما دھند  

  :مو?نا می گويد. ، دور شويم زندگی با صفا می شود)خواِب ذھن(اگر ما از ِگل 

.دو د?ن می خواھند ما را دو دل کنند. با آنھا دوست نشو. اگر دو دل ديدی، دل خودت را از آنھا سرد کن  

 کسانی ھستند که گرچه ھنوز ھشياری ايزدی ھستند ولی دو دلی و دو شاخه بودن و حرکت زمان و من ذھنی و در فاعل و مفعول کار کردن و  دو دل ھمان

. ھشياری حضور نداشتن را، الگوی و روش زندگی خود کرده اند  

.دل خودت را از اين دو د?ن سرد کن  
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. سقا زندگی ست که به ما آب می دھد.  می رسيمبمحض اينکه اين کار را بکنيم به ساقی و به سقا  

ھمين که ھشيارانه، دوباره متوجه يکتايی خودمان بشويم، چيزھای آن اتاق را که با آنھا ھم ھويت ھستيم دور بريزيم، دوباره دل ما، دل خم، آن اطاق، اين درون، 

از چه شسته می شود؟. شسته می شود  

. رھا شده به ساقی می رسيم، آب حکمت  ازما عبور می کند، می شويد و تميز می کند). دردھا" خصوصام. ( و از ھم ھويت شدگی ھادردھااز   

 

 ۵٨مولوی، ديوان شمس، غزل شماره 

 ھ� ياران که بخت آمد گه ايثار رخت آمد

  سليمانی به تخت آمد برای َعزل شيطان را

نماينده .  ھم جمع کنيد، شيطان بزرگ می شود تمام من ھای ذھنی و دو دل ھا و دردھای جھان را با:يک شيطان بزرگ ھم وجود دارد. شيطان ھمين من ذھنی ست

ھمان ساختاری که اول با اسم شروع، و انباشتگی ھای بعدی روی آن تلنبار شد و دردھا يکی پس از ديگری .  در شماستمن ذھنی شما در من، و من من دھنیاش 

  . به داخل آن ريخته شد

   :مو?نا می گويد

  بخت چيست؟ . دوستان بخت آمده

ما آن ھشياری بوديم و دو نيمه شديم و سی، چھل سال است که سرخورده شده ايم و عليرغم  تمام اعمال و عبادات و کارھايی ھم که انجام داده ايم اما : توجه کنيد

  . ولی بخت آمده. درد حمل می کنيم، غم زده ھستيم، از مرگ می ترسيم و درد پخش می کنيم. خشمگين ھستيم و کينه داريم و می ترسيم

  :بخت اين است که شما بفھميد

  .  يکی ھم اين خانم يا اين آقا. يکی من:اين شعاع نوری می تواند، دو شاخه گی و احوليت را کنار بگذارد، نگويد

  .  بلند شودفکر بصورت فکر بلند، و سبب می شود که آن آقا يا خانم ھم بصورت مناين 

  .  ھم از آن ديگری، بلند می شود، اين دو تصوير با ھم دعوا و يا مجادله و بحث می کنند ذھنیتصوير بلند می شود و يک من فکریيا در ذھن اش يک 

 بلند شده و ما معلومات مان را به رخ ھم می کشيم و استد?ل می کنيم و می خواھيم يکديگر را من ذھنی بلند شده و آن اقا ھم بصورت يک من ذھنیيا من بصورت 

  ؟ متقاعد کنيم که کی حق دارد

  . ھستيمآنجااينھا توھم است، ولی ما 

ھمين اSن، ھمۀ ما توانايی داريم که اين دوشاخه  گی و رخت پخت ھا را دور بيندازيم و ديوارھای اتاقی را که خودمان درست کرده ايم، بشکنيم و با ھمۀ انسان ھا 

  .حس يکی بودن کنيم

  . بودن می کنيماگر با انسان ھا حس يکی بودن کنيم، با خدا ھم حس يکی 

موقع ايثار تمام وسائل اتاق، تمام فکرھايی که در ذھن مان انباشته کرده ايم و نماينده موضوعات و چيزھايی ھستند که با آنھا ھم . موقع ايثار اين رخت و پخت ھاست

  . سليمانی آمده به تخت بنشيند. ھويت ايم، رسيده

  . را عزل کند من دھنی، ھمين شيطانيد و آمده  که شما ھم از جنس آن ھست. سليمان پادشاه جھان است

  ٩٩٧مولوی، ديوان شمس، غزل شماره 

 ھر چه دھد عاشق از رخت و بخت

  رسد عاقبت آن جمله بدو می

  گر چه بسی برد ز شوھر عروس

  رسد او و جھازش نه به شو می

  ای خواستی از آسمان مايده

  رسد خيز ز خود دست بشو می

  . شما، رخت و پخت را می دھيد می رود، ولی فکر نکنيد آنچه را که می دھيد، از دست می رود
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  . بلکه ھويت تان را از آنھا بِکنيد. نهم که شما ھر چه در زندگی تان بدست آورده ايد دور بيندازيد، ما نمی گويي

   :مو?نا در تمثيل، عروس و شوھر به اين مورد اشاره می کند

  .شوھر کادو ھای زيادی به عروس می دھد، ولی عاقبت عروس با ھمۀ آن کادوھا به خانۀ شوھر می آيد

  . ن و استفادۀ درست از متعلقات تان اين است که بتوانيد از آنھا ھويت تان را ِبکنيديعنی شرط لذت برد

  .اگر با متعلقات تان ھم ھويت باشيد، نمی توانيد از آنھا استفاده کنيد

ت بشوی تا آنچه را که خواسته ای به ، دس)من دھنی ات(، از زندگی، خدا، مايده ای، نعمتی خواسته ای، بلند شو و از خود )آسمان رمز زندگی ست(اگر ازآسمان 

  .تو برسد

  :اجازه بدھيد به قصه مان برگرديم و از آنجا ادامه دھيم

  ١٠۵۶مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بيت  

  نھد او درون دام، دامی می

  جان تو نه اين جھد نه آن جھد

  گر برويد، ور بريزد صد گياه

  عاقبت بر رويد آن کشتٔه اله

  .ر نجات پيدا نمی کنندکسی که به تدبير و عقل خود مغرور باشد، درون دام، دامی ديگر کار می گذارد، به جان تو سوگند نه دام و نه دام گذا

اگر آدمی صد نوع تدبير و دورانديشی . (صد گونه گياه و چمن سبز شود، و ھمۀ آنھا فرو ريزد، سرانجام آنچه را که حق تعالی کاشته است خواھد روييد" اگر مث�

  ).به کار گيرد، ولی عاقبت آن می شود که حق تعالی اراده فرموده است

   :دارد، وارد ذھن شد و مو?نا اشاره کرد کهھشياری که با زندگی پيوند 

آيا شما اين تله را می بينيد؟ ھمينکه ما روی اسم مان که يک مفھوم بود، فکرھای ديگر . يک حالت اَحولی، ُدو بينی پيش می آيد، که حا?، اسم آن را دام می گذارد

صورت فکر ارائه می شد، روی خود اضافه و اضافه و اضافه کرد، ھمين افزودن ھا ھم را گذاشتيم و ھمين مفھوم  فکرھا را خورد و مقو?ت ديگری را ھم که ب

  . دامش شد

  . برای اينکه با عمل افزود اجسام، ھر لحظه ھشياری جسمی تقويت و تعمير می شود

. عنی اش اين است که از زندگی آگاه نيستيدآگاه  به جسم ھستيد، م" اگر شما اين لحظه کام�. اين ھشياری جسمی، ھشياری غير جسمی، ھشياری حضور نيست

  . لحظه بعد ھم ھمينطور و لحظه بعد ھم ھمينطور و لحظه بعد ھم ھمينطور و به ھمين ترتيب

  . اين مقولۀ اَحولی و دوبينی، محصولی مصنوعی و ساخته شده از فکر، دام است

  آيا شما حس می کنيد که در چنين دامی ھستيد؟

   :ی کندمو?نا راھنمايی مان م

با تسليم و پذيرش اتفاق لحظه، . با اتفاق اين لحظه آشتی کنيد. اگر از چنين دامی آگاھيد و می خواھيد از آن بجھيد، تسليم شويد. شما می خواھيد، از اين دام بجھيد

   در زندگی چيست؟ تدبير ما. خوِد ھشياری شما را از اين تله آزاد می کند، نه تدابير بافته شده و اضافه کردن به اين دام

حتی در اين ميان فکر . ھر چه بيشتر، بھتر. از آنجا که با اسم مان، بصورت يک مفھوم شروع کرديم، تدبير ما اين است که ھر چه بيشتر به اين مفھوم اضافه کنيم

وکينه ھا و حس انتقام گيری و بحث و جدل را با خود تمام رنجش ھا و عداوت ھا . کرديم که دردھا ھم چيزھای خوبی ھستند و آنھا را ھم به خود اضافه کرديم

  . داريم، اينھا تدابير ماست و اينھا دام ھا و تله ھا ھستند

   :مو?نا، می گويد

  .به اسم خود بعنوان يک مفھوم، مفاھيم کاذب ديگر را اضافه و اضافه نکن. اينکار را نکن

طرۀ مِن ذھنی خود، می رويم  يکی ديگر را عوض کنيم، می خواھيم باورھايمان را به کسی ديگر تحميل تحت سي. ما خود درون داميم، برای ديگری دام می گذاريم

  . با او بحث و جدل می کنيم. کنيم

  . اگر کسی احمق نباشد در داِم ديگری نمی افتد. داِم احمق گير.  داِم ابله گير:مو?نا می گويد
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  اگر بخواھد باورھای يکی ديگررا تقليد کند، در دام .  وصل استھر انسانی با ريشۀ خود به زمين خدا، به زندگی

  :حال، چه برای خود دام بگذاريم و چه برای ديگران، مو?نا، توجه مان می دھد. می افتد

گر برويد، گر بريزد                      :همو?نا اطمينان می دھد ک. اگر اينکار را بکنيم نمی توانيم بجھيم و آزاد شويم. مرحله ای از ھشياری ست و نبايد اشتباه کنيد

  .صد گياه       عاقبت بر رويد آن کشتۀ اله

  .اگر صد نوع گياه و چمن برويد و ھمۀ آنھا فرو ريزد، سرانجام آنچه را که حق تعالی کاشته خواھد روييد

, مشغول فاعل و مفعول و من و توست و حرکت زمان. دو شاخه شدهھمان ھشياری اوليه، که اSن در ذھن . ِکشتۀ خداست. ِکشتۀ اله، ھمان ِکشت اول است

  . محصورش کرده

  . مثاِل فکرھای بيھوش کننده، خواستن و حرص است. فکر که حرکت می کند ما بيھوش می شويم

  .از خود بيخود می شويم. ميل به اجسام ما را بيھوش می کند

نمی توان از اق�م تصنعی، . آخر سر ھمان کشت اول می رويد. ھا می رويد، اما پس از مدتی می ريزدوقتی شما روی اين کشت اول می کاريد، ھم ھويت شدگی 

  ).کم کم جلو می رويم. (زندگی گرفت

  افکن اين تدبير خود را پيش دوست

  گرچه تدبيرت ھم از تدبير اوست

  .او ناشی شده است) تقدير(ر نيز از تدبير اگر چه ھمين تدبي. تدبير خود را پيش محبوب حقيقی فرو افکن و دست از آن بردار

چرا؟  زيرا .  ميِل به ھرچه بيشتر بھتر، حرص داشتن، در زمان افتادن و به گذشته و به آينده مشغول شدن و در چيزھا خود را جستجو کردن ھم، تدبير اوست:بدان

  .  ماستطرح زندگی، برای بيداریاين تدبير و 

بمحض اينکه با اين . تسليميرھای من ذھنی را زير پای دوست که زندگی، خداست ست نمی اندازيد؟ چگونه می توانيد بياندازيد؟ با ولی شما چرا ھشيارانه تمام تدب

