
473 برنامه . گنج حضور  2013 

 

1 

 

١٩۵٧غزل شمارٔه   . گنج حضور    .473برنامه     

 ھست عاقل ھر زمانی در غم پيدا شدن

 ھست عاشق ھر زمانی بيخود و شيدا شدن

می خواھند بصورت فرم ظاھر شوند و اين صورت را به خود و به ديگران نمايش .  ھر لحظه در فکر پيدا شدن، نمايان شدن ھستندعاقلانسانھای 

و در آنجا، بيخود و شيدا و مست . بيرون برود، به کجا؟ به فضای يکتايی" من ذھنی"، از اين "خود"لحظه می خواھد از اين  ھر عاشقاما . دھند

. در فضای يکتايی بماند"  کار و پيشه و حواس اش به اينست که دائما،عاشق. خدا، مست زندگی شود  

باشيم، ممکن است يک لحظه از آن فضای يکتايی، آنجا که با زندگی و با تمام انسان ما انسان ھا تحت تحريک و القاء جھان مادی ھستيم، اگر عاشق 

.برمی گرديم" ھا و با تمام چيزھای عالم حس يکی بودن می کنيم، جدا شويم و به ذھن رويم،  اما فورا  

 عاقIن از غرقه گشتن بر گريز و بر حذر

 عاشقان را کار و پيشه غرقه دريا شدن

اين لحظه، فضای يکتايی ست .  دور شوندلحظه که می شناسيد و می دانيد و بيشتر توضيح خواھيم داد، مدام می خواھند از اين ، ھمانطورعاق�ن

. در ذھن نداشته باشد" وجود" و حس  " خود"اگر کسی وارد آنجا شود، بايد فانی شود و   

 عاشقاناما حواس . تند و از فضای يکتايی دور و يا از آن فرارمی کنند ھر لحظه غرق در فرم و جسم و قضايا و وضعيت ھا ھسعاق�نبنابراين، 

مصداق اين سرودۀ . به اينست که اين لحظه و ھر لحظه غرق قلمرو و فضاِی  وحدت، يکتايی شوند و اجازه دھند زندگی به مأموريت خود اقدام کند

  :موTنا

      دلبر بردبار من آمده برده بار من رفته ره درشت من بار گران زپشت من                     

در اين بحر . (، يعنی از فضاِی ذھن زاييده می شويم، ھر لحظه با فضای يکتايِی لحظه يکی می شويم و عمق بی نھايت پيدا می کنيمعاشقوقتی ما 

گی، خدا، از طريق ما انجام مأموريت، کار می ، آنقدر وسيع می شويم که ھمه چيز در ما جا می شود، آن فضا، آن زند)در اين بحر ھمه چيز بگنجد

.کند و ما خيال مان راحت است  

  : در اين حالت

.  برکت و عشق و خرد زندگی از آن فضا، به فکرھای مان جاری می شود-   

. ، وجود ندارد"حس وجود، حس شخصيت و حس ھويت" در ذھن مان -   

از آن فضا الھام می شود، توکل داريم و می دانيم که بھترين خرد و عقل و لطافت است که به ھر چه .  ذھن مان خIق است و نگران آينده نيستيم- 

. در فکرھايمان جاری و کارھا را در بيرون سروسامان می دھد  

سيم شدن و درست کرده ايم، رھا کنيم، يعنی خودمان را از متفرق شدن و تق" من" پس، اگر آن چيزی را که در جھان مادی چسبيديم و بر اساس آن 

چسبيدن به چيزھای مختلف در جھان مادی، جمع و جور کنيم و غرق فضای يکتايی شويم و حواس مان باشد که از آن فضا بيرون نياييم، ديگر 

. نگران ھيچی نيستيم  

  :اما برگرديم به مصرع اول بيت اول

  :گفتيم.  عاقل، انسانی ست که درذھن زندگی می کند

. تيم ما از جنس ھشياری ھس-   

.  ھشياری فرم ندارد-   

. ماه رشد و بسط، در شکم مادر، وارد اين جھان می شود9 ھشياری بی فرِم ابتدا، در شکم مادر وارد فرم شده و بعد از -   

.، وارد ذھن می شود"بی فرم "  سپس طی مراحلی اين ھشياری به فرم درآمده، -   

" قی بمانيم، اين ھشياری قادر است که  در ذھن چيزھای اين جھانی را تجسم کند و به آنھا  اينبار در ذھن، چون بصورت بی فرم، نمی توانيم با- 

.  ناميديمھمانيدن يا ھم ھويت شدناين جريان و روند را، . و حس شخصيت و حس ھويت ببخشد" حس وجود  

اين . يزھايی را که به آنھا چسبيده، تجربه کنداما چون اين ھشياری با خدا، زندگی، يکی ست، بايد جدايی از چ.  نخست به چيزھا می چسبد- 

. ھشياری، در واقع خود اوست  
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يعنی شما عين خدا، ھشياری، زندگی، ھستيد که به اين جھان آمده ايد ولی بی فرم نمی توانيد در اين جھان زندگی کنيد در نتيجه، به فرم ھای جھانی 

 می چسبيد و به آنھا ھويت می بخشيد و حس وجود می کنيد. اينکار Tزم است. در غير اينصورت انسان نمی تواند در اين جھان زندگی کند. 

، با آنھا ھم ھويت می شويم، قرار است و قرار "آنھا يکی شدن"پس از رفتن ھشياری به ذھن و ھم ھويت شدن با اقIم جھانی و بصورت فکر با 

. در مرحلۀ بعد بايد جدايی از فرم ھا را تجربه کنيم. تجربه کنيمبوده که مدت کوتاھی در اين وضعيت بسر بريم و سپس جدايی را   

ھر لحظه عاقل می خواھد بصورت يک باشنده ذھنی ھيجانی بلند : توجه شما را به مصرع اول بيت اول و به مصرع اول بيت دوم جلب می کنم

.شود  

د می شود چيزی به او می چسبد و بعد از اينکه اقIم جھانی به او انسان که به اين جھان می آيد گويی تن اش مانند چسب باشد، از ھر جا که ر

. چسبيده شدند، فکر می کند که زندگی و يا خود او، ھمان چيزھايی ست که به او چسبيده اند، از آنھا زندگی می خواھد  

نوان باشنده و کيفيتی جدا از ماھيت آن اقIمی که به اما بعد، بع. پس، ما بعنوان ھشياری، وقتی به اين جھان می آييم، ابتدا بايد به چيزھا بچسبيم

  :حاT به اين گفتار موTنا توجه کنيم. چسبيده اند، بايد بلند شويم و جدايی را برای صعود به اصل اوليه خود، آگاھانه و ھشيارانه تجربه کنيم

ی اينکه، متناسب با ھر فکری که در ذھن ما اتفاق می افتد،  يک وقتی بعنوان باشنده ای ذھنی ھيجانی بلند می شويم، چرا می گوييم ھيجانی؟ برا

، اگر شما اcن يک فکر ترسناک بکنيد، اين فکر ترسناک به جسم تان اعمال می شود و ھيجان ترس در شما "مثI. ھيجان درما بوجود می آيد

.   ھيجان، و حاصل فکر ھستند...ترس، حس حسادت، کينه و غيره . بوجود می آيد  

، تصور در ما، بطور غير ارادی و )اcن شما ببينيد، در ذھن تان يک فکر کننده وجود دارد(س ما در ذھن مان بعنوان يک فکر بلند می شويم پ

اجبارگونه " اين فکر، ھر لحظه، ناخواسته و غيرارادی و تقريبا. اجبارگونه فکر می کند و بر اساس اين فکرھا در ما يک ھيجان بوجود می آيد

اين بلند شونده .  ھستيم در حاليکه ما ھشياری زير اين بلند شونده ھستيم آن، بلند می شود و وانمود می کند که ما )ون ما نمی توانيم ساکتش کنيمچ(

 توھمی ما نيستيم قرار بود با ما، طی ده يا دوازده سال جدايی را ياد بگيرد و بعد از آن ما را بيدار کند و متوجه شويم که اين باشندۀ. من ذھنی ست

.بلکه فضای زير اين توھم ھستيم و ديگر بلند نشويم  

".من " :اcن ھفتاد، ھشتاد سال مان ھست و باز ھم بصورت باشندۀ ذھنی ھيجانی بلند می شويم و می گوييم. ولی ما متوجه اين مسئله نشديم  

 اcن متوجه می شوم: وقتی، در غم پيدا شدن و نمايان شدن، ھستم: 

ه صورت و چگونه بلند می شوم و خودم را به شما و به ديگران نشان می دھم؟ به چ  

. اول می خواھم به خودم و بعد به شما ثابت کنم که وجود دارم  

).اين توھم ست(  

.ما می خواھيم ياد بگيريم بلند نشويم  

من از جنس زندگی زير . ای که بلند می شود  قطع می شوموقتی بلند می شوم اولين کاری که صورت می گيرد اينست که از زندگی زير اين باشنده 

. اين باشنده ھستم اما وقتی قطع و جدا می شوم، ديگر زندگی آگاھانه و شادی و آرامش از آن فضا نمی آيد  

.آرامش و شادی و زندگی و ھويت و حس امنيت را در ھمان چيزھا که ذھن ام نشان می دھد جستجو می کنم  

. در ھمين رابطه از اصل زندگی جدا و قطع و در فکرھايش گم می شود. ه در غم نمايان شدن و مطرح شدن است پس، عاقل ھر لحظ  

فرض کنيد ھر لحظه ما در غم نمايان شدن و مطرح شدن، از زندگی قطع باشيم و از جھان بيرون نيازھای اساسی مان را جستجو کنيم، اما زندگی 

. تباھی سترا از جھان بيرون طلب کردن کار اش  

مصرع دوم بيت . (برگرديم" ھر لحظه بيخود و شيدا شدن"بھتراست متوجه اشتباه خود شده و اين ميل مطح شدن و نمايان شدن را رھا کنيم و به 

). اول  

.پس بھتر است که ھر چه زودتر اينکار انجام شود. طبق حکم زندگی، قرار است اينگونه باشيم  

محتوا، يعنی آنچه که ما . ھم به ھمين ترتيب، بصورت ھم ھويت شدگی با چيزھا، برخاسته و از زندگی جدا می شوندمن ذھنی و تمام من ھای ذھنی 

کسی ممکن است به باورھای دينی مسيحيت . به آن می چسبيم، ھم ھويت شدن با چيزھا و جدا شدن از زندگی در آدم ھای مختلف فرق می کند

اسIم و آن يکی به باورھای بودا بچسبد، ولی آن چيزی که به ساختمان و ساختار ذھن و من ذھنی مربوط می بچسبد و کسی ديگر به باورھای دينی 

. شود و سبب ھم ھويت شدگی می گردد، در تمام انسان ھا يکی ست  
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ند، به اين ترتيب از زندگی پس از ھم ھويت شدگی، ھر لحظه بلند می شوند که مطرح و بيان و تعريف و پيدا شو. ھمه انسانھا ھم ھويت می شوند

.قطع می شوند  

.اما انسان ھا به چه می چسبند؟، بستگی به فرھنگ و ارزش ھای رايج و باورھای متداول آن جامعه دارد  

ما ھمه . ولی ھمه من ھای ذھنی يک جورند. فرھنگ و باورھا و ارزش ھای يک جامعه با جامعۀ ديگر، يک مملکت با مملکت ديگر، فرق می کند

).مصرع اول. (ينکار را می کنيما  

  :، آزاد شويد، توجه کنيد)پيدا شدن ھميشه غم دارد(اگر شما دوست داريد که از غم پيدا شدن 

:يادمان باشد" بلند می شويم، اوT" من " وقتی ما بصورت موضوعی، مقصودی، چيزی، بعنوان يک   

 اظھار شدن و بيان شدن و پيدا شدن، به پايان برسد، ما بايد نورافکن را روی خود اگر قرار باشد که اين غمِ . يک توھم است. ، يک فکر است"من"

. ، بيندازيم)من(  

  :اگرمی خواھيم ببينيم اين غزل برای ما چگونه کار می کند، قلم و کاغذ برداشته و روی آن بنويسيم

Iرا به رخ کسی ...  ؟، خانه ام؟، سوادم؟، خوشگلی ام؟، قدرت بدنی ام؟  آيا يکی از متعلقات ام، مثل پول ام:"من، ھرلحظه چگونه پيدا می شوم؟ مث

. می ِکشم؟ يعنی به اين تعلق می چسبم و برای مطرح شدن و معنی شدن و پيدا شدن، بلند می شوم؟  

.مقايسه. ھميشه وقتی از اصل، زندگی، جدا می شويم، تنھا معياری که می تواند به ما بگويد کی ھستيم، مقايسه ست  

. چون به خانۀ بزرگ مان چسبيديم در نتيجه بزرگ تر بلند می شويم. ما خانه مان را با خانۀ کوچک تر کسی ديگر، مقايسه می کنيم  

. شما ببينيد چگونه؟ بلند می شويد؟  

شتن، نياز به پيدا شدن، نيازِ از ديگران  توقع دا. نياز به پيدا شدن، نياِز روانشناختی ست. آيا شما توقع داريد؟ توقع داشتن، پيدا شدن است

ازنظر آينده تأ . به او حس امنيت بدھند. تأييدش کنند. احوالش را بپرسند. آدم چه توقعی دارد؟ توقع دارد که به او زندگی بدھند. روانشناختی ست است

. او را از تنھايی بيرون آورند. مين اش کنند يا نگرانی اش را رفع کنند  

اما چون نمی تواند به خواسته ھايش دست يابد، شکايت . ھنی ھيجانِی با توھم، بلند شده و از ديگران چنين توقعاتی داردپس بعنوان يک باشندۀ ذ

. است " من" شما ببينيد می توانيد جلوی شکايت تان را بگيريد؟ شکايت، پيدا شدِن . خواھد کرد  

. ، پيش می آيد"رنجش " بدنبال شکايت، نيروی محرکه و مھم بعدی،   

. بايد ترک شان کنيد.  توقع، رنجش، شکايت، يکنوع پيدا شدن است-   

.  توقعات مان از مردم بايد به صفر برسد-   

 - ھيچکس نمی تواند به ما حس امنيت بدھد. 

