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2053ةمولوي، دیوان شمس، غزل شمار

با عاشقان نشین و همه عاشقی گزین

با آنکه نیست عاشق یک دم مشو قَرین

ور زآنکه یار پرده عزّت فروکشید

آن را که پرده نیست برو، روي او ببین

رخَش آثارِ رويِ اوستآن روي بین که بر 

آن را نگر که دارد خورشید بر جبین

از بس که آفتاب دو رخ بر رخَش نهاد

شود ز رخَش ماه بر زمینشَهمات می

هاش نسخه ایاك نَعبدستدر طُرّه

در چشمهاش غَمزه ایاك نَستَعین

رگ است تنش چون تنِ خیالخون و بیبی

ست و انگبینبیرون و اندرون همه شیر ا

گیردش نگاراز بس که در کنار همی 

بگرفت بويِ یار و رها کرد بويِ طین

خضابسپیده و شامی است بیصبحی است بی

حنینجِهات و حیاتی است بیذاتی است بی
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کی نور وام خواهد خورشید از سپهر؟

کی بوي وام خواهد گُلبن ز یاسمین؟

بحرگفت شو چو ماهی و صافی چو آبِ بی

تا زود بر خزینه گوهر شوي امین

در گوشِ تو بگویم، با هیچ کس مگو

این جمله کیست؟ مفخَرِ تبریز، شمسِ دین
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.کنممیشروعموالناشمسدیواناز2053شمارهغزلباراامروزحضورگنجبرنامهاحوالپرسیوسالمبا

2053ةمولوي، دیوان شمس، غزل شمار

همه عاشقی گزینبا عاشقان نشین و 

با آنکه نیست عاشق یک دم مشو قَرین

شاههموبکنید،آمدورفت،بشویدهمدم،بشویددوستعاشقهايآدمباباشیدکسیهرشما:کهگویدمیپس

عاشقدانیدمیکههمینطور.نشویدهمدمیایارلحظهیکحتینیستعاشقکهکسیآنباولیبکنید،عاشقی

بینهایتبهدرونشدربنابراینهست،خداخودزندگی،خودهاشدگیهویتهمبجايمرکزشدرکهانسانیست

زندگیبهاشهمهشدهزندهزندگیبهمرکزشاگرندارد،وجودشدگیهویتهممرکزشدروشدهزندهخدا

.هاشدگیهویتهمنه،بیندمیراجهانزندگیعینکدریچهاز،کندمیارتعاش

.آوردمیدرارتعاشبهاودررازندگیهمانفرمیبیهمانرسدمیکسیهربهکندمیارتعاشزندگیبهچون

میدردارتعاشبهو،داردجسمیهوشیاريبنابراین،ستاهاشدگیهویتهممرکزشدراستکسیعکسبر

کهکسیکند،میتشویقداشتنمنبهراشما،ستهاشدگیهویتهممرکزشدرکهانسانیچنینیک.پردازد

انگیزد،برمیزندگیبهارتعاشوهاشدگیهویتهمشناساییبهراشما،خداستمرکزشدرواستعاشق

زندگیبهارتعاشوجسمیهوشیاريیعنیشدگیهویتهمبهارتعاشفرقشمازندگیبهارتعاشبابنابراین

.شناسیدمیبه راحتی راحضورهوشیاريیعنی

خدائیتایخداامتدادفرم،بیهوشیاريبصورتشویممیجهاناینواردماوقتیکهشدهصحبتهمبارهاو

میياباشندهیکسیستمییک،شدیممتولدمادرمانازاینکهازپسانسانذهندرو،شویممیجهاناینوارد

میاین من ذهنی جذب،آندرونرویممیهوشیاريبعنوانماو،ذهنیمننامبهشدهساختهفکرازکهیمفبا

چیزيهربهو،چسبیممیآنبهکندمیمعرفیماجامعهیامادرمانوپدرکهمهمیچیزهربهواقعدرشویم،

میبالفاصلههویتاینو.کنیممیتزریقتمنیوکنیم،میتزریقهویتآنبههوشیاريبعنوانچسبیممیکه

. همینطورندهمه.بینیممیراجهانهاشدگیهویتهمعینکپشتازو.مامرکزشود

همپشتازدیدروشاینکهنداشدهیاشوندمیمتوجهتدریجبهموالناشانمونههستندانسانهاازبرخیولی

شناساییبابنابراین.بودهموقتیدیداینونبودهانسانبرايشدهبینیپیشروشدردایجادوهاشدگیهویت
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راخدابجایشوقتی.بگذارندراخدابجایشوکنندتمیز،رامرکزشانکنندجارواندتوانستههاشدگیهویتهم

کهذهنیمنبهنسبتکهچههر. شودمیبزرگتر،شودمیبینهایتدرونیامرکزاینیواشیواشدادندقرار

بزرگتر،ماستاصلجنسازیاخداستجنسازکهفضااین،شویممیکوچکترانسانهاستازخیلیمرکزفعالً

.شودمی

کردنتمیزمسئولیت،کردندشناساییراذهنیمنداشتند،ذهنیمناولکههستندانسانهاییعاشقانپس

مرکزدرزندگیاالنوکردندتمیزکامالًرامرکزشان،گرفتندبعهدهراهوشیاریشانکیفیتورامرکزشان

اي،ثبات.ثباتگذاشتراایناسمموالناکه،هستندزندهزیاديعمقبهو،دارندحضورهوشیاريآنهاست،

هماگر،نداردهویتخیلیذهنشدروداردذهناینکهبرعالوهانسانیعنیثباتثبات،وتمکینوقوتدهنده

.استعاشقانسانیچنینایناسمهست،زندهزیاديعمقیکبهبلکه،ندارداصالًیا،باشدداشته

بهترشما،هنوزهستیدخامونکردیدکارتانذهنیمنروياگرشماکهانسانهابهکندمیتوصیهموالنااالن

طوربهوبرنامهاینمورددر.شودوستعاشقانبابنشینید،عاشقانبا.کنیدآمدورفتعاشقانبابرویداست

چی،یعنینشینعاشقانباشدیممتوجهماپس. استموالنابزرگواروعاشقاین،کنیممیکارهمدورکهماکلی

حالیدرکردنعاشقیکن،عاشقیهمیشهیعنیکن،انتخابیعنیگزین. گزینعاشقیهمهکهگویدمیبعدو

.کردنگشاییفضایعنی،داریمذهنیمنکه

ذهنیمنجهاناینبهآمدهکسییکاگریعنیشود،میشروعتسلیمبا،شودمیشروعپذیرشباکارابتداي

وترسخشم،رنجش،زیاديمقدارکرده،خودشدیدرااودیدوقرار دادهمرکزشراذهنیمنکرده،درست

کارخودشروياصالًوکرده،انباشتهرانقصحسکرده،انباشتهرااینهاحسادت،وتوقعاتوگذشتهبهافسوس

ازقبلشرطوقیدبدوناستلحظهایناتفاقپذیرشتسلیم.استتسلیمکند،میشروعکهجاییاز،نکرده

اتفاقمانذهندرچهلحظه،ایناتفاقاطرافدرفضاگشایییاواستبدوخوبکهکردنقضاوتوذهنبهرفتن

ذهنبهبیافتدآنانعکاسیاعکسشوافتدمیاتفاقبیروندرچه،گذردمیمانذهنازفکريیکمثالًفتد،ابی

. بیفتداتفاقاالنهمینیاما،

عاشقیاین،کندنمیمقاومتاتفاقمقابلدرو،بگیردقراراتفاقشخص،آنفضاگشاییدرتاکندمیبازرافضا

کنیممیبازفضایعنی،دهیممیانجامراکاملپذیرشماکهوقتیشود،میبهتربعداًکردنعاشقیاست،کردن

خردفضاآنازهست،مااصلوهست،شاديهست،خردشده،گشودهفضايایندر،لحظهایناتفاقاطرافدر
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یافضاگشاییتمرینمدتییکازپس.دهدمیتغییررالحظهایناتفاقوریزدمیعملمانوفکرمانبهشاديو

بهیاپذیرشازبعدمرحلهکهرامرحلهاینکه،شدهزیادترماسبببیشاديمیزانکهشویممیمتوجهتسلیم

ماعملوفکربهبیرونبهماازسبببیشاديریزشیافضاییشاديیاخواريشاديحالتاینپذیرشباتدریج

.استخواريشاديواقعدرمرحلهاین،شودمیشروع

فضايآنخردازاستفادهبایکدفعه،شویممیخوارشاديوکنیممیتمرینراپذیرشماکهمدتییکازپساما

خواهیم،میچی،شودمیبازداردکهدروندرنهخارج،جهاندر،بیروندرکهشویممیمتوجه،شدهگشوده

ایجادوتانعملوفکربهداردجریانکهشاديوفضاآنخردازاستفادهباشماو.شودمیمشخصهدفمان

حالتایندرو،هدفتانويسبهشویدمیرهاتیريیکمثلسرعتبه،کندمیتعیینفضاآنکهياخواسته

یکويبس،شودمیانداختهکهتیريمثل،بردمیجلوبه راشماهمنیرویییکشاديوزندگیخردبرعالوه

بسويزندگیخردازاستفادهباتسلیمبامقاومتبدونشمالحظهبهلحظه. برسیدآنبهتاهدفییکموضوع

.رویدمیتانخواسته

عاشقینکن،دیگريکارعاشقیازغیریعنیگزین،عاشقیهمه.کنیممیصحبتکردنعاشقیبهراجعداریم

زیادنیرويباشماکه،هستچیزيیکشوقوذوقمرحلهسوممرحلهاین.نیستدیگريکار،کارسهاینازغیر

ندارید،استرسولی،داریداسترسکندفکراستممکن،کندنگاهشمابهکسیبیروناز،رویدمیآنبسوي

استرسولی،زندگیشاديوزندگیخردازاستفادهبا،کندمیکارهدفییکبراي،کاريیکبرايشدیدانسان

،باشدلحظهایندراینکهازبیشترانسانکهآیدمیوجودبهموقعیمنفیاسترس.نداردمنفیاسترسندارد،

.برسدآیندهدرچیزيیکبهبخواهد

یکبهرسیدنیکدرزندگیبلکه،نیستلحظهاینزندگیگویدمیاینکهبراياست،ذهنیمنمالاسترس

بهخواهدمیبیشتر،باشدلحظهایندرخواهدنمیکهکسییعنی.دارداسترسکاراین،هستآیندهراچیزي

.دارددیگرمنفیدردهايوهیجاناتمنفیاسترسوداردمنفیاسترسآدماینو،برسدچیزآنبه،برسدآنجا

بله،ماستفکر،ماستبدنکردنفاسدمسئولاسترسکهدانیدمیشمااسترسباهمآنهاکهترس،خشم،مثل

. نیددامیشمادیگررااینها

چیزيبرایشلحظهاینباشد،لحظهایندرخواهدنمییعنی. کندنمیعاشقیآدمایناینکهیعنیاسترسپس

همازرامرکزمانمااینکهمحضبهگیرند،میلحظهاینازراشانآرامششان،شاديعاشقانکهحالیدر.ندارد
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خودمانازرازندگیخردو،کنیممیارتعاشزندگیبهماما،مرکزبیایدزندگیو،کنیمپاكهاشدگیهویت

استممکنحتی،کندمیپخشدرددارد،ذهنیمنیعنینیستعاشقکهکسیباگویدمیحاال.کنیممیبیان

وحدتبلکه،نیستانگیزجدایینهاست؟انگیزجداییبیتاینآیا. مشوممدههم،لحظهیک.باشیماوماخود

ذهنیمنکهکسانیباکهنداردلزومیشما:کهگویدمی،کندمیبیانراجهانمردموضعیتدارداست،بخش

هستاطرافتاننفرصد،داریدالزمپولمقداريیکشما.بشویدردکنارشانازبلکه،کنیدبستیزهدارند

.بدهیدقرضمنبه،نداریدپولچراکهشویدنمیآنهادشمنکهشما،ندارندپولهیچکدام

دانیقینخلقهمهمرگندزندانی

نرهاندزندانتکازراتومحکوم

ترسدارند،ذهنیمنچوناینهاوندامردهشانذهندر، ومردماکثریتیعنی،دارندذهنیمنمردميهمهیعنی

برایشانمرگهنوزبنابراینمردن،ازقبلندانمردهیعنیتن،بهمرگترسند،میهماصلیمرگاز،دارند

زندانیذهنیمندرخودشکهکسی.کندنمیآزادزندانازراشمااستزندانتويکهکسیو.استترسناك

اینبهتوجهباتوانیممیما.بسازیمدیگرذهنیهايمنباتوانیممیماولی. کندکمکتواندنمیشمابهاست

پس.کندمرتعشدردبهرامادردشاناستممکنو،دارنددردشانمرکزدرذهنیهايمنکهبفهمیمبیت

.هستیممواظب،رویممیآنهاکناربهوقتی

مقاومتکنیم،نستیزه،رسیممیدیگرذهنیمنیکبهوقتیکههستیممواظبداریمذهنیمنخودماناگر

بخواهداستممکنشخصاینکهباشیمآمادهونخواهیماوازچیزيبشویم،ردکنارشازکنیم،فضادارينکنیم،

خشمگینرااوهمما،کندخشمگینرامااستممکن،بخورددرداینکهبراي،دارددردبهاحتیاجبدهد،دردمابه

کمکشمابهتوانندمیعاشقانفقطکهدیدیدبیتایندرشمااینکهبراي.هستیمهمکارهااینمواظبکنیم،

شمابگویید،داردذهنیمنهمسرتاناگرآییدنمیشماپس.کنندکمکتوانندنمیشمابهذهنیهايمنکنند،

.تواندنمیچی؟یعنیبرسانی؟حضوربهرامنآییدنمیچرا

عاشقیکبرویدوخودتان،رويکاردررابطهایندربکنیدهمکاريهمباشماو،ندهدشمابهرادردشکههمین

است،خوبخیلیاینخوب.کردیمپیداراموالنااینکهکما،کنیداستفادهعاشقاینازهر دوتایتان،کنیدپیدا

.نیستانگیزجداییپساست؟درسترسد،میصفربهدیگرکساززندگیوهوشیاريگرفتنتوقعاتپس
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قرارمرکزتانرازندگییاخدااینکهبجايشماکهآیدمیاینجاازانگیزيجداییچیست؟انگیزجداییحاال

