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٩٠۵مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بيت   

  قََسم غ$م در صدق و وفاداری يار خود از طھارت ظّن خود

 

 479 برنامه   –گنج حضور 

  :وز را با ادامۀ قصه مثنوی ھفته گذشته شروع می کنمبا س�م و احوالپرسی برنامه گنج حضور امر

   :تيتر آن.  آغاز می شود905اين قسمت از مثنوی دوم، بيت 

  قََسم غ$م در صدق و وفاداری يار خود از طھارت ظّن خود

   :ابتدای قصه را يادآوری کنم

. جا و قشنگ و منطقی صحبت می کرد، اما شاه از اين مصاحبت خيلی خشنود نبوداين غ�م، ب. با يکی از آنھا، به صحبت پرداخت. پادشاھی دو غ�م ارزنده خريد

 :گفتيم. شاه، غ�م را به حمام فرستاد تا خود را شستشو دھد. زيرا اين شخص، با اينکه از جنس ھشياری بود اما با ذھنش ھم ھويت، و در در ذھن زندگی می کرد

  .ا ذھن يا اين جھان استمنظور از اين حمام، شستشو از ھم ھويت شدگی ب

  : ھمچنين گفتيم

اين شخص از يارش، .  گرچه، خوب نمی توانی صحبت کنی اما جلوتر بيا می خواھم از اسرار درونت،  آگاه شوم و در مورد يارش پرسيد:شاه به غ�م ديگرش گفت

  . فقط خوبی گفت

  :قصه را دنبال می کنيم

غ�می ھم که در ذھن اش زندگی می کند و قشنگ حرف می زند، از جنس ھشياری ايزدی ست، و : ھد به ما بفھماندتا اينجا، با توضيحات مختلف، موOنا می خوا

  .مطلب را ادامه می دھد

  

  .پاکی قصد و منظورطھارت َظن، يعنی : اما، در مورد تيتر حاضر

، با حسن ظنی که داريم، دوست "مث�. شيم، حسن ظن ما، معتبر نيستداشته بامن اگر . قصد و منظورما، وقتی ُحسن َظن است که از جنس ھشياری حضور باشيم

داريم بچه مان درس بخواند و پيشرفت کند و محتاج ديگران نباشد، اما، اگر، روشی که برای اين منظور بکار می بريم، با بحث و جدل و خشم و م�مت توأم باشد، 

  . را تأييد نمی کننداين روش ھا عشقی نيستند و حسن ظن . درد ايجاد می کند

رفتار ما بايد از جنس ھدف يا منظور نھايی مان . اگر منظور خوبی نسبت به کسی داريم، رفتارمان نبايد درد ايجاد کند. ھدف وسيله را توجيه نمی کند :بارھا گفتيم

  . باشد

  .چنين چيزی امکان پذير نيست. ، به شادی و آرامش برسيم) از ده سال، پس"مث�(نميتوانيم با ايجاد درد و خشم و بحث و جدل و پراکندن انرژی منفی در جھان 

اگر، از پايگاه ھشياری حضور رفتار نکنيم، ھر لحظه و ھر قدم و ھرانرژی منفی که در جھت راه و ھدف مان می فرستيم، آن ھدف و مقصد را ھم آلوده می کند، 

  .با قدم آلوده و انرژی منفی وضعيت نھايی ھم آلوده و بد و نامناسب خواھد بود.  ھت برمی داريمھدف و وضعيت نھايی از جنس ھمين قدم ھايی ست که در آن ج

، اگر در رابطه با فرزندمان حسن ظن داريم و می خواھيم موثر باشيم، بايد با زمينه عشقی صحبت و رفتار کنيم، نه با م�مت و خشم و بحث و جدل و تھديد "مث�

  .مخرب و منفی ھستنداينھا انرژی ھای . وقھر

  .بنابراين، من ذھنی نمی تواند طھارت داشته باشد
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  .آثار ھشياری و حسن و پاکی ظن غ�م دوم، در صحبت ھايش بروز داده می شود

 بگيريم و غ�م ھا را ھم دو  گرچه در اين قصه، پادشاھی ھست و دو غ�م و گفتيم می توانيم پادشاه را رمز خدا يا زندگی در نظر:توضيح دھم" برای ياد آوری مجددا

   :نوع آدم در نظر گرفتيم

  .يکی در ذھنش زندگی می کند

  .ديگری از ذھن بيدار و متولد و به ھشياری حضور زنده شده

  .  نيستزبان وحد ت و يکتايیبه .  ستدويیاين طرز صحبت، به زبان " ولی اساسا

من و گلدان . اين گدان را برداشتم و روی ميز گذاشتم" مث�. زبان برای تشخيص من و تو ايجاد شدهاين .  ستزبان دويیزبانی که ما، در صحبت بکار می بريم  

  .  کار نمی کندھمه چيز در خداست و ھمه چيز خداست يعنی وحدتاين زبان، برای بيان " وميز، مفاھيم جدايی ھستند که مجبوريم و بايد بکارشان ببريم اما اساسا

اگر اين اشتباه را متوجه نشويم و ھمچنان به زبان دويی، جلو برويم ھيچوقت نمی توانيم از اين تله . ز ھمان ابتدا، اشتباه مان را توضيح دادهبه ھمين جھت موOنا، ا

  . بيرون بياييم 

 ذھن در حال صحبت کردن ھستيم، می اeن با. (بگذاريمبودن  يا ھشياری يا عقل کل يا خدااسمش را . يک ھشياری در جھان بيشتر نيست: دوباره توضيح می دھم

ولو اينکه من به زبان دويی صحبت می کنم ولی . خواھيم مفھوم زبان دوی و زبان وحدت و يکتايی  را توضيح دھيم، بناچار، بعضی موقع ھا به دويی خواھيم رفت

  .).  را ببينيدوحدتقرارمان اين باشد که شما آن زير 

در کسی .  دارد، نيز، ھمان ھشياری ست، منتھی ھشياری در ذھن او به خواب رفتهمنی ست و غ�می که در ذھن است و يک ھشياری ھست، پس شاه ھمان ھشيار

  . ديگر ھمان ھشياری بيدار شده

  . ، در اين غ�می که در ذھن زندگی می کند، يا در ما، آن ھشياری، در ذھن به خواب رفته"فع�

  .ھشياری، خود می داند، خودش را چگونه بيدار کند. کندھشياری، خود می خواھد، خودش را  بيدار 

  .را ياد می گيريم و اينکه مانع در مسير اين بيداری و ھشياری ايزدی ايجاد نکنيمبيداری  اين رمزبا خواندن اين مطالب، ما 

 دويی يا مال من، بايد متوجه باشيم که می خواھد پايمان بلغزد و به  ما، يا من،:وقتی می گوييم. اين بدان معنا نيست که غير از آن ھشياری ھستيم، ما :وقتی می گوييم

چنين چيزی امکان . يا زندگی ھم جداست.  خداِی من، در اينصورت من، جدا ھستم و خدا جداست:نمی توان گفت.  من خدایِ . من و زندگی من:، می گوييم"مث�. برويم

  . او جدا کرد؟ نمی شود که بتوان زندگی را از ؟ ی ستمناين چگونه . ندارد

  .  ما، بصورت يک ھشياری وارد ذھن می شويم و يک تصوير ذھنی درست می کنيم، ھنوز آن ھشياری خدايی ھستيم:بارھا گفتيم و ضرر ندارد که باز تکرار کنيم

 و طرز ساختن،  که يکی دو ابزار بنابراين، با . می خواھد وارد فضايی شود که فقط صورت ھا را می شناسد.   و صورت نداردفرم. ، يعنی خداھشياری خدايی

  . می سازيممن  است، يک مصالح ساختنديگری  

مربوط می محتوا  دارد، که به چهمربوط می شود و يکی ساختمان دارد که به چگونگی اين ھم ھويت شدن يک . می ناميمھم ھويت شدن  يا ھمانيدناين فرايند را 

اين حس ھا را که نتيجه ديدن و .  وارد ذھن می شويم، می بينيم و می شنويم و حس ھای مان آغاز به کار می کنندبچهبه صورت ما ھمان ھشياری ھستيم که . گردد

ر و پدر، مادر، غذ ا، برادر و خواھ:  دارد و می فھمد که چه محتواھايی سبب بقای او می شوندشعوراين ھشياری، . شنيدن است وارد فضايی بنام ذھن و فکر می کنيم

  .ھم ھويت شدن يعنی ھمان را درست کردن. از طريق شرطی شدگی مقوله ھای مھم را شناسايی،  و با ھمه آنھا ھم ھويت می شود"  فورا... 

  : امروز در قصه خواھيم ديد، شاه به يکی از غ�م ھايش می گويد. اين ھشياری ھنوز خود را نمی شناسد

  ).به ما می گويد. (ر، خودت را بيان کنیمن می خواھم که تو در حالت آگاه و ھشيا

  . ؟ حساس و ھم ھويت می شويمچه؟ و چگونهبه . پس، بنابراين، ما، ھشياری بی فرم، وارد ذھن می شويم و به خواب می رويم
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   اھميت می دھند؟ چگونه؟ و چه؟، در جامعه به "مث�

در اين سن نمی توانيم با درد روبرو شويم، آنقدر . باب بازی مان را می گيرند، ناراحت می شويموقتی سه ساله ايم و اس. با اسباب بازی ھای مان ھم ھويت می شويم

  . در نتيجه اين دردھا در ذھن تلنبار می شوند. آگاه نيستيم که ببخشيم

  .ی ايزدی ست و اين تصوير ذھنی ست ھشياری می خواھد عين خود را بوجود آورد ولی نمی تواند چون اصلش از جنس ھشيار.  را بوجود آوردن استھماناين 

  :  توليد می شوندمناينجا، دو 

  . ستھشياری خدايیی که از غيب آمد، و من  -

جذب آنھا شده و بعد از اين می خواھد که زندگی را در آنھا . مصالح آن، چيزھايی ست که برايش و برای جامعه اھميت دارند.  و بسازدببافد ی که می خواھد من -

. پدرو مادر و شير و غذاھای ديگر و اسباب بازی ھا و دوستانش ھم ھويت می شود: چگونگی آن اين است که با ھر چه که برای بقايش مھم است، مثل. دجستجو کن

  .خود مصنوعی، تصوير ذھنی، خود را بنا می کند

حس = ھم ھويت شدن = ھستم من اين، : ه و خود را در آن ببيند و بگويدآن شعور و آن ھشياری اوليه، توان اين را دارد که چيزی را گرفته و به آن حس وجود داد

  .ايجاد ھويت بدلی= ھويت گرفتن = وجود کردن 

  اسمی را که پدر و مادرش انتخاب کرده اند دور اين بستۀ من ھا،" اين من ھا را به ھم می بافد و نھايتا

  . می پيچد

فکرھا را به ھم بافته و جمع کرده . ی که بعنوان مصالح برای ساختن اين تصوير ذھنی استفاده می شود، فکر ھستندتمام آن چيزھاي. اسم ما يک فکر و يک مفھوم است

  . نام اوست:و دور آن را بندی بسته و آن بند

  . را بوجود می آوردمنبه اين ترتيب تمام و کمال، تصوير ذھنی خودش يعنی 

  ".مِن حقيقی" آن نهھمين بسته ست می گوييم، منظورمان " من " بيشتر اوقات وقتی 

اين تصوير ذھنی . فکر بوسيله ھمين داده ھا و ھمين تصوير ذھنی برای ما اتفاق می افتد. ، صحت ندارد"من فکرمی کنم": می گوييم" وقتی ما فکر می کنيم، مث�

  . ھستيماوبه گونه ای ست که فکر می کنيم،  " واقعا

  . فکر می کند.  خود را اداره می کندبرای خود اتونومی دارد، يعنی خودش

  . ما بعنوان ھشيارینه فکر می کند اوفکر می کنم، يعنی من : وقتی می گوييم

  :، دو شخصيت دارداسکيزوفرنیپس، ھر کس، به نظر می آيد که مثل شخصيت ھای 

  . که خودش استشخصيت اصلی -

  . ست، که بعضی اوقات يا ھميشه، ھمين تصوير ذھنیآن تصوير ذھنی -

  .  نيستيماينما وقتی بالغ می شويم، بايد بفھميم که ما  . اين تصوير ذھنی، درد ايجاد می کند و تقلبی ست

 نيستم اسمش بيداری ست و اين من ذھنیدرک اين نکته که من اين . بيدار شدن از خواب من ذھنی تقلبی ست.  استبرگشتاسمش . بلکه ما ھمان ھشياری ازلی ھستيم

   : بر اين است که تذکر دھد و بفھمانددرد که ما فکر کرده ايم آن ھستيم، با خدا، با اين لحظه، با زندگی ستيزه می کند، درد ايجاد می کند، فلسفه تصوير ذھنی

  .تصوير ذھنی مان را بشناسيم و متوجه اش شويم -

  .ما تصوير ذھنی نيستيم -

  . يکی خدا. نيکی م:  را می بينددويیو اما، اين تصوير ذھنی ھميشه 
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اين تصوير ذھنی، نه تنھا خود تصوير ذھنی ست بلکه چيزھايی را ھم تجسم می کند و با يک ارتباط نامرعی خودش را به آنھا وصل می کند، خانه، اتومبيل، متعلقات، 

  . اينھا مال من است:  ...و 

خدای من، زندگی من، ديگر اين : اما در مورد مفاھيم. ماست و سند ش را ھم داريدبله اين اتومبيل ش. درست است که اين مفھوم در مورد اتومبيل سازگاری دارد

  .سازگاری وجود ندارد

  .زندگی من، شما و زندگی  دو تا ھستيد و جدا از ھم: برای اينکه ھمينکه بگوييد

  چگونه ميسر است که شما از زندگی جدا باشيد؟

  .نمی شود.  ی ست که از زندگی يا خدا جدا باشدمناين چگونه  

  چگونه می توان؟ چيزی را که از اول نداشته ايد از شما گرفت؟. خدای من، زندگی من، يعنی می توان خدا را از شما گرفت: اگر بگوييد

  مگر اتومبيل است که آن را از شما بگيرند؟

  .چطور؟ ممکن است چيزی را که اصل و جوھر شما بوده، از شما گرفت؟ نمی شود

  :هپس، موOنا، گفت

  ٨۵۴، بيت دوممولوی، مثنوی، دفتر 

  چشم کژ کردی دو ديدی قرص ماه

  باهچون سؤالست اين نظر در اشت

  راست گردان چشم را در ماھتاب

  تا يکی بينی تو مه را َنک جواب

چشم را راست کن . اين دوبينی، ھمانند سوال کردن در حالت شبھه و ترديد است. تو چشِم باطن ات را کج کرده ای و به ھمين دليل قرِص ماه حقيقت را دو تا می بينی

  ).وقتی نقص از ديدۀ باطن آدمی دور شود، ماه حقيقت را يکی می بيند(. تا در مھتاب، ماه را يکی ببينی، اينست جواب تو

  .پس، اين دو خدا از ھم جدا ھستند. من يک خدا دارم و ف�ن دين ھم يک خدا دارد: ولی خيلی راحت می پذيريم که. ھمه انسان ھا يک ھشياری بيشتر نيستند

 ی ھستيد؟  مناگر او نباشد شما چگونه .  يعنی ھشياری ستاورای اينکه اصل شما و اسانس وجود شما، ب. خدا را نمی توان داشت. البته، اين طرز تفکر، غلط است

  .شما نمی توانيد او را داشته باشيد

  .  زندگِی من، خداِی من، در لغزش ايم:ھمينکه می گوييم. من خوِد زندگی ھستم.  من زندگی ھستم:شما بايد بگوييد.  ھستيداوشما 

