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. ارما وجود داردكهاي هندي و برخي باورهاي ديگر قانوني به نام  در باورها و آيين: سوال
با توجه به اين . س العملي در راستاي همان انرژي داردكيعني هر عملي با هر انرژيي، ع

 منشا الهي دارد؟ كند، آيا چنين قانوني يكر مي ه ذهن ما اعمال را به خوب و بد تعبيك
هويت آيا چنين قانوني در استمرار ارما چيست؟ كدر نهايت نظر شما درباره قانون 

  ري يا از بين رفتن آن موثر است؟كف

 تناسب بين چالش و پاسخ يمن به اصل عليت بمعن.  من به كارما اعتقاد ندارم:مصفا
 اگر من اين جا تخم گوجه فرنگي كاشتم، سرب عمل اعتقاد دارم يعني اين كه مثال

 .ها مهمل است  و اين"هاي بعدي زندگي". آيد نمي

آيا اين . ري را وا نهاده اندك لحظه هويت فكه در يكدر تجربه عرفا آمده است : سوال
آيد؟ نقل است بايزيد  ري به ذهن پيش ميكلحظه با مشاهده موضوعي يا رسيدن ف

شما . ه از تصوير خود در آب مي ترسيد به رهايي رسيدكي تشنه بسطامي با ديدين سگ
 يعني لحظه وانهادن - به اين لحظه يئ ريكبا ديدن چه جرياني يا با وجود چه موضوع ف

  .ندك كمكايد؟ شايد تجربه شما در اين زمينه به ما   رسيده-ريكهويت ف

 ولي تجربه خاصي ام، هايي براي رهايي داشته  به نظرم من از بچگي زمينه:مصفا
گفت  كرديم كه يك نفر مي ها بحث مي اتفاقا ديشب با بچه. خواهد جز آگاهي، خرد نمي

 تمثيل -آيا استعدادهاي متفاوت در رهايي تاثير دارند؟ بعد من اين مثال را زدم كه 
بيني  كنيم استعدادهايي براي ادراك حقيقت و يا روشن  كه فرض مي-قشنگي است

 يعني اين كه استعداد يكي اين قدر، يكي ديگر آن قدر و ديگري آن وجود داشته باشد
نوشت در حالي  من اين مثال را زدم كه يك بار كه براي پروستاتم دكتر نسخه مي. قدر

گويند كه گوجه فرنگي،  نوشت من گفتم كه آقاي دكتر مي كه او داشت نسخه را مي
ديدم هيچ اعتنايي . ستسنجد و تخمه كدو هم براي درمان اين بيماري خوب ا

بعد كه قرصش را خوردم و نتايجش را ديدم فهميدم كه دكتر معالج در آن . كند نمي
دهم هفت  گفته كه پسر جان اين قرصي كه من دارم به تو مي موقع داشته در دلش مي

گويم  من مي. برو و از اين صحبت ها نكن. جد گوجه فرنگي و سنجد و تخمه كدو است
. ي، آن هم آگاهي عميق تفاوتي ندارد كه تو چه قدر استعداد داشته باشيدر مقابل آگاه



اي در آگاهي عميق تاثيري ندارد يعني آگاهي  هايي پيدا كرده اين كه در بچگي تجربه
اين يك سنت . براي بشريت بگو. گوييد براي نوع انسان بگو هر چه مي. همان دارو است

يا يك حرفه است براي افراد خاصي در قديمي است كه انگار عرفان يك صنف است 
 2 به عالوه 2بيني حق هر انساني است يعني هر انساني بايد بگويد  حالي كه روشن

اگر قرار .  مساوي با كدخدا رضا است2 به عالوه 2 است نه اين كه بگويد 4مساوي با 
چرا . به يك نفرداد نه  ها پر مي بود انسان پرواز كند خداوند به نوع انسان، به تمام انسان

  بدهد به بايزيد؟

 با چه - انحرافات جنسي-عادت به خودارضايي يا ميل به همجنس بازي : سوال
 كها، واقعاً ي آيند؟ آيا احساس نياز شديد به اين انيسمي در انسان به وجود ميكم

