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شرتان مست شدستند، ببین رقصِ جَمَل

ز اشرتِ مست که جوید ادب و علم و عمل؟
علمِ ما داده او و رهِ ما جاده او

مِ گرمش، نه ز خورشیدِ حَمَلگرمیِ ما د
دمِ او جان دهدت رو ز نَفَخْتُ بپذیر

ست، نه موقوفِ عللکارِ او کُنْ فَیَکُون 
ما در این ره مهه نسرین و قَرَنفُل کوبیم

ما نه زان اشرتِ عامیم که کوبیم وَحَل
شرتانِ وَحَلی بسته این آب و گلند

پیش جان و دلِ ما آب و گلی را چه حمل؟
ةُ ا بزاده به دعایِ صاحلناقَ

جهتِ معجزه دین ز کمرگاهِ جَبَل
هان و هان، ناقه حقّیم، تَعَرُّض مکنید

تا نربّد سرتان را سرِ مششیرِ اَجَل
سوی مشرق نرویم و سوی مغرب نرویم

تا ابد گام زنان جانبِ خورشیدِ اَزَل
بلی: گویهله، بنشین تو، جبنبان سر و می

ه تو اسرارِ غزلمشس تربیز مناید ب
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.کنماز دیوان شمس موالنا شروع می1344شمارهبا سالم و احوالپرسی برنامه گنج حضور امروز را با غزل

1344مولوي، دیوان شمس، غزل شمارة 

عمل؟وعلموادبجویدکهمستاشرتِزجَمَلرقصببینشدستند،مستشرتان

شده و با نیروي ایزدي به رقص سانی است که به هوشیاري حضور و به اصل خودش زندهدر اینجا شتر مست نماد ان

کند میکند حرکتمیکند عملمیآید، فکرمیعشقی که این لحظه از طرف خدایا یعنی با خردي که آید،در می

رقص فُرم هم این رقص شامل. رقصدمیزندمیدر واقع با آهنگی که جهان غیب.و این کار شبیه رقص است

بنابراین فرمها، . نشدهو این شخص چه مرد باشد چه زن، به هیچ چیز در جهان نچسبیده، یا هم هویت. هست

روند، و این انسان به یک مفهوم ذهنی یک چیزي که در میآیند و از بینمیوضعیتها بوسیلۀ خرد زندگی بوجود

.هم هویت نشده استنچسبیده یا با آن همانیده نشده یا ،ذهنش تجسم کند

شود نمیو شاید سمبل شتر به خاطر این است که شتر بسیار بی شکل است، همانطور که هوشیاري حضور را

و البته ما با هوشیاري جسمی که بیشتر ! ببین: گویدمیولی موالنا.شود توصیف کردنمیخدا را هم. توصیف کرد

. ندتوانند رقص شتر مست را ببیننمیانسانها دارند

این شتر مست یعنی انسانی که در این لحظه به بینهایت خدا و ابدیت خدا زنده شده و شبیه او شده : گویدمیو

بنابراین کسی انتظار ندارد که ادب ذهنی را یا اصول و مراسم هم . آوردمیادب و علم و عمل را این لحظه از آنور

دانش ذهنی هم هویت . و علمی هم که دارد علم ذهنی نیست. هویت شده را یا آداب هم هویت شده را رعایت کند

پس بنابراین هم ادبش هم علمش و . کندمیو عمل را هم او. دهدمیشده نیست و این لحظه علم را زندگی بهش

. کندمیهم عملش را در این لحظه زندگی تعیین

که ما بصورت امتدا خدا و هوشیاري بی این است،بگوییم از مقصودي که ما در این جهان هستیماي کهو خالصه

گوییم خودمان را که از جنس بینهایت بودیم میفرم، امتداد زندگی آمدیم به این جهان و همانطوري که هر هفته

که آن گفتیم اسم مان بود و فکر من بود، که هم اسم ما و هم کلمه من و مفهوم آن از ،کاهش دادیم به یک فکر

یک بافت ذهنی تنیدیم ولی هنوز ،ل و حوش این دو تا بوسیلۀ فکر دیگري بنام مال منو بعد حو. جنس فکرند

. هوشیاري هستیم

و یک چنین بافت ذهنی که اسمش من ذهنی است، براي حس جدایی و یاد گرفتن جدایی و بقاي انسان است، ولی 

جاد ارتباط درست با انسانهاي دیگر و این من ذهنی براي ای. خوردنمیبدرد ارتباط با خدا و زندگی در این جهان



Program # 679گنج حضور679برنامه شماره 

4: صفحه

براي اینکه از جنس ذهن است، و هوشیاري جسمی دارد و دائماً جسم را. خوردنمیشناسایی زندگی در آنها بدرد

بنابراین اگر شما بوسیلۀ این عینک به انسان دیگر نگاه کنید که از جنس زندگی است، او را جسم. بیندمی

خورد؟ و در این بافت ذهنی میگویید مثالً این انسان به چه درد منمی.کنیدمیو رفتارل جسم با اثو م. بینیدمی

بینیم و حداکثر از وضعیت این میبینیم بلکه وضعیت این لحظه رانمیما این لحظه را که از جنس زندگی است،

.ی در آن استکنیم که با دید من ذهنی زندگمیلحظه براي رسیدن به وضعیتی در آینده استفاده

طرز دید من ذهنی درست نیست و قرار بر این است که انسان که بصورت امتداد خدا رفته به جهان پس از مدت 

اش دوباره هوشیارانه برگردد، همان اندازه بشود که از اول بوده و به همان هوشیاري برسد که اندازهکوتاهی 

گفتیم که این چسبیدن به چیزهاي این جهان و از بینهایت است، هوشیاري اش هم هوشیاري حضور است، و 

.پشت عینک آنها جهان را دیدن و سازمان دادن زندگی بر حول محور آنها غلط است، غلط است

گیرد که برخی چیزها خوب است، و برخی چیزها بد است، و میببینید انسان یواش یواش در حال بزرگ شدن یاد

، و امروز خواهیم دید که بصورت نسبی و موقتی درست است، مثالً مااین بد و خوب دید هوشیاري جسمی است

در ابتداي زندگی خوب است، از یک سنی به در چهار بعد تولد خوب است، مرگ بد است، و رشد کردن : گوییممی

موفقیت خوب است، شکست بد است، . بعد مریض شدن، ضعیف شدن به زوال رفتن و باالخره فوت شدن بد است

.ایی خوب است، اما پیر شدن و زشت شدن بد استو زیب

بیند، بنابر این ما شروع کنیم در ذهن به اینکه چیزهاي خوب را جدا کنیم و با میببینید دید من ذهنی اینطوري

و حرکت فکر براي من ذهنی . آید، معناي زندگی مان را تعیین کنیمعقل من ذهنی که از حرکت ذهن بوجود می

نی عقل من ذهنی یعنی حرکت فکر، و معناي زندگی هم یعنی یک معنایی که صرفاً و انحصاراً یعدهد میعقل

. بوسیلۀ ذهن معیین شده

را هم جدا کند، ها گیرد که خودش را جدا کند از مردم، رویدادها را هم جدا کند، وضعیتمیپس یک انسانی یاد

ان همه چیز بهم مربوط است، و بعضی از این این جدا دیدن اشکال است، دید من ذهنی است، چون در جه

، و معناهاي زندگی را نسبت بدهد به این چیزهاي خوب ...خوب است، خوب است، خوب است،: رویدادها را بگوید

شود میخوب دائماً تهدیدهاي در حالی که آن رویدادها وضعیت. و سعی کند که از رویدادهاي بد اجتناب کند

گیرد با این دید و وقتی که آن چیز خوب که گفته خوب میزش و این شخص زیر ترس قرارو فرو ریبوسیلۀ تباهی

. گوید که زندگی دیگر معنی نداردمی.دهدمیریزد انسان معنی زندگیش را از دستمیاست، فرو
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ی افتد ما شکست بخوریم؟ براي چمیموفقیت خوب است، شکست بد است، چه اتفاقگوییم که خوبمیمثالً

بزرگ شدند و رفتند دیگر ها خوب بعد از اینکه بچه!! اي؟ بري بچه هایم که بزرگ کنم به یک جایی برسانمزنده 

شود؟ اگر چیزهاي میمنظور و معنی زندگی شما چی،دهند و نفوذ شما به صفر رسیدهنمیبه حرف شما هم گوش

وند که از بین خواهند رفت، مثل موفقیت ما، که همیشه خوبی که ما انحصاراً معنی را به آنها نسب دادیم از بین بر

جوانی ما، زیبایی ما، خوب با آن دید ذهنی شما دیگر منظور از زندگی چیه؟ مثل،توانیم موفق باشیمنمیکه

.هیچی

یک پارکی که چمن در آن کاشته شده و درختها سبزند، هر ،می بینید که این طرز دید ذهن باز هم طرز درد پارك

اي نیست مثل هیچ گل پژمرده،شویدمیکه واردکند، صبحمیآید، قیچیشود باغبان میمیاي که خشکاخهش

اي نبوده، ذهن دوست دارد همچون پارکی را، البته درست کردن این پارك هم خیلی اینکه اینجا اصالً گل پژمرده

.برنامه ریزي ذهن مثل پارك بشودتواند با عقل ذهن ونمیقشنگ است، ولی توجه کنید که زندگی شما

در زندگی ما . تواندنمیآید، ولی زندگی مانظم ذهن ترتیب داد و ما خوشمان میشود درست کرد و با میپارك را

مریض شدن، پیري و ،است، جوانی هست، قوت هست، موفقیت هست، ولی ضعیف شدنتولد است، مرگ هم

گوید این نباشد من میدهدمیخوب است و بهش معنیاین گوید میو هر خوبی که ذهن. زوال و مرگ هم هست

. شودمیدائماً تهدیدزندگیم معنی ندارد

که در این . کند و امروز درباره آن ما صحبت خواهیم کردمیولی یک نظم دیگري هم هست که موالنا به آن اشاره

استکه طبیعی است، و ارگانیکه است،رقص هم هست، رقص انسان به حضور رسیده، نظم جنگل دست نخورد

بینید، براي میروید اگر فقط با ذهن نگاه کنید فقط بی نظمی و هرج و مرج رامیروییده است، وقتی شما آنجا

دست نخورده است که و در واقع یک نظم پنهانی یک نظم مقدسی در این جنگل.اینکه مثل پارك چیده نشده

درختی پوسیده از آن پوسیدگی یک تنه . توانید خوب را از بد تشخیص بدهیدنمیبینید با ذهن تانمیشما

توانیم نمیگیاهان جدید جوانه زده، خوب حاال خوبش کجاست بدش کجاست؟ مرگ کجاست زندگی کجاست؟

. تشخیص بدهیم

توانیم بوسیلۀ نمیزندگی ما هم به این ترتیب است و ما:دهد کهمیبه ما یادنگاه کردن به این نظم پنهان جنگل

فقط منظور زندگی و ارزش زندگی و معنی زندگی را به آنها نسبت . نظم پارك و نظم ذهن خوبها را بغل هم بچینیم

موقتی و نسبی است، ،کنیم که این معنی و این منظور و این ارزش که این چیز خوب داردمیبدهیم و داریم درك
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توانیم درك کنیم؟ نمیآید، حاال ما چرا نظم زندگی راکه از آنور میحاال مطلق چیست؟ نظمی است . مطلق نیست

براي اینکه به نظم پارك چسبیدیم،

شوند هزاران نفر هم دارندمیکنیم در روي کره زمین هزاران نفر دارند متولدمیهمین لحظه که ما صحبت

بلحاظ ،یزها دارند یعنی یک سري انسانهابینی که نظم جنگل است، یک سري چمیمیرند، از باال که نگاه کنیمی

کنیممیآیند، همینطوري، ولی ما چون با دید ذهن و نظم ذهن نگاهمیمیرند یک تعداد هم بدنیامیجسمی

توانیم قبول کنیم که ما جدا نیستیم، همان نظم در ما برقرار است، و نظم ذهن ما که بصورت دویی خوب و بد نمی

. این دید غلط است. نیستآن درست ،کندمیکار

خواهیم مثل پارك زندگی مان را ترتیب بدهیم ولیمیما. مربوط به نظم پارك هم هستادب و علم و عملحاال

االن که پنجاه سالمان ،زندگی ما رو به تباهی است، اگر زیبا بودیم در سی سالگیدانیم که برخی از قسمتهاي می

توانیم بگوییم که آن خوب بود و این بد است، حاال پس این به چه نمی.اریماست آن زیبایی و قدرت بدنی را ند

گردد به اینکه شما درك بکنید که در این لحظه باید میهمه اینها بر. نه این جور دید غلط است. خوردمیدرد

که با عینک من موازي با زندگی بشوید و ادب و علم و عمل را از آنور بگیرید و از عقل جزیی یا عقل من ذهنی

. کند پرهیز کنیدمیذهنی و عقل این دنیایی به جهان نگاه

عقل این جهانی عقل ما است، وقتی که . سازگار نیستدر کتاب انجیل نوشته شده که عقل این جهانی با خرد خدا

فکر . کنیممیگیریم، و منظور زندگی و معنی زندگی را بوسیلۀ فکر فقط تعیینمیعقل را از حرکت ذهنفقط 

کند به آن خوبها و ستیزهمیکند و خوبها تعریف شده و معنی زندگی را مربوطمیکند بد و خوبمیقضاوت

دائماً ،کنیدمیتعریف،کنیدمیهر خوبی را که شما معیین.کندمیکند با بدها و به این ترتیب زندگی را تباهمی

قتی که یک قسمتی از این ارزشها و منظورها و معانی زندگی که مورد تهدید زندگی است، زمان است، و اتفاقاً و

. شود که زندگی بیایدمیاز آنجا یک پنجره باز،ریزدمیکه همیشه فرو،ریزدمیتعریف شده بوسیلۀ فکر فرو

همین طور خرد زندگی که این لحظه در شما وجود دارد و ،در مورد این موضوع، موضوع دویی بصورت دو تا دیدن

تواند رد بشود از شما، همین طور در مورد تسلیم و موازي شدن با زندگی، این که خدا به شمامیهمینطور

و تسلیم شوید نمیاید و هستید و من ذهنیشوید که بودهمیگوید در این لحظه باش و شما همان هوشیاريمی

کند صحبت میحظه به لحظه از شما عبورلحظه به لحظه تا این خرد از شما رد بشود و این که این دم خدایی ل

.خواهیم کرد
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حَمَلخورشیدِزنهگرمش،دمِماگرمیِاوجادهمارهِواودادهماعلم

ل یعنی خورشید فروردین، یعنی خورشیدي که گرم شده، پس علم ما را این لحظه اوخورشیدمدهد به ما، میح

در ما ايکی موازي هستیم؟ با اتفاق این لحظه در آشتی هستیم، ستیزه. با هستیمدهد؟ وقتی موازيمییک

. نیست، مقاومتی در ما نیست و قضاوتی هم نیست

کند، ره ما هم نمیپس راه ما را، آداب و رسوم و چیزهاي که با آنها شرطی شدیم اینها معلوماوجادهماره

، پس هر لحظه یا این لحظه دم گرمشدمِماگرمیِ. کند در این لحظهمیاي است که او االن جلو ما بازجاده

، یعنی نه زندگی خورشید حملشود، میگرمش که همراه با خرد و شادي و آرامش است به چهار بعد ما دمیده

نمان میریم، بدمیبلحاظ انرژي ما،دانید خورشید نباشدمیدرخشد و البتهمیاست که در باالنه از خورشیدي

هایمان و ماحصل کالم اینکه ما بوسیله حس. کندمیاست، و فکر ما دارد کارو حسهاي ما زندهزنده هست

یعنی شما بوسیلۀ فکرتان به یک چیزهایی در بیرون وصل نیستید که از .گیریمنمیفکرهایمان و فیزیکمان گرمی

،کندمیشود، جسم شما را آن سالممید چهار بعد شماآید وارو یک انرژي معنوي که از آنور می.آنها گرما بگیرید

اینها هم خوب است، ولی گرمی زندگی شما از بیرون،اید، نه غذا و دوانه صرفاً که شما به این جهان وابسته

. این را بگویدخواهد میآیدمیجوشدمیآید از دروننمی

کم هم این ابیات را که امروز اگر بتوانیم بخوانیم تعدادش یتان خواهم خواند امیدوارم که شماااز مثنوي برابیاتی 

. گذاردمیهم نیست بارها و بارها شما بخوانید و ببینید که چه اثري روي شما

3170مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بیت 

سربردشهازینبودسربیکههرپسرايبگذارتیغکن،سپرجان

بگذار آن کار ،یعنی موازي شو. من ذهنی را سپر تیغ زندگی کن،، یعنی جان ذهنی راگوید که جانمیپس دارد

چون در بیت قبل االن خواهیم خواند اگر علم ما از او نباشد.دانممیبر، نگومقاومت نکن، عقلت را بکار م. کند

آن . اساس آن من درست کردمدانشی که یاد گرفتم با آن هم هویت شدم و بردانم؟میچی را! دانممیگوییممی

.خوردمیدهد آن بدرد مامیدانشی که این لحظه زندگی به ما. خوردنمیدانش که دانش ذهنی است، به درد ما

در اختیار کسیخردش راهر کس که بی سر بوده تا حاال از آن شاه سر برده، یعنی خدا سرش را: گویدمی

. دانمنمیشود، بگویدگذارد که نسبت به من ذهنی بی سر بمی
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خَستتوجانهمو،زاییدتوزهمتو استمکروحیلهسالحتآن

آن سالح تو یعنی اسلحه تو حیله و مکر توست، حیله و مکر همان از حرکت فکر عقل گرفتن است، هر کسی که 

بنابراین جدا از زندگی است، در ،دآینمیموازي با زندگی نیست، از آنور هیچ گونه خردي،این لحظه مقاومت دارد

این آدم از حرکت ،کند، مقاومت در او هستمیبیند و با آن ستیزهمیاین لحظه فقط قیافه و وضعیت این لحظه را

بوسیله فکرش معیین شده، و مربوط به این جهان است، این کار درست هایشو گفتیم ارزش.گیردمیفکرش عقل

ذهن ما باید بی من ،گوییم نباید فکر کنیمنمیتوجه کنید ما.فکر کردن توست اصالًمی گوید اسلحه تو . نیست

نه اینکه شما فکر را بیندازید گفتند فکر بشود و زندگی روي ذهن ما بنویسد که این لحظه چه فکري خوب است،

.نکنیم، نه اینطوري نیست

از دیگران و جدا از زندگی، شما وقتی در این حیله و مکر ما همان فکر کردن من ذهنی است، در حالی که جدا

کند شما از یک انسانی قهر کنید یا نمیفرق. کنیدمیلجبازي دارید، با خدا هم همین کار را،لحظه مقاومت دارید

با هر چیز هم که هم هویت .شویدمیبراي این که منقبض،شودنمیبا خدا قهر کنید، این انرژي وارد وجود شما

پس این سالح حیله و مکر از ما زاییده شده، یعنی هوشیاري درست کرده، شما بعنوان . شودمیرکز مابشویم م

.کنید این موضوع رامیو جان تو را زخمی کرده، توجه. این را درست کردیدهوشیاري

دولآیدپیشکهکنحیلتتركحیلزینسوديهیچنکرديچون

هایمان را ما بچه. هیچ سودي نبردیمو از این حس عاقل بودن بر اساس فکرهاي من دار ها هما تا حاال از این حیل

زودباش بدو، این کار را : اش بر اساس منظورهاي این جهانیرا مجسمه دیدیم همهابی عشق بزرگ کردیم، آنه

کنم، خانه هم میش را سیرر را بکن، و هیچگونه عشقی به آنها ندادیم، و فکر هم کردیم که خوب شکمابکن، آن ک

اش هست؟ نه آن طلبدهم، پس دیگر چیمیاش را همپول مدرسه،که برایش خریدم، ماشین هم که خریدم

اي چون فقط فکر من دار عقلمان بوده خالصه ما در هر زمینه.و آن عشق استکردي چیزي را که بهش نداديمی

سودي نبردیم، جز درد چیز دیگري ایجاد ،تعریف شده بودهو منظورهاي این جهانی به وسیلۀ فکر تعیین و 

این حیل براساس جدایی و هم هویت شدگی . نکردیم، شما بطور دسته جمعی هم ببینید که ما همین کار را کردیم

است، توجه کنید که چه جوري است؟ اصل موضوع این است که در این جهان امتداد خدا در حال بگیر هفت 

ت میلیارد آدم امتداد خدا هستند، همه زندگی هستند، همه باید بکشند عقب روي خدا زنده، هفمیلیارد آدم
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فقط یک سري آدمها را که ،اما ما براساس جدایی و هم هویت شدگی. شان از جنس خدا هستندبشوند، پس همه

جزو خانوادة ما هستند در فکر با ما مشترك هستند یا همشهري یا فامیل هستیم یا حاالهم دین هستند یا با ما 

از جنس ما نیستند، و این غلط است،،آنها جزو ما هستند بقیه غیر و دشمن و جدا، خالصه جدا از ما هستند

در یک جایی هست مایک آدمهایی. بطور دسته جمعی هم ما سودي نبردیم. از اینوید سودي نبرديگمی

.فقط توهم است این. همچون چیزي نیستتوانیم از بین ببریم اینها جدا هستند دیگر، اصالًمی

شما خودتان را جدا،بینیممیرویدادها را جدا،بینیممیکائینات یک کل تقسیم ناپذیر است، این که ما جدا،خدا

بینید ماالً این توهم است، خدا یک کل تقسیم ناپذیر میرویدادها را جدابینید،میتان را جدابینید، خانوادهمی

و در داستان جوحی خواندیم، صندوق، صندوق، صندوق، صندوقها به هم وصلند، مثل . در همه هم اوستاست، و

