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مثنوی  ۵٨۵مولوی،  دفتر دوم، بيت   

 تعريف کردن ُمناديان قاضی ُمفلسی را ِگرِد شھر

  476 برنامه   –گنج حضور 

  .ادامه می دھم را 585دنباله قصه مفلس در دفتر دوم مثنوی از بيت 

   :، يعنیمفلس راجع به اين شخص 475 و 474ھمانطور که اط0ع داريد، در برنامه ھای 

  . امروز دنبالۀ قصه را برايتان خواھم خواند. ، صحبت کرديماش زندگی می کند انسانی که در ذھن

ما پيوسته اند، ھمچنين جھت يادآوری برای کسانی که برنامه ھای گذشته را دنبال قبل از پرداختن به دنبالۀ قصه، اجازه بدھيد خ0صۀ قصه را برای کسانی که تازه به 

  :کرده اند، خدمت تان عرض کنم

  .اين زندان، زندان ھشياری بی فرم و محِل تکامل ھشياری ست. موIنا، جھان ھستی را به يک زندان تشبيه می کند

  .  و از حيوان به انسان، تکامل پيدا می کندھشياری از حالت جماد، به حالت نبات و از نبات به حيوان

يا ھم ھويت شدن با  " ھمانيدن" وقتی انسان از مادرش زاييده می شود، ھشياری، وارد فضايی بنام ذھن می شود و در آنجا مثل اينکه وارد رحم ديگری شده در اثر 

  .ابتدا خودش را با او اشتباه می گيرد. ، می سازد "مِن ذھنی" بنام  " منی" ، چيزھايی که بوسيله حس ھايش می بيند و با ذھن اش آنھا را ارزيابی می کند

   :پس

.  بنام من ذھنی درست کردکاذبیھشياری، که در ابتدا بی فرم بود، در انسان، وارد ذھن شده و با موضوعات و با موقعيت ھا و با چيزھای ذھنی ھم ھويت و شخص 

  . به عبارتی ابزار شکنجه، که فکر کرد خودش استباشنده ای مجھز به يک سيستم آزار و 

  . اين ذھن شبيه زھدان مادر است

  . شويمزاييده  و ھمچنين توانايی ايجاد درد برای خود و ديگران، ما را مجبور می کند که از ذھن درداين آزار و 

 قيامتبه لحاظ مذھبی، گاھی اوقات .  ناميديمحضور زنده شدناينحالت را به . می شود" آگاه" خود منطبق و از خود اصل وقتی ھشياری از ذھن زاييده می شود، روی 

  .ناميده می شود

به عبارت ديگر، زنده شدن به زندگی و به .  ھرکس که از زھدان مادر دومش يعنی ذھن متولد شود، در واقع قيامت اش بر پا شده:يک قيامت کوچک داريم به اين معنا

به اشارات . اما اشتباھی که انسان مرتکب شده اين است که زھدان دوم، يعنی ذھن را خانه دائمی خود تلقی کرده.  اش زندگی می کندحضور در حاليکه ھنوز در جسم

ست و ھر کس آنجا در اين اثنا، آدم ھايی که از زھدان ذھن زاييده شده اند، به ديگران يادآوری کرده اند که فضای ذھن جای زندگی ني. عرفا و کتابھای دينی توجه نکرده

  . بيش از حد اقامت کند، دچار درد خواھد شد

  : بگوينددر واقع اين دردھا می خواھند به ما . رنجش و ترس و کدورت و کينه و حسادت درد ھستند که در فضای ذھن ايجاد می شوند

  . تو از جنس ھشياری، ھستی و نبايد در اين محيط بمانی

نشده ايم و فقط ھشياری جسمی داريم و اجسام را می شناسيم، به غلط تصور می کنيم که زندگی در موضوعات و موقعيت ھا و وقتی در ذھن ھستيم و ھنوز متولد 

  . چيزھای بيرونی ست

  .  يکی از عارضه ھايی که در ذھن دچارمان می شود، حرص است:"مث0
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. در حاليکه خودمان از جنس زندگی ھستيم. ود اضافه کنيم، بيشتر زندگی خواھيم داشت الگويی پيدا می کنيم که به ما می گويد ناقص ھستيم وھر چه بيشتر به خ- 

  . ھمينکه از زھدان دوم مان متولد شويم، در اختيار زندگی و يا خدا قرار می گيريم که نور و برکتش را از طريق ما بفرستد

  . بدن ما، از گيرنده ھای اين برکت است

 :کندبه اين ترتيب موIنا، شروع می 

 بود شخصی ُمفْلِسی بی خان و مان

 مانده در زندان و بند بی امان

  .يک شخِص بينوا و بی خانمان گرفتار زندان و زنجير ناگسستنی شده بود

  .يعنی انسان، که از جنس ھشياری ست، به غلط، ذھن اش را َمسکن دائمی خود تلقی و زندانی برای خود ايجاد کرده

   :وقتی در فضای ذھن ھستيم

  .  در جدايی از خدا و زندگی و انسان ھايی که از جنس زندگی ھستند، بسر می بريم- 

  .  در فضای ذھن، زندانی و بی خان و مان ايم و ھيچ ارتباط واقعی با انسانھا يا حيوانات يا ديگر باشندگان نداريم- 

  .به ھمين علت، زمان زاييده شدن از زھدان دوم را نمی دانيم

  : با اين مضمون که خيلی نبايد اين قضيه را طول بدھيم و می گويد. قصه دو بار به عدد بيست و ده، اشاره می کندموIنا، در اين 

  : اش دائم تکرار می کندذھن انسانی که در ذھن زندگی می کند، ھميشه با ذھن اش در تماس است و 

  .  نيازھای محدودی دارد، سير می شداما اگر انسان، با بدن اش در تماس بود، چون بدن. ھر چه بيشتر، بھتر

با انسان ھای . گرچه انسان ھای زياد و نزديکی در اطرافش باشند اما باز حس جدايی و بی فاميلی دارد. ھميشه حس کمبود می کند.  سير نمی شودذھناما انسان، در 

  . نی بی امان و دائمی ماندهبنابراين مفلس است و در زندا. ديگر از پايگاه عشق نمی تواند ارتباط برقرار کند

، فکرھمزمان با . در ذھن ما ھر لحظه، فکرھا می پرند و روی جسم ما اثر می گذارند. گفتيم بی امان، چرا بی امان؟ برای اينکه فکرھا و ھيجانات به ما امان نمی دھند

  . ھای من ذھنی ھستنداين فکرھا و ھيجانات که با آنھا ھم ھويت ھستيم، ديوار.  در ما توليد می شودھيجان

  : می گويند. اين فکرھا چه می خواھند؟ می خواھند نقص ھای ما را برطرف کنند

  . در چه چيزھايی زندگی وجود دارد و شما در چه چيزھايی بايد خودتان را جستجو کنيد

  .                     م استاينھا ھمه غلط و توھ: موIنا، می گويد. ھميشه اين چيزھا يا اين تصورات ذھنی در بيرون ھستند

  . با اين سيستم آزار و اذيت، انسان روی راحتی نمی بيند

   :ھفته گذشته خوانديم

  کنج زندان جھان ناگزير

  نيست بی پا ُمزد و بی َدق الَحصير

ھا و دردھا می خواھند به ما بفھمانند که بايد فشار. ھر گوشه ای از اين جھان که مانند زندان ھيچ چاره و گريزی از آن نيست، بدون بار تکليف و زحمت نيست

   :چيزھايی را که چسبيده ايم و با آنھا ھم ھويت ھستيم

  . بايد رھا کنيم و بعنوان ھشياری به ريشه و اصل خود برگرديم
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  .  ستارجعیيکی از کلمات کليدی قرآن، . اديان ھم بر اين موضوع  تأکيد دارند

  .بسوی من بازگرد: ھميشه ندايی شما را می خواند -

. ھمين اeن بسوی من برگرد. تو از منی: ، به اين جھان آمده و در نقطه ای حواس اش پرت شده و دائم ندا می دھد کهھشياری، خوِد خدا و يا خداييت: گويی می گويد

   :)برای يادآوری(در يکی از ابياتش . يمدر اين قصه ھم بزبان ديگری تأکيد می کند که وقتی ما در ذھن ايم، قوانين زندگی را زير پا می گذار

  مر مرّوت را نھاده زير پا

  گشته زندان دوزخی زآن نان ُربا

 .آن مفلس، رسم جوانمردی و مروت را زير پا نھاده بود به طوری که زندان از دست آن طمع کاِر لقمه ُربا جھنم شده بود

مروت و انصاف، يا قانون جبران و شناخت و اجرای آن و توانايی تشخيص تعادل و بقول انگليسی ھا زيرا . اين نان ُربا، که ما ييم و در ذھن ھستيم، مروت نداريم

)balance(وقتی ما ھشياری جسمی داريم و در ذھن ايم، آن فضا وجود ندارد که جھت اين تعادل، به ما بگويد. ، از فضای ھشياری می آيد:   

  . ؟چقدر؟ و چه چيزیدر زندگی، 

چون ذھن جدا از زندگی به دور افتاده و ريشه ندارد و ھر چه که به او می دھند راضی نيست و بيشتر می خواھد و می . ناراضی ھستيم" ما در ذھن دائمابنابراين، 

 تا  بخواھدبراين من ذھنی می خواھد بنا. داشتن زنده ست نه با خواستنبارھا گفته ايم که من ذھنی، اين باشنده توھمی که ما فکر می کنيم او ھستيم، با .  کم است:گويد

 را نمی شناسد و درآنچه ھم که برای امرار جبرانذھن ما سير نمی شود و مروت، يعنی قانون . را بکار می برد" نان ربا" برای ھمين است که عبارت . داشته باشد

  . معاش بدست می آورد، دنبال زندگی ست

  .  جمادات و نباتات و حيوانات و بيشتر انسان ھا، در آن گير افتاده اند، تبديل به جھنم کرده:ن زندان را که ھمه از جملهبا اينکار اي. بنا براين به اشتباه می افتد

  .اگر اين سيستم روی شما نصب باشد، ھر جا که برويد روی شادی را نخواھيد ديد

 وّهللا ار سوراخ موشی در روی

  مبتRی گربه چنگالی شوی

 . گر به سوراخ موشی ھم که فرار کنی باز اسير چنگال گربه ای خواھی شدا" به خدا قسم، فرضا

. آدم عصبانی را به خود جذب می کنيم و او مزاحم ما می شود.  فرِد دردمندی را به خود جذب می کنيمجذباگر من ذھنی و درد داريم، ھر جا که برويم، طبق قانون 

  .م متولد شويمبنابراين، راحتی نداريم مگر اينکه از زھدان دو

  . استايمان  و صبرطرز خ0ص شدن از اين مخمصه ذھن، 

. ايمان، ميزان ھشياری حضوری است که، شما مطمئن و بدون توجه به ذھن تان و اق0م جھانی، متوجه شويد که از جنس زندگی ھستيد و و در آن  شک نداشته باشيد

   :ايمان يعنی اينکه. ايمان ھمين است

  . ذھن ام و اقRم جھانی، بدون استدUل ذھنی، بدانم و يقين داشته باشم که از جنس خدا و زندگی ھستمبدون مراجعه به 

اما اگر کسی ايمان . ، از پذيرش بی قيد و شرط اتفاق اين لحظه قبل از قضاوت بدست می آيد)بارھا گفتيم(اين ھشياری حضور . پس، مقداری ھشياری حضور دارم

  . بار می آيدنداشته باشد نااميدی ب

  .صبر و ايمان، ھر دو Iزم است: موIنا، تأکيد کرد که. زھير يعنی درد

 صبر از ايمان بيابد َسر ُکلَه

  َحْيُث U َصْبَر فRَ ايماَن لَه



476برنامه . گنج حضور  2013 

 

4 

 

ايمان محافظ و زينت بخش .   تشبيه شدهاينجا، صبر به سر و ايمان به تاج،. آنجا که آدمی صبرندارد، پس در واقع، ايمان ندارد. صبر، از ايمان، تاج سر پيدا می کند

  .صبر است

  : انسان، تاجش را از ايمان می گيرد و گفت

 گفت پيغمبر خداش ايمان نداد

  ھر که را صبری نباشد در نھاد

  .ھر آنکس که در قلب و درون اش صبر نباشد، حق تعالی به او ايمان نداده: موIنا، به پيامبر اشاره می کند

  . د، ايمان ھم نيستھر جا که صبر نباش

 چشم ظاھر سائه آن چشم دان

  ھرچه آن بيند بگردد اين بدآن

 .ھر چه را که چشم باطن ببيند، چشم ظاھر نيز از آن پيروی می کند و آن چيز را ھمانطور می بيند. بدان که چشم ظاھر، سايه و فرع چشم باطن است

اگر ھشياری . ی داشته باشيم، چشم ظاھر ما، ھمان چيزی را که ھشياری جسمی می خواھد، می بينداگر ھشياری جسم. چشم ظاھر ما بستگی به ھشياری ما دارد

اگر از جنس ھشياری جسمی باشيم، بچه ھايمان را از جنس جسم و يک تصوير ذھنی با چشم بيرونی . حضور داشته باشيم، موضوعات را، به گونه ای ديگر می بيند

  . اما اگر از جنس حضور باشيم، آنھا را مثل زندگی می بينيم.  و رفتار آنھا ھم نسبت به ما واکنشی ستمان يعنی چشم حسی مان، می بينيم

 تو مکانی اصل تو در Uمکان

  اين دکان بر بند و بگشا آن دکان

 . م معنا را بگشادکان محسوس را ببند و دکاِن عال. تو موجودی مکانی، يعنی مقيد به ماديات ھستی در حاليکه اصل تو در Iمکان است

  :به تعبيری ديگر. اeن اگر تو ھشياری جسمی داری بنابراين از جنس مکان ھستی

  .اما اصل ما در I مکان است. اگر ھر لحظه در مورد چيزی، فکری از سرمان بلند می شود غير از ھشياری جسمی، ھشياری ديگری نداريم

قانون ، قانون جبرانبا زرنگی، . يکی از الگوھای ما در ذھن، زرنگی ست. ذھن ما يک دکان است.  را ببند، يعنی اقامت در ذھن)ذھن را(اين دکان من ذھنی را 

. بيشتر می خواھد. قدر دان نعمت نيست. شکرگزار نيست. کسی که در ذھنش باشد، ھر قدر که به او بدھند، راضی نيست. ، را زير پا می گذاريمقانون رضا، شکر

ولی ما می دانيم که ھر چه بيشتر از جنس مکان شويم، پوسته اش سفت تر می شود و . ، بيشتر به مکان بودن و از جنس مکان بودن، ميل می کندبنابراين. طلبکار است

دن چيزھای بيرونی تشنه ای که نمی داند آب چه ھست؟ امروز موIنا، توضيح می دھد آب برای تشنه، به معنای اضافه کر. تشنه تر می شود. از زندگی دورتر می افتد

 را ھشياری مکانی نمی Uمکاناما .  بايد مثل نگاه کشته ای باشد که باز است و جان  را دنبال می کندUمکاننگاه تو به : و تآکيد می کند.  استUمکانآب در . نيست

  .فھمد

  :ھشياری مکانی چگونه به ھشياری Uمکانی تبديل می شود؟پس، متوجه شديم که 

  .  استتسليم، با پذيرش اتفاق اين لحظه که اسمش پرھيز، با صبر، با ضار، با شکربا 

  .خ0صه اھل زندان نزد قاضی شکايت می برند که اين مفلس بيش از حد در زندان مانده

  : موIنا، در بيتی گفت. ما انسان ھا بيش از حد در ذھن اقامت کرديم

 که درين زندان بماند او ُمْستَِمر

  مضر وارست وياوه تاز و طبل خ

 .زيرا محکوم به حبس ابد است در حاليکه رفتار و کرداری بی ادبانه دارد و شکمباره و زيان زننده ست. بگو که اين مرد، در اين زندان برای ھميشه و تا ابد می ماند
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   :منظوراينکه.  می کنيمحرف ھای بيھوده می زنيم و کارھای بيھوده. يعنی ما مدت طوIنی در زندان ذھن مانده ايم وياوه تازيم

کارھايمان چون از پايگاه . چون ما به ھشياری حضور زنده نيستيم، برکت زندگی در اين لحظه به فکر و به عمل مان نمی ريزد، فکر و عمل مان ياوه  و بيھوده ست

  .  می کاريممن ذھنی ست، درد می آفريند و نتيجه ای نيک ندارد واين جھان را آبادان نخواھد کرد، بادام پوک

  .  به ھمه و به خودش ضرر می زند. ھر چه می دھند باز ھم بيشتر می خواھد. يعنی ذھن اش سير نمی شود. زياده خوار و مضر ھم ھست

  . ھمۀ اينھا در مورد ما صادق است

  .ن را ترک کندقاضی مفلس را فرا می خواند و از او می خواھد که اين زندا. خ0صه، مردم در نزد قاضی، شکايت می کنند

 گفت قاضی خيز ازين زندان برو

  سوی خانٔه ُمرده ريگِ خويش شو

 . بلند شو از اين زندان خارج شو: قاضی به آن مرد گفت

  : از ما می خواھد که اين زندان را ترک کنيم. قاضی خداست. ما اeن، پيش قاضی ھستيم

  .  Iمکان است. خارج از ذھن است.  اين لحظه ستو آن ھم فضای يکتايی) خليفه هللا(تو يک خانۀ موروثی داری 

