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مولوی،ديوان شمس ،غزل شماره 1045
بگردان ساقيا آن جام ديگر
بده جان مرا آرام ديگر
به جان تو که امروزم ببينی
که صبرم نيست تا ايام ديگر
اگر يک ذره رحمت ھست بر من
مکن تأخير تا ھنگام ديگر
خالصم ده خالصم ده خالصی
که سخت افتادهام در دام ديگر
اگر امروز در بر من ببندی
درافتم ھر دمی از بام ديگر
مرا در دست انديشه بمسپار
که انديشهست خون آشام ديگر
می خام ار نگردانی تو ساقی
مرا زحمت دھد صد خام ديگر
بگير اين دلق اگر چه وام دارم
گرو کن زود بستان وام ديگر
بنه نامم غالم دردنوشان
نمیخواھم خدايا نام ديگر
*
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مولوی ،مثنوی معنوی ،دفتر اول ،بيت 2066
اُستن اين عالم ای جان غفلتست
ھوشياری اين جھان را آفتست
ھوشياری زان جھانست و چو آن
غالب آيد پست گردد اين جھان
ھوشياری آفتاب و حرص يخ
ھوشياری آب و اين عالم َو َسخ
*
مولوی ،ديوان شمس ،غزل شماره 637
در اين بحر در اين بحر ھمه چيز بگنجد
مترسيد مترسيد گريبان مدرانيد
*
مولوی ،مثنوی ،دفترچھارم ،بيت 2763
نردبان خلق اين ما و منی ست
عاقبت زين نردبان افتادنی ست
ھر که باالتر رود ،ابلهتر است
ُکاسْ ُتخوان او َب َتر خواھد شکست
*
حافظ ،غزليات ،غزل شماره 178
صوفيان واستدند از گرو می ھمه رخت
دلق ما بود که در خانه خمار بماند
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با سالم و احوا لپرسی برنامه گنج حضور امروز را با غزل شماره  1045از ديوان شمس موالنا شروع می
کنم.

بگردان ساقيا آن جام ديگر
بده جان مرا آرام ديگر
پس موالنا می گويد ای ساقی االن ِمی ای می خورم که اين ِمی با مذاق من سازگار نيست پس جامی يا شرابی
از نوعی ديگر به من بده.
پس معنی اش اين ست که االن شراب ذھن را می خورم .شرابی که االن می خورم يا زندگی که می گيرم يا
ھويتی که می گيرم از ذھنم می گيرم که درواقع از جنس رويدادھا ست .چون من از جنس رويداد نيستم به من
شرابی بده که با ذات من سازگار است .معنی اش اين است که شرابی که ما االن می خوريم مارا مست نخواھد
کرد .آنطوری که االن زندگی می کنيم با ذات ما و سيستم ما سازگار نيست )االن صحبت خواھيم کرد(؛ و به
جان من يک آرامش از نوع ديگری بده .در پايي ِن اين غزل يک بيتی ھست که می گويد:
مرا در دست انديشه بمسپار
که انديشه ست خون آشام ديگر
ت انديشه گرفتار شده ام ولی انديشه يک بی رحم ديگری ست .آيا معنی
معنی اش اين است که من االن در دس ِ
اش اين است که ما نبايد انديشه کنيم؟ نه! معنی اش اين نيست.
اصل انسان که ھشياری ست دارد صحبت می کند .پس
و می بينيد که موالنا به نمايندگی از طرف انسان،
ِ
"مرا" ھمان ھشياری ايزدی ست ،که دارد صحبت می کند .فعالً ما ھم در دست انديشه گرفتاريم.
امروز ما اين موضوع را با کمک گرفتن از نشانه ھای نوروزی يعنی آن اقالمی که در سفره نوروزی می
گذاريم ،می خواھيم بيان کنيم و ببينيم که اين سمبل ھا چه قدر به ما کمک می کنند که اصال بفھميم که ما داريم
چه کار می کنيم و چه بايد بکنيم؟ چرا در دست انديشه اسيريم؟ و چه طور می توانيم از دست انديشه خالصی
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پيدا کنيم؟ در يکی از بيت ھا می گويد" :خالصم ده خالصم ده خالصی" .يعنی مرا آزاد کن" .که سخت افتاده ام
در دام ديگر".
بدو آمدن به جھان وجود پيموده و االن در يک مرحله ای است
ھشياری مراحل مختلفی را از َب ْد ِو تولدش ،از ِ
که اسمش را مرحله ی انديشه و گير کردن يا به زندادن افتادن در ذھن می گذاريم .وموالنا در اين غزل که ھم
معنا با قصه ای ھم ھست که داريم می خوانيم ،به ما دارد می گويد که در کار جدا شدن از ذھن و زنده شدن به
ھشياری حضور و تجربه کردن حضور نبايد تأخير کرد.
امروز صحبت خواھيم کرد و شما ھم از خودتان بپرسيد :ما چرا اينقدر زنده شدن به ھشياری حضور را عقب
می اندازيم ؟ برخی از ما که ذھنا ً فھميده ايم جريان چيست ،باز ھم عقب می اندازيم.
موالنا در اين غزل و در قصه ای که می خوانيم… که اين قصه به اين ترتيب شروع شد) :فقط کمی از آن را
ياداوری می کنم .چون اگر امروز رسيديم خواھيم خواند(.
گفت که يک باشنده ای ،که بعداً فھميديم اين باشنده انسان ست ،در سر راه باشندگان ديگرکه از آن راه عبور
می کردند خار کاشت و مردم يعنی بقيه موجودات به او گفتند که اين خار به پای ما فرومی رود و لباس ھای ما
راھم پاره می کند تو بيا اين را بکن ولی گوش نداد .حاکم به او گفت ،گفتيم حاکم رمز زندگی يا خداست ،به او
گفت که اين خار را ِبکَن ،گفت باشد می َکنم… نکند! عقب انداخت! يک روز خيلی جدی به او گفت که بايد اين
خار را بکنی .اين باشنده که انسان باشد جواب داد گفت که )به زبان قصه دارم می گويم( ای عمو ،بين ما زمان
خيلی زياد است.
يعنی اين انسان که اين درخت خار را در سر راه خودش و ھم نوعانش و بقيه باشندگان کاشته… شما ممکن
من توھمی دائما ً
من توھمی تبديل شده و اين ِ
است بپرسيد چرا بقيه باشندگان؟ برای اينکه اين انسان به يک ِ
اثر مخرب روی بقيه انسان ھا و نباتات وجمادات و حيوانات می
انرژی مسموم کننده از خودش صادر ميکند و ِ
گذارد .گفت که تو اين را بکن .گفت زمان خيلی زياد است برای اينکه در زمان بود!
من توھمی داريم که براساس گذشته تشکيل شده و چون به ثمر نرسيده با عجله دارد به
درست مثل ما که يک ِ
آينده می رود تا به ثمر برسد و اين لحظه را که زندگی ست می پوشاند و کارش اين ست که با اين لحظه
بستيزد وبپوشاند .داريم اين را می گوييم .سوال سر اين است که شما از خودتان بپرسيد چرا من رھا شدن از
اين قضيه را و کندن خار را به عقب می اندازم؟
وموالنا در آن قصه )که امروز بقيه اش را خواھيم خواند( گفت که اين کار ،کندن خار دو راه دارد .يکی اينکه
يک تبر برداری و يکدفعه بکنی يا اينکه نه اگر اين را نمی توانی تو اين خار را به درخت گل ،به گلبن وصل
کن .امروز گلبن را تعريف خواھيم کرد .گلبن ھمان ھشياری آزاد شده از فرم ھای فکری ست.
امروز ھمه اين ھا را به کمک سفره نوروزی توضيح می دھيم و اميدوارم که جا بيافتد.
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قبل از اينکه شروع کنم به اقالم نوروزی اجازه دھيد  3خط ھم که مربوط به ھشياری است ،برای اينکه ھشياری
دارد صحبت می کند ،از موالنا برايتان بخوانم:

