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41شماره ، ترجیعات، شمسدیوان، مولوي

بودیگوشدواگرتظاهربه، فلکای ههل

!منودیخروشهاچهجانت، عشقفغانز

فُرقتووصالنبدیخوداگرترا، غلطم

کبودیبنپوشدی، مامتاهلِچوتوتنِ
رسیدیصیقلیتوبهدلربپَیامِازوگر

زُدودینَفَسیکیبهرااتسینهزنگِمهه

نکردیسرکشیوسرتودلِار، مهای ههل

!؟ ربودیکیخُسوفبهراجَاللَتتکُلَهِ

سِپردیمَغفِرترهسابقلطفنهاگرو

!؟ گُشودیکجادلتزراها خُسوفگره
رهستیاینعَقَباتِبَسطیوقَبضنهاگرو

!؟ فزودیکیوحاقمُزتوتندیکاهَچهز

قضاهاراچشمودلکردیهرمُنهاگرو

!؟ منودیکیدانهتوبه! ؟ هفتینَکیدامتوز

هنادیرهیهرسویِدامیوبندنهاگرو
!؟ تودیسُکیرضعَهِگَراکسربصَوفاظحِبه

شهآنحرَّفَمُدهدیراغمیهرنهاگرو

خودینه، بدیپرسِنه، بودیتیروتیغمهه

گرفتیصفتخدازروشنجاننهاگرو

جودینه، دیبُکرمنه، بودیصفاشوفننه

عدم از هنیبِ امرش نه اگر مُسَخّرستی 
زندگی زمین ناامیدی بنرویدی وجودی
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هزَّنَمُبدچشمدوزمجالشآناستشده

حسودیرسدبدوکهشدنآازبلندترکه

!؟ تیریزخمِزبگوتو، رامهقرصغمستچه

!؟ هودیجُۀتیردلدمحَاَرّسِزبردچه
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. کنممیاز دیوان شمس موالنا شروع41با سالم و احوالپرسی برنامه گنج حضور امروز را با ترجیع شماره 

41شماره ، ترجیعات، شمسدیوان، مولوي

بودیگوشدواگرتظاهربه، فلکای ههل

!منودیخروشهاچهجانت، عشقفغانز

فلک یعنی . شود که ما یک کاري باید بکنیممیپس معلوم، آیدو بوي شادي هم از آن می، هله یعنی آگاه باش

انسان هم به :خواهد بگوید کهمیولی، گرچه که مخاطب موالنا آسمان یا به اصطالح امروز فضا است، آسمان

. استاندازة فضا جادار 

دانید دانشمندان به مامیهمین طور که، اش بینهایت استتمام جهان وجود را در بر گرفته و اندازهآسمانفضا یا

به حجم صفر در اثر یک انفجار مهیب بوجود آمده و از آن موقع در اي هاین جهان هستی از یک نقط:گویند کهمی

. حال گسترش و گوناگون شدن است

حال بوجود که اگر چندین میلیارد کهکشان وجود دارد و هنوز این جهان وجود درتوانید حدس بزنید میو شما

تواند باشد و نور برخی از میپس این آسمان به چه وسعتی، و این فضا هنوز در حال گسترش استآمدن است 

بسیار زیاد یعنی نور که با سرعت . کشد به ما برسدمیستارگان از کهکشانهاي مجاور چندین میلیون سال طول

. باید چندین میلیون سال صبر کنیم تا نور آن خورشیدها به ما برسد،کندمیحرکت

شود به میشود یا از ذهن زادهمییعنی از من ذهنی آزاد،شودمیمی خواهد بگوید که انسان در درون وقتی باز

کند جا را تا آن را در خودش جا میزبا،شودمیو همین که فرم ایجاد. فضا جاگشاست.همان اندازه فضادار است

پس .اش بینهایت استو اندازهجاگشا است، تواند به آسمان بینهایت تبدیل بشودمیبدهد و درون ما هم که

و از قوه به فعل رسیدنش هم آسان ، ولی منظورش انسان است،گوید آسمانمیگرچه، فلکاي هگوید هلمیوقتی

. ش متولد بشودکافی است انسان از ذهن، است

براي اینکه اگر در درون ؟ چرا شادي است. آگاه باش و این آگاهی توأم با شادي است، هله: گویدمیحاال بیت اول

در این بحر ، گیرندمیاوالً چالشهاي معمولی در آن جا، و خاصیت فضاگشایی مان را پیدا کنیمما بینهایت بشویم

اي همی گوید هل.پیدا کردیماز آمدن به این جهان را مان راما منظور اصلیو ثانیاً ، در این بحر همه چیز بگنجد

از فغان عشق جان تو چه ، خوردندمیالً به دردعمآسمان اگر دو تا گوش داشتی که این گوشها ظاهر شده بودند 



Program # 681گنج حضور681برنامه شماره 

5: صفحه

شما ممکن ، انسانحاال برگردانیم به . آمدمییعنی بوسیلۀ عشق به جوش و خروش. توانست بکندمیخروشها که

دانید آن هواپیما میو همانطور کهاست در آسمان یک هواپیما ببینید یا پرواز چند تا کالغ را ببینید که سیاهند

.گوید این کالغ استمیشناسدمیو ذهن ما هم کالغ را، چشم حسی ما، بیندمییا کالغها را این چشم ما

بینیم و فاصله بین ستارگان رامیما فاصله بین کالغها را، بینیممیمما آسمان را ه، آیداما این سئوال پیش می

پس آن فضا را ، توانیم ببینیمنمیما که با این چشممان، سئوال این است که آسمان یا فضا که تهی است. بینیممی

بینیم براي مین رابینیم یا آسمامیما فضا را، جوابش بسیار بسیار مهم است و ساده هم است؟ بیند در مامیچی

آسمان را یک بچه هم.آن آسمان و آن خاصیت فضاگشایی در درون ما است، اینکه نظیر آن در درون ما است

.براي دیدن آسمان ما نیازي به مدرك تحصیلی نداریم، تواند ببیندمییک انسان بالغ هم، تواند ببیندمی

این است که آسمان در درون ما همان، دا یکی شدنبا خ، پس منظور از گنج حضور یا به وحدت زنده شدن

رسیم که به اندازه میما موقعی با خدا به وحدت. باز بشود،دهیممیآسمانی که بوسیله آن این آسمان را تشخیص

و منظور ما از آمدن به این و بارها هم گفتیم که ما هوشیاري هستیم از جنس خدائیت هستیم. او بزرگ بشویم

هوشیارانه زنده،است که دوباره به آن خدائیت و به هوشیاري یا به آن بینهایت یا به آسمان درونجهان این 

.این منظور اصلی ما است از آمدن به این جهان، بشویم

ولی االن این آسمان محدود شده ، تواند باز بشود ما هم در درون فضاگشا هستیم در اصلمیهمانطور که آسمان

همین االن یک شعري را باز تکرار خواهم کرد که ، ی به نام محدودیت ذهن و آنجا جا شدهرفته توي جاي کوچک

چه جوري در این ، کند که یک بینهایتی که خداست یعنی اصل ما و از آسمان هم بزرکتر استمیموالنا تعجب

دودیت یعنی ما که چطوري دوباره در مح، و این آسمان اگر آزاد بشود از این محدودیت ذهنجاي کوچک جا شده 

شویم ولی هنوز میچه جوري ما به خدا که بینهایت است زندهیعنی؟ شودمیجاانسان هستیم هنوز زنده هستیم

پس خاصیتهاي . شودمیاز این شگفت زده. هستیممحدودیت تن یعنی هنوز زنده؟توي این محدودیت هستیم

. آسمان در ما هست

افتد میوقتی یک رویدادي اتفاق، کنید االن در هر سنی هستیدمیارید زندگیحاال سئوال این است که شما که د

اگر ؟ کنید فضا را ببندید و واکنش نشان بدهیدمییا انتخاب؟ توانید فضا را باز کنیدمیپسنددنمیکه ذهنتان

و چالش را در برکنید و آن اتفاق میفضا را باز، ش آمدن استبدانید که خاصیت اصلی شما بنا به تعریف ک

پر از پیغامهایی ، شود در واقع پر از خرد ایزدي استمیدر درون ما بازآسماندانید که آن میشما. گیریدمی
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شود که فضا را باز کنید آن آسمان بشوید و این میو چالش شما مسئله شما موقعی حل، آیداست که از آنور می

. راه حل مسئله تان بدست بیآیدچالش را در آغوش بگیرید تا از آن آسمان 

، کنندمیایستند یا مقاومتمیر مقابل اتفاقدو شوندمیدهند منقبضمیانسانها با من ذهنی شان واکنش نشان

توانید انتخاب می،، اراده آزاد هم اراده آن آسمان استتوانید چون اراده آزاد داریدمیپس در این لحظه شما

شما فضا را باز کنید همینطوري ،افتد فضا را باز کنید و مرتب اتفاقات بیفتندمیکه اتفاقکنید در این لحظه همین

پسندد نمیپسندد یامیافتد اعم از این که ذهنمیباز کردن فضا و در آغوش گرفتن هر اتفاقی که. بروید جلو

را از محدودیت ذهن که آسمان بسته پذیرش اتفاق این لحظه ما ، شود یا پذیرش اتفاق این لحظهمیهتسلیم نامید

. کندمیم تبدیلیآورد و دوباره هوشیارانه به آن آسمان اصلی که آن بودمیدر

اول همین فلک ، اول بینهایت است،آید به این جهانمیایم هر انسانی کهو همینطور که خواهیم دید و دیده

، چیزهاي ذهنی بارها گفتیم یا از جنس فکرند، شودمیشود و جذب چیزهاي ذهنیمیولی وارد ذهن، است

مقام یا بدن یا جنسیت و با ، پولمثالً باورند یا از جنس دردند یا از جنس چیزهاي فیزیکی نظیر تصاویر ذهنی 

.شودمیمفاهیم اینها یا با تصاویر ذهنی اینها هم هویت

بنابراین ، ض کنی حس وجود را به آنهاهم هویت شدن هم بارها گفتیم که یعنی یک چیزي را تجسم کنی و تفوی

دهد و یک میشود به چیزهاي ذهنی حس وجودمیهوشیاري که از جنس خداست و زندگی است وقتی وارد ذهن

ولی یک خاصیت دارد که از ،من ذهنی حقیقتاً من نیست. کند که اسمش را گذاشتیم من ذهنیمیچیزي درست

بعضی ، شویممیکنیم یک دفعه بزرگمینید که ما بعضی فکرها رابیمیشما. گیردمیحرکت فکر حس وجود

. شویممیکنیم کوچکمیفکرها را

در یک جاي محدود و حاال هوشیارانه از طریق تسلیم یا ایمهگذاشت،ایمایم آسمان را کوچک کردهدر واقع ما آمده

کنیم یا اتفاق این میبه محض اینکه ما فضا را باز. خواهیم دوباره آن آسمان را باز کنیممیپذیرش اتفاق این لحظه

کند ما را از این زندان ذهن آزاد میو زندگی فرصت پیدا، شویممیپذیریم ما از جنس آن آسمانمیلحظه را

. بکند

هو اتفاقی که در این لحظ. »شودمیباش پس«: گویدمییعنی خدا. »کن فیکون«: اسم این کار را موالنا قبالً گفت

فقط کار ، افتدمیدانید این لحظه چه اتفاقینمیپس شما، اسم این را هم گذاشت قضا، افتد در اختیار ما نیستمی

هر چه ، و چه خوب است، و چه بد است، باز بشویدشما این است که خاصیت فلک یا آسمان را به خود بگیرید و
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من ، کار فلک هم جا بازکنی است. »اي فلک«:من گفتهشما بگویید که موالنا به. گوید به آن گوش ندهیدمیذهن

پایین خواهیم دید که این بد و خوب کردن .کنم که این بد است یا خوب استنمیو قضاوت هم. کنممیجا را باز

کند و میکند و بد و خوبمیایم بنام من ذهنی قضاوتهمان چیزي که ما درست کرده، داردمیما را در ذهن نگه

. داردمید و خوب ما را در ذهن نگهاین ب

توانیم با دید خدا میو ما. یکی دید ذهن، یا زندگییکی دید خدا :دوباره توضیح بدهم دو جور دید وجود دارد

و ، پارك بوسیلۀ ذهن چیده شده، رویم پاركمیایم که وقتیدوباره گفته.جهان را ببینیم و این بهترین دید است

در پارك معموالً خوبها را ؟ چرا. فهمدمیبراي اینکه، آیدوشیاري ذهنی از پارك خوشش میهوشیاري جسمی یا ه

و من ذهنی دوست دارد که زندگی ما را هم مثل پارك .اندازند دورمی،کنندمیاند و بدها را فوراً قیچیجمع کرده

توانیم برویم آنجا چیزهاي قشنگ میما،و پارك جاي خودش را دارد، آیدگرچه که ما از پارك خوشمان می، کند

.را ببینیم

بگوییم که ما معناي زندگی را فقط چیزهایی که ،ولی نباید با آن ترتیب با آن نظم زندگی مان را ترتیب بدهیم

براي این که هر چیزي که ،گوید خوب است وصل کنیم و اینها را بچینیم پهلوي هممیو آن هم ذهن، خوب است

. در حال سقوط است، در حال فرو ریزش است، خوب استگوید میذهن

معنی زندگی ما این » فلکاي ههل«: بینهایت رسیدن که االن گفتبه شما اگر معنی زندگی تان را وصل کنید بجاي 

، مثل خانه،مثل پول،مثل همسر، وصل کنید به چیزهاي خوب مثل بچه، است که به اندازة این فضا جا باز کنیم

کنند به فرو ریختن یا از بین رفتن ما میوقتی این خوبها شروع، مثل مقام، گوید خوب استمیکه ذهنچیزهایی 

.ربط استبیتوضیحات ما، کنیم به توضیح دادنمیشروع

کن فیکون یعنی ، کند که توش قضا یعنی همان قضا و قدر ملحوظ استمیاما زندگی ما با یک نظم پنهانی کار

رویم به یک جنگل دست نخوردهمیوقتی ما، و آن نظم جنگل دست نخورده است، حوظ استشود ملمیباش و

توانیم نمیزندگی جدید شروع شده،بینیم که از داخل پوسیدگی یک درختمیکنیممیبوسیله انسان نگاه

. مرگ کدام است، زندگی کدام است، تشخیص بدهیم که بد چیه خوب چیه

، قوت خوب است ضعف بد است، جوانی خوب است پیري بد است، مرگ بد است، استبراي من ذهنی تولد خوب 

هر چیزي . شودمیهر جوانی پیر. دانیم هر تولدي باید بمیردمیولی ما، و معنی زندگی را وصل کرده به آن خوبها

.معنی بشودبیدر نتیجه ممکن است زندگی ما. ممکن در حال سقوط و فرو ریزش باشد، گوییم خوب استمیکه
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. خوردنمیپس دید ذهن و عقل ذهن و نظم ذهن جاي خودش را دارد ولی به درد زندگی ما

زنم از مثنوي که شما میچند تا مثال برایتان. حاال با این توضیحات اجازه بدهید برویم غزل را توضیح بدهیم

در یکی دو جلسه من اشعاري . هم خواندیمقبالً ، آسمان هستیم، از نظر ساخت ما مانند فضا هستیمکهقبول کنید

بایستی حداقل میشما.تا حداقل این مفهوم به شما منتقل بشود،دوباره تکرار خواهم کرد،را که قبالً خواندم

را بطور کامل گوش ندهید جسته و ها اگر شما برنامه،اگر ابهام باشد، گویدمیذهناً متوجه بشوید که موالنا چی

، تمام شدمقدار چیزها را یاد بگیرید و احوالتان یک ذره خوب بشود و بعد بگویید کهیک یا ، دهیدگریخته گوش ب

.این کارتان اشتباه است

بیت به بیت ، شما الزم است غزلها را اینقدر بخوانید که حفظ بشوید، کنممیام را تکرارمن همان پیشنهاد اولیه

گوید که شما در خاصیت میمثالً این بیت؟ بگویید که این بیت ارتباطش به زندگی من چیه،براي خودتان بخوانید

آیا در این بحر در این بحر همه چیز ؟توانم باز کنممیاگر هستم جا؟ آیا من هستم. اندازه آسمان هستید، و اندازه

توانم جا را نمیدهممیش نشانزند من واکنمییا نه یک حرف همسرم؟گنجدمییعنی در من همه چی؟بگنجد

پس شما هنوز آسمان ،توانم جا باز کنم دست خودم نیستنمی،آیدبینم بدم میمیبعضی آدمها را. باز کنم

.توانید ببینید در بیرونمیبراي اینکه آسمان را، ولی بدانید که این خاصیت در شما است، ایدنشده

نتها همان صداها .تار گوش بدهیدممکن است به یک آهنگی مثالًشما ، از نظر ساخت ما شبیه سکوت هستیم

شما؟ بین این دو تا صدا چی بودمگوییمی.شنویدمیولی شما سکوت هم،شنودمیهستند آن صداها را گوش ما

دگوییمی؟شنود شما چطور فهمیدید که سکوت بودنمیگوییم که گوش که سکوت رامی،گویید سکوت بودمی

. براي اینکه معادل سکوت درون شما هست؟ شنویدمیچرا سکوت را شما. دانمنمی

به جاي اینکه با عینک فکر .خیزندمیما از جنس سکوت هستیم فکرها از ما بر، اصالً ما از جنس سکوت هستیم

سکوت ، کوت بشواین فکر جاي خودش را دارد در جهان تو بیا س، گوییم این فکر را بگذار کنارمیجهان را ببینیم

حاال . کنیدمیکند توجهمینموقع نظم سکوت زندگی شما را ادارهآ، بینی هم نت رامیبشوي هم سکوت را

4579بیت، ششمدفتر، مثنوي، مولوي

ایحَفْنهاندرخرمنهزارانصدایفتنه، رَمَیْتیاِذْرَمَیْتَما

این،متوجه این آسمان بشويگوید براي این که شما میچیزهایی نظیر آنحفنه یعنی مشتی از گندم و جو یا 
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منهمان،مادل،مامرکزیعنیلی مادرون فع؟ کدام درون، فتنه یعنی آشوب، درون شما باید دچار آشوب بشود

هوشیارانهاشم،بکنیدراکاراینتوانیدمیهوشیارانهشماالبته.بخوردهمبهنظمشبایداینماست، وذهنی

ومنکندمیادارهراکند، منمیهراداراجنگلکهپنهانینظم،کنممیدركمنحقیقتاً:کهبگوییدتوانیدمی

یاآسمانپنهاننظمنشیندمیفروذهنپارازیتکههمین،کنممیسکوت،شوممیتسلیمبنابراینودانمنمی

.کندمیادارهراشمازندگیسکوت

یکیاگریعنی. هستقضا،توانینمی،خواهمنمیفتنهمنگوییدمیشماحاال؟خواهیمیفتنه:کهگویدمی

بامنهویتمهمدنیامالبامن،هویتمهمباورهایمبامن،جهانیاینچیزهايباشدمهویتهممن«:کهبگویید

زندگیمحاصرهدرشمااینکهبراي. شودنمی،توانینمی»،کنمزندگیطوريهمینخواهممی،هویتمهمدردهایم

فروآنهاوها شدگیهویتهمآنبهکندمیحملهیکییکی،آشوببهکندمیشروعزندگیآنهستید و

شماموافقتبا،بکنیدراکاراینهوشیارانهشماکهاستاینکاربهترین. رودمیباالدادتانوجیغشماوریزندمی

قضا،قضا،بچسبیداگرکه،چیزيبهنچسبیدبنابراین،چیستجریانکهبدانیدشما،باشدشماخواستبا،باشد

.آوردمیبوجودرااینداردپنهاننظم،جنگلافتد، نظممیاتفاقیچهاالندانمنمییعنی

پاركزندگی،کنددرستپاركخواهدمیوداردذهنیدارمننظماینکهیکی،داردذهنیمنکهاشکالی

ورآناز،شودمیمتولدداردسالهچهلکهیکیبچهاستممکن،مازندگیدرکنیدنگاهاگر،اینکهبرايشودنمی

بایدشما،افتدمیاتفاقداردکدام، اینهیچ؟بگیرمعزارامرگیابگیرمجشنرازندگیمن،کندمیفوتباباش

است؟ درست،هستیمراهایندرماهمه،یکیآنپوسیدگیاززندمیجوانهاینکهبپذیرید

إِذْرَمَیْتَمااینواندیشممیتوطریقازمن،اندیشینمیتولحظهایندراالن:گوید کهمیگوید که خدامی

.باشیتسلیمیعنیکنینگاهایستیوا بایدفقطتو،اندازممیتیرنم،اندازينمیتیرتواینکه یعنیمیتیرَ

تمامکهبزرگتريخردیکباکهنیستبهتربشودبرپافتنهاینحاال،شودبرپابایدفتنهکهدانیمی:کهگویدمی

. بشودپابرکندمیادارهراکائنات

جلوبرویدطوريهمینبپذیریدرالحظهایناتفاقشمااگرپس،دیگراستخوبخیلیگوییدمیچرا؟ شما!هان

.ریزدمیبهمراپاركدارد.استخوبخیلیآشوباین،شماستآشوباینوکندمیفکرشماطریقاززندگی

راها خوبذهنتانتويشمایعنی؟چییعنیپارك،بگیردزندگیبخواهدپاركازآدموشوددرستاگرپارك

بسیارکهدارمهمسریکمناممنصفیآدممن،امباسواديآدممن،نیستنددرستاینکهولوبچینیدهمبغل
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آنجاکههرچیزيیامنمقام.اندهمبغلوخوبندهمهاستعالیبسیارکهدارمبچهیکمن،استعالی

.ریزدمیبه همراپارك؟درسته،ریزندمیفرویکییکیاینها،گذاریممی

.شويمیاداره،شويمیمتوجهرا بخوابانیپارازیتاینوقتیکهجنگلپنهاننظمباتوکهبگویدخواهدمی

درسته؟ یعنی،هستمادرخرمنهزارانصدولی،باشدپاركهمانکهگرفتیمراکوچکخرمنیکماگویدمی

رازندگیبرکت،کنیمخلقتوانیممیجدیدچیزجورهزارصد،خالقیتجورهزارصد،آسمان بشویممااگر

،عشق،خرمنهزارانصدگویدمیاینبه،جهاناینبهبیاوریمتوانیممیبرکتتاهزاران،جهاناینبهآوریممی

