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1694ولوي، دیوان شمس، غزل شمارة م

زَحیرموغصّهازخریدهبارهاایمبیرمتوپیشتاخرامانبازآمدم

نگیرمتوعدِجَجز،خنواهمتورعدِجزشکممُوابرتولطف،خشکمزمینچونمن

اسیرمدلخستهای:گوییکهدمیخاصهامیریازبارصدتواسیریِخوشرت

فقیرمنوابیای:گوییکهدمیخاصهرمیدهزریازبهرسیده،توبهخاکی

پیرموشیخستباده،ذکرموورداستچنگ؟راماجراعقلگوکن،گذرماجرااز

شیرموشهدغرقمنمجالتتِجنّدرتنگ دستانگنجِایمستان،جانِجانِای

تیرممهچوندهپرّمخیدم،کمانچونگردیدمنابَخویشوزدیدم،رستخیزمن

ناگزیرمتوازایمن؟رومکجاتوبیخاکمگرفتباالبادت،زدمبُخاکی

م؟تیرَسَهلیمیکیدریده،هاپردهایبنشین:عقلبهگفتی،دینودیدهنورای

خیرمخیرراندمیفراقت،شکُخیرهآناستمبودهتوآنِالستم،بندهمن

مخیرم؟نسرشیتامطیرَفَدررسدکیرویت؟نوهباربیدرختماینخنددکی

مفیرَنَودخخویشازبدیدم،توخویشتاریدمثَازآزادبدیدم،توخوانتا

ثیرماَگنبدِبرکردیچواثرمندرگذشتمجانوعقلازکردی،چوگذرمناز

اخیرمعدهقَایننبودسالمبیتاکنمنگزینِجانایسالمی،امعدهقَدر

زیرم؟ستشدهمبچون،نکومبچراپامنخومب؟استکفدرچون،نکومبچراکفمن

منیرَمُستَروشکزبهمشرقیبهخدمتخدمتتورسانماازرادینمشستربیز
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با توجه . کنممیدیوان شمس موالنا شروعاز1694احوالپرسی برنامه گنج حضور امروز را با غزل شماره با سالم و 

اوریم و رضایت کامل خودمان اجازه بدهید همه باهم شکر خدا را بجا بی،کنیممیداریم گذر680به اینکه از برنامه 

.را خدمت او عرضه بکنیم

که دو تا کار انجام،و بنده سپاسگزاري عمیق خودم و با تمام وجود خودم را خدمت اعضاي گنج حضور اعالم کنم

کنند و این اشعار را تکرارمیبه برنامه هفته به هفته گوش،یکی اینکه بطور متعهد یعنی متعهدانه. دهندمی

اند هفته برند، براي همین هم پیشرفت کردهمیشوند و عمالً در زندگیشان بکارمیاش را متوجهو معانیدکننمی

آورند و در ذهن خودشان با عدم اجراي قانون میبجا،به هفته و همانطور قانون جبران را هم که حمایت مالی است

.کنندنمیجبران ایحاد مانع براي خودشان

1694مس، غزل شمارة مولوي، دیوان ش

زَحیرموغصّهازخریدهبارهاایمبیرمتوپیشتاخرامانبازآمدم

که من بصورت ،این بیت را براي خودش باید بخواندباید هر انسانی زحیر یعنی رنج، بیماري حاصل از من ذهنی، 

یعنی این چندمین بار است که آمدم باز نسبت به من ذهنیم بمیرم، ،تا پیش تو یعنی خداام هوشیاري دوباره آمده

چرا که من هوشیاري هستم، یکبار نسبت به جماد مردم تبدیل به نبات شدم، نسبت به نبات مردم ،میرممیدارم

انسان، در انسان افتادم به ذهن، و در ذهن با چیزي که بهام افتادم تبدیل به حیوان شدم و به حیوان هم مرده

.امهمانیده یا هم هویت شده،دهدمینشانفکرحرکت 

آییم، وارد ذهنمیاز پیش خدا،آییممیو ما وقتی بصورت هوشیاري از آنطرفاست، فکر ما هوشیاري جسمی 

گوییم همانیدن یا عین همان را درست کردن، بنابراین میاین کار را. کنیممیشویم و مثل خودمان را درستمی

این کار با تجسم چیزهاي این جهان بصورت فکر و دادن . م ما این هستیمگوییمی،سازیممییک چیزي از فکر

اولین فکر اسم ما است، که ،گیردمییعنی هوشیاري یک فکر را. دهیممیحس وجود یا هویت به آنها صورت

.اش من استو شاید دومیشودمیبصورت فکر به ما داده

گیریم،مییاداست، که ما، آن هم فکر است،دي شاید مالِ منشود، فکر بعمیکلمه من است که بصورت فکر ارائه

شود، بطوریکه بینهایت به میسبب کاهش شدید مااست با فکربینهایتو مساوي قرار دادن خودمان که 

اش بینهایت این محدودیت و من جدید قبالً من براساس خدا بوده زندگی بوده و اندازه.شودمیمحدودیت تبدیل
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کند و معناي زندگی را در چیزهاي این میجدید محدود است، هوشیاري جسمی دارد با حرکت فکر کاربوده، من

کنیم ما آن میدانید این بافت جدید که فکرمیهمانطور که خوب. داندمیکندمیجهانی که بصورت فکر تجسم

من خدایی است، این کار که ما من مصنوعی است، من اصلی ما همین کی،هستیم و اسمش را گذاشتیم من ذهنی

دهیم، کار خوشبخت میدهیم و آنها را مرکزمان قرارمیکنیم و به آنها حس وجودمیمرتب چیزها را تجسم

شود که انسان چیزهاي بیرونی را در مرکزش قرار بدهد و میاي نیست، کار شادي آوري نیست، و سببکننده

. یا چیزهاي بیرونی جهان را ببیند و سازمان بدهدو بر حسب ماده. مرکزش از جنس ماده بشود

کنیممیاین کار غصه آور است و درد آور است، براي این که ما معنی زندگی را در چیزهایی که بوسیله فکر معیین

زندگی بارها ما را.شویممیخوریم و دچار دردمیریزند ما غصهمیوقتی فرو. ریزندمیدانیم و آنها فرومی

و این فرایند که ما بصورت هوشیاري برویم با یک . برد تا ما را بیدار بکندمیآن را از بین،بندد به یک چیزيمی

بافت ذهنی هم هویت بشویم و برویم آن تو، شبیه رفتن و رشد یک جنین در رحم مادر است، اولش چسبیده 

توانیم در شکم نمیا هم با آگاهی به اینکه مابیرون، مآیدمیشود ومیکند و جدامییواش یواش تا نه ماه رشد

به او آگاه بشویم انهفکرمان زندانی باشیم و چیزها را مرکزمان قرار بدهیم و ما از جنس خدا هستیم، باید هوشیار

شویم این جایی که ما میمتوجه،و همینطور درد کشیدن از این چیزهایی که به آنها چسبیده بودیم از بین رفتند

آید که باید از اینجا بیرون بیاییم، انسان تا هشت نه سالگی هنوز در میهستیم، جاي خوبی نیست به نظراالن 

شود با چیزها و چیزهامیهست، بتدریج که بیشتر هم هویتذهن بازیگوش است، و آثاري از آن خدائیت زنده

را حس شادي را حس آرامش را از حس هویت که کند میشود از زندگی و عادتمیدیگر جدا،شود مرکزشمی

.آن چیزهاي بیرونی که االن در مرکزش است، و با آنها هم هویت شده بگیرد

و این کار بسیار نا امید کننده و دردآور است، براي این که این کار با ترس همراه است، براي اینکه این چیزهایی 

مثل مقام، مثل همسر، مثل مثل پول، ،فتن هستندکه ما به آنها چسبیدیم در معرض فرو ریزش هستند، از بین ر

گرچه ما باید به بچه مان عشق بدهیم به .توانند مرکز ما باشندنمیمان، اینهابچه، مثل خانه، مثل بیزینس

زنده شدیم دوباره به ،همسرمان عشق بدهیم، ولی باید در حالیکه باز گشتیم از جهان از این رحم زاییده شدیم

. شیار شدیم به او، با آن هوشیاري با آن عشق با همسرمان و بچه مان با جهان بطور کلی برخورد کنیماصلمان و هو

،اداي زندگی در بیاوریم،مرکز مادي را حفظ کنیم و بخواهیم اداي عشق را در بیاوریماگر قرار باشد این دل مادي،

. کنیممیموضوع را ما داریم بررسیو این. این زندگی زندگی بشو نیست
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آمدم میسال پیش که بیزینسی شروع کرده بودم من، از سر کار که25میالدي حدود 1992در :یک مثالی بزنم

متوجه شدم که یک خواربار فروشی چندین خیابان آنورتر از خیابان اصلی ما باز شده و خیلی خوشحال شدم، 

زنند، و میقفسه،کنندمیلو دارند مغازه را درسترفتم تو دیدم که یک آقایی با همسر جوانش با دو تا بچه کوچو

، مغازه را درست کردند و البتهکردندمیخوشحال شدیم، و این آقا و خانم و دو تا بچه، خوب بچه ها آنجا بازي

.مغازه هم کارش گرفت

ر بود، که البته دیکردم، گفتم حال و احوال چطور است؟ گفتمیچندین سال گذشت و یک روز که من خرید

گفتم . کندمیآمدم شب، دیدم باز است رفتم تو دیدم آن آقا آنجا وا ایستاده دارد کارمیمن،بود10دوباره ساعت 

دانید چیه؟ من فقط این مغازه را دارم، یک زن دارم دو تا بچه، میگفتموقع شب را؟این آخر چرا است آقا دیر 

!در دنیا چیز دیگري ندارم همین است

اش داشت، آنها اش و مغازهگرفت، یک تجسمی از همسرش و دو تا بچهمی؟ یعنی از حرکت فکرش هویتیعنی چه

.مغازه، همسر، دو تا بچه: را گذاشته بود مرکزش و با آنها هم هویت شده بود، معنی زندگی برایش سه تا چیز بود

پشت دخلدخترشبعضی وقتهاپسرشکردیم و بعضی وقتهامیگهگاه خریدهم بتدریج بچه ها بزرگ شدند ما و 

.پانزده ساله شده بودندسیزده، چهارده، ایستادند، دیگرمی

گفتم چه خبر؟ حال و احوال چطور است؟ گفت هیچی حال ،حال وا ایستاده پشت دخلبییک روز من دیدم

.دوست دختر گرفته! آیدنمیاصالً خانهکه پسرم که بزرگ شده رفته ! ندارم

!پدر من نیستیتو پسر گرفته و من هم اعتراض کردم گفته که اصالً دخترم دوست

ام فرار کرده رفته همین مغازه را باز کرده و من مانده،کردمیمم هم با شاگردي که گرفته بودم توي مغازه کارخان

. تنها، حال ندارم

و مغازه . بش خیلی بزرگ باز شدچند وقت بعد دوباره مغازه هاي ایرانی باز شدند اطراف ما، مخصوصاً یکی خو

.بنددمییک روز دیدم مغازه را،بتدریج کم شد!! ایشان هم رفت پایین

کرد واکنش نشانمیکرد و نالهمیفرو ریخته بود یعنی، و شکایت! ریختمیاش داشت فروتمامی معانی زندگی 

...زند ومیداد حرفهاي انتقام جویانهمی

تواند میتعیین معنی و منظور زندگی بوسیلۀ فکر و چیزي که فکر تجسم،ت فکرعلتش گرفتن هویت از حرک

بکند، گذاشتن آن در مرکز بعنوان دل، بجاي خدا، و تمرکز کردن دائماً روي این سه تا چیز و کنترل کردن آنها و 
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سر، بچه، مغازهتواند زندگی باشد خدا باشد عدم باشد، تصویر ذهنی هممیفقطعدم توجه به اینکه مرکز من 

.تواند باشدنمی

این سه تا چیز معنی زندگی من است، منظور زندگی :حاال آیا وقتی من اولین بار این موضوع را متوجه شدم گفت

متوجه شدم نه، ! کردم من مثل این نیستممیاولش فکر،به خودم نگاه کردم. من است، چیزي یاد گرفتم؟ بلی

خیلی فرق ! من هم مثل این هستمم،اسال47شد مثال می،سال پیش25موقع البته من خیلی جوان بودم آن 

. من تعدادش خیلی زیادتر است،گویدمینداریم، حاال آن سه تا

خواهیم یاد بگیریم فقط، که چه اتفاقیمیحاال این مثال براي این نیست که ما بگوییم یکی اشتباه کرده یا نکرده،

ما بچسبیم و که فهمد چرا؟ زندگی به هر چی میآیا. شدر غصه و درد شد یا نشد؟ افتد، آیا آن آقا دچامی

. کند تا ما بفهمیممیحمله،مرکزمان قرار بدهیم

بارها ما از لب بام افتادیم، ، امروز باز هم خواهم خواند.، بارها پرده ما را دریدهاي پرده ها دریده:در غزل هم هست

ا و غصه و دردها بیداري است، که انسان فکر نکند آن چیزي را که بهش چسبیده او ولی منظور از این افتادنه

عموماً باورها است دردهاست و چیزهاي فیزیکی، باورها یعنی فکرهایی که ما به خودمان انباشته کردیم، باورهاي 

یزهاي فیزیکی شبیه چ.تواند خدا باشدنمیسیاسی مذهبی اجتماعی، شخصی خانوادگی، اینها باور هستند، باور

، بجاي این آیدمیاز فرو ریزش اینها پدیدهمین غصه و زحیري که،مقام دنیا، هر چه که، مغازه، درد،خانه، پول

می روم چند تا زن دیگر«:گوییم کهمیکه ما درك کنیم کار اشتباهی کرده بودیم و حاال خدا ما را خریده، دوباره

.شوممیهم هویتکنم با آنمیشوم، دوباره مغازه جدید بازمیوم با آنها هم هویتشمیدوباره بچه دار!گیرممی

اید به جهان چسبیدید به چیزها دانید بصورت هوشیاري رفتهمیاالنحاال شما . شود این، باید بیدار بشویمنمی

. دیدتوانید برنگرنمیدانیدمیاین را،آنها را گذاشتید مرکزتان، االن باید برگردید

حاال این بازگشت هوشیارانه و خرامان است، خرامان یعنی بصورت به اصطالح خرامیده با ناز و با توازن و 

اسمش را بگذار رحمت ،شویم؟ وقتی اجازه بدهیم از آنورمیکی ما موزون.راه رفتنهماهنگی، بصورت موزون

د، ما این موزون بودن را که داریم بسوي اوایزدي، خرد ایزدي، عشق ایزدي، لطافت ایزدي وارد وجود ما بشو

.از پذیرش اتفاق این لحظه،گیریم؟ از تسلیممیرویم از کجامی

، مرتبآیدمیکنید از آن فضا موزونیمیروید جلو و فضا را بازمیپذیریم لحظه به لحظهمیاتفاق این لحظه را

یک فضایی که باز؟کنیممیچه جوري تعریف،یف کنیمروید جلو، اگر بخواهیم ما خودمان را تعرمیپذیریدمی
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توانیم با اتفاق منقبض بشویم ستیزه کنیم، نمی.جا بازکن هستیم ما، مثل همین فضایی که بیرون هست،شودمی

، و ما خرامان بسوي آیدمیبا نیرویی که از آنوریا این لحظه موزون هستیم ،شویممیشویم بستهمییا من ذهنی

. رویممیاو

میریم؟ وقتی از حرکت فکر هویت میکی. رویم؟ تا به همین من ذهنی که درست کردیم بمیریممیبراي چی

بینید که می.یا بزرگ کوچک شدن در ما صورت نگیرد،ولی از آن فکر کردن حس وجود،یعنی فکر بکنید. نگیریم

این هوشیاري نیست . شویممیکنند کوچکمینشویم، مردم توهیمیکنند یک دفعه بزرگمیمردم از ما تعریف

،گیردمیگیرد انکارنمیوقتی توجه و تایید،شودمیگیرد بزرگمیاین من ذهنی است، که وقتی توجه و تایید

. شودمیکند کوچکمیشود وقتی ضررمیکند بزرگمیوقتی سود. شودمیکوچک،گیردمیتوهین

کرد بچه ها هم داشتند بزرگمیآمد همسرش در آنجا کارمیبود مشتريمغازه آن آقا در رونقکه وقتی 

معنی زندگی را بوسیلۀ فکر تعریف ؟چرا. بدبخت شد،کوچک شد،شد، وقتی همه فرو ریختندمیشدند بزرگمی

خانه شان با اکثر انسانها با شغلشان با همسرشان با بچه شان با .و ما هم آنطور هستیم. تعیین کرده بود،کرده بود

یعنی اینها در مرکزشان است، همه اینها در معرض فرو ،هم هویت هستندهیکل شان با زیبایی شان با جوانی شان 

. ریزش هستند

خواهید بمیرید، هویت را به آن چیزهایی که تفویض کرده بودید میحاال شما هوشیارانه و قاصدانه یعنی عمداً

خواهد توجه شما میکند ومییعنی هر چیزي که فکرتان تجسم. ال کردن استاین کار شبیه .دوباره پس بگیرید

ما از جنس الستیم، ما مال تو :گویدمیدر غزل هم،من تو نیستم، من از جنس تو نیستم: گوییدمیرا بدزدد

.یعنی مال خدا هستیم، یعنی مال این جهان نیستیم،هستیم

داریم آگاهانه پیش او،دهد از طریق تسلیممینگی که زندگی به ماپس ما با موزونی که با هارمونی و هماه

دانیم که میتا به بینهایت او زنده بشوند، و ما،همه باید این کار را بکنند،رویم که نسبت به من ذهنی بمیریممی

.او بارها ما را از غصه و درد چسبیدن به چیزهاي این جهانی آزاد کرده، نابود نکرده ما را

، شاید االن بیدار شده، هر موقع بیدار اگر بیدار شده باشد از این سه تا غصه،کندمیدارد زندگیاالن ن آقا هم آ

.تواند ما را اذیت بکندنمیبینهایت بکنیم، دیگر چیزي. توانیم دلمان را از جنس خدا بکنیممیبشویم
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مُشکموابرتولطفخشکم،زمینچونمن

نگیرمتوجَعدِجزخنواهم،تورعدِجز

خشک هستیم دیگر، چون من ذهنی یواش یواش بر اثر جدایی و ،با این جهان هستیموقتی هم هویتماخوب

یک مقدار ارتباطتان ،گذارید توي دلتانمی،شویدمیشود، با هر چیزي که هم هویتمیهم هویت شدگی درست

یت شدن و بوسیله فکر زندگی را اداره کردن و اینکه دائماً اگر زیاد اصرار کنیم در هم هو. شودمیبا زندگی قطع

مثل زمین ،بخواهیم زندگیمان را اداره کنیم،ستیزه کنیم و با عقلمان با عقل همین من ذهنی،مقاومت کنیم

، عشق زندگیآیدمی، یعنی خرد زندگیآیدمی، شما موازي بشوید آبآیدمیچون آب از آنور.شویممیخشک

.و ما ستیزه گریم. شودمی، اگر ستیزه کنیم با هر چیزي در این لحظه قطعآیدمیبرکت زندگی،آیدمی

با مقاومت کند، میمن ذهنی بنا به تعریف مقاومت کننده و ستیزه کننده است، با مقاومت خودش را درست

چقدر ! گوییدمیآقا شما دروغگویندمیکنند به من ما،میدیدید وقتی مردم به ما حمله. کندمیخودش را تعمیر

زند، میکنیم، فکر انتقامجویی و توهین سر مامیفکرهاي مختلف،شویممیخشمگین،دهیممیما واکنش نشان

شویم، فشار بیاورند میشویم بزرگمیمن ذهنی است دیگر، کوچک! شویممیچرا؟ با این خشم مثل گربه بزرگتر

. شویممیشویم، رها کنند بزرگمیکوچک

با خیالی جنگشان و صلحشانبا خیالی نامشان و ننگشان 

کند حس میکند، فکر یک جور دیگر حرکتمییک دفعه حس آبرو و حیثیت،کندمیبا یک خیال، فکر حرکت

، این کنیممیصلحکندمییک جور دیگري حرکت،کنیممیکند جنگمیکند، فکر یک جوري حرکتمیننگ

.کندمیبا عقل خدا عمل،کندمینده شده به خدا یک جور دیگر عملزمرکز

آید، از عقل تومیو موازي بودن با تو از آنورتسلیم لطفی که در اثر،زمین خشکممثل گوید من میبه هر حال

وي خوشبو هم هست ب،شک هم هستبارد و ممیرابرکت ،پس لطف تو ابر است.آید این را من الزم دارممی

کهنههايرنجشبوي،راجوییانتقامبويراکینهندارم، بويالزمراذهنیمنتعفنبوي. عشق را من الزم دارم

واقعدراورعدصداي.خواهمنمیچیزيتورعدصدايجزمن:گویدمی،استمنمشکتوبوي.خواهمنمیمنرا

صداي مثلِ.آیدمیداردباران،آیدمیداردآبکههددمینشانکهاستخردبانگ،ماستتسلیم ازحاصلبانگ

زلفجزمناما،آیدمیکهستاصدایی همانهمرعد.زندمیکهنوریستآندانیدمیکهبرق، برقورعد
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راچیزهااین،دانممیراچیزهااینمن:کهگویدمیماذهنیمن؟راچ.گیرمنمیراچیزيتوو سیاهتوپیچیده

