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 ۷۱۷۱مولوی، دیوان شمس، غزل شمارٔه 

 

 ه بترسانیمای تو ترش کرده رو تا ک

 بسته شکرخنده را تا که بگریانیم

 ترش نگردم از آنک از تو همه شکرم

 تن است، من گهر جانیم (۵)گریه نصیب

 در دل آتش روم، تازه و خندان شوم

 همچو زر سرخ، از آنک جمله زر کانیم

 در دل آتش اگر غیر تو را بنگرم

 دار مرا سنگسار، ز آنچ من ارزانیم

 یچ نخیزم به پاهیچ نشینم به عیش، ه

 جز تو که برداریم، جز تو که بنشانیم

 این دل من صورتی گشت و به من بنگرید

 داد دل بر سر و پیشانیم بوسه همی

 ای دل بگو، خیر بود، حال چیست؟: گفتم

 تو نه که نوری همه؟ من نه که ظلمانیم؟

 ور تو منی من توام خیرگی از خود ز چیست؟

 دانیم نمی: مست بخندید و گفت دل که

 رو، مطلب تو محال، نیست زبان را مجال

 سوره کهفم که تو خفته فروخوانیم

 زود بر او درفتاد صورت من پیش دل

 «(۹)ربّانیم (۵)بگو راست ای صادق»: گفت
 این حیرت از منظر شمس حق است»: گفت که

 «تبریزیان، آنک در او فانیم (۱)مفخر
 

 ۵۱۴مولوی، دیوان شمس، غزل شمارٔه 

 

 خدای بخشد و گیرد، بیارد و ببرد

 عقل موزونست (۱)که کار او، نه به میزان
 
 
 

 

 ۵۰۱تر اول، بیت مولوی، مثنوی، دف

 

 گفت لیلی را خلیفه کان توی

(۶)کز تو مجنون شد پریشان و غوی
 

 از دگر خوبان تو افزون نیستی

 گفت خامش چون تو مجنون نیستی

 تر هر که بیدارست او در خواب

 هست بیداریش از خوابش بَتَر

 چون بحق بیدار نبود جان ما

(۷)هست بیداری چو دربندان ما
 

http://ganjnama.com/View/97/99/4342/%D9%85%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C_Molavi.html
http://ganjnama.com/View/97/99/3109/%D9%85%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C_Molavi/%D8%AE%D8%AF%D8%A7%DB%8C%20%D8%A8%D8%AE%D8%B4%D8%AF%20%D9%88%20%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D8%AF%20%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF%20%D9%88%20%D8%A8%D8%A8%D8%B1%D8%AF.html
http://ganjnama.com/View/97/104/7909/%D9%85%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C_Molavi/%DA%AF%D9%81%D8%AA%20%D9%84%DB%8C%D9%84%DB%8C%20%D8%B1%D8%A7.html


        5991آبان  59 -5151نوامبر  9: گنج حضور                                                                      تاریخ اجرا 185برنامۀ شماره 

3 
 

 خیال (۸)گدکوبجان همه روز از ل

(۳)وز زیان و سود وز خوف زوال
 

 ماندش نی لطف و فَر نی صفا می

 نی بسوی آسمان راه سفر

 خفته آن باشد که او از هر خیال

(۵۱)دارد اومید و کند با او مَقال
 

 بیند او به خواب (۵۵)دیو را چون حور

 پس ز شهوت ریزد او با دیو آب

 چونک تخم نسل را در شوره ریخت

 ویش آمد خیال از وی گریختاو به خ

 ضعف سر بیند از آن و تن پلید

(۵۵)آه از آن نقش پدید ناپدید
 

 

 ۰۹۰دفتر اول، بیت  مولوی، مثنوی،

 

 خبر زندانیان شب ز زندان بی

 خبر سلطانیان شب ز دولت بی

 نه غم و اندیشٔه سود و زیان

 نه خیال این فالن و آن فالن

 خواب هم حال عارف این بود بی

(۵۱)زین مَرَم (۵۹)هُم رُقُودٌ: گفت ایزد
 

 خفته از احوال دنیا روز و شب

 رب (۵۱)چون قلم در پنجٔه تقلیبِ

 نک او پنجه نبیند در رقمآ

 فعل پندارد بجنبش از قلم

 زین حال عارف وا نمود (۵۶)ای شمّه

 در ربود (۵۷)عقل را هم خواب حسی

 

 ۷۱، آیه (۷۱)قرآن کریم، سوره كهف  

 

  وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ ۚ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْیَمِینِ وَذَاتَ الشِّمَالِ ۖ

  لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَیْهِمْ لَوَلَّیْتَ مِنْهُمْ فِرَارً وَكَلْبُهُم بَاسِطٌ ذِرَاعَیْهِ بِالْوَصِیدِ ۚ 
 .لِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًاوَلَمُ

 

 ترجمه فارسی

 

  آنها را بیدار می پنداشتی و حال آنکه در خوابند( پیامبر)و تو 

  گردانیدیم و سگشان راست و چپ میو ما آنان را به پهلوی
  و اگر به سراغ بر آستانه غار دو دست خویش گسترده بود
  آنان می رفتی قهراً از ایشان می گریختی

 .از آنان سخت می ترسیدی
 

 ۸۷۱۱مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

http://ganjnama.com/View/97/104/7908/%D9%85%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C_Molavi/%D8%B4%D8%A8%20%D8%B2%20%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86.html
http://ganjnama.com/quran.php?language=persian&tanslator=%D8%A7%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86&surah=18#rowno1818
http://ganjnama.com/quran.php?language=persian&tanslator=%D8%A7%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86&surah=18#rowno1818
http://ganjnama.com/quran.php?language=persian&tanslator=%D8%A7%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86&surah=18#rowno1818
http://ganjnama.com/View/97/107/8488/%D9%85%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C_Molavi/%D8%AC%D9%87%D8%AF%20%DA%A9%D9%86%20%D8%AA%D8%A7.html
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 پیر عقل و دین شوی جهد کن تا

 بین شوی تا چو عقل کل تو باطن

 از عدم چون عقل زیبا رو گشاد

 خلعتش داد و هزارش نام داد

 نفس کمترین زآن نامهای خوش

 او محتاج کساین که نبود هیچ 

 گر به صورت وا نماید عقل رو

 تیره باشد روز پیش نور او

 ور مثال احمقی پیدا شود

 ظلمت شب پیش او روشن بود

 ترست و تاری (۵۸)تر کو ز شب مُظلِم

 خرست ظلمت (۵۳)لیک خفاش شَقی

 اندک اندک خوی کن با نور روز

 ورنه خفاشی بمانی بیفروز

 عاشق هر جا شِکال و مشکلی ست

 ست (۵۱)ن هر جا چراغ مُقبلیدشم

 ظلمت اشکال زان جوید دلش

 تر نماید حاصلش تا که افزون

 تا تو را مشغول آن مشکل کند

 وز نهاد زشت خود غافل کند

 

 ۸۰۲۲مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 

 پری چون تو با پَرِّ هوا بر می

 بری الجرم بر من گمان آن می

 هر که را افعال دام و دَد بُوَد

 بر کریمانش گمان بد بُوَد

(۵۵)چون تو جزو عالمی هر چون بُوی
 

 کل را بر وصف خود بینی غَوی

 تو برگردی و بر گردد سرت گر

 خانه را گردنده بیند مَنظرت

 روان (۵۵)ور تو در کشتی روی بر یَم

 ساحل یم را همی بینی دوان

(۵۹)دل از مَلْحَمه گر تو باشی تنگ
 

 تنگ بینی جَّوِ دنیا را همه

 ور تو خوش باشی به کام دوستان

 این جهان بنمایدت چون گُلسِتان

 راقای بسا کس رفته تا شام و ع

 او ندیده هیچ جز کفر و نفاق

(۵۱)'وی بسا کس رفته تا هند و هَری
 

(۵۱)'او ندیده جز مگر بیع و شِری
 

 وی بسا کس رفته ترکستان و چین

http://ganjnama.com/View/97/107/8497/%D9%85%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C_Molavi/%DA%86%D9%88%D9%86%20%D8%AA%D9%88%20%D8%A8%D8%A7%20%D9%BE%D8%B1.html
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 او ندیده هیچ جز مکر و کمین

 جز رنگ و بو (۵۶)چون ندارد مُدْرَکی

 جملٔه اقلیمها را گو بجو

 گاو در بغداد آید ناگهان

 آن سران بگذرد او زین سران تا

 از همه عیش و خوشیها و مزه

 او نبیند جز که قِشر خربزه

(۵۷)که بود افتاده بر ره یا حشیش
 

 گاوی یا خَریش (۵۸)الیق سَیران

(۵۳)خشک بر میخ طبیعت چون قَدید
 

(۹۱)بستٔه اسباب جانش ال یَزید
 

 اسباب و علل (۹۵)وآن فضای خَرْقِ 

(۹۵)هست اَرضُ هللا ای صدر اَجَل
 

 شود چون نقش جان (۹۹)مُبدَلهر زمان 

 نو به نو بیند جهانی در عیان

 بهشت (۹۱)گر بود فردوس و اَنهارِ 

 چون فسردٔه یک صفت شد گشت زشت

 

 .بهره، حظ :نصیب (۵)

 گوراست :صادق (۵)

 .مربوط به رب، خدایی، اللهی :ربّانی (۹)
 .چه به آن فخر کنندجای فخر کردن و نازیدن، محل افتخار، آن :مفخر (۱)
 ترازو :میزان (۱)

 گمراه و سرگشته :غوی (۶)

  مجازاً بسته شدن. عمل بستن در، در محاصره ماندن :دربندان (۷)
 .راه وصول به حق

 اسم مصدر است به معنی لگدکوبی، مجازاً رنج و آفت :لگدکوب( ۸)

 .نیست شدن، زدوده شدن، از بین رفتن :زوال (۳)
 گفتار و گفتگو :مَقال (۵۱)

  زیبا چشم، کسی که رنگ سفیدی و سیاهی چشمش :حور (۵۵)

 .زن بسیار زیبا یا زن زیبای بهشتی بسیار باشد،
 .تعبیری است در باره خیال :ید ناپدیدنقش پد( ۵۵)
 خفتگان، خوابیدگان، جمع راقِد :رُقُود (۵۹)

 فعل نهی مفرد مذکر از رمیدن :مَرَم( ۵۱)

 .برگردانیدن، واژگونه کردن :قلیبت (۵۱)
  در اصل به معنای. مقدار کم و اندک از هر چیز :شمّه (۵۶)

 .یک بار بوییدن است
 .همان خواب معمولی که از عوارض بدن است :خواب حسی( ۵۷)
 تاریک : مُظلِم (۵۸)

 سیه روز :شقی (۵۳)

 نیک بخت :مُقبل (۵۱)

 باشی :بُوی( ۵۵)

http://vajehyab.com/amid/%D9%86%D8%B5%DB%8C%D8%A8
http://http/www.vajehyab.com/amid/%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82
http://vajehyab.com/amid/%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://vajehyab.com/amid/%D9%85%D9%81%D8%AE%D8%B1
http://vajehyab.com/amid/%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D9%86
http://vajehyab.com/amid/%D8%BA%D9%88%DB%8C
http://vajehyab.com/amid/%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86
http://vajehyab.com/amid/%D8%B2%D9%88%D8%A7%D9%84
http://vajehyab.com/amid/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84
http://vajehyab.com/amid/%D8%AD%D9%88%D8%B1
http://vajehyab.com/amid/%D8%B1%D9%82%D9%88%D8%AF
http://vajehyab.com/amid/%D8%AA%D9%82%D9%84%DB%8C%D8%A8
http://vajehyab.com/amid/%D8%B4%D9%85%D9%87-1
http://vajehyab.com/amid/%D9%85%D8%B8%D9%84%D9%85
http://vajehyab.com/amid/%D8%B4%D9%82%DB%8C
http://vajehyab.com/amid/%D9%85%D9%82%D8%A8%D9%84
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 دریا :یَم (۵۵)

 جنگ خانمان برانداز، حادثه ناگوار :مَلْحَمه( ۵۹)

 هرات :'هَری (۵۱)

 خرید و فروش :'بیع و شِری( ۵۱)

  ادراک شده، اسم مفعول از باب اِفعال در اینجا به معنی :مُدْرَک( ۵۶)
 .مطلوب و مراد است

 گیاه خشک، علف :حشیش (۵۷)

  را به سکون« یا»همان سیران عربی است که فارسیان  :سَیران (۵۸)

 .در اینجا به خوش آمدن است. سیر و گردشبه معنی  .خوانند
 گوشت خشکیده نمک سود :قَدید (۵۳)

 افزون نمی شود :ال یَزید( ۹۱)

 پاره کردن :خَرْق (۹۵)

 وزیر اعظم، بزرگترین وزیر :لصدر اَجَ( ۹۵)

 .شدهشده، تبدیلعوض :مُبدَل (۹۹)
 نهرها، جویباران :اَنهار (۹۱)

 

 

 

 

http://vajehyab.com/amid/%DB%8C%D9%85
http://vajehyab.com/moein/%D9%87%D8%B1%DB%8C-1
http://vajehyab.com/amid/%D8%AD%D8%B4%DB%8C%D8%B4
http://vajehyab.com/amid/%D8%B3%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://vajehyab.com/amid/%D9%82%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://vajehyab.com/amid/%D8%AE%D8%B1%D9%82
http://vajehyab.com/amid/%D9%85%D8%A8%D8%AF%D9%84
http://vajehyab.com/amid/%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%B1
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از دیوان شمس موالنا شروع میکنم 5158ج حضور امروز رو با غزل شماره با سالم و احوالپرسی برنامه گن  

گریانیمای تو ترش کرده رو تا که بترسانیم                                                                     بسته شکر خنده را تا که ب  

ه آگاهه کرده و من ذهنی درست کرده در حالی که یک لحظ پس موالنا امروز از جانب انسان که بصورت هوشیاری در حضور گیر

عبوس کردی که من  تو که رویت راای آن که ، ای  میگویداینطوری  ،به عقل کل یا هوشیاری یا خدا به خودش اینطوری رو میکند

بینید بیت  همانطور که می. بکنمتا من گریه . نمیخندی یعنی دیگر! بستی ن خود راۀ زیبا و نمکی، آن خندکر خنده راو ش  . را بترسونی

اندن پس با خو. که دویی در کار نیست دن میدهی هم این بیت و هم ابیات بعدی نشادویی، با به صورت ذهن نوشته شده ول به صورت

و یم که این وضعیت فعلی من که می ترسم ون نگاه میکنیم و میگمیگردیم و به صورت ناظر به خودما ن برهمین بیت ما به خودما

همین . حالت نا خوشی دارم مثالً غم دارم غصه دارم، گرفتاری دارم و به آن شادی بودن هنوز زنده نیستم به زندگی هنوز زنده نیستم

 که یمویکه در این صورت بگ،نمی گیریم که یکی منم  تیجه راندن این بیت این ناحالت تجربۀ هوشیاریه تجربه خداییت هست از خو

صورت هوشیاری که در به  شما که. بیت به ما کمکی نمی کندبکنیم ر این حرف را بزنیم و این استنباط رااگ. دامن ذهنیم و یکی هم خ

گر من دارم و ا. ید که این حالت من تجربه زندگیهون میگبه خودتا. تان جدا میکنیداز ذهن واقع به ذهنتان نگاه می کنید خودتان را

. منی در کار نیست . حالم خرابه این یک تجربه هوشیاری هستمن دارم گریه میکنم و   .میترسم هوشیاری میترسد، خدایت میترسد

 هوشیاری که بی فرمه و از آن طرف میاد از طرف خدا میاد از طرف زندگی میاد یا امتداد زندگی میاد و به صورت شما آن حالتی

فکر ها و فرم  ل چیزهای فیزیکی، فرم های ذهنی یعنیمث این جهانی به صورت مفهوم میشود و جذب این چیزهای وارد ذهن میشود

یر ذهنی این تصو. این یک تصویر ذهنی هستو  ن درست میکندو در اثر تغییر ذهن یک م به اینها میچسبد ،مثل درد خشم هایی

ن ذهنی و بنابرین ییم بترسانیم من را، که به صورت موبگ اگر قرار باشد. تصویر ذهنی نیستم من این. نیست که دارد حرف میزند

.توهم یک باشنده ذهنی هستی، این غلطه  

نید این میدا نتا زمانیکه شما این تصویر ذهنی را خودتاو ما را در ذهن نگه خواهد داشت برای اینکه  این طرز نگاه غلط است

این عقلش با  ش را بکار میبردو وقتی که عقل. انممی دکه من  زرگترین تمایلش به این هست که بگویدتصویر ذهنی یه عقل داره و ب

. جور در نمیاد،برای شما  که طرحی که زندگی داره و طرح بزرگی  

ید که عقل من صفر، وپس شما میگ. بوسیله او صورت میگیرد عقلش به چیزهای محیطی وابسته است در حالی که تغییرات، و این من

که به صورت من باشه در حلت به میکند منتها در حالتی است نی عقل من ذهنی صفر ، زندگی خودش را به صورت من داره تجریع

نگه  زنده بزرگترین سعی من ذهنی این هست که خودش را. برای اینکه من ذهنی همیشه نا خوش هست. ترسه در حالت گریه هست

.دارد  
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ذهنی بنا به تعریف ذهنیست بدون این من . منگه داری هستیم برای اینکه این من ذهنی را بنابراین تمام فکرهای ما وقتی من ذهنی

       همزندگی وارد بشه و عقلش  ذاره انرژیگاین لحظه است که زندگیه یا مقابل خداست که نمی  در مقابل و کارش مقاومت. ناظر

تجربه ، االن زندگی خودش را در من اینطوری ناین االن شما برمی گردید به خودتابنا بر. نمنا قص هست ولی میگوید که من میدا

 و اجازه میدم خود زندگی کارش را. نمویم نمی داصفر میکنم و میگ م رالت منه و من به صورت ناظر عقل خوداکه این ح میکند

. حول هستیمدر حال تنه و ما از این تصویر ذهنی آزاد ک خودش راتکاملی اش به این هست که   خود زندگی روند پس.  دانجام بده

نم بکنم من ابهترین کاری که میتو .من سریع تر نخواهد شد هایتحول من با بکار بردن عقل من و فکر من در حال تحول هستم این

ر اتفاقی که در این بنا بر این ه این طور شد عقل من باید صفر باشد حاال که. حاال نکته مهم تسلیم میاد . لت در آن موضوع نکنمادخ

قبل از قضاوت یعنی قبل از . من پذیرای این اتفاق هستم. ندگی در این لحظه هستلحظه ام و ز لحظه می افتد که من همیشه در این