مولوی ،مثنوی معنوی ،دفتر اول ،بيت 2066
اُستن اين عالم ای جان غفلتست
ھوشياری اين جھان را آفتست
ھوشياری زان جھانست و چو آن
غالب آيد پست گردد اين جھان
ھوشياری آفتاب و حرص يخ
ھوشياری آب و اين عالم َو َسخ
*
" َو َسخ" يعنی چرک ،مثل چرکِ دست.
عالم واقعی نيست -ای جان ،غفلت ست .و غفلت
می گويد که ستون اين عالم ،عالمی که ما در ذھن ساختيم -که ِ
ھم عبارت از اين ست که شما از پشت عينک چيزھا ويا يک باور جھان را ببينيد .وھشياری که ھمان
ھوشياری حضور باشد ،آفت اين جھان است ،اين جھانی که ما االن می بينيم.
)برای کسانی که برنامه را نمی بينند و گوش می کنند عرض می کنم که( روی ميز يک شمع و آيينه ھست،
يک تنگ که تويش ماھی ست ،و پشت اين ھا يک بطری شراب ھست .اين چھار قلم جزو اقالم سفره ی
نوروزی ست.
ھمينطور که می بينيد در سفره نوروزی درواقع اين شمع ،سمبل نور ايزدی ست .يعنی نور ايزدی ،نور خدايی
به صورت ھشياری )که االن داريم در موردش صحبت می کنيم( به جھان وجود می تابد ) وامروز ما راجع به
انسان صحبت می کنيم( بنابراين به وجود انسانی می تابد و اين قرار است که منعکس شود .منعکس شود ،يعنی
انسان ،ھمانطور که اين آيينه را می بينيد ،اين ھشياری حضور را دريافت می کند و يک چيزی در خودش به
وجود آورده به نام ذھن و االن تماما ً اين نور ايزدی که اسمش ھشياری يا ھشياری حضور است )روی صفحه
ھم نوشته شده( که گفت "ھوشياری زان جھانست" يعنی ھشياری از آن جھان است و وقتی که غالب شود اين
جھان پست می شود .ھمين را اصال می خواھيم توضيح دھيم.
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و بعد ھم می گويد که ھوشياری مثل آفتاب است و "حرص" – حرص يعنی تمايل شديد ما به رفتن به آينده و به
ثمر رسيدن در آنجا و تماما ً در آن فکر بودن و در نتيجه در زمان بودن و پوشاندن اين لحظه ،اين حرص است
 .می گويد که ھشياری مثل آفتاب است و حرص مثل يخ است .اگر به حرص بتابد می تواند ذوبش کند .و بعدمی گويد ھوشياری آب است و اين عالم مثل چرک بدن است پس بنابراين آب چرک را می شويد )داريم
توضيح می دھيم(.
ھمانطور که می بينيد اين آيينه ،شمع را منعکس می کند برای اينکه آيينه کامالً صاف است .اگر به جای اين
آيينه يک آجر می گذاشتم ،شمع يا نورش منعکس نمی شد؛ تماما ً جذب آجر می شد .ولی چون آيينه است ،شفاف
است می خورد به سطح آيينه و نور شمع منعکس می شود.
ذھن انسانی ھم ھمينطور است .االن برخی از ما که من ذھنی داريم ،ھشياری خدايی به ذھن ما می تابد و مثل
آجر ،ذھن تمام اين ھشياری را جذب می کند و با اين کار يک چيزی با اقالم مختلف به وجود می آيد که به
من ذھنی
اصطالح ،پوياست .از اين پويايی يک من ی ايجاد می شود ،يک وجودی ايجاد می شود که اسمش را ِ
يا نفس می گذاريم .عرفا گفته اند که شما بياييد سطح آيينه تان را صيقل دھيد.
حاال فرض کنيد که اين ھشياری حضور که به وجود شخص شما می تابد اصال جذب ذھن نشودِ .کی جذب ذھن
نمی شود؟ وقتی شما به آن چيزھايی که االن چسبيديد ،آن ھا را رھا کنيد .چه چيزھايی را چسبيديد؟
چيزھايی که در ذھنتان با آن ھا ھم ھويت شديد .يعنی به ذھنتان رفتيد ،چيزھايی را تجسم کرديد ،به صورت
ی خدايی که به
تصوير ذھنی ،و به آن ھا حس وجود داديد و چسبيديد به آنھا به طوری که اين انرژی يا ھشيار ِ
ذھن شما می تابد به جای منعکس شدن به وسيله ی آن چيزھايی که شما به آن ھا حس وجود داديد تماما ً بلعيده
می شود .آن ھا ممکن است بچه تان باشد ،بدنتان باشد ،ممکن است باورھايتان ،مقام اجتماعی تان ،اتومبيلتان
باشد و يا ھرچيزی ممکن است باشد ،ھرچيزی که برای شما خيلی مھم و جدی است .و ھشياری خدايی حضور
که به ذھن شما می تابد ،يک راست جذب آن فرم ھا می شود و چيزی منعکس نمی شود.
حاال برای اينکه منعکس شود شما بايد يکی يکی از آن ھا را رھا کنيد .وقتی رھا می کنيد اين نور خدايی يا
ھشياری به سطح آيينه شما می خورد و برمی گردد.
تمام چيزھايی که بھشان چسبيده ايد دست برداريد ،معنی اش اين
فرض می کنيم شما به جايی برسيد که از ِ
نيست که آن ھا را دور بياندازيد ،معنی اش اين است که از آن ھا ھويت نگيريد ،به طوری که اين ھشياری
حضور ،که سمبلش اين شمع است که می تابد ،ديگر جذب آن ھا نشود؛ جذب آن ھا نشود ،ھمه منعکس می
ی
شود .اگر اين ھشياری حضور به مقدار زيادی منعکس شود ،وقتی منعکس می شود ،اين ھشياری ،ھشيار ِ
خالص است .بنابراين فرض می کنيم که صد درصدش منعکس شود ،وقتی صد درصدش منعکس شد ،آنجا يک
وجود ديگری که وجود ندارد ،نمی توانيم با چشم ببينيم به وجود می آيد که آن شما ھستيد؛ ھم شما ھستيد و ھم
خداست.
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ی خدايی به صورت اين شمع به آيينه ی وجود شما می تابد ،شما چيزی را جذب نمی کنيد ،ديگر
پس ھشيار ِ
آجر نيستيد ،آيينه شديد؛ از شما منعکس می شود و يک وجودی به وجود می آورد که در واقع خودش براساس
ی حضور است ،زنده شدن به
اسم اين گنج حضور است ،ھشيار ِ
خودش زنده است؛ و شما به او زنده می شويدِ .
حضور است .به محض اينکه اين اتفاق بيافتد ،اين ماھی به وجود می آيد .ماھی سمبل شنای شما در اقيانوس
وحدت است .می بينيد که چه قدر آزاد دارد شنا می کند؟ و در فضای يکتايی آزادانه شما داريد شنا می کنيد؟
آزاد شديد .از چه چيزی آزاد شديد؟ از خودتان و از فرم ھای فکری.
پس ھشياری به آيينه ی شما خورد ،جذب ذھن نمی شود برای اينکه ھويت تان را از چيزھای بيرونی کنديد و
درنتيجه توی ذھن نمی رود؛ که قبال می رفت و من می ساخت .قبال زندگی جدی شده بود ،چيزھا و رويدادھا
جدی شده بود شما با آن ھا ھم ھويت شده بوديد .االن يک وجود ديگری پيدا کرديد .اين وجود ھمان ھشياری
خدايی منعکس شده از آيينه ی وجود شماست که درواقع اين ماھی شناور در آب سمبل او ست.
حاال يک چيز ديگری مانده است و آن اين است که وقتی اين اتفاق بيافتد اين وجود بی فرم که اتحاد شما و
زندگی است ،گنج حضور ،و ذاتش شاد و آرام است و خ َِرد است ،خرد از او سرچشمه می گيرد ،مست است؛
مست به آرامش ست .ذاتا ً مست خداست و شراب ) که اين پشت گذاشتم( سمبل آن است .بنابراين يک مستی
پنھان ،نه مستی شراب وعرق کشمش ،نه! ،بلکه اين مستی موقعی در شما ايجاد می شود که شما ورای انديشه
برويد .االن معنی پيدا می کند اينکه می گويد تو مرا در دست انديشه بمسپار.
وقتی ھشياری حضور که از طرف خدا ،از طرف زندگی می تابد و جذب ذھن می شود ،در آنجا انديشه توليد
می شود منتھا انديشه من دار توليد می شود .حاال که ھشياری حضور از آيينه ی وجود شما منعکس شده و
ی از آنجا آمده است؛ يعنی در غزل ھم داريم
مستی در وجود شما به وجود آمده است که ھمان انرژی و ھشيار ِ
که می گويد:
ی خام است .چرا خام است؟ برای اينکه انرژی اين ھشياری به آيينه
"می خام ار نگردانی تو ساقی" اين ھمان م ِ
ی وجود شما می خورد ،توی ذھن نمی رود که تغيير شکل بدھد که شما آن را تجربه وحس کنيد بلکه برمی
گردد .برمی گردد روی خودش زنده و ھشيار می شود بنابراين خام است و به جھان وجود نرفته است.
ی خام نيست.
آن شرابی که اول گفت که اين را ديگر نمی خواھم ،اين با من سازگاری ندارد ،شرا ِ
ب خام يا ِم ِ
ی خام نيست؟ شما چطور خوشحال می شويد؟
چرا ِم ِ
شما می گوييد من نگاه می کنم اگر روزی که پول درآوردم خوشحال می شوم .اگر بچه ام نمره خوبی گرفت
خوشحال می شوم .اگرھم پول در نياوردم غمگين می شوم .اگر چيزی از من کم شود غمگين می شوم ،چيزی
ب ھشياری حضور رفته توی ذھن با
به من اضافه شود خوشحال می شوم .خوب اين شراب خام نيست .اين شرا ِ
چيزھای ذھنی ھم ھويت شده ،يک ترشحی ،يک نشتی ،يک چيزکوچکی از آن… االن بويش می آيد؛ بوی
شراب می آيد خودش رفته است .برای اينکه ھمه اين ھا صرفِ من می شود ،صرف من ذھنی می شود،
8
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صرف منيت می شود .وقتی آجر می شويم ،که موالنا بارھا آھن و آيينه را که قديم آيينه را از آھن می ساختند.
شما االن يک آھن کدر را جلوی اين شمع بگذاريد ھيچ چيزی منعکس نمی شود ولی قديم آھن را می سابيدند و
آيينه درست می کردند ،آيينه می شد.
االن شما فرض می کنيم که اين لحظه شروع می کنيد ،يا يکدفعه ،خيلی کار بعيدی نيست شما يکدفعه تصميم
بگيريد که ھرچه ھم ھويت شدگی داريد ،به ھرچه در جھان مادی چسبيديد برای شما جدی است و آن دل شما
شده است ،خودتان وھويتتان را از آن ھا بکَنيد ،يکدفعه؛ می شود… و يکدفعه اين اتفاق می افتد؛ منعکس می
شويد ،شما منعکس نمی شويد ،ھشياری خدايی به آيينه شما می خورد و در شما منعکس می شود ،اين ماھی به
وجود می آيد به فضای يکتايی می رويد ،با خدا يکی می شويد.
حاال در اينجا که با خدا يکی می شويد ،خدا يا زندگی االن عمالً به فکرھا واعمال شما جريان پيدا می کند .ذھن
از بين نمی رود .االن ذھن در خدمت اين ھشياری حضور درمی آيد برای اينکه ديگر در آن من ندارد .قبالً
آھن تيره يا آجر اين ھا وارد ذھن می شد و من درست می کرد و اين من برمی گشت با زندگی ستيزه می کرد
و از چيزھای بيرونی ھويت می خواست ،از خدا ھم بی خبر بود برای اينکه با خدا می جنگيد .چطور می
جنگيد؟ يعنی با اين لحظه می جنگيد.
وقتی شما آجر شويد ،مثل آجر يا اھن تيره ھمه اين ھشياری تابيده شده به وجود شما را جذب کنيد ،يک من
درست می کنيد ،اين من برای اينکه خودش را حفظ کند بايد برگردد اين لحظه را که خود زندگی است ،اين
ی زندگی به وجود شما می تابد ،در آينده و
شمع االن اين لحظه می تابد ،اين لحظه است که اين شمع يا ھشيار ِ
گذشته نيست .ولی ھمينکه شما اين ھشياری تابيده را به وسيله ذھنتان جذب می کنيد ،يک من درست می کنيد و
اين من برای اينکه خودش را حفظ کند برمی گردد اين لحظه را می پوشاند .برای اينکه اين من در آينده و
گذشته کار می کند؛ اين لحظه را نمی شناسد .اين لحظه خود زندگی ست .اين ھشياری حضور وقتی زنده می
شود ،ھميشه در اين لحظه ست ،اين لحظه را می شناسد و ذھن را می بيند؛ ذھن ابزار می شود.
بنابراين ھشياری حضور روی خودش زنده شده و شما او ھستيد ،دارد به ذھن نگاه می کند ،از ذھن جدا شده
برای اينکه منعکس شده است .منعکس شده است معنی اش اين ست که شما ھشياری را جذب نمی کنيد و با آن
من درست نمی کنيد و يا به چيزھا به وسيله ی آن نمی چسبيد .عالمتش اين ست که شما منفصل شويد.
منفصل شويد يعنی از چيزھای بيرونی که االن چسبيديد جدا شويد .االن ببينيد چه چيزی برای شما خيلی مھم
است؟ ھرچيزی در جھان بيرون مھم است احتمال دارد که شما در جھان به آن چسبيديد و آن دل شما شده است.
شما حول و حوش آنچيزی که االن دل تان شده و چيز بيرونی ست زندگی تان را سازمان می دھيد .اجازه نمی
دھيد زندگی روی شما کار کند .برای اينکه اين جريان ادامه پيدا کند و شما اين من را حفظ کنيد بايد برگرديد با
زندگی بجنگيد؛ نه اينکه بجنگيد ،اين لحظه را بايد بپوشانيد برای اينکه وقتی شما من داريد يعنی از جنس فرم
می شويد ،به زمان می افتيد.
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پس اينطور بگوييم ،وقتی ھشياری خدايی به آيينه ی وجودی انسان می تابد و جذب نمی شود ،منعکس می شود
و انسان وارد فضای يکتايی می شود ،زنده می شود ،به ذھنش نگاه می کند .حاال خردمند شده ،ذاتش مست
است .خرد از ذاتش به ذھنش جريان پيدا می کند .ذھنش ديگر من ندارد .ذھنش اين خرد را فرمول بندی می
کند به صورت حرف و نوشته درمی آورد .حاال به عنوان ھشياری حضور ،اين لحظه زنده ھستيد .اين لحظه
که زندگی ست پوشانده نشده است .ولی وقتی تماما جذب ذھن می شويد ،تبديل به فرم می شويد ،تبديل به يک