شماولیشود؟میچهدانیمیچهتو؟تورويمیکجا:کهگویدمیذهنیمنشدنموازيوتسلیم موقعبگیر،

. گیریدمیرااوزیبايوپیچیدهوناشناسجعدشماکهاستلحظهایناتفاقپذیرشطریقازکهدانیدمی

سیاهییکبهمن،قضاوتازقبلرمبپذیرالحظهایناتفاق،لحظهایندرمناگرکهکنیدمیتوکلشمایعنی

حیاتآب،آیدمیورآنازازکهبرکتیدانممیمن، خواهممیراآنولی،منبراياستنامعلومکهزنممیدست

همین،آیدمیجهاناینازکهاستچیزهاییهمانعکسشخوب،آیدمیجهاناینازکهچیزينه،استمن

شکمآیدمیاینهاازکهچیزي،دانممیمن،شدنبلندودادنپزحسِازکههاییخوشی،مردمتوجه،تایید

وکندمیتعریفرا شمایکیاینکه؟راشماکندمیزنده؟استحیاتآبآب است، ؟بوي مشک است؟است

خوشراشمالحظهیکاینهستید،دانشمند،هستیدقوي،هستیدجوان،هستیدزیباخیلیشماگویدمی

حرکتراشمادهد،میموزونیشمابهآیدمیآنورازکهچیزيآنولی. کهنیست؟استپایدارواقعا،ندکمی

گوییدمیپایین.آیدمیآنورازکهانرژيهمین؟ندوزائمییچباشد،ذهناینکهمادوممادررحمازراما.دهدمی

نان.شودمیفطیرمننانوگرنهي،وبشکاربهدستبایدتو،مرابسرشی،خالصهبایدتو،هستمخمیرمثلِمن

.شودمیخمیرشودنمی

اسیرمدلخستهای:گوییکهدمیخاصهامیریازبارصدتواسیریِخوشرت

لحظهبهلحظه، لحظهایناتفاقپذیرشاینیعنیتو،بهمنتعهداین،تواسیرياین،بشومتواسیراگرگویدمی

منبصورتمنکهاستاینازبهتر.استجهاناینامیريازبهتراین،بباردتوباراناینکهطوريبه،برومجلو

خواهمنمی.کنمکسبراآنهاعتبارا.بدانندمهمرامنذهنیهايمن.شومبجهاناینپادشاهوشومبلندذهنی

.رااین

جهانامیرمنگویدمیکهاستموقعآنگیرد،میراآدمموفقیتغرورِ،استجوانآدم،گیردمیبیزینسوقتی

اینامیريخالصه،دانممیمنپس،کنندمیگوشمنحرفبهدانیمیتوگویندمیآدمتعداديیک.هستم

.جهان

بهوصلخواهممیمنگوییدمیمتعهدانه،گیریدمیتصمیمشمایعنی،بشوياواسیرگویدمیبایدموقعهمان

بروبیاذهنیمنعقلباذهنیمنهايروشباوشوبلندتو:کهگفتآمدذهنیمناگرو،شیارانههوبشومورآن
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جهانیاینمنظورهايبیاتوبگیر،هویتفکرحرکتازبیاتو،بکنرااوهايفکرورفتارهاوبشوجهاناینامیر

.کردنخواهمراکاراینمن،کنفکرآنهابرحسب،دلتبگذارراآنها،کننیتعی

دمیمخصوصا،باشماواسیرخواهممیمن.بدهمسازمانمیهاشدگیهویتهمدیدبارامزندگیخواهمنمیمن

اسیرزخمیدلاي، زخمییعنیخسته،توکهبگویدشمابهخدایعنی،مناسیرزخمیدلايبگوییمنبهتوکه

اینبههوشیارشمااگر،بشویمحقیقتاینبههوشیارکهموقعی؟ شنویممیخداازراحرفاینماکی، من

رفتناووبهچسبیدنجايبهاشتباهاًو،هستیداواسیرودلخستهشماحقیقتاکهدانیدمیوهستیدحقیقت

،تیدپرسنمیهمراهاآنحاالنه پرستید،میراجهاناینچیزهاي،پرستیدمیراباورهاوگرفتیدراباورها،اوبه

.ردیگگویدمیشمابهدارداوپس،شویداینبههوشیار،پرستیدمیرادردها،پرستیدمیراهاآنمفهوم

کهایدشدهموضوعاینبههوشیاروهستیداواسیریعنی،هستیدتسلیم لحظهبهلحظهاگر،هستیدمتعهداگر

تو:کهگویدمیمنبهاواالن،بودهاشتباهاین،مندلدبوشدههااین،بودمچسبیدهآنهابهکهچیزهاییایناینکه

تقریباًهمبعديبیت.باشیتوانینمیردیگجور،بشويیکیمنبابایدتو،هستیمناسیر،هستیمنعاشق

:گویدمی.استیناعین

فقیرمنوابیای:گوییکهدمیخاصهرمیدهزریازبه،رسیدهتوبهخاکی

گویممیاالنمنپس.برسمتوبه،بشوممتواضع،بشومخاك،ذهنیمننظرازبشومصفرمناگردگویمی

منچیزي،دهمنمینشانواکنش،شومنمیتحریک،ذهنیمنعنوانبهشومنمیبلنددانم،نمی، حقیقتاًدانمنمی

.کندنمیجذببیروندررا

شما زنده ،کندمیعبورشمااززندگیعشقاالن،کندمیرعبوشمااززندگیخردکهاستمشخصحالتاین

ولیکردهقطعرااتصال،اوازرمیده،شدهذهنیمنیعنی،استرمیدهاوازکهزريازبهتراینشوید، میدارید

بهشانخانهبهمقامشانبهپولشانبهمعتبرندمردمروزهااین،دیگراستمعتبرزرشده،معتبربیروندر

،اوازرمیدیمماپسشدهمرکزاگرزراینولی.استزرمردمنظربهاینها،شانی زیبایبهشانهیکلبه، لباسشان

.نیستدرستیکاراین

کاريهمکسیبا،ببینیمراخودمان،دهیمقرارنورافکنزیر راخودماناینکهبراي؟ خوانیممیرااینهاچیبراي

خاکیمنآیا؟ گذاردمیاثريچهمنرويبیتاینکهبپرسیدخودتانازبایدبیتبهبیتشمایعنی،نداریم
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؟کنممیکارفقطعقلمبا؟اروخزندگیپیشو؟معتبرممردمپیشآیا؟ هستمرمیدهزریا؟ رسیدماوبهکههستم

بلندرامنآیدمیفکرنهیادارم؟عمقمن؟هستمگشافضا؟ من االن کندمیعبورمناززندگی؟اوخردبایا

.خودتانازبپرسیددهم؟مینشانواکنشکند؟می

پذیریدمیکههمینطوریعنیگوییمیتومنبهکهايلحظهآنمخصوصاً. فقیرمبینوااي:گوییکهدمیخاصه

بتنسشماکهشویدمیمتوجه، شمادرشودمیعوضهوشیاريیکدفعهکهشدخواهدلحظهیک، جلورویدمی

زندهکهلحظههرموقعهر، اوبهشدیدزندهیعنیهستید،غنیاوبهوهستیدفقیروهستیدبینواجهانبه

چیزهايدربودشدهگذاريسرمایهبودرفتهکهشماهویتتمامیعنیجهان،بهنسبتشدیدفقیراوبهشدید

بهخدایعنی.فقیرمبینوااي:کهگویدمیماشبهلحظهآن، بینهایتعمقیکشودمیوشودمیجمعآن، مختلف

کهموقعیآنیعنیگفتناین. کنیدمیشناساییرااینشما، بگویدانسانیکبصورتکهواقعاً نه، گویدمیشما

.هستندذهنیگفتگوهاياآلناینهاذهناً،نهکنممیحقیقتاً شناساییمن

&&&

را؟ماجراعقلگوکن،گذرماجرااز

پیرموشیخستبادهذکرم،ووردستاچنگ

بگذارید،هستندجسمکهراباورهاشمامرحلۀ اینکهازگویدمی،جدلوبحثیعنیماجرا، گویدمیمابهدارد

بپردازيبحثبهوعملروش، رسوموآداب،عملآداببلکه،باورهاباتنهانه، بشویدهویتهمباهاش،مرکزتان

ماجراعقل:گوکنگذرماجرااز، گویدمیاینجاباشدبایدخدا.استغلطآنواستدرستاینکهآنواینبا

راذهنیمنحرفهايمناینکهجايبهکه؟بهشبگوییمچی،بگوبهشماجراستعقلکهذهنیمنعقلبه، را

چنگ، هستمتسلیم چون،شوممیزدهبوسیلۀ خداچنگیکمثلاآلن،بگیرمهویتفکرهااینحرکتازوبزنم

.کنیممیتکرارراکلماتیاینکهیعنیدوهرذکروورد، ذکرموورداست

بعد، دارداختیاردررامنعدبچهاراو. هستمتسلیم یعنی، اودستدرباشمچنگکهاستاینمنکارتمام

چیکهکندمیتعییندارداو. مگذاشتاواختیاردرراهمه، رامناحساسورامنجاناین، فکريبعد، فیزیکی

، کنیمیبازکنیمیبازرافضایعنی،شرطوقیدبدون،قضاوتازقبللحظهایناتفاقپذیرشباکاراینوبشود

خردازپرحاالاین . استخردازپرفضااین. کنیمیبازرافضاتوهستهرچیاتفاق، کنینمیتوجهاتفاقبه
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جورفکرنظراز، استچیزيیکازپرخالیجايبگوییماگر. استخالیفضااینکهبراي،باشدغلطشایدبگوییم

. خیزدبرمیحلراه، خیزدبرمیخردخالیفضاياینازحقیقتاًولی،آیددرنمی

عقلی. استذهنیمنعقلهمین، جدلوبحثعقل، ماجراعقل. کارتدنبالبروکهبگوماجراعقلبهگویدمی

منعقلیعنی.ماجراستعقلاین،آیدمیبوجودبوسیلۀ فکرزندگیمعنیومنظورتعریفوفکرحرکتزاکه

. استذهنی

هویتهمآنهاباکهچیزهاییآندیدازوشودمیحاصلمابهفکرحرکتازکهچیزيآن؟ چیهذهنیمنعقل

هابچهکه.بچهدوتاوهمسرومغازه:بوددوستمانآنمورددرکه،هستزندگیآندرمامنظورازوشدیم

انسان، ریزدمیفروماديمعانیوقتی. بدهدتوضیحتواندنمیآدموشدبستههممغازهورفتهمهمسر، رفتند

عقلهماینباز. دهدمینشانواکنش،...بیفالنند،نددنامرمردم،اینطوریمآقاکه،آیدبرمیتوضیحصدددر

ماجراعقل؟چرا،شوندنمیبیدارمردم، استبودهمادهاینجاکهاستبودهغلطاینکهدانیمنمیزهنو. ماجراست

؟هستستیزهچقدر،هستجدلوبحثچقدر.کنندنمیرهارا

پیشآنجاتایعنی.کنیممیجنگیا،استمنباحق،گویممیدرستمنکنقبولشمایاکهگوییممیخوب

؟هستمآنهاجنسازمنآیادانممیآنهاجنسازراخودمهویتمهمچیزهااینبامناینکهايبر؟ چرا، رویممی

اولازاینکهیعنیبندة الستم، استمبودهتوآنبندة الستممن: گویدمیپایین. نیستمآنهاجنسازمننه،نه

آن، بلهبگویدلحظهایندرايباشندههر.لهبگویممیهماآلن، بلهگفتمهرلحظه، بلهبگویمتوبهشدمخلقاصالً

جنسازاو، بلهگویدمیلحظهایناتفاقبهلحظهایندرکهانسانیهرهمانسانمورددر. استالستجنساز

استپایین. دنیااینمالنهاستاومالکهکندمیاعترافداردو، هوشیارانه،خداستجنسازیعنی،استالست

.بیتنآبهرسیدخواهیم

، نیستفکرحرکت، نیستتوحرکت، منشیخومنپیرببینکهبگوبهش، راماکندنمیرهاکهماجراعقلاینبه

چنگمثلمن، بردارماسرازدستکهبگوییمذهنیمنعقلبهبایدمایعنی. آیدمیآنورازکهاستشرابیبلکه

پیرمهمآناستشیخمهمآندهدمیمنبهاآلناوکهحیاتیآبیاکهشرابیکهايبادهوهستمخدادستدر

. استزندگیخردماپیر؟ چرا، باشدماپیر،باشدانسانکهنداریمماجهانایندرپیريهیچ، نیستیتواست

اینتمامکهخرديیاعقلآنخواهیدنمی؟باشیدخداذهنازآگاهخواهیدنمیشماکنممیوالئسشماازمن

کارچهگویدمیشمابهوهستجایییککهآدمییکخواهیدمییا؟ کندادارهراشما،کندمیادارهراکائنات
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اگر. نه؟ بکندتوانسته؟ کندادارهتواندمیراخودشزندگی؟ داردعقلخودشاو.بکنیدراکارآنهمشماوکن

، داردجهانیاینعقل،استکودنیآدمبگوییمبایدکه؟داردماجراعقلاگر. استوصلهماوحتماًتوانسته

.استدردپرست، استپرستبیزنس، استباورپرست، استپرستماده،استمادهمرکزش

وزندمیرامنچهاربعدهر، خدادستدرامسازيمنامچنگیمنبگوییدشما. کنیممینگاهخودمانبهما

توانمنمیعقلمبامن. کندمیخودشبهتبدیلرامنداردیواشیواش. شوممیاوجنسازمن،زندمیرامنوقتی

بهاوتا،بشویدتسلیم کردنسئوالجايبهشما. استذهنسئوال. توانمنمیسئوالبا، توانمنمیجدلوبحثبا

.بگویدخواهدمیهستهمهدروندرکههستاستادیک.بگویدشما

ازکهذهنیمنذکرووردازپس. هستیماوچنگهمماوشماستپیروشیخکه،یگردگویدمیراهمینغزل

صندوقتافاصلۀ دوجنساز. کنیممیپرهیزما، صندوقآنبهصندوقآناز، صندوقآنبهصندوقآناین

شودمیسالمددارمابدن، شودمیداردخوبچقدر،کهبینیممیشویممیصندوقفاصلۀ دوتاجنساز،شویممی

جنسازراهمه.شویممیداریمذوقوشوقازپر، شویممیداریمحرکتازپر، شودمیلطیفمااحساسات

ازهمهمسرمان، کهنبودندمجسمهاینها،بودندفرشتهاینها، بینیممیزندگیرامانبچهما، بینیممیزندگی

راماقدراو، شماکشیدمیزحمتچقدربابا ،گیریممییادراقدرشناسیما، استانسانهماواستزندگیجنس

. داندمی

تماموخوريمیتکانداريولیبینممیمجسمهیکراشمامنهستیدايمجسمهیکشماگوییممیوگرنه

تشکر،کنمنمیهمشکرگزاري، هستمهمطلبکار.هستمشماسرورهممناستبندهخدمتدرهمهایتانتکان

استذهنیمنعقلاینها. شومنمیسیرمنبدهیکههمهرچی، کنمنمیهم

شیرموشهدغرقمنمجالتجنّتِدرتنگ دستانگنجِایمستان،جانِجانِای

ینکسامستان. هوشیاريهمانیعنی،بردمیبکارموالنادلدلِ، جانجانِ،خداستهمین، مستانجانجان

شاديهوشیارانهبنابراین،هستندتسلیم یاپذیرندمیرالحظهایناتفاقدائماً. هستندیزندگباموازيکهندهست

شاديباوجودشانذرات.رابعدشانچهار،کندمیمستراآنهاوکندمیعبورآنهااززندگیخرد،زندگی

عقلحرکتازکهذهنیيهامنباکنیدمقایسهرامستان.هستندمستاناینها، کندمیارتعاشخداییسبببی

خوشبختی، استخوشیواقعدرکهگیرندمیشادي،گیرندمیهویت، گیرندمیعقل،گیرندمیخرد، فکریا
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. خواهندمیمقاماز،خواهندمیپولاز،خواهندمیچیزهااز،خواهندمیهمسرشانازراخوشبختی، گیرندمی

بگیرندتوانندنمیچون،استشدهگرفتهحالشانچقدرکهکنیدقایسهمآنهابا، خواهندمیآنهاازراامنیتحس

. رااین

شمامرکزوقتییعنی. استحضورگنجهمتنگدستانگنجواستزندگیخود،استزندگی، مستانجانجان

،هستزندگیبینهایتایندروشودمیبینهایت،شودمیخالیکههمین، شودمیخالیشدگیهاهویتهمایناز

همچیزهیچبا؟ چرا.تنگدستیدوخواهیدنمیپولتانازشماراآرامشتاندیگرحاال.هستآرامشهستشادي

موازي،باشیممستاگرحاال.تنگدستانفقیرانگنجهمواستمستانجانجانهمخداپس. نیستیدهویت

یکیاوباچون،بینیممیکهبله؟ بینیمنمییابینیممیرااوجمالما، کندعبورماازاوخردوشاديودائماًباشیم

. هستیموحدتدرعین، هستیم

عاريآنازذهنیمنکهزندگیشیرینی، شادينمادشهد. شیرموشهدغرقمنجمالتبهشتدر:گویدمی

پرورشرادرختانبینیدمی؟جوريچه،دهندة زندگیپرورشنیروي، زندگیدهندگیپرورشنمادشیر،است

نیرويوشادي.خواهدمیشادي، خواهدمیزندگیشیر، بدنایناین.بدهدتواندمیپرورشهمرامادهدمی

بایدشماوشودمیساطعگویدمیاوجمالبهشتازاینو.خواهیممیماکهاستچیزيتنهاپرورندة زندگی

.باشیدتهیدستوباشیدمست

فهمید؟میکجااز، نیستمهویتهمهیچیبادیگرمنکهشويمیمتوجهکنیمینگاهخودتبهوقتییعنی

اگر.بدهدگیرتواندمیخودشخاصیتبهفقطبیروناینکهبراي. بدهدگیرشمابهتواندنمیبیروندرهیچی

تنگدستشما، خودشبابکشدهمراشما،آنجابرودشمافکر، ببرد،بکشدتواندنمیراشمابیروندرچیزي

معادلاینو، شدیدموفق،کردیدکشفراخداجمالدیدنووحدتبهشت. کردیدکشفراحضورگنج، شدید

.استشدنساکنلحظهایندروآیندهوگذشتهازشدنجمع

آگاهوبشویمآگاهلحظۀ ابديایناز،شویممیآگاهلحظۀ ابديایناز، ماشویممیساکنلحظهایندروقتی

ریشۀ . هستهمشدنبینهایتمعادلاینوبردیمپیهوشیارانهخودمانجاودانگیوپایندگیواقعدر، بمانیم

راما،آیدمیماحالتاینازشیروشهدکه،هستهملحظۀ زندة ابدياینازآگاهیمعادلظهحلایندربینهایت

که،کردتعریفیاکردمعینفکرباشودنمیرادگیزنمنظورومعنیپس.جهانبهرودمیمااز،کندمیسیراب

درماشدنبینهایتیا،سینۀ ماستاینشدنیاکردنبینهایتزندگیمعنیبلکه،همسرواستبچهاستمغازه



Program # 680گنج حضور680برنامه شماره 

15: صفحه

ماپسگوییدمیشماحاال. استلحظۀ ابدياینازآگاهیوماشدنروانساکن، عمیقریشۀ بسیار، لحظهاین

اینوهوشیارياینوخرداین،بدهیدانجام،کنیدمیانتخابشماکهکاريهر؟ بکنیمکارچه؟ ایمرهکاچهاینجا

. مرکزمدرگذارممیشوممیهویتهمهمسرمبامنبگوییکهنیستاینزندگیمعنیپس. آنبهریزدمیبرکت

طبق. بینیدمیزندگیرااو، همسرتانبهدریزمیزندگیخردوشادي،گذاریدمیراخدابینهایتمرکزتاندرشما

.شودمیزندگیجنسازهماوببینیدزندگیرااوکردیمصحبتکهقانونیآن

راتانبچهشما. کندمیتعیینراشوندهمشاهدهجنسکنندهمشاهده، استفیزیکقانونکهگویدمیقضیهآن

خدمتیوبینیدمیزندگیراهمۀ انسانهاترتیباینبهاشموکندمیزندگیجنسازراخودشاوببینیدزندگی

کهانرژيآنکنیدمیحرکتهستیدمقاومتوستیزهازپرهستیدذهنیمنوقتی. کنیدمیانسانیتوانسانبه

ببینیدجسمرایکیشما، بیندمیجسمراهمهجسمیهوشیاري. بیندمیجسمبصورتراهمهفرستیدمی

. نیستانسانهابیداريو بهنیستبشریتبهخدمتیاین، شودمیمجسمهجنسازهماوببینیدمجسمه

نابَدیدمخویشوزدیدم،رستخیزمن

تیرم مهچوپرّندهمخیدم،کمانچونگر

درخداابدیتبه بینهایت خدا و بهشدنزندههمینقیامتدیدم،راقیامتمنگویدمیقیامت،رستخیز یعنی

