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 ۵٨۵مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بيت 

  

  تعريف کردن ُمناديان قاضی ُمفلسی را ِگرِد شھر

  بود شخصی ُمْفلِسی بی خان و مان

  مانده در زندان و بند بی امان

  انيان خوردی ِگزافلقمٔه زند

  بر دل خلق از طمع چون کوه قاف

  َزھره َنه کس را که لقمٔه نان خورد

  ُربا گاوش برد زانک آن لقمه

  ھر که دور از دعوت رحمان بود

  او گداچشمست اگر سلطان بود

  مر مرّوت را نھاده زير پا

  ُربا گشته زندان دوزخی زآن نان

  گر گريزی بر اميد راحتی

  آيد آفتیزآن طرف ھم پيشت 

  ھيچ ُکنجی بی دد و بی دام نيست

  جز بخلوتگاه حق آرام نيست

  کنج زندان جھان ناگزير

  نيست بی پاُمزد و بی َدق= الَحصير

  وّ? ار سوراخ موشی در روی

  مبت@ی گربه چنگالی شوی

  آدمی را َفْرِبھی ھست از خيال

  جمال گر خياBتش بود صاحب

  ور خياBتش نمايد ناخوشی

  د ھمچو موم از آتشیگداز می

  در ميان مار و کژدم گر ترا

  با خياBت خوشان دارد خدا

  مار و کژدم مر ترا مونس بود

  کان خيالت کيميای ِمس بود
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  صبر شيرين از خيال خوش شدست

  کآن خياBت َفَرج پيش آمدست

  آن َفَرج آيد ز ايمان در ضمير

  ضعف ايمان نااميدی و َزحير

  َلهصبر از ايمان بيابد َسر کُ 

  َحْيُث B َصْبَر َف@ ايماَن لَه

  گفت پيغمبر خداش ايمان نداد

  ھر که را صبری نباشد در نھاد

  آن يکی در چشم تو باشد چو مار

  ھم وی اندر چشم آن ديگر نگار

  زانک در چشمت خيال کفر اوست

  وان خيال مؤمنی در چشم دوست

  کاندرين يک شخص ھر دو فعل ھست

  ْستگاه ماھی باشد او و گاه شَ 

  نيم او مؤمن بود، نيميش َگبر

  آوری، نيميش صبر نيم او حرص

  گفت يزدانت َفِمْنکُم ُمؤِمنٌ 

  باز ِمْنکُم کافٌر َگْبِر کھن

  ھمچو گاوی نيمٔه َچّپش سياه

  نيمٔه ديگر سپيِد ھمچو ماه

  ھر که اين نيمه ببيند رد کند

  ھر که آن نيمه ببيند َکد کند

  يوسف اندر چشم اخوان چون ستور

  ھم وی اندر چشم يعقوبی چو حور

  از خيال بد مر او را زشت ديد

  چشم فرع و چشم اصلی ناپديد

  چشم ظاھر سائه آن چشم دان

  ھرچه آن بيند بگردد اين بدآن

  تو مکانی اصل تو در Bمکان
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  اين دکان بر بند و بگشا آن دکان

  شش جھت مگريز زيرا در ِجھات

  ست و َشْشَدره مات است،مات َشْشَدره

  

  ۶١۴مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بيت 

  

  ُمْفلِس  آن  دست  از قاضی وکيل  پيش زندان اھل  کردن  شکايت

  مند با وکيل قاضی ادراک

  اھل زندان در شکايت آمدند

  قاضی بر، کنونکه س@م ما به 

  بازگو آزار ما زين مرد دون

  که درين زندان بماند او ُمْسَتِمر

  خوارست و ُمِضر تاز و طبل ياوه

  چون مگس حاضر شود در ھر طعام

  از وقاحت بی َص@ و بی س@م

  پيش او ھيچست لوت شصت کس

  َکر ُکند خود را اگر گوييش بس

  ای مرد زندان را نيايد لقمه

  ای د طعمهور به صد حيلت گشاي

  در زمان پيش آيد آن دوزْخ گلو

َتش اين که خدا گفتا ُکلُوا Tُحج  

  ساله داد داد زين چنين قحط سه

  ِظلU موBنا ابد پاينده باد

  يا ز زندان تا رود اين گاوميش

  ايش يا وظيفه کن ز وقفی لقمه

  ای ز تو خوش ھم ُذکور و ھم ِاناث

  داد کن اَْلُمْسَتغاث اَْلُمْسَتغاث

  قاضی شد وکيل با نمکسوی 

  گفت با قاضی شکايت َيک به يک
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  خواند او را قاضی از زندان به پيش

  پس تفّحص کرد از اَعيان خويش

  گشت ثابت پيش قاضی آن ھمه

  که نمودند از شکايت آن َرمه

  گفت قاضی خيز ازين زندان برو

  سوی خانٔه ُمرده ريگِ خويش شو

  گفت خان و مان من احسان تست

  ّنتم زندان تستھمچو کافر جَ 

  گر ز زندانم برانی تو به َرد

  خود بميرم من ز تقصيری و َکدّ 

  گفت ای س@م ھمچو ابليسی که می

  َربU اَْنِظْرنی ِالی َيْوِم اْلقِيام

  کاندرين زندان دنيا من خوشم

  ُکشم زادگان را می تا که دشمن

  ھر که او را قُوِت ايمانی بود

  وز برای زاد ره نانی بود

  نم گه به مکر و گه به ريوستا می

  تا بر آرند از پشيمانی غريو

  گه به درويشی کنم تھديدشان

  گه به زلف و خال بندم ديدشان

  ُقوِت ايمانی درين زندان کمست

  وانک ھست از قصد اين سگ در خمست

  از نماز و َصوم و صد بيچارگی

  ُقوِت ذوق آيد َبَرد يکبارگی

  اَْسَتعيُذ ّ?ُ ِمْن َشيطانِه

  ْد َھلَکْنا آه ِمْن ُطغيانِهقَ 

  رود يک سگست و در ھزاران می

  شود ھر که در وی رفت او او می

  دان کو دروست ھر که سردت کرد می
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  ديو پنھان گشته اندر زير پوست

  چون نيابد صورت آيد در خيال

  تا َکشاَند آن خيالت در َوبال

  گه خيال ُفرِجه و گاھی ُدکان

  انگه خياِل علم و گاھی خان و م

  ھان بگو B َحْول ھا اندر زمان

  از زبان تنھا نه بلک از عيِن جان

  

  ۶۴٣مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بيت 

  

  تتمٔه قصٔه ُمْفلِس

  گفت قاضی ُمْفلِسی را وا نما

   اينک اھل زندانت گواگفت

  گفت ايشان مّتھم باشند چون

  گريند خون گريزند از تو می می

  خواھند ھم تا وارھند از تو می

  دھند زين غرض باطل گواھی می

  جمله اھل محکمه گفتند ما

  ھم بر ِاْف@س و بر ِادبارش ُگوا

  ھر که را پرسيد قاضی حال او

  گفت موB دست ازين ُمْفلس بشو

   بگردانيد فاشگفت قاضی ِکش

  ِگرِد شھر اين ُمْفلِس است و بس َق@ش

  کو به کو او را منادی ھا زنيد

  طبل ِاْف@سش عيان ھر جا زنيد

  ھيچ کس نسيه نفروشد بدو

  قرض نْدھد ھيچ کس او را َتسو

  ھر که دعوی آَرَدش اينجا به فن

  بيش زندانش نخواھم کرد من



474 برنامه -  حضور گنج  2013 

 

6 

 

  پيش من ِاف@ِس او ثابت شدست

  ستش چيزی بدستنقد و کاB ني

  آدمی در حبس دنيا زآن بود

  تا ُبود ِکاف@ِس او ثابت شود

  مفلسیU ابليس را يزدان ما

  ھم ُمنادی کرد در قرآن ما

  کو َدغا و ُمْفلِس است و بد ُسُخن

  ھيچ با او شرکت و سودا مکن

  ور کنی او را بھانه آوری

  ُمْفلِس است او َصرفه از َوی َکی بری؟

  تنه فروختحاضر آوردند چون ف

  فروخت اُشتِر ُکردی که ھيزم می

  ُکرِد بيچاره بسی فرياد کرد

  ھم ُموکTل را به دانگی شاد کرد

  اُشترش بردند از ھنگام چاشت

  تا به شب افغان او سودی نداشت

  بر شتر بنشست آن قحِط ِگران

  صاحب اُشتر پی اُشتر دوان

  تاختند سو به سو و کو به کو می

  اختندتا ھمه شھرش عيان بشن

  پيش ھر حمام و ھر بازارگه

  کرد مردم جمله در شکلش نگه

  گر بلند آوازيان ده منادی

  ُترک و ُکرد و روميان و تازيان

  ُمْفلِس است اين و ندارد ھيچ چيز

  قرض ندھد کس مر او را يک پشيز

  ای ظاھر و باطن ندارد َحّبه

  ای ُمْفلِسی، قلبی، َدغايی، َدّبه

  م کنيدھان و ھان با او حريفی ک



474 برنامه -  حضور گنج  2013 

 

7 

 