  .لحظه آشتی کنيد

ظه، فضای بيکران زندگی ست زير اتفاق اين لح. اتفاق اين لحظه، ک�ه اين لحظه ست.  اين لحظه را نمی بيند و بجای اين لحظه، اتفاق اين لحظه را می بيندمن ذھنی

  . که شما آن ھستيد

با اتفاق اين لحظه آشتی کن . تو اين کار را نکن. پس، از جنس فضای زير اتفاق نمی شود. کس که اتفاق را می بيند و با اتفاق ستيزه می کند، از جنس اتفاق می شود

نگو وضعيت اين لحظه، . اين لحظه را که فرم می بينی دشمن خودت ندان. نده تبديل نکنو اتفاق اين لحظه را پلکانی برای رسيدن به فرم و وضعيت ديگری در آي

. ستيزۀ تو با اتفاق اين لحظه، زندگی را از تو پوشانده. زندگی اين لحظه ست. زندگی در آينده نيست. فاصله بين من و زندگی ست که در آينده می خواھد رخ دھد

   :ولی بدان که. لکانی برای آينده نکنی از فضای زير اين اتفاق، که فضاداری خود توست آگاه می شویاگر اتفاق اين لحظه را بپذيری يا پ

  .، باز ھم تدبير اوستتمايل به ھر چه بيشتر بھتر و از موقعيت ھا و موضوعات و چيزھا، زندگی خواستن و ستيزه

  .راه ھمين است.  نيستنه آيا راه بھتری نيست؟ :سوال

   را مأيوس نکنيم و به درد نيندازيم و از اول بطريقی بھتر، دو شاخه نشده ھمان يکتايی را بشناسيم و زندگی شويم، از ھمان ابتدا؟نمی شود خدا ما

 اينھمه اگر جامعه حمايتی باشد و ھمه از جنس عشق بودند، اگر پدر و مادرھای ما عاشق بودند و زندگی را می شناختند، اگر به زندگی زنده بودند و اگر. بله

  ).  ھستندمنھمۀ تلويزيون ھا و وسايل ارتباط جمعی،  در حال تحريک " تقريبا( درست کردن نبود منتبليغات برای 

  .اين خوب نيست. نه. ، با پول و قدرت زياد، ظاھر شود ما نسبت خوب بودن به او می دھيممنھر کس بصورت . را برجسته می کنند. الگوی ھر چه بيشتر، بھتر

  . ما عوضی می بينيم. ، ظاھر شود خوب استآفرينش زياد با خرد زندگی و با شعور زياد، با زندگیکه با ھر کس 

   . مردم.چه کسی آن را می سازد؟ جامعه. مِن ذھنی يک خواب مصنوعی ست" اص�. چه کسی اينکار را می کند؟ اين يک خواِب عمومِی غلط است

از اين دو دGن، : برای ھمين مو?نا گفت. ھمه بر حسب شرايط و الفاِظ من ذھنی حرف می زنند و تحريک می کنند. چون ھمه درخواب اند، پس، من ھم درخواب

   .دلت را سرد کن
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  ھرچه کاری از برای او بکار

  چون اسير دوستی ای دوستدار

  .ھر چه می کاری برای خدا بکار، زيرا ای دوستداِر حق، تو اسير و فرمانبردار او ھستی

ھشياری ايزدی عاشق خودش است، خدا فقط . خودمان شعاع ايزدی ھستيم.  عشق ما به فرم و صورت ھا، در واقع حالت مصنوعی عشِق به خودمان استدوستی و

  . عاشق خودش است

   چرا خدا مرا دوست ندارد؟ :شما می گوييد

در حاليکه حقيقِت من، بی فرمی و ابدی و بی نھايتی . ھويتی با جھان متراکم بيرون امبدنبال فرم ھا و ھم .  اممن ذھنی من،" برای اينکه فع�. برای اينکه توھم ھستم

  .اما ا?ن مجموعه ای از من ھای کاذب ام. ست

  : چگونه شروع شده؟ يادتان ھست، گفتممن ذھنی

   حقيقت زندگی وجود دارد؟فرزندشان را بھروز، ناميدند،" آيا در ارتعاش صوتی پدر و مادر که مث�. با ارتعاش صوتی پدر و مادر

  . نه. نهاگر تارھای صوتی من مرتعش می شود، حقيقتی در آن است؟ 

پس، دوستِی ما بطور موقتی و مصنوعی وارد فرم شده ولی خوِد اصلِی ما عاشق خود است و شما ھر . حقيقت، آن ھشياری زندگی ست. حقيقت در درون شماست

  .ن کشت اول ِبکاريدچه می کاريد، بايد بر پايه و زمينۀ ھما

  . ابتدا بايد دو شاخه بودن ما را مأيوس کند، سپس بيرون بياييم و ھر چه می کاريم برای زندگی بکاريم

  . چه موقع برای زندگی می کاريم؟ وقتی در مقابل اتفاق اين لحظه و ھر لحظه، مقاومت نمی کنيم

  . ر لحظه به صفر برسانيمما می توانيم مقاومت مان را در مقابل زندگِی اين لحظه و ھ

 اين لحظه با زندگی آشتی کنيد، غلط است ، زيرا، زبان :شما تصميم می گيريد اين لحظه با زندگی آشتی کنيد، البته اين لفظی را ھم که ما بکار می بريم و می گوييم 

ولی به ھمان زباِن دويی قراردادی، ما را متوجه . ارد و بی معنی ستاين لحظه با زندگی آشتی کنيد، د?لت بر دويی د: عبارتِ . لحظه با شما يکی ست. دويی ست

   :می کند که

 درست است که اSن مِن ذھنی ھستم  وزندگی را در اين لحظه، اتفاق اين لحظه می بينم، ولی ھمينکه  حتی بصورت من ذھنِی، . يکی ھستيملحظه اين زندگی و من

 فرم است آشتی می کنم و در مقابلش مقاومت نمی کنم، يکباره  در اين ميان، آن فضاداری و گستردگی، خودش را به من در قالِب مِن ذھنی، با اتفاق اين لحظه که

  . نشان ميدھد

  . آن پيوند اوليه برقرار می شود و می فھمم که عاشق چه کسی ھستم. من ھستم و خدا با ھماين فضا داری 

  .ذات من عاشق خود است

  مپيچگرد نفس دزد و کار او 

  ھرچه آن نه کار حق ھيچست ھيچ

نفس دزد، ھمان من ذھنی ست که بر اساس .  ھيچ اندر ھيچ استنباشدپيرامون نفس اماره ای که دزد و ذغل است، گردش مکن زيرا ھر چه که کار حضرت حق 

. ، آن مفھوم، انباشته شده)اسم مان(  

 متأسفانه نه من ذھنی، نه احوليت، و نه ھم ھويت شدن، جا نمی افتد در حاليکه مرتب اين عبارات را ،)اين مطالب را جھت تفھيم و جا انداختن آن تکرار می کنم(

. اميدوارم امروز، معانی ھم ھويت شدن، و دوبينی و ستيزه، روشن شود. بکار می بريم  

.من ذھنی، صورت و فرم و جسم و يک تصوير ذھنی ست و ھر لحظه خودش را ترميم می کند  

.دگی را می گيريم، وارد ذھن می کنيم و اجازه می دھيم که من ذھنی خودش را ببافد انرژی زن  



481برنامه . گنج حضور  2013 

 

16 

 

 

 چگونه می بافد؟ 

  منظور از آن نفس دزد، که چيزی از ما می دزد، چيست؟:می خواھيم ببينيم. چيزی از ما می دزد

روی چيست؟ توجه شما، اSن . خودش را به ما ارائه می دھدتوجه زنده زندگی در اين لحظه، بصورت   

.زندگی خام، اين لحظه بدست شما می رسد، مثل پول. بدانيد که شما زندگی خام را صرف می کنيد  

 به چه می خواھيد صرف اش کنيد؟

.  روی چه؟ می خواھيد آن را متمرکز کنيد؟ اختيارش با شماست.زندگی خام، توجه زنده شماست  

. اين لحظه من راجع به آن فردی فکر می کنم که پشت سرم حرف ھای بد زده. رده، اين لحظه را دزديده اSن کسی حرفی زده و مرا ناراحت ک:شما می گوييد  

.اين من ذھنی يا نفس شما، اSن توجه زنده شما را بر می دارد و بيخود و بيھوده، روی فردی که پشت سر شما حرف بد زده، مصرف می کند  

  .کی از اق�م نفس شماشماببينيد، اSن، توجه تان را چه می دزد؟ ي

  : يعنی.يکی از اق�می که شما با آن ھم ھويت شده ايد

  :موردی را، يک موقعی، بصورت فکر برداشته و به خودتان اضافه کرده و به خود گفته ايد

. ، می دزداق�ِم جھانی و بيرونی يکی از آن ھا يا موضوعات،فکرتوجه شما را يکی از آن .  من را بزرگ می کندمورد،اين مورد را به خودم اضافه می کنم، اين 

حال، توجه شما را آن فکر جديِد ايجاد شده، می دزد، و ھمان فکر جديِد ايجاد شده، يک فکر .  را ايجاد می کندفکری ديگر می دزد،  فکر  يکوقتی توجه شما را 

. دزدديگر ايجاد می کند و حا? اين فکِر جديِد تازه نفس، توجه زنده شما را می  

  .پس شما اجازه می دھيد توجه تان دائم دزديده شود

ھم " شما دزديده شود، شما را می پيچاند و در بافت ھای پيچ در پيچ اين ذھن، و مواردی که با آنھا ھم ھويت شده بوديد و جديداتوجه زنده  به اين ترتيب اگر مرتب 

. می خوريد و گرفتار می شويدھويت می شويد و دردھای ناشی از آنھا گم می شويد و پيچ   

ھای شما در اختيار زندگی قرار فضای زير فکر و اجازه دھيد که آن قضاوت نکنيد کنيد و آشتی شويد و با اتفاق اين لحظه تسليمشما غير از اينکه  در اين لحظه 

غير . فقط آشتی با اتفاق لحظه و عدم قضاوت درست است. بادام پوک کاشتن است. ھيچگيرد و زندگی از طريق شما فکر و عمل کند، ھر کاری بکنيد، ھيچ است و 

. از اين، اگر در اين لحظه، حاضر نيستيد و توجه شما را چيزی دزديده و برده، غايب ھستيد  

 و جدل خواھم داشت او اين را می گويد و من اين  وقتی به اداره می روم و با ف�نی که دعوا کرده ام، بحث:به من گوش می دھيد اما حواس تان فرداست که" مث�

در حاليکه اگر شما در . به من ھم گوش نمی دھيد و به زندگی ھم کاری نداريد. نفس شما را دزديده.  توجه زندۀ شما را اين لحظه، او دزديده...جواب را می دھم و 

 آن لحظه حاضر باشيد، زندگی به شما می گويد که چکار بايد بکنيد؟

.حضور را تمرين کنيد.  اين لحظه بجای اينکه توجه شما را يکی از اق�م نفس بدزدد، اجازه بدھيد که حواس تان به کشت اول باشد.ور را بايد تمرين کنيدحض  

لحظه بعد ھم . ه را حس می کندلحظه بعد ھم اين يکتايی لحظ. عارف يکتايی را اين لحظه حس می کند. ، برای اينکه دائم به کشت اول نگاه می کندکار عارف راست

. ستآنجاچشمش فقط . لحظه بعد ھم حس می کند. حس می کند  

. اگر بدزدند، عارف نيست. عارف انسانی نيست که توجه اش را اق�م ھم ھويت شدگی ھای اين جھانی بدزدد  

 

.حال، در تشريح اين مطالب، از مثنوی در رابطه با ما آکل و مأکول، برايتان می خوانم  

.آکل يعنی خورنده، مأکول يعنی خورده شونده  

اين فکر جديد فکر قبلی را می خورد، مو?نا، با اين اصط�ح . اين لحظه، لحظه بعد، فکری ديگر بلند می شود. ، بلند می شويم)تحريک(ما بصورت فکرھر چيزی 

  :در اين رابطه، قصۀ کوتاھی دارد که می خوانم.  ببينيد اگر شما، خورنده و خورده شونده ِبَشويد نمی توانيد روی خوشی:می خواھد بگويد

