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Program # 477 

٧٧۶بيت از مثنوی معنوی، دفتر دوم، 

 

  مادرش را کشت به تھمتهم�مت کردن مردم شخصی را ک

  آن يکی از خشم مادر را بکشت

   مشتھم به زخم خنجر و ھم زخم

  .  از خشم، مادرخود را با ضربات دشنه و مشت کشتشخصی

اشاره می کند، اين مادر، مادر " ھمانطور که بعدا. اين تمثيل، تمثيلی بسيار قوی ست و جلب توجه می کند، زيرا ھيچکس مجاز نيست مادرش را بکشد

  . رحم آن شديمزيست شناختی ما نيست، بلکه ھمين من ذھنی ماست که ما بعنوان ھشياری وارد 

حس ھای پنجگانه . ماه اقامت در شکم مادر، متولد شديم و پا به اين دنيا گذاشتيم" نه"پس از . ما، بعنوان ھشياری وارد رحم مادر زيست شناختی مان شديم

 گرفتيم و با اين فرآيند وارد ذھن شده و  را ياد...مفھوم خوب و بد و قضاوت کردن و .  ھمچنين فکر مان، آغاز به کار کردند...مان مثل ديدن و شنيدن و 

  . اق3م ذھنی، ھمان چيزھای دنيايی و جھان است. جذب اق3م  ذھنی مان شديم

  . چون ذھن، فقط ھشياری جسمی ست، وقتی در شکم ذھن ھستيم، ھمه چيز را جسم می بينيم

  .  و ديگری مادر دوم مان که ذھن است يکی مادر زيست شناختی،:ھمانطور که مو5نا می گويد. پس ما دو مادر داريم

   :حال، مو5نا به مادر دوم، که ذھن ماست، اشاره دارد

  . ما بعنوان ھشياری بی فرم، در رحم ذھن ھستيم و قرار است که از درون آن متولد شويم، اين تولد، معادل ھمين کشتن است

  . ان ببينيمبايد صورت قصه و اجزای آن را در خودم. مادردوم، ھمين نفس ماست

ھشياری بی فرم، از خشم، يعنی به تنگ آمدن از اتفاقات، دنبال صورت يا فرم در دنيا می گردد تا . ما بعنوان ھشياری بی فرم، به مثابه ھمان شخص ھستيم

 يا ناراحتی که برايمان رخ می دھد، بعنوان  ھر اتفاق:ھمانطور که در دنبالۀ قصۀ قبل مو5نا به ما گفت. بتواند کسی را باعث اتفاق يافته و او را م3مت کند

، نظر داريم و به دنبال صورت يا فرم برای م3مت، می گرديم و می )دنيا(مِن ذھنی که در شکم و رحم ذھن ھستيم و ھشياری جسمی داريم، به بيرون 

  . ؟اين اتفاق تقصير چه کسی بوده :پرسيم

در اينجا ھم بجا، مو5نا، تمثيل مادر " اتفاقا. اختيار نداريم" او تصميم می گيرد که چکار بايد بکنيم و ما فع3. در واقع بند ناف ما به مادر ذھنی مان بسته ست

  .را زده

  . در ابتدای زندگی، بعنوان يک بچه، بزرگترين مقام و معلمی که می شناسيم، مادرمان است

  . و راھنمای سود و زيان مان باشدقرار بر اين است که مادر، مشوق و منبع عشق و محبت و لطف به ما 

  .به عبارت ديگر، در واقع، اين ذھن ھم که مادر دوم و معلم ماست، برايمان تعيين تکليف می کند که چه کنيم و چه نکنيم

  .  مان که ھم اکنون در شکم اوھستيممادر ذھنی.  مان، ما را زاييدهمادر زيست شناختی :پس ما دو مادر داريم

  . اگر اين دو مادر ھر دو از جنس َنفس باشند، به يک اندازه به ما ضرر می زنند:مو5نا می گويد

مسکن و تغذيه و راحتی اش را تأمين کنند و به مدرسه ببرند و بياورند و مواظب . در واقع، پدر و مادر زيست شناختی ما، بايد به بچه شان عشق بورزند

بعنوان يک عاشق .  اما پس از ھيجده سالگی بايد، از نقش پدری و مادری دست بکشند...يی اش کنند و پيشرفت تحصيلی اش باشند و در زمينه عشق راھنما

  .و يک زمينۀ عشقی، با بچه شان برخورد کنند نه از موضع و پايگاِه ھم ھويت شدگی با نقش پدری و مادری شان

  :در رابطه با مادر زيست شناختی که ما را زاييده، صحبت می کنم
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از موضع عشق راھنمايی ھم بکند، اما وقتی فرزندش ھيجده ساله، بيست ساله "  با نقش اش ھم ھويت نشده باشد، می تواند معلم خوبی باشد و واقعااگر او،

  :شد به او بگويد

  ...کار پيدا کنی و زندگی خود را اداره کنی و . تو مستقل شده ای و می توانی روی پای خودت بايستی

 من و تو يکی ھستيم، تو امتداد من ھستی و من ھويت خود را از تو :در، با نقش شان ھم ھويت شده و به فرزندشان يا ما بچسبند و بگويندنه اينکه پدر و ما

، من من تا بحال چنين حسی نداشتم. می خواھم و کارھايی را من نتوانستم انجام دھم، تو بايد انجام بدھی، وقتی موفق می شوی من ھم حس موفقيت می کنم

   ...آدم شکست خورده ای ھستم و تو بايد با موفقيتت مرا سربلند کنی و به من شخصيت بدھی، و 

من بايد برايت تعيين تکليف کنم، چه نوع تحصيلی کنی، کجا؟ و با چه کسی؟ زندگی . ، اگر پنجاه ساله ھم بشوی مِن مادر، بيشتر از تو می فھمم!تو ای بچه

  .کسی زندگی می کنی، بايد به امورات تان دخالت کنم و اگر اينکار را نکنم وظيفه مادری ام را ادا نکرده امکنی و حتی موقعی ھم که با 

  .غلط است. اين نحوه برخورد درست نيست. اين ھم ھويت شدگی با نقش است، عشق نيست

در ھم ھويت شدن با . ھم ھويت شدن با نقش مادری" يعنی کام3اين، . ما مادرانی را می بينيم که می خواھند برای پسر چھل و پنج ساله شان، زن بگيرند

  .نقش مادری، عشق نيست

  . حا5 به درجه ای که ما با نقش مان ھم ھويت ايم، شبيه آن يکی مادرذھنی ھستيم که اين شخص می خواھد او را بکشد

يک پسر پنجاه .  مان ھم اگر ھم ھويت با نقش اش باشد، به تنگ می آييم، به تنگ می آييم، از مادر زيست شناختی)مادر دوم مان(ھمانطور که از من ذھنی 

  . ساله کمتر از مادرش نمی داند

ھمانطور که مادر دوم ما، يعنی مادر ذھنی مان دردسر توليد می کند، مادر زيست شناختی مان ھم اگر با نقش اش ھم ھويت شود، دردسر برای خود و بچه 

  . فرزندش راحت زندگی کندنمی گذارد . اش درست می کند

  که با آن ھم ھويت شوی، ...ھر نقشی .  نقش مادری، نقش پدری، نقش استادی، نقش فروشندگی:يک قسمت من ذھنی، ھم ھويت شدگی با نقش ھاست

  . زايندگی و تأثير گذاری اش را ازد ست می دھد

   :اه ھست دو نوع فکر و دو نوع نگ:حا5، در مورد مادر دوم مان صحبت می کنيم

نه سال، ده سال، . جدايی را ياد می گيريم. وارد ذھن می شويم و آنجا مدتی می مانيم.  يکی اينکه ما از جنس حضور و از جنس ھشياری ايزدی ھستيم- 

، وقتی فکر می کنيم، عمل می در اينحال. دراختيار خدا قرار بگيريم. سپس، بايد از آنجا خارج و آزاد شويم. پانزده سال، بيست سال در درون آن می مانيم

  . کنيم، خود زندگی، از طريق ما عمل می کند اين راه درستش است

راجع به اين بيرون آمدن، با . و دوست داشته باشيم آنجا بمانيم و به فکر بيرون آمدن نباشيم) راه غلط ( جذب ذھن شده، در شکم مادر ذھنی مان اقامت کنيم - 

نرفتن دوباره به ). ما ھستيم(ھشياری ايزدی . خود بيدار شدن، جدا شدن ھشياری حضوراز فرم ھای ذھنی. بيدار ماندن. شدن بيدار :اصط3حات مختلف مثل

  . در مورد آنھا صحبت شده" شکم مادر ذھنی، آشنايی داريد و قب3

  .، استفاده می کند)زاييده شدن از مِن ذھنی(ادرش را کشت  م: در اينجا، با توجه به اھميت موضوع و برای اينکه مو5نا توجه مان را جلب کند از اصط3ح

  . بايد بدانيم اجزای قصه چگونه با وضعيت ما منطبق می شود:نکته قابل ذکر اينکه

است که نفس چيزی ست که ما در درون آن ھستيم، اگر بگوييم نفس بد است، بايد نفس را زد وکشت، درست مثل اين . ما نمی توانيم بگوييم َنفس بد است

برای ھمين است که اين تعادل . او را بکشيم، بچه ھم با او می ميرد. در حاليکه، در شکم مادر حامله بچه ھست.  يک مادر حامله را بايد زد و کشت:بگوييم

 تا جايی که اقامت مان بدرازا ما اکنون در شکم مادر دوم ھستيم، اين مادر ھم مستحق احترام است، البته. و اين مواظبت و اين م3حظه بايد رعايت شود

  . نکشد

  . يعنی اگر ما ده سال، پانزده سال، بيست سال، در شکم مادر دوم مان بمانيم، به اين مادر، به نفس مان می توان احترام گذاشت

   :با5خره نفس ھم مفيد است و کاری انجام می دھد، نمی توان با چماق و بی دليل به سر نفس زد و گفت
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  .تدا، از ھمه چيز محروم شواز ھمين اب

نمی توان جوان يا حتی انسان بالغ و پير را از چيزھايی که نياز دارد،  محروم کرد و فشار ناخواسته و ناآگاھانه و . اين کودک، در آن درون  می ميرد

  . بررسی مسئله چنين نيست. کيلويی و تنی وارد آورد

  .اظبت می خواھدنفس، اين مادر دوم ما ھم، مانند خانم حامله مو

 نفِس .اما، اين تمايل بيش از حد ما برای دويدن به بيرون و پيدا کردن مقصری برای م3مت، از کجا می آيد؟ ھيچکس ظن نمی برد که خوِد مِن ذھنی ست

  .ماست

  . ديگران نيستند.  کسی ديگر نيست.ھيچ موقع بنظرمان نمی آيد که وقتی در شکم مادر دوم مان ھستيم، ھمه ب3ھا را خودمان سر خودمان می آوريم

  :به عبارت ديگر. يک ھشياری، يک شخص، يعنی شما، در شکم مادرتان فقط با بند ناف وصل ھستيد: مو5نا می خواھد بگويد

اگر . را به اين مادر دوم بسته ايميعنی من و شما اNن از مادر دوم مان متولد شده ايم منتھی با بند ناف بزور خودمان . ما متولد شده ايم ولی متوجه آن نيستيم

  .به ھمين راحتی. اين بند ناف را قيچی کنند ما ديگر به جھان نگاه نمی کنيم به خودمان نگاه می کنيم

  . ولی عادت کرده ايم به بيرون بدويم

  . اما بعنوان انسان به اين شناخت رسيده ايم که ديگر کافی ست

از . اما اNن می دانم که فقط به علت بند ناف ام که به اين مادر وصل است، ھر چه می گويد، گوش می کنم.  آورد ناآگاه بودم و من ذھنی خيلی ب3 سرم- 

  .می توانم به او گوش ندھم. وقتی که مرا زاييده ديگر به درد من نمی خورد و احترام ھم ندارد

  . تا زمانی که در شکم، مادر دوم مان بوديم، احترام داشت

 کافی ست :شم، يعنی از سرخوردگی و تأسف و از ب3ھايی که مادر دوم سرش آورده بود، به زخم خنجر و به زخم مشت، او را کشت وگفتپس، يکی از خ

  . ديگر نمی خواھم

  !. مگر می گذارد؟. يادمان باشد، کشتن نفس به اين سادگی نيست

ا می خوانيد و روی خود کار می کنيد، اق3م من ذھنی تان را شناسايی می کنيد، و می دانيد اما، ھر دفعه که شما به اين برنامه توجه می کنيد يا آثار مو5نا ر

شناسايی می کنيد، شناسايی . کشتنی ھم در کار نيست، بلکه شناسايی تان کامل می شود" اص3. که شناسايی مساوی آزادی ست، يک مشت به نفس می زنيد

   : گوييدمی کنيد، شناسايی می کنيد، تا جايی که می

من از جنس ھشياری ايزدی ھستم، از ھمان اول از جنس زندگی بودم و به اين باورھا و به اين اق3م ذھنی احتياج ندارم، اينھا فرم و الگوھای ذھنی و باور 

  . ھستند و من از جنس باور نيستم

  .  ھر شناسايی، يک مشت است:به نظر من، مو5نا می گويد

ھر شناسايی کوچکی که از اين ذھن، از اين مادر بد خاصيت می . مشت می خواھد. ی که خنجر دارد مشت ديگر چيست؟ بلهممکن است سوال شود که يک

کنيم و زير بار آن خاصيت اش نمی رويم، يک مشت است که او را گيج و ضعيف می کند و يک جايی حواس اش پرت می شود و ما می توانيم خودمان را 

  . را از اين مادر دوم با خنجر، پاره و خودمان را از زير سلطه اش بيرون بکشيمبيرون بکشيم و بند ناف 

طبق اين سمبليسم، واضح اندر واضح . در رابطه با مادر زيست شناسی مان ھم ھمينطور. بصورتی نيست که کسی، کسی را بکشد. کشتنی در کار نيست