بهرارفتارهاییتعدادیکباورهاآنشوید،میهویتهمآنهاباوگذاریدمیمرکزتاندرباورسريیک،بدهید

کهکسیهر:کهگوییدمی،یداشدهیاشویدمیهویتهمآنهاباچونشماوکنند،میدیکته،کنندمیءالقاشما

اینگیزجداییآنوهستند،دینبیاینهاکافرنداینها،کندنمیرفتارمامثلونداردمرکزشدرراباورهااین

کسیچهشخصآناست،انگیزجداییآن،کندمیدشمنودوستکهکسیهر.هستندمادشمناینهاواست

کجاازانگیزيجداییکهشویدمیآگاهشماپس. داردشدههویتهمباورهايمرکزشدرکهاستکسیاست؟

.والسالمندارید،حقاصالًشماواستمنباحقگویدمیکه،آیدمیماديمرکزازانگیزيجداییآید،می

بشویمدوستهمباتا،مرکزتاندربگذارید،بگیریدراماباورهايیاراماهايبرنامهاینبیاییدشماخواهیممیما

زنداندر،داریمذهنیمنهمهماکهدانیدمیشمااینکهولی.استانگیزيجداییاینهستیم،همدشمنوگرنه

راباورمامثلهماینها.نیستندمادشمندارندذهنیمنکهاینهاییو،کنیمهمکاريهمبابایدوهستیمذهن

باورهااینما،دارندراباورهاها آنآنکند؟میفرقیچه،استمتفاوتباورهایشانحاالو،دادندقرارمرکزشاندر

دراند،کردهدرستذهنیمنآنهاباورهاآنبراساس،ایمکردهدرستذهنیمنماباورهاایناساسبر.داریمرا

.هستیمخداجنسازمادويهرکهدانیممیماعمقدرولیهستیم،متفاوتهمباماسطح

بهویکتاییفضايبهبرویمتناینازماجسمیمرگتاهستیمتناینتويکهزمانیدرکهاستاینمامأموریت

خواهیمراهمجنسآنموقعمانهمهبشویمزندهدرونبینهایتآن،بینهایتذاتآنبه،عمقآنبهوثباتآن

راستتو،ستتوباحقگویدمی،دهدمیفریبراماذهنیمناینباشیمداشتهذهنیمناگروگرنه.شناخت

.استتوهمهمهاینها.نیستخردمندانهاصالآنطوريوشود،نمیاصالًآنجوري،گویندمیغلطآنها،گوییمی

.بودمهمیبیتبله

ور زآنکه یار پرده عزّت فروکشید

آن را که پرده نیست برو، روي او ببین

ذهنیمنوشدیمهویتهمچیزهاباکهتدریجبهشدیم،هویتهمجهاناینبهآمدیمبودیم،هوشیاريماخوب

ذهنیمنچونخودش،ومابینکشیدهرابزرگیپردههمخدا،شدایجادخداومابینپردهوکردیم،درسترا
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مضی،مایادازشدهوشیاريوزمان،بهافتادیمآینده،وگذشتهبهافتادیم،مامرکزگذاشتیمکردیمدرستکهرا

موالنا،قولبه

خداپردهمستقبلتوماضیمضیمایادزهوشیاريهست

وگذشتهیعنیمستقبلوماضیوشود،میگذشتههايشدگیهویتهماساسبرهوشیاریشانسانیعنی

:گویدمیهمموالناکهبعدشود،میخداومابینپرده،باشدزمانکهآینده

نیهمچودواینازباشیگرهپربکیتادوهرزن بهاندرآتش

ازپرتوهستندزماندرکههاشدگیهویتهماینازنیمثلکیتابزن،آتشزمانبهآیندهوگذشتهبهیعنی

باشی،گره

نیستآوازولبآنهمنشیننیستدمسازبودنیباگرهتا

مثلراماتواندنمینایییعنیخداو،نیستکوكاینصورتدرهست،نیاینتويشدگیهویتهمکهزمانیتا

درشودمیخالصهکهاست،مقاومتاست؟چیباهمراهکهتوهمپردهزمان،پردهاینوقتیبنابراین.بزندنی

میخدا،واوبینشودمیایجادپرده،کندمیایجادمقاومتکسیوقتیلحظه،ایناتفاقمقابلدرمامقاومت

کمکتوبهگذاردنمیکهاوحاالذهنی،منتويافتادیمافتادیم،جداییبهمایعنی،کشیدهراپردهکهخداگوید

.نیستیمهمپردهمتوجهوکند،کمکماکشیدیمپردهاینکهبخاطرلحظهایندرمابهخداگذاریمنمیما،دکن

پردهکهعاشقاننکشیده،پردهکهکسیآننیست،پردهکهراآنموالنا،مثل،نکشیدهراپردهکهکسیپیشبرو

ارتعاشزندگیبهمرکزشاناوودارند،راخدامرکزشاندرعاشقانکهچراکنند،کمکمابهنداآمادهنکشیدند،

گویدمیمابهیعنیببین،رااوهوشیاريرويبرو.بکنندارتعاشمجبورندنکنند،ارتعاشتوانندنمیوکند،می

واست،مرتعشزندگیبهمرکزشدراالناواینکهبراي،ببینیتوانیمیرااورويبروهوشیاريبعنوانتو: که

.ببینیراخودترويتوانینمیکه. دادخواهدنشانتوبهافتادهپردهپشتکهراتواصلیرويارتعاشاین

میگوشموالناابیاتبهوقتیشمااینکهکما،هستیمعارفیکپیشماکهلحظاتیبرايکهدهدمینشاناین

توصیفازخارجکهشویدمیمتوجهو،رودمیکنارپردهاینلحظاتیبراي،خوانیدمیخودتانبرايیا،کنید

.هستیدکی،ذهنبوسیلهخودتان
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ازسبببیشاديوشدهزندهاوبینهایتبهچوناست؟کیکیست،داندمییقینباوعینیبطورعاشق

نمیتوجهوتأییدمردمازکه،گیردنمیخوشیکهبیرونازکهدیگر،باالآیدمیجوشدمیدرونشيچشمه

احتیاجبیرونبهوآیدمیشاديوآیدمیآرامشآدموجوداعماقازوقتیآید،میوجودشاعماقازگیرد،

کهگویدمیپس.نیستذهنشسلطهزیرآید،میکجاازشادياینوکیست،کهفهمدمیآدماین دیگرندارد

رويسراغبرویمتوانیممی، داریمچارهماولیهویتیم،هممااینکهدلیلبه،کشیدهراپردهخدااصلی،یاریار،

.کندمیارتعاشزندگیبهواستبازرویشهنوزکهکسی

آن روي بین که بر رخَش آثارِ رويِ اوست

آن را نگر که دارد خورشید بر جبین

وخدابینهایتبهشده،زندهزندگیبهواقعاًآدماینیاخداست،رويآثارصورتشدرکهببینرارویی: گویدمی

لطافتزندگی،زیباییزندگی،عشقزندگی،خردکند،میارتعاشزندگیبهبنابراینپسشده،زندهاوابدیتبه

جسمیپیشانیاین،پیشانیگویدمیوقتیحقیقتاًو. تابدمیمرکزشاز،تابدمیاواززندگیبرکتزندگی،

اوبهزندگیخردکه،دارددستدرشخصاینحضورقوهچراغدارد،ياقوهچراغیکلحظهایندربلکه.نیست

اینکهآید،میآنورازفکرهایشآورد،میبوجودفضاآنرافکرهایشبکن،فکريچهکن،چکارگویدمی

.داریمماهمهرااستعداد

وکنیممیدرستذهنیمنجهاناینبهآییممیکهمايهمهاینکهبرايبکن؟راکارهااینگویدمیچراموالنا

وداریم،رادردهاوهاشدگیهویتهمها،منیتانداختن.داریمرامانذهنیمنشناساییتواناییمايهمه

خدایعنی،شدهکشیدهعزتپردهفعالًکهحاالولی. داریممانهمههمراخدابینهایتبهشدنزندهاستعداد

هاشدگیشرطیهمینودانم،میمنبگوییمبشویمبلنددانم،میبگوییمکهداریماسرارماچونفعالًرابزرگی

اینفعالًکنیم،قضاوتوکنیممقاومتوکنیمستیزهنتیجهدرو،کنیمارائهراخودمانذهنیهايدانستگیو

مثلاینهاهست،عاشقاناشخاصبرخیرويزندگیرويانعکاسکهگویدمیپسهست،خداومابینپرده

.ببینراآنهارويبروپستابند،میخورشید

کهکسیکهگرچه.تابدنمیپیشانیاینواقعاً،تابدمیخورشیدمثلپیشانیشاندرکهاستتمثیلاینو

بعدشچهارهرواردایزدينوروسالمتینوراینوشدهشفافهمپوستششده،زندهزندگیبهمرکزشدرونش،
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اینبعدچهارازبلکه،انگیزدبرمیارتعاشهمانبهرامامرکزو،کندمیارتعاشمرکزشتنهانهوشود،می

آنبوسیلهعملشوفکرهایشمخصوصاًاست،حاضرمخصوصاً.بتابدبایدکهصورتیبهتابدمیزندگیشخص

.بیندمیرااشقدمییککهداردايقوهچراغیکاست،فضاگشاشود،میتعیینفضا

چراغنیست،خالقاست،بلدواکنشفقط،استبلدستیزهفقطذهنیمنرا،قوهچراغایننداردذهنیمنولی

چههردیگرپریدنموقعاست،پریدنحرفشآنپرد،میگویدمیچیزيیکندارد،حضورقوهچراغ،نداردقوه

فحشیکدفعهزد،خوبیحرفبینیدمیدفعهیکدهد،مینشانواکنش،باالپردمیخوبهاموقعبعضیگفت،

اینهستآیهاینبهمربوطبله.استدردشازپرمرکزدستنیست،خودشدستگوید،میناسزایادهد،می

کنندفکرهاآدمازبرخیاستممکننیست،انگیزجداییبدهید،اجازهبخوانیمراآیهاینهمباز، گویدمیشعر،

.بودبیتآنبهمربوطاست،انگیزجداییقرآنآیهاینکه

29، آیه )48(قرآن کریم، سوره فتح

... منَهیب اءمحلَى الْکُفَّارِ رع ّاءدانًاۖ◌ أَشرِضْوو نَ اللَّهتَغُونَ فَضْلًا مبا یّدجا سکَّعر منْ أَۖ◌ تَرَاهم هِموهجی وف ماهیمثَرِ س

ودّجالس…

بر کافران سرسخت و در میان خودشان با یکدیگر مهربانند، همواره آنان را در رکوع و سجود می بینی که …

...پیوسته فضل و خشنودي خدا را می طلبند؛ نشانه آنان در چهره شان از اثر سجود پیداست

اشمعنی.بشویمردبایدکنارشانازکهفهمیدیممااالن.هستندهویتهمکهکسانیکافرانکه،کسانییعنی

منخودمانما.کنیمشانتنبیهیانه،،آنها رابکشیمبزنیمبایدمادارند،ذهنیمنکهکسانیکهنیستاین

.بشویمتسلیمبیشتر،کندارتعاشزندگیبهمامرکزکهاستاینبرشرطبنابراینپس. داریمذهنی

عاشقیخواهندمییا،هستندعاشقانپیشکهانسانهایییعنی،انسانهااینهموارهگویدمیکهاستاینبله

یاسجدهایناثردرکهبینی،میسجودورکوعدرراآنهاکنند،میفضاگشاییشوند،میتسلیمدائماً،کنند

خداخشنوديوفضلپیوستهکهرضایت،وخشنودي،وریزدمیعملشانوفکربهایزديدانشپیوستهتسلیم

همنشانهاینوعاشقانایندارندخدایینشانهپس.پیداستسجوداثردرشانچهرهبرآناننشانهطلبند،میرا

توضیحخودشونهبشود،نورانیواقعاًبدنشانازقسمتییککهنیستاینطورياست،زندگیخردعتشعش

.دهدمی
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از بس که آفتاب دو رخ بر رخَش نهاد

شود ز رخَش ماه بر زمینشَهمات می

بررارخشدوخدا،زندگی،کهبسازخداست،رمزاینجادربفتاآکهبسازمعنوي،وماديقسمتیعنیرخ،دو

باید،هستیمعاشقبلقوههمماکهکنیم،میصحبتداریمعاشقآنبهراجعنهاده،عاشقآنیا،نهادهمارخ

را،ماذهنراماماديقسمتهم،راشدهگشودهفضاياینمامعنويقسمتهمزندگیپس.بشویماینطوري

ما،بیرون،ماذهندرهم،هستمادروندرهمزندگینورانعکاسکند،میتنظیم

زیباییسنبلکهماهزندگی،وخدایامعشوقیعنیاورخانعکاساثردرکهطوريبهنهاده،مارخبررادو رخش

بازياصطالحدرومات،شاههمانیاشهمات،شودمیشهماتماهوشیاريپیشنوعش،هرازاستمادي

راشماتواندنمیجهانایندرچیزهیچیعنیکامل،شدنمغلوبیااست،شدگیمغلوبحالتينمایندهشطرنج

.کندمات

باوبدهید،دستازراهوشیاریتانهوششماکهبطوري،کندجذبراشماکاملتوجهیعنیچی؟یعنیکندمات

مالداده،نشانماهبصورتاینجادرکهجسمآنعقل،آنهوشمرکزتان،بگذاریدراآن، بشویدهویتهمآن

.کنرهارازندگیخردبگیررامنعقلبگوید،بدهدقرارشمامرکزدرراعقلشتواندنمیچیزيهیچ.بشودشما

چهماديچهزیباییهیچ،ماهیهیچیعنیهستیم،مادهتويمااینکهبرايزمینبرزمین؟برگویدمیچرا

.کندماترامایا،کندمقاومت،زندگیبهشدیمزندهکهماحضورمقابلدرتواندنمیمعنوي

مابقاءبرايکهمهمیچیزهايآنباشدیمهویتهموجهاناینبهآمدیمهوشیاريبصورتوقتیکهکنیدتوجه

توضیحرا؟کیدهدمیتوضیحداردولی.نداکردهماتراماآنهاما،مرکزشدنآنهاو،استالزمکردیمفکر

دانیدمیشما. نهادرخشبررخدوآفتابکهبسازرا،مرکزشکردهخالیمرکزش عاشق. راعاشقدهدمی

مقاومتکهلحظههر.تسلیماثردرگذارد؟میشمامعنويوماديرخبررارخشچجوريزندگییاخدایاآفتاب

شمامعنويوماديقسمتبررارخشاوکنید،میبازرافضایعنیلحظهایناتفاقمقابلدررسانیدمیصفربهرا

.کندمیمنعکس

نمیماتدیگرشما،باشددروندرشدهگشودهفضايو،بشودباردارزندگیخردبوسیلهشمافکراینکهبنابراین