همتويرفتهوباشدذهنهمینکه،مشتیکتويشدهجمعهمهفعالاینهامنتها،زندگیبرکاتتمامولطافت

هوشیارانهاگرشما،ذهندرشدگیهایمانهویتهمتوي،هستیمکجااالننهایتیمبیکهمایعنی.شدگیهاهویت

اینبله،کنیدمیرهاراآنهاشماها صحبتاینبا،شویدمیآزادیکدفعهکنیدلحراآنها

17آیه،)8(انفالسورهکریم،قرآن

َ َرَمٰى …  ِكنَّ هللاَّ … َوَما َرَمْیَت إِْذ َرَمْیَت َولَٰ

…کردپرتابخدابلکهنکردي،پرتابتوکردي،پرتابتیرکهوهنگامی…

.اندازدمیتیرخداواندازينمیتیرتولحظهایندرکهرااینکندمیتفسیرياینطورموالنا

دهانبگشایدذرهآنناگهانهنانذرهیکیدرآفتابی

درراشکوههمهاینکهفضاییاینازتربزرگفضایییک،آسمانوآفتابیککههستیماي هذرمایعنی

چیزتاسهدوواقعاًشماوکندمیبرپاآشوباوکهحالیدرناگهان.استپنهان،باشیمماکهذرهایندر،برگرفته

رویدمیپذیریدمی،جلورویدمیپذیریدمیرالحظهایناتفاقشما، بدانیدهمزمانرااینهابایدکهنیستبیشتر

.کنیدنمیخوبوبدوکنیدنمیقضاوتذهنتانبوسیلهوجلورویدمیپذیریدمی،جلو

حدودتا ذرههمیناالن.شویممینهایتبییعنیکنیممیبازدهان، کنیممیبازدهانباشیمماکهاي هذریکدفعه

کهدایشدهبزرگنقدریاولیباشیدنشدهفضاایناندازهبهشمااستممکن،استکردهبازدهانشمادرزیادي

براي،داردنمیرواکه،محدودیتاین،ذهنیمن.کردیدنمیتحملوگرنهبرنامهاینکردنگوشبهدهیدمیادامه

خسیس،استگیرسخت،پسنددنمیرادیگرفکر،داردراخودشهاي فکر،داردها شدگیهویتهمخودش

همهکهداردمیروا،استبزرگ،استبخشنده،استتمندوسخا،آسمانايگفتکهنهایتبیفضاياین.است

قطعزندگیباارتباطشذهنیمن،بگویمهمرااین،حسودیم،خسیسیمذهنیمندرماولی.شوندبخوشبخت
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رواخودشبهرازندگی،داردنمیرواواستانقباص، استکردنمحدودکارش،استآسمانداندنمی،است

همهداریدمیروا،هستیدبخشنده،هستیدآسمانشماببینیدشما،داردنمیرواهمدیگرانبه،داردنمی

استتربزرگاش نهاخ،استترزیادپولشکسییک،بینیدمیخوشبختیکیوقتینهیا،بشوندخوشبخت

.هستیدذهنیدارید مننمیروا.داریدنمیروا،دروندرشویدمیناراحت

رامنحقخوشبختهاي آدمتمام،شوندمیجامندرعالمپولدارهايتمام،هستمآسمانمنبگوییدخودتانبه

و این،استشدنمآسمانیگرودرمنخوشبختی،بشومخوشبختخواهممیهممن،شوندمیجامندرنخوردند

خرداگر.استباشد بدبختانقباضتوي اینهمبازباشد،داشتهپولخیلیکسییکاگرحاال.استبدبختی

لحظهایندراگر،نیستیدخوشبختایدنکردهپیدادستزندگیاصیلشاديبهکند،نمیعبورشمااززندگی

.استبخشیشاديخاصیتشآسمانآنچون،ایدنشدهآسمانآنونیستید

بیشترخدابگوینداگر،استسکوتواقعاًمامرکزدرشدهدرستآنازمادرونوشنویممیماگفتیمکه،سکوت

شمامیزند،حرفتندتندهیذهنی،پارازیتبهبیشترذهنیمن.سکوتبهسکوت،به؟استشبیهچیبههمهاز

کی. هستیدساکتهستید؟ وقتیخودتانشبیهخیلیشماکی. هستیدساکتدارید؟ وقتیراحالبهترینکی

. هستیدساکتوقتی؟هستیدخداشبیهخیلیشما

.استقطعزندگیباماارتباطذهنیمندرشویم، حاالمیحسودکوچکچیزیکماهست،ذهنپارازیتوقتی

،دیدخواهیماالنذهنیدیگران، منبامقایسه،استمقایسهارزیابی کنیمراخودمانتوانیممیماکهجوريتنها

چههرشود،میبافتهذهن،دانیممیگوییممیباالآییممیمااست،ذهنیبافتیک:گوییم، ببینیدمیاالنحاال

فروچهشود، هرمیترقطعزندگیباارتباطمان،دانممیمنگوییممیباالآییممیشود،میبافتهبیشتر

.شویممیاو،بشویمصفربنشینیمفروشود، اگرمیبرقرارارتباطنشینیممی

یعنیاوهست،همشدنخودمانمعادلشدندهیم، اومیادامهراشدناوکنیم،حفظراسکوتاینبتوانیماگر

وخاصیت اصلیشاستبخشیوشاديشادياش اصلیخاصیتکهآسمان،هم،هستیمآفتابهمماپس.خدا

.استآرامشوسکوتوسکون

بازرافضا،کندنمیقضاوت،بیرونیاتفاقاتبهدهدنمینشانواکنشدارد،آرامشهستزندهحضوربهکهکسی

آرامش،شادي،حلراهگشاییفضاوجاداريآنازودهدمیجايخوددرراهمه،کندقضاوتاینکهبدونکرده

اینطورگشاست، مااست، فضادارفضاآسمانونیستخسیسآفتابوبیرونهاي آدمبه آناتفاقآنبهریزدمی
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نشانواکنشاتفاقیهربه،باشیمکوچکذهنیبافتیک کهنیستیماي هباشندآنطورما. هستیماي هباشند

دائماًو،نیستنددرستاینهاازغیرحقیقتنداینهاگوییمب،بشویمهویتهمباورهایک سريبا،بپریم،بدهیم

اینهاباهستند،منمرکزدراینهاوگویممیاالنکهچیزهایی استهمیندانم،میکههموآندانممیمنبگوییم

.دهندمیتشکیلاینهارامندلو،هویتمهم

همکهچیزيهرباکسیهر. استقدروقضاحملهمعرضدر،خداستحملهمعرضدردلاینبدانیدبایدشما

ماپس.ریختخواهدفروزودترچههر،ریختخواهدفروداد،خواهددستازراچیزآنبداندبایدشدههویت

.کنیمنمیبیاددادوافتدمیبداتفاقوقتیکنیم،میهمکاريزندگیبا،کَنیممیچیزهاازراهویتمانهوشیارانه

همچیبادیگرشناختم،منبودم،هویتهممنچیزاینباریخته،فروچیزيیکافتاده،اتفاقاینگوییممی

بگیرند، توانندمیآدمرا ازپول،منپول،منریزد؟ مقاممیفروداردچیدیگرهویتم؟

شودنمیراآنشدنتسلیموپذیرفتنطریقاز،شودمیدرستریزهریزهفیکونکنبوسیلهکهچیزيآن

پزشککسییک؟گرفتشماازشودمی،کنیدمیکاررویشسال استسیگیریدمییادهنريیکشما.گرفت

بهمهارتاینریخته،ذرهذره،ریزهریزهکند،میراکارایندارداستسالست، جراح است،  سیاشده

.بگیرازشفردابدهنفریکبهدالرمیلیاردیکشماولی. گرفتشودنمی؟گرفتشودمیذهنش،بهدستهایش

درناگهان،،هستیمآسمانوآفتابذهن،تويهستیماي هذرمانهان، پسذرهیکیدرشدیم، آفتابیمتوجه

دلدریعنیشما،درکندبرپاآشوببگذاري،کندفکرتوطریقازآن جلو،برويبپذیريطورهمینکهصورتی

بکشد،بیرونمحدودیتاینازکشدمیآفتابآسمان ووبینهایتبعنوانشما راباالخرهشما،ماديآن دلشما،

شود؟ میچی

4581مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 

کمینازجستچونخورشیدآنپیشزمینوافالکگرددذرهذره

همجهتبیپس. شویممیفضااندازهبهمایعنی،شوندمیذرهیکها کهکشان،بزرگیاینبهزمینکهگویدمی

،شوندمیکوچک،شوندمیذرهماپیشکهکشانها،آسمانها. گویدمیمابه» فلکاي ههل«،را نیاوردهاولبیت

کمینگاه، اینازوقتیما،خورشید؟ یعنیکدامپیشِ.  شوندمیجامادرآنهاکهکنیممیبازجااینقدرماچون

گویممیمنهمینبراي،دهیممیادامهراذهنیمنکهگویدمیمابهحاال.بیرونجست،ذهن؟کجاستکمینگاه
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وکنممیاجرابرنامهیکهرهفتهمنچراکنیدمیشما فکر،نکنیدبسندهکنممیخواهش،دهیدادامهشماکه

. بیاوريجايبهراجبرانتعهد، قانونبابدهیبدهی،بدهی،ادامهبایدکنم، شمامیتکرارهیراعمدهنکات

کن، اگرکارمعنویتعدبرويساعتدوروزيبگوییدشما،بکشیزحمتکافیاندازهبهکهاستاینجبرانقانون

بعدوکنیدگوشرابرنامه،کنیدوتکراربلند،صدايبابخوانیدرا برداریداشعاراینشما،پنجاهشدهرفتهسنتان

. کندمتوقفراشماخواهدمیذهنیمن. نکنیدرها،دهدمیمعنیچهاینکنید، ببینیدتأمل،کنیدنگاهرابیت

:کهگویدمی

دستدوهرجانازینتنایبشوهینتن است؟درخوردچهجانیچنیناین

در،فضاستایناندازهبهیعنی،استنهایتبیکههستمادرکهجانییکگویدمیذهنیمنبصورتمابهدارد

منیعنیاست؟ تنتنمحدودیتاینشایستهچه،کندمیپخشخودازدائماًراخداییبرکاتهمحالعین

بدهید؟ ادامهراحالهمیندارید؟نگهخواهیدمیشماگویید؟میچهشماحاال.ذهنی

درپولوخواندنکتابباخواستممیومندانستمنمیراچیزهااینبودسالمسی،هستامسال 72بندهحاال

وبشودزیادبانکدربخرد، پولشخانهوبیاورددرپولبایدآدمکهبوداینتصورم،کنمدرسترازندگیمآوردن

باهمسرشباآدمرابطه. شودمیدرستزندگی. افتدمیخودشجايسرچیزهمهباشدداشتهپولآدماگر

همیکیباشدزیادسوادشباید، یکیآدمبهگذارندمیاحتراممردم. شودمیخوبمردمباشودمیخوباش بچه

.تصورایننبوداصالً درست. پولش

گیرید و بنده دیدم که نه این طور میو تجربه اندك آدمهایی مثل بنده یادموالناازباشیدباهوششمااگرحاال

حس بدبختی،کندنمیو یواش یواش که آدم پولش زیاد بشود، کتاب هم خوانده باشد، حس خوشبختی. نیست

؟خوردمیگوید اصالً این زندگی به چه دردمیکند، و حتی یک جایی حتی حدود چهل و چهل وپنج سالگیمی

معنیبیبیاورم پولم زیاد بشود که چی بشود؟ مثالً چی خواهد شد؟ زندگییعنی چی؟ هی کار کنم پول در 

. توي کتاب هم نبود. شودمی

اگر موالنا نبود من این . اي مثل من راه حل را در بزرگانی مثل موالنا پیدا کردیمحاال ما یعنی بنده ما که یک عده

استادان دانشگاه نگفتند، پدر و مادرمان هم نگفتند، . گفتنمیآشکار هم کسی به مادانستم و بطورنمیچیزها را

آقا ما پول داریم به ! آقا پول است، دیگر همه چیز پوله. دود پول در بیاوردمیبینیمیجامعه هم هر کی را
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ام را با این پول رابطهتوانمنمیکنیم؟ چرا منمیخواهیم داریم چرا پس اینقدر حس بدبختیمیکهاي هانداز

اصالً، یک چیزياعتماد کرد شود نمیشوند به آنهامیدرست کنم؟ کسانی که بخاطر پول دور و بر ما جمع

اینها اصالً دوست من نیستند، پس چه کار باید بکنم من؟ تحسین مردم هم توام با حسادت و ! خواهند اینهامی

. خوشبختی کجاست؟ زندگی کیفیت نداشت؟پس چی شدکنیمنمیدشمنی است، اصالً ما دوست پیدا

یک : یعنی به من ذهنی بگویید. شما اگر تصمیم بگیرید من ذهنی را ادامه بدهید یعنی به این حرف گوش ندهید

جان بینهایتی دارم من، از کجا فهمیدم؟ از همین اشعار موالنا، اي بابا یعنی من به اندازه فضا وسیع هستم؟  من 

کنم که، و شما هم بدانید شما اگر میخواهم زندگی ام را درست کنم، خراب دارممیذهن از طریق فکررفتم توي

زندگی . شودمیتوانید درست کنید روز بروز بدترنمیعد معنویتان کار نکنید زندگی تان راروزي دو ساعت روي ب

.توانید درست کنیدنمیخورد و با فکرمیهایتان به همخورد، روابطتان با بچهمیخانوادگی تان بهم

، اجازه بدهید زندگی پایش را بگذارد خدا پایش را بگذارد توي زندگی شما، باید اجازه بدهید که از آنور خرد بیاید

کشند که ما متکی هستیم، بقیه همه فرومیشود، چون یکی از این ستونها رامیآشوب برپا. درست بشود

کنید، کیفیت در آن نمیکنید پیدامیو شما کیفیت را در پول جستجو. نید توضیح بدهیدتوانمیریزد و شمامی

پولتويرامش دارد، من آرامش را آچیزي که ما هستیم در آن آسمان است، آن آسمان کیفیت دارد، شادي دارد، 

خواستم از اینها میجه مردمخواستم، از تومیخواستم، از تایید مردممیمقاماز خواستم، می، از پولخواستممی

. گرفتم و هیچ اثر نداشتمیهم

در این تن بماند، شما باید رها کنید آزاد بشود که گویی این جان بینهایت شایسته این، شایسته نیست میحاال

از کدام جان؟ از جانی که. شوییممییعنی ما به عنوان من ذهنی دستمان را از این جان. شما بینهایت بشوید

.شوییممیخدائیت است، ما به عنوان من ذهنی

خیلی خوب من االن فهمیدم من ذهنی دارم و از هم هویت :گویید کهمیشما با شنیدن این صحبتهاي موالنا

خواهم و من این جان بینهایت را اینجا حبس کردم، یک جان دیگر درست کردم که این جان میزندگیها شدگی

. این کیفیت ندارد،خوردنمیاین بدرد،سمی است، هوشیاري جسمی داردحیوانی است، این جان ج

و این جان حسود ترسد، جانی که حسود استمیشود، جانی کهمیآید، جانی که خشمگینجانی که دردش می

شوم میگیرم، هر چی بزرگترمیگیرم، عقلمیقدرت،گیرممیمرکز من شده، من از آن انرژي،دل من شده

خورید به میشما ببینید وقتی چهل سالتان است من ذهنی داشته باشید افسوس. شودمیزندگی ام خرابتر
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رفتیم،میرفتیم کوهمیگویید بیست سالمان بود، دانشجو بودیم، جوان بودیم، با دوستانمانمیبیست سالگی،

شود؟ میضعی است؟ چه چیزي  باعث این کارآید آخر این چه ونمیخندیدیم االن اصالً خنده به لبممیگفتیممی

.من ذهنی

&&&

چند تانَد بَحر در مَشکی نشست؟ ای تن گشته وِثاقِ جان، بس است

در واقع همانیده شدم یا هم هویت شدم با ،اي چیزي که من از فکر درست کردم،من ذهنیاي همی گوید ک

. وثاق یعنی اتاق. اي مختلف و این چیزي که درست شده مثل اتاق استچیزها، این بینهایت رفته توي این چیزه

اي من ذهنی ،آخر شما یک ذره فکر کن. اي من ذهنی که اتاق جان بینهایتی بس است دیگر، دست از سر ما بردار

.کنیدمیشود توي مشک نشاند؟ مشک کوچک است، دریا بینهایت، توجهمیمن، یک دریا را یک بحر را، تا کی

شما این فضا گشایی، جا . کندمیاي فلک، اي آسمان به ما یاد آوري کرد دوباره سئوال: پس موالنا وقتی گفته

توانید جا را باز کنید بجاي واکنش نشان میگویدمیبازکنی و حس بینهایت بودن که شما اگر همسرتان چیزي

زند که خیلی معنی دار میبینیم که حرفهاییمیاگر یکی چیز دیگر بگوید اگر یک آدمی راستیزه کردن، دادن، 

توانید جا را باز کنید؟ باید بتوانید باز میتا چیز دیگر،دهد و هزارمیدهد، پزمینیست، دارد خودش را نشان

:بلی اجازه بدهید این را هم بخوانم.کنید

806مولوي، دیوان شمس، غزل شمارة 

آیدغم رفنت چه خوری چون به از آن میدارخوشرت از جان چه بود جان برود باک م

این جان حیوانی، این من ذهنی که ما اینطوري چسبیدیم بهتر از این وجود دارد؟ بلی که وجود : پرسدمیاز ما

با فکرهایمان با دردهایمان با چیزهاي فیزیکیمان جان ما با هم هویت شدگی با دانشمان با باورهایمان . دارد

. خوردمیفوراً به ما بر. دانیدنمیدانید،میگوییدمیگوید شما اینقدر هم کهمیمی بینید که کسی.درست کردیم

به کدام جان برمی خورد؟ به آن جانی که بینهایت است، در این بحر در این بحر همه چیز بگنجد، یا نه به این جان 

ین نیست، نه بهتر از این وجود دارد، آن جان اصلی گوییم بهتر از امیما.محدود ذهنی؟ به این جان محدود ذهنی

ان برود که براساس چیزهاي آفل درست شده بر اساس بد و خوب کردن ما درست شده، جگوید اگر این یم.است

.آیدخوري؟ چون بهتر از آن دارد میمیچرا غم رفتنش را. دارد، رها کن برودننظم جنگل را ،نظم پارك دارد
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و عجب من اینستهر کسی در عجبی

آید کو نگنجد به میان چون به میان می

می گوید هر کسی را یک چیزي شگفت زده کرده و من را این پدیده شگفت زده کرده، یک بینهایتی که در میان

گوییم خدائیتیم، مگر خدا از جنس بینهایت نیست؟ ما نمی، مگرجا شدهذهن ي اینگنجد اوالً چه جوري تونمی

ند که این آسمان چه جوري در ذهن جا کمیاز جنس بینهایتیم، موالنا مگر نگفت این آسمان، خودش تعجبهم

شود؟ و میاگر از ذهن متولد بشود و ما بینهایت بشویم عمالً هوشیارانه، دوباره چی جوري توي این تن جا! شده؟

به می توانیم اي هستیم که در عین حال البته توي این تن نیست دیگر، این تن توي آن است، ولی ما چه پدیده

.بینهایت خدا زنده  بشویم

گنجد؟میکجافضااین.استبینهایت؟بگذاريتوانیمیکجاراخدا،گنجدنمیجاهیجکو نگنجد به میان یعنی

باشدمابا،باشداینباتواندمیآسماناندازة اینبهبینهایتیولیداریم،کوچولونتَیکماکهنیستعجیباین

ازبینهایتاینآیا،مااصل،استانسانفهمیدنبرايتوضیحاتاین؟باشد،محدودیتجهانایندروهوشیارانه

:گویدمیغزلدومبیتبله؟استذهنمحدودیتدرهنوزیااست؟رسیدهبینهایتبه؟شدهمتولدشماذهن

کبودیمامت، بنپوشدیاهلِچوتوتنِفُرقتووصالنبدیخوداگرغلطم، ترا

فلکتو،توداريهمگوشگویدمی،داشتیگوشدوتااگرگفتاولاینکهبراي؟چرا،گفتماشتباهگویدمی

حرفیعنی،داريرسگوشکههستیآسمانی،داريهمگوشنهگویدمی،نداريرسگوشکههستیآسمانی

؟چییعنی،نداشتیراذهنیجداییووصالدوییاینفقطاگراینکهشرطبه،بشنويتوانیمیراخدا

گذاشتیمرااسمشکهذهنیبافتاینتوي،باشیمخداامتداد،باشیمخدائیت،باشیمماکهبینهایتیاینیعنی

وصالو،کردهدرستذهنیخدايیکآنبراساس،کردهدرستذهنیتصویریکخودشبرايآنجادرذهنیمن

اینهاخوبخیلی:کهگویدمیذهنیمننظربه.هستندقطبدوتااینکه،کردهتعریفذهنیبطورهمرافرقتو

قطبفکردوتااین.استفکردوهرولی،استجداییهماینها،خداباشدنیکییعنیوصال،استوصال

استفادهراتاگوش،داريهمگوشتوکهبگویدخواهدمی.ریزدمیفرویکیآن،برداريرایکیش،هستند

.دوییاینبخاطر،کنینمی
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متوجهوشناسیدنمیاگر،بشناسیدبایدشماذهناًحداقلحقیقتا،استذهنکارگوییممیکهرادوییاینحاال

کاردوییباذهناینببینیدکه،عقببکشیدناظرحضوربصورتکه،کنیدتحقیقاینقدررویشباید،شویدنمی

آیندهوگذشتهاین.استلحظهاینهمیشهواقعدر،آیندهیکیداریمگذشتهیکیما،زمانمورددرمثالً،کندمی