  چونک گاو آرد ِگِره ُمحکم کنيد

  ور بحکم آريد اين پژمرده را

  من نخواھم کرد زندان مرده را

  خوش دمست او و گلويش بس فراخ

  با ِشعار نو، ِدثاِر شاْخ شاخ

  گر بپوشد بھر مکر آن جامه را

  ست آن تا فريبد عامه را عاريه

  حرف حکمت بر زبان ناحکيم

  مھای عاريت دان ای سلي ُحلّه

  ای پوشيده است گرچه دزدی ُحلّه

  دست؟ دست تو چون گيرد آن ببريده

  چون شبانه از شتر آمد به زير

  ُکرد گفتش منزلم دورست و دير

  بر نشستی اُشترم را از پگاه

  َجو رھا کردم کم از اَخراِج کاه

  کرديم پس؟ گفت تا اکنون چه می

  ھوش تو کو؟ نيست اندر خانه کس؟

  سابعهطبل ِاْف@سم به چرخ 

  ای بد واقعه رفت و تو نشنيده

  گوش تو ُپر بوده است از َطْمِع خام

  کند ُکور ای غ@م پس طمع َکر می
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 تعريف کردن مناديان قاضی مفلس را گرد شھر

 بود شخصی مفلسی بی خان و مان

 ھشياری ۀممجذوب ذھن ھستيم و ذھن ھ" اگر ما در ذھن زندگی می کنيم و تماما. مفلس، ھمين من ذھنی ست

  . اين لحظه را که از جنس زندگی ست می بلعد، ما مفلس ھستيمۀزند

از آنھا و  خودمان را در آنھا جستجو ومان ھستند  از جنس رويدادھا يا فکرھا يا متعلقاتکه چيزھايی را ما 

ی می ه را در ذھن سرمايه گذار اين لحظۀزندگی زندو  ، در ذھن مجسم می کنيمزندگی و ھويت می خواھيم

  . ی و اشراف نداريم عين زندگی ھستيم ولی به اين موضوع آگاھخود، در حاليکه کنيم،

  .پس، ما که با اقAم ذھنی ھم ھويت شدگی کامل داريم، مفلس ھستيم

ھمانطور که خواھيم ديد يک چنين باشنده ای، به جھان ضرر می زند نه خودش زندگی می کند و نه می گذارد 

   .بقيه زندگی کنند

  او رارد شھر بگرداند که ھمهIخره مردم از دست اين مفلس، شاکی می شوند و قاضی می خواھد مفلس را گِ اب

  .به ما، نداردعرضه بشناسند و بدانند که او چيزی برای 

   :طلب می کند زندگی من ھای ذھنی اش و از دمن ذھنی دارآنکه پس، 

جذوب ذھنش است، ھم ھويت با اقAم اين جھانی ست،  در فکرھايش گم و گيچ شده، م،که درد داردست کسی 

از اقAم اين جھانی، زندگی را طلب می کند در حاليکه اقAم اين جھانی به اين وضعيت آگاھی ندارد و ولی 

  . نيازمنداند و خود مفلس زيراقادر نيستد به ما زندگی دھند، 

  .متاسفانه بيشتر انسانھا در اين حالت گير ھستند

ن اھل زندان پيش وکيل قاضی از دست آن مفلسشکايت کرد  

. اھل زندان، از دست آن مفلس نزد وکيل، قاضی شکايت کردند

مند با وکيل قاضی ادراک  

 اھل زندان در شکايت آمدند

 که س@م ما به قاضی بر کنون

 بازگو آزار ما زين مرد دون

. ده و ھوشمند بود شکايت کردندزندانيان از دست آن شکمباره به وکيل قاضی که مردی بسيار فھمي

تو . از اين مفلس شکايت داريم ما: اھل زندان پيش نماينده قاضی رفته و گفتند. قاضی می تواند سمبل خدا باشد

.شکايت و سAم ما را به قاضی برسان

ه يک نيرويی ھست، اسمش را خدا يا کل بگذاريد ک. می دانيم يک فضايی ھست. پس، ما قاضی را می شناسيم

. دادگری را در اين جھان اجرامی کند
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. پَست، مِن ذھنی به تنگ آمديم،)دون(ما از اين مرد 

 کندرين زندان بماند او مستمر

خوارست و مضر تاز و طبل ياوه  

در حاليکه . زيرا محکوم به حبس ابد است. و بگو که اين مرد، در اين زندان، برای ھميشه و تا ابد می ماند

.ی ادبانه دارد و شکمباره و زيان زننده سترفتار وکرداری ب

. اين مِن ذھنی انسان، يا انساِن مستمردر ذھن مانده، معادل شيطان ھم ھست

. شيطان نيروی ھم ھويت شدگی و دردھای حاصل در اين جھان است

.  ماستمن ذھنیفرض کنيد حوضه ای انرژی، از درد و از ھم ھويت شدگی، نماينده اش در ما، 

. ين من ذھنی ما نماينده شيطان، آن نيروی مخرِب بزرگ استپس، ا

. ھمانطور که شيطان مستمر، در زندان اين جھان مانده. من ذھنی ما ھم در ذھن مانده

مانند من ذھنی بادام پوک می . ، حرفھای بيخود می زند و کارھای بيھوده انجام می دھد)بيھوده کار(اين ياوه تاز 

. کارد

ياوه تاز . ش، بيست سال زحمت می کشد و بچه تربيت می کند، با بچه اش نمی تواند دوست شودبا من ذھنی ا

. بادام پوک می کارد. عملش از درد می آيد. است، بيخود حرف می زند و بيھوده عمل می کند

. زياد می خورد و مضر، )طبل خوارست(

: می کنيمپس، از موIنا ياد می گيريم و بعد برمی گرديم به خود نگاه

آيا ما ياوه تازيم؟ بيخودی حرف می زنيم و بيھوده عمل می کنيم و اين اعمال ما نتيجه ندارد؟ ھر کاری می کنيم 

ھم می خواھيم و حرص داريم و سير " درد ايجاد می شود؟ ھر کاری می کنيم به جايی ضرر می زنيم؟ دائما

نمی شويم؟ 

.به خودمان نگاه می کنيم

د در ھر طعامچون مگس حاضر شو  

 از وقاحت بی ص@ و بی س@م

. اين من ذھنی بی حيا، بی دعوت و بی اجازه و بدون سAم، مثل مگس سر ھر غذايی می نشيند

آيا اين . [ ھر چه که مردم دارند می خواھد روی خود و برای خود جمع کند. من ذھنی چشمش به مال مردم است

؟] حالت مگس در ما ھست

  لوت شصت کسپيش او ھيچست

 کر کند خود را اگر گوييش بس
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اگر ھم به . ھيچ به حساب می آيد، بس که می خورد، )تعداد زياد(غذای شصت نفر ھم ، )لوت(برای آن مرد بينوا 

.بس است ديگر بيش از اين مخور، خود را به ناشنوايی می زند: او بگويی

ای مرد زندان را نيايد لقمه  

ای ور به صد حيلت گشايد طعمه  

 در زمان پيش آيد آن دوزخ گلو

 حجتش اين که خدا گفتا کلوا

بيدرنگ، آن  برای شخِص زندانی، لقمه غذايی ھم نمی رسد، اگر ھم با صد گونه حيله و ترفند غذايی برسد،

مرد شکمباره که گلويی ھمچون دھانه دوزخ دارد و سيری ناپذير است، سر می رسد و بھانه اش اينست که خدا 

... بخوريد و بياشاميد اما اِسراف نکنيد :فرموده

.)در ذھن مان زندانی ھستيم و اھل زندان ايم" ما ھم فعA(اھل زندان، 

ما ھم می . ما ھم زندانی ھستيم. آيا کسانی که حرص دارند، زندگی ما را بھم نريخته اند؟ البته که ريخته اند

. اينھمه بيدادگری ايجاد می کندخواھيم که از زندان آزاد شويم، وقتی ظلم ھست و حرص 

 اگر ما حرص نداشتيم و حرص در شرکت ھای چند مليتی تزريق نمی شد، :در برنامه ھای گذشته گفتيم

 و در قالب يک شرکت بزرگ چندين ھزار نفری قرار نيدحرص، فقط در فرد نيست فرد ھا را با ھم جمع ک

نه برايش آلوده کردن محيط آب مھم است که مواظب . دبدھيد که تنھا ھدفش سود است و به ھيچی رحم نمی کن

محيط  آب باشد، نه به درياھا رحم می کند، ما درياھا را با مواد راديواکتيو و با سم و بوسيله نفت و با آشغال 

. ، رحم می کند)َجِو کرۀ زمين(نه به اوزن . ھايی که به دريا می ريزيم و آلوده کرده ايم

، چه می گفت؟ اگر موIنا، اhن بود

. گلويش دوزخ است. دوزخ بپا می کند. حرص نمی گذارد

اين سيستم درنده خو که فقط رقم را می بيند و حتی کارمندھای خود را بصورت عدد می بيند، و به آنھا ھم رحم 

ی نمی کند، فقط حواس و کارش در اين است که چقدر سود ببرد و سودش باI باشد و در رقابت با سازمان ھا

. اين وضعيت را درست کرده ايمماآيا اين درست است؟ . نظير خود، به ھيچی رحم نمی کند

  ذخيره اين انبار :ھر روز صبح از خواب بلند می شوند. ھای حريص درست کرده اند اين وضعيت را آدم

Aرفته يا پايين آمده؟ چقدر پولم زياد شده؟ اص Iشده؟کاری ندارد که کجا؟ چه؟ " چقدر شد؟ با.

