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  480 برنامه   –گنج حضور 

  .با س�م و احوالپرسی، برنامه گنج حضور امروز را با قصه ای از دفتر دوم مثنوی آغاز می کنم

 از دفتر دوم آغاز می شود ولی قبل از شروع آن، بھتر است که نکاتی از قصۀ قبل را برای 1047اين قصه از بيت . حسد کردن حشم بر غ�م خاص: تيتر قصه

  :  خدمت تان عرض کنميادآوری

  .قصۀ دو ھفته قبل، قصه شاه و دو غ�م بود

  .  بيشتر نيستندھشياری يک غ�م، و ھر دو شاهدر واقع، . شاه دو غ�م ارزنده خريده بود

  .ن جھان کار می کننداين ھشياری که خود زندگی و ماييم، و مو7نا، بصورت دو غ�م، يکی مقيم در ذھن و ديگری خارج از ذھن، سمبليزه کرده، در اي

  .  ھشياری وارد ذھن انسان می شود، آنجا با محصو7ت فکری و حسی ھم ھويت می گردد:بارھا گفته ايم

  .ھشياری غ�می که در ذھنش زندگی می کند و غ�می که از ذھن زاييده شده يکی ست

   :باز ھم مفيد است که بگوييم

  .در آخرين ايستگاھش، در ذھن انسان گير افتاده و قصد دارد خود را از خودش آگاه، و از ذھن آزاد کندھمان تک ھشياری که جھان را اداره می کند،   -

 

  .قرار است که ما، با مطالعۀ آثار مو7نا و تفکر در اين مورد، مانع کار او نشويم

  :گفتيم

، اين است که وی در ذھن يک تصوير )در حاليکه پخته و رسيده(ی شود و مانع زاييده شدن انسان از ذھن م يکی از توھماتی که چوب 7ی چرخ زندگی می گذارد

  .ذھنی می سازد و با آن تصوير ذھنی زندگی می کند

  .انسان، حامل يک من، بصورت ھشياری و يک من بصورت تصويری ذھنی ستپس، 

می ايجاد، و متعلق به خود می داند و از ترس از دست دادن و از بين است، از خدا، زندگی، ھم، مفھو" خود"، که تلقی و تصور ما از )من ذھنی(اين تصويِر ذھنی 

  . ، حقايق را کج و معوج می بيندخودرفتن خدا، يا 

اما اگر يک دفعه بيدار و متوجه شود که مِن ذھنی او و خدايی که ايجاد کرده، تصاويری ذھنی ھستند و اصل او ھشياری ست، و اين اصل ھشيار از بين نمی رود، 

  . او منتفی می شودترس

   :بارھا گفتيم

 را که ھمان دوام و خاصيت خودشاما ھمين ھشياری بی فرم، وقتی وارد ذھن می شود، می خواھد . خدا، زندگی، ما، که از جنس ھشياری ھستيم، جاودانه ايم  -

  . ، اين جھانی اند، ببخشدچيزھا و اق�م بيرونیجاودانگی ست، به مصالح من ذھنی، که ھمان 

پس، ھشياری وقتی وارد ذھن می شود، بوسيله فکر، که مربوط به چيزھای بيرونی و بافتن تصويرھای ذھنی ست، سعی دارد، شبيه خود را توليد کند، اما چون از 

  .ستند و دوام دارھر چند فکر می کند که آن اق�م بيرونی و اين جھانی، خود او ھ. جنس ھشياری بی فرم است، نمی تواند مانند خود را ايجاد کند

  .  به ھمين دليل، خيلی وقتھا وضعيت ھا و رنجش ھا در گذشته برای ما تمام نشده و دوام دار و زنده اند

  .اما وقتی بيدار می شويم، به توھِم زنده بودن گذشته، و عدم جاودانگی و عدم دوام دار بودِن فرم، پی می بريم

چيزی بنام دوام و جاودانگی در فرم وجود ندارد ولی ذھن سعی می کند اين خاصيت را . اين لحظه از جنس ماست  متوجه می شويم که ھميشه اين لحظه ست و -

  . به چيزھا بدھد

رود، چون زمين از بين نمی .  مصالح اين تصوير ذھنی با دوام است:خيلی ھا، اق�م پر دوام مثل زمين و خانه می خرند و با آنھا ھم ھويت می شوند و فکر می کنند

  . اين درست نيست. پس من ھم حس دوام و از بين نرفتن می کنم و ترس ام کمتر می شود

  .تو به من تعلق داری و تو به من حس دوام می دھی: با اين تصوير ذھنی، به زمين می گوييم
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  .تو، متعلق به من ھستی و بعد از چند سال بسوی من برمی گردی و گرد و خاک می شوی: زمين می گويد

 

  .  شويم)نه دويی(بيدار و متوجه يکتايی خ�صه، ما می خواھيم 

  . مو7نا، به تکرار اين مطلب را برايمان تشريح می کند

ی اگر ما در اين توھم ھستيم که اق�م اين جھانی پايدارو جاودان ھستند و ما می خواھيم بر اساس آنھاحس دوام کنيم و خاصيت اصل. پس، دو غ�م و شاه، يکی ھستند

  .مان که ھمان ھشياری ست به چيزھا بدھيم، غلط است

ما بصورت ھشياری اين لحظه، جاودانه و عيان و عينی ھستيم، ولی اگر، اين خاصيت جاودانگی را، به اجسام ببخشيم و بخواھيم اصل و ھويت گم شده مان را در 

  . چيزھا پيدا کنيم، غلط است

  . بيدار شويمتوھم،می خواھيم از اين 

حرف . با اينکه از جنس ھشياری بود و بجا و قشنگ و منطقی صحبت می کرد، اما با ذھن اش ھم ھويت، و در در ذھن زندگی می کرد يکی از غ�م ھا :هخ�ص

  . ھای خود را جدی می گرفت و به مسائل واکنش نشان می داد

  !. الی بود اگر آن ايرادھا را نداشتیرفيقت پشت سر، از تو بدگويی کرد، حيف شد، چقدر ع: شاه برای امتحان او گفت

  .غ�م، حرف شاه را باور کرد و ناگھان واکنش نشان داد

  . زندگی می خواھد ببيند، آيا ما، در رويارويی با اتفاقات واکنش نشان می دھيم؟ يا نه؟:   ما، ھر لحظه امتحان می شويم-

  . ھماھنگی ما، با اين لحظه، که زندگی ست به ھم خورده: ين معنی ست که اگر به اتفاقات و رويدادھای لحظه، واکنش نشان دھيم، به ا-

تصوير ذھنی ای که در ذھن مان ايجاد کرديم، از جنس ھشياری جسمی ست، در نتيجه، اتفاق اين لحظه، را به : مطلب مھم ديگری که بايد ياد آوری کنم اين است

ی تواند به او زندگی و ھويت دھد، با اتفاق اين لحظه ستيزه می کند و در جستجوی آن زندگی و ھويت گم ،  نم)جسم(صورت جسم می بيند، و چون اتفاق اين لحظه 

  :اگر بتوانيم. شده اش، به آينده نگاه می کند

  . ، آن قسمتی که گم شده، خودش را به ما نشان می دھد)جوھرمان(با اتفاق لحظه، آشتی کنيم، قسمت پنھان ما   -

البته عبارت .  و قسمت پنھان و گم شدۀ  ما را که تا بحال در فکرھا گم شده بود، خود را از زير به ما نشان می دھدجوھر، آن تی با فرم اين لحظهآش، يا، تسليماين 

  .، گر چه درست نيست اما بياِن کمک کننده ای ست "آشتِی من با اين لحظه" 

 ست که زندگی و من را دويیلحظه آشتی می کنم، يعنی ھنوز اين لحظه را بصورت جسم می بينم و اين  من با اين :وقتی می گوييم. ھستم، يکی لحظه، من  زيرا -

  . بصورت مفھوم درمی آورد

 

  .به قصه برگرديم. ھمينکه با فرم اين لحظه آشتی کنم، از زير، جوھرگم شده در فکرھا خودش را به من نشان می دھد. ولی در دنيای فرم، بيان مفيدی ست

 آيا اين نماز و روزه وعبادات، اين َعَرض :از او می پرسد. می خواھد، غ�می را که تا حدود زيادی به حضور و به اسرار درونش آگاه است، امتحان می کندشاه، 

  ھا، به تو کمکی کرده يا نه؟ آيا آگاھی که اين عرض ھا منتقل نمی شوند؟

  .  ين جھان، انجام می دھيم؛ عرض است و ھوشياری جوھرھر حرفی که می زنيم، ھر بحث و جدل، ھر کاری که در ا

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

   .قرار است که اين عبادات ما را به خدا برساند. به کارھايی می پردازد که يک سری از آنھا عبادات نام گرفته. ھشياری وارد ذھن می شود

  .بجا آوردن عبادات و روزه و نماز، ما را به خدا نمی رساند، ھر چند بخاطر انجام اين اعمال وعبادات، با جدا کردن من و خدا، خدا را بدھکار می دانم"  صرفا

  . ذھن زاده  و رھا شودھمه اين عرض ھا و کوشش ھا و اتفاقاتی که می افتند برای اين است که اين جوھر خدايی يعنی ھشياری در انسان، از اين 

اين .  من تصوير ذھنی شده، و آن ھويت و ھشياری ام را گم کرده و به چيزھا چسبيده ام و ھويت وشادی و خودم را در آنھا جستخو می کنم:به طريقی متوجه شوم

  .اين درد قرار است مرا بيدار کند. درست نيست و درد ايجاد می کند
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  . ن از اين دارد که با زندگی ناموازی و کار غلطی را انجام می دھيد برای درد کشيدن نيست، نشادرد -

درد روی . برای برگشت به زندگی ست و نه عکس العمل نشان دادن، چون در اينصورت درد بزرگتری را ايجاد می کنيم.  برای روی آوردن به زندگی ست درد-

  .درد گذاشته می شود و ھمچنان نا خود آگاه ادامه پيدا می کند

  .  ھم خودش استغ�م. ستخدارمز شاه  

  .  و فکرش را جدی و به فکرھايش واکنش نشان می دھد  چھره ای از او، در ذھن زندگی می کند-

  .  و با فکرھا بصورت من بلند نميشود و به فکرھای بلند شده اش واکنش نشان نمی دھد  چھره ای ديگر، حضو ردارد-

 :م می گويدمو7نا، از زبان شاه به غ�م دو

  

 

  ٩۴٧مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بيت 

   اَعراض رانقل نتوان کرد مر

  ليک از جوھر برند امراض را

ل گشت جوھر زين َعَرض Kتا مبد  

  چون ز پرھيزی که زايل شد مرض

  گشت پرھيز عرض جوھر بجھد

  شد دھان تلخ از پرھيز شھد

 قابل انتقال نيستند به اين دليل که اَعراض. ولی عرض ھا می توانند بيماری ھا را از جوھر دفع کنند. َعَرض ھا را نمی توان از جوھری به جوھر ديگر انتقال داد

  . ھر يک از اَعراض خود به استق�ل موجوديتی ندارند

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

  .پرھيز به جوھر و جھد و ت�ش تبديل می شود. يک عرض به تو کمک می کند و آن پرھيز است

يعنی ھم . مرض را از جوھر زايل می کنند. اما اينھا، مرض جوھر را خوب می کنند. ارتی ديگر، اين حرکات و اعمال و عبادات را نمی توانی منتقل کنیبه عب

  .، آزاد يا تبديل شود)ااز اين عمل م(، با دردھا و چيزھای اين جھانی پيدا کرده، آنھا را زايل می کند تا جوھر از اين عرض )ھشياری(ھويت شدگی را که جوھر

. ، به کوشش ما، پرھيز، عرض جوھر می شود)بدن، با توان خود و با پرھيز، خودش، خود را خوب می کند(، مرض از پرھيز خوب می شودھمينطور که 

ھشياری خود را .بود شيرين می شوديعنی بمحض اينکه پرھيز کنيم دھان ھشياری که تا بحال تلخ . ھمانطور که دھان مرض صفراوی، از پرھيز شيرين می شود

  .آزاد می کند

  .پرھيز، مرض جوھر را خوب می کند

  !. ، منتقل نمی شود، پس ما کار خوب يا بد انجام دھيم يکسان است؟)اين اعمال ما(حال که تو می گويی عرض : غ�م به شاه می گويد

  ٩۵٩مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بيت 

  پادشاھا جز که يأس بنده نيست

  گر َعَرض کان رفت باز آينده نيست

  گر نبودی مر َعَرض را نقل و حشر

   اقوال َفْشرفعل بودی باطل و

 

  !.ای پادشاه، اگر تو می فرمايی که وقتی َعَرض برود ديگر باز نمی گردد، اين مايۀ نا اميدی ست
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  !.کارھا و کوشش ھايی که می کنيم بجايی نمی رسند، جايی ثبت نمی شوند، اينکه مايه نااميدی ست؟ر،اگ: )ما به خدا، به زندگی می گوييم(

  .ستيزهھمراه با . تسليمھمراه با . دو نوع کار ھست. ع عرض ھستدو نو  :مو7نا، توضيح می دھد

با ھشياری (لحظه  يکی در :زمان زنده ست در دو شود و اين جوھر آزاد ھمراه است، سبب می شود، صبرو رضا و تسليم  و پذيرش و حضوروقتی اين کار با 

  ). با ھشياری ذھنی (زمانو يکی در ) حضور

  . يکی در ھشياری حضوريا حتی ھم ھويت شدگی با ذھن،  پس، يکی در ھشياری ذھنی

  .اگر اين دو با ھم باشند، در اينصورت کاری که تو می کنی، بدرد می خورد

ه درب تسليم ھميشه به اتفاق اين لحظه مربوط می شود و آن پذيرش اتفاق اين لحظه، بدون قيد و شرط  و قبل از قضاوت است ک(اگر کار ما با تسليم ھمراه باشد، 

  .يعنی، اعمال ما ھميشه و ھر لحظه بايد با تسليم ھمراه باشد، اين عرض به ما کمک می کند. ، کمک می شويم)زندگی را باز می کند

  بقيه عرض ھا؟ چه می شوند؟

  .بقيه عرض ھا، منتقل می شوند، اما در ھمين جھان می مانند و سرنوشت ما را تعيين می کنند: غ�م می گويد

  .را در مقابل زندگی و اتفاقات تعيين می کنندواکنش ما 

  .ھمراه با تسليم ھمراه با ستيزه: دو نوع عمل داريمپس 

  . حا7 ھر عملی، ھر چالشی که باشد.آنکه با تسليم است، جوھر را آزاد می کند

   :يريددر رابطه با چالش، شما، بايد ھشياری حضور را بکار بگ. زندگی ما را در مقابل چالش قرار می دھد

  . با کار و ت�ش، روند اتفاقی را که افتاده و بنظر ناخوشايند می آيد، عوض کنيد -

  . آن رويدورای يا به اصط�ح تعالی اش بخشيد و   -

  . درھر دو صورت، برخورد با چالش، لحظه به لحظه بايد با تسليم ھمراه باشد

  . اين اتفاقی ست که در رابطه با آن کاری نمی توان کرد و بايد ورای آن رفت. ا دوست داريم، فوت می کنديکی که م" ؛ مث�)ذھن می گويد بد است(اتفاق بد می افتد 

   .چگونه؟ با پذيرش و تسليم لحظه به لحظه اتفاق

 

 

 دھيد، بتدريج،  ورای آن اتفاق می با اعمالی که خرد زندگی تعيين می کند و شما انجام می. با تسليم و پذيرش اتفاق لحظه، ھشياری حضور در شما، آزاد می شود

  . رويد

اما می دانيد که . ، موانعی بر مسير شما وجود دارند"موقعی ھم ھست که بايد امتحان بدھيد، شما می خواھيد يک کار بزرگ انجام دھيد و نياز به پول داريد، يا مث�

  .بايد اين کار را انجام دھيد

د و آستين با7 بزنيد و لحظه به لحظه در حاليکه ِخرد زندگی از شما عبور می کند، به فکر و به عمل تان می ھشياری حضور کمک می کند که دست بکار شوي

  .ريزد، کار را انجام و ورای آن برويد

  . در موردی، رفتن به ورا، در حاليکه می دانيد کاری نمی توانيد انجام دھيد -

  . کار و به نتيجه رساندن آن در موردی ديگر، رفتن به ورا، با ت�ش و انجام  -

  .ھر دو با ھشياری حضور بايد انجام شود

  .اگر ستيزه در آن باشد، نه تنھا ھشياری حضور آن جوھر را آزاد نمی کند، بلکه شما را در بند می اندازد

  .پس بنابراين، اگر عرض نقل، و زنده نشود، در اينصورت ھمۀ فعل ھای ما باطل و قول ھای ما ھذيان می شد

  :فرمول

  . تاثير. اثر. بدينگونه نيست که به ھيچ جا بر نخورد، موثر. ھر فکری می کنيد، ھر حرفی می زنيد، ھر عملی انجام می دھيد، منتقل می شود
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  . شدهاگر، با فکرھای منفی و غيبت، در مسير زندگی مردم، مانع ايجاد کنيم و بگوييم، حال که متوجه نشدند و نفھميدند، پس، مسئله منتفی 

