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. از دیوان شمس موالنا شروع می کنم1606با سالم و احوالپرسی برنامه گنج حضور امروز را با غزل 

1606مولوي، دیوان شمس، غزل شمارة 

کردمیَلهدوشَتشبِکردم،یَلهدوشَتهله

خبوردمپاکدلِبهدادی،کهعشوهودَغَل

هوشیار هستم که من دیشب تو را رها کردم، یله کردم یعنی دامن تو را رها له یعنی به این موضوع دیگر آگاهم، ه

پس معلوم می شود ما به عنوان انسان در حالی که می دانیم هوشیاري خدایی هستیم، می دانیم که یک . کردم

شب دوشت یعنی شب . می گوید شب بود. کردیمجدا شدیم، پس دامن او را رها زمانی از جنس خدا بودیم و از او 

و چون دل ساده و . دوش تو را رها کردم، یعنی نا هوشیار بودم نا آگاه بودم به خودم، بنابراین من از تو جدا شدم

پاك داشتم، چرا دل پاك داشتم؟ دل خالص داشتم؟

پس دغل و عشوه هر . یب تو را خوردمبراي این که از جنس تو بودم و هنوز با چیزي هم هویت نبودم، بنابراین فر

معلوم می شود روز ابتداي زندگی ما از خدا جدا شدیم و بارها راجع به این موضوع . دو به معنی فریب است

پس که ما االن در حالی که بعنوان هوشیاريصحبت کردیم که پایین راجع به همین عهد الست صحبت می کند، 

حیوان، بعد به انسان منتقل بعد به نبات، بعد بهیعنی اول به جماد،،ایمگذشتهاز جدا شدن از او از مراحل تکاملی

در ذهن انسان هوشیاري با چیزهاي بیرونی هم هویت شده ولی این هم هویت شدگی شل است و انسان . ایمشده

. را می شود بصورت هوشیاري آگاه از خودش تعریف کرد

شدم به این که از جنس تو هستم، هوشیاري آگاه از هوشیاري هستم، می این کلمه هله نشان می دهد که من اگاه 

توانم متکی به جهان نباشم، می توانم بدون توجه به چیزهایی که ذهنم نشان می دهد روي پاي خودم که تو 

هوشیاري از اصل جدا شده و عشوه خورده، فریب خورده و به : گوید کهبه عبارت دیگر دارد می. هستی بایستم

. ورت شاعرانه زیبا می گویدص

می گوید که دغل و عشوه هم اینکه مرا از مراحل مختلف گذراندي، انتخاب تو بوده، کار تو بوده، مرا از این مراحل 

در ذهن من هوشیاري آگاه از هوشیاري هستم و دیگر عشوه نمی : و این مطلب را هم دارد می گوید کهگذراندي،

:ارد می گویدو بیت بعدي همین را د. خورم
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امشبمنعشوهخنورمآمن،ازهمامشببده

نگردمعهدآنازمنبگردی،عهدازگرتو

بارها . امشب یعنی در شب دنیا، من وقتی بصورت هوشیاري از حیوان جهیدم به انسان، با فکرها هم هویت شدم

ان اسمش را به صورت فکر می شنود و هوشیاري براي اولین بار در جه:گفتیم اشکالی ندارد خیلی خالصه بگوییم

کلمه من را یاد می گیرد متوجه می شود که اسمش که بصورت فکر است، من هم، کلمه من هم که یک فکر است 

وقتی با فکر خودش را مساوي می گیرد، در اینصورت با این فکرها همانیده . این دو تا یکی است و خودش است

یدي را دارد می بافد درست می کند که از فکر است و این چیز جدید که می شود، یعنی هوشیاري دارد چیز جد

.همان من ذهنی است یک من جدید است

ولی وقتی ینکه این من را بسازد، دلش یا مرکزش خود هوشیاري بوده، هوشیاري از خودش آگاه بوده،احاال قبل از 

دن یعنی عین همان را ساختن، چیز جدیدي آمد در ذهن انسان شروع کرد با فکرها همانیده شدن، همانیده ش

با هر چیزي . فکر است اسمش من ذهنی است و من ذهنی االن مرکزش قرار می گیردساخت که این چیز جدید از

این کار گفتیم درد ایجاد می کند و کارهاي . که همانیده می شود یا هم هویت می شود، آن مرکزش می شود

علی االصول .یی که با آنها هم هویت شده سازمان می دهد، و ترتیب می دهدبیرونی را حول و حوش همین چیزها

ما براي خودمان و دیگران درد . فکر و کار ما از این مرکز جدید هم سازماندهی زندگی را ندارد و هم درد آور است

.درست می کنیم

و الگوهاي خواستن دارد، و . گفتیم این من جدید براساس همانیدگی یا هم هویت شدگی و جدایی صورت می گیرد

می دهد هر چیزي که مرکز ما باشد از آن ما خیلی می راز این چیزهایی که هم هویت می شود و مرکزش قرا

توقعات ایجاد می شود از وضعیتها، موقعیتها و آدمها، این توقعات برآورده نمی شود و ما زندگی را وصل . خواهیم

آید بنام هیجان و من ذهنی یا بافت جدید و یک پدیده جدیدي هم بوجود می.می کنیم به آن توقعات و می رنجیم

که فکر می کند ما آن هستیم با دردها و هیجانات هم هم هویت می شود، آنها را قاطی هم می کند، و بین این 

و من . نمآید، شما باید این را بدانید دوباره خالصه می کدردها و هیجانات و من ذهنی یک اتحادي بوجود می

ذهنی با این دردها که با آنها هم هویت می شود استفاده می کند براي گیج کردن خودش براي پایین آوردن 
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هوشیاري براي زیاد کردن جدایی، از طرف دیگر آن دردي که ما با خودمان حمل می کنیم آن هم از الگوهاي من 

. دش را بزرگتر کندبراي ایجاد درد، که خوذهنی و فکرهاي آن استفاده می کنیم 

.و علی االصول درد را زیاد می کند براي این که من ذهنی با هر چیزي که هم هویت شده می خواهد زیادتر کند

این دردها زیاد شدند وقتی می نشیند روي سر ما و می خواهد و هفته گذشته گفتیم یک جایی می رسد که وقتی

و هفته . نمی شود و این من ذهنی می پاشد، این فلسفه درد استاز این الگوها استفاده کند، دیگر قابل تحمل

در این گذشته دوباره گفتیم که در حالی که این همه اطالعات معنوي هست و روانشناختی است راجع به انسان

ن راه آمدند اینها همه به ما راهنمایی کردند که درد شیطانی است و ایهاو بزرگانی مثل موالنا آمدند و دین، زمان

.که دردت زیاد بشود بلکه من ذهنی بپاشد درست نیست

و هر چه زودتر ما می توانیم همان چیزي که خدا به ما داده اراده آزاد و شناسایی و انتخاب را در پیش بگیریم

ا یکی از دوستان این واهمانیدن را پیشنهاد کردند به عکس همانیدن و این واهمانیدن ی. واهمانیدگی انجام دهیم

آید روي سرش می نشیند واهمانش، موقعی صورت می گیرد که انسان در این لحظه آگاه بشود، وقتی درد می

بخواهد از فکرهایش استفاده کند آگاه بشود که درد آمده و من ذهنی می خواهد اجازه بدهد که از این الگوها 

دیگر نمی تواند از آن فکرها استفاده . دوقتی هوشیار می شود به این موضوع تبدیل صورت می گیر. استفاده کند

.کند، براي ایجاد درد، بنابراین یواش یواش این تبدیل انرژي درد یا واهمانش صورت می گیرد

واهمانش یعنی شما آگاه می شوید به این که درد شما نیستید، هم هویت شدگی شما نیستید، خواب ذهن شما 

یدار بشوید و منظور زندگی از آوردن شما به این جهان این است که نیستید، هر چه زودتر باید از خواب ذهن ب

اش چون همه: و در بیت بعد توضیح می دهد این موضوع را که می گوید. آگاه بشودهوشیاري هوشیاري به نهمی

تو نور هستی و هوشیاري هستی دل مرا روشن می کنی، وقتی دل مرا روشن می کنی دل بینهایت می شود، و به 

پس امشب منطورش این است که همین شب دنیاست که ما . دید دیگري می دهی، حاال آن هم خواهیم خواندمن 

هشتاد نود سال عمر می کنیم، و فعالً در خواب ذهن هستیم، می گوید از آن میی که موقعی که من با تو بودم از 

. آن می امشب هم االن هم بده، من امشب دیگر فریب نمی خورم

ن به عنوان هوشیاري شناخته که دیگر با همانیدگی با چیزهایی که ذهن نشان می دهد عشوه یا فریب یعنی انسا

شما براساس جدایی فکر نکنید که مگر خدا هم به آدم عشوه می دهد؟ هر چی صورت می گیرد . زندگی را نخورد

بر حسب جدایی فکر .ي دارداروي ما او انجام می دهد و همه چیز توي این یکتایی است، هر چیزي یک وظیفه
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یکی هم ما هستیم، خدا که به اصطالح یک چیز جدایی است و ما جدا نکنید یک خدایی هست در آسمانها

اینها . هستیم، او خیلی مقدس است ما هم که مقدس نیستیم و خالصه آن کارهاي خوب می کند و ما بد می کنیم

: گویدمیقترین حالت ما او هستیم، که االن دارد میاینطوري نیست در اصلی ترین و ع. همه توهم است

تو گر از عهد بگردي، عهد الست، دارد می گوید خدا از ما پرسیده روز الست یا روز اول زندگی وقتی جدا می 

شدیم از او که تو مرا می شناسی؟ تو از جنس منی؟ ما گفتیم بلی، و با این بلی گفتن هر فرمی را که او ایجاد کرد 

آید، پس ما از آن آید، خالصی هم از این بلی میتوجه می کنید این عشوه و فریب از همین بلی می. ذیرفتیمما پ

روزي که گفتیم بلی شما خداي من هستید هی داریم بلی می گوییم فقط مدت کوتاهی در این دنیا توي ذهن 

.»نه«هستیم، یک دفعه گفتیم 

آگاه می شویم که ما باید به اتفاق این لحظه به فرم این لحظه بلی ولی االن داریم بیدار می شویم از خواب و

گوییم از جنس تو هستیم و تو خدا هستی، هر بلی گفتن ما به این لحظه معادل این است که ما داریم می. بگوییم

ا آن جنگ و من این را می پذیرم ب. ي بیرونیهاآید، تو بوجود می آوري، نه سبباتفاقی که این لحظه بوجود می

. نمی کنم، ستیزه نمی کنم، و این معادل به اصطالح چگونگی یا چنانی یا چنینی این لحظه است

فرم این لحظه هست، . چنانی یا چنینی این لحظه یعنی آنطوري که این لحظه هست. قبالً اینها را صحبت کردیم

ا خوشحال هستم؟ این آنچیزي که ؟ چه فکري می کنم؟ زیر درد هستم؟ یبدن من در این لحظه چه جوري است

پس در این لحظه من به فرم این لحظه که هم در درون من .زندگی هم همیشه این لحظه هست. االن وجود دارد

توجه کنید به بیرون و درون، در بیرون دارم یک فکرهایی می کنم یک هیجاناتی . است هم در بیرون من است

. ن هم یک اتفاقاتی می افتد، به بیرون و درون می گویم در این لحظه بلیدارم، ممکن است زیر درد باشم، در بیرو

این بلی از روز ازل شروع شده هنوز هم ادامه دارد، چند وقتی ما گفتیم نه، و این نه ما را در من ذهنی نگهداشته، 

ینی این لحظه چگونگی این و با دردهایمان همانیده نگه داشته، ما االن دوباره بر می گردیم می گوییم ما با این چن

. لحظه هیچ دعوایی نداریم، و می پذیریم

خدا که همیشه خداست، ما هستیم که ! تو گر از عهد بگردي، او که از عهد نمی گردد که: براي همین می گوید

ل گفته، اي که در بیت اونی که هله، هلههامی گوید من اینقدر این موضوع را متوجه شدم با آن. چند روز نه گفتیم

» نه«چند وقتی !! هادر اینجا هم عشوه خوردم. می دانم، من یک موقعی عشوه خوردم!! هاهله یعنی بیدار شدم

من از آن عهد نگردم، یعنی من .شما هم می دانید االن که چه کار اشتباهی کردیم ما. اینها را می دانم!! هاگفتم
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گاه از هوشیاري هستم، و من از جنس هیجانات و دردها اینقدر آگاه شدم که از جنس تو هستم، هوشیاري آ

.نیستمهااز جنس هم هویت شدگی. نیستم، من از جنس چیزهایی که از ذهنم می گذرد نیستم

اینقدر آگاهم که حتی تو بگویی هستی، من دیگر اینقدر تو را عین خودم می دانم و حسش می کنم، دیگر از آن 

هد نگردم، معنیش این این است که بسادگی اگر بخواهیم بفهمیم، من به اتفاق این من از آن ع. عهد بر نمی گردم

فریب هم فریب تو . بلی و می دانم که تو اینها را بوجود می آوري: همیشه می گویم. هیچ موقع نه نمی گویملحظه

ر حالیکه چگونگی این ، تو مرا گذراندي، االن هم از من ذهنی دبوده، عشوه تو بوده، مرا تو فرستادي توي فرم

اتفاق این لحظه را . لحظه را می پذیرم تو رها می کنی، دردهاي مرا تو شفا می دهی، و من عمالً باید تسلیم باشم

.بلی چه اتفاقی می افتد؟ بلی.در درون و در بیرون بدون قید و شرط و قبل از قضاوت قبول می کنم

درآییدیدهودلبهضیایی،ونورمههچو

سردمدمِشنیدیچوبپرسی،گرمدمِبه

واش هوشیاري هستی، به کی می گوییم ما؟ به خدا می گوییم به زندگی می گوییم، نوراش نور هستی، همهتو همه

گویم به اتفاق این لحظه دل مرا پر می کنی، و از چشمانم به تو یواش یواش من بلی می. ضیاء همین هوشیاري است

مامرکزدراواگر.کنممیعملکنم،میحسپس من بر حسب تو و نور تو فکر می کنم، بیرون نگاه می کنی، 

اوخردشود،میبینهایتمامرکزشود؟میچهببینیم،راجهاننورباماوکناربرودماماديمرکزاینودربیاید

جنسازکنیممیحسخودمان،نورشدهدیگراالنکهبینیممیاوبوسیلۀ نورراجهانما،فکربهریزدمی

کههستهوشیارينیستیم،متکیجهانبهندارد،شدگیهویتهمدیگرمامرکزچونمنتهیهستیم،هوشیاري

.استبینهایتاش اندازهاست؟چقدراش اندازهاست،آگاههوشیاريبه

خردهیکهستم،توجنسازنمکهشدمآگاهاینقدرمنکهحاال.گنجدمیچیزهمهبحرایندریادلایندر

میآرامشمنبهدهی،میشاديمنبهیعنیپرسی،میگرمدمِباکنی؟میچیکاريتوباشمداشتههمسرددمِ

شدگیهویتهمداریم،دردماهنوزکهباشیمنگراننبایدماسردم، پسدمِشنیديچوبپرسی،گرمدمبه، دهی

.نشومهویتهمدردباکهدارم،دردزیاديمقداراینکهولولحظهنایدرهستمآگاهفقطمنداریم،

هوشیاريازآگاههوشیاريدانیدمیاالنشماگیرد،نمیزماناینکارکشد؟میطولچقدراینکارگفتیمخوب

شماستدلکهاودلدرو.بینیدمیراجهاناوباشماوکردهپررادلتانبوده،ضیاءونورهمهاوکهچراهستید،
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ازشاديکندمیارتعاششمادلوقتیاست،آرامشوشاديجنساززندگیهست،شادياالنشمادلدریا

میتجربهزندگیبرکاتشود،میتجربهسالمتیشود،میتجربهخردشود،میتجربهشاديشود،میبیانشما

سرددمکنار،رودمیشماسرددمایناست،گرفتهفراراشمادلاینکهبرايپرسد،میگرمدمبابنابراین.شود

.هستیدآگاهشماچونولیبماند،مدتییکاستممکنشما

بایدرااینهاکهمنخوبخیلیگوییدمیدارید،رنجشتاپنجاهدارید،کهنهيهارنجشکهکنیدفرضشمایعنی

و مینشیندمیسرتانرويآیدمیدردتانکهباشیداهآگلحظهایندرکافیهشمانه،برسم،حضوربهتابیندازم

شماکهبدانیددانسته،نهباشید،دانایی.نشویدهویتهمدردآن بابگیرد،اختیاردرراشمافکرهايخواهد

شمادلقبالًچرابوده،دردقبالًدلتان،درمرکزتاندرآمدهچونهستید،اوضیاءونورهمینشمانیستید،رنجش

.بودیدشدههویتهمبودید،با آنشدههمانیدهباهاشاینکهبرايبوده،درد

بشویمداناییخواهیممیمانشیند،میماسررويآیدمیمادردوقتیبدهیم،انجامراعکسشخواهیممیاالن

آگاهیبخوریم،فریبردیگاالننبایدماکهراهلهآن و.بشویمهمانیدهباهاشخواهیمنمیماکهبشویم،آگاهی

همباهاشکهدهدمیفریبرامابارچندیواشیواشورودمیگرددبرمیدردوخودمانباباشیمداشتهرا

شماهوشیاريبشودرهااش انرژيشود،میرهااشانرژيیواشیواشهستیدآگاهشماچونولیبشویمهویت

شدنهوشیارباشدخواهدآزادکهمادردهايدرافتادهتلهبههوشیاريیاانرژيباشدیادمانشود،میبیشتر

.آوردخواهدبوجودراشمابینهایتدلشما

یااووقتیکهکنیددقتخوبکهکنممیو خواهشخواندخواهمبرایتانمثنويوشمسدیوانازابیاتیاالن

ه چکنیممیسازماندهیاوعقلواوخردسبحبررازندگیماوآیدمیمادلیا نور درهوشیاريبصورتخدا

اینفرمبله گفتن بهباهماینگفتیم،بیاییدشمادلبهاوبدهیداجازهشمااینکهمحضبهوشود؟میجوري

شود،میخالقشمافکرهايشوید،میشگونخوششوید،مییمنخوشکهدیدخواهید،شودمیایجادلحظه

زندگیبرکتشوید،میخردمنددیگرشمادهید،نمینشانواکنشدیگرشماود،شمیپخششمادلازبرکت

.شودمیخالقهمعملتانعملتان،بهریزدمی

راذهنیمنالگوهايونشستمیماسرتوآمدمیکهذهنیمندردهايکهذهنیمننحسیآن االصولعلی

ما،داشتخودشباهمراآنها،شدیمهویتهمماهکمحتواهاآن باوگرفتمیاختیاردربودنددارمنکه

نحسیحالتحالت،آن ورودمیبینازحالتآن دیگر.کردیممیآوردردوخالقغیرومنفیبسیارفکرهاي
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روابط،گرفتمیاختیاردرمردمباراماواکنشوکنشوراماالعملعکسراماپاسخراماعملاینکهبراي،بود

بهکسیهربهفکريهرهببدانرژياینونحسیاینکردیممیکنترلما،ترسیدیممیما،کردمیخرابراما

زندگیتانيهاوضعیتیعنیزندگیتانکهدیدخواهیداالن.کردمیخرابرامازندگیو،ریختمیعملیهر

امروزرااینها،شویدمیاکبرعدسیواشیواشداریداالنسعدیاشگونخوشیمن،خوششما،شدخواهدبهتر

:گویدمیببینید.خواندخواهیمما

1608مولوي، دیوان شمس، غزل شمارة 

پسندمعشقایتوبهورمنّبزماینشدکهفاخربادهآنبده،آخرواولای ههل

مابصورتخدائیتبصورتاخدخودش،ازشدجداکهبودهخودشاینکهبراي،بودهاواولکهشدیممتوجهاالن

همبازکیه؟همبازشودمیآگاههوشیاريبههوشیاري،ذهنیمتويکهاالنبوده،آن اولشده،جدا،هوشیاري

بهخودشیاگوییممیخودشبه،داریمهستیدشماکه،جاستنیهمهمآخر،بودآنجااولپس،استخودش

:گویدمیخودش

عشق پسندمکه شد این بزم منّور به تو ایباده فاخر ، بده آن آخرواولای ههل

پروستاکنندهزندهواستحیاتآبشاملکهاربهاگرانشرابونابشرابآن. بهاگران،ارزشبایعنیفاخر

اینکهبرايشده،نورازپراآلنبزماینکه شد این بزم منّور، .شديمندلتواالنکهچرابده،منبهاستخرداز

خوبروابطمشده،شگونخوشکهاستبیرونهمیکیهستی،توکهاستدلمیکیمنبزم،منیدلدرتو

کافیآگاهیهمینآمده،دردهااینکهآگاهمآیدمیوقتیدارم،دردکهاگرحتیشده،خوبفکرهایمشده،

اسمش.استداناییشما،مرکزدرشدهآگاهيارهوشیازکهيهوشیاراینشدم،داناییاالنمناینکهبراي.است

چیزنهدانستنقابلیتیعنیداناییدانش،گذاردمیرااسمشموالنااوقاتگاهی،بگذاریمدانشتوانیممیار

معلوماتنهاآاست،دانشنهاآشود،میانجامجوريچهاینکار،جافالنآدرسکسی،اسممثالًمثل،دانسته

.دانستهنهام داناییمنپس.نیستنددانایینهاآاند،مادينهاآبگیرندقرارذهنمحتوايوانندتمینهاآاست،

توکهکسیاي. کرديتویعنیتوبه،شدهنورازپربیروندرهمودروندرهممنبزماین، منوربزماینشدکه

ایناگربنابراینپس.پسنددنمیذهنیمنپسندد،میراتوشدهیکیتوباکهکسییعنی.پسنددمیعشقرا

وودبشبایدکهشدهیکیخداباکههرکسی.پسنددنمیروجریاناینکسیهر،افتدمیشمابرايدارداتفاق
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هویتهمکهماهستیم،يهوشیارازآگاهيهوشیارما:کهگویدمیهمامروزوگفتهموالناهمهمیشهامروز

کهمانیستیم،نیمادردهاکهما،نیستیمذهنیمناینکهمانیستیم،هادانستهذهندرکهمانیستیم،شدگی

افلچیزهايمانیستیم،ناخوشایندهاموبدآیندهاماکهنیستیم،نافکرهامکهمانیستیم،ناذهنممحتواي