گربه ھم آنطرف تر چنگال آماده و کمين کرده و مرغ . مرغی  چشم ھايش را تيز و کمين کرده که ِکرم را بگيرد، حواس اش به عبور ِکرم است. ِکرمی، رد می شود

وقتی ما وارد ذھن شديم دو شاخه شديم . مرغ خورنده ست اما خورده شونده ھم ھست. يرم اگر مرغ کرم را گرفت، من ھم مرغ را می گ:را می پايد و می گويد

  :مثال می زند. فاعل می خورد اما يکی ديگر ھم فاعل را می خورد. فاعل و مفعول درست کرديم

 ٧٢۴مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بيت 

  خورد گر حشيش آب ز?لی می
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  چرد معدٔه حيوانش در پی می

  .يوانی می خوردھمان گياه را معدۀ ح" مثال ديگر، اگر چه گياه، آبی صاف می خورد، اما بعدا

 به به گوسفندم :قصاِب منتظر ھم می گويد. گوسفند را چه کسی می خواھد بخورد؟ قصاب. گوسفند گياه را می خورد. گياه آب ز?ل را می خورد. حشيش يعنی گياه

  .چه خوب می خورد، پروار می شود

   آکل و ماکول آمد آن گياه

  چنين ھر ھستيی غير اله ھم

  :توجه کنيد

يعنی قانون آکل و مأکول بر ھمۀ موجودات . ھمۀ موجودات بجز ذات الھی ھمينگونه اند. ھم خورنده است و ھم خورده شده) مانند ھمان پرندۀ ِکرم خوار(آن گياه 

  .حاکم است بجز بر حضرت حق

  . آن گياه خورنده و خورده شونده ست. آن گياه، آب را می خورد وگوسفند گياه را

  .  وجودی غير ازخدابه ھمين ترتيب است، ھر

   :يعنی. شما وقتی بصورت شعاع نوری وارد ذھن شديد، در ذھن، خورنده ولی خورده شونده ھم شديد

.  چه خوب می شد آن چيزی را که در دست آن ديگری ست، می توانستم بگيرم:ما به دنبال چه ھستيم؟ دنبال زياد خوردن، زياد کردن، افزودن. من ذھنی می خورد

  ).يز، ھر چه می خواھد باشدحال آن چ(

  . کل ما را می خواھد بخورد"  اص�.ما خورنده ھستيم و حواس مان نيست که نگاه کننده ای ھم منتظر است و می خواھد چيزی از ما بخورد

  . ا خريد، من کل آنھا را می خرم اگر اين شرکت آن شرکت ر:شرکتی ھستيم می خواھيم شرکت کوچکی را بخريم، شرکت بزرگتری به ما نگاه می کند و می گويد

  .من ھم ھويت با خودم و در کمين بدست آوردن آن شرکت کوچک، و آن شرکت بزرگترھم به من نگاه می کند

   :مو?نا می خواھد به اين نتيجه برسد که

ھر ھست  :چ موقع روی خوشی را نخواھيد ديد برای اينکه، ھي)اگر در ذھن باشيد جلوه خواھيد کرد(اگر شما به عنوان خورنده و خورده شونده در ذھن جلوه کنيد، 

 پس، وقتی ما، بعنوان آن شعاع نوری، وقتی از ذھن خارج و روی خود برگرديم و بر خود قائم شويم، از جنس خدا .ی خورنده و خورده شونده ست غير از خدا

  .  شده ايمرھا خورده شونده،  ديگر از خورنده و.ھمان جنسی که از اول داشتيم، اين بار ھشيار. می شويم

  :ادامۀ اين قصه را سريع برايتان می خوانم

  آکل و ماکول کی ايمن بود

  ز آکلی که اندر کمين ساکن بود؟

  آکل و مأکول چگونه ممکن است از آِکل ديگری که در کمين او نشسته، در امان باشد؟

  .ھيچ موقع. د؟ ھيچ موقعآن کسی که خورنده و خورده شونده ست، کی می تواند حس امنيت کن

  . چرا اينقدر می ترسيم؟ چقدر می ترسيم خورده شويم؟. از خورنده ای که در کمين نشسته

   :کسی که با ما جدل می کند، می گويد. يکی که به ما توھين می کند، بخشی از ما را می خورد

تا زمانی که ما .  تا قسمت ھای صدمه ديده خود را ترميم کند و اين غلط استاين قسمت شما خراب است و مال من درست است، می خواھد بخشی از ما را خراب

  .در ذھن ھستيم، خورنده و خورده شونده ايم

   امن ماکو?ن َجُذوب ماتمست

  رو بدان درگاه کو ? ُيطَعم است

يعنی با?خره روزی می رسد که خورنده ای پيدا می . د شدھر مأکولی که از خورده شدن توسط خورندگان آسوده خاطر بنشيند سرانجام گرفتار عزا و ماتم خواھ

  .شود و او را شکار می کند

  .پس به درگاھی پناه ببر که به طعام نياز ندارد
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انی که آن ما که در ذھن ھستيم، زم" اص�. ، ماتم است)جذب کننده(حس امنيت خورده شوندگان، جذوب . بنا براين ما را نمی خورد. ، غدا نمی خورد)?يطعم( خدا

  .و يا ھمان را درست کردن، يا ھم ھويت شدن، عين خودمان را درست می کنيم" عين ھم کردن"بافت را درست کرديم و از اسم مان شروع شد، و از طريق 

، يعنی ھم ھويت شديم، به عبارت   در ذھن وقتی اسم مان اساس وھسته شد و چيزھای ديگر را برداشته و خورديم و به خود اضافه و حس وجود کرديم:بارھا گفتيم(

ديگر، ھم ھويت شدن يعنی عليرغم ھشياری ناميرا بودن، خود را روی چيزھا و موضوعات و وضعيت ھای جھان بيرون، انعکاس داده و خود را ھمانند و  يکسان 

  ). بخواھيم از اين ھم ھويت شدگی ھا زندگی بگيريم. با آن چيزھا بدانيم

  . بله فايده دارد: گويد آيا اين فايده دارد؟ در پاسخ گويدمو?نا در اين قصه می 

اما، آيا می توانيم ھمانند خودمان را  درست کنيم؟ آيا می توانيم از اين ھم . ما يک شعاع نوری يکتا ھستيم و تمايل داريم ھمانند و عين خودمان را درست می کنيم

   .ھويت شدگی ھا زندگی بگيريم، نه نمی توانيم

من ذھنی ما، چيزھای مختلفی را خواھد خورد وبنوبه .  که ھم می توانند خورده شوند و ھم می خورند. ن يک ھشياری ناميرا، اق�می ميرا درست می کنيمبه عنوا

  . درد استغصه و . ماتم است) بسيار جذب کننده(پس بنابراين، من ذھنی، حس امنيت ندارد جذوب . خود بعضی چيزھا مقداری از آن را خواھند خورد

  . نکندغصه و درد ايجاد . نباشد زندگی کند و ع�قه مند به غصه و ماتم و درد در ذھنھيچکس نيست که 

  . به آن درگاه يکتايی برو که آنجا خدا ھست و غذا نمی خورد:مو?نا می گويد

ار يکتا ھستيد و آن شعاع نوری و ھشياری يکتا و يکی بودن خودتان يک دفعه متوجه می شويد آن جويب. برو به آن درگاه، که درگاه و فضای يکتايی اين لحظه ست

  .را با زندگی حس می کنيد

  . می توانيد ناظر ذھن تان ِبَشويد. از ذھن خود را بيرون بکشيد

  . بيرون از آنجا باشيد خورده می شويد. به آن درگاه يکتايی برو، خدا شما را نمی خورد

  .ليۀ خودمان را حس می کنيمچون آنجا ھمان ِاسانس اصلی و او

" اگر نخوانده ايد حتما(يادتان ھست که در قصه قبلی مو?نا عارفان و پيامبران را مثال زد، برای ھر کدام، يک خصوصيت قائل شد . آن اصل، خورده شدنی نيست

  ).به آن رجوع، و خوب مطالعه کنيد

  . ردند مثل خورشيد، ِخرد را در اين جھان پخش می ک: بعضی را گفت-

  . ھمزمان دو ھشياری داشتند: بعضی را گفت  -

   :منظور اين بود که زاييده شدن از ذھن مشخصاتی دارد

  .در واقع وارد آن درگاه يکتايی شده. در ھر کسی که به آن اصل زنده شود، يکی از اين خصوصيات بروز می کند

  خورد ھر خيالی را خيالی می

  چرد فکر آن فکر دگر را می

  .ی خيالی ديگر را می خورد، و ھر فکری فکر ديگر را می بلعد و محو می سازدھر خيال

   . يک خيال.من ذھنی چيست؟ يک فکر. شما يک خيال ھستيد

آن حال، آن فکر غالب است و شما بصورت . اSن که شما فکر می کنيد، يک فکر ديگر، آن را می خورد و سرجايش می نشيند. شما دوست داريد فکرھا را بچريد

  . باز اين فکر، تبديل به فکر ديگری می شود. فکر غالب بلند می شويد

   :شما به عنوان مِن ذھنی، يک فکِر بزرگ، مرتب می خواھيد بگوييد

  . آن زيِر نظر من است و اين زيِر کنترل من است و به عبارتی به صورت فکر اينھا را می خوريد

کسی ديگر، . نهآيا اين دور خوبی ست؟ .  می خوريد و يک باصط�ح مِن ذھنی بزرگتری می شويدفکرھا را بصورت  اگر آدم ھای زيادی زير کنترل شما باشند، آن

  . ، ترس و وحشت است"تماما. شما را خواھد خورد و يکی ديگر ھم پيدا می شود آن يکی را بخورد

   :نتيجه ای که در اينجا می گيريم اين است که.  ديگر را می چردفکر، فکرپس، 

  . ما نبايد فکر بچريم. فکر می خوريم و اين پرخوری فکر، درست نيست" ما دائما

  : ھفته قبل مو?نا گفت

  قوت اصلی بشر نور خداست                  قوت حيوانی مر او را ناسزاست
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  . ب فرض کردهآن شخِص بيمار، غذای اصلی را فراموش کرده و به غذايی روی آورده که بر اثر بيماری آن را غذای خو

 :کسی به ما می گويد. ،"مث�. ما بصورت من ذھنی، در حالت دو شاخه شدۀ فکرمی چريم، بعضی از اين فکرھا خوشی زا و بعضی ديگر ھضم شان سخت است

  . اين يک فکر است که می خوريم، خوشحال می شويم!. چقدر دوستت دارم. عجب آدم با سوادی ھستی

  .، خوشم از تو نمی آيد، اين فکر را ھم می خوريم، ولی ھضم اش سخت است!ھستی چقدر بيسواد :يکی می گويد

  . فکرخوار نيستيم و از جنس زندگی ھستيم و غذای ما نور است"  ما اص�:يک دفعه متوجه می شويم

  نور چيست؟ 

بھتر . از طريق ما در جھان پخش می شوند م عبور می کنند واين کيفيت ھا، از ما ھ. اگر ما، آن اسانس يکتا بشويم، خرد و عشق و شادی زندگی را می خوريم

  است اين خرد و شادی اصيل و قوه و شيره و س�متی زندگی را بگيريم و به وجودما ن گوارا کنيم، يا در خيال، خيال بخوريم؟

  . کداميک بھتر است؟ درد ھم خيال است

 ف�ن کس، ف�ن موقع، ف�ن کار را کرده و دوباره ناراحت بشويد؟ در اين مثال، من ذھنی :يد و بگوييدشما، اSن به ياد ده سال پيش بيافت" آيا خوب است که مث�

  . ، خياِل بدی را خورد)يادش افتاد(خيالی 

من می خواھم از . ر بخورم من نمی خواھم فک:به تلويزيون نگاه نکنيد، بگوييد" شايد شما اص�. ، وقتی ما به تلويزيون نگاه می کنيم، مرتب فکر می خوريم"اص�

