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. کنممیاز دیوان شمس موالنا شروع2902شماره با سالم و احوالپرسی برنامه این هفته گنج حضور را با غزل

2902شمارهغزلشمس،مولوي، دیوان

نايبانگونايبانگونايبانگ************پايزراجهانیدرآوردهاي 

از جنس خداست و آمده هم است داند هوشیاري بی فرم نمیپس خطاب به انسان است به هر انسانی که هنوز

از دانی نمیچنین انسانی کهاي کهگوید میخواهد،میهویت شده در ذهنش با اقالم این جهانی و از آنها زندگی

براي پیدا کردن درمان براي دردهایی که ایجاد ،اي براي پیدا کردن خودتو تمام جهان را گشتهجنس چی هستی

.کردي

و همانطور که االن توضیح خواهم داد چگونه ما انسانها پس از هم هویت شدن با ذهن و ایجاد هوشیاري جسمی

خواهیم، میها زندگی خوشبختی و هویتکنیم و از آنمیپیدا،شناسیممیردیم از هر چیزي که با ذهنمانگَمی

غافل از این که هویت ما خداگونگی است و باید به او زنده بشویم و برگردیم به اصطالح با زندگی هم هویت بشویم

و نگذارم خواهممینه اینکه چیزهایی دارم از آنها زندگی.هویتمان را از او بخواهیم، بگوییم من زندگی هستمو

. زها بشودمرکزم از آن چی

منظور از نی انسان . ناي، ناي یعنی نی، دواي تو در آواز نی استبانگونايبانگونايبانگ:می گوید توجه کن

انسان را به نی شودمیکند که توجه کن به بانگ نی، پس معلوممیاست و به این ترتیب سه بار موالنا تکرار

، آیدمیبینهایت جور نی بدست،اش چقدر خالی شدهمنتها انسان با توجه به این که داخل این نی،کندمیتشبیه

.نیِ است که کامالً خالی شده،تواند بزندمیکه نایی یعنی خداپس نی حقیقی

ده، و نیِ خالی معادل این است که انسان پس از این که آمده بصورت هوشیاري با اقالم این جهانی هم هویت ش

هاي نی بودند، دوباره هوشیارانه هوشیارانه هویتش را یکی یکی از آنها کنده و آنها را رها کرده و آنها مثل گره

همین هوشیاري اولیه بوده که به این جهان آمده، منتهی یکبار زندگی ما را چسبنده به چیزها و بعد هوشیارانه 

. شناسیممیاالن خیلی عمیقتر خودمان را.بودیمیعنی ما موقع کنده شدن درد کشیدیم هوشیار .کنده

زندگی خیلی فرق دارد با آن حالتی که اول آمدیم ما، این نیِ تو خالی که االن باید خدا این جور هوشیار بودن به

همان خردي که تمام کائینات را اداره،ل استآید که حقیقتاً آهنگ خرد کُمیما را بزند آهنگی از آن بیرون

که و اگر شده باشیم معادل این است .منتها ما باید دوباره همان هوشیاري شده باشیم. زندمیو ما را همد کنمی
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من ذهنی به صفر رسیده، مقاومت ما در مقابل اتفاق این لحظه به صفر رسیده، ما موازي با زندگی هستیم، یا با 

.اینها همه یکی استکنیم،نمیکنیم یا در مقابل اتفاقات مقاومتنمیچیزي ستیزه

منتهی . تواند بزند و آن نی ما هستیممیو االن زندگی ما را.ندارداي و در اصطالح شبیه نی خالی شدیم هیچ گره

آید یا نمیولی صدایی بیرون،زندمیراشان بازهم زندگی نی. بیشتر انسانها در اثر هم هویت شدگی نیِ پر دارند

کنیم مرتب در مقابل اتفاقات، یا هم هویتیم و گره داریم میمقاوتیعنی وقتی ما.آیدمیصداي ناهماهنگی بیرون

هم هویت شدگی با دردهاي گذشته، داشتن رنجش و کینه یا دردهاي دیگر، اینها مرکز ما را اشغالمخصوصاً 

.تواند ما را بصورت نی بزندنمیو در نتیجه زندگیکنندمی

یعنی هر . رقصندمیرساند که تمام فرمهاي ما وضعیتها با آن آهنگمین نکته راخالی شده ایبانگ آن نیِو

چسبید و دیگر این مرکز را نمیو شما به چیزي.رودمیرقصد و از بینمیآید با آن آهنگمیچیزي که بوجود

ی شده و هیچ هم و همینطور خالی شدن نی معادل این است که مرکز شما تماماً عدم شده، خال.کنیدنمیمادي

همین .باید روي خودمان کار کنیم،خوب حالت خیلی سختی است،البته این حالت. هویت شدگی در آن نیست

.تواند آن آهنگش را از طریق ما بزندمیزندگی،که مقدار زیادي از این نی خالی بشود

شویم، زندگی دسترسی دارد به ما ایم از شر هم هویت شدگیها هوشیارانه رها باي که ما توانستهپس به درجه

رقصند میخوبشود این چهار بعد ما میوقتی هوشیاري ما زدهتواند هوشیاري ما را بزند، میبصورت هوشیاري،

بیایند و بروند، وضعیتها ،آیندمیگذاشتید آن چیزهایی که بوجودنمیبا آن و شما از حالت چسبیدن به چیزها که

رود و شما کاري با آن میآیدمیگذارید زندگی اینها را برقصاند، یک چیزي بوجودمیفتند،امیبه رقصو فرمها

. شودمیبه این ترتیب بانگ ناي، برکت زندگی، خرد زندگی، عشق وارد زندگی ما. ندارید

م هم منتهی در ذهنشان با پول با ملک با بچه با مقا،پس خطابش به انسانهایی است که ذهنشان دلشان است

مثالی بزنم امروز که شاید تا حاال خیلی روشن نشده جایی که ما خیلییک خواهممیاند و منهویت شده

.هاستبراي شناخت خودمان و پیدا کردن هویت خودمان یا تعیین خودمان نقشرویممی

و .ا نقش هستندبرادري اینهونقش خواهر،نقش فرزندي،مثالً نقش مادري نقش پدري، نقش رئیسیها نقش

درست انجامموقعیهستند که ما در جامعه باید انجام بدهیم ولی اینها هایی کارکردهایی هستند یا وظیفه

یعنی ما یک عمق زیادي پیدا کنیم در این .بودن زندگی است. شوند که دائماً بودن پشت انجام دادن باشدمی
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بینهایت یا عمق عمیق یا از آن ساکن و سکون هر چه اسمش راگوییم بی نهایت خدا و از آن نمیحاال،لحظه

. انجام بشود،یا هر چی هستاز آن استقرار یافتن در این لحظه این وظیفه مادري یا پدري،گذاریدمی

نقش مادري نقش مهمی است و اگر مادر به حضور زنده شده باشد و . شویمنمیبه این ترتیب ما با نقش هم هویت

و شان و تغذیهشان درسیاحفاظت بچه یامثل نگهداري بچه ،داندمیرا کهها هیک سري وظیف،مینطورپدر هم ه

رابه عبارت دیگر لذت.و مالمت و شکایت در آن نیستدر حالی که کنترل و ترس ،دهدمیهمه این چیزها، انجام

اش یا د، و اگر بخواهد هم هویت بشود با وظیفهکنمینه از فرزندي که دارد بزرگ،گیردمیو شادي را از آن بودن

شود میدر اینصورت گمرا بکند،) وظایف(آید و باید از یک مرکز مادي این کار میترس و کنترل بوجود،اشنقش

.شودمیدر نقش و با نقش هم هویت

سالگی باید چه کار بکند؟ در چهارده در ؟تواند بفهمد که مثالً در سه سالگی چه کار باید بکندنمیمی بینید که

همانقدر کنترل کنندهمثالًرفتارش. شودنمیبیست سالگی چه کار بکند؟ و اگر با نقش هم هویت بشود نقش تمام

در حالی که علی االصول اگر به ،شود که در سه سالگی است و در پانزده سالگی هست در سی سالگی هستمی

باید اجازه بدهد دهد که یواش یواش میبا او باشد، آن بودن تشخیصآن بودن زنده باشد و آن بودن همیشه 

.اش رشد کندبچه

شود و دیگر بچه ما از میود و ارتباط از آن طریق برقرارآمیبودن فرزندش را به ارتعاش در،بعالوه این بودنش

ان اگر بلد باشیم، بودن او را از شود ما بوسیلۀ بودنممیسن یازده دوازده سالگی وارد یک دوره بحرانی و واکنشی

ما کنترل کنیم، و یواش یواش آزادآوریم و آن بودن بلد است که چقدر الزم استمیطریق عشق به ارتعاش در

توانیم ارتباط بر قرار کنیم در حالی که دوران واکنشی و شاید ساختن من ذهنی در میگذاریم و با فرزندمانمی

.آنها هست

و وقتی هم هیجده . توانیم من ذهنی آنها را کمتر بکنیم یا حداقل به واکنش تحریک نکنیممیبودنبا این ارتعاش

شود فکر نکنیم که قسمتی از من ذهنی ما یا من میو وقتی نقش تمام. شود نقش را تمام بکنیممینوزده سالشان

آمده، همیشه هم از میشما از آن بودنبراي این که آن وجود شما و من اصلی. شودمیما یا وجود ما دارد کنده

. تان نبودیدآمده، و اصالً هم هویت با بچهمیآن

که بماند براي جا نگذاشتیم ماپاي، یعنی اصالًزراجهانیدرآوردهاي :ن مصرع اولاهماین مراجعه به نقشها که در
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خودمان را تعیین خواهیم میآییم به این جهان، مامیاین که برویم خودمان را پیدا کنیم آنجا، براي این که از اول

خواهیم با هوشیاري جسمی پیدا میاشخواهیم تعریف بکنیم، و چون این براساس جدایی است همهمیکنیم

.کنیم

کنی دیگر نتوانستی خودت را یا خدا را در نمیخسته نشدي؟ فکر: گوید کهمیو امروز موالنا در این غزل

گوییممیکنی پیدا کنی؟ یا در آن چیزهایی که داري پیدا بکنی؟ یا حتی رفتن به مکانها، مامیينقشهایی که باز

شویم، به حضورمیکنیم، آدم بهتريمیکنیم یا خودمان را پیدامیرا پیدارویم به بعضی مکانها آنجا یا خدامی

. رسیم، نهمی

.حاال یک کاري کن که زندگی تو را بصورت نی بزنداینها را،گوید دیگر به اندازة کافی امتحان کردي میموالنا

بکنی، نی را باید خالی کنی، و این کار مستلزم شناخت هم هویت شدگیها و بایدخوب واضح است که چه کار

آیا ما. ها صحبت کردیم بیشتر آدمها فرزند دارند، یا پدرند یا مادرندحاال امروز راجع به نقش. انداختن آنها

تواند تصمیم بگیرد در میتوانیم در هیجده نوزده سالگی دیگر بگوییم نقش پدر و مادري تمام شده و فرزند مامی

گیریم، قضاوتنمیایراديکنیم ما از طریق عشق،میمورد درسش، ازدواجش، یا کجا زندگی بکند و با او مذاکره

کنیم نه میی است و در نتیجه مرکز ماست نه ما او را رهاکه قسمتی از من ذهننقش اگر ادامه پیدا کند.کنیمنمی

بچه ما این کار را کرده، وقتی: گویندمیزنند،میبراي همین است که برخی خانمها که زنگ. کندمیاو ما را رها

سالگی 18.سال داشته باشد45شود بچه میمگرو . تان چند سالش است؟ چهل و پنج سالش استپرسیم بچهمی

. رسیدنمیشوید به وحدتنمیها را رها نکنید به زندگی زندهشما اگر نقشین نقش تمام شده، ا

نروید و برگردید روید روزمره و آنجاهامیبه هر صورت یک قلم و کاغذ باید برداشت که کجاها میل دارید بروید و

ها آزاد بکند و شما را هم هویت شدگیخواهد شما را از این میزندگیتمرکز کنید روي بانگ ناي بدون این که 

توانید به حالتی در بیایید که تمام وجود مادي شما با این آهنگ به رقص در بیاید، و اگر میبزند مثل ناي، و شما

منفی این کار صورت نخواهد هاي سفت بگیرید و کنترل بکنید و بترسید و اضطراب داشته باشید یا آن انرژي

آید و نمیهویت نخواهیم با این بیت، و بانگ ناي هم از بیرونها گیریم که از آن داشتهمیو یواش یواش یادگرفت

کند در میاند و آوازشان نوشته شده و آن به ما کمکهستند مثل موالنا زده شدههایی البته نی. آیدمیاز درون

.این راه



Program # 661گنج حضور661برنامه شماره 

7: صفحه

کند جایش است که بخوانیممیرا بارها خواندیم کمکاینها سریعخیلی خوانم میچند بیت مثنوي

1مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

کندمیاز جداییها شکایت*****کندمیبشنو این نی چون حکایت

، بعد هوشیارانه باید خودش نی را خالی کند، که شودمیهست که ابتدا خالی است بعد پراي پس هر انسانی نی

. کنیمنمیما اعتراضآوردمیکند حوادثی بوجودمیکند، وقتی خالیمیتماشاگریم، زندگی خالیالبته ما فقط 

و شما گوید نگاه کن باید این را بیندازي، میدهدمیرا به شما نشانها یعنی زندگی وقتی هم هویت شدگی

.هوشیار هستید که بیاندازید

گوید،میخواهید دید که وضعیت پر از درد و نگرانی انسانها چی به شمارا نگاه کنید در این زمان ها و شما االن نی

گوید من اول خدا بودم بصورت امتدادش آمدم به اینجا، وقتی میام،گوید من از زندگی جدا شده و جدا ماندهمی

این که من کند،میهم هویت شدم با چیزها ارتباطم قطع شد و این گله و شکایت و همه وجود من همین را بیان

.کند کهنمیام و گرنه زندگی که شکایتگویم در جدایی من ماندهمیکنم دارم منمیدردم و شکایت

شوید و روي میگردید دوباره خودتانمییادمان باشد وقتی شما هوشیارانه از هم هویت شدگی از جهان بر

رود، شکایت مال میرسید، شکایت از بینمیشوید با زندگی به وحدتمیشوید خود زندگیمیزندگی منطبق

شما نگاه کنید انسانهایی که نی هستند . و دانستن ذهنی کافی نیستشکایت من ذهنیفقط من ذهنی است، اما 

گوید من جدا هستم من در فراق میشکایت جدایی استکنند، تمام حکایتشان میگویند، چه حکایتیمیچی

.یم نشان جدایی استکشمیهستم، تمام دردهایی که ما

ایم این است که وقتی آمدیم به این جهان چسبیدیم به چیزها و آن شد دل ما و حاال یک اشتباهی هم که کرده

ها را ها، و ما هی جسمشناسیم رفتیم سراغ جسممیمرکز ما و ما هوشیاري جسمی پیدا کردیم، فقط جسم

.زندگی دارندها نه ما از جنس جسم هستیم نه جسم. کنیممیامتحان

تمام وجود ما االن شما به خودتان نگاه کنید در آینه بگویید این مبین . کنیمنمیپس بنابراین به بیرون نگاه

باید شود نمیدر جلسات گذشته دیدیم با دارو و با افسون این درست.جدایی از خداست، من باید یک کاري بکنم

نی را این هم هویت شدگی را باید بکند بیاندازد دور و اینها را باید این مرکز را عوض بکنیم یعنی این همن ذه

در نتیجه این جدایی و هوشیاري جسمی سبب شد که ما یکی یکی بشناسیم بنابراین باید روي خودت کار کنید،
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ت به خواب فکر فرو برویم، به خواب درد فرو برویم، االن خیلی از آدمها در خواب درد و فکر هستند، شب هس

روند توي صندوقی از میگذرد یعنی هر لحظهمیولی فکر بعد فکر از ذهنشانها،بیدارند. برایشان خوابیدند

بندند، اصالٌ فاصله دو تا صندوق که میروند توي صندوق دیگر فاصلۀ بین دو تا صندوق رامیآیندمیصندوق در

:گویدمیحاال همین راها صندوقخودشان هستند یادشان رفته، پس جدایی یعنی بستن فاصله 

اند در نفیرم مرد و زن نالیده****اندکز نیستان تا مرا ببریده

نفیر یعنی ناله، نیستان یعنی ما جزوي از خدا بودیم در فضاي یکتایی بودیم با او بودیم وقتی جدا شدیم و آمدیم 

م و هوشیاري جسمی پیدا کردیم، بریدیم و بصورت هوشیاري، امتداد هوشیاري وارد ذهن شدیم و هم هویت شدی

کنیم و میکنیم با اتفاق این لحظه یعنی با زندگی هم ستیزهمیوقتی ما ستیزهاز او بریدیم، از آن فضا بریدیم،

خواهد برکتش را وارد وجود ما بکند و ما را بصورت نی بزند و آهنگ خوبش را از ما، زیبایش را از ما میزندگی

.آورد ما را بزند تمام وجود ما را بزند، یعنی هم اصل ما را بزند و هم این چهار بعد ما را بزندبیرون بی

و صداي ناهنجار از تویشان بسته است ها االن نی. نالیممیولی بریده شدیم در نتیجه چه زن باشیم چه مرد دائماً

کم رسیده به من، رنجیدم، ! نم؟ شکایت دارمچه کار ک. ماستهاي شود، صداي ناهنجار همین نالهمیآن بلند

. مرد و زن هر دو از هوشیاري درست شده، فرق ندارد. اینها چیه؟ اینها نفیر مرد و زن است. خشمگینم

