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2934مولوي، دیوان شمس، غزل شماره 

گفتی شکار گیرم، رفتی شکار گشتی
قرار گشتیگفتی قرار یامب، خود بی

خِضرت چرا خنوامن، کآبِ حیات خوردی؟
پیشت چرا منیرم، چون یارِ یار گشتی؟

خانه خدایی؟گِردت چرا نگردم، چون
پایت چرا نبوسم، چون پایدار گشتی؟

جامت چرا ننوشم، چون ساقیِ وجودی؟
نُقلَت چرا نچینیم، چون قندبار گشتی؟

چون نباشی، چون از فراق رستی؟فاروق
چون نباشی، چون یارِ غار گشتی؟صدّیق

اکنون تو شهریاری، کو را غالم گشتی
تیگش، کز غم نَزارو زَفتیاکنون شِگَرف

هم گلشنش بدیدی، صد گونه گل بچیدی
هم سنبلش بسودی، هم الله زار گشتی

زدی رهای چشمش، ا ا، خود خفته می
اکنون نَعوذُبا، چون پرمخار گشتی

ها ربودیآنگه فقیر بودی، بس خرقه
گشتیپس وای بر فقیران، چون ذُوالفَقار

هین بیخِ مرگ برکن، زیرا که نفخِ صوری
بزن خزان را، چون نوهبار گشتیگردن 

از رستخیزی ایمن، چون رستخیزِ نقدی
مشار گشتیهم از حساب رستی، چون بی
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از نان شدی تو فارغ، چون ماهیانِ دریا
وز آب فارغی هم، چون سومسار گشتی

ای جانِ چون فرشته، از نورِ حق سرشته
اختیار گشتیهم ز اختیار رَسته، نَک

، روزی دو سه بریدیاز کامِ نَفسِ حِسّی
هم دوست کامی اکنون، هم کامیار گشتی

کردگار بودیغم را شکار بودی، بی 
چون کردگار گشتی، با کردگار گشتی

گر خونِ خلق ریزی، ور با فلک ستیزی
خواهد، چون گلعذار گشتیعذرت عِذار

نازت رسد، ازیرا زیبا و نازنینی
گشتیکربت رسد، مهی زان چون از کِبار

معانی، در حلقه مخوشانش از دُرِبا
در گوشها اگرچه چون گوشوار گشتی
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.کنماز دیوان شمس موالنا شروع می2934با سالم و احوالپرسی، برنامه گنج حضور امروز را با غزل 

2934مولوي، دیوان شمس، غزل شماره 

گفتی شکار گیرم، رفتی شکار گشتی
قرار گشتیگفتی قرار یابم، خود بی

ي از حیوان به هوشیارو در این غزل به تحول و تبدیلی که موقع جهش ،کندموالنا راجع به انسان صحبت می

آن و با خواندن غزل باید ما متوجه شویم که محصول نهایی انسان یعنی .دهدانسان صورت گرفته توضیح می

گذشته و چه چیزي مانع زنده شدن و از چه تحوالتی،چگونه است،قرار است دربیایدانسان شکل و صورتی که 

.انسان به منظور اصلی آمدن به این جهان است

گفتی بروم قرار یا و . ولی خودت باالخره شکار شدي،یعنی شکار بکنم،تو گفتی که بروم شکار بگیرم:گویدمی

ي هوشیاران به قرار همان زنده شدن انساین بی. قرار شديحس آرامش و حس امنیت پیدا کنم ولی عاشق و بی

. اش یا به بینهایت خداستاصلی

که چه تحولی بنظر موالنا صورت گرفته و شاید با شنیدن این قصه تکامل ،اجازه بدهید قدري توضیح بدهم من

شود که ما به آن و چه چیزي مانع می،که از جنس زندگی هستیم،شویم که چی هستیمبي ما متوجه هوشیار

کنیم وقتی به جهان نگاه می. ندازیممی او چرا در ذهن اینقدر اینکار را به تعویق ،شویمبچیزي که هستیم زنده 

بعد ،بعد به حیوان تبدیل شده،بعد به درخت یا نبات تبدیل شده،بینیمي را اول بصورت جماد میهوشیار

. دونور شفاف بشبه کهکندترین صورتش یعنی در جماد، جماد سعی میدر ابتدایی. بصورت انسان درآمده

گرچه که سنگ کهمیبینمیو . تواند عبور بکندمثالً الماس در واقع همین تخته سنگ است ولی نور از آن می

. کند که به نور شفاف باشدي در آن کوشش میهوشیارولی ،تواند حرف بزند و راه برود و فکر کندمثل ما نمی

هم رنگش قشنگ ،بینیم که باز شدهمی،کنیمل سرخ نگاه میوقتی به گ. بینمهمینطور در نبات ما گل را می

تواند یک پیغامی از طرف خدا یا گوید که گیاه میآشکارا می. هم یک بویی داردوهم خودش زیباست،است

از آن هم . این گل خیلی فرق دارد با سبزه یا گیاه. بینیم لطیف استمی،کنیموقتی خوب نگاه می. غیب ارائه کند

.گذریممی

بعد یکدفعه از مار . بینیم که حیوان ابتدا در واقع روي زمین چسبیده بوده مثل مارییم به حیوان میآوقتی می

. یعنی فائق شود به نیروي جاذبه و بصورت پرنده دربیاید،عقاب بوجود آمده و توانسته از نیروي جاذبه زمین بپرد
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همینطور بعضی از . اند که بپرندبینیم که برخی از مارها یاد گرفتهامروز نشان خواهم داد در یک فیلم کوتاه ما می

جوري به نیروي پس حیوان هم کوشش کرده یک. توانند بپرندمی،شناسندها که فقط محیط آب را میماهی

. شودبکشد فائق اي که آنرا میجاذبه

که یکی .بینیمان چهار بعد مشخص را میي متحول شده از حیوان به انسهوشیاردر مورد ما انسانها که در واقع 

یکی فکرش است که . توانید بدنتان را تشخیص دهیدشما خیلی راحت می. بعد فیزیکی یعنی همین بدنش است

یکی دیگر بعد . تان استیعنی این بعد ذهنی. کنیدفهمید که فکر میکنید میوقتی فکر می. شناسیدشما می

ترسد یا توانید تشخیص دهید که یکی خشمگین است یا دارد میشما میکه خیلی راحت ،مان استهیجانی

و . اینها هیجان هستند. دهدترسید یا حالت حسادت به شما دست میشوید یا میخودتان دارید خشمگین می

آید، آن جان دردش میکه در واقع وقتی دردمان ،بعد جان ما همین جان حیوانی ماست. بعد دیگر بعد جان ماست

.آیدیم

ي هوشیاري است و هوشیاراي بوجود آمده وقتی ما انسان شدیم که انسان که همان اما اگر توجه کنید یک پدیده

شما . یعنی جذب این چهار بعد شده. با این چهار بعدش هم هویت شده،همان خداییت است و امتداد زندگی است

. هم هویت هستیممثالًهایمانبا هیجاناتمان مثل رنجشما . بینید که مثالً ما با باورهایمان هم هویت هستیممی

کنیم که هویت هستیم چقدر افتخار میمان همبا بدنمان فیزیک. هویت باشیمتوانیم همپس با هیجاناتمان هم می

چرا از .ترسیمهویت هستیم که ما از مرگ میهمینطور با جانمان هم همو .خوشگلیم یا جوانیم یا قوي هستیم

. هویت هستیممان هماز مرگ جسمی؟ براي اینکه با جان حیوانی،میترسیممرگ 

جماد، بعد آمده از جماد به نبات و از نبات به حیوان و از حیوان به ،ي که از جماد، اول آمدههوشیاراما در ما همان 

آب باال بپرد و مار تواند ازهمینطور که ماهی میو . شدگی ذهن استهویتتحت نیروي جاذبه و کشش هم،انسان

هوشیارتوانیم می. هویت هستیممثال ًما با پولمان هم. ها بپریمشدگیهویتتوانیم از این همپرد، ما هم میهم می

مرکز و . شودشویم و آن مهم باشد، آن مرکز ما میبهویت با هر چیزي هموهویت هستیمشویم که با پولمان همب

و هر ،بنابراین مرکز مادي خواهیم داشتوشویم به این مرکزي کشیده میوشیارهما اگر مادي باشد ما بصورت 

و ،ما دور آن خواهیم گشت،پس اگر چیزي از بیرون مرکزمان باشد. گردیمچه در مرکزمان باشد ما دور آن می

.منظور زندگی نیست
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ه و به خواب این چهار بعد رفته از ي که جذب چهار بعد شدهوشیارست که در ما امنظور خدا یا زندگی چیه؟ این

ي که در این هوشیاري خودش را بشناسد بعنوان هوشیاریعنی .شودبشود و روي خودش قائم باین خواب بیدار 

بیان می،غزل موالنا با نام فاروق یعنی بسیار شناسنده و تشخیص دهنده و صدیق یعنی بسیار بسیار راستین

یکی جنبه . کنیم ما باید دو جنبه ببینیمپس به انسان که نگاه می. صدیقیگوید تو هم فاروقی و هم می. کند

. گفتم االن. مادیش است که چهار بعدش است

گوییم، یک قسمت مادي دارد که همه انسانها در آن گوییم یا بشر میاگر توجه کنید به چیزي که ما انسان می

همه انسانها فکر . دو تا کلیه دارند،یک قلب دارند،نددو چشم دار،همه انسانها دو دست دارند. مشترك هستند

همه . همه انسانها جان حیوانی دارند. شوندیعنی خشمگین می. شوندهمه انسانها داراي هیجان می. کنندمی

این اي هم اما یک جنبه. این قسمت مادي یا فرم انسان است که همه یکجور هستند. انسانها فیزیک مشابه دارند

. انسان دارد که همان بودنش است

از این چهار بعد و روي خودش قائم شودجدا میي که از اول متحول شده و آمده، بودنهوشیاردر انسان همان 

، ي در انسان در حالیکه چهار بعد داردهوشیارو در واقع همین ،ایم قیامت هر انسانرا گذاشتهشود و اسم اینمی

شدگی هویتزه جاذبه همکند و از حوکشد عقب و چهار بعدش را نگاه میناظر مییعنی بصورتبیرونآیدمی

ي است که هوشیارشدگی یک کار موقت بوده و اصل من همین هویتتواند بشناسد که همیعنی میآید،بیرون می

بهن وبودن از جنس زندگی و خداست و احتیاجی به شد. من از جنس بودن هستمو ي منطبق استهوشیارروي 

. این منظور انسان است. این چهار بعد ندارد

گوییم بشر چهار تا بعد دارد که در این چهار بعد همه انسانها مشترك که وقتی می،پس انسان، هر انسانی

وقتی انسانها به این بودن که ناظر بر شدن . یک بودن هم دارد که آیا در بودن هم مشترك هستند؟ بلهو.هستند

تغییرات فرمی و فیزیکی است، ناظر بر تغییرات فکر است و این فیزیک و هبر انجام دادن است، ناظر بناظر ،است

یعنی به بهترین صورت کار ،کندشوند، این چهار بعد بهترین کارکرد خودش را پیدا میزنده می،ها استهیجان

را اسمش را گذاشتیم خواب و این،شوندپس همه انسانها باید از این جذب شدن به این چهار بعد بیدار. کندمی

. فکر و بیدار بمانند و به بودن زنده شوند و زنده بمانند

. شوند به این لحظه ابدي که موالنا در این غزل اسمش را گذاشته خضرشوند آگاه میحاال وقتی به بودن زنده می

آب حیات خوردن یعنی آگاه شدن به این لحظه ابدي و . توگفت چرا خضر به تو نگویم چون آب حیات خوردي
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براي اینکه ما یک جان دیگر هم داریم که این جان بودنمان . روددیگر ترس از مرگ جسمی از بین می. آگاه ماندن

رود و مرگ بصورت توهم در حالیکه جان حیوانی جان مادي ماست و آن موقع ترس از مرگ از بین می. است

این چهار بعد عینک دید ما در مرکز ماست و ،تا زمانی که ما با این چهار بعد هم هویت هستیمحاال. ایددرمی

. کنند ما دچار هیجاناتی مثل ترس و اضطراب و اینجور چیزها خواهیم شدچون این چهار بعد تغییر می

ار تا بعد داریم و یک بودن فرقش این است که چه.دانیم با حیوان فرق داردپس هر بشري بنابر تعریف همه ما می

این حالت سکون و زنده شدن به . گوییم گنج حضوررا میاین. تواند تماشاگر چهار تا بعد باشدبودن می،داریم

میسر است که موالنا در این غزل به ،به ابدیت خدا و تماشاي چهار بعد براي همه فراهم استخدا وبینهایت

اند و اسانس همین چهار بعد هم همین د مادي که داریم به هم بافته شدهاین چهار بع. دهدروشنی توصیف می

شما . توان جدا کردهم بافته و یکی را از دیگري نمیبگویید این چهار بعد را بایعنی زندگی یا خدا . ي استهوشیار

. توانید مثالً فکر را از بدن جدا کنید و بگویید این بدن است و این فکر استنمی

مثالً دستهاي آدم عرق . گذاردکنید بالفاصله روي بدن اثر میینید که به محض اینکه فکر خطرناك میبشما می

کم و رود،یکدفعه جان آدم باال پایین می. دهد و این واکنش هیجان استیکدفعه بدن واکنش نشان می. کندمی

پس اینها به هم بافته . یا کمترکند نسبت به جان حیوانییعنی احساس زنده بودن بیشتر می. شودزیاد می

،حسادت بکنم،شما ممکن است بگویید که آیا خشمگین شوم من. گذاردیکی روي دیگري اثر می.اندشده

این چهار بعد بهم . واضح است که اثر دارد،روي سالمت این جسم من اثر دارد؟ البته که اثر دارد،نظري بکنمتنگ

. خود خداست،ولی البالي اینها خود زندگی. اندبافته شده

ولی .پس ما چهار بعد بافته شده عجین با زندگی و خدا هستیم. درصد این بدن ما خالی است99.99بارها گفتیم 

نهایت در حالیکه به ظر با عمق بیي ناهوشیارتواند عقب بکشد و بصورت ي در ما میهوشیارخدا، بودن،

توانیم به در واقع ما با چشم خدا می. جهان را تماشا کند،دهدهاي بیرونی مثل جسم ما واکنش نشان نمیپدیده

درست است؟.جهان تماشا کنیم

. يآمدي انسان شد. از همان اول گفتی بروم شکار کنم هی شکار شدي و شکار شدي:گوید کهپس موالنا دارد می

یکدفعه متوجه . شومبآدم شکار کنم که با آنها هم هویت ،پول شکار کنم. در انسان گفتی بروم از دنیا شکار کنم

ها را و مرکزت را پاك شدگیهویترها کردي همه هم. شويبشوي یعنی شکار زندگی بشدي که باید خودت شکار 

قرار از آن اول دنبال قرار بودي،حاال.ار شديپس شک،مرکزت پر زندگی شد به خدا یا زندگی زنده شدي،کردي
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مدام دنبال آرامش ،ما هم وقتی آمدیم به این جهان و وارد ذهن شدیم. یعنی آرامش، حس آرامش و پیدا نکردي

مان از از همسرمان از بچه،از همان چهار بعد،از بدنمان،خواهیم؟ از پولمانمنتها آرامش را از کی می. هستیم

کنند و چون در مرکز ما چون دائما تغییر می. دهندبلکه اضطراب می،دهندو اینها به ما آرامش نمیمان مقام

. شویمکند و ما بجاي اینکه آرامش داشته باشیم ناآرام میهست مرکز ما مرتب تغییر می

،نباید از چیزها قرار بخواهم،از جنس زندگیم و خودم قرارم،شناسایی این موضوع که من از جنس بودنمحاال 

،کند بسوي زندگی رفتنقرار میچرا فورا ما را بی. این شناسایی بسیار بسیار حساس و مهم است،آرامش بخواهم

قرار از آن .گوید که تو قرار پیدا نکردي و فهمیدي که خودت قراريتقریباً می،بیقرار گشتی. بسوي اصل ما رفتن

فهمیدي باالخره که این چهار بعد مادي تو به تو آرامش نخواهد داد و زیر . بعنوان انسان، آیدبینهایت ریشه تو می

.باالخره به خدا زنده شدي. سلطه و مغلوب بودنت است و بودن از جنس خداست

هویت شدي و چیزهاي بیرونی را گذاشتی از کجا فهمیدي؟ اینقدر هم، گفتی قرار یابم خود بیقرار گشتی

اید؟ حاال سوال من اینست که شما این شناسایی را کرده. خره فهمیدي که نباید اینها را بگذاريمرکزت و باال

جوري موالنا صحبت یکو این.یعنی بسیار شناسنده هستید،گوید شما فاروق هستید و صدیق هستیدامروز می

نباید . ی این شناسنده هستییعن. گوید شما از قبل آنجا هستیدمیبه شما یعنی به همه انسانها کند که می

تبدیل شدیمتغییر عمده موقعی صورت گرفته که ما از حیوان. نه. بگویی بگذار این کتاب را بخوانم تا فاروق بشوم

. آن موقع صورت گرفته،به انسان

را اینتمام کند و یک درصد را بگذارد براي شاگردش که % 99.9کاري را تقریباً یکمثل اینکه مثالً یک استادي

درصدش را تمام کرده در مورد ما و گفته که ببین من ترا به خودم % 99.9خدا .هم تو انجام بده باالخره تمام کن

مرکزت، اینها گذاشتیو چیزها را شديشوي و به محض اینکه هم هویت هویت میروي همتو می. زنده کردم

. ورندآدرد می

دهند و اینها را فهمی که اینها به تو قرار نمیبالفاصله می. ر مرکزت بگذاريگوید که اینها را نباید ددرد به تو می

یعنی تبدیل به . توانی بشناسیکنی و مرا فوراً میانکار می،کنیندازي و همه را ال میکنی و دور میجاروب می

کند اینطوري صحبت می. اصالً تبدیل شده هستی.من هستی تو. اصالً نباید تبدیل به من بشوي. شويمن می

. گوید تو هستیمیاین. خوانیم در بیتهاي بعداالن که داریم می. موالنا
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حیوانات میکه فقط بخاطر اینکه شما بدانید ،اما اجازه بدهید این مار پرنده و ماهی پرنده را به شما نشان بدهم

مار قرار . الیکه چسبیده به زمین هستندفائق بیایند در حزمینجاذبهیعنی نیرويتوانند به نیروي کشش ثقل 

. مار خزنده است؟کی گفته مار بپرد. تعریف خزنده استبنابه. ر است چسبیده به زمین باشدقرا، مارنیست بپرد

هویت روي آن چیزهایی که هم،گیریم؟ ما نشستیم روي پولمانچی یاد میو دهد می حاال چی به ما نشان

توانیم به این نیروي جاذبه فائق بیاییم ما می. کندنیروي جاذبه دارد ما را جذب می. یمتوانیم بپرما می،ایمشده

. اینکه مار آمدهکما

می. کند که شاخه را رها کند و بپردبسیار قوي و این ریسک را می،بینید که مار بسیار زیبایی هم استبله می

؟ توانیم بکنیمریسکی را مینآیا ما هم همچو. ورشپیچد درساند به یک شاخه دیگر و میپرد و خودش را می

بینید میبلیمار؟اینمثل،مان را و خودمان را در هوا رها کنیمشاخ ماديآن ایم یعنی آن چیزي را که چسبیده

این . مار میتواند شکار را ببیند در یک درخت دیگر و خودش را برساند به شاخه و بپیچد اطراف شاخهاین که 

. خواهد شکار کندهم آنجا نشسته و آنرا میسوسمار 

در . تواند بپردو این هم براي بقاي خودش بال و پر درست کرده و این هم می،خود این سوسمار هم خزنده است

توانیم به نیروي جاذبه مرکز مادي دهد که ما هم میهمه این شواهد به ما نشان می. حالیکه سوسمار خزنده است

ي قسمتی از این جاذبه بوسیله دردها. شویم و از روي اینها بلند شویمبفائق ،دگی درست شدههویت شکه از هم

تواند از مرکز مادي ما به راحتی می،ما هم بال و پر خدایی داریم و بودن. هاي ما درست شدهشدگیهویتو همما

ها واهی شدگیهویتا کردن این همترس رهاین خواهیم دید که ،و به محض اینکه بخواهیم بلند شویم،بلند شود

ها شدگیهویتو خوشبختی ما بستگی به این هممادي نمی آید شدگیها یا مرکز هویتو زندگی ما از این هم،بوده

. ندارد

رت تصویر در مرکز ما مان هویت بگیریم، خوشبختی بگیریم یا از کس دیگري که بصوتوانیم از مرکز ماديما نمی

هاي پرنده هستند که از آب هیببینید اینها ما. داندحتی این سوسمار هم می. بختی بخواهیمخوشآمده از آن

ولی ،البته اینها نباید بلند پرواز باشند. شوندکند و بلند میبیرون، یک ماهی بزرگ اینها را دنبال میآیدمی

باید باال بپرند چون مرغهاي دریایی هم البته خیلی ن.پرندشوند و میاینها بلند می. ماهی بزرگ دنبال اینهاست

این نشان می. توانند بگیرندشانمرغها نمی،اگر ارتفاعشان خیلی بلند نباشد. آن باال منتظرند اینها را بگیرند

. ماهی توانسته بپرد،د که ماهی نباید بپردحل زندگی ماهی است و بنظر ما می آیدهد که آب که م



# Programگنج حضور711برنامه شماره  711

10: صفحه

خیلی راحت و ما می،توانیم بپریممی.وي کشش چیزهاي مادي این جهان بپریم؟ بلهتوانیم از نیرآیا ما هم می

. بپریممان حتماًاین است که ما از مرکز مادي،آن چیزي که زندگی تعیین کردهیاي هوشیاردانیم که روند تکاملی 

این بیداري را داریم که تشخیص بدهیم که این مرکز مادي نباید مرکز ما باشد و باید ،ي را داریمهوشیارما این و 

اند به نیروي جاذبه زمین اینها مثالهایی بود از ماهی پرنده و مار پرنده که هر دوي اینها توانستهبلی.عدم باشد

ي هوشیاربنام یا ما را هم در آبی که آ. گیرندمرغهاي باال نمی،اگر این ماهی خیلی بلند پرواز نکند. فائق شوند

. ي جسمی که ما بوجود آوردیم خطرات زیادي هستهوشیارکند؟ در شود خطراتی تهدید میجسمی نامیده می

. کنندخود هیجاناتی شبیه حسادت، خشم، ترس اینها ما را دنبال می

.فضاي غصه بوديکهگویددر غزل هم هست می

بودیکردگارغم را شکار بودی، بی 
چون کردگار گشتی، با کردگار گشتی

چون ،شاید شما قبالً اضطراب داشتید. تمام غمها. کندي جسمی ما را شکار میهوشیاریعنی غم براحتی در 

. ها هستنداینها غصه. رنجش داشتید. حس تاسف داشتید از گذشته. ترس داشتیدبلی . مطمئن به آینده نبودید

کردگار غم را شکار بودي بی. ها را داشتیم و اینها ما را شکار کرده بودندخیلی از غصه،حس نقص داشتید