. موها برای این هست که من از ذهنم جدا بشتمام این. باره وم به ذهنم دوکه براین  

هوشیاریم گیر . من هوشیاریمد ویکه بگ اینقدر عقلش میرسدکه  ز جنس نا ظری میکندا شما را ،تسلیم شما را یا پذیرش اتفاق این لحظه

 ه محض اینکه من دخالت کنم من کارراب.  و هوشیاری بلداست خودش را آزاد کندبا چیزهای این جهانی  گیکرده در هم هویت شد

پس . را تامین میکند برای من  ه هایلو اسبابها و وس، انیروی برتری به نام زندگی یا خداو کل من محاصره شده با یک . خراب میکنم

.به شرطی که مقاومت در مقابلش نکنم اق میوفتد در این لحظه به نفع من هستهر چی اتف  

عقل من میرسد و م برگشتم به این که من عقل دارم ،اگر مقاومت کن .ت نکنم این خرد زندگی هست که دارد کار میکنداگر من مقاوم

من از جنس زندگی هستم و زندگی  این لحظه و اینکهنی پذیرش اتفاق پس بنابراین در همین بیت نکات تسلیم یع. عقل زندگی نمیرسد

ودش را خ ست کهو بلد ا ندخالص میک دارد خودش را و به زودی خوشی تجربه میکندبه صورت ترس و گریه و نا دارد خودش را

را در من یعنی خودش . انیددر همین بیت نهفته است اگر درست بخو .الص میکندهر چه زودتر خ اگر من دخالت نکنم، خالص کند

یعنی عقل من ذهنی به صفر  حاال اگرشما عقلتون به صفر برسد. بسته، پس وقتی من نمی خندم او نمی خنده آورده منتها شکر خنده را

ن زندگی م ؟ید من برای چی بترسموبا این اطالعاتی که االن از موالنا یاد میگیرید ، میگ.  شروع میکنید به خندیدن رسیده دیکر

 هم تسلیم هستم تا یواش یواش خودش رابه صورت ترس و گریه و تجربه او هست و من  داره خودش را تجربه میکندزندگی . هستم

او بوجود  هر اتفاقی که در این لحظه بیوفتد هستم چون این اتفاقات را خالص میکنه ازاین ترس و گریه و من هم در این لحظه پذیرای

تمام اتفاقات . تمام اتفاقات در جهت رهایی من هست و را بوجود میارد عامل نین شخص اگرچه که عقل من میگوید آ آورده،

هر دفعه که . ت نیستو این کار درس. قوام ببخشم هست که من میخوام این من ذهنی را به این علت بوسیله عقل من صورت بگیرداگر

و این کار همین گریه  .توش درد بوجود میاد که از ه، یک تخمی میکاردو یک چیزی میگ منی بر میخیزد یک من هم بر میخیزد

درسته؟ . بکنم زندگی هستم و نمی خوام این کار رامن هم . زندگیه و ترس زندگیه  
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:، بیت مهمی هست نم براتوناحاال یک بیت هم از برنامه های گذشته بخو  

که کار او، نه به میزان عقل موزونست                       خدای بخشنده و گیرد، بیارد و ببرد                                             

ه این علت هست که رس من در واقع گریه من و ترس من بتجربه میکنه به صورت گریه من و ت دارد ید که زندگیوبنابراین شما میگ

ویم میگ حاال دیگر. عقل دارم و میدانم ویم منذارم؟ برای این که میگگچرا نمی. ذارم خدا در من بخنده و خدا در من کار کنهگمن نمی

!!نمنمیدا  

اینها . یدوو شما ناراحت میش دو بعد میگیر دیعنی یک چیزی به شما میده،  ن من میفهمم که او میارد و میبرد، میگیرد و میبخشدو اال

ولی  عقل با ابن چیزها کار میکند رمه واین جهان ف ید هاز دست مید یاد بگیرید این که بدست آوردید رافقط برای این هست که شما 

!این غلطه. دوست داشت این اتفاق اینطور نمی افتاد وید اگر خدا من رایعنی شما نمی تونید بگ. کار او به ترازوی عقل موزون نیست  

این . نتان هست یا ضررتابه نفع قنید که آن اتفامیکنید، میزان میکنید آن اتفاق را و نمیدا ون وزنی اینکه شما دارید با دانستن عقلتبرا

.افتاد اگر زندگی با من بود این اتفاق اینطوری که من میخوام می ویدا؟ برای اینکه میگرچ. ها منجر به شک میشود کار در خیلی  

ین لحظه در افاقی که آن ات. ست و کار موالناستا کار ما این هسته مرکزی. آشتی میکنید شما با او ،هر اتفاقی میافتد در این لحظه! نه

بطوری که این عقل ما به صورت . ستابسیار بسیار بزرگتر از عقل ما که یک عقل دیگری هست. عقل ما نمی افتد مطابق می افتد

هیچ موقع شما اتفاقات را با . بنابرین وقتی که این خورشید روشن هست آن دیگر دیده نمیشود. شمع هست و او به صورت خورشید

. می سنجیدن نمیزان و ترازوی عقلتا  

گریه نصیب تن است من گهر جانیم                                                  ترش نگردم از آنک از تو همه شکرم                 

. خدا از جنس شادیه و آرامشه. تو همش شکری. چرا؟ برای اینکه من از جنس تو هستم. موم، من تلخ نمی شومن ترش نمیش گوید،یم

 احساس ترس نسبت به گذشته اینها رااسترس و ترس و خشم ونگرانی و اضطراب،  اختراع کرده؟کی  گریه را. نصیب تن استگریه 

جوری ایجاد شد؟ وقتی هوشیاری وارد این جهان شد یعنی ما حتی قبل از ه من ذهنی چ. تن یعنی من ذهنی! کی اختراع کرده؟ تن

ن و ذهن، در ذهن بوسیلۀ حسهایماما به صورت هوشیاری رفتیم تو . ا در نظر بگیریمزائیده شدن از شکم مادر ، حاال بعد او ر

 بوسیله فکرها در ذهن ما به ما نشان داده میشود جهانی که چیزهای این جهانی بوسیله مفاهیم ذهنیم به چیزهای هایمان چسبیده ایفکر

ما یاد . ای ما تعیین کرده که چه چیزی مهم هستن و آن جامعه برانمامان ، دوستپدر و مادر آنها و ارزش آنها رایم به ه ا و ما چسبید
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. چسبیدیم  ش یواش درد ایجاد شد و بعد به دردهای آن همیم به آنها و از چسبیدن به آنها یواه ا و چسبید گرفتیم چه چیزی مهم هست

و  ه ایمعهای هست که در آن بزرگ شدن جاممحتوای این تصویر ذهنی ارزشهای آ بنابراین یک تصویر ذهنی درست کردیم که

ن شد دل ما و آن چیزها پس آ .میشود مرکز ما ، دل ما ،و بچسبیم به آنهر چیزی که مهم باشه برای ما ، نها مهم هستندای میگویند

چه ما دلمونه در حال ریزشه برای اینکه همسر ما دلمونه بهمیشه  یعنی دل ما  ،ند ما میترسیماز بین رفتن ند وچون در حال تغییر

هر چیزی در حال . ن دلمونه و اینها مرتب در اختیار ما که نیستند در حال تغییرندونه، مقام اداریمان دلمونه پولهایمادوستای ما دلم

را  هاآن .ای اینکه با فکر آن چیز هم هویت هستیمبر. ما میترسیم پس هر چیزی که تغییر میکند. دگیه و این هم قانون زن ستتغییره

.اور داریم ب  

نید که اگر به و میدا. بلکه توی آن اسیر شده ایداما امروز شما متوجه ُشده اید که شما این تن نیستید . گریه مال این تنه. بنابراین این تنه

. د کندکنید زندگی تجربه میکند این تن را و زندگی بزودی راهش را بلد هست تا خودش را از این تن آزاصورت ناظر به این تن نگاه 

یکی خدا در ذهن این  در واقع اینکه یکی من و. دا باشداین طور چیزی نیست که یکی شما باشید یکی خ. زندگی و شما یکی هستید

. من و یکی هم خدامادر گرفتاری ما همین یک جمله هست یکی . بنیان گرفتاریه. بنیان تنه  

ولی یک لحظه که . ذار تا من انجام بدمگب کاری که میکنیم این منه، میگوید هر نیم از این در بیاییم بیرون، برای اینکهاو ما نمی تو

میبینید و بارها موالنا گفته که در این حالت و وضعیتی که انسان هست آن اتفاقی که باید می افتاد،  عقب میکشید و ذهنتان راشما 

این دو تا  شما خداییت هستید. است و شما هوشیاری هستید  دهبرای اینکه این فکرها ما. ا شدهیعنی هوشیاری از ماده جد . است افتاده

بالغ شده ایم رسیدیم دوباره میچسبیم  به آن چیزها و از آن چیزها ندانم کاری ما با وجود اینکه  بر اثر در انسان از هم جدا شده و 

رونه، کمک از بیرونه، شادی از بیرونه و ، برکت در بیی یاد داده شده که زندگی دربیرون استبه ما این طور. زندگی می خواهیم

ارزشه و  او یه چیزهایی میخواد؟ آن محتوا ها را آن چیزهایی که براچ.  به خواستن زنده است. تن لیست خواسته ها دارد. ینها تنها

ه اگر دل ما از جسم ولی ما میدانیم ک. روز صحبت خواهیم کردام.ن عینک میبینیمو هر چی که مرکز ما باشد جهان را با آ .مرکزشه

حاال داریم آگاه . خواهیم ترسید پس همیشه گریه خواهیم کردو همیشه  عوضی خواهیم دید همیشه درد خواهیم کشید و همیشه باشد

.نی تو نمیشییع.  ویم و میگوید من دیگر ترش نمیشم، تلخ نمیشممیش  

من گوهری هستم که از جان . من گوهر جانیم.سان در ذهن این حالت موقتیه اینجا برای ان.برای اینکه تو شکری و من هم شکرم

که  ،و واقعاً هم همینطوره آن چیزی که ما هستیم. منسوب به تو هستم. منسوب به زندگی هستم. منسوب به جان هستم. درست شدم

سبیده به چیزهای این جهانی و تر نمیشه و از جنس این جهان نیست و به زور چ ،نمیسوز ،االن چسبیدیم به این چیزها، آن که نمیمیره

من دارد  و به این ترتیب.ر غلطهید که این کاود و شما امروز متوجه میشهخودش زندگیه، از چیزهای این جهانی زندگی می خوا



        5991آبان  59 -5151نوامبر  9: گنج حضور                                                                      تاریخ اجرا 185برنامۀ شماره 

11 
 

و ن را واقعاً باور میکنیم یعنی فکرما. ویمن هم هویت میشبا فکرما و فکر میکنیم چرا ما هر لحظه  بلند میشیویم و .کوچک میشود

و  رکت موقعی هست که این من بلند نشود، عقلش هم صفر باشددر حالیکه زندگی و ب. دنبال زندگی و برکت از بیرون میگردیم

قعی هست که خودم هستم مو بهترین حالتی که من خودم شبیه. هست و آن خودم هستمزندگی  ،فروکش کنه و در آن زمینه برکت هست

وقتی من . آن موقع هست که من خودم هستم. نه خودش هست و نه عقل آن .لند نمیشه صفر میشهب این من ذهنی بلند نمیشه عقلش هم

سیب پذیر آ. از جنس خودمان نیستیم دیگر ذهنی بلند بشود و عقل آن هم بلند شود به درجه ای که بلند میشویم ما و میگوییم من،،

 شما تند ؛ بارها این را گفته ایم ؛ شما فضای در بر گیرنده اتفاق هستید واتفاقات بیف. ی توانید زمینه باشید در حالیکه شما م. میشویم

جای فضای در بر گیرندۀ آن  هق یکی بگیرید ، یعنی اتفاق را بابه محض اینکه فضای در بر گیرنده اتفاق را با اتف. اتفاق نمی افتید

.می کنید ، و آن موقعی هست که زندگی دارد گریه میکند، شما حس میکنید که دارید اتفاق می افتید و می ترسید و گریه بگیرید   

خدا اینقدر قدرت ندارد که بیاید اوضاع و احوال من را بررسی کند و زودی من را از  ،حاال، به صورت من ذهنی میگوییم آقا ، خانم

ما ، تسلیم شما و رضایت تشخیص شما ،همکاری شما، موافقت ش. شما خودش هستی! این مخمصه نجات دهد؟ به من زنده شود؟ نه

یعنی مثل اینکه قسمتی از خدا آمده است در شما و ارادۀ آزاد دارد و  ،این گوهر جانی ارادۀ آزاد دارد. شما در این لحظه شرط هست

ان مربوط به این جه. برای اینکه این یک چیز خدایست. قدرت انتخاب دارد و هیچ کس این قدرت انتخاب را از او نمی تواند بگیرد

تخابش را بکار میگیرد برای اینکه توجه اش را به یک ظه قدرت اناین لح. ولی بکار این را نمی گیرد. نیست که از او بتوانند بگیرند

که من همین تصویر ذهنی هستم و اگر چیزی از بیرون به من  ،چیزی در جهان بگذاره، برا ی اینکه به غلط یاد گرفته با عقلش

. میشوماضافه شود من بزرگتر   

امروز متوجه میشویم که ما گوهر جانی هستیم و زندگی هستیم و این که چیزها به من اضافه شوند یا کم شوند یا هر چیزی که این من 

راههای این من ذهنی به درد من که گوهر جانی هستم نمی خورد به درد مثالً بدست آوردن پول . ذهنی میگوید ، من بزرگتر نمی شوم

. داره امور در بیرون می خورد ولی اینکه من را به زندگی برساند و زندگی کنم ، به ُبعد زندگی من ربطی نداردمی خورد یا ا  

و زندگی دارد تجربه میکند تلخی را و این  پس یاد گرفتیم که ما از جنس شکر هستیم از جنس خدا هستیم ، از جنس شیرینی هستیم

ن در این لحظه شما میتوانید انتخاب کنیداز آن اراده آزاد خود کمک بگیرید و انتخاب موقت هست و این اشتباه انتخاب ما هست چو

 ، توجه را بردارید و بگذارید روی خودتان و از کنید و به جای اینکه توجه خودتان را بگذارید به یک چیزی تا از آن چیز آگاه شوید

ر باید پله پله جلو میرویم، جلو هم نمیرویم این غلط هست این ذهن هست در هفته های قبل گفتیم که این کا.  خدا یا زندگی آگاه شوید

. توجه میکنید ما هیچ جا نمیرویم. چیزها در این لحظه عوض میشوند , ما همیشه در این لحظه هستیم . که میبیند ما داریم جلو میرویم 

ض میشود، فکر ما عوض میشود، اتفاقات عوض ولی فرم این لحظه مرتب عوض میشود ، تن ما عو.همیشه در این لحظه هستیم 
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پس ما همیشه ساکن هستیم و این لحظه چیزها عوض میشوند، وقتی چیزها عوض میشوند ما مقاومتی در تغغیر چیزها در . میشوند

ی ما عادت حاال ما میگوییم توجه مان را نگذاریم در چیزها در بیرون ول. عوض میکند ا را اونداریم برای اینکه چیزهاین لحظه 

مان ، به بچه مان ، روی دوستمان ، روی چیزهای به همسر و با آن هم هویت شویم و کردهایم به اینکه توجه مان به بیرون به پولمان

.درد دارد. این آسان است؟؟ نه نیست... حاال میخواهیم برداریم توجه مان را از چیزهای بیرونی ... بیرونی   

در این لحظه هستید و چیزها در این لحظه ن که االن شما آگاه میشوید همیشه این لحظه هست و شما ای. شما دارید هوشیار میشوید

ایم که اعتراض کنیم، مقاومت کنیم،  برای اینکه ما عادت کرده. عوض می شوند وقتی عوض می شوند اعتراض نکنید این درد دارد

فه مردم هست لباس پوشیدن مردم هست رفتار مردم هست مثالً طوری که چیزهایی که عوض میشوند مثالً قیا.  استقامت و ستیزه کنیم

همۀ اینها همۀ این تغییرات در این ... همسر ما نشسته یا دیر آمده یا در کارش موفق نبوده یا کارهای خودمان بوده که اشتباه کردیم

% 511این درد دارد ، در واقع شما حواستان  خوب. لحظه هست که ما یاد گرفتیم اعتراض کنیم حاال میگوییم که اعتراض نکنیم 

با آن همکاری می کنم و  هر تغییری در این لحظه هست من ی این موضوی هست کهرو روی خودتان هست و روی دیگران نیست و

یعنی  روم در دل آتش قدم به قدم ما داریم پیشرفت میکنیم . هیچ اعتراضی ندارم و این درد دارد که اسم این درد هوشیارانه است 

یک اتفاقی میافتد و من یاد گرفتم واکنش نشان بدهم و عصبانی بشوم حاال یاد گرفتم که واکنش نشان . خودم را از این جهان دارم میکَنم

برای اینکه این من ذهنی از آن طرف میگوید االن تو کوچک میشوی ، زیر پا له !! این آسان است؟ نه ... ندهم و بگویم که عیب ندارد

.شوی، چرا جواب نمیدهیمی  

میکشیم برای ما یاد گرفتیم که غیبت کنیم ، انتقاد کنیم و بد بگیم تا این من ذهنی بزرگ شود حاال که این من ذهنی کوچک میشود درد 

هنی هستیم و از جنس این من ذکه ما از جنس خدا یک دانشی هست  در دل آتش روم و در زیر همه این .این هستیم اینکه فکر میکنیم

که اگر خشمگین پس مطمئن هستید . ر نیستیم این هم میدانیمم و از جنس واکنش نیستیم، ما از جنس خشم نیستیم، ما از جنس فکنیستی

میگوید توجه ات را بده به من و فکر ها هم میپرند در سرمان و میگویند توجه ات را بده به من ؛ حاال . نشویم خوبه ولی درد میکشیم

.دارد اگر ندهید درد  

ید در این لحظه که توجه را نگذارید روی یک چیز بیرونی و از بشوفق ومخوب اگر شما تازه و خندان شوم  در دل آتش روم ،

برای  !بلهد تازه و خندان میشوید یا نه؟،که زندگی هستید و به زندگی زنده بشویآن زندگی بخواهید و بگذارید روی خودتان 

علل اصول تغییراتی که تا حاال ما با آنها ستیزه کردیم این تغییرات خیلی زیبا . یدی را باز میکنداینکه زندگی هر لحظه جهان جد