  .   اين مورد، خود ما را ھم، گير می اندازد:امروز متوجه خواھيم شد. اينطور نيست. نه

  بستگی دارد به اينکه، فکر يا عملی که انجام . ھر فکر شما، مثل موجود حامله ای ست که باFخره چيزی می زايد

   :می دھيد

  ؟)ھمراه با تسليم(  موازی با زندگی ست؟ -

   ست؟  ستيزه با زندگی-

  . اگر ستيزه با زندگی ست ، درد ايجاد می کند و در شما ذخيره می شود و بعد واکنش شما و رفتار شما را در مقابل زندگی، تعيين خواھد کرد

  . رفتار ھمراه با ستيزه و واکنش، باعث می شود که مردم با ما ھمکاری نکنند، از ما دوری و يا در مقابل مان بايستند  -

 

  .  واکنش و ستيزه، ھمراه با فضاداری و انعطاف و نرمش ديگران ما را دوست خواھند داشت و کمک مان می کنند و می خواھند در کنارمان بمانندبا عدم   -

  اين َعَرضھا نقل شد َلْونی دگر

  حشر ھر فانی بود َکْونی دگر

  نقل ھر چيزی بود ھم 7يقش

  7يق گله بود ھم سايقش

  .منتقل می شود، ولی به نوعی ديگر، و محشور شدن ھر موجود فناپذيری، ماھيت ديگری دارداين َعَرض ھا نيز 

  .چوپاِن ھر َرمه ای 7يق ھمان َرمه ست" مث�. انتقال ھر چيزی ناسب با ماھيت ھمان چيز است

  :پس ما بايد حواس مان باشد که. آثار فکر ما و عمل ما، منتقل می شود :باز تأکيد می کنم

   : يا عملی که انجام می دھيمھر فکر

    آيا مطابق قوانين زندگی ھستند؟ -

    آيا مطابق قوانين تسليم و شکر و صبر و پرھيز ھستند؟ -

  . در آينده، در سيستم ما اشکال ايجاد خواھند کرد. اگر نيستد، برای آينده درد ايجاد می کنيم

  .ر منتقل و زنده می شونداين افکار و اعمال، به گونه ای ديگر و رنگ و لعابی ديگ

  . ھر گله ای  مطابق و متناسب با خود چوپان دارد. نقل و انتقال، ھر فکر و عملی ھم مطابق لياقت و شايستگی خودش صورت می گيرد

  ).تمثيل است.( اگر، ما بصورت جوھر، بصورت ھشياری آزاد شويم، چوپان مان خداست -

  ).چوپان(7يق گله بود ھم سايقش . درد ھم توھم است و چوپانش يک تصوير ذھنی ست. انش من ذھنی ستاگر درد برای آينده ذخيره  کنيم، چوپ  -

  وقت محشر ھر َعَرض را صورتيست

  صورت ھر يک َعَرض را نوبتيست

  .به ھنگام حشر، ھر َعَرضی دارای صورتی ست و برای صورتھر عرضی نيز نوبتی ست تا به ظھور رسد

  .  که ما از خواب ذھن بيدار می شويممحشر کوچک ما، موقعی ست

 

 

اگر بعنوان ناظِر ذھن تان، متوجه شويد که فکرھايی که در سرتان می پرد، شما را از جا می َکند و به واکنش و ستيزه وا می دارد، پس، شما با اين لحظه می 

  . جنگيد
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ما متوجه می شويد که اين کاری که اSن در شما صورت می گيرد، زنده شدن آن دردھا ، ھمسريا دوست تان را در ذھن تان تجسم کرده و با او می جنگيد، ، ش"مث�

  . و آن حالت ھا و آن جدل ھا ست

  . چنين واکنشی در اين لحظه، ستيزه ست و موازی با زندگی نيست

  . ، خيلی مھم است)اين بيداری(اگر به اين حالت و واکنش خود، آگاه شويم 

   :برای اينکه. د که در حال ستيزه با اين لحظه ست، اين آگاھی و توجه و تماشا، و اين بيداری اش اھميت خاصی دارداگر کسی، آگاه و متوجه شو

  .گم نيست" شخص، کام�. اين ھشياری ناظر، ھشياری حضور است که متوجه شده، در درون چه می گذرد

  .  اممتوجهگ شده، اما جھان تن. غصه می خورم.   اتفاقی افتاده و من می فھمم استرس دارم-

  .ھمين ھشياری حضور قضيه را حل خواھد کرد. ھشياری حضورکی متوجه ست؟   -

  بمحض محشر ما، متوجه خواھيم شد که چه مسائلی داريم؟. افکار و اعمال، به نوبت می آيند و زنده می شوند

  . من، نتيجۀ اعمال را روی مردم می بينم: يد، می گو)خدا، زندگی يا کسی که به طور کامل به زندگی زنده ست(اينجا، شاه 

مو7نا می خواھد بگويد که نه ما جوھر آزاد شده را . اگر ھم ببيند مطابق قانون زندگی نيست. آدم عامی نمی بيند. ما نمی بينيم و نبايد ھم ببينيم: البته مو7نا می گويد

  . می بينيم و نه دردھايی که ايجاد می کنيم

اگر با دردھا و با جسم ھا، ھم ھويت شدگی نداشته باشيم، ، از چه خود را آزاد . می توانستيم جلو برويم، نمی توانستيم ھم ھويت شدگی داشته باشيماگر می ديديم، ن

  .کنيم، نمی توانيم آگاھانه، خود را آزاد کنيم

اری انسان 7زم است و گرنه زاييده شدن از ذھن، بيداری و ھشياری و   فرم ھای ذھنی و ھم ھويت شدگی ھا در زندگی، برای بيد:امروز ھم مو7نا خواھد گفت

  .حضور آگاھانه، معنا و مفھوم نداشت

  ٩٧۵مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بيت 

  نقل اعراضست اين بحث و مقال

  نقل اعراضست اين شير و َشگال

 ھشياری ما را می خورند، حقيقت در جيب من است و تو اشتباه می کنی، شير و شغالی که در ما وجود دارند و ھر لحظه،: بحث و جدل ھای ما، مبنی بر اينکه

  .ادامه جريان، يعنی ھمان نقل اعراض است

  ھشياری حضور ما بوسيله چه چيزی بلعيده می شود؟ 

 

  .  بوسيله ھمين الگوھای ذھنی من دار -

  .   بوسيله ھمين ستيزه و جدلی که در ذھن ما جريان دارد-

  .  بوسيله من ذھنی که با من ذھنی ديگر می ستيزد -

  . ه می شويم که فکر و عمل ما، در سرنوشت ما اثر داردپس، متوج

  : نگوييد. سرنوشت ما، يعنی نوعی که، زندگی به روی ما گشوده می شود

  . ھيچی نمی شود، ھيچوقت ھيچ تأثيری، ندارد  ھر فکری می توانم بکنم و ھر عملی می توانم انجام دھم،-

  :دو نوع عمل داريم

  . می شود، که جوھر ما را از ھم ھويت شدگی با درد و اجسام آزاد می کندانجامتسليم  و حضور  يکی با -

  .زنده می شوند و يقه ما را می گيرند و باز ھم ھشياری را می بلعند"   ديگری درد و ھم ھويت شدگی را زياد می کند و اين دردھا و ھم ھويت شدگی ھا بعدا-

  .دادن ماستجه تو بيشتر برای درد درد بيشتر می شود و :نتيجه در 

   :اSن می دانيم
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  .  شويمبيدار ما بيشتر شده يا بيشتر می شود، برای اين است که ما متوجه نشده ايم که با مقداری درد، می توانيم درد اگر  -

  .  شما اين تصوير ذھنی نيستيد:از ھر گوشه ای که نگاه کنيد، به گونه ای ديده می شود که بيدار به چه؟ 

  . ينکه ھويت ما از زندگی و از خدا می آيد و نه از چيزھا به ا  بيدار-

  .  به اينکه ترس ما موھومی ست  بيدار-

  .  ھستمخود زندگی به اينکه من زندگی نمی توانم داشته باشم، من   بيدار-

  . از بين رفته و به آينده نمی رودرويداد اين لحظه مت�شی می شود و.  به اينکه، حس جاودانگی ام را نمی توانم به رويدادھا بدھم  بيدار-

  . من زندگی دارم، تصوير ذھنی ست و زندگی را ھم بصورت مفھوم در آورده: آنکه می گويد

 . وقتی بيدار و متوجه شوم که از جنِس زندگی ھستم، ترس موھومی ام از بين می رود

 

  

 

  ٩٧٨مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بيت 

  اين جھان يک ِفکَرتست از عقل ُکلّ 

  عقل چون شاھست و صورتھا ُرُسل

  امتحانل جھان عالم او

  ی اين و آنجزاعالم ثانی 

  کند چاکرت شاھا جنايت می

  شود آن َعَرض زنجير و زندان می

  . ستخدا، زندگی، عقل کلتمام اين جھان فرم، يک فکر، از 

  . مثل شاه است، و اين صورت ھا پيامبران ھستند. عقلی که کائنات و اين جھان را اداره می کند

  .  می شويمامتحانھر لحظه ما . د که ما را بيدار کنندفرم ھا، عالم اول، می آين

  اين امتحان چگونه ست؟

   اگر در اين لحظه، رويدادی، فرمی، بوجود آمد، آيا اين فرم را می پذيريد؟ يا نمی پذيريد؟  -

  . را، حس می کنيد؟دويیمتوجه می شويد که از جنس زندگی ھستيد؟ حس يکتايی می کنيد؟ يا ھنوز   -

  . اگر يکتايی را حس می کنيد، جوھر آزاد می شود. ستجزا م ھم، عالم دو

  .جوھر، ھشياری، اگر آزاد شود، زندگی به شما دسترسی پيدا می کند و گرنه جزا ی آن را می بينيد

  :  ما اين استامتحان. اگر يکی از کارگزاران شاه جنايت کند، او را به زندان می برند

  ).امتحان( پذيريم؟ آيا رويداد اين لحظه را می  -

  ).جزا(. اگر نمی پذيريم و در اجسام يا در چيزھای ذھنی خود را جستجو می کنيم، زنجير و زندان می شويم  -

  ات چون خدمت شايسته کرد بنده

  آن َعَرض نی ِخلعتی شد در نبرد؟

   است تبديل نمی شود؟جوھر که  در اين سعی و ت�ش به خلعتیعرضبرعکس، اگرکارگزار ديگر شاه، خدمتی شايسته کند، آن 
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  .با او حس يکتايی کردن. از جنس او بودن"  يعنی اين لحظه عم�.خدمت شايسته به خدا ھم، تسليم است

 

 

  .يعنی به ھيچکدام از اين فکرھا و ھيچکدام از اين عمل ھا واکنش نشان ندھد. يعنی تمام فکرھايی که از ذھن برمی خيزند، ھيچکدام به او ھويت ندھند

  .بعنوان يک نگاه کننده و مشاھده کنندۀ اين جھان، خرد زندگی اداره اش می کند. تمام پاسخ ھا از زندگی می آيد

  اين خدمت شايسته ست و در اينصورت يعنی با تسليم، اين عرض تبديل به جوھر نمی شود؟ 

  . تبديل به جوھر می شود و ھشياری آزاد می گردد. چرا

  يضست و َطيراين َعَرض با جوھر آن ب

  اين از آن و آن ازين زايد به َسير

  .ھمانطور که در سير تکاملی، تخم مرغ از مرغ پديد می آيد، مرغ نيز از تخم مرغ پديد می آيد. اين َعَرض در رابطه با جوھر، مانند قضيۀ تخم مرغ و مرغ است

نجام می دھيم، بعضی از اين کارھا سازنده ست و با تسليم ھمراه است و سبب زاييده با ذھن و در ذھن کارھايی ا. از آنطرف ھشياری می آيد و وارد ذھن می شود

  .شدن اين جوھر از ذھن می شود

  .، يکی ست منتھی اين دانسته، آگاھانه و شناخته شده ست و اولی نا دانسته ونا آگاھانه و ناشناخته)آن ھشياری(، با آن جوھر )اين ھشياری(اين جوھر

  :)با چه موافقت می کند؟(ھا موافقت می کند شاه با اين گفته 

  :دو نوع کارھست: اينکه

  ).حال(ھم در ذھن و ھم در حضور.   يکی با تسليم ھمراه است و جوھر را آزاد می کند و در دو زمان زنده ست-

   .عد بودن مبُ  ُبعدی که چيزھا را می بينم و ُبعدی ديگر، که خدا را می بينم، : دارمآن واحد دو ُبعديعنی، من در 

  . به ھردو در آِن واحد ھشيار ھستم

اينھا عرض ھايی ست که با تو می روند و آنقدر تو را پيچ و تاب می دھند تا باFخره متوجه شوی از چه جنسی .   يکی ھم ستيزه ست که با حضور ھمراه نيست-

  .ھستی

  گفت شاھنشه چنين گير َاْلمراد

  اين َعَرضھای تو يک جوھر نزاد؟

چرا از اين َعَرض ھای .  فرض کنيم ھمينطور باشد، ولی مقصود من اين است که از اينھمه اعمالی که انجام دادی،  جوھری؟ زاييده نشد؟:به غ�م نيکخو گفتشاه 

  تو، يک جوھر پديد نياورد؟ چرا تبديل َعَرض به جوھر، در مورد تو تحقق نيافت؟

 

  گفت مخفی داشتست آن را خرد

  ھان نيک و بدتا بود غيب اين ج

    .آن جوھر را مخفی و پنھان داشته تا جھاِن نيک و بد در جھان ما مستور و نھان بماندخرد کل، : غ�م در پاسخ شاه گفت

ح شرقی ، که در ما جمع شده و واکنش ما را نسبت به رويدادھا تعيين می کنند و شايد اسم ديگرش به اصط�)دردھا(جوھری که آزاد می شود، و ھم آن عرض ھا 

  . باشد، ھر دو، با ما منتقل می شوندکارما آن، 

  .اما از ما مخفی اند و به آنھا آگاه نيستيم

  ما فقط واکنش مان را می فھميم، نمی دانيم چرا؟ اين واکنش را نشان می دھيم؟ 

  .، چيزھا را ببينيم)مخفی ھا را(مگر روزی، با ديِد حضور، بتوانيم 
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  کرزانک گر پيدا شدی اَشکال ف

  کافر و مؤمن نگفتی جز که ذکر

  پس عيان بودی نه غيب ای شاه اين

  نقش دين و کفر بودی بر جبين

  .زيرا اگر صورت انديشه، آشکار و نمايان می شد، کافر و مومن بجز ذکر حق چيزی نمی گفتند

  .و دردھا و جستجوی خود در چيزھا، بر پيشانی مان ظاھر بوداگر قرار بود کارھای بدی را که انجام می دھيم، ببينيم، آثار اين ھم ھويت شدگی با فکرھا 

  .  درد ھم شکلی از فکر است.ھم ھويت شدگی با فکرھا و ھم ھويت شدگی با درد و جستجوی خود در چيزھا، اشکال فکرند

 ما ذخيره می شود، آن را ھم نمی بينيم، اگر می وقتی فکری دردناک می کنيم، درد بوجود می آيد ولی درد را نمی بينيم، آن فکری ھم که می رود و در سيستم

  . اگر، ھم ھويت نمی شديم، آزاد نمی شديم. ديديم، آن کارھا را انجام نمی داديم، يعنی با چيزی در اين جھان، ھم ھويت نمی شديم

  . انتقال آثار اعمال خود را خودمان نمی بينيم، ما به کار مشغوليم ما :خ�صه

   :دبه ھمين دليل می گوي

  کی درين عالم ُبت و ُبتگر ُبدی؟

  چون کسی را َزھره َتْسُخر ُبدی؟

 

  پس قيامت بودی اين دنيای ما

  در قيامت کی کند جرم و خطا؟

 اولياء ديگر چه کسی در اين جھان، ُبت و ُبت ساز باقی می ماند؟ چه کسی جرأت اين را داشت که به مسخره کردن انبياء و. در اينصورت نه بت بود و نه بت گر

  بپردازد؟

بايد با چيزھايی ھم ھويت شود وگرنه نمی تواند خود را از اين ھويت کاذب رھا کند و اگر اين " ھشياری وارد ذھن می شود و حتما: مو7نا، می خواھد به ما بگويد

  ". نمی رسيم"کار صورت نگيرد، ما 

   .به عبارت ديگر، نفِس، ھم ھويت شدگی با چيزھا برای ما 7زم است

بعد در گره ھا فوت می کنيم و . ما مثل جادو گرانی ھستيم که به صورت ھشياری به اين جھان می آييم و گره ايجاد می کنيم: در غزلی خوانديم و دوستی توضيح داد

  . آنھا را باز می کنيم

  .بعد از فوت و باز شدن گره ھا، ھمان آدم قبلی نيستيماما 

  . وارد ذھن، و با چيزھا ھم ھويت می شود و بعد ھم ھويت شدگی را مشاھده می کند و خود را آزاد می کندھشياری می آيد و : به عبارت ديگر

  . فرفش اين است که اين ھشياری آگاھانه و دانسته ست. اين ھشياری با آن ھشياری اولی فرق دارد