. به خودمان نگاه کنيم.  ما اينگونه ايم

. اگر مرد زندان لقمه ای پيدا کند، به صد حيله سفره ای باز کند که طعمه ای بخورد

ھم می بينيد که لقمه پيدا نمی کنيد در بيشتر ادوار تاريخ جنگ بوده آنموقعی ھم که جنگ نبوده، خود را " واقعا

. اhن ھم حرص به گونه ای ديگر مطرح شده. چه؟ برای حرصبرای . برای جنگ آماده می کردند
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Aاين دوزخ گلو، در زمان می آيد و حجت و دليلش ھم اينست که خدا . از اين لحاظ ما پيشرفتی نکرده ايم" اص

.و I تسرفوا... کلوا و اشربوا : گفته

ھمين کلوا را شنيده، مشغول . ر نرسيدهبه آنجا ديگ. او فقط کلوا، را شنيده و بقيۀ آن، تسرفوا را ديگر نشنيده

. شده

ساله داد داد زين چنين قحط سه  

 ظل موBنا ابد پاينده باد

. ، برای ھميشه پاينده و جاودان باشد)قاضی(الھی که سايۀ سرور ما . ای داد، از اين قحطی سه ساله

توصيفی مبالغه آميز از شکمبارگی و . و نابود می کنداشاره به اينست که آن مرد مفلس، مانند قحطی چند ساله ھمه چيز را نيست (

.)آزمندی آن مفلس

سه سال قحطی " مثل کسی که سه سال قحطی کشيده يا مثA(شکايت ما را پيش قاضی ببر و بگو اين قحط سه ساله  شما

ا دادگری بي. در واقع خواستن و حرص ما را توصيف می کند. از دست قحطی ذله شده اند" ، آدمھا واقعا)بوده

.کن و ما را از دست اين حريص نجات بده

بيچاره شده ايم از بس که می . ، ما ھم اhن از خدا می خواھيم که ما را از دست من ذھنی مان نجات دھد"واقعا

.حداقل ما از من ذھنی خود راحت شويم. خواھد

.)سايه خدا ھميشه باIی سر ما ھست( :ی گويدغير مستقيم م. ، سايه موIنا، تا ابد پاينده باشد)ظل( :قاضی می گويد  

 يا ز زندان تا رود اين گاوميش

ايش يا وظيفه کن ز وقفی لقمه  

بايد در اين جھان " ، را بگذار از زندان اين دنيا برود، يا اگر واقعا)من ذھنی(يا اين گاو ميش : به خدا می گويد

. نباشد، تو از محل وقف، برای او مقرری و مستمری تعيين ک

 :موIنا قصه را به اينجا می رساند

يا ما را از اين من ذھنی که سير شدنی نيست، آزاد کن يا اينکه از وقفی، جايی، غذای اين : ما به خدا می گوييم

.را بده که بگذارد ما راحت زندگی کنيم

 ای ز تو خوش ھم ذکور و ھم اناث

 داد کن المستغاث المستغاث

، مردان و زنان از وجود تو خوش و شادمان ھستند، عدل و )ذکور و اناث (ھمه ای که : به قاضی می گويد

.ای فرياد رس، )المستغاث(به فرياد ما برس . دادياری کن

 سوی قاضی شد وکيل با نمک

 گفت با قاضی شکايت يک بيک
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.آن وکيل نمک شناس، وکيل وارسته، پيش قاضی رفت و شکايت مردم را پيش او بازگو کرد

او را قاضی از زندان به پيشخواند   

 پس تفحص کرد از اعيان خويش

، نزديکان مورد اعتماد خود در )اعيان خويش(، پيش خود خواند و از )من ذھنی ما را(قاضی، زندانی مفلس را 

.]دراين صحنه تئاتر خدا بر کی اعتماد و اطمينان دارد؟ به قوانين زندگی[: مورد او تحقيق کرد

 را رعايت کرده؟تسليم، قانون جبران، قانون رضا، قانون صبريا قانون  آ:می خواھد بپرسد

. گاوميش رعايت نکرده)اينجا اسمش را گذاشته(ھيچکدام از اين قوانين را اين 

 گشت ثابت پيش قاضی آن ھمه

 که نمودند از شکايت آن رمه

.ت شددر حضور قاضی ثاب" شکايت ھايی که زندانيان از آن مرد کرده بودند، تماما

 دسته، يعنی جمادات، نباتات، حيوانات وانسان ھايی که در ذھن بودند، ھمه از مفلس شکايت کرده )رمه(اين 

.بودند و پيش قاضی ثابت شد که اينھمه، چيزھايی که می گويند درست است

 گفت قاضی خيز ازين زندان برو

 سوی خانٔه مردريگ خويش شو

.  زندان خارج شو به سوی خانۀ موروثی خودت بروبلند شو و از اين: قاضی به مفلس گفت

آيا ما خانه موروثی داريم يا نداريم؟ خانه ای که از زندگی، از خدا به ما به : در اينجا به نکته ای بايد توجه کرد

.داريم. ارث رسيده؟  بله

.فضای حضور، فضای حضور، فضای يکتايی اين لحظه، خانه موروثی ماست

.به او می گويد بلند شو و برومی بينيد که قاضی 

، به حضور خودش دعوت کرده و )بعنوان زندانی؛ که ھمه ما زندانی ھستيم( شما را )خدا(فرض کنيد، اhن، قاضی 

.به سوی خانه موروثی خودت برو.  بلند شو و از اين زندان ذھن، بيرون برو:می گويد

 قاضی را می فھمد؟ حرف" در يک سطحی، حاI ببينيم که آيا اين مفلس واقعا

مرده شورخانه زندگيت را ببرند، بلند شو و اين زندان را :  که ھم ھويت است، می گويد)ذھن(در سطح مفلس 

.ترک کن و به سوی خانه زندگی ات برو

اما در سطحی عميق تر شما چه می فھميد؟ 

.نه ذھن به فضای يکتايی برو خدا در اين لحظه به شما می گويد بلند شو از اين خا:اين را می فھميد که

حق مردم را می خوری و سير . به اندازه کافی کشيدی. ديگر کافيست. من تحقيق کردم. زندان نمی خواھم باشی

.برو. ھم نمی شوی، بلند شو
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حاI، ببينيم شما چه گفتيد و اين مفلس چه می گويد؟

 گفت خان و مان من احسان تست

 ھمچو کافر جنتم زندان تست

خان و مان و خانه و . آقای قاضی، اختيار داريد، من جايی ندارم بروم، خان و مان ندارم: می گويدمفلس 

بھتر از اينجا من . من ھمان کافری ھستم که بھشت ام زندان توست. کاشانۀ من ھمين لطف و احسان توست

.جايی را برای رفتن، نمی شناسم

 کجا بروم؟:ھمين را می گوييم. ما ھم

با . آنجا اصل خودت را می شناسی. آنجا، آرامش و شادی ست. آنجا بھشت است. ه فضای يکتايی بروبلند شو ب

. زندگی يکی می شوی و ِخرد زندگی از آنطرف به تو کمک می کند و و ضعيت ھايت را تغيير می دھد

.دردھايت را به شادی تبديل می کند. دردھايت را آب می کند

.ما مثل کافر ھستيم. بھشت ما ھمين ذھن است. اختيار داريد: ند آن مفلس می گوييمما ھم مان. ولی ما نمی فھميم

 گر ز زندانم برانی تو برد

 خود بميرم من ز تقصيری و کد

.از تنگدستی و گدايی و از حس نقص و کمبود می ميرم" اگر بزور از زندان بيرونم کنی حتما

.من دھنی با جدايی زنده ست. د می کنيمھمانطور که صحبتش را کرديم، ما در ذھن، حس کمبو

حس نقص می کند، " فراوانی و شادی و آرامش نمی شناسد و دائما. اولين قحطی اش، جدايی از زندگی ست

اhن که در . از گدايی و از حس نقص می ميرم.  من بيرون بروم می ترسم:اhن می گويد. چون ريشه ندارد

.اينھمه می خورم سير نمی شوم. اIخره به ما غذايی می دھندخدمت شما آقای قاضی در زندان ھستم ب

. متوجه نيست که چون در زندان است سير نمی شود

 و سير می خواھيم و می خواھيم و می خواھيم در زندان و در ذھن است که :آيا ما متوجه شده و فھميده ايم که

. از زندان را نداريمطلب بيرون رفتن. نمی شويم و می ترسيم از زندان بيرون برويم

تکامل ما ايجاب می کند که از . سرنوشت ما اينست. در حاليکه بايد طلب بيرون رفتن از زندان را داشته باشيم

. آموزشھای موIنا برای اينست که ما از اين زندان بيرون برويم. اين زندان بيرون برويم

. ز اين زندان بيرون برو، به شما می گويد بلند شو ھمين اhن ا)خدا(حاI، قاضی 

من کی خواستم که از زندان بيرون بروم؟. کجا بروم؟ معذرت می خواھم، نمی توانم: می گويی

.نه!. آيا شما ھم می خواھيد ھمين را بگوييد؟

بيرون برويم، اين حس نقص تبديل به فقر . ما می دانيم اين حس نقص به اين علت است که ما در اين زندانيم

.بی نيازيم" ذاتا" ما اصA. ، می شود)بی نيازی(
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. شما حس نمی کنيد که از جنس زندگی ھستيد و زندگی بی نياز است؟

.شادی و آرامش از ذات خدا و خدا بی نياز است؟ ما ھم از آن جنس ھستيم؟

آوريم و ما در ذھن فکر می کنيم که خدا به عبادت و نماز و روزه مان احتياج دارد که اين اعمال را بجا می 