هر کسی که درد دارد غم دارد یعنی . ایمپس ما باید باهم همکاري کنیم در این زمینه و بدانیم که ما بریده شده

دهد و روي میزیر نورافکن قرارخدا بریده است، باید هوشیارانه در حالی که خودش رابریده است یعنی از 

و زندگی خواستن از بیرون، دوباره یواش یواش به کمک کند از هم هویت شدگیها میکند و پرهیزمیخودش کار

توانیم به بینهایت میهمان هوشیاري بشود که از اول بود منتهی در این حالت ما. زندگی برگردد و خودش بشود

. خدا زنده بشویم

گفتیم بارها خدا از جنس بینهایت و ابدیت است، ما آمدیم افتادیم توي زمان، توي ذهن هم هویت شده و فکر

گذشته و آینده را در این . کنیممیکنیم که ما همین هفتاد هشتاد سال زندگی داریم و در این فاصله زندگیمی

و به زندگی نرسیدیم چون از فرمها زندگی یم و چون به اندازه کافی نرسیده به ما محدودیت ذهن درست کرد

.نالیممیخواستیم،

کنی؟ بانگ ناي یعنی چاره نداري جز این که نمیگفت که خیلی رفتی اینور و آنور، نبوده، چرا به بانگ ناي توجه
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.ا بزندشما از این جدایی برگردید و نی خالی بشوي تا نایی زندگی شما ر

یک اشکال دیگر هم . خواهند بیندازندنمیانداشکال در اینجاست که مردم از ترس آن چیزهایی را که چسبیده

خواهند برگردند، عینک من میشنوند با عینک من ذهنیمیخواهند برگردند این حرفها رامیاین است که وقتی

.اندتواند برگردمیهمان بانگ ناي. تواند ببیندنمیذهنی

شود که آن میشویم یک بانک نایی بلندمیگوید درست مثل این که هر دفعه که ما تسلیممیببینید سه بار

و این چیزي هم که درست کردیم . کند بسوي خودش بسوي زندگی، بسوي اصلتانمیبانگ ناي شما را هدایت

.باید بنالیم آن تو. است، جهنم استتوهم است، یک ناآگاهی است، پر از درد. بنام من ذهنی اصل ما نیست

تا بگویم شرح درد اشتیاق******سینه خواهم شرحه شرحه از فراق

و درد فراق را حس خواهم که واقعاً به اندازة کافی درد کشیده باشد و پاره پاره باشدمیايمی گوید من سینه

دانید که تکه میاید که جریان چی هست و آرزومند رسیدن به اصلتان هستید،االن شما متوجه شده. کرده باشد

، یک مقدار آنجا، یک مقدار توي دردها گیر ...تکه شدیم ما، یک مقدار اینجا سرمایه گذاري شدیم یک مقدار آنجا،

. افتادیم

توانم به شما بگویم که چقدر میخواهیم برگردیم و آن موقع منمیندگی هستیمولی فهمیدیم که ما از جنس ز

گوید که شما به کمک خدا از ذهن میو قانون تکاملی هوشیاري. خواهد این کار انجام بشودمیاصل شما و زندگی

. ق این لحظه را بپذیریدخواهد این کار را بکند، فقط شما تسلیم بشوید یا اتفامیباید بروید بیرون و ان هر لحظه

توانیم بشناسیم اگر من خانمم آیا نقش مادري دارم؟ آثار نقش میما،ها صحبت کردیمامروز ما راجع به نقش

کنم؟ حاال ایرادمی؟ در کارشان دخالتکنممیهایم را کنترلمادري که هم هویت شدن در من هست؟ من بچه

کنم؟ میدر انتخابهاي آنها دخالتهاي آنها را؟کنم سرنوشتمیتعییندهم؟ میکنم؟ دستورمیگیرم؟ قضاوتمی

یا هر نقشی که داریم مثل اینکه مثال رییسم، معلمم، پزشکم، . اینها بقایاي هم هویت شدگی با نقش است

. روانشناسم هر چی هستم

و یا چیزهاي دیگر .روان شناس با مریضش هم هویت است؟ یا دکتر با مریضش هم هویت است؟ نباید بشود

کنید؟ نمیو یا دردها، آیا دردي هست که شما گرفتید رها. چیزهاي مادي

باوري هست که شده هسته مرکز شما؟ و این باور مرکزي . اندازیدنمیاندازید، چرانمیمی دانید که باید بیندازید
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باشد، و هر باوري فکر، یک فکري را شما حاضر نیستید رها بکنید ممکن است باور سیاسی باشد باور اجتماعی 

تواند با ما حرف میولی اصل ما هوشیاري عاشق پیوستن به خداست، حاال موالنا. آنجا گیر افتادیم...یک الگویی،

. وصاً هم که دنیا را زیر پا گذاشتیم ما خیلی گرفتاري کشیدیمخصبزند م

خویشباز جوید روزگار وصل ***هر کسی کو دور ماند از اصل خویش 

اند در ذهنشان هوشیاري هستند اما هوشیاري چسبیده به همان سه و بلی همه انسانها از اصل خویش دور مانده

و در نتیجه از اصلش .قلم گفتیم باورها، چیزهاي مادي مثل پول و اتومبیل و خانه، و دردها به این سه تا چسبیدیم

چسبیده وقتی چسبیده این شده مرکزش، دیگر خدا کند ومیکه زندگی است چون به این سه نوع چیز نگاه

. مرکزش نیست

گوید هر چیزي میگوید، قانون تکاملی زندگیمیحاال. شودمیگردید مرکزتان عوضمیوقتی شما به اصلتان بر

من ذهنی جاي موقتی بوده براي همین . گرددمیاش هستیم به اصلش بازاز اصلش دور افتاده باشد که ما یکی

اند که چند وقت اینجا باید باشید ولی هوشیارانه، اجازه بدهید که زندگی ت که بارها به رحم مادر تشبیه کردهاس

ما وقتی هوشیاري جسمی پیدا کردیم جدایی را یاد گرفتیم ولی . شما را بزائوند از این رحم و این بی دلیل نبوده

ن جهان خوب است آدم براي خودش پول در بیاورد بگذارد شود، براي باقیماندن در اینمیاصل ما با جدایی تعریف

. توانیم از طریق جدایی برسیمنمیتوي جیبش، غذا را توي دهن خودش، ولی به زندگی

پس شما اگر توي ذهن باشید من ذهنی مرکزتان باشد بر اساس جدایی به خدا نخواهید رسید و خودتان هم 

هفته گذشته داشتیم که گفت ما مثل کاسه هستیم روي آب، و . بگذارید کنارپس این ابزار را . نخواهید شناخت

من ذهنی اگر از . کاسه همان من ذهنی است. این کاسه روي اقیانوس یکتایی هست وقتی ما کاسه درست کردیم

د بود بعد اش کاسه خواهداریم این همهمیولی تا زمانی که این کاسه را نگه. شویممیبین برود ما خود اقیانوس

اندازد، میاي بسازید که به اقیانوس برسید اقیانوس این را بیرونگفت به وسیلۀ این من ذهنی کاسه شما وسیله

.سازیممیخواهیم به اقیانوس برسیم کاسهمیچرا هر دفعه که با آن وسیله

پس شما . داردمینگهشود، کاسه را آب روي خودشمینمی شود که ما کاسه بسازیم و بگوییم این کاسه غرق

در حالی که همه انسانها تقریباً تا بحال بگوییم . رسیدنمیبوسیلۀ هوشیاري جسمی و بر اساس جدایی به وحدت

الً بر اساس جدایی و هم هویت صاکثریت انسانها که همه را هم نگوییم بوسیلۀ جدایی بوسیله من ذهنی که ا
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.وحدت برسدخواهد به میشدگی و تغییر مرکز درست شده

گوییم حق با من است و این میکشیممیبراي همین است که ما باورهاي هم هویت شده خودمان را به رخ هم

در . مال تو کفر است مال من درست است. کنم تو آنطوريمیمن خدا را این طوري توصیف،باورها بهتر است

.حالی که کل این باید کنده بشود انداخته باشد دور

جايبوسهوجايبوسهوجايبوسه***رابوسهشیرینیارِآنی،نچیست

و . گوید این نی جاي بوسه آن یار شیرین بوسه استمیمی گوید این که گفتم به بانگ نی گوش کن، این نی چیه؟

یعنی چی؟ یعنی کامالً. کندمیخدا ما را محکم بوسها شود بعضی موقعمیپس معلوم. گویدمیسه بار هم

. افتدمیولی کمتر اتفاق. خوب بوسید ما را، آن موقع ما زنده شدیم. کندمیکشد از جهان و روي خودش زندهمی

شوید با زندگی یا با اتفاق این لحظه آشتیمییعنی هر دفعه شما موازي. گویدمیبراي همین موالنا سه بار

، یک لحظه این ارتباط برقرارشویدمیجنس اوبراي این که یک لحظه از . کندمیکنید خدا شما را بوسمی

هی جايجاي، بوسهبوسهوجايبوسهوجايهمین طور بوسه.شود، ارتباط خدا با خودش که شما هستیدمی

. هاي پی در پی تا شما به حضور برسیدبوسه

کند میدفعه که بوسهر . شودمیبوسد قسمتی از وجود مادي شما یا دل مادي شما محومیهر دفعه که شما را

شما حساب کنید تمام صندوقهاي درد را شما خالی کنید . روید آن تونمیشوید، دیگرمیشما از یک صندوق آزاد

شود یک لحظه، و این بانگ نی درد شما میشوید نی زدهمییعنی خودتان را از آنها آزاد کنید با شناسایی، موازي

زند حال خوبی به شما میکنید در حالی که خدا شما رامیردتان را شناسایییعنی شما د. افتدمیدهدمیرا شفا

چون شناسایی هم کردید صندوق را دیگر. دهد توان این را دارید که درد را بیندازید آزاد بشویدمیدست

ه گذشته بینید که پنج دقیقمیشما یک دفعه. کنیدمیروید توي صندوق، هی مرتب فاصلۀ صندوقها را زیادنمی

. کندمیداخل هیچ صندوقی نرفتید، و دوباره شما را با تسلیم شدن بوس

و هر چه خالی تر . کندمییواش یواش دارد نی را خالی. نی جاي بوسه خداست. جاهاي بوسه استها می گوید این

، بهتر شما از جنس شودمییعنی بهتر خرد وارد وجود شما. شودمیآید و مطلوب ترمیبشود صداي نی بهتر در

شوید کارکردها وظایف را انجاممیشوید نه از جنس انجام دادن و فکر کردن، هر چه از جنس بودنمیبودن

.مانیدمیبودن باقی.شویدنمیولی با آنها هم هویتها دهید مثل نقشمی



Program # 661گنج حضور661برنامه شماره 

12: صفحه

جمله نقش مادري و پدري، هایش خدمت به مردم باشد از چقدر خوب است آدم ساکن روان بشود برخی از روانی

. شودمیولی اگر دل مادي داشته باشد و مادر و پدر بشود، و وظیفه را بخواهد از آن دل مادي انجام بدهد، گرفتار

خواهید میفردا. گرفتاریش براي آن فرزند یا بچه قسمتی از دل مادي شماست، کندن آن خیلی سخت است

افتد تو دلت، و میاگر فرزندت هم برود با شما حرف نزند درد. کنیدنمیکنترل کنید و نقش پدري یا مادري را ول

کنید ناله کردن که چرا این همه زحمت کشیدم بی فایده بوده، ظلم شده به من، مظلوم واقع شدم میشروع

پدر یا راه. گیریممیما از بزرگان راه زندگی را یاد. تقصیر خودت است. بیچاره شدم این همه زحمت کشیدم ببین

.گیریممیمادر بودن یا بازي کردن نقشهاي مثبت در جامعه را یاد

و پايدستوپايودستوپايودست***خلقزبِستَدپاودستبینیِآن

طالح نی براي صاین ا. گوید نی نیستمیپس آن نی بی دست و پاست، براي این که حقیقتاً همانطور که در پایین

دوباره ان تصویر را ایم براي این که اگر بگویید ما نیتصویر ذهنی نی را شما بکَنید بیاندازید دور، . فهمیدن است

نه ما نی نیستیم ما فضاي بی نهایت وسیع این لحظه هستیم، یا عمق . کنید نی هستیدمیکنید و فکرمیدرست

شویم، یعنی دل مادي ما هی کممیا یواش یواش نی بی دست و پابینهایت عمیق این لحظه هستیم، پس وقتی م

.، دست و پاي مادي ندارد کهگیردمیشود و عدم جایش رامی

گوید میاوالً سه دفعه که موالنا. و پايدستوپايودستوپايودستچی را گرفت؟ . می گوید از خلق گرفت

کند و دل شما وسیعترمیدهد که هر دفعه که خدا شما را بوسمیتوجهتو را به تدریجی بودن آن. کندمیتأکید

دست و پاي مادي چیه؟ دست و پاي مادي یعنی . رودمیشود یک مقدار از دست و پاي مادیتان از بینمی

مثل مثالً چسبیدن به علم، اندچسبیدن به چیزهایی در جهان و آنها را وسیله کردن، و بعضی از آنها بسیار موجه

.عالی. یاضیات، فیزیک و بیولوژي و همه علمها خیلی خوبندر

باورها مثل باورهاي . توانید ابزار درست کنید از علم یا باورهانمیشود به خدا رسید، شمانمیولی بوسیلۀ علم

گر اجتماعی، قانون، باورهاي قانونی، اینها درست است که براي زندگی ما در این جهان بسیار مفید هستند ولی ا

. شود دست و پاي مامیو اینها را ابزار قرار بدهیم، اینهاها بچسبیم به این

نویسد، میگویی فرمولمیآید تا یک چیزيمیخیلی از آدمها دست و پاي علمی دارند، چون من هم از آنجا

اش رابطه ا همسرش بچهشود آدم بنمیبا فرمول هم. شود به خدا رسیدنمیولی با فرمولفرمول و اینها بجاي خود
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را بکشد و بنویسد این طوريها یک چیزي بکشد بگوید من هستم این هم همسرم هست و انجا رابطه. برقرار کند

. به عشق زنده بشوید. شما باید این دست و پاها را رها کنید و دل را باز کنید. شودنمی

چیزهایی، هوشیارانه زیر نورافکن باید برگردیم با او یکی اش ما امتداد خداییت هستیم رفتیم چسبیدیم به خالصه

ما انسانها از . مان و همسرمان آنها هم زنده بشوندبشویم و ان هوشیاري بشود دل ما و ما به او زنده بشویم با بچه

اید این تو ب"اگر برویم ذهن و فرمول درست کنیم . توانیم باهم ارتباط برقرار کنیممیطریق زنده شدن به زندگی

، ممکن است یک مقداري مفید باشد در تقسیم وظایف و فالن و اینها ولی "کار را بکنی من باید این کار را بکنم

.رودمیارتباط زیباي انسانی از بین

زنیم میشود که مثالً ما بجاي این که باهم صحبت بکنیم دیگر با تکستمیو امروزه بشر دچار این خطر هم دارد

کنیم و اینها، تکنولوژي به ما میفرستیم با تصاویر ارتباط برقرارمیگذاریم و ایمیلمیزنیم، پیغاممیاسام با اس

توانیم همه عقلمان را عشقمان را بدهیم دست نمیرا روي خودمان نگه داریم،ولی ما باید اصل کندمیکمک

خواهی بروي از تکنولوژي هویت میگوید، حاالمیشود دیگر، همین بیت اول همین رامیآن هم همینتکنولوژي، 

بگیري؟ 

شما چه جوري. شما خداگونه هستید. سازم که تعیین بکند که من چه کار باید بکنممیببین من یک آدم آهنی

توانید یک انسان آهنی بسازید که شعر بگوید مثل موالنا، از آنور پیغام بیاورد، ولی اگر بگویید دست و پاي من می

یعنی ما بجاي شوندیواش یواش،میدچار بحرانها اگر آنطوري بشود که خانواده. ط این است نه این غلط استفق

اگر ذهن چنان بیاید دل را بگیرد که ما نتوانیم دسترسی پیدا . شودمیاینکه وضعمان بهتر بشود وضعمان بدتر

.شودمیا واقعاً بهترین است خیلی سختکنیم به آنجا، براي این که آن شخص معتقد است به این دست و پ

ولی یواش یواش ما امیدواریم که با خواندن آثار بزرگان ما اصلمان را بشناسیم، به اصلمان زنده بشویم و همین 

دست و شودمیشویم و توي ما خالیمیخالصه هر چقدر نی. است که ما را نجات خواهد داد به عنوان انسان

کند نه ذهن هم هویت میدانیم که آن برکت آن خرد در این جهان دارد کارمی.شوندمیمادي بی ارزشپاهاي

.شده ما، نه ذهنی که تکنولوژي شده، نه

همايآنپرّبانگاالنیست****استنیپايِبرنهاین،ستبهانهنی

د نه اینها بهانه است این چیزي که گویمی.شود چند جوري خواند حاال من این جوري خواندممیحاال این بیت را
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هماي در اینجا به . فقط صداي پر آن هماي در جهان وجود دارد. یعنی به نی نچسب. گویم برپایه نی نیستمیمن

گوید نی و اینها نیست به فکر تصویر ذهنی نی نرو که خودم را نی کنم و تویش را خالی کنم میجاي خدا نشسته،

قط تمثیل بود، فقط یک هما وجود دارد که، هما چیه؟و اینها، حاال این ف

گوید همه چیز میامتدا خودش است خودش است، وکه آمدیم به این جهان خداییت است هما همین اصل ماست 

