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472  برنامه  - گنج حضور    

  و ای زيانای زيان و ای زيان و ای زيان

 ھوشياری در ميان بيخودان و مستيان

:زيان از آن جھت که. زيان فراوان. زيان فراوان. زيان فراوان  

 و ميعظی فضا از و دارند یآگاھی جسمی زھايچ از فقط لحظه در و دارندی  جسمی اريھش فقط وجود، حس ،یذھن خود کهيی انسانھا اران،يھش اگر

 در فرم و شکل به را انسانھا جمله از نند،يبی م که را چه ھر و اند تيھو ھمی ذھن اق2م با و ندارند خبر ھست، فکر ريز کهی ا تييخدا وی تينھای ب

  آورند،ی م

 به ھستند تييخدا وی زندگ جنس از که را سانھاانی حت ارانيھش. زد خواھندی اديز انيز و ضرر" حتما رند،يبگ قرار مستان و خودانيب انيم در

 و تيامن وی خوشبخت حس توانندی نم آنھا چون  اما. خواھندی می خوشبخت و  تيامن حس وی زندگ و تيھو آنھا از و آورندی م در فرم صورت

 و استرس و غصه و نهيک و حسادت. رسندتی م و شده گر م2مت وی عصبان و ديام نا و سرخورده ارانيھش نيا بدھند،ی زندگۀ کنند زندهی انرژ

. کنندی م پخش جھان در ھستند، ھا سم و دردھا اقسام و انواع که را تيامن عدم  

.یفرمی بی فضا به آگاه و اند مست و ندارند یذھن  من  ا  يخود. حضور  به زنده عشق، به زنده ھستنديی انسانھا خودانيب  

.ديگوی م َسم،ی عن يان،يزی ا و انيز و انيز و انيز از اموKن ماننديی واK انسان رابطه نيا در  

.گذارندی م ريتأث اند، مستان و خودانيب  شمار در که موKنا  ماننديی  انسانھای روی حت اريھشی ھا آدم  

.ميزيبپرھ اريھش آدم با برخورد از و بوده مراقب ديبا ھمواره ما  

 اگر ؟یداری جسمی اريھش فقط ايآ ؟یتيھو ھم درد با ايآ ؟یھست ارانيھش شمار در تو ايآ :پرسدی م و داشته معطوف خود به را ما توجه موKنا البته

 و خود جھنم به کشاندن جھت ،یگريدی سو انداختن ق2ب ات، ليتما که بدان ،یداری جسمی اريھش فقط وی تيھو ھم درد بای عن ياست، نيچن

.ست ماده بهی اريھش  

ی ذھن من که دينکن فکر  د،يھست حضور به زنده و عاشق و شده مست و  خوديب خود ازی اديز حدود تا و شده داريبی زديای اريھش شما در اگر اما،

. ديا کرده زانشيآو ازيا چارق مثل و است تحرکی ب و ساکت تان  

. شودی م زنده کباره يو ناگھان ،یذھن من نيا  

 ديدھی نم پاسخ شما  بار، ده بار، دو کبار،ي.  کندی م واکنش به وادار و کيتحر را شما و کندی م ساطع مسمومی انرژ اش،ی ذھن من با اريھش فرد

. خوردی م بر شما به کدفعه ي،یا نقطه در اما ديکنی نم اش توجه و  

. بکشد  دهيد تدارک کهی ا حلقه و دام سمت به را شما تواندی م او و  افتاده دامۀ حلق در و شده ذھن وارد دادن، نشان واکنش با  

.ديشوی م او مثل و  شده ذھنی فضا وارد خشم ا يترس ھمی کم با  

  :ديکن توجه و دقت ديبا مورد دو به پس

 کسب حضوريۀ مای مقدار که ديھست اريھش و متوجه و کردهی گذار هيسرما حضور دری  حدود تا و ديکنی م کار خودتانی رو آگاھانه اگر شما

:نيا بر بنا د،يا شده زنده حضور به %30 ديکن فرض  ،"مث2 د،يا کرده  

. ديشو دور کنند،ی م واکنش به وادار و کيتحر را شما و کنندی م پخش َسم کهيی آدمھا از ديبا  

. انيزی  ا و انيزی ا و انيزی ا و انيز  

 با گر،يدی کس اما شود، یجار تان عمل بهی زندگ ِخرد و ديکن عمل حضور،ی انرژ وی اريھش لهيبوس ديخواھی م شما که ستی زمان ان،يز

. کندی م وادار واکنش به را شما و کرده جاديا اخ2ل و مزاحمت شيبرخوردھا  

  :که نستيا آل دهيا برخورد

.بگذارد ريتأث شمای رو نتواندی کس که ديشو مست و خوديب چنان شما  

ی رو را افکن نور شما اگر. ميستين ونيزيتلوی منف آثار جمله ازی جمع ارتباط وسائل غاتيتبل آفات از مصون ما موKنا، نظر به گر،يدی عبارت به

. ديکن محافظت را خودتان ديبا د،يھست متمرکز و ديکنی م کار خودی رو و انداخته خودتان  
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 ديبا  ،ديشوی م ليتبد کبارهي. ديشوی م زنده کباره يبرسد،% 50 به شما، حضوری اريھش ،یداريب اگر و افزوده شما حضوری اريھش بر کم کم

. ديستين امان در  گرانيد ،یذھنی ھا من نفوذ از شما که ديباش متوجه  

 خرد و برکت با  که نگذارند و کنند  نفوذ  شما در خود دخالت  با اگر که است ليدل نيا به خود، مراقبت و حفظ نيا. ديکن محافظت را خودتان د،يبا

.ديپردازی م کاشتن پوک بادام به و شودی م دهيکش تانی ذھن من سمت به تانی اريھش دوباره د،يکن  وعمل فکر ،یزندگ  

  چه و و ميا زنده حضور به مقدار چه"  واقعا که مينيبب ديبا منصفانه م،يا انداخته خودی رو به را افکن نوری وقت حضور،ی اريھش عنوان به البته

.ميکنی م پخش درد و ميھست اريھش ھم مقدار  

ام اندر مدامبی محابا درده ای ساقی مد  

 تا نماند ھوشياری عاقلی اندر جھان

  . منظور از ساقی، در اينجا خدا، زندگی ست

  . ساقی، بدون م2حظه و پی در پی، شراب بعد از شراب  بده  تا ھيچ ھشيار و عاقلی در جھان نماند

  .نجش و کدورت و حسادت داريمحاK ما می دانيم و متوجه شده ايم که ھشياريم و من ذھنی داريم و درد حمل ميکنيم و ر

وقتی بخواھيم ع2جی برای ھشياری و من ذھنی خود کنيم، می دانيم که شراب بعد از شراب، تنھا چيزی ست که می تواند روی من ذھنی ما اثر 

لحظه بعد ھم تسليم  .وقتی وضعيت اين لحظه را قبل از قضاوت  می پذيريد شراب ھشياری از شما عبور می کندبدين معنی که  . بگذارد است

  .ھستيد، شراب ھشياری و آگاھی و بيداری از شما عبور می کند، شراب بعد شراب، پياپی

  . با استدKل و جدل و فکر کردن نمی توانيد ھشياری را از بين ببريد

  . ه خودمان را آزاد کنيمبا ستيز" نمی توانيم  با قدرت ھای من ذھنی، مث2.  ما بعنوان ھشياری در چنگ من ذھنی گير افتاده ايم

  . ستآزادی= شناسايی .  روش موKنا، شناساندن من ذھنی به ماست

وقتی چيزی را که با آن ھم ھويت . وقتی شماھشيار ھستيد، می دانيد که ھم ھويت شدگی با درد و ھم ھويت شدگی با اق2م اين جھان  وجود دارد

  . ت شدگی در شما تمام و کامل نيست، حوزۀ غلبۀ او بر شما کاھش می يابدھستيد می شناسيد، حيطۀ قدرت و تسخير اين ھم ھوي

اما با ستيزه نمی توان از ھم ھويت . يعنی شما نا آگاھانه جذب چيزی نيستيد،  می دانيد ھم ھويت شدگی وجود دارد و شما با چيزی ھم ھويت شده ايد

  .شدگی آزاد شد

   :بنابر اين به خود می گوييد

بعنوان ھشياری به آنچه که با آن ھم ھويت شده و جذب اش شده ام، نگاه می کنم و خود و خوشبختی و زندگی و آرامش و امنيت . ممن ھشياری ھست

  . ام را درآن جستجو نمی کنم

  .به اين ترتيب، عقل من ذھنی  زايل و ترس من ذھنی، کم می شود

  .ا ھم ھويت امچرامی ترسم؟ چون نگران از دست دادن چيزھايی ھستم که با آنھ

پس با اين نگاه ھشيار ناظر، متوجه می شوم که اين ترس از دست دادن چيزھا، حقيقی  نيست، چون زندگی من در درون من است و در درون من، 

  . زندگی می کند و کسی را بر آن  دسترسی نيست

در حاليکه ھشياری و خداييت و يوسفيت من در اق2م بيرونی نيست . مردم به اق2م بيرونی دسترسی دارند و می توانند به اق2م بيرونی صدمه بزنند

  .بلکه در درون من است و من به ذات ام زنده ام

  . بی م2حظه و پی در پی شراب ايزدی بده:پس، به ساقی می گوييد

  می دانيم، بدون شراب ايزدی، ما نمی توانيم از مخمصۀ من ذھنی  رھا شويم و اين شراب بايد پی در پی، 

  .يعنی من ھشياری حضور دارم و نه ھشياری جسمی. و ب2انقطاع و مستی به مستی پيوسته باشد

اگر ھشياری جسمی و ذھنی ام مرا به جھان بيرون و جذبه ھايش کشيد، دوباره ناظر ذھن ام می شوم و آگاھم که اين ناظر، اين نگاه، از جنس ذھن 

  . نيست بلکه از جنس ھشياری ايزدی ست

  .ری ايزدی، تسليم لحظه و رويدادھايش می شوم و از قضاوت رويدادھا پرھيز می کنمبا ھشيا

  .قضاوت رويداد لحظه، يعنی دوباره به ذھن رفتن
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اگر اول رويداد لحظه را قضاوت کنم و بعد آن رويداد را بپذيرم، درست نيست، زيرا در اينصورت رويداد لحظه، ابتدا به ذھن رفته و ارزيابی و 

  . ده سپس مورد پذيرش قرار گرفتهقضاوت ش

. تحمل با صبر تفاوت دارد. اين نوع  پذيرش، پذيرشی تصنعی ست چون با تحمل ھمراه است و نه با صبر. منشاء اين نوع  پذيرش من ذھنی ست

  .انفجار از صبر نيست. باعث انفجار می شود" پذيرش مسائل با تحمل و انباشته کردن اين تحمل ھا نھايتا

  

  :و بيت از مثنوی ما را بيشتر با من ذھنی آشنا می کند و برای مراقبه، مناسب استاين د

  ۴٣٢٣وی، دفتر ششم، بيت مولوی، مثن

 ام بر سر گنج از گدايی مرده

  ام زانک اندر غفلت و در پرده

  .بر سر گنج نشسته ام و در عين حال از شدت فقر جان می کنَم چرا وضع چنين است؟ برای اينکه در حجاب غفلت و بی خبری سر می کنم

  .  استبر سر ثروت و گنج نشسته ايم، گنج، خزانه و فضای زير فکرھايمان

اما چون من ذھنی در بيخبری و ناآگاھی و در غفلت از اين گنجينه ست، يا با سماجت در رسيدن به اين گنجينه مقاومت می کند، از موضع خود، با (

  .)گدا رويی در بيراھه به جستجوی خود است

   . يکی از اين دو جنبه، محتوا ست و جنبۀ ديگر ساختمان آن است:من ذھنی، دو جنبه دارد

با بچه تان؟، با پول تان؟، با .  با ھمسرتان ھم ھويت ھستيد؟.  يی من ذھنی، نشان می دھد که شما با چه چيزھايی ھم ھويت ھستيدمحتواجنبۀ 

  .کارتان؟، با مقام اجتماعی تان؟، با نقش مادری تان؟، با نقش پدری تان؟، با نقش معلمی تان؟، با چه ھم ھويت ايد؟

  .چيست؟ چرا  شما بايد ساختار من ذھنی را بشناسيد؟ من ذھنی ساختاراما 

  . برای اينکه،  تا چگونگی ساختار من ذھنی را نشناسيد، نمی توانيد خود را از چنگال اش آزاد کنيد

 اين کمر بند تسمه نقاله، مانند کمربند عريضی ست که در دو طرفش استوانه ای قرار دارد که باعث چرخش. شايد شما تسمه نقاله را ديده باشيد

مھم نيست بسته ھا چه . روی اين تسمۀ در حال رفتن و چرخيدن، بسته می گذارند. اين تسمه برای بردن و انتقال بسته ھاست. عريض می شوند

به . دساختمان ذھنی می خواھد و می خواھد و می خواھ. ساختمان ذھن، شبيه به تسمه پروانه ست. اين تسمه نقش بردن و چرخيدن دارد. ھستند

  . خواستن زنده ست

  . ،  بايد موتورش را خاموش کنيد)يعنی نفس شما بايستد(اگر بخواھيد که اين تسمه نقاله بايستد 

  . موتور تسمه نقاله شبيه ساختاِر من ذھنی ست

ين بدست آوردن ھا به من ذھنی شما موتوراين تسمه پروانه، اين من ذھنی تان را خاموش نمی کنيد تا چيزھايی را که می خواھيد بدست آوريد و ا

  . خوشی می دھد ھر چند اين خوشی سطحی و کم عمق و موقتی و زود گذر است و دوباره می خواھيد و می خواھيد