.  حس امنيت، از درون ما باT می آيد-  

. از ترس آينده و برای داشتن حس امنيت، نبايد به انسان ھای ديگر بچسبيم-  

 

  . 1955غزل .  گذشته يک بيت شعر از موTنا خوانديمھفتۀ

 عيب بينی از چه خيزد خيزد از عقل ملول                        تشنه ھرگز عيب داند ديد در آب روان

.  نيستجواب اين. نه.  می خواھم ديگران را عوض کنم، بھترشان کنم، تغييرشان بدھم:چرا ما عيب جويی می کنيم؟ ممکن است يکی بگويد  

مطرح شويد، خودتان را نشان . برای اينکه پديد بياييد. عيب جويی، عيب بينی، عيب را گفتن، برای اينست که شما من ذھنی تان را تقويت کنيد

 ذھنی ، برای اينست که من)پشت سر عيب گويی می کنيم" مقابل و يا در پشت سر افراد، که معموT(عيب جويی و عيب بينی و عيب گويی . بدھيد

:می گويد  

ھمينکه اول ما وسط پريده و می گوييم فIنی اين عيب را دارد، معنی اش ). معلوم نيست که ندارد. (من در موقعيتی ھستم که اين عيب را ندارم

می گيرد ولی ھمينکه ، من ذھنی اين را در نظر ن)ممکن است که بيشتراز او عيب داشته باشيم. (اينست که برای من ذھنی ما، آن عيب را ما نداريم

ما بايد بدانيم با عيب بينی و عيب جويی و عيب گويی نمی توانيم حتی بچه مان را . عيب را می بيند و به زبان می آورد، در مقايسه بزرگتر می شود

. مردم از ما فرار می کنند. نفوذ ما را قطع می کند" رابطه را قطع می کند و اصI. عيب بينی و عيب جويی روابط را خراب می کند. عوض کنيم
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ھمين حس عوض " اصI. والسIم. ، ما نمی توانيم ديگران را عوض کنيم"اوT. چطور ممکن است ما بتوانيم ديگران را عوض و آدم بھتری کنيم

.  است و غم داردپيدا شدنکردن ديگران و سلطه جويی   

اگر ديديم جايی خودمان را . نمی رنجيم. شکايت نمی کنيم.  به صفر می رسانيمتوقع را. ما عيب جويی و عيب بينی و عيب گويی را ترک می کنيم

ھر جا ديديم در . عقب می کشيم و خودمان رانگاه می کنيم. در حال پيدا شدن ھستيم.  کار می کندمن ذھنیبه رخ ديگران می کشيم، می فھميم که 

. ذھنی سر برآوردهمی دانيم که من. حال باT آمدنيم، خودمان را پايين می کشيم  

پيدا می شويد؟ اگر اين را پيدا نکنيد، ) چگونه(شما بايد با صبر و حوصله، با انداختن نور افکن روی خودتان، ببينيد و پيدا کنيد، که به چه شکلی 

.نمی توانيد از شرش راحت شويد  

. حاT، اگر پيدا کرديد، بھتر می توانيد روی خود کار کنيد  

. ، نيازھای روانشناختی اند"زياده خواھی"، "خواستن. "روانشناختی ھفته ھای قبل صحبت کرديمدر مورد  نيازھای   

  :ھفته ھای قبل گفتيم

 است که من ذھنی را باقی نگه می می خواستن و اين می خواھد" بلکه دائما.  نمی تواند باقی بماندداشتن ھای محدود با ھم ھويت شدگیذھن ما، با 

پيدا واکنش نشان دادن،  ". می خواھد" نشان می دھد و با اراده و تصميم قطعی و بيشتر اوقات، منفی، واکنشاستن، من ذھنی برای اين خو. دارد

. استشدن  

... شما ببينيد چگونه واکنش نشان می دھيد؟ خشمگين می شويد؟ مضطرب می شويد؟ می ترسيد؟   

. بحث و جدل کنيد و يکی را قانع کنيداينھا ھمه، برای چه؟ برای اينکه جواب مردم را بدھيد و   

من تو را سرجايت . من بيشتر از تو بلدم.  من بھتر از تو ھستم:برای اينکه بگويد. کی؟ بحث و جدل می کند و برای چه؟ من ذھنی اينکار را می کند

. می نشانم  

.ما کلک من ذھنی را ديگر نمی خوريم. ھر چه پيدا شود درونش بيشتر غم ھست. چرا اينکار را می کند؟ برای اينکه پيدا شود  

!.ما گرسنۀ قضاوت ھستيم، مبادا از زير نظرمان چيزی رد شود!. چرا اينقدر قضاوت می کنيم؟ برای اينکه چيزی پيدا کنيم و بر اساس آن پيدا شويم  

. ويد ششما ھر چه بيشتر مقاومت می کنيد، بيشتر پيدا می. مقاومت در مقابل رويدادھا، پيدا شدن است  

). ھست عاشق ھر زمانی بيخود و شيدا شدن. (اگر کسی نخواھد پيدا شود، فضا را بيشتر باز می کند  

).    در اين بحر در اين بحر ھمه چيز بگنجد                                   مترسيد مترسيد گريبان مدرانيد          (  

. بنابراين کسی نيست بلند شود. مقاومت نمی کند.  چيز درونش جا می گيردھمه. فضای يکتايی لحظه فضا دار است،  کش می آيد  

از جنس . وقتی بلند شدن فروکش می کند، شما با دريا يکی می شويد برای ھمه چيز جا داريد. شما وقتی بلند می شويد، قطع می شويد، زندگی نداريد

. جانی بلند نمی شويدديگر بصورت فرم ذھنی ھي. از جنس خدا می شويد. دريا می شويد  

شما اين کلک من ذھنی رامی شناسيد، . بنابراين، بلند و از اصل زندگی جدا می شود. من ذھنی، ھر لحظه با ھر حرفی که می زند ھم ھويت است

 بودند، در ده، دوازده آدم عاشق بعنوان پدر و مادر مواظب مامی دانيد که زمان زاييده شدن تان از ذھن گذشته، اگر تا ده، دوازده سالگی، دو 

. سالگی، اين ھشياری را از ذھن می زاياندند، و ما ھمواره بلند شدن بعنوان يک باشنده ذھنی ھيجانی را ادامه نمی داديم  

ن ذھنی را برای اينکه در ذھن بودن و گوش دادن به م. در واقع ما می دانيم که بايد به فضای يکتايی برويم و به ذھن برنگرديم، ولی نمی توانيم

از اين باصطIح " تا بيست سالگی، سی سالگی، چھل سالگی، حتی در حوالی چھل سالگی، چه مرد و چه زن، تقريبا.  خيلی تکرار کرده ايم

. ، سير می شوندخواستنصورت ھای ذھنی زندگی   

اھيم و برای آنھا افتخار کنيم، به يک تھی بودن می يعنی ما سيرمی شويم که از بچه و ھمسرمان و از دوستا ن مان زندگی بخواھيم، حس امنيت بخو

دليل ). بعضی ازموقع ھا در پنجاه سالگی. (حالمان خراب می شود. رسيم که روانشناسان آن را شناخته و اسمش را بحران ميانسالی نام گذاشته اند

. حس آرامش نمی دھند. حس خوشبختی و شادی نمی دھند. اين بحران، اينست که ما تجربه کرديم که چيزھای بيرونی به ما حس امنيت نمی دھند

. شايد ما آدمی مثل موTنا را پيدا نکرديم که بفھميم اين بحران ميانسالی، برای چه اتفاق می افتد؟  اcن می فھميم که چه اتفاقی افتاده. ھويت نمی دھند
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اcن و ھمين دردھا . ختی اصيل و آن شادی اصيل زندگی و خدايی نيستھشياری آمده، به چيزھا چسبيده، از زندگی خودش را جدا کرده، آن خوشب

اين را با ذھن نمی شود . ما را به آنجا می کشانند و به ما فشار می آورند که آنچه را که چسبيديم، رھا کنيم و در فضای يکتايی اين لحظه غرقه شويم

.تعريف کرد، شما بايد اول آن چيزی را که چسبيديد، رھا کنيد  

با ھر حرفی که می زند، ھم ھويت . ذھن ما تند تند حرف می زند. (اگر ذھن تان آرام شود و آرام تر فکر کند، برای من ذھنی به مثابه مردن است

غيبت اگر Tزم باشد واکنش نشان می دھيم، دعوا می کنيم، مقاومت می کنيم، قضاوت می کنيم، . ايم، بلند می شويم و فکر می کنيم که زنده ھستيم

.).می کنيم، ھمه کار می کنيم، فکر می کنيم اين يعنی زندگی و زنده بودن  

من که دارم می ميرم، پس می خواھی : چون من ذھنی می گويد(اگر ذھن آرام تر فکر کند و آرام تر فکر کند، و بلند شدن بصورت فکر قطع شود 

پس، اگر شما ديديد آرام . ، اين من ذھنی در حال مردن است)ی شويد و نمی ميريداما شما می دانيد که زنده م. من بميرم تو می ميری. من بميرم

آرام، با گوش کردن به اين برنامه، غيبت نمی کنيد، بدگويی نمی کنيد، عيب نمی بينيد، مقاومت نمی کنيد، قضاوت نمی کنيد، نمی رنجيد، شکايت 

. زنده می شويد. نترسيد. شود و آرام می شود و يک دفعه، شما ھمان دريا می شويدنمی کنيد، توقع تان کم شده، يواش يواش اين ذھن آرام می   

 عاقIن را راحت از راحت رسانيدن بود

ھا شدن عاشقان را ننگ باشد بند راحت  

آسودگی شان در . نديعنی فقط از چيزھا، شیء و ماده و متاع، خبر دارند و زندگی را در آنھا جستجو می کن. ھشياری جسمی دارندعاق�ن  :گفتيم

،  يا اينکه يک جايی ھم ھويت شدگی من صدمه ديده، ھزار )که البته نمی شود اطمينان داد(چيست؟ اطمينان می خواھند که اين چيزھا ھميشه ھستند 

ھر جا که ديديد .  کنيدبه من و به ھم ھويت شدگی ھايم نگاه). با آن ھزار دTر ھم ھويت است(دTر ضرر کردم، آن ھزار دTر را به من بدھيد 

.غلط است. نهآيا اين برخورد درست است؟ . نقصی وجود دارد آن را درست کنيد، نگرانم، مضطربم  

.آيا ما با تن مان ھم ھويت ايم؟ بله. گذرا ھستند، حتی تن ما. شما می دانيد، با ھر آنچه که در جھان مادی ھم ھويت شده ايم در حال از بين رفتن اند  

 زن ... مرد بايد چطور باشد؟ زن بايد چطور باشد؟  . سيت مان، زن ھستيم يا مرد ھم ھويت ايم؟ بعد با باورھای حول و حوش جنسيت ماناول با جن

ن بايد بچه داشته باشد، در جوامعی مثل جامعه ما، بدتري" بايد بموقع ازدواج کند، زن بايد در فIن سن بچه داشته باشد، مرد بايد در سن فIن حتما

  :با اينھا ما ھم ھويت ايم. سرنوشت برای يک مرد اينست که نتواند بچه دار شود، زن نتواند بچه دار شود، زن نتواند شوھر پيدا کند

.    آبرويم رفته. شوھر پيدا نکردم بدبختم  

. با فکرش ھم ھويت است. بدبخت می شوداگر مردی بچه دار نشود، چه می شود؟ . زن نشد که نشد. خب شوھر نشد که نشد. با فکرھا ھم ھويت ايم

Iکی گفته؟ . مرد نيست" اگر نتواند زنی را بچه دار کند چه؟ اص  

.عاقIن اينطور فکر می کنند. من ذھنی  

برای چه ما بايد با جنسيت مان ھم ھويت شويم؟ مرد عالی . زندگی در درون شما زندگی می شود، چيزی داريد يا نداريد. زندگی، زندگی ست

اينھا باورھايی ست که ما با آنھا ھم ھويت . زن عالی کيست؟ که مردھا خيلی به او توجه کنند. زياد عشق کرده باشد" ست؟ باوری ھست که مثIکي

نھا بخواھيم نمی توانيم خوشبخت شويم اگر با اي. اينھا ما را رھا نمی کنند. ما بايد يکی يکی اينھا را بشناسيم. اينھا مربوط به زندگی نيست. شده ايم

).ھا شدن عاشقان را ننگ باشد بند راحت.  (بايد اينھا را بشناسيم. زندگی کنيم  

عاشق، حواس اش در اينست که آيا در اين لحظه با خدا يکی ست يا نه؟ از آنطرف، برکت زندگی، عشق زندگی، نيروی خIق زندگی، از ما چه زن 

 ھمه حواس اش اينست که با زندگی در اين .عاشق، ھم ھويت شدگی نداردمی شود يا نه؟ و چه مرد، برای جاری شدن در محيط و جامعه، رد 

. لحظه موازی و ھمآھنگ باشد  

از چيزی در بيرون زندگی نمی خواھد، . از جنس شادی و آرامش است. شادی و آرامش را از زندگی و از اعماق وجودش می گيرد. توکل دارد

اين نوع " اتفاقا!. ماشين خوب چيست!. معنی اش اين نيست که عقل ندارد و نمی داند خانه راحت چيست.  نيستبنابراين، در بند راحتی در بيرون

.برای اينکه برکت زندگی به فکرھا و به اعمالش می ريزد و در اين جھان نيکو خلق می کند. آدم بيشتر پول در می آورد  

. ی مرفه کاری ندارداگر ما به خدا وصل باشيم، پول در آوردن برای يک زندگ  

اگرنمی توانيم درست زندگی کنيم، راحت امرار معاش کنيم، برای اينست که من ذھنی مان آنقدر قوی ست که ھر لحظه، مانع در کارھای خودمان 

.  ايجاد می کند  
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.آن عاقل ھر لحظه در غم پيدا شدن است، ما ھر لحظه پيدا می شويم  

اگر کسی خدمت قابل قبولی به جامعه کند، جامعه ھم به اندازه کافی .  اين نيست که به جامعه خدمتی کنيمھدف ما. اولين ھدفمان پيدا شدن است

. رابطه ما با زندگی قطع است. ولی مسئله اينست که ما قطع ايم. مگر می شود که ندھند. جبران می کند و به اندازه کافی به او پول می ھد  

ھر کسی کارش در بيرون جور در نمی آيد، کار نمی تواند پيدا کند، کار پيدا می کند ولی . مان می کنيمبا عقل من ذھنی ھم خرابکاری در کار

. بيرونش می کنند، با مردم، با مشتری، نمی تواند کنار بيايد، بداند که در غم پيدا شدن است  

ار خودش خرابکاری کند، در کار ديگران خرابکاری ھر لحظه فکر و ذکرش اينست که چطور بصورت يک باشندۀ ذھنی ھيجانی بلند شود و درک

بی نھايتی خدا، ھر قدر چيزی را بخواھيد به . ما ھم از جنس ابديت و بی نھايت ايم. در ابديت. کند، حسود باشد، زندگی، خدا از جنس بی نھايت است

 او :حسود می شود. کند، در کميابی و محدوديت می افتداگر کسی بلند می شود و رابطه را قطع می . از آن جنس ھستيد" شما اصI. شما می دھد

!. چرا بيشتر در آورد؟ از من زيادتر داشته باشد؟  

ھا چنانک عاشق اندر حلقه باشد از ھمه تن  

 زيت را و آب را در يک محل تنھا شدن

ھشياری ايزدی . ھم می چسبند و باT می ايستندپس از مدتی می بينيد که ذرات روغن به . شما روغن و آب را باھم قاطی کنيد. عاشق، مجموع است

از ذھن زاييده شده، با فضای يکتايی اين لحظه يکی ست و اگر کسی بيايد و . عاشق يکتاست. در عاشق، قاطی نمی شود. ھم در ما ھمينطور است

Iآنقدر تحريک و عصبانی اش کنند، " آب و روغن کند، يعنی مث) ،Tفرض کنيد آنقدر زلزله زندگی اش زياد باشد و البته تحريک نمی شود ولی حا

، اموالش را از دست بدھد، يک کسی فوت کند، يک کسی برود، پس از مدتی ممکن است در اثر آب و روغن کردن اين )اتفاقات او را بلرزاند

. و دوباره يکتا می شود، ولی يک دفعه بعد از دو سه روز جمع می شود )پخش شود(باصطIح تکه ھای روغن در جاھای مختلف برود   

. با ھيچکس ھم ھويت نيستعاشق،   

عشق ورزی و آزاد گذاشتن و عيب پيدا نکردن و احترام گذاشتن به کسی، با چسبيدن به او . عشق دادن و عشق ورزيدن با چسبيدن به يکی فرق دارد