. که این غلط است.ما فکر کردیم با این عقل خودمان که این تغییرات برای ما بد هستند در نتیجه دشمن این تغییرات شدیم . بودند  

کانیم زر همچو زر سرخ از آنک جمله                                               تش روم تازه و خندان شوم              در دل آ   
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ما . بکوبید هر کاری بکنید طال باقی می ماند, خیس کنید, ید، حرارت بدهید رد؟ طال را هر بالیی به سرش بیاوریتی داطال چه خواص

 حاال ما درد بکشیم از بین میریم؟ نه، البته اگر درد هوشیارانه  ،یمزر آن جهان هستیم ، جهان یکتایی هستیم ، ما هوشیاری هست ،هم

اگر شما درد بکشید و ناله کنید و احساس ظلم بکنید و این درد کشیدن من ذهنی است . بله درد نا هوشیارانه ما را از بین میبرد. باشد 

که من معتاد شدم به این جهان و می خواهم که این اعتیاد  شما االن هوشیارانه میگویید. درد هوشیارانه مال هوشیاری است. برای درد

که من از جنس آسیب پذیری نیستم، از جنس  دانش هم دارم  ولی آن. لحظه به لحظه تازه و خندان میشوم. را ترک کنم، درد میکشم

شما . سد و آسیب هم نمی بیندخدا مرگ نمیشنا. ما از جنس هوشیاری هستیم از جنس خدا هستیم . طال را تمثیل میزند. طال هستم

ولی اگر . هر چقدر بزنند و بکوبند از بین نمیرد. امتداد خدا هستید فرض کنید که خدا یک هوشیاری هست و یک قسمت آن شما هستید

ت هستم یا شما بگویید که من جسم هستم ، این هم انتخاب شماست در این لحظه ، می توانید انتخاب کنید با آن اراده آزاد که من خدایی

اگر انتخاب کنی که جنس هستی نابود میشوی و از بین میروی چون خودتان گفتید که جسم هستم و اگر انتخاب کنی که . جسم هستم 

که . هوشیاری هستی یعنی در آن حالت هم جسم شما از بین میرود و باالخره فکر ما درست کار نمی کند تن ما درست کار نمیکند

ه اینها لگد میکوبد ، تب فکر بغزل و مثنوی که مرکه امروز داریم در منتها نا آگاه از این موضوعها ر هستندبیشتر مردم در تن گی

مشت فکر ولی با وجود اینکه در گذشته شما می گویید این اتفاقها برای من افتاده و من نابود شدم االن شناسایی میکنید که زیر لگد و 

برداشت غلط بوده که فالن اتفاق برای من افتاده و من نابود شدم و شکسته شدم و آسیب دیدم و  آن. شما از جنس نا بود شدنی نیستید

جمله یعنی همش، هیچ  ،شما زر سرخ هسستید ، همش. اینها همه برای جسم بوده، یعنی تصور بوده ... شخصیت من خرد شده

بله ما االن در . هوشیاری تنتان نیست. ما که تنتان نیستیدشما میپرسید پس تن ما چی؟ ش. درصدی از شما از جنس آسیب پذیری نیست

حرکت میکنیم، غذا  ه ما در این تنعلل اصول درست هست ک. نمان نیستیمتن هستیم ودر این تن در این جهان زندگی میکنیم ولی ت

ی یکتایی ولی این تن هم هست بر میگردد به همان فضازندگی میکنیم، حرف میزنیم ولی این هوشیاری بعد از یک مدتی  , میخوریم

شما االن دیگر میدانید که . درسته؟ حاال این بحثها را نکنیم. تا آن موقعی که این تن بیوفتد، یعنی بمیرد که ما دیگر از اینجا رفتیم 

.  و هر اتفاقی در گذشته برای شما افتاده به شما آسیب نزده. طالی خالص هستید و آسیب پذیر نیستید  

بخش دوم   

  یر ترا بنگرم                                                                    دار مرا سنگسار، ز آنچ من ارزانیمدل آتش اگرغ در  

میگوید اگر من در توی آتش، زندگی چکار میکند؟ زندگی اسبابهای بیرونی را بگذارید کنار ، شما ممکن است االن زیر درد باشید و 

زندگی یک چیزی به شما . زندگی کرده, همۀ اینها را که میگویید غلط است... سرم کرده، بچه ام کرده، دوستانم کردند بگویید هم

شما حاضر هستید . شما این چیز را دلتان کرده بودید. که شما فهمیدید که آن چیز نیستید د بعد پس میگیرد ، می خواهد ببیندمیده
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باز این ... حاال من بجای این میروم و این یکی را میگذارم در دلم. نه : می گویید نمی فهمید و  هم ازندگی یا خدا را دلتان بکنید؟ شم

این کارها را . خوب اینها درد دارد، درد نا هوشیارانه است که تن ما را نا بود میکند فکر ما را خراب میکند.... را هم میگیرد و

موالنا میفهمید که یک چیزی هست که االن از شما دارد گرفته می شود و شما به آن چسبیده میکند تا ما بیاییم هوشیارانه با آموزشهای 

میگویید در این حالتی که تو داری این را از من .  بودید و حاال دارد دردتان می آید و میگویید حاال من می خواهم دلم را از این ب ک نم

وم و به یک چیز دیگری بچسبم در این جهان و به تو نگاه نکنم ، دیگر غیر شاهد این کار هستم بصورت ناظر اگر برو من  میگیری

تو مشخص است ، در این لحظه یا توجه ات میرود به یک چیزی در جهان یا بر میگردد به روی خودت، شما نگو که خدا را به من 

ولی تا االن هیچ . ان بشوید ، این خداستیعنی وقتی که شما خودتان، خودت.نشان بده؟ خدا همین هوشیاری هست که روی خودش هست

اید  اگر شده اگر نشده اید. ، همیشه از جنس جسم بودیدهمیشه یک چیزی در بیرون دل شما بوده... وقت شما خودتان، خودتان نبودید

ن جنس شده اید وگرنه نمی رنامه ادامه میدهید به درصدی از آالبته خیلی از ما، بنده و شما و خیلی ازشماها که به دیدن این ب! که هیچ

از جنس جسم هست این حرفها مزخرف هستند، بی معنی هستند، جنون هستند  دلش برای گوشی که. تونستیم این حرفها را گوش دهیم

خیلی کار . ، این حرفها چی هستند؟؟ خوب اینطور انسانها باید درد بکشند تا درد به آنها نشان دهد و ثابت کند که راهشان غلط است

را نباید طوالنی کرد چون درد زیاد این تن ما را خراب میکند، فکر ما را خراب میکند، ما دیگر نمی توانیم این تن را درست کنیم یا 

آیا بهتر نیست که انسان در ده سالگی از جهان خودش را عقب بکشد و روی . هر چه زودتر بهتر. فکر کنیم رگردیم خالقانهب

هیچ بالیی  هنوز خداییت در ما زنده بشود و این ذهن ساده شده را در اختیار بگیرد و این تن سالم را کهبشود و این  زنده هوشیاری

خر آ! ی؟ همیشه با درد؟ تا برویم تا هفتاد سالگسرش نیامده و اندامهایش خوب کار میکنند بدست بگیرد ، اداره کند؟ این بهتر نیست

یم که زندگیمان در دیپلم مان ، در کارمان، دربچه امان،،، سن ما رفت باال باال باال در چرا من باید این همه درد بکشم؟ ما فکر کرد

ُخب بهتر نیست که همان اول ما این را بفهمیم؟ ُخب ما  ،همه اینها به ما درد داد. زندگی در هیچ کدام از اینها نبود ! آخر دیدیم نشد

این بسیار نکته مهمی است و بسار نکته ظریفی هست که شما  اگر غیر ترا بنگرم  تشدر دل آ :  میگویید. و حاال میدانیم نمی دانستیم

 االن دارید درد میکشید اوالً باید بکشید عقب بصورت ناظر و ببینید چرا درد میکشید ، اینطور نیست که بگویید خدا با من دشمن است

او منبع بخشش . شمن من است، نه ، خدا دشمن هیچ کس نیست پس من به وسیله خدا محاصره شدم و او دارد به من درد میدهد و او د

است هر لحظه می خواد برکتش را عشقش را لطافتش را وارد وجود شما و این چهار بعد شما بکند و شما انتخاب می کنید که 

وقتی در این لحظه ما از .رید و انتخاب میکنید که بروید بیرون و غیر او را بنگ. چرا؟ برای اینکه میگویید که من میدانم. نگذارید 

چرا از چیزی از بیرون آگاه هستیم؟ برای اینکه آن مهم تر است آن دل ما . چیزی در این لحظه آگاه هستیم یعنی از خدا آگاه نیستیم

اه میکنم را هم زیرچشمی نگن ه و آحاال شما میگویید که آن مهم نیست معتبر است من دلم از زندگی هست از عدم هست و خایلی. است

یر ترا دل آتش اگرغ در  .یم را هم می پاییم ولی این دل من به من میگویید چه چیزی درست است و این دل هم خالی هستو پولها
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من . برای اینکه من خودم را ارزان فروختم. یعنی من را سنگسار کن   دار مرا سنگسار، ز آنچ من ارزانیم               بنگرم  

اگر در این لحظه شما به بیرون توجه میکنید خوب  [دان که همان ارزی بر هر چه که میلرزی    می ].را به ارزانینسبت دادم خودم 

ز جنس سنگسار حاال یعنی چه؟ موالنا معنی سنگسار را هم به ما میگویید؛ سنگسار یعنی ما که ا. خودتان را ارزان فروختید

هر واکنشی که . هم واکنش نشان بدهیم  و ما عوامل بیرونی مثل سنگ بخورد به ما، لحظه به لحظه  هوشیاری هستیم برویم به ذهن

نجا و با که ما یک نفر را بگذاریم آاین نیست . پس سنگسار معنی اش مشخص شد. شما نشان میدهید همین دارید سنگسار میشوید

حظه با توجه به اینکه دلش چیزهای بیرونی معنی اش این است که وقتی هوشیاری میرود توی ذهن و هر ل! سنگ بزنیم و بکشیم

و میاد فکری که او را معرفی میکند  شان میدهد، مثل اتفاقی که می افتدها واکنش نکه دلش چیزهای بیرونی هست و به آنهست انسانی 

د و ما متوجه آن نمی برای ما میشو دن فکر بلند میشویم آن مثل سنگی هست که به ما می خورد و هر لحظه باعث دربه ذهن و ما با آ

قبل از آن . اگر در آتش غیر از تو را بنگرم سنگسار شدن حق من خواهد بود !من حقم هست و میگوید که این قانون تو است. شویم

اکر خودم را .یک قانون دیگر هم موال نا استفاده میکند تمثیل میزند من که هوشیاری هستم باید هوشیاری با هوشیاری زوج باشد

فروختم و رفتم به بیرون این را معادل زنا میداند و میگویید که من حقم هست که سنگسار بشوم، این فقط تمثیل است که مردم ارزان 

پس شما بعد از این توجهتان را نمی گذارید به بیرون .بفهمند چون مردم این قوانین را میدانند راحت متوجه حرف موالنا خواهند شد

ا برود به یک چیزی که شما بگویید این مهم هست و با آن هم هویت بشوید آن میشود دل شما و به چون به محض اینکه توجه شم

یک سنگی به شما میخورد که دردتان می آید و در این حالت اگر شما تخمی بکارید این تخم در خواهد  محض اینکه دل شما بشود

یکبار دیگر می گویم وقتی ما . که معنی سنگسار مشخص شده باشد  من امیدوارم. داشت این بادام پوک خواهد بود این تخم گل نیست

یا یک فکری میاد و ما احساس حسادت میکنیم ، یک دفعه می ترسیم یا یک  واکنش نشان میدهینم مثال می ترسیم یا خشمگین میشویم 

اگر شما این کار را بکنید تمام عوامل  هیجان منفی به ما دست میدهد اینها همه سنگهایی هست که از بیرون به ما زده میشود یعنی

شبیه به این هست که می گوید اگر از زمین به عنوان من بلند شوید همیشه تیرها به شما خواهند . بیرونی به شما سنگ می اندازند

شما ه د شوید تیرها بید و بخوابید زمین به شما تیر نمی خورد ولی اگر بلنارند تیر میزنند اگر شما صفر بشوخورد مثل اینکه همیشه د

یم این موضوع را و کمکی هم به بیان غزل ما بکند چند بیت از متوجه بشواما برای اینکه . این هم تمثیل موالنا هست . می خورند

مثنوی برایتان میخوانم که این قسنت مثنوی بسیار بسیار مهم است من فقط چند بیت از آن را می خوانم که به این قسمت صحبت ما 

بعضی قسمتهای مثنوی باید ... ر که مهم است نید آنقدو مابقی آن را شما خودتان می توانید بروید بخوانید ، زیاد هم بخواوط هست مرب

بینید که این اتفاقها  یواش یواش می.. هر روز خوانده شود چون پس از اینکه یک مدتی تکرار شود بعد شما خواهید دید که آنجا هستید

واکنش نشان نمی دید ، سنگ نمی خورد به شما، سنگسار نمی شوید، انگار که شما دارید میروید و مردم دارند  می افتند ولی شما
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ران ندازند به شما نمی اندازند به دیگسنگ می اندازند پس از مدتی نیبینید دیگر سنگ نمی اندازند سنک در دستشان هست ولی نمی ا

.یچ کسی به شما سنگ نمی اندازدپس از مدتی می بینید که ه... می اندازند   

مجنون شد پریشان و غوی        گز تو                                                                         کان تویی کفت لیلی را خلیفه  

ید لیلی لیلی ند و می گواو را می بی زیبایی نبوده و خلیفه یا شاهخلیفه میبیند لیلی هم دخترخیلی د که لیلی را گوی می ،قوی یعنی گمراه

مبل خداست یک انسان من ا چی می گوید؟؟ لیلی در اینجا سکه مجنون را پریشان و گمراه کرده ای؟ اینج ؟که می گویند تو هستی

گر می شناسی همینه؟ این که شبیه به چیزهای دیخدایی که تو سش جسم است به یک عارف نگاه میکند و می گوید اینذهنی که جن

پریشان شده و ! که آن عارف پریشان شده به خاطر تو.. بله اگر شما مقایسه کنید چون تو در ذهن هستی و داری مقایسه میکنی ! هست

ییت زنده شده از دیدگاه من ذهنی و خلیفه پریشان و سی که به حضور زنده شده و به خداگمراه شده به خاطر تو موالنا ایجا می گوید ک

نظر من ذهنی کسی در این لحظه به زندگی زنده هست و به خدا وصل هست و ذهنش درست استفاده میکند ، آن  از.  گمراه است

کارهای عوضی من ذهنی را نمی کند مثل غیبت کردن، ایراد گرفتن، مثل عوض کردن مردم یا حسادت و نگرانی یا واکنشهای منفی 

خالصه خلیفه خدا را اینطور میبیند که شبیه به چیزهای دیگر هست و به . یستن یمعمولانسان و انجام نمی دهد آن انسان گمراه است 

. به آن چیز عالقمندیم و به خدا هم عالقمندیم، چنین چیزی ما نداریم و این چیز  

د لیلی را با دگرخوبان مقایسه میکندببینی از دگر خوبان   

گفت خاموش چون مجنون نیستی                                               از دگر خوبان تو افزون نیستی                                

یعنی ما در این لحظه یعنی چی . گفت خاموش باش چون تو مجنون نیستی !. از بقیه خوشگلها تو چیزی اضافه نداری به لیلی میگوید 

 ،زندگی هم خوبه ،ز خوبه، آن چیز خوب و خدا هم خوبهم که توجه مان برود به چیزهای بیرونی مرتب میگوییم این چیاگر میگذاری

. ی کهگفت خاموش باش تو که مجنون نیست .حضور هم خوبه هست پس داریم با ذهن حرف میزنیم   

بدتر هست بیداریش از خوابش                                                               هر که بیدار است او در خوابتر               

هر کسی بیدار به ذهن هست یعنی فرض کنید که شما توجه تان االن میرود به بیرون لحظه بعد هم میرود بیرون و لحظه بعد هم 

و ما به همل این ,,,, بعد فکر بعدی  ،یک فکر می پرد در سر ما بعد فکر بعدی.. همینطور این معادل این است که تسلسل فکرها

نند این بیداری ذهنی است بیداری من ذهنی است هر داریم یعنی هم هویت هستیم این فکر ها ما را میکَ فکرها معتقد هستیم و باور

هر کسی جامد شده . برای اینکه در خواب ذهن هست در خواب فکرهاش هست. که به من ذهنی بیدار هست او خواب تر هستکسی 

او درد دارد و می ترسد، حسود هست ، گرفتار هست یا حتی و چسبیده به یک سری باورها و یک سری دردها مطمئن باشید که 
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در خواب درد است و در خواب فکرهای هم . مریض است و شاید دارد پنهان میکند و نمی تواند این انسان بدن سالمی هم داشته باشد

هست بیداریش از خوابش بدتر              هر که بیدار است او در خوابتر              . هویت شده است یعنی هوشیاریش پایین است  

.این بیداری به ذهن حتی از خوابی که شب سرش را بگذارد و بخوابد هم بدتر است  

  چو در بندان مات بیداری هس                                                                                 چون بحق بیدار نبود جان ما 

این طور میگوید که وقتی مل به عنوان هوشیاری بکنیم از ذهن و بیاییم و روی خودمان قائم بشویم به صورت . ندان در بندان یعنی ز

حضور ناظر و عمیق به جهان نگاه کنیم و عمق عمیقی پیدا کنیم بطوری که اگر جهان بیرون ما را جذب میکند همه ما کنده نشود و 

آیا این کار . ن را نگه داریم در این صورت جان ما به حق بیدار شده استن برود و بیشتر آرا بگذاریم بیرو یک مقداری از هوشیاری

نمی   این همه حرف. نمی نوشتندمیشود که ما به حق بیدار بشویم؟  اگر نمی شد که این همه کتاب  .امکان دارد؟ البته که امکان دارد

. آیا من ذهنی آنها رابیدار میکند؟ نه . ر شوند؟ بله همه میتوانند بیدار شوندآیا همه میتوانند بیدا. و این همه زحمت نمی کشیدند دزدن

لحظه به لحظه توجه آنها را . لحظه به لحظه نمی گذارد. چرا بیدار نمی شوند؟ چون عقل من ذهنی آنها دخالت میکند و نمی گذارد

ن آآن عینک با عینک آنها برای دیدن جهان و با  ن چیز میشودمیبره به یک چیز بیرونی و آن هم میاد و مرکز آنها، دل آنها میشود و آ