من توھمی و جسمی می شويد که از فکر ساخته شده و وقتی شما تبديل به فرم شديد ،درواقع شما داريد ھشياری
را که بی فرم است به فرم تبديل می کنيد؛ به محض اينکه تبديل به فرم يا مکانش می کنيد به زمان می افتيد.
زمان يعنی گذشته و آينده.
و اين فرم که فقط زمان را می بيند ،نمی تواند اين لحظه را ببيند .اصال زندگی اش بستگی به اين دارد که اين
لحظه را بپوشاند .برای اينکه اگر اين لحظه پوشيده نشود وجودش از بين می رود .خيلی مھم است که شما به
اين توجه کنيد.
حاال برخی از ما خودمان را از خيلی از فرم ھای ذھنی آزاد کرديم و به تدريج که خودمان را آزاد کرده ايم
يک مقداری ھشياری حضور در ما به وجود آمده ،انباشته شده است .پس وضعيت ما ممکن است که اينطور
باشد که يک مقدار من داريم يک مقدار ھم بی فرم ھستيم .می دانيم که من داريم ،آگاه ھستيم.
ذھن ما ،ما را خشمگين می کند ،يک مقدار ھشياری حضور داريم ،می دانيم که
مثال وقتی خشمگين می شويم،
ِ
داريم خشمگين می شويم ولی به طور کامل اين خشم ما را از جا نمی کند و بردارد ببرد .ديده ايد بعضی ھا
خشمگين می شوند و يکدفعه از جا کنده می شوند و اصال در خشم گم می شوند .اگر شما به اين برنامه گوش
کرده ايد و سی دی ھايش را زياد گوش کرده ايد در شما ھشياری حضور به وجود آمده است .وقتی خشمگين
می شويد يعنی ھنوز من داريد يک مقدار ھشياری حضور ھم داريد کامال کنده نمی شويد؛ وسط خشم می بينيد
که می دانيد که خشمگين ھستيد و بايد برگرديد .وقتی می بينيد و می دانيد که خشمگين ھستيد کامال خشمگين
نيستيد .وقتی می ترسيد ،می دانيد که می ترسيد کامال نمی ترسيد ،صد در صد نمی ترسيد .اين خيلی خوب
است.
اين ھمان قصه که قبالً خوانديم گفت که يک عربی بود سوار شتر شده بود2 ،تا جوال داشت روی شتر انداخته
بود .يک طرفش گندم بود و طرف ديگر ريگ بود .يک فيلسوف نمايی آمد و گفت که اين چيست که داری می
بری؟ گفت يک طرفش گندم و يک طرفش ريگ است .گفت که ريگ را چرا می بری؟ گفت چه کار کنم؟
فيلسوف نما گفت شما بيا گندم را نصف کن ،ريگ را دور بريز و ھم شتر سبک شود و ھم جوال سبک شود.
گفت به به به! چه قدر خوب است! اين يعنی چه؟ يعنی من وشما االن ھم من داريم و ھم ھشياری حضور داريم
ولی با اين ھشياری حضور اين من را متعادل می کنيم .يکی به ما بگويد که اين ھشياری من دار را يکدفعه
دور بيانداز ،خيلی خوب است ،اگر بتوانيم! ولی ما ذھنا ً نگوييم.
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ما می گوييم اين شمع به آيينه ی وجود ما می تابد و  30درصد بر می گردد خوب حاال ما  30درصد ھشياری
حضور داريم؛ يکی بيايد بگويد که خوب  100درصد برگردان .خوب در گفتن خيلی راحت است .فيلسوف ھم
به او گفت اينکار را بکن .بعد عرب برگشت گفت که تو چقدرش را برمی گردانی؟ گفت ھيچ! گفت آھان! تو
بار تو تماما ً ريگ است .اگر ھمه ی بارت ريگ باشد ديگر
راه خودت را برو ،تو بدشگون ھستی .برای اينکه ِ
تعادل به ھم خورده و اصالً تو قسمت گندم نداری.
بيشينه ی ما انسان ھا شترمان فقط ريگ دارد .يعنی يکی از جوال ھا پر از ريگ است و آن طرف که بايد
گندم ،يعنی ھشياری حضور باشد ،صفر است ،خيلی کم است درنتيجه شتر و بارش به يک طرف ،به طرف
ريگ کج شده است .موالنا گفت که بايد اين دوتا را متعادل کنی.
حاال صحبت سر اين است که ما اين متعادل کردن را و به طور کلی ما اين ھشياری ايزدی را که به آيينه ی
وجود ما می تابد چه کار کنيم که )البته ما مثل آن فيلسوف نمی گوييم( به مقدار زيادی اين نور را منعکس کنيم؟
و چرا ما اين را به تأخير می اندازيم؟ و چرا ميل داريم اين را به تأخير بياندازيم؟ و اين سوال را می کنيم ،من
از شما می کنم ،چه چيزی نمی گذارد شما به گنج حضور زنده شويد؟ چه چيزھايی برای شما مفيد است؟ شما
فکر کنيد.
حاال اين سه سطر موالنا از مثنوی سطر  2066دفتر اول ،االن معنی دار است .اول معنی اين را بفھميم:
" اُستن اين عالم ای جان غفلتست
ھوشياری اين جھان را آفتست
ھوشياری زان جھانست و چو آن
غالب آيد پست گردد اين جھان
ھوشياری آفتاب و حرص يخ
ھوشياری آب و اين عالم َو َسخ"
*
می گويد که ستون اين عالم غفلت است .شما متوجه شديد که غفلت به چه معنی ست .در سمبليسم سفره
نوروزی ،اين شمع به وجود شما می تابد و آجر ذھن ما که من تويش ھست ھمه را جذب می کند .وقتی ما به
عنوان ھشياری به ذھن می رويم و با چيزھای ذھنی ھم ھويت می شويم درواقع جھان را از پشت عينک آن ھا
می بينيم ،اين غفلت است.
ھشيار شدن يعنی چه؟ يعنی منعکس شويم ،به ھشياری حضور زنده شويم ،بعد به جھان نگاه کنيم.
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بعد می گويد "ھشياری اين جھان را آفت ست" .آنچيزی که ما االن در حالت گم شدگی در ذھن می بينيم ،جذب
ذھن شديم ،من درست کرديم ،حاال اين من ی که ما درست کرديم که شما ھم اين من را می شناسيد ،اين من
مادر خشم ھم
درواقع ھيجان غالبش ترس است  -شما در خودتان ببينيد  -حس عدم امنيت ست و خشم است،
ِ
ترس است؛ پس ترس است .ترس ،ديد ما را کج ومعوج می کند .ما وقتی می ترسيم نمی توانيم درست بيبنيم.
چرا می ترسيم؟ برای اينکه ھويت ما ،رفتيم توی ذھن ،با چيزھا که به خودمان اضافه کرديم ھم ھويت شديم،
تمام فکروذکر ما اين ست که آنچه که داريم حفظ کنيم ،آنچه که نداريم به آن اضافه کنيم .ترسمان از اين ست که
نکند آنچه که داريم از دست بدھيم ،و ترسمان از اين است که نکند آنچيزی که بايد به خودمان اضافه کنيم
اضافه نشود!
حاال اين نيازھا از کجا می آيند؟ نيازھا از اينکه ما اجازه داديم که آجر ذھن ما ھمه ی اين ھشياری را جذب کند
و اين من را درست کند .اگر ھمان ابتدا ،قبل از ورود به ذھن منعکس می شديم ھيچ کدام از اين ھا پيش نمی
آمد .ولی تجربه به ما نشان داده که ھرچيزی که به وجود می آيد مثل اينکه ازبين می رود .خيلی از آنچيزھايی
که قبالً شما از آن ھا ھويت می خواستيد االن رفته اند؛ يا ازبين رفته يا از شما جدا شده رفته و دردش به جا
مانده .ترس شما بيشتر شده که آن ھا که رفتند نکند که اين ھا ھم بروند حاال اگر اين ھا رفتند من چه کار کنم؟
چرا شما اينطوری زندگی می کنيد؟
شما می دانيد که اگر قبل از ورود به ذھن منعکس شويد و به ھشياری حضور زنده شويد ،ذاتا ً شاد ،ذاتا ً آرام،
ذاتا ً زيبا ،ذاتا ً اَمن ،و آن فضا فضای امنيت است؛ وتنھا فضای امنيت ھمان فضاست که در آن فضا ،ما با
زندگی متحد ھستيم و خرد زندگی ھرلحظه در اختيار ماست که به فکرھای ما که به وسيله ی ھمين ذھن می
خواھد درست شود و ھم اعمال ما جريان پيدا کند .اين رابطه ی بين بودن و شدن است .اين رابطه ی بين انجام
دادن و بودن ست .بودن ،يعنی شما به عنوان ھشياری حضور در آيينه ی وجودتان منعکس می شويد و روی
خودتان زنده می شويد ،اين بودن است؛ شما ھستيد .در نوشته ھای عرفانی و مذھبی ھم خدا به می گويد فقط
باش .باش يعنی ھمين باش به صورت زندگی باش .که گفتيم به محض اينکه شما منعکس شويد ،به ذھنتان
نرويد و از فرم ھای ذھنی  detachedشويد ،منفصل شويد ،اين ھشياری منعکس می شود و اين ماھی به
وجود می آيد که شناگر است و ذاتتان مست است و پراز خرد و پراز امنيت است .تنھا در آنجا امن ھستيد .در
آن حالت شما از آن چيزھايی که به خودتان اضافه کرديد و انباشته کرديد حس ھويت و وجود نمی گيريد ،االن
می گيريد .شما اگر در آنجا بمانيد حس امنيت و شادی نخواھيد کرد.
االن دارد آن عالم را تعريف می کند .می گويد که ستون اين عالم غفلت است .ھمين عالمی که شما اگر کامال به
حضور زنده نشديد ،االن در ذھنتان می بينيد و می گويد که آن ھشياری ايزدی اين جھان را آفت است .اگر شما
ی تقلبی،
منعکس شويد ،برگرديد ،آفت آن جور ديد ھستيد .می گويد که ھشياری از آن جھان است و اين ھشيار ِ
ھشياری ذھنی ،از اين جھان است.
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"ھوشياری زان جھان ست و چو آن
غالب آيد پست گردد اين جان"
"غالب آيد" يعنی به شما غلبه کند .شما به جای اينکه به ھشياری ذھنی ھشيار باشيد به آن ھشيار باشيد"،پست
گردد اين جھان" ،اين جھان پست می شود .نه که شما واقعا جھان را نمی خواھيد بلکه زيبايی ھای جھان را می
بينيد ،جھان را آنطور که ھست می بينيد ،واقعيت ھا را می بينيد؛ کج و معوج نمی کنيد ببينيد.
من
ما پراز انتظار ھستيم ،انتظارات مختلف .اين انتظارات از کجا آمده اند؟ اين انتظارات ،توقعات ،انتظارا ِ
ت ِ
ذھنی است .اين انتظارات ھرکدام برای خودش نيرو دارد و وقتی برآورده نمی شود در شما ترس و رنجش
ايجاد می کند؛ ھمه ی اين ھا به درد ھايتان اضافه می شود ھمه اش مربوط به اين جھان است يعنی اين جھانی
که ما االن با آن آشنا ھستيم و با آن زندگی کرديم.
"ھوشياری آفتاب و حرص يخ" .ھوشياری مثل آفتاب است .کدام ھوشياری؟ ھمان که منعکس می شود و شما
او می شويد؛ آن موقع حرص نمی ماند .شما اگر اجازه دھيد قسمت اعظمی از اين ھشياری از ذھنتان منعکس
شود و شما به او زنده شويد بعداً برگرديد به منتان نگاه کنيد به خوتان می خنديد .می بينيد آن حرص بچه گانه
بوده ،بچه گانه ھم نه،بچه که حرص ندارد! ،احمقانه بوده است .به خودتان می خنديد می گوييد که اين چه کاری
بود که من می کردم؟ ھمه اش در فکر يک چيزی..دوتا چيز ..اين چيز… آن چيز… اين نشده آن يکی ..مرتب
می خواستم اين ھا را به خودم اضافه کنم و متوجه نبودم که اضافه ھم که می کنم دردسرم اضافه می شود .من
از آن ھا زندگی نمی گيرم .اين چه کاری بود؟ ھوشياری مثل آب است و اين عالم ،آن که شما االن می بينيد
مثل َو َسخ است ،مثل چرک است.
ران قديم است و قدمت چندين ھزار ساله دارد و گاھی ھم اين معانی را
حاال اين طرز ديد که حقيقتا ً مربوط به اي ِ
ان قديم پوشانده اند در اثر حمله اين و آن تا ازبين نرود گرچه که در طول زمان اين معانی پوشيده شده و
ايراني ِ
شايد علت اين که ھفت سين به وجود آمده و ما ھمه ی حواسمان به سنجد وسمنو وسيب و اينجور چيزھاست
برای اين بوده که حقيقتا ً اين معانی پوشانده شوند و برای ايرانيان حفظ شوند.
و آيا اين معنی که االن صحبت کرديم که ھشياری ايزدی در آيينه ی وجود ما منعکس می شود و ماھی به
ت مستی ،خرد را و
وجود می آيد و ما آزادانه در فضای يکتايی شنا می کنيم و ذاتمان مست می شود و اين ذا ِ
انرژی زنده ی زندگی را از زندگی می گيرد و در جھان پخش می کند ،فقط مربوط به سفره ی نوروزی است؟
نه ،در سفره ی نوروزی ھست و معنی عمده اش ست و بسيار بسيار ھم مھم است که ما اين معانی را بفھميم،
به صورت ساده شده ست .برای اينکه در سفره ی نوروزی سبزه وتخم مرغ ھم ھست .سبزه سمبل زندگی
تخم مرغ سمبلش
گياھی ست .در روی اين زمين سه جور باشنده ھم زندگی می کنند .يکی جانوران ھستند که ِ
است ،يکی نباتات ھستند که سبزه سمبلش است و يکی ھم جمادات ھستند که در قديم سنگ يا يک جماد سرسفره
می گذاشتند.
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پس معنی سفره نوروزی اين است که ھشياری ايزدی که به صورت اين شمع در آيينه ی وجود انسانی می تابد،
ت مست خودش را تجربه می کند و از آنجا انرژی زنده کننده
انسان در فضای حضور ،وحدت ،شنا می کند ،ذا ِ
و خرد را می گيرد و در جھان ھم برای انسان ھا ،ھم گياھان ،ھم جمادات که در سفره نوروزی مان ھست و
ھم برای جانوران پخش می کند .و اين سه طبقه موجود که جان دارند يعنی نباتات ،حيوانات و جمادات ،منتظر
اين زنده شدن از انسان ھستند .به نظر من می آيد .در اين سفره سنجد ،سيب معنی ندارد.
خيلی جالب است که اين را ھم بگوييم که در حوالی ايران کشورھای ديگر که به زبان فارسی صحبت نمی کنند