  . بايد سمبليسم را بفھميم و روی خودمان اعمال کنيم. نه. ت کنيم و يا مشت بزنيماست که منظور اين نيست که ما مادر زيست شناسی مان را اذي

پس اين تمايل بيش از حد يا عادت و اعتياد ما به جھان، که ھمه اش دنبال چيزی يا کسی می گرديم، ببينيم که چه کسی؟ اين کار را کرده؟ يا چه چيزی؟ می 

  . و امنيت بگيرم، به علت بند نافی ست که ھنوز به اين مادر وصل است ھر چند که متولد شده ايمتوانم گير بياورم؟ که از آن زندگی و ھويت 

  .بمحض اينکه شناسايی کنيم که ديگر در شکم اين مادر نيستيم، بند ناف را قيچی کرده ايم
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شناسايی مان را جلو می بريم و صبر می کنيم، شناسايی می آرام آرام و روز به روز : ھمينطور که در قصه ھم می گويد. اين شناسايی بسيار مھم است: گفتم

خرد از درون می جوشد و با5 می آيد و احتياجی به نصيحت ھای اين مادر . خوِد زندگی ھستيم" با5خره متوجه می شويم که ما اص3. کنيم و صبر می کنيم

  . مضر نداريم

  آن يکی گفتش که از بد گوھری

  ياد ناوردی تو حق مادری

  .تو به علت سرشت پليد، حِق مادری را فراموش کردی و چنين جرمی مرتکب شدی:  نفر به اين شخص گفتيک

برای آنکه آنھا ھنوز با بند ناف شان به مادِر نفِس شان . اگر ما َنفس مان را بکشيم، مردمی که نفس دارند به ما چه می گويند؟ شروع به م3مت مان می کنند

  . ما مشارکت نمی کنيم. می خواھند غيبت کنند" مث3. ايی ھای مادِر نفِس شان پيروی می کننداز راھنم. وابسته ھستند

می خواھد خبری را در مورد "  او5:زيرا در اين غيبت. چون می دانيم کسی که پشت سر ديگری غيبت می کند، برای بدست آوردن احساس برتری ست

 من از تو برترم، چون اين خبر را من می دانم و تو نمی دانی و چون نمی دانی پس، من از تو : گويدشخص سومی بدھد، به اين ترتيب به نفر مقابل می

  . برترم

اينجا مادِر نفِس ما دو . از طرف ديگر چون اين خبر، خبر بدی در مورد شخص سوم است، من نسبت به او ھم برترم، چون اين خبر بد شامل من نيست

اگر ھم مشارکت نکنيد، آن شخص وابسته به نفس به شما . ما بر اين موضوع آگاھيد، ديگر در اين امر مشارکت نمی کنيدحال، چون ش. برتری بدست آورد

  :می گويد

  .چرا مادرت را کشتی؟ گردنت حق داشت

  . استبادام پوک کاشتن. به ھر کاری که ترغيب مان کند، نازاست. اين من ذھنی نماينده شيطان است و ھيچ حقی گردن ما ندارد

البته اگر جامعه حمايتی باشد و پدر و مادر عاشق باشند، در خانواده . تا ده سالگی، پانزده سالگی و حتی تا بيست سالگی وجود من ذھنی خوب و 5زم بود

 تجربه کنيم و به کمک  بعد از آن جدايی راودر چنين فضای عشقی، در ده سالگی، ما می توانيم من ذھنی . فضای عشق جاری باشد، ده سالگی کافی ست

  .از آن به بعد، رشد و گسترش مان بلحاظ جسمی و ذھنی بوسيله خرد زندگی صورت بگيرد و نه بوسيله من ذھنی. پدر و مادرمان، از من ذھنی زاييده شويم

  . در جامعه ای که عشقی نيست، ما چه چيزی را رشد و گسترش می دھيم؟ ھمين مادر ذھنی مان را

  .ابتی، از پايگاه من ذھنی، در نه سالگی، ده سالگی، ما چه چيزھايی به بچه ھايمان ياد می دھيم؟ رقابت و درد روی درددر يک جامعه رق

  .دچار افسردگی ھستند" بعضی ھا در بيست سالگی کام3. گسترش از پايگاه من ذھنی ست و انباشتگی درد

ن و ھشياری حضورم که جذب ذھن يعنی مادر دومم شده بودم و او را شناسايی و می خواھم  من آن جوا:حال اگر کسی مادر نفس خود را شناسايی و بگويد

  . ، بر گردن تو حق داشت! چرا مادرت را کشتی؟:از درون او خود را بيرون بکشم، برادران يوسف م3مت و اذيت اش می کنند و می گويند

  .نجام می دھيم، مشارکت نمی کنی؟ چرا درکارھای مخربی که ما از پايگاه ذھن ا:به عبارتی ديگر

کسی که می خواھد اق3م و شگردھای من ذھنی را شناسايی و از آنھا پرھيز کند، کسی که تمرکزش روی خود : پس، چقدر اين نصيحت مو5نا مھم است

 برای اينکه اصل اين است که زندگی .است، کسی که  خودش را از ذھن زايانده و به حضور رسيده، مواظب باشد و زياد دم نزند، چون مردم حسودند

اما ديگران م3متش خواھند !. با ديگران چکار دارد؟. عشق و خرد را از اعماق وجود خود بيرون آورد و در جھان پخش کند. خودش را زنده، و زندگی کند

  !. حق مادری را رعايت نکرده ای:کرد

   ھی تو مادر را چرا کشتی بگو

  خو او چه کرد آخر بگو ای زشت

  !.، ای بد ُخلق، او چه گناھی کرده بود؟!آھای، بگو ببينم چرا مادرت را ُکشتی؟

   :کسی که مادر نفس اش را بکشد، يعنی نسبت به نفس اش بيدار و دھان به دھانش نگذارد و زاييده و آزاد شود، مردمی که نقص دارند او را م3مت می کنند
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  !.ای زشت خو؟چرا اينکار را کردی، مگر او چه کرده بود؟ 

ما که اين ھمه پرھيز کرده ايم، اين ھمه شناسايی، اين ھمه ت3ش برای کار کردن روی خود، حال که از زندان و مفلسی و زرنگی و توقعات و فسادی که 

 تبديل به ھشياری ايزدی شده ايم، نفس، يعنی مادر ذھنی مان، ما را بر آن می خواند و تشويق می کند، رھا شده ايم، ما که خوی خوب و ايزدی پيدا کرده و

  !.توسط مردمی که تابع نفس اند، زشت خو ھم خطاب می شويم 

  گفت کاری کرد کان عار ويست

  کشتمش کان خاک سّتار ويست

  . او فاسق گرفته بود.  مادرم کاری کرده که سبب ننگ و رسوايی او شده:قاتل به سوال کننده گفت

  . تا خاک گور پوشاننده معايب و مفاسد او باشد. من او را کشتم و خاک کردم). ر لحظه با يک مرد رابطه داشتبقول  امروزی ھا بطور نامشروع ھ(

اما اين . به ذھن می رويم، يک باشنده توھمی و فکری بنام من ذھنی ايجاد می کنيم. ما ھشياری ايزدی ھستيم. حال، شما اين قضيه را بر خودتان منطبق کنيد

 منعکس می کند، ھم وجود غيری خواھد از زندگی جدا شود اما چون نمی تواند روی پای خود بايستد، خود را روی باشنده ای ديگر بنام م" من ذھنی فورا

  . از نظر زندگی غير قانونی ست. خودش توھمی  ست و ھم آن غير نامشروع است

ی از زندگی قطع شد نمی تواند زنده باشد و در عين حال می خواھد مستقل شود و وقت. وجود اين باشنده توھمی، بر اساس ستيزه با خدا، ستيزه با زندگی ست

  . خودش را نگه دارد، با ستيزه، با غيرعشق بازی می کند

رون برای ھمين است که بي.  مادر دومی داريم که خيلی به ما توجه ندارد و حواس اش برای ستيزه با چيزھای بيرونی ست:ما ھم اين موضوع را متوجه ايم

  . می دويم

 ھزار د5ر به من امروز ضرر خورده، چه کسی باعث آن شده؟ نمی :اNن بعنوان آن ھشياری حضور، اگر ذھن مان را تماشا کنيم اين مادر را می بينيم

  .  بگذار ببينم که بعنوان ھشياری حضور چه اشتباھی مرتکب شده ام؟ چه فکر يا عمل غلطی انجام داده ام؟:گويم

دقت و توجه نمی کنم که ببينم خودم . (کسی پشت سر من حرف زده، کسی به من لطمه ای زده، کسی با من دشمنی می کند، دشمن پيدا کرده ام :می گويم

  !).چکار کرده ام؟

  من چرا به دشمن احتياج دارم؟. آنھا دشمن من ھستند: می گويم

  .  من احتياج ندارم، مادر ذھنی ام احتياج دارد- 

  . ھشياری ما جذب آن شده. ما درون اين مادر دوم يعنی من ذھنی ھستيم. سبب رسوايی ستکاری کرد که 

  .ھر بار يکی از الگوھای ذھنی آن را می رقصانيم

اگر، اين تصوير ذھنی ديگر، نباشد، آن من ذھنی . اين من ذھنی، که تصويری ذھنی ست، با شخصی نامشروع و توھمی و تصوير ذھنی ديگری می جنگد

  .ما خدا را ھم ھمينطور در ذھن مان تجسم می کنيم" اتفاقا. می ريزدفرو 

  . اگر بتواند او را بشناسد بايد فرو بريزد و ديگر وجود نداشته باشد و ما از درون آن بيرون بياييم. اين من ذھنی ما نمی تواند خدا را بشناسد

ن مادر دوم جا می گيريم، او برای ستيزه، و تقويت خود، غيری را برای خود ايجاد می در اين تمثيل، ما ھمان شخص، از جنس خدا ھستيم، اما ھمينکه درو

  . اين غير ممکن است ھمسر يا بچه يا دوست باشد. کند

سی ھم که آيا ما می توانيم صبح، ريلکس و آرام و شاد، از خواب بيدار شويم؟ لحظه به لحظه اين شادی و آرامش را تا موقع خواب شب نگھداريم؟  به ھر ک

می . ما از جنس زندگی، آرامش، ھستيم. حِق ماست. می رسيم، اوقات مان تلخ نباشد؟، به کسی بد نگوييم؟، بحث و جدل نکنيم؟، می شود؟ البته که می شود

را در جھان پخش کند و توانيم بعنوان زندگی، اين شخص ھم ھمينطور، وقتی که در شکم مادر دوم اش نباشد راه برود و شادی و خرد و لطافت و عشق 

  . شب ھم راحت بخوابد
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ھمين چند دقيقه اول که از خواب بلند می شويم، با اينکه استراحت کرده و ھنوز آثار زندگی در ماست، بمحض اينکه بھانه ھای مادر . ولی ما اينطور نيستيم

د؟ ف3ن کار را چه کنم؟ آن ديگری را چطور؟ کارم چه می شود؟ در دوم غالب می شود، نگرانی ھا رديف می شوند و بدنبال مسائل مان می گرديم، چيستن

  . آينده چه می شود؟ بدھی چه می شود؟ به اين و به آن گير می دھد، با غير بايد بجنگد و ستيزه کند و واکنش نشان دھد

به . بله. البته که می شود.  ھر روز دعوا نکنند و شاد باشند؟واکنش نشان ندھيم؟ زن و شوھر" آيا ما می توانيم اص3. در غير اينصورت نمی تواند زنده بماند

   :اين زير خاک کردن به اين معنی ھم ھست که. شرط اينکه اين مادر را بشناسند و آنقدر پيشرفته باشند که او را بکشند و زير خاک کنند

  .  به آن نگاه نمی کنم بيدار و بيرون آمدم، گذشته ديگر گذشته، کاری به گذشته ندارم ومن ذھنیاگر از 

  .نهاما، آيا وقتی به حضور بيدار می شوم، گذشته با آن کارھای بدی که مادرم کرده روی حال اثر دارد؟ 

ما که از جنس حضور ھستيم، اين لحظه با خدا يکی، و در واقع خدا ما را ھدايت و . گذشته توھم است و حال زندگی، خداست. گذشته مھمتر از حال نيست

اينطور نيست که .  می کند و به ھرحرف و عمل مان می ريزد و لحظه به لحظه خردو شادی زندگی از ما عبور می کند و اين تجربه ای دائمی ستزندگی

  اين به معنای حضور...يا خواب ديدم ف3ن جا پرواز می کردم، و . چرا رفته و نمی آيد.  من يک موقعی يک دقيقه حضور داشتم:بعضی ھا می گويند

  .  عبور زندگی زنده از خودتان ھستيدتماشا گر و اعتراض نمی کنيدھستيد و تسليم در حضور، شما . نيست

ھمينکه . ، صحبت می کند)دوم مان(در اين تمثيل، مو5نا، به وسيله مادر زيست شناختی به مادر ذھنی مان اشاره کند و برای جلب توجه ما، از کشتن مادر

به ھر حال مادر زيست شناختی ما تا آخر احترام . مادر را که نمی کشند. د شنونده حساس و می خواھد ماجرا را دنبال کندصحبت از کشتن مادر می شو

در دو سالگی يا ده سالگی مان، حرف ھای ناروا يا کتک مان زده و ما امروز بيدار شده ايم، او را می بخشيم " يعنی اگر مادر ما اشتباه ھم کرده، مث3. دارد

  . برايمان محترم و تا آخر در خدمت ايشان ھستيمو 

  .اگر آگاه شوند، بيدار می شوند و گذشته را زير خاک می کنند. صحبت مو5نا را مادرھا ھم می شنوند

 به روی خود بياوريم و ديگر نبايد آن را" حقيقتا. ھر موقع نقص يا نکته ای منفی يا عادت و کار بدی را شناسايی و کنار بگذاريم، آنھا زير خاک می روند