اگر سلطۀ خود را ).  که ھست، بدون ميل به تغيير دادن اواحترام يعنی پذيرش و قبول ھر کس به ھر صورت(. برای گرفتن حس امنيت تفاوت دارد

روی کسی انداخته و بخواھيم ھر حرکتش را کنترل کنيم، در اينصورت چه می شود؟ تکه ھای روغن ما، روی آدمھای مختلف، چيزھای مختلف، 

.اcن ما ھمينطوريم. وضعيت ھای مختلف می رود و ما متفرق می شويم  

اگر شما .  اينطور می شودعاشق. بايد تکه ھايمان را جمع کنيم. در چيزھا تقسيم شده ايم و ھر تکه ای از ما جايی گير افتادهگرفتاری ما اينست که 

.شما دوباره در اين لحظه، حس يکتايی با زندگی می کنيد، پس شما عاشق ايد. را آب و روغن می کنند، ھشياری شما می آيد و يک تکه می شود  

. تان می دھند و ھر تکه از روغن جايی می رود و گير می کند و نمی آيد، پس شما در آنجاھا گيريداگر يک ذره تکان  

.وقتی از وضعيت ھا و از آدم ھا حس امنيت و يا خوشبختی و حس زندگی و شادی و يا ھويت می خواھيد، گيريد  

 بگويد شما کی ھستيد؟ کسی بايد ھر سه ساعت يکبار به شما زنگ  آيا از چيزی، از وضعيتی، از کسی، می خواھيد که به شما:از خودتان بپرسيد

Iدوستت دارم، عاشقتم، چقدر آدم خوب و دانايی ھستی، چقدر خوشگل ھستی، چقدر زيبا ھستی، چقدر نيکوکاری، چقدر با :بگويد" بزند ومث 

.رفتاريد،  پس گ! تا شما حس امنيت بکنيد؟... سوادی، چقدر با عرزه ای، چقدر سخاوتمندی،   

آيا از ھمه تن ھا، ھمه جسم ھا، جدا ھستيد؟ مثل روغنی که خود را يک تکه می کند و روی آب می ايستد؟ موTنا جايی ديگر : مو Tنا معيار می دھد

 [.شتی باشدھشياری ما نبايد داخل ک.  آب درداخل کشتی نبايد باشد،  آب داخل کشتی سبب ھIک کشتی می شود، کشتی را غرق می کند:می گويد

ھشياری . ، نبايد فقط در چارچوب و محدودۀ ذھن باشد و بماند)ھشياری ما نبايد فقط منحصر به کشتی تن مان، محدود به شناسايی جسم و ماده  باشد(

.]محصور در ذھن و جسم، به خواِب عميق تر می رود در حاليکه مقصد، صعوِد ھشيارِی جسمی ست  

ق عشقو آنک باشد در نصيحت دادن عشا  

 نيست او را حاصلی جز سخره سودا شدن

. پر از لطافت و آرامش ھستند. خرد ُکل را دارند. با زندگی يکی ھستند.  ھستنديکتا ھا عاشقخب،   

نھا  من از جنس جسم ھستم و عقل ھم  عبارت از اينست که اين اجسام را زياد کنيم تا از آ:عاقل می گويد.  می دانندچيزھا زندگی را در عاق�ن

 که يکتا و با زندگی يکی عاشقپس، به . چون زندگی در آنھاست. ھرقدر آن چيزھايی که من با آنھا ھم ھويت ھستم، زيادتر، بھتر. ھويت بگيريم
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اشيد،  شما رفته ايد با زندگی و با خدا يکی شده ايد، که چه بشود؟ شما ھم مثل ما، اموال تان را زياد کنيد، حرص داشته ب:ست، نصيحت می کند

. راست راست راه برود و به ھمه درد بدھد.  آنست که چيزھا را زياد کند و با آنھا ھم ھويت شود، درد داشته باشد، درد بکشد، درد ايجاد کندعاقل

. ھا را نصيحت می کند که بياييد و مثل ما شويدعاشق، عاقل  

. را نصيحت نمی کنند، کاری با آنھا ندارندعاق�ن، عاشقاناما   

!. دست بر نمی دارند و عاشقان را نصيحت می کنند که شما بيچاره ايد�نعاق  

. خود را از اسانس و جوھر و لطافت زندگی و دستآوردھايش  محروم می کندعاقل چکار می کند؟ عاقل  

.  جھان پيرامون خود انتشار ندھد نمی تواند خرد و خوبی و لطافِت زندگی را که ابتدا خود تجربه می کند، از آنطرف به اينطرف نياورد، درعاشق  

به ذھن رفته و در ذھن با جھان مادی ھم ھويت شده ولی بعد خود را شناخته و به راز بودن خود پی برده، حIوت .  در واقع خود زندگی ستعاشق

ه اصل خود زنده شده و آگاھانه و ھشيارانه يگانگی با کل پديده ھا و کائنات را چشيده، از ھم ھويت شدگی ھا خود را کنده و بيرون کشيده و دوباره ب

.در اختيار زندگی قرار گرفته  

. ولی کاِرعاقIن  بيگار است. عشق و زيبايی و خرد حيات و جوھر زندگی را در جھان مرتعش می کند  

.کاری ست بيھوده. سخره به معنی بيگاری ھم ھست  

.  در اختيار خودش نيستعاشق  

وا بودعشق بوی مشک دارد زان سبب رس  

 مشک را کی چاره باشد از چنين رسوا شدن

بعد اينطرف آنطرف بدويد و بخواھيد مانع انتشار و تصاعد اين عطر و بو شويد، نمی . شما دِر يک عطر را باز کنيد و بگذاريد بويش متصاعد شود

 ھشياری می آيد و وارد ذھن شده، با اقIم ذھنی، انسان بصورت. اين سرنوشت انسان ھم ھست. اينکار عبث است. توانيد جلوی اينکار را بگيريد

آنھا را رھا می کند و آگاھانه با زندگی يکی می شود و ُمشِک عشق را در جھان پخش می کند . درد بوجود می آيد. مادی، جھانی، ھم ھويت می شود

ی اين بوی خوش مشک که اينجا متصاعد است بيفتيم و رو:  بيايند و بگويندعاقلمثل اينکه،  يکسری . و کسی نمی تواند جلوی اينکار را بگيرد

. چنين چيزی نمی شود. نگذاريم پخش شود نه  

رسوا در اينجا به . بنابراين،  مشک چاره ندارد جز اينکه خودش را بيان کند و رسوا شود. مشک ماده ای خوشبوست. عشق بوی خوش مشک دارد

کاری ندارد " اصI. عاشق شد، نمی تواند مثل موTنا اين حرفھا را نزند و در جھان پخش نکنديعنی اگر کسی . مفھوم و منظوری مثبت دTلت دارد

، آنکه تضاد و تفرق و پراکندگی را در دامن وحدت ديده و تجربه کرده، دوست و دشمن عاشق. که اينھا را چه کسی؟ دوست يا دشمنش می خواند

تکليف و وظيفه ومأموريت و کارش . اشتياق و شيدايی و پياِم بوی خوش عشق را پخش می کندگيرنده و آنتنی ست که رايحه و شوق و . نمی شناسد

. عاشقان، ھمه حواسشان به اينست که غرقه دريا شوند:گفت. اينست  

 عشق باشد چون درخت و عاشقان سايه درخت

 سايه گر چه دور افتد بايدش آن جا شدن

خدا از . خدا تکان بخورد، عاشق ھم بايد تکان بخورد. ان بخورد، سايه ھم بايد تکان بخورددرخت تک. عشق مثل درخت است و عاشقان سايه اش

. طريق و با ِمتد و روِش عاشق حرف می زند  

، درخت سايه )انسان را ھم می گويد. ( دست من نيست:موTنا ھم شايد به کسانی که به او انتقاد می کنند، می گويد. عاقل، ھر چه می خواھد بگويد

در ما ھم خورشيد باT می . شما درخت را ببينيد، اول سايه اش دراز است برای اينکه خورشيد در حال باT آمدن است. ارد، يعنی ما اينطور ھستيمد

.آيد  

در حال باT برای اينکه خورشيدمان . ما ھم اcن ممکن است سايۀ دراز داشته باشيم.  وقتی خورشيد آرام آرام باT می آيد سايه درخت دراز است

. آمدن است  

 داشته باشد، ھر چه خورشيد باTتر می آيد، اگر برادران يوسف یممکن است سايه دراز. يک بچه پنج، شش ساله، با خورشيد زندگی باT می آيد

يستاده ای که کم کم آفتاب مثل درخت ا .، اين بچه قرار است سايه کوتاه  بشودمزاحم نشوند و پدر و مادر و فاميل و دوست، دست از سرش بردارند

. از پشت اش باT و باT می آيد و سايه کوتاه و کوتاه تر می شود و در نقطه ای  به صفر می رسد  
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ما حتی اگر سايه ھم داريم، در سايه مقدار زيادی . در رابطه با سايه دو نشانه و تمثيل را با ھم می آورد. موTنا به اين موضوع ھم اشاره می کند

در استعدادی (ھر انسانی . ، عاشقان ھستيم)بالقوه(ما ھمۀ انسان ھا " اوT. ما ھم تاريک تاريک نيستيم. سايه تاريِک تاريک نيست.  ھستخورشيد

ما با مقاومت و بی حرمتی به ذات و اصل . منتھی فقط به زور جلو زاييده شدن خود را از چارچوب و محدودۀ ذھن گرفته. ، عاشق است)نھانی

.حمت زيادی ھم می کشيم تا استرس داشته باشيم، افسرده بشويم، حال مان را بد نگھداريمخود،  ز  

ما با . استعداد و طبع وميل طبيعی ما، به جدا شدن و کنده شدن و زاييده شدن ازذھن و خرسندی و شاد بودن و سکون و آسودگی و آرامش است

 می کنيم، با چيزھای زيادی که آنھا ھم در حال از بين رفتن ھستند، ھم ھويتمی شويم، نگران زحمت زياد، پايين را نگاه می کنيم، فکرھای بد و منفی

 غمزده شويم، من ذھنی را بوجود آمده را استحکام می بخشيم و در حفظ و حمايت آن که ...آينده می شويم و تأسف از گذشته را نگه می داريم، تا 

. قسمت عمده اش درد است، می کوشيم  

. ، متردادف و ھم معنی و معادِل ھم ھويت شدگی با درد ھم ھستمن ذھنی  

. من ذھنی، ھم ھويت شدگی با موضوعات و مقوTت و اشياء ذھنی و درد ھای حاصل از آنھاست  

سايه . يندازيمولی قرار است ھشيار شويم و ھمه را ب. ما رنجش ھای کھنه و منسوخ و ديرينه و خشم ھای کھنه و غير معتبِر گذشته و درد، داريم

ما در . خورشيد در ھمه، و در مجموع و سرتاسری، در ھمۀ زمينه ھای ھستی و زيستی و حياتی، در حال باT آمدن است و بايد باT بيايد. کوتاه شود

جت و اصرار و مقاومت بر اثر ضديت و سما. سايه خدا بودن، با سايه من ذھنی بودن، خيلی برتری و تفاوت دارد. واقع و در اصل سايه خدا ھستيم

. ياد بگيريم مقاومت نکنيم، سايه از بين می رود. است که ما، سايۀ بلند می اندازيم   

با خواندن اين مطالب خورشيد ھشياری، معرفت و اعتدال در ما باT می آيد، مقاومت و سرسختی . ما بايد چه ياد بگيريم؟ ياد بگيريم مقاومت نکنيم

. درخت ھيچ سايه ای ندارد. يک دفعه می بينيم خورشيد باTی سر ماست. ی شوددر ما کم، سايه ھم جمع م  

و شرط ) بدون اجبار(تسليم يعنی پذيرش اتفاق اين لحظه قبل از قضاوت و بدون قيد .  اين لحظه تسليم و رھا باشيد:موTنا به شما يادآوری  می کند

.  کم می کنداين کار سايه من ذھنی را). بدون پس داوری، پيش داوری(  

 بر مقام عقل بايد پير گشتن طفل را

 در مقام عشق بينی پير را برنا شدن

 اين بچه را که اcن شاد است و آرامش دارد و سرشار از انرژی، ميل به بازی و ميل به زندگی دارد و حيات در او موج می زند، : می گويندعاق�ن

. من ذھنی اش را تقويت کنيم.  اعتقاد و مرام ھايمان را به خورد او داده و تحميل اش کنيم، القاء کنيميعنی با ورھا و عقيده و. بايد  مثل خودمان کنيم

تجربه از نوع تجربۀ ما، يعنی با چيزھا ھم ھويت شود، ياد بگيرد که چگونه حرص . (مثل ما زندگی را تجربه کند. تا وقتی بزرگ شد کپی ما شود

... )!. ھم ھويت شود، چگونه بر اثر ھم ھويت شدگی درد ايجاد کند و دردھا را انباشته کند و بزند و چيزھا را زياد و با آنھا   

!.نه.ما که چھل سال مان است فکر می کنيم که اين بچۀ دوساله نمی فھمد و ما بيشتر و بھتر می فھميم  

اين چيزھايی را که سفت گرفته و به آنھا چسبيده او . ی بازی ستزندگ. ما می توانيم از بچه دو ساله زندگی را ياد بگيريم. او خيلی بيشتر می فھمد

بھتر است ما از . ما و بدن مان از بين خواھيم رفت. )حتی، نسبت ھای خونی، خانوادگی، فاميلی ما مجازی اند(. وصل شده ايم، از بين خواھند رفت

  :در مقام عشق می گويداما . مثل اين بچه شويم. ذھن در چھل سالگی حساس، بيدار و متولد شويم

وقتی ھم ھويت شدگی ھايمان را .   ما می فھميم که ھم ھويت شدگی و انباشته گی چيزھا و بدنبال آن دردھا، خرد نيست، ناھنجاری و خامی ست

و ساله،  ساده و روشن می آگاھانه مثل آن بچۀ د. ، رھا می کنيم و می انداريم، جوان می شويم)تطابق و سنجش و برابرِی مقاِم  خود را با ماده(

. درون مان پر از نور می شود. شويم  

وقتی سرسختی و " اصI. پوست مان شفاف می شود. نور و عزت و پرتِو دل از پوست مان ھم ظاھراست. حال، دل مان از جنِس نور ايزدی ست

. جسم مان سالم می شود. ا ھم از آن بھره مند می گرددمقاومت از بين برود، نور و خرد ايزدی از ما بيان و ابراز و متجلی می شود و جسم م  

حواس مان به اينست که . چرا مقاومت چرا نمی کنيم؟ برای اينکه ديگر از وضعيت ھا و از موقعيت ھا و از موضعِ من ذھنی، زندگی نمی خواھيم

 اظھار و بيان می شود، شاديم و بدن مان سالم است و در ھر لحظه غرِق دريای زندگی باشيم و در آن حال، چون خرد و عشق زندگی، از طريق ما

وضعيت ھای بيرونی ما ھم با خرد زندگی سامان می يابند و نيکی و وضعيت ھای در . تمام ذرات وجود ما مرتعش و در اھتزاز برای زندگی ست
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بدون مقاومت، در مسير زندگی خود . ادام پوک نمی کاريمب. ساختار ھايی با ِخرد زندگی بنا می کنيم. تعادل و مثبت و شايسته، در جھان می آفرينيم

. نمی خواھيم کسی را عوض کنيم و از کسی ھم توقع نداريم. و ديگران، مانع ايجاد نمی کنيم  