  . پای تان لغزيده:  من، ماِل من، متعلقات من، مطرح می شود، بدانيد: گفت و شنودھای معنوی، ھر جا کهدر آموزش و در

  .را کج کردی، وارد ذھن شدی، به شبھه افتادی) باطن(چشم ھايت : برای ھمين می گويد

 ديدن دو تا. يکی بيشتر نيست. می گرددقائم  روی خود شود و میبيدار می رود و ازخواب خواب  می شود و به وارد ذھناين ھشياری .  ستھشياریقرص ماه، يک 

  . آن غلط است

، دو تاست، يعنی نظر به اشتباه می افتد و سوال پيش می آيد و ھر کس که سوال می کند، درست مثل اين است که اين نظر )خدا، زندگی(قرص ماه : اينکه ما فکر کنيم

  . ، به شبھه و ترديد افتاده)نظر ايزدی(

  چگونه؟ . ر ايزدی بايد از اشتباه در آيدنظ
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  .حرف نزدن و يا کم حرف زدنتسليم و .  قرار داردتسليمدر مرکز اين آموزش، 

  .يکی از اشکاOت غ�م اول اين بود که زياد و قشنگ حرف می زد، افتخار می کرد و با قشنگ حرف زدن  ھم ھويت بود

  .!. رف نزدن که بلديم ما اگر حرف زدن بلد نيستيم، ح:دوستی فرمودند

می . در ذھن حرف زدن يا بلند حرف زدن، پای مان را برای افتادن و يا درذھن ماندن، می لغزاند. حرف نزدن بسيار مشکل است. حرف نزدن را ھم بايد ياد بگيريم

  ذھن را تحريک نکنيم و تسليم باشيم و يکی بودن ھشياری ايزدی را ببينيم؟ . توانيم حرف نزنيم؟

تماشاگر جريان  اين ھشيار ايزدی خودش خود را بيدار می کند و من  فقط : قتی ھشياری ايزدی را يکی می بينيد ديگر نمی خواھيد مانع ايجاد کنيد، می گوييدو -

نوان ھمان مِن تقلبی که تا بحال باشم وارد ذھن شده و خودش، خود را بيدار می کند و من بع" من" ھستم و مزاحم کار خدا، زندگی نمی شوم، خود زندگی که انرژی

  .فکرمی کردم ھمان ام، دراين امر دخالت نمی کنم

اما بعد، با درد از دست دادن اسباب بازی ھا، نتوانستيم مواجه شويم و آنھا را حل و . البته تا نه، ده سالی Oزم بود. اين مِن تقلبی را وقتی به اين جھان رسيدم، ساختيم

بعد اسباب بازی ھای ديگری را از دست داديم . ولش کن: پدر و مادرمان ھم به ما کمک نکردند و گفتند. ن عقل مان نمی رسيد و غصه خورديمچو. پاک کنيم و ببخشيم

در نتيجه؛ . انستيم ببخشيمنتو. اين ھمه درد بود و نتوانستيم با آنھا مواجه شويم و درد ھا يمان را بيندازيم. حرف نزن، گريه نکن، ساکت باش: و دعوامان کردند و گفتند

  .مقدار زيادی درد انباشته شد

  . روی دردھا تأکيد نکينمبايد بيدار شويم و .  درد ھم جزء آن مواردی ست که با آنھا ھم ھويت ايم Oزم نيست دردھا اضافه شوند-

  :ديمھفته قبل ھم لغزيدن پا را توضيح دا. ما می خواھيم چشم مان را راست کنيم و اين دشوار است

  :ھر موقع که اين مورد پيش آمد، بگو. زندگِی من يا خداِی من، خودش می تواند منشاء توھم باشد

  .از جنس خداييت ھستم، البته نه برای سوء استفاده و بزرگ کردن من ذھنی، بلکه در جھت عدم دخالت در کاِر زندگی

ن اسانس را که زندگی ست، نمی توانم از دست بدھم و بدون آن ھيچ من و ھيچ وجودی  وجود ندارد آ. درک می کنم که بدون آن جوھر و اسانس نمی توانم باشم" عميقا

  و در ھمه چيز اوست و اگر ذھن می خواھد اشتباه 

  . کند و دسته بندی کند، در مقابل بايستد و مقاومت  کند، ضد يکتايی ست

نقص ھم جزء خداست، منتھی ما .  را در بر می گيرد...لر و آدم ھای بد و آدم ھای خوب و فکرھا و   شيطان و چنگيز خان و ھيت:يکتايی ھمه چيز را در بر می گيرد

  . ، در توھم استما. اين غلط است. يکی من که ناقص ام و يکی ھم خدا که کامل است: می گوييم

  . اين غلط است. و کامل است ا: ايجاد کرده و باشنده ای ديگر را بصورتی ديگر منعکس می کند و می گويدذھن را مناين 

  .اگر چشم ات را راست کنی، ماھتاب يکی ست و قرص ماه يکی ست و ھشياری يکی ست

من که اeن در ذھن ھستم، از ھم ھويت شدگی و از ايجاد درد بيشتر و از حرف زدن . اين ھشياری خودش خود را بيدار می کند، خودش خود را تکامل می بخشد

 بکار می گيرم، بيشتر مرا در اشتباه فرو می برد و اين درحالی ست که می خواھم از اشتباه  رھا جھان دويیزيرا ھر چه بيشتر ذھن ام را در . بيشتر پرھيز می کنم

  .شوم و ھميشه يکتايی را ببينم

  :  موOنا، در بيت سوم می گويد

  کژ مبين نيکو نگر: فَکَرتَت گو

  ھست آن فَکَرت شعاع آن گھر

  . آن انديشۀ راست و درست، پرتوی ست از آن گوھر. کژبينی مکن و خوب نگاه کن: بگوبه انديشه ات 
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به اين صورت نيست که . درست است که در من و شما، يک من ذھنی وجود دارد، ولی قسمتی از آن اصل ما، يعنی از ھشياری حضور ھم در ما، گرِم کار است 

  . در خواب باشد" تماما

  . می کندآن ھشياری ايزدی ھم کار

  .ھشياری امتداد خداست در فرم، و خودش خود را بيدار و بر خود منطبق می شود: فراموش نکنيم

  !. اين اتفاق برای من خيلی بد است و با آن مخالفت می کنم: اگر نگوييد. نکنيددخالت اگر .  باشيدتسليماگر 

  

  ۴١٠مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بيت 

  گويد که آری ای نزه حق ھمی

  ليک بشنو صبر آر و صبر ِبه

  وشصبح نزديکست خامش کم خر

  کوشم پِی تو تو مکوش من ھمی

عاشق منی، ولی از من خوب بشنو و شکيبا باش که " تو واقعا. پاک، آری ھمينطور استای روِح : زندگی، خدا، به آن روحی که اھل وصال است اميد می دھد

  .شکيبايی بھتر است

  . تو در تکاپو و التھاب مباشسپيده دمان نزديک است، خموش باش و کمتر فغان کن، زيرا من برای تو می کوشم و

  .  ی درست کرديم، در ستيزه با لحظهمن ھستيم ولی به ذھن افتاديم و آن ھشياریما امتداد 

 پس ما اتفاق اين لحظه را که ک�ه زير آن. کسی که از جنس ھشياری جسمی ست، اتفاق اين لحظه را بعنوان اين لحظه می گيرد و فرم را بجای زندگی انتخاب می کند

  . که ضد تسليم، ضِد پذيرش اتفاق اين لحظه بدون قيد و شرط قبل از قضاوت است. است، اصل گرفته و با آن ستيزه و اخ�ل می کنيم

  . در مرکز اين آموزش تسليم قرار دارد يعنی شما اجازه می دھيد که خدا کار کند -

  .صبر کن:  بشنوای پاک، تو: می گويد) به خود، به ما ھم که امتداد او ھستيم(خدا 

اين بدرد من نمی . من اين را نمی خواھم:  و پذيرش بدون اعتراض و با رضايت، در حالی که انرژی عبور می کند ولی ذھن دائم اعتراض می کندتسليم:  يعنیصبر

  . خورد، ضرر می کنم

  .باز ھم ما صبر می کنيم و می گذاريم که زندگی کار کند

ھر چه حرف می . حرف نزن. من بعنوان ھشياری، که تو ھستم، ھر دو يکی ھستيم، بيدار می شوم، صبح است، تو خاموش. ن ھستی، يعنی تو در حال بيدار شدصبح

  . زنی، پايت می لغزد

ولی . بگوييم غلط استبنابراين، ھر چه در مورد يکتايی . ما ھميشه با زبان دويی صحبت می کنيم: در حرف زدن ما بايد ھميشه به يک نکته مھم و اساسی توجه کنيم

  .زبان يکتايی نداريمقرار گذاشتيم که شما دويی ھا را يکتايی منظور داريد چون ما 

  . تو که می کوشی از طريق ذھن می کوشی. کمتر ذھن را به کار بينداز من می کوشم تو ديگر نکوش. صبح نزديک است خاموش

اين لحظه، زندگی ست و ما ھميشه اتفاق را می بينيم و از جنس اتفاق، و .  زندگی اين لحظه اشتباه می گيريماتفاق اين لحظه را به جای: مواردی که پای مان می لغزد

  .با اتفاق، ھم ھويت می شويم و اتفاق می افتيم

  .  و ھميشه اينطور ھستيمما ھشياری ايزدی ھستيم و اتفاق نمی افتيم و نمی ميريم و زنده ھم نمی شويمدر حاليکه،  



479برنامه . گنج حضور  2013 

 

7 

 

  .اين درست نيست. شما حس کنيد که اتفاق می افتيد، ھشياری ايزدی را بيشتر به خواب می بريدھمينکه 

  .نهترسيدن خوب است؟ نگرانی خوب است؟ 

  : ترس و نگرانی، چه می کنند؟ نه تنھا انرژی بد به جھان می فرستند، بلکه، موOنا می گويد

که به جھان ھستی می فرستيد، در جايی می مانند و بموقع بروز ...   ھر خشمی، ھر فکر خشمگينی، و ھر فکری که ترسناک و نگران کننده و اضطراب آور باشد،

اتفاق اين . جلوی خوشبختی وموفقيت و بيدار شدن تو را به زندگی می گيرند. می کنند و تو را به درد سر می اندازند و نمی گذارند که به حضور برسی و بيدار شوی

  . ستلحظه، ک�ه اين لحظه

اين لحظه، انسان می تواند عمق بی نھايت داشته باشد، از جنس زندگی باشد، دراين لحظه می تواند آنچنان حس زندگی کند که ھيچ ھويتی، ھيچ . اين لحظه، زندگی ست

  .}اين ھم تعريف ماست و ھم تعريف خدا{. لقمۀ مسمومی، از جھان بيرون نخواھد

  .ھشياری چيست؟ پای مان در حال لغزيدن است: مبه ھمين ترتيب، ھر موقع که می پرسي

  .خدا از چه درست شده و به جواب مشغول شديد، پای تان لغزيده: ھر وقت شما، پرسيديد

  .کيفيت بدون توضيح: امروز ھم موOنا، گفت. زيرا ھشياری، خدا، بودن، توضيح ندارد

 تمام انسان ھا اين ھشياری اند و يک ھشياری بيشتر نيست و ھمۀ ما از آن جنس .ھمين ھشياری ستھمه چيز، : پس، موOنا امروز ھم مثل قبل، به ما توضيح می دھد

  .ھستيم

من او را امتحان خواھم کرد، اگر در .  گويی که تو خصوصيات خودت را بيان می کنی:پس، پادشاه به آن غ�م که رفيقش را از جنس زندگی و ھشياری می ديد گفت

  .که توصيف ھايت در مورد او درست نبوده، شرمنده خواھی شدامتحان او متوجه شوم 

  .آيا پادشاه نمی داند که ھمه از جنس خودش ھستند؟ البته که می داند -

  .اين مطالب را موOنا، به گونه ای توضيح می دھد که ما متوجه شويم و بفھميم

  گفت نه، وّهللا باcِّ اْلَعظيم

  حيممالُِک اْلُمْلک و به َرحمان و رَ 

سوگند به خدا و به خدای بزرگ که دارندۀ ھمۀ جھان ھستی ست و سوگند به : غ�م نيکخو که خوب صحبت نمی کرد، برای قانع کردن شاه و اثبات صدق خود گفت

  .رفيقش ، از جنس زندگی ست. خدای بخشاينده و مھربان، منظورم از ستايش آن غ�م، ستايش خودم نبوده

  .فقط آنھا که در ھم ھويت شدگی و در کارھای نامناسب افراط می کنند، در خواب ذھن اند. لو اينکه کارھای ناشايست انجام می دھندھمه از جنس زندگی اند و

  . پس، ُملک يعنی فرم. يعنی مالک فرم است. به خدای بسيار بزرگ سوگند که وی مالک الُملک است

  حال ما از اين بخشندگی و مھربانی چه می فھميم؟. اين يکتايی ھم بخشنده ست و ھم مھربان. ی ستيعنی تمام صورت ھا و فرم ھا در درون و در تصرف يکتاي

ُملک ما، ھمين فرم ما و . مالک الملک ھم بشويم. می فھميم، بايد عقب بکشيم و از جنس او شويم و بخشنده و مھربان"  آيا ما ھم بخشنده و مھربانيم؟ اگر واقعا-

  . فکرھای ماست

  ی که فرستاد انبياآن خداي

  نه بحاجت بل بفضل و کبريا



479برنامه . گنج حضور  2013 

 

8 

 

آن خدا، آن ھشياری، . ھمان خدايی که به سوی بندگان خود، پيامبران را ُگسيل داشت ولی اين فرستادن برای رفع نياز خود نبوده بلکه به سبب فضل و بزرگی او بوده

قرص ماه يکی بيشتر نيست و ما ھم می توانيم . ما ھم از جنس او ھستيم. روی پای خود ايستادهآن بودنی که پيامبران را فرستاده، به ھيچکس و ھيچ چيز نياز ندارد و 

  .روی پای خودمان بايستيم بدون حاجت و بدون نياز به اق�م اين جھانی

 به لطف و بزرگی ھمين بودن، خدا، صورت ،  و ما ھمان جوھری می شويم که قبل از آمدن به اين جھان بوديم،)عرض(تمام آن کارھايی که در اينجا انجام می شود 

  . می گيرد نه بر اساس عبادات و رفتار ما

  . او بی نياز است

اگر ما از جنس او ھستيم و اين موضوعات را درک می . بع�وه، ما می دانيم که خدا روی خود منطبق است و چيزی از اين جھان نمی خواھد و بخشنده و مھربان است

اگر از جنس او ھستيم، ما ھم می توانيم بدون نياز به اين جھان، و گيرگ ھای جھانی، روی پای خودمان که حضور . سيم و نبايد مضطرب بشويمکنيم، پس، نبايد بتر

  .است، بايستيم

 ھايمان داده بوديم، ھمان وابستگی يعنی به يکباره تصميم بگيريم که از جھان خود را بيرون کشيده و تکيه ای را که به بچه ھايمان و متعلقات مان و ھم ھويت شدگی

  . ھايی و دلبستگی ھايی را که از بچگی شروع و ھنوز ھم ادامه می دھيم، رھا، و روی پای حضور خود بايستيم

. وھمی و از دويی ستامروز موOنا می خواھد مثال بزند که ھمۀ اولياء، ھمۀ پيامبران، ھمۀ عارفان از يک جنس و از يک ھشياری اند و ستيزۀ  پيروان اديان، ت

  .نفھميدند که خودشان از ھمان ھشياری اند

  . آيا ما از آن جنس ھستيم؟ بله-

  .امکان دارد، چيزی از آن جنس نباشد؟ نه -

  .ستدر او و از اويکتايی يعنی ھمه چيز .  اگر امکانش باشد چه می شود؟ يکتايی معنا ندارد-