.چنين نيست. گرنه خشمگين می شود

.)برسر گنج از گدايی مرده ام(. منتھی در ذھن حس نقص و گدايی می کنيم. ما ھم بی نيازيم

.يادمان باشد، ھميشه بر سر گنج ايم ولی از گدايی مرده ايم

گفت ای س@م ھمچو ابليسی که می  

 رب انظرنی الی يوم القيام

.تا روز قيامت مرا زنده نگھدار.  تا روز قيامت به من مھلت بده:ه خدا گفتهبعنوان من ذھنی، شيطان ب

.من ذھنی نماينده ابليس است. ما مثل ابليس ھستيم

. سAم يعنی بی عيب. سAم از اسمھای خداست. ای سAم: گفت

امل ھستيد، من شما زندگی، بی عيب و نقص ھستيد، ک: يعنی می گوييم. وقتی ما به ھم می رسيم سAم می کنيم

حتی شيطان ھم فھميده که خدا بی نياز است و عاری از عيب و ما ھم . شما را بعنوان زندگی شناسايی می کنم

. ما نفھميديم. از آن جنس ھستيم

، يعنی از اين )قيامت کوچک ما کدام است؟( ما ھم بعنوان من ذھنی تا زمانيکه قيامت کوچک مان صورت بگيرد، 

ما را تا قيامت :  به زندگی زنده و آزاد شويم و مردگی را رھا کنيم، مثل شيطان می گوييمزندان ذھن رھا و

خدا نکند که تا قيامت بزرگ ما را نگھدارد، ما می خواھيم آزاد شويم، چون اگر ما انسان ھا از من ذھنی آزاد نشويم، (. نگھدار

.)زمين باقی نمی ماند و ھمديگر را از حرص می کشيم

زندان دنيا من خوشمکاندرين   

کشم زادگان را می تا که دشمن  

. تا اينکه فرزنداِن دشمن ام را بکشم. تو مرا تا قيامت زنده نگھدار.  من در اين زندان دنيا خوشم:ابليس گفته

.، اگر حتی مقداری حضور توليد کنند، من از بين می برم)فرزندان آدم، و منظور از دشمن زاده ھمين حضور است(

.؟)چرا(. من ھم با آدم مسئله دارم. انسان ھا فرزندان آدم ھستند. می گويد انسان ھا را می کشم" ظاھرا

. شيطان نمی پذيرد. به آدم تعظيم کن: خدا به شيطان می گويد

. چرا؟ برای اينکه، شيطان، ھم ھويت شدگی با درد و ماده و ھم ھويت با فکر است

.حقيقِت آدم، خوِد خداست

... به آدم تعظيم کنی يعنی به من تعظيم کرده ای : ان می گويدخدا به شيط

.وهللا ما که در اين آدم جز ِگل نمی بينيم، نمی توانيم تعظيم کنيم: شيطان پاسخ می دھد
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.ببخشيد ما نمی توانيم به خدا تعظيم کنيم: )ما به من ذھنی مان می گوييم( :به خدا می گويد

.ز ذھن زاييده می شود در واقع خود اوستدر واقع ھشياری حضور ما، که ا

.به جسم که تعظيم نمی کنی، تو او را جسم نبين: خدا به شيطان می گويد

شما اجازه . من فقط جسم رامی بينم و به آدم نمی توانم تعظيم کنم. نمی توانم او را جسم نبينم: پاسخ می دھد

آدم شود، اگر توبه کرد، به سوی تو برگشت و از " عابدھيد که ما در اينجا بمانيم، اگر اين آدم، خواست واق

.جنس تو شد، به گونه ای ديگر عمل می کنم

 ھر که او را قوت ايمانی بود

 وز برای زاد ره نانی بود

ستانم گه به مکر و گه به ريو می  

 تا بر آرند از پشيمانی غريو

 برای توشۀ راه، نانی فراھم کند، يعنی کمی ايمانی داشته باشد،،  )غذا( ھر کس توشه و قُوِت :شيطان می گويد

ھشياری حضور يابد، من به مکر و حيله آن را از او ِکش می روم و می دزدم تا از شدت پشيمانی فرياد 

.برآورد

A10حدود . ، شما کمی ھشياری حضور پيدا می کنيد، تسليم می شويد و تسليم می شويد و تسليم می شويد"مث% 

.حضور است، شيطان، دنبال شماست که آن را بدزدداز وجودتان ھشياری 

من برای اين راه زحمت کشيدم، مقداری ھشياری حضور درست کردم، اين مقدار غذای ايمانی : شما می گوييد

.را که برای خود بدست آورده ام، حاI شيطان می خواھد ببرد؟ تا از پشيمانی فرياد بکشم؟

تنھا سرمايه ما ھمين ھشياری حضور است (رويم اما برای اين راه تAش کرده ايم معلوم ھم نيست که تا کجا بتوانيم ب

 ).چون شادی و آرامش و زندگی از درون اين ھشياری حضور بيرون می آيد

.معلوم شد که آن مفلس دنبال چه بوده؟. شيطان می خواھد به مکر و حيله آن را بدزدد

.ه؟ما انسانھا از پشيمانی فرياد می کشيم يا ن

چرا اينکار را کردم؟ چرا اين اشتباه را مرتکب شدم؟ چرا فحش : فريادھای ما از پشيمانی ھای گذشته ست

. پشيمانم... دادم؟ چرا دعوا کردم؟ ای کاش سه ماه پيش بود، ده ماه پيش بود، ده سال پيش بود، 

.آنموقع که اين حرفھا را می زديم مقداری ھشياری حضور داشتيم

.نبال ھمين استشيطان ھم د

 گه به درويشی کنم تھديدشان

 گه به زلف و خال بندم ديدشان
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لذائذ و خوشی ھای دنيوی و (گاه با فقر و تنگدستی بندگان خدا را تھديد می کنم و گاه با زلف و خال زيبا رويان 

، چشمان شان را می بندم)شھونی

وشه اتاق می افتی و کسی ترا به دکتر نمی تو فقير می شوی، مريض می شوی، گ: )شيطان(گاھی می ترسانم 

.برد و تنھا می مانی و می ميری

.  اين جسم را عاشق جسمی ديگر از نوع خودش، عاشقش می کنم:گاھی ھم

دو تصوير را با ھم يکی می . مردی، زنی را از جنس جسم، تصور می کند" مثA. در واقع ھم ھويت می شود

.و شدهحاI عاشق ا. بزرگتر می شود. کند

 قوت ايمانی درين زندان کمست

 وانک ھست از قصد اين سگ در خمست

، کم است و ھر کس ھم که مايه ای از )در زندان دنيا(غذای حضور در اين زندان ، ايمان توشۀ: موIنا می گويد

.) استمورد تھديد شيطان است که ھمواره در حال ربودن ايمان آدميان(. ايمان دارد مورد تھديد اين سگ است

جبران  می کنيد، قوانين پرھيز می شويد و روی خودتان کار می کنيد، تسليمشما اگر . ھم ھمينطور است" واقعا

. را رعايت می کنيد، مواظب باشيد يکمرتبه برده نشودصبرو قوانين رضا را رعايت می کنيد، 

 از نماز و صوم و صد بيچارگی

 قوت ذوق آيد برد يکبارگی

مان پرستش کنندگان را که از طريق نماز و روزه و صد نوع عبادت و طاعت ديگر به شيطان، محصول اي

.دست می آيد، يک مرتبه ھمه را می ربايد و می برد

مردم نماز می خوانند، روزه می گيرند، صد بيچاره گی می کشند و مقداری غذای ذوق درست می کنند، 

.نشان می دھيم و ھمه را از دست می دھيميکدفعه واکنش . شيطان ھمه را يک جا زده و می برد

 استعيذ ? من شيطانه

 قد ھلکنا آه من طغيانه

. به خدا پناه می برم از دست شيطان

.براستی که ما از سرکشی و طغيان شيطان، ھAک شديم

: موIنا می گويد. پس، معلوم شد که من ذھنی ما نماينده آن انرژی مخرب بزرگ است

: ييمما ھر لحظه می گو

متوجه شده ايم که ما را پژمرده و بيچاره " حقيقتا. از دست شيطان. پناه می بريم بر خدا، به آن نيروی عظيم

.کرد و کشت
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مردم صد جور بيچارگی و پرھيز و راز و نياز می کنند تا کمی حضور جمع می کنند، يکدفعه عصبانی می 

.نا اميد می شوند. نندشوند و واکنش نشان داده و ھمه چيز را داغان می ک

اگر ما با صد بيچاره گی، مقداری ذوق و حضور جمع کرديم، و شيطان آمد : حاI اين شناسايی را ھم می کنيم

. نبايد نا اميد شويم.  کند)سد(و پای ما را کشيد و يکدفعه عصبانی شديم، می فھميم که او می خواھد ما را سرد 

: نبايد قوانين زندگی را رعايت نکنيم.  کنار بگذاريمنبايد کار را. بايد دوباره کار کنيم

.حاI که شيطان آمد و ھمه را زد و برد و خراب کرد، اين تAش ھا بيخود است. ول کن

شيطان می خواھد شما را نا اميد کند و ما می دانيم که از خرابکاری من ذھنی ما فقط بر زندگی می توانيم پناه 

من ذھنی در . ن به دھانش بگذاريد و به او گوش بدھيد، می خواھد خرابکاری کندمن ذھنی را اگر دھا. ببريم