رااش یکی،استفکردوتایعنی.استفکربوسیلهشدهساختهچیزدوتا.استذهنبوسیلهشدهتعریفچیزدوتا

.رودمیبینازیکیآن،برداري

.بشناسیدرادوییشمابلکه،کردخواهمتکرارراهمیندوبارهخواندممثنويازکهراچیزيآندوبارهکه

هستیتوکهچیزيآناینکهبرايچرا؟،بکنیکارينبودالزمتواصالً،نبودذهنیفرقتووصالاگرکهگویدمی

پوشیدهماتملباساآلنولی،استآرامشازپروشاديازپرشیرینیازپرهوشیاريازپرتاهوشیاريجان

.دیدنغلطبخاطر،دوییاینبخاطرفقط، است

دنبالماگویدمیچیزيیکموالنا،کنیدمیتوجهنیستغلطالبته،بودغلطقبلیبیتیعنی،غلطمگویدمیپس

االن،نداريگوشحیف،هستیآسمان:گفتاولبیت،دیگرنداریمگوشماالبدکهگوییممی،رویممیآن

،استگوشخودش،داردهمگوشخودشاصال،داريهمرسگوشآسمانیتنهانه،داريهمگوش،نه:گویدمی

تنهانهآسماناین،شمابشویدبزرگ آسمانیکبیرونبیایدذهنازذرهاینیعنی،هوشیارياستچشمخودش

سببکهاستهوشیاريایناصالً،داردهمچشم،داردهمگوشبلکه،استخرد،استآرامش،استشاديازپر

.شودمیحس همایندیدن

آنجنسازتوکهچیزيآن،نه؟بیندمیداردپوستوپیهاینکنیمیفکرگفته،رااینگفتهمابهموالنابارها

درفکرها،شودمیفکرایجادسبب،هستیدآنجنسازشماکهچیزيآن، شودمیشنیدنودیدنسببهستی

اآلن.راتوکنداسیرتواندنمیفکرموقعآن،ببینیدرافکرشدنبلندونشویدآنچراشما،شوندمیدرستآن

آییمدرمیدوباره،صندوقیکتويرویممی،آییمدرمییحجوصندوقیکازماچرا؟کردهاسیررامافکر 

توي،هستفرجیصندوقبهصندوقازکنیممیفکرودیگرصندوقدیگرصندوقدیگرصندوقیکرویممی

.هستیکیآنتوي،نبودزندگیصندوقاین

،استصندوقدوتافاصلۀ بیندرنیستصندوقتويزندگیباباکه:گویدمیموالنامثلآدمییکجایییک

در.داردوجودصندوقدوتافاصلۀ بینبفهمیتوکهاستاینبرايصندوقهااصالًاین.نروصندوقتويدیگر

.ببینیمراآسمانکهاستاین،گویممیدارمدیدنظرازمابراياش فایدههواپیماشودمیردهواپیماآسمان
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رادرونآسمانماکهاستاینبراياین،استکالغیاهواپیماستاینشبیهذهنیمنکهکنیدفرضشماحاال

فکرهااینولیهستممنآسمان،استآسمانتويفکربینممیکهرافکر، ايبینیدمیرافکرشمایعنی.ببینیم

دیگرفکرها.نیستمفکرهایممنپس،روندمیبینازآیندمیبوجود،...،روندمیبیناز،آیندمیبوجودهی

توانینمیتوذهنیمنايآقاگفت،پسگفتمیچی،کردندجمعاآلن،خودشاندرراشماکنندجمعتوانندنمی

؟موضوع راکنینمیرهاچرا،بشودجاانساننهایتبیخورشیدتودرکهباشیاتاقی

فکرهايآندر،خدابینهایت،هستیمماکهچیزيآنکهکنیمتحملاینطوريبایداآلنمایعنی؟چییعنی

راترس،کنرهاراآیندهاضطراب،کنرهارا استرس،کنرهاراغصه.دیگرباباکنرها،شودنمیجامامحدود

حس،بیاندازراکینه،بیاندازرارنجشها،کنرهاراخشم،کنرهاراحسادت،کنرهاراگذشتهخبط،کنرها

.استمحدودیتهمینمالاینها،دوربیاندازراانتامجویی

سیاهلباسعزااهلمانندتوتن،نداشتیرایذهنجداییحسووصلاینتواگر:کهگویدمیبنابراینپس

یعنی،پوشیدندذهنیمنکهینکسا؟دیگرچراگفتماآلن.عزاستلباسذهنیمنیعنی؟چییعنی.پوشیدنمی

براي؟پوشیدیمچیبراي،عزاستلباسلباساین،پوشیدیمذهنیمنلباساآلنهستیمبینهایتجانیکما

.داریمدوییاینکه

دیگريیک،شودمیدرستمنیکاینکهمحضبه،شودمیدرستمنیکچیزهابهچسبدمیآیدمیهوشیاري

ما،اشرابطهاینکهبراي.باشدتواندنمیخودشمن،کندمیمنعکسهمرادیگريیکمن،کندمیمنعکسهمرا

زندهاصلمانبهباشیمزندهخدابهزندگیبه،باشیمداشتهعمقلحظهایندراینکهیکیباشیمتوانیممیجوردو

بینهایتعمقهستیملحظهایندر،لحظهاینتويآییممیشویممیزندهحضوربهکهاستموقعیاین،باشیم

.پایداریم،یمثابتنمی رویمآیندهوگذشتهبه،هستیملحظهایندرهمیشه،ایستادیمخودمانپايروي،داریم

بلندذهنیبافتاینآیدمیشدگیهاهویتهماینازهممادانشاینودانممیگوییممیاینکهمحضبه،نهیا

یکاینکهمثلآییممیما،آیندهوگذشتهبهزمانبهرودمیبودنلحظهایندرآن،دانممیمنگویدمیشودمی

کهآیندهوگذشتهاین،آیندهوگذشتهبهآییممی،شودمیقطعمانریشه،بیرونکشندمیریشهازرادرختی

اینوبرسیمثمربهآیندهبهبرویمخواهیممیهستیمگذشتۀ ناراضییا،آیندهدریا،ایمگذشتهدریاماآییممی

آنبهصندوقاینازبنابراین،استروزناینجا،شدهبسته،استصندوقتادوفاصلۀ بینواقعدرکههملحظه

بودنجوریکهماینشدهپوشیدهلحظهاین،هستیمآیندهوگذشتهدروصندوقآنبهصندوقاینازصندوق
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گوییممیشویممیبلند،نیستیمارتباطدرزندگیباماموقعایندر.باشیماینطوريمداریدوستماکه،است

هویتهمباهاشونچونکهماستباورهاي،شدة ماستهویتهمدانشهمینمادانستنازمنظور،دانممی

.هستهممامرکزاینها،شدیم

.آوردمیموالناکه،داریمهمخاصیدویییکحالتایندر،هستیمقطعخدااز،هستیماندیشمحدودماپس

ذهن،دربکنیمراکارهاایناگرگوییممیمامثالً.کنیممیتعریففکرباجدایییعنیفرقت،رافرقتووصالکه

بعضیاستذهنتويهمۀ اینهاحالیکهدر.خداستازجدایی، اینهابکنیمراکارهااینخداستباشدنیکیاین

، جداییتويافتادیمگوییممیشویم،میناراحتکنیم،میکماستوحدتگوییممیکهکارهاییآنها موقع

. نیستدرستنه؟ اینهااستدرست

ذهنیمن. استغمایجاددستگاهیکذهنیمن. بپوشیمعزادائماً لباسماکهشودمیباعثکاراینکهگویدمی

فضاگشاوهستیمآسمانما:گفتهاولبیتدرکهحالتیدراست،لحظهایناتفاقمقابلدرمقاومتکارش

هم، دلشبراساسکندمیقضاوتلحظهبهلحظه. استبستنکارشکند،بازتواندنمیرافضاذهنیمن. هستیم

، خوبهاآنبهکندمیوصلرازندگی، کندمیخوبوبد،کندمیخوبوبد،کندمیخوبوبدشدگیهایشهویت

فروهنوزهماگر. گیردمیعزا، دیگرریزندمیفرومعموالًکه،برودبینازهمهرکدام،چیندمیهمبغلراخوبها

.گیردمیعزا،بریزدفرواینکهترساز،استنریخته

ذهنیمن. داریمگذشتهازنارضایتیزیاديمقدار. هستیمآیندهدرماکهاستایناش معنیترس،اضطرابخود

هیچ، شناسدنمیرارضا، خواهدمیزندگیچیزهااز، استطلبکار،شناسدنمیراشکر،استقطعخداازچون

اینکهکنیدتوجهشما. استموقت،شودمیراضی،آوردمیدستبهکهراچیزيآنهماگر. نیستراضیموقع

. معتبرندنسبیوموقتیبطوراینها،چیندمیذهنیمنکهخوبهایی

مناینکهبراي،ایناینایناین:گویدمی،بیندمیپراکندهوبقیۀ چیزهاازکندمیجداذهنیمنکهچیزيآن

محضبهیعنی. بیندمیجنگلنظمفقطراکل، ببیندراکلتواندنمیفکراصالً، ذهن. ببیندتواندنمیراکلذهنی

مافکرومارفتارنتیجهدر، نیستیمتنهاما،هستیمکلیکدرکهشویممیمتوجهما،بخوابدذهنپارازیتاینکه

حیوانات، هستندیکیماباهمدرختان، هستندیکیماباهمدیگرانسانهايکهشویممیمتوجه، شودمیعوض

.هستیموصلدیگربهمهمۀ ما، هستندیکیماباهم
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وبیندمیکندمیجداتنهارارویدادیک، ببیندتواندنمیراکلذهنیمن، نیستاینطوريذهنیمنولی

بوجودعلتیچهرااتفاقاینکه،کندایجادفکريعللتواندمیفقطموقعهابعضی، داندنمیبقیهباهمارتباطش

ایندرالهیفرمانیعنیقضاکهدانیدمیشماولی،نیستقضابهمربوطوجههیچبهعلتاینولی،استآورده

ناراضی، استمحدودعقلش، استمحدودفکرش، خوردمیشکستهمیشههمینبراي، شودمیجاريلحظه

. ریختندفروخوبهاآنکهاستاینهمهایشنرسیدگیثمربه، داردنرسیدگیثمربهگذشتهازذهنیمن.است

رازندگیمعنايرازندگیمنواستخوب، زنچهمرد،چهمنهمسراینحاالوکنندمیازدواجهمبانفردو

،ریزدمیفرومنزندگیمعنايخوب، آیدمیپیشطالقفردا. دهممیقرارخوبهایمپاركدرو،اوبهکنممیوصل

منوزنندمیحرفطالقازهنوز،گرفتندطالقاستسالچهلهستندها بعضی؟نهیاشوممیناراضیمن

همرادیگریکی،کندمالمتراخودش،کنداستفادهء سوازشوبیافتدبدياتفاقیککهاستاینمترصدذهنی

ذهنیمنفرقتووصالجزواینها. بدانیدراچیزهااینبایدشما، بدهدادامهراذهنیمن، مالمتباکندمالمت

، کندمیکاردوییباذهنیمن. است

شمانباشدذهنیمن، نیستذهنیمن،نباشددوییاگرولی، تودرنبوددوییایناگرفقط:گویدمیداردموالنا

منبصورتشویممیبلندودانیممیگوییممیمااینکهمحضبه، منبگوییدشویدنمیبلند،دانممیگوییدنمی

ریشهدیگر، زندگیباشودمیقطعیکدفعهشودمیکمشودمیکمهی،شودمیکمگفتمارتباطمان، ذهنی

بلندشودمیبرقرارارتباطشویدمیکوچکشما. استپویاچیزیکاینونشینیممیفرودوباره. نداریم

.شودمیقطعارتباط،دانممیگوییدمی،شویدمیخشمگین،شویدمی

. دانمنمیگویممیصادقانهحقیقتاًیادانممیگویممیاآلنمن ، باشددستتانشدنتانبلنددرجۀ اینبایدشماپس

چیزهايبادروندرمن؟ پردازممیجدلوبحثبهمنآیا. بپذیرمرالحظهایناتفاقبایدپس،دانمنمیاگر

مسئلهچیزهاییچهباکهببینموراخودمفقط،بدهمقرارنورافکنزیردارممسئلهاگر؟ دارممسئلهبیرونی

خواهممیمن،استمندروندرآن،کنممیستیزهوکنممیمقاومتوبیرونمندارممسئلهچیزيهربا، دارم

. خواهمنمیراذهنیفرقتووصال.ببرمبینازراشدگیهاهویتهماینراها دوییاین

شمااگر. هستیدخداامتدادکهدانیدمیشماکهاستاینحقیقیوصالآن. داردوجودحقیقیوصالیکولی

هویتهم، خدائیتیواشیواش،کندعمل،کندفکرشماطریقازاوبگذاریدوبپذیریدرالحظهایناتفاق

باودانممینگویید،نکنیدستیزهشمااینکهشرطبه،عقبکشدمیراخودشو،کندمیبازراشماشدگیهاي
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اینتا،بپرهیزیدکارهابعضیازو،نگذاریدخودتانچرخاليچوبونکنیددخالتوندهیدپارازیتخوددانممی

همشما،بیافتداتفاقبیروندراستالزمکهاتفاقاتیآنوعقببکشدراخودشیواشیواشیواشهوشیاري

. شویدمیآزادشما، پذیرشوشناساییبابپذیریدوکنیدشناساییشماوبپذیرید

ازپس،نیاندازیدهماآلنشما،ایدهویتهمچه چیزي بابینیدبشماتا. استآزاديمساويپذیرشوشناسایی

اینکهبپذیریدوکنیدشناسایی،استاضافیچیزيیکبدهیدتشخیصکههمین. افتادخواهدآنوقتچند

گوییدمیشویدمیبلندوقتیکهبینیدمی،شویمبلند،کنیمنمیراکارایندیگرماو.افتدمی،هستمندر

داریماصرارچرا. کنمعوضراشمامنبیاییدگوییممی،دیگرانسراغرویممی،شودمیقطعمارابطه،دانممی

.کنیمنمیاشتباهماکهکنیمپیدایقینلحاظاینبه، بسازیمخودمانمثلخواهیممی؟کنیمعوضرادیگران

آرامشوشاديوزندگیدرداردریشهلحظهایندرکهداردکسییقین، نداردیقینداردشکهمیشهذهنیمن

درکهکسیآن.استزندهداندمیوکندمیحسرازندگیلحظهایندرعیناً. باالآیدمیجوشدمیآنازخردو

ووصالدر،داردجسمیهوشیاري،کندنمینگاهرادیگرجايبیرونازغیروشدهبستهلحظهاین،استذهن

،ذهنیخدايیکبسويرودمیذهنیمنیکباداردآن.شناسدنمیراخدابسويبرگشتواقعدر،استفرقت

. استآیندهدراینورسدنمیموقعهیچکه

یکدنبال،ذهنیتصویریکبالحظهایندر، کنیمنگاهخودمانبهکهگوییممیرااینها، ذهنیمنانسانیعنی

فرقتووصالایناگر. هستذهنیفرقتووصالدرپس،نیستکهاآلنچون،استآیندهدرذهنیخداي

بصورتشما، نداردوجودذهنیفرقتووصالکه،شویدمیمتوجهشمایکدفعه،بگیردقرارآشوبموردذهنی

کی. برگردمنبسويگویدمیکندمیصدااآلنراماکسی؟خواندهچقدر. اوبسويگردیدبرمیداریدهوشیاري

،کندمیصداداردخودشامتدادبصورتراشما؟ خودشامتدادبصورتراشمایاراذهنیمنزندمیصدارا

، دیگردادیمتوضیحاآلن؟ شنویمنمیچرا. خواندیمبارچندین، ارجعیدیگراستآیۀ قرآنکه،برگردمنبسوي

. استگرفتهراماگوشفرقتووصالهمین

استکرباطنآن، کرایننباشدتااسترسَگوشرسِگوشآنهپنب

.استوصلذهنبهسرگوش،گذاردنمیرسگوشایناینکهبراي؟شنویمنمیچرا، داریمرسگوشماپس
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تعریفرافرقتووصالها .کندمیبدوخوبوکندمیقضاوت،ذهنرودمیشنودمیراچیزیککههمین

یواشیواشآسمان، بینهایتاینکهوقتی،داردوجودهمحقیقیوصال.نکنیدراکاراینشما، ذهنباکندمی

لحظههر، آییدمیکوتاهشمافقط،کنیدآزادتوانیدنمیشمارااینوشودمیآزادذهناینداخلازیواش

قضاکهگذاریدمیوجلورویدمیپذیریدمیرالحظهایناتفاق،شویدمیتسلیملحظههر،دانمنمیمنگوییدمی

.بیاوردبوجودرااتفاقات

قضایعنیقضا، افتندمیبوسیلۀ قضااتفاقات،افتندنمیشمابدبختیوخوشبختیبراياتفاقاتکهایمگفتهبارها

خوشبختبراياتفاقات. استذهنخوابازشماکردنبیدارکارشفقط،افتدمیلحظهایندرالهیفرمان، قدرو

شوید که اتفاقمیمتوجهاین را آیید بیرون میشما نیست وقتی شما از این ذهن یک لحظهکردنبدبختیاکردن

. آورد و این یکی دیگر همان خداستمیرا یکی دیگر بوجود

: گوید کهتراشد، علت ذهنی غلط است، اتفاق به ما میمیکرده یعنی علت ذهنیاوگوید میگرچه بوسیله ذهن

شویم ما؟ با شناسایی این که با چی هم هویت میاگر بد است شما با چیزي هم هویت هستید، چه جوري بیدار

. شویمنمیبیشتر برویم توي ذهن بیدار،اگر مظلوم نمایی کنیم،اگر ناله کنیم، اگر واکنش نشان بدهیم،هستیم

آورد، بوجودمیدو تا راه وجود دارد یکی این که تسلیم بشویم بگوییم که در این لحظه اتفاقات را خدا بوجود

کند میانداخته و آشوب بر پامیکند، فتنهیمشود دارد جورمیآورد که من تسلیم بشوم او از طریق باش ومی

ریزد، خودش هم بلد است، من بلد نیستم و نظم جنگل را و آن نظم پنهان را که حتی آن مینظم پارك را به هم

دهد به من، من االن میدهد، یعنی دیدمیدر زندگی من هم هوشیارانه به من،کندمیرا ادارهمن نظم پنهان بدن 

.ست محدود است، آخر ما دیدي نداریم در من ذهنیدیدم غلط ا

توانم صاحبش بشوم بیشتر بدست میاز زندگی که قطع است، من آن چیزهایی را کهچی است؟دید من ذهنی 

خواهیم میما مرتب. بیاورم خودم را با دیگران مقایسه کنم و از دیگران بهتر در بیایم غیر از این چیزي نیست

بیشتر از شما دارم، مقام من باالتر است، کالً . دانممیمسرمان به دوستانمان که من بیشتر از شماثابت کنیم به ه

کنم، من ناقصم، میمن احساس کمبودگوید که میچون من ذهنی. ا هستم و ما این را الزم داریممن بهتر از شم

کنیم مردم بگویند ما وجود داریم، میکوششاصالً این همه . من باید مرتب تایید بگیرم از دیگران که من هستم

توانیم بکنیم بد را بکنیم اقالً مردم بیایند ما نمیکنیم که حداقل کارهاي خوب رامیهم کارهاي بدها بعضی موقع

چرا؟ . خواهد بگوید من هستممیکنید من ذهنیمیتوجه. ما را دیگروجود داریم که زدندبابا بگوییم . را بزنند
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اش چیه؟ توانید از بین ببرید، چارهنمیشما این حس نبودن را و حس نقص را هیچ موقع،این که نیست واقعاًبراي 

تو آسمان هستی، تو بینهایت هستی، تو ،اینها همه پیغامش چیه؟ پیغامش این است که بابا تو فلک هستی

برتر در بیایم، رها کن ،، مقایسه کنممخورشید هستی، این اداهاي من ذهنی را که زیاد کنم باهاش هم هویت بشو

خواهم اصالح کنم، نه تو خورشید بشو، خورشید نور میدیگران را. رها کن با دیگران هم کاري نداشته باش. دیگر

کنند، مگر موالنا نور نیانداخته؟ خوب ما استفادهمیافتد، از نور تو استفادهمیدارد، اگر خورشید بشوي نورت

. کنیممی

. توانید متوجه بشویدمیبیت مثنوي برایتان خواهم خواند براي اینکه اینها ببینیم شما واقعاً این دویی را شماچند

شما باید معنی هم هویت شدن یا همانیدگی یا همانند شدن را ،کنم  متوجه نشدیدمیاگر باز هم من پیشنهاد

آییم میشما ببینید که وقتی. دویی را متوجه بشویدیک جوري این .ذهناً حداقل بدانید چی است،متوجه بشوید

کند اگر آن میگوییم من، یک بافت ذهنی است، این بافت ذهنی مثالً یک تصویر ذهنی از همسرتان ایجادمیباال

. بینیدمیدر حالتی که شما آسمان بشوید آن را آسمان.تواند با او ارتباط برقرار کندنمیایجاد نکندنتواندرا

شویم آسمان در میاگر آسمان بشویم سبب. بینیدمیاو را هم زندگی. شویدمیعنی از طریق زندگی با او یکیی

.      کنیممیدرون همه باز بشود، اگر محدودیت بشویم محدودیت را در دیگران تشویق

براي چی؟ کنیم میبا همسرمان ستیزه،کنیممیولی شما ببینید که چقدر ما از همسرمان بصورت قطب استفاده

کنیم که براي ما بگوید که منمیاز همسرمان استفاده.من ذهنی را سفت کنیمهاي براي اینکه بتوانیم دیواره

دانم، این میدانم یا تو، من بهتر از تومییا من. کنیمنمیما تحمل،دانینمیدانم تومیدانم، اگر آن بگوید منمی

.استمن ذهنی

ز و اینکه او هم از جنس زندگی است، و من هم از جنس زندگی هستم هر دو ما به یک استاد وصلیم آن استاد ا

شویم که بابا ما همه چیز رامیکند این زیبا است، آن موقع ما گوش شنوا داریم، متوجهمیما صحبتطریق 

گویدمیشود ومیشود نزدیک زمینمیدم متواضعاینکه آ. دانندمیدیگران مثل اینکه بهتر از ما. دانیمنمی

شنود، آن کسی را هم که میتنها پیغامهاي زندگی را، نه شنودمیدارد،دانم این است که گوشش باز شدهنمی

من: دیگر الزم نیست بلند بشود بگوید که.بیندمیو همه را زندگی. شنودمیآورد صداي آن هممیپیغام زندگی

