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  دفتر دوم مثنوی585از بيت 

تعريف کردن ُمناديان قاضی ُمفلسی را ِگرِد شھر

 475 برنامه - گنج حضور  

  قصه مفلس از دفتر دوم مثنوی

به منظور يادآوری و برای .  برايتان خوانده ام474قسمتی از اين قصه را ھفته قبل در برنامه .  در دفتر دوم آغاز می شود585اين قصه از بيت 
  : ه افرادی جديدی را که به ما پيوسته اند در صحبت مان شريک کنيم، قسمت ھايی از آن را يادآوری می کنماينک

  : قصه به اين ترتيب شروع شد

 بود مفلسی بی خان و مان     مانده در زندان و بند بی امان             

  . گی می کنيم، و من ذھنی داريماين شخص مفلس بدون خان و مان، ھمين ما ھستيم، زمانی که در ذھن زند

  . ديد ذھنی جسمی، فقط ھشياری جسمی دارد و فقط می تواند چيزھای بيرونی را  تجسم کند و ببيند. داردھنی، جسمی مفلس گفتيم، برای اينکه ديد ذ

  . اجسام بيرونی جستجو می کنيممانيز اصل گم شده و در پردۀ خود را در. اين ديد ماھيت و کيفيت انسان ھا در را به جسم تبديل می کند

وقتی برای پيدا کردن خود، حول انسان ھا و اجسام و رويدادھای بيرون، می گرديم و از آنھا ھويت و زندگی و حس امنيت و شادی طلب می کنيم 
 يا خدا قطع و يادمان می رود که خود رابطه مان با زندگی. و آنھا قادر نيستند خوشبختی و آرامش واقعی ما را تأمين کنند، در اين زندان می مانيم

  . اصل ما شادی و آرامش است" از جنس خداييت ايم و بنياد

  .از خواستن و خواستن بيشتر سير نمی شويم. ، را فراموش کرده ايم"بودن"ما : يعنی

  .مکانيسم خواستن و ھر چه بيشتر بھتر، از خواستن و خواستن و بيشتر خواستن سير نمی شويم 

، من ذھنی به مفلس بودن و "خواستن"بوسيله  . خواستن و ھر چه بيشتر بھتر، از مکانيسم ھای ساختاری من ذھنی ست و تمام نمی شودمکانيسم 
  . به دوام خود، ادامه می دھد و ما نيز در زندان می مانيم  و مفلسانه زندگی را ادامه می دھيم

  . مکانيسم من ذھنی ساختار و.محتوا ی من ذھنی : من ذھنی دو معرفه دارد

 .، يعنی آن چيزھايی که با آنھا ھم ھويت می شويم مثل آدم ھايی که به جسم تبديل کرده ايم و پولمان و متعلقات مانمحتوا

استن خيلی از انسان ھا در اثر خو.  استخواستن بيشتر من ذھنی، يعنی آنچه که به فرايند و جريان اينکار مربوط می شود و آن ساختار و مکانيسم
  .بيشتر زندگی و روابط شان را خراب می کنند و از چيزھايی ھم که دارند نمی توانند استفاده کنند يا لذت ببرند

برای اينکه در اثر خيزش فکرھا در ذھن،  وھم ھويت شدن مان با آنھا، واکنش ھا  و ھيجانات مربوط به ، اين شخص مفلس بی خان و مان ھم بود
  . رانگيخته می شوندآنھا درھر لحظه نيزد ب

ھمۀ در اين حالت . به عبارت ديگر، وقتی که ما بر اساس فکرھايمان  برمی خيزيم، ھيجانات متأثر از آن فکرھا، بر بدن ما تأثير می گذارند
ام موجودات ، ما خود را از جنس زندگی، خداييت بودن و در فضای يکتايی لحظه با تمحواس ما به جسم مان جلب می شود و به عبارت ديگر

  .ھستی حس يکی بودن، را نزول داده و به جسم کاھش می دھيم و در نتيجه نمی توانيم با ديگران رابطۀ درست عشقی برقرار کنيم

ديگران را ھم از جنس زندگی ببينيم و در فضای يکتايی  و رابطه عشقی زمانی برقرار می شود که ما از جنس زندگی و از جنس خداييت باشيم
  . ه با آنھا حس يکی بودن کنيماين لحظ

  . زندانی که ديوارھايش ھمين فکرھا و بعد از آن ھيجاناتی ھستند که در ما، در حال خيزش اند. پس، ما ا[ن در زندان ذھن اسيريم

ارتباط مان روی کاغذ . اريمزيرا، اگرچه با فاميل مان زندگی می کنيم، بچه و ھمسر داريم، اما با ھم ارتباط صميمانه ند. بی خان و مان ھم ھستيم
رابطه ای . وظيفۀ کليشه ای پدر در مقابل فرزند و يا وظيفه فرزند در مقابل پدر است. رابطه امر و نھی است. ثبت شده و خشک و تصنعی ست

  . ذھنی ست

  .ھستيمبه عبارت ديگر، بی خان و مان . مثل گم شده ھا در اين جھانيم. پس حس تنھايی و کمبود و بيکسی می کنيم
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  . اين بی خان و مانی و مفلسی و در زندان بودن ادامه دارد و امان ھم نمی دھد

اما زندگی، خدا می خواھد که ما ھمين لحظه از زندان بيرون برويم، ولی بعلت اينکه ما از فضای يکتايی بيرون اط_ع نداريم، تمايل داريم در 
  .ھمين زندان بمانيم

، را برايمان باز )ھمه ھم معنی اند(، ھستيم بودن، ھشياری، خداييت وقتی ما وارد اين جھان می شويم، از جنس :موaنا اين صورت مسئله را که
  :می کند

 . )طی اقامت مان در جھان ھستی از دو رحم بايد عبور کنيم (:به عبارت ديگر. ما از دو مرحله يا دو رحم عبور می کند" بودن"

  :دو رحم وجود دارد

 .، که جسم مان را پرورش می دھد ماسترحم مادر

بعد بواسطۀ دردھا و . وقتی وارد ذھن می شويم، با چيزھای ذھنی ھم ھويت و جامد می شويم، زيرا ھشياری جسمی پيدا می کنيم.  استرحم ذھن
  .ره زاده می شويمدرد ما را از رحم ذھن، بيرون ھول داده و دوبا" اذيت ھايی که در ذھن می شويم، از درد اشباع و سير و نھايتا

 .  ھشياری زاده شده از رحم ذھن، روی ھشياری کل منطبق و زنده ميشود:در اين قصه موaنا به ما خواھد گفت که

يعنی با خدا و با تمام باشندگان اين جھان از جمله با انسان ھای ديگر، .  ، به معنی وارد شدن به فضای يکتايی ست)ذھن(اين زايش از رحم دوم 
  ).ھمين صورت مسئله انسان. (يکی شدن

 ھيجان غالب اين : را فراموش کرده ايم، در زندان ذھن مانده ايم و می ترسيم بيرون برويم و ھمچنانکه بارھا گفته ايمبودنچون آن " ما اشتباھا
  .است" ترس" طرز زندگی، 

  . ترس نمی گذارد ما تکان بخوريم

  :يدار و بفھماند کهموaنا می خواھد از طريق اين قصه ھا، ما را ب

  .با زندگی ھمکاری کن تا از اين زندان آزاد شوی. اقدام سازنده کن. نترس

اگر تو مجھز به چنين من ذھنی باشی، يعنی در ذھن ات زندگی کنی، يک آلت شکنجه را با خود حمل می کنی، انرژی ای از خود صادر می کنی 
  . که ھر جا بروی دست از سرت برنمی دارند

جی بی دد و بی دام نيستھيچ ُکن  

  جز بخلوتگاه حق آرام نيست

يعنی اگر تو من ذھنی داری و با موقعيت ھا و وضعيت ھا و موضوعات و چيزھای جھانی ھم ھويتی و درد داری، ھر جا بروی، اين درد را 
  . ، پيدا می کنی و يکی اذيت ات می کند)جذب(مرتعش می کنی و ھمنوع خودت را 

  . متوجه شود که در ذھن خبری نيستمگر اينکه، انسان 

جای ھميشگی ما، اقامت در علم ظاھر، نيست، رحمی ثانويه بوده و ا[ن بايد از آن خارج شويم و به خلوتگاه حق رويم، که فضای يکتايی اين 
 و شما، متوجه شويم که ھر جا که وقتی من.  را نمی شناسدلحظهوقتی ما در ذھن ھستيم در گذشته و درآينده زندگی می کنيم، ذھن اين . لحظه ست

  . خودمان را ھم م_مت نمی کنيم.  مردم را موذی و اذيت کن قلمداد نکرده و م_مت شان نمی کنيم:می رويم اذيت مان می کنند، ديگر می شويم

مگر اينکه بخواھيم درد .  وجود نداردھيچ راه ديگری. بايد از اين ذھن بيرون برويم.  ما در ذھن ھستيم:بفھميم که ايراد چيست؟ ايراد اينست که
  .بکشيم

  . صبروايمان  :دو مقوله، در بين بقيه قوانين زندگی، برای بيرون رفتن از اين زندان، به شما خيلی کمک می کنند: ھفته قبل گفته شد که

، از "ھشياری"، از جنس "بودن" از جنس :، يعنی اينکه ما، اين لحظه، بدون توسل به ستون ھای اين جھان و شواھد ذھنی آن، بفھميم کهايمان
  . ھستيم زندگیخود، قبل از وارد شدن به ذھن، و دوباره ھمان،" اوليه"جنس 

  .  بوجود می آيدتسليمو گفتيم که اينکار، با 

  . پذيرش بی قيد و شرط و بدون قضاوت اتفاق، اين لحظه ستتسليم،
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  .ی آيد و ما ھم از جنس کش آمدن و فضا گشايی و فضاداری ھستيماين لحظه بی جايی ست و کش م. زندگی در اين لحظه ست

آنجاست که از جنس ھشياری، از جنس زندگی، از . اگر اين لحظه تسليم شويم و اتفاق اين لحظه را بپذيريم، از جنس ھشياری اوليه مان می شويم
  . جنس خدا بودن را با تمام ذرات وجودمان حس و تجربه می کنيم

 خدا ھست، قوانين زندگی ھستند، آدم نبايد در ذھن، از موضوعات و موقعيت ھا و اق_م جھانی، :ه چيز را می فھميم، ھمه ما می دانيمالبته، ما ھم
حول و حوش اين اق_م می چرخيم و به . بيرونی، زندگی بخواھد، ھمه را می دانيم اما چه فايده؟ يکدفعه اتفاقاتی می افتند و ما را گير می اندازند

  . آنھا می پردازيم

زندگی را حس کردن، زندگی را با ذرات وجودمان تجربه کردن، مھم است و اين از پذيرش اتفاق " بلکه به عينه و عميقا. پس، فھميدن مھم نيست
  . اين لحظه بوجود می آيد؛ بدون قيد و شرط

  .ا يادآوری خواھد کرد را به مقانون جبران و قانون صبر، "امروز موaنا در خاتمۀ قصه، مجددا. صبر

  :يادآوری کنيم

  .قانون مزرعه، قانون کشاورزی را

. مثل کشاورزان که زمين را شخم می زنند و گندم را می کارند. ، گندم بکاريد، مدتی می ماند)ذھن تان را شخم بزنيد(شما بايد زمين را شخم بزنيد 
در اواخرفصل تابستان و اوائل پاييز خوشه ھای گندم را درو . برايش ضروری ستآفتاب تابستان . دربھار گندم کمی رشد می کند و باa می آيد

  . می کنند و می کوبند و گندم را بدست می آورند

  . کردنصبر مھم است و ھم کاشتنپس در اينجا ھم 

  . اين عدم رعايت قانون جبران است. نمی توان گندم نکاشت و گندم خواست

  .از کاشتن، فوری گندم بخواھيد، آن ھم امکان پذير نيستاگر ھم صبر نداشته باشيد و بعد 

  .بيشتر مردمی که به اين برنامه گوش می دھند و به نتيجه نمی رسند، به دليل عجله شان است

  . قانون مزرعه را نمی خواھند رعايت کنند و يا ايمان و توکل ندارند. صبر ندارند

   :امروز باز موaنا به ما يادآوری خواھد کرد که

  . ھر اتفاقی که در اين لحظه می افتد، بھترين اتفاقی ست که می تواند برای شما رخ دھد و آن اتفاق را شما aزم داريد که از آن درس بگيريد

  .راست ھم ھست. ھر کس صبر نداشته باشد در نھادش ايمان ھم ندارد: پيغمبر ھم فرموده

  . تسليم، از فرم ھای ذھنی بيرون کشيده می شودايمان، آن زندگی، ھمان اصل خودتان است که در اثر

  . شش جھت يعنی اين جھان.  برای نجات به جھان نرو:ھفته قبل موaنا، اشاره کرد که

  .از چيزھايی که با ذھنت تجسم می کنی کمک نخواه

پول مان را جسم می بينيم، مقام .  می خواھيمما ا[ن در حيطۀ ذھن مان که ماھيتی توھمی دارد، انسان ھا را جسم می بينيم و از آنھا کمک" مث_
  . اينھا به ما کمک نمی کنند. کتاب را جسم می بينيم. مان را جسم می بينيم

 شش جھت مگريز زيرا در ِجھات

  ست و َشْشَدره مات است،مات َشْشَدره

  . اگر می خواھی نجات پيدا کنی، به شش جھت نرو

ھر جا که بروی، از يک جای ذھن به جای ديگر، از توھمی به توھم ديگر، در زمان .  بسته ستذھن، شش جھت دارد و در ھر شش جھت راه تو
  .ھستی و ھمچنان در زندان بی امان خواھی بود

  .  که نجات ما در جھان نيست:پس، فھميديم
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  .مثل چشم مرده يا کشته که جان را تعقيب می کند. شما بايد چشم تان سوی aمکان، زندگی باشد

  . توکلاين يعنی . ھر اتفاقی که می افتد ھر چه که ايجاد می شود، بشود. ن استثنا بايد به aمکان نگاه کنیتو بدو

  .  استتوکلاين ھمان  . ھر اتفاقی که می افتد، به نفع شماست و بھترين اتفاقی ست که برای شما می افتد

  . شک دارد. کسی که از جنس زندگی نباشد، توکل ھم ندارد

  برود درب اگردر قصه ھم داريم، کسی، به  . می رود" اگر " [ن اتفاقی می افتد، چون به عقل ذھنی اش، اتفاق بد و مضری ست، به ، ا"مث_
  . شيطان را باز می کند

ھمه . خوردهغذای ھمه را قاپ می زده و می . يکی از کارھايش زرنگی بوده. خ_صه، اين زندانيان، از دست اين زندانی مفلس به تنگ می آيند
  . را اذيت می کرده

  . ما مثل مفلس، الگوھای زرنگی داريم

  زندانيان چه کسانی ھستند؟: بيت می گويد

 مثل جمادات، مثل نباتات، مثل حيوانات، مثل تمام انسان ھايی که بصورت :زندانيان، تمام آن باشندگانی ھستند که ھشياری در آنھا به تله افتاده
فقط چند نفر، که از زندان بيرون رفته اند، به ھشياری حضور زنده شده اند، . اينھا ھمه زندانی اند. ما در ذھن شان زندانی اندھشياری اند ا) بالقوه(

  .آزادند

  . کاری کن:گفتند. اين زندانيان پيش خدا که قاضی ست، رفته اند

 که درين زندان بماند او ُمْستَِمر

  خوارست و ُمِضر تاز و طبل ياوه

  .رفتار و کردارش بی ادبانه، شکمباره و زيان زننده ست. ين مفلس، محکوم به حبس ابد است و برای ھميشه در زندان می ماندبگو که ا

، بطور مستمر و پيوسته در اين زندان مانده و به عقلش نمی رسد که از اين زندان بيرون رود، اين ھمه به ما ظلم می کند )اين انسان(اين من ذھنی 
وقتی در ذھن ھستيم،  چون نقطه ) راست می گويد. (کاری کن. حرف بيخود و بی اساس می زند اعمالش بيھوده و بی نتيجه ست) زياوه تا(و 

  . حرکت فکر از پايگاه من ذھنی ست ھيچگونه برکتی از زندگی بر آن جاری نمی شود

بادام پوچ . عملی که انجام می دھيم، بی ارزش و بيھوده ستپس، ھر فکری که می کنيم و ھر . عملی که از آن بر می خيزد، از آن بدتر است
  .کاشتن است

ما ھمه چيز را زيادتر ) البته زياده خواھی ما فقط نسبت به غذا نيست. (، ھم ھست، سير نمی شود و اعمالش مضر است)زياده خوار(طبل خوار 
  .می خواھيم

ما از صبح تاشب راه می رويم و انرژی منفی در ). راست می گويد. (ھم مضر استنسبت به جمادات، نباتات، حيوانات و برای انسان ھای ديگر 
  . جھان پخش می کنيم

بجای کلمۀ منفی، کلمۀ مخرب را بگذاريم، برای اينکه انرژی رنجش داريم، کدورت داريم، حس انتقام جويی داريم، در فکرھايمان غرق ايم، بی 
  . فراموش کرده ايم که از جنس خداييم.ھوش ايم، شادی و نشاط اصِل خودمان نيستيم

  . ھمه زندانيان به خدا متوسل شده اند که کاری کند. ھمه از شر ما به تنگ آمده اند. محبوس زندان ھستيم

  .ھمينطور است" اين قاضی، تحقيق می کند و متوجه می شود که ھمه زندانيان راست می گويند و اين مفلس، اين من ذھنی، واقعا

 خدا، قاضی ھم اکنون به شما چه می گويد؟ببينيم که 

 گفت قاضی خيز ازين زندان برو

 سوی خانٔه ُمرده ريگِ خويش شو

 گفت خان و مان من احسان تست

  ھمچو کافر َجنّتم زندان تست
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اقی می ماند که به مرده ريگ، چيزی ست که از ُمرده ب. (بلند شو از اين زندان خارج شو و به خانۀ مرده ريگ خود برو: قاضی به مفلس گفت
  ).عربی ميراث می گويند و به معنی چيزھای کم بھاست

  .بسوی خانه موروثی خود برو. بلند شو و از زندان ذھن بيرون برو: )لحظه به شما گفت(قاضی گفت 