نیستیمنیمانیستزدندرست که آن نی زدن ولی حقیقتاً نی. آن هست و حرکت آن هست، پرواز آن هست

انجامراکارهااینداردکهاوستباماة شدیکیحرکتخالصهوکندمیپروازدهد،میتکانداردراپرشاوبلکه

.خوردنمیدردبهماذهنیپايودستکهدهدمینشاناینو.دهدمی

کهدانیدمیهما، همايبهراجعایشانکهبفهمیمهمايبهراجعخوانممیبرایتانحافظازچیزچندمنحاالو

اندازدمیکسیسربررااش سایهوقتی.شویممییکیاوباکهوقتیهستیمماهمايواقعدر، ایستافسانهة پرند

کندهجهانازتوجهش، بیفتدخودشروياش سایهاصلماناگرهمماوشودمیخودشوجودپادشاهشخصآن

.استافتادهماسربرهماۀ سای،بشویمهویتهمخدابایااصلمانباما، باشدماندهخودشرويتوجهش، شودب

گویدمیبله. بودیمهماماگرچهانداختیمبديچیزرويرامانسایهماگویدمیحافظولی

123حافظ، دیوان غزلیات، غزل شماره 

داردهماییفرشدتوهواخواهتا***پرستقندمگسیناکدلمدارمحترم

ولی،استپرستقندوجهاناینهاي شیرینیباشدههویتهماآلنکهاستدرستمامرکزشودمیمعلومپس

کهاطالعاتیهمینباپس، شمابهبگویممنرااشتیاقدردشرحخواندیممثنويدرو.باشداوهواخواهتواندمی

امتداداینوهستیدخداامتدادبلکه،نیستیدقندپرستمگسشماکهدانیدمی،موالناازآوریدمیدستبهشما

شماوباشیدزندگیهواخواهشمااولاینکهجزشودنمیهماینوبشودآزادشدگیهاهویتهمازاگرخدا

کهدانیدمی،رویدنمیاوطرفبهاینکهبرايکشیدمیرادردهااینکهدانیدمی،هستیداوجنسازکهدانیدمی

رفتبرودآنوراینکهجايبه،شناسدمیرابیرونرامادهماديهوشیاريوکردیدپیداماديهوشیاريچون

.دانیدمیرااینها، اینور

وبیرونبهکردننگاهجايبهاینازپسحاال. مشویباوهواخواهزندگیسويبهدوبارهمبرگردیخواهیدمیپس

یواشوشویدمیزندگیباشدنیکیهواخواههوشیاريبصورتدرونبهرویدمیشما، بیروناززندگیانتظار
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همازشویممیآزادکهوقتیشودمیساطعماازکهاستخاصیتیهمانرفّ، کنیدمیپیداداریدهماییفریواش

.آیدمیبیرونزندگینایینیباکهاستخردصدايهمین، شدگیهاهویت

امروززندگیاینکهبراي؟ شودمیساطعرفّچراشودمیساطعهمرفّاین، زندگیباشویدمیموازيموقعهر

ذهنیمناینکیکهدارداینبهعالقه. داردشمامتواضعدلبهعالقهزندگی، مختلفابیاتطیدردیدخواهیم

موقعآنومنعنوانبهشویمنمیبلند،شویممیمتواضعمانتیجهدروشودمیصفرمامقاومت،شودمیصفرما

.دارددسترسیمابه

فرماموقعآنو، نیستمامرکزشدگیهویتهموشدهعدمجنسازوشدهخالیمادلکههستموقعآن

رويرامانسایههماصورتبهماموقعآن، استشدهمنطبقيهوشیارروييهوشیارموقعآن. داریمهمایی

:حافظگویدمیهمابهراجعدوباره. اندازیمنمیذهنیچیزیکروي، اندازیمنمیاستخوانرويگویدمیپایین

160حافظ، دیوان غزلیات، غزل شماره 

باشدزغنازکمطوطیکهدیارآندر**هرگزشرفۀ سایمفکنگوهماي

. استطوطیازباالترزاغآنجادرکهنیندازددیاريآنرويهرگزراشابزرگیۀ سایکهبگوهمابهگویدمی

من، شدهعدمجنسازاش سینه،استشدهبازمرکزش، استموازيلحظهاین، خداستسخنگويطوطی

، ستهطوطیاینوشودمیزدهخداۀ بوسیلخالینیبصورتورسیدهصفربهمقاومتش،رسیدهصفربهذهنیش

چیزهايدنبالبیروندردانیدمیزاغودردهاستوهاستشدگیهویتهمازپردلش،استذهنیمنهمزاغ

شاديوشکربهعالقهطوطی. آوردمیدرخودشازناهنجارصدايولولدمیآنهاتويوگرددمیکثیفوبد

.داردکثافاتبهعالقهوآوردمیدرناهنجارصدايزاغاین. استزندگیبرکتواستزندگی

کجاست، استزیادمنیتآنجادرکهاندازدنمیدیاريآنرويراشرفشۀ سایداردقانونییکهماگویدمیاما

مردمدیدیدرفتیدهرجا، مردم در آن بی خویش تر بیشترحیاتیجاهر.استقانون، باشدجاهر؟ آنجا

رارهمدیگشاديو، دارندمیرواهمدیگربهدارنددوسترارهمدیگکنندمیکمکهمبهشادند، خندندمی

. ترندخویشبیمردمآنجادرکهبدان،بشوندموفقهمهدارندمیرواوکنندمشارکتآندروببیندتوانندمی

زیادمنآنجاکهبداناستکمیابیهستکمزندگی، هستنددردایجاددنبال،دارنددردمردمکهدیديجاهر

.استزاغازکمترآوردمیپیغامورآنازکهطوطیآنجاواستزیاددرداست
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اینکهبهنداردايعالقهخداداردمافروتندلبهمندعالقهخداچوناندازدنمیآنجارابرکتشۀ سایخداو

اگراستجنسیچهازببیندکندمینگاه،استمندعالقهمامرکزبهزندگیخالصهیعنی، باشددردازپرمرکزي

استرنجشازپراستکینهازپردلهابعضیمثلدیداگر. دربیاوردارتعاشبهتواندمیبودخودشجنساز

داردتعیینوداردانانیتکامالکهانسانیوباشددردازپرکهاستذهنیمن، ذهنیمنبهترینکههمدانیدمیو

بگذارندمسابقهاگریعنی، دارددردازپرمرکزيآدماین، راخودشکردهجداکامالورا خودشکردهسفتو

.شودمیاولدردازپرذهنیمنکنیمانتخابخواهیممیراذهنیمنبهترینکهبگویند

برقرارطارتباتواندنمیهمخداباکندبرقرارارتباطتواندنمیهیچکسبا، استکردهبرقرارراجداییکامالچون

شودمیجنگشودمیمعلومخوب،جایییکدر باشدزیادآدمهااینجورازاگرپس.تواندنمیاوباهمخداوکند

کنندمیسعی،گذارندمیمسابقهگذارندمیهمچرخاليچوبمردم. شودمیرواداشتعدم، شودمیستیزه

. شودمیجنگآنجادر، اندازدنمیرابرکتشۀ سای، اندازدنمیراشرفشۀ سایخدادیارآنبهبوخ، بزنندصدمه

منآنجادر، هستخطرناکیبسیارماي،درداساسبرما، دهندمیتشکیلمابشوندجمعکهآدمهاجوراینچون

بهشهممدالبارها گفتیم . نداردکاريباهاشهمهیچکسوکندایجادزیاديدردتواندمیدردبراساس

. بیاوریمپیغامورآنازخواهیممیما، شویمطوطیخواهیممیمافهمیدیمراقانون؟ چیهچارهپس، دهندمی

.نیستافتخاراصالدادنقرارمرکزرادردهاوبدچیزهاي، بودنزاغمابراي

تويتقریبااستسالهفدهاآلنمن؟ چیهدانیدمیسئوالبیشترینببینید. کندنگاهبایدخودشبههمکسیهر

بنشینیداینجابیاییدشما. داشتمبرنامههفتههرردیگکهاخیرسالچنداینکه،روممیومیآیمهیتلویزیون

؟ چیستسئوالبیشترینکهکنیدمیفکر. کنندمیسئوالاوازباشدکسیهر. کنندمیسئوالشماازمردم

بدهدگوشهمهمسرمکهبکنمتوانممیچکاردهممیگوشحضورگنجبهمنماآقااستاینسئوالبیشترین

، بدهدگوشهمام بچه

نشانقضیهاینظاهر، کندمیمقایسهراخودش،کندعوضرااوخواهدمی،استهویتهماوبا؟ چرادانیدمی

راهیهیچدانمنمیمنکهاستاینجوابش.استهویتهمکهاستاینباطنشولی،دارددوسشدهدکهمی

مگر،بدهدتغییرشتواندنمی،بگویدبهشتواندنمی،کندمجبورتواندنمیکندبمجبوررایکیآدمنداردوجود

.بدهیمتغییرراخودمانتوانیممیفقطمابدهدتغییرراخودش
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شدهعوضمعادلهطرفیکبشوندعوضخودشاناگرکهدانندنمی،کنمچکارمنکهکنندنمیسئوالآدمهااین

گوشبرنامهاینبههمسرمکنمچکار. هستندآدمآنتغییردنبالولی، شودبعوضاستمجبورهمطرفآن

،باشینداشتهکاريتوانیمینباشیفکراینتويتوانیمیولی. کاريهیچ،بکنیتوانینمیکاريهیچ، دهد

.بگذاریماثربتوانیمهمآننیستمعلومبگذاریماثربتوانیماگرفقطما، کنیکارخودترويفقطتوانیمی

بهمنبگوییدشمااگر.استشدگیهویتهمهماین.بگذاریماثردیگرانرويکهکنیمنمیکارخودمانرويما

شدنخواهیدعوضشما،کنیدنمیگوششماکهباشیدمطمئنکنمعوضراهمسرمکهکنممیگوشحضورگنج

نايبانگدنبالچرا، نايبانگونايبانگونايبانگ؟یابیدنمیدررازندگیاصلیمنظورچراشماچون 

برگردیدجهانوها شدگیهویتهمازخودتانخواهیدنمیچرا؟ شویدزندهحضوربهخواهیدنمیچرا؟ نیستید

.شویدقائمخودتانهمايرويوخودتانروي

440حافظ، دیوان غزلیات، غزل شماره 

کیتااستخوانحرصقدرعالیتوچونهمایی

دریغ از سایه همت که بر نا اهل افکندي 

سایهنباشیمجهانباهویتهماگرما،هستیمخداجنسازمااینکهبراي،هستیمعالیقدرهمايماگویدمیمابه

همايۀ سایشودمیمنطبقيهوشیارروييهوشیاروقتی، بیندازیمتوانیممیخودمانرويرااشسایهداریم

ندزددبیروندرچیزيیکبماندخودتانرويلحظهایندرشماتوجهاگر، افتدمیخودمانهمايرويخودمان

چیزتاسههماناستخوان، زنیممیاستخوانحرصما؟ شدهچیاما. ماندمیخودتانروي، نکندجذبنکشد

. دادیمتوضیحهمرانقشهاامروزکهاست

هماکهمادريتو، استاستخوان، اینبهچسبممیهویتمهماینبامنکهکندنگاهبهشمادراگرمادرينقش

ماکهراایزديخواستۀ سایاینکهحیفصدوحیف؟ زنیمیاستخوانحرصچراعالیقدرياینبههستی

ایزديخواستیابشودایزديخواستماخواستوبشویمحضورتوانیممیما، باشیمداشتههمتتوانیممی

نا،افکندينااهلرويراسایهاینحاال، بخواهدماطریقاززندگییعنی.بخواهدماطریقازاوبشودماخواست

.مادلشودمینااهلآنبیندازدنااهلرويهماراسایهحاال. استمادیاتهمیناستاستخوانهمیناهل
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درستکردخواهدکمکمابه، غزلمانوسطبخوانمهمکوتاهغزلیکبدهیداجازهکردیمحافظیادکهامروز

:گویدمی،درستبفهمیمخواهیممیکهچیزيآنبفهمیم

68حافظ، دیوان غزلیات، غزل شماره 

سالیستچشممبهورفتبرونهفتهاینماهم

حالیستمشکلچهکهدانیچهتوهجرانحال

هروهستندزندگیبهزندهوکنندمینگاهجهانبهناظربصورتکهینکساهستندحضوردرکهینکساگویدمی

، خواهدمیوکندمیعملکندمیفکرآنهاطریقازکهاوستواندزندهخدابهیعنیاندزندهماهشانبهلحظه

،استآوردههفتهیکشیجابهبیفتدنااهلبهبرودوشودبدزدیدهشان توجهلحظهیک، دارندراایزديهمت

زندهبهحافظاینقدریعنیآمدسالنظرمبهشدپنهانچشممازمنماهلحظهیک، باشدلحظهیکتواندمیهفته

همکهتوآمدسالنظرمبهشددورچشممازلحظهیک. استمندعالقهلحظهبهلحظهخدابابودنیکیوشدن

لحظهیکولوهجراناینکه؟ مویگمیچیمندانیمیچه، راحالتاینشناسینمیاصالًهستیذهنباهویت

.استمشکلیحالچه

خوابیبیتمامدیدیمامروزهستندفراغتويکهکسانی، هجران. استمشکلیحالکنیممینگاهکهدرستولی

جانیبی، ماحوصلگیکمماتنهاییحس، مانگرانیهاي، مادردهايوماهاي خشموماهاي استرستمام، ماهاي 

. هجرانهمیناز؟ آیدمیکجاازما

همینکهکندمیفکراستنچشیدهرااشمزهکهکسیآنولی، باشددوراوازهملحظهیکنیستحاضرحافظ

رفتهچشمشاز، زندگیازاستشدهغافللحظهیککهفهمدنمیراحافظحالواستزندگیخوبذهنجهنم

.استافتادهحالیچهبهکنار

اورخدراورخلطفزدیدهمردم

خالیستمشکینکهبردگماندیدخودعکس

کهدهدمیرامعنیاینشعرکهگویدمیکنیدمیتوجه، رنگسیاهیعنیاستدرستدوهرستخالیمشکینیا

هستهممارخکهخدارخدر، خدامعشوقرخیعنی، اورخلطافتازاستسیاهیچیزیکمنة دیدمردمک



Program # 661گنج حضور661برنامه شماره 

19: صفحه

دیدهجهانایندرچیزهاماۀ بوسیل،هستیدخداجنسازشما، کههستیمجنسیازماشودمیمعلومپس

درتولطافتۀ بوسیلمنگویدمی،شوندمیتجربههیجانها، شوندمیتجربهفکرها، شوندمیکردهفکرها،شوندمی

.نبودکهتوستسیاهخالکهکردمفکردیدمراچشمممردمکسیاهعکس،ماجنسآنازهمخودمکهتو

، عکس خودتان در روي اصل خودتان استعکس خودتانماديبصورتبینیدمیهرچیشمایعنی؟ چییعنی

لطافتی . توانند از جنس معشوق باشندنمیبینید اینهامیکنید، هر چیزي کهمیاست، پس بنابراین هر فکري که

. شود شما و او هستیدمیکه بوسیلۀ آن دیده

آن موقع هست که حقیقتاً خال او را چشم . بینیدنمیتوجه کنید و اگر شما عین این لطافت بشوید دیگر عکسی

پس بنابراین هر تصویر ذهنی در رخ او دیده. شویدمیبیند که تصویري ندارد یعنی شما به او زندهمیشما

آن . جنس ما جنس او یکی است. شویم رخ او، که رخ خودمان هم هستمیشود ولی اگر تصویر ذهنی نباشیممی

آن موقع. شویممیناظر بر فکر. شویممیآن موقع ناظر بر ذهن. بینیم که تصویر جدا از ماستیمموقع تصویر را

. آوریممیگوییم که فکرها را ما بوجودمی

تواند تو را محبوس نمیصندوق. فکر یک صندوق است اینور صندوق آنور صندوق زیر صندوق ما و زندگی هستیم

ولی باید اول از . شویمنمیکنیم با فکر هم هویتمیشوند، ما فکرمیخالیحاال آن موقع صندوقها از ما. کند

. کندمیاز صندوقها هم لطافت او ما را، خرد او ما را و شناسایی او ما را آزاد. صندوقها رها بشویم

می چکد شیر هنوز از لب همچون شکرش

اش قتالیستگرچه در شیوه گري هر مژه

کنید زنده شدن به معشوق، اوایل خیلی جوان است میحضور من وقتی شما شروعیعنی خیلی جوان است این

چکد، خیلی جوان است اما بسیار شناساننده میهم شما هستید هم خداست، بنابراین لب شکرین دارد هنوز شیر

بدهد و تواند هم هویت شدگی را تشخیص میاشاش قتال است، یعنی هر مژههر مژه. است، بسیار کُشنده است

. در جا بکُشَد

گرچه که خیلی . چکیدمیاین نوزاد حضور جوان که شکر از لبشکند؟ مییعنی آزاد کند ما را، پس کی ما را آزاد

شود این میکند که نگاه کنید به ذهنتان به بیرون، با آن، با آن یواش یواش بزرگمیجوان است ولی به شما کمک

.استحضور شماست این وحدت شما با خد
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شهرهمهدرکرمبهنماییانگشتکهاي

اهمالیستعجبتغریبانکاردرکهوه

.خود زندگی،خود خدااي کسی که انگشت نما هستی و بخشش در تمام جهان در تمام کائینات

کنید میایم، چرا این قدر اهمالدر کار غریبان یعنی ما بصورت هوشیاري در این جهان غریبوه یعنی عجبا 