  . در مرکز من ذھنی، عدم رضايت از اين لحظه و محتوای آن وجود دارد

  . اگر نکنيد، خواستن  و خواستن ھا ادامه دارد. را خاموش کنيداگر قرار باشد که من ذھنی شما بايستد، فرو ريزد، بايد موتور خواستن اش 

  :  توجه کنيد به الگوھای ذھنی من

  .اينھا موتورھا ھستند. بيشتر می خواھم.  می خواھم. کم است.  مال من.  به من.  برای من

فرقی نمی کند که روی اين تسمه . سمه نقاله را می چرخاندشما انرژی زندۀ زندگی را گرفته و بعنوان بنزين در اين الگوھا می ريزيد و اين الگوھا ت

بعضی می دانند که چه می خواھند و فکر می کنند که با . ، را می گذاريد)خواستن ھايتان(شما بر روی اين تسمه نقاله بسته ھا . نقاله چه قرار گرفته

  . نند از آنچه که خواستند، حس امنيت بگيرنداين خواستن ھا و بدست آوردن شان، می توانند شاد و خوشبخت شوند، می توا

  . بعضی ديگر، نمی دانند که چه می خواھند ولی می دانند که آن چيزی را که دارند نمی خواھند

  . عده ای ديگر، آن چيزی را که می خواھند با حرص و با خشم و عصبانيت دنبال می کنند و بدستش ھم می آورند

  .ن دوستان و در يک شھر و در يک مملکت و در دنيا حتی، جھنم ايجاد می کنندگاھی اوقات در خانواده و در بي



472 برنامه . گنج حضور  2013 

 

4 

 

چون انرژی من ذھنی، انرژی منفی و بد و .    برکت زندگی وارد نمی شود"خواستن"،  در اين "بخواھيد" اگر با من ذھنی :حال، شما می دانيد

 ھر چه را که شما با انرژی مخرب بخواھيد ھميشه ".می خواھد"و مخرب  من ذھنی اول درب خدا را می بندد، بعد با انرژی منفی . مخرب است

  . انرژی ھای ما را خراب و زحمات ما را بر باد می دھد" آن نيروی بازدارنده و ضد، معموK. يک نيروی  ضد و بازدارنده، ايجاد می کند

  .موKنا با قصه ای اين موضوع را روشن می کند

   :نيداما بطور خ2صه، شما می دا

  .نه داشتن. من ذھنی، با موتور خواستن زنده ست

برای شناسايی و کار و تمرکز روی من ذھنی خود، اين جمله را يادداشت کنيد و الگوھای خواستِن تان را، که بنزين اش از زندگی زندۀ شما در اين 

  . لحظه، تأمين می شود، مشخص کنيد

 .وتور الگوھای خواستن که ناشی از من ذھنی ست بشودحيف است که اين انرژی زنده، صرف فعال کردن م

. خانه بخواھيد.  پول بخواھيد".بخواھيد"شما به ھشياری حضور زنده بشويد و جھان را زنده و درست ببينيد و . يک نوع خواستن ديگر ھم ھست

  . ھمسر بخواھيد

  .دم امنيت، حس تنھايی ست؟در اين حالت آيا فکرمی کنيد که انگيزه و آن زير موتور شما،  ترس، حس ع

اساس و ترکيب و اصل و جوھِراين . آيا فکرمی کنيد که اين حس تنھايی و به ثمر نرسيدگی، با آن خواستن ھای شما از بين می رود؟ نخواھد رفت

  .با خواستن درست نخواھد شد. سيستم به نوعی ست که شما مجبور شويد از ذھن خودتان را بيرون بکشيد

به اينصورت که با جھان ھم . ، من مرده ام)در اين بحر در اين بحر ھمه چيز بگنجد(ين گنج، آنجايی که فضای زير فکرھايمان است حال، بر سر ا

  .پرده ھم ھمين عقل من ذھنی و ھمين ھشياری جسمی ست. در غفلت و در پرده ام. ھويت شده ام

  . ، که جذب جان تان شود )صد بار در روز آن را بخوانيد ( :اين بيت ھم برای مراقبه ست

  شاد آن صوفی که رزقش کم شود

  ش ُدر گردد و او َيم شود آن َشَبه

  . ، که ھم ھويت شدگی اش کم شود)خوشا به حال شما(خوشا به حال آن صوفی، 

  . آنچه را که چسبيده ايد خدا از شما بگيرد و شما تسليم، رويدا لحظه را بپذيريد و راضی و شاد باشيد

  .ويدسبک می ش

 به انگليسی . شبح، مثل ابر مثل سايه. آن من ذھنی،  شبيه شبح ھم است

  Fantom Self).  البته شبه به معنی سنگی بی قيمت ھم ھست".  ( خود شبحی" است، يعنی 

  . شوند" ُدر"يعنی شبه شما و ما و ھمۀ انسان ھا وقتی در ذھن اند و سنگی بی قيمت اند، . خوشا که اين سنگ بی قيمت، ُدرشود

  .دريای زير فکرھايتان باز می شود.  می شويد" ُدر"شما نمی ميريد بلکه در ميان دريا 

  .مثل آن تسمه نقاله. پس، وقتی به ذھن نگاه می کنيد ھم محتوا می بينيد و ھم ساختمان

  . چرخ دندانه ھا تسمه را می چرخاند.  ھم بسته می بينيد ھم چرخيدن

  .  چرخد، يکی يکی اين چرخ دندانه ھا را که به ھم گير داده شده اند، بشکنيداگر بخواھيد تسمه نقاله ن

  .چه چيزی سبب خواستن ھای شما می شود؟  آن الگوھايی که گفته شد

  .   بيشتر و بيشتر،  مال من،   بھتر،  من بيشترمی خواھم،  باشيد: شما بايد مواظب عبارات و آن الگوھای

  . استاين الگوھا، موتور خواستن ھ

  . اگر شما اين خواستن ھا را از ذھن تان بيرون نکشيد و ناظر بر ذھن تان نباشيد، ھيچوقت آزاد نمی شويد

  .يک فن رھايی و فن زاييده شدن از ذھن است. گنج حضور و آموزش ھای مو=نا، اضافه کردن دانش ذھنی و دانش ادبی نيست

 يار دعوی می کند گر عاشقی ديوانه شو

اقلی در حلقه ديوانگانسرد باشد ع  
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يار می داند که ما عاشق او ھستيم  .  اگر عاشق ھستی، ديوانه شو:از ما طلب می کند و می گويد. يار، خداست،  زندگی ست، معشوق عرفانی ست

  .يار می داند که ما از جنس خودش ھستيم

خدا از ما طلب می کند . ما انسان ھا، عاشق ايم. ودش استھمه چيز ھم خ. ذات ايزدی، ھشياری ايزدی، عاشق خودش است. خدا عاشق خود است

  . يعنی الگوھای ذھنی را کنده و دور اندازيم. که ديوانه شويم

شما بايد  ضمن اينکه مسئوليت حل مسائل زندگی خود از جمله خورد و خوراک و . اما منفعل ھم نيست. انساِن عاشق، مثل بقيه مردم رفتار نمی کند

زينه بچه ھا را عھده دار يد  و به ديگران ھم کمک می کنيد، عاشق و ديوانه شده و  ھم ھويت شدگی ھايتان  را با الگوھايی که از مسکن و تامين ھ

  .عقل ذھنی ست، بِکنيد

  . عقل ذھنی، ھشياری جسمی ست و ھويتش را  از اجسام می گيرد

چيزھا را زياد .  سترس و دعوا و ستيزه و و نگرانی برای  آينده  خوب است درد و ا:الگوھايی که ناشی از عقل و ھشياری جسمی اند، می گويند

  .کن،  زندگی در چيزھاست

  چرا ما اينقدر می خواھيم انباشته کنيم و با آنھا ھم ھويت شويم؟

  . چرا با چيزھا آنقدر ھم ھويت می شويم؟ برای اينکه خودمان را در آنھا جستجو می کنيم

   :حاK موKنا می گويد. و کرديم و نيافتيمما چھل،  پنجاه سال جستج

  . بيخود جستجو نکن، زندگی و خوشبختی و آرامش و امنيت در چيزھا  نيست

سرد و .  چون عاقلی در حلقه ديوانگان،  دلچسب نيست.  يعنی به حرف خرد زندگی و به حرف مستان و به حرف موKنا گوش کن. ديوانه شو

  .نامطلوب است

حيوانات و نباتات و جمادات، ھمه با خرد زندگی، تسليم، موازی، ھماھنگ .  يعنی خردمندند. ن ھستی، غير از انسان،  ديوانه اندھمه مخلوقات جھا

  . غير از ما.  زندگی می کنند

  . شکم خود را سير و انباشته ھم می کنيم ودر جھان، عدم تعادل مواد مصرفی ايجاد می کنيم

  . نه. اما اين تمايل به خواستن بيشتر و بيشتر درست نيست. ھر چه بيشتر بھتر.  چه که تأ مين ام می کند، می خواھمھزاران  برابر بيش از آن" من"

  .اين عاقلی، در حلقۀ مخلوقات خدا، و ھمچنين در حلقۀ  ديوانه گان و مستان و بيخودان، در حلقه انسان ھايی مثل موKنا، دلچسب و قشنگ نيست

     .پخش درد مطلوب نيست

  . حتی به تن ھم رحم نمی کند. به ھر قيمت می خواھد.  نيست" مھم"،  متوجه اين "من ذھنی"اما 

به وقت مان ھم رحم .  ما  وقتی ھم ھويت با ذھن ھستيم و می خواھيم چيزھا را به خود اضافه و اضافه تر کنيم، به جان و تن خود ھم رحم نمی کنيم

در ھشتاد سالگی با اينھمه  که به خود چسبانده و آويزان کرده ايم، چه می خواھيم بکنيم؟  دو . مان محدود استمتوجه نيستيم که زندگی . نمی کنيم

  . اين عاقلی، و در واقع بی ِخردی ست. سال به مرگ مان مانده، ھنوز ھم تمايل به جمع کردن داريم و می خواھيم

 گر درآيد عاقلی گو کار دارم راه نيست

 ستش بگير و َدرکشانور درآيد عاشقی د

شما با تسليم شدن به وضعيت ھا و قبول آنھا و با ھم ھويت . خود ھستيد"  درون"شما مسئول تميز نگھداشتن  . شما بايد تمرکزتان روی خودتان باشد

اگر می . ده کرده ايدنشدن با وضعيت ھا و برگرفتن و برگرداندن نگاه تان از چيزھای جھانی و روی به زندگی، يک سرمايۀ حضور در خود زن

اگر بعضی از . از وی دوری کنيد. بينيد که ھشياری، با عقل ذھنی به شما ضرر و آسيب می رساند و مانع پيشرفت شما می شود، از وی پرھيز کنيد

وقت . به آنھا گوش نکنيدکانال ھای تلويزيونی که گوش می کنيد، تحريک تان می کنند، و شما را عصبانی  و می ترسانند، وقت شما را می گيرند، 

شما اگر ببينيد که اتومبيلی در خيابان  مواد راديو اکتيو پخش می . اين خود شما ھستيد که به خانه تان دعوت شان می کنيد. تان را صرف آنھا نکنيد

َزھر و درد من ذھنی مسموم می . ان استاين ھم، ھم. کند و اگر اين َسم به شما اصابت کند، شما را گرفتار و ناسالم می کند، از آن فرار می کنيد

  . کند

   :ما می دانيم تنھا راه آبادانی جھان اين است که
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شما در اين لحظه، موازی با زندگی باشيد، ستيزه نکنيد، اجازه دھيد خرد زندگی، برکت زندگی، عشق زندگی، از شما، وارد فکر و عمل تان شود تا 

شما نه عيب بگيريد و نه .  که از بحث و جدل و ستيزه و ايراد گيری و عيب جويی می آيند، بدرد نمی خورنداين جھان آباد گردد و گرنه بقيه چيزھا

  . ھيچ عيب ديگری نداريم. ست" من ذھنی"عيب ما ھمين . شما بايد عيب خودتان را بشناسيد. بگذاريد که عيب تان را بگيرند

  . ولی اگر عاشقی درب تو را زد دستش را بگير

سم من " برعکس آن عاقل، که دائما. نيکی، خوبی، زيبايی، و عشق از اوست. نده به حضور است و برکت زندگی از او عبور می کندعاشق ز

  .در خانه بچه و ھمسرش را مسموم می کند و در بيرون ديگران را. ذھنی، از او در خانه و بيرون پخش می شود

 عيب بينی از چه خيزد خيزد از عقل ملول

گز عيب داند ديد در آب روانتشنه ھر  

  عيب بينی، از چه بر می خيزد؟ چرا ما عيب می بينيم؟  چه احتياجی  ست به عيب ديدن؟ من ذھنی از عيب جويی چه سودی می برد؟  

نه . می کنداحساس تنھايی . حوصله اش سر رفته. تر س دارد. حالش گرفته ست. عقل من ذھنی، ملول است. عيب جويی از عقل ملول بر می خيزد

  . ما ھمسر و بچه و فاميل و دوست، داريم اما باز احساس تنھايی می کنيم. اينکه ھيچکس را ندارد

  . من ذھنی در ذھن زندگی می کند. از اصل جدا ست. احساس تنھايی من ذھنی، به اين دليل است که به خدا، به زندگی، وصل نيست

   :درمان اين ملولی، اينست که. ملول ايم.  کنيمما ملول ايم و يک ناخوشی دائم با خود حمل می

فضای يکتايی لحظه را که با اين ملولی جمع اش کرده ايم، .  درمانش فقط ھمين است.  به ھر چيزی که چسبيديم، رھا کنيم و از ذھن بيرون بپريم

   :قعدر وا. ھمينکه ھويت ھايمان را از چيزھا بِکنيم، اين فضا باز می شود. بگذاريم باز شود

   .فضای زير فکرھای ما، ھمين ھشياری دوباره بدست آمده از فرم ھای ذھنی ست

بطور اتوماتيک ما دائم در مقايسه ايم و . اما چرا عيب می بينيم؟ چرا اينقدر اشتھا به قضاوت داريم؟ زيرا، در ھر اتفاق، می خواھيم عيبی پيدا کنيم؟

   :وقتی عيبی  پيدا می کنيم، می گوييم

  : اين مقايسه و عيبجويی دو فايده دارد.  عيب را دارد و من ندارماو اين

  . من باK تر قرار می گيرم چون او عيب دارد و من عيب ندارم– 1

2 -Kبر اساس اين عيب می توانم با او ستيزه کنم"   احتما.  