.هستندگذاراچیزهايآنها. نیستیم

دهندمبادهآنازکهچاکررزدابدانکهمعانیخراباتزجانیبادهنآبده

توکهشرابینیست،بیرونیشرابهاياینازنیست،تناینبهمربوطکهشرابی،بدهراجانیشرابآنبادهآن

زنده،استحیاتآبازپر،استخردازپر،استزیباییازپر،استعشقازپر،استلطافتازپردهی،می

.کندمیزندهراجان،استبخششادياست،کننده

وخوردندمیمیآنجا،رفتندمیمردمکهبودهجاییدانیدمیخرابات،معانیخرابات. معانیخراباتاز؟کجااز

چیزکه،نیستمادهجنسازکههرچیزي،معانی.معانیخراباتگویدمیمنتهی. خراباتبرداشتهرااصطالحاین

اوباقتیوشویممیعشقجنسازماوقتی. یکتاییفضايیعنینیمعاخرابات. شیاريوهیعنیمعانی. نیست

،بدهمنبهیکتاییفضايآنازکندمیزندهراجانکهاي هبادآنگویدمی.شویممیآنجاوارد،شویممییکی

ذهنیمندیگرمن. بدهیمنبهبادهآنازکهدارهارزشاینقدرواقعاوکردهپیداارزشدیگراالنچاکراینکه

؟گیریدنمییاهابیتاینازگیریممییادو.نیستمدردهایمدیگرمننیستم

من،بگیرداختیاردررامنفکرهايخواهدمییدآمیدردهایموقتیپسنیستم،دردهایمکهمنگوییدمیشما

توکرديتوبگویمجدیدوضعیتیکرويکنمنمیمنعکسسرمآیدمیکهدردهااینمن،کنممینگاهبهش

رادردهااین. دارمدردمنکهفهمممی.گردمنمیبهانهدنبالکردي،چکارکننگاهآورديوجودبهاراینها

میآنحسببرروجهانوبودمکردهدرستمنیکمناینکهدلیلبهکردمایجادزندگیمطولدرمناً اشتباه

،بودمنمرکزمنآن،دیدم

هویتهمهمینشداینجا،شدعوضآمدموقتیبودخداجنسازمنمرکزجهاناینبهیایمباینکهازقبل

میفکرمبامنکهچیزهاییهمهاینهاوکارودیگرآدمهايومادروپدروخانهوسایلدانمنمیوپولباشدگی

پیداارزشپسنیستماینهانمفهمممیحاال،شدمهویتهمهمآنهاباکرد،ایجاددرددیدنجوراین.دیدم

:گویدمی.دانستمنمیراارزشمولی،داشتمارزشهمقبالکردم
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باشدفزونعرشازعاشقدلرویزانارزیمهانکهدانمیلرزیمیکهچههربر

نبایدپس،استکوچکپساستآفلچونهرچیزياست،کوچکواستآفلدانیممیلرزیممیکههرچهبهما

،استکوچکبرایشچیهمه،لرزدنمییعنی.استبزرگترهمالیتناهیفضاياینازعاشقدلبنابراین.بلرزیم

،شدیمتبدیلودانیممیاراینهاچون.استکوچکآفلچیز،استآفلکهداندمیاستآفلبرایشچیهمه

.بدهیمابهمینآازکهدارهارزششماچاکرگوییدمیخدابهداریدشماپس

رمسیمنطقیناازتو،راجانناطقبپران

ندممَسَحرفگوبه،میدانیابدمنیکه

میدارد.بگیریمتوانیممیگفتگومعنیبههمهستگودالمعنیبههمگو. رنگزرداسبواسبیعنیسمند

جايبهبزندحرفشیاريوه.بزنحرفمنطریقازتویعنیجانناطق،گویندهیعنیناطقجان،ناطقکهگوید

به،گذردمیماذهنازماسرپشتمسلسلکهفکرهاییهمینرسمیمنطقرسمی،منطقاینازتو.ذهنیمن

میالطیرمنطقمثل،زدنحرفیعنیگووگفتیعنیهممنطق،رسمیمنطق،داریمماديمرکزمااینکهدلیل

ماودیگريازپسیکیگذردمیماسرازکهفکرهایییعنیرسمیمنطق،پرندگانگفتاروزبانیعنیگوییم،

.دانندمیذهنیمنراناخودشومجهزندذهنیمنبههمهو،دانندمیمرسومرااینهمهوبهشکردیمعادت

بشودنورازپرمادلوقتی،کنیمیفکرتوزنیمیحرفتو،شويمیدلموقتیتو،راجانناطقتوگویدمی

نمیمجالماچونولی.زنیمنمیحرفمازندمیحرفاو،رویشنویسدمیراحرفهااو،شودمیسادهماذهن

می.زندمیحرفماطریقاززندگی،باشدخاموشماذهن.باشیمخاموشباید،زندنمیحرفاو،اوبهاآلندهیم

میدانجانطقانآناینکهبراي،بگیرذهنیمنرسمیمنطقایندستازوبیاندازبکارراجانناطقتوگوید

.دهدنمیمجالبهشذهنیمناینکهبراي،یابدنمی

همذهنیمنخود،گرفتهذهنیمناینبشودسپردهتوباید به میدانیاگودالحتیتوانیدمیراگوگفتگويبا

چهاسباسب،مثلدهدنمیمجالکهذهنینماینزندمیحرفاینقدر،گفتگوبگوییماگریااست،گودالیک

استسریعاینقدر،صندوقآنبهصندوقاینازصندوقآنبهصندوقایناز،حرفپشتحرف،دودمیجوري

رامسائلمانمگرتاکنیممیفکرسرعتیچهبهکهدیدیدما.رودمیاسبمثلوبنددمیراصندوقهاۀ فاصلکه

حلرامسائل،کندمیبیشتررامسائلبکند،فکرماذهنیمنترعمیقچقدرهرکهیددخواهیمامروز.کنیمحل
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،رسمیمنطقاینکهشویدمیآگاههمبازشمابنابراینپس،جانناطقبهبدهیدشمابایدرامیدان.کندنمی

باشماآگاهیباهماینوبشودخاموشماذهنباالخرهبشود،کمبشود،کمبشود،کمبایدذهنیمنگفتگوي

ودردهاباشدن،هویتهمعدمیعنیباشماواهمانیدنوآنهامحتواهايباذهنیالگوهايباشماواهمانیدگی

.آیدمیپیشفکرها

وقتیشمااوالًکهشودمیپیادهاینطوري؟شمارويشودمیپیادهجوريچهابیاتاینبدانیدبایدشمایعنی

مختلفجاهايدرآدمکهرودمیبینازتفرقهشوید،مییکتا،یکتاشویدمیشود،میروشننوربهدلتان

آگاهشما،باالمی آیددردوقتیباال،می آیدتفرقهوقتی،ماندهتفرقهمقداریک،افتادهگیرشدهگذاريسرمایه

اینفرمچگونگیبدانیدباید،نیدکمقاومتنبایدبستیزیدنبایدلحظهاینفرمچگونگیبادانیدمیشما.هستید

میایجادبیرونیعواملکنیممیفکرماکه،بیرونیعواملنهکند،میدرستزندگیرالحظهایناتفاقیالحظه

کندمیتبدیلماراداردخداست،یااستزندگیاسمشکهبزرگترينیرويیککهبگیریدنظردربایدشما.کنند

.کندتبدیلتواندنمیذهنیمنوکند،لتبدیتواندمیفقطاوو

ایجاددردزیاديمقداروبودیدشدگیهاهویتهم،بودیدذهنیمننفوذزیرحالبهتاکهاآلندانیدمیشما

میشماوجودواردخدابخششفانیروي،گفتنبلهباکهدانیدمیشما.کنیدمیاعترافهمرااینهاوکردید

نگهبیدارودردهاخوابازوذهنیمنخوابازکندمیبیدارکندمیآزادراشماورا،ماشدهدمیشفاوشود

مننهبزندحرفجانم،بزنحرفتویعنی،راجانناطقبپران: گویدمی،بیتاینبا.دانیدمیهمرااین،داردمی

وشدهدرستحرفازکهاسبی،بودهتنداینقدرذهنگفتگويایناینکهبراي،نداشتهمیدانبحالتا.مذهنی

بهکهکنیدمیتوجه،پایینآمدهماهوشاینقدر،هستیمآنمشغولاینقدرماوکندمیسریعاینقدرگفتگو

وپردمیسرماندرکهفکريهریاکهحرفیهراگرآیدمیپایین،آیدمیپایینهوشیاریمانمامعنوي،لحاظ

.آیدمیپایینهوشیاري،بشویمهویتهمشباهاماآیدمیکهدرديهر

کهاستپایینآگاهی،استپایینهوشیاريکهزمانیتا.خواهیدمیشما،ببریمباالراهوشیاريخواهیممیما

سیاهمودیکمثلسرتانرويآیدمی،آیدمیدردوقتینباشیدآمادهشمااگر،کنممیفکرجوريچهاآلنمن

یدنکمیشروعشما،داریدمنفیبسیارفکريالگوهايآنجاشماوگیردمیاختیاردرراشمافکرهاينشیندمی

وقتیکهباشدباالهوشیاريبایدباشیدآگاهاینکهبراي.بکندراکارایندیتواننمیباشیداگاه،کردنبدفکرهاي

میخرابحالتانکهموقعآنولی؟چرادانیمنمی،شودمیخرابحالمانموقعهاخیلیآمد،آمدها،آیدمیآن



Program # 686گنج حضور686برنامه شماره 

13: صفحه

میهنوز.خوانممی527شمارهغزلازدوبارهبیتچند.استآمدهدردهایتانیعنیآمدهاوکهدانیدمیشود

گیردمیاختیاردررااودیدوانسانمرکزوآیددرمیآدمدلدر،ضیاستونورجنسازخداکهبدانیمخواهیم

کلاصالً،دهدمینشاناسبابوگیردمیاختیاردردردهاباوذهنمحتوايباشدگیهاهویتمه،نیایداواگرو

یعنیاسبابدیگرموقعآن،بشودنورازپرشمادلاگرو.مادييهاوسیله،بگذاریدوسیلهتوانیدمیشمارااین

چهبکنیمچیکارکهدانیممیماهکآنطوري.وسیلهیعنیاسباب،بنامیداسبابتوانیدمیراذهنیمنکل

میپلهرالحظهایناتفاقذهنیمن.هستزندگیتوشکهبرسدموقعیتییکبهانسانکهداردوجودعواملی

بیشتروداندمیآیندهدرهمیشهرازندگیبنابراین.هستزندگیتوشکهدیگراتفاقیکبهرسیدنبرايکند

وداندمیمانعرالحظهاین،اتفاقآنبهرسیدنبراي،کنداستفادهلحظهایناتفاقازتواندنمیاگرموقعها

:گویدمیهمینبراي.استغلطاین،زندگیبهرسیدنبرايگرددمیفکرييهاوسیلهدنبالوداندمیدشمن

527مولوي، دیوان شمس، غزل شمارة 

شودساقیخودبهساقی،شودباقیدراسباب

زندمعلَاالَیَبّرَدل،ودگُعلیاالَیَبّرَجان

باقی،باقیدر،هستندماديهمهاینهاکهاینهاویشهاکردندرستوسیلهوفکرهایشباذهنیمنتمامپس

ازشمایعنیریزدمیخودشبهرامیخدا،اوبهشودمیروشنشمادلوقتی.شوندمیمحو،خداستنورهمین

منکهزمانآن. نداریدوجودشمااینکهبرايدهدنمیشمابه.شودساقیخودبهساقی،شویدمیاوجنس

کهگفتمیموقعآنکهجانشود؟میچیموقعآن.ریزدمیمیخودشبهخدا.دیگرگذشتداشتیدذهنی

درسترااسبابدانممی،دیگرداریماشکالماکهاستدانممیهمینسر.دانممیمنگفتمی،داشتمن،من

راشمادستدهدمیشمابهلحظهایندراوکهدانشیتادانمنمیدلتانتهازبگوییدشماگفتیمبارها.کندمی

خواندیمراشعراینبارهابگیرد

'عَلَّمْتَناتودستبگیردتا'لَناعِلْمَال: گویمالیک،چون

میگفتیممیماقبالً.بگیردراتودستدهدمیتوبهلحظهایندراوکهدانشیتادانمنمیبگوفرشتگانمانند

میایرادلحظهایناتفاقبهودادیممینشانواکنشوشدمیذهنیمنبعنوانشدنبلندسببدانممیودانم

گویدمیاآلنکردمیراکارهاآنکهجانیهماناآلن.شدمیایجادمقاومتنتیجهدرگفتیمنمیبلهگرفتیم
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زند، االَعلَمربیهمشمامرکزچی؟شمامرکز.گویدمییعنیگود،گوداالعلیربیجان،منبزرگپروردگارچی؟

پس شما شدید . فقط خدا می داند: گوید کهشما می گویید از مرکزتان می شنوید، مرکزتان آن شده میاالن

آن شده بود زهاي دانسته شده بودید چون با آنها هم هویت بودیددانایی خدا، نه چیزهاي دانسته شده، قبالً چی

.دل شما

تازه من هم وجود ندارد آن من خودم نمی دانم، گویید که خدا داناست و دانایی او در دل من است االن دارید می

.ما بزرگیمموقع می گفتیم آن . فقط خدا بزرگ است: د کهاالن آن هم برگشته دارد می گوییچیزي که من بود،

تو همه نور و :چند بار این ابیات را باید بخوانید بنشیند در درك شما، داریم راجع به چی صحبت می کنیم؟ گفت

یواش یواش که او نور است او هوشیاري است، زندگی از جنس هوشیاري است، و . ضیایی، به دل و دیده درآیی

گوید در ها برود به کنار و چند تا چیز مهم دارد میدگیقرار است مرکز شما را اشغال کند، و این هم هویت ش

شما چون به او زنده . همین بیت، دیگر آن وسیله تراشیهاي ذهن می رود کنار خدا به خودش شراب می ریزد

پس شدید شما دانایی، منتان شد . االَعلم می گویداالَعلی می گوید و دل شما هم ربیو آن جان شما ربی. شدید

. رصف

&&&
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527مولوي، دیوان شمس، غزل شمارة 

زندمعلَمُسوهکِبربدلبییهانقشتاعملدرشددومبارازلنقاشکهبرجه

گفتیم در انسان . بلند شو می گوید، به کی می گوید؟ به کسانی که یا به هوشیاري که در لباس انسان است

نخواب در ذهن، براي اینکه خدا، نقاش ازل خدا براي ! بلند شو: وید کهگدارد می.هوشیاري از هوشیاري آگاه است

در همان بار دوم وارد عمل شده، یکبار شما را فرستاده گفته برو، ما هم گفتیم که باشد، االن می خواهد در ما
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ه ما را یعنی اینها را از فرمهاي مختلف، مراحل مختلف گذرانده آمد. چیزي که فرستاده به خودش زنده بشود

می خواهد در ما به خودش زنده بشود، ساخته، سر ما را ساخته، نمی دانم مغز ما را ساخته، همه چی ما را ساخته، 

هاي بی بدل، بی بدل یعنی بی مانند، بی نظیر، تا نقشبار دوم می خواهد عمل کند، چه کار می خواهد بکند؟

.کسوه یعنی لباس، معلَم یعنی پر از نقش

می خواهد این را بریزد و ما را مبدل کند به من ذهنی که لباس ما بوده می خواهد نقشهاي بی نظیر بزند، به این 

همین االن در کار است، شما چی می گویید؟ . خالصه می خواهد به خودش زنده کندیک نقشی که نقش نیست

لست تمام نشده، توجه می کنید که این گوید که بلی، آن بلی روز اگوید بلی، هنوز میشما به اتفاق این لحظه می

از همه چی از اي که کشیده موالنا از فرهنگ ما ي قرآن و آن شیرههاصحبتها به موازات بعضی موقع هوشیاري آیه

براي همین من می گویم این آموزش موالنا جامع است، جامع است همه . ادیان از بزرگان از همه استفاده می کند

. شما بخواهید به لحاظ معنوي توش هستهر چه . چیز توش هست

زندعاملآنقلبِبررا،قلببسوزدآتشسوختهناحقچههرتاافروختهآتشیحق

می گوید خدا یک آتشی افروخته و این آتش عشق است یعنی همین االن ما هوشیاري هستیم آگاه از هوشیاري 

ا هم هویت شدگی دارید، می گوید این آتش شناسایی همین االن می توانیم حس وحدت بکنیم، ولو این که شم

آید، به نتیجه می رسد به فعل می رسد امکان دارد، حقاین که ما از جنس او هستیم و این لحظه به عمل می

سوخته، ناحق چیه؟ ناحق من ذهنی است، هر چی که ما می گوییم و عمل می ناحقچههرافروخته، تاآتشی

. ویت شدگی در دل ما است نا حق استکنیم در حالی که هم ه

اگر هم هویت خیلی ساده است این موضوع، . گوید وقتی دلمان پر از نور آن است حق استهر چی که او می

. شدگی شما حرف می زند اگر از این صندوق به آن صندوق به آن صندوق می روید شما ناحق می گویید، و ناحقید

اصالً از نظر زندگی و خدا چه چیزي مجاز است و دارد می گوید شما نمی در چند بیت بعدي ما خواهیم خواند

توانید من ذهنی را نگهدارید و دردهایش را نگه دارید، توي ذهن بگویید که این کار درست است این کار غلط 

کرد آن کار است، این کار درست است این کار غلط است، این کار معنوي است این کار غیر معنوي، این کار را باید 

خالی بشود و پر از هاشما باید اجازه بدهید مرکزتان که دلتان است از هم هویت شدگی. را باید نکرد، فایده ندارد

این باید صورت بگیرد، تا وجود ما مجاز باشد، وگرنه مجاز نیست، شما می گویید این همه ناحق، بلی . خدا بشود
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براي هیمن اینقدر اوقات کشیم، براي همین اینقدر جنگ می کنیم، خواهد سوزاند، براي همین اینقدر درد می 

تلخی داریم در خانواده، براي همین است که ما با خودمان نمی توانیم کنار بیاییم، براي همین است که حتی که 

. با فکرهایمان خودمان را شکنجه می کنیمتنها هستیم

تقلبی که من ذهنی باشد هم هویت شدگی با دردها و فکرها آتش بسوزد قلب را، قلب یعنی تقلبی، یعنی این چیز

باشد، آتش عشق این را خواهد سوزاند، خوب شما چرا با اختیار با انتخاب با شناسایی و پذیرش این مسئولیت را 

آتش، آتش عشق . قبول نمی کنید، چرا همکاري نمی کنید با زندگی، موالنا ببینید چه می گوید و این درست است

خیلی راحت شما به چگونگی فرم این لحظه، اتفاق این لحظه بله . ، شما انکارش کنید تبدیل به درد می شوداست

نگویید، باهاش کنار نیایید، مقاومت کنید، درد می کشید، قربانی آن می شوید، در مقابل هر چی مقاومت کنی 

.سوزاند، درد می کشید، پس آتش عشق چیز تقلبی را خواهد قربانی آن می شوید

بر قلب آن عالم زند، یعنی می زند به مرکز من ذهنی و دردهاي شما، نمی گذارد، یا :ولی ببینید که چی می گوید

شما را از پا در می آورد، یا شما را تبدیل می کند، شما چکار می خواهید بکنید، درست هسته مرکزي قلب ما را 

داریم،ماستمرکزمامورددر. ی میانه یا وسط هر چیزي استکه تقلبی است مرکز ما را نشانه گرفته، قلب دوم

بیتچنداالن.سوزاندخواهداستناحقچههر:گویدمیموالنااینکهمورددرحاال،خوبکنیم،میشناسایی

،ماندهبیتیکبدهیداجازه،خواندخواهیمدیگر

اوبرقِدمهرکهشرقیاو،شرقدلحق،خورشید

زندمریمعیسیِبرجهد،ماَدهَپورهبر

راپادشاهیکهدانیدمیکهستابلخیادهمبنابراهیممنظوروادهمپسریعنیادهمپورهادهم،پسریعنیپوره

مثلِحقکهگویدمی:گفتمیناتیکاموسیقیبهراجعخواندیمقصهیکهماخیراً،رفتگذاشتوکردرها

کهبودماغزلبیتباشدیادتاناگر.ماستمرکزمشرقش. انسانمرکزدر؟کندمیطلوعکجااست،خورشید

بینهایتکنیمیپروقتیکنیمیپرراآن دلییآمیدرانساندلدروهستیضیاءونوراش همهتوکهگفت

ۀ جرقاوخالقیتاوبرکت،داریمبرقورعدمثلِبرقاوۀ جرقدمهرکهشرقی، شودمیبازدرونفضايشودمی

توانستمیدانیدمیمسیحعیسیو.زندمیمریمعیسیبروجهدمیادهمپسربر،لحظههر،دمهراوشادي

،بودهرسیدهحضوربهانسانهايجنساز،بودهجنسآن ازادهمرسپو،کندزندهراذهنیمندرمردهيهامرده
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،داردامکانتنهانه،داردامکانهمشمابراي،کهبگویدشمابهخواهدمیمثالتادوایناز،زندمیمثالدارد

.برساندآنجابهزودترچههرراشماتابگوییدبلهشما،کندموازيخودشباراشماکهکندمیسعیداردزندگی

منروزيیکیعنیچی؟یعنی.گذاشتخواهیمنصورتبهراصورتتتوروزيیککهگفتداریمهمغزلدرو

منطریقازتو،بدهمادامهرابلهایناگرمنبعد.استطبیعیاینو.شویممییکیهمباهستمتوجنسازکه

وماديجهانیعنیجهاندواینگفتمنبدهیمنبههمبوسهیکوبیاییدرلطفدرازاگر،زنیمیحرف

راجهاناینوجهاننایبهریزممیرابرکتآنجاازیکتاییفضايبهروممییعنی.نوردممیدررامعنويجهان

.بخوانمبرایتانسریعبیتچندبدهیداجازهبله،.کنممیآبادان

ازجمچیزيچه،استمجازچیزيچه،استناحقچیزيچه،سوختهناحقچههرگویدمیوقتیکهببینیم

گفتیمکهفکرهاباوجهاناینبهیاییدبتوانیدنمیشماکهبگویدخواهدمیموالنابیتچندایندر. نیست

دردوذهنیمنبعنوانببافیمچیزيیک،منمالشددیگرفکریکباومنفکروتاناسمفکرازشدشروع

مرکزذهنیمنشدگیهویتهماین.باشیدداشتهزیاديسوادولی،بشویدهویتهمهم،دردهاباوکنیمایجاد

شیمیاییة مادفالنخاصیت،استخوبچیزيچهاستبدچیزيچهبدانید،راچیزمههذهندرولی،بشودشما

.نیستکافیاینهابیاوریددرپولباشیدزرنگبازاردر،استچندچیزفالنقیمت،چیست

2648مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 

لومظَآننداندمیراخودجانعلومازداندفصلهزارانصد

همه،داندمیشیمیعلوماز،داندمیسیاست،داندمیجغرافیا،داندمیتاریخیعنیاست،فضلهانسخهعضیب

یعنیشناسدنمیراخودجانشناسد،نمیراخودجانلومظَیعنیستمگربسیاریاستمکارآناما،داندمیرا

قبولاینگرفتهفرارادلشداندمیکهچیزهاییاینباشدگیهویتهم،کندپررااودلنورشباخدانمیگذارد

.نیست

خریچونخودجوهربیانِدرجوهریهرخاصیتِاوداند

شدههویتهمدانششباخواندهکتاب،رفتهمدرسه،رفتهدانشگاهکهانسانی،داندمیراچیزيهرخاصیت

هویتهماینکهکندبیانتواندمیموقعیراخودشجوهر.کندانبیتواندنمیراخودشجوهراما.است

،نرودصندوقآن بهصندوقاینازکه،راچیزهابعضیخواندیم؟دورریختهفهمدمیکیدور،بریزدراهاشدگی
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اندتومیهوشیاريموقعآن ،بشودبازبزندحرفشماطریقاززندگیاینکهبرايمیدانوایستد،فکراسباین

