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2570مولوي، دیوان شمس، غزل شماره 

گردد سلطانیپنهان به میانِ ما می
موران، افتاده سلیمانیو اندر حشَرِ

داند، یک یک سرِ یاران رابیند و میمی
امروز در این مجمع شاهنشه سردانی

ظاهر، همچون طَبقِ حلوااسرار بر او
گر مکر کند دزدي، ور راست رود جانی

نیک و بد هر کس را، از تخته پیشانی
خواند، با تجربه خط خوانیبیند و میمی

ماییمن و بیدر مطبخِ ما آمد، یک بی
تا شور دراندازد، بر ما و نمکدانی

امروز سماعِ ما، چون دل سبکی دارد
آسیبِ گران جانییا رب تو نگهدارش ز 

کز دي، بگریخت چو نامردانآن شیشه دلی
آید پر شرم و پشیمانیامروز همی

صد سال اگر جایی، بگریزد و بستیزد
دولت خندانیپرگریه و غم باشد بی

خورشید چه غم دارد، ار خشم کند گازر؟
خاموش، که بازآید بلبل به گلستانی
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.از دیوان شمس موالنا شروع می کنم2570حضور امروز را با غزل شماره با سالم و احوالپرسی برنامه گنج 

2570مولوي، دیوان شمس، غزل شماره 

گردد سلطانیپنهان به میانِ ما می

موران، افتاده سلیمانیو اندر حشَرِ

یازندگیسلطاناینازمنظوراست،گردشحالدرسلطانیپنهانیطوربهانسانهامامیانبه: کهگویدمی

درمورچهباسلیماندانیدمیکههمانطور. استافتادهسلیمانیمورچگانیعنیمورانجمعیتدروخداست

ۀ خالص. استخدایازندگیسلیمانازمنظوردوبارهاست،انسانهامامورچگانازمنظورو.داردارتباطماادبیات

خوابازیا،کندزندهخودشبهراماکههستکاردردائماًزندگینهانیطوربهانسانهامابین: کهاستاینبیت

.شدخواهداجراحتماًاستایزديۀ خواستاینچونو.کندبیدارذهن

میمطرح،بشودحلزمانایندراوۀ خواستوانسانبهتوجهبابایدکهراانسانمشکلبیتاینباهمبازموالناو

راجهانفکرهایمانوحسمانپنجۀ بوسیللحظههرمااینکهبراي؟بینیمنمیماوگرددمیمابینخداچرا. کند

درذهنیمن.استذهنیمناسمش،استتوهمیکهگیردمیصورتايباشندهۀ بوسیلدیدناین.بینیممی

هستیمزندگیجنساز،هستیمخداامتدادمایعنی.هستیمهمانهمماکه،هستخداامتدادتوهمیحالتواقع

هم،بینیممیراجهانهممنآنۀ بوسیلکه،کردیمدرستمنیک،ذهنیاقالمبهچسبیدیموآمدیمچونولی

.ببینیمحسهایمانوفکرهایماناینباهمرااوخواهیممی،باشدجسمجنسازبایدهمخداکهکنیممیفکر

.گرددمیپنهاناوکهکندمیمطرحموالنا

زندگیوهستیمخالءاینهمگیماواقعدر،استخالیمابدندرصدنهونهممیزنهنودکهشدهصحبتبارها

درفکربصورتشودمیجامدوکندمیارتعاشکهآنازقسمتیودادهنفوذمادرخالءاینبصورتراخودش

منیاشدههویتهمذهناینکهدانشیباو.هستیمشدههویتهمفکرهاياینکهکنیممیفکرماو،آیدمی

اوبوسیلههمزندگیبهبرگشتراهکهکنیممیفکرو،کنیممیادارهرابیرونیمانزندگیالبتهکردهپیداذهنی

.بشودپیداتواندمی

باخواهیمیراصحبتاینچونولی،کندصحبتتوباخواهدمیدرونازواقعدرزندگی: کهگویدمیموالنا

هراوولی.بگیريرازندگیپیغامبتوانیکهنیستیمتوجه،ببینیچشمتباخواهیمیراخداو،بشنويگوشت
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پسچرا: کهبشودسؤالاستممکن.کندرهاايکردهایجادتوکهتوهمیاینازخودشکهاستایندنباللحظه

خودمانانتخابوتشخیصباماخواهدمیولی،داردقدرتاوبلهندارد؟قدرتمگرکندنمیراکارایناو

زندگیهمیندیدبهدیداینازبرگشتنهوشیارانهانتخابوتشخیصینهم.ببریمپیموضوعاینبههوشیارانه

معنیبهکهراحشَراگر. رساندمیحضوربهوکندمیانسانراماوهستبیداري،کندمیسعیدارددرونازکه

یعنیحشْرکند،مییادآوريهمراحشْر،حشَرهمینولی،بخوانیمتوانیمنمیکهبخوانیمحشْراست،جمعیت

.کردنزندهیابرانگیختن

دردخوابوذهنخوابازو،بکندزندهخودشبهراماکهاستصدددرلحظههردرخداکهشودمیمعلومسپ

ۀ بوسیلبیروندرچیزيیکراماتوجهلحظههراینکهبراي،نداریمتوجهموضوعاینبهماولی،بکندبیدار

خودمانبهراموضوعاینخوبمابنشینیمیکبارکهشدهصحبتاینبارچندینوکندمیجلبذهنمان

فکرهایا،دیگرانسانهايدانمنمی،خانه،پولنظیر،دهدمینشانمابهذهنکهاقالمیدرزندگیکهبفهمانیم

.نیستدردهایاباورها

تاکنیمکمرابیروندرچیزيیکدنباللحظههر،کنیمکمرامقاومتونکنیمیاکنیمکمراقضاوتمابنابراین

پذیرشتسلیمبشویم،تسلیممقاومتبجاياوقاتبیشتر.بیایدپیشمادرحضورهوشیاريانباشتگیباالخره

زیاديمقدارو،کندمیسلطانهمین،کندمیزندگیهمانجنسازراماکهقضاوتازقبلاستلحظهایناتّفاق

متوجهمایواشیواششدانباشتهحضورهوشیارياینوقتی،هستهوشیاريکهکندمیماناولیهجنسازراما

یعنی،کندزندهخودشبهراماخواهدمیکهسلطانیوماستدرون. ماستدرونذهنیمناینکهشدهخواهیم

یکگویییکبصورتذهنیمناینو،کردخواهیمبازمادروندررافضااینیواشیواشو.استبینهایتخدا

خواهدتبدیلدهد،مینشانرااتّفاقاتدهد،مینشانرابیرونچیزهايفقطکهايهندهدنشانیک،ايآینه

اینکهبجاي،هوشیاريبعنوانکندمیواداررامالحظههرکهماکنندهاسیروماکنندهکنترلیکبعنوانو،شد

.نرویمنرویم،بگردیمخودماندنبالبیرونبرویم،باشیمزندگیخود

سلطهزیرراما،هستخودشفکربهدائماًهستخودسرویسوهستخودگردانچیزیککهذهنیمناین

دیدباماگذاردنمی،کردهصبغواقعدر،استجسمیهوشیاريدید،استجسمیدیدکهرامادیدوکشیده

مقاومتنبایدکنمقضاوتنبایدلحظهبهلحظهمنونیستبیروندرزندگیکهموضوعایندركو.ببینیمزندگی

قرارمااختیاردررادانششکندمیسعیداردکهسلطاندانشیواشیواش،دانممیبگویمشومبلندنبایدکنم
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غلطراهماکهشویممیمتوجهداریمیواشیواشپسشویممیخردمندماوگیردمیقرارمااختیاردر،بدهد

ادارهجوراینو،کنیمادارهراخودمانخواهیممیخودمانذهنیمنعقلباکههستیمايمورچهماو.رفتیم

لحظههرو،خداسترمزسلطان.کندادارهراماسلطانخردبدهیماجازهبایدما.نیستماسرنوشتدرکردن

.شودمیمابعدچهارواردسلطانخردکهباشیمواقفموضوعاینبههوشیارانه

برابردرمقاومتمانباماوبکندمابهرالطفاینکههستدرصددسلطانکهفهمیدیمبیتاینازهمرااینو

ادارهذهنیمنعقلۀ بوسیلمازندگیکهشودمیسببکاراینوگذاریم،نمیگذاریمنمیلحظهایناتفاق

: کهگویدمیبعديبیتبله،.آمدهبوجوددردهمهاینکهاستدلیلهمینبهو،بشود

داند، یک یک سرِ یاران رابیند و میمی

امروز در این مجمع شاهنشه سردانی

میهمگویدمیهستیم،اوامتدادهمماگفتیم.استزندگیوخدارمزبینیدمیکههمانطورشاهنشه سردان

همهنه،بشویمزندهاوبهبایدجداگانهماکهشودمیمشخصپس.جداگانهراماتکتکسرداندمیهم،بیند

حضورهوشیارياندازهچهشوید؟میتسلیمشمااالناندازهچه: کهاستاینماسرّچیست؟مارسّو.همبامان

میراستآگاهانهچقدرشوید؟میتسلیمچقدرکنید؟میمقاومتچقدردارید؟ذهنیمناندازهچهدارید؟

میفکرذهنیمانمنباماو،داندمیوبیندمیلحظههرخدارااینهاهمهگویید؟میدروغآگاهانهچقدرگویید؟

.کنیممیداریمچکارماکهبیندمیاومالحظههرولی.نداردماباکاريکسیکهکنیم

منعقلازیاکنیماستفادهاوخردازداریممیلآیا. استتسلیمدرستانتخابکنیم؟میدرستانتخابآیا

مینسبتاوبهیاشدهایجادماخودۀ بوسیلمادردهايکهبفهمیمداریممیلکنیم؟می استفادهخودمانذهنی

ازاستفادهباماآیاکهببینیدخواهدمیاوبرویم؟شناساییوبرویممسؤلیتبارزیربایدکهدانیممیمادهیم؟

اصالًوبکنیم؟بایدچکاروهستیم؟چراوهستیم؟وضعیچهدرکنیم؟شناساییرافعلیاوضاعتوانیممیاوخرد

. کندزندهخودشبهراماکهاستاینقصدشچیست؟قصدشوگردد؟میمابیناوکهآگاهیم

اگراین،شدیمزندهاوابدیتواوبینهایتبهوقتیشد،خواهیمزندهاوابدیتواوبینهایتبهماو اگر زنده کند

بیایدلحظههرتواندنمی،کنداسیرراماتواندنمیمنو،شدخواهددیدهمادروندرمن،باشیمداشتههممن

بدونوگونهمعتادماو.کندمشغولخودشبهراماو،کندایجادماذهندردردازبعددرد،فکرازبعدفکر
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حرصماوباشدبیرونبهمربوطفکرهاآنو،بشویممشغولآوردمیبوجودماسردراوکهفکرهاییبهاختیار

زندگیچیزهاآندرکهایدکردهدركقبلازشماو. برسیمزندگیبهتابیاوریمبدستراچیزهاآنکهبورزیم

.بیندمیجداگانهبطورراماتکتکپس.شدهترماآرذهنتانونیست

لحظه،اینیعنیامروزانسانها،یعنییارانگروهبالخص،هستیتمامدریعنیمجمعلحظهایندرمجمعایندر

شماحاال.کنیممیچکارداریمماداندمیو،بیندمیراماتکتکسردانشاهنشاهاینمجمعایندرلحظهاین

باید،ببریدبکارراذهنیمنعقلنباید،کنیدمقاومتنبایددانیدمیکهحالیدر؟بکنیدخواهیدمیچکار

کهکنیدمینگاهلحظهاینولحظههرکهدانیدمی.دانیدمیرااینهاهمه،باشیددروغیننباید،بشویدتسلیم

یکبعنوانشماکارکهدانیدمیهمرااینوبکنید؟خواهیدمیچکار،کردخواهیدعملوفکرچجوريشما

همسرمچون:کهبگوییدبرگردیدتوانیدنمی،نداریدکاردیگردرختهايبهوصلیدخدازمینبهکهجدادرخت

جداگانهراشماحسابنه،بشوم،اینطوريخواهممیهممنکندمیآنطوريامبچهچونیا،کندمیاینطوري

. کندمیرسیدگیوبیندمی

یکلحظهاینکهدهیممیالهیقضايبهتنماکهببیندخواهدمیشویم؟میتسلیمماکهببیندخواهدمی

ماکهبببیندخواهدمیکنیم؟میبازآنبرايرافضاو مااست،اتفاقبهتریناینوآوردمیبوجودرااتفاقی

میکاريهروکاراینبهکردهآمادهراماو،استخودشبهماکردنزندهصدددروگرددمیپنهاناوکهآگاهیم

،شودمییکجور،شودمیماوجودوارداوخردشویممیتسلیماگریعنی.دهدمیاثرترتیبو،داندمیاوکنیم

میحاالافتاد،خواهداتفاقیچهکهداندمیو.شودمیدیگریکجور،کنیممیمقاومتشویمنمیتسلیماگر

.بدانیدهمشماگویدمیموالنا.بدانیدهمشماخواهیم

دیگریکجورکنیدبازرافضانکنید،شدخواهدیکجوريلحظهایناتفاقمقابلدرکنیدمقاومتکهدانیدمیشما

کاروکاریدمیپوكبادام،آمدخواهدبوجوددرد،افتادخواهدبکارذهنیمنعقلکنیدمقاومتاگر.شدخواهد

وفکرمخصوصاً،دبشوبعدتانچهارواردزندگیخردبشویدتسلیماگر،هستتوفیقبیجهدو،کنیدمیمزدبی

،برسدمطلوبنتیجهبهشماکارهايکهشدخواهدسببکاراین،دادخواهیدانجامنیکعملاین،بشودعملتان

چجوري،کنیدمیچکارشماکههستحواسشاولحظهبهلحظهکهبدانیدو،شویدمیتسلیملحظهبهلحظه

خردوبشودبازبیشترشمادروندرفضاایناو دارد کمک می کند،کنیدمیفکردرستاگروکنیدمیفکر

:گویدمی.شدخواهیدموفقشماوبریزدشماعملوفکربهبیشتري
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همچون طَبقِ حلوااسرار بر او ظاهر، 

گر مکر کند دزدي، ور راست رود جانی

گوید؟میحلوابقطَچرا.پیداستاودرسرمبااليگذاشتمکهحلواطبقیکمثلمنسریعنیظاهر،همهاسرار

انسان.استسرمانبرحلواطبقوهستیمحلواما،کنیمعملوفکراوخردبامااگرطبیعیطوربهکهاینبراي

یک.داریمذهنیمنکهموقعیگذاشته،زهرحلواطبقتويموقعهابعضیاما، استآرامشاستشاديمنبع

ازبعضیسرشبااليداردحلواسینیکسیهر.هستیمحلواسینیماپس،بگذاریمحلواتویشبایدحلواسینی

کند،میمکردزديوقتیکیست؟شخصآنگذاشتیم،زهربجایشدورانداختیمراحلواما

.دزیدهرازندگیدزدیده؟راچیکرده،دزديانسانییکاینکهداردفرق، جانیرودراستودزديکندمکرگر

کنیممیمقاومت،کنیمنمیزندگیکاملطوربهلحظهاینمارازندگیوقتیدزدیم؟میچجوريمارازندگی

ذهنماندرو،کنیممیدردبهتبدیلدزدیممیرازندگییعنی،دزدیممیمارادردو،کندمیایجاددردمقاومت

.کنیممیفکردردهاوذهنیمنبراساسبعداًوکنیممیذخیرهمانسیستمدرو

رامافکرهايدردنبعمیک،ذهنیمنبصورتمامرکزومامرکزبشودذهنیمناینکهیکیاست،جوردوفکر

رازندگیکهانسانیاست،دزديکندمکرگرمعنیاین.کنندمیفکراینجورياالنمردمبیشترکه.کندایجاد

دزدیدهزندگی،استافتادهتلهبهزندگی،استرنجش،استکینهازپر،استرنجشازپر،دزدیده،نکردهزندگی

بایدبدزدي،رازندگیتوانینمیتوگویدمی. دهدنمیرااجازهاینخدا،هستخدااز،هستزندگیازشده

. استذهنیمنکاراینآینده،برايدارينگهودشنمی،کنیزندگیکاملطوربهرازندگی

حتماً،باشدداشتهوجودمادرچیزيهمچوناگرکه،هستنشدهزندگیزندگیِماهايکینه،مارنجشهايپس

کسی.حیله،مکراست،مکراسمشکنیممیفکرذهنیمنبراساسوقتی.ماستفکرهايمنبعدردوداریمدرد

عملشوفکرواردزندگیخردگذاردنمیو،کندنمیگشاییفضالحظهایناتفاقمقابلدرلحظهایندرکه

ولی.دانممیمن:گویدمیوکندمیفکرشامنبراساساینکهبرايکندمیحیله،کندمیمکرآدماین،بشود

نمیقضاوت،استصفرمقاومتشلحظهایناتفاقمقابلدرلحظهایندرکهاستجانی،رودمیراستکهجانی

میعملراست،کندمیفکرراست،رودمیراستهوشیارياینوروحاینجاناینکند،میبازرافضا،کند

.دهدمیقرارزندگییاخدااختیاردرراخودشاینکهبراي،کند
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بایدکهاستواضحخوببروید؟راستیاکنیدمکرخواهیدمیشماخوبگردد،میداردگفتزندگییاخدا

میپیشخاصیزندگییک،آیدمیپیشکاريیککنیمکرحلوا،طبقمثل،بیندمیلحظههر. برویدراست

دردزیاديمقدارکردهمکرکهکسی.دارندفرقهمباتادواینآیدمیپیشدیگريزندگییکبرويراست،آید

توکردي،تونهکرده،خدایاکردندمردمرااین:گویدمی،رودنمیمسؤلیتبارزیرهمذهنیمنچونوانباشته

نمیفرق.کردياشتباهدانیمیخوب؟دانستینمینبودي،تسلیم،نرفتیراستبرو،مسؤلیتبارزیر،کردي

میتوکهنداردکاريزندگی: گویدمی.خواندخواهمبرایتاناالن.کنداشتباهنداند،کنداشتباهبداندآدمکهکند

.رسینمینتیجهبهکنیمیاشتباهدانی،نمییادانی

رابیتسهاین،خواندمراابیاتآنآنکهازپسوخواندخواهممثنويازابیاتیبیتسهاینخوبفهمیدنبراي

یکجاراغزلکنممیخواهشخوانیدمیوقتیشماولی.دادخواهمادامهراغزلقیهب،کردخواهمتکراردوباره

،باشدتکهیکغزلکهکنممیتکراربعداًرابیتسهمنکهاستهمهمینخاطربهو،بخوانیدیکجا،بخوانید

آنقدر.ماندمیتابلومثل،دهدمیمعنیتکهیکاینکهبراي،بخوانیدتکهیکراغزل،باشدتکهتکهنکنیدجدا

،بنشیندشماجانبهوپیغامشبشودروشنشماجاندر،بشودروشنتابلواینکهکنیدتکراربایدراابیاتاین

:گویدمی. شودنمیروشنتابلواینبخوانیدیکبارونکنیدتکرارونخوانیداگر،ببینیدراتابلوبایدخودتان

3781مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بیت 

تا چو داود، آب سازد صد زرهپاي در دریا بنهبا سلیمان، 

تويمالحظهایندر،بنهدریادرپايسلیمانبا. استیکتاییدریايدریا،خداسترمزسلیمانبیندمیدوباره

خداجنسازشویممیسلیمانجنسازلحظهیکبشویمتسلیموقتی،بشویمتسلیمتوانیممی،هستیمذهن

وارد،شویممیدریاواردسلیمانباشویم،میخارجذهنازلحظهیکیعنی.شویممیدریاوارداوباشویم،می

یکتاییفضايوارد،آمدیمبیرونذهنازبنابراین.شویممیتسلیمدوبارهبعدۀ لحظ.شویممییکتاییدریاي

.گرددمیزیرآنگفتبیت؟سهآندربودکجاخداخدا،خودباکی؟با،شدیم

شویدمیمتوجهشویدمیتسلیموقتی،هستیداوشمااست،نفریکهمخداونفریکشماکهنیستاینطوري

براي،هستیمجسمجنسازکردیممیفکرتابحال.شویدمیمتوجهراخودتانجنسشدید،اوجنسازکه

بکنیدارکارایناگریواشیواش،کردیمپیداناظرحضورهوشیاريلحظهیک،داشتیمجسمیهوشیارياینکه



# Programگنج حضور726برنامه شماره 726

9: صفحه

راذهنتانناظرحضوربعنوانشمادفعهیکوشودمیانباشته،شودمیانباشتهروحضهوشیاريکهدیدخواهید

میاتّفاقشمادراتّفاقاتهستید،اتّفاقاتازغیرشماودهدمینشانذهنتانرااتّفاقاتآنبینیدمی.بینیدمی

.ذهنتاندرافتد

ماذهندریکی،دهدمینشانهمماذهنافتدمیبیروندریکی،داریماتفاقجوردولحظهایندرکنیدتوجه

است،اتّفاقدوهرنیست،خبريبیروناصالً،استآیندهبهمربوطیاهستگذشتهمالِفکرهاۀ بوسیلافتدمی

ناظرحضوربصورتشديواردکهردهخیکیکتاییفضايبهرويمیسلیمانباوقتی.افتدمیماذهندراتّفاق

کهبینیمیکنینگاهذهنتبهناظرحضوربصورتاگر.نیستیتوذهنتکهشويمیمتوجه،بینیمیراذهنت

.بکندخودشجذب،بکشدراتوتواندنمیذهن

پاوذهنازشویدمیخارجاینکهمحضبهو.ذهنتانتويشمانه،شماستتويذهنتانشویدمیمتوجهشماو

خمراآهنکرد؟میچکارداوودداوود،مثلسازدمیشمابرايزرهتاصدخدا،هوشیاري،آبگذاریدمیدریابه

،شدیدهوشیاريجنسازشدیدخارجذهنازکهوقتیدیگربعبارت.استهوشیاريآهنازمنظور.کردیم

بینیدمیراذهنوافتدمیذهنتويچوناتفاقاتدیگر.استجنگیلباسیعنی،استزرهخودشهوشیاري

وافتدمیآنجااتّفاقبینیدمیاالن،ترسیدیدمیوافتادیدمیاتّفاقوبودیدذهنتويقبالً.ندارداثرشماروي

.هستیدبینهایتة اندازبههستیدسیلمانة اندازبههمبلکه.هستیدآنازبزرگترخیلیآنازبیرونشما

زمانیتاندارداثراتّفاقاتردیگکرد،درستزرهمابرايزندگی،هوشیاري،دریاوشدیمدریاواردسلیمانباپس

ذهنرویممی،بیرونآییممیذهنرویممیهیتا.دارداحتمالبله،ذهنبهگردیمبرمی.هستیمدریاتويکه

موقعهیچ، کنیدمینگاهذهنتانبهناظربعنوانشما.رویمنمیذهنتويآییممیبیرونباالخره،بیرونآییممی

متقاعدرامالحظههرکهذهنیۀ سلطاز،شدیمبیدارذهنخوابازگوییممیرااین.رویدنمیذهنتانتويهم

.آییممیدر،دهدمینشانذهنکهاستچیزهاآندرزندگیکهکردمی

درزندگیبلکه،نیستزندگیدهدمینشانذهنکهچیزيآندرکهکنیدمیدركعمالًهبلکذهناًتنهانهشما

میزندهسلطانبههوشیارانهبعد.استسلیمانبه،استسلطانبهشماشدنزندهدرشماست،وسعتاین

االنما.استمهمهوشیارانهکلمهاین.شمابهدهدمیهوشیارانه،هوشیارانه،هوشیارانهراخردشسلطانشوید،

هبمخصوصاًبیرونیچیزهايبهواکنش،برانگیختگیاثردرراکارهاییهستیم،خوابتو،نیستیمهوشیارذهندر

؟استدرستکنیم،میداریمچکاردانیمنمیدهیم،میانجامدیگرهیجاناتوخشموحرص
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کهبفهمیمراچیزشهمهتوانیمنمیخوبولی،غزلبیتسههمینگویدمیچیزهاخیلیبیتسهباشدیادمان