احساس و نياز حقيقي است، يا تصور نياز است؟ آيا خودارضايي يا ميل به همجنس 
  ري نقش دارند؟كاستمرار هويت فبازي، در 

يعني زماني كه اضطراب به .  در خصوص سوال اول، يكي از عوامل، اضطراب است:مصفا
ها يكي از غرورهايشان  نكه انزواطلبيگر اي د…توانم صبر كنم تا  آورد نمي من فشار مي

. ددهند استمناء كنند تا اين كه نيازمند كسي نباشن ترجيح مي. نيازي است غرور بي
هاي دو آتشه به قدري شديد است كه حتي ارتزاقشان را  نيازي در انزواطلب غرور بي

در خصوص سوال دومتان من . كنند كه نروند مثال يك نان از نانوايي بخرند محدود مي
در حيوانات نر . اند اصوال نر و مادگي براي هم ساخته شده. دانم كه فطري باشد بعيد مي

  .نر با حيوان نر ديگري نزديكي كندام حيوان  هم من نديده
. شود يگر مطرح ميو موضوعات د. شوند يه كشانده مي به حاشيل صوتيبحث در فا (-
  .) دي گوش دهيل صوتيد به فايتوان يم

هاي پيشين تاثيري  ردن نسبت به زندگيكتناسخ چيست؟ آيا اصوال آگاهي پيدا : سوال
  ري دارد؟كدر وا نهادن هويت ف

ا نسبت به همين واقعيتي كه االن در آن هستيد آگاهي داريد كه  آيا شم:مصفا
 آگاه - كه اصال معلوم نيست چي هست-هاي پيشين خواهيد نسبت به زندگي مي

  بشويد؟



اگر ممكن است . در كتاب آگاهي در باره انتزاعي فكر كردن توضيحاتي داده ايد: سوال
  . كمي بيشتر در اينباره توضيح دهيد

  )يل صوتيدر فاشتر يبحث ب( -

خيلي ساده است من . اي كه كلي باشد و روشن نباشد، انتزاعي است  هر انديشه:مصفا
  .همين. انتزاعي انديشي يعني مبهم انديشي. به اندازه كافي توضيح داده ام

اما در نهايت دروازهء . گردند ري ميكهايي باعث رهايي از هويت ف مجموعه آگاهي: سوال
ي شما را در لحظه رهايي  دوست دارم تجربه. گردد  د باز ميليك كري با يكهويت ف

  .ند و اميدي براي رهايي باشدكي به نوع نگرش ما بكمكشايد . بدانم

گويند كه كليد رهايي كريشنامورتي اين  مثال مي.  فرض كنيم كه چنين باشد:مصفا
ا برايش به ميرد دني بوده است كه برادرش را آن قدر دوست داشته كه وقتي برادرش مي

گوييم اين يك كليد، حاال اگر تو هم يك برادر داري كه بميرد، مثال  مي. رسد آخر مي
طور بشوم بنابراين كليدها يك نتيجه قطعي  روزبه بميرد، من معلوم نيست كه اين

ام اين بود كه محتويات را حس مي  من خودم زمينه وجودي. ندارند، جز خود آگاهي
كنند مثال من زماني كه براي اولين بار از  بينم كه حس نمي يها را م كردم ولي خيلي

 حس كردم كه او چه دارد "انسان عصبي يك زندگي نيابتي دارد"هورناي شنيدم كه 
يك همچين چيزهايي هم . اي، بلكه حس خودم، روي خودم د نه حس جامعه/گوي مي

  .شود آگاهي است هست ولي آن چيزي كه نهايتا موجب رهايي مي

آنجا . روه دانستند، حتي در اسالمكدر بعضي باورهاي مذهبي خوردن گوشت را م: لسوا
هاي خود را گورستان  مكش) اند البته حضرت علي چنين حرفي زده(ه محمد گفته ك

ثابت شده دندانها و دستگاه گوارشي ارگانيسم براي خوردن و هضم . نيدكحيوانات ن
نظر شما در اين باره چيست؟ آيا اصوال . ته براي گياه خواريسكگوشت ساخته نشده، بل