معموال،یکدفعهیایواشیواش،هاشدگیهویتهمازشودمیجمعکسیهر.استقیامتاین،استلحظهنای

با،شناسدمیراهایششدگیهویتهمیواشیواش،تسلیمباوشکرباوصبربا،یواشیواش،شودنمییکدفعه

آزاديبامساويپذیرشباهمراهساییشنا،استآزاديبامساويشناساییچون،شودمیآزادآنهاازاییسشنا

.شودمیآزادهاشدگیهویتهمآنازیواشیواشبنابراین،است

خودپايبهشدنبلندیعنی رستاخیزیعنیرستخیز.استرستخیزاین،رسدمینهایتبیعمقبهلحظهایندر

ونهایتبیهمخدااندازه،شودمیزندهخودشبهانساندرخدایعنی،استزندگیپايماخودپاي،ایستادن

آن،ماستتناینمیردمیکهچیزيآنهممادر،شناسدنمیمرگخدایعنیاست،ابدیتدیگرشخاصیتیک

ساختهچیزيیکآمدههمخدائیت،ماستخدائیتنشدهزائیدهکهچیزيآن،میردمیآنشدهزائیدهکهچیزي

ایندرشمامثلِ.نیستجهانایندرخودشمثلِچون،بسازدتواندنمیگفتیمراخودشمثلِکهخودشمثلِ

.بسازیدتوانیدنمیعقلباراخودتانمثلِجهانایندرشما.نیستجهان
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تواندنمیذهنیممنیعنی. ناپدیدمذهنیممنازحاال،بینهایتبهشدمزندهپس،دیدمراقیامتمنگویدمیپس

شماتوانندنمیهمدیگرذهنیهايمن،ببیندنتواندراشماخودتانذهنیمناگر. بینممیارآنمن. ببیندرامن

وآزارازشماو،بدهندگیرتوانندنمی،ببینندتوانندنمیچون. ببینندتوانندنمیراشمااصلیخودیعنی،ببینندرا

بوسیلهزندگیمنظورتعریفونتَعیّازویرحزاز،دشویمیرهاجهانایناذیتوآزاراز.شویدمیرهامردماذیت

فکربارازندگیيامعنیاراخودمانمنظوریارازندگیمنظورکهشویمنمیبیدارآنطورما. شویدمیرهافکر

. ببینیمرارستخیزباید. نکنیمتعریف

،جهانآنرویممیومیریممیاینکهنهرایزرستخ. بیندمیآدمرارستخیز:کهگویدمیداردکهبینیدمیموالنا

اینوماستزندگیمعنیاینو،ماستمأموریتاینو،ذهنیمنبهمیریممیما،مردنازقبل، مردنازقبل،نه

کمانمثلِ.کنخاموشراماجراعقلگفتود؟ بشچیحاالنکنیدسوالذهنیمنعقلباشما،ماستمنظور

دنیااینازپریدمتیرمثلِیکدفعهولی،شدمتسلیم،شدمتسلیم درست است که هی،دمشتسلیم یعنیخمیدم

راپذیرش،دیگرشدمبلدراتسلیم چون،پرممیآنازبیندازدگیررامنکهچیزيهریعنی،شدمپرندهاالنو

.شدمبلد

شما راذهنیتانمن،هستیدناپدیدودتانخاز،ایددیدهراقیامت،ایدندیدهکاملاگرهمشما،شدیدبلدهمشما

خواهدمیاالنذهنیانمن!نکناین کار را دهیدمیدستورذهنیتانمنبهکهاستهمینبراي،ببیندتواندنمی

یکاز،ددارینمینگهدارنگهرارنجش،بینیدنمیببینیمعیب،کنیدنمیکنیمبدگویی،کنیدنمیشماکندغیبت

خودتانازشمااگر.رنجمنمیمننهگویید میشما،برنجمگویدمیاو،برنجمندادهخواستمچیزيیکرفتمکسی

شمابهدیگراو،ناظرحضوربعنوان،ببینیدرااوشما،ببیندراشمانتواندنآ،باشیدناپدیدذهنیتانمنیعنی

.شدخواهدتریفضعهمروزبهروز. شماستکنترلدر همیشه،برساندتواندنمیآسیب

دخواهمیدردهاسريیکبهچسبیدهذهنیمناینکه،بینیدشمیاالنشما،استدردازپرشماذهنیمنآن

،کندتاکیدآنانرويخواهدمیموقعهر.دهیدنمیانرژيآنبهشما.نه؟داریدمینگهشما،داردنگهرااینها

عقلشما،گوییدمیشما.بخشیدمیشمابخشم،نمیرااینمن،دهآورمنسررابالاینفالنیپیشسالبیست

،نزنحرفتو،دهدمیحیاتآبمنبهوزند،میچنگبصورتخدارامناالن.رسدنمیعقلتان،هستیدجزئی

هر،یدهستخمیدهکمانمثلِدائماًو،شماگیریدمیاالنراخداعقلعمالاینکهبراي.خواهمنمیراتوعقلمن

چهکه،لحظهاینبه هستیدآگاهلحظهبهلحظه،لحظهاینبهاالنآمدیدشما. کنیدمیبازرافضاافتدمیاتفاقی



Program # 680گنج حضور680برنامه شماره 

17: صفحه

آغوشدروکنیدمیبازرافضاشما،پسنددنمیشماذهنیمنکهچهگر،افتدمیاتفاقیهروافتدمیاتفاقی

از.استکنیبازجا،استکنیبازفضا،استفضاداريهمانسانانتعریفگفتیم.فضاداريآغوشدر.گیریدمی

نداشتنروا،استخسیسی،استنظريتنگ،استاندیشیمحدود،استمحدودیت،ذهنیمنتعریفجنبهیک

شمااینکهبراي،دیگرنیستاینهاکهدفهمیدیشما،استبهتربیشترچههر،استتوقع،استرنجیدن،است

.ایددهدیرارستخیز

تکراررااینهاکنممیخواهش،کندمیکمکشمابهاینجاهادرهامثنوياینکهخواندخواهممثنويبیتچند

شماشدگیهویتهمیا،شماهمانیدگی،شماافتادگیگیراین ،شویدمیخمیدهکمانمثلِوقتیگفت،کنید

.پریدمیتیرمثلِ،بیایندهمباهمهاگریکدفعهوشودمیشناسایی. شودمیشناسایی

،دادنقرارمرکزراآنها،آنهادرشدناريذگسرمایه،چیزچندبهشدنتقسیمیعنیتفرقهکهگویدمیموالنا

همینحیوانیروح.استحیوانیروحدراین،دانستنچیزهادررازندگیودادنسامانرازندگیآنهابرحسب

.اینهستتفرقه.کندمیراکاریناذهنیمن.استذهنیمنروحِ

تفرقه،شودمیمتالشیذهنیمنوقتی،هستیمآنماوخداستروحیکتاروحاما، بودانسانیروحواحدنفس

،هستیموایمبودهبخشوحدتهوشیاريیکاولازماکهشویممیمتوجهما.شویممییکتامارودمیبیناز

جسمتانهمیندرشما. هستیمکنندهیکیاصلدرما. کنندهیکییعنیچی؟یعنیدانیدمیبخشوحدت

درهمههوشیارياینبوسیلهشماوجودذرات. استخداییهوشیاريازپر،هستزندهماجسماالن،ببینید

ماندنزندهخدمتدرشمابدنسلولهايتمام،بگیریمنظردرراتنحاالیعنی،فکرندیا،هستندتنیکخدمت

سلولِ،پاسلولِمغزِ،سلول،هستندکههرکجا،دهندانجامبایدکهايوظیفهآنازکنندمیپیرويوهستندشما

.هستشمادرهوشیارياینکهزمانیتا،کندنمیفرقیدست

هیچ سلولی به حرف هیچ سلولی گوش. رودمی، حاال هر سلولی به سمتیبیفتدتناینبیرونبرودهوشیارياین

در تفرقه. دهدنمییادت است؟ گوشدادي میتا یک ثانیه پیش تو این کار را انجامبه او بگویی بابا. دهدنمی

.یعنی تقسیم شدن به جاهاي مختلف،وجود دارد،نشدهتفرقه در ما، در من ذهنی انسان به حضور زنده. رودمی

دانیم میما. خوانیممیدانیم و االنمیرا جدا از خودمانمثالً ما انسانهاي دیگر . تفرقه در انسانها هم وجود دارد

در من او است، در شما او است، در آن یکی او . که خدا یک هوشیاري است، یک بودن است، در همه انسانها اوست

خواهد از همه جمع بشود و یکتا بشود، و این که ما هوشیاري را در خودمان حبس میاست، در بچه شما او است، و
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بینیم و آنها را جدا از میبه تفرقه افتادیم، انسانها را بر حسب باورها و چیزهایی که در مرکزمان هستکردیم 

.استدانیم این توهم است، توهم همین من ذهنی یا روح حیوانی میخودمان

ه وحدت دعوتانسانها را ب،علی االصول ما هوشیارانه قیامت خودمان را که همین االن در جسم هستیم ببینیم

کند، ما اگر هوشیارانه با موزونی که میبراي این که این هوشیاري وحدت بخش است، یکی. چاره نداریم. کنیممی

هم انسانهاي دیگر را دعوت،رویممیهم خودمان بسوي یکتایی،حرکت کنیم،دهدمیاین لحظه آن به ما

گیرد که بکنیم به آن حرکتی که باید صورت می، یعنی کمکزبان با انرژي به یکتاییبیچه با زبان چه،کنیممی

حاال.خواهد هوشیارانه برگردد روي خودش قائم بشودمیهوشیاري خدایی رفته در انسانهاي مختلف و االن

از توش پول ؟و استدالل بکنید حاال چی بشود. شما با عقل خودتان نخواهید دریافت کنید؟خواهد چه کار کندمی

.اینها عقل من ذهنی ما است. شود؟ اینها نیستمیآید؟ خانه آدم بزرگترمیزیاد در

اونورنگرددهرگزمفتَرِقنُورهعلَیهِمرشّحقچونکه

تا چیز را باهم بدانید، نیروي آورم اگر شما چندمیتوجه کنید که این ابیات را قبالً خواندم عمداً در داخل غزل

گوید که چون خدا می.پراند بیرونمیشما را مثل آن تیر از من ذهنی،این چند تا آگاهی،ا چیزمحرکه این چند ت

هوشیاري یکتاست، بنابراین هوشیاري او یعنی خدا یا ، یانورش را فرستاده در هر انسانی و او هم یک نور یکتاست

همان چیزي که از اول بوده، پس یعنی جدا کننده نیست و میل دارد به یکتایی،. شودنمیامتدادش مفترق

بینید، و در بیرون هم وحدت بخشی بین میخاصیت خدائیت ما وحدت بخشی است، که اثرش را توي این جسم

.پس این جدایی و حس آن و دردهایی که بوجود آورده توهم است. انسانهاست

که جدایی براساس ،شوندمینیم، متوجهاگر ما این چیزها را بطور وسیع به اطالع مردم برسانیم، مردم دنیا برسا

در کائینات همه چیز به هم مربوط .توهم استهمه رنگها، قیافه ها، مکان، زمان همه اینها ،باورها از هر جنسی

کند جدا میخود ما را هم جدا. کندمیکند و آن را جدا بررسیمیولی فکر ما وضعیت ها و چیزها را جدا. است

. کندمیبررسی

ما جدا، جیب ما جدا، همه چیز ما جدا، آخر دهنگوییم آقا میگوییم ما آدم جدایی هستیم و دلیل هم داریممیما

؟ این دید دید غلط است، این دید بر حسب همان هم هویت شدگی هاست که در دل چه ارتباطی به شما دارد

: گویدمی.ماست باید آگاه بشویم

.گرددنمیپراکندههرگزخداآننورافشاندههاجاناینربراخویشنورتعالی،حقکهچون
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باید اینقدر تأمل کنید، اینقدر ،شویدنمیاگر متوجه. پس این پراکنده دیدن آدمها و جدا دیدن آدمها توهم است

مان زیر و همیشه هم خود.کنممیرمن هم به اندازه کافی تکرا. بخوانید تکرار کنید تا این مطالب در شما جا بیفتد

گوییم کارت میکنیم، نهمینه انتقاد،گوییمنمیکنیم هیچیمیو اگر به دیگران نگاه،نور افکن خودمان هستیم

اگر . بینیممیگردیم همان عیبها را در خودمانمیگوید بگذار درست کنم، نه نصیحت کنم، برمینهغلط است، 

هایم است، شما به خودتان نگاه کنید ببینید شما هم م و بچهام و همسرکسی گفت در زندگی من فقط همین مغازه

و بدانید که حاال چیزهاي دیگر را هم بحساب بیاورید، خواهید دید که ! آنطوري هستید یا نه؟ خواهید دید هستید

شوید و اجازهمیشما بدنتان هم هستید، زیباییتان هم هستید، خوب اگر اینها را از دلتان در بیاورید آرام

. عمل کند و پیش برود، و پا به سن بگذارد،گذاردمیدهید که این بدن هم با موزونی که زندگی در اختیار مامی

.کنیدنمیاگر یک وقتی موي سفیدي روي سرتان دیدید وحشت

ناگزیرمتوازایمن؟رومکجاتوبیخاکمگرفتباالبادت،زبُدمخاکی

ولی باد تو آمد مرا بلند کرد، همینطوري که باد ،بودم، پست بودم، من ذهنی بودمبودم، خاكصفر می گوید من 

باد زندگی شما را بلند کند، خاك شما را بلند کند، ،بته شما باید هوشیارانه اجازه بدهیدلا. کندمیخاك را بلند

ارزش، نه این که بییک چیزخاك در اینجا به معنی. در حد خاك هستید،شما باید بدانید اگر من ذهنی بمانید

پس باد او ما را .من آن مثل خاك پست استمن، دانشِمن، عقلِ: گویدمیشودمیآن کسی که بلند. متواضع

رساند؟ تا این که خدا به بینهایتش در ما زندهمیتا کجا. کجا؟ به باالبهرساندمیکند و از خاك بودن ما رامیبلند

. شودمی

توانم نمیتوانم جدا بشوم، این من ذهنی موقت بوده، بال سر من آورده،نمیدانم تو هستم از تومیمن: می گوید

اي توانم بیندازم پس من چارهنمیدردهایم را. توانم رها بشومنمیاز این تو هم با عقل من ذهنی. این تو بمانم

. کار کندو بگذارم باد تو انرژي تو در من. بشومتسلیم ندارم جز این که

بدون کمک خدا و بدون این که ،بگویید بدون زندگی و بدون خدا! بدون تو من کجا بروم؟ شما این سئوال را بکنید

بیاید از من عبور کند من کجا را دارم بروم؟ اگر گفتید دنیا؟ فکرهاي من، که بعضی هاخرد و عشق و شادي او

گیرد از کتاب میخوانند و یک سري چیزها خوب آدم یادمیکتابايهزار متاسفانه یک عده،متاسفانه. گویندمی

زندگیمعانیومنظورهاوارزشهاذهنیمنوگیرندمیهویتفکراینحرکتاز،آورنددرمیحرکتبهرافکرو
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ۀ قلبهندرومیاینها؟بروندکجا.دانندمیدانش،دانندمیسوادرااینوهستندماديهمهکه،کندمیتعیینرا

.شوندمیترحالبی،شوندمیترمریض،دنشومیترآببی،دنشومیترخشکیدهروزبهروز،ذهنیدانش،دانش

دانشوشدههویتهمفکرهاياینکهبفهمندتوانندنمیهنوز.استجداییبیماري،استبیماريعالیماینها

.شدهویتهمشودنمیباهاشولی،داردراخودشجايهماین.کندکمکتواندنمیآنهابهغیرمتصل

داریم؟کنیممیداریمکارچی.ندارمايچاره،باشمتو،باشمتوبااینکهجزندارمايچارهیعنیناگزیرمتوازاي

.استسختیکار.نیستدرستیئجزعقلدید،ذهنیمندیداینکهکنیممیمتقاعدراشماموالنااشعاربا

اً مخصوصايعدهیکوقتی،مابهدادهاعتباروقتی،کردهزرراماوقتی،انداختهجاراخودشذهنیمنوقتی

تركراجایگاهمانماکهاستسختخیلی،مابهگذارندمیاحتراموداریمماديسودماوشدندماپیرووقتی

مردمآي،گرفتارمخودممن،مندارمديمادلکهکنیماعتراف،کنیممیاشتباهداریمکهکنیماعتراف،کنیم

.دانمنمینپرسیدمناز،بگوییمتوانیمنمی،گرفتارمخودممننیاییدمندنبال

اًمخصوص.رودمیبینازاعتباراینکهبرايبگویمتوانمنمی،بگویدشمابهدروناززندگیبگذارید،بشویدتسلیم 

ماحاال.استخطرناك،رامابودیدکردهمسخره،شمادانستیدنمیاالحتاپسها،شمابهباشندمتکیمردماگر

ماازکهنه،کنندپیداخودشاندرونازخودشانکنیمتشویقرامردممابایدپس؟دانیدمیاآلنکهبدانیمکجااز

پیراز، بپرسندتوانندینمدیگرکساز،بروندتوانندنمیجاییآنبدونناگزیرنداوازبفهمندبایدمردم.بپرسند

.بپرسندتوانندنمیاستاداز،بپرسندتوانندنمی

کاملعارف.مدهعبادسبحهراشدهکاملعارف.مابهگفتموالنا،مدهاستادبهدستايآمدهجانکامل

ازاینکهرايب،اندازدمیراشدگیهاهویتهماینتوجهوتوضیحمختصربااستهوشیاريجنسازانسان،شده

بهرافکر،لحظهبهلحظه:گوییممی،دهیممیتسبیحبهشحاال،استجانکامل،استشدهکاملعارفقبل

.ساختنددیگرانرافکرها.نیستدرستاین،بگیرهویتهمفکراز،دربیاورحرکت

اآلناویعنی،کندمیتعیینارمافکراو،هستیماوباموازي،هستیملحظهایندرهمیشهماآلایدهدرحالت

،توانیمنمی.استآلایدهاینخوب.استدرستاین،بکنیدعملجوريچهوبکنیدفکريچهکهکندمیتعیین

.اینازغیرنداریمايچارهیعنیناچاریعنیناگزیر.ناگزیریماوازماکهبدانیمبایدحداقل،کنیمتمرینبایدخوب

ذهنیمنهزارتاشما.اینخوردنمیدردبهاصالً،ذهنیمندرهستیممصرفبیخاكیکماهکنداریمايچارهو

ودردهاوهاغصهبهمربوطوجهاناینبهمربوطهمهحرفهایشانشما،بزنندحرفبگو کنجمعجایکرا
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آنهااز؟کنیمزیادراانهاساختمکنیمکاره چ؟بشویمپولدارکنیمکاره چوجهاناینگرفتاریهايهمینمنشاش

اینبهکسهیچ.کندمیراکاراینعمالًوبهتربیشترهرچهگویدمیکهاستآنعاقل؟کیهعاقل،بگیریمهویت

عقل،شدندجمعاینجاصدنفرهزارنفراینخوب،آیدمیلحظهاینهمآن،آیدمیآنورازخردباباکهنیستفکر

.هیچیدارد؟ارزشچقدرشان

نکردهطوريزندگییعنی.دهدنمیايبهرههمآنولی،خوردمیجهانیاینچیزهايکردنزیاددردبهالبته

لحظهایندرکهموقعیفقط.توانیدنمی،ببریدلذتبتوانیدآنازوکنیدجمعپولذهنیمنباشماکهاست

دانیدمیو،غذاآنازگلایناز،کنیداستفادهدتوانیمیپولآنازحتیایدرسیدهعمقییک بهوهستیدموازي

آندرفقط،خانوادگیگرمی،همسرباشادي،بچهازبردنلذت،خانوادهآسایش،نوشیدمیچه،خوریدمیچه

.شودنمیدیگرجور.استحالت

؟استجوريچهاحوالتانواوضاعشماآقابگوییدثروتمندانۀ خانبروید،بگیریدآماربرویدشما؟کنیدنمیباور

پولفقطوقتیولی.ندارداشکالخوب،باشندداشتههمپول،باشندزندهحضوربهمگر.نهگویدمیخوشبختید؟

برویدنیست،نه،نهشدهتعیینفکربوسیلهزندگیشمعنايوقتی،گیردمیهویتفکرحرکتازفقطوقتی،دارد

:گویدمیبخوانمعطارازرادوبیتاینبله.بپرسیدبروید،دکنینمیباورهستیدجواناگر. بپرسید

10عطار، مختارنامه، باب پانزدهم، شماره 

اووخوامنمنخنواندکسکههقصّویناوومامنمنکهکیوباشدکی

هوشیارييروهوشیاري،خداباشویممییکیدوتامایعنی،اوومانممیمنفقطکهشودمیايلحظهیکپس

برايکهنخواهیددیگراناز،بخواندتواندنمیهیچکسرازندگیۀ قصاینوشوممیبینهایتمن،شودمیمنطبق