  . من خودم مخزن شادی ام و عشق و شادی و از جھان بيرون چيزی نمی خواھم. شادی را به جھان بريزم. اعماق وجودم فکر خلق کنم

  .غذای مقوی دراين لحظه می جوشد. اگر فکر نخوريد در اينصورت غذای مقوی می خوريد

  تو نتانی کز خيالی وا رھی

  ن بيرون جھیيا بخسپی که از آ

از او منقطع شود اما " ممکن است در حالت خواب، فکر و خياِل حاکم بر آدمی موقتا. تو نمی توانی از سيطرۀ خيالی رھايی يابی، يا بخوابی و از آن فکر بيرون آيی

  .به محض اينکه بيدار شد دوباره او را فرا می گيرد

  .  از فکر و خيال بيرون جھيديم:شب ھشت ساعت خوب بخوابيم و بگوييم.  و خيال ِبَرھيموقتی در ذھن، در آن دام، ھستيم، نمی توانيم از فکر

زنبورھا ھمين فکرھا . ممکن است وقتی که خوابيديم، آن خيال ما را ول کند ولی اين خوابيدن، شبيه به، زير آب رفتن، ھنگامی ست که زنبور شما را دنبال می کند

   :توجه کنيد. را می خواھند بخورندفکرھايی که فکر فعلی ما . ھستند

  .اSن می گوييم حال مان خوب است، ولی اگر از جنس فکر باشيم، با يک خبر بد ھمه چيز بھم می ريزد

  .نهآيا اگر شما، از جنس زندگی بوديد، حاضر بوديد، باز ھم آن خبر بد شما را بھم می ريخت؟ 

  فکرھايی که مزاحم اند از کجا شروع شدند؟ 

   .نفس توجه زنده ما را می دزدد.  گذاريد نفس بدزددن :گفت

ببينيد اين توجه زندۀ شما کجا می رود و کی آن را می دزدد؟ آيا يک فکر اين توجه زنده را می دزدد؟ آيا يک فکر می آيد و . شما اSن صاحب توجه زنده تان ھستيد

   ؟  آيا اختياری در اين مورد نداريد؟ ...ر کشيده می شود و بعد راه به فکری ديگر می برد  و توجه زنده شما را به خود جذب می کند و بعد آن فکر به فکری ديگ

می دانيد شما اختيار دار توجه زنده تان ھستيد؟ شما تصميم گيرنده ھستيد؟ شما ارادۀ آزاد داريد و در اين لحظه می توانيد تصميم بگيريد توجه زنده تان را روی 

   چه بگذاريد؟

  .ال کنيدخب، اعم

  فکر، زنبورست و آن خواب تو آب

  .چون شوی بيدار باز آيد ُذباب

فرض کن چند زنبور ما را دنبال می کنند تا سرمان را نيش بزنند، ما داخل استخر می پريم و زير .  ، زنبورھستند و خواب ھای ما مثل آب)ذباب(فکرھای ما مثل 

  .  توانند زير آب بيايندآب می رويم، زنبورھا ھمانجا متوقف می شوند، نمی

  . خواِب شب ھنگام ما ھم ھمينطور است، وقتی خوابيم، فکرھا ھم متوقف می شوند ولی ھمينکه بيدار شديم زنبورھا و فکرھای مزاحم می رسند

  چند زنبور خيالی در پرد



481برنامه . گنج حضور  2013 

 

20 

 

 

  برد کشد اين سو و آن سو می می

اين .  پرواز در می آيند و تو را به اين طرف و آن طرف می برند، پريشان و مضطرب ات می کنندبمحض اينکه چند خيال مزاحم مانند زنبور در خانۀ ذھن تو به

  .خيال ھا توجه ات را می دزدند

 از دست اين فکر، توجه شما را دزديده، آن يکی فکر می خواھد بيايد و توجه تان را از دست اين فکر بقاپد و ببرد و باز يکی دو سه سالی نگه دارد و بعد يکی ديگر

  . اينھا ھمه از نفس ما می آيد. اين يکی آن را می قاپد

  آيا شما آگاه به اين جريانات ھستيد؟ آيا می دانيد و آگاه ھستيد که انديشه تان ھر جا می رود شما را به آنجا می کشد؟ حضور شما را به آنجا می کشد؟ چرا می رويد؟ 

  .  عارف به کشت اول نگاه می کند:مو?نا گفت

  

 ٣۶٠۵مولوی، مثنوی، دفتر چھارم، بيت 

  آکل و ماکول آمد جان عام

   بّرٔه چرنده از ُحطامچو آن ھم

  .جان عموم مردم می خورد و خورده می شود، درست مانند بره ای که از گياھان می چرد

  . ، علف می چرد)حطام(جان من ذھنی خورنده و خورده شونده ست مثل آن بره ای که در . ، ھمين من ذھنی ست)ما به خودمان نگاه می کنيم(جان مردم 

  دچرد آن بّره و قّصاب شا می

  کو برای ما چرد برگ مراد

، خوب غذا می خورد، برای )برای ما(اين گوسفند چقدر . علف، آب را خورده، بره ھم علف را می خورد و قصاب ھم از چريدن بره شادمان است و می گويد به به

  . می کشيم و گوشتش را می فروشيم. ما می چرد

 . يعنی حرکت فکر زمان ايجاد می کند. رذھن دو شاخه شده، دچار زمان شدهشما می خواھيد اينطور باشيد؟ وقتی ھشياری رفته و د

مکان يعنی فرم و زمان يعنی آن زمانی که فرم، . مکان و زمان در ذھن، زاييده شده.  اين شعاع نوری که شما ھستيد، بی زمان و بی مکان است:شما توجه داريد که

  . حافظۀ ما، زمان را نشان می دھد. اتفاق می افتد

  . ھمه اتفاقاتی که در گذشتۀ ما بوده و با آنھا ھم ھويت شده ايم، داستان زندگی، يا تاريخچۀ ما را درست می کنند

  . گذشته تمام شده. افسانه ست. ما فکرمی کنيم که داستان زندگی ما زنده ست، اما زنده نيست

  . نيم که به چه کاری مشغوليم در آنجا بايد ببي.آنچه که زنده ست اين لحظه و اتفاق اين لحظه ست

  وقتی دو شاخه شديم به چه صورت افتاديم؟ 

توجه مان، زندگی خام و زنده . نمی خواھم توجه ام دزديده شود.  نه:اگر مواردی را که صحبت شد، دقت کنيم و فھم کنيم و بشناسيم، وقتی اتفاقی می افتد، می گوييم

 اين لحظه .اتفاق افتاد و تمام شده، آن را از من بدزدد" نه اينکه بگذارم چيزی که قب�، ر اين لحظه زندگی کنمزندگی خام را زندگی به من می دھد تا د. ست

به ده سال پيش، بيست سال پيش . تمام سرمايۀ ما، توجه زنده ما در اين لحظه ست و عقل شما ايجاب می کند که چگونه اين توجه را صرف کنيد. سرمايۀ من است

  . چرا اين اتفاق افتاد؟، يا نه، ھمه آنھا را دور بريزيد:ييدببريد و بگو

روی . بھتر است توجه زنده تان را روی چيزھای اين جھان نگذاريد. دقت کنيد که توجه زنده تان را روی چه؟ می گذاريد. شما زندگی ھستيد. اين لحظه شما ھستيد

  . يعنی حس يکتايی بکنيد. کشت اول بگذاريد

  .وم نيست حس يکتايی، حس زندگی لحظه به لحظه ست که بايد در تجربيات تو ديده شودحس يکتايی، مفھ

  کنی در خوردنی کار دوزخ می

  کنی بھر او خود را تو فربه می

ی شوی، مثل دوزخ کنايه از اين است که ھر چه می خوری سير نم. (ای شکمباره تو نيز در خوردن کاِر دوزخ را انجام می دھی و برای آن خود را پروار می کنی

  ).که ھر چه دوزخی در آن انداخته شود، باز سير نمی شود و بيشتر طلب می کند
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،  )که از فکر می چرد(اين درست است که ما، توجه زندۀ زندگی را روی چيزھايی که خيال است بگذاريم و فکر بخوريم و اجازه بدھيم اين من ذھنی يا نفس ما 

  ار جھنم و دوزخ است؟ بچرد ، و چيزھايی بخوريم که ک

  ، آيا متوجه ايم که خود را بصورت ھيزم دردھايمان مصرف می کنيم؟ يعنی، توجه زندۀ زندگی را اSن، صرف ايجاد درد می کنيم؟)ما در حال ايجاد درد ھستيم(

  تو؟ اSن چه می خواھی بخوری؟ : مو?نا از شما می پرسد

ادت رفته که ھر چه ساده تر بشوی، ھر چه اين ھويت ھا را بيندازی، ھر چه دردھا را اضافه نکنی، بھتر به آن تو در حال اضافه کردن فکرھا به خود ھستی؟ ي

شعاع نوری نزديک می شوی؟ ھر چه ھم ھويت نشوی، بھتر به اصل ات نزديک می شوی؟ اصل ات بھتر خودش را به تو نشان می دھد؟ ھر چه کمتر ھم ھويت 

  . ، چاق، نکن)فربه(ودت ھستی؟ ابتدا، وقتی وارد اين جھان شدی، ھم ھويت شدگی نداشتی، بنا براين خودت را شدگی داری، بھتر و بيشتر خ

 چرا خودت را چاق می کنی؟ که قصاِب دوزخ تو را ِبکشد؟

  کار خود کن روزی حکمت بچر

  تا شود فربه دِل با َکّر و َفر

ار خودت را بکن، چرا برای جھنم کار می کنی؟ چرا ما بايد چيزھايی بخوريم که از درون آنھا دردايجاد شود ک. کاری را که برای انجام آن آفريده شده ای انجام بده

  و در آن بسوزيم؟ 

  توجه تو به کشت اول، به اصل ات ھست؟  يا به چيزھای بيرونی؟. تو روزِی حکمت بچر، حکمت از کجا می آيد؟ حکمت از طرف زندگی می آيد

دل ايزدی چيست؟ زير اتفاق اين لحظه، فضاداری ست و فضاداری حس عمق بی نھايت، در . ج�ل ات، که ھمان دل ايزدی ست، فربه شودبگذار دل با شکوه و 

می  ما ن.نه. بيشتر فکر کن.  بيشتر اضافه کن:به ما می گويد. اين دل تقلبی ست. اين من ذھنی، نفس ما، اSن شده دل ما. واقع دل با کر وفر، دل اصلی ماست

  . خواھيم فکر بخوريم

  خوردن تن مانع اين خوردنست

  جان چو بازرگان و تن چون رھزنست

  .روح در َمَثل به تاجر می ماند و جسم به سارق. خوردن غذاھای مادی و جسمانی، مانع از خوردن رزِق معنوِی حکمت و معرفت است

آگاه ( ذھنی را که به صورت جسم است، ھر لحظه ببافيم و بزرگ کنيم و به مردم نشان دھيم وقتی من ذھنی، فکرمی خورد، و ھمه حواس ما به اين است که اين من

  . ، اين فکرخوردن، مانع خوردن آن روزِی حکمت است)شديم که نمی خواھيم اينکار را انجام دھيم

  . اول، به زندگی نيستحواس مان به کشت .  تا زمانی که حواس مان به بافتن من ذھنی و خوردن فکراست، حکمت نمی خوريم

  .  ھشياری ايزدی ھستيد، با ھيچ چيز نبايد ھم ھويت شويد: توجه به اينکه.منظور ما از حواس، ھمان توجه زنده ستحواس چيست؟ 

  . اين ھشياری، درد نمی شناسد، برای اينکه جنس اش از جنس شادی  و آرامش است

  ن به ھر چه بيشتر، بھتر است؟آيا چنين حسی داريد؟ يا نه، درد می کشيد؟  توجه تا

من  بودن اين افسانه بودن و توھمی اضافه کند؟ آيا شما  من مقوله ای ذھنی بسازم که موارد مختلف را بازھم بصورت فکر بخورد و به :توجه تان به اين است که