  . خود يا ديگران را م3مت کنيم

و اگر کسی ھم عذر خواست عذراو را ھم می . اگر ما بيدار شويم، به کار بدی که انجام داديم اعتراف وعذر خواھی می کنيم. صحبت عذر خواھی ھم ھست

  .تم، اشتباه کردمعذر می خواھم، نمی دانس: حتی اگر پدر و يا مادريم، اعتراف می کنيم. پذيريم

  .پدر يا مادر ھم بايد بچه را ببخشد. بچه بايد ببخشد

  . اين ننگ بشر است. اگر کسی يک لحظه، غمگين باشد، بترسد، درد ايجاد کند، عار است. پس ما فھميديم که عار چيست

 :مذموميت اين رفتار به حدی ست که مو5نا می گويد.  می دھدالبته اين رفتارھا را، آن شخِص حاضر به حضور انجام نمی دھد، بلکه اين مادر بدکاره انجام

  .صحبت از خود ماست. تا به اين طريق ما متوجه شويم که ما خودمان انجام دھنده اين رفتارھا ھستيم. اين مادر فاسق گرفته و اعمالش نامشروع است

از نظر خدا نامشروع است .  نظر زندگی و خدا، نامشروع، عار و ننگ است اين سيستم فکر و عمل، از:می خواھيم بگوييم. مادر و شخص، خود ما ھستيم

  . بايد بيدار شويم. که ما بترسيم و غمگين باشيم و درد ايجاد کنيم

  . سپس صحبت از بدخاصيتی می شود، يکی از خاصيت ھای بد اين مادر، دائم، نگاه کردن به آينده ست

بنظر می آيد گذشته ما، لحظات مختلف بوده و اين لحظات مختلف، يکی بد و . تيم، آينده و گذشته زنده ستوقتی به ذھن می رويم و در شکم ذھن مان ھس

  . يکی خوب و يکی متوسط، داستان زندگی ما را تشکيل می دھند و اين داستان زنده ست

در حاليکه اين لحظه از جنس زندگی . ت جسم می بيند، از جنس جسم است اين لحظه را بصور)ذھن مان(مان  مادر دومچون . البته که چنين چيزی نيست

مادر دوم ما که عينک او را ما ھم به چشم زده ايم، اتفاق و وضعيت . اين لحظه فضای زندگی، خداست. اين لحظه فضای يکتايی، وحدت است. بی فرم است

  . به آينده نگاه می کندو موضوع اين لحظه را می بيند و چون وضعيت اين لحظه به او زندگی نمی دھد، دائم 

  . پس، مادر دوم ما، يا ما بعنوان مادر دوم، دائم به آينده نگاه می کنيم ولی تا کی؟
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ھمچنين به اتفاق بعدی نگاه . در اين سيستم عمل، ما گذشته را زنده نگه داشته، و اين لحظه را ھم بصورت گذشته و فرم می بينيم و از آن زندگی می خواھيم

  . ه ما زندگی دھد ولی چون اتفاقات و وضعيت ھا نمی توانند حس امنيت و شادی حقيقی ما را تأمين کنند، سرخورده و ناراضی می شويممی کنيم که ب

  . حال، ما می دانيم زندگی، حس امنيت، شادی حقيقی، در درون ما ريشه دارد و در اتفاق نيست

  . و بيداری، قانون مزرعه و قانون جبران بکار می آيدبا اين شناسايی . بايد به اين اصل و نکته، بيدار شويم

مادر دوم با تمام . طبق قانون جبران، الگوی فکری و عملی گذشته و آينده را رھا می کنيم و به روش و نظم و سيستم زندگی در اين لحظه، زنده می شويم

  . کارھای بدی که انجام داده، زير خاک می رود

  . شد، ديگر خود و ديگران را م3مت نمی کندکسی که مادر دوم اش را می کُ 

 اگر، بعد از بيداری و آزاد شدن، بخواھيد گذشته را تکرار و نشخوار و انديشه کنيد و خود و ديگران را م3مت کنيد، دوباره به :مو5نا، يادآوری می کند

  .رحم مادر دوم بر می گرديد

  گفت آن کس را بکش ای محتشم

   کشمگفت پس ھر روز مردی را

 ای بزرگ مرد، چرا دوست پسر مادرت، آن مرد زناکار و فاسق  را نمی کشی؟ مادرت :کسی که آن شخص را بخاطر کشتن مادرش م3مت می کند گفت

  :قاتل گفت. را کشتی؟

  ). زيرا مادرم از اين کار پليد دست بردار نبود( اگر مادرم را نمی کشتم، 5زم بود ھر روز يک مرد را ِبکشم - 

. ، ھر لحظه  بايد يکی را می کشتم)ھر روز(پس من ... لحظه بايد با يکی ستيزه می کردم، يکی از من می رنجيد، با کسی خودم را دشمن می کردم و ھر 

   :مو5نا، به اين موضوع توجه مان می دھد

  .  در حاليکه اتفاق اين لحظه، روپوش زندگی ست.ما ھر لحظه، با اتفاق اين لحظه می ستيزيم، يعنی تسليم نمی شويم و به آينده نگاه می کنيم

ما عقل مان را به دست . ، مانع اين تسليم می شود)مادر دوم(اما مادرمان . ، پذيرش وضعيت يا اتفاق اين لحظه، بدون قيد و شرط قبل از قضاوت استتسليم

  ).کسی را بکشيم" نه اينکه واقعا. (ممادرمان داده و او نمی گذارد تصميم بگيريم، بجای آن می رويم و يکی را می کشي

  ). يعنی اگر ريشه اين بدخاصيتی را از بين نبريم، ھر لحظه با مقوله ای فرعی و بيھوده درگيريم(

شما اNن متوجه می شويد که چرا بجای اينکه از صبح، لحظه به لحظه شادی زندگی را بيان و در جھان پخش کنيد، غم من ذھنی را در جھان پخش می 

  . نيدک

  کشتم او را رستم از خونھای خلق

م بھست از نای خلق   نای او ُبر6

پس، نفس ام را کشتم، . ُبريدن گلوِی او بھتر است از ُبريدن گلوی مردم. او را به قتل رساندم و از آلوده شدن به خون ھای مردم رھيدم: قاتل ادامه داد

  . بنابراين از ريختن خونھای خلق َرستم

  . سود اين کارھا را مادر ذھنی مان می برد. م را با خودمان دشمن و از خودمان برنجانيم5زم نيست مرد

اين مردم ھمسرمان، بچه ھامان، دوستان . حال که بيدار شديم و بند ناف را قيچی کرده و به حرفھای مادر ذھنی گوش نمی دھيم، مردم را ھم اذيت نمی کنيم

  .حقايق در جيب اوست، او رئيس ماست . به ھيچکس رحم نمی کنداين مادر دوم . مان، فاميل مان ھستند

  ).راست ھم می گويد. ( اگر نفس او را بُِبَرم بھتر از نفس خلق است- 

  . اجازه صحبت و اظھار نظر به کسی نمی دھيم. ما نفس خلق را می بريم

 



477 برنامه. حضور گنج   2013 

 

8 

 

  نفس تست آن مادر بد خاصيت

  که فساد اوست در ھر ناحيت

  :ورمان می شوددر اينجا، مو5نا يادآ

اين مادر بد خاصيت ھمان نفس توست که تباھی و فساد او ھمه جا را فرا گرفته و در ھر جنبه ای از زندگی که وارد می شود، تباھی و رسوايی و فساد آن 

  .ديده می شود

ن و شوھرھا را در نظر بگيرد، رنجش ھای کھنه و ز. اين رنجش ھا را روی ھم انباشته می کنند. شکايت می کنند. آدم ھا بر اساس توقعات شان، می رنجند

  . کھنه جمع می کنند

ھر کس که کينه حمل می کند، آلودگی و انرژی بد و مخرب کينه را به ھر کاری که دست می زند، جاری . اين رنجش ھا تبديل به کينه و کدورت می شوند

  .می کند

  . نمی توانيد مانع آن شويد. ، اين انرژی منفی که در شماست، در آن جاری و اثر می گذاردشما اگر کينه ای حمل می کنيد، ھر کاری بکنيد، اين کينه

  . نمی توانيد بعنوان مادر يا پدر، کينه از ھمسرتان داشته باشيد و بچه تربيت کنيد. شما نمی توانيد حامل کينه باشيد و کار سازنده انجام دھيد

  . کرده ايمھم که ما حضور را آنچنان تجربه ن" مخصوصا

  . در درون اين ذھن ايم" ما ھشياری ايزدی، اما موقتا

ذھن چون ھشياری جسمی ست وانمود می کند که زندگی در چيزھا و موقعيت و وضعيت . دراق3م جھانی زندگی نيست. چسبيدن به اين جھان توھم است

  .  ھای اين جھانی ست

نتيجه ھم اين است که ھر . کار معنوی آن است که به ما نتيجه دھد. ری جسمی است و معنوی نيستاعمالی که ما بعنوان عبادت بجا می آوريم، فقط ھشيا

کس که از ذھن عبور کند و به فضای يکتايی اين لحظه برود، خرد و ھشياری و عشق زندگی وارد فکرھا و عمل اش بشود و سپس از طريق او در اين 

با او برخورد می کنند، مثل ھمسر يا بچه يا دوستانش شود، وگرنه از من ذھنی در روابط و در جھان، فقط جھان پخش شود و وارد فکرھا و عمل آنھايی که 

در ھر چه که می گوييد و . کدروت وکينه و درد و فساد جاری می شود و فساد و خاصيت بد آن را در ھر پھنه و وضع و قلمرو، از زندگی می توانيد ببينيد

  .می کنيد

آيا زمان آن نرسيده و اررش .  چرا زندگی مشترک مان پر تنش است، چون آن انِرژی بد و منفی ھر لحظه داخل روابط مان جاری می شودحا5می فھميم که

  .، يکی پس از ديگری شناسايی کنيم؟قانون صبرندارد که خود را کنار کشيده و روی خود تمرکز کنيم؟ و من ذھنی، مادر ذھنی مان را بر اساِس 

چون فقط " اتفاقا. ، آن الگوھای ترس را بيندازيم؟ قانون جبران فقط پول دادن نيستقانون جبرانگر ديديم الگوھای ترس در ما وجود دارد، طبق ا"   مث3

ی ھشياری يعن. بودن يعنی زندگی. بودن، داريم يک انجام دادن، کارھا پيش می رود، اما، ما يک "انجام دادن"ھشياری جسمی داريم فکر می کنيم که با 

  .حضور

ولی پدر مادرھا چون . ھشياری حضور يعنی عشق. بودن يعنی روی پا و ريشه خود قائم شدن. بودن عشق است.  می خواھدبودنيک بچه از پدر و مادرش 

   ... پول دادن، خانه بزرگ خريدن، مدرسه خوب گذاشتن، :"ھشياری جسمی دارند فکر ميکنند که با انجام دادن ھايی مثل

ه ام را از مدرسه با مرسدس بنز می آورم و ھمه می بيند وپز می دھم، خانه ام چندميليون د5ری ست، اسباب بازی اش دوھزار د5ر قيمت دارد، وقتی  بچ- 

   ...ھيجده سالش شد مرسدس بنز برايش خريدم، و 

در حاليکه، آن بچه بيشتربه بودن احتياج .  ديگر 5زم نيستبودن، که با انجام اينکارھا فکر می کنيم. اينھا انجام دادن است و ھيچکدام به نتيجه نمی رسد

 اين را بگير، آن را بگير، اين کار را بکن، آن کار را نکن، ببين چه خانه زندگی -  :ھمه اش. ھمه به بودن احتياج دارند. انسان به بودن احتياج دارد. دارد

  . نهدانی، برايت درست کردم، ناشکری که قدر اين چيزھا را نمی 

 به من نشان :بچه می گويد. بچه بيش از آنچه که به پول و امکانات احتياج دارد، به مادرش، به بودن مادرش، به بودن پدرش، نياز دارد. بودن اصل است

  .بده ار چه جنسی ھستم؟
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اما يکی از ويژگی ھاِی بد آن نيز اين . ده می شودبدترين خاصيت نفس چيست؟ بدترين خاصيت نفس اين است که از ھر طرف نگاه می کنی به گونه ای دي

  . چون از جنس فرم و ھشياری جسمی ست، ھميشه اين لحظه را که ھشياری و خداست، جسم می بيند.  به آينده نگاه می کند و تسليم نيست:است که

اين .  لحظه مھم نيست، فرم اين لحظه ک3ه اين لحظه ستبه فرم اين لحظه نگاه می کند، فرم اين. نفس، فضا را می بندد برای اينکه خودش فشرده ست

  . زير ھمۀ اين اتفاقات زندگی ست، کسی که پذيرش دارد و تسليم است، آگاه است که "اتفاقا. لحظه، خداست

  . سلسله اتفاقات نيستند که اوضاع شما را تعيين و مشخص می کنند :شما ھم می دانيد

  . ھميشه پارامتر خدا يا زندگی را وارد کنيد شما، :ته شددر جلسات اخير مو5نا ھم به ما گف

، گرچه ما بوسيله ذھن مان، فکر می کنيم که اين ف3نی يا آن ف3نی و يا آن ديگری نقش اين ک�ه و اين اتفاق را نيروی بزرگی بنام زندگی بوجود می آورد

   :ھمين مادر بد خاصيت ماست که می گويد. داشته

  .  را نگاه نمی کنيمزمينۀ زندگی بايد پيدا کنم که چه کسی؟ اين کار را کرده؟ يا. کردهف3نی اين کار را 

  : چرا تسليم او نمی شويد؟ اگر تسليم شويد می فھميد که

آينده يک . آينده وجود ندارد. ک�ه اين لحظه، اتفاق اين لحظه، بھترين اتفاقی ست که برای ما می افتد اما چون از آن متنفريم، به آينده فرار می کنيم، "اتفاقا