هوشیاريدلشدوبارهجهانایندرهوشیاريیعنی،نشویدزندههوشیاريبهعمالًشماتا.کندبیانراخودش

میهوشیاريهمدلش،شودمیآگاههوشیاريازهوشیاريشود،نمینشودآگاههوشیاريازهوشیاري،نشود

دلشدههویتهمچیزهاياگرولیودش،خبیانبهکندمیشروعبنابراینشودمیزندگیشمادلیعنی.شود

. بیان کنیدتوانیدنمیراخودتانجوهرشماست

وزجُعَیاوزیجُیَتوندانیخودوزجُالیَووزجُیَدامنمهیکه

یککهاستازمجزندگیوخدانظراز،باشیماینطوريداریماجازهمااصالًبدانیمبایدمااست،مهمبیتاینها،

وباشدمرکزشخدانگذاردوبدهدقرارمرکزشراآن ،کنددرستذهنیمنیک،بیاییدانسانبناماي هباشند

تويبداند،همراچیزهمهحالعیندراست؟مجازاین.باشدمرکزشخداوزندگیکهبودهآمدهکاراینبراي

نکنراکارایننیست،مجازچیزيچهواستیجوزعنیی،استمجازچیزيچهداندمیذهنشتويکه.ذهنش

است،خرابمرکزشولی،دغنقکارهاي،دارمجوزکارهايکندردیفرااینهاواستخوببکنراکارآن استبد

یامجازيتومجازي؟اصالًخودتتوکهاي هکردتأملاي هکردفکراي هشناختراموضوعاینحاالتاتوگویدمی

یاخودتیجوزيخودتکرديفکرحاالتاتویعنیاست،تمثیل،مجازغیریعنیپیرزنعجوزهستی؟عجوز

الیجوزي؟

رويحاالتاشماوهستندمردمکهاینطوري.بمانیماینطوريتوانیمنمیماالیجوزیمماکهاستاینحقیقت

ایندراالنانداختیدراهاشدگیهویتهمختیدانداراتوقعاتتانانداختید،رادردهایتانوکردیدکارخودتان

نگاهکهدیدآنباشماشودمیخداازپرمرکزتانوشودمیبازداردمرکزتانوبگنجدچیزهمهبحرایندربحر

چقدر .بودیدچجوريشماآیدمیهمیادتانهستندماديجهانباهویتهمکهبینیدمیراییهاآدمکنیدمی

.کنیدنمیاآلن،کردیدمیدردناكفکرهايچهدداشتیدرد

وداردمجوزشماحالتاین،گویدمیاینطوري،خداازنداشتهجوازشماقبلیحالتآنکهفهمیدیداآلنشما

محکومکنیدقضاوتاینکهبدونها:گوییدمیکنیدمینگاه،هستندذهنباهویتهمکهراآدمهاآنشمااآلن

راآنهاماکهنیستاینمعنیش.نیستندمجازاینهاهستندالیجوزهایاعجوزجزوهماناینها:کهدگوییمیکنید

رازندگیآنتواندنمیانسانکهبدهدنشانخواهدمیموالنا.نباشیدبگوییمیابکشیمبگیریمیاکنیممحکوم
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همدیگربهتوانیمنمی،باشیمخوشبختگیخانوادزندگیدرتوانیمنمیمابماندباقیتواندنمی،بدهدادامه

کردهنورآنازرامرکزش،باشدشدهزندهضیاونورآنبهخودشدروندرکسیهراینکهمگر،بدهیمعشق

ارتعاشبامردمکهدانیممیماوباشیمداشتههمدرد،باشیمداشتهذهنیمنذهنتويبیاییمتوانیمنمی.باشد

،باشیمداشتهزندگیانتظارمردمازیامان بچهازیاهمسرمانازموقعآنبعد.شوندمینزدیکهمبهدرد

همچین،کنیمتجربهراخوشبختییعنی،برسیمخوشبختیبهبرسدنتیجهبهکاراینو،باشیمداشتهخوشبختی

.نیستمجازیعنی،استالیجوزهمماحالتآن.استمحالچیزي

نیکتوبینناروایییارواتوولیک،دانینارواآنوروا،این

واینهاورسوموآدابباوفکرهابا،کنیمیزندگیذهنتتوي،استمرکزتاتذهنیمنداريذهنیمنتو

چراتوولیدانیمیخوبرااینها. رواستناآن،رواستکاراینکهدانیدمی،داريسروکارقضاوتهاباورفتارها

آنرواو.استنارواییاینباشدمرکزتذهنیمناگرکهاستاینناروایییاروا، بینینمیخوبراناروایییاروا

دانش،داردمعلوماتنفریکاینکهصرفبه.گویدمیببیندرست.کنیزندگیجنسازرامرکزتشماکهاست

توانیمنمیگفتمنشویم،بشویمتبدیلبایدما،استشدههویتهمآنهاباتازه،داردهمکامپیوترخوب،دارد

میخرابشزنیممیاستبهشتزمیناین.بمانیمباقیزمینة کررويدربشرعنوانبهتوانیمنمی،کنیمزندگی

کنیم؟میخرابشچرا،برايپولبرايحرصبراي،کنیم

تويهستکنترلوترسچراکنیم؟میلخیتاوقاتخانوادهتوياینقدرچراکنیم؟میجنگاینقدرچرا

فکرهايکنممیشروعمن،نشیندمیمنسرآیدمیمندردهايوقتیچراهست؟منفیانرژيچراخانواده؟

راوضعیتاینچرابشوم؟اینطوريمنکهزديراحرفآنچرا!توستتقصیرگویممی،کردندردازپرومنفی

خودشرويبایدهمآنکنی،کاررويبایدهمتو،کنمکارخودمرويبایدمن.استنارواییاینآوردي؟پیش

.نباشندناروا،نباشندالیجوزکهکنندکارخودشانرويبایدهمهکند،کار

میانسان،استچسبیدهذهنبهشلخیلیاینواستهوشیاريازآگاههوشیاريتعریفبنابهگفتیمانسان

مقامدر،نیستزندگیپولدرکهبفهمدداردراقابلیتاینانسانیهر. استشناسندهانانس.بشودبیدارتواند

وگذردمیکهچیزي. گذرندمیدارنداینها،نیستزندگیآفلنددهدمینشانذهنکهچیزهادر،نیستزندگی

.هستیخودتهمان،دباشمرکزتانتواندمیکهاستزندگیهمانمستقروثابتچیز. نیستزندگینیستثابت



Program # 686گنج حضور686برنامه شماره 

21: صفحه

علت،یکتاییایناینکهعلت،هستیکاملتو،هستییکتاتو:کهگویدمیداریمامروز.شدنیمحالدرماآً دائم

.بشویدخواهیدمیدائمااینکهبراي،کنیدنمیتجربهراهوشیاريبههوشیارهوشیاريشمااینکه

تواینکهیعنی،خواندخواهمبرایتانهمامروزکه،باشدمیپسباش،فیکونکناصطالحیاباشیعنیکنامرآن

چیزيآنچرا.بشویمدیگرچیزیکخواهیممیفکرهایمانۀ بوسیلدائماما.نباشتبدیلدرحالدائما،باشفقط

اشمبهدهدمیفرمانخداکهکنامر،دیگراینیعنیکنامر.باشآنشوي؟نمیهستیاآلنیابودياولازکه

.منهستی؟چیتو.باشهستیکهچیزيآنگویدمی،باشذهنیمنکهگویدنمی،باش

اآلنمنچونشکنمنمیمن،راعهدبشکنیتواگرحتی،گفتهمغزلاینتويگفتی؟بلهنیستیادتمگر

متوجهراذهنیچیزهايبودنآفلشمامگرکنیدمیهمشما،هستمتوجنسازکهکنممیدركخوبفهمیدم

باکنیممیدعوا،کنیممیتلخیاوقاتفکرهاسرما. هستندچیزهافرارترینوگذراترینفکرهاشوید؟نمی

قضاوتها،هستندگذرااینهاآیندهاخوشبدآیندهاهستند،گذراهاوضعیتزدي؟راحرفاینچرا،همسرمان

.گذراستچیهمه،بودهگذراهمپارسالرتمساف،هستندگذراوضعیتها،هستندگذراحالها،هستندگذرا

اینخوبخیلییعنینیکتوگویدمی.باشدمادلزندگیکهاستاینروا،نارواستباشدمادلتواندنمیگذرا

درستایناستغلطاین،استدرستاینبگوییهیباشیالیجوزتوانینمیي،الیجوزوگرنهبدانراموضوع

هستیمنطوريایمااستغلطایناست

امحقی استندانیراخودقیمتچیستکهدانیمیکالههرقیمت

دانمنمیطال،داردقیمتچقدرفرشاین،ارزدمیچقدراتومبیلاینارزد؟میچقدرکاالییهرهکدانیمیتو

گفت،گذاشتشودنمیارزشاصآلًماروي.مدانینمیراخودمانارزشاما،دانیممیماراهمه،استچندپوندي

ارزیمهانکهدانمیلرزیمیکهچههربر

.شویممیعصبانیلرزیممی،گذراکوچکچیزهايسرما.استقدرهمینمان ارزش،لرزیممیکههرچیبهما

یکبافکريیکبامناینکهبرايبرخورده؟چرابرخورده،منهبگفتیچیزيیکآید؟میپیشچیسردعواها

راخودمانارزشما.نباشهویتهمخوب.استبرخوردهمنبههمینبراي،بودمهویتهمآدابییکباحالتی

هر، مارويگذاشتشودنمیارزشاست؟چقدرماارزش.استنادانیایناستاحمقیاینگویدمیودانیمنمی

.بیارزدنبایدچیزهیچبهشمادلبنابراینپس. سنجیدشودنمیجهانیاینمعیارهايباداردارزشخداکهرچقد



Program # 686گنج حضور686برنامه شماره 

22: صفحه

ازشمادلنشیندمیشمادلدراووقتیبنابراینپس. باشدفزونعرشازشمادلبایدگفت،دیگرگفتخودش

کهکسی،گویدمیموالنارااینها،گویمنمیمناینها. شودمیبزرگترگرفتهآغوشدرراچیزهمهکهفضااین

. گیریممییاداوازداریمما،استکردهتجربهخودش

ایستهناشُیاتوعدیسَننگریایدانستههاحنسوعدهاسَ

چهستارگانوسماويوضعیت،تولدموقعنفریکطالعطورهمینو،چیهنحسوچیهسعدکهدانیمیتو

خواهدمی.استذهنیدانشهمههااین.دانیمیرااینها،شودمینحسکیوشودمیسعدکیباشد،جوري

سعدي. استتونحسیوسعديسرچشمهتومرکز. شودمیتشکیلتومرکزازتونحسیوسعديکهبگوید

شمالحظهبهلحظهافتد،میخوباتفاقاتیعنیبودن،شگونخوش،بودنیمنخوشیعنیبودن،سعدیعنی

خداکند،میعملخدا،گیردمیتصمیمخدا.استحضورجنسازتانيهوشیار.هستیدتانيهوشیارمسئول

.استسعداین،کندمیادارهراشمازندگی،کندمیادارهراکائناتتمامکهعقلی،کندمیفکر

رامنفکرهاي،باالآیدمیدردهاایندمبهدمکهدردهاباشدههویتهمذهنیمندعب،استذهنیمننحس

فکرمشد،خواهدجوريچهفکرمحاالوکنممیدردازپرفکرهايمن. ندارمخبرهممنوگیرندمیاختیاردر

تشکیلدردازمنمرکز؟امشگونخوشمنآیاندارد،برکتعملمبود،خواهدچهعملم،آیدمیمرکزآناز

رانحسیو.هستمنحسمن. نهام؟شگونخوشمنبکننددردهارامنفکرهايام؟شگونخوشمنباشدشده

متصاعددردمنازآید،نمیبرسازندگیمناز.کنممیخرابراآنجابرومجاهر. برممیخودمبابرومکجاهر

. کنممیایجاددردهستمدردجنسازمن.شودمی

بزرگخیلیيهاجنگشود،میچهبدهندهمدستبهدستهمباوباشندطوريایننفرمیلیونیکاگرحاال

زندگیتواندنمینفریکبانفریک.شودمیجنگهمبدهندهمدستبهدستهمنفرهزارششپنج،شود،می

.کندمیمالمترااینآنکندمیمالمتراآناین. استنحسیدلشاندردوهراینکهبرايخانواده،درکند

مسئولهیچکدامنیست،لحظهایندرخودشيهوشیارکیفیتیعنیخودشيهوشیارمسئولکدامهیچ

تويفقطنارواست،چیزيچهرواستچیزيچهباشد،بایدچیهست،چیمندلدرگویدنمی.نیستمرکزش

یاسعديتوکهکنینمینگاهگویدمیبشود؟چی.استنحسچیزيچهواستسعدچیزيچهببیندذهنش

بشويتسلیموبگوییبلهبایدتوتو،اي هنکردحمام،بشویدراتونیامدههنوززندگیخردیعنیناشسته،ناپاکی
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خرابتومرکز.هنوزاي هناشستتو،بشویدراتوبیایدزندگیبخششفاانرژي،زندگیزندهانرژيوبرکتوخردتا

ایناست؟سعدچیزيچهاستنحسچیزيچهذهنتتويفقطکنی،نمینگاهرااینتو.استدردازپراست

میشاملهمراخرافات، علومازداندفصلهزارانصدوهانحسوعدهاس، کنندمیاشارههمخرافاتبهابیات

.دشو

.اندناشسته،شانمرکزاندگذاشتههمراآنهاومعتقدانددیگرچیزهزارتاوجمبلوجادوودعابهاي هعدیک

توگویدمی.گفتهرااینعلمیادیدیممیبیرونمایعنیداشتواقعیتحاالواقعی،غیرباورهايباآدمشودمی

توانیممیماکهداریمرااینخرافاتماکنار،ایمگذاشتهراعلمماکهحاال. بشويهویتهمتوانینمیهمعلمبا

وبرویمفقط،بدهدنجاتراماجاآنجا،هرمکانییکبرویمتوانیممیما،هامکانازباشیمداشتهتوقع

.شودمیپاكکنیممیحملرانحسیخودمانباکهما،ۀ ناشستدلاینباشد،مکانیهرحاالبرگردیم،

انداختننافکنوروپذیرشوشناساییوسیلهبهزندگی،خردوسیلهبهفقطمادردازپروناشستهدلاین،نه

اندازید،میوکنیدمیراچیزيیکیکییکیشماموچینمثلخودمانرويکردنکاریکییکیوخودتانروي

بهدستکسی،یکپیشبرویدپاشویدباشیدداشتهانتطارشماکه،قضیهنیستسادگیاینبهگیرد،میوقت

.برگردانیددردپردلوببریدرادردپردلگردید،برناشستهوبرویدناشستهشماوبکندهمدعایکبزند،شما

پخشوکردنایجادبددردهايبهکنیدشروعشمابنشینند،سرترويوبیاینددردهاهمیناوحضوردرهم

حملچیمرکزتتوکهبنگرخوب. نیستدرستاینکنی،میپیدانجاتداريذهنتدرکهکنیفکروکردن

کنی؟می

دینیومِدرام کیمنبدانیکهاین،استاینهامعلمجلهجانِ

راهادانشتمامگویدمی. استلحظهاینمابرايقیامت،روزجزا،روزیعنیدینیومست،لحظهایندینیوم

ازآگاهيهوشیارشماهستید؟کیشمام؟اکیمنبدانیلحظهایندرکهاستاینجانشانجا،یککنجمع

میخدانورراشمادل. بشودآگاهخودشبهخواهدمیخداشمادر،يهوشیارازآگاهخداییت. هستیديهوشیار

دردهاوفکرهابایعنیماده،باشدگیهویتهمازکهذهنیمنآنشما. هستیدخدانورآنشماکند،پرخواهد

.نیستیدیتانهاشدگیشرطیشما. نیستیدیتانهاواکنششما. نیستیدهیجاناتتانشما. نیستیدشدهتشکیل

میذهنتانکهدیگريچیزهریامقامتانمثلتانخانهلوازممثلتانخانهمثلپولتانمثلذهنتانمحتوايشما
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اینکهازقبلند،اهپرسیدابتداازکهکردیمراگووگفتاینبارهاکهاستهمینرايب. نیستید،کندتجسمتواند

؟هستمکیمنکهبپرس،مادرسوالبپرس،اصلیسوالیکبکنی،سوالیهریابکنی،لسواتو

نمی،نقطهتاسهگفتیمبارها...؟هستمکیمنباشد،طورهمینبگذار،ندهجوابذهنتبا،پرسیمیراسوالاین

بلهبلهنگوییتذهنبا. هستیکیکهفهمیمیشود،میبازدلتوشودمیزندهکهزندگیبهیواشیواش. دانم

چیزهايفکرهاوذهن. هستندذهناینهاهوشیاريمن، هستميهوشیارمنهستم،خداییتمنهستم،خدامن

ازکهراچیزيه نآنخواهیممیفکرهابابازيودباشفکرکهمادهتبادلباما. استماديچیزفکر،هستندمادي

ایندرهستم؟کیمن. استکارایناستادموالناو. استسختیکاریناکنیم،ایجادشمادرنیستمادهجنس

ترسآیاهستم؟ابدیتجنسازحقیقتا؟دارمعمقیحقیقتاولیهستملحظهاینجنسازمنپرسد،میلحظه

ید، حس فضاداري را دارم؟ اگر شما از جنس او بشوید، پر از نور و ضیاء بشوآیا من این من از بین رفته؟کنترلمن

.یکتایی حس کامل بودن می کنید

است داستان فیل را گفتیم، فیل را گفت، فیل در اتاق تاریک است یعنی خدا در دل شماست آنجا هم ادتان ی

گفت تاریک است، و مردم رفتند در اتاق تاریک یکی دست به پایش زد گفت این ستون است، یکی به خرطومش 

آمد بیرون شما در ذهنتان با پهلوي هم قرار .این را جنس تخت استشبیه ناودان است، یکی به پشتش گفت

.دادن ناودان و تخت و ستون نمی توانید فیل بسازید

ما هم با پهلوي هم قرار دادن مفاهیم خدا که از جنس هوشیاري است از جنس بینهایت است، از جنس فالن است 

بشویم که از اول بودیم، باش یعنی همین، باش نمی گوید من ما باید آن چیزي . اینها را نمی توانیم خدا بسازیم

اید و االن هم هستید و گاهی می گوییم آن چیزي که شما بوده. من ذهنی اصالً وجود ندارد توهم است. ذهنی باش

هوشیاري و گاهی می گوییم خدائیت، گاهی می گوییم امتداد خدا، گاهی می گوییم بودن گاهی می گوییم زندگی 

. ا بازهم کلمه است فکر است، باید عیناً به او زنده بشویماینه

بشویم باید یواش یواش زنده،بنابراین جواب دادن به این سئوال که من کی هستم و جواب ذهنی کافی نیست

یادمان باشد این لحظه باز هم این هم از قرآن آمده که مالک این . در این لحظهدر کجا و کی؟ در یوم دین،.بهش

مالکش است یعنی چی؟ یعنی می تواند هر فرمی هر وضعیتی براي شما بوجود بیاورد، . ظه یعنی روز جزا اوستلح

. آنموقع شما را شفا می دهد. همان بلی که از آنموقع گفتیم. بلی: وظیفه شما این است که بگویید
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کدان مناندهله تا دو چشم حسرت سوی خادل و جان به آب حکمت ز غبارها بشوئید 

دل و . در بیت قبلی ناشسته داشتیم، اگر شما این موضوع را ندانید در این لحظه آب حکمت، خرد از آنور نمی آید

، هم هویت شدگی با دردها و محتواي ذهن هر هاجان به آب حکمت ز غبارها، غبارها یعنی هم هویت شدگی

. رت ما به خاکدان یعنی این جهان نماندچیزي که از فکر می گذرد بشوئید، و می شوید، تا چشم حس

بازهم یاد آوري کنم آن معبد دلفی که اوراکل مقدس در آن بود، در شهر دلفی یک معبدي بود بنام آپولو یک 

این پیشگو بود زن هم بود، بزرگان Secret Oracleانگلیسش . پیشگویی بود بنام اوراکل مقدس به آن می گفتند

الن دنبال فالکیري و فال قهوه و نمی دانم جادو و خرافات هستند، بلی آنها می آمدند اهامی آمدند مثل خیلی

.پیش اوراکل، یک زنی بود که می گویند پیش گویی می کند

ولی در باالي معبد دلفی نوشته بودند که خودت خودت را بشناس، یعنی چی؟ یعنی بدان که مرکزت از جنس خدا 

دا نباشد و پر از درد باشد و هم هویت شدگی باشد، شما با این هم هویت شدگی می تواند باشد و اگر از جنس خ

براي اینکه این درد را و این هم هویت . می روید توي آن زن، پیش گو، هر چه به تو بگوید به تو کمک نخواهد کرد

مه مشکالت و وقتی تو منبع ه. شدگی را تو همیشه با خودت می بري، او چه پیشگویی می خواهد به تو بکند

دردسرها را با خودت حمل می کنی، یک پیشگو، یک فال حافظ گرفتن، فال ورق گرفتن، فال قهوه گرفتن، فال 