،جهانیاینلحاظبههم،هوشیاريلحاظبههم،راشمازندگیۀ قص،خواندمیاوباشماوحدتفقط.بخوانندشما

.ماناگزیریم

اوودامنمنودامنمنودانداوتنازبرآیدمنجانکهروزآن

منومنهوشیاريوداندمیاو،اوبهبشومزندهوبمیرمذهنیمنبهنسبتمن،بمیردذهنیمنجانکهروزي

ماديعالئمیعنی؟شدمزندهزندگیبهمن،بپرسیددیگرانازنبایدشماکهدهدمینشانبیتاین.اوودانممی

،بشودشماقیامت،بشویدزندههوشیاريبهشما؟شدمزندههوشیاريبهمنببینید،بزنمحرفذرهیک،دبپرسی
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اگر،شمابراي،افتادخواهداتفاقاینروزيوشودمیعوضشماهوشیاري.شویدمیمتوجهخودتانشما

.گذاردنمیهمشیطان.برویدجلومتعهدانه

کهبگویدبایدکسیهر.آیدمیپیشچیزيیکبعدۀ جلسدهیدمیگوشرنامهباینبهجلسهیکبینیدمیشما

برمیراکاغذوقلماینوکردخواهمبارگوشچندین.کردخواهمتوجهبرنامهاینبهساعتایندرحتمامن

فروجامدجايیکدرکهآبیمثلکهکنممیتکرار،کنممیتکرار، اینقدرنویسممیرااشمهمچیزهاي،دارم

اینکنمحسندرودرباید،راخودمکنممتقاعدبایدمن .بنشیندمندردانشاین،بنشیندمندراین،رودمی

.بکنمهمعملبهششومزندهبایدعمالً،بشومردوکنممعنیشود که نمیذهنمتويهمینطوري،را

&&&

بنشین:عقلبهگفتیدین،ودیدهنورای

سَتیرَم؟هلیمیکیریده،دهاپردهای

کیشود، میمن ذهنی اطالقهمین هلیدن یعنی گذاشتن، رها کردن، ستیر یعنی پوشیده، ستیر در اینجا به 

تو :گوید کهمیبینید کهمی.گذاري من پوشیده بمانم، هم هویت شده با ذهن بمانمنمییعنی توستیرَم؟هلیمی

در واقع نور چشم و نور دین ،ار بعد شما بشود و شما موازي با او باشیدعمالً وارد چهکه یعنی زندگی، خدا 

برکت از آننباشید و آن انرژي و آن خرد و آن زیبایی و آن عشق تسلیم یعنی اگر در این لحظه شما. شماست

.بینیدنمیشما درست،شما عبور نکند

بیند مییعنی بوسیله هوشیاري. بیندمیستیدبارها گفتیم که این چشم بوسیله آن جنسی که شما از آن جنس ه

شنود، و به میشنود بوسیلۀ هوشیاريمیگوش:همانطور موالنا به ما گفته.نه بوسیله پوست و گوشت و پی و اینها

و به ما گفته که این فکرها و باورها قابل پرستش .شودمیما گفته که این فکرها در درون فضاي هوشیاري ساخته

اصل است، آن را ما باید بپرستیم، نه این فکرها را، ،شوندمیولی آن فضایی که این فکرها در آن ساختهنیستند، 

گذارند تو میبرد، یا آن رامیداردمیآید بیرون اینها را بریعنی از آن فضا یک فکر می. مردم فکر پرستند

شود به یک تعداد میوگرنه دین تبدیل،شودمیبینید که دین ما با نور خدا در این لحظه دیدهمیمرکزشان، پس

می گوید که اي خدا اي نور دیده و شود، کما اینکه در این عصر شده، میباورهاي هم هویت شده فکرها و منجمد

به عقل من گفتی بنشین، یعنی . بینممینه درست،نه دین دارم،دین من اگر تو نباشی اگر من به تو زنده نباشم
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گوید قعده، قعده یعنی نشستن در نماز، پس فرو نشستن ذهن که براي خودش میکت کن، و پایینذهن را سا

کند و فکرهاي میاین من ذهنی فکر.این استقالل را باید ازش بگیري،کندمیاتونومی دارد، مستقل دارد کار

: گفت،شودمیوشیاري قویتریواش یواش این ه،کند، شما به عنوان هوشیاري ناظر از طریق تسلیممیخودش را

. توانیم ببینیممیتواند ببیند ما آن رانمیهوشیاري ناظر را فکر» شویممیما از آن نابدید«

و شما . یعنی فضولی نکن، عقل عقل من استگوید بنشین،میبه آنخدا به عقلی که از فکرها آمده : می گوید

بینید عقل شما شد میت و عقل شما باید از آنور بیاید، و اگرگیرید که عقل من ذهنی عقل نیسمیدارید نتیجه

به عبارت دیگر شما . دانید که اتفاق بدي خواهد افتاد، این درست نیستمیشویدمیشما متوقف،عقل ذهنی

دهد میآییم به این جهان، زندگی یا خدا به ما هفت هشت سال فرصتمیما بعنوان هوشیاري،خوب توجه کنید

.باید با آن موازي باشیم او از طریق ما فکر کند. ولی بعداً باید به حضور برسیم،زیگوش باشیمکه با

شود از نمیپس عقل او رد،اگر ما یاد بگیریم من ذهنی تمام عیار بسازیم و ستیزه کنیم و مقاومت کنیم با زندگی

هزینه هم به . هزینه پرداخت کنیمماار بایدبا ستیزه و مقاومت با انرژي بد، براي این ک. شودمیما، عقل ما رد

شود، بوسیله آن نمیآید، یعنی گرفتاریهاي شما بوسیله آدمهاي دیگر ایجادآید و گرفتاري میمیصورت درد

مغازه :گویدمیآن کسی که. گیردمیصورت،خواهد عبور کندمیستیزه و مقاومت شما در مقابل عقل زندگی که

اش هم فرو ریزش آن مغازه هزینه. دهدمیاین آدم هزینه،من است، و این را از فکرش گرفتهمن منظور و زندگی 

هست و درد و زجري که ایشان خواهد کشید و توضیح خواهد داد و توضیحاتش بجا و مربوط نیست و بعضی 

برد توضیح در میرد و ممکن است بچه ما باشد ما در صدمیمثل مرگ، یک کسی. موقعها هم قابل توضیح نیست

چه توضیحی؟ . آییم، توضیح نداردمی

این است که شما بگویید که خدا پرده من را ،توضیحش پذیرش اتفاق این لحظه است، توضیح فرو ریزش مغازه

خوب اگر من نشوم تقصیر ! تو بجاي من مغازه را گذاشتی مرکزت، بیدار شو:گوید کهمیدارد به من. دردمیدارد

خدا ما را فراموش کرده، ظلم: روید توضیحمییر خدا است؟ شما باید دوباره شکایت کنید، دوبارهکی هست؟ تقص

این حرفها چیه؟ تو خودت داري . رسدنمیکند به من، بیچاره شدم، آي مردم هم نامردند، هیچ کس به داد منمی

!کنیمیایجاد

کنم، اشتباه من هم این است که فقط از عقلم میشتباهتو بارها پرده مرا دریدي به من ثابت کردي که من دارم ا

، آنهم زندگی را وصل کرده به چیزهاي این مگیرم، خودم را سپردم دست عقل من ذهنیمیهویت و خوشبختی
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گیرم به عقلم بگویم بنشین، بابا میگیرم؟ یادمیریزند، پس من چی را یادمیجهانی، چیزهاي این جهانی هم فرو

خواهم به خدا زنده بشوم، به میخواهی از جانم؟ من هوشیاري هستم، من خودم خردم، منمیچی! ارها کن مر

مقاومت ،تو سبب شدي که ما با اتفاقات بستیزیم، من این همه ستیزه کردم،شودمیخدا زنده بشوم خرد او رد

کردم چی گیرم آمده؟ 

همیشه به من گفتی زندگی در آینده است، من هیچ موقع جز اینکه یک سري از مردم را دشمن دیدم، مانع دیدم، 

حتی اتفاق خوب و خوش هم که در لحظه افتاد من به فکر آینده بودم، نتوانستم از آن لذت ،در این لحظه نبودم

! شناسمتمیتو را بشناسم؟ حاالتاخواهی دیگر؟ من دیگر چقدر باید هزینه بدهممیببرم چی

دید بر ) چشم(نه این دید،گوید تو کور شو، نور دید منمیداردشناسید؟میکنم واقعاًمیحاال من از شما سئوال

اگر تو باشی من هم دین دارم هم . بینممیمن دنیا را با عینک آن،حسب این که مرکز من از جنس هر چه باشد

نور دیده دارم، 

خواهم، اگر خاموش کنم از حرکت آن نمیزي، چشم، من از آن دیگر چی»عقلت را خاموش کن« : تو به من گفتی

شوم، نمیخواهم، با حرکت آن بزرگنمیخواهم، از حرکت آن خوشبختینمیعقلاز حرکت آن خواهم،نمیمعنا

هر چیزي را که این عقل من نشان. شومنمیخشمگین،پرمنمیشوم، با حرکت آننمیبا حرکت آن کوچک

. رومنمیمن به طرفشخواهد مرا جذب کندمیدهد ومی

حقیقتاً هم همین . گذاري بمانم کهنمیگوید تو بارها به من نشان دادي این موضوع را، تو که مرا پوشیدهمیحاال

توي زحیر و ،خواهی زجر بکشیمیتا بیدار بشوید، یا تا آخر عمر،داردنمیطور است، زندگی دست از سر شما بر

کنم، در آن مثال، میمن از شما سئوال.معنی بشودبیاهاي مادي بترسی و زندگیرنج بمانی و از فرو ریزش معن

شود یامیمعنیبیگوید تمام زندگی مغازه است و همسرم و بچه ها، این سه تا بروند زندگیمیکسی که

.شودمیشود؟ البته کهنمی

با غصه و درد حاال من ،ماندمیحاال خانم. درومیخیلی ها اینطوریند، خیلی ها بجاي اینکه زنشان برود شوهرشان

از جلو . درد که شما بیدار بشویدمیداردخدا االن آن پرده را! خواستی هم هویت نشويمیچه کار کنم؟

خواهد تو را بیدار میو خدا. توانست مرکز تو باشدنمیکه انسان دیگر! دارد، درست ببینمیچشمهایت دارد بر

اجازه بدهید این رباعی هم بخوانم که به نظرم باید منسوب به خیام باشد یا مال .کندنمیده رهاکند تو را پوشی

:گویدمی.خیام است، برخی از کتابهاي خیام نیست
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رو و هیچ مگومیخور و راستمیچپای رفته به چوگان قضا مهچون گو

زند، توجه میالبته همیشه. زندمیوي با چوگان خودشباشید مثل گتسلیم یعنی در این لحظه زندگی شما را اگر

.ماکنید با این توضیح به چیزهاي دیگر هم خواهیم پرداخت

دو راه . زندمیزندگی همیشه این لحظه است، در این لحظه زندگی ما را مثل گوي که توپ کوچک است با چوگان

هر چقدر (بشوید تسلیم کنید درد خواهید کشید، اگراگر مقاومت . بشوید، یا مقاومت کنیدتسلیم یا باید: دارد

، هم فرم شما را عوض»شودمیباش و«: گویدمیاین که ایشان در این لحظهکن فیکونبا ) بخوانیم کم است، 

.کندمیهاي شما را دگرگونکند هم وضعیتمیفرمی شما را، هم عمق شما را زیاد و کمبیکند هممی

ضربه خواهیم خورد، چرا ضربه خواهیم خورد؟ . ، یعنی اگر ضربه خوردي تو راست برورویمخور و راستمیچپ

دانستیم که بایدنمی،ایم، به زندگی خودمان نگاه کنیمبراي اینکه اوالً تا بحال ما با ستیزه و مقاومت کار کرده

آنها . دانستند به راه درد افتادندمینآنها که. دانستندنمیمعنیش چیه؟ شاید بعضی هاتسلیم بشویم، اصالتسلیم 

ریزد، میولی کسی که مقاومت کرده االن بعضی چیزها فرو.انددانستند االن به بینهایت خدا زنده شدهمیکه

کند، براي این که مرکزش مغازه بوده، برایش قابل میشود ذهن شکایتمیکند، مغازه بستهمیذهن شکایت

. ه در مرکز ما بوده قابل توضیح نیسترفتن آن کسی ک. توضیح نیست

ولی اگر تو ضربه خوردي برنگرد شکایت . خوریممیخوریم ضربهمیمعنی فرو ریخته این چپ خوردن است، چپ

رو، ضربه هم خوردي بپذیر و موازي بودنت را حفظ کن، و هیچی میکنی دوباره من ذهنی را قوي کنی، تو راست

.گیر، یعنی به عقلت بگویی بنشیننگو، یعنی از حرکت فکر هویت ن

آن چیزهایی که با آنها . ضربه خواهید خورد شما؟ بلی. مهم است این ابیات؟ بلکه مهم است، شما باید اجرا کنید

همین ابیات را ما. آن موقع هراسان نشو. خواهد ریخت،اید مرکز شماست فرو خواهد ریخت؟ بلیهم هویت شده

این دانشی که اطالعاتی که یا دانستنی .توانم بدانمنمیکه من بوسیلۀ فکر،د بگیریدشما تک به تک یا،خوانیممی

این با اعتراض و با شکایت و با خواستن . قابل اعتماد نیست،گیرم این موثق نیستمیکه بوسیلۀ حرکت فکر

د، اینها را باید شما این با خرد زندگی فرق دار،کندمیهمراه است، این یک جور خاصی با هوشیاري جسمی فکر

.مانممیباز هم موازي با زندگی باقی،خورممیضربه. گویمنمیپس بنابراین هیچی! بدانید
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او داند و او داند و او داند و او کانکس که تو را فکنده اندر تَک و پو

یدن یعنی جستجو کردن، مثل ما، ما می گوید آن کسی که تو را افکنده به این تکاپو، تَک یعنی دویدن، پو هم پوی

آید، که ما پول به نظرمان می.ایمایم؟ او را گم کردهچی گم کرده!! ایمالبد چیزي گم کرده،دویممیاینور آنور

خواهیم، چهمیخواهیم زمینی، همسر بهتريمیخواهیم، معشوق بهتريمیخواهیم، خانه بزرگتريمیبیشتري

این تک و پوي ما بوسیلۀ یک ؟اینطور نیست! خواهیممیشگل تر بشویم، مقام باالتريخواهیم خومی،دانممی

:گویدمیکسی درست شده،

که البته خوب است، ،کنیمیدوي چیزي جستجومیآن کسی که شما را انداخته به این تکاپو، هی این ور و آن ور

دانند نمیولی یک عده هم. گردیممیم دنبال چیدانیمیاالن ما دیگر. براي این که طلب داري اگر طلب داري

کنیم بعضی ها درست بعضی ها اشتباه، باالخره میخواهیم به او زنده بشویم، همه کارمیما. گردندمیدنبال چی

.او داند و او داند و او داند و او داند و او، این دیگر مشخص است: گوییممیکنیم، و مرتبنمیاشتباه بزرگتر از حد

او :دانم کهمیروممیپذیرم جلومیمن مرتب،شوممیمن موازي. دانینمیگویی بنشین تومییعنی تو به عقلت

همیشه او . کندمیسببهاي این جهانی درست،داند و او داند و او داند و او، و شما معتقد نیستید که این حوادث را

دو تا جنگ جهانی بزرگ داشتیم چرا بیدار.جمعی هم فرديدرد تا ما یک چیزي را متوجه بشویم، هم میپرده

دانیم اینها را من ذهنی ایجاد نمیشویم؟ مگر خسارتهاي ناشی از این دو تا جنگ را تاریخ ننوشته؟ مگرنمی

دانیم که جدایی ایجاد کرده؟ نمیکرده؟ مگر

ور او در انسانها پراکنده شده او ایجاد کرده؟ ن: کنم واقعاً این جنگها را امتداد خدا که گفتمیمن از شما سئوال

رودمیباشد و از او شادي و آرامش و خرد پخش بشود اوزنده یعنی یک کسی که به بینهایت خدا در این لحظه 

زحمتهمهاین. بیاییدبوجودماديبشوند، بمیرند، خساراتخانمانبیآدمهمهاینکه؟اندازدمیراهجنگ

همباز، ماگیرمنمییادچیزيآنازچی؟ یعنییعنیکنیممیخرابزنیممیکردیم،درستارجایییککشیدیم

منواوودانداوودانداوودانداوودانداو: بگوییمماکهاستاینخاطرهبه، بگیریمیاددوباره،کنیمویرانباید

کهدانشیتادانم،نمیلحظهایندرمنبگوفرشتگانمانندگفتاستیادتان. دانمنمیمن، دانمنمیمن، دانمنمی

،رااینخواندیمچقدر، بگیردراتودست، دهدمیتوبهاولحظهاین



Program # 680گنج حضور680برنامه شماره 

27: صفحه

خیرخیرمراندمیفراقت،کُشخیرهآناستمبودهتوآنالستم،بندهمن

، هستمالستبندهمنگویدمی،به بیهودگی، بیهودهطوربهیعنیاست،قیدشهمبیهوده، خیرخیریعنیخیره

ماو اتفاقاً.بلهگفتیممامنی؟جنسازتوپرسیدهماازخدازندگیآغازروزکههستیمهوشیاريهمانمایعنی

قرآنآیه.الستیمبندهماکهکنیممیاقرارما، لحظهایناتفاقبهگوییممیبلهموقعهر.بلهبگوییمبایدهماالن

.بپرسیدخودتانهستید؟ ازبندة الستشما، دیگرخواندیمبارچندیناست

گویید؟مینهیا؟گوییدمیبلهکنید؟میبازرافضایا؟کنیدمیمقاومت؟کنیدمیستیزهلحظهایناتفاقمقابلدر

ارلحظهاین، خواهدمیزندگیلحظهایناتفاقازذهنیمن، هستنهبهوجودشگوید، اصالمینهذهنیمن

ذهنیمنرا، ازشمابیندنمیذهنیمن، بشویدلحظهاینجنسازاگرگفتاستیادتان، ببیندتواندنمی

رااتفاقولیبیند،نمیراخدا، بیندنمیاستنهایتبیاستزندگیکهرالحظهاینذهنیمنپس. مناپدیدی

.دهدنمیدگیزناوبهاتفاق، بخواهدزندگیاتفاقازداردعادتچون.بیندمی

اتفاقاتبهرسیدنبرايکندمیپلهرااتفاقو این.گذارندنمیدیگران.استشانسبدکندمیفکر.کندمیستیزه

راخودشآیندهدراتفاقییکدرزندگیکهکند،مینگاهآیندهبهدائماً. استآیندهدرمستقربنابراین، آیندهدر

گوییدنمینهبله،گوییدمیشماپس.استلحظهایندرزندگیاینکهبراي،فتدانمیاتفاقموقعهیچکه، کندرو

.کندمیدورلحظهاینازآیندهذهنی و بهمنبهبردمیراشمانهچون

مالِ، هستمدنیاآنِکردممیفکرکهمنپسبودم،تومالهمیشهمنام،بودهتومالمن، یعنیاستمبودهتوآن

کارجهاناینبرايبایدما، هستیمجهاناینمالِماگویدمی؟گویدمیچهذهنیمن.بودهاشتباهاینهستم،دنیا

ذهنیمنغمِوهمتمام، دهدمیپز، دهدمینشانراخودش، کندمیجمع، استجهانایننوکرذهنیمن، کنیم

مقایسهوجود،حسوخودشدیدنراهتنها.یزندگازاستقطعذهنیمن، بیایددردیگرانازبهترکهاستاین

مالِشماکهکنیدمیکشفاالنشما.دنیاستمالِپس، باشددیگرانازبهترخواهدمیهمیشهاست، ودیگرانبا

. خوردهنمیشمادردکرده بهمیکرده و عقلشمیذهنیمنکهکارهاییوآن. نیستیددنیا

رابیهودهمابوده،توازجداییواقعدرکهجداییاینیعنی، تفراقشکُخیرهآن:دهدمیتوضیحخودشو

ازاینکهنشدیممتوجهنداریم،زندگیحال، رمقیمبی،مردیمتنقالبدرهمهاین، کشیدیمدردهمهاین، کشته

راهجنگخاطرهمینبه، دانیممیخودمانازجداخاطراینبهراانسانهاما. خداستفراقیعنی.توستفراق
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بهنفردو.ببینیدخانوادهداخلدرراتلخیاوقاتومرافهدعواشما.خانوادة ماستدرکوچکجنگ.اندازیممی

راخودشخداازکهانسانی.فراقنددراینکهبراي،استجنگبچه،دوتاباوکنندمیزندگیهمباشوهروزننام

جداخداازراخودشوقتی، داندمیجداراخودشهمهایشبچهاز، همهمسرشاز، همدیگرانازداندمیجدا

. پردازدمیمقایسهبهجهاندراین، جهاناینبهکندمیروبهش،رسدنمیانرژيآنبرکتآن، داندمی

مقایسه، داردترس، باشدداشتهکنترلاورويخواهدمی.کندمیمقایسههمسرشباراخودشنفریکحتی

، داندمیشخصیتیکداند،میهویتیکرااوبانسبتبودنبهتراین. باشدبهتراوبهنسبتخواهدمی،ندکمی

مقایسهاینو ازبکند،مقایسهخودشآدمِنزدیکترینباراخودشآدمشودمیآخر. داندمیخوشبختیمنبعیک