فضای . کتايی اين لحظه ستآن خانه، فضای ي. ما در ذھن متوجه نمی شويم که خدا به ما خانه ارث داده. اين زندانی نمی فھمد که خانه دارد
  ).نمی شناسيم. (وحدت است

  .فضا چيست؟ چطور جايی ست؟ بھشت است يا جھنم؟ نمی دانيم: ھمواره با ذھن تجسم می کنيم

  . از زندگی برده ايم؟ ارثاين خانه را ما از کی به 

  . در واقع ما خوِد زندگی، خدا، خداييت ھستيم

  .ود تنيديم، ا[ن می خواھيم آنھا را بيندازيم و به منشاء و خاستگاه اصلی خود برگرديمبه اين جھان آمديم، چيزھايی به دور خ

  .فھميديم که در اين جھان ھم قادريم از زندگی جدا باشيم و ھم با او يکی باشيم. زيرا، جدايی را ياد گرفته ايم

  . منتھی می خواستيم جدايی را ياد بگيريم. در واقع يکی بوديم و يکی ھستيم

  . ای بشر، حال که جدايی را ياد گرفته ای، بلند شو و به خانه موروثی ات برو: حال، خطاب به ھمۀ ما

خان و مان من ھمين لطف و بخشش توست که اين زندان را به من . خان و مان ندارم" من اص_. خان و مان من احسان توست: زندانی می گويد
  .مثل کافر، بھشتم زندان توست. داده ای

  . ما اشتباه گرفتيم. نه.  نه!. که پر از درد است و جھنم است؟! لطف و بخشش خدا، اين زندان من ذھنی ست؟" عاواق

ما فکر می کنيم بھشت ما ھمين ذھنی ست که اين دنيا را نشان می دھد و مقوله ھای بھشتی ھم، ھمين پول و مقام و پز و سواد به رخ ديگران 
  .اينھا نيستند ولی ما اينطور فکر می کنيم. نه!.  ست،... مردم به خانۀ بزرگ مان برای تأييد گرفتن و کشيدن و فرش نشان دادن و دعوت

   آيا شما خان و مان داريد؟ :حال سوال اينست

.  نزديک شما ھستندھمه انسان ھا خانوادۀ.  ھستيديکیبا تمام انسان ھا . شما، با تمام باشندگان اين جھان فاميل ھستيد. البته که خان و مان داريد
  . با ھمه حس خويشی می کنيد. برای اينکه در فضای يکتايی اين لحظه از جنس زندگی ھستيد، ھمه اينھا از جنس زندگی ھستند

  . کسی که عارف است از جنس زندگی ست و ھمۀ انسان ھا را ھم از جنس زندگی و خويش و خان و مان خود می بيند

  !. خانوادۀ خود را ھم غريبه می بينيم؟آيا ما، نه تنھا ديگران، بلکه

  . می ترسيم. رفيق ھم نيستيم. ما، خيلی چيزھا را از ھمسر و از بچه ھايمان پنھان می کنيم

  . حتی در خانواده مان می ترسيم که اَسرارمان را بر ضد ما استفاده کنند، که می کنند

  . نمی توانيم اَسرارمان را برای ھمه فاش کنيم

  . برخورد، انسانی و مطابق روند تکاملی زندگی نيستولی اين روش

  . بايد اين ذھن را رھا و به فضای يکتايی لحظه رفت: )زندگی می گويد(در روند تکاملی زندگی 

ھن را خان و ماِن من، ھمۀ باشندگان اين جھان ھستند و من می خواھم بلند شوم و اين ذ. فھميدم: پس، ما سوال قاضی را اينطور جواب می دھيم
  .ترک کنم

  چگونه؟: ممکن است بپرسيد

  . ست و َشْشَدره مات است،مات می دان که اين جھان َشْشَدره: می گوييد
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اگر تسليم شوم، يک . و اين فکرھا به من کمک نمی کنند که اين جھان شش جھت، راه گريزی ندارد و در اين شش جھت بکلی مبھوت و درمانده ام
  .روزنه باز می شود

نردباز، شش خانۀ . که کنايه از مبھوت و متحير و عاجز ماندن در امور است، در اصل اصط_حی ست که در نردبازی بکار می رودششدره (
  ). در نتيجه ششدر می شود و بازی را می بازد. مقابل حريف را گرفته و او نمی تواند مھره ھای خود را حرکت دھد

  .ھزاران بار بايد بگوييم چون يادمان می رود

  . پذيرش بی قيد و شرط  قبل از قضاوِت اتفاِق اين لحظه ست: اصل

برای اينکه کسی تصميم می گيرد بلند . به اين سادگی نيست که ما ذھن را رھا کنيم.   اين من ذھنی نمايندۀ شيطان است:بعد ھم در قصه گفت که
  : موaنا ھم در يک غزل به ما گفت!.ھن را ترک کنيم؟شود و از ذھن بيرون برود، اما مگر می گذارند که به اين سادگی خانۀ ذ

  .خيز از اين خانه برو رخت ببرھيچ مگو)       ذھن(ای نشسته تو در اين خانه پر نقش و خيال 

. يچ مپرس ھ...کجا ميروم؟ حيف است و نمی شود و حاa چرا بروم؟ توضيح بده و بحث کنيم و . يعنی بلند شو و از اين خانه برو و ھيچ سوال نکن
  .بلند شو و از اين خانه برو

، ولی بمحض آنکه )البته ساده ست(قضيه به آن سادگی ھم که ما فکر می کنيم نيست " اما بقول موaنا، اين من ذھنی نماينده شيطان است و واقعا
  .شروع به کمی پيشرفت می کنيم، موانع در راه ما ايجاد می شوند

  : برای اينکه. ان از خانۀ ذھن بيرون برودمن نمی گذارم انس: شيطان می گويد

 گه به درويشی کنم تھديدشان

  گه به زلف و خال بندم ديدشان

اشاره به آيه ای از سورۀ بقره در . با فقر و تنگدستی بندگان خدا را تھديد می کنم و گاه با زلف و خال زيبارويان چشمان شان را می بندم" گاھا
  . يطان است که آدميان را گاه از تنگدستی می ترساند و گاه با تطميع لذات و خوشی ھای دنيوی و شھوانیقرآن است و منظور بيت، تھديد ش

  :تا بخواھيد تکان بخوريد و از ذھن بيرون برويد، فکری شيطانی در ذھن شما بوجود می آيد" 

  !.نرو کجا می روی؟. ردازبه اين مسائل بپ!. نکند مريض شوی؟!. نکند تنھا بمانی؟!.  مبادا از گرسنگی بميری؟

  ...".سکس، مال دنيا، و : گاھی ھم حواس را به زلف و خال معشوق زمينی می کشانم

  : بعد موaنا گفت

 قُوِت ايمانی درين زندان کمست

  وانک ھست از قصد اين سگ در خمست 

يعنی شيطاِن درنده خو و مھاجم ھمواره .  اين سگ استتوشۀ ايمان در زندان دنيا اندک است و ھر کس ھم که مايه ای از ايمان دارد مورد تھديد
  .در حال ربودن ايمان آدميان است

اين ھشياری خالص، ھشياری حضور که از فرم ھای ذھنی گرفته می شود، در اين زندان کم است و ھمان اندک ايمان ھم، مورد تھديد اين سگ 
  .است) شيطان(

  پس، ما در اينجا چه نتيجه ای می گيريم؟

ھم ھويت شدگی ھايمان را بشناسيم و از . کينه ھايمان را بيندازيم.  رنجش ھايمان را ببخشيم:که اگر، از ذھن بيرون رفتن را آغاز کرديم، بايداين
  .آنھا جدا و ھويت مان را از آنھا بِکنيم و دور بيندازيم

  . مالگوھای حرص و خواستن داريم، آنھا را شناسايی کرده و بِکنيم و دور بيندازي

  . به تو مربوط نيست: به من ذھنی، به اين مفلس بگوييم

  . ببخشی پر رو می شود: می خواھی ببخشی، من ذھنی می گويد
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آنجا زندگی ھر چه می گويد، از خرد و عشق و آرامش . از آن پايگاه خلق کن. به فضای يکتايی برو و نترس. تو رفتار عشقی خودت را بکن. نه
  . زندگی استفاده کن

مواظب قُوت و غذای . قدر تو را می دانند يا نه، عوضش را به تو می دھند يا نه، با اين مسائل کاری نداشته باش. ری به حرف مردم نداشته باشکا
. کنداما تا اين قوت و غذا را آماده می کنيم، شيطان آمده و آن را می برد و خشمگين مان می . چون به غذای ايمانی احتياج داريم. ايمانی باش

  .مواظب اين ھم ھستيم

 رود يک سگست و در ھزاران می

  شود ھر که در وی رفت او او می

 دان کو دروست ھر که سردت کرد می

  ديو پنھان گشته اندر زير پوست

 شما ظاھر در ھزاران نفر می رود و بصورت ھزاران آدم در مقابل. شيطان به منزلۀ يک سگ است ولی در درون ھزاران انسان راه پيدا می کند
  .در وجود ھر کس نفوذ کند او ھم شيطان می شود. می شود و فريب تان می دھد

خلوتگاھی داشته باشد و پرھيز کند و کاری به . ضرورت دارد که کسی که چنين کاری را انجام می دھد، به حرف مردم گوش نکند" حال، واقعا
  . کار مردم کاری نداشته باشد

  .مھم نيست" نند يا تأييد نمی کنند اص_مردم کار ما را تأييد می ک

  

ا[ن فھميدم که من در ذھنم ھستم، از اق_م اين جھانی زندگی می خواھم، بجای اينکه چشمم به خدا باشد به اين جھان چشم دارم، فھميدم که بيشتر 
و ھر روز خلوت می کنم، تمرکزم روی خودم است و مردم مثل من ھستند و فريبم خواھند داد و از راه بدر خواھند برد، من کاری به آنھا ندارم 

 .موaنا می خوانم. می خواھم از اين ذھن بيرون بروم

 .اين سگی ست که در ھزاران نفر می رود

 .اين شيطان درھر فردی که نفوذ کرد، با من ذھنی اش شيطان را نمايندگی می کند

  :ا[ن فھميده ايم که

يم، اين است که بايد ھم ھويت شدگی در ذھن را رھا کنيم و برگرديم و روی خودمان دوباره قائم شويم، ما کاری که بايد در اين جھان انجام دھ
 .تکاملاين يعنی . ھشياری اوليه بايد روی ھشياری آگاه ثانويه منطبق و قائم شود. ھشياری ھستيم. خداييت ھستيم

  :اين اط_عات مھمی ست که شما بدانيد. که شيطان در آن نفوذ کردهھر کس يا ھر رويدادی که ما را در اين مسير سرد کند، بدانيد 

 .ديو، يعنی شيطان، در ھمين انسانی که شما را سرد می کند، پنھان شده. ھر کس شما را سرد کرد، به او توجھی نکنيد

  . ھر کس بايد برنامه ای معنوی برای خود داشته باشد

 .  بعد ھيجانی و بعد معنوی.بعد فکری.  بعد فيزيکی:ما چھار بعد داريم

 . ما بعد معنوی را فراموش کرد ه ايم. اساسی ترين بعد ما، بعد معنوی ست

 . ماست" بودن"بعد معنوی فراموش شدۀ ما، ھمان فراموش کردن بعد 

 .  من از اين زندان نمی توانم بيرون بروم:خ_صه، بعد از اين قضايا، مفلس به قاضی گفت

 .ی ات را ثابت کن مفلس:قاضی به او گفت

  گفت قاضی مفلسی را وا نما                      گفت اينک اھل زندانت گواه

 .زندانيان گواھند: مفلس در جواب قاضی گفت.  مفلس بودن خودت را ثابت کن:قاضی گفت

 ). ما نيز ھمين را می گوييم( مگر نمی گويی مفلسی، محتاجی، ناقصی، :خدا به شما می گويد
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 ".ھمه مردم می گويند" نمی توانم ثابت کنم ولی :زندانی می گويد. رد را ثابت کنھمين موا

 .يعنی، ھمه باشندگان اين جھان شاھدند که من مفلس ام. ھمه مردم می گويند، خيلی معنی دارد

، از موقعيت ھا و از وضعيت ھا و از چيزھا چرا؟ برای اينکه من از ھمۀ آنھا زندگی خواسته ام، از آدم ھا که آنھا را به مثابه جسم تلقی کرده بودم
   :نيز زندگی خواسته ام و آنھا ھم گفته اند

  آی گدا، آی مفلس، من که پول ھستم، من که ماشين ھستم، تو از من می پرسی که تو کی ھستی؟ 

 . نس زيبايی ھستمبودن و خداييت ام را فراموش کردم، يادم رفت که از جنس شادی و از جنس زندگی و از جنس عشق و از ج

 . ھمه ھمين را تأييد می کنند. من زياده خوار و سيری ناپذيرم. ھمه اينھا شاھدند که من گدا و مفلس ام

 حال قاضی چرا اين سوال را می پرسد؟

 . ثابت کن مفلسی:ا[ن فرض کنيد که خدا از شما می پرسد

شادی .  بله، من از جنس خدا ھستم:قتی به خودت نگاه کنی، متوجه می شوی کهو. برای اينکه مجبوری به خودت نگاه کنی. نمی توانی ثابت کنی
 .من دارا و بی نياز به نقش ھای اين جھانی ھستم!. چطور می توانم ثابت کنم که من مفلس ام؟. آرامش ذات ام است. ذات ام است

 .اما در ذھن نمی تواند ثابت کند

 . ت شاکيان شما قبول نيست شھادت اھل محکمه، شھاد:قاضی به او می گويد

شما اينجا چه ياد . منظور چيست؟ يعنی ھر کس در اين جھان شھادت می دھد که شما مفلس و نيازمند ھستيد، اما اين شھادت نزد خدا معتبر نيست
 می گيريد؟

 .د می کنددرک جواب اين سوال شما را از زندان آزا" اتفاقا. بی نياز ھستيد. ياد می گيريد که شما مفلس نيستيد

   :وقتی قاضی می پرسد و می خواھد که مفلسی ات را ثابت کنی؟ نمی توانی ثابت کنی و به

 .اما قابل قبوِل قاضی نيست. ، اکتفا می کنی"ھمه می گويند"

ه باaخره به تو ثابت شود که ای انسان من تو را آنقدر در اين دنيا می دوانم ک: می گويد" خب، حاa قاضی يا خدا، راه ديگری پيدا نمی کند و نھايتا
  .مفلس نيستی، بلکه از جنس من ھستی" تو واقعا

  . حرص را بشناسی  و زير نفوذ آن نباشی

، سوار شتر کنند، دور شھر بگردانند، و از جاھايی که مردم جمع می شدند و )که فکر می کرد مفلس است(بنابراين قاضی دستور داد اين مفلس را 
بگردانند و به زبان ھای مختلف، ترکی و کردی و عربی و انگليسی و به زبان ھای ...  مثل مرکز شھر و بازار و حمام و عبور و مرور داشتند،

، به تمام زبان ھا، در تمام ممالک، من ذھنی را گردانده و بفھمانند که اين مِن ذھنِی مفلس، )اينطور است ديگر(امروز، ايتاليايی و ژاپنی و چينی 
  . چيزی ندارد

يا تعقل کن و ثابت کن که مفلسی، يا اينکه اگر اصرار داری که مفلسی، من تو را می گردانم و به تمام مردم و به زبانھای مختلف نشان می : گفت
  . دھم که تو مفلس، ھيچی نداری

 200در حاليکه (مندم، به فريادم برسيد  مردم، من فقير و نياز... آی :اگر انسان در ذھن بماند، غير از درد  و ھم ھويت شدگی و ناله چه دارد؟
  . ، غمگينم، افسرده ام، شب نمی توانم بخوابم)ميليون ھم در بانک پول دارم

 ھيچ کس نسيه نفروشد بدو

 قرض نْدھد ھيچ کس او را تَسو

 ھر که دعوی آَرَدش اينجا به فن

  بيش زندانش نخواھم کرد من

از اين به بعد ھر کس از حيله و تزوير او به . ه نفروشد و ھيچکس به او پشيزی قرض ندھدتا ھيچکس به او چيزی را نسي: به مأمورانش گفت
  .محکمه شکايت آورد، ديگر بيش از اين او را زندانی نخواھم کرد
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و بعد پيش خدا اگر اشتباه کرديد و به حرفھای من ذھنی که نماينده شيطان است، گوش داديد . به من ذھنی قرض ندھيد: به ما، به انسان می گويد
  . به او گوش نمی دھم... خدايا خوابم نمی برد، بيچاره شده ام، چرا اينقدر به من ظلم شده، و :رفتيد و گفتيد

از اول (ھر کس که نزد من بيايد و از من ذھنی که اين کار و آن کار را کرده شکايت کند . َدم به َدم اين من ذھنی نگذار و به تحريکات او گوش نده
 سال ام شده، بدن ام به درد افتاده و پير و ناتوان شده ام، پر از رنجش و غصه و 70، ا[ن )ن ذھنی ما را فريب داده، مردم ما را فريب داده اين م

ودم که من نمی توانم به اين مورد رسيدگی کنم، به زبان ھای مختلف اع_م کرده و گفته ب: درد و کينه و تنفر ھستم حاa چکار کنم؟ خدا می گويد
  . اين مفلس چيزی ندارد اما گوش نکرديد

  !.البته اگر بيدار شويم. موaنا به اين ترتيب قصه را طرح می کند که ما بيدار شويم

 ھان و ھان با او حريفی کم کنيد

 چونک گاو آرد ِگِره ُمحکم کنيد

 ور بحکم آريد اين پژمرده را

 من نخواھم کرد زندان مرده را

چنانکه اگر برای شما گاوی آورد، آن را .  که ای مردم، آگاه باشيد و آگاه باشيد، با او کمتر معامله کنيد و کمتر با او طرف شويدجارچی ھا ندا دادند
ف_ن کس : گاو آوردن کنايه از مھارت  در امر دزدی و فريب کاری و حيله سازی ست و اين مبتنی بر يک ضرب المثل قديمی ست. محکم ببنديد
  .او آورد گره محکم کن تا باز ندزدداگر تو را گ

  :اصل ماجرا

ھريک از آن دو مدعی بود که از ديگری در اين امر، ماھر تر . دو تن از دزدان، روزی بر سر مھارت در دزدی با يکديگر به مجادله برخاستند
بفروشد و ھمان روز از او بدزدد در کار دزدی او گفت ھر کس بتواند گاوی به شخصی . سرانجام برای داوری نزد دزدی با سابقه تر رفتند. است