هرسرو،گرددمیکسیهردروندر،مااندروندرپنهانیطوربهسلطانکهکردیمدركماچیزيیکحاالولی

دیگر،برویمراستبایدخوب.فهمدمیبرودهمراست،فهمدمیراآنکندمکراگرو،داندمیجداجداراکسی

لحظههروبنهیمدریادرپايسلیمانباگوییم،میداریمکهاستهمین،استهمینگفتیمهمرارفتنراست

:گویدمی. بشویمتسلیم

آن سلیمان، پیشِ جمله حاضرست

بند و ساحرستلیک غیرت چشم

زندهاوبه،بیاییدبیرونذهنتانازعقببکشیدشماکه.استحاضرانسانهاۀ همپیشخدا،یعنیسلیمانآن

جسمیهوشیاريوذهنچشمباذهنتورفتندمردمچوناماکنید،نگاهجهانبهناظرحضورصورتبهوبشوید

کهاستاینغیرتچیست؟غیرت.گذاردنمیغیرت،برندمیبکارراذهنیمنعقلودارندمنیکوبینندمی

زندهبراي:گویدمیغیرتقانون.استغیرتاین،نبینیدراخدا،کنیدنگاهحس،کنیدنگاهذهنبوسیلهشمااگر

ایناتّفاقپذیرشیاسلیمتکند؟میاوجنسازراماچیزيچه.بشوياوجنسازبایداودیدنبراياوبهشدن

.کشدمیبیروناتّفاقۀ سلطازرامااتّفاقپذیرششرط،وقیدبدونلحظه

،دهدمیمنبهچیاتّفاقاینوافتدمیاتّفاقیچهببینیمکنیممیراکاراینوداریمعالقهلحظههرمایعنی

،استبندچشمهمغیرتبنابراین.آیدمیآنوراززندگیبرکتهمبدهد،نداردچیزياتّفاقاست،غلطاین

راخداخواهیممیمرتّبکهاعتباريبهشدیمسحرمایعنیساحره.استکنندهسحرهمو،بستهراماچشم

منباید،بردایمرابندچشماینکهبراي.کارایننداردفایده.بینیممیراچیزهاخدابجاي،بینیمنمی،ببینیم

یکحداقللحظهاینراماچیزيچه.بشودریاواردسلیمانباگفتدارد؟برمیچیزيچهبرداریم،راذهنی

.تسلیمکند؟میخدایاسلیمانجنسازلحظه

میدیگريازپسیکیچرا.پردمیدیگريازپسیکیرافکرهابندچشم،داریمچشمبهبندچشممانهمهو

وکنیمدركحقیقتاًوقتیکند؟میفروکشاینهاکی.هستچیزياتّفاقاتدرکنیممیفکرمااینکهبرايپرد؟

نمیراخودممن،نیستهویت،نیستزندگیدهدمینشانمابهذهنکهچیزهاییدرکهرادركاینببریمبکار

یواش.نیستآنهادرزندگیکیفیت،نیستزندگی،نیستموفّقیت،نیستخوشبختیکنم،پیداآنهادرتوانم
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هوشیاريچشمرويازبندچشماینو،پذیردمیپایانچیزهادرخودمانجستجويوماقضاوتهايیواش

راسحرمانذهنیمنباتوانیمنمیما،استسحرذهنیمن.شکندمی،شودمیباطلسحرو،شودمیبرداشته

: گویدمیاینطوريشکند،میخدابشویمتسلیمبشکنیم،

او به پیشِ ما و ما از وي ملولتا ز جهل و خوابناکی و فضول

فروذهنخوابدر،ذهندرزدنچرتیعنیخوابناکی.استجهلذهنیمنعقلاست،ذهنیمننادانیجهل،

استاینطوري،استاینطوريگذرد،میماذهنازلحظههرکهفضوالنهنظرهاياظهاریعنیفَضولو.رفتن

کهکردننظراظهاروزدنحرفسرهمپشتخواهی،ژاژاست،بیرونیچیزهايبهمربوطاینهاواستاینطوري

.استآنطوريآناست آنطورياین

شروعکردراکارهااینبایدگویدمیذهنیمن،ذهنازشدنخالصورسیدنوحدتهبورسیدنخدابهبراي

حضوربهخواهدمیاشذهنیمنبا،بردمیبکاررااشذهنیمنعقلکهکسیهرنه،زدن،حرفبهکندمی

موضوعسهاینخاطربهگویدمی.زندمیبیهودهحرفهايمرتّبهم،استخوابناكهم،استنادانهم،برسد

وچیزهابهداریمعادتچونولیبشویمزندهاوبهتوانیممیلحظههرماوماستپیشزندگی،ماستپیشخدا

.هستیمملولاوازمااستچیزينهجنسازاو، وچیزهادرزندگیوخودمانجستجوي

یک،شدیمخالیتوبینیممیبینیم،میراچیزيیکشویممیبلندفکربصورتکهخوشحالیملحظهاینما

ملولیم،،هستیمماخودوخداستخالءاینبیزاریم،خالءآنازما،هستخالءیکآنازبعد،بعد.استصندوق

ترینشبیهدرواقعسکوت.آیدمیبدشسکوتاز،داردعادتذهنوزوزبهوزندمیحرفدائماًکهکسیاصالً

چراگوییممیهمدیگربهما،بیزاریمسکوتازماکهحالیدر،یمهستشبیهسکوتبهبیشترماماست،بهچیز

رویممیرفتتلویزیونکنیم،میروشنراتلویزیونهی! بگوچیزيیکرفت،سرامحوصلهزنینمیرفخ

.رودمیسراشحوصلهذهنیمناینکهبرايچرا؟.باشیمساکتتوانیمنمیاینترنت،

زندگی،میردمیآدم،استخطرتویشکهچیزهایی،جالبوضعیتهايدارد،وضعیتهادیدنبهاحتیاجذهنیمن

دونفر،دومردند؟نفرچندشده،تصادف،شدهایجادبیشتريدردکجا! جالبنداشهمهاینها،رودمیبینازها

ازگردد،میچیزهاایندنبالذهنیمن.مابرايبودجالبخیلیمردندمیاگرنفرهزاردونیست،چیزيکهنفر

.آیدنمیخوششجهاناینبهزندگیخردآوردنوفضاداريوخدابهشدنزندهوآرامشوسکوت
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زندهخودشبهرامابخواهدخدااگر،ملولیمخداازمایعنیملول،ويازماوماپیشبهاو: گویدمیهمینبراي

میچیبرايرااینها.رودمیسرذهنیمانمنرودنمیسرمااصلۀ حوصلولی،رودمیسرمانحوصلهماکند

کنیدمیتجربهشماراخواهیژاژاینوخوابناکیونادانیاینآیاکهببینیدشماکهخوانیممیاینبرايخوانیم؟

زندهشمابهاویابشویدزندهاوبهشماخواهدمیوشماستپیشخواهدمیاالنخدا کهدانیدمیآیاشخصاً؟

خوشمان،ملولويازماشما؟دانستیدمیراچیزينوهمچبیزارید؟اوازشماولیبشویدبینهایتشماوبشود

.بریزیدهمبه،کنیدپلوغشلوغاست،آرامش،استسکون،استسکوتاینگوییممی،آیدنمی

چون نداند کو کشاند ابرِ سعدبانگ رعدتشنه را درد سر آرد 

میکهاستصداییهمانهمرعد،استروشناییهمانبرقبرق،ورعد،آسمانبانگ،هستتشنهکهکسییک

باران،آیدمیابررعدیعنیآسمانبانگازبعدکهداندنمیچون.آیدنمیخوششخداالهام،آسمانبانگآید،

بانگن،آسمابانگازهمما،آیدنمیخوششرعدبانگازتشنهکههمینطورکهبگویدخواهدمی.آیدمی

دوستراشدگیهاهویتهمشدنریختهبانگما.آیدنمیخوشمانتسلیمازوسکوتوسکونصداي،زندگی

نفریکبخشیدنبخشیدن،باباشدهمراهاستممکنلحظهایناتفاقپذیرشیعنیلحظهایندرتسلیم.نداریم

پولبامن،شدگیهویتهمیکشناختیارنجشیکانداختنیعنیرنجشیکبخشیدن،رنجشیکبخشیدن

برکتوبارانسبباینکهدانیمنمیولی.آیدنمیخوشمانما،استآسمانبانگکندمراهویتمهویتم،هم

.شدخواهدزندگی

ازکهاستاینتمثیلش،استاینتمثیلشفکر،جریانبهماندهتشنهاینچشمکهگویدمیبعديبیتدرو

خوشا،شدیدتسلیمشدیدبیدارشما،بدهد،بگویدشمابهرابرکتشکهگرددمیلحظههرکهزندگیازآسمان

اتّفاقاتفکرهااینوباشدذهنتاندرفکرهاگذربهدائماًچشمتاناگرولی.شودمیواردداردبرکتبارانبحالتان

دیگرشماچیست؟بعدياتّفاقچیست؟بعدياتّفاقچیست؟بعدياتّفاقگذشتاتّفاقاینآقا،دهندمینشانرا

.نصیبیدبیآسمانبرکتاز

خبر از ذوقِ آبِ آسمانبی چشمِ او مانده ست در جوي روان

مشغولکه،اینجاداریمزندگیخردوشاديۀ تشنیک،گذردمیهمشوريآبیک،اینجاداریمتشنهیک

هویتهمجریان،گذردمیماذهنزاکردهتسخیررامالحظهبهلحظهکههمفکرجریان،استفکرجریان
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رويازراچشمشاگراینکهازخبربی،دردهاوفکرهاروانجويدراستماندهاوچشمدردهاست،وشدگیها

آبجويیکانگار.شودمیوجودشواردزندگیآسمانآبذوق،کندنگاهآنهابهناظربصورتوبرداردآنها

،آیدمیبارانکننگاهراباالگویدمییکی.زدهزلآنجابهاشهمه،نشستهاینجاهمتشنهیک،گذردمیشور

بریزدبارانآسمانازکنبازرادهانت.استزهر،استتلخ،بخوريتوانینمیاستشورکهآن،کنبازرادهانت

.دهانتبه

گرددمیمامیانبهپنهان: کهمابهگفتچراکهیواشیواششویممیمتوجهحاالپسهستیماینطوريما

خداانسانهاما،یعنیمورچگانرا،سلیمانبینندنمیموراناین.سلیمانیافتادهمورانحشَراندروبله،سلطانی

روان،جويدرماندهماچشماینکهبرايبینیم؟نمیچراکهشویممیمتوجهاالن.استپنهاناوبینیمنمیرا

.کنیدمتوقّفراروانجوياینبایدشما

مینشانجوياینکهاستچیزهاییدرزندگیکنیممیفکرمااینکهبرايگفتماست؟رواننقدریاچراجوي

بیروندروبیرون،رویممیمالحظهبهلحظهرا،شدگیهویتهموکنیممیتجربهرادردمالحظهبهلحظهدهد،

نمیراکاراینگفت.استآیندهبهزندگیانداختنمعادلاینو! طلبیممیزندگیبیرونیچیزهايازواتّفاقاتاز

.باشیدلحظهایندربایدکاراینبرايبکنیم،بایدزندگیکاملوپرطوربهلحظهایندررازندگی.بکنیمتوانیم

معادلهمین،خداستابدیتاینوابديۀ لحظاینازشویممیآگاه،نخوریمتکانوباشیملحظهایندرکامالًاگر

اینبهماکند،هآگاخودشبینهایتوابدیتبهراماکهگرددمیپنهان:گویدمی.هستهمخدابینهایت

صورتیم،

خبر از ذوقِ آبِ آسمانبی در جوي روانچشمِ او مانده ست 

از مسّبِب الجرَم محروم ماندمرکبِ همت سوي اسباب راند

آن،شودمیاینسبباینیمگویمییعنی،رابیرونیسببهايدهد؟مینشانمابهچیفکرهاروانجوياین

آنسببوضعیتواینشودمیوضعیتاینسببوضعیتآناستوضعیتگوییممیکهاینشود،میاینسبب

نشانذهنکه،استبیرونیعللواسبابهابهحواسماناشهمه،هستزندگیوضعیتآندروشودمیوضعیت

حواسمانۀ هماگرخوب.کندمیغافلسازسببوخدایعنیمسببازراماکاراین.استغلطاشهمه.دهدمی

.کردیمدرستخودماندلخواهبهماکهراسببها،دهدمینشانراهاسببهمآنوباشدفکرجويبه
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بهاوالًرازندگی،استبیروندرزندگیکهدهدمینشانمابهاصالًاست،غلطشناساییسیستمیکذهنیمن

منظورتاناستزندگیچیزایندر.داندنمیهیچکسآخر؟چییعنیاستبیرونزندگی،آوردهدرجسمصورت

کدامشود،میشروعزندگیکندپیداهمسرآدم.نیستزندگیکهبودنراحت،شودمیراحتآدمکهاستاین

میدرپولوکندمیزندگیآیدمیآدمبانفریک،استزندگیوضعیتآنمنظورتانشود؟میشروعزندگی

.زندگینگوییدشماپساست،زندگیوضعیتهايمنظورشان. نیستزندگیکهاینها،دهدمیآدمبهآورد

میهمشماو،شویدمیتسلیمشماببینداستمنتظروگرددمیدروندرسلطانکهشدیدمتوجهاالنشما

اتّفاقبهترینواقعاًکهافتدمیشمابراياتفاقیشود،میینعیتالهیقانون،قضاۀ بوسیللحظهایناتفاقکهدانید

بداتّفاقاین:گویدمیماذهنهماگرگیريایرادبدون،مالمتبدونبپذیریم،باید،ماستحالمناسباست 

ذهنیعللواسبابرويازراتانتوجهشماپس.کندبیدارراماآمده.بپذیریمبایداستبداشارزیابیاست

میاوبهروتسلیمطریقازمنو،کندکمکمنبهکهاستمنتظردروندرمسببکهدیگویمیوداریدبرمی

است؟درست.کنممیاستفادهاوکمکاز.کنم

کهزندگی،برسانندزندگیبهراماتواندنمیذهنیعلتهاي،ذهنیعلّتهاي،سببگوییممیما وقتیکنیدتوجه

کهچیزهااینبهکهاینبهبشودآگاهبیایدبیرونشدگیهاهویتهممحدودیتاینازانسانیعنیگوییممی

هاشدگیهویتهمهمیندنبالحاالتامدامکهبشودمتوجهباید.ندارندزندگیونیستندزندگیاینهاچسبیده

زندگیهايوضعیتدنبالحاالتا. هستلحظهایندر. استخودشدروندرزندگیزندگی،کردنپیدابرايبوده

. ندارندزندگیاینهاوهستندبیروندراند،ذهنجنسازاند،وضعیتزندگیهايوضعیتبوده،

پیداراآنعقلشده،مرکزشآنوشدهآنجنسازچسبیده،شده،هویتهمکهچیزيهرباکهبشودمتوجهو

اینکند،زیادراآنخواهدمیرود،میداردآنسويبهآگاهانهنااوقاتبیشتروناخواستهیاخواستهوکرده

.کردهادارهرااشزندگیحرصوخشم. شودمیخشمگینآوردنمیدستبهوقتی. استحرصاسمش

دیدو. کنندنمیایجادزندگیآورند،میوجودبهرازندگیهايوضعیتهست،بیروندرکههاسببجوراین

رابطهتوانیمنمیآنبا. باشدزندگیخردتواندنمیاین. استجهلهماناست،نادانیهمانهاشدگیهویتهم

رابطهمانبچهباکنیم،برقرارعاشقانهرابطههمسرمانباتوانیمنمیذهنیمنعقلبا. کنیمدرستعشقی

توانیممیآنازبعدبشویم،زندهاونهایتبیبهوبودنبهوبشویمخارجذهنیمنازباید. کنیمبرقرارعاشقانه
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هاسببرويازراتوجهمانوتمرکزمانوحواسمانمااالنبنابراینپس. بکنیمبرقرارعاشقانهرابطهدیگریکیبا

.بله. آوردمیوجودبهراهاسببکهگذاریممیسلطانهمانرويداریم،برمی

کی نهد دل بر سبب هاي جهان؟آنکه بیند او مسّبِب را عیان

وسیلهبهنهبشود،زندهاوبهیعنیعیانببیند،عیانرازندگیخدا،ساز،سببمسبب،کهکسیآن: گویدمی

بشویم،واقعیتسلیماگرشویم،میتسلیمماوقتیمثالعیان،رامسبباوبیندآنکهنیست،فکرعیانفکرش،

غریبوعجیبگسترده،خیلیتئوري،هايتعریفراتسلیمهیبرخی. شوندمیذهنیتسلیمايعدهیکحاال

. استسادهخیلیتسلیم. کنندمی

دریا،افتدمیذهنتدریااتفاق. افتدمیاتفاقیچهببینیلحظه،همینلحظه،اینبهبیاییبایداولیعنیتسلیم

. پذیریدمیراآنشما،افتدمیلحظهایندرلحظه،ایندرکهاتفاقیهر. دهدمینشانذهنتوافتدمیبیرون

وجودبهشاديیکبالفاصلهو،رودمیبینازذهنواکنش،بپذیریدواقعااگر. شودمیبازفضابپذیریدواقعااگر

راشماکهخیزدمیبرعقلییکخیزد،میبرخرديیکآرامشآنازآید،میوجودبهآرامشییکآید،می

.کنیدچکارکندمیراهنمایی

. نیستتئوریکوذهنیچیزیکتسلیمزنی،میحرفاشهمهکنی،میتعریفاشهمهکهکسیآنايپس

لحظهاینبهآمديموقعهر. مختلفهايزبانبهتعریفتعریف،تعریف،هیخورد؟میدردچهبهتسلیمتعریف

چیزدوازهاانسانمازندگیاینکهبرايشرط؟وقیدبدونگوییممیچرا.شرطوقیدبدونکرديبازرافضا

اتفاقشهمیکی. خداستلحظهاین. خداستلحظهایناست،گستردهبسیارکهلحظهاینیکی: شودمیتشکیل

میهیجانمانشود،میفکرمانشود،میبدنماناینشاملمامورددر. شودمیاتفاقاتهمهشاملاتفاقش. است

. شودمیمانجسمیجانشود،

گذشتههفتهما،بگوییمگفتیم،بارها.نیستیماینماو. استاتفاقجزءماجسمیجانما،فکرما،بدناینپس

یکپسکنید؟میتوجه. استلحظهاینفضاست،خداست،جسمانکار. جسمانکاروجسمیمماداشتیم،هم

کنممیصحبتدارممنلحظهایندرمثال. هستهمبیرونیاتفاقشمابعدچهاراینبرعالوهاتفاق. داریماتفاق

خودشجايسردرلحظهاینوشوندمیعوضاتفاقاتهی. استلحظهایناتفاقکنید،میگوشداریدشما

رااتفاقوقتی. نیستیداتفاقبهچسبیدهبه،وابستهنیستید،اتفاققربانی،پذیریدمیشمارااتفاقوقتی. است
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بایدعمالکنید؟میتوجه. شویدمیخداجنساز. اتفاقاطراففضايشویدمی. شویدمیجداآنازپذیریدمی

.استسادهخیلیکاراین. بدهیدانجامراکاراین

گوییدمیچهشما؟گوییدمیچهبرايآخر. گویندمیگویند،میگویند،میگویند،میگویند،میايعدهیک

نشانحلراهدهد،میالهامدهد،میعقلشمابهفضاایندرونازکنید،بازرافضا. کنیدبازرافضاآخر؟شما

عیانیعنی،. عیانذهنی،نهبینید،میعیانرامسببکنیدمیبازرافضاوقتی. بکنیدراتمریناین. دهدمی

آنجاازشاديآید،میآنجاازاتفاقاتکهببیندوببیندعیانطوربهرامسببکسیاگروبشویدزندهاوبهیعنی

سببحاال،. جهانهايسبببهبنددنمیدلدیگرآید،میآنجااززندگیکیفیتآید،میآنجاازآرامشآید،می

.افتندمیاتفاقدرستهمها

درستاینها. اندغلطاینهامان،یدردهاوسیلهبهکنیممیایجادفکرازبعدفکربابیروندرماکههاییسبباین

. دهدمیموالناکههستزندگیدرسهمدرساینضمندربدهیم،سامانزندگیمانبهتوانیمنمیما. نیستند

طوربهتواندنمیوکندتمرکزتواندنمیکهکسییک. بکشیدزحمتبایدکنید،تمرکزبایدکنید،توجهباید

تاکندتکراربکشد،زحمتکند،توجهباید. بگیردراموالنادرسةشیرآنتواندنمی،بدهدگوشرابرنامهمتعهد

میاالن. خواندیمرامثنويازقسمتیکپس. بله. راابیاتایننکندادبیمعنی. چیستجریانکهکنددرك

راغزلکهکردخواهدکمکمابهولی،استدرسخودشتنهانهقسمتهاهمهوبخوانمدیگرقسمتیکخواهم

:کهگویدمی. بفهمیمبهترهم

3182پنجم، بیت مولوي، مثنوي، دفتر 

جفّ الْقَلَماین بود معنی قَد هاي دم به دمفعلِ توست این غُصه

دراتفاقاتجریانبهزدنزلدیدیم،االنهمینواستجسمیهوشیارينتیجهکهدمبهدمهايغصهگویدمی

خدارادمبهدمهايغصهیعنی. ماستکارنتیجهاینآسمان،بارانزندگی،خردبهنکردنپیدادسترسیوذهن

. استاینجفّ الْقَلَمقَد معنیو. کنیممیایجادمادهد،نمی

 الْقَلَمقَد ّفخدا،قلمخدا،مرکبکهاستایناشمعنی.استمهمبسیاربسیارودادیمتوضیحبارهاوبارهاراج

ماحال. داریمحالییکمالحظهاینیعنیچه؟یعنی. بوديسزاوارتوکهچیزيآنبهشودمیخشکصنع،قلم

شایستهچقدرسزاواریم،چقدرکهدارداینبهبستگیدارد،کیفیتچقدردارد،شاديچقدراست،خوبچقدر
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مقابلدرکنیممیمقاومتاگر. هستیمتسلیمچقدرکهدارداینبهبستگیماسزاواريما،شایستگی. هستیم

نمیتسلیمهیچوکنیممیمقاومتهمبعدلحظهکنیم،میمقاومتهمبعدلحظهلحظه،ایندرلحظه،ایناتفاق

هویتیم،همخودمانقضاوتباکنیم،میقضاوتلحظهایندراگرشود،نمیصفرمامقاومتموقعهیچوشویم

میخیابانتوياست،بیچارهشخصاینکهببیند،کندنمینگاهخدا. هستیمبدزندگیسزاوارماصورتایندر

آیدنمیبعد. داردزیادهمپولدارد،بزرگخانهنهیا،استگرسنهبخورد،نداردهمنانندارد،همخانهخوابد،

بهبستگیهیچ. نهکنم،بدراحالشاستزیادپولشکهآنکنم،خوبرااینحالاستبیچارهکهاینکهبگوید

نمیچقدروکنیممیمقاومتچقدرلحظهایندرکهدارداینبهبستگی. نداردنداریم،یاداریمراچهکهاین

.کنیم

ماشودمیکمترمقاومتهرچهکمتر،کمتر،کمتر،کنیم،کموکنیمکمقضاوتکنیم،کموکنیمکممقاومتاگر

میشادترنویسد،میبهترخدا،زندگی،نویسد،میاالنرامازندگیکهنانتیجه،در. سزاوارتریموترشایسته

وارددردهاعقل. دارددمبهدمهايغصهکند،میمقاومتلحظههرکسیاگر. نویسدمیباالکیفیتبانویسد،

انباشتهخودتانبرايرادردشمااگر. دیگرانبرايوخودشبرايکند،میزیادرادرد. شودمیعملشوفکر

ایندرراخودتانمسئولیتبایدشما. کنیدمالمتراخدانیاییدهستید،دردهاکردنزیاددنبالمرتبوکردید

میتعیینمنهوشیاريکیفیتوهستملحظهایندرهوشیاریمکیفیتمسئولمنکه،بگیریدعهدهبهلحظه

.مرازندگیوضعیتحتیومرازندگیکند

دارد،لحظهایندرشماهوشیاريکیفیتبهبستگیشود،میبازشمارويجوريچهلحظهایندرزندگیاینکه

خداییهوشیاريدرصدنوداگرهست؟حضورخداییهوشیاريچقدراست،دردباتوامجسمیهوشیاريچقدر

پشتشاديزیبایی،پشتزیباییبرکت،پشتبرکتهیشمازندگییعنی. استعالیخیلیاینهست،حضور

دارید،اضطرابهستید،نگرانکنید،میگناهحسکنید،میمالمتکنید،میمقاومتشمادرصدنوداگر. شادي

راخوبزندگیانتظاراصالکنید،میعملوکنیدمیفکرهمینطوريهستید،کینهازپرهستید،رنجشازپر

مال.شدخواهدبدترهمینطور. کندرحمبیایدخداکهنگویید. کردنخواهدرحمشمابههمخدا. باشیدنداشته