.ما، نمايندۀ ابليس در ماست

رود يک سگست و در ھزاران می  

شود ھر که در وی رفت او او می  

طان در وجود ھر کس شي. شيطان، به مثابه يک سگ است ولی در درون ھزاران نفر انسان راه پيدا می کند

او ھمان انرژی . نفوذ کند، او را از خود بيگانه و مسخ می کند و ھويت و روح او را به رنگ خود در می آورد

.ھم ھويت شدگی و درد در اين جھان است

اين ھم ھويت . من ذھنی ما که حاصل ھم ھويت شدگی و درد است و نمايندۀ شيطان، در ميليون ھا نفر رفته

..د، در درون ھر کس که برود، ھمانند شيطان می شودشدگی و در

ھم ھويت شدگی و (پس، تا زمانيکه دردھای و ھم ھويت شدگی ھای ما دل ماست، شيطان از طريق نماينده اش 

.، روی ما کار می کند)درد

دان کو دروست ھر که سردت کرد می  

 ديو پنھان گشته اندر زير پوست    

ز اطاعت حق دل سرد کند، بدان که شيطان در درون او نفوذ کرده و در پوست و ھر کس که می خواھد تو را ا

.)صورت انسانی و سيرت شيطانی دارد(. جلد او نھان گشته

تو که می خواھی از زندان ذھن حرکت کنی و به فضای يکتايی لحظه بروی، اگر کسی از بيرون، به قصد 

.سرد کردنت، آمد، بدان که شيطان در اوست

متوجه شويم که .  گرم در کاريم که بتوانيم ناظر ذھن مان باشيم، الگوھای حرص را ببينيم:ا ياد می گيريمپس، م

:آنھا را شناسايی می کنيم .با چه چيزھايی ھم ھويت ايم؟

 موضوعات و مقوIت و چيزھايی که مرتب فکرشان را در ذھن تکرار می کنيم و در آنجا و در آنھا خودمان 

.کنيمرا جستجو می 
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دردھايمان را شناسايی و می دانيم که . تمرکز و نور افکن روی خودمان می اندازيم و با ديگران کار نداريم

. مفلس نمی تواند به ما چيزی بدھد. اينھا به کارمان نمی آيند و ھمين مفلس اند

 را سرد کرد، بدانيم که ھر کس که ما. نمی خواھيم مفلسی کنيم. حمل درد فايده ندارد.  دردھا را می اندازيم

.)ای بسا ابليس آدم روی ھست(. بدانيم ديوی در صورت انسان پنھان شده. شيطان در او فرو رفته

.اگر از طريق انسان نتوانست کاری پيش ببرد از طريق فکرھا می آيد

 چون نيابد صورت آيد در خيال

 تا کشاند آن خيالت در وبال

 فريب تو بيابد، از راه درون و از راه خيال می آيد تا آن خيال شيطانی تو و اگر شيطان نتوانست کسی را برای

 :تو را سرد کند و مانع بيرون آمدنت از ذھن شود. را به گمراھی کشد

اين چه کارھا يی ست که من می کنم؟ زندان کدام است؟ مھم اينست که آدم چيزھا را به خود اضافه کند و 

دم بايد مقاومت و ستيزه کند و مردم را جای خودشان بنشاند و چوب Iی چرخ آ. خودش را در آنھا جستجو کند

... شان و فلج شان کند و خود را باI ببرد و

.اين فکرھا، فکرھای شيطانی و ھمان من ذھنی اند

.من ذھنی، اين تحريکات و تصورات را بوجود می آورد تا شما رابه گمراھی کشاند

 گه خيال فرجه و گاھی دکان

ه خيال علم و گاھی خان و مانگ  

گاھی تو را به خيال گردش و تفريح، گاھی به خيال کسب و کار، گاھی نيز به خيال علم، گاھی ھم به خيال 

.خانه و کاشانه می کشد

غيبت و مھمانی و پول مان را زياد کنيم و تجارت مان را گسترش : بيشتر اوقات ما در ھمين خياIت ھستيم

.)اين کارھا را نکنيم، ولی نبايد در اينھا خودمان را جستجو کنيمنه اينکه (. دھيم

می خواھيم بچه مان . گاھی پز خانه و فاميل مان را می دھيم. گاھی علم مان را زياد می کنيم که پُزش را بدھيم

کنيم و نه اينکه بچه ھايمان را کمک ن. رابه جايی برسانيم که فخر شغل و تيتر و مدارج تحصيلی اش را بدھيم

:به جايی نرسانيم، اما دو نوع کمک ھست

.، و آن وقتی ست که گنجينۀ عشق، دل ما شدهموضع عشق کمک از -

که فخر و پُِز دل مان شده و می خواھيم درجۀ برتری خان و مان و خانواده توسط من ذھنی  بادام پوک کاشتن -

.مان را باI ببريم و اثبات کنيم

 مان را با چسبيدن به آدم ھای معروف و دوستی با آنھا و اسم آنھا را بردن و مھمانی اگر بخواھيم عزت خانواده

.خان و مان مان به اين ترتيب باI نمی رود. نهو پزشان را دادن، باI ببريم، 
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.شيطان اينوع فکرھا را در سر ما ايجاد می کند

 ھان بگو B حولھا اندر زمان

 از زبان تنھا نه بلک از عين جان

.، را از صميم جان و نه فقط با زبان، بگو)I حول وI قوه اI باz(بيدرنگ . ھوش باشب

.نيست نيرويی غير از نيروی خدا.  I حولَ :بگو" اگر اين فکرھا و اين آدم ھا آمد ند که شما را سرد کنند، فورا

.ط به زبان بلکه از عين جانو اين گفتن و اقرار نه فق. فقط نيروی خدا وجود دارد: شما به خود می گوييد

از جنس خدا ھستم و غير از خدا ھيچ الھه و معبودی ديگر در اين : من، خود را شناسايی و متوجه می شوم که

. با اين گفته، دل من باز و تبديل به فضای زير فکرھايم می شوم. جھان وجود ندارد

 عقب و بيرون کشيدم و دوباره زنده به زندگی پس، از زير فکری گمراه کننده که مرا بلند کرده بود خود را

. شدم

اگر بخواھيد از اين زندان بيرون برويد، فکرھای خودتان و آدم ھای شيطان صفت نمی : پس، موIنا به ما گفت

:برای ھمين است که می گوييم. پس، کار مشکلی ست. گذارند

. مان است وباکسی کاری نداريم تمرکز روی خود-

. آدم ھا پرھيز می کنيم که سردمان نکنند از بعضی از -

.) ز انديشه ھا... احتما کن احتما کن احتما (. از بعضی از فکرھا ھم پرھيز می کنيم

ھر لحظه که فکر بلند می شود، . دل ھای ما مثل بيشه ست که در آنجا، شيِر فکر، گورخِر معنی را می خورد

.معنويت ما را مثل گورخر می خورد

 فکرھايی که با آنھا ھم ھويت ايم، در سر ما می پرد، ھمراه با ھيجانات آن مثل کفتار، معنويت و ھمين لحظه

. اگر اين فکر آرام می گرفت و می خوابيد ما دريای بيکران می شديم. حضور ما را می خورد

Aاين ما را می کشد. اختياری در فکر کردن يا در فکر نکردن نداريم" فع .Aوی ستمن ذھنی ق" فع.

ما با تسليم و زياد کردن ايمان و مقداری ھشياری حضور می خواھيم جنسيت خودمان را بشناسيم و برقرار 

.ما در کنترل ھستيم: بگوييم. کنيم

 گفت قاضی مفلسی را وا نما

 گفت اينک اھل زندانت گوا

 مفلس بودن خود را ثابت کن :قاضی به مفلس گفت

.م اھل زندان شاھد ھستند تما:مفلس در جواب قاضی گفت
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شما می توانيد ثابت کنيد؟.  اhن مفلسی ات را ثابت کن:فرض کنيد که خدا به شما می گويد

".ھمه می گويند"شما ھم مثل اين مفلس می خواھيد بگوييد که . نمی توانيد. نه

ھمه . ما ھم می خواھيمھمه می خواھند و . ما تأييد می کنيم که مفلس ايم. ھمه مفلس اند و ما ھم مفلس ايم

ھمه دنبال ايرداد گيری . ھمه غيبت می کنند و ما ھم غيبت می کنيم. حرص می زنند و ما ھم حرص می زنيم

. اند و ما ھم ھستيم

.اين جواب قابل قبول نيست. نه

 گفت ايشان متھم باشند چون

گريند خون گريزند از تو می می  

ا از دست تو می گريزند و از دست تو خون گريه می کنند، پس، زير. زندانيان مورد اتھام اند: قاضی گفت

مردمی را که از دست تو شاکی اند . در شھادت دادن خالص و بی غرض نيستند. شھادت آنھا قابل قبول نيست

!.را می خواھی شاھد خود بگيری؟

.ا شاھد بياوريد رجمعنبايد . يعنی شما نور افکن را بايد روی خودتان بيندازيد و آن را بر نداريد

. شما غنی ھستيد و مفلس نيستيد" اگر درست نگاه کنيد، خواھيد ديدکه حقيقتا. شما به خودتان نگاه کنيد

اگر شناسايی کنيد که در ذھن مفلس ھستيد و اصل تان غنی و بی . ولی در ذھن مفلس ايد. از جنس خدا ھستيد

. ی آزادیاين يعن. برو. بلند شو: نياز، قاضی به شما می گويد

. ما نمی توانيم ثابت کنيم، چطور ثابت کنيم؟. تو ثابت کن مفلس ھستی:  از شما می پرسد،)خدا(قاضی 

