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3065مولوي، دیوان شمس، غزل شمارة 

الییعَّمُیوسفی،هچَتکِازبرآمداییسقّمهچوآبهِچَسویبهشدم

بیناییگشتدیدهپیرهنشبویِزدستمنزدمپیراهنشدامنِبهسبک

صحراییبودگشتهاومالحتِازهچَمنتعجبازکردمنظریدر،چاهبه

سیناییطورِگشتبُوَد،کورچهاگرمیقاتشرسیدجاهربهروحکلیم

زیباییتوچونوچاهومنمسپساینازدورهچَازگفتکهرقیبیستدَزَخنَزَ

رناییبُگشتپیراگرنباشدعجباوازمردههزارصدشودزندهکهکسی

سیماییلطیفنثارِسیمهزارکانیعجبچنینگدایِگنجهزار

متاشایی؟آینهبیتوخوبِرویِبهکواماتوست،پرنقشآینهچوجهان

رایینیوایاندیشهنهماند،عقلنهتولبِحالوتِازمراکهگو،توسخن
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.کنماز دیوان شمس موالنا شروع می3065با سالم و احوالپرسی برنامه گنج حضور امروز را با غزل 

3065مولوي، دیوان شمس، غزل شمارة 

مُعَّالیییوسفیچَه،تکِازبرآمدسقّایی       مهچوآبچَهِسویبهشدم

است که برود کند که هر انسانی باید این کار را بکند و آن کار این میپس موالنا از جانب هر انسانی اینطوري بیان

گوید از میبعد.مسئول کشیدن آب از چاه و پخش آب استسقّا کسی است که.مانند یک سقّا،بسوي چاه آب

.اي، عالی مقامی بیرون آمدتک یعنی از تک چاه یک دفعه یک یوسف بلند مرتبه

پس موالنا روش اجراي کاري را که ما باید انجام بدهیم تا بصورت هوشیاري از جهان دوباره بسوي فضاي یکتایی 

بسوي چاه است، نه من ذهنی و یعنی من رفتم، من در اینجا قسمت هوشیاري ما شدم. دهدمیبرگردیم توضیح

شدن چه جوري است؟ مثل سقّاباید ببینیم چاه آب کجاست؟ و ،آب

بینیم که ما که از جنس هوشیاري هستیم از جنس خدائیت هستیم و میروي همین مصرع اول اگر تمرکز کنیم

ایم و جسمی پیدا کردهچیزهاي بیرونی هم هویت شدیم، هوشیاري ذهنی آمدیم رفتیم در ذهنمان با تصاویر 

گیریم و میاندیشیم و تصمیممیبینیم ومیبا عینک هوشیاري جسمی،گردیم بسوي فضاي یکتاییمیوقتی بر

دهد، راه این جهان است، یا گردش در این جهان است، یا گردش در میراهی که هوشیاري جسمی به ما نشان

. ذهن بیرون نخواهد بردذهن است، و اینطوري حرکت کردن و رفتن ما را از

خوب همین جا . ما به او نخواهیم رسید،یعنی ما عینک هوشیاري جسمی به چشممان بزنیم و بسوي خدا برویم

تو اگر با دید ذهن و دست و پاي ذهن یعنی کارهاي ذهن به سمت : گوید کهمیاشکال مهمی را موالنا به مایک 

گردیم بسوي فضاي یکتایی برویم از جهان بطور هوشیارانه، میما برپس وقتی . روي به او نخواهی رسیدمیخدا

. یا با دید حضور ناظر باشد. یعنی با دید او باشد،دري موثر است، که با دید حضور باشداي یا قَلحظه

توانیم تبدیل کنیم؟ شما به خوبیمیاما ما چه جوري دید هوشیاري جسمی را در این لحظه به دید حضور

اتفاق این لحظه بدون قید و شرط و قبل از رفتن به ذهن پذیرشاین لحظه با در . نید این از راه تسلیم استدامی

آن دید درست است، آن دید حقیقت . شودمیدید خدا،شودمیدید هوشیاري جسمی شما تبدیل به دید زندگی

باید اول لزوم رفتن ،س ما که هوشیاري هستیمپ.آیدمیدارد از آنور میبیند و فکر و اندیشه و قدمی که برمیرا

اینکه از شما که سن و سالی گذشته مثالً براياید که شما حس کرده. هوشیارانه بسوي یکتایی را حس کنیم
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و هوشیاري یعنی آویزشهاي این جهانیها که زندگی از طریق هم هویت شدگیاید اید، دیدهبیست ساله شده

نداده، خواستن کیفیت زندگی از متعلقات مثل پول، مثل خانه یا تصاویر ذهنی مثل جسمی به شما کیفیت زندگی

چیزها از انسانهاي دیگر و همین طور تقاضاي هویت، من کی هستم؟ و احساس امنیت از اشخاص و ذهنیتصویر

مگر ما ،نخواهد شدو این ریشه عمیق پیدا گردد میو هر کسی االن دنبال یک ریشه عمیقدر بیرون بیهوده بوده

که فضاي یکتایی معادل آمدن به ،بصورت هوشیاري هوشیارانه از ذهن یا از این جهان برگردیم به فضاي یکتایی

به این لحظه ابدي ریشه بینهایت هم پیداشویم میآگاهگردیم میاین لحظه است، به این لحظه ابدي، که وقتی بر

.کنیم این همین ریشه بینهایت خداستمی

شویم، پس جاودانهمیو ما از طریق او به این لحظه ابدي آگاه. کندمیمستقرخودش راکه در واقع خدا در ما

در حالی که پس شما بصورت هوشیاري آگاهانه. گویدمیاما فرایند این کار همین بیتی است که موالنا. شویممی

. چاه آبيروید بسومی،بصورت هوشیاري،بینیدمیلزوم این کار را

اعماق شماست، دید ،چاه آب درون شماست. شودمیچاه آب یک دانه بیشتر نیست ولی با تغییر دید شما عوض

آورید میآورید هوشیاري که از آنجامیشود چاه ذهن، و انرژي که از آنجامیشما اگر هوشیاري جسمی باشد چاه

چاهی که بهش سطل ،لحظه دیدتان را از دید زندگی بکنیداما اگر در اثر تسلیم این .همان هوشیاري جسمی است

.آوریممیکه زندگی است، و از آنجا خرد و هوشیاري را،چاه زیر فکرهاي ماست،فرستیدمیتان را

کنید که همه اینها مستلزم این است که ما از زمان یعنی گذشته و آینده آمده باشیم در این لحظه، میتوجه

کند که قبل از آمدن به جهان از آن جنس بودید میکند یا از جنس هوشیاريمینس این لحظهشما را از جتسلیم 

آورید باال، و این هوشیاري و خرد سبب میآورید باال، خردمی، هوشیاريفرستید پایینمیو دلوتان را که با طناب

.استپذیرشو شناساییشود، در واقع توي دلو شما که دلو همان چیزي شبیه سطل است، میبینش شما

کند، پس در این لحظه با دید زندگی میاز هم هویت شدگی شما را آزادییک قسمتپذیرشهمراه با شناسایی

دو آیدمینظربه. کنید از اعماق وجودتان برکت زندگی را بیاورید، پس چاه اعماق وجود خود شماستمیسعی

.چاه است، ولی دوگونه چاه نیست، یک چاه بیشتر نیستگونه

دید : خواهم خواند گفتبرایتان قبل خواندیم دوباره هاي دید شما اگر تویش علت نباشد آن سه بیت را که هفته

را، دید ما در این لحظه یم این اهخواند،ما بسیار بیماري در آن است، و باید دید خودمان را فنا کنیم در دید دوست
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خواهیم از چاهمان آب بکشیم میو گفتیم با دید او که. یعنی دید خدا باشد. شود که دید او باشدمیموقعی دید

.رویم به چاه درستمیآب در اینجا رمز هوشیاري است،

روید از توي شما با دید هوشیاري جسمی ب. استها چاه فاصله بین فکرها یا صندوق،قصه جوحیدر تمثیل 

کنید و مثل میبا دید زندگی بروید به فاصله دو تا صندوق دسترسی پیدا. صندوقهاوآورید میصندوق سر در

.کشد بیرونمیآبکشید بیرون، آب از چاه خودتان، هر کسی از چاه خودشمیسقّا آب از آنجا

فراوانی تویش است، براي اینکه سقّا آب از چاهکلمه سقّا که آب دهنده است، نشانگر این است که دید زندگی 

است، و هم مسئول دادن به همه است، تعصبی در دادن آب به هم مسئول آب کشیدن. دهدمیکشد و به همهمی

شوید یا هستید، اگر ببینید در خودتان این که هر کسی به گنج دست میپس شما هم فراوانی اندیش.کسی ندارد

دارید به دیگران، خاصیت میشوید و روامیدارید، پس هر چه بخشنده ترمیروا،شودمیقکند یا موفمیپیدا

.هم بدیگران بدهید،خواهید هم خودتان بخوریدمیولی به هر صورت.شودمیسقّایی در شما بیشتر

و لحظه به لحظه دحاال شما مرتب این کار را بکنید یعنی مثل یک سقّا با دید زندگی بروید به چاه، آب بیاوری

باال، اصلتان همان ید آمییک دفعه از ته این چاه اصلتان،به زندگی شما اعمال بشودپذیرشهمراه با شناسایی

ش خودیوسف عالی مقام است، همین هوشیاري است که به خودش زنده شده همین مستقر شدن خدا به بینهایت

. در شماست

شوید، میر شما، انسانی که پس از این که به حضور زنده شدید،پس یوسف و شما یعنی اصل شما گنج حضو

باال بلکه باید بگوییم که یکدفعه شما آنآیدمیباال، در واقع از ته چاه هم نآیدمیاز ته چاه خودتان ،یوسف

وانید با تمی،شما االن هم اگر هوشیارانه هم هویت شدگی با من ذهنی را متوقف کنید. شوید که از اول بودیدمی

. من ذهنی یا بی من ذهنی خودتان بشوید

یعنی خود اصلیتان، من ذهنیتان ساخته شده جدید است، که ،خودتان از اول بوده،سازیدنمیخودتان را شما

بافت ذهنی یا من ذهنی پذیرشپس با . بدست شما ساخته شده است، و آن بافت ذهنی است، آن شما نیستید

توانیم خود اصلیمان بشویم که از اول بودیم ولو اینکه مقدار زیادي درد هم داریم و میماآنشناساییهمراه با 

در واقع آزاد،هر موقع ما هم هویت شدگی با من ذهنی و دردهاي آن را متوقف کنیم. هم هویت شدگی هم داریم

افتادیم . یم که از اول بودیمشومییعنی آن کسی،شویممیشویم یعنی به بینهایت خدا تبدیلمیآزاد،شویممی

، دوباره تکرار کنم چه جوري؟ به محدودیت
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وقتی که اسم ما را بصورت کلمه به ما گفتند و دیدیم که آن کلمه که بصورت فکر است، مثل پرویز مثل اسم شما، 

اطالقبرند و به خودشانمیبعدش متوجه شدیم که کلمه من هم همه بکار. ما خودمان را مساوي فکر کردیم

بعد فهمیدیم که این فکر من، من هم فکر است در سر، اسم شما هم یک فکر است، هر دو یکی است، . کنندمی

بعد آن من بزرگ را که بینهایت بود مساوي این کردیم و حول و حوش این بوسیلۀ مال . اینها را باهم یکی گرفتیم

من درست کردیم و به آنها چسبیدیم این کار رالاي مزیادو تعداد. من آن هم یک فکر است، مال من، بافتیم

.هم هویت شدگی: گوییممی

عکسش را من . دهدمیاالن عکسش را دارد انجام،هوشیاري که شما باشید چیزهاي درست کرد و چسبید به آنها

. ه بشویدشما باید بتوانید در این لحظه به هوشیاري حضور آگا. تواند انجام بدهدنمیذهنی، هوشیاري جسمی

، از بین برنده من ذهنی و دردهاي آن است، شما اگر بدانید توي صندوق آیدمیآگاهی که از طریق تسلیم بدست 

. کند، کامالً در کنترل آن فکر دیگر نیستیدمیهستید یک فکري شما را برداشته و کنترل

ین کسی است که نداند و چون آدم خشمگ،وسط خشم اگر بدانید خشمگین هستید کامالً خشمگین نیستید

ولی وسط خشم شما کند خشمگینانه،میآگاهی از خشمش ندارد و کارهایی که،کنترل خشمش را نداشته باشد

یک آگاهی ظریف آن زیر دارید من مثل این که خشمگین هستم آن آگاهی ظریف آگاهی حضور است که همیشه 

کنید از طریق میا با دید زندگی که از طریق حضور پیدایعنی شم. شودمیبیشترها و با این تمرین. با شماست

شناساییمهمترین چیز این است که شما وقتی .پذیریدمی،کنیدمیشناساییدر این لحظه ،کنیدمیتسلیم پیدا

بینم؟میبپذیرید، نگویید این چه منی هستم که االن من،فرار نکنیدکردید

یکی من ذهنی بزرگ دارد ،یکی بیشتر،بوده، یکی کم درد بوجود آوردهبراي این که آن من ساخته شده الزم 

،هر کسی یک من ذهنی درست کرده. گذشته هر چی باشد مهم نیست. کندنمیفرق،یکی متوسط،یکی کوچک

قدرت توهم است، یا فکر توهمی قدرت این لحظه که قدرت خداست و زندگی است، حقیقی است و بیشتر از

گذشته در ذهن شما است، .آن من ذهنی روي گذشته بنا شده، گذشته مهم نیست،آن عکس،هماست، که آن تو

.این لحظه حقیقی است، بنابراین شما نباید بگویید که گذشته هم اینطوري بوده

تمرکز شما و .مثنوي خواهیم خواند،همین طور البالي ابیات،مثنوي خواهم خواندابیاتی از اما پس از این بیت

. رار آنها بسیار بسیار مفید خواهد بودتک
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کشید آبمیآیید باال، هی آبمیاز چاه خودتان،که شماي اصلی هستیدیوسف بلند مرتبه شما،پس یوسف شما

از طریق ها از کجا آمد؟ از هم هویت شدگی. بینید زنده شدیدمییک دفعه،کنیدمیشناسایی،کشیدمی

یوسف را شما درست. شما درستش نکردید. این لحظه ماندن خودش را به ما نشان داددروپذیرشو شناسایی

منتها زیر فردیت و شخصیت و . در هر کسی یوسف است، آن شخص زیبا هست. یوسف در شما هست،کنیدنمی

اش یک جور دیگر است، ولی زیرش یوسف است، همه، یک نفر هم هویت شدگی و جدایی پنهان شده، قیافه

.ست که این طور نباشدنی

: شود در دفتر دوم هستمیشروع1633که از بیت بلی تیتر این قسمت از مثنوي 

إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًاقرائتبرفلسفیانکار

30، آیه )67(قرآن کریم، سوره ملک

﴾30﴿قُلْ أَرأَیتُم إِنْ أَصبح ماؤُکُم غَورا فَمن یأْتیکُم بِماء معینٍ 

)30(اگر آبتان در زمین فرو رود، چه کسی شما را آب روان خواهد داد؟: بگو

:یک ترجمه دیگر که آهنگین تر است این است

)30. (بگو اگر گردد آبتان در زمین نهان، که رساندتان به آب روان

که به قضاوت و فکرهاي هم هویت شده و ستیزه و جدل من ذهنی است، همین این انکار فلسفی، فلسفی در اینجا 

آب همین هوشیاري است، . دهدمیمعنی آیه وضعیت بشري را نشان،بینیدمیمتکی است، ولی همین طور که

در زیر حاال که آبتان: کند از شمامیت زندگی است، آب بشریت در زیر فکرها یعنی زمین نهان شده، سئوالبرک

زمین یعنی فکرها نهان شده، شما را به آن آب که خواهد رساند؟ 

ی یعنی با ابزارهاي من ذهن. کنیممیداریم و چاهمیگوید ما خودمان کلنگ برمی،من ذهنی در قصه خواهیم دید

خواهد بگوید میقصه. آوریممیخرد را از زیر زمین بیرون،ایم ما آب زندگی راو ذهنمان، فکرهایی که یاد گرفته

. گوید سئوال کنمینه فکرهاي شما براي همین،تواند به شما کمک کند نه من ذهنیمیکه فقط خدا

نگاه کنیدفکرها است، اگر با دید من ذهنی گوید، فرایند استخراج آب از زیرمیدر بیت اول غزل هم همین را

. بدون دخالت خرد زندگی امکان ندارد،مثل عمل، عمل بر اساس فکرهایمان. یا با ابزارهاي من ذهنی،توانیدنمی

آب زندگی خرد زندگی زیر فکر بشریت . مسئله ما هم همین است، مسئله بشریت. گوید سئوال کنمیهمین را

البته خیلی ! گوید من خودممیاست که شما را کی به آب روان و گوارا خواهد رساند؟ بشرسئوال این.نهان شده
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تواند از عهدة منیت، غرور، میولی آیا.دهدمیکارها را بشر در جهان ذهن و بیرون مثل تکنولوژي و اینها انجام

تواند میبه زندگی برسد؟ به پولمی تواند. تواندنمیخودخواهی، میل به قدرت، ترساندن، حرص بر بیاید؟ نه

در یک ها تواند برسد؟ تا این آب از زیر فکرها و هم هویت شدگیمیبه زندگی هم،تواند برسدمیبه کنترل،برسد

شما باید در هر سنی هستید با :شود زندگی با کیفیت کرد، براي همین است که بارها گفتیمنمی،شخصی باال نیاید

.تمرکز و متعهدانه زحمت الزم را براي کشیدن آب از چاه درون خودتان بکشید

1633مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بیت 

آببندمچشمهز،مَاؤُكُمْ غَوْرًاکتابرویازخواندمیقرییمُ

آب را چه ) از زبان خدا(که اگر از سرچشمه آب را ببندم ،دخوانمیمی گوید که یک قرآن خوانی از روي کتاب

که آب را در زیر هم هویت اي است که نشان دادم باال برایتان،همین آیهماؤُکُم غَوراخواهید باز کنید؟ میجوري

ید، آب زیر چسبمیشود به آنها هممیدرد ایجاد،شما که عالقه به هم هویت شدگی دارید. کنممینهانها شدگی

کنید، چه میکنید، ستیزه را بیشترمیکنید مقاومتتان را بیشترمیهر روز این ضخامت را ضخیم تر. آنهاست

. من باید به شما کمک کنمجوري بیرون خواهید آورد؟

کنمخشکستانوخشکراها چشمهکنمپنهانغَورهادرراآب

بینید که هر لحظه تند تند از میفکرهاي ما. کنممیاعماق زیر فکرهاي شما پنهانگوید آب را در مییعنی

بندد فاصله بین دو تا صندوق را؛ ما از فاصله دو تا صندوق خبر میو بنابراین. شودمیصندوقی به صندوقی رد

کنم و میرا خشکها الیه حاصل از تسلسل فکري آب حیات پنهان است، و چشمهاین نداریم، بی خبر که در زیر 

. کنممیجهان را خشکستان

نطور که باید آب بیاید آب حیات، راجع به آولی ،آیدمیکم و بیش نشتی ،اینها از زبان خداست که االن کرده

به صندوقی و فکرها بصورت چشمه شادي آرامش باید از اعماق وجود شما بیاید، لحظه به لحظه از صندوق

و ما کنترلی روي فکرهاي هم .شودمیه بدون کنترل ما، خارج از اختیار ما از ذهن ما ردمعتادگونه و اجبارگون

کشد میبدون اختیار ما، و ما راآیدمیگیریم و دردها بوجود میهویت شده نداریم و از حرکت این فکرها هویت

زندگی است، از آنور جلو آب مقاومت در مقابل این لحظه که . شودمیبه کام خودش، این کارها سبب مقاومت

خواهم این بافت من ذهنی را بهم بریزم و خودم را در تو مستقر میگوید که منمیحاال زندگی.گرفتیمراخودمان
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شوي که تو نمیچطوري متوجه! آورم، این همه بی آبیمیکنی؟ این همه هم درد بوجودمیاین چه کاري تو. کنم