اشتیاق داریم بیاییم بسوي تو با او یکی بشویم، عجیب است که اینقدر گیر کردیم در کنید؟ یعنی مامیسستی

کنیم ولی اهل این جهان نیستیم میکنیم در این تن زندگیمییادمان باشد ما در این جهان زندگی. این غربت

. اهل فضاي یکتایی هستیم

شویم، در اینجا درست است که خیلی اهمال شده در کار ما میهم هویتآییم میاي هستیم که اولما باشنده

ما شبیه .شوید که اهل اینجا نیستید براي اینکه شما از جنس فرم نیستیدمیولی االن شما متوجهزیاد ماندیم،

جهان اي که آمده چند وقتی توي ذهن بوده و آشنا شده با چیزهاي این هیچی نیستیم در این جهان، باشنده

در حالی که هنوز . خواهد برگردد به آن جهان، آن جهان فضاي یکتایی استمی.فهمیده که از جنس اینها نیست

.توي فرم است

گوید؟ دارد به خدامیدارد به کی. کنیمیمی گوید ما غریب هستیم اینجا، عجبا در کار غریبان چقدر بی توجهی

ما که اینقدر اشتیاق داریم با تو یکی . یعنی اینقدر اهمال نکن. تلطیف اس. گوید این یک جور مناجات استمی

کنی، چرا به ما کمکمیکنی، در همه تو زندگیمیبشویم تو هم که مشهور جهانی، به همه کمک کردي و

.غربت هم هویت شدگی است. چقدر باید در این غربت بمانیم. کنی بیاییم در شهر خودمان زندگی بکنیمنمی

فردجوهردرشائبهنبوداینمازبعد

استداللیستخوشنکتهایندرتودهانکه

شک و تردیدي ندارم در این که انسان از جنس هوشیاري است و جوهري دارد که از جنس می گوید من هیچ 

خداییت شویم که هر انسانی از جنس جوهر است و این جوهرمیپس ما متوجه. توست، هر انسان این را دارد

که وقتی تو حرف زدي با آن دهان قشنگت .خداییت خود هوشیاري است خود بودن است امتداد خداست. است

من این را حس کردم، چند دفعه که موازي بشویم با زندگی این نی ما زده بشود یک خُرده از وجودمان آزاد بشود 
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بعد ببینیم که کارها در بیرون چقدر روان به قول حافظ هنوز شیر خواره است و برکت او را، بودن او را، حس کنیم

. شوندمیانجام

او شادیش را از ما عبورکند، وقتیمیکند، او از طریق ما عملمیآید وقتی او از طریق ما عملمیوقتی او

یا را قطع دهد، ما قبالً دنبال خوشی از بیرون بودیم، توجه و تایید از بیرون بودیم، آن را قطع کردیم، بند ناف دنمی

شود من مطمئن ترمیآید بیرون، این بانگ ناي هر چه نواختهمیاز دهن تو هر چی. آیدمیکردیم حاال از آنور

. کهذهنی نیستمهاي شوم، من دیگر دنبال استداللمی

م اکنم زندهمیکنم، حسمیحسش. نه! واقعاً بشر جوهر فردیتش همان خداست یا نیست بیا بشین بحث کنیم

کنم، پس بنابراین هیچ شکی در این که من از میکنم، جریان را حسمیکنی من حسشمیوقتی تو از من عبور

.جنس تو هستم و این جوهر من است ندارم

کردخواهیگذريمابرکهدادندمژده

فالیستمباركکهمگردانخیرنیت

یعنی تو خواهی آمد پیش . هوشیارانه به تو خواهیم پیوستبه ما گفتند که طبق قانون تکاملی هوشیاري ما بزودي 

ما با . کنیممیآییم راه را گممیتوانیم بیاییم، ما با هوشیاري جسمینمیما، که تو باید بخواهی بیایی ما که

هوشیاري جسمی فکر کردیم تو جسمی، ما یک من درست کردیم و یک من هم براي تو درست کردیم در 

توانی بیایی، و این میخیلی خصوصیات قائل شدیم مثل خودمان، اشتباه کردیم ببخش، ولی توآسمانها، به تو

.اندمژده را به ما داده

، هر کسی از اصلش دور مانده باشد دنبال اصل خودشگوید باز هم قانون تکاملی زندگیمیاین بیت از حافظ

ات به درخت، از درخت به حیوان، از حیوان به انسان، در گردد، به عبارت دیگر هوشیاري که از جماد آمده به نبمی

براي همین است که وضعیت . به ما مژده دادند. شودمیرود و با خدا یکیمیانسان تو ذهنش، از ذهنش بیرون

. کندمیاینقدر نا هماهنگی ایجاد. کندمیذهن اینقدر درد ایجاد

توانیم یاد میاین چیزها را از بزرگان. یم و این چیزها را بفهمیمما الزم نیست بصورت فردي یا جمعی درد ایجاد کن

تو قصدت این . گویدمیخواهد بیاید به خانه ما به اصطالح دارد این رامیاند که خدابگیریم به این زیبایی گفته
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به زندگیاین خیلی مبارك است فقط اینطوري بشود مااست یعنی قصدت این است که ما را با خودت یکی بکنی، 

. کنیمنمیرا عوض مکن، یعنی چی؟ یعنی ما هم عوضتو این نیت خیر. رسیممی

انباشته کنیم خواهیم تا بحال نخواستیم، تا به حال اصالً با هوشیاري جسمی راه بیراهه رفتیم، فکر کردیم ما میما

دیگران مقایسه کنیم و برنده از آب در بیاییم این انباشتگی را دلمان کنیم، و دل مادي بزرگی بکنیم خودمان را با 

پس تنها فال مبارك این نیست . این که بچه گانه است. بهتر از آب در بیاییم، این خوب است، این نهایت کار است

. رسممیآید به فالن مقاممیکنم فالن چیز گیرممیکه من فال بگیریم ببینم مثالً با فالنی ازدواج

خواهد گذر کند، شما خانه را تمیز کنید، قدیم وقتی میو. ین است که خدا به کوچه ما گذر کندتنها فال مبارك ا

کردند، شما هم دلتان را باید جارو کنید از دردها میریختند جارومیآمد کوچه که اسفالت نبود که آبمیمهمان

. خواهد وارد بشودمیاز هم هویت شدگیها، خدا وارد بشود، همین االن

بکشدحیلتچهبهفراقتاندوهکوه

نالیستچونتنشنالهازکهخستهحافظ

شود که این جدایی به اندازه کوه اندوه دارد، ما باید یک کاري بکنیم، دست به مینال همین نی بازهم، پس معلوم

را به چه ابزاري گوید کوه اندوه جدایی تومیدست هم بدهیم این جدایی از زندگی را به کمک همدیگر حل کنیم،

حافظ که این قدر زخمی است و این قدر ناله کرده بکشد،،به چه تدبیري، حیلت در اینجا به معنی تدبیر است

.شدهاش مثل یک نیدیگر تن

باید الغر بشویم به من ذهنی، باید . مان نی بشود او خواهد آمدبلی پس ما هم اگر آرزومند باشیم ناله کنیم و تن

شود که تبدیل به نی بشویم که گفت به نی هم نچسب، بلکه شما میمن ذهنی را، همه اینها سببکوچک کنیم 

شود،میافتد همه چیز در تو جامیبینهایت فضاداري هستید در دلت به طوري که همه چیز در تو اتفاق

خدايتاراخدااهلکشدمی**چیست؟روپوشهمهایناستخدايخود

کشد به سوي خودش میگوید خود خدا دارد خودش رامیت بسیار بسیار بیدار کننده است،ببینید این ابیا

کشد اهل خدا کیه؟ اهل خدا همین شما هستید که بیدار شدید به این میمنتهی انها که اهل خدا هستند آنها را

و هم هویت که شما از جنس زندگی هستید و اشتیاق این را دارید و طلب این را دارید به آن سو بروید، 
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استخدايخودگوید میرا کم کردید، دردها را انداختید، و درد جدید ایجاد نکردید، در واقعهایتانشدگی

. گفت بهانه استاست، قبالً روپوشبقیه چیزها خدايتاراخدااهلشدکمی

چند تا بیت از مثنوي خواهم خواند که بدانید و . خیلی توجه کنیدروپوششما به این کلمه کنممیمن پیشنهاد

دیده گذارید توجه تان دزمیاست و وقتی شماروپوشوضعیتی ببینید که هر فکري هر هیجانی هر واکنشی هر

شوند یعنی ما اصل میکه سبب دیده نشدن اصل ماهاروپوشو شما فکر نکنید که . رویدمیروپوشبشود دنبال 

براي این که اصل خودمان را ببینیم باید از جنس اصل خودمان بشویم، براي این که رخ او را . بینیمنمیخودمان را

یا روي لطیف خودمان را ببینیم باید از جنس لطافتی که در اصل . ببینیم باید از جنس لطافت خودمان بشویم

شما اگر با یک فکر . توانیم رخ خودمان را ببینیمنمیکه من ذهنی است از جنس ذهنیهاروپوشبا . بودیم بشویم

ولی لطافت شما روي خودش قائم بشود فکر. تواند لطافت شما را ببیندنمیهم هویت بشوید آن هم هویت شدگی

درست است؟. تواند ببیندمیرا

که االن هم اهل خدا شدیم و اشتیاق دانید که براي این که خود خدا، خودش را که شما باشید میو این را هم

و عمالً بخواهید، یادمان باشد . داریم برویم به طرف خودش بکشد شما باید همیشه بخواهید و تسلیم باشید

نخواستن است، ستیزه نخواستن است، بقیه دردها را نگه داشتن نخواستن ترسیدن نخواستن است، مقاومت 

. خواهیدنمیدارید یعنیمییعنی وقتی شما یک کینه را نگه. است

نچسبیم و از آنها بصورت ابزار استفاده نکنیم براي هاروپوشما اگر به . را شما باید معنی کنیدهاروپوشاین 

توانیم کشیده بشویم بوسیلۀ او بسوي او، همیشه هم اومیسمان را پرت نکنند، مارفتن بسوي خدا، و آنها هم حوا

خواهید میهر موقع شما. شودمیآید باال کارهمیوقتی من. اي نیستیمکشد خودش را به سوي خودش ما کارهمی

.گاه کنید تسلیم نیستیدپس آن موقع ن. خواهد برودمیتانخواهید حتماً من ذهنیمیبه سوي او بروید، شما اگر

کند که میکند که همیشه نکات ظریفی هست که آدم در آنها اشتباهمیحاال این صحبتها را دانستن به آدم کمک

. کنندمیگویند از جمله حافظ و موالنا امروز به ما دارند کمکمیو این جاهاي اشتباه را بزرگان. شودنمیموفق

:درست است؟ بلی ببینید

3611مثنوي، دفتر چهارم، بیت مولوي،

خویشتن را گم مکن یاوه مکوش****که تو آن هوشی و باقی هوش پوش
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کند میکه تو همان هوش خدایی هستی، هر چی داري هوش پوش است، این بدن هوش پوش است وقتی درد

اصل ما آن اند،اند، تمام باورها هوش پوشهیجانات ما هوش پوشاند،فکرهاي ما هوش پوش. هوش پوش است

ها گم نکنی، چون اگر گوید که مواظب باش خودت را در این هوش پوشمی.هوش خدایی است که امتداد او هست

بودن پشت انجام دادن نباشی، ، از آنور خرد نیاید، یعنی گم بکنی و بصورت اصلت نکوشی یعنی موازي نباشی

همین چیزي که امروز گفتیم ن یعنی کار بی مزد کردن،یاوه کوشیدنباشی یاوه خواهید کوشید،بودن پشت فکر

. آدم بچه بزرگ کند چه پدر چه مادر، با بچه هم هویت بشود با نقش هم هویت بشود

خودش را . کوشدمیدهد یاوهمیسالش است هنوز نقش مادري را ادامه25سالش است 30هر کسی که فرزندش 

. درد هوش پوش است. شود هوش پوشمیهر چیزي هم هویت بشویداند، باها هوش پوشدر نقش گم کرده، نقش

یعنی بدتر از درد، رنجش و کینه و اضطراب و ترس و حسادت اینها دردند، واکنشهاي منفی و قضاوتهاي منفی، از 

آید، به به به آن چه چیز خوبی است اینها همه هوش میآید، از آن متنفرم، از این خیلی خوشممیاین بدم

.خالصه خودت را در فکرهایت گم نکن. اندپوش

دنگزوستوعاقلهوشستپردة*بنگچووخمرستچوشهوتهردانک

هم هویتکند میدهی و آن تو را جذبمیهر شهوت این شهوت جنسی نیست به هر چیزي که تو توجه

ماند، این شهوتمیشود و آن تومیماند، توجهت دزدیدهمیافتد ومیدت در آنشوي، مقداري از وجومی

. خواهد مقام دنیا باشد مثل مشروب الکلی است، مثل شراب است و مثل بنگ استمیخواهد مال دنیا باشدمی

را از دستچه طور شما مشروب الکلی بخورید یا مواد مخدر بکشیم عقلمان . حشیش، مواد مخدر استبنگ یعنی

و آدم عاقل، آدم عاقل در . شودمییعنی خداییت گم. بینیمنمیپرده هوش یعنی ما هوش اصلیمان را. دهیممی

.اینجا عقل من ذهنی است از آن گیج هست دنگ است

مردم در اثر شهوت چیزهاي این جهانی است که حرص چیزهاي این جهانی است که عالقه بیش از حد زیاد و هم 

یک موقع هست که هوشیاري روي هوشیاري منطبق . اندشدن با چیزهاي این جهانی است که گیج شدههویت 

کنید، و این ساکن روان را زندگی ادارهمیشده شما ساکن روان هستید، و عمق زیادي دارید و به جهان نگاه

آیند و از بینمیزندگی بوجودرقصند با آهنگ میکند و فرمهاي شما و وضعیتهاي شمامیخرد کل اداره. کندمی

.روند و شما تماشاگرید، و شما هم به عشق ورزیدن و خوشگذرانی و شادي مشغولیدمی
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اي ندارید، جذب دنیا شدید، این دنیا یک موقع هست نه، این ساکن روان وجود ندارد، کنده شدیم هیچ ریشه

آن هوش خدایی کجاست؟ خواب رفته توي این ت؟هوش کجاسشده مرکز شما، از این مرکز مادي پر از درد شما،

رویم در حالت گیجی، این را بگیرم آن را میچیزها و این خواب آلودگی شده دل ما، یعنی ما چشم بسته داریم راه

رود بروم بخرم، بدو آنجا را بخر، این را به آن میبخرم این را بفروشم این سودش زیاد است، کجا قیمت زمین باال

.گویند دیگرمیبزرگان دارند. خالصه اینها راه حل زندگی نیستند. ن، اگر با حرص باشد با گمشدگی باشداضافه ک

گوشوچشمبنددشهوانیستچههر*هوشسرمستینیستتنهاخمر

اند اینجا؟ چه کارههاروپوشاین . کشدمیگفت خدا شما را. روپوشکنیم؟ راجع به میداریم راجع به چه صحبت

کند؟ نمیفکر و عملروپوشکی بوسیلۀ ! اند اینجاهمه کارههاروپوش. را باید شما بی کار کنیدهاروپوشخوب 

گوید مشروب الکلی یا شراب فقط می.فکر کنید خوب. هاروپوشانگیزاند؟ بیرون، میفکرهاي شما را چه چیزي

کند، بلکه هر میکند خالصه، گیجمینیست که ما را سر مستگوید تنها مشروب میسرمستی هوش نیست،

هر چیزي که ما را به حرص ورزیدن و دزدیدن توجه ما موفق بشود چشم و گوش ما راچیزي که شهوانی باشد 

.گوید نه این چشم و گوشمیبندد چشم و گوش هوشیاري را داردمی

ت که شما زنده هستید به اصلتان به همان چیزي که بیند این چشم و گوش یک موقعی هسمیاین چشم و گوش

شود، اگر آن زنده بشود و شما آن باشید میشود، در واقع اصل شماست که سبب دیده شدنمیسبب دیده شدن

ولی وقتی چیزهاي بیرونی . بینیدمیو همیشه آن باشید که آن با زندگی یکی است آن موقع بیرون را درست

آید بیرون نه از میتمام قضاوتهاي ما از این مرکز مادي. بینیدمیرا هم بر حسب مرکزتانمرکز شما باشد بیرون 

شود چشم و گوش میچشم و گوش ما بسته. آن نه چیزي که ما از جنس آن هستیم و آن ساکن روان است

.بینیم خالصهنمیهوشیاري، درست

جحودوزتکبرازاوبودمست****بوددورخوردنخمرازبلیسآن

خورد که دیگر، بلکه مست چی بود؟ مثل ما مگر کسی شراب نخورد ولی مست نمیمی گوید ابلیس شیطان شراب

اش باشد مست نیست؟ ستیزهاش باشد مست خشمفکرش باشد، مست حرصش باشد، مست هم هویت شدگی

شد دیگر، و ما هم نماینده آن شد گفت من، در مقابل خدا بلندمیکند؟ همین طور که ابلیس از تکبر بلندنمی

.هستیم در من ذهنی
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، ابلیس هم شراب نخورده بود در مقابل خدا وا ایستاده بود کنیممیاگر من ذهنی دل ما باشد ما عین ابلیس عمل

خواهم به خودم زنده بشوم، تو بیا به آدم میو تعظیم نکرد به آدم، یعنی خدا به ابلیس گفته که در انسان من