ند؟ يا فقط براي كري بكي به خالصي از هويت فكمكنخوردن گوشت مي تواند 
  م گوشت را دارند؟كارگانيسم مفيد است؟ خوردن مرغ و ماهي چطور؟ آيا آنها هم ح

كند البته ابعاد  كند، خنگ و كرخت مي  بله، خوردن گوشت انسان را منگ مي:مصفا
توانم تشريح كنم كه آيا دندان انسان براي خوردن گوشت ساخته  اش را من نمي يفيزيك



كند، مثل  آنچه كه مسلم است خوردن گوشت انسان را كرخت مي. شده يا نشده
مرغ و ماهي هم مخربند ولي بهتر از خوردن . مشروب، و من معتقدم كه مخرب است

  . هم گوشتند)مرغ و ماهي(ها  به هر حال اين. گوشت مثال گاوند

ردن ما با وجود هويت كدعا  . "نمكمرا بخوانيد تا اجابت "خداوند در قرآن گفته : سوال
  .ر شده توضيحي بدهيدكاي دارد؟ در مورد دعا و آيه ي ذ ري آيا نتيجهكف

مرا با دهاني بخوانيد كه "گويد  اي ندارد جاي ديگري خداوند مي  نه نتيجه:مصفا
 كه هم اكنون گناه آلود "كه گناه نكرده است"كنند  جمه مي البته تر"آلود نيست گناه

.  يك معناي خاصي دارد"بخوانيد"نيست يعني اكنون هويت فكري ندارد و آن وقت 
كيفيت سكوت و در . يعني كيفيت دريافت پيدا كنيد. اصال بخوانيدي ديگر نيست
خواهد داشته   هر معنايي كه مي–براي اين كه در دعا . مرتبط بودن، كيفيت تقرب

و .  اصالت وجود داشته باشد، دهان يا كيفيت وجودي انسان بايد گناه آلود نباشد-باشد
يعني اگر بگوييم دعا يك نوع ارتباط . دعايي است مثل استمرار بي. اال بي اثر است

حقيقي و سالم است تا زماني كه دهان انسان بوي پياز و سير رواني بدهد آن دعا تحقق 
  .شود د و ارتباط با حقيقت و ذات برقرار نميكن پيدا نمي

). من اكرمكم عند اهللا اتقاكم. (ترين شما نزد خداوند باتقواترين شماست گرامي: سوال
بندي اخالق  نظر شما درباره اين حديث با وجود مضر بودن مقايسه و عدم طبقه

  چيست؟

قرآن . د بعضي چيزها ظاهرشان مقايسه است ولي باطنشان مقايسه ندار:مصفا
خواهد اين را بگويد كه آن چيزي كه مهم است، تقوا است و تقوا هم مترادف با  مي

تقوي . جز اين چه معنايي دارد؟ هيچ. در تقوا بودن يعني در فطرت بودن. فطرت است
آن هم يك جزئش است، . دهد كه من مثال مال حرام نخورم تنها معني پرهيزكاري نمي

توان به معناي  همچنين پرهيزكاري را مي. فطرت بودنولي در تقوا بودن يعني در 
  .خورد نيز دانست پرهيز از آن چه به فطرت انسان نمي

كدام . ايد حركات ذهن خود را بدون رد يا قبول زير نظر بگيريد در جايي گفته: سوال
پديده در ارگانيسم حركات ذهن را زير نظر ميگيرد؟ آيا جز خود ذهن است؟ من كه 

توانم با همين ذهن گيج و گول،  ن خودم در رابطهء با مسائل هستم، آيا ميفقط با ذه



م خون به خون شستن را كنم؟ آيا اين حكات ذهن نگاه كآشفته و پرهراس خود به حر
  ندارد؟

خون به خون شستن در .  نه، اصوال زير نظر گرفتن يعني توجه كردن، والسالم:مصفا
مثال . خواهم يك چيزي را برطرف كنم يآن زماني است كه من م. مورد فكر است