با حرص و خشم و نگرانی از آینده و خبط گذشته و آتش حسادت و اش همه!ردزندگی تو کیفیت ندابی آبی؟

شوي؟ نمیچطور متوجه! آبی توي اینجاها نیست،کنی، و هیجاناتی نظیر این هیجاناتمیپشیمانی و اینها زندگی

. امکه من آبها را در اعماق پنهان کرده

خطر؟وفضلباومثلِبیمنجزدگرآردکیچشمهدرراآب

بخشندة ،انسانیت را، شخص شما را غیر از من بی نظیر و بافضل،آب انسانها را: گویدمیاین هم از زبان زندگی

تواند از چشمه باز کند؟ هیچکس، جوابش این است که میکی دیگر)یخطر در اینجا یعنی بزرگ(خرد و بزرگ 

. هیچ کس

زمانآنمکتبسویازگذشتمیمُستَهانمنطقیّفلسفیّ

خواند از کنار میهمان موقع که قاري قرآن این آیه را،ولی خوار و ذلیل یعنی من ذهنی،یک فلسفی منطق خوان

. گذشتمیمکتب

کُلَندباماراآبآریم:گفتناپسندازاوآیتبشنیدچون که

گفت که ما آب را با کلنگ بیرون،بسیار بدش آمد،ی کُلنگ، پس همین که خواندن آیه را از او شنیدکُلَند یعن

ي ذهن است، فکر است، دید هوشیاري جسمی است، ادر اینجا کُلنگ همین طور که خواهیم دید ابزاره. آوریممی

و گویند ما بی آبیممیا زبان حالکنید بمیامروز هم همین است، در واقع وضعیت بشر همین طور است، که نگاه

خواهید این آب را بیرون بیاورید؟ جوابش این است که با میشود که چه جوريمیپرسیدهماین پرسش ه

توانیم می،بقیه دردهاي من ذهنی یا حتی کارهاي خیرخواهانه،حرص،ذهن مثالً با خشمابزارهاي ذهنی با کُلنگ

شویم و دید هوشیاري جسمی را از دستنمیبلی این طرز تلقی که تسلیم.آب را از اعماق بیرون بیاوریم

یعنی . شود که آب را پیدا نکنیممیسبب،گذاریمنمیدهیم و دید او را در این لحظه بجاي دید خودماننمی

. رویم به چاه ذهن، بیت اول غزل یادتان نرودمیهمیشه
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زَبَرپستیازآریمراآبتربتیزیّوبیلزخمِبهما

کنیم،مییعنی چاه. آوریم به روي زمینمیآب را از اعماق،ما به ضرب بیل با بیل زدن و با ضرب تیزي تبر

رویم، یعنی مامیکنیم به اعماق ذهنمیچاهما ذهن دید هر موقع با کنیم؟ میتوانیم چاه بکنیم؟ چاه را کجامی

ستداللهاي دقیق، اول هم گفته فلسفی منطقی مستهان یعنی دون مرتبه، من ذهنی منطق تراش، توانیم با امی

با استداللهاي ظریف و دقیق .توانیم چاه بزنیممیگوید با بیل و گلنگمی.تسلیم نشو، استدالل کن و پایین مرتبه

دید باشناساییو پذیرشماحصل کالم این است که . کنندمیاین کار راها نوشتن چیزهاي مشکل که خیلی

. زندمیزندگی در این لحظه چاره کار است، ولی این فلسفی یک جور دیگر حرف

کردکورچشمشدوهرطَبانچه،زدشیرمردیکاودیدوخبفتشب

یلی محکمی به صورتش زد و چشم این فلسفی شب خفت و در خواب یک شیرمردي را دید و این شیرمرد یک س

. هایش کور شد

ما با ستیزه و مقاومت و قضاوت در من ذهنی از زندگی سیلی خوردیم و چشمانمان کور :خواهد بگوید کهمیموالنا

توانیم زندگی را پیدا کنیم، و این کوري همین هوشیاري جسمی است، دید فلسفی نمیبا این چشمان کور،شده

کنند که اگر جواب میکنند فکرمیکسانی که سئوالههم. ان همه ما االن دید ذهن را داردچشم. مستهان است

کدام گویند جوابهایم را گرفتم، میبینید که مردم هیمی!ذهنی پیدا کنند درست است، جواب را پیدا کردند

یوسف شما از چاه . بشویدجواب را گرفتی؟ چه فایده دارد جواب را گرفتی، جواب اصلی این است که شما تبدیل 

خورد؟ میپس جواب به چه دردي. شما بیاید باال، آمده است؟ نه

کنند سئوال کنند جوابش را بگیرند به میفکرها خیلی. سئوال جزو کلنگهاي ذهن استکنید؟میچرا سئوال

باید از اعماق . در این لحظه است، بگذارید آب رد شودپذیرشو شناساییرسند؟ اصل میرسند؟ به کجامیجایی

. شودمیاالن خواهیم دید در بیت دوم اگر دخالت بکنی قطع! توانینمیوجود خودت آب بیاوري باال، تو

صادقیارآر،برنوریتربباشَقیایچشم،مهچشدوزین:گفت

گویی با تبرت نوري بیرون میه چشم اي بدبخت اگر راستشقی یعنی بدبخت، بهش گفت که از این دو چشم

پس توي خواب سیلی .د حتی این چشم حسی،بینمیشود که چشم مامیدانیم که اصل ما باعثمیبیاور،
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گوید که حاال که کور شدي اي بدبخت با تبر می.زنندمیخوردیم کور شدیم، در واقع همین حرف را به ما دارند

اشکال بشریت هم همین است، . توانیم دیگر نتوانستیم تا حاالنمیکه! ا بینا کنذهن چشمهایت ر

ناپدیدچشمشدوازفایِضنوردیدکورچشمدووجستبرروز

می گوید روز بلند شد از خواب، صحبت خواب است، و دید که چشمهایش کور شده و نور فیض دهنده از 

چشمهایمان دیدمان دید زندگی بود، وقتی سیلی ،قبل از این که وارد ذهن بشویمچشمهایش رفته بود، یعنی ما 

بینیم که نور فیض میافتخار کردیم به کلنگ جسمی مان، االن،بیش از حد در ذهن ماندیم، اصرار کردیم،خوردیم

.نور زندگی از سیستم ما بیرون رفته،دهنده

کامل جان ،شویممیشویم با او، هر چه یک تکه ترمیموازي ترشویم هر چی میما هر چه به این لحظه نزدیک

بینیممییعنی ما حس یکتایی،کنیممییکی بودن،کنیممیهر چه حس کامل بودناي دست به استاد مده،آمده

.بینیممیبینیم، حقیقی ترمیبینیم یعنی اتفاقات را درستمیکنیم، حقایق بیرونی را درستمیو حس یکتایی

است، دردهاي مختلف دید ما دچار ترس است، خشم است، نگرانی. بینیممیوگرنه کج و معوج.اینطوري بگوییم

. بیندنمیاست، در نتیجه درست

چشم در اینجا منظور دیدن. بیندمیتعصبو این نور تشخیص دهنده از چشمهاي ما رفته، کسی که بر حسب

اتفاق این لحظه موقعی به حقیقت ،ما از اتفاقاتشناساییاست، شناساییدیدن و تشخیص و . حسی نیست

نه اینکه این چیز جزیی که بافت ذهنی است، براساس دید ،هم خط با یک کل بزرگتریم،نزدیک است، که ما

.کنیم االن نه دید حسی رامیما دید هوشیاري داریم صحبت. هوشیاري جسمی ببیند

شدیظاهر،رمکَازرفتهنورشدیمُستَغفِروبنالیدیگر

کند و آویزش را میکند مقاومتمیکند ستیزهمیخوار که قضاوتجسمیخوار، هوشیاري می گوید این فلسفی 

کرد یعنی طلب آمرزشمیشد، و استغفارمیکرد یعنی تسلیممیزاري،نالیدمیاگر،کندنمیبه چیزهاي فانی رها

.گفتمیمن اشتباه کردم به زندگی:گفتمییعنیکرد، می

ام دردهاي زیادي انباشته،هر کدام از ما اگر اعتراف کنیم که من بلی هوشیاري جسمی دارم من ذهنی بزرگی دارم

خدا آب را آنجا ،یک الیه ضخیمی درست کردم و من آمدم در سطح و زیر این الیه ضخیم و سفت آب قرار دارد

و اعتراف به این که من به عنوان فرد نه فرار باشد پذیرشهمراه با شناساییبنابراین لحظه به لحظه پنهان کرده و 
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من صفر باشد در آن لحظه، و قضاوت صفر باشد و مقاومت ،اگر من باال نیاید،توانم بکنمنمیو شخص جزئی کاري

توانست بیاید باال در فرد ظاهر میرم خداکاز در آنصورت آن نور رفته،صفر باشد و اینکه بگوییم ما اشتباه کردیم

.بشود

گوید که من رئیسمنمیسقّا. گوید بصورت سقّامیاهر بشود و بیت اول غزل در واقع همین راظتواند بیاید میو

موالنا هم سقّا است، از چاه زندگی آب. بین مردم پخش کنم،گوید که کار من این است که از چاه آب بکشممی

رئیسنهدیگر،همینکندمیپخشکشدمیآب،کندمیپخشکشدمیآبهی. کندمیکشد بین مردم پخشمی

منکهگویدنمیسقاموقعهیچ،کنممیمنگویدمینه،منگویدمیشودمیبلندنه،گیردمیراخودشنه،است

.بدانیدرامنقدراستوابستهمنبهزندگیتان!!هامیریدمیتشنگیازشماندهمآب

نیستسرمستهرنُقلِتوبهذوقِنیستدستدرهماِستِغفارلیک

؟چرا.نیستیمبلدهمرابخششطلب.شناسیمنمیهمرااستغفاریعنی،نیستممکنهماستغفارگویدمیاما

براي.کشیممیخدارخبهرامانجسمیشیاريوهوباالآییممیمنبصورتوهستیمذهنتويلحظهبهلحظه

منکبروغرورسرمستهرقلنُ.برگشتیعنیتوبه،توبهبهشدیدۀ عالقیعنیتوبهذوق،توبهذوقگویدمیهمین

راراهشو،دانممیگویدمیومنگویدمیشودمیبلندولحظهایندرکندمیقضاوتکهکسیآن،نیستذهنی

.نداردزندگیدانشبهعالقه،نداردبرگشتبهعالقهخوب،داندمیراهبهترین

دهیدمیمابهشماکهعلمیجزنداریمعلمیمالحظهایندر:کهگفتخواندیمموالناۀ گذشتدرسهايدرما

تسلیم،دانممیگویدمیکهکسی.بدهدعلمشمابهاولحظهاینتادانمنمیبگوگفت.دهدمیمابهخدایعنی

کسی،بشوددارغصهبایدکهداندمیپسداردغصهکهکسی،دانممیگویدمی،کندمیشکایتکهکسی.نیست

حقما.استخشمگینخودشذهنیدانشبراساس،بشودخشمگینبایدکهداندمیپساستخشمگینکه

انکارجوریکواقعدرخشمیهرترسیهر.ایمایستادهاورويماکهچرابترسیمبشویمخشمگیننداریم

مانصیبهمآمرزشطلبگویدمیپس.خداستانکارنشانامنیتیعدماحساسهرخوردنیغصههر.خداست

.نداریماطالعاینازشودنمی
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بودبستهاودلِبرتوبهراهجُحودشومیّواعمالزشتیِ

ذهنیمنکههرکسی؟کیهانهمستمنطقیفلسفی،کنیمنمیای،کردنمیبیدارعمل؟چرااعمالشبديگویدمی

ایناتفاقکهنداردقبوللحظهایندرکههرکسی،کندمیستیزهکههرکسی،دانممیگویدمیکههرکسی.دارد

کهداندنمیایندرراآگاهیوپیشرفتکههرکسی.آورندمیبوجودمردمگویدمی،آوردمیبوجودخدارالحظه

کهستاآنبیدارعمل.کندمیذهنیمنبراساسعمل،کندنمیبیدارعملپس.بشودیکتاکلآنباخطهمباید

.کندتعیینراشمافکروراشماعملزندگیوباشیحاضرلحظهدراین

بدشگون،استشوماینوآیدمیذهنیمنازدرونیة ستیز،مقاومتیاستیزهگویدمی،ستیزهبودنشومو

راه،ذهنیمنة ستیزبودنبدشگونوذهنیمنبرحسبعمل.هستهمکاشتنپوكبادام،اعمالزشتی.است

خودماندرحالیکهببینیمخوانیممیرااینها.استبستهماهمبردلکهبودبستهفلسفیآنیعنی،اوبردلراتوبه

؟بدهیمخودماندربایدتغییراتیچهافکنیمنورزیر

کَشتبَهرِراآنتوبهشکافدچونگشتسنگرویمهچوبسختیدل

رويمثلسختیلحاظبه،مادلهمینطوردلشکهگویدمی.خوانیممیشتکَقافیهبخاطراستشتکواقعدر

تنددربیاییمصندوقاینازکنیممیفکر،دیگرصندوقبهصندوقیازکردنگذراثردرهممادل.شدسنگ

.کردخواهدحلرامامسائلاینها،اینهاوتفکرواستداللظریفصندوقهاياینوصندوقیکیآنبهبرویم

سطحشوشدهسفتسنگمثلدلشدرحالیکهکهگویدمی.استگرفتهرازندگیخردجلوياینهادرحالیکه

.تواندنمیبشکافد؟جوريچه،بکاردخواهدمیخداکهچیزهاییآنکردنِکشتبرايراآنتوبه،شدهسفتهم

هویتهمازتیکهیک،رودمیبینازصندوقییکايدرهرتوبهاینصورتدرکنیممیتوبهیواشیواشاگردرواقع

.افتدمیشدگی

شناساییماازقسمتییک،زندگیخردوشاديباهمراهباالآیدمیماچاهازدلويیککههردفعهتمثیلآندر

،شودمیآزادداردیوسف،شودمیآزادترتیباینبهماقسمتیکو.افتدمیبنابراین،شودمیپذیرفته،شودمی

کمتردردش،شودمیکوچکترذهنیمن،موضوعازاینهستیمآگاههردفعهوتیکهتیکه،تیکهتیکه،تیکهتیکه

زیرفضايرويزندگیتابرودبینازسطحیقشراینبایدو.باالآیدمیچاهازداردیواشیواشیوسف،شودمی
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درست،جهانایندرکنیمخلقبایدماکهچیزيآن، بکاردراچیزها،خداستزمیناینگفتهاینکهفکرها

.کندرشدتابکاردزندگی، کنیم

را؟کوهسازدخاککِشنتهبردعاازاوتاکهکو،شُعَیبیچون

.کردتبدیلحاصلخیزخاكبهراکوه، دعااثردراوکه؟ کوشعیبمانندکسیکهگویدمی

، استتمثیلیعنینیستبیرونجهانبهمربوطحقیقتاًآورد،خواهیمبیتدوسهایندرکهتمثیالتیهمۀ این

دعاداریمتسلیم هستیم،ماکههرلحظه. ماستتسلیمهمدعا، دعااثردرکهباشد،فکرکوهتواندمیکوه

اینکهازبخشش. شدیمهویتهممااینکهازبخشش؟ چیازبخشش. کنیممیبخششطلبداریموکنیممی

ایجادجدیدرنجشکنیم،میایجادجدیددردماهنوزاینکهازبخشش، شویممیهویتهمداریمماهنوز

، دیگراستگناهاینهاشویم،میخشمگین،رنجیممیمارسدنمینتیجهبهتوقعات، داریمتوقعهمباز.کنیممی

ازآگاهیوتسلیماثردرپس. هستدردهاباشدنهویتهمودردهاایجادوچیزهاباشدگیهویتهماینها

موالناکهبینیدمیوشودمیتبدیلکشتزاريیکبهفکرکوه، کردیمگناهوشدیمهویتهمحدازبیشمااینکه

.زندمیمثالچندتا

مُستَحیلوصَعبامرممکنگشتخلیلآناعتقادونیازاز

کهدانیدمیخلیلابراهیمشما،شناسیدمیکههمراخلیل، دشواریعنیهمصعب، محالیعنیمستحیل

شمااینکهمحضبهاینکهتمثیلهماینوانداختنمرودانداختند،که، آتشتويبیاندازندخواستندمی

بزرگذهنیمنیاشماذهنیمنوبکشیدبایدهوشیارانهدردبشوید،رهاهایتانشدگیهویتهمازخواهیدمی

.سوختخواهیوافتادخواهیهوشیارانهدردآتشدراینکهبهکندمیتهدیدراشما

یکتاییگلستان، شدگیهاهویتهمازخودکردنجدایاهویتکندنوهوشیارانهدردباکهبینیدمییکدفعهو

، غیرممکنودشوارامریک، خلیلآناعتقادوحقیقینیازیانیازورازاز:گویدمی.شودمیدرستشمابرايآنجا

سوالبیهودهپس، ببینمبرویدشما.استذهنازرفتنبیرونمابراياآلنغیرممکنودشوارکارحاال. شدممکن

.کندمیروانبیرونآوردمیرااینکیکنم،پنهانزمینزیردرراآباگر: گفته کهکهنکرده

مطرحداردرامشکلکارهمیندوبارهو.توانیدنمی،برایتانبکندکارخدایازندگییعنیاونگذاریداگرشما

ازخیلی.کنندنمیحقیقینیازحسمردم.استحقیقینیازحسوتعهداعتقادمستلزمگویدمی.کندمی
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ذرهیکتا. بشودکمدردهایمبرنامهاینبهکنممینگاهاستزیاددردهایمچونبگویندکهاستممکنبینندگان

، زندگیمنظورحالیکهدر.بیرونبیاورندچاهازراخودشانیوسفخواهندنمی،روندمیکنندمیرها، شودمیکم

هویتهمجهانایندرماکهاستایناصلیمقصودیعنی، شماباداردکار، استچاهازشمایوسفآوردنبیرون

ازداشتهمنظوريچهببینیم.بگیریمقرارزندگیاختیاردروبشویمآزادزودخیلیونکنیمایجاداینقدرشدگی

خودشبهخداآنهادرکهلحاظاینازداریم،برتريآنهابر، نیستمحیواناتمثلما، جهاناینبهشماوماآوردن

.تواندمیمادرشود،زندهتواندنمی

وحدتحسبکنیم،بودنکلحسبکنیمیکتاییحسکنیممیزندگیفرماینتويحالیکهدرتوانیممیماو

چینمادآبحاال، بشویمسقا.کنیمپخشجهاندروبیرونبیاوریمآبمرتبخودمانچاهاعماقازوبکنیم

قبالًشماکهدیگرچیز،هستدیگرچیزهزارتانماد،استخردنماد،استشادينماددانیدمیشما؟هست

بعدبشویمبایداول.هستندچیاینهافهمیمنمی،نباشیمکنندة آبپخشخودمانماتاولی،شنیدیدرااسمش

.ببینیم

اصولباشدمزرعیالخیسنگرسولازمقوقسبدریوزهیا

یکسنگالخییکگویدمیاودرخواستبهوبودفقیرکهباشدبودهرسولحضرتیارانازکهبایستیمقوقس

ازشخصعاجزانۀ ایندرخواستبایعنیدریوزهبه،کندمیصحبتنمادگونههمباز.اصولباشدمزروعیزمین

سنگهااین. استشدگیهویتهمسنگهايازپرکهاستذهنسمبلسنگالخهمبازکهسنگالخیک، رسول

بازدیگرعبارتبه.کندمیکارزندگیاصولباکهبشودايمزرعهاینجاوبشودصافزمین،بشودبرداشتهباید

حضرتازآمدهمقوقسبنامنفریکبودهسنگالخجایییککهگویدمیظاهردریعنی،استتبدیلنمادهم

.استشدهوکنزمینرااینجا، دعانیرويباتوکردهتقاضاعاجزانهرسول

نفریکمگرفیزیکینظراز. هستهمدرست، چیزيهمچونشودنمیباورممنبگویدیکیاستممکنحاال

ماسنگالخ. داردتمثیلیحالتها قصهاینولی.شدندچیسنگهاازراسنگالخیابرداردمیانازراکوهتواندمی