همه چی گرفتن، چه کمکی به شما می کند؟ 

من از شما خواهش می کنم خرافات را از مرکزتان در بیاورید، اگر با خرافات هم هویت شدید و جزو مرکزتان است 

شما در بیرون کارهایی خواهید .خرافات فکر و عمل شما را در اختیار خواهد گرفت. ش نخواهید دیدشما روي خو

این شما این لحظه را دارید می پوشانید، . کرد که غیر مجاز است، اینها الیجوز است بقول موالنا، یجوز نیست

شدگی با آنها قدغن است از نظر خرافات و هم هویت .لحظه می تواند خرد زندگی در اختیار شما قرار بگیرد

.زندگی، این لحظه را می پوشاند

بنگر اندر اصلِ خود، گر هست نیکآن اصولِ دین بدانستی تو، لیک

اصول دین را می دانی، تمام چیزهاي دینی و مذهبی را بلدي، و علمی را بلدي و سیاسی را بلدي، و همه چیز را 

ولی تو به اصل خودت نگاه کن اصل خودت االن من ذهنی است، همه . می کندبلدي، حاال اینجا روي دین تاکید 

یا نه روي خدا نشسته، مرکزت . اینها روي من ذهنی اتفاق نشسته، این این چیزهایی که می دانی ولو دینی است
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، نور خدا و بدان که در این لحظه نیک است یا بد است، من ذهنی باشد نیک نیستبنگر اندر اصلِ خود،از چیه؟ 

شما هیچ موقع این سئوال را هم نپرسید که چقدر طول می کشد که من این دردهایم را بیندازم، . باشد نیک است

را بیندازم، شما ممکن است طول بکشد، صبر باید داشته باشید تا همه چیز بیفتد، ولی لزومی هاهم هویت شدگی

آید باال آگاه باشید، و یتان هم هویت نشوید وقتی دردهایتان میشما در این لحظه می توانید با دردهاندارد بیفتد، 

یعنی زندگی ببینید که چه طرح زیبایی گذاشته، هر موقع آگاه باشی می توانی این هیچ وقتی نمی گیرد هیچ،

آزاد بشوي، فقط با توجه به اینکه شما از جنس دانایی هستید، فقط بدانید آن را، االن درد آمد رو سرت نشست

. فقط بدان که او هست دارد کار می کند

فکرهاي شما را در اختیار نمی تواند بگیرد بر نمی تواند بکند، وقتی می دانید و حواستان در این لحظه است کاري

می دانید آن آمده این دانستن دانایی باز هم بدانید، وقتی .می گردد می رود، فروکش می کند، بازهم خواهد آمد

م نمی کنید، فرار هم نمی کنید، مقاومت هم نمی کنید، مالمت هم نمی کنید که چرا من اینطوري است، ستیزه ه

آیا نمی خواهید . گوییدبلی می گویید به چنانی یا چنینی این لحظه، این لحظه هر جور است بلی میهستم، 

نمی خواهید با ستیزه ووضعیت را عوض کنید می خواهید عوض کنید ولی می خواهید با خرد زندگی عوض کنید، 

بنابراین دائما شما . مقاومت و با درد عوض کنید، می دانید که اگر این کار را بکنید این دردها زیادتر خواهد شد

.می خواهید به اصل نیکتان که خدائیتان است دست پیدا کنید و او شما را اداره کند

ل خود، ای مردِ مِهکه بدانی اصاز اُصُولَینَت اصول خویش به

در کار دین درس می . منظور دو تا اصولی است که در فقه درس می دهنداُصولَینَتیعنی اي مرد بزرگ، اي مرد مه

ماديحالتبهشدهیمیاهمیتتوکهچیزيهر. می تواند دو تا اصول حتی بد و خوب هم باشداُصولَینَتدهند، 

بهاصولهاکدامذهندر؟استذهندراینکهیااستزندگیدراآلنتو،گیزندۀ ریشتوزندگیاصولاین،است

کهاستدرسهاییازقسمتدویاکهاستاصولیدوتا،اصولدوتاآناستممکنالبتهکنند؟میحکومتشما

.خواندندمییا،خوانندمیفقهدر

قرارخوداصلراآنهاوهستیدهویتهمکهنشیداهربااصولیهرباشمااینکهکهدارداینبهنظرموالناولی

اوتوۀ ریش،زندگیبهشدیدزندهوقتی.نیستریشهآن،دوربیندازیدراریشهآندادید،قرارخودۀ ریش،دادید

ونورهمهتوکهگفتاینکه،دهیممیادامهداریمهنوزبله.دادیمقبالًراهمهراتوضیحات.بزرگمرداي،است
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دوبارهماواقعدر،هستهمخودماننوراونوراو،نورازشودمیپردلمانوقتی،درآییدیدهودلبهیضیای

سعی،ايبودهوهستیکهباشآنگویدمیاینکهوهستیمآنهماآلنوایمبودهکهشویممیهوشیاريهمان

اگرحالیکهدر،شویممیمادهیعنیشویممیدیگرچیزکردنفکربامرتبما.بشويدیگرچیزکردنفکربانکن

.شدیممیصندوقدوتاۀ فاصلجنساز،رفتیمنمیصندوقآنبهصندوقاینازاگریعنی،کردیمنمیراکاراین

،رابیتهمینشویدمیمتوجهبشویدزندهاً حقیقتشمااگرو

1460مولوي، مثنوي، دفتر چهارم، بیت 

شدهکشتیبانستغولیطرفهرزدهرَهکاروانبنگرخیز،

کشتیهاییانسانهاتمامکهشویدمیمتوجه.قبالًبردهمیراهراشماکشتیغولیشویدمیمتوجهیکدفعه

اً جمعانسانهاوقتی.استشدهزدهراهشکارواناینوکندمیهدایتذهنیمنغولراشانکشتیکههستند

دستدرپس،استذهنیمناختیاردرشانواکنشوکنششانعمل،فکرشانوقتی،کنندمیایجاددارنددرد

دیگرانبهو؟خداستدستدریااستغولدستدرشماکشتیآیاکنیدنگاهخودتانبهشماحاال.استغول

کهببینیدیوقت.برگردیدخودتانبهدوباره،استاوکشتیبانکهغولیستکهدیدیداگر،کنیدمینگاهاگرهم

درراموالناییهوشیاريایناینکهدرکنیدمیگذاريسرمایه،باشیدشدهزندهزندگیبهشماوبیرونخبرهچه

امکاننکشیدندردوآید؟میدردشانچرا، کندمیشانهدایتچیکهکنیدآگاهراآدمها،کنیدپخشجهان

یاراخودمانیا،کنیممیمالمتبعد،کنیممیتوجیهبعد،کنیممیتولیددردما،نیستخوبیچیزدردودارد

.استغولراهاین،رسیدنخواهدنتیجهبهورادیگران

راذهنیمنکهاستاینهنر.هستیممجاز،نیستیمالیجوزما،نهگویدمی،گویدمیرااینغولچیه؟غولراه

،کناربگذاريرابدهاو.استبدچی،استخوبچیکهبدانیذهندرولی،باشددردازپرمرکزتدارينگه

یکبعد،خوبهابهکنیوصلرازندگیمعنايکنیوصلرازندگیوبشويهویتهمباهاشونبگیريراخوبها

یکیششدیدهویتهمشانهمهباشمااندآفلهمهاینهاولی،رویشخوبچیزهايازپرکنیدرستگلیم

آدرسبیابانهادرغول،دهدمیشمابهغولکهاستآدرسیاستغولراهاین.افتاداهیدخودردبه،بشودکنده

بهولی.دانیدخودشما،دهدمیعوضیآدرسغولهستیمخداراهمسافرکههمما،دهدمیمسافرهابهعوضی

.شویدمیمتوجهراپدیدهاینبشودزندهزندگیبهشمامرکزاینکهمحض

&&&
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برايداریدشماندارنددیگراناگر،قوهچراغیکداریددستتانمشعلهیکشماباشدنورازپرشمادلحاال

ماکهموالنامثل،کننداستفادهآنازهمدیگرانشایدباشدشمادستقوهچراغیامشعلایناً واقعاگر.خودتان

:گویدمیکنیممیاستفاده

2188مولوي، مثنوي، دفتر چهارم، بیت 

استاو دلیل و پیشوای قافلهستاعاقل آن باشد که او با مَشعله

مشعلش،استحضورشمشعلش،استدستشمشعلاووکندمیاستفادهکلعقلازکهاستکسیعاقل

من،دهدمینشاناآلنزندگیکهاستراهیمشعلش،کندمیالقاذهنشبهزندگیلحظهاینکهاستفکري

بایدانسانیۀ غافلپیشوايوراهنماشخصیچنینیکواینداردامکانپس،استنورازپردلش،نداردهنیذ

؟آناستجوريچه.باشد
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روخویشتابعِ خویش است آن بیپیروِ نورِ خود است آن پیشرو

پیرونهشماخواند،خواهیمهمدیگرشعریکامروززیباستچقدر.نداردهمپیروونیستکسیپیروآدماین

نورپیرو.باشیکسیپیرونه،باشیکسیپیرنه.کندتقلیدشماازکسینه،کنیدتقلیدکسیازنهباشیدکسی

شمایعنینیستذهنیمناینجاخویش،استخویشتابعکند،میهدایترااوخودشنور،پیشروآناستخود

کنیدمیکهعملی.هستدلتاندرکهنوريآن،سازدمیکیولیسازیدمیتانخودکنیدمیکهفکرهایی

راپایتانجلويلحظهایندرحضورتانة قوچراغاین،خودتاننوردهد؟مینشانکی. کنیدمیانتخابخودتان

،داریدلحظهایندرراتانهوشیاريمسئولیتکنیدمیتاملوپرسیدنمیکسیازهمشماودهدمینشان

نمیراراهکسیازنداریدتوقعیچیزيکسیاز،کنیدنمیمالمتراکسی،استحضورجنسازتانهوشیاري

ستیزهشمادر بیاید دلتاندرخدابگذاریدبگوییدبلهشماندارمگوییدمیخوب.رویدمیجلوبنابراین،پرسید

.بدهددانششمابهاوتادانممیمننگوییدشما،نکنیدمقاومتشما،نکنید

،دارداصلیخویشیکولیندارد،خویشنداردذهنیمنیعنیروخویشبی، روخویشتابعِ خویش است آن بی

خدانورمابلهبگوییمماکهنباشدطورياین، اوبهشدهزندهاینکهبرايکیه؟داندمیکجااز،کیهداندمیحاال

اضافهمامرکزدردیگريهاشدگیهویتهمبهدوباره،بشودمادهیکهمآنشویم،هویتهمهمآنبا،هستیم

.بخوانممثنويازمطلبییکبدهیداجازهبلهبدهیداجازه. نیستقبولاین. شود

1542مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بیت 

آفِل از باقی ندانی، بی صفابرق، آفِل باشد و، بس بی وفا

کهموقعیمنظوربرق. آفلندهاایندردها،جملهازدهدمینشانمافکرکههرچیزي. استآفليچیزهانمادبرق

لحظهیکولی،کندمیروشنراجاهمهوشبتاریکیدرزندمینوريیکوداریمبرقورعدآید،میباران

خواهدمیذهنیمحتوايهرند،افکربرقند،اینهامثلزنندمیسردرکههمفکرهاکهبگویدخواهدمی.است

باقیازراآفلآدمایننباشد،مرکزشدرنابییعنیباشدصفابیکسیهر. هستندوفابیوآفلندهااینباشد،

هستیم،يهوشیارماخود،هستیمخدانورماخود،خدانورگوییممیوقتیخداست،نورباقی. دهدنمیتشخیص

آنازفکرمان،بابرسیمحضوربهلحظههرخواهیممیچونگفتمفقط. هستیميارهوشیازآگاهيهوشیارماخود

میفکرجنسازشماوقتی. شویممیآفلچیزهايدچارنتیجهدر. مانیممیناآگاهایمبودههمیشهوهستیمکه



Program # 686گنج حضور686برنامه شماره 

30: صفحه

تبدیلاوبهیابشناسیدراخدافکر،باکهبخواهیدذهنتاندرذهنیمنبانبایدشما. استآفلفکرشوید،

.ایمبودهزندهقبلازکهاوستبهشدنزندهعدموخودتانتشخیصعدمسببذهنیشدنتبدیل.بشوید

ازشدنبیدار.افتدمیذهنبهموقتااست،يهوشیارازآگاهيهوشیارجهان،اینبهآیدمیکهانسانیهریعنی

.استسبکوسادهبسیاربسیاردردخوابوذهنخواب

آفلتوانندمیخودشانرويکنندتمرکزاگر. بکندبیدارراهاآدمبایداینجاکنیممیمااالنکهییهاصحبتاین

رنجششماوقتیبخشیدمیشماوقتی. ماستخداییتاستحضوريهوشیارباقی. بدهندتشخیصباقیازرا

شمامرکزدرخودشازهوشیارباقینورصورتبهتانرنجشدرافتادهتلهبهوشدهآزادانرژياندازید،میراتان

آفلوخداستنورباقی.استباقیآنکهشویدمیآگاهشما. دهدمینشانشمابهراخودشکند،میخودنمایی

:کهگویدمیحاال. دهدمینشانذهنکهاستچیزيآن

ر نور اوبر کسی که دل هند بخندد؟ بگوبرق خندد، بر که می

یااستپولبهراجعاالنکهفکريیا. میخنددکیبهاوزند،میتاریکشبکهبرقیهمان. آفلچیزیعنیبرق،

به،خنددمیوزندمیفکرتاندرکهاستدرديبهراجع،استجوییانتقامبهراجعیااستچیزيیکبهراجع

همآنباکهکسیهر،استکردهدلشراآنکههرکسی،آنبهنهدمیدلکهکسیبهگویدمی؟خنددمیکی

اوبرنهددلاو،برنهددلکهکسیهر. خریدشنمیشمابخندد،ذهندرگذراچیزگرنهو. استشدههویت

بهشماپس.خنددمیاوبهبرقدلش،درفکرشوسیلهبهگذاشتهوآوردهراآنیااو،بهبستهرادلشیعنی

. شمادلشودمیبیاید،خوشتانوبخندید. خندیدنمیشمابزندندهخآفلچیزهاي

آن چو ال شرقی و ال غربی کی است؟پی استنورهای چرخ بُبْریده 

ولیدرون،فضايشودمیبازداردکهداردوجودآسمانمادروندر،درونآسمانآسمان،نورهايگویدمی

فضاستاینمحتواي. استآننورهايگذردمیذهنازکهچیزهاییهمان،گذردمیماذهندرکهآنيهانور

نور،هاایننورباشماکهگویدمیپایین. ناقصندیعنیپیببریدهناقصند،هااینگویدمی. دهدمینشانفکرکه

ولی،بینیدمیرامحیطهذریکزندمیوقتیبخوانید،نامهتوانیدمین،گوییممیکهرابرقورعدهمینبرق،

وبوده،چیبزنیدحدسباید. شودمیتاریکدوبارهوبیندمیآدمچیزيیکزندمییعنی،بینیدمیعوضی

.شماستدلنورهمپیوستهنورخواهیم،میپیوستهنورماخواهیم،میآفتابما.استغلطهمیشهحدساین
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استکیغربیالوشرقیالچونآاستپیببریدهچرخنورهاي

. انسانیيهوشیاریعنی. استخودبههوشیاريهوشیاریانورمنظوروهستقرآنآیهغربیالوشرقیالاین

ازرااینو،بدهدتشخیصراخودشازآگاهیکهداردالزمتلنگریکانسان،بهجهیدهحیوانازکهيهوشیار

نه،کندمیطلوعنه،میردمینه،زایدمینهوشودمیزاییدهنهیعنیغربیالوشرقیال.آوردمیقرآنآیه

بهشمااصلو. استشمااصلیازندگینورکندمیغروبنهوکندمیطلوعنهکهنوريپس. کندمیغروب

. استجهاناینبهماآوردناززندگیمنظوراینو،شمادراستآگاهخودش

کنترلازخارجنور،ازآگاهنور. بشویدتبدیلیاببریدپیموضوعاینبهذهنوسیلهبهکهکنیدباصرارنبایدشما

خداستنورآنواستماواستاتفاقاتواستفرمکنترلازخارجخدااست،بیرونکنترلازخارجاست،ذهن

ذهنمانوسیلهبه. توانیمنمیمن،سیلهوبهبشناسیمراخودمانخودمان،مااینکهدرولی. هستیماونورهمماو

یککنیم،خاموشراذهنما. شودمیذهنکردنخاموشوسیلهبه.توانیمنمیکردنفکروسیلهبه. توانیمنمی

برايدهد،مینشانمابهراخودشجوريچه. آنشویممیما،استآگاهخودشازخودشکهنوريآندفعه

غولیکراماکشتیاینکهشویممیمتوجهو. نبودیمفکرهااینوبودیمآنماکهشویممیمتوجهمااینکه

:استقرآنآیه،غربیالوشرقیالپسکرده،میهدایت

35، آیه )24(قرآن کریم، سوره نور

َماَواِت َواْألَْرِض ۚ َمَثلُ ُنوِرِه َكِمْشَكاٍة فِیَھا ِمْصَباٌح ۖ اْلِمْصَباحُ  ُ ُنوُر السَّ يٌّ ُیوَقُد ِمنْ هللاَّ َھا َكْوَكٌب ُدرِّ َجاَجُة َكأَنَّ َشَجَرةٍ فِي ُزَجاَجٍة ۖ الزُّ
ٍة َیَكاُد َزْیُتَھا ُیِضيُء َولَْو لَْم َتْمَسْسُھ َناٌر ۚ ُنوٌر َعلَ  ٍة َوَال َغْربِیَّ ُ لُِنوِرِه َمْن َیَشاءُ ُمَباَرَكٍة َزْیُتوَنٍة َال َشْرقِیَّ ُ ۚ◌ ٰى ُنوٍر ۗ َیْھِدي هللاَّ َوَیْضِرُب هللاَّ

ُ بُِكلِّ َشْيٍء َعلِیمٌ  اِس َۗوهللاَّ اْألَْمَثالَ لِلنَّ

و زمین است؛ وصف نورش مانند چراغدانی است که در آن، چراغ پر فروغی است، و آن چراغ در هاخدا نور آسمان

درخت زیتونی ] روغن[از ] و آن چراغ[میان قندیل بلورینی است، که آن قندیل بلورین گویی ستاره تابانی است، 

بی آنکه ] از پاکی، صافی و آمادگی احتراق[پر برکت که نه شرقی است و نه غربی افروخته می شود، و روغن آن 

؛ خدا هر کس را )روشنی بر روشنی است(نوریست بر فراز نوري . آتشی بدان رسد، نزدیک است شعله ور گردد

و خدا به همه چیز ] تا حقایق را بفهمند[راي مردم مثلها می زندبخواهد به سوي نور خود هدایت میکند و خدا ب

.داناست

توانیدمیشماکههستاینجاچیزچندتاولی،البتهاستکوچککمیخواندیم،قبالکهاستاش ترجمهاینم

میاست،پایین. استروشنیبرروشنینوري،فرازبراستنوري:گویدمیهستاینجاکهچیزيیک.ببینید
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وصف. استکردهروشنرازمینوهاآسمانکههستيهوشیاریکپس.استزمینوهاآسماننورخداگوید

آنکهاستبلورینیقندیلمیاندرچراغآنواست،فروغیپرچراغآندرکهاستدانیچراغمانندنورش

غربینهواستشرقینهکهبرکتپریزیتوندرختروغنازچراغآنواستتابانیستارهگوییبلورینقندیل

شود،میافروخته

نهوکندمیطلوعنهیعنیست،اهوشیاريهمینپربرکتزیتوندرختاین،واقعدراستتمثیلاینبینیدمی

ورشعلهاستنزدیکرسدبدانآتشیآنکهبیاحتراقآمادگیوصافیوپاکیازآنروغنوکندمیغروب

آتشیبهشکسیاینکهبدون،استشدنورشعلهنزدیکتقریباًهستانساندرکهاريهوشییعنی.گردد

ذهنتانباشمانبایدفقطاستآگاههوشیاريازهوشیاريیعنیفقط،کنیمکورشنبایدمایعنیکندنزدیک

روشنیبرروشنیاست،منطبقروشنیبرروشنیهوشیاري،رويهوشیاريیعنینوريفرازبرنوریست.بشوید

راحقایقتازندمیمثَلهامردمبرايخداوکندمیهدایتنوربسويبخواهدراکسهرخداشود،میآگاه

احتراققابلیتیکیبینید،میرااش روشنیبرروشنییکیشمااینجادراینداناست،چیزهمهبهخداوبفهمند

بعبارتی.شودمیبیدارتلنگريیکبااستبیداريبهدیکنزخیلیانسانیهوشیاريیعنی.بینیدمیرانوراین

دراالنچراغاین،برسیمحضوربهفکرمانۀ بوسیلخواستیمنمیمااگرشدیمنمیخودمانمزاحممااگردیگر

:دگویمیبله،.شدمیروشنمادل

اننور باقی را مهه اَنصار دبرق را خو یَخْطَفُ الْـاَبْصار دان

.نور صاعقه، بینایی چشم را می رباید، ولی نور جاودان حق را یار و یاور چشم بدان

چیزيوکندمیخیرهراآدمچشمزندمیبرقوآیدمیصدادیگرددیدیرابرقتاریک،شبدرکهوقتیبرق

ماچشمانطرفشدویمیمماواستخوبیچیزآیدمینظربهودهدمینشانمافکروزندمیمافکردرکههم

انصارهمهراباقینور.استهوشیاريچشممنظور،بینیمنمیدرستیعنینابینا،کندمینابیناوکندمیخیرهرا

شمامورددردیگربعبارتذهنی،برقنهاست،باقینورکندمیکمکمابهکهچیزيآن بنابراینپس، دان

یعنیکهزنندمیراآدمچشموهستندخیرهآنها،هویتیدهمباهاشانشماوگذردمیسرتانازکهفکرهایی

میخیرهارماچشمآنها،ببینیمباقینور،ببینیمزندگینورۀ بوسیلاینکهبجايما.زنندمیراهوشیاريچشم

ستایهجوحکایتازهاصندوقنورپس.هستکنندهکمککهباقیستنورگویدمی.کنندخیرهنباید،کنند

میبازبیرونآییممیوقتی،شودمینابیناهوشیاریمانچشمهايصندوقتورویممیوقتیاستکنندهخیره
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نوررپدوبارهبینیمنمیصندوقتويرویممیبینممیدرستما،استباقینورصندوقتادوبینفاصلهدر.شود