.پرست بوديپس تو غم. خدا بوديیعنی بیبودي

. یا در مرکز ما خدا هست یا یک چیز بیرونی هست. پرستیمرا بگوییم که هر چیزي در مرکز ما باشد آنرا میاین

چون کردگار :گویدبعد می. خدا هستیمتواند ما را شکار کند ما بیت و غصه میاگر چیز بیرونی در مرکز ما هس

پس کردگار شدي ،یعنی تو تشخیص دادي که از جنس خدا هستی پس به او زنده شدي،گشتی، با کردگار گشتی

:بیت بعدي میگوید. بله آنها را خواهیم خواند. خدا بوديبنابراین داراي خدا شدي و تا حاال بی

ضرت چرا خنوامن، کآبِ حیات خوردی؟خِ
پیشت چرا منیرم، چون یارِ یار گشتی؟

نباید ما فکر کنیم که وقتی بحضور رسیدیم آب حیات خواهیم . ايتو آب حیات خورده:گویدمیمی بینید که 

توانیم ارِ یار را میحتی ی. یارِ یار،مثل جانِ جان. دیرگو یارِ یار را هم موالنا در اصطالح همین حضور می.خورد

یعنی . شویمشویم یار او میابدیت او زنده میوواگوید که وقتی ما به بینهایت امروز به ما می. بگوییم یار خدا



# Programگنج حضور711برنامه شماره  711

11: صفحه

وقتی مرکز مادي . شویم در جهان فرم و بنابراین خضر که نماد آگاهی ابدي به این لحظه ابدي استکمک او می

. در زمان توهمی گذشته و آینده استمن ذهنی. داریممن ذهنیداریم 

هویت یک هم. کنیم؟ براي اینکه رنجش یک به تله افتادن زندگی در گذشته بودهچرا ما رنجش را حمل می

در حالیکه . کنیم براي اینکه زمان گذشته و آینده هنوز براي ما حقیقی استاینرا ما حمل می. شدگی با درد بوده

پس تشخیص اینکه من از جنس این لحظه هستم، از . ما همیشه در این لحظه هستیم.گذشته و آینده وجود ندارد

باید به این لحظه ابدي زنده شوم و زنده بمانم و دیگر به زمان و جنس خدا هستم، از جنس زندگی هستم، 

م صورت این خضر است و بارها گفتیم اینکار با تسلی،درست نکنممن ذهنیکه توهم است و ،روانشناختی نروم

. گیردمی

البته شما نگویید که وقتی تسلیم می. شودشویم این آب زندگی وارد وجود ما میبه محض اینکه تسلیم می

دانیم چون می،ایمما خیلی خیلی شل به این دنیا چسبیده. خوریمانه آب زندگی را میهوشیارشویم آن موقع ما 

براي اینکه تو آب حیات ،اسمت را خضر بگذارم،خضر بخوانمگوید من باید ترا می. که از جنس زندگی هستیم

من من باید نسبت به وگوید حاال ما آب حیات خواهیم خوردذهن به ما می. که خواهی خوردایننه ،ايخورده

ین یار یار را به معنی هم. ايبراي اینکه تو یارِ یار شده،شومبیعنی از خواب ذهن بیدار . م در پیش تو بمیرمذهنی

از مرگ در ذهن می تواند کس دیگر را ،پس کسی که بحضور و بینهایت خدا زنده شدهحضور می توانی بگیري 

. دهد با ارتعاش به زندگیبنجات 

شود شود و از چهار بعدش جدا میبه بینهایت او زنده می،شودیادتان باشد گفتیم وقتی انسان به بودن زنده می

این شناسایی و . تواند بشناسدیعنی همان بینهایت را می.تواند بشناسدخودش را میانسان در انسانهاي دیگر 

ي او همین بودن او شروع هوشیاریعنی . احساس شناسایی بکند،شود که آن آدم احساس عشق بکندسبب می

. شودکند به ارتعاش و شناسایی میمی

اي آرزو دارد ولو بطور هر بچه. شومبخواستم شناخته من گنجی بودم نهان که می:اگر یادتان باشد گفت

چرا ما اینقدر . هر انسانی آرزو دارد. یش باید شناخته شودهوشیاریعنی ،که شناخته شود،ناآگاهانه و در نهان

خواهد که شناخته شود و ما این دوست داریم که ما را دوست داشته باشند؟ در واقع براي اینکه بودن ما می

. رنجند بخاطر ندادن این شناساییهایمان میو بچه. یعنی بلد نیستیم بدهیم. دهیمهایمان نمیرا به بچهشناسایی 
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پس تمام خصوصیات . ها هم جزو چهار بعد ما استدانید که نقششما می. حاال ما چهار بعدمان را صحبت کردیم

مثالً نقش پدر و . قسمت مادي ماست،ر استبش،مربوط به انسان است،ما است، که خداییبشري ما غیر از بودن

مال همین مشخصات ،سري کارها را که باید انجام دهیم بعنوان پدر و مادر مال بودن نیستآنمادري ما یعنی 

. بشري ماست

یک تعداد کارها را انجام دهد ولو به طرز صحیح و خوب ،را بازي کندپدريیا حاال اگر فقط یک کسی نقش مادري

. شودکند و رنجش پنهان انباشته میاش شناسایی نمیبراي اینکه بودن را در بچه. و عالی باز هم کافی نیست

این . گویند هیچ کس مرا دوست نداردظاهراً می. همه انسانها آرزومند این هستند که بودنشان شناسایی شود

گویند ما را دوست داشته باشید ولی اصلش اینمیمی زنند، با فکر و حرف این چونقضیه استچیز سطحی 

،شودکند شناسایی میو وقتی بودن ارتعاش می،شودبخواهد شناسایی ست که هر انسانی بعنوان بودن میا

.شود این چهار بعد وجود اصلیش نیستمتوجه می

براي این بوده که این بودن بینهایت و . کنیمبالزم داریم تویش زندگی این چهار بعد مادي ما چیزي است که ما

.بلی.شود و یک چیزي به جهان بفرستدبخودش زنده رويابدیت او 

فکرها و هر ،پس چیزهایی شبیه به جوانی بچگی پدر و مادري و تمام مشخصات مادي ما مشخصات بشري ماست

و براي ،از جنس فکر است، اینها همه مال قسمت بشري ماستچیزي که ممکن است ما بتوانیم طرح کنیم و

شویم تازه درست مثل اینکه وقتی به بودن زنده می،تا زمانی که ما به بودن زنده نشویم. زندگی ما کافی نیست

ریزد به کند به کار کردن در ما و میانه شروع میهوشیارشود و خرد زندگی و شادي زندگی آنتن ما روشن می

. شودرود به جهان و پخش میچهار بعد ما و از ما میاین

انه به آن زنده شویم حالت خضري ماست که آگاهی ابدي به این هوشیارتوانیم پس یکی از مشخصات ما که می

شویم به این بودن که بالفاصله وقتی زنده می.پایندگی یا جاودانگی:گویدرا میلحظه ابدي است که موالنا این

دردهاي ما . بدن ما گذراست، چهار بعد ما گذراستفهمیم پول گذراست،می. شناسیمگذرا را میچیزهاي 

چیز آفل دیگر مرکز ما قرار . چسبیمچیز آفل نمی،چسبیمگذراست، فکرهاي ما گذراست، دیگر به چیز گذرا نمی

. گیرد و این بیداري کامل از خواب فکر استنمی
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2934شماره مولوي، دیوان شمس، غزل 

گردت چرا نگردم، چون خانه خدایی؟
پایت چرا نبوسم، چون پایدار گشتی؟

مرکز هر انسانی . نماد مرکز هر انسانی است،چرخندروند دورش میپس خانه خدا که کعبه است و مردم آنجا می

دهد که ن بیت نشان میای. هاستشدگیهویتاالن مرکز بیشتر انسانها از جنس هم. باید از جنس خدا باشد

،ها را بریزد بیرون و عدم و زندگی مرکزش را اشغال کندشدگیهویترا دارد که این همانسان قدرت تشخیص این

. آنجادرد نیایدنیآید آنجا،شدگی هویتکه هم.و مسئول پاك نگه داشتن این مرکز است

براي اینکه به پاي بینهایت ،و پاي ترا چرا نبوسم،براي اینکه خانه خدا هستی،من گرد تو چرا نگردم:گویدمی

هایش در حال روي چهار پایه نشسته بودي که پایه،تا حاال مرکز مادي داشتی. پایدار شدي. خدا زنده شدي

یدار و خضر زنده بینید که پامی. ولی االن به بینهایت و ابدیت او زنده شدي.ترسیديو تو هم می،پوسیدن بود

شوي خانه خدا پاي بینهایت او زنده میبهبه محض اینکه به ابدیت و. پاي بینهایت اوستبه شدن به ابدیت او و 

. گردیمپس اول ما خودمان دور مرکز خودمان می. شويمی

یا دوستانمان ،مان استیا بچه،هویت شدگی با مقام استبین موقعی که مرکز ما پول است و همتفاوت بگذارید

و ما . خالی شده و شده خانه خدا چون آنجا فقط خدا هستاز آنها و حالتی که مرکز ما ،گردیمکه دور آنها می

امنیتم از زندگی . کنمدارم حس امنیت می،پایدار به دو معنی یعنی داراي پا و توام با آرامش. پایدار شدیم

پس هر کسی پاي خدایی . براي اینکه پاي خداست. ن بوسیدن داردو این پاي مآید، شادیم از زندگی میآید،می

و انسانی که هنوز به آنجا نرسیده اگر دور همچو انسانی .باید لمس کند و گرد خودش بگردد. خودش را باید ببوسد

داراي پس ما خانه خدا هستیم و. تواند خانه خدا بکندخودش را می،در این مورد موالنا مورد توجه ماست،بگردد

. باید گرد خانه خدا که مرکزمان است بگردیمما و ،پا هستیم

مسئول این . ي خودتان هستیدهوشیارها اشغال شده شما مسئول شدگیهویتاگر مرکز شما بوسیله دردها و هم

مرکز من توانیتو نمی. ال کنید یعنی اینکه من تو نیستم. هستید که دانه دانه اینها را شناسایی کنید و ال کنید

هر چیزي که در بیرون :گفتهاي گذشته خواندیمهفتهو.تواند مرکز ما باشدهیچ چیز مادي بیرونی نمی. باشی

شما نباید فقط شکوفه را بگیرید و چنگ بزنید بگویید این مال . کند این شکوفه خار استمی توجه شما را جذب 

اش ناپایدار است شود ولی شکوفهاش دیده میچون ظاهراً شکوفه. مال منایناین خیلی چیز مهمی است. من
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براي همین است که هر چیز بیرونی که توجه کامل ما را جذب کند . ماندیعنی دردش میدر مرکز شما خارش لیو

.اینجا باشمتوانم اش اینست که من نمیشود و معنیمرکز ما باشد آن چیز منجر به درد می،و براي ما مهم باشد

هیچ انسانی حق ندارد طبق قانون زندگی چیز مادي بیرونی را مرکز خودش بکند و ما هم حق نداریم که درد و 

شب و روز راجع . ش حول و حوش اینها بگردیماهیعنی هم. جویی را مرکز خودمان بگذاریمانتقام،رنجش و کینه را

هر چیزي که ذهن حاال و قضاوت و یا چیزهاي آفل مثل پول و گیري از کسی، عوض کردن و متنفر بودن به انتقام

. که اینها را بگذاریم مرکزمان،تواند نشان دهد آفل استمی

مثل پول ،تان از آن استفاده کنیدیعنی در زندگی. زندگی کنیدآنهااینها براي شما مهم است که داشته باشید و با

توانید می. تواند مرکز شما باشددها دالر هم پول داشته باشید آن نمیشما میلیار. تواند باشدولی مرکز شما نمی

پیغامش اینست که مرا . شودبه محض اینکه بگذارید مرکزتان دردش شروع می. داشته باشید بگذارید تو بانک

.نگذار من شکوفه خارم

جامت چرا ننوشم، چون ساقیِ وجودی؟
گشتی؟نُقلَت چرا نچینیم، چون قندبار 

یعنی من شراب ترا چرا نخورم؟ هر انسان بحضور نرسیده یعنی این چیزها را . گوید اینها انجام شدهبیند میمی

شراب هم . تواند از انسانی که به این درجه رسیده شراب بگیردمی،انه نیامده به این لحظههوشیار،داند هنوزنمی

شود وقتی ما به معلوم مییعنی . گوید تو ساقی وجود هستیمی. انرژي بیدارکننده است. شراب انگوري نیست

. فرستیمجهان فرم شراب میوجود، شویم که به تمام کائنات به تمام شویم ساقی میبینهایت و ابدیت او زنده می

. شرابت را ننوشم؟ براي اینکه تو ساقی جهان وجود هستی؟ چراچرا جامت را ننوشم. گویندایشان دارند می

چینیم یا نه؟را چرا نچینم؟ ما االن نقل موالنا را مینقلت 

ییم به این لحظه و در این لحظه مستقر آوقتی ما می. خوانیم که صورت مادي پیدا کردهاینها نقل موالناست می

شویم در اینصورت شویم از این لحظه ابدي و از زمان روانشناختی که توهم است جمع میشویم و آگاه میمی

نقل چیزي است که بعد از شراب . ید؟ نقلهاي خیلی خوبآچی بوجود می. ریزد به فکر و عمل ماگی میخرد زند

ولی اینها ،هویت نیستیمبراي اینکه با اینها هم،گیریم از اینهاگرچه که ما زندگی نمی. مزه است،خورندمی

گوییم کردار نیک، حاصل نیک، ه میخیلی خوبه که آدم ساختار نیک، محصول نیک، تولید نیک، فکر نیک، اینک

ارتباط ،ارتباط عشقی. ارتباط بودن با بودن. تواند با این دوست واقعاً ارتباط داشته باشددوستی که آدم می
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. اینها نقل قندباري ماست. از هیچ کس متنفر نباشد،شودباینکه آدم از دیدن انسانهاي دیگر خوشحال ، حمایتی

. پس همه انسانها قندبار هستند.قندبار یعنی قند بارنده

روم با خودم بارم؟ به هر جا میحاال شما از خودتان سوال کنید بگویید وجداناً من قندبارنده هستم به همه قند می

رسم شادي را برم یا نه؟ آیا من ساقی وجودم؟ به هر کسی مییعنی شیرینی زندگی را می؟برماین قندها را می

کنم؟ نه؟ پس کند؟ اصال من به بودن خودم ارتعاش میبودن او از دیدن من ارتعاش می،اودهم؟ درون به او می

این ما هستیم که با ریشه بینهایت به زندگی و . ما فقط هم باید روي خودمان کار کنیم. باید روي خودم کار کنم

براي چی من باید بشوم و . بشومشوند و من هم بوصل ،ما نباید بگوییم که دیگران هم بیایند. خدا وصل هستیم

؟دیگران نشوند

آنرا ،گذارد ما بپریمهر چیزي که مثل آن مار و ماهی نمی. که نگذارد ما بپریم،استمن ذهنیاینها استداللهاي 

ها بعضی. و تشخیص دهندگی خودتان بشناسید و مانع را از میان بردارید، براي خودتانتانشما باید با فاروق بودن

خواهید ساقی وجود بشوي چرا و چه فایده دارد؟ شما چرا نمیهمسرم که اینطوري.کنندشان را بهانه میهمسر

. خواهی قندبار بشوي؟ آیا اگر ما ساقی وجود بشویم و قندبار بشویم روي دیگران اثر سازنده داریم؟ بله داریمنمی

پایان قسمت اول

&&&
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چون نباشی، چون از فراق رستی؟فاروق
چون نباشی، چون یارِ غار گشتی؟صدّیق

هر . صدیق یعنی بسیار راستگو یا راستین. فاروق یعنی بسیار تشخیص دهنده و تمییز دهنده و لقب عمر هم بوده

انه برمیهوشیارشود و هویت میرود با این جهان همیعنی وقتی انسان می. دوي اینها مشخصات بودن است

ید به این لحظه و به این لحظه ابدي آمی، رودرا نمیمن ذهنیکند و راه پیدا میگردد و از طریق تسلیم راه را

داري را نگه و این بینهایت و ریشه،شوددارد و به بینهایت زندگی زنده میشود و این آگاهی را نگه میآگاه می

یعنی ،شدگیهاهویتم همصدیق یعنی فنا شدن بطور کلی از تما. می شودشود و هم صدیقدارد هم فاروق میمی

. ولی خیلی تمییزدهنده،فاروق یعنی تمییزدهندهو.بطور کاملمن ذهنیمردن به 

من ذهنیاما گويهمیشه راست میآقا من. صدیق به معنی این نیست که ما در ذهن بمانیم ولی راست بگوییم

دهیم که بیله الگوهاي ذهنی تشخیص فاروق هم این نیست که ما به ذهن برویم و بوس. این صدیق نیست. دارم

االن به نفعم چیه، االن بروم کدام بیزینس را بکنم؟ االن در این مجلس چه حرفی را باید بزنم که به نفعم تمام شود 

فاروق یعنی کسی که با دید . اینها فاروقی نیست. یا الگوهاي ذهنی آدم باید به مردم احترام بگذارد مودب باشد

و بعنوان زندگی، زندگی را می شناسدکسی که . شناسدص میدهد و دید زندگی، زندگی را میزندگی دارد تشخی

.به همین دلیل راستین است، ابن آدم فاروق است و صدیق است

من . یعنی من ذهنی داشتن،یعنی در ذهن بودن،گوید فراق یا فَراق یعنی جداییگوید، میو همینطور که بیت می

چسبد و جدایی ید به چیزها میآي میهوشیاریعنی . دهدشدگی تشخیص میهویتذهنی بر اساس جدایی و هم

شود این تصویر چسبد و به عنوان یک تصویر ذهنی بلند میوقتی انسان به چهار بعدش می. کندرا تثبیت می

. ي باید خودش را مشخص کندبنابراین از وجودهاي ماد. ذهنی وجود مادي است

دانم که من اینطوریم تو من میها .این فاروقی نیست. ست که من جدا از تو هستمافاروقی من ذهنی هم این

. اینها فاروقی نیست. من این دین را دارم تو آن دین را داري. من سفید پوستم تو سیاه پوستی. آنطوري هستی

دیدیم و شویم تفاوتهاي فراق، تفاوتهایی که با ذهن میبه زندگی زنده میدانیم وقتیما میو.اینها فراق است

. فهمیم اینها سطحی و توهمی بودهو ما می. روندهمه از بین می،گرفتیم و اینها مایه جدایی بودندجدي می

ایی بخاطر مذهب جدا شدن، بخاطر دین از هم جدا شدن، بخاطر رنگ پوست جدا شدن، بخاطر اینکه تو اینج
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و براي بشر . دوران ذهن است. مال فراق است. اینها همه مال من ذهنی است،جدا شدن،هستی من آنجایی هستم

. کوچک است

شما ممکن است بگویید من که هنوز . ايتو فاروق هستی چون از فراق رستهکه گوید توجه کنید موالنا دارد می

موقعی که تو آمدي انسان :گویدیک بزرگی مثل موالنا می. یخواهی رهایی خودت را ببینب نمیوخ. کهامنرسته

اش هم بقیه. اش را تو بلدي انجام بدهیدرصد کارش را من انجام دادم بقیه99.9شدي، گفتم خدا آمده گفته 

بینیم با منتها ما با من ذهنی می. ي ببینیمهوشیارانه تسلیم شویم و به وسیله چشم هوشیاراینست که ما 

. توانیم پیدا کنیمبینم و راه را نمیهویت شده میبینیم با الگوهاي همذهنی میالگوهاي

تواند اینها نمی. ایمرا که دیگر فهمیدهاین. تواند مرکز ما باشدایم که چیز آفل نمیرا تشخیص دادهحداقل این

شویم و هویت میا چیزها همرویم به جهان بي میهوشیارچون وقتی به عنوان . عینک بازگشت ما از جهان باشد

شود راه خدا را پیدا شود و با آن عینک نمیشود مرکز ما، هر چیزي که مرکز ما باشد عینک ما هم میآنها می

با عینک . يهوشیارشود پیدا کرد؟ با عینک تسلیم با عینک خود با کدام عینک می. کرد راه برگشت را پیدا کرد

. ز فراق رستشود اانه میهوشیاري هوشیارخود 

سی بگوید که پس این جریان این همه درد من که با آن هم هویتم و این چیزهایی که گذاشتم ککیممکن است 

تواند درهم بریزد و شما یک جاروب بردار دانی اینها میحاال که می. دانستیگذاشتی براي اینکه نمی،بله،مرکزم

تواند ن و این تشخیص دادن را دارید که این چیزهاي مادي نمیشما این فاروق بود. توانیمی،و همه را ال کن

مگر .شاسخت است مگر تشخیص. دانید شما االنشنوید نمیمگر نمی. فهمید شما االنمگر نمی. مرکز من باشد

. بینیداین را نمی. ترساندچرخید و آن شما را میبینید که مرکز شما یک چیزي است که دائما حول آن مینمی

ب بزرگی مثل واید خنشنیده. ایدشاید این چیزها را نشنیده. شاید به شما گفته نشده. شما فاروق هستیدپس

.موالنا سالها پیش گفته

حاال ایشان از همین . شوددانید لقب ابوبکر هم است و با حضرت رسول در غار بوده و یار غار نامیده میصدیق می

چطور که ابوبکر . این غار وجود، غار فرم، ما به عنوان حضور یار خدا هستیمدر :گویدمی،کندتمثیل استفاده می

ما هم ،خدا هست،یار حضرت رسول بود و رسول از جنس خدا بود و او هم یار او شده بود، حاال در این غار

. پس ما صدیق هستیم. یعنی یار خدا هستیم در این غار. پس یار غار هستیم،ما هم به او زنده هستیم،هستیم

دهندگی را و این تشخیص. هم بسیار تشخیص دهنده و هم بسیار راستین هستیم،ایم بیرونپس ما از ذهن آمده
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دهیم، ي انجام میهوشیارو این صدیق بودن راستین بودن را بوسیله ،دهیم نه ذهني انجام میهوشیاربوسیله 

بلکه ذهن . هیچ شناسایی ذهنی نیست. هیچ استدالل ذهنی در این قضیه نیست. دهیم نه ذهنبودن انجام می

بله دارد می. بودن خود زندگی و خداست.بودن ما است.خالی است و تماماً مغلوب است و در اختیار بودن است

:گوید

اکنون تو شهریاری، کو را غالم گشتی
گشتی، کز غم نَزارزَفتیو اکنون شِگَرف

شدگی و هویتدر حالت من ذهنی که بر اساس هم،ايچرا؟ براي اینکه دیگر از فراق رسته. حاال تو پادشاهی

آن فاروق ذهنی بود و ،ولی این دانستن و به خرج دادن آن و استفاده از آن. دانیمگفتیم که میما می،جدایی بود

مثل آدرس خانه و ،االن ذهن ما آن اطالعات را دارد. دانمگوییم نمیاالن می. مدانیولی گفتیم نمی. قبول نبود

بنابراین . شدگی با باورها در مرکزمان نیستهویتهم،شدگی با باورها را نداردهویتولی هم،شماره تلفن منزلمان

. ایمبراي اینکه او را غالم گشته،شهریار هستیم

گوید ما آنرا دهیم، هر چه او میگوید ما انجام میگیریم، هر چه آن میرا میآندهد ما یعنی هر چه زندگی می