بيدرنگ رفت و گاو خود را به دھقانی فروخت و دھقان آن گاو را ھمراه گاو خود در يوغ کشيد و . يکی از آن دو گفت من می توانم. ماھر تر است
رار قبلی، دستيار دزد خود را بر سر راه دھقان طبق ق. دزد با ھمکاری دوستش به حوالی کشتزار دھقان رفتند و کمين کردند. رھسپار کشتزار شد

  .عجب، عجب.  عجب، عجب:قرار داد و به نقطه ای خيره شد و پيوسته می گفت

ناگھان دزد از کمين گاه بيرون آمد و گاو خود را . گاو را رھا و به آن سمت رفت تا شگفتی ببيند. دھقان ساده دل پنداشت که او راست می گويد
از : مگر چه ديده ای که از صبح عجب عجب می گفتی؟ دزد گفت: ر چه نگاه کرد چيزی نديد و برگشت و به آن فريب کار گفتدھقان ھم ھ. برد

ھمينکه دھقان به پشت سر نگاه کرد ديد در کشتزار يک . اين چه عجب تر که تو يوغ بر گردن يک گاو نھاده ای و فقط با يک گاو شخم می زنی
  .عجب، عجب:  دھقان ساده دل گفتاين بار. گاو بيشتر نيست

  !.حاa فھميدی چرا من تعجب می کردم؟: آن دزد ماھر ھم برای خام کردن دوبارۀ دھقان گفت

، را رضا، مثل شکر، مثل صبرقوانين زندگی مثل . شما بايد از ذھن بيرون بپريد. آی مردم بشنويد و آگاه باشيد، با اين من ذھنی ھمنشينی نکنيد
  .طمع خام نداشته باشيد. بعد درو کنيد. زحمت بکشيد. را رعايت کنيد، يعنی بکاريدمزرعه قانون .  را رعايت کنيدجبرانانون ق. رعايت کنيد

اين من ذھنی، اگر به شما قول يا چيزی داد مطمئن باشيد که می خواھد ده برابر آن . تا بجنبيد زندگی تان را دزديده. من ذھنی بسيار تردست است
  .ھميشه زندانی بوده. اگر آخر سر پيش من بياييد و شکايتش را کنيد، من بيش از اين نمی توانم او را زندانی کنم. را بدزدد

   :پس گفتيم

  . ی ھيزم می فروشد"ُکرد"به ميدان رفتند و ديدند که . اين مفلس را می خواستند روی شتر بگذارند

رنجش . ھيزم مثل رنجش ھای ما.  ھيزم يعنی آتش نھفته در چوب، قوه سوخت دارد.در ذھن است به مردم ھيزم می فروشد" ھر کسی که واقعا(
  ).ھای ما زندگی به تله افتاده است

  . اول خوشحال شد و گفت aبد مأموران دولت آمده اند که به او پاداشی بدھند. شترش را گرفتند

گی می کنيم شتر ما را که نيروی محرکه ماست می گيرند و اين من اول که شروع به زند. سمبل ھمۀانسان ھاست" ُکرد"ما ھم بعنوان انسان، 
" ُکرد"آن . يعنی زندگی زنده را می دھيم که مفلس بر اين شتر، سوار شود و خوشحاليم که می خواھيم به جايی برسيم. ذھنی را سوارش می کنند

اما ديد که .  دو کوچه بگردانند و بعد يک جايزه بزرگ به او بدھندانعامی ھم به مأمور دولت داده بود چون فکر کرده بود که می خواھند شتر را
  .نه، مأموران دولت، شتر و مفلس را تا شب، دير وقت گرداندند
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  .ما قوانين زندگی را زير پا می گذاريم، ھمين سبب می شود که ما را دائم بگردانند.  مأموران دولت چه کسانی ھستند؟ قوانين زندگی اند

 . تولد مان تا شب، ھفتاد سالگی، ھشتاد سالگی، شتر ما را من ذھنی خودمان، اين قحطی زده و مفلس، می گردانداز صبح، موقع

 چون شبانه از شتر آمد به زير

  ُکرد گفتش منزلم دورست و دير

درست مثل اينکه ما ھفتاد سال مان . همنزلم دور است و ھم اکنون دير شد: ھمينکه شب ھنگام، مفلس از شتر آن مرد ُکرد پايين آمد، ُکرد به او گفت
  ).دير ھم شده. (ما از حضور خيلی دور شديم: شده می گوييم

 بر نشستی اُشترم را از پگاه

  َجو رھا کردم کم از اَخراجِ کاه

  . پول جو را نمی خواھم اما کمتر از پول کاه به من بده.  از صبح، بر شترم نشستی:ُکرد به مفلس گفت

 می کرديم پس؟گفت تا اکنون چه 

  ھوش تو کو؟ نيست اندر خانه کس؟

پس تا بحال ما برای چه می گشتيم؟ ھوش و حواس ات کجاست؟ آيا در خانه کسی نيست؟ عقل ات کجاست؟ اين ھمه مرا : مفلس به ُکرد گفت
  .  من مفلس امگرداندند تا به ھمگان ثابت شود که من بينوا و بی چيزم و حاa تو از من بھای کاه را مطالبه می کنی؟

  . به زبان ھای مختلف، می گفتيم که من ذھنی ھيچی ندارد

بايد متوجه شويد، . حال صحبت بر سر اينست که آيا ما فھميديم و درک کرديم که من ذھنی ھيچی ندارد؟ اگر ندارد، پس شما نبايد به ذھن برويد
بايد رفتارتان با مردم و با اھل خانواده عوض شود و بايد ھم ھويت . مت نکنيدخودتان را م_. ھمۀ رنجش ھا را بيندازيد و بايد خودتان را ببخشيد

  .شدگی ھا را رھا کنيد

  .بايد ھويت مان را از باورھايمان بيرون بکشيم و باورھای حرص را ناکار کنيم و بِکشيم و دور بيندازيم و نترسيم

 طبل اِْف_سم به چرخ سابعه

  رفت و تو نشنيده ای بد واقعه

   فقر و تنگدستی من به آسمان ھفتم ھم رسيده آيا تو آن رويداد ناگوار را نشنيده ای؟ کوسِ 

  .  من مفلس ام و چيزی ندارم:از صبح تا به حال، طبل می زنند و با صدای بلند اع_م می کنند

از چه زياده . ھنوز زياده خواه ھستيم. حرص داريماز بدو تولد انسان، مفلسِی مِن ذھنی را اع_م می کنند ولی ما انسان ھا ھنوز نفھميديم و ھنوز 
جھان برای شما ھمانی ست . نماينده جھان است. يادمان باشد، که من ذھنی، دنيا و جھان را به ما نمايش می دھد. می خواھيم؟ از ھمين من ذھنی

. ب که تظاھر می کند ماست ھمين مفلس استاين شخصی که ايجاد شده شخصيت کاذبی ست و اين شخص کاذ. که ذھن تان به شما نشان می دھد
  ما از او می پرسيم اصل ما چيست؟ 

  . اصل ما ھشياری، عدم، بودن و زندگی ست

  .مفلس به فکر، که دنيا را نشان می دھد عادت کرده و معتاد شده و نگاه می کند. مفلس می شود. کسی که بسوی دنيا نگاه کند، از جنس دنياست

  .  غنی می شودبسوی خدا اگرنگاه کند

 می شود و حس ھويت و حس بودنفکر نوکر .  عوض می شودفکربه خدا نگاه کنيم، به زندگی نگاه کنيم و مستمر آنجا باشيم،  " حاa اگر ما دائما
.  خ_ق می شود.ساده می شود. می تواند وظيفه خود را خوب انجام دھد. وجود از ذھن بيرون کشيده می شود و ذھن کارکرد خود را پيدا می کند

  . ا[ن چون من ذھنی در آن است نمی تواند درست کار کند و فلج شده

  طبل اِف_س من، آسمان ھفتم را رفته، يعنی ھمه آن را شنيده اند، چطور تو بعنوان ھشياری، آن را نشنيده ای؟ . اين ھم سوال جالبی ست

ه ما نشنيده يا درک نکرده ايم که اين ذھن و من ذھنی مفلس است و ھيچی برای ارائه اين بدترين اتفاق است ک!!!. اگر نشنيده ای، چه واقعۀ بَدی 
اگر اين . بدين معنی که شما از جھان و چيزھايی که ذھن تان به شما نشان می دھد، نمی توانيد زندگی، نمی توانيد خوشبختی بگيريد. به ما ندارد

من خودم من ذھنی : برای اينکه می گوييد. تان نمی خواھيد که شما را خوشبخت کندموضوع را خوب درک کنيد و خوب ياد بگيريد، از ھمسر
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اين درست در ! ھستم، ھشياری جسمی دارم، او را ھم به جسم کاھش داده ام، حال، يک جسم از يک جسم ديگر می خواھد که او را خوشبخت کند؟
وقتی از جنس زندگی شدم او را ھم زندگی .  با زندگی در اين لحظه يکی شومخوشبختی من، موقعی ست که من از اين ذھن بيرون بيايم. نمی آيد

  . می بينم، اگر او را زندگی ببينم، او ھم آرام آرام از جنس زندگی می شود

ا تشويق و به ھر که می رسم او را ھم از جنس زندگی می بينم، زندگی را در آنھ".  }مشاھده گر جنس مورد مشاھده را تعيين می کند"قانون { "
  . آنموقع من و ھمسرم در فضای يکتايی خوشبخت و از جنس زندگی می شويم. ترغيب می کنم و آنھا ھم يواش يواش به زندگی زنده می شوند

  !!!.چه واقعه بدی !. اين را نشنيده ای؟

 گوش تو پُر بوده است از طَْمعِ خام

 کند ُکور ای غ_مپس طمع َکر می

  .پس، ای جوان بدان که طمع آدمی را کور و کر می کند. ھوده پر بودهگوش تو از طمع خام و بي

متوجه نمی شويم که جھان مادی نمی تواند به ما زندگی . قانون جبران را زير پا می گذاريم. طمع خام يعنی اينکه ما کار نکرده مزد می خواھيم
ما يادمان رفته که اگر کمی در جھت اجرای قوانين . نی به ما زندگی بدھندمتوجه نمی شويم که طمع خام و انتظار بيھوده ست که چيزھای ذھ. بدھد

در . دو نوع طمع داريم. ، فعاليت کنيم، زندگی آرام آرام خود را به ما نشان می دھدتسليم مثل قانون جبران مثل قانون شکر، مثل صبرزندگی مثل 
 توقعمع، که طمع خام است، کار نمی کنيم و قانون جبران را زير پا می گذاريم و يک نوع طمع، کار می کنيم و طمع ھم داريم اما در نوع ديگر ط

  .  قدغن استحرص. بطور کلی طمع قدغن است. داريم

 ما به خاطر اينست که ما ناآگاھانه از جھان فرم، زندگی می خواھيم و چون فرم فقط خوشی سطحی به ما می زياده خواھیما حاa فھميده ايم که 
 و فکر می کنيم که اگر بخواھيم و اضافه کنيم و با چيزھای زيادتری ھم می خواھيم و می خواھيم و می خواھيمرا راضی نمی کند، مرتب دھد، ما 

  . ھويت شويم، زندگی را پيدا می کنيم

  . حال، که اين موضوع  را شناخته ايم، ديگر دنبال نمی کنيم

 تا کلوخ و سنگ بشنيد اين بيان

  اين قَلْتَبانمفلسست و مفلسست

  .حتی سنگ و کلوخ ھم اين سخن را شنيد که اين تباھکار تھيدست است و تھيدست

  .راضی ام. چيزی حتی کمتر از پول کاه به من بده: می گويد" ُکرد"

  !.  ھنوز تو متوجه نشده ای؟-

نداشته باشيم، بايد بفھميم که نتوانستيم از من ذھنی و از بعد از اينھمه تجربه در شصت سالگی، ھفتاد سالگی، سواد ھم که . ما ھنوز متوجه نشده ايم
بی غيرت، مردی . (مفلس و قلتبان. حتی کلوخ و سنگ ھم، که ھشياری دارند، می دانند که من، من ذھنی، مفلس ھستم" عم_. جھان چيزی بگيريم

 ).   که امکان رابطه نامشروع يعنی قدغن را بين يک زن و يک مرد ايجاد می کند

ا موaنا کلمه قلتبان، اصط_ح به اين بدی را بکار می برد؟ برای اينکه به ما نشان دھد که ما اين لحظه، ھشياری خالص ايزدی را، به جای چر
من ذھنی واسطه ست، چکار می کند؟ ھشياری زندۀ زندگی را در اين لحظه می گيرد و در . زندگی کردن، به مفلسی می دھيم که به آن تجاوز کند

  . با زندگی می ستيزد.  ھای درد من ذھنی سرمايه گذاری می کندفرم

من ذھنی، لحظۀ زندۀ زندگی را، به نامحرمی می سپارد تا به آن تجاوز کند و يا رابطه نامشروع  يعنی رابطه ای قدغن داشته باشد و اين با قانون 
  . خدا ھماھنگ نيست

اين لحظه زندگی کنيد و خ_ق باشيد و در فضای يکتايی اين لحظه که کارخانه صنع را  در ) ھشياری خالص(بجای اينکه شما زندگی زنده 
با . موaنا اسمش را قلتبان می گذارد. خداست،  قرار بگيريد، در ذھن، واسطه نامشروع و غير قانونی تبديل نيروی زندۀ زندگی به مفرغ می شويد

 .؟ شما به خودتان نگاه می کنيدشنيدن اين مطلب ما به خود می آييم که ا[ن چه می کنيم

 تا بشب گفتند و در صاحب شتر

 بر نزد کو از طمع پُر بود پُر

  .زيرا که او انباشته از طمع بود. جارچيان اين ندا را از بامداد تا شامگاه گفتند ولی بر صاحب شتر ھيچگونه اثری ننھاد
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به . اين مفلس است: ند به زبان ھای مختلف، مأموران قاضی بلند می گفتندآنجا که صاحب شتر بدنبال شتر می دويد، مفلس را سوار کرده بود
  .با ھمان محتوا و با ھمان ساختار. انگليسی به چينی، به فارسی، به عربی تا ھمه مليت ھا بفھمند که ھمه انسان ھا يک جور من ذھنی دارند

محتوا ھا که ذھن تجسم می کند و از ساختارھای حرص، استفاده و من ذھنی اين من ذھنی، مفلس است و ھيچی ندارد، چنانچه از آن : مردم بفھميد
  . درست می کنيد، بفھميد

را برداشته و مفلسی را بر آن سوار کرده اند و اع_م می کنند که اين مفلس است، ) نيروی محرکه مان(ولی صاحب شتر، يعنی ما، که شترمان 
  . ھميم که مفلس بر شترمان سوار شدهدنبالش ھفتاد سال دويده ايم ولی ھنوز نمی ف

  . ھنوز فکر می کنيم که اگر چيزی به ما اضافه شود، در آن چيز اضافه،  زندگی ھست. گوشمان ازطمع پر است

 مشغول يک سلسله از علت" ما در ذھن، معموa. ما ھنوز طمع و حرص کميت ھای اين دنيا را داريم. ، کميتی بيرونی ست"آن چيز اضافه، واقعا
  .از ذھن حرکت نمی کنيم و برنمی گرديم به زندگی نگاه کنيم. و معلول ھا ھستيم

  . را وارد می کند* ،  بودن*  ،  خدا* موaنا مرتب، در اين قصه ھا، پارامتر زندگی

  .نگاه کن و اين پارامتر را کنار نگذار: می گويد

حاa برای اينکه اين وضعيت را درست کنم، بايد ف_ن کار را انجام .  آن شده وضعيت من ا[ن اينطور است چون ف_ن چيز باعث:می گوييم" مث_
اگر کسی غرق در اين علت و معلول ھا و .  اينھا علت ھای جھانی ھستند...بعد آنطور که شد، ف_ن کار را انجام می دھم تا به آنجا برسم و . دھم

 را مھم  بوجود می آورد ولی ما اين اوصل موضوع  بر اين است که اين اتفاقات را  ولی ا. پارامتر خدا محو می شود" در اين پرده باشد، اص_
  . ذھن اين مورد را نمی پذيرد. نمی توانيم بپذيريم

  . حال اسمش را خدا نگذار، اسمش را زندگی بگذار. مواظب  اين پارامتر باش

  . بدن ما خالی ست% 99،99که بارھا و بارھا گفتيم .  با اين فضا محاصره شده" اين من ذھنی تماما

  

يعنی اگر بدن ما را خرد و کوچک و کوچک تر کنند و آخرين ذره بدن ما را که بنظرمی رسد جسم است، ببينند، معلوم نيست که ذره ست يا موج 
  .    است

  . بخواھند ذره ببينند، ذره می شود، بخواھند موج ببينند موج می شود

درست مثل اين سوال است که خدا از چه چيزی ست؟ اين سوال، سوال لقی . اين خ_ء چيست؟ خ_ء چيز نيست. ھستيم " خالی" به اعتباری، ما 
  .ھستيم" ناچيز " پس ما ھم از . نيست" چيز " خ_ء از . خ_ء خ_ء است. جواب ندارد. ست

  . به ھم ربط ندارند، درست کرده ايمخيلی ھم به لحاظ علت و معلولی" منتھی در ذھن، ما، قوانين علت و معلول ذھنی که اص_

   :دوباره موaنا، به اين پارامتر که شما اسمش را خدا يا زندگی يا کل يا ھشياری می گذاريد، اشاره می کند

. اتی باشيدنمی خواھد خراف. گيج می شويد. در غير اينصورت، حساب و کتاب تان جور در نمی آيد. به طريقی بايد اين پارامتر را وارد معادله کنيد
  .پس، زندگی ای که اين بدن را به حرکت در می آورد، مرا اداره می کند.  من که درونم خ_ء ست:علمی بدانيد و بگوييد

از من " ِخرد ُکل " پس من بايد اجازه دھم آن . اين فرضيات و يادگيری ھای ذھنی من، که مربوط به اين جھان است خيلی سبک و بی مغز است
   :ای ھمين می گويدبر. جاری شود