  . ستيزه پوسته بيرونی من ذھنی را سفت می کند

  .  در دو قطب ديده  و خود را در مقابل او قوی کنمستيزه باعث می شود که خود و ديگری را

  .  که آن عيب را ندارم"  آنم"من . ستيزه باعث می شود که من خودم را بھتر تمجيد و ارزيابی کنم

   :ھمين اKن به خود بگوييد. شما اين کلک ھای من ذھنی را شناسايی کنيد

براستی، آيا بايد ھر وضعيتی را قضاوت کنيم و چيزی . يدم چرا قضاوت می کنممن اشتھای قضاوت را در خود کم می کنم، برای اينکه فھم

  بگوييم؟ 

   :بدانيد

من ذھنی قضاوت می کند برای اينکه، به خودی که، کم و کوچک می بيند، چيزی . با با قضاوت کردن، من ذھنی سود می برد و قوی می شود

  .نھا کلک ھای من ذھنی ستاي. اضافه کند و يا عيبی يافته و به ستيزه بپردازد

  :پس، حال که شما اين کلک ھای من ذھنی را می شناسيد، به خود بگوييد

  . من نمی خواھم انتقاد کنم. نمی خواھم عيب ببينم" من اص2

   :بيدار شده و به خود بگوييد. ھر موقع که شما انتقاد می کنيد بدانيد که فريب من ذھنی را خورده ايد

   .ميل به درست کردن مردم ندارم" من اصIمن چرا انتقاد کنم؟ . رند، به من مربوط نيستاگر ديگران عيب دا

  . می خواھيم ببينيم می توانيم آنھا را شبيه به خود کنيم؟ چون اگر ديگران را شبيه خود کنيم، سود می بريم. ما برای کنترل ديگران قضاوت می کنيم

حس می کنم که حرف ھايم درست . طمئن نيستم اگر شما باورم کنيد، تأييدم کنيد، حس امنيت می کنم، از آنجائيکه من به حرفھای خودم، م"مث2

  .است



472 برنامه . گنج حضور  2013 

 

7 

 

   .ميل به کنترل مردم ندارممن : شما به خود بگوييد. اين کلک من ذھنی ست

من ايجاد کند، پوسته  بيرونش را اگر بتواند برای ستيزه، دش. من ذھنی دنبال عيب جويی ست تا ديگران را کوچک  و خودش بزرگ و برنده شود

  . معين و خودش را مشخص می کند و چون ريشه ندارد به اين ترتيب خودش را نگه می دارد

اين دو از طريق ستيزه و . در خانواده، چرا زن و شوھرھا به ھم ايراد می گيرند؟ به مثابه  دو قطب به ھم کمک می کنند خودشان را معين کنند

  . وت در تَعيُن و تعريف و در اظھارندايجاد جدايی و تفا

زن و شوھر قرار است عاشق ھم باشند و با ھم ھمکاری کنند اگر ھر کدام، با عيب بينی از ديگری خود را تعريف و اظھار و مطرح کنند، کلک من 

  .  ذھنی را خورده اند

 شود فکر می کند اينھا گذرا نيستند و به آنھا پايندگی و جاودانگی آيا بايد فريب کلک ھای من ذھنی را خورد؟ من ذھنی وقتی با چيزھا ھم ھويت می

  . چسبيدن به چيزی که پايا نيست، غلط است و گرفتاری ايجاد می کند. در حاليکه ھر چيزی در جھان گذرا و از بين رفتنی ست. می بخشد

  . پايا بودن اجسام در ذھن، غلط و نادرست و توھم من ذھنی ست

  .ذھنی دنبال عيب ديدن برای ستيزه و برای مقاومت در مقابل لحظه ستدر يک ک2م، من 

اگر انسانی تشنۀ زندگی، خدا باشد، اگر شما از جنس زندگی بودن را تجربه کنيد، اگر به جای زنده بودن به من ذھنی، زن و شوھر به عشق زنده 

  . زندگی.شوند و فضای زير فکرھا را باز کنند، در خود چه می بينند؟  آب روان

  . اگر شما در لحظه حاضريد و از جنس زندگی ھستيد و جوی خرد و عشق از شما عبورمی کند، در آب روان، در زندگی، ايراد وجود ندارد؟ نه

  . ايراد مشخصه ای ست که ذھن ايجاد می کند. ايراد مربوط به جسم است

 آيا اين آب پاستوريزه ست؟ ھمينکه جوی آب روان را ديد :ن می پرد، نمی پرسدپس بنابراين، اگر کسی از ما تشنه باشد، ھمينکه آب ببيند داخل آ

  . ما ھم ھمينطور. دنبال عيب آن نمی گردد. شروع به نوشيدن می کند

ھا را جوی آب زندگی در حال رد شدن است، اگر تشنه به زندگی ھستيد، ھمينکه مقاومت نکنيد، الگوھای ذھن را فعال نکنيد، عيب نبينيد، وضعيت 

  . بپذيريد، جوی زندگی را می بينيد

  . اگر شما به زندگی زنده و شاد باشيد، دل تان محکم باشد، آرامش و شادی داشته باشيد، عيب نمی بينيد. زندگی عيب ندارد

  . اگر آب روان باشيد، نمی توانيدعيب ببينيد. چون ملول ھستيد عيب می بينيد

  . اين آرامش و شادی و عشق و زيبايی از اعماق وجود شما می جوشد و باK می آيد و زندگی را می بينيد. اگر از جنس زندگی باشيد، زنده ايد

يعنی ھم ھويت شدگی . اگر عيب می بينيد، يعنی من ذھنی داريد. زن و شوھر، در ھم زندگی را ببينند بھتر است يا عيب يکديگر را ببينند بھتراست؟

ی کنيد برای تقويت قطب ھا، ستيزه می کنيد، مقاومت می کنيد که من ذھنی را معين و پوسته اش و اين جدايی را داريد يعنی از ھم سوء استفاده م

  . حسابی مشخص کنيد

من ذھنی شان مشخص و . اگر عشق بين زن و شوھر ھا نباشد، بعد از چھل سال زندگی مشترک، در کنار ھم، ولی جدا و با ھم کار و نسبتی ندارند

  . عيب ھا را ھم در يکديگر می بينند و خيلی لطف کنند، من ذھنی ھمديگر را با جدل و ستيزه تقويت می کنند. بال کار خود استھر کدام دن

  .با ستيزه احساس می کنيم که زنده ايم

   :ِشبه زندگی يعنی. اين شيوه، زندگی را به ِشبه زندگی تبديل کردن است

  .  نده ھستمواکنش نشان می دھم و درد می کشم، يعنی ز

ھا نگذرد عقل منکر ھيچ گونه از نشان  

نشان تا زخم نايد بر نشان بی نشان رو بی  

بی فرمی و بی نشانی را قبول ندارد چون ذات . به سمت جسم می رود و جسم را می خواھد زياد کند" دائما. عقل منکر، من ذھنی، عقل جسمی دارد

  .با بی نشانی ستيزه دارد. عقل منکر، جسم است

اگر قرار باشد که بی فرمی زياد باشد و بی نشانی زياد باشد . می خواھد خود را زياد کند. ذات من ذھنی فرم است و ھشياری اش جسمی ست" اص2

  .اين بايد کوچک شود و صفر شود و مثل يخ آب شود
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يا . ھر اتفاقی می افتد بايد قضاوت کنيم!. ا ببينيدشما اشتھای قضاوت ما ر. ولی چون از جنس جسم و از جنس نشان است از ھيچ نشانی نمی گذرد

  . خوش مان و يا بدمان می آيد

شما بايد از . يا دمان باشد اين عقل منکر که از جنس ھشياری جسمی ست به خدا راه نمی دھد. اگر اينطور است، ما، عقل منکِر ستيزه گر داريم

  .يدجنس بی نشانی باشيد تا با خدا که بی نشانی ست يکی شو

تا زمانيکه اين ھشياری فرم دار زنده ست و خودش را تقويت و زياد می کند، و ھمچنين، از طريق خواستن و ھم ھويت شدن، نمی توان بی نشان 

  .      شد

 راکه مثل يخ بی نشان می دانيد يعنی چه؟ يعنی اين ھشياری فرم دار و جسمی. بی نشان رو. ، يعنی بی نشان زندگی کن)بی نشان رو بی نشان  ( 

  .از جنس بی نشانی شويد و بی نشان زندگی کنيد. تا زير اين فضا باز شود. است بگذار آب شود

با آن چيزھايی که بدست می . با نتيجه اعمال ات ھم ھويت نشو. با چيزھای جھان مادی، ھم ھويت نشو. با جھان مادی کار کن ولی وارد آن نشو

  .بمانبی نشان باقی . آوری ھم ھويت نشو

  . ھيکل ما نشان است. قدرت بدنی ما نشان است. زيبايی صورت ما نشان است.  البته جسم ما نشان است

. ما با نشانه ھا ھم ھويت ايم. شما می دانيد چرا به نشانه ھا آسيب می رسد؟ بدن ما می دانيد چرا خراب می شود؟ برای اينکه ما با آن ھم ھويت ايم

. به دليل ھم ھويتی با نشان ھا، ست که به نشان ھای ما صدمه می خورد. د، ذھن ما ھويت اش را از آن اتفاق می گيردوقتی که يک اتفاق می افت

  .يعنی ضربه. زخم يعنی آسيب

ظه، يکتا ما اگر بی نشان باشيم، فضای زير فکرھا را باز کرده باشيم و در اين لح. شرط Kزم برای س2متی بدن اينست که تو با بدن ھم ھويت نشوی

  . با فکرھايمان ھم ھويت نيستيم. باشيم، با بدن مان ھم ھويت نيستيم

ولی ھمينکه با آنھا ھم ھويت شديم، به آنھا آسيب . وقتی با چيزھايی که در بيرون به وجود آورده ايم، ھم ھويت نيستيم، به آنھا آسيب نمی رسد

  .مقوله ی عجيب و غريبی ست. می رسد

اگر قرار باشد تن ما سالم باشد، فکرھای ما سالم باشند، بايد اين لحظه، بی . شما راه حل را می دانيد) . ن تا زخم نايد بر نشان بی نشان رو بی نشا( 

ھمينکه ھويت ما به زيبايی چھره مان برود، فردا که کمی زايل شد، شروع می کنيم به از بين . با فکرمان و با تن مان ھم ھويت نشويم. نشان باشيم

ذھن می خواھد بگويد که چيزھای بيرونی که .  حس عدم امنيت می کنيم. می ترسيم. حس می کنيم که ما در حال از بين رفتن ايم" تن چون ذھنارف

  . چنين چيزی نيست. من با آنھا ھم ھويت ام، پايا و جاودانه اند

  . را،  می پوشاندگذرا بودن ھمه چيزذھن حقيقِت 

 می پايدار ع2قه داريم، بلکه چيزھايی را که در جھان با آنھا ھم ھويت ايم، قضاوتنه تنھا به . جه اين موضوع نيستيمما متو. حتی تن مان گذراست

چرا مقاومت می کنيم؟ برای . اگر اين دو موضوع را خوب بفھميم، مقاومت از بين می رود. پايداری در اين جھان وجود ندارد :در حاليکه. بينيم

پولمان را می برد، يک کسی از ما جدا می شود، کسی " يک کسی مث2. ودانگی اجسامی که با آنھا ھم ھويت ايم به خطر می افتنداينکه پايداری و جا

اگر ما به بی نشانی زنده بوديم، اين موارد، روال طبيعی خود را طی می کردند و ما به راحتی تسليم بوديم . می ميرد، خودمان در حال پير شدن ايم

  .رفتيم و بی ھراس تماشاگر بوديمو می پذي

 يوسفی شو گر تو را خامی بنخاسی برد

 گلشنی شو گر تو را خاری نداند گو مدان

  . ما يوسف ھستيم. ما خداييت ايم

  .تو يوسف باش ولو اينکه خامی، نادانی، تو را به بردگی بگيرد

ما وقتی يوسف را به بردگی بردند، چه؟ کرد؟ شکايت نمی کرد که برده ا. ،  ما را، که يوسف و از جنس خداييت ھستيم، به بردگی گرفتهمن ذھنی

  . تأکيد و تمرکزش بر يوسفيت و بر خداييت اش بود. ست

  . تمرکز به خداييت خودش، او را از بردگی رھاند

  . کنتمرکز بر عقل چيزھا ن. ھشياری در درون اش خرد دارد. تو بايد، در نظر داشته باشی که از جنس ھشياری ھستی

  . به او شکايت نکن. با او صحبت نکن.  در بيرون، يک باشندۀ توھمی به نام من ذھنی، بيرحمانه، تو رابه بردگی گرفته
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  . من يوسف ام:فقط گفت. نهيوسف به کسی که او را به بردگی گرفته بود فحش داد؟ شکايت کرد؟ 

  .زندان افتاد، آزاد شد.  او کمک کردآن حضور به ھشياری، در تمام  طول مسير به. من ھشيار به حضورم

اگر . مصر سنبل جھان فرم است. باKخره به عزيزی مصر رسيد. زليخا سر به سرش گذاشت، از دست او ھم راحت شد. به چاه افتاد، بيرون آمد