. شدخواهدبهتریکینآ

.استتسلیمبیشتراواینکهبرايندارم؟مناست،شاداست،خوبزندگیشدارد،چیزهمهاوچراگوییدمیشما

میچهو. بله. کنیدمیزندگیشماونویسدمیلحظهایندرراشمازندگی،خدا،کهاستاینجفّ الْقَلَمقَد معنی
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اساسبرفکر،ازبعدفکرهیماگفت.ذهنتويبرویمنبایدماشما؟دانستیدمی. داردشمابهبستگینویسد؟

هیزنیم،میحرفهیزنیم،میحرفهی. ذهنیمنجهل.فکرهایمانتويزنیممیچرتخوابناك،دردهایمان،

.بله. کندنمیدرستراکارکهاینها. کنیممیقضاوتهیگیریم،میایرادهیکنیم،میمالمت

بِما اَنْت القٍجفّ الْقَلَم

.خشک شد قلم به آنچه سزاوار بودي

وبارهاهستهرچه. استمهمیچیزخیلیواقعاحدیث،گذاشتهرااسمشاست،حدیثحاالاینرويموالنا

وآوردیمراشکلشاینماحاالشده،گفتهمختلفهايصورتبههمحدیثاینوکندمیاستفادهآنازبارها

.استدارمعنیودرستوخالصهشکلشاین

نیک را نیکی بود، بد راست بدکه نگردد سنّت ما از رشَد

منقانونیعنی. گرددبرنمیخودشهدایتازخودش،شدرازجهانادارهسنتکهگویدمیهمخدا: گویدمی

برعملچیست؟نیکی. بیندمیبديکند،بديهرکسی. بیندمینیکیکند،نیکیهرکسی. شودنمیعوض

میشماعملوفکربهکند،میعبورشمااززندگیخردشوید،میتسلیمشماموقعهر.شدهتسلیمفکراساس

.دیدخواهدنیکیبکندراکاراینهرکه. استنیکیاینریزد

نمیعوضسنتاینو. دیدخواهدبدکند،عملدردهاازوکندفکردردهاازوکندقضاوتکند،مقاومتهرکسی

اینبهکندمیادارهراکائناتکهکلخرد. کندمیادارهاینطوريراجهانخدایعنی. خداستسنتاینشود،

انسانها،مورددربشودتسلیمهرکسی،گیردمیرااوراهنماییبشود،تسلیمهرکسیکهکندمیادارهشکل

. شودمینابودو،رودمیخودشدردهايعقلبهنتیجهدرگیرد،نمیرااوراهنمایی

میاندرپنهانسلطانیگفتکهکنیممیصحبتاینبهراجعداریم. کنیممیصحبتجفّ الْقَلَمبهراجعداریم

میتعیینلحظههر. جفّ الْقَلَملحظههر. بیندمیراشماسرّلحظههرگفت. کندمیراکارهااین. گرددمیشما

. باشیدداشتهپولخواهیدمیهرچقدر. باشیدخواهیدمیهرکهحاالشما. باشدچقدرزندگیتانکیفیتشماکند

. رودمیقانونهمینباکند،نمیفرق. باشیدبزرگباشید،کوچکباشید،مردباشید،زن. باشیدداشتهمقامیهر

.کندمینییعتهمتکبهتکگفت
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تا تو دیوي، تیغِ او برَّنده استکار کن هین که سلیمان زنده است

منبانهکن،کار. کنکار. شوتسلیممرتبهی. عملتوفکربهبیاوررااوخرد. شوتسلیمباش،امیدوارکن،کار

سلیمانگویدمیدنبالشچونکنکار. کناضافهراذهنیدیدنهکن،ایجادبیشتردردنهکن،مقاومتاتذهنی

فضایابپذیررالحظهایناتفاقشو،تسلیم.کنکار. کندمیداردنگاهلحظههرخدایعنیاست،زندهخدایعنی

هردويباوکنیمیقضاوتوکنیمیمقاومتتوتادیوي،توتااما. استزندهنمرده،خداکهبدانکهکن،باز

برّندهاوتیغصورتایندراست،ذهنیمنحفظکارتتماموکنیمیحفظراذهنیمنتوتاهویتی،هماینها

. بریدخواهدتیغش. است

خودشبهراشماداردقصدو. بکندشمابهلطفیخواهدمیگرددمیسلطان: گفتگوید؟میچهکنیدمیتوجه

درحیوان،بهنباتازنبات،بهجمادازبخشیده،تکاملهوشیاريصورتبهراانسانهامایعنیراشما. کندزنده

. شدیمشلخیلیشدگیهویتهمیکمشغولانسانذهندرانسان،بهایمجستهحیوانازاصطالح،بهحیوان

. نیستانسانیپایدارحالتیکیعنی. استشلخیلیجهانباشدگیهویتهماین

. راذهنکندتركبشودبیداربعدسالگی،دهسالگی،ششپنج،تاذهنشتويبرودبیایدانسانکهبودهقرار

میتركوفهمدمیهمبچهاست،ايسادهکارایننیست،زندگیذهنیچیزهايدرواقعابشویممتوجهمااینکه

سالمان، پنجاه کنیم، بشود بیست سالمان، سی سالمان، چهل بیعنی باید این قدر ما مقاومت رافضااینکند

سالمان، دیگر تمام بدن ما خراب بشود، سرطان بگیرد، سکته بکند، فکرهایمان خراب بشود، ذهن ما خراب بشود، 

.همه چیزمان خراب بشود، باز هم نفهمیم که ذهن جاي زندگی نیست

بفهمیم سلیمان زنده تا ،یعنی اینقدر ما باید کشش بدهیم. آن چیزهایی که ما دنبالش بودیم، آنها زندگی ندارند

من ذهنی را . همین طور دیویت را ادامه بدهیم. سلیمان رمز خداست. است که ما را می خواهد به خودش زنده کند

انداختن، عدم پذیرش انیادمان باشد مالمت کردن، گردن دیگر. پس کار کن. نوکر شیطان باشد. ادامه بدهیم

ببین . هاي جهان باشها و سبباینکه بگوییم تو علت. نیستندمان در این لحظه اینها کاريهوشیارمسئولیت 

. یا فالنی کرده. خودت کجا بودي؟ نه تو کرديپس . تو کردي:گویندمی. هاي جهان هستندمردم چطوري در سبب

اینکه. براي همین می گوید کار کن. خواستی ندهیب میوخ. اختیارمان را دادیم دست فالنی، ما را بدبخت کرده

. تو بخواهی یکی را مالمت کنی و از زیر بار مسئولیت دربروي، این کار نیست
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و ما آنها را .هیچکدام کار نیست. خیلی کارها که در من ذهنی ما می کنیم، یعنی همه کارهاي من ذهنی کار نیست

کردم، بحث کردم، رفتم ستیزه کردم، دعوا . جنگ که کار نیست. کار کردم،جنگ کردم. به حساب کار می گذاریم

ست که از اکار این. ست که خرد زندگی را بیاورد به فکر و عملاکار آن. کار نیست این. جدل کردم، کار کردم

. سلیمان انرژي بگیري، برکت بگیري

می خواهیم آماده شویم جنگ کنیم، کار است این؟ بعد از اینکه جنگ کردیم، آدمها زخمی شدند، ببریم 

کنیم، این کار است؟ ستیزه کار است؟ نه ستیزه کار نیست، مقاومت کار نیست، عیبجویی کار بیمارستان معالجه

هیچکدام از این . انتظار داشتن کار نیست. رنجیدن کار نیست. غیبت کار نیست. عیبگویی کار نیست. نیست

شما نگویید ،ا را نمی گویدوقتی می گوید کار کن اینه. اینها کار نیستند. توقعات ما کار نیست که از مردم داریم

هر کاري می کنیم . این دیویت است. نیست،آقا من رفتم از صبح تا حاال دارم دعوا می کنم مگر این کار نیست؟ نه

.که دیو را قوي کنیم، من ذهنی را قوي کنیم، دردهایمان را زیاد کنیم که کار نیست

چون فرشته گشت، از تیغ ایمنی ست

خوف نیستاز سلیمان هیچ او را

تبدیل به حضور شدیم، هر لحظه که تسلیمیم و از جنس فرشتگی ،وقتی ما تسلیم شدیم. همین را می گوید

تا شما مقاومت می کنی در مقابل ،یعنی خیلی ساده است. از تیغ خدا ایمن هستیم،هستیم، فرشتگی یعنی حضور

را باز می کنی، تیغ قهر خدا قطع می شود و شما همین که تسلیم می شوي و فضا،اتفاق این لحظه تیغ او می برد

. نباید از سلیمان بترسید

ما بدون توجه به سلیمان که بین ما . با خواندن این درسهاي موالنا شما متوجه می شوید که ما خیلی اشتباه کردیم

یمان دارد نگاه می سل. می گردد دروغ می گوییم، بهتان می زنیم، قضاوت می کنیم، بد می گوییم، غیبت می کنیم

زندگی . ، زندگی شما را خوب بنویسدجفّ الْقَلَمبعد آن موقع شما می خواهید که سلیمان در این لحظه . کند

خدا باشنده . خودت تعیین می کنی چطوري باشد آنطوري می شود. خودت را خودت می نویسی در این لحظه

ما فکر می . دارد این را می گوید. یت خودمان ادامه ندهیمبه شرطی که ما تسلیم بشویم و به دیو،ترسناکی نیست

بقیه چیزها مهم . حاال یک جوري هم در چارچوب قانون بگنجد. کنیم اگر مردم ندانند و نبینند اشکالی هم ندارد

. ها خیلی مهم استهمین بیت. نه مهم است،نیست
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ست، نه فوقِ فلکرنج در خاك حکمِ او بر دیو باشد نه ملَک

فضا در . دیو کی است؟ دیو انسانی است که من ذهنی دارد و مقاومت دارد. حکم خدا، حکم قضا بر دیو است

عقل دردها را باال ،عقل من ذهنی را باال می آورد. فضا را می بندد،اطراف این لحظه و اتفاق این لحظه باز نمی کند

فرشته حضور . نه فرشته،نه ملک،قضا و اتفاق بد براي این آدم استحکم خدا و قانون . این دیو است،می آورد

. است

ک است که با لَیعنی دو جور چیز تعریف می کند که یکی دیو است که با مقاومت بوجود می آید، یکی م

ها در همین من ذهنی است، درو این دردها و رنج. یعنی شما یا دیو هستید یا ملک. فضاگشایی بوجود می آید

وقتی شما فضا را گشودید و باالي فلک رفتید، باالي اتفاقات رفتید، وقتی شما جریان اتفاقات را تماشا .خاك است

نمی گویم نباید ما در . کشته و مرده اخباریم. نکردید و از آنها انرژي نگرفتید، ببینید چقدر ما عالقمند به اخباریم

، ناهجاخبار چه می گوید؟ راجع به دیویت در این. به اخبار داردمان بستگی ولی ما زندگی،جریان چیزها باشیم

هر کسی حالش بد است نباید . پر از رنج هم هست. هاي من ذهنی را می کنداخبار صحبت. راجع به اتفاقات بد

. اخبار نگاه کند

دهد قطع بشود، شما ها را نشان می اگر جریانات ذهنی که وضعیت،در فوق فلک یعنی خارج از فضاي این اتفاقات

حاال ممکن است یکی بگوید که . حواستان به فکر بعد از فکر که از ذهن شما می گذرد نباشد، رنجی وجود ندارد

منتها با خرد زندگی، با الهاماتی که از آنور . داتفاقاً باید کار کنی،آیا اصالً ما واقعاً در این جهان نباید کار کنیم؟ نه

.می آید

این مقصود همه انسانهاست و با مقصود کل . اولیش و مهمترینش زنده شدن به اوست. د داریمما دو تا مقصو

ي آمده به جماد، از جماد به نبات و هوشیاراینکه ،يهوشیارمی بینید مرتب بیدار می شود . کائنات هم یکی است

د، این یعنی که خدا به خودش در اش را هم دارد بیدار می شواز آنجا به حیوان و از آنجا به انسان و حاال بقیه

بجاي اینکه براي چی . ما نمی دانیم براي چی،حاال براي چی شما نپرسید براي چی. ها دارد بیدار می شودجسم

. بعد آن موقع انرژي و برکت از این زنده شدن سرازیر می شود به مقاصد بیرونی شما. بپرسید فعالً زنده شوید به او

به کار ما، به فکر ما خرد زندگی او،کاربهدار است، آن یکی فرض کنید مغازه،تانمعماريشما معمار هستید به 

ولی یک مقصد اصلی ،مان ممکن است ما مقاصد بیرونی مختلفی داشته باشیمدر طول زندگی. جریان پیدا می کند
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و االن ،به خواب ذهن فرو نرویمدیگر . اولیه داریم، آن هم زنده شدن به زندگی است و زنده ماندن و بیدار ماندن

خارج از نفوذ اتفاقات رنجی وجود ندارد ولی خالقیت و انجام کار وجود ،می دانیم که رنج در این من ذهنی است

ما هم همان کار را . یکی کسی خرد زندگی را می گیرد و فکر و عمل می کند و در این جهان کار می کند. دارد

. به اتفاقات کاري نداریم. حرف مردم کاري نداریمما اصالً به . داریم می کنیم

اتفاقاً . براي این کار باید تا حدودي به زندگی زنده شده باشیم. ما می خواهیم این آموزش را در جهان پخش کنیم

مان می ریزد نتیجه وقتی به زندگی زنده شده باشیم، می بینیم که این خرد زندگی است که وقتی به فکر و عمل

یک یک . دانیمگفت یک یک اسرار را می . آنها هم بروند همین کار را بکنند. بنابراین با دیگران کاري نداریم. دارد

. بعد آن موقع مقاصد بیرونی مختلف داشته باشیم، و ابدي خودمان زنده شویمازلیما باید به مقصود

تا بدانی سرِّ سرِّ جبر چیستترك کن این جبر را که بس تهی ست

می گوید این جبر را، این اجبارگونه زندگی کردن را که ما باید توي من ذهنی زندانی باشیم، دائماً باید ستیزه 

یم و زندگی را در بیرون جستجو کنیم این را وکنیم، مقاومت کنیم، قضاوت کنیم و با چیزهاي آفل هم هویت بش

می گوید . می گوید که این جبر بس تهی استپس هر کسی فکر می کند که مجبور است در ذهن بماند . ترك کن

شویم، بکه ما باید از این من ذهنی بیرون بیاییم به زندگی زنده ،که ما اینطوري درك کنیماین است جبر عبارت از

شویم و بیدار بمانیم و زنده به زندگی و بینهایت خدا تمان برسیم، یعنی از خواب ذهن بیدار به مقصود اصلی

. بر استاین ج،بمانیم

ها می گویند که ما ولی بعضی. مس من ذهنی است. طال حضور است. که طال نمی تواند مس باشداین است جبر

. اصالً این زندگی انسان همین است. افتادیم به ذهن، محبوس شدیم و نمی توانیم بیرون بیاییم و نباید هم بیاییم

و ،ریدن از یک چیز بیرونی به چیز بیرونی هستهمین فکرها است و همین چیزهاي بیرونی هست و همین پ

اگر فکر می کنی که باید توي . می گوید این جبر بس تهی است.این جبر است. همین ایجاد درد هست و همین

. این را ترك کن تو. این خالی است، خالی از زندگی است، یک مفهوم بیخودي است،ذهن زندانی باشی همیشه

چرا فکر می کنی مجبوري؟ . مجبور نیستی آنجا بمانی. یعنی محیط ذهن را ترك کن

ما وارد ذهن . یک سري داریم ما، یک رازي داریم که شما به آن زنده می شوید و آن حضور است،سرّ سر جبر

. زنده شدن و زنده ماندن این جبر است. شویمبشویم و به خود زندگی زنده بانه از ذهن بیدار ارهوشیشدیم که 
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دوباره برویم به ذهن یا جاي . شویم و این زنده شدن را از دست بدهیمبیعنی ما مجاز نیستیم که به خدا زنده 

نمی توانند بیرون ،اندگیر افتادهمی گوید که آن جبر اولیه که انسانها فکر می کنند. این جبر است. دیگر، نه

.هاستبیایند این جبر تنبل

تا خبر یابی از آن جبرِ چو جانترك کن این جبرِ جمعِ منبالن

معنی را اینکه تو مجبوري در من ذهنی باشی و من ذهنی را ادامه بدهی و این دردها را بکشی و این حرفهاي بی

چکار کنم؟ عادتهاي بدم را . آقا نمی توانم. من ذهنی تنبل هم است. ع تنبالن استبزنی، می گوید این جبر جم

. می ترسم. تا دست می زنم جیغم می رود باال. شومبهایم جدا شدگینمی توانم از هم هویت . نمی توانم ترك کنم

مرکز هم هویت می ترسم این. می ترسم این چیزها را که به آن چسبیدم از دست بدهم،شب و روز می ترسم

آن موقع چکار کنم؟،شده، مرکز مادي فرو بریزد

فکرها و ءها را در مرکزمان نگه داریم و اینها مرکز ما باشند، منشاب اینکه ما مجبوریم این هم هویت شدگیوخ

کنید، اگر شما اینطوري فکر می. هاستاین جبر تنبل. مان باشند که جهان را پر از درد کنیم، این جبر نیستعمل

عادت . کاهل که من ذهنی اینطوري است،منبل بر وزن تنبل همین به معنی تنبل است. جزو همین تنبالن هستید

. الزم دارم،عادت کردم،رنجشم را نمی توانم بیندازم،عادت کردم به دردهایم،هاکردم به این هم هویت شدگی

لطمه به . غیبت می کنم حس می کنم که بزرگ می شومچون هر جا ، غیبتم را نمی توانم ترك کنم. خوشم می آید

. دیگران می زنم، زندگی مردم را بهم می ریزم، خوشم می آید نمی توانم ترکش کنم

ش آب اهاتفاقاً پایین خواهیم خواند، می گوید کسی که هم. اند از دردهایشان خوششان بیایدانسانها عادت کرده

این جبر جمع تنبالن را رها کن تا از آن جبر چو جان . اي می دهده چه مزهشور خورده، آب شیرین را نمی داند ک

وقتی . هستدر آنهست، چقدر زندگی در آنو می بینی چقدر شادي . یعنی زنده شدن به حضور را پیدا کنی

. من براي همین آمدم،ها،رفتی آنجا خواهی دید

خوب و فایقیاي گمان برده که ترك معشوقی کن و کن عاشقی

همه باید به من احترام بگذارند، که من ذهنی ،می گوید این معشوق بودن را که همه باید مرا دوست داشته باشند

در اینجا عاشقی لحظه به لحظه تسلیم شدن و با سلیمان پا به دریا نهادن . کنبعاشقی . اینطوري است، ترك کن

معشوقی یعنی بلند . ویت شدگی هاست و تسلیم استو انداختن هم ه،است و کوچک کردن من ذهنی است



# Programگنج حضور726برنامه شماره 726

24: صفحه

عجب آدمی هستم من، چرا مردم نباید عاشق من باشند؟ هر روز لیستم را بزرگتر کنم به به شدن می گویند به به 

هاي مصنوعی که من اصالً مردم همه باید عاشق من باشند به خاطر این خصوصیت. که چند نفر عاشق من هستند

اند یا حتی مردم درست اي یک تصویر ذهنی از خودشان درست کردهام، یک عدهنسبت دادهبه خودم در ذهنم 

. این بیت خیلی مهم است. اندکرده

ببینید بیشتر مواقع یا همیشه برخی از ما مطابق تصویر ذهنی که خودمان از خودمان درست کردیم که بسیار هم 

دیگران چه توقعی . م یا تصویر ذهنی که دیگران از ما ساختندیعنی از آن تقلید می کنی. زیباست زندگی می کنیم

. این آدم جامد است.چون معشوقشان هستم،از ما دارند، ما چطوري باید رفتار کنیم، من آن طوري رفتار می کنم

یا بخاطر تصویر ذهنی که ،هایی که مردم به آدم می دهندخدا نکند یکی به خودش گمان ببرد بخاطر نسبت

من یک سر و ،ست، فائق است، مسلط است و چیره استابراي خودش ساخته که زیباست، خوبست، عاقلخودش 

. هر کس اینطوري فکر کند من ذهنی خطرناکی دارد،گردن از همه بلندترم

یا تصویر ذهنی که دیگران از ما ،توجه کنید زندگی کردن بر اساس من ذهنی که خودمان براي خودمان ساختیم

ما متوجه نیستیم که داریم مطابق میل مردم زندگی . یک نقش ناآگاهانه است که من ذهنی بازي می کندساختند،

. ما را دوست داشته باشند، احترام بگذارند،یعنی عالقمند به مردم. براي اینکه معشوق مردم هستیم،می کنیم

که من چطوري این است همه حواس مایعنی. قبول داشته باشند و این سبب می شود که ما از خدا بی خبر شویم

مطابق تصویر ذهنی خودم که از خودم ساختم یا دیگران ساختند، عمل کنم و فکر کنم؟ پس من محدود شدم در 

این . فکر و عمل من همین تصویر ذهنی استءبراي اینکه منشا. جبر نگهداري این تصویر ذهنی. همین جبر دیگر

. تقلید از خودم است

من . کی هستم من! چه فائقم بابا،چه خوبم من،اصالً صفرم. ترك معشوقی کن و کن عاشقی:می گویدبراي همین 

وقتی به معشوق زنده بشوم، به زندگی زنده می شوم، همین سلطانی که همین االن می گردد و منتظر ،اگر بشوم

دیگر عاشقی نمی . ه خوشگلمنگاه کن من چ،که من می گویم من خودم معشوقم،شومباست که من به او زنده 

تصویر ذهنی که از . تصویر ذهنی که از خودم ساختم داغونش می کنم. پس ما می گوییم من معشوق نیستم. کند

هیچ کس نمی تواند از من توقع داشته باشد چطوري . خودم ساختم بر اساس توقعات مردم داغونش می کنم

بدشان می خواهد می خواهد مردم خوششان بیاید، . کنممن مطابق خرد زندگی می خواهم زندگی. زندگی کنم
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ما هیچ قید و بندي را رعایت نمی کنیم که به او . نداشته باشندمی خواهد می خواهند دوست داشته باشند، . بیاید

. می گویید من دارم خودم را کوچک می کنم. هر کسی جلوي این کار را بگیرد شما اهمیت نمی دهید. شویمبزنده 

شرط زنده شدن به او واژگون کردن و در هم ریختن همین تصویر ذهنی است که ما هر لحظه از آن تقلید می 

. کنیم و این زندگی غیر اصیل است

هیچ اصالتی در این جور زندگی وجود ندارد و بیشتر اوقات این تصویر ذهنی خیلی، همچون تصفیه شده و کار 

ولی ما به خرد .چرا مردم از ما انتظار ندارند،نمی کنیم و آن کار را نمی کنیمو نمی دانم اینکار را،بدي نمی کنیم

یا واقعاً ، یا شما اینطوري زندگی می کنید. شما منِ خودتان را بسنجید. ما هنوز من داریم. زندگی وصل نیستیم

زیر سلطه مردم در همین خوب و فائقی تجسم کنید . اید؟ شما فکر می کنید خوب و فائق هستیدتبدیل شده

. بخاطر تایید مردم و توجه مردم خودتان را فائق می دانید. مردید،براي اینکه آنها شما را تایید نکنند. هستید

که به او زنده شوي، به بینهایت او این است زندگی اصیل. این زندگی، زندگی اصیل نیست،نه:موالنا می گوید

. ه چطوري باششوي و او به تو بگوید در این لحظبزنده 

ترياي که در معنی ز شب خامش
گفت خود را چند جویی مشتري؟

همان کارهاي قبلی را می . یعنی هیچ معنویتی در تو نیست. ترياي کسی که به لحاظ معنوي از شب هم تاریک

گویی بلند می شوي می،تصویر ذهنی داري،من داري،ستیزه می کنی،قضاوت می کنی،مقاومت می کنی،کنی

توجه ؟هاي خودت مشتري پیدا کنیچقدر می خواهی براي گفته. به او زنده نشدي،این من خوب و فائق است. من

. هاي ما را بخرند، این کار خطرناك است و ما باید بر اساس خرد زندگی حرف بزنیمکنید اینکه مردم گفته

چه احتیاجی داریم که بخرند؟ ما زندگی خودمان را . اصالً چرا بخرند. می خواهند نخرند،مردم می خواهند بخرند

می زنیم، آنهایی که عالقمندند بر ،مان شد یک حرف درستی بر اساس خرد زندگی بزنیماگر هم قسمت،می کنیم

وید سرشان را باید بجنبانند و و ما دنبال بیت بعدي که می گ.می دارند و آنهایی که عالقمند نیستند بر نمی دارند

. تایید کنند یا تعظیم کنند نیستیم

تورفت در سوداي ایشان دهرِسر بجنبانند پیشت بهرِ تو
مردم . و این قضیه مریدي و مرادي پیش می آید،بله بله ما حرف شما را قبول کردیم،هی سرشان را می جنبانند