  .غم از ما زدوده شد؟: ت را ھم بخوانيم ببينيماگر اين مطلب را درک کرديم، حال اين دو بي -

  ٣٠٨٧مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بيت 

  مرده که دست از نان تھی ستای ز غم 

  چون غفورست و رحيم اين ترس چيست؟

ايمان داری که خداوند آمرزگار و مھربان است، پس اين ھمه " ای کسی که از نان و نعيم دنيا دست ات خالی ست و از شدت اندوه، جان ات به لب رسيده، اگر واقعا

  .ترس و واھمه برای چيست؟ چرا می ترسی؟

موOنا، و توضيحات من، شما متوجه شديد که خدا بخشنده و مھربان و غفور است، اگر شما قسمتی از آن آويزش ھا و چسبيدن ھا به اين جھان اگر از صحبت ھای 

،  ) به فکر چسبيدهالبته چسبيدن به مفھوم بچه، مفھوم بچه، يک فکر است، خودمان يک فکريم، فکر... بچه به اسباب بازی اش چسبيده و ما به مقام و ھمسر و بچه و (

 طبق اين ھشياری حس می کنم خدا رحمان و رحيم و :و از تصوير ذھنی تان رھا کرده و کنار کشيده و روی پای خداييت و زندگی تان ايستاده ايد و می توانيد بگوييد

  . چيز، خداست و زندگی و بودنھمه : مگر اeن نگفتيم. چون آن ھشياری، مردنی نيست. غفور است، پس اين ترس چيست؟ ترس نبايد باشد

ما که از جنِس بودن ايم، اگر به ذھن برويم ويک تصوير ذھنی درست کنيم اين تصوير . شدن يعنی تبديل به جسم شدن. نياز به شدن ندارد.  روی پای خود ايستادهبودن

  . جوھريت مان زنده ست. ما ھنوز جوھريت مان برقرار است.  استاتفاق است، عرضذھنی، 

  :حال، ادامه می دھد. در اينصورت در اختيار زندگی قرار می گيرد.  بايستدھشيارانهرطی که ھشيارانه از ذھن بيرون بيايد و بيدار شود و روی پای خود، بش

ن تا چه حد، خوشبخت و خوش ين ابيات، ضمن اينکه پرمحتواست و بسيار کاربرد دارد، بسيار بسيار ھم استادانه سروده شده و اين نشان می دھد ک فارسی زباناا

  . شانس اند که به چنين ادبيات پرمحتوايی دسترسی دارند
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  آن خداوندی که از خاک ذليل

  آفريد او شھسواران جليل

  پاکشان کرد از مزاج خاکيان

  بگذرانيد از تَگِ اف$کيان

  ). و اولياء ھستندشھسواران، انبياء. (ھمان خدايی که از خاِک خوار و بی مقدار، شھسوارانی بزرگ آفريد

  .خداوند آنان را از سرشِت زمينيان پاک گردانيد و از عرصۀ آسمانيان نيز فراتر بُرد

  چيزی را راست می گويد؟چه؟ : قسم می خورد به آن خدا، که راست می گويم

  ما چه؟. از جنس خداييت استھنوز . که ھر آدمی، به ھر صورتی که ديده می شود، و ھر کاری که کرده، ھنوز از جنس ھشياری ايزدی ست

  . آدم ھای بخصوص،  بقيه از جنس شيطان اند...  غير از اين  . کافرند و ھيچ"   عده، که اص�...اين  : ما قضاوت داريم، می گوييم

  .  قرار گرفته و برای خدا کار می کنددر يکتايی خدا ھم شيطانحواس مان نيست که خود 

  . البته آيا ھيتلر از جنس خداييت است؟-

  .  ولی به خواب رفته و خوابش کابوس اوست. جوھر خدايی در او ھست؟ بله-

  .  آيا ما ھم به خواب رفته ايم؟ بله-

  چرا؟ مضطرب و نگران ھستيم؟ و چرا؟ دروغ می گوييم؟  -

  .جوھر ايزدی به خواب رفته و خواب دروغ می بينيم. برای اينکه در خوابيم و از جوھرمان خبر نداريم

   .آن خداييت و جوھر ايزدی ما، می تواند ازخواب بيدار شود؟ بله -

  .با ھمين آموزش ھا.  چگونه؟ با ھمين صحبت ھا-

پس، بعنواِن مِن ذھنی نيست که ما کاره ای ھستيم، . اين ھشياری، با خاک ذليل، خاک پست، با ھمين مواد شيميايی اين جھانی، انسان را ساخته و بعد به حضور رسانده

ما کاره ای ھستيم، ما اeن فھميديم که فقط بعنوان آن ھشياری ست که کاره :  اين پنبه را از گوش مان بيرون می آوريم که کاره ای ھستيم، من ذھنی ست که می گويدما

  . ايم و جايگاه داريم

 ھشياری حضور خودش خود را بيدار کند و چوب Oی چرخ اش و در خود شما که اگر اجازه بدھيد(در شھسواران بزرگ، در اولياء و در پيامبران و در عارفان 

  . دو نوع ھشياری نداريم. ، در تمام اين افراد فقط يک ھشياری ست و از يک جنس)نگذاريد شما ھم شھسوار می شويد

  داريم، در چيست؟" يک نوع ھشياری ": حال فايدۀ درک اين-

. ھمديگر را اذيت نمی کنيم و نمی ُکشيم. از ستيزه و دعوا دست بر می داريم. داريم و آنھا کافرند، در می آييم گروھی دين:فايده در اين است که ما از توھمی که ما

  .ھمه يک جوھريم. اگر حرکات آنھا مطابق حرکات ما نيست، اشکالی ندارد. صبر می کنيم و فضا دار می شويم

ھمينکه ما چيزھای اين جھانی را . ھمين ھم ھويت شدن است، ھمين از جنس اين جھان بودن استھمين ھشياری، ھمين خدا، از مزاج خاکی بودن، مزاج خاکی بودن 

ما اeن به چه؟ توجه . مزاج خاکی، يعنی ھشياری جسمی داشتن. مزاج خاکی پيدا کرده ايم. گرفتيم و به آنھا حس وجود داده ايم و در آنھا خودمان را جستجو می کنيم

  . از آنھا چه؟ می خواھيم؟ زندگی. اتفاقات. رون چه؟ ھست؟ چيزھادر بي. می کنيم؟ به بيرون

  .پس مزاج خاکی داريم
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  .نهآيا عارفان ھم ھمينطورند؟ پيامبران ھم ھمينطور بودند؟ 

  چرا؟ ھيچکس نمی داند چرا؟ . فرشته گان ما را فرا تر برده) اف�کيان(ھمين ھشياری، از ھمه چيز، حتی از 

  .دا، اين بودن، اين زندگی، از ذره و از دريا شروع کرده و باOخره به انسان رسيدهاما، اين ھشياری، اين خ

  . اين ھشياری ايزدی، در جسم و در مغز انسان می تواند به خود قائم شود و از آن پايگاه کار کند

 .نپرسيد. نمی دانيم چرا؟ ھشياری، بودن، اينکار را می کند؟ نمی دانيم

، چسبانده ايم، و درد می )دنيا(ما ميوه ھای رسيده ای ھستيم که بزور خودمان را به درخت . اين بيداری صورت گرفته، ما متوجه نيستيم :امروز موOنا، می گويد

  . کشيم، در حاليکه اگر، شاخه را رھا کنيم، می افتيم

  بر گرفت از نار و نور صاف ساخت

  وانگه او بر جملٔه انوار تاخت

  .از آن به بعد، آن نوِر صاف، بر ھمۀ انوار برتری و تفوق يافت. گرفت و آن را به نور صاف، دگرگون ساختخداوند از آتش، اخگری بر

  .پس، ھشياری ما را از آتش بيرون کشيد و نور صاف ساخت

  .؛ ھمين تصوير ذھنی پر از درد ماست که خود ساخته و پرداخته و ھمواره به آن اضافه کرده ايم)آتش(نار 

  .م ھويت شدگی ھا و دردھا ی گذشته ست که در ما، به ارث رسيده، اسير و گرفتار در آنھا، اين لحظه را  آتش و نار حس می کنيمنار، ترکيب ھ

جانات اگر فکرھای منفی و دردناک می کنيد، ھي. اين فکر، ھيجان خاص خود را بدنبال دارد که می تواند بر جسم ما اثر بگذارد. ھر لحظه، فکری از ذھن ما می پرد

  . منفی و درد بوجود می آيد و اينھا نار است

  .ھشياری، ما را از گرداب فکر و ھيجان و درد، بيرون کشيد و نور صاف ساخت

  .  ختکه ممکن است ھنوز نشناسيم، انوار تا... اين ھشياری حضور در اختيار زندگی، که خود اوست، قرار گرفت و بر ھمه ھشياری ھای جمادی و نباتی و حيوانی و 

  آن َسنابرقی که بر ارواح تافت

  تا که آدم معرفت زان نور يافت

  .آن برق روشنی که بر ارواح تابيدن گرفت، آدم نور معرفت را از آن نور به دست آورد

 ھشياری در اختيار زندگی قرار گرفتيم بعنوان يک. که ديگر اeن می تواند بر جھان و بر ارواح بتابد. ، يعنی روشنايی بيرون کشيده شده از آتش)روشنايی بر(سنابر 

اگر در ذھن مانده بوديم، چنين کاری . روح مان از آنجا، بيرون می تابد. و مثل يک آنتن، انرژی عشقی و زنده کننده و شاد و آرامش خدايی را در جھان پخش می کنيم

  . تا اينکه، آدم خودش، خدا را شناخت و از آن نور يافت. صورت نمی گرفت

  ز آدم ُرْست و دست شيث چيدآن ک

  ش کرد آدم کان بديد پس خليفه

  .آن معرفتی که از آدم روييد و نمايان شد، شيث پسرش آن را درويد و به دست آورد

نه ھای آن نور را وقتی پدرش آثار و نشا.  آنکه از آدم رست، ھمان ھشياری حضور بود، آن معرفتی که از آدم بروز داده شد،  پسرش شيث آن را چيد و بدست آورد

  .در وی ديد، او را کارگزار و جانشين خود در روی زمين گمارد
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در پيامبران ھمين ھشياری بوده، . در ھر که، باشد. ، در روی زمين يا در اين جھان، ھشياری حضور استھشياری، بودن، زندگیپس، معلوم می شود که کارگزار 

  .اeن ھم انسان ھايی ھستند که به نسبت به حضور زنده اند و به زندگی خدمت می کنند. ا، ھميندر من و شم. در عارفان ھمين. در اولياء ھمين

 در ھر مثالی يک جنبه از ھشياری حضور را بيان می کند و شما می توانيد خودتان را تست کنيد و ببينيد آيا شما از آن خصوصيات برخورداريد؟ : اeن، مثال می زند

  وردار بودنوح از آن گوھر که برخ

  در ھوای بحر جان ُدْربار بود

  .نوح پيامبر، که ار آن گوھر عرفان بھره مند شد، در عشق دريای جان مرواريدھای اسرار و معارف را به مردم زمان خويش نثار کرد

  ).از من ذھنی، برخوردار بود. (نوح از آن گوھر ھشياری بھره مند و از آتش زاييده شد

با ساختاری که شايد مھمترينش، ھمين ھم ھويت شدگی با چيزھاست، تصويری ذھنی پر از درد و شرطی شدگی ھا . ان ھشياری، وارد ذھن شديم ما بعنو:دوباره بگويم

  . ساخته و پرداختيم

 و گوھر انسانی، ماما يی Oزم برای زاييده شدن مان از حصار نفس، برای بيرون کشيدن آن جوھر. ما، بعنوان جوھر و گوھر انسانی در نَفس مان محاصره شده ايم

  .است که اين ماما، زندگی يا يک عارف است

معرفت، شادی و آرامش و خرد را برمی داشت * می باريد، در* ، که  در)درھوای بحر جان(نوح، که از اين گوھر عرفانی برخوردار بود، در فضای يکتايی لحظه 

  . پراکنده می کرد)  جھان(و در ميان مردم 

  ھيم از آن انواِر زفتجان ابرا

  ھای نار رفت بی َحَذر در شعله

، و تبديل به نوری )يعنی زاييدن ما از ذھن(جاِن ابراھيم، از آن انوار بزرگ، از آن ھشياری عظيم، از آن گنج حضوری که از فرم ھای ذھنی بيرون کشيده شده 

  .تش رفتماندنی، نوری که نمی ميرد، شده بود، بدون بيم و ترس در شعله ھای آ

اگر شما بدانيد که از جنس ھشياری ھستيد که نمی ميرد، نمی سوزد، آيا حاضريد بر اساس ھشياری اصيل خود، عادت ھای بد تان را، ھم ھويت شدگی ھای تان را 

  .نگاه کنيد و پرھيز کنيد؟ پرھيز سخت است

  .بلهاما آيا ما می توانيم پرھيز کنيم؟ . شعله و عذاب پرھيز سخت است

، سبب خوب )وقتی بعنوان ھشياری وارد ذھن می شويم، در آنجا  اتفاقاتی می افتد که ھمه عرض اند( از اين رفتارھا و عرض ھا يکی: وز موOنا، به ما می گويدامر

  . شدن مريضی جوھر ما، می شود

  . مھمترين کار در رابطه با عادت ھای بد، پرھيز است. ما مريض شده ايم

  .  و بقيه عرض ھا فقط وقت تلف کردن ھستندخوب می کندپرھيز، مرض جوھر را 

ابتدا در دقايق اول پرھيز، دشوار است اما لحظاتی بعد شادی حاصله از آن، . اگر شما از جنس آن نور بشويد، می دانيد که اين پرھيز، شما را نمی کشد، سخت نيست

  .برما نمايان می شود

  چونک اسمعيل در ُجويَش فتاد

  دارش َسر نھادپيش دشنٔه آب

اسماعيل چون در جوی اين آب زندگی افتاد، . از آنرو که حضرت اسماعيل به مجرای آن نور در آمد، پس در برابر کارد بُران حضرت ابراھيم سر تسليم بر زمين نھاد

  . تسليم خواست پدرش شد
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جوی خرد زندگی به فکرھا و به اعمال مان جاری می شود و ما چون تسليم از آن . پس، وقتی ما به حضور زنده می شويم، جوِی آِب زندگی در ما جاری می شود

  .اسماعيل تسليم شد. ھستيم، دخالت نمی کنيم

برای ھمين اين تمثيل را موOنا و کتاب ھای . اين نشان می دھد که گسيختن ازھم ھويت شدگی با بچه دشوار است. ابراھيم، مھمترين ھم ھويت شدگی اش، بچه اش بود

  . سمبل زندگی و بيگناھی و معصوميت و ھشياری حضور است. در ھمان صحنه، بره يا قوچی ظاھر شده که سمبل تسليم است.  بکار می برنددينی

که برای وقتی صحبت از ھم ھويت نشدن با فرزندمان می شود،  نه اينکه دوستش نداشته باشيم و عاشقش نباشيم، بلکه از او زندگی و اعتبار طلب نکنيم، نخواھيم 

  . نخواھيم که آدم حسابی شود چون، خود نتوانستيم موفق شويم. سربلندی ما دکتر يا مھندس شود

  . خود را در فرزند جستجو کردن و از طريق کارھا و موفقيت  او به خود اعتبار بخشيدن، ھمان ھم ھويت شدگی ست

 شدگی مان بگذريم، ھويت مان را از آن بکنيم، فضای پذيرش، در درون مان گسترده  و باز می وقتی که تسليم می شويم که از بھترين چيزمان و دشوارترين ھم ھويت