  . ما خانه نداريم و چيزی به ارث نبرديم: پاسخ ما به قاضی، خدا، اين است که

  . با خدا يکی شود. از ذھن حرکت کند و به فضای وحدت دست يابد  منظور از بوجود آمدن انسان اين است که:تمام اديان گفته اند

  . ولی چنين عمل و چنين تبديلی در حد حرف و آرزو باقی مانده. ن و ايمان ندارداگر با خدا يکی نشود، دي

  . بھشت من ھم، ھمين زندان توست. مانند کافر. مرا از اين زندان ذھن بيرون نکن. خان و مان من احسان توست: مفلس گفت

  . کی ھستنددنيا و ذھن ھر دو ي. زندان خدا ھم ھمين ذھن است، ذھن ھم دنيا را نشان می دھد

  . تا قيامت به من فرصت بده.  من مثل ابليس ھستم:سپس مفلس گفت

 ھمچو ابليسی که می گفت ای سRم

  َربِّ اَْنِظْرنی اِلی يَْوِم اْلقِيام

  .ز خدا کردهمن را تا قيامت در اين جھان مھلت بده و زنده نگھدار، من ذھنی ھم ھمين درخواست را اای خدا، : ھمانطور که ابليس به خدا گفته

  . ، به ھشياری حضور نرسيده به من مھلت بدهمرد تا زمانی که اين شھر، اين زن، اين: من ذھنی ھم گفته

ھر موقع، قيامت . بدرستی که ھر موقع شما به زندگی در اين لحظه زنده شويد، يعنی وارد فضای وحدت شويد، نماينده شيطان که ھمين من ذھنی ست، در شما می ميرد

  .برپا شد، يعنی ھمه انسان ھا روی زمين به حضور رسيدند، شيطان ھم ديگر وجود ندارد و می ميردبزرگ 

  . البته، قيامت بزرگ، آن است که ھر چه در جھان ھستی ست به حضور برسد و به خداييت زنده شود

  : وز و ھفته قبل ھم خوانديمامر. گرچه ما ھمه در يک جا نمی توانيم زنده شويم ولی بطور فردی ھر کس مسئول خودش است

 ھيچ واِزر ِوزِر غيری بر نداشت

  ھيچ کس نَْدرود تا چيزی نکاشت

 

  . يعنی، ھيچ باربرنده ای، حمل کننده ای، بار کسی ديگر را بر نمی دارد و ھيچکس تا چيزی نکارد نمی تواند محصولی برداشت کند
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  .  از ذھن استزاياندن خودو  پاک نگه داشتن درون خود خود، مسئول تبديلھر کس مسئول 

  .پس، می فھميم که اقامت بی اندازه ما در ذھن شيطانی و گرفتاری زاست

  ).البته بوسيله نماينده اش در سر ما، اينکار را می کند. (مرا در اين جھان زنده نگھدار که اين فرزندان آدم را از راه بدر کنم: شيطان به خدا گفته

  .يعنی نماينده اش، من ذھنی را در ھمه جا پخش کرده. ن می رودشيطان، سگی ست که در ھزارا

 ھر که سردت کرد می دان کو دروست

  ديو پنھان گشته اندر زير پوست

 صورت انسانی دارد و سيرت. ( ھر کس تو را از اطاعت حق دلسرد کند، بدان که شيطان در اندرون او نفوذ کرده و شيطان در پوست و جلد او نھان گشته است

 ).شيطانی

 سرد و منع می کند، بدانيد که مھماگر کسی برای زاييده شدن از ذھن و رساندن خود به فضای وحدت مشغول است و روی خود کار می کند و کسی ديگر او را از اين 

 .شيطان در اوست

سگی ست که در . (، بايد بدانيم که شيطان در آن جلد استاگر فکری از درون، يا کسی از بيرون، قصد منصرف کردن ما را داشت: پس اينجا، ياد می گيريم که

  ). ھزاران رفته

   :اين را ھم خدمتتان عرض کنم که

  . ھرکس که روی خود کار می کند، بايد منتظر باشد که، يک روز اين من ذھنی، موذيانه او را از اينکار باز دارد

 را می خوانيد، به سی دی ھای گنج حضور گوش می کنيد، پرھيز و شکرمی کنيد، يکدفعه فکرھايی از آثار موIنا" مث0. من ذھنی، چوب Iی چرخ شما خواھد گذاشت

  . درون يا اتفاقی در بيرون، شما را دلسرد کند

 کرده ام، می دانم که طی راه مرا از قبل اين پديده را شناسايی و پيش بينی: درھر حال و ھرچه که شد، بايد به خود بگوييد. نبايد دلسرد شويد، و دوباره به ذھن برگرديد

  .راه اينست و بايد راه را ادامه دھم دلسرد خواھند کرد و يا خودم دلسرد خواھم شد، اما

  .  تا قيامت به من مھلت بده، از زندان نمی رود:خ0صه، اين مفلس، مثل ابليس که گفت

  . ن نمی رويماما از ذھن بيرو.  که حاضريم درد را بکشيم:ما ھم، به خدا می گوييم

  :حاI، قاضی، خدا گفت

 گفت قاضی ُمفْلِسی را وا نما

 گفت اينک اھل زندانت گوا

 .زندانيان گواھند: مفلس در جواب قاضی گفت. مفلس بودن خود را ثابت کن: قاضی به آن مرد مفلس گفت

  . شما، به خودتان نگاه کنيد، ثابت کنيد که مفلس ھستيد

اگر نگاه می کرديم، می ديديم که از جنس خدا و از جنس زندگی ھستيم و زندگی در اين لحظه کامل . مان نگاه و بررسی Iزم را نکرده ايمما تا بحال، يکبار ھم به خود

  . و تام و تمام است

گرديم، موقعی که می خواھيم بميريم، لحظه ما انسان ھا تا آخرين لحظه مان، در بيرون از خود و در اتفاقات و در ھر چه که ذھن به ما ارائه می دھد، دنبال زندگی می 

   :ای که ديوار ذھن فرو می ريزد و زندگی خالص می ماند، يکدفعه، متوجه می شويم که
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وجه آن  در ما بوده که متکمال و زندگیھر چيزی که ما به اصط0ح، خودمان را در آن جستجو می کرديم و دنبالش بوديم و بوسيله ذھن به ما ارائه می شده، بعنوان 

  . نشده بوديم

  . اما  ھمانطورکه موIنا ھم در اين قصه به آن اشاره می کند، بسيار بسيار دير شده

اگر فرصت بدھی می دانم چطور زندگی کنم، اeن بلدم احسان کنم و فھميدم خورشيد تو :  شده اما باز آن موقع به خدا می گوييمديرھر چند  که موIنا، توضيح می دھد

  . ديگر خورشيد در حال غروب استاما. بودم

  . اھل زندانت يعنی مردم و برادران يوسف می گويند که مفلس ام و من باورم شده.  من از خود فکر و شناختی ندارم، نمی دانم که مفلس ام:مفلس به قاضی می گويد که

ما يک تصوير ذھنی از خود داريم که دائم با حرف . م از دھان مردم می آيداين نشان می دھد که تمام شناخت ما از خودمان و اعتباری که برای خودمان قائل ھستي

  . مردم، کوچک و بزرگ و کج و معوج می شود

به ما مدام، دنبال کارھا يا حرفھايی ھستيم که نظر مردم را نسبت . اين بيت ما را توجه داده و بيدار می کند که به حرف مردم توجه نکنيم و خودمان را شناسايی کنيم

  . تصوير ذھنی که از ما دارند عوض و بھتر کنيم

 .  حرف مردم و م0ک آنھا برای من قابل قبول نيست:قاضی به مفلس می گويد

ين نور بنابرا. شما ھم شناسايی می کنيد که ھر چه مردم در مورد شخص شما می گويند برای خدا و برای زندگی قابل قبول نيست و برای شما ھم نبايد قابل قبول باشد

مواردی ھم که کم ھست، اق0م مادی ھستند و . افکن روی خودتان می اندازيد و خودتان را شناسايی می کنيد، متوجه می شويد که از جنس خدا ھستيد و ھيچی کم نداريد

  . اگر دقت کنيد، خواھيد ديد که به اندازه کافی ھم از آنھا برخورداريد

  .  تا بحال به خود، درست نگاه نکرده ايدپس برای چه شما ناخوشبخت ھستيد؟ چون

  . از جنس زندگی که تام و تمام و کامل است و چيزی کم ندارد، ھستم.   من اIن خودم را شناخته ام-

  .  ای انسان مفلسی ات را ثابت کن:پس، قاضی گفت

  . س ام و من باور کردم مردم می گويند که مفل:تو نميتوانی ثابت کنی و به حرف مردم استناد می کنی و می گويی

  . اما من اين پاسخ را قبول ندارم-

 آدمی در حبس دنيا زآن بود

 تا بُود ِکافRِس او ثابت شود

ادی نائل شد، به مقام فقر رسيد و به مرتبۀ احرار و رستگان از قيود م" انسان وقتی که در دنيا حقيقتا. انسان تا وقتی در زنداِن دنيا می ماند که تھيدستی او به اثبات رسد

 .در جوار رحمت حق ساکن می شود

  .  من مفلس ام بخاطر اينکه در درون ذھن ھستم و بخاطر اينکه الگوھای نقص دارم و از چيزھا زندگی می خواھم-

با شناسايی اينکه .  حبس خواھيد بود، آنجانبايد در زندان ذھن بمانيد اف0س بخاطر جدايی ست و اصل شما از جنس زندگی و کامل است و :شما، تا موقعی که بفھميد

  . شما کامل و از جنس زندگی و خداييت ھستيد، از زندان مفلسی و حبس دنيا متولد و آزاد می شويد

بنابراين، از . آيد شادی و آرامش نه از چيزھايی که به خودم بسته بودم و نه با به خود اضافه کردن ھا، بلکه از اعماق وجودم می جوشد و باI می :آنموقع می گوييد

  . حبس دنيا بيرون آمده و به فضای يکتايی می رويد

خداييت ھستم و . حرف مردم برايم مھم نيست.   اeن بيدار می شوم، نور افکن روی خودم، از چيزھا و رويدادھا و از دھان و حرف و تأييد مردم زندگی نمی خواھم-

  .کامل بودنم را حس می کنم
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  :پس، دستور داد که سوار بر شتر، در محله ھای شلوغ شھر او را بگردانند و بگويند. وجه استدIل و حرفھای قاضی نمی شداما، مفلِس قصۀ ما مت

  . کسی به او قرضی ندھد. اين من ذھنی، بی چيز و مفلس است

شما شبيه زندگی اين مفلس است و موIنا، برای رفع اين مشکل چه من اين مطالب را به اين دليل تکرار می کنم که انشاءهللا شما متوجه شويد که چه جنبه ای از زندگی 

  .راه حلی پيشنھاد می کند؟

اگر شما اين قصه را بيست بار خوب بخوانيد و زندگی خودتان را ھم شناسايی و بررسی کنيد و متوجه شويد که اين قصه چگونه به زندگی شما مربوط می شود، با 

  .شويدھمين يک قصه، از ذھن زاييده می 

ما " ُکرد"نيست، تفسير بد نشود، " ُکرد"منظور خاصی از بيان کلمه (  را که ھيزم می فروخت، آوردند ُکردمأموران حکومتی که مأموران قاضی بودند، شتر يک  

  ). ھستيم و ُشتر سمبل نيروی محرکه ماست

  .ما اeن زندگی را می گيريم و به ذھن می دھيم و من ذھنی سوارش می شود

  .نھم يک تمثيل استاي

انعامی ھم به مأمور دولت داد و فکر کرد اگر اين قحطی زده را سوار شترش کنند، يکی دو . ، ھم مثل بچه ای سه ساله که با ذھن ھم ھويت شده، خوشحال شد"کرد"آن 

  . کوچه او را می گردانند و بعد يک جايزه بزرگی بابت شترش به او می دھند

ولی بعد متوجه . ال شترمان می دويم و فکر می کنيم که اگر به ذھن رويم، يکی دو کوچه ذھن را می گرديم و چيزھای خوبی بدست می آوريم، دنب"کرد"ما شبيه اين 

بالش دويده ايم می شويم که از اول زندگی مان تا آخر که می ميريم، اين قحطی زده يعنی مفلس، من ذھنی، را سوار شترمان کرده و می گرداند، نه تنھا تمام مدت دن

تا حاI که ھشتاد سال است دنبالت دويده ايم چيزی نصيب مان .  چيزی به ما بده:در ھفتاد، ھشتاد سالگی باز به ذھن مان می گوييم. بلکه چيزی ھم گيرمان نيامده

  . نکردی، حاI يک ھويت، يک زندگی، يک تأييد بده، بگو آدم خوبی بوديم

  چون شبانه از شتر آمد به زير

 ُکرد گفتش منزلم دورست و دير

  بر نشستی اُشترم را از پگاه

  جو رھا کردم، کم از اخراجِ کاه

  گفت تا اکنون چه می کرديم پس؟

 ھوش تو کو؟ نيست اندر خانه کس؟

 طبل اِْفRسم به چرخ سابعه

  رفت و تو نشنيده ای بد واقعه

از سپيده دم بر شترم سوار شدی، از جو گذشتم، اما . منزل من دور است و اکنون نيز دير وقت:  به او گفتھمينکه شب ھنگام، مفلس از شتر آن مرد ُکرد پايين آمد، ُکرد

 .Iاقل بھای کاه را به من بده

  تا کنون ما برای چه؟ می گشتيم، پس، ھوش و حواس ات کجاست؟ آيا در خانه کسی نيست؟ عقلت کجاست؟ : مفلس به ُکرد گفت

  .حاI تو از من، بھای کاه را مطالبه می کنی؟ من مفلس ام.  به ھمگان ثابت شود که من بينوا و تنگدستماين ھمه مرا گرداندند تا

يعنی ما که طی چھل سال، پنجاه سال، شصت سال، ھنوز رنجيده و شاکی و مدعی و عصبانی ھستيم، بی آنکه متوجه شويم که ھمسرمان بعنوان يک تصوير ذھنی نمی 

  . وشبختی دھد، از او خوشبختی و زندگی می خواھيمتواند به ما ھويت و خ
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تا بحال چه می کردی؟ شصت سال تو خودت را در چيزھا جستجو می کردی و پيدا نکردی يعنی متوجه نشدی که تو که : موIنا، از زبان مفلس جواب می دھد که

  . تو کو؟ در خانه کسی نيست؟ مغز نداری؟خودت ھشياری و زندگی ھستی؟ چرا زندگی را در خودت نمی بينی؟ عقل و ديد زندگی 

طبل مفلسی من زده شده و طبق دستور قاضی، حکم خدا، که به زبانھای مختلف دنيا، آلمانی و انگليسی و  چينی و ژاپنی و ايتاليايی و عربی و .  من که چيزی ندارم-

، اع0م شده و صدای آن به چرخ ھفتم ھم رسيده و ھمه می ) فقط يکنوع من ذھنی دارندھمه(فارسی و ترکی، نزد ھمه نژادھا و مليت ھا و ھمه افراد در ھمه قاره ھا 

  .که واقعه بدی ست" جدا!. تو اين موضوع را نفھميدی؟. دانند و ثابت شده که اين تصوير ذھنی توھم است و چيزی ندارد، ولی ھمه ازآن زندگی می خواھند

  .نبايد برايشان ناراحت شويد و واکنش نشان دھيد. به شما نشان می دھد، ھمچنين در رويدادھا، زندگی نيستدر چيزھايی که ذھن تان : اeن، شما می شنويد

وقتی به اين جھان آمدی وارد ذھن . بياد آور که اول ھشياری بودی. عدم استدر . Uمکان استدر . ذھن نيستدر . جسم نيست، در زندگی. نگاه کن: بعد از آن گفت

  .حاI بيدار شو.  چيزھايی مشغول شدی که نور خودت آنھا را روشن کرده بودشدی و در ذھن به

وقتی ما از مادرمان زاده می شويم، خورشيد ما بصورت ھشياری طلوع می کند و نور خود را روی چيزھايی که حس ھای جسمی ما مثل گوش و چشم و ذھن ما، 

  . نشان می دھد، منعکس می کند

  . يعنی ما خورشيديم و در حاI باI آمدن ھستيم. ن می کند؟ نور خورشيدی ماچه نوری اين چيزھا را روش

  .می دانيم که جسم داريم. جسم را روشن کرده" چه چيزھايی را روشن کرده؟ مث0

  . بوسيلۀ ذھن مان، عاشق جسم مان و يا ھم ھويت با جسم مان می شويم

  .  مان می شويمھم ھويت و عاشق تصوير ذھنی يکی ديگر مثل، ھمسر و بچه

  . در واقع وقتی خورشيد معمولی باI می آيد، اجسام سايه می اندازند و در ابتدا سايه ای دراز دارند

  . اما در نقطه ای خورشيد باI قرار گرفته و قائم می شود، يعنی  در نقطه ای سايه صفر می شود و ديگر وجود ندارد

ھم ھويت با جنسيت " يعنی ابتدائا. وقتی خورشيد در حال باI آمدن است، ابتدا نورش را به جسم مان می اندازد. يمدر اين صورت، می فھميم که از جنس زندگی ھست