! که چاقو که دسته خودش را نمی برد :عقل میخواهند روند به سوی زندگی بسوی خدا و آزاد شوند من ذهنی هم که میگوید  

باشد شما به زندگی برسید که اگر قرار  من ذهنی که شما را به سمت خدا هدایت میکند که!  خویش را؟  هیچ موقعه  ۀکی ببرد تیغ دست

درسته؟ حاال معنی اش این است .ن موقع میشود زندانآپس بیداری برای ما . که نمیمیرد هیچ موقع. و به خدا زنده بشوید آن باید بمیرد

بریم به این  چرا ما از این زندان بیرون نمی آییم؟ برای اینکه ما هر لحظه دوست داریم. که بیداری ما االن به ذهن زندان ما است

به طرف زندان نگاه کنیم یعنی چی؟ در این ! خب بجای اینکه به در نگاه کنیم به طرف زندان نگاه کنیم . در باز است؟ بله. زندان 

هر . چیزهای بیرونی بگذارید، بگذارید روی خودتان یور لحظه شما میتوانید برگردید به خودتان قائم بشوید توجه شما را بجای اینکه

می توانید واکنش نشان ندهید؟ می . میسازد زندان خودش میشود ران اا مش هجوت توجه شما میرود بیرون همان چیزی کهلحظه که 

توانید آرام بمانید؟ با این دانش که گفت زندگی دارد خودش را بصورت شما تجربه میکند و بلد هست که خودش، خودش را آزاد کند و 

.قب می افتد و خراب می شود شما بلد نیستید و اگر شما دخالت کنید این کار به ع  

البته در آنجا هم متوجه شدید ولی این هم یک مثال . می خواستم به شما توضیح بدهم همان است که در مورد سنگساری حاال اینجا

.دیگرست   

لاوز فوخ زود سوو ن ایز زو                                                                                  جان همه روز از لگد کوب  
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ت فکر برمیخیزیم یک لگد ه ما به صورلحظه به لحظه ک. زیر لگد انداخته و میزند خیال یعنی فکر ،جان لحظه به لحظه، 

بصورت حضور ناظر به فکر نگاه کنیم واز الگوی  و اگر آرام باشیم، ساکن باشیم، ! می توانیم نخوریم؟ بله.  نمامیخوریم ازجان

انه است ، اگر این کار را نکنیم گفتیم درد دارد ، این درد هوشیار. از الگوهای شرطی شده استفاده نکنیم. واکنش استفاده نکنیم

را دادم به یک چیز در  تند و گفت اگر من در وسط درد توجۀ خودملحظه ای هس ،اینها لحظه به لحظه در ما صورت میگیرد

کار   اگر وسط. حاال قانونش را شما یاد گرفتید . من مستحق سنگسار هستم  ،بیرون یا به یک درد یا پناه بردم به بیرون

بشوم در این صورت شما  زنده ه من به زندگی زنده بایدن هست کبه اینکه این درد برای ای حواستون رفت به یک جایی و نرفت

ون به آن سنگهای سنگسار هم گفتیم یعنی چه؟ یعنی جان و هوشیاری برود توی کیسته ای و از بیر. مستحق سنگسار هستید 

من ذهنی . د، دائم با این خیال زیان و سود کار میکند زیان و سو ؟ حاال این سنگهای خیال هم میگوید که چی هستند. خیال بزنند 

و این خوشی و ناراحتی مال خودش هست و مربوط به  همینکه فکر زیان میاد ناراحت میشود و سود میاد خوشحال میشود

خوشحال پس شما به صورت حضور ناظر دارید به ذهن نگاه میکنید که این باشنده توهمی با سود میپرد باال و . زندگی نیست

تاییدی می گیرد از کسی فورا بزرگ میشود و کسی توهین  یک چیز خوبی اتفاق میافتد مثالً . میشود و با ضرر عبوس میشود

یند که حاال این مقام را گواو خوشحال میشود و وقتی به او می، یک مقامی قرار بود بگیره و به او می دهند میکند کوچک میشود

به یک چیزی چسبیده بوده و از دست میدهد برای یک عمر ناراحت میشود و . موقع ناراحت میشود نمی توانیم به تو بدهیم آن

این من ذهنی ترس از مردن دارد ، خوف زوال، شما امروز یاد گرفتید که شما گوهر کانی . همیشه هم ترس از مردن دارد

پس خوف زوال غلط است پس هر ترسی . پذیرد هستید ، زر خالص هستید و هر بالیی به سرش بیاید نمی میرد و آسیب نمی

ترسی ! اگر کسی حاال بگوید که گفته اند نترسید.غلط است البته منظور این نیست که ما حماقت کنیم، حماقت با ترس فرق دارد

 وجود ندارد در این لحظه شما از جنس زندگی هستید و زندگی نمیمیره ولی از جنس زندگی باشیم خرد زندگی دارد جاری

خرد دارد که این عقل کل است که دارد  ،بودن دارد جاری میشود یعنی خداییت عقل دارد. میشود به خرد شما و به فکرتان 

کائنات را هدایت میکندو آن در اختیار شماست االن ، کارهای نیک انجام میدهد فکرهای نیک در سر شما میپرد شما خالق 

کوششتان را بکار میبرید، دیگر خرد زندگی که با شما هست عمل زندگی که  شما حد اکثر. میشوید دیگر ترس وجود ندارد

د روئید دیگر بهتر از این چی می شود؟ شما برای نبرکت زندگی به آن میریزد با شماست و دائم تخم گل می کارید ، اینها خواه

این استدالل را نمی کنید ولی ته دلتان  چی بترسید؟ یک چیزی دارد میرود شما میدانید که این به نفعتان هست که میرود حاال

اینها را من ذهنی من ساخته بود حاال یک . خیلی بهترش می خواهد بیاید. میدانید که این که میرود بهتر از آن می خواهد بیاید

.  چیزی می خواهد بیاید که آن را زندگی ساخته پس نمی ترسید  
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نی بسوی آسمان راه سفر                                                             می ماندش نی لطف و ّفر                 نی صفا  

نه صفای زندگی و نه خلوص هست و نه نابی هست  که در آنما هستیم و این شده دل ما ، ،ببینید این من ذهنی ما فکر میکنیم که

دگی نه فر زندگی نه لطف زن زمانیکه ت که از زندگی میاد،فر برکتی هس ،فر هم میدانید که از آن طرف میاد. نه لطف و نه فر

خب اگر کسی . مانده نآسمان راه سفر   در این صورت دیگر به، پس توجه ما هر لحظه میرود بیرون ۀهم نه خلوص زندگی و

 ش پرتنمانده همه حواس براش میترسه از مردن و همه حواسش به سود و زیان هست و زیر ضربات لگد من ذهنیه، چیزی

هر موقع هم که بخواهد سفر کند همان سیستم درد و هم هویت شدگی  .د سفر کنههبه سوی آسمان نمی خوا اصالً مسائل هست و

پس یک بیداری الزم است و برای همین این ابیات را . میگویید که من ترا میبرم که از توی آن درد بیشتری تولید میشود

دل باز می شود و  ،وقتی که زیاد می خوانید این ابیات را. عنا برایتان زنده شودوانید تا مد اینها را بخمیخوانیم شما مرتب بای

آن چیزهایی که دلمان بوده اند کم کم کنده میشوند و می افتند و متوجه میشویم که اینها مهم . مرتب از جهان کنده می شویم 

یواش شما میبینید که همه و یواش .... میشود وسیع میشودونیستند و هوشیاری که یواش یواش از این ذهن آزاد می شود وسیع 

. فضا گشوده می شود . ن جا می شود و این فضا مانند آسمان می ماند هر چیزی که وارد آن بشود برایش جا باز میکندچیز در آ

یم به غیر مان و میگویبرای اینکه ما یک سری چیزها را گذاشتیم دل ،ولی االن جانیست صالً فضا گشایی تعریف انسان هست ا

. د نمی خورداز اینها دیگر چیزی بدر  

مقال خفته آن باشد که او از هر خیال                                                                          دارد اومید و کند با او  

خیال یا فکر مربوط به چی هست؟ . یشود خفته کسی است که در این لحظه توجهش را میگذارد به ذهنش با یک فکری جفت م

. و با او گفتگو میکند آن چیز بیرونی امید زندگی دارد و آن فکر مربوط به اتفاق هست  از است ومربوط به یک چیز بیرونی 

! دهیکی به من خوشبختی می ! متسه گفتگو میکند که بفهمد کی انشاهلل تو به من هویت میدهی کی به من میگویی که چه کسی

شما از جنس هوشیاری هستید شما در این لحظه از . یادمان باشد که چیزهای بیرونی همیشه به صورت فکر به ما ارائه میشوند 

فکرتان در ذهنتان میپرسید که چه خبر؟ کی به ما خوشبختی میدید؟ کی راه را برای ما باز میکنید؟ یا نه بصورت حضور ناظر 

یک کسی یک کاری میکند و یک فکری ایجاد میشود و . ند و در مورد گذشته یا آینده هستند میدانید که این فکرها در ذهن میپر

دومرتبه ایجاد  ،شما به صورت حضور ناظر به این فکر ها توجه نمی کنید و میبنید که این فکرها ایجاد میشوند بعد میروند

افکار را بله میبینید ولی ازآنها هیچ . ر نگاه میکنیددر اینجا شما با فضای پذیرش و بی واکنش به این افکا ،میشوند و میروند

مخصوصاً از کسانی که این جمله را طوری دیگر معنی میکنند ، میگویند   ،از هیچ کس چیزی نمی خواهید. چیزی نمی خواهید

ما فکر  !اشته باشیم؟از پدر و مادرمان توقع ند !یا از بچه مان توقع نداشته باشیم؟ !؟ما حتی از همسرمان هم توقع نداشته باشیم
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برای اینکه آنها چیزهایی که . نه شما به عنوان هوشیاری از هیچ کس توقع نداری! کردیم فقط از غریبه ها نباید توقع داشت باشیم

که هویت ما ازاعماق وجود ما میاد از زندگی ،اصلش هویت ماست . فکر میکنید ندارید را به شما نمی توانند بدهند  نالا شما

یعنی مقال کردن، گفتگو کردن . پس نخواهید، توقع نداشته باشید. ته، شادیه، آرامشه که آنها نمی توانند به ما بدهندخوشبخ. میاد 

نه،، یواش ! آن فکر در مورد همسرتان هست که مثالً او باید فالن چیز را به من میدادو نداده. با یک فکر در واقع توقع هست 

د میپرند ولی شما ساکن هستید قبالً فکر می آمد و شما با آن بلند میشدید واکنش نشان یواش شما خواهید دید که فکرها دارن

میدادید و شما هم بصورت فکر بلند میشدید ولی االن شما یک فضایی هستید که در شما هم یک سری فکر تولید میشود ، مهم 

.نیستند اینها  

  پس ز شهوت ریزد او با دیو آب                                             دیو را چون حور بیند او به خواب                       

هوشیاری که لحظه به لحظه توجهش را میگذارد بیرون یک چیز . این من ذهنی ما دیو است و این را بصورت دیو میبیند

دگی و آن چیزهای پر برکت از پس حاال این توقع زن. ما در خواب فکر هستیم . در خواب هست  که موهومی تولید میکند

ما هم، هم . چیزهای بیرون شبیه خواب دیدن بچه ها و نوجوانان است که دیو را در خواب می بینند و با او هم آغوش میشوند 

چرا ما اینقدر می رویم به جهان؟ برای اینکه . آغوش میشویم با دیو یعنی هوشیاری جفت میشود با دیو، ولی دیو دیده نمی شود

ما این همه زحمت می کشیم این همه ناراحتی و استرس تا .  جوری که ذهن جهان را به ما نشان میدهد مثل حوری زیباستاین

وقتی میرسی آنجا با این همه دردسر و روابطمان خراب شده، بدنمان خراب . برویم برسیم به یک چیزی که آن به ما زندگی بده

چه ... یک دفعه بیدار میشویم.. بدن خراب شده، فکر خراب شده . یم که زندگی ندادشده زیر استرس، وقتی می رسیم آنجا میبین

   .ولی حداقل پسرها بیدار می شوند و میبینند که کار از کار گذشته! بسا آن موقع هم بیدار نشویم 

او به خویش، آمد خیال از او گریخت  تخم نسل رادر شورده ریخت                                                             چونک   

یشود او از خواب بیدار میشود و متوجه مآن موقع   بشود به هرز رفته ،که به جای اینکه بچه  تخم نسل او به جایی میره وقتی

 نجا در خواب فکر متوجهآما هم وقتی رسیدیم به ! رد میکندکه خبری نبوده و چیزی نبوده و لباسش کثیف شده و سرش هم د

پس داره این را . حاال میبینیم که فکر ما و تن ماخراب شده . میشویم که این چیزی که به این قشنگی بود در آن زندگی نبوده

دارد فریب میدهد که االن در این لحظه زندگی نیست زندگی در آینده هست و شما میگویید  ،این دیو ،میگوید که شما را این ذهن

 و اینمن می خواهم به آن هدف برسم  و مهم نیست در این لحظه د و این وسیله هر چه باشدکه هدف وسیله را توجیه میکن

و قتی که به آنجا رسیدید میبینید که . جانآا را هدایت میکند تا برساند به این دیو شم وسائل من ذهنی را بکار میبرید هر لحظه 

ار کند که زندگی در این لحظه هست و این من ذهنی این لحظه را هیچ زندگی نبوده و حاال یکی از این موضوعات باید ما را بید



        5991آبان  59 -5151نوامبر  9: گنج حضور                                                                      تاریخ اجرا 185برنامۀ شماره 

21 
 

یا به صورت پلکان از  و با آن ستیزه کرده ، میبیندبصورت یک اتفاقی که در آن زندگی نیست ،بصورت دشمن ،بصورت مانع

به لحظه با من ما میکاریم و این میبینید که لحظه . نجاست و ما هم باور میکنیم آحاال این دیو میگوید که زندگی . آن استفاده کرده

فکر میکنیم که به ......... بادام پوک بادام پوک. دیو هدایت میکند و می کارد و ما در واقع داریم تخم بد، بادام پوک می کاریم

یبینیم که آن موقع هست که میبینیم دیو گریخت و ما بیدار میشویم و م. آنجا رسیدیم و آنجا زندگی هست و میبینیم که نه نبود 

از این خواب فکر  ،فتاده موالنا میگوید پس بیدار شواگر از این نوع اتفاقات برای شما ا! البته اگر بیدار بشویم.. زتندگی نیست 

ما االن تخم زندگی را که زندگی زنده هست بصورت توجه زنده هست را زندگی میکنیم یا میگذاریم تا برود به ذهن  . بیدر شو

دیو همین من ذهنی است اگر یک چیزی شما را وسوسه میکنه و توجه شما را  ،گر توجه تان را دیو می دزدهحرام بشود؟ ا و

بطوری که فکر بعد از فکر میاد و شما نمی توانید این فکر ها را کنترل کنید اگر ذهن شما را کنترل میکند ، اگر ،د میبر

پس چه باید بکنیم؟ در غزل داریم، پذیرش . هستید، همین دیو استاختیاری در فکر کردن ندارید، زیر صخره فکر هستید و درد 

اتفاق این لحظه ، اتفاق این لحظه بهترین اتفاقی هست که این لحظه می افتد و ما از جنس آن اتفاق نیستیم و با آن اتفاق آشتی 

دیو . طیل میشود، دستش کوتاه می شودیکدفعه دیو تع. میکنیم و این کار ما را از جنس هوشیاری میکند که از همان جنس هستیم 

پس . هر لحظه یک فکری در سر ما میپره و می گوید من مهم هستم. توجه ما را می دزده هر لحظه میگوید که به من نگاه کن

فقط زمانی شما این چیزها را درک خواهید کرد که آنها را برای . اگر فکر مهم هست دیگر زندگی مهم نیست، خدا مهم نیست

که این ابیات چطوری روی من و بگویید که من می خواهم ببینم . ان بخوانید و تکرار کنید و تامل کنید ، خودتان باشید خودت

  .ها را معنی نکنید و رد شویدنند و منظور این ابیات چی هست؟ ایمیشو منطبق

 بخش سوم 

آه از آن نقش پدید ناپدید                                                                               ضعف سر بیند از آن و تن پلید  

، ند که سرش درد میکند و تنش پلید شده  این آقا پسر یا مرد یا زنی که این لحظه اجازه میده تخم زندگیش به شوره بریزد یمیب

گر جسم را از دلتان بردارید و عدم بشه ا. آزاد کنید نهذاز  اگر من را. مین خوبی است شوره ذهن من دار است، ذهن بی من ز

شوید که من هوشیاری  یم ، اگر فضای در بر گیرنده اتفاق بشوید نه اتفاق ، اگر نگویید یکی من و یکی هم خدا، و  متوجه

هستم و هوشیاری خودش را دارد تجربه می کند و من نباید دخالت کنم و من کاره ای نیستم در این صورت باعث میشود که 

. ی من ذهنی بسته بشود و دست زندگی باز شود و دست شما هم باز شود و یک نقشی هست که هم پدید است و هم نا پدیددستها

این من ذهنی با زمان کار میکند چه بگوییم زمان و چه بگوییم من ذهنی ، هر دو یکی  ،وقتی می گوییم نقش پدید و نقش نا پدید

نید و بگذارید این دو برنامه را کرا هم نگاه  185ید و بعد برنامه اول من را نگاه کنشما لطف کنید و بروید و برنامه . هستند 
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خواهید دید که برای این شخص یک اتفاقی افتاده است ، اتفاق چیه؟ این شخص مسن تر شده ، این پدیده را این اتفاق را ،کنار هم 

 همیشه در این لحظه ام کو زمان؟.. نیست ! نبیه اش کنیمآقا این زمان کجاست که آن را بگیریم و ت. زمان چی بوجود آورده؟

و و االن ما این را میدانیم . یک دفعه می افتد و تمام میشود و میرود ,,,,,, تغییر میکنه میکنه. و این جسم تغییر میکنه میتسه

ه سر من آورده؟ من چه کسی این بال را ب. تغییرات بصورت زمان تجربه میشود ذهن اینها را بصورت زمان تجربه میکند 

پس بنابراین ما می فهمیم که اگر تن ما را استرس . نیست که ما بگیریمش و کتکش بزنیم. کجاست این من ذهنی؟ نیست. ذهنی

گرفته ، پیر شده، مریض شده یا اگر فکر ما خراب شده و نمی توانیم درست فکر کنیم اینها در اثر اعمال من ذهنی بوده ولی این 

ورده بود و شما از خواب که بیدار میشوید که میبینید که حوری نیست خودش را در خواب بصورت حوری در آه هم مثل دیو ک