. کندحسادتدخترشبهنسبتمادريیکدفعهآید،میدرحسادتبدهیجانحالتنبودنوبودنبهتروبرترو

. کندحسادتمادرشبهنسبتايبچه

خیرخیرمراندمیفراقت،کشخیرهآناستمبودهتوآنالستم،بندهمن

سال10نفریکباانسان.امکاشتهپوكباداممن،بیهودگیبهحاالتااستبیهودگی، راندهبهراندمیرامنیعنی

دوستنیست،همکاري، نیستو عشقاستکدورتاستکینهاست،رنجش، استتلخیآخرشکندمیزندگی

رازندگیکهکسی.استکردهمجبوربیهودگیبهذهنیمنراما.نیسترضایت، نیستقدردانینیست،داشتن

هیچکهکندمیزندگیجهنمیويتآدمایندشمن،یابیندمیمانعیارابرشودورهايآدموداندمیآیندهدر

.شدهتلفوقتمانبیهودگی،بهراندهرامابنابر این.نیستشاکرنیست،راضی، نیستخوشبختموقع

بندة عمالًحقیقتاًاگرباشید،داشتهتوانستیدمیحضوردرکیفیتیبالحظاتچقدرکهکنیدنگاهخودتانبهشما

اتفاقبهبلهاین، زندگیتانبهبیایدخداکهدادیدمیاجازهبله، و:گفتیدمیلحظهبهلحظهیعنی. شدیدمیالست

راشما. کندمیاوجنسرا ازشمایعنیشما،زندگیبهآوردمیراخدا،قضاوتازقبلشرطوقیدبدونلحظهاین

بهکردنفکر، بیهودگیبهدنکرعملوبیهودگیبهوقتگذراندنو، رودمیبینازکُشندهِ فراق، کندمیاوآنِ

رازندگیمعانیوگیریممیفکرحرکتازراعقلمانوقتی ما:کهگفتیماالنهمین.رودمیبینازبیهودگی

چیزآنوقتی، افتیممیباملبِازما. شودنمیمابهکمکیهیچآنورازو، کنیممیتعینفقطفکرحرکتبوسیله

مغازهاینمازندگیمعنايِتمام. شویممیبدبخت. کنیمنمیپیداتوضیحیماکند،یمحتماکه، کندمیریزشفرو

خردتابله،:گویممیهمآنبهشودمیبستهمغازهوقتیولی؟مندارمزندگیچهدیگربشودبستهمغازه، بود
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یکیدارندفکر،وسیلهبشدهتعریفهايارزشکههستیدايمرحلهدرشمااگر.کندکمکمنبهبیاییدزندگی

اجازهوایدبودهجداییدرکهبدانیدهستید،اومالکهبدانید، بله:بگوییدشماکنندمیسقوطدیگريازپس

بهبیایداوکهنداریدچارههستید،اوازناگزیرکهبدانید، شمازندگیبهبیایدبخشوحدتهوشیارياینبدهید

اواوواو داندودانداوواو داندبگوییدکهنداریدچاره، بخوابانیدراذهنیمنعقلکهنداریدچاره، شمازندگی

چی؟یعنی،داردغصهاستغمگینکهکسی.عمالً

پسرنجدمیکهکسی.گوییممیواکنشباگوییمنمیلفظبهماگهگاهرادانممیاین، دانممیمن:گویدمییعنی

لفظبهچیزهاخیلی، گرفتدیگرانازشودمیرازندگیکه! داندمیدارداندیگرازتوقعکهکسی!داندمی

!دانیممیماکهاستاینمعنایشکه. آیدمیبوجودمادرعمالًشدگیشرطیبصورتولی، آیدنمی

، دکنیمیکشفش،استخودتانِ روينورافکنوقتیخودتان،درکنیدکشفراکارهاآنباشید،هوشیاربایدشما

تماماینکهجايبه، بدهدگوشبرنامهاینبهکسیکنمنمیفکرمن. کنیدنمیاستدیگرانرويتاننورافکن

دارند،جدلیعقلهابعضیهاموقعبعضی.باشددیگرانرويتمرکزشباشد،خودشتغییررويتمرکزش

راهتاندنبالخوبداریدراهشمااگر، کنیدفکرطورآنشما، نه؟کنممیبحثمن، کنندبحثمنباخواهندمی

.راهتاندنبالبرویدخوبداریددیگريراهشما،زندگیبهبیایداوکهایندادناجازهوتسلیم ازغیربروید، اگر

راکسی، خواباندمراجدلموبحثعقلمنکه،کنممتقاعدخواهمنمیراکسیمن، کنمبحثشماباچرامن

فروجسمیمعناهايِاینروزيیکاست،درپردهزندگیولی. کنیمیفکرغلطتوکهنمکمتقاعدخواهمنمی

. بیایدخردورآنازبدهیداجازهباید، فقطرفتنرافکربوده،راهغلطراهاینکهفهمیدمیشماریزد،می

حفظبگیرید،یادرااینهاشماعاًواقدارمانتظاروراطالییبیتچنداین.بخوانمراایندوبارهبدهیداجازهبله

معناهايومنظورهاباملبِ، افتدمیباملبِازانسانکه:خوانممیدارمکهاستبارچندمینبرايکهگرچهکنید،

زندهاوبه، نیستاوبهشدنزندهلحظهایندرشمازندگیمعناياگر، استفکربوسیلهشدهمعینیاشدهتعریف

. افتادخواهیدبامکنارازشما، استماديشمادلاگرنیستید،

آن،شوندمیبزرگدارندهابچهاست،خوبروابط، هستیمجوان، استخوبمغازهاست،خوبچیزهاکهموقعی

، ببینمبزرگراخودمفکرمبا، بشومغرورسوارنبایدمناست،خوبوضعکهحاالبگوییمبایدکههستموقع

بهبایدمنبگوییدموقعهمانبایدشما. شدمخوشبختدیگرمنشودمیمیسرداردچیزتاسهاینکهبگویم

:گویدمیحالهربه، نیستمغازهمنزندگیمعنايومنزندگی، بشومزندهزندگی



Program # 680گنج حضور680برنامه شماره 

30: صفحه

2146مولوي، مثنوي، دفتر چهارم، بیت 

الموَالسَّآفرودیابنشینپستمداممستایبامیبرکنارِ

کهبریزدفروذهنبوسیلهشدهتعریفمعناياینوقتی؟ افتیممیکی، بیفتیاستممکنیعنیهستیبامدرکنار

پایین،بیایاعقببرو، بنشینبرو عقب، پست.گذردمی،گذرایعنیآفل، هستندآفلاینهاتمام، ریزدمیفرو

درمعناهاییچهکهببینیدبنشینیداالنشما.ندارييدیگرحرفدیگراست،آمدنفرودهوشیارانهکاربهترین

.افتادخواهیدآنهاازشماچسبیدید،آنهابهاست و شماماديشده؟تعینفکربوسیلهفقطکههستشمازندگی

بهبگذاریدپایینبپریددور،بیندازیدراچیزآنکهنه، پایینبپریدخودتانبیندازد،راشماخدااینکهازقبل

برخوردتانبچهباکنید،برخوردهمسرتانبادیگرهوشیاريیکبادیگرانرژيیکبابگذارید، شویدزندهزندگی

.کنیدبرخوردمغازهباکنید

گردد، اتفاقاًمیداردخوبمغازه، گرددمیداردهممغازه، شودمیبازدارددلمام،زندهزندگیبهمنگوییدمیشما

یک، دلتانشدهآنو، چسبیدیدمغازهبهشماکههستموقعییک، خوب. گرددمیخوبزندگیانرژيبامغازه

کارداردحاشیهدرهممغازه، استنهایتبی،خداست، استزندگیدلتاننیست،دلتانمغازهنههستموقعی

دهیدمیعشقوترسیدینم،کنیدنمیکنترلبینید،میزندگیوقتیوبینیدمیزندگیهمراهمسرتان، کندمی

یکی، دهیمیبدو انرژيترسیمیاندازيمیچنگوقتی، روندنمی،روندنمیآنهاوهمسرتانبهوتانبچهبه

برگردیمبایدما، کنیدمالمتراخودتاننبایدشمارفتاگرالبته.شویدمیبیچارهو شمارودمییکی، رودمی

.بیاییمپاییننچسبیم. توانیممیحتماًکهوانیمتمیاگر، کنیماصالحراخودمان

دانبامکنارراخوشدمآنکامرانتوشدیکهزمانیهر

عجب!ايمغازهعجببهبهبه، شويمیکامران، شويمیموفقذهنیمنچشمدرداريدیدي کهکهموقعهر

رونقهماینخوبکند،میپیدارونقهمو اینستازندگیدلتانیا، استجوردوهماین. کردمدرستزندگی

خیلیهمماهايبچهاست،خوبخیلیکهما همهمسر، استخوببیزینساالنشکر،ارخدا، کندمیپیدا

هویتهمچیزيباگیرمنمیهویتچیزهااینازو من،هستمراضیرا شکرخدا، استگرمماخانواده، خوبند

کردم،کامرانیحسباال،رفتمغرورنردباناز،اینِرويرفتماگرولی.کنمنمیعوضراهوشیارياین، شومنمی

جاهايدرکنم،میتکرارمنراابیاتایناینکهعلت، بیفتمبعدلحظهاستممکن.استبامکنارآنجابدانمباید
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یکدفعه، خوانیدمیراابیاتاینمختلفهايزمینهدرشمااست،کنندهبیداربسیارهااین:گفتممختلف،

ذهنمانبهخوردمیاول، کردنکارشمادرکردشروعاینوکردیددرك،فهمیدیددرست، فهمیدیدکه،بینیدمی

هم منظورهايمناکهشویدمیمتوجهشمادفعهیک، استاینمعنایشاین، آرهدیدمرااینآريگردد،میبر

ازمنترسم،میمن، کنممیکنترلدارممن.بریزندفرواستممکناینها.رمدافکرحرکتبوسیلهشدهتعریف

خطرناكایندهم،میپزودهممینشانمردمبهرااینمنخواهم،میهویت، خواهممیزندگیدارم،چیزاین

دارممنیست،ندرستاینکاردانم،میاحمقببخشیدرامردمدانممیخردمندراخودماینخاطربهمن.است

.کنممیکامرانیحس

بهدیگراین، شکرراخدادیگر،موفقیموفقی؟، غرورشنردبانباال،رودنمینردبانشازولی،شودمیموفقآدم

دیگرانازمناینبخاطربگوییدنباید. شمابدهیدقرارنبایدمقایسهمبنايندارد،دادنپزندارد،گفتندیگران

بامکنارفکرهاجوراین، جلورويمیاینطورياگر!فهمندنمیچیزيکهاینها، هستندمنازترکمدیگران. بهترم

:ببینیداست

2148مولوي، مثنوي، دفتر چهارم، بیت 

توفاشنه، کنخُفیهگنجشمهچوتوباشهراسانخوشزمانِبر

کهنه،موقعآن،باشهراسانموقعآنگویدمی،استخوبچیزهمهبیندمیآدمکهاستموقعیخوشزمان

ذهنیمن، !!هاشوممیمغروراینکهمثلدارممنکهبگووکنبازخوبراچشمهایت، باشیداشتهاضطراب

، !!هابینممیکوچکخیلیرااینهارسم،میمردمبهوقتیمن، !!هاشودمیبزرگداردامذهنیمن، !!هابرداشته

. بردارقدماحتیاطبا، ترسبباش،هراسان

منبه، کنفراموشکن،مخفیهمتواستمخفیاوگنجکههمانطورگنجشمانند، گویدمیراهاهمینداردببین

بوسیلۀ اگر.استشدهدرستبوسیلۀ اوباشد،درستجهانایندرموفقیتیهر. راموفقیتاینندهنسبتذهنی

،ماستبهدادننشانواستدريپردههماناینوداشتخواهددردوریختخواهرفروشدهدرستذهنیمن

:گویدمیببینید، بلهبگیریمیادآنازبایدماوکنیممیاشتباهداریمماکه

هَالمَکمَنآندرروترسانترسبالناگهوالبرنیایدتا

. شويمیقطعیعنیشود،میواردبالناگهانخداباوستیتدخدابااتصالتبهیعنی، خدابادوستییعنیوال
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کامرانی، درتحصیالتدرکار،درخانواده،در. شویممیکامرانچهلتابیستمخصوصأ بینجوانیدوراندرما

ذهنیمننردبانموفقیتاینولیبشوند،موفقخواهندمیهمه،استخوبخیلیموفقیت،استخوبخیلی

اندازة منلحاظبهبشود،موفقتواندمیآدم، صفرچسبیدید،زمینبههمینطور،شویدمیموفقشما.باشدنباید

؟شودنمی،بماندصفرهمذهنی

تواندمیهممتصلولیاست،خوبهمخیلیآورد،میدرزیادپولاست،موفقخوبکهآدمکندنمیهمانکار

بگیرد،رایکیاینکند،قطعراایننباید.باشدداشتهتواندمیرادورهباشد،تواندمیهمزندگیباموازيباشد،

شودمیهویتهممرتبوفکرشحرکتعقلبهافتدمیآدم، کندمیگیج، کندمیگمخودشدرراآدمیکیاین

ترسانترس.دیگرهمینشودمیبیچارهآدموریزندمیفروبزودياینهاوشدهتعیینبوسیلۀ فکرکهمعانیبا

بهلحظه، باشهوشیار، بروکننگاههی.باشمواظبتومکان،ایندرگاه،کمینایندریعنی، مکمنآندررو

.برويجلوذهنیمنعقلبانبند،راچشمهایت. برويجلوخداییهوشیاريباکهبپذیر،لحظه

کنیخاموشورويمیجلو،کنیمینگاههیقدمیکهمین. ماندمیقوهچراغمثللحظهایندرهوشیارياین

باهمیشه؟ شودمیچینیستمعلومسومبعداً قدمرويمیقدمدویک، گذاريمیکجاراپایتنیستمعلوم

:کنیدتوجهخوب،خواندمقبألببینیدخوانممیهمبیتیک، والسالمجلورویممیزندگیراهنمایی

ۀکناربرستآمدهکانناگهاننَکالیهر بُده ستشادیکُنگر

کامرانیازکهاستغروريبخاطراینشودمیواردمابهناگهانکهنکالسخت،مجازاتهربدبختیهریعنی

وقتیانسانهامایعنیکه،استاینماکاراشکالالبتهو.دهدمیدستمابهمجازيذهنیمنشاديباوخودمان

خورد،ضررهاوقتیو.کنیممیگمراخودمانمانیستیم،بندهراخدادیگرماگیرد،میرونقيمادلحاظبهکارها

افتدمیوقتیآدم،افتاديبامکنارازاگر، زندمیعلتاینبهزد،بدبختیاگر، زدمابهبدبختیکهگوییممیتازه

.بشویمبیدارخداکمکبهماکهامیدوارممن. شودمیپادوبارهولیآیدمیدردش

لوطقومونوحقومازاِعتِبارسقوطنَبوَدخودبام،کنارجز

نردبانازوباشینداشتهفکربوسیلهشدهتعریفمعانیشمااگر. کنینمیسقوطنباشی،بامکناراگر:گویدمی

لوطقومونوحقومجايبهحاال. بگیریادلوطقومونوحقومازبیاشما.گویدمیرااین.افتینمیباال،نرويآن

توهمیچه؟ شدواردمنبهدرداینچرا؟ افتادمچرامنبپرسیدشما. افتادیمچقدر، خودمانزندگیبهبرگردیم
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همشقیعیکخردي،یکیا، فقطبودفکربااینبود،بیهودگیبهاینکردممیبزرگکهراهابچهاینآیا؟ داشتم

. بینیمنمیآموزشاندازة کافیبهما؟ آمدمی

منبعاشتباهاتاینکهکنیممیکشفداریمیواشیواشولی،ایمکردهزیاداشتباه، گویممیدارمهمراخودممن

راکاروبشویمزندگیازمنفصلتوانیممیما. اندماديمعناهافقطاینکهوآن،عقلوبودهصرففکرفقطاش

ودانممیبهترمنوبرترممنوکنممیمقایسهدیگرانباراخودموشوممیبلندمنودانممیمنوببریمپیش

.استمنباحق

مخیرم؟نسرشیتافَطیرَمدررسدیکرویت؟نوهباربیدرختماینخنددکی

نوبهاربدونمن،درختاینکهدگویمی،مثنويازخواندخواهماینازبعدهمابیاتییکواستمهمبیتاین

بعداست،حیوانیجانکهما،جانبعدفکري،بعدفیزیکی،بعد. داریمبعدچهارما؟ خنددمیکیتوروي

وقتییعنیزندگیلطافتزندگیلحاظبه. دردوخشممثل،شودمیتبدیلهیجانبهذهندرکهما،احساسات

وواکنش، هیجاناتورنجشوخشمبصورت،ذهنیمدرفقطمنفصلیموقتیاست،زندگیلطافتوعشق،وصلیم

آنرويمن که این درختو اصل.من استدرختاینبخندد،بایدمابعدچهاراین. شودمیظاهراینهاوترس

.نباشدجهانایندرباشد،یکتاییفضايدربایدمناصلروییده،

مراخمیرتواگر، هستیمننوبهارتوو،بخنددمندرختاینببینم،راتورويبشوم،یکیتوبابایدمنگویدمی

کردندمیمالومشتباقدیمزمانزنند،میبهمدستگاههاباامروزهحاال،یعنیخمیرسرشتنیعنی، نسرشی

کن فیکونوآیدمیآنورازکهاستلطافتیوعشقوخردقطراتمامایۀ خمیر. زدندمیمایهخمیربهوراخمیر

.است

دستنیست،شمادستکهافتدمیاتفاقیلحظهایندر، هستیدکاملتسلیم لحظهایندرشمایعنیکن فیکون

شماوگیردمیصورتتغییراتاینوشمافرمیبیبعدبههمشما،مکانبههمباش،گویدمیاوواستزندگی

بااگر. رساندمیآورد،میوراصطالحبههیراشماخمیراودهیدمیاجازهکنید،نمیدخالتذهنیمنباچون

مایۀ خمیریااینکهبراينرسیده،خمیراینکهبراياست،خمیرکهاستنانیفتیروشودنمیکنیددخالتذهن

. شودمیخمیربکنیکاريهرشود،میخمیرنانشآید،درنمیخوبنانپزيمیوقتیوزدند،کمبه آن یااندنزده

ازکهبوسیلۀ فکرمانداریموهویتیمهمجهانباماکهراموضوعایننشویم،متوجهماتاکهبگویدخواهدمی
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، ماکاملتسلیم بااوبدهیماجازه.بشویممتوجهبایدرااینآوریم،میورراخمیرمانداریمخیزد،برمیذهنیمن

. برسدمافرمهممافرمیبیهمیعنی.بشودخوشمزهوبشودبرشتهامنانوبرسدماخمیرتاکند،کارخمیرروي

طرفاز، مانفرمیبیازبشویمزندهابدیتبهبشویم،نهایتبیلحظهایندر.بشویمرهاشدگیهاهویتهمازما

، شودمیوفاشکداردهماینو،ریزدمیماچهاربعدبهرابرکتوشاديوعشقوخردمرتبروانساکنایندیگر

. شودمیشکوفاماچهار بعدوآیددرمیحرکتبهماجانشود،میلطیفمااحساساتشود،میسالمتماتناین

؟ اودستبدهیدرااختیارترسیدمییا؟کندکارشماخمیررويبگذاریدحاضریدشما

توانیمنمیکهذهنبافهمم،نمیستاسیاهگرچهکنم،میکارتورعدبافقطمنکهگفتهامروز،منگویدمی

کهداریمخدابهیاداریم،زندگیبهماراتکیهاینوتوکلاینواعتماداینولیکرد،خواهدچیکاراوکهبفهمیم

دانمنمیدانمنمیذهنیمبوسیلۀ منمنو، اوودانداوودانداوودانداووانداخته،تکاپوبهراماکهگفتاوست

:بخوانمهمرابیتاینبله، بنشیندمادرشایدبگوییمدفعهبه هزاررااینهادانم،نمیدانمنمی

839مولوي، دیوان شمس، غزل شمارة 

سال گرم داری نانش فَطیر باشدصدمخیرمایه گر تو مخیر تن را آنبی

، شماخمیررويکند،نمیکاراووشماخمیراینبهریزدنمیمایهخمیربعنوانچیزيآنورازاگرلحظهاینیعنی