   .ست" هرسيد"انسان، ھمانند ميوه ای  :مو7نا، می خواھد اين مھم را به ما بفھماند که

  .بايد از ذھن متولد شويم، ولی می ترسيم و خودمان متوجه نيستيم. يعنی ما به عنوان جوھر، رسيده ايم

  .اين بت و بت گر بودن اولش 7زم است منتھی حواس مان باشد که اين لزوم، برای مدتی محدود است

  .تعادل خارج می کندمن ذھنی از  .  در زندگی ھمه چيز، مدت دار است و تعادل و ميزان دارد-

  : بارھا مثال زده ام

  .ھشياری به جھان می آيد -

  .بعد از ُنه ماه می رسيم.  ُنه ماه می توانيم در شکم مادرمان باشيم-
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  . اين گره را باز کند7زم است که با اق�م جھانی ھم ھويت شود، ولی پدر و مادر يا کسانی ديگر بايد به او کمک کنند که بزودی .   ھشياری  وارد ذھن می شود-

  . ھم ھويت می شود و گره ايجاد می کند -

  .  خودش را بيرون می کشد-

  .دانسته و آگاه است.   اين ھشياری گر چه ھمان ھشياری اوليه ست اما بيدار شده-

 

  .شدھيچکس، ھم ھويت نمی . اگر قرار بود که اشکال فکر و آثار آن، با ذھن، ديده می شد، ھيچکس بت گر نمی شد

  :شاه گفت. دنيای ما، قيامت می شد و در قيامت ھم کسی جرم و خطا نمی کند. اگر ھم ھويت نمی شد، آزاد نمی شد

  گفت شه پوشيد حق پاداش بد

  ليک از عامه نه از خاصان خود

ن ھستی علم داشت ولی آن را پديدار ساخت تا علم او به خداوند ابتدا به اين جھا. (حکمت پديد آوردِن جھان، اين بوده که علم خداوند عيان و نمايان شود: شاه گفت

  .ستما : " شاه، زندگی، عارف کامل، خرد کل، بودن، مآ7).مرتبۀ عين برسد

  .انسانی ست که  وارد ذھن شده، با ذھن اش ھم ھويت شده، بطور کامل از ذھن زاييده شده: انسان کامل

  . اش اعمال بد را از عامه می پوشاند نه از خاصان خودحق، پاد: شاه جھان يا عارف کامل به شما می گويد

  ).حق تعالی، پاداش اعمال بد را از عامه مردم پوشانده نه از بندگان خاص خودش، عارفان(

   .ان استعارف، انسان کاملی که به زنده به زندگی و حضور است، وقتی به گروه انسان ھا نگاه می کند، می داند که چه چيزھايی از آنھا آويزپس، 

  گر به دامی افکنم من يک امير

  از اميران ُخفيه دارم نه از وزير

  ).وزير، خرد زندگی را دارد. (بعنوان مثال، اگر بخواھم، يکی از فرماندھانم را به زندان بياندازم، اين قصد را از ديگر فرماندھان مخفی می دارم نه از وزير

  ؟ ، که از آن بی اط�ع ايم، کدام استزندان ما

  .ھمين ذھن است و پيچ و تاب و گرفتاری ھای آن -

  حق به من بنمود پس پاداش کار

  وز ُصَورھای عمل ھا صد ھزار

  .حق تعالی، پاداش کارھا را بصورت اعمال بی شمار به من نشان داده

  من می بينم که انسان ھا چه می گويند و چه می کنند و آثارشان چيست؟ 

ويد، وقتی به انسانی ديگر، يا به گذشته خود نگاه کنيد می بينيد، چه کارھايی کرده ايد، آن کارھا  چه آثاری داشته اند و به چه پيچ و شما ھم اگر از ذھن زاييده ش

 ).چارق اياز را می بينيد. (تاب ھايی افتاديد و چه رنجش ھا و کينه ھا و دردھا و ھم ھويت شدگی ھايی داشتيد که از آنھا رھا شده ايد

  

 

  : حرف می زندشما يا با غ�مش، با خود، با زندگی، خدا ،شاه

  تو نشانی ده که من دانم تمام

  پوشد َغمام ماه را بر من نمی

  . ، شک و ترديد نمی تواند ماه حقيقت را بر من بپوشاند)ابر(غمام . ای غ�م، تو از اعمالت تنھا نشانه ای به من بده، زيرا که من ھمۀ مسأله را می دانم

  ای به من بده، تا دريابم که از جنس من ھستی و از پشت ابر بيرون آمده ای؟ نشانه 
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  گفت پس از گفت من مقصود چيست؟

  دانی که آنچ بود چيست چون تو می

  ؟مقصود از به بيان آوردن من چيستتو که از نتيجه اعمال من مطلعی، پس : غ�م به پادشاه گفت

گی بايد دانسته خودش را بيان کند، يعنی وقتی ما از ذھن متولد می شويم، دانسته و آگاھانه خلق می کنيم، در حاليکه می من و شما يا ھر انسان ديگری در مقابل زند

 ما و زندگی يکی ھستيم و يک ھشياری بيشتر وجود ندارد و من ذھنی ھم مانند چارِق اياز کنار است و اگر موقعی ھم آثاری از آن من ذھنی وجود داشته :دانيم

  .د، در ما موثر نيست و ما به ھمه چيز آگاھيمباش

  گفت شه حکمت در اظھار جھان

  آنک دانسته برون آيد عيان

  : مو7نا، از زبان شاه می گويد

انديشه و علم آن را عيان ساخت تا طرح و . خداوند به اين جھان ھستی و در نھان علم داشت (.حکمت پديد آوردن جھان اين بود که علم خداوند عيان و نمايان شود

  ). خود را به مرحله عين برساند

  .کامل ترين پديده اين جھان و خلقت، ما انسان ھا ھستيم" ظاھرا

 زنده، با ريشۀ بی. انسان، اين عيان، اين ھشياری حضور، اين يقين، شما، اگر از ذھن زاييده شويد، ديگر به اق�ِم جھاِن بيرون و يا تأييد ديگران، نياز نخواھيد داشت

  .* دانسته و آگاھانه خود را بيان کند" عيان" اين :قانون اين است که.  نھايت، از جنس ھشياری ھستيد و می دانيد و احتياج به شاھد نداريد

  :بارھا گفتيم و باز از زبان مو7نا بشنويم

  .  انسان، ناآگاھانه، با چيزھا ھم ھويت می شود -

 

  .  را بيدار می کند، ھشيارانه  و آگاھانه خودش)ھشياری  (-

  .  از ذھن بيرون می آيد-

  .آگاھيم به کار.   از آن به بعد، خلق کردن و آفريدن، بصورت ھشيارانه ست-

  : اين ابيات بسيار مھم ھستند و به ما انسان ھا حس اعتماد و يقين می دھند

  دانست تا پيدا نکرد آنچ می

  بر جھان ننھاد رنج َطْلق و درد

  .ه معلومات خود را آشکار سازد، رنج و درد زايمان را در جھان پديد نياوردخداوند پيش از آنک

  . ، را پديد نياورد)زايمان و درد(آنچه شاه، خدا می دانست و در نھادش بود، تا آشکار نکرد، بر جھان که ما قسمتی از آن ھستيم، رنج طلق 

  .يردتا موقع زاييدنش نشود، دردش نمی گ. خانمی حامله ست: فرض کنيد

  .خدا ھم، اگر موقع زاييده شدِن ھشياری از دِل مِن ذھنی فرا نرسيده بود، درد ايجاد نمی کرد  -

  .ما دردمان گرفته و بايد اين جوھر يا ھشياری را از ذھن بزايانيم. تمام دردھايی که ما می کشيم، درد زايمان است  -

  : اين مثال به شما می گويد

اصل درد اين . اينھا، ظاھر قضيه ست. دردھای توھمی اند... افتاده و من ناراحتم، مرا کوچک کرده اند و کسی پشت سرم حرف زده و وقتی می گوييد، ف�ن اتفاق 

  .است که شما نمی دانيد کی؟ ھستيد؟

  . شاِه جھان، درد را برای ما پديد آورد چون موقع زاييدن فرا رسيدهپس، 

  . انسان متولد شود، اينھمه درد نبوداگر زمان آن نرسيده بود، که ھشياری از 
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شکمش درد می " وقتی خانم حامله از درِد شکم اش می گويد، ظاھرا. درست است که ما دعوا و بحث و جدل می کنيم و درد دارد، اما ھمۀ اينھا ظاھر قضيه ست

  .کند اما در واقع وقت زاييدن اش فرا رسيده

  .در اصل، زمان زاييده شدن ھشياری ستدرد شما، به ظاھر علت اش اين و آن است اما 

  . ظھور کندعالم عيان دارم، در علم نھانبه اين دليل بود که علم من به مرتبه عين برسد و آنچه در عملت را به من نشان بده، : ای غ�م، اگر به تو گفتم

  يک زمان بی کار نتوانی نشست

  تا بدی يا نيکيی از تو َنَجست

 

اين ھمان حالی ست که در تو ايجاب می کند که علم ات را به مرحلۀ عين و عمل . تا اينکه کار خوب يا بدی از تو سر زند. ی بنشينیيک لحظه، بيکار نمی توان

  . درست ھم ھست. برسانی

م، چرا؟ برای اينکه نمی توانيم  خود را مشغول می کني... دو ساعت فيلم، يکساعت اخبار و بعد س[ و : بايد تلويزيون نگاه کنيم. ما، حوصله مان سر می رود

چرا؟ اينقدر دنبال مشغوليت می گرديم؟ برای اينکه ذھن نمی گذارد آرام . يک لحظه، بيکار نمی توانيم بنشينيم و بايد به کاری مشغول شويم. آرامش نداريم. بنشينيم

  . فکر بعد از فکر اذيت کننده. باشيم

   . شما را تا موقع زايمان، آرام نمی گذارد يعنی نيرويی، ک�ف ذھن شما را می کشد و  -

  اين تقاضاھای کار از بھر آن

  شد ُمَو̂کل تا شود ِسرت عيان

اينھمه تقاضای کار بعد از کار، . اين انگيزه ھا و تقاضاھای کار و رفتار به اين دليل پشت سرھم در تو مطرح می شوند، تا راز نھان ات، آشکار و عيان شود

  .  فکر بعد از فکرتقاضای

  چرا آرامش نداريد؟ ... اينکار را بکنم، آن کار را بکنم، نمی توانم بيکار بنشينم، حوصله ام سر رفته به يکی زنگ بزنم، مجله بخوانم، کتاب بخوانم و 

  .  برای اينکه حامله ھستيد وموقع آن رسيده که اين عيان، ھشيارانه خودش را نشان دھد -

  . وی آن را بگيريدنمی توانيد جل  -

  :  بفھمند...تا . فکرھای دردناک پشت سر ھم. درد پس از درد. مردم آرامش ندارند

  . ھويت شان يکتايی ست. از جنس زندگی، يکتايی ھستند  -

  . ھويت شان ابدی ست -

 من می توانم به چيزھا : اين توھم است که.د با دوام باشندچيزھای جھانی گذرا ھستند و نمی تواننبه چيزھای اين جھانی خواسته اند دوام و جاودانگی ببخشند، 

  . ھويت دائمی ببخشم

  .از ھر زاويه که نگاه کنيد، اگر يکی از آنھا کار کند، برای ما کافی ست

  پس َک�بٔه تن کجا ساکن شود؟

  کشد؟ چون َسِر رشتٔه ضميرش می

  که نيروی قلب و درون اش آن را به ھر طرف می کشد؟بنابراين، اين ک�ِف تن، چگونه می تواند ساکن بماند در حالي

  چرا؟ . از درون کسی، سر ک�ف تن را می کشد

 

  .  اين تن، تا اين جوھر را نزايد، سکون ندارد و نمی تواند ساکن باشد -

  :بايد. قرص بيشتر بخوريم، دکتر برويمپس، برای بی قراری مان نبايد به اين و آن زنگ بزنيم و دنبال دوست بيشتربگرديم، .  در ذھن زندانی ھستيم-

  . نيستيمما ، درک کنيم که با تصوير ذھنی زندگی می کنيم و اين تصوير ذھنی" عميقا  -
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  . گرفت و می توان، زندگی را از او دارداين تصوير ذھنی می ترسد زيرا فکر می کند که زندگی را  -

   که نمی توانيم باشيم، گرفت؟ آنوان از ما، ماھيت مان را که بی چگونه می ت. در حاليکه خودش يا خود ما، زندگی ھستيم

می  اين را : پس، اگر متوجه شويم که اشتباه ھشياری در ذھن است، تصويری ذھنی درست کرده و به يک مفھوم چسبيده.ماھيت چيزی را نمی توان از آن گرفت

  . اينھا ھمه توھم است،، پس من می ترسمشود گرفت

  .ون، ک�ف تن را می ِکشد، فکر بعد از فکر می آيد و شما نمی توانيد جلوی فکر را بگيريددر) ضمير(اين 

  تاسٔه تو شد نشان آن کشش

  ْ◌َکِنش بر تو بی کاری بود چون جان

  .ی شوداين بيکاری برای تو مانند جان کندن م. اندوه و دلتنگی که موقع بيکاری، بر تو غلبه می کند، نشان از کشش و انگيزه درونی ست

  اين دل گرفتگی و دل مردگی، نشان از آن کشش و نيرويی ست که می خواھد ھشياری را از ذھن شما بيرون ِبکَِشد و از طريق دردھای مختلف، می خواھد شما -

  . را متوجه کند

  . سر رفتن حوصله و بی قراری و بيکاری شما مثل جان کندن است

  اين جھان و آن جھان زايد ابد

  در اثر زايد ولدھر سبب ما

  . ش مانند فرزنداثرمانند مادر است و سبب  ھر .اين جھان و آن جھان، ھمواره در حال زايش است

  .از ھر سببی، اثری پديدار می شود و آن اثر نيز سبب آثار ديگری می شود  -

م ھويت می شود و اين ھم ھويت شدگی، سبب بوجود آمدن پديده ھای در رابطه با ما انسان ھا، ھشياری با اق�م جھانی ھ. جھان غيب، مرتب ھشياری را می فرستد

  . مختلف می شود

 

 

  اين رابطه آنقدر پی در پی ادامه می يابد تا ...وقتی عاملی باعث پديدار شدن اثری می شود، ھمان اثر، سبب بوجود آمدن اثری ديگر و آن اثر سبب اثری ديگر و 

   :ما درک کنيم و متوجه و بيدار شويم

، سبب، اثر، اثر، سبب، سبب، اثر، اثر، ... ھشياری، ھم ھويت شدگی، گم شدن، انواع پديده ھا . ھم ھويت شدگی خودمان را آزاد کنيم و از اين ما ھشياری ھستيم

   ... سبب، 

  : تا جايی که ما به عنوان ھشياری ناظر به خودمان بياييم

  ). اشتباه است. (تصوير ذھنی ام شده ام. می دھمبه فکرھايم واکنش نشان . من در فکرھايم گم شدم

پس،  بيدار می شوم و يکباره عقب می . خواب ذھن است. وقتی در فکرھا گم می شوم، به فکرھايم واکنش نشان می دھم، تصوير ذھنی می شوم، درست نيست (

  :)کشم و متوجه می شوم که ذھن ام اين کارھا را انجام می دھد

در چيزھای اين جھانی و اتفاقات، خودم را جستجو می کنم و به نظر می . م،  با فکرھا عجين و واکنش نشان می دھم و درآنھا گم می شوم وقتی به سطح می رو-

  . آيد که در حال اتفاق افتادنم، در اينصورت، فکر می کنم در حال مت�شی شدن ھستم

. از جنس فضای زير فکرھايم می شوم. آن فضا شده و متوجه می شوم که ھمه اينھا، خواب بودهوقتی اين لحظه را می پذيرم، کمی عقب تر می کشم، بخشی از   -

  . اين فضا، ھشياری، يکی ست و آن موقع خردمند می شوم

  .، خردمند می شومبيرون از ذھن، در توھم و در ھم ھويتی با اجسام ام و در ذھن  -

  .  نمی دھم اھميتبيرون از ذھن ناراحت می شوم و در   در ذھن-

  .، سکون و آرامش ام را حفظ می کنم، نظر ھستم، شعاع خدايی ھستمبيرون از ذھن، واکنش نشان می دھم و در   در ذھن-
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  .آنقدر اين پديده ھا تکرار می شوند تا با7خره بيدار شويم

  چون اثر زاييد آن ھم شد سبب

  تا بزايد او اثرھای عجب

  اين سببھا نسل بر نسلست ليک

  ی بايد منور نيک نيکا ديده

اين سبب ھا زنجيروار، نسل بر نسل، در پی يکديگر می آيند ولی . ھمينکه اثری پديد آمد، خود به يک سبب ديگر تبديل می شود تا آثاِر شگفت انگيز ديگر پديد آورد

   :يند، 7زم است که اين ھمه سبب  و آثار را مشاھده کند و با7خره بب)چشم ھشياری(چشمی بسيار روشن 

 