 ھست بر َسمع و بََصر ُمھِر خدا

 در ُحُجب بس صورتست و بس صدا

بر گوش و چشم آدمی، ُمھر خدا نھاده شده و اa در پس حجاب ھا و پشت پرده ھای عالم محسوس،  صورت ھايی از لطف و قدرت و طنين بانگ 
.  ھا و چشم ھا که در حجاب دنيايی مستور شده اند قابل ديدن و شنيدن نيستکه برای گوش. ھا و سروش ھايی غيبی و الھامات ربانی بسيار است

  . تنھا چشم ھا و گوش ھايی می توانند بر آن واقف شوند که از کمند عالم محسوسات رسته باشند

 داريم و ھمواره از جسم آگاه تا زمانی که در زندان  ذھن ھستيم و ھشياری جسمی. برای اينکه در زندان ھستيم. روی گوش و چشم ما ُمھر خداست
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  .در اين پرده خيلی از صورت ھا و انعکاسات فريب دھنده ھست . ھستيم، از خدا آگاه نيستيم

 اگر اين پرده نبود، اگر ُمھر خدا نبود، اگر اين ذھن نبود، آن طرف پرده در فضای يکتايی، صدا ھا و :معنی ديگر آن می توان اين باشد که
  . خبر نداريم"فع:که ما از آنھا .                             توجه و زيبايی ھستصورت ھای خيلی جالب

 آنچ او خواھد رساند آن به چشم

 از جمال و از کمال و از َکَرشم 

 و آنچ او خواھد رساند آن به گوش

 از َسماع و از بشارت وز خروش 

شم می رساند و از سماع و بشارت و وجد و حال ھا ھر چه بخواھد به گوش جان خداوند ھر چه را از کمال و جمال و ناز بخواھد، ھمان را به چ
  . می رساند

برای چه می گوييم شما بايد تسليم شويد؟ اين تسليم، پذيرش اتفاق اين لحظه شما را از ھمان جنس می کند که از . ا[ن ما بايد چيزی را قبول کنيم
  . ھم خداستآن ھشياری ھم شما ھستيد . اول بوديد، ھشياری

  .چه جمال و چه زيبايی باشد و چه حس زيبايی. با چشم تان بتوانيد ببينيد. می تواند به آگاھی شما برساند. ھر چه که او بخواھد

  . تبديل ما از مِن ذھنی به ھشياری حضور. تبديل يعنی کمال: کمال را من اينطور معنی می کنم

ِکرشم يا . کمال انسان ھمين است. جسمی به ھشياری حضور تبديل می شويد، اين کمال استفرض کنيد که شما ھر روز در صدی، از ھشياری 
حتی وقتی که معشوق زمينی ما را دوست دارد، با اشارات چشم و ابرو اين دوست داشتن را . کرشمه، ناز، اشارات چشم و ابروی معشوق است

  .نشان می دھد

  .خدا ھم ھمينطور

ياری جسمی شما، جای خود را به ھشياری بسيار عميق حضور دھد و آرامش در تمام وجود شما دميده  شود، اين يک لحظه فرض کنيد که اين ھش
  .ھمان کرشمه و ناز معشوق است

ھشيار شدن و شناخت اين مطالب به ما کمک می کند که بعنوان اراده آزاد، با زندگی ھمکاری . بنابراين، حاa وظيفه ما ھمکاری با زندگی ست
وقتی ما با اين آگاھی، قوانين زندگی را ياد بگيريم و ھمه را در . ما خودش ھستيم. ما کی ھستيم؟ اينجا دوی وجود ندارد يکتايی وجود دارد. کنيم

، به اين ترتيب، می فھميم که اين )شکر ھمان قانون جبران ھم ھست( استفاده کنيم شکر، از صبر، از پرھيزيک جھت رعايت کنيم، از قانون 
اين رنجش ھا، اين کدرورت ھا و کارھای ديگر من ذھنی؛ مثل غيبت کردن، ايراد گرفتن از ديگران و ستيزه، در جھت  . دھا مصنوعی بودهدر

  . استحکام من ذھنی ست

بعنوان اراده .  کنداگر شما آگاه باشيد، متوجه می شويد که چيزھايی سنگين برداشته و در کوله پشتی تان گذاشته ايد و ا[ن پشت شما را اذيت می
  .آزاد، آنھا را از دست داده و حس می کنيد که از ھشياری جسمی به ھشياری حضور تبديل شده ايد

  . می فھميد. بادام پوک نمی کاريد. را به اين جھان می آوريدخرد زندگی حس می کنيد که 

   ).آنچه را که او به گوش می رساند، بايد به خاکی برسانيم(

  . شما، مژده رسيدن و خروش خرد و زندگی را، در درون تان می شنويد. دنسماع يعنی شني

نغمه ھا و سرود ھای عارفانه و رقص صوفيانه از درون  می جوشد و به گوش تان . بعضی از مواقع، برای مسائل تان راه حل ھا را می شنويد
  . رقص و جنب و جوش دست می دھداين نغمه ھا و آن آواز شما را شاد و خوشحال می کند و به شما . می رسد

  ). ھم به شما می رسد" واقعا. (مژده تولد از رحم ذھن به گوش تان می رسد

شما به . به سواد ھم نياز ندارد. اين توکل، شبيه درخت کاشتن يک باغبان است. در درون اين زندان ذھن نمی مانيم و آزاد می شويم.  داريمتوکلما 
ريشه اش اينطور است و حرکت آب در آن : ريشه و برگ و جزئيات آن را تجزيه تحليل می کند. ه اين نھال را بکاريک استاد دانشگاه بگوييد ک

 اما ھمين نھال را به باغبان بدھيد، بدون تجزيه تحليل آن را می کارد وھفته ...اينگونه صورت می گيرد و برگش بايد در تماس با خورشيد باشد و 
  .بعد سبز می شود
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بنابراين، نااميد نيستيم ھر چند ھم که درد و . ما بايد از ذھن متولد شويم. اين جھت تکاملی زندگی ست. ا ھم از ذھن به ھمين صورت استتولد م
بيشتر ، آن اتفاق را بوجود می آورد که )ا[ن ھمان موقع ست(برای اينکه موقعی که aزم باشد . گرفتاری داريم و گير افتاده ايم، نبايد نااميد شويم

 .    از ھر چيز به شما کمک می کند

 َکْون پُر چاره ست ھيچت نی

 تا که نگشايد خدايت روزنی

 گرچه تو ھستی کنون غافل از آن

 وقت حاجت حق کند آن را عيان

راست ھم می . (اين جھان ھستی پر از چاره و راه حل و ع_ج است و شما ھيچ چاره نداريد مگر آنکه حق تعالی دريچه ای به روی تو بگشايد
  .ما گير افتاده ايم). گويد

. ھمه را جسم می داند. چاره را ما از ذھنی می خواھيم که ھمه چيز را به جسم تبديل کرده. ما به تنھايی و با ذھن مان دنبال چاره می گرديم
  . رد استبيشتر می خواھد و چاره را در بيشتر خواستن می داند و گيج و دردمند و پرد. الگوھای حرص دارد

خب اگر ما می بينيم که ھيچ چاره ای نداريم و حداقل راه حل، به موقع به فکر ما نمی رسد، اينجا يادمان بيايد که . اما ھيچ تو را چاره نيست
ش از اين عقل پارامتر ديگری که پارامتر  زندگی ست وجود دارد  و ما ھم از جنس آن ھستيم و در يک نقطه تسليم شويم و بگوييم که خرد کل، بي

  .کوچک ماست که دائم و زياد می خواھد و دائم بدنبال بزرگ کردن و يا تعمير ،خود، است و حاضر نيست کوچک شود

  .و البته اين ،خود،، تا کوچک نشود و به صفر نرسد، ما چاره نخواھيم داشت

درست است که ا[ن از آن غافلی ولی موقع . برايت باز کندتو از اين کون چاره نمی گيری و راه حل پيدا نخواھی کرد مگر اينکه خدا روزنی 
  .نياز، خدا آن را برای شما باز و عيان می کند

. منتھی اعتراض و ستيزه من ذھنی نمی گذارد، ما از آن ياد بگيريم. ھر اتفاقی که ا[ن می افتد، بھترين اتفاقی ست که می تواند بيفتد" حقيقتا
  ناگوار، چه معنی می دھد؟ چرا اين بھترين اتفاق است؟ ) بقول ذھن مان(بخواھيم، بدانيم، که اتفاق ھميشه نور افکن روی خودمان، 

  !!!.  برويم و بگوييم که اين چه خدايی ست که پول را به ما نرساند و به ديگری رسانداگربجای اينکه ستيزه و م_مت کنيم و به 

  :توکل داشته باشيد، می گوييد"  اگر واقعاشما.  به درد می خوردتوکلدر اينجاست که " اتفاقا

  . اين اتفاق اينطور افتاد و ص_ح من بوده

من دندان طمع ام را از آن چيزی که مرا اذيت می کرد و فکر می کردم که اگر نصيب ام شود زندگی ام شروع می شود و زندگی ام بھتر می 
  .شود، کندم

  .ھيچ اعتراضی ھم نداريم. طابق نياز ما، زندگی رويداد بوجود می آورد و ما از آن ياد می گيريمم. پس موقع نياز، ما با زندگی ھمکاری می کنيم

 گفت پيغمبر که يزدان مجيد

 از پی ھر درد درمان آفريد

 ليک زان درمان نبينی رنگ و بو

 بھر درد خويش بی فرمان او

اه حل، چه بصورت فکر و چه بصورت احساس، خودش را به شما نشان نمی منتھی اين ر. پيغمبر فرمود که خداوند، برای ھر درد، درمانی آفريده
  ).خدا(دھد، مگر به فرمان او 

در ابيات اخير . (درست است که خداوند برای ھر دردی، درمانی آفريده، ولی بدون اِذِن و فرمان او تو نمی توانی حتی رنگ و بوی آن را دريابی
  ).پس، بر نيروی عقل و فکرت خود غره مشو. تجلی جمال و عشق الھی ستگفته شد که درمان حقيقی دردھای بشری، 

 چشم را ای چاره جو در a مکان

 ھين بنه چون چشِم ُکشته سوی جان

. ای که به دنبال يافتِن چاره و درمانی، بھوش باش که چشمانت را به سوی aمکان متوجه کنی، چنانکه چشمان ُمرده به سوی جان کشيده می شود
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ھر گاه روح از جسم باز ستانده شود، چشم در پی آن رود، پس، ھمانطور که ُمرده به دنبال : دوم اشاره دارد به روايتی از حضرت پيامبرمصرع 
  .جانش نگران می شود تو نيز به جانب aمکان چشم بدوز و چاره و درمان درد خود را از آنجا طلب کن

نمی داند که در ذھنش گير " آن کسی که اص_. تيم که از اين من ذھنی بيرون آمده و زاييده شويمبرای اينکه دنبال اين ھس. چاره جو، ما ھستيم
افتاده و زندانی ست و پر از خشم و پر از کينه و رنجش است و درد را حمل می کند و انرژی منفی اش را ھم در جھان پخش می کند و خانواده 

  . نمی داند چرا چنين است، با او کاری نداريم" چه اش خوب نيست و اص_خود ش را ھم مسموم  و رابطه اش با ھمسرش و ب

  . ما چاره جو ھستيم و می خواھيم از قيود مادی رھا شويم. ما با خودمان کار داريم و می دانيم کجا گير افتاده ايم و دنبال چاره می گرديم

  .، بگرداننه مکان، يعنی <مکانچشم را بسوی 

   

وقتی از . نداشته باشيم، اگر ھشياری جسمی قطع شود، اين لحظه، من ديگر راجع به جسم فکر نمی کنم از جسم آگاه نيستميعنی ھشياری جسمی 
  .  آگاه نيستم<مکان و از <جسمجسم آگاه ھستم پس از 

  ).و روح را دنبال می کندمثل چشم کشته، می گويند ھر حيوان يا انسانی بميرد، چشمش دنبال جان باز می ماند، به جان نگاه می کند (

  . بميرد و چشمانش به سوی aمکان و جان باز شود" اين من ذھنی را چنان بکش، چنان ساکت کن که اص_

فقط نگاه می . تا بحال چشم مان بسوی دنيا باز بود و از دنيا ھويت و حس امنيت و خوشبختی و زندگی می خواستيم، ا[ن به a مکان نگاه می کنيم
  . اگر دنبال چاره ھستيم. يز ديگری ھم نمی خواھيمکنيم و چ

 اين جھان از بی جھت پيدا شدست

 که ز بی جايی جھان را جا شدست

. اين دنيا از عالَِم aمکان که ھيچ جھت و سمتی ندارد پديد آمده است، زيرا عالم aمکان از بی جايی، برای اين عالم محسوس، جاو مکان شده است
  :به عبارت ديگر

می " تلويحا. ما از آن جنس ھستيم، aمکان و فضا دار. ن جھان فرم، از بی جايی و از aمکان و از فضاگشايی و فضاداری، زير فکرھای ماستاي
اين . و به فرم و به رويدادھا جا می دھيد، از جنس زندگی می شويد) در اين بحر دراين بحر ھمه چيز بگنجد(ھر چه فضا باز می کنيد : گويد که

در فضا گشايی و فضاداری و بی جايی ست که . بی جھت، خداست که فرم نيست و جھت ندارد. ھان، از جمله تو و جھان تو از بی جھت پيدا شدهج
  . جھان جا شده

ه می شود و آن اگر يک کره جديد، بوجود بيايد، فضا گشود. شما به کره زمين وکره ماه و به بقيه ستارگان نگاه می کنيد کجا جا شده اند؟ در فضا
  .شما ھم ھمينطور. را در خود جا می دھد

  حال صحبت بر اين است که اينھا را برای چه می گويد؟ . ذات ما کش داری و فضاگشايی ست

  . اگر چشم شما دائم در aمکان باشد، فضا گشا می شويد: می گويد

  . نمی خورد نه ھستيم؟ آيا از جنس جسم بودن، به ما می خورد؟از چه جنسی" از ھمه اين صحبت ھا ميخواھيم به اينجا برسيم که ما اص_

  . بنابراين، می خواھيم جنس خود را پيدا کنيم و آن باشيم و آن فضا داری و بی جايی ست

ای در فض.  ما خودش ھستيم:می خواھيم بگوييم. خب حال، چه می کنيم؟ از مفلسی حرکت و می خواھيم به غنی بودن و بی نياز بودن برسيم
به : به ھمين دليل به شيطان گفت. خودش ھستيم. يکتايی اين لحظه، در حاليکه زنده ھستيم و در اين جسم زندگی می کنيم، بين ما و خدا فرقی نيست

  . من به آدم تعظيم نمی کنم:شيطان سر باز زد و گفت. آدم تعظيم کن

  .  اين آدم نيست، من ھستم-

  . نه من فقط، آدم می بينم-

  .  کس که ھشياری جسمی داشته باشد، ديد شيطانی دارد و ھر کس که ھشياری حضور داشته باشد، ديد خدايی داردپس، ھر 
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 باز گرد از ھست سوی نيستی

 طالب َربّی و ربّانيستی

به سوی وجود فردی ربانی و خدا پرست ھستی، از وجود مجازی خود باز گرد و " طالب پروردگار و حقيقتا" ای سالِک چاره جو، اگر واقعا
نيستی در اينجا به معنی عدِم وجود نيست، بلکه به معنی وجود غير مادی و بی تعين است که بر ذات خداوند اط_ق می . (حقيقی رھسپار شو

  ).شود

. نگی ھستيمبرای اينکه ھمه ما طالب خدا و خداگو. پس، از ھست، يعنی از من ذھنی بسوی نيستی برگرد، اين نيستی اصل زندگی و aمکان است
 . اينطور است و اين مطلب، مذھبی يا شعاريا الگو  نيست" واقعا

ما ھشياری ھستيم که در ذھن زندانی شده ايم وعلت  تمام اين دردھا اينست که ما نمی فھميم که ما از جنس خدا و خداييت ھستيم و بايد از ذھن 
  .گی ست و روی ستون ھای دنيايی نيستاين زندگی بر پايه خود زند. برگرديم وروی ھشياری زنده شويم

  .تا بحال، روی ستون ھای دنيايی ايستاده ايم

  . اين جھان، جھان بيش و کم است. ھر چه ھست، در آن عدم است :در حاليکه که

 جای دخلست اين عدم از وی َمَرم

 جای خرجست اين وجود بيش و کم

وجود مجازی و موھوم عالم (ولی اين وجود . پس، از آن مگريز.  بار می آورد، سود و محصول به)وجود حقيقی و بی قيد و تعين(اين عدم 
  . ، که ھمواره در حال کاشت و فزود است، جای خرج است)کثرت

عالم معنا و جھان برين، وجود حقيقی دارد و وجود . در حاليکه عالم معنا، ھمواره پايدار و باقی ست. يعنی سرمايه ھای آن رو به نابودی می رود
  .حقيقی به فنا نمی رود در حاليکه وجود مجازی رھسپار ديار فنا می شود

اينھا سطح را . ما ھيجانات و دردھايمان نيستيم. ما فکرھا نيستيم. شما يا ما، در سطح،  بصورت موجک ھا روی اقيانوس ھستيم، ما موجک نيستيم
  .گرفته و فکر می کنيم که اين مقوله ھا ايم

  ". من ھيچ وجودی را در خود نمی بينيم"يعنی . ن مقوله ھا را رھا کنيم و دريا شويم، عدميمبصورت ھشياری اگر اي

با تأييدات مردم و با تأييدات مادی بيرون و الگوھا و ھم ھويت . به حرف مردم کاری ندارم. من شخص و شخصيت را رھا کردم. من وجود ندارم
  . ربی و ربانی ھستمبرای اينکه طالب. شدگی ھا با باورھا کاری ندارم

  .البته اينجا منظور پول نيست. دخل يعنی پول درآوردن و خرج يعنی ھزينه کردن

ما تا بحال از آن می رميديم و . از آن فرار نکن. دخل، جای بدست آوردن زندگی، حس امنيت، خوشبختی وحس وجود واقعی در اين عدم است
  چه شکلی از اين لحظه می گريزيد؟ چگونه و به چه صورتی با اين لحظه ستيزه می کنيد؟شما بايد ببينيد که چگونه، به . فرار می کرديم

وقتی اين لحظه و قيافه اش که بصورت رويداد، . ظه را نمی پذيريمما با اين لحظه، می ستيزيم، به اين معنی که فرم اين لح: بارھا اين را گفته ايم
من زندگی را از . زندگی به من ظلم کرده. اين را نمی خواھم: بوجود می آيد و ذھن نمی تواند از آن زندگی کافی بگيرد، با آن می ستيزد و ميگويد