زندگی در وجود شما در . اگر نورافکن روی خودتان باشد، متوجه می شويد که شما از جنس زندگی ھستيد

.ارتعاش است و زندگی ھمان خداست و بی نياز است

!.من مفلسم؟: ، چطور می گوييد)اينھا را می بينيد و متوجه آن ھستيد(. ان بيرون ھستيدشما بی نياز از جھ

: در نتيجه مجبوريم مثل اين مفلس، سرو ته اين قضيه را ھم بياوريم و بگوييم. نمی توانيد

.ھمه می گويند ما مفلس ايم

.انسان در زندان دنيا، تا زمانی می ماند که ثابت شود مفلس است

در ذھن مفلس ھستيد و اگر از ذھن بيرون بياييد مفلس " روزی که شما خودتان را شناختيد و فھميديد واقعاولی، 

. از ذھن بيرون می پريد" نيستيد، غنی ھستيد، فورا

. اگر ديوار برای زندان نسازيد، زندان فرو می ريزد. از آن لحظه به بعد ديوار برای زندان تان نمی سازيد

.دان واقعی نيستاين زندان، زن

. با شناسايی فرو می ريزد 

.شناسايی کن: پس، موIنا اينھمه چه می گويد؟  می گويد



474 برنامه -  حضور گنج  2013 

 

21 

 

خواھند ھم تا وارھند وز تو می  

دھند زين غرض باطل گواھی می  

. زندانيان می خواھند از دست تو نجات پيدا کنند، پس بواسطۀ اين غرضی که دارند شھادت باطل است

.شھادت مردم را مبنی بر اينکه شما مفلس ھستيد، قبول ندارم:  می گويدخدا، اhن به شما

. تو از جنس من ھستی، کجای تو مفلس است؟ اگر مفلسی ثابت کن

.اما اھل محکمه، من ذھنی را شھادت می دھند

 جمله اھل محکمه گفتند ما

 ھم بر اف@س و بر ادبارش گوا

بر تنگدستی و بدبختی اين مرد شھادت می  ما نيز: ، گفتند)دگیھمان قوانين زن(اھل محکمه، حضار در محکمه 

نه . ھيچکدام از قوانين زندگی را رعايت نمی کند. ما اين من ذھنی را می شناسيم، توھم  و کاذب است. دھيم

زرنگ .  را می شناسدقانون جبران می کند و نه شکر و نه رضا را می شناسد و نه خدا می شود و نه تسليم

.از جنس توھم و از جنس فکر است. کسری چيزھا را به ھم بافته و عقل خود کردهاست و ي

 ھر که را پرسيد قاضی حال او

 گفت موB دست ازين مفلس بشو

.ای سرور، دست از اين بينوا بردار: قاضی از ھر کس که حال آن مرد را سوال کرد، جواب داد

.ه آن نداشته باشيداميدی ب: از ھر کدام از اين قوانين پرسيد، گفتند

 گفت قاضی کش بگردانيد فاش

 گرد شھر اين مفلس است و بس ق@ش

:، در م| عام ِگرد شھر بگردانيد و بگوييد)مفلس را(اين شخص را : قاضی دستور داد

 و ابليس نيز مظھر افAس و فقدان کمال و مراتب معنوی ست و نزد عارفان رسوا(.  و تھيدست است)بينوا(اين مرد قAش 

).بی اعتبار است

بگذاريد . ، بگردانيد)آشکارا (،، فاش)جھان(اين من ذھنی که ھم مفلس و ھم حقه باز و زرنگ است در شھر 

.)شما ھم آن را می شناسيد(. ھمه آن را بشناسند

.م؟، می کني)مفلسی(چقدر قوانين زندگی را با زرنگی قAش .  شما، اگر ناظر ذھن تان باشيد، آن را می شناسيد

 کو بکو او را مناديھا زنيد

 طبل اف@سش عيان ھر جا زنيد

.محله به محله برايش جار بزنيد و کوِس تھيدستی اش را آشکارا در ھمه جا به صدا در آوريد

).من ذھنی را شما شناخته ايد(.  و ھمه جا ببريدش تا ھمه او را ببينند)ابAغ کنيد(به ھمۀ مردم منادا 
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من ذھنی بر اساس ھم ھويت شدگی و . جھان، در ھر کشوری و به ھر زبان شناسانده انداين من ذھنی را در 

. کارش ايجاد درد است و از زندگی قطع است. جدايی عمل می کند

فرقی نمی کند، من ذھنی چينی يا ژاپنی، امريکايی يا ايرانی، يا از . ھر کس من ذھنی دارد، گرفتار است

.اساس جدايی و ھم ھويت شدگی عمل می کنندامريکای جنوبی باشد، ھمه بر 

، درد و ھم ھويت "مِن کاذِب انسان"کوی به کوی طبل و جار بزنيد و عيان و آشکار، به ھمه اعAم کنيد که اين 

.از کسی که درد و ھم ھويت شدگی دارد، چيزی نخواھيد. شدگی دارد

 ھيچ کس نسيه نفروشد بدو

 قرض ندھد ھيچ کس او را تسو

. .نسيه به او نفروشد و ھيچکس ھم به او پشيزی قرض ندھدھيچکس، 

. به من ذھنی تان نسيه نفروشيد

.سه سال ديگر زندگی می کنی. اhن درد بکش. اhن زندگی نکن: من ذھنی می گويد

. من اhن زندگی می کنم.  من به تو نسيه نمی دھم.نه: بگوييد

وقتی . ازدواج کردی، بچه دار شدی، زندگی شروع می شوداhن زندگی خراب ست، وقتی : من ذھنی می گويد

وقتی ليسانس گرفتی، وقتی باز نشسته شدی و بچه ھا بزرگ شدند و . خانه خريدی، زندگی ات شروع می شود

. رفتند زندگی ات شروع می شود

.يدبه عبارت ديگر، شما، يک ذره زندگی به اين من ذھنی نمی دھيد و در آن سرمايه گذاری نمی کن

 ھر که دعوی آردش اينجا بفن

 بيش زندانش نخواھم کرد من

...پس از اين، ھر کس از او به جھت حيله و تزويرش به محکمه شکايت آورد، 

.من ديگر بيش از اين زندانی اش نمی کنم. گوش نمی دھم به او

. ، را پيش من بياوريدھر کس، از من ذھنی اش آسيب ببيند و درد بکشد و زندگی از دست بدھد و پشيمان شود

Aنمی توانم : من ذھنی نگذاشت زندگی کنم،  خدا می گويد: ھفتاد سال داريد، اگر بگوييد" يعنی شما که مث

بايد ولش کنی و بروی و با آن معامله نکنی، . من که گفتم آن چيزی ندارد. تقصير خودت بوده. رسيدگی کنم

.بيش از اين نمی توانم زندانی اش کنم

ن اف@س او ثابت شدستپيش م  

 نقد و کاB نيستش چيزی بدست

.وجه نقد يا کاI، ھيچی ندارد. بيچارگی و تنگدستی و بی چيزی او پيش من ثابت شده) افAس(: قاضی می گويد

. من ذھنی، ھمه اش ھشياری جسمی ست و مادی. ، نداريم)وجه نقد( يعنی ما بعنوان من ذھنی، ھشاری حضور 
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. سAمتی ندارد. عادت خوب ندارد. کاI ھم ندارد. يت پرست استماده پرست و وضع

. سAمتی و احوال خوب ندارد. کسی که من ذھنی داشته باشد، درد دارد

.)شما ھم آن را می شناسيد(. بگردانيدش تا مردم بفھمند: قاضی می گويد

 آدمی در حبس دنيا زان بود

 تا بود کاف@س او ثابت شود

. ثابت شود. تا وقتی در حبس دنيا و جسم می ماند که تھيدستی و افAسش به اثبات رسدمن ذھنی، انسان، 

.اگر روزی افAس و بيچارگی و بی چيزی شما در ذھن ثابت شود، بيرون می آييد و در زندان نمی مانيد

من اين را برای چه در زندان نگه دارم؟ : چون قاضی می گويد

.بعد از شناسايی، از زندان ذھن آزاد  می شويد، )و شناسايی می کنيدقاضی می گويد و شما می گوييد (

.به مرتبۀ اَحرار و رستگاران از قيود مادی نائل شد در جوار رحمت حق ساکن می شود" وقتی انسان حقيقتا

 مفلسی ابليس را يزدان ما

 ھم منادی کرد در قرآن ما

.، بلند گفتهمفلسی اين شيطان را خداوند در قرآن ما جار زده است

 کو دغا و مفلس است و بد سخن

 ھيچ با او شرکت و سودا مکن

حقه باز ) در اين ھشياری جسمی دردمندی و ھم ھويت شدگی وجود دارد( اين ابليس که ھشياری جسمی ست، 

.با او ھيچگونه شراکت و ھمنشينی و معامله ای نکن. و حيله گر و مفلس و بد سخن است

وریور کنی او را بھانه آ  

 مفلس است او صرفه از وی کی بری

از او سودی . اگر با او داد و ِستَد و معامله و ھمنشينی کنی، بعد بھانه  می کنی که اشتباه کردم و گول خوردم

ما زندگی زنده اين لحظه را رھا و زندگی نمی کنيم و به ذھن . تو بايد، ،چيزی، به او بدھی. عايد تو نمی شود