در اندرون سکوتند، درست است که صدا هستند ولی در اندرون سکوتند، اگر همه نتهاي موسیقی دان، نتها 

جسم داریم ولی همه توي ما هم درست است که صندوق داریم وضعیت داریم، . توانندنمینتهاکه سکوت نباشد 

یعنی این عقل نیست که . گوید ترك حیلت بکن که نیک بختی پیش بیایدمیخالصه. آنند و در همه هم آن هست

. گیري، عقل باید از آنور بیاید االنمیتو از حرکت فکر عقل

المنَنربطلبمیگو،فَنتركفَنزبرنخورديلحظهیکیچون

اگر تو یک لحظه هم ثمره و میوه نخوردي از فن، فن یعنی تکنیک و نیرنگ و حاال اسمش را بگذار حقه می گوید 

اي، ما عامدانه و قاصدانه حقه باز نیستیم، ولی افتادیم توي یک تله،بازي من ذهنی، ما عمداً نیرنگ باز نیستیم

گیریم، میهم عقل،گیریممیان هم هویتکنیم که دید ما غلط است، از فکر من دارممیولی در فضایی زندگی

بینیم در حالی که همه چیز بهم مربوط است، این میو هم همه چیز را جدا جدا. هم هم ارزشهاي این جهانی داریم

را بخواه، ها گوید حال که اینطوري شد این فن را کنار بگذار، حیله را کنار بگذار و پروردگار نعمتمی.فن است

هستند ها خوبها همان نعمت.خواستیممیرزشها و منظورها و نعمتها رااچون تا حاال ما . بدیل بشویعنی به او ت

بدها هم عکسشان هستند، گفتیم . نی هست، مقام باال هست، پول زیاد هست، اینها آن خوبها هستنداجودیگر، 

.ر حال فرو ریزش استشود دمیبوسیله زندگی تهدید،می شویدکه هر نعمتی که شما با آن هم هویت

آیید در این میدرایعنی همین که شما نوك به نوك با زندگی یا خد. کندمیو امروز خواهیم دید که قانون قضا کار

یا دانش او االن ! دانممیگوییممیشویممیستیزیم؟ وقتی بلندمیکنیممیمقاومتیعنی لحظه، کی نوك به نوك 

دانم و دانش او در این لحظه از شما ردمیگوییدمیخوب اگر. دانممیگوییدمیشود، یا شمامیاز شما رد
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اسمش را گذاشتند واکنش کائینات یا قانون قضا و ها گفتم بعضی.در اینصورت جریمه خواهد داشت این،شودنمی

یعنی اتفاق بد .اردخوب این اشکال د. گویید منمیپذیرید ونمیشما،قدر، قضا فرمان زندگی است در این لحظه

شوم با تو میم من موازيیگویمیتنها عالجی که داریم. توانیم پیش بینی کنیمنمیاتفاق بد را هم ما. خواهد افتاد

حاال تو طبق قانون کُن فیکون که من االن شدم همان هوشیاري که بودم، تو هم مکان . کنمنمیو من با تو ستیزه

. ره کنمن را و هم المکان من را ادا

دانید که این لحظه چه میشما؟توانیدمیشما. یعنی خدا. من این همه درد دارم اینها را باید کی شفا بدهد؟ تو

شما از کجا. این کار را باید بکنیم! دانممیبلی بلی: گویدمیکاري خوب است؟ یک آدمی که من ذهنی قوي دارد

تعیین ا؟ این فکر خوب است؟ اینها براساس آن خوب خوبهدانید این کار خوب است؟ این جاده خوب استمی

.را عقل تو درست کردهها شده، اینها همه فکر است، این

شومزبگذرو،کُنگُولیخویشتنعلوماینتوبرنیستمباركچون

انم و بر اساس دمیگوییم منمیوخته کردیم با آن هم هویت شدیم وداین علومی که یا دانشی که ما توي ذهن ان

نه براي احساسات ما، نه ،نه براي جسم ما. آوردنمییعنی نتایج خوبی بوجود. این مبارك نیست،شویممیآن بلند

ما علوم . معنیش این نیست که ما علوم یاد نگیریم. کنیممیبراي جان ما، نه براي چیزهایی که در این جهان خلق

توانی نمیچیزهاي خوبی هستند ریاضیات، ولی با اینهاخیلی ینها همه مکانیک ا،گیریم، فیزیک، شیمیمییاد

اینها مربوط به چیزهاي این ! دانممیبگویی،توانی با اینها هم هویت بشوينمیبرگردي به خدا وصل بشوي،

.جهانی است، و در حوزه ذهن و این جهان کاربرد دارد

، خویشتن گولی کن و بگذر زشومنادان کن، احمق کن، گوید خود رامیبنابراین براي وصل شدن به زندگی

کنیم هر میشوم یعنی بدشگون است، یعنی هر فکري. یعنی اینجا یک شومی وجود دارد یک بدبختی وجود دارد

ماعلم:دهیم چی را؟ که گفتمیداریم توضیح. شودنمیچرا؟ خرد و رد. کنیم بدي بوجود خواهد آمدمیکاري

راه او هم راه فکري شما ،گفت کسی که رهش راه او باشد. کنیمنمیولی ما این را عمل، اوجادهمارهواوداده

اگر من نداشته باشی، اگر دانش . بینیدمینیست نباید فکر کنید که چیه؟ راه او این لحظه اگر موازي بشوید دیگر

و گرنه راه خودتان را. بینیدمیباشیدتو و من تو به صفر رسیده باشد پایین باشد حداقل به زمین چسبیده 

نیست . کنندمیکنند راه خدا همان چیزهایی است که فکرمیمردم فکر. روندمیمردم راه خودشان را. بینیدمی

. این طور، تسلیم نیستند
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علَّمتَنایا الهی، غَیرَ مالَناعلْمال: کهگومالیکچون

خداوندا، ما را دانشی نیست جز آنچه خود به ما آموختی: مانند فرشتگان بگو

جز آن دانشی که همین لحظه،دانمنمیهیچی،توانید این لحظه بگویید که خدایا من هیچ دانشی ندارممیشما

،ن را سالم کندبدن متوانی وارد کنی، میهمان دانشی که به فیزیک من به بدن من،توانی در ذهن من بنویسیمی

توانی به من کمک کنی؟ بگذار آن در می،من بلد نیستم رنجشهایم را بیندازم. من بلد نیستم خودم را سالم کنم

دهی من را دانشی میخدایا همین طوري غیر از آنچیزي که در این لحظه به من. این لحظه به تو دانش بدهد

موازي شدن شما با زندگی است، زنده بکنید و این کار مستلزمشما باید عمالً این حقیقت را در خودتان . نیست

دانید که قضاوت شما براساس حرکت فکر میهمین طور با پذیرش کامل اتفاق این لحظه قبل از قضاوت و شما

با زمان تغییر. ریزند و آنها موقتی هستندمیاست، بر اساس آن خوبیها است که تعریف کردید و آن خوبیها فرو

. قبالً عین این را هم خوانده بودیم که این آیه قرآن است. نندکمی

32آیه،)2(بقرهسورهکریم،قرآن

)32(الْحکیمالْعلیمأَنْتإِنَّکعلَّمتَنَاماإِالَّلَنَاعلْمالسبحانَکقَالُوا

.حکیمداناىتویىنیست،اى دانشیآموختهمابهجز آنچه خودراماتو،منزهی: گفتند

اگر خداوند هوشیاري خالص است ما هم از ،تو یعنی تو پاکى، ما هم منزه باید باشیممنزهی: گفتندفرشتگان

داناىنیست، تویىاى دانشیآموختهمابهجز آنچه خودراجنس او هستیم باید هوشیاري خالص بشویم، ما

. به اجرا بگذاریدتوانید این را عمالًمیخوب حاال شما.اگر خدا داناي حکیم است پس من ذهنی نیست. حکیم

.باید از دانش ذهن بگذرید. براي این کار باید تسلیم بشوید

ترسیم، حس عدم می،استرس داریم،اصالً صرف این که ما غمگین هستیم. دانمنمیتوانند بگویند مننمیمردم

من. دانم باید غمگین باشممیمن. دانیممیاین است که ماکنیم معنیش میکنیم، متاسفیم، و قضاوتمیامنیت

دانم موفقیت خوب است، شکست بد میدانم خودم را باید مقایسه کنم، منمیمن. دانم که باید شکایت کنممی

شما نباید با این . کندمیولی این یک دید محدود است، هر موفقیتی را شکست تهدید،گوییدمیبلی راست. است

موفقیت، موفقیت، بردن، بردن، بردن، جوانی جوانی موفقیت،. و بر حسب دویی ببینید. بشویدقیت هم هویتموف

. شود، دیروز پنج تا بود امروز ده تا شدمیشود همیشه جوانی؟ خوب موهایم سفید داردمیجوانی، جوانی مگر

وقع نظم جنگل آن تقدس را آوردید به هر م. دانیدمیاینطوري است؟ پس شما!شوممیبدبخت شدم، پیر دارم
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ایم فقط بلی این بیت هم خوانده.کنیدمیشما از این دانش استفاده،داندمیزندگی،دانیدنمیزندگیتان آنهم شما

:کنم همین معنا را در واقع منظور داردمییادآوري

1130مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت

علَّمتَناتودستبگیردتالَناعلْمال: گويمالیک،چون

.بگیردراتودست» میدهدتوبه) خدا(اوکهدانشی« تا» نیستدانشیمرایادانمنمی«: بگوفرشتگان،مانند

. دهد بگیردمیدانم، تا دست تو دانشی که او در این لحظهنمی:مانند فرشتگان بگو

: خوانممیم برایتاندوباره چند بیت از مثنوي دفتر پنج

298بیتپنجم،دفترمثنوي،مولوي،

اَذاازمالیکچونهمرهیتاغذاکنراحقتسبیحملَکچون

. تا مثل فرشتگان از آزار و اذیت برهیي خوردنی،ااَذا یعنی آزار و اذیت، مانند فرشته عبادت خدا را غذا کن، غذ

: یادتان هست گفتیم.صبر،کندمیحظه تسلیم شدن، اگر هم من ذهنی ما اذیتحق یعنی لحظه به لتسبیح

صبر کن کان است تسبیح درستصبر کردن جان تسبیحات توست

ایم و از خواهیم موازي بشویم، اتفاق این لحظه را بپذیریم، ولی چون با اتفاق این لحظه همیشه ستیزه کردهمیما

توانیم عادتهاي بد را ترك کنیم، نمیپذیرد،نمیایم، وضعیت فعلی را ذهن ماویت خواستهایم هآن زندگی خواسته

لحظه کشوید این تسلیم شما را یمیکنید و در این لحظه تسلیممیدانید وقتی صبرمیشما. کنیممیپس صبر

اگر هم .تسبیح درست استتان و این ریزد به وضعیتمیکند ومیو خرد زندگی عبور. کندمیاز جنس زندگی

و گفت صبر بهترین تسبیح است،.روید این صبر است سخت استنمیکشد شمامیذهن

اتفاق این لحظه را،شویدمیاندازیم شما تسلیممیتسبیح یعنی عبادت، یعنی این لحظه مثل این که تسبیح

ذیرید، بدون قید و شرط قبل از قضاوت این پمیپذیرید، اتفاق این لحظه رامیپذیرید، اتفاق این لحظه رامی

مثل غذاي خوردنی همین را بخور، یادمان باشد در این حالت آن عقل خدا . بهترین تسبیح است، این را غذا کن

هاي شما، روي آزاد کردن شما، به هر حال از آزار روي چی؟ روي دردهاي شما، هم هویت شدگی. کندمیدارد کار

:حداقل در این لحظه، گفتیم. شویدمیخالصمن ذهنی شما و اذیت
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الفَرَجمفتاحاَلصبرُصبرکن،درجآننداردتَسبیحیهیچ

.صبر کلید رستگاري و آزادي است،کدام مرتبه را؟مرتبه صبررا، تو صبر کن. یعنی هیچ عبادتی این مرتبه را ندارد

299مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت

زند؟کمکرکسزکیقوتبهاوتَنَدکمجیفهسويارجبرئیل

جبرئیل نیروي معنوي انسان .گرددنمیرود، حول و حوش مردارنمیمی گوید اگر جبرئیل بسوي جیفه یعنی مردار

ز مرده در دنیا، کنید بسوي چینمیمیل،شویدمیشوید از جنس هوشیاريمیاست، به محض این که شما تسلیم

. دهدمیچیز مرده چیزي است که ذهن نشان

اینطوري نیست که قوت او و ،دهدنمیاش را سازمانرود و حول و حوش این زندگینمیجبرئیل اگر سوي جیفه

کرکس در اینجا من ذهنی که دائماً زندگی را حول و حوش .رودمیبینش او به اندزه کرکس نیست که بسوي مردار

حول و حوش محور حضور در این لحظه که از . دهدمیسازمانها مفهوم وضعیتها،اي بیرونی، مفهوم نعمتفکره

شما از خودتان بپرسید که زندگی شما حول و حوش چی سازمان یافته؟ . دهدنمیآید سازمانمیآنور چی

است، جبرئیل نیروي معنوي است، انسان به حضور زنده

نهان بسخسیسانچشمازلیکجهانردنهادهخوانیحبّذا

ذهنی، تنگ نظران، خسیسان بسیار هاي اي در این جهان پهن شده، منتهی از چشم منمی گوید به به چه سفره

بینید؟ مییا سفره غم و غصه و استرس و عجله و توقع و سفره غمها رااین سفره را؟؟بینیدمیشما. پنهان است

ینید از جنس خسیسان هستید و چشم خسیسان را دارید؟ یا چشم حضور را دارید؟ راجع به چی صحبتشما بب

کنیم؟ راجع به این که ما با حیله من ذهنی با حرکت فکر براساس ارزشها تعیین شده بوسیلۀ فکر جهان رامی

بینیم یا با عقل خدا؟ می

افتد میدا کنم، بقیه جزئیات هستند، یعنی هر چه اتفاقخواهم به ذهن خدا دست پیمیگفت که منمیانیشتین

کند؟ وقتی عقل من ذهنی میعقل خدا کی کار.درست استکارم من ،کندمیجزئیات هستند، تا عقل خدا کار

آید، تا زمانیکه به این وقتی شما این عقل حاصل از حرکت فکر را عقل ندانستید عقل خدا می. کندنمیکار

. آیدنمیدانم عقل خدامیگوییدمیچسبیدید و
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بودخاکیهمماروموشقسمِشودنعمتازپرباغیجهانگر

سهم موش و مار خاك است، موش و مار در اینجا من ذهنی است، اگر مار می گوید اگر این جهان پر از نعمت بشود 

م همینطور موذي است، حیله گر است، خاكچسبیده به زمین است پس چسبیده به جهان است، موش ه

. کنیممیگیریم؟ تجسممیچه جوري. گیریممیخاك در اینجا تمام آن انرژیهایی است که ما از جهان. خوردمی

بزرگ ها دانم و انباشته کنیم و بر اساس هم هویت شدگی با این انباشتگیمیدر دید من ذهنی ما باید بگوییم

تایید مردم را بگیریم توجه مردم را جلب کنیم، و براي ما نعمت همین تایید و توجه و . کنیمبشویم و بزرگ جلوه 

گیرم، این چیه؟میکنم برترم، از این برتر بودن یک چیزيمیحس اینکه وقتی خودم را با دیگران مقایسه

ر با عقاب خیلی فرق ما. مثل مار به زمین چسبیدي،گوید این خاك است، و شما هم مثل موش موذي هستیمی

. کندمیعقاب پرواز،مار به زمین چسبیده. دارد

302مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت 

انکار اهل تن غذاي روح را، و لرزیدن ایشان بر غذاي خسیس

.خواهندنمیاینها غذاي روحذهنی هاي می گوید اهل تن یعنی من

نی مر او را ناسزاست قوت حیواقوت اصلی بشر نور خداست 

نه که از جهانآید،یعنی غذاي اصلی ما نوریست انرژي است که این لحظه در اثر موازي شدن با زندگی از آنور می

:گویدمیآید، در این لحظهگی میکنیم غذایی که از طرف زندمیذاي بیرونی و انکارغلرزیم برمیاما ما. آیدمی

مار؟چونوشیچونخاكکَونیمیربهارگردي،گرخاکستاوقسم

گیرد، در بهار و زمستان خاكمیگیرد و عقلمیدانم و از فکرش هویتمیگویندمیمی گوید سهم او کسانی که

،کنیممیوضعمان خیلی خوب است دعوا. خوریممیعمان خراب است، غصهضبینید که ما ومیشما. خوردمی

چطور است . ما شکرگزار نیستیم. ما تسلیم نیستیم. خوریممیکند ما خاكنمیهیچ فرقیهر دو ،ناشُکر هستیم

ولی تنها نیستیم !! گوییم خوب اینها را نداریم غصه باید بخوریممی.که وضع مالی مان بد است، تنها هستیم

کنیم اوقات تلخیمیادعو. خوریممیشود دوباره غصهمیکنیم، مالمان جمعمیکنیم بچه پیدامیهمسر پیدا

. کندنمیهم وضعیتها بد است، براي ما فرقی،خوریممیهم وضعیتها خوب است، غصه.کنیمنمیکنیم، شکرمی

گوید تو امیر این جهانی، امیر کائیناتی، هر کدام از انسانها بلحاظ می.چرا؟ براي این که موازي با زندگی نیستیم
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احتیاجی ندارند به . پادشاه اتفاقات و چیزهاي این جهان هستند،بشوندزندهتوانند به بینهایت خدامیاینکه

.کند از مامیخوري مثل مار؟ سئوالمیچطور تو خاك. دهندمیانرژي که این چیزها

خوب؟حلوايِچنینباشدکه رامرچوبکرمِگویدچوب،میاندر

تواند چنین حلوایی را پیدا کند که من دارممیچه کسی:هگوید کمیکرمی که داخل چوب است، به خودش

از عشق زندگی از لطافت زندگی و هزارتا برکت زندگی آگاه شادي زندگیازانسانی که از خرد زندگی؟خورممی

گویم مردممیدهم، این که منمیزي که منگوید این پمیتواند از او این لحظه ساطع بشود،مینیست که

خورند و هزارتا چیز دیگر، میترسانم، این مقام را دارم همه حسرتش رامیند، این که کنترل دارم مردم راشنومی

واقعاً اینطور است؟ . افتد؟ دست هیچ کسمیخورم دست کیمیرم چوب چنین حلوایی که منمثل این ک

ثبخَجزنداندقلینُجهاندرثدحآنمیاندررگینسکرم

حدث یعنی مدفوع، هیچ نقلی هیچ غذایی را بهتر از همین مدفوعآنمیاندرلولد،میکرمی هم که توي مدفوع

بد و خوب،کنیممیباز هم تمثیل بسیار آگاه کننده از این که ما در ذهن به جدایی افتادیم، قضاوت. داندنمی

ما غمگین. روندمیاز بین،شوندمیشویم، خوبها تهدیدمیکنیم هم هویتمیکنیم، به نظرمان خوبها را جمعمی

کنیم خوب هستند هویتمیدهیم، و همانطور از آن چیزهایی که فکرمیشویم، این بد دیدن را ادامهمی

!ین طور نیستا. تواند پیدا کند که ما داریمنمیاي را کسیو چنین نقلی و چنین غذاي خوشمزه. گیریممی

عللموقوفِنهست،فَیَکُونکُناوکارِبپذیرنَفَخترو زدهدتنجااودَمِ

کند در صورتی که شما موازي بشوید با زندگی، یا آشتی کنید با اتفاق میمی گوید دم او که این لحظه از شما عبور

همانطور که کهبپذیر،وانیعنی آن آیه را بخ. خوانیم بپذیرمییعنی دمیدن که االناین لحظه، برو از آیه نَفَخت

دمد هر لحظه و میهنوز آن دم را،اي آفریدم بنام انسان یا آدم و از دم خودم دمیدمخدا گفته من از گل باشنده

و کار او کن فیکون است، یعنی. دهی این آیه را بپذیرنمیبه حرف من هم گوش. این را بپذیر. دهدمیبه ما جان

. بریممیموقوف علل ذهنی، در ذهن ما قوانین علت و معلول من در آورده را به کارشود نهمیگوید باش ومی

کنیم که کائینات یک کل مربوط به هم است هیچ رویدادي و اتفاقی و هیچ باشنده اي جدا از دیگران میتوجه

کنیم میی فکرحاال اینکه ما بر اثر هم هویت شدگی و جدای. نیست و در همه هم زندگی است، یک زندگی هست

و این رویداد . کندمیفکر جداکنیم این کار ذهن ما است، میکه علت این رویداد این است، و این رویدادها را جدا
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کند که آن چیز باعث این شده، میدهد و به نظر خودش یک علت پیدامیکند و آن را زیر ذره بین قرارمیرا جدا

کنیم ما را خوشبخت خواهد کرد، دردهاي ما میکه ما فکرهایی آن سببآن علتهایی که. اصالً اینطوري نیست

کرد، آن علتها ذهنی است، خیلی موقعها اصالً مربوط نیست، و اگر هم مربوط است خیلی نسبی و پیداشفا خواهد

. موقتی است، و کار خدا اینطوري نیست

گوید باش، معنیش این میدر مورد ما گفتیم اگر به ما.باش: گویدمیاوالً که خدا. وري استجگوید چه میکار خدا

حاال اگر شما آن هوشیاري باشید که . است که تو آن هوشیاري باش که از اول بودي، یعنی از جنس من بودي، باش

یعنی به قسمت .کند به کار کردن، کارش هم باز کن فیکون استمیاو شروع. گیردمیاین کار با تسلیم صورت

