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ميرد، بر سر آن منبع آگاهي و انرژي كه ما آن  وقتي مصفا مي: "درچ ميد"كننده  سؤال
 آيد؟ شناسيم، چه مي  مي"مصفا"را با نام 

  اي دارد؟ دانستن اين موضوع براي او چه فايده.  سؤال مفيد نيست:مصفا

 حداقل در –شود،   انجام مي"من"تالشي كه براي محو : "زاده ليعاسما"كننده  سؤال
كاري   منجر به كم–دانم بشود اسمش را تالش گذاشت  مورد من كه اينگونه بوده، نمي

شود كه ديگر انسان به چيزي مشغول نشود و دست از  سبب مي. شود انگيزگي مي و بي
دي و يا ظاهراً معنوي مفيد باشند، توانند براي زندگي ما هايي كه مي خيلي از فعاليت

  توان جلوي اين موضوع را گرفت؟ چگونه مي. بردارد

 رها شود و هم اينكه مثالً "خود" اينكه هم انسان از توهمات، از يعني :مصفا
شود، مفيد  شان عوض مي ها نوع خوب اين فعاليت. اش را داشته باشد هاي روزانه فعاليت

اگر رها شده بودي، از كسي . اي فعالً بگو تو رها نشده. دشوند، نه اينكه ضعيف بشون مي
كني؟ يعني  اي، براي چي اين سؤال را مي پس االن كه رها نشده. كردي سؤال نمي

 –ات را  هاي قبلي كارها و مشغوليت. دهي ات را فعالً داري انجام مي هاي قبلي فعاليت
فكري  شان هويت ا انگيزهفكري وجود دارد ي شان هويت هايي كه پشت يعني مشغوليت

 رها "خود"كني؟ اگر هم از  بنابراين براي چي سؤال مي. اكنون وجود دارند است، هم
  پرسي؟ چرا از من مي. دهي ي جوابت را مي"خود" شدي، آن موقع بي

تواند و نخواهد  فكري، ذهن نمي دانم به دليل هويت مي: "اتي بيعل"كننده  سؤال
بعد از آگاهي و دانستن اينكه : سؤال اين است.  باشدتوانست در خودش حضور داشته

همه چيز حاصل فكر است يا به قول مولوي ديو واقعي وجود ندارد و آن چيز تصور و 
شود و ذهن، بدون تالش  خيال ديو است، خودبخود فشار سنگيني از ذهن برداشته مي

ن فقط امور اما سؤال اين است علت عدم حضور ذه. گيرد در كيفيت حضور قرار مي
امور واقعي مثل رد شدن از خيابان، خستگي و غيره، ذهن را از حالت . پنداري نيستند

  .شود  مي…آورند و همين عدم توجه باعث   در مي"توجه"



خواهم  ي ميمن وقت. شود؟ آن الزم است شود؟ باعث ايجاد چي مي  باعث چه مي:مصفا
اين خودبخود من را . ها كنم، به ماشينن طرف خيابان به آن طرف بروم، بايد توجه ياز ا

  .همين. كند، يعني بايد خارج كند گوييم خارج مي  مي"توجه"از حالتي كه به آن 

هايي كه حافظه موقت خود را در حوادث از دست  آيا انسان: "د خيسع"كننده  سؤال
 و از كنند آورند و در لحظه زندگي مي دهند مثالً فقط ده ثانيه پيش را به خاطر مي مي

  توان گفت كه در رهايي هستند؟ شوند، مي فكري خالص مي شر هويت

فكري رها  شوند از هويت كنم كساني كه مثالً دچار شك مغزي مي  من فكر مي:مصفا
ترين طريق رهايي از  كنم كه اصيل طور بگويم، من فكر مي اين ... براي اينكه . شوند نمي

ن آگاه بشود به اينكه چيزي به نام مصفا يعني خودبخود ذه. فكري، آگاهي است هويت
 يا يعرضه يا متشخص وجود ندارد نه اينكه مثالً از طريق فشار مغز يا داود حقير يا با

  .آگاهي. مثالً مصرف يك ماده مخدر يا مصرف يك دارو

نست كه آيا ي، سوال من ايبا سالم و تشكر از زحمات جنابعال: "معصومه"كننده  سؤال
فكري صحت انتخاب به مخاطره  ضوع انتخاب همسر با وجود هويتدر رابطه با مو

توان يك انتخاب  افتد؟ و اگر چنين است، بدون داشتن الگوهاي ذهني، چگونه مي نمي
  صحيح نمود؟

خواهم  قسمت اول سؤال اين است كه من مي.  قسمت آخر سؤال مبهم شد:مصفا
فكري دارد براي  هستي، هويتفكري  همسر انتخاب كنم، و واضح است كه تا اسير هويت