بنابراین پادشاه این . گوید و دائما در حالت تسلیم هستیمفهمیم او میآوریم میگوییم و چون از ذهنمان نمیمی

اتفاقات از ما زاییده می. پادشاه اتفاقات هستیم. پادشاه چهار بعدمان هستیم. پادشاه فرم هستیم،جهان هستیم

شهریاریم پادشاهیم براي اینکه هیچ . پس شهریاریم،توانیم اثر بگذاریمما روي اتفاقات با خرد زندگی می. شوند

تواند مرکز ما باشد بنابراین مغلوب شهریاریم هیچ چیز مادي چون نمی. تواند ما را اسیر خودش کنداتفاقی نمی

ولی موازي . هیچ وضعیتی در مرکز ما نیست. کنداو زندگی ما را تعیین نمی. نیستیمدر گرو آن. شویمآن ما نمی

.با او هستیم دائماً

انگیز است این بسیار شگفت. زفت همان بینهایت اوست و شگرف هم هستیم. حاال باعث شده که ما زفت شویم

تا حاال نبوده که به . اصالًا نبودههمچو چیزي در دنی. اکنون شگرف و زفتی،براي ذهن عجیب است. عجیب است

چرا . بینهایت است،کمیاب است،عجیب است،پس بنابراین این نادر است. اي زنده بشودبینهایت خدا یک باشنده

هر چه . صفر شد،انه الغر شدهوشیارمن ذهنی از درد و غم . اینطوري شده؟ براي اینکه ما موقعی من ذهنی بودیم

شگرف و زفت، زفت یعنی . شودتر میاز آنور وسیع،کنیمد یعنی مرکز را ما خالی میشومن ذهنی کوچکتر می

. در این بحر در این بحر همه چیز بگنجد. شودبسیار بزرگ در واقع فضایی است که در درون ما باز می،بزرگ
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شویم تی بلند میوق. توانند شگرف و زفت شوند بشرطی که من ذهنی را الغر کنندهمین لحظه همه انسانها می

بدهیمپزخواهیممیوقتی،نشینیمدانم و میگوییم نمیشویم و میدانم همان موقع متوجه میگوییم میمی

خوب،کنیممیصفرراتوقعداریمتوقعوقتیاصالً،داریممردمازقدردانیوتاییدوتوجهتوقعوقتی،دهیمنمی

.شدیمالغرماهوشیارانهدردازپس.داردهوشیارانهدرد،دارددردتوقعکردنصفراین

معلومشدهباریکمومثلکهذهنیمنذهنیمناین،شدهباریکمومثلخیلییعنیمردنی،الغریعنینزار

با،نیستمرکزشدردیگرآفلچیزهايکهاستمعلوم،کندنمیقضاوتکهاستمعلوم،داندنمیکهاست

هر،منبگویدشودنمیبلنداینگویندمیهرچی،شدهصفرهماشاندازه.شدهالغر،نیستهویتهمهیچی

به،زندگیشاديبه،زندگیخردبهاالنآدماین.آیدمیزندگیخرداما.دهدنمینشانواکنشکنندمیکاري

.شدهمجهززندگیآرامش

شدهزندهاوبهاینکهبراي،استوصلزندگیبهکهخودشاعماقاز،خودشریشۀاز؟گیردمیکجاازرااینها

ازچیزيیکموقعهر،کنیمزندگیاینطوريبایدماکهبگوییمبایدما،گرفتهصورتتحوالتوتغییراین،است

شهریارماکهبدانیمباید،شویممیخشمگینما،داردمیبرریشهاز،زمینازکَندمیراماآیدمیبیرون

بعدتانچهارشاههستیدوجودتانشاهکههمشما،داردقدرتهمهازبیشترمملکتیکدرشاه،نیستیم

؟چراهستیدآنشاه،سازدمیتانذهنکهذهنیتصویرهرشاه،هستیدتانپولشاه،هستید

،شماستفکرپشتزندگیخرد،شماستپشتلحظهاینوزندگیقدرت،داریدقدرت،شدیدزندهخدابودنبه

فرستیدمیجهانبهشرابشماپس،دیشومیسازندهپس.خردآنازشودمیسیرابشماعمل،آیدمیآناز

راستینهملحظههر،هستیدهمشناسندهودهندهتشخیصلحظههرو،قندباریدگفتهکه،داریدهمنُقل

مردمحاالدیگوینمیشما،هستیدخداییراستینشما،باشیدراستینکندنمیمجبورراشماکسیوهستید

اینکهبراي،ایستیدمیواخودتاننه،بایستمقرمزچراغآیدمیپلیسیاشناسندمیرامن،آیندمیمندنبال

نمیخَم:گویدمیهمپایینشهریاریم،ایمشناختهراخودمانبزرگیاینکهبرايشهریاریم.دهیدمیتشخیص

.شویم

غروریعنی،نیستخودخواهیمعنیبهکبراینجادر،داريکبرتو،کنیمینازتو،شوينمیخَمتو:گویدمی

.کنیماستفادهآنازبرداریموهستیمصاحبشمابگوییمباید،داریمماو.چیزيهربهشوينمیخَموداري
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هم گلشنش بدیدی، صد گونه گل بچیدی
هم سنبلش بسودی، هم الله زار گشتی

یکتاییفضايهم،دوشمیخوبچقدرحالتانکهدیدخواهید،بخوانیدبارهاوبارهاوبارهاراغزلاینشمااگرو

راخدایعنی،بودآنجادرکهبرکتیهرکهچیزيهریا،چیدیدآنجاازراشاديراخردهاي گلهم،دیدیدرا

جهانایندرهم،کرديلمسراسنبلشهم،برداشتیمحصولآنازهم،دیديهمرااوگلشنوتودیدي

آیا.انسانهاهمۀنه؟شماشخصیامنفقطآیا،بشودزاراللهتواندمیمازندگییعنی،کرديزاراللهرازندگیت

.بله؟شودمیزاراللهزمینکرةاینبکنندتغییرانسانهاهمۀ

خوبفکرماتوانیممیآیا؟باشیمداشتهنیکساختارهايتوانیممی؟ورآنازبیاوریمنیکمحصوالتتوانیممی

نیکعملمحصولیانیکعملیانیکرفتاریک،استسنبلهمخوبفکر.بله؟خودمانبرايکنیمدرست

آنوشماستعملیساختار،شماستعمل،شماستفکرپشتزندگیوقتیدیگر،استزندگیمحصولاینها

بودنبهبایدلحظههر؟کنیمبزرگجوريچهرامانبچۀما،بچهکردنبزرگمثلآوریممیبوجودکهچیزي

بایدچیزيچهکهکنیمقضاوتوارزیابیبعد،بشناسیمرااوبودناولبودنآنباوباشیمزنده،باشیممجهز

،کندمیلمسرااوبودنمابودناول،بخشیممیفقیربهچیزيیکیا،استالزمتوبرايچیزيچه،بدهیانجام

.یمبرداررانانآن اینکهنه.کنیممیهمنگاه.دهیممیاوبهنانیکهمبعد

،استظلماتدرحیاتآب،بودهحیاتآبدنبالاسکندرهم،دانیدمیخوردنحیاتآبدر،داشتیمباالدر

زوربافکرزوربافیزیکیزورباذهنیمن،استذهنیمننمادکهزوربااسکندر،استذهنفضايهمینظلمات

.بیاوردبدستحیاتآبخواهدمیخشم

خضر.نکردپیدا،نه؟اسکندرکردپیدا،کندپیداحیاتآبنفوذشبوسیلۀ،داردمسابقههمهازجلوتربایدمن

گلشنآیندهدر،کنددرستگلشنخواهدمیذهنیمنباداردذهنیمنکسیهر.ایناستداستان،کردپیدا

،شوممیخوشبختمنبکنیراتغییراتاینتوگویدمیاشخانوادهدرداردخانوادهکسیهر،کنددرست

راتغییراتاینشمافقط،شوندمیبزرگخوبماهاي بچه،آیدمیبوجودگلگونهصد،شودمیگلشنمازندگی

نمی.شودنمی،کنیمدرستخوبیزندگیفکرمانبادارنگههمتو،دارمنگهراام ذهنیمن،من؟شودمی،بکن

.بلهشود
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زدی رهای چشمش، ا ا، خود خفته می
اکنون نَعوذُبا، چون پرمخار گشتی

خوابیدهاین،باشدداشتهمعشوقییکانگار،زدمیراهبودهخوابدرهوشیاريکهحالیدرهمیشهکهگویدمی

پناهکندبازراهایشچشمببینیمتا،بردمیراشمادلاشخفتگیخودهایشچشمبهکنیدمینگاهشماباشد

تحولطولدرگویدمی،گویدمیراهمیندارد،باشدمستهمهایشچشم،موقعآنشودمیچی،خدابر

گویدمیچشمشوقتیو،بشودآزادهیتوانستهبودهخوابهوشیاري،بودیمخوابماکهحالیدرهوشیاري

زندهخودشبهراخودش،خودشخواهدمی،فرمتويافتادهاستخودشاینپس،خداچشمیعنیچشمش

طوريچهماجماداز،بودهاینطورياولازکهگرچهاینکاربردواقعدربهترینوخوابیمماکهحالیدر.کند

.انسانبهحیوانازحیوانبهجوريچهنباتازونباتبهگیاهبهپریدیم

گوییممیماکههوشیارياینکهدادهتشخیصنفریکیدفعهیک،مدتهابودیمذهنمغلوبماانساندر

آمددکارت،بودکردهرااشتباههمینهمدکارت،نیستمااصلیهوشیاري،هوشیارياین،فکريهوشیاري

همۀ،دیدمشترکند؟چیدرها انسانهمۀبدهیمقراربررسیزیرماراها انساناگر:گفتفکر کرد نشست

میاجتماعیعلومدرماراعبارتآنبنابراین،استبودنمعادلکردنفکرپسگفت،کنندمیفکرها انسان

.بودگرفتهکردنفکرمعادلراخدارابودنیعنی.هستمپسکنممیفکرمن:گفتهدکارتکهخواندیم

هوشیاريکهشدهمتوجه؟بودهکیانساناولیندانممیچههماوازقبلالبتهوپیشها سالموالناکهحالیدر

.بشناسیذهنباتوانینمیرااندیشهبحرتو:کهگویدمیهمموالناو.نیستفکرجنساز،سازدمیرافکر،که

اینخوبکردهفکردکارت،شودمیبلنداندیشه،استاندیشهبحریکتاییدریاي؟کجاستاندیشهبحرندانیتو

سارتربعدمدتها.استحضورهوشیاريانسانبرايبودننه،استبودنمعادلاین،استمشتركهمهدراندیشه

یککه،کنیمارائهبیاییمنتوانستیمماکهورآنازگویممیدارمراغربدر،استهوشیاريکهفهمیدوآمد

میفوراًبخوانیدشماحاال،گفتهراچیزهااینموالناکهگفتمیآمدمیاگرپیشسالهشتصد،هفتصدکسی

حضورهوشیاريازغیرفکريهوشیاريکهدادهتشخیص،آمدهایشانسرآخرکردند،کردندصبر،فهمیدند

.بدهدتشخیصدقیقراایننتوانستولی،است

جوريچه.استاومادرفاروق،دهندهتشخیصاینکهبراي،اوچشم:کهگویدمیبیتایندرموالناصورتهربه

برايپیشسالششصدوهزارسهبودهبودا،بودهچینتو،دانممیچهبودهزرتشت،بودهجاهرحاالآدماولین
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ماکهچیزياینو،داردوجودحضورهوشیاريکهدادتشخیصایشانکهآمدهدرمکتوببصورتبوداباراولین

مسیحکههمبعدش.شدهنوشتهاین،داردفرقبودنباذهنیتصویرواستذهنیتصویریک،کردهمعطّلرا

البایداولشماگفتهو،نیستفکرجنسازبودن،حضورکه،گفتهراهمینهماسالم،آمدهاسالمبعدش،آمده

راها شدگیهویتهمتمام،کنیدالباید،باشدمرکزتانتواندنمیاینمرکزتانگذاریدمیراپولتانشما،کنید

.بشویدزندهآنبهکهبیاییداهللالّاباالخرهکنیدال،کنیدال،کنیدال،کنیدالباید

تواندنمیماديچیزیعنیکنال،کنال،کنالکهگفتنمیموقعهیچ؟چییعنیاهللالّاکهدانستهنمیکسیاگر

مهمترینو،استاسالماسمشچراشودمیمعلومپس.بشودتسلیمبایدآدماینتشخیصبرايو.باشدمرکزت

درراخودتوپذیريمیشرطوقیدبیرالحظهایناتفاقشمایعنیتسلیمبله.شودمیشروعالبااشکلمه

هویتهموبودنو،کندمیکارفیکونکونبااو،دهدمیتغییرراتوکهیقانوندهیمیقرارالهیقضايمعرض

.استهوشیاريآندهندهتشخیصولی،کندمیدرستکندمیارزیابیرااتشدگی

مهمیموضوعیککهبدهدهشدارمابهکهبردمیبکارجاییموالنارااهللاهللادانیمیکهگویدمیحالهربه

،بودواجبآنازحذریعنیاهللاهللا،بودخفتهمادرکهوقتیاوچشمگویدمی.آنبهکنیدتوجهبایدشمااست

ماوقتیکههمانطور،دیگرشدهبیدارانساناولیناینکهکماکهگفتم،کندببیدارراانسانتوانستهاینکهبراي

بازگلاولینسالها میلیونازپسباالخره،نبودگلهمدانهیک،بودسبزهآنروي،شددرستزمیناینوقتی

.داردوجودحضورکه،شدهمتوجهحضوربهانساناولینهمموقعیک،شد

نفریک،بودندخفتهها انسانهمۀیعنیبیشتر،بودخفتهانسانهنوزموقعآن،داردفرقحضوربافکراینواقعاً

،اندکشتهاندگرفتهحتماً،داردوجودخدا،داردوجودحضورهوشیاريمثالًگفتهآدمآناگرالبته.رااینفهمیده

؟مگرنکردند،اندکردهاذیتراپیغمبرانچقدرهماواخرهمین.استشدهدیوانه،گویدمیهذیانگفتندرااو

فوراًراخودتاناینهاشنیدنباشمامگر،باشدمامرکزتواندنمیپولکهراحتیبهرویممیبارزیرمامگراالن

؟ایددادهتغییر

مرکزشانرادردها،بدهندقرارمرکزشانراپولنبایدکهنیستندمطمئنهنوزمردم،دهیدمیداریدیواشیواش

ایدریختهراتاندردهايهمۀشمااینخواندنبامگر،اندازیدمیراتاندردهايشمامگربراحتی،ندهندقرار

میحملچیبرايراکهنههاي رنجشاینرادردهااینمنایدکردهراسوالاینهیچاید؟داشتهنگهچرا،رفت
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؟گویممیعیباینهمهچرا؟کنممیغیبتاینهمهچرا؟متنفرمفالنیازچرا؟متنفرمهمسرمازمنچرا؟کنم

؟امداشتهنگهچرا.ماديمرکزیکاز؟آیدمیکجاازاینها

بازانساندراوستچشمهمینانساناین،انساناین،شدهبازهایشچشماینکهبرايخدابرپناهحاال:گویدمی

مستهیچیکهشدهبازتازه،شدهبازهایشچشماالنوايوايواي،خدابهبریممیپناهیعنیباهللانعوذ،شده

فقطنه،پیغمبرانفقطنهنفردونفریکنه،بشویماینطوريبایدماهمۀیعنی،شدهخدابهمست،شدههم

.مانهمۀ،حافظیاوموالنامثلهایی انسان

یکشماهیچندارندفرقیهیچهمباها انسانگفتم،انسانیهر،ایشانکندمیصحبتانسانبهراجعدارد

کههممامعنويقسمت،استجوريیکهمهماماديقسمت،باشدداشتهقلبتاچهارکهکنیدپیداراانسانی

زندهبودنبهبیاییمبایدمانهمۀ،مشترکیممنظوریکدرداریممنظوریکمانهمۀ،استییک،استبودن

کهکارهاییآن،دهیممیانجامکهکاريبهکندپیداجریانبودناینبعداً،بشویمجدابعدچهاراینازوبشویم

.استبودنآناصل،استسطحیتفاوتاینولی،استمتفاوتمانفیزیک.استمتفاوتهمبادهیممیانجام

راچیزهمه،کردخواهدغوغاچهاین،خدابرپناهواي،دیدیمحضورهوشیاريباوشدیمزندهبودنبهوقتیحاال

؟نهیاکندمیزندهراماموالنا.کردخواهدزنده

دردهايتمامکوتاهیمدتدرکنیدعملوکنیددركخوبوبخوانیدراابیاتاینپیوسته،باشیدمتعهدشمااگر

مناینکهبراي،شویدمیصدیقاینکهبراي،شویدمیفاروقاینکهبراي،داریدنمینگه،دورریزیدمیراتان

.دانندنمیآنهااینکهبراي،ریزندنمیمردمکهدارمکارچهمن،من تشخیص می دهم،دهممیدارمتشخیص

کارخواهم میخودمرويفقط،ندارمکارکسیبامنگوییدمیشماشودمیروزيیک،رودمیبینازمقایسه

نمیحاالتاداریدگنجییکشما.هستیفاروقاصالً،ايشدهفاروقاینکهبراي،استخوبیروز،روزآنکنم

.منبهبدهیدباشهیگفت،توستمالگنجاینندگفتیک دفعهدانستی،

چشمآنبابایدوبیندمیزندگیخردبینشنیرويباخداستمستماهمۀچشمانکهگیریممینتیجهپس

شماگفتم،ببینیمآنطورياگرو،کنیمعوضراچشماینبایدبزودي،بینیممیذهنیمنچشمبااگر.ببینیم

االنهمینراعشق.کردخواهیدتجربهراعشقو،دیدخواهیدآندررابودن،دیگرانسانهربهرسیدمیوقتی

عشق،باشیفاروقوقتی،کندشناساییراخودش،خودشتواندمیهوشیاريوقتیتوانیمیهستیتنهاکههم

.استعشقاینبینیمیاودررابودنهمانرسیمیکسیهربه،کندمیتجربهرا
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ها ربودیآنگه فقیر بودی، بس خرقه
گشتیپس وای بر فقیران، چون ذُوالفَقار

بیبههوشیارانه،بودينشدهگنجاینصاحبهوشیارانه،بوديمعنويفقیریعنی،بوديفقیرموقعآنگویدمی

،شویممینزارماکهمرتّبهی،راحضورهاي خرقه،راها خرقهايتوانستهموقعآنحتّی،نبوديزندهاونهایت

نبوديبلدوقتی.شودمیزیادترمانهوشیاري،پوشیممیهوشیاريهاي خرقهماذهنیمنشودمیکوچک

عشقبهوزندگیشاديبه،شديمجهززندگیخردبه،شديزندهاونهایتبیبهکهاالنحاال،ربوديراها خرقه

راذهنیمنهریعنیفقیرانبرواي.شديتیزشمشیرشبیه،شديزندهاوبرکتتاهزاربه،شديمجهززندگی

شمشیر،توبرّانشمشیرازوزندگیبهشدهزندهتودستازتواندنمیهیچکس،کردخواهیزندهراآنببینی

.ذهنیمنهیچ.ببردبدرسالمجان،توحضور

.کندکمکتواندمیمعنويفقیربهبالفاصلهشدهزندهحضورتیزشمشیربهانسانییکاگرشودمیمعلومپس

کردمعرض،کندمیزندهرامادارد،کندمیکمکمعنويفقیرانمابهحضورتیزشمشیرباموالناهماالنهمین

میشناساییکوتاهزمانمدتدردیدخواهید،بفهمیدخوب،کنیدعمل،ببیندرابرنامهاینروزهرمتعهدانهشما

.ترسیدنمیو،رودمیکنیدمیرهانیستیدکهراچیزيآنونیستیدچیکهکنید

جوريچهوشاخهبهچسبیدهمار،داشتهجراتخیلیبپرّدتوانستهکهمارياولینپرّیدمیهوادرکهماريآن

بایدنه؟کنیممیباشیمماراگرما؟کنیممیباشیمما،زمینمتريپنجاه،چهلارتفاعدرهمآن،کندرهارااین

داشتهتوانیممیهمماپس؟نداریمماداردمارچرا؟نداریمچراما.میردنمیکهمارباشدداشتهتوکّلخیلی

.باشیم

هین بیخِ مرگ برکن، زیرا که نفخِ صوری
گردن بزن خزان را، چون نوهبار گشتی

بیبهکهبکنیمکنریشهتوانیممیماموقعیرامرگ،کُنکنریشهرامرگیعنی،بکنرامرگریشۀگویدمی

اینکهشدخواهدسببلحظهاینازابديآگاهیاینبمانیمزندهوبشویمزنده،زندهزندگیبهیعنیاونهایت

همیعنی،رودمیبینازاین،میریممیما،ریزدمیفرومافیزیکاینکهموقعیاینکه.برودبینازمرگتوهم

اسرافیلشیپوراینکهبرايچرا.نبرکَمرگبیخهین،گویدمینترس،رودمیبینازحیوانیجانباشدگیهویت
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ما،دمدمیمابهلحظههر،زندمیراماخداشودمیمعلومپس.شیپوریعنیصور،هستیاسرافیلصور،هستی

ابديزندگیبهماوکندمیزندهرامالحظههراگرخداخوب.کنیممیزندهراجهانهمماوکندمیزندهرا

داردفرقذهنیحضور.ایمرسیدهحضوربهذهنبااینکهبرايترسیممی؟بترسیممرگازبایدهمباز،ایمزنده

واقعدرشماکهدیدخواهیدشماو،کَندخواهیدرامرگبیخشما،رویممیجلوکهبتدریجو،بودنبهحضوربا

ازکهبرکاتیآنودمدمیشمادرخدایادمیدمیشیپوردراینشما،هستیداسرافیلشیپور،هستیدصورنفخ

برکات،باشدآرامشخواهدمیچه،باشدشاديخواهدمیچه،باشدخردخواهدمیچه،شودصادرمیشما

.کندمیزندهراآنهاورسدمیمردمبه،باشددیگر

همچونیکیاگر،کنیمزندهرامردمبایدشدیمزندهخدابهماکهبگوییمبرگردیمذهنبانبایدماکنیدتوجه

مقدسمنودانممیبگویدکسیهر.استذهنیمنادعاییهراصالً.استذهنیمناینباشدداشتهادعایی

دیوانهیاداردذهنیمنآدماین،کنیدبوسرامنپايبیاییدمردمآهاي،امایستادهزندگیپايرويمنوهستم