هستیم،جسمتويیعنی،هستیمزمیندرهنوزکهحالیدر،کندماتتواندنمیراشمابیرونیچیزهیچ.شوید
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ثباتاینکهحالیدر،کنیممیزندگیجسماینتويکهحالیدر،بیایدبوجودثباتاینبایدمادردیگربعبارت

یازمینیماههیچزمیندرپسماست،فرمدراست،زمیندربینهایتاینهنوزداریم،مارابینهایتوداریممارا

بهکهاستهاییحالتوکنیم،میماکهاستتغییراتیاینها.استواضحکامالًکند،ماتراماتواندنمیآسمانی

.بدهیمگوشموالناحرفهايبهاگرآورد،خواهدرويما

نَعبدستهاش نسخه ایاك در طُرّه

در چشمهاش غَمزه ایاك نَستَعین

وقتییعنی.استفرمشدرمنظورش،پیچیدهمويیعنیطرههاش،طرهدردانید،میشماهمهرابیتاینمعنی

چسبیم،نمیايآفریدههیچبهآفرینش،وذوقحالتبهرسیممیفزاییشاديخواري،شاديوپذیرشازپسما

رويولی،آفرینیممیبیروندربعد،هستندمانذهندراولاینهاکه.آفرینیممیخوبچیزهايآفرینیممیما

کنی؟عبادتبایدراکیها،نکنیعبادتمنبهها،نپرستیرامنکهشدهنوشتهشده؟نوشتهچیايآفریدههر

.راخدابهشدهزندهمرکزآنفقط

توبهفقطکهگویدمیوخوانند،میروزهرنمازدردانیدمیمسلمانکهاستحمدسورهپنج5شمارهآیهاینو

حضوروخواندمینمازوخواندمیراآیهاینکسیاگراما.طلبیممییاريتوازفقطوفقط،کنیم،میعبادت

هیشدگیهویتهماینو،شدهاشغالشدگیهویتهمبوسیلهمرکزش،گویدمیرااینکهحالعیندر،ندارد

ايباشندهیکانگارکسییکآنجا،گوییدمیزبانبهرااینهاکهحالیدرکهدانیدمیشماوزند،میحرفدارد

همنآازخواهید؟مییاريکیازرا،شدگیهویتهمهمانکنید؟میعبادتراکیشمازند،میحرفدارد

.شدگیهویت

عبادتراتوفقطکهنیستاینطوري. خواهیدنمییاريخداازوکنیدنمیعبادتراخداحالتآندرشماپس

راشدگیهویتهمفقط،باشدمامرکزدرشدگیهویتهمشودنمیخواهم،مییاريتوازفقطکنم،می

میخداازرایارياینکهکنیمفکربعد.هستندبیروندردوهراینهاکه،بخواهیمیاريواازفقطبپرستیم،

حضورهوشیاريبهلحظهایندرکهکندمیعبادتخدابهکسیفقط.کنیممیعبادتداریمراخداوخواهیم

کند،میفضاگشاییکند،میفضاگشاییمرتبیعنیکندمیعاشقیشود،میتسلیمیااولبیتیاوباشدمجهز

میکوچکترشوید،میکوچکترذهنیمنبه،کنیدمیکاريهر،شماچههرشود،میکوچکذهنیمنبهنسبت
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رااوتوانستدنخواهیوگرنه. کنیممیبازداریمراخواهممییاريتوازیا،کنممیعبادتتوبهفقطراهشوید،

راآنهابخواهیم،یاريبیرونیچیزهايازتوانیمنمیکهباشدیادمان.بخواهیدیارياوازفقطوکنیدعبادت

.خواهیممییاريخدااز،کنیممیعبادتراخداداریمکنیمفکر،کنیمعبادت

دروذهنشدرباشید،اینطوريالبتهبایدهمشماکنیم،میصحبتعاشقیبهراجعداریمهایش،طرهدرپس

رامنشدهنوشتهرویشولی،آفریندمیعالیچیزعاشقکنم،میالراتومنال،شدهنوشتهبعدشچهار

ببین،راآفرینندهبروشدم،آفریدهدیگرمن،هستمبیرونیچیزیکمننخواهیاريمناز. پرستدنمیونپرست،

در.خواهممییاريتوازفقطمنکهناز،بهابرواشاراتیعنیغمزهتااشارهست؟چیهمهایشچشمدرو

.نَستَعینایاكةغَمزهاشچشم

خواهیدعبادتاو، آن رابهبچسبیدبخواهیداینکهمحضبهکهدانیدمیشماکنیم،میالآفرینممیچههرپس

هايغمزهدیگروزمان،بهافتادیدشماوشدهایجادخداوشمابیندیوارپس.خواستخواهیدیاريآنازوکرد

شمابرايبیرونیچیزهايغمزه.استاوازخواستنیارينشانهاینوبینیدمیلحظههرکهراخدایعنیمعشوق

.کندنمیتسخیرزیادراشماخندهاینخندد،میشمارويبیرونیچیزیک.نیستگذاراثر

مییارياوازلحظههروکندمیعبادترااولحظههروگرفتهقرارخدامرکزشدرواشبیرونیفرمدرخالصه

مالک: گویدمیکههستآیهیکهمآیهاینازقبلدانندمیکهآنهاییالبتهو.استعاشقتعریفاینخواهد،

شد،باحضوردرواقعاًکهکسیوامروز،ماداریمکارماهماینبااستلحظهاینمالکیعنیجزاست،روز

موضوعاینازباشدآگاهکسییکاگرخداست،فقطلحظهاینمالککهفهمدمی،باشدداشتهحضورهوشیاري

مندستگویدمی.لحظهایناتفاقبهکندنمیاعتراضاشذهنیمنباپس،خداستلحظهاینمالکچون

.کاملتسلیمیعنینیست،

شمادروندررافضاکهاوستواستاوهممالکشوخداستلحظهایناتفاقآورندهبوجودکهبدانیدشمااگر

شماشما،عملوشمافکردرخردشکردنجاريبا،کنددرستراشمافرمتواندمیکهاوستوکندمیباز

میصفربهرامقاومتمخصوصاًوشوید،میشکرگزارشما،شویدمیراضیشمالحظه،ایندرشویدمیخوشنود

منکهگویدمیرااینهاخواندمینمازکهکسیهمروزهرکه،ندارمايچارهمنکهگوییدمیشما.رسانید

.باشمتسلیمبایدولیچه؟منبهباشمراحتبایدپسنیستم،لحظهاینصاحب
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ایننشانکردنمقاومتخودکنم،میمقاومتمنولیخداستلحظهاینصاحببگوییمکنیممقاومتشودنمی

شودنمیخالصه.شماستذهنیمنلحظهاینصاحبخداست،لحظهاینصاحبکهنیستیدمعتقدشماکهاست

کمکتانشدگیهویتهمازشماوباشدلحظهاینمالکباشد،لحظهاینصاحبباشد،وسطآنذهنیمن

اینصاحبواقعاًکهگوییدمیداریدکهکنیدفکر،کنیدعبادتآنبهوبدهیدقرارمرکزدرراآنوبخواهید

باشیدداشتهراتشخیصقدرتاینباید.خواهیممییارياوازو،کنیممیعبادتاوبههمماو،خداستلحظه

یکیرويبرودحواستاناگر،استخودرويکاملتوجهمستلزمکاراینوکنید،میعملدرستشماکیکه

:دهدمیتوضیحخودشحالهربه.بدهیدتشخیصخودتاندرراهاکاريریزهاینتوانیدنمیدیگر

رگ است تنش چون تنِ خیالخون و بیبی

شیر است و انگبینبیرون و اندرون همه

زمانیتاهستند،الگوهاهمینرگش،استزمانذهنیمنخونچون،استزمانبییعنیاسترگبیوخونبی

خداومابینپردهکهاست،آیندهوگذشتهزمانازمنظورمآینده،وگذشتهزمان،کنیممیجاريرازمانماکه

پستوهمپردهپندار،پردهاین،هستخدامابینپردهاگرخوبکشیده،راپردهاستزمانتويکسیاگراست،

.داریمذهنیمنماپساست،زمانتويذهنیمنهست؟زمانتويچیزيچه.هستیمزمانتوما

گشودهفضايایننیست،فکرمعنیبهخیالاینجاخیال،بهگاهیراحضورموالناخیال،تنمانندعاشقآناما

تنعاشق،انسانتننیستذهنیمنمثلگویدمی.نداردجسمنیست،محسوسخیالچونخیال،بهراشده

هايالگورگبنابراین،شدهبینهایتدرونشاست،فرمبیاشروحانیبدناش،روحانیبدنیعنی،نیستهمین

بیرونشواندرونشو،استلحظهایندرکامالًنیست،آیندهوگذشتهدریعنی.نیستاودرزمانخونوفکري

است،شیرین،عسلیعنیانگبیناست،مقويشیر.استشیراشهمهاست،عسلاشهمهاست،شادياشهمه

برايندارد،آدماینخشمیهیچياغصههیچاسترسی،هیچواست آرامشوشاديازپربیرونشودرونخالصه

مستقرانسانکهآیدمیآنجاازاسترسآید،میکجاازاسترسگفتمدارد،استرسدارد،خشمکهکسیاینکه

.باشدبدبرایشلحظهایننباشدلحظهایندر

زماندروبشویم،زندهزندگیوخدابهتوانیممیماکهلحظه،همینماست،زندگیزمانبهترینلحظهاین

توانیممیما،بینیمنمیراآیندهوگذشتهاینکهنهنشویم،مستقرآیندهوگذشتهزماننباشیم،آیندهوگذشته
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اینجاازولی.شودمیچیدیگرروزسهمثالًببینیمببینیم،همراآیندهوگذشته،باشیممستقرلحظهاینبه

درونکهاستایناشنشانهوشود،نمیدیگرروانشناختیزمان،شودمیساعتیزمانیعنیخوریم،نمیتکان

بهریزد،میعملشبهریزد،میفکرشبهآید،میدرونشازآرامشوشاديو.داردآرامشوشاديبیرونشو

درراانگبینوشیرهمان،کندمیارتعاشانگبینوشیربهچونریزد،میکندمیبرخوردآنباکهکسی

میبگیرید،زندگینیرويتوانیدمیشماراشیرانگبین،وشیرمنبعچونآورد،میبوجودهمدیگراشخاص

.کندمیتقویتراماکهچیزيهربگیرید،زندگیبرکتتوانید

میانگبینزندگی،خردزندگی،برکتزندگی،کنندهزندهنیرويبخش،شفانیرويکند؟میتقویتچیراما

رااینکسیدارد،مینگهراذهنیدارمنمرکزکهکسیمسیرها،اینجداستکامالً.باشدزندگیشاديتواند

دورریزدمیکهراآندور،ریزدمیکندمیشناساییدور،ریزدمیکندمیکوچکتدریجبهکندمیجارو

حساصطالحبهبعداًاست،تسلیموفضاگشاییاولرود،میوبیرونیچیزهاياشغالازشودمیآزادمرکزش

.هستآفریدهبهنچسبیدنواستآفرینشوشوقوذوقبعداست،سبببیشادياست،شادي

هویتهمآندیدشود،میزیادترمقاومتشود،میزیادترستیزهیواشیواشماندمیکهذهنیمناینطرفاز

آدمهايیواشیواششوند،میایجاددردهایواشیواشاست،محدوددیدشهست،مامرکزدرهنوزهاشدگی

یواشدانیم،میزندگیبهمارسیدنمانعراآنهاو،خیزیمبرمیستیزهبهآنهابابینیم،میمانعراخودماناطراف

. نیستنددشمنکند،میپیدادشمنآدمیواش

دادشبهزندگیخردشود،میکمعقلشآدموقتیوکنیم،زندگیماگذارندنمیدشمناناینکهکنیممیفکر

نمیهمماهم،آنزوربهآیدمیکندمینشتییکزندگیخردفقط. داردوجودپردهخداومابینآید،نمی

کنندمیفکر،بینندمیاینطوريکههستندآدمهایی. استجنونمرزبینیممییواشیواشبیاید،گذاریم

. هستنددشمنشانوندارندعقلاینهابینندمیکهراهرکسیجامعه،تمامدوستانشانشانبچههمسرشان

آزادیکیآن. استمرکزشاندرهنوزدردهاوهاشدگیهویتهمتمام. ذهنیمنعقلیبیجنون،توينداافتاده

.انگبینواستشیرهمهاندرونشوبیرونکهاستهمینبراي. کردهجاروکرده
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گیردش نگاراز بس که در کنار همی 

بگرفت بويِ یار و رها کرد بويِ طین

هویتهمبوي،طینبوي. دردهاستوبیرونیچیزهايباهاشدگیهویتهمرمزاینجادروگلیعنیطین

بوياست،سريتوخاك،استخواريبوياست،کوچکیبوياست،طمعبوياست،حرصبوياست،شدگی

. دردهاستهمهبوياست،نقصحسبوياست،حسادتبوي،استدرد

ازبدهیم،گوشحرفهااینبهاگر،باشیمعاشقتوانیممیماازهرکدامکه،راعاشقاینکهبسازکهگویدمی

باما،تسلیمباگیرد؟میجوريچه.گیردمیآغوشدر،گیردمیکناردرراشخصاینخدا،معشوق،کهبس

. گیردمیآغوشدرراشماخدا،کنیدمیبازرافضالحظهایناتفاقاطرافدرلحظه،هرموقع،هر. مافضاگشایی