لحظه به . شودمیباش،شود،میهی باش،. شودمیباش،: گویدمیجسم شما باز هممثلفرمی شما وضعیت و

. شودمیگوید باش،میلحظه او

یکی بوسیله عقل ،شود است، دو جور شدن است، دو جور بوجود آمدن است، یکی بوسیلۀ عقل مامیولی دو جور

شود، اصالً اینطوريمیکنیم این کار را بکنیم اینطوريمیا فکرم. کندمیعقل ما بوسیله علل کار. خرد زندگی

آورممیقیمتاینبهخرممیآهنتندهمثالًروممیمنگوییدمیمثالًشما.کندمیکارماديجهاندر.نیست

وعلت. کنیمنمیصحبتآنبهراجعماولی. استدرستاینبله.کنممیسوداینقدر، قیمتاینبهفروشممی

. داردراخودشجايهممعلول

راشمادردهايدانیدمیشما.آیددرنمیجورخدامورددرولی، استمعلولعلتقانونمکانیکفیزیک،قانون

راکاراینمثالًیاکند،نمیکارعلتاین، خورممیقرصروممیبگوییداستممکن؟دادشفاشودمیجوريچه

.کندنمیکارسبباینکنی،پیداسببوبگیريکمکخواهیمیفکرحرکتاز. ذهنتبامکنمیراکارآنکنممی

جنسازهستیدزندگیجنسازبدانیدشمااینکهیکی. کندمیکارهمباچیزچندینکهبینیدمینتیجهدر

ازراشماکارنایوپذیریدمیرالحظهایناتفاقشمالحظهبهلحظهکهاستتسلیمیکی، هستیدهوشیاري

کندهیدمیاجازهوهوشیاريآنوهستیدباشید،میشماپس،بودیداولازکهکندمیهوشیاريآنجنس

. کندکارفیکون

وکندمیسالمراشماجسمدهدمیشفاراشمادردشودمیباششودمیباشگوید،میزندگیخردبافیکونکن

دوتادانیدنمیشما. شودمیخرابکارکنیم،میدخالتماموقعهرکه.گذاردمیکنارهمراذهنیمنعللاین

، همسرمبرايخرممیانگشتریکروممیخوب. توانیدنمیعللبا، کنیددرستراروابطتانخواهیدمیذهنیمن
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آنگر بخرید،دیانگشتریکبایددوباره، سطحیهمآنشوید،میدوستروزدو. اینطورنیست، شویممیدوست

. کندنمیکارهمبازآنجابیاوریدرازرگريتمامبرویدباید، روزسهروزدوهم

زندگی. شودمیدرستکارها، کندمیکارزندگیدیگرچیزهزارتاولطافتوعشقشویممیموازيماوقتیولی

پس. بدهیمترتیبراکارهااینفکرمانباتوانیمنمیماو.شودمیگشودهبشود،گشودهماجلوبایدکهآنطوري

ستیزهباوداردادامهلحظهبهلحظه، دمممیودمیدمخودم،دمازمنکهاستگفتهخدایعنینفختکهبینیدمی

دارممنآنبراساسکهچیزيآنکهکنیدمیدركخوبوکنیدنمیمقاومتوقضاوتشماپس. آیدمیبندما

شما.نیستمرفتنیبینازمناند،رفتنیبینازاینها.استآفلچیزهايباشدگییتهوهمکنممیمقاومت

.خودتانبهگوییدمی

:کهگویدمیبلههستندفیکونکنونفختهمینبهمربوطکهبخوانیمدوبارههایی آیهبدهیداجازهحاال

28آیه) 15(جرحسورهقرآن کریم،

﴾28﴿ئکَۀِ إِنِّی خَالقٌ بشَرًا من صلْصالٍ منْ حمإٍ مسنُونٍ وإِذْ قَالَ ربک للْمالَ
)28(. بیافرینمبویناكلجناز،خشکگلازبشريخواهممی:گفتفرشتگانبهپروردگارت

،شیمیاییموادازیعنی

﴾29﴿فَإِذَا سویتُه ونَفَخْت فیه من روحی فَقَعواْ لَه ساجِدینَ 

)29(بیفتیدسجدهبهاوبرابردردمیدمآندرخودروحازوبردمپایانبهراآفرینشچون

سجدهبصورتاوبرايبیفتیدشما،دمیدمآندرخودمروحازوبردمپایانبهراآدمآفرینشکهوقتیپس

جسماینازمستقلوبشودزندهودشخپايرويتواندمیاوسفَنَمادر، رسیدهپایانبهماآفرینشحاال. کننده

اجازهشماحاال. بشودقائم،بایستدخودشپايرويتواندمی،هرچییابویناكبگذاررااسمشحاالاست 

رودهدتجاناودم: کهگفت، گفتمیرااینغزل؟ بدهدجانشمابهلحظهبهلحظهخداییدماینکهدهیدمی

،نپذیریدشمااگرکهببینیموبخوانیمبدهیداجازهبیتچند. کنقبولوانبخورااینیعنی،بپذیرنفختز

:گویدمیشود؟میچی،نشویدتسلیم

تَکَستبیسگ،اینبرقِچونتَکدربگستاالَسماعلَّمکوآدمی

وجوددانشتمامو،داردوجودامکاناتتمامماهوشیاريقسمتآندرباشیمماکهآدمی. استشیطانسگاین

کندنمیفرقیخانمیاآقاحاال،آقايمادرواقع، آقایعنیبگ،بگاالَسماعلَّم، خداستامتداداینکهبراي،دارد



Program # 679گنج حضور679برنامه شماره 

18: صفحه

استدادهیادمابهدادهیاداوبهراءاسماۀ همیعنی،هستترکیلفظوآقایعنیبگ، هستیمکائناتةبرگزید

خداازرادانشتوانیممیلحظهاین.نداریماحتیاججهانیایندانشبه، بدانیمبایدکهچیزيآندانیممیمایعنی

.بگیریم

یعنیتک، مانیممیدفاعبیما،کندمیحملهشیطانیعنی،سگاینوقتی،دانیممیهمهایناینکهوجودبااما

رالحظهاینوقتیما.هستیمدفاعبیمااوۀحملبلمقادریااودویدنمقابلدربگوییدچه، کردنحملهودویدن

خوبهاباوبینیممیجداییعینکباوداریمجسمیهوشیاريوببینیمتوانیممیراوضعیتش،ببینیمتوانیمنمی

رویممیشیطانبطرفنتیجهدر.هستذهنیمنایندیددراشکالهزارتا، هستیمدوییدروهویتیمهم

.بگیریمراجلویشتوانیمنمی،کندمیحملهیوقت،گویدمی

نشانواکنش،کنیدمیقهرشماگویدمیچیزيیککسییک؟ بگیریدراکردنتانقهرجلويتوانیدمیشما

یکدفعه. ورزیممیحرص،هستتویشزندگیمانظربهدلرباستیااستخوشگلیاخیلیچیزيیک. دهیدمی

نیاورمبدستراایناگرگویممی،هستزندگیتوشذهنیماندیدباکنیممیفکر،دزددمیراماتوجهرویممی

خودمانجلويتوانیمنمیواقعاًماشدکمیکهموقعیآنوشدکمیراما، دیدآن. شودنمیزندگیزندگیاصالًکه

. بگیریمرا

خرابحالمانماکهبینیممییکدفعه،نشیندمیماسررويوهستقبلیدردهايکهآیدمیسیاهمودیکوقتی

فکرهايبهکنیممیشروعماگیردمیکنترلدر،گیردمیدستشبهرامافکرهايدردآنوسیاهمودآنوشد

کنوپذیرش، تسلیمراهشتنهاگویدمی.توانیمنمی،بکنیمکاريتوانیمنمی،دیدنبددوبارهوکردنمنفی

:مشویمیمتوجهخوانیممیحاال. کندکارزندگیبدهیدازهاجبایدشما. استفیکون

)31(آیه، )2(بقرهة سورقرآن کریم،

)31.... (وعلَّم آدم األَسماء کُلَّها

)31....(بیاموختآدمبهتمامیبهرانامهاو

سماكزانشداوشصتدرسمکچونخاكرويبرانداختشبهشتاز

اینواردوقتیبودیمبینهایتاز جنس ماکهماستاوجماستبینهایتآننمادوستارة کوچولوآنیعنیسماك

ابلیسگویدمی،دنبالافتادیمشد،تشکیلذهنیمنوچیزهاباشدنهویتهمبهکردیمشروعتاشدیم،جهان

ماهی،یعنیسمک، اودامدرافتادیمیماهمانندوانداختبیرونرامابهشتازخالصه.راماکندمیکنترلاوو
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نشانهمرامااآلندهد،مینشانرااولیۀ مابلنديواوجسماكپس، ستارة کوچکآنسماك، دامیعنیشصت

.رویممیسمتآنبهداریم؟ بشویمبینهایتتوانیممیمادهد،می

بشودمتوجه، جهاناینبهوذهنبهرفتهتیوقانسانکهچیه؟هوشیاريوانسانتکاملیقانون؟ چیهارادة خدا

اینتماموبرگرددبگیرد،امنیتحسوخوشبختیوهویتوزندگیتواندنمیجهانیاینچیزهايازکه

بچهبرايمنخوب، بوسیلۀ فکرششدهتعریفمنظورهايوها ارزشتمامو.آوردمیباربهناامیديفکرهایش

گوشهمشماحرفبهبودید،پدريیامادرينقشباهویتهمشمااند،رفتههابچهاینخوب، دیگرامزندههایم

.زنندنمیهمتلفندهند،نمی

ازمامنظورکهآموزیم؟میچیاینازخوب.کردسقوطزندگیازمامنظور؟ شدچیزندگیازشمامنظوراین

شدهتعریفاینهاکهاستاینزندگیازمنمنظور، ومبشپولدارکهاستاینزندگیازمنظور من.نبودآنزندگی

دردبهباشداستممکنخوباینها.بگیرمدکترابگیرم،رامردمتاییدبرسم،مقامفالنبهاستبوسیلۀ فکر

او،دامدرافتیممیماهیمثلماشود،میزندگیمنظوراینکهمحضبه.باشدتواندنمیزندگیمنظورولیبخورد،

.کنندمیسقوطاینهاچون، اوجینااز

کهبیشتراینازکهگوییممیشویممیپولدار؟ شودمیچیبشویدمعزولیابشویدبازنشستهمقامآنازاگر

حاالتوانستیم.دهدنمیزندگی؟ خوردمیدرديچهبهپولهااینهیچی؟ کنیمچیکارحاال؟ شدچیپسشودنمی

باشد،زندگیمنظورتوانستهنمیاینپس، رامانکردهراضیهمآنولیخریدیمگخانۀ بزربدهیم،پزذرهیک

بله. استزدهگولراماشیطان

حديرافسونشودستاننیستزديمیظَلَمناانّانوحه

.نداردانیپای،ابلیسفریبوحیلهو.»کردیمستمخودبرما«:کهکردمینالهوشیونآدمگویدمی

رويو،کردیمستمخودمانبرماکهاستاین،بکنیمتوانیممیماکهاينوحهتنها، گوییممینوحهحاالیعنی

. باشدماعجزحسوتسلیمباالخرهوزاريبهمنجربایداینوکردیمقطعراخودمانوپوشاندیمرازندگی

شویممیبیدارکمییکاآلنکههممایعنیاستآیۀ قرآنبهارهدوبمربوطاینوگفتمیظلمنااناآدمگویدمی

، استاینطوريکهشدممتوجهسالگیشصتدرمنچرا؟ کردیمرااینکارماچراگوییممی،گوییممیراهمینهم

نگذاشتم،کنمزندگیخودمنگذاشتمکهدیگرانوخودمبهظلماینهمهجداییاینهمه،شدگیهویتهماینهمه
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؟بودهچیبراياینمردموهایمبچهبرايگیريسختهمهاین، خانوادهدردعوااینهمه، کنندزندگیدیگران

. خواندخواهیممینهزایندرهمدیگريبیتهاياآلنوپوشیدگیتويرفتموکردمستمخودمبرمن

23، آیه )7(قرآن کریم، سوره اعراف

نَا أَنفُسنَا ظَلَمبرِینَ قَاالَ رنَ الْخَاسنَا لَنَکُونَنَّ ممتَرْحرْ لَنَا وتَغْف إِن لَّم23﴿نَا و﴾

.بودخواهیمزیانکارانازمسلماًنکنیرحممابهونیامرزيرامااگروکردیمستمخودبرما!پروردگاراگفتندبله

کهگفتیمکهبودیمما، کردیمستمخودمانبرکهنیستیممتوجهشایدماکه،بینیدمیالبتهوگوییممیمایعنی

ونیامرزيرامااگربگوییماگرو، گوییممیراهمینهماآلن،دانممیمندانینمیتوکهخدابهگفتیمما.دانممی

رامااندبتوکه.بشویمتسلیمبایدپس، اینبهباشیممعتقدواقعاً، بودخواهیمزیانکارانازمسلماً،نکنیرحممابه

، لحظهایندرنداریدرضا،کنیدنمیشکر،کنیدمیشکایتهنوزشمااگر. بدهدشفارامادردهايبتواند، بیامرزد

؟ کندرحمجوريچه؟ بیامرزدراشماجوريچهاوخوب،آییدمیدرزندگیبانوكبهنوكوراراهبستیداگر

گوییماگرمی؟ نهیاگوییممیرااینماحاال، قدروقضایعنیقضا، کنیدمیقضادچارراخودتانستیزهباهنوز

؟ کنیممیهمعمل

مضمر استويدرسحرهزارانصدشر استاوحدیثهراندرون

ذهنیو،هستیدفیزیکیآدمخیلیشمااگرهمابلیس. استنمایندة ابلیسذهنیمن. گویدمیشیطانبهراجع

ایندردوشدگیهاهویتهممجموعۀ انرژيکهکنیدفرضشماواقعاً،چیهابلیساصالًکهگوییدیموهستید

وجودنشدهبخشیدهدردهايهمهاین. کندمیزندگیکرة زمینرويو،فضایکشودمی،کنندجمعراجهان

؟داردچقدرهمسرتان؟ اریددکینه؟داریدرنجشچقدرخودتانشما؟ نداردمگر، داردوجودنیافتهشفا، دارد

ما؟ کنندمیزندگیکجادردهااین؟کنندمیزندگیکجاها این، کنیدجمعهمباراها این؟دارندچقدربقیۀ مردم

.جمعیبطورهم،فرديبطورهم. کنیممیایجادجدیددردهنوز

دردما،کردیمستمخودمانبهما،کردیماهاشتبمابابابگوییمکهشدیمآگاه،میلیاردهفتاآلنانسانهامایعنی

راهمهدرد، کندمیزندگیکرة زمیناینرويدرد، کندپیداشفابایددرد، استشیطانیکاردرد،آوردیمبوجود

همدستبهدستبیایید، بدهیمشفابایدمارااینها، برندمیاینازسهمییکهمه،دهدمیقرارسلطهزیر

، نرنجمردمبهبدهیمیادودرددرددردهی، بیاندازیمراهجنگیکجایینرویم. نکنیمایجادیدجددرد،بدهیم

ورنجیمی،برسدمنبهخوباین،برسدمنبهکهاینجهانیاینوضعیتهايهمینبخاطرشما، باشنداشتهتوقع
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نهپس، شودمیاضافهعالمدردرويهبنفریکدرد. هستیمیکیهمهما. نکنایجادجدیددرد. نرنج، داريتوقع

، معاضدتطریقاز،تسلیمطریقاز،بدهیمشفابایدهمراقدیمیدردهاي، نکنیمایجادجدیددردبایدماتنها

که،نیستآنطوريزندگی، کنیممیفکرماکهچیزيآناصالًهمه،همه، انسانهاماهمدیگربهکمکوهمکاري

جداستمحلۀ ماهمماشهروجداستماشهرهمایرانتوي، هستیمجداآن ژاپنی است،هستمایرانیمنمثالً 

.نیستچیزيهمچون، رئیسممن، هستمجدامنهمخانۀ مادرجداستنۀ مااخمحلۀ ما

همکیهروداردوجودشر، شیطاناینحدیثهردرگویدمی.استشدگیهویتهموجداییبینشفقطاین

، در وي مضمر استسحرهزارانصد.داردوجودشرکارشدرگیردمیعقلوگیردمیهویتفکرتحرکازکه

شدهتعریفارزشهايوفکرحرکتوشدگیهویتهموجداییهمینبراساسکهکارشدرشیطانایندریعنی

کارجوردوخوب، کندمیچرافهمدنمیکندمیکارهایییک،افتدمیسحرآدمجورهزاران،استبوسیلۀ فکر

بهماجادهحاال.شودمیدادهاووسیلهبهلحظهایندرهمماشود، علممیبازاووسیلهبهماده جاکنیم، گفتمی

چهفکرحرکتدر،فکرحرکتآید؟ ازمیکجاازماعلمپسآیدنمیورآنازهمماعلم.شودنمیبازاووسیله

.شر هستآندرکنیممیآغازکاراینباراچیزيهرمایعنی؟نیستیاهستشرآندر.درد،هویت؟استچیزي

صداهزاران.شدهاینجورچراوشدهچیکهشویم،میمتوجهبعدوشویممیهوشبیماکهاستحالتیسحرو

.استپنهانويدرسحر

هوسفروزدامرددروزندرنفسدرببنددمردانمردي

قطعانسانانسانیتبندد، یعنیمیلحظهیکدرزدنهمبهچشمیکدررا،ها انسانانسانیتیعنیمردانمردي

انسانیم وگرنههستیمموازيووصلیماگر،زندگیازشویممیجداماوقتیشودمیقطعانسانانسانیت.شودمی

؟کندمیتعیینکینکندتعییناوراماراه،نیایدخرداالن روآنازاگردیگرما.شودمیقطعانسانانسانیت

بهمربوطهوسافروزد،میراهوسدر مردوزندرگذاردنمیفرقیهیچ.ذهنیمنعقلذهنی،مننیروي

جهانازکهذهنیهاي تجسمیاهاي مفهومایندرکهکنندمیفکرمردوزناست، یعنیجهانیاینچیزهاي

.استمرکزشاناند هویتهمآنباچون.اٌفتدمیدلشانبهآنهاهوسو.داردوجودگیزند،است

: گویدمیخوانممیبرایتان1251بیتاولدفترازبیتچندبله
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شتافتگندمسويحیرتدرطبع،یافتترجیحچونتأویلدلشدر

آمد،درذهنبهخداعقلوخداآمد، شناختدرهنذبهخداوهاشدگیهویتهمشدمرکزشوقتیکهگویدمی

مساويراکه خودمانکه گفتموقتییواشیواشاینوکنیمکارخودمانعقلباتوانیممیکردیمفکرماکه

یواشوذهنیاین منتنیدنبهکردشروعهوشیاريیعنیکردیم،شروعوشناختیمرامنفکروگرفتیمماناسم

واینبشناسیمتوانیممیذهنباکردیمفکرودرآوردذهنصورتبهراخردشوراهوشیاريرا،زندگییواش

.دیگرشدیمجداپسخدا،بینشبهشددادهترجیحبینش،یاتفسیریاتأویل

بهدانستنمیکنمانتخابراآنیاکنمانتخابرااینسرگردانیحالتدرکهحالیدرذهنیمنذهن،یعنیطبع

بهتوانیدنمیشماگفتهمابهخداهمممنوعهمیوه.استممنوعهمیوههمینگندم.رفتها قضاوتخوردنسوي

بهکنیداستفادهخودتانهاي قصاوتازتوانیدنمییعنی.بخوریدراها قصاوتمنخردومنمن و انرژينورجاي

سیبچهباشد،گندمچهحاال.استممنوعهمیوةاینکنیممیماکهلحظه،ایندرمن،خردومنانرژيجاي

.استقضاوتهمینمیوهاین،استخوردهرافکردرختدر واقع میوة انسانکهاستمصطلحغربدرچهباشد،

تَفَتبردکاالیافتفرصتدزدرفتپايدرچونخارراباغبان

باغماندیگر،کردیممیمحافظتراباغمانبایدباشیم،ماهکباغبان:گویدمیزندمیزود، مثالشتابان،یعنیتفت

جهانایندرکهچیزهاییوآیدمیآبچشمهآنازواستلحظهاینکهداردچشمهیکباغمانهست؟چی

خواستیممیکهموقعیدر.االنداریمدردچقدرماکهبینیدمیپایمان،بهرفتهذهنیمنخارکاریم، ولیمی

و دربافتیمماافتاد،راهذهنیمنخواستنموتورآنبخواهیم،مردمازداشتیمتوقعبخواهیم،بیشتريچیزهاي

راخاراینکهمشغولیمماحاال، پایشرفت بهخاريمثلذهنیمناینداردیک پاییهوشیارياینکهمثلِواقع

دزدهمورآنازسوزن،باآوردمیدرراایناستنشستهپایشبهرفتهخاريکهباغبانیمثلِدرست.بیاوریمدر

.انددزدیدهراماهاي میوه.بچینیمراها میوهگفتاست،مشغولواستپایینسرشکهبیندمی

تفتبردکاالیافتفرصتدزدرفتپايدرچونخارراباغبان

یا عالقهقدرتوبودزندگیخردبود،ماوشیاريهبود؟ کاالچیکاالحاال.استذهنیمناستابلیسهمیندزد

.بگویدراهمینخواهدمی.شددزدهرفتآنبودماخدا، ایمانبهزندگیبهبودمااتصال
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کارگاهازرختدزد،بردهدیدراهبهآمدبازرست،حیرتزچون

شدیم بابا ماکهشدیمشدیم، متوجهبیدارذرهیکیدودلوشکحیرت،سرگردانی،حالتازوقتیما،عین

مندزداستبردهدزدماکارگاهازرا،زندگیخوبچیزهايیعنیپختورختاینجادرورختوسالهشصت

راهدعوابدزدد، نگذرایدراها فرصتنگذارید.ببردنگذاریدجوانیدکهشماحاال. استبردهشیطان،دزدذهنی،