  ... از من گذشت . دست دادم

  .ما می رميم

. دتان را از زندگی ای که در اين لحظه ست، و روش ھای ستيزه تان را با رويدادھا که در اين لحظه ست، پيدا کنيدشما بايد روش ھای رميدن خو
  .نظارت کنيد" برای اينکار بايد نورافکن روی خودتان باشد و خودتان را دائما

دی، آرامش، زيبايی وعشق، يعنی دخل است،  خوشبختی، شا:، جای آن چيزھای خوب مثل)فضايی که زير فکرھای تان باز می شود(اين عدم 
اينجا، بيرون، . خرد را از آن فضای عدم و يکتايی می گيری و در جھان بکار می بری. آنجا پول در می آوری و بيرون می آيی و خرج می کنی

  .جھان مادی، جای خرج است

 اينست که وارد عدم شويم، در اين لحظه زنده شويم و از پايگاه زندگی بھترين کاری که می توانيم انجام دھيم. بيش و کم ما اقدام مان را می کنيم
بيافرينيم و خرد زندگی و انرژی و ھر چه را که آفريده می شود، در بيرون که  ھميشه بيش و کم است، يک جای آن خوب، جايی ديگر ناقص، 

می دانيم که جھان . ديگر ھر چه شد، شد. انه خود عمل می کنيموقتی خرد زندگی به فکرھايمان می ريزد، بر اساس فکرھای خردمند. خرج کنيم
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  .يکبار خوب و بار ديگر نه چندان خوب است. بيش و کم است

می رويم و در اين جھان خرج می کنيم، ولی در جھان مادی ھم بايد مھارت ھای جھان مادی ) عدم(درست است که به آنجا : موaنا، تأکيد می کند
  .بيش و کم ما را اذيت نمی کند. ر ھر حال، جھان بيش و کم استد. را ھم پيدا کنيم

  . منبع دخل ما درعدم است :مھم اينست که ما مطمئن باشيم که

خرد فرم . از فرم ھا خرد می گيريم. چون ھشياری جسمی داريم، از فرم ھای جھانی، زندگی و خرد می خواھيم. ولی ما بر عکس عمل می کنيم
  ، کنم؟ زيادمی توانم خود را  چگونه :ھم اينست که

  .به مثابه بادام پوک کاشتن است و درد بوجود آوردن. وقتی از جھان فرم می گيريم و خرج می کنيم

   :يادمان باشد، موaنا می خواھد ما را از مفلس بودن، درآورد و ا[ن می گويد

  . م اين عدم، يعنی فضای زير فکرھايتان باشيد تا آن فضا باز شودبرای اينکه مفلس نباشيد و خود را نه مفلس، بلکه بی نياز ببينيد، تسلي

   .ھمان فضايی ست که منبع دخل و خ:قيت است. اين فضای زير فکر، ھمان خداست

  . ولی شما از آن می رميد

تی اين آرامش مرتعش می شود، با خدا يکی ھستيد، بی نياز ھستيد، آرامش وجود شماست، وق" اگر بدانيد که به اندازه خدا خالق ھستيد و اص_
  . شادی از وجودتان فوران می کند و آن فضا، فضای خ_ق است و ھر چه بخواھيد می توانيد در بيرون خلق کنيد، ديگر مفلس نيستيد

 کارگاه ُصنع حق چون نيستی است

 پس بروِن کارگه بی قيمتی است

يعنی تا ما، از من ذھنی و از ذھن . ن کارگاه بيرون باشد ھيچگونه ارزشی نداردپس ھر کس از اياز آنرو که نيستی، کارگاه آفرينش الھی ست، 
اگر بر اساس انرژی فرم . خارج نشويم، به فضای يکتايی اين لحظه، زنده نشويم و در آنجا مستقر نگرديم،  نمی توانيم در اين جھان، نيک بيآفرينيم

در بعضی از نسخه . ه صنع حق که اين جھان و ذھن است، بی ارزش است و بدرد نمی خوردبنابراين، برون کارگا. ھا بيآفرينيم، بدرد نمی خورد
   :ھا آمده

  کارگاه صنع حق چون نيستی ست

  جز معطل در جھان ھست، کيست؟

  .کار را تعطيل کرده است. يعنی کسی که در من ذھنی ست، معطل است

آنجا کارگاه آفرينش خداست، . لحظه که زير فکراست، می رود و فضا باز می شودانسان يا کار می کند و کارش اينست که به فضای يکتايی اين 
يعنی آنجا، انجام ھر کاری، بادام پوک . يا در بيرون از اين کارگاه که ذھن است، معطل است وکار تعطيل. استتسليم در اين صورت چاره اش 

  . درد بوجود می آيد. کاشتن است

  جز معطل در جھاِن ھست، کيست؟  : عنی درون ذھن، بی قيمتی و بی ارزشی ست و در نسخه ای ديگر برون کارگه، ي:پس، در نسخه ای

 ياد ده ما را سخنھای دقيق

 که ترا رحم آورد آن ای رفيق

ھربان تر  ای دوست، آن سخنان دقيق و موشکاف را به ما بياموز، که آن سخنان، تو را نسبت به ما م:در اينجا موaنا از درگاه حق می خواھد
  .سازد

می خواھد بگويد که اين من ذھنی و .  را وارد کردبودن يا زندگی يا خدامی بينيد که موaنا، از جاييکه شروع  به ارائه  راه حل کرد، پارامتر 
  . بلکه خداييت و آن ھشياری ست که به ما کمک می کند. ابزارھايش به ما کمک نمی کنند

  .، نسبت به ما زياد کند)خدا(و لطف  تو را ای رفيق به ما سخن ھايی ياد بده که رحم 

  .ما ھم ھمين طور).  می گذارداويعنی ھمه را بعھده (
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 ھم دعا از تو اجابت ھم ز تو

 ايمنی از تو َمھابت ھم ز تو

  .امان و حس ايمنی از جانب توست و بيم و ترس ھم ھمينطور. خداوندا، ھم دعا از جانب توست و ھم اجابِت آن

ا تسليم شويد و ھشياری حضور را مقداری آزاد کنيد، اين ھشياری حضور، که از جنس ھشياری ايزدی ست و ھم شما ھستيد و ھم خدا، اگر شم
  . او دعا می کند و خودش ھم اجابت می کند. دعا کند، مستجاب می شود

ھشياری حضور ھستيم، به آنطرف نگاه می کنيم و چشم ما از جنس : وقتی می گوييم. پس، وقتی ما به آن ھشياری تبديل می شويم، ايمن ھستيم
  .ھمينکه چشم مان را بر می داريم، می ترسيم. ھايمان به aمکان باز است، ايمن ھستيم

 گر خطا گفتيم اص_حش تو کن

 ُمصلِحی تو ای تو سلطان سُخن

.اص_ح کننده ایخداوندا، اگر ما سخنی به خطا گفتيم تو آن را اص_ح کن، زيرا تو ای سلطاِن سخن،   

  .عقل خودمان را که بر اساس چيزھای اين جھان فرم گرفته، اصل نگيريم. درک اين مطالب به ما کمک می کند که من ذھنی را اصل ندانيم

جاری تو سخن را به فکر و به ذھن و به عمل من . تو اص_ح کننده و سلطان سخنی. ، تو اص_حش کن)که ھميشه می گوييم(اگر خطا می گوييم 
  . می کنی

  .اگر اينطور حرف بزنيم، در مقابل اتفاق اين لحظه مقاومت نمی کنيم. ای، يعنی تسليم

  ".ھر چه را که ما نياز داريم، در اين لحظه تو بوجود می آوری: "تکرار می کنم که گفت

  . لب آرامش پيدا می کنيدپس، اگرذھن شما از اتفاق اين لحظه، منتفر است و با آن ستيزه می کند، با خواندن اين مطا

   :شما می گوييد

. می دانم که امور خوب خواھد شد و می دانم که خدا می خواھد مرا از ذھن بيرون بکشد. نگاه می کنم، ببينم چه می شود. من صبر و توکل دارم
من با عقل ذھنی ام چوب aی چرخ خدا نمی . او می خواھد خود را آزاد کند. می دانم که من او ھستم و او من است. می دانم که خيرخواه من است

  . گذارم

 کيميا داری که تبديلش کنی

 گرچه جوی خون بود نيلش کنی

  .خداوندا، تو چنان کيميايی داری که می توانی خطا را به ضد خود، دگر سازی

  .خون ھم که باشد، تو قادری آن را به رود نيل مبدل کنیاگر آن خطا در َمثَل، جوِی 

  .انه ای ست در مصر که مظھر پاکی ستنيل، رودخ

  .ھمين ھشياری اصل ماست که در اثر تسليم از فرم ھای ذھنی آزاد می شود. کيميا ھمين ھشياری حضور است. تو کيميا داری

، بقيه ھشياری ھا را با ھشياری حضوری که آزاد می کنيم، به ذھن مان نگاه می کنيم. کيميا ماده ای بوده که می توانسته مس را به ط_ تبديل کند
  . از ذھن و از مشتقات بيرونی آن که سرمايه گذاری کرده ايم جمع، يعنی مِس مِن ذھنی، به ط_ی ناب ھشياری حضور تبديل می شود

ه ايم و آنقدر رنجش و گرفتاری و ھم ھويت شدگی داريم وآنقدر اتفاق افتاده که ما فراموش نکرد(گرچه ا[ن در زندگی ما جوی خون جاری ست، 
مشغول يادآوری غصه ھايمان ھستيم که جوی خون و درد " حول و حوش و يا در درون آنھا می گرديم که خودمان را پيدا کنيم و نمی کنيم و دائما

دست ، اما اگر ذھن ما بی فرم شود و حس وجودش را از )از ما جاری ست، ما رودخانه ايزدی پاک را در ذھن مان تبديل به جوی خون می کنيم
  .  دھد، جوی خون ذھن ما، تبديل به جريان پاک آب نيل، رودخانۀ ايزدی می شود

 اين چنين ميناگريھا کار تست

 اين چنين اکسيرھا اسرار تست
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. چنين آفرينش ھای ظريفی کار توست و اين ماده ھای شگفت انگيز که جوھر اشياء و موجودات را به نحو احسن تغيير می دھد از اسرار توست
در اصط_ح . جيوه را نقره و مس را ط_ می سازد" کسير، جوھری ُگدازنده ست که ماھيت اجسام را تغيير می دھد و کامل تر می سازد، مث_اِ [

  ].صوفيان، حقيقت وaيت حضرت حق تعالی ست که ماھيت آدميان را تغيير می دھد

  . ميناگری ھا کار توستاين : به زندگی می گوييم

ر حضور تبديل و اجازه دھيد که خرد زندگی از شما جاری و برکت زندگی به فکر و به عمل تان بريزد، خواھيد ديد که چيزھای اگر شما به ھشيا
وقتی . اين مينا گری ھا در واقع کار شما و زندگی ست. نيک را در تابلوی زندگی اين جھانی تان، اينجا و آنجا، می کاريد و اين تابلو زيبا می شود

، به ھر طرف نگاه می کنند می توانند )موaنا و کسانی که به ھشياری حضور زنده اند( ھشياری حضور زنده ست و چنين اکسيرھايی کسی که به
  .  ھشياری ھای جسمی را به ھشياری حضور تبديل کنند، اينھم از اسرار توست

يعنی برای راه حل بايد به . شته، بايد بسوی aمکان دائم باز باشدما چشم ھايمان مثل يک ک. حداقل ما فھميديم که اين اسرار در جھان مادی نيست
 . آنطرف نگاه کنيم و نه به اين جھان

 آب را و خاک را بر ھم زدی

 ز آب و گل نقش تن آدم زدی

 نسبتش دادی و جفت و خال و عم

 با ھزار انديشه و شادی و غم

  :از ساختار اوليه ما می گويد

می بينيم .  ، ترکيب کردی و ما را ساختی و بعد در ذھن مان، نسبت ھا را بوجود آوردی)خاک(ياری و مواد معدنی ما را با آب زندگی، يعنی ھش
  . فرزند و ھمسرو دايی و خاله و عمو  داريم و انديشه ھايی که از اين نسبت ھا بوجود آمده  که ھمراه با شادی و غم است

ھشياری می تواند مواد شيميايِی به ھم پيوسته، يعنی بدن مان، را در .  شيميايی  و ھشياری ھستيم ما ترکيب مواد:به عبارت ديگر می خواھد بگويد
  .اين بدن ھم، از خرد و برکت زندگی نصيب می برد. حال کار نگه دارد، اما اصل ھشياری مان از ذھن زاييده شود و در aمکان قرار گيرد

  .نسبت ھا می آيداسترس از . اينکه ما ديگر استرس نداريم" مث_

 نسبتش دادی و جفت و خال و َعم، يعنی با نسبت ھا فاميل درست کرده ايم و با آدم ھای ديگر مربوط ھستيم و ھزار نوع انديشه : وقتی می گويد
  ). وضعيت ما. (بوجود آمده و در اين انديشه ھا شادی و غم ھست

 باِر بعضی را رھايی داده ای

ایزين غم و شادی جدايی داده   

  .باز بعضی را رھايی داده ای: در بعضی از نسخه ھا آمده

ھمان عارفانی که از کمند محسوسات رسته اند و يکسره . [و نيز برخی از بندگانت را به مرتبۀ آزادگی رساندی و از غم و شادی دورشان داشتی
  ].مجذوِب عالم معنا شده اند

ما از ھمسرمان از . (بعضی ھا در اين نسبت ھا باقی اند و از اين نسبت ھا زندگی می خواھند. به اين ترتيب به اين جھان آمديم، نسبت پيدا کرديم
  ).بچه ھايمان، از مال دنيا، از مقام مان خوشبختی و زندگی می خواھيم

. ی از ذھن زايانده ایيعن. غم و شادی ھمان ذھن است.  بعضی را رھايی داده ای و از اين غم و شادی جدايی داده ای:)با خدا صحبت می کند(
ھمينکه از ذھن زاييده شويم، غم و شادی ذھن، يعنی خوشحال شدن برای اينکه يک اتفاق خوب افتاده و غمگين شدن برای اينکه يک اتفاق بد افتاده 

بعضی . فاقات در سطح می افتندات. آرامشِ زمينه، شما ھستيد. ھميشه آرامش داريد. شما در مقابل اتفاقات بد و خوب آرامش داريد. از بين می رود
  .  ھيچکدام فرق نمی کند. ھا را ذھن بعنوان سود تأييد می کند و بعضی ھا را بعنوان ضرر

 برده ای از خويش و پيوند و سرشت

 کرده ای در چشم او ھر خوب زشت

  .وسات فارغ و آزادشان نموده ایاز دايرۀ محس. آنان را از خويشتن و بستگان و طبيعت شان بُرده ای يعنی خ_ص شان کرده ای
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  . نسبت ھا و پيوندھايی که ما بوسيله آنھا به ھم چسبيده ايم، پيوند ھم ھويت شدگی ست

. ، از خويش خ_ص، يعنی آنھا را از ذھن بيرون برده ايم)انشاءهللا ما از آن کسانی باشيم که از اين نسبت ھا جدا شديم(اگر از آنھا آزاد شويم 
  . د و ذھن استخويش، ھمين خو

آيا وقتی که ما از خويش برويم و از ھم ھويت شدگی با اين  پيوندھا گسسته شويم و از سرشت من ذھنی خودمان را رھا کنيم، معنی آن اين است 
.  خود می گيردشکل عشقی و زندۀ زندگی به" اتفاقا. که بين ما ديگر پيوندی وجود ندارد؟ ديگر مفھوم ھمسرمان و فرزندمان را نمی فھميم؟ نه

منتھی ھر خوبی را که ذھن نشان می داد، در چشم اين رھيده ھا زشت کرده . آنموقع از موضع و با نگاه عشق و  زندگی با آنھا برخورد می کنيم
 .   ايم

 ھر چه محسوس است او رد می کند

 وانچ ناپيداست ُمْسنَد می کند

  .ده را رد و پس می زند و به عالم غيب تکيه می کندچنين بندۀ عارفی، ھر چيز محسوس و مقيد به عالم ما

  : موaنا پروسه رھايی را توضيح می دھد

اگر ما يک روز، ھر چه را که محسوس است رد کنيم و آنچه را که ناپيداست مورد اِتکا قرار دھيم و جھان فرم و حرص ما را جذب نکند، رھا 
  . شده ايم

ب_فاصله پارامتر زندگی يا خدا را وارد کرد و . شروع شد و موaنا خواست راه حل را به ما  نشان دھديادمان باشد که اين قصه از حرصِ مفلس 
   :می گويد. در حال صحبت با اوست

  .بر ناپيدا متکی ھستندبعضی ھا را از پيوندھای ھم ھويت شدگی رھايی داده ای و اينھا ھر چه را که می بينند و حس می کنند، رد می کنند و 

  او پيدا و معشوقش نھانعشق

 يار بيرون فتنٔه او در جھان

به ھمين مناسبت حضرت معشوق، در خارج از اين عالم محسوسات است ولی . چنين بنده ای، عشق و دوستی اش آشکار و معشوقش پنھان است
  .ابت_ی به عشق او در ھمين دنياست

  . عشقش پيداست

برای اينکه با زندگی در فضای aمکان، يا فضای . ايی و لطافت و موجِ زنده کننده  را می فرستيدزيب. پس شما، عشق را در جھان منتشر می کنيد
آن عشق، مرتعش می شود و خوبی و نيکی و خرد و زيبايی و عشق و لطافت و خاصيت زنده کنندگی را در جھان . يکتايی اين لحظه، يکی ھستيد

  .ارتعاش می کند اما معشوقش نھان است. پيداستاين عشق واضح و . تحريک و ترغيب و ساطع می کند

يارش دربيروِن اين جھان است اما آشوب . برای اينکه در فضای يکتايی اين لحظه با او يکی ست.  بگو معشوقت کيست؟  نمی تواند نشان دھد-
 . مثل موaنا. وفتنه اش در اين جھان

 نظم من ذھنی در اين جھان چيست؟ .  ھم در اينجا، نظِم مِن ذھنی ستنظم عمومی. فتنه، ھر چيزی ست که نظم عمومی را بھم بريزد