.می شود) جوان(پير، برنا .  از ھيچکس و از ھيچ وضعيتی، ھيچی نمی خواھم.  زندگی دست اول تجربه می شودمندر   

ھر کی او پستی گزيدشمس تبريزی به عشقت   

 ھمچو عشق تو بود در رفعت و باT شدن

اگر شما بخاطر آن ھشياری، آن ماھيت برتر، . شمس تبريزی، به واقع، آن حالت انسانی ست که از ذھن متولد شده و ھيچ ھم ھويتی در ذھن نمانده

  :خودتان را پَست می کنيد، به اين معنی که

درد ( ی که از فکر ساخته شده منمِن ذھنی، مِن فکری، يعنی .   ستمن ذھنیفقط  يک فکر و ھمان من م بوده و متوجه شده ايد که تا بحال، در توھ

او بلند نمی شود و اجازه می دھد که زندگی بر او مقدم " منِ " ھر کسی که بخاطر زندگی پَست می شود و ). ھم يک نوع فکر است و يا حاصل فکر

.مثل عشق تو. ابد و  باT می رود، می ي)رفعت(باشد و پيشی گيرد   

. در اينصورت، آن چيزھايی که به ما چسبيده اند، ما را ول و رھا می کنند، از ما کاسته می شوند  

 ھر چيزی که ما را اذيت می کند، .ھر موضوع، ھر وضغيت، ھر درد يا ھر چيزی که ما را ول نمی کند، به اين دليل است که ما آن را ول نمی کنيم

.  اينست که ما به آن چسبيده ايمبرای  

او ھم شما را ول می کند، سبک شده و از جھان ماده به باT می  " نخواھيد" ، می خواھيداگر شما آن مقصود و يا منظور و يا چيزی را که از او 

. رويد  

، را صفر می کنيم، وقتی صفر صفر خودد و نمايِش تمام اين بلند شدن ھا و پديد آمدن ھا و ابراز وجو. ما يک بار پايين می آييم، پَست می شويم

 ی، ھيچ موقع در ما بلند نشد، آنموقع، ما انسان شديم و اينبار بصورت زندگی باT می من صفر شديم ديگر ھيچ حس وجودی در ما نماند، ھيچ 

.  رويم  

  

******* 

 

:از قرآن استقصه ای از دفتر پنجم مثنوی، که مربوط است به توبه نصوح،  ابتدای آن   

. توبه خالصانه و ھشيارانه.  ای کسانی که ايمان آورده ايد، توبه کنيد، توبه نصوح  

:قسمتی از تيتر قصه  

بطريق رغبت . آنکه توبه نصوحی کرد ھر گز از آن گناه ياد نکند.  چنانکه شير از پستان بيرون آيد باز در پستان نرود:حکايت در بيان توبه نصوح

      :تش افزون باشد و آن نفرت دليل آن بود که لذت قبول يافت، آن شھوت اول بی لذت شد اين به جای آن نشست چنانکه فرموده اندبلکه ھر دم نفر

                                            نبرد عشق را جز عشق ديگر                       چرا ياری نگيری زو نکوتر  

اه رغبت می کند عIمت آن است که لذت قبول نيافته است و لذت قبول به جای آن لذت گناه ننشسته است، سنيسره لليسری و آنکه دلش باز بدان گن

.       نشده است لذت فسنيسره للعسری باقی است بروی  

* 

.  منتھی، در اين قصه، نصوح اسم انسان است.توبه نصوح يعنی  توبه ھشيارانه و خالصانه  

به ھم ارتباطِ " نصوح" يعنی توبۀ نصوح  به معنی توبۀ ھشيارانه و خالصانه، با توبۀ شخصی به نام .  مفھومی دو پھلو دارد"نصوح" در اينجا 

. منظوری دارند  

ای ، بلند می شويم و رابطه مان با اصل زندگی قطع است، در ھنگامی، در مرحله من  وقتی ما در ذھن زندگی می کنيم و بعنواِن  :به اين معنی که

که تمام وابستگی ھا و دلبستگی ھا و تمام ھم ھويت شدگی ھا را در ذھن رھا کنيم و به فضای يکتايی لحظه برويم، يعنی دوباره با زندگی موازی و 

.اما محتوای اين عبارت، در فرھنگ ما شايد غلط معنی شده. توبه يعنی برگشتن. به آن برگرديم،  توبه کرده، يعنی برگشته ايم  
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ی اوقات توبه کننده را مIمت می کنيم، توسری می زنيم و می خواھيم که خجالت بکشد و حس گناه کند، در حاليکه، حس گناه و مIمت ما گاھ

  :توبه بدين معنی ست که" اساسا. کردن، از لوازم من ذھنی ست

Tزم است ولی بيش از حد، يعنی از ده، دوازده " ااين ھم ھويت شدگی ابتدائ. ما بصورت ھشياری به ذھن می رويم و با ذھن ھم ھويت می شويم

. سالگی به بعد، گناه محسوب می شود  

برای فراگيری معرفِت جدايی، ما به ذھن می رويم و با ذھن ھم ھويت می شويم، اما ھمينکه اين جدايی را ياد گرفتيم، بايد برگرديم و ھشيارانه، 

.ھشيارانه برگرديد:  ، يعنی"نصوحا. دوباره روی زندگی منطبق شويم  

. بخاطر خدا و بخاطر خودتان که از جنس خدا ھستيد. ای کسانی که ايمان آورده ايد برگرديد و با زندگی ھشيارانه و خالصانه، يکی بشويد  

:حال، يکی از فرمايشات حضرت رسول در بيان توبۀ نصوح  

. د و دوباره برنگردد مثل شير از پستان بيرون بياي:کسی از او پرسيد توبه يعنی چه؟  گفت  

.يعنی ما، از ذھن بيرون بياييم و دوباره به آنجا برنگرديم  

 به چيزی که ذھن مان از جھان بيرون به سوی خود می ِکشد و حول و حوش آن می گرديم و از آن ھويت و زندگی می خواھيم، :به عبارت ديگر

..اين ھم ھويت شدگی معادل گناه است. توجه نکنيم  

، برقرار شود؛ يک دفعه حس زندگی و حس آرامش و حس شادی کيفيت، در آن حال ذھن، جدا شود و به فضای يکتايی برود و در آن اگر کسی از

چنان به او دست می دھد، که لذائذ قبلی، فرعی و کوچک شمرده شده و ديگر حول و حوش آنھا نمی گردد و اين توبه، توبۀ نصوح است برای 

.  خالصانه ستاينکه، عملی ھشيارانه و  

. وقتی ما، به فضای يکتايی می آييم، انجام کارھای نيک، کارھايی که خرد و عشق زندگی درآنھا جاری می شود، آسان می گردد  

.، رعايت کردن قوانين زندگی مشکل است"تسليم و صبر و پرھيز و شکر و جبران و کI. وقتی در فضای ذھن ھستيم، انجام کار نيک مشکل است  

.در آنجا مشکل بود، اينجا، در فضای يکتايی،  بسيار آسان می شود" من ذھنی از ذھن حرکت وبه فضای يکتايی می رود، کارھايی که قبIوقتی   

  :پس، می خواھيم راجع به اين موضوع صحبت کنيم که

اما، اينبار ھشيارانه . بوديم، برگرديم" ظه که قبIما بعنوان ھشياری که با ذھن ھم ھويت ايم، ھم ھويت شدگی را رھا کنيم، به فضای يکتايی اين لح

.و در اين فضای يکتايی لحظه، چنان برقرار شويم، که ديگر به ذھن برنگرديم. و آگاھانه  

. آيا وقتی شما به اين برنامه گوش می کنيد به فضای يکتايی برمی گرديد؟ حس زندگی می کنيد؟ بله  

. ن برمی گرديد؟بعد چه می شود؟ آيا دوباره به فضای ذھ  

توبه ای . توبۀ نًُصوح. اين ھمان توبه ست. می خواھيم چنان به فضای يکتايی برگرديم و در آن برقرار شويم که ديگر به فضای ذھن رجوع نکينم

.خالصانه و ھشيارانه  

 بود مردی پيش ازين نامش نصوح

 بد ز دTکی زن او را فتوح

.دش از دTکی زنان بوددر آم. پيش از ما، مردی بود به اسم نصوح  

. نَُصوح در لغت، به معنای بسيار ناصح و نصيحت گر است  

از قصاب ونانوا و کارگر ساختمان تا عارف بزرگ و . در مجلس موTنا ھمه نوع آدم ھست. موTنا، چون عارفی مردمی ست، قصه می گويد

در يک سطح قصه، ھرکس که گوش می دھد باTخره می فھمد که قصه . اردھمه جمع شده اند و قصه سطح ھای مختلف د.  دانشمند و استاد دانشگاه

ھر دو سطح را به موازت ھم . ولی در سطحی کمی عميق ترھم پيغام را پيش می برد. ای ست و گناھی مطرح است و کارھايی انجام می شود

.گھگاھی ھم به ما ياد آوری می کند که روی سخن نيز با ماست. ھدايت می کند  

Iدر ھمين بيت اول، راجع به نصوح نامی می خواھد صحبت کند"مث ،.  

. ما ھم نامی داريم. از طرف ديگر، نصوح درواقع ما ھستيم  

، مربوط )اسم مان(مجموعه ای از مشخصات ذھنی که ما ھستيم، به يک اسم . اسم ما مثل يک بندی ست با يکسری مشخصات ذھنی در ذھن مان

. می شود  
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.ا زندگی يکی می شوددر اتفاقی، نصوح ب  

مشخصاتی که با يک نام می گفت . از بين رفته" برای اينکه آن مجموعه مشخصات ما کامI. وقتی ما با زندگی يکی می شويم، نام مان مھم نيست

  :من کی ھستم؟ و مرا تعريف و از بقيه متمايز می ساخت

 اينقدر پول دارم، اينقدر دوست دارم، ھمسر دارم، بچه دارم، بچه ھايم را بزرگ من اينقدر سواد دارم، من اينکار را کردم، من آن کار را کردم،

  ...کردم، ُرِل پدری دارم، ُرِل مادری دارم، 

اما اگر، آن امری که می خواھد برای نصوح اتفاق بيفتد، . اينھا چيزھايی ھستند که ما گرفته و يک دسته کرده و اسم مان را ھم روی آن گذاشته ايم

.  ما ھم رخ دھد، يعنی از فضای ذھن، به به فضای يکتايی بيائيم، حتی آن نام ھم از بين می رودبرای  

.اما ھمانطور که خواھيم ديد، اين نصوح، کاری غيرعادی می کند که برای شنونده جالب می شود چون مرد است و درآمدش از دTکی زنان است  

 بود روی او چو رخسار زنان

د او نھانکر مردی خود را ھمی  

. ھيأت ظاھرِی او مانند زنان بود، از اينرو مرد بودن خود را از ديگران پنھان می کرد  

. انسانيت ما به حضور ماست. زن و مرد، انسانيت و مردی دارند. مردی ما، حضور ماست. زنان، در اينجا، من ھای ذھنی اند  

ولی در ذھن زن .  ھشياری، بصورت آگاھانه و ھشيارانه قائم و منطبق شدن استَسمبليک مان، مردی به مثابه رفتن به ذھن و برگشتن و روی 

).البته اين سمبل ھا تمثيلی و از موTنا و مناسب وقت بوده. (ھستيم  

.قصه، از مردی صحبت می کند، با صورتی زنانه که تظاھر به زن بودن کرده و دTک حمام زنانه شده  

.البته اينکار دغلی و گناه است  

به حمام زنان دTک بوداو   

 در دغا و حيله بس چاTک بود

.ولی در حقه بازی و زرنگی بسيار چاTک بود. نصوح، در حمام زنانه دTک بود و خانمھا را شستشو می داد  

کرد دTکی و کس سالھا می  

 بو نبرد از حال و سر آن ھوس

.و احوال او آگاه نشده بودسالھای متمادی در حمام ھای زنانه دTکی می کرد و ھيچکس از ِسر   

وار بود زانک آواز و رخش زن  

 ليک شھوت کامل و بيدار بود

.  صدا و صورتش ھم زنانه بود اما شھوت مردانه اش کامل و فعال بود  

 چادر و سربند پوشيده و نقاب

 مرد شھوانی و در غرٔه شباب

.ر غنفوان جوانی و مردی شھوانی بودنصوح چادر بر سر می کرد و پوشينه و مقنعه می گذاشت در حالی که د  

 دختران خسروان را زين طريق

شست آن عشيق ماليد و می خوش ھمی  

. ، دختران اعيان را به اين ترتيب مشت و مال می داد و می شست)ھوسباز(آن مرد َعشيق    

کشيد کرد و پا در می ھا می توبه  

دريد اش را می نفس کافر توبه  

توبه اش . اما نَفِس اَماره و حق ستيز او توبه اش را می شکست. پا را عقب می کشيد.  و چندين بار سعی کرد توبه کندمی دانست که اينکار بد است

. مثل توبۀ ما بود  
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 مثل اين نصوح که از حمام زنانه بيرون می. با اجسام و موضوعات جھانی ھم ھويت نشويم. به ذھن نرويم. ما نيز، توبه می کنيم که خشمگين نشويم

می توانيد تمام اين جھان را حمام زنانه و انسان را نَُصوح . شما می توانيد ذھن انسان را حمام زنانه  فرض کنيد. رود و دوباره به آنجا، بر می گردد

).تمثيل است. (فرض کنيد  

.ما بدانيد که اين قصه، قصۀ خود ماستيعنی موTنا قصه را در سطوح مختلف پيش می برد و ش. خواھيم ديد که اين نصوح است که بايد بيدار شود  

 من ديگر از چيزھايی که در اين جھان ھست و تا حال از آنھا ھويت خواسته وخودم را :از ذھن بيرون می آييم و می گوييم. پس، ما توبه می کنيم

.  نخواھم داشت، ازھمسرم توقع"مثI. توقع نخواھم داشت. در آنھا جستجو می کردم، زندگی و خوشبختی نخواھم خواست  

.گرنه، می رنجيم... می خواھيم تأييدمان کند، فIن چيز را به ما بدھد، فIن حرف را بزند و . اما يکساعت ديگر از ھمسرمان توقع داريم  

ولی . توبه می کنم اينکار بد است و بھتر است که ديگر به حمام زنانه برنگردم، :از حمام بيرون می آمد و به خود می گفت. نصوح ھم ھمينطور بود

).فھميديم که ما ھم مثل او ھستيم. (باز شھوت او را می کشيد و می برد  

. ھزار دفعه تصميم گرفتيم و نتوانستيم تصميمان را عملی کنيم. نفس ما، من ذھنی کافر ما، توبه ما را می َدَرد  

کار رفت پيش عارفی آن زشت  

 گفت ما را در دعايی ياد دار

، انسانی ست که از ذھن زاييده شده و در ذھن اش ھم ھويت شدگی ندارد و آزاد است و عارِف واِصل. بد کار پيش عارفی رفتتا اينکه روزی آن 

.باخدا يکی ست  

). يعنی در حق من دعايی کن، باشد که از اين فعل قبيح خIص شوم. (مرا نيز در دعايت ياد کن: به او گفت  

 نصوح بعنوان من ذھنی، فھميده که خودش .طرح زندگی ست که به ما کمک کند :ين نصوح، به ما می فھماندجالب است که موTنا، از زبان و کار ا

بايد عارفی که از جنس خداست به ما پس ما ھم که من ذھنی داريم، می فھميم که با اين من ذھنی ما نمی توانيم کاری کنيم، . کاری نمی تواند بکند