اش  يسؤال بعد. كند و اين انتخاب يك انتخاب سالم نخواهد بود تو همسر انتخاب مي
  چه بود؟ 

  توان يك انتخاب صحيح نمود؟  بدون داشتن الگوهاي ذهني، چطور مي-

 ي دانيد، اصالً كلمه مي. گيرد خود صورت مي به  انتخاب صحيح در آن موقع خود:مصفا
انسان وقتي سالم است چطور غذا ": ماند كه بگوييم مثل اين مي. معناست ي ب"چطور"

اش  يسالمت، گريكند د يانتخاب م. "كند؟ چطور غذايش را انتخاب مي"، "خورد؟ مي
  .كند انتخاب مي

   



 مصفا، آنقدر كه زندگي پيدا است چرا مرگ پيدا نيست؟ يآقا: "يعل"كننده  سؤال
مرگ و تولد مانند دو :  نوشته بودم1384بهشت ي ارد23 خين سئوال را در تاريا. سالم
لمه ك "تولد"لمه ك ين سئوال بجاي روشنتر بودن ايبرا......  پرنده است يكبال 

رده بود كبا اشاره يز در ادامه تقري مصفا نين خود آقايو همچن. دينك را درج "يزندگ"
ان يمتر بكاست د يلك است و اصل و يت سالمت وجود آدميفكيه كه راجب مرگ ك

 ي شور زندگي هستيده هايل پدكچرا در : پرسم يگر مي ديسئوال را باز به نوع. شده
  .مفقود است) عدم( مرگ يشود، ول يافت مي و دركدر

فكري وجود  تا زماني كه هويت. يعني معنايي ندارد.  سؤال خيلي روشن نيست:مصفا
عدم يعني . توانيم تجربه كنيم يدارد ما يك زندگي بدلي داريم و بنابراين عدم را نم

عدم . فقدان اين زندگي بدلي، نه اينكه من چگونه غذا بخورم، چگونه ماشين سوار بشوم
چه سؤالي وجود . د استياش زا حاال ديگر بقيه. يعني غيبت همين توهمات، والسالم

فكري وجود  وقتي هويت. كنم فكري را لمس مي دارد؟ من در حال حاضر همين هويت
  .نيست است. عدم، عدم است. عدم ديگر لمس كردني نيست. شت، عدم هستندا

شتري يح بيده ازدواج توضيلطفا در مورد پد. سالم آقاي مصفا: "ARSA"كننده  سؤال
ان ازدواج يتواند از هويت فكري رها شود و اصوال م ا يك انسان مجرد مييمثال آ. ديبده

  ت فكري ارتباطي وجود دارد؟ يي از هويو رها

. تواند رها بشود يك انسان متاهل هم ميتواند رها بشود، يك انسان مجرد مي.  نه:مصفا
نه .  دارديي نسبت به ضرورت رهاي به درك عمق آگاهيبستگ. ت داردي به جديبستگ

انسان در خلوت . ا در جمع بودني و خلوت يير مجرد بودن، نه به تنهايا غيبه مجرد 
نكه چقدر انسان ي دارد به ايبستگ. تواند رها باشد ي متواند رها باشد، در جمع هم يم

  ست؟ياش چ يسئوال بعد. آگاه باشد

  هدف از ازدواج چيست؟: "ARSA"كننده  سؤال

خاصيت فطرت و طبيعت انساني است . تداوم نسل است.  يك امر طبيعي است:مصفا
اش،  ر بقيهديگ. همين. شود تر مي كه جفت نر و ماده با هم زندگي كنند، زندگي آسان

  .اش زندگي است گر ندارد، بقيهيهدف د



  آيا ازدواج يك امر فطري است يا يك قرارداد اجتماعي؟: "ARSA"كننده  سؤال

منظورش چيست؟ منظورش اين است كه اگر مثالً .  بنظرم يك امر فطري است:مصفا
ات  روابط آزاد وجود داشته باشد؟ مثل االن بعضي اجتماعينجوريازدواج نباشد، هم

  .اروپا؟ جواب اين است كه ازدواج فطري است

آيا با وجود نقايص جسمي مربوط به مغز و سلسله اعصاب و يا برخي : "E"كننده  سؤال
د يا رهايي ممكن است؟ به عبارت ديگر آيا يهاي مزمن خاص عدم تفكر زا از بيماري

  شرايط جسمي در تحقق رهايي نقش دارد؟

 هر -شود گفت كه شرايط جسمي است يا نه  اين را ميدانم   نمي– به يك معنا :مصفا
. تر است  شده باشد، رهايي برايش آسانيركير زيچه مغز كمتر زيرك باشد، كمتر اس

 كند ينم از نظر ذهنيب يي را كه ميها ، من بعضي از آدمي جسميماريمثال در مورد ب
شان  شان نسبت به ارتباطات تمهرشان، محب. محبتي هستند هاي با نها آدميهستند، ا