  . ، در جھان مادی، پديده ھا به ھم وصل اند و از زندگی  می آيند!!!چه شگفت آور  -

  . نيرويی که اينھا را به ھم وصل می کند، می تواند قطع ھم کند  -

  در ھر اتفاقی که می افتد، تو، آيا، با اتفاق اين لحظه، موازی ھستی؟ يا نه؟. تو ھم مدام امتحان می شوی

  ر سخن اينجا رسيدشاه با او د

  يا بديد از وی نشانی يا نديد

  .  از خودت، نشانی، به من، ارائه بده:گفتگوی شاه با غ�م، به اينجا رسيده بود که شاه، گفته بود

  حال، آيا، شاه اين نشان را ديد؟ يا نديد؟ 

  : با مجموعه صحبت ھايی که کرديم و مو7نا ھم برايمان توضيح دارد

   :شان حضور را می بينيد؟ يعنی، آيا شما، درک کرديدشما، در خودتان ن

    از جنس زندگی ھستيد؟ -

  به زندگی زنده شده ايد؟   -

  اين لحظه روی پای زندگی ھستيد؟   -

  عقب کشيده و ديگر روی گيرک ھای اين جھانی نيستيد؟  -

  .از چيزھا و اتفاقات، زندگی و ھويت و خوشبختی نمی خواھيد؟ يا نه؟ بعکس؟  -

  را می بيند؟ ) نشان حضور(شاه ، کی؟ از شما نشان 

  .خود شما ببينيد وقتی که  -

  .شما؟ نشان ديديد؟ يا، نديديد؟  -

  گر بديد آن شاه جويا دور نيست

  ليک ما را ذکر آن دستور نيست

  .داريم که آن راز را برم� سازيماگر آن شاه جويای اسرار، در آن غ�م نشانه ای ديده که اين کار از او بعيد نيست، ولی ما اجازه ن

  دنبال چه و کيست؟ " ، واقعاشاه، خدا، زندگی

  . ست ما شاه جويای خود، در  -

 

 

  .اگر در اثر کوشش ھای شاه، انسانی تبديل به شاه شد و جنس او را پيدا کرد و از جنس ھشياری شد، بعيد نيست، اما ما بيشتر نمی توانيم توضيح دھيم
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  ١٠۴٧مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بيت 

  حسد کردن حشم بر غ�م خاص

  .ند کردبا اين قصه ای که خوانديم، اگر انسانی، به حضور زنده شده باشد، در اينصورت بقيه من ھای ذھنی به او حسودی خواھ

  ای را از َکَرم پادشاھی بنده

  بر گزيده بود بر جملٔه َحَشم

  .، غ�مانش ترجيح داده بود)ھمه موجودات( پادشاھی، از روی کرم و لطف خود، يکی از غ�مان خود را بر ساير

  واضح است که اين بنده، که؟ بود؟ 

  .  اين بنده انسان بود -

  . سپس  منعکس می شود و از ذھن برمی گردد و روی خود قائم می گردددر انسان، ھشياری خدايی، وارد ذھن شده،

  .انسان استاين غ�م برگزيده، اين بنده مورد توجه پادشاه جھان، 

  جامگِی او وظيفٔه چل امير

  ده يکی قدرش نديدی صد وزير

قصه بر اساس قصه اياض، غ�م سلطان محمود .  خرد خود را بيان کندالبته مو7نا، در خ�ل اين قصه، و بعد از چند بيت، مو7نا می خواھد، حرف ھای نغز و پر

  .بعد از چند بيت آن را متوقف کرده و بعد از چند قصه، دوباره آن را ادامه می دھد. غزنوی  و ھمچنين، خصوصيات لقمان ساخته و پرداخته شده

  .دھم ارزشش را صد وزير نداشتند، اين غ�م به اندازه حقوق چھل امير بوده و يک )حقوق و مستمری(جامگی 

   :اين نشان می دھد که

  . ، به ھشياری حضور، چقدر برای زندگی اھميت دارد) ھشياری من ذھنی– ی منھشياری ( تبديل ما از ھشياری عرضی  -

 

 

، طلوع )خورشيد خدا(کار را کرديم، در ما خورشيدش بعد از اينکه، اين. منظور خلقت اين بوده که ما به عنوان انسان، در اختيار زندگی، خدا قرار بگيريم" اص�

  .می کند و سپس، در ھمه ذرات و انسان ھا

  از کمال طالع و اقبال و بخت

  او ايازی بود و شه محمود وقت

  .آن غ�م، به علت کمال و طالع و بخت و اقبال، مانند اياز، عزيز سلطان محمود غزنوی بود

گشوده شدن برکات زندگی، آفرينش صورت ھا و فرم ھای .ب بود که کمال خوشبختی، نيکبختی، به روی او گشوده بوداز بس، دولت بخت و طالعش کامل و خو

 .نيک، جاری شدن عشق و خردو زيبايی به زندگی و جھان از حضور می آيد

  .  پس، انسانی که تبديل شده و ھشياری حضور در او زنده ست، براستی که انسان خوشبخت و نيکبختی ست

  : زيرا، اين ھشياری

  . برکت است" تماما  -

  .   خرد زندگی بوسيله او به اين جھان می آيد-

  .   س�متی در اجزای بدن ما مرتعش می شود و تمام ذرات بدن ما از آن فيض می برد-

  .ھا را بصورت زندگی می بينيم  ھر کاری که انجام می دھيم و در ارتباط با ھر انسانی قرار می گيريم، زندگی را مرتعش می کنيم و آن-
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  . ھشياری حضور در ھر کسی، طالع کامل و کمال خوشبختی ست

اياز، از روستا آمده بود و ھمانطور که قصه اش را می دانيد، چارق و لباس ھايش را در صندوقی گذاشته ، و ھر روز به اتاقش می . اين غ�م ھم مانند اياز بود

 چارق و لباس ھا را نگاه می کرد و به خود ياد آوری می کرد که چه کسی بوده و با زمان حال اش که با شاه نشست و رفت و آن صندوق را باز می کرد و

  . او قدردان وصال سلطان محمود بود. برخاست داشت، مقايسه می کرد

  . شما ھم، ذھن تان را آويزان می کنيد و پس از اينکه از ذھن زاييده شديد، با شاه رفيق می شويد

  . از جنس اين لحظه می شويد، اين لحظه، شاه است

  : پوشيده بوديد، در صندوقی گذاشته و بعضی مواقع به آنھا نگاه می کنيد و می گوييد" آن چارق و لباس ھای کھنه تان را که قب�

  .لباس خوشبختی پوشيدم. پوشيدم" حضور"اينھا را می پوشيدم و اSن "   سپاسگزار خدا ھستم، قب�-

 

  .  با زندگی يکی ھستم و ھر لحظه ِخرد زندگی خود را از طريق من بيان می کند -

  .  ھستيد، چون از جنس لحظه ايد و نه قدر دان نعمت ھای مادیوصالپس، شما اياز، ھر لحظه قدردان 

  :پس. در کمال، ھمه نيک بختی ھا نھفته ست

  .خدا، سلطان محمود است و ما، اياز

  ل خويشروح او با روح شه در اص

  پيش ازين تن، بوده ھم پيوند و خويش

  .روح او، در اصل، پيش از به وجود آمدن اين جسم، با روح شاه پيوند و خويشی داشت

  . قبل از رسيدن به اين تن، ما به عنوان ھشياری، با شاه، ھم پيوند و خويش بوديم

  . وارد تن شد،)ما ھم ھمانيم(ھشياری، خداييت، 

  :ا آغاز کردمو7نا، قصه ديگری ر

  با شاه يکی بوده، اSن ھم يکی ھستيد،  آيا اعتماد؟ و اعتقاد؟ و يقين؟ شما زيادتر می شود؟" وقتی متوجه می شويد که از جنس ھشياری ھستيد، از جنسی که قب�

  : مو7نا. ، جدا شده ايد"تن"در اثر افتادن در توھِم 

  کار، آن دارد که پيش از تن ُبدست

  ه نو حادث شدستبگذر از اينھا ک

  کار، دست کيست؟ . پس، بايد از پديده ھای حادث و عالم صورت بگذری. کار حقيقی، از آن، آن وجود حقيقی و معنای مطلقی ست که پيش از جھان ماده بوده

  . نه  کار مھم؟ را آيا من ذھنی انجام می دھد؟ -

  .   کار دست ھمانی ست که قبل از تن بوده-

  .  تنيديممِن ذھنیبعد وارد ذھن شده و تن ديگری بنام . يم و در شکم مادرمان، تن مان را تنيديمما به اين جھان آمد

  . ، يک قسمت اش ھمين مفھوم تن اصلی ما، فيزيک ما ھم ھستمن ذھنیاين 

  .نه از عالم صورت. اما حال، ما، در مورد آن ھشياری صحبت می کنيم که کار دست اوست و اين تن ھا را بافته

  .  کار دست آن ھشياری و خردی ست که وقتی از آن موضع حرف می زنيم و عمل می کنيم، نيکی و خوشبختی در جھان جاری می شود -

 

  راست کو نه اَحَولست کار عارف

  چشم او بر کشتھای اولست
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  .   اين کار، کار عارف است-

  . ارف دوبين نيست   نگاه کردن و توجه داشتن به کارھای خدا، مخصوص عارف است، زيرا ع-

  .   چشم عارف متوجه کشت ھای اول است، او کشتزار ازلی را می بيند-

   بافته، مِن ذھنیھشياری وارد ذھن شده و با محصول ديدن و شنيدن و فکر کردن، مقوله ای بنام :  يعنیدوبين

  .  کار می کنددويی منعکس می کند و ھميشه با یغيرو چون مِن ذھنی از زندگی جدا و قطع می شود و حس يکی بودن با زندگی نمی کند، 

   :، ست)دوبين، دو گو (احول

  . ، ستيزه می کنيم و يا رفيق ھستيمغيرھميشه با يک .  نمی توانيم روی پای خود بايستيممِن ذھنیما به عنوان .    دو تا می بيند-

  .  ستدو بينی. احولی ستاين . می کنيم و با ستيزه، خودمان را تعريف و معين می کنيم   با دوستی با آدم ھای ديگر، ھم ھويت شدگی را اضافه و خود را بزرگ -

   :خيلی در اين مورد صحبت کرده ايم و بسيار بسيار مھم است

 يک مفھوم در من ھمان من ذھنی ست و زندگی را بصورت. من و زندگی، غلط است: ، عبارتِ "مث�.  ست که غلط استدويی   زبانی که اSن بکار می بريم -

  : بارھا گفته ايم. آوردن، غلط است

  . بيشتر صحبت ھايی که در اينجا در مورد خدا، زندگی می کنيم، غلط است" تقريبا

  . صحبت می کنيميکتايی اما از ھمان زبان دويیشما در نظر داشته باشيد که ولو با 

  .يممو7نا، استاد بيان يکتايی، به زبان دويی ست، که ھمۀ ما می فھم

  خدا چه کاشته؟ . ِکشت اول، ھشياری بود. برای اينکه چشمش به ِکشت ھای اول است. کار را آن ھشياری دارد که يکتاست، نه اَحول

  .    ھشياری اش را کاشته-

  ما، چه؟ کاشتيم؟ 

  .   روی آن ھشياری، فرم ھا را کاشته ايم-

 

  آنچ گندم کاشتند ش و آنچ جو

  وچشم او آنجاست روز و شب گر

  .ھر چه از گندم يا جو کاشته اند، چشم عارف، روز و شب متوجه آنجاست

، آنچه که رنگ و بوی دين دارد ولی در "مث�. عارف، حقيقت را می بيند، روز و شب ودر ھر لحظه ای چشم از آن برنمی گيرد، چون او مجذوب حقيقت است

  .عارف ھمواره، روز و شب، به آن ھشياری، يکتايی نگاه می کند. دو را يک پديدۀ ذھنی می بيندذھن است، کفر و کارھای بد، که بد و خوب ذھن است، عارف، ھر

 .پديده ھای اين جھانی بايد بر اساس ھشياری، خرد زندگی ِبرويند

روی کثافات . اين سبزه، سبزۀ واقعی نيست. ، روی کثافات حمام، سبزه برويد)قديم چنين بود( پديده ھای اين جھانی، اگر بوسيله مِن ذھنی بِرويند، مثل اين است که 

  .  روييده

. ، نگاه می کندھشياریھميشه به ِکشت اول، . عارف با اينھا کار ندارد. وقتی بوسيلۀ مِن ذھنی کاشته می شود، گندم يا جو، با قيافه ای قشنگ يا نه، فرقی نمی کند

  . با دويی نگاه نمی کند. ھميشه ھشياری را حس می کند

  ستست شب جز آن نزادآنچ آب

  ھا و مکرھا بادست باد حيله

  . تدبيرھا و نيرنگ ھا در مقابل تقدير الھی ھيچ است. شب، انچه آبستن است، جز آن را نمی زايد

ل خود را نمی درست است که در جھل و در شب ذھن به سر می بريم و دويی می بينيم، خود را در چيزھا جستجو می کنيم، نتيجه اعما. شب، چيزی نمی بينيم

  . دانيم، قوانين زندگی را نمی دانيم و صبر نداريم، ستيزه می کنيم، اما ذھن ھم در داخل فضای بزرگی ست و شب است و خبر نداريم چه می خواھد بزايد
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  . شب غيب، آبستن ھشياری ست

  . ھشياری که وارد جھان شده و در ذھن انسان مقيم شده، در حال زاده شدن است

  . نه ھمکاری کنيم، بسيار مبارک استاگر آگاھا

  .مکر و حيله ھای ذھن ما، بيھوده و خالی ست

  . ما می رنجيم، ستيزه و بحث و جدل می کنيم، باورھای ھم ھويت شده خود را بھترين باورھا و حقيقت می دانيم

  . ا حيله ستاينھ.  خود را تقويت و مقايسه می کنيم و با7تر می شمريم، احساس خوشی می کنيممن ذھنی

  . فکرھای من ذھنی، حيله و مکر بيھوده و نوعی ستيزه و بی سرانجامی ست

  .با شناخت اين من ھای ذھنی و توجه و درِک اين مطالب در دام مکر و حيلۀ من ذھنی نمی افتيم

 

  .، می تواند انتظار قدرت معنوی داشته باشد"تسليم"فقط تسليم اثر معنوی دارد و انسان 

  خوش به حيلتھای َگشکی کند دل 

  آنک بيند حيلٔه حق بر سرش؟

اينجا، حيلۀ حق، مکر حق، به معنی (خود می تواند دل خوش کند؟ ) فراوان(کسی که تدبير بزرگ خدا را بر حيله ھای خود غالب می بيند، کی به حيله ھای َگش 

  ).مذموم آن نيست، بلکه به معنی تدبير و چاره سازی ست

  .  اين است که ما را بصورت ھشياری وارد ذھن، و در ذھن ھم ھويت کردهتدبيرش چيست؟ تدبيرش

در چيزھای اين جھانی، خود و ھويِت خود و حِس امنيت خود را جستجو می کنيم، رنجش و کينه و انتقام . ما در خواب ذھن ھستيم. ھمه حيله ھا خواب ديدن است

  . جويی، حيله ھای دل خوش کنندۀ ذھن و توھم ھستند

اگر بدانيم که ِخرد زندگی ما را محاصره کرده و جايی برای رفتن نداريم و چنانچه، با زندگی موازی نشويم، نمی توانيم از دام ذھن، بيرون بياييم، آيا به حيلت   -

  ذھن، آويزان می شويم؟ ) گش(ھای انبوه 

  : دقت کنيد

  .  شويم، ھشياری جسمی داريموقتی به عنوان ھشياری وارد ذھن و سپس با اق�م ذھنی ھم ھويت می

 حيلۀ حق، تدبير :اينجا. اگر ھميشه ھشياری جسمی داشته باشيم، زندانی ذھن می شويم، مثل آن ُمفلس که به زندان ابد محکوم شده بود. ھشياری جسمی زندان است

  . تدبير خداست. حق است

  . معنی تدبير و چاره سازی ستمسلم است که حيلۀ حق، تدبير خدا، به معنی مذموم آن نيست، بلکه به 

   :شما می دانيد

، بايد صاف و از آويزش ھای جھانی ِبکنيد و در ارزش ھای جھانی خود را جستجو نکنيد، اگر غير از اينھا ھشياری ھستيد، از جنس خداييت، با او يکی ھستيد  -

 اينھا انواع حيله ھا ست و اگر بدانيد که اين حيله ھا به ضرر شماست، تحت پوشش اين حيله ...باشد و صبر نکنيد و راضی نباشيد و با فرم اين لحظه ستيزه کنيد و 

  . ھا قرار نمی گيريد

  نھد او درون دام و دامی می

  جان تو نی آن جھد نی اين جھد

  .نه دام گذار نجات پيدا نمی کنند، نه دام و سوگندکسی که به تدبير و عقل خود مغرور باشد، درون دام، دامی ديگر کار می گذارد، به جان تو 

  . استزمان به عبارتی، . دام ھمين ھشياری جسمی ست.   ما درون دام ھستيم-

  .خيلی از انسان ھا در اين لحظه، نمی توانند باشند، گسترده در زمان، يعنی در گذشته يا در آينده اند
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   :در اين لحظه بودن