توانندمیرامردمو،دانندمیکنندمیادعاکهراهایی آدمبایدشما.نکردهکنریشهرامرگآدماین.است

.بدهیدتشخیصعارف،کاملهاي انسانازرا،کنندهدایت

؟آیدمیکجاازخزان،شبکُیعنیبزنگردنراپاییز،راخزان:گویدمیونداردادعاموقعهیچخوباستادیک

منکهگوییدمیشما.کنیمیجایگزینروانشناسانبقول،مرکزتگذاریدمیراجدیدچیزیکشماکهموقعی

همهمسراینباقبالً.بگذارآنبجايبگیردیگرهمسربروگویندمی،ناراحتمخیلی،امدادهطالقراهمسرم

.خزاندوبارهیعنی.شودمیپرآنجاي،بشوهویتهماینباآنبجايبگذارراایناالن،بوديهویت

برایتانکهقسمتیآنوبیاوريدردلتاز،کنیدمجسمتوانیدمیکهراچیزيهرذهنیتصاویربابایدشما

خارشکوفۀاین،کندمیجذبراشماتوجهوبیایدمهمنظرتبهاینوبینیمیکهراچیهر:گفتخواندم

مرکزتبهبگذاريیاچنگتاین را به بگیریدنبایدشما،استزدهشکوفه،استتیزنوكخاریکدانهیعنی،است

.استآفل،نیستبیشترروزسهدوکهستن اایخاصیتشدانیدمیشکوفهاینکهبراي

دیگريچیزتوانیمنمی.استصادقچیزهمۀمورددر،ماندخواهددردشوماندمیخارشکهاینموضوعاینو

شما،کنیمکنریشههمراخزانتوانیممیماپس.باشدزندگیبایدمرکزمادراینکهبراي،مرکزمانبهبگذاریمرا

هوشیاريما،هستندمااطرافآنهاالبته.بستنخواهیمدلچیزهیچبهکهگیریدمیتصمیمبعدبهلحظهایناز

،گیریممیتماسبودنباهمسرمانبامانبچۀبا،ورزیممیعشق،داریمدوستراها انسانهمۀ،هستیمحضور
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،بودکنترلازپر،بودترسازپر،بوددردازپرخشکرابطۀیکاین،داشتتماسذهنیمنباذهنیمنقبالً

میبعددقیقۀیکدارمدوستتگفتممی،نبودها موقعبعضی،بودها موقعبعضی،بودمشروط،بودشرطیعشق

اینکهبراي،داشتتکراربهاحتیاج،داشتتایید،داشتتوجهبهاحتیاجگفتمی،بودنیازراپر،متنفّرمگفتم

.داشتچیزهاخیلی،داشتکادو،داشتچیزهاخریدنبهاحتیاج،رفتمییادمان

بعد. شودمیدرستموقعآنبعدباشدبودنبابودنبایدرابطهبلکه،نیستطوريآنکهشدیممتوجهحاالبله

. گذاردمیاحتراماشبچهبهگذارد،میاحترامهمسرشبهانسان. شودمیقبولقابلعقیدهتفاوتموقعآن

بچهبهمادر،گویدمیاشبچهبهپدرباشددانشباشدگیهویتهماگر. داندمیمساوياشبچهباراخودش

مساويبودنبابودنوقتیاست؟مساويماکجايآقا. دانینمیهیچیتودانممیمنهمهاینگوید،میاش

برابرهزاربیاییمنسنبهتو. استذهنیچیزاینها،دانممیراها اینمن. شودمیسطحیدانشتفاوتباشد،

مساويبودنلحاظبهبودن،لحاظبههستیممساويانسانهاما. هستیممساوياالنما. بدانیاستممکنمن

.بهاریمنوو. هستیم

بیشتر.شودمیزمستانرودمیریخت،ها شکوفهاینوقتیباالخرهخزانکنیم،درستخزانمااگرببینید

خارپاییز،ریختهها شکوفهاند،شدههویتهمها شکوفهاینباکهچرا،هستندزمستانیدوراندراالنانسانها

چیزهايآنباما. دهدمینشانراخودشهمینطورخارهاکه،نیستگلدیگرزمستاندرکهدانیدمی.مانده

توقعاتیچهو.ماندهدردشمانده،خارش. ماندهبدشرفتهخوبشچیزهاي.ماستمرکزدرشدیمهویتهمخوب

انتظارهمینجهانسرخوردگیبزرگترینو. دادخواهدزندگیکرد،خواهدخوشبختمرامنهمسرکهآنهابودند

.استهمسرازخوشبختیتوقعیا

عملدرراصورنفخشماآیاترسید؟میمرگازهنوزیااید؟کردهکنریشهرامرگشما: استاینسوالپس

دیگرانروياستممکنخودتانکردنزندهباکنید،میزندهداریدراخودتانشماکهکنید؟میداریدتجربه

آیا. البته. بلهنشوید؟هویتهمجدیدچیزبایانکنیدایجادجدیددردایدگرفتهتصمیمشماآیا. بگذاریداثرهم

کهنهاینهادیگردور،انداختکردجاروشودمیراخارهاآناینکهبرايرازمستانیواشیواشکهکنیدمیحس

درتواندمیآدم. باشدنوبهارتواندمیهرکسی.منشوممیدارمنوبهارمن؟دارمنگهچهبرايرارنجشاین،اند

. باشدچهمرکزشکهداردبستگی. بشودخارستانهمسالگیدهدرتواندمیالبته. بشودنوبهارسالگینود
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از رستخیزی ایمن، چون رستخیزِ نقدی
مشار گشتیهم از حساب رستی، چون بی

راماخدااینکهبراي. هستیایمندیگر،اینیعنیقیامتایستادن،خودپايرويوکردنقیامیعنیقیامتاز

چشمبهاینکهبرايببینید،حضورچشمبهکهشرطیبه،بخواهیدشمااگرلحظهاینیعنیخودش،بهکردهزنده

ذهنبااگر.ذهنبانهببینیدآنعینکبا،کنیدایجادرايهوشیارآنبایدباشید،تسلیمبایدببینیدحضور

میخوببودمرسیدهاگر،امنرسیدههنوزکهمنگوییدمیببینید،ذهنیالگوهايباباشیدذهنتويببینید

. ذهنیدتوياینکهبرايچرا؟دانیدمی.نیستمزندهزندگیبهاالنمن. فهمیدم

پذیرشقدرتداریم،تسلیمقدرتماچونو. بله. لحظهیکبیرون،ذهنازپريمیلحظهایناتفاقپذیرشبا

تصمیملحظهایندرتوانیممیمانباشیم،اتفاقاتوابستهتوانیممی،نباشیماتفاقاتموقوفتوانیممیوداریم

.شویممیاتفاقجنسازبکنیممقاومتاینکهمحضبهچون. نکنیممقاومتلحظهایناتفاقمقابلدربگیریم

اتفاقتسخیردرنشویداتفاقموقوفنشوید،اتفاقجنسازنکنید،مقاومتشمااگر: کنممیسوالشماازمن

برايوخدا،بهشدنزندهیعنیچی؟یعنیقیامت.خداجنسازقیامت،جنسازشوید؟میچیجنسازنشوید،

کهبدهنددستازنبایدراسالههشتادفرصتاینانسانهایعنی. استجسماینتويهنوزکهاستموقعیانسان

.اوسترستخیزاینو. بشودزندهخدابهانسانکههستفرصتاینلحظههرو. بشوندزندهقیامتبه

ذهنتويوقتی. شمردشودنمیرانهایتبی! نهایتبیشود؟میاندازهچهبشودزندهآدمخدابهاگرخوب

آیندمیقیامتروزآندر،رفتیممردیموقتیاست،آیندهدرقیامتحاالخوبخیلیگوییممیهستیم

یاگویندمیمابهوگذارندمیترازودراستوراینماهاي گناهاست،وراینماهاي ثواب. کنندمیحسابرسی

میداردقرآنحتیوموالنا. هستآیندهدرذهنواقعدرواستذهنمالتصوراتاین. جهنمبرویابهشتبرو

بدهدتشخیصتواندمیکهاستايباشندهتعریفبهبناانسان. لحظهایندرنقدیمرستخیزِماهمه:کهگوید

وبشویمآگاهوبشویمزندهابديلحظهاینبهتوانیممیماماست،جنسازلحظهاینهست،لحظهایندرزندگی

.نشویمذهنجنسازتوانیممیما. استذهناتفاق،. نشویماتفاقجنساز

اینخوب:گویدمیمهم،کتابهايازشنودمیراقیامتمفهوموقتیوکندمیکارگذشتهوآیندهزماندرذهن

الگوهمانکهداندنمیاینکهبرايچرا؟استآیندهدرکهگویدمیذهنیالگويیکچرا؟. دیگراستآیندهدر

فاصلهیاصندوقآنبهصندوقاینازاست،صندوقیکوپوشیدهلحظهاینوقتی.رالحظهاینرويپوشانده
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کند،مینگاهآیندهبهبشود،زندهاوبهوبیایدزندگیآنجاازوکندبازتواندنمیوشناسدنمیرافکردوتابین

نمیبشویم،شماربیبشویم،نهایتبیوقتی. استذهنیحساب. ترساندمیراماحساباینو.داردحساب

میعملکندمیفکراوشوید،میاوجنسازشوید،میاوموازيشماوقتیبگیرم؟اندازهراچیمنشمرد،شود

.بلهبکنیم؟راچیحسابمادیگرکند،

بارچندینمثنويدراست؟لحظهاینشماقیامتوشمارستخیزکهداریدقبولشمااصال: کهاستاینسوال

کنیم؟صبربایدقیامتتاچقدرکهپرسندمیرسولحضرتاز: گویدمیکهایم خوانده

چند؟راهقیامتتاقیامت،اي:پرسندمی

کسی؟پرسدراحَشرمَحشر،زکهبسیگفتیمیحالزبانبا

از! ببینمراخواهیمیراقیامتشما: گفتکالم،بانهحالزبانبابودزندهخودشحضوربهکهحالیدرگویدمی

است؟سوالیچهاین. توانیمیهمتوام زندهقیامتمبهاگرمنیعنیاست؟کیقیامتکهپرسدمیکسیقیامت

.خواندخواهیمهمبازرسیدیماگر. راآنایم خوانده. استذهنیسوالاین

وز آب فارغی هم، چون سومسار گشتیاز نان شدی تو فارغ، چون ماهیانِ دریا
همآبوبگیرد،قرارمامرکزوکند،جذبراماتوجهباشد،مهممابرايتواندمیکهاستذهنیهرچیزنان

وقتی. هستیمماهیمثلهمماندارند،احتیاجنانبهدریاماهیانکههمینطورگویدمی. استجسمیيهوشیار

.باشدمامرکزآننیستالزماینکهبراي. نداریماحتیاجیدیگرماذهنینانبه،شدیمیکتاییدریايوارد

احتیاججهانبهبعدمانچهارنمايونشوبرايمانه،نداریم،احتیاجیغذاونانبهماکهنیستاینشامعنی

.داردغذابهاحتیاجماجسمشده،درستشیمیاییموادازماجسم. داریم

نیازهايهمهداریم،احتیاجپولبهداریم،احتیاجاتومبیلبهداریم،احتیاجخانهبهما. داردلباسبهاحتیاجماتن

کهبفهمیتوانیمیتو،شديفارغتووقتیگویدمی. باشندمامرکزاینهانداردلزومیولی.داریماحتیاجرامادي

حولچراماست؟مرکزدرچیزهااینچرادانستیممیاگردانستیم،نمیحاالتا. باشندشمامرکزتوانندنمیاینها

میها بتحولماایم؟کردهدرستبتخانهباشد،خداخانهاینکهجايبهرامرکزمانچراما؟گردیممیاینها

.گردیم
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دزدد؟میراماحضورچیزيچهید؟هستخشمگیچراهستید؟چیخشمگینِشماکنممیسوالشماازمن

میچهبراي. نیایدماگیرترسیممییانیامدهماگیرچیزياینکهبرايهستیم؟خشمگینچهبراي. ماخشم

کهداشتیمتوقعاتدفعههراینکهبرايداریم؟رنجشاینهمهچرا. مرکزمانبگذاریماینکهبرايرا؟آنخواستیم

.مرکزمانبگذاریماینکهبرايخواستیم؟میچهبراي. بدهدمابهچیزيیککسییک

میکهاستچیزيهرنمادنان. شدیدفارغها نانجوراینازشدید،فاروقوکردیدراشناساییاینشماکهحاال

. فارغیمهمآنازنداریم،نیازهمجسمیيهوشیارآببهماو. ببیندرااوتواندمیفکروباشدمامرکزتواند

فرضکهدانیدمیسوسمار.شدیمسوسماراینکهبراي. نداریمآنبهاحتیاجیهستیم،رهاآزادیم،یعنیفارغیم

یاگیردمیهواازراآبشکهداردمکانیسمییکالبد. کندمیزندگیآببیبیاباندرسوسمارکهاستاینبر

بهنه،داریماحتیاججسمیيهوشیاربهنهمایعنیکند،میاستفادهسمبلیسمآنازدارد. ندارداحتیاجآببه

. دهدمینشانمابهجسمیيهوشیارکهچیزيآن

وضعیت،ایندرو. داریمسروکارنانهاباو،کنیممیزندگیذهندرجسمیيهوشیاردرماهمهکنید،توجهولی

خوبنیاید،ماگیراستممکننانهابرخیترسیم؟میچرا.شویممیغصهدچارشویم،میزیاديخطرهايدچار

نمیچوننباشد،مامرکزدرداریمدوستشماکههرچیزيیانانیعنیبشویم،فارغنانازوقتیاتفاقا.نیاید

استخارشکوفهاینبدانیماگرکندمیجذبخودشبهراماکهچیزيآن.کنیماستفادهآنازتوانیممیترسیم

.ببریماستفادهتوانیممیآنازروزچندآندرماند،میروزچنداششکوفهاینو

بنشینیمولی.کنیممینگاهبریم،میاستفادهآنازروزدوسهخوبنیستبیشترروزسهدودانیممیگلاین

بیشتر. نهکنند؟استفادهپولشانازتوانندمیمردم. مترسیمیکنم،چکارشد،خواهدپژمردهاینکهبگوییم

میخرجوقتیهویتیم،همپولباوقتی.هویتندهمآنبا. ترسندمی. بتوانیاستممکنشما. توانندنمیمردم

ریلکسخیلیآرامشباشاديباامنیت،حسباراحت،برویدجایییکتوانیدمیشماآیا. ناراحتیمکنیم

بخورید؟خانوادهباهمسرتان،بادوستتانباخوشحالناهاريشامییکبنشینید

یکهرلحظهرا،شماکندنمیرهاماديمرکزآننانها؟نگرانهستی؟چیزهانگرانآنجااينشستهوقتییا

ونانازشدنفارغتواناییما. ریزدمیهمبهراشماآرامشوامنیتحسوکندمیحملهشمابهچیزي

.رودمیبینازجسمیيهوشیارآیدمیحضوريهوشیاروقتی. هستیمجسمیيهوشیار
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. کنیدنمیاستفادهآنازشما! هستآنجاآید،نمیوجودبه. نیامدهوجودبههنوزمندربگوییدشمااستممکن

عینکبابینی،نمیحضورعینکبااینکهبرايبینینمی. ببینیخواهیمیرادیگرچیزاینکهبرايبینی،نمی

میراخودتفکراینکهبرايکنی،میمقایسهاینکهبرايکنی،میاستداللاینکهبرايبینی،میجسمیمادي

:دهدمیتوضیحداردبله. فقطبینی

گشتیاختیار هم ز اختیار رَسته، نَکای جانِ چون فرشته، از نورِ حق سرشته

يهوشیارشویم،میفرشتهمثل،شویممیزندهاونهایتبیوابدیتبهوبیرونآییممیبودنصورتبهماوقتی

ساکناینکهداریمهمبودنقسمتیکو. ماستبعدچهارآنداریم،ماديقسمتکهفهمیممیدیگر. هستیم

استفرشتهمثل. دهدمیمابهامنیتحساینواستنهایتبیدارد،ریشهاست،امنیتحسدارايایناست،

. خداییيهوشیاراز. خدانورازشده؟درستچیاز. نداردفرم. استفرمبیاینکهبراي

گویمنمیمن،بکنمراکارآنبکنمراکاراینکهگوییممیهیذهندرماکهرستهذهنیمنهاي انتخابازاینو

میبگوییموماباشیمهویتهمفکرباباشد،فکرفقطاگرولی. داردراخودشجايهمآنها،استبداینها

کهبینیممیبعداًولی،کندکارمدتییککنیممیانتخابکهچیزيآنومافکربساچه.هستیمخودخواهدانیم،

دستاختیار. هستیمپذیرانعطافهمیشه،گیریممیراخردآنورازوقتیولی.خوردیمشکستوافتادمداز

مناختیارازبنابراین. باشیمداشتهدرستیانتخابکهکندمیکمکمابهاوکهداریمکلتوماواست،زندگی

.ایمشدهاختیارخودوشدیمآزادایم،رستهذهنیمنانتخابقدرتوذهنی

بههستیدفضاگشاچونحالتایندرو. کنیدچکاردانیدمیانههوشیارناهمانههوشیارهمواقعدرشمایعنی

دانم،می:گوییدنمی. کنیدمیاستفادههمدیگرانخرداز. کنیدمیمشاوره. کنیدمیگوشهممردمهاي حرف

اختیارازاستزندهحضوربهکهحالتآندرانسانگویدمیاینجادرولی. کنمصحبتنیستالزمکسیبانه،

ماديمرکزکهایننه،شدههویتهمآنهاباکهالگوهاییازنهآید،میآنورازانسانانتخابقدرترهد،می

.کندمیدیکته

. کندمیمجبورراماخشم. کهنیستاست؟اختیارواقعااینگیریممیتصمیموشویممیخشمگینوقتیآیا

شویم،میمجبوروقتیاست؟اختیاراینکنیممیفکروکنیممیعملترسباوقتی. شویممیپشیمانهمبعداً

است؟اختیارواقعااینعملی،یککنیم،میرافکريیاکنیممیراکاريیککنیم،میگیربایستیدررووقتی
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میفشاراینهاچرا. کهنیستاختیاراست؟اختیاراینآورند،میفشارمارويها وضعیتوبیرونیعواملوقتی

.نیستیمفاروقاینکهبراينیستیم،صدیقاینکهبراي. ایمشدههویتهمآدمهاوالگوهابامااینکهبرايآورند؟

بریزي؟توانینمیچرا. بریزمهمبهراوضعیتتوانمنمی،دیگرکنمحفظرااوضاعباید

فارغناناز،ايشدههویتهمآنبا. بگذريتوانینمینانآنازاینکهبرايبریزي؟توانینمیچرادانیمی

حقنورازکهشویممیفرشتهمثلشویممیفارغجسمیيهوشیارازشویم،میفارغنانازوقتی.نیستی

وقتی. کندنمیدیکتهوضعیتکند،نمیدیکتهمابهراانتخابیامابهرااختیاردیگرذهنی،منوشدهسرشته

اختیارکهایندارد،ترساینوافتیممیداریماتفاقهویتیم،هماتفاقباوبینیممیرااتفاقمالحظهایندر

.و اختیار زندگی را می گیریمکنارگذاریممیراانتخابآنواختیارآنپسکه،نیست

هر بیت این غزل یک روشنگري خاصی در زندگی انسان بوجود . مهم است بیت، اصالً هر بیت این غزل مهم است

. می آورد، و موالنا می گوید این کار انجام شده، مال توست، گنج توست، تو آنجا هستی، تو در این لحظه هستی

و چه جوري به زبان . یم و به آن زنده بشویم؟ بلیآیا ما اختیار داریم بجاي اتفاق این لحظه خود این لحظه را ببین

می توانیم فارغ از اتفاق بشویم؟ فارغ از اتفاق همین فارغ . می توانیم عمل کنیم؟ بلی. ما آمده این، پس می دانیم

شما از خودتان سئوال کنید، آیا من فارغ از اتفاقات هستم؟ آیا من با اختیار . از نان و هوشیاري جسمی است

گذارم؟روي اتفاقات اثر میخودم 

آیا اتفاق از من سرچشمه می گیرد یا من از اتفاق تاثیر می پذیرم؟ وقتی به حضور زنده می شویم و به بودن زنده 

خانه خدا می شود و ما حول این خانه می وقتی مرکز ما . می شویم یواش یواش اتفاقات زیر اداره زندگی می آید

ردیم چون خانه خداست، آنجا خداست، فکر ما و عمل ما هم خالق و سازنده می گردیم، حول خانه خودمان می گ

. اختیار ما از تغییر وضعیتها نیست. انتخاب ما هم انتخاب خوبی است. اختیار ما هم اختیار خوبی است. شود

.وضعیتها را دیگران به ما تحمیل می کنند

پایان قسمت دوم

&&&
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سه بریدیاز کامِ نَفسِ حِسّی، روزی دو

هم دوست کامی اکنون، هم کامیار گشتی

این:گفتیمامروزکه،شدهدرستمافکرهايوماحسپنجاساسبرکهمنییعنیحسینفسِ،آرزویعنیکام

! جداییچیست؟آرزویش؟چیستکامشو،شدهبناشدگیهویتهموجداییاساسبرذهنیمنیاحسینفس

هاي تفاوتچقدر. هاستتفاوتگرفتنجدي،هاستتفاوتدیدنکامش،شدهتشکیلجداییاساسبرکهچیزي

دشمنعبادتنوعدردارندتفاوتهمباخردهیککهدینیکپیروانحتیکهشدهجديانسانهابرايسطحی

دشمندارددوست. استکامدشمنذهنیمندارند،ذهنیمندارند،حسینفسشودمیمعلومپس.اندهم

درماباشد،مامشتركقسمتواقعدرتواندمیکه،کنارگذاریممیرابودنماوقتیاستواضح. کنددرست

باچراغتادونورمثلبشویممتحدتوانیممیاستفرمبیبودنکهوقتی. باشیمیکیباهم توانیممیهمبابودن

.کردقاطیهمباشودنمیراشسفالوشودمییکیهم

ایناتفاقمقابلدرمقاومتمرتببیاییدشمااگر.تسلیمبا؟چیباببریم،حسینفساینازمااگرروزسهدو

میتحریکراشماذهنیمناینکهولوکنیدبازرافضا،افتاداتفاقموقعهرکنید،بازرافضاوکنیدصفررالحظه

روز،دههفته،یکروز،سهدو. بشویدنرم.نکنیدکنید،ستیزهو،کنیدمقاومتوبشویدخشمگینشما،کند

میسبببیشاديیک. شویدمیخردمندشما. آیدمیدیگرييهوشیاریککهبینیدمی. شودمیچیببینید

متفاوتراها اینونداشتیددوستراآدمهاقبال.داریددوستراها آدمکهشویدمیمتوجه. شمازندگیبهآید

ها تفاوتاینو. استآنطوريآناست،اینطورياینکردید،میقضاوتوگفتیدمیها تفاوتازدائماًو،دیدیدمی

. هاموقعبعضی،کردمیخشمگینوترساندمیراما

یعنیشدگیهویتهماساسبرچونذهنیمناینکهام کردهشناساییاالن،فهمممیمنکهگوییدمی

مادهچونمنحالتایندرشده،ایجادتفاوتحسوتمایزوجداییکردنبلندومنمرکزبهچیزهاگذاشتن

ازمن. دارمغیریترويتاکیدمنپس.دارماحتیاجدشمنبهمنپسکنم،حفظدائماًراتفاوتاینباید،هستم

باید،باشندصادقاگرانسانهاازخیلیغیریت؟یااستبودنیکیاست،اتحادبهشماتاکید،کنممیسوالشما

دشمنداري؟دشمنچرااصالدشمنی؟چرااست؟چیازدیگرانسانهايباتادشمنیشما. غیریتبدهندجواب
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دشمنمردمحاالاینکهبپرسیمخودمانازنبایدمارا؟دشمنساختهکیباشی؟داشتهدشمنگفتهکیچه؟براي