  .  آفرين اين آدم زرنگی ست:ھر که می دود می گوييم. حرص است. ھر چه بيشتر، بھتر

  . ھر که شب خوابش نمی برد و به فکر پول است

  ". خوشا به حالش، می تواند گليمش را از آب بيرون بکشد  " :می گوييم

آشوب می خواھد و آشوب را ھم ھمين عارفانی که در نھان با زندگی يکی ھستند و عشق شان در جھان پيداست، . انی فتنه می خواھدنظم اين جھ
 .عشق را بصورت ک_م يا ارتعاش، در  جھان پخش می کنند، مثل موaنا. برپا می کنند

 اين رھا کن عشقھای صورتی

 نيست بر صورت نه بر روی ِستی

اين پندارھای ياوه را که خيال کنی بر صورت ھای محسوس نيز می توان عشق ورزيد، : م می توان به اين صورت معنی کرد کهاين بيت را ھ
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 در عشق ھای صوری و ظاھری نيز، عشق به صورت و ظاھر معشوق تعلق نمی گيرد، بلکه جان و روان معشوق است که حتیرھا کن، زيرا 
مفعوِل  رھا کن را ھمان عشق ھای صورتی بگيريم، بر اين معنی ست که عشق ھای صوری و : يا اينکه. انگيزانندۀ عشق و شيفتگی می شود

  . او تعلق می گيردجان و روانظاھری را نيز رھا کن که حتی در اين عشق ھا، عشق به ظاھر معشوق تعلق نمی گيرد، بلکه بر 

م و از جنس زندگی شويم، اين زندگی، عاشق زندگی ديگری می شود و اين  اگر ما از فضای ذھن حرکت کنيم و به فضای يکتايی بروي:گفتيم
 .واضح است که عشق ھای اين چنينی عشق خدا به خداست

ولی حتی عشق ھای  . اين مورد واضح بود. ھر عشقی و ھر ِمھری مربوط به ھمين ھشياری خدايی می شود. در جھان وجود داردھشياری فقط 
بر صورت و بر فرم او عاشق است، بر صورت و ظاھر و فرم نيست " نی به مردی و يا مردی به زنی، که ظاھراھای صورتی ھم، يعنی عشق ز

  . بلکه در اينجا ھم ھشياری کار می کند

 .می خواھد به اين نتيجه برسد که ما از جنس ھشياری ھستيم و ھر کاری که کنيم ھشياری در کار است

  .آوری می کند که در مفلسی يعنی در فضای ذھن، ما متوجه آنھا نمی شويمحال دو، سه نوع اشتباه را به ما ياد

  . ھشياری حضور که از جنس زندگی ست، به ھشياری حضورعاشق می شود:يکی اينکه

  .  من ذھنی مان عاشق مِن ذھنِی ديگری ست:ديگراينکه

نور آن ھشياری ست که انگيزاننده ست و عشق بر صورت . وگرنه، فرم، خود عشق ندارد.  حتی اين عشق ھم عشق ھشياری ست:موaنا می گويد
  .و فرم را پديدار می گردد

 آنچ معشوقست صورت نيست آن

 خواه عشق اين جھان خواه آن جھان

  . آنچه بدان عشق می ورزند، صورت نيست، خواه عشق اين جھانی باشد و خواه عشق آن جھانی

 آن معشوق ھر چند مخلوق باشد، باز عشق تو متوجه معشوق حقيقی ست، زيرا ھر زيبايی ھر چه را که زيبا می شمری و بدان عشق می ورزی،
  :به عبارت ديگر. و جمال، پرتويی ست از جماِل مطلق

اشتباه می کنيم اگر فکر کنيم که . ، عاشق نمی شويمُصورتھر چه که معشوق ما قرار می گيرد، انسان يا ماده و صورت نيست، چرا که ما به 
  .  عاشق صورت نمی شويم. چه عشق اين جھانی باشد و چه عشق آن جھانی. ورت شده ايمعاشق ص

 آنچ بر صورت تو عاشق گشته ای

 چون برون شد جان چرايش ھشته ای؟

ن آ(بر صورت و ھيأت ظاھر عشق می ورزی، چرا وقتی که جان از کالبد  دور می شود، می رود، ديگر به آن توجه نمی کنی؟ " اگر تو واقعا
پس ). کسی که به خاطر تو، حاضر بود جانش را فدا کند و قربان تو شود، از بوی گند تو، بينی خود را می گيرد و ناچار از کالبد تو زده می شود

 .ش بوده ایجان معلوم می شود که تو عاشق 

 صورتش بر جاست اين سيری ز چيست؟

 عاشقا وا جو که معشوق تو کيست؟

عشوق تو بيرون می رود، کالبدش بر جای خود می ماند، پس، چرا؟ از آن دل زده و دور می شوی؟ پس، ای عاشق، با وقتی که روح از کالبد م
  کسب معرفت ت_ش کن تا بدانی که معشوق حقيقی تو چه کسی ست؟ 

  .  تعلق گيردبا اين بيت و بيت پيشين موaنا می خواھد بگويد که ھر عشق در واقع متوجه معشوق حقيقی ست، گرچه بر مخلوق

حتی عشق به چيزھا، . ولی ما اشتباه می کنيم  و چيزھا را بجای او می گيريم. فقط يک معشوق وجود دارد و آنھم ھشياری، کل، خدا، زندگی ست
  . عشق به اوست

  کمی چشمھايت را باز کن و ببين معشوق تو کيست؟ 

  . ه با زندگی يکی شويمبھترين حالت اينست که ما از جنس زندگی و در فضای يکتايی لحظ
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در ذھن ايم وعاشق يکی ھستيم، " ھمه اين استدaل ھا و شواھد می خواھد ما را به آنجا بکشاند که ما مطمئن و مطمئن باشيم که اگر ما مث_
 و حال، به اين صورت  آن عشق ھم عشق خدا به خداست. اينطور نيست. نه حاa اگر از ذھن بيرون روم مبادا عشق ام را از دست دھم؟  :نگوييم

  . کم رمق و کم نور شده اما وقتی اين نکته را متوجه شده و بفھميد ھمان را ھم تبديل به عشق درخشان و نورانی می کنيد. جلوه کرده

  اگر يکی مرده، صورتش آنجاست، چرا از دستش سير شده و می خواھيد از دستش راحت بشويد و زير خاک بگذاريد؟

تو دوستش . پس زندگی در او بود وقتی زنده بود. تو ھم از جنس زندگی ھستی. که معشوق تو کيست؟ معشوق تو زندگی ستحال، کمی تعقل کن 
 .پس عشق شما به صورت نبود. ا[ن که مرده، ديگر اين جسد را دوست نداری. داشتی

 آنچ محسوسست اگر معشوقه است

 عاشقستی ھر که او را حس ھست

اگر قرار بود صورت " مث_. معشوِق عاشق باشد، پس تو نسبت به ھر صاحب حسی بايد عشق بورزی و عاشق شویاگر ھمين کالبد محسوس، 
ممکن است که آن . ظاھری ھر زن، منشأ عشق و جاذبه در عاشق شود، پس ھر کس که آن زن را ببيند بايدعاشق او شود در حاليکه چنين نيست

  .ته باشدزن، در نظر ديگر مردان ھيچ جاذبه ای نداش

  .مثل ليلی. خوشمان از او نمی آيد.  نه:شما عاشق يک نفر می شويد و او ھم عاشق شما می شود، به کسانی ديگر که نشان می  دھيد، می گويند

تو  مجنون  اما، :مجنون برای تومی ميرد، تو که زيبا نيستی، ليلی گفت: ليلی دختری aغر و سيه چرده بود که پادشاھی صدايش کرد و به او گفت
   .نيستی

 چون وفا آن عشق افزون می کند

 کی وفا صورت دگرگون می کند

به عبارت ديگر، وفاداری و ايمان، از جنس زندگی بودن، عشق را . ولی صورت، وفا را تغيير نمی دھد. وفا و وفاداری، عشق را زياد می کند

صورت . اما صورت اين وفا را تغيير نمی دھد. شد، بيشترعاشق خدا می شويمھر قدر تعھد و ايمان و ميزان حضور ما بيشتر با. تقويت می کند

.نميتواند روی عشق اثر بگذارد  

. صورت نمی تواند وفای عاشق را نسبت به معشوق تغيير دھد  

 پرتو خورشيد بر ديوار تافت

 تابش عاريتی ديوار يافت

ھمانطور . (، می تابد و ديوار از آن پرتو، روشنِی عاريتی می گيرد) معشوقصورت جسمانی(، روی ديوار )جان(به عنوان مثال، پرتو خورشيد 
که پرتو روی ديوار از ذات خود ديوار نيست، ُحسن و جمال معشوقاِن صوری نيز از صورت و ھيأت ظاھرشان نيست، بلکه از جان لطيف و 

  . جمال انسانی انعکاسی از جمال الھی ست). روحِ مجرد آنان است

زيرا روشنی خانه بر اثرتابش نور . آن را روشن مپندار، بلکه فقط خورشيد را روشن و تابان بدان"  ای يا خانه ای روشن شود، تو واقعااگر روزنه
ھمينطور انسان ھای سالک، اگر به حقيقتی رسيده اند بر اثر وجود خجسته انبياء و اولياء . روشن است" خورشيد پديد آمده در حاليکه خورشيد، ذاتا

  .و عارفان است

. عاشق آن پرتو ھستيم. پس ما عاشق صورت نيستيم. اين پرتو خورشيد زندگی ست که روی صورت می تابد  و ما عاشق آن صورت می شويم
شق خيلی از عرفا، عا. صورت را بجای آن پرتو گرفته ايم و اين مطلب بسيار بسيار مھمی ست که متاسفانه خيلی از عرفا را به اشتباه انداخته

 شما :موaنا در نقد آنھا می گويد). اين صورت خوشگل است، اين صورت را می پرستيم، چون واسطه بين ما و آن معشوق است. (صورت بودند
  . پرتو بر اين صورت می تابد" موقتا. عاشق صورت نيستيد، عاشق آن پرتو ھستيد

 صورت ھستی اما در اصل عاشق آن پرتو ھستی برای اينکه بمحض درست است که عاشق. يعنی نور خورشيد زندگی در اين صورت می تابد
  . قطع شدن پرتو، جسم را می خواھی زير خاک بگذاری

، زيبا می شود، ھمينکه خورشيد غروب کند و اين پرتو قطع گردد، ديوار )آن صورت و آن انسان(وقتی  که خورشيد به ديوار می تابد آن ديوار 
 .  روشنی و زيبايی نيستتاريک می شود و ديگر به آن 



 2013  475 برنامه. حضور گنج

 

23 

 

 بر کلوخی دل چه بندی ای سليم؟

 وا طلب اصلی که تابد او ُمقيم

  ای ساده دل، برای چه به کلوخی دل می بندی و بدان عشق می ورزی؟

  .اصلی را طلب کن که ھمواره بر اجسام و ُصَور می تابد و در مظاھر، پديدار می گردد

  .به جان لطيفی که موجب زيبايی جسم شده عشق بورزبه قالب ظاھری موجودات عشق نورز، بلکه 

  برکلوخ چرا دل می بندی؟ . اين جسم از آن پرتو استفاده می کند و بھره می برد و زيباست، تو بر صورت دل نبند

ی کنيم که به صورت و اگر عاشق جسمی ھستيم، عاشق انسانی ھستيم و فکرم" ھمه اين يادآوری ھا بر می گردد بر اينکه ما مطمئن باشيم که مث_
پس، اگر اينطور است، پرتو ما، زندگی . ما به ھيکل و صورتش عاشق نيستيم بلکه باز ھمان پرتو است که کار می کند. نه. بر ھيکل او عاشقيم

  . من ذھنی اينطور به ما نشان می دھد" اما ظاھرا. ما، عاشق زندگی اوست

  . يعنی از من ذھنی از اين مفلس، بيرون بروم. تابدپس من بايد به اصلم برگردم که بطور دائم می 

 ما مفلس نيستيم، بلکه از جنس خورشيد ايزدی ھستيم و می توانيم مقيم  و ساکن :بگوييم. ھمه صحبت ھا بر اين است که ما اين مفلس را بشناسيم
  . فضای يکتايی شويم و ھميشه بتابيم

  . صورت به صورت عاشق است. رت عاشق ايمبرای اينکه ما به صو. ولی ما که باور نمی کنيم

  . من ذھنی ھم به صورت ھا عاشق است خواه آدم خواه مال دنيا. من ذھنی ھمين صورت است

  .  آگاه باش که پرتو خورشيد ايزدی ست که جسم و ذھن شما را روشن کرده، در واقع کار اصلی را ھشياری می کند. به ھر حال ھمه صورت اند

قی بر عقل خويشای که تو ھم عاش  

 خويش بر صورت پرستان ديده بيش

در اينجا، موaنا پس از نقِد صورت پرستان و حس گرايان، ک_م را متوجه کسانی می کند که بر عقل جزيی و مصلحت انديش خود غره شده و 
  : خطاب به آنھا. بدان می بالند

  ...ان می دانی ای کسی که بر عقل خود عشق می ورزی و خود را برتر از صورت پرست

  . عاشق صورت بودن چيست، آدم بايد عاشق عقل و فکر و باورھايش باشد.بعضی ھا عاشق صورت بودند

ھر چيزی را که . عقل جزيی از آنجا درست شده. ما عاشق شان ھستيم. باور مذھبی، باور سياسی، باور علمی. ما عاشق باورھای خودمان ھستيم
  . تيمبا آن ھم ھويت ايم، عاشق اش ھس

ولی شما . اين روشنايی ھم از آنجاست. اگر شما عاشق باورھايتان ھستيد، بدانيد که اين ظاھر قضيه ست. باز اين ھم پرتو ھشياری ايزدی ست
  .خودتان  را بر صورت پرستان بيش می بينيد

آن يکی عاشق مال دنياست و شما . ا ھم صورت ايدشم. شما ھم معنوی نيستيد. نه. من باورھايم اينطور و آنطور است.  من معنوی ھستم:می گوييد
 . آن عاشق انسانی ست و شھوت می ورزد و شما عاشق باورھا و عقل تان ھستيد. عاشق باور

 پرتو عقلست آن بر حس تو

 عاريت می دان ذھب بر مس تو

  . ی مس می کشند و آن را زر اندود می کنندپرتو عقل کل است که بر حس تو نور افشانده و تو بايد آن را مانند آب ط_يی بدانی که رو

عقل تو و باورھای ھم ھويت شده تو که به اين قشنگی بنظر می آيند و فکر می کنی خردمند ترين آدم دنيا ھستی و ھمه چيز را می دانی، باز ھم 
  . صل ھمان پرتو خورشيد استا. پرتو آن عقل کل است که بر حس تو افتاده و تو اشتباه گرفته ای. تابش موقتی آن خورشيد است

در گذشته اتفاقی افتاده و ما را اذيت می کند، در آينده " با ذھن، ما گذشته و آينده را به عينه می بينيم، مث_. ا[ن ھم اين لحظه، ذھن ما روشن است
   .حضور اين لحظهھم اتفاقی خواھد افتاد که به زندگی برسيم، خب، چه چيزی اين مورد را روشن کرده؟ 



 2013  475 برنامه. حضور گنج

 

24 

 

  اگر ما نباشيم و اين نور نتابد، باز ھم گذشته و آينده ما روشن می شود؟ يا اين نفس  و اين من ذھنی روی خودش فرو می ريزد؟ 

   :حاa بيدار می شويم و می بينيم. عاشق دردھای خود ھستيم. ما عاشق، گذشته و آينده خود ھستيم

ذھن باز ھم روشن می شود ولی . ما می توانيم اين پرتو را بکشيم و به آن زنده شويم. دهپرتِو عقل و ھشياری اين لحظه ست که ذھن را روشن کر
   :موaنا تمثيل می زند. اينبار ديگر ذھن نمی تواند شما را بکشد

، لخت  شما بايد به صورت ھشياری زنده:می گويد.  استانسان و رسول سمبل زندگیخر در اينجا سمبل . حضرت رسول سوار خر عريان می شد
شما بايد اين ذھن را کنار گذاشته و روی خر لخت سوار شويد و بعد مثال . پاaنی که روی خر می گذارند، ھمين ذھن ماست. سوار زندگی شويد

   :می زند

 و ھم در يعنی چه؟ يعنی ھم به فضای يکتايی می رفت و آنجا با زندگی يکی می شد. رسول ھم سوار اaغ لخت می شد و ھم پياده راه می رفت
 . تمثيل موaناست. ما ھم می خواھيم مثل او باشيم. جھان فرم پياده راه می رفت و داده ھا را به عمل می رساند

 چون زراندودست خوبی در بشر

 ورنه چون شد شاھد تو پيره خر؟

 اما ھمينکه جان از کالبد جدا شد، جسم به تا زمانی که پرتو جان بر تاريک خانۀ کالبد می تابد، نشاط و خرمی و زيبايی در آن ديده می شود
  .ُمرداری زشت مبدل می شود و ھمگان از او می رمند

اين پرتو می تابد ولی آرام آرام، ضايع  و نورش کم می . مثل اينکه روی مس ط_ کشيده اند. خوبی و جوانی و زيبايی در بشر زراندود است
 ودی پير خر شد؟ وگرنه چگونه آن زيبا رويی که تو عاشقش ب. گردد

 چون فرشته بود ھمچون ديو شد

 کان م_حت اندرو عاريه بد

ھمينکه اين نور . می فھمی که آن زيبايی و با نمکی عاريه و موقتی بوده. معشوقی که تو در جوانی می پرستيدی، ا[ن پير شده و از کار افتاده

 شروع به کم شدن می کند، آن م_حت و زيبايی ھم از بين می رود

 اندک اندک می ستانند آن جمال

 اندک اندک خشک می گردد نھال

محبوب و معشوق تو ابتدا مانند فرشته، زيبا و دل رباست ولی ھميکه جان از آن جدا شد، مانند ديوی زشت می گردد زيرا که ُحسن و جمال آن 

.محبوب، موقتی و عاريتی ست  

آرام آرام، اين زيبايی و جوانی و قدرت .  به بدن خودت نگاه کن:مثال جالبی می زند و می گويدموaنا . آرام آرام، آن جمال را از انسان می گيرند

چه . (ضايع می شود و تو ضعيف می شوی حتی س_متی ات به خطر می افتد ھمانطور که يک نھال، يک درخت، يواش يواش خشک می شود