  . تمرکز به يوسفيت خود کنيد، شما، ورای ھمه اتفاقات جھان ايد

باغ و گلستان باش و اگر خاری، قدر تو . روی عشق و زندگی تمرکز کن. روی او تمرکز نکن.  کشيده اين من ذھنی تو را به بردگی:حواست باشد

مدام اندر مدام شراب ايزدی می . شما ھشياری حضور را از دست نمی دھيد. شما انسانيت خودتان را ازد ست نمی دھيد. را نمی داند، بگو نداند

  :بگوييد. تمرکزتان به زندگی ست. نوشيد

   .از جنس زندگی ھستممن 

  .مستمر درست بِکار و خرد و عشق را به اين جھان بياور. تو باغ بودن و زيبا بودن ات را به خاطر داشته باش

  .چقدر غيبت می کنند و ناسزا می گويند. شما کاری نداريد که ديگران چه می گويند و چقدر چوب Kی چرخ شما می گذارند

برکت از .  روشن بود" موتور ھشياری حضورش دائما. گويی آنتنی داشت که دائم ھشياری نيک از او ساطع بود. يوسف ھم ھمين کار را می کرد

بنا براين شما باغ بودن و زيبا بودن و نيکی آوردن به اين جھان را به اين علت که مردم قدرشما . جھان ھم با او ھمکاری می کرد. او می باريد

  .رانميدانند از دست ندھيد

ی شو گر تو را خانه نباشد گو مباشعيسي  

ای شو گرت روپوشی نماند گو ممان ديده  

  . وقتی شما از ذھن متولد شويد، ھشياری از خودش آگاه می شود. عيسی رمز خداييت و در اينجا سمبل ھشياری ست که از خود آگاه شده

  . ود را می زايانيمھشيارانه بر می گرديم و از ذھن خ. متولد می شويم" ھشيارانه"در واقع ما 

  چرا موKنا، اينھمه از من ذھنی صحبت می کند؟ چرا؟ 

  ... چرا اينقدر از فرعون صحبت می کند؟ نخاس؟  برده فروش؟  عقل منکر؟  ھشياران؟  عاق2ن؟ 

   :می خواھد اينھا را به ما  بشناساند

  .  ستآزادی= شناسايی 

  . می شناسيد، ستيزه نمی کنيد. اوت نمی کنيدمی شناسيد، قض. شما می شناسيد، ايراد نمی گيريد

  .اگر نشناسيد، فريب من ذھنی را می خوريد

). تمثيل است. (عيسی ھر جا می رفت، خانه نداشت. ما ھم وقتی از ذھن متولد می شويم، ذھن را که خانه ست ترک می کنيم. عيسی خانه نداشت

  .    خدا يکی می شويم، ديگر خانۀ ذھن نمی خواھيم که در آن زندگی کنيموقتی ما متولد می شويم، در فضای يکتايی اين لحظه، با

  . نگو درست است که درد می کشم اما به ھر حال من با اين الگوھا مأنوسم و با آنھا زندگی می کنم. نترس

  !!!. نگو اين خانه آشناست

  . خانه را ترک نکن بيچاره می شوی، اين :ذھن شما را می ترساند و شيطان وعده ھای بد می دھد

  . اين خانه جھنم است). گو مباش(اگر خانه نباشد، در خيابان می خوابم . خانه نمی خواھم.  می خواھم بروم:بگو

 . تو ھشياری ای  شو که از ذھن زاده ، به خودش آگاه و با زندگی يکی شده-

  باشد، چه می شود؟ اگر چشم خدا روپوش و عينک نداشته . اگر از ذھن زاييده شدی، چشم خدا شو

  . من ذھنی روپوش است. چشم خدا شما ھستيد. روپوش ھمين پرده ذھن است که روی چشم خدا را گرفته

  .تو چشم خدا باش، اگر روپوش روی چشمھايت نبود، بگو نباش

 

  ).مربوط به حرص (:و حال، قصه ای از مثنوی

 ١٢٢٢مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بيت 

  داستان آن عجوزه کی روی زشت خويشتن را َجنَدره و
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  آمد شد و پذيرا نمی ساخت و ساخته نمی گلگونه می

*  

رتی پر چاله چوله، برای خوشگل شدن،  سرخاب به  آن عجوزه، با صو:)ھمانطور که تيترش می گويد. (قصه مربوط به پيرزن ک2ن سالی ست

  .صورتش می مالد و صورتش را بند می اندازد

  . موھايش را می چيند و می خواھد خود را خوشگل کرده و به جشن خانه ھمسايه برود تا شوھر پيدا کند

  . اما عملی نمی شود و عصبانی می گردد). حرص شوھر داشت(

منظور از پيرزن،  مرد و . ، قصه ای را عنوان می کند که حاوی نکات جالبی ست ]ن، برای زنده ماندن من ذھنیخواست[ موKنا ضمن يادآورِی 

  .فرقی ندارد. زن است

اگر کسی چه زن و چه مرد پا به سن گذاشته و در اين راه ھيچ سرمايه ای نيندوخته، و دچار چنين حرص و خواستنی که موتور من ذھنی ست و 

در فضای درد و سم و جھنم، وجه زندۀ . چنين فضايی، فضای زندگی نيست.   می کند، باشد، در فضای درد و َسم و جھنم قرار گرفتهھنوز شديد کار

  . زندگی وجود ندارد

و چه  ساله، چه بند بيندازد 90مثل وضعيت اين  پيرزن . (با کم و زياد کردن ھم ھويت شدگی ھا، وضعيت اَسف بار من ذھنی، بھبود نمی يابد

سرخاب بمالد، يعنی از موضع و خانۀ ذھن، از فضای ھم ھويت شدگی، چيز بدی را بردارد و چيز به نظرخوِب ديگری را جايگزينش کند، اين 

  ).صورت زشت درست نمی شود

  . وضعيت اسف انگيز ما، بصورت  من ذھنی، با کم و زياد کردن ھم ھويت شدگی ھا درست نمی شود-

  . شويم]"تبديل [ " بايد  به ھشياری -

 

 

 بود َکمپيری نودساله َک;ن

 پر َتشن>ج روی و رنگش زعفران

می توانيم او را به من ذھنی ای، تشبيه کنيم که از شدت استرس و ترس و رنجش و درد و شھوت و از . پيرزنی بود نود ساله، بسيار مسن و پرتشنج

رنگ رخ او . تشنج، به معنی چين و چروک ھم ھست). مثل وقتی که دستھا می لرزند (پر تشنج.  بيشتر در آوردن برای ھم ھويت شدگی می لرزد

  . ھم مثل زعفران زرد، يعنی مريض بود

 چون سر سفره رخ او توی توی

 ليک در وی بود مانده عشق شوی

  .ھر باقی مانده بود،  پر چين و چروک بود، اما در او ھنوز ميل به شو)سفره ھای قديم(چھرۀ آن پيرزن مثل گوشه ھای سفره 

 ريخت دندانھاش و مو چون شير شد

 قد کمان و ھر ِحَسش تغيير شد

. ريخته بود و موھايش مانند شير، سفيد شده بود و قامتی خميده داشت و پنج حس او تغيير يافته و رو به تباھی و ضعف نھاده بود" دندان ھايش تماما

  ).  سمبل من ذھنی ست. (رچين شده بودگوشھايش نمی شنيد، چشمھايش نمی ديد، دستھايش پ

روی جھان بيرون نمی توانيم اثر بگذاريم ولی جھان بيرون روی ما اثر . ما سن مان باK می رود و در نقطه ای، متوجه می شويم که  پير شده ايم

  . می گذارد

  . را رسيده استدوران پيری ف. دنيای ما کوچک، کسی به حرف مان گوش نمی دھد و ديگر آنقدر مھم نيستيم

با باK . البته اين قصه فقط مربوط به انسان ھای پير نيست، اين عجوزه می تواند بلحاظ مصداق به آدمھای بيست ساله، سی ساله ھم مربوط باشد

  .رفتن سن مان، می بايستی تجربه می آموختيم  و حداقل می فھميديم که زندگی و ھويت ما در چيزھا نيست

  . ز را روی خودمان بگذاريم و  خودمان رااز ذھن بزايانيم و مشمول اين قصه نشويم تمرک:می توانستيم

 عشق شوی و شھوت و حرصش تمام
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پاره گشته دام عشق صيد و پاره  

با وجود اينھمه ضعف و ناتوانی، ميل به شوھر و شھوت جنسی و حرض و ولع اش قوی و کامل بود و به شکار شوھر ع2قه عجيبی داشت اما 

. يعنی جذابيتی نداشت که مردی را به دام افکند.ۀ زنانگی اش، که تور او بود، پاره پاره شده بودجاذب  

   آيا در ما ھنوز شھوِت پول و سکس و جدل و کينه توزی نسبت به ديگران و شھوت ھا و حرص ھای ديگر وجود دارد؟ : به خود نگاه کنيم

، متوجه می شد که احتياجی به )به وضعيت و شرايط خود اشراف داشت و آگاه بود( تماس بود اين پير کھن سال، اگر بجای ذھنش، با بدن خود در

  . مثل خيلی از ما انسان ھا که با بدن مان در تماس نيستيم. اين کار نيست

. تفراغ می کنند تا دوباره بخورندآنچه را که خورده اند اس. افراد مبت2 به اين بيماری،  دائم ميل به خوردن دارند. مرضی بنام پرخوری، وجود دارد

  . باز آنچه را که خورده اند استفراغ می کنند تا باز بخورند

  .اگر با بدن شان در تماس بودند، می فھميدند نيازھايشان چيست.  در واقع  ذھن شان گرسنه ست، نه تن شان

  .  ه اشکالی داريم؟ ما، چ:گر چه موKنا،  قصه را به صورتی افراطی بيان می کند اما می فھماند

  ). خواستن و خواستن و خواستن افراطی ( 

رھی ھنگام و راه بی مرغ بی  

 آتشی پر در ُبِن ديگ تھی

  .بدرد شوھر يابی نمی خورد. آن پيرزن به خروس بی محل و به آتشی خروشان شبيه بود ه در زير ديگِ خالی افروخته باشند

اگر خروس بجای صبح،  شب يا عصر يا بعد از ظھر آواز بخواند می گويند بدشگون است و " مث2.  مرغ بی ھنگام ھمان خروس بی محل است

من ذھنی، زمان و مکان درست را نمی تواند تشخيص . من ذھنی اينچنين است. شايد ھم مصداق انسانی ست که کارھايش را به موقع انجام نمی دھد

  . دھد چون تعادل ندارد

بعضی مواقع ھم چيزھايی می خواھد که .  رود و موتورش خاموش نيست، برای خواستن چيزی، و چرخيدن استاگر اين تسمه نقاله، دائم می

  .       موقع را تشخيص نمی دھد. موضوعيتی ندارند

راھی من ذھنی در توھم است و راھش ھم در گم. چنين انسانی، به اصط2ح، خروس بی محل است، بی موقع می خواند، چون زنده به حضور نيست

ست و فقط ھشياری جسمی ست و خواسته ھايش بوسيله روح زندگی تعيين نمی شوند، خواسته ھا و نيازھايش؛ روانشناختی و ذھنی ست و نياز 

ثل نياز واقعی مثل نياز به نان، مثل نياز به ھوا، مثل احتياج  به مسکن، مثل نياز به عشق، م. نيازھای توھمی، نيازھای واقعی نيستد. توھمی ست

نه . اين نيازھا، نيازھای منطقی  و نيازھای واقعی اند، بشرط آنکه بوسيله  فضای حضور، متعادل شوند. نياز به رابطۀ دوستانه، حتی نياز به سکس

  !!!. ھر چه بيشتر بھتر :ھم ھويتی با

  .در اق2می که ما به آنھا حرص می ورزيم بيشتر اوقات اين حالت پيش می آيد

شما اين زندگی را بگيريد و وارد ذھن شويد  و زير يک ديگ خالی، توھم روشن کنيد،  انرژی زندۀ زندگی .  اين لحظه پر استانرژی زندگی، در

  . ديگر چيزی، بسته ای روی تسمه نقاله نمی گذارند. را که  آتشی افروخته ست زير اين ديگ تھی،  که ھمين تسمه نقاله  ست، بريزيد

  .  برای اينکه اين خواستن بی موقع، خيلی گرفتاری دارد".نخواه". را خاموش کنحال، شما اين تسمه نقاله 

 عاشق ميدان و اسپ و پای نی

 عاشق َزْمر و لب و ُسرنای نی

  . آن پيرزن، مانند کسی بود، شيفتۀ تاخت و تاز در ميدان مسابقه يا نبرد، ولی نه اسبی و نه پايی

  .ه لب دارد و نه سرنا و نه نی ھستيا مانند کسی که عاشق نی زدن است، اما ن

 حرص در پيری جھودان را مباد

 ای شقيی که خداش اين حرص داد

بدبخت به آنکه نفس اش را (. بدبخت آنکه خدا چنين حرص و آزی به او داده. خدا نکند که حتی کافران ھم در دورۀ پيری اسير حرص و آز باشند

  .)ين حرص و آزی را الھۀ و معبود او قرار دادهبعنوان خدای خود  حاکم کرده و اين خدايش چن
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من .  خواستن برای خواستن است که موتور من ذھنی را روشن نگاه می دارد. حرص موتور آن تسمه نقاله ست. راجع به حرص صحبت می کنيم

 من ذھنی را بشناسيد و از شرش رھا شويد، شما اگر می خواھيد. ذھنی بدون خواستن بعنوان نياز روانشناختی که توھمی ست، زنده نمی تواند بماند

  .      بدا به حال کسی که پير شده و ھنوز می خواھد.  الگوھای خواستن را بشناسيد. اين موضوع را جدی بگيريد