بامردمتوجهبامردمتأییدبابداريگرمهیرااین، زندگیازهستیقطعحالیکهدرراتنخمیراینهمسالصد

یعنی، شدنخواهیمايخوشمزهنانمایعنی.شودمیخمیر.شودمیفتیرنانشسرآخر، جهانیاینهايگرمایش

وشاديروي. داشتنخواهدکیفیتیعنیمازندگی. شدیمآفریدهانسانآنخاطربهکهشدنخواهیمانسانی

. دیدنخواهیمراآرامش

مایهخمیرآنبدهیداجازهمگربشوید،رهاخشمونگرانیواضطرابوترسدستازباشیدآرامتوانیدنمیشما

یعنیکن فیکوناینخواندخواهمدوبارهاآلناینگفتیمودن،کرکاربهکندشروعوخمیرتاناینبهبریزدرا

آنخواهممیهرچهمنگویدمیخداشود،میآنخواهممیهرچهمن:گویدمیقضا لحظهایندرشود،میوباش

ممکنلحظه،ایندرو قدرقضا ،خداستقانونایننیست،مادستنیست،شمادست،افتدمیاتفاقی. شودمی

داردخداکهآیدمینظربه.ریزدمیفروداردماجهانیاین منظورهايازیکیاستممکنباشد،بدياتفاقاست

شعروافتد،میاتفاقداردقضا اینودهدمینشانشمابهچیزيیکدارد، کندمیذلیلراماداردوکندمیظلم
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همفرمبههمشودمیشود بشو،میاو.بمانیباقیتسلیم بایدشمابروي،راستبایدشمابزندهمچپاگرگفت

گرماي. کندمیگرمودهدمیتکاندستشبامرتبوریزدمیشماخمیربهرامایۀ خودشمرتبوفرمیبیبه

.شودنمیفتیردیگرمانان. خداستتأئیدآنوريگرماي، بودهمردمتأئیداینوريگرماي. آیدمیآنورازگرما، آنور

جداییحسدانمنمیومنحیفوتأسفحسوتوقعاتورنجشوخشمونگرانیوترسواضطرابگفتمو گرنه

. کنیمزندگیماگذاردنمیگذارد،نمیتنهاییونقصحسونقصحسو

ما. چسباندبهمشودنمیراجسمدوتا، شودنمیکنیم،برقرارعشقیرابطهکسیباتوانیمنمیذهنیمنباما

راماهماوتاباشیم،داشتهدوسترایکیکهداریمدوستخیلی. شویممیاینوريعشقوخداعشقازمحروم

.داریمذهنیمناینکهبرايشود،نمیولیباشد،داشتهدوست

&&&

میر پس متوجه شدیم که موالنا انسان را و چهار بعد او را و همینطور قسمت زنده شدن به حضور آن را، به خ

کند که بوسیلۀ دست زندگی باید رسیده بشود و باید مایه خمیر از فضاي یکتایی بریزد، تا نانش میتشبیه

صد سال هم بدون آن مایه تو اینجا خمیر کنی و نان بپزي، این نان فتیر خواهد :گویدمیو گرنه،خوشمزه بشود

.بود، یعنی چیزي نخواهد بود که آفرینش ما به خاطر آن بوده

منظور اصلی ما یا معناي زندگی ما زنده شدن به بینهایت او در این لحظه و جاري کردن خرد ایزدي به فکر و عمل 

کنیم آن را در برکت، و باید ما میما است، در این لحظه، فقط خرد نیست خیلی برکات هست، که خالصه

شیم در این لحظه به زندگی، در آن صورت بیدار هوشیارانه همکاري کنیم با زندگی در این لحظه و اگر ما بیدار نبا

کنیم، این کار به درد خواهد میگیریم، با فکر معناي زندگیمان را تعریفمیبه فکر هستیم، از حرکت فکر هویت

. انجامید و آن نان پخته نخواهد شد

: گویدمیمی خواهم این بیت معروف را دوباره بخوانم براي شما، گرچه بارها شنیدید

2466مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

دویم اندر مکان و المکانمیپیش چوگاهنای حکم کُن فَکان

کنید االن که شما از جنس زندگی هستید، در این لحظه با پذیرش اتفاق این لحظه قبل از میپس شما قبول

افتد دست شما نیست، و میالن اتفاقآن چیزي که ا،شوید، این دو تا، سوممیتسلیم قضاوت بدون قید و شرط
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گیرد، به آن میتوانید پیش بینی کنید، بنابراین اتفاق این لحظه فقط مورد پذیرش قرارنمیشما بوسیلۀ فکرتان

ایم و باز هم خواندهقضا در بارة. این قضاست؟افتدمیبدون قضاوت و اینکه بگویید چرا این اتفاق،گوییممیبلی

.خواهیم خواند

، آزاد شدن از آن دوباره قضاست، و قدرقضا یعنی از جنسقضا می گوید رفتن به ذهن و هم هویت شدن قضاست،

اید، االناید و مقاومت کردهدانیم شما اگر تا حاال ستیزه کردهمیافتد قضاست، و حاال مامیاتفاقی که این لحظه

کنید، شما بر عکس خرد زندگی عملنمیدي استفادهاتفاق خوب نخواهد بود، چون از هوشیاري ایز،کنیدمی

اما یک لفظ دیگري که خیلی . کنیدمیاز عقل آن استفاده. کنیدمیکنید و عملمیبا من ذهنی تان فکر. کنیدمی

.هستکن فیکوناین ،کندمیموالنا تأکید

خواهد میپس بنابراین» . باشدمیستباش و آن هر چه که ه«: گویدمیاش خداگوید که خالصهمیکن فیکون

فعالً که ما من ذهنی داریم، آزاد شدن ما از ذهن و عمیق شدن ما در المکان یعنی فضاي یکتایی، :بگوید که

المکان یعنی فضاي یکتایی، مکان یعنی وضعیت ها، پس این مکان است، روش تغییرات جسم ما مکان است، 

یا احساس خوبی دارید این مکان است، این یماحساسی داریم االن، خشمگینتغییر فکر ما مکان است، این که چه

بعد یکتایی ما یعنی حضور ما و ریشه داري ما المکان .که چقدر جان داریم مکان است، چهار بعد ما مکان است

. گویدمیدارد همین را. است، این که در این لحظه چقدر مکان دارید و چقدر المکان دارید دست شما نیست

شود پیش بینی نمیاصالً به وسیله فکر. شودمیمی گوید یک حکمی است، این حکم خدا است و این لحظه اجرا

تنها چیزهایی که ما. افتدمیاش دانش داشت و بدانیم که این اتفاق بخاطر اینکرد و فهمید و قضاوت کرد، در باره

گویم، موالنا گفته، مهم است که میموالنا، همین االن من دارماین چیزهایی که.دانیم بسیار بسیار مفید استمی

در مورد مکان شما » باشدمیباش پس«:گویدمیشما بدانید، که در این لحظه بهترین کار ما این است که او که

ین باشید و دخالت نکنید با حرکت فکر این کار به بهترتسلیم شما اگروصادق است، المکان شما هم صادق است

بگذارید این انرژي رد بشود، این آب یا واگر شما ستیزه نکنید و مقاومت نکنید.گیردمیصورت، صورت

. دیگرشودنمیباشید این بهترین حالت است، بهتر از این دیگرتسلیم فقط شما ناظر و. هوشیاري از شما رد بشود

کنی، میستیزه کنی دخالت در این کار

، یعنی یک کُن فَکانی وجود دارد، یک تغییراتی بوسیله خدا در این لحظه فَکانپیش چوگانهاي حکم کُن

.گیرد و شما موازي با آن هستیدمیلحظه به لحظه صورت. شودمیباش پس: گویدمیگیرد، یعنی اومیصورت
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.ا و المکان شمادویم اندر مکان و المکان، مکان و المکان گفتم یعنی چی، یعنی بعد مادي شما، چهار بعد شممی

شما االن اگر در این لحظه به بینهایت زنده بشوید یعنی به بینهایت خدا، گفتیم خدا دو تا خاصیت مهم دارد که 

بینهایت یعنی بینهایت عمق، ابدیت یعنی آگاهی شما از این لحظه ابدي . دانید، یکی بینهایت یکی ابدیتمیشما

ج شدن، و حس فنا ناپذیري، این دو تا خاصیت، خاصیت خدا است، اما و تبدیل به آن شدن یعنی از من ذهنی خار

. خاصیت ما هم هست

کند، فقط او نه من ذهنی ما، و به خودش به میما را از من ذهنی آزاد» شودمیباش و«او با کُن فَکان یعنی 

در غزل هم قضیه خمیر . نیمتوانیم دخالتی بکنمیو در این کار ما. کندمیبینهایت خودش به ابدیت خودش زنده

ریزد به بعد مکان و المکان شما، باید بگذارید بریزد و این میکردن است، و مایه خمیر آن است که لحظه به لحظه

تمام این کارها ضد من ذهنی است، من ذهنی مقاومت و ستیزه دارد، . گیردمیاز موازي شدن شما با او صورت

.تندهیجان دارد، هیجانها مال ذهن هس

هیجان من ذهنی از جنس . سبب استبیهیجان زندگی لطافت عشق است، گرماي عشق است، شادي اصیل

گوییم میدهدمییک هیجانی به ما دست،شودمیخوشی و ناخوشی است، مثالً در من ذهنی ما پولمان زیاد

ضد آن یکی است، این دو دهد ناخوشی است، آن هممیدستبه ماکنیم یک هیجان بديمیخوشمان آمد، ضرر

تا به جهان وصل است، آن یکی به زندگی وصل است، شادي اصیل به زندگی وصل است، آن از اعماق وجود ما 

اینها را باید ،آید، شما نباید دیگر از این جهان بگیریدآید، این یکی از این جهان میاز کن فکان می،آیدمی

درست است؟ . متوجه بشوید

ما ؟ما چی هستیم» باش همان چیزي که هستی«: گویدمیکن فکان در مورد ما، لحظه به لحظهو گفتیم این 

گوید توهم باش چون توهم نمیگوید باش آن باش، خدا کهمی.ما اصالً از جنس خدا هستیم،امتداد او هستیم

د ندارد، فقط یک حالتی آید، آنطوري وجواین توهم ما یعنی من ذهنی که از حرکت فکر بوجود می. وجود ندارد

توانید بگویید که نمیکنیم این واقعاً من نیست، یعنی شمامیما حس هویت،کندمیاست که وقتی فکر حرکت

. اینجا یک من وجود دارد

ما حس هویت،کندمیشود و هم آن، درست مثل چیزي که تا کارمیهم تن متالشی،میریممیکما اینکه وقتی

شود کوچک پس آنجا میشود، بزرگمیکمتر،شودمیید که حس هویت ثابت نیست، هی بیشتربینمی،کنیممی

شود، پس این یک چیز ثابتی نیست و میشود از بعضی فکرها کمترمیاز بعضی فکرها هویت بیشتر. هویت نیست
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، آگاهی به اینکه ما کنممیپس دوباره تکرار.یک چیز مجازي است، این هم یک مطلب. وجود عمیق حقیقی ندارد

هر چه این لحظه اتفاققضا پذیرش اتفاق این لحظه،تسلیم از جنس زندگی هستیم،،از جنس خدا هستیم

. افتد دست شما نیست، باید بپذیریدمی

شویم میواقعیتسلیم وقتی. دانمنمیاو داند او داند او داند او، یعنی من: گوییدمیو در شعر هم داشتیم که شما

دانید که لحظه به میو شما. گیریممیآن یکی را،گذاریم کنارمییعنی این را. کنیممیا دانش ذهنی را تفویضم

نها انتخابی که ما داریم ت.و در این هم شما انتخابی ندارید. شودمیبشو و: گویدمیفرمی شمابیلحظه او به فرم و

.ش دیگر دست آن استابقیه. باشیمتسلیم االن بشناسیم که ما باید

خیلی ؟ما آخر چه کار کنیم:گوییممیبراي این که ما. اندازدمیاین کار اگر درست درك شود نگرانی را از شما

خوب شما ؟چه جوري به خدا برسم؟بشومتسلیم چه جوري؟فشار هست روي من، آخر من چه جوري فکر کنم

اگر . ما با این بیت خیلی کار داریم. سپارید دست زندگیمیتان راشوید از نگرانی دیگر، از این بار، خودمیآزاد

کند به کار میشود براي شما، و یک دفعه شروعمیشما به دفعات به این بیت برگردید خواهید دید که این بیت باز

:انمخومیبلی چند بیت از مثنوي. کندمیرا آسانتسلیم دارد،میواتسلیم کردن، این بیت شما را به

1817مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

زنددست را در هر گیاهی میکَنَدمرد غرقه گشته جانی می

زند، مثالً یک کسی دارد غرقمیکَنَد و دست را به هر گیاهیمیمرد یعنی انسان، انسان غرقه گشته در ذهن جان

درست است؟ حالت . زند تا بگیرد غرق نشودمیبه هر چیزي،اندازدمیاندازد آنورمیدستش را اینورهیشودمی

ما یک درخت محکمی شاخ محکمی پیدا،ولی باالخره ما با این کار که حالت طلب دارد.ما هم آنطوري است

. و اجازه دادن این که زندگی در ما کار کندتسلیمکنیم که بگیریم خودمان را نجات بدهیم و آن هم همانمی

زند از بیمِ سَردست و پایی میست گیرد در خطرتا کدامش د

زند تا بتواند خودش را میها هی دست و پاخواهد بگیرد شاخها و گیاهمیتا این که کدام یک از این چیزهایی که

.ما هم آن حالت را داریم. نجات بدهد

به از خفتگیکوشش بیهوده دوست دارد یار، این آشفتگی

خواهیممیزنیم به اینور و آنور، طلب داریم،میاین آشفتگی ما را دوست دارد، هی دست،می گوید یار یعنی خدا
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گوید بیهوده کوشش کردن بهتر از این است، می.کنیممیدانیم کجا را بگیریم باالخره پیدانمیولی بلد نیستیم

شدن یک چیزهاییتسلیم وید دوباره ذهن شما را بکشد، و موقعبشتسلیم شما اگر. که آدم در ذهن بخوابد

یم و هی بیدارخواب. بروید توي ذهن بخوابید این خوب نیستاالن یک دفعه ولی،با بینش زندگی،بینیدمی

گوییم متعهدانه با این برنامه میاین که. یعنی شما باید کار کنید. کنیممیداریم کوششوخوابیممیشویممی

گوش بدهید، این ابیات را بخوانید، به دفعات بخوانید، این ممکن است اوایل کوشش بیهوده باشد ولی یواش یواش 

.خدا این آشفتگی ما را دوست دارد،گوید یارمیتابد،میکنید، از درون نورمیشما راه را پیدا

کو بیمار نیستناله، از وی طُرفه، کار نیستبیآنکه او شاه است، او

، شاه هم زندگی هم بیکار شودنمیکاربیمی گوید هر کسی که از جنس شاه است، از جنس زندگی است، او

در کار جدیدي ،گوید خداوند در هر لحظهمی.خواهیم برسیم به یک چیزي که قبالً هم خواندیممینیست االن

و این که ما از جنس زندگی و قدرقضا وتسلیم فکان وبا کن ،در کار جدیدي است، این که در هر لحظه خدا است

کنید شما نباید فکر کنید که این لحظه، لحظه بیکار است، ولی ما سعیمیتوجه. خوانندمیهستیم اینها باهم

هر کسی از جنس شاه بتواند . شویممیکاملتسلیم کی از جنس شاه هستیم؟ وقتی. کنیم از جنس شاه باشیممی

کند که از این ذهن خارج بشود، زاییده بشود و به بینهایت میکار. کندمیدارد کار،هست او بیکار نیستیا ،بشود

. او زنده بشود

کند دیگر، براي میخوب بیمار ناله.می گوید ناله کردن از کسی که بیمار نیست قشنگ است و شگفت انگیز است

شوید آن موقع میبینید موفقمییا،ر اوج موفقیت هستیدگوییم شما وقتی حالتان خوب است، وقتی دمیهمین

این ناله یک شناخت .کنید دیگرمیوقتی که از کنار بام افتادید، خوب آن موقع معلوم است که ناله.ناله کنید

است، یک طلب است، یعنی چه؟ یعنی شما سی سالتان است، بیست و پنج سالتان است، حالتان هم خوب است، 

دهم، آن موقع هست که یواش میدارم خودم را به مردم نشان،یزینسم خوب است، تحصیالتم باالستجوانم و ب

از بامی هم نیفتادید، و درك کنید که با فکرتان نباید به ،یواش باید بیایید پایین، و شما که بیمار نیستید االن

.زیباستگوید که هر که بیمار نباشد ناله کند آنمیو. زندگیتان معنا بدهید

کُلُّ یَومٍ هُوَ فِی شَأن ای پسر:هبر این فرمود رمحان ای پسر

.او در هر روز به کاري است: اي پسر معنوي، براي همین است که حضرت رحمان فرمود
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، به کار جدیدي استمی گوید خدا بخاطر این در قرآن فرموده است، اي پسر، اي همه اهل عالم، او در هر لحظه 

گوید که این لحظه میبینید کهمیپس.در کار جدیدي استیعنی در هر روز به کاري است، یعنی در هر لحظه 

گوید فکر نکنید میشود، هماهنگ است،میاین با همان باش و. دهدمیزندگی کار جدیدي دارد براي شما انجام

رویم همچون میمان در خواب پیشمین طوري همهکه خدا رفته خوابیده شما هم اینجا توي ذهن خوابیدید، ه

کنید یا موازي هستید در جهت میافتد براي اینکه ستیزهمیاین لحظه یا اتفاق بدي براي شما. چیزي نیست

افتد که مربوط به سرنوشت ما است، سرنوشت میافتد، به هر حال اتفاقیمیرفتن به فضاي یکتایی یک اتفاقاتی

درست است، بلی این هم که آیه اي این است . توانیم این کار را نکنیمنمیبه بینهایت خداست وما هم زنده شدن 

: که بارها خواندیم براي شما

29، آیه )55(قرآن کریم، سوره الرَحمن

هو فی شَأْنٍکُلَّ یومٍ …

.خدا هر آن به کاري است

هایتان را به چرخ دنده زندگی توانید چرخ دندهمیلحظهدهد که شما در این میاین آیه و این بیت موالنا نشان

: بلی در بیتی داشتیم گفت که. هرز نگردید. اتصال بدهید

آن جدایی، فراق اسم دیگري است براي من ذهنی، هم جدایی ، یعنی راند خیرخیرممیآن خیره کُش فراقت،

یکی فراق است یا جدایی است، یکی . واندشود خمیاست، هم مقاومت یعنی من ذهنی را به چند اسم دیگر هم

توانید مقاومت بگذارید اسمش را، ببینید از جنبه هاي مختلف، یکی ستیزه است، یکی میمقاومت است، اصال

دیگر جسم بینی است، هوشیاري جسمی است، درست است؟

ر جدید به نفع شما باشد یا به خواهید آن کامی، حاال شمابه کار جدیدي استاین لحظه خدا : دانیدمیو دیگر شما

توپ (بدان که تو مثل گوي. خواهی به نفع شما باشد این چند تا چیز را که امروز خواندیم رعایت کنمیضرر شما؟

گفت چپ. شما باید بپذیرید،افتدمیاتفاق. شوي و چاره نداريمیبا چوگان او در مکان و المکان زده) کوچک

، در کار جدیدي استخدا . دانمنمیو داند و او داند و او، و لحظه به لحظه شما بگوییخوري باید راست بروي، امی

. کنیدمیاین چیزها را دركبا فکرپس شما دارید،هی بنشینی تفسیر کنی این این. دانمنمی.مندانمیکدام کار؟
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مباشتا دم آخر، دمی فارغخراشتراش و میاندرین ره، می

یتراش، یعنی اگر وقتمیخراش هممییعنی در راه رفتن به فضاي یکتایی و آزاد شدن از من ذهنی تو هم

، این کار جدید در کار جدیدي استیعنی چون او در هر لحظه .کلنگ دستت دادند هی بکن، اگر نه با ناخنتشد

من خانه بخرم ،خواهد یک کاري بکندمیکارهاي جدیدخوب شما ممکن است بگویید که . هم آزاد کردن توست

نه این که براي زندگی شما مهم نیستند، اینها ،اینها هم مهمند. اینها نیست،یا من مدرك بگیرم،یا ازدواج کنم

آخرین نفس من ذهنی است، که امروز گفتیم من ،دم آخر.آسان هستند، شما اگر بتراشید بخراشید و دم آخر

و دم آخر من آخرین دم این من ذهنی است، یعنی آخرین لحظه اي که . میدن پیش تو بمیرمخراباآمدم با ناز و

از این به بعد دیگر من بند نافم عوض .خداحافظ شما، آزاد شدم،دیگر تمام شد،گیرممیمن از حرکت فکر هویت

یعنی از . خورممیرم غذااالن دا،اش قطع شدهمه،هزارتا رشته داشت،بند نافم به جهان وصل بود بریدم. شد

. یا حضورمان عمیق بشود،شویم از این کار تا به حضور کامل برسیمنمیپس دمی ما فارغ.آیدآنور می

شما بیشتر از جنس فاصله . که بیشتر شما حس کنید از جنس هوشیاري حضور هستید تا هوشیاري جسمی

کدام ؟تو صندوقم؟کنید که من صندوقممیلحظه نگاهصندوقها هستید تا از این صندوق به آن صندوق، اگر هرر 

فهمی این را، و اگر اینطوري باشد آن یکی کارتان هم میصندوقم؟ نه، خیلی موقع ها از صندوق بیرون هستی،