  . را ھنوز نشناخته ايد؟ خورد ن ذھن، مانع خوردن حکمت استذھنی

  :مو?نا تأکيد می کند

   . نفس، مثل دزد است  و جان ما مثل بازرگان و تاجرتن،

  شمع تاجر آنگھست افروخته

  زن چو ھيزم سوخته که بود ره

تا وقتی که شھوات حيوانی سوخته و محو نشوند، چراغ ايمان و ايقان روح روشن . (شمِع تاجر وقتی روشن و شعله ور می گردد که تن سارق مانندھيزم سوخته باشد

  ).نگردد

اگر رھزن و دزد سوخته واز بين رفته باشد، تاجر . تاجر می خواھد بارش را با شتر از اين شھر به آن شھر ببرد). جان ما مثل تاجر است(جر خوشحال است؟ کی تا

  . خيلی خوشحال است
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 مِن ذھنِی :وقعی حالش خوب و خوشحال است کهتاجر م.  جان شما تاجر است. اين من ذھنی با ابواب جمعی اش می خواھد توجه زنده شما را که زندگی ست بدزدد

 . دزد، نتواند بدزدد

  پوش که تو آن ھوشی و باقی ھوش

  خويشتن را گم مکن ياوه مکوش

  .پس خويشتِن حقيقی خود را گم مکن و بيھوده در ت�ش و تکاپو مباش. تو ای انسان ھمان ھوشی و انديشه و بقيۀ ھستی تو حجابی ست بر آن ھوش و انديشه

فاعل و مفعول، آکل و مأکول، .  انسان تو ھمان ھشياری ھستی که درون ذھن رفتی و دو شاخه شدی و به اَحوليت افتادی و دوبينی و احوليت را جدی گرفتیای

  . ، يا می خوری يا تو را می خورند، اگر خورده شوی، بيچاره  و وقتی می خوری خوشحال می شوی... خورنده و خورده شونده ، 

  .بقيه کشت ھای دوم است.  بازی دست بردار، تو ھمان ھوشی ھستی که از آن طرف آمدی و بقيه ھوش پوش استاز اين

اسم و . از آن موقع که به ما اسم مان را تحميل کردند و ما آن مفھوم را گرفته و روی آن تنيديم، با ھم ھويت شدگی، مقولۀ بزرگتری بنام من ذھنی درست کرديم

  . ا ھمه، ھوش پوش بوده اندمفاھيم و تنيدن ھ

  . خودت را گم نکن و بيھوده ھم کوشش نکن

  . آيا ما متوجه اين مھم ھستيم؟ اين بيت بسيار ارزشمندی ست

دگی وقتی من ذھنی می کارد و فکر می کند و عمل می کند، چون از خرد زن. ما بصورت من ذھنی می کاريم، زحمت بيھوده می کشيم. ما ياوه و بيھوده می کوشيم

  . با درد می آفريند. برخوردار نيست، ياوه می کوشد زيرا برکت زندگی به فکرھايش نمی ريزد

  :مو?نا امروز ھم مثل ھفتۀ گذشته در چند بيت بعد به ما خواھد گفت. زندگی از جنس روانی ست. زندگی نمی ايستد

  . تاز جنس انجام دادن و روانی س. زندگی از جنس اسم نيست از جنس فعل است

  .ما به غلط، اسم اش کرده  ايم

انرژی زندگی را می گيرد و تبديل به انرژی بد و بی برکت و . برای ما فکر می کند، عمل می کند، اما از برکت زندگی برخوردار نيست. من ذھنی، جسم است

ز اينھا برکت ندارد، شعور و خ�قيت در آن نيست و درد زا  ھم  عمل می کند  و ھيچکدام امن فکر می کند و با منمی کارد و با من با .  می کندمن دارانرژی 

  . ھست و به معنای ياوه کوشيدن است

  .  وقتی ما من ذھنی داريم، از موضع من ذھنی با بچه مان برخورد می کنيم، او را از جنس زندگی نمی بينيم، تحريک می شود:شما می بينيد

  .  ذھنی اش، براساس جدايی برخورد می کند، حرف ما را نمی پذيردوقتی با او حرف می زنيم، چون او نيز با منِ 

و اين در حالی ست که  زحمت می کشيم، تکاليف مدرسه اش را دنبال می کنيم، پول در می آوريم و برايش خرج می کنيم، ھزينۀ سنگين مدرسه اش را می پردازيم، 

  .  بوديممن. از پايگاه زندگی و عشق عمل نکرده ايم. زندگی نبوديم. اوه کوشيديمچرا؟ ي. در بيست سالگی بجای قدردانی با ما دعوا ھم دارد

  .تو ھمان ھوشی و باقی ھوش پوش

 . که مخرب است و بايد آن را ِبکنيم و دور بيندازيم و ھمان ھوش شويم. باقی چيست؟ باقی اين گياه رسته در فکر است

  دانک ھر شھوت چو َخمرست و چو َبنگ

  وعاقل زوست دنگپردٔه ھوشست 

  .عاقل بر اثر آن دچار سرگشتگی و حيرت می شود.  ھر نوع شھوتی مانند شراب و افيون است و حجاب عقل.بدان

  . اين من ذھنی از فکر است

  .ت استاين شھو.  اگر آن چيزی را که دسِت آن شخص است بگيرم و به خود اضافه کنم، زندگی ام زيادتر می شود، خوشبخت تر می شوم. به به -

حرص . ، ھر چيزی که من ذھنی بخواھد شھوانی ست)شھوانی، فقط سکس نيست(فکر ع�قه مند به فکر ديگر است و می خواھد آن را بچرد، ھر فکر شھوانی 

  . شھوانی ست

. مثل شراب است. ، آن فکر شھوانی ست)يدو اSن زندگی ندار(ھر چه که شما فکر کنيد که اگر به آن برسيد زندگی تان شروع خواھد شد و خوشبخت تر خواھيد شد 

  می دانيد چرا؟. مثل بنگ

  . ، ھيجانی در ماايجاد می شود)تمام فکرھايش من دار است" ھر کسی در ذھن، تقريبا(ھر فکر من داری که می کنيم 

  .يعنی اSن زندگی نيست. و خيلی بھتر خواھد شداگر دنبال آن چيز بروم و به خود اضافه کنم، زندگی ام شروع .  به به:" اگر فکر خوبی می کنيد، مث�
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  ".آنجا" در واقع، شما زندگی اين لحظه را يا دشمن خود ديده ايد و يا پلکانی برای رسيدن به 

، )بنگ(ب، و مثل شرا) خمر(زندگی اين لحظه را، با يک فکر قشنگ،  پوشانده ايد، اين فکر قشنگ در شما احساس و ھيجان خوبی ايجاد می کند، ھيجان خوب مثل 

  .شما را گيج و يا به خواب می برد. حشيش است

  .مثل داروی بيھوشی. کسی به شما توھين می کند و شما خشمگين می شويد، خشم شما را از جا می کند، مست و اغوا و گمراه می کند. فکر بد ھم ھمينطوراست

ه در ذھن درست می شوند، ما را مثل حشيش ازخود بيخود و به خواب می برند، مثل داروی پس، فکرھای من دار، خوب يا بد، بع�وۀ ھيجاناِت متناظر با آن ک

  . بيھوشی

   .پردۀ ھوش است اين

  . پردۀ ھوشی ست که اول آمده

 . ، احمق و بی خبر و گمراه ست)دنگ(عاقل، کسی که به عقل ذھنی مجھز است، از آن 

  خمر تنھا نيست سرمستی ھوش

  م و گوشھر چه شھوانيست بندد چش

، چشم ... )شھوت شھرت طلبی، شھوت فضل و ُزھد فروشی، شھوت خودنمايی و (تو خيال نکن که فقط شراب موجب مستی عقل می شود، بلکه ھر پديدۀ شھوانی 

  .و گوش آدمی را می پوشاند

  فقط شراب، ما را بيھوش نمی کند، وقتی که ما دو گي�س ويسکی می نوشيم، چه اتفاقی می افتد؟ 

  . در حاليکه مدتھا ست که از آنجا فاصله گرفته ايم. ش زندگی از بين می رود و ما به ھشياری درختی می رسيمھو

  . نهفکر نکنيد که وقتی ويسکی، شراب می نوشيم، ھوش تان می رود، 

  . ی که می کنيد، ھيجانات ھمراه بافکر، ھم می تواند چشم و گوش شما را ببنددمن دارفکرھای 

چشم وگوش عقل ذھنی : در نتيجه.  فکر ديگری را بر می دارد و می خورد، باآن فکر مست می شود،وقتی که اين بافت فکری.  ما فکر را می خوريمھمينطور که

  . ما بسته ست

  آن بليس از خمر خوردن دور بود

  مست بود او از تکبر وز ُجحود

  . بودمست، )مادر ستيزه ھا(، ستيزه با اين لحظه، )دجحو (از، شيطان، شراب نمی نوشيد بلکه از خودخواھی و ابليسآن 

  چگونه ستيزه می کنيم؟ 

  . ديگریھستيم و يکی ما  يکی از آنھا :وقتی، شعاع نوری، شعاع ھشياری، وارد ذھن و سپس، دو تا شد

  . اين غلط ديدن است. ، کار روی شان انجام می شودمفعول و بقيه مردم، فاعل منيکی 

  .روانی ھستيم، اSن خودمان را فرم می بينيم ما از جنس :گفتيم

  .سعی می کنيم اين فرم را پايا و جاودانه کنيم که البته، نمی شود

  . اين فرم، بر اساس جدايی و ھم ھويت شدگی ساخته و پرداخته می شود

 اين لحظه ندارم و گوشم به آنجا بدھکار نيست و آنجا را  درخدا، زندگی ھستم، ميلی به منبه عبارت ديگر، وقتی مشغول درست کردن، ساخته و پرداخته کردن  

  . نگاه نمی کنم، حواس ام به بافتن اين بافت توھمی ست

  .اگر ستيزه نمی کرد، خودش را نمی بافت

  . ابليس اينکار را می کرد.  در اين لحظه، جدايی از زندگی ست:پس، اين يعنی ستيزه با زندگی و نتيجه عينی اش

  چگونه می بافيم؟ . ھستيمما مست بافتن 

يعنی با سرعتی، می رود و مرتب با فکِر خوردن، خودش را ترميم ونگه .  دارد– مومنتوم –اين من ذھنی .  ما، فکر می خوريم:امروز مو?نا به طريقی ديگرگفت

  .داری می کند

  .آنجا دام است. برگرديد. شما بايد اين سرعت و حرکت فکر خوردن را، نگه داريد
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سوختش را از کجا تھيه می . بايد اتومبيل بايستد، تا زمانی که حرکت می کند نمی توان از دام گريخت. ر اتومبيلی در حال حرکت است و شما داخل آن ھستيدانگا

 کند؟ 

  . از اآنچه که شما می بافيد و با زندگی می ستيزيد، اين جحود است

صرف بافتن، معنی اش اين است که خرد زندگی، شعور زندگی به ما نمی . صرف بافتن جھل است. م استصرف بافتن عدم تسلي. صرف بافتن، ستيزه با زندگی ست

  ما چرا اينقدر انتظار داريم؟ . ازانتظارات می آيد. عقل من ذھنی از دردھا و از رنجش ھا و از زياد کردن می آيد. ما از عقل ذھنی استفاده می کنيم. رسد

 . اگر آن انتظارات برآورده شوند، من ذھنی ما بزرگتر می شود در حاليکه من ذھنی را بايد، کوچک کنيمبرای اينکه فکر می کنيم که 

  مست آن باشد که آن بيند که نيست

  زر نمايد آنچ مس و آھنيست

  .، مس و آھن به نظرش ط� بيايد"مث�. در حقيقت مست آن کسی ست که غير واقع را واقع ببيند

اين خود، اين خود، . مست کسی ست که در تصوير ذھنی خود را می بيند در حاليکه آن خود، وجود ندارد، نيست.  را ببيند، که نيستمست آن کسی ست که چيزی