  . شود و خرد و شادی زندگی در امورمان جاری می گردد

د ابراھيم ھدايتش می کند و کسی که از آن نور ھدايت برخوردار باشد، روانی و جريان زندگی را در خود می بيند و از درد و از اتفاق فردا نمی ترسد، اين نور مانن

   .مانند اسماعيل تسليم

  جان داوود از شعاعش گرم شد

  بافش نرم شد آھن اندر دست

 ای کوھھا و ای پرندگان شما نيز با نيايش داوود ھمنوا شويد و آھن را برای او :و ما از فضل خود به داوود بخشيديم و گفتيم... : اشاره به آيه ای از سورۀ سبا ست(

  ).رديمنرم ک

  ).سختی ھا برای او آسان و روان گرديد. (، آھن در دستانش انعطاف پذير و نرم شد)تأثير پذيرفت(وقتی جاِن داوود، از شعاع اين نور گرم شد، : به نظرمن می گويد -

  .وقتی به فضايی يکتايی لحظه می رويم، کارھا و فضای سخت بيرون برايمان آسان و نرم می شود

  .فضا می توانيم برای فضای بيرون آفريدگاری و خلق کنيمبا حضور در آن 

، به درس خواندن رغبت اش دھيم، بخواھيم که زودتر به "ھنگامی که درشعاع حضور گرم نيستيم، اگر با فرزندمان، از موضع من ذھنی صحبت و رفتار کنيم، مث�

بخش باشيم، اما وقتی از فضای يکتايی صحبت می کنيم، ھمه پاسخ ھا متعادل، انعطاف پذير و نرم نمی توانيم برايش مفيد و ثمر ... خانه بيايد، اظھار محبت کنيم، و 

  .وقتی از آن فضا خارج می شويم، پاسخ ھا سخت و آھنين می شود. است

در حاليکه حرکت از فضای ... د، و فرزندمان را تعريف می کنيم، ناراحت می شود، تمجيدش نمی کنيم، ناراحت می شود، ابراز ع�قه می کنيم، ناراحت می شو

  چرا؟  . يکتايی پاسخ ھای مساعد و منعطف دارد

  .چون تأثير و گرمای شعاع حضور مطرح است

  چون سليمان بُد وصالش را َرضيع

  ديو گشتش بنده فرمان و مطيع

  .او شدندچون سليمان از وصال آن نور شير نوشيد، يعنی از نور ربانی بھره مند شد، ديوان، فرمانبردار 

  . بر اين اساس که ھمه اينھا از يک ھشياری و از ھمان نور برخوردار بودند. موOنا، کسانی را که در ادبيات مان می شناسيم مثال می زند

  . نيستاستثنايی در کار . پس ھمه می توانند از آن ھشياری و نور، برخوردار شوند و ھمان توانمندی ھايی را کسب کنند که آن بزرگان داشتند

  . موOنا، در ھر مثال، جنبه ای از ھشياری حضور را توضيح می دھد و شما متوجه می شويد که در کجای اين فضا قرار گرفته ايد، می توانيد خودتان را بسنجيد
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  امتحان بر امتحان است ای پدر     ھين به کمتر امتحان خود را مخر

  .باش، اگر در امتحانی کوچک موفق شدی، شيفتۀ خود مشو و خود را کامل مشماربھوش . پدر جان، امتحان پشِت امتحان وجود دارد

 :با خواندن اين مطالب می خواھيم.  ھستيممااما موردی که در اين رابطه مزاحم است، خود . ھر لحظه، ھشياری خودش را امتحان می کند: امروز ھم موOنا می گويد

  .راه بيداری از ذھن را برای خود ھموار کنيم

يعنی ما بعنوان طفلی که می توانيم شير جھان را بمکيم، .  شير زندگی را می توان نوشيد:، می شود، بدين معنی ست که)شيرخواره(وقتی صحبت از سليمان رضيع 

  . ، مطيع ما می شود)من ذھنی با عقل اش(در اينصورت، ديو ذھن . برگرديم و شير مادر زندگی مان را بصورت وصال، بمکيم

  .فکر برای ما اتفاق می افتد. من فکر می کنم؟ اين عبارت غلط است: آيا شما می توانيد آگاھانه بگوييد.  ما، اeن در اختيار ما نيستذھن

  .  من غذا را ھضم می کنم:، به ھمان ميزان غلط است که بگوييد"من فکر می کنم"عبارت 

   مگر شما غذا را ھضم می کنيد؟

  ا ھضم می کنيد؟ مگر شما عمل گردش خون را انجام می دھيد؟آيا شما، ھشيارانه غذا ر 

  . گردش خون را ھشياری انجام می دھد

، فکر کنيم نه )ما(ما می خواھيم بعنوان جوھر ھشياری " اتفاقا. ما بعنوان جوھر ھشياری فکرنمی کنيم. در مورد فکر کردن ھم، يک باشنده، بنام من ذھنی فکر می کند

زندگی ھمه اتفاقات را در آن دوران  نه، ده سال می پذيرد، ھمينطور که پذيرفت نه ماه در شکم مادر .  ابتدا فقط حدود نه، ده سالی نيازمندش بوديم دروغينی کهمنِ اين 

يعنی " ما"برای اينکه زندگی، .  کنداول مان  باشيم، اما پس از مدتی که آغاز به ايجاد درد فراوان کرديم و منظور از اقامت موقتی مان را نفھميد يم، زندگی تحمل نمی

  .نيستيم" دويی" که بفميم در . خودش :، دوباره بگوييمما: وقتی می گوييم. خودش را برای بيدار شدن، فرستاده

  در قضا يعقوب چون بنھاد سر

  چشم روشن کرد از بوی پسر

اشاره ای ست به آيه ای از سورۀ يوسف که . (دش، چشمان او را روشن و بينا کردچون حضرت يعقوب، به قضای الھی سر تسليم نھاد، پس آن نور به وسيلۀ بوی فرزن

  ).پيراھن يوسف را به رخسار حضرت يعقوب می افکنند و بينايی به او باز می گردد

  . قضا فرمان ايزدی ست. قضا، ھمين اتفاقی ست که می افتد

  .قضا، نيروی زندگی ست که اتفاقات را پيش می آورد

اگر اجازه بدھيد، . آنچه ذھن شما می گويد، به سود تان نيست. مان قضا يا زندگی اتفاق پيش آيد و شما با اتفاق ستيزه نکنيد، زندگی به نفع شما خواھد چرخيدوقتی به فر

  . زندگی شما را اداره کند، به نفع شما خواھد بود

   .تسليمچه ياد می گيريم؟ ). بنھاد سر(سليم شد، يوسف برگشت ھمينکه يعقوب پذيرفت که يوسف رفته و از گريه و زاری دست برداشت و ت

  رو چو ديد آن آفتاب يوسف مه 

  شد چنان بيدار در تعبير خواب

  .ھمينکه، يوسِف زيبا رخسار آن خورشيد را در خواب ديد، در تعبير خواب دانا و آگاه شد.  شد

در يکی از خواب ھايش ھفت سال فراوانی و ھفت سال قحطی بر سرزمينش حاکم می . ی ديده بودپادشاه مصر، خواب ھای مختلف. يوسف تعبير خواب ياد گرفته بود

  .يوسف اين خواب را درست تعبيرکرد. شد
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 يک تعبيرش چيست؟ تعبير خواب ذھن، اين است که يک ھشياری،.  شما، اگر به اين نور و اين ھشياری آگاه شويد، می فھميد که ذھن تان در حال خواب ديدن است-

  . جوھر، وجود دارد که خواب می بيند

  . وقتی خواب و رويا وجود دارد، يعنی يک خواب بيننده وجود دارد، پس، من خواب نيستم

 ظلم دنيا خطرناک است، من نگرانم و ترس دارم، ف�نی ظالم است و جھان به من: ذھن ما چه می گويد. ھر چه ذھن ما می گويد و با آن ھم ھويت ھستيم، خواب است

  .کرده، مردم به من ظلم کرده اند، مردم دروغگو ھستند

  .اينھا ھمه خواب ذھن است... من، ھمين من ذھنی و ھمين نقص ھايم ھستم، چه بدبختم، و 

  . خواب بيننده ھمين خداييت شما و اصل شماست. تعبير آن چيست؟ يک خواب بيننده وجود دارد

  . اولين گام اين است که بيدار شويد

 خواب شيرين است، وقتی بيدار می شويم و روی جوھرمان می ايستيم، طوريکه زندگی به ما دسترسی پيدا می کند وعشق و نيکی و برکت را در جھان پخش گاھی

  . می کند، آن موقع اگر به ذھن برويم، آن ھم خواب است اما خواب قشنگ و خوش يمن و زيبا ست

بطوريکه شب خواب شان نمی . ما در مرحله ای ھستيم که بيشتر انسان ھا کابوس می بينند. ند و سريع بيدار می شودولی گاھی انسان، خواب ھای وحشتناک می بي

  آيا می دانند که از جنس ھشياری ھستند؟ . برد

ييت و زندگی و منبع شادی و ثروت و ھمينکه کسی آن آفتاب حضور و وحدانيت را ببيند، به علم تعبير خواب ھای ذھن آگاه، و متوجه می شود که خودش از جنس خدا

  . آرامش است

  . ھيچ فرمی، برتر از شما نيست. پادشاه فرم ھستيد. به عبارت ديگر، شما، پادشاه اين جھان ھستيد

  . يوسف ھم وقتی علم تعبير خواب را فرا گرفت، پادشاه شد

   چون عصا از دست موسی آب َخورد

  ُملکت فرعون را يک لقمه کرد

، آب نوشيد، در حيطه تسلط و تحت تصرف معنوی و خرد ايزدی موسی قرار گرفت، آن خرد زندگی، توھم و جادوگری را از )زنده به زندگی(وسی وقتی عصای م

  .بين برد و ملکت فرعون را يک لقمه بلعيد

  .ھمينکه از آن آب زندگی بنوشد، خرد، با فکرھای خ�ق، وارد ذھن و عمل مان می شود. ذھن ما عصای ماست

  نردبانش عيسی مريم چو يافت

  بر فراز ُگنبد چاُرم شتافت

. نه.ھشياری می تواند، نردبانی برای صعودمان شود نه تکنيک ھای من ذھنی و نه قدم به قدمی که ذھن و فکر ارائه می دھند. ھشياری، سبب اعت�ی ما می شود

اما از آن باOتر . است که عيسی پسر مريم به آسمان چھارم که برج خورشيد است صعود کردهدر ادبيات ما اعتقاد بر اين . عيسی مريم، نردبان آن نور را يافت

  .  جزئيات قصه را می توانيد از کتاب استاد کريم زمانی مطالعه فرماييد...نتوانسته صعود کند چون سوزنی به لباسش بوده و 

  .نه فکرھای ھم ھويت شده ما. خ�صه اينکه اين ھشياری ست که خودش، خود را به اعت�ء می رساند

  چون محمد يافت آن ملک و نعيم

  قرص َمه را کرد او در َدم دو نيم

  . ، و قدرت آفرينندگی رسيد، در لحظه ای، قرص ماه را دو نيم کرد)خرد و شادی و آرامش(يکتايی و نعمت چون حضرت رسول، به آن فضای 
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  چرا؟ . منظور ھمين ذھن ماست

" چرا ما به زير ذھن مان راه نداريم؟ برای اينکه ذھن تماما. يعنی ذھن را دو تا کرد و شکاف داد.  روی ذھن ما افتاد، ذھن مان را دو نيم کردوقتی خورشيد زندگی به

  .فکر بعد از فکر، پی در پی می آيند و ما آرامش نداريم. فکر به فکر وصل است. اختياری در فکر کردن نداريم. شرطی شده ست

  . ھيجانات بر تن و جسم ما اثر می گذارند. ه يک سری ھيجانات وصل ھستنداين فکرھا ب

درست است که می گوييم پاسخ و . در واقع ما پاسخ نمی دھيم بلکه واکنش نشان می دھيم. پس، ھر لحظه، تحريکی می رسد و فکر حاصله، به واکنش وصل می شود

   :حال. تحريک می آيد و ب$فاصله پاسخ اش بروز می کند. خ و تحريک به ھم وصل اندپاس. ولی ما به جای پاسخ، واکنش نشان می دھيم. تحريک

  .از اين فاصله، خرد زندگی بيرون می آيد. اگر تحريک وپاسخ به ھم نچسبيده باشند، در فاصله اين دو، در اين لحظه شکافی وجود دارد که نمايان می شود

   .بين تحريک و پاسخ تأمل کرد : يعنی.حضرت رسول بين تحريک و پاسخ شکاف ايجاد کرد

  : اينطور که بيت می گويد. به عبارت ديگر، آن ذھن شرطی شده، دو نيم شد

  . در َدم يعنی به لحظه، زنده و آگاه  و ھشيار بود. ھيچ شرطی شدگی در او وجود نداشت

  .سراغ واکنش ھای شرطی شده نمی رفت

نيم کنيد؟ بطوريکه  اگر کسی شما را تحريک می کند، ھيچ واکنشی نشان ندھيد؟ پاسخی ھم ندھيد و تا سه روز ھم آرام شما می توانيد در اين لحظه، ذھن تان را دو 

  باشيد و بعد، ببينيد چه پاسخی می رسد؟ 

  .!.نه نمی توانيد

  .تا تحريک می رسد، عکس العمل نشان می دھيد

ذھنش را دو نيم می کند، پاسخ به تحريک نچسبيده و بين اين دو فاصله وجود دارد، از اين . ن نمی دھدواکنش نشا. پس، کسی که آن نور را داشته باشد، عجله ندارد

  .فاصله، خرد زندگی بيرون می آيد

   . پس به اين لحظه زنده ست

  چون ابوبکر آيت توفيق شد

  با چنان شه صاحب و ِصّديق شد

  .ء مورد بحث قرار می دھداز اينجا به بعد، تجلی اين نور اعظم را در اولياء و عرفا

  . ھمه از يک نور و از يک ھشياری و يک جنس بودند، اما بخاطر اعتقادشان به اين و يا آن شخص، در تفرقه اند و با ھم ستيزه می کنندکه از عده ای صحبت می کند 

  . ھرمابا دقت متوجه می شويم که من ذھنی و تصوير ذھنی ماست که دشمنی ايجاد می کند و نه اصل و جو

  : اينکه می گوييم. اساس اين ستيزه و دشمنی، بی اط�عی از جوھر اصلی مان و در خواب بودن آن است

  . او کافر و من مسلمانم، ذھنی و توھم و سطحی نگری و ھم ھويت شدن با باور است

  .باور به ذھن متصل است، پس، ذھن و باور دنبال دشمن می گردند

من با اين تعداد باورھا ھم ھويت ام؛ اگر کسی مخالف باورھايم باشد، با او دشمن . يک من ذھنی ايجاد می کنيم، يکی من، يکی خدا: نیقرص مه را دو تا می بينی يع

  .ام

  . بر اساس ستيزه زنده ام. وقتی از خدا يا از زندگی قطع شدم، فقط با ستيزه می توانم روی پا بايستم
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آن تفاوت را که بگيرند، فرو می . ( من اينم و با او تفاوت دارم:من ذھنی، با مجموعه ھم ھويت شدگی ھايش، فقط با ستيزه و با تفاوت و اخت�ف می تواند بگويد

  )!. ريزی

  .  آيا پيامبر و يا بزرگان، يک مسلمان سنی با يک مسلمان شيعه ، از يک ھشياری نبودند؟ البته که بودند-