است،عشقبوياست،شاديبوياست،خردبوي،اوبوي. گیریدمیرااوبويو،شویدمییکیاوبالحظهیک

.خیزدبرمیخدائیتازکهدانیم،نمیماکهاستدیگرچیزهزارتابوياست،زیباییبوياست،لطافتبوي

دلزخیزدترجمانصدهزارانسجلوایماغیرونطقغیر

اینطورينوشتن،یعنیسجلسجل،وایماغیرونطقغیرنوشتن،ازغیرواشارهوایماازغیروزدنحرفازغیر

برکتانساندلازجورهزارصد. باشدنوشتنوصورتدانمنمیودستاشاراتوباشدحرففقطکهنیست

کنیمعملشدهصحبتامروزکههاییروشاینکهماازهرکدامپس.دلزخیزدترجمانصدهزاران. خیزدبرمی

میرها،هستچهگفتمکهراگلبويوگیریممیرایاربويما،بگیردکنارشدرراماخداوکنیمبازرافضاو

..کنیم

***پایان قسمت اول *** 
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خضابسپیده و شامی است بیصبحی است بی

حنینجِهات و حیاتی است بیذاتی است بی

. استبیدارماندهو،استدردخوابو،استذهنخوابازشدهبیدارانساناینرا،انسانکندمیتعریفاین

خدانظراز. نیستشباالنکهکنیدمیتوجه. ابديلحظهاینبهشدنآگاهیعنیسپیدهبیاستصبحییعنی

هشتهفتما،باشیمهاشدگیهویتهمخوابدرمانداردلزومیاینکهیعنیاستروزدر،استروزدرانسان

باشیم،شدهبیدارذهنخوابازبایدزودترهرچه. باشیمشدهبیدارذهنخوابازبایدزودترهمشایداولسال

او. بشویمزندهاوبهتوانیممیاالنکههوشیاريلحاظبهرسیدیمتکاملیدرجهبهمازندگینظرازاینکهبراي

. هستیمذهنخوابدرماو،کندروشنمادرخواهدمیلحظههررااشهوشیاري

لحظهاینجنسازماوبودهلحظهاینبودهتا. استابدیتجنسازلحظهاینیعنیسپیدهبیاستصبحی

پسبشویم،آگاهلحظهاینبهروزبهتوانیممیماگویدمیموالناو. بشویمآگاهلحظهاینتوانیممی،هستیم

مییعنیشما. بشویمبیدارهمزمانازونرویمذهنخواببهدیگراصالبشویم،بیدارذهنخوابازبنابراین

توجه. کندمیبازرامادرونقضاقانونوفیکونکنباکهاوست. تسلیمباذهنی،منبانهبگیرید،تصمیمتوانید

شماکردن،فکربدونقضاوت،بدوناعتراض،بدونیعنیتسلیم. تسلیمتسلیمهیگوییممیهمینبرايکنید

این،کنیدمیبازفضاشما.لحظهاینبهفقطاست،لحظهاینبهمربوطفقطتسلیملحظه،ایناتفاقاطرافدر

. کندمیبیدار،باشدزماندرباشیدداشتهذهنیمناینکهزمان،خوابازراشمافضاگشایی

منچهبرايدیگر،شودمیگشودهفضااینکههمینشوید،میمتوجهخودتانکه،شویدمیمتوجهشمایعنی

درچیزيیکبهخواهممیچهبرايام؟داشتهنگهراگذشتهرنجشاینچهبرايناراحتم؟اینقدرگذشتهبراي

عیناً.فضااینشدنگشودهازفهمیم؟میکجااز. استزندگیلحظهایناالنباشد؟تویشزندگیکهبرسمآینده

میحسخودتاندرراشاديوراانگبیناینکهبراي. فهمیدمیشمالحظهایندرالمجلسفیهمینیقیناًو

آمده؟کجاازشادياینپسنداده،چیزيمنبهکسیآید،نمیبیرونازکهشادياینگوییدمی. کنید

ابديلحظهاینبهشدنآگاهآمادهماهمیشه. شدمآگاهمنابديلحظهاینیعنیسپیده،بیاستصبحیپس

جمعکلیطوربهجمع،کهکنیدنگاهشما. زمانبهرویممیمادیگرذهنیهايمنتشویقباواصراربا. هستیم

سالگردبایدماآقا. زماندربودنبهکنند؟میتشویقچهبهرامادارندذهنیمنکهمادوستانوذهنی،هايمن



# Programگنج حضور737برنامه شماره 737

19: صفحه

اینهابگیریم؟عزاچهبراي. بگیریمعزابایدراآدمهزارفالنیاآدممیلیونفالنکس،فالنکشتاردانمنمی

. استزماندرانساننگهداري

دربگیرمانتقامودارمنگهیادمتويرااینهااندکردهمنبهدیگرانکههاییظلمآنبایدمنگویندمیهابعضی

برنیضررآیدصدفبرشده؟کوچکچه.شدهکوچکمنذهنیمنگرنهورا،قضیهاینبرسانمثمربهآینده

. ایدخدائیتشمااینکهبرايزد،شودنمیضررشمابهکهبفهمیدشماتاخوردهشمابهضررهاآنتمام. گهر

. بگیریمرابدچیزهايسالگردنبایدما. آدمهاهمهازوکنیددوريآنازداردمینگهزماندرراشماکههرچیزي

همهبه،بدهیمیادهایمانبچهبه،داریمنگهجمعیطوربهمرکزماندررادرداینو. بودهبشرياشتباهاتاینها

. بدهیمیاد

ونخواندیمراقرآنحتینخواندیم،راموالنامثلبزرگانیهاينوشتهماچوناستواضححقایقاینهاکنیدتوجه

بیدارزمانخوابازگذاریمنمیداریم،مینگهزندهزمانتويراآدمهاداریمنفهمیدیم،درسترااشمعنی

بیدارآدمهاجمعیطوربهگذاریمنمیواقعدرما. استزندگیوخداستلحظهاینلحظه،اینبهبیایند،بشوند

.استشیطانسلطهزیرجمعکهلحاظاینازگفتشودمیو. بشوند

میهمماو،کندمیزندگیآدمهاهايذهنتويکهاستدرديوشدگیهویتهمنیرويهمینهمشیطان

اشتباهبهبایدما. ندارندفرقباهماصالآدمها. استغلطاینوبیشتر،دردایجادبا. داریمنگهزندهخواهیم

میآنها،کشتندرادیگرآدمهاي،کردنداشتباهکردند،جنگذهنیمنباگذشتگانمانکهببریمپیمانگذشته

.استتوهماینهابگیریمانتقامآنهاازخواهیممیماما،ازبگیرندانتقامخواهند

یعنیخضابرنگ،بدونذهن،یعنیشباست،شبییعنیشام، خضابسپیده و شامی است بیصبحی است بی

همچیزيیکباراهوشیاريکهکنیممیپیداجهتذهندرموقعیما. جهتیعنیرنگکردن،رنگورنگ

کشورآن ،استکشوراینمالاینکهنداردشخصبهکارياصال. باشیداینطوريبایدشماگویدمی. کنیمهویت

نیستمعلوماشسپیدهکهاستصبحیانسان. استانسانتعریفایندارد،رادینآن،داردرادینایناست،

چیزهااینآمده؟وجودبهکیخدادانیدمیشما. بودهلحظهاینبودهخداتابوده،لحظهاینهمیشه. دمیدهکی

یعنیدمیده،کیصبحایندانیدنمیشماسپیده،بیگویدمیکههمینولی. بفهمیمتوانیمنمیذهنباماکهرا

نباید،نداریمجهتماذهناینتويولی،داریمذهنماداریم،جسمما. بله،داریمشامماگویدمیبعد. ابدیت

میبازمادرونوشویممیزندهاونهایتبیبهماوقتییعنی،جهاتبیاستذاتی. داریماالنباشیم،داشته
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تويباشیمماکهکوچولوذرهاین، دهانبگشایدذرهآنناگهان، نهانذرهیکیدرآفتابیشود،میباز،شود

. نداردجهتاینشویم،میآفتابکهبشویمنهایتبیوبیرونبیاییماگرذهن،

شمایعنی. کندمیتعیینرااوجنسوماجنسو. خداستاندازهبیرونآیدمیذهنازوقتیاشاندازهماذات

توصیفبایدذهنباوگرنه. بردنخواهیدوگرنه،بشویدنهایتبیکه،بردخواهیدپیتاناصلیجنسبهموقعی

دارد؟نالهزندگیکدام.نداردنالهکهاستايزندگییعنی. حنینبیاستحیاتیوجهاتبیاستذاتی. کنید

حیاتآنداریم،ذهنیمنما،مرکزشودمیهاشدگیهویتهمآنشویم،میهویتهموقتی. ذهنیمنزندگی

. استخشمازپراست،انتظارازپر. صداستوسرازپر. استنالهازپرذهنیمنزندگییاذهنیمن

اعتراضچهبرايشوي؟نمیزندهاونهایتبیبهچراتوکهگویدنمیکسی. استجانیکاعتراضصدايناله،

ازرازندگیچراکنی؟میشکایتاینقدرچراکنی؟مینالهاینقدرچراداري؟خشماینقدرچرااینکنی؟می

توخواهی؟مییاريآنهاازوکنیمیعبادتآنهابهچراتومرکزتند؟توياالنکهخواهیمیبیرونیچیزهاي

انسان. کندمیمعنیداردهمبیتایناالن. کیستگویدمیداردلحظهاینصاحبشدي؟لحظهاینصاحبچرا

حیاتونداردجهتکهاستنهایتبیذات. استمنبیذهنِ،استسپیدهبیصبححقیقی،انسانلحظه،ایندر

.بزنیدمحکراخودتانتوانیدمیبیتاینباشما. استنالهبیحیات. استحنینبی

کی نور وام خواهد خورشید از سپهر؟

کی بوي وام خواهد گُلبن ز یاسمین؟

است،نوردهندهاست،نورمرکزکهخورشید. گردندههرچیزیابگیرید،آسمانراسپهرحاالخورشید،گویدمی

،بشودنهایتبیذرهاینناگهاننهان،ذرهیکیدرآفتابی.بیرونبیاییمذهنازوقتیکهماسترمزخورشید

باید،استبیرونکه،استذهنکهگردندهچیزهايازراخردنوربینش،نوربایدماما،بشویمخورشیدیعنی

گیریم؟میقرضاالنکهبگیریمقرض

هماینجوريچهکهشودمیاینمصرف،ماستمرکزدرهاشدگیهویتهمکهحالیدراالنماعقلتمام

.نداردبینشانساناینگفت. شودمیهمرادردهاحتی! بهتربیشترهرچهکرد؟زیادشودمیراهاشدگیهویت

اینلحظهایناصال. نداردتمییزقوهکند؟میزیادرادرد. کندمیداردکارچهکهببیندلحظهایننداردقوهچراغ

.نداردراتمیزاینآید؟میزندگیازیاآیدمیذهنیمنازفکرش
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چیزهايازراعقلشذهنیمنبگویدخواهدمی. گردندهچیزهايازکندوامخواهدمیخرد،عقل،نور،

در،کنیمقرضخواهیممیعقلهاوضعیتازماکنند،میتغییرهیهاوضعیت. هاوضعیت،گیردمیتغییرکننده

کنیمپیدادسترسیتوانیممیکلعقلبهاالنما. هستیمیکیکلعقلباماچرا؟. هستیمعقلمنبعماکهحالی

.باشیمکردهمعنیدرستراقبلبیتاگر

لحظه،اینازآگاهیایندرثبات،ایندربشویمزندهاونهایتبیبهاگربشویم،آگاهابديلحظهاینبهاگر

، دانیقینخلق،همهاندمرگزندانی:گفتمیاستیادتان. هستهممرگپایانضمندرلحظهاینازآگاهی

جسمیمرگایندیگرشدهزندهجاودانهلحظهاینبهواقعدرشود،میمستقرلحظهایندرآیدمیانسانوقتی

به. ترسدمیجسممرگازهمیشهشدههویتهمهم،جسماینباچونباشدداشتهذهنیمن. ترساندشنمی

خردبهدسترسی،هستیمخورشیدکهحالیدربگیریم،وامعقلنبایدماباشدذهنکهگردندهچیزهايازهرحال

.داریمکل

. نداردچندانیبويهمیاسمین. دهدمیبوکهسرخگلدرختیعنیگلبنیاسمین؟زگلبنخواهدوامبويکی

شکوفاییبهنزدیکخیلیمادیگرعبارتبه. شماحضورشکوفاییسرخ،گلیاگلبنبیرونی،چیزهايیاسمین،

دیدیددفعهیکاگر. ماآمدیمهمینبراي،نکنیدتعجبشدیدزندهحضوربهاگرشما. نشدیمشکوفااگرهستیم

کههاییتمریناینازپس،باالآیدمیجوشدمیشمادرونازسبببیشاديدیدیدو. نترسید،شدیدخالق

درونازراعشقخوشبويو،گردندهچیزهايازعقلگرفتنوامازکردیدپرهیزشماودهدمیشمابهموالنا

. مجهزیمخداخوشبويبهعشق،خوشبويبهماچونگرفتید،خودتان

کنیمبوخواهیممیگیریممیوقتیرابیرونیچیزهايازوبیرونیچیزهايازباشیمخوشبويگدايماشودمی

هویتهمآنباماکهنیستچیزيهیچ. دهندمیدردبويدهند،میتعفنبوياینها. مرکزمانگذاریممی

باهرجیزيباشما. نگفتیمنبهنگوییدشما. باشدیادماناین. ندهددردمابهما،مرکزبشودبیایدبشویم

اوباعشقبامگر. باشیدمطمئنشد،خواهدایجاددردآنازمرکزتانبگذاریدوبشویدهویتهمهرکسی

. کنیدبرخورد

ارتعاشبهاوحضورصافونرمقسمتبادربیاید،ارتعاشبهشمانرمقسمتآنوبشویدزندهزندگیبهاولیعنی

میوحدتحسهمباطریقآنازشویم،میزندهخدابهماهردوياینکهبراي. ندارددرداین. بپردازیدعشقی

مراهمتوکنم،نمیکنترلراتومن. کنیممیحفظهماستقاللمانوندارددرداین. کنیممیورزيعشقوکنیم
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چیزهايایندهد،میدستمابهبودنیکیحسترسی،نمیمنازهمتوترسم،نمیتوازمنکنی،نمیکنترل