  . به يک فکر نگاه می کند، آن فکردر آينده و يا در گذشته ست" اين مادر ذھنی ما دائما" اص3. توھم است. فکر است

  . ما فکر نيستيم، ما از جنس زندگی و از جنس ھشياری ھستيم. فکر به فکر ديگر نگاه می کند و اين از نظر زندگی قدغن است

   . خدا و خداييت ھستيمما از جنس - 

  .به اين جھان آمده و جذب چيزھا می شويم - 

  . عقب کشيده و روی خود قائم می شويم- 

  . آنتنی می شويم که عشق را پخش می کند - 

ا جدا شويم، مادر پس از جذب اق3م اين جھانی شدن، اگرعقب بکشيم، و از ھم ھويت شدگی ھ. تا زمانيکه جذب ذھن ھستيم، بر خداييت خود قائم نمی شويم

  . ، منتفی و زير خاک می رود و ھر چه ھم انجام داده بود تمام می شود)من ذھنی(

  .اقامت و ماندگاری طو5نی شما ھم در مقام يک باشندۀ فکری، در ذھن و توھم، و نگاه به آينده، منع و قدغن شده است

  ھين بکُش او را که بھر آن َدنی

  کنی ھر دمی قصد عزيزی می

 باش و نفس امارۀ خود را به قتل رسان، مادر نفس ات را بکش، زيرا به خاطر آن نفس فرومايه، ھر لحظه در صدد قتل جان عزيزی بر می آيی، آگاه

کشتن نفس اماره، مطيع کردن او به احکام زندگی، الھی . (اين عزيز، ممکن است بچۀ ما، دوست ما، مشتری يا رھگذر باشد. عزيزی را اذيت می کنی

  ).ست

  از وی اين دنيای خوش بر تست تنگ

  از پی او با حق و با خلق جنگ

  .اين دنيای زيبا و دلنشين، به سبب نفس اماره، بر تو تنگ شده است و برای خاطر اوست که تو با حق و خلق به ستيز برخاسته ای

  .مو5نا اين دنيا را چگونه می بيند؟ برای او اين دنيا خوش و زيباست

.  بميرم يا بمانم، فرقی نمی کند:ھنی مان است که اين دنيای خوش و زيبا را تنگ می ببينيم و کار را بجايی می رسانيم که بعضی ھا می گويندبخاطر مادرذ

م ھستيم، يک برای اينکه در ذھن مان يک جس. دنبال خدا می گرديم"  او5:گفتم، چگونه می جنگيم. ما با خدا ھم می جنگيم. چرا؟ چون دنيا برايش تنگ شده

بعضی موقع .  مھربان است: بعضی موقع ھا می گوييم. تنبيھه می کند. چماق دارد. در آسمان است. با5ست:خدای ذھنی داريم و به او نسبت ھايی می دھيم
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ماست که اين مشخصات را به او نمی دانيم که اين مادر نفس ما، انعکاس ذھن . ھر چه که دلمان می خواھد به او نسبت می دھيم.  ظالم است:ھا می گوييم

  . نسبت داده

تنھا طريقی که می توانيم خدا را تجربه . ھمينکه از اين ذھن عقب بکشيم، روی خودمان قائم، و از جنس زندگی می شويم. در حاليکه خداييت اصل ماست

بعضی فکرھا که نوشته شده و . ه می گوييم، توھمات ذھن استھر چ. ما خدا را بوسيله فکرمان نمی توانيم بفھميم. کنيم ھمين قائم بر ذات خود شدن است

  . فکرھای خوبی ھستند و اشاره به فضای يکتايی دارند، انگشت اشاره اند

اصالت و خداييت شماست که وقتی از جھان . آن چيزی که مقدس است اين شخص است که اصل شماست. ولی حقيقتی در آنھا نيست و به تنھايی خدا نيستند

  .  استولی، حی قائماشاره می کند که اين ھمان " بعدا. عقب می کشد، مانند آن است که خدا زنده شدهمادی 

برای اينکه ستيزه ما را از جنس اين . ما با ھر چه که می ستيزيم، با خدا می ستيزيم" اص3. پس، وقتی ما با فرم اين لحظه می ستيزيم، با خدا می ستيزيم

  . مادر می کند

، يا سوار بگومگو و با رو در روما با ھمسرمان چگونه می جنگيم؟، بصورت . خلق ھم برای ما يک تصوير ذھنی ست. و با خلق می جنگيمما با حق 

يک چيز ما می گوييم و . ، و يک صحنه از اتاق که خودمان يک چيز می گوييم و يک چيز او می گويدتصوير ذھنیاتومبيل شده و ھمسرمان بصورت يک 

  . با خلق اينطور می جنگيم. به ھمين ترتيب ذھن مان صحنه نبرد و ستيزه ست... و. و می گويديک چيز ا

 بيدار :ما می توانيم به اين موضوع بيدار و واقف شويم؟ مو5نا ميگويد. ما کی ھستيم؟ ما خداييتی ھستيم که در رحم مادريم. چه کسی می جنگد؟ مادرمان

 اين مادر چه کاره ست؟ مادر .خواستن ھمه چيز از جھان و از چيزھا .ند ناف چيست؟ بند ناف ھمان نگاه مان به جھان استب. فقط بند ناف را ببريد. شده ايد

  .  و به زندگیدرون به جای رفتن به آن به فرار است و جھان زندگی از خواستن و جھان ما به اعتيادتمايل شديد و 

  نفس کشتی باز َرستی ز اعتذار

  ند در ديارکس ترا دشمن نما

  . اگر نفس ات را بکشی، از معذرت خواھی و اظھار تأسف و ندامت و پشيمانی، رھيدی و در جھان دشمن برای تو باقی نمی ماند

نسبت اگر بدانيد و برايتان مسلم شود که اين رنجشی که . درست مثل اينکه نوری را در تاريکی می اندازيد. فقط با شناسايی ست که باصط3ح نفس می ميرد

مردم نمی دانند که کينه، برايشان فايده ای ندارد، آن . شناسايی سبب انداختن می شود. به ف3نی حمل می کنيد، ھيچ فايده ای برايتان ندارد، آن را می اندازيد

تا . يه گروه ديگر کينه حمل می کندگروھی بر عل. ما می بينيم که قومی يا ملتی نسبت به ملتی ديگر، کينه ای ھزار ساله حمل می کند. را حمل می کنند

اگر روشن . بايد ع3ج اينکار را بکنيم. مسئله ھمين کينه ست. زمانی که کينه حمل می کنند نمی توانند مسائل شان را با ھم حل و رابطه درستی ايجاد کنند

ه با خود حمل می کنيم و با ھر کسی که دست می دھيم ويروس شود که اين کينه فايده ندارد و سبب نازايی و بادام پوک کاشتن می شود، مثل ويروسی ست ک

  . را به او منتقل و مبت3يش می کنيم، چاره می انديشيم

  گر ِشکال آرد کسی بر گفت ما

  از برای انبيا و اوليا

  کانبيا را نی که نفس کشته بود؟

  پس چراشان دشمنان بود و حسود؟

کسانی که از شکم ذھن بيرون آمده و روی زندگی ( مگر پيامبران و اوليا :اگر کسی بگويد.  نخواھی داشتما می گوييم که اگر تو نفس ات را بکشی، دشمن

  ، نفس خودشان را نکشته بودند؟ پس چرا آن ھمه دشمن و حسود داشتند؟ )به حضور زنده ھستند% 100 يا 95 تا 90ايستاده و 

  کار صواب گوش نِه تو ای طلب

   جواببشنو اين ِاشکاِل ُشبھت را

که بنظر می آيد عقيده يا باوری ست درست، اما (ای کسی که دنبال حق و راستی ھستی، اگر دنبال جواب درست می گردی، گوش کن، جواب اين شبھه را 

  .، به تو می دھم)اينطور نيست
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  چرا؟.  آری دارد: آيا مو5نا دشمن دارد؟ بعضی موقع ھا می گوييم:کسی می پرسد" مث3

   :تان را بکشيد، دشمن خواھيد داشت؟ نبايد داشته باشيد، اما اگر داشته باشيدآيا شما نفس 

  اند آن منکران دشمن خود بوده

  زدند ايشان چنان زخم بر خود می

  .آن منکران، کسانی که با اوليا و پيامبران، دشمنی کردند، در واقع، دشمن خود بودند و ضربه را به خودشان زدند

  ان کنددشمن آن باشد که قصد ج

  َکند دشمن آن نبود که خود جان می

دشمن کسی ست که به جان ما آسيب و . دشمن آن کسی نيست که خود به خود به حال جان کندن بيفتد. دشمن، آن کسی ست که قصد جاِن ديگری را بکند

  .لطمه بزند نه آنکه خودش در جان کندن و در زحمت است

يا به ھر حال به بند ناف او بسته ست و حرفھای او را اجرا می کند و به دردسرھای او دچار می شود، جان آيا کسی که در شکم مادر من ذھنی اش است 

  .جان می کند" نمی کند؟ حتما

  .آيا وقتی از کسی رنجيده ايم، او ھم خبر ندارد، ما در آتشيم يا او؟ البته که ما

  .ما که کينه داريم، در زحمت ايم، يا او؟ ما

من اگر تا بحال جان کنده ام و به زحمت افتاده ام و چوب 5ی چرخ مردم گذاشته ام، حسود بوده ام و حرص داشته ام، چه کسی به زحمت  .اين بيداری ست

   .افتاده؟ من

  :مو5نا، مثال می زند. حال اين را می فھمم و ديگر نمی خواھم اينکار را انجام دھم

  نيست خّفاشک عدوG آفتاب

  ر حجاباو عدوG خويش آمد د

  ُکشد تابش خورشيد او را می

  رنج او خورشيد ھرگز کی َکَشد؟

  . به عنوان مثال، خفاش ُخرد و حقير در واقع دشمن خورشيد نيست، بلکه او به سبب فرو رفتن در پردۀ تاريکی، دشمن خود است

  . حال، خفاش کوچولو کيست؟ ما، در ذھن. دش می آيداز آفتاب ب. برای اينکه ذاتش آفتاب را نمی پسندد. خفاش کوچولو، از آفتاب فرار می کند

   :گفتيم. ما از آفتاب زندگی، از ِخرد زندگی بيزاريم، برای ھمين با اين لحظه، می جنگيم

   :گفتيم. اين لحظه، حی و قائم استيکی پراکنده در زمان است و يکی . اين لحظه، زندگی و خداست

  . ابديت، بی نھايت :خدا، دو تعريف و مشخصه دارد

  .  ابديت، يعنی زندگی ابدی- 

  . بی نھايت، يعنی ريشه و عمق بی نھايت- 

لحظه بعد ھم زنده ايم و لحظه بعد ھم زنده ايم و . بدون گيرک ھای جھانی. اين لحظه، زنده ايم.  ابدی می شويمحالما زنده به . ھمين تعريف ما ھم ھست

کسی اين لحظه، چنان ريشه عميق در . اگر کسی از مرگ می ترسد، ھنوز زنده نشده. دن، تعريف خدا و ماستاين زنده بو.  ابد...لحظه بعد ھم زنده ايم، تا 

زندگی دارد که حی و قائم، زنده و قائم به ذات خودش با بی نھايت ريشه، بطوری که از اتفاقات اين جھانی نمی پرد و واکنش نشان نمی دھد، ھم به زندگی 

  . زنده ست
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منتظر اتفاقی ست که رخ دھد و به او زندگی . کسی ست که ريشه ندارد و از مرگ و اتفاقات، می ترسد و زندگی را در اتفاقات می بيندخفاش کوچولو، 

منتھی در . اگر کسی دشمن مو5نا، که ھشياری و حضور را پخش می کند، شود، دشمن خود است. دھد، از آفتاب و از زندگی می ترسد و دشمن خود است

بيچاره نمی داند، برای اينکه به ذھن رفته و ھشياری جسمی پيدا کرده، با ھشياری جسمی يعنی با فکرش که فقط از . نمی داند. ناآگاھانه.  ناشناختهحجاب و

  .  نمی شود. جسم ھا می تواند آگاه باشد، می خواھد بی فرمی و عدم و زندگی و ھشياری را توجيه کند

آن کسی که ريشه . نهآيا خورشيد رنج خفاش را می کشد؟ . اما خورشيد که می تابد اين خفاش رنج می کشد و تنفر دارد. تابش خورشيد، خفاش را می کشد

  .نهبی نھايت دارد و قائم به ذات خود است و نور در جھان پخش می کند، از دشمن اش می ترسد؟ ناراحت است؟ 

 :مو5نا، مثال ھای ديگر می زند.  جان کندن و لطمه زدن خود به خودش استآنکه منکر اين انسان زنده ست، و دشمن ھشياری ست، در حال

  دشمن آن باشد کزو آيد عذاب

  مانع آيد لعل را از آفتاب

  مانع خويشند جملٔه کافران

  از شعاع جوھر پيغمبران

قدما عقيده داشتند که سنگ ھای قيمتی بر (را لعل؟ چ. نور آفتاب به لعل برسد" دشمن، آن کسی ست که از طرف او به انسان گزندی رسد و نگذارد که مث3

ھمانگونه که پرتو آفتاب، لعل . در اثر تابش آفتاب و فشار زمين، سنگ زير زمين تبديل به لعل و کريستال و الماس می شود. اثر تابش خورشيد پديد می آيند

 گوھِر معنا، دگرگون می سازند و آنکه دشمن حقيقی آدمی ست می کوشد مانع و گوھر می سازد، نور انبياء و اولياء نيز سنگ ماديت آدميان را به لعل و

  ). رسيدن نور مردان حق به او شود

شما از جنس حضور باشيد، به آن حضورشما که زندگی زنده ھستيد، ھيچ لطمه ای نمی خورد و ھيچ حرفی به شما اثر . ست که از او عذاب بيايددشمن آن ا