مثل مثال آذری ھا ،آنچيزھايی که در سينه و سفره فارسی زبانان ھست به ترکی يا آذری آن نيست ،مثال در
آذری به جای سنجد ،سوجوق )شيرينی خوشمزه ای که تويش گردو ھست( می گذارند که با سين شروع می
شود يا چيزھای ديگر که با سين شروع می شوند .و معلوم می شود که اين سين ،و ھفت سين يک روپوش
بوده ،به نظر من می آيد ،شايد ھم غلط باشد .من از سنجد مثالً ھيچ معنای عرفانی يا مربوط به زندگی نمی
توانم بگيرم درحالی که خيلی قشنگ شما می بينيد که شمع ،آيينه ،ماھی و شراب ،انسان را نشان می دھد؛
انسان بايد اينطور باشد.
حاال اين را ھم بگوييم که اگر يک عده ای با اين معنا ستيزه می کنند آيا دين ،اين را نمی گويد؟ دين ھم ھمين
را می گويد .مثالً اکثر بينندگان ما مسلمان ھستند؛ آيا دين اسالم ،ھمين معنا را نمی گويد؟ حتما ھمين را می
گويد .دين مسيحيت اين را نمی گويد؟ حتما ھمين را می گويد .آيا بوديسم ھمين را نمی گويد؟ عينا ً ھمين را می
گويد .شما اگر خوب دقت کنيد ،به زبان ھای مختلف ھمه اديان ھمين را می گويند.
در اسالم مثال اصطالح ا ِْر ِجعی را داريم .ا ِْر ِجعی يعنی برگرد .يعنی اين نور شمع در آيينه ی وجود انسانی می
تابد ولی برنمی گردد؛ خدا يا زندگی دائما ً انسان را صدا می کند که تو که من تو را فرستادم ،رفتی توی ذھن
از ذھن برگرد من منتظرت ھستم .کجا برگرد؟ برگرد روی خودت زنده شو.
اصال شما وقتی از اين آيينه برمی گرديد و جذب ذھنتان نمی شويد ،اصطالحا ً می گوييم که شما زمان را نفی
می کنيد .زمان يعنی گذشته و آينده .کسی که به صورت نور به ذھنش می خورد و به ذھنش نمی رود ،معنی
اش اين ست که به زمان نمی رود ،برای اينکه به ذھن برود ،يا به گذشته می رود و يا به آينده .زمان که می
گوييم يک چيز فلسفی نيست ،چي ِز مشکلی نيست .گفتيم کسی که توی ذھنش می رود يعنی درواقع به صورت
ھشياری حضور به ذھنش می رود و با ذھن ھم ھويت می شود ،تبديل به مکان و فرم می شود .مکان يعنی
فرم،جسم ،چيزی که شکل دارد.
ذات ما از جنس فرم نيست ،از جنس مکان نيست بنابراين از جنس زمان ھم نيست .و ھرچه که می تواند به
مکان بيافتد ،يعنی می تواند فرم داشته باشد ،به زمان ھم می تواند بيافتد .مکان و زمان ھميشه دو روی يه سکه
اند.
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پس بنابراين ما که به ذھنمان می رويم ،تبديل به فرم می شويم و به زمان می افتيم ،يعنی به گذشته و آينده .به
عبارت ديگر ،ما گذشته ی ناراضی ھستيم بنابراين از جنس گذشته ھستيم ،از جنس آينده ھستيم برای اينکه دائما ً
ميل به آينده داريم که آنجا برويم به يک جا ،به يک چيزی برسيم .شما به خودتان نگاه کنيد .شما منتظر نيستيد؟
منتظر کسی؟… نباشيد! برای اينکه اين رفتن به زمان است.
منتظر يک رويداد؟
ِ
ِ
دارم می گويم که ھيچ تناقضی بين مثالً اسالم و اين آيين قديمی ايرانی وجود ندارد ،اين ھا فقط سطحی ست.
ی مکان است .دارد می گويد که تو از جنس
خو ِد کلمه ی "ال اله اال "" که ھسته ی مرکزی اسالم است ،نف ِ
مکان نيستی ،خدا از جنس مکان نيست ،خدا نمی تواند جسم باشد .ھيچ خدايی در بيرون نيست و شما که از
ی زمان ھم ھست.
جنس خدا ھستيد ،شما نمی توانيد فرم باشيد .نفی مکان ست بنابراين نف ِ
"ال اله" يعنی من نفی می کنم که يک چيز ديگری غير از خدا بشوم ،من اين را انکار می کنم .درست موقعی
آجر ذھن می شود اين را بگويد می تواند برگردد ،وارد ذھن نشود و تبديل به "اال
که وارد آيينه می شود ،وارد ِ
"" شود" .اال"" چيست؟
"اال "" ،ھمين اين نور شمع به آيينه می خورد ،برمی گردد بيرون و روی خودش زنده می شود؛ اين ھمان
ی مکان می
ی مکان می کنی وقتی کسی نف ِ
ی مکان .در مورد آن اصطالح ،نف ِ
ی زمان و نف ِ
"اال "" است .نف ِ
ی زمان ھم می کند.
کند ،نف ِ
حاال اين مطلبی که االن می گوييم مشکل فلسفی ست؟ نه .ھيچ فلسفه ای ندارد بسيار ساده ست .معنی اش اين
ست که شما به خودتان می گوييد خوب االن يک اتفاقی افتاده شما شروع می کنيد به ناراحت شدن ،ھمين لحظه
به خودتان می گوييد من از جنس اتفاق نيستم .تمام شد! من از جنس اتفاق نيستم ،بنابراين برای اتفاق ناراحت
نمی شوم .من برای چيزی که به فکرم ،به ذھنم می آيد ناراحت نمی شوم .يعنی چه؟ يعنی نفی مکان .من از
جنس رويداد نشدم .من از جنس جسم نشدم .ماشينم را يکی آمده زده است ،من می خواھم االن جيغ و داد کنم،
نمی کنم؛ برای اينکه من از جنس ماشين نيستم .من چرا جيغ داد کنم؟ من ھشياری حضور ھستم؛ ھشياری
حضور که آسيب پذير نيست!
شما اگر در آيينه منعکس شويد يا نفی کنيد و بگوييد "ال اله" يعنی من از جنس خدا ھستم ،خدا ھم از جنس جسم
در ذھن برمی
نيست ،نمی رويد جسم بشويد؛ بنابراين مکان را نفی می کنيد و زمان را نفی می کنيد و از ھمان ِ
در ذھن برمی گرديد يعنی ھرچيزی که شما را دعوت می کند… حاال ماشين
گرديد؛ وارد آن نمی شويد .از ِ
تان را زدند می خواھيد عصبانی شويد ،دارند دعوت می کنند به مکان برويد ،نمی رويد ،ديگر نمی رويد.
چيزی به شما نشان می دھند به نظر می آيد که اگر اين کار را بکنيد اينقدر به تو اضافه می شود ،يکدفعه می
بينيد اين من ذھنی دارد باد می کند ،بادش را خالی می کنی ،دوباره جمع می شوی ،وارد آن نمی شوی .کسی
از شما تعريف می کند يک کار خوبی کرديد ،شما انتظار شناسايی نداريد؛ می دانيد که شما نکرديد اگر کار
واقعا خوب بوده است ،آن ھشياری کرده است .بنابراين می گويند به به به! چه قدر آدم مھمی ھستی ،چه
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باسوادی ،مثل اينکه اصال به شما نمی گويند واقعا ھم به شما نمی گويند ،به او دارند می گويند که کرده است؛
ولی من ذھنی به خودش می گيرد.
ببيند که چقدر من ذھنی به ما لطمه می زند و ما آگاه نيستيم.
وقتی از جنس ھشياری حضور شويم به ذھن نگاه کنيم يکدفعه متوجه می شويم که رويدادھا از جنس گذرا
ھستند .چيزھا از جنس نابود شدنی ھستند و ما نيستيم بنابراين برای نابودی آن ھا ما ناراحت نمی شويم.
ذھن ما نشان می دھد در بيرون است ،اين ھا ھمه دارند می گذرند .حاال تا زمانی
ما می بينيم که ھرچيزی که
ِ
که ھستند لذتشان را می بريم ،وقتی که رفتند ،تمام شدند .ولی ما اين را چگونه تشخيص می دھيم؟ برای اينکه
از جنس مُردنی نيستيم ،از جنس آن ھشياری منعکس شده ھستيم .وقتی از جنس ازلی ابدی ھستيم جنس گذرا را
زود تشخيص می دھيم .ولی از جنس رويداد ،از جنس گذرا ھستيم ،نمی فھميم .دوتا قطار که با سرعت 40
کيلومتر دارند موازی ھم می روند ،کسی که توی اين قطار نشسته به آن يکی قطار نگاه می کند مثل اينکه نمی
فھمد که دارد می رود ولی اگر کنار خيابان ساکن باشد واين با سرعت  40کيلومتر می رود می فھمد که اين
دارد می رود.
حال گذر ،چيزھای ذھنی ست.
شما بايد ساکن شويد .ساکن ،ھشياری حضور است .غير ساکن ،در ِ
کار ما اين است که ما خودمان را از ذھن بيرون بکشيم ،آن چيزھايی که چسبيديم را رھا کنيم ،يکی
تمام ِ
پس ِ
يکی آن ھا ما را رھا کنند ،ما به جايی برسيم که ھشياری حضور وقتی به ما می تابد تماما ً جذب ما نشود .وقتی
ديديم که جذب کرديم و داريم فرم درست می کنيم ،من درست می کنيم ،نفی کنيم...نفی کنيم.
شما وقتی زمان را نفی می کنيد يعنی به گذشته و آينده نمی رويد بنابراين در اين لحظه حاضر ھستيد ،اين
حاضر بودن در اين لحظه ،بودن در آنجا که ھستيد و نگاه کردن به آن کاری که می کنيد ،آنچه که می گوييد،
جھان پنھان چطور به عمل شما
جھان پنھان و اينکه
اتصال
اتصال بي ِن بودن و انجام دادن است؛ اتصال است.
ِ
ِ
ِ
ِ
جاری می شود ،بودن در اين لحظه است؛ اتصال است.
اينکه خدا چطور در زندگی شما  realityشود ،واقعيت شود ،االن خدا کارھا را انجام دھد نه شما ،اين مستلزم
اين است که شما اين لحظه به آن چيزی نگاه کنيد که االن داريد انجام می دھيد نه که در گذشته و آينده باشيد و
آن را انجام دھيد! االن ما داريم صحبت می کنيم و شما ھم داريد گوش می کنيد من ھمه ی حواسم به اين
صحبت کردن است و شماھم ھمه حواستان اينجاست ،اينجا ھستيم .اينطور نيست که شما گوش می کنيد و از آن
طرف ھم به فکر ھستيد فردا که ظھر به اداره می روم با فالنی صحبت می کنم ،او اين را می گويد ،من اين را
می گويم .نه! در اين صورت آن  ،linkآن اتصال گم می شود .اگر اين کار را بکنيد خدا در زندگی شما يا
زندگی عمالً کار دارد می کند .عمالً خردش به اعمال شما و به فکر ھای شما دارد می ريزد .نه اينکه خدا به
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صورت يک مفھوم است در ذھن شما که يکی نفی اش می کند و يکی تأييدش می کند ،يکی می گويد خدا ھست
آن يکی می گويد نيست ،يکی می گويد اسمش  Tاست آن يکی می گويد نه! اسمش َيھ َُو است.
نه! خدا آنطور که من می گويم نيست ،آنطور که شما می گوييد نيست؛ اين ھا ھمه مفھوم است.
ی
ھرموقع شما بودن تان در اين لحظه  linkشده ،متصل شده به انجام دادن تان و به فکرتان و اين ھشيار ِ
منعکس شده که اتحاد با خداست به شدن يا انجام دادن يا فکر کردن تان جريان دارد ،آن موقع خدا يک reality
است ،يک واقعيت است ،يک حقيقت است ،ديگر مفھوم نيست.
درادامه غزل ،موالنا می گويد :
به جان تو که امروزم ببينی
که صبرم نيست تا ايام ديگر
پس به طور شاعرانه به ساقی می گويد تو ھمين االن مرا درياب .اين را کسی می گويد که باخبر است .شما
ھم که به اين برنامه گوش می کنيد و ھشياری حضور در شما آزاد شده ولی به طور کامل خودش را برقرار
نکرده ھمين حرف را می زنيد برای اينکه زندگی رو می شناسيد .می دانيد که زندگی در ذھن من دار جای
خطرناکی ست و سبب ترس و حس عدم امنيت می شود ،اينطوری حرف می زنيد ،و حقيقتا ً می خواھد.
در طول غزل شايد من به بعضی الگوھا اشاره کنم که اگر شما با زندگی ھمکاری کنيد می توانيد اين الگوھا را
در خودتان به ھم بريزيد و از اين الگوھای فکری دست بکشيد به اين ترتيب در رسيدن به حضور با زندگی
ھمکاری کنيد .گرچه که شما نمی توانيد خودتان را به حضور برسانيد ولی می توانيد در اين کار به اندازه ی
توانتان ھمکاری کنيد.
مثال آيا شما خودتان را شايسته ی زنده شدن به حضور می بينيد؟ خودتان را شايسته اين می دانيد که اين
ھشياری خدايی در آيينه ی وجود شما بتابد و تماما ً منعکس شود و به خودش زنده شود و شما حس حضور کنيد
يعنی شما حس کنيد که حاضر ھستيد و وجود داريد بدون استفاده از فکر و خدا ھم از طريق شما حس حضور
کند؟ می توانيد؟ اين به نظر شما شايستگی می خواھد؟
اگر شما خودتان را شايسته نمی دانيد ،بدانيد که اين قابليت در شما وجود دارد و با شما زاده شده است .شما
الزم نيست که صبر کنيد تا شايسته تر شويد .اگر ھم فکر ناشايستگی خيلی غالب است ،خوب به خودتان چند
روز 1000بار بگوييد که من شايسته ام ،من حقيقتا لياقتش را دارم که به زندگی برسم .چند صد دفعه بگوييد
ياد می گيريد .يکدفعه حس می کنيد که من ذھنی که ھميشه از پايگاه نقص و کمبود عمل می کند برای اينکه
ريشه ندارد ،در ھواست وقتی ھشياری حضور وارد آجر ذھن می شود ،رابطه اش را با زندگی قطع می کند
برای اينکه برمی گردد با زندگی ستيزه می کند ،اين لحظه را می پوشاند .درست مثل اينکه نقاش يک نقاشی
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بکشد و زود مرکبش خشک شودُ ،خوب خشک شد… نقاشی ديگر جان ندارد .آنطوری ديگر با نقاش ارتباط
ندارد ،با نقاش موقعی در ارتباط بود که اين قلم ھنوز کار می کرد…ما ھر لحظه به زندگی می گوييم تو برو
دنبال کارت ما خودمان می دانيم؛ خوب خودمان اينطور درست کرديم ديگر :پراز ترس و پراز اضطراب.