ذهنازکههمچیزيهروگذردمیماذهنازواستآفلکهچیزيهراستآفلبرقمنتهیگویدمیاست

خیرهراچشمتانکهبدهیداجازهنبایدشماولی،کندمیخیرهراچشماستبرقمثلنورش،استآفلبگذرد

نشانمابهراخودشنورآن ببینیمنورآنبانخواهیموقتی،داردوجودمادرباقینورببینید،باقینورباوبکند

:گویدمیاستبقرهسورهبیستآیهمهاینبله.دهدمی

20، آیه )2(قرآن کریم، سوره بقره

…يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ

…نزدیک باشد که برق دیدگانشان را نابینا سازد

.گذردمیمرتبماذهنازکهاستآفلچیزهاينوربرق.استچیفهمیدیدرابرقازمنظور

ای در نور برقی خواندننامه، را راندنبر کفِ دریا فَرَس

شدگیهویتهم،ماستسطحیچیزهاينمادکهدریاکفرويکهخواهیدنمیشماکهگویدمیداردادامهو

هاکفرويخواهیدمیشما:گویدمی،پوشاندهراهستیمدریاکهمارويهاشدگیهویتهمایناینماست،

میتابخوانی،توانینمیکه،بخوانینامهبرقورعدنوریعنیصاعقهروشناییدروبدوانیاسب،کنیزندگی

نمی،گذرندمیذهنتانازکهچیزهایینوردر،بخوانیتوانینمیرازندگیۀ نامیعنیرفته،آن بخوانییهخوا

چشمآنها،شويمیمشغولآنهاباشاههم،جهاناینبهبیاوريراخردتوانینمی،بخوانیرازندگیۀ نامتوانی

:بکنیرااینکاربخواهیاگربله،زنندمیراچشم،کنندمینابیناراهوشیاري

بر دل و بر عقلِ خود خندیدن استاز حریصی عاقبت نادیدن است

.نبیندراآن بشویمزندهيهوشیاربهجهاناینبهیمآمدما،گفتیمکههمهایناینکهیعنینادیدنعاقبتبله،

بشویدزندهحضوربهبایدکههستنظرتاندرمقصدآن سرآخرآیاکنیدمیکاريهرهستیدبینعاقبتشما

این،ببینیممرکزماندرراخدابینهایتببینیم،مرکزماندربایدرابینهایتاینما؟بشودبازمرکزتانباید

نشانذهنکهچیزهاییۀ آن بوسیلشدهخیرهچشمهاشومرکزشگذاشتهراذهنیمنکسیاگر.استعاقبت

ازکهچیزهاییهمانبهدهدمینسبترازندگیمعنايداردمعموالً.آمدهچیبرايداندنمیآدماین،دهدمی

زندگیمعنايآنهاو،گذردمیذهنشازکهدیگريچیزهايمثلهمسرمثلبچهمثلپولمثلگذردمیذهنش
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،بینممیرازندگیمعناي،بینیممیآنهادرمارازندگیچونمنتهادادیمتوضیحرااینهاقبال.نیستندگفتیم

دریابدوانیاسبدریاکفرويکهاستاینشبیهکاراینگویدمیداردولی.بیاوریمبدستراآنهاکهحریصیم

ایننتیجهکنیدمیتوجهپس.خودعقلبرهم،استنخندیددلبرکارهماینوبخوانینامهصاعقهروشنایی

چهآن عقلواستمرکزيچهاینکهبخندیماستماديهکمرکزمانبهبایدکنیممیکارایناگرماکهشودمی

.استعقلی

نفس باشد کو نبیند عاقبتعاقبت بین است عقل از خاصیت

عقلاین،گفتیدراالستبلههمانلحظهایناتفاقبهاگرشمایعنیم،بینیعاقبتپسداشتیمراکلعقلمااگر

بسمترودمیداردکندمیکاريهرداندمیآمدهچیبرايداندمی،استبینعاقبتاینکندمیعبورشمااز

شنظردراینهمیشه.رودمیداردسمتاینبه،بشودآگاههوشیاريازهوشیاريکه،شدنزندهحضوربه

می نداردالیکاش،استپیچدرپیچهاکوچهاگر،استنظرماندرمقصدمارویممیجایییکاینکهمثلدرست

داندنمی،بیندنمیراعاقبتعقلشوذهنیمننفسایناما. رویممیداریمسمتآن بهدانیم به کجا می رویم،

.آمدهچیبراي

کندمیمطرحرانفسوکندمیمطرحرانحسیدوبارهکهاستبیتتاچندبخوانمهمرااینبدهیداجازهبله

ماباشدمامرکزخدااگرکهحالیدر.هستیمبدشگونماباشدمامرکزمانفسوذهنیمناگرکهدهدمینشان

،بودیمشگونخوش،بودیمیمنخوش،بودهوشیاريمامرکزجهاناینبهیمآمدوقتی.هستیمشگونخوش

.مامرکزشدهاشدگیهویتهمیعنیمامرکزشدکیوانشدزحلهیکدفعولی،بودیمسعد

مُشرتی، مات زُحَل شد، حنس شدعقل کو مَغلوبِ نفس، او نفس شد

استعقلهماننفسواقعردپسشود،مینحسداشتیمرازندگیعقلما،باشدنفسمغلوبکهعقلیگویدمی

،استشگونخوش، سیاره مشتريمشتريارهتسناهممشتريبودیم،مشترياولما.شدهنفسمغلوبکه

نحسچون،شدیمزحل،شدیمکیوانماتچونولی. بودیمسعد،بودهوشیاريمامرکزآمدیموقتی،استسعد

رداگر؟هستچیمرکزتانببینیدشما.گفتیمکهمطلبیهمینبهگردیمبرمیدوباره.شدیمنحسما،است

جنسازشماولی،نحسیدشما،داردوجوددردهابا،داردوجودماديچیزهايباشدگیهویتهممرکزتان

.مامرکزشدهنفساینموقتاًهستید،خداجنساز،هستیدیمنیخوشجنساز،هستیدمشتري
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هوشیاري،خداستجنسازهوشیاري،استشگونخوشهوشیاريکهشویممیمتوجهداریماالنماپس

راشدنهویتهموکندمیدرستذهنیمن،فکرهاباشودمیهویتهماینکهمحضبه،استخودشمرکزش

رااینو،شودمیهویتهمهمدردهاباآوردمیبوجوددردکاراینو.استمهممابرايکهاستچیزهاییباهم

فقطرانحسیاین.شودمینحسی،شودمییبدشگونبهتبدیلماشگونیخوشحالتاین،دلشگذاردمیهم

نمیذهنیمنبا.بدهدشفاراماوبشویدتواندمیاوباشویممیموازيوقتیزندگینیرويفقط،خداییخرد

راخون:گویدمیکهبرایتانخواندخواهمموردایندرهمدیگريمطلباالن،کنیمحلراموضوعاینماتوانیم

.بردبینازشودنمینحسیبارانحسی، شستشودنمیخونبا

در کسی که کرد حنست در نگرهم درین حنسی بگردان این نظر

هویتهمازبرگردانرانظرتاین،هستیوضعیتیهردر،هستیدردزیر،هستینحسیاینتويکهحالیدر

نگاهاوبه،استخدا،استزندگیکردهنحسارماکهکسی.کننگاهکردهنحسراتوکهکسیبه،تهاشدگی

ایندرباشآگاهوخودترويبگذاربردارآنرويازرااتزندهتوجهیعنی.نکننگاهدیگرنحسیآن بهکن

،توازکندعبورزندگیبگذار،بلهبگو، توافتدمیاتفاقداردهیکهییهافرمبهوافتدمیاتفاقیچهلحظه

.کندتبدیلسعديبهراتونحسی،کندعوضراتووبدهدشفاراتوکندعبوراش انرژي،دکنعبورخردش

او ز حنسی سوی سَعدی نَقب زدآن نظر که بنگرد این جَرّ و مَد

کهاینطوري،استمدیکیوجزریکیصندوقییککهشودمیمتوجهکهتماشاگريناظرآن ،کهتماشاگرينآ

این،استآفلچیزهايمالولیاینها،شودمیبدحالمشودمیکهاینطوري،شودمیخوبحالممنشودمی

میخوششماافتدمیهااتفاقبعضیبینیدمیکنیدنگاهذهنتانبهناظرحضوربعنواناالنشما.شدهآگاهآدم

جداوقتی.افتدمیاتفاقذهندرند وقصندوهر کدام اینهاولی،شویدمیناخوشافتدمیهااتفاقبعضی،شوید

.بینیدمیراهارفتنباالوپاییناین،کنینگاه،شويب

شمالحظهیکاینکهبراينحسیبسويرفتهکندهیعنی،زدهنقبسعديبهنحسیآن از:کهگویدمیآدماین

دردتاننه،شدهشناختهنه،دانستهنه،شویدمیدانستن،شویدمیداناییگفتیمشماوبینیدمیراماجرااین

اینکهلحظهایناتفاقبهبگوییدبلهانقدربایدشمابلهگردید؟میبرآیا.یکتاییفضايبهرفتیدلحظهآن در

زمانبهکنیممتوقفرادردهاباشدگیهویتهمماکهاینگفتیمولی.بشودتبدیلوبشودکمتانیدردها
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داناییکهکاراینباراشدگیهویتهملحظهایندرتوانیممیماکه) نکتهاینرويدکنیتوجه(ندارداحتیاج

میدردشما،دردموقعآن ،کنیممتوقفنکنیماقدامذهنمانۀ بوسیلوباشیماتفاقناظرفقط،دانستهنه،بشویم

. شودنمیعذاببهتبدیلوماند

ضد به ضد پیداکنان در انتقالگَردانَدَت حالی به حالزآن مهی 

می.کنتماشارااینهاگویدمیکندمیاینجاازراشمازندگیموقعییک،مدوجزربهدافتیمیشماموقعییک

راحتلحظهیکنیستمدردجنسازدیگراالنمنضمندرواستجالبچقدرکنممیکهتماشابهبهیدیگو

متوجهراانتقالداریدشماو،کننگاهگویدمیبیرونکشدمیدوبارهاندازد،مینوسانبهدوبارهگویدمی.شدم

رامدهاوجزراینوناظرحضورهمینبهکندتبدیلراشماخواهدمیزندگیکهشویدمیمتوجهشما،شویدمی

.نکنیدخودتانندگیزبرالبقومدلآن دیگرشمابندازد،کند؟چکارراهمهافتدمیاتفاقذهنایندرکه

: گویدمی؟ شویممیچیشودمینورپردلمانوقتیکهببینیمبخوانمهمرباعییکبدهیداجازه

1920مولوي، دیوان شمس، رباعیات، شماره 

ور در صفت خویش روی، بسته شویگر صیدِ خدا شوی ز غم رَسته شوی

ازهستیدخودشجنسازکهراشماخدا،گفتنبلهبادهیممیاجازهیعنییعنی،همینهمشدنخداصید

دبرویذهنیمنومدهاوجزرآن صفتدردوبارهاگراما.شویدمیآزادغمازوکشیدمیبیرونذهنیمنچنگ

.استواضحشوي،میبستهدوباره

با خود منشین، که هر زمان خسته شویمی دان که وجود تو حجابِ رهِ توست

مثالً،لحظهایندرشودانایییعنیدانمی، بدانذهنبانهیعنی، می داندانمی، شويزخمییعنیويشخسته

کنیدمیدردآورکرهايف،کنیدمیمنفیفکرهايداریدنشستسرتانيروآمدتانیدردهاکهددیدیشماوقتی

میاختیاردرراشمافکرهايداردیکیکهدانیدمی.اینیعنیدانمی،دانستن،همینفقط،آمدهاوکهبدانید

همآنهابایعنی،نشویددردهاآن یعنیهادانستهآن کهشودمیسببدانستناین،استدانستناین،گیرد

توستراهحجابفکرها،با ودردهاباشدگیهویتهمیعنیتوماديوجودکهبدان.لحظهایندرنشویدهویت

شماهرلحظهاینکهبراي.ادائمنشوهویتهمذهنیمنباخودبامنشین،خودتبا،نشوهویتهماینبنابرو

شوي،میناآگاه،شويمیهویتهمدردبا،کنیمیدردآورفکرشما،آیدمیدردهرلحظه. شدخواهیزخمی
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بدانبشو،داناییناظر،حضوربصورتعقببکش.باشتماشاگرشبروم؟کجا.نکنبرخاستونشستاینباپس

تونیستی،فکرهایتتونیستی،منتو.نیستیآنتو،دهدمینشانفکرتکههرچیافتدمیکهاتفاقیهرکه

فقطهستم،داناییفقطمنبگوبگوییم،اینطوريهستی،داناییهمیننده،جوابذهنبا،هستیکیدانینمی

من،ذهنیمنازبزرگتربسیاربسیارعقلشکهکسیکی،لحظهاینوضعیتبهگویممیبلهو،مانممیآگاهمن

.کندکاربگذارکند،میکارمنرويداردکند،میادارهراکائناتاینتمامواست

زندهعشقبهشماافتد؟میاتفاقیچهبشودخدانورازپردلتاناگرکهبدانیدکهبخوانمبرایتانهمرااینبله

:کهگویدمیشودمیآرامشود،میشاددلتان،بشودبینهایتلتاند. داردبزمعشقشوید،می

4722مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 

بندگی بند و، خداوندی صُداعمطرب عشق این زند وقتِ سَماع

ونیکساختارهايبیروندرلطافتشعشقش،،خردشانعکاس،انعکاسشوبشودبرپادلتاندرعشقبزمپس

،بندگیکهگویدمیشمابهگوید؟میچیشمابه.رقصوبزمبهع،سمابهکندمیشروععشق،کندخلقیباز

دردسرهمخداونديودافتیمیبندبه،ماندمیزندانمثل،استبنداینکردنتقلیدکسیازبودن،کسیپیرو

آیا.استمعیاراینها. استغلطدوهر،یباشداشتهخودتکنترلزیررااي هعدیکبشوي،کسیپیریعنیاست

.استخداوندياینبدهید؟جوابشمابپرسندسئوالبپرسند؟کنندتقلیدشماازدیگرانکنیدمیمیلشما

پیرواً واقعمناینکهیعنیهمبندگیکنند،میسئوالشماازمردمکههستیمهمیانسانیکیعنیخداوندي

بهراپیغامایندرآمدرقصبهوقتیشماعشقمطرب.استذهنیمنمالو،استلطغاینهادويهر.هستمشما

.کسیپیرونه،بشوکسیپیرنهکهگفتخواهدشما

در شکسته عقل را آجنا قدمپس چه باشد عشق؟ دریایِ عدم

،داردخاصیتهایی،آدموندروآدممرکزشدنبازاینفضاداري،بینهایت:گویدمیچیه؟عشقگویدمیپس

میداریمولی،استغلطیلفظعدمازپرالبته.استعدمازپرو،استفضاگشایییکیاستفضاداريیکی

اینمثل،نیستفرم،نیستهستیدرآنجایعنیعدمدریاي.بشويپرباهاشکهنیستچیزيعدمچون،گوییم

قدمشآنجادرعقلو.شودمیبازقدرهمینهمماۀ ینس،استگرفتهآغوشدرراوجودتمامفضا.فضاست

منبعنوانماعقلکهببینید.نداردموضوعاینازدرکیهیچذهنیمنعقل،ذهنیمنعقلیعنیاستشکسته
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.بکندکنترلراايعدهیکیابشودکنترلیا. بشودیکیرئیسیابشودیکیة بندیاداردعالقهچقدرذهنی،

براساساینجا،دخواهنمیرئیس،باشدرئیسبایدکیاست؟رئیسکیاینجا.هستهمخانوادهدرکارهمین

میبندبهدوهر.بشنوندحرفنفریکازبایدهمه،خواهدمیکنترلوترسوقتی.استشدهساختهعشق

.افتند

آن،کندتغییردیگرتواندنمیمآدآن،دارمپیرومنهزارنفردهگویدمیکهکسییککنممیسئوالشماازمن

رواستچیزيچه،استغلطچیزيچهاستدرستچیزيچه،استآدمیجورچهکهاستگفتهمردمبهآدم

هزارنفردهاینکهبراي،رودنمیاشتباهبارزیراستکردهاشتباهبشودمتوجهجایییکاگر.نارواستچیزيچه

،دانیمیخودتگویدمی،آیدمیهرکسیو.استبندهمآن،استسردردپس،دانستینمیتوکهگویندمی

میشما،کنممیخودمراخودمفکرهايمن.پرسمنمیهمکسیاز،کنکارچیبگویمتوبهتوانمنمیمن

.گویید

،دادهانتخابقدرت،دادهشناساییقدرت،دادهآزادة ارادمنبهخدا،کنممیانتخابخودمراخودمعملمن

نمیتواز.آیدمیزندگیازجوشدمیاآلنهمیناینهاۀ هم.استدادهعملقدرت،دادهگیريتصمیمقدرت

معنیش.باشیدبایدهممسئولشالبته.هستمهممسئولشکنممیعملوکنممیانتخابخودم.بپرسمتوانم

کسیازآییمنمیمادربستکهاستاینمعنیش،کنیمنمیمشورتمادیگرانباما کارهادرکهنیستاین

.بپرسیمراچیزي

خودتانفکريمنبعشمااینکهبراي.عشقبهبشودزندهشمادلاینکهبرايخوانیم؟میچیبرايراموالنا

دریاياز،زندگیدریايازلحظهاین،بشویدآزادخرافاتازشمااینکهبراي.نکنیدتقلیدشمااینکهبراي.بشوید

ازهمبیشترشوآیدمیذهنیمنازخرافات،آیدنمیخرافات،شدیدزندهبهششماکهخدابینهایتاز،عدم

پردارمشدیديذهنیمنگویممیمن،داریمشدیديذهنیمن،منگوییممی.استجبرانقانونرعایتعدم

.شومنمی؟مشومیمن،بشومخوبکندعا،دهممیتوبهدالرهزار،هستهمدرداز

وقتی،باشیمتیز،کنیمصبر،کنیمکار،بگذاریمخودمانرويرانورافکنبایدماکهگویدمیجبرانقانون

کسی،بکنیمتوانیمنمیراکارهااینگوییممی.کشدمیطول، اینباشیمآنجا،آیدمیبدانیمآیدمیدردهایمان

حرفعقلاصالً،استشکستهآنجاپایشعقلبنابراینپس.شودنمیبدهم؟چقدر،بشومخوبمنبزنددست

.نزند
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زین دو پرده، عاشقی مَکتُوم شدبندگیّ و سلطنت معلوم شد

مسئولشماام بندهمنآقاکهبشوندخواهندمیبندهیا.شناسندمیخوبراسلطنتوبندگیمردمگویدمی

همیکیآن.نیستدرستاینکنیم؟کارچیبگوییدمابهکنفکرشما،کنمفکرتوانمنمیاصالًمن،دهستی

دواینازو.شدهمعلوم،ایناستافتادهجا،کنممیفکربرایتانمن،کنیدفکرتوانیدنمیشماکهحاالگفت

البته.ندکمیسلطنت، نهشودمیبندهنه،بشودزندهاونوربهآدمدلگفتاگر.شدهپوشیدهعاشقیپرده،

شماآیاکهگویدمیشمابهدارد. گویدنمیراایننباشدنداشتهجمهوررییسمملکتیمثالکهنیستاینمنظور

وبجود،کندفکرکسییک،کورانهکوربنده،نکنیدتقلیدشما. باشیدتوانیدمیخودتانعملوفکريمنبع

. شویمزندهتوانیمنمیخدابهما، ماکنیمتوجهتادواینبهاگر،بدترآنازحاالو.نهمادهانبگذارد

ازخواهیدمیشما. شویممیزندهداریمهشیارانهاالن،هستیماوجنسازکهمان اولیهاتحادبهمایعنیعاشقی

اگر.دمرئوسییاایدرییسیا،دسلطانییادایبندهیا،باشیدطبقاتاینازیکیدر،کنیداستفادهپردهدواین

دانید،نمیدیگرشماگویدمیشمابهچههرشما رافکرهایشهمیکینآ،کنیدنمیفکردیگراصالکهمرئوسید

.ماآوریممیدرجهنمازسرسرآخر.استدرستگوییدمی،نداریدسنجشقدرتاصال

همبهعشقطریقازما،وندبشزندهعشقبهبایدهمه،بشوندوصلزندگیبهبایدهمه،کنندفکربایدهمه

بشوندزندهعشقبه،بشوندزندهخدابهتکبهتکشوهروزناگرخانوادهدر. متفاوتیمباهمسطحدر. مربوطیم

انتظاراتوهامالمتوهاگرفتنایرادوعیبوترسوکنترلوسطحیاختالفاتایناًفور،بشوندزندهوحدتبهو

نور،غزلهستیادتانلعدبمیبقاگفتراهمه.روندمیبینازهمهنکرديوشبختخرامنتوکهدیگرهماز

. کناررودمییعنیبلعد،میراماباقی

ها برداشتیتا ز هَستان پردهکاشکی هستی زبانی داشتی

.بگیریمهمخدانیمتوامیالبتهراهستیاینجادر،ذهنیمنهمینیعنیهستی،هستیاینکاشايگویدمی

هستیدربارهداردچونولی.فهمیدمیذهنیمنکهداشتزبانییعنیبگیریممعنیخدا می گوید زبانی اگر آن 

گویازبانذهنیيهامنکاشايگویدمی،استذهنیمنهمینجاهابیشترهمهستیوکندمیصحبت

همبازاینکهعلتیعنی.داشتندمیبرراهاپرده،ارنددذهنیمنکههستندکسانیهستانهستان،ازوداشتند

جنساز،استهستیجنسازهمهگوییممیکهمطالبیایناینکهبراي،بیندازیمجارامطالباینماتوانیمنمی
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بهو.بله،هستسختیکاراینبوخ،کنیمزندهشمادرنیستمادهکهراچیزيخواهیممیهااینبا،استماده