هستم؟مردمدشمنچرامنولیندارم،کاري،هستندمن

سهدوهم،سرپشتلحظه،ایناتفاقپذیرشوتسلیمباماوقتی، گشتیکامیارهماکنون،کامیدوستهم

دشمنمننرسانیم،آرزویشبهرانفساینمدتی،یکبرايروز،سهکهنهروز،سهدوواقعاحاالروزسهدوروز،

بهکنیمیتوجهرويمیتو. خواهمنمیراتوکاممننفسم؟ايمنبهاصالگوییمیچیتوخواهم،نمی

عنوانبهبیاوریددراینجلويبایدشما. خواهمنمیمنداريتوقعمرتبتو.خواهمنمیمنبیرون،درچیزهایی

. فضاگشاییازتسلیم،ازآورید؟میکجاازرابودنبودن،

از.شویدمیزفتذهنیمنبهنسبتبشویدالغربشوید،نزاربکشید،انههوشیاردرداگرگفت،استیادتان

این. هستیدهمصدیقهستید،فاروقاینکهبرايرا،تشخیصاینرا،بینشاینوراخرداینآوریدمیزفتی

من:بگویدآدمدارداشکالیچه. شودمیراستهممردمباباشد،راستآدمخودبارفتن،بارزیرِوبودنراستین

استزیادخیلیسوادموهستمعارفوام زندهحضوربهمنکهکنیمادعامابایدچیبرايهستم؟مرحلهایندر

مثال؟بشودچیکهبلدم،و

اینهستیم،نورافکنزیرخودمانداریم،دوستراخودمانوشویممیصمیمیخودمان،باشویممیصادقوقتی

میاوکههرچهوکنیممیاهمیتبیراها اینو،بریممیذهنیمنآرزويازموقعآنواقعاوکندمیکارخرد

می.دهینمیتشخیصتوهستم،فاروقمنکهحضور،عنوانبهآییممیدرجلویشدهیم،نمیگوشماگوید

،نکنرعایتراجبرانقانونگویدمی. خواهمنمینهبخواه،مردمازرااینگویدمینه،گوییمیبرَنج:گوید

خانوادهدربایدسهمیچهبا ببین. دهیمیراهمهحقکنی،میرعایتشماهویتی،همپولباچوناستحیف

میزحمتدهی،میکنیمیپیدا. دهیمیبريمیبدهکاري،چقدرکیبهبپردازي،کارمحیطدر،بپردازي

.رسانینمیآرزویشبهرااینموقعآنو،خودتباباشیصادقخواهیمیچون،دهیمیکشی

یکیاین. استدشمنایجادکامشیعنیکامدشمناست،کامدشمنباالییببینید. شويمیکامدوستآنموقع

دوستتواناییماعمالنیست،قوهوپتانسیلحددراینوباشیمکامدوستبایدمالحظهاین. استکامدوست

کردن،شناساییدیگراندررابودنشدن،بودنجنسازدیدن،دوسترامردمکردن،درستدوستبودن،کام

استمعیارهاییهمهاینها.ندهستبودنکامدوستها ایناند؟چیاینهادیگران،درخودشناساییعشق،تمرین

. کنیدمالمتاینکهبدونکنید،ارزیابیراخودتانتوانیدمیشماکه
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کردهپیشرفتتدریجبهکهایدفرمودهمالحظهشماوکنیممیپیشرفتتدریجبهانسانهاماازخیلیضمندر

حاضرمالمتبدونو. ایدرفتهبارزیرِاید،بودهصدیق. ایدبودهدهندهتشخیصاید،بودهفاروقچرا؟. اید

خردکهایدبودهموفقشما.کنیدبازدرونتاندررافضاگشتی،نزارغمکزبکشید،انههوشیاردردکهیداشده

وانههوشیارفکروعملیعنیبودنکامیار. استبودنکامیارهماناینبکنید،عملتانوفکرواردرازندگی

همینشود،میشماعملوفکرواردزندگیخردوبودنصورتبههستیدناظرشماکهطوريبهبیدارگونه،

.اکنون

ایندرهم. داریمدشمناصالکنیمنمیحسهستیم،کامدوستمالحظهدراینیعنیاکنونکامیدوستهم

درشماکهايلحظههر. استايلحظهموفقیت. موفقیعنیکامیارشویم،میکامیار. شویممیداریمموفقلحظه

باز. بودخواهیدفضابازکردنحالدرهمیشه،کنیدتجربهوکنیدتمرینراتسلیمایناگرکههستیدتسلیمحال

اتفاقجنسازوبشودصفرشمامقاومتشودمیباعثفضا کردنباز، فضاکردنبازاتفاقی،هرفضا،کردن

عملتانوفکرواردکهاستکنندهتعیینزندگیخردبلکهنیستکنندهتعیینشماروياتفاقنتیجهدرو.نشوید

.استموفقانسانو. استموفقیتواستکامیاريواستکامیابیاینوبیدارید،شود،می

. باشمداشتهعمقبشوم،زندگیجنسازلحظهایندرتوانممیمنکه.استموفقیتمطلبهمینشناختاصال

اتفاقاتی:گویندمیانسانهاازخیلی. اتفاقازنه،بیاورمدرعمقماینازراامنیتمحسوراآرامشمحسمنو

. برساندآرامشبهراشمابیفتدتواندنمیاتفاقیهیچ. شدنخواهداست،غلطاینبکنم،آرامشحسمنتابیفتد

انجامراکارهاهمهگفتهآمدهخداگویممی.کردمعرضافتاده،برسیدآرامشبهشماکهافتادهمیبایدکهاتفاقی

میکن،فکردرستکن،بازرامغزتکن،بازراچشمانت. بابامنیشاگردکن،تمامتوهماشخردهیکدادم

همخودششده،رشتهاوبامابعدچهارهمهزیرآننکرده،همخداحافظی. شماخداحافظ. خودتفهمی

.آنجاست

منبههماینوفالنوفکرتهمینشده،یکدرصددرصد،یکوهستم،منتودرصد99/99اینجامنگفت

است،خشممایناست،ام کینهایناست،هایمرنجشایناست،پولماینگوییممیما. ببینرااینهاشوزنده

واقعا. نیستشکستقابلانسانو. استانسانشکستایننیست،کامیارياین.توجايبهام گذاشتهرااینجا

: گویدمیدارد.استزندهزندگیبهاوکهچرا.استننگانسانبرايخوردنغصهکنید،تاملروشنشمااگر

:ببینیدبله. استگذشتهزمانمالگشتی. باشامیدوار.شدخواهی: بگویدتوانستمیهمموالنا. گشتی
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کردگار بودیغم را شکار بودی، بی 

چون کردگار گشتی، با کردگار گشتی

داد،مینشانمابهرانانجسمیيهوشیاروالبته،دارندآدمهابیشتراالنکهداشتیمجسمیيهوشیارماوقتی

درکههرچیزينه؟یابودیمغمشکارافتادیم،میاتفاقماوکشیدمیخودبهرامااتفاقاتوبود،مامرکزنانو

بیبسته،چشمودانندنمیراچیزهااینکهکسانی.کردهراها خیلیهماالن. بودکردهشکاررامابودمامرکز

. کردهخردرااینهامشتولگدزیرذهنی،منشیطان،.دفاعبی،واقعاًدفاع

میخارشکوفهیکتا. بدهندقرارمرکزنبایدرابیرونیچیزهايکهدانندنمیانسانهاازخیلیانسانها،ازبعضی

مرکزیعنیاستمنمال. استمنمالایننخیر. بگیرشلخردهیکحداقلرفت،دستتبه. چسبندمی،بینند

شکارماما،مرکزشدبلعید،کرد،جذبراماتوجهبیروندرچیزياگر. شدغمشکارکهداندنمیآن. استمن

میاوحوشوحولپرستید،میرااوشماشما،مرکزشداواگرو.نکنشکهیچاصالباش،مطمئن،شدیماوغم

.هستیدخدابیهستید،کردگاربیپسچرخید،

وقتی.کنندمیمدیتیشنیجوریکیاخوانندمییاواندخواندهنمازحاالکهآنهایی. کنممیسوالشماازمن

کدامچیزهاآنکنید،میفکرچیزيبهراجعخواندننمازموقعندارید،حضوروخوانیدمییاخوانندمینماز

درکههرچیزي. هستیدآنهاهاي غمشکارشما.هستندشمامرکزدرآنهارا؟شماکنندنمیولکههستندچیزها

بهتوانیم،میماوکنیدخارجراآنمرکزتانازانههوشیارشمامگرهستیم،شکارشماوداردغمماستمرکز

بهگفتیمهمقیامت. استلحظهاینماقیامتکهبدانیمبشویم،نزارغمازباشیم،فاروقباشیم،صدیقکهشرطی

.فضادارينهایتبییعنیاونهایتبی

بیبهشدي،زندهاوبهچون. بوديخدابیبودي،شکارراغم:گویدمی. باشیمداشتهخدابایدکهفهمیممیماو

بفهمیمکهاستسنگینمابراي.نداشتیخداقبالشدي،خداباپس. اوشديپسشديزندهاوابدیتونهایت

وقتیحتی. کردهمیعبادتشیطانخوانده،مینمازشیطانبوده،مامرکزدرشیطانکردیم،عبادتسالهفتاد

راکاراینمردمبخاطروخودنماییبرايفقطموقعهاخیلییا. کردهمیطوافداشتهذهنیمنرفتیمکعبهطواف

صمیمیتوانیممیباشیم،صادقتوانیممیباشیم،صدیقتوانیممیماگفتولیقبولش،استسخت. ایمکرده

کهبدهیمتشخیصتوانیممیما. نکنیممالمتراخودمانوباشیمفاروقتوانیممی. کنیمقبولتوانیممی. باشیم
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ناآگاهمامدتییکولی. نهغم؟جنسازهستیم؟چیجنسازما. استبودنفاروقهماینهستیم،خداجنساز

یکموقعهرو. مرکزمانگذاشتیموچسبیدیمراخارهاي شکوفهرفتیمجوان،بچه،نوجوان،عنوانبهبودیم

.پرستیدنراآنهاکردیمشروعچونشد،زیادتربودنمانخدابیمرکزمانگذاشتیمراچیزي

چهچرخم؟میچیحوشوحولبیشترمنکهبگویید. آیدمیجوابشکنید،تاملوکنیدسوالخودتانازشما

وشبشما،چرخیدمیحوششوحولبیشترکههرچیزيکرده؟وکندمشغولخودشبهمراتواندمیچیزي

آندرشماامنیتوشاديبیشترکنیدمیفکر. داردزندگیاوکهکنیدمیفکرو. هویتیدهمبیشتراوباروز،

.استغلطهمهاینهاشد،نخواهدزندگیشمازندگینباشدآناگر. است

کهدارداحتمالمریضیدشمااگر. شدیدآنهاغمشکارشماایدکردهکهکارهااین. هستیدزندگیقبل،ازشما

. دوربیندازیدکنیدجاروتوانیدمیرااینهاکهدانیدنمیشماو،کردهمریضراشماهست،شمامرکزچیزچندتا

نمیاستمقامخواهم،نمیاستخانهخواهم،نمیاستپولخواهم،نمیاستآدم. منخواهمنمیرااین

یکشدگیهویتهموجداییاساسبرقبال!خواهمنمیخواهم،نمیاستدردخواهم،نمیاستباورخواهم،

.خواهیدنمیهمرامخلفاتشوخواهیدنمیرامناینشماکهفهمیدیداالننان،جسمی،يهوشیارداشتیم،من

. بیندازیدرادردهایتانتوانیدمیکنید،جاروتوانیدمیشماو. استبودنغمشکاراینهاهمه. استغماینهاهمه

. استقويخیلیبیتاین.نینداختیداگر

جذبچی. کردهجذبمراتوجهاالنکهراهرچیزيپرستم؟میراکهمن: کنیدسوالتوانیدمیهمیشهشما

منخوردمیتکانزند،میحرفاوتا. هویتمهمهمسرمبامنهمسرم،. کامالاستمشخصاینجوابکرده؟

کنیبرقراررابطهعشقباکنسعی. بیرونبیاوراینجاازرااشذهنیتصویرخوب. اموابستهمن،شوممینگران

کنترلاستبلدبیشتر،استبلدبیشترزندگیکسیهریعنینیست،کنترلدرشدناستادزندگی،. کنترلبانه

کندمیکنترلبیشترهرکسینه،. کندمیزندگیبیشترکندمیکنترلبیشترهرکسیکنیممیفکرما.نهکند؟

.کندنمیزندگیاصالترسدمیبیشترهرکسی. ترسدمیبیشتر

جسمیخدايمنپس،هستمغمشکاراگر. بدهیدجواببایدنه؟یاهستمغمشکارمنآیا: کنیممیسوالپس

تشخیصاینکهمحضبهو. بشومکردگارخودخواهممیمن. بشومکردگارباخواهممیمن. پرستمبتدارم،

خضر،بهبالفاصلهمنهستم،آنجامن،افتادهاتفاققبلازچونبگیرد،صورتاتفاقاینبدهماجازهوبدهم
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ها اینازماراهستمزنده.شوممیمتوجهشآگاهانهفقطهستمزنده. شوممیزندهابدي،لحظهاینازآگاهی

. اندشدهواندکردهپیشرفتراهایندرکهآنهاییوفهمیممی

گر خونِ خلق ریزی، ور با فلک ستیزی

خواهد، چون گلعذار گشتیعذرت عِذار

بیبهآگاهانهکهاستانسانیاینو.گلمثلصورتیدارايخوشگل،یعنیگلعذارچهره،وصورتیعنیعذار

منبشناسندمردمکهبشويسببیعنیبکُشیذهنیمنبهنسبترامردماگرتوگویدمی.استزندهاونهایت

سطحیهاي تفاوتازبکشند،دستجداییازبیندازند،راها شدگیهویتهمبیندازند،راتوقعاتشانوراذهنی

قضاوتنشوند،هویتهمدردهایشانبانشوند،هویتهمباورهایشانباد،ننگیرجديراآنهاوبکشنددست

خونِبدهند،شفارادردهایشانکهمردمبهکنیدکمکشمااگرندهند،قرارمرکزشانراآفلچیزهايونکنند،

بشناسندوبفهمندراچیزهااینمردماگرخوببریزي،راخلقذهنیمنخونِیعنیدیگر،اینیعنیریزيخلق

.شودمیکوچکذهنیشانمن

بگذاریددانممیمنگویدمیمجلسییکتوي،شودمیبلندذهنیمندانمنمیبگولحظهبهلحظهفقطشما

ناامیدراذهنیمناین،دانیمیراجوابولونشو،بلندبنشانراخودتآنموقع،کنمسخنرانیمن،بزنمحرفمن

نمیبگو،کنناامیدشبنشانجایشسر،بدهدنشانراچیزيیک،بدهدنشانراخودششودمیبلند.کن

،خودشجايسربنشینبدهپزخواستجاهر،هوشیاريبعنوانشماگذارم؟نمیگویدمیکیبشويبلند،گذارم

.خودتجايسربنشینبگو،سرشتويبزن

رااتفاقاتآورد،میپیشکهاتفاقاتیباخواهدمیخدا،بریزدراتوذهنیمنخونخواهدمیهمخداکهبدانو

همچیبابفهمیدشماکهآورد؟میپیشچیبراي.استالهیقانونقضاقضا،آورد؟میپیشکیشمابراي

،بریزیدراذهنیتانمنخون،بریزیدراخودتانخونبایدشمایعنی.برداریداوازدستبشوید،بیدارهویتید

مردمکهبشويسببتواگرگویدمیگوید،میانسانبهدارد.بریزدموالنابدهیداجازه،بریزدخدابدهیداجازه

رهاراذهنیمنوبشوندزندهخدائیتشانبهبشناسندراخدائیتشانبشناسندراشانمن،بشناسندراخودشان

کهبودندمعتقدقُدماکهدانیدمیشماحتیو.بستیزيافتادهجاسیستمذهنیفلکفلک،بااگروبله؟،کنند
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ستارهاین.کندمیینعتراانسانسرنوشتوداردتأثیرانسانرويسیارههفتاینمخصوصاً،سیاراتاین

.چیزهااینجورخالصهوشدهمتولدکیببینیمکهآمدهاینجاازهماینهاوفالوشناسی

راکائناتاینکهزندگیخردلحظههروبشودزندهاوبینهایتبه،بشودزندهبودنبهکهانسانیآیا:گویدمی

زندگیرويها سیارهحرکتاست؟سیارِگانحرکتنفوذزیرآدماین،عملشوفکرشبهریزدمی،کندمیاداره

؟افتادهجاکهذهنیفلکیابگذارد؟اثرتواندمیاو

کلیطوربه،استجهاناجتماعیسیستمهمآنو بردمیجلوذهنیکامیونیکانگارراماکهکنیدمیتوجه

بهکهانسانیکبعنوانتواگرگویدمی. راندمیجلوراجهانکهدروغسیستمسیاسیسیستم،پولیسیستم

وبسازيراخوتعملوفکربخواهی،ندهیگوشحرفشبهیعنیبستیزيآسمانوفلکاینباشدهزندهخدا

هر،نکندتقلید،کندخلقخودشراخودشفکرانسانیهریعنی،بکنندراکارهمینهممردمبشويسبب

.استزندگیشیرینیواستزندگیعشقوزندگیلطافتکه،کندتولیدخودشراخودشهیجانانسانی

استاینستیزيفلکمرگ،ازنترسد،حیوانیجانبهبشودانسانیجانبهمجهزوبشودجاندارانسانیهر

اینوترساینکهبفهمندو،نترسنداینمرگازو،بشوندهویتهمنبایدفیزیکاینباکهبشناسندخلقدیگر،

زیبایتچهرهآنراعذرتبکنیراکارایناگرمیري،نمیموقعهیچ،هستیخداتوو،استتوهمجسمیمرگ

اینآدمکهارزدمیزیباچهرهآن،دادخواهدنشانراخودشتوزیبايچهرهباالخرهچونیعنیخواهد،می

.بکندراکارها

اي،ستارگانايکهبگوییم،بستیزیمفلکباماوبشودریختهماذهنیمنخوناگرهمینطورهممامورددر

آن،نشویماتفاقاتجنساز،بمیریمذهنیمنبهنسبتبله؟،نگذارياثرمنرويراجهانرانیمیکهسیستم

واقعاًارزدمیاین.دیگرشویممیزندهاوبهیعنی،زندگیوخداآینهتوي،بینممیخودمانازآخرسرکهصورتی

گلعزارانسانیهر،گشتیگلعزارچون،کنیممیپیداگلمثلِصورتمااینکهبراي،کندمیراکارهاآنجبران

.گلچهرهیعنیگلعزارنهگلعزار،استگُلعزارتلفظشضمندر.است

ایم زندهخدابهما.هستیمگلچهره،هستیمعملیهرواحساسیهروفکريهرپشتکهبودن،حضوربعنوانما

پولمانماکهایدکردهشناساییشماونیستیمچیزيچهمااینکهشناساییبا.هستیم! شدخواهیمزندهکهنه

فیزیکماناینونیستیمباورهایمانو،نیستیمبرمانودورآدمهايونیستیمپولماناینمخصوصاً،نیستیم

کهچیزيآن.دهدمینشانمابهراخودشخودشگفتیمبارهاهستیمکهآنچه،نیستیمدردهایمانونیستیم
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بهمادرکهاستخود زندگیهستیمکهچیزيآن.استبودنهستیمکهچیزيآن.استخدائیتهستیم

پشتشکهبعدچهاراین،استگلچهرهآنتنهانه.استگلعزاراینو،بشودزندهخواهد میخودشبینهایت 

.کندمیگلچهرهآگاهانهاست

اینوقتیکند؟میکارهمهازبهترکییعنیدارد؟کیراکارکردشبهترینبدناینکنممیسؤالشماازمن

نقصحس، وباشدحسوددانمنمی،بترسدباشدخشمگینآدمآیاکنممیسؤالشماازمناست،پشتشبودن

باشدداشتهاسترسکند؟میکارخوببدناینباشدداشتهاضطراب،بکندگناهحس،بکندتأسفحسبکند

لطیفیاحساساتسببکهبودنثابت،بودندارریشه،خداییآرامشحس،امنیتحسبهیاکند؟میکاربهتر

میشادي،شودمیعشقلطیفاحساسات،شودمیکامیدوست،شودمیدیگراندرخودشناساییشبیهستا

اینجوابیعنیاست؟یکیکدامکند؟میکاربهترآنموقع،شودمیدیگربرکتتاهزاروشودمیآرامش،شود

است؟سختخیلی

را آنهاوداریدتوقعتاهزاریاکنیدمیزندگیبهتراستصفردیگرآدمهايوبیرونجهانازتوقعاتتانوقتیشما

بدانیدبایدشماپس.نهاست؟سختخیلیاینفهمیدنیکی؟کداماید؟نجیدهرآنهاازشماوکنندنمیبرآورده

نشانشمابهراخودششمازیبايچهرهآن،بستیزیدفلکباوبریزیدراذهنیتانمنخوناگروهستیدگلچهره

کمکواقعاً، رسیدهآنجابهکهموالنامثلانسانیو،بکنیمراکارهاآنماکهارزدمیزیباچهرهاینودادخواهد

.کنیمتجربهراخودمانزیبايصورت.کنیمتجربهراخودمانگلچهرگیماکه،مابهکندمی

کهدردهاییآنیعنی.رودمییادمانزحماتآناصالًدیگر،دیدیمراخدابینهایتاینوزیباصورتاینوقتی

راماذهنیمناین،نشویمهویتهمچیزيباخواهیممیموقعهرچونکشیدیم،مرکزماناینکردنپاكموقع

بی! هامانیمیتنها! هاشويمیبدبخت! هاشويمیبیچاره! هاشويمیفقیر! شودهامیکم.ترساندمی

راتوحرفاصالًخواهمنمی،توبهنیستمربوطهیچ،بمانمخواهممیدباشگوییدمیشماو! هامانیمیدوست

جزواتفاقشوم،نمیاتفاقجنسازمن.گویندمیمنبهچیببینمآنوراز،بشومتسلیمخواهممیمن،بشنوم

و.باشدداشتهنبایداثرمناختیارومنانتخابومنتصمیمروي.افتدمیاتفاقات.نیستمندستواستفلک

.خواهمنمیاینازبعددیگرترسیدموافتادماتفاقوبودههمحاالتا
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گشتیکربت رسد، مهی زان چون از کِبارزیبا و نازنینینازت رسد، ازیرا 

؟خواندمیخودشبهرامابیروندرکهچیزهايبهنشویمخم،پولبهنشویم مخَوبکنیم؟نازآیدمیمابهخوب

نازنینوزیباکهچرا.کنیمنازتوانیممیمهمممن:گویدمیودهدمینشانذهنمانکهچیزيهربهما.بله

ماعمقاینبهو،ماستبعدچهاراینسرپشتبودنوقتیگرفتیم،زندگیگلچهرگیازرانازنینوزیباهستیم،

داریمبرنمیبیرونازراچیزيکنیممینازکنیم،میجهانۀ همبهناز،کنیمنازبایدکهالبته،داریمریشه