بهماستدردهايهمین،ماستذهنهمین، ماشدگیهايهویتهمهمین،هستبزركوکوچکسنگهايکه

استزندگیمقابلدرهمهاینها، اشتباهبهاقرار، عاجزانهطلبوشناسایی، پذیرش، دعااثردر، مختلفشکلهاي

.شودمییک دفعه زمین سنگالخ شما تبدیل به مزرعه با اصول، !!ها
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نربدراصلحیو،رازرکندمِسمردانکارآن،عکسبرمهچنین

همینطور که در مثالهاي باال دیدیم که تسلیم و کار نیروي زندگی سنگالخ را زمین مزروعی با اصول کرد، انکار و 

دن فراوان اتفاقمس را زر کر. بینیممیکه امروز! کندمیکند و آرامش و صلح را نبردمیستیزه انسان مس را زر

داریم؟ به هم هویت شدگی با میکنیم مردم را بیشتر به واکنش وامیآیا ما االن در جهان با کارهایی که. افتدمی

دانیم که میکنیم ومیداریم؟ آیا ما بیشتر درد ایجادمیداریم؟ هم هویت شدگی با دردها وامیباورها و فکرها وا

پس هوشیاري را بیشتر .اد بشود مثل رنجش و خشم با آن هم هویت خواهند شددرد ایج. همه من ذهنی هستند

کنیم، یک کشوري در حال آرامش میکنیم و درد، و آرامش و صلح را به جنگ تبدیلمیتبدیل به من ذهنی

.کندمیدارد کار خودش رااست،

به خاطر خشم . به خاطر حرص خودمانچرا؟. اندازیممیریزیم و جنگ راهمیرویم آنجا آرامش را بهممیما

دید من ذهنی فرق بین زندگی و مرگ بامان، دید خیلی مهم است، دید زندگی خودمان، به خاطر دید من ذهنی

: شما از یک زن و شوهر سئوال کنید.گوییم منافق استمیبراي همین،خواهدنمیاست، در واقع من ذهنی درد

خواهید بچه هایتان در میگویند بلی،میخوشبختی دوست دارید؟گویند بلی،میشما آرامش دوست دارید؟

. گویند بلیمی؟خواهید بچه هایتان درد نداشته باشند اصالًمی.گویند بلیمیمحیطی توام با آرامش بزرگ شوند؟

من ذهنی ولی دیدشان دید من ذهنی است، و دید درد است، هنوز جواب سئوال تمام نشده یک دفعه یک دید

. کندمیبرپااوقات تلخیانجا یک

دید میل شدید به قدرت که من هستم حرف من ،دید ترس، دید کنترل.دیدش است، دید را باید عوض کنند

است، دید هم هویت شدگی با باورها و درست دانستن آنها در مقایسه با باورهاي دیگران و اثبات آن به زور هم که 

همه اینها سر این . شوممیدانم باشد که من کوچکنمی، اگر مندانمنمیشود که منمیومچرا؟ آنموقع معل. شده

خواهد این موضوع، براي میشناساییاست که ما من ذهنی را بزرگ کنیم آخر این من ذهنی که ما نیستیم، 

خواهیم ما، میدید زندگی راپذیرشو شناسایی

حَصاوسنگکندراقابلخاکدَغااینآمدمَسخکهربای

مسخ یعنی تغییر شکل یافته، مخصوصاً به شکل حیوان ،حصا یعنی سنگ ریزه، دغا یعنی فریب کار، حیله گر

اینها را ما نباید شخصی کنیم، به ،گوید این دغا یعنی من ذهنی یا آن فلسفی مستهان، عقل جزويمی.درآمده
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.که با دردش هم هویت شده،هر من ذهنی تویش درد هم دارد. بیشتر انسانها من ذهنی دارند،یک نفر نیست

. کندمیگوید این کیمیاي مسخ است، یعنی آدم را به حیوان تبدیلمی

دهد به درخت، مثل اینکه ما میاش را تغییرآدم را که از جنس هوشیاري حضور است و امتداد خداست قیافه

چرا؟ براي این که فشارهاي حاصل .خوریم یا مواد مخدر مصرف بکنیم برویم به هوشیاري درختیمشروب الکلی ب

این مسخ . کنیممیآن موقع هوشیاري درختی پیدا. توانیم تحمل کنیمنمیآیدمیاز من ذهنی که از دردهایش 

ریم، بارها این را گفتیم که است، گرچه که ما هوشیاري هستیم پر از شادي هستیم، گنج هستیم حتی آن دید را دا

توانیم آن می،آیدمیتمام بوجود پذیرشتوانیم حتی در حالی که من ذهنی داریم بصورت حضور ناظر که با میما

.حضور را حس کنیم

توانستیم با میاما این من ذهنی کیمیاي مسخ است، و این خاك قابل را که ما خاك قابل هستیم، ما یک خرده

هاي این جهانی و دردها هم هویت بشویم و آزاد کنیم خودمان را، همان خاك قابلی بشویم که از اول باورها و چیز

تمثیلش این است، یک زمین .کند بازهممییعنی سنگالخ.کندمیسنگریزهبودیم ولی خاك قابل را، سنگ را

تپه کوچکی بشود پر از بهمزروعی بسیار حاصل خیز است، یک دفعه یک نفري دعایی بخواند اینجا تبدیل 

.شود رویش کاشت، و این من ذهنی است، یعنی یک همچون بالیی سر ما آمدهنمیسنگالخ که هیچ چیز

نیستمزدورهرقِسمرمحت،مزدِنیستدستورهمسجدهرادلیهر

دهد که رحمت و میو البته توضیح. براي اینکه دستور خدا این نیست،تواند سجده کندنمیمی گوید هر دلی

کند مینصیب هر مزدور که در واقع براي مزد سجده،مزد رحمت.فضل ایزدي و بخشش ایزدي که مزد است

:گویدمیکند ولی با هوشیاري جسمیمیکار. خواهدمیمزدور من ذهنی است، که از خدا چیزهاي مادي.نیست

ولی حواسش نیست که اول باید از ذهن بیاید ،اتومبیل بده به من خانه بده، به من این را بده، آن را بدهبه من

گوید کسی که عادت میکند با هوشیاري جسمی براي چیز مادي است، مزدور است،میاي هم کهبیرون و سجده

سجده یعنی تسلیم، . کند سجده دستورش نیستمیکرده این کار را

چرا بلد نیستند اتفاق این لحظه را بپذیرند؟ چرا از خودتان بپرسید چرا مردم بلد نیستند تسلیم بشوند؟شما 

کنند به دانش زندگی در این لحظه در اثر تسلیم، که حاضر است به نمیدهند؟ چرا دانش خود را تفویضنمیگوش

هند؟ با هوشیاري جسمی از آن چیزهایی که خوامیپذیرند؟ چرا از مردم کمکنمیچرا کمک زندگی را. ما بدهد
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شاید ما باید . گوید ما باید خودمان را عوض کنیممی.خواهندنمیخواهند ولی از زندگیمیکنند کمکمیتجسم

.دهندمیبزرگان راه نشان! دارداند بشنوند بدانند که راه وجودآنهایی که آماده. را بیشتر پخش کنیمها این دانش

پناهدرایم درتوبه،کنمکهگناهوجرممکنآنپشتِبههین

کنم و در پناه خدا در میمی گوید به امید توبه و بخشش ایزدي تو دانسته جرم را گناه مکن، که بعداً حاال توبه

بچه دار باید ازدواج کنم، ،االن گرفتارممنگویند آقامی.کنندمیاي مطرح، همین مطلب را یک عدهایم می

یعنی من با تکنیکهاي من ذهنی و حتی . دهمبآیم گنج حضور گوش بیبشوم، خانه بخرم، به یک جایی برسم، بعد 

مکنآنپشتبههین. گوید این کار رامینکن. توانمنمیاالن. دروغها و تقلبات آن من باید یک چیزي جمع کنم

.گناهوجرم

دهم چهل پنجاه میروم این راه حاال انجاممیدانی بگویی منمیاینکه حاال توپذیرم ولی نه میخدا گفته توبه را

تسلیم شدن و گنج حضور و به حضور زنده شدن و به خدا زنده شدن حاال از پنجاه به ! ساله حاال کو مردن و اینها

این الیه را ضخیمترنیست این طور، براي اینکه دارید شما . را درست کنیمبعد است، ما باید اول این چیزها

.کنیدمیکنید، هوشیاري را کمترمی

. توانیم درستش بکنیمنمیاگر ما دیدمان خیلی غلط بشود این را. توبه قسمت شما نباشدگویدمیممکن است

در بیست سالگی آسانتر از سی سالگی، در سی . شود درست کردمیدید را در ده سالگی آسانتر از بیست سالگی

تا شما .خواهیم دید زندگی بکنیم نه دید من ذهنینمینتر از چهل سالگی، دید را، مگر دیدمان راسالگی آسا

خواهید درست کنید در ذهن تان درست کنید تا بعداً حاال بیاییم ممکن است بعدي در میبخواهید آن چیزي که

وانید تا اینقدر درد ایجاد کرده باشید که نی. یا اصالً نتوانید برگردید. اصالً لزومش را دیگر حس نکنید. کار نباشد

. عواقب این دردها را حل کنید

شود در شخص شما، به میاعمالشناساییو پذیرششویم این است که میو یکی از چیزهایی که االن ما متوجه

کارهایی که خواهید دید که،خواهید این کار را بکنیدمیعواقب نا هوشیاري قبلی، شما االن چهل سالتان است،

اید عواقب دارد، قبالً انجام داده

اندازید برمیهر چی را که،این قضیه کارما است، کارما یعنی این که کائینات، خدا یا هر چی شما معتقدید

بینید که عواقب وخیم آن حرکات االن یواش یواش دارد میو االن شما شروع کردید کار روي خودتان. گرداندمی

همه کنید؟میمالمت. پذیریدمیکنید؟ یامیکنید یا فرارمیکنید؟ شکایتمیپذیرید یا فرارمیشود،میرو
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که در سی سالگی کردید االن پنجاه سالتان است رو اینها ابزارهاي من ذهنی است شما اگر عواقب یک کاري را

ار کنید، نه این که مالمت کنید مردم و کنید بپذیرید، ببینید که باید چه کشناساییاالن باید بپذیرید و ،شده

دیگر، االن داریم ، کرديکار را کردم؟ کرديموقع این چرا آن دانستم؟ مننمی، چرا من زودترخودتان را

.خیلی مهم است این. کنیممیشناسایی

راتوبهسَحابیو،برقشدشرطراتوبهآبیوتابببایدمی

توبه یعنی برگشت بسوي خدا، آب و تابی دارد، و این تاب، گرما و حرارت دل است، عشق است، و :کهمی گوید

باید واقعاً ،رقیق بشوي، لطیف بشوي، پس باید لطیف بشوي،آب هم آب چشم است، یعنی هم باید گریه کنی

طوري توي هوشیاري مینه.اش تسلیم و دید خداستبخواهی، و عشقی هم به این کار داشته باشی، همین چاره

. شودنمیکنممیکنم توبه هممیجسمی همه کار

زند، سحاب یعنی ابر، یعنی دلتان باید برق میاي که در آسمان، برق همان جرقهراتوبهسحابیو،برقشدشرط

گردیم با میحرارت بربا . گردیممیبرشناساییگردیم با میپس وقتی بر. از این ابر زندگی هم بارانی بیایدوبزند

. گردیممیروم برمیشوق و شور که من بسوي زندگی

زیادترمان بیشتر است، این ذوق برگشت و کار براي برگشتشناساییاست، هر چه شناساییو اینها مستلزم 

ردمان کم توانم کار کنم، حاال یک مقدار کار کنیم دنمیمن روي خودم،و این که حاال آقا وقتش نیست. شودمی

براي همین متعهد. کنندمیاینطوري فکرها خیلی!!آییممیرویم دنبال کار و زندگیمان، حاال بعداًمیبشود،

دیگر با همسرم یک کمی بهتر شده ام برم، رابطهمیدارم بکار،چیزهاي ذهنی یاد گرفتم،یاد گرفتم.شوندنمی

گوید کار درونی است، میاین! همین کافی است، نه کافی نیست

راشیوهاینبرق،وابراید واجبرامیوهببایدآبیوآتش

واضح است دیگر، میوه براي این که برسد هم باید خورشید گرما و حرارتش و نورش را بتاباند و بهش آب برسد، 

یعنی عشق و آب زندگی میوه .آیدمیاز آنور میوه حضور شما، آتش عشق، تابش خدا از طریق تسلیم، آب هم 

ابر و برقی دارد، برق دوباره همان جرقه که در آسمان:گویدمیاین شیوه این روش. شما را باید برساند بپزد

ابر و برق بازهم یعنی حرارت عشق و لطافت شما و ذوق شما براي زنده .داریم رعد و برقزند، مثل این که می

دا براي رسیدن به آب زیر فکرهایتان، بطوري که این چیزهاي که فکرهایتان به شما از خیا شدن به این لحظه
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اید حتی عمیقتر از فهمیدن که کردهشناساییو کهایدو توهمی بودن آنها را فهمیده. دهد کافی نیستمیجهان

گیرم اینها توهمی میکه از جهان،آن توجه، آن قدرشناسی و آن حس بزرگی،آن زندگی آن انرژي، آن تأیید

گاهی اوقات یک ،اثرش موقتی است، گاهی اوقات پنج دقیقه. کندنمیمال ذهن است و من را سیراباست،

.گذارم کنار، و ذوقی دارم و عشقی دارم بسوي زندگی بروممیمن آن را. شوممیساعت، بعداً دوباره من تشنه

خشم؟وهتدیدآتشِنشیندکیچشمدوابرِودلبرقِنباشدتا

توجه کنید .تا این انرژي نرود به فکر و عملم،فضا باز نشود و جرقۀ خالقیت این به فکر نیفتد،تا این دل باز نشود

نه، ابردو.که گریه کردن واقعاً گریه کردن واقعی نیست که شما گریه بکنید، بگویید که من عاشق بشوم گریه کنم

زندگی است، لطافت بلکه بدست آمدن خرد،گریه گردن واقعی نیست،آیدمیچشم در اینجا اشکی که از چشمها 

در غزل ما .دن این جریان زندگی استزندگی است، حس دوست داشتن است، حس عشق دادن است و جاري ش

.در اینجا بصورت سرشک دو چشم استآیدمیهمان آبی که از چاه 

یعنی من ذهنی به تهدیداتش و خشمش . نشیندنمیبرق دل و ابر دو چشم نباشد آتش تهدید و خشمگوید تا می

کند و یا از کارمیتنها چیزي که این را آرام. و به حرصش و هزارتا خاصیت مخرب دیگرش ادامه خواهد داد

. کند همین برق دل و ابر دو چشم استمیاندازد یا ما را آراممی

زالل؟آبزها چشمهجبوشدکیوصال؟ذوقۀسبزبرویدکی

پیوستن، ذوق ددر واقع عالقه پیوستن، عالقه شدی،کندمیکی سبزة ذوق پیوستن به زندگی در ما رشد:می گوید

درون ما تا آن شرایط برقرار نشود، و کی این چشمه آب زالل از. رویدمیپیوستن به زندگی، یکی شدن با زندگی

کند به جوشیدن؟ میکه چشمه شادي بی سبب است، چشمه خرد است، شروع

خوانم میشودمیشروع2066سه بیت از دفتر اول که از بیت 

2066مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

استآفتراجهاناینهوشیاری،استغفلتجان،ایعالَمایناُسْتُنِ

، و آیدمیهوشیاري که از آنور ازگوید ستون این عالم مادي، عالم ذهنی غفلت انسانی استمیمشخص است

مقاومت در مقابل هوشیاري است، هوشیاري براي این جهان براي چیزي که من ذهنی ساخته آفت است، فقط

. تواند بهم ریزدمیخوانیم که بدانید چه جوري این جهان توهمی ما را فقط هوشیاريمی
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جهاناینگرددپستاید،غالبآنچوو،استجهانزانوشیاریه

حالی که ما تسلیم هستیم و من ذهنی را صفر کردیم، و دانش ذهنی را یک هوشیاري از اعماق چاه خودمان در 

آن . ودشمیپذیرشو شناسایی، بالفاصله سبب آیدمیلحظه صفر کردیم، مقاومت را صفر کردیم از آن جهان 

این جهان پستگیرد،می، یعنی اداره امور شما را بعهدهآیدمیوقتی که غالب . هوشیاري پذیرنده هم هست

مردم نباید بترسند بگویند که یک دفعه ما زندگی مان را از دست.بکشددیگرتواند شما رانمییعنی. شودمی

چیزهاي دیگر خیلی دانم سکس و نمیخوشمزه واز آن چیزهاي که دوست داریم مثل غذاهاي !! دهیم هامی

. گویدنمینیست همچون چیزي، این راشویممیمحروم

ولی هم هویت شدن از بین،این جهان پست بشود معنیش این نیست که نیازهاي جسمی شما باید از بین برود

را و باالنس را که حالت توازن هوشیاري تعادل. شودمیو هم هویت شدگی از بین برود زندگی شما تنظیم.رودمی

هم هویت شدگی با چیزها ما را از توازن خارج. شودمیآورد به زندگی مادي شما و گرنه از توازن خارجمیرا

،و آن چیز کم. بینید از یک چیزي ما خیلی زیاد داریم از یک چیزي خیلی کم داریممیکند، یک دفعهمی

.، و آن چیزي که بی اهمیت است، در ما خیلی زیاد استاهمیتش زیاد است، که در ما کم است

پس دید زندگی موازنه را توازن را که از هر . بینیمنمیبینیم با دید زندگیمیبراي اینکه ما با دید سنگالخی

در حالی که به ما . کندمیآورد به زندگی ما، و دید من ذهنی ما را از توازن خارجمیچیزي چقدر الزم است را

. فهمیمنمیبگویند هم ما

بلی! در پنجاه سالگی به پول زیادي برسیم،می شود ما سالمتیمان را که بهترین چیز است از دست بدهیم

بیست، پول ما ولی خیلی زیاد شده، صد میلیون دالر پول داریم، خوب مثالً سالمتی ما از صد آمده شده . شودمی

ملک زیادي ،شصت سالگی پولهاي زیادي دارنددر ها خیلی. ینطورینداها و خیلی. نیست،این توازن است؟ نه

. نیستهمدارند اما از نظر سالمتی، سالمتیشان به خطر افتاده و درست شدنی

وَسَخعالَم،وینآب،هوشیارییخحرص،و،آفتابهوشیاری

حرص ما یعنی عالقه شدید ما رفتن به یک چیزي و هم گوید هوشیاري مثل افتاب است، ومی،وسخ یعنی چرك

ولی است،که هر چه بیشتر بهتر یخحرص، زیاده خواهی.، مثل یخ استهویت شدن با آن و خواست زندگی از آن

.به این جهان، از طریق شماآیدمیپذیرید و هوشیاري میوقتی شما اتفاق این لحظه را
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توي دلو است، آن وآن چیزي که توي سطل ،آوریم باالمیه زیر فکرها است،چاهمان کاعماق رویم از می:گفت

کهاالنو این عالم مثل چرك است، چرك دست است، ولی مثل آفتاب است، و هوشیاري مثل آب و صابون است، 

. آیا با دست کثیف باید غذا بخوریم؟ نه،داشته باشیم،توانیممیمادانیم آب و صابون رامی

این ابیات بوسیلۀ شما بسیار مفید است، بخوانم خیلی سریع، تکرارجازه بدهید این سه بیت را دوباره برایتانبلی ا

921مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

دوستدیدِدرخوددیدِکنفنارودروستعلّتبسیچونمادیده

ها بسیار بیماریها که از این هم هویت شدگی،بیندمیگونهبینید که طرز دید من ذهنی که بسیار بیمار میاالن

بیند، حسادتمیبیند، نگرانیمیبیند میل به قدرتمیحرص،بیندمیدر او است، که با دید خشم،آیدمی