 ريخت دندانھای سگ چون پير شد

گير شد ترک مردم کرد و ِسرگين  

من ذھنی ھم که پير می .گر نمی تواند مردم را گاز بگيرد، مدفوع را گاز می گيردسگ که پير می شود، دندانھايش می ريزد يا سست می شود و دي

  . نمی تواند چوب Kی چرخ مردم بگذارد و خوشحال شود که به مردم ضربه زده" شود، عم2

  . کار من ذھنی، ضربه زدن است وعيب بينی و انتقاد و بخل و حسادت و استرس و عصبانيت و ترس

  . مردم را رھا کرده اما مدفوع استفاده می کند و سم را به بدن خود تزريق می کند. خته و کاری نمی تواند پيش ببرد، نفوذی ندارداما  دندانھايش ري

  ". درنگاه به تلويزيون خشمگين می شود و استرس بر او غلبه می کند " 

  . نخواھيد. خب اينکار را نکنيد

البته ذھن تان مقاومت می کند، و تسليم نمی شود، و می دانيد که  . نشسته و سم را به بدن تان می ريزيدچون وقتی شما کاری نمی توانيد انجام دھيد، 

  .در ھر مقاومتی ھم درد ھست

 اين سگان شصت ساله را نگر

 ھر دمی دندان سگشان تيزتر

  .تو اين سگان شصت ساله را ببين که ھر لحظه دندان حرص و آزشان تيزتر می شود

  ). ساله ر ا بنگر60من ذھنی . (  که شصت، سن جالبی ستمعلوم می شود

  . دارند ,,  من ذھنی,, ھمۀ من ھای ذھنی يک ساختمان . شما، ھمۀ انسان ھا را يک انسان فرض کنيد

 .  حاK ممکن است، اق2مش فرق کند. ، وجود دارد"ھم ھويت شدگی"، "می خواھند"ھمه 

يکی با ارزش ھای اين فرھنگ، يکی با ارزش ھای آن فرھنگ، . کی با باورھای آن دين ھم ھويت شدهيکی با باورھای اين دين ھم ھويت شده و ي

يکی با پول اش ھم ھويت و يکی با مقام اش، يکی با ھمسرش ھم ھويت است و يکی با بچه ھايش، يکی با نقش مادری ھم ھويت است و يکی با نقش 

 . ساختمانيک محتوا ھست و يک .  استادی، يکی با دانش اش

  .پس، مشکل من ذھنی، يک مشکل شخصی نيست

پير سگ را ريخت پشم از پوستين         

پوش بين اين سگان پير اطلس  

يعنی به امور نفسانی سخت . اما تو به اين سگ ھای پير نگاه کن، در دورۀ پيری لباس فاخر می پوشند. سگ که پير می شود، پشم ھايش می ريزد

 . ضعيف می شود اما جلوه ھای دنيايی را بصورت قبای اطلس به خود می بندد). ذھنی پير می شود، پشم ھايش می ريزدمن ( .دلبسته می شوند

شصت ساله، ھفتاد ساله، ھشتاد ساله، جلوه ھای دنيايی رابه خود بسته و با آنھا پز ميدھد و از آنھا ھويت می گيرد و اگر کاری نکند ھمان خاصيت 

توقعاتش فراوانند و اگر . توقع دارد. با مريضی اش ھم ھويت می شود. به اين ترتيب خود را مريض می کند. ش درد را دارددرد ايجاد کنی و  پخ

ما اطلس بيماری،  يا اموال مان و يا مقام مان را به خود .  روابطش به ھم می ريزد و دائم ناله می کند. برآورده نشوند،  سم را به جھان می ريزد

  .به نظرموKنا، درست نيست.  شتاد سال مان شده، ھنوز پز مقام مان را می دھيمھ. می پوشيم

 

 عشقشان و حرصشان در َفْرج و زر

 دم به دم چون نسل سگ بين بيشتر

  .عشق و حرص اينان به ثروت و شھوت، ھر لحظه مثل زاد و ولد سگ، افزايش می يابد

  . به اين دو مقوله خوب توجه کنيد:يدموKنا می گو. عشقشان و حرص شان در شھوت و پول است
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، ھر کدام از اين حرص ھای ما می )مثل سگ که ھشت بچه دارد(آيا خواستن بی حد ما؛ موتور آن تسمه نقاله، در شھوت و زر است؟  دم به دم، 

  . ه می کندمتأسفانه کسی که به حرص آلوده باشد، جھان را ھم به حرص آلود. تعداد اين آدمھا ھم زياد می شود. زايد

روشنايی . بايد به بلوغ و روشنايی برسد" انسانی که سن اش باK می رود واقعا" اتفاقا. متأسفانه ما حرص را به بچه ھايمان، به مردم، ياد می دھيم

  .روشنايی در فکر و در رفتارش ديده شود. در درون و در پوستش ظاھر شود

قبل از اينکه . به سکوت و آرامش رسيده و از  جنس زندگی شده. از مرگ نمی ترسد. ش می گيردببينيم که اين فرد حس امنيت را از اعماق وجود

  . مرگ برسد، او سکون و سکوت را ديده که از جنس زندگی ست

  . مرگ مربوط به جسم است

 اين چنين عمری که مائه دوزخ است

 مر قصابان غضب را َمسَلخ است

  .آتشِ آن را پر لھيب تر می سازد، صاحب آن عمر بدست فرشتگان عذاب، س2خی می شوندچنين عمری که سرمايۀ دوزخ است، يعنی 

و اين خواستن، نياز روانشناختی باشد، که از ,, بخواھد,, اين چنين عمری، چنين انسانی، پير يا نه، اگر حرص داشته باشد و . مسلخ يعنی کشتارگاه

اين چنين عمری سرمايه و ھيزم جھنم .  تنھا برای خود بلکه برای عالم، جھنم درست می کندمن ذھنی و ھشياری جسمی ست، نشأت گرفته باشد، نه

  . است

ما نمی توانيم بعنوان ط2، . ما از جنس ھشياری ھستيم. ما می دانيم که جبر اينست که ط2، ط2 باشد. اما، قصابان غضب، مجريان قھر الھی اند

تا نگوييم از جنس مس . آنجا جھنم است.  که تا زمانيکه ما، در ذھن و در توھم ھستيم، بايد  درد بکشيمجبر چيست؟ جبر عبارت از اينست. مس شويم

  . تا زمانيکه، آنجا ھستيم،  قوانين زندگی بر عليه ما کار می کنند. بايد ازاين ذھن متولد شويم.  ھستيم بلکه ط2 ھستيم

  .      قانون زندگی رحم ندارد

اما اگر به اين يکتايی و وحدت خود را نرساند، نه اينکه . انسان باشنده ای يکتاست وقتی با خدا يکی می شود. م و يکتا ھستيمما ھشياری تام و تما

  .، بلکه قوانين زندگی در اجرا قاطع اندخدا قھر دارد

قوانين جاری بر زندگی . نها ببخش، نفھميد، قانون ثقل نمی گويد اين يک دفعه ر. شما از ساختمان پنجاه طبقه پايين بپريد، صد در صد می ميريد

   .قاطع عمل می کنند

  .ما بعنوان ھشياری محل تکه تکه شدن خودمان در فضای ذھن ھستيم، پس چنين عمری خوب نيست

 چون بگويندش که عمر تو دراز

شود دلخوش دھاْنش از خنده باز می  

  .مرت دراز باد، شادمان می شود و دھانش به خنده گشوده می گرددع: اگر به يکی از اين حريصان شھوت و يا ثروت بگويند" مث2

عمرت دراز باد،  :چنين آدمی که در جھنم زندگی می کند و حرص اش کامل است، مانند ھمان پيرزن نود ساله ای که دنبال شوھر بود، به او بگويند

  . خوشحال می شود و دھانش از خنده باز می ماند

  . ت؟ البته که نهآيا چنين عمر درازی خوبس

 اين چنين نفرين دعا پندارد او

 چشم نگشايد سری َبر ناَرد او

  . چشم دلش را باز نمی کند و از خواب غفلت سر بر نمی دارد. ،  دعا می پندارد)خدا عمرت را زياد کند( اما آن حريص ابله، چنين نفرينی را 

  .  فايده ای دارد؟ وقتی که متوجه نشويم و بعنوان ھشياری سرمان را باK نياوريم؟در حاليکه عمر با حرص و خواستن ھا، در اين جھنم ذھن، چه

  . ھم ھويت شدگی با دردھا را، که کمر را خم کرده، ببينيم" به عبارت ديگر، عقب بکشيم و اين سنگينی ھم ھويت شدگی ھای گذشته مخصوصا

ما .  ما از فرم ھای بيرونی و از وضعيت ھا زندگی نمی خواھيم:لند کنيم  و بگوييمما می خواھيم بعنوان ھشياری ايزدی بيدار شويم و سرمان را ب

  . ھشياری ايزدی، از جنس خدا، زنده و خردمند ھستيم

  .حس امنيت و شادی از اعماق وجودمان بر می آيد و واکنش نشان نمی دھيم

  .  و اين وضعيت ھا را ببينيم؟آيا می خواھيم  سرمان را باK بياوريم  و چشم ھشياری مان را باز کنيم
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 . ولی ما اينکار را انجام می دھيم. من ذھنی اينکار را نمی کند

 گر بديدی يک سر موی از َمعاد

.اوش گفتی اين چنين عمر تو باد  

  .  چنين عمر درازی، ارزانی تو باد: به آن گوينده می گفت" اگر او ذره ای از حقيقت آخرت را به چشم دل می ديد، حتما

  

   :دو نوع معاد داريم

. يعنی عمق بی نھايت. از ذھن زاده شده، به اين لحظه زنده می شويد و با خدا يکی و خاصيت خدايی پيدا می کنيد"  شما شخصا:قيامت کوچکدر 

  . شماستمعاداين 

  . به ھيچ اتفاقی واکنش نشان نمی دھيد-

  .  آرامش درونی داريد-

  . بی نھايت ايد ريشه ی بی نھايتی معادل فضاداری -

  . چون از چيزھای مردنی جدا، و با آنھا ھم ھويت نيستيد.  حس ابديت داريد-

  . چون شما از آن جنس شده ايد پس جاودانيد. خدا نمی ميرد.  از جنس زندگی زنده و خدا ھستيد-

  .  نمی ترسيد-

. البته از نظر زمانی خيلی دور است.  نات به خدا زنده می شوندمعاد يا قيامت بزرگ ديگری ھم ھست که ھمه باشندگان روی زمين و در تمام کائ

   :ولی

  . ھر کس مسئول معاد خود است. معاد شما می تواند اين لحظه باشد

شود، از نظر مسلمانان، اگر کسی به معاد معتقد نباشد، يعنی اگر معتقد نباشد که انسان از ذھن اش زاييده می شود و قادر است اين لحظه با خدا يکی 

  . کافر است و مسلمان نيست

موKنا برای اينکه به مانشان دھد که ذھن فضای زندگی نيست، و اگر کسی از گرفتاری ھا و مصيبت ھای من ذھن دار آگاه باشد، به او رجوع نمی 

  . کند، برايمان تمثيل می زند

  .تمثيل ھای موKنا ساده و شيرين و ياد گرفتنی ست

ن زندگی می کنيد، که بنام مقاومت تعريف می شود و به فرم ھای گذرا، حالت پايندگی می دھد، توھمی ست و بنابراين، ما اگر در خانه ای بنام ذھ

  .را می ترساند

ما در ذھن، به اشتباه افتاديم و خودمان را فراموش و گم کرده و از اجسام از بين رفتنی که در ذھن ھستند، حس ھويت و حس امنيت مان را جستجو 

نگران و دنبال مادرمان ھستيم "  کنيم و چون آنھا را آنجا پيدا نمی کنيم، سرخورده و عصبانی و ملول، مانند کودکی که از مادرش جدا شده، دائمامی

   :اين فضا، فضای زندگی نيست و موKنا گفت. و او را نمی يابيم  و بجای او چيزھا را بغل می کنيم

  . و قوانين قھر به ما اعما ل می شوددر چنين فضايی ما تکه تکه می شويم

  

******* 

 

 

 

:تمثيل ديگری از موMنا در ھمين رابطه  

  ١٢٣٧مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بيت 

  

   دعا کرد کیداستان آن درويش کی آن گي;نی را
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  خدا ترا به س;مت به خان و مان باز رساناد

  

  گفت يک روزی به خواجٔه گيليی

  نان پرستی َنْر گدا زنبيليی

  چون ستد زو نان بگفت ای ُمستعان

  خوش به خان و مان خود بازش رسان

  ام گفت خان ار آنست که من ديده

  حق ترا آنجا رساند ای ُدَژم

  ندھر ُمَحدQث را خسان باِذل کن

  حرفش ار عالی بود نازل کنند

  زانک قدر مستمع آيد َنبا

  بر قد خواجه ُبَرد درزی قبا

* 

 

 گفت يک روزی به خواجٔه گيليی

 نان پرستی َنْر گدا زنبيليی

  . گيله مردی از محتشمان که از ديار خود دور شده بود با گدايی حريص و سمج مواجه شد

از خصوصيات من ذھنی ست، ھم . ، نر گدا به معنی گدای سمج و مصر است)جسم را می پرستدطمعکار، کسی که فرم و نان و (نان پرستی 

  . در قياس گدايی که به يک قرص نان قانع است، نر گدا،  زنبيل را پر می کند). اينجا زنبيل، به معنی ذھن است. (گداست و ھم زنبيل دارد

  :، به خواجه ای گيلکی گفت)تشبيه ھمان من ذھنی ست( پس، نان پرست نر گدا زنبيلی 

 چون ستد زو نان بگفت ای ُمستعان

 خوش به خان و مان خود بازش رسان

ای خداوندی که ياور ھمگانی، اين شخص ثروتمند را خوش و سالم به : گدا ھمينکه نان را گرفت، برای خوشايند او دست به دعا برداشت و گفت