اگر يک ذره رحمت ھست بر من
مکن تأخير تا ھنگام ديگر
شما از خودتان بپرسيد ،شما بايد رحم کنيد .ھيچ به خودتان رحم داريد؟
شما می دانيد که بزرگترين ظلم ھا را شما در حق خودتان می کنيد؟ يک ذره به خودتان رحم کنيد .خودتان را
دوست داشته باشيد ،مواظب بدنتان باشيد ،مواظب احوالتان باشيد .شما رحم کنيد يعنی خدا دارد رحم می کند.
رحم از آن فضا می آيد) .پايين می گويد( من ذھنی بسيار بی رحم است .شما به عنوان من ذھنی نمی گذاريد
خودتان زندگی کنيد و ديگران را ھم نمی گذاريد زندگی کنند .انسان ھا را ببينيد .انسان ھايی که من ذھنی شديد
دارند نه خودشان زندگی می کنند و نه می گذارند دوروبرشان زندگی کنند .شما آنطور نباشيد .به خودتان رحم
کنيد.
"مکن تاخير تا ھنگام ديگر" اگر شما می گوييد به من رحم می کنی…
ھشياری دارد با خو ِد اصل صحبت می کند؛ اين ھا را موالنا می گويد که ما بفھميم جريان چيست .موالنا به
زندگی نمی گويد برای اينکه اگر او نرسيده بود اين حرف ھا را نمی زد ما اين ھا را می خوانيم که اشکاالتمان
را برطرف کنيم ،بيدار شويم .بيداری ھم يعنی جدا شدن ھشياری حضور يعنی آگاھی و ھشياری )که اين ھمه
صحبت کرديم( از فکر .يعنی ما که وارد آجر ذھن می شديم مرتب تکه به تکه خودمان را آزاد می کنيم،
برمی گرديم ،برمی گرديم ،برمی گرديم…" .مکن تاخير" نمی خواھيم در اين کار تأخير کنيم.