دید خدا، ردکنیممیرویم فنامیما این دید را دید هوشیاري جسمی را. بیندنمیبیند، درستمیبیند، تعصبمی

با دید او عمل،باالآیدمییوسف ما دارد ،پذیرشو شناساییهمراه با هوشیاري ،کشیم با دید اومیاز چاه آب

.دید او فقط در این لحظه مهیا است، قابل حصول است. کندمیدید او را در این لحظه میسرپذیرش. کنیممی

812مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 

هر چه چشمش دیده است آن چیز اوستو پوستآدمی دید است باقی گوشت 

آن چیز او است، توجه کنید ،بیندمیاش گوشت و پوست است، هر چه چشم مامی گوید آدمی دید است، بقیه

سب آن حآن شده مرکز ما و کارهاي ما حول و حوش آن بر ،چشم ما هر چی را دیده با آن هم هویت شده

شده مرکز ما، آي این . دید ما دید آن چیزي است که به آن چسبیدیم. شودمیب دادهترتی. شودمیسازماندهی

. خوب نیست

دید . دید خلع است. شما دید عدم است،دید شما اگر دید عدم باشد اگر هویت شما از چیزها آزاد شده باشد دید

چیزي که در مرکز ما باشد ما از هر،رود به مرکز مامیچسبیممیچیزي را که بهشره. دید چیز نیست،خداست

سازماندهی زندگی ما بر حسب . کنیممیو زندگی مان را بر حسب آن سازماندهی. بینیممیپشت عینک آن

دستورالعمل چیزها که در مرکز ما است غلط است، غلط است، هر چیزي که در مرکز ماست ما از جنس او هستیم 

شما در حال زیاد کردن پول ،پول مرکز شماست. بدون اختیار. ستیمهمطابق قانون جذب در حال زیاد کردن آن 

هر چیزي بیرونی که باهاش هم هویتیم در مرکز ما است، دارد مرکز ما . هستید بی اختیار و آن ما را در اختیار دارد
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ی به زباندوباره من ذهنی که در مرکزش چیزهاست منافق است، یعن،شما به زبان نگاه نکنید. کندمیرا کنترل

هم در سطح فردي، در مورد خودش درونش ،من دوست دارم آرامش و صلح را، هم در سطح جمعی:گوید کهمی

.مغشوش است، هیچ موقع حال خوبی ندارد

کند بر حسب هم هویت میکند عملمیبر اساس جدایی فکر. رابطه خوبی ندارداش در مورد روابط خانوادگی

بینی که چندین جا میخواهم در جهان صلح را ایجاد کنم یک دفعهمیمن:گویدمیدر سطح جمعی همها،شدگی

:دیدش غلط است، دوباره. جنگ شروع کرد

1406مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

دید آن است آن که دید دوست استآدمی دید است و باقی پوست است

دلت جسم ،دلت خدا است دید خدا را داردکند،میرا تعییناش دید است، مرکز شما دید شمامشخص است، همه

دید دوست ،دید عالی آن است که که ما برایش ذوق داریم.گوشت و پوست استاش بقیه،است دید جسم دارد

. ما بتوانیم چاه درست را ببینیم و ازش آب درست باال بیاوریمکهشودمیاست، دید دوست در این لحظه سبب

3065یوان شمس، غزل شمارة مولوي، د

بیناییگشتدیدهپیرهنشبویِزدستمنزدمپیراهنشدامنِبهسبک

سبک یعنی آن شدم و با فکرم و با قضاوتم نچسبیدم به دامن او، یعنی براي معشوق ،می گوید من خیلی سبک

دست زدم و از بوي پیراهن یوسف چشمان این من سبک به دامن او بنابر،براي یوسف دامن جسمی درست نکردم

.مثل یعقوب. من بینا شد

یک دفعه یوسفی از آنجا آمد ،کشم از چاه مثل یک سقّامیمن آب دارم: یادتان است که بیت اول گفت،حاال

یوسف .م آمد باال و دیگر االن با فکر و تصویر ذهنی یوسف را تجسم نکردمخودیعنی از چاه خودم یوسف،بیرون

.یعنی قضاوت صفر شد، عقل من صفر شد، عقل یوسف غالب شد. دم دیگرش

شود و میحضور من است، حس یکتایی من با خدا است، از اینجا یک بویی متصاعدو این پیراهنش، یوسف من

من االن دیگر با چشم خدا. هوشیاري جسمی از بین رفت. این بوي پیراهن یوسف من چشم من ذهنی را بینا کرد

.خواهد این را بگویدمی.ینمبمی

این بیت هم بخوانیمبلی 
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900مولوي، دیوان شمس، غزل شمارة 

بگیر دامن لطفش که ناگهان بگریزد

ولی مَکَش تو چو تیرش که از کمان بگریزد

باره به ذهن دو! نیایید بگویید که ببینم این حضور چیه؟،شویدمیپس یوسف شما اگر بیاید باال، شما دیدید آزاد

یعنی یعنی چی؟. گریزدمیتیرلیواشکی دامن لطفش را بگیرید ولی نکشید مثل کمان، وگرنه این مث.در بیاورید

ببینم چقدر رد:گوییدمییک دفعه. شودمیخرد زندگی رد،شودمیشما االن تسلیم شدید، دارد آب زندگی رد

خواستید تجسم کنید آب حیات را که از آنور ؟چرا! شودمیقطعشود یا مال فالنی؟ میمال من بهتر رد. شودمی

نه حس ،نه عشق،نه خرد زندگی،و قابل تفکر استنه آب حیات قابل تجسم است،با ذهنآیدمی، از غیب آیدمی

. با فکر قابل تجسم نیستها وحدت با او، هیچکدام از این

به فکر فرو نروید، در ضمن براي خودتان یوسف فکري ،آرام،ویدباال، هول نشآیدمیبنابراین یوسفتان را دیدید 

. تجسم خدا در ذهن خدا نیست. تجسم یک یوسف در ذهنتان یوسف نیست.یوسف فکري نیست. درست نکنید

.اینها توهم است

شما . رسدمییعنی از آن به بعد زندگی شما به توازن. یوسف حقیقی شما باال بیاید فکرهاي شما باید خالق باشد

ام و یوسف نیست که شما بگویید من یوسفم را دیدهياین طور.اینها باید در بیرون دیده بشود. شویدمیخردمند

یعنی خودتان . یوسف شما در واقع زنده شدن شما به بینهایت خداست!خوشگلی هم است، و چقدر خوب است

.نور و آنورش کنیدتوانید با ذهن اینمیزنده شدن بصورت خداییت است،. هستید

من ذهنی ،اید و صفرید، من نداریدشود، زندهمیزندگی از شما رد،یعنی در این حالت در این لحظه مستقرید

دانم صفر است، براي این که میگویید منمیصفر است یا خیلی کوچک است، قضاوت ذهنی صفر است، اینکه

دهید آب را، به همه روامیخاصیت سقّایی دارید به همه، و وسعتتان بینهایت است، آیدمیدانش از آنور 

، براي این که شرط مقایسه خود با دیگران وجود من ذهنی است،توانید خودتان را مقایسه کنیدنمیدارید،می

شود یا قطعمیکم،کنید چون همین که به بغل دستی نگاه کنیدنمیتوانید حسود باشید، به آن یکی نگاهنمی

. شودمی
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شما باید ببینید که این جریان را در ،مهم است بدانیم که وقتی شما به این ترتیب اجازه دادید جریان زندگی از شما عبور کند

و باید بهترین فکر و . در بیرونکندمیبه کدام عمل و کدام کار و کدام هدف را دارد سیراببیرون کجا کانالیزه کردید؟ چی را

.از این جریان شما خودتان براي خودتان بکنیدعملتان را با استفاده

نگاه کردن بغل . شودمیروید ذهن و این کممی،همین که با بغل دستی مقایسه کنید. نه به بغل دستی نگاه کنید

بگذارید به بغل دستی این قطع،اگر کامالً تمرکز خودتان را از روي خودتان بردارید.دستی یعنی کم کردن این

نکشی !! گوییم دامن لطف او را یواشکی بگیر، نکشی هامیبراي همین. شودمیاشمقایسه سبب قطعی. شودمی

بگذار برود سیراب کند فکرهاي شما .گذرد ومینگو چه جوري االن،یعنی با ذهنت قضاوت نکنی، زیاد و کم نکنی

.را و اعمال شما را

یادتان هست که آن ،سبک به دامن پیراهنش:گویدمیکه، مربوط به آن بیت است بلی این هم بخوانم دوباره

. شکندمیو خواستها راها کند و همتمیعزایِمگشت و زندگی فَسخِمیبرشخص رفته بود مصر

4384مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 

قدمهررَهدربودمتاشادرهِمَموینعَزایِم،فَسخِاندرین

دهید میاجازهدیگرکند روي شما و شما اینقدر خردمند شدید کهمیپس وقتی شما دیدید که زندگی دارد کار

دهید و عملمیاتفاق این لحظه را دارید انجامپذیرشکنید، تسلیم را یاد گرفتید لحظه به لحظه نمیستیزه

شما را دارد سر و سامان،بردمیتوقعات شما را دارد از بین،کندمیمن ذهنی را دارد ذوبهاي کند و خواستهمی

کنید دخالتنمیقضاوت،کنیدمیتماشا باید بکنید در راه، قدم به قدم لحظه به لحظه دارید تماشا،دهدمی

به . شود این سریعتر بشود؟ این سرعت به قانون مزرعه بستگی داردنمیکنیدنمییک دفعه فکر. کنیدنمی

. شودمیبا عجله قطع،شودمیدهید خرد از شما ردمیاي که اجازهزهاندا

رسم؟ چرا من نباید از ایشان جلوتر بیفتم؟ نمیشود؟ چرا من زودترنمیعجله یک چیز ذهنی است، چرا بیشتر

دو ماه باید طول بایدکه این به جاي یکسالاینها مال زمان است، مقایسه و رفتن به زمان. کندمیاینها قطع

من آن هستم فبقیه موالنا خواندند سی سال است،من که مثل بقیه که نیستم! بکشد من یک آدم متفاوتی هستم

. کندمیاین حرفها مال ذهن است و قطع! رسممیکه در عرض شش ماه به حضور
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4385مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 

یافتسازخداییلطفِازکارشیافتبازاوراگنجآمد،خانه

آنهایی که ،کنممیفقط یاد آوريایم،هخواندهمه گردید مثل آن شخصی که به مصر رفته بود اینها را میشما بر

فهمید که گنج ویک کسی رفته بود مصر، مصر همین جهان ذهن است.دانند کجا هستیممیهمراه برنامه هستند

شماست، چاه زیر خودش است، مربوط است هم به چاه که درخانه شماست، چاه اعماق وجوددر خانه خود

، کندمیبه شما کمکاستصندوقکه در فکرهاي شماست، در واقع فاصلۀ دو تا صندوق چاه است و آگاهی 

ید و کار شما به خانه یکتایی خودتان بازمی گردهم آورد، پس شما میشما را از صندوق بیرونآگاهی از صندوق

. کندمیلحظه به لحظه از لطف خدایی ساز پیدا

.خوانممیبلی دوباره راجع به این که یواش بگیرید و عجله نکنید و اصرار نکنید با ذهن کار نکنید چند بیت

873مولوي، دیوان شمس، غزل شمارة 

خویش جوداال مگر که ابر مناید به را که دوشد و آن جا که در رسد       مَر ابر

رسد میچه کسی دستش به ابرتواند به خدا برسد؟میرسد؟ چه کسی با فکرمیمی گوید چه کسی دستش به ابر

. مگر این که ابر خودش باران بیاورد پایین، ببارد! تا آن را بدوشد؟ هیچ کس

ولی ما . آوردمیباران را به سر مااگر ابر بخواهد بخشش کند . تا حاال نشده که کسی به ابر دستور بدهد تا ابر ببارد

اینکه روزن در این لحظه است، این که گذشته و ،در این لحظه،آگاه بودن به تسلیم،با آگاه بودن به این لحظه

کنیم که میالیق،کنیممییا خودمان را مساعد،کنیم خودمان را اگر باران آمدمیآمادهآینده توهم است، داریم 

شویم از لیاقت خودمان و استحقاق خودمان به ابر و بارش میآگاه،کنیممیاقت خودمان را پیداالبته لی،هستیم

. او

وجودرامَعدومخبشدخدایفضلپا؟ودستایجادبهکجاسترامَعدوم

عقل توهمی در ذهنذهنی کند؟ یک تصویر بمعدوم در اینجا من ذهنی است، معدوم از کجا دست و پا ایجاد 

. به زندگی برسد،تواند ایجاد بکند کهنمیندارد، دست و پاشناساییندارد، 

وجود حقیقی موقعی است که این من ذهنی از . بخشدمیبه معدوم وجود:گویدمیفضل خدااما اگر تسلیم بشویم 

جنس ما که از جنس . و وجود حقیقی که از جنس عدم است، پیدا کنید،شماشناساییبا ،دل ما بیرون برود
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توي این بینهایت چی هست؟ ایم ما بینهایتهوشیاري هستیم بی فرمی است، شبیه این فضاست که خلع است،

شناسد، ما از جنس چیز میکنیم فکر فقط چیزها رامیشناساییتوجه کنید که ما االن فقط با فکر ! هیچی

.نیستیم

قعوددرکهاالنبودسالمدادمنازدرکهزیرابنشینوارمعدوم

قضاوت نکن، بلند ،دانمنمییعنی بگوبنشین،ها مثل معدوم،بنشینوارمعدومگویدمیقعود یعنی نشستن، تو

شوید با میشما موازيشوي در نماز، نماز یعنی مینشو، مثل کسی که مرده بنشین، چرا که موقعی که وصل

.صورت داد سالم را نداديگوید اگر ننشینی در اینمینماز نماد وصل است، وصل به خدا است،. زندگی

یعنی وصل نشدي، داد وصل را بجا نیاوردي اگر ننشینی، ،سالم یعنی تسلیم نشدي، درست سجده نکردي

کنی، مثل میهنوز استفادهخصوصاً اگر از ابزارهایشم. ننشینی یعنی تمام فعالیتهاي من ذهنی را اگر صفر نکنی

حس تاسف و باورهایی نظیر فکرها نظیر ،اضطراب،نگرانی،ترس،خشم:مثل مقایسه، دردهایی مثل،مالمت

ننشسته، من ذهنی باید فعالیتش دهد که من ذهنیمیتوقعات، توقع از جهان مادي، توقع از دیگران، اینها نشان

توانیم با او موازي نمیپس ما. نماز واقعی هم همین است، من ذهنی باید فعالیتش به صفر برسد. به صفر برسد

مگر که در من ذهنی آیدمیبدست ن،آب بیادسجده و آماده کردن خودمان به اینکه از آنور ،داد تسلیم. بشویم

متکی نباشیم به حرکات او، ،بنشینیم. اي بنشینیمنسبت به هر جنبه

3065دیوان شمس، غزل شمارة مولوي،

صحراییبودگشتهاومالحتِازچَهمنتعجبازکردمنظریدر،چاهبه

اي آمد باال که در واقع اصل خودم می دانید گفت که مثل سقّا رفتم سر چاه آب و یک دفعه یک یوسف عالی رتبه

بود، یواشکی خیلی سبک دامنش را گرفتم بوي پیراهنش چشمهاي مرا بینا کرد، بینا کرد یعنی دید زندگی را پیدا 

. چاه از زیبایی یوسف بینهایت شده بودکه کردم و یک دفعه به چاه نگاه کردم و دیدم 

گیرد و آن چاه تنگ میهمه چیز را در اختیارآیدمیقتی باال و،مالحت زیبایی نمکین بودن، پس اصل ما زیباست

در این بجر در این بحر دانید شما، میشده بود صحرا، اینها را. که در واقع تنگی ذهن است، بینهایت شده بود

وقتی صحرا از چاه ،بلی این هم نگاه کنید. گنجد که یوسف شما از چاه آمده باالمیموقعیهمه چیز بگنجد
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دیگر من ذهنی در حال قعود . دهیمنمیکوه یعنی بینهایت ریشه دیگر واکنش نشان. شویممیما کوه،درست شد

.آیدمیزندگی بیرون ما بصورت توازن در ،کندمیخدا دل ما را تسخیراست، نشسته و زندگی

خوانم میو چند بیت

3794مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

کوه را کی در رُباید تند باد؟حلم و صرب و داد کَه نیم، کوهم زندگی 

شویم، صبر میاز حلم، حلم فضاگشایی است، یوسف که باال بیاید ما فضاگشا،کوهم،گوید من کاه نیستممی

از صبر و ما،یعنی قسمتهایی از من ذهنی و درد مانده،ین که ناهماهنگی هنوز وجود دارد در مااولو ،داریم

معلوم ،بلی، کوه. شویممیما هنوز داریم گسترده،کندمیدانیم عقل زندگی برقرار است، قانون مزرعه دارد کارمی

. تواند تکان بدهدنمیتندبادهاي زندگی کوه را.با همان سطل سطل آب کشیدن. است چه طوري شدیم

بسی استخودموافق،نابادِزانکهخَسی استجا،ازرودبادیازآنکه

من ذهنی خودش را خس. رود خَس است، مثل خس و خاشاك، برگ کاهمیمی گوید آنکسی که از باد در جا

وقتی انسان،دهدمیحس نقص و جدایی دائماً رنجش. کندمیبراي همین حس نقص. ریشه ندارد،بیندمی

واکنش نشان دهد، ،شودبتواند خشمگین میکسیریشه ندارد، با حرف ناموافق هر ،تواند مثل کوه باشدنمی

تواند باشد، هر دقیقه در معرض اثرات منفی فکرهاي مردم، نمیانسانی که من ذهنی دارد به خودش متکی

دانید که باد ناموافق براي من میبرد ومیمردم، رفتار مردم است، اینها خس باد ناموافق اینور و آنورهاي گفته

ذهنی خیلی زیاد است، 

از حرکت آن بدم . اینها باد ناموافق هستند،که مطابق میل من ذهنی من نیست،در واقع تمام باورها تمام رفتارها

براي . دهدمیهمه را در خودش جا،کوه یا صحرا یا بینهایت فضا، در حالی کهآیدمی، از حرکت این بدم آیدمی

. باد ناموافق نیست،دهدمیکسی که همه چیز را در خودش جا

منازاهلِنبودکهرااوبردآزبادشهوت،بادوخشمباد

می گوید باد خشم و باد شهوت چیزي در جهان چه شهوت جنسی چه شهوت بدست آوردن یک چیزي در بیرون 

یادمان باشد نماز . در تماس نیست، یعنی اهل نماز نیستکه با زندگی هر که را ،که تویش زندگی است، و باد طمع

آن نمازي هم که ما. از نظر موالنا در واقع وصل است، و انسان باید همیشه در حال نماز یا وصل باقی بماند
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ماآن هم براي حضور است، آن هم براي تمدید حضور است، یعنی شخوانیم به اصطالح آن هم براي وصل است،می

.و این وصال را و پیوستگی را یکی بودن را نگه داريخواهید خدا را بیاورید به زندگی عملی خودتان،می

این وصل .رودمییک ریشه داري با شما حرکت کند، با شما،روید در روزمییعنی شما باید دائماً که اینور و آنور

به ، او رااهل نماز نباشد باد خشم، باد شهوت، باد آزگوید هر کسی که می.شماست به زندگی دائماً با شماست

. دانید این رامیو شما. تواند از جا بکندمیراحتی

اوستبادِبادمکاه،چونشوموراوستبنیادمنهستیوکوهم

بود هم از جنس عدم است، جسم نیست، جسم) االن خواندیم دیگر(گوید من کوهم و هستی من وجود من می

یا ما مثل کوه در این ،شودمیشود، دشتمیاین متزلزل بود، پس وقتی دل ما باز،هویت شدگی با جهان بود

گوید، میین کوه از او درست شدهسنگین شدیم به خاطر آن ریشه داري، آن ریشه و ا،لحظه ریشه بینهایت داریم