بودن برای اينکه اگر ما ناراحت ايم فکر می کنيم حرف ھا و صدمات مردم، ما را کم می کند، ما را کوچک می کند، اين من ذھنی دائم احساس کم . ندارد

  . می کند

  .آبروی ما را برده اند.  ما را کوچک کرده اند:اگر کسی پشت سر ما حرف بد می زند، چرا ناراحت می شويم؟ می گوييم

  . اگر کسی ريشه بی نھايت داشته باشد، ريشه اش کوچک می شود؟!.چه کوچک کردنی؟!. چه آبرويی؟

عذاب . دشمن آن است که از او عذابی برسد. نه. رد، کوچک می شود؟ خدا ھم کوچک می شود؟اگر کسی فضا دار باشد، طوری که ھمه چيز در او جا بگي

  . به خورشيد نمی رسد

  . ، دل پيغمبران يا اوليا يا شما ستلعل

وچکتر و اثرش روی  که با ھر شناسايی کوچک و کشناسايی پله به پله من ذھنی، انداختن دردھا، درد ھشيارانه، صبر، رياضت، پرھيزانسان نيز، بر اثر 

  . ، تبديل به لعل می شود)چرا مثل سنگ؟ چون نفس، مادر ماست و مادر ما، دل ماست(ما کمتر می شود، اين دل مثل سنگ ما 

ان پخش وقتی دل انسان به لعل تبديل شد، آيا کسی می تواند جلوی، آن دل لعلی را، که عشق و خرد و ھشياری و لطافت و زيبايی و انرژی سازنده، در جھ

  . نمی تواند. نهمی کند، بگيرد؟ کسی می تواند مانع درخشش آفتاب شود؟ 

  . لعل شما، لعل نباشد:مگر اينکه. اگر بتواند، دشمن است ولی نمی تواند

کسی ست که با اين لحظه کافر . ھر کس با دين ما و در دين ما نباشد کافر است"  کافر به اين معنا نيست که مث3:مو5نا، در حرف زدن سبک خود را دارد

  . خداييت خودش را با ھم ھويت شدگی با چيزھا و دردھا پوشانده. کسی که با جھان مادی ھم ھويت است. ستيزه می کند

  . وم استبنابراين، چنين کسی از تابش جوھر پيغمبران و اوليا و عارفان که درجه به درجه، دل و خرد و انرژی سازنده شان را در جھان پخش می کنند محر

چه لطمه ای به مو5نا ميخورد؟ به خودش . فرض کنيد که کسی خود را از آموزش مو5نا، محروم کند. اگر کسی با اينھا دشمن است خود را محروم کرده

  .لطمه می زند
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  کی حجاب چشم آن فردند خلق؟

  چشم خود را کور و کژ کردند خلق

منظور از چشم فرد، چشم پيامبران است زيرا . ( پرده ِبکشند؟ بلکه آنھا چشم خود را کور و لوچ می کنندمردم چگونه؟ می توانند در برابر آن چشم بی نظير

  ).ھر پيامبری در زمان خود فرد و يگانه بود

اب چشم کسی که بيدار  من ذھنی ما خوب است و از شکم او بيرون نمی آييم، و بيدار نمی شوند، حج:اگر خلق به ھم نگاه و از ھم تقليد می کنند و می گويند

  . نمی شوند. نه، می شوند؟ )در سطوح  با5" مخصوصا(شده 

   :وقتی. چطور کژ می بينند؟. بنابراين، خلق اگر آن مسير را می روند، کژ می بينند. متأسفانه تعداد زيادی امروزه، چشم خودشان را کور و کژ کرده اند

بی . ... حسود باشند. تعادل نداشته باشند. حس عدم امنيت داشته باشند. درست نتوانند ببينند.  ترس داشته باشند.کينه داشته باشند، ديد کج و معوج داشته باشند

  .   خود به خودشان لطمه می زنند...آنکه بدانند، از نظر مادی، رابطه ای، عقلی و 

  چون غ�م ھندوی کو کين کشد

  کشد از ستيزٔه خواجه خود را می

  .آن غ3م ھندی ست که از روی خشم و کينه نسبت به خواجۀ خود، خويش را می ُکشد تا او را ناراحت کندکار آنان مانند کار 

  . اگر ما بصورت اين غ3م، در من ذھنی گير کنيم و بيدار نشويم، به خدا لطمه زديم؟

  . ، می خواھم خودم را بکشم)تستيزه با فرم اين لحظه، ستيزه با خداس( من برای ستيزه با خدا :مثل اين است که شما بگوييد

  افتد از بام سرا سرنگون می

  تا زيانی کرده باشد خواجه را

  . ما چه می کنيم؟. آن غ3م، با سر، از بام خانه خودش را پايين می اندازد تا زيانی به صاحب خود برساند

  . ما ھم ھر لحظه، با کله داخل يک فرم ذھنی می شويم

  ). سمبل من ذھنی( تو چطور نمی افتی؟ من تا پايم را جلو می گذارم، با سر می افتم؟ :ا خوانديم؟ استر از شتر پرسيديادتان ھست قصه شتر و استر ر

  ).ھمان ھشياری حضور. (دوربين ھستم، با نگاھم، صد متر آنطرف تر را می بينم. من گردنم بلند است: شتر گفت

فکرتان را که می بينيد، مشاھده کننده از . ذھن تان را نگاه کنيد، فکرتان را می بينيد.  فکر می کنيدشما اگر از فضای يکتايی لحظه خارج نشويد، از آن فضا

ولی خيلی از انسانھا، . اگر اين ناظر زنده بماند و به ذھن نرود، شما بند ناف را به اين سادگی بريده ايد. اما لحظه بعد جذب فکر می شويد. جنس فکر نيست

از بام . که ناظر ذھن شان باشند، ناظر فکرشان بشوند و فکر نتواند آنھا را بکشد، با سر و کله درون فکر رفته و جذب آن می شونداين لحظه، بجای اين

 .زندگی کسی ديگر را می آفريند. تا ضرری به زندگی بزنند. عوض اينکه از بام بھشت به جھان زيبا نگاه کنند، سرنگون می افتند. بھشت سرنگون می افتند

  :مثال ديگری می زند

  گر شود بيمار دشمن با طبيب

  ور کند کودک عداوت با اديب

  زن جان خودند در حقيقت ره

  راه عقل و جان خود را خود زدند

ھنی ما بيمار ذ. اگر مريضی دشمن طبيب خود شود، اگر طفلی با آموزگار خود عداوت کند، چه کسی ضرر می کند؟ اينھا ھر دو، در مورد ما صدق می کند

اگر بعنوان بيمار ذھنی، دشمن اوليا يا مو5نا شويم، چه . طبيب، اين لحظه، خرد زندگی و خدا و يا کسی مانند مو5ناست که به ما آموزش می دھد. ھستيم

  . مامی بيند؟ باز ھم اگر آموزش دھنده ای ما را تربيت و آموزش ندھد و با او دشمنی کنيم، چه کسی ضرر . من ذھنی کودک است. ماکسی ضرر می کند؟ 



477 برنامه. حضور گنج   2013 

 

14 

 

پس بيدار می شويم و می . ما نمی خواھيم راه عقل و جان خودمان را خودمان بزنيم. در حقيقت رھزن جان خودند و راه عقل و جان خود را خود زدند

  .در زندگی ام بکار ببرم. رمآثار مو5نا را می خواھم بخوانم و ياد بگي. با کسی کار ندارم. می خواھم نور افکن را روی خودم بيندازم: گوييم

چندين بار برنامه را گوش دھد، يادداشت . اگر کسی از طريق گنج حضور و برنامه ھايش بخواھد روی خود کار کند، بايد از اول برنامه ھا را دنبال کند

  :ادی که نزديک اش ھستند، تصميم نگيردبر اساس واکنش به افر. خود زير نور افکن خود بگذارد و به خود نگاه کند. شناسايی وعمل کند. بردارد

   ھمسرم گنج حضور گوش نمی دھد و دنبال نمی کند، من چرا گوش دھم؟ چه فايده ای دارد؟ من به حضور برسم و او نرسد، چه فايده دارد؟ بچه ھايم چه؟ - 

  ... !. شما حا5، به حضور برس، - 

  . ، نورش به ھمه جا می افتدکسی که به حضور می رسد، مثل شمعی می شود که در خانواده

  . از واکنش می رھيد. مطمئن باشيد که اگر شمع حضور شما روشن شود، شامل ھمسر و فرزند شما ھم می شود. روی خود، کار کنيد

  مگر می شود که متوجه نشوند؟ . اگر آن انرژی برسد، ب3فاصله مردم متوجه می شوند

 با :ھمانطور که در ابتدای ابيات گفته شد. ما بايد روی خودمان کار و صبر کنيم. ر به حساب می آورنداما عده ای ھم من ذھنی شان را، بعنوان حضو

  .ضربات مشت و خنجر

  .چنين نيست. مردم فکر می کنند، اNن که تصميم به حضور رسيدن گرفتند، يکساعت ديگر نفس شان را کشته اند و تمام شده

   :طور که جلو می رويد، به خود نگاه می کنيدھمين. نفس، آرام آرام شناسايی می شود

اگرمردم به شما انتقادی داشتند، فوری واکنش نشان می داديد و فکر می کرديد که دشمن شما ھستند، اNن می دانيد، فھميده ايد که اگر شما دشمن داريد، 

  . م؟ چگونه انرژی ای از خودم پخش کرده ام؟من، چه کرده ا: از خود بپرسيد. سراغ او را از بيرون نگيريد، به خودتان برگرديد

  . چون نور افکن روی خودتان است، می توانيد بفھميد که کدام الگوی ذھنی برايتان دشمن ايجاد کرده

  . اگر در حضور بودی، دشمن نداشتی: مو5نا گفت

نمی خواھيم راه عقل و . ور که برسيم، ھمه دوست مان خواھند داشتما که پيغمبر يا اولياء نيستيم که مردم حسادت کنند، اگر انسانی معمولی ھستيم، به حض

  . جان خودمان را خودمان بزنيم

تا بحال، مادر نفس مان چوب 5ی چرخ مان کرده، لطمات مالی و جانی و رابطه ای زده، از اين به بعد نمی خواھيم اين . می خواھيم به خودمان کمک کنيم

  . زيان ھا را به ما برساند

  :ی ديگرمثال

  گاُزری گر خشم گيرد ز آفتاب

  گيرد ز آب ماھيی گر خشم می

  تو يکی بنگر کرا دارد زيان؟

  اختر از آن؟ عاقبت که بود سياه

  . ، در قديم، رخت شورھا، لباسھا را می شستند و روی طنابی پھن می کردند تا آفتاب بر آنھا بتابد و خشک شوند)گازر(رخت شور

  .  من آفتاب را دوست ندارم، يا طلوع نکند يا اينکه رخت ھا را نمی شويم که جلوی آن پھن کنم:شمنی کند و بگويداگر رختشويی، با آفتاب د

  !.  تجارتت تعطيل می شود و نمی توانی پول درآوری- 

  .  می خواھم از آب بيرون بيايم و در خشکی زندگی کنم، می ميرد:اگر ماھی از آب خشم بگيرد و بگويد

  !. رون بيايی، می ميری از خشکی بي- 
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  .  ما لباسھای چرک داريم، گازر ما ھستيم، آفتاب ھم از درون ما می تابد:اين مثال ھا به من مربوط است

تاب اگر شما دشمن آف. زير آفتاب خرد خشک کنيد. شما می خواھيد لباس ھايتان را از کينه بشوييد، ذھن تان را از کينه بشوييد؟ بوسيله آب خرد بايد بشوييد

  ايد، چگونه می خواھيد ذھن تان را بشوييد؟ 

  . ؟  !...!  شما که در دريای وحدت اين لحظه، بايد مثل ماھی شنا کنيد، اگر از آب خشمگين ايد؟

  . ھر ستيزه ای مانع رسيدن ما به آن آب وحدت است.  با ھر چه که می ستيزيد، با آن دريا می ستيزيد:گفتم

  . يد و خشم داريد ولو اينکه خشم تان در مورد دشمن تان باشد، به آن فضای وحدت و يکتايی، نمی رسيداگر شما از کسی خشمگين ھست

شما قھر می کنيد، علتش ھر چه می خواھد باشد، از دوست تان يا ھمسرتان قھر کرده ايد، متوجه . ھر خشمی، خشم خداست، ھر قھری، قھر با زندگی ست

ما نمی خواھيم مثل ماھی از آب دريای . ، و چقدر جھان تنگ می شود؟ به عبارت ديگر، از زندگی قھر کرده ايدنمی شويد که ناقِض زندگی می شويد

  . وحدت، قھر کنيم، زيرا، قھر ماھی از آب، قھر از اين لحظه ست

يا خرد مو5نا . باشيم، از درون مان بايد بتابداين آفتاب که خود خداست، اگر ريشه دار شده . می خواھيم ذھن مان را بشوييم و جلوی آفتاب زندگی پھن کنيم

  .و عارفان، به ما کمک می کنند

  . تو نگاه کن

  . نهماھی می تواند از آب و رختشور از آفتاب قھر کند؟ . سمبليسم ظاھر را ھم ببينيد

  . مااگر اينکار را بکنند چه کسی زيان می کند؟ چه کسی بد اقبال می شود؟ 

 به : بعنوان ھشياری، وارد اين جھان می شويم، از طريق ذھن مان، ھشياری، ھر لحظه ما را ندا می دھد:بارھا گفتيم.  استتنھا بخت ما ھمين حضور

  . سوی من برگرد

  .  چه چيزی در اين جھان، زندگی اش بيشتر است؟:مادر ذھنی مان به تکرار می گويد و دنبال می کند. اما خيلی مشغوليم و نمی شنويم". تو منم"

وقتی که برمی گرديم " اتفاقا. حواس مان به برگشتن نيست" ھمواره دنبال مقايسه ھستيم که در چه چيزی زندگی و حس امنيت و خوشی و شادی ھست؟ اص3