ها  اين. ام خيلي مهربانند ها را من ديده منگل. ها  منگليحت. ام دهيمن د. بيشتر است
باز  ست، حقهيجلَب ن. ها را ندارد همان كساني هستند كه ذهنشان آن زيركي ما انسان

  .همين. كش نيست ست، نقشهين

  تواند به فطرت خويش بازگردد؟  ميا شخص مبتال به بيماري صرعيآ: "E"كننده  سؤال

  .  ندارميي من با پديدهء صرع آشنا:مصفا

   دارد؟ي ربط-

براي اينكه انسان هميشه كه در حالت صرع نيست يك نوع .  نه، گمان نكنم:مصفا
 ساعت 10 ساعت يا 9 ساعت در روز 8مثل آدمي است كه به جاي . خواب است مثال

شود، نه؟  خود مي  خود بي  در يك ساعاتي از. رع شودخوابد، مثال اگر هر روز دچار ص مي
 نه به آن معناي -خود شدن  و آن وقت در آن حالت از خود بي. يتين وضعيك چني

من دقيقاً . نطور استيالبد ا. كند  كه انسان تصادف ميي مثل وقت- "خود" از ييرها
   سردرد است؟ينوع. اي است دانم كه صرع چه پديده نمي

  .دن استك نوع غش كري -



توان رسيد يا فقط خداوند به هركس  آيا بر اثر تالش، به عشق مي: "منصور"كننده  سؤال
  دهد؟ خواهد مي مي

  .شود رسيد نه، با تالش به عشق نمي:  عشق؟ فعال جوابش را بده كه:مصفا

آيا اهداف زندگي مادي يعني ثروت، تحصيالت، رفاه و مانند : "منصور"كننده  سؤال
  ب آگاهي و رفاه منافات دارد؟ها، با كس آن

  ؟ ي چيعني :مصفا

 يزهايل و رفاه و چين باشد كه مثال اگر آدم دنبال پول و تحصيد اي منظورشان شا-
   منافات دارد؟ي باشد، با آگاهيماد

ست ميليون پول دارم و اين را يفرض كن كه من صد ميليون يا دو.  بستگي دارد:مصفا
گيرم، يك خانه هم دارم كه  ي دو ميليون هم عايدي ميام و ماه مثالً در بانك گذاشته

بينم كه منطقاً خانه كه دارم،  مي. كنم، يك بچه هم بيشتر ندارم در آن زندگي مي
  .ديگر چه تالشي بكنم؟ بنابراين تالشم غير منطقي است. عايدي ماهانه هم كه دارم

ي عشق، يعني توان حتي يك لحظه، فضاي روحان چگونه مي: "منصور"كننده  سؤال
  وحدت را حس كرد؟

  .فكري، با غيبت توهم  با غيبت هويت:مصفا

  ا موثر است؟ي آي در جهت آگاهينيخلوت نش: "منصور"كننده  سؤال

 قبل مراجعه يها پاسخ به پرسش. (ديا ح دادهين سؤال را قبالً بطور مفصل توضيا -
  ).شود

اين . كند  ايجاد مي"واستنخ" در من شوق "ر بلخيبا پ"كتاب : "منصور"كننده  سؤال
   شما منافاتي ندارد؟"نخواستن" با "خواستن"

شود كه  يجاد مين شوق ايم در ما ايخوان ي شما را مي كتابهايند ما وقتيگو ي مي برخ-
   ..."خواستن"ن يا ايآ!  خواستن استين، نوعيو ا. ميبرس) نخواستن (ييبه رها



يا شبه ! ؟ يعني خواستن واقعاً هست؟ا شوق رهايي واقعاً وجود داردي آي ول:مصفا
و !! گري عين رهايي ديعني رهايي هست، ياگر شوق واقع. جواب دادم! خواستن است؟
د؟ ي رهايي نيست، چه شوقي است؟ متوجه هستي تجربه  نيست و در ياگر شوق واقع

يعني اگر من شوق رهايي دارم خود همان شوق، عين رهايي است و اگر رها نباشم 
  .شكل ديگري از خواستن است.  اين است كه آن شوق وجود ندارد، بدلي استاش معني

 است كه در يمسئله اي هست كه مدت. سالم آقاي مصفا: "محمدرضا"كننده  سؤال
ن شانس رو داشتم كه به طور كامال يمن ا,  مطرحهيك سوال جديذهن من به صورت 

ن ساده ينچني ايي كتابها در مورد وجوديچ نوع اطالع قبلي وبدون داشتن هياتفاق
 ها به ينكه هنوز اگاهيبا وجوده ا( ق موفق به مطالعه انها و شدم واكنونيوروشن وعم