توانم تعظیم کنم من فقط تو نمیخواهممیبینم معذرتنمیگفته من شما را در ایشان. کن چون من هستمتعظیم 

بلی . ، جحود یعنی ستیزه کرد و بلند شد و تکبر داشت ولی مشروب نخورده بودخالصه ستیزه کرد.شناسممیرا

. این را هم بخوانیم

کنیممیهستند، بارها گفتیم مثالش را، ما به آسمان نگاهروپوشنامها . کنیممیصحبتروپوشراجع به 

بینی؟میگوییم هواپیما رامیشودمیبینیم یک هواپیما ردمیگویید نه،میبینید؟میگوییم آسمان رامی

پس هواپیما . بینممیآسمان رابینید؟ بلیمیگوییم بلی، این هواپیما در توي آسمان است حاال آسمان رامی

اینها . است بهانه استروپوشاست، فکر روپوشپس فرم . دیدیمنمیبود، هواپیما اگر نبود ما آسمان راوپوشر

کنیم ما، منظورمان دیدن هواپیما نبود میبراي این است که ما اصلمان را پیدا کنیم، ولی وقتی به اسمان نگاه

.منظورمان دیدن آسمان بود

بینیم ما؟ بلی هواپیما را این چشمهامیاز جنس چیزي نیست، چه جوري آن راو این هم بارها گفتیم که آسمان 

در ما . بینیم ما که از جنس نه چیز است به این دلیل است که نظیرش در ما وجود داردمیولی آسمان رابینند می

مان در آنجا بازبه محض این که این هم هویت شدگیها از بین برود این آس. عین آن آسمان در درون وجود دارد

.داریدمیشود در درون ما، هر موقع دیدید روامی

دارید میگوید که خداوند غنی است هر موقع شما جس بی نیازي کردید و دیدید روامیاالن در این غزل داریم

شود و در میشود آسمان دارد بازمیدیگران مثالً موفق بشوند، پولدار بشوند، خانه بزرگتر بخرند، این در شما جا

کنید که چرا میشوید خود خوريمیدارید، ناراحتنمیهر موقع دیدید روا. این بحر در این بحر همه چیز بگنجد

شود و شما دارید از میمنقبض تر. شودمیبدانید که این دل دارد کوچکشود نمیشود و منمیموفقدارد فالنی 

.شویدمیخدا دورتر

3457اول، بیت مولوي، مثنوي، دفتر 

مه به باال دان نه اندر آب جو****اسم خواندي رو مسمی را بجو

آید خواندي برو ببین این چی هست، مثل کلمه خدا، بگوییم که میپس بنابراین تو اسم را، فکر را هر چی به زبان
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بینی؟ آیا شما به مییت راآیا به بینهایت تو زنده شدي االن؟ آیا االن فکرها. خدا یعنی چی؟ خدا یعنی بینهایت

خیزند و به آن برمی گردند زنده شدي؟ یا نه به یک کلمه بسنده کردي؟ میآن چیزي که فکرها از آن بر

و ماه را در باال بدان نه در آب جو، پس انعکاس چیزها در ذهن که کلمه است این آب جو است، ماه در آسمان 

ي یک چیزي راروپوشهر . به قول بودیستها انگشت اشاره است به ماه، ماه یعنی زندگیاي هر کلمه. هست

. کنیدمیتوجه. خواهیدنمیرا کهروپوشخواهید، میشود آن رامیشما ان چیزي را که پوشیده. پوشاندمی

دهد میبه ما نشانرا بشناسیم ما، یواش یواش خود موضوع خودش راهاروپوشرا بشناسید، اگر ها روپوشپس 

پس ماه در باالست و عکسش در جوي افتاده به عکسش نگاه نکن، گفتم عکس معادل هر چیزي است که . مسمی

آن را رها کن، آن عکس است،. آن نیستدهد، شما چه تجسمی از خدا دارید در ذهن؟ میذهن ما نشان

گوید خداوند می.لی امروز در غزل داریمب. اش نور استاش زنده شدن است، مسمیاش چی هست؟ مسمیمسمی

. از جنس هوشیاري است نور است، خداوند غنی است

پاك کن خود را ز خود هین یکسري****گر ز نام و حرف خواهی بگذري

و امروز . اندروپوشخواهی بگذري؟ باید بگذري براي این که اینها میاند بگذر،روپوشتو بیا از نام و حرف که 

اصل روپوش، زندگی هستندروپوشاند؟ چیروپوش. اندروپوشصحبت دست و پاي بود، ابزار بود، ابزارها هم 

خواهیم میگوید کهمی.توانیم تجربه کنیمنمیهاست، خودش راروپوشما هستند، تا زمانی که ما حواسمان به 

یکسره یعنی تماماً . ه هوشیاري هستیم از خود من ذهنی پاك کنیمالبته از نام و حرف بگذریم باید خودمان را ک

.جارو کن

نگاه کردید به هم هویت شدگیها نگاه کردید به ها روپوشاگر شما گرچه که بارها گفتیم به خودتان نگاه کردید به 

مثل اینکه یک نفر . اندروپوشآید فرار نکن از خودت، چون اینها نمیصندوقها نگاه کردید دیدید اصالً خوشتان

آید باید که از طرف خوشت بیاید، کت شلوارش را عوضنمیگوییم از این کت شلوار خوشممیکت شلوار پوشیده

بنابراین از خود اصلیت که خدا گونه است باید تمام این اوصاف را پاك کنی آنهایی که به زبان تعریف . کندمی

د یا دردندهمه از جنس فکرنبا آن هم هویت شديکردي 
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در ریاضت آینۀ بی زنگ شو****ز آهنی بی رنگ شوهمچو آهن

سابیدند خوب موقع سابیدن آهن دردشمیکردند اینقدرمیدانید که قدیم آینه را از آهن درستمیهمین طور

مثل انداختن کَنند یعنی شما اجازه بدهید شناخته بشود بکند، میآمد ما را هم وقتی این اوصاف را از مامی

خواهم میام پز دادم این رادردها، انداختن هم هویت شدگیها، انداختن دست و پاها، تا حاال هم من به علم

توانم بیاندازم براي این که بر اساس آن مظلوم هستم من، نمییا فالن دردم رابیندازم، آخر چه جوري بیندازم؟

. این جزو من استگیرم مین مظلومیت من هویتاگر این را بیندازم دیگر مظلوم نیستم، از ای

ام دخالت نکنم؟ این که عقل نداردساله30توانم در کار فرزند مییا امروز گفتیم راجع به نقشها، من چه جوري

گذارد نمیامتداد من ذهنی و امتداد نقش هم هویت شده. شودمیاش خرابرود زندگیمیشودمیرود گممی

هم هویت . ید، ریاضت باید بکشید، درد هوشیارانه بکشید بگذارید آینه تان رنگش پاك بشودشما به خدا برس

هایش چی هست؟ هر چی با آنها شدگی با نقش مادري زنگ آینۀ شماست حواستان باشد آینه را نگاه کنید زنگ

. ها خیلی باید نگاه کنیم مابه نقش. ایدهم هویت

شود، یواش میکنند کلی رنجش و کینه و کدورت ایجادمیدو نفر باهم ازدواج.داریمها و تنفرهاي فردي ما کینه

باید حل بشود، ها این. شود، به علت اینکه کنترل هست مثالً و ترس هست، دو تا من ذهنیمییواش درد ایجاد

خواهد، اصالً میخواهد، تسلیممیخواهد، عقب کشیدنمیتواضعخواهد میخواهد، کوتاه آمدنمیهمکاري

.خواهد، به این سادگی نیست قضیهمیخواهد، دقتمیتمرکز

اینطوري. ایم از یک سري آدمها بدمان بیآید، یک کاري برایش باید بکنیمما تنفرهاي قومی داریم، اصالً یاد گرفته

آید، باید هم بدمان میبدمانمیلیون نفر ما از یک عده آدمها 100میلیون نفر 10شود که همه ما یعنی که حاال نمی

کنند این تنفر میفکرها بعضی. رسینمیخوب ریاضت بکش بشور، چون اگر نشوري به خدا.بیاید به این علت

.عامل بدبختی است! عامل بقاست

صالً من ا. کنندمیآنها فقط درد را زیادامروز موالنا به ما گفت دیگر، گفت هر جا که من زیاد باشد درد زیاد باشد

کنم در قدیمی ترین جاها حاال مملکت ما ایران هم در قدیمی ترین است، هر جا قدیمی تر است آنجا میپیشنهاد

چون بشر به حضور نرسیده بوده، جنگ شده کشت و کشتار شده، درد ایجاد شده درد در درد هم زیاد دارد، 

ها را آنجا پخش کنیم، و بخشیدن ر هوشیاريباید دست به دست بدهیم و این جوسایکی نواحی انباشته شده، 
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بخشیدن بخشیدن، بوسه جاي، بوسه جاي، بوسه جاي، خدا بوس کند بوس کند همه را بوس کند، پی در پی بوس 

. کند بلکه شفا بدهد

یک خُرده شفا پیدا. ماندمیگیرد جایشمیشود این بوسیدن صورتمیهر دفعه که یک انسانی به خدا وصل

توانیم همیشه متصل بمانیم نمیگیرد، هی اتصال قطع، اتصال قطع،میدوباره با تسلیم بوسیدن صورت.کندمی

شویم یک صندوق خودش رامیشود ما وصلمیتا یک ذره فرصت پیدا. گذاردنمیمن ذهنیبقایاي براي این که 

ن و قطع شدن همان، خوب دیگر رفتن هماکشد توي صندوق، صندوق میآورد وسط، ما را از وسط دو صندوقمی

. ها در آمدن را ما در داستان جوحی دیدیم که یک چیزي باید بدهی به جوحی، این همان ریاضت استاز صندوق

.بی زنگ باید بشویم، آهنی مان را باید از دست بدهیم تا آینه بشویم

تا ببینی ذات پاك صاف خود****خویش را صافی کن از اوصاف خود

و آنطوري که وصف کردي خودت را که پدرم یا مادرم، کسی که با نقش هم هویت نشده باشد بر ها عییناز تمام ت

ام مهندس است آن یکی اساس عشق آن کارها را کرده دیگر ادعاي پدري و مادري و اینها اینقدر پز ندارد که، بچه

.س هم هویتی، اینها جزو اوصاف توستیعنی چی اینها؟ پ! امدکتر است آن یکی دبیر است، ببین چه پدر خوبی

دهیم من این کار را مینشینیم داد سخنمیآنطوري که در یک مجلسی؟کنیدمیشما خودتان را چگونه وصف

چه کار کردي؟ شما یک بودنی بودي روان شدي در کارها، اگر بودي کار خیر کردي، کار . کردم من آن کار را کردم

شود اوصافت گیرمیآن موقعگذاري؟میاتزندگی کرده، حاال به حساب منسازنده کردي، تو که نکردي 

کنی، اگر اوصاف داشته باشی پس تو تعیین داري، تو من داري، صاف کن، بینداز همۀ اوصافت را، تا آن موقع به می

.ذات پاکت که خدا گونه است از جنس خداست زنده بشوي

مان هم آمدیم آلوده کردیم، یعنی هم هویت شدیم و هم هویت شدگی در همه انسانها این ذات پاك را دارند، همه

اساس بر نباید بشود، هیچ کس نباید خودش را . شودمیو درد هم جزو اوصاف ما. شودمیهر کجا باشد درد ایجاد

ظلم معین کند، یعنی توصیف کند که من آن هستم که این دردها را دارم، من مظلوم هستم، به من اوصاف درد 

.شده
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از غنی دان آنچه بینی بر گداي****ما گدایانیم و اَهللاُ الْغَنی

می گوید در حقیقت ما گداي خدا هستیم و خدا غنی هست، در من ذهنی ما آن گدایی را رها کردیم گداي دنیا 

گیریم از آنورمیولی در واقع ما هر چیخواهیم شناسایی کنیم که گداي دنیا نباشیممیحاال این را. شدیم

غنی بینی حتماً از میو آن چیزي که بر گداگیریم از شادي از خرد از خالقیت از لطافت از عشق از زیبایی می

بینید که مقداري پول میاي ندارد آخر روزکوچه هیچی ندارد سرمایهزند گدایی که نشسته تويمیآمده، تمثیل

.ر بودند دادند دیگر، کسی پول داشته که داده غنی بودهآنجا جمع شده، کی داده؟ آن کسانی که پولدا

ولی. خوانممیخواهد بگوید که خدا غنی است بی نیاز است مربوط به یک آیه قران است االن برایتانمیو موالنا

ز توانیم بگوییم که خدا بی نیامی،توانیم نشان بدهیممیخواهد بگوید که ما باید آن خاصیت را نشان بدهیممی

خواهیم این میاست، خدا بینهایت است، خدا بخشنده است، خدا بخیل نیست، ما هم چون از جنس او هستیم

خاصیتها را نمایش بدهیم و عکسش را که مال من ذهنی است نمایش ندهیم، مثل میل به کمیابی، محدودیت، 

.تروانداشتن، حسادت و در دل پرورش دادن ضررهاي دیگران، اینها خداگونه نیس

محدود شدیم داریم رفتیم، در عمل ما باید به بینهایت او زنده بشویم، یعنی ما االنیعنی با ذات ما سازگار نیست

خاصیتهاي محدودیت و او یواش یواش چون ما اراده آزاد کنیم با انداختن میفهمیم، داریم حرکتمیاینها را

ت خدا را انتخاب کنیم بجاي محدودیت من ذهنی، و اشتیاق کنیم که بینهایمیداریم و با اراده آزادمان انتخاب

شود همه موفقیتهاي دیگران در ما را به معرض نمایش میداریم به بینهایت او، بنابراین رواداشت را و اینکه جا

. بگذاریم

باشید و بیشتر دهنده . شودمیخالصه در عمل شما بیایید کمک کنید، بخیل نباشید حسود نباشید، ببینید چی

شوید مردم هم به شما کمکمیموفقترشودمیکمک کننده باشید خواهید دید که روز به روز پولتان زیادتر

محدودیت پرست است بگذارید به مرکزتان و به جهان نگاه کنید، و روا ندارید کنند، و نیایید من ذهنی را کهمی

. شودیمشوند از شما کممیبه هیچ کس، مثل اینکه دیگران موفق

. آیدمیاز کجااَهللاُ الْغَنیاجازه بدهید من بگویم این. مطالبی هم از مثنوي برایتان االن خواهم خواند
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38، آیه )47(سوره محمدقرآن کریم،

ِ َفِمْنُكْم َمْن َیْبَخلُ ۖ َوَمْن َیْبَخلْ  ُؤَالِء ُتْدَعْوَن لُِتْنفُِقوا فِي َسبِیِل هللاَّ ُ اْلَغنِيُّ َوأَْنُتُم اْلفَُقَراُءۚ  َھا أَْنُتْم َھٰ َما َیْبَخلُ َعْن َنْفِسِھ ۚ َوهللاَّ َفإِنَّ
َوإِْن َتَتَولَّْوا َیْسَتْبِدلْ َقْوًما َغْیَرُكْم ُثمَّ َال َیُكوُنوا أَْمَثالَُكمْ 

بخلشوید، پس برخی از شما میشما همان مردمی هستید که براي انفاق در راه خدا دعوت!آگاه باشید

ورزند، و هر که بخل پیشه کند، فقط نسبت به خود بخیل است، و خدا بی نیاز است، و شمایید که می

آورد که مانند شما نخواهند بودمینیازمند هستید؛ و اگر روي بگردانید به جاي شما گروه دیگري را

مان وز به روز باید بزرگتر بشود سینهایم، راش و براي این آفریده شدهیعنی ما انسانها باید بخشنده باشیم خالصه

.خواهد بدهد شما باید به آنجا برسیدمیشود خدا بوسیلۀ ما برکتش را به جهانمیو درونمان و هر چقدر بزرگتر

.شود که هیچی به کسی ندهیم و انتظار داشته باشیم به کرم خدا و به بینهایت خدا زنده بشویمنمی

که و هر که بخل پیشه کند.یعنی من ذهنی را کردند مرکزشانیعنی چی؟ورزند،میپس برخی از شما بخل

، و این کار خیلی بد است در عمل فقط نسبت به خود بخیل است،کندمیهر من ذهنی بخیل است و پیشه

از جنس رسیم بخیل باشیم و اگر مرکز مامیرسیم به هر امور کهمیاگر ما به هر کس کهکند آدم را، میبیچاره

آید و با ذات ما سازگار نیست، ما دائماً درد نمیمن ذهنی باشد حتماً اینطوري هستیم این با بینهایت خدا جور در

. داریمنمیو در واقع معادل این است که به خودمان هم روا. خواهیم کشید

آنهایی که مرتب محدودیت شما. داریدنمیشما اگر شادي را به دیگران روا ندارید یعنی به خودتان هم روا

دارند شادي را به این و آن و موفقیت را به این و آن، به ایشان نگاه کنید یا نمیپرستند دلشان خسیس است و روا

و اشکال این . اند یا چیزي ندارند، از نظر مادي فقیرند، یا همه اشکاالت را یک جا روي خودشان جمع کردندمریض

همه چیز را من. فهمم با این باورهایی که دلم دارم هم توش هستمیمد و فقط منفهنمیکه هیچ کس هیچ چیز

.راه بخشش خدا را روي خودش بسته. دانمنمیدانم در حالی کهمی

، خدا به چیزهایی که ما داریم نیازمند و خدا بی نیاز استو خدا بی نیاز است، و شمایید که نیازمند هستید؛

شود؟ اموراتشمیما مثالً نماز نخوانیم روزه نگیریم خدا بیچاره. نیازمند است؟ نهاست؟ مثالً به عبادت ما