.شوندمیجديبیرونیسطحیچیزهايوگرنهشوندنمیجديسطحی

گفت شو چو ماهی و صافی چو آبِ بحربی

تا زود بر خزینه گوهر شوي امین

و ذهن ندارد که بپرسد آب چه هست، چون اگر ماهی بپرسد ،گوید که همین طور که ماهی وارد آب می شودمی

. ی مثل مایک دفعه می پرد از آب بیرون به خشک،آب چه هست و بخواهد با ذهنش تجسم کند که آب چه هست

و امروز هم .ي هستیم به توصیف در می آوریمهوشیارما خودمان را که از جنس خداییتیم، ،در اثر گفتگوي ذهنی

که بر اساس گفتگو، بر ،در واقع من ذهنی توصیف ماست. اشعاري در این مورد از مثنوي برایتان خواهم خواند

. ما به توصیف در نمی آیداصل خودمان را،اساس کلمات و جمالت توصیف می کنیم

همین طور که ماهی می پرد در آب و شنا می کند، ما هم به عنوان اصلمان باید بپریم به . بی گفت شو چو ماهی

دریاي وحدت، دریاي یکتایی و بدون اینکه از ذهنمان بپرسیم که دریا چطوري است و خدا چطوري است و من 

براي اینکه بی . براي همین می گوید بی گفت شو چو ماهی. اریم کناربیا مرا توصیف کن، توصیف را بگذ،چطوریم

شما می بینید که . و این فکر مسلسل در ذهن ما بگذرد،نباید از یک فکري به یک فکر دیگر بپریم،شویمبگفت 

که گفتیم فقط ترا عبادت می کنیم و از تو یاري می خواهیم، این فکرهاي ،این فکر مسلسل موقع عبادت کردن ما

. مسلسل از مرکز ما رد می شود

. کسانی که نماز می خوانند، موقع نماز مسائل خودشان را حل می کنند، فکرشان اصالً یک جاي دیگر است

. از آن یاري می طلبند. می کنندبنابراین هر فکري که در آن لحظه از ذهنشان می گذرد، آن را دارند عبادت

و در نتیجه خودشان را و خدا را و عبادتشان را به توصیف ،صاحب آن لحظه هم، روز جزا هم همان فکرشان است

و بخواهد فکر کند و آب را ذهناً ،به محض اینکه بگوید آب چه هست،مثل ماهی که در آب باشد. در می آورند

ما هم . دارد می میرد،خشکی است. ، یک دفعه می بیند که از آب بیرون استتعریف کند و خودش هم تعریف کند

ما با گفتگوي زیاد، بحث و جدل زیاد که خدا چه هست، خودمان چه هست، چطوري می رسیم، . همین طور شدیم

. افتادیم به خشکی از دریا، از دریاي وحدت
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یعنی . آب دریا صاف است. مانند آب دریا،صیفاتیعنی صاف شو از تو. بی گفت شو چو ماهی و صافی چو آب بحر

ما مگر نیامدیم اینجا همان . اگر خودت را به توصیف درنیاوري، می شوي خودت. خودت را به توصیف درنیاور

ولی براي خداییت شدن از ذهنت نپرس من چطوري می توانم . ب همان خداییت باشیموخ. خداییت بودیم

بعد به تو بگویم چطوري ،بگذار من خداییت را تعریف کنم برایت، توصیف کنمچون می گوید اول. خداییت باشم

در حالی که بدون . حاال این کار را بکنی خودت می شوي. بعد دوباره ترا بیندازد در ذهن. شويبمی توانی خودت 

. آن کار، بدون آن توصیف، من خودم خودم هستم

هر لحظه داریم سعی می کنیم با فکر کردن . ودمان، خودمان شویمدر واقع اشکال کار ما اینست که نمی توانیم خ

براي همین چون خودمان نمی شویم و خداییت نمی شویم بر . شویمبو هم هویت شدن با آنها یک چیز دیگر 

. براي اینکه از جنس ذهن هستیم. ما بیگانه هستیم نسبت به خزینه خرد خدا. خزینه گوهر خدا هم امین نیستیم

. من ذهنی هستیماز جنس 

. من می دانمممی گوییو منشانه هایش اینست که در این لحظه بلند می شوی. نشانه هایش را هم شما می دانید

در مقابل این لحظه می دانیم که باید . مثالً ما خشنود نیستیم در این لحظه، راضی نیستیم. مقضاوت می کنی

اینها همه . شویمببا قضاوتمان هم هویت . بلدیم که قضاوت بکنیم،ممثالً ما می دانی. ستیزه بکنیم، مقاومت بکنیم

. خودمان یک چیز دیگر شویم به نام من ذهنی. همه اینها سبب می شود که ما خودمان خودمان نشویم، غلط است

پس من ذهنی بشویم بر خزینه گوهرهاي خدا، گوهرهاي خالقیت، گوهرهاي هزار جور که از دل انسان گفت 

. ما غریبه هستیم. ما باید امین بشویم. بر می خیزدترجمان

از کجا می فهیم؟ براي اینکه . چطوري؟ مرکزمان پر از هم هویت شدگی است. و این جدایی را کی نگه می دارد؟ ما

از این فکر . چطوري می فهیم؟ سر ما دائماً مشغول یکسري فکرهاست. از یک هم هویت شدگی می پریم به یکی

به . با این کار مسایلمان را زیادتر می کنیم. با این کار می خواهیم مسایلمان را حل کنیم. این فکرمی پریم به

.خزینه خرد هم و آفرینندگی هم راه پیدا نمی کنیم

می توانید فضا را باز کنید؟ می توانید از . شما ببینید که می توانید مقاومت را در این لحظه به صفر برسانید

چون من ذهنی احتیاج به این . به صورت نقش، نگویید من پدرم، مادرم، رئیسم، اربابم، دانا هستمتوصیف خودتان 

ش نمی دانم اش مهندس است، یکیایکی. کی هستید آقا؟ پدري هستم که چهار تا پسر دارم. توصیفات دارد

. توصیف خودش است. استاد دانشگاه است، اینها را من بزرگ کردم
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با آن . اساسی را می پرسید من کی هستم؟ سه تا نقطه بگذارید و آنجا را با ذهنتان پر نکنیدشما وقتی آن سوال

این لحظه . ما آن را ایجاد نمی کنیم. براي اینکه آن ذات همیشه در ما هست. من کی هستم؟ جواب ندهید. باشید

همیشه . خودمان را ما ایجاد نکردیمذات. خداییت را ما ایجاد نکردیم. را که از جنس آن هستیم، ما ایجاد نکردیم

. در ما هست و همیشه هم کارش را دیدیم

ب کالغها را چشم من وخ. دنگفتم شما به آسمان نگاه می کنید می بینید دو تا کالغ می آی. بارها این مثال را زدم

گویم فاصله بین دو تا می . چشم من کالغها را می بیند. می بینند، حسهاي من می بینند که من پنج تا حس دارم

کالغها را . ب فاصله که از جنس خال هستوخ. کالغ و فضایی که اینها هستند را می بینید؟ می گویید بله

جنس آن خال در ما ،آفرین. آنها که از جنس چیزي نیست. فاصله را و آن خال را چه می بیند. چشمتان می بیند

که دائماً مشغولش می کنیم به فکرهاي ،خال ما هستیمجنس آن. جنس آن خال حضور خدایی ماست. هم هست

.ههم هویت شد

ها می گوییم فاصله بین نُت. ها را این گوش ما می شنودنُت. شما موسیقی گوش می کنید، سکوت هم همین است

سکوت را چطوري می شنوید؟ سکوت . را که از جنس سکوت است می شنوید؟ می گویید بله سکوت را می شنوم

و از جنس سکوت است و سکون است می ،سکوت را سکوت درون ما که خداییت ماست. صدا نیست بشنویدکه 

استعداد ذاتی . آیا یک بچه هم سکوت را می تواند بشنود؟ آیا باید مدرسه برویم تا سکوت را بشنویم؟ نه. یمشنو

ینکه مدرسه برویم، نمی دانم بدون آیا ما می توانیم به همین سکون و سکوت و فضاداري این لحظه بدون ا. ماست

.زنده شویم؟ بله،شودباینکه سوادمان زیاد 

و تمام . انه قصد داریم آن را بپوشانیمهوشیارولی ما . دائماً دارد کار می کند. او خودش را دائماً نشان می دهد

از این فکر به آن فکر که . این پوشیده می شود،از این فکر به آن فکر نپرید. ادیان آمدند گفتند این را نپوشانید

. و اجازه نمی دهید. و زیر را دیگر نخواهید دید شما،اي ایجاد می کنداین یکی پرده،مسلسل می پرید تند تند

ي موقت بوده که پایین می خوانیم می گوید این هوشیارمقاومت می کند و این یکجور ،این پرده ستیزه می کند

.اش صبح صادق استدنباله،صبح کاذب است

و شما می بینید که صبح کاذب از توصیف . براي انسان صبح کاذب یعنی دوران من ذهنی باید خیلی خالصه باشد

اگر مجلسی رفتید ،به دیگران نگاه نکنید،خودتان را شما توصیف نکنیدتا آنجا که مقدور است. ما بوجود می آید

نقشهاي خودشان را تعریف می کنند، توصیف دارندواهید دید که مردم مرتبکسی از این صحبتها خبر ندارد، خ
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شما بدون اینکه انتقاد کنید یاد بگیرید که . خودشان را به توصیف در می آورند و به رخ مردم می کشند،می کنند

.شما آن کار را نکنید

در گوشِ تو بگویم، با هیچ کس مگو

سِ دیناین جمله کیست؟ مفخَرِ تبریز، شم

گویم یعنی به بدر گوش تو . ولی به هیچ کس نگو. شوخی هم نمی کند،یواشکی،می گوید به گوش تو می گویم

یعنی به گفته در . اگر زنده شده به آن، از بین خواهد رفت،ولی اگر تو بخواهی به کسی بگویی. گوش تو گفتم

ت؟ آن که موجب افتخار تبریز است، تبریز گفتیم این همه کی هست؟ این توصیفاتی که باال کردیم کی هس. نیاور

خدا و فرم به بینهایت خدا در انسان . یعنی خدا و فرم. تمام کائنات،که جهان آشکار شده و آشکار نشده است

و این هست که . وقتی انسان به بینهایت او و ابدیت این لحظه آگاه می شود، می شود مفخر کائنات. افتخار می کند

. شمس دین یک چنین انسانی است و ما آمدیم براي این کار،هستآفتاب دین 

:می گوید2626مثنوي دفتر ششم بیت . اجازه بدهید برویم سر مثنوي. بله مثنوي برایتان خواهم خواند

2626مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 

پس، تَحرّي بعد ازین مردود دانقبله را چون کرد دست حق عیان

می گوید دست خدا قبله را که در واقع زندگی زنده در این لحظه است، عیان . این ابیات خیلی ربط دارد به غزلمان

. توجه کنید که اصطالحاتی مثل قبله، خانه خدا، اینها سمبلیک است. یعنی ما می توانیم به آن زنده شویم. کرده

و موالنا می گوید که ما هر لحظه در حال نماز . خوانیمقبله یعنی طرفی است که ما نماز می . خانه خدا دل ماست

. خدا در دل ماست و یا باید باشد. به کدام قبله هر لحظه باید نماز بخوانیم؟ به جایی که خدا هست. هستیم

ي و کن فیکون و قانون قضا آمده ما را به بینهایت خدا در این لحظه زنده کرده و این هوشیارمی گوید تکامل 

یعنی همیشه باید زنده . یعنی در این لحظه ما می توانیم به او زنده شویم و این قبله است. به ما شناساندهلحظه را

ي جسمی و من هوشیارخالصه . باشیم به این لحظه و از این لحظه که زندگی است خرد بگیریم و حاضر باشیم

. ذهنی نداشته باشیم

ورد ما را هم هویت می شود با چیزها و آنها می شود دل ما، این تحول یعنی اینکه درست است که زندگی می آ

ولی به ما بعدآً قوه شناسایی می دهد که هم هویت شدگی ها را بشناسیم و اینها را جاروب کنیم، یکی یکی ال 
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. می شویموقتی مرکزمان پاك می شود، یواش یواش که پاك می شود، ما گسترده. کنیم و از مرکزمان پاك کنیم

تا من ذهنی ما اگر صفر شود، ما بینهایت می . مان کوچک می شودمی شویم، من ذهنیتر ه ما گسترده هر چ

.در این موقع آگاه به این لحظه ابدي هم هستیم. شویم

شما باید دائماً به این لحظه ابدي آگاه . می گوید خدا این پدیده را در انسان عیناً بوجودآورده، این قبله است

پس . قبله را چون کرد دست حق عیان. لحظه خرد زندگی از شما عبور کند و این نماز شماستشوید تا هر ب

رد ،دنبال دل رفتن مردود است،دنبال خدا رفتن،دنبال قبله رفتن، جستجو در ذهن. تحري یعنی جستجو. تحري

به این لحظه می توانیم در حالی که ما در،پس تحري یعنی جستجوي چیزي که نیست. این کار را نباید کرد،است

اجازه . پس به توصیف درنیاوریم خودمان را. توجه کنید. زنده باشیم و این امکان را زندگی براي ما بوجود آوردهاو 

:می گوید. بدهید چند بیت راجع به توصیف بخوانیم که بتوانیم این چند بیت را درست بفهمیم

3457مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

مه به باال دان، نه اندر آبِ جوخواندي، رو مسمی را بجواسم 

مثالً می . و اسم می گوییم،ما می آییم من ذهنی درست می کنیم و من ذهنی می شود مرکز ما و عینک دید ما

ه را می گویی، می گوید اسم را می گویی، کلم. اینها اسم هستند. و من ذهنی، من حقیقی،خدا،گوییم اسم خدا

آقا گل به چه می گویند؟ می بریم . مسمی وقتی مثالً می گویید گل، گل کلمه است. ببین که مسمایش چه هست

وقتی می گوییم خدا و خداییت و من حقیقی من، . می گوییم این گل است،گل را در باغچه نشان می دهیم

.شومبه بینهایت او زنده،ست که به او زنده شومامسمایش این

خدا ،من نمی توانم به کلمه خدا و من حقیقی قناعت کنم، اینها را به توصیف دربیاورم. فقط به کلمه قناعت نکنم