  . توھمی، ھر لحظه بافته می شود

   :شما ھم اگر می بينيد اينکار مشکل است به منشاء اصلی زندگی برگرديد و بگوييد

اينکه من می دانم اسمم چيست، به معنای . اين شناخت مفھوم است. نيستممن  را شناخته ام، در حاليکه اين شناخت، خودن اين  روزی که مرا به اين اسم ناميدند ، م

  . چون من از جنس زندگی ام و اسمم، ارتعاش تارھای صوتی پدر و مادرم است. نيست" من"شناخت 

. من از جنس زندگی، از جنس ھشياری و خرد ھستم.  نيستمن، مناسم .  نيستمآن من،. افته امآن دريافت و آن درک غلط بوده و من روی آن درک غلط بافته و ب

  .دائم زنده ست. ھمان اسانسی که نه می زايد و نه می ميرد و نه می سوزد و نه آسيب می بيند

 را وارد ذھن تان نکنيد، يک لحظه فکر نکنيد، يکباره برای اگر شما ذھن تان نچرخد، يعنی انرژی زندۀ زندگی. اگر يک لحظه غفلت کنيد من ذھنی فرو می نشيند

  . اينکا ر تسليم شويد، مرتب با فرم اين لحظه آشتی کنيد بتدريج سرعت  ذھن تان پايين و پايين تر می آيد

   :ھر اتفاقی می افتد، بگوييد

  . به من ارتباطی ندارد -

  .  با آن اتفاق آشتی می کنم-

  . ظه مقاومت  نمی کنم در مقابل اتفاق اين لح-

بتدريج می بينيد که قضاوت ھايتان کم می شود و ذھن تان، ھمان اتومبيلی که در آن زندانی ھستيم و در حال حرکت است ، سرعتش کم و کم و کم ترمی شود و يک 

  .دفعه ذھن ساکت می گردد

از اين آرامش به يکباره فکری بلند . آرامش و خوشبختی و شادی ست " اJن" که شما، متوجه می شويد . ذھن که ساکت شد، ما بصورت زندگی، با آرامش می مانيم

  . اگر شما از اين دريا بلند نشويد، درست مثل موج، موج  وقتی بلند می شود، آب است، وقتی فرو می نشيند، باز ھم آب است. می شود

دريا بودن را تجربه کرده " چون قب�. تی فکر که انرژی ست، بلند می شود، شما بلند نمی شويدوق. ھستيد" دريا " وقتی فکر بلند می شود، شما بلند نمی شويد، شما  

  . ايد

  . ھر فکری که می رسيد، مرا می خورد. بلند می شدم" قب�. اگر فکر بلند شود، من بلند نخواھم شد. فکر موج است

  . زير اتفاقات ھستم آن فضای :ولی اSن فھميدم که من دريا ھستم يکبار تجربه کرده ام

 آب و :بقول مو?نا. اتفاقات می آيند و می گذرند، با آنھا آشتی ھستم، آرامم. اتفاقات بصورت ذھن و فکر به من نمايش داده می شوند اگر رسيدند، من بلند نمی شوم

  .روغن نمی کنم

  .آب و روغن کردن، واکنش نشان دادن است

شما . می که تکاِن شان می دھيد، روغن در آب پخش می شود، وقتی تکان شان نمی دھيد، روغن، يک جا جمع می شودوقتی در شيشه آب و روغن قاطی ست، ھنگا

 با اتفاق اين لحظه نستيزيد، آب و روغن نمی کنيد و آرام آرام، ھشياری تان يک جا جمع می شود و از :ھم اگر خودتان را تکان ندھيد، و واکنش نشان ندھيد، يعنی

   :می فھميد. شتر شد، يکدفعه خودش را به شما نشان می دھدحدی که بي

  .شما ھمان ھوش ھستيد که آمده ايد و بقيه ھوش پوش اند* 
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  .وقتی شما واکنش نشان می دھيد، روغن ھای ھشياری در آب پخش می شوند

وقتی از حدی بيشتر شد، با روغن اصلی، . يتان يک جا جمع می شودھمۀ روغن ھا. بتدريج ياد می گيريد که با اين لحظه آشتی کنيد، و روغن ھايتان جمع شود، بله

  .با خدا، يکی می شود

gسمبليک. (از آب جدا می شود و شما، اقيانوس می شويد" يعنی ک.(  

 که با آنھا ھم ھويت شده ايم، به مس و آھن ھمان اق�م من ذھنی ھستند، آن چيزھايی. در ذھن، ما مسِت  فکر و ھيجان ايم. مست آن است که چيزی را ببيند که نيست

  .ھمين مس و آھن ھستند. ما حتی در زندگی خانوادگی دعواھا و رنجش ھايمان را به حساب زندگی می گذاريم. نظر زر می آيند

  . ما از طريق دعوا می فھميم که ھمديگر را دوست داريم.  بدون دعوا، نمی شود زندگی کرد:ما می گوييم

  . خودش را به عنوان زر به ما انداخته) به اصط�ح(مس و آھن است، . دعوا شبه زندگی ست

  . چون در ذھن َمستيم، مس و آھن را ط� می بينيم. اينطور نيست.  ط�، به نظر می آيند-مس و آھن، زر

  .اما بعد اينگونه، نخواھيم ديد

يعنی چيزھايی را که فکرھا به ما . تيم و با ديد او َمستيم، مس و آھن را ط� می بينيم، وقتی ما مجھز به من ذھنی ھس)دو تا ديدن در ذھن( در اَحولی :می دانيد که

شما از ذھن بيرون آمده ايد و در اختيار زندگی قرار  - :غذای روح موقعی ست که. اينطور نيست. نشان می دھند، زندگی می بينيم، آن را غذای روح می بينيم

  . نو نو می آيد و شما خ�ق ھستيد. اين نو نوی را تجربه می کنيد" عمر ھمچون جوی نو نو می رسد "ی رسد، گرفته ايد و انرژی را که اين لحظه م

  .ديگر مست نيستيد، ط� اين است. برکت و عشق زندگی ازشما اين لحظه پخش می شود، نو به نو، لحظه به لحظه

  .ول تنيدی يا ِکشتی، ھوش پوش استتو آن ھوش ھستی و ھر چه روی کشت ا :پس، مو?نا امروز به ما گفت

   :جواب را مو?نا داد. بنابراين، علت اينھمه  درد کشيدِن ما، اين است که نمی دانيم کی؟ ھستيم؟

 شده، يکتايی  ھستی، بدان که ھمان ھوش اوليه و يکتا بودی، اما در فکرھايت گمزندگی، از جنس بودناگر به علت دوبينی و افتادن در ذھن، يادت رفته که از جنس 

  . را از دست داده و به دام افتاده و عقل من ذھنی پيدا کرده ای

   :عقل من ذھنی می گويد

  .فرم ھای اين جھانی  و وضعيت ھا پايدارند، در حاليکه ما عکس آن را می بينيم

وضعيت ھا نمی توانند .  ما از وضعيت ھا زندگی می خواھيم ولی  وضعيت ھا گذرا ھستند.ھر چه که ما فکر می کنيم، جان مان به آن وابسته ست از بين می رود

   :به ما زندگی بدھند و بيدار می شويم

  . مثل اينکه، اين حالتی ھم که به آن چسبيده بوديم و جاودانگی را در فرم ھا جستجو می کرديم، غلط است

   :بعد متوجه می شويم

   :ھی مان از يک حقيقت مھم زندگی، يعنیترسی را ھم که من ذھنی بر ما مسلط کرده، بعلت عدم آگا

  .آنھا گذرا ھستند.  ماست، و نه مقو?تی که بصورت فکر در ذھن، باعنوان من ذھنی، تلنبار کرده ايماصل جاودانگی

   :بعد مو?نا، به ما گفت

" اص�.  آن ھشياری، اصل تو، از مرگ نمی ترسداما،. شما به ذھن رفته و يک تصوير ذھنی برای خود درست کرده ايد، اين تصوير ذھنی از مرگ می ترسد

  . زيرا ھميشه، قسمتی از اين تصوير ذھنی در حال مردن است. اين ھمه ترسی که داريم، در واقع ترس از مرگ است. مرگ را نمی شناسد

  . ھميشه ما در فکر و يا در حال از دست دادن چيزی ھستيم

   :البته. بايد تبديل شويم" ه ست، نه بصورت مفھوم، بلکه عم�اگر بدانيم که ھويت مان، ھمان ھوش دائم زند

   : شويد بايدتبديل" شما اگر می خواھيد واقعا. از اين دانستن تا آن تبديل شدن راه ھست

  .  روی خود کار کنيدصبربا  -
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  .  را رعايت کنيدجبرانقانون  -

  . ت و پخت کرده ايد، چيزھايی بيرون بياندازيداز اين اتاقی که ساخته و پر از رخ.  موقع ايثار رخت است:يعنی

   :فرض کنيد. فضا باز می شود

ھمۀ اين چيزھا مرده اند و يا در حال از بين رفتن . يک اتاق داريد و خيلی چيزھا دانسته يا ندانسته در اين اتاق ريخته ايد بطوريکه نمی توانيد درب آن را باز کنيد

  . ، ناپايدارنددر ھر حال. ھستند و يا خواھند مرد

  .وضعيت ھا و اجسامی که ذھن به ما نشان می دھد و در اين اتاق اند، ھمه ناپايدارند

  . عدم درک ناپايداری آنھا، که پديده ای طبيعی ست، ما را می ترساند

  . ، وجود داردجستجوی ھويت در چيزھا و بی ھويتی و توھم جاودانگی فرم ھا و ترس :در اين دامی که ھستيم

  :اين دام، ما در چنين وضعيتی ھستيمدر 

 ١٠۶۶مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بيت  

  ن عقل با ھم بر جھندصد ھزارا

  تا بغير دام او دامی نھند

  تر يابند و بس دام خود را سخت

  کی نمايد قُّوتی با باد َخس؟

ولی خود را در دامی سخت تر می يابند، برای مثال، خار و .  صدھا ھزار عقل با ياری و پشتيبانی يکديگر در صدد برمی آيند تا دامی غير از داِم خدا کار بگذارند

  برابر باد چه نيرويی می تواند داشته باشد؟خس در 

، من ذھنی درست کنند و دام ھايشان را با ھم شريک شوند و سعی کنند دامی غير دام خدا کار بگذارند و )که فکرند(آيا اينکه ھزاران نفر زير لوای يک يا چند باور 

  . نمی شوند. يتی خود را برھانند، موفق می شوند؟ نهخواسته ھای من ذھنی شان را پيش برند، بلکه از دام ترس و توھم و بی ھو

  .آيا جمع به درد دچار می شود؟ بله

  .آيا يک ناحيه از زمين می تواند دچار جنگ، خونريزی، قحطی، گرفتاری و کم يابی و چشم و ھم چشمی، و حسادت و جھنم شود؟ بله

  .در آنجا، جمع، ھمان حالت دام ذھن را دارد ولی متوجه نيستند

فکر می . حتی بوديست ھا پيروان خود را به باور خدا، تشويق نمی کنند. فکرھا از جنس زندگی نيستند. باورھا فکر ھستند. ز چيزھا و باورھا ھويت می خواھندا

  .می اندازد... کنند که اگر خدا را باور کنند، اين باور ھم ھويت شدگی با خدا آنھا را به تله ذھن و ھم ھويت شدگی و 

خدای دروغين باورھای دروغين می سازد و اين پرداختن به خدای تصوير ذھنی و ماندن در تصوير . من ذھنی يک خدای دروغين در ذھن منعکس می کنداين 

  . ذھنی، مانع می شود که از تصوير ذھنی تا يکتايی برويم

  . رندتمام اديان برای اين آمده اند که ما را از اين مخمصه رھا و به فضای يکتايی بب

  .ولی ما اينھا را خدا کرده ايم.  اين چيزھا، که من در ذھن می بينم، خدا نيستند:کنی يعنی بگويی" ?" چند سال بايد :اس�م می گويد

ن محتويات آن اتاق را آن موقع ست که م. کرديم، مرحلۀ ا? h، مطرح می شود" ?"وقتی ھمۀ اين ھا را .  منعکس می کند، خدا نيستمِن ذھنیآن خدايی را ھم که 