ما اگر ریاضت بکشیم درد هوشیارانه . خوانیم که آنهم بخاطر خودمان استمیو امروز مثنوي. گذرد؟ نهنمی

ما نیازمند . دمان استبکشیم به او زنده بشویم، که او بتواند بخشش را به ما بدهد، برکتش را بدهد به نفع خو

.هستیم
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، برویم و هی بوسه ...دهیم حرکت کنیم االن راه بسته شده، برویم،میما نیازمند هستیم از من ذهنی تشخیص

زنده بشویم به او بانگ .جاي و بوسه جاي و بوسه جاي و دست و پا را از دست بدهیم و باالخره زنده بشویم به او

پس . و همه برکاتش را به جهان بریزد. عنی بانگ نایش را که نایش ما هستیم بلی بزندناي و بانگ ناي و بانگ ناي ی

. توانیمنمیما از آنور زندگی نیآیدما نیازمندیم، ما باید این کارها را بکنیم،

ما و گرنه ما احتیاج به شادي و برکت و خالقیت زندگی داریم، ما احتیاج به این داریم که با او به وحدت برسیم 

: گویدمیحاال یک چیز دیگر. شویم، تا حاال شدیم دیگر، این همه درد ایجاد کردیممیگداي جهان

من به نظرم این ،آورد که مانند شما نخواهند بودمیو اگر روي بگردانید به جاي شما گروه دیگري را

شما از جنس او هستید و نباید بخل گوید اگر شما مقاومت کنید و قبول نکنید که میدهدمیقسمت این معنی را

گذارید میبورزید، اولش گفت باید انفاق کنید، باید بخشنده باشید، باید جنس من را هر چی در معرض نمایش

اگر روي بگردانید از این کار در این صورت گروه دیگري بوجود. بیشتر از جنس منی، یعنی باید بخشنده باشید

اند و نظرم این گروه دیگر همین انسانهاي فعلی هست که من ذهنی را دلشان کردهآید که االن آمده، من به می

.و اینها مانند ما نیستند. آگاه هم نیستند

ما این همه جنگ . گذارد که آن نیستمییعنی انسان اصل خودش را فراموش کرده یک چیز دیگري را به نمایش

میلیون نفر آدم کشتیم، این همه بی 200و تا جنگ بیشتر از اندازیم دو تا جنگ جهانی کردیم، در این دمیراه

اینها کرم است؟ اینها بینهایت اینها واقعاً از خداگونگی ما است؟. خانمان شدند و االن هم این کارها ادامه دارد

ه؟ گنجد پس جنگ براي چیمیآید که در این بحر در این بحر همه چیز بگنجد، اگرمیپذیرش است؟ جنگ از این

. شودمیآن موقع جنگ! پس در این بحر در این بحر هیچ چیز نگنجد

حاال در این بحر در این بحر هیچ چیز نگنجد آن موقع که من ذهنی دل ما شده، اینها ما بشوند این ما تعدادش 

و از طرف يزیاد بشود، از آنور هم تعدادش زیاد بشود و اینها نتوانند باهم کنار بیایند حاال به خاطر حرص ماد

ها مواد مخدر کشیده و گمشده در فکر حواسشان فقط به مادیات است خوب شان مثل بنگ زدهمن شهوانیدیگر

.اندازند خداگونه نیستند کهمیکسانی که جنگ راه.اندازندمیاندازند، جنگ راهمیجنگ راه

بلی اجازه بدهید چند تا بیت از مثنوي برایتان بخوانم ببینیم که 
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1756ولوي، مثنوي، دفتر دوم، بیت م

بلکه تا بر بندگان جودي کنم****من نکردم امر تا سودي کنم

این لحظه . سودي ببرممن قانونهاي زندگی را بر این اساس نگذاشتم که، احتیاج به بندگان و مخلوقات ندارم که

آورد؟ یک جوري میآورد، براي چی بوجودمیهم اگر قضا هست و قدر هست یعنی خدا اتفاق این لحظه را بوجود

بخشش را لطفش را به براي این نیست که سودي بکند بلکه بتواند یک جوري. آورد که به ما کمک کندمیبوجود

. گذاریمنمیسیستم ما بریزد، ما

که ر من ذهنیچرا؟ براي این که د! کنیم خدا به ما احتیاج داردمیما فکر. پس هر امر او براي سود خودش نیست

گوییم او می.بر اساس جدایی و هم هویت شدگی است ما یک من داریم و یک من هم براي خدا درست کردیم

کنیم بلکه ان شاء اهللا رها بشویم، او غنی مینه این کارها را ما. دهیممیاحتیاج به این کارهایی دارد که ما انجام

. یم که او ما را به صورت نی بزندما احتیاج دار. ما به او احتیاج داریم. است

. کشدمیغزل همه اینها را گفته، گفته که خودش است که خودش را. خود او هستیم. البته ما هم خود او هستیم

کشد میخودش خودش را آورده به این جهان، چسبانده به چیزهایی که بوسیله ما تجربه کند االن خودش را دارد

شما را روي خودش زنده کند، و شما ساکن روان بشوید، ناظر به جهان بشوید عقب، شما بگذار بکشد عقب و

شوید، این باشندة ساکن مستقر روان در این میآن موقع از این جهان خارج. بدون این که با جهان قاطی بشوید

آمدید به این و شما از این جهان که در واقع گذشته و آینده بود و مکان بود. لحظه هم خداست و هم شما هستید

. لحظه و در این لحظه ساکن شدید

جنس ابدیت این لحظه این لحظه فضاي یکتایی است، شما از جنس این لحظه شدید از. این لحظه آن جهان است

. رویدنمیکنید ولی به زمانمیشدید، از جنس بینهایت این لحظه شدید، دارید به جهان نگاه

یا یک هفته !افتد چقدر ناراحتممیاتفاقی افتاده یادمبگویی آقا بیست سال پیشنیست که دیگر ها مثل آن موقع

.جمع شدیم. زمان روانشناختی است. دیگر فالن چیز نشود من چه کار کنم؟ اینها زمان است

وهستچیپوشروبدانیدکهخوانیممیداریممطالبی،ماازرامااصلکندمیپنهانروپوشاینکهبیاندرپس

همماکههستاینمنظورشالبتهکه.هستنیازبیخداکهکردبیانقرانازايآیهازاستفادهباموالناهمینطور

کهشویممیايچشمهشویممییکیاوباکهوقتیونیستیمجهانگدايماکهبیاوریمیادبه.هستیمنیازبی
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.بردمیفیضماازجهان

داریمراابیاتهمین،بشناسیمراروپوشبایدوهستیمغنیهمماوهستغنیخداکهاینبیاندرو

ازیعنیهستغنیخداواقعدر.شماستبهرساندنسودبخاطرکنممیامريهرمنگفتکهبیتیکهخوانیممی

خلقچیزازبیرونازکهنیستاینطوريولیچیزهمهبهشودمیجارياضقبرکتخداستاسمشکهمنبعاین

اینکهاصطالحدروببخشمخواهممیفقطبلکه،نیستمسوددنبالمنگویدمیوبرسدانرژياینمنبعبهشده

:خوانیممیداریمرامطالباینهستچیروپوشکنیمبیان

سندیان را اصطالح سند مدح****هندوان را اصطالح هند مدح

رمزرازبه،تلفظبهلفظبه،زبانبهماوداردراخودشاصطالحزبانیهر،گروهیهر،ايفرقههرگویدمیپس

هردارنداصطالحجوریکسندیها،دارنداصطالحجوریکهندیهاپس.بچسبیمنبایدبیانخودبه،کردنبیان

.هستروپوشکهداردراخودشاصطالحهمگروهی

شوند و درفشانپاك هم ایشان *****من نگردم پاك از تسبیحشان

هویتهمبرايکنیممیماکهکارهاییپس،شوندمیپاكآنهاخودبلکهشومنمیپاكمنانسانهاعبادتازپس

اگروبشودبایدماخودپاکیسببعبادتیهرگونهیاکشیدنانههوشیاردرد،کشیدنریاضتوجهانبانشدن

باورباشدگیهویتهمهر.باشدروپوشتواندمیاینشودمیآلودگیسببولیشودنمیپاکیسببعبادتی

بخشوحدت،باشدانگیزجداییوباشدباورجنسازاینوباشدآدمدلدرکهباشدمذهبیاگر.هستروپوش

.دیگرانبرايهمومابرايهستروپوشهم.هستروپوشنباشد

پخشجهانبهمرارهايدشدندپاكوقتیوشوندمیپاكخودشانمردمعبادتازکهگویدمیبراینبناپس

ماعباداتبهخداکهکندمیتصورکسیاگر.رسدنمیچیزيمنبه،شوندمیچشمه،شوندمیدرفشانکنندمی

درایننه،کندتنبیهرامانکردیمیابدهدپاداشمابهکردیمعبادتاگرکهکندمینگاهنشستهودارداحتیاج

ومنگویدمیشودمیبلندکههستخودشمنیککهکردهفکراینکهبراي،هستذهنیمنفکريروشواقع

وگرنهبشوداجرابایدکهکردهصادرهاییدستورالعملیکآنهمکههستخداهممنیک،خودشفکرهاي

.هستروپوشخودشمنیهروآیدمیشدگیهویتهمازاینها،هستروپوشهمهاینها.شودمیناراحت

بوداینشابیتاندگونهخدااصطالحبهکهانسانهاییکهگفتدهیممیراداریمتوضیحاتاینباشدیادمان



Program # 661گنج حضور661برنامه شماره 

35: صفحه

خدايتاراخدااهلکشدمی***چیستروپوشهمهاینخدایستخود

وبشناسیمراهاروپوشآمدیمآنجااز.مزاحمندفقطهاروپوشوکشدمیخودشطرفبهراخدااهلخدا

کههستبودنغنیدرکهنکاتیازیکی.بفهمیمخوبمابایدرامطلبدواینرا،خدابودنغنیبالفاصلهبعدش

کهراکارهاآنمااگرولی.نداردانتظارماازچیزياستبخشندهاستدهندهاو.ندارداحتیاجماعبادتبهاو

:گویدمیبلهرسدنمیچیزيایشانبهشویممیپاكما،بکنیمشودمیپاکیسبب

ما روان را بنگریم و حال را****ما زبان را ننگریم و قال را

تمام.باشدروپوشتواندمیآنباشدنهویتهموزبانبنابراین،دانیدمیشماازخیلیایدخواندهقبالرااینها

نگاهزبانبهماوهستخودشصندوقدوفاصله.هستروپوشتعریفبهبناصندوقیهر،صندوقندگفتارها

وشودمیایجادوحدتبوسیلهحالاینکهو،راحالوکنیممینگاهراروانبلکه،گویندمیچیمردمکنیمنمی

برکاتشبتواندکهگرددمیشیاريوهدنبالزندگییعنی.ستاشیاريوهاینجادرروان،نیستیاهستآزادروان

آزاديهوشیاراینکهولیباشدشدهآزادکهيهوشیارهر،باشدشدهآزادکهيهوشیار،کندپخشجهانبهرا

.نیستزندگیتوجهموردخیلیآنگویدمیچیهرزبانحاالنشود

گرچه گفت لفظ ناخاضع رود****ناظر قلبیم اگر خاشع بود

،باشدنداشتهمنوباشدشدهسادهاگرکنیممینگاهانسانهامرکزبهفقطما)زندگیزباناز(فقطماگویدمیپس

.نداریمکاريلفظبهمانباشدفروتنیعنیباشدناخاضع،آیدمیکهعدمدلازلفظاینکهولو،باشدفروتناگر

،گفتگوطرزباها،لفظبافکرهاباآدمها.هستروپوشگفتاروفکرولفظباشدگیهویتهمباشدیادمان

.راهنماستعالئماینها،هستروپوشاصطالحبهاینهاند،بنویسجوريچه،جمالت

همفلشییکمنظور،کیلومتر50تهرانکنفرضمثالنوشتهآنجامیرودشهريیکبهآدماینکهمثلدرست

بچسبیدعالمتبهکنیدرهارامقصدخودکهبخواهیدشماکهنیستچیزيعالمتودادهنشانراجهتزده

یانیستانگلیسیچراوهستفارسیزبانبهعالمتاینچراکهکنندجدلوبحثآنجابشینندبیایندآدمها

دیديشمابودعالمتییکفقطنه،باشددرستفاعلشوفعلباید،استغلطاشجملهچرا،اینطوریهخطشچرا

.اندایستادههاروپوشایندرسالمیلیونهاطولدرمردمولیآنجا،نایستوا ،بروبکشراراهش،برو
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پس طفیل آمد عرض جوهر غَرَض*****زانکه دل جوهر بود گفتن عرَض

ازهمجوهر،ستهجوهرشمااصلپس،خداستجنساز،ستهخودشامتدادیعنیهمجوهروجوهرهدلپس

بعد،شدهساختهبعداکههرچی،ستجوهرهيهوشیارانساندر،استضرَعگفتنونشدهساختهواوستجنس

شدهساختهکهچیهروفکرمان،مانجسمجملهازشدیممادرمانرحموارديهوشیاربصورتماکهایناز

.شدهجمعجوهراطرافکهچیزیستضرَع،عرضنداند،چیاینهاساختیدشماکهچیهربایعنی

سیستمایندريهوشیاریاجوهرکهاینمنظورونیستندمقصد،نیستندغرضعرضهاکهبگویدخواهدمی

رنگشوچیهشکلشوجوریهچهحاالدارداشکالیچهجسماینحاالوبشودآگاهخودشبهفکريوجسمی

همه، اندچیاینهاوکیهمذهبشوچیهدینش.نیستمهماصال، کندمیصحبتزبانیچهبهوچیهگفتارشوچیه

.عرضندگویدمی

اینتويدرکهبودهاینفرستادهخداکهجهاناینبهآمدنازمامنظوروهستغرضیتیخداخودپس

آنوکندپیدابینهایتعمقوبشودزندهخودشبهجوهر،جوهرهخدائیتایناطرافکهعرضهاوهاروپوش

کارچیوگویدمیچیوکندمیصحبتزبانیچهبهبقیه،فقط،داردالزمخداراشدهبینهایتدلآنوراجوهر

،زندگیخردباآدمآنکندهدایتجوهرآناگرالبتهکه،واینهاکندمیزندگیجوريچهسطحدروکندمی

.کندمیزندگیزیباو.استقانونمندوکندمیزندگی

گویدمیجوريچهکه،گفتنبهاندچسبیدهمردماستروپوشکهگفتندکهبگویدخواهدمیصورتهربهولی

ماواستغلطگوییمیآنطوريتو،دیگراستمطلباینرويمذهبیهايفرقهجنگونویسدمیجوريچهو

گمراجوهراینهاپس.باشددرستکهبگوییدمامثلوکنیدعوضراآنبایدشما،درستهگوییممیطورياین

.ستخداروپوشعرض،ستهروپوشعرضاندچسبیدهعرضبهواندکردهگمراغرضاصالواندکرده

جملهازچیزهمهتويخالءوعدمبصورتدادهنفوذراخودشوشدهدرستخدابوسیلهچیزهمهخالصه

کسهیچچی؟براي،شودمیقائمخودشرويوعرضاینازشودمیجداخالءاینانسانهامورددر،انسانها

معلومنه؟آوردمیدربیشتريپول؟شودمیترموفقآدماصال،اینآیاکهاینچیزهابهنرویدشما،داندنمی

.استانسانبامسئولیتولی.نیست

هویتهماینازوبکندخواهدمیکهکاريهروکندپرهیزوکندهمکاريوبپذیردرااینانساناینکهمسئولیت
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ساکن،بشودقائمخودشرويبیایدخواهدمیانههوشیاردردمقداریک،کندآزادرااوخواهدمیزندگیشدگیها

نمایشبهراخداوندبودنغنیوبودنچشمهاینوکنداستفادهاي چشمهبصورتمااززندگیکه،بشودروان

وبخلواستکردهمرکزرامحدودیتکسیهر.بکندراکاراینبایدکسیهر،استشدهدادهمابهگذاشتن

اشسادهاین،داشتنخواهدخوبیزندگیاصالًوگیردمیداردراکاراینجلوي.کندمینظريتنگودشمنی

.است

سوز خواهم سوز با آن سوز ساز****چند ازین الفاظ و اضْمار و مجاز

وزدنحرفمجازباوکردنصحبترمزورازباوزدنحرفومنديلفظچقدردیگر گویدمیراهمینبله

شودبشناساییذهنیمناینبایدیعنی،خواهممیسوزمن، گویدمینداریمکاريگفتارباما،آنهابهچسبیدن

بایدعشقسوزآنباوکنیزندگیبایدتو، عشقازپردلبا.خواهممیرااینمن،شودزندهعشقبهدلت،بیفتد

همکهببینیدشما.نیستنداي کارههاروپوشپس،استاشخالصهاینکنیزندگیبدهیسامانرازندگیت

اینهاکهداريآداببا،کندمیصحبتآداببهراجعاآلن،گفتارهاباها نوشتنطرزبافکرهاباشدگیهویت

اینجامثالًکهاستاینبهحواستوکرديرهاراخدابهشدنزنده،راهوشیاريوراجوهرشما،هستندروپوش

.کردبایدچکارآنجاکردبایدچکار

سر بسر فکر و عبارت را بسوز****آتشی از عشق در جان بر فروز

، بشویکیزندگیبایکتاییفضايدربیا،شوزاییدهکنحرکتذهنازشماپس،دانیدمیشمااحتماالًرااینها