چرا ما بلحاظ مادي پیشرفت. زنیمنمیما به خودمان ضرردیگر شود، یعنی از این لحظه به بعد میفراهم

:گویدمییک کسی! فهمیم چه جوري کهنمیمنتهی. زنیممیاین که خودمان به خودمان لطمهکنیم؟ براينمی

خوب اگر حضور ناظر بودي، اگر نابدید بودي از این من ذهنی،کنیمیکنم؟ چه کارمیمگر من چه کار

کنی، این میساطعاوالً که انرژي مسموم من ذهنی مقاومت کننده.آوردمیفهمیدي من ذهنی چه بالیی سرتمی

.دهدنمیتوبهايسازندهیامثبتیپاسخیاو واکنش. داردمیانرژي هر کسی را به هیجان بد وا

مردمکاراینازوبکشیمردمرخبهباال،ببريراخودتخواهیمیدفعهسی،دفعهبیستروزيهمکاردرو

راحتبایداینشرازباباتوصاحب کارنتیجهدر،آیدنمیخوششانمردمهمتوعصبیتاز، آیدنمیخوششان

راخودت، کنیمیدعواداري،ستیزه، داريمقاومت،داريترمز، نداريپذیرشدهی،میدستازراکارتبشویم،

پیشرفتکارتدرتاکندکمکتوبهنیستحاضرکسی. زندمیلطمهآدمبهچیزهااین، دانیمیدیگرانازبهتر

.هستذهنیتمنازنیستتوبدشانسیاز، کنی
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سِر بُوَدکه عنایت با تو صاحبتا دم آخر، دمی آخر بُوَد

بافقطايعدهیک، شودمیپسباشد،توذهنیمنآخردم، لحظهاینیعنیدمآخرینتاکهگویدمیببینید

اعتقادي، ندارندو قدرقضا بهاعتقادي، ندارندکن فیکونبهاعتقادي، شوندنمیتسلیم روند،میجلوفکرحرکت

، ندارنددر کار جدیدي استخدا در این لحظه یعنیهو فی شَأْنٍگفتبه

کردنخوبوبدوقضاوتقضیهاین. کنندمیقضاوتخودشان، کنندایجادخواهندمیخودشانراتغییرات

واستبدایناستخوباینگویندمیوکنند،میخوبوبدندکنمیقضاوتهیدارد،برنمیسرشانازدست

تمامودارندمینگهزندهراذهنیمنکاراینبااست،ذهناینکهندارندخبر، جلوروندمیهمینطوري

بطوریکه.نداردوجودآخردمدبرویاینطوري. شمابهزندمیضررهست،ذهنیمنبا،همذهنیمنخصوصیات

. بشودهستیسرصاحبکهتوهمراه، عنایت، زديایتوجه

تا،بشویمزندهخدابینهایتبهباید. ذهنیمنبانهمنتهیدانیممیرارسمابله؟ نهیاهستیمسرصاحبما

این،کردیممیقبولاگر، کنیمنمیقبولماکنیم،میقطعشماولیکن،هستهمیشهعنایت، چیهسّربفهمیم

بله، استگفتهامروزکهموالنابهتوجهباکردم،تکرارمندفعهچندیناآلنکهکردیم،میرعایتراچیزچندتا

:گویدمیاستقرآنآیههماینببینید

99، آیه )15(قرآن کریم، سوره حجر

یأْتیک الْیقینُٰ◌ واعبد ربّک حتَّى

.و پروردگارت را عبادت کن تا مرگ تو در رسد

ذهنیمنمرگجسمی،مرگنهتاجلو،بروهمینطوريباش،تسلیم باش،تسلیم باش،تسلیم باش،تسلیم یعنی

.راهایندرندارندفرقیهیچزنومردبعديدراتفاقاًگویدمیبعدو، برسدتو

گوش و چشم شاهِ جان، بر روزن استهر چه کوشد جان که در مرد و زن است

، جانشاهبعنوانماباالخرهکند،میهرکاريیعنیکوشدمیهرچه، زنچهباشدمردچه، نساناجانکهگویدمی

ماوخداستجانشاهتنهانه. استلحظهاینروزن، لحظهاینبهبیایدکهاستاینهمۀ حواسشماهوشیاري

کهاستاینبراي،زندرچهمرددرچهافتد،میکهاتفاقاتیوهمۀ کارها. هوشیاريبعنوانالبتهما، هستیمهم

ذهنیمنبیچهبکوشیمذهنیمنباچهوبکند،بینهایتوبکندمقیملحظهایندرولحظه،اینبهبیاوردراما
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وگذشتهبرعکس، استلحظهایندرزندگیهمیشه، استلحظهاینروزن، باشیمزنچهباشیممردچه، بکوشیم

. استآیندهوگذشتهدرکهذهنیمنبرعکس، آینده

استزمانکهآیندهوگذشتهداریمذهنیمنوقتی. استزندهلحظهایندرماحضورماهوشیاريمااصلیجان

شود،میجمعزمانازهویت، شویممینهایتبیوشویممیزندهلحظهاینبهوقتی. هستهویتحستویش

چرا، شویممیناراحتیکدفعهپیشسالبیستآیدمییادمانمثال که،نیستاینطوريیعنیشود،میسادهزمان

کهرارنجشآنشماافتاده،تلهبهرنجیدیم،ماکهاتفاقآندرهویتحسهنوزاینکهبراي؟ شویممیناراحت

بنابراینوریزد،میفروهست،وجودحسهست،هویتتویشکهزمانیآن.رودمیبینازآنبخشید،می

بینهایتلحظهایندروشویممیجمعلحظه،اینبهآییممیمابریزدفرو،هستهویتحستویشکهزمانهایی

چههمۀ کارهاپس، استهستلحظهایندرهمیشهکهابديزندگیبهآگاههمیشهنهایتبیاین.شویممی

شاهعنوانبههمماجان،شاهنعنوابههمخداولحظهاینبهراماآوردمی،زنچهمردچهباخبر،چهخبربی

. آیدمیروزناینازچیزهمهاینکهبراي،استروزنایناست، بهلحظهاینبهمانچشموگوشجان،

آنبهزندمیراسرشهیگردد،مینورمنبعدنبالنفریک، داردروزنیکهستاتاقییککنیدفرضحاال

آیدمیآنجاازنورکهگردد،میآن روزندنبال؟ گرددمیچیدنبالسرآخر، زنچهباشدمردچهحاال،دیوار

یا، بیندنمیاآلنکند،مینگاهرادیوارکندمینگاهراپایینکهاستدرست؟آیدمیکجاازنورببیندخواهدمی

. افتدمیجایدبخواندفعهچندیک. کندمیکمکتوبهاوکهوقتی؟ بیندمیکی، طرفشبهآیدمی،دیدیکدفعه

:گویدمیقرآنازآیهیکبهاستاشارههماینبله

195، آیه )3(قرآن کریم، سوره آل عمران

.…ٰ◌ أَنّی لَا أُضیع عملَ عاملٍ منْکُم منْ ذَکَرٍ أَو أُنْثَى.…

…کنمنمیهمانا من عمل هیچ عمل کننده اي را، چه مرد و چه زن، ضایع…

هرکاريباالخره.کندنمیفرقهیچزنومرد، استکاريدرلحظههردرمهمچیزدتاچنکهبینیدمیپس

هیچ کسیعنی. رویممیسمتآنکالً بههمباز،کنیممیمقاومتاگرحتی. روزنبهآوردمیراشماکنیدمی

. خواندخواهیممطلبهمبازماموردایندرحاال. نرودسمتآنبهکهنیست

است،تکراربراي، یدي استدر کار جدلحظهاینیالحظههردرخداایندوبارهبرایتانخوانممیهمرانایببینید

:گویدمیاینکهواستجدیديکاریکدرلحظهدراینکهوماخمیرزدنبهمبازندگیبدانیدکهاستتکراربراي
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باچهبودي،اولازکهباشیهوشیاريآنبایداشمکههستاینمامورددرشودمیبشواینکهوشودمیوبشو

توانممیتومورددررافکانکنمنباشی،آناگر، باشیآنباید. دردبیچهدردباچهذهنی،منبیچهذهنیمن

توافتدمیاتفاقهرچی، استمندستقضا .هستمدر کار جدیدلحظهایندرمنگوید،میخداکنم،اجرا

واکنش، ماکردنکارذهنیمنباوستیزة ماکردي،کارستیزهقبالً با. کرديکارقبالً چهدانینمیتوو،فهمینمی

. گرددبرمیاین،کنیدمثالً ظلمبکنیدمقاومتوستیزهباکارشمایعنی. انگیزدبرمیراکائنات

وپذیریدمیفقط،پذیریدمیطفق. کردیدکاريیکشماپیشسالدهکهافتدمیاتفاقچیزيیکشایدحاال

ایناتفاقشرطوقیدبدونوذهنبهرفتنوذهنقضاوتبهتوجهبدونشما.هستقضیهجزو اینهمتسلیم 

کهدانیدمیهمراموضوعاینوکنیدمیبازرافضاکنید،نمیموافقتذهنبایعنیپذیریدمی.پذیریدمیرالحظه

منیعنیباشگوید،نمیشمابهخدایعنینیست،ذهنیمنبهمربوطشما،باشوهستید،زندگیامتدادشما

؟ استدرستاست،توهماینکهفهمیممیهمرااین، باشذهنی

هستممنبگوییدهستید،کیبگویندشمابهوقتیبینیدمیآئینهتويراعکستانوایستادیدآئینهجلومثالًشما

آئینهجلومنپس. نیستاصالً آننباشممناست،منعکسآنخوبهستید،آنشماآقانه،بگویندشمابه

کههستیدهوشیاريشمایعنی، آورددرمیحرکتبهرااینکههستیدهوشیاريشماحاالگوییممی.وایستادم

کهتاسذهنیتصویر. نبودهمذهنیمننبودید،اینجاهوشیاريبعنوانشمااگر. کردیددرستراذهنیمن

تواندمیشود،پاشیدهتواندمی،زندگی، یکیآنشماي، همبوسیلۀ شماحاال. استشدهدرستشمابوسیله

.استسادهخیلی. شویدآزادآنازشمانتیجهدروشودپذیرفتهتواندمیشود،شناخته

کاريهیچاینکندایجاداراینخواهدمیوقتیخدا، استترمردههممردهازکهذهنیمناینعدمایناماو

ذهنیمنیعنیعدماینببینید. آوردمیماسربالهویتیم،همآن باماکهوقتیعدماین. بکندتواندنمی

ازشگیریم،میهویتازشما،کندمیحرکتفکر، مابهدهدمیدردخوریم،میغصه، بخوابیمشبهاماگذاردنمی

گذاريسرمایهوقتیودانیم،میحقیقیرااینهاماودهد،مینشانراهانیجاینچیزهايفقط، گیریممیعقل

همۀ اینحاال. استتوهمهمۀ اینهاولیهستیم،تویشوقتی.آیدمیحقیقیهمۀ اینهانظربه، تفرقهدرشدیم

اینو،کندمیایجادرامادارددوباره، کندایجادرامازندگیکهگذاردمیوداردبرمیماسرازدستگرفتاریها

ازوشودمیآشفتهوشودمیبستهپایشودستبکند،تواندنمیکاريیعنیشودمیمضطرذهنیمنیعنیعدم

.رودمیبین



Program # 680گنج حضور680برنامه شماره 

45: صفحه

3071مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

فعلی مدانکار و بیبیمر وراکُلَّ یَومٍ هُوَ فِی شَأنٍ خبوان

کار مینگاربیو هرگز او را. را بخوان» هر آن به کاري استخدا«

.ندانکاربیلحظهایندرراخداواستکاريبهآنهردرخداکهبخوانراآیهایندوبارهتو

تا خویشِ تو بدیدم، از خویشِ خود نَفیرَمتا خوانِ تو بدیدم، آزاد از ثَریدم

پهنرااشسفرهاووشویممیآزادیواشیواشذهنیمنازماکردیم،صحبتامروزکهاقداماتیاینباوقتی

هستهمۀ اینهازیبایی،عشق،لطافتزندگی،برکتخالقیت،خرد،آرامش،سبب،بیشاديسفرهایندرکند،می

فکرهاییازآزاد، دکنیمیپخشجهاندروشویدمیبرخوردارازشوبینید،میراسبببیمخصوصاً شاديشماو

کهاستتلیتهمینثرید.دهندمینشانشمابهراجهانیخوشمزة اینچیزهايیاثریدیاهاتلیتکهشویدمی

هرنمادو.خوریممی،گوییممیتلیتوکنیممیقاطینانباراآبشکنیم،میدرستکهراآبگوشتهمینما

درآنهاذهنیتصویرکهچیزيهر.بدزددراماتوجهتواندمیکهیبیرونچیزهايازاستتجسمیهراست،فکري

. موالناقولبهاستثریدایننگهدارد،وبکشدخودشبهوبدزددراهوشیاريتوجهتواندمیشماذهن

مکردمیفکرکهشدمذهنینمایشاتازآزاد، شدمچیزهااینازآزاد، دیدمراسفرة تودیدم،راتوخوانوقتی

خویشاین،شوممیزندهتوبهکهموقعییکیداشتم،خویشتادویعنیدیدمراتوخویشتا. آنهاستدرزندگی

امقبلیخویشآنازشدم،زندهتوبهدیدم،راتوبینهایتیعنیتوست،بهشدهزندهمنولی،منماینتوست،

ندیدهکاملبطورهماگراید،دیدهرااوخویششما.شدیداینطوريشماو.شوندهدوررمنده،یعنینفیر، رمممی

. کندمیگوشبرنامهاینبهداردکهاستخویشآناینکهبراي؟ چراایددیدهحدوديتااید،

ابیاتاینباشمادرون. بینیدمیموالنادرسهايودرونتانیعنیخودتانبینارتباطییکخویشییکشما

آیدمیتوقعبینیدمیشمااآلن. شویدمیدورقبلیتانخویشازکهبینید،میروزبهروزشماوکندمیارتعاش

زندگیتانتابشوددادهچیزآنشمابهبشود،عملبایدتوقعتانکردیدمیفکرقبالً.ندارمتوقعمننهگوییدمی

ازآزاددیدید،رااوخوانچون،اوبهشدنزندهطریقازهموذهنطریقازهمشناختیداآلنولیبشود،زیاد

رنجیدمیلحظهیکاگرحتی.رمیدمیتانقبلیخویشاز،شدیدزندهاوخویشبهحدوديتاوشدیدثرید

.گردیدبرمیوبینیدمیرارنجشاینبودنتوهمیدوباره
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بودیدمعتقدشایدشماازیلیخ. رساندیدصفربهمکانهازمانهاواز، چیزهمهوکسهمهازراتوقعاتتاناآلنشما

آزادذهنیمنازکهکنندکمکشمابهتوانندمیمکانهابعضیبدهند،زندگیشمابهتوانند،میمکانهابعضیکه

فقطکهعیناً دیدیدزندگی،بهشدیدزندهکهاياندازهتامخصوصاً همگرفتید،یادموالناازشماامروزولی.بشوید

هر لحظه در یک درخدادانید،میشمااینکهوزندگیقضايبهشدنتسلیم وکن فیکونوبرصوتسلیم راهاز

ویکتاییفضايبسويحرکتیعنیهمشمانفعبه، کندمیکارشمانفعبهبشويتسلیم اگرو،کار جدیدي است

منآنمناوهآید،مییادتانورمیدمیخودخویشازاآلن.کنیدمیعملودانیدمیرااینهاوذهنازشدنآزاد

.شویدمیدورازشهمباز، بودمجوريچهآیدمییادتانداشتمرا

.شویدمیدوراوازوشودمیضعیفذهنیمناینشوید،میدارریشهعمیقترشمالحظهاینبینهایتبههرچه

سالدهآیدنمییادمپیشسالبیستمناصالًگوییدمیشما. شویدمیداریدجمعزمانازیواشیواشبینیدمی

. اصالً نفهمیدممن، کرديراکارکدامآقاکردمراکاراینمنببخشیدگویدمییکی. آیدنمییادمهمدیروزپیش

از؟چرا،دادیدانجامراکاراینشماکهنفهمیدماصالمننه،،آمدهبدتانشماکردمفکر،کردمراکاراینآخر

،هستیدآنهستید، ناظرآنشاهدتانبینهایتاینباشما،ماندههماگر،استنماندهچیزيشماذهنیخویش

از من گذر چو کردی، از عقل و جان گذشتم

در من اثر چو کردی بر گنبدِ اَثیرم

شماکندمیگذرشماازاوخردوقتی،هستیدناظرشما،کندمیگذرشماازواقعیتوحقیقتصورتبهخداوقتی

رالحظهاینکیفیت،چییعنیکیفیتکهفهمیدمیاینکهبراي. گذریدمیذهنیمنجانوذهنیمنعقلاز

فرق. بودمصنوعی، مصنوعیمنِاین،وآیندهگذشتهدربودذهندرکهچیزيآنکهفهمیدمی،شویدمیمتوجه

. ذهنیجانوعقل،استمصنوعیگلوحقیقیگلبین

اینبا؟کرداثرجوريچه،کردياثرمندروقتی.گرفتمراتوجانوعقل،گذشتمذهنیجانوعقلازیعنی

،استکاريیکدرلحظهایندرخداکهدانیدمیداشتید،شدید، توکلتسلیم هستید،اوجنسازشماکهدانش

منواوودانداوودانداوودانداو،گوییدمیشما،باشدچپاتفاق،باشدافتادنبامکنارازاگرافتد،میاگراتفاق

االنفقط کهداندمیاو،کنممیصبرمنگفتیدشمانکردید،قهر،داشتیدنگهراتسلیم حالتاینهنوز،نمیدانم

. دارممنچقدر،رسیدمحضوربهچقدرمن
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مثقالیکحتیماگویندمی،ارنددمنتُنیکذهنیمندرهاداریم؟ خیلیمنچقدردانیمنمیماذهنیمندر

کهبینندمیبینند، یکدفعهنمیهمتُنیکحاال،مثقالشانیکاینکنندمیگوشبرنامهاینبهوقتی. نداریمهم

زندگیموزونیهماناین. دهدمینشانمابهیواشیواشزندگیولی. کنندمیفراروکنندمیوحشت،کیلوپنجاه

دبستان،رودمیداردکهسالههفتبچهیکاگرکهايبچهیکمثلِ.دهدمینشانیواشیواش،دیگراست

هیجدهکامیونیکشودمی،بدهندنشانبهشبخواند،بایددکتراتاکهکتابهاییتمامبشود،دکترخواهدمی

.خواندنمیترسازدیگرکندمیوحشت،بخوانیبایدراکتابهااینآقاگویدمی،چرخ

ذهنیمن،شدهتمامکتابهااینبیندمیرود،میکهسی امکالستاسالبهسال،سالبهسال،یواشیواشولی

شماصبروشماهوشیاري،دهدمینشانراقسمتشیک،دهدمینشانیواشیواشزندگی،استطورهمینهم

،بزرگتريچیزیکدوباره،اندازیدیمراخوب آندهد،مینشانبزرگتريچیزیکشود،میزیادکهشماتحملو

ادامهباید،نیستبس. استبسدیگراستبس امکهبپذیرید،راذهنیمنعقلنبایدو.شویدخستهنباید

آسمان،یعنی گنبداثیرگنبد. شدمنهایتبیمنتوکردياثرمندربلهو.برسیآخردمِبهبایدکهبدهی، گفت

.شودمیشدم، پسنهایتبی.شدمآسماناندازهبه

سالم نبود این قَعده اخیرمتا بیام سالمی، ای جان گزینِ من کندر قَعده

نماز،و قعدهسالممثلِ،امنشستهدهد،مینشاناوکهراهیوذهنحرکتوذهنبهنسبتمنکهاینگویدمی

امگفته،دانمنمی.تسلیممکامالًمنام،نشستهمنگویدمی.کردسالمایستادهشودنمیبنشینند،بایدگذاراننماز

هماگرواستخاموشذهنم،استنشستندیگراستقعدهاهاین،استحقیقیدانم همنمیاینودانم،نمی

ایننویسی،میمنذهندرتو،توستاختیاردرفکرم،کنممیفکرهماگر،توستاختیاردرعملمکنم،میعمل

.نیستهویتیحسِهیچمنذهندرلحظه

راتوصدايمنخواهممییعنی.بفرستمنبهکنانتخابسالمییک،جانايخدا،اينشستن،ایندرگویدمی

تا .شنویممیباالخرهولیشنویم،نمیرااوسالمونشینیممیخیلیکه ماشودمیمعلومپسببینید.بشنوم

سالم،امنشستهبارهامن.االنهمینیعنی،نشستمآخرینیعنیاخیر،قعدهاین،مسالم نبود این قَعده اخیربی

یکدفعهیعنی.بودخواهدهمراهسالمبامناخیرهايقعدهاینازیکیکهدانممیولی،نیامدسالمورآنازکردم