مااینکهبراي.ماستپادشاهیغرورنیست،ذهنیمنغرورِغروراین،داریمغرورطوريهمینمرکزمان،بگذاریم

.هستزندهخدابهکهايباشندهیاکهانسانهایییعنیبزرگانشدیم،بزرگاناز

هوشیارانهبایدهستندنجاآدرانسانهاۀ همعمالًبالقوهنهالبته.استزندهخدابهکهاستانسانیاینجادرکبار

میمخَ،نداردرابزرگیاینذهنیمن.نشوندخَموباشندداشتهغروربایدانسانهاۀ همپسبکنندراتجربهاین

منخودخواهیمعنیبهاینجادرکبرنداردراکبرآن کند،میخار،کندمیذلیلکندمیخرابخودشوشود

.آیدمیبودنسادهوبودنشناسندههمینازواقعدرحضورنازوکبر.نیستذهنی

نمیرااینهایعنی،گیرممیزندگیازراام خوشبختیکهمن،گیرممیزندگیازراآرامشمکهمن:گوییدمیشما

حیاتیودارمالزمکهچیهر.گیرممیزندگیازراامنیتمحسمنآید،میجوشدمیدیگرخودش! هاگویید

کوششخوبمرکزم،بگذارمبردارمرااینبشومخمدارماحتیاجیچهمن،گیرممیلحظهایندرزندگیازاست

کهچیزياینیعنیقانع.هستمقانع،آیدمیدستمبهماديچیزهاي،کنممیکوششکهاياندازهبه،کنممی

کنم،نمیخرابوکنمنمیفدارالحظهاینزندگیبرسمچیزآن بهاینکهخاطربهوشادم،استدستملحظهاین

.دارماالناینکهچیزيهمینبهشکرگزارم،راضیمیعنیقانعم.قانعم

بودنشکرگزار،خواندخواهیمرسیدیماگرکه،استبودنآنجزوبودنراضیوبودنشکرگزاروبودنقانعاین

نمیراشکراصالً،ماذهنیمنیعنیماماديقسمتما،ماديقسمتنه،ماستبودنقسمتاست،بودنمالِ

میذهنیمنناز،استمصنوعیهمکبرشونازبنابراین.استبهتربیشترچههرشعارشاینکهبراي،شناسند

توبامنکههستیکیتو،نزنحرفمنبااصالً،نیستیماسطحدرکهتواصالً،نیستیماجنسازکهتو:کهگوید

ذهنیمننازاینوذهنیمنکبراین،شودمیبلندودانممیمنکهذهنیمنخودخواهیو،اصالًبزنمحرف

هیچنیازمندکهکندمیحسوجهانیاینچیزهايبهشودنمیخَمکهحضورکبرِونازولی.استمضمومبسیار
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.آیدمیخودشوجوداعماقاززندگیبرکاتایناینکهبراياینکهبراي،نیستکسهیچمحتاجو، نیستچیزي

نداشتهتوقعانقدرهمازشوهروزناگروباشداینطورياگرخانواده،باشداینطوريخانوادهبایدهمواقعاًو

خودشانریشهازخودشانزمینازجداکدامهررابرکاتآن وآنتوقع،اینتوقع،خوشبختیتوقع،باشند

.شودمیدرستکار،کنندشناساییهمدررابودنوبگیرند 

مهمخیلیاصیلکلمهاینچی؟یعنیاصیلۀرابطشد،اصیلرابطه.رفتبینازترسوکنترلبینیدمییکدفعه

ارزیابیبهمربوطاشهمهکه،استاصیلغیرذهنیمنباذهنیمنرابطه.اصیلغیرومصنوعیمقابلدر،است

.خواهندنمیهمازچیزيو.استبودنبابودنرابطهاصیلرابطه.استبدهمکبرشونازشاست،دادنانجامو

: بلهشود،میعشقیرابطهوآیدمیریشهازاستحیاتیکهچیزيایندانندمی

در گوشها اگرچه چون گوشوار گشتیمعانی، در حلقه مخوشانباش از دُرِ

میماکی.یکتاییفضايدرباشخداابدیتوبینهایتهمان،باشمعنويدریعنی،باشمعانیدرتو:گویدمی

واندشدهزندهزندگیبهکهآنهایییعنیخموشانۀحلقشود،میمانمرکزبیرونیچیزِکهوقتیبیرون؟آییم

از این کهنیستذهنیمنمثل.زنندمیحرف،زندمیحرفموالنامثلِدارنداحتیاجزدنحرفبهکهموقعی

.ندهدمجالهمکسیبه،بزندحرفساعتهچهاروبیستفکر به آن فکر 

یکدرشدنواردوذهنازشدنخارجوذهنکردنوجودحسبدونوذهنکردنخاموشیعنیخاموشیپس

میعمقحسو،دائماًهستیمخاموشمایعنی.استمعانیدرهماناینشدنزندگیجنسازخموشیفضاي

اوبهاینچی؟یعنیکنند،بگوششانآویز،گوشوارهمثلببرنداستممکنما را حرفهايمردماگرچه،کنیم

.نهذهنی؟منبعنوانباالآییممیماباشداینطورياگربگوید،اوبهاو،بگویدآن بهاین،بگویداوبهاین،بگوید

شماستحضوریکتادررا،بودنمانیکتادرنباید،رابودنماندراینهمبازگوشهادربشویمهمگوشوارهمثلاگر

.یکتاییفضايدر

راغزلکهدانیدمیکنم،میاجرادارمراقبلهفتهروشهمین،بدهمتوضیحمنراابیاتبعضیبدهیداجازهبله

وبارهابارهاوبارهاراغزلشماکهاستاینخواهشممن،بشودحفظغزلتمامیتتا،خواندمبرایتانتکهیکمن

انرژيبهشما، وشوندمیبازابیاتکهدیدخواهید،خوانیدمیخودتانبرايخودتانوقتی،کنیدحفظبخوانید،

راچیزهاخیلی،بشودزندهشمادرغزلانرژيو.شویدمیصدیقوشویدمیفاروقشماوشویدمیزندهغزل
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خوبحالمانبایدکندکارمادرخرداینکهبراي.شودمیخوبحالتانبینیدنمیاالنشایدکهدید خواهید

توانیممیماگرچهدهند،میدستازرابودنشانجديماوضعیتهايوبیرونجهانناقصیهايیواشیواش،بشود

کنیم،درستراوضعیتهایمانخواهیمنمیوشویممیغیرتبیماکهنیستاینطوريکنیم،کاربهتررویشان

گفت: داشتیمرابیتاین.کنیممیعوضزندگیخردبازیادکارباراوضعیتهایمانبلکه 

2934مولوي، دیوان شمس، غزل شماره 

پایت چرا نبوسم، چون پایدار گشتی؟گِردت چرا نگردم، چون خانه خدایی؟

اینهوشیارانهاینکهشرطبه،هستوشودمیخداخانهانسانیهرگفتخوانم،میبرایتانمثنويازبیتچند

بوسیدناوپاي،اوبینهایتبهیعنی،شودمیزندهاوپايبهوقتیو،دوربریزدکنیدجاروراها شدگیهویتهم

:گویدمیبلهگیریم،مییاداواز،اوپیششویممیمتواضعمایعنیداردبوسیدناوپايودارد،

432مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

كز حسد آلوده باشد خاندانآمد، بدانحسد ۀاین جسد، خان

خانهشودمیگرفتندقرارچیزهامامرکزدرجهانباشدیمهویتهموقتیذهنیمنیعنیجسداینگویدمی

ذهنیمن،زنیممیدستمقایسهبهخودمانارزیابیبرايوزندگیازشویممیقطعمااینکهبراي،حسادت

باخودمقایسهازحسادتیاحسد،استحسدخانهنتیجهدرو.نداردریشهوکندمیمقایسهراخودشهمیشه

خدابینهایتماحالیکهدر،جسمبهدادیمکاهشراخودمانماکهاستموقعیآنوآیدمیبوجوددیگران

.نیستیمجسمماکهشویممیبیدارتوهماینازاالنماو.هستیم

چهارهمینماشخصیدودماندودمانش،، یعنیخاندانخانوادهتمامباشدحسودکهکسی:کهگویدمیاالنو

انسانهاهمهها انساندودمانولیکنندمیزندگیخانوادهدرکهاستاعضاییماخانوادهدودمانماست،بعد

پسکنید؟میتوجهکند،میآلودهراانسانهاهمهخاندانیادودمانباشدجهاندرذهنیمناگرگویدمی.است

.کردهپاكخداراجسداین:گویدمی،گویدمیچهببیندحاال

آن جسد را پاک کرد ا، نیکحسد باشد، ولیکۀگر جسد خان

ذهنیمننفریککهاستممکنغیر، یعنیاستحسدخانهمحتوایشوذهنیمنکهاستدرستویدگمی

میحسودحتیاشبچهبهنسبت،باشدمادراستممکنخانمییککهدیدیدشما.نباشدحسودباشدداشته
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حسوددوستشهمهبهنسبتیعنی،شودمیحسودخواهرشبهنسبت،شودمیحسودمادرشبهنسبت،شود

آناما،استذهنیمنجسدازمنظور،هستکه،هستسدحخانهجسداگرگویدمی.همینطورهمآقا،شودمی

کهببینیم،کنیمنگاهمامرکزبهماکه،دادهمابهرااینشناساییتوانایییعنی،کردهپاكخوبخداوندراخانه

.کندمیجارورااینجاخدا،اینازبشویمآگاهمااینکهمحضبهو،گرفتهقراربیرونازچیزيچهاینجا

،کردیمشناساییوفهمیدیمکههمین،استمنمرکزچیزاینشویممیفاروقکنیممیشناساییوقتیاینکهو

بوجوداتفاقاتیزندگیو،زندگیبوسیلهشدجارواینمدتییکازپسکهبینیممیداریمنگاههوشیاریماندر

هاي آلودگی،ببینیدرامرکزتانهاي آلودگیشماکه،گذاریممیرااسمشکهقدروقضاهمانطریقازآوردمی

وشدگیهاهویتهمجاي،استمنجاياینجاکن،پاكرااینجاگویدمیکند؟میراکاراینچراببینید،راجسد

.نیستدردها

گنجِ نور است، اَر طلسمش خاکی استطَهِّرا بَیْتی بیانِ پاکی است

.خاکی استانوار الهی است، گرچه طلسم آن، جسم پاك کرد، کالبد عنصري، گنجینهها خانه دل را باید از پلیدي

گفتهانسانهامابهخدااینکهیعنی،داریدنگهتمیزراماخانهیعنیآمدهطَهِّرا بیتیتویشکهايآیهاینگویدمی

زیدبریراشدگیهاهویتهمۀ همکنیدجاروبایداول.داریدنگهپاكرااینجااستمنخانهکهراخودتانمرکز

برايبشويهویتهمنبایدجدیدچیزبا، راخزانبزنگردن: کهگفتداشتیمهمغزلدرامروزهمبعد،دور

لحظهبهلحظه،استبهارلحظهبهلحظهیعنی،شويمینوبهارتومرکزتبیایماگرمناینکهبراي،نوبهارياینکه

پاكشدگیهاهویتهمازیعنیکردپاكپلیدیهاازبایدرادلخانهگویدمیپس. قشنگجدیدچیز،نوشکوفه

.کرد

لسمطگوید؟میچیکنیدمیتوجه.انوار الهی است، گرچه طلسم آن، جسم خاکی استکالبد عنصري، گنجینه

خواهیمیوقتی.استدرستیچیزچه،استچیزيعجبگوییدمی،شنویدمیرااینهاشمااالناین،یعنی

ولی،استنورگنجمامرکزگویدمی.رويمیاشتباهوبینیمیذهنعینکبا،بینیمیذهنالگويباکنیتمیز

راخانهاینوکنیمپیداراگنجخواهیممیمااینکهمحضبهیعنیاستخاکیطلسمشاست،خاکیطلسمش

بایا؟شودمیمگر،ایناستحیفگوییممی.بینیممیاوعینکبا،بشودتمیزبایدکهچیزيهمان،کنیمتمیز

کندمیتمیزخدارااینگویدمی،کنیمتمیزخواهیممیچیزآن عینکباوبینیممیچیزآن عینکباچیزآن 
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وکنیدمیشناساییو .شدگیهویتهمافتدمیکه.کندتمیززندگیبدهیداجازه،بشویدتسلیمبایدشمایعنی

.نیندازیدذهنیمنباشما،شودمیپاكزندگیۀ بوسیلها شدگیهویتهماین

کردندمیشروعآمدندمیمردم،گذاشتندمیگنجهارويمعوجوکجبود، هایی نوشته،بودچیزهایییکلسمط

براساسوذهنمحتوايخواندناین:گویدمیهممامورددرو،بکنندپیداراگنجدکندننمیواینهاخواندنبه

راتابلوعمرآخرتابیاییدشمااندنوشتهوگذاشتندتابلوجایییکشما.استلسمطاینکردنپیداراگنجآن

دیگرجايیکخوانیمیرااشجایییکتا،استکنندهمشغولتابلوآن،کنیدنمیپیداراگنجخوب،بخوانید

.استاینطوريذهن.آیدمی

برحسبومشغولیمفکراینباماتا.استفکرجنسازواستماديیعنیاستخاکیاست،خاکیطلسمذهن

دیدآن اما،استنورگنجاینگویدمیهمینبراي.کنیمتمیزرامرکزتوانیمنمیماستمرکزاینوبینیممیآن 

.شديطلسماینکهبراي.توانستنخواهی،بینیمیدیدآنکهزمانیتا،توستطلسمذهنیت

بادیدنذهنباودیدنبدودیدنکجودیدنذهنالگوهايباذهنتويافتادناینکهیعنیشدنطلسمپس

توانینمیشدگیهاهویتهمبایا،کندپاكرامرکزشتواندنمیآدمونکردنپیداراگنجباالخرهندیدنزندگی

شماوظیفهپساست؟درستشود،نمیپیداهوشیاريگنج،نورگنجبنابرایني،ربشوراشدگیهاهویتهم

کهگفتهشمابهخدا،نیستتمیزمرکزتاناگر،بگیریدبعهدهلحظهایندرراهوشیاریتانمسؤلیتکهچیست؟

:استاشآیههماینبله. کنیپاكتوانینمیهمذهنبا،کنیپاكرامرکزباید

125، آیه )2(قرآن کریم، سوره بقره

ائفینَ والْعاکفینَ والرُّکَّعِ السّجودإِبرَاهیم وإِسماعیلَ أَنْ طَهِّرَا بیتی للطَّٰ◌ وعهِدنَا إِلَى...

و مجاوران و رکوع کنندگان را پاك کنید براي طواف کنندگانام و ما به ابراهیم و اسماعیل امر کردیم که خانه…

.و سجده کنندگان

میماپس. هستیکعبهتوچوننگردمچرادورت: کهگفتشمابههمامروزو،گیردمیانسانمرکزراخانهموالنا

بگیریمیادتاچرخیممیآندور،استکعبهمامرکزکهگیریم؟مییادراچیکنیم،میطوافراکعبهآنرویم

.شدگیهاهویتهمحولِنه،بچرخیممرکزماندرخداحولِهمیشهوکنیمپاكو،کنیمخالیرامرکزمانبایدکه

خواهندمیکههستندآدمهاییهمهاینهابله، کنندگانسجدهوکنندگانرکوعومجاورانوکنندگانطوافبراي

.برسندحضوربه
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:داشتیمهمرابیتاینبله،

2934مولوي، دیوان شمس، غزل شماره 

یارِ غار گشتیچون نباشی، چون صدّیقچون نباشی، چون از فراق رستی؟فاروق

زمستاندروقتیهمماو،کندمیاذیتشسرماوخوابدمیبیروندرزمستانکهاستسگیداستاناینبله

اگر،گذشتحرصایناگر،گذشتدردایناگرکهگیریممیتصمیمکنندمیحملهدردهاوگیریممیقرارذهن

خودمرويروزهرودهممیگوشموالناوشوممیزندهحضورگنجبهوروممیمنباالخره،گذشتمسألهاین

بهراقولهااینزمستاندرکندمیراکارهمینهمسگ.کنممیزندگیخداباوشوممیآزادوکنممیکار

:گویدمیگوید؟میچیدهد،میخودش

2893مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 

ایدر زمستان باشدم اَستانهایاز توبه بسازم خانه: گویی

یکروممی،بشودشُلزمین،بشودتابستان،بشودبهاراگر:گویدمی، آوردمیفشارسرمازمستانوسطیعنی

راقولآنهستدردوقتیهمما.نشودمدسرنقدریاوتوآنبرومبعدزمستانکهسازممیخودمبرايايخانه

یعنی.استحضوراستراحتجاي،مابرايخوابجايباشم،داشتهخوابجايیککه،دهیممیخودمانبه

وقتیکهگویدمیموالناولی.کنیمکارخودمانرويبرویمکهگیریممیراتصمیماین،رسیممیدردبهماوقتی

.رودمییادمانگذشتدرد

خانه از تو رفتمهچو سگ سودایچون بشد درد و شدت آن حرص زَفت

اینسودايسگآنمانند،شدرد،بودکردهگرفتاردرداینبهراتوکهبدحرصآن وشدرددردگویدمیوقتی

مادردموقعفقطآیاکه.خوانممیبودنصدیقوبودنفاروقاینباارتباطدرراابیاتاین. رفتتوازحضورۀ خان

تشخیصوکنیممیکارصادقانه،داریمتعهد،دهیممیادامهراحالتاینیا،شویممیصدیقوشویممیفاروق

ماحرصشدگیهویتهمیکنهیا؟رویممیجلومرتبو،باشدمرکزمانتواندنمیبیرونیچیزکهدهیممیرا

یکشماگویدمیموالناما؟مالِاستیکیکدام؟رودمییادمانماشدتمامدردسروقتی،اندازدمیدردسربهرا

بکنیمراکیفمانبرویمما،زمستانکوحاالبابا:گویدمیشودمیتابستانوقتیهمسگچون. بکنیدتأملی

.نساختخانهدوباره،آمدزمستان،آمدپاییز،شدتمامتابستانبیندمییکدفعه
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کی سوی نعمت رود؟شُکربارهشکرِ نعمت، خوشرت از نعمت بُوَد

میشکرماشکر؟وکندمیکارچجوريخدامورددرجبرانقانوناست،جبرانقانونواقعاًکهشکر:کهگویدمی

وباشیمفاروق،بشناسیمرابودنمابشویم،یکیلحظهایندرخداباماکهآمدهبوجودامکاناینکه،کنیم

ذاتشدربودناصالً.داردشکراین،ماعملوفکربهبشودجاريبودنو،بشویمزندهبودنبهوباشیمصدیق

همسرخدا،شکرراخدادادهپولخداحاالخوبا،رنعمتهابشماریمو،داریمنگهراذهنیمناگراست،شکر

واقعی،شکربهبشودمنجرسرآخربایدواستشکرمقدماتاینها،شکرراخدادادهخوببچه،شکرراخداداده

.نیستبلدذهنیمنواستبلدبودنراواقعیشکر

بایدشماو.استنعمتازبهتراین،کنیشکربرایشکنیپیدارانعمتوکنیشکرنعمتبهاگرگویدمی

بهتوجهبیتوانیدمیشمااست،شکرعاشقو،استشکراشحرفهکهکسییعنیشکربارهبشوي،شکرباره

میبودنجنساز،کنیشکربتوانیاگرکنی؟شکرداريکهآنچیزيبهتوجهبدون،نیامدهآمدهگیرتچیاینکه

وزندگیخردکهبیاوریادو.کنیمیشکرلحظهبهلحظه،شويمیشکرباره،شويمیزندگیجنساز،شوي

.استنعمتآنازبهتربسیاربسیار،آیدمیشکراینازکهزندگیامنیتحسوزندگیشادي

خدانعمتیکشماشودنمیمرکزت،بگذاريبرداريخواهیمیخواهی؟میچیبرايرانعمتشمااینکهبراي

و،موقعآنشویممیسگآنمثلماکنی،شکرسطحیطوربهوبشويهویتهمباهاشو،مرکزتبگذاريرا

میبیشتروخواهیممیبیشتروخواهیممیبیشترذهندرچونمابالفاصلهو.استسطحیشکرياینچنین

لحظههرشماکهاستاینخدایازندگیمورددرجبرانقانونبدهیم،انجامتوانیمنمیراجبرانقانون،خواهیم

هویتهماتفاقباشماکهشدخواهدسبباینکارو.هستکهچیهربهباشید،راضیلحظههرو،کنیدشکر

سويشکرباره:گویدمیزندگی،کاردرنکنیدقضاوتو،برسدصفربهشمامقاومتشودمیسبباینکار،نشوید

.مرکزشبگذاردبرداردکهرودنمینعمت

ز آنکه شکر آرد تو را تا کوی دوستشکر، جانِ نعمت و نعمت چو پوست

کهکسییعنیاستبودنجنسازرضا،استبودنجنسازشکر.استپوستمثلنعمتواستنعمتجانِشکر

شکراینکهبراي.کندمیپیدادستزندگیشاديبهفوراًودر این لحظه باشدراضی،داردکهچیزيبهتوجهبی

آوردمی،آوردمی،آوردمیوبینممیدرستما،کندمیهوشیاريجنساز،کندمیزندگیجنسازراماکردن
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خاطربهابتدادرالبتهکنیم،شکرنعمتبخاطرونکنیمشکراگرولی.کندمیزندهاوبینهایتبهلحظهاینبهو

.استخوبکردنشکرهم نعمت

طلبکاروناراضیهمباز،باشدداشتهکهچیزيهرکهرساندهجاییبهراکارذهنیمناینچیستدانیدمیاصالً

روطبهحتی،باشدداشتهوجودايذهنیمناگریعنیرفته،شدهردخیلیهمقرمزخطآنازدیگر،است

باشدطلبکارکهاستاینازبهترهمباز،شکریاخداشکربگویدهمزبانبه،ببیندرانعمتهایشهمسطحی

.استاینطورياوضاعچرااصالً،نکرديرااینکارتوباشد،متوقع،باشدناراحت

راخودتان،کنیدمیشکر،آمدیدشماحاالکهاستاینمنمنظورچیست؟منمنظورحاالذهنیمنشکرولی

جاییبهیواشیواش! واقعاًاستشکر،شکرایننکنیدفکر،گرفتیدراذهنیمنجلويیک مقدار برگرداندیدحاال

شوید،میبودنجنسازشویدبشکربارهشوید،میشکربارهشماکه،کندپیداادامهشکرایناگر،رسیدخواهید

نمیفکرشمااصالً.استیکیاوبااینکهبرايلحظههرهمیشهاستسپاسگزاربودن،استبلدراشکربودن

بهواوشاديبهودر هر لحظه اوخردوعقلبهبودنمجهزوخدابینهایتبهبودنزندهمزیتاینکهکنید

این،بریزدماعملوفکربه،بریزدمابعدچهاراینبهاینهاۀ هماینکهاوبرکتتاهزاربه،اولطافتبه،اوآرامش