چقدر آدمها .آن نیاز روانشناختی است.شما بیایید به حرفهاي من گوش بدهید من به این نیازمندمدانم می

خواهد عوض نمیخواهند دیگران را عوض کنند؟ آن کسی که در راه درستی است، هیچ کس رامیهستند که



Program # 681گنج حضور681برنامه شماره 

24: صفحه

توانیم نمیعوض کند، ماداند آدمها را باید خدا عوض کند، زندگی ی گنجد، و ممیکند، در بحرش هم همه چیز

. توانیم عوض کنیمنمیما خودمان را. عوض کنیم

یک خرد بزرگ است، یک بودن است، یک خدا : خوانم، توجه کنید به این ترتیبمیبلی ببینید دوباره این را

. ینهایت شوامتدادمان را برگردان بیا روي من و بیا در داخل من، یعنی ب: گوید کهاست، یک زندگی است به ما می

استاد است، استاد به یک کسی که در وصل و جدایی ذهنی است یعنی احول است، احول دوبین است، و یک 

توي ذهنش گذشته داریم گوید خوبمیگوییممیوقتی زمان. بیندمیگذشته و آیندهفقط کسی که مثالً زمان را 

.و آینده داریم چیزي دیگر نداریم

حال ،مستقبل،گوییم ماضیمیاست، چون این لحظه زمان نیست، درست است که مااین لحظه که زندگی ،حال

این که شما . شویمنمیحال باز هم گذشته است براي اینکه تا اتفاق نیفتد ما متوجه،گوییممیولی حالی که ما

کسی که در دوبینی احول یعنی . آینده باید ذهن را جمع کنید باید دویی ذهن را تمام کنیدوبیآیید از گذشته

بیا توي فضاي یکتایی و این شیشه که حضور توست و : گوید کهخودش است، میدخدا به انسان امتدا. ذهن است

.بینهایت توست و امتداد من است توي اتاق است، کدام اتاق است؟ اتاق ذهن است

327مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

رو برون آر از وِثاق آن شیشه راآرا، کاندر اَحوَلی: گفت استاد

گویید؟میکدام یکی را: گوییممیشاگرد که ما باشیم به استاد. برو از آن اتاق ذهن شیشه یکتایی را بیاور

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

کدام وحدت را کدام امتداد تو را بیاورم؟ کدام . گویی؟ دو تاستمیراکدام شیشه : گوید کهببینید دوبین می

اصالً همه وقت تلف کردن ما این بوده که یک !  هان شرح تمام کن. خدائیت را بیاورم پیش تو؟ اینجا دو تاست

ح به اندازة شر. آیدنمیدر حالی که خدا، حضور، اصل ما به شرح در. کسی بیآید حضور را خدا را به ما شرح بدهد

با وباید امتداد بدهید. کنم که شما باالخره از ذهن باید زاییده بشویدمیکافی داده شده، چرا اینقدر من اصرار

نمی شود که شما چندتا چیز یاد بگیرید و بگویید . تعهد جلو بروید تا از این دویی و از این ذهن زاییده شوید

براي اینکه شما . بافدمیاین من ذهنی دوباره خودش را. بس نیستزندگی ما یک کمی بهتر شد همین بس است، 

.به منظور خلق شدنتان نرسیدید
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شود، منظور ما این است که شما به میمنظور ما از این برنامه این نیست که دردهاي شما کمتر بشود، گرچه آن هم

اگر جسته و گریخته به این برنامه نگاه . یدولی شما باید ادامه بدهید، شما باید روي خودتان کار کن. وحدت برسید

گویم هر روز کار میچرا. کند، باید هر روز کار کنیدنمیکنید هی اینجا را نگاه کنید آنجا را نگاه نکنید این کار

. کنید؟ بعد معنوي شما مهمترین بعد است

کنید که این جریان خرد و آب بعد معنوي یعنی چه؟ بعد معنوي یعنی بعد خدائیت شما، یعنی شما یک کاري

بعد . عد خدایی شماستبعد معنوي شما ب.  حیات از آنور وارد چهار بعد شما بشود، چهار بعد مادي شما بشود

اگر شما قطع بشوید فقط با فکر سر و کار داشته باشید، فکر خشک است، فکر جسم است، فکر .زندگی شماست

شوید و زندگی از میبدون خرد زندگی بیشتر در این جهان خشکیات زندگی ندارد، شما با فکر بدون آب ح

خورد؟ که چی بشود؟ میاین زندگی به چه درد: گوید کهانسان میها دیگر بعضی موقع.افتدمیکیفیت

، سبب آرامش دارید، از شما مثل یک آنتن، انرژيبیسبب شادید،بیشوید، شمامیولی وقتی شما به زندگی زنده 

. گیریدمیخود شما هم. شودمیخرد زندگی، عشق لطافت به جهان پخش

شما باید آن ! چقدر شرح بدهیم. شرح الزم نیست! ام شرح تمام بدهتوي من ذهنی: گویندها میخالصه بعضی

آید هم هویت میدهند یک وقتی کهنمیاي گوشعلت این که یک عده. چیزي را که محکم گرفتید رها کنید

جان حیوانی ها گوییم هم هویت شدگیمیداریم.  کنندمیگذارند فرارمیترسند و میرا رها کنندها شدگی

توانید بر اساس نمیشما. جان من ذهنی است، من ذهنی باید فرو بریزد باالخره هم فرو بریزد. دهدمیتشکیل

تواند آرامش نمیتواند شاد باشد، ایننمیاین. این منم: وییدبگ،چیزهاي آفل جهانی یک بافت ذهنی درست کنید

.داشته باشد، شما تجربه نکردید؟ بنابراین ادامه بدهید

از حاال تا ! گویی؟ دو تا است، شرح تمام بدهمیکدام شیشه را: گوییممیخالصه ما که دوبین هستیم به خدا

خورد، این دو تا نمیذهنی دارد، بدردقیامت هم شرح بدهیم کسی که بخواهد توي ذهن باشد، فراق و وصال 

. افتدمیاش را رها کنی آن یکی همیکی. کندمیقطبند که در مقابل هم هستند، فکرند، یکی دیگري را تقویت

. دهندمیکند و این قطبها همدیگر را انرژيمیهر چیزي یک قطب ایجاد. یعنی ما در ذهن قطب این جهانی داریم

.آورند؟ انرژي زندگی شما استمیانرژي را از کجااین 

آید و شما زندگی این است که االن شما از آنور میخواهید زندگی کنید؟ میخواهید دنیا را نگهدارید؟ یامیشما

افتندمیکنید اتفاقهامیکنید فضا را بازمیکنید بازمیافتد هر لحظه بازمیکنید و اتفاقاتمیبا کیفیت زندگی
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کنید میافتد بازمیجوانی، پیري، سی سالتان است، چهل سالتان است، هر جور. کنیدمیو، زندگیروید جلمی

. کند شما را، این زندگی استمیخرد زندگی اداره

این خوب است، این بد است، این خوب است، این !! یک موقعی هم هست که نه توي ذهنید و خوب و بد دارید، ها

ما باید ثابت کنیم . کنیممیکنند ما کارهاي درستمیآن  بد است، آنها کارهاي غلطآن خوب است،...  بد است،

آنها را از . کنیم تا ثابت کنیممیکه باورهاي ما درست است، باورهاي آنها غلط است، و اگر الزم باشد جنگ هم

، شرح تمام، مردم وقتشان را بکن شرح تمام: گوییممیبراي همین.گوییمبریم تا ثابت بشود ما درست میمیبین

. کنندمیدر شرح تمام تلف

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

شما بیا این دویی را . دو شیشه وجود ندارد، فقط یک دانه است، و آن هم امتداد من است: گوید کهخدا به ما می

من الزم .کشم عقبمیکه آن تو بماند، بگذار من دارم خودم را! تعریف ذهنی نکنوصال و فراق را،بگذار کنار

یعنی قضا از . این قضاست: گوید کهداشتم تو یک مدتی من ذهنی درست کنی و موالنا هم در این ترجیع هم می

آن که ما . کندمیزادنوع قضا و قدر است، یعنی آمدن ما و افتادن ما توي ذهن قضاست و قضا باالخره ما را دارد آ

. شما با این عینک دویی نگاه نکن. آنهم ما را از این چیزها باز خواهد کرد،را انداخته و چسبانده به چیزها

تو هم امتداد منی، تو نور منی، من نور خودم را ،یک دانه است، من یکتا هستم. دو شیشه وجود ندارد: گوید کهمی

احولی را دوبینی را . افزون بین مشو. خواهم روي آن در تو بایستم و بینهایت بشوممیکشَم ومییواش یواش دارم

.با نظم جنگل ببین. دوبینی را کنار بگذار یعنی با دید پارك نبین با دید جنگل ببین. کنار بگذار

ز آن دو، یک را در شکن: گفت استاای استا مرا طعنه مزن: گفت

گوید از این صندوق میاستاد. بینممیه نکن، اینجا دو تا است، به لحاظ زمان من گذشته و آیندهمرا مسخرداستا

. فاصله دو تا صندوق من هستم! روي، یک لحظه توي صندوق نرو فاصله دو تا صندوق هم ببینمیبه آن صندوق

روي با دید صندوقمیوقوقتی توي صند. تو در فاصله دو تا صندوق باش بگذار من تو را بکشم،تو هستی

یعنی چی؟ یعنی ما نباید موقع برگشتن با دید ذهن ببینیم و در .دید صندوق دویی است، دید ذهن است. بینیمی

ما با چیزهاي خوب این جهان هاي و آن خوبهاي ذهن هم هویت شدگی. خوبهاي ذهن معنی زندگی را بگذاریم

. ما نخواهیم توانست توضیح بدهیم. ریزندمیاینها دارند فرو. کنندمیاست، و خوب بفهمیم که اینها سقوط دارند
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گوید که خوبند و چسباند به چیزهاي خوبی که ذهن میمییعنی کار غلط انسان این است که معناي زندگی را

تاده توضیحات علل ذهنی هستند، علل ذهنی که این اتفاق اف. آیدمیریزند و در صدد توضیح درمیاینها فرو

. وقتت را توي اینجا تلف نکن. کنیدمیدرست نیستند، توجه

االن . ، من بیدار بشومافتد االن گفت دیگرمیگویید این اتفاق افتاده من چیزي یاد بگیرم هر اتفاقی کهمیشما

خیلی خوب مگر: گوید کهمیدر خواب چی بودم؟ و استادشوم؟میشوم؟ از چی بیدارمیچه جوري بیدار

!.اش را بشکن، یکیگویی گذشته و آیندهنمی

چون شکست او، شیشه را دیگر نبودشیشه یک بود و به چشمش دو منود

دانم این من ذهنی که منعکس کننده نمیاش را شکست، یعنی شما اینطوري بگویم، اگر یک لحظه بگوییدیکی

له دو تا صندوق باشید یک دفعه نظم جنگل دست یک لحظه در فاص،همه این چیزها است، یک لحظه صفر بشود

کند با ذهن فهمیدهمیآیا نظم جنگل دست نخورده، نظمی که زندگی شما را اداره.شویدمینخورده را متوجه

. شرح تمام: گوید کهبراي همین می. شود؟ نهمی

هر توضیحی که ما از خدا از . و این شرح دادنی نیستنخواهیدیعنی شما شرح تمام خدا و زندگی و اصل شما را

توضیح است فقط، خودش اصل است، خودش عین است، به خودش دهیم اوالً تا حدودي وارد است، میاصلمان

.باید زنده  بشوید

وقتی یکی را شکست، دید از بین . وحدت ذهنی نخواه: گویدهمین را میتواند ذهنی باشد؟ دارد میآیا وحدت

شوید که زندگی شما از جنس پارك نیست، گرچه مامییک روزي شما متوجه. بین رفترفت، دید پارك از 

،باغبانها آمدند شاخهاي خشک را بریدند قبالً:دانیدمیرویدمیولی شما پارك. توانیم پارك را بوجود بیاوریممی

شما یک عکس بگیرید از .بینید خیلی قشنگ اندمیگلهاي پژمرده را یکی یکی چیدند، آن چیزهایی که امروز

یکی از این گلها هفته بعد بیایید ببینید آن گل هست؟ خواهید دید یکی دیگر است آنجا، بروید به باغبان بگویید 

.کنیدمیتوجه.آن پژمرده شد بریدیم انداختیم دور االن این را داریم: گوید کهمی! خواهم؟میکه من آن گل را

در . تواند نظم  زندگی ما باشدنمیولی نظم پارك. ، پارك جاي خودش را داردکنندمیپارك را هر روز نظافتش

بچگی هست، نوجوانی هست، جوانی هست، پا به سن گذاشتن هست، ضعیف : افتدمیزندگی ما که پیوسته اتفاق

تونید که یک نمیرود، هیچ شمامیاینها پیوسته دارد جلو. شدن هست، پیري هست باالخره مرگ هست
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رود جلو و شما فضا را بازمیاین همینطور. متش را جدا کنید بگویید که این خوب است، باید این بماندقس

. بردمیو موقع آزاد کردن شما از ذهن خدا همین سیستم را بکار. کنیدمی

و خشممرد، اَحوَل گردد از مَیالنچون یکی بشکست، هر دو شد ز چشم

اش رفت و در نتیجه االن دید درست در آمد، دید درست این است که یک هوشیاري چون یکی شکسته شد جفت

شوید که اتفاق افتاده شما هم میاست و این هوشیاري رفته و هم هویت شده با چیزها با اتفاقات، شما متوجه

وشیاري جمعشوید همیشوید، آزاد کهمیهویت شدگی را بشناسید، از طریق پذیرش و شناسایی یکی یکی آزاد

.رودمیشود داردمی

چون از اتفاق زندگی: گویدگویید اتفاق چیه؟ چون ذهن عادتش است، مینمی.کنیدنمیو شما با ذهن تان دخالت

شود، دارد همین رامیدهد، خشمگینمیگوید که این اتفاق چرا خوب نیافتاده، واکنش نشانخواهد میمی

وردن چیزي، چرا ما اینقدر عالقه داریم چیز بدست آیعنی هوس و حرص بدست میالن.و خشماز میالن: گویدمی

اش که بدست نیاوردیم یا از دست دادیم، شود، خشممیبیاوریم؟ براي این که مفهومش به من ذهنی اضافی

گین چیدیم خوبها را، خوب این خوبها تعریف شده براساس چیزي در بیرون است، این فرو ریخته شما خشم

این ترس و خشم ما را هستید یا نیستید؟ اگر دید زندگی داشته باشید نه، اگر دید من ذهنی داشته باشید بلی، 

. کندمیکند دو بینمیاحول

اگر نتوانم آن را گیر « ، خشم »زندگی در آن است بگیرم بیاورم«،، میل و هوا و هوس و حرص رفتن برايمیالن

شود با سقوط و فرو  ریزش ومیشود هر خوبی دارد تهدیدمیمگر. »بیاورم یا یکی از خوبهاي من فرو بریزد

مثالً. تواند زندگی را طوري ترتیب بدهد؟ بلیمیآیا آدم به حضور برسد بوسیله نظم در این جهان. نظمیبی

شما باید بیایید چراغ قرمز بایستید . ترافیک که ما الزم داریم یک نظم ذهنی است، ولی نظم ذهنی من دار نیست

.این نظم ذهنی است، خیلی هم خوب است. سبز بشود بروید

نظم ذهنی با من،بیبجایش خوب است، نظم ذهنی،ولی زندگی من مثل ترافیک نیست، پس نظم ذهنی جا دارد

کنید تویش من است؟ من میشما ببینید نظمی که ایجاد. افتد و آن غلط استمین دار در ما اتفاقمن یعنی م

دهید؟ هیجان میشما واکنش نشانشوید؟ میسرمایه گذاري شده، یعنی اگر آن نظم بهم بخورد شما خشمگین

ان است، که توش کن فیکون و نظم اصلی ما آن نظم پنه. آید، اگر هست این نظم من داردمنفی در شما بوجود می
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روید جلو، زندگی این لحظه تازه به میگشاییدمیقضا و قدر ملحوظ است، یعنی شما همین طوري این لحظه را

. پذیریدمیکنید و اتفاق این لحظه رانمیشود و شما هم هیچ قضاوتیمیتازه جلوي شما باز

بندد به یک چیزي، بازمیاتفاقاً توي غزل هست که شما راشوید،میپذیرید خرد آن فضا، دارید بزرگمیوقتی

. شودمیشوید یعنی این فضا بزرگترمیکند یک دفعه بزرگترمیشوید وقتی بازمیبندد منقبضمیوقتی. کندمی

کند با شناسایی میمنقبضکند، میکند منبسطمیکند؟ منقبضمیبازدر شماچه جوري بینهایت را زندگی

ولی ما هم هویت شدگی هایمان .شویممیباز،...شویم،میگردید، بازنمیکند، در نتیجه شما به آنجا برمیسطمنب

افتد بهترین اتفاق میشناسیم، زندگی با اتفاقات که این همان قضاست، یعنی هر اتفاقی که در این لحظهنمیرا

.باید یاد بگیریم. بکشی بیرون، نباید اعتراض کنیدشما از چی باید خودت را: گوید کهدارد به شما می. است

&&&

333مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

کندز استقامت، روح را مُبدَلخشم و شهوت، مرد را اَحوَل کند

می گوید که خشم و شهوت، شهوت یعنی حرص بدست آوردن چیزي، شهوت جنسی نیست، شهوت جنسی هم 

حتی شهوت فکرها و خشم حاصل از آن مرد را دوبین،شهوت براي بدست آوردن چیزهایکی از آنها است، 

.کندمی

رود میشود با دانششمیهیجانی داریم هر موقع این من ذهنی بلندشویم یا یک مییعنی هر موقع ما خشمگین

وجودمان را وابسته کردیم به دنبال چیزي در دنیا، نه اینکه نباید برویم، نه اینکه چیزها را بدست نیاوریم، ولی

خواهیم آن را میبدون آن فضاي بزرگ هستیم، قطع شدیم از خرد زندگی، ما،بینیممیآن، زندگی را در آن

گوید، این احولی است، و از استقامت و االن عقل حرص داریم می.بگیریم بگذاریم این مرکزمان از آن عقل بگیریم

گوید می.انسان فرض کنید در این لحظه ریشه داشته باشد در زندگی پایدار باشدپایداري،  پایداري یعنی این که

این حالت دیگر ریشه دار نیست، ،آییم باالمیدانم و با دانش هم هویت شدهمیگوییممیهمین که ما: که

. استقامت ندارد، نه تنها استقامت ندارد توازن هم ندارد

هارمونی است، توازن است، یعنی چیدش یک جوري است جنگل دست نخورده در آن دید. کندمیدید ما را عوض

شود که هر چیزي که میبیند و متوجهمیهمه چیز به هم وصل است، و هر چیزي جاي خودش را دارد، کل را

حتی من هم سرجاي . همانطوري که هست باید باشد هیچ چیزي غلط نیست همه چیز سر جاي خودش است
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با اینهمه ،؟ اگر االن زندگی من بد است، براي اینکه با این همه هم هویت شدگی باید بد باشدچرا. خودم هستم

آیا این هم هویت ،خواهد مرا آزاد کندمیاین همه هم هویت شدگی دارم زندگی. حرصی که دارم باید بد باشد

دانم که فرونمیچون،شوممیریزد من بد حالمیوقتی فرو.ریزدمیریزد یا نه؟ فرومیمن فروهاي شدگی

گاهی اوقات .ریزدمیدهم، بدبخت شدم، خوب هایم دارد فرومیواکنش نشان.ریزد که من چیزي یاد بگیرممی

از همسرش جدا بشود، از . ریزد، یک دفعه ممکن است یک کسی اموالش را از دست بدهدمیهمه خوبها یکجا فرو

پیدا کند، همه اینها براي این است که هم هویت شدگی زیاد داشته، خدادانم حتی اشکال بدنینمیهایشبچه

.  خوب است، یا بد است؟ خیلی خوب است. چیزي بهش نشان بدهدیکخواهدمی

بلی اجازه بدهید دو بیت را دوباره بخوانم، در این صحبتها گفت که تو لباس سیاه عزا پوشیدي فقط به این علت 

. خوانممیبه این علت که در صندوقی و این دو تا بیت را دوبارهکه یک دویی ذهنی داري،

921مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

رو فنا کن دید خود در دید دوستدروستدیده ما چون بسی علّت

ل دست یعنی دید پارك را فنا کن در دید نظم پنهان جنگتو بیا دیده پارك را : گوید کهمیدر مثالمان دارد

کند، اتفاق این میکند االن اتفاقات را جورمیعقلی که تمام این کائینات را اداره،نخورده، تو بگذار قضاي زندگی

بگذار ،دید من ذهنی را که بیماري زا است، بیمار گونه است،تو تسلیم شو، دید دویی را. لحظه دست تو نیست

دید دوست نظم پنهان است، دید جنگل دست نخورده است، . گیردید دوست را ب،کنار، دید خودت را بگذار کنار

.دید پارك نیست

یابی اندر دید او کل غَرَضدید ما را دید او نِعْمَ الْعِوَض

این دید این نظم پنهان، این که شما این لحظه ،یعنی دید من ذهنی این دید دویی را بدهی برود و دید او را بگیري

کنم و  آن چیزي را که با آن میافتد دست من نیست و من چشمهایم را بازمیاتفاق این لحظه کهاینبگویی که

آسمان باز شده در درون من، چشم ،کنم، این دید فلک باز شدهمیکنم برود، و فضا را بازمیهم هویت شدم رها

.گیريمیدهی دید او رامییعنی بهترین عوض، دید ذهن رانعم الْعوض.آن بهترین عوض است

! توانید زنده  بشوید؟میبهش کنیم که ببینیم شمامیخوانم من؟ براي اینکه تکرارمیببینید اینها را چرا

ردید در خودتان بگویید که خیلی خوب دید گبر ،؟ فقط به ذهن معنی نکنید!توانید نکات ظریفش را بگیریدمی
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توانی میکل مقصود آمدنت به این جهان را، فقط در دید او،زندگی ات راکل غرض: گوید کهمیمن عوض شده؟ 

چه غرض معنوي، غرض معنوي این ،کل غرض چه غرضهاي ماديتوانی پیدا کنی، نمیپیدا کنی، در دید ذهن

هست، از این آسمان گفت آفتاب هم ،است که من به او زنده  بشوم، من آسمان بشوم، بعد از این که آسمان شدي