گويد خون به خون  مولوي به اين مي. حقارت را برطرف كنم، تشخص حاصل كنم
كند؟ هيچ كس، اصال هيچ  كي نگاه مي. ولي زير نظر داشتن يعني نگاه كنم. شستن

  .هيچ چيز نيست فقط نگاه كردن وجود دارد. كند و همين پايان راه است كس نگاه نمي

وه و بيابان و در نهايت كخلوت گزيدن و دور شدن از انسانها ، پناه بردن به : سوال
ري و سرانجام رسيدن كشف فعل و انفعاالت ذهن اسير هويت فكي به كمك آيا  تنهايي،

  ند؟ك به آگاهي و رهايي مي

كند ولي مساله اين  بله تا حدودي كمك مي. ام  قبال به اين سوال جواب داده:مصفا
چرا كه انسان هويت . انساني كه اين سوال را نوشتي تحمل تنهايي ندارياست كه تو 

متوجه هستيد؟ . ترسد، در عين اين كه منزوي است فكري از تنهايي گريزان است، مي
. به دليل ترس، منزوي است. يعني اين كه يك انزواي عظيم و كلي در وجودش هست

 جوري نشان بدهد يعني يك شيشه دور خودش كشيده است ولي بايد خودش را يك
م را زنده نگه دارم و زنده نگه "خود"تر است يعني من به هر حال بايد  آن برايش مهم

داشتنش به طريق مقايسه است، به طريق تاييد است، به طريق رد است، به طريق 
  .نمايش است

 آيا يك -يعني تمايل مرد به زن يا برعكس–تمايل شديد به جنس مخالف : سوال
طري است يا يك واكنش فكر است؟ آيا اين تمايل مخل آگاهي نيست؟ ظاهرا تمايل ف

در اينباره چه مي . بزرگترين دغدغه انسانها انرژي جنسي و نحوه ارضاي آن است
  ست؟ي نييگوييد؟ آيا اين موضوع، مخل رها

در خصوص سوال . در حيوانات هم همين طور است.  معلوم است كه فطري است:مصفا
تمايالت جنسي تنها زماني مخل . الت جنسي، مخل رهايي و آگاهي نيستدوم هم تماي

مثال من نياز به غذا خوردن دارم حاال . رهايي است كه براي انسان تبديل به مسئله شود
كند، نياز جنسي هم همين طور  هيچ فرقي نمي. اين چه ارتباطي با هويت فكري دارد



ي يك نوع مانع در سير و سلوك است كنند مسائل جنس اين كه يك عده فكر مي. است
  …اند كه حرام است و بد است و  به اين دليل است كه از كودكي مدام گفته

ردن مردگان، دو كجايگاه معجزه در عرفان، شناخت و آگاهي چيست؟ مثل زنده : سوال
  ردن ماه ، طي االرض، روي آب راه رفتن و غيرهكنيم 

  .دانم يمن نم. قدر بپرسيد فقهاي عاليها را از عرفا، مجتهدين و   اين:مصفا

  آنقدر كه زندگي پيداست، چرا مرگ پيدا نيست؟: سوال

هايم به آن اندازه كه  اگر منظورتان اين است كه چرا در كتاب.  سوال بدي نيست:مصفا
در كتاب . ام ام، درباره مرگ و نيستي صحبت نكرده درباره تعينات و مسائل صحبت كرده

  .ام  به اين مسئله هم پرداخته-"ام اي به نديده نامه"از  كتاب بعد -جديد 

 بردارد، Meditationها را در زمينه  آيا براي كسي كه تازه ميخواهد اولين قدم: سوال
بهتر نيست كه از كاري ساده مثل نظاره گر بودن حركات بدنش شروع كند؟ و وقتي 

 كردن فكر و در آخر هم نظاره اين كار را توانست براحتي انجام دهد، برود سراغ نظاره
  كردن احساسش را ياد بگيرد؟

ببينيد من بعضي چيزها را دوست ندارم كه توضيح . روش خوبي است.  بد نيست:مصفا
ايشان توجه ندارند كه اگر توانست به يك سوزن، به يك پرنده، به يك . بيخودي بدهم