آیدمیدرستیا،آیدمیغلطشمانظربهحاال،گوییممیکهچههرولی،کنیممیصحبتداریمهستیزبان

. خودشماورابهاستاشارهانگشتهمه

دیگر بر او بستی، بدانۀپردهر چه گویی ای دَمِ هستی از آن

،استذهنیمندمهستیدمهستی،دمايگویدمی.نشویدفکرتانۀ وسیلبهشمامیگوییمکهاینجاستحاال

خودتانيهاگفتهشماکنیدمیتوجه. بنديمیاوبهة دیگرپردیک،گوییمیخدایاخودتاصلازتوکهچههر

گفتم.نکنیدمعنیلغت،رااش سطحیارزشکهنگیریدعینا،شودمیگفتهفکرزبانبهکهرادیگرکسیامنیا

جنساز،نیستکلماتاینجنسازکهاستعشقبه،خداستبهاستزندگیاصلبهاشارهشتانگهمهاینها

صورتبهاگر،بشویمهویتهمباهاشاگر،بگیریمجدياگر،ماگوییممیکهچههرگویدمی. نیستماده

. بلهاستپردهبستیماوبردیگراي هپردصورتنآدر،نگیریمراهنماواشارهانگشت

خون به خون شُسنت، مُحال است و مُحالتِ ادراکِ آن، قال است و حالآف

معبدواردکهکسانینآهستیم،کیهستیم،چیجنسازگفتیمکهمااصلوزندگیوخداادراكآفتگویدمی

راودتخ«خواندندمی،داشتندادراكآفت»بشناسراخودت«بودشدهنوشتهباالآنوشدندمیدلفی

. استذهنیحالاینجادرحال. ماحالوماکردنصحبتاینوماقالاینو،خواندندمیذهنباولی»بشناس

،شودمیخوبحالمانکنیممیصحبتسودبهراجعمادیدید.آیدمیذهنطریقازکهاستحالیحال،وقال

حالوقالو استبدحالمانهاموقععضیبواستخوبحالمانهستیمذهندرکهاستدرستمواقعبعضی

.بشوییراذهنیمنيهاآلودگیتوانینمیفکروذهنباتوکهبدانرااینوخداستیامااصلادراكدشمن

تابلهبگوییدهستکهچیزيآنبهلحظهاینوضعیتبهلحظهایناتفاقبهبایدشماکهدهدمینشانبیتاینو

اخذکهدانشیباودارينگهراذهنیمن،مقاومتباستیزهباببنديراراهوگرنه،بشویدرامایآلودگایزديخرد

،شویدنمیراخونخونواستشستنخونبهراخوناین،بشوییراخوناینهاکردنفکربابخواهیاي هکرد

،بردبینازراهاشدگیهویتهمدشونمیشدههویتهمفکرهايبا. شستراآلودگیشودنمیآلودگیبایعنی

توانیدنمیکنیدفکر،رااش ریشهکنمپیدابایدمنکشم،میدردچراکشممیدرداالنکهکنیدفکرشمااینکه

آندشمنهشیاري،استآندشمندانایی،باشیدآگاهوقتی،باشیدآگاهفقطگفت. شودمیبدتر،کنیدپیدا
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میکهکسیآنسفیددیوآنذهنیمنآن،بیایدتواندنمیباالآن هستشمادراناییدکهزمانیتایعنی،است

یواشموقع،آنشودمیچی.بنشیندتواندنمی،دردایجادبرايکنداستفادهفکرهاازوبنشیندشماسرخواهد

شمافکرتواندنمیتیدهسآگاهشما،شودمیکماش انرژيبیروندآیمیموقعهر.شودمیکماش انرژيیواش

.بگیرداختیاردررا

منعکسیابچسبانیدرومنفیفکرهايیاکنیدتوجیهرامنفیفکرهايوبکنیدمنفیفکرهايبگذاریداگرولی

کردنتوجیهومسئولیتعدمحسمثلذهنیمنابزارهايبقیهبهکنیدشروعووضعیتییکیایکیرويکنید

داریدراکاراینشمادارداحتمالواستمحالکاراین.رسیدنمیجاییبهشما،دیگريچیزهاخیلیومالمتو

.شودنمیکمدردهایتانهمینبرايکنیدمی

&&&

:خواندیممیداشتیمکهغزلیبهبرگشتیم

1606مولوي، دیوان شمس، غزل شمارة 

م؟ به کَفَت مُهره نَردمچه کنم؟ چاره چه دارنفسی شاخ نبامت، نفسی پیشِ تو مامت

گیردمیخودشبهلحظهاینکهوضعیتیبهگوییممیاینکه.دهدمینشانراکاملتسلیمبیتبینیممیپس

رانباتکه،هستمنباتشاخهمثلاصطالحبهمثللحظهیک:گویدمی،آیدمیپیشحالتاین،بگوییدبلهشما
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درصورتآنبهنباتشودمیمتبلوروقتی،آورندمیدر،ندکنمیخشکشاخۀ درختیکبصورتدانیدمی

لحظۀ و.کنممیلطافتاحساس،کنممیآرامشاحساس،کنممیشادياحساس، هستمشیرینیعنی،آیدمی

وکنممیتجربهراخودمتوبصورتمن،کنیمیعبورمنازتولحظهیکیعنی.هستمماتتوپیشدربعد

وقتیولی،ندارمخودمازدیگرخبروشوممیتوماتیکتاییفضايروممیلحظۀ دیگر.استشیرینچقدر

کفدرمن؟دارماي هچارچهمن؟کنمچیکارمنکهگویدمیبعدو.کنممیتجربهراتوشادي،شوممیخبردار

میشمابنابراینپسو.زمینافتممیطورآنمن،اندازيمیرامنجورهرتو،هستمنردمهرة تختمثلتو

و،بگوییدبله،نخواهیدچیزياتفاقاز،نکنیدمقاومت،نکنیدقضاوتوسیلۀ ذهنتانبهرالحظهایناتفاقتوانید

.کنیدتجربهرابیتاین

نمیرالحظهایناتفاقبنابرایندارید،مرکزتاندرذهنیمنیاشما،استتسلیمحالتدرتجربۀ مابیتاین

ازبوسیلۀ رفتن،گردیدمیدیگرياتفاقدنبال،نه:گوییدمیبهش،کنیدمیمقاومت،کنیدمیقضاوت،پسندید

در،گردیدمیدنبالشو،بینیدمیراآنجسمیهوشیاريباوهویتیدهمباهاشکهوضعیتیکبهوضعیتییک

بشویمبیداراگرو.شویدمیبیداروابخاینازداریداالن،بدهدزندگیشمابهکههستیدوضعیتیدنبالآینده

مدتییکازپس،کنیممیتجربهراشاديیعنی،شویممیبیروندرنباتشاخ،کنیممیآغازپذیرشباماما،

کیرسیممی،ریختیمعملیهربه،ریختیمفکريهربه،دادیمکسهمهبه، وکردیمتجربهراشادياینکه

میآنجاازرابرکتیکتاییفضايدرشویممیماترویممیمرتبوکنیممیداپیراکاریکذوقکهجایی

.ما استاینکارجهان،اینبهریزیممینباتشاخبصورتوآوریم

ایناتفاقبهکنیدمیمقاومتاینصورتدر؟کنیمدرستجهنمخواهیممیبکنیم؟خواهیمنمیرانه، این کار

اینکهبراي.نداریدیابیدستحضورآنبههیچشوید،میدیگرذهنیمنیکبمرتو،نه:گوییدمیولحظه

قیافۀ تغییرآنشکلتغییرودیگرذهنیمنیکبهدیگرذهنیمنیکبهذهنیمنتبدیلیعنی،شدنبامرتب

راحظهلاینمدتییکازپسشماشدخواهدسببکاراین،برسیدخدابهخواهیدمیآنترکیبتغییریاآن

یاافرادازتعداديیککهآمدخواهدنظربهمدتییکازپسببینید،مانعرالحظهاینيهاآدم.ببینیدمانع

بهرازندگینیرويماباشدقراراگر.دیدخواهیددشمنراآنهاو. برسیدزندگیبهشماکهگذارندنمیهاوضعیت

مسئلهبهرازندگینیرويکه گرفتیمیادماواقعدرداشت،هدنخواپایانمامسائلکنیمتبدیلدشمنومانع

.کنیبازراگرهونسازگرهتو:کهگفتخواندیمگذشتهجلساتدرکه،کنیمتبدیلسازي
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تهیۀعقده یی سخت ست بر کیسعقده را بگشاده گیر اي منتهی

ندي دگر بگشاده گیرچةعقدها گشتی تو پیردر گشاد عقده

،هستیکللحظهاینکهکسیايآگاهی،هوشیاريازکههوشیاريايیعنی،رسیدهانتهابهیعنیمنتهیاي

میزندگیفضاییدر،کنیممیدرستجهنمبنابراینو.هستیبرسی،حضوربهتا،بشويکهندارياحتیاجی

میدشمنراهاآدمتعدادیکبینیم،میمسئلهراهاوضعیتعدهیکبینیممیمانعراهاآدمتعدادیککهکنیم

عالیوضعیتیکبهرسیدنبرايکنیممیپلهراآنوکنیم،میمخالفتباهاشآیدمیپیشوضعیتیهر،بینیم

ایندرزندگیکهحالیدر،دانیممیآیندهدرراچیزهمهشدیمهویتهمآیندهباواقعدروداردزندگیکه

وفرمجهانبهاومدیمبودیمهوشیاريکهزمانیاز،گرفتهصورتمادرتغییراتیچهکهکنیدتوجهاست،هلحظ

:کندمیراهنماییموالنا،بدهیدقرارافکننورزیرراخودتانکنیمبچکاربایداالنکردیم،اشتباهیچه

پیِ اسبِ تو گردمچو روی راه سواره، زچو روی مست و پیاده، قدمت را مهه فرشم

منکهآییمیراهیواشیعنی،آییمیپیادهتویکی،توومنمن،بصورتتویاتوبصورتمنوقتیگویدمی

تجربهدارمراتوهمموقعآنواقعدرهستم،آگاهفرمهبیعنیچی؟یعنیافتدمیاتفاقیچهکهشوممیمتوجه

.هستمتوقدمفرشواقعدر،شومبلندندارممنیمنموقعآنکنم،می

نمیبلندودانمنمیاینکهوتسلیم،منتهايهمبازشومبلندودانممیگویمنمیشومنمیبلندزمینازیعنی

،رويمیتند،رويمیسوارهکهموقعآن،روممیتوباهممنمکهیکتاییفضايبهبروي،برگردياگرولیشوم،

.تسلیممنتهايهمبازیعنی،شوممیبلندتواسبپايزیرازکههستمگرديفقطمن

کنیدپرراشاديسطلآنطرفرویدمیچه،یکتاییفضايرویدمیچه،شویدمیمعشوقماتچهشماپس

،رویشگذاردمیقدممعشوق،شدهپهنزمینفرشیااستاسبگردکهکسیندارید،قضاوتاینور،بیاورید

شویدبلندتوانیدنمیشماالبتهاست،واقعیمداننمیاین،داندنمیاینندارد،قضاوتاین.نداردمندیگراین

بسیاربسیارابیاتاینباشد،حقیقیبایدتسلیم،شودنمی،دانمنمیمنبگوییدذهنتاندرولیدانممیبگویید

.هستندگویا
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مکن ای جان، مهه ساله تو به فردام حواله

که سَلیمم، سَره مردمگول گرفتیتو مرا 

بلهلحظهاینبهمن. مدهحوالهآیندهبهرامن،لحظههریعنیسالههمهلحظههر،زندگیاي،خدااي هکگویدمی

راذهنیممندارممنشوم،میتبدیلیعنی،شوممیدارمهیمن،آیندهبهافتممینتیجهدرو،گویمنمی

.نکنمراکارایناگر،باشمتوتوانممیو،هستمتوجنسازلحظهایندراالنکهیستمنآگاهمن،کنممیتبدیل

سرمرد، دلسادهیعنیسلیماندیشم،سادهودلمسادهمنکهگوییمیکهکرديفرضکودنوزودباوررامنتو

.سادهوخالصانسانیعنی

کاره چکهکردمشناساییاالنولی،کردمیجادادردومیدردهاباشدمهویتهممدتیمنکهاستدرست

آیندهبهرامن،هستماینطوريمنکهحاالپس. خداستبانیازورازهماین،امشدهمتوجهرااشتباهمکردم،

االنشماونیستآیندهدریکتاییحساینکهدانیدمیزنیدمیحرفینوهمچشماوقتیحاال.مدهحواله 

ایندرتوانیدمیشماو.هستیدآنجنسازوهستیدیکتاوهستیدکاملوهستیدهوشیاريازآگاههوشیاري

دیگرذهنیمنبهدر این لحظه رها کنید، و من ذهنی راراذهنیمنتوانیدمیشماو،نرویدآیندهبهلحظه

اشتباهکار،نکردیدکارشما.کردمکاريیکمنخداست،جنسازجدیدذهنیمناینبگوییدکه،نکنیدتبدیل

.شوآگاهاینازنیستی،تواین،اصالًباشینداشتهاینباکاريکهاستاینتوکارکردید،

:کنیدتوجهخوبکنممیخواهشدفعهاین،خوانممیبرایتاندوبارهاالنخواندمبارهاکهابیاتیآن

2284مولوي، دیوان شمس، غزل شمارة

ای، دست به استاد مدهدهکامل جان آمایای، نوبتِ دولت زدهخواجه تو عارف بُده

يهابرداشتفیلازیینیااالن،بوديکلجهاناینبهاومديوقتیتو،مردزن،هستیکههرانسانياتویعنی

ذرهیکاه اینجا نشد،کنیعوضراذهنتباشدهساختهفیلاینهی،بدهیقرارهمپهلويرااینها،بکنیذهنی

بختینیکزماناآلنو.هستیوبشويزندهبایدتو!نیستخداست،هماناین،استحضورهماناینکنمعوض

ازتومرکزوشدهزندهخودشبهتودرخدا،شديزندهخدابهتوکه،زندمیطبلداردکائناتتمامیعنی،توست

خداباتو:گویدمی، بزرگاندربرزدندمینقارهوطبلکهدانیدمیدولت.استزدندولتاین، خداستجنس

استاینبختینیککهگوییممیماالبته، استبختینیکاینوبشويزندهبهشاآلنتوانیمیوهستییکی
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راآنهاانباشتگیایم،هویتهماینهاباچونوباشدداشتهباالییمقام،باشدداشتهخانه،باشدداشتهپولآدمکه

خوشاین، استبختینیکاین، اوبهباشیزندهلحظهایندرکهاستاینبختینیک. مدانیمیبختینیک

ازمقاومتباوباشدلحظهاینجنسازکهدهدمیاجازهلحظهایندرکسیهر. استموفقیتاین، استشگونی

موفقیت. استموفقآدماین، بریزداش عملوفکربهزندگیخرددهدمیاجازهوشودنمیدورلحظهاین

بهآمديوقتیو.باشیداشتهراآنهاوبرسیچیزهایکسريبهشماکهنیستاینمعنیشموفقیت. استي اهلحظ

.هستیهماآلن،بوديکلیعنیجانکامل. بوديجانکاملهمموقعهمان، ذهنتويافتاديوجهاناین

، ندهبیرونیاستادبهدست، هبداستادآنبهدستتو،آنجاستتواصلوخدا، توستفکرهايزیرهماناستاد

وبودن، شدنچی؟یعنیدانیمیبشوي. بشويهی،بشويهی،بشويهی،کندمیکمکراشمابیرونیاستاد

حسراخوداصلوبودنوبودندارریشهوشدنبرقرارولحظهایندرزندگیبهشدنتبدیلیعنیبودن. شدن

هی،کنیعوضرااینهیمرکزتتويبگذاريراذهنیمنیعنیشدن.استبودناین، بودنزندهاوبهوکردن

شااهللانآنکهبشويتبدیلذهنیمنیکبهآیندهدرکه، ذهنیمنآنبهذهنیمنایناز، بشويتبدیل

.چیزيهمچوننیست، خداست

یکبهدستبستهشمچگویدمی، !!هاباشنداشتهمعلمگویدنمی،مدهاستادبهدستاي هآمدجانکامل

چیزيآنباشوقضیۀ هستیاین.هستیتو، کندتبدیلکندتبدیلراتوهیحرفهایشباکه،ندهبیرونیاستاد

بهشماشاید،کنیددقتشمادوبارههمباز،خواندیمبارهاکههمبعديبیتواستمهمخیلیخیلی، هستیکه

رابرسمبهشیا،کنمحلآیندهدرراچیزيیککنمفکردارمهعجلاینکهشاید.کنیدمتوقفرارفتنآینده

.کنیدمتوقفراشدنتبدیلوشدناین، بشویدزندهزندگیبه، بشویدآراملحظهایندریکدفعه. کنیدمتوقف

چون بود ای دلشده چون؟ نقد بر از کُنْ فَیَکُون

نقدِ تو نقد است کنون، گوش به میعاد مده

بهشودمیچگونهخانمآقا. استچگونهتويداردذهنیمنکهکسیاینکهبرايشود؟میچگونهپرسیمیشما

:گویدمیهمینبراينداردراه.بدهمانجاممنبنویسیدمنبهچهاسهدویکشما؟هچییشهاراهرسید؟حضور

مرکزشدلشهوشیاري. دیمبوهوشیاري، جهاناینبهآمدیموقتیما، شدهتبدیلدلشیعنیشدهدل،ببیند

، چسبیدهآنهابه، دردهاوفکرهاباشدنهویتهمبهکردهشروعشدهواردوقتی. خداست،استهوشیاري
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، شدهعوضدلشیعنیشدهدل،شدهعوضدلش. مرکزششدهآنها، آنهاستکردهفکر، آنهاباشدههمانیده

براي،جوابندارممن؟ بشویمتبدیلخدابهچگونهماآقا. نداریمچوناصالً ما. کندمیچونصحبتهمینبراي

توانندمیدهندمیگوشخوبکهینکسا، کنیمتوقفبایدراچونهمین، نشوتبدیل، نشوفقط.هستیاینکه

. بخوانیدچندبار، ابیاتمعنیبهببرندپی

. استذهنسئوال،رسدمینظربهدرستظاهراًکهگرچه،استغلطسئوالاینرسیم؟میکیپرسیدمیشما

میلحظهدراینخدا، مامورددریعنی.باشدمیپسباش:گویدمیفیکونکن، فیکونکنازبرنقدگویدمی

گویدنمیرااینباشداشتهخوشگلذهنیمنیک!!ها،باشجدیدذهنیمنیککهگویدنمیباش، باشگوید

،گذردمیذهنتازکهچیزهاییآن،نیستیدردتنیستیهیجانتتوینیستفکرتتو. تونیستیذهنیمنچون

ذهنیمناینکهنیستاینمنظورشباشگویدمیوقتیپس.نیستیآنهاازهیچکدامشما، بینیدمیفکردر

نییعکنامرگویدمیداردبرمیموالناهاموقعبعضیهمرافیکون، کنامرباشفیکونکنگفتندمنبهها،باش

.دیگرکردیمرااشتباههمانمابوخباش؟نیستیکهچیزي؟ باشذهنیمنیعنیباش. باش

دیگرچیز،باشآن، هستیهماآلنواي هبودهمیشهکهچیزيآنباش، کنامراز، موضوعاینازبرنقدگویدمی

نقد. بشويتوکهنیستاینطوري. اوهبشديزندهکهبینیمیباشاآلنهمین،بگیراآلنهمینیعنیبرنقد، نشو

میهیمنتهی، هستاآلنبشويخواهیمیکهچیزيآنیعنی،استنقدتونقدلحظههمین، کنوناستنقدتو

دیگرچیزیکلحظهاینفرمچگونگیباجدلوبحثبامقاومتبادارياصرارچرا. بشويدیگرچیزیکخواهی

دارید؟رالحظهاینفرمقضاوتکهمتوجهیدشما؟ بشوي

فقطکهچرا، هستیدلحظهاینفرمچونیدر.کنیدنمیقبولرالحظهاینفرم، قضاوتازقبلبنابراینپس

میچگونه،استچگونهدرهمآناستذهنیمنازدلتاینکهبراي؟ استاینطوريچرا. شناسیدمیچگونگی

من،استسادهخیلیهمآنوهست؟توشپولبدهد؟دگیزنکههستآنطوريببیندخواهدمی، آنشناسد

زندگیبه،کندخوشحالرامنکههستاینجامنشدگیهویتهوکداملحظهایناتفاقتويگویدمیذهنی

. داندمیشدگیهاهویتهمدررازندگیبرساند؟

استنقدتونقد، بدانیددیگرراموضوعاینشما، شوندمیردماسرازکهآفلندچیزهايشدگیهاهویتهم

میذهنیمناینکهبهگوش،ندهآیندهبهگوش،ندهزمانبهگوشآیندهیعنیمیعاد، مدهمیعادبهگوشکنون

مخالفتتو، کناربروتوبوخکو؟هستاگرحاال؟ هستحضوراآلنمگرگویدمیذهنیمن،استآیندهدرگوید
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میهیتو، کنممینگاهتدارممن،شدممتوجهاآلنمن، نکنخودتجنسازمراتونکن،مقاومتتونکن،

شناساییداريشما، گرفتیرامنوقتهمهمهاینوبشوییخونباراخونخواهیمیشدنبابشويخواهی

.کنیمی

خود اگر گول و سلیمم، تو روا داری و شاید؟

که دل سنگ بسوزد، چو شود واقفِ دردم

راعشوة توکهبودمدلسادهآنموقعمرا،انگاشتیدلسادهواحمقیتو،گولیتوگوییمیمنهبگویدمیتو

کهگویدمیداردببینولی،زرنگیمگوییممیماکهاستحقیقتاً درست. بودیمدلسادهمااینجاهماآلن، خوردم

دراختالف.دست می دهیدازداریدرادگیزنکیفیتوهستیدآیندهدرودادیدقراردلتانراذهنیمنشمااگر

کنید،میموکولآیندهبهرازندگیآورید،میوجودبهدردآورید،میوجودبهرنجشآوریدمیوجودبهخانواده

.کنیدمیپراکندهخانوادهدرسم

اینکردیمفکرام، دیگررفتهکالهماسرلحاظیبهاحمق،را بگذاراسمشحاالهستید،اندیشسادهشماپس

ندارمحقیقتبهکاريمن.امهمهازترزرنگمنباشند،زرنگبایدهمهباشد،اینطوريهرکیاست،زرنگی

کههاشدگیهویتهمآنازکهاستاینتعریفشهمکارهابردنپیشبرم،میپیشراکارموگویممیدروغ

سرنه،. بیشترتوازحداقلیابیاورمدستبهخواهممیبیشترمنراهاشدههویتهمهمهدانندمیارزشهمه

خوشحالگذاشتکالهمنسراونونگذاشتمکالهکسیسرمنکهکنیدخداروشکربریدبایدرفت،کالهشما

. باشید

خودمانداریمماگوید،میمازبانازهانکردهموالناماندم،همتوشپذیرممیکردم،رااشتباهاینمنگویدمی