بادي یا انرژي یا . برد باد اوستمیید کاه بشوم بادي که مراگومیوجود او یکی است االن، و اگربا خالصه وجود ما 

. راندمی، بدون دخالت من آن مراآیدمیهر چیزي که االن از زندگی خرد یا شادي یا

یعنی در حرف شنوي و . ولی ریشه دارم. گوید در فکر کردن و حرکت کردن مثل کاه سریع هستممیببینید

، خردي که از آیدمیباد او یعنی بادي که از آنور . کنممیو با باد او دارم حرکتحرکت از زندگی مثل کاه هستم 

.آیدمیآنور 

کند با حالت انسان معمولی که آبش زیر زمین مدفون است، زیر میتوجه کنید این حالتهایی که موالنا تعریف

مثل فلسفی نباید بگویید با امروز صحبت چاه کندن است، شما. فکرها و دردها مدفون است، خیلی فرق دارد

چاه کنده شده، چاه فاصلۀ بین دو تا صندوق است، شما باید کشفش کنید و هر چه . کنممیکلنگ ذهن چاه

.آورید باالمیبهتر آب را،بینیدمیبهتر چاه را،اندازیدمیچیزها را

به دهی، گفتیم این کاروان، کاروان کاروانی در هواي سرد رسیدند: در دفتر ششم اگر یادتان باشد خواندیم گفت

دري باز است، آن در این لحظه است، و کاروانیان گفتند که با بار و بنه یکانسانها بود، ده هم ذهن است، دیدند

اینجا فضاي .آییدبا بار نی،بارها را و آنچه که انداختنی است، بیرون بیاندازید! برویم تو، از تو صدا آمد که نه

.را با خودتان نیاورید توها اي عالی رتبه است، آنها را با خودتان، هم هویت شدگیضو اینجا یک فیکتایی است،
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منسَرخیلِاَحَدعشقجزنیستمنمیلجننبداوبادبهجز

جنبد، یعنی نمیمنمیل. آیدمیاز آنور ، شادي کهآیدمیاز آنور ، خردي کهآیدمیاز آنور یعنی جز با انرژي که

.حس وحدت من با او مدیر من است. به غیر از عشق خدا کسی رئیس من نیست. میل من بستگی به میل اوست

لگامزیرامبستههمراخشمغالمراماوشهشاهانبر،خشم

کنیم میبالفاصله ما دانش من ذهنی رابراي این که . زندمیببینید که چقدر از خشم و حرص موالنا حرف

و براي ما هیچی، هیچ چیز لذت ،دیگر تعارض داردهاي با دانشهاي منمامان، دانش من ذهنیمدیرمان، راهنماي

خواهیم بگوییم میخوریممیحق با ماست و چون به تعارض بر. دانیممیبخش تر از این نیست که بگوییم ما بهتر

دانایییک به ما حق با ما بودن،و چون ریشه نداریم در ذهن. حق با ماستر مقایسه هستیمحق با ماست، چون د

پس خشم ،شویممیکنند ما خشمگیننمیدهد، و وقتی مردم قبولمیحس برتري،دهدمیحس دانایی،دهدمی

کند، میترس حمل. کندمیدائماَ با این من ذهنی هست، شما من ذهنی پیدا کنید حتماً یک مقدار خشم حمل

گوید خشم شاه شاهان است، هر که شاه است خشم شاهش است، ولی غالم ما است، می.کندمیحسادت حمل

.من به اصطالح زیر افسار خودم خشم را بسته ام

سته آمدرمحتچومنبر،حقخشمده ستزَخشممگردنحلمم،تیغ

مرا زده در واقع گردن من ذهنی مرا زده و اگر من کار مغایر با خواست خدا می گوید تیغ فضاداري من گردن خشم 

گفت دل ما بین میشوم و اگر دیدم دلم گرفت، یادتان است هفته قبلمییک دفعه دچار خشم خدا،بکنم

يدهد، وقتی ما موازمیکنیم فشارمیکند، وقتی ما مقاومتمیدهد یا بازمیخداست، هی فشارهاي انگشت

شویممیگوییم دانش ما بلندمیشود، وقتیمیگذاریم دانش او کار کند بازمیکند، وقتیمیشویم بازمی

. کندمیمنبسط،کندمیکه یکی دارد مرکز را منقبض. فهمدمیکسی که حساس است این چیزها را. فشاردمی

کنم خشمش را، میکند حسمیبینم منقبضمیگوید وقتیمی.خواهد بکند بکند اندازة خودش بکندمیمنبسط

کنم، این انقباض دل من به میمن ترك. این کار را نکنبه منگویدمیکند به من، داردمیکنم دارد لطفمیحس

. دهدمیشناساییمن 



Program # 677گنج حضور677برنامه شماره 

31: صفحه

بوترابهستمگرچه،گشتمروضهخرابشدسقفمگرچه،نورمغرق

ر هستم نور ایزدي، نور عشق، گرچه تشکیالت من ذهنی من خراب شده، سقفی که باالي گوید من غرق نومیبلی

گشتم، گرچه لقب من خاکی است، بوتراب است، سرم داشتم توي ذهن، بهشت گشتم، باغ

یادمان باشد این قسمت از داستان مربوط به قصه حضرت علی است، با پهلوانی که جنگیده، و تمثیل موالنا است 

وقتی که پهلوان را زمین زده، پهلوان تف انداخته روي حضرت علی، و کند به این جنگ تن به تنمیاشارهکه 

متعجب شده، حیرت زده که این چه بسیارایشان شمشیر را انداخته و دیگر دست از جنگ برداشته و پهلوان 

ردي خشم بر من غالب شد و از گویند که براي این که همین که تو تف کمیحرکتی است، و در جوابش ایشان

. خواستم ترا بکشم و این از نظر من درست نبودمیاینجا به بعد با خشمم

براي اینکه به ما یاد بدهد که ما با هیچ کدام از ،وسیله قرار بدهد،خواهد این تمثیل را عنوان قرار بدهدمیموالنا

و اگر با یک چالشی روبرو شدیم و حرص و خشم . ببریمنات من ذهنی نباید تصمیم بگیریم و کارمان را پیش هیجا

شما باید عقب بکشید و تأمل کنید و دوباره وصل بشوید به زندگی، آن موقع کار را ،و ترس و این چیزها پیش آمد

. اند من باغ شدمگوید گرچه که من خاکی هستم، لقب خاکی به من دادهمی.ادامه بدهید

سزامیان کردناند را،تیغآمددر میان، غیر خدادرچون

یعنی حرکت را دیگر باید ،آن موقع باید تیغ را در غالف کرد،بلی در میان خشم آمد، ذهن آمد و اتصال قطع شد

شما این تمثیل عملی است و. ریزدمیبراي اینکه از آنجا به بعد به فکر و عمل شما انرژي من ذهنی. متوقف کرد

از ،دانید ترس مال ذهن است، خشم چیره شدمی.یک دفعه ترس چیره شد،کنیدمیفکر،کنیدمیدارید کار

با ذهن کائینات با عقل خدا هر ،تا دوباره برگردید هم خط شدن با یک کل بزرگ،اینجا به بعد دیگر ادامه ندهید

. گذارید، بعد به فکر و کار ادامه بدهیدمیچی اسمش را

.خوانیم به شما کمک کندمیابیاتبلی دوباره برگشتیم به غزلمان امیدوارم این ابیاتی که وسط

3065مولوي، دیوان شمس، غزل شمارة 

سیناییطورِگشتبُوَد،کورچهاگرمیقاتشرسیدجاهربهروحکلیم

کند به موسی، به این علت که میهوشیاري مارا تشبیهمی گوید وقتی یوسف آمد باال و این موسی روح، روح ما را، 

اوباشما به یاد موسی و صحبت کردن خدا،شودمیدر طورِ سینا با خدا صحبت کرده، وقتی صحبت طورِ سینا
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هستید شناساییوتسلیمخواهد بگوید که هر مکانی و هر وضعیتی در حالی که شما در حالمیموالناوافتیدمی

. ستید جاي مالقات با خداست و جاي صحبت کردن خدا با شماستهپذیرشو 

موسی روح یعنی هوشیاري شما، شما بصورت موسی یا یوسف باال آمده به هر وضعیتی به هر اتفاقی :گویدمیپس

مهم نیست، به ،خواهد باشدمیاین لحظه اتفاق هر چه. تواند محل مالقات خدا باشدمیآنجا،در این لحظه رسید

.خواهد مالقاتش صورت بگیردمی،به هر وضعیت،در اینجا به هر اتفاق،هر جا

االن وقتی شما آگاهی ،، یعنی هر قسمت هوشیاري ما تو هر صندوقی استآیدمیاگر چه کور است اما کوري در 

ظه محل مالقات شما با خداست وکند آن اتفاق در این لحنمیفرق،شوید سر آنمیآورید به آنجا و تسلیممیرا

.تواند خرد ایزدي وارد وجود شما بشود از طریق آن اتفاقمی

تواند میبستگی به اتفاق ندارد،صرف نظر از اتفاق،افتدمیدر این لحظه هر اتفاقی کهپذیرشو شناساییپس 

ا کور است؟ براي اینکه در آنجا گرچه که کور است، چر. خواهد این را بگویدمی.محل مالقات شما با خدا باشد

یواش یواش داریم از هم هویت ما ،دید خدا را نداریم،چون به تله افتادیم هم هویت شدیم ما بینایی نداریم

گوید می. این هم از ترس من ذهنی است. شوندمیبیشتر مردم یواش یواش دارند آزاد. شویممیآزادها شدگی

صحبتماباخدااینکهامیدبه،بدهیمدستازهمرااینهادانیممیچیزهایییکما،نیستممطمئنهنوزآقا

.نیامدگیرمانزندگیخردآمدیم،نکردصحبتخداحاالآمدیم،کندمی

شما،بشویدآگاهابديۀ لحظاینبهشماکهاستاین،جهاناینبهشماآوردناززندگیمقصوددانیدمیشماولی

،استذهنیمنمالجداییحس.استذهنیمنمالناامیديوترس،نترسیدهیچ،بشویدزندهخدابینهایتبه

منمال، اینهاکنممالقاتخدابامنجوريچه،ناقصمدارمارزشیچهمنکهکردنسطحیفکرهاياینجور

ازراجنسیتاینوجنساینتواندنمیهیچکس،هستیدهماآلناید،بودهخداجنسازاولازشما،استذهنی

.بگیردشما

راخودشهستندشمادردهايوذهنیمنحالیکهدرحتیهستیدشماکهچیزياینکهبدهیداجازهشمافقط

،باشدخواهدمیهرچیاستاتفاقکهکالهشلحظهاینواقعدر،اتفاقیهرسرلحظههرو.بدهدنشانشمابه

داشتهوجودشمادرشناساییوپذیرشکهصورتیدر،باشدخداباشمامالقاتمحلتواندمینیستمهمکالهآن

بهتسلیمباخدادید،خدادیدبابکشیمآب،بکشیمآب،بکشیمآبوسرچاهبرویمبایدسقامثلگفت.باشد

آبخودتانعمیقچاهازدلوهزارتااستممکنشما،ایمکشیدهزیادآبحالیکهدریواشیواشوآیدمیدست
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آزادذهنازیوسفازمقداریک،آوریدمیآبکهدفعههرولی،باالبیایدیوسفآخریشیکدفعهتا،بکشید

.شودمی

زیباییتوچونوچاهومنمسپساینازدورچَهازگفتکهرقیبیزَدَستزَنَخ

چاهازگفتهمابهکه.استذهنیمنهمینرقیب،رقیبیکاستگفتهبیهودهحرفهايیعنی،رقیبیزدستزنخ

باراگذشتهذهندرما.بنددمیرالحظهاین،بنددمیراچاهسردرواقعکندمیکهکاريباذهنیمن.باشدور

درذهنیمنکهچیزهاییباآیندهدر،آیندهبهرویممیداریمکههستیمايگذشتهیکما،کردیموصلآینده

.استروانشناختیهمینزماناینواستآیندهدرزندگیجايبهترینذهندرمابراي،برسیمثمربهداردنظر

اتفاقآنبهوقتیولی،آیندهبهبرويباید،هستاتفاقاتدر،هستآیندهدرزندگیگویدمیمابهذهنیمن

لحظهاین.پوشاندمیاستزندگیکهرالحظهاینترتیباینبهو.کندمینگاهآیندهبهدوباره،آیندهدررسیممی

چیزیکهمهاینها،بودنتسلیمیابودنفرمبییالحظهاینیاصندوقدوتابینۀ فاصلبگوییمچه.هستهمچاه

آنبهبودنآگاهوشدنمستقرلحظهایندرشدنجمعآیندهوگذشتهاز،بودنلحظهاینبهآگاه،دیگراست

.حالتهاآنبااستیکیچیزهاآنبا،ناظرحضورصورتبهافتدمیاتفاقکهچیزي

گفتم.باشدورچاهازگفتهمنبه،استزدهنامربوطحرفهايیعنیستزدهزنخذهنیمن:گویدمیخالصه

دوتاۀ فاصلرویممیصندوقآنبهنیامدهدرصندوقاینازواقعدرفکرش،ماستکردندورچاهازعملش

،دورچهازگویدمیمابهپس،بندیممیراصندوق

دیگرمن.ندارمقبولرادیگرچیزهیچ،خودمزیبايیوسفوچاهومنمبعدبهاینازگیریدمیتصمیمشماولی

.بدهندزندگیمنبهتوانندنمیآدمهاواتفاقاتکهدانممیدیگرمن.نیستمآیندهدرزندگیشدنشروعمنتظر

کهبرسمبزرگیآنبهیابیافتدبزرگاتفاقآنیا،کنممالقاتراکسیآیندهدرکهنیستماینمنتظربنابراین

.بشودشروعام زندگی

همآورمدرمیآبدارمچاهاینازمرتبمنودهدمینشانمنبهراخودشاستآمادهمنویوسفلحظهاین

توجهیعنی.کنممینگاهراخودمیوسفاًدائموآمدهبیرونمنیوسف،دهممیدیگرانبههموخورممیخودم

زندگیاینطوري،هستمآگاهخودمیوسفیعنیخودمبودنزیباوبودنزندهبهدارممینگهخودمرويراخودم

.ذهنرومنمیدیگر.کنممی
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بُرناییگشتپیراگرنباشدعجباوازمردههزارصدشودزندهکهکسی

ازآبکهوقتیومردهذهنشدرکهاستانسان،کیهاستمشخصاوازمردهصدهزارشودزندهکهکسی،خوب

ۀ هم،زیادخیلییعنیهزارصد،آیدمیخداطرفازآبیعنی،آوردمیبیرونزندگیدیدباخودشچاهاعماق

.بشوندزندهاینطوريبایدانسانهاۀ همکهبگویدخواهدمی.شوندمیزندهانسانها

اثردرخودشاناعماقازانسانهاکهآبیایناز،ذهندرمردهانسانهاياززیاديتعدادیاانسانهاۀ همکهحاال

افتدمیشانیهاشدگیهویتهمبنابراینوپذیرندمیوشناسندمیراخودشانوآورندمیباالپذیرش،شناخت

بودسالمهفتاد،بودسالمشصت،بودمپیرکهمناگرحاال،شوندمیزندهبنابراین،شودمیآزادشانیوسفبه و

؟ایناستعجب،جوانیعنیبرنا،شدمجوانوشدمزنده

کهشرطیبهافتدمیاتفاقاینهمسالگینودسالگیهشتاد،افتدمیاتفاقاینسنیهردرکهبگویدخواهدمی

.کنیمرعایتماگفتیممثنويوغزلدرکهشرایطیآن

سیماییلطیفنثارِسیمهزارکانیعجبچنینگدایِگنجهزار

معدناینازاینکهبراي،انگیزيشگفتمعدنچنینگدايایمشدههویتهمماکهماديگنجوذهنیگنجهزار

،سیمهزار،زیبایوسفاینچنینوچاهومنمگفت،آیدمیباالخرد،آیدمیباالسبببیشادياآلنچاهایناز

هویتهمهرچییعنی،صورتیلطیفیوسفچنینیکنثار،استذهنجهانبهمربوطدوبارهکهنقرهیعنیسیم

آنها،گیریدمیشدگیهاهویتهمآنازکهخوشیهاییآنکهدانیدمیشما؟کنیدفداتوانیدمی،داریدشدگی

.نیستندمقایسهقابلاصالً.هستندمعدنیچنینگداي

کجادرونیتائیدحس؟کجاگیریدمیشدههویتهمچیزیکازشماکهخوشی؟کجازندگیسبببیشادي

منکههویتحس،بودندارریشهحس،امنیتحس،آرامشحس،شاديحس؟کجابیرونینفریکتائیدحس

حالتهايآنوکجابودننامیراحس،داشتنجاودانهزندگیحس،هستنداصیلاینهاکه،هستمزندگیجنساز

تودوستدیگر،کردمقهرمنگوییدمیهمفردابگیریدامنیت حسخواهیدمییکیازشماکهکجاذهنیمن

یکیازکهعشقی،کجاگیریممیزندگیازکهعشقیآن،ندارمدوستراتواصالً.بدهمتوانمنمی،نیستم

،کندمیقطعهمها موقعبعضی،بدهدشرطیعشقیکمابهخواهدمیشرایطتاهزاربابگیریمخواهیممی

؟کجاذهنیمنتنهاییحس!کجازندگیباوحدتحس،راماکندمیتهدید
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وحدتحسوزندگیباراشمادوستیجاياندرفیقهمباذهنیمنتادوکهبیروندرنفریکبادوستیحسآیا

بیرونجهانازرازندگیدارکیفیتاقالمآنما.گیردنمی،کهگیردنمی؟گیردمیرااوباعشقحسواوبا

فدايخواهیدمیراها شدگیهویتهمآنشمااهللاء شاان.سیمهزارگنجهزارگویدمیهمینبراي،خواهیممی

؟بکنیدکانیچنین

متاشایی؟آینهبیتوخوبِرویِبهکواماتوست،پرنقشآینهچوجهان

.استدادهنفوذچیزيهردرراخودشخدا؟چراخداستنقشازپر،توستنقشازپرآینهمانندجهانگویدمی

آب:گویدمیزندمیمثالرادرخت،خواندخواهیممثنويدرامروز.هستچیزيهردرآباینيهوشیاراین

شودمیدرختدرراآبپس.هستآبتوشکهفهمدمیکندنگاهسبزدرختبهکسیهرهستدرختتوي

زندگی،باشیدحضوروزندگیجنسازشما،هستزندگیشماهمسرشمافرزنددر.هستخداچیزيهردر.دید

.بینیدمیدرختدررازندگی،بینیدمیاودررا

وقتی،باشیدذهنتوياگر،ببینیدتوانیدنمی،بشویدآزادذهنازشمااینکهازقبلیعنیحضورۀ آینبدوناما

همآینهاین،آینهیکشدیدوشدیدزندهخداابدیتوبینهایتبهلحظهایندر،آمدباالچاهازتانیوسفشما

درتوخوبرويبهپس،استپخشاوچیزهمهدرکهبینیدمیشماو. دهدمینشانراجهان،ضمندرهست

يهوشیاربصورتجهاناینبهآمدیمکهماکنیمبتوجه،کنیمتماشاتوانیمنمیماحضورۀ آئینبدونماجهان

.استانرژيخداامتداد؟نهیاهستيهوشیار؟نهیاهستیمماهمذهنیمن.کردیمدرستذهنیمناآلن

.استانرژيهرچیزي

فرکانسیکبااستذهنیمنوقتی،کندمیارتعاشفرکانسییکباشدهقائمخودشروياستخودشوقتی

بامنتهی.استخودشچیزهمه،استخودشهمدرد،استخودشهمذهنیمنپس،کندمیارتعاشايدیگر

دشمنذهنیمنکهنکنیدنگاهذهندیدباشمایعنی.کنیمارتعاشنبایدماکندمیارتعاشکهفرکانسیآن

فقط.استاودوبارههممانقشپس. استخودشهستهرچیرودمیاستخودش.استدوییاینها،خداست

قائمخودشرويعقببکشد،بیایدکهکندارتعاشخواهدمیهرجوراینقدرخودشبگذارید،بشویدتسلیمشما

،کردیماشتباههمهرچقدرکردیمظلمکههمهرچقدر،استاوهمبازهممافعلیوضعیتولی.کندمیاو.بشود

من،توستنقشپرآینهچوجهان،استزندگیچیزهمه،استزندگیهمبازاینهاوکردیموکنیممیهرکاري
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بیدار،شوممیآگاهدارماآلن،کنممیارتعاشدیگرجوریکذهندر،میشدذهندچارولی.هستمتوازپرهم