،کرديکارمنرويتوهانشستایندرو،گیردمیقرارتواختیاردر،هستمهوشیارمنکهحالیدرمنمرکزاین



Program # 680گنج حضور680برنامه شماره 

48: صفحه

لحظهکهآخرلحظهایندرولیبشنوم،توانستمنمیمنولی،کرديمیسالمهمتوکردمسالمنشستم،موقعهر

.یعنیگوئیدمیشماشنوم،میدارمتوازسالمیمناست،ذهنیمنآخر

کاراوبگذارید،کنیدصبر،بنشینیدشمااگربود،خواهداخیريلحظهیکباالخرهکهگویدمیداردکالًبیتو

ورسیدخواهدشماگوشبهشمابههماوکنید، سالممیسالم،تسلیمحالتدرهوشیارانهتووقتییکدفعه،کند

منگفتقبلدربیت.گیردمیقراراواختیاردرشماعقلدیگربعدبهآنازکه،استاوبهشماشدنزندهاوسالم

گذاشتموقتی؟ کی،گذشتموجانعقلازگویدمیاینجادرببینیددیگر،بودهمینبله،گذشتمنجاوعقلاز

اخیرهاينشستایندر،کردمسالم،نشستموشدم،آسماناندازهبهکردياثر. کنیعبورمنازتو،توخرد

اینکهبرايام،نشستهمناینکهبرايچرا،کرديمنبهتوهمسالمییک،دادينشانمنبهراخودتتویکدفعه

.ساکتماوعملوذهنبهنسبت

من کف چرا نکومب، چون در کف است خومب؟

ست زیرم؟من پا چرا نکومب، چون مب شده

شودمیمعلومپس.استکفمدرخداست،کهمنرويزیبااینکهبرايکنم،شادي،نزنمدستچرامنگویدمی

چرا. استمیسرکاراینداده،یادمابهموالناکهچیزهاییهماندانستنباست،نیلکمشخدابهماشدنوصلکه

افشانیدستبلکه،نیستمعمولیرقص،رقصاینبرقصم،بایدمنیعنی،دوبارهنکنمشاديیعنینکنم؟پایکوبی

منزیراینکهيبرا.منبعدچهاراستزندگیآهنگبوسیله،رقصوشاديغرقمنوجودتمام،استپایکوبیو

،زدممیحرفمرتبصندوقآنبهصندوقاینازبود،سطحیوجودیککهمنوجودیعنی این،استشدهبم

آن،رفتبیناززیرآن،شدهحرکتش کنداقیانوسمثلِشدهتبدیلاالنمن،زیرصداياینکردم،میدادوجیغ

،ساکنماالنشدم،بماالنبود،زیرآنهاها،دوییآنداد،میجان،دادمیعقل،دادمیهویتمنبهکهفکرهایی

.باشیمساکنمااینکهماحالتبهترینکهشودمیمعلومپس

واکنشهمهایشعمل،استفکربهواکنش،استواکنشذهنیمناصالً،دادممینشانواکنشمرتبمنقبالً

استزیرشهماناینها،داریماضطراب،شویممیاننگرشویم،میخشمگینتندتندچجوريماببینید،است

درختیکاستآرامحرکتشنهایتبی،استآرامحرکتشاقیانوس،یواشاقیانوسیککهاستاینشبم،دیگر

.خاصبادیکمقابلدرنیست،نازكخیلیدرختیکمثلِحرکتش،تنومند
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تربیز مشسِ دین را از ما رسان تو خدمت

ی به کز روش مُستَنیرَمخدمت به مشرق

شمسباید بهوجودتمامکهگویدمی،مادرخداظهوررادینشمسوبگیریدکائناتکلاگرشماراتبریزپس

خدمتدرمابگو،برسانهمرامااحترام،برسانرا همماخدمتواینکه،براي.بگذارداحترام،برساندسالمدین

آنذهن،ازماشدنزاییدههنگامکهآفتابییعنیکهشمسیاذهنیم؟ منهستیکیخدمتما در،هستیمشما

رويازکهبهترمشرقیبهخدمت،استآفتابآنخدمتدرما،سرویسما،خدمتهمه.کندمیطلوعنهایتبی

ازقبلچه،سرویسموکارمتمامدهد، منمینورمنبهکهاستنهایتبیفضايآنپس تنها.امگیرندهمن نوراو

دنیاخدمت.دیگرنیستمجهانخدمتدرمنکهآنازبعد،ازآنبعدچه،حضوربهشدنزنده،حضوربهرسیدن

چه جوريکندمیتعیناو،استاوبرايکارم،خدمتمسالمم،منفهمیدمکهحاالبودم،دنیانوکرحاالتا،نیستم

.کنمنمیتانخستهدیگربخوانممثنويهمبیتهدو سبدهیداجازه.کنمعملچه جوريوکنمفکر

1704مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت 

چون دوایِ رنجِ سرما، پوستیندان یقینهر مرض دارد دوا، می

.استتوپال،استپوستینکهسرمارنجمانند دواي،بدانیقینراایندارددوامرضیهر

سردی از صد پوستین هم بگذردچون خدا خواهد که مردی بفسُرَد

عبورهمپوستینصدازگویدمیسرمازن،چهمردچهبشري،بشودافسرده،بزندیخمرديکهبخواهدخدااگر

آنهمسرم، یعنیوبچهومغازه. کندیمتعریففکرهایشبارازندگیمعنايانسانکهاستمواردياینوکندمی

بهشدنتبدیلمااصلیمنظورکهبگیریمیادموالناازراموضوعاینمااستمهمچقدر.شودمیافسردهآدم

.بمانیمذهنیمنتويتوانیمنمی،استذهنیمنازشدنزائیدهمااصلیمنظور.اوستنهایتبی

جهاندرماکهاعمالیبهبریزدبایدخرداینانرژياین.استبیروندرامکارجزئیاتواقعدرمافرعیمنظور

عملوقتیو.شوندمیبارداراو،برکتاو،خالقیتباهافکراین.کنیممیماکههاییفکربه،دهیممیانجام

اینشود،میجامانلحظهایندرکهستاکاريرويماتمرکزتماموهستیملحظهایندرکهحالیدرکنیم،می

.شودمیرد،استبرقراروصل
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ماديمنظورهايوداندنمیخدانهایتبیبهشدنزندهرازندگیو منظورگرفتهراجریاناینجلويکهانسانیو

صددیگرشما،بگیريراجلویشتوانینمیقضاست،و این، بستخواهدیخفسرد،خواهدگذاشته،مرکزشدررا

همیندارد،شودنمیپذیرمعالجهوشودمیخرابجایتیکباالخرهباشی،همبیمهجورصد،یريبگهمبیمهتا

اتفاقاً،گویدمیرا

نه به جامه به شود، نه از آشیانای بنهد، که آندر وجودش لرزه

داریمهملرزد، مامیهییعنیخانه،ازنهشود،میکملباسبانهکهافتد،میايلرزهیکوجودشدرگویدمی

گرمدلمان؟چرا.هستذهنیمنزمستانسرماي،نیستعشقگرماياین،شودنمیگرمبدنمان،لرزیممی

. نیست

وآن دوا در نفع هم گمره شودچون قضا آید، طبیب ابله شود

قضا .دهدمیدستازراخودشاثر،بکنداثربایدکههمدواو آن،شودمیابلهطبیب،آیدمیقضا وقتیگویدمی

شماوبنده.کنیمچه کاردانستیمنمیماکنیم،توجهباید،شودمیانجاملحظهایندرکه،استالهیقانون

مااززندگیخردلحظهایندراگرنکهایواستکمبگوییمهمبارهزارو.کردیمزیادستیزه،کردیمزیادمقاومت

نشانواکنشکائنات،کائناتبهفرستیممیماکهراانرژياین،نیستیمتسلیم ونیستیمموازيوشودنمیرد

هماالنحتی.باشیمتسلیم ماکهافتد،میاتفاقخوبموقعیو قدرقضا یعنیقضا ،کندمیعملقضا و.دهدمی

موازيبایداالن،کهما نیستدستدیگرکهکردیمکاريهرتاحاال،نداریمايچارهدیگر،یمباشتسلیم توانیممی

ازرااثرشهمدوا،شودمیابلهطبیب،افتدمیاتفاقیاینکهبدانیمباید،دانستهکنیماصراراگرولی.باشیم

،دهدمیدست

گیرحجابِ گولزین سبب هایِکی شود حمجوب، ادراکِ بصیر؟

گوید جلو چشمهاي او گرفتهمی.بیندمیبا زندگی،داردبیناادراكهست،زندهزندگیبهکهانسانیکهگویدمی

گیرد، گول گیر یعنی احمق گیر، منظور از احمق همین من میهاي ذهنی که بعد احمق ها راشود، از این سببنمی

آید، کنیم، فکر به حرکت در میمیبینید ما با ذهن کارمیکند،میمن ذهنی با سببهاي ذهنی کار.ذهنی است

معناي زندگی هم اینها ،منظورش هم منظور نیست،فکر منظورهاي مادي تعیین کرده، این عقل عقل نیست

. کنیممیتازه با این حرکت فکر ما سبب ذهنی ایجاد. درست نیست
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و از قانون زندگی در این لحظهقضا شود، و ازمیسبب آنشود، اینمیشود، آن سبب آنمیاین سبب این

ند و این سبب اندیشی خودش حجاب اکسی که سبب اندیش است، و سبب ها هم فکريکه گوید می.خبر استبی

ولی چشم کسی که به حضور زنده. گیردمیاست، این جور حجاب، حجاب سبب ها فقط جلو چشم احمق ها را

. شودنمیزیها پوشیدهیاست، بوسیلۀ این چ

فرع بیند، چونکه مرد اَحوَل بوداصل بیند دیده، چون اَکمَل بود

اصل دیدن یعنی چی؟ اصل یعنی به زندگی . بیندمیباشد، اصل راکسی که کامل باشد کسی که به حضور زنده

و خدا در .کندمیکارکن فیکونکند، میارکو قدرقضا داند زندگی در این لحظه است، با قانونمی،هستزنده

اتفاققضا این که اینوما الزم است، موازي شدن ما الزم استتسلیم ،جدیدي استهر لحظه در یک کار 

االن چاره نداریم جز اینکه موازي ،حتی بستگی به اتفاقات قبلی دارد، کارهایی که ما در گذشته کردیم،افتدمی

. بیندمیاصل یعنی زندگی را. بیندمیآید، و اصل رازندگی هستیم، همه اینها به یادش میبشویم، و ما از جنس 

کامل همین هوشیاري است، اصل ما . بیند وقتی کامل باشدمیبیند با عینک حضورمییعنی هوشیاري حضور را

. هوشیاري است، ما از جنس خدائیت هستیم، این کامل است

، پس ما همان چیزي باشیم که مدهعبادسبحهراشدهکاملعارفاستاد مده،اي، دست بهکامل جان آمده

اما مرد که احول باشد دوبین باشد با . بیندمیآن کامل است، آن درست. من ذهنی با من ذهنیبی.گفته آن باش

همیشه یادمان .ن نیستروح تفرقه روح یکتا بی،در تفرقه باشد. بیندمیذهن ببیند در من ذهنی باشد این فرع را

چون آنجا خوبها ،و دید پارك، ذهن ما به دید پارك عادت داردباشد این دید جنگل دست نخورده بوسیله انسان

. فهمدمیآنجا نظم ذهن است، آنجا را دوست دارد و آن را،چیده شده پهلوي هم

متوجه،نخورده بوسیله انسانرویم به جنگل دست میما وقتی،ولی عینک اصل که اکمل است این نیست

شود و زندگی و میدرخت پوسیده از پوسیدگیش جوانه درخت دیگر دیده،شویم که بد و خوب مشخص نیستمی

معلوم آشفته است، و بد و خوبش قاطی و ،مرگ هر دو قاطی هم است، از نظر ذهن که پارك را دوست دارد اینجا

.چیه؟ هر دو قاطی است، ولی اگر ذهن را ساکت کنیخوبش چیه؟ بدش چیه؟ زندگی چیه؟ مرگنیست 

شوي که یک نظم مییک دفعه متوجه،اگر ساکت کنی بنشینی،گفت نشسته ام. از عقل و جان گذشتم: گفت

و در آن نظم پنهان انطوري که ذهن جدا،شودمیکه زندگی ما هم با آن نظم پنهان اداره،پنهانی اینجا هست
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و براي آن وضعیت خوب یک ،بیندمیکند بدمیبیند، و یک وضعیتی را جدامیا خوبکند یک وضعیتی رمی

آید نظم پارك این به نظر می،اینطوري نیست. شمارد، که بیت قبل خواندیم اینطوري نیستمیعلتهاي ذهنی

ها امروز باز شده آه گلهاي پژمرده را چیدند همه گلیم،را مثل پارك درست کنناست، و ما دوست داریم زندگیما

ولی . البته نه که بد باشد پارك بد باشد. ..یک درخت خشک آنجا نیست، شاخ خشک هم نیست، این جا را تمیز

. تواند اینطوري چیده بشودنمیزندگی ما

یک دفعه یک .شما با ذهنتان بگویید این خوب است، این خوب است، این خوب است، اینها را پهلوي هم بچینید

ها به چیزهاي خوب وصل است و این چیزهاي خوب بوسیله ذهن ریزد و این ارزشها و این معنیمیروقسمتش ف

شما باید اینها را یواش یواش با . و اینها مرکز ما، خیلی اشکال دارد. تعریف شده و این تعریف ها درست نیست

نظم . تواند باشدنمیزندگی ماتامل کنید، در شما بنشیند که نظم پارك نظم،حالجی کنید،خودتان بشینید

باشی وسلیم تدر اینجا باید،کن فیکون،و قدرقضا آید، اسمش را بگذار،پنهانی وجود دارد که االن از زندگی می

من. دانمنمیخوري باید راست بروي، و هر لحظه بگویی که منمیو گفت چپ. افتدمیدانی که چه اتفاقینمی

هفته گذشته راجع به احول خیلی صحبت کردیم حاال در جلسات آینده .داند و او داند و اواو داند و او.دانمنمی

. هم این موضوع را دوباره صحبت خواهیم کرد

: گویدمیدارد،ببینید،گرچه قبالً خواندم. خواندمیاجازه بدهید دو سه بیت هم بخوانم با این صحبتها

1232مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

مَه سیه گردد، بگیرد آفتابن قضا آید، شود دانش به خوابچو

.چه شما خوشتان بیاید چه خوشتان نیاید و دست شما نیست،شودمیقضا قانون الهی است، این لحظه اجرا

تواند نمیشودمیکالً سیاه،شود، ماه را اگر ذهن بگیریدمیرود، ماه سیاهمیگوید دانش ذهن آدم به خوابمی

علی االصول این من ذهنی تمام عیار قضاست خودش،،شوي از اومیگیرد یعنی قطعمیو آفتاب هم. چیزي ببیند

از آفتاب زندگی تماسمان قطع است، ماه ما هم که ذهن باشد سیاه است، ،براي این که ما اتصال به زندگی نداریم

:دهد که، گفتنمیچیزي به ما نشان

از قضا دان، کو قضا را مُنکر استا این تَعبیه کی نادر است؟از قض

چرا که ما، .افتدمینادر یعنی کمیاب، همیشه اتفاق. هیچ نادر نیستقضا این اتفاقات ازومی گوید این ترتیبات
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قضا گوید منمیر کسی کهو ه،تعریف شدهاین عقل ما از حرکت فکر است، و ارزش ما هم منظور ما هم بوسیله 

ذهنیگردد، دنبال سببهايمیکسی که دنبال توضیح. گویدمیو این من ذهنی. را منکرم آن هم قضاست

. گردد گفت این نادان است، همین من ذهنی دیگرمی

:گویدمیدنباله همین ابیات است،. کنیم االنمیاین چند تا بیت را هم بخوانم دیگر تمام

1257وي، دفتر اول، بیت مولوي، مثن

زور را بگذاشت، او زاری گرفتای خُنُک آن کو نکوکاری گرفت

این نکوکاري . کندمیکند و بیدار گونه عملمیو در این لحظه با فکر و خرد زندگی فکراخوشا به حال کسی که 

که زندگی از طریق موازي شدن شما با زندگی، زندگی يا فکرکار نیک این است که ب. کندمیاست، یعنی کار نیک

و . شودمیو انرژي خوب برکت خوب وارد آن. شود و شما در این لحظه هستیدمینویسد انجاممیدر ذهن شما

یعنی به عجز و ناتوانی خودش انسان . زور را گذاشته یعنی ستیزه و مقاومت را گذاشته زاري در پیش گرفته

. دهاعتراف کر

هم قضا دستت بگیرد عاقبتگر قضا پوشد سیه، مهچون شَبَت

، کن فیکونکند؟ همین میبراي اینکه ما را برده به من ذهنی، کی ما را آزاد،پوشاندهقضا اگر مثل شب االن ما را

. توانیم بفهمیمنمیوسیله فکرمانو ما ب،گیردمیصورتتسلیم ما و همین اتفاقاتی که در حالتسلیم همین

ها و صبر کردن کلید کار است، و ما و پذیرش ضربهتسلیم ،همکاري ما. ما را آزاد خواهد کردقضا عاقبت هم

. استمقاومت نکردن و عقل من ذهنی را خواباندن، اینها کلید کار

کندهم قضا جانت دهد، درمان گر قضا صد بار، قصد جان کند

دردمان ،ما را از لب بام انداخته،چون ارزشها و منظورهاي مادي داشتیم،اگر صد بار قصد جان ذهنی ما را کرده

یعنی از این من ذهنی و گرفتاریهایش . و درمانمان خواهد کرد. به ما جان زندگی خواهد دادقضا آخر سر،آمده

، نجات خواهد داد، پس ما باید بپذیرم اتفاق این لحظه را و آوردمیاتفاقاتی که او در این لحظه بوجود،عقل خدا

. تا درمان بشویم. فضا را باز کنیم و صبر کنیم و جلو برویم
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زندبر فراز چرخ، خرگاهتاین قضا صد بار اگر راهت زند

باالخره ،کندمیبیدار،آیدمیدماندر،اندازدمی،بردمیزند و ما را به بیراههمیگوید صد بار راه ما رامیباالخره

، یعنی چادر شما را خیمه زندبر فراز چرخ، خرگاهتاین . براي چی؟ براي اینکه بتواند ما را به بینهایت تبدیل کند

در من اثر چو کردي بر گنبد اَثیرم:در غزل هم داشتیم که گفت چی؟ گفت که،کندمیشما را آسمان

تا به مُلکِ ایمنی بنشاندتندتترسااز کرم دان اینکه می

شود مرکز میبچه ماوقتی مغازه ما و همسر ما و. ترساندمیمی گوید از لطف خدا بدان از بخشش او بدان که تو را

رحم است؟ بیولی آیا این ترساندن براي اینکه خدا.ترساندمیریزد، ما رامیما، آن منظورهاي مادي را فرو

!نهخواهد آزاد کند؟نمیت ندارد ما را؟ امتداد خودش را دوست ندارد؟ خودش را دوست ندارد؟ خودش رادوس

.ترساندمیدارد. این بخشش او است، این لطف اوست: گویدمی

در ،داندمیخواهد ما را از فضاي ایمنی تقلبی که ذهن است، که ایمنی را در دوستمیخواهد بکند؟میچی کار

ببرد به فضاي ایمنی واقعی، که فضاي یکتایی . برهاند،داندمیدر مقام،داندمیداند، در آدمهاي دیگرمیپول

حس ،خواهیمیدهد که این چیزهایی که تو ازش ایمنیمیخواهد ما را ببرد بنشاند آنجا، مرتب نشانمیاست،

ولی ما دائماً وابسته حس امنیت مجازي . خواهی، که حس امنیت یکی از مهمترین برکات زندگی استمیامنیت

.ریزدمیخواهم، همه اینها فرومیخواهم، از مقامممیخواهم، از پولممیاز دوستم،خواهممیاز همسرم. هستیم

این لطف خداست؟ یا ظلم خداست؟ ریزدمیوقتی فروخواهی بکنی؟میچه کار

خودت را قربانی ،ا نباید شکایت کنی، واکنش نشان بدهیخواهد چشمتان را باز کند، ولی شممیلطفش است،

خواهم ببینم که کجا ستیزه کردم؟ کجا مینشان بدهی، مظلوم نشان بدهی، باید بگویی من ذهنی دارم، بد کردم،

مقاومت کردم؟ کجا با عقل من ذهنی کار کردم؟ چه منظورهاي مادي دارم؟ و بوسیله فکر من و حرکت فکر من، 

بایدشما،ه حرکت فکر من تعیین شده و مرکز مرا تشکیل داده، آنها کدامها هستند؟ یکی فرو بریزدفقط بوسیل

نباید . شود؟ باید بشودنمیشود یامیفرو ریزش یکی سبب شناسایی. آگاه باشید که آن یکی هم خواهد ریخت

دانید یعنی چی؟ یعنی این رفت، میکنممیجایگزین. کنممیشما واکنش نشان بدهید بگویید که من جایگزین

کنم با آن هم هویتمییکی دیگر پیدا. گذاشته بودم اینجا این رفت،در رفت، من چنگ انداخته بودم مال من بود

. این کار درست است؟ این واکنش من ذهنی است، نه درست نیست. کنممیدوباره آن را مرکزم،شوممی
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