.چه کارهایی باید بکنی. فهمی که چی کار باید بکنیمیبعد با دید او،آید به این جهانخرد و برکت می

کل مقصود  در دید . کنم، و شما هم پیدا کنیدمیکنم این غرض من بوده، این کاري که االنمیمثل من، من فکر

: بلی به این یکی دو بیت هم نگاه کنید. کنیدشود اگر با دید ذهن نگاهمیکل مقصود گم.  گویداوست می

910مولوي، دیوان شمس، غزل شمارة 

برو حمال جمو، کِت مهین مهان نرسدبه سوی عَکّه روی تا به مکه پیوندی

جاست، در اینجایک یک جایی بوده شهري از شام نزدیک دریاي روم، منظورشاالنکهعکّه شهري است

روي سوي یکتایی، مکه در اینجا سمبل میکنی میبروي، بعد فکرها بسوي دنیا بروید، بسوي دوییاگر : گویدمی

.رويمیفرو بروي و فکر کنی بسوي یکتاییذهن در بیشتر هر لحظه . یکتایی، عکّه ذهن است

من ذهنی درست در ذهن ما. کنیم؟ داریم به وصال و فراق ذهن االن تمرکز کردیممیداریم راجع به چی صحبت

. کنندمیرود بسوي یک خداي ذهنی و رفتنش هم بوسیله دو تا فکر است که همدیگر را تقویتمیکردیم، دارد

رویم میکنیممیفکر،انداریممیاش جدایی است، ما این سیستم ذهن را بکاراش اسمش وصال است، یکییکی

.شویم در من ذهنییمدر حالی که روز به روز بیشتر آغشته،بسوي یکتایی

توانی هم من ذهنی را نمییعنی. ممکن مکن، کت، که ترا، هم این، هم آن نرسدناگوید برو جستجوي کار میبه ما

باید این من ذهنی را و ،هم این هم آن نرسد، براي این که به یکتایی برسی.نگه داري و هم یکتایی واقعی را ببینی

ولی این را اگر.اگر بخواهی به خداي اصلی برسی. و خداي ذهنی را رها کنیبینش دویی را و من تصویري را 

رسی به میرسی، بسوي عکه برومیخواهی نگه داري هم به این برسی هم به آن برسی به یکی از این دو تامی

اکید کند روي این که یک نفر بیاید خیلی ت.شويمیبیشتر با دنیا هم هویت،عکه، بسوي ذهن برو بسوي دنیا برو

حتی شعر بگوید، شعر ،جمالت درستی بسازد،و حتی خوب حرف بزند،فکرها و باورها و در این کار استاد بشود

گوید مییکتایی وقتی شعر.یک استعداد است، معنیش این نیست که حتماً به حضور زنده  شده به یکتایی رسیده

تواند شعر بگویدمیمن ذهنی هم. دهدمیشما رایک پیغامی تویش است، یک خردي تویش است، یک تکانی
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تواند باورها را غربال کند خوبهایش را در بیاورد، و هی آن باورهاي خوب را ردیف کند، میتواند خوب بنویسد،می

. باید از ذهن بپریم بیرون. کنیدمیتوجه

آهوان نرسداز آن پیاز دَمِ نافِ بوییمیپیاز و سیر به بینی بری و

از بوي .این بوي عشق است، نیستیکنمیو فکریکنمیبري بومیاست،ها پیاز و سیر بوي هم هویت شدگی

بوي خشم، . شودنمیتوانی بوي ناف آهوي خُتَن را بگیري، یعنی یک عطر خوب، بوي پیاز بوي عطر خوبنمیپیاز

ولی ما انتظار . ن، بوي پز اینها بوي خودشان را دارندبوي ادعا، بوي بلند شد،بوي حرص، بوي هم هویت شدگی

.آنها بوي خوب ندارند. بوي خوب از آنها را داریم

که در ضمیر هُدی دل رسد، زبان نرسدمخوش اگر سر گنجینه ضمیرستت

کنی، خرد پنهان جنگل را به زندگی خودت حاکم ،خواهید نظم پنهانمیشود، شمانمیاز این واضحتر دیگر

خواهی آن آسمان درون را  تجربه کنی، می)درون=ضمیر(خواهی میخاموش باش، پارازیت فکر را خاموش کن،

.اینجا را خاموش کن، ذهنت را خاموش کن، از این صندوق به آن صندوق نرو

خواهید هدي یعنی هدایت، که در ضمیر هدي در واقع ضمیر هدي ذهن خدا است، خرد خدا است، این که شما ب

رسد، زبان همان ذهن نمیزبان. رسدمیگوید به مرکز خالی شده شمامیخرد خدا شما را هدایت کند به این

بلکه . توانیم برسیمنمیاست، یعنی ما با فکر و گفتگو و هم هویت شدگی با باورها و باورها را ظریف کردن و اینها

جاي اینکه آن سواد مرکز ما باشد یواش یواش آن آسمان مرکز به کهانداختن آن سوادمان به دور و اجازه بدهیم

. ما باشد

وگر از پَیام دلرب به تو صیقلی رسیدی 

ات را  به یکی نَفَس زُدودیمهه زنگِ سینه

این پیغام در اثر ،رسیدمیاز معشوق از خدا، زندگی پیغامی به تو،گوید اگر از دلبرمیاین بیت سوم غزل است،

خرد الهی در این لحظه در ،اگر حکمت الهی. رسدمیازي شدن شما با زندگی یا پذیرش اتفاق این لحظه به شمامو

گذاشتی و با اتفاقات میرا در اختیار اوانرسید یعنی شما خودتمیاثر پذیرش اتفاق این لحظه به مرکز شما

در این ،حواست را بدهی به دیگران،خواستی همنمی،کرديمیکردي، و به صورت تماشاگر نگاهنمیستیزه
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خواهید اجازه میزدود، شمامیزدودي، یعنی اومیدر یک لحظه،صورت زنگ سینه تو را که همان من ذهنی باشد

،زنگ آینه ما،و زنگ سینه ما.که بیاید صیقل بدهد دل شما را،بدهید پیغام زندگی به شما برسد براثر تسلیم

بهشودخواهیم زدودهنمیحاال اگر در یک آن هم. تواند زدوده بشودمیایت بوسیله او در یک آنزنگ این بینه

شودمیزدودهتدریج

من. کندپیدافیصلهکاربگذارید،ابیاتاینو خواندنخودتانرويکاربهتعهدباشماکنممیعرضهمینبراي

آینهزنگ،بریزدریزد، فرومیفروشناساییبا،آمدهبوجودگذراچیزهايباشدگیهویتهمِاساسبرکهذهنی

ذهنیمانمنباببریمبینازرازنگبخواهیمچههرما.توانیدنمیشماتواند،میاوفقطشده،زدودهشماسینه

. کنیممیزیادراشدگیهویتهم،کنیممیزیادرازنگبیشتر

نکردیسرکشیوسرتودلِمه، ارای ههل

!ربودی؟ کیخُسوفبهراجَاللَتتکُلَهِ

یکازندهی،انجامراکاريیکیک کاري را انجام بدهی یاباشیآگاهاگرخوبیخبر،باشآگاههمبازیعنیهله

رود،میمحاقبهوشودمیچهاردهشبکهراماهخواهدمی. ماهگذاشترامااسمحاالباشی،آگاهبایدچیزي

وگیردمیماهکهاستموقعیخسوفگویید،میراخسوفاولولی.بدهدتوضیح،شودنمیدیدهروزسهیعنی

.ماستهاي شدگیهویتهممعادلزمین. گیردمیراجلویشزمیندرواقعورسدنمیمابهماهنور

سرکشیودانممیگویممیشوممیبلندشوم،نمیتسلیم،دارمسرمنبگویینشويبلندتواگرماهاي:گویدمی

سرکشیکسیباکردناست، قهرسرکشیشدناست، خشمگینسرکشی؟ شکایتچییعنیسرکشی،کنیمی

.استسرکشی،شدهدیرمکهترافیکدرحتیشدناست، خشمگینکشیسررویدادباکردناست، قهر

فضاکسیکنید، هرنمیبازرافضا،پذیریدنمیشماوهست،هستکهطورهمینلحظهایناتفاقیعنیسرکشی

.دانممیگوییدمیکندمیسرکشی،کندنمیبازرا

کند، هرنمیشکرکسیهر. کندمیسرکشیکندمینماییمظلومندارد ودوسترامنخداگویدمیهرکسی

همسرکشی،کنیممیکارخودمانسرباداریمسرمادارد، وقتیسر. کندمیسرکشیدانممیگویدمیکسی

اینکهشود، ازمیمشخصماکردنجدلوبحثاز،شودمیمشخصدیگرهاي آدمتغییرازماسرکشی.کنیممی

ماکردنبیداربراياتفاقاتگوییممیکهحقیقتهمیناست،سرکشیدانینمیتودانممیمنگوییممی
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اینکردبدبختگویدمییاخواهدمیخوشبختیاتفاقازکهکسیهر،ماو بدبختیخوشبختیبراينه،افتندمی

باکههایی علتاینآورد،میبوجودزندگیرااتفاقاین،جنگدمیقضابادارد،کندمیسرکشیداردرا،مناتفاق

.استغلطتراشیممیذهن

ماکه،ماستپادشاهیکالهمابزرگیکاله،راتوبزرگیکالهکردي،نمیسرکشیونداشتیسرتواگرگویدمی

،بیرونیمعمولیپادشاهنهجهان،ایندرهستیمپادشاهما،نباشیمجهاناینوها شدگیهویتهمایناسیر

گرفتهخسوفراماجاللوشکوهکالهاینوهستیمبزرگاواندازهبهما،هستیمآسمانمااینکهلحاظپادشاه به

ماهولی. گرفتهماماه. تابدنمیچیزيماماهازوگرفتهرازندگیآفتابجلويماهاي شدگیهویتهمیعنی

:دهدمیتوضیحخودشحاال.هستیمچهاردهشبماههستیم،

سِپردیمَغفِرترهسابقلطفنهاگرو

!گُشودی؟ کجادلتزراها خُسوفگره

اووبله:گفتیمماهستی،منجنسازتوپرسیدهماازاولهمانخدایعنیخدا،لطفازلی،لطفیعنیسابقلطف

بودیمجمادمثالکهوقتیوبودهماهمراهو همیشهپیمودیمراراهاینماکند،کمکمابهکهدادهقولمابههم

اینشدنسنگدرشدي؟تو سنگچرا:کهنگفتموقعهیچ.دیگرما هوشیاري هستیم بودیم،سنگجنساز

راکارهااینحیوانیتدرشديحیوانچراکردي؟راکارهاایننباتیمثالً موقعشدينباتچرایاکردي؟راها کار

کردي؟ 

درلحظهبهلحظهازلیبخششآنهنوزگویدمیکردیم،بدکارهايیکذهندر،توي ذهنآمدیمماهماالن

لحظهاینقدرت.شودمیبخشیدهخدابوسیلهباشد،چههرجهانایندرماگذشتهدیگربعبارت.ماستاختیار

هویتهمیعنیشماگناهانشما،زندگیبیایداودهیدمیاجازهشمااینکهمحضبهاست،گذشتهازبیشتر

.شودمیبخشیدههمهمابدکارهايآندانمنمی،ماهاي خشم،ماهاي شدگی

کهقضابوسیلهاتفاقاتاین. گشودنمیمادلازراها خسوفگرهایناینصورتدرنبودطورایناگرگویدمی

ها خسوفآورد، گرهمیبوجودخسوفیکشدگیهویتهمهر،ماستهاي خسوفگرهکردنبازبرايافتد،می

،بخشدنمیراماخداکردیم،راکارهااینماگویندها میخیلی.کندمیبازماگذشتهکارهايبخششبامادلازرا

است، هرذهنازماآوردندرخدامنظورهمنبخشید، االنرامامراحلآندرمگر.کردیمماهمه،ترسندمی
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کائناتبدهیم،ادامهذهنیمنبهبخواهیماگرما،بکنیمبایدهتوجالبته. بیرونآوردمیداشتیمآمادگیماموقع

انرژيماکهاستعلتاینبهاست،بدهمواقعاًاست،بدگویدمیذهنکهبددهد، اتفاقاتمینشانالعملعکس

بگیریمیاددبیرستانوابتداییکالسهمیندرراها درساینماکهاستخوبچقدرهمینبراي.فرستیممیبد

ایجادزیاديخسوفهاي گرهآنهاکهبدهندیادهایشانبچهو بهبگیرندیادخودشانمادرها همپدر ویاو

.نزنندسفتخیلیراها گرهیانکنند،زیادخیلیراها شدگیهویتهمیعنینکنند،

چیزیکاینکهنداندانسانوبریزدفروبخواهدآنداریم،شدگیهویتهمیکماکهشودمیسفتموقعیگره

خسوفآن ومقابلدرمقاومتاثردربکندبودنقربانیوبکندمظلومیتاحساسوبریزدفروبایدکهبودهآفلی

هویتهمماهمدردباوآیدمیبوجوددردکهموقعیشدگیهویتهمگره.بشودسفتخیلیاش گرهخیلی

مقاومتکهشویم؟ موقعیمیاتفاققربانیکیما.آیدمیبوجودشویممیاتفاققربانیورنجیممیوشویممی

دهد و مینجاتشدناز قربانیرامامقاومتعدم. نیستیمقربانیدیگرکنیممیبازرافضاکهموقعی. کنیممی

.گیریدمیجشنشماوریزدمیفروشماشدگیهویتهم،افتدمیاتفاقلحظهدراینیعنیرود،میبینازخسوف

.کندمیبازداردمندلازراخسوفاز گرهمنگوییدمیوکردمشناساییمنگوییدمی

مااصالگوییممیکنیم،مینقصحساینقدرذهنیمندرماکهاینستکاراشکال.زندگیکند؟میبازکی

خیلیمقامخواهدمیباشد،داشتهپایینیخیلیمقامخواهدمیدارداهمیتخدابرايانسانیهر.نداریماهمیت

اصالً.باشدداشتهخیلی خیلی باالسوادخواهدمیباشد،داشتهپایینیخیلیسوادخواهدمیباشد،داشتهباال

باتواندمیانساناست،جهاناینکارهايبرايکتابیسوادندارد،ارزشیآنقدرزندگینظرازکتابیسواداین

ومانعبزرگترینجهل،بزرگترینمرکب،جهلِشودمیاینوبشودهویتهم،همکتابیشدانشباهمسوادش

.شویمرهاشرشازتوانیمنمی. هویتیمهمآنباماکهاستهایی دانشهمینحجاب

خواندهکتابداشتم،روانشناسیدانشبودم،هویتهمدانشمبامن.بودممناینکهبرايدانم،میرااینمن

وکندعوضهمرادیگرانحتیکند،حلرامسائلشتواندمیچیزهاآنباکهکندمیفکرآدم.استپردهبودم،

ازپرهستی،خشمگینخودتکهتونیستی،خوشبختخودتکهتوگویدنمیآدمبهکسی.برساندخوشبختیبه

کاريچهاینبدهی؟ آخرکیفیتدیگرانبهخواهیمیچه جوريندارد،کیفیتتو که زندگیتهستی،رنجش

خواهیمیگرفته،رازندگیخورشیدجلوتادانشباشدگیهویتهمگرفته،ماهت،خسوفیدرخودتتواست؟

نیستی؟متمرکزخودترويچراتو؟کنیچکار
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ندارد،زیاددانشکهکسیآنمگر.دانندنمیچیزيندارند،سوادکهمردماینباباکهگوییممیمیازبرخیولی

.درونآسمانآنبیند؟میچیگفتیمراآسمانخوببیند؟نمیراآسمانکند،مینگاهآسمان

رهستیاینعَقَباتِبَسطیوقَبضنهاگرو

!فزودی؟ کیومُحاقزتوتنکاهَدیچهز

درمادلکهبگویدخواهدمیخوانم،میبرایتانمثنويازچیزيیکدوبارهاالنکهبسطوقبضکهگویدمی

یاخدابرايمابگوییموکنیماستفادهذهنیمنبینیکوچکونقصحسحالتاینازنبایدماوخداستدست

باکند،میمنبسطکند،میمنقبضکند،میمنبسطکند،میمنقبض.هستیمخودشمااصالنیستیم،مهمزندگی

دشوارهاي گردنهیعنیاست،راهاینهاي عقبهبسطوقبض:گویدمیزندمیمثالداردکند،میبزرگراماکاراین

یکبافشارد،میرامادلیعنیقبضشویم،میما منقبضوقتیاینکهچرا؟ براي.استراهایندشوار،هاي راهو

اوکهبگوییمبایدکههستموقعایندرشویم،میناراحتماورودمیبینازچیزآنوکندمیهویتهمچیزي

گرفتم،توازرااینمنبود،بزرگمنتوبوديهویتهماینباکهگویدمیدارد.دهدمیکاهشراماتندارد

آنموقعآنوبله،باشد،گوییدمیو شمادیگربکنیراکارایننبایدتوکهدهممینشاندارمتوبهکرد،سقوط

.شویدمیبزرگوریزدمیفرو

منهربهکه،شناسیمنمیراهایمانشدگیهویتهمماچونکند،میمطرحرادیگرچیزیکدوبارهدوباره،

وصلاصالًنهیاشود،میرویواشیواشولی.داریداختیار! نهگویدمیداريشدگیهویتهمتوبگوییذهنی

شویدمیآشنایکیبارویدمیشماآورد،میدردودیگرچیزیکبهچسبیممیمارا،مادیگرچیزیکبهکندمی

دارممنشد؟چی.رودمیگذاردمیاوشویدمیاوکشته و مردهدیگروشویدمیعاشقشکهماهچهارسهازبعد

کنیمیرهارااینوذهنیمنبعنوانبوديهویتهمتوکهافتدمییادتانیکدفعه. استقبضاینکشم،میدرد

. شودمیکوچکتوذهنیمنیعنیتوتنو

همدردباودرداینتويبیفتدکهدارداحتمالچرا؟لغزد،میپایشآدمکهاستدشواريگردنۀاینگویدمی

ازپرهستند،رنجشازپرهستند،دردازپرکسانیکهآناند،کردهراکاراینمردمو.بماندتوآنبشود،هویت

زندگیاتفاقازموضوعبودند،هویتهماتفاقبابگیرند،یادچیزآنازوبیفتداتفاقاینکهعوضهستند،خشم

کنند،میحملخودشانباراکینهکردند،درستکینهکوبیدند،کردندجمعراها رنجشرنجیدند،خواستند،می
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یخبنداناگرمخصوصاباشی،مواظببایدکندمیرانندگیآدمدیدیدها گردنهتويدارد،گردنهراهاینواقعاًپس

هویتهمشماهماینجادراست،همینطورهماینجادر.برويآهستهآهستهببیندي،چرخزنجیربایدباشد،هم

بدهیدنشانواکنشاینکهجايبهعقب،کشیدمیشماریزدمیفرووقتیریزد،میفروشدگیهویتهمشدید،

تهافتیمیخوردمیسراتومبیلتنکنی،جمعراحواستاگرکهجایییکدرکهفهمیدمیبشوید خشمگین

یکیشوند،میردکهمردماینجاآقاگوییممیبودبندانیخددیدیباریکراهخیلیهستی،نوردکوهنهیا.دره

وقبضگویدمی.بودهمیخبندانبودباریکهمراهبود،مواظبآدمآنجاخورد،میسرپایتباشمواظبیکی

.استراهاینهاي دشواريبسط

کههموقتیوگویندمیمحاقرااینوشودنمیدیدهماهقمري،ماهشبِ آخرسهیااصطالحبهروزِسهدانیدمیو

اینوتن،لحاظبهاستماهشدنباریککهگویدمیمحاقولی.محاقیمدرماازخیلیهماالنشویم،میپنهانما

چهبعداًاست،اینفرضششود،نمیدیدهکهشودمیکوچکاینقدرونشودکوچکروزسهماهاگر. استقبض

.چهاردهشبماهشودمی،دیدیدراحاللآنوشودمیبزرگیواشیواشبعداًشود؟می

باشد،داشتهشدگیهویتهمهم،بازیعنینکرده،خدايِیکدفعه،بنازدخودشبهاگرهمچهاردهشبماهولی

اینطوريشماودهد،مینشانشمابهدیگرشدگیهویتهمیکزندگیمحاق، یعنیبهرودمیگرددمیبردوباره

.شویدمیچهاردهشبماهشود،میکوچکتانتنمحاق،بهرویدمیهیاوبسطوقبضبا

پساست،بزرگترهیاست،بزرگترهی،استبزرگترانسانهامامورددربعدي،چهاردهشبماهکهبعديماهولی

نکردیم،نالهکهشدنکوچکازبعدشویم،میکوچکشدگیهویتهمشویم، بلحاظمیکوچکتنبلحاظ

چرااتفاقاینافتد،میاتفاقیچهاالنکهبودجمعحواسمان،گردنهآنمثلِخیلیماآنجاونکردیماعتراض

بودم،خبربیخداازبودممتکیاینرويچونبودم،متکیاینرويمنبوده،چیاتفاقاینموضوعاصالًافتاده،

.شویدمیبزرگپذیرش ووشناساییباگفتیمرا،اینکردیدرهاکهبینیدمییکدفعه

ومحاقبهرويمیدوبارهشدي،اگر مغروردوبارهچهارده،شبماه.استدفعهآنماهازتربزرگايدفعهاینماه

دنیامالهاي شدگیهویتهمتماممنبگویداستممکنکسیشود،میمفرورباشدداشتهشدگیهویتهمآدم

راخودشها بدگوییدرحسادتآثاربینید؟میخودتاندرراحسادتآثارشماآیاچی؟دانشولی. کردمرهارا

کسهیچکهکندمیبدگوییهمماذهنیمنهمجوريیکبکنیم،بدگوییمااستممکنباالخرهدهد،مینشان

.محاقبهرویممیدوبارهوداریمشدگیهویتهمهنوزماکهشودمیمعلومپسکند،میبدگوییولیفهمد،نمی
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:گویدمیامخواندهقبالًرااینهابخوانمسریعهستمثنويبیتچندیکبلهوخداستتکنیکبسطوقبضپس