كند كه حاال خودش باشد يا اين باشد يا آن  گر فرقي نمييچيزي واقعاً توجه كند، د
به پرنده .  ندارد"به"اصال توجه . توجه مهم است، يعني كيفيت توجه مهم است. باشد

يك چيز . موضوعش پرنده است ولي حالت توجه ديگر خود آن پرنده نيست. نيست
  .يك كيفيت است. ديگر است

چه كاربردي ميتواند برايم داشته باشد؟  Meditationمن اگر گرسنه باشم، : سوال
كنم ولي بعدش گرسنگي با فشار  براي مدتي خيلي كوتاه گرسنگي را فراموش مي

آورد؟ بهتر نبود آن زماني را كه صرف مديتاسيون كردم،  بيشتري به من هجوم نمي
  كردم؟ صرف پيدا كردن غذا مي

  اشد؟ام كه مغاير فرمايش شما ب  مگر من چه چيزي گفته:مصفا



  تواند باعث خوشبختي شود؟  ميMeditationآيا حالت ديگري غير از : سوال

من ! تواند باعث خوشبختي شود؟  ميMeditationام كه   من اصال كي نوشته:مصفا
  .يك چيز ديگر نوشتم

حقيقتا من به تمايل خودم . ام و اين عقد به طالق انجاميده ردهك بار عقد كمن ي: سوال
. ار صورت بگيردكه مجددا اين كدر حال حاضر هم هيچ تمايلي ندارم ردم و كازدواج ن
 نداشته باشد، كيل زندگي مشتركاي به تش ه عالقهكسي كخواستم بدانم  ولي مي

  نار بيايد؟كار ناپذير شهوت يا بهتر بگويم تمايالت جنسي كتواند با مسئله ان چگونه مي

  .توانيد اين مسئله را حل كنيد مي به طريقي كه هم عاقالنه باشد و هم شرعي :مصفا

  كنيم؟ گرانه دارد؟ چرا ما اين همه سوال مي چرا ذهن يك كيفيت پرسش: سوال

كنيد؟ كسي كه كور است مدام بايد  توجه مي. ميا  براي اين كه كوريم، گم شده:مصفا
براي اين . كند اگر چشم داشته باشد، سوال نمي. بپرسد كه اين چيست يا آن چيست

چشممان را بستيم و انگشت خودمان را روي . م، گيجيم، منگيم، هوش نداريميكه كور
  .ايم چشم خود گذاشته

ليد و باز كس ديگري گرفتن كريشنامورتي يا هر كرابطه من با تعاليم مولوي، : سوال
پس .  است و در اين رابطه تجليل معنايي ندارد"خود"ردن دروازه قلعه هوش رباي ك

تابي دارد به نام كند؟ و مثال عطار، كاز شمس تبريزي تجليل مي چرا مولوي اين همه 
  .ره االولياكتذ

. ام  درباره عطار و بيهودگي عملش صحبت كرده"ام اي به نديده نامه" در كتاب :مصفا
شايد شمس . تجليل مولوي از شمس تبريزي هم معلوم نيست به چه دليل بوده است

  .تبريزي سمبل عشق بوده است

ه وجودش در زندگي براي همسر و فرزندش مضر ك زني به اين نتيجه برسد اگر: سوال
ه بداند از لحاظ رواني تاثير مخربي ك آيا مي تواند از آنها جدا شود؟ با توجه به اين است،

  .روي فرزند و همسرش دارد



تواند جدا نشود، اگر خودش را درك كند و در  البته مي.  حداكثر فداكاري است:مصفا
توانم اين  يعني اگر من حس كنم كه نمي. شود اشد ، تاثير مخربش ضعيف مي بيآگاه

شود كه ديگر من آقا باالسر اين بچه نيستم،  مان طوري مي بچه را تربيت كنم، رابطه
گويم بچه را  من مي. م اين كار را بكن و اين كار را نكنيگو يمعلم بچه نيستم، به او نم

  .به خودش واگذار كنيد

 حذف تعبير و تفسير به معناي اين است كه فقط آنچه كه بدن ادراك ميكند آيا: سوال
  ها باشد؟ گيري بايستي مبناي تصميم