   :اگر مرد ھستيم با مرديت ھم ھويت می شويم. ھستيم

 بچه . وقتی بچه دارم، وظايفم اين و آن است. دارم با ھمسرم رابطه ای را که جامعه تعيين کرده،.با جنسيت ام ھم ھويت ام.  من پدرم و ھم ھويت با نقش پدری ھستم-

  . با اين داده ھا ھم ھويت ايم...بايد پول در آورم و . بايد به حرفم گوش دھد

   :اگر زن ھستيم، با زنيت و يکسری باورھا ھم ھويت می شويم

وظايف ...  مادر اين .بچه اش را چنين و چنان بزرگ کند. ، زن بايد بچه بزايدزن بايد در ف0ن سن، ف0ن کار را بکند، در سنی ديگر ف0ن کار ديگر را بايد انجام دھد

 رشته تحصيلی اش را ما مشخص می . ھمسرش را ما انتخاب می کنيم. که بچه که بزرگ شد بايد به ما س0م دھد واحترام بگذارد: با اين باورھا ھم ھويت ايم.را دارد

   .ين چيزھا ھم ھويت ايم و با ھمه ا... ما مالکش ھستيم و .کنيم

  .خورشيد ما باI آمده و در اين جھان، نور را به ھر چيزی که ما ھم ھويت و عاشق اش ھستيم، انداخته. اما در اصل، ما خورشيد ھستيم

  .  اين کلوخ و چيزھا را نور خودت روشن کرده:موIنا می گويد

دوستی شما قطع و از او فرار می کنيد؟ مگر ھمين جسم، نيست؟ معلوم می شود، چيزی او را روشن می وقتی او می می ميرد، چرا . شما عاشق يکنفر می شويد" مث0

  . کرده و آن، خورشيدش است

  .خورشيد عاشق خورشيد می شود . ھر کسی بصورت خورشيد طلوع می کند و باI می آيد
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   :اما در مورد خود، بايد بفھميم که

عاشق فکرھايمان که باورھا و . خورشيد ما نورش را روی جسم ما انداخته و عاشق جسم خود و يا عاشق جسمی ديگر شده ايم. خورشيد ھستيم و در حال باI آمدن

  . الگوھا ھستند، شده ايم

  . ن نشان می دھددر نقطه ای متوجه می شويم که اصل و خورشيد، ما ھستيم نه آن چيزھايی که عاشق شان ھستيم و ذھن ما. اين الگو را خورشيد ما روشن کرده

انسان به ھمين منظور به . آنموقع خورشيدت را در اختيار خدا قرار داده و ھشيارانه منبع نور و برکت به جھان می شوی. اگر متوجه خورشيد بشوی، دريا می شوی

    :اeن پس از آن قصه ھا که مفلس بوديم و سير نمی شديم به اينجا رسيديم که. اين جھان آمده

 جو در Uمکان چارهچشم را ای

  ھين بنه چون چشِم ُکشته سوی جان

 .چنانکه چشمان ُمرده به سوی جان کشيده می شود. ای که به دنبال يافتِن چاره و درمانی، بھوش باش که چشمان ات را به سوی Iمکان متوجه کنی

  . چاره ست منتھی، باز، با ابزارھای مادیھر کسی که در ذھن اش گير کرده و به درد افتاده، دنبال" واقعا. ما چاره جو ھستيم

اگرما نباشيم . مقوله ھايی از جمله، فکرھا و باورھا و وضعيت ھا و موضوعات و چيزھای مادی بيرون و حتی دردھايمان را روشن کرده ايم.  ما خورشيد ھستيم:گفتم

  . آنھا روشن نمی شوند

مواد . ما ھم کلوخيم. وقتی خورشيد غروب می کند و تاريک می شود ديگر کلوخ ديده نمی شود.  می افتددرست مثل خورشيدی که باI می آيد و روی ديوار و کلوخ

  .وقتی خورشيد ما غروب کند اين جان و تحرک می ميرد. نور خورشيد ما، اين مواد شيميايی را جان و تحرک داده و به رقص آورده. شيميايی ھستيم

مثل حيوانی که می کشند و چشمانش بدنبال جان، باز می ماند، تو .  باز کنيمUمکانبايد چشمھا را از جھان بسته و سوی . چاره ھستيمبرای تولد از ذھن، ما دنبال البته، 

  .ھم چشمھايت را بسوی Iمکان باز نگھدار

 کارگاه ُصنع حق چون نيستی است

  پس بروِن کارگه بی قيمتی است

نيستی در اين بيت می تواند معادل فنای عارفانه نيز .  ست، پس ھر کس از اين کارگاه بيرون باشد ھيچگونه ارزش ندارد، کارگاه آفرينش الھی"نيستی " از آنرو که 

 . يعنی از وجود موھوم خود نيست شدن وئ از منزل من و مايی رھسپار گشتن. باشد

  .  و آن ھشياری، خورشيديت مان را توجه و بشناسيمما ديگر، فھميديم که مفلسی در ذھن فايده ندارد و می خواھيم بعنوان آن خورشيديت

  . آن ھم زندگی نيست و در آن نيستيم ھر چيزی که ذھن ما نشان می دھد، ما :اين شناسايی به ما فھماند

. ذھن می توانند ببينند، ھستی ستھر چيزی که حس ھای ما و . ھستی وجود ندارد. ما يک خالق و آفريننده  ھستيم و اين کارگاه در فضای يکتايی و از جنس عدم است

  . پس، وقتی از ذھن متولد شويم، فضای يکتايی اين لحظه، کارگاه خ0قيت و آفرينش ايزدی ست. گلدان و تلويزيون و جسم ما ھستی ست

  . برون کارگاه، ذھن است و بی ارزش. اگر می خواھی خلق کنی، بايد به آنجا بروی

 آب را و خاک را بر ھم زدی

 گل نقش تن آدم زدیز آب و 

 نسبتش دادی و جفت و خال و عم

 با ھزار انديشه و شادی و غم

 باِر بعضی را رھايی داده ای

  زين غم و شادی جدايی داده ای
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  . خداوندا، تو آب و خاک را در ھم آميختی و از آب و ِگل، انسان را بيافريدی

  . عمو به او بخشيدی ھمراه با ھزاران انديشه و شادی و اندوهبرای آدمی، پيوند خويشاوندی برقرار ساختی و ھمسر و دايی و

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

 .اند

ھشياری يا خدا يکی بيشتر . دگی، آن ھشياری و آن نوری که گفتم، خودر را روی ما که خودش ھستيم، انداختهزن. تن ما مواد شيميايی ست. ما مواد شيميايی ھستيم

  . بودن. ھشياری :بھتر است بگوييم. نيست

  . ھمين نور او، آب است و ھشياری ست. در اين طلوع، ما بعنوان خورشيد باI آمديم. ما در حال طلوع ھستيم. ما ھم از جنس او ھستيم

قرار بود ما .  آب و ھشياری را با اين مواد شيميايی قاطی کردی و نه تنھا نقش ما، يعنی اين بدن را ساخته و پرداختی، بلکه بدن روانشناختی ما را ھم درست کردی-

ده و از آنجا بيرون بياييم و ھشيارانه در فضای بعنوان ھشياری به ذھن برويم و اين بدن روانشناختی را بسازيم و بعد از ھم ھويت شدن با چيزھا، جدايی را تجربه کر

  . يکتايی لحظه قرار بگيريم

در . ولی ما در ذھن، با ھمسر و بچه و دايی و عمو و دوست و مردم و با جھان بيرون و با ھزاران انديشه که در مورد آدم ھا و چيزھا می سازيم، رابطه برقرار کرديم

  . اين روابط شادی و غم دارند. بوجود آمدهنتيجه اين روابط، در ذھن، غم و شادی 

 ما، شبيه ابر است که با باد تصوير ذھنی و من.  بزرگ می شود، شاد می شويم و وقتی کوچک می شود، غمگين می شويممنوقتی اين . داريم" من" ما : خ0صه اينکه

  .از ما تعريف می کنند، خوشحال می شويم. جابجا و کوچک و بزرگ می شود

کسی که از ذھن خارج شود و به فضای يکتايی اين لحظه برسد، از غم و . خدا، بعضی از آدم ھا را از اين غم و شادی رھايی داده، اما تعداد آنھا بسيار کم استزندگی، 

 کارھايی می کند که به نفع ھمه و .به زندگی خدمت می کند. ھمه انسان ھا را از جنس ھشياری و از جنس زندگی می بيند. شادی منسوب به روابط ذھنی رھا می شود

در واقع آن . منافع کل را در نظر دارد. وقتی خودش را مطرح می کند، ديگران را ھم با خود مطرح می کند. شخص خودش چندان مطرح نيست. خردمندانه ست

  . ھتر و کاری ھم به مردم ندارمھر چه بيشتر، ب برای من: اگر مثل ما در ذھن بود دائم می گفت. ھشياری منافع کل را در نظر دارد

اگر ما، اeن در ذھن ھستيم، می بايستی، در حاليکه با زندگی در اين لحظه، موازی می شويم، با پذيرش اتفاق اين لحظه و با تسليم، اجازه : به اين موضوع توجه کنيد

نبايد فکر کنيم که با ھمين اعمال جزيی و من ذھنی می توانيم خودمان را .  کنددھيم که خرد خدايی، زندگی و ھشياری حضور، از تن ما و از فکرھا و اعمال ما عبور

واضح است که با تقويت من ذھنی و ھم ھويت شدن بيشتر و با ھر چه بيشتر بھتر، يا با ستيزه، ديوارھای من ذھنی را محکم می کنيم و نمی . از من ذھنی نجات دھيم

  . ايی از زندان يا بايد ديوار زندان را سوراخ کرد و يا بايد درب خروج را پيدا کردبرای رھ. توانيم از اين زندان رھا شويم

  . اگر قرار باشد ديوارھا روز بروز ضخيم تر شوند و ھم ھويتی ھا بيشتر شوند، نمی توان بيرون آمد" حقيقتا

 آنچ معشوقست صورت نيست آن

 خواه عشق اين جھان خواه آن جھان

 ته ایآنچ بر صورت تو عاشق گش

 چون برون شد جان چرايش ھشته ای؟

 صورتش بر جاست اين سيری ز چيست؟

  عاشقا وا جو که معشوق تو کيست؟

ھر چه را که زيبا می شمری و بدان عشق می ورزی، آن معشوق ھر . آنچه بدان عشق می ورزند، صورت نيست، خواه عشق اين جھانی باشد و خواه عشق آن جھانی

  . عشق تو متوجه معشوق حقيقی ست زيرا ھر زيبايی و جمال، پرتوی ست از جمال مطلقچند مخلوق باشد، باز
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  .بر صورت و ظاھر عشق می ورزی، چرا وقتی که جان از آن کالبد جدايی جويد ديگر بدان توجه نمی کنی؟" اگر تو واقعا

ا از آن دل زده و سير می شوی؟ پس ای عاشق، با کسب معرفت ت0ش کن تا وقتی که روح از کالبد معشوق تو بيرون می رود کالبدش بر جای خود می ماند، پس چر

  .بدانی که معشوق حقيقی تو چه کسی ست؟

  . حتی وقتی که ما، عاشق صورت ھستيم. معشوق ما انسانھا، صورت نيست

اگر آفتاب . ين عشق را ھم آن آفتاِب من روشن می کندبه عبارت ديگر، وقتی من بعنوان يک انسان، عاشق يک انسان ديگر ھستم، آن صورت است و من ھم صورت، ا

 ذھن ام، يک آدم يا مال دنيا يا يک مقام را نشان می دھد و من عاشق آنھا می شوم بايد حواس ام باشد که خورشيد منم و شايسته من نيست که فکر :"من باI آمده و مث0

  .کنم که معشوق من اين چيزھا ھستند

  . خورشيدی که از جنس او ھستم و با او يکی، چيزھا را روشن کرده. تمعشوق من معشوق ازلی س

  . من خورشيد ھستم و نه آن چيزھايی که خورشيِد من، روشن کرده

 اگر خورشيِد من يک تصوير ذھنی از ھمسرم ساخته و تصويِر ذھنی من، عاشق آن تصويرِ ذھنی ھمسرم است، بايد بدانم و تشخيص دھم که اينھا ھمه زير سر

  . اصل ام. خورشيدی ست که خود من ھستم

  . معشوقه، معشوقه ازلی ست که من از جنس آنم. ھيچکدام از آنھا معشوقه نيستند

اگر تو به صورت عاشقی، چرا وقتی صورت می ميرد، رھايش می کنی؟ مگر نه اينکه ھمان صورت است؟ کسی مرده و شما عاشقش بوده ايد، صورتش : مثال

  ده ايد؟ آنجاست چرا سير ش

  .خوب نگاه کن که معشوق تو کيست، معشوق تو خورشيد توست که با خدا يکی ست

 پرتو خورشيد بر ديوار تافت

 تابش عاريتی ديوار يافت

 بر کلوخی دل چه بندی ای سليم؟

  وا طلب اصلی که تابد او ُمقيم

پرتو ديوار از ذات خود ديوار نيست، ُحسن و جمال معشوقان صوری . ريتی پيدا می کندپرتو خورشيد روی ديوار می تابد و ديوار از آن پرتو، روشنی عا: بعنوان مثال

  .  نيز از صورت و ھيأت ظاھرشان نيست، بلکه از جان لطيف و روحِ مجرد آنان است

 که او ھماره بر اجسام و ُصَور می تابد ای ساده دل، برای چه به کلوخی دل می بندی و بدان عشق می ورزی؟ متوجه شو و معشوق ات را بشناس و اصلی را طلب کن

 .به قالب ظاھری موجودات عشق نورز، بلکه به جان لطيفی که موجب زيبايی جسم شده، عشق بورز. و در مظاھر، پديدار می گردد

 تواند تمام اق0م ذھنی شما باشد، آنھا ھمه کلوخ اند و می تواند فکرتان باشد، می. ديوار می تواند تن شما باشد. باI آمديد روی ديوار تابيديد. پس شما يک خورشيد ھستيد

  . آن کسی ھم که فوت شده، خورشيدش بر تنش می تابيده که زنده بوده. تابش عاريتی دارند

ھر موقع که .  آن اق0م نيستيماما ھيچکدام از. ذھن اق0می را به ما نشان داد و عاشق آنھا شديم و در ذھن زندانی. پس، اصل خورشيديت ماست، که ابتدا، طلوع کرديم

به عبارت ديگر، می دانيم که از جنس خدا و . می خواھيم، چيزھايی را که خورشيد ما روشن کرده رھا کنيم، نمی توانيم يعنی اجرای قانون جبران برايمان دشوار است

موIنا، اسمش را . واھم اين عادت را بيندازم اما نمی توانيم يا نمی خواھيمميخ. از جنس خورشيد ھستيم ولی عادت کرديم که از چيزی، حتی از يک درد زندگی بخواھيم

بخاطرکلوخ و اميد . يعنی ما با خورشيد خودمان، کلوخ را روشن کرده و از آن زندگی می خواھيم و نمی خواھيم اين عمل را متوقف و تمام و بس کنيم. منافق می گذارد

  :منافق کسی ست که. زندگی را ول می کنيم و اين منافق بودن استزندگی که قرار است به ما بدھد، خدا و 

  .  است زير پا می گذارد و نمی خواھد ھزينه آن را بپردازدقانون کاشتن و صبر را که قانون مزرعه
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ن و زراندود کرده اما  تقلبی ست نمی چگونه چيزی را که می دانيد خورشيد شما روش.  عادت کرده ام:می گوييد. ھزينه اش اين است که از کلوخ زندگی نخواھيد

  !.اندازيد و به آن دل بسته ايد؟

  . نمی شود. نه. اين نمی شود. نه!. از جنس خدا ھستم، اما از کلوخ دست بر نمی داريد:می گوييد

 لحظه، اتفاقی را جلو ما می گذارد که بھترين اتفاق است نمی پذيريم که زندگی در اين" يعنی ما حقيقتا.  استاگر اين، گير کردن در :موIنا، دردنبالۀ اين قصه می گويد

  ... و .  آنطور می شد، وضعيت اeن اينطور نبوداگر:  می گوييم؟ چرا می گوييماگرچرا .  نمی گوييماگرو ما به آن نياز داريم، اگر تسليم باشيم، 

موIنا، اسم اين . متر زندگی و خدا را و خورشيديت خود را وارد موضوع نکرده ايمچون از رويدادھا و جسم ھا که در ذھن مان ھستند، زندگی می خواھيم و پارا

   :ھزينه اش ھم اين است که. می خواھيم از جنس خدا شويم ولی ھزينه اش را نمی پردازيم. برخورد را نفاق و دو رويی و منافق می گذارد

نور . که خورشيد خودمان نور خود را روی چيزی انداخته که بنظر طR می آيد ولی طR نيستما از چيزی که ذھن مان نشان می دھد، زندگی نخواھيم و بدانيم 

 . خورشيد خودمان است

 : پس موIنا، مثال می زند

 ای که تو ھم عاشقی بر عقل خويش

  خويش بر صورت پرستان ديده بيش

  :پس خطاب به آنھا.  که بر عقل جزيی و مصلحت انديش خود غره و بدان می بالندموIنا، پس از نقِد صورت پرستان و حس گرايان، ک0م را متوجه کسانی می کند