.بینممیبهترشوممیبیدارشوممیآگاهبیشتر،شوممیموازيتوبامنهرچیوشوممی

ذهنازکهيهوشیار،شمايهوشیارمیزان؟شدهعوضشمادرچی؟بینیدنمیپیشدوسالازبهترشمااآلن

تانییوسفیبهشماههرچ،شودمیصافترآینهههرچ،شمابودنآینهمیزان،شماحضورمیزان،شدهآزادشما

درسترااتفاقاتگفتم،لحظهاینباشویدمیخطهمبیشترهرچی،بینیدمیبهترراجهان،شویدمیزندهدارید

.بینیدمیترغلطبینیدمیمنفیهیجاناتباچههرخشمباهرچهتعصبباهرچه.بینیدمیتر

ارتعاشخاصیفرکانسیکباداریموهستیماوهمباز،وضعیتیهردراآلنهستیمماکهکسیاینپس

توانیممی.بودیماولازکهباشیمآن،داریمهمدرد،داریمذهنیمنحالیکهدرداریمرااینتوانماولی. کنیممی

منازاینقسمتییکآگاهیمماکهلحظههرآگاهیاین.افتدمیاتفاقدارداآلنکهچیزيآنبهباشیمآگاهی

.شودآزادیوسفکهبیفتداینقدرتاشودمیکوچکترهیشودمیکوچکترهی،افتدمیذهنی

رایینیوایاندیشهنهماند،عقلنهتولبِحالوتِازمراکهگو،توسخن

اینقدرتوسخنتولباینکهبراي،شدخاموشمنذهنیمن،گویمنمیسخندیگرمن:گویدمیکهبینیدمی

مقایسهقابلاوبامنذهنیدانشومنصحبتهاياصالًکهاستخردواستشاديپرازاینقدر،استشیرین

بهریختیراخردت،زديحرفتووکردممالقاتباتومنبارچندوقتی.دورانداختمراخودممالمنپس،نیست

.استشیرینتوسخنکهشدممتوجهمنریختیرااتشادي،منچهاربعد

چونبله؟کنممیاستفادهذهنمازآیا،کنممیاياندیشهنهدارمعقلیمننه،ماندهمنذهنیمنعقلنهدیگر

توباخطهموموازياینکهبراي،خوانممیراتوهاي نوشتهمن،شیرونویسیمیداريتووشدهسادهذهنم

توخواستکشفدنبالیا،دهممیدرتنتوخواستبااآلن،خواهممیچیدانستممیقبالًندارمراییمن.هستم

شما.شودمیالهاممادلبهکنیمنمیستیزهوقتی،شویمنمیبلندوقتی،هستیمموازيوقتیاوخواست.هستم

اوکهوقتی،رااوخواست،بشوموازيشما،کنیمیسوالداريذهنبا،رااوخواستشودمی؟چیهاوخواست

.بپرسیدیگرکسازنه،بپرسیمنازنهبفهمیبایدکندمیصحبت

یکبینیدمییکدفعه،نشستیدشما،شودمینوشتهشماذهنرويدرونازباشدیکیاوخواستباتوخواست

ذهنیمنعقلکهاستسرمیموقعی.درونتاناز؟آمدهکجاازاینوکردخطورذهنتبهجدیديفکریکچیزي



Program # 677گنج حضور677برنامه شماره 

37: صفحه

ازنگیریدهویت،کنیدمیفکروقتییعنی،نکنیداندیشهذهنیمنباشما،باشدشدهکموباشدنمانده

باشیدصندوقدوتابینۀ فاصلدر.باشیدصندوقدوتابینۀ فاصلدر.نرویدصندوقیبهصندوقیاز،فکرهایتان

عملاوگذاریممیبعدبهجایییکاز،فهمیممیجایییکتافقط،گردیمنمیصندوقدنبالها،استتجسمفقط

.کهفهمیدشودنمیراهمهدیگر،کند

&&&&

شود و تیتري دارد و میشروع2603که از بیت . در این قسمت چند بیت مثنوي از دفتر اول برایتان خواهم خواند

: این است که

رابیماراناماندارد،زیانراطبیبحلواکهکردنفعلهمانوکردنگستاخینشایدرامریدکند،ولیآنچهآنکهمعنیدر

لیغْفرَ لَک اللَّه ما تَقَدم من ذَنبِک کهراه استدرکهداردزیانراغورهاماندارد،زیانراانگور رسیدهبرفوسرماوداردزیان

.نشده استوما تَأَخَّرَ

خدا گناهان : مربوط است به یک آیه قرآن و آن عبارت از این است کهلیغْفرَ لَک اللَّه ما تَقَدم من ذَنبِک وما تَأَخَّرَکه

خواهد بگوید که ولی آن کسی که بطور کامل به حضور زنده میبه عبارت دیگر. آمرزدمیگذشته و آینده شما را

را بکند، و مرید نباید کارتواند آننمیکند که هر مریدمیکاري،است، و به بینهایت و ابدیت خدا زنده شده

چرا که مرید با ،و نباید آن کار را بکند) کنیممیبا اصطالحات تیتر داریم صحبت. ( سئوال کند یا گستاخی کند

گیرد و میکند و دانش ذهنی دارد، مراد از آنور خردمیزند و قضاوتمیکند و حدسمیهوشیاري جسمی عمل

. گیردمیپیغام

و یک چیزي در این جهان است، که به نظر من ا طبیب را زیان ندارد، حلوا چیز شیرین استزند حلومیو مثال

که سرما و : زندمی، اما بیماران منظور انسانهاي در ذهن را ضرر دارد و بعد یک مثال دیگرآیدمیذهنی شیرین 

سرماي ذهن و کشش ذهن و ندارد،،برف اثر بد روي انگور رسیده که نماد انسان کامالً به حضور رسیده است

اما غوره یعنی کسی که در راه است و هنوز اول کار است، . انرژیهاي ذهنی به انسان به حضور رسیده اثر ندارند

و تسلیم شدن پذیرشگوید به میانرژي یا ارتعاش پایین دردهاي ذهن است، و اگر مریدسرما. سرما زیان دارد

آمرزد و منظور از این گناهان انداختن میخداوند گناهان گذشته و آینده او راآورد که میآیه را، کهادامه بدهد

.هم هویت شدگی هاست

:و آیه این هست
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2، آیه )48(قرآن کریم، سوره فتح

﴾2﴿مستَقیما لیغْفرَ لَک اللَّه ما تَقَدم من ذَنبِک وما تَأَخَّرَ ویتم نعمتَه علَیک ویهدیک صرَاطًا
پس از این باشد براي تو بیامرزد و نعمت خود را بر تو تمام کند و تو را به تا خدا گناه تو را آنچه پیش از این بوده و آنچه

)2. (صراط مستقیم راه نماید

کنیم بدون سئوال گوید که ما باید همین طوري از راهنمایی بزرگان در این مورد موالنا استفاده میبنابراین تیتر

تا در این لحظه براي . کردن با من ذهنی و بکار بردن هوشیاري ذهنی و انرژي دردهاي ذهنی همینطور ادامه بدهیم

از داخل ها ما باز بشود در درون ما، تا با اصطالح غزل آبها را بکشیم از چاه درونمان و این آبها و ادامه آب کشیدن

آینده هم هاي گذشته را بیندازیم و هم هویت شدگیهاي م هویت شدگیکند که ما همیچاه خودمان کمک

.بیندازیم

، هم ایم گذشته با آنها هم هویتگذشته مشخص است، هر چیزي ما به آنها چسبیدیم از هاي هم هویت شدگی

ا آنها هم کنیم باید به آنها برسیم و بمیآینده هم همان اتفاقات یا وضعیتهایی است که فکرهاي هویت شدگی

گوید زندگی یا خدا میامرزد، نعمت خود را بر تو تمام کند یعنی ادامه بدهد تا به می.تا به زندگی برسیمایم هویت

. بینهایت خدا زنده بشود تمام بشود

این طور نباشد که پنج در صد به گنج حضور زنده بشوي ولی ادامه ندهی دیگر، و در این راه تو را به صراط 

دهد و باید موازي باشی، اگر موازي میصراط مستقیم راهی است که در این لحظه زندگی به شما نشانمستقیم،

صراط مستقیم نیست، صراط مستقیم را با ذهنکه دهد میکنی و راهی به تو نشانمینباشی با دانش ذهن عمل

کند به شرطی که در حال میزبنابراین راهی است که این لحظه زندگی جلوي شما با،توانی تجسم بکنینمی

: صحبت کردنکند بهمیپس این آیه قرآن یک قسمتی از تیتر است، و بعد موالنا شروع. تسلیم باشی

2603مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

هوشی شودور خورد طالب، سیهگر ولی زهری خورد نوشی شود

کسی . کندمیشود چرا که ولی با هر چالشی فضا را بازمیعسلمی گوید اگر ولی زهر بخورد این زهر تبدیل به

، عشق آیدمیکند و از آن فضا خرد میکه به بینهایت خدا زنده هست در این لحظه به محض بروز چالش فضا باز

با ایجاد چالش ولی طالب که در ابتداي راه است، به محض.ریزد به آن چالشمی، وآیدمی، برکات زندگی آیدمی

کند به تند تند فکر کردن، از این میشود و شروعمیبندد و منقبضمیکند و فضا رامیهوشیاري جسمی برخورد
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کند و این میبنابراین سیه هوش یعنی این مقاومت را زیاد.آیدمیهوشیاریش پایین صندوق به آن صندوق 

شیاري ایجاد کرده، پس بنابراین زهر باشد، اطراف هوها پوششی که هم هویت شدگی،کندمیپوشش را محکم تر

و حتی امروز دیدیم که کسی که در .شود بوسیله انسان به حضور رسیدهمیبه شیرینی تبدیلهر چی باشد

مقدمه راه است، و هنوز به جایی نرسیده یعنی کامالً تحت سلطه ذهن است، این آدم حتی چیزهاي خوب زندگی 

.امروز این را متوجه شدیم در داستان فلسفی منطقی مستهان. کندمییل به زهررا هم یعنی عسل زندگی را تبد

که مده غیرِ مرا این مُلک و دستربِّ هَبْ لی از سلیمان آمده ست

گوید که میگوید از سلیمان آمده است، سلیمان به خدامیلی یعنی به من بده یا ببخش به خداهبربدوباره 

خردي را بده که هیچ کسی اش را خواهیم خواند به من پادشاهی بده، قدرت بده و همینطورکه االن آیههمینطور

:این استاش آیه. بعد از من سزاوار آن نباشد

35، آیه )38(قرآن کریم، سوره ص

أَنْت الْوهّابإِنَّک ۖ◌ قَالَ ربِّ اغْفرْ لی وهب لی ملْکًا لَا ینْبغی لأَحد منْ بعدي 

.اىاى پروردگار من، مرا بیامرز و مرا ملکى عطا کن که پس از من کسى سزاوار آن نباشد، که تو بخشاینده: گفت

. خواهد هم ملک این جهانی و هم ملک آن جهانی که کسی سزاوار آن نباشدمیبینید که سلیمان ملکمیپس

کنند و به حضور عمیقتريمیدر زیر تعلیمات ولی انسانها پیشرفت:هگوید کمیداردآیدمیقصه کوتاه به نظر 

خودشان را از جنس زندگی بدون من ذهنی که دیدند، متوجه،رسندمیرسند و وقتی به حضور عمیقترمی

مگر اینکه انسان به ،شودنمیتواند در هر کسی به خودش زنده بشود و این موضوع فهمیدهمیشوند که خدامی

سلیمان هم با وجود این که پیغمبر بوده از این قاعده استثناء نبوده، اگر ولی یا که آیدمیر ظبه ن. آن درجه برسد

کند اینقدر میشوید که او روي شما کارمیزندگی وقتی شما تسلیمایننبی را از جنس خدا بدانیم یا خود خدا

کند،میکند، کارمیکار

متولد بشود و همانطور که آیه کشیدیم تا یوسف شما بطور کامل مین طور که امروز دلوها را از چاه زندگیهمی

کند که می، فکرآیدمیانسان به آن درجه نرسیده به نظر ولی وقتی که.قرآن گفت نعمتش را بر شما تمام بکند

و اجازه بدهید ببینیم موالنا چه.اند بکندتونمیفقط او سزاوار همچو بخششی است، و کسی دیگر این کار را

:گویدمی



Program # 677گنج حضور677برنامه شماره 

40: صفحه

این حسد را مانْد اما آن نبودتو مکن با غیرِ من این لطف و جُود

:گویدمیدارد به خدا این طوري،پس سلیمان که هم پادشاهی کامل این جهان را داشت و هم آن جهان را

، که ایشان آیدمیگوید به نظر میلطف و بخشش را به کسی دیگر نکن،، این گوید غیر از من به کسی دیگر ندهمی

: دهدمیخودش توضیح. کنند ولی این صحبت از حسادت نبودمیحسادت

سر مِن بَعدی ز خبلِ او مدانخوان جبانال یَنْبَغی میهنکت

گوید که تو این حرفی می.بعد از من را از بخل آن مدانمی گوید این سزاوار نباشد را تو با جان و دل بخوان و سر 

اجازه بدهیم. دهدمیرا که سلیمان زده به حسادت و بخل و تنگ نظري او نسبت نده و البته خودش توضیح

توضیحش چی هست؟

هتا یک جایی که انسان متوج،عمیقتر شدن هوشیاري انسان رفته رفته باشدکه گویم نکته قصه ممکن است می

با هم دیگر فرقی ها بشود و اگر بشود این بینهایتتواند به بینهایت خودش زندهمیشود که خدا در هر انسانیمی

. ندارند

هر کسی را که تو این بخشش را کردي او هم سلیمان :گوید کهمیرسدمیکما این که سلیمان آخر سر که به آنجا

شود این رانمیاین با اسم و زمان و مکانبنابر،است، بنابراین چون به یک عدم فارغ از مکان و زمان تبدیل شده

کند، ولی همه اینها تو نمیهیچ فرقی،به تعیین در آورد و همه اینها سلیمان هستند یا یک اسم دیگر هستند

:اش این استبلی ترجمه. بشويکه تو در هر کسی به خودت زنده. و امکان این وجود داردهستی،

.ۀ ال ینْبغی را با جان و دل بخوان و اسرار من بعدي را از روي بخل و حسادت مخواننکت

مو به مو مُلک جهان بُد بیمِ سَربلکه اندر مُلک، دید او صد خطر

کرد که اشخاص دیگر از این کار میدید و فکرمیدر پادشاهی این جهان ایشان صدها خطرمی گوید که در ملک 

یعنی پادشاهی مو به مو ملک جهان: گفتمی.دهندمیتوانند موفق بیرون بیایند و جانشان را از دستنمیمهم

:ه چیز ظاهراً نگران بودندایشان از س. در این راه بمیرد. این جهان ممکن است سبب بشود که آدم از بین برود

جریان یافتن انرژي آن جهان ) سوم(دوم خطر فارغ شدن از آن جهان، یکی هم . یعنی آدم را بکشند،یکی بیم سر

عدم ،گذاردمیخطر دین، دومی را اسمش راگذاردمیسومی را اسمش را.خرد آن جهان به عمل این جهان

آگاهی به حضور یا به خدا یا بینهایت خدا، و اولیش هم اشتباهات این جهانی است، و هر کسی که در این جهان 
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رفتنش و سقوط کردنش امکان از بین ،کند به عملش و فکرشنمییک منصبی دارد و خرد زندگی جریان پیدا

.خیلی زیاد است

امتحانی نیست ما را مثل اینبیمِ سَر با بیمِ سِرّ با بیمِ دین

در این کار بیم سر یعنی بیم از دست دادن جان و با بیم از دست دادن سّر یعنی آگاه شدن به تو، یک :می گوید

. دفعه آگاهیم را در این لحظه به تو از دست بدهم، با بیم دین یعنی لحظه به لحظه از تو پیغام نگیرم براي اعمالم

دانم، آن موقع دانسته میارم را در اختیار تو قرار ندهم، و یک منی در ذهنم بوجود بیاید بگویمیعنی فکرم را و ک

تواند قبول میاینها امتحانات بزرگ هستند و کمتر کسی از این امتحان.خود را عمل کنم به حرف تو گوش ندهم

. لش جان سالم بدر ببردتواند از دست این چانمیگفت به کس دیگر این را نده، کسیمیپس. بشود

به هر حال ما اندکی پادشاهی این جهان را داریم، ولی به . ایم موفق بشویمبینید ما نتوانستهمیکما اینکه البته

قصه قبلی. بی اطالع هستیمریزد ما از حضورنمیعلت اینکه سّر آن جهان و پیغام آن جهان به عمل و فکرمان

من آورد؟میبپرس که این آب را روي زمین کی: آن هم آیه قرآن بود. پنهان هست، بپرسگفت آبها در اعماق زمین می

سلیمان هم از این موضوع .توانینمییعنی تو. دیدیم که سیلی خورد و کور شد. توانممیمن با کلنگ: ذهنی گفت

.آیدمینگران است به نظر 

زین صد هزاران، رنگ و بوبگذرد پس سلیمان مهتی باید، که او

زندگی مادي که ما با آنها هم هویت شدیم هاي پس اشخاص باید سلیمان همت باشند که از این صد هزاران جلوه

رنگ یک چیزي است که فکر ما ،فریبنده بکَنند، رنگ و بوهاي یعنی هویتشان را از آن جلوه. موفق بیرون بیایند

شود و مسیري را انتخابمیوارد ذهننظریعنی زندگی اینکه انرژي زندهپس به محض ،شودمیبا آن هم هویت

شوید، پس هوشیاري میآیید هم هویتمیشما مثال با مفهوم پول،آیدمیرنگ در ،آیدمیکند به آن رنگ در می

نند و آنهم کمیهیجان ایجاد،کنندمیدرد ایجادها شود و هم هویت شدگیمیبصورت نظر با فکر پول هم هویت

بویش است، 

آن یک بو هم دارد، پس این جهان جهان رنگ و بو است، اید که با آن هم هویتبینید که هر چیزيمیپس شما

یعنی در رنگهاي مختلف، رنگ گفتم چیزي است که نظر یا هوشیاري در جهان بخودش گرفته یا با آن هم هویت

کنیم و اگر از جهان سّر بی میما در جهان رنگ و بو زندگی.بو هم هیجانش است،شده و به آن صورت در آمده
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و چرا خودش هم وسوسه.سلیمان از این موضوع نگران بود. کنندمیرنگ و بوها ما را ادارهاین خبر باشیم 

:بلی در اینجا یک گفته هم هست.شدمی

.صبر بر نعمت، بسی دشوار تر از صبر بر نقمت است

شود و با نعمتهاي مختلف هم هویتمیرسد معموالً سرکشمییعنی کسی که به نعمت. نقمت درد و رنج است

در صبر بر نعمت: گویدمیبنابراین. تواند آن اندازه را نگه داردنمیخواهد ومیکند، بیشترمیشود، حرص پیدامی

سخت تر از این است که هنگام شود سرکشی و من را بتوانی اداره بکنی این کار میفراواندارد حالی که نعمت 

.رنج و درد صبر کنی

بست دَمموج آن مُلکش فرو میبا چنان قوت که او را بود، هَم

می گوید در حالی که همو مقاومت کردن در ها ت دور شدن از هم هویت شدگیت او یک قوت عظیمی داشت، هم

،توانست نگه داردنمییعنی حضور را،افتادمیسلیمان به نفس نفس:گویدمیمقابل صد رنگ و بو در جهان، اما

ماندنمییعنی همیشه کامالً موازي با زندگی،افتدمیمثل یک آدمی که به نفس نفس،شدمیمش بستههی د .