  .خانواده اش برگردان

در اينجا گي2ن سمبل من ذھنی . ( گيلکی از گي2ن، حال بنا به ھر دليلی، فرار کرده و نمی خواسته به آنجا برگرددبنظر می رسد که اين خواجه

  ).ست

موKنا از اين موضوع بعنوان تمثيل استفاده کرده . شايد در زمان موKنا درگي2ن مرضی شيوع پيدا کرده بوده که باعث فرار اين شخص از آنجا شده

ز ذھن خبر داشته باشد، و ديگری بخواھد که او به ذھن برگردد، تقاضای اين برگشت را نفرين قلمداد کرده و نمی خواھد به آنجا که اگر کسی ا

از ذھن جدا و دور شده و خود را بيرون کشيده باشيم، % 10" اگر مث2. مانند اينست که کسی ما را دعا کند که به خانه ذھن مان برگرديم. (برود

  ).  نيم که در آن خانه ھيچی نيست، اين دعا را نفرين تلقی می کنيمچون می دا

ام گفت خان ار آنست که من ديده  

 حق ترا آنجا رساند ای ُدَژم

  .ای گدای ژوليده، اگر خان و مان ھمان است که ديده ام، خدا تو را آنجا رساند: گيله مرد گفت

    :در تفھيم شان موKنا می خواھد بگويد. که از نحوه صحبت کردن او انتقاد می کردندمنظور موKنا در چند بيت آينده، پاسخ به عده ای ست 

شيوه و سبک صحبت کردنش در مجلس، بگونه ای ست که مطالب مطرح شده برای ھمه حاضران، از ھر سطح سواد و درکی قابل فھم و قابل 

نويسنده تصور می کرد که بايد نوشته را طوری بنويسد . ويسندگان شروع شدبنظر می رسد که از ھمان موقع سخت نويسی ن" اصوK. استفاده  باشد

  .که کسی چيزی از آن نفھمد
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 ھر ُمَحدQث را خسان باِذل کنند

 حرفش ار عالی بود نازل کنند

  .ل دھدمستمعانی که سطح فکری نازل دارند، ھر گوينده ای را وادار می کنند که در جھت مدارا با آنھا سطح ک2م خود را تنز

  .پايين می کشند) باذل(سخنگو بنشينند، سطح گفتارسخنگو را ) محدث(، نازل، به سر صحبت ھر )خسان(اگر آدمھای 

ممکن است عده ای به شيوۀ عاميانه سخن گفتن ام، ايراد بگيرند، اما من بايد بگونه ای صحبت کنم که برای افراد، از ھر سطح سواد و دانش و برای 

  .ابل درک باشدمردم عامی نيز ق

 

 زانک قدر مستمع آيد َنبا

بر قد خواجه ُبَرد درزی قبا

 

  .مثل خياطی که لباس را متناسب با اندام شخص می دوزد. زيرا سخن، به قدر فھم شنونده بايد گفت

در مجلس بايد طوری سخن بگويم . ی بَُردخياط ھم به اندازه  قد و قواره آقا کت و شلوار را م) درزی(، خبر و سخن می آيد و )نبا(به اندازه شنونده 

  .که ھمه در ھر سطحی که ھستند بتوانند از موضوع سخن بھره ببرند

  . مان را خاموش کنيم" خواستن"ما از طريق قصه ھای ساده و شيرين موKنا، ياد می گيريم که موتور 

                                                                  

   *******                                                            

  ١٢۴٢مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بيت 

  صفت آن عجوز

  

  .ه  نازل خالی نيست، چاره ای نداريم که سطح سخن خود را تنزل دھيماز آنرو که مجلس مثنوی از افراد کم ماي

خواھند زد و سرزنش مان خواھند کرد اما چون مجلس ما بدون حضور ) پيغاره(به ھر حال، ما را به خاطر عاميانه بودن سبک سخن، طعنه 

  .سخن بگوييمانسانھای ساده و کم سواد ھم نيست، بايد در قالب قصه ھای نازل و ساده و عامی 

   :حال برگرديم به افسانۀ پيرزن

  چون مسن گشت و درين ره نيست مرد

  َخورد تو بنه نامش عجوز سال

  .وقتی که انسان پا به سن بگذارد و مرد راه حق نشود، تو بايد نام او را عجوزه کھنسال بگذاری

ی انسان مسن شد، در راه زاييده شدن از ذھن و رھا کردن وقت. پس مشخص است که در اين اشعار، به طور خاص در مورد زن صحبت نمی شود

  .ھای اضافی اش، نيست، مرد يا زن، اسمش را آن عجوز سالخورده بگذار" خواستن و خواستن"حرص و خاموش کردن تسمه نقاله يعنی ھمان 

  ای نه مرورا رأس مال و پايه

  ای نه پذيرای قبول مايه

خ2صه به موجودی عاطل و مشکل آفرين، تبديل می .  مقامی باطنی و نه استعداد پذيرش مايه ھای معنویچنين شخصی نه سرمايۀ معنوی دارد و نه

  .شود

   :می توانيد از خود بپرسيد آيا. اين انسان، به مثابه خود ماست و منظور از پايه، پايه معنوی ست

می کنيد، چه درصد از ھشياری تان، ھشياری بی فرم است و چه در صدی از ھشياری تان را به حضور تبديل کرده ايد؟ وقتی به خودتان نگاه 

چه درصدی ھم ھويت با جسم ھای جھانی؟ و چه درصدی ھشياری خالص داريد؟ پايه معنوی داريد؟ وقتی به خود نگاه می . درصد فرم دار است؟

ش نمی کنم؟ اگر پايه، يعنی سرمايه معنوی نداريد، حاضريد  من ديگر درد حمل نمی کنم؟ با دردھا  ھم ھويت نيستم؟ درد پخ:کنيد می توانيد بگوييد

  .مايه معنوی را بپذيريد؟ يعنی به موKنا گوش داده و آرام آرام ھشياری تان را از ذھن بيرون بکشيد و سرمايه معنوی درست کنيد ؟؟؟
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  نه دھنده نی پذيرندٔه خوشی

  َکشی نه درو معنی و نه معنی

  .نه معنويت دارد و نه استعدادی برای اخذ آن از ديگری. ی تواند دل کسی را شاد کند و نه می تواند شادمان شود نه م:صفت آن پيرزن نود ساله

حاضر ھم نيست معنويت . نه معنا در او زنده شده و نه به حضور زنده ست. پيرزن، درد می دھد و نگرانی ايجاد می کند و از آينده بد خبر می دھد

حاضر نيست که با فرد زنده به حضور، نشست و برخاست کند و از او . ت موKنا بخواند و از طريق او معنوی شودحاضر نيس. را دنبال کند

  . آموزش بگيرد و معنويت را در خود زنده کند

   :شما ھم اگر نور افکن را روی خود انداخته ايد، به خود نگاه کنيد، از خود بپرسيد

  .از خانه ای به خانه ديگر می بريد؟آيا خبر خوش می دھيد يا خبرھای بد را 

  نه زبان نه گوش نه عقل و بصر

  نه ُھش و نه بيُھشی و نه ِفَکر

  . بيھوش است و نه فکری دارد" نه ھشياری قابل قبول دارد و نه کام2. نه زبان دارد و نه گوش و نه عقل و نه بينايی

 می کند؟ آيا گوشش صدای زندگی و صدای خدا را می شنود؟ آيا عقلش از جنس چنين آدمی، وقتی حرف می زند، آيا زبانش، خرد زندگی را جاری

خرد است؟ آ يا بصيرت دارد؟  وقتی نگاه می کند آيا با ديد زندگی می بيند؟ تعادل و ميزان جھان را می بيند؟ آيا چيزی در نظرش اھميت زياد دارد 

  .  ھويت است؟ اين صفات از بصيرت نيستو دائم جذب آن می شود و حول و حوش اش می گردد و با آن ھم

  .اين ھش و بيھشی ھر دو مثبت اند. ، در ذھنش بوجود بيايد؟"ھُشی"آيا اين بيھشی سبب شده که . ست و مثبت" مستی"، "بيھُشی"در اينجا 

آيا می شود که فکر خ2ق . است" شھُ "آيا می شود که ما، ھم بيخود و ھم مست باشيم؟ در فضای حضور زنده باشيم و جھان را درست ببينيم؟ اين 

  .داشته باشيم؟  نه مثل آن عجوزه که تمام فکرو ذکرش شوھر است و البته نه برای ھمدمی و عشق بلکه برای سکس

  .  من به شوھر احتياج ندارم:اگر او با بدنش در تماس بود و نه با ذھنش، می گفت

  نه نياز و نه جمالی بھر ناز

  ازتو بتويش َگنده مانند پي

  .Kيه Kيه وجودش مانند پياِز پوسيده، بوی تعفن می دھد. چنين شخصی نه به معنويت و کمال احساس نياز می کند و نه جمالی دارد که بدان ببالد

شراب  من بدون راھنمايی زندگی و بدون انرژی زندۀ زندگی و بدون :و نه حالتی که بگويد. شوق و اضطراب رسيدن به حضور و خدا را ھم ندارد

  . زندگی به جايی نمی رسم و نه جمالی که حضور ايجاد کند

Kيه به Kيه مثل پياز گنديده . ولی وقتی جلوه الھی در آن نيست. وقتی درون مان به حضور زنده ست، نور پخش می کند و جمال فيزيکی ھم زيباست

  . ست

  نه رھی ببريده او نه پای راه

  نه َتِبش آن َقْحبه را نه سوز و آه

خ2صه ھمچون . آن فاحشه، نه گرمای روحی دارد و نه آه و سوِز ايمان و عرفان و عواطف. او نه طريقی را در نورديده است و نه پای رفتن دارد

  .آھن سرد عاری از حرارت روحی و گرمای معنوی ست

اگر جامعه حمايتی و عشقی بود، در ده  . م ھويت می شونداز مادرشان متولد و کم کم وارد ذھن شده  و با چيزھا ھ. ھمه انسانھا از ھشياری می آيند

اما اين اتفاق نمی افتد و از ھمان ابتدا ھم ھويت شدگی و رقابت و ھر چه . سالگی شايد ما به حضور زنده می شديم و حرص و زياده خواھی ھم نبود

در اين مسير دردھا و ھم ھويت شدگی را در خود . د می دھندبيشتر بھتر و خودنمايی و جلوه گری و برتری جويی و مقايسه و حرص را به ما يا

اگر کسی متوجه اين مھم شده و ھم ھويتی ھايش را از چيزھا، يکی . انبان کرده و در سی، چھل سالگی پر درد و با خيلی چيزھا بسيار ھم ھويت ايم

  . يکی بِکند، مقدار زيادی راه معنويت را رفته

  .ا نرفته و شوق و پای رفتن را ھم  نداردعجوزۀ  قصۀ ما، راه معنويت ر

به درد و شھوت و ھم ھويت شدگی ھا چسبيده و نه حتی آھی از عمق . نه سوز و اضطراب رسيدن به خدا را دارد، و نه شوق زنده شدن به زندگی

  .خواست رھا شدن از مخمصۀ ذھن را ندارد. وجودش می کشد
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  ١٢۵٠مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بيت 

  

  گفت نيست خواست می قصٔه درويشی کی از آن خانه ھرچه می

*  

  .  قصه ای ساده از موKنا، که فضای ذھن را بعنوان خانه ای توصيف می کند که ھيچ در آن نيست

  ای وی خانهسايلی آمد به س

  ای خشک نانه خواست يا َتر نانه

  . گدايی به درب خانه ای آمد و مقداری نان خشک و يا نان تازه ای تقاضا کرد

  خانه نان اينجا کجاست گفت صاحب

  ای کی اين دکان نانباست؟ خيره

  ). زندگی می کند ھيچی برای دادن به مردم ندارداشاره به اين که، کسی که در ذھن!. (اينجا که دکان نانوايی نيست!  مگر گيجی :صاحبخانه گفت

  . در درون اش جز غم و استرس و خشم و ترس نيست. در جھان چيز نيکی نمی آفريند و نيکی برای دادن ندارد. شادی  و آرامش  و عشق ندارد

  گفت باری اندکی پيَھم بياب

  گفت آخر نيست دکان قصاب

  !. مگر اينجا دکان قصابی ست؟:صاحبخانه گفت. چربی به من بده حداقل کمی دنبه، :سائل به صاحبخانه گفت

  گفت پارٔه آرد ده ای کدخدا

  گفت پنداری که ھست اين آسيا؟

  !. فکر کردی اينجا آسياب است؟:صاحبخانه جوابش داد.  مقداری آرد برايم بياور:گدا گفت

  گفت باری آب ده از َمکَْرعه

 گفت آخر نيست جو يا مشرعه

 !.، است؟)آبشخوار( فکر کردی اينجا جويبار يا مشرعه :صاحبخانه گفت. ، کمی آب بده)مشک آب(آن مکرعه  از :گدا گفت

  ھر چه او درخواست از نان يا ُسبوس

  کردش ُفسوس گفت و می ُچرَبکی می

  .خ2صه، اين گدا، ھر چه از نان تا سبوس در خواست کرد، صاحبخانه، متلکی می گفت و مسخره اش می کرد

  !.؟) ما به خود نگاه کنيم، آيا اين چنين ايم. اشاره به من ذھنی ست که در رابطه با ايثار چنين است. (ط2ح عاميانه دستش می انداختبه اص

  آن گدا در رفت و دامن بر کشيد

  اندر آن خانه بِحْسَبت خواست ريد

 کوره در رفت و لباسش را باK زد و وانمود کرد که در حال قضای گدا وقتی ديد که صاحبخانه جواب ھای سرباK می دھد و او را دست انداخته، از

  .حاجت است

  گفت ھی ھی گفت تن زن ای ُدَژم

  تا درين ويرانه خود فارغ کنم

  .ای غمزده  که در اين ويرانه خودم را تخليه کنم.  ساکت باش:گدا گفت!.  چکار می کنی؟:صاحبخانه گفت

  چون درينجا نيست وجه زيستن

  انه ببايد ريستنبر چنين خ

  . حال، که در اين خانه، زمينه ای برای زندگی کردن وجود ندارد، بايد روده خود را در آن تخليه کرد

  ).در ذھن وجه زندگی وجود ندارد(
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  .موKنا در عمل می خواھد به ما نشان دھد که به ذھن  من داِر  ما، که محل و جايگاه زندگی نيست، جز کثافت، چيزی نمی ريزد

  :يام اين قصه چيست؟  پيام اينست کهپ

  .زباله دانی ست. َسم ھا و کثافات مردم، آنجا می ريزد." در ذھن  من داِر  ما، وجه  زيستن  وجود ندارد

ی مردم کسی که پيش شما غيبت می کند، ايرادھا. ھشياران زباله ھايشان را در آنجا می ريزند. به ھمين دليل بايد از ھشياران پرھيز کرد و گريخت

  . نبايد بگذاريد. را می گويد، شما را به استرس وادار می کند و حال شما را می گيرد، آشغالھايش را به ذھن شما می ريزد

  :موKنا، پيامش را به شما به اين صورت بيان می کند

  ای بازی که گيری تو شکار چون نه

  دست آموز شکار شھريار

. بگيری و بر دست سلطان بنشينی، و طريق شکار بياموزی، زير دست خدا يا انسان کامل آموزش نديدیحال، که تو باِز شکاری نيستی که صيدی 

...  