  .فقط آن چه واقعيت دارد در ارتباط با ادراك و نگرش شما باشد.  نه، اين نيست:مصفا

 كند و Meditationآيا بعد از اين همه مدت نبايستي يك نفر توانسته باشد : سوال
   خود را كنار بگذارد؟ ايراد در كجاست؟"من"

 يا هر طريق Meditationدانيم كه يك نفر از طريق   اوال من و شما از كجا مي:مصفا
خواهيد چه سوالي كرده باشيد؟ پيغمبران همه  ديگري به رهايي نرسيده؟ ثانيا شما مي

حاال . تخوب شما اين را درك كنيد كه كثرت باطل اس. اند كه كثرت باطل است گفته
اگر درك نكردي، اگر همه دنيا هم درك نكردند، اين به آن معنا نيست كه آن حرف 

  .همين. آن حرف درست است. باطل است

مثال تعبير . تعبير رفتار بچه در ازاي عمل انجام شده توسط وي، مخرب است: سوال
اش،  بازي بچه به همبازي  توسط ما در ازاي بخشيدن اسباب"سخاوتمند" يا "هالو"

اش  شود تا بچه بر اساس كلمهء القاءشده به وي، در رفتارهاي بعدي باعث مي
 رواني كودك يواري در هست هاي سلسله گيري كند و اين اتفاق باعث خرابي تصميم

حال اگر در ازاي رفتار بچه تعبيري به صورت كلمه صورت .  كه از آن مطلعيم–شود  مي
  …فتن يا حتي يك لبخند نگيرد و فقط با دست زدن يا آفرين گ

نگاه، ژست و رفتار همان تاثير تعبير و تفسير رفتار . كند  اصل موضوع فرق نمي:مصفا
  .تاثيرش يكسان است. بچه از طريق كلمات را دارند



قبل از . ام هاي كريشنامورتي گرفته من به توصيهء شما تصميم به مطالعهء كتاب: سوال
هاي ايشان ترتيب خاصي قائل هستيد  مطالعهء كتابخواهم بدانم كه آيا براي  شروع مي

هاي خودتان را  يا اين كه ترتيب مطالعه اهميتي ندارد و ديگر اين كه آيا صرفا ترجمه
  دانيد؟ ديگر مترجمين را نيز مفيد مي كنيد يا كتاب هاي  براي مطالعه توصيه مي

حضور در "كه كتاب ها ترتيب خاصي ندارند ولي بهتر است   اوال خواندن ترجمه:مصفا
ثانيا من اگر . كند اول بخوانيد  را چون جذابيت بيشتري دارد و شما را جذب مي"هستي
كنم صرفا به دليل ترجمهء واضح، روشن و ساده  هاي خودم را توصيه مي ترجمه

. هاي مرسده لساني نسبتاً بد نيست مثال ترجمه. هاست و هيچ علت ديگري ندارد آن
  .اند  مترجمين هم اصال غلط ترجمه كردهضمن اين كه برخي از

نم ك ر ميكه من فكاوي از اين نوع كنجكاوي حاصل چه جرياني است؟ كنجك: سوال
  زندگي خصوصي شما چگونه است؟

دا كند تا از يبلكه يك راهي پ.  اين ناشي از ميل فرار از درون خويشتن خود است:مصفا
 كه آيا من پول دارم و اگر دارم چگونه خواهد بفهمد مثال مي. گران تقليد كنديزندگي د

اتفاقا كريشنامورتي در كتاب . ام يا اين كه چطور به موفقيت رسيده. ام پولدار شده
 غيبت معناي وسيعي  . يعني غيبتgossip فصلي دارد به نام "حضور در هستي"

اش اين است كه از  غيبت يعني پشت سر ديگران حرف زدن ولي يكي از معاني. دارد
غيبت خيلي معناي كلي دارد و فقط . گران حرف شنيدن، يعني ماهيتش يكي استدي

معموال ما . بزنم) بد(به اين نيست كه من دوست داشته باشم پشت سر ديگران حرف 
مان  دانيم كه مثال فالن همسايه در فارسي غيبت را به معناي حرف بد زدن مي