در اینجاست که شما می گویید چرا . خودش نیست ولی اثارش پلید شدن تن استولی آثارش باقی است در این جا هم همینطور 

من ذهنی و زمان این کار را .. ت ، تا ما او را پیدا کنیمکسی نیس  بدن من اینطوری شده؟ چرا ؟ چه کسی کرده است؟

بصورت هوشیاری دارید میگویید که من دیگر حضور ناظر هستم یک توجه زنده به این . است پدیدنا نیست ، او پدید  .کرده

بصورت حضور که  دتوجه داشته باشی.ضور اجازه نمی دهم که برود حاکم این توجه ام هستم و به صورت لحظه هستم و من ح

اجازه نمی دهم نه بصورت من ذهنی ، نه اینکه یک من ذهنی درست کنید و حاال این من ذهنی اجازه ندهد که توجه شما به 

 در این لحظه ن قبول نیست و یکی حضور ناظراف است که یکی من ذهنی می شود که این مطلب خیلی ظری. بیرون برود 

!شما ببینید که کدام هستید. میشود  

 دگی است، فرقش عدم دخالت در کارفرق آنها در چیست؟ فرق در افتا. دفعه حضورتان را به اشتباه به جای من ذهنی نگیریدیک

ما بگوییم نمی دونم، اکر شما دارید ادعا میکنید و دارید میایید  حقیقتاً  دیگران است، فرقش عقل صفر است، فرقش این است که

تسلیم هم قبل از قضاوت . پس نیستید ،ه میترسید ولی میگویید که من حضور ناظر هستمباال و واکنش نشان میدهید و دوبار

اگر قضاوت کنید پس من ذهنی را درست کردید و من ذهنی هست که ... هست، پذیرش اتفاق این لحظه قبل از قضاوت است 

ن را بگذارید بروید بیرون ، به ذهن ، به اما داریم میگوییم من نباشه، شما االن نمی توانید که توجه ات !می خواهد تسلیم بشود

من ذهنی نمی تواند تسلیم شود، بنا بر . ید که من می خواهم تسلیم بشومست کنید و بعد من ذهنی بگورا در فکر، و من ذهنی

توجه کنید قبل از قضاوت یعنی قبل از قضاوت ذهن، یعنی بدون . شدتسلیم یعنی من نبا. خودش مانع کار خودش هستتعریف 

قید و شرط، یعنی اتفاق این لحظه همین طور هست که هست و شما هم راضی هستید و هم با آن آشتی هستید و هیچ استداللی 

اینکه در این موقع ذهن دارد حرف  وقتی می گویید برای,,,,, نباید بگویید که من اتفاق این لحظه را میپذیرم برای اینکه . ندارید

... یا اینکه برای اینکه به نفع من هست.. نه این درست نیست... مثالً برای اینکه بر اساس اصول کتاب فالن هست .  میزند

وید وقتی شما حضور ناظر میش! د اَبله بشویم؟ نه یما می خواهیم بگوییم که با!! شد وقتی می گویی که برای اینکه ، دیگر تمام
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پس از یک مدتی تمرین . این شمع و این عقل من ذهنی را خاموش میکنید . حضور ناظر عقل کل را داره ، عقل خدا را داره

. خواهید دید که این من ذهنی ما چقدر کم عقل بوده ، چه حرفهای غلطی زده، چه راههای غلطی ما را برده و ما هم نفهمیدیم  

جز تو که برداریم، جز تو که بنشانیم                                                پا         هیچ نشینم به عیش، هیچ نخیزم به   

چرا؟ چون اگر بشینم ،به عیش این دنیا میشینم اگر من بصورت من ذهنی زندگی کنم، من دارم میگویم که .من به عیش نمی شینم

معنی اش این نیست که ما زندگی نکنیم و معنی اش این . فره دنیا میشینمبا این چیزهایی که هم هویت شده ام در واقع دارم سر س

دارید نگاه میکنید به معنی اش این است که شما تمام توجه تان واقعاً به سفره دنیاست و. نیست که ما چیزهای مادی نمی خواهیم 

ما باید هوشیاری را از آن چیزهایی که با ش. در شما نیست و هیچ عمقی نیست  به زندگی هیچ زنده بودنی عیش و سفره دنیا و

اید به آنها بکَنید تا به زندگی زنده بشوید و به زندگی نگاه کنید و در آن موقع از چیزهای این  آنها هم هویت هستید و چسبیده

نمی خیزم چون اگر به می گوید که هیچ به پا . جهانی می توانید ، معقوالنه با میزانی که آن هوشیاری تنظیم میکنه استفاده کنید 

. منم هم می داند که سر سفره چی باید باشد. پس اگر االن من سر سفره دنیا بشینم با منم میشینم. پا بخیزم ، با منم برمی خیزم 

خب این در حقیت همان موضوعی هست که در بیت . جز که تو من را برداری. اگر به پا بخیزم در واقع منم دارد بلند میشود 

چون من چسبیده ام به چیزها و از آنها ! وم بوده، شما میگویید که من عقلم را صفر میکنم ببینم که خدا من را برمیدارهاول و د

و او شما را برمیداره از این . بعد هم من راببری بنشانی میگوید که فقط می گذارم که تو من را برداری . زندگی می خواهم 

ازاینجا بر میدارد بصورت هوشیاری و میگوید ..... ایم که این را بگیرم، آن را بگیرم، سفره جهان که ما االن با حرص نشسته

آیا اگر شما را سر سفره خودش بگذارد . فره خودش میگذارهسشما را سر . ا و سر سفره من بشینکه به آنجا نگاه نکن ، تو بی

ولی تماماً به دنیا دیگر نگاه نمی کنید ، به او زنده هستید و .  احتیاج دارید هبل شما به پول احتیاج ندارید؟ به خانه احتیاج ندارید؟ 

یعنی مرکز شما آن چیزها نیستند اگر شما خودتان بشینید سر عیش و خودتان به پا خیزید ، دلتان مادی .  جهان را هم میبینید

ظریف است، اوالً که همۀ حواس شما  چرا بشر اینقدر در زندان ذهن مانده؟ چون تفاوتها بسیار. تفاوت را تشخیص بدهید. میشود

میگوید که من معیارم ، من عقلم و من به همه میگویم که . باید روی خودتان باشد که در من ذهنی حواس به بیرون است 

ان ولی باید بدانیم که این کار غلط است، این ذهنی است، این زند,,,,,,, این ایراد دارد آن ایراد دارد . چطوری باید زندگی کنم

ما اگر که دیدیم کسی این کار را میکند ولی سواد باال هم دارد ما نباید تقلید کنیم ، . ، این نقص استاست، این گرفتاری است 

نه شما چرا حواستان را ! هر کسی که ایراد بگیرد و انتقاد کند معلوم میشود که او سواد باالیی دارد. چون او میکند ما هم میکنیم

خودتان را به حساب بیاورید هر کسی باید خودش را به حساب بیاورد و بگوید که من مهمترین .  ی گذاریدبر روی خودتان نم

آن کس میخواهد .   چون زندگی از این چشمه می جوشه و به بیرون میاد از بیرون که نمیاد ،آدم روی زمین هستم برای خودم



        5991آبان  59 -5151نوامبر  9: گنج حضور                                                                      تاریخ اجرا 185برنامۀ شماره 

24 
 

حاال متوجه می شود که خدا شما را از اینجا بر میدارد یا بر نمی . زندگی این طور میبینه ! تغییر بکند به من چه ربطی دارد

. ستا و منت صفر! حاال متوجه میشوی که داری بلند میشوی یا نه. دارد  

. سر سفره دنیا نشستی و آن چیزهایی که سر سفره هست دلت هست و این را می فهمی ، یواش یواش این را خودت می فهمی

در سفره هستند همه پر از درد هستند، درد بوجود می آورند و به همه چسبیده اید و دائم نگاه برای اینکه تمام چیزهایی که 

ه عین بی عقلی میزانش هم عقلت هست ، با عقلت میزان میکنی، همان عقلی ک. نجا باشد آکه این باید اینجا باشد آن باید میکنی 

یعنی اگر زندگی .بیت عین تسلیم است شما باید اینطوری باشید.  یدنها که به خطر بی افتند شما هم می ترسآهر کدام از . هست 

خواست شما را تحریک کنه شما را با خودش ببرد شما با آن  آمد شما را بردارد شما میرید با آن اگر غیر از آن چیز دیگری

ی میشه کارهایش را میکند و و این کار تسلیم کامل است و شما به عنوان ناظر دارید نگاه میکنید ، زندگی جار. نمی روید

تغییراتش را می دهد و شما بعضی از این تغییرات خوشایندتان نیست ، من شما مزاحم است، دائم میگوید اعتراض کن و بیا در 

می گوید در وسط آتش اگر غیر تو را بنگرم حق . من ، بیا من را زنده کن تا من بیام و کارت را درست کنم ولی شما نمی روید

که حق ما تا بحال بوده از اول زندگیمان ، پنج شش سال اول را رها کن ، زندگی تا هفت هشت سال ده سال . گسار هستمن سن

.سنگها می آیند و به تدریج بیشتر می شوند! اجازه میدهد که ما در ذهن باشیم ولی بعد از آن سنگساریم  

بوسه همی داد دل بر سر و پیشانیم                                   این دل من صورتی گشت و به من بنگرید                        

وقتی چیز های بیرونی بیاد دل من بشود در واقع دل من می شود صورت، وقتی من میگویم این چیزها مهم هستند و به آنها می 

میکنم ، حول و حوش آنها من حرف چسبم ، اینها میشوند دل من و مرکز من ، یعنی بر اساس آنها من جهان را سازمان دهی 

مثل پول ، همسر ، دوست ،  هر جسمی. زیاد کنند طقف میزنم، آنها به من میگویند که چی بگو، آنها می خواهند که خودشان را

د دارد اینطور میگوی. سر شما آمده و شده دل شماو فکرش در ن هر کدام از اینها می گویند که من را زیاد ک,,,, مقام، مستغالت 

غوش آی و در ین جریانات در فضای یکتایدل بزرگ با تمام ا. قع وضعیت بشر را دارد میگویدکه من ذهنی به من بنگرید در وا

.  خداست   

ای دل بگو، خیر بود، حال چیست؟                                                     تو نه که نوری همه؟ من نه که ظلمانیم؟:گفتم  

وقتی دل ما جسم شد و ما هم هویت هستیم با آنها و ارد به سو و پیشانیم بوسه میزند از او پرسیدم که واقعاً حال چیه؟ اگر خدا د

و میگوییم نه که . این دل ما همین من ذهنی را بوجود آورده و ما بر اساس آن جهان را میبینیم و میگوییم یکی من و یکی خدا

این درست است؟ نه درست نیست در واقع موالنا دارد اشتباه ما را تکرار میکند و دارد ! یمن ظلمانیم و نه تو که نورانی هست
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چرا غلطه؟ . ما داریم این طور میگوییم که تو که همه نور هستی و ما که ظلمانی هستیم. میگوید که ما چه اشتباهی می کنیم

این را نگویید که من دارم تجربه . جربه من ذهنی نیست ت. گفتیم که این ظلمانی بودن هم تجربۀ خداست. چون او و من نداریم

خیر هست یا نه؟ همه چیز خیر  خیر بود حال چیست ؟. ما هوشیاری هستیم . میکنم ولی ما هم یک حرفی برای گفتن داریم

ه جوری ، این خیر است؟ حال ما چشده و ماده ذهنم گیر کردم من ذهنیم شده دل من، دل من جامد در میگوید که من. است

. این طرز تصور غلطه. هست؟ و من فکر میکنم که تو همه نوری و من ظلمانیم پس من از تو جدا هستم  

  نمی دانیم: ور تو منی من توام خیرگی از خود ز چیست؟                                              مست بخندید و گفت دل که

این خرابکاری و خیره گی و این که من  ،این بیهوده زندگی کردن ،این جنون ،اگر من توم و تو منی این حس جدایی از خود

حس می کنم خودم نیستم ، ما هیچ موقع خودمان نبودیم ، خودمان یعنی خدا ، اگر ما از جنس خدا هستیم پس جدایی از خدا برای 

، بی خود مست می خندیم و میگوییم ، پس ما داریم دل مست بخندید و گفت. نمی دانیم : مست بخندید و گفت دل که چیست؟ 

یم با این حرفهایی که یواش یواش داریم می زنیم به کجا میرسیم؟ داریم میرسیم به اینکه زندگی دارد تجربه میکنه و یوداریم میگ

م درون من هنه ! این نیست که من ظلمانی هستم و خدا نور هست و من به صورت ظلمانی می مانم و او باید من را روشن کند

او هست و زندگی خودش را دارد تجربه میکند به صورت ظلمانی و حاال یواش یواش دارد خودش را آزاد میکند و شما که االن 

میگوید که زندگی  !که من تا حاال او را نمی شناختم این موضوع را دارید می بینید و متوجه میشوید مست میخندی و میگوید 

ای :  زندگی به خودش در شما در ذهن شما این را پدید میارد و میگوید. عنی در خودش این فکر را در شما پدید می آورد ی

چرا نمی شناختی؟ چرا ما خدا را نمی شناختیم برای . شاد شو تا حاال به این علت بوده که من را نمی شناختی. مست بشو، بخند

ن من ذهنی فکر کردیم متوجه نشدیم که ما هم او هستیم و ما چون با ذه. اینکه ما فکر میکنیم که ما تاریکی هستیم و او نوراست

االن هم دارد از شما سوال میکند که اگر من خدا هستم و خدا هم از جنس من هست پس این خیرگی و جدایی از خود این 

می خواستی من را  برای اینکه تو با من ذهنیکارهای بیهوده ای که من انجام دادم در حالیکه من از تو جدا بودم پس برای چیه؟ 

من تو هستم و تو هم من هستی ولی هیچ موقع نیامدی به صورت حضور ناظر در . بشناسی، با عقلت میخواستی من را بشناسی

تو . من اتفاقاتی برای شما پیش آوردم که اگر میپذیرفتی من تو را از این سوء تفاهم بیدار می کردم. این لحظه اتفاقات را بپذیری

من بزرگترین اتفاق را در تو بوجود آورده بودم هیچ موقع ندیدی .  اینها را دارد از زبان زندگی می گوید. بودی در خواب ذهن 

به محض اینکه شما اجازه بدهید که این جدایی تثبیت بشود شما . جدا شده  ،ماده از هوشیاری یا هوشیاری از ماده،یعنی در ما 

.وی او را می شناسیباذهن نمی شناسی ولی اگر به او زنده بش  
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 رو، مطلب تو محال، نیست زالن را مجال                                                           سوره کهفم که تو خفته فروخوانیم

 رابه ذهن بسته است، زبان فقط فکرهای ما  نزبان یعنی ذهن، زبا. ا بشناسیتا با ذهن بخواهی خدا ر ،تو محال طلب نکن ،برو

خفته خواندن ابن سوره به این معنی هست که شما بیایید نسبت به . ه تو خفته من را بخوانیمن مثل سوره کهفم ک. تکرار میکند

ذهن بخوابی یعنی بیدار بشی و بیدار بشی به زندگی ، به نظر می آید که موالنا دارد به ما میگوید که اگر تو می خواهی این 

ه را بخوانی سور نی؟ باید ذهن را تعطیل کنی ، باید من ذهنی را به صفر برسانی و بعد بیایی و اینسوره را بفهمی باید چکار ک

 وره س یک مطلب در همین این باز با وصف. ل بخوانی باز هم نمی فهمیمیگوید وگرنه اگر که بخواهی با عقتا ببینی که چه 

شما به من ذهنی زنده هستید با ذهن و با چهارچوبهای ذهن با : برای شما میخوانم که همین مطلب را میگوید معنا این است

فکرهای ذهن می خواهید خدا را بشناسی این نمی شود تا ابد باید در این زندان باید بمانی ولی اگر این عقل را تعطیل کنی خدا 

، ر هم میشوی میخوری، سنگسا مه هم میبینی لگد همخودش را در تو بیدار میکند با همین عقل من ذهنی تو اصرار میکنی و لط

چرا متوجه نمی شوئ؟ مثال ,,,,, صفا نمی ماند، میل به آسمان سفر کردن یعنی به سوی زندگی رفتن در تو میمیردو کم میشود 

: میزند  

بی خبر سلطانیان  ز زندان بی خبرزندانیان                                                                           شب ز دولت شب  

مگوید اگر کسی از خواب ذهن بیدار بشود و نسبت به ذهن بخوابد یعنی بیدار بشود به زندگی متوجه نمی شود که بیرون چه 

اتفاقاتی می افتد بطوری که شب زندانی می خوابد و در خواب می بیند که در زندان نیست و بیرون است و سلطن یا پادشاه هم 

. ش می رود که این همه مملکت در اختیار اوست و مال اوستوقتی می خوابد یاد  

فالن نه غم اندیشۀ سود و زیان                                                                                 نه خیال این فالن و آن  

سود و زیان در آنجا  ،اندیشۀ کم و زیاد ،ذهن پس میبینید که این ذهن وقتی بیدار است یعنی هر لحظه ما توجه امان میرود به

سود و زیان . زیاد بشود و ضرر کم بشود و زندگی ما به سود و زیان بستگی دارد  دوسو همۀ توجه ما به این است که  هست

همۀ اینها یعنی  نگرفتن هست  یا تحقیر معادل خوب و بد است معادل بزرگ شدن و کوچک شدن است معادل تأیید گرفتن یا تأیید

ضرر بکنیم کوچکتر و این اندیشه  ضد هم درما صورت می گیرد که ما فکر می کنیم که ما اگر سود بکنیم بزرگتر می شویم و

می گوید شما اگر می خواهید این سوره را بفهمی باید بخوابی نسبت به این . نقدر شدید است که هر لحظه توجه ما را میبلعد آ

شما امتحان کنید صبح که بیدار می شوید به فکر .  یا خیال این فالن و آن فالن .یان را نشان میدهدهوشیاری ذهنی که سود و ز

برای اینکه خودتان را زنده کنید به زندگی بعد از ! نه برای من ذهنی. مردم هستید یا به فکر خودتان؟ باید به فکر خودتان باشید
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یک میل به خدمت دارید، می خواهید آن , دارید، یک میل بیان زندگی داریدآن به جهان نگاه کنید خواهید دید که میل سرویس 

اما موتور من ذهنی که بکار می افتد و مقایسه پیش میاد که چه کسی این حرف را می . انرژی را بیارید و به مردم کمک کنید

د میاد، سود و زیان بوجود میاد، زند و این حرف به ضرر من هست و منظورش این بوده ، تفسیر بوجود میاد ، قضاوت بوجو