خالصم ده خالصم ده خالصی
که سخت افتادهام در دام ديگر
يعنی مرا آزاد کن.
ھشياری مراحل مختلفی پيموده است ،در سنگ بوده ،در جماد بوده ،در نبات بوده است .ھشياری ست که دارد
اين مراحل را طی می کند ،ما به عنوان ھشياری باال آمديم ،بعد در حيوان بوده و بعد به انسان رسيده است و
دام ذھن است.
دام ديگر افتاده است .آن دام) ،دام را پايين می گويد( ِ
در يک ِ
18

برنامه گنج حضور شماره 291

Program # 291

"که سخت افتاده ام در دام ديگر" .که بدجوری در اين دام گيرکرده ام ،ھر انسانی.
گفتم شما فکر کنيد چه دام ھايی؟ برای اينکه بدانيد ،ببينيد که ھشياری حضور که وارد ذھن شما می شود ،يک
راست کجاھا می رود؟ درست مثل اين شيارھايی ست که باران باالی کوه ايجاد می کند درواقع اين ھمان
شرطی شدگی ھاست ،شرطی شدگی ھای جايگير شده در ما .باران می آيد در طول ساليان يک شيارھايی را
باالی کوه ايجاد کرده است ،اين دفعه که باران می آيد يک راست از آن شيارھا می رود .شما ببينيد که آن
شيارھايی که باران زندگی ،ھشياری حضور ،وارد شما می شود جذب ذھن شما می شود ،به کجاھا می رود؟
وارد چه کانال ھايی می شود؟ بنويسيد ،مفيد است ،فکر کنيد.
مثالً يک راه برای اينکه اين ھشياری حضور وارد ذھن نشود اين ست که شما يک دفعه تصميم بگيريد که من
ديگر با ديگران کار ندارم .تمرکز من روی خودم است برای اينکه زندگی من در من زندگی می شود و
ھشياری حضور در آيينه ی من بايد منعکس شود و از طريق من بايد اين خرد به جھان بيايد ،من با ديگران
کاری ندارم .نمی خواھم ،درخت گالبی نيستم که به سيب ديگر بگويم چطور سيب بدھد ،من با سيب او چه کار
دارم؟ نمی خواھم به ديگران بگويم چطور زندگی کن .نمی خواھم نگاه کنم عصبانی شوم که آن ھا چطور
زندگی می کنند؟ چرا اين کار را می کنند؟ می خواھم تمرکزم را از روی ديگران و حتی چيزھای بيرونی
بردارم .حاال اگر از چيزھای بيرونی و رويدادھا نمی توانم بردارم حداقل بگويم اگر کسی از من پرسيد من چه
کار کنم؟،-من بگويم خودت می دانی ،نگويم .اگر ھم نپرسيدند ھم اصال نگويم .چه کار دارم؟
درواقع ھرکسی که تمرکزش و حواسش به خودش و به زنده شدن خودش نباشد به ديگران نگاه می کند.
اين ديگران ،يعنی انسان ھای ديگر ،می توانند از آن کانال ھا باشند که بيشترين ھشياری را جذب می کنند .اگر
شما حواستان به اين است که من بايد به مردم ياد بدھم که چطوری زندگی کنند و دنبالش باشيد که اينطور بکنيد
و آنطور بکنيد يا به ديگران نگاه کنيد و بگوييد ،قضاوت کنيد چرا اين ھا اينطوری زندگی می کنند؟ مقدار
زيادی از اين ھشياری ايزدی جذب آجر ذھن شما خواھد شد و از آن کانال ھا تلف خواھد شد.
و چه بسا ،چه بسا شما با اين اتالف در زندگی ديگران تأثيرات بسيار منفی خواھيد گذاشت برای اينکه خيلی
موقع ھا شما که به يکی می گوييد چه کار کن ،او منتظر است ،به عنوان من ذھنی به دنبال قطب می گردد که
يکی بگويد چه کار کن که بگويد نمی کنم و شما را به عنوان قطب قرار بدھد که در ھمان بن بست باقی بماند.
اگر شما نمی گفتيد او خودش را آزاد می کرد ،راه پيدا می کرد .چون شما می گويی اين کار را بکن به عنوان
ستيزه با شما ،به عنوان اينکه من ذھنی اش را به وسيله ی قطب شما دائما ً بايد ترميم کند ،شما به عنوان من
ذھنی يا قطب من ذھنی داريد عمل می کنيد ،اين کار را نکنيد .به عالوه بيشترين ھشياری حضور شما دارد
حيف وميل می شود.
حاال شما ممکن است بگوييد اگر بچه تان پرسيد چه کار کنم؟ اگر بچه من از من بپرسد می گويم خودت فکر
کن ،اگر از من می پرسی ،من اگر به جای شما بودم اين کار را می کردم ،بازھم خودت بايد فکر کنی؛ من راه
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حلم را می گويم .ولی ما نمی توانيم به عنوان درخت گالبی به سيب بگوييم تو شيره ات را از خاکت نکش من
ب او ھم به گالبی من شبيه نيست.
می کشم به شما می دھم .نه! او بايد سيب خودش را بدھد؛ سي ِ
من بايد آيينه ای بشوم که شادی را وخرد را از فضای حضور بياورم و در جھان پخش کنم .آن شادی وخرد
را به بچه ام ھم می توانم بدھم ،دارم پخش می کنم ،به ھمه می توانم بدھم و ھرچقدرش را ھم گرفتند و استفاده
کردند ،کردند و من ھم ھيچ قضاوتی نمی کنم که ديگران چطوری زندگی می کنند يا نمی کنند .من ھمه ی
حواسم به اين است که اين نورشمع از آيينه ی من به طور کامل منعکس می شود يا نه؟ ھمه ی حواس من به
اين است .کاری ندارم ديگران چه کار می کنند .اين می تواند مھم باشد .بنشينيد نگاه کنيد ببينيد که اين ھشياری
حضور جذب آجر می شود در شما کجاھا می رود؟ در شما کجاھا می رود و تلف می شود؟
ھرجا می بينيد من ذھنی می خواھد تاييد بطلبد ،ھرجا می بينيد که چيزی از خودتان را به رخ مردم می کشيد،
نکشيد .ھرجا می دانيد که شما جواب را می دانيد ،نگوييد برای اينکه من ذھنی ست که دارد می گويد .آن خرد
از يک فضای ديگری می آيد ،موقع اش را ھم خودش می شناسد .شما به عنوان باد کردن من ذھنی نگوييد.
ھمکاری با زندگی يعنی ھمين .اگر شما اين کارھا را بکنيد ،ھمکاری می کنيد .اگر نه قدم به قدم می خواھيد
اين من را تقويت کنيد شما نمی رسيد .برای اينکه تا آخر زندگی شما اين جذب ذھن خواھد شد و شما نمی توانيد
خودتان را از اين دام رھايی بدھيد بايد ھمکاری کنيد.
يادمان باشد که زندگی ھرلحظه امتحان می کند ببيند می تواند خودش را به وسيله ی ما بيان کند يا نه؟ شادی
اش را ،سالمتی اش را ،خردش را ،ھرچه که اسمش را می گذاريد آيا به وسيله ی ما می تواند بيان کند يا نه؟
ولی ما جلويش می ايستيم!… ھمکاری می کنيم .اگر نمی توانيم خودمان را به حضور برسانيم ،اين من ذھنی
نمی تواند ما را به حضور برساند من ذھنی نمی تواند اين ھشياری حضور را بشناسد .تنھا کاری که ما ،آن
دم اين من ذھنی نگذاريم ،تماشايش کنيد ،کارھايی که می کند بگذاريم
قسمتی از ما که آزاد شده می کنيم ،دَم به َ ِ
بکند و ما تمام حواسمان به اين باشد که ھرچه بيشتر اين نور را منعکس کنيم.