  .کمک کند

Tن می فھميم  که به تنھايی در مِن ذھنی، با اين شھوت، . اين عارف، زندگی ست، خداست. درون ماست، در "اين عارف، اوcما مثل اين نصوح، ا

. نمی توانيم درست و راستين و صحيح کار کنيم  

مرا دعا .  دعا که می کنی، من را ھم به ياد داشته باش:آن زشت کار، به زشتی کاِر خود آگاه است، اما نمی تواند توبه کند، پيش عارفی رفته و گفت

.کن  

تلويزيون، برنامه .  حاT، ھر وقت که فرصت کرديم موTنا می خوانيم:ما می گوييم. ، در بازگشت خيلی شل است)مثل ما(البته می بينيد که نصوح  

. ای نداشته باشد، به برنامۀ گنج حضور گوش می دھيم  

 از من ذھنی زاييده شويم و ِگرد شھوت ھای بيرونی، يعنی اجسام و چيزھايی که با آنھا ھم :ين کار برای ما اينست کهحواس مان نيست، مھمتر

. ھويت شده ايم و از آنھا زندگی می خواھيم، نگرديم  

بيگار، يعنی . دام پوک می کاريماگر اينکار را نکنيم، با. چون بعد از زاييده شدن از من ھای ذھن است که خرد وعشق زندگی از ما بيان می شود

.کار بی مزد می کنيم  

دست دوم، انسانی .  اگر مثل نصوح ھستيم بايد دست به دامان عارفی شويم که دست اول، در درون ماست و آن، زندگی ست:به ھر حال فھميديم

 ھر عارف ديگری که زنده ست و می توان به او  موTنا يا:مثل. در بيرون ھست و وجود فيزيکی دارد و ما آن را می شناسيم" ست که حقيقتا

. دسترسی داشت  

 سر او دانست آن آزادمرد

 ليک چون حلم خدا پيدا نکرد

ولی چون از صفت حلم . از طريق خواندن ضمير او مشکل اش را دريافت بی آنکه چيزی از او بشنود. آن عارف وارسته، به راِز کار او واقف شد

.را فاش نکرد، قباحت کار او را به رويش نياوردالھی برخوردار بود آن راز   
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ما ھم راستش را نمی گوييم که چنين و چنان مشکلی داريم، به ما . می بينيد که مثل خيلی از ما انسان ھا، اين آقای نصوح، خيلی ھم  ِسر پوش است

ا ھم يک دعايی برای ما بکنيد، انشاءهللا که درست می شم: کار خود را می کنيم و زرنگی خود را داريم اما در عين حال، می گوييم. کمک کنيد

. ما جدی نيستيم. شود  

ھر کسی از من ذھنی زاييده شود و با خدا در اين لحظه يکی شود، خاصيتِ .[، نمود)فضاداری (اما، آن عارف  ِسِر او را دانست ولی مثل ِحلم خدا 

 خجالت بکش چرا :نگفت]. اينکه اين آدم  کار زشتی می کرد، او فضا را باز کردفضاداری پيدا می کند، برای پذيرش ھر چيزی جا دارد، ولو 

). پس برای ھمه چيز جا دارد. (اينکار را می کنی، چرا آنجا می روی و  زن ودخترھای مردم را ديد می زنی، ھيچی نگفت  

). را فاش نکردعارف، رازش . (موTنا تمثيلی می زند که از ديِد جامعۀ مسلمان کار بسيار زشتی ست  

.  اگر کسی ِسَرش را به ما گفت، فضا باز کنيم و ِسرش را فاش نکنيم:ياد می گيريم  

حاT او که عيب اش را . ھر کس عقل من ذھنی دارد، ِسرھايی را که می داند فاش می کند، تا از طرف مقابل انتقاد کند و يا لطمه ای به او بزند

.ن چه عيبی ست، يعنی او را مIمت کنيم، من ذھنی خود را تقويت می کنيماي.  خجالت بکش:گفته، ما ھم بگوييم  

.                        آن عارف چون من ذھنی نداشت، اينکار را نکرد  

 بر لبش قفلست و در دل رازھا

 لب خموش و دل پر از آوازھا

آن . ر از الھام ھا و آوازھای غيبی ست و راز که از آنطرف می آيددلش پ. عارف، در دل رازھا دارد مثل خداست اما لبش قفل است ھيچی نمی گويد

اين ھم . گرچه می دانست اما حتی نپرسيد که ِسر تو چيست و چه مسئله ای داری. کاری با او نداشت. عارف سعی نکرد نصوح را عوض کند

. فقط خواست که عارف او را دعايی کند. زرنگ بود و نگفت که مشکل اش چيست  

اند  که جام حق نوشيدهعارفان  

اند رازھا دانسته و پوشيده  

عارفان اگر بجا و Tزم و " واقعا. عارفان که می ايزدی را اين لحظه می نوشند، اسرار را می دانند، رازھا را می دانند اما از اغيار پوشانده اند

.کارگر نباشد، لب بسته اند  

. دولی من ذھنی نمی داند، می گويد و می خواھد عوض کن  

ولی عارف، تا . به ھر کس که می رسيم يا نصيحت می کنيم، يا می خواھيم او را عوض کنيم، يا سلطه گری می کنيم، برای اينکه من ذھنی داريم

.نداند که حرفش اثر می گذارد، چيزی نمی گويد  

  :الکی دعايی خواسته. حرفش کی اثر می گذارد؟ اين آقای نصوح بدنبال تغيير نيست

".نم کار زشتی ست ولی ميل به توبه ھم ندارممی دا"   

.ما مسئله مان رابه عارف، می گوييم. در اين زمان ھم عارفان وجود دارند. خيلی از ما انسانھا اينطور ھستيم  

.  طلب نداشته باشيم، اگر آن حس پذيرش را در ما نبيند، لبش را باز نمی کند" اگر واقعا  

 ھر کرا اسرار کار آموختند

ردند و دھانش دوختندمھر ک  

 سست خنديد و بگفت ای بدنھاد

 زانک دانی ايزدت توبه دھاد

ھر کس به شرف اسرار الھی ُمشرف شود و بدان حريم . زيرا اسرار کار را به ھر کسی ياد دھند، بر لبانش ُمھر خاموشی زنند و دھانش را بدوزند

. کرده به ديگران بگويد، مگر به اھIنباقی در آيد از طرف خداوند موظف نيست که ھر چه را مکاشفه  

موTنا دوباره :پس.  ای بد طينت، از آنچه که ميدانی و فکر می کنی که ما نمی دانيم، خدا به تو، طلِب توبه دھد:عارف، لبخندی زد و به نصوح گفت

. سامان مشکIت، از عھدۀ زندگی بر می آيد:اشاره می کند  

:عارف ھم می گويد. اين زندگی ست که به ما کمک می کند. داين زندگی ست که ما را برمی گردان  

.  ايزدت به تو کمک کند  
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 شما فقط در علت ھای :در چندين جلسه موTنا به ما گفته. موTنا روی اين موارد تأکيد می کند، بلکه ما متوجه شويم که يک دخالت ايزدی ھست

. ذھن نباشيد  

 دخالت زندگیجايی ھم برای ...  اين سبب آن می شود و آن سبب اين و :که انداختن نشان می دھدعلت ھايی که ذھن با حساب و کتاب و ُچرت

  :دو جا تکرار می کند، حتی اين نصوح ھم متوجه شده. بگذاريد

.بدون دخالت عارف و خدا نمی تواند اين توبه رابه انجام برساند

و درخواسِت حق است از خويشتن که کنت لهُ َسمعا و بََصراً َو ِلسانا و يَدا و قَولهُ و ما چ در بيان آنکه دعای عارِف واصل و درخواسِت او از حق ھم

.َرميََت اِذ َرَميَت َو لِکن هللا َرمی

.و آيات و اخبار و آثار درين بسيار است و شرح سبب سازِی حق تا مجرم را گوش گرفته به توبٔه نصوح آورد

 : مشخص شودبه اين علت تيتر را توضيح می دھم که

جنس زندگی اوليه را پيدا می کنيم، ھمان جنسی که از ابتدا داشته ايم، اما اين دفعه . ما اگر از من ذھنی زاييده شويم، با زندگی يکی می شويم

. ھشيارانه

. دعای او، دعای خداست. از من ذھنی بريده. عارِف واِصل، وصل به خداست

:  اشاره می کندمھم  موTنا به دو مورد،در تيتر ھم آمده

... ھر کسی که عارف واصل است، گوشش، گوش خداست، دستش، دست خداست و چشمش، چشم خدا و غيره -

زنده به زندگی و ھيچ ھويتی در ذھن نمی ماند، عارف واصل می شويم، در اينصورت، خداست که از ما تير "  وقتی از ذھن زاييده می شويم و تماما-

. مانه کند و خردش را بيان می کند، می اندازد و فکر می

 

: در يک بيت از دفتر دوم، که در تيتر ھم ھست، می گويد

 ما رميت اذ رميت گفت حق          کار حق بر کارھا دارد سبق

 :دو معنی دارد .خIصه، وقتی تير فکر را می اندازی، تو تير نمی اندازی، من تير را می اندازم و کار حق، بر تمام کارھا پيشی می گيرد

اينکار حق است که خدا از . يکی اينکه، ما که اcن در ذھن زندگی می کنيم، مھمترين و شايد اولين کارمان، اين بايد باشد که از ذھن زاييده شويم

. يز استطريق ما تير بيندازد، فکر کند و خرد خودش رابه اين جھان بياورد و اين بر ھمه چيز، پيشی می گيرد و مقدم برھمه چ

:ما به دو صورت می توانيم بيافرينيم. اگر، اين مھم صورت نگيرد، ما ھر چه می کاريم، درونش درد خواھد بود

اما مقدم بر تمام . ، در آن بکار می رود"منيت"برای اينکه انرژی مسموم . من ذھنی چيزھای درد دار در اين جھان می آفريند. ااز طريق من ذھنی

. اينکار بر ھمه کارھا پيشی می گيرد.  زاييده شويممن ذھنی من ذھنی بايد انجام دھيم، اينست که ما از کارھايی که ما در

برکت زندگی . يعنی فکر کند، عمل کند. تير بيندازداز طريق ما زندگی . با زندگی يکی شويم. که ما از ذھن زاييده شويم. کار حق، برکارھا دارد َسبَق

در اينجا . اگر اينکار صورت نگيرد، بشر به منظورش نائل نشده. در اين جھان، ساختارھای نيک آفريده شود.  دھيم بريزدبر کارھايی که انجام می

:می گويد

 آن دعا از ھفت گردون در گذشت

 کار آن مسکين به آخر خوب گشت

 که آن دعای شيخ نه چون ھر دعاست

 فانی است و گفت او گفت خداست

ام وضعيت ھا و اتفاقات ھفت گردون، سمبل ھمه اتفاقات و ھمه چيزھای مادی، گذشت و مستجاب شد و کار آن آقای پس، دعای آن شيخ، از تم

.نصوح، مسکين و درمانده، سامان يافت

در ذھن ھيچگونه حس ھويت و حس وجود، ندارد، . دعای شيخ مثل ھر دعايی نيست، برای اينکه شيخ فانی ست و تمام وجودش را صفر کرده

. براين گفت او گفت خدا ھم ھستبنا

 چون خدا از خود سؤال و کد کند
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 پس دعای خويش را چون رد کند

عارِف واِصل، از انرژی و از ). اتحاد عبد و معبود(خدا اگر از خودش چيزی را طلب کند و بخواھد، چگونه ممکن است که دعای خود را رد کند؟ 

 ... جنس خداست در روی زمين 

صنع ذوالجIليک سبب انگيخت   

 که رھانيدش ز نفرين و وبال

.خIصه، خIقيت خداوند صاحب جIل، سببی ساخت تا نصوح را از لعن و گناه برھاند

برای اين آقای نصوح که عشق رفتن به حمام زنانه دارد و تمام زرنگی و حقه بازی اش را بکار گرفته که مردی اش را نھان کند و خودش را شبيه 

، که از اين نفرين و )خدا ھميشه سبب می سازد(ھويت با جھان مادی ست، قدرت آفرينندگی ذوالجIل يعنی خدا، سببی ساخت زنھا کند وھم 

.ببينيم حاT اين سبب چه ھست؟. گرفتاری رھيده شود

کرد طشت اندر آن حمام پر می  

 گوھری از دختر شه ياوه گشت

. ھر دختر شاه گم شددر آن حمام، نصوح مشغول پُر کردن طشت بود که جوا

مردم را با آب ھشياری ذھنی شستشو . نصوح، سمبل ماست که، ھمه اش با ھشيارِی ذھن کار می کنيم. آب، ھشياری ذھنی. گفتيم، حمام، ذھن است

. اينکار درست نيست. می دھيم

.رشاه، گم شدگوشواره ھای دخت!. با آب حکمت، آب خرد زندگی، آبی که از آنطرف می آيد، شستشو نمی دھيم

ھای گوش او گوھری از حلقه  

 ياوه گشت و ھر زنی در جست و جو

.پس بنابراين، گوھری از حلقه ھای گوشواره گوش او، گم شد و تمام زنھا به جستجوی آن پرداختند

بعدھا خواھيم ديد که اين گوھر، . ما، بعنوان انسان ھای ھم ھويت شده دنبال چه می گرديم؟ اگر جوابش را بخواھيد، دنبال ھمين گوھر می گرديم

، جھان فرض کنيم، که اين "پس بنابراين، حمام را می توانيم واقعا. او گمشده. ھمين گوھری ست که وقتی ما از ذھن زاده می شويم، اصل ماست

انی ست که از کار بدی که می کند، گوھر گمشده و اين نصوح می تواند نماينده انسان باشد يا نه، کوچکش کنيد در بين ھمين انسان ھا، نصوح، انس

ھر روز . ممکن است سمبل انسانی باشد که نقش رھبريت دارد و بخاطر مقام، بخاطرپول می داند که دروغ می گويد و نبايد بگويد. با خبر است

. صبح، آن ھم ھويت شدگی ھا را بر دوش می کشد

 پس در حمام را بستند سخت

 تا بجويند اولش در پيچ رخت

 Tی جامه ھا و بقچه ھای افراد حاضر در حمام بجويند. ديگر، در حمام را محکم بستندحاIبT تا در وھلۀ اول جواھر گم شده را .