  .جارو کرده و دور ريخته ام

  .، نرسی به سرای ا? h"?"نروبی " ?" تا به جاروب :شاعر می گويد

   :به ھرچه که توجه تان را که زندگی زنده ست می دزدد، می گوييد. می کنيد" ?"يعنی شما سه چھار سال 

   .من آن ھوشم و باقی ھوش پوش استچون . مان اصل برودتوجه مان بايد بسوی ھ.  نيستمتو، من. نيستمتو  من،

  . دائم انکار کنيد که فرم و جسم ھستيد

  .به خدا. تو خدا نيستی و قرار است که من توجه ام را به اصل بدھم". ?. "نه :ھر ھوش پوشی که رسيد، تا توجه زندۀ زندگی شما را بدزدد، بگوييد

  .يی بايد فضا باز کند" ?"ھر . نمی ستيزيد. نمی دھيدمی کنيد، يعنی واکنش نشان " ?"وقتی 
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  .پس، تمام اديان آمده اند ما را از اين محيِط  پر جنجال و پر درد و پر کشمکش، رھا کنند

  .چون ھر ھم ھويت شدگی که از بين می رود، درد ايجاد می کند

قسمتی از وجود .  بخاطر اسباب بازی نيست" واقعا. رند و دور می اندازند، درد می کشدآن کودک وقتی اسباب باز ی اش گم می شود و يا بزور آن را از او می گي

  . ش را که با آن ھم ھويت شده، می َبرند

مگر می شود به راحتی آن اسباب بازی را از کودک . کودک به اسباب بازی نگاه کرده و فکرآن را به ھمان فکراصيل اوليه اش اضافه کرده و بخشی از آن شده

  گرفت؟ 

بعد اگر اسباب بازی قبلی را به او . البته پس از مدتی اسباب بازی ديگری می آيد و اسباب بازی قبلی را دور می اندازد و اسباب بازی جديد را به جای آن می گذارد

  . ت بود وقتی آن را از او گرفتيد، دردش آمد با اين اسباب بازی قبلی بازی کن، ديگر نمی پذيرد ولی موقعی که دستش بود و با آن ھم ھوي:بدھيد و بگوييد

  . ما اين روش را در پنجاه سالگی ھم ادامه می دھيم

  شما ببينيد که روش آن بچه را در پنجاه سالگی ادامه نمی دھيد؟ 

 تو ھوش بی مرگ : در حاليکه گفت.چون ترس، از مرگ می آيد. اگر از دست دادن به دردتان می آورد، پس، می ترسيد و ھمان روش کودک پنج ساله را داريد

  . گفت اصل ما با آن اصل ھم پيوند و ھم خويش بوده. ھستی

  . بکار ببريم" ما بايد بتوانيم اين حقايق را  درک و در زندگی مان عم�. ?زم نيست که صد بيت از مثنوی بخوانيم

   :اSن تأکيد می کند

  . دنباله رو جمع نباش. به جمع نگاه نکن

اگر تو به آن تله بيفتی .  می سازندمن ھستند، جمع می شوند و يک يا چند باور را با ھم شريک می شوند و بر اساس آن من ذھنی عقل، که از جنس صد ھزاران

 .رھايی ات سخت تر می شود

  دام خود را سخت تر يابند و بس"

  ؟".کی نمايد قوتی با باد خس

  ل، خار و خس در برابر باد چه نيرويی می توانند داشته باشند؟برای مثا. ولی خود را در دامی سخت تر می يابند

 چون تعداد شما زياد است، من ديگر اھميت :آيا اگر تعداد زيادی از مردم يک جا جمع شوند و بر اساس يک سری باور، به تلۀ ذھن بيفتند، زندگی به آنھا می گويد

  :گفت. نهنمی دھم؟ 

  با خرد و با قدرت زندگی چه می تواند بکند؟ جز اينکه فقط جنگ و من توھمیاين  . اين طرح زندگی ست. ی رويدھر کاری بکنی، آخر سر آن ِکشت اول م

  !.خونريزی روی کره زمين راه می اندازيم؟

  .  درھر گوشه از جھان که مشکل و مسئلۀ حادی جريان دارد، در آنجا ابعاد من ذھنی گسترده تر و زيادتری مطرح است:بايد بدانيم

  .دو برداشت از يک مذھب با ھم می جنگند يا دو عقيده سياسی با ھم ستيز دارند، يا حرص می جنگد و يا فکری، فکر ديگر را می خواھد ببلعد، که ھمه توھم است

  :سوال جالب. می برندھمانگونه که خار و خس در برابر تند باد، چيزی به حساب نمی آيند، صاحبان تدبير نيز در برابر تقدير الھی کاری از پيش ن

  گر تو گويی فايدٔه ھستی چه بود؟

  در سؤالت فايده ھست ای َعنود

  : در اينجا، سوال مقدری پيش می آيد

ه يا حضرت مو?نا، تو که می فرمايی ھر چه در اين جھان بوقوع می پيوندد ھمه از تقدير الھی ناشی شده، پس اين جھان ھستی چه فايده ای دارد و برای چه آفريد

  شده؟

   :مو?نا توضيح می دھد

  . اما ما غلط می بينيم. نمی ايستد. يعنی وقتی خدا، آغاز به خلق کرد، جاری ست. زندگی از جنس روانی و از جنس حرکت است

  :  پايا دھد، سخن داردمو?نا، با انسانی که من ذھنی دارد و خودش و ھر چيزی را در جھان، جسم و جامد می بيند و می خواھد به اجسام و جامد، خاصيت

  تو می پرسی، اين کار من چه فايده ای دارد؟ مگر ما آن شعاع نوری نيستيم؟

 . بستگی به انرژی که وارد ذھن می شود، کوچک و بزرگ می شود.  من ذھنی، در حاليکه از جنس روانی ست، خودش را جسم می بيند:شما از خودتان بپرسيد
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  ه خودش اSن خواب می بيند؛ جسمی به نام من ذھنی درست می کند و ما فکر ھشياری وارد ذھن می شود و بوسيل

  آيا در اين کار فايده وجود دارد؟ .  ھستيم، ھشيارِی در خواب، بعنوان مِن ذھنی، با چيزھای گذرا ھم ھويت شده و آنھا را می خواھد جاودانه کنداومی کنيم  

فايده اش اين است که روزی . فايده اش ھمين سرخوردگی ست. دا را که از جنس فعل است، اسم ديدن، فايده دارداين عوضی ديدن، يعنی خ. فايده وجود دارد. بله

   :بفھميم

  .آن چيزی را که در جھان مادی جستجو می کنيم، خود ما ھستيم

  . آن ھوشی ھستيم که اول آمديم

 اين کار جز ايجاد درد که در نتيجۀ ترس و کج فھمی و در تله ماندن و به کشت اول توجه :م ديدن، فايده اش اين است که متوجه می شويجسِم متراکم را جنِس روان

 . نکردن است، ھيچ فايده ای ندارد

 اين تصوير :با قبول اينکه. ، ما روند اين حرکت غلط و بيھوده را در ذھن، متوقف می کنيمنه جسم جامد و زندگی از جنس روانی ستبنابراين، با درک اينکه، 

  . ذھنی که از خود داريم متعلق به ما نيست، بيدار می شويم

   :ميل شديِد ما برای ديدن جھان بصورت فرم، از بين می رود و متوجه می شويم

  . ھمه چيز در حال تغيير است

" ھر سال اين بدن، تقريبا. مان تغيير می کنداز وقتی که ما بچه يکساله ھستيم بدن . از آغاز شروع برنامه امروز که چند ساعت می گذرد، شما تغيير کرده ايد

عوض . در سه سالگی و در سی سالگی و در پنجاه سالگی خود اوست. بطورکامل جايگزين می شود و ھر قسمت آن تغيير می کند، اما آن ھوش ھمانطور می ماند

  . ا تغييرمی کننداما وضعيت ھا و بدن و کارھ. کم ھم نمی شود. مثل خودش را ھم درست نمی کند. نمی شود

  . ما اSن متوجه می شويم که ھمان ھوش ھستيم اما ھوش پوش نيستيم

  . ھمينکه ببينيم ھمان ھوش پوش ھا ھستيم، به اشتباه می افتيم و درد ايجاد می کنيم و از اين ھوش فاصله می گيريم

بيدار .  کافی ست. که چيزھای ناپدار را خواستيم پايدار کنيم و نشد، ترسيديم و درد کشيديمما به اندازه کافی از اين. ما به اندازۀ کافی از اين جستجوھا مأيوس شده ايم

  .فايده اش اين است. می شويم

  .فايده اش اين است که آن روش ديدن، ما را بيدار می کند

   :شما ممکن است بگوييد

  . نهعضی موقع ھا ھم بيدار نشويم؟ آقا، در اين اثبات، راه بھتری نيست؟ قرار است که ما اينقدر درد بکشيم؟ ب

به موازات بيدار شدن، در حاليکه با فرم لحظه  . برای ھمين است که مردم درد کشيده به چنين برنامه ای گوش می دھند و در حال بيداری ھستند. راه ديگری نيست

می بينند که مردم . برکت به زندگی شان می آيد. نيک تر می شود. می کندمی بينند که بطور معجره آسا وضعيت زندگی شان در بيرون تغيير " آشتی می کنند، عم�

  چه شده؟. پذيرا تر آنھا ھستند و حمايت شان می کنند، آدم ھا ھمان آدم ھای قبل ھستند اما رفتارشان عوض شده

يد و خرد زندگی وارد فکر و عمل تان شده و وضعيت ھايتان را ديگر با اتفاق اين لحظه ستيزه نمی کن. شما بيشتر از جنس خودتان، بيشتر از جنس آن ھوش شده ايد

  . در بيرون بصورت معجره آسا، تغيير داده

  . عينيت ھمه را قبول دارد. آن ھوش به ھمه احترام دارد. آن ھوش فضاداری ست و نمی خواھد کسی را عوض کند

  .تو ھم اصل داری، پس من می خواھم باورھای تو را عوض کنم. عوض کنممن اگر تمايل به عوض کردن تو داشته باشم،  نمی توانم اصليت تو را 

   : اگر ادامه دھيم خواھيم ديد، مو?نا می گويد

  گل خوار شديم يعنی چه؟ . غذايمان نور است ولی وقتی مريض شديم، گل خوار شديم" ما اص�

  فکر بزرگ فکرھای کوچک را . ديمفکر ش. ھويت مان را از چيزھا می خواھيم.  از بيرون غذا می گيريم:يعنی

  . فکر خواريم. فکر می خوريم. می خورد

تعريف او از . کسی ما را تعريف می کند، حرف او يک فکر است و ما آن فکر را بر می داريم و می خوريم" مث�. اين فکرھا مربوط به جھان بيرون و ِگل ھستند

  . جنس ِگل و ماده ست

برای ھمين است که چنين برنامه ای وجود . اگر چنين برنامه ای را گوش دھد، اصل او بيدار می شود" مث�. ردن او مفيد استاگر کسی گل خوار شده، نصيحت ک

  . دارد



481برنامه . گنج حضور  2013 

 

29 

 

 

  :خيلی مھم است). دوبينی(اما برگرديم به دو نوع ديدن 

   : ستيزه گر يعنی.تو که جھان را نه از جنس روانی و فقط فرم می بينی، ستيزه گری

  . ژی زندۀ زندگی، توجه زندۀ شما را، می دزدد که خودش را ببافد، ھمينکه گل خوار می شويم، اين عمل، ستيزه با زندگی ستھمينکه انر

  . شما با ھر چه که در اين لحظه، ستيزه کنيد، چون ھمان ک�ه زندگی ست، پس، با زندگی می ستيزيد

در تمديد مِن ذھنی در ھر .  من از جنس خدا نيستم از جنس اتفاق اين لحظه ام:شما می گوييد. ِصرف سرمايه گذاری ھشياری در من ذھنی، ستيزه با زندگی ست

   :لحظه، دو راه ھست

  . ديوارھايش بتدريج کوچک و ?غر می شوند.   با من ذھنی را کوچک کردن و ستيزه نکردن.تسليمبا اين لحظه آشتی می کنيد، با  -