. چه چیزی من را کوچک کرد و چه چیزی من را بزرگ کرد و این سیستم خطرناک است  

ُهم ُرقود زین َمَرم: گفت ایزد                                                                         حال عارف این بود بی خواب هم  

رف هستید و ن میدهم و در همین سوره هست این طور میگوید که حال عارف ، حال شما که بصورت عاین آیه که االن نشاادر 

توجه به بیرون نمی رود و روی خودتان هست ولی جهان را میبینید بصورت حضور ناظر ، ریشه بی  زنده هستید به زندگی ،

آنجا هم . ید، حال عارف یعنی انسانی که به خدا زنده شده نهایت دارید، نمی ترسید چون حس ابدیت می کنید ، به خدا زنده شده ا

عارف کسی هست که خودش را شناخته . پس معلوم میشود که جان ما به حق بیدار میشود  چون به حق بیدارنبود جان ما :گفت

پس بنابراین . عقل من ذهنی را صفر کرده  ه ، ذهن من دار را،بصورت زندگی و بیدار شده به زندگی و ذهن را تعطیل کرد

یعنی عارف همین طور که چشمهایش باز است و روز دارد راه میرود و . حال عارف بیخواب هم میگوید که اینطوری است

و خدا . یزی در بیرون توجه او را نمی دزدذهن او را نمی کشد ، هیچ چ. کارهایش را انجام میدهد نسبت به ذهن خواب است

چندین . آنها کی بودند؟ آنها همان اصحاب کهف بودند که رفتند تو غار . آنها در خواب بودند: همگفته است االن آیه را نشان مید

خالصه اش این است که یک گروهی در عهد د قیانوس رفتند به غار و در غار به زندگی . بار این قصه را ما تکرار کردیم 

نکه در خوابند آنها را بیدار می پنداشتی و حال آو تو  » میگویدن هست که بت به ذهن خوابیدند و این آیه قرآبیدار شدند یعنی نس

و ما آنها را به پهلوی راست و چپ میگردانیدیم و سگشان بر آستانۀ غار دو دست خویش گسترده بود و اگر به سراغ آنان 

میکند و چشمهایش باز  یعنی انسانی که تمام اعضای بدنش کار. «از آنان سخت می ترسیدی. رفتی قهراً از ایشان میگریختییم

است ولی در اختیار زندگی هست و انسانی که سگ نفسش دستهایش را گذاشته و رام است تا حاال این سگ نفس ما را زیر 

ن پهلو میگرداند هست که اینها را از این پهلو به آسلطه خودش در آورده بود ولی االن برای این گروه مردم رام هست و زندگی 

ها را در غزل هم داشتیم و انسانی هست که نسبت به  که زندگی هست که شما را به حرکت در می آورد همینپس معلوم میشود 

یا از خواب ذهن بیدار شده و زنده شده به زندگی و سگش هم در بست در اختیارش هست و میگوید یک مرده یا خوابیده ذهن 

بیند، بگوید که این انسان زندگی نمی کند در حالی که این انسان انسان من ذهنی که فعال هست ممکنه که اینجور انسانها را ب

کامالً در اختیار زندگی است و االن بیتی که موالنا می گوید و ما هم بارها خواندیم و به نظر من همۀ ما باید حفظ باشیم و هر 

ما باید به عارف نگاه کنیم مثل او به . نکنیم روز این را برای خودمان بخوانیم ما نباید از من ذهنی تقلید کنیم و از عارف تقلید 

. زندگی زنده بشویم و قلمی باشیم در دست گردش زندگی و بدانیم که همچین کاری امکان پذیر است  
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ربّ  بیلتقچون قلم در پنجه                      فته از احوال دنیا روز و شب                                                       خ  

اگر این غزل را میخوانید آنقدر باید تکرار کنید نا این هوشیاری در شما زنده بشود تا این هوشیاری درک کنه ، زندگی درک 

آیا شما هستید؟ برای این کار . معنی بیت این است. در پنجه گردش خداست یعنی نسیت به ذهن خوفته و این انسان مثل قلم . کنه

که او مینویسد یا یک کسی چیزی میگوید یا تلفنی میشود یا قیمت فالن  وقتی فکری در سرتان میپردقلمی نباشید که  پس  شما

د تهای و تفسیرهای شما دار، یا قضاونویسدمی به تلویزیون نگاه میکنید و ذهنتان دارد چیز باال میره یا به تلویزیون نگاه میکنید

. ی گردشیعن یبلب رب نیست، تقیلیگر قلم در پنجه تقد. دیومیگ  

جنبش از قلمآنکه او پنجه نبیند در رقم                                                                                        فعل پندارد ب  

 بطوریکه اگر !فکر میکنیم این کارها از جنبیدن قلم هست جه زندگی را در کشیدن نمی بینیم نما که پ.ما هم همینطور مستیم

پس معلوم میشود که ما باید . دست یکی که مینویسه دستش دیده نشه ما متوجه میشویم که این فقط قلم هست که دارد می نویسد 

بیدار بشویم از خواب ذهن و به زندگی بیدار بشویم و قلمی بشویم در دست . بیدار بشیم از خواب ذهن یا بخوابیم نسبت به ذهن

این خطها را دارند میکشند حداقل در زندگی شخصی خودمان به یم و نگوییم عوامل بیرونی زندگی و به حرف کسانی گوش نده

و بگوییم درست است که من با مردم و در میان مردم زندگی  خودمان نگاه کنیم و تمرکز به خودمان و توجه همیشه به خودمان

زندگی هستم و تسلیم هستم ، کاری به همسرم میکنم ولی زندگی من را گردش دست خدا دارد میکشد و من هر لحظه موازی 

نم که آیا امن وظیفه ام این است که بد,,,,, ندارم ، کاری به بچه ام ندارم، کاری به خواهرم ندارم، کاری به عمل رئیسم ندارم 

ند یا نه این دیو االن این قلمی که، این ذهنی که دارد حرف میزند ،بوسیله او دارد حرف میزند، اوست که در من دارد حرف میز

شما باید این دو تا را تشخیص بدهید ولی معاالً اختیار دست او هست حتی اگر این دیو هم حرف بزنه باالخره . دارد حرف میزند

مده و گفته آاگر تا حاال عقل من باال . باشد دردش به شما ثابت خواهد کرد مسیر ما همیشه در جهتی بوده که قلم در دست او

و خراب کرده و ما  ه من بنویسم ، اجازه هم نمی خواهد خودش مینویسه، کی از ما اجازه خواسته؟ خودش نوشتهاجازه بده ک

. ماچطور باید باشیمن داریم بیدار میشویم که معاالً اال  

هم خواب حسی در ربوده ای زین حال عارف وا نمود                                                                    عقل را شمّ   

.عقل به خواب حسی رفت از این حال عارف نشان داد بعداندکی   

.اجازه بدهید که برگردیم به غزلمان  
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ب پس از این همه گفت و گو بگذارید ببینیم که این صورت دل می افتد؟ خُ   

«بگو راست ای صادق رّبانیم» :گفت            زود بر او در فتاد صورت من پیش دل                                            

خودتان کار کنید یواش یواش خواهید دید که توی ذهنتان افکار  یشما اگر رو. القاعاتی کرد زندگی پس میگوید در من یک 

د دید یک دفعه خواهی,,,,, .شما تسلیم بشید ، تسلیم بشید، تسلیم بشید  .دنیآ یم این افکار از سوی زندگی. جدیدی پدیدار میشود 

که یک نیرویی شما را هدایت میکند که از بیروت نیست همنطور مثل آینه ای از این زیر از فکر ها ی شما میاد که شما را 

آیا شما اگر مرکز مادی . و می گوید که یک چنین اتفاقی برای من داشت می افتاد و من صورت دلم را انداختم . هدایت می کند

یعنی انسان  ،مرکز مادی را بی اندازید؟ بطوریکه او به شما بگوید االن بگو ای صادق خدای من دارید، االن می خواهید تا آن

آن چیزی که از آن طرف میاد راست است واگرنه درست این راست هم به معنی . یک راست اندیش و راستگو و راست عمل 

برای اینکه االن من میگوییم ای انسان خدا گونه .  یعنی دل من دل مادی من افتاد بعد حاال گفت بگو. به میزان عقل جور است 

. فکر میکنم دارد صورت دل ما هم می افتد به کلمه زود هم توجه کنید. االن راست میگویی  

« حق است                                                مفخر تبریزیان، آنک در او فانیم این حیرت از منظر شمسا» :گفت که   

خالء میشود و بزرگ میشود چه جوری گفت؟ این القاعات دل به تدریج که شما جلو میروید دلتان از جنس . ه من گفتپس او ب

ذهنتان من را از دست میدهد و ساده میشود بتدریج فکرهای از طرف زندگی روی ذهن ساده شما ترسیم خواهد شدو شما اینها 

دو جور است یکی حیرت من ذهنی هست و یکی حیرت ما به صورت و به حیرت خواهید افتاد حیرت . را خواهید دانست

ی هستیم و یک جور گیجی هست و آن حیرت ما به صورت زندگی وقتی هست که دل ما باز شده و ما در شگفت. زندگی هست 

جود میاد من یک گیجی هست که از دانستن بو یک گیجی هست که از نمیدانم بوجود میاد. به ما میگوید که ما نمی دانیم گیجی

کارد ، کارهایش به نتیجه نمی رسد ، به زندگی نمی رسد  ذهنی میگوید می دانم و از بس میداند درد ایجاد میکند ، بادام پوک می

این موقعی هست که گیجی هست ، آدم میگوید نمی دانم گیج شدم در حالی که من ذهنی . مثل آدمی است که در گرداب است 

زندگی هستیم یک ما گفتیم که در آغوش . گفتیم زندگی ما را محاصره کرده! ، می افتد توی گرداب زندگیهنوز میگوید که میدانم

تفاق که تغییر اتفاق می افتیم ا توی وقتی. اتفاق هستیم و یک موقع می افتیم توی اتفاق  موقوع هست که فضای در بر گیرنده

:  دحافظ که میگوین شعر شما میگردید میگردید مثل آ میکند  

کجا دانند حال ما سبکباران ساحل ها؟                                               شب تاریک بیم موج و گردابی چنین حائل       
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اتفاق دارد میچرخد . موج و گرداب حائل همین است که شما می دانید که فضای یکتایی هستید ولی االن آمده اید و شده اید اتفاق 

ق بشوید و اتفاق نشوید اب شما میدانید که میتوانید فضای در بر گیرنده اتفخُ . د من توی این اتفاق هستم و گیج شدم شما میگویی. 

نمیدونید که خالق این عالم واقعاً چه جوری  شگفتی که شما ، افتید به حیرت زندگیوقتی فضای در بر گیرنده بشوید می . 

یعنی انگشت به دهان می مانید و این دانستن صفر است و میگویید که نمی دانم،  اتفاقات رابوجود میارد چه جوری خلق میکند

آن گیجی توی اتفاق از دانستن است، اگر بین شما کسی هست که ناراحت است و گیج شده و نمیداند که چکار کند این آدم در 

از جایگاه یا دید  ،ی که به تو رخ داده االنمیگوید این حیرت. از جنس اتفاق است باید که فضای در بر گیرنده بشود ،فاق هستتا

یعنی این فضا باز شده این دل شما که باز بشه ، گفتیم که ما از جنس خدا هستیم و خدا از .  شمس تبریزی هست شمس حق است

نهایت و ابدیت  معاالً وقتی ما از ذهن کامالً بیدار میشویم و جدا میشویم ما هم از جنس بی. جنس بی نهایت و ابدیت است 

مفخر نه تنها تبریز . از جنس بی نهایت و ابدیت ما پایگاه شمس تبریزی است و این جور باشندگی مفخر تبریزیان است. میشویم

یعنی چی؟ یعنی این حالت عمق بی . باعث افتخار همۀ باشندگان است . است بلکه مفخر اهل این جهان و تمام این باشندگان است

گفت که این .یعنی ما در آن بیخود هستیم . ان باعث افتخار همۀ مخلوقات است که ما در آن فانی هستیمت انسنهایت و حس ابدی

اگر شما میگویید که . حیرتی که داری ، که ما از این حیرت انگشت به دهان مانده ایم ، اینجا نمی دانم است و آنجا میدانم است

می خواهید که دیگران را عوض کنید و با آنها بحث و جدل دارید برای اینکه می دانم و هر لحظه بلند می شوید و حتی اگر 

همان بحث و جدل قسمتی از این گرداب است ولی اگر حقیقتاً . ثابت کنید که می دانم شما در آن گرداب خواهید افتاد و افتاده اید 

وب هستید و این دیدگاه بهترین دیدگاه و نهایت میگویید نمی دانم و  بلند هم نمی شوید شما در حال سرگشتگی خوب و حیرت خ

. فضایی که ما در آن فانی هستیممفخر تبریزیان  ،گفت که این حیرت از منظر شمس حق است  تبدیل ما هست   

مراهچت مسق  

به آنها چسبیده ایم رها کنیم و این کار لحظه  اً نهذ پس متوجه شدیم که معاالً ما باید خودمان را که هوشیاری است از چیزهایی که

لحظه ، ذره به ذره صورت میگیرد ولی پس از یک مدتی سرعت میگیرد بطوری که ما انسانها از جنس عمق بی نهایت به 

هست داری است و تمام موجودات به آن سو دارند میروند پس میشویم ، از جنس خدا میشویم و این حالت انسان بهترین حالت 

دین یار موالنا هم از آن جنس بوده و ل  ا ضای یکتایی و شمس حق هم یا شمسفتبربزیان کسانی هستند که میل میکنند به رفتن به 

من ذهنی صفر داریم و من بر اساس هوشیاری بی نهایت زنده داریم و همیشه هم در این . از آن فضا هست که ما ، من نداریم

. لحظه هستیم و به این لحظه ابدی زنده هستیم  
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بخاطر اهمیت موضوع قسمتی از برنامه قبل را تکرار میکنم پس وقتی که ما از . بدهیم اجازه بدهید که مثنوی هفته قبل را ادامه

ذهن آزاد بشویم ، اسمش را موالنا میگذارد پیر عقل و دین ، پس پیر عقل و دین این نیست که سواد ذهنی داشته باشد بلکه باید 

ذهنی میشود دل او ،  من ،د که وقتی انسان در من ذهنی استو موالنا به ما توضیح دا. ته عمق بی نهایت و ابدیت زنده شده باشد

دلش از جنس ماده میشود وبا عینک آن دل جهان را میبیند و آن دل چون دائماً در حال تغییر است و از جنس وضعیت است می 

ب این است که  با شترسد و وقتی بیرید جهان را کج و ماوج میبیند و جهان را درست نمی بیند و یک چیز مهم دیگر که گفت 

لی من ذهنی تاریکی را رفته شب تاریکی خر نیست ، شب تاریکی را رفته رفته زیاد نمی کند و میشود این را مقایسه کرد ولی

یعنی اگر چیزهایی در این دنیا هست که شما متصل به آنها هستید   ،پس اگر شما دل مادی دارید.دلش می خواهد زیاد کند رفته 

ید که خودتان را بکنید بطوری که آنها االن شما را ناراحت کردند ، بدانید که دلتان همان چیزها هستند و با تغییر آنها و نمی توان

شما خواهید ترسید و این جور باشندگی رو به سوی کوچکی و درد و محدودیت ومیرود و یک چنین با شنده ای نمی تواند بی 

این را هفته قبل گفته و من برای اهمیت این موضوع آن را دوباره تکرار . ا را بشناسد نهایت را بشناسد ، نمی تواند بزرگی شم

میکنم ولی انسانی که بی نهایت و ابدیت خدا را تجربه کرده مثل روز است ، این باطن بین است چون از جنس زندگی هست و 

و میداند که انسانها بیند بنابراین سطح را نمی بیند زندگی زنده است در این لحظه و زندگی را در انسانها میبند و باطن را می

حاال شما جهد میکنید که پیر دین و عقل . یواش یواش به تکامل می پردازند ، ایراد نمی گیرد، انتقاد نمی کند، زندگی را میبیند 

رنگ آنها را و نه قیافه و لباس  بشوید و مثل عقل کل باطن بین بشوید و باطن انسانها را ببینید ، نه رفتار سطحی آنها را و نه

:میگوید. آنها را یا بعضی اعمال سنتی آنها را  

عقل کل تو باطن بین شویچوتا                                                                       ل و دین شوی  جهد کن تا پیرعق   

خلعتش دادو هزارش نام داد                                                      و گشاد                        ر از عدم چون عقل زیبا  

پس می گوید اگر این دل مادی برود و این عدم دل ما شود، عدم بی نهایت است یعنی فضای درون باز بشود و یک چنین انسانی 

جور برکت به او می دهد و یکی از  ظاهر بشود و خدا به او خلعت می دهد و همان لباس حضور را می دهد و هزاران

.برکتهایش این است که دیگر به هیچ کس نیاز ندارد، یعنی انتظارات  ندارد، توقعات نداره  

این که نبود هیچ او محتاج کس                                                               کمترین آن نامهای خوش نفس              

من روانشناختی که همان من ذهنی است با فکر درست شده نیازهای روانشناختی دارد ، نیازهای روانشناختی از  شما میدانید که

جنس نیازهای واقعی نیستند ، نیازهای واقعی مثل غذاست ، مثل مسکن، ،لباس هست و نیازهای روانشناختی مثل تایید مردم، 
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ردم بگویند که ما خوشگل هستیم یا خوش اندام هستیم ، معروف بشویم و توجه مردم،اینکه توصیفهای زیبایی به ما بدهند و م

براین نیازهای روانشناختی یک چنین انپس ب.د یا نیازهای توهمی هستند اینها نیازهای روانشناختی هستن,,, اسمی در بیاوریم 

نید هر موقع دلتان گرفته وناراحت حاال شما خودتان را امتحان میک. آدمی به صفر برسد برا ی اینکه من او به صفر میرسد

ما می توانیم از وضعیتها توقعی داشته باشیم؟  .هستید بدانید که یک توقعی از کسی به احتمال زیاد برآورده نشده  یا از وضعیتی

هات و این هم از آن اشتباما فکر میکنیم که زندگی ما به وضعیت ها وابسته است . بله از هوا ، ازجامعه، از وضعیت فعلی 

.دارد میگوید دل انسانی که مثل روز روشن شود می فهمد که این توقعات ، توقعات نا بجایی است و مال زندگی نیست . است   

 کمترین زآن نامه های خوش نفس                                                                     این که نبود هیچ او محتاج کس

تیره باشد روز پیش نور او    یدعقل رو                                                                           گر به صورت وا نما  