 ...کسی که بر عقِل خود عشق می ورزی و خود را برتر از صورت پرستان می دانی، ای 

  . استذھن من دارعقل . عقل کل نيست. ولی اين عقل، عقل واقعی و عقل زندگی نيست. بعضی ھا عاشق عقل ذھن شان ھستند

عقل ما ھم بوسيله نور . ولی درون شان باورھايشان است. عاشق زن يا مرد نيستيم بلکه عاشق درون ھستيم. خيلی پيشرفته ھستيم و عاشق صورت نيستيم:  گوييممی

حاI، بعد از اين . ت، عقل نيستچيزی را که نور ما، در ذھن ما روشن کرده و ما فکر می کنيم عقل اس. ما می دانيم عقل از آنطرف می آيد. خورشيد ما روشن شده

، تبديل می شويم که "من" ذھنی به ھشياری بی فرم بدون " ذھنی من دار" ھمه صحبت ھا، تمثيل زاييده شدن از رحم دوم، يعنی ذھن را در نظر بگيريم که از ھشياری 

 مان تجسم کنيم و آنھا را معنی بدانيم، معنی نيست، بلکه ھمان ھشياری چنانچه، يکسری مفروضات بعنوان عقل، در ذھن. با خدا يکی ست و اسمش را معنی می گذارد

  . می شويم اوبهتبديل حضور است ھمان ھشياری که درفضای وحدت وجود دارد و ما 

 معنی تو صورتست و عاريت

  بر مناسب شادی و بر قافيت

تو به چيزھای به ظاھر آراسته . می پنداری، در واقع چيزی جز صورت عاريتی نيستچيزی را که تو معنا : موIنا، خطاب به عاشقان علوم نظری و عقلی می فرمايد

  . معنی خوب و متناسبی ابراز کند" و منسجم دل خوش کرده ای ھمانطور که ھر ک0م قافيه دار و آميخته به زيورھای لفظی نمی تواند الزاما

ولی شخص ظاھر بين، تنھا به قالب ھا و کالبدھای ظاھری . جان و روان است که کالبد را زيبا می سازدُحسن و جمال ظاھری نيز پديده آورندۀ جان و معنا نيست، بلکه 

آنھا نيز مجادIت ک0می و قياس ھای نظری خود را جوھر حقيقت می پندارند در . اھل قيل و قال نيز ھمينگونه اند. عشق می ورزد و از جان و روح لطيف غافل است

 .ھر نيست درست مانند قافيه در شعری ست که آراستگی دارد ولی معنا نداردحاليکه اينھا جز ظوا

  . در ذھن، زندگی ما يعنی زندگی آن مفلس، شبيه شعری ست که قافيه دارد و قافيه اش خيلی زيباست ولی معنی ندارد

دو بچه داريم، تجارت ما خوب است و خانه . ار و خوشگل و جوان استاين ھمسر، خانه د: مردم می گويند و خودم ھم باور دارم. ما بعنوان يک مرد، يک ھمسر داريم

  ...ھمه مرا قبول دارند و وضعيتم روزبروز بھتر می شود . داريم و بنظر می آيد که مردم ما را دوست دارند و به من احترام می گذارند و می گويند با سوادم



476برنامه . گنج حضور  2013 

 

14 

 

ما اين زندگی و اين نوع عقل را که اين مفاھيم را قبول دارد .  استذھن دارد و در منبرای اينکه . لی بی معنیيک شعر با قافيه ھای زيبا و. اينھا قافيه ھای يک شعرند

صورت و .  اين مفاھيم معنی نيستد:ھمين ھشياری می گويد. و با آنھا قانع است ولی کاری جھت تبديل ھشياری جسمی به ھشياری حضور ندارد، را معنی نمی دانيم

  . عاريت اند

اين موارد را زير نور اين خورشيد با کوشش زياد .  انداخته...خورشيدش باI آمده نورش را به ھمسر و بچه و شغل و . عاريت يعنی اين که اين مرد ھم خورشيد است

  . نور خورشيدی خود را به آنھا داده و عاشق آنھا شده. جور کرده ولی نورش عاريتی ست

  .  چيزھا بيندازيم و آنھا را روشن وعاشق آنھا بشويم و خورشيديت مان، را فراموش کنيمما نبايد نور خورشيد خود را روی

   :موضوعات مناسب اتفاق می افتد و بر اساس آن، به ما شادی می دھد اما. آن عقل ما ھم عاريتی ست. عاريت يعنی قرضی

 معنی آن باشد که بستاند ترا

  بی نياز از نقش گرداند ترا

تو را به منبع . 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 نياز کندمعنای حقيقی آن 

 .جمال برساند نه بر مظاھر جمال

.  می کندنقشعنوان ھشياری بيرون می کشد و بی نياز از تو وقتی تبديل می شوی، خورشيديت را در خودت می شناسی و با آن اصل يکی می شوی، تو را از ذھن ب

متوجه می شوی که ھر چه که ذھن ات می بيند يا می بينی،  تقلبی اند و نور خودت که روی آنھا منعکس شده، آنھا . ديگر از نقش ھا زندگی و خوشبختی نمی خواھی

  .ط0 نيستند. را زراندود کرده

 معنی آن نبود که کور و کر کند

  را بر نقش عاشق تر کندمرد

  کور را قسمت خيال غم فزاست

  بھرٔه چشم اين خياUت فناست

معنا آن نيست که انسان را کور و ناشنوا سازد و او را بر نقِش ظاھر شيفته تر کند، نصيب و قسمت نابينا، خياIتی ست که اندوه می افزايد ولی قسمت چشم، يا شخص 

  .ذات منبعث شده باشدبينا، خياIتی ست که از فنای 

عارِف صاحبدل به مظاھر حق می نگرد، حضرت حق را در پِس ھر مظھری می يابد، وجود خود را موھوم و مجازی و ھمۀ موجودات را فنا و مقدمۀ وصال خود به 

حال آنکه کوراِن باطنی از فنای وجود موھوم خود . داين خياIت خوش، اندوه او را در اين ظلمت کدۀ غربت، می زدايد و شادمان اش می ساز. وجود باقی حق می يابد

 .بيمناک و اندوه زده اند

  .  را باز می کندذھِن من دارچشم ھشياری ما را می بندد و چشم  . عقِل ذھِن ما، ما را کور و کر می کند

برای اينکه اين نوع معنی، زندگی را . نسبت به زندگی کور و کر استپس .  چه می بيند؟ اجسام را می بيند و می خواھد آنھا را زياد کندمن ذھنی يا ذھن من دارچشم 

اگر شما باور نداريد که اجسام و ديگران نمی توانند به شما زندگی بدھند و در چھل يا پنجاه سالگی . اجسام ھم زندگی ندارند که به ما بدھند. از اجسام خواھد خواست

اگر من به جای اين زن يک زن ديگر گرفته بودم، اeن  -...  افتاده ايد،اگر خواسته ايد و به شما نداده و نااميد شده و به ھستيد و ده يا پانزده سال از کسی ديگر زندگی

  ...خوشبخت بودم، 

  . کرده ايد است و از آنجا می آيد که شما خدا و زندگی را که از اعماق وجودتان می جوشد و باI می آيد فراموش اگراين . اين طرز تلقی درست نيست

  . شما از جنس آن خورشيد و از جنس زندگی ھستيد و زندگی را از بيرون، و از اجسام، نمی خواھيد

  .آن معنی را نمی خواھيد که شما را بر نقش عاشق تر کند
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زندگی نيست و ما عاشق آنھا ) ن نشان می دھدآنچه که ذھ( ما معنی ای را می خواھيم که بر اساس دانش و تشخيص خودمان، به ما نشان دھد و بفھميم که درنقش ھا -

  . به ما اين بينش را دھد که اگر من نقش را زيبا می بينم، نور خورشيد خودم روی آنھا افتاده وگرنه آنھا کلوخ اند. نخواھيم شد

نقش ھا ما . نقش ھا از بين می روند. نقش ھا را دارديعنی کسی که من ذھنی دارد، . اما کور، کسی که در ذھن زندگی می کند، قسمت و نصيب اش خياIت غم افزاست

پدرم، مادرم، : اموال ما، مقام ما، رل ھای ما، مثل. نقش ھا  چه ھستند؟ وقتی در ذھن ھستيم، فرزندان ما بصورت نقش ظاھرمی شوند. را نااميد و مأيوس کرده اند

باز : چرا غم فزا ھستند؟ برای اينکه تا حاI من رئيس جايی بودم و امروز گفتند. ھای غم فزا ھستندوقتی ما در ذھن ھستيم اينھا نقش .  نقش اند...معلمم، استادم و 

  . از فردا ديگر ھيچکس به من س0م نمی کند. نشسته ای

کور ھمه اش نقش می بيند و نقش ھا . اشتنخواست اما، نمی دانيم که ند: می گوييم. از بس انتظار کشيدم که ھمسرم به من زندگی و خوشبختی بدھد و نداد، از او متنفرم

  . ھمه غم دارند و يا از بين می روند

البته مواظب اين تن ھستيم برای اينکه در درون آن زندگی می (حواس مان نيست که تن مان، ھمان کلوخ است .  ما با تن مان، ھم ھويت ايم و عاشق اش ھستيم:"مث0

می دانيم که اگر خورشيديت ما نباشد اين تن می افتد و می ميرد و تبديل به مواد شيميايی . خورشيديت ماست که روی اين تن افتادهو نوِرجاِن ما، آن "  ، ولی حقيقتا)کنيم

  . می شود

ره چشم اش، خياIت اما کسی که خورشيديت اش را شناخته، بھ. پس بنابراين، چرا عاشق نور خودمان نباشيم و عاشق اين تن باشيم؟ البته بايد مواظب تن مان باشيم

   :امروز ما حداقل می فھميم. غم از نقش است. غم در آن نيست. خرد و عشق و زيبايی زندگی ست. فکرھايی ست که از آنطرف می آيد. زيبای فناست

  . ما از آنھا زندگی نمی خواھيم. نور ما روی چيزھايی افتاده و آنھا را روشن کرده. ما خورشيد ھستيم

  .مثل خورشيدی که روی ديوار می افتد و ديوار را روشن می کند، وقتی غروب می کند و تاريک می شود، ديوار و کلوخ معلوم می گردد.  ھستندآنھا نقش و کلوخ

 حرف قرآن را ضريران معدنند

 خر نبينند و به پاUن بر زنند

 چون تو بينايی پِی خر رو که جست

  چند پاUن دوزی ای پاUن پرست

  . فته قبل خوانده بودم اما بعلت اھميت آنھا، دوباره می خوانم که ببينيم آيا ما فقط حرفھا را حفظ ايم يا زنده به خورشيد بودن خودمان ھستيم؟اين بيت ھا را ھ

انسان ھای .  پاIن را می زنندَمثَل آنھا َمثَل کسانی ست که خر را نمی بينند و. کوردIن، تنھا الفاظ و حروف قرآن را حفظ می کنند ومعدن کلماتِت قرآنی می شوند

  .صورت پرست ھم با آنکه حامل روح لطيف ھستند، ولی از آن غافل اند و فقط به تيمار تن مشغول اند

    :تو که چشم داری، دنبال خر برو که گريخته ای پاIن پرست، تا کی می خواھی پاIن بدوزی؟ در اينجا يعنی

  .معنا رفتنبايد به الفاظ دل خوش کرد، بايد دنبال 

در حاليکه بايد حرف قرآن، انگشت اشاره به فضای وحدت باشد و ما . قرآن را، آنھايی که در ذھن ھستند، تبديل به جسم و به حرف می کنند و از آن غم در می آورند

  . را به آنجا برساند

  .نجا خر سمبل زندگی ستاي. بنابراين، کوران زندگی را نمی بينند و به غم اشاره می کنند، به پاIنش می زنند

  .زندگی و فضای وحدتاشاره به  - : دو نوع اشاره داريم

 . ، که در آن غم داردجھان و بيشتر عاشِق نقش شدن اشاره به - 
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مقايسه و . نقش مھم است: به ما گفتند. برای اينکه وقتی ما وارد ذھن شديم، برادران يوسف ما را داخل چاه انداختند. چون تو بينا ھستی، پی زندگی برو که جسته ست

 و با اين اوصاف ...به حرف مردم گوش کنيم و . من ذھنِی مان را نسبت به من ھای ذھنِی ديگر، باI ببريم. برتری مھم است و بايد به ھر نحو، برنده از آب درآييم

  .بينايی مان را از بين بردند

  .شما ھمان خورشيد ھستيد که باI آمده. ما بينا ھستيم. نه

  . ولی اeن جسته. ھمينکه بفھميد که خورشيد ھستيد، بينا ھستيد، پی زندگی و خورشيديت تان می رويد و به خورشيد بودن تان پی می بريد تا با خدا يکی شويد

ی ديگر وصل کنيم و داستانی بزرگتر و اين فکر را به فکر ديگر وصل کنيم، داستان کوچولويی بسازيم و به فکر: پاIن دوختن يعنی. دائم پاIن ندوز ای پاIن پرست

ھر چه فکر ببافيم ھيجان منفی ھم ايجاد می شود و اين ھيجان منفی و پاIنی که می . دار است" من" اين فکرھا ھمه . قضاوت و تفسيرکنيم و باز فکرھای بيشتری ببافيم

 . يمخر را که سمبل زندگی ست، فراموش می کن. ما را مشغول می کند" دوزيم، تماما

 خر چو ھست آيد يقين پاUن ترا

 کم نگردد نان چو باشد جان ترا

 پشت خر ُدّکان و مال و َمکسبست

 ُدرِّ قلبت مائه صد قالبست

  .چنانکه اگر جان داشته باشی نان ھم از تو بُريده نخواھد شد. پاIن نيز پيدا خواھی کدر" وقتی خر داشته باشی، حتما

اعتراضی ست نسبت به کسانی که قرآن را وسيلۀ تجارت و . (ولی قلِب مرواريد گونۀ تو ھمانند سرمايۀ صد جسم است.  سود استپشِت خر محل دکان و سرمايه و

ت کسب خود می کنند و از حفظ کلمات، آخوری برای دنيای خوود می سازند و حقايق آنرا در نمی يابند و تنھا حافظ صورت قرآن اند و نه محافظ حدود و حريم و حقيق

 .آن

  . وقتی شما، زندگی باشيد و خورشيد بودن تان را بشناسيد، بدانيد که باور و فکر کم نمی آيد

ما می توانيم خرد را از فضای يکتايی به اين جھان بياوريم، ذھن ما آن خرد را فرموله و تبديل به فکر . ما کارخانه توليد فکر ھستيم. ما نبايد از کمبود باور نگران باشيم

  . دمی کن

اگر ما زنده به زندگی باشيم، زنده به خرد زندگی باشيم، آيا می ترسيد نانی برای خوردن در نيآوريد؟ اگر کسی مجھز به خرد . اگر ما جان داشته باشيم، نان کم نمی آيد

  .  توانيم پول و نان در آوريم؟ما نمی" زندگی باشد، در می ماند؟ اگر زندگی، خدا از طريق ما فکرکند، ذھن ما را در اختيار بگيرد، واقعا

اگر . نگران شکستن قالب ھا نباشيد. مثل خميری که با آن می توان ھمه چيز درست کرد. اگر ما به ھشياری حضور زنده باشيم، آن فضا، فضای ھمۀ امکانات است

کندن آنھا ھمان قانون مزرعه . ر می شوند، آنھا را بِکنيد و دور بيندازيدالگوی کمبود و نقص داريد که مرتب ھم تکرا. الگوی حرص داريد، بِکنيد و آن را دور بيندازيد

  . ست

 خر برھنه بر نشين ای بُواْلفُضول

 خر برھنه نی که راکب شد رسول

  :مگر حضرت رسول نبود که روی اIغ برھنه سوار می شد؟ يعنی. ای ياوه گو، روی خر، بدون پاIن بنشين

نگذار ذھن ات . ای ياوه گو) ای بوالفضول. (اين خورشيد را با خورشيد ازلی يکی کن. تو خورشيد ھستی. تو ھشياری ھستی. دريابجوھر حقيقت را بدون قيل و قال 

  .حرف بزند

، شد، ) و قالسوار بر جوھِر زندگی، بدون شاخ و برگ و بدون دلبستگی و بدون وابستگی، بدون قيل(رسول سوار خر برھنه . مِن ذھنی، دائم حرفھای بيخود می زند

  .يعنی رسول بعنوان ھشياری به فضای يکتايی می رفت و با خدا يکی می شد و بعد با خرد آن فضا به  اين جھان برمی گشت
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 در ، مسافرت می کرد،)بدون ابزار و گيرک ھای اين جھانی(رسول سوار مرکب لخت می شد، يعنی بعنوان ھشياری، سوار ھشياری می شد و ھمچنين با پای پياده 

  . ذھن ھم راه می رفت

ھميشه درد خواھيم کاشت و ، يعنی ما تا اين ھشياری من دار جسمی را تبديل به ھشياری حضور نکنيم. معلوم می شود که کار آفرينش در عدم صورت می گيرد

 .  کنندحضرت رسول را مثال می زند تا مسلمان ھا توجه. ھميشه تقليد خواھيم کرد. آفرينشی ھم صورت نخواھد گرفت