استسوالیشاید؟است،شایستهوخداايداريمیرواتو. دهدمینشانراماکهایستآینهاینبینیم،میرا

میدلشاستچیمندردبدانداگرسنگ،که دل سنگ بسوزد، چو شود واقف دردم.استشایستهیعنی

سرمانکالهیچهکهسنگماندلاینبایمبدانحقیقتامااگریعنیاست،خودماندلسنگواقعدروسوزد،

توانیممیخداجنسازماکنیدنگاهما، مامنظورمادردچیه؟مادردواست،مضرچقدرذهنیمناینورفته،

راذهنیمنزرنگیایناگرکنیم،پیدادستهشیارانهمی کندادارهراکائناتاینکهکلعقلبهکهبشویم،

؟ چراشودمیآبماسنگدلبگیریم،یادراچیزهااینوکناربگذاریمراذهنیمننای، کناربگذاریم
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خردرومرکزمتوانممیمنمی کنم،خودمبهمنکهظلمیایننیست،رواضررایناشتباه،اینخبط،اینببینید

حاالگوید؟میچهدبشنوسنگاست؟خبطیچهاینآخردادمقرارراذهنیمنعقلیبیچرادهم،قرارکل

چراسوزد؟نمیاستسنگاالنکهمندلمنبهسوزدمیسوزد،میدلششو،دمیآبدلشکهبشنودسنگ

راییهالحظهچهدادیم،دستازراچیزيچهکهبدانیمحقیقتامااگر.راهااینخوانیممیهمینبرايسوزدمی

خواستیممیهمشدندروبودیمشدنفکربهاشهمهعوضش.نکردیمکنیمزندگیکیفیتباتوانستیممیکه

آن.برسیمخدابههمهموباشیمزرنگهمکنیم،اضافهخودمانبهراچیزهاهم، کنیماضافهخودمانبهچیزي

حاالما،کردیمخودمانبهظلمیچهگوییدمیشماپسبود،آیندهدرچیزيبرسیمخواستیممیکههمخدایی

سوزد،میسنگدلکهطرف،یککهآن

اینتاریخادوارطولدرکلیطوربهبشرزندگیدرومنشخصیزندگیدرآوردهوجودبهدردچقدرقضیههمین

وبشویمزندهاوبهتوانستیممیماکهبگیرید،نظردرراکیفیتبیيهازندگیاین. بگیریدنظردرراهاجنگ

سلیمموگولاگرگویدمیموالناهمینبرايرفتندنکردند،زندگیجهاناینبهآمدندییهاانسانچهنشدیم،

اینآخربشوم،زندهتوبهکهاستاینمندردچیه،مندرددانیمیکهتوندار،رواتودلمسادهاگراحمقماگر

آمدنازمنمقصودزهتاو؟ سوزدنمیسنگدل؟ شومنمیمنوداردوجودتوبهشدنزندهامکاناستشایسته

؟ شودمیبزرگیاینبهخبطآخرشومزندهتوبههشیارانهکهبودهاینجهاناینبه

نگذارم، کم از این نیز نباشدبه خدا کِت

که هنی چهره سُرخت، نَفَسی بر رخِ زردم

بهتوجهمشاههم،امزندهومشوزندهتوبهبایدکهام دانستهاالنمن،برويگذارمنمیروتوکهخدابهگویدمی

اینرويبگذاردوبرداردذهنیمنرويازراتوجهشکهکسیگفتخواندیمهممثنويابیاتدر.بودذهنیمن

،برودگذارمنمیکهخدابهگویدمی.هستیادتانزده،نقبسعديبهنحسیازآدماینخدارويبگذاردلحظه

ازکمترو.برودگذارمنمیخدابهگویدمی همشبعدوبرودنگذاردراخداد می خواهآدمکهزیباستهماین

صورتبه،هستسالمتیعالمتکهراسرختصورتتوکهنیستمقانعهماینازکمتربهوبودنخواهدهماین

. بشومهاصندوقبینفاصلهجنسازلحظهیکمنیعنی؟چییعنی. بچسبانیلحظهیکمنزرد
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صورتما،صوررتایننهصورتمانلحظهیکتمریناتاینباماکهداردامکاناینکهبگویدخواهدمیالناموپس

وقتی.بکنیمآرامشحسلحظهیک،بشودنهایتبیلحظهیک،هستیمدروندرکهزندگیهمان، نهماجسمی

کهاستموقعیاین،آیدمیدرجوششبهماذراتتمامدرسبببیشاديلحظهیککنیممیآرامشحس

زحمتمااگرکهبگویدخواهدمی. نیستیمقانعمامهاینازکمتربه،استگرفتهقراراوصورترويصورتمان

لحظاتاینرویممیجلوکهتدریجبهوشویممیزندهاوبهماکهبودخواهدلحظاتی،کنیمتمرینوبکشیم

کنیمیصحبتمنطریقازتوکهگویدمیپایینبشود،ترزیادلحظاتنایکهاینمحضبه.بودخواهدزیادتر

قدراینبرنامهاینبهشمانهوگر،نهادهشماصورتبهراصورتشکهمطمئنممن،دهیمیمنبههماي هبوسیک

خداییتبهراصورتش، خدا، معشوق، کندمیگوشبرنامهاینبهسالهدو،سالهیککهکسیکردیدنمیتوجه

. کنیدمیکارخودتانرويصبرباداریداالنوباشدشمادلنبایدذهنیمنکهایدفهمیدهوچسباندهشما

وگر از لطف درآیی که بر این هم بفزایی

به یکی بوسه ز شادی دو جهان را بِنَوَردم

طوربهدیگر رامن،کنیماچهمارمنصورتیکوکنی،اضافهاینبههمچیزيیکوبیاییلطفدرازاگر،بله

فرمجهانهممنشود،بیکیتولببامنلب، زدنحرفمنطریقازکنیشروعو،بدهیقرارلطفتمورددایم

کنم،میآبادانراجهان،دارممیبرآنجاازرابرکاتتمامآنجاروممییعنی.نوردممیرافرمیبیجهانهمورا

منتظررا،موضوعاینگفتیمبارها،ماستمنتظرجهاناینالبتهو.بماندگذارمنمیسامانیبیجهانایندرهیچ

دادبهکسی،مابهرسیدهکم،مابهشدظلمومردیمکهنالیممیدردازکهکنیممیگریهما.ماستکردنآباد

نیستشاديفقطجهان،اینبهیزیمبربیاوریمراشاديچشمۀ درونمانازماکهاستمنتظرهمدنیابرسد،من

. بشودآبادانجهانبرکتی،هر

تو گمان داشتی ای جان، که مگر رفتم و مُردمفَعِالتُنْ فَعِالتُنْ فَعِالتُنْ فَعِالتُنْ

شدمقافیهووزنمشغولوزدمحرفوزنباوزدمحرفبسازمنگویدمیفعالتن،فعالتن،استوزنفقطاین

یعنی چی؟ یعنی از بس رفتم توي ذهن حرف زدم و این حرف زدنها را جدي گرفتم، تو .شدمهویتهمهااینباو

داریم به خدا می گوییم ما نمردیم، ما آگاه هستیم که از گوییم؟فکر کردي من مردم در ذهنم، داریم به کی می

و هستیم، یک خرده خوابیدیم ولی االن جنس تو هستیم، امروز گفت که ما به پیمان الست وفاداریم، ما از جنس ت
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نه، ما هم داریم همین را می گوییم، !! هاو اي جان، اي خدا تو فکر کردي که شاید من رفتم و مردمبیدار شدیم، 

یک مدتی در وزن و قافیه و محتواي آن مشغول شدیم، االن از این بیدار شدیم، و می گوییم خدا نمردیم و زنده 

می دانیم هم تو هستیم، کامل هستیم، بینهایت هستیم مثل تو، االن میسر . زنده تر بشویمهستیم و می خواهیم

است، لزومی ندارد ما بشویم کامل بشویم، وقتی وارد این جهان شدیم از شکم مادرمان آمدیم بیرون بودیم، یک 

. مدتی مشغول شدیم، االن ما را بیدار کردند، االن می خواهیم به تو زنده بشویم

مثنوي که برایتان می خوانم در مورد این موضوع هست . بلی اجازه بدهید چند بیت سریع مثنوي برایتان بخوانم

وقتی شما ستیزه می .که وقتی ما خیلی عمیق به فکر فرو می رویم براي حل مسایل، داریم مسئله ایجاد می کنیم

و آن چیزي که هست، هر موقع که می گوییم آن چیزي کنید با اتفاق این لحظه، نه می گویید، و با اتفاق این لحظه

چی وجود دارد؟ تن ما وجود دارد یک وضعیتی دارد، مریض .که هست، یعنی آن چیزي که این لحظه وجود دارد

.اصالً اسمش هست است. این جزو وجود این لحظه است، جزو هست این لحظه هستاست سالم است، 

ن یک حالتی دارد، فکر من یک حالتی دارد، بیرون یک چیزي هست من می چه چیزي هست در این لحظه؟ بدن م

با آن من بحث و جدل نمی کنم، اگر بحث و . بینم، به هر وضعیتی و حالتی دارم، آن جزو هست در این لحظه هست

گوید ناخن اي که خودم ایجاد کردم حل دارم می کنم، این کار میجدل بکنم، و با این کار فکر کنم که دارم مسئله

کی باید فکر کند .مسموم کردن جان ما است، و این کار درست نیست.پر زهر کشیدن روي صورت جان ما است

امروز اینها ید، وشما باید ساکت بش،او یعنی خدا فکر کنداگر قرار باشد ؟ او، از طریق ما که مسائل ما حل بشود

:می گوید. را خواندیم

558جم، بیت مولوي، مثنوي، دفتر پن

خراشد در تعمّق روی جانمیفکرتِ بد ناخن پُر زهر دان

فکر بد فکري است که من ذهنی می کند، و این مثل ناخن پر زهر است که وقتی ما می رویم به اعماق فکر و درد 

نمان صورت لطیف هوشیاري را می خراشیم، این تمثیل است نماد گونه است یعنی خودمان را مسموم می کنیم، جا

هوشیاریمان را می آوریم پایین مریض می کنیم، براي چی این کار را می کنیم؟ براي این که . را مسموم می کنیم

گوید با فکرهاي هم هویت شده و دردهاي حاصل از آن و با عارض شدن دردها اشکال را حل کنیم، نمی شود می

شما یک اشکال را .یا انسانها، اشکال را حل کردروي وضعیتها، و مالمت کردن وضعیتهاروي شما و انعکاس آن 
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اش آید، به عبارت دیگر اگر شما زندگی را در این لحظه به مسئله تبدیل کنید، یکیحل می کنید دو تا بیرون می

و با این انرژياوالًچرا؟ براي اینکه.آیدرا حل کنید یک جوري که حل نمی شود، از پهلویش سه تاي دیگر در می

ین طرح نمی شود مسئله را حل کرد، دوماً حاال آن ساکت بشود دو تا مسئله دیگر باز می شود، مطمئن باشید با ا

.این را، براي اینکه مسئله جزو مرکز شماست

مسئله درست می کنند، می مسئله حل کن نیستند،  اینها در واقع انسانهایی که من دارند مسئله ساز هستند، 

ً تاي دیگر مسئله می آورند، شما به سابقه زندگی خودتان نگاه کنید، بگویید مثالسه روند مسئله را حل کنند

با . فالن جا یک مسئله داشتم این را حل کردم، رفتی حل کنی دیدي که بدتر شد، دو تاي دیگر از پهلویش در آمد

این شده سه . کردي برگشتییکی دعوا داشتی رفتی با من ذهنی آشتی کنی، رفتی آنجا با دو نفر دیگر هم دعوا 

نمی شود، شما باید !! هاهمه را باید مالمت کنی، سه تا دشمن پیدا کردي، اول یکی بودحاال چه کار کنی؟ تا، 

.بگذارید یکی دیگر اختیار را در دست بگیرد، بجاي من ذهنی

&&&
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559مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت 

ده ست زرّین بیل رادر حَدَث کراِشکال راۀتا گشاید عقد

یعنی مسئله را ما اشکال راةعقدما با من ذهنی با دردهایش به اعماق فکر فرو می رویم، بی هوش می شویم، تا 

اي هم که انسانها سعی کردند با من ذهنی حل کنند، این است که این من ذهنی را حل ولی یک مسئله.حل کنیم

من ذهنی .رفتن من ذهنی با من ذهنی یک من ذهنی جدید ساختندولی با کلنجار. کنند و به زندگی برسند

ي جدید و بدتر، می خواستیم حل کنیم، این هاجدید ساختند و دائماً من ذهنی را تبدیل کردند به من ذهنی

اگر بخواهید با من ذهنی آشتی کنی، دو توجه می کنید شما هم در خانواده هم .هرچه حل می کنیم بدتر می شود

. آمدند دارند صحبت می کنند آشتی کنند، دعوا می کنند بدتر می شودنفر

می دانید چرا؟ براي این که دو تا من دارند صحبت می کنند با درد، تسلیم نیستند، احترام به طرف مقابل نمی 

دانند که نمی . نمی پذیرند، پذیرش آنچه را که هست ندارند، دارند با آن چیزي که هست دعوا می کنند. گذارند

خرد زندگی قطع شده، و این انرژي بد است ناخن پر زهر است دارد کار می کند،  با ناخن پر زهر نمی توانی، گره را 

تا عقده یا گره .ر است باز نمی کند بدتر می کندبا ناخن باز می کنند، یا باد دست باز می کنند، این که پر از زه

یعنی ما .کند و بیل زرین که هوشیاري ما است آن را به مدفوعش فرو کردهاشکال را باز کند، یعنی مسئله را حل

که خود بیل زرین که هوشیاري در این لحظه رها کردیم، آن را فرو کردیم به مدفوع کثافت حدث من ذهنی، 

ل می رفتیم آن را ساختیم قوت می دهیم به او، یعنی زندگی را می گیریم تبدیل به مقاومت می کنیم، بحث و جد

با این وضعیت می خواهیم . کنیم و بحث و جدل با آن چیزي که هست، تسلیم نمی شویم نمی توانیم حل کنیم

:مسئله می سازیم، بلی االن می گوید. مسئله را حل کنیم

هتیۀعقده یی سخت ست بر کیسعقده را بگشاده گیر ای مُنتهی

شده، با من ذهنی حل نکن، براي اینکه این عقده یا گره بسیار تو بیا عقده را بگشاده بگیر، فرض کن عقده گشوده 

این همه زحمت می کشی مطمئن باش براي یک چیزي از این من ذهنی زحمت .سختی است بر یک کیسه تهی

می کشی، می خواهی خودت را باال ببري، می خواهی عقلت را ثابت بکنی، می خواهی به یکی بگویی که من بزرگ 

گویی که تو نمی فهمی، یا از یکی انتقام می گیري، یا سرش کاله می گذاري، یا زرنگیت را ثابت هستم، به یکی ب

این که مسئله حل کردن نیست که، خالصه تسلیم نیستی، وقتی باز بکنی خواهی دید توي این کیسه .می کنی
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دوباره بخواهی من . ستیعنی چی؟ یعنی دوباره به یک من ذهنی دیگري خواهی رسید، آنهم تهی ا. چیزي نیست

ببینید یک عقده بزرگ داریم آن هم من ذهنی است که با من ذهنی می .ذهنی درست کنی دوباره آن را حل کنی

یی است که او بوجود آورده، که با من ذهنی آنها را هاي مختلف، گرههاخواهیم حل کنیم، عقده را باز کنیم، و گره

من ذهنی را هم با من ذهنی نمی توانیم باز کنیم، گفت خون به خون شستن گ نمی توانیم باز کنیم، خود گره بزر

.محال است و محال، به هر حال

چندی دگر بگشاده گیرۀعقدها گشتی تو پیردر گشاد عقده

برخی از شما فکر کنید اینها را قبالً خواندید، من هم پیشنهاد می کنم که شعرهایی که خواندید دوباره، سه باره، 

ي زندگی، هی هامی گوید تو استاد شدي در گشودن گره. باره و صد باره بخوانید، بگذارید درست درك بشودده 

مسئله درست کردي، مسئله را حل کردي، حاال تو بیا فرض کن که چندتاي مسئله حل شده است، تو نمی خواهی 

ي را که در ماست، آن بیل را که می خواهیم چی را متوجه بشویم؟ می خواهیم آن کل را آن هوشیار.حل کنی

موقعی شخم زرین است و در کثافت فرو کردیم، آن بیل را ببینیم، آن بیل یعنی وسیلۀ آبادانی وسیله شخم زدن، 

. می زند موقعی شناسایی می کند، موقعی می پذیرید، موقعی ازاد می شود که فرو نکنی به کثافت

قب  با این هوشیاري نگاه می کنید به ذهنت به گره، به گره نگاه آن چه موقعی است؟ موقعی است که می کشید ع

می خواهم با کنی متوجه می شوي که این گره به گردن یک کیسه خالی بسته شده، نه من نمی خواهم باز کنم، 

ک باید کوچچه کار دارم بیاید از من معذرت بخواهد، یعنی چی که بیاید از من معذرت بخواهد؟ یکی آشتی بکنم، 

کند خودش را پیش من، به من بگوید که به من ظلم کرده، به من بگوید که دروغ گفته، به من بگوید که نمی دانم 

. چه کار کرده

تو خودت را آزاد کن، تو آن هوشیاري باش که هستی، چه کار به این چیزها داري تو، از کنترل مردم دست بردار، 

ر توست، تو چیزي نخواه، تو بیشتر نخواه، تو به اشتباهت اعتراف کن، تو از توقعاتت دست بردار، و اینها در اختیا

بگو من کمک کردم این زندگی را به اصطالح سهم من در خراب کردن این زندگی بوده، اینها را متوجه شو، اینها را 

ا، هوشیاري داناي ما، بیل نه اینکه ما بیل را، بیل یعنی هوشیاري ما، هوشیاري ناظر مبا نگاه کردن، با دانایی بودن، 

هی بازي کنیم، بیل دانایی است نمی هابا دانسته. یعنی دانایی ما، ما نمی توانیم بیل را به دانسته تبدیل کنیم

در حدث کردن بیل زرین یعنی . توانیم این را از دست بدهیم، این لحظه باید با ما باشد باهاش داریم نگاه می کنیم
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یعنی دردهاي من آمده نشسته روي سر من، آن زندگی با کیفیتی که باید االن مختلفی دارد، ي هااین که، یا جنبه

من االن .بکنم نمی کنم، و زندگی که وارد وجود من می شود تبدیل به درد می شود، و من هم مشارکت می کنم

نیست که من درد دارم یکی را مالمت می کنم، می گویم چون تو این حرف را زدي من عصبانی شدم، حواسم

داشتم می خواست بیاید باال دنبال بهانه می گشته، دردهاي من است که اذیت می کند نه آن حرفی که آن زده، 

یک واکنش گرایی در من هست من آن را باید پیدا کنم، پس بیل زرین من به من باید فارغ از حرفهاي مردم باشم، 

.حدث فرو رفته

خبت؟یا نیککه بدانی که خَسیسختیی کان بر گلوی ماستعقده

می گوید یک گره است فقط آن هم به گلوي ما بسته شده، به گلوي هوشیاري ما که تو باید این را تعیین کنی، که 

، آیا شما یک تیکه هستید که باد می آید می برد ترا، تو خسی یک خاشاك هستی روي آب یا نیک بخت هستی

.می بیند، من ذهنی وصل به زندگی نیستکه من ذهنی خودش را اینطوري 

آید می بردش، چیزي که حس نقص می کند به زندگی وصل چیزي که باد مییا خاشاك گوید خس، حاال اینجا می

ام یا من هوشیاري هوشیار به خودش گویی من کی هستم جوابش این است که من خسحاال وقتی می.نیست

.به خودش هستمهستم، من یک کل هستم، من خداي زنده  

آیا من آن عاقل هستم که مجهز به ، ساقی خودش است در ما، ریزدگفت خدا در ما به خودش شراب شادي می 

خرد زندگی است یا عقل این خس را دارم، این خس می ترسد، این خس جداست، با هر بادي می رود، این خس 

.ناقص است، این یکی کامل است

لحظه حس نیک بختی می کند، خوشبختی می کند، هوشیار به عشق است، نیک بخت کامل است، نیک بخت هر

اي دست به استاد مده، پیرو کسی نیست، لطیف است فضاگشا است، فضادار است، کل است کامل جان آمده

. مشعل دارد نیک بخت، مشعلش هم همان هوشیاري است

ه بروي مسئله درست کنی مسئله حل کنی، نه این که می گوید این را تعیین کن، این عقده را باید باز کنی، نه اینک

اید یا نیکبخت؟ البته که نیک بخت، همه ما نیک بختیم، من ذهنی را به من ذهنی دیگر تبدیل کنی، شما خس

. چون همه ما هوشیار به هوشیاري هستیم
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دمیخرج این کن دم، اگر آدمحلِّ این اِشکال کن، گر آدمی

که اول این سئوال را بکن که من کی هستم، و وقتی زنده شدي به هوشیاري می فهمی این مسئله را حل کن،

خدا به تو می گفت باش می گفت نیک بخت باش، در این لحظه به زندگی زنده  باش، هی تبدیل نشو، از یک اي هک

البته آن هم من ذهنی به یک من ذهنی دیگر، اگر انسانی، انسان کسی که تسلیم است، کسی که تسلیم نیست 

انسان است ولی مقاومت می کند، تو خواب است، گر آدمی  یعنی آدمی هستی که موضوعات را می خواهی رعایت 

کنی، این اشکال را حل کن، نرو مسائلت را حل کنی، مسائلت را حل شده بگیر، چون مسائلت را اگر حل  شده 

.د که حل نخواهد شدحل خواهی کرمن ذهنی  ي،نگیر

دم یعنی آن گفتگویی که خدا از طریق تو می کند، این لحظه زندگی می دمد، گفت که اگر از ن کن دم،خرج ای

ما هم می گذاریم زندگی از طریق ما حرف بزند، دم زندگی را طریق من حرف بزنی، من دو جهان را می نوردم، 

تیم، یا من ذهنی که بر اساس خرج این می کنیم که ما خس ایم یا نیک بخت، ما هوشیاري هوشیار به خود هس

و واقع بین نیست، و دردساز است و گیج است و در . جدایی و هم هویت شدگی درست شده است و توهم است

خواب دردها است، ما نیستیم آن، ما داریم بیدار می شویم به این که ما فکرهایمان نیستیم، ما دردهایمان 

پس بنابراین آدم دمیم، ادم دم ،ایی که از ذهنمان می گذرد نیستیمنیستیم،  ما هیجاناتمان نیستیم، ما آن چیزه