یک من ذهنی دارند یک آدمی هم تجسم .تبدیل بشو به زندگی،زنده بشو؟آقامراد چی هست. مراد می خواهند
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این ،تو هم در جبر من ذهنی هستی،تو هم بتی،او بت است،او مراد نیست. می کنم می گویم این مراد من است

ا یک مراد م،هی شل و ول. آنهایی که نمی خواهند کار کنند. گفت کار کن سلیمان زنده است. جبر تنبالن است

به تو چه می رسد حاال؟ . آن مراد اصالً از موالنا هم باالتر است،داریم

تورفت در سوداي ایشان دهرِسر بجنبانند پیشت بهرِ تو

هر ،ت از بین برود به این ترتیبامی خواهی زندگی. زندگی است،دهر در اینجا همین این لحظه بی پایان است

این زندگی . این زندگی را بخاطر سر جنباندن مردم می دهی برود. لحظه تو می توانستی این زندگی را زندگی کنی

هاي دیگر تبدیل می کنی به یک تصویر ذهنی، تصویر ذهنی می خواهد یک تصاویر ذهنی، بت،را زندگی نمی کنی

. چه بشود؟ می دانی که این زندگی تو را می سوزاندکه .براي تایید تو یا تعظیم کنند،هی سرشان را بجنبانند

آن کسی هم که اجازه می دهد سر . و سر می جنباند اشتباه می کند،هر کسی به کس دیگر تعظیم می کند

هر دو ،هر دو در جبر تنبالن هستند،هر دو من ذهنی دارند،هر دو بت پرستند. ،د او هم اشتباه می کندنبجنبان

که هر ،هر دو نمی دانند که بین ما مورها، مورچگان سلیمانی دارد می گردد،یمان زنده استنمی دانند که سل

تیغش همانها را . ولی تیغش می برد،شویم و ما بی خبریمبلحظه منتظر است که ما این بت را بشکنیم و به او زنده 

. مطمئن باشید. واژگون می کندباالخره اینها را هم،همین، همین که منتظر سر جنباندن هستند. هم می برد

ولو بنظر ظاهراً ،تا زمانی که ما منتظر سر جنباندن مردم هستیم به عنوان من ذهنی. تا تو دیوي تیغ او برنده است

یک تصویر ذهنی هستیم که دارد از یک تصویر ذهنی . به او زنده نیستیم،ولی اصیل نیستیم،آدم خوبی هستیم

ما . تقلید لزومی ندارد که ما از یکی دیگر تقلید کنیم،ببینید که این لحظه تقلید می کنیدشما باید . تقلید می کند

یک تصویر ذهنی می . این تقلید است،یک تصویر ذهنی می سازیم و مطابق این تصویر ذهنی عمل می کنیم

ه ما ناآگاهانه به م این نقشی است کگفت. دم، مطابق آن زندگی می کنیمسازیم مطابق توقعات مردم، خواست مر

. می گوید این معنوي نیست. عنوان من ذهنی بازي می کنیم و به عنوان معنویت می گذاریم

آن . خواهی دید که کیفیتش بد است،کیفیت زندگی شما چه باشد،این لحظه زندگی، خدا می نویسد. جفّ الْقَلَم

ی هستند که به ما ببینید آنها ک. وز حال ما خراب استنفر به ما تعظیم کنند هنهااگر میلیون. آدم هم ناشاد است

ي من، کیفیت هوشیارکیفیت ،هر لحظه خدا نمره بدي به من می دهد. من که حالم خراب استتعظیم می کنند؟

بخاطر زندگی غیر اصیلی که دارم و از بت . بسیار پایین است،زندگی من، میزان شادي من، میزان آرامش من
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ب میلیونها نفر چرا از درون به وخ. شان زندگی بدهمایبهمنیلیونها نفر هم انتظار دارند کهم. تقلید می کنم

.ها را درس می دهد موالنابا من چکار دارند؟ همین. زندگی زنده نمی شوند

ییم چرا می گو. مار همین من ذهنی است. از دفتر سوم،بله اجازه دهید چند بیت هم از قصه مارگیر برایتان بخوانم

می گیریم ما و بجاي اینکه در این لحظه زندگی کنیم، می دهیم و یک باشنده ذهنی را را مار؟ براي اینکه زندگی 

ولی حاال من دو سه بیت از آن را برداشتم که ،این قصه را خواندیم قبال،قدیم مارگیر بودو.یمآوربه حرکت در می

:می گوید که. می خوانم

998سوم، بیت مولوي، مثنوي، دفتر 

نادانیِّ خلقمار گیرد، اینتمارگیر از بهر حیرانیِّ خلق

مردم هم جمع می شدند دورش و به او یک پولی . مار را می گرفت می آورد با مار بازي می کرد. قدیم مارگیر بود

که این مرد که همیشه مرد بود، چطوري مار را گرفته و مار این را نیش نمی زند و با ،می دادند و حیران می شدند

که انسان از جنس بینهایت ،حاال این صحنه را می برد به درون انسان. و حیران می شدند،مار بازي می کند

و ما بینهایتیم ،وه استمار درون ک،درون اوست،و این مار که ذهن باشد. که در اینجا می گوید کوه است،خداست

.شویم، این مار شویم، از کوه بودنمان بی خبریمبو ما اگر حیران و مفتون این ذهن ،و ذهن درون ماست

ر مارباز، مارگیر جمع شوند، مثل اینکه مثالً یکی دارد با بو دور و ،و اگر مردمان زیادي عالقمند به ماربازي باشند

اند ببینند هو عقلشان را داد،اندهاي ذهنی دورش جمع شدهیک مقامی دارد، همه من،زنداش حرف میمن ذهنی

می خواهد بگوید مارگیر کسی که مار می گیرد، یعنی یک من ذهنی را زندگی را می گیرد، ؟که این چه می گوید

با ،حرکت می کندکه عجب این من ذهنیش،آورد و همه دهنشان باز می ماندیک من ذهنی را به حرکت در می

.می گوید این مارگیر بخاطر حیرانی مردم است که مارگیري می کند.اگر حیران بمانند. مار بازي می کند

،با خرد زندگی حرف نمی زند،آن شخص هم که من ذهنی بزرگ دارد و یک قدرتی دارد و به زندگی زنده نیست

این کار از روي ؟ببینند این چه می گوید،ان را باز کردندولی مار من ذهنی را به بازي در می آورد و مردم دهنش

اطالعی است که ما خودمان کوه هستیم و مار در کوه زندگی می کند و ما مسلط باید به مار نادانی است، از روي بی

ر مورد این در مورد جمع صادق است و د،به درون خودمان فعالًمرا بیاوریحاال اینچرا مفتون مار شدیم؟. باشیم

در مورد ما وقتی فضا را باز می کنیم، ذهن ما شروع می کند به . حاال جمع را بگذاریم کنار.فرد ما هم صادق است
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. این مار وقتی بازي می کند، ما مفتونش دیگر نمی شویم. ذهن ما چیزهاي بیرونی را نشان می دهد. تغییر کردن

. مار در ماست،براي اینکه می گوییم ما کوهیم

براي اینکه آن شادي، آن آرامش، آن سلطه، آن خرد در ماست، نه در . ولی مفتونش نمی شویم،ا ناظر مار هستیمم

و ما متوجه می شویم که این اگر من ذهنی هم یک مقدار داریم حاال، با چیزهاي بیرونی تغییر می کند، بعضی . مار

ما همیشه به مار می . واند ما را زیر سلطه بگیردولی چون ما بزرگ هستیم، نمی ت،مواقع یک تقاضاهایی دارد

:می گوید. توجه می کنید موالنا چه می خواهد بگوید. ما کوه هستیم،تو در ما هستی:گوییم

نادانیِّ خلقمار گیرد، اینتمارگیر از بهر حیرانیِّ خلق

اگر مردم حیران نمی . این نادانی خلق چقدر زیاد است،یعنی شگفتا از نادانی خلق. نادانی خلقاین است یعنی

هاي ذهنی و بازي کردن شدند در مورد کار مارگیري یعنی به حرکت در آوردن مارها، انرژي دادن به ذهن به من

. با آنها، در این صورت مارگیر می رفت دنبال کارش

آدمی کوهی ست، چون مفتون شود؟
کوه اندر مار، حیران چون شود؟

. این مار ذهن الگوهاي ذهنی است. وقتی به خدا زنده می شود، بینهایت؟آدمی چقدر است. مین را می گویده

آدمی که کوه است، بینهایت است، چگونه مفتون من . الگوهاي ذهنی از شما غذا می گیرد که به حرکت در می آید

پس کوه بودنش . را نشان می دهندکه اتفاقات ،چگونه مفتون این حرکت فکرها می شود. اش می شودذهنی

که این مار که ما ،چطوري کوه می آید انگشت به دهان می ماند. کوه اندر مار حیران چون شود. یادش رفته

اینطوري است؟. چه چیز جالبی است،پروردیم از ما غذا می گیرد

. نید و بعد هم مفتون آن می شویدو بعد آن موقع به عنوان مار با آن بازي می ک،شما من ذهنی را ایجاد می کنید

. حاال چیزهایی را که آن نشان می دهد ما باید شیفته و مجذوب و مفتون آن بشویم. من ذهنی را ما ایجاد کردیم

سلطان می گردد می گوید . نهایتیمتوجه می کنید ما بی. هستیمآنما خیلی بزرگتر از ،نه. دارد این را می گوید

کوه یعنی همه مارها در کوه زندگی می ،در اینجا کوه یعنی همین فضاي یکتایی. و کوهیت،بیا به من زنده بشو

.ما استمار، این ذهن. کوه ما هستیم،النه مار در کوه است،کنند
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از فزونی آمد و شد در کمیخویشتن نشناخت مسکین آدمی

ذهنی محدود است، محدود اندیش است، کمیابی فکر می کند این من . این انسان مسکین خودش را نشناخت

. نهایت خدا در این لحظه فراوانی او هم استنهایت را رها کرد، فراوانی را رها کرد، بیبنابراین بی. اندیش است

اینکه ما االن . ما از جنس او هستیم. نهایت استخدا از جنس بی. فراوانی یعنی همه چیز در جهان فراوان است

فکر بعد از فکر از ذهن ما بگذرد و ما را بکشد به خودش و محدود کند و مطابق میل او زندگی می اجازه دادیم

حالت چطوري باشد، این غلط ،کنیم ما، لحظه به لحظه به ما دیکته کند چکار کن، چطوري احساس داشته باش

ه در این محدودیت مرکز ما شده چرا آمدیم یک چیز محدود شدیم ک،نهایتیمما بی. این مار است،ما کوهیم. است

پس ما خودمان را ،هااین محدودیت، بجاي اینکه زندگی باشد، خدا باشد مرکز ما، شده این هم هویت شدگی

. نشناختیم

بیرون، نیروي حرص اینها را هم بریزیم ،ها را بریزیم بیروناالن مگر امکان ندارد که ما این هم هویت شدگی

هاست این هم هویت شدگید ما کشیده بشویم به هم جنس هاي خودمان که همجنس اي که سبب می شوجاذبه

نهایت می شویم و بی،این هم قطع بشود و این محدودیت را از مرکزمان دربیاوریم ما،بیرون و حرص آنها را داریم

سکین شویم؟ چرا این قدر باید م. ما از جنس خدا هستیم؟کی هستیم،شناسیم که کی هستیمفهمیم و میمی

و کم اندیشی و کمیابی اندیشی و تنگ نظري و ،نهایت نزول پیدا کنیم به کمیکه از بی،خاك تو سر شویم

ما از منهاي ذهنی . نمی خواهیم تقلید کنیم. حسادت و اضطراب و نگرانی و افسوس، چرا؟ نمی خواهیم بشویم

. دیگر نمی خواهیم تقلید کنیم

. مفتون حرفهاي او نمی شویم. ما مفتون او نمی شویم. نی آمده مار بازي می کندما اگر کسی به عنوان من ذه

ش می آورد؟اببینید این حرفها را از کجا می آورد؟ مثل موالنا از فضاي یکتایی می آورد یا از من

یا منحرف می کند؟ این شخص بر ،هاي این شخص آدم را در جهت درست راهنمایی می کندآیا شنیدن صحبت

هاي خودش حرف می زند، ستیزه می کند، دشمن دارد، ساس دردهاي خودش حرف می زند، هم هویت شدگیا

ش راجع به منافع خودش حرف می زند یا اهدشمنی می کند یا نه حرفی می زند که به درد بشریت می خورد؟ هم

خردمند . خردمند می شویموقتی به فزونی زنده می شویم . یک حرفی می زند که منافع بشریت را در نظر دارد
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آیا واقعاً به نفع خودش . ولی این یکی می گوید من. کسی است که وقتی حرف می زند به نفع تمام انسانهاست

. نمی شود. عاقبت به نفع خودش تمام می شود؟ نه. حرف می زند

که شما به اینحظه بستگی دارداین ل. هر لحظه خدا می نویسد زندگی ما را. جفّ الْقَلَمیادتان باشد گفت هر لحظه 

. ک اندازه بگیرتک به ت. يروگفت مثل یک دزدي مکر می کنی یا مثل یک جانی راست می . چکار دارید می کنید

. چیزي نیستنهمچو. این طوري نیست که به همسرتان نگاه کند و زندگی شما را بنویسد. تک به تک می نویسد

. مان مثل درختانی هستیم که جدا جدا در زمین زندگی کاشته شدیمما همه

خویشتن را آدمی ارزان فروخت
بود اطلس، خویش بر دلقی بدوخت

یعنی . و این حریر است، یک اطلس است. آدم، هر انسانی می گوید این کار را بکند واقعاً خودش را ارزان فروخته

آمدیم به دلق من ذهنی خودمان را . ي حضور هستیمهوشیار،ما از جنس حضور هستیم. از جنس حضور است

در حالتی که می توانیم بیاییم بیرون و به بینهایت . اي از من ذهنی بزرگ جهان هستیمیعنی ما یک تکه. دوختیم

در این حالت ما به فضاگشاست و ،چون فضادار است،چون نرم است،این حالت را می گوید اطلس. شویمباو زنده 

مطابق ،هر لحظه او ما را راهنمایی می کند،مجهز به خرد او هستیم،یعنی به خدا زنده هستیم،او زنده هستیم

ما مطابق یک تصویر ذهنی بطور غیر اصیل ،ما ستیزه نداریم،هر لحظه قضا به نفع ما می افتد. سنت خودش

. زندگی نمی کنیم

حاال شما با این بیت ببینید . آثار آن بسیار زیبا و بی درد است. فکر نیک می کنیم. مما هر لحظه عمل نیک می کنی

اگر بیرون آمدید و به زندگی زنده شدید، قدر . اگر من ذهنی دارید ارزان فروختید؟خودتان را ارزان فروختید

نید متصل به خرد زندگی تان را می دانید، شکر می کنید، اینکه شما می تواخودتان را می دانید، قدر بزرگی

. در این صورت خودتان را ارزان نفروختید،باشید

صد هزاران مار و کُه، حیرانِ اوست

او چرا حیران شدست و ماردوست؟

پر از خرد، پر از عشق می ،نهایت او زنده می شویم، پر از شاديوقتی به بی. نهایت ما را می گویداالن حالت بی

الگوي ذهنی و کل . يو کوه هم کوههاي فکر،و مار هر چیز، هر الگوي فکري است که می تواند بوجود بیاید.شویم
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نهایت نهایت بیشویم، بیبنهایت یعنی اگر ما حتی من ذهنی خوب داشته باشیم خودمان و بی. ذهن حیران ماست

من . نیم، یک خرده هم من ذهنی داشته باشیمولی فرض کن که به اندازه کافی فضا باز ک،شویم من ذهنی نداریمب

. فکرها به وسیله ما تولید می شوند،فکرها جسم هستند. ذهنی ما که خودش را جدا از ما می داند حیران ماست

حس ،این مطالب را موالنا تجربه می کند. نهایت او باشیماي هستیم که می توانیم زنده شده به بیما یک پدیده

. ولین بار به اینصورت به زبان می آورد و حقیقتی را بیان می کندمی کند و براي ا

ما چرا حیران شدیم؟ ما چرا مجذوب شدیم و ماردوست . می گوید که هر چیزي که در جهان هست، حیران ماست

چرا گسترده نمی شویم، فضاگشایی نمی ؟ما چرا عاشق من ذهنی خودمان شدیم.استاین مار من ذهنی؟شدیم

ما . نهایت هستیمما کوه هستیم، ما بی،شویم که این مار من ذهنی در ماستبنهایت و متوجه ه اندازه بیکنیم ب

یعنی یک شمعی است . چرا باید حیران شویم؟ او حیران است که ما چه بزرگ هستیم و همه چیز را از ما می گیرد

بابا نور :می گوید،ی شود در کار خورشیدبنظر شما یک شمع بگذاري اینجا، این شمع حیران نم. و ما خورشیدیم

نهایت این مار من ذهنی که حرکت می کرد و حیران می شدند مردم، االن که شما بی. این را ببین و نور مرا ببین

این چیزي که من نشان می دهم، این عقل من، این راهنمایی من :می گوید که،کندشدید، دارد به شما نگاه می

هنمایی خرد کل چی هست؟ در مقایسه با را

صد هزاران مار و کُه، حیرانِ اوست

او چرا حیران شدست و ماردوست؟

مان را به وجود بیاوریم با ستیزه و مقاومت و بعد هم مان باشیم و هر لحظه من ذهنیما واقعاً باید عاشق من ذهنی

از چی ،اع می کنی، خشمگین می شويشما وقتی دف. عاشقش باشیم و نگذاریم از بین برود و دائماً دفاع کنیم

اگر انسان فضاگشایی کند و . چیزي به شما بر نمی خورد،نهایت بودیدشما اگر بی. تاندفاع می کنی؟ از من ذهنی

به کی بر می . همه چیز در او جا می شود. چیزي به او بر نمی خورد،یا در این بحر، در این بحر همه چیز بگنجد

. مرکز ما شده، چونذهنی که جان ما شدهخورد؟ به این بافت 

یکی می گوید نه آن قدر که بنظر می آید شما درستکار . سوادید به ما بر می خوردیکی می گوید که شما بی

کی من ذهنی . مابه کی بر می خورد؟ به من ذهنی. هر چه می گویند به ما بر می خورد. نیستید، به ما بر می خورد

ما چرا حیران و مجذوب من ذهنی خودمان هستیم و من ذهنی . نهایتبیکوه، ما کی هستیم؟ . را دوست دارد؟ ما
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بله این سه بیت را . دیگران؟ خیلی مهم است شما از این ابیات موالنا درس بگیرید، تکرار کنید بگذارید جا بیفتد

. هادهد براي شما پس از این صحبتاالن دیگر معنی می . خواندم برایتان از غزل

گردد سلطانیپنهان به میانِ ما می

موران، افتاده سلیمانیو اندر حشَرِ

س سلطانی بین همه انسانها در آن زیر پنهان می گردد و منتظر است که پگر مکر کند دزدي، ور راست رود جانی

به عقل مورچگی خودمان که تقلید از همه است، . به عقل او توجه کنیم. شویمبها به سلیمان زنده ما مورچه

. ها دنبال هم راه می روند، نکنیممورچه

داند، یک یک سرِ یاران رابیند و میمی

امروز در این مجمع شاهنشه سردانی

کیفیت لَمجفّ الْقَو شما می دانید که او سرّ ما را می داند و تک تک ما را می بیند و همه را هم زیر نظر دارد و با 

. زندگیش را در این لحظه تعیین می کند

اسرار بر او ظاهر، همچون طَبقِ حلوا

گر مکر کند دزدي، ور راست رود جانی

اش فکر می کند، بر اساس االن دیگر شما مطمئن شدید که اگر کسی ستیزه می کند و بر اساس من ذهنیو 

. ، او را هم می بینیدمی رودراست ،که تسلیم می شوددردهایش فکر می کند، آن را می بیند و آن کسی هم 

طبق حلوا هم این معنی را به ما می رساند که ما باید در این طبق همیشه حلوا ودرست مثل یک طبق حلوا

پر از مزه زندگی ،ایمپر از شادي،ما پر از نمکیم،ما نمکدان هستیم:کهکما اینکه در غزل هم می گوید. بگذاریم

.هستیم

&&&پایان قسمت دوم &&& 
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نیک و بد هر کس را، از تخته پیشانی

خواند، با تجربه خط خوانیبیند و میمی

یعنی بر . شایکی مکر می کند بر اساس من ذهنیکهگفت. خودش هم توضیح داد. نیک و بد را توضیح دادیم

اینکه این نیک می کند و آن . می کندآن یکی هم از طریق تسلیم کار. اساس من ذهنی و دردهایش فکر می کند

. او هر چه که می خواند همان می شود. هم می خواند،یکی بد می کند و هر دو را از تخته پیشانی هم می بیند

یا در لوح سرنوشتش در ،یعنی هر انسانی سرنوشت خودش را در این لحظه در اینجا می نویسد در تخته پیشانیش

. و خدا هم همان کار را می کند،این لحظه

، یکجوري گشوده تسلیم می شوي. بشودیعنی ما هستیم که تعیین می کنیم که زندگی جلوي ما چطوري گشوده 

یعنی شما می نویسید او می . استجفّ الْقَلَمتسلیم نمی شوي باز هم . جفّ الْقَلَمخواندیم،همین االن ،می شود

و این خط خوان هم بسیار ،پس شما می توانید خوب بنویسید. واند همان می شودهر چه که او می خ. خواند

. ش آن هستیم مااهکجا می گردد؟ بین ما و هم. کی هست؟ خود زندگی است. باتجربه است

می خواهیم برویم ،بسیار بسیار سطحی، آمدیم یک من ذهنی درست کردیم،ش آن هستیم در سطح آمدیماههم

باید ،براي این کار باید نیک عمل کنیم. م بیدار شویم از این خواب سطحی برویم یک خرده پایینمی خواهی،عمق

با تسلیم عمل کنیم و باید بدانیم که اگر با ستیزه و با مقاومت و با عقل همین باشنده سطحی عمل کنیم، چیزهاي 

. می نویسیمو همین االن سرنوشت خودمان را خودمان،بد براي ما اتفاق خواهد افتاد

پس شما هر لحظه با تسلیم . برو به جبري که مثل جان است. و موالنا هم گفت که به این جبر تنبالن تن در نده

. جنس خودش را می خواند. ي حضور را می خواندهوشیارآن لحظه او . تاني حضور را می آورید به زندگیهوشیار

بنظر شما این خوب است یا بد است؟ واضح است . و هستیممن از جنس ت:یعنی هر لحظه شما به خدا می گویید

یعنی اتفاقات خوب . سرنوشت خوب،خوباز اینکه چیزي که نوشته می شود اینجا، چه می خواند او؟. که خوبست

یعنی . قضا که براي شما مطابق قانون آن اتفاق خواهد افتاد چطوري خواهد بود؟ اتفاقات خوب، نیک. خواهد افتاد

درست است؟ . ید با خرد زندگی می روید جلوشما دار

. پس شما سرنوشت خودتان را با من ذهنی بد ورق نزنید. توضیحات را قبالً داده بودم که این را هم بفهمیم ما

براي اینکه . بگویید چرا زندگیم اینطوري شد،با قضاوت عمل کنید. نیایید هر لحظه با ستیزه و مقاومت عمل کنید
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مگر . بوخوب بنویس خ. او می خواند همان می شود. می گویید بخوان،خواهید، بد می نویسیدشما از او می 

هر که آمد ،هر که آمد عیب بگیرد برو دنبال کارت،هر کسی آمد غیبت کند برو دنبال کارت. خودت دوست نداري

،تفاق این لحظهپذیرش ا،یک راه است فقط،به حرف مردم گوش نده،می خواهد ستیزه کند، ستیزه نکن

. اگر مردم ستیزه می کنند شما به آنها نگاه نکن. نگذار مردم روي تو اثر بگذارند. فضاگشایی

من االن می خواهم اینطوري نوشته .جدا جدا سرنوشت ما را او تعیین می کند،این درسها را بخوان می گوید بابا

شما با همسرت، . بگذار براي تو اینطوري بنویسد. من تسلیمم. اي خدا االن سرنوشت مرا اینطوري بنویس. بشود

حاال همه مردم یک جور خاصی زندگی می کنند، شما ؟با فامیلت، با دوستت، با بقیه مردم چکار داريات،با بچه

. دست زندگی، خدا خطا نمی کند،و خطا نمی کند.شما به این درسها نگاه کن. کنیالزم نیست مثل آنها زندگی 

یعنی این لحظه تعیین می ،تخته پیشانی را می شود همان لوح سرنوشت. نیک و بد هر کس را از تخته پیشانی