یا، رامقابلف طرنکنیدمالمتکنید،کارخودتانرويوعقبافتد، بکشیدمیراهدعواخانواده، وقتیدربیندازد

رحمتشیابیامرزدیاببخشد،رامنخداتاشوممیموازيمنوکردمستمخودمبهمنبگویید!حتیراخودتان

بله؟.بیندازمشناساییباکنمشناساییراا هشدگیهویتهمورادردهااینبتوانممنتابتاباند،منبهرا

راهگشتگموظلمتآمدیعنیآهوگفتظَلَمناانَاربنا

بهراجملهاینماحقیقتاحاالکشید،آهوگفت،کردمستمخودمبهمنخدایا:گویدمی،گویدمیراهمینپس

چهارواردرابرکتشخواهدمیخداکهسالهاست.کردیمستمخودمانبهماکهبگوییممابایدگوییم،میخودمان

مرتبکنیم، مانمیرهاراذهنیمنِفکرحرکتاینمابدهد،عقلمابهبدهدشفارامادردهاي.بکندمابعد

خوبوبدداریمدوییکنیم، مامیفکرجداییحسببرما.چسبیممیوآفرینیممیجهانیاینمنظورهاي

نظم.کنیمایجادخواهیممیراپاركنظمما.کنیمنمیمسلطخودمانبهرانخوردهدستجنگلنظمما.کنیممی

استطبیعیچیزهایییکآندرکهاستدرستپاركولی.استکردهدرستاوچون،پسنددمیذهنراپارك

.بگیریدیادجنگلازنگیریدیادپاركازشما، باشدتواندنمیمازندگیشبیه.هستهممصنوعیولی

طرفآنازداردهمشود یکیمیمتولدداردايبچهیکشماخانواده. شودنمیدادهتشخیصخوبازبد

که این طوري است، .پذیریدمیرادوهرباشید،زندگیجنساز،باشیدآراماگر شمااستطبیعیکامالمیمرد،می

بهماخدایاگوییممی.گوییممیهمگمشده، حاالراهوآمدظلمتکهنگفتیمو ما.بکنیمتوانیمنمیهمکاري

.گمشدهراهوآمدهتاریکیوکردیمستمخودمان

1254مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

نتیجهدر.آمدچیرهمابرتردیدوتاویلتیرگییعنی.ایمکردهستمخودبرماپروردگارا:گفتوکشیدبرنهادشازآهیآدم

..شدناپدیدمارويپیشازمستقیمراه

تنهانهدارد،فرقخدادیدباکه.استذهندیداست،ذهنبرحاکماصولاست،ذهنقوانینهمینتردیدوتاویل

مربوط،ماستمنافعبهمربوطکهاستآنازحاصلعقلواستفکرحرکتاینآید،نمیدرجوراصالداردفرق
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وتاویلتیرگی.دارداشکالخیلی.استجداییحسببردیدن.استتوهمیهمهاینهاماست،هاي وبخبه

.شدناپدیدمارويپیشازمستقیمراهنتیجهدروآمدچیرهمابرتردید

موشهمچوزو،شوداژدرهاوشیرخورشیدپوشبودابريقضاپس

ودوییوجداییاساسبرشمااگرنشوید؟تسلیمشمااگراین استسوالقضا، یعنیبهپردازدمیاالنموالنا

نتوانداوزندگی،ازبشویدجداوکنیدعملآفلچیزهايباشدنهویتهمومقاومتوقضاوتوکردنبدوخوب

اولازهکنشویدهوشیاريآنیعنی.باشیدنداشتهفیکونکناینبههماعتقاديوکندواردشمابرراخردش

زندگی خردزندگیعشقاینکهجايبه.بدهیدادامهرااینو استذهنبشوید کهدیگرهوشیاريیکوبودید

افتاد؟خواهداتفاقیچه،شمازندگیبهبریزدذهنیمنو سمزهراین،شودشماواردزندگیشادي

بیشترکنمشکایتاگرکنم،میشکایتمنگوییدمیشماذهنقوانیناساسشد؟ بهترخواهدشد؟ برخواهدبدتر

برتردیگرانبهنسبتوشوممیوبزرگ.بشومهویتهمتوانممیبیشتريچیزهايبانتیجهدرمن،بهدهندمی

همینکهندانیمشد؟ اگرخواهدچهبدهیدادامهرااینهادرستند؟ اگراینها.هستندذهنیدید منواینهاشوممی

بداتفاقاتکهمسیريیکبهافتادیم، یعنیحاالبشربرايبوده،قضاآندادنادامهبوده،قضاشدگیهویتهم

شیر و اژدهاهايو .پوشاندمیراخورشیدپوش،خورشیداست،ابريمثلِقضااینگویدمیپس.افتادخواهد

اُفتدمیاتفاقاتییکگفتیمناالکهآن چیزهاییهمهودانممیگوییممیمااگریعنی.شوندمیموشمثلِذهنی

. ضعیفیعنیشویممیموشمثلِماکه

حکمراهدرجاهلمتنهانهمنحکمگاهنبینمدامیاگرمن

خودمانبهباشیمماکهکنیممیفرضحاال،استقصهآندرکه هاي صحبتاینهاالبته،مناگرگویدمیدارد

افتممیوبینمنمیشود،میاجراداردقدراالن،آمدهقضایعنیحکم،اجرايموقعمناگرکهیمگویمی.گیریممی

بابودیمنوكبهنوكمااینکهبراي؟کردهایجادچراکردهایجادکسیچهرادامایندانیدمیشما،دامتوي

تعریفوشدهمعینمعنايآنمنظورآن،ارزشآن؟چیستبداتفاق!افتدمیبدياتفاقیکاگرحاال. زندگی

خواهدزندگیآناستوصلآنبهزندگیشماکردیدمیفکرکهچیزيآن.رودمیبینازداردذهنبوسیلهشده

قضاازراو این! بیفتداتفاقگذاشتیمنمیاین راداشتیمعقلاگرگوییممیما.ریزدمیفروداردشمابهداد

.ببیندتواندنمیکندمیکارذهنشباکهکسیوتواند ببیندنمیکسیوقضاستنه اینیدگومی.دانیمنمی
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،حکمراهدرنیستممننادانتنهاحکم،موقعِنبینمدامیاگرمن.نیستیدشمافقطبینیدنمیشماگوید اگرمی

.استمشخص

گرفتيزاراوبگذاشت،رازورگرفتنکوکاريکوآنخُنُکاي

شماعملاوباشید،موازيبایددانید،میراتعریفششمارانیککار.کردنیککارکهکسیحالِبهخوشاگویدمی

وبیاییلحظهاینبهبایدکاراینبراي.استبیدارعملاسمشگفتیمبارها.کندتعیینراشمافکروکندتعیینرا

استموقعینیکوکاري،دانمنمی:گوییدمیو شما.شودمیانجامظهلحایندرکهباشدکاريرويتمرکزتتمام

عدمِواستصفردانشِواستصفرمنِمعادلدانمنمیودانمنمی:گوییدمیواقعادانمنمی:گوییدمیشماکه

.استکردنبدوخوبواستقضاوت

رفتکهنیستمعنیاینبهنکوکاراینجا.دشنکوکاروگرفتپیشدرنیککارکهکسآنحالِبهخوشاگویدمی

رازور.گیريمیطرفآنزاراعلمتلحظهایندریعنینکوکاري،دانممیچهو یاساختو مدرسهساختپل

رااسمشکههرچیزيحاالوبدنیومالیو امکاناتفکرحرکتاساسبرمانفوذاجرايیعنیزوربگذاشت

شما.گرفتپیشدررازاريوگذاشتکنار.برممیجلوبرم، خودممیلوجکاراینمنگذاریم کهمی

یعنیماعجزبه، شویدتسلیم، کنیدزاري،توانمنمیبگوییدبگذاریدکناررازوربکنیدراکاراینتوانید؟بایدمی

.بکنیماعترافراهایندرماناتوانی

عاقبتبگیرددستتقضاهمشبتهمچونسیهپوشدقضاگر

اینآوردمیپیشزندگیدرمابرايخداییطرحکه خرد خدایی وکه اتفاقاتیگویدمیاست،مهمخیلیبیتاین

فرووکندمیسقوطچسبیدیم،بهشماکهارزشیآنمنتها وقتیبترسیم،نبایداینهاازماماست،نفعبه

تأملبنشینیدکردن،زیادراستیزهدوبارهودادننشانواکنشوشدنناراحتوترسیدنجايبهشما.ریزدمی

من.ریختفرواالنکهچیزيهست؟ همانچیآنبودمهویتهمچیزيیکباوضعیتییکبامنکهکنید

ومنفکروسیلهبهچیزيچهدیگر؟هویتمهمچیزيچهبادیگرببینموبدهمقرارمثالراهمینتوانممی

؟استمنبرايزندگیمعناياینشده وتعریفمنفکربهمنحصراً

فروشمازندگیمعنايوشمامنظورآنازقسمتییککهافتدمیاتفاقیکوپوشاندمیاگر:کهگویدمی

داشتیدپستیروید، یکمیشویدمیمعزولکردید،میافتخارخیلیشما،بودهمقامییکمثالریزد،می



Program # 679گنج حضور679برنامه شماره 

26: صفحه

یکنازیديمیخیلیاتخانوادهبه،شودمیورشکستهدفعهیکداشتیدبزرگیشرکتکی.شویدمیبازنشسته

باسالهسهاالناتهبچهکردمبزرگهاییبچهچهبهبهبهگفتیمی.برودخواهدمیهمسرت،گرفتیطالقدفعه

یعنیقدروقضانییعقضاگوید اگرمی.منظوراست آن کردهپس سقوطکهگویدمیاست،نگرفتهتماسشما

وهستماطرحوهستمافکرونداردوجودقضاوالهیفرمانکهگوییممیماالبتهکهآناجرايالهی وفرمان

شداینطورينکردیم،ریزيبرنامهکافیاندازهبهنرسیدعقلمانگوییممیریزدمیفروچیزيیکموقعهر

.بودیممیموازيهمیشهمگر،گرفتراویشجلشودنمی.بگیریمراجلویشتوانستیممی

به هر حال کنیمتوجهبایدولیشدیم،میمواجهماراخطرکمترینبودیم،میتسلیم،بودیممیموازيهمیشهاگر

طبیعیکهالبتهنیست؟طبیعییااستطبیعیشمابرايبریزدفرواگروریزدمیفروآیدمیکه بوجودچیزيآن

هستیدورآنشمااینکهبراي.نیستمهمشمابرايرود،میبینازآیدمیوجودبهکهچیزيهردانیدمی.است

.شدیدزندگیجنسازشماشدید،زندهخدانهایتبیبهشماشدید،بزرگ شما

کهزندیمزمینبه دارد.گیردمیرادستتانقضاهمینسرآخر،زندمیزمینراشماقضااگر:گویدمیحالهربه

ام بچه،بودمگرفتهراپستم،بودمگرفتهرادنیادستمنکهبگویید،اوبهبدهیدرادستتانشویدبلندشما

.گویدمیراهمیندارد.ربگیتوکردمرهاحاال،بودمگرفتهراباورهایم،بودمگرفتهراهمسرم،بودمگرفتهرا

کنددرمان،دهدجانتقضاهمکندجانقصد،بارصدقضاگر

تانذهنیجانقصدو،بردمیازبینراشماقسمتیکالهیطرح،الهیفرماناین،قدروقضاایناگرگویدمی

شمابهدارد.کندمیدرمانراجانتضاقهمین،ذهنتبوسیلهشدهتعریفهاي ارزشآنبهکندمیحمله،کندمی

به،نکنبدوخوب،نکناوتضق،نکنمقاومت،نکنستیزه،شودبردمنردخبگذار،بشوتسلیمکهگویدمی

مننظم،کنتوجهمننظمبه،نکندرستپارك،نچینرازندگیتدوتادوتا،نکنستیزهها بديبا،نچسبها خوب

.کندمیکاردارداالنهمین

ذهنیعللومعلولاستفیکونکندهدجاناودمِاودمِگفت.کنندمیکارهمبااینهاهمهکهشویممیمتوجه

هاي علتوها سببآنهمهو.نیستواردکدامهیچ،کنیمیفکرتو،ذهنتتويکههایی علتتمامیعنی.نیست

. دهدتجاناودمِبگذارشوبموازيشما،راشماوضعکندمیبدترو.شودمیمنفیهیجاناتسببِشمافکري

بیدار!پاشاندمی.کندمیدرمانبگذاريگویدمیاالن.عللموقوفنه،استفَیکونکُناوکار، بپذیرنَفَخْتازگفت
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رهاراکلنظمومقدسوتربزرگنظماینشما.هستتريبزرگنظمیک، اینجاهستممنکه، راشماکندمی

.کنیمیفکرتوهکنیستنطوريآ؟بفهمیخواهیمیکی، ذهنتپاركترتیببهچسبیدي،کردي

زندخرگاهتچرخفرازبرزندراهتاگربارصدقضااین

موازيبایدشماونشوداجراکهشودنمیوشودمیاجراکهلحظهایندرالهیفرماناینبارصداگرگویدمی

عصبانیتو،کنیمیاشتباهتوکهکندبتثا.بزندراتوذهنیراهیعنیبزندراتوراه،بزندراتوراهاگر،اوباباشی

.بکندآسماناندازهبهراشمایعنی.بزندآسمانفرازدرراشماچادرآن،راتوخرگاهکهکندمیراکارهااین.نشو

.بکندراکاراینخواهدمی.بشوينهایتبیخودتیعنی،شماچادربشودنهایتبیآسمان

ما.کندنهایتبی،بکشدبیرونراهوشیاري،راماکهاستاین،انسانهامامورددرهچیدنبالخداشدمعلومپس

ماهنوزگذاردمیمااختیاردرموالناکهدانشهمهاینوجودبااستبچگانهاینگویدمیموالنا،کنیممیمقاومت

نَفَخْتزرودهدتجاناودم.خواهیممیزندگیرویدادهاازهنوز.خواهیممیزندگیجهانیاینچیزهاياز

.کهنیستنه؟استجاريانسانهادرصدچهلسی درصد،اینهااکثرازحداقللحظهاینم او دردآیا: بپذیر

تسلیمحالتدرزمینکرهمردمازدرصديچه.کنیمپیداسامانکهباشیمداشتهنبایدرااودمِمامگر، نیست

.شودبآسمانشماخیمهشماخرگاهتا. هستندتسلیمکهباشیدآنهاییجزواشم؟روندمیجلولحظهبهلحظه

بنشاندتایمنیملکبهتاترساندتمیکهایندانکرماز

همبهرافکروسیلهبهشدهمعینمنظورآنکهبدانایزديلطفاز.ترساندمیراتوکهبدانایزديلطفاز

توببرد،کردخواهیامنیتحسآنجادرکهملکیبهخواهدمی.کنشکر، نکناعتراض.کندمیآشفته،ریزدمی

راخرابدیداینکهراذهنفضايشمایعنی. استیکتاییفضاي،ایمنیسرزمینایمنیملکتنهاایمنیملک.را

فراموشراخواهدمیجهانازاوکهچیزهاییوکنیفراموش،گفتیمبارهزاردیگر که،داردرامسائلاینودارد

.بنشاندآنجاببردخواهدمیراتو.بگیريزندگی،زندگیازمستقیمويگردي بربر،کنی

اجراداردکهالهیطرحوالهیقانونیعنیقضاطریقازدهدمینشانوکندمیثابتشمابهکهاوستلطفحاال

قائمودتخروي،گرديبرباید، تومنیتو، دارمالزمراتومنوهستیبديجايتو:گویدمیکه، همیشهشودمی

ضررهیبایدنیستیممتوجهماچونمتاسفانهوکنید؟میشماکهچیستکارهااین، استنهایتبیاین کهشوي

کهامخوبآنبایدچیبراي.افتدمیکهالبتهافتد؟میبدنمانبهضرر. بدهیمضررهی،بدهیمضررهی،بدهیم
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مقدورکهآنجاتا.استخوبسالمتی، باشدبدسالمتیکهاین نه، استسالمتییکیذهنوسیلهبهشدهتعریف

.ببینیدجدارویدادیکبعنوانکنیدجداراسالمتیتوانیدنمیشماولی.داریمنگهسالمراخودمانبایدمااست

با،دارممینگهگیرممیرااینمنو استخوبسالمتینایاینکهبه،داردبستگیچیزهاخیلیبهماسالمتی

تغییرنبایدهیچو.استارزشیکاینوبینممیجدارویدادیکصورتبهرا این!هویتمهممنهمسالمتی

ذهنتعقلۀ بوسیلاًدائمشويهویتهمآنباوکنیجداتواگر،اواختیاردربگذاريراسالمتیبایدنه.کند

هماینها؟بخورمدواییچه؟بخورمچی،کنیمینگاهبیرونبهکهاستمعلوم،دارينگهراسالمتیخواهیمی

با،ببنديآیدمیآنورازکهراسالمتیراه،ببنديراخردراه،ببنديراشفاراهتوبخواهیاگرولی،استخوب

.راکارکنیدرستتوانینمیجهانیاینترفندهاي

بهراجعداریمماکهکنیدتوجهوشودمیشروع1229بیتازکه اولدفترازدوبارهخوانممیهمبیتچندبله

،شودمیماوجودواردلحظهبهلحظهزندگیانرژي،زندگیخرداینکهبهراجع،اآلنکنیممیصحبتچی

کهعلتهاییموقوفواستکونفیکنطریقازخداکاریعنی،اوکارگفتوآوردنفختاصطالحزیررااین

باشودمیاینسبباینکه،راها سبب،دوراندازیممیاآلنراعلتهاماونیستکنیممیفکرمانذهنباما

.ذهنمان

تعیینفکرۀ بوسیلمامنظوراگر.نیستعقلاینکهکنیممیدركداریم،گیریممیعقلمافکرحرکتازاگر

ۀ بوسیلاین،اینطورينیستام زندهام بچهبرايکهزدممثال،استشدهتعیینفکرۀ وسیلبمازندگیمعنی،شده

پیدادیتواننمیتوضیحوشدخواهدمعنیبیشمازندگی.کردخواهدسقوطروزيیکاینوشدهتعیینفکر

فکرتواندمیمافکرکهعلتهاییبراساسکهبدهیمتوضیحتوانیممیراچیزيما.بدهیتوضیحتوانینمیو.کند

چونگویدمیذهن.داریمتوضیحیچه،کهنداریمتوضیحیمامیردمیکسییک،یمکنتوجیهبتوانیم،کند

.نیستاینطوري،نه،مردشداینطوريچون،مردنرسیدیم

.شودمی،اشب:گویدمیاوکارکهگفتو.استمنکرراقضاحکماستمعتقدذهنیعلتهايبهچونذهنیمنو

بهعدمعنوانبهاستحقیقیکهچیزيآنباشیدبایدشما،کنممیتکراردوبارهدادمتوضیحبارچندینمنو

ذهنیمنبصورت.استحقیقیشمابودن،نیستدرستکههمباشیدنحاالشماباشیدن،هوشیاريعنوان

فضايیکبراساس،کردنوجودحس،فتنگرهویتیکذهنیمن.نداردوجوداصالًذهنیمن، نیستحقیقی

اشمنحسو.استمجازياستتوهمیکهآیدمیحقیقیخیلینظربهکه،استذهناسمشکهاستخاصی
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کنفرضحاالمنکهگوییدمیشمااما.باشیدبایدشماکه.هستباشهمینحقیقیمنحس.استمجازيهم

،کندمیفصلوحل،قضاحکمرادردها،کنمچیکاررادردهمهاین،امبودههمیشهکهباشمهوشیاريهمانکه

نه،آنجاهستکسییکاًحقیقتاینکهنه،کندمیپیداشفا،بیابشفادردتبهگویدمیمثالًآن،فیکونکن

.دهدمینشانشمابهراحقایقیواشیواش

گیردمیدستبهکندمیادارهراکائناتتمامکهبزرگتريخردیکاآلن،کردهادارهدردهاحاالتاراشماعقل

دردبهدرداینکهشویدمیمتوجه،زندگیدیدبا،ذهندیدبانه،کنیدمیشناساییشمانتیجهدر،کندمیاداره

برایشکه،ندارمالزمراچیزاینمناصالً،استاضافیزنممیکهحرصیاین،استاضافیمناینجاي،خوردنمی

،تواندمینفریکهمینمن.ندارمالزمرامردممناصالً،ندارمالزمراتائیداینراتوجهاینمن.زنممیصحر

منولی. نه!باشمگیرگوشه،باشمقهرمردمباکهایننه،هستمندرخواهممیکهچیزيآنتمامباشدبینهایت

کهتوجهبراي،خواهمنمیکهتائیدبراي،آیدمیدرونمزاکهشاديبراي؟محتاجمچیبراي.نیستممردممحتاج

.خواهمنمیچیزياصالً،بدهندمنبهچیزيخواهمنمی،خواهمنمیهمماديچیز،خواهمنمی

شما.شودنمی،نباشیخودتیعنی،نباشیاوتایعنی.گیردمیصورتفیکونکنۀ بوسیلاینها؟کنیدمیتوجه

مناینکهمحضبهاینکهبراي.شودنمی،بگیردصورتدرستکارهاولی،شوممینیذهمن،نهمنگوییمی

هیوچسبیمیخوبهابهکنیمیخوبوبد،افتدمیکاربهقضاوتها،دانممیگوییدمیباالآییدمی،بشویدذهنی

،هستیقضاوتمعتاد،کنیقضاوتیهخوامیهیوبینیمیخوبوبدبینیمیخوبوبد،بینیمیخوبوبد

از.کندنمیدرستراشمازندگیاین،چیزيهمچوننیست.جیبمتوي بگذارمبردارممناستخوبي چیزچه 

تو ، همینطوريبگذاردزندگییاخداکهنیستاینطوري،کنیمیمقاومتشمااگرذارکهگبآنرويهمدیگرطرف