  .و روی خود قائم می شويم اختر و اقبال مان می رسد

 . مردم دنبال خوش شانسی از بيرون ھستند. در بيرون اقبال نيست

  رو د زشتگر ترا حق آفرين

  خو رو، ھم زشت ھان مشو ھم زشت

  Oخ ور ُبَرد کفشت مرو در سنگ

  ور دو شاخستت مشو تو چار شاخ

  .، خدا تو را زشت و بد منظر آفريده، ديگر کاری نکن که اخ3ق بد نيز داشته باشی که در آن صورت ھم بد صورت ھستی و ھم بد سيرت"اگر مث3

پول، دانش، امکاناتم کم است، خانه ام کوچک است، بچه ھايم " مث3. م، از نظر ظاھر زشت ھستم يا کمبودی دارمفرض کنيد، وقتی به خودم نگاه می کن

درس نمی خوانند، با ھمسرم اخت3ف دارم، اين کمبودھا را دارم، به جای خود، که بايد ع3ج شان کنم، اما اگر زشت خو ھم شوم، يعنی از حرفھای من ذھنی 

  .حا5 اين زشت خويی وقتی از ذات من ذھنی می آيد، حسادت است.  ايراد می شوددو مجموع  ام پيروی کنم، در

 وحرص  و گاھی ھم بصورت حرص و گاھی بصورت حسادتگاھی بصورت " مث3. بعضی مواقع مو5نا، من ذھنی را با مشخصاتی بارز، نشان می دھد

  . کفش ات بيشتر پاره و پايت ھم زخم می شود!.  که شيشه و سنگ ھای تيز است برویاگر کفش ات پاره باشد، نبايد جايی: ، ديده می شودحسادت

  !.حسود باشی که گيج می شوی. اگر پول کم داری، خوش خلق باشی بھتر است يا حسود باشی؟
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 ھستيم، اما آيا با ...ھمسری مھربان يا ما دنبال يک دوست خوب يا " مث3. ما نمی دانيم که اين انرژی من ذھنی، نمی تواند کمبودھای ما را جبران کند

  . نه!. حسادت می توانيم آنھا را بدست آوريم؟

  .نه!. با کينه و رنجش و ابزارھای من ذھنی می توانيم؟

  . اگر دو نقص داری، به چھار نقص تبديل اش نکن. اگر دو شاخ داری، چھار شاخ نشو: به ھمين دليل می گويد

فرض کنيد، يک نفر دو ق3ده بر گردن دارد، کاری کند که چھار ق3ده . رده و گناھکار بودند، دو ق3ده بر گردن شان می انداختندقديم، آنھايی را که کار بد ک

  . خوب نيست. نهشود، وضعيت خوبی ست؟ 

 اضافه کنيد، يعنی بخواھيد با من اگر شما يک اشکال مادی داريد که به چشم ديده می شود و نقص است، انرژی من ذھنی نقص بزرگتری ست که اگر به اين

  .ذھنی و حرص و حسادت، اين نقص را برآورده کنيد، گرفتاری اش بيشتر است

  تو حسودی کز ف�ن من کمترم؟

  فزايد کمتری در اخترم می

  خود حسد نقصان و عيبی ديگرست

  بلک از جمله کميھا بّترست

حسد نيز خود نقص . مگر من از ف3نی کمترم که ستاره اقبالم ھر روز کم فروغ تر می شود؟: تو از آنرو که دچار بيماری حسدی، ھمواره با خود می گويی

  .حسد از ھمه معايب قبيح تر است. و عيب به شمار می آيد

  .يعنی خود را کاھش دادن. يعنی ھشياری جسمی کامل. مقايسه يعنی کاھش دادن خود به جسم. حسادت از مقايسه می آيد. ما حسود ھستيم

اگر اين زندگی را که در اين لحظه ريشه بی نھايت دارد، به جسم کوچکی کاھش دھم،  يکی ديگر را ھم به جسم کاھش داده و . من از جنس زندگی ھستم - 

  . ، بايد بدانم اين مقايسه غلط است)فقط جسم ھايشان را با ھم مقايسه می کنم(اين دو را با ھم مقايسه کنم 

، )که اينکار قدغن است(ولی اگر، فرم ذھنی اين دو را با ھم مقايسه کنم . ی ھم زندگی ست و اين دو با ھم قابل مقايسه نيستندمن يک زندگی ھستم و آن يک

مادر ذھنی ام که در شکمش ھستم و يا با بند ناف به او وصل ھستم، با يکی کار نامشروع می کند و خودش را با يکی مقايسه می کند و (يعنی حسادت کنم 

  . ، در اثر مقايسه ھمواره حس می کنم که از ف3نی، کمترم)م شاھد اين کار ھستممن ھ

  . اين حسادتی که اNن بيدار شده، يک نقصان و عيب ديگری ست. اين احساس کمتری و نقص، بخت و اقبال مرا پايين می آورد

از ھمه کمبودھا و نقص ھای عالم، . که ستاره اقبال تو را افول می دھد ع3وه برآنچه کم داشتی، حسد ھم که از بدترين معايب است، به آن اضافه شده - 

  .حسادت بدترين است

  . اگر کسی بتواند، حسادت را در خود حل کند و از مقايسه برھد، مادر نفس خود را کشته و اين عمل، بسيار دشوار است

   کی کرده؟:که يکی را برای مقصر دانستن، پيدا کنيمچرا مادر نفس ما، يا ما بعنوان مادر نفس مان، به بيرون فرار می کنيم 

  !!!. کی کرده؟ بيشتر اوقات ھم خودمان کرده ايم:اگر ھم اتفاق خوبی بيفتد، باز ھم می خواھيم بدانيم

  . ان استاگر به کمک ديگران دست آورد خوبی را نصيب شويم، اما قدردانی و تشکر نکينم، اين ھم يکنوع ظلم و زير پا گذاشتن قانون جبر

  .زير پا گذاشتن قانون جبران، از خصيصه ھای مادر من ذھنی ست و قدغن است

  . بيشترين چيزی که در بيرون توجه مان را جلب و در گيرمان می کند، آدم ھا ھستند

آدم ھا نمی توانند . ا را رھا و آزاد می کنيداگر شما از حسد برھيد، آدم ھ. ما می خواھيم ديگران را عامل گرفتاری خود بدانيم. آدم ھا ما را بيرون می کشند

  . آن اشتياق فرار به بيرون ھم در شما، از بين می رود. توجه شما را جذب و به بيرون تان بکشند

  !.ما، برای با5 بردن خود، به آدم ھا برای م3مت و عيب و ايرادگيری و غيبت کردن، نياز داريم
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   :ه تأييدمان کنندچون حس عدم امنيت داريم، می خواھيم ک

اگر ممکن است چند . جھت حس امنيت، در اطراف ما باشيد. عشق تان را نشان دھيد تا مطمئن شويم. ما را دوست داريد. شما بگوييد که آدم حسابی ھستيم

  .... روز يکبار به ما زنگ بزنيد و اظھار دوستی کنيد

  .آدم ھا را برای اين منظورھا می خواھيم

، را کنار بگذاريم، ھر وقت خود را با يکی مقايسه می کنيم و حس می کنيم که از کسی بزرگتر يا کمتريم، به آدم ھا احتياج نداريم :وع اگر ھمين يک موض

  :متوجه حسادت می شويم

است يا خانه اش بزرگتر جای ، با ديدن کسی ديگر که سوادش بيشتر )يا حسی برعکس (- ). ...  و اينھا ...من اينطورم !. ( من چه خوشحال و چه خوشبختم- 

  !.اين حسادت، توجه شما را می ِکشد و می گيرد و نگه می دارد!.شما با او عوض می شود و اين بار احساس کوچکی و حقارت می کنيد

اگر توجه . توانند بدزدند، توجه شما را ديگران نمی )عمل سختی ست و کار روی خود می خواھد(اگر شما از اين مقوله که کار سختی ست، انشاY برھيد 

آن توجه زندگی زنده ست و مقداری . ، توجه تان بيشتر به خودتان متمرکز می شود)انسان ھا اين توجه را می دزدند" معمو5(شما را چيزی از بيرون ندزدد 

  . سرمايه حضور به دست می آوريد

 به ھر دليلی که شما ...رای تقويت من ذھنی ام و نه برای ايراد گيری و م3مت و نه ب.  نمی خواھم توجه ام را به انسان ھای ديگر بدھم:شما می گوييد

  . ديگران را 5زم داريد، من 5زم شان ندارم، نمی خواھم

 : می فھمدھمان که. توجه زندگی خام و زنده که برايتان می ماند، سرمايه حضورمی شود، آن را بدست گرفته و با آن کار کنيد.  آنموقع توجه جمع می شود

  .  يعنی چه؟پذيرش کدام است؟ پرھيز چيست؟ تسليم

  .  ستحضور زندهآن ھمان 

در اين رابطه . ، آن را بيان می کند، صحبت می کرديم)حسادت( حسد :در مورد يکی از گرفتاری ھايی که من ذھنی بوجود می آورد و مو5نا با يک کلمه

  :مو5نا، تميثل می زند

  متریآن بليس از ننگ و عار ک

  خويش را افکند در صد اَْبتری

  ).عدد صد نشانۀ کثرت است. (آن شيطان به علت ننگ حقارت و احساس ُخردی و کوچکی، خود را دچار بسياری از نقص ھا و ناکامی ھا کرد

 چون ِخرد و شادی و برکت زندگی با آن .، ھمان حالتی ست که ما از پايگاه من ذھنی فکر و عمل می کنيم و می آفرينيم و بادام پوک کاشتن است)نازا(ابتر

  . درد ايجاد می کند و سازندگی در بيرون بوجود نمی آيد و حرف ما ھم اثر بخش نيست. قاطی نمی شود

مشخصات جسمی اش را با آدم مقايسه می کرد و . او را جسم می ديد. ابليس، چون ھشياری جسمی داشت، از جنس ھشياری حضور بودن، آدم را نمی ديد

  .اين يک سمبليسم مذھبی ست که ھمه می شناسند.  من از آدم برترم، نمی توانم ننگ تعظيم بر آدم را تحمل کنم:می گفت

  .ابليس نمی پذيرد. اين، من ھستمبه آدم تعظيم کن، چون، : خدا به ابليس می گويد

  .بنابراين، گرفتار حسادت می شويم. ی ما اينکاره ستمادر ذھن. ما ھم به درجه ای که من ذھنی داريم، نماينده ابليس درذھن مان ھستيم

نه اينکه نتوانيم بچه بزاييم، . اثر گذار در اين جھان نخواھيم بود. ھمانطور که ابليس، خودش را در درجه با5يی از نازايی قرار داد، ما ھم نازا می شويم

  . بلکه نمی توانيم تربيتش کنيم

از آنھا ايراد می .  را پرورش می دھيممنيتدر آنھا ھمان ابليسيت و . گاه من ذھنی و بدون ِخرد و برکت زندگی ستبرای ينکه، حرفی که می زنيم از پاي

 من اين ايراد را ندارم و تو :ما از بچه مان ايراد می گيريم، نه برای اص3ح او بلکه برای اينکه بگوييم. گيريم، نه برای تغيير بلکه برای تأييد خودمان

  . داری

  . محکوم می کند... ای اص3ح او، بايد از موضع عشق برخورد کنيم نه از موضع منيت، که بطريقی بر
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  خواست تا باO بود از حسد می

  پاO بود خود چه باO؟ بلک خون

چون ما گرفتار . درس بزرگی ست" ااين واقع. ابليس، از راه حسادت می خواست به مقامی با5 برسد، اما چه با5يی؟ نه تنھا با5 نرفت، بلکه خون گريه کرد

از نظر . حسادت ايم، ھر تصميمی که بر اساس حسادت می گيريم، نه تنھا ما را به نتيجه نمی رساند، بلکه خون گريه می کنيم و گرفتار دردھايش می شويم

پس، چقدر مھم است که ما خودمان را به جسم کاھش . شويممادی جلو نمی رويم، از نظر رابطه ای جلو نمی رويم، اثر تربيتی نمی توانيم بگذاريم، نازا می 

  .ولی اگر در چنين سيستمی افتاديم، ب3فاصله بيرون بپريم. ندھيم و با ديگران مقايسه نکنيم

 به ...واج و  جوانمردانه و صميمانه، طرف مقابلی را که در معرض حسادت ماست، بغل گرفته و بخاطر، خانۀ بزرگ، ديپلم، ازد:يک راھش اين است که

  .به اين ترتيب زندگی مان پيش می رود. اين نحوۀ برخورد، من ذھنی را کنار می زند و باعث تضعيف اش می شود. او تبريک بگوييم

  :درسھايی بسيار عالی از مو5نا. مثالی ديگر

  آن ابوجھل از محمد ننگ داشت

  فراشت وز حسد خود را به باO می

  دبواْلحکم نامش ُبد و بوجھل ش

  ای بسا اھل از حسد نااھل شد

نام ابوجھل ابتدا ابوالحکم . ابوجھل، عموی پيامبر، نسبت به َسرَوری و برتری حضرت رسول ننگ داشت و از روی حسادت خود را با5تر از او می شمرد

، )صاحب نادانی(نامش ابوجھل " نھايتا. ه شوند، بود، چه بسا آدميان اھل و شايسته که بر اثر حسادت، نا اھل و ناشايست)صاحب حکمت و فلسفه و دانش(

  . شد

در عالم حسادت، عواقب بد نگاه ما و تصميماتی که می گيريم و کارھايی که می کنيم، به خودمان و رابطه مان و " واقعا. حسادت، عقل ما را زايل می کند

  . متوجه آن می شويم" که البته بعدا. مردم لطمه می زند

  ).ن شودما نمی خواھيم چني(

  من نديدم در جھان جست و جو

  ھيچ اھلّيت به از خوی نکو

  . من در اين جھان سعی و طلب، ھيچ شايستگی و لياقتی را بھتر از نيک خويی و اخ3ق خوب نديدم