)نتيجه ای می خواھد بگيرد؟  

ْرهُ نُنَکِّْسهُ بخ وانرو نَُعمِّ  

 دل طلب کن دل منه بر استخوان

. يعنی آن چيزھا را از او می گيريم. ما به انسانھا عمر دراز داديم  و آخر خلقت او را واژگون می کنيم: می گويد.  را بخوانيس سوره 68برو آيه 
   :آيه تأکيد می کند. آرام آرام اين نور را کم می کنيم

  .نيد، در اين مورد تعقل ک)آيا نمی انديشيد؟(

  . ای که اھل صورتی، طالب دل باش و بر استخوان دل مبند

صد کيلو را بر " قب_. حال ما چگونه تعقل کنيم؟ ما که قوی و جوان و قدرت مند و با ھوش بوديم، ا[ن، ذھن مان از کار افتاده و فراموشی داريم
  چه نتيجه ای می گيريم؟. مان ازکار افتادهمی داشتيم و ا[ن سه کيلو را نمی توانيم برداريم و قسمت ھايی از بدن 
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  . ما ھشياری بوديم. ما اين جسم نبوديم.  اصل ما از جنس ھشياری و از جنس خداييت بوده و آرام آرام تابش کم شده:نتيجه می گيريم

مول باز ا[ن ھم اعتراض و شکايت و حال که اين توان ھا کم می شوند، طبق مع. ا[ن شما، می خواھيد در ذھن باقی بمانيد: حال، تعقل اين است
  ... . دارم می ميرم. پير شدم. بدبخت شدم.  متاسفم:ستيزه می کنيد، و به گذشته برمی گرديد و می گوييد

حال اين جسم در حال از بين رفتن است، پس تا فرصت باقی ست از اين جسم و ذھن بيرون . از جنس جسم نبودم"  من اص_:يا نه، تعقل اين است
  . اگر از ذھن بيرون بپرم، ديگر نمی ميرم. از جنس ھشياری باقی شوم. پرمب

وقتی او دل . دل واقعی، خداست، بی فرمی و aمکانی ست. استخوان جسم است و من ذھنی، دل ما شده. تو دل بخواه و دلت را به استخوان نگذار
  .aمکان را نمی توانيم تعريف کنيم. ماست ديگرجسم دل ما نيست

 تا تبديل نشويم نمی فھميم دل طلب کن يعنی چه؟    .  شويمتبديلجا بايد اين

 کان جمال دل جمال باقيست

 دو لَبَش از آب حيوان ساقيست

  .زيبايی دل، جاودانه ست و دو لِب او آب حيات را به تو می نوشاند و سيراب ات می کند

  .دولت آن جمال، ساقی آب حيات است: _حظهبا اين م. در بعضی از نسخه ھا به جای دو لَبَش، دولتش آمده

اگر می خواھيد بدانيد آن صورت دل . يعنی دل شما زندگی و aمکانی ست.  دل و جمال، دل و زيبايی، اين ھمان جمال خداست:اينکه می گوييم
 اينکه بمحض اينکه بخواھيم از ذھن برای. نبايد بترسيم.  شويمتبديلمگر . البته ما نمی فھميم يعنی چه. چگونه ست، صورت دل صورت خداست

   :بيرون بياييم، چون ذھن دل ماست، دل مان خالی می شود

دارم و گليم ام را از آب بيرون می کشم، اينکه بدبختی ست اگر از ذھن بيرون بيايم، پس اين باورھا و اين ... يکسری باور و . مبادا بدبخت شوم
يه و زاری کردن ھمه به من توجه می کنند و مردم به خانه شان می برند و مھمان می کنند و رحم شان با گر؟ ... دردھا که به من کمک می کردند 

  . می آيد و برايم دلسوزی می کنند، اگر از ذھن بيرون بيايم، نترسم و اين حالت ھا را نداشته باشم؟، مبادا بدبخت شوم؟

  . دل خدا پيدا می کنيد. می کنيدبرای اينکه شما دل زندگی پيدا . نترس. بدبخت نمی شوی. نه

  . ھمۀ امکانات. در واقع اين دل، رحِم ھمۀ امکانات است

يعنی بمحض اينکه تبديل صورت بگيرد، شما آب زندگی را، آب زنده کنندۀ عشق را در جھان جاری می . اين دو لب دل شما، ساقی آب حيات است
  . داولين کس ھم خود تو و جسم توست که بھره می بر. کنيد

  . جسم ات سالم می شود

ولی اگر آن آب حيوان، . ما به مريضی اش کمک می کنيم. ا[ن که ما اينھمه استرس داريم، گرفتاری داريم، اين بدن در حال از بين رفتن است
يکند و در ذرات وجود يعنی آن آب حيات، جاری شود و آن خرد و عشق زندگی جاری شود و ما تماشاگر باشيم، اين برکت از بدن ما ھم عبور م

  ).دولتش از آب حيوان ساقی ست. (خوب کار می کنيم. خوب استراحت می کنيم. خوب می خوابيم. مان در سلول ھايمان حس می شود

  . ، از اين نترسنيک بختی ست که خدای زنده و ھشيار در اين لحظه، دل ما شود و با او يکی شويم

 . حيات خواھيد بودبرای اينکه شما مرتب منشاء و ساقی آب 

 خود ھم او آبست و ھم ساقی و مست

 ھر سه يک شد چون طلسم تو شکست

ھم شراب خواره : بايزيد گفت. (ھمينکه طلسم وجود موھوم تو شکسته شد، ھمۀ آن سه، يکی می  شود. خود او ھم آب است و ھم ساقی و ھم مست
  )!.ام و ھم شراب و ھم ساقی

  م آب است و ھم ساقی و ھم مست و ھم تو ھستی که مستی؟حواس ات ھست که خدا، زندگی، ھ

طلسم ما، ھمين ع_قه بيش از حد و ناآگاھانه ما، به فرم و به اين . طلسم چيست؟ طلسِم ما، ھمين مِن ذھنی ست. ھر سه که يکی شد، طلسم شکست
  .انداينھا طلسم . طلسم، عشق ما به رنجش ھا و به دردھاست. جھان و به ذھن و به ترس است
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اين بوده که در جاھايی گنج پنھان می کردند، باaی آن يک تابلو نصب می کردند، روی تابلو چيزھای عجيب و غريب و " در قديم، طلسم مث_
  .نامفھوم می نوشتند و تصاوير ترسناک می کشيدند، برای اينکه آدم ھا اين خطوط و تصاوير را خوانده و گنج را پيدا کنند

  . ] و تصاوير نامفھوم استذھن، ھمين خطوط[

اگر آدم عاقلی طلسم را می ديد، ھمينکه چشمش به اين خطوط  و تصاوير نامفھوم می افتاد، نبايد وقت تلف می کرد، بايد ھمانجا دست بکاِر يافتن 
  . گنج می شد

درگير اين قضيه شده و آنھا را دنبال می روی آشفتگی ھا و عجيب و غريب ھای ذھن افتاده و بسيار و بشدت ِسحر و جادو و . ما ھم ھمينطور
  . کنيم

توجه کنيد که . معادل آن اينست که ھر لحظه در ذھن ما فکری می پرد، اين فکر مربوط به چيزی در اين طلسم است و آن طلسم ما را می ِکشد
ھزار مرتبه تکرار و تکرار می کنيم يک فکر را يک رنجش را در روز !. بعضی از وقايع چگونه شما را به خود می کشد و مشغول می کند

  .طلسم شده ايم...). ف_نی حقم را ضايع کرده، ف_ن حرف را پشت سرم زده و (

  . َسِر گنج که ھمان فضای يکتايی زير فکر است برو. طلسم ات را بشکن

لنگ ھم ھمين ھشياری حضور است که شما از ک. شما اين طلسم را با کلنگ بشکن و گنج را پيدا کن. اما اين فکرھا نمی گذارند زير فکر برويم
وقت تلف کنيد، گنج زير ... ) نيش مردم و کنايه ھا و (يعنی بجای اينکه برای خواندن طلسم و تابلوی آشفته اش .  شدن پيدا می کنيدتسليمطريق 

  .راب و آب حيات يکی می شويدتو و خدا و ش. اگر شما اين طلسم تن را بشکنيد، آب و ساقی و مست يکی می شود. طلسم را بگرديد

 آن يکی را تو ندانی از قياس

 بندگی کن ژاژ کم خا ناشناس

  .تو حقيقت وحدت وجود را نمی توانی از طريق قياس و استدaل نظری دريابی

  .پس، ای کسی که بويی از معرفت نبرده ای، به طاعت و بندگی سرگرم شو و کمتر ياوه گويی کن

 باش و در حالی که که نمی شناسی و شناخت نداری، کم حرف بيھوده تسليم. يات را با لوازم ذھنی نمی توانی بشناسیيکی بودن خدا و تو و آب ح
 من درست می گويم و تو غلط می گويی، تو :اينھمه بحث و جدل می کنيم که. بيھوده حرف زدن ما، ھمين طلسم بودن ما را ادامه می دھد. بزن

 .  ناشناس، اينھمه حرف بيھوده نزن. طلسم شده ايم... ی، من مسلمانم و حقيقت در جيب من است و کفر می گويی، تو مسلمان نيست

 معنی تو صورتست و عاريت

 بر مناسب شادی و بر قافيت

  . شخص ظاھر بين، تنھا به قالب ھا و کالبدھای ظاھری عشق می ورزد و از جان و روح لطيف غافل است

_می و قياس ھای نظری خود را جوھر حقيقت می پندارند در حاليکه اينھا چيزی جز ظواھر نيست درست مانند اھل قيل و قال ھم با مجادaت ک
  .قافيه در شعری که آراستگی دارد اما معنا ندارد

ه، شما آفتاب روی ديوار افتاده و روشنش کرد. ما مشغول خواندن طلسم ھستيم و اين صورت عاريت است. معنی که تو داری ھمين صورت است
اما تو عاشق صورت که نيستی، اگر عاشق صورت . ، با آفتاب زندگی روشن شده)آن بانو(آفتاب را می خواھيد يا ديوار و کلوخ را؟ صورت يکی 

  . عاشق عاريت و قرضی نيستی. بودی وقتی ُمرد باز ھم عاشق اش می ماندی، پس، عاشق صورت نيستی

مان مطابقت کند، منافع مان ايجاب کند، شادی می کنيم، درست مثل شعری که قافيه و وزن اش جور ما چه می کنيم؟ ما با ھر چه که با ذھن 
پول و مقام مان و اتومبيل مان . زندگی ما ھم اينطور است، مثل شعری ست که قافيه و وزن دارد اما، معنی و کيفيت ندارد. درآمده ولی معنی ندارد

 .  ولی خودمان عاری از زندگی ھستيم. وزن شعر، مناسب اندو ھمسرمان و دو فرزندمان مثل قافيه و 

 معنی آن باشد که بستاند ترا

 بی نياز از نقش گرداند ترا

معنای حقيقی آن است که تو را از خود بگيرد، يعنی من و مايی و خودبينی را از تو باز ستاند و تو را از نقش و صورت و تعين ھای موھوم بی 

.بع  جمال برساند و نه بر مظاھر آنتو را بر من. نياز کند  
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وقتی می پرسی من کی ھستم، دوباره به دنيا . معنی، ھشياری حضور، آن است که تو را از تو بستاند و از ذھن بيرون بکشد و بی نياز از نقش کند

.و به ذھن نروی و روی پای زندگی ايستاده باشی  

 معنی آن نبود که کور و کر کند

تر کندمرد را بر نقش عاشق   

  .در واقع معنا آن نيست که انسان را کور و ناشنوا سازد و او را بر نقش ظاھر شيفته تر کند

  .معنا آن نيست که ما را نسبت به پيغام ھا، قوانين زندگی، کور و کر کند

  یفکرو جسمی و نقش ھای فيزيکی انسان را در نقش ھای جھانی مثل متعلقات و نقش ھای 

  . ثل دردھا و رنجش ھا و کدورت ھا و کينه ھا، عاشق تر کند مھيجانیو نقش ھای 

آيا اين معنی که در ما پديده آمده و زنده شده، ما را از اين نقش ھا بی نياز کرده يا ما باز دائم به آنھا می چسبيم و عاشق ترشان شده ايم؟ اگر ھنوز 
 . در ما زنده نشدهمعنیبه اين نقش ھا نيازمنديم، 

يال غم فزاستکور را قسمت خ  

 بھرٔه چشم اين خياaت فناست

حق تعالی . ولی قسمت چشم يا شخص بينا، خياaتی ست که از فنای ذات منبعث شده باشد. قسمت و نصيب نابينا، خياaتی ست که اندوه می افزايد
مت کدۀ غربت می زدايد و شادمان اش می اين خياaت خوش، اندوه را در اين ظل. فنای موجودات را مقدمۀ وصال خود به وجود باقی می يابد

  .حال آنکه کوراِن باطنی از فنای وجود موھوم خود بيمناک و اندوه زده اند. سازد

تمام صورت ھايی که در ذھن، بدون ھشياری ايزدی، بر آنھا آگاه . ، ھمين صورت ھای غم فزاست)کسی که در ذھن زندانی شده(انسان کور
خيال ھای aمکان و زندگی . ما کسی که چشم دارد و چشم حضورش روشن است، سھم و بھره اش خيال ھای فناستا. ھستيم، ھمه غم فزا ھستند

آيا در اين لحظه، زندگی در تمام : ما از خود می توانيم بپرسيم. ھمينکه حرکت آغاز کنيد، شادی ست. اين خياaت ذات اش آرامش است. ست
ی ھستيم؟  يا ھر لحظه به نقش ھا و به فکرھا می رويم  و آنجاھا گير می افتيم و می چرخيم و از آنجا ذرات وجود ما مرتعش است و زنده به زندگ

 می خواھيم زندگی دربيآوريم؟ 

 حرف قرآن را ضريران معدنند

 خر نبينند و به پاaن بر زنند

  .کوردaن، تنھا الفاظ و حروف قرآن را حفظ می کنند و معدن کلمات قرآنی می شوند

، که تنھا صورت قرآن کريم را حفظ می کنند )ضريران(مانند حافظان کور دل . ل آنھا، َمثَل کسانی ست که خر را نمی بينند و پاaن را می زنندَمثَ 
  .دانسان ھای صورت پرست نيز با آنکه حامل روح لطيف ھستند ولی از آن غافل اند و فقط به تيمار تن مشغول ان. و از معانی قاھر آن بی خبرند

aبه فضای . منظور از کورھا در اينجا، کسانی ھستند که در ذھن اند. در قديم کورھا قرآن را بی آنکه معنی اش را بدانند، حفظ می کردند" معمو
  . کوران معدن قرآن ھستند. حس يکتايی نمی کنند ولی قرآن می خوانند. وحدت راه ندارند

زندگی را نمی . خر سمبل فضای زنده زير فکرھای ماست و پاaن ذھن است.  و پاaن را می زنندخر را نمی بينند. خر در اينجا، رمز زندگی ست
 .بينيم و با پاaن دائم سرو کار داريم

 چون تو بينايی پِی خر رو که جست

 چند پاaن دوزی ای پاaن پرست

  .تو که خر داری، دنبال خر برو که گريخته است

  . اaن بدوزی؟ پاaن دوز در اينجا کنايه از اھل ک_م و جدل استای پاaن پرست، تا کی می خواھی پ

  .معنا در حصار الفاظ نمی گنجد، پس بايد به دنبال معنا رفت و به الفاظ دل خوش نکرد

خر زندگی ست . دنبال خر برو. چشم ھشياری و ايزدی دارد و چشم نھان اش باز است. ھر کس که به اين برنامه توجه می کند، بيناست. تو بينايی
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  . که جسته

  . برای تمام کسانی که در ذھن زندگی می کنند، خر پيدا نيست

حال فرض کنيد که خر روستايی فرار کرده . پاaن را روی خر و بار را روی پاaن می گذارد.  برای روستايی خر خيلی مھم است:فرض کنيد
  پاaن به چه کار آيد؟ باشد، روستايی با پاaن خودش را مشغول کرده، وقتی خر نيست 

ما ذھن را برای دسترسی به زندگی می خواھيم، تا خرد زندگی را فرموله کند، فکر و . درست ھم ھست. تو که خر نداری! چقدر پاaن می دوزی 
  !.برای چه پاaن می دوزيم اگر خر نداريم؟. عمل کند

 خر چو ھست آيد يقين پاaن ترا

 کم نگردد نان چو باشد جان ترا

  . ھمانطور که اگر جان داشته باشی نان ھم از تو بُريده نخواھد شد.  گر خر داشته باشی، مطمئن باش پاaن پيدا می کنیا

نان . کار و پول و دوست ھم پيدا می کنيم. اگر جان داشته باشيم، اگر ھشياری حضورو خرد زندگی در ما باشد، در بيرون نان را ھم پيدا می کنيم
  . تو جان داشته باشیکم نمی شود اگر 

  ).از مفلس شروع کرديم و به اينجا رسيديم(

  : موaنا دست ما را گرفته و پيش می برد

رمز (بايد خر. حواس ات باشد که با پاaن سروکار داری، خر جھيده. نترس. در فکر، مفلسی و خواستِن زندگی از چيزھای اين جھانی، گم نشو
  ).جه کنيماگر درک و تو. (، داشته باشی)زندگی

 پشت خر ُدّکان و مال و َمکسبست

 ُدرِّ قلبت مائه صد قالبست

پشِت خر، پاaن، و ھر چه که ذھن نشان می دھد، محل دکان و سرمايه و سود است ولی قلب مرواريد گونۀ تو ھمانند سرمايۀ صد جسم است و 

اعتراضی ست نسبت به کسانی که قرآن . ( تمام آفرينش ھای بيرونی ستدر مانند تو زنده شود، اين فضا، مايه  ھمه امکانات و*اگر خدا در قلب 

را وسيلۀ تجارت و کسب خود می کنند و از حفظ کلمات قرآن برای خود امکانات دنيوی می سازند و حقايق آنرا در نمی يابند و تنھا حافظ صورت 

).قرآن اند و نه محافظ حدود و حريم و حقيقت آن  

 

بُواْلفُضولخر برھنه بر نشين ای   

 خر برھنه نی که راکب شد رسول

  .منظور اين است که جوھر حقيقت را بدون قيل و قال درياب. نه. منظور اين نيست که برو خر برھنه پيدا کن و سوار شو: اينجا، تمثيل می زند