گوید میدو البته سلیمان به با. وزیدمیباد هم کج،سلیمان تاجش کج شده بود:داستانها را خواندیم قبالً گفت

یعنی چی درست بورز باد یعنی انرژي آن جهانی و خرد آن جهانی! گوید تو درست بنشینمی!که درست بورز

بعد تاجش کج ! ايتو کج نشسته: گفت! درست بورز! گفت این چه وضعش است. شدمیکم،آمدمیآمد ولی کژمی

. شدمیکرد و کجمیو تاجش را با دستش درست. شد

و تاجش .ش به جهان چیزها کامل نبوداپادشاهی.آمد نبودمیدر زیر نفوذ خردي که از آنوراش الً زندگییعنی کام

بعد سلیمان فهمید که به یک چیزي در بیرون دل بسته و . شدمیکرد دوباره کجمیبا دستش درستشدمیکج

انداخت بیرون و تاج یک دفعه درست ،از دلشند آن دلبستگی در مرکزش قرار گرفته، بنابراین آن را پیدا کرد و کَ

این هم تمثیلی است به اینکه . این هم خواندیم. شدمیکرد تاج خودش درستمیدوباره با دستش تاج را کج. شد

تواند تام و تمام اعمال بشود نمی،پادشاهی شما به این جهان در صورتی که هم هویت شدگی در مرکز شما باشد

را ها را و دلبستگیها مگر این که آن هم هویت شدگی،تاج شما کج شده.جهان خواهید بودشما زیر اسارت این

من اینطور !!! آ. شد از زندگیمیت او قطعبا وجود هم:گویدمیخالصه.نید و بیندازید دورپیدا کنید و از دلتان بکَ

: بلی این هم جالب است شما بخوانید.باشم ببین مردم چطورند
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32و 31، آیه )38(کریم، سوره صقرآن 

 ادالْجِی نَاتّافیِّ الصشبِالْع هلَیع رِض31(إِذْ ع(

)31(.آنگاه که به هنگام عصر اسبان تیزرو را که ایستاده بودند به او عرضه کردند

تند تند. گذرندمیو اسبان تیزرو ممکن است اسب نباشد و تصویر ذهنی یا فکرهایی است، که از ذهن ما

. گذرندمی

)32(تَوارت بِالْحجابِ ٰ◌ فَقَالَ إِنّی أَحببت حبّ الْخَیرِ عنْ ذکْرِ ربِّی حتَّى

)32(.من دوستى این اسبان را بر یاد پروردگارم بگزیدم تا آفتاب در پرده غروب پوشیده شد: گفت

زیاد ادامه داده که دیگر آفتاب در پرده رفته مربوط به سلیمان مشغول تماشاي فکرهایش شده و اینقدر این کار را 

گذرند مرا جذبمیگوید من اگر نتوانم ذهنم را تماشا کنم و این اسبانی که از ذهن منمی.همین بیت موالناست

! ببین بقیه مردم چطورند،کنند لحظه به لحظهمی

عالَم رحم کردبر مهه شاهانِ چون برو بنشست زین اندوه، گَرد

فروها شود به نظر، وقتی که گرد غصه یا نگرانی هم هویت شدگیمیبلی یک دفعه یک چیزي را متوجه

اندازد میندکَمیاز دلشکهچیزيآن رسد، کما این که در آن قصه هم دیدیم مییعنی به حضور کامل،نشیندمی

هر کسی به خودش زنده بشود و هر کسی به این حضور درتواند میشود که خدامیمتوجه. شودمیو تاجش صاف

پس رحمش. کندنمیاین شخص همان سلیمان است، فرق،بشودیا به این هوشیاري بی زمان و بی مکان زنده

. گیرد به همه شاهان عالممی

با کمالی ده، که دادی مر مرااین مُلک را: پس شفاعت کرد و گفت

هوشیاري آن شفاعت کرد و گفت که این پادشاهی این جهان را تو با آن کمال یا حضور یا پس رفت پیش خدا 

شود ایشانمییعنی این دو تا را باهم بده، پس معلوم. اي االن که من به تو زنده هستم بدهبینهایتی که به من داده

.پادشاهی این جهان را بدهباشد در این لحظه به آن زندهکهگویند که به هر کسی این کمال را بدهمی

او سلیمان است و آن کس هم، منمهرکه را بِدْهی و بِکْنی آن کَرَم

به هر کسی که این کرم را بکنی و این حضور را بدهی او سلیمان است و من او هستم و او من است، پس انسان با 

شد که میپس معلوم. تفاوتها در من ذهنی اند. و فرقی ندارنداند رسد از جنس زندگیمیانسان وقتی به حضور
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تو با ولی باش، : گوید کهمیخوردمیدر این راه پیشرفت داشته است، و تیتر قصه هم به این موضوعسلیمان هم

ند خدا یعنی تو را بکَ،گذشته و آینده تو را بیامرزدهاي گستاخی نکن، تا خدا همه هم هویت شدگی،فضولی نکن

. این که سلیمان را به آنجا رساندکما . بکَند

مدعیخود مَعی چه بود؟ منم بیاو نباشد بَعدی، او باشد مَعی

این بی زمان ،بعدي و پیشی نداردشدهمی گوید او بعدي نیست چرا که این هوشیاري که سلیمان االن بهش زنده

.ه از اتفاقات و هم هویت شدگی با اتفاقات تشکیل شدهاست، بعدي و پیشی در مورد اتفاقات است، یا من ذهنی ک

گوید او میدر زمان بودن بیرون آمده،وشود سلیمان از حالت اتفاق بودن و هم هویت شدگی با اتفاقاتمیمعلوم

من از جنس او هستم و ،شناسدنمیشدي این هوشیاري زمانهر موقع تو در او به خودت زنده. دیگر بعدي نیست

ایم یمان بینهایتتانه بلحاظ مرتبه نه به لحاظ زمانی، از لحاظ مرتبه هر دو،جنس من است، پس بعدي نیستاو از

. از لحاظ زمانی هم با توجه به این هوشیاري بی زمان است، دیگر بعدي و قبلی ندارد، او منم

بدون من ذهنی بدون می گوید معی چیه؟ معی یعنی حضور بی مدعی، مدعی من ذهنی است، پس هر کسی 

خدا هم هوشیاري بی زمان و مکان است، و ،او از جنس خداست،شده باشدمدعی به حضور به هوشیاري زنده

تا کشیم،میکشیم، آبمیآبکشیم،میکه ما از چاه آب. گیریممیقبل و بعد هم ندارد و این را ما االن یاد

و تا به یک هوشیاري یا . آمرزدمیاهان گذشته و آینده شما راگفت خدا گن،یوسف ما کامل از چاه بیاید بیرون

: این استاش بلی ترجمه. مانسان بدون مدعی یعنی بدون من ذهنی برسی

.ولی به اعتبار مقام و مرتبه، خود منم. حسب زمان، پس از من بیایدبلکه او خود من هستم گرچه بر،آیدمیآن شخص، پس از من ن

اش معلوم است که بینهایت است، پس مقام و مرتبه

مرد و زنهگردم به قصباز میشرح این، فرض است گفنت، لیک من

موقعی ،کندمیالبته موالنا از این صحبتها،دادم تا جا بیفتدمیمی گوید که این موضوع را من باید بیشتر توضیح

با تأمل بیشتر باید توجه کنی یعنی به اندازه کافی حرف زدم گوید تو با تمرکز بیشتر میکندمیکه از این صحبتها

گردم به قصه مرد و زن، چند بیت هم از قصه میگوید من االن برمیتوضیح دادم توضیح بیشتر الزم نیست اما

تیترش است، که ، آیدمیمرد و زن همان مرد و زن اعرابی است که پس از این قصه . خوانممیمرد و زن

ماجراي عرب و جفت اومخلَصِ 
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مرد در : گویدمیخالصه این قصهاینکه همانطور که در،دانید مرد و زن اعرابی یعنی صحرانشینمیهمانطور که

واقع هوشیاري حضور است، خرد زندگی است، زن در اینجا هوشیاري جسمی است، از جنس من ذهنی است، در 

که ،بهتر است یک کادویی ببریم پیش خلیفه،ا چیزي نداریمکنند که در صحرا ممیاین قصه مرد و زن مشورت

بنابراین بهترین چیزشان را که آب باران . ما زندگی مان بگذرد،بلکه به ما یک لطفی بکند،خلیفه نماد خداست

شود میگل آلود بود و در کوزه بود و آن هم نماد هوشیاري جسمی ما است، هوشیاري ذهنی ما است، در کوزه قرار

. که ببرند پیش خلیفه در بغداد

پذیرند و ایشان آب کثیف میایشان را، آیدمیدانستند میرود بغداد و البته پیش کاران خلیفهمیخوب این مرد

که خلیفه، خدا ایشان را . به عنوان کادو که خلیفه یک کمکی به ایشان بکند،کند به خلیفهمیباران را تقدیم

شود که رودخانه دجله از میمتوجه،برندمیدهد و قرار شده که از آن در ببرند بیرون، وقتیمیمورد نوازش قرار

. شودمیشود و شرمندهمیردجلوي کاخ

بریم پیش میبه عنوان کادوایم یعنی این که ما وقتی این عقل محدود من ذهنی مان را که اینقدر سفت گرفته

شویم که یک رودخانه بزرگی از آب زندگی وجود دارد ما از آن میعه متوجهپذیرد و ما یک دفمیخدا ایشان

. بینیممیکنیم این رودخانه رامیغافل بودیم و پس از این که یک بار با آن مالقات

2616مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

لصیجوید درونِ مُخباز میاجرای مرد و زن را مَخلصیم

اي یا خالصه. خواهم این داستان مرد و زن را که خیلی هم طوالنی شده تمام بکنم یا خالصه بکنممیمی گوید من

اش را به ما بگوید خواهد خالصهمیگوید،مییک همچون چیزي،کندمیاز این داستان را درون مخلصی طلب

. اش هم بشنویدخالصهچیه، حاال شما

دان و عقلآن مثالِ نَفسِ خود میافتاد نقلماجرای مرد و زن 

می گوید من داستان مرد و زن اعرابی را نقل کردم ولی مثالی بود بر نفس خودت یعنی من ذهنی خودت و خرد 

،استحضوریکی،استزندگیخردیکی،استذهنیمنیکی: زندگی خودت، پس در ما دو تا چیز وجود دارد

بدترین،دارندايوظیفهیکهرکدامو.استجسمیيهوشیاربهمجهزمانفس،استزندگیخردبهمجهزحضور

زیادمقاومتماونباشدخبريزندگیخردازوباشدمامرکزآنوباشیمداشتهنفسفقطکهاستاینحالت
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درستآفلچیزهايازاآلندیدخواهیمماکههمینطورينفساینو.باشیمداشتهزیادقضاوتوباشیمداشته

زیادمنخواهمنمی،همندملزوموالزمالبته،همندملزوموالزمدوتااینکهگویدمیولی.باشداینفقطوشده

بهتوجهباهمیشهماولی،باشدکوچکتواندنمیذهنیمنیاتواندنمینفسکهنیستاینمعنیش،بدهمتوضیح

شدنخشمگیناستعدادمثالًمایعنی.کنیمایجادشتوانیممیهمیشه،استتناینة نگهدارندذهنیمناینکه

.نباشیدنگرانششما،رودنمیبیناز،داریمهمبازبرسیمهمحضوربهاگررا

عملوآیدمیآنورازپیغامهاوبشویممجهززندگیخردبهبیشترماوباشدضعیفنفسکهاستاینکاربهترین

،استاودستمابیرونیامورة اداروهستیملحظهایندرهمیشه،لحظهایندرکندمیتعییناورامافکرو

باباشماینطوريکهمن:گفتمیماندمی،شدمیقویترنفساینرفتمیوقتی،خواستمیراهمینهمسلیمان

نبودبخلوحسادترويازگفتمیهمینبرايبنابراین.شوندمیجوريچهدیگرآدمهايببین،درایتهمهاین

خدا،نهکهدیداًبعدولی،ماندخواهندشیتوواستسختیکار،کاراینگفتمی،ندهدیگرانبهگفتمیکه

بعدبهاینجاازبله.بدهدهماوبهدادمیسلیمانبهکهخرديهمان،شودزندهخودشبهکسیهردرتواندمی

گویدمیاستآسان

بدونیکهبراستبایستنیکخردواستنفسکهمردیوزناین

هستقسمتدوهمزندرواستخوبمرداستبدزنبگویدخواهدنمیموالنا،استتمثیلفقطکنیدلطف

حضورش،استزندگیخردیعنیخردشیکیهستقسمتدوهممرددر.استاش منیکیاستخردشیکی

زندگیخردة ادارزیردر راذهنیمناینتوانیممیماکهببینیم،بله،عقلشبااستاش منهمیکیاست

.دربیاوریم

نیک بایست است هبرِ نیک و بداین زن و مردی که نفس است و خرد

نیککاریعنی،بدونیکبراياند همملزوموالزم،استخردمردواستنفسزنکهمردوزناینگویدمی

بشودغالبخرداگر.کنیممیبدکارما،بشودغالبنفساگرپس:دهدمیتوضیحخودش،بکنیمبدکاریاوکنیم

غالبذهنیمناگرولی،کنیممیبیدارفکر،کنیممیبیدارعملمابشودغالبخرداگر،کنیممینیککارما

موقعهروشویمببیدارذهنخوابازبایدما،دهیممیانجامذهنخوابحالدرعملما،هستاآلنکهبشود

آگاهمابیایدباالذهنیمناگرولی، کردهمیسلیمانکهکنیمتماشایش،آیدمیباالمانذهنیمنکهبینیممی
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درراخرداینکهداریمالزممااآلنگویدمیکهبکنیدتوجهولی،شودمیخرابماکارکههستموقعآننباشیم

باولی،آمدنباالبهکندمیشروعمنمقداریکهرحالبهفکردرعملتويرویممیوقتیوببریمبکارعملی

،باالبیایدهممامنردهخکیاینکهولو.کندمیتماشاداردحضورایناًدائم،استزیادحضورعمقاینکهبهتوجه

دوتااینبینعاديحالتدرمرتبما،استصفرایناستصداینبگوییدشماکهنیستچیزيیکاینجاخالصه

.داریمنوسان

روز و شب در جنگ و اندر ماجراسراوین دو بایسته، درین خاکی

بهشدبکخواهدمیایناند،چالشحالدرهمباشبوروزماديجهانایندردنیاایندرضروريدوچیزاین

.یکتاییجهان،حضورجهانبهشدبکخواهدمییکیآن،ماديجهان

یعنی آبِ رو و نان و خوان و جاهخواهد حَویجِ خانقاهزن مهی

اهمیتمابهمردماینکهوخوانونانفکردراش همهکهقدیمیخانمهايخاصیتشایدازموالناگیردمیتمثیل

اعتبارباشیمداشتهآبرو،چیزهااینوبشودبزرگترمانخانهبشودزیادپولمان،ذهنیمنچیزهايهمانوبدهند

کهبارشترهاًمخصوص،خریدندمیبیرونازکهخواروباريیا،استمنزلمایحتاجواقعدرحویج. باشیمداشته

حالهربه،هیکیآنبهشدهتبدیلاستجیمیحبااآلنوشدهدادهاختصاصزردكبهحویجاینگویااًبعد

.گیریممیمایحتاجراحویج

گاه خاکی، گاه جوید سَروَریگرینفس، مهچون زن، پیِ چاره

آیدمیاش منها موقعبعضی،باشدالزمشودمیفروتنها موقعبعضی،استگريچارهپیدرنفسگویدمیپس

فروتنی،ذهنفروتنیکهشناسیدمیداریداآلنشما.استذهنهردوبکندسروريخواهدمی،شودمیبزرگباال

،برترمهمهازمن،دانممیمنگویدمیدرواقعهماش سروريو.بینیدمیخودتاندر.نیستبودنخاکی.نیست

ببیندالزماگر،استگريچارهپیاًدائمولی،بردمیبکارراآنجایییک،بردمیبکاررااینجایییک،بهترم

ازنفس،گویدمیزوردیگرجايولی،استبیشترمقابلطرفآنزوراینکهبرايشودمیتسلیم،شودمیافتاده

ولیکندمیکارهااین
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در دماغش جز غم ا نیستعقل، خود زین فکرها آگاه نیست

ماکهنیستمهمماخداییعقلبراي.نیستآگاهفکرهااینازماخردیاماخداییعقلقسمتگویدمیآنولی

اًواقعباشدکردهضرراگر،استمهمخیلیذهنیمنبرايولی.کردیمسودیاکردیمضرردالرهزارپنجزامرو

یاکنندئیداتمردمکهنیستمهمبرایشمازندگیخرد،استخوشحالباشدکردهسوداگراستاسترسزیر

.دانیدمیرااینها،استمهمبسیارذهنیمنبرايولی،راماکنندانکار

سويبهشودمیکشیدهداردمرتبماازقسمتیکپس،نیستاهللاغمجزمغزشدرماخردگویدمیپس

منکهماقسمتیکوماستقسمتیک،برایشاصالًنیستمهمونداردجهانبهکاريبودنخداوخدائیت

همینبراي،ببینیدبایدرادوتااینيهوشیاربصورتوسطاینشماو.استمهمخیلیبرایشنه استذهنی

مناینکارهايکهدانیدمیشماولی،آنورکشدمیداردیکی،اینورکشدمیداردیکیکهببینیدباید.خوانیممی

.آیدمیآنورازکهباشدخرديایننظرزیربایدذهنی

صورت قصه شنو اکنون متامست و دامگرچه سِرِّ قصه این دانه

اینسرماصحبتۀ همیعنی.استحضورۀ دانوذهنیمندام،قصهاینازمنظور،قصهاینسرکهگرچهگویدمی

راحضورۀ داناینماواستداماینتويدانهاین،کهاستایناش همهصحبتهااینواعرابیزنومردکهاست

زندهخودشبهبکشیمبایدرادانهاینولی،داردنمیبردستماسرازهمدامولی،بیرونبکشیمدامازباید

.بدهیگوشاًتمامراقصهصورتبایدتواما،چیزهاخیلیازآگاهیوچاهازکشیدنآبباگفتیمامروز.بکنیم

کهصورتهاییآنوماکارهايصورتیعنی ،چراگویدمیاآلن،استمهمهمقصهصورتکهبگویدخواهدمی

ماهستندپوكباداماینهاکهببینیمباید،آیدمیبوجودوکندمیپیداجریانانرژياینکههدفهاییکهکارهایی

پیغامنهیا؟رودمیزندگیپیغام،توشرودمیزندگیانرژي،کنیممیدرستداریماآلنکهچیزيآنآیا.کاشتیم

بایدرودمیذهنانرژيکهبینیدمیاگر،باشیدشاهدبایدشمالحظهایندر؟رودمییکیکدام؟رودمیذهنیمن

،رودمیزندگیخردانرژيدیدیداگرو.کنیدمتوقفرودمیترسرودمیحرصرودمیخشمانرژي.کنیدمتوقف

:گویدمیبعدببریدپیانرژياینۀ چشمبهتوانیدمیشماصورتازگویدمیو.برودبگذارید،برودبگذارید
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خلق عامل، باطل و عاطِل بُدیگر بیان معنوی، کافی شدی

یعنی.ماندندمیباطلوعاطلعالمخلقاینصورتدربودکافیاینوبودندحضورفقطانسانهااگرکهگویدمی

.فکروکاربهبریزدانرژياینوبکنندهمکاربایدپس،کردندنمیکاريهیچ،بودندحضورفقط

صورت روزه و منازت نیستیگر حمبت فکرت و معنیستی

یعنینیستینمازتوروزهصورت،نبودالزمنمازوروزهاینصورتدر،بودمعنیوفکرعشقفقطاگرگویدمی

یاصورت!!هارادوتااینزندمیمثال،خوانیممینمازمثالًکهببینیمما،باشدبایدصورتاینکهبگویدخواهدمی