حضور است که . دم، ندي)حضور(در جھان فرم، در جاھايی که می توانی بوسيله حس ھايت جستجو کنی، من ھيچ خصوصيت خوبی را بھتر از خوی نکو 

   :خوی نکو داشتن، يعنی داشتن فضای پذيرش. اھليت و خوی نکو و لطافت، مختص انسان بيدار شده از من ذھنی ست. اين خاصيت را دارد

ی واکنش نشان نمی دھی، حسود نيستی، حرص نداری، زندگی ات از درون می جوشد، چيزی از جھان بيرون برای زندگی نمی خواھی، حس امنيت نم

درانسانی ست . از قسمت حضور ماست. منتھی اين پذيرش و اين خوی نکو از جنس جسم نيست. خواھی، توقع و انتظار از مردم نداری، اينھا خوی نکوست

   :از خوی نکو، ما تظاھرو آثارش را می بينيم. کنار شما نشسته ولی آن قسمت حضور او از شما پنھان است" که جسما

  . ، خوش اخ3ق است، می خندد، لطيف است)ربستگی به ميزان حضو(

  انبيا را واسطه زان کرد حق

  تا پديد آيد حسدھا در َقَلق

، سينه ھای خود )ذھن(، اضطراب آيند و حسادت پنھان در )قلق(حق تعالی، پيامبران را واسطه ميان خود و مردم قرار داد تا آنھا در ازای بعثت پيامبران به 

  .را آشکار کنند
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  . سد در انسان عادی ست که ھيچکس نمی پذيرد حسود استآنقدر ح

  زانک کس را از خدا عاری نبود

  حاسد حق ھيچ َدّياری نبود

  . مردم نسبت به خدا احساس ننگ و عاری نداشتند

ه خدای حقيقی بايد حسد ھيچکس به خدا شک نمی کند ولو اينکه در جسم و در ذھن است و خدايی دروغين برای خودش درست کرده اما فکر نمی کند که ب

  . مردم به آنھا حسادت کردند و حسادت نمايان شد و فھميديم حسادت وجود دارد. پيامبران از جنس حضور بودند.  بورزد

  آن کسی ِکش مثل خود پنداشتی

  زان سبب با او حسد برداشتی

  .کسی که پيامبران را مانند خود گمان می کند، نسبت به آنان حسد می ورزد

  ). شما ھم مثل ما ھستيد، ادعای پيامبری نکنيد (:ون پيامبران را مثل خود می ديدند، نسبت به آنھا به حسادت پرداختندمردم چ

ر شد بزرگی رسول   چون ُمَقر6

  پس حسد نايد کسی را از قبول

ا انکار کند، از بخل و حسد ورزيدن دست وقتی با د5يل و بينه ھای روشن، برای ھمه مشخص شد که رسول از جنس حضور بود، کسی نمی توانست او ر

  .برداشتند

. ھم وقتی انسانی را می بينيم که کار خارق العاده ای می کند و يک اثر شگفت انگيز می آفريند، آن موقع متوجه بزرگی او شده و حسادت نمی کنيم" حقيقتا

   :البته غير مستقيم مو5نا به ما می گويد

  . فيد عارفان، استفاده کنيدشما از خداييت زنده يا آموزش م

 و ما را به نقطه ای می رسانند، که از کمک می کنند و کمک می کنندکسی مثل مو5نا، که از آنطرف برايمان پيام آورده، ھمچنين عارفان و بزرگان به ما 

  .آنجا به بعد خودمان راه را می توانيم دنبال کنيم

بين من ذھنی تمام عيار و پر درد و آن ھشياری . باOترين قسمت آن، حضور کامل است. ن ذھنی ستقسمت زيرين آن م :، طبقات مختلفی داردھشياری

صبرکرده و فقط روی ، بايد نبايد خود را با ديگران مقايسه کنيمما . يکی در سطحی و ديگری در سطحی ديگر است .تمام عيار، ھفتصد پرده ھست

  . خودمان کار کنيم

  پس بھر دوری وليی قايمست

  تا قيامت آزمايش دايمست

  ھر که را خوی نکو باشد بَِرست

  دل باشد شکست ھر کسی کو شيشه

  . آزمون ستيزه و حسادت نسبت به حضور، ھر لحظه و تا قيامت وجود دارد

  .در ھر دوره ای، ولی و جانشينی وجود دارد و امتحان مردم تا روز رستاخيز بر قرار است

  . بمحض اين تولد، آزمايش مان تمام شده. قعی ست که از مادر دوم مان متولد شويمدر مورد من و شما، قيامت مان مو

ھر کسی خوی نکو داشته و از . انسان ھايی که حضور کامل دارند در ميان ما زندگی می کنند، ممکن است آنھا را بشناسيم و يا نشناسيم، اما حی و حاضرند

ن والگوھای ذھنی، دلش باشد، زود رنج و شيشه دل باشد و متوقع و باورھای خود را اصل و مسلم و ھر کس که ذھ. جنس حضور باشد، رھيده و آزاد شد

  .حقيقت بداند، شيشه دل است و دلش می شکند و از بين می رود
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  پس امام حی قايم آن وليست

  خواه از نسل ُعَمر خواه از عليست

  جو مھدی و ھادی ويست ای راه

  ھم نھان و ھم نشسته پيش رو

  . ، پيشوای زنده ای که به حفظ دين قيام می کند، ولی ست، چه از نسل عمر باشد، چه از نسل علیپس

  ).قائم به گيرک ھای جھانی نيستند. (انسانھا و پيشواھايی صد در صد زنده به حضور و قائم بر خود وجود دارند که ولی اند

ھر کس بايد در سطح . يعنی انسانھا در سطوح مختلف اند. زنده اند% 10، %85، %90کسانی ھم ھستند . زنده به حضور است" ، کسی ست که کام3ولی

بنابراين، انسانی که صد در صد به حضور زنده ست، مھم نيست که از کدام نسل، عمر يا علی باشد، نسبت اش در بيرون . خود و روی خود تمرکز کند

 و به جھان کمک می کند خود قائم شده و ده و بعد از ذھن خود را بيرون کشيده و بردر آنھا ھشياری جذب ذھن ش. دين اش مطرح نيست. مطرح نيست

  .معلوم می شود که تعصبات ظاھری ما، از من ذھنی ست. مھم نيست که از نسل که؟ باشد و چه دينی؟ داشته باشد و کجا؟ باشد

  . راه جو، ھمان ھدايت شونده و ھدايت کننده ست

قسمت به حضور رسيده اش نھان است و شما نمی توانيد ببينيد و جسم . در اين لحظه زنده ست، اين شخص به حضور رسيدهکسی که صد در صد به زندگی 

  . اش جلو ديدگان شما، زنده ست

.  مفيد استانسانی که صد در صد به حضور زنده ست، انرژی و دانش و خرد زندگی، که از آنطرف، به اين جھان می آورد و پخش می کند، برايمان بسيار

  . مو5نا يکی از آنھاست

    او چو نورست و خرد جبريل اوست

  وان ولیG کم ازو، قِنديل اوست

  آنکه زين قِنديل کم، ِمشکات ماست

  نور را در مرتبه ترتيبھاست

 يعنی از او نور و بھره می گيرد و معارف .آن ولی که در مقامی فروتر از او قرار دارد به مثابه قنديل اوست. او مانند نور است و عقل به منزلۀ جبريل او

ھمينکه انسان کامل، وحدت ذاتی خود را با حق تعالی درک کرد از جبريل نيز برتر می شود چنانکه (. و حقايق را بدين وسيله به ولِی مادون خود می رساند

  . )وقتی حضرت رسول به معراج رفت، جبريل از ادامۀ ھمراھی آن حضرت فروماند

خرد را چه کسانی می گيرند؟ خرد . ی و زندگی ست که اين لحظه روی خود قائم است و حس ابديت و حس بی نھايت می کند، خرد، جبرئيل اوستاو ھشيار

دان به عبارت ديگر، مراتب ھشياری، ھمان، چراغ. کسانی که کمتر از او ھستند مثل آن چراغدان آويزان شده شبيه قنديل. را، خرد، به اين جھان می آورد

  .نور و ھشياری ترتيب ھای مختلفی دارد. ھايی ھستند که نور را از او می گيرند و پخش می کنند

ھر يک از ما در سطحی از ھشياری، . ما نبايد خودمان را مقايسه کنيم. باز ھم سطح ھشياری ما مطرح استدر اين رابطه چه؟ می خواھيم بياموزيم؟ 

   :خواھد گفت" بعدا. بی آنکه مقايسه کنيم. ھستيم

  . مواظب باش با نور جلوتر از خود ستيز نکنی

به ما تذکر می دھد که با نور پيشی گرفته از خود، ستيزه می " قب3.  اين مطالب، معنی دار نيستند:وقتی آثار مو5نا را می خوانيم و قضاوت می کنيم که

  .حال با شناخت اين موضوع، مخالفت نمی کنيم. ا آن مخالفت کنيمما ھشياری و نور قوی تر از خود را نمی پذيريم و ممکن است ب. کنيم

آثار مو5نا را می خوانيم و خوب درک نمی کنيم، به او .  نفھميديممااگر اشعار فردوسی را خوانديم و نفھميديم، به او خرده نمی گيريم، اقرار می کنيم که 

  :پس.  شايد کسی آن را برايمان معنی کند، بفھميم و بتوانيم در زندگی مان بکار بريم. موضوع را نفھميديمماخرده نمی گيريم، اقرار می کنيم که 

  . ھشياری مراتب مختلفی دارد



477 برنامه. حضور گنج   2013 

 

21 

 

  زانک ھفصد پرده دارد نور حق

  ھای نور دان چندين طبق پرده

  از پس ھر پرده قومی را ُمقام

  ھاشان تا امام اند اين پرده صف صف

  .رسيده، امام يا پيشوا ناميدهحال، انسانی را که صد در صد به حضور 

  . نور حق، ھفت صد پرده، حجاب دارد و اين حجاب ھا چندين طبقه

  . ما روی خود، کار و صبر می کنيم و ھر بار که پرده ای را شناسايی می کنيم، گامی به جلو بر می داريم

روزبروز که . چون آن نور کم کم از ما عبور می کند. ريع حل شودبا دنبال کردن يک ماھۀ برنامه ھای گنج حضور، توقع نداريم که ھمه مسائل مان س

  . جلوتر می رويم پرده ھای بيشتری را کنار می زنيم

 آنکه صد در صد به ...تا . )رده ھای ھشياری(پشت ھر پرده صفی . پشت ھر پرده صفی ست. در پس ھر پرده ای، قومی، صف به صف نشسته اند

  .   حضور زنده ست

  ين از ضعف خويشاھل صف آخر

  چشمشان طاقت ندارد نور بيش

  وان صف پيش از ضعيفیG بصر

  تاب نارد روشنايی پيشتر

به . آنکه من ذھنی اش قوی ست و صف آخر است، نمی  تواند نور قوی تر، صف جلوتر از خود را، که من ذھنی اش ضعيف تر است، تحمل و مشاھده کند

  .  که من ذھنی ضعيف تری دارد، تاب نمی آورد و برايش رنج آور استھمين ترتيب ھر صف، صف جلوتر از خود را 

پس، ھر گاه که من ذھنی مان مقاومت می کند، روشنايی بيشتر را نمی پذيرد، فضا را باز نمی کند و برای جلوتر رفتن و پيشرفت مقاومت می کنيم، کنار 

  .اما بايد پيش رفت. متوقف می کند"  مان ما را کام3گاھی اوقات من ذھنی. زدن پرده ھا و شناسايی مان متوقف می شود

  روشنايی کو حيات اولست

  رنج جان و فتنٔه اين اَحَولست

  اَحَوليھا اندک اندک کم شود

  چون ز ھفصد بگذرد او َيم شود

  . نوری که نسبت به صف اول حيات بخش است، برای اين شخِص دوبين، رنج آور و عذاب دھنده ست

  .  کم می شوند و وقتی سالک از اين حجاب ھا بگذرد و در ھيچ توقف گاھی، درنگ نکند، عين دريای وحدت می شوددوبينی ھا بتدريج

حی ( می شود روی خود قائم و بر از ذھن کنده شده" ، سپس تماماجذب ذھن شدهآن ھشياری .  ايموارد اين جھان شده که ھشياری بوديمما از ھمان ابتدا، 

، ما را از جنس ھمان ھشياری پذيرش اتفاق اين لحظه. تسليمحال؟، چه چيزی ما را از ھمان جنس، می کند؟ . مان روشنايی آغاز است، اين روشنايی ھ)قائم

  زندگی در:زيرا مادر دوم ما، ھمواره تکرار می کند که!. و روشنايی و حضور و حيات اوليه می کند، اما برای ما بسيار دشوار است که تسليم را بپذيريم؟

  . ستيزه با اتفاق اين لحظه. آينده ست

  . بوجود می آورداوست و اتفاق اين لحظه را اوزمينه . به عبارتی، ھنوز پارامتر، خدا را وارد زندگی مان نکرده ايم. ما، توکل نداريم

  . بنابراين، پذيرش اتفاق اين لحظه، يک پرده را کنار می زند و شما را جلو می برد
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ه تکرار، در مقابل اتفاق لحظه، مقاومت خواھيم کرد، مقاومت خواھيم کرد، اشکالی ندارد،  اگر متوجه مقاومت تان شديد، دفعه بعد يا حال، می دانيم که ب

  . آنقدر اين اتفاق می افتد تا با5خره با اين لحظه دوست می شويد. دفعات بعد اشکال را می پذيريد

 نمی پذيريم، اما بعد يادمان می آيد که نبايد با اتفاق لحظه ستيزه و دشمنی کنيم، آن را می پذيريم و دوست می با اتفاق لحظه ستيزه و دشمنی می کنيم، آن را