  نيستی طاوس با صد نقش بند

  که به نقشت چشمھا روشن کنند

   ...طاووس نيستی که نقش و نگار فراوان داشته باشی که با تماشای نقش ھايت چشم ھا روشن شود، 

ر شما، از زيبايی جھان غيب نمی آوريد و با مکارم و فضائل اخ2قی ُمزين نمی آفرينيد که مردم چشم ھايشان روشن ، اگ)مشخصات انسان کامل(

  ... شود، 

  ای طوطی که چون قندت دھند ھم نه

  گوش سوی گفت شيرينت نھند

نمی خوريد و زندگی زنده را می گيريد و تبديل ھمچنين، طوطی نيستی که به تو قند دھند و به سخنان شيرين ات گوش فرا دھند، اگر شيرينی غيبی 

    ...)مثل طوطی و موKنا سخن نمی گوييد(به برکت نمی کنيد، 

  وار زار ای بلبل که عاشق ھم نه

  زار خوش بنالی در چمن يا Mله

ين جھان، آوازی يا صدايی که مردم را به مثل بلبل ھم نيستی که عاشقانه در چمن زار يا Kله زار زيبا ناله سر دھی، و نغمه سرايی کنی،  در چمن ا

   ...عشق خدا مست کند، نمی خوانی، 

  ای ھدھد که پيکی ھا کنی ھم نه

  لک که وطن باM کنی نه چو لک

ر ھمان ھشياری که آزاد شده و ازغيب خب. ھمان پيام برنده برای سليمان. ھد ھد سمبل مرشد و انسان کامل است. (ھد ھد، ھم که نيستی قاصدی کنی

    ...و نه لک لکی که در بلندی ھا آشيانه بر پاکنی، در فضای غيبی Kنه بگذاری، )  می گيرد و برای شما می آورد

  در چه کاری تو و بھر ِچت خرند؟

  تو چه مرغی و ترا با چه خورند؟

  .بايد با چه چيز بخورند؟پس، به چه کاری مشغولی؟ و برای چه؟ بايد ھمگان خريدار تو باشند؟ تو چه پرنده ای ھستی؟ تو را 

   من مشغول به چه کاری ھستم؟:از خود بپرسيم

  . در انباشتگی؟ در حرص؟ در خواستن؟ خواستن برای بيشتر کردن؟

ی مھم نيست اين بار چه باشد، پول يا نقش يا تأييد مردم،  يا غم وغصه و درد است، فرق. دلم می خواھد رويم بار بگذارند، ببرم. من تسمه نقاله ام

  .بارم کنيد، می برم. نمی کند چه باشد، می خواھم

  زين دکان با ِمکاسان برتر آ

  تا دکان َفْضل ِکاWX اْشَتری
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  .، که در آن چانه زياد می زنند، باK بيا تا به دکان فضل الھی برسی)چانه زنندگان(از اين دکان ذھن، با مکاسان 

  .در آن دکان، خداوند خريدار َحَسنات توست

  .  نه، من برترم: من برترم و شما با من چانه می زنيد:با شما چانه می زنممن 

 بچه ام دکتر است پس من از تو بھترم، باورھای دينی من بھتر از :من می گويم.  پولم بيشتر از شماست پس، من آدم برتری ھستم:شما می گوييد

  .حقيقی ست و باورھای تو کفر است،  من بھترم، من بھترم، من برترم باورھای من درست و :شمامی گوييد. باورھای توست، پس من بھترم

  .  استدکان ذھن. اينھا دکان وراجی و بحث و جدل و چانه زنی ست

  . ، شماست)من دھنی(خدا مشتری اين جنس بُنجل . يکی شدن با خدا. دکان يکتايی. به کجا؟ تا دکان فضل. از اين دکان باK بيا

ھمه اين من . يعنی شما من ذھنی تان را فروخته ايد.  خداوند جان و مال مومنان را به بھای بھشت خريده است:ست که می گويداين آيه ای از قرآن ا

  . ھمۀ انسان ھا من ذھنی شان را به بھای بھشت به خدا فروخته اند. ذھنی را فروخته اند

  .  ی ستاگر از اين بافت ذھنی، دست برداشته شود، زيرآن بھشت و فضای يکتاي

  ای که ھيچ خلقش ننگريد کاله

  از َخ;َقت آن کريم آن را خريد

نفس معيوب و ُگنه کار آدمی، در . متاعی که از شدت فرسودگی و کھنگی کسی حاضر نيست به آن نگاه کند، خداوند کريم، آن را از انسان می خرد

  .ھمه جا مردود است اKِ، در بارگاه کريم آن يگانۀ بخشنده

. ، مجموعه ای از درد و ھم ھويت شدگی ست و ھيچکس از کھنگی و بی ارزشی  به آن نگاه نمی کند، خدا مشتری آن است)من ذھنی(ه کاKيی ک

  . شما، ھمين لحظه، من ذھنی را بده، بھشت را بخر

  ھيچ قلبی پيش او مردود نيست

  زانک قصدش از خريدن سود نيست

  .ود، زيرا قصد او از خريدن نفس ُگنه کاِر آدمی سود بردن نيستدر بارگاه رحمت الھی ھيچ قلبی مردود نمی ش

. ھيچ قلبی، ھيچ من ذھنی ق2بی ای، نزد خدا مردود نيست. ،  را کسی حتی خدا نمی خرد)من ذھنی تقلبی( من بد ھستم و ھيچ کاKی تقلبی :نگوييد

  . برای اينکه منظورش از خريدن سود نيست. او خريدار است

   

  ١٢۶٨مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بيت 

  

  رجوع به داستان آن َکمپير

*  

سفيد شده، ولی عشق شوھر و پير زن نود ساله که دندانھايش ريخته و گوشش نمی شنود و چشمھايش نمی بيند، قدش خميده و تکيده و موھايش 

  ).سمبل ما انسانھا(حرص شھوت شديد ھنوز در او زنده ست، را به ياد داريد 

  چون عروسی خواست رفتن آن خريف

  موی ابرو پاک کرد آن مستخيف

  .، ُمسن و از کار افتاده،  خواست عروسی برود، ابرو برداشت)نادان(وقتی آن پيرزن شھوی، انسان خريف 

   بگرفت آن عجوزپيش رو آيينه

  تا بيارايد رخ و رخسار و پوز

  .آيينه را پيش روی خود گرفت تا رخ و رخسار و پوزو لب ھايش را آرايش دھد

زندگی را در آن . اين پيرزن سمبل ھر مرد و ھر زن حريصی ست که يک يا چند چيز، آنھا را بشدت جذب کرده  و شب و روز به فکر آن ھستند

ھايمان فرو رفته و خودمان را  " خواست"عقل مان در . به اين ترتيب فکر آن چيزھا ما را خرفت و عقل مان را  می دزد. چيزھا جستجو می کنند
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فکر می کنيم که اگر به آنچه که به داشتن آنھا حرص می ورزيم نرسيم، زندگی مان شروع نمی . می ترسيم و احساس امنيت نمی کنيم.  پيدا نمی کنيم

  . شود

  .بيھوده و نامتناسب.  حرص شما به چيزھايی که جذب تان کرده، مانند بزک و حرص آن پيرزن برای  شوھر يابی ست:ين تمثيل می گويدموKنا با ا

  چند ُگْلگُونه بماليد از َبَطر

  تر سفرٔه رويش نشد پوشيده

غرور انسان در نقطه . ه ھای صورتش پوشيده نشداما چاله چول. ،  شاديی و سرمستی، چندين بار سرخاب به صورتش ماليد)غرور(او از سر بَطر 

  .بايد تمام حرص ھايش را از دست بدھد. ای بايد به صفر برسد

  ". نخواھد " او . ھيچ چيزی در جھان او را به خود جذب نکند

. رون آمدن از من ذھنی ستچاره ما به طور کامل بي. ما آنقدر روی صورت من ذھنی مان، چاله چوله داريم که ھر کاری کنيم پوشيده نمی شود

گاھی اوقات به پزشک روانشناس مراجعه می کنيم که نقص ھايمان را برطرف سازد اما روانشناس، ھر چند در اين رابطه رھنمودھايی می دھد اما 

   ].بايد از ذھن زاييده شد. [ و براستی نمی تواند کاری انجام دھد" اساسا

گرفتاری . ما خيلی نارضايتی و رنجش داريم. ، بپوشاند)سرخاب زدن(وان زندگی ما را با رھنمود دادن روانشناس نمی تواند چاله چوله ھای فرا

  . بھترين کار اينست که يکباره از ھمه اين گرفتاری ھا بيرون بپريم. ھای ما کم نيستند

  ُبريد َعْشرھای ُمْصَحف از جا می

  بَچفسانيد بر رو آن پليد می

در قديم ده تا آيه قرآن با دست خط نوشته می شد و يک عشر ط2 چسبانده می . عشر به معنی ده است. آيه ھای قرآن بودعشر، دايره ھای رنگی بين 

  .امروزه قرآن ھا چاپی ست. شد

  . پوشانديعنی با تظاھر به اعتقاد و عمل به قرآن، چاله ھای صورتش را. پيرزن با قيچی اين دايره ھای ط2 را می بريد و به صورتش می چسباند

 من ذھنی، برای پوشاندن چاله چوله ھا و نقايص و زيبا جلوه  دادن خود،  قرآن و يا ھر علم و دانشی را با ولع  به خدمت خود می :موKنا می گويد

  .گيرد

  تا که سفرٔه روی او پنھان شود

  تا نگين حلقٔه خوبان شود

  .گين جمع خوبرويان گرددتا با اين کار صورت پر چين و چروکش را بپوشاند و ھمچون ن

  .به خودمان نگاه کنيم.  ما ھم از دانش و از معانی کتاب ھا، برای تأييد مردم و برجسته کردن خودمان و حرص زدن سوء استفاده می کنيم

  نھاد َعْشرھا بر روی ھر جا می

  فتاد بست چادر می چونک بر می

  . ببندد، چادر به عشرھا می خورد و می افتادندوقتی می خواست چادرش را . عشرھا را به صورتش می چسباند

  باز او آن َعْشرھا را با ُخدو

  بچفسانيد بر اطراف رو می

  . دوباره چادرش را باز می کرد و با آب دھان عشرھا را به صورتش می چسباند

  باز چادر راست کردی آن نگين

  عشرھا افتادی از رو بر زمين

اشاره به آن من ذھنی ست  که می خواھد خود را خاص . ( درست می کرد، باز عشرھا بر زمين می افتادنددوباره آن نگين، آن برجسته، چادرش را

  ). جلوه دھد و در خانه ھمسايه مورد تأييد قرار گيرد

  فتاد کرد فن و آن می چون بسی می

  گفت صد لعنت بر آن ابليس باد

  .ن گفتچون ھر کار می کرد باز عشرھا می افتادند، صد لعنت به شيطا
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، را برای آراستن  و نيک جلوه دادن خود در خدمت حرص می گيرند، )قرآن(به عبارت ديگر، انسان ھا با تظاھر، دانش و انديشه و محتوای کتاب 

  . اما مردم متوجه عدم صداقت آنھا می شوند

تظاھر کنيم، انديشه ھای قرآن را گرفته و  برای توجيه من يا بايد ھشياری،  تبديل شود و ما به حضور زنده شويم و حضور ما را اداره کند، يا اگر 

  . ذھنی مان و پوشاندن نقايص مان به خود بچسبانيم، ھيچ کاری پيش نخواھيم برد

ر آن زمان ابليس زود Wشد ُمَصو  

  ورود گفت ای َقْحبٔه َقديِد بی

  ...  خودشيفتۀ ناشايست، ای: شد و گفتدر ھمان لحظات که شيطان را لعنت می کرد، شيطان ب2فاصله در نظر او مجسم 

  ام من ھمه عمر اين نينديشيده

  ام ای اين ديده نه ز جز تو َقْحبه

  .  من در تمام عمرم چنين مکری به ذھنم خطور نکرده و اين کار را جز از تو بدکارتر، از کسی نديده ام