  . پس، چرا اين دو در اخت�ف و در ستيزند؟ بخاطر بھانه ھای من ذھنی شان  -

  . من ذھنی چرا ستيزه می کند؟ چون نياز دارد -

  .  اگر من ذھنی ستيزه نکند، چه می شود؟ فرو می ريزد-

اين جھانی ھم ھويت و ھم محتوا شد و به محتوا حس وجود من ذھنی، کی؟ و بر چه اساسی؟ درست شد؟ ھشياری بوسيله ما به اين جھان آمد، با چيزھا و باورھای   -

  . به عبارت ديگر، در فکر و باورھای خود گم شد. داد و ذات اصلی خود را با آنھا به اشتباه گرفت و جوھر اصيل خود را در آنھا گم کرد

  .      در حاليکه از جنس و جوھر خدايی ست

  د                    با چنان شه صاحب و ِصّديق شدچون ابوبکر آيت توفيق ش                   

  .بسيار راستگو، لقب گرفت) صديق(آن بزرگوارشد و ) يار(، را پيدا کرد، مصاحب )ھشياری(وقتی ابوبکر، آن نور و موفقيت 

  .پس، دو نفر که به آن نور زنده اند ھيچ خصومت و ستيزه ای با ھم ندارند

  چون ُعَمر شيدای آن معشوق شد

  ق و باطل را چو دل فاروق شدح

  ).فاروق، لقب ُعَمر، خليفۀ دوم بود. (ھمينکه عمر، شيدای آن معشوق ازلی شد، مانند قلب که آگاه و ھشيار است، توانست حق و باطل را از ھم تشخيص دھد

  .کسی که از ذھن متولد شده از جنس خدا، خداييت و ھشياری حضور است: يادمان باشد

  :خداپس، 

خودش ھم آگاه، عاشق آن نور، عاشق خودش . کسی که صد در صد، به حضور زنده شده، ھمان خدای تجلی يافته ست. ی، در انسان ھای به حضور رسيده ست متجل-

  . غير از او ھم ھيچی وجود ندارد. يادمان باشد که خدا فقط عاشق خود است. است

  . اينھا را ذھن نمی فھمد

  . کسی که به حضور رسيده و يا در ھر جای ديگر، بسيار تميز دھنده ستاين نور در رسول باشد، يا در 

  .ما ھم اگر به حضور زنده شويم، می توانيم حق و باطل را در بيرون تشخيص می دھيم

   :ھشياری زنده به حضور، می تواند

 مصداق .ی محدود و جسمی انجام می شود، ازھم تشخيص دھدعملی که از منشاء حضور صورت می گيرد را از باطل، يعنی عمل شرطی شده ای که بوسيله من ذھن

  .عمل خدا گونه، يعنی حق. عينی حق و باطل يعنی ھمين، و گرنه حق و باطل وجود و معنا ندارد

  .  و باطل بر عکس آن است...  حق آن است که چيزی به من اضافه کند، مقامم را باO ببرد و:البته من ذھنی ھم بنا بر معيارھای خود، حق و باطل را تشخيص می دھد

  چونک عثمان آن عيان را عين گشت

  نور فايض بود و ِذی النُّوَرين گشت

  . چون عثمان، چشمه و منبع آن نوِر آشکار شد، نوری فيض بخش شد و دارای دو نور گرديد
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نداريد که از جنس حضور و آن ھشياری بودن تان را تأييد کند، اگر شما به آن زنده شويد، به ھيچی نياز . ھشياری که خودش معرف خود است. عيان، يعنی حضور

  . زيرا به چشم و در عمل، عيان است

به عبارت ديگر، اين ھشياری که از ذھن . اين عيان حضور است و شناسانده خود است. يقين است. اشتباه نمی کند. عيان، بنا به تعريف، چيزی ست که چشم آن را ببيند

" موOنا، بعدا. (نور حضور و نور ذھنی :وقتی آن چشمه و منبع  نور عيان و آشکار شد، فيض بخش دو نوع نور شد. ود و مشخص و عيان استزاييده شده، معرف خ

  ). ھم با اين دو اصط�ح کار دارد

  .ھشياری حضور و ھشياری ذھن :پس، انسان، اگر به حضور زنده شود دو ھشياری دارد

می دھد، می بيند، محاسبه می کند، رياضيات و آدرس خانه اش را بلد است، اما در ذھنش حس وجود و ھم ھويت شدگی، کم است و جھان را تشخيص : ھشياری ذھنی

  .ھم ھويت شدگی و حس وجود ندارد" يا اص�

چ حس وجود نبوده، اينھا انسان ھای بزرگ و Oبد، عده ای از انسان ھا بوده اند که در ذھن شان ھي. البته، نداشتن ھم ھويت شدگی يا حس وجود بسيار دشوار است

  .منحصر به فردی ھستند

  .يعنی فقط چيزھا را می توانند ببينند. ولی اگر توجه کنيد بيشتر انسان ھا اeن ھشياری ذھنی جسمی دارند

 ست و عمق دارد و به زندگی وصل است و کسی که دو ھشياری دارد، ع�وه بر ھشياری جسمی، به ھشياری حضور ھم آگاه است و می داند که از جنس زندگی

واکنش نشان نمی دھد و زندگی جاودانه را حس می کند، از مرگ نمی ترسد زيرا از فرم ھا بيرون کشيده شده و ھمان ھشياری اوليه ست منتھی ھشيارانه ھم اکنون به 

  . خود قائم شده و آگاه به اين نور است

اين نور روی ھويت ھای کاذب کار می کند و از آن به بعد، ديدن و تشخيص و رھا کردن " شود و متوجه آن شويد؛ دائمااگر در شما نور حضور جای گير و برقرار 

  .ھويت ھای کاذب و دروغين ساده ست

بعد، به خود می . ذف می شونداگر شما اين عيان را ببينيد و شناسايی کنيد و به آن زنده شويد، ھويت ھای کاذب و عادت ھای بد خود را  می بينيد، و خود بخود ح

  چگونه اين عادت ھا را داشتم؟ چرا با مردم بحث و جدل می کردم و از آن لذت می بردم؟: خنديد و از خود می پرسيد

ه ضعيفی و مظلو چگونه از شکست ديگران در بحث لذت می بردم؟ چرا ايراد می گرفتم؟ چرا م�مت می کردم؟ چرا کينه داشتم؟ چرا رنجش داشتم؟ چرا خودم را ب

  ميت می زدم و طلب ترحم می کردم؟ چرا؟ 

  ...چرا احساس قربانی بودن داشتم؟ چرا درخواست توجه داشتم؟ 

  .صاحب دو نور است. يقين دارد که از جنس زندگی ست. اين عمل ھا ديگر صورت نمی گيرند، چون اين نور، عيان و حاضر را می بيند و زنده ست

  د ُدْرفشانچون ز ُرويش ُمرَتضی ش

  گشت او شير خدا در َمْرِج جان

  .چون حضرت علی از ديدن روی آن نور اعظم، مرواريدھای اسرار و حقايق را برای طالبان نثار کرد، او در مرغزار روح و جان، شير خدا شد

از آن فضا خرد . درخواست کنندگان و جويندگان آن، افشانده می شوداَسرار و حقايق برای * از آن نور، از آن فضا، در رسول يا در ما، وقتی به آن آگاه می شويم،  ُدرِ 

  . و شادی پخش می شود

  .در شجاعت و در دليری و در بخشيدن و در ضعف نشان ندادن، در مرغزار جان، که ھمان فضای يکتايی ست، حضرت علی شير خدا و مرتضی، لقب گرفت

  چون ُجنَيد از ُجنِد او ديد آن مدد 

  فزون شد از عددخود مقاماتش 
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در فنا کردن صفات و عادات بشری، تبحر داشت، . ُجنيِد بغدادی، پيشوای بزرگ تصوف بغداد اصلش از نھاوند بود(. ُجنيد، از عارفان است و ُجند يعنی لشگر و قشون

  ).مستِ سلطاِن حال بود

  .ُجنيد از لشکر آن نور، ياری و کمک گرفت، مقامات معنوی اش از عدد بيرون شد

 و  فشانی* ُدر :جنبه ھای مختلف آن نور. به ما کمک می کند، )آن نور حضور، آن فضای يکتايی، در تشخيص و رھا کردن ھويت ھای کاذب و دروغين(آن نور 

  . استتسليم

  بايزيد اندر َمزيدش راه ديد

  نام قطُب اْلعارفين از حق شنيد

  : حال از عارفان و از شما و از ھمه می گويد.موOنا، از آن نور و ھشياری که در پيامبران بود، گفت

صدايی ھميشه شما را ندا می دھد و اگر ما با اين من ذھنی . اين نور ايزدی، ھمان ھشياری ست که به انسان می رسد و روی خود برمی گردد. ھمه از يک نور بودند

  :شلوغ، گوش را نبنديم، صدا می گويد

  . به سمت من برگرد

  . می زند؟ خودش را چه کسی را صدا  -

  .  چرا نمی شنويم؟ چون نمی گذاريم -

  . مشغول کابوس باورھايمان که آنھا را جدی گرفته ايم.  ھستيم و مشغول اين جھان ايماو چرا خودش نمی شنود؟ چون ما، که خود -

. ، بتدريج زياد می شود)ھشياری حضور(اين نور . ين لقب گرفتبايزيد ھم به سبب نور عرفان فراوانی که داشت راه حق را ديد و از جانب حضرت حق، قطب العارف

  . بايزيد بتدريج در اضافه کردن اين نور، راه را ديد. ھر چند ممکن است که به يکباره ھم فوران کند. بدين گونه نيست که به يکباره فوران کند

  . خداوند به او لقب بزرگترين عارف را داد

  چونک کرخی کرخ او را شد َحَرس

  شد خليفٔه عشق و رّبانی نفس

  .کرخ يعنی شھر يا رودخانه. کرخی، اسم عارف ديگری ست

پس، وقتی انسان .  ، با نفسی خداگونه، کارگزار و انتشار دھنده عشق روی زمين شد)به ھشياری حضور دسترسی يافت(نگھبان شد ) َحَرس(کرخی که شھر آن نور را 

مثل غ�م قصۀ قبل، که زياد و بيھوده حرف می زد و شاه به حمامش فرستاد که .  و ک�مش ھم خدايی و زنده کننده ستبه حضور زنده شود، کارگزارعشق، و نفس

  . خود را از دردھايش پاک کند، آن غ�م ھم از اين جنس است

  پوِر اَدھم َمرَکب آن سو راند شاد

  گشت او سلطان سلطاناِن داد

  . سوی آن نور راند و سلطان سلطاناِن دادگری شدپسر اَدھم، که پادشاه بلخ بود، اسبش به

  .ذاتش نور عدالت را می شناسد. ھر کس که به آن نور زنده شود، از جنس عدل و دادگری می گردد

   .آن ھشياری اداره می کندتمام جسم ما را . ملک را او اداره می کند. آن نور مالک ُملک است. اندازه و نسبت ھا را می داند. ھر چيزی را سر جای خود قرار می دھد

آنچه من می گويم دادگری ست، نه آنچه که . ھر چيزی يا عملی که پولم را زياد و مقامم را باO ببرد، دادگری ست: ذھن می گويد. اما، ذھن ما دادگری را نمی شناسد

  . زندگی می گويد
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  وان شقيق از شقِّ آن راه ِشَگرف

  گشت او خورشيْد رأی و تيْز طَْرف

  . ، پيدا کرد)چشم تيز حضور و خداگونه(،  رأی و انديشه و نگاھی حقيقت بين )بزرگ(رنج کشيدن و طِی آن راه شگرف ) شق(شقيق، بر اثر. ق عارف بلخی ستشقي

  صد ھزاران پادشاھان نھان

  سر فرازانند زان سوی جھان

  نامشان از رشک حق پنھان بماند

  ھر گدايی نامشان را بر نخواند

نه ھا نيستد، در جھان، صد ھزاران انسان ھای آزاد  شده از ذھن، سرفراز، عشق را در جھان پخش کرده، مسئوليت شان را به انجام رسانده و رفته اند، فقط اين نمو

جھان بيرون دارند و زندگی را من ذھنی، آنان که چشم به (تا ھر گدايی عاری از کمال . ولی از غيرت حق، که نمی خواھد خود را به ھمه نشان دھد، شناخته نشده اند

  .، نام شان را نبرد)نه از زندگی بلکه از جھان بيرون گدايی می کنند

ھر گدايی که تق تق تق، درب خانۀ خدا را می زند و . نمی تواند وارد شود. تسلط و قدرتش در بيرون درِب خداست: تمام اين قصه در توضيح آن گدايی ست که گفت

  . منم: اب می دھدکيست؟ جو: خدا می پرسد

حق آن نور و حق .                       ، آنموقع می توانی وارد شویتو ھم من ھستی  :دو تا من، اينجا با ھم نمی توانند جای بگيرند، تا زمانيکه بفھمی: پاسخ می شنود

  نورانيان

  کاندر آن بحرند ھمچون ماھيان

  بحر جان و جان بحر ار گويمش

  جويمش نيست �يق نام نو می

  .ھمه بندۀ يک زندگی و از يک جنس ھستيم. ما، ھمه انسان ھا، خواجه تاش ايم: ھمانطور که در قصۀ قبل غ�م دوم گفت

 اگر ، که در آن دريای نور، در بحر يکتايی، مثل ماھی شنا می کنند،)آن مردان حق و نورانی(قسم به آن نور و قسم به حق آن ھشياری، و حق آن ھشياران به زندگی، 

  .، را درياِی جان  و جاِن دريا، بنامم، باز Oيق و سزاوارش نيست و حق مطلب را بجا نياورده و دنبال نام نوی می گردم)يا ھر انسانی در روی کره زمين(رفيقم 

انسان، بحر يکتايی و جاِن اين دريا ھم .  کندپس، معلوم می شود که ھر نامی بر انسان بگذاريم، کافی نيست، مگر آنکه، خداگونگِی خود را، خودش ھشيارانه اظھار

  . ھست

  . ھر تعريفی که شايسته زندگی ست، در اين بيت می گنجد. بھتر از اين نام نمی توان يافت

از جنس زندگی و . دشما، ھر انسان ديگری را به صورت جاِن بحر و بحِر جان شناسايی می کنيد و خود نيز، بحر جان و جان دريا ھستي. ما، از جنس زندگی ھستيم

  .خداگونه

  حقِّ آن آنی که اين و آن ازوست

  مغزھا نسبت بدو باشند پوست

  تاش و يار من که صفات خواجه

  ھست صد چندان که اين گفتار من

  .حضور زنده ست. ، ھمان ھشياری ايزدی بی فرم، يک کيفيت غير قابل توضيح و فضای ھمه امکانات استآنمنظور از حِق آن، 



479برنامه . گنج حضور  2013 

 

20 

 

 خلق شده، ھمۀ مغزھا و انديشه ھا، در برابر او  پوستی بيش نيست  و  صفات ھمقطار و يار من، در وصف آنکه اين و آن و ھمه چيز، از ) خدايی (آنین، به حق، آ

  .نمی گنجد

   :تا اينجا، موOنا، به ما توضيح داد و تأکيد کرد

 ھشيارِی مستعد و توانمند، می خواھد از ذھن، خود را بيرون بکشد و روی ريشه بی نھايت و اين. ھر انسانی ازجنس ھشياری و کيفيتی ست که نمی توان توضيح داد

زندگی جاودانه خود قائم شود و نترسد و ثابت خواھد کرد که تمام آن اتفاقاتی که در ذھن افتاده و تمام آن دردھا و اضطراب ھا و تصورات مبنی برااينکه؛ ما از ھم 