  . ه زنده شدن است  از گذشته و آينده جمع شدن و به اين لحظ-

  . زندگی ست.   اين لحظه، زمان نيست-

  . در گذشته و در آينده ست. من ذھنی در زمان است. ھشياری حضور در اين لحظه ست  -

اتفاقی که افتاد کسی که در ھشياری جسمی ست، تدبير و فکرش را کنار می اندازد و از ستيزه می گذرد و تمام فکر و ذکرش اين است که با لحظه آشتی کند و ھر 

  . غير از اين، ھمه حيله و مکر و در دام بودن است. تسليم و بپذيرد

  .کسی که در دام است برای ديگران تله می گذارد

 رھای خود را آيا ما اصرار می کنيم که مردم با باورھای مذھبی ما، با باورھای سياسی ما، با باورھای علمی ما، ھم ھويت شوند؟  بحث و جدل می کنيم که باورھا

  .و باورھای ما را قبول کنند؟ اينھا دام است

  .نه کسی که در دام افتاده می جھد و نه آنکس که دام گذاشته. متوجه نيستيم که خودمان در درون دام ھستيم

   :بھترين کار اين است

  ان را نجات دھيم؟با ديگران چکار داريم؟ مگر می توانيم ديگر.   ھر کس در دامی که خود افتاده توجه کند- 

  . ھمين مانع می شود که خود از دام خودمان بجھيم. اگر بخواھيم ديگران را نجات دھيم، دام تنيديم

  . زرنگ وخردمند باشيم از دامی که زندگی برايمان گذاشته می جھيم"   اگر واقعا- 

  .ويم از اين دام بيرون رويم، بی آنکه گيج و منگ شھشيارانه، ھشيارانه  ما بايد -

  چه موقع؟ گيج و منگ می شويم؟ 

  .   وقتی که از چيزھا ھويت می خواھيم- 

   :چون در آنصورت. ھرموقع ھويت ھشياری، خدايی خود را درک کنيم، ديگر گيج و منگ نيستيم

  . خرد زندگی ما را اداره می کند

حرص می زنيم ھم ھويت شدگی را زياد کنيم تا از آنھا زندگی بگيريم، گيچ ھستيم يا وقتی شب و روز .   ھر موقع با تدبيِر من ذھنی مان کار می کنيم، گيج ھستيم-

  . می ترسيم يا نه؟ البته که می ترسيم. نه؟ البته که گيج ھستيم

  .می رنجيم يا نه؟ درد داريم يانه؟ البته که می رنجيم و درد داريم

وقتی می . نه اينکه برای ھم دام بگذاريم. ما انسان ھا بايد به ھم کمک کنيم. اين دام نمی توانيم بجھيمتا زمانی که راست نشويم، از . ما در دام زندگی ھستيم :خ�صه

  . خواھيم کسی را متقاعد کنيم که باورھای  ما را بپذيرد، دام است، نه کمک

 

   ... تساوی،، احترام، عشق.کمک به انسان ھا را می توانيم از خانواده مان شروع کنيم

   پنجاه ساله ھستم و بچه ام پانزده ساله ست، بيست ساله ست، آيا، مساوی نيستيم؟ اينکه، من

  . نهاينکه، داده ھای ذھنی ام بيشتراز اوست، به اين معنی ست که من مھمترم، بزرگترم و او کوچکتر؟ 

   :وقتی از موضع و زمينۀ عشقی صحبت می کنيم، مثل اين است که. ما يک زندگی ھستيم

  .  يک زندگِی ديگر حرف می زنديک زندگی با

  . بر بيشتری يا بھتری او نيستدليليک سری ذھنيات و مفروضات اضافِی يکی از ديگری، 

  . استعينيت . احترام -

  . استعشق، جزو  قبول طرف مقابل، ھمانطور که ھست -
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  گر برويد ور بريزد صد گياه

  عاقبت بر رويد آن ِکشتٔه اله

  کشت نو کارند بر کشت نخست

  اين دوم فانيست و آن اول درست

  .، صد نوع گياه و چمن سبز شود و ھمۀ آنھا فرو ريزد، سرانجام آنچه را که حق تعالی کاشته است خواھد روييد"اگر، مث�

که آفريديم يا می خواھيم ، ما با من ذھنی خود، دردھا و ھم ھويت شدگی ھا و تقاضا ھا و انتظارات و الگوھای ذھنی را )ھشياری حضور(اگر، روی ِکشتۀ اله 

   :بيافرينيم، بکاريم، حتی، اگر برويد و بريزد عاقبت

  .کشتۀ خدا خواھد روييد

  کشت اول کامل و بگزيده است

  تخم ثانی فاسد و پوسيده است

  .کشت نخستين، کامل و برگزيده ست، ولی کشت دوم، تباه و پوسيده است

. وی آن انجام دھند، اين ِکشت تباه می شود و نمی رويد، ولی آن ِکشت نخستين در خاک ثابت و پايدار می ماندِکشت شده، ِکشت ديگری ر" اگر در زمينی که قب�

  :پس

  : انجام دھيم اين است کهبايد و می توانيممھمترين کارو کمکی که در رابطه با خود و ھمنوعان و فرزندان مان 

 

 

  . کاشت دوم فانی ست. برکشت نخست چيزی نکاريم. روی ذھن نکاريم  ھر چه زودتر، ھشياری از ذھن متولد شود، تا ديگر -

  .   بگذاريم از پايگاه حضور، خورشيد ھشياری، ازھر کسی طلوع کند-

 مثل درختی که مستقيم به زمين و ريشه خود وصل است و تقليد نمی کند و فکرھای خود را از درون خود خلق می.  ھر شخص از پايگاه حضور خود، خلق کند-

  . کند و خرد زندگی، مستقيم از طريق او به اعمالش می ريزد

  .  کاشته ايم و البته کشتۀ دوم فانی ستاله،چرا؟ اSن، ما نمی توانيم به راحتی، فضای ھشياری و فضای زير فکرھايمان را باز کنيم؟ چون چيزھايی روی کشتۀ 

  افکن اين تدبير خود را پيش دوست

  وستگرچه تدبيرت ھم از تدبير ا

  .، نيز از تدبير او ناشی شده است)تقدير(اگر چه ھمين تدبير. تدبير خود را پيش محبوب حقيقی فرو افکن و دست از آن بردار

  .  بودهکشت اول، اصل ما، ھشياری خدايی

  .  بوده، که روی ھشياری اصلی، ما کاشته شدهکشت دوم، ذھن

اين نشان می دھد که دردھای ما ارزش و .  و فکر و ھم ھويت شدگی و درد بوده ھمه فاسد و پوسيده ستاين کشت دوم، اين تخم ثانی، ھر چه که از جنس اتفاق

  .معتبر نيستند

  غصه خوردن و حمل درد و کينه ورزی، ھمان تخم ھای ثانی و ضد زندگی اند که به ما کمک نمی کنند و باعث 

  .ندگی، گذاشتن استاين ھمان چوب 7ی چرخ ز. می شوند که تخم اول خوب رشد نکند

   . با تدبير و چاره انديشی، خودت را پيش دوست، خدا، زندگی، تسليم کن، گر چه اين تدبير تو ھم تدبير اوست - 

    :تدابير فعلی ما، کارھايی را که در ذھن انجام می دھيم، با اينکه به نظر می رسد انجام دھنده ماييم، اما، بازھم

   :ز علت و معلول ھای فراوان، که دردمان ھم خواھند آورد، بفھميمتا با7خره بعدا. تدبير اوست
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  . کی؟ ھستيم؟

  .تدبيرايجاد درد ھم تدبير اوست، بلکه بيدار شويم. درد ايجاد کنيمنبايد : بفھميم شويم، متوجه شويم، بيدارما درد می کشيم و درد ايجاد می کنيم، تا زمانی که 

 . فقط دردمان می آيد. نھيم، به نتيجه نمی رسدھر کاری، ھر تدبيری، ھردامی که می 

   :زندگی می گويد

 

: پس از طی تمام راھھايی که به درد ختم می شود، روزی می نشينيم و تأمل می کنيم. ولی آخر آنھا به درد منتھی می شود.   ھر کاری که می خواھی انجام بده- 

  اين دردھا از کجا می آيند؟

   :با7خره متوجه می شويم

  .ھويت ما ھمان اصل ھشياری ست.   ھويت ما، از اجسام و اق�م و ازنوع ھويت مادی، اين جھانی نيست-

  حال، آيا شما حاضريد، تدبير خود را پيش دوست بيندازيد؟ 

  .تان شودبگذاريد تدبير دوست، وارد زندگی . اگر حاضريد، از ھمين لحظه به بعد، ھر اتفاقی که افتاد، با آن آشتی کنيد و بپذيريد

  . اين تصميمی ست که ھر کس در نقطه ای از زندگی اش بايد بگيرد

  .شما می توانيد ھمين اSن با توجه به ھمين دو بيت اخير، اين تصميم را بگيريد

کشت اول، درست بوده و من . يده ستتمام اين فکرھا که در ذھن کرده ام، با آنھا ھم ھويت ام، فاسد و پوس.   تخم ثانی ای که من کاشته ام، فاسد و پوسيده ست- 

  . ، می اندازم و از اين به بعد مطيع حرف دوست ام)ھشيارحاضر(تدبير خودم را پيش دوست 

  .حرف دوست، از طريق پذيرش اتفاق اين لحظه، و ھر لحظه، وارد زندگی ما می شود

  کار، آن دارد که حق افراشتست

  آخر آن رويد که اول کاشتست

  ی او بکارھرچه کاری از برا

  چون اسير دوستی ای دوستدار

  .، آن را بر پا داشته و سرانجام ھمان می رويد که خدا کاشتهخدا، زندگیآن کاری معتبر است که 

  . پس، کار، دست کسی ست که خدا افراشته

  خدا، چه؟ را افراشته؟ 

  . بافتی ذھنی ايجاد و ما را با آنھا ھم ھويت کرده  اول بصورت ھشياری ما را آورده و بعد در ذھن با چيزھای ذھنی، فکری، جسمی، -

  .  استاصل تو، راستين و بافت ذھنی، دروغين  حال، بصورت ھای مختلف، به شما نشان می دھد که اين - 

  .شما ھم اSن، خودتان را به عنوان زندگی شناسايی می کنيد و می گذاريد ھمانی که اول کاشته شد، ِبرويد

  . شده، ھشياری ستھمان که اول کاشته 

 

روزبروز اثرگذاری عميق و پربرکت شما در . مو7نا: مثل. ، ريشه در زندگی پيدا می کنيم، روزبروز اين ريشه عميق تر و پر برکت تر می شودھشياری، ماوقتی 

  :يادمان باشد، تعريف خدا. جھان بيشتر می شود

  .بی نھايت و ابديت .   ريشه بی نھايت، زندگی ابدی -

  .روزبروز در جھان، ريشه مان عميق تر و شاخه ھای مان، پربرکت تر می شود تا زمانی که اين جھان را ترک می کنيم.  ھم ھستمايف تعر

  . ھستیدوست، خدا، زندگیھر چه می کاری برای خدا بکار، چون تو اسير و فرمانبردار 
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از جنس آنچه که َتوُھم را دوست ندارد و . عاشق توھم نيست. خدا فقط عاشق خودش است.  ھستيمما نمی دانيم عاشق او، ھشياری، خدا. ما نمی دانيم اسير او ھستيم

  . از بين می رود، نيست

  . آن که ابدی ست، خود را عيان می کند" اما نھايتا. ذھن، به، از بين رونده ھا، ع�قه مند ست، با مکر و دروغ  می خواھد به آنھا ابديت بخشد

   :موقعی برای او می کاری، که. ای او بکارھر چه می کاری، بر

  . باشیتسليم،   -

  .  استبودنحواس مان طبق اين عارف، به " ما، ضمن اينکه نگاھی به انجام کار داريم، اما دائما. قصد بيرونی نباشد ات ، نيت يا ھدف  -

ھر چه از جھان بيرون می . سيم و در ُکنه زندگی، عميق تر ريشه، می دوانيمچون، اين لحظه، ريشه داريم، از جنس ابديت، از جنس بی نھايت ھستيم، پس، نمی تر

  .چون اسير، دوست ھستيم. کنيم، عميق تر در زمين خدا، فرو می رويم

  شما، چه؟ . ما، بصورت من ذھنی، اسير جذبه ھای بيرونی ھستيم

  . ھشياری اسيِر بودن است. شما ھشياری ھستيد.   شما که من ذھنی نيستيد- 

  .  از جنس او ھستيد، نمی توانيد از دست و حيطه او در برويد:اسير ھستيد يعنی

  .  خودش را جدا کرده، به خيال اينکه می تواند گليم خود را از آب بيرون بکشد، اما نمی تواندمن ذھنی،

  . ولی شما می دانيد. نمی داند که از جنس خداست" ، اص�من ذھنی

  . ستھشياری اوليه است و اصِل من، ھمان من، کاذبيد شد که اين  تا شديد، متوجه خواھدواگر 

  ِگرد نفس دزد و کار او مپيچ

  ھرچه آن نه کار حق ھيچست ھيچ

 

  .زيرا ھر کاری که کار حضرت حق نباشد، ھيچ اندر ھيچ است. پيرامون نفس اَماره ای که دزد و دغل است نگرد

  . ين مِن کاذب نمی پيچيم و دائم نگاه مان، به زندگی ستما ِگرد، ا. زندگی ما را می دزد. نفس دزد است

  :ھر لحظه، به خود يادآوری می کنيم

   : ما نشان می دھدمن ذھنیِ  يا نفساين چيزی که  . يک ھشياری بيشتر نيست. از جنس ھشيارِی يکتا ھستم  - 

  . غلط است يا زندگی را بصورت مفھوم درآوردن، يکی زندگی،، يکی من

  .بودن را ھر لحظه می بينم غلط اين من

 را دشمن لحظه، زندگی، خداآنکه ھر لحظه، مرا به واکنش نشان دادن، ستيزه کردن، انکار لحظه، لحظه را بصورت پلکانی برای بدست آوردن چيزی در آينده، 

  . استنفسخود دانستن، تحريک می کند، 

، نفس، اين لحظه را که زندگی ست جسم می بيند و آن را، وسيله و پلکانی برای )سمی داردمن ذھنی ھشياری ج(وقتی من از جنس نفس، ھستم، من ذھنی ھستم 

  !. نگذاريد اينکار را انجام دھد!.  يا موقعيتی در آينده  قرار می دھد، در حال دزديدن ھشياری حضور استچيزیرسيدن به 

  ؟)ھشياری حضور را می دزد(چرا؟  نفس اينکار را می کند؟ 

  : ولی ما می دانيم.  من ذھنی، ھشياری جسمی دارد و از طريق اجسام، در جستجوی زندگی ستبرای اينکه،

ھر موقع که فعال می شود، می . نفس دزد است. پس، ما ِگرد وسوسه ھای نفس نمی پيچيم. در ھيچ جسمی، که ذھن ما در آن دنبال زندگی می گردد، زندگی نيست

   .خواھد، چيزی بدزدد و آن ھم زندگی ست

  . شما بايد، زندگی را نگه داريد و در اين لحظه، زندگی کنيد

ھر موقع که با لحظه، ستيزه می کنيد، يا حتی، به نظرعاق�نه، اين لحظه را پلکانی برای رسيدن به مقصودی در آينده می بينيد، به نفس اجازه داده ايد که زندگی را 

  . از شما بدزدد
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 است، يک تصويِر ذھنی ست که با تصوير ھای ذھنی که منعکس کرده می ستيزد، حِس جدايی می اَحول ايجاد کرد، دويیذھنی ھر موقع، طرِز ديِد نفس، يا مِن 

  .، بلکه مفھوم می بيند، خودش از جنس فکر است، مردم را ھم بصورت فکر در آوردهنه زندگیکند، آنھا را 

  .گذاريد بدزدد، نمی نفس و مِن ذھنی با شناسايیاز کارش سر در آورديد، 

ِگرد اين .  رنجش، خشم، کدورت، کينه ورزی، انتقام جويی، حسادت، می کند، می خواھد لحظۀ زندۀ زندگی شما را بدزدد:ھر موقع، شما را دعوت به دردھايی مثل

  .مقو7ت نگرديد

 

 

م و حتی فکر را می بينيم، بلند می شود، اين فکرھا برای ما جدی کاِر حق، موقعی ست که اين لحظه، ما حاضر ھستيم و ذھن مان را به عنوان ناظر نگاه می کني

  . می بيند، درست استصبر می بيند و تأمل می بيند و ناظرنيستند، آنچه که از اعماق وجودمان می آيد، ھمان که آن 

ر می کنيد، بعد از يک ساعت، حتی بعد از يک دقيقه، يک ساعت صب. صبر می کنيد. اتفاق می افتد، يک الگوی واکنشی می رسد، اما شما واکنش نشان نمی دھيد

  متوجه می شويد، آن واکنش، غلط بوده، کار ذھن بوده، با آن واکنش، چه می خواست؟ بدزدد؟

  .حتی بعضی ھا، پس از مدتی مطالعه و با تأمل، ھمينکه واکنش بلند می شود، بيدار می شوند، عقب می کشند