2777مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 

حسینایکاتبدستِدرقلمچوناِصبَعَینبَینَهستدلودیده

همومادیدهمگویداین، میبهدهدمیگوشکهکسیهرکس،همهايعلی،ايحسین،ايیعنیحسیناي

کهکسیهریعنیهمحسین.هستنویسندهدستدرقلمکهطورهمیناست،خداوندانگشتانبینمامرکز

یانه؟یارااینپذیریدمیشماحاال. اوستدستدرقلممثلِشمادلوشمادیدبدانید،انسانهاتمامايشنود،می

اینکنم،میبخواهددلمکاريهرمنبیند،نمیرامنزندگییاخدا!شدمپنهانخودماتاقاینتويمنگوییدمی

. استنویسندهدستدرقلمکههمان گونهاست،پروردگارانگشتدومیانقلبوچشمحسین،اي.گویدمیرا

:گویدمیاستحدیثهمایناست، بلهاش ترجمهاین

حمِن ُیَقلُِّبُھ َكْیَف َیشاءُ  .ِانَّ قُلُوَب َبنی آَدَم ُکلَّھا َبْیَن ِاْصَبَعیِن ِمْن اَصابِِع الرَّ

. سازدمیدگرگونشخواهدطورهراوو.استخداوندانگشتدومیانآدمیزادگانهاي دلهمانا

.بسطوقبضبله؟

بَنانزینبَسطیوقَبضبادل،کِلکِمیاندروقهروستلطفاِصْبَعِ

قلممثلِرامامرکزواستقهرموقعییکاست،لطفموقعییک:گویدمی.انگشتانسریاانگشتانیعنیبنان

بینششمابهابیاتهمینخواندنکند، اصالًآزادراماخواهدمیکند؟چکارخواهدمی.استگرفتهدستش

موقعی لطفپس.نکنیدکارمنتانباوعقلتانباکند،کارزندگیبگذاریدکنید،بازرافضالحظهایندرکهدهدمی

دلوکندمیدارداوکهبدانیدشماولی.استبدحالمانماکهاستموقعیقهراست،خوبحالمانماکهاست

:گویدمی.آیدمیبوجودبسطیوقبضانگشتاناینازواستدستشدرقلمبصورتشما

کیستی؟ اِصْبَعَینِآنمیکهاِجاللیستیگربنگرقلمای

یک.استآسماناست،خورشیدکهداریماصلییکما.هستیخداییاگرکن،نگاهقلم،اي:گویدمیمابه

طوري کهآننیستیمجسمهمماخودنیست،جسماست،خداییپسبشود،نهایتبیتواندمیکهداریممرکزي

کیانگشتانمیاندرکه،هستیمکههستی،گونهخدااگرخوب،کننگاهگویدمی.دهدمینشانذهنیمن

ودهدمیتکانراقلمکهاوستپسنه،نگوییدخدا،انگشتانمیاندرهستیم؟کیانگشتانمیاندرهستی؟
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سمتبپرد،پایینبپرد،باالهیدربیاورد،بازيقلماینبنویسید،باشیدداشتهقلمییکشمااگرحاالنویسد،می

دردتانشمااست،بیشترهماوزورخوب.بنویسیدزوربهبنویسید، مجبوریدتوانیدنمیشماچپوراست

درنکردنمقاومتوقضاوتعدمواستتسلیممعادلقلمکردنرها. بنویسیدبگذارکن،رهاراقلمآید،می

بینازقبضکند،نمیاتفاققربانیراشماکند،نمیاتفاقبهمتصلووابستهراشما. استلحظهایناتفاقمقابل

.باشدبسطهمیشهباشد،بسیارکوتاهقبضتواندمیرود،می

وزندگیمنظوربستنایندانیدمیو.نویسدمیچیببینممننویسد،میداردخداکهبگوآمد،قبضموقعهر

ازیکیوقتیولیاست دردایجادمقدمهواستخطرناکیکارنامیم،میخوبماکهچیزهاییآنبهزندگیمعناي

پنجرهاینازباشیآگاهاگرزندگی،بسويشودمیبازپنجرهریزند،میفرواندماديکهها معنیوها ارزشاین

.آیدمیپیشها فرصتاینهمیشهوآیدمیزندگیخرد

همهکار؟کدام. گیردمیصورتکاراینترآسانوزودتربشويتسلیماگروشوتسلیمشماریخت،فرووقتی

مذهبیباورهايهستند مثالًآدابهستند،باورهاکهاستدرست.بشوندآزادذهنوشدگیهویتهماینازباید

آنجابهراماادیان.برسیمخداباحقیقیوحدتما بهکهاستاینماکاراصلولی.هستندمذهبیآدابوهستند

بکنم،یکیخداباراشماکهاستاینمنماموریتنگویدوبیایددینیدیدیدحاالتاشمادیگر،کنندمیهدایت

بینگویدمیهممرکزشدارد،مرکزدارد،دلکسیهر:گویدمیراهمیندارد.استهمینادیانهمهمأموریت

.نیاوردربازيپسخدا،انگشتانکیستی؟انگشتانبیندانیدمیشما.خداستانگشتان

استمَجمَعراهِچاربرتوفرقاستاِصْبَعزینجنبشتوقصدمجله

البتهمااست،انگشتآنازحرکتتوکنمچی کاروخواهممیچیگوییمیاینکهقصدها،همهکهبدانگویدمی

باالخرهبکنید،مقاومتفکرتانباشما.شودمیهمثابتوبشودثابتتانکنیمباوراستممکنراچیزهااین

وخواندهرااینهابزرگییکدارید،چی کارنکنیدرااینکارکه،فهمیدمیدردطریقازکهکشیدمیدرداینقدر

قرآن مربوط کرده هاي هم به حدیث و آیهها و بعضی موقع.کرده، و از خودش نوشتهتجربهخودشونوشتهدیده

.کند این صحبتها رامیشود ما برویم بخوانیم ببینید آیا تقویتمیاینها را، آنها را

: ویدمی گ.هستندها گوید سر تو هنوز در چهارراه هم هویت شدگی هاست، مجمع  همین هم هویت شدگیمیاما

و اگر حواست را تمرکزت را در این لحظه . کنی از آن انگشتان استمیکنی هر جنبشیمیتو بدان هر قصدي
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.پیش آن بروم، از این زندگی بخواهم از آن زندگی بخواهمن نباشد که پیش این بروم، پیش این بروم،یهنوز در ا

یعنی مغز، یعنی آن چیزي که فکر به طرفشاست، فرق یعنی سر، یعنی ذهنها مجمع هم هویت شدگیمجمع،

. رودمی

بگردد، ببیند ها االن در این لحظه با این حرفها را زدیم، فکر شما هنوز باید برود در جهان دنبال هم هویت شدگی

از بچه مثالً شما از همسرتان .تواند بطلبدمیخوشبختیچه چیزي تواند بگیرد از میکه از کدام زندگی و هویت

دلتان مرکزتان که منشاء همه کهخوشبختی بخواهید با این صحبتها؟ در حالی،دوستانتان باید هویت بگیریدتان، 

گیرید؟ که من آن بساط را جمع کنم میاز این صحبت شما چه نتیجه.  گوید بین انگشتان اوستمیچیزهاست

. و یعنی تمرکز من روي آن چیزها نباشد! دیگر

چون مقاومت بکنم من . کنمنمیخواهد بنویسد، من مقاومتمیدر این لحظه اوکه چیه؟ االن تمرکز من االن پس

مردم قربانی اتفاقات شدند، بدلیل اینکه او! شویم مامیآید، براي همین است که قربانی اتفاقدردم می

کشی تا این میاینقدر درد. شويمیکنی قربانی اتفاقمیمقاومت: گویدمیمقاومت کردیم،،خواسته بنویسدمی

ما از گردنه سقوطیک موقع هم است: ولی توي شعر گفت. نویسممیگذاري منمیفهمی، بعدمیموضوع را

. دیگر حاال گردنه را به ما گفتند. توانیم برگردیمنمیآید، وکنیم، دردمان میمی

اوستفَسخَوعزمزهمفَسختوعزماوستنَسخِازهاتحالحروفاین

یعنی از نوشته . نسخ یعنی نوشتن. نویسدمیاین شکل حال تو، اینکه حالت خوب است، یا بد است را او: می گوید

کنی براي کاري و یا فسخمیو این که عزم. شودمینویسد اومیکنی حالت را، او هر چهمیاو کپی برداري

اي هم هی به عبارت دیگر که بارها صحبت شده و یک بیننده. ستروي، باز هم از عزم و فسخ او انمیکنیمی

: کندمیتکرار

افتند ما این بینش را پیدا کردیم که منیاتفاقات برای خوشبخت کردن یا بدخبت کردن ما

. ما را از خواب فکر بیدار کنندافتند تامیاز اتفاقات زندگی خنواهیم، اتفاقات

یکی از عالئم خواب ذهن همین مقاومت است، اگر شما اتفاق بیفتد مقاومت . نمکمیدر خواب ذهن من مقاومت

. ایدنکنید، فضا را باز کنید، پس به ذاتتان که فضاگشایی است پی برده
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نیستآگاهقلمهرتَقَلُّبزیننیستراهتَضَرُّعجزونیازجز

.گذاریم که او با قلم بنویسدمیاحتیاج به نوشتن او داریم، ماگوییم ما میبه غیر از حس نیاز که این لحظه

نیاز به ،نیاز به چیزها نداریم که ما را خوشبخت کنند،گوییم نیاز به جهان نداریممیکنیم، ما االننمیمقاومت

دانند چیه مینخواهد یک اتفاقی  کهمیمردم چرا اینقدر آینده نگرند؟ براي اینکه در آینده. اتفاقات نداریم

من: گویدمیشما االن در این لحظه.این انتظار مال من ذهنی است! همه منتظرند! تا آنها خوشبخت بشوند،بیافتد

. دانید قبض و بسط وجود داردمیپذیرید ومینویسد شمامینویسد، هر چهمیخواهم ببینم او چهمی

گریه، این کنیم،میري نیست که ما براي از دست دادن چیزتضرع یعنی زاري، زاري در اینجا به معنی آن زِرزِ

پس این تضرع . توانیم بکنیمنمیتضرع یک جور اعتراف به عجز و ناتوانی خودمان است که با من ذهنی ما کاري

گوییم که مننمیکنیم،نمیبه معنی اعتراف به ناتوانی و عجز ما است، که ما جز قلم چیز دیگري نیستیم، مقاومت

زندگی از این برگرداندن، اینکه. گوید راه دیگري نیستمیو غیر از تضرع. دانم این قلم را چه جوري چرخاندمی

ترسد و مقاومت همنمیدهد ومیکند و انسان هوشیاري جسمی را از دستمیانسان را از من ذهنی بیدار

آگاه :گویدمیهر قلمی. لب یا برگرداندن استشود این اسمش تقمیآید به بینهایت زندگی زنده کند و مینمی

! نیست

اند، رنجش دارند، خشم مخصوصاً موقعی که حالش خراب است،  بیشینه افراد رنجیده،انسان باید تسلیم بشود

بهترین راه تسلیم است، تا زمانی که مقدار . از حرکت خودش نیست. دارند، و این قلم آگاه از حرکت قلم نیست

آن موقع . کندمیارکدارد زیادي  از این آسمان باز بشود و شما ببینید به عنوان حضور ناظر یک کسی روي شما 

بینش ما مقدار ،خرد ما زیادتر شده،گیریم، ولی آن موقع هوشیاري ما بیشتر شدهمیهم باز هم تسلیم را  پیشه

قضا یعنی بهزیادي بینش جنگل دست نخورده شده، ما معتقد شدیم و عمالً هم تن در دادیم به نظم پنهان زندگی 

پس . دانیممیاینها را تواماً دیگر. چرخاندمیو این که این قلم را یکی دیگرافتدمیبه اتفاق این لحظه که هر جور

. کنیمنمیمقاومت

بدونیکدرکندپیداخودقدرخودقدربرولیداندقلماین،

وشیار باشد نیک و داند اما به اندازه خودش، و اگر همیدانیم، هر قلمیمیمی گوید این موضوع را، االن ما هم

شود که بدش تبدیل به نیک مییک کسی مقدار زیادي به هوشیاري زنده  شده متوجه. شودمیبدش عوض
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کند،  عشق زندگی از شما میبینید خرد زندگی از شما عبورمییعنی شما. کندمیشود و دارد تماشامیزندگی

گویید زیاد نمیکنید،نمیدهید، قضاوتنمیمقاومت نشانو شما .کندمیکند، برکت زندگی از شما عبورمیعبور

عجله ندارید، . شویدمیبینید گستردهمیشود، و یواش یواشمیشود، ردمییا کم است، همین طوري دارد رد

.خواهید بکنیدنمیدخالت

کند، میآن در نیک و بد پیداو. داندمیبه اندازة خودش. داندمیولی قلمی که هنوز این را تجربه نکرده االن ذهناً

شویم میبازهم یک نیک و بد ذهنی داریم، یک نیک و بد حقیقی داریم، به محض این که ما از نیک و بد ذهنی رها

اینها بدند، این آزاد شدنها خوبند، و هر ها دانیم این هم هویت شدگیمیما االن دیگر. شویممینیک و بد حقیقی

گذاریم زندگی با اتفاقاتش به ما نشان بدهد و ما هم با شناسایی و پذیرش آزادمیچه هم هویت شدگی است

.شویممی

&&&

قضاهاراچشمودلکردیمُهرنهاگرو

!منودی؟ کیدانهتوبه! نَهفتی؟ کیدامتوز

است، و اگر بخواهیم ساده بندد از طریق قضا، قضا همان قضا و قدر میزندگی یا خدا دل و چشم ما راکهمی گوید

گوید فرمان الهی در این لحظه میو. گیردمیتعریف بکنیم قضا را، این است که اتفاق این لحظه بوسیلۀ او صورت

بینیم و چشم ما هم که بوسیله ذهننمیتواند همان بینش زندگی باشد که با آنمیدل. بنددمیچشم و دل ما را

خواهد بیفتد، یا هر اتفاقی در این لحظهمیبیند، وقتی یک اتفاق خاصینمیمبیند با دانش معمولی او همی

. افتدمی

گیرد میپس اگر دست ما نیست پس با قانون زندگی صورت. می خواهد بگوید که اتفاق این لحظه دست ما نیست

کند، و دانه را میپنهانمی گوید دام را از ما.که قانون زندگی یا نظم زندگی همان نظم جنگل دست نخورده است

کشد و میبینیم و دانه ما رامیبینیم ولی دانه رانمیافتد که ما دام رامیخواهد بگوید اتفاقاتیمی.دهدمینشان

دانیم با رفتن بسوي دانه که به نظر ما یا با قضاوت ذهن ما خوب است، به کجاها خواهیم رفت؟ و متوجهنمیما

گوید آن میشویم یک دام دارد ومیاي که با آن هم هویتبه هر حال هر دانه.دام استشویم که این یک نمی

شود و شما دام رامیگوید که وقتی دام گذاشتهمیگیرد که شما به دام بیفتید و حتی پایینمیبوسیله او صورت
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بر کنی، و در مورد اینها چند بیت مدن از آن باید خودت را نگه داري و صآافتید براي بیرون میر آن بینید دنمی

شود فهمیدنمیشود فهمید چی هست با ذهننمیکه شما ببینید که اتفاق این لحظه را. از مثنوي خواهم خواند

بینیم و نه عواقب چسبیدن یا هم هویت شدن با دانه را متوجهمیشود پیش بینی کرد، و ما نه دام رانمی

آید، اگر با پذیرش صورت بگیرد، این ن هم هویت شدگی و بالهایی که سرمان میافتیم در دام ایمیو. شویممی

تمام صحبت سر این است که چگونه ما منقبض شدیم . شود که ما گسترده بشویممیبیرون آمدن از این دام سبب

ما را منبسطما بینهایت بودیم افتادیم به محدودیت و انقباض و چه چیزهایی . کندمیو چه چیزي ما را منبسط

.کندمی

امروز گفته که مثل قلم در دست آن است، قبض و بسط است، قبض و بسط شبیه گردنه است، باید مواظب باشی، 

همینطور گفتیم اتفاق این .روي نباید ناله کنی، نباید مقاومت کنی باید پذیرش را پیشه کنیمیوقتی به قبض

هوشیاري جسمی تبدیل به دید نظم زندگی بشود که نظم زندگی رویم جلو تا این دیدمیپذیریممیلحظه را

. خوانم این ابیات را چون قبالً خواندیممیشبیه نظم جنگل دست نخورده است، سریع

1188مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

می کُشد با لشکر و مجعِ ثَقیلموسیی، فرعون را با رودِ نیل

کند ما هم در این لحظه هوشیاري هستیم بجاي اینکه میبا من ذهنی مشورتکهه فرعونگوید کمیزندمیمثال

گوید که حوادث طبیعی میبنابراین. کنیممیرویم با من ذهنی مشورتمیبا خدا مشورت کنیم از طریق تسلیم

ن و لشکریانش را غرق کما اینکه رود نیل حاال بگوییم که با لشکر زیاد، فرعو. کندمیبراي انسان مشکل درست

. گوید یک موسیی یا موسی فرعون با لشکریان را در دریا غرق کردمیبه عبارتی. کرد

حمابا دَرز سَربیمی شکافدای منرود را با نیمِ پَرپشه

کوبیدند که آرام میسایلی به سرشکرد و باالخره با ومیدانید سر نمرود را رفت و خورد و اذیتمییک پشه هم

چرا؟ . گوییممیاین براي چی است، براي قضا. کوبیدند زدند و سرش را شکافتندمیبشود و آنها که

بین جزایِ آنکه شد یار حسودحال آن کو قولِ دمشن را شنود

دشمن در اینجا من ذهنی است، . شنودمیشنود، پند دشمن رامیگوید حال کسی را که قول دشمن رامیتو
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و ببین جزاي آنکه یار حسود شد، حسود هم من ذهنی است، چی است؟ دو نمونه گفت، یکی نمرود بود با این همه 

:گوید کهمیعظمتش، یکی هم فرعون، و االن

حالِ منرودی که شیطان را شنودحالِ فرعونی که هامان را شنود

کند هامان سمبل من ذهنی است، نمرود هم با شیطان، شیطان هم رئیس من میمشورتپس فرعون با هامان 

قضا . شویممیشویم که هر چه بیشتر هم هویت بشویم بیشتر مشمول اتفاقات بدمیپس متوجه.ذهنی است

هویتهمبا آنهاماکهآفلچیزهايوقتی. شودنمیبدر ما هم هویت نشویم آن اتفاقگاتفاق این لحظه است، ا

نشویم،هویتهمآفلچیزهايباگیریممییادداریمیواشیواشخوب، شویممیبیچارهماریزند،میفروشدیم

بیشتربشویمهویتهممابیشترچیهرپس.شدخواهیمقضادچاربشویم،همنمرودوفرعونبشویماگرولی

. شدخواهیمبداتفاقاتدچار

دان گر چه زندگی دانه گویدتدامگویدتچه دوستانه اردمشن

اینبکند،لطفخواهدمیکند،میصحبتمابادوستانهچهاگراست،ذهنیمنهمینهوشیاريبصورتمادشمن

بهرفتنوحرصبهکندمیتشویقراماذهنیمنیعنیگوید،میدانهازودهدنمینشانرادامچهاگراست،دام

هستزندگیدیگرآدمهايدریاهست،خوشبختیهستزندگیچیزهاایندرکهدهدمینشانوچیزهاسوي

شویممیهویتهماوبایاآنباکهانسانیهر. هستنددامحالیکهدربینیممیدانهراآنهاماوهستخوشبختی

مااگر. استمشکلدرآمدنهمداماز، استدامبینیممیجسمرااوذهنیمنبامااینکهبرايگویممیبا آن، ما

.افتیدمیبسطوقبضبهگفتافتیم،میکوچکدامهايبهباشیم،اوباموازي

وبیافتیمدامبهنبایدما، دهدمینشانرادانهولیدهد،نمینشانشمابهرادامگذارد،میدامکهگفتهامروزولی

اوازراهویتتانشویدمیآگاهشدیدهویتهمجدیدچیزیکبادیدیدشما. بشودسختدامکنیممقاومت

انسانهاعاشق، بشویمتوانیمنمیکهاجسامعاشقما. داردفرقشدنعاشقباشدنهویتهم. گیریدمی

جسمماکهذهنیمنشدنهویتهمدر.داردفرقشدنهویتهمباشدنانسانهاعاشقولیبشویم،توانیممی

اورويسلطهبنابراینبیند،میوداندمیخودشمالرااووکند،میبرقرارارتباطدیگرذهنیمنیکبااست،

رازندگیاودرشود،میزندهزندگیبهکندمیبرخوردعشقباکهکسیاما.ترسدمیکند،میکنترلشاندازد،می

. استشدگیهویتهمیکیآناست،عشقاین، شودمییکیاوباوحدتاحساسطریقازبیندمی



Program # 681گنج حضور681برنامه شماره 

45: صفحه

.اندازدمیدامبهراماوکندمیصحبتمابادوستانه، استذهنیمناینجادردشمن

تن لطفی کند، آن قهر دانبهگرقندی دهد، آن زهر دانراتوگر

است،زهرآنبیایدخوششچیزيازماذهنیمناگریعنیبیاید،خوشتبدهد،قندتوبهذهنیمناگرگویدمی

.استآن قهر؟ چیهایناستلطفکند اینمیفکرماذهنیمنو، دشمنهمانبکند،ماذهنیمنبهلطفیاگرو

را باز نشناسی زندگی دوستدمشنانغیر پوستنبینیآید،قضاچون

ذهنیمنواردراماآمدهباریکقضاوبینیمیراذهنیمنفقطیعنیپوستازغیرآیدمیقضاوقتیگویدمی

کهصورتیدربدهد،نجاتها شدگیهویتهماینازراماتواندمیخودشاست،کردهقطعراماارتباطکرده،

کیه؟مادشمنبفهمیم،توانیمنمیوبینیم،میپوستفقطببینیم،ذهنیمندیدبابخواهیماگراما.بشویمتسلیم