اگر امروز در بر من ببندی
درافتم ھر دمی از بام ديگر
بام
اگر در را روی من ببندی ،ھر دَ م من می آيم می خواھم به تو برسم عوضی باالی يک بام می روم" .بام"ِ ،
فرم است .شما ديديد که ما برای اينکه به خدا برسيم ،يعنی حواسمان نيست که ما دنبال زندگی ھستيم ،اسما ً
دنبال زندگی ھستيم ولی نردبان گذاشتيم از پله ھای چيزھای مختلف دنيايی باال می رويم که به زندگی برسيم.
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ھرکدام از آن ھا ما را به زندگی نمی رساند ،از آن باال می افتيم پايين .موالنا می گويد که "ھرکه باالتر رود
ابله ترست ُ ،کاسْ ُتخوان وی َب َتر خواھد شکست " :

مولوی ،مثنوی ،دفتر چھارم ،بيت 2763
نردبان اين جھان ما و منی ست
عاقبت اين نردبان افتادنی ست
ھر که باالتر رود ابلهترست
ُکاسْ ُتخوان وی َب َتر خواھد شکست
"اين جھان" ،شما باالی يک فرم می رويد ،در ذھنتان فکر می کنيد که اينجا بروم که خودم را نشان دھم .وقتی
از اين نردبان باال رفتم زندگی شروع خواھد شد… نمی گويم که نردبان را نرويد ،نردبان را به وسيله ی اين
فضا برويد.
شما فضای حضور را بسازيد ،از خرد آن استفاده کنيد آن موقع از نردبان اين جھان باال برويد ،اينقدر نمی
رويد که بيافتيد .از نردبان نمی رويد ،خرد را می گذاريد در جھان می فرستيد ،سازندگی می کنيد ،خالقيت می
کنيد ،پيشرفت می کنيد ،در ھرکاری پيشرفت می کنيد .وقتی پيشرفت می کنيد ،در اوج ،ھر لحظه می دانيد که
اين شما نيستيد؛ اين اتحاد شما با زندگی ست که اين ھا را به وجود می آورد .شما چيزی نمی دانيد حقيقتا ً .از
کجا بياوريم؟ ما ھمين چيزھايی که از گذشته يادگرفتيم ،اين ھا را ما دانش می دانيم؟
دانش اصلی آن ست که در اثر اتحاد با زندگی ،مثل اين ماھی ،می تواند اين لحظه از ما به عملمان جاری
شود ،آن دانش است .در آن خرد ھست .خرد روی کاغذ نيست .خرد در گذشته و آينده نيست .خرد در اين کتاب
نيست .خرد اين لحظه از شما جريان پيدا می کند .فقط از شما ،اين لحظه؛ اگر اين لحظه حاضر باشيد .خرد
مثل عقل نيست ،مثل دانش دايرة المعارفی نيست .خرد زنده ست .بايد حاضر باشيد.
ولی اگر حاضر باشيد اين لحظه زندگی تان با کيفيت می گذرد .اگر نه ،برای رسيدن به زندگی بايد از نردبان
ھای مختلف باال برويد وقتی به يک جايی رسيديد از آنجا پله ھا ھمه می پوسد و از آنجا می افتيد .چند بار ھم
که ما بيافتيم و دردمان بيايد ديگر گيج می شويم که شده ست .به اين دل بستيم به ما زندگی بدھد ،نداده… به آن
دل بستيم زندگی بدھد ،نداده است… اين را به دست آورديم زندگی بدھد ،نداده… فکر می کرديم اگر بچه دار
شويم زندگی مان شروع بشود ،نشده… فکر کرديم اگر ازدواج کنيم زندگی مان شروع شود ،نشده…فکر کرديم
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اگر بازنشسته شويم شروع می شود ،نشده… فکر کرديم پولدار شويم شروع می شود ،نشده… و اين ھا ھمه
نردبان ھايی ست که ما رفتيم و پوسيده بوده و حواسمان نبوده زندگی در اين ھا نيست.
زندگی اين است که آيينه را صاف کنی ،به ذھنت نروی وھشياری ايزدی که اين لحظه می تابد از شما به جای
اينکه وارد ذھنت بشود ،برگردد روی خودش زنده شود و دردريای بی کران يکتايی شنا کنيد.
و اين را ھم بگويم اگر صد درصد انرژی حضور که به شما می تابد منعکس شود ،اين اقيانوس شعاعش
بينھايت است .يعنی شما يکدفعه ھمه چيز را در جھان در خودتان جا می دھيد:

مولوی ،ديوان شمس ،غزل شماره 637
در اين بحر در اين بحر ھمه چيز بگنجد
مترسيد مترسيد گريبان مدرانيد
اگر ھمه ھشياری حضور که اين لحظه به شما ،به وجو ِد شما ،می تابد وارد ذھن نشود و برگردد ،فضايی که
تمام انسان ھا ،جا می شوند
تمام نژادھاِ ،
ايجاد می شود که اسمش فضای پذيرش اين لحظه است؛ تمام اديانِ ،
ھمه چيز در آنجا جا می شود و خرد ھم از آن فضا صادر می شود .االن آن فضا را بستيم .آن فضا در برخی
از ما واقعا ً به صفر رسيده؛ به ذھن رفتيم ،در گذشته و آينده ھستيم.