و در ذهن هم یک من ذهنی ،عادل است و هزار تا مشخصات دیگر و من هم به توصیف دربیاورماست چطوري 

براي . این تحري است. تجو کنم این رابعد در ذهنم جس. توصیفی درست کنم، یک خداي توصیفی درست کنم

. همین می گوید اسم خواندي رو مسمی را بجو

ما به آب نگاه می کنیم می گوییم ماه. عکسش می افتد در آب،یعنی تمثیل می زند که ماه باالست،مه به باال دان

همین طور که اگر . در ذهناستتوصیف،انعکاس نیروي زندگی االن در ما به صورت من ذهنی است. استاین

مثالً عکس ماه در آب بیفتد و آب دارد رد می شود، برویم آنجا و بگوییم که این است و ماه را بخواهیم آنجا 
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در نتیجه توصیف ما در آب جو، . خودش آن باالست،خودش نه،ب متوجه می شویم که عکس بوده اینوبگیریم، خ

چیزها تغییر می کنند و ما خودمان را و خدا را به ،رد می شودآب جو هم که زندگی دائماً می آید از ذهن ما 

صورت توصیف در می آوریم، می گوید که این چیزي که توصیفاً در اینجا می بینی، این تو نیستی و خدا هم 

. نیست

و همین طور که مه باالست و عکسش در آب ماه نیست، عکس زندگی هم، خدا هم که االن تو به صورت توصیف 

عکس خدا در ذهن هم که به صورت توصیف درآمده . عکس ماه در آب ماه نیست. آوردي در ذهنش آن نیستدر 

حاال می گوید . شوي به آنببراي پیدا کردن مسمی باید زنده . درست است؟ مسمی را باید پیدا کنی. خدا نیست

گر ز نام و حرف خواهی بگذري

پاك کن خود را ز خود، هین یکسري

گر ز نام و حرف خواهی یعنی باید . بخواهی از این نام و حرف و جمله و توصیف و اینها بگذري که باید بگذرياگر 

شما نباید به توصیف خودتان مخصوصاً بر حسب نقشهایی که . وگرنه خود اصلیت را نمی توانی پیدا کنی. بگذري

اینها نقشهایی است که ما بازي می کنیم، گفتم من پدر هستم، مادر هستم، رئیس هستم،. ما داریم قناعت کنی

از توصیف خودت باید ،از نام و حرف باید بگذري. من دکتر هستم یا هر جور که شما خودتان را توصیف می کنید

. براي اینکار باید گفت که ماهی نباید آب را و خودش را توصیف کند، وگرنه نمی تواند شنا کند. بگذري

در حالیکه در آب هست می گفت که آب را به من نشان ،وگرنه می انداختیم در آب،دخوشبختانه ماهی ذهن ندار

می رویم به ؟فقط چون می پرسیم خدا چی هست،ما هم االن به صورت خداییت در دریاي خدا هستیم. بدهید

. دارد این را می گوید،ب نگو نپرس دیگروخ،ذهن

هر . از خود اصلی پاك کن، تماماًیعنی این خود توصیفی را،ز خودپاك کن خود را ،گر ز نام و حرف خواهی بگذري

هر چیزي که به وسیله آن ،هر چیزي که با آن هم هویت شدي؟چه چیزي تو نیستی. چیزي را که تو نیستی ال کن

بینداز نبین آنها را . هر چیزي که به وسیله آن شما دنیا را می بینی و خدا را هم می بینی،خودت را توصیف کردي

. کلیدش تکرار است. این شعرها را باید بخوانید درست بفهمید. دور
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در ریاضت، آینه بی زنگ شوهمچو آهن ز آهنی، بی رنگ شو

تا آهن از آهنی دست برندارد و رنگش را از دست ندهد، ما نمی توانیم از . آینه را قدیم از آهن درست می کردند

ما . و آهن هم راضی باشد که آهنی را از دست بدهد،حاال با هر چی،پس آینه را باید بسابیم. آن آینه درست کنیم

که من هم هویت شدم، که من درد دارم و کردنهم باید با ریاضیت یعنی شناخت و زیر بار رفتن و قبول مسئولیت

. آل می دانیمچون ما خودمان را در من ذهنی ایده،درد ایجاد کردم و االن هم می کنم که اینها کار سختی است

که گاهی اوقات هم گفتیم این ،هر کسی در ذهنش یک پارك درست کرده. مان هم از آن گلیم می آیدآلیایده

شان ها گلیمبعضی. و گلیم کامل است،یک گلیم است، گلهاي خیلی قشنگی رویش کشیده و با آن هم هویت شده

.خیلی کامل است

زودي یک . یک چیزي را بر می دارد تا شما بفهمید که این بابا توهم است،ن گلیم هم خدا هی سوراخ می کندای

در ریاضت، در سختی . قبول نیست این،می گویید این حتی از اولی هم بهتر است. چیزي آنجا شما می چسبانید

ی از مرکزمان اینها را ما می شوریم، اوالً یعنی وقت. کشیدن، در قبول مسئولیت و شناخت تو بیا آینه بی زنگ شو

وقتی شناسایی کردیم ،اینها را می اندازیم با شناسایی،بعد یواش یواش ال می کنیم. که زیر بار می رویم که هست

. نمی گوییم ندارم

می ،اگر کسی به شما ایرادي می گیرد عصبانی نمی شوید،پذیرنده شدید،خوشبختانه شما انعطاف پذیر شدید

. اگر آن هم هویت شدگی را دارید رفع می کنید. روید می نشینید در خانه، می بینید واقعاً آن ایراد را دارید یا نه

یعنی اگر شما انعطاف پذیر باشید . این ایراد وارد نبود و هیچ اعتراضی هم نمی کنیدنهاگر نه که متوجه می شوید

تمام اشخاص حتی دشمنان شما که به شما ایراد . واند بیدار کننده باشدو پذیرا باشید، تمام اتفاقات اطرافتان می ت

توجه . نیستیماینطوريکه خودتی و ما که دکسی ایراد گرفت نمی گویی. می توانند بیدار کننده باشد،می گیرند

. مشخص است. می کنید

تا ببینی ذات پاك صاف خودخویش را صافی کن از اوصاف خود

یعنی ما که . اياز اوصافی که توش تنیده،خود اصلیت را صاف کن. ایمن بیت را چندین بار تا حال خواندهای

و یا از ،و با ذهنتان جواب بدهید؟شما از ذهنتان نپرسید که امتداد خدا یعنی چه. خداییتیم و امتداد خدا هستیم

چون همان باعث . نپرسید؟و باید چکار کندذهنتان نپرسید که آدم اگر بخواهد خودش بشود چطوري می شود



# Programگنج حضور737برنامه شماره 737

29: صفحه

خواهد شد که شما در ذهن شروع به یکسري حرکات و رفتارها بکنید که فکر می کنید این رفتارها و این باورها و 

. شما دارید به اوصاف خودتان اضافه می کنید. این فکرها شما را می تواند خودتان بکند

اگر آدمها توصیفات را به . از هر توصیفی از خودتان بپرهیزید. تی بپرهیزیداز هر مقاوم. از هر قضاوتی بپرهیزید

د من ذهنی شما را تقویت می کنند و به اوصاف آن نبدانید که دار،و شما اینها را می پذیرید،شما تحمیل می کنند

مه توهم است و به شما اینها ه. شما دارید گلیم را وسیع تر می کنید و گلهایش را بهتر می کنید. اضافه می کنند

. کمک نخواهد کرد

اوصاف . ایدوظیفه شماست که بدانید که شما چطوري خودتان را وصف کرده. خویش را صافی کن از اوصاف خود

که این ،اگر ذات پاك صاف خودتان را دیدید. دبینیتا ذات پاك صاف خودتان را ب. شما چه هست؟ شما می دانید

آخر سر چه می . ال کنید،هر چیزي که در ذهنتان می گویید من این هستم، شما آن نیستید. واضح است دیگر

اینها همه توصیفات . و آن فضاي خالی است،اصل شماست،همان هیچ چیز شما هستید. ماند؟ هیچ چیز نمی ماند

. ید به چیز یا توصیف ذهنی بچسبیدنبا،فقط براي آگاه کردن شماست. ذهنی است که داریم می کنیم

بی کتاب و بی معید و اوستابینی اندر دل، علومِ انبیا

می گوید اگر شما از اوصاف خودتان دست بردارید و خداییت شوید، به ذات بینهایت . توجه کنید به این ابیات

و این علوم بدون کتاب و . بیا می دانستند خواهید دانستشوید، در مرکزتان، در دلتان علومی که انبخودتان زنده 

پس ما از کتاب خواندن و حفظ کردن و فکر کردن و . مویید یعنی کمک استاد. بی استاد و کمک استاد است

.استدالل کردن و بحث و جدل کردن به حضور زنده نمی شویم

هر و هم همتمکو بود هم گوهست از امتم: گفت پیغمبر که

ها هم گوهر می گوید حضرت رسول فرموده که در میان امت من، در میان اشخاصی که دور و ور من هستند، بعضی

بقیه هنوز من ذهنی . بقیه نه. اندآنها هم به زندگی زنده شده،هم گوهر یعنی من به زندگی زنده شدم. من هستند

که مثال پیغمبر را ،این همان ارتعاش کردن به زندگی است. یکی استشان با خواست ایزدي و اینها خواست. دارند

اي آدمها در اطرافشان بود که اینها هم به زندگی ارتعاش می گوید او به زندگی ارتعاش می کرد و یک عده. می زند

. او متوجه می شد که غیر از این ذهن و توصیفات ارتباط دیگري وجود دارد. می کردند
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بینم از آنکه من ایشان را همینور بیند جانشانمر مرا ز آن

با همان نور . ي جسمی نیستهوشیارکدام نور؟ این نور . که می گوید که با همین نوري که من آنها را می بینم

براي ما وجود این امکان . ستابنابراین این مثال. آنها هم مرا با آن نور می بینند،حضوري که من آنها را می بینم

ما . توجه کنید که این اطالعات و این دانش که االن شما از موالنا می گیرید به این ترتیب نبوده. دارد االن فراوان

از اینها آگاهی نداشتیم که حضور چیه، ارتعاش به زندگی چیه، چرا موالنا می گوید حضرت رسول یک ارتعاش 

با نور ارتعاشی حضور . ها هم ایشان را با آن نور می دیدندولی خیلی،ها را آنطوري می دیدهنوري داشته که خیلی

. چرا این تمثیل را می زند؟ براي اینکه ما هم بفهمیم ما هم می توانیم ببینیم. می دیدند

به محض اینکه با نور حضور ببیند، زندگی را در آن به ارتعاش . اش را می تواند با نور حضور ببیندیک مادري بچه

شما نگاه کنید اگر مادر، . اش هم همیشه منتظر این بوده که ارتعاش زندگی را در خودش ببیندمی آورد و بچهدر

حاال فقط می گوییم مادر، پدر هم همینطور باید باشد، مادر به این نور ارتعاش می کرد، بچه هم در یک سالگی، دو 

ر رسیدن آن بچه زودتر انجام نمی شد؟ یعنی این بچه سالگی، سه سالگی به این نور ارتعاش می کرد، آیا به حضو

. می توانست هم هویت شدگی را هم یاد بگیرد،ما ضمن اینکه به زندگی ارتعاش می کرد

نه که اصالً به نور زندگی . استفاده بکندبتواندمی توانست از ذهنش هم. می توانست جدایی را هم یاد بگیرد

تا نه سالگی، ده سالگی شما می . ارتعاش دارد به زندگی،ارتعاش نکند و این بچه برنجد چون بچه تازه رسیده

مان را، یواش یواش که ما آن سایه شوم. هاي ما هنوز بازیگوش هستند و زیر سلطه نور ایزدي هستندبینید، بچه

را می اندازیم رویشان و خفه می کنیم و زیر سلطه در می آوریم، می گوییم باید این مان شوم من ذهنی

. باورهایمان را بگذاریم مرکزت و باید با آن هم هویت بشوي وگرنه من ترا دوست ندارم

وقتی ما دوست داشتن و عشق داشتن را شرطی می کنیم و مشروط به این می کنیم که باید با اینها هم هویت 

او هم مجبور است هم هویت شود و طمع و حرص و ستیزه و . تو را دوست ندارم،وگرنه از جنس من نیستیشويب

می گوییم پاشو برو ،دیگر از راه به در کردیم،بعد از اینکه همه اینها را یاد گرفت. مقاومت و درد را از ما یاد بگیرد

خواهید دانست ،نید، اگر تکرار کنید خوب یاد بگیریدبا این ابیاتی که شما می خوا. این کار درست نیست! ردیگ

. خالصه اینها را خواندیم که این بیت دوباره تکرار کردم. که چکار بکنید
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2626مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 

پس، تَحرّي بعد ازین مردود دانقبله را چون کرد دست حق عیان

قبله یعنی به آن زندگی ارتعاش بکنید و این را خدا براي ما . ه یعنی چهشما االن کامالً متوجه می شوید که قبل

شما نباید کارهایی بکنید یا از آن کارها پرهیز . شویمبعیناً ما می توانیم در این لحظه به او زنده . درست کرده

وجود دارد و شما می کنید که خودتان را به توصیف در بیاورید، خودتان را به زور از این زندگی که در این لحظه 

توانید به آن زنده شوید، دور بکنید با چسبیدن به دردها، با زنده نگه داشتن آنها، در تثبیت شدن در زمان، از 

من نمی خواهم در ،نه. و رویدادهاي منفی گذشته را باید عزا بگیري،تشویق مردم که شما باید در زمان بمانید

. من می خواهم از زمان جمع شوم. زمان باشم

نود سال صد سال . باید اینجا عمر کنماینجا هشتاد سال . شما می گویید. االن نوبت من است که خودم را بیان کنم

بعداً هم . من در اینجا باید به بینهایت او زنده شوم و مقدار زیادي ترجمان دل را در این جهان پخش کنم. هر چی

پس . من که نیستم. و او دارد این کارها را می کند،اینجا یک کارگاه است. براي این آوردم. زندگی با من کار دارد

این لحظه زنده شوید، تحري یعنی جستجوي به ما می گوید که حاال که در این لحظه نوبت شماست به زندگی