  . قدرت دارند، معذرت بخواھند

  ش از آنک روز دين پيدا شودپي

  نزد مالک دزد شب رسوا شود

  رخت دزديده بتدبير و فنش

  مانده روز داوری بر گر دنش

  .پيش از آنکه روز جزا، آشکار شود و قيامت فرا رسد، درنزد صاحب روز جزا، دزد شب رسوا می شود

  .ھر کس نتيجه اعمال خود را می بيند. ردن آن دزد می شودآن رخت و اسبابی که باحيله  و ترفند دزديده، در روز حساب و عدل وبال گ

ز آن جنس ھستيد، به تدبير فِن زندگی، چيزھايی را که من ذھنی دزديده، به گردنش، شما ا ست و خدا، زندگی، نزد مالک، که )روز دين، روز جزا(در روز قيامت 

  .آويزان می شود

% 55، "شيد، اگر اين حضور ناظر قوی تر شود و بھتر بتواند من ذھنی را شناسايی و نگاه کند، اگر مث�شما، اگر لحظه ای، عقب بکشيد و ناظر ذھن تان با

   :ھشياری تان حضور باشد، می دانيد

    چه؟ چيز؟ھايی دزديده؟ -

  .   چه؟ چيزھا؟ و چه؟ دردھا؟ و چه؟ رنجش ھا؟ يی از آن آويزان است-

  . جنس شما، با جنس مالک يکی ست

  . ، مالک روز قيامت است و ھمچنين، قيامت اين لحظه ستزندگی، خدايعنی .  مالک روز جزاست:يمما می خوان

 . محشر اوست. زنده می شود. ھر کس به اين لحظه، برسد، به قيامتش رسيده

  

 

   :ھمينکه زنده شود، متوجه می شود

ولی بھتر است که بتدريج . او گرفت؟ آيا می توان ھمه را به يکباره انداخت؟ و زنده شد؟ بلهآيا يکباره می توان آنھا را از .   چه؟ چيزھايی را اين نفس دزديده بوده-

  . پيش برويم

  .ھر موقع شما يادتان می افتد که نفس تان، چه؟ چيزھايی دزديده؟ می اندازيد
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  .زندگی به تله افتاده. در ھر رنجشی؟، چه؟ ھست؟ زندگی دزديده شده

  .شده، دزديده شده، بوسيله نفس مان استھر کينه ای؟، زندگی متراکم 

  . شما، وقتی کينه را باز می کنيد و آشتی می کنيد، دزديده شده را از نفس می گيريد

  : در قصه قبل ھم گفت

  . اين عرض ھا که در اثر ستيزه، بوجود می آيد، به تدبير فن زندگی به ما آويزان است منتھی ما نمی بينيم

  جھندصد ھزاران عقل با ھم بر 

  تا بغير دام او دامی نھند

  تر يابند و بس دام خود را سخت

  کی نمايد قُّوتی با باد َخس؟

ولی خود را در دامی سخت تر می يابند، برای مثال، خار و . صدھا ھزار عقل با ياری و پشتيبانی يکديگر در صدد بر می آيند تا دامی غير از دام خدا کار بگذارند

  ويی می تواند داشته باشد؟خس در برابر باد چه نير

ما، مرتکب اشتباھات فردی می شويم، ما، من ذھنی فردی داريم، در ذھن مان تدبير داريم، عقل داريم، اين عقل با يک سری از دردھا مثل خشم و ترس و رنجش و 

  .  آغشته ست...

   :عارف، گفت

  .  اين عقل و تدبير را جلوی دوست بينداز و از آن بگذر-

  بگذاريم، با زندگی موازی و اين لحظه، و لحظه دوست، خدا، زندگیکشيم و نور افکن را روی خودمان بيندازيم، تدبيرمان و عقل مان را با تسليم مقابل اگر عقب ب

  .به ھمين ترتيب، راه مناسب و خوبی ست...  بعد، و لحظه بعد، و لحظه بعد 

  .  باشيد، اين عمل، خيلی سخت استماز اما، آيا، آدم ھای ديگر می گذارند؟ اگر شما، جزوی ا

 

 

ھزاران نفر با يک باور ھم ھويت اند، با يک درد ھم ھويت اند، ِاشکال شان اين است که چون ما ھستند، دام را . اگر ھزاران نفر درون دام ھستند و دام را نمی بينند

  .از جمعيت، حس امنيت و دانش کاذب می گيرند. نمی بينند

انسان ھا از مِن جمعی ھويت می گيرند، .  شان اين است که وقتی اينھمه آدم معتقد و ھم ھويت با اين باورند، پس اين باور و کاِر من درست استعده ای استد7لِ 

  . ن ھمه به آن معتقدندچو. اين باوِر من درست است. پس من می دانم.  به يک باور معتقدند، پس اين باور درست است! اينھمه آدم: حِس امنيت می گيرند، می گويند

  . به روشنايی برسدفردنمی گذارد، جمع ھمچنين، 

  . در اين ھم ھويت شدگی با باورھا، شريک ام. با7خره من عضِو اين جمع بزرگ ھستم

ع اين عمل را انجام می دھد، ولی وقتی جم.  ھمان عمل را مرتکب شود، تا ابد زندانش می کنندفرد، به رھبری کسی، ديوانگی ھايی می کند، که اگر جمع، "ک�

  .جمعی می روند و تعداد زيادی آدم می کشند و ويران می کنند و می آيند مدال ھم می گيرند. متوجه اين ديوانگی نيستند

دام خود را سخت تر می .  و بس، دامی ديگر بنھند، دام خود را سخت تر يابند)دام خدا(صد ھزاران عقل من ذھنی را جمع کنند و با ھم برجھند تا به غير از دام او 

  .کنند

  .به داخل ھمان دام می افتند. اينھا آدم ھايی ھستند که از دام خدا غافلند. اين دردھايی که برای يک کشور بطور جمعی پيش می آيد، اين دام خلق است

" اتفاقا.  معنی اش اين نيست که دام وجود ندارد و سخت تر نيستاينکه جمع، تک به تک دام خودشان را نبينند و دسته جمعی دام درست کنند و در آن اسير شوند،

  .دام جمع خيلی سخت تر است

   :مو7نا، چرا؟ به اينصورت صحبت می کند؟ می خواھد به من و شما، تذکر و توجه دھد
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   .در دام جمع، نيفتيد  -

  نج حضور برسيم، چه می گويند؟اگر به گ. ما ھزار نوع رودربايستی از جمع داريم. زيرا، اين دام سخت تری ست

  آن ترس ھا و آن خشم ھا و آن گريه و زاری ھا را نداشته باشيم، چه می گويند؟ 

  برای چه؟ . غصه بخوری.  بايد گريه زاری کنی:خانمی فرزندش به دليلی فوت می کند، مردم جمع می شوند و به او تحميل می کنند که

  . اين عدم تسليم است. ن خانم، بشدت گريه زاری کند؟چرا؟ شما انتظار داريد اي. اين دام است

به ھمدردی آنچنانی نيازی . اين اتفاق افتاده و زندگی خواسته تدبيِر من، جلوی پای دوست، انداخته شود و می پذيرم. گرچه پذيرش آن دشوار است ولی بايد پذيرفت

  .ندارم

 

  .اری مِن ذھنِی خود را نزد آن شخص، ابراز کنندمردم، درد دارند و دنبال چنين سوژه ای ھستند تا گريه ز

اگرما، اSن حاضر باشيم، با اتفاق اين لحظه، آشتی کنيم، ھر چه که زندگی در مقابل مان قرار می دھد، حتی دام مان می تواند برايمان .  ستچالش زندگیاينھا 

  .چالش محسوب شود

اين چالشی ست که خدا، جلوی . ه دارم و ديگری ده اتاق خوابه دارد، شب خوابم نمی برد، حرص دارمولی نياز من ذھنی چالش است؟ من يک خانه سه اتاق خواب

  . نياز روانشناختی مِن ذھنی، چالش نيست. نياز روانشناختی و حرص است. اين چالش نيست. نهپای من گذاشته؟ 

 تواند علم ياد بگيرد و اتم را کشف کند و تبديل به بمب اتمی کرده  و يک ميليون می. چالش ھای اصيل زندگی، گاھی اوقات حماقت زيرکانۀ مِن ذھنِی زيرک است

  .در آن علم ھست، علم حماقت. نفر را بکشد

  .علم احمقانه ست. علمی که از ھشياری حضور بھره ندارد، علم حماقت است

   آيا حماقت ما، که از روی زرنگی آمده چالش است؟  -

  يم،  اينکه حس مسئوليت نمی کن -

   قوانين زندگی را رعايت نمی کنيم،  -

   حرص داريم و در رابطه با آن مسائلی برايمان رخ می دھد، چالش اند؟  -

البته اگر من اSن حاضر باشم که اشتباه گذشته خود را متوجه شوم و مسئوليت آن را به عھده بگيرم و با ھشياری حضور جلو بروم، و با تسليم و خرد زندگی آن 

  . اھات را تصحيح کنم، چالش، محسوب می شوداشتب

  .اين حماقت است. ولی، اگر انسان، دائم اشتباه کند و قدر خود را نداند و مريض شود، چالش نيست

 می اين چالشی ست که وقتی با ھشياری حضور، می پذيريد، ھشياری حضور زياد. زن جوانی که چھل ساله ست و فرزندش فوت می کند، در مقابل چالش ست

  . شود

  :در رابطه با يک چالش اصيل

می خواھيد يک کار خ�ق يا کاری که بدرد مردم بخورد، انجام دھيد، اين ھدف پول 7زم دارد، شب . شما می خواھيد ھشياری حضور را در جھان پخش کنيد" مث�

  . فضا باز می شود.  ھشياری حضور، عميق تر می شود.و روز کار 7زم دارد، کار می کنيد، ھشياری حضور ھم پشت شما، پروژه را پيش می بريد

يعنی شما، تا آنجا که می . اين چالش تمام انرژی انجام دادن و بودن را طلب می کند. چالش، با نيازھای روانشناختی و حماقت و حس عدم مسئوليت خيلی فرق دارد

م در جھان مادی، بکار بيندازيد، زندگی پشت تان و شما ھر چه در توان داريد، برای اين ھدف توانيد بايد از زندگی انرژی بکشيد و تمام قدرت انجام دادن تان را ھ

  . انجام می دھيد، اين چالش است

 

   :مو7نا، اين مطلب را برای ما تشريح می کند

  گر تو گويی فايدٔه ھستی چه بود؟
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  در سؤالت فايده ھست ای َعنود

برای " چه در اين جھان به وقوع می پيوندد، ھمه از تقدير الھی ناشی شده، پس اين جھان ھستی چه فايده ای دارد؟ اص�يا حضرت مو7نا، شما که می فرماييد، ھر 

  چه آفريده شده؟ 

  .ای حق ستيز، بدان که در ھمين سوال تو فايده وجود دارد: جواب

  . کاری نمی تواند انجام دھد، با تسليم  و پذيرش، ورای اين اتفاق می رود، آن خانم، در رابطه با از دست دادن فرزند خود،"شکل ھای ھستی چالش است، مث�

  . اما، من ذھنی می خواھد از اتفاقی که کاری نمی توان در رابطه اش انجام داد، مسئله درست کند

  .بنشينم غصه بخورم، نگران و غمگين شوم: می گويد. من ذھنی مسئله ساز است

  . ی درست نمی شودبا غصه خوردن و نگران شدن، کار

  فايدۀ ھستی چيست؟: ، سوال می کند)تو(يکی 

  اگر قرار باشد که ھر چه خداوند ِکشته، پديدار شود، پس فايدۀ ھستی چيست؟ 

  می دانی چرا؟.  در اين سوال تو فايده ھست ای ستيزه گر -

  . ی بينی تو از جنس ذھن و ھشياری جسمی ھستی و اين لحظه و زندگی را ھم جسم م:برای اينکه

  . می داند که ھستی فايده دارد. کسی که به زندگی زنده باشد، چنين سوالی نمی پرسد. ، ستيزه گری)عنود(بنابراين 

ھر چه که ذھن شما به عنوان وجود در . فايده اش اين نيست که ما از آن انرژی و حس امنيت و ھويت بگيريم، منظور از ھستی، ھر چيزی ست که وجود دارد

  . ی بيند، ھستی ستجھان م

  کشت اله رشد می کند پس اين ھستی چه فايده ای دارد؟" اگر نھايتا

شما می دانيد که اگر جھان ھستی . چون تو در ذھن ھستی اين سوال را می پرسی. ھستی ھم فايده دارد.  پرسش ات مفيد است، اگر فايده نداشت سوال نمی کردی -

  . نمی کرد، ما در ذھن به عنوان ھشياری با مقو7ت اين جھانی، ھم ھويت نمی شديم، ھشياری حضور ھم بوجود نمی آمدنباشد، اگر ذھن ما ھشياری جسمی پيدا 

  .نهپس، ھستی فايده دارد، اما نه برای اين من ذھنی که می خواھد از آن انرژی و خوشبختی زندۀ زندگی بگيرد، 

  .نمی تواند بدھد

 

  گر ندارد اين سؤالت فايده

   اين را عبث بی عايدهچه شنويم

  ھاست ور سالت را بسی فايده

  پس جھان بی فايده آخر چراست؟

اگر اين سوال ات فايده ندارد، چرا بايد به اين سوال بيھوده و بی فايده گوش دھم؟ اگر سوال تو فايده ھای بسيار دارد، پس، چرا؟ جھان فرم و ھستی بايد بی فايده 

  باشد؟

  .نيست. نهت، آيا جھان فرم و ھستی بی فايده ست؟ پس اگر سوال تو با فايده س

  :بطور ساده و بارھا، در مورد اين مطلب صحبت کرديم. ، اتفاقات، فرم ھای جھانی ھستی اند"مآ7

   :اگر فرم نبود، ما نمی توانستيم

  . خودمان، خودمان را بشناسيم  - 

اگر، جدايی را .  ھم ھويت می شود، جدايی را ياد می گيرد، بعد دوباره وحدت را خود بلد استھشياری با فرم. از جنس ھشياری ھستيم:   امکان نداشت بفھميم- 

  . ياد نمی گرفت، وحدت ھشيارانه را نمی توانست ياد بگيرد

  ست ور جھان از يک جھت بی فايده
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  ست از جھتھای دگر پر عايده

  فايدٔه تو گر مرا فايده نيست

  ايست ست از وی مه مر ترا چون فايده

اگر، چيزی برای تو فايده دارد، ولی برای من مفيد نباشد، چون که برای تو  .اگر، جھان از يک جھت بی فايده باشد، از جھت ھای ديگر پر از فايده و نتيجه ست

  .فايده دارد، نبايد نسبت بدان فارغ و بی توجه باشی

  جھان از چه جھت بی فايده ست؟ 

اما، از خيلی جھات برای تو که . برای ھمين تو می گويی بی فايده ست. آن خوشبختی بگيری، خوشبختی را به تو نمی دھداز آن جھت که اگر، بخواھی از   -  

 . ھنوز از ذھن زاييده نشده ای پر فايده ست

 :   مو7نا

 .  نه ھويت و نه خوشبختی و نه حس امنيت نمی خواھممن که از ذھن زاييده شده ام، ممکن است برايم به آنصورت فايده ای نداشته باشد، چون من از جھان  برای -

 

  . ، کمک می کند)به ھمه ما(اما تو، در مرحله ای ھستی که جھان به تو 

  .تماشای جھان، وضعيت ھای اين لحظه به ما کمک می کند. ما در مرحله ای ھستيم که ھنوز زاييده نشده ايم

  : ی شنويموضعيت اين لحظه ما را از جا می کند، از مو7نا م

  . جنس وضعيت نيستيم  ما، از -

  . اتفاق نمی افتيم  -

  . ساکن ايم  -

در اينصورت، يک دفعه اين ھشياری خودش را به ما نشان می دھد و . وضعيت بعدی که می آيد، از جا نپريم، واکنش نشان ندھيم: می شنويم و ياد می گيريم  -

   .نه ترسنده و فانی ھستيم و ھشياری يکی با مامتوجه می شويم که 

  .بوده" توھم"وضعيت گذرا، عبور می کند و بعد از عبور ناراحتی، متوجه می شويم که اين وضعيت و اتفاق، 

  .آگاه شدن، بر گذرا بودن جھان، يک ھشياری ثابت و دائمی و زنده را که در ما وجود دارد، بيدار، و يکباره آن ھشياری، خودش را به خود نشان می دھد  -

  . گر، اين وضعيت گذرا نبود اين روند، صورت نمی گرفتا

  .از وضعيت و از جھان گذرا، نه برای گرفتن خوشبختی، بلکه برای شناخت اين روند و پروسه استفاده می کنيد و به خود می آييدپس شما، 

  . اگر سودمندی تو برای من ُحسن و مزيتی ندارد، برای تو که دارد، دنبال آن سودمندی برو

  .  فايده ای را که جستجو می کند، نمی تواند از جھان، بگيردآنگرچه . ھر کسی که در ذھن است، جھان برايش سودمند است و منفعت دارد

  . اينھا را مو7نا، برای کمک به من، که در ذھن ام و با جھان بيرون ھم ھويت ھستم، تشريح می کند