شه در هم ي هميك بار و براي را يت فكريده است طومارهويان درجه از عمق نرس
ت يتراوشات هو,كنميوقتي افراد اطراف خود مخصوصا خانواده خود نگاه م) چديبپ

را در اين افراد و نحوه  ها وآثار سوء آن ...)ماللت و.يزودرنج.خشم.تيعصب(يفكر
 دانم كه با وجود اشتغاالت ين را ميوا, نميب يشان را بسيار واضح وبرجسته م زندگي

 فرار كه در طول يها ز توسل به انواع راهي خود بوجود اورده اند ونيك براي كه هر يپوچ
 نمانده كه بخواهند با ي در انها بر جايان همتن سالها به انها خو گرفته اند هرگز چنيا

 ي خود جوش را ميت كه توجه و عالقه وهمتي و پر اهمين جدينچني ايمسئله ا
 در انها ين مسئله جدي به پرداختن به چنين عالقه ايطلبدمواجه گردند وكوچكتر

تي كه ايا ميشود براي افرادي مثل خانواده من وامثال انها با خصوصيا.  شوديده نميد
  در باال ذكر شد كاري كردي؟

 خودت اين جديت را ايجاد بكن، وقتي ايجاد ي از يك طرف فعالً تو خودت برا:مصفا
م مصفا يك آدم جدي يفرض كن. تواني كمك بكني ات هم مي كردي آن وقت به خانواده

كني، اگر تو خودت جدي  است، يك آدم رهاشده است حاال تو كه داري اين سؤال را مي
در اين صورت ديگر مصفايي مطرح . گري، يك نوع مصفا هستي دي و رها باشيشبا

خواهي از مصفا  اين سؤالي كه مي. خودت بلدي جواب سؤال خودت را بدهي. نيست
  .دهي بپرسي، خودت جوابش را مي

فكري هنوز پابرجا باقي است،  با وجود اينكه تصور نياز به هويت: "راندازيت"كننده  سؤال
  فكري را قطع كرد؟ ، حيات هويت"توجه" ي ود به وسيلهش آيا مي



فكري يك پديده مخرب است و هيچ   اگر اين آگاهي حاصل نشده باشد كه هويت:مصفا
ن جوابت يا. ناپذير است ست، توجه هم غيرممكن است، تحققيضرورتي براي وجودش ن

  .است

  د؟يح دهي توض"توجه" دربارهء ي ممكن است كم-

فكري به   كه هويتيدر هنگام. شن، بنظر من دو بعد دارديتيم مدييو، بگ"توجه" :مصفا
 يول. خود متوقف نشده، توجه وجود ندارد و غير قابل تحقق است به دليل آگاهي خود

: نست كهي ديگري هم هست و آن ا"توجه"ك ي وجود ندارد، يفكر تينكه هويبعد از ا
فكري  ن ارتباط من، وقتي از هويتتري صحيح. روم ر كوه دركه مييمثالً من دارم در مس

ي قاسم است،  نجا كافهيام، در اين مسير چيست؟ اين نيست كه بيانديشم ا رها شده
 اين فكرها يعني. نجا جنگل كاراستينجا كوه دركه است، ايي عبدهللا است، ا نجا كافهيا

يگر هيچ ست، راهم را هم بلدم، ديام ن اگر من گرسنه: م كهينطور بگويچه نقشي دارند؟ ا
فكري، اين فكر هم نبايد وجود داشته باشد  سواي هويت. فكري نبايد وجود داشته باشد

 را ي واقعيتوجه كامل، توجه به معنا. نجا چيست، آنجا چيستينجا جنگل است، ايكه ا
فكري اصوالً يك  هويت. كه هيچ نوع فكري وجود نداشته باشد. دانم ي مين توجهيچن

نكه آگاهي حاكم يبعد از ا.  تحقق پيدا كند"توجه"گذارد اصالً  د است، نميي زاي پديده
كه من .  هم قابل تحقق است"توجه"بر ذهن شد و بر ذهن نشست، آن بعد ديگر 

دانم كه براي  فقط مي.  استيا اين شيئ. م اين دمپايي استيلزومي ندارد كه بگو
اشته باشد، كه  ندييعني هر نوع فكري سواي افكار هويتي كه نقش. پوشيدن است

اين حالت توجه كامل است، كه هر نوع فكري كه االن . د استياي نداشته باشد، زا فايده
خواهم المپ را عوض كنم  مطرح نباشد، من مثالً فرض كن كه فكر نكنم كه االن مي

  . خاموشش كنم مبادا دستم را برق بگيرد

  . در سكوت كامليعني -

 مطرح بشود، و آن اين است يگر يك ضرورت االنم.  در سكوت كامل قرار بگيرم:مصفا
] اي واسطه [هايي كه در ذهنم دارم، بدانم كه االن مثالً دستم را بدون كه من با دانش

.رم به برقي، نگيزيك چي  
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