زياد .  من با تو فرق دارم، و اجازه بده که اين جدايی را تثبيت کنيم:ارھای من ذھنی را ضخيم می کنيم، به آدم ھای ديگر می گوييمبا ستيزه با آدم ھا ديو.  با ستيزه-

دنبال . وست شومپس، من با ھمه نمی توانم د. من، يک سری آدم نياز دارم که با آنھا دشمنی و ستيزه کنم و من ذھنی ام را معين کنم. من و تو جدا ھستيم. جلوتر نيا

  .برای تثبيت مرز من ذھنی. بعضی از مواقع، آدم با ھمسرش دشمن می شود. تفاوت می گردم

  . خب ما اSن می فھميم که اين کار را نکنيم

  .تا بحال جدايی بوده. ما می خواھيم  ديوارھا را ?غر و بعد برداريم و بين من و انسان ھای ديگر ديوار نباشد

ويت شدگی، از اين بابت است که من تمايل دارم خودم را جسم معنا کنم و تو را ھم به عنوان جسم به جھان، به خودم شناسايی و ارائه کنم، اين اين جدايی و ھم ھ

  .غلط است

ولی .  به اين ترتيب نمی ديدیستيزه گری وگرنه"  تو اگر اينطور می بينی و غلط می بينی، حتما:به اين ترتيب، مو?نا، تشريح می کند. دراين فايده وجود دارد

اينطور ديدن ات ھم فايده دارد زيرا وقتی که به درد رسيدی از خود می پرسی چرا ھر کار که می کنم برکت ندارد و ھمه از من می ترسند و وحشت می کنند و 

 می خواھم مردم را عوض کنم اما ميسر نمی شود و چگونه روابط ام با مردم خوب نيست  وضعيت جسمی ام خراب شده و مريض شده ام و از ھمه انتقاد می کنم و

  ... ست که مردم فرد با خردی مثل من را قدردانی نمی کنند و سراغم نمی آيند و 

. ھا فاصله گرفته اماز زندگی و از آن ھوشی که ابتدا بودم، فرسنگ . تا بحال ستيزه کرده ام. در تله من ذھنی پوسيده ام. کم کم متوجه می شوم که ايراد در من است

  . آنچنان به احوليت اصرار کردم که در اين دام مانده و پوسيده ام

  ست ور جھان از يک جھت بی فايده 

  ست از جھتھای دگر پر عايده

  .و اگر جھان از يک جھت بی فايده باشد، از جھت ھای ديگر ُپر فايده و نتيجه ست

 بی فايده ست زيرا از آن ھويت و زندگی می خواھی و به تو نمی دھد ولی از جھات ديگر، برايت پراز فايده و اين جھان را که بصورت فرم می بينيم، از يک جھت

  : چرا؟ اينقدر درد ايجاد می کنم؟ اگر بپرسی، می فھمی که:تو با?خره خواھی پرسيد. نتيجه است، زيرا از ھر جھت، ھر کاری که می کنی، به درد منتھی می شود

  . روانی ست زندگی از جنس

  ُحسن يوسف عاَلمی را فايده

  گرچه بر ِاخوان عبث بد زايده

  .بعنوان مثال، زيبايی يوسف، برای جھانيان فايده در بر داشت اما برای برادرانش بيھوده و مزاحم بود

   :سه مثال می زند. ی کند، می خوَرد و زيبايی اش را به عالم پخش م)شما ھستيد(شعاع زندگی به يوسف . ُحسن يوسف، زيبايی يوسف بود

  . ، است)شما(يکی از آن ُحسن ھا، زيبايی و ِخرد يوسف 

  : يادتان ھست وقتی که در رابطه با آن پيامبران وعارفان صحبت می کرد، گفت

  .يکی از خصوصيات مھم شان، مثل خورشيد، پخش خرد در جھان است

. يوسف را با?، و خودشان را کوچک می بينند و بنابراين ناراحت اند. وسف را ھم جسم می بينندي. خودشان را جسم می بينند. اخوان، برادران يوسف، حسودند

  . در حاليکه، انرژی زندۀ زندگی به يوسف می خورد و اثر يوسف در جھان پخش می شود. يوسف را عوضی می بينند

ی می بينند اين روانی زندگی، اين از جنس فعل بودن خدا، عبث و بی فايده روانی زندگی را يوسف می گيرد و در جھان پخش می کند ولی برای اخوان که عوض

  . ست
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برای اينکه ھمه حواس . پراکندن عشق در جھان برايمان بی معناست. پس، ما اگر من ذھنی را که جسم است به اصرار گرفته ايم، روانی زندگی برايمان معنی ندارد

  .کنيم و به مردم نشان دھيم و با آنھا مقايسه کنيممان به اين است که چگونه جسم مان رابزرگ 

  لحن داوودی چنان محبوب بود

  ليک بر محروم بانگ چوب بود

  .مثال ديگر، نوای نی حضرت داوود، که آنگونه دل نواز بود، برای انسان بی ذوق مانند صدای بی روح چوب بود

خرد و شعور زندگی يا آوای روح افزای کسی ست که شعر مو?نا را با نوای خوش می خواند، لحن داوودی ھم، صدای خرد زندگی، آواز زندگی، يا بيان عشق و 

  . استعدادی ست که زندگی داده

  .اينھا عناصر زيبا و مفيد برای جھان اند

ه از درونش جاری می شود، به جھان او می خواھد آن انرژی را ک. داوود حسادت نمی کند و من ذھنی خود را ارائه نمی دھد که صدای زيبای زندگی را خفه کند

  .اما بر محروم، آنکه از جنس جسم است و گوش ھايش را بسته، آن صدا، مثل صدای چوب است. بريزد و سرايت دھد

  .می شنود؟ ھر چه بيشتر، بھتر! من ذھنی، چه صداھايی؟ 

  چه چيزی به من اضافه شود؟ 

  چگونه خودم را بزرگ کنم؟

  چگونه مقايسه کنم؟ 

   مانع پيشرفت ديگران شوم تا خودم پيشرفت کنم؟چگونه

  ؟چگونه از اق�م مختلف، جھان شيره زندگی بکشم

  

  آب نيل از آب حيوان بد فزون

  ليک بر محروم و منکر بود خون

  مثال ديگر، 

  .ايمان و منکران خون می شدآب گوارای رود نيل بر قوم موسی، کسانی که مومن ھستند آب حيات بود، ولی برای قوم فرعون، برای محرومان از 

  . آب نيل دائم جاری ست. روانی زندگی، مثل آب نيل است

  آيا شما تماشاگر اين جويبارروان و گوارايی که اSن در وجودتان جاری ست، ھستيد؟، يا نه، جسم شده و مانع جريان آن شده ايد؟

تبديل به درد و خون می شود يا نه بصورت زندگی در تمام ذرات وجود شما مرتعش شده و آب زندگی را که ھم اکنون جاری ست، شما بر می داريد، بنوشيد، آيا 

  جسم و فکر شما را سالم و عمل شما را سازنده می کند و چيزھای نيک در اين جھان خلق می کند؟ 

  : و منکر و عامل ايجاد درد، مثال زد، پيشنھاد می کندپس در رابطه با آن من ذھنی، آن دوبين، آن دوشاخه شده در ذھن، که در اينجا بصورت  محروم و اخوان

  ھست بر مؤمن شھيدی زندگی

  بر منافق مردنست و َژنَدگی

  .برای انسان مومن، شھادت سرآغاز زندگی نوينی ست در حالی که برای آدم منافق، مردن و پوسيدن است

  ).اه خدا ُمردگان اند، بلکه آنان زندگان اند و نزد پروردگارشان، روزی خوارانگمان مبريد که کشته شدگان در ر: اشاره به آيه ای از سورۀ آل عمران(

  آيا شما مومن ھستيد؟

، ھمين مفھوم شما، که رويش ھمه چيز و از جمله درد روييده، آيا حاضريد )در تمثيل اين قصه(پس از اينھمه صحبت راجع به ِکشت دوم که روی ِکشت اول روييده 

 يد؟ حاضريد آن را شھيد کنيد؟ آن را فدای زندگی کن

  :شما اگر نسبت به آن بميريد و يا ناظر مردن آن باشيد، آن يک ھشياری، که گفت

  .دوباره يکتا می شودتو آن ھوشی و باقی ھوش پوش، 
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  . ازخواب بيدار می شود از آن منگی و گيجی و گم شدن در فکر در می آيد. از اين دو شاخه گی بيرون می آيد

  . نه.  مومن ھستيد؟ يا باز اجازه می دھيد که نفس، توجه شما را بدزدد؟حال، شما

  .ما مومن ھستيم و توجه زندۀ ما را، نفس نمی تواند بدزدد، چون اين مطالب را شنيديم

 . از می کنيمبصورت مومن بيدار می شويم و حس يکتايی می کنيم و بر فضای يکتايی، فضا را بخود بنابراين می گذاريم من ذھنی بميرد و 

  . نه اينکه ما من ذھنی ھستيم. ما اSن متوجه ايم که حتی من ذھنی ما، در ماست.  در اين لحظه ھر اتفاقی که می افتد، در ما می افتد:متوجه می شويم

  .  ھستيم و نه ما اتفاق می افتيمنه ما از جنس اتفاق. تمام اتفاقات در ما می افتد. وقتی من ذھنی می ميرد، متوجه می شويم که من ذھنی در ما بوده

 ديگر بعد از اين، فکر :اما وقتی که می گوييم. ، ما ھمۀ اين حرفھا را زديم)چيزی را می خواھد اما وقتی در پرداختن ھزينه تعلل می کند" ذھنا(بردو بين، بر منافق 

  . نه، من بايد فکر بخورم:نخور، يک دفعه جواب می دھد

 آنکه جستجو :ييد نخواه، از چيزھای بيرونی ھويت نخواه، توھمان ھوش ھستی جستجو نکن، جستجو کردی و پيدا نکردی و آخر سر بفھمِگل نخور، از ديگران تأ

  . می کند، ھمان جستجو شونده است، برای ھمين پيدا نمی کنی

  . قانون جبران را رعايت کن و بدان که اين مردن نيست. ديگر منافق نباش و ھزينه را بده

  . اگر اجازه بدھيم فرو بنشيند ھيچی نمی ماند.  ھستيمدريا من دار است و ما موج ذھنی، مثل من

   :بعد از آن متوجه می شويم

حس وجود و ھويت در آن " قب�. ما بازھم فکر می کنيم، اما ايندفعه موج فکری که بلند می شود، موج فکر پاک است و ھويت در آن نيست و از جنس زندگی ست

  . بود

  . ھويت در آن نيست. موج که بلند می شود از جنس آب است و وقتی که می نشيند باز ھم از جنس آب است

فکر ھم بلند می شود، باز شادی و آرامش و خوشبختی . چنين دريايی با درياھای ديگر در تماس است، خودش را زندگی می بيند شاد است و در آرامش و خوشبخت

  .ا?ن، اين دريا فکر می کند يا واکنش نشان نمی دھد. يچ واکنش و گرفتاری برای ما ايجاد نمی کندبرای اينکه اين فکر ھ. ست

  !. نمی پذيرم. من بميرم؟ نه:  اما منافق، ھمان من ذھنی در ھراس می گويد

  : دوباره بگويمساختار فکری که روی اسم ما بنا شدهدر رابطه با 

  . غلط است.  کرديم خودمان را شناخته ايم خودمان را شنيديم فکراسم  وقتی که  -

  . ارتعاش صوتی مادر و يا پدرمان بود که نمی تواند حقيقت ما را بيان کند. بود مفھوم آن يک   -

  . ھمه مفھوم و از جنس فکر.  بنا کرده ايمآنبقيه را روی  -

  . ر خوار استاSن ھم فک.  بزرگ شد، شروع به خوردن فکرھا کردمناين فکر وقتی به عنوان  -

  :ولی مو?نا گفت

  . خورنده، خورده می شود و اگر اين روش را ادامه دھيم، ھيچگاه حس  امنيت نخواھيم کرد

  

  

  

 