مرا در دست انديشه بمسپار
که انديشهست خون آشام ديگر
معنی اش ديگر کامال مشخص است .من االن گي ِر انديشه افتاده ام .انديشه بر من حاکم است ،فکر می کنم ،می
ترسم! فکر می کنم ،خشمگين می شوم! فکر به فکر ديگر وصل است .االن ببينيد اين لحظه در سر من يک
فکری پديد می آيد ،مرا از جا می َک َند .لحظه بعد يکی ديگر .اين کار از اختيار من خارج است.
اگر اين نور در آيينه ی شما منعکس شود و شما به اين ماھی تبديل شويد ،انديشه زير کنترل و اداره ی
شماست .ھرموقع خواستی ،فکر می کنی و ھرموقع که نخواستی ،فکر نمی کنی؛ می توانی ذھنت را تعطيل
کنی  .ذھنت يک فعاليت وسواسی ،اعتيادآميز ،اجباری ،ندارد .االن فکر در ما اجباريست .با ھمان مقدار
حرکتی که می گفتم ،اين ذھن ما با يک سرعتی فکر توليد می کند .ما فکر می کنيم اگر فکر توليد نکنيم می
ميريم .ستون اين وجود ما فکر است .اصالً فکر فروبريزد ،ما ھم فرومی ريزيم .ببينيد ما چقدر به فکر احتياج
داريم تا حس وجود کنيم؟ موالنا گفت که اُستن اين جھان ،انديشه است ،غفلت است.
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غفلت ،انديشه ای است که زير نظارت اين ھشياری حضور نيست ،اين غفلت است .يعنی انديشه ھای تکراری،
بی مصرف .ھمين انديشه ھايی که بيشتر مردم می کنند .و وقتی ما اينجور انديشه ی بی نظارت ھشياری
حضور بکنيم و اين انديشه ھا با خشم و ترس و رنجش ھم ھمراه باشد ،وای به حالمان!
برای ھمين موالنا می گويد:
"مرا در دست انديشه بمسپار
که انديشه است خون آشام ديگر"
من مطمئن ھستم تک تک شما خون آشامی اين انديشه را حس کرديد وگرنه اين برنامه را گوش نمی کرديد.
متأسفانه و ھزار متأسفانه مردم تا درد نکشند ،گوش نمی دھند .انسان ھايی مثل موالنا ،حافظ ،فردوسی ،برخی
از فالسفه که آمده اند اين ھا را به ما گفته اند ولی ما بايد آنقدر زجر بکشيم ،درد بکشيم ،گيج شويم ،خشمگين
شويم ،و حتی )در آن قصه داشتيم( مريض شويم ،سرطان بگيريم ،سکته کنيم ،قسمتی از وجودمان را از دست
بدھيم که بفھميم که خدا دارد می گويد که اين کارھا را نکن ،از اين الگوھا بيرون بيا ،از ذھن بيرون بيا .ذھن
جای اقامت تو نيست .تمام صحبت سر اين است که ذھن جای زندگی نيست .فضای حضور جای زندگی
شماست .فضای حضور است که امن است.
عده ای تصور می کنند که مثالً ما در اين برنامه می گوييم اصال انديشه نکنيد .سرتان را پايين بياندازيد و ھمه
کار بکنيد و ھيچ ھيچ نيانديشيدِ .کیْ ما چنين حرفی می زنيم؟
وقتی انديشه ی شما ناظر دارد ،ناظر اتحاد شما با زندگی است که نور اين شمع ،ھشياری حضور ،منعکس شده
و از آيينه برگشته در شما زنده شده است و او دارد فکر می کند .در آن فکر ،خرد وبرکت ھست اينطور
بگوييم ،برکت ھم خيلی کلمه ی جالبی ست ،داريد بادام مغزدار می کاريد ،گل رُز داريد می کاريد ،اگر او زنده
ست و شما داريد فکر می کنيد ،داريد فکر سازنده می کنيد .فکر سازنده اين نيست که بگوييد آقا فکر سازنده
چيست؟ فکر سازنده که از گذشته نمی آيد؛ فکر سازنده اين است که شما اجازه دھيد او فکر کند.
می دانيد که يک کار غير اصيل و منفی که ما می کنيم چيست؟ ھميشه ما در من ذھنی می خواھيم رفتارھايمان
ی غيراصيل است .شما در ذھنتان يک آدم ايده آل
را با يک تصويری که ايده آل است تطبيق دھيم .اين زندگ ِ
نسازيد حتی موالنا .نگوييد آقا موالنا چطور زندگی می کرده من ھم می خواھم مثل او زندگی کنم!
شما الزم نيست از يک تصوير ذھنی تقليد کنيد .تقليد نکنيد .اين ضد تقليد است ،اين که ما در اينجا می گوييم،
ی خام است،
خدا ضد تقليد است .خدا ضد چيزی نيست .اين عمل ،ھشياری حضور که ِبکر است گفت ھشيار ِ
ی خام است ،به آيينه ی وجود شما می خورد و برمی گردد و روی خودش زنده می شود ،اين عنصر زنده
ِم ِ
ض ِد تقليد است .تقليد نمی شناسد .چرا تقليد کند؟ اين زندگی کردن با بلد است؛ ھمين زندگی کردن را بلد است.
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شما زندگی کردن را بلد ھستيد چرا بايد خودتان را با يک تصوير ذھنی که در ذھنتان ساختيد تطبيق دھيد؟ آن
زندگی مصنوعی ست ،آن زندگی نيست که! شما را در من ذھنی محبوس می کند.
من ذھنی يک وجودی ست که اين دفعه می گويد من بايد اين کارھا را ،آن کارھا را ،و ...را بکنم که اين
خدايی باشد! ِکیْ چنين چيزی ست؟ موقعی خدايی ست که اين ھشياری حضور در شما زنده شود و او کار کند،
آن خدايی است؛ که اين لحظه به لحظه می داند که چطور زندگی کند .او می داند ،شما نمی دانيد .اگر بخواھيد
تقليد کنيد ،اين می شود از پيش ساخته! يک انسان خوب اين ست که اين کار را بکند ،آن کار را بکند…،
ی بی رمق است که .اين زندگی که کيفيت
ی سطح ِ
ھرروز اين کارھا را می کند…! اين که زندگی مصنوع ِ
ندارد .اين خشک است ،پس از يک مدتی آدم خسته می شود؛ اصال می خشکد .اين يعنی ستيزه با زندگی.
ابداً خودتان را با يک تصوير ذھنی تطبيق ندھيد.

می خام ار نگردانی تو ساقی
مرا زحمت دھد صد خام ديگر
ی خام چيست( ،نگردانی…می خام چيست؟ اين ھشياری خدايی در آيينه
ی خام را )که گفتيم م ِ
می گويد اگر تو م ِ
ی وجود شما برمی گردد ،اين می خام است .اگر تو به ما ندھی که تو بايد ھمکاری کنی "مرا زحمت دھد صد
خام ديگر".
"خام" کيست؟ خام انسان ھايی ھستند که در ذھنشان زندگی می کنند ،به من زحمت می دھند .ھمينطور ھم شده
است .ما وقتی در ذھنمان زندگی می کنيم ،از می خام خبر نداريم ،می خام خدا را که ھر لحظه به ما پيموده
می شود رد می کنيم  ،صد خام ديگر ،ھزار خام ديگر… -که صد ،اينجا عالمت تکثير و زيادی است ،يعنی
زياد -انسان ھای زيادی که خام ھستند می آيند و با ما حرف می زنند ،کاری می کنند و ما واکنش نشان می
دھيم ،به زحمت می افتيم.

بگير اين دلق اگر چه وام دارم
گرو کن زود بستان وام ديگر
"دلق" چيست؟ دلق می دانيد که لباسی بود معموال از پشم و ِزبْر يک عده ای ،صوفيان ،می پوشيدند و به دليل
اينکه من ذھنی لباس ناراحت کننده ای ست ،به دلق تشبيه کرده است .ولی اين دلق عالمت َت َش ُخص ھم ھست.
آبروی ما ھم در ھمان دلق ست .تا زمانی که در من ذھنی ھستيم ،شما ببينيد که چه قدر ما در آنجا آبرو داريم؟
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آبروی اصلی را اين فضای حضور دارد که واقعا آبرويش را ،حيثيتش را از خدا ،از زندگی می گيرد .ولی
کسی که در ذھنش زندگی می کند برای خودش ھزار جور آبروی مصنوعی دارد .ديديد که بعضی ھا چه طور
زندگی می کنند؟ ھمه اش پنھان کاری .اين را ديگران نفھمند ..آن را ديگران نفھمند ..يک موقعی نفھمند که
بچه ی من نمره بد گرفته… نفھمند من مريض ھستم… نفھمند من با ھمسرم اختالف دارم… نفھمند من می
خواھم طالق بگيرم… نفھمند ،نفھمند ،نفھمند… .برای اينکه ما آبروی مصنوعی داريم .ھمه اين ھا توی اين
دلق جمع شده است .متأسفانه ھزارتا چيز در اين دلق ھست.
وقتی ھشياری حضور جذب ذھن می شود ،آنجا آبروی مصنوعی درست می کند ،در اين دلق .می گويد اين را
ش من نباشد .شما
ش تو باشد که پي ِ
بگير ،به خدا می گويد .شما اين را به ساقی بگوييد ،اين را گرو نگه دار پي ِ
من شما در گرو خداست .اين لحظه
حقيقتا وقتی اجازه می دھيد اين نور ايزدی در آيينه شما منعکس شودِ ،
اجازه دھيد ھمه اين ھشياری منعکس شود .کاری با من تان نداشته باشيد ،آن ھمان خانه ی ساقی ھست .می
گويد اين را گرو کن بستان يک وام ديگر .حاال "وام ديگر" چيست؟ وام از نوع ديگر ،ھمان وام خرد ،وام
شادی ست.
ما برای اين به اينجا آمديم ،شما اين من ذھنيتان را خانه ی می فروش گرو بگذاريد و پس نگيريد .مثل حافظ:

حافظ ،غزليات ،غزل شماره 178
صوفيان واستدند از گرو می ھمه رخت
دلق ما بود که در خانه خمار بماند
*
حافظ می گويد ھمه صوفيان که دلق شان را ،لباس شان را گرو گذاشته بودند و ِمیْ گرفته بودند ،به عبارت
ديگر من شان را گذااشته بودند ،نتوانستند تحمل کنند رفتند پس گرفتند .و به تاخير می افتد .اگر ما دلق را گرو
نگذاريم پيش خدا ،به تاخير می افتد.
شما فکر نکنيد چه می شود..شما ھمين دلق را گرو می فروش بگذاريد تا به شما می بدھد .وقتی می می دھد
يک وام ديگر ،اين وام ھمين وام خرد است شما به جھان می دھيد .شما بدھی تان را به اين ترتيب می پردازيد.
وام ديگر چيست؟ وام از جنس ماديات نيست بلکه وام از جنس
می گويد که يک وام ديگری از من بگير ،آن ِ
شادی ،از جنس خرد ،از جنس عشق است .تو گرو بگير اين دلق بی مصرف را ،ما ديگر فھميديم .وقتی من با
تو متحد شدم در اين دريای وحدت شنا می کنم ،ذاتم مست است ،از اين مستی ھی وام بده ،ھی به مردم بده!

25

برنامه گنج حضور شماره 291

Program # 291
بنه نامم غالم ُدردنوشان
نمیخواھم خدايا نام ديگر

می گويد اسم مرا بگذار غالم ُدردنوشان ،نوکر ُدرْ دنوشان ،نوکر شراب نوشانُ .درْ د ھمان قسمت لِرد شراب
است که ته نشين می شود ،يا به طور کلی شراب است.
پس ما آمديم در اين جھان که نوکر شراب نوشان شويم .اسم مرا نوکر شراب نوشان بگذار .چرا؟ برای اينکه
من دائما ً حواسم به اين است که اين ھشياری که از سوی زندگی می آيد در آيينه ی من منعکس شود و من
ب مست کننده ی خدايی را به کسانی که می خورند سِ رو
حضور خدا را حس کنم و از آنجا شراب بگيرم .شرا ِ
کنم .که موالنا حقيقتا ً اين کار را کرده است .پس من نوکر شراب نوشان ھستم .انسان نوکر شراب نوشان است.
شراب نوشان ھم بقيه ی انسان ھا ھستند و جمادات و نباتات و حيوانات.
می گويد "نمی خواھم خدايا نام ديگر" .من سِ َمت ديگری نمی خواھم .حقيقتا ً ھم اين وظيفه ی اصلی ماست .ما
بدون اينکه به تأخير بياندازيم ،منتظر شويم ،شما در اين لحظه تصميم می گيريد که غالم و
االن ديگر فھميديم.
ِ
نوکر شراب نوشان شويد و از زندگی اين شراب را می گيريد و درجھان پخش می کنيد.
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