 شد خر نفس تو بر ميخيش بند

 چند بگريزد ز کار و بار چند؟

 بار صبر و شکِر او را بردنيست

  خواه در صد سال و خواھی سی و بيست

طبق روال متداول در متون عرفانی، نفس اماره به خر . تا قبل از اين بيت، معنا به خر و صورت به پاIن تشبيه شده بود ولی از اينجا به بعد اين تشبيه بکار نمی رود

  :چنانکه موIنا می فرمايد. تشبيه می شود

  . تا کی اين حيوان از بار تکليف و طاعت حق می گريزد؟. ارش را به ميخی ببندنفس اَمارۀ تو که به مثابۀ خر است، از فرمان خدای تعالی گريخته، افس

 .سرانجام اين خِر نَفس بايد بار صبر و ُشکر را بر دوش کشد، خواه در صد سال آن را بر دوش کشد وخواه در بيست يا سی سال

  .در اينجا، خر ھمان مِن ذھنی ست

چقدر بايد از کار و بار بگريزد؟  کار و بار ھم بدين .  است و از اين لحظه فرار می کند، او را بگير و به ميخ حضور ببنداين خر، اين من ذھنی، نا فرمان و ستيزه گر

ود اگر ذھن، من، و حس وج. ذھن بايد ساده باشد. اين لحظه، من موازی با  زندگی شوم و خرد و برکت زندگی از من عبور کند و به ذھن ام بريزد) کار(معنی ست که 

من .  شما حس وجود را از ذھن بيرون بکش تا او نگريزد:برای ھمين است که می گويد. داشته باشد و ھر لحظه با زندگی ستيزه کند، نمی توانم با زندگی موازی باشم

  . ولی اگر ذھن ساده باشد، کار انجام می شود.  است فلج استمن دارمی خواھم اين ذھن ام کار کند اما چون 

وقتی که ذھن ام، بعنوان من ذھنی، .  را بِبََردشکر و صبر ساده باشد و بار اين ذھِن منموقعی انجام می شود که "  شود کار و آبادانی در اين جھان، واقعامعلوم می

  .اما اگر ساده باشد می فھمد صبر و شکر چيست. ناراضی ست، نه صبر دارد و نه شکر

ما مسئول خودمان ھستيم، چه در صد سالگی و چه در سی و يا در بيست . ه اصل ما خورشيد است که به Iمکان رفتهما بعنوان ذھن می فھميم و درک می کنيم ک

  . سالگی

    :از اينجا به بعد موIنا، به مطلب بسياربسيارمھمی می پردازد

  .وزر يعنی بار. يعنی من و شما. وازر، يعنی باربرنده

بچه بايد تکامل پيدا کند و ياد بگيرد . مادر و پدر نمی توانند بار بچه شان را حمل کنند. س نمی تواند بار ديگری را حمل کندھيچک. ھر کسی بايد بار خودش را حمل کند

خ0ق باشد و . او ھم بايد فکر و استعداد خود را بکار اندازد و خودش را از ذھن اش متولد کند. خرجش را من می دھم. بگذار پولش را من بدھم: ما نمی توانيم بگوييم

  . ياد بگيرد

  . ديگران ھم نمی توانند به ما بگويند چکار کنيم. به ديگران نمی گوييم چکار کن. ما مسئول ديگران نيستيم

ی موازی باشم و فکرھايم را خودم توليد می کنم و مسئول اعمال خودم ھستم و سعی می کنم تا آنجا که برايم مقدور است با زندگ. من نور افکن روی خودم انداخته ام

  . خودم را ھم م0مت نمی کنم. من نمی توانم کسی را برای اينکار م0مت کنم. جز خودم ھيچکس مسئول اينکار نيست. خرد زندگی از من عبور کند

، در )ھيچ وازر وزر غيری برنداشت (اگر من منتظر نباشم که ديگران زندگی مرا درست کنند، بدانم که ھر کس بايد بار خودش را بردارد. م0مت ابزار من ذھنی ست

  . اينصورت خودم دست بکار می شوم
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   :فعاIنه کوشش کند و قانون مزرعه را يادآوری می کند. ھر کس خودش بايد دست بکار شود

  کی می کاريم؟. پس، ما اول بايد بکاريم. ھر کس نکارد، صبر نکند، نمی تواند محصول بردارد

  .تخم زندگی و ُگل می کاريد. می اندازيد، در حال کاشتن ايداگر شما اين لحظه، رنجشی را 

اگر اين لحظه، تسليم می شويد، يعنی اتفاق اين لحظه را بدون قيد و شرط، قبل از قضاوت می پذيريد، تخم ِخرد . اگر خورشيديت تان را می شناسيد، در حال کاشتن ايد

  . می کاريد

  . می بخشيد، در حال کاشتن ايد. صبر می کنيد، در حال کاشتن ايد. ايددردھا را شناسايی می کنيد، در حال کاشتن 

حتی بکار بردن اصط0ح بخشيدن ھم درست نيست، وقتی ما درک کنيم که اين من ذھنی بوده که برايمان دردسر ايجاد کرده و رنجش ھای من، ديدن عکس خودم در 

، من بوده که دردسر "منِ "اين . را می شناسم" منم"زيرا بھتر از اين نمی دانستم، به تازگی . بخشيدن خودمھمينطور . ديگران بوده، بخشيدن ديگران اتوماتيک می شود

پس بايد بکارم، مثل کشاورزان که زمين را شخم می زنند و بعد گندم می کارند و صبر می . خودبخود صورت می گيرد. پس، بخشيدن اتوماتيک می شود. درست کرده

کاشتن و صبر کردن و زحمت : قانون مزرعهپس، طبق . کنند و باز صبر می کنند، با تابش آفتاب تابستان، اواخر تابستان گندم را درو می کنندکنند و آبياری می 

  .، است)يعنی پرھيز کردن(کشيدن و آب و نور دادن و علف ھای ھرز را کندن 

  .پرھيز می کنيم يعنی می کاريم

  .، مثل آن مفلس، او ھم می کارد، ولی چه می کارد؟ بادام پوکخب، اگر کسی در ذھن اش اقامت دارد

وقتی برای باI بردن خود، پشت سر يا روبروی ديگران بد می گوييم و عيب جويی و انتقاد می کنيم، در حال . آنھم می رويد. ما حين غيبت، چه می کاريم؟ بادام پوک

  .آنھم رشد می کند، چه رشد می کند؟ درد. کاشتن ايم

  .دردی پشت سر مردم حرف می زنيم، به گوش شان نمی رسد؟ چه ايجاد می شود؟ وقت

  . چرا اين حرف را می زنيم؟ برای بزرگ کردن من ذھنی مان

  . وقتی من ذھنی مان را شناخته ايم و از آن تبعيت نمی کنيم، چه می کاريم؟ تخم گل می کاريم

  .چيزی داريم و قدر آن را می دانيموقتی پرھيز و شکر می کنيم، چه می کاريم؟ می فھميم 

  .رشد می کند. وقتی قانون جبران را رعايت می کنيم، چه می کاريم؟ گل می کاريم

  . وقتی موازی با زندگی ھستيم، از جنس زندگی می شويم و ھمسرمان را ھم از جنس زندگی می بينيم، چه می کاريم؟ تخم گل می کاريم

  . است، تأکيد می کندخود، کسی بار ديگری را بر نمی دارد وھر کس مسئول تميز نگاه داشتن اندرون خود و مسئول تبديل مِن به ھر حال، اeن موIنا، به اينکه

  .  است، را يادآوری می کندجبران و صبر و کاشتنقانون مزرعه يعنی کار، که شامل 

  .ت است ھمه اين قوانين، قوانين خدا يا زندگی ست که پشت ھمۀ اتفاقا:سپس می گويد

  .  می مانيداگردر اينصورت، در . علت و معلول نکنيد. آن اتفاق دليل اين اتفاق بود و اين اتفاق باعث آن اتفاق: شما در ذھن اتفاق را به اتفاق ديگر وصل نکنيد و نگوييد

  . آنھا را می خوانم.  ببينيم در خودماناگر و نفاقچند مورد را در اينجا موIنا، می خواھد برايمان طرح کند که ارتباطش را با 

  در بيت،. ولی نمی خواھيم نفاق کنيم. ببينيد می توانيد اين چند مورد را در ذھن تان به ھم مربوط کنيد، از ھر جھت که نگاه کنيد، طور ديگری ديده می شود

 ھيچ واِزر ِوزِر غيری بر نداشت

  ھيچ کس نَْدرود تا چيزی نکاشت
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  . را حمل نمی کند و ھيچکس تا چيزی نکارد نمی تواند محصولی برداشت کندھيچ حمل کننده ای بار ديگری

   :می گويد.  را مطرح می کندقانون توکل و ھمچنين قانون مسئوليت و قانون مزرعه

 زندگی يا خدا بھترين :شيد، می گوييداگر شما در کنار قانون مزرعه و قانون مسئوليت، توکل ھم داشته با. ھر اتفاقی که در اين لحظه می افتد، بھترين اتفاق شماست

  .  چرا اين اتفاق، اينطور افتاد:اتفاق را در اين لحظه روبروی من قرار می دھد و بايد آن را بپذيرم، ديگر نمی گوييد

" اگر ما واقعا. از اتفاقات زندگی می خواھيممی دانيد چرا اين را می گوييم؟ برای اينکه .  اگر اين اتفاق ف0ن طور می افتاد، من زندگی بھتری داشتم:اeن می گوييم

 داشته باشيم و اتفاق اين لحظه را که بھترين اتفاق برای ماست، بپذيريم، ھمچنين اين ھم را قبول کرديم که خورشيديم و زندگی در درون ماست و نبايد از اتفاقات و توکل

می گويد اگر آنطوری . منافق کيست؟ منافق کسی ست که فضا را می بندد و به جسم می رود. ويمفضا دار می ش.  نمی رويماگرچيزھای بيرونی زندگی بخواھيم، به  

  . نمی شد، اينطوری نمی شد

  . اگر از او بپرسيد کی ھستی؟ می گويد من خدا و از جنس او ھستم

و آنطوری شده بود، من به زندگی رسيده بودم، پس تو معتقدی  اگر آنطوری نشده بود :می گويی.  از جنس خدا ھستی، ولی وقتی به جسم می روی فضا را می بندی-

  چرا می ترسی و چرا ناراحتی؟. که زندگی در جسم است، چطور می گويی از جنس خدا ھستم

دھد و چون زندگی را از جسم از جنس خدا ھستيد، پس، توکل تان کو؟ پذيرش تان کو؟ منافق وقتی برای پرداخت ھزينه می آيد، ھزينه را بايد از جسم ب" اگر شما واقعا

  . فضا را نمی تواند باز کند. می خواھد و نمی تواند از آن دل بکند، پس نمی تواند ھزينه بپردازد

  . ، را بکار برد)فضاداری(، کلمه وفاق )نفاق(خيلی مھم است که حداقل، ازاين نقطه که ما رد می شويم، کسی به جای بستن فضا 

  ای پسرطَْمعِ خامست آن مخور خام

  خام خوردن علت آرد در بشر

 .خام مخور که باعث بيماری می شود. چيزی نکاشتن و در آن طمع داشتن، طمع خام است ای پسر معنوی

ايتان را شما اگر نکاريد و زحمت نکشيد و صبر ھم نکنيد، ولی بخواھيد، به عبارت ديگر، چيزھايی را که در بيرون از آنھا زندگی می خواھيد، نيندازيد، دردھ

اينھا کاشتن . (نيندازيد، ندانيد که خورشيد ھستيد و ندانيد که نور خورشيديت تان روی کلوخ ذھن افتاده و آنھا را روشن کرده و دست از آنھا برنداريد، طمع خام کرده ايد

انرژی زنده زندگی عبور می کند، اينھا زندگی ما را تغيير است و در آنھا صبر و قانون جبران و کار ھست، کار ھم موقعی ست که در اين حالت ھا خرد و برکت و 

من اين را فھميدم که بار مرا کسی ديگر بر نمی دارد، نبايد ھمسر و بچه و اين و آن را مسئول کارم بدانم، می فھمم که اگر بيت باI را اجرا نکنم اين طمع ). می دھند

  .کما اينکه مريض ھم شده ايم. خام است و مريض می کند

 .بدون پرھيز حضور می خواھيم. ما بدون اجرای قانون جبران، و صبر حضور می خواھيم

 کان فRنی يافت گنجی ناگھان

  من ھمان خواھم َمه کار و َمه دکان

 .کسب می خواھمھمانگونه که ف0ن کس به طور ناگھانی گنجی يافت، من نيز ھمان گنج را بدون کار و : به تعبيری ديگر، طمع خام اين است که بگويی

اما . ممکن است بعضی ھا راحت از ذھن متولد شوند، آن شانس است. ممکن است يک نفر يا چند نفردرجھان باشند که خيلی شل به ذھن بچسبند، شايد بودا آنطور بود

  .يک نفر. ی برنددرست مثل اينکه بگوييم کسی يکدفعه گنج پيدا کند، بليط بخت آزمايی ببرد، ولی ھمه نم. ھمه اينطور نيستند

  . تو آن راه را نرو!.  من نه می خواھم کار کنم نه دکان بروم-

 . پول درآوردن را مثال می زند
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 کار بختست آن و آن ھم نادرست

 کسب بايد کرد تا تن قادرست

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

  .بايد بکاريم. پس، ما بايد تا می توانيم روی خودمان کار کنيم و بدانيم که بار ما را کسی بر نمی دارد، قانون مزرعه ست

 کسب کردن گنج را مانع کيست؟

 پا مکش از کار آن خود در پی است

 تا نگردی تو گرفتار اگر

   آن دگرکه اگر اين کردمی يا

نيست :  سورۀ نجم39آيه . کار و ت0ش کی می تواند از به دست آوردن گنج مانع شود؟ ھر گز از کار کردن خودداری مکن که پيدا شدن گنج بستگی به کار کردن دارد

 .برای آدمی جز از آنچه که سعی و ت0ش می کند

 و با پرھيز و با کار در حاليکه تسليم ھستی و انرژی ھستی از تو عبور می کند، از اين ت0ش با شکر. بِکار. روی خودت کار کن. تو کار کن، گنج، گنج حضور است

موIنا، گاھی اوقات من ذھنی را به موش يا روباه .  باز دارد، شيطان، ھمين من ذھنی، خيلی موذی ستمھمعقب نکش، بدان که شيطان در راه است که تو را از اين 

شما فکر نکنيد اگر تمرکزتان روی خودتان باشد و صبر کنيد و شکر کنيد و قانون . براحتی شما را رھا نمی کند. واظب من ذھنی باشيد م:تشبيه می کند و می گويد

خيلی سمج . دمذبوحانه، اخ0ل ايجاد می کن. من ذھنی نمی خواھد بميرد. مزرعه را رعايت کنيد، من ذھنی شما را رھا می کند که مچاله اش کرده و دور بيندازيد؟ نه

  .پا مکش از کار آن خود در پی است: برای ھمين است که می گويد. است و شما را پشيمان می کند

  .  نشويداگرتا گرفتار .   بايد کار کنيد. بايد کار کنيد. نه؟ ...  کسی يک ھفته يا ده روز يا سه ماه کار می کند و بعد .اما اين کار را ھم دست کم نگير. نااميد نشو

 گفتن نشان اين است که تو توکل نداری، قبول نداری که خدا يا زندگی اگراين . اگر آن کار را می کردم، اينطور نمی شد:  نشويد و نگوييداگراظب باشيد که گرفتار مو

  . اين لحظه، بھترين اتفاق را، اتفاقی را که Iزم داری جلوی تو می گذارد

   :اتفاقی افتاده ھنوز تأسف و حسرت و غم آن را می خوریسه سال پيش، " برای ھمين است که تو مث0

   :در اين گفته، اين معنی مستتر است که. اگر آنطور نبود، اينطور می شد و من به زندگی می رسيدم

  :بگويد، منافق استاگر ھر کس .  می شويماگربنابراين، دچار . يادمان می رود که ما از جنس زندگی و خداييت ھستيم" زندگی در فرم و در اتفاق است و ما فورا

 کز اگر گفتن رسول با وفاق

 منع کرد و گفت آن ھست از نفاق

 کان منافق در اگر گفتن بمرد

  وز اگر گفتن بجز حسرت نبرد

در ھر کار .  نشانۀ دو رويی ست،اگر گفتن: ، مردم را از اگر گفتن باز داشته)فضادار( سازگار و مھربان و با وفاق  پيامبر.در اينجا، حضرت رسول را مثال می زند

آن زيان : بلکه بگو.  کار ديگری می کردم، چنين و چنان می شداگر: ھر گاه زيانی تو را رسيد مگو. نکو بر عملی ت0ش کن و از خدا ياری خواه و ناتوانی نشان مده

  ). راه شيطان را می گشايداگر گفتن. ( از تقدير خدا پديد آمد و خدا ھر چه خواھد کند

  . گفتن، ھيچ سودی حاصل نيامد جز حسرت و افسوساگر اگراز .  بود که ُمرداگر اگرآن منافق ھم در حاِل گفتِن 

 باشيد معنی آن اين است که، اين قانون يا اين حقيقت را که، زندگی در اتفاق و در اجسام نيست، ھنوز قبول نکرده ايد ولو اينکه اگرشما فضادار ھستيد؟ چنانچه شما در 