 رختھا جستند و آن پيدا نشد

 دزد گوھر نيز ھم رسوا نشد

.با آنکه ھمۀ رخت و لباس ھای زنان را گشتند، ولی دزد جواھر نه پيدا شد و نه رسوا

  گرفتند از گزافپس به جد جستن

 در دھان و گوش و اندر ھر شکاف

 در شکاف تحت و فوق و ھر طرف

 جست و جو کردند دری خوش صدف

.پس، با جديت تمام، دھان و گوش و ھر شکافی را فراوان گشتند

.آن مرواريد مرغوب را در شکاف ھای پايين و باT و ھر قسمت، گشتند ولی باز پيدا نشد

 بعضی از بيت ھا، به شما يادآوری می کند که قصه راجع به چه؟ و کی ھست؟موTنا، مرتب در قالب

وقتی زاييده می شويم، يکتا می .  وقتی از ذھن زاييده می شود، ُدِر خوش صدف، ُدِر گرانبھا، ُدِر يتيم، ُدِر يکتاست:قصه مربوط به اصل انسان است
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. اين را اcن زندگی می خواھد. شويم

!.؟)واضح است که اcن، نصوح در چه حال است. ( تمام بقچه ھا و ھر شکاف بدن را  گشتند، پيدا نشدبيش از حد و بسيار

 بانگ آمد که ھمه عريان شويد

 ھر که ھستيد ار عجوز و گر نويد

. می کندھر که ھستيد، چه پير و چه جوان، فرقی ن. يکی از آن جمع فرياد زد که ای زنان حاضر در حمام بايد به کلی برھنه شويد

 يک به يک را حاجبه جستن گرفت

 تا پديد آيد گھردانٔه شگفت

.نديمۀ آن بزرگزاده يکی يکی زنان را وارسی کرد تا آن جواھر مرغوب و جالب را پيدا کند

اين پنھان . ھان کرديمبه اين معنی ست که ما اين گوھردانه را در من ذھنی پن. اين عبارات، حاجبه و دختر شاه و اين گھردانۀ شگفت، جالب ھستند

ھر چه که به جھان مادی نگاه می . امروز در مورد اين پنھان کردن، صحبت کرده ايم. کردن با ھم ھويت شدگی وبا خواستن ما صورت می گيرد

.  رست نيستکنيم و در چيزھای بيرونی، زندگی و حس ھويت، حس امنيت را طلب می کنيم، گوھر را بيشتر در ذھن پنھان می کنيم، اينکار د

ما گوھر را دزديده و قايم کرده . مرتب يکسری قوانين زندگی به ما گوشزد می دھند که کار ما درست نيست.  باشدقانون زندگیحاجبه، می تواند 

. ايم

.  در جھان اين گوھر گمشده خيلی مھم است که پيدا شود. بدنبال اين گوھرند

. در اين حمام زنانه دنبالش می گرديم يکی آن را دزديده. ده که انسان اين گوھر را در خود پنھان کردهکوشش ھا و تکامل زندگی يا خدا، بجايی رسي

. و بايد پيدا شود

اين گوھر دانۀ شگفت و حيرت انگيز و يکدانه که ھمين ھشياری حضور انسان است، ھمين يکتايی انسان است، اين تماميت و مجموع ھشياری در 

.ان، بايد پديد آيد، بايد پيدا شوداين جھان، بصورت انس

 آن نصوح از ترس شد در خلوتی

 روی زرد و لب کبود از خشيتی

.، به گوشه ای خلوت رفت در حاليکه  روی او زرد و لبش کبود شده بود)ترس(بيچاره نصوح، از شدت خشيت 

ديد  پيش چشم خويش او می  

لرزيد او مانند برگ رفت و می  

او به جای خلوت حمام رفت و پنھان .  ھمه لخت و عريان شويد:آنھايی که دنبال جواھر می گشتند گفتند. ی خود می ديدنصوح مرگ را جلو چشم ھا

.مثل برگ می لرزيد. شد

.  در حمام را بسته اند:يادمان باشد 

در !. ا جستجو کنيم که کار از کار بگذرد؟ در جھان و به مقوTت جسمی جھانی، آنقدر حرص بورزيم و خودمان را در آنھ:آيا ما اصرار ورزيده ايم

!. حمام را ببندند؟

Iاسترس نداشته باش؟ :، به يک مريضی دچار شويم، سرطان بگيريم، سکته کنيم، يک قسمت از تن مان معيوب شود؟ بعد دکتر به ما بگويد"مث 

!. خشمگين نشو؟ فIن چيز را نخور؟

.ر می گذرددِر حمام را يک موقعی می بندند و کار از کا

دِر حمام را . از ترس می لرزيد.  ھمه عريان شوند تا بگرديم و آن گوھر بسيار گرانبھای گمشده را پيدا کنيم، نصوح گوشه ای رفت:پس، وقتی گفتند

 به آغوش زندگی من ھوس اينکار را از سرم  بدر کرده  و"  قبI:نصوح فکر می کند و با خودش حرف می زند و پشيمان است" مسلما. بسته بودند

!. برگشته بودم

 اگر بعلت خواھش ھای من ذھنی و توقعات ناشی از  نيازھای روانشناختی و حرص و زياده خواھی و :تا اينجا، ما ھم، اين نتيجه را می گيريم که

فاده از نزديکترين اطرافيان برای بيشتر کردن ھويت و عيب بينی و عيب جويی وغيبت و شکايت و رنجش و حسادت و بحث وجدل و مقاومت و است

مثل زن و شوھرھا که ھمديگر را قطب کرده اند و از ھم استفاده (مان برای تقويت من ذھنی مان و ستيزه با آنھا، وضعيت ھايی را خراب کرده ايم 
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حمام راببندند، يعنی ديگر راه بازگشت ، قبل از اينکه کار به جاھای باريک بکشد و در )می کنند که من ذھنی شان را تقويت کنند و درد ايجاد کنند

. نصوح ديگر نمی تواند از حمام بيرون برود! نباشد، فضای ذھن را ترک می کرديم که اشکال کارمان را بشناسيم، بھتر نبود؟

جويی و عيب بينی کار را به مثل دعوا بين زن و شوھرھا، تا جايی ادامه اش می دھند که ديگر نتوانند درست اش کنند،  يا ستيزه با بچه ھا و عيب 

. جايی می رساند که ما  رئوفی مان را از دست می دھيم

حاT قبل از آنکه به آنجاھا برسيم، بھتر است که فضای ذھن را ترک کنيم و بدانيم که اشکال کارمان چيست؟

. ما ھم ھمينطور. حاT، نصوح با خدا صحبت می کند

ام گفت يارب بارھا برگشته  

ام  عھدھا بشکستهھا و توبه  

).درست مثل ما. ( پروردگارا من بارھا توبه کرده ام ولی توبه ھا و عھدھايم را شکسته ام:در آن شرايط نصوح رو به حضرت حق گفت

سزيد ام آنھا که از من می کرده  

 تا چنين سيل سياھی در رسيد

 از طينت بد من، از حرص من، از جستجوی خود در جھان بيرون، می کارھايی که(پروردگارا تا کنون کارھای زشتی انجام داده ام : نصوح گفت

.، که شايستۀ من بود و در نتيجه چنين سيل سياھی سراغم آمد که نمی توانم جان سالم از اينجا بيرون ببرم)آمد، انجام داده ام

 نوبت جستن اگر در من رسد

 وه که جان من چه سختيھا کشد

!.د که اcن می رسد، آنموقع چه سختی ھا خواھم کشيد، بررسی من برس)جستن(اگر نوبت 

استم صد شرر در جگر افتاده  

 در مناجاتم ببين بوی جگر

.خداوندا، بوی جگرم را از راز و نيازم ببين. از ترس و ھيجان آتش می گيرم. صد شعله بر جگرم افتاده

ولی بھتر نبود که قبل از اين حادثه و گرفتاری .  که می خواھيم برگرديمنصوح، و شايد ما ھم ھمينطور، طوری صحبت می کنيم" اcن ديگر حقيقتا

و درد پيش آمده، اينکار را می کرد؟

.  از قديم جگرمرکز ھيجانات و عواطف ما بوده و سمبل من ذھنی ھم ھست

.ممن آنھا را رھا می کن. تمام آن اقIم و من ھای ذھنی ام می سوزد و ببين که بوی سوختن آن می رسد

 اين چنين اندوه کافر را مباد

 دامن رحمت گرفتم داد داد

فرياد، فرياد، اينجاست که تو ديگر بايد عدلت را بکار . من دامن رحمتت را گرفته ام. يک چنين غمی، غصه ای و گرفتاری نصيب کافر ھم نشود

.بيندازی

 کاشکی مادر نزادی مر مرا

 يا مرا شيری بخوردی در چرا

از . اين من ذھنی ما رابه آنجا می رساند. ما به آنجاھا می رسيم" واقعا. يا شيری درنده مرا در چراگاھی خورده بود. ا نزاييده بودای کاش مادرم مر

شيری (فرط دردھای ھولناک می گوييم ای کاش به دنيا نيامده بوديم يا قبل از اينکه اين حادثه پيش بيايد، يعنی موقعی که در جھان می چريدم، 

. مرا ذوب و بيدارم می کردمِن ذھنیِ ، يعنی کسی مثل موTنا،عارفی، )دی در چرابخور

سزد ای خدا آن کن که از تو می  

گزد که ز ھر سوراخ مارم می  

. تو می توانی راه حل پيدا کنی.  خدايا، کاری را بکن که شايسته توست

. آن عارف فھميد. حتی نگفت که چه گرفتاری ای دارد. برای ما بکن اگر خواستی يک دعايی :اين ھمان نصوحی ست که پيش عارف رفت و گفت

.از ھر سوراخ،  ماری مرا می گزد :، ھشيار شده که دردش از کجاست)نصوح، به گونه ای ديگر صحبت می کند( حال 
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رای اينکه ھر کدام از آنھا که کم شود، ب. ما ھم اگر از بيست جا ھويت می خواھيم و به صد جا تقسيم شده ايم، از آن صد جا،  مار ما را می گزد

.شادی مان کم می شود

می ترسيم و نگران " ھميشه می ترسيم که اين اقIمی که در ذھن مان درست کرده، و از آنھا زندگی می خواھيم، بعضی ھايشان کم می شوند، دائما

ربيم؟ چرا اينقدر از آينده می ترسيم؟ يک عارِف واِصل از آينده نمی چرا اينقدر مضط. فکر می کنيم که آنھا به ما زندگی خواھند داد. آنھا ھستيم

البته چون به خرد زندگی وصل است، خرد زندگی ھر لحظه به . لحظه ھمانطور ھست که ھست و اين فقط ھمين لحظه وجود داردبرای او . ترسد؟

. ماندچنين انسانی، َدر نخواھد. فکر و به اعمالش می ريزد و در بيرون می آفريند

 جان سنگين دارم و دل آھنين

 ورنه خون گشتی درين رنج و حنين

پوستش کلفت " انسان، واقعا. ، خون می شد)زار(واT دل و جان ام از شدت اين رنج حنين . يعنی پوستم کلفت است. من سخت جان و آھنين دل ام

درست است که ما فکر می کنيم که پوست مان کلفت .  از بين ھم می روداست، وگرنه با اينھمه مصيبت که به  سرش می آيد، بايد از بين می رفت و

در ذھن اش گم می شود، ھشياری اش  کم می شود، مريض جسمی می شود و چندين نوع مرض عIج نا . است ولی فشار انسان را ديوانه می کند

.شب خوابش نمی بردرابطه اش با مردم خراب می شود و نمی تواند با مردم کار کند، . پذير می گيرد

.  دنبال چاره می گردد. اما نصوح حاT ھشيار است و می داند که اشتباه کرده. ولی ھنوز متوجه نشده ايم. بعضی از ما رنج و زاری مان زياد است

 وقت تنگ آمد مرا و يک نفس

 پادشاھی کن مرا فرياد رس

.فريادم برسفقط يک لحظه بر من پادشاھی کن و به . خداوندا، فرصت کم است

.تو بيا خدايی کن و به فريادم برس. يک لحظه فقط مانده و اcن می گويند نوبت توست و بايد تو را بگرديم و بررسی کنيم

 گر مرا اين بار ستاری کنی

 توبه کردم من ز ھر ناکردنی

.ايی توبه می کنمخداوندا، اگر اين بار ستاری بفرمايی، لغزش مرا بپوشانی، از اين به بعد از ھر کار نارو

.اين دفعه را ھم بپوشان، ديگر توبه می کنم

می دانيم که اين گرفتاری از ھم ھويت شدگی، از حرص ورزيدن . گرفتاری برايمان پيش می آيد، گرفتاری حل می شود. ولی ما اينکار را نمی کنيم

. توبه نمی کنيم. آن گرفتاری ھا، مشابه آن را انتخاب می کنيمو شھوت چيزھا را داشتن بود و ما ِگرد آنھا می چرخيديم، اما با تمام شدن 

ام بپذير اين بار دگر توبه  

 تا ببندم بھر توبه صد کمر

.  خدايا توبه مرا بپذير:ھمه ما می گوييم. اين دفعه توبه مرا بپذير

حسادت نمی . توقع از کسی نداريم. نمی رنجيم. ی کنيمشکايت نم. توقع مان را به صفر می رسانيم. ما ديگر من ذھنی را بطور کلی تعطيل می کنيم

ھر کاری که من ذھنی تحميل می . می فھميم که اين کار من ذھنی ست. پشت سر کسی حرف نمی زنيم. خودمان را با کسی مقايسه نمی کنيم. کنيم

.اين دفعه کمک مان کن. کند، تقويت می کند، انجام نمی دھيم

 من اگر اين بار تقصيری کنم

 پس دگر مشنو دعا و گفتنم

. حرف ام را گوش نده. اگر يک بار ديگر گناھی مرتکب شدم، به ذھن رفتم، ديگر دعايم را قبول نکن

 اين ھمی زاريد و صد قطره روان

 که در افتادم به جIد و عوان

. ، خشونت کار شدم)مأموران ( اسير جIدان و عوان:نصوح ھمچنان زاری می کرد و قطرات اشکش، سرازير بود و پيش خود می گفت

 تا نميرد ھيچ افرنگی چنين

 ھيچ ملحد را مبادا اين حنين
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.ھيچ بی دينی به اين زاری نباشد. ، اينچنين که من می ميرم، نميرد)کافر وملحد(ھيچ افرنگی 

ھا کرد او بر جان خويش نوحه  

 روی عزرائيل ديده پيش پيش

.عزرائيل را ديده، مرده بودبرای جان خودش نوحه می خواند و پيشاپيش 

.می افتيم، يا انتخاب کنيم" به سختی ھا بيفتيم که حتما"  يا واقعا:در حال مردن به ذھن، دو راه داريم

اما بعد فردا باز به حمام می .  توبه کنم:می رفت و می آمد و می گفت. می رفت و می آمد. نصوح اول آزادانه می رفت و می آمد. اول انتخاب است

. ما ھم ھمينطوريم. فتر

 ای خدا و ای خدا چندان بگفت

 که آن در و ديوار با او گشت جفت

زندگی که در . خودش را از من ھای ذھنی بيرون کشيد" اصI. يعنی از جنس زندگی شد. آنقدر خدا خدا گفت، که در و ديوار ھم با او ھمآواز شدند

. در و ديوار بود ھم، با او ھمآواز شدند

  يارب و يارب بد اودر ميان

 بانگ آمد از ميان جست و جو

:يک دفعه، از بين مأموران تفتيش، صدايی بلند شد. ھمينطور، يارب، يارب می گفت

نوبت جستن رسيدن به نصوح و آواز آمدن که ھمه را جستيم نصوح را بجوييد و بيھوش شدن نصوح از آن ھيبت و گشاده شدن کار بعد از نھايت 

ن يقول رسول هللا صلی هللا عليه و سلم اذا اصابه مرض او ھم اشتدی ازمة تنفرجیبستگی کماکا

 جمله را جستيم پيش آی ای نصوح

 گشت بيھوش آن زمان پريد روح

 يعنی ھوش ذھنی، من ذھنی. نصوح ھمان دم، بيھوش شد و روح از کالبدش  پريد.  ھمه را گشتيم، ای نصوح نوبت توست:آن فرياد زننده می گفت

   .آن روح و آن ھشياری خودش را از ذھن رھانيد. اش، بيھوش شد" من. " اش، ھشياری جسمی اش ناپديد شد و انگار ھوشی در ذھنش نماند

چو ديوار شکسته در فتاد ھم  

 ھوش و عقلش رفت شد او چون جماد

.  جماد بی جان افتادنصوح مانند ديواری شکسته، فرو افتاد و ديگر عقل و ھوش از او جدا شد و مانند