در مقابل او روز . میگوید میشود عقل کل را که از ریشه بی نهایت در انسان بوجود بیاد که شما خودتان را باید امتحان کنید 

اید بترسید که ما این شمع تشخیص من ذهنی را اگر از دست بدهیم حتماً عقلمان هم از دست تاریک است پس بنا براین شما نب

او یعنی وقتی که شما از جنس بینهایت , نه ، می گوید در مقابل دید او و عقل او و تشخیص او . می دهیم و بیچاره میشویم 

  .حاال برعکس آن هم درست است ،ماندمی روز که در واقع عقل و حس ما را بکار می اندازد مثل شب  ،میشوید

ودور مثال احمقی پیدا شود                                                                                  ظلمت شب پیش او روشن ب  

تفاده میکند ، در و اگر یک کسی چسبیده به چیزهای بیرونی با فکرهایش و آن را آورده و دلش کرده و ازعقل آن مرکز مادی اس

ش او یظلمت یعنی تاریکی شب پ. ل کل استآن آدم در واقع ظاهر شدن احمقی است و آن یکی ظاهر شدن عق این صورت

رود روشن است ولی االن دارد میگوید که این تاریکی شب با تاریکی احمقی فرق دارد برای اینکه تاریکی شب رو به روز می

  . روز به روز تاریکتر میشودو تاریکی من ذهنی پایان نداره 

ز شب مظلم تر و تاری تر ست                                                                    لیک خفاش شّقی ظلمت خر ست کو  

اینکه  و شما سه بار چهار بار حتی صد بار بخوانید برایای همین است که  دوباره میخوانم این بیت خیلی بیت مهمی است و بر

اگر ما دلمان مادی باشد . ، یعنی تشخیص نمی دهد  از شب این من ذهنی تاریکتر و سیاهتر است ، مظلم یعنی تاریک

خودمان بوجود آورده ایم ، آن نباید مردم را مالمت کنیم، حتی خودمان هم نباید مالمت کنیم چون همه را  وزندگیمان خراب بشود

در واقع تاریکی و تیرگی من ذهنی که این من ذهنی . آورده ایم ، این را شما باید قبول کنیدها را خودمان به سر خودمان الب

این مثل خفاش می ماند و از روشنایی فرار میکند، روشنایی یعنی روشنایی حضور، از این لحظه ، شما باید . ظلمت خر است
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؟ چه جوری با این لحظه ستیزه میکنید؟ چه جوری مقاومت میکنید یا نمی کنید! ببینید که چه جوری از این لحظه فرار میکنید 

د از آینده که به شما ورده نمی شود؟ آیا دنبال چیزی هستیآآیا از کسی توقع دارید و آن بر. دارید با اتفاق این لحظه؟ باید پیدا کنید

این خفاش که از رو شنایی می ترسد،   ولی فرم این لحظه و اتفاق این لحظه به آن کمکی نمی کندو پلکان آن نیست؟ زندگی بدهد

. تاریکی خراست نادانی خر است مت خر هست یعنی بدبختی خر است هنی، یا هوشیاری که در ذهن هست ظلبدبخت یعنی من ذ

یعنی روز به روز به آن سمت میرود، محدود بین و تنگ نظر است و  دائماً میل میکند به کوچکی، دائماً میل میکند به ایجاد 

اینها را برای چه میگوییم برای اینکه هر کسی به خودش نگاه کند و ببیند که آیا تا بحال برای خودش در سر درست کرده؟ . درد

مثالً ما یک کاری بکنیم و زیر بار نرویم و مسئله درست ؟ دوباره دارد در سر درست میکند؟ دوباره دارد درد درست میکند 

و اینها آثار آن گوییم که من این اشتباه را کردم نشیم تو و بگوییم که بیایید و این مسئله را درست کنید ولی بک کنیم و مردم را 

آن اشتباه به جای خودش هست و من هم هیچ اعترافی  ویم نیم زحمت بکشیم ولی برنگردهست مدتها مشغول باشید که کار ک

اینها درست نیست این خفاش بدبخت دائماً ظلمت می خرد . م برود و کوچک بشم برویآم و خودم هم می دانم  میترسم که نکرد

حاال این موضوع را هر کسی باید در خودش ببیند و ابزاری که وجود دارد و همه از آن استفاده میکنند . دائماً تاریکی می خرد 

منطقی توقعات من بجاست و تقاضاهای من می کنند و برای من مسئله درست میکنند و مالمت هست و می گویند که دیگران 

در چه وضعی و بگذارید جلویتان تا ببینیدشما هستند و عقل من کامل هست یعنی همۀ اینها را باید شما روی کاغذ بنویسید 

 آیا ظلمت خر هستید؟ از صبح که میروید بیرون مسئله درست میکنید تا بیایید خانه ، یا صبح میروید بیرون و یک. هستید

: مقداری از دل مادیتان را می اندازید و خودش هم توضیح داد بخاطر اهمیتش من آن را باز می خوانم   

 

اندک خوی کن با نور روز                                                                           ورنه خفاشی بمانی بیفروزاندک   

همین  ،لحظه بعد یک ذره ،توجه خودتان هستید و لحظه به لحظه ، این لحظه یک ذره لحظه به لحظه شما خودتان زیر تمرکز و

طور که لحظات میایند شما تسلیم هستید و توجه تان را از روی چیزهای بیرونی بر می دارید ، همین که توجه تان را برمیدارید 

ظلمت خر  ان و نورانی میشوید و حواستان به اینو متصل به آن نیستید و از آن چیزی نمی خواهید ، آن توجه میروید به خودت

د یا آشتی هستید با این لحظه، این من ذهنی نمی تواند کاری یید ولی هر لحظه که شما تسلیم هستآهم هست که او خوشش نمی 

را می گوید که من نور را دوست ندارم ، من عمق  ،بکنند، چون شما عقلش را خاموش کردید چون اگر عقلش بکار بیوفتد

چه جوری می توانم بپذیرم که تو  ،دوست ندارم، من بزرگی تو را نمی توانم تحمل کنم ، منی که دائماً میل می کنم به کوچکی

چطور میتوانم اتحاد و صلح بوجود  ،درسته؟ من که میل میکنم به دعوا و تنهایی و جدایی.بزرگ باشی و از جنس بینهایت باشی 
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د به جدایی و دائماً میل میکن ک خانم و من ذهنی یک آقا بله ، اگر من ذهنی یست یا نه؟ بیاورم؟ در سطح خانواده مطرح ه

این دعوا ,,,, و من عاقل هستم و بحث و جدل و دعوا  و عقل من باید ثابت بشود که بجا هستتنهایی، توقع و باال آمدن من 

ریزه ریزه روی خودشان کار کنند نورانی بشوند، نورانی مگر اینکه این دو نفر بشینند و   ؟چطور میتواند به صلح مبدل بشود

ولی .  از جنس بی نهایت بشوند و به موازاتی که نورانی می شوند نورها با هم قاطی میشوند این را می گویند عشق... ,بشوند

و این من . د نمیروداین ظلمت خر مرتب کار میکند و این وآن را مالمت میکند و مرتب به سمت جدایی میرود پس به سمت اتحا

ذهنی یکی از کارهایش که خیلی زیرکانه میکند میگویید که من نمیگذارم که شما منبع را بشناسید که من دارم این کارها را 

این بوده که بادام پوک م تا متوجه نشیم که این کار غلط و منبع این درد یوش ر غلطی میکنیم و بعد مشغول مییک کا ام .میکنم

چون ما مشغول عواقب این بادام پوک . این بادام پوک است که ما متوجه نمی شویم و مرتب داریم ادامه میدهیم و  میکاشته بود

خب باید هم ببریم دکتر ، این دکتر آن دکتر و مردم هم به ما کمک میکنند و ما  ،مثالً جسم ما مریض شده و میبریم دکتر ،هستیم

امه میدهیم و خودمان را مریض تر میکنیم مشغول هستیم و مشغول کرده ما را به را نگهداری میکنند ولی ما همان خفاشی را اد

داریم . نمیدانیم چرا مریض شدیم. خب ما نمی دانیم چرا جنگ کردیم .  نآ مریضی یا ما را مشغول کرده به جنگ و عواقب

. منبع را نگه میداریم و ادامه میدهیم  

دشمن هر جا چراغ ُمقبلی ست                                                      عاشق هر جا شکال و مشکلی ست                  

دنبال مسئله می گردید دنبال اگر شما دنبال تفسیر میگردید . هر جا مشکل و اشکال هست این من ذهنی ما عاشق آن است

نارش رد نمیشوید بدانید که این دل مادی در کنید و ساده نمی گیرید از کقضاوت میگردید یک چیزی را برمیدارید و بزرگ می

یکی عدم هست و یکی ماده . منبع تمام مشکالت آن دل مادی است ، دل عدم نیست مرکزشماست و او دارد این را انجام میدهد 

نمی  ماده کاری میکند در بیرون و ما را به خودش مشغول میکند و ما میرویم بیرون و به آنها مشغول می شویم ، بر. هست 

دازد دشمن او ان و آن انسانی هم که دلش از عدم هست و نیکبخت هست و دارد نور می! گردیم تا ببینیم که سر چشمه از کجاست

اگر بتوانیم در کارش اخالل ایجاد میکنیم برای اینکه تمام حرفهایی که . او را هم ما تکذیب میکنیم ، انکار میکنیم  وهم هستیم 

همه کارهایی که ما میکنیم برای بزرگ کردن دل مادی ما هست در نتیجه من ماهست و ثابت کردن  .میزند برای من ما هست

.ولو اینکه این همه اشتباه کردم . اینکه من عاقلم   

د حاصلشظلمت اشکال زان جوید دلش                                                                               تا که افزون تر نمای  

این هم که قبالً گفتیم تاریکی مسائل بیرون وقتی ما میچسبیم به آن و هم هویت میشویم و شکایت می کنیم و درگیر می شویم و 

هر کسی باید به خودش نگاه کند و ببیند مسئله اندیش است ؟ مسئله ساز است؟ مسئله . ناله میکنیم ظلمت و تاریکی بیشتر میشود 
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ست است؟ گرفتاری پرست است؟ غم پرست است؟ درد پرست است؟ دعوا پرست است؟ جدایی پرست پرست است؟ اشکال پر

می گوید . چه چیزی مسئله ایجاد میکند . یعنی میروی بیرون دنبال ظلمت میگردی. است؟ گفت این من ذهنی ظلمت خر است 

ز زحمتهای زیادی میکشیم که بادام پوک وقتی برای یک چی. برای این اینکار را میکند تا حاصل آن را بزرگ نشان دهد 

چه زحمت کشیدیم؟ زحمت کشیدیم که این . درد ما را مشغول میکند و میگوییم که زحمت کشیدیم. میکاریم و این درد ایجاد میکند

ه باشد در مثل اینکه کسی ایرادی داشت. بادام پوک را درست کنیم ، تازه از بین نرفته ، ما تازه داریم عالئمش را خوب میکنیم

خب علت اصلی را باید . بدنش ما به او آسپرین بدیم و بگوییم شما سرت درد میکنه این را بخور ، هر روز دو تا از این بخور 

دل تیره از کجا آمده؟ تکرار میکنیم، هوشیاری رفته چسبیده به یک چیزهای مهمی که . علت اصلی این دل تیره است . پیدا کنیم 

عقل ما عقل . میبینیم ، نگاه میکنیم ،دند و آن را ما آورده ایم و گذاشتیم مرکزمان ، بر حسب آن میرویم بیرون مردم به ما یاد دا

. آن مرکز است  

وز نهاد  زشت خود غافل کند                                                                              تا ترا مشغول آن مشکل کند  

شما از یک آدم عادی . ترا مشغول میکند به مشکالت بیرون تا نفهمی که این مشکل از مرکز مادی هست و هیچ کس نمی داند 

اگر گفت خودم . اینها را بپرسید که شما مسائلتان از کجا میاد؟ می شیند و میشمارد که چه کسانی این مشکالت را ایجاد میکنند 

آخر سر هم  ، اگر خیلی فشار بیاری! اول که میگوید از من نیست . م بگی انکار میکند و زیر بار نمی رود اگر ه. و دلم 

و برای این است که ت سا بار این نمی رود که این دل مادی نخواهد گفت ، میگوید که این مشکالت من را گیج کردند ولی زیر

حاال شما این را می دانید که مادر همۀ گرفتاریهای ما همین . یکند با آن هم هویت شده است و این هست که کارش را خراب م

ین دل مادی و این دل مادی با ابیدار میشود شما دخالت نکنید با  دلی هسست که ذهنی هست و امروز موالنا گفت زندگی دارد 

این کار را میکنیم به  تا زمانیکه ما. که این دخالت در کار زندگی هست! و عقل من! برمیخیزد و میگوید من هظحل ره عقلش

. حول و حوش همین مطلب داریم صحبت می کنیم از زوایای مختلف نگاه میکنیم تا خوب درک کنیم. خدا نمی رسیم  

با پر هوا پّر هوا بر می پری                                                                 الجرم بر من گمان آن می بریچون تو   

یعنی فکرمان و عملمان بر اساس خواستهای من ذهنی هست ، نیازهای روانشناختی . خواهشهای نفسانی می پریم  ر  ا پَ وقتی ما ب

 کسی که عارف است گمان بد می بریم وب برای هایمان بر آن اساس هست ، خُ کارهمه های این دل مادی هست، ضاهست ، تقا

. او را هم مثل خودمان تصور میکنیم  
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عال دام و دد ُبود                                                                                    بر کریمانش گمان بد ُبودکه را اف هر  

 یعنی مربوط به ستیزه و مقاومت هست  ،کند ، حیوانی میکند، وحشیانه میکندبو دد  مکه در بیرون فکر و عمل داهر کسی 

پس ما به فکر و عملمان نگاه میکنیم از فکر و عملتان پی ببرید که  .دل مادی دارد و دد که من دارباید بدان ،کارهای من هست

و اگر عارفانی مثل موالنا ، فردوسی ، حافظ و بقیۀ بزرگان یا بزرگانی که االن زنده هستند چه گمانی میکنید؟ . آن تو چی هست

. البته عارفان را هم با همان عینک میبینید. بینیدمی خواهد بگوید که همه را با عینک دل شما دارید می   

 چون تو جزو عالمی هر چون ُبوی                                                                    کل را بر وصف خود بینی غوی

ری هستیم که پس از چسبیدن به ما هوشیا. ما اصالً جزو این عالم یعنی در اصل جزو این عالم مادی نیستیمتو جزو عالم هستی 

این جهان کنده میشویم و زندگی این کار را میکند کشیده میشویم و میرویم به فضای یکتایی، البته فرم ما هست، بدن ما هست ، 

م فکر های ما هست ولی اگر بچسبیم و به چیزهایی که چسبیده ایم  دلمان بکنیم جزو عالم میشویم و موالنا گفته که ما جزو عال

. و حیوان اهلی ، هیچ کدام ازآنها ما نمی توانیم بشویمو دد، یعنی حیوان وحشی  مباال هم که داشتیم گفت دا. شویم نمی توانیم ب

یم نو ما هیچ موقع یک حیوان نمی توا چون حیوان مستقیماً وصل به زندگی هست و ما در من ذهنی ادای حیوان را در می آوریم

حیوان یک غریزه ای دارد و سیستم اداری دارد که زندگی روی آن . ن مصنوعی یا بدتر از میشویمبشویم یعنی همیشه یک حیوا

گذاشته است بیخودی نمی کشد بیخودی ظلم نمی کند بیش از حد نمی خواهد و دنبال تأیید نیست دنبال خود نمایی نیست دنبال 

ما خیلی کمتر از حیوان هستیم در من ذهنی . حیوان باشد  پس بنا براین انسان نمی تواند, شهرت نیست ولی این من ذهنی هست

، مفخر تمام انسانها و تمام مخلوقات که همه بسوی تبریز امروز گفت که ما مفخر تبریزیان. در حالیکه اشرف مخلوقات هستیم

م کمتر شده ایم؟؟؟ حاال چه طور شده است که از حیوان ه. می روند ما بهترین آنها هستیم هست که که تبریز فضای یکتایی

، با وصف خودت یعنی هر چیزی که دلت باشه آن میشود عینک می گوید کل را هم با وصف خودت میبینی! حیوان هم نشدیم

حاال شما به بچه تان نگاه میکنید مجسمه میبینید یا فرشته . از خدا و از مردم قبالً هم گفت باطن بین ، زندگی بین . دید شما

اگر مردم را از . بینید یا جسم میبینید؟ همینطور به همسرتان و همینطور به دوستتان و همینطور به بقیه مردم میبینید؟ زندگی می

جنس مجسمه ببینید بر وصف دیگر ظواهرشان بی اهمیت میشود ولی اگر از . جنس زندگی ببینید رفتار شما عوض خواهد شد

:حاال مثال میزند . عنی گمراهوی یغ. خودتان همه را گمراه میبینید  خودتان مطابق  

خانه را گردنده بیند منظرت                                   گر تر برگردی و بر گردد سرت                                           
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 ر  ودردی میگوید اگر که تو بگ. دنیا خراب است و ما درست هستیم. مثال میزند، بعضی ها می گویند که نه اینطوری نیست

در این لحظه فضای یکتاییکه شما در آن . خودت و سرت بگردد، فکر میکنی خانه دارد می چرخد در حالیکه خانه ثابت است

همیشه این تمثیل یادمان باشه ما فضای در بر گیرنده هستید ثابت و ساکن است و اگر شما دارید میگردید شما دارید میگردید 

شما آسمان هستید یا ستارگان هستید؟ اگر ستارگان هستید . در بر گیرنده همه ستارگان هست هستیم مثل آسمان، آسمان فضای 

یک جور گیجی خوب هست وقتی فضای . این همان گردشی است گیجی هست که از میدانم میاد. میگردید و سرتان می چرخد

:ولی بهر صورت تمثیل میزند . دربرگیرنده می شوید و این از نمی دانم میاد  

ساحل یم را همی بینی دوان          ر تو بر کشتی روی بر یَم روان                                                                  و  

فکر میکنی که ساحل دارد میرود در حالی که ساحل نمی رود شما  ،یوریمی گوید وقتی سوار کشتی میشوی وم, یعنی دریا یم

پس اگر شما را بد . اهد بگوید که هر جوری که دل شما باشد دنیا را با وصف او میبینی با عینک او میبینیمی خو. دارید میروید

. این در دل خودتان هست . میبینی و زشت میبینی ، ظالم میبینی ، انسانها را یک جور خاصی میبینی  