در وضعيت ھا و جسم ھا و متعلقات . ريم که کفتار ذھن لحظۀ زندۀ زندگی مان را بخوردمی فرستيم و می گذا

ھر سخنی ھم که در اين رابطه گفته می شود و ما را .  است"توھم"می رويم و دنبال زندگی می گرديم، و اين 

. می کند، نا رواست) شيطان(وادار به معامله با ذھن 

 حاضر آوردند چون فتنه فروخت

فروخت  کردی که ھيزم میاشتر  

 کرد بيچاره بسی فرياد کرد

 ھم موکل را به دانگی شاد کرد



474 برنامه -  حضور گنج  2013 

 

24 

 

!.  البته که آشوب من ذھنی در اين جھان باI گرفته )آيا آشوب من ذھنی باI گرفته؟(چون فتنه و آشوب باI گرفت، 

.کم جنگ شده؟ کم ظلم شده؟ کم درد ايجاد شده؟ کم جدايی ھست؟ نه

. اI گرفتهفتنه من ذھنی ب

ھمينکه آن مفلس، آتش فتنه را شعله ور ساخت، مردم شھر، شتر يک نفر ُکرد را که ھيزم می فروخت حاضر 

آن ُکرد بيچاره بسيار داد و فرياد کرد که شتر مرا . کردند تا مفلس را روی آن سوار کنند در شھر بگردانند

.، خوشحال کرد )انعام(ه بود با دادن يک دانگ نگيريد و در عين حال، مأموری را که برای گرفتن شتر آمد

در اين رابطه، توصيف صحنه مشکل اين ُکرد با مأموران حکومتی، که می خواھند مفلس را در شھر 

:بگردانند، جالب است

کردھای سوريه و کردھای عراق و . ( آشنا بودند" ُکرد"موIنا در منطقه ای زندگی می کرده که اھالی آنجا با 

.سخن به ميان آورده و مثال می زند" ُکرد"به ھمين منظور، برای پيش بردن قصه اش از ).  ايرانکردھای

. ُکردی در محل ھيزم می فروخت

خوشحال شد و انعامی . ، اولش فکر کرد که اينجا معامله ای ھست و خواست سودی ببرد)مثل ما(ھم " ُکرد"اين 

"  ُکرد"اين  .  را به بيگاری ببرند و چيزی نصيبش نخواھد شدنفھميد که می خواھند شترش. ھم به مأمور داد

.ھيزم می فروخت

ھيزم ھای ما چه ھستند؟ . ھيزم، اقAمی ست که ھشياری را جذب کرده. توجه کنيد به موضوع، ھيزم فروختن

زند، از درون اگر بسو. رنجش ھای ما ھيزم است" آيا ما ھيزم فروشيم؟ مثA. موIنا، بارھا مثال ھيزم را آورده

. کينه ھای ما ھيزم اند. شان زندگی آزاد می شود

. می توانيد تصور کنيد که ھمه اين سناريو مربوط به يک نفر است و اين شتر ھم نيروی محرکه ماست

ما ھم بعنوان . نيروی محرکه ما ھمان نيروی زندگی ماست که به من ذھنی داديم و اين مفلس سوارش شده

.شايد چيزی گيرمان بيايد. م بدنبال اين شتر بدويمھشياری می خواھي

 اشترش بردند از ھنگام چاشت

 تا به شب افغان او سودی نداشت

.شتِر آن ُکرد را از آغاز روز تا شامگاه گرفتند و بردند و داد و فغان او ھيچ سودی نبخشيد

ر می گردند و پول حسابی به او می بيچاره فکر کرد که ھمين دو کوچه می خواھند شتر او را بگردانند و بعد ب

.  نه:گفتند. شترم را بدھيد: بنابراين، گفت. خيلی می خواھند بگردند. دھند ولی ديد، نه يک کوچه نيست

شتر ما را . خب، ول کنحاI که فھميديم چيزی نيست، . فکر کرديم در ذھن چيزی ھست. ما ھم ھميطور ھستيم

از صبح زود تا شب، شترش را . )ھمه بفھمند من ذھنی چه کاره ست(گرداندند، ماموران دولتی شتر را می . نه. بده

.بردند
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 اين :می خواھند بگردانند. از اول زندگی مان شتر ما را گرفتند تا موقعی که می ميريم من ذھنی سوارش شده

ولی افغان . امش می کندزندگی تان را به او ندھيد حر. به او نسيه ندھيد. مفلس ھيچی ندارد، مردم او را بشناسيد

.کرد سودی نداشت و فغان ما ھم سودی ندارد

 بر شتر بنشست آن قحط گران

 صاحب اشتر پی اشتر دوان

.آن قحطی بی امان، يعنی مفلس شکمباره، بر شتر سوار شد و صاحب شتر نيز به دنبال شتر خود می دويد

. ھم دنبال شتر می دويدآن من ذھنی، آن مفلس، سير نمی شد و صاحب شتر، )قحط گران(

تاختند سو بسو و کو بکو می  

 تا ھمه شھرش عيان بشناختند

آن مفلس " تماما، )انشاءهللا(از اين سو به آن سو و از اين محله به آن محله شتابان می رفتند تا اينکه مردم شھر 

. گردانيماين من ذھنی سوار بر شتر را کوی به کوی می. شما که شناختيد. را آشکارا شناختند

.ھر کسی من ذھنی اش سوار شترش است و خودش ھم دنبالش می دود

 پيش ھر حمام و ھر بازارگه

 کرد مردم جمله در شکلش نگه

جلوھر حمام و بازاری که مرکز تجمع بود، مردم به شکل و قيافۀ اين شتر و سوارش می نگريستند و نشانه 

.ھای او را بخاطر می سپردند

در بده بستان ھا  و در ھمۀ کارھا، ھمه به شکل اين من ذھنی نگاه کردند و او را : يمسمبليک ھم که بگوي

.  شناختند

گر بلند آوازيان ده منادی  

 ترک و کرد و روميان و تازيان

 مفلس است اين و ندارد ھيچ چيز

 قرض ندھد کس مر او را يک پشيز

...اين مفلس : صدايی بسيار بلند داشتند، گفتندعرب، که ) تازی(،  ترک و کرد و رومی و )جارچی(ده مناداگر 

کسی که درد حمل می . من ذھنی ھيچی ندارد. بقول موIنا، در تمام مليت ھا طبل افAس اين من ذھنی زده شده

اگر ھمسرتان درد . شما از او چيزی نخواھيد. کسی که با ذھنش ھم ھويت است ھيچی ندارد. کند ھيچی ندارد

شما ھم اگر درد داريد حواس . نخواھيد، ندارد، نمی تواند چيزی را که ندارد به شما بدھددارد، از او زندگی 

ھمه من ذھنی را . به کسی ھم چيزی نمی توانيد بدھيد. بايد درد را بيندازيد. تان جمع باشد که درد حمل می کنيد

.دزندگی تان را در آن سرمايه گذاری نکني. کسی پشيزی به او قرض ندھد. بشناسند
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ای ظاھر و باطن ندارد حبه  

ای مفلسی قلبی دغايی دبه  

.شخصی مفلس و متقلب و حيله گر و Iف زن است. در ظاھر و در باطن چيزی ندارد

قول ھای بيخود به مردم . من ذھنی، حرف می زند اما سر قول اش نمی ايستد. بقول امروزی ھا خالی بند است

ھيچيک از قوانين زندگی را رعايت نمی کند و دروغ می گويد و می دھد و آنھا را دست به سر می کند و 

 فرض کنيد که تلويزيون ھای مھم دنيا اعAم کنند، مردم من ذھنی :جار می زنند. زرنگ و حيله گر ھم ھست

.من ذھنی مفلس و قلب و َدغاست. را بشناسيد

 ھان و ھان با او حريفی کم کنيد

 چونک گاو آرد گره محکم کنيد

. با او کمتر معامله کنيد و کمتر با او طرف شويد.  آگاه باشيد با اين من ذھنی نشست و برخاست نکنيدای مردم

گاو آوردن، کنايه از تردستی در امر دزدی و فريبکاری و . چنانچه برای شما گاوی آورد، آن را محکم ببنديد

. آورد گره محکم کن تا باز ندزدد فAن کس اگر تو را گاو:مبتنی بر يک ضرب المثل قديمی. حيله سازی ست

.تا شما تکان بخوريد، زندگی تان را دزديده. اين من ذھنی، دزد تردست و ماھری ست: می خواھد بگويد

: تمثيل می زند

:يکی از آنھا می گويد. که کداميک از ديگری در دزدی ماھر تر است. دو دزد، شرط می بندند

 :ديگری گفت. به کسی بفروشم و ھمان روز، ھمان گاو را بدزدممی توانم گاوی را امروز . من دزدترم

.ممکن نيست. نمی شود

. شرط می بندم:دزد ماھر گفت

.گاوش را به دھقانی فروخت و دھقان آن گاو را ھمراه گاو خود در يوغ کشيد و رھسپار کشت زار شد

طبق قرار قبلی، دستيار دزد خود را . دزد با ھمکاری دوستش به حوالی کشت زار دھقان رفتند و کمين کردند

.عجب، عجب، عجب: بر سر راه دھقان قرار داد و به نقطه ای خيره شد و پيوسته می گفت

دھقاِن ساده، که در حال شخم زدن بود، باIخره توجھش جلب شده و نزد دوست دزد ماھر می رود و می 