امان چونک ھوشش رفت از تن بی  

 سر او با حق بپيوست آن زمان

.ھمينکه ھوشش از تن ذھنی اش رفت، درون او و ھشياری او، دوباره، پيش زندگی رفت و با زندگی يکی شد

.با زندگی يکی شد. يعنی خودش را از جھان مادی بيرون کشيد

 چون تھی گشت و وجود او نماند

جانش را خدا در پيش خواندباز   

چون ھيچ ھويتی در ذھن نماند و تھی شد، از ھستی موھوم خود خالی شد و موجوديِت او باقی نماند، خداوند باِز بلند پرواِز روحش را به حضور خود 

. لحظه که خداستاين ھمان از ذھن زاييده شدن است و يکی شدن با فضای يکتايی اين . دوباره جانش با خدا يکی شد. فرا خواند

يعنی اگر تن ما را تکه تکه کنند و آخرين ذره را در نظر بگيرند، کوچکترين ذره، گاھی موج است و .  ما از جنس ھشياری ھستيم: بارھا گفتيم که

 جنس عدم، موج باشد و کل ما ھم می تواند از. کل ما ھم ھمينطور. پس، ما گاھی موج يعنی بی فرمی، و گاھی به جسم ميل می کنيم. گاھی جسم است

. می توانيم به عدم بودن، ميل کنيم که با خدا يکی می شويم. ما می توانيم به جسم بودن ميل کنيم، می رويم و ذھن می شويم. يا از جنس جسم باشد

. اشکال ما اcن اينست که ميل کرده و شرطی شده و برقرارو تأييد کرده ايم که ھميشه جسم شويم

. اين مھم به آسانی صورت نمی گيرد.  کنيم که از جنس عدم شويممی خواھيم ميل
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. صبر می خواھد. اوc که قانون مزرعه را بايد رعايت کنيم

 اگر از جنس عدم :ولی بايد توجه کنيم. گاھی اوقات مردِن به ذھن، ھمين کاری که  سر نصوح می آيد، بتدريج صورت می گيرد که آنھم اشکالی ندارد

:انون فيزيک نو، در اينجا بکار می رودشويم، آن ق

.مشاھده کننده، جنس مشاھده شونده را تعيين می کند

 من از :يعنی شناسايی می کند. مشاھده کننده اگر به عدم و از جنس زندگی شدن، ميل کرده، اگر به بچه اش نگاه می کند، جنس او را تعيين می کند

.  من می خواھم تو را زندگی ببينم.جنس زندگی ام و تو ھم از جنس زندگی ھستی

ما که ھر لحظه بعنوان يک باشنده . اين را با من ذھنی مقايسه کنيد که گفت من ذھنی ھر لحظه، در حال پديد آمدن است. واکنش در او برنمی انگيزد

. ا ھم تحريک می کنيم  پديد  بيايداو ر. فرمی، ذھنی ھيجانی بلند می شويم، او را ھم تحريک می کنيم که يک باشنده ذھنی ھيجانی بشود

آنھا ھم بر اساس و . زندگی را در آدم ھای ديگر بخواھيم ببينيم، زندگی را در آنھا شناسايی کنيم.  از جنس زندگی شويم:ما دو کار می توانيم بکنيم

 :گفتيم. موازی قاعدۀ  زندگی رفتار می کنند

. ناظر، جنس مورد نظارت را تعيين می کند

فرض کنيد که اگر تعداد زيادی از آدم ھا از جنس زندگی باشند و راه بروند و مردم ديگر را از جنس زندگی . شما، تعيين می کنيد که او چه باشديعنی 

داريم و در آنھا بھترين چيز برای ما در رابطه با بچه ھايمان می دانيد چيست؟ که آنھا را به واکنش وا ن. ببينند، آنھا را ديگر به واکنش وا نمی دارند

. ولی بايد خودمان از جنس زندگی شده باشيم. زندگی را بيانگيزانيم

.اما اگر ھر لحظه، پديد آييم، بخواھيم بزرگ شويم، عيب ببينيم، معلوم است که در او جسم بودن را برمی انگيزيم

.      بايد اوضاع برگردد. کنيمبرای ھمين است که ما ھمديگر را به واکنش نشان دادن و به جسمی شدن، تشويق می 

مراد چون شکست آن کشتی او بی  

 در کنار رحمت دريا فتاد

ما . او که ترک کار منع شده را نمی خواست، وقتی در مخمصه افتاد، خواست. چون کشتی جسم او ناخواسته شکست، پس، به کرانۀ رحمت الھی افتاد

کشتی . ولی کشتی تن شکست.  بھتر است قبل از گرفتاری  بخواھيم.  خالصانه و ھشيارانه برويمنمی خواھيم به مخمصه بيفتيم  و بعد به سراغ توبه

. افتاد) خدا(من ذھنی شکست و ھشياری اش در کنار رحمت دريا 

ھوش شد جان به حق پيوست چون بی  

 موج رحمت آن زمان در جوش شد

ح را بعنوان نوع انسان، به مامعرفی می کند؟ ھمۀ نباتات، جمادات و حيوانات آيا موTنا، نصو. گوھر ھمين ھشياری نصوح است.  گوھر پيدا شد

منتظر اينکار ھستند؟ 

جان به حق پيوست چون بيھوش شد، وقتی ھوش من ذھنی زايل شد، ھشياری به خدا پيوست و موج رحمت خداوندی از طريق ھمين نصوح، شروع 

. ، به ھمه جا اثرش را می گذاردحاT ھمينطور که موTنا می گويد. به جوشيدن کرد

  چون که جانش وا رھيد از ننگ تن

 رفت شادان پيش اصل خويشتن

.وقتی که روح نصوح از ننگ جسم رھا شد، شادمان نزد اصل خود رفت

.مانند ھشياری از ننگ ھم ھويت شدگی، جدا شد

دش را در پول اش، در اتومبيل اش، در وسايل خانه اش، در سوادش، در يعنی انسان بلند می شود و خو. ما اcن مشغول به ھم ھويت شدگی ھا ھستيم

 ھشياری از نيستان ازل آمد، دوباره رھا شد و ھشيارانه، ھنوز در تن زنده :در دفتر اول ھم به ما گفته. جستجو می کند، اين ننگ است... مقام اش و 

.    ست، رفت و به اصلش پيوست

یا جان چو باز و تن مرورا کنده  

ای پای بسته پر شکسته بنده  

.پر و بال اش را در ھم شکسته و او را اسير کرده اند. بعنوان مثال، روح مانند باِز شکاری ست و جسم مانند کنده ای که پای باز را بدان بسته اند
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.تھی تا زمانيکه بسته ست، بندۀ پَر شکسته ستمن. جان ما، مثل باز و تن ما، مثل کنده،  وقتی پای ما را باز کردند، می تواند برای خدا شکار کند

 چونک ھوشش رفت و پايش بر گشاد

پرد آن باز سوی کيقباد می  

.وقتی عقل و ھوش جزئی روح از ميان برود و پايش از کندۀ جسم رھا شود، آن باِزاسير به سوی پادشاه عالم ھستی پرواز می کند

اين ھشياری "، اگر شما ھوش را از ھم ھويت شدگی ھا بيرون بکشيد، )اينکه تن را رھا کردبرای (وقتی ھوش ذھنی اش رفت و پايش گشوده شد، 

".خالص و ھشيارانه ست

. پس پای باز گشوده شد وسوی شاه، کيقباد، خدا رفت

 چونک درياھای رحمت جوش کرد

 سنگھا ھم آب حيوان نوش کرد

وقتی دريای رحمت الھی بجوشد، به اقتضای اسم رحمان، حتی سنگ . ات نوشيدندوقتی درياھای رحمت الھی به جوش آمد، سنگ ھا نيز از آب حي

. دTن عاری از معنويت نيز از آب معرفت الھی می نوشند

. برای ھمين می گويم که در سطحی، موTنا اين نصوح را نوع انسان معرفی می کند

ارانه در خودش پيدا می کند و به ھشياری يکتايی اين لحظه می پيوندد، وارد جاھای ديگر ھم مطرح کرده که وقتی انسان اين گوھر يکدانه را، ھشي

ما اين مھم را نمی توانيم با ذھن توجيه . فضای يکتايی می شود، در اينصورت، رحمت ايزدی از طريق او می جوشد و ھمه چيز سيراب می شود

. سنگ ھا ھم آب حيات را از طريق ما می نوشند. کنيم

ف و زفت شدذرٔه Tغر شگر  

 فرش خاکی اطلس و زربفت شد

. وقتی درياھای رحمت الھی بجوشد، ذره ای ناچيز، جالب و عضيم القدر گردد و فرش خاکی زمين به حرير پُر نقش و نگار و زربُفت مبدل گردد

.ھمانطور که باران زمين خاکی را از گل و گياه می آرايد

ذره Tغر، شگرف و بزرگ می شود . و به حيوانات و به جمادات، به ھمه چيز در کائنات کمک می کنداگر انسانی به حضور برسد به انسانھای ديگر 

. آفريدن ساختارھای نيک. و اين زمين که فرش خاکی ست، پر از چيزھای نيک خدايی می شود

بلکه از طريق به حضور . ن آبادان می شودنيست که جھا... پس؛ ما اcن متوجه می شويم که از طريق مذاکره و سياست و سياست بازی و غيره 

.رسيدن انسانھاست که آن خرد زندگی و آرامش زندگی به اين جھان می آيد و ساختارھای نيک می آفريند

 مردٔه صدساله بيرون شد ز گور

 ديو ملعون شد به خوبی رشک حور

، سر از قبر بيرون می کند و شيطان )ال است در ذھنشان مرده اندانسانھايی که صد س(وقتی که درياھای رحمت الھی به جوش آيد، مردۀ صد ساله 

کسانی که ديو ھستند و ديو سيرت، عوض می شوند وبه زيبايی می رسند که (ملعون بقدری زيبا و پسنديده می شود که حوريان به او حسد می برند 

). حوران بھشتی ھم به آنھا حسادت کنند

 اين ھمه روی زمين سرسبز شد

ک اشکوفه کرد و نغز شدچوب خش  

 اگر انسانی به حضور برسد، اين انرژی حضور، به انسانھای ديگر کمک می کند و ھم به گياھان که زيبايی خودشان :اين ھمان ايده ست که می گويند

دانه، که حضور انسان باشد، موTنا می گويد که اگر اين گوھر يک. يک گل زيباست ولی خودش ھشيارانه از زيبايی خودش خبر ندارد. را درک کنند

Iبقول حافظ. عالم ديگری بوجود می آيد. آدم ديگری بوجود می آيد. زمين ديگری بوجود می آيد" پديد آيد، نه تنھا جھان آبادان می شود، اص:

.عالم جديدی بوجود می آيد. يک عالم ديگر بايد ساخت و از نو آدمی

 گرگ با بره حريف می شده 

گ و خوش پی شدهر نااميدان خوش  
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انسانھای . وقتی درياھای رحمت الھی بجوشد، گرگ با بره رفيق و ھمراه می گردد و افراد مأيوس و خشن نرم و خوش رفتارو خوش قدم می شوند

 آنجا برکت مانند خضر، ھر جا پايشان را می گذارند،. گرگ سيرت و بره سيرت با ھم، ھم پياله می شوند و انسانھای ديگرھم به حضور می رسند

چرا؟. پيدا می کند

.برای اينکه خرد و شادی و برکت ايزدی از طريق آنھا به اين جھان می آيد

زاده از نصوح يافته شدن گوھر و حIلی خواستن حاجبکان و کنيزکان شاه

.اcن ديگر آن گوھر پيدا شده و کار آسان

 بعد از آن خوفی ھIک جان بده

هھا آمد که اينک گم شد مژده  

 بانگ آمد ناگھان که رفت بيم

 يافت شد گم گشته آن در يتيم

.ما می فھميم گمشده چه بوده.  گمشده پيدا شده:بعد از آن ترسی که جان را به ھIکت رساند، مژده آمد که

ی نصوح، بود که زير حرص ھا گم درست است که قصه به ما می گويد که گوشواره دختر شاه گم شده بود اما موTنا به ما نشان داد که اين گوھر يکتا

. شده بود

.، گوھر يکتا پيدا شد)ُدِر يتيم(آن .  ترس از بين رفت:ناگھان صدا آمد که

 يافت شد واندر فرح در بافتيم

 مژدگانی ده که گوھر يافتيم

Iپس، مشخص می شود که چقدر مث "Iبرای انسانھا و برای موجودات به حضور رسيده ، برای زندگی و" اولين گوھر، اولين انسانی که کام 

.مژده بدھيد که گوھر را يافتيم. زيرا فقط از اين طريق است که زندگی می تواند عشقش و برکتش را در جھان پخش کند. ديگرمھم بوده

 از غريو و نعره و دستک زدن

 پر شده حمام قد زال الحزن

.رف شد، فضای حمام پُر شده بوداز بانگ و فرياد و کف زدن زنان که می گفتند سبب اندون بر ط

 وقتی ما به حضور زنده می شويم،  و ھر کسی می تواند اينکار را بکند، شروع می کند به نعره شادی و دستک زدن که از :پس، معلوم می شود که

). غم به پايان رسيد( قد زال الحزن :حمام پر شد که. زندگی می آيد

.نمی رسد، مگر اينکه به حضور زنده شويممعلوم می شود که برای ماغم به پايان 

 

 آن نصوح رفته باز آمد به خويش

 ديد چشمش تابش صد روز بيش

يعنی چشم نصوح، در آن لحظه شادی و سروری را . نصوحی که مدھوش و بی خويش شده بود به خود آمد و چشمش تابش صد روزه پيدا کرده بود

چشِم دِل نصوح، تجلی الھی را که برای ديگران طی روزھا و شب ھای . ود در يک لحظه ديدکه برای ديگران طی روزھای فراوان حاصل می ش

.اين دفعه، خدا از چشمان او جھان را می ديد. فراوان در طاعت و عبادت ظھور می کند در لحظه ای ديد

 می حIلی خواست از وی ھر کسی

دادند بر دستش بسی بوسه می  

. ند و دستش را می بوسيدندھمه از او حIل خواھی می خواست

 بد گمان برديم و کن ما را حIل

 گوشت تو خورديم اندر قيل و قال

. با قيل و قال خود غيبتت را کرديم و به تو اتھام زديم. ما را حIل کن.  به تو بد گمان بوديم و در حق تو سوء ظَن داشتيم:زنان ُمفَتِش به نصوح گفتند

کوھيدِن عمل مشمئز کننده و زشت و خانمانسوز اخIقی و اجتماعی، کنکاش و غيبت کردن و بدگويی و عيب جويی، در اسIم، قرآن، در مذمت و ن(
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). آن را به خوردن گوشت برادر مرده تشبيه کرده

 زانک ظن جمله بر وی بيش بود

 زانک در قربت ز جمله پيش بود

. بيش از سايرين به دختر شاه نزديک بودمفتشان بيش از ھر کس به نصوح سوء ظن داشتند به دليل آنکه وی

وظيفه  اوست که .  انسان از ھمۀ موجودات به خدا نزديکتر است:در چنين موارد و مواقعی ست که موTنا در سطحی، سعی دارد به ما نشان دھد که

.در نزديکی به خدا، از ھمه جلوتر است. اول به حضور برسد

. انسان ظن ببرند که گوھر را در اين حمام، دزديده ايم، خب، باTخره درست فکر می کنندپس، اگر تمام موجودات اين عالم به ما