. آفرین فهمیدیم. زندگی را در ذهنت ادامه نده

که پدید آمد معاد و مستَقَرّبگردان از تَحرّي رو و سرهین

می توانی بگویی قسمت ،یعنی رو. هین بگردان از تحري رو و سر. می گوید از جستجو دست بردار. توجه کنید

آن چیزي چرا؟ براي اینکه. مشغول جستجو نکنرایعنی فکر و درون و بیرون ،فضاداري شما و سر شما فکر شما

و استقرار و ساکن بودن و قائم بودن ،محل بازگشت که این لحظه باشد،یعنی محل بازگشت،که ما معاد می نامیم

،ما به معادکهحاال که پدید آمده این امکان وجود دارد. به بینهایت او زنده شدن در این لحظه پدید آمدهیعنی

در واقع معاد یعنی شما از زمان یعنی از ،، صاحب این لحظههمین که یادتان است گفتیم که صاحب روز جزاست

. گذشته و آینده جمع می شوید و می آیید به این لحظه

چرا در دین می گویند که اگر شما به معاد باور نداشته . الزم نیست ما بمیریم برویم به معاد برسیم،پدید آمده معاد

براي اینکه اگر شما به معاد معتقد نباشید، حاال بگوییم باور ،می گویندحاال آن لفظ کافر را. باشید نمی شود

آید من ذهنی درست می کند، می افتد در زمان و همین طور می پس شما می گویید که آدم می. نداشته باشید
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ظه شویم و ابدیت این لحبپس آن منظور خدا از آوردن ما به این جهان که باید به بینهایت او زنده . رودمیرد می

اگر این معاد . یعنی منظور زندگی را و منظور از آمدن به این جهان را انکار می کنیم. آگاه شویم از بین می رود

این جاگرفتگی به ،این استقرار،نباشد یعنی برنگردیم از من ذهنی به این لحظه و به بینهایت او زنده نشویم

. اصطالح، این ساکن بودن، این قائم بودن، وجود نخواهد داشت

که ،ي مسیر طوالنی را طی کرده در طول سالهاهوشیار،ي بوجود آمدههوشیارخالصه می گوید این امکان براي 

در ذهن انسان نباید ،از حیوان جسته به ذهن انسان،ي آمده به جماد، از جماد به نبات، از نبات به حیوانهوشیار

این لحظه . پدید آمده،استقرار به خدا،بلکه به معاد و مستقر، مستقر یعنی بینهایت او، استقرار به او،زیاد بماند

پس بنابراین از جستجوي خدا در ذهن دست بردار و . شودبامکان دارد براي هر بشري به معاد و مستقر زنده 

اگر شما نیستید . نه شما،خداست، روز جزاور که صاحب این لحظه، صاحب معادحقیقتاً این گفته را به عمل در بیا

این . از این کارها دست بردار اگر راست می گویی،از اوصاف خدا،از قضاوت،از مقاومت،دست بردارید از جستجو

. ابیات را بخوانید

سخره هر قبله باطل شويیک زمان زین قبله گر ذاهل شوي

به نظرت در توصیف ذهنت از . یادتان هست در غزل می گفت ببین به کی عبادت می کنی، از کی یاري می خواهی

ولی در اصل از آن چیزي که االن در مرکزت هست، االن دارد رد می شود از فکرت و اینجاست، در مرکزت . خدا

می گوید اگر در این لحظه به او . ان استات هم همو قبله،و از او یاري می خواهی،هست به او عبادت می کنی

به گذشته و ، یا از زمان جمع شدي و نرفتی به زمان،یا از ذهن بیدار شدي و بیدار ماندي،زنده شدي و زنده ماندي

آن پرده را در غزل هم داشتیم گفت پرده عزت را . یادتان هست گفت گذشته و آینده پرده خداست. آینده

یعنی ذاهل شوي، بحاال می گوید از قبله این لحظه یک لحظه اگر غافل . ماز بس که هم هویت شدی،کشیده خدا

. ایمو ما شدهشددر این صورت مسخره هر قبله هم هویت شدگی خواهی . غافل

از در همان نیم ساعت هزار تا قبله را که . شما بگویید یک نفر مثالً فرض کن نیم ساعت طول می کشد نماز بخواند

پس در . هر چه از دلش می گذرد به آن نماز می خواند. به آن سمت نماز می خواند،دلش می گذرد عبادت می کند

سخره یعنی . هم خوار و ذلیل معنی می دهد،هم مسخره است،سخره یا در مسخره، این سخره خیلی جالب است

یعنی ما آن نمازي که می خوانیم . معنی می دهدهر سه اینها تقریباً یک. خوار و ذلیل، مورد مسخره و کار بی مزد



# Programگنج حضور737برنامه شماره 737

33: صفحه

و خوار و ذلیل و زیر ،هایمان هستیممورد مسخره هم هویت شدگی،کار بی مزد است،اي نداردتقریباً هیچ فایده

.چرا که می خواهیم باشیم. سلطه آنها هم هستیم

بارها . یز گردنده نور نمی خواهدچون گفت خورشید از سپهر، از چ. و مردمان دیگر هم ما را تشویق می کنند

اگر نمی ،ها و آدمها بگذارید کناري و خرد را از چیزهاي گردنده و وضعیتهوشیارگفتیم چون توقع گرفتن نور و 

قبله واقعی یعنی دل شما،قبله باطل یعنی هر هم هویت شدگی. هاي باطل خواهید شدسخره قبله،گذارید کنار

اگر دل شما به بینهایت او باز ،در این بحر در این بحر همه چیز بگنجد،دل شما باز شدهاگر . به او زنده استاالن

.شودبولی باید شروع ،صبر می کنیم،اشکالی ندارد،اگر دارد می شود،شده یا دارد می شود

ناً نمی توانید ذه. بزرگ شدن به فضاي درون را آغاز کنید،شما باید خالصه کوچک شدن نسبت به من ذهنی

و . عجب گلی است،روي گلیم خودم است،یک گل حضور ذهنی دارم. تان بکنیدحضور را یک قسمتی از گلیم

ن گلها نیرو می خواهید، آو از ،و به گلهاي گلیم دارید عبادت می کنید،تصور کنید که در حالیکه گلیم داریم

د که این وت دارید، بنابراین اجازه نمی دهاو این لحظه مقاومت دارید و قض،کمک می خواهید و عقل می خواهید

د که واقعاً همه این یفکر کن.و درون و بیرون شما را اداره کند،لحظه را قضا تعیین کند و کن فکان رویش کار کند

اگر موفق نمی شوید، ببینید کجا اشکال .کارها را مرتب و منظم دارید انجام می دهید، خودتان را فریب ندهید

کسی اشکال . جایی اشکال دارید؟ خوب بخوانید این درسها را و اشکال خودتان را خودتان پیدا کنیدیک. دارید

شما باید به خودتان ،بسیار ظریف هستند،این جور اشکاالت، اشکاالت معنوي هستند. شما را نمی تواند پیدا کند

. می فهمیدمنباید فکر کنید که من عاقلم و اگر اشکالی بود من زودي،اهمیت بدهید

می گویند که مثالً اگر . یا اصالً گوش ندهند،اي می خواهند جسته و گریخته به این برنامه گوش بدهندیک عده

این هم یک دانشی است، یک علمی است که شما را به خودتان می . نیست اینطور. می فهمیدیممهمی بود ما چیز

ما با چیزهایی هم هویت شدیم و با عقل آنها خودمان را می براي اینکه از قبل،این کار ساده نیست. شناساند

و هر کسی به گلیم ،مشغول تعمیر و نگهداري گلیم هستیم،و با عقل آنها یک گلیم پر از گل درست کردیم،بینیم

. چپ نگاه کند ما چشمش را در می آوریم

زیر درد است و زیر ،درد ایجاد می کندیک چنین آدمی که دائماً قضاوت می کند و می گوید می دانم، مرتب هم 

این کار . اش می زند، این آدم نمی تواند پیشرفت کند و نخواهد کرددردش می زند و زیر هم هویت شدگی
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. توش ماندم. ست که من اشکال دارم و اشکالم را هم نمی توانم حل کنمامستلزم افتادگی است و اعتراف به این

. انسان کمک می گیرد،کمک می گیرد انسان،بگویداشکالی ندارد که آدم این را 

***پایان قسمت دوم *** 
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بِجهد از تو خَطرَت قبله شناسچون شود تمییزده را ناسپاس

دهنده را می گوید که هر کسی تمییز. قدرت شناسنده قبله،کلمه مهمی است، خطرت یعنی قوه تمییز و تشخیص

هر موقع ما تسلیم می شویم و فضا را باز می . ي خدایی استهوشیارتمییزدهنده خداست و یا ،ناسپاس شود

هر . دهنده است، تشخیص دهنده است، شناسانده استیعنی تمییز. کنیم، فضاي گشوده شده تمییزده است

،ی نمی کندهر من ذهنی فضاگشای. دهنده ناسپاس باشد، کی ناسپاس است؟ من ذهنیکسی که این فضاي تمییز

کل را را نمی خواهم عقل می گوید من تمییز یا تشخیص عقل وو هر کسی که فضا را می بینند، منقبض می کند

.پس ناسپاسی می کند،خدا را نمی خواهم و با من ذهنیم می توانم تمییز بدهم،نمی خواهم

بنابراین خدا . به بینهایت او زنده شودی را ناسپاس می کند؟ هر انسانی در این لحظه می تواندکمتوجه می شوید 

شما می خواهید شکرگزاري کنید، . اي که می توانیم استفاده کنیمعقلش را در اختیار ما می گذارد به اندازه

ما که در . این موضوع، موضوع خیلی مهمی است. یا قدرشناسی کنید از این موضوع،سپاسگزاري کنید

شما می دانستید که خدا می توانسته به شما خرد بدهد و شما تمییز بدهید، دردهایمان ماندیم، گرفتار شدیم، 

. تشخیص بدهید که چه چیزي خوب است، چه چیزي بد است، چه چیزي به صالح ماست

اصالً ما با دیگران ،انتقاد نکردن به صالح ماست،غیبت نکردن به صالح ماست،انداختن دردها به صالح ماست

اگر تمییزده که خدا باشد قوه تمییزش را در . ما اینها را تمییز نمی دهیم. این به صالح ماست،کاري نداشته باشیم

اختیار شما می خواهد بگذارد در این لحظه و شما ناسپاسی می کنید، این ناسپاسی ناسپاسی بزرگ نیست؟ 

این صورت قوه تمییز قبله در،اگر می گوید انسان ناسپاسی کند که دارد می کند. مان ناسپاس هستیمهمه. هست

. که جهیده،شناسنده از او می جهد

پس بی . یا خدا را نمی شناسد،من ذهنی قوه تمییز یا تشخیص یا قوه شناسایی قبله این لحظه را که زندگی است

عکسش را می . جهت هم نیست که ما هم هویت شدگی را عبادت می کنیم، از هم هویت شدگی کمک می خواهیم

ولی ما فقط هم هویت .خواهم فقطو از تو کمک می،نجا به زبان می گوییم من فقط ترا عبادت می کنمآ. کنیم

شدگی را عبادت می کنیم واز هم هویت شدگی کمک می خواهیم و عقل هم هویت شدگی حاکم بر این لحظه 

. ب این ناسپاسی بزرگی استوخما کردیم، ،است



# Programگنج حضور737برنامه شماره 737

36: صفحه

خیلی بیچارگی بزرگی ، اینما بمانیم با عقل من ذهنی،تمییز از ما بجهدو ناسپاسی بزرگ سبب می شود که قوه 

. موالنا نمادگونه صحبت می کند. توجه کنید اینها تمثیل است دارد می زند. ما قبله زندگی را نمی شناسیم. است

منظورش . تمعمولی نیس،منظورش از نماز، نماز به اصطالح استاندارد نیست. منظورش از قبله طرف مکه نیست

شود، بو فکر شما به وسیله حضور شما تعیین ،ست که شما باید هر لحظه به ثبات او و بینهایت او زنده باشیدااین

امروز راجع به تقلید صحبت خواهیم کرد که . شود و نباید تقلید کنیدبعمل شما به وسیله حضور شما تعیین 

. هان تقلید و شک استتوضیح می دهد که جهان ذهن جباز هم چگونه موالنا 

نیم ساعت هم ز همدردان مبرگر ازین انبار خواهی بِرّ و بر

و فقط به علت اینکه ،انبار یعنی خزانه خرد خدا که می تواند در اختیار ما قرار بگیرد. امروز در غزل داشتیم انبار

می گوید از این انبار اگر بِر یعنی احسان و نیکی و بر .احتیاج نداریم ناسپاسی می کنیم،ما می گوییم می دانیم

یعنی گندم، یعنی محصول یعنی چیزي که شما خلق می کنید، اگر احسان خدا را می خواهید و خالقیت می 

خواهید که یک چیز خوبی خلق کنید، در این صورت نیم ساعت یعنی نیم لحظه، حتی نیم لحظه از همدردان یعنی 

ذهنازشدنبیدارمنظورشانکههستندکسانیهمدردانتان،همدردانتانباشما باید. ی جدا نشوعاشقان مبر یعن

.آنهاستانداختنودردهاشناساییمنظورشان.استماندنبیداروذهنخوابازشدنبیدار،استماندنبیدارو

.مقصودهم،منظورهمیعنی

ماهمدردآنها،نیستندمتعهدکهآنهایینه،هستندمتعهدو،کنندمیگوشراحضورگنجکهکسانیتمام

.کنیممیهمکاريهمباماچرا؟دانیدمیداردراکاراییبهترینشدهطرحکهصورتیبهبرنامهاینوهستند

راپیغامباشیدکردهدقتخوباگر.زنیدمیتلفنساعتدوشمابعدشخوانممیراابیاتاینآیممیبنده

وکندمیبیانشدهخالصهرااینشماخرد.شودمیبیاندوبارهشماسادهوشیرینزبانبه،باشیدپختهدرست

مابهفرصتیعنیهمینطوریکیآن،همینطوریکیآن.شویممیبیدار،شنویممیرامطلبشمادیدزاویهازما

.مابهبرنامهایندهدمیفرصت،کنیمبیانرازندگیکنیمبیانراخودمانماکهدهدمی

تامثالًاینکهمثل،بدهیدگوشچنان،کنیدیادداشترابرنامهاینشماکه،شماازکردمخواهشکردمعرضکه

کاریهايریزهتمامباید،کنیدصحبتنفرصدبرايبرویدخواهیدمیشماجمعهتا،هستدوشنبهامروزجمعه

بایدکهراتغییريوباشیدکردهپیداراکاربردشو،باشیددانستهبایدشماخوانیممیمامثالًکهبیتیصداین
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رابیتصدشما،استبزرگیچالشخودشکاراینکهبگوییددقیقهپنجدررااشخالصهو،بکنید،بکنید