وفکرتمامو.کنفروزانعشقبارادرونت،بشوروانساکن،بشوزندهوحدتبه،بشوعشقپس از جنس

هر.شدیمگمفکرهادرما.دارندکارفکرباسطحدرمردمو.ندارمکاريگفتگوبامن،بسوزانراعبادتها

.هویتیمهمباهاشماکه،بیروندراستچیزيیکفکر، استفکریک باشدگیهویتهمصندوقی

به.بودندفکرآنهاۀ هم،زديسرچیزهمهبه،توگشتیراجهانتمامکهگفتغزلاولبیتدرهمامروزو

.استبودهچیزيیکفکربودهفکرآن،نبوده،هستخدااینجاببینممنهستزندگیاینجاکهزديسرهرچی

زندگیکهدانیمیتو؟کنینمیامتحانرانايبانگچراکرديامتحانراچیزهمهزديسرچیزهمهبهکهگفت

.همین،داريراپخششمسئولیتتوکههست آنصدايوبزندتواندمیبشوياگرخالینیمثلراتو
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سوخته جان و روانان دیگرند****دانان دیگرندموسیا آداب

وخدابودنغنیبیانبرايکردمانتخابکوتاهیۀ تکیک،استشبانوموسیمثنويازاینکهدانیدمی

پیشبهببردهستیدشماکهراخدااهلخداشمادردهیدباجازه،بشناسیدراروپوششمااینکهوروپوش

عجبتغریبانکاردرکهگفتمابههمحافظو.دنیاایندر،کنیدمیزندگیجسماینتويکهزمانیدر،خودش

نیستیدفرمجنسازشما،یداغریبهوشیاريعنوانبهجهانایندرشماکهایددادهتشخیصشماومالیستها

.نیستجهانایندرشمامثلو

ایندرشمانظیرهستیدخدائیتکههمشمایعنی،نیستجهانایندرخدانظیرکهخوانیممیهمنمازدرما

یعنی.چیزهادرزندگییادیگر انسانیکازغیر.شویدبدوستتوانیدنمیچیزهیچباشماپس.نیستجهان

بیوبیرونجهدمیشدگیهویتهمازانسان،استانسانتعریف،استانسانخاصیتاینمدتییکازپس

بافقطعمقاین،استانساندرزندهخداي،زندگیبهمئقانهایتبیاینحاال.شودمیزندگیبهمئقانهایت

.هستدیگر آدمهايدرخودشجنس،شودرفیقتواندمیخودشجنس

ولیاستجنسآنازچیزهمه،نیستندهوشیارخودشانبهولیهستندجنسآنازهمحیواناتگیاهانالبته

مااسانس،هستیمآنهاجنسازهمماکهاستدرستکهداریمرامزیتاینما.نیستهوشیارخودشبهمامثل

شدهقائمخودشرويومجبورجهانازقبلۀ هفتغزلقولبه،ترکیبازجستهمادراسانسآنولیاستیکی

کهگفتهشیطانبهخدا.کندنمیتعظیمهمینبراي.شناسدنمیشیطانراشدگیقائمخودشروياینو.است

برايخوب ،بینیمنمیچیزينوهمچماگفته،شوممیقائمخودمروي،بیرونجهممیمنترکیباینازببین

.نکنخوب ،کنمسجدهتوانمنمیآدمبهمنبنابراین،بینیدنمیکهاستمعلومهستیدبینجسمشمااینکه

مجبورشدرد.شناسدنمیراحضورذهنیمن،شناسدنمیهمذهنیمن،استگرفتهیاداوازهمذهنیمن

درداردمسئلههایشبچهباداردمسئلهازدواجشدراستسالشچهلکهکسییک.برودتواندنمیجلو،کندمی

چیزيیکدفعهیک.گرددمیجوییچارهدنبالترسدمیاستنگرانبردنمیخوابششب،داردمسئلهکارش

،آیدمیدرارتعاشبهموالناحرفۀ وسیلبهدفعهیکیشهوشیار،هستهميهوشیارجنسازچون،شنودمی

بهکندمیشروعنتیجهدر،بودمذهنخوابدربودمغفلتتويمنپس،اینهااینکهمثلگویندمیراست

.برگشتن
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کههمشما،شودمیجوريچهکنیدمیتوجه،شوندمیبیدارهمیواشیواشوشوندمیبیداراینطوريآدمها

ودهیممینشانکهواکنشازبعددهیممینشانواکنش،شویمنمیمتوجهموقعبهماچراکنیدمیالسئو

بیداراینطورييهوشیاروزندگی.بله،کردیماشتباهشویممیمتوجهساعتدویکیازبعدتازهشویممیعصبانی

.شودمیبیدارجوريچهکهببینید،شودمی

ولیاستشناختهواستهویتهممادرينقشباکسییک،مادرينقشزدیممثالامروزکنفرضشما

درگیریکدفعهفرزندشباآیدمی،بیفتدشدگیهویتهماینکاملطوربهکهاستنشدهسببهنوزشناسایی

اینکهازپس،بیرونآیدمیهستدلشدرهنوزکهمادرينقشباشدگیهویتهمازدرگیرياینوشودمی

.استکردهاشتباهشودمیمتوجه،گذردمیساعتیکدهدمینشانواکنش

ازبعددقیقهپنجکهبینیدمییکدفعه،شودمیکمساعتیکاین،کندمیکارخودشرويآدماینکهتدریجبه

کاروسطمدتیازپس.استدادهنشانواکنشوشدههویتهممادرينقشباداردهانکهشدمتوجهواکنش

تا،کندنمیفرقیپدريیامادرينقشباشدگیهویتهمبراساسدهدمینشانواکنشدارد،شودمیمتوجه

شمابهداردهیشکافاینببینوشودمتوقفتواندمیهمانجاافتدمییادشیکدفعهکندشروعخواهدمی

.شودمیلحظهاینبهشودمینزدیک

،شويمیبیداریکدفعهبدهینشانواکنششمااینکهازقبلدقیقهدودقیقهیککهبینیمیبعدۀ دفعحاال

وآمدهجلوشکافاینکرديشناساییپس.راکاراینکنینمیکنممیرااشتباههمیندارمدوبارهمنبینیمی

ناظرهوشیاريبصورتبینیدمیشمایاکهدهدمیاطالعزندگیشمابه،نقشاینکردنبازيازجلوترخیلیاآلن

شما.شویدمیرهاداریدپس.شدیدبیدار،کنیدنمیشما،کنداجرابدهدبازيراخودشخواهدمیالگواین که

.استهمینطورصندوقهاۀ هم،عقبآیدمیاینبتدریجنه؟رودنمیچرااینفهمیدیماًذهندیگر کهماکهنگویید

رويکهمدتییکازپس،شویممیمتوجهساعتیکازپسبیرونصندوقازآییممیصندوقتويرویممیما

استممکننرویماستممکن،شویممیبیدارافتدمییادمانشویممیصندوقواردداریمکنیممیکارخودمان

ازقبلبعدۀ دفعهان،بگوییمچیزيیکخودمانبهیا،بخواهیممعذرتبرگردیمیابدهیمنشانواکنشکارهنیمه

.استاینطوري،شویمنمی،شویممیصندوقواردداریمکهشویممیمتوجهبشویمصندوقوارداینکه

چسبیدندآداببهکهکسانیهستنددیگريآدمهايجانانسوختههستنددیگريآدمهايدانانآدابخالصه
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دارندرابگنجدچیزهمهبحرایندربحرایندروستهزندهعشقبهدلشانکهکسانی،استروپوشآداب

.استروپوشآداب،بلهاستسطحیآدابچوندهندمیجاخودشاندرراآدابیهربنابراین

بر ده ویران خراج و عشر نیست***نفس سوزیدنیستعاشقان را هر

تويبرونداگر،سوزانندمیراصندوق،سوزانندمیراشان منلحظههریعنینفسهرعاشقانخالصهگویدمی

همهیچوماديچیزهیچیعنی.دلشاندرماندنمیهیچیببینندناهماهنگیاگر،ببینندصندوقیاگر،صندوق

خالقیتییکزنندمیحرفییکاگر،لحظههرسوزانندمیراهمه،نداردوجودمرکزشاندرشدگیهویت

.سوزانندمی؟کنندمیکارچهرااین،بشوندهویتهمباهاشهماگرکنندمی

خودمالمتبصورت،استدردبصورتمالیاتش،بدهندمالیاتاًبعدخواهندنمیدیگرشدویراندهاینوقتیپس

شودمیاجرا،دارداوآدابیهردیگر کندمیادارهراشمازندگیوقتی؟نکردمرعایتراآداباینمنچراکهاست

.شودمیعوضآداباینو

گر بود پر خون شهید او را مشو****گر خطا گوید ورا خاطی مگو

حرفاوگویدنمیخطااوگویدمیخطا،استشدهزندهعشقبهکهانسانیشماذهننظربهاگرکهبینیممیپس

وشودزندهزندگیبهاینکهبرايکشتراذهنیشمنخداراهدرکسیاگرو.گوییمیخطاتو،زندمیرازندگی

آببارااو،شسترااووشدجاريزندگیبرکت،زندگیيهوشیارزندگیخوناینبنابرواستشهیدایناسم

.آیدمیذهناز،آیدمیبیرونازکهآبیبیرونآبکنیدمیتوجه،دیگرشویندنمیبیرون

مثلصندوقهادرکههوشیاريوبیرونبیایدصندوقهاازانساناینکهمعنیبه؟چیهمعنیبهخوناینجاو

همینمیردمیخداراهدراینطورياگرشهیديحاال،بشودآزاداستبودهگیرافتادهبودهشدهذخیرهرنجشها

آداببارااوذهنآببهدیگر ،استکافیخودبهشدنزندههمینغیبیهوشیاريشویدمیرااوکهيهوشیار

.شویندنمی

این خطا از صد صواب اولیترست****خون شهیدان را ز آب اولیترست

آباز،ذهنیمنبهمیردمیکهکسیبراي،آیدمیورآنازکهبرکتی،آیدمیورآنازکهانرژيبنابراینپس

مادرمثالًشماکهچیزيهردهدمیانجامزندگیواقعدرکهاوخطاي.استبهتر،استتراولی،ذهنآبازبیرون
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کهکندمیتعیینلحظهاینبودن،استدادنانجامپشتبودنحالیکهدر،دهدمیانجامپدریادهدمیانجام

.استآنثوابنیستخطاولیخطاستماذهننظربهآن،بکندفکريچهوکندچکار

چیزهايبهکهاستذهناین.لحظهاینچالشبراي،لحظهایناتفاقبرايداردطرحییکلحظهاینزندگی

فکرشماطریقازفکريیکخواهدمیلحظههراستخالقخدا،چسبیدهکهنهچیزهايبهچسبیدهتکراري

:بلهنیستزندگیقوانینبامطابقایننیستخوباین،چسبیدهقدیمیفکرهايوآداببهیکیکهاین.کند

چه غم از غواص را پاچیله نیست****در درون کعبه رسم قبله نیست

دنبالکعبهاصطالحبهدروناینکهمثلاستآدابدنبالکهکسیاینکهگویدمی.پوشپاي،کفشیعنیپاچیله

پس..گردندنمیقبلهدنبالکعبهدروندر،شودمیبخوانینمازطرفهربهکعبهدرونچون .گرددمیقبله

.استروپوشگفتیمآداب،هستچیآدابکهگویندنمیاوبهاستشدهبازدلشکهکسیبنابراین

بهبدهدسروسامانبیایدزندگیبگذاروبشوتسلیملحظههر،زندگیبابشوموازيکهبگویدشمابهخواهدمی

همهاین، نگردذهناساسبرچارهدنبالهمهاین،نشوهویتهمهمهاین،نکنذهنیالسئوهمهمهاین،شما

اینها سنتطبقکهآیدمینظرتبهاگرحتی.باشدآداببراساساگرحتینکن، کنترلراها شدگیهویتهم

شدیمهویتهمباهاشماکهعاداتییاکهآدابیمطابقگوییممیکنیممیسلبرادیگرانماآزادي.استغلط

.نیستیکیاوباکهاستمعلومبیاوردجدیديچیزبخواهدکسیاگرخوب .نیست

کردخواهیددرستراچیزهاییهمانشما،نباشدنوفکراوۀ بوسیلشمافکرهايونیایدجدیدچیزیکاگرولی

درکفشباشدداشتهکفشغواصکهنیستالزمگویدمی.شویدنمیراحتشویدنمیآزاد،کردیدمیقبالًکه

نیستالزمغواص،ماکفشیاماروپوشاصطالحبهشویممیهویتهمکهچیهربا.استآدابهمیناینجا

:بلهباشدداشتهکفش

چاکان را چه فرمایی رفوجامه****تو ز سرمستان قالووزي مجو

راهنمايوبروندفرمجهاندرتوانندنمیاینها،اندشدهزندهزندگیبهکهکسانیفهستندسرمستکسانی

بهمکنرفورااینهابیاکهنگوآنهابهشماوانددادهچاكراشان ذهنیۀ جاماینها.گویدمیرااین.بشوندآداب

.آنهاستازیکیموالناکه،بکنندراکاراینتوانندنمیآنها،کنوصلدیگر 
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عاشقان را ملت و مذهب خداست****از همه دینها جداستملت عشق 

دینشانبامردمکهدارداحتمالچون،جداستدینهاۀ همازوحدتآیینعشقآیین،استمشخصدیگر کامالً

.انگیزندجداییاینهاصورتایندرباشندگرفتهاگر،باشندگرفتهدینجايبهراباورهاوباشندشدههویتهم

اینجاآمدیمما.کنیحملخودتبارابخشوحدتفضايیکاًدائمبایدشماکهگفتمابهزندگیاینکهجايبه

فضايیکخدانهایتبیاین،بشویمزندهخدانهایتبیبهبشودنهایتبیمانسینهاینبشویمزندهزندگیبه

در،کندمیارتعاشاینباانسانهادرونوبریممیخودمانبارااینمارویممیجاهربهیعنیاستبخشوحدت

بیبهکهراشماکندمیارتعاشکهخدائیتآنیعنیاوکه،بیاوریمدرارتعاشبهبایدراانسانهاخدائیتماواقع

.شناسدمیشدیدزندهنهایت

غلطتومالاستدرستآداباینبگوییآدابوسطحبیاییاگرولی.کندمیزندهخدابههمرااواینبنابرپس

.انگیزجدایینه،باشیبخشوحدتبایدشما،رسینمیجاییبهکاراینبا،کنیمیایجادستیزهداریدشما،است

آنهاوکندمیعملراهمانویدگمیچیهراولحظهاین.خداستفقطشان آئینومذهبعاشقانبنابراینپس

دائماًاواینکهبرايرواننهایتبیعمقاوبهساکن،بشویمروانساکنماخواهدمیهمخدا،هستندروانساکن

.استروان

عشق در دریاي غم غمناك نیست****هر نبود باك نیستلعل را گر م

سنتی25ۀ سکمثالًمثلکهنیستالزم،استخودشبیانگرخودش،درخشدمیخودخوديبهالماسلعلیبل

زائیده،شدهعدممرکزشکهکسیپس.داردارزشاینبلهداردمهراینبگویندحتماًکهباشدداشتهمهرحتما

اگر،استشدهزندهخدابهشدهالماسدیگر ایننه،کندئیدأتکسیکنندئیدأتدیگراننیستالزم،ذهنازشده

ها شدگیهویتهمدریايایندر،انساندرشدهزندهعشقعشقیچنینو،نداردباکیباشدنداشتههممهر

.ستهشاديۀ چشمبهوصلاینکهبراينیستغمناكموقعهیچ

فایدهچهوگرنهشومبعوضهممنشوندعوضهایمبچهبشودعوضهمسرمکهبگوییدنبایدشمابنابراینپس

گوشحضورگنجام بچهیاهمسرمکهکنمچیکارمنکنیدالسئواینکهبدون،بشویدچشمهتوانیدمیشما؟دارد

به؟استشدگیهویتهمایندانستیمی.بدهدگوشهماوکنمکاريیکبایدمن؟چیستام چارهمندهدنمی
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بایداین.عشقرويازنه،سوزدمیدلتاناینکهنه،کنیدمیراکاراینشماکهاستشدگیهویتهمخاطر

. استمناین،برسیدحضوربهشماگذاردنمیکارایناستروپوشاینو.شودفهمیده

روزهرمنگویدمینفریکقدیمیلثَمآن،کنیدپخشراشاديوباشیدشادتوانیدمیغمناکاندریايدرشما

درختتاصدمنبرندمیدرختهماي عدهیک،بردمیکیرادرختهاکهنداردهمکاري،کارممیدرختصدتا

داردشغلییکهماوکندمیایجادغمکهکسیآن،استبخشیشاديکارم،استکاريدرختکارم،کارممی

؟چیمنبهاستغمازمرکزشاینکهبراي

چاره.زندمیراسحوريخدابراياوبشودزندهزندگیبهکسییکاگرگفتسحوري،سحوريهستیادتان

همدانممی،خرندنمیراکاالکنندمینگاهاي عدهیکدانممیمنکهگفتخواندیممیکهداستانیدر،کهندارد

مثل.خرندنمیزمینگذارندمیکنندمینگاههمراکاال،بشوندخواهندنمیسلیمانهستندلنگۀ مورچمردمکه