. پس از این که بیدار شده بود به دم خدایی مجهز شدیعنی دم حضرت آدم را داریم، او هم دم خدا را داشت، 

:می گوید. اجازه بدهید چند دقیقه وقت داریم این هم برایتان سریع بخوانم

3727یت مولوي، مثنوي، دفتر دوم، ب

صد هزاران ذرّه را داد اتّحادآفرین بر عشقِ کلِّ اوستاد

، عشق کل همه ما به یک عشق زنده می شویم، در مقابل عشق جزء من ذهنی همه ما من آفرین بر عشقِ کلِّ

بر آن ذهنی را رها می کنیم به او زنده می شویم، و وقتی هوشیارانه اتحاد خودمان را با خدا درك می کنیم، آفرین 

ي مختلف را جمع می کند، هاتکهاوالَ که در شخص من شما می گویید، در هرکسی این عشق، که چه کار می کند؟ 

را باز می کند، و ما را از آنها می کشد بیرون، ما را به خودش زنده می کند، ما هاپس خدا اول آن هم هویت شدگی

بعد یک دفعه در این جهان دویی ما . ه را این کار می کندبعد آنموقع همهوشیار می شویم به آن، درست است؟ 

می بینم این شخص هم می بینم شناسایی می کنیم یک دفعه می بینیم آن شخصی هم که خودمان را در دیگري 
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این آن شخص من خودم هستم، پس شناسایی خودم در دیگران در جهان دویی می شود عشق و یک دفعه 

د، نبی اثر می شواینها زبان و آداب و تمام آن چیزهایی که ذهن نشان می دهد . دچیزهاي سطحی بی اثر می شو

:را متحد می کند االن مثال می زندهابنابراین ذره

گریک سبوشان کرد دستِ کوزهگذرمهچو خاکِ مُفتَرِق در ره 

درست می کند، بهم پیوند می همانطور که می گوید خاکهاي پراکنده را دست کوزه گر می گیرد گل می کند کوزه 

جمع می کند می شود یک تیکه می کند، که ما یک تیکه هستیم، فقط هادهد، او هم فرد ما را از پراکندگی

پراکنده شدیم، و آگاهی که ما یک تکه هستیم، و او ما را این کار می کند، دوباره ذرات مختلف را که انسانهاي 

.وگرنه اینها در تفرقه و جدایی خواهند ماند همدیگر را از بین خواهیم بردمختلف هستند اینها را یکی می کند، 

ماند بدینهست ناقص، جان منیی آب و طینهاکه اتّحادِ جسم

ما با فکر و با اینکه همکاري . ي ذهنی را نمی توانیم یکی بکنیمهادر بیرون یعنی منهامی گوید اتحاد جسم

است و اینها این طوري نمی توانیم متحد بشویم، این ناقص است و اتحاد جانها مثل ، فکرهایمان به هم شبیه بکنیم

گفتم اتحاد جانها یک دفعه می بینید که تو خودت را داري در یکی می بینی، چرا؟ به جانت زنده شدي این نیست، 

عواها با همسر تمام می یکتا شدي،  یکتایی را در هم می بینیم، در فرزندت می بینی در همسرت می بینی، دیگر د

یعنی من می گویم زندگی می شنود، او . شود، عشق و لطافت و گفتگوي خدا در درون ما با همیدیگر آغاز می شود

. می گوید زندگی می شنود، نه دو تا من ذهنی می شنوند، می خواهد این را بگوید

فهم را ترسم که آرَد اِختِاللگر نظایر گویم اینجا در مثال

می گوید اگر مثال بزنم می ترسم که مردم نفهمند و بی راهه بروند، 

از نشاط دوربینی در عَماهم سلیمان هست اکنون، لیک ما

هم زندگی است، تمثیل زندگی است و هم نماد انسان به حضور می گوید االن سلیمان بین ما هست، سلیمان 

نزدیک بینی یعنی .یم، دوربینی عکس نزدیک بینی  استرسیده، منتهی ما در خوشی دوربینی به کوري افتاد

دوربینی یعنی . بهش زنده  بشود، این نزدیک بینی استخودت خودت را ببینی هوشیاري هوشیاري را ببیند، 

ذهن را دیدن، هر کسی که بجاي هوشیاري که خودش است بجاي اینکه هوشیاري هوشیاري را ببیند، ذهنش را 
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یند، جدایی را می بیند، وقتی به همسرش نگاه می کند یک مجسمه می بیند، پس این آدم در ببیند، دویی را می ب

ي مختلفی دارد، همان طور که ما هی من ذهنی را عوض کنیم، هادوربینی جنبه. ذهن است بنابراین دوربین است

نشاط .نی استاین غلط است این دوربی. د شدهحضور خواهمین عوض کنیم، عوض کنیم، یک جایی من ذهنی 

.دوربینی یعنی خوشی دروغین دیدن خود بصورت ذهن یا دیدن خدا بصورت ذهن، نشاط دوربینی

مهچو خفته در سرا، کور از سرادوربینی کور دارد مرد را

دوربینی می گوید انسان را کور می کند، مرد در اینجا به معنی انسان، مانند کسی که در یک خانه خفته و خفته را 

دوباره برمی گردد به سخنهاي . بیند، و خانه را نمی بیند، کسی که در خانه خفته آگاه است که در خانه نیستنمی

:دقیق و همچنین اشکال و سئوال و بحث و جدل با فرم این لحظه

باز کردن ما عَشیقهادر گرهی دقیقهامُولِعیم اندر سخن

ن یعنی نمی گذاریم زندگی حرف بزند، من ذهنی ما جمالت می گوید ما حریصیم در سخنهاي ذهن دقیق گفت

و در گره باز کردن ما بسیار ماهر و عاشق گره باز کردن . قشنگی می سازد دقیق می سازد، منتها بنیان ندارد

.عالقه به گره زدن و گره باز کردن داریم. هستیم

فزادر شِکال و در جواب آیینتا گره بندیم و بگشاییم ما

را باز کنیم، بطوریکه در اشکال درست کردن، مسئله درست کردن و جواب آن را های گوید ما گره ببندیم و گرهم

یی درست می کنیم، آدابی درست می کنیم، کتاب می نویسیم که چه جوري مسائل را حل هاپیدا کردن، آیین

ً حل مسئله است؟ حاال یک چیز ئله واقعاخوب شما نمی پرسید که مسائل را کی ایجاد می کند؟ آیا حل مس. کنیم

:دیگري می گوید

گاه بندد، تا شود در فن متاممهچو مرغی کو گشاید بندِ دام

گوید که مانند مرغی که توي دام افتاده و بند دام را باز می کند و همان موقع که باز می کند دوباره می بندد، و می

توجه می کنید که . ع هم می بندد که فن را در این کار به آخر می رسانداینقدر این گره باز می کند و همان موق

چی می گوید؟ می گوید این کل من ذهنی را شما یک گره فرض کنید، ما یک من ذهنی دانشمند و مسئله حل کن 

لی هنوز من ذهنی است و. یعنی به حضور نرسیده. و دقیق صحبت کن می شویم که هیچ ارتباطی به زندگی ندارد
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بحث از این همه صحبت از شما سئوال .بجا حرف می زند، خوب حرف می زند، ولی گره می زند گره باز می کند

ممکن است علت . می کنم آیا شما هی گره می زنید و باز می کنید؟ خوب نگاه کنید، ممکن است این طور باشد

اش را باز می کنید همان موقع که باز می ی گرهاینکه شما به خدا زنده  نمی شود این است که در دامی افتادید ه

اید اینقدر سریع می بندید و باز می کنید که نه اصالً و در این کار بسیار ماهر شده. کنید همان موقع می بندید

:ولی اگر اینطور باشد می گوید. خودتان می فهمید نه دیگران

است خرجعمرِ او اندر گره کاریاو بُوَد حمروم از صحرا و مَرج

مرج یعنی . کسی که یا مرغی که هی گره باز می کند می زند، این آدم از بینهایت زندگی از صحرا محروم می شود

. چراگاه، یعنی ما نمی توانیم به وسعت زندگی زنده  بشویم و چیزهاي نیکی و کارهاي نیکی را بکنیم در این جهان

ها برود آن جاهاي آباد را پرنده نمی تواند به صحرا برود به چراگاههمانطور که آنصحرا و مرج. اي بکنیمسازنده

گفتیم فضاداري و .ببیند، ما هم از این زندان ذهن نمی توانیم آزاد بشویم به صحراي وسیع هوشیاري برسیم

مش حس کل کردن، یکی بودن، در تفرقه نبودن، پراکنده  نبودن با عالئ. فضاگشایی و یکتابودن جزو حضور است

مقاومت نکردن، اینها نشان دهنده با چگونگی فرم این لحظه کنار آمدن، آن را مورد بحث و جدل قرار ندادن، 

اما می گوید عمرش در گره کاري خرج می شود، .صحرا است یعنی صحراي درون باز شده

لیک پَرَّش در شکست افتد مدامخود زبونِ او نگردد هیچ دام

. یا پست همچون مرغی نمی شود، و دام ما که همین ذهن ما است پست ما نخواهد شدمی گوید هیچ دامی زبون

آیا ما از .اما در این گره کاریها پر ما می شکند، پر ما توانایی پرواز ما است. نخواهیم شدمان یعنی ما مسلط به دام

یتان و از وضعیت هااز هم هویت شدگیتوانایی پرواز داریم؟ شما می توانید از دردهایتان هااین هم هویت شدگی

مسئله دار خودتان واقعاً بلند شوید؟

توانایی پرواز شما از بین می رود، . اگر با گره بکوشید با گره بازي کنید هی گره بزنید باز کنید پر شما می شکند

لحظه اول که آمدیم به این غافل از این که ازهمین است نمی توانم کاري بکنم، میل به پرواز هم از بین می رود، 

جهان، ما هوشیاري آگاه به هوشیاري بودیم و خدا هم می خواسته ما هوشیاري آگاه به هوشیاري بشویم و در ما 

.گفت ساده دل بودیم. گول خوردیم. و ما همکاري نکردیم. بخودش زنده  بشود
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نسکُلَد یک یک ازین کَرّ و فَرَتبا گره کم کوش تا بال و پرت

ی گوید با گره کمتر بکوش کمتر بازي کن، کمتر دست و پنجه نرم کن، گره را زندگی باز می کند، تا بال و پر تو م

وجاللاینازنکنید،درستمسألهنکنید،حلمسألههیبگیرید،بگشادهراعقدهشماکهامروزگفت. نشکند

.شکندمیپرهایتکنی،حفظشخواهیمیکهمصنوعیتشکوه

گاهِ عوارض را نبستو آن کمینهزاران مرغ، پرهاشان شکستصد 

آننتوانستداماشکست،پرهایشانوجهاناینبهآمدندانسان،هزارانصدیعنیمرغهزارنصدگویدمی

،کنیمزندگیاینطورينیامدیمماکهدهدمینشانپس.بگیرندراجلویشآمدمیزندگیطرفازکهتیرهایی

.نکنیدشکایتشماونیستمجاز،بکنیمخودمانمرکزراهاشدگیهویتهمودردهاماکهدگیزنجوراین

وبدانیدبیچارهبدانیدمظلومراخودتان،باشیدداشتهدرد،باشدخرابوضعیتتانکهاستممکنشماکنیدتوجه

راضیکنیمشکراینکهجايبهکندمیبازباز هم رازندگیتیرهايوزندگیۀ حملراهاینهاۀ همکنید،شکایت

زندگیمانزندگی در دخالتوزندگیخردورودراه،کنیمپیداراراهش،نکنیمستیزهلحظهایناتفاقباوباشیم

راهاهاینبودنناراضی،کردنشکایت،کردنگلهوکردنستیزهنارضایتی،ناشکري،.بندیممیداریم،کنیمبازرا

نمیبدهد،زندگیشایدکنیمشکایتگوییممیشودمیخرابوضعمانمااستقضیهعکسهااین،بنددمیرا

نداردکهیکسآن.دهدمیبیشترآنهابههستندراضی،کنندمیشکردارندحتیکنندمیشکرکهآنهایی! دهد

خودشنظربهاستانیعصب،استاخمو،استناراضی،استناشکرچونچرا؟گیرد،میازشداردکههمراآن

دهدمییادداردموالناراراهشنیستبلدراراهشولی.داردحق

نَقَّبُوا فیها ببین، هَل مِن مَحیص؟خوان ای حریصحالِ ایشان از نُبی

تهسآیهپایینیعنینَقَّبوا فیها ببین، هل من محیصحریص،ايبخوانقرآنازراهاآدماینحالکهگویدمی

.استبهتربخوانیمرااش آیهبدهیداجازهکه،گرچهما کردیمنابودراهاآنمی گوید 

36، آیه )50(قرآن کریم، سوره ق

وکَم أَهلَکْنَا قَبلَهم منْ قَرْنٍ هم أَشَدّ منْهم بطْشًا فَنَقَّبوا فی الْبِلَاد هلْ منْ محیصٍ

در شهرها گشتند ولی آیا راه . ن نابود کردیم در حالی که نیرومندتر از ایشان بودندو بسا کسان که پیش از ایشا

نجاتی یافتند؟
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جاريماعشقنگذاشتنشود،جاريماخردنگذاشتند،گویدمیخدابستندمابهراراهبودندییهاآدمیعنی

نجاتآیا.شدندنابودعاقبت،ندگشتدردشهرهايدر،گشتندفکرشهرهايدررفتندشودجاريماخردشود،

.نیافتندنهیافتند؟نجاتیراهآیاولی،گشتندفکرشهرهايدربودندماازترنیرومندحتی.کهنیافتندنهیافتند؟

زندگیخردبگذارید،نکنیدجدلوبحث،هستکهچهآنبالحظهایناتفاقبالحظهایندرشماچیه؟نجاتراه

.شودمیحلتانمسئلهشود،بزندگیتانوارد

حل نشد اشکال انگور و عِنَباز نزاعِ تُرک و رومی و عرب

آندنبالقصهاینکهدیگر، استقصهکه،نفرچهاربهدهدمیدرهمکیکسییککهقصهآندرکهدانیدمی

تُركخواهم،میانگورمنگفتمیبودفارسیکیمنتهیبخرند،انگور،خواستندمینفرشانچهارهرکههست

بکارراخودشاصطالحهمیکیآنوخواهممیعنبمنگفتمیهمعرب،خواهممیماوزومنگفتمیبود

.کردندعوابهکردنشروعاینهاوبردمی

جلويوخریدانگوررفت،منبه بدهیدرادرهمیکآنکهگفتمدآبودبلدرازبانتاچهارهرکهآدمییک

باید،استشناسزبانکهسلیماناست،شناسزبانکهعشقکه گویدمیهمینبرايگذاشت،نفرشانچهار

رومیاینکه،شودنمیحلنزاعاینودعواایناصطالحبهوجنگباولی.کندحلراعربورومیوتركاشکال

هر،دارندفرقخیلیانگوروزوناووعنببااستافیلخواهم،میاستافیلگفتبلهخواهممیکتاشبِمنگفت

بههاتفاوتومذاهبوادیاندعوايهماالن.دعوابهکردندشروعنددبرمیبهکاربهراخودشاناصطالحکدام

راخودمانونشویمیکیخودمانخدايباوپاییننرویمماتاگویدمیاست،سطحیيهاتفاوتدلیلبهدلیلاین

نزاعسببظواهراینوسطحییاتایننکنندشناساییمادرراخودشانهمآنهاو، نیمنکشناساییدیگراندر

،بگویدرااینخواهدمیکنیم،حلرااشکالمانتوانیمنمیماهمنزاعباوبودخواهد

در نیاید، بر خنیزد این دُویتا سلیمانِ لَسینِ معنوی

استصادقماشخصمورددراین،هاانسانمیانازشودنمیبلندییدواین،نیایددرمعنويدانزبانسلیمانتا

خانوادهدربشویم،خالصذهنیآوردردمکالماتازماتاشودبآگاههوشیاريازهوشیارياینبایدماشخصدر

رقراربرابطههمدیگرباعشقطریقازماتاهمینطورهابچههمینطورهممنهمسروبرسمحضوربهمنباید

وورسخنوآورزبانیعنیلسین.داشتخواهدوجودذهنیمندردوجداییوگیغریبهودوییوگرنه،کنیم
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راچیزیکتاچهارهرکهفهمیددانستمیرانفرچهارهرزبانکهبودکسییکآنجادراینکهکمادان،زبان

بامنتهیبروند،خدابسويخواهندمی،هاانسانمامت،ادیانتمامخداست،چیزیکآنکنیدتوجه.خواهندمی

بهکهاستمعلومهستنددعوادرکهینکساهستند،دعوادرمهبااستمتفاوتچونظواهرمختلف،ظواهر

. دارندذهنیمنونیستندزندهعشق

بشنوید این طبلِ بازِ شهریارمجله مرغانِ مُنازِع، بازوار

این،گرددمیبرمی رود شنودمیراشاهطبلکهبازمثل،کنندهدعوايهاانسانیعنینمرغاهمهاي:گویدمی

دعوادیگرهمبا.زندمیداردرامنبسويبرگردیعنیارجعیطبلاالن،بشنویدراخدایعنیاریشهربازطبل

:بماندمروزابرنامهآخردرهمقسمتاینخوانممیسریعر،دیگدیدانمیرااینهانکنید،

هین ز هر جانب روان گردید شادز اختالف خویش، سوی احتاد

بشوید؟روانتوانیدمیچجوريبشوید،روانشادمانهوضعیتیهراز،طرفهراز،اتحادبسويخودتاناختالفاز

بسويداردرامنزندگیوپذیرممیمنولیاستمتفاوتکهگرچهوضعیتاینکهبالحظه،ایناتفاقپذیرشبا

.بکندیکیهمباراماگرکوزهدستآنمثلخواهدمیخودشبااتحادطریقاز،بردمیخودشبااتحاد

نَحْوَهُ هذا الَّذی لَمْ یَنْهَکُمحَیْثَ ما کُنْتُم فَوَلُّوا وَجْهَکُم

ین چیزي است که خدا شما را از آن باز نداشته که ادر هر وضعیتی هستید روي خود را به سوي آن وحدت و یا آن سلیمان بگردانید

.است

شمایعنیبگردانید،سلیمانآنیاوحدتآنبسويراخودرويشاد،غمگین،هستید،وضعیتیهردرگویدمی

خدابسوي آنوحدتآنبسويراخودرويشمادهد،مینشانجوريه چذهنداریدخوبیداریدبديوضعیت

چیزيتنهاهمشایدمی بینید است،نداشتهبازآنازراشماخداکهچیزياینکهانید،بگردیمانلسآنبسوي

.استنداشتهبازآنازراماخداکهاست

دادناجازهبا،لحظهایناتفاقپذیرشباکنیدحرکتاوبسويتوانیدمیآنجاازداریدشماوضعیتیهریعنی

سلیماناست،رسیدهحضوربهانسانسلیمان.ببرداوبسويراشماانهشادماووشادياوآرامشاوخرداینکه

.هستهمخدانماد
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کان سلیمان را دمی نشناختیمکور مرغانیم و، بس ناساختیم

یکراسلیمانآنکه، ذهنیمندارايناپخته،یعنیناصاف، هستیمناپختهبسیارکههستیمکوريمرغانما

لحظهیککه،ماستمرکزدرکهداریمدردهاییچنانوذهنیمنچنانماازبرخییعنینشناختیمهملحظه

راسبببیشادية مزوایمنشدهزندهاالنتااوبهلحظهیک،غزلطبقنیفتاده،خداصورترويماصورت

.ایمنکردهتجربه

ویران شدیمۀالجَرَم واماندمهچو جغدان، دمشنِ بازان شدیم

ماکندتبلیغراحضورکهکسهربرسد،حضوربه کهکسیهرایم،شدهبازهادشمنگویدمیجغدهامثل

جغداندارند،دوستراخرابیجغدان،هستندبازاندشمنجغدان، جغدانشویم،نمیماشویم،میدشمنش

سکونتآنرد،دانندمیخودشاناصلرابودندردهستند،دردجنسازکنند،پخشرادرددارنددوست

هستبیرونیودرونهمانهمویرانههستند،هویران، ویرانی شدند، یعنی درشدندویرانة واماندبنابراین.کردند

بازانهستندذهنیيهامنجغدانپس.کردنددرستخودشانبرايکهروابطیکردند،درستخودشانبرايکه

میتمرینداریمکهماهستند،شدنزندهراهبهیااندشدهزندهانههوشیارهوشیاري،بهیاکههستندآنهایی

.حرکتیمدراوبسويوایمشنیدهراشهریاربازطبلماباشیم،بازانجزوباید،کنیم

قصد آزارِ عزیزانِ خداکنیم از غایتِ جهل و عَمامی

هستندکسانیهمانخداعزیزان،یمدارراخداعزیزانآزارقصدماکوريوجهلوکاريندانمشدتازگویدمی

موالنا،خودمثلکنندمیپخشجهاندرراهوشیاريوهستندزندهحضوربهکه

پَرّ و بالِ بی گنه کی برکنند؟مجعِ مرغان کز سلیمان روشن اند

جملهند،کننمیراگناهانبیبالوپر،اندشدهروشنخداازیعنیاندشدهروشنسلیمانازکهمرغانیآن

.استمشخص

بی خالف و کینه، آن مرغان خوشندکشندبلکه سوی عاجزان چینه

دانهبرند،میدانه،کنندمیکمکطلبودانندنمیوهستندعاجزکهکسانیسويکنند؟میکاره چبلکه

راکارهمینداریممهماکهانشااهللارسد،نمیدستشانلیودارنداحتیاجکهکسانیبهرسانندمیراهوشیاري
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کسانییعنینگیریدبدمعنیبهاینجادرعاجزاننیستند،عاجزآنهاحاالداریمدوستانمانجمعباما.کنیممی

،هستاختیارشاندربداطالعات.نیستاختیارشاندراطالعاتولی،خدابهبرسندواقعاًدلشان می خواهدکه

داشتهدرونیتعارضاینکهبدونوکینهبدون،کشنددانهعاجزانسويبلکهاند،شدهمحاصرهجغدانۀ بوسیل

.خوشندمرغانآناینهاباباشند

اینازخودتانهمکهکنیدمیسعیداریدوکینهورنجشبدون،هستیدخوشکهانشاهللاهممرغانشمابله

هوشیارانههمدیگرکمکبامان همهاهللاءشاناتا. بدهیدرادارنداحتیاجکهکسانیبهراچینههمو،بخوریدچینه

.استشدهزندهخودشبهکهباشیمهوشیاري
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گنج حضور در تلگرامهاي هلینک متن کامل برنام
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