   :بنابراين متوجه می شوم

  . جنس چيزھای جھانی که با آنھا ھم ھويت شده ام، نيستھويت اصلی ام از   -

  . وضعيت ھا تغيير می کنند و از بين می روند  -

  .ھر لحظه که وضعيت ھا تغيير می کنند، من ھم اتفاق می افتم و من ھم تغيير می کنم، اما وقتی، اين شرايط از بين می روند، من ھنوز می مانم  -

  . فيت تغيير ناپذيری ھستم که می توانم ناظر اين جھان گذرا، باشمآن کيمن، :  پس، آگاه می شوم
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خودی که . ( می شوم و نمی ترسم و خود را گم نمی کنمعمق بی نھايت، با غير فانی، ھميشه زنده، ھشياری تغيير ناپذيربا اين شناخت و آگاھی، به عينه، از جنس 

  ).گم شود، چه؟ خودی ست؟

  :حال، مو7نا، برايمان چند مثال می زند. می تواند بگيردالبته، اين کيفيت را کسی ن

  يوسف عاَلمی را فايده ُحسن

  گرچه بر ِاخوان عبث بد زايده

  . زيبايی يوسف برای جھانيان فايده در بر داشت ولی برای برادران او بيھوده و مزاحم بود

  .ُحسن يوسف، زيبايی يوسف بود

  . ُحسن يوسف، جان زنده شماست

  .  و ھشياری شکوفا شده در ماستتمام نيکی

  .برای عالم فايده دارد يا نه؟ البته که دارد

  .پس حضور يوسف برايشان بيھوده و عبث و اضافی ست. برادرانش که از جنس فرم و حسودند، در مقابل او جلوه ای ندارند. نهبرای برادرانش چه؟ 

  لحن داوودی چنان محبوب بود

  ليک بر محروم بانگ چوب بود

  .ای نی داوود که آنگونه دلنشين بود، برای انسان بی ذوق، مانند صدای بی روح چوب بودنو

  .برای کسی که صدای روحانی را می شناخت، آواز داوود خوشايند و دلنواز، و برای محروم و من ذھنی که گوش ھايش را بسته مثل صدای چوب خشک بود

  آب نيل از آب حيوان بد فزون

  ر بود خونليک بر محروم و منک

  .آب رود نيل که برای امت موسی، مثل آب حيات بود، برای فرعونيان و منکران، خون بود

  ھست بر مؤمن شھيدی زندگی

  بر منافق مردنست و َژنَدگی

  .برای کسی که با ايمان است، مردن من ذھنی، آغاز زندگی نوين است، در حاليکه برای انسان منافق، مردن است و پوسيدگی

 

  . می خواھد ولی وقتی بايد ھزينه را جبران کند، نمی تواند نمی پردازد" کسی ست که ذھنامنافق، 

  .  ، قادر نيست، عادت بد يا رنجش اش را بيندازد و با اين لحظه آشتی کند"، از دست دھد، عم�در ذھنانسانی ست که اگر من ذھنی اش را 

  چيست در عالم بگو يک نعمتی

  ی؟که نه محرومند از وی امت

  بگو ببينم کدام نعمت در جھان است که گروھی از مردم از آن محروم نباشند؟

  در عالم چه نعمتی وجود دارد که عده ای از آن برخوردار و عده ای ديگر از آن محروم اند؟ 

  . ھمه انسانھا، بستگی به درجه حضورشان، از نعمتی برخوردارند

  گاو و خر را فايده چه در شکر؟

   يکی قوتی دگرھست ھر جان را

  .زيرا ھر جانداری غذای خاص خود را دارد. ھيچ فايده ای ندارد" ِشکر، برای گاو يا ا7غ چه فايده ای دارد؟ مسلما

  .گاو و خر ع�قه ای به ِشکر ندارند. ھر کس به فراخور ھشياری حضورش غذا می خواھد
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به جاری شدِن آب حياِت ،اين لحظه به ذھن و .  و ُحسن يوسفی و به لحن داوودی احتياج ندارندانسان ھايی که در ذھن زندگی می کنند، به ِشکر زندگی و آب حيات

  . به فکر و به عمل شان، نياز ندارند می خواھند خون و درد جاری شود

   :بدين ترتيب پی می بريم

  .ما به چه نوع تمرين؟ و به چه نوع عملی؟ می پردازيم  -

  . ه حضور رساننده ھستند؟ يا بيشتر ما را در گيرھای ذھن پيچ می دھند و نگه می دارند؟آيا اين اعمال، َعَرض ھای ب  -

  .ھر جان غذای خاصی دارد

  ليک گر آن قوت بر وی عارضيست

  پس نصيحت کردن او را رايضيست

  .اما، اگر، آدمی، به غذای عارضی و موقتی روی آورد، نصيحت کردن او را تربيت و به راه می آورد

 . اگر آن ُقوت به او عارض و تحميل شده و غذای اصلی اش نيست، راھنمايی و نصيحت کردن، بر او اثر تربيتی دارد.  غذای خاصی داردھر جان،

 

که ايجاد می ما، درد داريم، از گذشته درد ايجاد کرده ايم، اSن دوست داريم درد ايجاد کنيم، ع�قه منديم غذای دردناک بخوريم، مورد اصابت و ھدف ھمان دردی 

  . اصل ما ھشياری ست. کنيم، قرار می گيريم، اما دردھا، عارضی و مرضی و موقتی اند و به ما تحميل شده اند

پس در رابطه با انسانی که قوت و غذای درد می خواھد، متوجه ايم که اين غذا . در داستان آن دوغ�م، ديديم، غ�می ھم که در ذھن بود، از جنس ھشياری ست

  . ی ست و اگر نصيحت بشنود، می تواند غذايش را عوض کندعارض

  ).رايض، تربيت کنندۀ اسب چموش و سرکش است، به مثابۀ نفس اماره که بايد او را تربيت کرد. (ما انسان ھا قابل تربيت ھستيم

  .با خواندن مو7نا، می توانيم زندگی مان را اص�ح کنيم

  چون کسی کو از مرض ِگل داشت دوست

   پندارد که آن خود قوت اوستگرچه

  قوت اصلی را فرامش کرده است

  روی در قوت مرض آورده است

  .عده ای در روستاھا خاک و ِگل را می خوردند، زرد و مريض می شدند. قديم مردم مرض ِگل خواری می گرفتند

 اش را فراموش کرده و ِگل خواری را غذای خوبی برای خود کسی که ِگل خواری را دوست دارد و دچار اين مرض  است، به علت بيماری ست که غذای اصلی

  .غذای اصلی ماست" اين گل خواری يک نوع بيماری ست در حاليکه گمان می کنيم که واقعا. می پندارد

اينھا ِگل .  ع�قه منديم...  ع�قه شنيدن و خيلی به تأييد و توجه مردم و به به کردن و ُپز دادن و تمجيد و با سواد شناخته شدن و ابراز. غذای ما ھم تأييد مردم است

  .است

  . ھويت طلبی از جھان فرم، از بچه و مقام تان، به مثابه گل خوردن است

 چه نوع ...مخالفت، بحث و جدل و شکست دادن و بر ديگری غلبه کردن و حق با من است و : شما فکر می کنيد چيزھايی که از جھان بيرون کسب می کنيم، مثل

  .ايی ھستند؟غذاھ

  .با کسی بحث و جدل می کنم و ثابت می کنم که اشتباه می کند، اين چه غذايی ست که ميل می شود؟ البته که ِگل

  . ، ُقوت اصلی خود را فراموش کرده و متوجه نشده که اين غذا، خوراک اصلی او نيست)ما (بيماراما اين 

  . می آيد،)خدا(غذای اصلی او، نور و ھشياری ست که از آنطرف 

  نوش را بگذاشته سم خورده است

  قوت علت را چو َچربش کرده است
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  . اين شخص بيمار، قوت و غذای اصلی را فراموش کرده و به سمت بيماری و مرض روی آورده

  !.تصور کرده که چربی مقوی ست. غذای مسموم چربی زا می خورد

  .، را گذاشته و سم خورده)عسل، شھد(نوش . قديم فکر می کردند، روغن آدم را چاق و قوی می کند

مصداق کسی ست که دراين لحظه، به تأييدات بيرونی، به حرف مردم، به آن چيزھايی که بطور کلی ذھن ع�قه مند است از بيرون نوش را گذاشتن و سم خوردن، 

  بدست آورد،  ثروت خود را به رخ ديگران کشيدن، 

  ].برای ھمين چيزھاستتوجه ما به بيرون [، نيازمند است...  و 

  قوت اصل̂ی بشر نور خداست

  قوت حيوانی مرو را ناسزاست

  ليک از علت درين افتاد دل

  که خورد او روز و شب زين آب و ِگل

" رده و دائماولی قلب آدمی به سبب بيماری روز وشب، به خوردن اين آب و ِگل روی آو. غذای حيوانی سزاوار او نيست" غذای اصلی انسان نور خداست و مسلما

  .غذاھای نفسانی می خورد

، دل اين کار را انجام می )مرض(اما از علت . غذای اصلی ما نور خداست و آن غذای من ذھنی، برايمان ضرر دارد. پس ما متوجه می شويم که قابل اص�ح ايم

  ).به علت بيمارِی دل اين کار را انجام می دھد. (دھد

  . سام جھانی و با دردھا ھم ھويت شدهھشياری ما وارد ذھن شده و با اج

، آرامش خدايی را در وحدِت دو زندگیدوست داريم ھفته ای يک بار در خانه مان دعوا باشد، اگر دوست نداريم، چرا دعوا می کنيم؟ ما . ما دوست داريم ستيزه کنيم

  . نمی شناسيم

  . ه ھم کمک و با ھم گفتگو و ھمکاری کنندب. زن و شوھر، می توانند در فضای يکتايی با ھم مساوی و يکی شوند

  . ما از طريق دعوا ودرد کشيدن می فھميم که زنده ايم و ھمديگر را دوست داريم، اين شبه زندگی ست

  .من ذھنی شبه زندگی ست

ی، دام می گذارد، نمی تواند از دام خدا از کسی که دروغ می گويد، تظاھر به عبادت می کند، خود را بگونه ای ديگر جلوه می دھد، برای ديگران، جھت منافع ماد

  . اين آب و ِگل خوردن بجھد

  . اما تمام اين افراد که مريض اند، می توانند اص�ح شوند

 . ما با توجه و با مطالعۀ اين مطالب، می توانيم خودمان را تصحيح کنيم

  

 

  روی زرد و پای سست و دل سبک

ما ذاِت الُحُبک Kکو غذای َوالس  

   خاصگان دولتستآن غذای

  خوردن آن بی گلو و آلتست

  .کسی که به گل خواری و غذاھای نفسانی می پردازد، چھره ای زرد و پايی سست و دلی پريشان پيدا می کند

  پس کو؟ کجاست؟ آن غذاھای آسمانی که راه ھای بسيار دارد؟ 

  . و ابزار نداردآن نور خدا، غذای اشخاص خاص، در دولت ايمان است که خوردن، نياز به گلو
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کسی که از اين جھان شيره می کشد، از اموالش و از دردھا و از متعلقات اش، از دوستان و از ھمسر و از بچه ھا و از . کسی که ِگل می خورد رويش زرد است

  . د و تيز نيست، رويش زرد و پايش سست و دلش غمگين و پژمرده ست و يقين ندار)اينھا گل ھستند(خانواده اش ھويت کسب می کند 

ما ذاِت الُحُبک  Kکو؟ کجاست؟)قسم به آسمانی که دارای راه ھای بسياری ست(غذای َوالس ،  

  . يک راه نيست. اين آسمان، ھمان فضای زير فکرھايمان است که رحم، ھمه راه ھا و ھمه امکانات است

  . ه ھا به تو کمک می کنندوقتی در اين لحظه، با او موازی می شوی، آن را. زندگی ھزاران راه  دارد

  . ھر کسی يک راھی دارد

چون اين آگاھی فقط ذھنی و .  آگاه نيستمخدا، زندگیآسمان زير فکرھای شما کو؟ اگر اSن، من به چيزی در بيرون آگاھم و ھمۀ آگاھی ام ھمان است، يعنی ديگر از 

  پس کو؟ آن غذاھای آسمانی و آن راه ھا؟. ی می کند برای رسيدن به چيزی در آيندهجسمی ست و با فرم اين لحظه يا ستيزه می کند و يا آن فرم را پلکان

  .نه اينکه خود را محروم کرده اند. انسان ھای خاص، از ذھن زاييده شده اند.   آن غذاھای آسمانی، قوت انسان ھای خاص است که به دولت زندگی زنده اند-

   :ياد آوری کنم

  : که روی شترش نشسته بود و در يکی از دو  جوال اش گندم و در ديگری ريگ بود، گفتمو7نا در قصۀ آن عرب بدوی 

 .عرب بدوی رمز انسان اصيل است که ممکن است سواد نداشته باشد اما انسانی ست ساده و با ذھن اش درگير نيست

 . در يکطرف بارش، ھشياری حضور و در طرف ديگر، ھم ھويت شدگی ست

 . ھم درگير جھان مادی و ھم ھويت شدگی ھم ھست% 50 به ھشياری حضور است اما ضمن اينکه اSن زنده

 

  . گم نمی شود. ، نگه می دارد)نيروی محرکه زندگی، ما(، حضور، تعادل و توازن او را روی شترش%50ولی ھمين 

بخشی را در جوال يکطرف و بخش ديگر را در جوال . ن چرا؟ ريگ بار زدی؟ ريگ را بريز و گندم ھايت را نصف ک:يک فيلسوف نما به عرب بدوی می گويد

  . بار شترت سبک تر می شود. طرف ديگر، بريز

  .ھيچی -چند تا شتر داری؟ : عرب، عقل فيلسوف نما را تأييد کرد و از او پرسيد

  .ھيچی -چقدر پول نقد و ط� داری؟ 

  .، از گرسنگی می ميرماگر غذايم را مردم ندھند. ھيچی ندارم. ھيچی -چند تا مغازه داری؟ 

  .تو بدشگون ھستی. دنبال کارت برو: عرب بدوی به او گفت

  . باشدحاضرآدم بايد . فيلسوف نما، فقط در ذھن بود

  .جاری ساختن آن خرد، آن ھشياری حضور در انجاِم کارھا و قاطی شدن با زندگی مادی. عملی کردن% 50حضور، % 50

  .منبع، خرد زندگی به امور بيرونی جاری و ساری می شوداز اين .  استبودناين ھشياری حضور، 

  ).اينگونه ايم. ( ی نباشد، چه می شود؟ آدمی در فکر و در عمل، گم می شود و اين شايستۀ ما نيستبودناگر فقط انجام دادن، باشد و 

  .  ما خبری نيست ولی از انجام دادن با تدابير ذھنی، خبر زيادبودناز 

ما ذاِت الُحُبک، از آن فضا که فضای حضور است، آن غذا را به جھان مادی بياوريم: ب بدوی و فيلسوف نما اين نکته را می آموزيمما از داستان آن عر Kبايد، َوالس .