   :چنانچه کسی بگويد. به زبان اقرار آورده ايد
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ولی وقتی با او صحبت می شود، .  زندگی می خواھداتفاقاتپس معلوم است که از .  استاگر اينطور نمی شد، من اeن زندگی ام خيلی خوب بود، اين شخص در اگر

  .من از جنس زندگی ھستم: می گويد

  !.می گويد که از جنس زندگی ست" نافق، زبانام. تو چگونه از جنس زندگی ھستی؟ تو منافقی

  .يعنی اينکه من که فضای زير فکرھايم و اتفاقات ھستم، يکدفعه آن فضا را ببندم و از جنس اتفاق شده و از اتفاق زندگی بخواھم. نفاق، يعنی بستن

  !.پس فضا دار باش

چنانچه به زبان بگويی از جنس زندگی ھستم اما در عمل فضا را ببندی و . فاق يعنی دو رويی ست از ناگر گفتن را منع کرده و تأکيد کرده که  اگررسول فضادار، اين 

  .به فرم بروی و از جنس فرم شوی، نفاق است

حمل کند، در درون شما بايد ارتباطش را با قانون مزرعه و ھمچنين مسئوليت، که ھرکسی بار خود را . اين موارد را بعد از قانون مزرعه و قانون مسئوليت می آورد

  .خودتان پيدا کنيد و اين موضوع را ھضم کنيد

چنانچه ما از محتوای ذھن مان، زندگی .  بگوييماگرما نمی خواھيم دائم  .  گفتن ما بجز حسرت و تأسف، بھرۀ ديگری نمی بريماگراز .  گفتن مردهاگرمنافق در 

  .  ذھن استاگر.  خواھيم مانداگربخواھيم ھميشه در 

حداقل امروز . کر می کنم، بيشتر کسانی که به اين برنامه توجه می کنند، قبول کرده اند که از جنس زندگی واز جنس ھشياری و از جنس خورشيديت ھستندولی ف

خورشيد بودن مان را می نور ما روی کلوخ چيزھای ذھنی افتاده ھر چه می خواھد در ذھن باشد، ما : موIنا، بزبان ديگری خورشيد بودن ما را ثابت کرد و گفت

  .چسبيم و نه آن کلوخ ھا را که زراندودند

  . گذاشتهمثلاسمش را . در دنبالۀ قصه، برای اينکه نفاق را در خودمان ببينيم، موIنا مثال می آورد

  ُجست از شتاب آن غريبی خانه می

  دوستی بردش سوی خانٔه خراب

  گفت او اين را اگر سقفی بدی

  ن شدیپھلوی من مر ترا مسک

اگر اين خرابه سقفی داشت تو نيز : يکی از دوستانش او را به خانه ای ويران برد و به مرد غريب گفت. يک شخِص غريب، با شتاب و عجله در جستجوی خانه ای بود

  .می توانستی در ھمسايگی من ساکن شوی

  .در اينجا، غريب ما ھستيم، بعنوان ھشياری در اين جھان

بعد از ورود به اين جھان وارد ذھن می شويم، چون از جنس جسم نيستيم، بعنوان ھشياری، با شتاب و آن شتاب ھم که ھويت شدگی . ايی ھستيمما ھشياری بی فرم خد

  . ما با فکر است، دنبال يک خانه می گرديم

اين کاری که می کنيم به . ی جسمی می کند، ھمان شتاب استوقتی در اين لحظه، با عجله فکر می کنيم و با ھر فکری ھم ھويت می شويم و اين ما را از جنس ھشيار

  .دارد" مومنتوم"اصط0ح يک 

  . وقتی ما بصورت يک فکر بر می خيزيم، با ھيجان متناسب با آن ھم ھويت می شويم و دنبال يک خانه می گرديم. مثل اتومبيلی که با سرعت ھفتاد کيلومترمی رود

  . نبايد خانه جستشتاباز . ش راه يافتن خانه نيستموIنا، ياد آوری می کند که اين رو

   کدامند؟ آوازھا.  برای تو کشف می شودرازھا را منع کنی، آوازھای فکراگر در درون خود 

  .آوازھا، ھمين فکرھايی ھستند که در سر ما می پرند و ما مطابق و بر اساس آنھا، دنبال خانه می گرديم
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اما چون ھنوز ناوارديم، دوستان می .  برای ما کشف می شود و می فھميم از جنس خورشيد ھستيمرازگر باشتاب دنبال خانه نگرديم، ا. ما اينکار را نمی خواھيم بکنيم

ری جسمی پدر ما، مادرما، برادر و خواھر و دوستان ما، که ھشيا. اين دوستان چه کسانی ھستند؟ ھمان برادران يوسف اند. خواھند ما را به خانه ای راھنمايی کنند

  . آدرس ذھن را بلدند و می خواھند ھمان را ھم به ما، نشان دھند. دارند

  .  افتاديماگربه  . بردند) ذھن(دوستان، برای درست کردن خانه ای خوب، ما را سوی خرابه 

  . از توھم است. در ذھن ھر چه درست کنيم از فرم است. ، خانۀ خوب نمی توان درست کرد)در ذھن(اينجا 

  . ھم زندگی نيستدر تو

در توھم زندگی نمی . ، بسوی خرابه، ذھن، که سقف ندارد نمی رويم)که ھستيم(از جنس خداييت باشيم "  اگر ما، تظاھر نکنيم و واقعا:موIنا، يادآوری مان می کند

  . به دوستی که ما را به سوی خرابه برده و می برد، توجه نمی کنيم. کنيم

  .  نمی توانم زندگی کنماگر من در :مع بوده و گفتهاما شخص قصۀ ما، حواس اش ج

ولی اگر آن اتفاق ھم آنطوری نمی افتاد . وضعيت اeن بھتر بود.  آن اتفاق آنطوری نمی افتاد و اينطوری می افتاد، در آنچه بوجود می آمد زندگی بوداگر :ما می گوييم

  .در آنجا نمی توان زندگی کرد ھمانطور که اين شخص متوجه است. نداردو اينطوری می افتاد، ھنوز خرابه ست ديوار ندارد و سقف ھم 

  ھم عيال تو بياسودی اگر

  در ميانه داشتی حجرٔه دگر

 .اگر اين خانه، يک اتاق ديگر ھم می داشت، تو ھمراه خانوادۀ خود می توانستی با آسودگی زندگی کنی

اگر اتفاق .  ھستيماگرزندگی می کنيم و در ھمين ) در خرابه(حاI پنجاه سال، شصت سال است که در ذھن مان ، )که برده اند(مثل اين است که کسی ما را به ذھن ببرد 

  ).يعنی خانه ما ھنوز درست نشده. (، و بتوانيم از آن اتفاق زندگی بيرون بِکشيم، زندگی مان درست می شود)اگر ديوار بِکشيم(خوبی بيفتد 

  . ھشياری در خرابه نمی تواند زندگی کند و  زندانی شود. ديوارھای ذھن ھم ديوارھای زندان است. يم زندگی کنيمبايد بدانيم که درخرابه نمی توان

زيرا ھشياری بايد از ذھن و از . چنين موردی عملی نيست. اگر در اين خرابه، در اين ذھن، اتاق وسط را ھم درست کنيم، ھشياری نمی تواند با ھشياری منطبق شود

  . ھشياری در جھان فرم و در جھان بی فرمی خاصيت يکی شدن را ندارد. ه و از اين توھم متولد شوداين خراب

  چگونه قصه ای ست؟ . يک قصه ست.  ما مالکيت را تجسم کنيم که در واقع يک توھم است:"مث0

 از ساختمان درست کرده ام و اين دو را يکی می کنم و در نتيجه ما می گوييم اين ساختمان مال من است، يعنی من يک تصوير ذھنی از خودم و يک تصوير ذھنی ھم

يک قصه ست، اين " حاI اگر اين مفھوم يکی کردن من و ساختمان، درست باشد، يعنی اين ساختمان مال من باشد، اوI. اين مفھوم مالکيت است. من بزرگ می شوم

ولی اگر درست ھم . ھويت من در آن نيست. در آن زندگی نيست. ک قصه و يک مقوله ذھنی ستاين فقط ي. قصه درست ھم که باشد، درون آن ھنوز زندگی نيست

چرا دروغ می گويم؟ برای اينکه تصوير ذھنی ام را پيش . نباشد يعنی سندی ھم نداشته باشم که اين ادعای من درست است، در اينصورت من در توھم ھستم يا دروغگو

ی کنم؟ برای اينکه من در خرابه زندگی می کنم و اين خرابه را به طرزی زيبا تر می کنم و به شما نشان می دھم تا شما تصوير ذھنی چرا اينکار را م. شما بزرگتر کنم

ه خودم ثابت کنم اينکار را می کنم که عقايد شما و باورھای شما را مالک شوم و ب. که در ذھن تان داريد با اين ساختمان يکی کنيد و مرا بزرگ تر و حسابی تر ببينيد

چرا مايلم اينکار را بکنم ؟ برای اينکه به زندگی ام وصل نيستم، که به عينه در اين لحظه زنده شوم و شادی و آرامش از اعماق وجودم باI بيايد و . که آدم حسابی ھستم

ذھنی ام کامل  نباشد، فکر می کنم که با يک ساختمان ديگر و اضافه تر، حاI اگر اين تصوير . بنابراين می خواھم زندگی را از اجسام ديگر بگيرم. حس زنده بودن کنم

ما تا : موIنا می گويد. بايد بفھميم اين قصه توھمی ست. ولو اينکه سند ھم داشته باشيد بازھم در آن زندگی نيست.   استنفاقاين . من بھتر می شدم به زندگی می رسيدم

 اگر بجای اين ساختمان، يک ساختمان بزرگتری داشتم، تصوير ذھنی ام پيش مردم : استاگر مفلس سير بشو نيست و ھميشه در حاI، از قضيه مفلس فھميده ايم که اين

  .بھتر می شد پس زندگی  بيشتری داشتم
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  :ولی شخص اين قصه، عاقل است و می گويد

  آری پھلوی ياران خوش است: گفت

  ليک ای جان در اگر نتوان نشست

 .ممکن نيست آدم سکونت کند" اگر "  زندگی کردن در جوار ياران دلنشين است ولی ای عزيز در . ه البته ھمينطور است که تو می گويیبل: مرد غريب گفت

   :پھلوی ياران زندگی کردن، معنی دارد

آن موقع .  تبادل مھر و زندگی، حس زنده بودن کنيموقتی من از جنس زندگی شوم و تو ھم از جنس زندگی باشی و ھر دو زنده باشيم، با ھم می توانيم از طريق عشق و

  . خوش است و اينکار خوب

  .  نتوان نشستاگر در .اگراما نه در 

  . زندگی کنيماگراگر تو در فضای ذھن باشی و من ھم در فضای ذھن و ھر کدام در ذھن مان، يک تصوير ذھنی داشته باشيم، در اين خرابه بدون سقف، نمی توانيم در 

  .  است، چنانچه به زبان ھم اقرارکند که از جنس زندگی و از جنس يکتايی ست، بواقع چنين نيستاگر به کار می برد و دچار  اگرکسی که  .  فضای ذھن است،اگر 

   :ھزينه اش.  او نمی خواھد ھزينه اين زايش را بپردازد:موIنا گفت

  .تأکيدات موIنا، در جھت بيدار کردن ماست.  را به سمت خرابه و فرم ھدايت می کنندزندگی نخواستن از فرم ھای ذھن است که ابتدا، ھمۀ مردم ما

  گار خوشند اين ھمه عالم طلب

  وز خوش تزوير اندر آتشند

 و دروغين، خوشی تزوير. اما به سبب خوشی دروغين دنيا، در آتش رنج و محنت می سوزند. ھمه مردم جھان، در طلب خوشی ھستند و می خواھند به شادی برسند

خوشی ھای  . ما چيزی را در ذھن مان تجسم می کنيم و از آن حس امنيت، حس شادی، حس آرامش و حس ھويت می خواھيم. خوشی ست که از چيزھا بيرون می آيد

می کنند و يا از دست مان در می روند، آنھا برجا و ثابت نيستند و دائم تغيير . تزوير و دروغين نمی توانند به ما حس امنيت و شادی و آرامش و حس ھويت دھند

  . ما در درديم. بنابراين، ما در آتشيم

اگراين برکات را از بيرون و از . حس ھويت، حس زنده بودن، حس شادی، حس امنيت از درون می آيد. يعنی  چه؟ يعنی از اق0م ذھنی نبايد آن برکات را بخواھيم

ھنوز در پردۀ علت و معلول ھستيم، که اين . خدا را وارد زندگی مان نکرده ايم :يعنی. يعنی به اصل مان پی نبرده ايم. يمجھان فرم جستجو می کنيم، پس، ما منافق ھست

  .  در آن اتفاق زندگی ست...اتفاق آن اتفاق را بوجود می آورد و آن اتفاق اين اتفاق را بوجود می آورد و آن اتفاق، آن اتفاق را بوجود می آورد و 

  .  زندگی و اصليت خودمان را نمی شناسيم، بر ما پوشيده ست.  زندگی و خدا کجا رفت؟ ھيچیپس، اين

  طالب زر گشته جمله پير و خام

  ليک قلب از زر نداند چشم عام

 از ط0 و زر تقلبی، تشخيص ھمه، پير و جوان، دنبال ط0 ھستند، اما چشِم دِل عامۀ مردم نمی تواند ط0 و زر خالص و اصلی را. ط0 سمبل شادی و آرامش است

  . دھند

. کلوخ و ھر چه که ذھن مان نشان می دھد، زر اندود ھستند. ما خورشيدی ھستيم بال،ا می آييم و نورمان را روی کلوخ می اندازيم: توضيح داد و گفت" موIنا، قب0

  . زراندودھا، زندگی نيستند زر حقيقی ندارند

از جمله گذشته و آينده، ھم که روشن اند، نور اين لحظۀ . زی که در جھان ھست و می بينيم، نور ما روی آن افتاده و آن روشن کردهپس، از اينجا ما می فھميم که ھر چي

  . ما، روی آنھا افتاده
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مردم، چشم عام، نمی تواند تشخيص چشمه، اين لحظه ست که می جوشد و باI می آيد اما چشم . از گذشته و از آينده زندگی نمی خواھيم. ما از جنس اين لحظه ھستيم

 .دھد زر چيست و زراندود کدام است؟ زر آن است که از درون شما بعنوان زندگی دراين لحظه می جوشد و باI می آيد و زراندود اق0م بيرونی ست

  پرتوی بر قلب زد خالص ببين

  بی ِمَحک زر را مکن از ظن ُگزين

 !.بادا بدون آزمايش و به ِصرِف گمان، ط0يی انتخاب کنیم. ط0ی ناب، پرتو بر ط0ی تقلبی افکنده

ھشياری حضور چگونه . محک چيست؟ محک، ھشياری حضور است. تو بدون محک زر را انتخاب نکن. اين نور خود توست که بر اق0م تقلبی زده.درست ببين

  . کر و با ديد من ذھنی و با ديِد عقل، ط0 را انتخاب نکنبا ف. بوجود می آيد؟ از پذيرش اتفاق اين لحظه، قبل از قضاوت، بدون قيد و شرط

  . دانش ذھنی ما، ظن ماست او نمی تواند محک باشد و انتخاب کند

  گر ِمَحک داری گزين کن ور نه رو

  نزد دانا خويشتن را کن گرو

 .اگر محک داری، ط0ی ناب را برگزين و اIِ نزد عالِمی برو خود را به او بسپار

ھر چه امروز باعث خوشی ما می شود، ممکن است فردا نباشد و يا از دست برود و ما غم اش را بخوريم و عامل ناخوشی . م ذھنی می آيد و  سطحی ستخوشی ازاق0

  . شود

Iنا بگذار که می دانداگر محک داری و می توانی شادی اصيل و شادی تقلبی را تشخيص دھی، پس برو بگزين و انتخاب کن، وگرنه خودت را گرو کسی مانند مو . 