ولي خوب حرف زدن هم . كند يپدرسوخته است، دزد است، بيخودي از ما پول قرض م
gossipيعني تعريف از همسايه هم .  استgossipاگر به ديگران كار داريم .  است

  .خواهيم از خودمان فرار كنيم براي اين است كه مي

  رسد؟ كدام عضو ارگانيسم به رهايي و آگاهي مي: سوال

ه رهايي اگر چه ذهن ب.  كه االن پيچيده است، گيج استي ذهن، همان عضو:مصفا
من ) قبل از رهايي(گذارد مثال االن  رسد اما تاثير خود را بر كل وجود انسان مي مي



. ولي وقتي ذهن رها شد. دهم كه متشخصانه به نظر برسد دستم را طوري حركت مي
  .دستم مجبور نيست كه حركتي متشخصانه داشته باشد

اهيت هويت فكري را دارند، ها و صادرات هويت فكري م با توجه به اينكه دريافت: سوال
فايدهء ديد اوئيت چيست؟ يعني همان ذهن پر ترس و هراس از روي مصلحت حفظ و 

  رواج عالئم هويتي ديد اوئيت را هم مي انديشد؟

ش و يك رين جسم هم يست كه در آن پر از سلول است؟ ايك ذهن نين ي مگر ا:مصفا
 با ينجا كشته باشند، تفاوتيفتد را ااگر دو گوس. ره استيه و كبد و غيدماغ و قلب و كل

حاال اگر من . ميقائل) يفكر تير هوي اسيها انسان(تفاوت به آن معنا كه ما . هم ندارند
ن، يبب. كنم ي نگاه نم"من"د يبه د. كنم ي نگاه نم"خود"د يگر به دين را درك كنم، ديا

ك قلوه و قلب ي با ن قلوه و قلبي اما …ك قلوه، قلب و يام؟ از  ل شدهي تشكيمن از چ
 يها م بده به سلولين را تعميا. دو تا قلب است. دو تا قلوه است. كند ي نميگر فرقيد

سم با هم فرق ين ارگاني مغز در ايها سم با سلولي مغز در آن ارگانيها سلول. مغز
 يوقت.) ا مال من استين نظر كه مال تو ي، از ايكيزينه از نظر مشخصات ف(كنند ينم
ك فرد يزند، نه  يك بل دارد حرف مي يينست كه گويت ايزند، واقع يم حرف يكس

م، كه ي داري ما احساس بدبختيتا زمان. ن و چنانيا چنيا خوشبخت يبدبخت 
 هستم، يك انسانيم كه يد نگاه كنين ديحال اگر ما با ا. "من"ن پندار يم به ايا دهيچسب

گر يد. كند ي نمي، فرقيا ه گربهك بچي، يك موجودي، يوانيك حياصالً انسان هم نه، 
  !ستي در كار ني"من"، يتيهو

  روش رهايي از مقايسه چيست؟ : سوال 

روش رهايي از مقايسه .  اين سوال حكايت ليلي مرد بود يا زن است را دارد:مصفا
  .)ديها را بخوان كتاب. (ام مجموعه آن چيزهايي است گفته

 "من" رواني و فقط داشتن "من"توان گفت خوشبختي در نداشتن  آيا مي: سوال
  جسماني هست؟

ناپذير است و   در محاورات روزمره اجتناب"من" بله، البته استفاده از كلمه :مصفا
  .مسئله مهمي هم نيست



فرض مي . سئوال من در مورد وحدت مشاهده كننده و مشاهده شونده است: سوال
حوصلگي  گوييد كه بي شما ميحوصله است و كاري انجام نداده، آيا  كنيم امروز كسي بي

 مشاهده شونده؟ و "رود و حوصله ندارم دست و دلم به كار نمي"شونده است و  مشاهده
شونده اين گونه است كه فقط احساس  كننده و مشاهده آيا منظور شما در مورد مشاهده