   :و البته

  . خوردن آن غذا، به گلو و ابزار نياز ندارد. اين غدا، غذای انسان ھای خاصی ست که به حضور زنده شده اند

  از نور عرششد غذای آفتاب 

  مر حسود و ديو را از دود فرش

  .غذای آفتاب از نور عرش است، ولی غذای حسود و شيطان از دود زمين
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  .نورتان را از کجا؟ می گيريد؟ از نور عرش. شما به حضور رسيديد، آفتاب ايد. آفتاب، انسان کامل است

  . ی، غذا می گيرنداما حسود و ديو، از دود زمين و از دود ذھن و از دود ھم ھويت شدگ

  . حسود و شيطان غذايشان را از ھم ھويت شدگی و درد می گيرند. دود ھم ھويت شدگی درد است

  .پس معلوم شد که خاصگان زندگی چه کسانی ھستند؟ آنھا که به برکت زندگی پی برده اند

 

  . ا شھيد کرده اندھمانانی که ذھن شان ر. اينھا ھمين شھيدان ھستند. کسانی که از ذھن زاده شده اند

  .  شده اندتسليم به مرِگ ذھن شان

  در شھيدان ُيرَزقُون فرمود حق

  آن غذا را نی دھان ُبد نی َطَبق

   :خدا

  .آن غذايی که نزد حق تعالی ست نه احتياج به دھان دارد و نه خوان و طبق. شھيدان نزد حق روزی خورند

  .ن ذھنی ندارند، زنده گان اند و خدا به آنھا غذا می دھدآنھايی که اجازه داده اند، من ذھنی شان بميرد، م

  ).متوجه ھستيد، که در رابطه با غذای معمولی صحبت نمی کنيم. (از دست زندگی غذا می گيرند

  خورد دل ز ھر ياری غذايی می

  برد دل ز ھر علمی صفايی می

  صورت ھر آدمی چون کاسه ايست

  چشم از معنی او حساسه ايست

  . ھر ياری، غذايی می گيرد و از ھر علم و معرفتی نيز صفايی پيدا می کنددل آدمی، از 

  . به عنوان مثال صورت و قالب انسان، ھمانند کاسه ای ست پر از طعام معنوی

  .چشمان حقيقت بين می تواند غذاھای معنوی را در آن کاسه مشاھده و درک کند

  :مو7نا، اشاره دارد

  بستگی به اين دارد که اين يار چه کسی ست؟ . ه شما می دھدبه ھر کس می رسيد، نوعی غذا ب

بايد . شما بايد متوجه يار و دوست خود باشيد. آيا غذا را از عرش می گيرد و از ھمان به شما می دھد، يا مانند ديو و حسود است که از زمين غذا را بر می دارد  -

  .متوجه شويد که علم تان علم من ذھنی ست يا علم زندگی؟

  :آيا شما، با علم تان ھم ھويت شده ايد؟ يا

  . علم تان اين لحظه، از آن فضا می آيد  -

  .، حس کننده و درک کننده  آن است)بصيرت و حضور(صورت، بدن، فرم، ما مانند کاسه ای ست و چشم 

  از لقای ھر کسی چيزی خوری

  وز ِقران ھر َقرين چيزی َبری

 

  چون ستاره با ستاره شد قرين

  ھر دو اثر زايد يقين7يق 

  .، بھره ای خواھی برد)مصاحبت و ھمنشينی(ھر کسی چيزی کسب خواھی کرد و از نزديکی با ھر قرين ) ديدار(از لقا 
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  .ھر ستاره ای با ستاره ای ديگر قرين شود، بی گمان از افتراق آن دو اثری مناسب آن دو پيدا خواھد شد

  :مو7نا، در اينجا ياد آورمان می شود

  . برخورد ھر چيزی با شما، اثری ايجاد می شوداز

، کنيد نورتان را از )برخورد(وقتی شما با چالش و وضعيتی مواجه می شويد، اگر من ذھنی داشته باشيد، شما را مغلوب می کند و اگر با ھشياری حضور قران   -

  . آن اتفاق می رويدورایعرش بگيريد، 

  . بری، مثل ستاره که با ستاره ای برخورد می کنداز مقابله با ھر دوستی بھره ای می  -

به عبارت ديگر، اگر .  اين قرين شدن بر زندگی انسان ھا اثر دارد:در قديم، وقتی ستاره ای با ستاره ای برخورد می کرد، در مقابل ھم قرار می گرفتند، می گفتند

  .بستگی دارد که ما با چه کسی روبرو شويم. ود، از آن فضا، تأثير می پذيردانسان با اتفاقات و چالش ھا و وضعيت ھايی که پيش می آيد، روبرو ش

   .اگر با انسانی کامل قرين شويم، ھشياری حضوِر او در ما اثر می کند

  .اگر با ديو، انسان من دار، انسان درد دار،  برخورد کنيم، دردمان زيادتر می شود

  چون قِران مرد و زن زايد بشر

  ھن شد َشَرروز ِقران سنگ و آ

  وز ِقران خاک با بارانھا

  ھا و سبزه و ريحانھا ميوه

ھمانطور که از برخورد مرد و زن، انسانی زاده می شود، از برخورد سنگ چخماق و آھن، پاره ھای آتش پديد می آيد، از برخورد خاک با باران، ميوه و سبزه و 

  .ريحان بوجود می آيد

  ھا با آدمی وز قِران سبزه

  غمی و خرمی  بیدلخوشی و

  وز ِقران خرمی با جان ما

  بزايد خوبی و احسان ما می

 

  . از برخورد سبزه ھا با ما، دل خوشی و بی غمی و خرمی بوجود می آيد و از برخورد خرمی با جان ما، احسان و نيکی پديد می آيد

  شود اجسام ماقابل خوردن 

  چون بر آيد از تفّرج کام ما

اگر، ما در فضای يکتايی تفرج کنيم، آن انرژی به جسم ما برخورد کند، جسم ما قابل : ا، با آدم ھا، با اتفاقات، نتيجه ای حاصل می شوداز برخورد انسان با چيزھ

  .، زندگی کردن می شود)خوردن(

  سرخ رويی از قِران خون بود

  خون ز خورشيد خوش گلگون بود

  : تمثيل می زند

ھمانطور که اگر خورشيد به صورت . خون از خورشيد، خوش گلگون است. گونی، از جمع شدن خون در زير پوست است سرخ رويی، گل :)قدما اعتقاد داشتند(

مان بتابد، سبب جمع شدن خون زير پوست و چھره را سرخ و گلگون می کند، اگر در معرض خورشيِد زندگی، يا انسان کامل قرار بگيريم، آن سرخ رويی زندگی، 

ھمينکه، از ذھن زاييده شويم، خورشيد . (بی و تازه گی زندگی، به فکر و اجزای زندگی ما وارد می شود و زندگی مان را سامان می دھدخوش طبعی و خوش َمشر

  ).زندگی در ما طلوع می کند و از آن به بعد نيکی وعشق وبرکت را در جھان پخش می کنيم

  بھتريِن رنگھا سرخی بود
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  رسد وان ز خورشيدست و از وی می

   زمينی کان قرين شد با ُزَحلھر

  شوره گشت و ِکشت را نْبود محل

  . اين ابيات به اين دليل مھم ھستند که ما چشم ھايمان را باز کنيم

زحل، کيوان، . از زحل يا کيوان بدشگون نمی آيند. س�متی فکر، ھيجان، جسم، که از زندگی می آيند. سرخی ع�مت س�متی ست.  ستسرخیبھترين رنگ ھا 

  . مبل من ذھنی دردناک است که درد می دھدس

  .ما را بسوی دنيا و بسوی گمراھی می کشاند و بيشتر ھم ھويت مان می کند

  ).اين زحل است. (چه؟ برنامه ای؟، چه؟ تلويزيونی؟، چه؟ جامعه ای؟، چه؟ گفتاری؟ شما را به ھم ھويت شدگی با دردھا می کشاند؟

اما ھر کسی، ھر زمينی، ھر فرمی که با خورشيد قران کند، سرخی، س�متی، . زاری می گردد که در آن نمی توان کاشتھر فرمی که با زحل قرين شود، شوره 

  .سامان به زندگی اش وارد می شود

 

ت اندر فعل آيد ز اتفاق Kقُو  

  چون قِران ديو با اھل نفاق

  .اتفاق يعنی يکجا جمع شدن

مثل ھم نشينی شيطان با اھل نفاق که شرارت بالقوه آنان، بالفعل و به ظھور . ود، از مرحلۀ قوه به فعليت خواھد رسيدھرگاه، پديده ای با پديده ای ديگر، نزديک ش

  .می رسد

  .پتانسيل، قوه، حضور، آنچه که در ما، خدايی ست، از قران، به فعل در می آيد

بنشينيد و دقت کنيد که آيا  به علت نيازھای کاذب روانشناختی؟ عدم حس اگر زندگی تان سخت است، اول . چرا زندگی برای من سخت است؟: شما، نگوييد

  .مسئوليت؟ اشتباھات گذشته، نيست؟

  .اSن که بيدار شدم، می خواھم زندگی ام را سرو سامان دھم: بگوييد، بدانيد

  .اگر از روی زرنگی ست، زرنگی نمی کنيم

  .  قرار گرفتم، می خواھم اوضاع را سرو سامان بدھماين لحظه که در دام چيزھايی که خودم درست کرده ام  -

  . اين لحظه، با ھر اتفاقی که رخ می دھد و يا به ذھنم می رسد، موازی می شوم و اجازه می دھم که آن پتانسيل و آن قوه، به فعل در آيد

  :حضور، حاضر است، با چالش روبرو ھستم% 50حال، چون حداقل ھشياری، 

  .آنھا بروم و ھم ھويت شدگی ھايم را بطور کلی کنار بگذارمورای  شناسم، محدوديت ھايم را ب  -

  .آن بخش از ھشياری حضور را که برای انجاِم امور 7زم است، با کمک قدرتی که قرار است از قوه به فعل در آيد انجام  و بر مشک�ت ام غلبه کنم  -

  ). را سر و سامان می دھد و حل می کنداين موقعی ست که با تسليم، ھشياری حضور، چالش ھای شما(

  .  از طرف ديگر، قران با ديو، مشک�ت بيشتری ايجاد می کند

  . البته که بيشتر می شود. در مورد آن خانمی که بچه اش فوت شده، با پذيرش اتفاق، با ورای آن رفتن، آيا زندگی، ھشيارِی حضور پشت او، بيشتر می شود؟

   .ھشيار شو :شايد طرح زندگی ست که می گويد. ی به فکر و به اعمالش جاری می شوداز کانال بزرگی، خرد زندگ

  .   چرا بچۀ من؟ چرا اين اتفاق برای من بيفتد؟ من مظلوم و بدبخت شدم:نبايد ستيزه کند، نبايد بگويد

  .ل در می آيداز قران چالش با شما، قوه به فع. ھيچ زندگی بدون چالش نيست. چالش ھا در مقابل ما ھستند  -

  . من بيشتر جمع کنم که از آنھا زندگی بگيرم: اما، از قران ديو با اھل نفاق ھم حرص بوجود می آيد
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  کسی که در اشتباه زيرکانه بيفتد، زندگی با او چه؟ خواھد کرد؟

  اين معانی راست از چرخ نھم

  بی ھمه طاق و ُطُرم طاق و ُطُرم

  .، دارای شکوه و ج�ل اند)عالم 7مکان، عالم معانی(شکوه و ج�لی ندارند، ولی در عرش، در چرخ نھم "  ظاھرااين معانی عظيم، اگر چه در اين دنيا

  . دارای ج�ل و شکوه و عظمت است" ، احتياج داشته باشد، ذاتا)شکوه و ج�ل ظاھری دنيوی(زندگی بدون آنکه، به طاق و طرم 

می شويد، بدون آنکه آن طمطراق، طاق و طرم، ج�ل وشکوه را از جھان موقتی و گذرا قرض بگيريد، ھمان، به وقتی شما، در اين لحظه، با زندگی موازی   -

  . زندگی تان وارد می شود

  . سپس شما، آن شکوه و ج�ل حقيقی را می بينيد

  خلق را طاق و ُطُرم عاريتست

  امر را طاق و ُطُرم ماھيتست

شکوه و . ، اصل شما، ج�ل و شکوھش ماھيتی ست)ھشياری(ز بچه، از دوستان، از مقام شان، قرض می کنند، اما امر خلق، عامه، ج�ل و شکوه را از، ھمسر، ا

  .ج�ل زندگی که از آنطرف می آيد، ماھيتی ست

  . 7زم نيست، آن را از بيرون قرض کنيم. در ما، شکوه و ج�ل خدايی، ماھيتی ست

  از پی طاق و ُطُرم خواری کشند

  ز در خواری خوشندبر اميد ع

  . بخاطر طاق و طرم اين دنيايی، پستی و خواری می ِکشند و به اميد آنکه در آينده به بزرگی برسند، اSن در خواری شان خوش اند

موقع بيرون (ھن است اگر کسی به اميد عز و بزرگی در آينده، اSن، در پستی و ذلت و خواری من ذھنی ست و اين لحظه را که جايگاه ومجال بيرون آمدن از ذ

، جسم می بيند و پله ای، برای بدست آوردن چيزی يا بزرگِی توھمی، در آينده می کند و خواری اش را ھم قبول دارد، ھيچ )آمدن از ذھن، ھميشه اين لحظه ست

  . وقت به آن نخواھد رسيد

 : می شويممتوجه .اما مردم، در خواری شان خوش اند. اين خواری، تا مرگ با او خواھد بود

  . خداستفرمان  .امر، طاق و طرم آن ماھيتی ست و )اين ھشياری ما که به خواب ذھن فرو رفته و با اين گفته ھای مو7نا بيدار می شود(ذات ما کيفيتی ست که   -

 

تصوير ذھنی دنبال . ھا بد را آن ديو در ما القاء می کنداتفاق بد را فکرھای بد ايجاد می کنند و فکر. امکان ندارد زنده وس�مت نشويم واتفاق بد برايمان بيفتد  -

  . اتفاقات بد است

  . نهمگر می شود که خدا با آن ھمه بزرگی و لطف به ھمه چيز، اين ھشياری را که خودش فرستاده، مريض کند؟   -

  .ما ھستيم که مانع ايجاد کرده و ھنوز ھم ايجاد می کنيم

  : تامروز مو7نا، به فرد و به جمع گف

  . وقتی دسته جمعی چوب 7ی چرخ زندگی می گذارند، ما ھم بگذاريم، اشکالی ندارد؟:ما فکر می کنيم

   :" اتفاقا

  . تک تک بايد بيدار شويم  -

  .ھر کسی بايد نورافکن را روی خودش بيندازد  -

  .  ھويت نمی خواھمما، از جمع مرا جذب نمی کند، زيرا از کشش جمع. وم نمی رجمعدنبال .  خودم بايد خودم را آزاد کنم:از جمع خود را کنار ِبکشد و بگويد  -

  روزٔه ُخدوک بر اميد ع̂ز ده
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  اند از غم چو دوک گردن خود کرده

  آيند اينجا که منم؟ چون نمی

  کاندرين عز آفتاب روشنم

 ست، گردن خود را از غم، مانند دوک نخ ريسی، 7غر و باريک تشويش و پريشانی روحی) خدوک(اين مردم، به اميد شکوه و ج�ل زودگذر دنيوی که آکنده از 

  . می کنند

  .در مقام عزت مانند خورشيد، تابانم. چرا مردم به اينجا که من ھستم، نمی آيند

  . ما به اميد آنکه در آينده به جايی برسيم و در آنجا زندگی را بدست آوريم، لحظه را که جان و قلب تپنده زندگی ست، نمی بينيم

   :امروز باز ھم، مو7نا گفت

  !.و از آنھا زندگی بخواھيد!  مبادا، کميت ھای گذرا را دائمی بدانيد:مواظب اين اشتباه باشيد  -

 . چون خودمان ابدی ھستيم، دلمان می خواھد اين ابديت را به کميت ھا اشاعه دھيم. ما اين خاصيت را داريم

 .اين غلط است

 

  .از جنِس خوِد ما نيستند" کرديم، با چيزھا ھم ھويت شويم که اساسا" ھمانيدن" که به ذھن آمديم و ما نمی توانيم ھمان گونه

  . ، فکر می کرديم اين تصوير ذھنی خود ماست)ده سالگی، پانزده سالگی، بيست سالگی(تا مدت کوتاھی .  تصوير ذھنی ما در ذھن، مثل خود ما نيست

  . ما نيستيماين تصوير ذھنی،  :اما بايد بفھميم

 ماست، اما مردم، به اميد آن، از قبل گردن شان را باريک کرده اند، از بس ذات و امربزرگی در .  در اين دنيا که مملو از پريشانی ست، بزرگی نيستھيچ عزتی،

  . غم می خورند

   :در حاليکه.   به آنھا زندگی بدھد...مردم کوشش می کنند در آينده به جايی برسند که آن جا 

  .حتی با چالش.   زندگی در اين لحظه ست-

  . ھشياری می خواھد در جھان بيافريند

وقتی به اين جھان می آييم، بدن مان گسترش پيدا می کند، می خواھيم دانش مان را زياد کنيم، بيافرينيم، اين بسط را من ذھنی در اختيار می گيرد و از آن سوء 

  . استفاده می کند

نه اينکه من ذھنی را ُمحکم و حفظ کنيم و در . ما بايد به آنجا برسيم. انسان جوان می تواند جاری شود. سط و گسترش و فضاداری ستخرد زندگی در اين ب

  !. را در آينده مجسم کنيم) توھمی(تصورمان زندگی ايده آلی 

   :ما، اين لحظه را نمی بينيم

  !. ل برسماين لحظه، دشمن من است و نمی گذارد به آينده ای ايده آ

  . استدرد شکاف .فاصله و اخت�ف و تفاوت اين لحظه تا آنجا، درد می آفريند

  : مو7نا می گويد

  .آيند اينجا که منم؟ کاندرين ِعز آفتاب روشنم چون نمی

  .در اين بزرگی مثل آفتاب تابنده ھستم!. چرا؟ نمی آيند به اينجا که منم؟

  .انشاءb شما ھم آفتاب روشن شويد. شما، بفرماييد آنجا برويد که مو7ناست
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  قابل خوردن شود اجسام ما

  چون بر آيد از تفّرج کام ما

 وقتی در اگر، ما در فضای يکتايی تفرج کنيم، آن انرژی به جسم ما برخورد کند، : از برخورد انسان با چيزھا، با آدم ھا، با اتفاقات، نتيجه ای حاصل می شود

ارغ البال، آزاد از ھمه ھم ھويت شدگی ھای دنيای جسم و تراکم، در مصاحبت و قران با آن ذات مفرح و جان خود، يکی شديم،  بعد از انکه فضای يکتايی لحظه، ف

که از ( ا م) احتمالی(در نتيجه اين قران، و در بازگشت به فضای فرم و ھشياری جسمی نيز، ھم ھويت شدگی ھای ، )حجاب ھا دريديم(از آن تفرج کام گرفتيم، 

  . مستعد و شايستۀ زندگیبا کيفيتی  بلعيدن، زدودن، فانی می شوند،قابل خوردن، ، توسط ھمان نيروی عظيم ھشياری حضور، )جنس جسم اند

 