نمی آیید بگویید . اگر شما این را قبول کنید مالمت از بین می رود،این خیلی هم مهم است. به وسیله ما،شود

شما . کار خدا نیست،هاي دم به دم کار توستگفت این غصه. می گویید که خودم کردموخدا به من ظلم کرده

تقصیر توست یا تقصیر زندگی؟ آیا زندگی به شما این انتخاب . بعد غصه می آید. االن تعیین می کنید ستیزه کنید

خوب بنویس ؟چطوري می خواهی بنویسی. را خود تو می نویسیزندگی خودت. را نداده که االن درست بنویسید

عدم ،این درست است؟ چون من ذهنی مالمت بلد است، آیابد می نویسی بعد می اندازي گردن دیگران. خوب

دهیم؟بباید حتماً کارهاي غلط من ذهنی را انجام ،قبول مسئولیت بلد است

طبق حلوا را براي همین . اینکه می گوید من از جنس شادي هستمبراي . از نظر خدا درد ایجاد کردن قدغن است

هم خودت بخور و هم ،من می خواهم حلوا بگذارم توي این. می گوید من طبق حلوا را روي سر تو گذاشتم. گفت

که ب براي چی این کار را می کنی، وخ. این طبق حلوا را هم بردار. حاال شما می خواهی حلوا نگذار. به دیگران بده

شما د؟شما هم باید بگذاری،اندچون دیگران در طبق حلوایشان زهر گذاشته. اندچه بشود؟ چون دیگران گذاشته

. من می خواهم حلوا بگذارم،درد بگذارید،زهر بگذارید، بگویید که شما بروید در طبق حلوایتان

کدام . راي اینکه موالنا حلوا گذاشتهب. االن در طبق حلواي گنج حضور حلوا است یا چیز دیگر است؟ حلوا است

تان بزرگ می کدام قسمت مثنوي را می خوانید شما من ذهنی؟غمگین می شویدشماغزل موالنا را می خوانید

. کنید؟ حلوا گذاشتهشود و درد ایجاد می
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ماییمن و بیدر مطبخِ ما آمد، یک بی

تا شور دراندازد، بر ما و نمکدانی

آشپزخانه جایی است که ما غذا می . مطبخ یعنی آشپزخانه. آن هم می شود،هست بر ما ز نمکدانیها بعضی نسخه

من االن یک بی. درد می خوریم،در این جهان تا حاال غذاي بد می خوریم. در این جهان ما غذا می خوریم. خوریم

می گوید به من . می گردد چه می گویدسلطان . ما امکان زنده شدن شما به خودتان استمن و بیبی،ما آمدهو بی

من و ،وقتی شما زنده می شوید به او. این چیز سطحی، مصنوعی موقت است،این من ذهنی را رها کن. زنده بشو

. دما نداری

من یعنی من ذهنی . دارند از من و ما غذا می گیرند،شان نیامده در مطبخ خدااالن کسانی که بی من و ما به زندگی

ولی بعضی مواقع ،هاي شخصی بنده که شده مرکزمیکی هم هویت شدگی،بارها گفتیم این را. دو تا قسمت دارد

و دست می اندازد به باورهایی که ،دست می اندازد به جمع. من ذهنی به اینها قانع نمی شود. این کافی نیست

مثالً می ،این باورها را می گیرد از جمع. مثالً باورهاي سیاسی، باورهاي اجتماعی یا مذهبی. اندشدههمه هم هویت 

و گاهی اوقات خودش . گوید یک میلیارد نفر این باورها را دارند و می گذارد مرکزش و با جمع هم هویت می شود

. فقط رقیق می شود،رودمن ذهنی از بین نمی . را رقیق می کند و در خدمت جمع قرار می دهد

مثالً می رود . می گوید من خودم را وقف کردم به مردم. گاهی اوقات یک کسی می آید خدمت جمع را می کند

ولی . هنوز من ذهنی دارد. جایی که مردم جمع شدند آنجا آب پخش می کند، خدمت می کند، کفش جور می کند

از ما تایید می ،از ما می گیرد. متاسفانه،ی دارد؟ بله داردمن ذهن. من خودم را وقف مردم کردم:می گوید که

یعنی اگر . حس امنیت و حس دانایی فقط از زندگی می آید. از ما حس امنیت می گیردواز ما توجه می گیرد،گیرد

چون تنها،از جمع می گیرد،این شخص از بقیه می گیرد. ما وصل به خدا نشویم، ما حس امنیت نخواهیم گرفت

. اینها کمک من هستند،می گوید من به اینها متکی هستم. نمی تواند

و آن حس دانا بودن به ،از طرف دیگر زندگی یک دانایی دارد که وقتی وصل می شوي به آن دانایی وصل می شوي

انا می دانی د،عیناً این را می بینیووقتی هر لحظه خرد زندگی را وارد فکر و عملت می کنی. شما می دهد

این یک میلیارد :می گویدچه جوري می کند؟.ولی من ذهنی هم می خواهد همین کار را مصنوعی بکند. هستی

من ،من اگر این را در مرکزم قرار بدهم و هم هویت بشوم. یک میلیون نفر، صدهزار نفر این باور را قبول دارند،نفر
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نمی شود ،من هم دانا هستم،هزار نفر دانا هستندپس این یک میلیون نفر، چند صد. هم صاحب آن باور هستم

. و حس امنیتش هم مصنوعی است،این دانایی مصنوعی است،این همه آدم اشتباه بکند

یعنی امکان این بوجود آمده و ،حاال بی من و ما آمدهبوده،ده و زهر بومی گوید در آشپزخانه ما تا حاال من و ما 

ن من آما،بی من و ما آمده در آشپزخانه،شودبآمده که می تواند به خدا زنده این شناسایی در انسان بوجود 

عشق می ،که چکار می کند؟ شور می اندازد.بی من و ما زنده شدن شما به زندگی است، به سلطان است. هستم

مزه می دهد به . محل مزه می کند،و ما را نمکدان می کند،زندگی می اندازد در ما،هیجان می اندازد،اندازد

ولی . منظور نمکدان خدا و زندگی است،اگر می گفتیم بر ما ز نمکدانی. هر کسی شامل مزه زندگی است،زندگی

می گوید نه تنها در ما شور می اندازد، مزه می اندازد، مزه زندگی شور و عشق زندگی است، هم هویت شدگی و 

. ندارداین شور را عشق به پول و عشق به چیزهاي بیرونی

ولی تا یکجایی می رود ،با هر چه هم هویت هستیم ما، اول وقتی زیاد می شود یک ذره خوشحال می شویم

خوب پول دارم که چه بشود، هیچ . مطلوبیتش دیگر صفر می شود و می گوییم حاال دیگر باشد نباشد مهم نیست

یک ده بیست ! اي داردچه مزه،عجب. بدهندمی خواهند به فالن مقامشما را اولش می گویند که . اي نداردمزه

. شور مصنوعی داشتیم،مان دکتر شود، هیجان زده بودیمقرار بود بچه. این هم مزه ندارد،بعد نه،روز مزه دارد

دیگر آنکه ما پز می دادیم بچه بزرگ می کردیم، . اي ندارددیگر اصالً االن هیچ مزه،دکتر شد رفت مطب هم زد

. پس این شورهاي مصنوعی به درد ما نمی خورد. یگر هیچی به ما نمی دهددکتر کردیم د

چطوري توجه مردم را جذب کنیم، چطوري تایید مردم را؟ االن دیگر . ها بودمی گوید قبالً در مطبخ ما همان مزه

یعنی زمان . ماشور افتاده در،من و ما به ما بدهدپس ما چه غذایی می خوریم؟ غذایی که بی. آنها مزه نمی دهد

. ب این چیزها را نمی دانستیمواگر در ما نیفتاده خ،آن است که بیفتد

. خواهید دید که شما نمکدان شدید،شما همین درسهاي موالنا را یک شش ماه خوب تمرین کنید با جان و دل

منبع لطافت . منبع عشق شدید. منبع آرامش شدید. منبع شادي شدید. شما محل یا منبع مزه زندگی شدید

. چون مزه دارید،مردم میل می کنند که به طرف شما بیایند. شدید

ش اهاین زمین در مورد انسانها هم،مزه دان است،پس این زمین نمکدان است،تا شور دراندازد بر ما و نمکدانی

یم وشباینجا آشپزخانه اي است که شاید خدا می خواهد یا می خواسته، خدا کند ما موفق . شوندبباید بی من و ما 

به این حضوري که ما پیدا می :می گوید. مزه کائنات را شاید بپزد اینجا،می خواهد مزه دنیا را بپزد،در این کارمان
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ن سه قسم که ما می شناسیم، جماد و نبات و نه ای،کنیم و به این بینهایتی که پیدا می کنیم همه احتیاج دارند

اگربله،. دارنداحتیاجمزهاینبهشودمیساطعماازکهیهمه چیز، همه چیز به انرژي که از برکت،حیوان و انسان

. دادیمدستازرابزرگیچیزیککردیم،غفلتخیلیبشویممشغولهنوزماومنبهماواقعاً

دل سبکی داردامروز سماعِ ما، چون 

یا رب تو نگهدارش ز آسیبِ گران جانی

آید،میروآنازکهخرديوقانوناساسبرانسانزندگییعنیسماعما،سماع،لحظهاینیاروزهااینامروز،

آنبارقصیم،میآنبازندگی،خردآهنگزندگی،آهنگباشدیمکوكشدیم،کوكهستیم،آنتويمایعنی

رازندگیآهنگاینکهبرايزندگی،آهنگاساسبررقصیعنیسماع. کنیممیخالقیتآنباکنیم،میزندگی

سبکیدلانسانهاسماعکهآمدهپیشامکاناینیعنیانسانها،سماعامروز. باشیدکاملتسلیمبایدبشنوید

منجنسازمامرکزچرا؟برقصیم،توانستیمنمیماقبالزندگی،اساسبرمرکزیعنیسبکیدلباشد،داشته

بخواهدبشود،بستهجاچندینبهآدمکنفرضشماوچسبیدن،ومقاومتوستیزهیعنیذهنیمنوبودذهنی

. نداردسبکیدلشود،نمیشود،نمیبرقصد،

سبکیدلاینباوبکند،خداجنسازکند،خالیکند،جارورادلشکهداردوجوداالنامکاناینانسانبرايولی

سبکیدلرقصیوچنینکائنات،بخششاديوکنندهزندهآهنگبهکندمیکوكکند،میتیونراماکارهمان

دلامکانکهدرستهیعنی. نگهداررااینذهنیمنیعنیجان،گراناینآسیبازتوخدایا: می گویدولی.دارد

. دیگرانذهنیمنوماخودذهنیمنکند،میحملهدائماًهمذهنیمنولیداردوجودانسانهابرايسبکی

وهمسروخواهرانوبرادراندوستانتان،ذهنیهايمنکهکنیداحتیاطبایدبسیار،بشویدسبکدلاگرشما

کسیهرو،باشنداستممکنجانگراناینهاهستید،مربوطآنهابهنوعیبهشناسید،میکهکسیهروبچه

لحظههرکند،حملهشماسبکیدلبهیعنیکند،حملهاستممکنشمابه،داردذهنیمنیعنیاست،جانگران

گرانآسیبزنگهدارشتویارب:گویدمیراهمیندارد. بدهیمنشانواکنشماو،راماکنندتحریکاستممکن

بهبشویمکوكباشیم،سبکدلبشویم،زندهاوبهماکهآوردهپیشخداراامکانایندورانایندرحاال،. جانی

بیایدآزادگذردمیذهنماندرچیزهریعنیچی؟یعنیدبرقصفرم،دبرقصمافرمهمبرقصیم،اوباواوآهنگ

. ماستفرماینچسبیم،نمیچیزهیچبهکنیم،برخوردآزادانهبایدماانسانهابابرود،آزادبیایدماپولبرود،
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رقصد،میمافرمیبیلحظهایندرنهایتیم،بیلحظهایندر.اوستدستهممافرمیبیرقصد،میهممافرمیبی

نرسیمآنجابهاستممکنماالبته. بلهکرد؟خواهدحملهاینبهچیزياما،،یمدارسبکیدلرقصد،میهممافرم

و.کندحملهمابهکه،داردوجودمابهحملهامکانهمیشهخودمانذهنیمنپسبرسد،صفربهماذهنیمنکه

. همینطورهمدیگرانذهنیمن

زمینرويدر. کندمیصحبتانسانهاهمهبهراجعکند،نمیصحبتشمایامنبهراجعموالناکلیطوربهاصال

جانیگرانیککهشدهمتوجهبعدموالنا،همینکرد،سماعسبکیدلباشودمیکهفهمیدهشده،زندهخودش

خواهدنمیزمینرويدرجانیگرانیکیعنی.باشدسبکیدلاین،آیدنمیخوششکه،بگذاردخواهدنمی

ماکهدردهاي.استزمینرويدردهاياینو،استفعلیذهنیمناینو،بشوندزندهخدابهانسانهاکهبگذارد

.کنندمیزندگیانسانهادروآوردیموجودبه

شفابایداینهااست،زمیناینتويهستند،انسانهاتويهستند؟کجاآوردهوجودبهاولازبشرکهدردهاییاین

نهروحیدردگویممیمنحاالدارند،دردبسیاردارند،دردکهکسانیکهایددیده.کنندمیحملهاینهاکنند،پیدا

خوششانگوید،میدروغگویندمی،امزندهخدابهشادم،منواقعابگویدیکیاگردارند،روحیدردجسمی،درد

دردکهگوییمیآخرچطورتوکند،ایجادهمدردو،باشدداشتهدردآدمکهاستاینماسنتگویدمیآید،نمی

رادردچراتوکنی،نمیمامثلعقلیبیچراتوکنی،نمیغیبتچراتونداري،رنجشنداري،کینهتویعنی؟ندارم

. آیدنمیخوششان؟کنینمیزیاد

دائماشدید،سبکدلوشدیدزندهاگرهمشماجانی،گرانآسیبزنگهدارشتویاربکهگویدمیهمینبراي

آسیبشمابههستندبزرگذهنیمنهاينمایندهکهانسانها،ذهنیمنوبزرگذهنیمنکهباشیدمواظبباید

کهشماشخصاگرحتیکهدهدمینشاناینو.هستهمدرستدرستوگویدمیموالناراهادرسایننزنند،

همههدفاصالکه این بشوید،زندهخدابهبگیریدتصمیمبکنیم،بایدراکاراینتکبهتکبایدموالنا،امروز

باشددیناسمشکهنداریمدینیهیچدارند،قبولراخداووحدتحسابیودرستادیانهمهاست،ادیان

. نداریممادینیهمچنینندارم،قبولراوحدتمنبشود،زندهخدابهنبایدانسانونداردوجودخداآقابگوید

درراپدرشواقعا،بشودزندهخدابهیکیاگردهندمیآموزشودانندمیراموضوعاینادیانهمهاینکهوجودبا

زندهشیطانباذهنتوياگرشد،زندهخدابهشودمیذهنتويکند،میپیدامخالفچقدر. گذارندنمیآورند،می
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خوششانذهنیهايمنبگذارید،یکتاییفضايبهپاگفتامروزموالناکهخدابااگرندارد،اشکالیبشوي

.آیدنمی

خانمآقا،بگویدباشد،خودشرويتمرکزشبایداولشنودمیکهکسیهربگیرم،یادماگویدمیموالنارااینها

عبادتوقتیرسم،میخدابهذهنمتويرسم،میحضوربهذهنمتويواقعاببینم،دارمذهنیمنلحظهاینمن

یا،کندمیتعظیمکند،میمدیتیتشیطانبهمنذهنیمناینواقعاًکنم،میمراقبهکنم،میمدیتیتیاکنممی

.کنممیحسرااورخردمنشوم،میزندهآنبهعیناًشناسم،میراحضورواقعاشوم،میتسلیممنواقعا

واقعاکنممیفکروقتیمنآیانه؟یامنذهنبهبیایدغیبازخرديیکحلیراهیککهدیدمحاالتاآیا

وقتیآیانظرم؟تنگمنآیادارم؟اضطرابمنآیانگرانم؟منآیاهستم؟حسودیاهستم،مردمهمهخیرخواه

تواندمیبنابراینپس.ببیندراحتتواندمیخودشباآدمکهرااینهاشوم؟میناراحتمنشوندمیموفقدیگران

منکهرسیدیدنتیجهاینبهآمدیداگرخوبسبکم؟دلیاجانمگرانمنآیاکندشناساییوکه،بگیردتصمیم

موضوعاینازنویسد،میخداراشمازندگیکیفیتلحظهاینکهدانیدمیموالنا،امروزدرسهايباجانمگران

بپذیرید،مسئولیتمجبوریدبشوید،تسلیممجبوریدپس. بکنیدتوانیدنمیکاريهیچشما،بشویدردتوانیدنمی

.نداردفایدهکردنزندگیذهنتويدیگرندارد،فایدهدیگرانمالمتندارد،فایدهفراربروید،زیربار

بازرافضارسیدمیکسیهربهنهیا؟آوریدمیواکنشبهآورید،میدردبهراهمهافتیدمیراهکهشماآیا

ازکهروزدرشما. داریدنمیواواکنشبهرسانید،نمیهمضرراقالًرسانیدنمیکسآنبهسوديهماگرکنید،می

ذهنیهايمنشمادیدنازیا؟کنیدمیبزرگتروکنیدمیتحریکراذهنیهايمنازتابیرونآییدمیخانه

ارتعاشبهخودتونبودنباراانسانهابودنآیاافتیدمیراهکهشماگیرند؟مییادشماازچیزيشوند،میکوچکتر

درسواالتاینزیرازنباید. خودتانازبپرسیدآورید؟میدرارتعاشبهراانسانهاذهنیمننه،یاآوریدمیدر

.راجانگرانآنکند،میتعریفداردبله،. رفت

کز دي، بگریخت چو نامردانآن شیشه دلی

آید پر شرم و پشیمانیامروز همی

وقتخیلییعنیدیروز.دیروزیعنیدياست،رنجزودنتیجهدروهستتوقعازپرکهکسییعنیدلشیشه

نامردان،مثلگریختهروزآنازاست،ذهنیمنکردهفکرکرده،درستذهنیمنآمدهاولبشریعنی. پیش



# Programگنج حضور726برنامه شماره 726

40: صفحه

نقصحساست،نظرتنگکهکسیمثل. ذهنیمنمشخصاتتمامومخَنَثترسو،انسانهايیعنینامردان

. داشتهتوقعبیرونازرازندگیکهکسییعنیدلشیشهکند،میجداییحسکند،می

بعضینه،یاایدکردهصفردیگرآدمهايازمخصوصابیرون،جهانازراانتظاراتتانشماآیاکهکردیمصحبتبارها

شمایعنی.کردیدکارخودتاننفعبهخیلیواقعاباشیدداشتهصداقتکارایندراگر.آره:گوییدمیشمااز

صحبتکلیکهبینیدمیبرسانید،صفربهدیگرانسانهايازمخصوصابیرون،جهانازراانتظاراتتانوتوقعات

دل،شیشهکدامگویدنمی. استصادقهممافردفردمورددرکند،میصحبتکلیکهحالعیندر. کندمی

دارد،توقعجسمهاازرازندگیشناسد،میراجسمفقطدارد،جسمیهوشیاريچوناست،ذهنیمندلشیشه

وزندگیازگریخته؟کجااز.گریختهورفتهورنجیدهتولد،بدوازیعنیدیروزدیروز،ازیعنی. انسانهاازمخصوصاً

. توقعاتومقاومتستیزه،کرده؟پیداچی.لحظهایناز

نکهایبرايدلند،شیشهانسانهاخیلیهنوزهست،هنوزدلشیشهآنگویدمی. کندمیتعریفراجانگراندارد

رويراتوقعاتتانوراتانرنجیزودرا،تاندلیشیشهبنشینیددوبارهشنویدمیرابرنامهاینکهشما. دارندتوقع

منمالتوقعاینکهنیدابدکنید،صفرخداازدوستتانازتانبچههمسرتان،ازداریدتوقعاگروبیاوریدکاغذ

فراوانی. دهدمیاوبهاستالزمکهچیزيآنقضاقانون،استتسلیمونداردتوقعکهکسیهراست،ذهنی

. سراغشآیدمیزندگی

بهگریختهگریخته؟کجاگریخته،دیربازازدیروز،ازنامردانمثلذهنیمنانسانهامورددرکلیطوربهپس

لحظه،اینبهآمدهموالنااالن. داردکاروسرآیندهوگذشتهباانسانذهنیمندرکهدیدید. ذهنیمنبهزمان،

یعنیزندگیست،اابديلحظهاینکهلحظه،اینابدیتازاستآگاههمینطورو،استآگاهلحظهایننهایتبیبه

کهبینممیهستمکوهمن: گفتگفت،همامروزوبله،.استابدیتهماستنهایتبیهمشده،زندهزندگیبه

دارند،ذهنیمرکزیکونهایتندبیبالقوهانسانهاهمههستند،کوهانسانهاکه،بینیدمیموالنا. استمندرمار

جارورااینکردهرنجشپروکردهتوقعپرکرده،نامردراماکهاینو،بشناسندتوانندمیراذهنیمرکزآنزودي

.نشوندنامرددیگررا،مرکزشانکنندخالیدور،بریزندکنند

وشرمپرگردندبرمیکهآنهاییمنتهاگردند،برمیاالنکندمیحسموالنایواشیواشکهگویدمیداردولی

صفرراتوقعاتمانماگویندمیآشکاراگردندبرمیکهکسانیهست،همبینندگانشمابینببین. هستندپشیمانی

درکنیم،نمینقصحس،نیستیمنظرتنگترسیم،نمی،نیستیمهمنامرد،نیستیمدلشیشهدیگرکردیم
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ایستدمیشجاعدلیر،انسان. کندمیفرارترسدمیشدگی،هویتهمبهکندمینگاهنامرد. ایستادیمرویم،نمی

. رودمیدرترسدمینامرد.ترسمنمیمنبريتوبرو،بیا:گویدمیشدگیهویتهمچشمتو

کسیهر. نیستنامردانوجزشودمیتسلیمکهانسانیانسان،منظورنداریم،زنومردمرد،نهانسان،یعنیمرد

بیندردانستم،نمیاولازراموضوعاینچرامنواياي:گویدمیگرددبرمیاالنگیرد،مییادراتسلیمدارد

شماازبعضی. تکتکبینیممیشمادرماراپشیمانیوشرماینشود،میدیدهپشیمانیوشرماینمرتبشماها

سالسیمثالراچیزهااینمنچرا:گوییدمیشماازبعضیکنم،میزندگیدارمکهاستسالدومنگوییدمی

اینکردیدتجربهکافیاندازهبهیعنی. زیباستخیلیایناست،پشیمانیوشرمخودشایننفهمیدم،پیش

. دیگرخواهیدنمیرا،اشدلیشیشهوراذهنیمننامردي

داشتهذهنیمنکهمدتیبرايوآندردسرهايبهاستآگاهوذهنیمننخواستندراستاسیرکهکسی

همکسیدیداگر. زدنخواهدآسیبهمدیگرانبهورفتنخواهدذهنیمنبهدیگر،استپشیمانوپرشرم

خواهدمیدردهایشباوبدشعادتهايوشدگیهایشهویتهمبارودمیکلنجاروپذیرفتهراچالشایندارد،

. کندمیکمکاوبهبیندازد،

همشما:گویندمیرسیدندجاییبهخودشانهستند،جنسآنازکنندمیمالیکمکبرنامهاینبهکهکسانیآن

بشوید،پشیمانوپرشرمهمشماشاید،بشنویدشماگویممیمن. بکنمخواهممیراکارهمینهممنبشنوید

ازپراالن،نرساندهجاییبهرامنمن،توقعاتومنرنجیزودگوییممی. کناربگذاریدراتاندلیشیشهشاید

کنممیشناساییرادردهایماینروممیبعد،کنممیمتوقفمنجاهمینپسهستم،کینهازپرورنجش

. شدمشاندشمنمنوندادندمنبهخواستمچیزيکهآنهاییازخواهممیمعذرتحتی. اندازممی

صد سال اگر جایی، بگریزد و بستیزد

دولت خندانیپرگریه و غم باشد بی

از،بگریزدلحظهاینازکلیطوربهانساناگرسالهزارانیعنیسالصدهوشیاريایننامرد،ایناگرگویدمی

بهکنیممیفراراستزندگیکهلحظهاینماکهکنیدتوجه.چیزيیکیعنی،جابه،فرمبهبرودوبگریزدخدا

اگرصدسال.اینهابهکنیممیفرارما،دردهاوباورها،جسمیفرمهاي،هویتیمهمآنهاباکهجنسینوعسهآن

ماکهچرا،ستیزیممیاینهابراساسوگریزیممی،استزندگیکهلحظهایناز،جاتاسهاینیعنیجایی،جایی
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همبازشدنبیدارجايبهماو.دهندنمیزندگیو،بدهندزندگیمابهاینهاداریمتوقع،خواهیممیرااینها