.بدهیادامه

آنرويرااین،کنمجمعراایناینکهسر.کرديمعطل،هستیخودتکهرازندگیوجودازقسمتییکتو

طرفشودنمیمنباکهبگویمبهش،بنشانمجایشسرراکسی،بگیرمانتقام،کنماینطوريرااینحاال،بگذارم

بیبرگرديبودينهایتبیجهانرفتی،خواهدمیچیزيیکتواززندگی.خوردنمیزندگیدردبهاینها،شد

کنممیجمعپولچقدراینکه.کنیدركبایدرااینتوباشمبایدمنتومرکزدر.دارمکارتوبامن،بشوينهایت

دركمارااینها.کنمکارتوطریقازبایدمن،خوردنمیمندردبهاصالًکردي،چکارورسدمیمقامیچهبهو

: گویدمی.کنیممی
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عقل دارد، کافر است  هزارانگراستقضا را منکر حکمکو،زاغ

اگر،داردفکريدالیل،داردعقلیدالیلاینکهبراي،استمنکرراقضاحکم،باشدذهنیمنهمینتمثیلزاغ

کافر.استکافر،گیردمیفکرحرکتازوگرفتهیادجهاناینازکهدارددانشتاهزاران،داردعقلتاهزاران

.آیدنمیآنورازچیزي،استپوشاندهراندگیزیعنیاست

رانکافچونشهوتیوگندجايکافرانازبودکافیتاتودر

همازاينشانهاگریعنی؟چییعنی،باشدکافراناز؟استدرست،کافاینکهمثلذرهکیتودراگرگویدمی

ازکههستیمتقاضاهاییازپرما،هستیمتوقعازپرما،هستیمشدگیهویتهمازپرمااصالً،باشدشدگیهویت

یکباتواگرگویدمی،هویتیمهمباورهایمانباما،گرفتنامنیتحسوگرفتنزندگیبراي،داریمجهاناین

.رانکافمانندیشهوتوگندجاي،مرکزتگذاشتیرااینگرفتیوهستیهمانیدهبیروندرچیزيیکباباوري

یعنیرانکافتحقیرعنوانبهراانساندل،راانسانمرکزکندمیتحقیرداردوهستیگندوشهوتجاي

کههمانقدر،آنجاباشدکثیفکه نهحاال،کثیفیآنة اندازبهگویدمی،شودمیشروعکافباکهزنیامردشرمگاه

بایدتومرکز.کندمیحرکتقانونآنباهمتومرکز،بگذاريخودشحالبهاگر،کندمیحرکتقانونیچهباآن

، که آنهاقوانینیامردوزنشرمگاهباکهنه،کندحرکتخدامغز،خداخرد،کلخرد،زندگیکلخردقانونبا

.دهینمیاهمیتزندگیقانونبهدیگر،باشیآنۀ سلطزیراگرکهخواهندمیچیزهایییکآنها

قضاراعقلمچشمنپوشدگرهوادرانرادامببینممن

چشمکهصورتیدر.بینممیهوادر،راداممن،راعقلداممنگویدمی،گویدمیهدهدزبانبهداردالبتهرااینها

فکرحرکتبه،بینیمنمیزندگیچشمباماکه،پوشدمیموقعیراماعقلچشمقضاولی،نپوشدقضامراعقل

لحظهشماداردفرق.نیستیمآگاهفیکونکنازولحظهایندرالهیفرمانازنتیجهدروچسبیممیعقلبصورت

اینکهبا،جلوبرويهمینطوري،جلوبروي،....جلوبرويجلوبرويجلوبروي،بپذیریدرالحظهایناتفاق،لحظهبه

خودتعقلوشودباجرازندگیفرمانیازندگیقانونذارينگوکنیستیزهلحظهایناتفاقبا،کنیمقاومتشما

.داردفرقهمبادوتااین.ببريکاربهرا

که.استموضعاینازافتدمیمابرايکهاتفاقاتی،بینینمیوکندمیکورراچشمتقضا،برويخودتعقلبااگر

.اشکرمبخاطر،راتوترساندمیگفتولی،استبداگر
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،باشیداشتهعقلتاهزارانکهبگیریدیادموالناازوبدانیدشماکهخوانممیبرایتانرابیتچندتااینولی

شمابهايصدمهوشدجارياگرو.شودمیجاريخدافرمانوبگیريلحظهایندرراخدافرمانجلوتوانینمی

آقابگویی،عقببکشیباید،کنیتاملباید،بدهیننشاواکنشنباید،کنیشکایتنباید،بشويبیدارباید،خورد

جورچهمنزندگیدردارم؟جهاندرمنظوريچهمن؟گیرممیکجاازراعقلممن،ببینمبدهیداجازهخانمیا

کنممیتکرارمنکهفکرهایی؟هستندچیاغلبمنفکرهاي؟هستیچمنمرکزایندر؟کندمیکارمعانی

مثل،خشممثل؟دارمزندگیدردردهاییچه؟بینممیرااینها؟کنممیمنفیفکرهايآیا؟دهستنچیبهراجع

مردمباراخودمآیا؟دارمحسادتآیا؟دارماضطرابآیا،گذشتهازتاسفحسمثلکینهمثلرنجشمثل،ترس

طریقازمناشهمهیاکندمیکمکمنبه،منسراغبهلحظههرآیدمیزندگیعقلآیا؟نهیاکنممیمقایسه

وکندمیسقوطشمازندگیدرچیزيیک.استسادهخیلیاینها؟برممیبکارراخودمقضاوتهايمقاومت

:گویدمیداردراهمین،کردخواهد

آفتاببگیردگردد،سیهمهبخوابدانششودآید،قضاچون

ایندانستممیدیروزمنکاشاي:گوییدمیشما،کندنمیکاردانش،رودیمخواببهمادانش،آیدمیقضاوقتی

ماه.کردمنمیراکارآنکاشاي،زدمنمیراحرفاینکاشاي.بودخوابدردانستینمیدیروز.کردممیراکار

زندگیآفتابوودشمیسیاهذهنکهباشداینمعادلتواندمیشودمیسیاهماه.گیردمیآفتابشودمیسیاه

بایدکه،کندمیمنعکسرازندگیخورشیدانعکاسازکههمذهنماهوآیدنمیچیزيآنورازیعنی،گیردمیهم

سیاهشانماه،هستندقطعزندگیازکهینکسا،استسیاهمااکثر،استسیاهماۀ همماه،شودمیسیاه،بکند

.فهمیمنمیهمبازماولی،استدادهنشانمابهقضاههماین.استکردهرااینکارقضاو.است

منکر استراقضاکودان،قضاازنادر است؟کیتَعبیهاینقضااز

اینقضاگویدمی،چیزيیکامکان،چیزيیکترتیبآوردنفراهمیعنیتعبیهها،دادنترتیباینکهگویدمی

ما.ماگروهیزندگیدر،ماشخصیزندگیدر.افتدمیمرتب،نیستنادرانفاقاتاینوآوردمیبوجودراچیزها

چقدر،خوردهمالیخسارتچقدر،شدندکشتهجنگهادرایننفرمیلیونها،آوردیمبوجودجهانیجنگدوبار

،همدیگرهبکشیممینهاشوشاخهنوز؟ چرافهمیمنمیهنوز.شدنداسیر،شدندزندانی،شدندشکنجهمهادآ

جهانیجنگچرادانیدمیشما.راموضوعاتایندانقضااز،داریممسابقههنوز،شویممیمجهزداریمهنوز
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،افتادهشمازندگیدربدياتفاقات،شدآنطوريشدآنطوري،شداینطوري:گویدمیالبتهتاریخ؟استافتاده

همآن،استمنکرراقضا:گویدمیکههمهرکسی.داناقضاز.داریدذهنیدالیلحتما؟افتادهچرادانیدمی

.نباشیدمنکرشما،قضاست

وَحَلکوبیمکهعامیماشرتِزاننهماکوبیمقَرَنفُلونسرینمههرهایندرما

زندگیابموازيماوآیدمیلحظههراودمکه،کنیمرعایتاگرراراههاهمین،راهایندر،مانغزلبهبرگشتیم

و.شودمیوبشوگویدمیاو،کندمیدرسترامازندگیدارد، اوکندمیکارفیکونکنوهستیمتسلیم،هستیم

.شودمیبیشترمانعمقیواشیواش،شناختیمراخودمان،بودیماولازکههستیمهوشیايهمانهمما

ما. کوبیمرامیعشقما.زندگیخوبچیزهاينییع،میخکونسرینگلگویدمی؟کوبیممیچیماراهایندر

لگ،بکوبیملگکه،نیستیمذهنیهايمنیعنی،نیستیمعامیشترهايآنازما،راخردما،رازیباییمارالطافت

کنیمدرستدیوار،کنیمدرستآجرخواهیممیحاال،کوبیممیرااینورفتیمفرولگتويیعنیبکوبیم

چیزاینبهمرتبیعنی.پایینبهرودمیبیشترپاآن،باالآوریممیکهراپایمانیکولی،کنیمتدرسمحدودیت

دوتاۀ فاصلبا،صندوقآنبهرویممیآییممیصندوقایناز،یکیاینبهآییمدرمیاینجااز،رویممیفکريمادي

ونسرینگویدمیما،بگیریمیادخوباگریمخواندکهآنطوري، نه؟باشدبایداینطوري،نداریمکاريصندوق

.داشتخواهیمزندگیماندررازندگیپربرکتچیزهايهمانومیخک

حمل؟چهراگِلیوآبمادلِوجانپیشگِلندوآباینبستهوَحَلیشرتانِ

خواهندمیهویتدنیاازکنندمینگاهدنیابهاشهمه،هستنددنیابهوابستهکههستندآنهاییلیحوشتران

همه،خواهندمیسالمتی،خواهندمینجات،خواهندمیخوشبختی،خواهندمیامنیتحس،خواهندمیزندگی

کامالًلحظهایندرکههستندبیداريییانسانهایکلیحوشترانمقابلدرولی.خواهندمیدنیاازراچیزشان

اینهادارندمعنوينیروياند،جبرئیلجنسازاینهاگفتاند،رسیدهعمقیبهاند زندگیباموازياند،تسلیم

تويکنندمیتجسمرابیرونیچیزهايوذهنیتصاویربهشوندمیکشیدهکرکسمثلايعدهیککهبینندمی

سیده بیشتر از آن و نیروي جبرئیلی نیروي معنوي انسانهاي به حضور رواند کرکساینها،آنهابهچسبندمیذهنشان

فهمد هیچی سرشنمیکه:گویدمی،رود بخواهدنمیخواهد به آن کسی کهمیگوید از دنیا زندگیمیبلد است، آیا کسی که

. داندمینه آن بهتر: گویدمی.شودنمی
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ر چیزي که ، یعنی وابسته به این دنیا هستند، آخر این خوب است، نه به هگلندوآباینبستهوحلیشترانِ

ریزد، و این مشمول قانون قضا است، یعنی شما از هر چیزي هویت بخواهید زندگی میمتکی هستی به زودي فرو

یعنی شما . گوید ما که به زندگی زنده  شدیممی.خواهی به خودت ضرر بزنی؟ این کار را نکننمی.کندمیرو به آن حمله

گیرید دیگر آن جان حیوانی جان ذهنی، جان من ذهنی رفته، جان میز زندگیدلتان باز شده فضا دار شده و جانتان را ا

. هیچی. جاندارید، جاندار یعنی پر از جان، آب و گل چه مقامی دارد؟ چه ارزشی دارد؟ هیچیاید هواقعی دارید، زند

جَبَلکمرگاهِزدینمعجزهجهتِصاحلدعایبهبزادهاناقَهُ

بر ها یعنی شتر خدا، شتر خدا رمز حضور ما است، صالح پیغمبري است که طبق همین نوشتهاهللاناقَهیعنی شتر ماده، ناقَه

. توانید صالح باشید و دعا کنیدمییعنی شما. کندمیبینید از کلمه صالح استفادهمیقوم ثمود مبعوث شده بود، و موالنا

دعا کرده، دعایش چه جوري بوده؟ دعایش از طریق تسلیم بوده، از یک ،بوده قصه کوتاهخالصه این پیغمبر که اسمش صالح

و این رمز این است که این دل شما که مثل سنگ است، از . کوه یعنی از سنگ یک شتر آمده بیرون و این شتر ماده هست

ذیرش اتفاق این لحظه است که ارزش این دعا هم فقط تسلیم است، فقط حالت تسلیم و پکهاین سنگ در اثر دعاي شما،

.معنوي دارد و ارزش دعا دارد

مستلزم صبر است، مستلزم شکر است، . کندمیکند کار شما را درستمییعنی حالتی است که کن فیکون براي شما دعا هم

ه تسلیم است، مستلزم اعتقاد ب. این است که من از جنس زندگی هستمقبولمستلزم. مستلزم رضایت در این لحظه هست

کنیم و پذیرش قانون قضاست یعنی فرمان الهی در این لحظه اجرامیو دانستن همه این چیزهایی است که داریم ما صحبت

کند یک جور دیگر میاگر موازي با این هستید یک جوري، اگر ستیزه. شود و بستگی دارد که شما در چه وضعتی هستیدمی

. جوري استدانید که چه میشما حاال،است

بی شکل که ولی در اثر تسلیم تسلیم تسلیم یعنی پذیرش یک دفعه از دل سنگ شما یک شتر ماده که نماد حضور شماست 

و در واقع این حضور ما و عمق بینهایت ما که از . براي این که خالق است، به دعاي شما،حاال چرا ماده. شودمیاست متولد

یعنی هر کسی در واقع یک معجزه دارد آن هم این است که بلحاظ عمق .معجزه دین استاول بود دوباره بهش رسیدیم این

گوید معجزه دین این بوده است که از کمرگاه کوه  جبل، شتر می.دوباره برگردد به بینهایت خدا و ابدیت خدا زنده  بشود

. فهمیم یعنی چیمیآمده بیرون، حاال معنی این شتر را

کُشید؟ براي میشما یک شتر ماده زاییده شده؟ اگر بشود شما شتر راهاي ه فکر شما و هم هویت شدگیآیا از کمرگاه کو

،یعنی از دل سنگ ما به دعاي ما در حال تسلیم. گوید، که شتر از کوه بیرون آمدمیکنید که االن داستان رامیاین که توجه

و این صالح گفت که این شتر خداست باید در زمین خدا . و کشتندگوید این مردم شتر را گرفتند میو.شتر بیرون آمده
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آنها گرفتند پاهاي شتر را پی کردند، قطع . آزار و اذیت به این شتر نرسانیدبچرد و زمین خدا فضاي یکتایی است، و شما

ما دسته جمعی،بشودیعنی حضور از من متولد،خواهی بکنمیخواهی بکن، هر کاريمیکردند و گفتند حاال برو هر کاري

شود ما به عنوان پدر و میکشیم؟ وقتی از پهلوي کوه بچه شما ناقه متولدنمیکشیم یامیکشیم،میگیریم این حضور رامی

گوییم باید باورهاي ما را قبول کنی، باید آیین ما را قبول میکشیم یا کاري به آن نداریم؟ نه ما کار داریم،میمادر آن را

گوییم حاال درست میدهیم به یک چهارچوب سفت من ذهنی ومیاید این کار را بکنی، آن کار را بکنی، یعنی هولشکنی، ب

را بکن، خوب آن کارها که هاکنیم ما همان کارمیهر چه ما باور داریم تو هم باور کن، هر کاري. مثل ما، عین ما باش. شد

شما چی؟ شما شتر . کشیدمیت شده ما است، شما دارید شتر صالح رامال ذهن ما است، عقل مااست، باورهاي هم هوی

. گویدمیگذارید در فضاي یکتایی بچرد، بلی این رامیکشید؟ یامیصالح را

64، آیه )11(قرآن کریم، سوره هود

﴾64﴿تَمسوها بِسوء فَیأْخُذَکُم عذَاب قَرِیب ویا قَومِ هذه نَاقَۀُ اللّه لَکُم آیۀً فَذَروها تَأْکُلْ فی أَرضِ اللّه والَ
بگذاریدش تا در زمین خدا بچرد و به بدي میازاریدش که . اي است براي شمااي قوم من، این ماده شتر خداوند است و نشانه

)64. (به زودي عذاب شما را فرو گیرد

نگ ما این آیت خدا است، درست است؟ به عربی هم یک نگاهی گوید که اي انسانها تولد حضور از دل سمیدر واقع دارد

در زمین خدا همینطور و اذیتش ،آیه هست نشانه هست پس بگذارید بخورد،بکنیم، یا قوم این است، ناقه خدا براي شما

عاً هم نزدیک واق. کنید عذاب قریب الوقوع را، خیلی نزدیک استمینکنید با بدیهایتان اذیتش نکنید و گرنه دارید دعوت

اي قوم من این ماده شتر . شودمیشود؟ در بیست سالگی در پانزده سالگی شروعمیاست، یعنی عذاب این قضیه کی شروع

اي که براي ما است، حضور ما است، بگذاریدش تا در زمین اي است براي شما، تنها نشانهق است، و نشانهخداوند است، خال

این شتر غذایش از آنور است، و به بدي میازاریدش، که به زودي عذاب . شتر برود از آنور بچردخدا بچرد، یعنی بگذارید این 

.مشخص است. شما را فرو گیرد

شود و اینمیمتبلورماشدر شعرش حضور،گوید دیگرمیگوید موالنا االنمیدرست مثل این که یک نفر آمده به شما

بچرد اذیتش نکنید، کنترل نکنید نترسانید، خشمگینش نکنید با چوب نزنید، خواهد در فضاي یکتایی بچرد، بگذاریدمی

.است65مزاحمش نشوید، بلی این هم که آیه 

﴾65﴿فَعقَرُوها فَقَالَ تَمتَّعواْ فی دارِکُم ثَالَثَۀَ أَیامٍ ذَلک وعد غَیرُ مکْذُوبٍ 
اي است عاري از هاي خود از زندگی برخوردار شوید و این وعدهنهسه روز در خا: گفت. پس ماده شتر را پی کردند

)65.(دروغ

شوید، بعداً این عذابی میبکشید سه روز شاید زمان کوتاهی است از این خوشیهاي ذهنتان برخورداریعنی اگر شما شتر را 

باید در پانزده سالگی بیست سالگی، شویم ما، ما یا میکه به زودي دچارش،به زودي. که براي شما تعیین شده دروغ نیست
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کشند؟ میکشند، چه جوريمیاین شتر از کوه ما بیاید بیرون و شروع کند در فضاي یکتایی چریدن، و اگر مردم بکشند که

کنید، اگر من من میشان را تعیینبینید طبق آن قانونی که صحبتش را کردیم جنسمیوقتی شما انسانها را بصورت جسم

. کنم مجسمه بشوید جسم بشویدمیکنم و ترغیبمیتحریکبینم به جاي زندگی، شما رامیتم شما را مجسمهذهنی هس

گذاشتند این شتر به دعاي مییعنی انسانها را به حال خودشان وا. کُشممیدارم شتر شما را. هوشیاري جسمی پیدا کنید

االن شتر ما متولد ،کنیم به ما یاد داده بودندمیها را که صحبتاگر تسلیم و پذیرش را و اینجور چیز،صالح به دعاي خدا

را نگاه کنید چقدر ها االن شما این خانواده. ما سه روز هم طول نکشید پایان خوشی هایمان. چریدمیشده بود و آنور

کنیم، میکنیم صحبتمیرویم، رفتارمیما وقتی راه. کنندمیو دارند سعی. مشکالت دارند، ماده شترشان را پی کردند

. زندمییک جاي دیگر هم همین حرف را. کُشیممیکنیم؟ شترشان رامیداریم چه کار داریممیمردم را به واکنش وا

77، آیه )7(قرآن کریم، سوره اعراف

نَا بِمائْت حالا صقَالُواْ یو هِمبرِ رنْ أَماْ عتَوعقَرُواْ النَّاقَۀَ وینَ فَعلرْسنَ الْمم نَا إِن کُنتد77﴿ا تَع﴾
آنچه را به هستیو گفتند اى صالح اگر پیامبرباز زدندسرشانشتر را پى کردند و از فرمان پروردگارپس آن ماده

)77(دهى بیاور ما وعده مى

نی اینکه تکامل هوشیاريیع،فهمیمنمیشتر را کشتند و گفتند که ما فرمان پروردگار و اینها را! چه جالب

که چقدر . کشیممیکه،کشیممیاگر بیاید.دهیمنمیما گوش،خواهد از کوه دل ما یک شتر بیرون بیاوردمی

افتد شترش کشتهمیکنیم همدیگر را به واکنش وا داریم، به درد واداریم، خوب کسی که به دردمیسعی

ما که از جنس میرایی . آیدنمیمعنیش این است که بیرون،شودمیشود واقعاً، کشتهنمیشود، حاال کشتهمی

نیستیم، ولی اینطوري که ما در این تنمان یعنی توي ذهنمان مردیم، بی حالیم، آدمهایی که منظورهاي تعریف 

.شده بوسیلۀ فکر داشتند و آن منظورها فرو ریخته

تواند بکند، نمیها، پولمان که کاريته بودیم به این بچهامید بس،گیرندنمیبچه هایم که رفتند، که سراغ مراآقا 

گوید که نخورید، تا زیادمیتوانیم برویم نه اینقدر داریم که چه کار کنیم چقدر بخوریم؟ دکتر هممینه مسافرت