  . يکتايی و آن قرص مه را، دو تا می بيندذھن،.  جدا ايم، غلط و توھم است

  : حال، با اين تأکيدات و تشريحاِت موOنا، شک ما بر طرف می شود

  .تمام انسان ھا، فقط از جنس ھشياری اند

  دانم ز وصف آن نديم آنچ می

  باورت نايد چه گويم؟ ای کريم

  شاه گفت اکنون از آن خود بگو

  چند گويی آن اين و آن او؟

   ھر چه از وصف اين يارم بگويم، باور نمی کنی، ای بزرگوار، چه بگويم؟: نيکخو به شاه گفتغ�م

  اeن از خود ت صحبت کن، چقدر از اين و آن می گويی؟: شاه به او گفت

 ھم ھست، اما بھتر است نور افکن را درست است که شما، ديگران را به صورت ھشياری شناسايی می کنيد و مفيد: باز ھم، اين ھشياری، به ما پيشنھاد می دھد -

  .روی خود بيندازيد و به ريشه خود توجه کنيد

  .حال که ھمه را زندگی و ھشياری شناسايی کرده ای، به سمت خود برگرد و خودت را ھم شناسايی و بيان کن

  ای؟ تو چه داری و چه حاصل کرده

  ای؟ از تگِ دريا چه ُدر آورده

  روز مرگ اين حس تو باطل شود

  نور جان داری که يار دل شود؟

  ، چه مرواريدی صيد کرده ای؟)از قعر آن دريای يکتايی(چه کمال و ھنری داری و چه چيز به دست آورده ای؟ از ژرفنای دريا تو : شاه به غ�م نيکخو می گويد

   دل تو شود؟ روز مرگ جسم ات، وقتی نور حس ھای ظاھری تو باطل شد و از ميان رفت، نوِر جان داری که يارِ 

اينھمه کار و عبادت کرده ای، در روز مرگ، که اين حس ھا باطل می شوند و ازبين می روند، آيا نور جان داری که ياِر دل تو شود؟ يا : موOنا، از ما می پرسد

  ھنوز، من ذھنی دل توست؟

  در لََحد کين چشم را خاک آگنند

  ھستت آنچ گور را روشن کند؟

   تو را با خاک پر می کنند، آيا از نور جان، توشه ای داری که گورت را روشن کند؟  وقتی که در گور، چشم

  آن زمان که دست و پايت بر َدَرد
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  پر و بالت ھست تا جان بر پََرد؟

  : ، می پرسد)ھمه ھمقطارانش را با ديد زندگی می ديد(موOنا، از ما و از آن غ�م که حسن ظن داشت 

�شی می شوند، آيا پرو بال داری که جانت با آن به عالم باO بپرد؟ ھشيارانه توانسته ای خودت را از ذھن و از ھم ھويت شدگی ھا با آن زمان که دست و پايت مت

  چيزھای اين جھانی و دردھا  آزاد کنی؟ 

  آن زمان کين جان حيوانی نماند

  جان باقی بايدت بر جا نشاند

تن ما بميرد، جان باقی، يعنی ھشياری حضور که از ذھن بيرون کشيده شده و روی اصل و ذات خود قائم شده، را بايد روز مرگ مان، زمانی که اين جان حيوانی، و 

   .  به جای من ذھنی که تا بحال با آن زندگی کرده ايم، بنشانيم

  شرط َمْن جا ِباْلَحَسن نه کردنست

  اين َحَسن را سوی حضرت بردنست

  .، آيه قرآن استشرط من جا بالحسن :را يادآوری مان کرددر ھفته قبل موOنا، اين موضوع 

  . ھر کس کار نيک کند، خداوند ده برابر پاداش اش می دھد

  .انجام کار نيک، مھم نيست، کار نيک را بايد خد مت خدا برد

  :سوال جالب موOنا از ما اين است که

  ا را آزاد می کنند؟ آيا، کارھايی که بعنوان کار نيک و عبادت انجام می دھيم، جوھر م

  . فقط انجام کار نيک مھم نيست، برای اينکه کار نيک ما تباه نگردد، بايد آن را نزد خدا ببريم

  . آزاد شدن ھشياری از ھم ھويت شدگی ھاست.  ماستآزاد شدن جوھرسود و عايد آن، 

است و موOنا از ما می خواھد که کارھا و عبادات خود را ارزيابی کنيم و پس، ھر کاری که سبب آزاد شدن ھشياری از ھم ھويت شدگی باشد، عبادت و کار نيک 

  . متوجه باشيم که آيا حاصل کار نيک ما، به آزادی ھشياری مان منجر می شود؟ زندگی به اين ھشياری حضور نياز دارد

از اين ھشياری، به وسيله ھر کاری که آزاد می شود، عمل نيک ھشياری ما را به اين جھان فرستاده و خواسته دوباره به اصل خود برگرديم، حال ھر درصدی 

  .محسوب و عبادت است

  جوھری داری ز انسان يا خری؟

  اين َعَرضھا که فنا شد چون بری؟

  ). ذھنی ستخر من(آنچه که در مرکز و اسانس و جوھر توست،  از جوھر خدايی  و انسانی و از جنس حضور است؟ يا از جوھر خری ست؟ : از غ�م می پرسد

  مرکز و ذات و جنس ما، فقط ھشياری جسمی بيرونی ست ؟ يا مقداری ھم ھشياری حضور؟

  .فانی اند) ھمۀ آن کارھايی که ما در ذھن و در اين جھان انجام می دھيم (عرض ھااين 

  و فانی اند، چگونه آنھا را به بارگاه الھی می رسانی؟، )در دو زمان باقی نيست(که نيک نيست ) ھر فکر، ھر عمل، ھر اتفاقی که می افتد(وقتی اين عرض ھا 

   : دو نور داشت:وقتی موOنا، در مورد عثمان صحبت می کرد گفت
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فکر . خير{. چون عثمان دو دختر پيامبر را به ھمسری انتخاب کرده بود، منظور موOنا، اين دو دختر است: البته بعضی به اينصورت مطلب را ترجمه کرده اند که

  .} کنم به اينصورت باشدنمی

 موOنا اينھمه از پيامبران و عارفان می گويد و به ما توضيح داده که نسبت ھيچ ربطی به عرفان ندارد و در ھمين قصه ھم بود که  بعد از آدم، پسرش پيغمبر می -

  . شود و پسر نوح نافرمانی می کند

مثال خوبی ست که ما در اين رابطه، " اتفاقا. ه بچه اش ھم می تواند از جنس ھشياری حضور باشد اگر کسی از جنس ھشياری حضور باشد، معنی اش اين نيست ک-

مثل . چون بچه اش مثل يک درخت و خودش ھم مانند يک درخت است. بچه اش ھمانطور نخواھد شد" اصرار نکنيم، اگر پدر يا مادری، از جنس حضور شده، لزوما

   .نسبت نمی تواند مھم باشد: پس. ھر يک با ريشه خود به زمين و به زندگی وصل است. يکی کوچک و يکی بزرگ. دو درخت سيب

  . است و زمانذھن ست و يکی ديگر لحظه يکی از آنھا اين :حال، منظورم اين است که ما دو زمان داريم

  . ھرعملی که در دو زمان زنده باشد، ارزش و کار نيک است، چون زندگی انجامش می دھد

خ�صه، به زبان اين برنامه، ھر . نه من ذھنی. که در حال تسليم انجام می دھيم، خرد و برکت زندگی از آن عبور می کند و زندگی انجامش می دھد نه ماھر عملی 

 . کاری که من ذھنی انجام می دھد، بدرد نمی خورد

  . ی، ھشياری حضورمی بخشد، عبادت می کند ولی نه از فضای وحدت و يگانگ. ولو اينکه کار نيک باشد

عبادت شما، عرض فنا شده ست حال، شما بايد بدانيد که .  اين عرض ھا فنا می شوند:به ھمين دليل می گويد. وقتی من داريم، خوبی کنيم و ببخشيم، به حساب نمی آيد

  .بايد بدانيديا نه مقداری از ھشياری ايزدی را آزاد می کند؟ 

  اين َعَرضھای نماز و روزه را

  �يَْبقی َزمانَيِن اْنتَفیچونک 

  .  انجام می دھيمجھان و در ذھن، ھر کاری ست که ما در عرض

  .  باشيدتسليم کنيد و پرھيز اين است که در مقابل خدا بايستيد و بھترين حالت

  .، منتفی می شوند و از بين می روند)Oيبقی زمانين انتفی(نماز و روزه در دو زمان، باقی نمی مانند 

  : از خودمان سوال کنيمحال ما 

   آنھا را انجام می دھد؟ من ذھنیکاری که اeن انجام می دھيم، کارھا و اعمال نيک ھستند يا  -

 آگاه است، ھشياری ديگری از جنس حضور داريد؟ ... بعنوان عبادت در دو زمان، آيا ع�وه بر ھشياری جسمی که به اين جھان نگاه می کند و از حرکت و جسم و -

  از جنس زندگی و عيان و يقين باشد؟که 

   جنس ديگری غير از فرم، ھشيار به ھشياری ديگری ھستيد يا فقط ھشياری جسمی داريد؟ -

  .اگر فقط ھشياری جسمی داريد، در اينصورت اين فکر، اين عمل منتفی می شود و نه تنھا ممکن است مفيد نباشد، بلکه درد سر ايجاد می کند

 زنده ھستيم و اين خداييت، خود را بيان می کند و برکت خودش را از طريق ما به اين جھان و به فکرمان و به عمل مان می ريزد، که در ورحضيا به ما، : خ�صه

  . اينصورت اين اعمال کارھای نيک است

  .ری و ذھنی و بدنی ما، حتی بصورت درد می ماند ما آنھا را انجام می دھد که عبادت اش ھم سبب گرفتاری خواھد شد و اين گرفتاری در سيستم فکمن ذھنیيا 

  نقل نتوان کرد مر اَعراض را

  ليک از جوھر برند امراض را
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  : می گويد) به ما(شاه به غ�م 

تند به اين دليل که ھر اعراض قابل انتقال نيس. (ھا را از جوھر دفع کنندی ولی عرض ھا می توانند بيمار. ھا را نمی توان از جوھری به جوھر ديگر انتقال دادَعَرض 

اگر حرکت و تحولی در جوھر پديد نيايد، َعَرض به حال خود باقی می . يک از اَعراض، جزيی از ھويت جوھر به شمار می آيند و خود استق�ل و موجوديتی ندارند

  ).نتقال نمی يابدولی اين َعَرض ھا به جوھر ديگر ا. ماند، اگر تحولی در جوھر صورت گيرد، َعَرض نيز دگرگون می شود

  تو آن گوھر انسانی را بدست آورده ای؟ که وقتی می ميری اين گوھر زنده شده، ھشياری که به خود آگاه شده، به جای آن يکی جان، بنشيند؟، اين گوھر را داری؟

  .، را نمی توان منتقل کرد)عرض ھا( اعراض :می گويد. اينھا را موOنا، از ما می پرسد

  .نه!. که بابت نماز و عبادت شب و روزتان، خدا به شما بدھکار استيعنی فکر نکنيد 

  . مگراينکه، عرض ھمراه با ھشياری حضور باشد، آنموقع باقی می ماند. اينھا، عرض اند

  : سود حاصله از اعراض دو نوع است

. اين دو کار مھم است.  و برکت را بر اين جھان می ريزدر می کندآن ھشياری حضورکا، اين مقدس و نيک است، يا  ھشياری ايزدی ست که از فرم ھا آزاد می شود-

  .بقيه اھميت ندارد

  . اما از جوھر رفع بيماری می کنند. ، را نمی توان انتقال داد)کارھايی را که انجام می دھيم و خدا را بدھکار می دانيم( عرض ھا -

  ).باقی می ماند و قابل انتقال نيستعرض، اگر حرکت و تحولی در جوھر پديد نياورد،  به حال خود (

  تا مبدَّل گشت جوھر زين َعَرض

  چون ز پرھيزی که زايل شد مرض

  .پس جوھر با ھمين َعَرض دگرگون می شود، ھمان گونه که بيماری بر اثر پرھيز از ميان می رود

   .يعنی تبديل من ذھنی، به ھشياری حضور. کارھای ما سبب تبديل جوھر می شوند

  . ، اعمال نيک و ماندنی، انجام دھيمپرھيزمعتقد است که ما در اين جھان می توانيم با کمک و بوسيله موOنا، 

 اند و اين جنس، يک جنس وجود دارد، ھمه از يک ھشياری و زاويه ديدمان بر اساس اينکه فقط  اص$ح نگاه، عدم اظھار مکرر، دويی، تسليم، کم حرف زدن

از اين توھم، که من ذھنی، کاره . م نسبت به خود زياد و شک و ترديد ندارماعتمادم و عتبار و ااحترام ھستم و ھشياری ايزدی جنس  ست و من ھم ازھشياری ايزدی

  .ای ست، می پرھيزم

  .  در مسير رشد خود به سمت ھشياری حضور، ايجاد نمی کنممانع خود نيستم و مزاحم

  .، فضا را باز و می دانم در امتداد اتفاقی که ذھن ام نمی پسندد، گشايشی مستتر است)از نظرمن ذھنی (اھر بداتفاقات بظ نمی کنم و در برابر اعتراض و قضاوت

 و خوشبختی و ھويت و طلب زندگی و توقع، در ديگران جستجوی خود، اشتباه انداختن ھشياری، به ارتکاب اشتباه، زياده گويی، ، ايجاد درد ھااز ھم ھويت شدگی

  . ، پرھيز می کنمايجاد من در باورھا در آنھا و گم شدنانواده و ھمسر و بچه و از جمع و از باورھا،  از خحس امنيت

  . انسان است) ھشياری(آدم ھا، بلکه باعث خوب شدن بيماری جوھر) جسمی(پرھيز، نه تنھا باعث خوب شدن بيماری 

 داريم و احتياج به دشمن می کنيم، حس جدايی داريم و ناخوشيم، ترس و خشم و استرسو  ھم ھويت شدگی و رنجش و کينهما، . خواب می بيند. ھشياری مريض شده

  . ھمقطاران خود را دشمن خود می دانيم

  مريضی نيستند؟ ... اينھا 
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 که خود را بزرگ و ھر چه تمام ت�شش بر اين است. من ذھنی می خواھد اوضاع را بدست بگيرد، در حاليکه جز خرابی، ببار نمی آورد، برای شيطان کار می کند

  . بيشتر بھتر و با ھمه چيز، ھم ھويت شود و ھمه چيز و خدا و انسان ھا را بصورت جسم در آورد و با آنھا ھم ھويت شود

  . اساس وجودش جدايی و ھمين ھم ھويت شدگی ھاست

  .ھيچکس را نظير خود نمی بيند و ھميشه عجله دارد و گرفتار و ناخوش و کم حوصله ست

  . پرھيز وضعيت ھا روبراه می شوندبا

  .پس، قبل از انجام يک سری از کارھا، بايد يک سری ديگر را انجام ندھيم، اين موضوع بسيار مھم است

  گشت پرھيز عرض جوھر بجھد

  شد دھان تلخ از پرھيز شھد

  .ی که دھانش در اثر پرھيز، شيرين شودمانند دھان بيمار صفرا دار. به جوھر و جھد و ت$ش تبديل می شود. پرھيز کردن ھم عرض است

  .من ذھنی، مھم است نه زندگیپس، معلوم می شود که جد و جھد و تعھد ما بعنوان 

  .چه بسا، بر اثر تکرار مکررات، به اھميت موضوع پی برده و دست به عمل بزنيم. در اينجا، موOنا، مطالب را تکرار می کند

. با اين ضربات جنين ھم صدمه می خورد. کوبيدن نفس، به مثابه کتک زدن خانم حامله ست.  که نفس ما خانۀ خداييت ماستفراموش نکنيم.  پرھيز محروميت نيست-