اقRمی را که ذھن نشان می دھد، خدا نيست، معشوق : فھم اين مسئله که. چرا آثار موIنا را می خوانيم؟ چون برايمان محک است و دانش تشخيص به ما می دھد

  . نيست، بلکه نور خوِد شما بعنوان آفتاب آن را روشن کرده، دانِش مھمی ست

  . چون نور شما که نتابد، آن اق0م، پژمرده می شوند و از بين می روند.  بشويدپس شما نبايد عاشق آنھا

موIنا گفت و . وقتی خورشيد ما افول می کند، پير شدن اين تن را می بينيم. ما می دانيم خورشيد ما باI می آيد و يک جايی سايه اش بايد صفر شود و بعد اُفول می کند

  ". به انسانھا عمر دراز می دھيم و آن س0متی و ھر چه را که به او داده ايم می گيريم، در اين کار تعقل کنما ":قرآن ھم تأکيد می کند که

تا زمانی که خورشيدتان در اين جھان به جسم می تابد، اين جسم جوان است و . خورشيدتان دوباره غروب می کند.  شما، خورشيد ھستيد و باI می آييد:تعقلش اين است

اگر شما ھنوز . اين قانون خداست که خورشيد ھر کسی در اين جھان طلوع کند و فرصتی يابد تا به حضور برسد و برگردد. م آرام اُفول می کند و پيرمی شودبعد آرا

  . در شصت، ھفتاد سالگی ھنوز محک نداريد، و از اق0م ذھنی زندگی می خواھيد پس حال، به حضور نخواھيد رسيد

اما برای فھم اين موضوع خيلی . ان، ما متوجه می شويم که بعنوان ھشياری، زندگی در خود ما بوده اما در چيزھا و در بيرون دنبالش می گشتيمموقع مرگ، به ناگھ

  . دير شده

  يا محک بايد ميان جان خويش

  ور ندانی ره مرو تنھا تو پيش

 . را نمی دانی نبايد به تنھايی پيش روی که در آن صورت دچار سرگشتگی خواھی شديا بايد محک را در باطِن خود داشته باشی و يا اگر راه: موIنا گفت

  . چون اگر تنھا پيش روی، با ظن يا فکر من ذھنی ات پيش می روی. ھشياری حضور در ميان جان خودت، محک توست اما اگر اين محک را نداری، تنھا پيش نرو

  بانگ غوUن ھست بانگ آشنا

  ناآشنايی که کشد سوی ف
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شيطان . منتھی آن آشنايی که تو را به سوی ھ0کت می کشاند. شبيه صدای ھاديان است. صدای غوIن در بيابان، صدای نَفس اماره و شيطان مانند صدای آشنايان است

 .و شيطان صفتان در کسوت خيرخواھان تو را گمراه می کنند

بانگ انسانی که ھشياری جسمی دارد . بانگ غوIن يعنی بانگ من ذھنی.  می داده و به بيراھه می کشيدهدر قديم غول که در بيابان بسر می برده، انسان ھا را فريب

  . غول به چه زبانی صحبت می کند؟ به زبان فرم. اما راجع به خدا، راجع به ھدايت بشر حرف می زند

  . مفلسی را در ما تشويق کند، ما خوشمان می آيدھر کس . ما مفلس ھستيم. ما به چه ع0قه منديم؟ به انباشتن و حرص و زياد کردن

  .مردم می گويند من مفلس ام و در زندان تو ھم خيلی راحتم و مردم را اذيت می کنم و نمی خواھم از اين زندان بيرون بروم: در قصۀ مفلس گفت

آشنايانی ھستند که ما را به سمت نابودی می . ھشياری جسمی صحبت می کنندبانگ شان آشناست، برای اينکه به زبان فرم و به زبان . غوIن، ما را به بيراھه می برند

اeن، آن مرکز ثقل کل بشر، کدام طرف می رود؟ انشاءهللا که بسوی حضور می رود ولی اگر درست نگاه . آيا کاروان بشر را ھم يک غول ھدايت می کند؟ بله. کشند

ن حرص است و حرص ھای فردی، جمع می شوند و در قالب شرکت ھای بزرگ چند مليتی می روند که برايشان در جھا. کنيم می بينيم که ھنوز در جھان جنگ است

در واقع يک سازمان . حتی کارمندان شان ھم در باI بردن منافع ابزار و عدد ھستند. فقط می گويند اين ارقام باI باشد. ارقام و سود مطرح است و نه ھيچ چيزديگر

  . حرص ھستند

  اگر کسی اين بانگ را بشنود، کاروان بشری را به کدام سو می برد؟ .  ھر چه بيشتر، بھتر:مفلسمثل 

  .ما بصورت فردی و جمعی در حال بيدار شدن ھستيم که بسوی فنا نرويم. بسوی فنا

  برای چه گفت تو دنبال جمع نرو؟ . بقيه را دنبال نمی کنيم

  .  ديگران می گويند من مفلسم- 

  . را قبول ندارمحرف ديگران - 

غول با ھشياری جسمی . يعنی تو به حرف ديگران توجه نکن. بنابراين گواھی غلط می دھند. آنھا از تو شکايت کرده اند.  حرف ديگران قبول نيست:به شما می گويد

  .صحبت می کند و شما را به فرم عاشق تر و منحرف می کند، ھر چند به زبان شما صحبت می کند

  . می دانيد ھر کس که از جنس ھشياری ست به زبان معنوی صحبت می کند و شما را به معنويت و يکتايی می کشاند. انيد که از جنس ھشياری ھستيداما شما می د

  دارد که ھان ای کاروان بانگ می

  سوی من آييد نک راه و نشان

 .اييد که راه را نشان دھمبه سوی من بي. ای کاروانيان بھوش باشيد: غول بيابانی صدا می زند و می گويد

يعنی به . راه و نشان چيست؟ فرم و ھر چه که فرم ايجاب می کند راه است. غول، کاروان بشری را به سمت خود دعوت می کند و به اصط0ح راه و نشان را می نمايد

  . بھترھر چه بيشتر، . راھی برويم که ازانباشته کردن و از جمع کردن و ھم ھويت شدن، زندگی بخواھيم

  .خوب است که موIنا اينھا را نديده. اeن ما آدمھايی داريم که غذای شصت ميليون نفر را می خورند. اين مفلس غذای شصت نفر را می خورد: موIنا گفت

ھستند که به اندازه شش ھزار نفر می آدم ھايی . يک نفر بود اما ذھن اش به اندازه شصت نفر می خورد. آن موقع حرص آدم ھا محدود بود!. اeن بود، چه می گفت؟

  .به اندازه شصت ھزار نفر می خورند و ھنوز سير نمی شوند. خورند

  برد غول ای فRن نام ھر يک می

  تا کند آن خواجه را از آفRِن

 .ھر کس را با نام خودش صدا می زند! آھای ف0نی: غول، نام ھر يک از کاروانيان را می برد و می گويد
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اسم ما، مجموعه ای از الگوھای نقص ما را به ھم می . ر کسی را با الگوھای نقص اش صدا می کند تا او را در زمره  آف0ن يعنی ھ0ک شوندگان قرار دھدغول، ھ

 از :مثل منافق که گفت. ناز چيزھای گذرا ھويت و زندگی خواست. الگوی نقص يعنی با چيزھای گذرا ھم ھويت شدن، با دردھا و متعلقات مان ھم ھويت شدن. بندد

چرا؟ چون نمی خواھد از قانون مزرعه و کار، . از چيزھای گذرا زندگی می خواھد. با چيزھای گذرا ھم ھويت می شود. جنس خدا ھستم، اما به جھان فرم می رود

   :ميم بگيریھزينه دادن يعنی اينکه تو در اين لحظه تص. حاضر نيست ھزينه بدھد.قانون کاشتن و جبران پيروی کند

  . از دردھا و متعلقات ات زندگی نخواھی

   :من ذھنی دارند من ذھنی غول است و فريب شان می دھد. عيب گويی و عيب بينی را بيندازند. مردم حاضر نيستند کينه و رنجش ھايشان را بيندازند

  .انرژی بد بفرست. انتقاد کن. بگو. ف0نی بيا، عيب گويی و عيب جويی کن

  آنجا ببيند گرگ و شيرچون رسد 

  عمر ضايع، راه دور و روز دير

 وقتی آن شخص به حرف غول گوش می دھد و غول را دنبال می کند، به محل بانگ غول می رسد، در آنجا 

اين .  راه دور و روز ھم دير شده.در آنجا متوجه می شود که عمرش تباه شده و از مقصود دور افتاده و دلتنگ و ملول می شود. گرگ و شير و حيوانات درنده می بيند

  .  از چيزھا زندگی بخواه و ھشياری جسمی داشته باش:غول تا لحظۀ آخر ما را می ِکشد و القاء می کند

توجه می  تا آخرين لحظه که نفس می کشيم، تا زمانی که ھم غول، ھم من ذھنی و اق0مش فرو می ريزند و يک دفعه زندگی ما ظاھر می شود در يک لحظه م:گفتم

  . اما متوجه اش نبوده و ديگر دير شده. ھمان ھشياری خدايی بوديم. از اول ھمان بوديم. شويم که چيزھايی را که از غول می خواستيم از اول پيش ما بوده

در يک . در يک درد.  يک فکر من داراين لحظه، ھشياری ما در کجا؟ و در چه؟ سرمايه گذاری می شود؟ در. کفتار ذھن، پيوسته، ما را بعنوان ھشياری می خورد

شادی و آرامش و س0متی و ھمه چيزمان را . اينھا نه تنھا زندگی ما، بلکه س0متی ما را می خورند. در يک ستيزه با اتفاق اين لحظه. در يک واکنش. ھيجان منفی

  .گرگ و شير که ھمين اق0م ذھنی ھستند می خورند و ضايع می کنند

  ول؟ آخر بگوچون بود آن بانگ غ

  مال خواھم جاه خواھم و آب رو

: يعنی اين لحظه ست که می گويد. حال، بگو ببينم، صدای غول باطن يعنی نفس اماره چگونه ست؟ به چه زبانی صحبت می کند؟ بانگ غول، از درون ذھن شما می آيد

  . مردم بگويند که من آدم حسابی ھستم. ه بيشتر، بھترھر چ. مال و جاه و شھرت می خواھم، مقام و آبرو و ج0ل و حشمت ظاھری می خواھم

  . يعنی من تصوير ذھنی ام را با دروغ و دغل و فريب و ھر چه که می توانم، در ذھن مردم عوض کنم

که آبروی واقعی ھشياری حضور در حالي. اينھا ھمان نفاق است. را می خواھيم... ما آبروی مصنوعی را که غول دنبال آن است، ھم ھويت شدگی با مال و تعلقات و 

  .  من، از جنس زندگی ھستم:شما بگوييد. است

  از درون خويش اين آوازھا

  منع کن تا کشف گردد رازھا

ه نکن، اين صداھا را که از درون تو برمی خيزد و بانگ غول و بانگ من ذھنی ست خموش کن، عجله نکن، با عجله فکر نکن، اين آوازھا را منع کن اما با آنھا ستيز

 .تا اسرار و حقايق و قاعده بر تو آشکار شود

ھمينکه اتفاق اين لحظه را می پذيريد، صبر می کنيد و شکر می کنيد و راضی ھستيد، آرام آرام سرعت فکر پايين می آيد و اين . اين موقعی ست که شما تسليم ھستيد

آرام آرام آوازش قطع می شود و راز و .  نمی خواھم گوش کنم:د، ھر وقت آوازتان داد، بگوييدآوازھا قطع می شود و آرام آرام آواز غول و من ذھنی را می شناسي

  . اسرار از درون، خود را به شما نشان می دھد
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  ذکر حق کن بانگ غوUن را بسوز

  چشم نرگس را ازين کرکس بدوز

  . خود را از دنيا و دنيا پرستان فرو بندحق را ذکر کن تا صدای گمراه کنندۀ غول ھای بيابان نفس را بسوزانی و چشم دل 

 شما را از جنس ھمان تسليماين . چگونه؟ با تسليم و با موازی شدن با زندگی، از طريق پذيرش اتفاق اين لحظه قبل از قضاوت. ذکر حق کن، يعنی از جنس خدا شو

. از جنس خدا بشو. نه. خدا، خدا، هللا، هللا: نمی گويد بگو. ن بانگ غوIن را می سوزانداي. از جنس خدا می شويد. ھشياری می کند که قبل از آمدن به اين جھان بوده ايد

در واقع من (چشم نرگس را که ھمين چشم ھشياری و زيبا و پر نور است از چشم کرکس اين دنيا، که Iشه خوار و مرده خوار است، يا کسی که به دنيا نگاه می کند 

  . بِکن) تذھنی، کرکس وجود ما در ذھن اس

بگذار . شما چشم ات را از اتفاقات و گذشته و آينده  بدوز. اھدھر کس که از اتفاقات، گذشته يا از آينده توھمی، زندگی می خواھد، گويی از مرده و Uشه زندگی می خو

  .اين من ذھنی بميرد

  صبح کاذب را ز صادق وا شناس

  رنگ می را باز دان از رنگ کاس

  ھفت رنگتا بَُود کز ديدگان 

  ای پيدا کند صبر و درنگ ديده

ھنگام صبح، ھوا ابتدا روشن و بعد دوباره تاريک می . رنگ شراب را از جام تشخيص بده. آن دو را از يکديگر تميز بده. بامداد دروغين را از بامداد راستين بازشناس

  . اولی صبح دروغين و دومی صبح واقعی ست. شود و سپس صبح واقعی می رسد

  ). بی رنگی عالم الھی را ببينی. ( بر اثر صبر و شکيبايی از ھمين ديدگانی که بجز رنگ ھای ھفتگانه، رنگی نمی بيند، ديده ای ديگر پيدا کنیشايد

ی در واقع نور تو روی آنھا در رابطه با ما ھم که بعنوان ھشياری، به اين جھان آمده ايم، داده ھايی که در ذھن پديد آمده، و چسبيدن به آنھا ھشياری جسمی ست، يعن

  . افتاده و اين صبح کاذب است

   :درست اين است که شما، صبح کاذب را از دست بدھيد، يعنی بگوييد. چون خورشيد را نمی بينيم و بعدش تاريک می شود

  .ورشيد خودت را می بينی می رسدمن ھشياری جسمی ذھنی را می خواھم کنار بگذارم، ابتدا کمی تاريک می شود، اما صبح واقعی که در آن تو خ

رنگ خودت، رنگ می را . می فھمی که تو خورشيد بودی و چسبيدن به ذھن، صبح کاذب ايجاد کرده بود، ديگر نورت را به چيزھا نمی تابانی و عاشق آنھا نمی شوی

پس کاس، بدن ما و . ، آن ظرفی ست که تو در آن ھستی)جام(شراب و می و ھشياری و حقيقت، خود شما، اصل شماست و کاس . از رنگ جام شراب باز می شناسی

بايد بتوانيم شراب و جام، ھشياری . (ما می توانيم بعنوان شراب و ھشياری از فضای يکتايی بيرون بياييم و در جام جھان عمل کنيم. فکر ماست، ھشياری جسمی ماست

  ).يمحضور و ھشياری جسمی، صبح صادق و صبح کاذب را از ھم تشخيص دھ

  .يعنی با Iمکان يکی شود و از آنجا انرژی و خرد را به اين جھان بياورد و پخش کند. انسان بايد ھم سوار خر برھنه يعنی زندگی شود و ھم در ذھن خود راه برود

  ). نگی را که مادر ھمه رنگ ھاست ببينيمکه بی ر(را می بينند، چشم ديگری پيدا کنيم با صبر و درنگ ) کثرت مادی(تا باشد که از ديدگانی که اين ھفت رنگ 

ھيچ اتفاقی مرا . صبر يعنی درنگ و سکون و آرامشی که اتفاق را، ھر چه که باشد، می پذيرد. ھمين چشم را، ھمين ھشياری را، اسمش را صبر و درنگ می گذارد

  ).ما اغلب صبر نداريم. (واکنش نشان نمی دھم. نمی پراند

  .ماست، ھمينکه جريان يابد، از فکرمان شادی و آرامش خدايی مرتعش می کندآن آرامش خورشيدی که ذات 

  .ھر خوشی که از اجسام، می آيد تزويری و دروغين است. پس، اين اشتباه است که ما از اتفاقات و چيزھا زندگی می خواھيم
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  رنگھا بينی بجز اين رنگھا

  گوھران بينی به جای سنگھا

 شکيبايی حاصل شده می توانی، غير از ھفت رنگ ظاھری، رنگ ھای ديگری نيز ببينی و به جای سنگ ھای بی ارزش، گوھرھای با آن چشمی که بر اثر صبر و

 .ارزشمند را مشاھده کنی

مه امکانات است برويم، اگر به فضای Iمکان، که در واقع رحم ھ. اما جسم يک تصوير ذھنی ست که در آن زندگی نيست. ما، با چشم ذھن مان، فقط اجسام را می بينيم

ديدن گوھران، ھمان تشعشع .  استبرکت و زيبايی و لطافت و عشق و خرد زندگی :گوھران. بجای سنگھا و اق0م ذھنی، بی رنگی و زندگی و گوھران را می بينيم

  .لطافت و تشعشع زندگی ست که به فکر و عمل ما می ريزد

  .ر کنيم که جام ھستيم، نه، آنھا را نمی بينيمولی اگر آفتاب بودن خودمان را ندانيم، اگر فک

  گوھِر چه؟ بلک دريايی شوی

   پيمايی شوی آفتاب چرخ

  .خورشيدی می شوی و اف0ک را در می نوردی. ، دريا می شوی!، چه ارزشی دارد؟!گوھر چيست؟

در اين لحظۀ عمق بی نھايت، دريا می . نی ريشۀ بی نھايت پيدا می کنيميع. بی انتھاست. اقيانوس است. وقتی ما، فضای زير فکرھا را باز می کنيم، آن فضا، درياست

 وقتی آفتاب شديم، شادی و خرد، به فکر و اعمال مان می ريزد و شروع به شناخت زندگی در انسان ھا و پراکندن تشعشع .آفتاب می شويم که ھم ما و ھم خداست. شويم

  . ا می شويماين گوھرھا و آرامش و عشق و برکت زندگی بر آنھ

  . با ھر کس که برخورد می کنيم، دوست مان دارند

، انداختيم، در می يابيم که اينھا جسم و کلوخ اند، و با آفتاب )وابستگی ھا(پس، ھمينکه متوجه شديم که ما آفتاب ھستيم و از ثانيه صفر باI آمديم ونورمان را به چيزھا 