 خاص دTکش بد و محرم نصوح

چون دو تنی يک گشته روح بلک ھم  

.نصوح، نه تنھا دTک مخصوص دختر پادشاه بود، بلکه آن دو مانند روحی در دو قالب بودند

من .  نيست...منظور نصوح و حمام و دختر پادشاه و دTکی و غيره . ، صحبت می کنم"انسان"من راجع به تو  :باز ھم موTنا به ما ھشدار می دھد که

. ذھنی  و ما بعنوان ھشياری، نزديک ھَميم

.  با نگاھی از جنس عدم می شويم و با نگاھی از جنس جسم:گفتم، فيزيک نو می گويد

.  مثل نصوح و دختر شاه. من ذھنی و ھشياری، در واقع دو بسيار نزديِک کناِر ھمند.  باقی بمانيمھشيارانه ھم می خواھيم از جنس عدم بشويم و عدم

 گوھر ار بردست او بردست و بس

تر به خاتون نيست کس زو مIزم  

. نيست، کس ديگری)دختر شاه(برای اينکه نزديکتر از او به خاتون .  کسی که گوھر را برداشته باشد، نصوح است:زنان می گفتند

 اول او را خواست جستن در نبرد

 بھر حرمت داشتش تاخير کرد

در گير و دار جستجو، ابتدا می خواستند نصوح را وارسی کنند، ولی بخاطر احترام نوبت تفتيش او را عقب انداختند، تا در فرصتی او را جايی 

.بيندازد

. خدا، زندگی ھم به ما احترام گذاشته و باTخره کج دار و مريض با ما رفتار کرده. ازيمبه عبارتی ما، گوھر را برداشته ايم و بھتر است که آن را بيند

).غير مستقيم خطاب به ماست. (بھتر است به خودمان بياييم

 تا بود کان را بيندازد به جا

 اندرين مھلت رھاند خويش را

واھِر دزديده شده را در گوشه ای بيندازد و در اين فاصله خود را نجات نوبت جستجوی او را عقب انداختند که شايد از اين فرصت استفاده کند و ج

. دھد

. بايد اين گوھر را بيندازيم:اما امروز به خودمان می آييم!. تا زير دردھای من ذھنی پودر نشويم به خودمان نمی آييم. ما اينکار را نمی کنيم

خواستند اين حIليھا ازو می  

خاستند وز برای عذر برمی  

.ھمه از او حIلی می خواستند

 گفت بد فضل خدای دادگر

 ورنه زآنچم گفته شد ھستم بتر

.اين فضل و لطف خدای عادل بود که مرا رھاند و گرنه از ھمه آنچه که می گوييد بدترم: نصوح گفت

فقط می خواھد ما را از اين مخمصه بيرون . اردزندگی کاری با گناھان ما ند. ھميشه او می خواھد لطف کند. فضل خدا ھميشه از گناه ما بيشتر است

.لطفش بی نھايت و گناھان ما مختصر. بکشد

بايد ز من چه حIلی خواست می  
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تر اھل زمن که منم مجرم  

. از من چرا حIلی می خواھيد؟ من مجرم ترين مردمان اين زمانه ھستم

 آنچ گفتندم ز بد از صد يکيست

 بر من اين کشفست ار کس را شکيست

اگر کسی در اين مورد شک دارد . يعنی از صد گناھی که مرتکب شده ام يکی را گفته اند. آن چيزھايی که راجع به من می گفتند، يکی از صد است

). ما اينھا را راجع به خودمان می گوييم؟. (برای من اينامرروشن و مسلم است

داند ز من جز اندکی کس چه می  

 از ھزاران جرم و بد فعلم يکی

.از ھزاران گناه و کار بد من، فقط يکی آن را می دانند. مردم اندکی در مورد من می دانند

 من ھمی دانم و آن ستار من

 جرمھا و زشتی کردار من

.فقط من می دانم و خداوند پوشانندۀ عيب ھا که چه گناھان و تباھکاری ھايی مرتکب شده ام

ما می دانيم من ذھنی ما چه .  داريم و براساس آن ھم ھويت شدگی ھا، چه کارھايی انجام داديممی دانيم چه ھم ھويت شدگی ھايی" ھمه ما شخصا

به فضای . حاT که اين داستان را می دانيم، بھتر نيست قبل از اينکه در اين مخمصه بيفتيم، گوھر را بيندازيم، يعنی به حضور برسيم؟. کارھايی کرده

.يکتايی بياييم و به ذھن برنگرديم؟

 اول ابليسی مرا استاد بود

 بعد از آن ابليس پيشم باد بود

".توھم. ابليس. "اول ابليس استاد من بود،  بعد از آن، من آنچنان استاد شدم که ابليس پيش من ھيچ بود

چ وجه به ذھن شيطان نمی ما چنان به توھم من ذھنی می رويم، چنان ھم ھويت و چنان در زشت کاری ھا گم می شويم و کارھايی می کنيم که به ھي

.  شيطان اوج ھم ھويت شدگی را در انسان می بيند. شما شيطان را بگوييد اوج ھم ھويت شدگی. رسد

 حق بديد آن جمله را ناديده کرد

زرد تا نگردم در فضيحت روی  

اcن .  نصوح نمی خواھد به ذھن برگردد: بينيد کهاcن  می. خدا اعمال قبيح ام را ديد ولی ناديده گرفت که دراثر رسوايی روی زرد و شرمنده نشوم

آنھا را . آرام آرام، آن گناھان و آن ساختار و ھم ھويت شدگی ھا مثل چارق اياز می شود. آنھا را می بيند. در حال اعتراف است که چه کارھايی کرده

.شناسايی کرده و می بيند ولی نمی خواھد فعالشان کند

دباز رحمت پوستين دوزيم کر  

 توبٔه شيرين چو جان روزيم کرد

.فضل ايزدی گناھان مرا پوشاند و توبه ای شيرين تر از جان نصيبم فرمود

 ھر چه کردم جمله ناکرده گرفت

 طاعت ناکرده آورده گرفت

. ه  محسوب کردزندگی طاعت ناکرده و عبادتی که انجام نداده بودم انجام يافت. ھر گناھی که کرده بودم، درنظر نگرفت و اغماض فرمود

پس، مھم نيست که ما در گذشته چکار کرده ايم، عده ای تاسف می خورند و احساس گناه می کنند و براساس آن کارھا خودشان را مIمت می کنند، با 

. ھا را ول کنآن. با زندگی يکی بشو.  مھم نيست تو در گذشته چکارکرده ای، اcن بيا از ذھن زاييده بشو:می گويد. گذشته ھم ھويت اند

چو سرو و سوسنم آزاد کرد ھم  

چو بخت و دولتم دلشاد کرد ھم  

. من ديگر در کنترل رويدادھای بيرونی و متعلقات بيرونی و دردھا، ھم ھويت شدگی ھای ذھنی نيستم. مثل سرو آزاد و سوسن آزاد، مرا آزاد کرد

بخت و دولت واقعی ھشياری حضور است و خرد و عشق آن که به تن و زندگی . بخت واقعی گيرم آمد. مانند صاحب بخت و دولت، مرا دلشاد کرد
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.اين بخت و دولت ما را دلشاد می کند. بيرونی ما و به وضعيت ھا وبه ھمه چيز دميده می شود

 نام من در نامٔه پاکان نوشت

 دوزخی بودم ببخشيدم بھشت

.را به بھشت آوردمن دوزخی و در جھنم  بودم، م. نام مرا در کتاب پاکان نوشت

 آه کردم چون رسن شد آه من

 گشت آويزان رسن در چاه من

پس، معلوم . آھم به ريسمانی مبدل شد و آن ريسمان در درون چاھی که محبوس بودم آويزان شد. از کثرت گناه خود آه کشيدم. من در چاه ذھن بودم

دوباره به ذھن بر می گرديم؟  برای اينکه يک نيروی " ضای يکتايی می آييم فوراچرا وقتی به ف. می شود که ما درته چاه ھم ھويت شدگی ھا، ھستيم

ولی، خواستن و طلب واقعی و حداقل باور به اينکه چيزھای جھانی به ما . ثقلی می خواھد ما را از چاه بيرون بکشد و ما آن نيرو را اcن نداريم

. س ھشياری و از جنس زندگی ھستيم، اعتماد به خود و  به اصل خودمان، مثل طناب اندزندگی نمی دھند، توکل به زندگی و باور اينکه ما از جن

. طناب در درون ماست

طلب واقعی . آه حسرت نيست. آه کردن اينجا مثبت است. شما ھستيد که خودتان رانجات می دھيد با آه کردن. کسی نمی تواند شما را بيرون بکشد

.گی ھا و زياده خواھی ھا نجات بدهخدايا مرا از اين ھم ھويت شد: ست

 

 آن رسن بگرفتم و بيرون شدم

 شاد و زفت و فربه و گلگون شدم

. آن طناب را گرفتم و از چاه نفسانيت خارج و باT آمدم

. پس از نجات از آن چاه، از نظر روحی و باطنی شاد و نيرومند و کمال يافته و با نشاط شدم

ھر دفعه که . می دانيم که از جنس زندگی ھستيم. اتفاق اين لحظه را بدون قيد و شرط می پذيريم. ه زندگی اعتمادداريمھر لحظه تسليم می شويم زيرا ب

. ، را گرفته و باT آمدم زيبايی در رخم ھم پيداست)ريسمان(َرسن . تسليم می شويم، يک پله باT می رويم

بودم زبون در بن چاھی ھمی  

گنجم کنون در ھمه عالم نمی  

يکی از خاصيت . خاصيت خدا را پيدا کردم. وقتی از چاه فکر بيرون آمدم، به بی نھايت تبديل شدم. درته چاه فکر بودم اما اcن در ھمه عالم نمی گنجم

.فضا دار می شويم. ھمه عالم در ما جا می شود. ھای خدا، بی نھايت است

 آفرينھا بر تو بادا ای خدا

 ناگھان کردی مرا از غم جدا

از درون بايد روی . پس، معلوم شد که فقط زندگی و خداست که ما را می تواند از اين مخمصه نجات دھد و چيزھا و آدم ھای بيرونی نمی توانند

.ای خدا، آفرين ھا بر تو باد که ناگھان مرا از غم جدا کردی. خودمان کار کنيم

 گر سر ھر موی من يابد زبان

 شکرھای تو نيايد در بيان

پس، معلوم می شود . من نمی توانم شکرھای ترا بيان کنم و بجا آورم) ما چقدر بايد شکرگزار باشيم(،  َسِر ھر موی من، زبان پيدا کند، ")فرضا(اگر 

. که ھر دفعه که ما تسليم می شويم و يک پله باT می آييم، شکر Tزم است

. می کنيم که ھم ھويت شدگی ھای بيشتر پيدا کنيمشکر ن. ما شکر می کنيم که از من ذھنِی مسموم خIص می شويم

 شکر برای اضافه تر کردن و بيشتر داشتن و بيشتر ھم ھويت شدن و زندگی را دراقIم جھانی و جسم و ماده، جستجو :ما اcن ھشياريم به اينکه

.کردن، نيست

.شکايت نمی کنيد، در شکريد وقتی شما ھويت تان را از چيزھا بيرون می کشيد، تسليم ايد، صبر می کنيد، 

. راضی ھستيد.  برای اين لحظه و برای ھر چه که ھست و ھمانطور که ھست، شکرگزاريد و راضی ھستيد 
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زنم نعره درين روضه و عيون می  

 خلق را يا ليت قومی يعلمون

ت و اين جھان را مثل باغ و بھشت کرده و چشم من ھمۀ انرژی غيبِی آِب حيات از ما به اين جھان جاری س. چشمه ساران از غيب در درون ما روانند

.زيبايی ھا را می بيند

. ای کاش، قوم من بدانند: در اين باغ و گلشن و چشمه سار، من از شادی در خطاب به مردم فرياد می زنم

)قرآن. (، اين شگفتی ھا را می ديدند)اين اَسراِر روان(ای کاش ھمه 

ای کاش ھمه اين را . چشمه آب حيات است و اين جھان را برای ما بھشت کرده. چشمه را می بينيم. شمه رامی شنويمما صدای چ: عارفان می گويند

ايکاش آنچه را که من می . اين غلط است. ولی ھمه با عجله به ذھن می روند که با ذھن ھم ھويت شوند و از ھم ھويت شدگی ھا زندگی بگيرند. ببينند

.بينم، ھمه می ديدند

زاده نصوح را از بھر د_کی بعد از استحکام توبه و قبول توبه و بھانه کردن او و دفع گفتن باز خواندن شه

 بعد از آن آمد کسی کز مرحمت

خواندت دختر سلطان ما می  

.ود فرا خواندهنزد خ"  دختر پادشاه از روی لطف و مرحمت تو را مجددا:بعد از آن واقعه، فرستاده ای از طرف دختر شاه آمد و گفت

خواند بيا دختر شاھت ھمی  

 تا سرش شويی کنون ای پارسا

.دختر شاه می خواھد نزدش بروی، تا ای پاکدامن، سرش را بشويی

خواھد دلش جز تو دTکی نمی  

 که بمالد يا بشويد با گلش

نصوح را دوباره به حمام دعوت می کنند، که . (يددختر شاه غير از تو دTک ديگری نمی خواھد که مشت و مالش دھد و با گل سرشور سرش را بشو

).با آب و ِگِل ذھن کار کند

کار شد گفت رو رو دست من بی  

 وين نصوح تو کنون بيمار شد

).آيا شما ھم می توانيد اين را بگوييد؟. ( که دست من از کار افتاده و اکنون اين نصوح تو، بيمار شده. برو. برو: نصوح به آن فرستاده گفت

 رو کسی ديگر بجو اشتاب و تفت

 که مرا وهللا دست از کار رفت

.برو عجله کن و کسی ديگر را پيدا کن به خدا، دستم از کار افتاده

 با دل خود گفت کز حد رفت جرم

 از دل من کی رود آن ترس و گرم

ھم ھويت شدگی ھا و کارھايی را که . اد من بيرون نمی رودآن ترس و اندوه ھم ديگر از دل و از ي.  جرم و گناه من از حد گذشته:نصوح در دل گفت

.من بوسيله من ذھنی، انجام دادم، از حد گذشته

).يادمان بماند که از من ذھنی به چه زحمت ھايی افتاديم(

 من بمردم يک ره و باز آمدم

 من چشيدم تلخی مرگ و عدم

بعد از اينھمه سختی کشيدن دوباره به حمام . ( تلخی مرگ را چشيدم ووباره زنده شدمُمردم و د" من به سختی خودم را از ذھن بيرون کشيدم، واقعا

).زنانه بيايم؟
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ای کردم حقيقت با خدا توبه  

 نشکنم تا جان شدن از تن جدا

م که ديگر با چيزھا ھم نزد خدا،  توبه کرد"  نه بخاطر خوشايند مردم و نه بخاطر عوامل من ذھنی، حقيقتا. من نزد خدا، توبه ای راستين کرده ام

.از آنھا جدا و با خدا يکی شدم و تا زمانی که زنده ام اين عھد را نمی شکنم. ھويت نشوم و در آنھا خودم را جستجو نکنم

 بعد آن محنت کرا بار دگر

 پا رود سوی خطر اT که خر

.!.رود؟ مگر اTغبعد ازتحمل آن ھمه رنج و محنت، چه کسی بار ديگر سوی آن جرم و امر خطرناک می 

******* 

  