ه پول و توانم خرج کنم که، اینهمنمیچقدرتوانم بروم، کجا بروم؟ دیگر نمیمسافرت هم که. کنممیخورم نفخمی

پس این پول و این همه صحبتها . خواهم آن هم که دارم بیمه هم که دارممیخواهم اتومبیل هم کهمییک خانه

تعیین آنور که بود، خودم را کشتم براي چی بوده؟ براي منظوري بوده که فکر تعیین کرده بوده، منظوري نبود که 

همان عذابی که وعده ! گویی؟ پیغمبريمیحاال راست:فتندخالصه به صالح گ. که به حضور رسیدن بود. کرده بود

کنیم، هر چه بیشتر با چیزهاي آفل هم میکنیم قضاوتمیمقاومت: گوییممیدرست مثل اینکه ما. دادي بیاور
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کند میبه نفخت و خرد زندگی که این لحظه عبور،گذاریم مرکزمانمیراها شویم، هم هویت شدگیمیهویت

فهمیم، قانون قضا را هم قبول نداریم، حاال برو هر کارينمیکن فیکون هم. اصالً مهم نیست،ریمکاري ندا

کنیم ولی اینها رامیما هم همین کار راوو اینها این کار را کردند.خوب دیگر کارت تمام است. خواهی بکنمی

د از موالنا یاد بگیرند دارند رفتارشان را فکرشان کنند و عالقه دارنمیخوانیم که کسانی که این برنامه را تماشامی

فهمند که حرکت فکر محدود است، شخصی است، شخصی شده است، میدارند. کنندمیرا خودشان را عوض

،خواهم بگویم مال من بیشتر بشودمیتواند زندگی ما را اداره کند، هینمیمحدود به منافع شخصی ما است، این

هر چه بیشتر از جیب مردم بکشم من، با اینکهاین زرنگی با این تیزي که در ذهنم دارم منزرنگی دارم من، با 

ام دارم با همسرم دارم، همان برخورد زرنگی را با خودم همان برخورد را با بچه. زندگی را درست کنممنتوانمنمی

.دانممیگویممیشوممیبلندمن هر لحظه. کنممیمن دارم ستیزه،من جلو خرد زندگی را گرفتم. دارم

مردم. کنیممیفهمیم ما، در نتیجه خیلی نزدیک به زمین زندگیمیآخر و عاقبت ندارد این، اینها را االن

هیچ دیدید من بیایم به شما . دانیدمیکنم، نه شما خودتاننمیبحث و جدل. دانمنمیگویممیگویند بلديمی

همه. دانندمینه آن غلط است، نه کی همچون حرفی زدیم؟ همه! ین کار را بکنیدابروید بگویم که حتما باید 

گوییم میچرا. باید به استادي که در درونشان هست وصل شوند. همه خرد دارند. توانند به خدا وصل بشوندمی

گوییم میچرا. داردمیانتقاد نکنیم عیب نگیریم، خوب براي این که مال من ذهنی است، براي اینکه به واکنش وا

توانیم؟      نمیکی گفتیم. توانیم؟ براي اینکه از جنس زندگی هستیممیکه

اَجَلمششیرِسرراسرتاننبّردتامکنیدتَعَرُّضحقّیم،ناقههان،وهان

همان ما همان شتر هستیم،. هان، یعنی بیدار باشید حواستان جمع باشد ما در اصل شتر ماده خدا هستیموهان

همان هوشیاري هستیم، پنهان شده زیر این چیزهاي سطحی ظاهري، زیر یک منیت  که مجازي ،جان هستیم

یعنی دست درازي نکنید به این ناقه، همه ما ناقه حقیم، ناقه خدا هستیم کنیدمتعرض . است، زیر فکرهایمان

.همین شتر صالح هستیم

با ترس با خشم با حرص با رنجش با شکایت با واکنشها، واکنش بعد از واکنش، هر کنیم؟میچه جوري تعرض

سرتان را. بردمیاگر این کار را بکنید سر تیز شمشیر اجل سرتان رالگد است به جان ما، ناقه صالح،واکنشی یک 

،از این که راست راستی بمیریدمیرید، قبل می.پوسیدمیمیرید نه، توي این پوسته تانمیبرد نه اینکه واقعاًمی
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این کوه ذهن چون سراصلی ما، زندگی اصلی ما بستگی به بیرون آمدن این شتر ماده خدا از. میریدمیذهنتوي

. است

دانید میشود شما تعرض نکنید، و شمامیهمانطور که صحبت کردیم، موالنا گفت که به این شتر ماده که از کوه فکر زاییده

کنیم این ناقه در این جهان میهمین که اصرار. دهید، تعرض به ناقۀ خداستمیاز واکنشهاي ذهن را انجامکه وقتی یکی

دهیم، میزنیم که در کوه بمان، با واکنشهایی که با ذهنمان انجاممیبچرد، در این جهان بماند، نتواند از کوه بیرون بیاید، هی

و واکنشهاي ما با این . ی، جلوي شادي زندگی را گرفتن، در واقع تعرض استمثل خشم مثل ترس، مثل هر گونه هیجان ذهن

تمثیل موالنا مثل این که یک خانم حامله اي باشد که شکمش را مرتب ضربه بزنند و براي بچه اش این مسلماً این مضر است 

. پس شما مواظب واکنشهاي خودتان هستید. براي خودش هم مضر است

کنیم به یک اتفاقی در میستیزیم و زندگی را حوالهمیرویم و با اتفاق این لحظهمیکنیم و به دوییمیهر موقع که قضاوت

گردانیم به ذهن در میگذاریم زاییده بشود، یا اگر هم زاییده شده، دوباره برنمیآینده این کار تعرض به ناقه حق است، و

اجازه بدهید چند بیت از مثنوي . که از دل سنگشان شتر ماده بیرون بیایدحالی که ما باید انسانها را تشویق و ترغیب بکنیم 

. گویدمیبخوانم در این مورد، ببینیم که موالنا در مثنوي چه

409مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

هر که بیدارست، او در خوابتر             هست بیداریش، از خوابش بتر

دهد میگیرد به فکرهایش واکنش نشانمیدهد و فکرهایش را جديمیر اهمیتهر کسی به حرکت فکر و عقل آن بیشت

، هست بیداریش از خوابش بتر.بیدار است، یعنی به فکر بیدار است، با فکر هم هویت شده. این آدم در خوابتر است

شناسد و ستیزهنمیم راداند و تسلیمیاین جور بیداري که در ذهن است، و هوشیاري جسمی دارد و زندگی را در آینده

.دیدش هم غلط است. تواند ببیندنمیکند این جور بیداري از خوابش بدتر است، اگر بخوابد بهتر است، یعنی حقیقت رامی

ماندانربدچو،بیداريهستماجاننبودبیدارحقه بچون

اکن ریشه دار در این لحظه نباشیم و پخش در زمان باشیم، در این اگر در این لحظه به خدا بیدار نباشیم، یعنی ما یک س

یعنی زندان، در یک محفظه که همین ذهن است، به حق بیدار شدن یعنی ندانربدماند، میصورت بیداري مانند زندان

اید و ذهن بیدار شدهاید در اثر تسلیم و یواش یواش از خوابرا شناختهها را هم هویت شدگیها هوشیارانه شما همانیدگی

.هوشیاري جسمی تبدیل به هوشیاري حضور شده، هوشیاري حضور هوشیاري است که به خودش آگاه است

این به خدا بیدار بودن است، و اگر . تواند بایستد و متکی به جهان نیستمیدر واقع آگاهی از هوشیاري روي پاي خودش

از این هوشیاري قائم به خود نباشد که بارها گفتیم این ساکن روان است، در توي ذهن باشیم ما، خبريفقطاین طور نباشد 
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منظورهاي تعریف شده بوسیله ذهن ، گیریممیکه در آن موقع فکرهایمان را جدي. ماندمیآنصورت بیداري ما مثل زندان

.یمشود خبر نداریم و در نتیجه زندانمیدانیم، از نظم مقدس جنگل که زندگی ما هم آنطوري ادارهمیداریم، زندگی را پارك

زوالخوفوز،سودوزیانوزخیاللگدکوبازروزهمهجان

یعنی جان ما هوشیاري ما، هر لحظه، همه روز هر لحظه و تمامی ساعات خیال یعنی فکر هی بهش . این بیت خیلی مهم است

از زیان ،کند، سود را دوست داردمیکند، با دویی کارمیبا زیان و سود کارذهن ،زند؟ گفتممیزند، چه جوري لگدمیلگد

این زیبایی که برایش به عنوان منظور زندگی معیین شده مثل جوانی، زیبایی، ،این خوب،بیند که این سودمیبیزار است، و

و ترس زوال .شودمیله زوال تهدیداینها همه سود است، خوب است، ولی این خوبها همیشه بوسی،موفقیت، بردن، تولد

کند، ترسی که آن را که من جسبیدم و ارزش و منظور فرو بریزد همیشه مییعنی با این سیستم کار. ترس زوال است. هست

.شود، زیر لگد استمیدر ما وجود دارد و این که سود ما، خوب ما منظور ما از زندگی تهدید

دانید؟ این جور دید در شما کامالً خودش میشما زندگی را در اتفاقی در آیندهحقیقتاًآیاکنیم، میبه زندگی خودمان نگاه

این لحظه زندگی است، و این لحظه دم زندگی .را مستقر کرده؟ بهترین جاي زندگی االن است، یا در آینده است؟ االن است

این لحظه چون به نظر شما این موافق با سود شما نیست کنید با اتفاقمیکند، ولی اگر ستیزهمیکند، شادمیشما را زنده

دانید؟ پس شما به قضا و قدر و کن میدانید که این اتفاق به سود شما نیست؟ از کجامیدانم،میگوییدمیدر اینصورت شما

.اینها را خواندیم قبالً. دهیدنمیفیکون و خرد زندگی اهمیت

خواهد فرو بریزد چیزهاي این جهانی است، می؟ یا شما نامیرا هستید؟ آن چیزي کهآیا خوف زوال باید داشته باشید شما

ولی تا زمانی که نریخته لحظه به لحظه . ریزد، وقتی وقتش بشودمیاصالً به ما مربوط نیست، البته که این تن یک روزي فرو

پس لحظه به لحظه. وزي فرو خواهد ریختدانم یک رمی.ترسم هم فرو بریزدنمی.کنممیمن بهترین استفاده را ازش

توجه،دهندنمیزیبا نیستم؟ مردم به من تاییدترسم که چی شد؟ چرا اینطوري شد؟ چرا دیگر جوان نیستم؟ چرا نمی

! کندنمیچه کار کنم؟ اصالً کسی به من نگاه! شودنمیرفتم همه دهانشان باز بود االن دیگر بازمیوقتی مهمانی. کنندنمی

.شوم، اینها خوف زوال استمیبدبخت؟شودمیشوم، نکند همسر من به من توجه نکند، آنموقع چیمیمثل اینکه دارم پیر

ببینید توي زندگی خودتان، اینها نباید اتفاق بیفتد اینها .شودمیخوب که بوسیلۀ ذهن تعریف شده با مرگ با زوال تهدید

. همه تعرض به ناقه است

سفرراه،آسمانبسوينیرفَولطفنی،ندشمامیصفانی

پس از خیال سود و زیان، سود و زیان، قضاوت و سود و زیان، قضاوت و سود و زیان، خوب و بد و زندگی پارکی، طرح زندگی 

ماند نه میینه ناب.ریزدمیکنم، مبادا یکی بریزد، همه اینهامیپسندم یک جا جمعمیبوسیلۀ ذهن، همه خوبها را که
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در جان ما و نه فر ایزدي تویش هست نه خرد ایزدي تویش هست، نه هم ،ماندمینه لطف،ماندمینه صفا،ماندمیخلوص

توانیم برگردیم برویم فضاي یکتایی دوباره، یعنی هوشیاري که رفته به جهاننمییعنی. شناسیممیراه سفر به آسمان را

و آنها هم . داندمیهاچرا که خودش را همان هم هویت شدگی. ترسدمیاز زوال. راه را گم کندترسد، میخواهد برگرددمی

. در حال فرو ریختن هستند

قالماوباکندواومیدداردخیالهرازاوکهباشدآنخفته

فکر فرو رفته، فکرهایش را جدي تراند و هر کسی که بیشتر به خواب گوییم انسانها به خواب فکر فرو رفتهمیخوب

پارك بوسیلۀ عقلش نظم بدهد به این مثلخواهدمیگیرد، بیشتر چسبیده به معانی تعریف شده به وسیلۀ فکر، بیشترمی

کنید، پس میگریزد از نظم مقدسی که در جنگل است، یعنی وقتی شما با آن دید کل نگاهمیبیشتر. شودنمیزندگی که

امید هویت دارد، یک امیدي بسته، . امید خوشبختی دارد،ت که او از هر خیالی از هر فکري از هر صندوقیخفته کسی اس

هر گفتگویی ذهنی که ما هم . شنویدمیگفتگوهایش را توي ذهن. کندمیو با او گفتگو. که این فکر به من زندگی خواهد داد

استان جوحی، در واقع گفتگوي هوشیاري با خیال است، ما به عنوان هویت ایم از این صندوق به آن صندوق با استفاده از د

توانیم طلب زندگی کنیم براي اینکه خود زندگی نمیفکر یک چیزي،کنیم که ما از خیالمیخدائیت و هوشیاري داریم درك

. خود خدائیت هستیم،هستیم ما، خود هوشیاري هستیم

آب،دیوبااوریزدشهوتزپسخواببهاوبیندورحچونرادیو

مثال محتلم شدن پسران جوان است، که. بیندمیبیند، مثل یک زن زیبامیشیطان را دیو را به خواب مثل حور: می گوید

گوید وقتی که اینهامی.کنند زن زیباستمیبینند ولی فکرمیشوند، دیو را در خوابمیخوابند در خواب محتلممی

ریزیم با این خیال، این منظور من است، مثل همان مثال میشوند در خواب و ما هم به عنوان هوشیاري آبمیهمبشتر

کو ! شویم، این نبودمیوقتی به خیال رسیدیم یک دفعه بیدار.گوییم مقام دنیا که زدم، خیال است آنمیکه زدم کهها بچه

همین کثیفی ،خبري نبوده ولی آثار دیو و همبستر شدن با دیوکه بیند میشودمیآن هم آن پسر بچه وقتی بیدار. پس آن

ولی خود دیو ،بینیم کثیفی این بدنمان یعنی مریضی بدنمان، استرس و خشم مان آنجاستمیما هم. شلوارش و بدنش است

پس از روي شهوت با . به آن صندوقچقدرآخر از این صندوق. کنیممیکه ما دائماً،گوید با خیال عشق بازي نکنمی.نیست

.شودمیدیو هم بستر

گریختويازخیالآمدخویشبهاوریختشورهدررانسلتخمچونک

ما هم . شدمیریخت بچهمیچون اگر جاي مناسبی،ریزدمیآن پسر بچه که آن جوان که تخم نسلش را در شوره: می گوید

ریخت، به جاي خشم به جاي حرص به جاي این که بگوییم میبه یک فکر خالق،ریختیماگر خرد خالقمان به یک کاري



Program # 679گنج حضور679برنامه شماره 

40: صفحه

ریخت، یک دفعه ما به خودماننمیبجاي واکنش، اگر توي آن صندوقها،این اتفاق در خودش زندگی دارد، بجاي ستیزه

االن، !! کشیم بگوییم که به این رسیدم هامیدهیم، خیلی کارها را دیگر خودمان رامیخیلی کارها را با خشم انجام. آییممی

بیدار شدم نه خوشبختی توي این نبوده، پس کو؟ بعد آن موقع خیلی ؟گوییم چرا نهمیوقتی. چی شد خوشبخت شدي؟ نه

برد، سرطان گرفته، کو؟ کی نمیدانم شب خوابشنمیاین بدن االن مریض شده. کندمیبدن ما را خرابها و واکنشها خشم

کنیم، کی کرده باالخره؟ براي این که با خیاالتش بازي کردي نمیکجا است دیو؟ حاال ما پیدا! ه این را؟ خوب دیو کردهکرد

.بلی خیال از وي گریخت. تو

ناپدیدپدیدنقشآنازآهپلیدتنوآنازبیندسرضعف

کند، و تن هم مریض شده، نمیکاردیگربینیم، یعنی فکر ما میسربیند، ما هم ضعف میآن نوجوان ضعف سر: می گویدکه

کی . کندنمیضعیف شده، حتی در جوانی سرمان کار،بینیم که تن ما آلوده شده پلید شده، مریض شدهمیماآلوده شده، 

ز بس گفتیم زندگی در ا. از بس از این خیاالت و فکرها زندگی خواستیم. کرده؟ از بس ما با این خیاالت عشق بازي کردیم

روم به آینده و یواش یواش براي خودمان زندگی را مانع دیدیم و مسئله دیدیم و میکنممیاین را پلهاین لحظه نیست،

. کند جاده را براي جهنممییعنی یواش یواش این کار اسفالت. دشمن دیدیم

زندگی ،کنید، پذیرش اتفاق این لحظه و تسلیممیش شروعیواش یواش از پذیر،شما بیایید بپذیرید: امروز موالنا گفت که

کند و یواش یواشمیکند و زندگی روي شما کارمیهر تسلیمی شما را از جنس باش. کندمیروي شما با آن کن فیکون کار

شادي اصیل بینیدمیشود، یک دفعهمیشود و مقدار هوشیاري زیادمیو دردها شناختهها بینید که هم هویت شدگیمی

.شادي اصیل زندگی. شودمیشادي از شما جاري. شودمیعملتانووارد حرفتان، گفتارتان

شوید که شما همیشه شادید و احتیاج به آن خوشیهاي بیرونی مییک دفعه متوجه،ري بشوداشادي اصیل زندگی از شما ج

بینید که ذوق یک کاري را دارید شما، دوست دارید یمیواش یواش این کار را ادامه بدهید و شادي زیاد بشود. ندارید

،نقشی که پدید است. کوبیم، یعنی با آنها سر و کار داریممیکوبیم، نسرینمی، میخکقَرَنفُلما : گفتمیبیافرینید، در غزل

به کجا آمدهسرطان از گوییممیمامریضی اش هست، . ظاهراً هست باطناً نیست، خیال است، آثارش است، خودش نیست

شما باهاش عشق بازي،آیدمی،استجبینیم خیال است، ایننمی؟ از طریق دیو آمده، کجاست دیو؟ کو دیو حاال؟ مااینجا

.توانست االن زندگی بشود کیفیت بدهد دیوه بردهمیکنید بعد آن خردي که آن زندگی کهمی

آورد، یک دفعه دید که دیوه همه چیزش را دزدیده، میود درباغبان به پایش خار رفته ب: امروز توي مثنوي داشتیم گفت

یک . بلد هم نیستیم،خواهیم این را در بیاوریممیما هم این خار من ذهنی که به پاي ما فرو رفته، دائماً. فرصت پیدا کرده

گی است، دارد به شما نشانخواهد و چشم تیز، که بتواند خار را در بیاورد و این چشم موالنا و چشم زندمیسوزن نوك تیز

. دهدمی
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اَزَلخورشیدِجانبِزنانگامابدتانرویممغربسویونرویممشرقسوی

کند میشود و غروبمینچیزي که متولدآگوید ما سويمی.میردمیشود ومیمشرق و مغرب نماد آن چیزي است که متولد

مثل . میرندمیشوند ومیم خیاالت و فکرها مربوط به چیزهایی هستند که متولدتما. اینها آفلند. رویمنمیمیردمییا

باورها چیزهاي این جهانی، هر چیزي که. شودمیتر نداریم لحظه به لحظه عوضوضعیتها مثل خود فکرها، از فکر آفل

شیاري، اصل شما که نامیرا است، شناسد؟ خود هونمیچه چیزي مشرق و مغرب.توانیم تجسم کنیم، مال دنیا، تن آدمهامی

داریم از طریق تسلیم و کار زندگی روي ما، هم می، ما لحظه به لحظه داریم قدم براَزلخورشیدجانبِزنانگامابدتا

و . خواهیم بشویممیرویم به اندازة اومیبسوي خورشید ازلی، یعنی داریم بسوي خدا،روي مکان ما، هم روي المکان ما

آن . خدا را به فکر در نیاوریم. با فکرمان خدا را نشناسیم.میرد نچسبیممیشود ومیبه چیزي که متولدکه م گرفتیم تصمی

شود آن حتماً متولد شدنی و مردنی است، میچیزي که فکر

. ود؟ این تن ماشمیچه چیزي متولد. شود؟ نهمیچون اصل شما خدائیت است، خدا متولد. شود؟ نهمیآیا اصل شما متولد

ریزد؟ تن ما، فکر ما، همین من ذهنی موقع مردن متالشیمییعنی چه چیزي یک دفعه فرو. میرد؟ این تن مامیچه چیزي

. شود؟ نهمیهوشیاري هم متالشی. شودمیبدن ما هم متالشی. شودمی

غزلرارِاستوبهمنایدتربیزمشسبلی:گویمیوسرجبنبانتو،بنشینهله،

. بنشین یعنی فعالیت فکري من دار و همینطور عمل بر اساس فکر من دار را متوقف کن. هله یعنی آگاه باش، خبردار، بنشین

یعنی لحظه به لحظه اتفاق این لحظه را بپذیر، این بلی .بلی: فقط با سر بگو چی. یعنیسر را بجنبان، با فکر مگو . بنشین

این لحظه . روز الست. بلی: گوید خدا از ما پرسیده تو از جنس منی؟ ما هم گفتیممی.زل گفتیمهمان بلی است، که ما روز ا