دولتبدون،بودخواهدذهنیمنغموگریهاینهمیشه.بودخواهدغموگریهپر.دهیممیادامهراستیزه

.نداردايچارهبشریعنی،حضورخندان

آدمکهگیریدمیتصمیماآلنشمااگر.کندمتوقف،ماهویتیمهمآنباکهراچیزتاسهاینبهراجابهرفتناین

اگرکهکنیدمیدركهمراحقیقتاینپس،کنیدصفرراتوقعاتتاناصال،نباشیدپرتوقع،نباشیدرنجیزود

،طلبیدیدمیزندگیذهنتاندراینهاازوچیزتاسهاینبهرفتیدمیوبودباقیشماعمرهمزیاديسالهاي

،شدیدنمیزندهلحظهاینیعنی،آیندهبهرفتیدمیوکردیدمیمقاومتو،گریختیدمیلحظهاینازبنابراین

میغموگریهپرهمیشه،چیزيبهرسیدنبراي،بله،آیندهبهرفتیدمیکردیدمیپلهرالحظهاینرفتیدمی

نمینایللحظهایندرخدابهیازندگیبهشدنزندهیعنیلحظهایندرحضورخنداندولتاینبهو،شدید

.کنیدمیتوجه،شدیدمیغموگریهپرشدیدنمیاگر،شدید

راشمامطلباین.بیرونیچیزهايازتوقعازپروبودخواهیمغموگریهپرهمیشهماحضورخنداندولتبی

آنازکهنرویدچیزيبه،نرویدجابهخداامتداد،زندگیخودويهوشیارعنوانبهشماکهکند؟نمیبیدار

کنیدمیفکرگذشتهبهراجعچرا.باشدگذشتهدرخواهدمیچه،باشدآیندهدرخواهدمیچه.بخواهیدزندگی

یککسیترسیدمیچراگرفته؟شماازراچیزيکسی،دادیمدستازراچیزيیککهشویدمیناراحتشما

وتاکتیکهااینکنید؟میکنترلوچیزآنبهچسبیدمیوآیندهبهبردمیراشمااینوبگیردشماازراچیزي

وداشتخواهیدغموگریهاشهمهبکنیدراکاراینهمصدسالاگرو،آوردمیبیرونحضورازراشماکارهااین

.آمدنخواهدشماسراغخنداندولتاین

اینکهداریمراانتخاباینماۀ هم.بشوزندهمنبهمی گوید دردگمیداردکهاستسلطانهمانخنداندولت

آن،شویممیغموگریهپروخواهیممیزندگیستیزهباجااینازچونولی. بشویمزندهاوبینهایتبهلحظه

.دهیممیدستازبشویمزندهآنبهتوانستیممیلحظهاینکهراخنداندولت

دارد، ار خشم کند گازر؟خورشید چه غم 
خاموش، که بازآید بلبل به گلستانی

کنخشکردیگکهامروزهمثلولی،شوییجامهیعنیبودرختشوییهاحرفهاز یکیقدیم،شورختیعنیرگاز

،شانحرفههابعضیو،کردندمیپهنآنرويشستندمیرالباسیاراجامهبودطنابینتیجهدر،نبودبرقی
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بستگیخورشیدتابشبهگازرکسبخوب،بله.هستشوییخشکامروز،بودمردمهايجامهشستنشانشغل

میتعطیلشاکسبآنجادر،زمینزیربه برودوخواهمنمیرانورتکه،خورشیدباکندقهرگازراگرداشت

.شودنمیخشککههاجامه،شود

احتیاجچیبه،کنیمخشکوبشوییمبایداستدردازپراستکثیفماهايجامه،مابهآوردمیرااینحاال

کنیممیستیزهماولی.آیدمیآنوراز،ماتسلیمیاوزندگیباماشدنموازياثردرکهخورشیدتابشبهداریم؟

میتوبهوگرددمیزیرآنکهاستدرستدارد؟غمچهخداگویدمی.بتابدخداخورشیدگذاریمنمی،لحظههر

چیزهاياززندگیتوقعباکنیمیراانتخابقهرتو.بشويزندهمن بهکنانتخابتوهستماینجامن:کهگوید

.خواهیمیزندگیآنهاازچون،آگاهیبیرونیچیزهايازبشويآگاهخداازاینکهجايبهلحظهاینتو،بیرونی

.گازرکندخشمارداردغمچهخورشید.دهدنمیاهمیتخدا

یکتاییگلستانبهتويهوشیار،تویعنیتوبلبلبذارکنخاموشراذهنگویدمی؟گویدمیچیببین،خاموش

؟کنیمنمیخاموشماچرا.کنینمیخاموش،باشیداشتهذهنیمن،لحظهاینکنیستیزهتواگریعنی.برگردد

کهچیزهاییآندرکهخودمانبهنکردیمروشنمااینکهبراي؟کندمیتحمیلمابهرافکربعدازفکرماذهن

،کردندعادتايعدهیک.کنیممیرااشتباهاینمرتبما.نیستزندگیآنجا،جاستکهآنهابهرودمیماذهن

میخانم،کنیمپیداهمسرشدهجورهربایدماگویندمیجوانانازبرخی،هافکربعضیبهاند شدهمعتادبلکه

.استشوهرذکرشوفکرتماموبکنمپیدابایدشوهرمنگوید

یکی،گرددمیمقامدنبالدیگریکی،گرددمیخانهدنبالدیگریکی،استگرفتنزنفکرشاستمردیکیآن

از،هستندچیزهااینبهراجعفکرها،چرخدمیایندورهی،هستمرکزشانازاینهاوگرددمیپولدنبالدیگر

زندهیعنیخندانبختینیکیعنیخنداندولتبگرديهاجااینتويهمصدسالگویدمی،اینبهپردمیاین

کنیمیخشم،جابهرويمیکهکارتاینباشماو.آمدنخواهدپیشسلطانآنبهشدنزنده،زندگیبهشدن

آنازحاصلدردهايوشدگیهاهویتهماینازراهاجامهاینباید،يگازرتوو،اندازدمینورکهخورشیديبه

استنورهم.کنیخشکوبشوريبایدآیدمیآنورازکهآبیبا،بشوريبایدآیدمیآنورازکهنوريبا،بشویی

.کنیمیپاكوشوريمیاینبارادردت.استآبهم

رادرداینتوانستنخواهی،نبینیدزندگیدیدباونشویدتسلیمونشویدموازيشماتانیایدزندگینورتا

دیدوزندگیباشويمیموازيوقتی.کنندمیایجاددیگرانگفتخواهی،کنیشناساییرادردحتی،بیندازي
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می،کنینمیخشمخورشیدبهدیگر، کنینمیدیگر،کنیمیایجادخودتنهکهبینیمی،کنیمیپیدازندگی

ازشودمیکمفکراینسرعتاینوشودمیخاموشرفتیکمتریانرفتیجابهشماوقتی.بیایدنورشگذاري

يهوشیارعنوانبهشما،استمشغولاآلناستيهوشیارکهتوبلبل،بشويخاموشنپريدیگريفکربهفکري

.استیکتاییفضايگلستان،گلستانبهگرديبرمیکنیمیرهارافکرها،هستیفکرهامشغول

سلیمان،گانمورچه،مورانجانتويافتادهگرددمیسلطاناینجاگویدمی،استمربوطبهمآخرواولبیتاین

براينشودیوباشخاموشخواندیممثنويدر.بشويزندهاوبهکهباشخاموش.شویدزندهمنبهگویدمی

.استبرندهاوتیغدیويکهزمانیتا،بردمیاوتیغاینکه

بهخواجهرفتنبهستامربوطکههستقصهیکسومدفتردر.بخوانمبرایتانکوتاهمثنويیکبدهیداجازهبله

ذهنیمنمشغولکهاستيهوشیار،استذهنیمناینجادرروستاییازمنظورکه،ستهروستایییکوده

ذهنمحدودیتدهازمنظور.استیکتاییفضاي،استوسعتجهان،شهرازمنظوراستشهريخواجهواست

فضايوسیعشهرازرودمیبچگیهنگامانسانییکشودمیجوريچهکهدهدمیتوضیحموالناو. است

.ذهنمحدوددهبهیکتایی

برایتانمننیستطوالنیهمخیلیکهرامهمیمطلبیکدهدمیتوضیحاینجادرولیستاطوالنیبسیارقصه

سبااهلۀ قص،خواندمبرایتانراآنازقسمتهاییکهستادیگريۀ قصیکسومدفترهمیندرو.خوانممی

ازو،اندکردههمآنهاکنیممیما کهکاريهر،دارندزمینرويانسانهايمابهشباهتیهمسبااهل.است

خیلیسباقصهبهراجعموالنابنابراین.داریماشکاالتیچهماکهشویممیمتوجهسبامردماحواالتخواندن

.پرداخته

دعوتخودشخانهبهراشهريجوريچهروستاییکهبدهتوضیحوبگذارکنارراقصهآنکهگویدمیاینجا

شهريباالخرهرفتنمیبارزیرشهري،راشهريروستاییزیادتشویقوزیاددعوتازپسضمندرو،کرده

گویدمی،کندنمیبازرویشبهرادرروستاییرسدمیروستابهکهوقتیولی،روستابهبرودکهکندمیقبول

،کنیمدرستذهنیمنوذهنبهبرویمشویممیتشویقماکهگرچهکهدهدمینشاناین.شناسمنمیراتومن

رایکتاییفضاياهلوخداوحضورفضايدیگرمن:گویدمیذهنیمن،شودمیدرستذهنیمنوقتیولی

برایتانراقصهاینازقسمتهایی.استجالببسیارقصهوشهرياینبهکندمیظلمتواندمیتاو،شناسمنمی

.خواندم
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412مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 

داستان رفتن خواجه به دعوت روستایی سوي دهبقیه

شد ز حد، هین باز گرد اي یارِ گُرد

روستایی، خواجه را بین خانه برد

چهروستاییکهببینبرگردگردیار،دالوریادلیریاراي،کرديصحبتخیلیسبااهلقصهبهراجعگویدمی

.روستابهبردیعنیبردخانهبهراخواجهجوري

آن بگو کان خواجه چون آمد به ده؟ۀ اهل سبا یک گوشه نهقص

بودیمبینهایتجنسازکهمایعنی،شهريخواجهاینکهبدهتوضیحوکناربگذارفعالراسبااهلقصهگویدمی

بهرفتیمماجوريچه،داشتیمراانرژيوبازیگوشیآنهنوزآمدیمکههموقتی،جهاناینبهآمدنازقبل

.شدیممحبوسآنجاوذهندهمحدودیت

کردخواجه را کالیوهتا که حزمِروستایی در تملّق شیوه کرد

شاخانهبهراشهريو،شدمیپذیراییآنجاوشهريخانهآمدمیسالهرباشدیادتانروستایی،گویدمی

تملقدرروستاییگویدمی،تملقدرکرداصرارقدراینولی.رفتنمیشهرساکن،شهريولی،کردمیدعوت

هايحیلهبهومختلفهايشیوهبهمرتببیرونجهانکهاستاینازعبارتروستاییکردنتملق،کردن

صداهاییآن.استبیروندرزندگی:کهگویدمیمابهمرتب.کشدمیخودشبهرامامختلفروشهايبهمختلف

.استبیرونیچیزهايدرزندگی،کندمیتشویقراماوشنویممیماکه

بهمعنیبهاینجادرکردنشیوه،کردنشیوهاین،دردهاوفکرهاماديچیزهاي:استقسمسهایندریعنی

کارجوريچهداندمیروستاییخالصه،دادنانجامنیکووخاصصورتبهراکاريیکوکردنمبالغهاصطالح

کهبیروندرچیزيیککندمیتشویقوکندمیترغیبراشماجوريچهبیرونجهانکهببینیدشمااآلن،کند

ازکهخواجهدوراندیشیوخواجهدانشوتاملقدرتیعنی،خواجهحزمِکهطوريبه،استمندرزندگیکهبیا

.شدپریشاناین،بروممحدودیتبهنبایدکهآمدمیزندگی
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کردخواجه را کالیوهتا که حزمِروستایی در تملّق شیوه کرد

بینازکهشناساییآندادمیاوبهزندگیکهخرديآنحزمشیعنی،ریختهبهموآشفتهوپریشانیعنیکالیوه

فکریکدوبارهبعد،استزندگیکههستخالیا،استحضوريهوشیاربعدش،استفکریکماکهدیدید.رفت

اینازبعضیکهتوانستروستاییو،استخالیاستجوحیصندوقبعد،استخالیاستجوحیصندوق،است

شد؟چیبعدداددستازرااشدوراندیشیخواجهبنابراین،کندوصلفکربهرافکر،ببنددراهافاصله

تا زاللِ حزمِ خواجه تیره شداز پیام اندر پیام، او خیره شد

پیامهافاصله،پیاماندرپیام،فکراین،فکراین،فکراین،فکرهابوسیلهمرتببیرونجهانیعنیپیاماندرپیام

،داددستازراخردشیعنی،داددستازراعقلش،شدپریشانیعنی،شدخیرهاوپیاماندرپیامپس.شدبسته

،شدتیرهاین،نیستبیرونچیزهايدرزندگیکهخواجهخردورزي،خواجهدوراندیشیزاللآبکهطوريبه

:گویدمیهمجالبیچیزیکبعد؟استدرست.بدهدتشخیصنتوانستدیگر

اَبرد از ظلِّببنَرتَع و نَلعبیوسف، کش ز تقدیرِ عجبهمچو 

بهمربوطفکربصورتوآمدندمیکهحضوريیهايهوشیارهمیناوکودکان،اوکودکانهمموقعهمیندر

میمرتبهایشبچه،بچههمداشتزنهمخواجهکهاستاینبیتشظاهرا.شدندمیبلندبیرونیچیزهاي

رویممیگفتندمیخرسنديوشاديباخواجههايبچهنیزطرفایناز.کنیمبازيوبگردیمبرویمکهگفتند

.و بازي می کنیمگردش

یهاي هوشیارولی در انسان می گوید که بچه هاي یک نفر ،ولی این بیت درست که موالنا قصه را پیش می برد

و این بچه ها مرتب میل می کردند بیرون که ،فکر می شوند یک فکر را بلند می کنندهر لحظهحضوري که وارد

میل داشت که برود به جهان ،ي نمی ماند در این لحظه روي خودش قائمهوشیاریعنی ،برویم بازي کنیم در جهان

.یوسف است اآلن می گویدرا از آیه قرآن می گیرد که مربوط به سوره نَرتَع و نَلعبو بازي کند و این،بگردد

اینها میل ،کودکانش هم که به اصطالح آن بسته هاي انرژي بودند که هر لحظه می آمدند: گوید کهمیپس بنابراین 

خوشبختی در جهان ،هویت باشد،شاید زندگی باشد،ببینند جهان چه خبر است،داشتند بروند به جهان بگردند

می خواستند هم گردش کنند در جهان و هم بازي کنند فکر می کردند این گردش و بازي در جهان خوب ،باشد

.است
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اَبرد از ظلِّببنَرتَع و نَلعبهمچو یوسف، کش ز تقدیرِ عجب

ر تقدیر و سرنوشت مانند یوسف که بر اث.یعنی گردش کنیم و بازي کنیمنَرتَع و نَلعبب یعنی پدر ظل یعنی سایهاَ

.شگفت انگیز، جمله گردش کنیم و بازي کنیم او را از سایه پدر بیرون برد

برادرانش به پدر یوسف یعنی پدر خودشان ،برادراش حسود بودند،می دانید که یوسف با پدرش یعقوب بود

ش این است که امعنی.بیاید بگردد و بازي کند و ما او را به سالمت برمی گردانیم،یوسف را بده به ما:گفتند

پدر و مادر ما و خواهر و برادر ما همه دنیا مرتب می گویند که یوسف را که تازه ،برادران یوسف یعنی مردم بیرون

جهان گردش کند و بازي کند و می گویند که این بیاید به این ،ي انسانی استهوشیارو یک ،رسیده است به اینجا

ما هم می آییم به این جهان وارد ذهن می ،می گوید همانطور که یوسف رفت و دیگر برنگشت.سالمت برگردد

.شویم و نمی توانیم برگردیم

شگفت ،ي داردهوشیارو این تقدیر عجب هم تقدیر شگفت انگیزي است که،همچو یوسف، کش ز تقدیرِ عجب

به چاه ذهن افتادیم و ،است که ما اآلن آمدیم از زیر سایه پدر یعنی از زیر سایه خدا آمدیمانگیزش هم این 

با من ذهنی مان نمی ،بلد نیستیم تسلیم بشویم.مثل یوسف،انه با تامل باید از این چاه بیاییم بیرونهوشیار

باید با تامل و با کمک گرفتن دوباره از و حاال،یعنی آمدیم برگشتنی راه را گم کردیم،توانیم از چاه بیرون بیاییم

.خدا یعنی پدر بتوانیم برگردیم

داریم راجع به این صحبت می کنیم که چه جوري انسان که اول ، به هر صورت داریم راجع به چی صحبت می کنیم

یب می کند مرتب جهان ترغ:می آید و وارد ذهن می شود و می خواهد بگوید که،ي است می آید به اینجاهوشیار

می گوید مثل آن یوسف که .هرموقع خواستی برمی گردي،هیچ خطري ندارد،و گردش کن،که بیا اینجا بازي کن

بله این هم آیه قرآن .د ما را نگه می داردرجهان می گی،ما هم می رویم و نمی توانیم برگردیم،رفت و برنگشت

.است

12، آیه )12(قرآن کریم، سوره یوسف

أَرسلْه معنَا غَدا یرْتَع ویلْعب وإِنَّا لَه لَحافظُونَ

.فردا او را با ما بفرست تا بگردد و بازى کند و ما نگهدارش هستیم
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این بگردد و بازي کند خیلی معروف است که .برادران یوسف به یعقوب می گویند فردا یوسف را با ما بفرست

،و برادران می گویند ما نگهدارش هستیم در حالی که برادران او را به چاه انداختند،موالنا از آن استفاده می کند

:می گوید.نگهدارش نبودند

آن نه بازي، بلکه جان بازي است آن

است آنحیله و مکر و دغاسازي

یعنی که انسان در این لحظه از پدرش خدا و .بلکه باختن جان است،بازي نیست این؟اینمی گوید چه بازي

توي چیزها می خواهد گردش کند و بازي کند ،زندگی جدا می شود و می رود به جهان به صورت فکر برمی خیزد

کزش قرار می دهد و آنها را مر،بلکه این کار که با آن چیزها آدم هم هویت می شود،این بازي نیست،با آنها

بلکه این حیله است و .ي از بین می رودهوشیارآن .و جانش را هم از دست می دهد،عقلش را از دست می دهد

:می گوید.نیرنگ بازي است و فریب است

لهو و لعبی که من ذهنی به آن می (.و حیله و فریب و نیرنگبازي است. آن، بازي نیست بلکه جان بازي است

).ت استپردازد هالک

ولی ،می رویم به جهان بگردیم توي چیزها،یعنی این چیزي که ما این لحظه از خودمان و از زندگی جدا می شویم

براساس یک مرکز ،این فکر بر اساس من ذهنی است:می گوید،آنها را مرکزمان قرار می دهیم،با آنها هم هویتیم

.بازي نبوده این،مثل مردن است،این انحراف است و این هالکت است.مرکز مادي است،جدید است

منظور ما از این گفته ها چیه؟ که شما بدانید که هر موقع می روید به جهان به صورت فکر یا اآلن فکر بعد از فکر و 

گردش می کنیم در و یا ،ما داریم بازي می کنیم با این فکرها،ها،فکر می کنید بازي است،موضوع فکر را شما

می گوید این ،نه،ما گردش می کنیم کیف می کنیم،بعدي مربوط به آنجاست،این فکر مربوط به اینجاست،جهان

این ،یوسف را می بریم بازي کند و گردش کند برگردد،و این چیزي هم که برادرها به یعقوب گفتند،جانبازي است

در مورد یوسف هم از پدر بوده است،بودهیا در مورد ما خدا ،جدا کردن از خدا بود

مشنو آن را، کان زیان دارد، زیانهرچه از یارت جدا اندازد آن

فکرهاي پی در پی که مربوط ،چه چیزي ما را جدا می کند،می گوید هر چیزي که تو را از یارت از زندگی جدا کند

یعنی ،اینها فقط زیان هستند،براي اینکه اینها پر از زیان هستند،آنها را مشنو،به چیزهاي این جهان هستند
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ولی از یارمان جدا بشویم و بیاییم با اینها هم هویت .آن چیزها هم میسر است،چی؟ ما اگر با یارمان یکی باشیم

و چیزها زندگینه تنها ما از این .این زیان اندر زیان خواهد بود،بشویم و اینها را مرکز خودمان قرار بدهیم

از خرد او هم بی نصیب خواهیم شد ،استفاده نخواهیم توانست بکنیم

گر بود آن سود صد در صد، مگیر

اي فقیرز گَنجوربهر زر، مسکُل

به ،این را مگیر،یعنی ذهن شما بگوید این سود صد در صد است دیگر،می گوید اگر این سود صد در صد هم باشد

اي فقیر که ،تو از صاحب گنجی که خداست و زندگی است،زر که ذهن نشان می دهد،خاطر این هم هویت شدگی

یعنی از صاحب گنج اي فقیري .جدا مشو،یعنی هیچ هم هویت شدگی داشته باشی،نباید اآلن هیچی داشته باشی

کمترین سود ما باشد ما .ما جدا می شویمولی .از صاحب گنج جدا مشو،که نباید چیزي در مرکزت داشته باشی

به خاطر آن ما ،هرچیزي که زر نشان می دهد ذهن،به خاطر این کمترین سود که در اینجا ذهن زر نشان می دهد

.جدا می شویمزندگی باشد ما از صاحب گنج که

&&&پایان قسمت سوم &&&
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از ،ي استهوشیارهمینطور که می دانید راجع به این صحبت می کنیم که چه جوري انسان در حالی که از جنس 

و از ریشه کنده می ،وارد ذهن می شود و پس از یک مدتی نمی تواند خودش را نگه دارد،جنس خدائیت است

ي جسمی هوشیارو از جنس ،و ستیزهوارد ذهن می شود و مثل اینکه در ذهن بسته می شود در اثر مقاومت ،شود

پیغام بعد از ،و موالنا تشبیه کرد این موضوع را به اینکه روستایی رفت و شهري را مرتب دعوت می کرد.می شود

و تشبیه کرد این موضوع را به داستان یوسف و این داستان را .پیغام می فرستاد و باالخره قانعش کرد که بیاید ده

.شگفت انگیز خواند

انسانها این است که از سایه پدر مدتی دور می شود و خود ۀ و شگفت انگیزي زندگی یوسف همینطور زندگی هم

وقتی از پدرش یعنی خدا دور می شود و دسترسی ،همین مطلب نشان می دهد که انسان باید بسیار مواظب باشد

و فکرهایش و رفتارهایش ،شیطان استبلکه دسترسی به عقل یک بافت ذهنی دارد که نماینده،به خرد او ندارد

ش امعنی.ولی یوسف پس از چالشهایی توانست دوباره با پدر تماس بگیرد.براساس دردهایی است که ایجاد شده

انه از زندگی قطع هوشیاراین سرنوشت غیرعادي را پیدا می کنیم که ،این است که ما وقتی وارد ذهن می شویم

.ده اي اینطوري نیستدر حالی که هیچ باشن،بشویم

ما قرار بوده که موقتا .بوسیله خرد زندگی اداره می شود،هر باشنده اي در جهان بوسیله خرد کل اداره می شود

و این را دائمی کردیم و با توجه به اینکه یک عقل بسیار ،ما این موقتا بودن را متوجه نشدیم.در ذهن باشیم

ولی ،حاال شاید کلمه خطر درست نباشد،مثل موالنا احساس خطر می کنندعارفانی،مخربی ما را اداره می کند

باید مواظب باشید و ،و قطع شدید از خرد زندگی،و به کجا افتادید،مرتب یادآوري می کنند که شما کی هستید

.اآلن هم یک تمثیل دیگري می زند

سال تنگ یعنی سالی که وضع اقتصادي تمثیلش بسیار جالب است و آموزنده و تمثیلش این است که در یک 

یک دفعه صداي .حضرت رسول در نماز بوده و پشت سرش اصحابش بودند،شاید هم قحطی بوده،خوب نبوده

کاروانی رسیده و ،ش این بود که بازرگانی آمده یا بازرگانانی آمدنداو صداي طبل معنی،می آیدطبل از بیرون