بي حوصلگي و كاري انجام ندادن است به اضافه دست و دلم به كار نمي رود و حوصله 
  ي ندارم؟ آيا منظور شما را درست فهميدم يا اشتباه مي كنم؟كار

ربط  سوال بي. اصال ارتباطي ندارد. كنم سوال ايشان روشن نيست  من فكر مي:مصفا
من مشاهده كننده و مشاهده . اند ايشان از يك پديده كل فقط يك مثال زده. است

ام كه وقتي مثال  ح دادهشونده را در كتاب تفكر زائد و جاهاي ديگر خيلي دقيق توضي
آن .  يك پديده جداگانه"حقارت" يك پديده نيست و "من"، "من حقيرم"گويم  مي

 مجموعهء شبه صفاتي از قبيل حقير، بي "من" است و "من" در شكم "حقارت"
توصيه . نها تصوير هستنديكل ا.  است…عرضه، با عرضه، متشخص، ترسو و شجاع و 

  .ه بخوانيدها را دوبار كنم كه كتاب مي

وتاه ما انسانها كبه نظر شما بهترين نحو و مفيدترين طريق گذراندن عمر : سوال
ه در آينده حسرت روزهاي گذشته را نخوريم؟ به عبارتي با وجود كنيم كچيست؟ چه 

  رد؟كمتر احساس غبن كه كرد كتوان زندگي  ري چگونه ميكهويت ف

اگر شما به طور طبيعي . رح كردشود به شكل ديگري هم ط  اين سوال را مي:مصفا
گيرد و  تان را كنار بگذاريد، اصالت و خلوصتان بهترين زندگي را در پيش مي زوائد ذهني

و تا زماني كه هويت فكري را كنار . به شما خواهد گفت كه چگونه زندگي كنيد
با وجود هويت فكري هيچ كاري . دانيد و سر درگم هستيد ايد، هيچ چيز نمي نگذاشته

دانيد چرا؟ براي اين كه وقتي  مي. توان كرد كه در زندگي كمتر احساس غبن كنيم مين
كند كه رئيس جمهور باشيد، استاد اجل  شما با هويت فكري باشيد هيچ فرقي نمي

اي و واكس  مصفا باشيد، برتراندسل باشيد يا آن نقاش باشيد يا اين كه بنشينيد گوشه
كنند، چادر  هايي كه هم تنها زندگي مي اين.  استبراي اين كه درونتان خالي. بزنيد
  . تاثير آنچناني ندارد…مانند و  زنند يا در كوه مي مي



من اعتقاد دارم ما همه چيز را . شما بارها از بازگشت به فطرت سخن گفته ايد: سوال
شود من در  مگر مي. آموزيم حتي چيزهايي كه شما ميگوييد بايد قائم به ذات باشد مي
ان بزرگ شوم و ميل بخشش و نيكي در من وجود داشته باشد؟ آنگاه من هم مشابه بياب

  اينطور نيست؟ . بقيه حيوانات با سيستم انتخاب طبيعي زندگي خواهم كرد

اند كه  ها را درست نخوانده و خوب درك نكرده ايشان كتاب.  خير اين طور نيست:مصفا
بايد در جامعه . ها نيست ردن و ايناصال صحبت در بيابان زندگي ك. گويم من چه مي
 ياد گرفتني عشق ي و بطور كليكيل بخشش و نين موضوع، مي ايسوا. زندگي كرد

ها  اين بروني". ها را دوباره بخوانند، مولوي را بخوانند كنم كه كتاب توصيه مي. ستين
  ."همه آفات توست

  .لطفا كمي در باره دوگانگي توضيح بيشتري بدهيد: سوال

. هاست يكي از مصاديق دوگانگي، دوگانگي انسان. دوگانگي معناي وسيعي دارد :مصفا
به بيان . من با او، با او و با ديگري دو تا نيستم، سه تا، چهار تا نيستم، كثرت نيست

يكي ديگر از . "گر هزارانند يك تن بيش نيست، جز خياالت عددانديش نيست"مولوي 
شونده است كه اين را بارها توضيح  نده و مشاهدهكن مصاديق دوگانگي، دوگانگي مشاهده

  .ايم داده
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