. هم همان خداست، همان هوشیاري است، همان وضعیت است، هیچ عوض نشده

پس : گویدمیگوییم از جنس تو،میپرسد شما از جنس اتفاقی یا از جنس من؟ مامیآورد از شمامیاالن اتفاق را بوجود

شویم میما بیشتر متوجه. دهدمیشناسایی به ما. کندمیکنیم خرد او عملمیبه محض اینکه اتفاق را رها. اتفاق را رها کن

با فکرت راجع به این غزل فکر نکن، براي اینکه همین آفتاب زندگی همین شتر صالح : گویدمی. که بلی از جنس او هستیم

گوید که اسرار این غزل چیه؟ که اسرار این غزل میگیرد، او به تومیی تو و جاي آن سنگ راشود از مرکز سنگمیکه متولد

. توانی این غزل را بفهمینمیدر واقع هوشیار شدن به زندگی است، به خود زندگی است، بیدار شدن است، یعنی با فکر

ببینیم که. چند بیت براي شما بخوانمیکبلی گفتن، وسر جنباندنهمین طوربنشین تواجازه بدهید راجع به 

چون به . و چیزي نگفتن چی هست. و سر جنباندن چی هست. توانیم متوجه بشویم منظور موالنا از بنشین چی هستمی

یک بلی بزرگ بگو به هر چه که .و فقط بلی را بگو. یعنی این لحظه قضاوت مکن. رویم توي ذهنمیگوییممیمحض اینکه
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معنیش این نیست که. افتد موافقت با آن نیستمیاین لحظه، بلی گفتن به چیزي که اتفاق!! این لحظه ها. دافتمیاتفاق

هر . شودمیزندگی به وضعیتخردخواهیم تغییر بدهیم، بلی گفتن سبب عبور و ریزشنمیخواهیم با آن زندگی کنیممی

. بلی: گوییدمیکند، شما باز هممیچقدر که این بقول موالنا کن فیکون دارد این را عوض

بینید که پنج میپس فردا.بینیم که یکی رفته مانده نود و نه تایشمیفردا.بلی: گوییدمیشما االن صدتا درد دارید، دارید

به هر جور هست االن بلی، لحظه به لحظه بلی، لحظه .کنید؟ نهمیگویید نه بلی، اعتراضمیتاي دیگر از بین رفته، شما

نگو بد است، خوب است، . با سر یعنی هیچ چیز نگو. روید جلو، بلی گفتن معادل تسلیم هم هستمیلحظه بلی، همین طور

گوییم خوب است، نه بد است، چون به مینه. گوییم چیزينمی.گوییم بلیمیبصورت حضور ناظر،همین طوري نشستیم

. رویم ذهنمیمحض اینکه بگوییم خوب و بد است،

2219مولوي، دیوان شمس، غزل شمارة 

گفت آن چیز دگر نیست دگر، هیچ مگوترسممیگفتم ای عشق من از چیز دگر

کنیم هنوز این من ذهنی است، وقتی این لحظه شما میهیچ مگو یعنی باز هم سرت را بجنبان، وقتی حس وحدت با زندگی

آنجا بوده و پوشانده شده بوده بوسیله فکرها، حاال با دردها یا بی دردها، در اید و همیشه آن هوشیاري هستید که بوده

را مطابق خرد خودش با آن خرد که ها هاي شما، وضعیتدر مکان شما، در وضعیت. کندمیاینصورت زندگی روي شما کار

روید، کارمیگویید و جلومیکه، بلیکنید ننشستید میشما فعالیتکهالبته. کندمیعوض. کندمیتمام کائینات را اداره

کنید، هنوز من میآید مجدداً هوشیارانه با زندگی یعنی شما عمق پیدامیکنید، وقتی این وحدت یواش یواش دارد پیشمی

ترسیم از من میاز شیطان. ترسیممیهمه ما از این من مان! ترسممیاي عشق من از این:گوییدمیذهنی هست شما

. کندمیرود با یک حرصی با یک خشمی با یک رفتاري ما را نا امیدمییک دفعهذهنی، 

تا به . ترسیم این فرو بریزدنمیو ما. رفت از بین. گویی دیگر نیستمیگوید اگر با من یکی شدي این چیز دگر کهمیحاال

سواد ندارد، نه، ما،داندنمیویند اینگمی،گویندمیدانم مردم پشت سر من چینمیاگر بگویممنگفتیم کهمیحال

نه عقل جزیی خودم، . نه باورهاي شرطی شده خودم. دانم من در این لحظه محتاج خرد زندگی هستمنمیدانم،نمیگوییممی

. گویمنمیبنابراین هیچی

سر جبنبان که بلی، جز که به سر هیچ مگومن به گوش تو سخنهای هنان خواهم گفت

نویسم، به گوش تو سخنهاي پنهانی میتو اصالً خبر نداري که چی،نویسممید من االن دارم روي صفحه ذهن شمامی گوی

چون از جنس من شدي، نه به گوش من ذهنی تو، اصالً من ذهنی وجود ندارد، به گوش تو که . گویدمیخواهم گفت، عشق

کنم تو سرت را بجنبان بگو خوب است، خوب هم میمن هر کاريدهم چه کار کنی، فقطمیهوشیاري هستی، دارم به تو یاد
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کنم و هیچیمیشکر. کنی یعنی راضیممیاین بلی همان بلی روز الست است، اگر هم سرت را اینطوري.نگو، بگو بلی

معنیش این شود ولیمیهمین نشسته ام که چی،گویمنمیجز شکر و رضایت چیزي ندارم، اینها را هم به ذهن. گویمنمی

اندازم، عملمیآید را بکارمیفعالم، تا آنجا که مقدور است آن خردي که از آنور. کنمنمینیست که نشسته ام هیچ کاري

شوم میموازي. کنم با این حالتمنمیولی ستیزه. گویم همین قدر هست خوبه، نهمی،خواهم پولم زیاد بشودمیآیا.کنممی

کند نه من ذهنی مان میرا اوها عملرا، کنم، منتهی این فکرها میکنم فکرمیکنم، عملمیفکرکنممیبا زندگی، عمل

.االن خالق شدم دیگر. براساس هیجانات من، واکنشهاي من، باورهاي شرطی شده من، چیزهایی که از دیگران یاد گرفتم

. باشدببینید در باره نشستن است، گفت که بنشین، هله بنشین تو، یادمان

2673مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 

ای  پا ببخشد، شُکر خواهد قَعدهایسر ببخشد، شُکر خواهد سجده

درست است که به ما توانایی فکر کردن و . خواهدمیبخشد خدا،به جایش گفته شُکر، از تو سجدهمیمی گوید سر را

پا داده یعنی. باشیماویعنی تسلیم باشیم موازي با ،استه که سجده کنیمشناختن و انتخاب داده، ولی از ما هر لحظه خو

از آن . توانیم با فکرمان حرکت کنیم، ولی به ما گفته از پاي خودت یعنی منت استفاده نکن، بنشینمیتوانیم عمل کنیم،می

شُکر . شودمید شُکر هم اینطوري تعریفدرست است؟ اینها را خواندیم قبالً، ولی ببینی.یعنی نشستنقَعده. استفاده مکن

. همان هوشیاري که ما هستیم آن در ذاتش شکر را بلد است. من ذهنی قدر شناس نیست. تواند شکر کندنمیرا من ذهنی

من .آید فقطمیبراي اینکه شُکر از دست خدا،داندمیگوید شُکر، درست مثل اینکه شُکر را معادل خدامیبراي همین

بصورت لفظی همدهی این لحظهمیگوید هر چه بیشتر بهتر، هر چی هممیکر بلد نیست، من ذهنی طلبکار است،ذهنی شُ

.اماین راجع به قوم سبا است، چندین بار خوانده.کند، راضی نیست، کم استنمیبگوید شُکر، واقعاً شُکر

و از نعمت مَلولما شدیم از شُکر شُکر ما را برد غول: قوم گفت

ما هم از شُکر و هم از نعمت . توانیم شُکر کنیمنمیما،که شُکر ما را غول برده، شیطان بردهچی؟ گفتیم ما انسانها گفتیم 

ان خوبها بودند که بوسیله ذهن معیین شده مذهن بوده، نعمتهاي ما هبوسیلۀما شکر ما ،چرا؟ نعمت هاي. خسته شدیم

این ذهن یک هوشیاري . شودمیشود، ملولمیآید، این عقل خستهعقل ما از حرکت فکر بوجود میبوده، عقل ما از چیه؟

.باید از این جست بیرون. آیدنمیهر کاري این تو بکنی کارها جور در،خاصی دارد که با هوشیاري حضور فرق دارد

خطانهآید،خوشمانطاعتنهکهعطاازگشتیمپژمردهچنانما

چرا؟ به ذهن آوردیم آنها را، و از آنها زندگی. پژمرده شدیماینقدر،نعمتهایی که خدا به ما داده،از عطاهاي الهی:می گوید
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کنید نه از خوب میتوجهنه خطا،،آیدمیآید، بنابراین نه طاعت خوشمانما نفهمیدیم که زندگی از آنور می. خواستیم

رود به می،کندمیکند بر اساس جدایی و هم هویت شدگی شناساییمیانسان وقتی خوب و بد. بدآید، نه از خوشمان می

گوید به به چه خوب خطا میکندمیکند خطامییک موقعی آدم گناه. شود و هم از بدمیذهن، یواش یواش از خوب خسته

بیند انهم تو میکنم، یواش یواشمیدر خوب عبادتچق:گویدمیکند با ذهنمییک موقع هم طاعت. کردم؟ نه فایده ندارد

. شودمیاز آن هم سیر. تسلیمی تویش نیست. دهدمیخالی است، براي این که با ذهن انجام

انسان امروزي معانی تعریف شده با ذهن دارد، انسان .گویدمیاین مردم اهل سبا که نماد انسان امروزین است، این طوري

هاي اش است، فکرهاي هم هویت شده براساس هم هویت شدگیعقلش فکر هم هویت شده. گیردمیقلامروزي از فکرش ع

حدود اندیش است، کوچک مآید، آن عقل عقل جزیی محدود است، این جهان که به آنها چسبیده بدست آمده یا بدست می

.این دارد تویش شر استامروز موالنا به ما گفت هر حدیثی که . است، هیچ گونه خرد زندگی تویش نیست

فراغواسبابخواهیممنیامباغوها نعمتخواهیممنیما

از باغ هم . شودمین شده و توصیف شده بوسیله ذهن خستهیخواهیم، انسان از نعمت معینمیباغوها نعمتگفتند ما 

دائماً توي پارك باشی خسته،است که خوب چیده شدهشما از پارك درست. کندمیشود وقتی با ذهنش نگاهمیخسته

اینجا یک . کندمیشویم براي آنکه آن نظم خدایی یک دفعه شما را تسخیرنمیتوي جنگل دست نخورده خسته. شويمی

فهم فکر من خارج است، مثل اینکه من هم با این نظم دارم ادارهحد کند که از میتقدسی است، اینجا یک نظمی کار

آید، از زوال یک اینجا از توي بد خوب دارد در می. دهینمیو خوب و بد را تشخیص،سپاري به آنمیشوم، خودت رایم

.کند، این طوري نیست که خوب و بد شده باشدمیچیزي دارد رشد

خشک را، هاي شاخهدهیم تو پارکی باشد که هر روز گلهاي پژمرده را چیدند و اره کردندمیولی درست است، که ما ترجیح

همه خوبها را اینطوري اش نظم ذهن است، همه. شودنمیاینطور چیزي. دانیم که این نظم ذهن استمیولی ناخودآگاه

ارگانیک ،آید آدم نیم ساعتی یک ساعتی، ولی یک اشکالی دارد براي این که طبیعی نیستپهلوي هم چیدن خوشش می

رود و هر کسی در یک وضعیتی است، یا دارد رشدمیآید، از بین، کل انسانیت بوجود مینیست این، بدن ما، فکر ما وجود ما

خواهد بچیند میشود اینطوري است، نه آنطوري که فکر ذهنمیمیرد یا دارد متولدمیرود، یا داردمیکند یا دارد پایینمی

. تواند برقرار بماندنمینظم ذهن. ماندینمکه اینجا چیزهاي من است و این باید همین طور خوب باقی بماند،

ستآفتىشناسیحقدرآنازکهستعلّتىدلدر: گفتندانبیا

بیماري وجود دارد، بیماري هم همین من ذهنی است، با این دیدش و یک می گوید پیغمبران گفتند در این مرکز شما 

توانید میاست که شما حق شناس نیستید، و گرنه حق شناس بودید شما به خداو به خاطر این . ش که توضیح دادمابینش
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بگویید ،زنده بشوید، تمام منظور در آن است، منظور شما در این نیست که یک نعمتی پیدا کنید و با آن هم هویت بشوید

توانید نمیرود، شما هممییناز بدیگرروزچهارتواند به زندگی شما معنی بدهد براي این کهنمیاین خوب است، آن

توضیح ذهنی که خودمان را متقاعد ،خواهیم توضیح بدهیممیدیدید که ما هر چیزي را. شویدمیتوضیح بدهید بیچاره

فکر نکنیم که چه اشتباهی کردیم، ما گویم که حاال در کار دنیا نمیفکر بکنم چرا و اینها،،کنیم که مثالً این ضرر را کردم

توضیح ندارد، ،اتمان را باید پیدا کنیم، ولی این که بخواهیم ریزش معانی معین شده بوسیله ذهن را توضیح بدهیماشتباه

. توانیم زندگی کنیمنمیتوضیحش همین قضا است، که اینطوري

. داندمیمن ذهنی را معدوم. کندمیدوباره راجع به دست و پا و عدم و معدوم موالنا صحبت

873ن شمس، غزل شمارة مولوي، دیوا

وجودرامعدومبخشدخدايفضلپا؟ودستایجادبهکجاسترامعدوم

تواند دست و پا ایجاد کند؟ دست و پاي ذهنی می، انسانی که توي ذهن است، چه جورياستمعدوم ذهن است من ذهنی

هله متوقف کن این فکر من دار را، هله . نشینیمنمی، که ماهله بنشین توبنشین، : ر غزل گفتهدتوجه کنید . کندمیایجاد

بخشش خدا به این معدوم یعنی انسانی که در ذهنش : گویدمیمتوقف کن هویت گرفتن از فکرت را، جدي گرفتن فکرت را،

لی کند، و وجود اصمیشوي زندگی کارمیبا همان چیزهایی که گفتیم، تسلیم؟بخشدمیچه جوري.بخشدمیاست، وجود

.بخشدمیاینطوري. گذارد که توي فضاي یکتایی بچردمیکشد بیرون ومیشما را آن، ناقه صالح را از کوه

عودقُدرکهاالنبودسالمدادنمازدرکهزیرابنشینوارمعدوم

ست و پاي ذهنیت را به یعنی حرکت نکن، حرکت فکري نکن، قضاوت نکن، د،بنشینها معدومثلمتونشستن،یعنیقعود

توانید سالم را به نمیبراي این که در نماز شما.رخ مردم نکش و به رخ خدا نکش، معدوم وار بنشین، مثل اینکه وجود نداري

.یعنی از حالت ایستادن در نماز باید بنشینی تا سالم تو کامل باشد.مگر اینکه بنشینی و این تمثیل است،تمام معنی بدهی

بگوید که اگر تو ذهنت را خاموش نکنی و خودت را صفر نکنی و فعالیت بر اساس ذهن را صفر نکنی، نشینی خدا خواهدمی

کنید از آنور باید یک چیزي بیاید، میشما وقتی سالم. شنودنمیسالم تو را

ذهن داشته ،دوم نباشیکنی، اگر معمیداد سالم یعنی سالم کامل باید بکنی به زندگی یعنی وصل بشوي، وگرنه با ذهن

تواند نمیآن. تواند به تو وجود بدهدنمیگویی من وجود دارم، تا زمانی که وجود داري آنمی،دیگرنیستیوم دمعپس باشی 

زنی، میبراي اینکه خود تو داري حرف،تو حرف بزندیقاز طر

ت در سُجودکاتش قیام دارد و آب اسبر آتش آب چیره بود از فروتنی

.رودمیآتش باال،رودمیکند، چرا؟ براي این که آب فروتن است، آب پایینمیمی گوید که آب آتش را خاموش
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ولی انسانی که در حال .مثل آتش،شودمیهی بلند،شودمیدهد بلندمیمن ذهنی که پر از درد است، واکنش نشان

کند، آب آنوري هم میو همین طور که آب آتش را خاموشنشیندمیروفنشیند،میتسلیم است، یواش یواش دارد فرو

.رودمیآب پایین. کندمیآید، آب سجدهآتش باال می.کندمیدرد ما را خاموشآتش 

خاموش چند چند خبواهیش آزمودچون لب مخوش باشد دل صدزبان شود

گیرد و مینیم در اینصورت مرکز ما در اختیار زندگی قراروقتی لب ما خاموش باشد ذهن ما خاموش باشد معدوم وار بنشی

: کنیم؟ گفتمیداریم راجع به چی صحبت. خاموش باش. نویسدمیهزاران تا چیز روي صفحه زندگی ما یعنی صفحه ذهن ما

هله بنشین تو، خاموش باش، حرف نزن، با سر بگو بلی، فقط با سر بگو بلی، هر اتفاقی این ،هله بنشین تو

بلی گفتن موافقت نیست با ذهنت، بلی گفتن پذیرش کامل اتفاق در این لحظه است، و افتد با سر بگو بلی،میلحظه

.تمام حرفهاي ما هم راجع به این لحظه و اتفاق این لحظه است، نه تعمیم بدهیم به تمام زندگی

رود توي اتفاق یک جور میظه بعد خرد زندگیاین لحظه اتفاق این طوري است، لح. دهد به کل زندگیمیمن ذهنی تعمیم

چه جوري اتفاق. پذیردمیآن را،رود توي اتفاقمیلحظه بعد خرد زندگی دوباره. کنیدمیدیگر است، همان هم قبول

گوید خاموش باش می.رودنمیتند تند، واکنش ما،رود آن تونمیخواهد تغییر کند مطابق خرد زندگی، دیگر عقل مامی

خواهی آزمایش کنی امتحان کنی؟ میقدرچ

وشدنهویتهممفهومِاین.بخوانمشدنهویتهم،کردنخوبوبد،دویی،تفرقهبهراجعابیاتیدوبارهبدهیداجازه

ناظرحضوربصورتبایدانسانکهاستاینعلتش،شودنمیفهمیدههمباز،کنیممیصحبتهمهایناینکهوصفبادویی

زندگیمعنايوکندمیبدوخوبوذهندرکندمیقضاوتانسانچطوريکهببیند،ببیندذهنشدررادوییوبیرونبیاید

وکجرامادیدترس.کندمیایجادترسکاراینوهستندزمانتهدیدمورداًدائمخوبهااینولیخوبهابهدهدمینسبترا

کارباهمچیزتاچنداین.گیردمیصورتجهانیاینچیزهايبهدادنوجودحسیاچسبیدنباکاراینو،کندمیمعوج

؟هستچیافتادنتلهبهومختلفجاهايدرشدنگذاريسرمایهوشدنپراکندهیعنیتفرقهوکندمی

ولی.شویممیجگیدربیاوریمذهنمانوخودمانازسرتوانیمنمی،نکنیمشناساییمااگرکه،هستنداساسیمفاهیماینها

اینکهبینیدمییکدفعهواندازدمیبیرونناظرحضوربصورتراشماباالخرهآنهارويملأتودفعاتبهاشعاراینخواندن

وکنیدمیقضاوتشماجوريچهو؟چییعنیهمانیدنیاشدنهویتهمیا،داریمکهدیگريچیزهايیادویییاتفرقه

درشدهگذاريسرمایهوجودتان.نیستايسادهچیزیک،استهمراههویتحرکتباکاراینو؟کنیدمیخوبوبدمرتب

گویدمی.هستتیکهیک،تنهاییبههوشیاريوباشدمشغولنبایدکهاستکارهاییمشغولهوشیاريوکاراین
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بودانسانیروح،واحدنفسبودحیوانیروحدرتفرقه

گیردمیصورتذهندرفقطاین،بشودپخشجاچنددرانسانیکاینکهپراکندگی،جسمیهوشیاريیعنیانیحیوروح

تیکهیکیعنی،هستیکپارچهخدا،کائنات،دانیممیکههمانطور،بودنواحد،بودنتیکهیکاما،جسمیهوشیاريبا

هوشیاريیکنوریکانسانهادر.کنیممیصحبتانسانمورددرحاال،مختلفندانسانهااینکهونیستپراکنده،هست

،استهوشیاريهمانشمادراستهوشیاريهمینمندر.استشدهپخش

،استروشنخاصیجوریکرویممیکهاتاقهر.تابدمیتوآنمختلفهاي اتاقۀ روزنازوهستخورشیدیکاینکهمثل

نوریکازنورهاتمامکهشویممیمتوجه،نخوریمرااتاقگولاگر.استیدخورشیکنورهمهولی،داردخاصیهاي سایه

،دیدنجدا،جداییاما.نیستبیشترروشنایییکها روشناییوانسانهادرنورهاتمام،استخورشیدنورهماینوآیدمی

غلطاینوگیردمیصورتذهندرفقط،فکرۀ بوسیلاً انحصارمنظورهاوارزشهاتوصیف،فکرحرکتازعقلحسودویی

یک،عقبکشدمیشدگیهاهویتهماینازوقتیانسانوگرنه.استذهندروقتیانسانروحیعنیحیوانیروح.است

.کندتجربهمادرتیکهیکبصورتراخودشخواهدمیخداوهستتیکهیککهخدامثل،شودمیبینهایتتیکه

مفتَرِق هرگز نگردد نور اونُورهچونکه حق رشّ علَیهِم 

یکوقتییعنی.گرددنمیافشانده نور آن خدا هرگز پراکندهها چون که حق تعالی، نور خویش را بر این جان