دارد؟شکر

دیگر،کهدالرهزارچندصددیگراینکهدادي،پولچقدرخدایا،مابهداديپولچقدرببینیمکنیمرهارااینهایا

اینبلهدادي،بهشانقدرکهکندشکربایدآن ،کهنداردشکردیگهاینکهدارد،چقدرببینفالنیبهکننگاه

.نیستدرست

صیدِ نعمت کن به دامِ شکرِ شاهنعمت آرد غفلت و شکر اِنتِباه

بیداري،یعنیانتباه،آوردمیبیداريشکرو،آوردمیغفلت،بیندمیذهنکهچیزينآنعمتاین:گویدمی

نعمتکهچران،رفتفروذهنخواببهبیشتریعنیهمغفلتشدن،بیدارذهنخوابازیعنیبیدارياستواضح

بروم،بیشترخواببهدوبارهمرکزمبگذارممنبدهدرایکیاین،بدهدرایکیاین،بدهدرانعمتاینخواهیممی

دامدرکهحالیدربکننعمتصیدتوگویدمیو.بشویمبیداروبریزیمبیرونمارااینهاکهشودمیسببشکر

انجامراجبرانقانونلحظهبهلحظهکنی،میشکرلحظهبهلحظهیعنیهستیخداشکردامدرهستی،خداشکر
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همچونیکاوکهچرا،هستیابديۀ لحظاینبهآگاهشماکهاستاینموردایندرهمجبرانقانونودهیمی

.کردهمابهیعنی،کردهشمابهلطفی

میجبرانقانونبعنوانهمما،شوممیزندهخودمبینهایتبهتودرمنانساناي:کهگفتهکردهلطفخدا

چهببینحاال.استشاهشکرداماین.رفتوشدتمامکنیممیشکر.ابديۀ لحظاینوتوازآگاهیمما:گوییم

یواشیواش،حاالببینرانعمتها،هستیذهنیمندراگرولی.کنینمینگاهنعمتبهولی.آیدمینعمتهایی

.بشودضعیفترذهنیمنکهشدخواهدسببدیدنرانعمتهاهمین

تا کنی صد نعمت ایثارِ فقیرو میرنعمت شکرت کند پُرچشم

دیگر.کندمیپادشاهوکندمیامیرو.کردیمصحبتقانع،کندمیقانعراتو.استنعمتخودششکرگویدمی

تمامداردنمیواواکنشبهراتوچیزيچونچرا؟،آیدمیدرتوکنترلزیرچیهمه،خواهینمیجهانازچیزي

فقیرایثارنعمتصدبتوانیتا.دهیممیدستازرانعمتاینما.استنعمتخودششکرگیري،میاوازرابرکات

.کندمیتوطریقازخدا،کنینمیهمتووبکنی

چیزيکمترینماديبخششاینو،کاربهکندمیشروعمابخششآنتناینبشویمزندهبودنبهاینکهمحضبه

ازباشیمشاکرخیلیباید.استچیزکمتریناینوگذاریممیراهایندرماکهپولیایندهیم،میماکهاست

.کنیممیفقیرانایثارنعمتصد.کنیمپخشرامطالباینتوانیممی،ایمشدهزندهاوشاديبهاندکیماکهخدا

گیریم؟نمی،گیریممیموالناازراایثاراینما،بگیرندشماازرانعمتاینتوانندمیکههستندکسانیفقیران

.گیریممیکهبینیدمی

خواریّ و دَقتا رود از تو شکمسیر نوشی از طعام و نُقلِ حق

ایزديهوشیاريازخوريمیسیر،لحظهایندرباشیراضیوباشیشکربارهاگرباشیاوباموازياگرگویدمی

ذهنیمنخواريشکمباالخرهتا،آوردمیبوجودوتبرايجهانایندرخرداینکهمحصوالتیوایزديخرداز

گدا، اینبدههماین،بدههماین،بدههماینکهگداییشو،نیستبشوسیروبهتربیشترچههرگویدمیکه

.رودمیماازذهنیمننشويسیرخاصیتوذهنیمنصفتی

پایان قسمت سوم

&&&
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داشتیمغزلدرهمبیتاین

2934مولوي، دیوان شمس، غزل شماره 

زدی رهای چشمش، ا ا، خود خفته می

اکنون نَعوذُبا، چون پرمخار گشتی

بود،نشدهمستوحضوربهکاملطوربهبودنشدهبیدارکهوقتیخداست،چشمهمانکهانسانچشم:گویدمی

چشمانشکهموقعیبهرساندهباالخره.کردمیمتحول،دادمیتغییرمرتبرايهوشیاراینوزدمیراتمنیراه

تواندمیاینکهیعنیاین،ة سازنداثراتازدیگروشدهمستانسانبصورتفرمدرخداچشمانیعنیفرم،در

خواهدراخودشسازندهاثرحتمایعنی.بردپناهخدابهباید،کندزندهخدابهراکائناتتشعشع،اینوانرژياین

:گویدمیشودمیشروع3228بیتچهارمدفترازکهخوانممیبرایتانمثنويازبیتچند.داشت

3228مولوي، مثنوي، دفتر چهارم، بیت 

دوی سوی سراب، اندر طلبمیلبخفته باشی بر لبِ جو خُشک

زیرازلحظهایندرکه،شودمیردآبآنجاازکهجولبدرنفریککهاستاینشبیهماحالت:گویدمی

کجادر.باشیمخوابیدههستیم،ذهنیمندرپوشانیم،میماراآنفکرها،ۀ بوسیلو،شودمیردنهرما،فکرهاي

اینو.گردیممیخداويهوشیاروحیاتآبتصویردنبالبهذهندروذهن،درهم،جولبدرهمخوابیدیم؟

.گردیممیذهنیچیزیکدنبالگردیم،میتصویردنبالچرا؟.استسراب

شویعاشقِ آن بینشِ خود میدویبینی سَراب و میدور می

کنیممیفکرایم تشنهدرحالیکه،بینیممیرادریایکتصویردورازرویم،میراهبیابانهادروقتیمامعموال

آبدریايآنو.نداردوجوددریاییبیابان،دراستنورانعکاسیا،استسراباینولی،رویممیدریابسوي

موقعیتآنکه،برسیماینجابهباالخرهواینطوريوبرویمراراهایناگرکه،دهدمینشانذهنکهراحیاتی

سرابآنوهستلحظهایندراوبهشدنزندهخدابلکه.استسراباینها،رسیدخواهیمخدابهاست،ذهنی

هاي منازهرکدامازاینکهکما،استدوربسیارآیندهدر،استدورخیلیسراباینو،استندادنادامهراذهنی
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حاالچونکندنمیایجابوضعمفعالحاال:گویدمیشد؟خواهیدزندهزندگیبهکیشماکه،بپرسیمذهنی

.ندارمدانشخیلی

کههمانطور.هاستبچهکردنزبانورفتنراهاستعدادشبیهحضوربهشدنزندهایم گفتهبارهاکههمانطورولی

روندمیراهپاودستچهاراولموقعبههستند،کیمادرشوپدراینکهوفرهنگبهتوجهبدونموقعبهها بچه

ونباشندمامزاحماگرهمماکنند،میشروعزدنحرفبههمینطورو،خودپاهايرويشوندمیپابعدا

ازتواندمیاوو،کنیممیبازراخدازبانبزودينشویم،خودمانمزاحمذهنباماو،نباشدبیرونیهاي پارازیت

اوخردازتوانیممیمانشخصیکارهايدرولی. بنویسیممثنويموالنامثلنیستالزمحاال.بزندحرفماطریق

.کنیماستفاده

جواناندرمخصوصاً،کردمتجربهمنراموضوعاین.استشدنخودذهنیبینشعاشقکار،اینمانعولی

جدلوبحثوگردندمیحضوردنبالخودشانذهنیبینشباکهسالپنجوسی،سالسیحوالیتحصیلکرده

خودشانخودشان،بینشبخاطرو،نرساندنتیجهبهراآنهاراه،آنکهاستممکن.کنندمیاستداللیا،کنندمی

دربالمآلیا،ندادنقرارموالنامثلآدمیکنندهزندهنسیممعرضدرراخودوخودداشتنقبولو،دارندقبولرا

.رساندنمینتیجهبهراماندادن،قرارتسلیمنسیم معرض

شکافکه منم بینادل و پَردهزنی در خواب با یاران تو الفمی

ذهنخوابدربنابراین.بدرمراذهنیمنپردهتوانممیمنیعنیدر،پردهیعنیشکافندهپردهیعنیشکافپرده

کنیمیشروعاند،جدلوبحثواستداللبهعالقمندودارندذهنیمنهمآنهاکهخودتجنسهمیارانباتو

،استدروغ،استالففکرمان،بهزندگیخردشدنجاريبدونکنیممیذهندرماکهصحبتیهرزدن،الفبه

شکافندهپردهوام زندهحضوربهیعنی،بیناستدلممنکه.رساندنخواهدحضوربهراماواستذهنیچیزاز

مانیارانباهستیم؟خودمانبینشعاشقماببینیمکهکنیممینگاهخودمانبهماابیاتاینخواندنبا.هستم

موالناآموزشهايازو،کنیممیکارخودمانرويفقط،استخودمانروينورافکنیاکنیم؟میجدلوبحث

کنیم؟میاستفاده
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باشد سَرابتا رویم آجنا و، آن نَک بدآن سو آب دیدم، هین شتاب

است،باوریکباشدگیهویتهمیک،هستفکريجهتیکجهتاینوجهت،آندرمناینک:کهگویدمی

خواهیمحیاتآببهزندگیآببهماکنیم،دنبالرافکرایناگریعنیام،دیدهآب،استفکريالگويیک

کندمیانتخابماديسويکهآدمجوراینبرايبنابراینو.کنعجله،کنعجلهشد،خواهیمزندهخدابهرسید،

استسرابآنکهدانیممیوبرسیمآنجابهبرویمکه.رودمیداردذهنباکهاستمعلومرود،میهمعجلهباو

.استسرابکهبدانیمبایدو

دَو دَوان سوی سَرابِ با غَرَرهر قدم زین آب تازی دورتر

ذهنباکهقدمیهرولحظههردهنده،فریب،کنندههالكیعنیغررباحتییاودهندهفریبوفریبیعنیررَغَ

یا ،شويمیدورترآباززمان،بسويرويمیچوناش،چشمهاستلحظهایندرکهآباینازداري،برمی

ببینیم،دریادوردراگرمادانیدمیبیاباندرو.رويمیکنندههالكسرابسويبهدوحالدرو،تازيمیدورتر

و،داردادامهذهنهممامورددر.داردادامهبیابانکهاستواضحباشیم،همتشنهبرویم،برویم،برویمهی

تسلیم،.گیردمیصورتتسلیمباکاراینکهدانیدمی.بشویمپیادهذهنازکهاستاینراهتنهایاوبهترین

کهکندمیيهوشیارآنجنسازراماکهذهن،بهرفتنازقبل،شرطوقیدبدوناستلحظهایناتفاقپذیرش

.ازلیيهوشیاریعنی،ایمبودهآناولاز

که به تو پیوسته است و آمدهعینِ آن عَزمت، حجابِ این شده

آنجنسازتوخودبوده،توباهمیشهکهاستشدهيهوشیارهمینة پرد:گویدمیتوذهنیعزمآنعین

بنابراین،ایمپیوستهخدابهما،هستیمماخودهمخداو،هستیمماخودي،هوشیارکهدانیممیماپس.هستی

چیزيهمینحجابآینده،بهرفتنما،قصدوماعزمهمانگردیم،میدنبالشآیندهدروذهندررویممیوقتی

.بینیمنمیماولی،هستهمهمیشهوبودهماباهمیشهکهاست

از مقامی، کان غرض در وی بُوَدکندبس کسا، عزمی به جایی می

جايیکبهبروندموقعیتییکاز،جایییکاز،نقطهیکازخواهندمیکههستندآدمهاخیلی:کهگویدمی

خواهیممیاگرما.استبودهجاهمین،بیاورنددستبهآنجابروندخواهندمیکهغرضیآنکهحالیدر،دیگر



# Programگنج حضور711برنامه شماره  711

52: صفحه

مانظربهکه،دیگروضعیتیکبه،دهدمینشانذهنکهذهنیوضعیتیکاز،ذهنیموقعیتیکازبرویم

همینپذیرشبا.استموقعیتهمیندرمنظورآنومقصودآنوغرضآنکهبدانیمباید،آنجاستدرحضور

میآشنافکرهااینزیريهوشیاربایا،خدابارامالحظه،اینوضعیتمقابلدرمقاومتعدمولحظهاینموقعیت

اینتويگوییممی ،بپریمصندوقیکبهصندوقیکازاینکه.کندمیفکردوبینفضايجنسازراماکند،

با،مبرسیآنبهمتوانیمیهمفعلیصندوقهمینباکهمبدانیباید.استصندوقیکیآندرنبودهصندوق

.شویممیصندوقدوتابینفضايجنسازصندوقبذیرش

جز خیالی نیست، دست از وی بدارناید به کاردید و الفِ خفته، می

مرکزشدرراشدگیهاهویتهمبقیهودردهاوفکرهاوباورهابنابراینپسخفته،ذهنیمندرکهکسیخفته

الفشهمشدگیهویتهمراهگرفتندرواقعو.استشدهدیدش،استماديجنسازکهمرکزشودادهقرار

یکفقط،نیستموثر،آیدنمیکاربه،خفتهذهندرکهکسیالفودیدطرز:گویدمیدروغ،یعنیالفشده،

.بردارآنازدستتونیستیم،بعدمانچهارجنسازمانیستیم،فکروخیالجنسازماحالیکهدر،استخیال

اَ اَ بر رَهِ ا خُسپخوابناکی، لیک هم بر راه خُسپ

همامروزکهاهللاهللا.گویدمیبخسبخداراهدربیاتوهستیم،ماهمهي،ازدهخوابهستی،ذهنخوابدریعنی

شدنزندهورسیدنراهدربیاتو. استمهمیمطلباین،کنتوجهموضوعاینبهیعنی،خداراتویعنی،داشتیم

من،مابهدهدمییادکه،موالناآموزشهايبهکردنگوشهمینشودمی،خداراههايازیکی.بخوابخدا،به

.آمدهکجاازچیه،دردچیه،شدگیهویتهمچیه،لحظهاینچیه،ذهنی

.بزندتوبهسالکییکاستممکنگویدمیاآلناینکهبراي،استبهتربخوابندراهایندراگرخوابناکانپس

کهاین.بدهیمقراربزرگانوحافظ،موالناآموزشاینمعرضدرراخودمانباالخره،بگیریمتصمیمبایدمایعنی

این.مرکزمانبگذاریم،بیاوریمدستبهرااینهاوبهتربیشترهرچهبگوییموکنیمکارشبتاصبحازروزهرما

.کردنخواهدکمکمابه

آنهاازجدلوبحثدرو،دیگرانباراخودمانکنیممقایسهوکنیماضافهرادانشمانبخوانیمراکتاباینیا 

توموضوعاینبهگویدمینیست،اهللاراهاین.کندنمیکمکمابهایندانشمندي،بگویندمابهو،کنیماستفاده

.کنتوجهبخدارا
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بَرکَنَداز خیاالتِ نُعاستتا بُوَد که سالِکی بر تو زند

بهشماباموالنااآلنکهکردیدانتخابشماکه.بکندبرخوردتوبازندگیراهرهرویککهاستممکنکه،باشدتا

بیدارخواهیممیهیما،زنیممیذهندرکهرتمانچوخوابخیاالتاینازتا،داردتماس،داردبرخورداصطالح

همبهمربوطکهفکريیک،بشویمبیدارخواهیممیتا،زنیممیرتچ،ذهنتويبردمیخوابمانیکدفعهشویم

موالناو.کندمیپرتراحواسمان،کندمیجذبرامانتوجهبیرونازچیزيیک،استمنمرکزشدگیهویت

.کندبیدارفکررتچیا خوابازراماکهباشدسالکیهمچوتواندمی

او از آن دقت نیابد راهِ کویخفته را گر فکر گردد مهچو موی

میفکرو،بیندمیراجهانشدگیهایشهویتهمبرحسبخوابیده،فکردرکهکسییعنیخفته،اگرگویدمی

نمی،علمباباشد،عالیفکرشیعنی،باشدباریکودقیقهممويمثلاگر.کندپیدارازندگیخواهدمیوکند

خداکويراهتواندنمیدقتایناز:گویدمیباشد،داشتهعالیفکرباشد،منطبقمنطقبایاباشد،منطبقدانم

دائما.کندپیداتواندنمیرالحظهاینلحظه،اینبهبیایدتواندنمییعنی.بکندپیدارازندگیکويبکند،پیدارا

عدبدانممیولی،کنمفکربلدممنکه،بشویمخودمانفکرهايشیفتهنبایدمابنابراین.بودخواهدزماندر

برايکنممیاستفادهدارموکردمحفظوخواندمکتابازکنم،میتقلیددارممنونشدهزندهمندرحضور

.دادنخواهدنشانمنبهراخداکويراهکارهااینجدل،وبحثبرايمقاومت،

هم خطا اندر خطا اندر خطاستتاستفکرِ خفته گر دوتا و گر سه

درانسانهاوقتیباشد،میلیونها،باشدتاهزار،باشددوتا،باشددانهیکخفتهفکرکهکندنمیفرقی:گویدمی

ذهندربازخودتاندروندرمختلففکرهايباشمااگریا. خورندنمیدردبهنهاایفکرهاينداخفتهذهن

ذهنیهاي مناینکهبراي.بکندکمکشمابهاینتواندنمی،بکنیداستفادهآنهاازبخواهیدوباشیدآشناخودتان

.دردوفکردر،بشوندگمبیشترکهکنندمیکمکبیشترهمدیگربهفقط،مقایسهایجدلوبحثبا

بهتر،ماستمرکزدرکهماباورهاياینگوییممی،کنیممیصحبتتلویزیونهادرمانیباورهاازماهمهایناینکه

اینهاچون،خطاستاندر،خطااندر،خطااینهانه،دهد؟مینشانمابهراراهکارهااینآیاشماست،باورهاياز

اینکه،بشویمزندهبودنبهکهلحظهاینبهآوردنمیرامااینهاازهیچکدام.استذهنهمه،استخیالهمه

.کردندنمیراکارهاآنوگرنه،ندادندقرارعملشانوفکرپشترابودنهمآنها.باشدماعملوفکرپشتبودن
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در بیابانِ درازخفته، پویاناِحتِراززند بی موج بر وی می

جوکنارگفتباشدیادتان.زندمیمابه،هستیمزندگیخودماچون،زندگیموجمالحظه،بدونکهگویدمی

بهوبیرونبهکنیممینگاهولی،هستیماوجنسازچون،کنیمحستوانیممیرازندگیما و،ماخوابیدیم

در،رویممیفکريچیزیکدنبالمعموالو،برسیماوبهو،کنیمشناساییرااوخواهیممیفکرطریقازفکرمان،

زمان،گذاردنمیفرقیهیچیعنی،مالحظهبدونزندمیاوبهآبموج،کندحستواندمی:گویدمیحالیکه

.ذهندرازبیاباندرهستیمزندگیجستجويحالدرماولی.بله،زندمیمابهآبموجهمیشه،نداردخاصی

حَبْلِ الْوَریدآب، اَقرَب مِنْهُ مِنْ شدیدهاي بیند عطشخفته می

.آن شخص خفته، دچار عطش سختی شده، در حالی که آب از رگ قلبش به او نزدیکتر است

خفته،ذهنخوابدرکهکسییعنیخفته:گویدمی.استقرآنآیهبهمربوطایندانیدمیکههمینطورپس

زندگیباموازي،گیردنمیلحظهایندرزندگیازانههوشیارراحیاتآباینکهبراي،داردشدیدهاي عطش

سختیعطشدچارخفتهشخصآن.بله،اوستبهگردنرگازنزدیکترآبوزندگیباکندمیستیزه،نیست

.هستنزدیکتراوبهها ترجمهبعضی،گردنشرگازیاقلبشرگازآبحالیکهدرشده

:بههستمربوطبله

16، آیه )50(قرآن کریم، سوره ق

…رِیدلِ الْوبنْ حم هإِلَی نُ أَقْرَبنَحو

.و ما از رگ قلب آدمی به او نزدیکتریم…

و.ماستمرکزآنذهنیچیزهايوذهننامبهداریمچیزيماکهدرحالی،هستیماوما،ماستخودزندگییعنی

،گردیممیذهنیچیزدنبالبنابراین.استذهنیدید،دیدمانما،استخاکیماطلسمگفتاینکهباودیدآنبا

خدايدنبال،بینیممیراخدا،بینیممیراجهاناستمرکزماندرکهفکرهاطریقاز،داریمجسمیيهوشیارما

بخاطر.بینیمنمیرااووخودمانو،هستیماوماخودکهحالیدر،گردیممیذهنیچیزیکیا،گردیممیذهنی

. بله،داریمچشمبهذهنعینکاینکه

.کندکمکبیشترمانغزلفهمیدنبهشایداولدفترازخوانممیبرایتانهمبیتچند
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2653مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

من نگنجم در خُمِ باال و پست:گفت پیغامرب که حق فرموده است

دریعنیپستوباالدر.گنجمنمیذهندرمنکه:استفرمودهخداکهاستفرمودهرسولحضرت:کهگویدمی

ازبایدانسانبنابراینو.گنجمنمیذهنخمدرپس.دانیممیکردیمصحبتبارهزار،استدوییذهندویی،

خودتانيهوشیارمسئول،کنیپاكبایدرامرکزتاینشماکهاستگفتهخداکهگفتامروزو.بیرونبیایدذهن

.کنمپاكراشمامرکزمنتا،بشویدتسلیم،باشیدآگاهفقط،کنممیکمکشمابهمن،هستید

:استحدیثمهاینبله

ال یسعنی اَرضی و ال سمائی و یسعنی قَلب عبدي الْـمؤمن

.زمین و آسمان من گنجایش مرا ندارد، اما دل بنده مؤمن گنجایش مرا دارد

فضاایندرولی،شودمیجاانسانمرکزدرخدا،نهایتبیاندازه،شویممیفضادارمرکزماندرمابنابراینپس

در.شودنمیجافرمدر،شودنمیجا،جاهیچ،شودنمیجاهمزمیندرو،شودنمیجاآندر،استالیتناهیکه

عدمجنسازدلشوقتیوبیرونآیدمیندکَمیعدبچهارازانسانکهفهمیدیمامروزو.شودمیجاانساندل

لحظهاینازابديآگاهیتوبلهخضري،وزفتیوشگرف:گفت،داشتغزلدرکه،شودمینهایتبی، شودمی

.خواندیمامروزراها اینهمه،هستیراستینتو،هستیدهندهتشخیصتوبله،هستی

عزیزمن نگنجم، این یقین دان، ایدر زمین و آمسان و عرش نیز

بدانمطمئنرااین.گنجمنمیمنفرمدروالیتناهیفضايوآسمانایندرجاهیچدریعنی.دیگراستمشخص

.منعزیزاي

گر مرا جویی، در آن دهلا طلبدر دلِ مؤمن بگنجم، ای عجب

وکردهپاكها شدگیهویتهمازرامرکزشکهاستانسانیپسمومن.گنجممیمومندلدرفقطمن

پاكاستحاضررادلشلحظههرو.دارد،باشدحضورجنسازهمیشهکهرایشهوشیارنگهداريمسئولیت

تسلیمدائماوکندنمیایجادجدیددرد،دورریختهراکهنهدردهايو،شودنمیهویتهمجدیدچیزبا،کند

.شدهبینهایتدرونشو،کندمیعبوراواززندگیشادي،کندمیعبوراواززندگیخردآگاهانهطوریکهبهاست
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موالنا،ببینرامنآنجا،هستممومنانسانهايدلدرگوید،میخدا،کنیپیداخواهیمیرامناگر:کهگویدمی