 عجب، عجب تو از چيست؟ :پرسد

دزد ھمکار، در . مين کرده بود، از مخفی گاه خود بيرون آمده و گاو را می دزدددر ھمين اثنا، دزد ماھر که ک

عجب از اين دارم که شما يوغ را بر گردن يک گاو نھاده و فقط با يک گاو شخم می : جواب کشاورز می گويد

 گاوش متوجه می شود که. ھمينکه دھقان به پشت سر نگاه کرد ديد در کشت زار يک گاو بيشتر نيست!. زنيد

. را برده اند

. می خواھد چيزی ببرد" بدانيد که حتما. اگر دزد برای شما گاو را آورد، گره اش را محکم بزنيد
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.من دھنی دزد تردستی ست

 ور بحکم آريد اين پژمرده را

 من نخواھم کرد زندان مرده را

ه ست برای حکم، نزد من اگر شما اين من ذھنی را که پژمرده و افسرد، ای مردم:  می گويد)خدا(قاضی 

.بياوريد، نمی توانم بيش از اين زاندانی اش کنم

 خوش دمست او و گلويش بس فراخ

 با شعار نو دثار شاخ شاخ

لباس . گلويش ھم گشاد است و زياد می خورد. زياد حرف می زند و خوب ھم حرف می زند، اما عمل ندارد

.زيرش نو و لباس رويش شاخ شاخ يعنی کھنه ست

ی از مردم ثروتمند، برای اينکه مردم را بفريبند و خود را فقير و ندار و درويش نشان دھند، لباس نو را بعض

زير و لباس کھنه را رو می پوشند تا دل مردمان را نسبت به خود نرم و متأثر سازند و بدين وسيله مال و منالی 

.فراھم آرند

 گر بپوشد بھر مکر آن جامه را

يبد عامه راست آن تا فر عاريه  

شخص مفلس از روی مکر و نيرنگ چنان جامه ای بپوشد، يقين بدانيد که آن لباس، عاريتی ست و " اگر فرضا

.آن را پوشيده تا مردم را فريب دھد

پس، اين من ذھنی برای سرد کردن و فريب مردم، زندگی من و زندگی اطراف مرا می دزدد و می بينيد که 

.ی کندفقط درد و مزاحمت ايجاد م

 حرف حکمت بر زبان ناحکيم

ھای عاريت دان ای سليم حله  

ای سليم، ای ساده دل، اگرنابخردی، غير حکيمی، سخنان حکمت باری به زبان آورد، يقين بدان که مانند لباس 

.عاريتی ست و آنرا پوشيده تا مردم را فريب دھد

.ردمندانه بزنيمما نمی توانيم من ذھنی را در دل مان نگھداريم و حرف ھای خ

از فضای ذھن حرکت وبه بيرون، به فضای يکتايی .  شويمتبديلبايد . حرف زدن و کتاب خواندن تبديل نيست

.اگر تبديل نشويم، حرف خردمندانه حفظ کردن و زدن، فايده ندارد. برويم

ای پوشيده است گرچه دزدی حله  

دست دست تو چون گيرد آن ببريده  
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!.ای گرانبھا و فاخر به تن کند، چگونه می تواند با دست بريده اش دست تو را بگيرد؟اگر يک نفر دزد، جامه 

سارق می تواند جامه ای گرانبھا بپوشد و خود را آراسته نمايد ولی نمی ]. به حکم شرع، دست سارق بريده می شود[

شوی که او يک دزد تواند دست تو را بگيرد، زيرا ھمينکه دست بريده اش به دست تو بخورد، متوجه می 

. است

ھمينگونه ست حاِل کسانی که حرف درويشان حقيقی و عارفان را می دزدند و قلب تيرۀ خود را در پشت آن 

، سالکان طريقت شوند زيرا ھمينکه کار از )راھنما(آنھا نمی توانند دستگيرِ " يقينا. سخنان نورانی پنھان می کنند

.د مشت شان باز می شودمرحلۀ حرف و شعار به مرحلۀ عمل می رس

 چون شبانه از شتر آمد به زير

 کرد گفتش منزلم دورست و دير

منزل من دور است و اکنون نيز دير : ھمينکه شب ھنگام، مفلس از شتر آن مرد ُکرد پايين آمد، ُکرد به او گفت

.وقت

اما . فلس را خدمت نکنيمخدا کند که ما سی سالگی، چھل سالگی، پنجاه سالگی، بفھميم جريان چيست و اين م

.اگر در ھشتاد سالگی بفھميم، دير و شب شده

 بر نشستی اشترم را از پگاه

 جو رھا کردم کم از اخراج کاه

.از صبح تا حاI بر شترم سوار شدی، پول جو نمی خواھم، حداقل پول کاه را بده

کرديم پس گفت تا اکنون چه می  

 ھوش تو کو نيست اندر خانه کس

، ھوش و حواس ات )سوال جالبی ست( تا حاI چکار می کرديم؟ برای چه؟ می گشتيم؟ :رد گفتمفلس به کُ 

حاI تو از من بھای کاه را مطالبه . کجاست؟ اينھمه مرا گرداندند تا به ھمگان ثابت شود که من بينوا و تنگدستم

. من مفلس ام!. می کنی؟

.که سر ما آمده از من ذھنی ست که بر شتر ما نشستهما فھميده ايم که اينھمه توضيح و اينھمه بAھايی 

.و گرنه حداقل پول کاه را بده.  چيزی به ما بده:يک لحظه پايين آمده، ھنوز به او می گوييم

حاI ما می .  اين مفلس است و چيزی ندارد، در قرآن نوشته با اين معامله نکن:اينھمه قاضی گفته، خدا گفته

.  را بدهپس حداقل پول کاه: گوييم

!.خود مفلس، خود من ذھنی می گويد که تا حاI ما چکار می کرديم؟ ھوش تو کجاست؟ در خانه کسی نيست؟

.، اين من ذھنی نمی خواھيم بگذاريم؟)َسر به َسرِ (آيا ما اhن می فھميم، اhن فھميديم، ما  َدم  به  َدِم 



474 برنامه -  حضور گنج  2013 

 

29 

 

کن و درد ايجاد کن، نمی خواھيم به حرفش گوش  برو با کسی دعوا :اگر ھمين اhن فکری برسد که بگويد

.دھيم؟ ما بعد از اين مزاحم مردم نخواھيم شد؟ دردمان را به آنھا نخواھيم داد؟

.آيا زير نور افکن خودمان ھستيم؟ آيا الگوھای حرص خودمان را می شناسيم؟ شناخته ايم؟

طلب می کنيم؟، )من ذھنی(اه را از اين مفلس حاضريم بشناسيم؟ حاضريم از زندان بيرون برويم؟ يا ھنوز پول ک

 طبل اف@سم به چرخ سابعه

ای بد واقعه رفت و تو نشنيده  

!. آيا تو آن رويداد ناگوار را نشنيده ای؟. کوِس فقر و تنگدستی و افAِس من به آسمان ھفتم ھم رسيده

شنيدی؟ ، ن)ما(کوِس بی چيزِی من ذھنی را در آسمان ھفتم ھم زده اند، ھنوز تو 

ھنوز از مردم و از چيزھای بی جا، . زندگی می خواھيمدرد ھنوز از .  زندگی می خواھيممن ذھنیھنوز ما از 

ھنوز اين واقعه را نشنيدی؟. زندگی می خواھيم

اين بدترين واقعه ست که ھنوز صدای اين طبل را نشنيده ای، !. اگر نشنيدی، چه اتفاق و واقعۀ بدی ست؟

آيا شما فردا از اين مفلس، از اين من ذھنی، زندگی نخواھيد خواست؟ اگر دوباره از اين من ذھنی . )نشنيده ايم(

!.زندگی بخواھيد، چه بد واقعه ای ست

 گوش تو پر بوده است از طمع خام

کند کور ای غ@م پس طمع کر می  

.ا کور و کر می کندگوِش تو از طمعِ خام و بيھوده پُر بوده است، پس، ای جوان بدان که طمع آدمی ر

 که اجازه داده ايم نيروی محرکه مان را من ذھنی مان سوار شده، و ھفتاد ،)ما(آن کسی که دنبال شتر می دود 

Aن که می خواھيم کمی آن را بشناسيم، می گوييم" سال دنبالش دويديم، مثhبعنوان پدر، ا: 

.  ما تمام نشدهحرصھنوز الگوھای .  پر استطمع از ولی گوش ما. او  ندارد  بدھد. پس حداقل پول کاه را بده

. جوان، طمع آدمی را کر و کور می کند)غAم(پس، بنابراين، ای 

آيا ما ھم بر اثر طمع کر و کوريم؟ : سوال اينست که

.شما به اصل خودتان برگرديد ونگاه کنيد

 از چيزھايی که ذھن نشانم می دھد، کر و آيا انتظار زندگی. آيا چشم ھای من می بينند و گوش ھايم می شنوند؟؟

 کنم؟ با آنھا ھم ھويت اضافهکورم کرده؟ آيا ھنوز می خواھم بعنوان نيازھای روانشناختی چيزھا را به خود 

 کنم؟ اگر ھنوز اينچنينم، ھنوز گوش ھا و امنيت حس کنم؟ طلب خوشبختیشوم؟ از آنھا طلب زندگی و ھويت و 

. چشم ھايم پر از طمع ست

 !.                                                                 نه. چشم ھايم کور و گوش ھايم کر است

.می خواھم چشم ھا و گوش ھايم را باز کنم

*******                                                  