تنگ بینی ّجو و دنیا را همه                                     گر تو دلتنگ باشی از ملحمه                                             

دنیا , اگر حادثه بدی برات افتاده باشد و دلتنگ باشی در این صورت تمام دنیا را تنگ میبینی دیوگ یم ،راوگان هثداح ینعی همحلم

دیدیم که حال ما بد است همه جهان بد . آن حادثه بد شما دل شما و بر وصف او میبینی جهان را نوچ چرا؟ .برات تنگ میشود

که شما من ذهنی دارید و من ذهنی پر  ،همۀ اینها را برای چه میگوییم ؟ برای این می گوییم که فرق دارد بین دو تا حالت. است 

از درد دارید ، من ذهنی هم هویت شده با چیزهای بیرونی دارید و این مرکز شماست یا نه این مرکز افتاده و عدم بی نهایت 

. د یا یک مجموعه هم هویت شده با درد و جسمشما آسمان هستی. است دل شماست  

تو خوش باشی به کام دوستان                                                                     این جهان بنمایدت چون گلستان ور  

اگر . واهد که ما شاد باشیمالبته موال نا فرض میکنه که دوستان ما همه دلشون می خ. ولی وقتی تو خوش باشی به کام دوستانت 

این جهان بنمایدت چون ! بنا به خواسته دوستان ما شاد باشیم ، نمی داند موالنا که ما ممکن است دوست حسود هم داشته باشیم

را  دارد دوباره مثال میزند و من هم برای این می خوانم این مثالها. بله اگر دل ما خوش باشد این دل ما گلستان میشود.. ستان گل

اولین اتفاقی که بعد از این . ما نیاییم فردا یک اتفاقی بیوفتد و دنبال کسی بگردیم که به گردن او بیندازیم. که این مطلب جا بیوفتد

نه به کارهایی که همسرتان کرده نه به کارهایی . برنامه برای شما می افتد و دل شما میگیرد به کجا بر میگردید؟ به دل خودتان
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ن کرده یا هر کسی کرده ، برای این داریم آه نه به کارهایی که این کرده یا کرده نه به کارهایی که رئیستان کرد که بچه تان

:میخوانیم  

ای بسا کس رفته تا شام و عراق                                                                       او ندیده هیچ جز کفر و نفاق   

. هیچ چیز دیگری نمی بینیم. ما دائماً آن مبنا را میگذاریم برای مقایسه . ا در ذهنمان زندگی کنیم وآن بشود دل ما بنابراین اگر م

. فقط آن را می بینیم و هر جا میرویم می خواهیم آن را ببینیم و چیزهای جدید را هم که میبینیم می خواهیم با آن مقایسه کنیم

تازه آن چیز خوب است ، چقدر شبیه دل . نقدر شبیه این نیست پس بد استنقدر شبیه این هست یا آمیگوییم مثالً شبیه این است ، آ

و نفاق هیچ چیزی ندیده برای اینکه دلش پر از کفر و نفاق است یعنی هیچ چیز جدیدی غیر از کفراین آدم  ،بنابراین. ماست

برده از مملکت خودش رفته ممالک مختلف و میگوید که  میشود که کسی میرود مسافرت فقط چیزهای آشنا را با خود. ندیده

دم نمی بینه فقط در ذهن این آ.  ، این را که دیدیم در مملکت ما شبیه به آن استاینجا شبیه آن جاست، اینجا شبیه به آنجاست 

این شبیه  وحاال  ندیده تا هک این درست نیست هر جا میرود آن جای جدیدی است. خودش است و فقط ذهن خودش را دارد میبیند

نجا میاد بیرون و ما به عنوان من هر لحظه از آ. ذهن تو مرکزش است  سازی و مقایسه مال ذهن است به این علت است که این

بقیه بدرد نمی خورد و فقط این  ل من است بهترین است و حتی ن چیزی که در دآاکثر سعی مان را میکنیم بگیم که ذهنی حد 

  .این کار من ذهنی استست و عقل من بیشتر از همه است است و بهترین این ا

یوی بسا کسی رفته تا هند و هری                                                                        او ندیده جز مگر بیع و ِشر  

فتم آنجا چی بخرم و همش به فکر پول بودند ها که تا هند و هرات رفتند اما فقط همیشه به فکر این بودند که رمدمیکوید چه بسا آ

ساعته در فکر چیزی  52چی بخرم؟ کجا ببرم بفروشم؟ چقدر استفاده میکنم؟ حاال ما چی؟ آیا ما هم . چون مرکزشان پول بوده

یک حادثه  ممکن است که شما همیشه به فکر. هستیم که در بیرون با آن هم هویت هستیم و نمی تونیم آن را از دلمان در بیاوریم

ای هستید که در گذشته اتفاق افتاده ، ظلمی که کسی به شما کرده، چیزی که فکر میکنید شما را به اصطالح شکسته ، شخصیت 

ن نگاه کنید و بگویید من اشما چی؟ شمابه خودت. فانی نیستیدامروز موالنا به شما گفت که شما آسیب پذیر و . شما را از بین برده

و قادر نیستم که توجه  دگونه میکشه و من متوجه نیستم ؟فکر چی هستم؟ چه چیزی در بیرون توجه ما را معتالحظه به لحظه به 

آن چی هست؟ می توانید بشناسید؟ . ام را از او بردارم و روی خودم بگذارم  
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او ندیده هیچ جز مکر و کمین                                                                     وی بسا کس رفته ترکستان و چین   

ای بسا که انسانها رفته اند به ترکستان و چین ولی چون میترسیدند مکر و حیله گری دزدان و مادام میترسیدند که کسی نیاید و 

نگران باشیم از ی همۀ ما باید ا .م شدند یا خطرات راه ن آنجا قایاین چیزها را از من بگیرد یا به کاروان ما حمله کند و دزدا

آینده که چی میشود؟ باید بترسیم؟ اگر میترسیم و نگران هستیم باید بدانیم که این به این علت هست که هم هویت شدگی از جهان 

. بیرون است که دل ما شده است   

جملۀ اقلیمها را گو بجو             چون ندارد ُمدرکی جز رنگ و بو                                                                     

یعنی . رنگ و بو. رنگ و بو یعنی فکر و بو یعنی هیجانی که آن ایجاد میکند . انسانی که هیچ درکی ندارد غیر از رنگ و بو 

چه بگو برو همه جا را بگرد . نتیجه اعمال آن فکر روی تن شما را میشناسد. فقط فکر را میشناسد و هیجان حاصل از ان را

و هر چیزی که دل ما هست ما داریم ان را جستجو میکنیم و . فقط ذهنت را می بینی. فایده دارد تو که در ذهنت زندگی می کنی

. موالنا االن یک مثال دیگری میزند و این مثال خیلی مصداق دارد  

بگذرد او زین سران تا آن سران                                                                               گاو در بغداد آید نا گهان  

و این همه مغازه های خوب این همه مناظر ولی حواس گاو همیشه . گاو وارد بغداد میشود ، بغداد به آن قشنگی در زمان موالنا 

ط پوست دل خودش فق .که دل خودش را ببیند او هر کجا که نگاه میکند می خواهد. به پوست خربزه و هندوانه و علف است

برای ما . برای او جهان علف و پوست خربزه است . و ذهنش حول و حوش اینها سیر میکند. هندوانه و خربزه و علف است

آیا فقط حرف مردم کافی است که به ما . سطح زندگی و ظواهر زندگی . چی؟ آیا پوست چیزی است که ما دنبال آن میگردیم

آیا اگر به ما بگویند که شما خوشگل هستی، خوش هیکل هستی، خانه تان . ر هستی، استادیبگویند دانشمند هستی، پرفسو

همۀ اینها پوسته های خربزه و هندوانه است و ,,,, بزرگه، همسرتان قشنگه، بچه تان بیست میگیره، پدر یا مادر خوبی هستید

. ست را دل ما شده برداریم و عدم را بگذاریم بجای آناینها برای ما کافی است؟ دیگر نباید یک تغییر اصیل بکنیم؟ و این پو

میگوید از این سران تا آن .! نباید تبدیل بشویم؟ همینطور باید توی ذهن باشیم و من ذهنی بشود دل ما؟ و آن هم دنبال پوست است

و این همه امکانات هست که تا آیا ما که از ثانیه صفر وارد این جهان شدیم که این همه زیبایی در این جهان هست .. سران میره

ما عشق را بیاریم در این جهان ، خالقیت را بیاریم به این جهان، زیبایهای این جهان و انسانهای  زیبا را ببینیم، انسانها را بیدار 

اری میکنیم ، میرویم دستکما باید به فکر پوستها باشیم؟ و ظاهر را درست کنیم مردم راجع به ما خوب فکر کنند ,,,,,,, کنیم 
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انی ما را دعوت کنند و احترام بگذارند دیگر کافی مهم. تا ما را قبول داشته باشند !!همین تصویر ذهنی مردم دیگر کافی هست

. است  

ربزهاو نبیند جز که قشر خ                                                                               ها و مزهاز همه عیش و خوشی  

. از همۀ این غذاهای خوشمزه این گاو فقط دنبال پوست خربزه است. گفتیم قبالً این را  

ریشکه بود افتاده بر ره یا حشیش                                                                              الیق سیران گاوی یا خ  

ن به دنبال آ. باشد پوستش را در راهن را خورده باشد و انداخته آکسی  و ی راهاین دنبال پوست خربزه است که افتاده باشد تو

که این الیق .  یا علف، حشیش . چون میداند به او نمیرسد. حتی دنبال مغز خربزه هم نمی گردد. است که ببیند در راه کجا افتاده

این نقش و این تصویر . ن جسم آند از این جسم به میخواهد بگوید انسانی که فقط توی ذهن سیر میک. سیر گاوی یا خریش است 

همه اینها . حیف است که هوشیاری اینطوری باشد . ذهنی که مردم راجع به من اینطوری فکر کنند اینها همین سیر پوست است 

حاال آیا . ستیمو هستیم ، هر چی چیزی که دل ماست ، ما دنبال آن هارزشهای سطحی دل ماست و ما دنبال از اینجا می آید که ا

چه . این حرفها را بیهوده داریم میزنیم؟ نه برای این میزنیم که شما فردا ببینید که چه چیزی شما را عصبانی میکند ؟ پوست

چه چیزی ما را به . چه چیزی نمی گذارد که شما شب بخوابید؟ پوست خربزه. چیزی شما را به واکنش وامیدارد؟ پوست خربزه 

این دو تا و این باور این  ،ر درست است و آن باور درست نیست این که یکی می گوید این باو. ست خربزهجنگ وا میدارد؟ پو

چقدر با ! پوست خربزه با عمق بی نهایت و زنده شدن با خدا که اصل هست و ان یکی بدل است این مغز است و آن یکی پوسته

زنده شدن   !پوست خربزه است  !این حرف سطحه  !رفهباور حَ  هم فرق دارند؟ هر کسی به حرف و الگو و باور توجه میکند،

به زندگی در این لحظه از جنس بی نهایت خدا شدن و ابدیت شدن و عشق را به این جهان آوردن و مثل آنتن این عشق را پخش 

ل پالستیکی با گل گ. حقیقی و اصیل است و آن یکی بدل و پالستیکی است  ایی را پخش کردن ، این زنده هست ،کردن ، زیب

م به سیر گاوی یا خری؟ یما دیگر راضی نیست یکی است؟ اصیل  

دخشک بر میخ طبیعت چون قدید                                                                              بستۀ اسباب جانش ال یزی  

اری جذب چیزهای بیرونی هست شما می بینید که آدمها به چند تا ال یزید یعنی زیاد نمی شود، افزوده نمیشود،  یعنی وقتی هوشی

چیز مهم در بیرون چسبیدند، این همسرم است و زیر کنترل من هست، این بچه ام هست و زیر کنترل من هست، این دوستم 

نگار من را به اینها این پولم هست و این چیزهای مهم  هستند و چنان من چسبیده ام به اینها که ا هست و زیر کنترل من هست

انگار گوشت خشک و بی روح را میخ . یعنی گوشت خشک  قدید. نمی دونم که همۀ اینها دل من هم هست لیو ،میخکوب کردند
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به خودتان  بیرونی است شما بسته علل و عوامل بسته اسباب ، من ذهنی. چون قدید خشک بر میخ طبیعت. کردن روی چوب

انی یا قرب ،این توجه دارم یا این توجه من یام را االن میگذارم روی چیزها آیا اختیاری روکنید بگویید من که توجه  نگاه

ین االن مثالً این تلفن زنگ بزنه من حتماً باید جواب بدم؟ تکس اگر میاد من حتماً باید ببینم که ا ؟موقوف اتفاقات بیرونی هست

آیا توجه شما موقوف اتفاقات یا نه شما .نه  بدم ببینم چی میگوید؟ من حتماً باید گوش تکس مال کیه؟ االن اگر کسی صحبت میکند

 دطرح میدهندگی د که زندگی اسبابه؛ زندگی علته، زنمیدان ،بسته اسباب یعنی کسی که از خودش ریشه ندارد .اختیار دارید

چه علت بیرونی . او مهم هستند  دائماً علتهای بیرونی برای. را سامان بدهد نو زندگی هست که باید این جهارد،وبوجود میاو

ما بسته اسباب باید بکنه که زندگی من درست بشه؟  می تواند به ما نظم بدهد؟ چه علت بیرونی؟ چه نظم بیرونی؟ کی چکار

اتفاقات  . اتفاقات به چه سمتی میروند.دارد می افتد یاغلب مردم دنبال روزنامه یا تلویزیون هستند تا ببیند چی اتفاق. هستیم

جان چطوری زیاد میشود؟ . بنابراین این آدمها جانشان زیاد نمی شود . نه ما اتفاقات را تعیین میکنیم ،زندگی ما راتعیین میکنند

خودمان را  قت قربانی هستیم، مایما در حق. چیزهای بیرونی نباشد  شما به هوجت ووقتی که بسته اسباب نباشد وقتی که حواس

اختیار ندارم، اتفاق می افتد و من را جذب میکند و زندگی من را تعیین میکند و توجه من را  گوییم که منقربانی کردیم، ما می 

نه اگر توجه شما برود روی خودتان جانتان زیاد میشود وقتی ما مدام در فکر این هستیم که عوامل بیرونی حضور ! میبرد آنجا

. نخواهد شدما و حتی پیوستن ما را به خدا باید تعیین کنند جان ما زیاد   

هللا صدر اجل هست ارضُ                                                                            و آن فضای َخرق اسباب و علل   

یعنی ای شما، و آن فضای یکتایی که پاره کنندۀ اسباب و علل هست ، پس معلوم  ،ای بزرگوار ،صدر عجل یعنی ای وزیر اعظم

اسباب بیرونی است و همۀ ما معتقدیم که اسباب و علل بیرونی  ۀندزن مه هب و فضایی وجود دارد که پاره کنندۀ می شود که یک

از   بینهایت استارض هللا .  هست که زندگی ما را تعیین میکند و آن فضای پاره کننده اسباب و علل همین فضای یکتایی هست

آسمانی که در درون ما باز می . ودش چقدر است؟ بی نهایتهقرآن آورده یعنی زمین خدا مثل این آسمان است، آسمان حد و حد

پس فهمیدیم یکی توجه اش را می دید به عوامل بیرونی و . ای بزرگوار ،شود از این آسمان هم بزرگتر است این فضای یکتایی

ا میدانید که او شم و تسه شلد این فضای بی نهایت وسیع زندۀآن شخص دلش مادی هست و یک شخصی هم ارض هللا یعنی 

ی میاد اسباب و علل بیرونی را او سامان می دهد و ژجا اگر فکر میاد ، عمل میاد، انرپاره کنندۀ اسباب و علل هست یعنی از ان

او عوض میکند و میآورد به این جهان ، او مسیر کارها را تغییر میدهد، او برکت میدهد ای بزرگوار، ای عاقل، ای وزیر 

. اعظم  

ُمبدل شود چون نقش جان                                                                       نو به نو بیند جهانی در عیانهر زمان   
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. پس یک چنین آدمی حاال اگر در درون شما این فضا باز باشد اتفاق این لحظه نو به نو است و هر لحظه اتفاق زیبایی می بینید

نه هر چیزی که می بینی ! کافی است مدید لبق ۀفتک بار دیدم بس است، هد معشوق زمینی من دیگه یاینطوری نیست که بگویی

این اتفاق را نو به نو تجربه می این فضای در بر گیرنده , میشود و جهانی که برای ما مجسم می شود و ما میبینیم  هدیدنو به نو

آن هر چقدر هم زیبا باشد میگوید که این اتفاق یا منظره دلگیر  و اگر ما برویم توی اتفاق و بسته بشویم روی یک چیزی. ندک

.میشود  

 گر بود فردوس و اّنهار بهشت                                                                  چون فسرده یک صفت شد گشت زشت

مقایسه میکنیم و میگوییم که  انهآ تصاویر را با توجه میکنید که چرا ما مسافرت هم که میرویم یک تصاویری آنجا هست که تمام

چون اگر آن تصاویری که آنجا گذاشته ایم به عنوان مبناء مال بهشت هم باشد و نهرهای بهشتی هم باشند ! اینجا شبیه آنجاست 

به زندگی زنده این وقتی ما مبدل میشویم تبدیل می شویم از من ذهنی . سرده و جامد شده اند و آنجا مانده اند این زشت شدهچون فُ 

دیگر دل ما جامد نیست دیگر هر لحظه وضعیتی دیده  ،من هوشیاری و دل ما وسیع می شود ، بهزندگیبه  به من زندۀ  ،لحظه

 احاال آی. برکت زندگی و زیبایی زندگی برخوردار استما بیرون می آید و از این وضعیت هم از آن آینه  برای  می شود زیبا و

فسرده و جامد شده؟ آنجا مانده و شما از عینک آن به  ،ما یک منظره ای یک باوری یک فکری ، یک اتفاقیواقعاً در دل ش

یعنی . آنجا دذهنی بدترین منظره ها را میگذار جهان نگاه می کنید؟ اوالً که آن اصالً زیبا نیست برای اینکه اکثر اوقات من

حاال میگوید اگر فردوس هم باشد و منظره بهشتی هم باشد . ات بد استعینکی که من ذهنی با آن جهان را میبیند عینک اتفاق

پس ما این قانون زندگی را هم می خواهیم قبول کنیم که لحظه به لحظه فرم این لحظه عوض می ! چون جامد شده زشت شده

باشد دلگیر و افسرده و حال ما شود و اگر ما فضای در بر گیرنده باشیم این عمر زیبا ،پربرکت و دلگشاینده است ولی اگر جامد 

  .  را خراب خواهد کرد
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