.استشایکی

جَنَّةً مِنْ رُؤْیَتی یا مُتَّقیاُدْخُلْ فِی عِبادِی، تَلْتَقی: گفت

داخل شو اي پرهیزگار در زمره بندگان من، تا از : حق تعالی گفت:گویدمیکندمیاشارهدوبارهقرآنآیهبه

بندهاستمشخصهکعبادي، دریعنیفی.منبندگانزمرهدرشوداخلگویدمیپس.دیدار من بهشت را ببینی

کی.باشیمآشتیلحظهایناتفاقبایالحظهبهلحظهبشویمتسلیمکهوقتیشویم؟میاوبندگیواردماکی.من

همبنابراینپس.شویممییکیاوباشویممیتسلیمکههمین.موقعهمانبینیم؟میرااوکنیممیتالقیاوبا

.ببینرامنبهشتهم،ببینرامن

هویتهمازپرهیزهم،پرهیزکار.پرهیزکاراي،متقیاي،توستبهشتمنبهشدنزندهوشوزندهمنبههم

هرکسی.استپرهیزکارنشودهویتهمبعدشچهارباهرکسی،استعدبچهاربا،استبیرونیچیزهايباشدن

.استپرهیزکارآدماین،مرکزشبهراآننیاوردو،استخارشکوفهاینکهفهمیدوبیروندردیدراچیزيیک

.دانیدمیردیگتانهمهکه.خواندیمبارهاکهاستاشآیههماینبلهموالنا،تعریفبنابه

30-27، آیه )89(قرآن کریم، سوره فجر

)٢٧(یا أَیّتُها النَّفْس الْمطْمئنَّۀُ

)٢٨(ربِّک راضیۀً مرْضیّۀًٰ◌ ارجِعی إِلَى

)٢٩(فَادخُلی فی عبادي

)٣٠(وادخُلی جنَّتی

،)27(اي جان به حق آرام یافته

)٢٨(.و خدا از تو خشنودبه پروردگارت بازآي، تو از خدا خشنود

)29(به جمع بندگانم پیوند 

)٣٠(.و به بهشت کرامتم اندر شو

حضوریعنی،ماستيهوشیارجانبلکه،نیستذهنیمنجانیافتهآرامحقبهجان،یافتهآرامحقبهجاناي

منبا،منسويبهبرگردومنیتو:کهگویدمیمابهزندگیلحظههرپس،پروردگارتسويبهبرگردماست،
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منظوروناظرآگاه،يهوشیارازيهوشیاریعنی،خشنودتوازخداوخشنودخداازتوکهحالیدرو،شویکی

میراخودش،باشیمماکهيهوشیار،کنیممیآشتیلحظهایناتفاقبامالحظهایندروقتیحاال،،یکیباهم

عینکازردیگيهوشیارچشمش،بهزندمیراخداعینکيهوشیار.شودمیزندهخودشبهيهوشیار.شناسد

اوسويبهنشویماینطورياگر،استشدهیکیمنظوروناظرحالتهماناین،کندنمینگاهها شدگیهویتهم

.برویمتوانیمنمی

منظوروناظراینآینده،دربرویمذهندرموقعیتییکسويبهذهنیمننامبهباشیمذهنیباشندهیکمااگر

بهگفتکهخواندیمکههماینبینیدمیکهطورهمانو،نیستخشنودماازخداخشنودخداازما،اینو،نیست

وقتیاو؟بهشتبهایم میکی،استمنیکتاییفضايمنبهشت،منبهشتبیاوشوتسلیم،بپیوندبندگانمجمع

میزندهاوابدیتوبینهایتبه،شویممیسکونجنسازبعدمانچهارپشتدرشویم،میبودنجنسازکه

.بله.داشتیمغزلدرامروزکه.شویم

2659مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

بود بر گردِ زمینمیاُلفتینما را پیش ازی: گفتمیپس مَلَک

خواهدمیقسمتایندرموالنا.بگردیمفرمگردداشتیمدوستمااینازپیشکهگفتمیفرشته:گویدمی

،شودمیزندهخودشبینهایتبهماصورتبهخداوشویممیزندهخودشبهکهحضوريوبودناین،کهبگوید

منبعد،حیوانبعد،نباتبعد،جماداول،فرمدريهوشیاراینکهدانیممیماهماین.بودهفرمدراسانساین

.کندمیپیداتحولداردذهنی،

يارابطهچهواقعا،هستیمفرمبی،هستیميهوشیارجنسازکهما،هستیمفرشتهکهما،کهبگویدخواهدمیو

اشارهو؟کنیمزندگیچجوريمادهباهستیمالهینورکهمااصال؟هستیمفرمبهمندعالقهچراما؟داریمفرمبا

بله.بخوانیمبدهیداجازهوبشویمزندهاونهایتبیبهماشودمیسببکههستفرماینکهکندمی

داشتیمآن تعلّق، ما عجب میکاشتیمختمِ خدمت بر زمین می

ماچراکردیممیتعجبوکنیممتحولرافرموکنیمخدمتفرمیعنیزمینبهداشتیممیلشاهمهما:گویدمی

؟کنیممیراکاراینداریم
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چون سرشتِ ما بُده ست از آمسانکین تعلّق چیست با آن خاکمان؟

غزلدرداشتیمهمامروزیم،اشدهسرشتهخدانورازماکهحالتیدرچیه؟فرماینبهخاكاینبهماتعلقاین

کههستیمخدانوریعنیشدیمسرشتهحقنورازکهما،سرشتهحقنورازفرشتهچونجاناي:کهگفتمی

داریم؟فرمباچیکار،شودمیزندهخودشبه

چون تواند نور با ظلمات زیست؟ما انوار، با ظلمات چیست؟اُلفِ

تاریکیچراماچیه؟تاریکیبا،هستیميهوشیارجنساز،هستیمنورجنسازکهماهمدمیوماالفت:گویدمی

؟کندزندگیتواندمیجوريچهظلماتبانوروداریم؟دوسترا

زآنکه جسمت را زمین بُد تار و پودآدما، آن اُلف از بوی تو بود

کهبگویدخواهدمییعنی.بودتودالویزبويازانساین.هستیماومثلهمماکهگویدمیآدمبه،گویدمیبعد

،بشودزندهخودشبهفرمدرخداکهبودهاینبراي،شدیمجدااوازماکهموقعیاززمان،طولدرکارهااینتمام

.شویدمیمتوجهجهاناینبهآمدنازخودتانمنظوراآلنشماپس.استگرفتهصورتپدیدهاینآدمدرو

چهاینبامناصال؟چیهبرايحیوانیجاناین؟چیهبرايهیجاناتاین؟چیهبرايفکراین؟چیهبرايبدناین

.شدنمیزندهاوبینهایتبهآدمشد،نمیطوريایناگرکهبودهاینبراياین:کهگویدمیکنم؟زندگیجوري

راتوجسمشیمیاییمواداینوزمیناینکهبراي،اوبینهایتبهشدنزندهد،داریا،داشتدالویزيبويیکپس

:دهدمیتوضیحخودشاآلنبله،،بودساختهیاساختمی

نورِ پاکت را درینجا یافتندجسمِ خاکت را ازینجا بافتند

پیدازمیندرهمنورپاکتورا،مابدناین،کردنددرستشیمیاییموادبااینجاراخاکیتجسم:کهگویدمی

بینهایتبهشودمیزندهانسانیفرمهمیندرخداپاكنوریعنی.بگیریمکمدستراخودمانمانبایدپس.شده

پاكنورولی،استشدهبافتهزمینکهاستدرستولی،شدهبافتهزمینردیگکهاینبگویدیکینباید.خودش

زندهمادرخودشابدیتوبینهایتبهتواندمیاوفقط.شودمییافتهمادریعنی،شودمییافتهاینجادرخدایی

صورتانساندرپدیدهاینبله،رودمیبینازآیدمیبوجوداستشیمیاییموادکهاینکهبگوییمنباید، بشود

.گیردمی
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تافته استپیش پیش از خاک، آن میاینکه جانِ ما ز روحت یافته است

تافتهمیاوخاكازپیشپیشآدمازقبلداشت،همآدمیعنی،کردیمپیداتوروحازماکهجانیاینگویدمی

میانههوشیار،شویممیزندهاوابدیتبهوبینهابتبهکهماازاآلن.تابدمیانههوشیاراآلنهمینحاال.ستا

.تابدمیردیگجوریکاآلن. تابیدهمینوراینهممختلفمراحلدربنابراینپس قبالً،تابد

غافل از گنجی که در وی بُد دَفیناز زمیندر زمین بودیم و غافل

پس.بودشدهمخفیاودرکهگنجیازغافلهست،چیزمیندرکهمدانستینمیوبودیمزمیندرما:گویدمی

یکبودن،بعدوذهنیمنازوانسانبهحیواناز،حیوانبهنباتونباتبهجمادازيهوشیارحرکتایندر

درما:گویدمیبوده؟چیگنجشودمیمشخصتازه،شدیمزندهاوبینهایتبهماکهوقتیکه،استنهفتهگنجی

.بوددفینآندرکهگنجیازغافلزمین،ازغافلو،گویدمیفرشته،بودیمزمین

تلخ شد ما را از آن تَحویل، کامچون سفر فرمود ما را زان مقام

که،شدیمکامتلخماکنیم،سفرماکهفرمودخدایعنی.داشتیمکهمقامیآناز،کنیدسفرمابهفرمودکهوقتی

میمقاومتکرده،میپیداتکاملوقتیيهوشیارشودمیمعلومپس.بدهیموضعیتتغییربایدچیبرايما

پسما،دارداشکالیچهمگرخوبخیلیکهگوییممیگوییم،میراهمینذهنیمندراآلنهمماکرده،

ماآخر؟جماداست اشچهمگرکهگفتیمخدابهحتما،بیاییمنباتبهخواستیممیجمادازکهموقعیبنابراین

ذهنتويهماآلن،همینطورشدیمحیوانهمینطور،شدیمنباتکههمبعد،ردیگمشغولیمشماعبادتبهابنجا

ادامهمابگذارخدایا،رابهتربیشترچههر،ذهنیمنزندگیروشهمینما؟کنیمنمیعبادتمگر:کهگوییممی

:خالصه،بلهکنیم،میایجاددرد،شویممیهویتهم،میریممی،کنیممیجمعبدهیم،

که به جای ما کی آید ای خدا؟مهی گفتیم ماها تا که حجّت

بیاوري؟خواهیمیراکیماجايبه،کنیممیتركراموقعیتاینماخدایاکهآوردیممیدلیلهیما

فروشی هبرِ قال و قیل را؟میرانورِ این تسبیح و این تَهلیل

رهاراماتوگفتن،االاهللاالالهیعنیتهلیلکنیم،میتهلیلراتومرتبوکنیممیعبادتکهماگویدمیفرشته 

رآخاستمشغولزدنحرفبهشاهمه،استمشغولقیلوقالبهاشهمهکهبیاوريخواهیمیراآدموکردي



# Programگنج حضور711برنامه شماره  711

60: صفحه

راتومنلحظههرهیودهممیانجامدارمکهمنخواهی،میعبادتیعنیخواهیمیتسبیحهرچیچیه؟این

وقالزند،میحرفشاهمه.نگویدهماالاهللاالالهاستممکناصالکهانساناینکه.شناسممیخداعنوانبه

بلهدارد،سروصداد.دارقیل

بگویید از طریقِ اِنبِساط: کهحکمِ حق گسرتد هبرِ ما بساط

انبساط،شدن،بینهایتطریقازمنباپس،گستردمسفرهشمابرايمنکهکردحکمخدا،فرمودحق:گویدمی

این،استذهنشفعالواستمشغولقیلوقالبهکهآدمیاینتوانید،نمیشمایعنی.کنیدصحبتفضاگشایی

.فهمیدنمیراموضوعاینشماوماکردهپهنبساطیابساطمنو،منة اندازبهداردراانبساطتوانایی

ماپس.شوندبمنبسطتوانستندنمیآنهاو،کنیدصحبتمنباانبساططریقازگوییدمیراستکهحاالگفت

.داریمراشدنبینهایتتوانمایعنی،کندصحبتخودشانبساطبهتواندمیخداکههستیمموجوداتیانسانها

:بیتچندبخوانمهمرااین.بله

2694مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

اِشکنی، ما را نشانتا بود شرمگفت حق ما را بدآنقُل تَعالُوا

دراینکهبرايبشویمخارجذهنازمبتوانیماتا،منپیشبیاییدباال،بیایید:گفتهخداگویدمی.استسادهخیلی

گوییممیماکهاستغلطگویدمیاین.بشکندماشرمتاخدایا،نداریمراشماقابلیتکهماداریم،شرمذهن

رفتنپایین،بهرفتنیعنی.باالبیاگفتههمینبراي،بدهدگسترشمادرخواهدمیراخودشاو.نیستیمتوالیق

مییکیاوبا،باالبیاییماینکهمحضبهباال،بیاییمبایدما.نیستمجازدرختیيهوشیاردرختی،وحیوانیتبه

باالاینکهمحضبه.کردیمصحبتبارهانداریمپائین،داریمباالبهروماجسمیيهوشیاراینازیعنی.شویم

.نیستیمخداالیقماگویدمیکه،استذهنیمنمحدودیتشرم.شکندمیشرممانبرویم

151، آیه )6(قرآن کریم، سوره انعام

کُملَیع ّکُمبر رَّما حا أَتْلُ مالَوقُلْ تَع...

...به سوي من آیید که بر شما خوانم آنچه را که پروردگارتان بر شما حرام کرده است: اي پیامبر بگو

مرکزتاندررا ماديچیزهیچکهشویدمیمتوجهبشوي،زندهمنبهکنیبازرافضااینکهمحضبهگویدمی

.استحراماینوبگذاریدنباید
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روزشان جوالن و خوش حالت بُدیرا گر نظر و آلت بُدیپَرانشب

میپروازروزدرحتما،داشتندپروازآلتودیداگرخفاش،مخصوصاً،پرندمیشبکهپرندگانیآنگویدمی

حضورآلتها ایناگر:گویدمیپرند،میذهنتاریکیدرکه،هستندذهنیهاي منهمینپرانشب. کردند

.پریدندمیحضوريهوشیاربااوبهاندزندهکهحالیدریعنیخوشروزدرحتماداشتندحضوراسباب،داشتند

آلتی، آلت شودعینِ هر بیرودچون شاهِ کَرَم میدان : گفت

خداستکهرمکَشاهاگرگفت.استمفیدبسیارگووگفتاینو.استاعرابیواعرابیزنبینگووگفتاینو

لحظههریعنی.شودمیآلتاسباب،بی،ذهنیبییعنیآلتیبی،ذهنیبییعنیآلتیبیهرعین،بیایدمیدان

زندگیبهرسیدنآلتخودش،کنیمنمیاستفادهذهنازکهآلتیبیاین،بشویمتسلیمماکهموقعیتیدرماکه

.است

آلتی و پستی استکار، در بیزآنکه آلت دعوی است و هستی است

بیدراصلیکارو.استذهندروجودحسوداشتنهستی،ادعاییهرو،ادعاستذهنیاسباباینکهبراي

:بخوانمبرایتانغزلاینازبیتچندبله. پستیاست،بودنصفروذهنیبییعنی،ابزاريبی،اسبابی

1674مولوي، دیوان شمس، غزل شماره 

ما ز دریاییم و دریا می رویمما ز باالییم و باال می رویم

میاوسويبههمیشه،هستیمیکتاییدریايازما.رویممیباالسويبه،هستیمباالازهستیميهوشیارماپس

ورویم

می رویمجاجاییم و بیما ز بیما از آن جا و از این جا نیستیم

از،هستیمفرمیبی،هستیمجاییبیجنساز،نیستیمشدگیهویتهمآنوشدگیهویتهماینجنسازما

.رویممیداریمیکتاییفضايیعنیجابیبهو،هستیمعدمجنس

مهچو ال ما هم به االّ می رویمالاِله اندر پیِ اِلَا الَله است

راهتادو.نباشدمامرکزاینوکنیمالبایدرااینما،بینیممیکهراچیزيهر:کهگویدمیکنیممیتوجهها،

کهبگویید،بکنیدالکههستاینیکی،کندمیجذبکامالراشماتوجهلحظهایندرکهراچیزيهرشما،دارد
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اهللاالبهراشماحالتدوهر. بکنیخودتمرکزاینکهیکی،بشويمنمرکزتوانینمی،نیستیمنجنسازتو

کنیمانکاراگربپرسیداستممکنشماحاال.استآنبهايپلهزندگیموقعیتهرنداریمراهیمایعنی.بردمی

بهشویممیزندهیواشیواشما،بیرونرويمیمامرکزاز،شوينمیمامرکزاز،نیستمتوجنسازمنبگوییم

.آیدمیدردبدهیمقرارمرکزمانشود؟میچه،بدهیمقرارمرکزمانراایناگرولی.شویممیمسلمانواهللاال

.باشداینجانبایداینکه،کندمیبیدارراشمادرد

،ببرداالبهراماکهاستایندنبالافتدمیلحظهایندرمابراياتفاقیهریعنیاستاالدنبالها التمامبنابراین

میاینبرايراها این.باشدتواندنمیدیگريچیزخداازغیرمامرکزدرنیستهیچیخداازغیرکهجایییعنی

بشودمعنیدرستغزلکهخوانم

ما به جذبه حق تعالی می رویمقُلْ تَعالُوا آیتیست از جذبِ حق

میاوپیشراحتیبهکنیمانکارمااینکه،کشدمیراماداردخدااینکهنشاناین،باالبیاییدگفتهاواینکهپس

مرکزمانبگذاریمراچیزيیکداریمبراگرو،شوندمییکیمنظوروناظر،شویممیيهوشیارجنسازو،رویم

االنمابنابراین.کندمیجذبرامادارددائما.کندمیجذبراماداردخداکهاستایننشاناین،آیدمیدرد

آنهابودیمچسبیدهبهشانکهچیزهاییاینازهمما،کنیمیجذبراماتوکهحاالگوییممییمافهمیدهرااین

.بله. آییممیتوسويبه،کشیممیدستوکنیممیالرا

پا می رویمدست و بیالجرم بیکشتی نوحیم در طوفانِ روح

میتسلیمباشماذهنی،ابزاریعنیپاودست،پاودستبنابرایننوح،طوفاندرهستیمنوحکشتیمثلماپس

.یکتاییفضايبهکجا؟بهبردمیرانوحکشتیباداینخودو.رویمنمیذهنپايودستبا،روید

آلتی پیدا کنم؟تا نه من بیکنمآلتی سوداکی بی: گفت

راذهنیبیوراآلتیبیاینمنکهگویدمی. گیردمیصورتاعرابیواعرابیزنبینگووگفتایندوباره

این،بشومذهنبیمگرتا،ذهنیبیباکنمادارهرازندگیمچجوري،کنممعاملهاینباچجوري،کنمپیداچجوري

.بکنمپیداراذهنیبی
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تا مرا رمحی کند شاهِ غنیپس گواهی بایدم بر مُفلِسی

ناظرشاهدهمینشاهداینوخودمبودنصفربر،خودممفلسیبرکنمپیداشاهديیکبایدمنپس:گویدمی

ذهنیبیباو،داشتخواهمدرد،کندنمیرحممنبهخدایعنیغنیشاهوگرنهبشومجدابایدمنیعنی.است

.کنمادارهیم راکارهاجهانایندرتوانمنمی

وا منا، تا رحم آرد شاهِ شَنگتو گواهی غیر گفت و گو و رنگ

یعنیمنشخوششاهتا،بدهنشان،بیارشدگی،هویتهم،رنگوذهنگويوگفتاینازغیر،شاهديیکتو

بیاريشاهديیکباید:کهگویدمی،گویدمیداردچیکهبینیدمی. بیاوردرحممابهلطیفوظریفوخدا

همینشدیمصفروشدیممفلسماکهشاهديوگواهتنها،ماستناظرحضورهمینگواهاینوبیاريگواهی

؟بله.است

شدآن، جَرحنزدِ آن قاضِی القُضاةگواهی که ز گفت و رنگ بُدکین 

قاضیوخداآنپیشآوریممیشدگی،هویتهمرنگ،وگووگفتبایعنیذهنباماکهشاهدياینگویدمی

هموها زدنحرفوذهنیگوهايوگفتهمینشماگواهاگریعنیچی؟یعنی.استمردودشده،ردالقضات

پس.کندنمیقبول،استمردود،خدایعنیالقضاتقاضیآنپیشاین،شماستمرکزکه،هاستشدگیهویت

.استناظرحضورهمین،کندمیرحماووماستمفلسیشاهدکهگواهیتنها

تا بتابد نورِ او بی قالِ اوخواهد گواهِ حالِ اوصِدق می

،باشدمابودنصدیقبایدماشاهدو،خواهدمیبودنراستین،داشتیمصدیقامروز،خواهدمیصدق:گویدمی

نور،ذهنانداختنکاربهیعنیزدنحرفبدونتا،باشیمکردهشناساییرازندگیبایدزندگیعنوانبهمایعنی

.گفتیمماراموضوعاینبارچندینامروزکه.بتابدماازخدا

خویشپاک برخیزند از مَجهودِآن بُوَد کز بودِ خویشصِدق : گفت زن

وبرخیزندکاملطوربهخودشانذهنیبودآنازانسانهاکهاستآنصدق:گفتاوبهزن،گفتمیمردراها آن

وجودازدرصدصدبایدحتماصدقبرايپس.شدههویتهمآنباوکردهکار،کردهجهدآدمکهچیزيمجهود

میزحمتماکههرچیزيبهباشدیادمانکشیدي،زحمتکهچیزيبهوها شدگیهویتهموخودتذهنی
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هررويپس.خیزیمبرما،هستهمکوششمعنیبهوشدهکردهجهدیعنیمجهود،کنیممیکوشش،کشیم

صدقاینتا. بلهاستآنصدقوبرخیزیمبایدیماشدههویتهمآنباویمانشستهماپرندهصورتبهکهچیزي

واردو،شدنخواهدساطعماازبرکتاینوانرژياینگووگفتبدون،قالبدون،نباشدشدنراستینونباشد

بارهاشماراابیاتاینامیدوارم. شدنخواهیمسازندهماو،شدنخواهدپخشهمدنیادر،شدنخواهدماعدبچهار

.ببیندخودتانيرورابخشیشاثروکنیدتکراروبخوانیدبارها
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گنج حضور در تلگرامهاي هلینک متن کامل برنام

https://t.me/ganjehozourProgramsText