  تخم نادر در َفضيَحت کاشتی

  در جھان تو ُمْصَحفی نگذاشتی

  ).خطاب به انسان حريص. (کاری خيلی نادر بودی و ھيچ باشنده ای مثل تو افتضاح ببار نياوردهدر افتضاح 

بنظر موKنا، اگر کسی تحت فشار و نفوذ من ذھنی، بدون نظارت حضور، خواستن را برای خواستن و خواستن را  برای زياد کردن بخواھد، تخم 

  .نادر در افتضاح ببار آوردن است

  . مرتکب افتضاحاتی اين چنانی نشده اند) نه نبات و نه حيوان(ه که انسان در اثر حرص،  به اعمالی دست زده که ھيچ باشنده ای تاريخ نشان داد

ما گاز . ما س2ح ھای کشتار جمعی ديگری داريم. بمب اتم می تواند، پنج تا ده ميليون نفر را يکجا بِکشد. ما جنگ جھانی و بمب اتم بوجود آورديم

  . تخم نادر در فضيحت کاشتيم. ش داريم، آدمھا را با آن می کشيمآدم ک

  صد بليسی تو َخميس اندر َخميس

  ترک من گوی ای َعجوزٔه َدْرَدبيس

تو خود صد ابليسی، . ای پيرزن فرتوت، دست از سرم بردار که تو خود به تنھايی به اندازۀ صد شيطان و لشکرياِن انبوه او مکر و خدعه می دانی

دست از سر من بردار و دنبال کار خودت برو ای . کارھايی که تو می کنی به فکر من ابليس ھم نمی رسد. ، لشکر اندر لشکر) اندر خميسخميس(

  .پيری که در اثر عدم تحرک و نظافت خود، بد بو ھم شده.  پر درد) دردبيس(عجوزه 

  ). ثل پياز گنديدهما ھم از بس در حکمت ايزدی خود را شستشو نداده ايم درون مان م(

  چند دزدی َعْشر از علم کتاب

ن ھم Wچو سيب؟ تا شود رويت ُملَو  

  !.معنويات را وسيلۀ کسب امور دنيوی کنی؟!. چقدر می خواھی زينِت علوم کتب آسمانی را بدزدی و چھرۀ خود را مانند سيب بدان بيآرايی؟

  چند دزدی حرف مردان خدا

  تا فروشی و ستانی َمرَحبا؟

  !. حد، سخنان رجال الھی را می دزدی تا با آن فضل فروشی کنی و از مردم تأييد بگيری؟تا چه 

  رنگ بر بسته ترا ُگلگون نکرد

  شاخ بر بسته َفِن ُعرجون نکرد

يد اگر برای تاي. ھمانطور که شاخۀ مصنوعی نمی تواند جای شاخۀ درخت را بگيرد. رنگ مصنوعی، نتوانست صورت تو را سرخ و با نشاط کند

به خود اضافه کرده و تظاھر به معنويت کنيم، مانند بستن و اضافه کردن شاخه " من ذھنی"گرفتن از ديگران، جلوه ھای دنيايی را از موضع 

يم اينجا فَِن ُعرجون يعنی شاخه تر خرما، اشاره به داستان مر.  خشکی به درخت، ثمر و محصول  نخواھد داد و مانند شاخه تر خرما عمل نمی کند

  . عيسی ست
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درخت خشک خرما، . وقتی مريم به عيسی حامله بود،  با سوز و گداز از خداوند طلب کمک و نجات کرد و به زير درخت خشک خرما رفت

  . محصول داد

  . ی رسدرا از دست می دھد و لحظۀ رھايی و رسيدن محصول فرا م" من"وقتی سوز و گداز طلب نجات و رھايی در ما بوجود می آيد، ذھن ما، 

   :موKنا، ھمواره به ما يادآوری و تأکيد می کند که پارامتر

  .دخالت و قدرت خدا را فراموش نکنيد

اگر با سوز و گداز او را طلب کنيد، ھر لحظه وارد امور شما می شود و کارھا را صورت می دھد و اگر در ذھن باشيد و حرص داشته باشيد، به 

خ2ف تصور شما، منشاء ايجاد اين گرفتاری ھا بيرون نيست بلکه نيرويی ديگر است که آن را بوجود می بر . قصابان غضب گرفتار می شويد

  . آورد

  عاقبت چون چادر مرگت رسد

  از ُرَخت اين َعشرھا اندر فتد

   :موKنا و انسان ھای واK و برجسته، ھمواره اين مھم را به ما ياد آوری و تأکيد کرده اند

 فرا می رسد و ذھن متIشی می شود و ھمۀ چيزھای مصنوعی که با آنھا ھم ھويت شده ايم، از جمله مال و جاه و درد ھا و  وقتی، موقع مرگ ما

ديگر جلوه ھای دنيايی و آدم ھايی که به آنھا چسبيده ايم و مرض ھايمان که بوسيله آنھا دلسوزی مردم را طلب می کنيم و حتی عشرھا  و عنوان 

 به خود چسبانده ايم، ھمه، از روی ما می افتند، ما به واقعيت تلخی پی می بريم و متوجه می شويم که چيزی را که ھميشه ھای معنوی مابی که

   .در جستجويش بوديم، ھمه وقت و ھمه جا، کامل و تمام، با ما بوده اما ما ھمواره آن را از دنيا و از ديگران طلب می کرديم

  چونک آيد خيزخيزان َرحيل

   زان پس فنون قال و قيلگم شود

،  برخيز، برخيز مرگ، سر داده شود، در آن لحظه ھمۀ ھنرھا و فضائل ساختگی و علوم ناشی از قيل و قال محو )خيزخيزاِن َرحيل (:ھمينکه بانگ

  .و فانی می شود

  عالم خاموشی آيد پيش بيست

  وای آنک در درون اُنسيش نيست

  .بيانی ست از اھميت سکوت و خاموشی.  حال آن کسی که با آن جھان، خو نگرفتهوای به. صبر کن تا جھان سکوت پديد آيد

به عبارت ديگر، به روشنايی و حضور زنده . ، انس نگرفته باشد)فضای حضور(وای بر حال کسی که طی ھشتاد، نود سال اش، با عالم خاموشی 

  .، مرگ را به راحتی و با آرامش می پذيردزنده به حضور باشد" اگر کسی از ذھن متولد شده و کام2. نشده باشد

  صيقلی کن يک دو روزی سينه را

  دفتر خود ساز آن آيينه را

  .، ج2، بده و آيينۀ دل را دفتر و کتاب خود کن)صيقلی(يکی دو روز سينۀ خود را از زنگار حرص و شھوت 

سپس آن آيينه از زنگار زدوده شده را سرمشق .  زير ذھن باز شودتا فضای. آنچه را که به ذھن جذب شده، کنار بزن، پاک کن. دلت را صيقلی کن

  .  خود کن و از آنجا ياد بگير

  ِقران که ز سائه يوسف صاحب

  شد زليخای عجوز از َسر جوان

  . زليخای پير، از سايۀ عنايت و دعای يوسِف نيک بخت دوباره جوان شد

 به گناھش اقرار کرد، ھمسرش از او جدا شد و چون ھنوز به يوسف ع2قه مند بود به ھمانطور که از قصه يوسف می دانيد، زليخا بعد از آنکه

ھمچنان بر عشق يوسف باقی ماند و به مدت ھيجده سال بر فراق يوسف می گريست تا آنکه دو چشمش . خواستگاران بزرگ  مصر پاسخ مثبت نداد

روزی،  يوسف در بيرون . نان گرفت که ھمۀ دوستان و خويشان از او رميدندضعف و پيری او را چ. پشتش خميده  و موھايش سپيد گشت. کور شد

  :چون سخنانی ميان آن دو مبادله شد، يوسف وی را شناخت و به وی گفت اينک چه می خواھی؟ گفت. از شھر، با گوژ پشتی ک2نسال روبرو شد
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يوسف دست به دعا برداشت که ھم چشمان او بينا شود و ھم . تو را ببينمھنوز عشق تو در دل دارم و کاش چشمانم بينا می بود و می توانستم روی 

  . آن دو به وصال يکديگر رسيدند. و چنين شد. جوانی اش بدو باز گردد

 از پيوند، ذھن ساده و. اگر يوسف ما زنده شود، يعنی قسمت ھشياری ما زنده شود، من ذھنی ما که ھمان زليخای گناھکار است، ھم جوان می شود

  .ما و ھشياری حضور،  فضای وحدت باز و می توانيم از ذھن مان برای خلق و آفريدن،  استفاده کنيم"  بی من"

دارد و کور شده، خود را در چيزھای بيرون از خود جستجو می کند و چون آنچه را که می خواھد نمی "  من"،  )من ذھنی ما(چون زليخای ما 

  .  جستجو می کند و باز خوشبختی خود را در چيزھای بيرونی جستجو و دنبال می کندتواند بدست بياورد، دوباره ت2ش و

حس عدم امنيت .  ، درست ديده نمی شودمن ذھنیجھان بوسيله . ، ذھن فلج  می شود و درست فکر نمی کند"من"با . ذھن، جھان را درست نمی بيند

  . مريض کردهو ترس و استرس و فشار و سرزنش و م2مت و درد  بدن ما را 

در حاليکه . امراض ذھنی مان، ما را با امراض جسمی درگير کرده و جھان را درست نمی بينيم و مشغول م2مت ديگران و پيدا کردن مقصريم

  . عامل اصلی خود ما ھستيم

    فرموله  کند؟ آيا می توانيم ذھن را ساکت و مثل يوسف شاه شويم و ذھن مان خرد زندگی را. ذھن ساکت و يوسف شاه می شود

  شود ُمْبَدل به خورشيد َتموز می

  آن ِمزاٍح باٍرٍد َبْرُد اْلَعجوز

  .، عشق الھی دگرگون می شود)خورشيد گرمِ (، بر اثر خورشيد تموز )مزاجِ بسيار سرِد آدمياِن عاری از معنا(ِمزاحٍ باٍرٍد بَْرُد اْلَعجوز 

من ذھنی يعنی ھشياری . ،  را نگاه و شناسايی می کنيد)ھم ھويت شدگی ھايتان(تان عقب می کشيد و ذھن . تابستان داغ، حضور خود شماست

. می شود " تبديل" ، سرمای سخت زمستان، که مربوط به درد من ذھنی ست، )آن مزاج سرد پيرزن. (جسمی، تبديل به ھشياری حضور می شود

  :موKنا اميدمان می دھد

  . کندر ھر سنی ھستی کار و ت2ش . نگران نباش

  .من ذھنی ما را می گيرد، برای دادن فضای وحدت زير فکرھايمان. خدا مشتری و خريدار اين من ذھنی تقلبی ماست

  شود ُمْبَدل بسوز مريمی می

  شاخ لب خشکی به نخلی ُخّرمی

 و تازه و  سبز مبدل می شود و ، شاخ خشک خرما، به نخلی تر)بخواھيم و اين نياز و طلب در ما بوجود بيايد" اگر واقعا(به سوز دل مريم، 

  .محصول می دھد

  ای َعجوزه چند کوشی با قضا؟

  نقد جو اکنون رھا کن ما َمضی

  . ای پيرزند، با قضا و قََدر تا کی می خواھی ستيزه کنی؟ اينک دنبال نقد باش و گذشته را رھا کن

به ثمر نرسيده و ناراضی . ھم ھويت شده) ما مضی(من ذھنی با گذشته . ندرا توھم می دا) زمان(قضا گذشته و آينده، . قضا می خواھد ما را بزاياند

  .رضايتش ھم از ھر چه که  بدست می آورد، کوتاه مدت و سطحی ست". می خواھد"و " می خواھد"ست و ھسته مرکزيش عدم رضايت است و 

بيدار شو و ستيزه نکن و اين لحظه و نقد و حال را بگير که از .   گذشته و آينده که تو خودت را در آنھا جستجو می کنی، توھم است:قضا می گويد

 من گذشتۀ متحرکم و ناراضی ام، به آينده می روم تا در انباشتگی ھای جديد :به گذشته و آينده نرو و نگو. جنس توست و تو از جنس زندگی ھستی

  .اين حرص است. خودم را پيداکنم

  .ات پير و سفت و کوبيده شده ستشوی، ولو اينکه من ذھنی " مبدل"تو بايد 

  .  و فضای بی نھايت زير فکرھايمان ھستيمجنس زندگی ما از -

  . بينھايت ريشه فضای زير فکرھايمان بی نھايت لحظه ست و -

حس . ی دھد می شود  و حس وجود از آن بيرون کشيده می شود  و بنابراين، جھان را درست به ما نشان مذھن ساده در فضای زير فکرھايمان، -

عمق ھايمان درست کار می کنند و حس ھايمان می توانند به ذھن مان کمک کنند و چون ھيچ حس وجود و ھم ھويت شدگی وجود ندارد، در لحظه 
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و زندگی می  ما اتفاق می افتد درون و اين کيفيت در اين لحظه زندگی می کنيم زندگی اين لحظه را  در -.       داريم و نقد را می گيريمبی نھايت

  . شود و ربطی به بيرون ندارد

  .می آفرينيم با اين ذھن ساده و بی نھايت ريشه دار،  در بيرون ھم -

  چون رخت را نيست در خوبی اميد

  خواه ُگلگونه ِنه و خواھی ِمداد

  .چون اميدی به زيبا شدِن چھرۀ تو نيست، خواه روی آن را سرخاب بمال خواه ُمرکب، فرقی نمی کند

با آرايش و کم و زياد کردن . اميدی به آن نيست.  رخ من ذھنی را بزک و گلگونه و آراسته می کنيد، سرخاب يا مداد سياه ماليدن فرقی نمی کندوقتی

  . من ذھنی، کار درست نمی شود