نی گير افتاده ای و حرف ھای بيھوده و بی و ای که در من ذھ. ياوه گو) بوالفضول(خر را برھنه سوار شو ای . اينجا خر سمبل زندگی ست: گفتيم
  . سرو ته می زنی، بحث و جدل می کنی

  . پاaن کسب و کار را کنار بگذار. تو، از جنس زندگی ھستی، سوار زندگی شو در حالی که لخت است

  . ھم ھويت شدگی ھا ترک کن و بعنوان ھشياری از ذھن بيرون بيا و روی ھشياری سوار شو، ای ياوه گو

 ). نه اينکه مثل حضرت رسول که سوار خر برھنه شد(

 اَلنَّبی قَْد َرِکَب َمعروريا

 والنَّبیُّ قِيَل ساَفر ماشيا

به عبارتی، سوار زندگی بصورت لخت می شد، يعنی بصورت ھشياری به فضای . حضرت رسول، بدرستی که سوار اaغ لخت بدون پاaن شد
  . گفته اند که بعد می آمد و پياده ھم راه می رفت و سفر می کرد. او يکی می شديکتايی می رفت و آنجا سوار زندگی، با 
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  ). برای مسلمان ھا تمثيل می زند که رسول شما، ھم بصورت برھنه سواربر زندگی می شد و ھم پياده راه می رفت(

  .می کرد) پياده( به فضای يکتايی لحظه می رفت و داده ھا را می گرفت و در  ذھن و در عمل :بدين معنی که

  ). در فضای يکتايی با زندگی موازی می شد. (دوباره به آنجا بر می گشت و سوار خر لخت می شد

  .حال، موaنا تمثيل را عوض می کند

مثل چرا موaنا، به اينصورت صحبت می کند؟ برای اينکه در مجلس موaنا، که عارفی مردمی بود، ع_وه بر دانشمندان، انسان ھای ساده ای 
اگر تمثيل ھايی مثل خر و بار و پاaن را بکار نمی برد، عده ای عامی متوجه گفتار او نمی . کشاورز و قصاب و نجار و زرگر و بقال ھم بودند

  ).ما ھم متوجه نمی شديم" بعضا. (شدند

 شد خر نفس تو بر ميخيش بند

 چند بگريزد ز کار و بار چند؟

  : ما را به خر تشبيه کرد و گفتنفس ما، من ذھنی. تمثيل را عوض کرد

تا کی اين حيوان از بار تکليف و طاعت حق می . افسارش را به ميخی ببند. نفس اماره تو که به مثابه خر است، از فرمان خدای تعالی گريخته
  .  ستلحظهگريزد؟ ميخ چيست؟ ميخ ھمين 

   چقدر از کار و بار بگريزد؟ .نفس را بايد به ميخ اين لحظه، به aمکان ببندی، و گرنه در می رود

  . که دنبال خرش می دويد" کرد"مثل آن . به عبارت ديگر، نفس ما، تمام قوانين زندگی را زير پا گذاشته و رفته و ما ھم دنبال او

  .کن، رد می کندپرھيز: بگوييم" تا بخواھيم روی نفس مان بار بگذاريم، مث_. چقدر از کار بگريزد؟ ما نمی توانيم روی آن بار بگذاريم

قانون .  ف_ن کار را انجام ندھم درست نيست، قبول ندارد:می گوييم. خوردن ف_ن چيز برايم ضرر دارد، توجه نمی کند: از نظر جسمی می گوييم
، !ُشکری؟چه . مگر چه دارم که ُشکر کنم؟. قانون شکر را رعايت کنم، شکر چيست؟. ھمين ا[ن می خواھم. صبررا رعايت کنم، صبر چيست؟

  !. ، چه خدايی؟!چه دينی؟

.  يک حرف بزنيم، ده جواب ميدھد و ما را محکوم می کند. نمی توانيم با او حرف بزنيم" اص_!!!. مگر ما می توانيم روی اين نفس، بار بگذاريم 
   :برای اينکه او را رھا کرده ايم و رفته

  .شد خر نفس تو بر ميخيش بند

اعتراض می کند، عکس العمل " اتفاق اين لحظه را قبول کن، فورا: می گوييم. تسليم را نمی فھمد. ما، کنار گذاشتهھمه قوانين زندگی را، نفس 
  . ھيچی سرش نمی شود و متوجه نيست. با خدا می ستيزد. نشان می دھد، بجای تسليم و پذيرفتن اتفاق، با اتفاق لحظه می ستيزد

 بار صبر و شکِر او را بردنيست

د سال و خواھی سی و بيستخواه در ص  

  .خواه در صد سال آن را بر دوش کشد و خواه در بيست يا سی سال. سرانجام اين خِر نفس بايد بار صبرو شکر و بر دوش کشد

. مآقا چيزی بگوييد که ما زود به حضور برسي:  تلفن، مربوط به بی صبری ست9 تا تلفنی که به من می شود، 10چرا مردم صبر نمی کنند؟ از 
  .  بايد صبر کنيدشما: چه بگويم؟ ھمواره می گويم

  .در صد سالگی و يا در سی سالگی و يا در بيست سالگی او بايد بار صبر و شکر را ببرد. من ذھنی صبرندارد، شکر ندارد

 بر ميخی ببنديم و مجبورش کنيم پس، معلوم می شود که اگر قوانين زندگی را بشناسيم، در بيست سالگی ھم ما می توانيم اين من ذھنی و نفس را
 .که قوانين زندگی را رعايت کند

 ھيچ واِزر ِوزِر غيری بر نداشت

 ھيچ کس نَْدرود تا چيزی نکاشت

  .بار ديگری را حمل نمی کند و ھيچکس تا چيزی نکارد نمی تواند محصولی برداشت کند) وزر(حمل کننده ای، ) وازر(بعنوان مثال، ھيچ 
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  . ھر کس مسئوليت تربيت ذھن خود را دارد. ھر کسی بايد به ذھنش نگاه کند.  خود و شما مسئول بار خودتان ھستيديعنی من مسئول بار

 را رعايت مزرعه من قانون :ھر کس بايد بگويد.  را روی آن سوار کند، ولو اينکه عجله داردشکرو صبر و تماشاھر کس بايد من ذھنی خود را 
  .می کنم

  .  کنيدصبربعد . بکاريداول اينکه، گندم را : زرعه دو قسمت داردقانون م: توضيح دادم

چون تا شما رنجش را نيندازيد، کينه تان را نيندازيد و خودتان را نبخشيد، اگر خود را م_مت کنيد، اگر ديگران را . گندم را نمی کاريم" ما اص_(
  )!. کاريد؟م_مت کنيد، چطور می خواھيد به حضور برسيد؟ وقتی نمی خواھيد ب

چون ا[ن اين گندم ھا يا گل رز را می کاريم و صبر می . (ما ا[ن رنجش مان را می اندازيم، خودمان را می بخشيم، خبط ديگری را می بخشيم
  ). کنيم

  .بستان بر آن بتابدبايد فصل بھار و تابستان بر آن بگذرد و آبياری شود، خورشيد تا" آن کشاورز اول شخم می زند و گندم را می کارد و حتما

وسط  تابستان و يا آخر آن، گندم را می کارم و تند تند آب می دھم، مقدار زيادی خورشيد می تابانم .  من، ا[ن نمی کارم:ھيچکس نمی تواند بگويد
  .  چنين ثمری، امکان پذير نيست. يعنی صبر را قبول ندارد. که طی يک ماه، گندم رشد کند

در . ھر دو می توانند در يک محيط عشقی به بچه ھايشان عشق بورزند. درھايی که با ھم به آموزش موaنا توجه می کنند خوشا به حال پدر و ما
اين غلط است، آن درست، اينجا : "محيط عشقی، اين بچه ھا را آگاه و آرام آرام، در حاليکه واکنش ھايشان را می بينند، به آنھا ياد دھند که مث_

می گفتيم در ده سالگی، حال نه در ده سالگی اما در بيست سالگی، ما می توانيم . بچه ھا می فھمند... کرد، موaنا اين را می گويد و اينکار را بايد 
  .عشق را در جھان پخش می کند. جوانی داشته باشيم، زنده به عشق که در فضای aمکان و يکتايی مشغول آفرينش است

ينکه جوان خودش را شناخت، رنجش ھا و ھم ھويت شدگی ھا را روی ھم انبار کند و مسابقه و رقابت را مبنای نه اينکه از ده سالگی به بعد ھم
زندگی قرار دھد و در مقام مقايسه از ھر کسی که از خود برتر می بيند متنفر شود و برنجد و م_مت را ياد بگيرد و ديگران را مسئول کارھای 

  .خود بداند و طمع خام داشته باشد

برای ھمين است . را رعايت نمی کنيم، چگونه از بچه ھايمان بخواھيم قانون جبران را ياد بگيرند؟ چنين چيزی ممکن نيستجبران وقتی ما قانون 
  .  ھيچ واِزر،  وِزِر غيری بر نداشت:که می گويد

ما خودمان بايد اينکار .  دارد به سطل آشغال بيندازدھيچکس آشغال فضای درون ما را بر نمی. ما مسئول تميز نگه داشتن اندرون خودمان ھستيم
  . را بکنيم

 .     حال اگر اينکار را نکنيد، يعنی طمع خام داريد. خودتان بايد بار خود را برداريد. ھيچکس رنجش را از درون شما بيرون نمی کشد

 َطْمعِ خامست آن مخور خام ای پسر

 خام خوردن علت آرد در بشر

  . رص و زياده خواھی داشتن، طمع خام استچيزی نکاشتن و ح

طمع خام و بی اساس داشتن، روح و شخصيت را از اعتدال خارج . ای پسِر معنوی، خام مخور که خام خوردن باعث بيماری و مرض می شود
  .می کند

  .  طمع خام اين است که شما قانون جبران را رعايت نکنيد).خيلی مھم است(

  .بکاريد، اما صبر نکنيد. ه باشيدنکاريد، انتظار گندم داشت

  ).بخوريد، سبزيجات بخوريد خام: البته امروزه می گويند. (آن موقع می گفتند خام خواری بشر را مريض می کند

 در قانون جبران فقط اين نيست که پول به کسی بدھيد و چيزی. ما بايد قانون جبران را خوب بفھميم و در تمام شئونات زندگی مان بکار ببريم
  .رنجش را که نمی اندازيد، از زندگی، از خدا انتظار خام داريد. مقابل آن بگيريد

  من خالی نمی کنم؟: حال شما چه می گوييد؟. خالی نکنيد، من نمی آيم. شما درون و دل تان را بايد خالی کنيد تا من بنشينم: خدا می گويد

وقتی دست تان را بسوی زندگی می بريد، اول کسی که . د، پر از درد باشيد، او نمی آيداگر دل تان را خالی نکني: اينجا قانون جبران اين است
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اولين کسی که دستش را دراز می . نه. نه.  اول خدا خودش را نشان دھد و زندگی مرا روبراه کند:نگوييد. دستش را دراز می کند بايد شما باشيد
 .تو، خودت ھستی. دوی وجود ندارد" اص_.  که تسليم می شود، شما ھستيد نه خدااولين کسی. اينھم از تسليم می آيد. کند شما ھستيد

 کان ف_نی يافت گنجی ناگھان

 من ھمان خواھم َمه کار و َمه دکان

  :بگويی" به تعبيری ديگر، طمع خام اينست که مث_

يکی بليط بخت آزمايی برده، . ب به دست می آورمھمانگونه که ف_ن کس به طورناگھانی گنجی يافت، من نيز ھمان گنج را بدون کار و کس
  . ميليونر شده، من ھم مثل او

چه فرقی دارم؟ من ھم ھمان را می خواھم، نه کار باشد و نه . يکی ناگھان به حضور رسيده، پيغمبران به حضور رسيده اند، من ھم ھمينطور
  .هن.بليط بخت آزمايی ببرم . نه دکان می روم و نه کار ميکنم. دکان

  .چنين چيزی ممکن نيست. ھمانطور که بدون تجارت و کار نمی توانيد پول درآوريد، در اين راه ھم بدون کار و ت_ش چيزی گيرتان نمی آيد

 کار بختست آن و آن ھم نادرست

 کسب بايد کرد تا تن قادرست

بسيار اندک پيش می آيد ولی تا وقتی که جسم توان دارد بايد اينکه ناگھان گنجی برای کسی پيدا می شود، کار شانس و اقبال است، اين مورد نيز 
  .کار کرد

تا تن قادر است، از . بايد آرام آرام و پيوسته روی خودمان کار کنيم. کار بخت و شانس است و بسيار نادر که کسی يک دفعه به حضور برسد
بعضی از جوان ھا می . ته ھمين مسئله در کادر مادی ھم عمل می کندالب. تمثيل مادی می زند. جوانی می توانيم شروع کنيم و کسب معرفت کنيم

  از کجا بيايد؟ . بايد از جايی بيايد.  کار نمی کنيم، نه دکان و نه کار:گويند

  ).قانون جبران را زير پا می گذارد!. (درس نمی خوانم، ولی با سواد شوم

 .ف_نی چرا شده؟!. کار نميکنم، ولی بايد پولدار شوم

کردن گنج را مانع کيست؟کسب   

 پا مکش از کار آن خود در پی است

  ".و نيست برای آدمی مگر آنچه کوشد " :  سوره نجم39آيه 

  . آن خود در پی است. تو ازکار دست نکش، صبر کن. کسب و کار کردن مانع بدست آوردن گنج نيست). اين مطلب ھم خيلی مھم است(

  .رح می کند اما منظور او معنوی ستدرست است که مطلب را در قالب مادی مط

 را رعايت کن، جبرانرا رعايت کن، قانون صبر  را رعايت کن، قانون شکر باش و قانون تسليمرنجش ھا و دردھا و ھم ھويتی ھايت را بينداز و 
  .  را رعايت کن، آن خود در پی استپرھيزقانون 

  . عجله نکن. می آيد. نا اميد نشو

. ا[ن می خواھيم طی يک ھفته يا يک ماه ھمه اينھا را بيندازيم. سالگی، aيه به aيه دردھا را روی ھم انباشته کرده ايمبعضی از ما تا پنجاه 
  .aزم است. کار. صبر. بعضی از اوقات نمی توانيم

 تا نگردی تو گرفتار اگر

 که اگر اين کردمی يا آن دگر

 کز اگر گفتن رسول با وفاق

ز نفاقمنع کرد و گفت آن ھست ا  

  . آن کار را می کردم، ف_ن نتيجه را می داداگر اينکار را می کردم، اگر: مبادا بگوييم.  نشويماگرتا گرفتار 

 کسی که توکل ندارد، به زندگی اعتماد ندارد، خودش را از جنس زندگی نمی داند، از جنس مفرغ و من ذھنی و توھم، دائم در اين پرسش است 
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   است؟  چرا وضعيتم اينطور:که

  . وضعيت را به عوامل و دaئل بيرونی استناد می دھد و اين درست نيست

 نمی گويد و به گذشته نمی اگراين اتفاقی که افتاد، بھترين اتفاقی بود که می توانست برای من رخ دھد، ديگر : ھر کس که توکل دارد و می گويد
  . که نيستگذشته ای .  يعنی شما می خواھيد به گذشته برويداگر. رود

  . شما ھم معتقديد و ايمان داريد که آنطور که شد، بھترين حالت برای شما بود

  . اگرتا نگردی تو گرفتار 

  .  اين کردمی يا آن دگراگرکه 

  . اگر آن کار را می کردم، اينطور نمی شد، در شيطان و در من ذھنی را باز می کند

  . نفاق يعنی دورويی.  از نفاق استاگر منع کرده و گفته که اگرآن رسول با وفاق و پذيرنده و فضا گشاينده، از 

ما به موaنا يا به عارفی که " مث_. ظاھرش خوب بنظر می رسد. نفاق يعنی زير صحبت ھای ما دورويی ھست و يا از جنس من ذھنی ھستيم
اما ھمينکه قانون . ی گوييم و می خواھيم مثل او بشويمراحت زندگی می کند، قانع است، شاد است، شب خوب می خوابد، نگاه می کنيم، به به م

  .، ؟... )ھم ھويت شدگی نداشته باشيم و حرص مان را انداخته باشيم و (جبران مطرح می شود بايد ھزينه بپردازيم 

  .  می شوداگرگير می افتد و دچار . منافق و دو رو ھزينه را نمی پذيرد

  . فظ نکند، دين نيست اين چه دينی ست، دينی که پول مرا ح-

از جنس من ذھنی . برای اينکه از جنس جسم است. ابتدا ع_قه مند شده بود اما ھمينکه منافع مادی به خطر افتاد، ايراد را به دين و به خدا کشاند
 شويم، معادل اگرداريم و دچار نمی توانيم من ذھنی را نگھداريم، اگر من ذھنی را نگھ. ما بايد ھزينه را بپردازيم و از ذھن بيرون برويم. ست

  . منافقی و دو رويی ست

در ھر کار نکو، بر عملی ت_ش کن که تو را سود رساند و از . مومن استوار ايمان، در نزد خدا نکوتر و پسنديده تر از مومن سست ايمان است
  :پس، ھر گاه زيانی تو را رسيد بگو. خدا ياری خواه و ناتوانی نشان مده

  . گفتن راه شيطان را باز می کنداگر.  تقدير خدا پديد آمد و خدا ھر چه خواھد ُکندآن زيان از 

   :برای ھمين است که. چون اگر ھزينه را بپردازد بايد خودش از بين برود. چيزی می گويد اما ھزينه را نمی خواھد بپردازد" من ذھنی ظاھرا

 کان منافق در اگر گفتن بمرد

ردوز اگر گفتن بجز حسرت نب  

  . گفتن مردهاگردر . بيچاره منافق، دو رو

، بعضی از مواقع در تلفن ھا و )بابا جان ديگر گذشته(آن کار را می کردم اگر  اين کار را می کردم، اگر :  می گوييماگر اگربعضی از ما از بس 
  . ، ا[ن سه برابر شده بود) نمی بردبابتش خوابم( ف_ن ملک را خريده بودم اگر آن کار را می کردم، اگر  :در ايميل ھا داريم

  .به نفعم بوده"  اگر نخريدم، حتما:توکل ندارد

  . حسرت و گرفتاری و تاسف نسبت به گذشته را می آورداگر.  آدم می ميرداگردر 

  .تمام صحبت ھا بر اينست که از مفلسی رھا شويم

  .گر درگذشته زندگی کنيم نمی توانيم از مفلسی رھا شويما

 

 