کسیکردمیموعظهسالنهصدوپنجاهکهرانوحکارمنولی،خردنمیکندمینگاهبخردپیراهنرودمیآنکه

.کنممیدرسترادیدممنو.دهممیادامهراآنمن،کردنمیگوش

هویتهممرکزماگردانممیچونکنممیدرسترادیدممن،پوستوگوشتباقیواستدیدآدمیگفت

مناطرافحاال،کنممیدرستخودمراخودمدیدمن.دهدمیمنبهغلطدیداین،باشدماديجهانباها شدگی

قرارزندگیاختیاردردیگر یعنیمجبورم،کردمدرستاگرو.نکننددرستخواهندمیکننددرستخواهندمی

،کنمنمیپخشهماوخاطربهیا،کنممیپخشاوخاطربهمن.کندمیپخشراانرژیشمنازآنتنمثلاو،گرفتم

.منطریقازرااینهاکندپخشکهآوردهرامن،کندمیپخشخودشخود

توضمندر؟حرفهاستاینوقتچهتوچرااآلن،استشبنیمهکهاآلنسحوريآنبهگویدمیآیدمییکیحاال

خانهاین،بینینمیتوهستکسیاي گفت،بزنهستکسیخانهاینتويببین،کنیمیراکاراینپولبراي

اینهامنازحاال،استکردهزندهخودشبهبیرونآوردهذهنازرامنهمخدا،هستخداهمهدر،خداستدرگاه

اوکهگیرمنمیتصمیممن؟ امکارهچهمنوسطاین،گذاردمینمایشمعرضبهرانشدبوغنیو،کندمیپخشرا

.کندمیپخشدارد

ز آفتاب آمد شعاع این سراي****ما همه تاریکی و اَهللاُ نُور

کهنیستاینمنظورشاستنورخداگویدمیوقتی،استنوراستيهوشیارخداوهستیمتاریکیهمهماپس
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نور،ببیندراچیزهاماچشمکهشودمیاینسبببیروننورحاال،استهوشیاريمنظورش،استبیروننورمثل

دیگر نوریکنورآن،درستهشودبجامادرفکرها،ببینیمراهیجانها،ببینیمرافکرهاماکهشودمیسببدرون

.استهوشیارياسمشکهستا

اگرکهاستاینطوريمردموضعیتفعالً،هستیمشدگیهویتهمچونهستیمتاریکیهمهمااینکهمثلدرست

،هستندفکرخوابدر.شدندتاریکچیزهابهچسبیدند،هستندنورآنجنسازوهستنديهوشیارجنسازهم

کندمیروشنراخانهداخلآفتابکههمانطورواستهوشیاريجنسازخداوهستیمتاریکیهمهماپس

.داردوجودهمدیگريآفتاب

آنیاشودمیهوشیارخودشبهکهماستخدائیتهمینآفتاباین،شویمزندهخواهیممیآفتابآنبهماحاال

قائممادرخودشرويعقبمادرراخودشکشدمیاصلینورآنیا، شودمیهوشیارخودشبهمادراصلینور

.دیگراستچیزیکهمهاینها،هستیمهوشیاراوبههمماشودمی

چه؟کنیممیفکرجوريچهماپس؟نیستروشن،نهیااستروشنماۀ خاناین ،استروشنخانهگویدمیاگر

ه نآنما،کنممیتکراررااینمرتبمن،نیستیمشدهدیدهچیزآنما؟بینیممیچیۀ بوسیل؟بینیممیجوري

ۀ بوسیل،نیستیمشدهکردهفکرما،نیستیمشدهدیدهچیزماگیردمیصورتدیدنآنۀ بوسیلکههستیمچیزي

.هستیمآنما،شوندمیدیدهوآیدمیبوجودهیجاناتشودمیدیدهشودمیتجربهفکر،آیدمیبوجودفکرما

.استاینمعنیشنوراین

کههمینطوربله،رامنبعدچهاراینیعنیسرااین،استکردهروشنراسرااینکهاستنورآنبنابراینپس

برايولی،خواندیماینجابارهاوبارهاهمراآیهاینکهاستبزرگۀ آییکازکیکوچقسمتنوراهللاینمیدانید

:استاینبلهخوانممیدوبارهیادآوري

35، آیه )24(سوره نورقرآن کریم،

َجا َماَواِت َواْألَْرِض ۚ َمَثلُ ُنوِرِه َكِمْشَكاٍة فِیَھا ِمْصَباٌح ۖ اْلِمْصَباُح فِي ُزَجاَجٍة ۖ الزُّ ُ ُنوُر السَّ يٌّ ُیوَقُد ِمْن هللاَّ َھا َكْوَكٌب ُدرِّ َجُة َكأَنَّ
ُ لِ َشَجَرٍة ُمَباَرَكٍة َزْیُتوَنٍة َال  ٍة َیَكاُد َزْیُتَھا ُیِضيُء َولَْو لَْم َتْمَسْسُھ َناٌر ۚ ُنوٌر َعلَٰى ُنوٍر ۗ َیْھِدي هللاَّ ٍة َوَال َغْربِیَّ ُنوِرِه َمْن َشْرقِیَّ

ُ بُِكلِّ َشْيٍء َعلِیمٌ  اِس ۗ َوهللاَّ ُ اْألَْمَثالَ لِلنَّ َیَشاُء ۚ َوَیْضِرُب هللاَّ
صف نورش مانند چراغدانی است که در آن، چراغ پر فروغی است، و آن و زمین است؛ وها خدا نور آسمان

چراغ در میان قندیل بلورینی است، که آن قندیل بلورین گویی ستاره تابانی است، از درخت زیتونی پربرکت 
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شود، روغن آن نزدیک است روشنی بدهد گرچه آتشی به آن میکه نه شرقی است و نه غربی افروخته

کند، و خدا مینوري است بر فراز نوري؛ خدا هر کس را بخواهد به سوي نور خود هدایتنرسیده باشد، 

.و خدا به همه چیز داناستزندمیها براي مردم مثل

زادهیعنیشرقی،غربینهشرقینه،بینیدمیکهالبتههستندتمثیلاینهایعنیبرکتپرزیتونیدرختاینحاال

راچیزهمهکهاستخداییهشیاريواقعدرپس،میردنمیغربینهشودنمیزادهپسشرقینهکه،شودمی

.اوستهممادروندرواوستچیزهمهدروندرکندمیروشن

ايستارهیکما.گویدمیرامادارد،نیستشدنیتماماینکهیعنیاستپربرکتیزیتونازنوراینکهگویدمیو

.استشدنروشنبهنزدیکاًتقریبکنندنزدیکبهشراکبریتیاینکهبدونهستیمچراغییکهستیم

نهواستوصلآنجابهاینکهبراياستپربرکتنورشهشیارياینوهستیمهشیاريکهمایعنی؟چییعنی

ذهنیمتويفعالً،باشیمماکهنوراینو.استغربینهواستشرقینهگویدمی.رودمیبینازنهوآیدمیبوجود

.بشودروشنقریبنع

گویدمیداردبینیممی.نیستناامیديجاياصالً،استشدنروشنبهنزدیکانسانهاۀ همنورشودمیمعلومپس

روشنهستیمنزدیکخیلیمایعنی،باشدنرسیدهآنبهآتشیگرچهبدهدروشنی،استنزدیکآنروغن

.نیستشدنیتماممانروغنحالیکهدر،بشویم

وشودمیزاییدهکهچیزيیعنیغربیشرقیگفتم.استغربینهاستشرقینههمماروغنواستتمثیلاینها

بهنوراینکهوقتی،نوريفرازبراستنوريو.میردمینهشودمیزاییدهنه،غربینهشرقینه،میردمیکهچیزي

مستقلنوراینبنابراین،شودمیمنطبقهوشیاريرويهوشیاري،بیرونبیایدذهنیمنازیعنیبرسدثمر

.نیستمتکیچیزيبه،جهانازشودمی

هستیمجنسیازما،شوندمیایجادمادرفکرهاهستیمفکرهاة کنندتولیدماکهبشویممتوجهماوقتییعنی

خواهیمفرقموقعآن،گیردمیصورتماهوشیاري،ماچراغ،ماجنس،ماۀ بوسیلشنیدنودیدنمثلها حسکه

ردیگفکربه،کنیممیفکرکهچیزيیاوشدنیشنیدهیاوشدنیدیدهچیزبهبچسبیماینکهبهداشت

.نوربرفرازنورایناصطالحبهچراغاین.شدیمجدااینکهبرايچسبیمنمی

بیروندرکههوشیاريرويبرهوشیاريیعنینوربرفرازنور؟چییعنیبفهمیمماکهاستمهمخیلیبرفرازنور
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نوردوهرمفعولوفاعلوقتیحاال.داریممفعولیکداریمفاعلیک،چیزيبههستمآگاهمنکهگوییممیما

خودشذاتبهکهچیزيتنها.شودمیقائمخودشذاتبهخودشرويهوشیاري،باشدهوشیاريدوهرباشد

.استوحدت.استحضوراسمشآنوماستهوشیاري،شودمیقائم

همرافکرمان.کنیمتماشاهمرامانجسماینحتیتوانیممییعنی،شویممیرهاازجسمماکهاستموقعآنو

راآنهاوببینیمرامانذهنیمنبقایايحتی.ببینیمراها ناهماهنگیکنیمتماشاهمرامانهیجانات،کنیمتماشا

نايموقعآنگیریممیقرارزندگیاختیاردرموقعآنما،خودمانانتخاببهباشدبگذاریمیا،بدهیمشفا

.استکاملانسانآن.استآننیازمنظور،شویممینیموقعآنشویممی

خداگویدمیکنیدمیانتخابیهروبشویممتوجهماکهزنیممیراها مثلاینگویدمی،بلهاستمقدورهمهبراي

همجنسازماکهشویممیمتوجهماکهاستاین،مادرافتدمیاتفاقدارداآلنکهچیزيولی،داناستآنبه

.بودندروپوشاینها،نیستیمآدابجنساز،نیستیمفکرهاودردهاجنساز،نیستیمشدگیهویت

رويوشودمیجداجسمازنوربرفرازنور،هستیمنوربرفرازنورهستیمنوریاهستیمهوشیاريجنسازما

،کردمنقلمنکهگویدمیکردهنقلکهگویدمیموالناکههستموقعآنوشودمیقائمخودشیاخدازندگی

.امماندهچاهدریوسفانرضايبخاطرمنکهگویدمیموالناکه

ام من از براي مصلحت در حبس دنیا مانده

امدزدیدهراکهمالکجاازمنکجاازحبس

هستمچاهدرهماگر،نشدمهویتهمباچیزيیعنی،امندزدیدهراکسیمالکهمننیستمتنحبسدرمنیعنی

صورتبهرامن،خدااستگفتهاینطوريمنبهبیرونبیاورمرایوسفان،کنمکمکیوسفانبهخواهممیشمابا

اینها.هستمچاهبااليمن،بیرونبکشدرادیگريیوسفان،کندمیاستفادهمنازکردهقائمخودمرويهوشیاري

.گویدمیموالنارا

نور خواهی زین سرا، بر بام آي****است نوردر سرا چون سایه آمیز

،استسایهلوطمخنوریعنی.استآمیزسایهخانه،هستآفتاببیرونکههمینطورخانهداخلدرکهگویدمی

برفرازنور،بشویدخالصنورکهخواهیدمیاگرشماپس.هستشدگیهویتهمنور،نیستخالصنورهممادر
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داشتهبامپشتکهنیستخانهیکحقیقتا؟کجاستبامپشتباالي،بامپشتبااليبیاصورتایندر،بشوينور

.چرخدمیذهنچون،کنینگاهراذهنعقببکشیبیاییاگرشما،استآمدنبیرونذهنازناظربصورت،باشد

باالخیلیبرودنفریکوقتییعنیزمینجوباالي،زمینجوبااليرودمییکی،زدیمهستیادتانتمثیلیک

،ستسادهخیلیچیهزمینجودانندنمیکهآنهاییباال

یکردیگبرويخیلیبرويبروي،خودشطرفبهکشدمیکندمیواردنیروزمینخبآسمانبهبروياگرشما

ردیگیتایسا وتوانیمیآنجاباالتربرويهمخوردهیکپس،بکشدتواندنمیشودمیصفرزمینۀ جاذبجایی

زمینبینیمی،کنیمینگاهرازمینچرخینمیتوبوخچرخینمیردیگتوولیچرخدمیزمینهستءخال

تو،نیستروزوشبتوبرايولی،استشبطرفشآناستروزاستخورشیدطرفبهکهطرفشآنچرخدمی

.چرخدمیزمین،کهچرخینمیکهزمینبااديتیساواآنجا

آید ذهن را عوضمیبینید که مرتب این آب جومیمثل زمین است، چرا مثل زمین است؟ شماهمماذهنحاال

این هم از آن کارهاي مفید است، زندگی ما را از شود سر یک فکر وا ایستی یعنی نمی.شودمیکند، فکر عوضمی

آورد میرویم توي صندوق دیگر، پس وقتی از توي صندوق زندگی ما را بیرونمیآورد مامیصندوق بیرون

رویم به یک میشویم،نمیفرصت داریم نرویم به صندوق، فاصلۀ بین دو تا صندوق باشیم، که این را متوجه

.چرخیممیمینصندوق دیگر، چرا؟ با ز

کند، فکر را میتوانیم بکشیم عقب به صورت همان هوشیاري که فکر را تماشامییک لحظه بکشیم عقب، ما

شوند و ما وا میفکرها عوض. چرخدمیبینیم ذهنمیآورد در ما هست االن، اگر ذهن را نگاه کنیممیبوجود

کنید از فکر هم جداست، میدارید فکر را نگاه. ما هستیداین ناظر و شاهد هم خداست و هم ش. ایستادیم، ناظریم

. ، جایی است که دیگر سایه نداردآنجا باالي بام است. از ذهن جداست

تواند بکشد؟ براي این که خیلی نمیشویم به سمت زمین، آن شخص چرا رفت باال زمینمیو البته ما کشیده

شویم که ذهن شرطی شدگی دارد، االن ما یک دقیقه نرفتیم ذهن، توانیم دور بنمیرفت، ولی ما به اندازه کافی

گوید مامیکشد آن تو، یک کسی چیزيمیآید، که من تویش است و ما رامیآید یک الگومییک شرطی شدگی

. رویم توي ذهنمیکنیممیرویم جواب بدهیم، یک الگوي ذهنی هم هویت شده را ما فعالمی

ساکن روان یعنی کسی که ساکن است به . م که بتوانیم ساکن بشویمشده باشیای صندوقها رهبنابراین باید از خیل
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هیجانات اگر . بیندمیکند و فکرهایش را دائماًمیداند چه فکرمیو. کندمیرود، ذهن را دائماً تماشانمیذهن

دیگر اینطوري نیست که بعد از واکنش . بیندمیو بسیار قبل از این که واکنش نشان بدهد. بیندمیداشته باشد

در اینجا سرا معادل ذهن است، در ذهن هوشیاري . توي ذهنش دیگر نیست. کندمیببیند، دائماً ذهنش را تماشا

.خواهی بیا پشت باممیگوید اگر نور خالصمی.هم هویت شده است. کدر است

تنگنايدل نخواهی تنگ، رو زین ****دلخوشی گاهی، و گاهی تنگ دل

یک اتفاق خوب. ها تنگ دلی، براي اینکه رو به بیرون استها دلخوشی بعضی موقعبلی، توي ذهن بعضی موقع

خواهی حالت بستگی به اتفاقات نداشته می.شويمیدلآید تنگمیدهد یک صررمیاُفتد خوشی به تو دستمی

اش نکن، هم هویت خواهی دلت تنگ نشود؟ ماديمی.باشد؟ در این صورت از این تنگنا که ذهن است برو بیرون

. دردها را مرکزت قرار نده، از این تنگناي برو. را مرکزت قرار نده، خیلی ساده استها شدگی

، در بیت ها را بشناسیمو مثال زدیم هم هویت شدگی. را بشناسیدها روپوشخوب امروز موالنا به شما گفت که 

؟ ما دنبال کجاها رفتید شما که خودتان را پیدا نکردید. جاها را شما بشناسیداول گفت خیلی جاها رفتی، آن 

خدا قابل توصیف نیست، . توانیم؟ نه، ما قابل توصیف نیستیممی، توصیف خودمان هستیم،خودمان هستیمتعین

را هاروپوشبیایید بیرون، ها روپوشهستند، شما اگر از روپوشما باید از توصیفها بیاییم بیرون، توصیفها 

. این قانون تکامل هوشیاري است. کشد به سوي خودشمیبشناسید، گفت خدا اهل خدا را

خوب به . چرا به زور برویم. یعنی به هر حال یا به زور یا به دلخواه ما بصورت هوشیاري باید به سوي او برویم

ذهن خیلی جاي موقتی بوده، قرار بود هفت، هشت . مانیمتوانیم توي ذهن بنمیکنید مامیتوجه. دلخواه برویم

شناسید در حالیکه از جنس غنامیراهاروپوششما مشتاقانه و با میل خودتان در حالی که . سال بمانیم

دانید خدا نور است شما هوشیاري هستید و او هم هوشیاري میگویید خدا غنی است، در حالی کهمیوشوید می

دانید اگر آن تو بمانید سایه آمیز است و با نور سایه آمیز میخواهید بروید ومیکه باالي پشت باماست، در حالی

دانید که اینجا تنگنا است، و این جور هوشیاري هم هویت شده به بیرون نگاهمیتوانید ببینید شما، ونمیدرست

. ناخوشی و از این کار شما خسته شدیدهادهد و بعضی موقعمیبه شما خوشی دستها کند، بعضی موقعمی

.برو از این تنگنا برو. کندمیخواهید دلتان تنگ بشود، خدا هم به شما کمکنمیشود،میدلتان تنگ
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