.بکندکمکمابهبیایدآنورازروشناییوبشویمتسلیمکهاستاینمانچاره؟ چیهماچارهپس؟ کیهمادوست

.ستاندمیآنانازراخردمندانخرد، امرياجرايوانجامبهفرمایدارادهخداوندهرگاه)حدیث (

فکربهخیلیاگر. بینیممیرادانهبینیمنمیرادامماوگذاردمیدامیککهگویدمیداردکهکنیدمیتوجه

راشدگیهویتهم، ببینیمرابسطوقبضکهکندمیکمکاوهمیشهبشناسیم،راتسلیماگرنباشیم،متکی

:گویدکه میدارداآلنواستبسطشدنرهاوشناساییواستقبضاینکهببینیم، ببینیم

کنسازروزهوتسبیحونالهکنآغازاِبتِهالشد،چنینچون

واقعاً بیاتوشده،اینچنینکهشدچنینایناگر، کردنواقعاً دعایعنیزاريواخالصرويازدعایعنیابتهال

کهگویدمی، کنسازروزهوتسبیحونالهوزاري:گویدمیاینجاتضرع:گفتمیآنجا.کندعاخالصانهومخلصانه

توششدگیهویتهمیکوراماگرفتقضامادیدیماگر. کنپرهیزیعنیبگیر،روزهوبکننالهبکن،عبادت

اینکهبراي، استصبر، تسبیحبهترینکهخواندخواهیمدوبارهاآلنحاال. کنیمپرهیزبایدکهدانیممیافتادیم،

اینکهبهاعترافوتسلیمطریقازماولی. شودمیماکارسیستمبهزندگیخردورودسبب،خودنگهداريوصبر

. استمشخص.بجهیمداماینازتوانیمنمیذهنیمندانشیاذهنیمنداناییبعنوانما

سنگِ مکرِ بد، ما را مکوبزیرکن کای تو عَالمُ الغُیوبمیناله

.مکوبذهنیمنفکرهايباراما، هستیآگاهغیبیهمۀ امورازکهکسیاي هکبگوبکن،نالهگویدمی
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نیست،ذهنیمن، خداستالغیوبعالمپس. نکنردخُراماذهنیمنفکرهايسنگزیریعنیبدمکرسنگزیر

مقاومتمادلیلهمینبه، اودستهايدرقلمیمکنیممیفکرمادلیلهمینبه.شویممیتسلیممادلیلهمینبه

اینو.کنیمیآشتیلحظهایناتفاقباکنی،میمقاومتیاستیزيمیلحظهایناتفاقبادیديموقعره. کنیمنمی

اقرارخودشعجزبهکهکسی. دانمنمیگوییمیتوکهاستایننشانگرهمۀ اینها، ابتهال، تضرعکنمیناله

خواهششماازمنهمینبرايکند،میپیشنهادموالناراخاصیروشیک.دانممیگویدنمیدیگرکند،می

.بیفتدجاگوید،میچیکهبشودمشخصتابخوانیدزیادراابیاتاینکنممی

مگمار بر ما زین کمینراشیرکردیم ای شیرآفرینسگیگر

ازتو، استذهنیمنشیراینجادر، آفریديراشیرکهکسیايکردیم،سگیاگرهوشیاريبعنوانماگویدمی

راهوشدیمهویتهمچیزهابارفتیموکردیمرهاراتویعنیکردیمسگی.نکنمسلطمابهراشیرنهانگاه

.استسگیایندانممیمنگوییممیاینکه.استسگیاینخواهیم،میذهنیدانشازوفکرهاازرانجاتمان

خواستن،راهنماییخواستن،آنها زندگیازوشدگیهویتهم، بدکاریعنی، اینطوريگذاشتهموالنارااسمش

.استکردهخلقاوهمراذهنیمنکهشودمیمعلومشیرآفرین. استسگی؟ چیهاینخواستنخوشبختی

بدهنشانمابه، داردمینگهرامامقاومتوستیزهاینکهبدهنشانمابه، ندارنگهذهنیمنتويراماگویدمی

:دهدمیتوضیحخودش، بدهنشانمابهرااصالً سگی، ندارندزندگیبیرونیچیزهايکه

آتش، صورتِ آبی مَنِهاندرصورت آتش مدهراخوشآب

منوقتی. استخوشآبآنور،ازآیدمیآبشوي،میموازيوقتیاست،آنوريخردخوشآبکهگویدمی

ماشدگیهايهویتهماینکهبراي؟ چرابینیم،میآتشرازندگیخردولحظهاینباکنیممیستیزهداریمذهنی

، کنرهارااینگویدمیآید،میزندگیخرد، دهدمیدردمابهچیزيیکبهچسبیدیممااآلن. کندمیآبرا

آناگراما.بدهنجاتشدگیهویتهمایندستازرامنخدایاکهبگووکنزاريوکنپرهیز،بگیرروزهگفت

برايکند،میآبراتوشدگیهویتهماینکهبراي؟ بینیمیآتشچرا، ببینیآتشتوراشیرینآبراخوشآب

.نکنراکاراینخدایاگویدمیبینیم،میآتشماولیکند،میپاكرااتسینهزنگشوید،میاینکه

چهباشد،جسمچهدارد،زندگیاینبهبهبه:گوییممییکیبهچسبیدیمرفتیمکهماآتش، صورت آبی منه،اندر

جهانازاینقدرچراما. بینیممیآبمااست،آتششدگیهویتهم، استآتش؟ چراکنیمنمیولکهباشدآدم
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قضا. هستندمابیداريبراياتفاقاتگفتیم. خواهیممیزندگیاتفاقاتازما، آیندهبهافتیممیخواهیممیزندگی

زندگیاتفاقاینازتوکهنیستاینبرايآورد،میبوجودلحظهایندررااتفاقییکالهیتدبیریاالهیقانونیا

دهد،نمیچونخواهیممیزندگیلحظهایناتفاقازماحاالو.بشويبیدارباید، بخواهیخوشبختییابخواهی

ایناش معنی. آنبهرسیدنبرايکنیم،میپلهرااتفاقاینوداشتخواهدزندگیآیندهدراتفاقییکگوییممی

.بینیممیآتش، استشیرینآبکهرازندگیخرد. بینیممیآبراآتشماکهاست

هماتفاقاً مطلبی، نستیزيلحظهایناتفاقاینباوکنیآشتیلحظهایناتفاقبابایدببینیدرستاگر؟ چیشما

خدابهاتفاقچون، بکنیاگرونکنستیزهبا آنباشدچیهرلحظهایناتفاق:کهگویدمیخواندخواهماآلن

ببینیم،خودماندربایدرااینها،استظریفخیلیچیزهااینخوب. کنیمیستیزههمخداباداريچسبیده،

رابیتآنتاوبکنیدتأملوبخوانیدرابیتبایدشما.جلوبرویموکنیممعنیوبخوانیمماکهنیستاینفقط

. بکشدطولماهیکبرنامهیکاینکهولونگذر،نفهمیديخودتوضعیتباراارتباطشونکردیدحالجیخوب

دهیهستیصورتِرانیستهادهیمستیچونقهر،شرابِاز

راها نیستماموقعآنکنی،میمستراماقهرشرابباوقتی. داشتیمرالطفوقهرامروز، قهرشرابازوقتی

اصالً هستکهاستذهنیمناوالً ایننیست. هستندشدگیهاهویتهمهمینها نیست. بینیممیهست

منبعد.استدیدنهسترانیستخودشاینهستیم،ذهنیمناینماگوییممیماکهاولهمان. بینیممی

شدگیهویتهمهر. هویتیمهمآنهاباچونبینیممیآباینها،اندآتشگفتخواهد،میزندگیچیزهاازذهنی

همازهمهمااصالً دردهاينیانجامد،دردبهشدگیهویتهمیککهاستمحالاست،دردیعنیاست،آتش

.نشدیممتوجهماوبودهمابیداريبرايدردهااینواستبودهها شدگیهویت

یَشم پشم،گوهرسنگ،مناندتاچشمدیدِازچشمبندِمستی؟چیست

اینچیزهايمستشدن،غرورمستشدن،چیزهامستیعنیچشم،دیدازچشمبند؟ چیهمستیگویدمی

بهگوهرسنگاینکهتاوماچشمرويبگذارندبندیکاینکهیعنیشدن،شدگیهاهویتهممستشدن،جهانی

ارزشیبیچیزهمسنگواستارزشیبیچیزکههمپشمواستجواهراینجادریشم. یشم،پشموبیایدنظر

اینماست،حضورماست،آسمانماست،بینهایتگوهر، استحضوربگوییمبایدگوهر.استارزشباگوهراست،

.شودمیبستهماچشمهايکهوقتیگوهر،گذشتهوآینده، زمانوآیدمینظربهسنگلحظهاین. ستهلحظه
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شدنصَندَلنظراندرگز،چوبِشدنمُبدَلها حسمستی؟چیست

نظمیادید، زندگیدیدآدم،حضورشود،تبدیلشود،مبدلآدمهاي حسکهاستاین؟ چیهمستیگویدمی

نظربهاستارزشیبیچیزکهگزچوبوشود،میمبدلماهاي حس.شودمیپاركنظمنخورده،دستجنگل

درستذهنیمنآییممیماوقتیکهدهدمینشانمثالهااین. هستخوشبوچوبصندل. آیدمیصندل

.آیدمینظربهارزشبیباارزشچیزهايآید،مینظربهبا ارزش، ارزشبیچیزهايکنیم،می

هنادیرهیهرسویِدامیوبندنهاگرو

!سُتودی؟ کیعَرضگَهِراکسصَربوحِفاظبه

او. استگذاشتهاورادامهاوبنداینگویدمیکنیدمیتوجهنهاد،نمیراهیهردردامیوبندخدااگرگویدمی

طریقۀ اشعارایندرموالنا، اوستکاربسطوقبضاین.دهدمینجاتداموبنداینازراشماتسلیمطریقازهم

شماوقتی. استفکرسوياینجادرسویعنیبرویم،سوییهرما:گویدمیدهد،میتوضیحذهنیمنازرارهایی

سوبهرویدمیفکربامنتها، آدمها، مقامپول،دنیا،مالسمتبهدانش،سمتبهرویدمیمثالًفکرباآییدمی

. استنهادهدامیکآنجا، رویدمی

راهآندر، بیاموزیمعلمخواهیممیما، بله؟بشویمهویتهمانسانهاباانسانهابهشدنعاشقدامدرتوانیممیما

دام،بهافتادیمحاال. استنهادهاورادام.بشویمهویتهمسوادمانباتوانیممیمابله،؟هستشدگیهویتهم

ماکههست،اینمستلزمهمشدنآزاد، شدندآزادکهآنهاییمگراآلن،دامیمتويمانهمهبکنیدبایدتوجه

نبایدماعقب،کشدمیراخودشدارد، کندمیآزادراخودشخودشبدانیمماهستیم،خودشجنسازبدانیم

. بدهیمپارازیتدوبارهودانممیبگوییمماندانشمانعقلبانبایدما، کنیممقاومت

، داردپیغامیلحظهایناتفاق، کندمیتعیینرالحظهایناتفاققضادانیممیما، داردوجودپنهاننظمدانیممیما

اتفاق این جهنم،بهافتیمیوگرنهآیندهبهبرويکنیپلهنبایدراآن، بدهدخوشبختیشمابهکهنیستاینبراي

دانیم کن فیکون میما. و هوشیارانه از جنس همین فضاي بینهایت بشوي. لحظه را باید باید بپذیري هر چه باشد

، باش و»شودمیباش و«: گویدمیشویدمیکن فیکون یعنی او در این لحظه شما وقتی با او موازي. کندمیکار

ما، آزاد کردن ما، دوباره بستن ما به یک چیزي، دوباره آزاد هاي شود شامل این اداره کردن هم هویت شدگیمی

اد کردن ما، قبض و بسط ما، مثل قلم در دست او، اینها همه باهم کارکردن ما، دوباره بستن ما به یک چیزي، آز
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در اینصورت براي حفظ و نگهداري یعنی پایدار ماندن و ،نهادنمیاگر بند و دام در هر سویی: گوید کهمی. کنندمی

می . گرفتنمیدهد از خودش، مورد ستایش خدا یا به اصطالح مدح خدا قرارمیبروزاین را صبر که یک انسانی 

گویددارید، همین که دیدید به دام افتادید، موالنا میمیبندد به دام و شما خودتان را نگهمیما را:خواهد بگوید

گویید که من میو. زنیدنمی، یعنی در دام هم هویت شدگی هستید، در اینصورت خودتان را به در و دیوار دام!!ها

یعنی ضمن اینکه . کنممیدارم، صبرمیشوم و خودم را نگهمیم، االن تسلیمهم هویت شده بودم افتادم به دا

اگر این کار را بکنم موقع عرضه این بوسیله هر انسانی، . کنممیصبر،ستیزه نکنم و مقاومت نکنمکه دارم مینگه

.دهیمیگوید تو داري خاصیتهاي مرا نشانیعنی می. شودمیبوسیلۀ خدا آن انسان ستوده

و با وجودي که این قسمتها را . خوانم که ما بتوانیم این حفاظ را صبر را بفهمیممیدوباره سریع یک مثنوي برایتان

کنم که در یک غزل یا در این میکنم شما توجه کنید من عمداً این کار رامیمن خواهش،بارها و بارها خواندم

شاید یک . شودمید و بطور همزمان بدانید و ببینید که چیست، شما یک چیزهایی را باهم بخوانیهمورد ترجیع

.دفعه جهیدید بیرون

اندازدمیخوشش آمد، امتحان بر امتحان است، توي دام هم هویت شدگی،حفاظ و صبر را عرضه کردي به خدا

کنید، یا میقاومتکنید، ممیکنید، ستیزهمیصبريبیزنید به در و دیوار،میخواهد ببیند که شما خودتان رامی

کنید و صبرمیکنید، به اشتباه خودتان اعترافمیدارید و پرهیزمیمانید و خودتان را نگهمینه، هوشیارانه

. کنیدمی

وضعش خوب خیلیو من ذهنی اگر. کندمیکنیم؟ در این حالت او دارد خردش را وارد زندگی ما داردمیچرا صبر

داشتیم دیگر، شما فرض کنید من ذهنی که هم هویت شده با این جهان است، هی برود باال . شودمیباشد سرکش

شود فرعون، نمرود، مثال زد دیگر، میرود آخر سرمیباال، باال کجاباال، باال،

تو : گوید کهخوانم، موالنا میمیو در این چند بیتی که بارها خواندم که. افتیمیآن هم بشوي باز هم: گوید کهمی

براي اینکه اتفاق جزو خداست یعنی این لحظه یکی خداست . کنیممیو ما با اتفاق ستیزه. با اتفاق نباید بستیزي

.و یکی هم همین اتفاق است، این اتفاق را بپذیري درست مثل اینکه خدا را آوردي به زندگیت

3145بیتدفتردوم،مثنوي،مولوي،

دُرُستتَسبیحاستکآنکن،صربتوستتَسبیحاتجانکردنصرب
عبادتآن اینکهجان عبادت توست، صبر کن در دام هم هویت شدگی برايکردنصبر: گوید کهببینید می
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. استدرست

الفَرَجمِفتاحُاَلصَّربُصربکن،دَرَجآننداردتَسبیحیهیچ

استصبراست،گشایشکلیدکههستصبراینکهبرايکن،صبرتوندارد،رادرجهاینعبادتیهیچگویدمی

آنووراینراخودتکنی،نمیضعیفراخودتیعنیحفاظوصبرگفتداشتیمغزلدر.دهدمینجاتراتوکه

خردشبااووپذیريمیرالحظهایناتفاقلحظهبهلحظهکههستخودتبهحواستطوريهمینزنی،نمیور

درست است؟ .کندمیعوضراتودارد

&&&

زشتالالییکخوبهرباهستهبشتسوآنصراط،پولچونصرب

استممکنشود،میردکهآنرويازآدمواستباریکبسیارصراطپلاست،صراطپلمانندصبرگویدمی

.شمافرمودیدتوجههست،راهاینهاي گردنهیاهاي عقبهبسط،وقبضگردنه،گفتداشتیمامروزبلغزد،پاییش

ایناتفاقکه شمالحظهبهلحظهوشدهکشیدهجهنمرويصراطپلگوید،میراصراطپلهمینهماینجاو

.ذهنبهدوبارهافتی؟میکجا،پایینافتیمیبکنیستیزهلحظهیکشوي،میرداینرويازوپذیريمیرالحظه

چی؟یعنیکنی،حفظپلاینرويراتعادلتوباالنساینقدربایدگویدمی

وکنیمیتسلیمراخودتلحظهبهلحظهکنی،صبروکنیحفظراخودتکنی،صبروکنیحفظراخودتیعنی

کسیچه.ستیزه کنگویدمیذهنوکنینمیبکنی،ستیزهخواهیمیهیکنی،نمیستیزهشماوافتدمیاتفاق

.استتعطیلآنقضاوتذهنی،منکردنخاموشیعنیصبرذهنی،اندازد؟ منمیتعادلازدهدمیحولراما

.پلرويبیاییمبایددوبارهبیفتیمبیفتیم،استممکنلحظهیکاینکهبراينهاست؟آسانکاراین

زندگییکلحظهایندر.دهمنمیدیگردادیمتوضیحرااینهاقبالًاستزشتالاليیکزیباهرباگویدمیو

برايکنید،بازرافضابایدوا ِداردمقاومتوستیزهبهرا نبایدشمااتفاقافتد،میاتفاقوقتیاتفاق،یکهست

می.اتفاقهمیکیخداست،یکیهوشیاري،بعنوانهستیدشمایکیلحظهایندرتوست،یارفضاایناینکه

راهستدختردنبالکهآقاییاینوخوشگلدختراینولَلهاست،تمثیلگویممی،حاالاستلَلهاتفاقاینگوید

اینکنند، وپیدازنبتوانندکهدختردنبالافتادندمیپسرهابیرون،فرستادندمیلَلهبارادخترهاقدیمزند،می

همهشماپسر،آقاشماوخوشگلدخترآنبااتفاقیعنیلَلهاینکهگویدمیونبودخوشایندگفت،میناسزالَله
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اینکهبرايچرا؟گویدمیناسزالَلهکند،میدعوالَلهباناشیآدم.کنیدعواتوانینمیلَلهباشما.هم هستیدبا

.استبداتفاقاینگویدمیکند،میقضاوتاینطوريذهنم

هوشیاريشما، هستخانمدخترهمانخداشوي،میداريخداجنسازحاالکنی،بازرافضاوبپذیرياگرولی

اتفاقبایابکنیدعواتوانینمیلَلهباهست،لَلههمیناست،یک اتفاقخودشکهذهنیمناینوهستید

دعوالَلهبا! راکاراینکنیممیو ماداندمیبدبسیاربسیارموالناراکاراینوکنید؟میتوجهکنی،دعواتوانینمی

:گویدمیچهببینمحاال.کنیممی

نیستفصلشاهد،زراالالزانکنیستوَصلگریزی،میالالزتا

بهرويمیستیزي،میلحظهایناتفاقباکهلحظههراینکهبرايندارد،ودجووصلیگریزيمیلَلهازکهزمانیتا

برايشوي،میاوجنسازبیشترستیزي،میذهنبااگراُفتی،میذهنبهبیشتریعنیآیندهبهرويمیآینده،

.هستندیکیلحظهایندراتفاقشوزندگیندارد،جداییخانمدخترهمینیعنیشاهدبالحظهایناتفاقاینکه

.نپذیريیابپذیريخواهیمیشماحاالقضاباآوردمیبوجودزندگیرااتفاقاین

چیزيهیچاستممکنحاالکند،میسالملَلهبهپسرآقاآن،شويمیدوستلَلهباخواهی؟میراشاهداگر

بهگویدنمیچیزيهمذهنیمناین،کنیدصحبتخانمدخترآنباکلمهیکلحظهایندرفعالًحاال،لَلهنگوید

استفادهازشتوانیمیلحظههرراموضوعاین.کنیدصحبتخداباکلمهسهدوشماتابپذیریش،اینکهشرط

استممکناست،خشمگینبیایدشماهمسراست،ممکنخشمگین،آدمیکصورتبهلَلهاینکنیدتوجهکنی،

بیرونراشماکارازیکیجلویتان،پیچدمیکسییکاستممکنکند،احترامیبیشمابهکارمنديیککاردر

خداازبکنیستیزهاینهاباشما.هستندلَلهاینهادهد،نمیپسدهیدمیپولبرد،میراشمامالِیکیکند،می

.نیستخبري

رافضاشما! نهدوستبشوم،دوستتوانمنمیاینهابامنکهنگوییدذهنیمنباموقعیکمن،کهگوییمیحاال

حلیراهچهآنجاازببینکن،بازرافضادهد،نمیوگرفتهراشماپولکسیاگرآید،میخردهمفضاآنازکن،باز

همبازها شدگیهویتهماینازشدنرهاشناساییِیاحلِراهحتیآید،میآنجاازبکنیکارچهحلراهآید،می

:گویدمیاالنبله.آیدمیفضاآناز
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چِِگِلنقشآنهبرازصربخاصهدل؟شیشهایصرب،ذوقدانیچهتو

ازپرمادلهايشکند،میفوراًدلَتاینکهبرايفهمد،نمیذهنیمنیعنیتو،فهمینمیراصبرذوقِکهگویدمی

شویم،میشکستهدلماآید،میدارد،انتظارماذهنیمنکهچیزيآنازغیرناجوريچیزیکتااست،توقع

توگویدمی.برسانیمبایدصفرباید بهراتوقعاتمانتمامماکهدهدمینشاناینشود،نمیشکستهدلاصال

آنبرايصبرمخصوصاًشکند،نمیزندگیدل.استذهنیمنیعنیشیشهجنسازدلتکنی،صبرتوانینمی

آسمانگفتاولکهاستنهایتیبیفضايیاکهاستنهایتیبیهمانیعنیچِگلیرويِزیباچِگل،نقشِزندگی،

. کنصبرودارنگهراخودتحفاظ،گفتهغزلدرو.کنیصبربایدتوشودبازآناینکهبراياست،

ذَکَرازذوقبودرامُخَنََّثمرفَروکَرّوغزاازذوقرامرد

وصبرهمیناینجادرجنگ،یعنیغزااست،حضورجنسازکهانسانیمرد،کهگویدمیورد،مآلتیعنیذَکَر

دررافضاآنکردنزندهذوقکهکسی.استنکردنمقاومتاست،نکردنستیزهوتسلیموداريخویشتن

اینشدیمهویتهمآنهاباماکهچیزهاییازخودهویتکندندارد،راچیزهاازهویتکندنذوقدارد،خودش

وشکوهدنبالزن، آن کهچهمردچهحقیقی،انسانانسان،گویدمی.استمقدسجنگیعنیاست،غزااسمش

.استجهاناینازخودشکندنحالاست، درایزديفراینیعنیاست،زندگیجالل

شبیهولیمردواقعدردوجنسیتکههست،همترسوکهاست،نمازنمردیاکهآدمی استمخَنَثمخَنَث،اما

موالنا،آوردمیذهنیمنبرايراتمثیلاینودارندمردانهآلتولیدارند،زنانهسینۀمعموالها مخَنَثحاالزنِ،