آفتابی که ھم نور و گرما دارد و . نيم و عاشق آنھا نشده و به مثابه آفتاب چرخ پيما، در اختيار خدا يا زندگی قرار می گيريمپس، خود را از آنھا می کَ . ما روشن شده اند

  .ھم جاودانه ست

  کارُکن در کارگه باشد نھان

  تو برو در کارگه بينَش عيان

  .  می تواند اشاره به خدا، زندگی باشد و کارگه، به عدم و فنای مطلقکارُکن. کارگر در کارگاه پنھان است، تو به کارگاه برو و او را آشکارا ببين

  . انسان سالک برای ديدن حق، چاره ای ندارد جز آنکه وجود موھوم خود را نفی کند و به فنا برسد

اعضا و جوارح کارخانۀ بدن بايد در خود انديشه کند يک وجه اين بيت نيز می تواند به انسان اشاره داشته باشد که برای خودشناسی و شناخت فرمانروا و عامل حقيقی (

 ).تا بدان شناخت يابد

  . کارگاه در Iمکان است. کار کن، آفتاب توست و تو ھشياری وآفتاب ھستی و خدا

او را آنجا، عيان و . مکان ھستیجسم و من ذھنی را نفی کنی، از اين ذھن، زاييده شوی در I. برو، کارگر را که در کارگه نھان شده و در ذھن نيست، عيان ببين

  .آشکار ببين

  کار چون بر کارکن پرده تنيد

  خارج آن کار نتوانيش ديد

  .از آنجا که کار، پرده ای بر کارگر کشيده، پس تو ھرگز نمی توانی او را بيرون از آن پرده ببينی
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پس، بايد از اين پرده ھا گذر کرد و به پشت پرده .  مشاھده جمال حق بازداشته اندمظاھر و مخلوقات جھان ھر کدام مظھر قدرت حق تعالی ھستند، ظاھر بينان را از

 .نگريست تا او آشکارا تجلی کند

آنجا کارگاه آفرينش . موقعی خاصيت آفرينندگی در او بروز می کند، که از ذھن زاييده شود و به فضای يکتايی لحظه، که Iمکان است، برود. انسان، يک آفريننده ست

   :جايی ديگرمی گويد). اما کار که انجام می شود، کار پرده می تند به ھمين کارکن که ھم شما ھستيد و ھم خدا. (تا به آنجا نرويم، نمی توانيم آفريننده باشيم. تاس

  . از آفريده بگذر، بنگر در آفريدن

، )ما ھمه اش آفريده خودمان را دوست داريم(ده خود يعنی کاری که انجام شده بنگريد شما بايد، ازIمکان بيرون نياييد، چون اگر از Iمکان بيرون بياييد و به آفري

و . ھر چه آفريديد ولو اينکه آبادانی در جھان بوجود می آورد، رھا کنيد و ھمواره به آفريدن نگاه کنيد. محصولی که بوجود آمده، مانعی بين شما و آن آفريدگار می شود

  . و دوباره به ذھن می رويدگرنه از عدم بيرون پريده 

  . ھر موقع ھم که به ذھن رفتيد، می دانيد که بايد برگرديد

  .  نه خودت را بعنوان آفتاب و نه آفرينندگی را. خارج آن کار، اگر بيرون باشی نمی توانی ببينی

  کارگه چون جاْی باِش عاملست

  آنک بيرونست از وی غافلست

  . عامل، محل آفريننده و آفرينندگی و محل آفرينش استاين، فضای عدم، فضای يکتايی، محِل 

  . ھر که بيرون  از آن است از او غافل است

  پس در آ در کارگه يعنی عدم

  تا ببينی ُصنع و صانع را بھم

 

  . تا کار و کارگر را در آنجا با ھم ببينی. پس، به کارگاه و به عدم بيا

به ھر چه که . ی، به اين معنی که ھر چه درد داشته باشی بايد بيندازی ھر چه ھم ھويت شدگی داری بايد بيندازیدر ذھن نبايد ھستی داشته باش. تو ھشياری ھستی

عنی يکی ي. بايد از ذھن خارج شويم تا بتوانيم آفرينش و آفريننده را با ھم ببينيم. پس ما فھميديم يک آفريننده ھستيم برای آفريدن بايد به عدم برويم. چسبيدی، بايد رھا کنی

خواھی ديد که آفريننده .  نمی رویذھناگر يکی شدن خودت را با خدا، ببينی ديگر به . يکی شدن خودت را با زندگی در فضای عدم ببينی. شدن خودت را با خدا ببينی

  . اeن ھم آفريننده ھمه موانع و ھمه گرفتاری ھا، خودمان ھستيم. خودت ھستی

برای ھمين . عقل مان و پول مان و خردمان و آن چيزھا يی که بصورت کلوخ روشن کرده ايم ھمه را با عقل کلوخ آفريديم. کاريمچطور می آفرينيم؟ بادام پوک می 

  .دردسر می آفرينيم

  ديدگيست کارگه چون جای روشن

  پس برون کارگه پوشيدگيست

   :حاI يک مثال می زند. ون ذھن است، جای پوشيدگی ستپس جای روشن ديدگی و روشن بينی، ھمان کارگاھی ست که عدم است و برون آن که در

  رو بھستی داشت فرعوِن َعنود

  Uجرم از کارگاھش کور بود

فرعون در اينجا، کنايه از انساِن حس گرا که ھمۀ . ناگزير از کارگاه حق، کور و بی خبر بود. فرعون ستيزه گر، رو به سمت ھستی موھوم و موجوديت محسوس داشت

 .می کند و از ورای اين محسوسات غافل است، به قدرت و قوت خود می بالد و تقدير الھی را ناديده می انگاردمدت  و مادهدود در عالم ھستی را مح
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شان می ھستی ما و ھم ھويت شدگی ما در ذھن است و ذھن چيزھای اين جھانی را ن. (فرعون که با اين لحظه و با زندگی ستيره می کرد، رو به ذھن و ھستی داشت

  ). دھد

  يعنی چه؟. بنابراين، از کارگاه حق، کور بود و با عدم ستيزه می کرد

ھر فکری که در اين لحظه در کله ما . ما بعنوان من ذھنی با عدم ستيزه می کنيم چون ھستی با نيستی در ستيزه ست، ما ھر لحظه می خواھيم باI بياييم و ھست بشويم

. اين ھستی فکری و ھيجانی، با عدم که ما از جنس آن و از جنس ھشياری بی فرم ھستيم، در ستيزه ست. وان ھستی ما را برمی خيزاندمی پرد، ھمراه با ھيجان اش بعن

  .فرعون اينطور بود يعنی ما ھم ھمينطور ھستيم. موقعی اين عدم زنده می شود که اين ھستی نفی و صفر شود

  خواست تبديِل قََدر Uجرم می

  گرداند ز َدرتا قضا را باز 

 .ناگزير، فرعون می خواست تقدير الھی را تغيير دھد و قضای مسلم و محتوم او را باز گرداند

  بنابراين، قضا يعنی فرمان الھی و قدر به معنی، اجرای آن، به چه مفھومی ست؟ 

آن ھم ھويت شده ايم، بايد از آنجا زاييده شويم و اين فرمان الھی بايد اجرا ما به ذھن رفته و با جذبه ھای . اينکه، ما بعنوان ھشياری از فرعون، من ذھنی خود، بَِرھيم

  . يعنی مانع اجرای فرمان الھی شود. می خواست قضا را از در باز گرداند. فرعون می گويد نمی گذارم انسان از سلطه شيطان بيرون برود. شود

  . شويمموسی ھمين خداييت ماست که وقتی می رسد ما از ذھن متولد می 

اصل ما در ذھن، يعنی در . گر چه من ذھنی سعی می کند ھر لحظه زندگی را ببلعد، ولی ھنوز موسی در درون ما، يعنی در ذھن، در خانه فرعون بزرگ می شود

  . ميخواھد به اين مسئله اشاره کندموIنا. می توانيم ھر لحظه از زير سلطه فرعون بيرون برويم. خانه فرعون است که بعنوان ھشياری بايد از آن زاييده شويم

  مند خود قضا بر َسْبلَِت آن حيله

  خند کرد ھر دم ريش زير لب می

 . ولی قضای مقدر الھی ھر لحظه مخفيانه به سبيل او می خنديد و او را مسخره می کرد

ھمانطور که بر آن حيله گر يعنی . فاقات را بوجود می آورد به ما می خنددما، بعنوان من ذھنی، با ھشياری حضور، با عدم، با خدا، با اين لحظه، می ستيزيم، قضا که ات

قضا به او می .  من نمی گذارم موسی در شکم مادرش بوجود بيايد، اگر ھم بوجود آيد، باIخره، به طريقی او را می کشم:فرعون می خنديد در آن قصه که می گفت

  . ت اين طبق ضربان تکامل زندگی نيس:خنديد و می گفت

  .بايد از آنجا بيرون بياييم) در ده سالگی، در بيست سالگی(ضربان تکاملی زندگی اين است که ما بعنوان ھشياری به ذھن می رويم و با ذھن ھم ھويت می شويم و

  .ولی من ذھنی، و شيطان مانع می شوند و قضا به آنھا می خندد

ھر کس ھم که مانع اين . آن، ھمه اتفاقات را بوجود می آورد که ما از زھدان دوم متولد شويم) اجرا(، قدر )ھیفرمان ال(قضا : حاI، از اين مطلب ما ياد می گيريم که

  .امر شود، قضا به او می خندد و مسخره اش می کند

  گناه صد ھزاران طفل کشت او بی

  تا بگردد حکم و تقدير اله

 . دگرکون سازداو صدھا ھزار کودک بيگناه را ُکشت تا حکم و تقدير الھی را

فرعون طفل ھا، اول زاده ھا را در اين ايده که موسی را از بين ببرد، در . طبق قضا و قدر الھی، اگر موسی ای بوجود بيايد، تشکي0ت فرعون را به ھم می ريزد

  :قصه آن را می دانيد. اما موسی در خانه فرعون بزرگ می شد. بيرون می ُکشت
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پدر و مادر موسی از کارکنان . دھا با زنھا نزديکی کنند و بچه ای جان بگيرد، دسيسه ای کرد که زنھا با مردھا رابطه نداشته باشندآن شب که فرعون نمی خواست مر

ی از موسی يعن(بعد از زايمانش او را در سبدی روی رود نيل گذاشت .  درست درکنار اتاق خواب فرعون، ھمان شب، مادر موسی، وی را حامله شد. فرعون بودند

موسی، دشمن فرعون در خانه او، در امن و س0متی بزرگ می شد، در حاليکه وی، در . خانواده فرعون موسی را از آب گرفته و داخل قصر بردند). آب گرفته شده

  . بيرون ھمه اول زاده ھا را می کشت

اگر در اين لحظه تسليم شويم و کفتار . ازه از راه می رسد، می قاپد و می خوردبه عبارت ديگر، من ذھنی، مثل کفتار، اول زاد، يعنی اين لحظۀ زندۀ زندگی را که ت

  .ذھنی، لحظۀ زندۀ زندگی را نبلعد، اين ھشياری در ذھن سرمايه گذاری نمی شود و بنابراين، می ماند

  تا که موسیِّ نبی نايد برون

  کرد در گردن ھزاران ظلم و خون

  .فرعون ھزاران ظلم و ستم و قتل مرتکب شدبرای اينکه موسی، پيامبر ظھور نکند، 

  ).من ذھنی ما ھم برای اينکه مانع تولد ھشياری حضور ما شود، به ھزاران صورت و جسم و موضوع می چسبد(

  آن ھمه خون کرد و موسی زاده شد

  وز برای قھر او آماده شد

 .عون آماده شدبا ھمۀ کشتاری که مرتکب شد، موسی پيامبر متولد شد و برای مغلوب کردن فر

ھمانطور که در قصه مفلس، قاضی به او گفت، بلند شو و از اين زندان برو، ھر . اما، ھر کاری که فرعون، من ذھنی، انجام دھد، ھشياری درون ما متولد می شود

  .  لحظه تصميم بگيريد، می توانيد از زندان ذھن بيرون بياييد

  گر بديدی کارگاه Uيزال

  ی ز احتيالدست و پايش خشک گشت

به عبارت ديگر، اگر ما خورشيديت مان را بشناسيم و با زندگی يکی شويم، به . فرعون اگر کارگاه جاودانگی را می ديد، دست و پايش از حيله گری خشک می شد

  . می درخشيم" جاودانگی می رسيم و در کارگاه زندگی و خدا دائما

Iيزال وجود دارد و عدم و تکامل زندگی ما را به آنجا ھدايت می کند وھر اتفاقی که برايمان می افتد در آن جھت است و اگر ما، بعنوان من ذھنی، بدانيم که يک کارگاه 

  .حيله گری و ستيزه بر می داريم) احتيال(بايد تسليمش شويم، دست از 

  اش موسی معاف اندرون خانه

  کشت طفRن را گزاف وز برون می

 

  . امان می زيست و درخانۀ فرعون بزرگ می شد، او در بيرون، اطفال مردم را کشتار می کرددر حاليکه موسی در س0متی و 

  نفس کو تن پَرَوَرد ھمچو صاحب

  برد بر دگر کس ظَنِّ ِحقدی می

شمنی دارند، ما نيز بعنوان من مانند شخصی که اسير نفس اماره ست و به پرورش تن و پروار کردن جسم سرگرم است و گمان می کند که ديگران نسبت به او کينه و د

در حاليکه رو به عدم و يا کارگاه . ، دشمنی و کينه می بريم و می گوييم که ديگران دشمن ما ھستند)حقد(ذھنی، مثل فرعون رو به بيرون داريم و به ديگران ظن 

  . يم و کينه آنھا را به دل می گيريمزندگی نداريم، ھر چيزی را که اذيت مان می کند و در نفس خود ماست به ديگران نسبت می دھ

  کين عدو و آن حسود و دشمنست

  خود حسود و دشمن او آن تنست
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  . برای ھمين است که اين کارھا را می کنم. ھمه به من حسودی شان می شود. اين دشمن من، آن حسود من، آن يکی ضد من است: ما بعنوان من ذھنی می گوييم

  . ما، اين من ذھنی ماست ودر واقع ھرموقع که ما ناراحت می شويم و واکنش نشان می دھيم، خودمان را در آيينه مردم می بينيمما نمی دانيم که حسود و دشمن 

ھنی و کدام خودمان را بايد زير نور افکن قرار دھيم و ببينيم که کدام الگوی ذ. خب وقتی ما واکنش نشان می دھيم و ناراحت می شويم، بايد به کی برگرديم؟ به خودمان

  .قسمت ما ايراد دارد، آنجا را درست کنيم

  او چو فرعون و تنش موسی او

  دود که کو عدو؟ او به بيرون می

  ).اينھا تمثيل اند(من ذھنی ما، مثل فرعون است و تنش ھم در اينجا به موسی تشبيه شده 

ش پرورش می داد، من ذھنی و نفس ما ھم، که تمام مشک0ت را برايمان بوجود می  ھمانطور که فرعون، حواس اش به بيرون بود و دشمن اش، موسی، را در خانه ا

  . آورد، نگاھش به بيرون است و در بيرون زندگی را جستجو می کند

  ). و اين غلط است. (مردم مانع رسيدن زندگی به ما می شوند و در نتيجه ما ھم، آنھا را مسئول می دانيم

ھمينکه کسی آن را کوچک می کند بدنبال مقصر . می دھيم و نمی گذاريم که به آن آسيب برسد و نمی گذاريم مردم کوچک اش کنندخود ما اين من ذھنی را پرورش 

  ...کو؟ کجاست؟ . دشمن را جستجو می کنيم) عدو(بيرون می دويم و 

   :در حاليکه

که بر اساس ھشياری حضور رشد  می کنيم و انرژی زندۀ زندگی در ما مرتعش بعد از آن نفی شدگی و صفر شدن، است . صفر شود" من ذھنی، بايد کوچک و مرتبا

  . و به شادی و آرامش حقيقی دست می يابيم

در حاليکه درست ھمينجا و ھمين نقطه ست که بايد در درون خود غور و تعقل کنيم و آن الگوھای نقص و واکنشی را پيدا و روی آنھا کار کنيم و بدنبال مقصر در (

  .)از وجود خود نگرديمخارج 

  

  نفسش اندر خانٔه تن نازنين

  خايد به کين بر دگر کس دست می

در . نفِس امارۀ او در خانۀ جسم، عزيز و نازنين شمرده می شود، ولی او ديگری را دشمن خود می پندارد و از روی خشم و کينۀ نسبت به او دست به دندان می گزد

 .د لگام می زد از اين تشويش روانی می رھيد و ديگر به کسی بدبين نمی شدحاليکه اگر اين شخص بر نفس اماره خو

ما، من ذھنی مان را، در حرير و ناز، بزرگ و محافظت می کنيم و نمی گذاريم کسی به آن چيزی بگويد، کوچک اش کند، ايراد بگيرد، از آن دفاع می کنيم، گسترش 

  ...  اگر دستم به او برسد، او اين حرف را زده؟ :، با کينه و ستيز، دست ديگران را می گزيمھر اتفاقی که ما را ناراحت می کند. اش می دھيم

  . نه، رو به ديگران.در حاليکه، بايد به نفس و به من ذھنی خودمان برگرديم
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