نوریکهوشیاريیک،کنیدمیتوجه،استغلطراهمدیگرانسانهادیدنجدااینپس،هستانسانهاتمامدرهوشیاري

براي،هستیمجداما،متفاوتیمهمبامانهگویندمی،بینندمیذهنعینکبابرگشتندانسانها،انسانهاۀ همدرشدهپخش

،نداردزیاديفرقحیوانباماکاراینیعنی،استحیوانیروحاینگفتکه،کردنددیگرچیزیکبهتبدیلرانورایناینکه

کهعینکیاین.بمانیمذهنتويبودقراراًموقتما،بیندنمیمامثلحیوان،استوصلزندگیبهمستقیمبطورحیوانولی

:گویدمی،استآوردهحدیثازرااین، بله.نیستدائمیعینکزدهماچشمبهذهن

رخورد به پس، روشنی خود را بر آنان بتابانید، هر که را آن نور، ب. همانا خداوند بلند مرتبه، آفریدگان را در تاریکی بیافرید

.راه راست آید، و هر که را آن نور برنخورد به گمراهی رود

یکخداچون،استخدائیت،اوستهوشیاريامتدادهرکسی،استهوشیاريیکخداکه،استایننوشتهاینمعنییعنی

کهاستدرست.ستافیزیکیحرکتاینولی،رویممیراهجداجدامااستدرستاین را، کردجداشودنمیاستتیکه

خودمانجیبتويهمراپولمان،گذاریممیخودماندهانبهغذاماکهاستدرست،بیندمیجداراانسانهاما،ماحسهاي

ستهذهنیمندیدخاطربهجداییحساین. همهدراستهوشیاريیکولی،خریممیخودمانبرايهمخانه،گذاریممی

.دشویمیآزاد،دکنیحسرااینعمالًوخدائیتماًواقعمنکهباشیدآگاهشمایعنیباشدآگاهورناینازهوشیارانهکسهرو
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.شویدمیگمراه،نهاگر

تا بگویم وصفِ خالی، زآن مجالیک زمان بگذار ای مهره مَالل

دلتنگی،راماللت،راماکندمیملولکهچیزياینیعنیمالل،شوتسلیم،کناربگذارراذهنیمناینلحظهیک:گویدمی

.کنمفوصراخالییکمنخداوندجمالازکه.کنتعطیللحظهیکراافسردگی،راپژمردگی،را

هر دو عامل چیست؟ عکس خالِ اودر بیان ناید مجالِ حالِ او

همماحالجمالتواندمیکهاوحالجمالگویدمی،خوانیمیمکهچندباراًواقع،شودمیفهمیدهخودبهخودابیاتاین

گویدمی.بشويزندهآنبهباشیساکتبایدفقط،آیددرنمیحرفبه.کردبیانشودنمیراشویممیبینهایتوقتی،باشد

. اوخالعکس؟چیستعالمدو

کافد تنمخواهد که بشنطق میچونکه من از خالِ خوبش دم زمن

،منذهناین،منتناین،بنابراین،بشومزندهبهشمجبورم،بگویممعشوقبگویمخدازیباییهايازخواهممیمنکههمین

چیهربخواهیاگرچون،بلیکهسربجنبانکهگفتمیهمهمینبراي.نداردرابیاناینکشیدنتوان،منبیانقدرتاین

کهاستخوبچه.افتیممیعقبماوکندبیان،کندتحملراچیزهااینتواندنمیذهن،یاوريدربذهنبهکنیمیتجربهکه

بمانیمخاموشهمینطورکنیممیتجربهرالطافتاینوراعشقاینورازیباییاینوماشویممیبینهایتکهیواشیواش

.بشودشکافتهخواهدمیتنم،استسختیکار،کاراینولیکنمبیانخواهممیمنگویدمیموالنا.نکنیمبیان

کشمتا فزون از خویش، باری میمهچو موری اندرین خرمن، خوشم

عشقاینورابزرگیاین،راشادياینکنمبیانخواهممیمن،رودمیبرداشتهرابزرگیگندمکهموريیکمثلگویدمی

راخرمنۀ همیعنی،بزرگخرمنیکدرهستمموريمثلولی،کشممیرابارایننم.استسختخیلی،رازیباییاینورا

.مکنیتکراربارچندینبایدرااشعاراینو.بیاوریدبیانبهتوانیدنمیراخرمنۀ همشما.بکشمتوانمنمی

1251مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 

ست که پیشین بدستکین حکایت هاذکرِ موسی بندِ خاطرها شُدست

هاخاطرهزندانوبنداین.زنیممیحرفخداازیعنی،کنیممیموسیذکریاآوریمدرمیذکربهراموسیوقتی:گویدمی

یکمنقسمتاینخواندنازحاال.کنیممیتوجهذهنبهبیشتریعنی،بودهپیشینهاي حکایتاینهاکهگویندمیو،ستا

.آیدمیناآلکهدارممنظوري
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نور موسی نقدِ توست ای مرد نیکذکر موسی هبر روپوش است، لیک

روپوشبرايکلمه،گویدمیموسیاینجادرماستحضورآنهمبازموسی،موسیاسمذکرودرآوردنحرفبهگویدمی

اي،توستۀ لحظاینزندگییعنی،توستۀ لحظایندنقموسینوراما،نهایتبیاینبهکنیماشارهماکه،استبهانه،است

:کهگویدمیبعد،نیکمرد

باید این دو خصم را در خویش جُستموسی و فرعون در هستی توست

رادشمنتادواینشما.بخوانمرابیتاینخواستممی،توستوجوددرفرعونوموسی.کننگاهخودتبهکهگویدمیپس

فرعون،شویممیموسیمرتبماوماستحضورموسی،ماستذهنیمنهمینفرعون.کنیپیدابایدخودتجودودر

شما،باشدبیرونموسایییکوباشدبیرونفرعونییککهنیستاینطوري، شویممیفرعونشویممیموسیشویممی

ستیزهتواصلیوجودباجوريچهذهنیمناینکه.ببینیرادشمندواین،خودتوجوددر،خودتهستیدرباید

منبهشویممیموسیوقتیجوريچه؟ کنیممیستیزهخداباگردیمبرمی،سازیممیفرعونرویممیماجوريچه؟کندمی

وجوداینمرتبذهنیمنازیعنی،بسازدموساییفرعونازخواهدمیمرتبزندگیکهبینیدمیو؟خندیممیذهنیمان

.بزایاندراشماهوشیاري،راشمااصلی

نور، دیگر نیست، دیگر شد سِراجتا قیامت هست از موسی نِتاج

،شودمیعوضآدمهاظاهرکهاستدرستمانسلاندرنسلاینکهوجداییوتفرقهبهراجع؟ کنیممیصحبتچیبهراجع

یعنی.هستنمونهمظهراینجادر،فرزند،بچهیعنینتاج.نیستندبیشترنوریکولیشودمیعوضآدمهاباورهايآدمهاتن

حضورهوشیاريهمینموسی.نیستپیغمبریکفقطموسیپس،داشتخواهدنمونهموسیقیامتتاگویدمی.ظهورمحل

نفریکدیگرسالصد،استنوریکهمین،بینهایتبهبرسیدحضوربهاآلنشمایعنی،استیکینورگویدمی.شماست

.جداستاینهاشوچراغدانوشیشه،چراغیعنیسراجولی.استنوریکهمانهماوبشودزندهنهایتبیبههماوبیاید

.استیکینورشانولی،جداستاینهاسفالوفتیلهکهاستدرست،باشدروشنباشدکههمچراغهزارتاپس

همشبیهخیلیهمماشدنزندهحضوربهیعنیهمماشدنموسیوسویتمو،استهمشبیهخیلیمافرعونیتیعنی

بانژاديهربادینیهرباانسانیهردرمادرخدایعنی.نورندیک،بگوییماینطوري،حضورهابگوییمیاها موسیاین.است

تابعیتاستکجاییاستسفیداینتاسسیاهاینکهگذاردنمیفرقاصالً.شودمیزندهخودشبهرنگیهرباايقیافههر

.نیستبیشترنوریکنورولیجداستچراغگویدمی.کندنمینگاهاینهابهنهکندمیزندگیدنیاکجايداردراکجا
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لیک نورش نیست دیگر، زان سر استاین سُفال و این پَلیته دیگر است

نیستدیگرينورنورشاما،جداستبیانشانطرزوفکرشان،شانتناانسانهپس.جداستاشفتیلهوسفالشگویدمی

،ماجداییحساینکهاینکهبهراجع؟کنیممیصحبتچیبهراجعکنیدمیتوجه.استنوریک،استسريآننورهمین

،افتادنجداخداازجداییهمینبا،کردنجداراانسانها،سطحیباورهاياینبراساس،ماکردنخوبوبد،ماقصاوت

،استتوهمهمهاینها،کردنستیزهوکردنجداییایجادعقلاینبا،کردندرستعقلشدههویتهمباورهايبراساس

.مختلفندفتیلهوسفالفقط،انسانهاۀ همدرهستنوریک

است اعدادِ دُویزآنکه از شیشهگر نظر در شیشه داری گم شوی

فکربههمیشهما.کنیممینگاهشیشهبههمیشهماکه،شويمیگمآیدمیبیرونازشنورکهکنینگاهچراغشیشهبهاگر

کهباشیمزندگیجنسازبایدما.کنیمنمینگاهاستاشزندگیکهنورش.کنیممینگاهآدمهاجسمبهآدمهاۀ قیافبهآدمها

حاال.ببینیمزندگیبصورترایکیکه،ببینیمنورآنباباشدروشنماچراغآنماشمعآنباید،ببینیمیکیدررازندگی

اذیتراناقهداریم،راانسانهابینیممیذهنیمندیدباماموقعهر؟چییعنیکردناذیتراصالحۀ ناقاینکهشدمعلوم

اینهستذهنازیعنی،هستشیشهازاینکهبراي، است اعداد دويزآنکه از شیشه.داریمشیشهدرنظروکنیممی

.افتادهجاامیدوارمکهدادمتوضیحهمهاینامروزکهدوتایی،دوییاعداد

از دُوی و اعدادِ جسمِ منتهیور نظر بر نور داری، وا رهی

باالخره.رسیدهانتهابهیعنیمنتهی،هیمنتجسمعددهايودوییازشويمیآزاداینصورتدرباشیداشتهنوربرنظراگر

نوربرنظراگر.همباداریمفرقخیلیما،جداتوجدامنکهرسدمیاینجابه؟رسدمیکجابهدیدنجوراینعاقبتآخر

باورهابررنظ،باشیمداشتهزبانبرنظر،باشیمداشتهبیانبرنظر،باشیمداشتهشیشهبرنظر،نداریمفرقیماباشیمداشته

،خوبشویممیگممااندازدمینورجوريچهکه،باشیمداشتهنوراینبیانطرز،باشیمداشته

اختالف مؤمن و گرب و جهوداز نظرگاه است ای مغز وجود

مغز.استذهننظرنقطهاین،کنینگاهنظرنقطهاینازبایدیعنی،استشیشههمیننظرگاه،استنظرگاهازکهگویدمی

خودمانخدائیتبهنظراگرما،هستیمنور،هستیمخدائیتاینکهبراي،هستیموجودمغزمایعنی،نورهمینیعنیوجود

یواشیواشکهدارماینبهنظر،استخودمروينورافکناوالًخودمدر.شودمیشروعهمخودمانازوشویمنمیگم،داریم

شوممیزندهآنبهدارمنظرآنبه،شناسممیراشدگیهایمهویتهمحالیکهدر،هستمکههوشیاريبه،مهستکهنوريبه

،نورندهمانانسانهاۀ همبینممی.بینممیهمدیگرانرادرنورآنیکدفعه،بینممینورآنازراخودمهمبشومزندهآنبه
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مایعنی.خداستاینوعالماینچیزهايتماممغزیعنیوجودمغز.موجودمغزمنپس،نیستندآگاهخودشاناینکهولو

اختالفموقعآن،ذهنینظرنقطهبهگذاریدمیرانگاهاینوقتیشماگویدمی.بشویمزندهتوانیممیخداخودبههوشیارانه

این،استزرتشتیکهکنیدضفرایناستیهودياین،استگبراین،استمومناینکه؟کیبیناختالف.آیدمیپیش

اختالف؟دارندچیدیگرهمبااینها،کنیممیتعریفاًذهنوقتی،اندشدهتعریفاًذهنهمهاینهاولیاستمومنهمیکی

.دارند

،استمعنیبااینهمکهاحولیودوبینیاینبهراجع.بکنیمتمامجاهمین،بخوانمهمکوتاهیچیزیکبدهیداجازهبله

حس،چییعنیدوییشویممیمتوجهما،رااینهابخوانیمچندبارولی،بیفتدجاکهاستسخت،بیفتدجاکهاهللاءشانا

:کهگویدمی،چییعنیجدایی

327مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

آن شیشه رازو برون آر از وِثاقاَحوَلی را، کاندر آ: گفت استاد

ذهنیمن،کندمیخوبوبدجسمیهوشیاريباوذهنتويرودمیکه،ذهنیمنیعنی،دوبینییکبهاستاديگویدمی

منظورهاراارزشها،فکرۀ بوسیلفقط،کندمیتعریفوکندمیخوبوبد،هاستیادگیريبراساسقضاوتبهمجهزهمیشه

جهاناینبهآمدنازمامنظور.کردتعریف،شودنمیفکرباکهرازندگیمنظور،رازندگیمعنی.استغلطاین،رامعانیرا

منظوراین،ماعملوفکربهآیدمیآنورازکهچیهروزندگیخردریختنموقعآنبعدهمه ما، .استحضوربهشدنزنده

.باشدشدههویتهمفکرۀ بوسیلشدهتعریفچیزدرتواندنمیمنظور.است

ذهناتاقاینازبرو،شاگرديتواستادممن:کهگویدمیمابهزندگی،خدا:گویدمیکهاستاینشبیهدرستلهرحابه

:گویدمیمابهخدا، توبیا، رااحولیاستادگفت.بیاوربرداررااین،شويمییکتابیاوريبیروناگرهستايشیشهیک

اگر،خودتیهمینشیشه،بیاوريبرداريراايشیشهیکذهنیعنیاتاقازبایدکاراینبرايولی، یکتاییفضايبهبیا

آن شیشه رازو برون آر از وِثاق. منشويمی،شويمیبینهایت،بیاوريبیرون

پیش تو آرم؟ بکن شرح متامز آن دو شیشه من کدام: گفت اَحوَل

ایندوتاییاینمشخصاتازیکی.استکردهدوتارایکتایی،کندمیخوبوبدمرتبکه،گویدمیدوبین،گویدمیاحول

هردواینها،خداهمیکیمنمیکیهستآنجاخدادوتا.استکردهمنعکسخدایکاشمن،کردهدرستمنیککهاست

دوتاما،اتاقاینتويبینممیشیشهدوتا:کهگویدمیاحول.بینهایتمکهشوممیمتولدمن،بروندبینازدواین،اندذهنی

خدااین،کردهمنعکسخدایکذهنیمناین.استوابستهبهمهردوکه،بیاورمرایکیکدامهستمندوتا،بینیممیخدا

متما.اندوابستهبهماینها،رودمیبینازیکیآنبرودبینازمناگر.رودمیبینازهممنخوب،ذهنیخداي،برودبیناز
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کهنیستاصالًچیزيهمچو.بیندمیآنطوريذهنولی،رودمیهمبدبرودبینازخوب،اندوابستهذهنبدهايوخوب

باالخره،کندمیتغییرلحظهبهلحظهیواشیواشیواشکندمیشروعبچگیازانسان.استبدپیري،استخوبجوانی

بطورجوریکتیکهیک،کندمیتغییرداردهمینطوري؟استپیريشکجا؟استجوانیکجاشاینکه،ریزدمیفروبدنش

.کندمیراکاراینزندگی،استخوبخیلیهستهمهرجا،کندمیتغییرداردمداوم

گوییممیخدابهمایعنی،تمامشرحبکن؟بیاورمراکدامهستشیشهدوتا،بیاورراشیشهگفتیکهتوگویدمیاحولآن

توضیحبهراشیشهخواهیممیماکه،راشیشهبدهتوضیحاوستا؟آیددرمیتوضیحبهشیشه،بدهتوضیحارشیشهکه

بشويتبدیلبهشبایدرایکتایی.بدهیدتوضیحرایکتاییبدهیدتوضیح،کنیدتوصیفراخدابفرماییدشما،دربیاوریم

اینۀ هم.هستچیبدانیمبشویممبدلبایدمااردندتوصیفهمحضورهممااصل.کهنداردتوصیف،چیهبفهمی

راشماهوشیاريبلکهکه،استايمحرکهنیرويیکواقعدراینهامختلفصورتهايبهاینجاکنیممیکهصحبتهایی

.میریممیبپریمبیروناینجاازکنیممیفکرذهنبهچسبیدیممااینکهبراي،لحظهیک،ذهنازبیرونبیندازد

.نترسیدشماکهاستاینبراياینهاۀ همقدروقضاواتفاقاتوها ملأتوکردنهاگوشوصحبتهااینامتم

اینها.شودنمیهیچی،بدهمدستازرافکرحرکتاینوراجزعیعقلاینوراشدهشرطیباورهايایناگرمنکهبگویید

اینهاوخوانممیقرآنازوگویدمیموالناومنمرکزعی است در مصنوچیزیکاینها.نیستمهمیچیزاینهانیستچیزي

شرحجوريچهمن،تمامشرحکدامتمامشرح،تمامشرحبکنگویدمیحاال،ترسممیهمبازولیباشدمنمرکزتواندنمی

بدبخت،نداردچیزيخطريمبشوتبدیلتوبهمناگربفهمممناًذهنبدهشرحبیاگوییممیخدابهمایعنی.بدهمتمام

نشوم

بین مشواَحوَلی بگذار و افزونآن دو شیشه نیست، رو: گفت استاد

شويمییکتا،بیرونبیاییآنجاازوداريوجودیکتو،نیستشیشهدوتوتويدر:گویدمیمابهخدا،گویدمیبهشاوستا

بهیعنی،بینیمنمییکتارایکتاییماکههمین.نشوبینافزونوبینکثرتوبگذارنارکراکردنخوبوبد،رادوبینیاینو

تنیممیرامناینچونواقعدرکهفکرياستبینشییکذهنیهوشیاري.ایمشدهمبدلباشدذهنکهيدیگرهوشیاري

،دارندوجودماازجداآدمهاکهکنیممیباوروماازغیروماازجداومختلفهاي منکنیممیمنعکس،دانیممیمنرااینو

،شودنمیتیکهچندخدانوراگرحاال.شودنمیتیکهچندهم خدانورونورندیکهمهواستتوهمها جداییاینگفت

مرکزکههویتیمهمهرچیبا، شدیمهویتهمیعنی،شدیمگذاريسرمایهجاچندینبهشدیمتقسیمجاچندینمااینکه

تیکهیکنوراینکهکنیمدركخوبوکنیمتجسم،هستیمتیکهیکنوراگر.استافتادهتلهبهآنجامانورهستهمما

اینبشودتیکهیک،بشودتیکهیکمابسويبیایدبشودجمعاستممکنبخودخود،باشدتیکهچندتواندنمیوهست

.بگذارکناررابینیدوبگذارکناررااحولی:ویدگمیخالصه.رودمیبینازدوییوجدایی
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ز آن دو، یک را در شکن: گفت استاای استا مرا طعنه مزن: گفت

ذهنمانباخواهیممیببینیمتوانیمنمیرایکتاییما.جاستهمینمااشکالهمه،دوتاستنکنمسخرهمرااستادگفت

متالشیمنۀ پایولی.رودمیبینازکندمیفکرچون،کندمتالشیرامنۀ پایاینتواندنمی.بیندمیدوییذهن،ببینیم

،بشکنرایکیدوتاستاگر:گویدمیاوستا،ماستمنِانعکاسآناینکهبراي.شودمیمتالشیهمغیرآنیکدفعه،بشود

ون شکست او، شیشه را دیگر نبودچشیشه یک بود و به چشمش دو منود

ما،خودمانمورددرحاال،دیگرانهمخودمانهم،نیستیمبیشترنوریکما،آمدمیدوتاچشمشبهنبودبیشترشیشهکی

آمداتاقاز،هستهمبینهایتکهیکتاییاینیکدفعه،شکسترایکیچون،نیستآنجاشیشهدوتاوهستیمنوریک

.شدیکیاوستابابیرون

و خشممرد، اَحوَل گردد از مَیالند ز چشمچون یکی بشکست، هر دو ش

شدشکستهغیرومناینازیکی،شدشکستهبدهاوخوباینازیکی،شدشکستهقطبیکیعنی،شکسترایکیچون

یعنیمخشوجهانبهمیلوهوسوهواازگویدمیبعد.داشتندمینگهراهمدیگردوتاایناینکهبراي.افتادهمیکیآن

ة عمدصفاتاینهاخشموحرصکهباشدیادمان.کندمیدوبینرامرد،کندمیاحولرامرداینها،خشموحرصواقعدر

.هستندذهن

ز استقامت، روح را مُبدَل کندخشم و شهوت، مرد را اَحوَل کند

وجهاندرچیزيبهذهنیمنشدیدوکششیزندگبهرسیدنبرايچیزيخواستنیعنیشهوت،شهوتوخشمگویدمی

یکتاییکهرانخوردهدستجنگلتوازنآن.استتوازناینجادراستقامت،کندمیدوبینراانسانخشمهیجانهمینطور

بوسیلۀ فکر بوجود بیاید که هیچ موقع هم بوجودبایدبه توازنی کهکندمیمبدلراآنیکتاستوقتی،داردروحدارد

. آیدنمی
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