مردگویدمیجنسیت،باشدگیهویتهمازموالناکندمیاستفادهکه،گویدمیواستذهنیمنهمانمخَنَث

توانممیاینکهبرايزنممنگویدمیهمزنوکنمحاملهتوانم میرازن،اینکهبرايچرا؟مردم،منگویدمی

.بیاورمدنیابهبچهبشوم،حامله

نشانخوديدائماًذهنیمناینبدهد،نشانخوديیککند،چکاربنابراینزن،همنهاستمردنهمخَنَثاین

رهارازنشاندارزنمردهاي! بهترممنبگوییدبکشد،خودشبهرادارزنمردهايکهداردرااینذوقبدهد،

آزارراخودشاینقدربراي تَرولیکندمیدارداصولیغیرکاراینکهوجودباایندنبالافتندمیآیندمیکنندمی

باکندمیتحقیرموالناهستیم،خودمانبهچیزيکردنزیادحالدردائماًذهنیمنبعنوانهمما.کندمیاذیتو

.بمانیمنبایدفضاآنرا درذهنیمنحرفشاین
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اوفکررااوبرداَسفَلسویاوذِکِرو،اودیننهذَکَرجز

ازراچیزيیکاینکهجزهمذهنیمنمخَنَث،همانندارد،دیگريذکرودینذَکَرجز:گویدمیاستمشخصو

خودشبهکردناضافهفقطدینشندارد،دینیهیچکند،اضافهخودشبهبهتربیشترچههرکند،پیدابیرون

همآنهاباماکهاست،ماديچیزیکها صندوقتمامصندوق،آنبهصندوقاینازاست،همینهمذکرش،است

درچیزيیکصندوقیهرصندوق،چهمقامصندوقچهپولصندوقچهباورصندوقچهصندوقیهیچهویتیم،

بستیم، راصندوقتادوفاصلهپریم،میفکرآنبهفکراینازاینقدرماچراماست،ذکربنابراین.دنیاستاین

رااواو،فکرِبردسطحترینپایینسوي

درسآموزیدسُفلعشقبهکومرتسویازفلک،تابرآیدگر

گوید،میرامخَنَثنترس،اوازتوکند،رویش اضافهقدرتودنیامالودانشاینقدرذهنیمناگرگویدمی

هویتهمآنهاباوآموختهکههایی درستماماینکهبرايزندگی،ازشدنقطعواستترسبنایشزیرباالخره

.استپستجايواستپایینعشقبهشده

جَرَسجنباندعُلوسویگرچهفَرَسراندمیسُفلسویبهاو

تويکهکسی.رويمیداريمکهسويبهکنیمیفکرروي،میعکهبسويتوکهگفتباشدیادتانذهنیمندر

رادنیاجاهدارد،رادنیامالغروریا نوعی،هرازدارددانشغروروکشدمیزحمتهماینهمهواستذهنش

.رودمیباالسويبهخودشنظربهاما.راندمیاسبپایینبسويگویدمیدارد،

رهی استرانانهلقمها عَلَمکانچیست؟ترسگدایانهای عَلَماز

خواهدمیموالناراچی.آنازنترسیدگداستعلمباشند،بلندهمچقدرهراینهاپرچماینها،علمتوکهگویدمی

رافضابپذیرید،است،مخَنَثکار کارِایننکنید،ستیزهلحظهایناتفاقِلَلهباشماکهگفتامروزبگوید که؟مابه

مالِهمواقعاًوبهتربیشترچههرگویندمیکههستندکَسانیگدایانترسیم،میگدایانهاي علمازماو.کنیدباز

یکتاییبهولیدارند،زیادسوادمشهورند،رسیدند،اداريسازمانی،باالي مقاماتبهیاکردند،جمعرادنیا

اینکهبرايترسیم،میمابیشترولینترسید،آنازشماباشد،بلندچقدرهرهایشانعلمگویدمیاینهانرسیدند،

بهچیزيخواهندمیاینهایعنینان،لقمهبراياستوسیلهراه یکیکباشد،که بلندچقدرهرها علماین



Program # 681گنج حضور681برنامه شماره 

54: صفحه

.کننداضافهخودشان

گرفتیصفتخدازروشنجاننهاگرو

جودیبُدی، نهکرمبودی، نهصفاشوفننه

فضااینیواشیواشوکندکاررویشزندگیدهدمیاجازهوپذیردمیکهجانیروشن،جاناگرگویدمی

راذهنیمندیدجايخدادیدزندگی،دیدیعنیزندگی،نوربهشودمیروشنداردجانشوشودمیگسترده

یکیشخدامعروفهاي صفتازدانیدمیشماگیرد،میصفتخداازروشنجاناین:کهگویدمیگیرد،میدارد

یواشیواشخداازانسانکهکنیدباورشماگویدمی.استابدیتهمیکیشاول،گفتهامروزکهاستنهایتبی

صفتسبب،بیشاديصفتخرد،صفتدوبارهوشودمیمابخششوکرمسببنهایتبیصفتوگیردمیصفت

.استنهایتبیهماندراینهااست،خداییهماینهاآرامش

ماکندمیامیدوارداردبنابراینپس،)نابی،حضوریعنیصفا(او نابینهوبود،اورهاییهاي تکنیکنهکهگویدمی

راپایشاوکهدهیممیاجازهوشویممیتسلیمماکهتدریجبهکهبدانیمماهستیم،ناامیدجداییدراگرکهرا

داریممامرتبودهدمیمابههمراخودشهاي صفتصورتایندر.بدهدنشانمابهراراهما،جادهرويبگذارد

و.شویممیتربخشندهماما،سینهاینشویممیترگستردهیعنیشویممیترعمیقچههروشویممیترعمیق

آگاهابديلحظهاینبهداریممااینکهبرايشود،میزائلداردترسوشویممیآگاهداریمهملحظهاینبهمرتب

ذهنیمندرفقطهستیم،جاودانههستیم،پایندهمامرگیم،بیماکهشویممیمتوجهیواشیواشوشویممی

.شویممیمتوجههمرااینترسیدیم،میبودیم،شدههویتهمگذراآفل،چیزهايباچون

بهفناو.دادهتوضیحرااش همهدیگر،کنیممیداریم صحبترااوهاي تکنیکداریمامروزهست،اوصفايوفن

شویممیبخشندهماشودمیبازماسینهآیدمیصفااینوقتیکندمیبرقرارمادرراخودشصفايوبردمیکار

آخر آنتنیکمثلِمالآلمابیعنیجهانبهبشودپخشماازکهآیدمیخرداینیاکه،آیدمیصفاایناینکهبراي

آن.درخشیممیخورشیدمثلِامروز،زدهمثالرااینهاهمهخورشید،مثلِشدنهایتبیسینهاینکهسر وقتی

.رودمیبینازهمخساستونظريتنگ
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زندگی زمین ناامیدی بنرویدی وجودیعدم از هنیبِ امرش نه اگر مُسَخّرستی 

کهبرویمدرتوانیمنمیاینچنگازکنیممیفکرماوگرفتهرامااینقدرکهذهنیمناینیعنیعدمکهگویدمی

یعنیشود،میتسلیماوامرتشرازکهگویدمیایم،کردهامتحانخودمانحاالتاچونواقعاً برویمدرتوانیمنمی

. دهدمیشمابهشناساییتوان. کندمیگوشبهشگویدمیهرچهاوآید،میدرخداتصرففوراً درذهنیمن

مادهد،میشناساییمافوراً به، توهمانداخته،گیرراماولیندارد،وجودکهاستچیزيآنهمیناینجادرعدم

جايبهراعدماینحاالتا.استذهنیمنعدماست،وجودحضورفهمیممیما، چیهوجودوچیهعدمفهمیممی

.بودیمگرفتهوجود

زمیناینازنبوداگر. استاوتصرفدریعنیاست،اومسخرودهدمیگوشخداحرفبهعدماینگویدمی

کهذهنازذرهاین؟شودمیمتولدبینهایتوحضورنامبهوجوديیکجوريچهاستذهنزمینکهناامیدي

ناقصکندمیحسذهنیمن. استناامیديزمین، زمیناینولیبینهایت،یکواستآفتابیک،بیرونآیدمی

. استناامیديچیزشبدترینواستمحتاجاست،

کارهاخیلیکنیم،میعبادتما،کنیممیکارخیلیکهاستدرسترسند،میخدابهکنندنمیفکرذهنیهاي من

منفیهست،ذهنیهاي مندرکهچیزيآنحتیو.ناامیدیمبرسیم،خدابهنداریماصالً انتظارولیکنیم،میرا

جاییبهکندمیفکرکند،نمیاقدامهمجهانایندرواستخوددیدنناتوانوخوددیدنکوچکاست،دیدن

ریزهریزهکند،میکارفیکونکنآنواقعاً کهاي هزمینیکدرشودمیموفقکسیهر.شودنمیموفقرسد،نمی

. بیندمیزندگیدیداست، باامیدوارآدمآنآیدمیپیشغریبوعجیبمهارتییکوریزدمیراخودشزندگی

. استاومسخرشویم،میتسلیموقتیذهنیمنگویدمیاست،ناامیديزمینعدمیاذهنیمنحالهربه

استبینهایتجدیدانسانکهشود،میمتولدجدیديانسانیکهستیم،ذهنیمنتوياآلنکهماازبنابراین

.ماستاصلیوجوداینواست،آفتابمثل

تشرذهنیمنیعنیعدموقتی. برسدگوششبهاوتشربگذاریداینکهشرطبهدهدمیگوشاوتشربهعدمپس

بینیدمیذهنی؟مندستهستیمعاجزهستیم؟ذهنیمنمسخرماچرا، هستیماومسخرهمماومابهزندمی

کردهبیچارهرامافکرها، کنندمیادارهرامافکرها.کنیممیحرکتداریم،هیصندوقآنبهصندوقاینازکه

امانوماذهنازشوندمیردمسلسل.هستیمفکرهایماناختیاردرماونیستندمااختیاردرمافکرهاي. اند
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عبادتموقعحتی، توانستیداگرببینمکنیدساکتلحظهایندررافکرتانشماوگویممیشمابهمندهندنمی

فکرخودشواسهداردزیرآنکنیدمیعبادتدارید، باشیدداشتهحضورباشید،حاضرخواهیدمیشماکه

طریقازاووتواندمیکهاوستفقطگویدمی،هستیداومسخرشماپسدارد،برنمیشماسرازدستکند،می

گویدمیبرایتانخوانممیسریعمثنويازهمدیگريچیزیکدوبارهاآلنوشمازندگیبهآیدمیتسلیم

فَکانکُنازشودساکناوآنگهالمکانازهندویبرقدمحق،

کههمهاین:کهگویدمیجهنمبهخدااست،اصالً شعبۀ جهنمماند،میجهنممثلماذهنیمنگویدمی

جهنمماذهنشویم،میمتوجهمایکدفعهولی.خواهممیهمبازنیستبسنه:گویدمیاست،اتبسسوزانیمی

از،شودمیساکتاویکدفعه، ماجهنمبه، مابه، ماسیستمبهالمکانازگذاردمیقدمحق. شویممیتسلیماست

. قبالً خواندیم، فکانکن

وباش. شودمیوباشگویدمیکهمفصلدادیم،قبالً توضیحیعنیفکانکن. فیکونکنداریمهیفکانکن

بایاجهنمبدوناینجادرشودمیوباش. کندکاراینکهبدهیداجازهشماوکند،میکارلحظهایندرشودمی

اولاز؟ بودیدکیاولاز.بودیداز اولکهباشیدآنیبایدشما، ذهنیمندردبایاذهنیمندردبدونیعنیجهنم

. شودمیساکنشماجهنموکندمیکارفکانکنتسلیمبا، گیردمیصورتتسلیمباکاراین. بودیداو

بدترکنیدسعیهمهرچقدرذهنیمنباشماوگرنهشودمیساکناوقدمبااآلنماکشیدندردفقطوفقط

:بلهشودمی

.گرددمیآراموساکندورخ،آن، اوفرمانبهبنابیدرنگونهدمیدوزخبرراقدمشالمکان،عالمازتعالیحق

:گویدمیهمحدیث. بدانیدشماکهخوانیممیرااینهاهمباراچیزهابا بقیه

درنهد،آنبرخودقدمبرتر،وپاكپروردگارپس؟هستبیشزینآیا:گوید؟ شديسیرآیا:آیدگفتهدوزخبه

.استبساست،بس:آردهمیبانگدوزخحالاین

دردخانوادهاینتوذهنیمنخانمیاآقاکههمهاین؟ کردنایجاددردازشديسیرگوییم،میذهنیمنبهیعنی

همدیگراننگذاشتینکرديزندگیخودتکههمهاین؟ هستهماینازبیشترگویدمی؟شديسیرکرديایجاد

راها خانواده،کردياسیرکشتیآدمکرديجنگهمهاین؟ هستبیشتراینازگویدمی؟شديسیرکنندزندگی

؟ هستبیشتراینازگویدمی؟کنیبسخواهیمیکنیمیهماآلنریختی،بهم
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.استبساست،بس:آردهمیبانگدوزخحالایندرنهد،آنبرخودقدمبرتر،وپاكپروردگارپس

دارند مجله جزوهاکلطبعدوزخ است این نفس ماجزوچونکه

یکمنتهااستجهنمعیندارد،راجهنمطبعماذهنیمنواستدوزخجزوماذهنیمنمانفسگویدمی

ساختهکردیمکمکماحاالخوبولیبشودساختهنبودقرار، ما. ساختندماشخصبراياست،کوچکجهنم

.بشود

حق، خود کی کمان او کشد؟غیرحق را بود، کو را کُشد قدماین

برمیماجهنمعهدة اینازکسیچهخداازغیر. کُشدمیراماذهنیمنآتشکهخداستقدماینکهگویدمی

کهشودمیسببپذیرید،میرااتفاقولحظهایندرزندگیباهستیددائماً موازيشماپس. کسهیچواقعاً ؟ آید

دامها موقعبعضی. فهمیممیماهمرااینآوردمیبوجوداورااتفاق، بیافتدکهچههربیافتد،زیبااتفاقاین

رادامها، اوبینششویممیتسلیموقتی. نیفتیمبدخیلیدامهايبهکنیممیسعیافتیم،میدامتويماگذارد،می

.گفتچیزهاخیلیبله. بدهینشانمابهرادانهودامتوانیمیتوگفت. دهدمینشان

مُنَزَّهبدچشمدوزمجالشآناستشده

حسودیرسدبدوکهشداز آنبلندترکه

ببیندراخداجمالتواندنمیذهنیمنبدچشمدویعنیپاك است،ذهنیمنبدچشمدوازخداجمالگویدمی

اوبابایدمابشویم،اواندازهبهاو بایدجمالدیدنبرايببینیم،توانیمنمیرااوجمالهستیم،ذهندرکهزمانیتا

نظمدیدبهذهنیمندیدبایدبشویم،تبدیلنهایتبیآسمانهمانبهبایداو،باشدنیکیبرايبشویمیکی

اینو.بشودمتوقفشود،ساکتذهنپارازیتکهآیدمیپیشموقعیپنهاننظمدیدوشود،تبدیلپنهان

منوقتیبنابراینکند،میکاردیگرانبامقایسهاساسبراستتویشمنکهذهنفکرهايیعنیذهن،پارازیت

.افتیممیحسادتبهکنیم،میمقایسهدیگرانباراخودمانذهنی

ذهنیخدايبهوکنیددرستذهنیخدايیکباشید،داشتهذهنیمندیدشماکهنیستاینطوريیعنی

فروبریزد،بهمبایدذهنیمنسیستماینتمامبشوید،آسمانآنبشوید،نهایتبیشماکهباشدقراراگربرسید،

موازيماکهموقعیاینجادراندازدمیآشوبچیزيچه، ايهفتنرمیتیاذْرمیتما: کهگفتمابهامروزوبریزد
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نشاناینبا.بیندنمیرااوذهنیمنیاحسودچشمدوخالصهاندازد،میتیرماطریقازاوواوباشویممی

چجوريچیه؟مناصلوچیه؟خدابخواهیمتوضیحزیادهستیمذهنیمنکهزمانیتاواقعاًنبایدماکهدهدمی

.نکندعوالَلهباکن؟چکارکهامروزگفتفقطورسید؟شودمی

!تیری؟ زخمِزبگورا، تومهقرصغمستچه

ۀدلاَمحَدسِرّزبردچه !جُهودی؟ تیر

تابد،اش میچهاردهشبماهقرصکهانسانیشده،تبدیلنهایتبیبهدیگرکهاستانسانیمه،قرصکهگویدمی

چندیکگرددمیبرتیرکه،رسدنمیرسد؟میماهآنبهبیندازدتیرکسیاگرآسمان،ماهبهکندمیتشبیه

نهایتبیبهکهانسانییعنیهمزمینیماه.ترسدنمیمااندازيتیرازماهبنابراینگردد،میبرباال رودمیمتري

رسندنمیاوبهاینکهبرايترسد،نمیاندازند،میذهنیهاي منیعنیاندازند،میمردمکهتیرهاییازشدهتبدیل

خداست،جنسازاواینکهبراياست،دیگريجنسازاواینکهبرايگیرد،نمیجدياینکهبرايرسند؟نمیچرا

بهماتیراست،گرفتهبیرونیچیزهايازراهویتشاواینکهبرايکند،نمیکمرااوحضوررا،اوشاديچیزهیچ

ناراحتببرندراپولشاست،هویتهمپولباکسییکمثالًدارد،وجوداودرماتیرجنسازکهرسدمیکسی

.ایناستتیرپسشودمی

لقبهموترستودهاست،ستودهمعنیبههماحمدونداردتیرزخمازاي هواهمماهقرصکهگویدمیموالنا

سروبودهحضورروشنائیجنسازبوده،حضورجنسازبوده؟چیجنسازرسولحضرتواسترسولحضرت

منکند،میانکاردانستهکهکسیوکردنانکاردانستهیعنیبگوییمتوانیممیجهود.حضورسریعنیاحمد

میدانم،میگویدمیداند،نمیکهداندمیکند،میولیبکند،نبایدراکاريیکداندمیذهنیمناست،ذهنی

.دهیممیادامهکارمانبههمبازنیست،ذهنیخدايچیزآنحقیقتاًخداکهاالنمادانیم

حضورسرازکند،میانکاردانستهکهذهنیمنبنابراینپسذهنی،منکاریعنیچی؟یعنیکردنانکاردانسته

گفتگفت،مابهموالناهماالنبرود،بینازبایداین انکارسیستمکلِببردبهرهاینکهبرايبرد،اي نمیهبهرهیچ

ایناتفاقاگرتو،کنیمیستیزهزندگیباکنی،میستیزهلحظهایناتفاقباکنی، اگرمیستیزهللهباتواگرکه

اتفاقندارد،جداییشاهدباالالایناینکهبراي.پذیرينمیهمرازندگیپسپذیري،نمیبازآغوشبارالحظه
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کردنستیزهوکردنقضاوتوکنیمبازرافضابایدبلکهکنیم،انکارشنبایدماوکندمیدرستقضارالحظهاین

.هستلَلهبادعواآنبا

ازرامادعوااینکنیم،دعوالحظهایناتفاقبااگر. کنیمصحبتخانمدخترباگذاردنمیکنیمدعوالَلهبااگر

توانیمنمیگرفته،آغوشدررااتفاقاینیااستاتفاقزیردرکهخداباتوانیمنمیو بنابراین.کندمیذهنجنس

صحبتتوانیممیشویممییکیاوباموقعشویم،آنمیدربرگیرندهآنجنسازپذیریممیکهوقتی.کنیمصحبت

اینجااتفاقاتیچهقضا،بزرگ،فضايآورده؟آنوجودبهکیرااتفاقاتفاق،همیندهد؟میاجازهکیکنیم،

همکاريباهاشبایدماوشودمیوباشلحظههرشودمیوباشگویدمی،فیکونکند؟ کنمیکارچیافتد؟می

کجاتا.کندمیآزادجهاناینباشدگیهویتهمازراخودشدارداواینکهبرايشود؟میاینطوريچرا.کنیم

.بشویمزندهاوابدیتواونهایتبیوبهبشویمنهایتبیماکهجاییتاکند؟میآزاد

بهآینده،بهرابرد مامیلَله دعوايکنیم،میدعوالَلهبانشویماگر.کنیم؟ نهزندگیماگذاردمینشویمزندهاگر

راها تکهبینیم،میتکهتکهبینیم،میجداراچیزهااینصورتدرباشیم،متکیها فکربهیازمانبهخیلیوزمان

بهماریزند،میفرواینهاآفل است، چیزهايبرها خوبها،خوببهکنیممیوصلرازندگیکنیم،میبدوخوب

افتیم؟ تويمیکجا،دلغزمیپایمانهید،لغزمیپایمان،دلغزمیپایماناست،گردنهاینهاگفت.رویممیفرودرد

.اوهمبازکند؟میساکترااینکیگفت،بیفتیمهمجهنماگردوبارهجهنم،

بارها دهنه،باریککنممیخواهشمنشود،میروشنذهنتانباالخرهکنید،میبررسیهمباکهرااینهاببینید

وبدهیدگوشهممنهاي حرفبهبخوانیدباهم،بخوانیدراابیاتاینبخوانید،راغزلاینبارچهلبارسیشاید،

آنتوانیدمیکهشویدمتقاعدهوشیاريبصورتشماکنند،کمکوکنندکارهمبااینهاهمهکهبدهیداجازه

رهاوکنیدبازرادستتانتوانیدمییواشیواشبعدکنید،شلراچنگتاناولذرهیکگرفتید،سفتکهراچیزي

.بشویدآزادوبرودکنید
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