نماز را رها می کنند و می ،بازرگانی تقریبا همه یاران رسول که در نماز بودندکاالها را آوردند و به صداي طبل 

.دنبال صداي طبل و چندتا یار ثابت با پیغمبر می مانندروند

خدا همین اآلن به صورت عمق بینهایت ایستاده و شما :تمثیل این است که همینطور که در غزل داشتیم گفت

و صداي طبل که از ،باید پشت سر او در نماز باشید،انه با تسلیمهوشیاردرست است که در ذهن هستید ولی 
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.پشت سر خدا در نماز نمی ایستیم،و ما می رویم.نروید،نروید،بیرون می آید و شما را به بازي دعوت می کند

تا او بتواند ،ي حضور باشیمهوشیارباید بر اثر تسلیم لحظه به لحظه ،در نماز اگر بایستیماگر پشت سر خدا 

و از این وضعیت بی خردي و بی شادمانی یا پر ،و ما را از این وضعیت عجیب و غریب و تنها،خردش را به ما بدهد

.صداي ذهنمان است،صداي طبل.و ما صداي طبل را رها نمی کنیم که از بیرون می آید،از غصه و غم رها بکند

اصحابِ نَبی را گرم و سردگفت کرداین شنو که چند یزدان زجر

.چقدر خدا سرزنش کرد اصحاب پیغمبر را و به صورت سرد و گرم با آنها حرف زدکه می گوید این مطلب را بشنو 

یعنی آنها اگر گوش کردند لطف ایزدي به آنها را رسید ،سرد و گرم حرف زدن یعنی اینکه به صورت قهر و لطف

.اگر نکردند قهر ایزدي رسید

گرچه که در ذهن در این لحظه می خواهد بگوید که به صورت گرم و سرد لطف یزدان ،رد یعنی اینگرم و س

این قصه تعطیل کردن جمعه را ،موقع ستیزه قهرش می رسد،موقع تسلیم لطفش می رسد،هستیم به ما می رسد

یستیم و با صداي طبل می در اثر صداي طبل مقایسه می کند با وضعیت فعلی ما که نمی توانیم در این لحظه با

.رویم به دنیا

جمعه را کردند باطل بی درنگز آنکه بر بانگ دهل در سالِ تنگ
این یاران رسول که با او یا ،به این علت که بر اثر صداي دهل که بازرگانان آمده اند کاروان رسیده در سال قحطی

آن صحنه را که صحنه تماس با خدا و،را رها کردندیعنی نماز ،جمعه را باطل کردند،پشتش نماز می خواندند

این لحظه باید در این لحظه بایستیم و از درشبیه ما که.در حضور رسول هم بودند ترك کردند،حضور بوده،بوده

به ذهن یعنی تسلیم ،تعطیل می کنیم این لحظه را می رویم به زمان،بشویم و او ما را هدایت کنداو جنس زندگی 

.بله این هم آیه قرآن است.را نمی توانیم ادامه بدهیم

11، آیه )62(قرآن کریم، سوره جمعه

قُلْ ما عنْد اللَّه خَیرٌ منَ اللَّهوِ ومنَ التّجارةِ ۚ◌ وإِذَا رأَوا تجارةً أَو لَهوا انْفَضُّوا إِلَیها وتَرَکُوك قَائما 

 ◌ۚینَورُ الرَّازِقخَی اللَّه

. کنندروند و تو را همچنان ایستاده رها مىشوند و به جانب آن مىاى بینند پراکنده مىو چون تجارتى یا بازیچه

.دهندگان استو خدا بهترین روزى. آنچه در نزد خداست از بازیچه و تجارت بهتر است: بگو
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ازمرتببایستیم،اوسرپشتبایدشویم و از جنس خدا می شویمو می گوید که ما در این لحظه که تسلیم می

طبلصدايباوراماکندراهنماییبدهد،راخودششاديبدهد،راخودشخردمابهاوتا،بشویماوجنس

کهکنیمتلقینخودمانبهبایدماو.نکنیمرهاراخداسرپشتایستادنحالتایندنیاست،صدايکهسرمان

روزيبهترینوستابهترماست،سرصدايکهبیرونطبلصدايوتجارتوبازیچهازخداستنزددرآنچه

حضرتسرپشتکهاشخاصاینیعنیدهدمیادامهبلهشویم،نمیمتوجهراموضوعاینماوخداستدهنده

.رفتندهمهثابتدرویشنفرسهدوازغیربهبودندرسول

صرفه ز ما ایشان برندز آن جلَبارزان خرندتا نباید دیگران 

ازکهکاالییخرند،میراکاالآنیندآمیدیگرانیک دفعهکهاینبخاطرگذاشتند،مینمازکهیارانآنپس

وبشویمنصیببیسوداینازونخریممابخرندآنهاکهاینووارداتیچیزهايیعنیبلَجآمده،دیگرشهرهاي

. میدانتادویدندوکردندرهارارسولبنابرایننیست،واجبنمازحاالنبریم،ماببرندآنها

با دو سه درویشِ ثابت، پر نیازماند پیغمبر به خلوت در نماز

نیازبودند،نیازازپراینهاوبودنداوباهمیشهکهدرویشنفرسهدوباماندنمازایستاده،حالدرپیغمبرپس

خداباشدنیکیدنبالواقعاکهبودندآدمهاییاینهایعنی،نباشیمعشوقباشی،عاشقبایدگفتکه،عاشقی

بله،نبودمهمبازرگانیبازيوطبلصدايبرایشانوبودند

چونتان ببرید از ربانیی؟طبل و لَهو و بازرگانیی: گفت

زندهخدابینهایتبهکهانسانییکازراشماچجوريبازرگانی،وبازيوطبلصداياینگفتگفته،خدایعنی

میمابهموالناگوید،میمابهاالنوگفتهآنهابهگوید؟میکیبه؟بریدهستخداجنسازوهستربانیوشده

میبازرافضاشویم،میتسلیمشویم،میتسلیمشویم،میتسلیممالحظهایندر.بگیریمعبرتماکهگوید

راماما،ذهنآید،میسوديیکمثالآید،میبیرونطبلصدايدفعهیککند،میکارداردایزديخردوکنیم

و.کنمبازيوبگردمبرومخواهممی: گفتهمیوسفمورددرباشدیادتاناگرطورهمینو.ردبمیحالتایناز

.آمدنخواهدخنداندولتآنوشدخواهدغموگریهپرسال،صدبرودبجاکسیاگر:گفتداشتیمهمغزلدر

بودنخالیتویعنیصورتاینبهطبلآوردنازموالنامنظوروبیرونطبلصدايگوید،میراهمانهماینجادر

.ذهنیمنهايبازيوآن
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.هستبازرگانیهايبازياینهاشود،میغمگینشود،میخوشحالدهد،میراآنگیرد،میرااینذهنیمن

هوشیاريبرايیاافتادیوسفبرايگویدمیکهانگیزيشگفتاتفاقاینورد؟ببِزندگیازرامابایداینهاآیا

صدايوشودمیذهنواردانسانکهایمفهمیدهراوعضمواینماکهحاالشود،میجداانسانوافتدمیانسانی

قبلیحالتآنبهدوبارهدبرگردبایدیکزندگی،ازشودمیقطعکهبطوريکند،میجلبشبیرونبازيوطبل

.تنهاستوبریدهپدرازآنجادریاخداسایهزیرازاالنبود،برخوردارزندگیخردازکه

کنم،میتنهاییاحساسکنم،ادارهتوانمنمیرازندگیمخرابه،حالممردم،هايشکایتبهکنیدمیتوجهاالن

دارم،زیادپولشود،نمیخوبامزندگیکنممیکاريهرگیرد،میدلمدارم،غموغصهکنم،مینقصاحساس

طبلصدايبهشاههمکهاینبراي.هستمدپرسهستم،غمگینولیدارمبچهدارم،همسردارم،بزرگخانه

راتوانگیز،شگفتپدیدهاینکهدانینمیدرستکنیم،میدرستچیزهادررازندگیشاههمکنیم،میگوش

.بریدهربانییکازوکردهمحرومپدرسایهزیراز

میآنجادرکهخواندخواهمدیگرکوتاهمثنويیکوکنیددركراموضوعاینبایدشمابگوییمبایداینجادر

اگراید،شدهجدااوازکهاینبرايبردارید،قدمخردباوآهستگیونرمشبهبایدزمینرويدرشماکهگوید

ولی.نداشتاشکالیهیچکردیم،میاستفادهاوخردازو،بودیمزندگیموازيیعنیبودیمآنموازيماهمیشه

جدااگرهستیم،جدافعالًپدرازکهکردیمپیداراانگیزشگفتسرنوشتاینیوسفمثلمادانیدمیشمااالن

:گویدمیموالناهمشعراین،بلهباشیم،مواظببایدخیلیباشیم؟مواظبنبایدهستیم

ثُم خَلَّیتُم نَبیاً قائماًقَد فَضَضتُم نَحو قَمحٍ هائماً

تنها آنگاه پیغمبر خود را در حالی که ایستاده بود، براستی که شما به حالتی سرگشته به سوي گندم شتافتید و

.گذاشتید

حالیدرراخودپیغمبرآنگاهوشتافتیدشدگیهویتهمیعنیگندمسويبهسرگشتهحالتیبهشماکهبراستی

لحظهنیادرکهاینبهتوجهباکه،هستصادقهمماهمهمورددرمطلباینبله.گذاشتیدتنهابود،ایستادهکه

تسلیمپس،بکنیمگویدمیاوکاريهریعنیبایستیمپشتشبایستیم،پشتشبایدماوایستادهزندگییاخدا

طبلصدايبامابدهد،مابهخواهدمیرالطفشو،کندمیدعامابهداردواستایستادهاوکهحالیدرباشیم،

کهاالنخوبکردیم،فرارپدرسایهزیرازدوبارهیعنیگذاشتیمتنهاراخداگذاشتیم،تنهاراخداورفتیمهمه
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میصورتتسلیمباکاراینوبیاوریمپدرسایهزیرراخودمانباید،راموضوعاینکنیممیدركوفهمیممی

.گیرد

و آن رسولِ حق را بگذاشتیدبهرِ گندم، تخمِ باطل کاشتید

ازکهاینیکیداریم،انتخابتادولحظهایندراالنماشدگی،هویتهمیعنیگندمشدگی،هویتهمبخاطر

ازنه،کهستاایندیگرانتخابیک.شویممیکهبشویم،آگاهماستمرکزدرکهشدگیهویتهمازگندم،

همازدیگربشویم،آگاهخداازوکنیمصفررامنکنیم،صفرراقضاوتومقاومتستیزه،ونشویمآگاهگندم

میذهنیمنبراساسفکروعملیعنیکاریم،میباطلتخمبشویم،آگاهگندمازاگر.نشویمآگاهشدگیهویت

خداالبتهگذاریم،میتنهاراخداهمماآنها،گذاشتندتنهارارسولماقصهدرو.کنیممیگندمبراساس،کنیم

.دهیممیادامهرامانتنهاییماماند،نمیتنها

صحبت او خَیرِ من لَهوست و مال
بین که را بگذاشتی؟ چشمی بمال

دنیاست،مالويبازازبهترهست،اوباماشدنیکیواقعدرکهخداباماهمنشینیلحظه،ایندراوهمنشینی

ببینگویدمی.شدگیهویتهمگرفته؟راماحضورچشمجلوچیزيچهبمال،راحضورتچشماینکهگویدمی

هویتهمیکبهجسمیکبهرویدمیشما.کنپاكخوبراچشمتکردي؟تركراکیوگذاشتیتنهاراکی

.رازندگیگذارید؟میتنهاراکیشدگی

چشمانت را بمال و سپس نگاه کن ببین چه .در حالی که همنشینی با رسول خدا از سرگرمی و دارایی بهتر است

کسی را رها کرده اي؟

. کندمیصدقاالنهمزندگیباشماشخصمورددرصحبتهمین

و خَیرُ الرّازقینکه منم رزاقخود نشد حرص شما را این یقین

دورزندگیاززیادمیلباماوباشدمامرکزدرشدگیهویتهمهمینگندم،همینکهاینیعنیحرصبله

گویدمیخوب.برویماوبسويوکنیمزیادترراحرصموضوعآنبخواهیموبشویمدورهظلحاینازبشویم،

گویدمیمابهدیگررااین.دهندگانروزيبهترینودهندهروزيمنم:کهنیامدپیشیقیناینشماحرصچشم

میشاديشمابهکسیچه.هستزندگیکیه؟دهندهروزيتنها.هستزندگیکیه؟دهندهروزيلحظهاینکه
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ماکهدیدخواهیمنهایتدرباالخرههستید؟کیگفتخواهدشمابهکسیچهدهد؟میآرامشکسیچهدهد؟

خوشبختراماکسیچه.دانستخواهیمهوشیارانههستیم؟کی.شدیمزندهاوبهوقتیهستیمپدرمانجنساز

روزيبهترینکهستازندگیخوداینگویدمیکهآورد؟میدرنقصحسوتنهاییازراماکسیچهکند؟می

.هستیددنبالششماکهجسمیآننههست،دهندگان

کی توکّل هات را ضایع نهد؟آنکه گندم را ز خود روزي دهد
بوجودراشماشدگیهویتهمآنکهکسیآندهد،میراگندمغذايدهد،میروزيگندمبهکهکسیآن

خردبدهیاجازهوبشويتسلیملحظهایندریعنیتوکل.دادخواهدجوابراتوهايتوکلشخصآنآورده،

ازکهبرويايدانستهدنبالو،دانممیمنبگویینشويبلندو،بشودساکتذهنیمنعقلوبشودجاريزندگی

نخواهدزایلراماتوکلخداو،شودمیجاريزندگیخردوشوممیتسلیممنیعنیتوکلپس.بیایدحرصت

.ستاذهنیمنبوسیلهباشداگروستاکمبسیارتوکل.کرد

.کنیممیرهاراتوکلآید،میبیرونطبلصدايکهاینمحضبهکهاینبرايخورد،نمیبدردذهنیمنتوکل

نشانواکنشکردن،بیدادودادگفتن،دروغبهکنیممیشروعست،اضررمانبهگوید اینمیذهنکهذرهیک

تسلیموبشویدتسلیمشماکهستااینازعبارتستتوکل.نیستتوکلتوکل،ایندادن،نشانحرصدادن،

.بشوددرستزندگیتتابدهیدادامهطورهمینوبشویدواقعی

که فرستادست گندم ز آسماناز پی گندم، جدا گشتی از آن
درکهچیزهاییآنکهستااینمنظورشبود،فرستادهآسمانازراگندماینکهشديجداکسیازگندمبخاطر

ازهمهفکرهابیرون،آمدهفضاآنازباورهاما؟آوردیمکجاازراباورهاباورها،حتی،گردیممیدنبالشمابیرون

راآنهاوچسبیدیمراباورهااالنما،کردیمخداحافظیباورهاستءمنشاکهفضاآنماچطورشده،بلندفضاآن

بله.دردهاوباورهافیزیکی،چیزهاينشیند،میچیزتاسههمانبجايگندمکنیدتوجه. مرکزمانگذاشتیم

کهگویدمیشود،میشروع818بیتازکهبخوانمسومدفترازدوبارههمبیتچندداریموقتبدهیداجازه

818مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 

یقین شهوت بوددامِ پاگیرش بودرستم ارچه با سر و سبلَت
وداردعقلوستاقويخیلیکهچهگررستمکهگویدمی.حرصبهراجعکردیم؟صحبتچیبهراجعاالن

اوباالخرهکند،عملآنعقلباوبدهدقرارمرکزشدرچیزيیککهاینیعنیحرصاینامادارد،مردانهسبیل
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و.ستااومرکزدرکهستاشدگیهویتهمهمینرستم،پايآورندهبندۀ بهتلیعنی.انداختخواهدگیررا

خانهفتهمینمثالًوبودزورمندهمبود،خردمندهمرستمکهدانیدمیکند،میاشارهرستمقصهبههمشاید

.کندمیکمکاوبههمرخشوگذردمیخانهفتازوکشدمیراسفیددیوهست،انگیزشگفتخیلیرستم

باالخره ارزشبیگزچوبیکباهماسفندیاروکشدمیرااسفندیارسیمرغ،وزالکمکبهکهاینازپسولی

ومیردمیآوردنمیحساببهرااورستمکهکوچکیآدمیکبوسیلهانگیزيشگفتطرزبههمرستممیرد،می

کنیز،یکبازالخوابگیهمازآمده،بوجودزالسیاهنیمهازفردوسیبقولشغاداینو.هستبرادرششغادآن

.ستابودنذهنیمنجنسازهمیناینشاید

انتظاروکردهوصلتاودخترباوکندمیزندگیکابلپادشاهپیشرفتهکهستارستمبرادرشغادحالهربه

حاال،گرفتهمیکابلپادشاهازبودهطالسکهگاوچرمیعنیگاوپوستیکاندازهبهرستمکهراخراجیکهدارد

میکند،نمیقبولرستمولی.نگیردبرادربهاحترامبخاطرکند،میزندگیآنهاباشغادواینهاوشدندفامیلکه

.بدهیدراخراجبایدگوید

میبررسیرستمشایدگویدمییعنی.آیدمیپیشبعديحوادثالبتهکهکندمیاشارههمینبهشایدموالناو

باوخوردمیبرشغادبهموضوعاینحالهربهولی.خواهمنمیدیگررازرنایمنکهخردمنديآنباکرد

شغادقبلینقشهباوستهمهمانیصحنه،آندرکهکنندمیدرستايصحنهو،کنندمیتوطئهکابلپادشاه

پادشاهولی،کردنتعریفپهلوانجهانازوکردنتعریفستارستمخانوادهکهخودشخانوادهازکندمیشروع

بهوگرفتندنمیراهاسکهاینشایدوزدندمیسرتوبهآمدندمیبودندتوفامیلاینهااگرکهگویدمیکابل

.کندمیتوهینهمرستم

کابلپادشاهبرودخواهدمیرستمازورستمسويبهآیدمیکندمیقمعوقلعدشغاشدهسازيصحنهبطورو

پادشاهکهشودمیقرارورودمیسوارصدباوزوارهبارستم.بکندتوهینرفعوبکندعذرخواهیبهمجبوررا

درولی،شودمیهمهمینطورو.بگیرندجشنبروندهمبعدشو،بخواهدمعذرتبیایدبرهنهسروبرهنهپاکابل

هموبیفتدرخشبارستمکهبطوري،اندکاشتهخنجروتیغچاهتهدر،اندکندههاییچاهجشناینراهسر

.بمیردرخشهموبمیردرستم

اینازیکیدرکشدمیعقبرخش،جشنجايبهبروندخواهندمیحالیکهدررستموشودمیهمهمینطور

زندمیتازیانهدفعهاین،کردهمیتوجهرخشحرفبههمیشهکهرستمولی،شنودمیجدیدخاكبويوهاچاه
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باالراشغازکندمیبازراچشمشوقتی.رخشهموشودمیزخمیرستمهم،چاهبهافتدمیوپرّدمیرخشو

زندهزندهرااوآمدشیراگرتا،بدهدرستمبهکمانیکوتیرتادوکهکندمیتقاضاشغاداز،بیندمیسرش

گذاردمیراتیرهاازیکیرستمودهدمیراتیرتادووکمانهماوو.بیاورددرپاازراشیر،مردنازقبلبخورد

راتیررستم،بودهپوك،بودهپوسیدهدرختمنتها،شدهقایمتنومنددرختیکپشتزشغاحالیکهدروکمانبه

صورتهربهو.گرفتهنابکاربرادرازراخودشانتقامکهکندمیشکروکشدمیراشغادخوردمیواندازدمی

میمثل،نگیردرازرهاتوانستمیرستم،بخوانیمراقصهاینبرویمماداردانتظاریا،کندمیتقاضاموالناشاید

:گویدمیبودهاینموالنانظرشاید،حاالگویم

دامِ پاگیرش یقین شهوت بودبودرستم ارچه با سر و سبلَت

کهشاهیوبرادرشبوسیلۀکهجشنازتوانستمی.نشودخشمگین،بدهدگوشرخشحرفبهتوانستمی

همرستممرگازبعدخوب.میردمیرستمحالهربه،دیگردلیلهریا،نکرده،کندپوشیچشمشدهکوچک

کسیو،حدوديتاکندمیویرانراآنجاو،کشدمیراکابلپادشاهوکندمیلشکرکشیرستمپسرکهدانیدمی

برادراینخالصه.کشدمیرارستمپسرآیدمیبهمنهمآنازبعد،رازابلستانییک،گذاردمیآنجارادیگر

رستموزالساماناینباالخره،شودمیدادهنمایشفردوسیبوسیلۀ،آنجاکشتندراهمدیگرخانوادهوکشی

.ریزدمیفرو

،انداختخواهددامبهراماخشموحرص،ماباشیمکسیهرکهبگویدخواهدمینیستآنمابحثحالهربه

ازراماکهانگیزشگفتسرنوشتاینباشمواظبکهگفتامروز.بشناسیمراهاشدگیهویتهممابایدیعنی

درستعقل،نداریمعقلماکهحاالوبودهجانبازي،نبودهبازي،بودهبازياینوگذاشتهتنها،کردهجداپدر

.خوانیممی سریعپسکندمیتکیههمانبههماالناتّفاقاً.باشیممواظببسیارباید،نداریمحسابی

مستیِ شهوت ببین اندر شترهمچو من از مستیِ شهوت بِبر

تواندمیشترولی،داردعجیبیشهوتمستیشتر،شتردرراشهوتمستیوببرشهوتازمنمثل:گویدمی

همینهمذهنیمن،داردغریبیوعجیبشکلبسیار،نداردخاصیشکلشترچونکه،باشدذهنیمنسمبل

مستی،دهدمیشکلتغییرهیکههایتشدگیهویتهموغریبوعجیببافتایندرتوگویدمی.است

.ببینخودتدرراشهوت
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دان مستَهانمستیِّ ملَکپیش باز این مستیِّ شهوت در جهان

مستییعنیملکمستیمقابلدر،ماآنبهچسبیدیمهمهاینکهشهوتمستیاینکهکنتوجه:کهگویدمی

بودنخدامستلحظهیک،بودنخدامستیعنی.استذلیلوخواربسیار،دهدمیدستمابهحضورموقعکه

خدامستیکهشاديآن.شوندنمیمقایسههمباتادوایناینکهبراي.برهاندتواندمیشهوتمستیازراما

.اینبهچربدمیخیلیخیلیآرامشآنودارد

او به شهوت التفاتی کی کند؟مستیِ آن مستیِ این بشکند

جنسازوشویممیحضورجنساز،شویممیخدامستیجنسازوشویممیحقیقیتسلیمماکهوقتیپس

مستی،ماشهوتمستیبهکندمیغلبهمستیآن،کنیممیپیداموقعآنکهايمستی،شویممیناظرحضور

ازکههاییشرابیاکههاییمستیمااینکهبراي،استواضحدیگراین،شدگیهویتهممستی،ماحرص

باشیمرسیدهسنّیبهاگردیگراالن،ایمگرفتهماندادنپزمثل،مانخانۀمثل،مانپولمثلبیرونهايخوشی

شهوتبهبچشیمراوريآنمستیهمذرهیکودهدنمیمستیمابهاینهاکهدانیممی،یمرسیدچهلحدود

.کنیمنمیالتفاتیدیگر

آبِ شیرین تا نخوردي، آبِ شور
خوش بود، خوش چون درون دیده نور

.دارددوستراآنچشمشنورمثلآدمو.آیدمیخوشبنظرشورآب،نخورديشیرینآبکهزمانیتاگویدمی

این،نکردیمتجربهراحضورعشقوراحضورآرامشوراحضورشاديوراحضورنورماکهزمانیتایعنی

.کنیممیرهارااین،کردیمتجربهراآنوقتی،آیدمیعزیزمانچشمنورمثلبنظرمانبیرونهايشیرینی

برکَنَد جان را ز می وز ساقیانهاي آسماناي از بادهقطره

میمابهخداکهشرابییعنیآسمانهايباده،آیدمیتسلیماثردرکهآسمانهايبادهازقطرهیکگویدمی

تسلیمکهستااینراهتنهاپس.کندمیبیرونیساقیانازوبیرونیهايمیازراماهوشیاريراماجان،دهد

آنخردوبیاوریمراوريآنشیرینیذهنیمنهايخوشیوذهنیمنعقلغلبۀوتنهاییحسایندر،بشویم

ما،کندمیحلّرامامشکالتوآیدمیآسمانیخرد،طرفیآنخردوقتی.خودمانزندگیبهبیاوریمراوري

.کردهنمیکارذهنیمنعقلکهشویممیمتوجه
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هیچیبینیدمیگیریدمیایراد،کنیدمیغیبت،کنیدمیقضاوتکنیدمیمقاومتکنیدمیستیزهشماوقتی