   :می فھميم که. شويم

  .مرتب ستيزه خواھم کرد، ولی بعد از آن خودم را م3مت نخواھم کرد

  .تی باشم، بمحض آنکه يادم آمد، به اتفاق لحظه تسليم می شومنورافکن روی خود انداخته ام اما فراموش می کنم که بايد با اتفاق لحظه، آش

آنقدر اين تمرين را تکرار و تکرار و تکرار می کنم که برايم مسلم .  می شومتسليمکه به خاطرم آمد، به اتفاق لحظه " ممکن است باز فراموش کنم اما مجددا

  .از جنس لحظه شوم.  شومبا لحظه رفيقمی شود که بايد 

  . ، روشنايی آخرين است که دو بين است)احول(نايی، فتنه و آشوب آن اين روش

 يکی من و :می گوييم.  مطرح استدوآنجا، ھميشه .  منعکس می کندديگر من ذھنی از ھمان ابتدای بوجود آمدن، ب3فاصله چيزی را بنام :دوبين، يعنی اينکه

  .ی ستاين دوي. اگر او، حذف شود، من، ھم حذف می شود. يکی ھم او

 :نمی گوييم.  من، اين گلدان را برداشتم:ميگوييم" مث3. زبان وحدت نيست. زبان ما زبان دويی ست و برای دويی ايجاد شده و زبان ذھن است، ناقص است

  ).من و گلدان. (من برداشتم

سعی می کنيم که به زبان دويی، بتوانيم .  بھتر استاگر خوب بگوييم،. ممکن است بد بگوييم، ممکن است خوب بگوييم. ھر چه می گوييم، در آن نقص است

  .مثل مو5نا. وحدت را بيان کنيم

  . اين قصه ھم به زبان دويی ست. به زبان جسم می گوييم. می دانيم که ھر چه بگوييم، به زبان دويی می گوييم

  . اين جوان و مادرش، يکی ھستند. مثل، اين شخص و مادرش

لی ھا، اين دو بينی ھا، اين سيستم شخص و من ذھنی، اينکه اين شخص جذب من ذھنی ست يا مادر آينده را می بيند و با لحظه، حال، اين دويی ھا، اين احو

 يکی من و يکی ھم خدا، خدا را بصورت جسم منعکس کرده ايم، :ستيزه می کند و زمان را روشن نگه داشته، اين احولی و دوبينی ھا، اينکه می گوييم

دريا می ) َيم(، روی خودمان کار کنيم، )ھفت صد سمبل زياد است(اما اگر اندک اندک و زياد . يکباره نمی شود ھمه چيز را فھميد. می شودبتدريج، کم 

  .آن فضای وحدت باز می شود. شويم

  آتشی که اص�ح آھن يا زرست

  کی ص�ح آبی و سيب ترست؟

  سيب و آبی خاميی دارد خفيف

  يفنی چو آھن تابشی خواھد لط

  .مناسب نيست" بعنوان مثال، آتشی که برای شکل دادن به آھن و يا ط3، مناسب است، کی می تواند برای ِبه و سيِب تر و تازه نيز مناسب باشد؟ مسلما

  .ند استسيب و به، اندکی خامی و نارسی دارند، برای رسيده شدن آنھا بايد حرارتی م3يم داد، نه مانند آھن که به حرارتی بس قوی نيازم

آنھايی که در صف آخرند و من ذھنی قوی دارند با صف جلوتر از خود می جنگند، . پشت سر ھم قرار گرفته اند. انسانھا در سطوح مختلف ھشياری اند

  .يعنی نور را نمی پذيرند

آتشی که آھن يا ط3 را با آن گرم و سرخ می . ن بودانسانھايی که ھشياری شان پايين است، نمی توانند زير آتش پر توان پرھيز و صبر بروند، بايد مواظبشا

کنند و می کوبند و شکلش می دھند تا به آيينه که نور را منعکس می کند، تبديلش کنند، برای رسيدن سيب، يا به خام، که فرزندان آب ھستند و سمبل 

 . ھشياری زود رنج، مناسب نيستند
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  ھاست ليک آھن را لطيف آن شعله

  ش آن اژدھاستکو َجذوِب تاب

  َکش ھست آن آھن فقير سخت

  زير ُپتک و آتش است او سرخ و َخوش

آن آھن مانند درويشی ست که سخت . ولی برای آھن، آن شعله ھای نيرومند، مناسب و لطيف است، زيرا آھن، زبانه ھای اژدھای آتش را جذب می کند

  .و شادمان استرياضت می کشد و در زير ضربات پتک و حرارت آتش رياضت، سرخوش 

   :دو انسان را در نظر بگيريم

يکی، از جنس سيب و به و گ3بی، نازک نارنجی، نمی تواند پرھيز کند، نمی تواند معذرت خواھی کند چون احساس می کند که کوچک می شود، در آشتی 

اين انسان بايد از کسی نور . دارد و نمی خواھد آنھا را بيندازدنمی تواند قدم بردارد چون احساس می کند که نبايد اول او تلفن بزند، توقع و رنجش و درد 

 .بگيرد و ھمين آموزش ھا را بتدريج بياموزد و جذب کند تا قوی شود و روزی بتواند خود را به زير چکش آتش عشق ببرد

  حاجب آتش بود بی واسطه

  در دل آتش رود بی رابطه

  حجاب آب و فرزندان آب بی

   خطابپختگی ز آتش نيابند و

شخصی که به مثابه آھن است و سختی ھا را کشيده و تحمل کرده و در دل آتش عشق و حضور رفته، عشق و انرژی را بدون واسطه از خدا و زندگی می 

  . گيرد، صد در صد به حضور زنده ست

در اينصورت، گدا !.  نمی توانيم به حضور برسيم نه، ما:صد در صد به حضور زنده بودن حالت طبيعی ماست و مو5نا اشاره می کند که مبادا بگوييد

  .ھستيد

. تا جايی ما می توانيم از مو5نا درس و آموزش بگيريم، در نقطه ای، بايد خودمان، راه خودمان را پيدا و دنبال کنيم و مستقيم با زندگی در تماس باشيم

  . جای گدا پشت درب است و نمی تواند وارد حريم خانه شود.ھميشه نمی توانيم گدا باشيم و يکی به ما رسيدگی و دستگيری مان کند

  .مدتی گدايی و طلب می کنيم اما بعد، گدايی راکنار گذاشته و از درون خود، نور و خ3قيت و زندگی را تجربه می کنيم

  .آب و ھر آنچه از آب است، بدون واسطه نمی تواند از آتش کمال يابد و با آن نسبتی برقرار کند

بدون حجاب، بدون واسطه، نمی توان آب را گرم کرد، نمی توان آب را روی .  فرزندان آب ھستند...سيب و به و گ3بی و .  ھشياری ذھنی ستآب ھمان

انسان ھايی که می . ديگ آتش و حرارت را گرفته و به آب و به فرزندان آب می رساند. آتش ريخت بلکه بايد آن را در ديگ ريخت و روی آتش گذاشت

  . يند ھشياری مان پايين است و به حضور رسيدن را عملی نمی دانند، پيغام را از آتش يعنی از عشق نمی گيرندگو

  ای واسطه ديگی بود يا تابه

  ای ھمچو پا را در روش پاتابه

  يا مکانی در ميان تا آن ھوا

  آرد بما شود سوزان و می می

واسطه بين آب . ا نيز بايد ديگ و يا تابه ای را واسطۀ خود و آتش قرار دھند تا به کمال و پختگی برسندھمانطور که پا برای راه رفتن نياز به کفش دارد، آنھ

  . و آتش، ديگ است) ما نمی توانيم: انسانھايی که می گويند(

  . ديگ گرما را گرفته و به آنھا که از جنس آب ھستند، می رساند. آب را بايد در ديگ گرم کرد
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خود بطور مستقيم آن انرژی را نمی توانيم بگيريم، اما "  از آنطرف می گيرد و به ما می رساند و دنبال می کنيم و پيش می رويم، فع3مو5نا ھم انرژی را

  . دائم نمی توانيم گدا بمانيم

اما اگر اين لباس را برای خشک . دپس، لباس، گرما را می گيرد و خشک می شو. ، در اتاق می توانيم بخاری بگذاريم، تا ھوا گرم و لباس خشک شود"مث3

  .شدن، در آتش بيندازيم، لباس می سوزد

   :ما از مو5نا، تا نقطه ای، انرژی می گيريم، تا ھميشه نمی توانيم بگوييم

  .ما می خواھيم در من ذھنی مان باقی بمانيم

  . مو5نا، ما را قوی می کند، تا جايی که بتوانيم از اين ذھن بيرون بپريم

تا بحال اين . ترک کنممن می توانم عادت بد را . تحمل کنم را بزن، من می توانم چکش پرھيز حا5، آن :بی و سيب بودن، تبديل به آھن شويم و بگوييماز گ3

ی ست، می اگر اين بدن من معتاد به چيز.  اين بدن من است و من ھشياری حضورم:شما عکس تان را آنجا بگذاريد و بگوييد. عادت مرا تسخير کرده

 که به اين بدن چه؟ و چقدر بدھم؟ اينطور نيست که من تصميم بگيرممن می توانم . من جدا از آن ھستم. خواھم اين بدن را ترک کنم، چون من بدن ام نيستم

  . جذب آن باشم و ھر چه او بگويد، اعتياد آميز تحت نفوذش باشم

  ست پس فقير آنست کو بی واسطه

  ست ابطهھا را با وجودش ر شعله

  پس دل عالم ويست ايرا که تن

  رسد از واسطٔه اين دل بفن می

بين او و زندگی حائلی نيست، او در اين . فقير آن است که بی واسطه، شعله ھای عشق و اخگر تجليات زندگی، خدا، حضور، را با وجودش رابطه ست

 از جنس فضای زير فکرھايش شده، حس وجودی در فکرھايش وجود ندارد، لحظه ريشۀ بی نھايت دارد و ابديت را حس می کند و فضا را باز کرده و

  .  او به منزلۀ قلب جھان است:پس. از اين جھان چيزی، حس وجود، حس ھويتی، نمی گيرد. بنابراين فقير است

  . دل عالم اوست زيرا تن انسان ھای ديگر، بواسطه اين دل، به فن حضور، می رسند

   و گو؟دل نباشد تن چه داند گفت

  دل نجويد تن چه داند جست و جو؟

  پس نظرگاه شعاع آن آھنست

  پس نظرگاه خدا دل نه تنست

بنابراين اساس وجود آدمی (اگر قلب وجود نداشته باشد، جسم چگونه می تواند گفتگو کند؟ اگر قلب چيزی را نخواھد، جسم چه می داند که جستجو يعنی چه؟ 

  ).ردبه روح و روان بستگی و پيوستگی دا

يعنی خرد از آنطرف می آيد و دل ما اگر، خدا يا زندگی را جستجو نکند، تن، جستجو را نمی . دل اگر نباشد، دل يک عارف يا دل ما، تن گفتگو بلد نيست

به آن آھن نگاه می کند و آتش . پس، نقطه نگاه و شعاع عشق و آتش، آن آھن است). خلقت انسان کامل. (قلب انسان مورد نظر عنايت الھی ست نه جسم. داند

  . نه به گ3بی

   :شعله ھای آتش. آھن، انسانی ست که می تواند شعله ھای فروزان آتش را تحمل کند. محل نگاه خدا نيز، دل ماست و نه تن

  .  استپذيرش و صبر، پرھيزشعله ھای 
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  باز اين دل ھای جزوی چون تن است

  با دل صاحب دلی کو معدن است

  خواھد اين ک�مبس مثال و شرح 

  ليک ترسم تا نلغزد وھم عام

اين سخن نيازمند مثال ھا و شرح . البته قلب ھای ظاھری در قياس با قلب حقيقی عارفان، که معدن بيکران اسرار و حقايق ربانی ست، به منزلۀ جسم است

  .فراوان است اما می ترسم که فھم عامه دچار لغزش شود

  . نی دارند، مثل تن اند در مقايسه با دل انسان به حضور رسيده، که مثل معدن اَسرار استدل ھای کوچک، دل ھايی که من ذھ

  تا نگردد نيکويِی ما بدی

  خودی اينک گفتم ھم َنُبد جز بی

  پای کژ را کفش کژ بھتر بود

  مر گدا را دستگه بر در بود

ر از اسرار و حقايق نيز که بر زبان آوردم، چيزی نبود جز نتيجۀ بی خويشی و به ھمين مقدا. مبادا نيت پاک ما نتايج بد به بار آورد و موجب کج فھمی شود

  .اينھا را در عالم ھشياری نگفتم. علت بيخودی ام بود

گدا، جايگاھی ندارد مگر در آستانۀ درب . انسانی که در ذھنش زندگی می کند، ھمچنان عوضی می بيند. برای پای کج، کفش کج 5زم و مناسب تر است

  . نزلم

  

  . من خودم می خواھم تشخيص دھم:در نقطه ای بايد بگوييم. ما نمی خواھيم کج فھم و گدا شويم

  . نبايد ھميشه گدا باشيم.  کنيماعتمادبايد به خود .  ھستيمزندگیاز جنس .  ستبيکرانگیدر زير فکرھای ما فضای 

   :شما بايد ھمواره خود را آزمايش کنيد، آيا می توانيد

  . کنيد؟عمل  بگيريد و تصميم کنيد و خودتان فکر  خودتان- 

  .  شويد؟نابسته تا حدودی، به جھان مادی و به فکر ديگران، - 

  . شويد؟مستقل  از ديگران کمک نخواھيد و گليم خود را از آب بيرون بکشيد و - 

  .  نکنيد؟تقليد در انتخاب فکرھای تان، - 

  . ن بکشيد؟ شويد و از اعماق وجودتان فکر را بيروخ�ق - 

  .پاھای تان کج می ماند و بايد کفش کج بپوشيد. خرده ريزی می دھند و رد می کنند. ، بنشينيد"در آستانۀ درب منزل" و ھميشه بايد گداوگرنه، 

  