نفس ھم از جمله ملک خداست و خداوند رحمان و رحيم، با مھر و محبت،  تماميت ملکش را در آغوش گرفته و با نور . با نَفس، نيز بايد با م�يمت برخورد کرد

  ).بلکه، بشنوند( روی آنھا کار می کند ايزدی،

چند مثال در رابطه . زندگی با خود دشمن نيست!. تقصير خود ماست نه اينکه زندگی با خود دشمن باشد. البته اگر به قوانين قاطع زندگی توجه نکنيم، تنبيه ھم می شويم

  :با عرض

  از زراعت خاکھا شد ُسنبله

  داروی مو کرد مو را سلسله

  . ن و دارو به موی سر زدن َعَرض است و ُسنبل، جوھر استزراعت کرد

  :اما ما می دانيم که منظور اصلی او چيست. اين مثالھا را موOنا، برای فھم و درک ما، در تفاوت عرض و جوھر می زند

  . عرض ھمه کارھايی ست که ما در ذھن انجام می دھيم و جوھر آن ھشياری ست که آزاد می شود-

  ).جوھر.(ھشياری حضور را آزاد کند و در دو زمان موثر و زنده باشد، نيک استھر کاری که 

  آن نکاح زن َعَرض بد شد فنا

  جوھر فرزند حاصل شد ز ما

  . ھمآغوشی زن و شوھر، عرض بود و فرزند ی که بوجود آمد، جوھر

  جفت کردن اسپ و اشتر را َعَرض

  جوھر ُکّره بزاييدن َغَرض

  . عرض است و کره ای که به وجود می آيد، جوھر يا غرض استجفت گيری اسب و اشتر ھم

  ھست آن بستان نشاندن ھم َعَرض
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  گشت جوھر ِکشت بستان نک َغَرض

  . ، غرض يا جوھر است)ميوه(عمل کاشتن بوستان عرض است و محصولی که می دھد 

  ھم َعَرض دان کيميا بردن به کار

  جوھری زان کيميا گر شد بيار

  .ور استھشياری حض، کيميا

  . ، جوھر ھشياری آزاد می شودمِن ذھنیاز اعمال اين کيميا، به ِمِس . در تماس عارف به من ذھنی ای، جوھر آن شخص آزاد می شود

  . ھشياری جوھر شماست. بوسيله موOنا، خرد زندگی بيان می شود و شناسايی شما سبب آزادی ھشياری می شود. خواندن اين مطالب، عرض است

  . ار بردن را ھم عرض بدان، اگر جوھری از اين کيمياگری، حاصل شد، بيارکيميا بک

  صيقلی کردن َعَرض باشد شھا

  زايد صفا زين َعَرض جوھر ھمی

  ).صيقل زدن آيينه عرض است و صفای حاصل از آن جوھر. (آيينه را صيقل زدن ھم عرض است و صفا و صافی آيينه که ما را منعکس می کند، جوھر است

  .شاھا: ر شاه به غ�م می گويداينبا

  .شاھا: موOنا، بعضی از اوقات، کليدی دست ما می دھد که ما را متوجه مقام مان کند

وقتی آن چرک ھا و ھم ھويت شدگی ھا و دردھا را انداختيم، وقتی صيقل خورديم، می توانيم ھشياری حضور را که ماھيت اوست، متجلی و . يعنی ما ھم آيينه ھستيم

  . کنيممنعکس

  ام پس مگو که من عملھا کرده

  َدخِل آن اَعراض را بنما، َمَرم

 مجھز شده ای؟ اگر غير از ھشياری جسمی، به ھشياری نور دونگو که اين ھمه عمل کرده ام، دخل و سود و درآمد اين اعراض و اين اعمال را نشان بده، آيا به 

  .  حضور ھم دست يافته ای، حاصل را نشان بده

  :خود بپرسيدشما از 

آيا در انجام اين اعمال، . اين ھمه عمل و عبادت و دويدن؟ آيا حضور در شما منعکس شده؟ اگر نشده، بايد به روی اعمال خود و پاکی نيت تان تمرکز و کنکاش کنيد

   حضور، در اختيار زندگی قرار گرفته ايد؟  ھشياری ايزدی دخالت داشته؟ نتيجه اين پنجاه سال عمل و عبادت کجاست؟  آيا لطيف شده ايد؟ بعنوان ھشياری

  از جنس ھشياری که در اولياء و پيامبران و عارفان بوده در درون داريد؟ 

  .آثار اين اعراض در لوح و ضمير شما آثار مناسب بر جا گذاشته؟ و گرنه، من ذھنی حکمفرما بوده

  اين صفت کردن َعَرض باشد َخُمش

  سائه بُز را پی قربان مُکش

  .اين حضور نيست. خاموش باش. اين توصيف ھا، عرض است: ه به غ�م می گويدشا

  . فرع را نمی توانی اصل بگيری. درست است که به نيکی از يارت ياد کردی اما نمی توانی سايه بز را بجای بز بکشی

  . ما دائم، سايه بز را ذبح می کنيم و نه خود بز را



479برنامه . گنج حضور  2013 

 

26 

 

از کسی ھم . ھشياری حضور را آزاد می کند؟ اگر جواب مثبت بود که خود می فھميدم" آيا، کاری که می کنم، واقعا: ی کنم اصل اين است که اين لحظه، من بررس-

  :شاه گفت. Oزم نيست بپرسم و يا به کسی بگويم

از موOنا صحبت کردن، برای " ديگران، مث�توصيف . به اندازه کافی به توصيف ديگران پرداختی. توجه ات را از ديگران بردار. نور افکن را روی خودت بينداز

  .خاموش باش زيرا توصيف صفات خوب ديگران عرض است و نه جوھر و حقيقت. اين است که ما ھم بتوانيم جوھر خود را نشان دھيم و ما ھم تبديل شويم

  گفت شاھا بی قُنوِط عقل نيست 

  گر تو فرمايی َعَرض را نقل نيست

  : )ما به خدا می گوييم(غ�م نيکخو به پادشاه گفت 

چون انسان ھا عبادات را وسيله !.  پس اين ھمه زحمت بيھوده بوده؟. نا اميدی، عقل انسان است) قنوط(عرض قابل انتقال نيست، اين سبب : ای پادشاه، اينکه می گوييد

  . وصل می دانند

اگر اين عبادات و زحمت ھا منتقل نمی شوند، . به ما چيزی بدھد، اينھمه زحمت کشيده ايم. ما فکر می کرديم که اينھمه عبادت کرديم می توانيم خدا را بدھکار کنيم -

  پس چه می شوند؟

بوی تعفن . عبادات از روی ريا مثل، سبزه ای ست که روی کثافت می رويد. نه تنھا اين اعمال منتقل نمی شوند بلکه، در اين جھان می مانند و تو را اذيت می کنند

  . ،  تو را ناراحت می کند)درد آن(ھا بدرد نمی خورد بلکه بوی آن، دارد، نه تن

  پادشاھا جز که يأس بنده نيست

  گر َعَرض کان رفت باز آينده نيست

  . پادشاھا، اگر عرض برود و برنگردد، سبب نا اميدی بنده می شود

  گر نبودی مر َعَرض را نقل و حشر

  فعل بودی باطل و اقوال فَْشر

  .، ھذيان است)فشر( و کارھا و زحمت ھا و عبادت ھای ما، انتقال نيابد و زنده نشود، پس تمام اعمال ما باطل و حرف ھای ما اگر اين عرض ھا

  آن َعَرضھا نقل شد لَْونی دگر

  حشر ھر فانی بود َکْونی دگر

  .ا ماھيتی ديگر استزنده شدن ھر فانی ھم ب. اين عرض ھا ھم منتقل می شوند اما به گونه ھايی ديگر: غ�م می گويد

  . چه نوع؟ راز و نيازی با خدا دارم؟. من چه؟ می کنم؟ -: نورافکن را روی خودمان می ندازد.  درحال انجام چه کاری ھستيم:صحبت ھای موOنا ما را متوجه می کند

يا بوسيله . خدا را بدھکار می کنم؟. تی من ذھنی ام می آيد؟از نياز ھر چه بيشتر خواھی روانشناخ. آيا عرضی ست که، از من ذھنی و منيت و دردھای من می آيد؟

  : اگر بوسيله حضور عمل می کنم، يعنی دو ھشياری حضور ھمزمان در من وجود دارد. حضور عمل می کنم

  . ھشياری خدايی حضور و ھشياری ذھنی، در اينصورت اين اعمال درست اند

  . و در اين جھان باقی می مانند و در من ذخيره و بموقع زنده می شوند و به طرف ما برمی گردنددر غير اينصورت اين اعمال راه به جوھر نمی برند

  نقل ھر چيزی بود ھم �يقش

  �يق گله بود ھم سايقش
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 چوپان اعمال من ذھنی، .مثل ھر گله ای که چوپان Oيق و مناسب خود را دارد. انتقال ھر چيزی، مناسب با ماھيت ھمان چيز است. نقل ھر چيزی، Oيق خود اوست

  .ھمين من ذھنی ست و نقل آن در اين جھان، در سيستم ما ذخيره می شود

  .نه، وقتی شما دعوا می کنيد، خشم و رنجش به وجود می آيد، کجا می رود؟ آنطرف منتقل می شود و پاداش دارد؟ "مث�

  .ل می شود يا نمی شود؟ منتقل می شودنگرانی شما نسبت به آينده که عرض است، چه می شود؟ کجا می رود؟ منتق

  .منتقل می شود و کاری می کند. بلهممکن است اين اتفاق بيفتد، ممکن است اين بيماری را بگيرم، آيا اين فکر جايی می رود؟ کاری می کند؟ : فکر لق و منفی

  ای از تو خاکی تن شده            تن فکرت و گفتن شده

      درغيب آبستن شدهاز فکر و گفتت صد صور        

  .چيزی خواھند زاييد. تن، تبديل به گفتن و فکرت شده ولی اين فکرھا در غيب آبستن اند. شده) ذھن(از تو خاکی، تن . تو ھشياری ھستی

  . نی را نبايد در خود ايجاد کنيمپس، فکرمنفی و مخرب، بوسيله من ذھ. پس، خشم تو، فکرھای منفی تو، منتقل می شوند و در اين جھان سرنوشتت را تعيين می کنند

در نقطه ای، اگر پدر و مادر عشقی داشته باشد، . بچه، درد می کشد و درد می کشد و درد می کشد. وقتی در خانه دعوا می کنيد، رنجش و درد در سيستم شما می ماند

  . اگر نتوانند، اين دردھا انباشته می شوند.  کندت�ش می کنند تا او بتواند با اين دردھا درست برخورد کند و ببخشد و از آنھا عبور

  . دردھا سرنوشت ما را تعيين می کنند

  .نقل می شوند. اتفاقاتی که اeن برای ما رخ می دھند، بنيان دردھای آينده ھستند

  .ھرنوع فکر نگران کننده و مخرب و توأم با ترس، و ھر چه بگوييد، در سرنوشت شما تأثير دارد

  .  که داردالبتهبت ھم در سرنوشت ما اثر دارد؟ آيا فکر مث -

اين بھترين فکر و سازنده ست چون برکت . از زندگی خرد به فکر و اعمال تان بريزد. بھترين فکر اين است که، شما در اين لحظه، از دو ھشياری برخوردار باشيد

  . زندگی در آن است

  . می روداما اگر فکر، از من ذھنی نشأت گرفته باشد، از بين ن

درنگرانی و ترس و ھيجانات منفی، مجاری . فکرھايی که از من ذھنی سرچشمه می گيرند، نه تنھا به آزاد کردن جوھرمان، کمک نمی کنند، بلکه بدتر می شويم

  . درد و نگرانسيستم ھشياری بسته می شود و  نمی توانيم باز و گشاده و انعطاف داشته باشيم و دگم می شويم ھم ھويت با باورھا، پر 

  . مشخص است که چه آينده ای در انتظارخواھد بود

  . ، می مانند)در زندگی مان(اثرشان منتقل می شود اما . پس، اين موارد بر سرنوشت ما اثر دارند

  وقت محشر ھر َعَرض را صورتيست

  صورت ھر يک َعَرض را نوبتيست

  بنگر اندر خود نه تو بودی َعَرض؟

   غرض؟جنبش جفتی و جفتی با

پس چقدر . اين فکرھا، اين دردھا از بين نمی روند. اين عرض ھا بتدريج و به نوبت در سيستم تو زنده می شوند. ھرعرض صورتی دارد. اين فکرھا زنده می شوند

می کنيد؟ حرف ھای بد پشت سر مردم می زنيد؟ آيا فکرھای منفی و نگران کننده، : شما می توانيد عقب بکشيد و ناظر ذھن تان باشيد. مھم است که درد ھا را بيندازيم

  .در سيستم شما باقی می مانند و مريض تان می کنند. نکنيد، نزنيد
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و ِگل ) ھشياری حضور(ما آب . خيلی از فکرھای تقويت کننده و حمايت کننده، از حضور می آيند و ما نمی فھميم. ھشياری حضور و ھشياری من دار تداخل دارند

  .مخلوطی ھستيم. ، ھستيم)ر ذھنیھشياری من دا(

  . ھمه اين قدرت را دارند. با تسليم و پذيرش و فضاداری می توانيد فضا را باز کنيد

  آيا تو ابتدا عرض نبودی؟ جسمت از پدر و مادرت منتقل نشدند؟ . به خودت نگاه کن

  ھا بنگر اندر خانه و کاشانه

  ھا در مھندس بود چون افسانه

  ديديم َخوشآن ف$ن خانه که ما 

  بود موزون ُصفّه و سقف و َدَرش

  .ھمۀ اينھا ابتدا در ضمير و ذھن مھندس ھمانند افسانه ھا و ُصَور خيالی بودند. به خانه ھا و کاشانه ھا نگاه کن

  .بيرون ھست و يک ذھن ھست، يک فضای يکتايی و غيبيک : به گفته موOنا

  . ھميشه بدين گونه خلق صورت می گيرد. ود و فکر بيرون می آيد و ساخته می شوداول، از فضا، يکتايی می آيد و در ذھن فکر می ش

  .ايوان دار، با سقف و در زيبا، اول فکر بود) صفه(آن ف�ن خانۀ . در ذھن مھندس، ابتدا، فکر و افسانه بود

  . فکر خ�ق ھم از آنطرف آمده

  ھا از مھندس آن َعَرض و انديشه

  اھ آلت آورد و ستون از بيشه

ابزار کارش را از بيشه ھا . (او از صاحبان حرفه ھا ابزار و آOتی به دست آورد. ، در ذھن مھندس بود)فضای خ�قيت، فکر و طرح و نقشه(عرض ھا و انديشه ھا 

  ).آورد تا فکر و انديشه اش را صورت بخشد و خلق کند

  ای چيست اصل و مائه ھر پيشه

  ای جز خيال و جز َعَرض و انديشه

  .نهيۀ ھر پيشه ای جز خيال و فکرو َعَرض، چيز ديگری ست؟ ما

  جمله اجزای جھان را بی َغَرض

  در نگر حاصل نشد جز از َعَرض

  ا اوِل فکر آخر آمد در عمل

  بُْنيَِت عالَم چنان دان در ازل

  :با اين ابيات، موOنا می خواھد در رابطه با خلق و خلقت ما توضيح دھد که

ابتدای ھر انديشه پس از عمل آشکار می .  را با ديدی عاری از غَرض نگاه کنی خواھی ديد که ھمۀ آنھا بجز از َعَرض از چيز ديگری پديد نيامدهاگر تمام اجزای دنيا