خردپذیریدمیرالحظهایناتّفاقشویدمیتسلیموقتیچندیک.شدهمزیادتر،نشدحلّتانمسائلنشد

دنیايساقیانِومیازدستو.شودمیحلّداردتانمسائلکهبینیدمیآیدمیزندگیشادي،آیدمیزندگی

.داریدبرمیبیرون

وز جاللَت روح هاي پاك راتا چه مستی ها بود اَمالك را
کاملحضوربه،رسندمیحضوربهکهآنهاییگویدمی،فرشتگان،مالئکهیعنیاَمالك،دیگرگویدمیراهمین

؟شودمیچیبشودکاملمستیببیناگر.ندکَمیرامااشقطرهیککه،دادخواهندهاییمستیچهرسندمی

.دارندبزرگیچهببینندارندشدگیهویتهمهیچیعنی،اندشدهپاكکامالًکههاییروح،پاكهايروحو

اندة این جهان بشکستهخُمِّ باداندکه به بویی دل در آن می بسته
آندردل،هستیمآشناآنباچون،اندکشیدهراوريآنمیبويکهیکدفعه،اندکشیدهبوکههمیناینهاکه

وطبلکهبگویید.نرویددنیابهطبلصدايبهدیگربچشیدراوريآنمیبويیکدفعهشماشودمی.اندبسته

بیاورممیورآنازدیگرخواهممیوبشکنمخواهممیراجهاناینبادةخُمواقعاًحاال.امدیدهمنرابازي

.آیدمیمابدستلحظهایندرواقعیتسلیمبابویشامدیدهرابویش

همچو کُفّاري نهفته در قُبورجز مگر آنها که نومیدند و دور
درداینقدرايعدهیک،زندگیازدور،دوروناامیدندبسیارايعدهیکدانیدمیولیشویدمیتسلیمشما

یاآیندهوگذشتهزماندراند گزیدهمسکناند شدهبرقراراینقدر،دارندشدگیهویتهماینقدر،اندکردهایجاد

جوريچهدنگویمی.ناامیدندو،ندارندرالحظهاینبهشدنزندهازبوییوجههیچبهآیندهدریااند گذشتهدر

ازاینکهبرايهستبزرگیعایقیکزندگیوآنهابیندورند؟چرابشوددرستشودمیمگر،شودمیدرست

یکبه،روندمیجابههمدائماًوشدگیهویتهمپشتهویتهماند کردهانباشتهدردهارويرادردهاکهبس

.روندمیطبلصدايبه،روندمیچیزي

خوب.اندمردهیعنی،ذهنیمنقبردر،اندخوابیدهقبرهادررازندگیپوشاندمیکهکسیکفّار،کفّارمثلاینهاو

يبراداردمعنیبرنامهایناگر.کنیدمینگاهرابرنامهایندلیلهمینبه.نیستیدهمدورونیستیدنومیدشما

خدابهکهقریبعنیعنی؟چییعنینیستیددور.نیستیددورونیستیدناامیدشماداردمعنیهاحرفاین،شما

. نداردچیزيبیرونبازي،برویدنبایدطبلصدايبهکهفهمیدیدامروزو.بشویدزنده
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اندنهایت کشتهخارهاي بیاندناامید از هر دو عالَم گشته

نه،پزشاننه،شانپولنهدیگراینکهبراي،اندشدهناامیدجهانعالمایناز،اندشدهناامیدعالمدوازهاآدماین

ناامیدازهمه،بودندشدهآنهاباهویتهمکهچیزهاییآنتماموشودمیمریضداردکههمشانبدن،شانبدن

دیگرهمعالمآنکهبودندکردهتجسمشانذهنباهمعالمییکو.آنهابهندادزندگیاینکهبراي،شدند

حضورفضايبهوريآنعالمیعنیاصلیعالمبهکهدانندنمیراحقیقیتسلیم.ناامیدندهمآناز،بودهتوهمی

.ناامیدنداینها،کردندایجاددردنهایتبینتیجهدرو،کنندپیدادست

بر زمین باران بدادیمی، چو میغپس ز مستی ها بگفتند اي دریغ

می،زمینبهکنندمینگاهباالآنازوهستندفرشتهتادوماروتوهاروتبهاستمربوطقصهاینکنیدتوجه

سرهاانسانزندگیبهوزمینبهبرویممااستبهترو،کنندمیهاانسانایناستزندگیوضعچهاینکهگویند

میمنازراخرد،راپاکیحاالتا،منپیشازپایینبرویداگرشما:کهگویدمیآنهابهخدا.بدهیمسامانیو

که.کنندنمیگوشاینهاونرویدگویممیمن،بشویدجوروجمعتوانیدنمیخودتانبشویددورمناز،گرفتید

.تانبرايامخواندهقبالًرااشقصهالبته

خواهندمیباالازفرشتهتادواینکهکندتشبیهفرشتهتادواینبهراانسانوضعخواهدمیخالصههمینولی

عقلییکباشما،بشویددورمنازاینکهبمحضاینکهبراي،پاییننرویدکهگویدمیآنهابهقضاوپایینبیایند

یوسفمثلوقتیانسان:کهبگویدمابهخواهدمیموالنااینجاازو.بیندنمیدرستعقلآنکهکردکارخواهید

مثل،بشودوصلاوبهدوبارههوشیارانهبایدودادهدستازرااشهوشیارانهتماسآندیگر،شدهجداپدراز

.نیستحیوانمثل،نیستدرخت

سرنوشتاینباانساناینوهمینطورهمجماد،همینطورهمدرخت،استمربوطخدابهصورتییکبهحیوان

تادوایناالنو،نیستکافیذهنیمنعقلواستذهنیمنعقلعقلشو.خداازشدهقطعانگیزشگفت

،کنندایجادآبادانیخواهندمیذهنیمنباکههاانسانازبعضیمثلخواهندمیماروتوهاروتهمفرشته

مااستبهترکهگویندمی،داشتندکهمستیروياز،کهگویندمیکنندمینگاهباالآناز.کنندایجادآبادانی

.هاانسانبهببارانیمزمینبهابرمثلخردوعشقباران
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عدل و انصاف و عبادات و وفادرین بیدادجاگستریدیمی 
عبادتوانصافوعدلکنندمیهاانسانکهزمیندر، یعنیظلمجاياینیعنیدادجابیایندربرویممایعنی

آگاه،بیاوریمبوجودهاانساندرراالست،هستیدزندگیجنسازشمایعنیازلیعهدبهوفاوبعهدوفاودرست

.بکنندراکاراینبیایندخواهندمی.کنیمشان

پیشِ پاتان دامِ ناپیدا بسی استبیست: گفتاین بگفتند و قضا می
خواهیممیذهنیمنبامامثلدرست.نرو،بایستگفتمیآنهابهخدایعنیقضاوگفتندرااینفرشتهتادو

اینهابهبایسترويمیخودت.کنآبادانبرومنخردباشوتسلیمبایستگویدمیخدا،کنیمآبادانراجهان

،کردهشروعرستمازکهباشدیادتان.بینیدنمیشمااستهاییدامتانپايپیشاینکهبراي،بایستگفتهم

میکهذهنیمنبعنوانهمما،خوردخواهندشکستهمفرشتهتادواینو،رفتبینازچاهبهافتادرستم

باکهلحظههربنابراین.برویمپیشذهنیمنبااگرایمخوردهشکستحتماًهمما،کنیمایجادآبادانیخواهیم

گویدمیالهیقضايیعنیقضا،دنیااینبهدادنسامان،کارهاکردندرستبرايداریممیبرقدمذهنیمن

.ایستیمنمیمابعدبروبشوتسلیم،وایستا،بایست

هین مران کورانه اندر کربالگستاخ در دشت بالهین مدو
کردنعملذهنباواستذهنمنظور،استزمینمنظور.فقطبالستمحلّبلکه،نیستمکاناسمکربالاینجادر

هاییدرسچهازکهکنیدتوجه.کنتحملیعنی،مدوبالدشتدرپرروییوگستاخیاینبهگویدمی.است

ازگفت،رسیدیمیوسفداستانبهو،کنیمیایجاددرداستخودتتقصیرگفتجفّ الْقَلَم،ماامروزگذشتیم

وکردندباطلراجمعهطبلصدايبانمازگزارانآنکهکرداياشارهرسولحضرتداستانبهو،شدجداپدر

.کنیممیکارهااینازهممابگویدخواهدمی.رفتند

همگستاخوتسلیمبدونکنیمدرستراخودمانمانزندگیخواهیممیذهنیمنباکهگویدمیدارداالن

پرروییبابشودبلندکسییعنیگستاخ،گستاخمدوهین،بلدمتوانممیگوییممیشویممیبلند،هستیم

مرکزشبشودهویتهم،همقضاوتشباو،کندقضاوتوکندمقاومتو،بزندکناررازندگیخردو،دانممیبگوید

چاهپایتجلويرستممثل،بالستدشتاینجا:گویدمی.بداندزندگیخردراآنهاو،باشدشدگیهویتهمازپر

،بستیراحضورتهايچشمیعنیکورانه،مرانکورانهابتالورنججایگاهدر.میريمیافتیمیاند کنده

.استبازاتذهنیمنهايچشم،بستهذهنیمن؟بستهچی،بستیراهوشیاریت
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نیابد راه پاي سالکانمیکه ز موي و استخوانِ هالکان
جاییبه،راندندذهنیمنباکهآنهایی؟شدگانکشتهکدام،شدگانکشتهاستخوانمويازکهباشمواظب

راهسالکانکهبطوري.آنهااستخوانوموياز،نکردنداستفادهزندگیخرداز،نشدندتسلیمکهآنهایی،نرسیدند

کهگذشتههايروشوراهدانممیچه،گذشتههايشدگیهویتهمبقایايازیعنی؟چییعنی.کنندنمیپیدا

موالناحاال.هستیموضعیتیبدپس.بگذاردکجاراپایشداندنمی،باشدسالکهماالنکسی،اندبودهغلطهمه

.قرآنآیۀیکاستفادهباباشیممواظببایدگویدمی

کرد شَیبس که تیغِ قهر الشَیۀ راه، استخوان و موي و پیجمل
.هستندشدگانکشتهریشۀ،پیومويواستخوانبرويکنیمینگاهتوطرفهریعنیراههمۀیعنیراهجملۀ

جنگ،کنندایجادسامانخواستندمی،اندرفتهبیناز،نرسیدندوحدتبه،نرسیدندهدفبهکهکسانییعنی

ازیاپدرازشدنجدااثردرکهگمشدگیاینازنتوانستندراانسانورفتندوکردندایجادخرابکاريکردندایجاد

،کنندمیباطلرالحظهاینوروندمی،کنندمیرهاراخداپشتنمازطبلصدايباآنازبعدو،افتاداتّفاقخدا

.کنیممیباطلرالحظهاینماهمۀ،کردندباطلراجمعهآنها

آنکردنخرابالشیءاستحضورشیء،کردنشیءالراشیء،کردهالشیءراشیءخداقهرتیغکهبساز

الشیءاستزندگیکهلحظهاین،کنیمزندگیتوانیممیباشیملحظهایندراگرکهاستزندگیلحظهاین.است

کهراشیءرنجیدمیتوقّعاثردرشمالحظهاین.شودمیرنجشبهتبدیل،شودمیدردبهتبدیلمثالًشودمی

.کردندراکاراینگویدمیگذشتگان،بله.کنیممیماهمۀکهکنیدمیالشیءاستزندگی

آنبهدیگرجاي،دهدمیتوضیحدیگرجاهايالبتهکه،نداردکاريباباگفتندمیباالازهمفرشتهدوآن

میمناز،گیریدمیمنازراتانپاکی،راتانشادي،راخردتان،راتانعقلشمادهدمیتوضیحخدافرشتگان

رویممیمانهگفت،گفتنروید،کنیممیدرستمابابارویممیما؟خواهیدمیجوريچهبشویدجداخواهید

.ماروتوهاروتهستندآویزانگویدمیبابلچاهتوياالن.نکردندپیدارابرگشتراهآمدندگردیمبرمی

رانند و هونبر زمین آهسته میگفت حق که بندگانِ جفت عون
:گویدمیاینجااستمهمخیلیبیتچنداین

به آهستگی و در روي زمینبندگانی که مشمول یاري و عنایت حق قرار گرفته اند،: حق تعالی فرموده است

.، گام بر می دارند)تسلیم و فضا گشایی(فروتنی، 
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گویدمیباشندنشنیدههاخیلیشایدکهاستقرآن آیهیکهمبعدش،استمهمخیلیبیت،کنیدمیتوجه

وتأملباعجلهبانهآهستهزمینرويدرکهگیرندمیقرارخداکمکموردکسانیقرآنآیۀآنمطابقگفتهخدا

.فضاگشاییشودمیمازبانبهکهگیريآسان،نرمییعنیهونفضاگشایی،

میعملوفکریعنیدارندبرمیقدمزمینرويآرامیباوفضاگشاییوتسلیمباکهآنهاییگویدمیخداخالصه

هوراهوبایدیعنیهونوکمکیعنیعون،عونجفتبندگانکهحقگفت.کنممیکمکآنهابهفقطمنکنند

اینماکهبله،دادننشاننرمش،فضاگشایییعنیهونپسخوانیممیهونوراهونهمینفارسیولی،بخوانیم

یعنی،شویممیخداکمکجفت،بشویمتسلیمیعنی،کنیمبازرافضاکهصورتیدرلحظههر،کنیمنمیراکار

مهمبسیاربسیار،گویدمیداردقرآنآیۀوقرآنآیۀیکبهکندمیوصلرااینهاو.کندمیکمکمابهخدا

:گویدمی؟ایدنکردهعملچراایددیدهاگر،ایددیدهقبالًآیاببینیدوبخوانیدرااینشماکهاست

63، آیه )25(قرآن کریم، سوره فرقان

ِن الَِّذیَن َیْمُشوَن َعَلى اْألَْرِض َھْوًنا  ْحَمٰ َوإَِذا َخاَطَبُھُم اْلَجاِھلُوَن َقالُوا َسَالًماَوِعَباُد الرَّ

بگویند . نادان: و بندگان خاص خدا آنان اند که می روند بر زمین، نرم و آهسته، و چون به ایشان خطاب کنند

.سخنی خوب و بایسته

:شودمیاینطوريحضوريگنجخُردهیکزبانبهحاالو

. و بندگان خاص خدا آنان اند که در روي زمین با تسلیم و فضا گشایی و با خرد ورزي زندگی می کنند

لحظهایندرزمینرويدرکههستندکسانیشوندمیکمک،شوندمیراهنماییخدابوسیلۀکهبندگانییعنی

،کنندمیعملوفکرآنباوگیرندمیرازندگیخردوکنندمیبازرافضا،هستندتسلیم

.، ایشان در مقابل آن فضا گشایی می کنند و سخنی خوب و بایسته می گویند»نادان«: و اگر به ایشان خطاب کنند

فضاياینازوکنیدمیبازرافضاگویدمینه؟نادانبگوییدبرگردیدهمشمابایدنادانگفتشمابهکسیاگرو

یعنی،بگوییدچی،دهدمییادشمابهوضعیتآنمناسبوبایستهوزیباحرفیکزندگیخرد،شدهگشوده

بهکسی،کنیممیحلّخشمباراکارمانشخصاًوفرداًما.استقرآنآیۀاینکنیدتوجه،دهیدنمینشانواکنش

گوییممیمابیشتر،هستیخودتگوییدمییا؟کنیدمیبازرافضا؟گوییدمیچی،نادانکندخطابشما

.استفراگیراینکاربردکهکنیدمیتوجهوخودتی
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ازآیدمیبدشذهنیمنونادانگویدمیشمابهداردجوريیکحالهربهکندمیاعتراضشمابهکهکسی

،خوردبرنمیاوبهنادانبشنوداگرکندبازرافضاتواندمیکهکسیولی،نادانگفتشودنمیذهنیمنبه،این

.کندمیبازفضاوضعیتهاتمام،کلماتتماممقابلدر،نیستهویتهمکلماتبااینکهبراي

وشدیمقطعپدرمانازاینکهوداریمانگیزيشگفتسرنوشتیوسفمثلهممااینکهازکردیمشروعکجااز

شمااوالًشدهاینطورکهحاال:کهگویدمیاالنو،استناقصاصالًذهنیمنعقل،داریمراذهنیمنعقلاالن

کهنباشیدفرشتهتادوآنمثلو،افتیدمیچاهبهباشیدهمرستمثانیاً،رویدمیطبلصدايباشماکهبدانید

ذهنیمنعقلباهمشماکنیممیآبادانراجهانمانذهنیمنعقلبایعنیرویممیمانعقلباماگفتندمی

.رانادانکلمۀشنیدیدشمااگرحتّی،بدهیدجوابو،کنیدزندگیتأملباوفضاگشاییباکهبطوري،نرویدجلو

.استمهمبسیارتانبرايخواندمبله،هستیخودتنادانکهنیستاینجوابش

و پرهیزگارجز به وقفه و فکرَتپا برهنه چون رود در خارزار؟

شدگیهویتهمدیدبا،ذهنیمندیدبامااینکهبراي؟استخارچرا،استخارازپرجهاناینوقتیگویدمی

آنهاوخواهیممیزندگیهاوضعیتازوچیزهااز،کاریممیپوكباداماشهمهورویممیپیشآنهاعقلباوها

میبرخورداوباکهکسیهرکهحالیدر،کردیمانباشتهرنجشکلّیما،کردیمزندگیمانتوقّعاتباما.ندارند

هر.استخارزاراین،داریمراآنگذاشتننمایشمعرضبهودردایجادتواناییوقوه،خودمانجملهازکنیم

منبهکهآدم،همینطورهمشماخود،بدهدنشانواکنش،بگویدناسزایییکشمابهبرگردداستممکنکسی

.کنداعتمادتواندنمیذهنی

اینطوريفقط،کنیپرهیزشدگیهویتهمازوکنیاندیشیدور،کنیتأملبایدوقفهبا،تأملباگویدمیفقط

تأملبایعنی؟گویدمیچیببینیدشما،خارهارويدويمیبرهنهپابرويراهخارزارایندرتوانیمیگویدمی

خشمگیننفرهامیلیونآیا،کنیمدرستخوبیچیزیکبشویمخشمگیننفرهامیلیونخواهیممیمافکرتبا

درگویدمی،گویدمیچیموالنا؟گویدمیچیببین؟آیدمیدرخوبیچیزآنتويازبکننداقدامییکبشوند

ازیعنیپرهیزگار،زندگیخردازاستفادهبدون،دوراندیشیبدونتأملبدونوقفهبدوناگراتشخصیزندگی

.روندمیفروپایتبهخارها،برويجلو،کنپرهیزذهنیمنعقل
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گفت، لیکن گوششاناین قضا می
بسته بود اندر حجابِ جوششان

،ماهايگوشهمینطور،فرشتهتادوآنگوشاما،ذهنیمنبعنوانمابهوفرشتهتادوآنبهگفتمیرااینقضا

میراهمینهممابهگفتمیآنهابهقضا.استبستهمانذهنیمنشوردر،مانهیجاندر،ذهنیهايمن

ماباباگوییممیکهما.نکنیدیگراندیشۀ،منخردازبغیر،تسلیمازبغیرباشمواظبگویدمیالهیقضاي.گوید

هموفرديبطورهم،دردهاتحریکوخشموحرصبا.نداریمکاريزندگیخردبا،کنیممیحرکتطبلصدايبا

همفردي،شخصیبطورهم.گویدمیموالنااند خوبیهايدرساینها.کنیممیآبادانهمراجهانوجمعیبطور

.جمعی

اندچشم ها و گوش ها را بسته
اندجز مر آنها را که از خود رسته

خودتانازشما. اندشدهخالصشانذهنیمنازآنهاکهآنهاییازغیراند بستهراهاگوشوهاچشمگویدمی

باشوممیبلندلحظههرذهنیمن؟استخروشوهیجاندریااستبازمنگوشوچشمبگوییدکنیدسوال

سلطانیگفتغزلدرباشدیادتان.بشنومرازندگیصدايگذاردنمیمنجوششاینوشدههویتهمفکرهاي

اختیارتاندرراخردشخواهدمیلحظههر،کندزندهخودشبهراشماخواهدمیلحظههروگرددمیدارد

.بگذارد

جز محبت که نشاند خشم را؟جز عنایت که گشاید چشم را؟

؟کندمیبازکیاند بستههاشدگیهویتهمکهراهوشیاريچشمراماچشمایزديتوجۀ،ایزديلطفازبغیر

اینکهاستدرست،شودمیباعثخدالطفوعنایت،شویممیزندهحضوربهماکهباراولینبرايکنیدتوجه

منکهحالیدرولی.داردفایدهخیلیخواندیمامروزکهچیزهاییهمین،پرهیزمثل،اینجاگوییممیکهکارهایی

.کنیمبازراحضورمانچشممانذهنیمنبوسیلۀتوانیمنمی،داریمذهنی

اتذهنیمنبابگویدخواهدمی،بکنمراکاراینتوانیممیمنکهبگویدخواهدمیدلشخیلیذهنیمن

وباشالهیلطفمنتظر،بگذراوازپس.کندبازراچشمتتواندنمیذهنیمنایزديعنایتجز،نکنکوشش

میمن؟شودنمیچراکردمراکاراینکهمننگوهیونکنعجلهوکنصبر،شوتسلیم،شوتسلیم،شوتسلیم

ازغیر،استعشقاینجادرمحبتهمازغیرو.مانداریمجورياین،دیگراناززودتر،بکنمرارکااینتوانم
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ترس،خشمکهباشدیادمان.آوردنمیپاییندیگريچیزراماخشم،بیایدالهیلطف،بیایدانرژيورآنازاینکه

.کشترارستمکهبودحرصوشهوتاینگفت.اندذهنیمندائمیهايخصوصیتاینهاحرصو

در جهان، واهللاُ اَعلَم بِالسّدادجهد بی توفیق خود کس را مباد

.استمزدبیکار،استموفقیتبدونکوششهمیشهذهنیمنانرژيباذهنیمنکوشش:گویدمیداردببنید

وراستیبهخداوندو.جهانایندرنکنهیچکسروزيراموفقیتبدون،توفیقبدونتالشتوخدایا:گویدمی

.استداناتردرستی

خداوند به راستی . نشود)کار بی مزد یا کوشش بدون موفقیت(الهی که در این جهان، کسی گرفتار تالش بیهوده 

.و درستی داناتر است

موقعخیلیگردیممیتوفیقبیجهددنبالمااینکهبراي؟استداناتردرستیوراستیبهخداوندگویدمیچرا

در،دهیممیپزبچهبراي،کنیممیبزرگذهنیمنبااینکهبراي.استتوفیقبیجهدماکردنبزرگبچهها

نمییادراعشق،دهیمنمییادراتسلیمآنهابه،شانرويداریمسلطه،ماهايبچهماستذهنیمنابزارواقع

نیستیمبودنو،هستیممجسمههمخودمان،کنیممیبرخوردمجسمهمثل،کنیممیبرخوردذهنیمنبا،دهیم

انجامذهنیمنبااگرجهانایندرمادادنسامانکارهايهمۀو،بیاوریمدرارتعاشبهراآنهابودنبتوانیمکه

.بودخواهدتوفیقبیجهد.شدنخواهدموفّقفرشتهتادوآنمثل،شودمی

دانممیمنآیا؟کنممیدارممزدبیکار،توفیقبیکوششمنآیابگوییدبپرسیدخودتانازخودتانشماو

؟شمااصالًداریدقبولرااین؟استمنذهنیمنازداناتربدرستیخداوباشمداشتهتوکّلوبشومتسلیمباید

:آنازاستدیگريترجمۀهماینبله،بله

.نشودموفّقیتبدونکوششیامزدبیکاریعنیبیهودهتالشگرفتارکسیجهانایندرکهالهی

اساسبرتالش،دردهاوذهنیمناساسبرکردنفکریعنیذهنیمناساسبرتالشکهبکنیمتأکیددوباره

وبیایدپیشاستقرارنیکبختیوموفّقیتاگر.بودنخواهدکاردرموفّقیتیفرديچهجمعیچهحرص،خشم

بوسیلۀکهباشیممعتقدوبشویمتسلیمباید،بیایدپیشماجمعیعنیماعمومیوماشخصیزندگیدرسامانی

داناترماستصالحکهچیزيآنبهلحظهایندرکهخداستاینوگرفتنخواهدصورتچیزيذهنیمنعقل

.بشودماعملوفکروارداوخردبدهیماجازهواست
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