زندگیجنسازکهداریمشاهديچهما؟رودمیانرژيجورچهکنیممیيدیگرکاریکیاگیریممیکهايروزه

رایکیة روزصورتمثالًشما،کنیمیدرستکهچیزيآن،فرمیعنیصورتاستمهمصورتاین؟هستیم

اآلنخودش،هستندروزهکنندمیوانمودنیستندروزهیاگیرندمیروزهجانودلبااًواقعایشانآیا،بینیمی

:گویدمیدارد

نیست اندر دوستی اِالّ صُوَرهای دوستان با مهدگرهدیه

کهدهدمینشانکادویعنی،استدوستیصورتکادواین،دهندمیکادودیگرهمبهکهدوستانگویدمی

درونیچیزیکنشانگرچیزهااینوکادونوع،کادودادنطرزپس.دادندنمیکادووگرنهداردوجوددوستی

.دهدمیتوضیحداردوجوددوستیآنجاکههست

مُضْمَر در خَفاهای بر حمبتهاتا گواهی داده باشد هدیه

:گویدمیزندمیتمثیلپس.باشدشاهد،استپنهانوپوشیدهکهمحبتهاییبراستقضیهصورتکهها هدیهتا

واقعیعشقاًواقعآیاکهدهدمینشانصورت،داردهمصورتییکاین،داریدعشق،داریددوسترایکیشما

موالنازندمیمثال؟استجوريچهدوستیتکهدهدمینشاندهیدمیکهکادویی،استذهنیعشقیااست

گیريمیارزان!بدهیآیدمیندلتیا؟هستیناراحتدهیمیکادووقتییاگرانبهاستولی،گویدنمیرااینولی

دوستدلتهازاًواقعاگرولی.استذهنیمندوستیکهاستمعلومدوستیاین،کنیتکلیفرفعخواهیمی

کهانرژيکهدهدمینشانمابدنظاهرحتیماکارظاهربگویدخواهدمی.دهدمینشانظاهراینگویدمیداري

حال،استافسردهاستمریضاگربدناین؟استذهنیمنازیااستیکتاییفضايازریزدمیبدناینبه
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.دهدمینشانچیزيیکصورتاینپس.آیدمیذهنازکهاستمعلوم،نیستخالقفکرش،نداردجان،ندارد

داشتیمهیجاننه،داشتیمعملنه،داشتیمفکرنه،داشتیمبدننه، این صورت هم نبود، بودحضورایناگر!ها

.استالزمنفساینکهگفتههمآنجاباشدیادمان.استالزمگویدمیصورتاینپس؟فهمیدیممیکجاازخوب

بهاًواقعکهاستاینآلایده؟ایمکردهپیداعمقیچه،ایمشدهآزادذهنیمناینازچقدرماآیاببینیمکه

بکنیمپیدازیاديعمق،بشویمنزدیکبینهایت

سِرّ، ای ارمجندهای بر حمبتظاهر شاهدندهای زآنکه احسان

هستندپنهانهاي محبتشاهداینهاظاهرياحسانهايکهگویدمیگویدمیراهمینهمباز

و، گاهی ز دوغمیمست، گاهی ازشاهدت گه راست باشد، گه دروغ

ممکنانسان. کادوآنمثلاستدروغگاه،استراستشاهداینها موقعبعضیگفت،گفتمکهگویدمیراهمین

خوابشوشودمیشلکمیخوردمیآدمکههمدوغ،باشددوغازمستیا،باشدشراب،باشدمیازمستاست

،بلهدوغازاًواقعمستممنبگوید،ندازدیبراههمبیدادودادگویدمیاآلنوشدممستبگویدتواندمی،گیردمی

.استمستییکذهنیمنازمستغرورمستکهبگویدخواهدمی.استدیگريمستییکمیمستولی

،استاتعملشاهدش،استحرفتشاهدش،استفرماینشاهدشاستدیگريمستیکهمحضوراز مست

استشاهدصورتخالصه،استبدنتشاهدش

کندها های و هو و سرگرانیدوغ خورده مستی ای پیدا کند

داردذهنیدانش،داردستیزهدانشکهکسی.کندمیپیدامستیهماو،خوردهجسمیژيرانیعنیخوردهدوغ

گویدمیاندازدمیراهصداوسر،کندمیپیداهووهاي وکندمیپیدامستییکاین هم ،آنهاستبهغرورمست

درصورتهاییشماکهببینیمخوانیممی؟خوانیممیچیبرايرااینها.استمستذهنشانرژيباولی،مستممنم

باراآلنکاشتیدکهچیزهاییآنمثل،بیرونجهانباتاندوستانباهمسرتانباتانروابطمثلکنیدپیدابیرون

مردمرسانآسیبیا؟بودهمردمرسانسود؟آیدمیبیروندلخوشیآنهاازیا؟شمابهدهدمیدرد،استداده

اید؟مستایزديانرژيازیااید مستدوغازشماکهاینهادهدمینشان،استصورتدیگراستفرم؟استبوده
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مستِ وَالستکه او اید تا گمانآن مُرایی در صِیام و در صَالست

مستاوکهکنندگمانمردمتا،هستنمازمعنیبهصالهمخففصال،استنمازوروزهدرحالریاکارآنگویدمی

رااینهاها،نداریمکاريشخصآنباما.نه؟درستهکارشولی،دوستییاخدابادوستیوال،خداستبادوستی

راهنماییراماکهچیزيآن،داریمکهعقلیآن،انرژيآنلحظهاینآیاکهداریمکارخودمانباما،زندمیمثال

.دهدمینشانآیدمیبوجودکهصورتی؟آیدمیزندگیطرفازیاآیدمیذهناز،کندمی

تا نشان باشد بر آنچه مُضْمَرستافعالِ بُرونی دیگرست: حاصل

استپوشیدهکهاستچیزيآنبرنشاناینهااما،هستندفرماینها،هستنديدیگرجنسازبیرونیافعال:نتیجه

مثالً.هستنشانهابعضیالبته؟آیدمیذهنازیاآیدمیحضورازانرژياینکهبفهمیدتوانیدمیشما.بینیمنمی

ذهنیمناز،آیدمیذهنازانرژيآنوپیغامآنموقعآن،ترسمثلخشممثل،باشیدداشتههیجانشمااگر

فکرداریدشماوزیباییحس،عشق،فضاداريمثل،باشیدداشتهلطیفیاحساساگر.آیدمینفساز،آیدمی

.آیدمیزندگیازانرژياینزیاداحتمالبهکنیدمی

تواندنمیفکروبینیممیفکرباماهمیشهسفانهامت،بدهدتشخیصرادوتااینفرقتواندنمیفکرباشدیادمان

راانرژيیکیآن،داندمیاصیلراخودشانرژيمعموالًشودمیفکرذهنیمنۀ بوسیلکهفکر.بدهدتشخیص

آناًحقیقتکه بگویدخواهدمی.دانیدمیشماکهدیگرکارهايخیلیوراخودشکندمیتوجیه،شناسدنمیاصالً

بهبیرونازتوانیمیکهدهدمینشانشمابهآن،آیدمیبوجودکهوضعیتیآن،شاهدآن،آمدهبوجودکهفرمی

.استوضعیچهدرتودرونکهبفهمیوبرويدرون

درراچیزها،ریختیمجاهمه،کثیفمارِدبیرون،آشفتهماۀ خان،مابیروناستسامانبیمازندگیاگرمثالً

استذهنجنسازمامرکزکهاستایننشاناین،ماستدرونبرهمیدرهمنشانایننیستنظمیهیچ،بیرون

آدماین،خیابانبهاندازدمیخوردمیراايمیوهخوردمیراچیزيکهکسی.استآشفتهبسیارهمذهناینو

نظمما،بیرونینظمبه،آیدمیآنجاازانرژيواستنفسشمرکزش،شدهساختهذهنازدرونشکهدهدمینشان

اگر.بگویدخواهدمی،ماستدرونانعکاسمابیرونپس.ماستدروننشانگر؟گذاریممیپازیرچقدررابیرونی

رااین،آیدمینبیروندرد،آیدمیبیرونشاديشیتواز،داردزیبایی،داردنظماینآوردیدبوجودزیباییچیز

ذهنباپسنیستاگرولی. استشدهخلق،کشیدیدخودتانچاهازکههاییسطلآنبا،استکردهحضورخلق
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خلقذهنیمنبایعنیکنیممیخلقذهنباوکردیمخلقزیادماذهنباکنممیعرضهمباز.ایدکردهخلق

.شویممیکارمادچار،کنیممی

برمیمابهآسیباین،گرددبرمیمابهبديایناًحتم،کندمیعملناظربدونذهننداردوجودناظرحضوروقتی

وبپذیریمهمراآنباید.  استپیشسالبیست،پیشسالدهمالاینهاکه،برگشتمازندگیدراگرورددگ

شرازشناساییوپذیرشبابپذیریمفقط،نکنیمشکایت،نکنیممالمت،نکنیمنالهوآهوکنیماصالحراخودمان

.فرستیمنمیبیرونبدچیزاآلنپس.گشتبرخواهدبیرونفرستادیمکهچیزيهر.بشویمراحتهمآن

تا شناسیم آن نشان کژ، ز راستیا رب این متییز ده ما را به خواست

کژنشانما،خواهیمیکهآنطور،خودتمشییتمطابق،بدهمابهراتشخیصوشناساییة قواینخدایاگویدمی

.بشناسیمراستازرا

،بنمامابههستکهآنگونهراءاشیاخداوندا

دررااتفاقاترااشیالحظهایندرزندگیباشویممیموازيبیشترهرچیکهکردیمتوجه،استحدیثهماین

بینیممیاشتباهکهبساچهوبینیممیذهنیمنعینکپشتازوگرنهبینیممیهستکهآنطوربیرون

آنکه حس یَنْظُر بنورِِ ا بُوَدحس را متییز دانی چون شود؟

خدانوربهمجهزحسکهموقعی؟شودمیتمییزوتشخیصقوه بهمجهزجوريچهحس کهدانیدمیگویدمی

بیشتر،هستیدوصلبیشترواستعدمازبیشترشمادلکهاستموقعیآنواستحضورنورخدانور.شودمی

.گرفتیدیادشمارافضاگشاییوشدهبازدرونفضاي،گرفتیدیادرالحظهایناتفاقپذیرش.هستیداوباموازي

،بینیدمیفضاآننورباوکنیدمیبازرافضاشما،استبدآیدمینظربهکهآیدمیچیزياینکهمحضبهیعنی

.خدانوراینهمینطوروشماچالشاینبهآیدمیحلراهفضاآناز،کنیدمیبازفضاچیزيهراطراف

درهمینخدانار، خدانوربایامبینیمیخداناربایاگفت،رااینهادیگرگفتهقبالًموالنا،استحضورنورخدانور

استشاهدیعنی.داردتشخیصة قوداردتمییزکه،استحضوريهوشیارخدانور،استجسمیيهوشیارواقع

راآنشماذهنیمن،بیندنمیشماذهنیمنآوردیمبوجودبديچیزاگریعنی.دهدمیتشخیصخوبازرابد

زندمیزیرششماذهنیمن،کندمیاعترافوبیندمیدرست،بیندمیراآنشماخدایینوروشمانظر،بیندنمی

.کندمیقبولحضور،کندمیانکارو
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مهچو خویشی، کز مَحبت مُخبِر استور اثر نبود، سبب هم مُظْهِرست

اثرازیاماگویدمی،استمشکلیا،نیستفهمقابلقسمتهااینکنندفکرها بعضیاستممکنحاالماگویدمی

.آوردنبوجودبراي،گیریدمیکاربهايوسیلهچهببینیدبایدشما.آوردنبدستۀ وسیلیاسببازیافهمیممی

همسببنباشداگراثرگویدمی.آوردمیبوجودکهچیزيآنیعنیسببآمده، بوجودکهاستچیزيآناثر

وجودرابطهاینوقتی،استمحبتنشانگراینکهبودنفامیلخویش بودن، مانند،باشدکنندهظاهرتواندمی

محبتبهمخبر،شدخواهدانجاممحبترويازکارهایعنی،آمدخواهدبوجودمحبتکهاستنشانگراین،دارد

.داردوجودآنجارابطهآناینکهبراي،استهمبهفامیل

مر، اثر را یا سبب نبود غالمچونکه نورا درآید در مَشام

اینوبشودبازسینهوقتی،بیایدمشامبرخدانوروقتی،سلیمانداستانآنازپسکهگویدمیدارداآلنحاال

اثربهخدانوراین،نداریداثریاسبببهاحتیاجیصورتدراین،ببینیدخدانورباشما،بشودوسیعخیلیدرون

شمابهتواندمیوکندکمکمابهتواندمیاثریاوسیلهاین،آنجابهنرسیدیمماکهاآلن،ندارداحتیاجیسببیا

دهدمیدرداینبوخ،آوردمبوجودمنراوضعیترافرمراصورتاینبگویید،کنیدمینگاهاآلناگر،کندکمک

.دهدمیدردهمسرمبامنۀ رابطاین

رااشکالمخواهممی،دارماشکالییکمنپس.دیگراستاثر.دهدمیدرداگر،شدهدرستذهنانرژيبااین

پس.دانیدمیمسببراطرفیکیآننهکنیدمیمراجعهخودتانبهشمااشکالکردنپیدادروکنمپیدا

ایجادخودتانبرايکهيدیگرچیزهايیا،رابطهاینبهکردیدکمکشماچقدرببینید،کنیدمیپیدارااشکالتان

.کندمی،کندمیکمکشمابهاثرخودیارسیدنۀ وسیلیاپس.ایدکرده

گردد، وز اثر فارغ کندزَفت یا حمبت در درون، شعله زند

بینهایتگوییممیحاالدرونفضاي،دیگربیرونآیدمیشمایوسفیعنی،شودمیبازدرونفضايوقتیگویدمی

اولدستفهمیدمی،کندمیفارغاثرازراشماکهشودمیزیاداینقدر.زندمیشعلهدروندرعشقوشودمی

فکريهرکنیدمیهرکاري،نکنیدبیدارعملتوانیدنمی،بکنیدبدکارتوانیدنمیشما،شدیدزندهعشقبهشما

بیراشما،بکنیدنگاهوسیلهیااثربهنداردلزومیبنابراین.نیستاینازغیروریزیدمیزندگیخرد،کنیدمی

.باشدموثرتواندمیوسیلهواثرکارابتدايدرولی،وسیلهواثرازکندمینیاز
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چون حمبت نور خود زد بر سپهرحاجتش نبود پیِ اِعالمِ مِهر

نیستلزومی،کادومثلباشدما عشقومحبتومهرنشانکه،نشانکردنپیدابرايیامهراعالمبرايگویدمی

وفکرهاۀ هماز،ایدشدهبازبزرگآسمانیکمثلشمایعنی،زدهآسمانبهراخودنوردیگر عشقاینکهبراي

.بکنیدنگاهاثربهنداردلزومی،باردمیعشقتاناعمال

این سخن، لیکن جبو تو، والسّالمهست تَفصیالت تا گردد متام

گفتمکافیة اندازبهاما،کنیمتمامماراموضوعاینتاهستصیلتفوهستتوضیحبهاحتیاجهمبازگویدمی

:گویدمیهمدوبیتمنتهی،بجوبروخودتباید،والسالمکنیجستجوبرويبایدخودت،کنیدملاتاگرشما

صورت از معنی، قریب است و بعیدو آنکه آن معنی درین صورت بدید

،استدورهم،استنزدیکهممعنیبهصورتکهداندمی،ببیندصورتدر،رازندگیرامعنیکهکسیگویدمی

بهرسیدشودنمیاثرباولی،استآوردهبوجودانرژيیکمعنییکرااثر،اثر،گفتیماثرکهاستدرستیعنی

:گویدمیاستفرمويهوشیار،منظورکهزندمیمثالراآبودرختاآلن،یکیآن

چون به ماهیت روی، دورند سختو درختاند در داللت مهچو آب

اند درختوآبشبیه،ماوبینهایتآنوحضور،مافرمويهوشیارمثالپس.هستنددرختوآبمثلگویدمی

بخواهیاگرولی،نیستبحثیاصالًیعنی.هستآبشیتواستسبزکهاستمعلوم،کنینگاهدرختبهشما

،کنینگاهدرختبهولی.برسیتوانینمی،برسیآببهآنحاالتودرختاینازوکنیبررسیجدارادرخت

.استسبزچقدراًواقع،رسیدهزیاد،رسیدهکمآباینبهکهدانیمی

فکراینبررسیباولی،داردوجودآبدانیممی،استدرختمثلواقعدرکهبعدمانچهار،بدنماناینبامایعنی

.استيهوشیاراینجادرآب،جداستآب،جداستماهیتنظرازاین،برسیمآبآنبهتوانیمنمی،بدناینو

ازتوانیمنمی.نیستندیکیاًماهیتآببادرخت،سختدورندرويماهیتبهچون،زندمیرايهوشیارمثال

بدنمانبههممامورددر.هستتوشآبفهمیممیکنیممینگاهکهرادرختحالتولی.برسیمآببهدرخت

اینة دیدبااگرولی.هستيهوشیار،توشهستآبکهبینیممیکنیممینگاهجانمانوهیجاناتمانفکرمان

پس.ببریمپیتوانیمنمیبله.ببریمپیتوانیمنمی،ببریمپیيهوشیارآنبهبخواهیمجسماینماهیتباوجسم
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بوجودکهچیزيآن،فکرمان،بدنمانمامورددرحداقلاثراینولی،خدادیددوباره؟بکنیمبایدچکاربنابراین

این؟ریزدمیآیدمیزندگیآبیااینبهریزدمیآیدمیذهنآباینکه.شاهدنداینهاۀ هم،بیروندرآوریممی

بدن.استذهنتکراريفکریک،نه؟شودمیترخالقمافکرهايروزبهروز،شودمیترخشکداردروزبهروز

.شودمیترمریضروزبهروز،نه؟شودمیترسالمما

؟شودمیبدتریاشودمیبهترمردمباهایمانبچهباهمسرمانباماروابط؟شودمیبهتریاشودمیبدترمازندگی

اینمشخصاتباتوانینمی.برسیآنبهتوانینمیاینباولی.آیدمیکجاازانرژيکهدهدمینشان،استاثراینها

وقتی،شودمیخالقمافکرکهاستدرست.استفکرهمینهماش یکی،بشناسیرایکیآناینمعیارهايبا

چیزيچه.بشناسیمرايهوشیاربرگردیمتوانیمنمیماهمخالقفکراینوجودباولی.آیدمیانرژيآن

بهکشیدیممیچاهازکهآبدلوهايآناز،شناساییوپذیرشبادید.گفتیمدوبارهامروزکهخدادید؟شناسدمی

.آیدمیدست

،شماستشخصیخواندن،استتکرار،استتکرار،استتکرارمستلزمخوانیممیاینجامارامطالباینالبته

آخرتابرنامهاولازاگرولی،فهمیدرااینهاشودنمیگریختهوجستهبهکهبکنمعرضدوبارهوشماستملات

ازشمادیدیواشیواش،بنویسیدبرنامههردررامهممطالبوبکنیدتکراروبدهیدگوشملاتبادقتبابرنامه

.ببینیدزندگیچشمبابایدودیدخواهیدزندگیچشمبا،بودخواهدزندگیدید

کهکردممیمنکیداتکههمهاینونیستسوالدر،نیستفکربادیدجوراین. کنیدتجربهخودتاناولدستو

خودتاندروقتی.بدانیددرختراخودتانشماواقعدر،بشناسدراآب،بشناسدرايهوشیارتواندنمیدرخت

اگرولی،بودنشخشکیاشودمیواردانرژيجورچهفهمیدمیبودنشسبزاز،اینهاوکنیدمیفکرفقطهستید

شمادیدکهآیدمیلحظهایناتفاقپذیرشازفقطدیداینو،بشناسیبروييدیگردیدباباید،بشناسیبخواهی

.پذیرشوشناساییکلمهیکدر،استپذیرندهوکندمیزندگیدیدرا
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