  . شود و اساس و بنياد جھان از اََزل ھمين گونه بوه است

  . تند و ميوه به صورت ھشياری دوباره چيده می شودھشياری، وارد اين جھان می شود و اتفاقاتی می اف. اول ھشياری در ذھن خدا بود

  .يعنی خدا، خودش را می فرستد، يک سری عرض در ذھن و در اين جھان صورت می گيرد، بعد اين عرض ھا ميوۀ ھشياری شده و چيده می شوند
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  . ھشياری دوباره و اينبار ھشيارانه خود روی خود قائم می شود

بنياد عالم . ھمان ميوه را که تحقق يافته، برداشت می کند" بعد درخت می کارد و نھايتا. ی را بدست بياورد، ابتدا ميوه در فکر اوستوقتی که باغبان می خواھد ميوه ا

  . ھم ھمينطور است

  ھا در فکر دل اول بود ميوه

  شود در عمل ظاھر به آخر می

  چون عمل کردی َشَجر بنشاندی

  اندر آخر حرف اول خواندی

  . ابتدا در ذھن باغبان بود، و سرانجام، آن ميوه ھا پديدار شدندتصوير ميوه ھا

به ھمين دليل درخت . ، صورت ذھنی ميوه، بوده)باغبان(وقتی درخت می کاری، درخت ميوه می دھد وميوه را می چينی، ولی قبل از بوجود آمدن ميوه، در ذھن تو 

  . ميوه بدست می آيد"  نھايتاو. درخت کاشتن و آب دادن و کود دادن ھمه عرض است. کاشتی

  .خدا ھم ھمينطور). قبل از کاشتن درخت، در انديشۀ باغبان، مقصود بدست آوردن ميوه بوده(

  .، در ضمير و ذھن اش، ميوۀ ھشياری حضور)درخت کاشته(جھان را بوجود آورده اين 

  . حاصل ومقصود و نتيجه ھمۀ عرض ھا، تجلی ھشياری حضور در انسان

  برگ و بيخش اولستگرچه شاخ و 

  آن ھمه از بھر ميوه ُمرَسلست

  . اگر چه ريشه و شاخ و برگ درخت، قبل از ميوه آن است، اما ھمه اينھا برای بدست آوردن ميوه فرستاده شده اند: باغبان می گويد

  پس ِسری که مغز آن اف$ک بود

  اندر آخر خواجٔه لَْو�ک بود

  :پس. انسانی که در او ھشياری از ذھن آزاد شده).  انسان کامل(ذھن خدا بوده، عصاره اش، خواجه لوء Oک بوده ، در )فرض(پس، آن راز و ِسر نھانی که 

  . سری که در ذھن خدا بوده، به جھان آمده و با يک سری عرض ھا و کارھا، پيچيده شده

به اين دليل که در ايشان، ھشياری . واجه لوءOک ھمان حضرت رسول استميوۀ چيده شده، نامش خواجه لوءOک بوده که البته خيلی ھا می گويند که خ" نھايتا

   :حضور، به تمام معنا بوده ولی چون موOنا، ھمه را از يک ھشياری خوانده، تمام عرفا و شما و ھر کسی که بتواند اين موضوع را متوجه شود که

  . ، در اين بوده که، ھشياری انسانی از خواب ذھن بيدار شود)...ری، کل، ھر چه خدا، بودن، ھشيا(، باغباِن زندگی )لفظی ست که بکار می بريم(رازِ 

  .اين ھشياری، اکنون از طريق ما، متجلی و ظاھر می شود

  : خيلی کار انجام شده، خيلی راه آمديم

پس از آن ھشياری از نباتات و سپس به . نباتات منتقل شدبعد ميليون ھا سال طول کشيده باOخره، ھشياری جامدات به . زندگی در دريا بوجود آمد. ذره بودابتدا 

  . حيوانات و از حيوانات به انسان رسيد

  . اين ھشياری در انسان مدتھا خواب بوده و حال در مرحله بيدار شدن، بصورت خواجه لوءOک، انسان به حضور رسيده

  نقل اعراضست اين بحث و مقال
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  نقل اعراضست اين شير و َشگال

داستان شير و شغال، کليله و دمنه، يا . در اين جھان اين عرض آن عرض و اين وجود آن وجود را موجب می شود. و گفتگوھا ھم ھمان عرض ھا ھستنداين بحث 

ود تا از خ�ل بحث ھا و سخنانی که ميان شاه و غ�م گذشت در حکم عرضی ب. (، مثال ھايی برای انتقال اعراض ھستند)انسان کامل و من ذھنی(بصورت مفھومی 

  :خ�صه). آن، جوھر حقيقت درک شود

  . ھر مفھومی که به ذھن آدم می رسد، نقل عرض است، تا در خ$ل آن جوھر حقيقت درک و نمايان گردد

  جمله عالَم خود َعَرض بودند تا

  اندرين معنی بيامد َھْل اَتی

  . رض مشغول بودهھمواره عالم به ع. ھمۀ موجودات اين جھان، در اصل، َعَرض بوده اند

از اين دين به دين ديگر می پيونديم و .  اين باور درست و آن يکی غلط است:گفتگو در مورد اينکه اين يا آن باور درست است؟ می گوييم. ما اeن به عرض مشغوليم

اينھا ھمه نقل و انتقال اعراض است و برای اينکه روزی متوجه . ھم ھويتی با اين باور تمام می شود، با آن يکی باور ھم ھويت می شويم. با باورھا ھم ھويت می شويم

   :سوره ای بسيار مھم. آنقدر اين اعمال تکرار شده که باOخره در قرآن سوره ای بنام ھَل اتی آمد. شويم که دراينجا، ھشياری ای ھست که خواب می بيند

  .76سوره انسان، سوره شماره 

  ۵ تا ١قرآن کريم، سوره انسان، آيه 

ْذُكوًرا َن الدَّْھِر لَْم يَُكن َشْيئًا مَّ نَساِن ِحيٌن مِّ   َھْل أَتَى َعلَى اْ�ِ

نَساَن ِمن نُّْطفٍَة أَْمَشاٍج نَّْبتَِليِه فََجَعْلنَاهُ َسِميًعا بَِصيًرا   إِنَّا َخَلْقنَا اْ�ِ

ا َكفُوًرا ا َشاِكًرا َوإِمَّ بِيَل إِمَّ   إِنَّا َھَدْينَاهُ السَّ

  تَْدنَا لِْلَكاِفِريَن َسَ$ِسَ$ َوأَْغَ$ً� َوَسِعيًراإِنَّا أَعْ 

  إِنَّ اْ�َْبَراَر يَْشَربُوَن ِمن َكأٍْس َكاَن ِمَزاُجَھا َكافُوًرا

  

  ترجمه فارسی

  مگر نه اين است که بر آدمی روزگاری گذشت که او چيز قابل ذکری نبود؟

وجود او بصورت ذرات خاک ھا و آب ھا و دگر عناصر، پراکنده بوده است و به ھر حال چنان تحقق عينی و روزگاری بوده است که انسان ھويت بالفعل نداشته بلکه 

   :واضحی نداشته که بتوان گفت

  .است" انسان"اين موجود يک 

  .  ذات انسان، قابل ذکر نيست-

  . مدتھاست بوده. دھشياری، ماھيتی نيست که بتوانيد اسمی روی آن بگذاريد يا جسم باشد که بتوانيد بشناسي

  .چطور انسان متوجه آن نشده، بيت قبلی ھم ھمين مطلب را بيان می کند

   :  قرآن ھم در اين مورد صحبت می کند...از بس عالم به گفتگو و انتقال اين عرض ھا مشغول شد که 

 .نوا و بينا گردانيده ايمالبته ما آدمی را از نطفه ای آميخته آفريديم و او را می آزماييم و به ھمين سبب او را ش
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  . پس، انسان از جوھر غير قابل ذکردرست شده، در شکم مادر از آميخته ای توليد و ھشياری او را می تند، سپس، بينا و شنوا شده و ھر لحظه، امتحان می شود

  . شده ايم شنوا و بينا ماست و ديگری اينکه ماامتحان شدن: پس، اينجا، کلمات کليدی

، که اسانس انسان است، مدتھاست خودش را بروز می دھد و آن کيفيت توضيح داده نشدنی، ھشياری حضور، ھمان ماھيت غير قابل ذکرنی در انسان، يعنی چه؟ يع

  ... باورھای من، و ...  ھويت شدگی ھای من، اينھا ھم... عرض چيست؟ پولم زيادتر شود، اينھا . مردم متوجه نيستند و فقط به عرض مشغولند

  چرا آزمايش می شود؟. س، انسان ھر لحظه، آزمايش می شودپ

  ).ھر لحظه بينا و شنواست. (ما او را ھر لحظه، بينا و شنوا گردانيده ايم

  بينا و شنوا يعنی، ما بينايی و شنوايی حضور، ھمان خداييت را داريم، به ھمين دليل، زندگی خودش را امتحان می کند، که ببيند بيداراست يا نه؟

  .درست است که ما در ذھن ايم، اما بينا و شنوا ھستيم، بی آنکه متوجه باشيم: ، می خواھد از زبان قرآن بگويدپس

  .ما راه را به او نشان داديم، خواه سپاسگزار باشد يا بس ناسپاسی کند

  : )يا شما اينگونه درک می کنيد(پس، خدا يا زبان ھشياری می گويد 

سپاسگزار از ابزار علم و آگاھی، ابزار شناسايی که راه و چاه را نشان می دھد، يعنی . (ده، خواه سپاسگزار باشيم، خواه ناسپاسی کنيمراه را زندگی به ما نشان دا

  ).سپاسگزاری از اين بينايی و شنوايی 

  ببيند که در ما بيدار است يا نه؟ زندگی ما را به ذھن آورده، سپس از ذھن، برگردانده يا خود خودش را بيرون کشيده، و ھر لحظه، می خواھد 

اما ما ھنوز به جھان نگاه می کنيم و اصرار داريم که به چيزھا که با درد ھمراه است، بچسبيم و از آنھا زندگی بخواھيم و ھر روز اينکار را تکرار می کنيم و اين بس 

  . ناسپاسی ست

   .شناسايِی اق�ِم من ذھنی، در جھت بيداری و ھشياری حضور، استفاده نمی کنيم و سپاسگزار نيستيماز آن بينايی و شنوايی، از آن ابزار آگاھی و بيداری، ابزار 

 .البته ما برای کافران زنجيرھا و بندھا و شعله ھايی فروزان فراھم آورده ايم

  . يچيده و درد خواھيد کشيدبصورت ک�ف سردرگم در ھم پ.  اگر شما ناسپاس باشيد، گرفتار در بند و زنجير دردھای ذھنی می مانيد

  .بی گمان نيکان از جامی نوشند که با عطری خوش آميخته است

  .ولی اگر بدانيد، بينا و شنوا و از جنس زندگی ھستيد و ھمان بشويد، از جنس نيکان ھستيد و شراب زندگی را خواھيد نوشيد که بسيار معطر است

   آن َعَرضھا از چه زايد؟ از ُصَور

   از چه زايد؟ از فَِکروين ُصَور ھم

  اين جھان يک ِفکَرتست از عقل ُکلّ 

  عقل چون شاھست و صورتھا ُرُسل

  . از فکر زاده می شوند" از صورت ھا و صورت ھا قطعا" اين عرض ھا از چه زاده می شوند؟ مسلما

  . يعنی صورت يک صورت ديگر بوجود می آورد ولی صورت از فکر زاده می شود

  ).عقل کل، ھمان اصل وجود عالم است و ساری در ھمۀ موجودات. ( آيدفکر ھم از آنطرف می

  . تمام اين جھان، يک فکر بوده از خدا و از عقل کل :پس

  .عقل کل، مثل شاه، و صورت ھا مثل پيامبران و فرستاده شدگان ھستند
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  .پس، ھمين جسم ھا و صورت ھای اين جھانی دليل بر اين است که ما يک جوھر ناميرا ھستيم

  عالم اول جھان امتحان

  عالم ثانی جزای اين و آن

  . ، که ما در آن قرار داريم، عالم امتحان است)دنيا(اين جھان، اين عالم اول، اين عالم فرم 

  . ، جزای اين و آن است)آخرت(عالم دوم 

  . نه: متوجه ھستی که از جنس من ھستی؟ بيدار می شوی؟ شما می گوييد:  اeن زندگی به شما می گويد-

  .آری، و بيدار می شود: يکی ھم می گويد

  کند چاکرت شاھا جنايت می

  شود آن َعَرض زنجير و زندان می

  .، بندۀ تو مرتکب جنايتی می شود که آن جنايت جزِو اعراض است، ولی آن َعَرض برای او به زنجير و زندان مبدل می شود"ای پادشاه، مث�

  .رتکب جنايت شود، تو چکار می کنی؟ به زنجير وزندان می فرستیای پادشاه، اگر يکی از بندگان تو م

  : می گوييم. از جنس ھشياری حضور ھستی:  ما را اeن امتحان می کنند و می گويند-

  .  با بچه و با دوستانم ھم ھويت ام. ھر چه بيشتر، بھتر:من ھنوز به دنيا نگاه می کنم و براِی من. نه

  .  به اينھا مشغولم... بايد تأييدم کنند و .  و خوشبختی می خواھماز ديگران زندگی و حس امنيت

  ).مثل آن مفلس زندان ابد، رفوزه می شوم و زنجير و پابندم، بيشتر می شود(

   شما چه می خواھيد؟ -

  .بيشتر زنجير شويد و درک�ف سردرگِم، ذھِن درد دار و من دار، گيج شويد و آنجا مقيم شويد؟ يا نه؟

  .  لحظه، بدون امتحان نيست...لحظه بعد ھم امتحان می کند و .  اين لحظه، زندگی شما را امتحان می کندچون ھويت شدگی پرھيز کنيد،  از ھم:پس

  گر نبودی امتحان ھر بَدی          ھر مخنث در بقاء رستم بدی

  .، من رستم ام)بقاء(در جنگ : اگر امتحان نبود، ھر نامردی ادعا می کرد

   امتحان است ای پدر        ھين به کمتر امتحان خود را مخرامتحان بر

خودت زندگی ھستی و . متوجه ای که خودت خودت ھستی، يا اين لحظه، ازھم ھويت شدگی و از جستجوی خود در جھان پرھيز می کنیشما، يا : امتحان اين است

  . ديدت را اص$ح می کنی

  ات چون خدمت شايسته کرد بنده

  لعتی شد در نبرد؟آن َعَرض نی خِ 

  .، آن خدمت شايسته، آن عرض، به جوھری شايسته تبديل نشد؟)گفت دو نوع ھشياری وجود دارد(يکی ديگراز اين بندگانت، خدمت پسنديده و شايسته ای انجام داد 

د وشرط، قبل از قضاوت قبول می کنيم، زندگی آغاز به  قرار دارد، وقتی تسليم می شويم، اتفاق و وضعيت اين لحظه را بدون قيتسليمدر مرکزاين آموزش، : گفتم -

  .جريان يافتن می کند و اين خدمت شايسته ست

  اين ت�ش، اين عمل تسليم من، مگرنه اينکه تبديل به لباسی زيبا و پاداشی شد، که تو دادی؟
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   اين َعَرض با جوھر آن بيضست و َطير

  اين از آن و آن ازين زايد به َسير

  . اين از آن و آن از اين زاده می شود. ا جوھر، مثل رابطه تخم و پرنده سترابطۀ َعَرض ب

 زاده شود جوھر، عرض که از اين سبب می شود در رأس آنھا ست، پرھيز و عرض خاصی، که وارد عرض ھا می شويم و بصورت ھشياری می آييمما، از آنطرف 

 . و به ھمين ترتيب  ادامه دارد. اما ھشيارانه

 

 