ذهنازبتوانیدکه،باشیدکردهتاُملخیلی،باشیدکردهفکرخیلیبایدکنیدخالصهدقیقهپنجدربخواهید

وبنویسیداینکهبهتر،بگوییدهمینطوريیا،بنویسیدکاغذرويوبتراودچیزيیکفضاداریتانآناز،خالقتان

.ببرنداستفادهبقیهکه،کنیدبیاناینجا

مبتلی گردي تو با بِئس الْقَرینکه در آن دم که بِبرّي زین معین

،نبرآنهاازو،کنهمدمیعاشقانسانهايباتوکهگویدمی،کنندهیاري،یاریعنیمعین،بدیاریعنیبئس القرین

هرموقع،کنبازرافضابکنیتوانیمیفضاگشاییشمااگر،شمابرايداردامکانکههرکدام،نبرهمخداازیا

می.نبرموالنااز،دارندراشمادردکههستندعاشقانهمهمدردانو،خداباشويمیهمدمکنیمیفضاگشایی

انسانیا،استزندگییاکنندهیارياینازشويمیجداکهدمیآن، معینزینببريکهدمآندرکه: گوید

.ماستذهنیمنهمینبدیار،شويمیبدیاراینبهمبتالشوي؟میمبتالچیبا،استعاشق

ذهنیمانمنناظراینکهمحضبه،شودمیمایارآیدمیماذهنیمن،بشویمغافلاینکهمحضبهکنیدمیتوجه

و،گشودیمذهنیمانمناطرافدررافضاماصورتایندر،خداکمکبه،عاشقانکمکبهموالناکمکبهباشیم

هستمتومن،بیاگویدمیاین،یارمانباشویممیعجینبریممیوقتیولی.بگیردسلطهزیرراماتواندنمیاو

وبخوانیمبئس القرینبهراجعراآیهاینو،بدنشینهمیعنیاستذهنیمنهمینبئس القرین،هستیمنتو

میبازرافضا،شویممیزندهاوبینهایتبهلحظهایندروگردیمبرمیخدابسويماوقتیکهاستاینمفهومش

عجبکهگوییممیبعد،هستیمخداهستیمزندگیجنسازکهشویممیمتوجهجایییک،کنیممیباز،کنیم

.ذهنیمنايتوبوديبديیار

38، آیه )43(قرآن کریم، سوره زخرف

إِذَا جاءنَا قَالَ یا لَیت بینی وبینَک بعد الْمشْرِقَینِ فَبِئْس الْقَرِینُٰ◌ حتَّى

.و تو چه همراه بدى بودى. من و تو دورى مشرق و مغرب بوداى کاش دورى: گویدتا آنگاه که نزد ما آید، مى

یکیعنی.بودمغربومشرقدوريِتوومندوريِکاشايگویدمیبرویمخدانزدیعنیآیدمانزدکهآنگاهتا

وبوديبديهمراهچهتووبودمغربومشرقاندازهبهذهنیمنومادوريِکاشايکهگویدمیرسدمیجایی

بارچندینکنیدتوجهخوب.نیستیمماذهنیمن.گوییممیذهنیمانمنبهمایعنی،بوديبديهمراهچهتو
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ششمدفترازدوبارههمبیتچندشود؟میزندهشمادرآیهاینوگذشتهابیاتاینآیاکهببینید،بخوانید

گویدمیبخوانم

2642مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 

رازِ کَونَینَش نماید آشکارمحفوظیست پیشانیِّ یارلوحِ 

ثباتاین،استمحفوظلوحاین،شویممیآگاهاوابدیتازو،شویممیزندهاوبینهایتبهماکهوقتیگویدمی

استمحفوظیلوح.هستچیزهمهماثباتایندر.استحافظلوحماذهنیمناین،استمحفوظلوحما

زندهخدابهکههمهرکسیالبتهو،شویممیزندهخدابهما،شویممیزندهیاربهمااینکهبراي،یارپیشانی

جهان،بیرونودرونجهانیعنیراجهاندورازو.کندمیتششعراخردينوهمچوانرژيهمچونهماو،شده

.کندمیآشکارمابهراذهنجهانودرون

وچیه؟شدگیهویتهمچیه،ذهنیمنافتد،میاتفاقچهکهشویممیمتوجه،اوبهشویممیزندهوقتیپس

کهداندمی،فهمیدهراجهاندوپشترازکهانسانیچنینیکبراي؟چییعنیشدگیهویتهمپشتازدیدن

فضاگشایینیرويوهستعشقنیرويکهدیدانمیو،کنندمیرفتارچگونه،هستندذهنیمنکهانسانهایی

وآنهارنجشهايکوبیدننه،بزرگترمنبرايآنهاتحریکنه،تنبیهنه،چماقنه،کندمیکارآنهارويکههست

فقط،کندعوضراجهانتواندمیگرفتنسختوتنبیهباکهکندمیفکرذهنیمنکنید؟میتوجه.کینهایجاد

.شودمیایجادبیشتردرد

اَصحابی نُجوم: مصطفی زین گفتیار اندر قُدومهاديِ راه است 

،یکتاییفضايبهذهنیمنازمابردندر،شدهزندهاوبینهایتبهانسانیکچه،باشدزندگیچهیارگویدمی

مانندمناصحابکهفرمودهرسولحضرتیعنیمصطفی:گویدمیاستهمینبراي.استکنندههدایت

زندهاوبهکهماو،ماندمیماهمثلخداکلدروانسانیهرحضوریعنی،ستاره،نجوماینجادروهستندستارگان

بلهو،هستنداوخودجنسازهاستارهاین.ستارهمثلشویممی

دیثح

.یاران من همچون ستارگان اند
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2926مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

خود، جهان آن یک کس است، او ابله است

اختران هر یک همه جزو مه است

اینبهذهنیهايمن.بیندنمیذهنیمنبادیگریعنی،شدهابلهیذهنمندیدبهنسبتکهکسیهرگویدمی

اینولی،استابلهاوذهنیمنلحاظبه،مرکزشدرنداردماديعینکهیچکهکسی،ابلهگویندمیانسان

،هستندماهجزوهمههاستارهجوراین،اخترانجوراینو،ستازندگینظرمنظورانسانِ،خداستانسانِ،انسان

ذهنیمنلحاظبهکهرسیدهحضوربهانسانهايرسیده،حضوربهاخترانو،خداستخود،زندگیستخودماه

دررازندگیانرژيکهاوستاینکهبراي. استبهترهمهازکسیکآن،باشدجهاندرنفریکولو،هستندابله

.هستندذهنیمنهمهبقیه،کندمیساطعجهان

نظردرراچیزتادوفقط،اینهاوپوسترنگوباورهاسطحیچیزهايازنظرصرفراانسانهاموالناکهبینیدمی

ماهاطرافدرکههستندستارگانیاینهایعنی،هستندهاییانجماینهابرسندحضوربهاگر،حضوریکیدارد

منذهنیمن،ذهنیمنهمیکیو،ستازندگییاخداسترمزاینجادرماه،هستندماهجنسازپس،هستند

هویتهمکههمین،بشویدهویتهمباوريچهباشماکهنداردفرقیهیچ،دارندوجودجهاندرذهنیهاي

درولی،دارندتفاوتهمباسطحیچیزهايوباورنوعدرذهنیهايمنبنابراین.شودمیایجادذهنیمنبشوید

.کنندمیایجاددردشانهمه،شانهمه،دارندماديعینکاصل

دوهمه،دارنددستدوهمه،باشدایرانیچه،باشدآمریکاییچهباشدچینیچهانسانبدنکهگوییممیانگار

یکهمینبراي،استجوریکمشخصاتش.استهمینطورهمذهنیمن،دارندقلبیکهمه،دارندچشم

طبابت،بکنددکتري،بکندپزشکیتواندمیبرودهرجاباشدکردهتحصیلوباشدشدهتربیتجایییکدکتري

.فهمیدیمراانجمپسخواندیمرااین،بکند

فضاي،کنیممیبازرافضایالحظهاینبهآییممیکههمینپس،ماستحضورانجمهممادر،ماستحضورانجم

رويتمرکزمانبایدما،ماستستارهشدهگشودهفضايآنحالهربهولی،بشودبینهایتبایدماشدهگشوده

بگذاریمخودمانستاره.گویدمیراهمین،استشدهگشودهفضايایندرماحواسهمه.
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نَجم، اندر ریگ و دریا رهنماست

چشم، اندر نَجم نه، کو مقتَداست

یعنی،ریگدرهمنجماین.استشدهزندهاوبینهایتبهموالنامثلکهانسانییاوشدهگشودهفضايیعنینجم

خودتانبهاوالًکجاست؟بهحواستانشماپس.رهنماستیکتاییفضاي،دریادرهموذهنفضايیعنیبیاباندر

باز،کنیدمیباز،کنیدمیبازرافضایعنی،دادهنشانراخودششمادرکهايستارهاینبههمخودتاندر،است

راشمابایدنوراینکهداردنوريیک،هستستارهیکشمامرکزدربینیدمیشودمیبازکهفضااین،کنیدمی

بیروندر،کندبازمیرافضاچیزيچهکهدهدمیشمابهتمییزقوههم.دروندرهمبیروندرهم، کندراهنمایی

بگذارنجمرويراچشمت.شماستراهنمايعدبدوهردر،کنیدمیفکريچه،بریدمیکاربهخرديچههم

.رهبر،پیشوایعنیمقتدا،استستارهآن،رهبراینکهبراي،بگذارستارهرويیعنی

گَرد منگیزان ز راه بحث و گفتچشم را با روي او میدار جفت

ذهنتبهنرو،راتمرکزتهمه،همهکهمردمباگفتگووبحثراهازوستارهیا،نجماینرويبگذارراتمرکزتهمه

تعریفاینطوريدیناینواستاینطوريتعریفشو،استاینطوريخداوکنندمیاستدالل،اندتوصیفتوي

وگرداینهااینکهبراي،کناربگذاررااینها،استخداییچهاینواستدینآنازبهتردیناینتعریفوکرده

.کنندمیبلندخاك

نجمشاصالً،کندبلندخاكوگرداشهمهولی،باشدباالخیلیسوادشآدمییکاستممکنکهکنیدنگاهشما

،بزنیمحرفاشهمهکنیمانباشتهزیاددانشتوانیمنمیما.داردذهنیمناستتوصیفدرکسیهر.نشناسدرا

.نکنیدکسیباجدلوبحث.بیشترکنیدسکوت،برویدموالناراهخواهیدمیشمااگر،کنیمبلندخاكوگرد

،بدهیمیادعقلمانبایدکسیبه،کنندمیاشتباه،گویندمیغلطآنها،گوییدمیدرستشماکهنکنیدثابت

.کنیمراهنمایینبایدراکسیاصالً

وبحثباو،کندمیهدایتراماکهمرکزمانستاره،باشدمانستاره،باشدماننجمرويبایدحواسمانهمهما

همآنهاباکهماباورهايبهجدلوبحثدریکدفعه،رنجاندمی،راماکندمیخشمگینفوراًجدلوبحث،جدل

دارنددوستهاخیلی.شودمیگمماننجمنتیجهدر،رنجیممی،شویممیناراحتماو،کنندمیحملههویتیم
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حالتبهافتندمی.بردمیتوصیفدندهبهراآنهاکاراینولی،دیگرانبهبدهندتوضیحکنندجدلوبحث

.شودمیگمراهنماشانستارهوتوصیف

مندروندرچیزيبینم؟میرانجممدارم؟آرامشکنم؟میسکوت،کنممیتاُملمنبگوییدبپرسیدخودتاناز

یا.دهدمیدستمابههاموقعبعضی،مافکرهايزیرکهاستآرامشیحسهمیننجماینکند؟میهدایترا

،،دهدمینشانراشمانجمکنیدمیبازفضاموقعهرگشایی،فضاکهموقعیکه،استفکرتادوبینفاصلهحس

.کنندمیعصبانیراماهاخیلی

،دارندذهنیمنهمینبراي،هویتندهمباورهاباانسانهاببینید.بگیریمیادموالناازچیزيیکشودمیاینجادر

میفکرغلطشماگفتنباید.کردحمله،آنهاستوجودازقسمتیکهمردمباورهايبهنبایدموقعهیچموقعهیچ

ازقسمتیکبهحملهکاراینچون،وجههیچبهاستفالن،استبدشماباورهاي،نیستآنطوري،کنید

رادیگرانسانهايمرکزتوانیدنمیشما،استمرکزشان،استشانحساسقسمتهمقسمتآنکه،آنهاست

.کندنمیکمکیو،کندمیعصبانی،رنجاندمیراآنها،بدهیدقرارخودتانانتقادتیرهايهدف

،نه،کندمیماباورمثلکندمیعوضراباورشرودمیاو،کردیمتخطئهرایکیباورکهحاالکهکنیمفکرنباید

کندمیفرقیچهحاال،نیستشرطباورباشدگیهویتهمکهدانیدمیشماو،شودمیمادشمنرنجدمیاو

باورهايباکسییکاصالًکنید؟حملهاوبهبایدچراشما،باشدشدههویتهمخاصیدینیباورهايباکسییک

من،استهویتهمدینیبیباورهايباکسیکهنیستاینطوري،استباورهمآن،استهویتهمدینیبی

کهباورهاستهمیندینممنتها،دارمدینمنگویدمییکیآن،دارددینیبیبراساسذهنیمنهماو،ندارد

بهماحواسهمه،کنیمنمیحملهمردمباورهايبهماگیریممینتیجهماپس.هویتمهمآنهابامرکزمدرگذاشتم

.استخودمانستارهآن

چشم بهتر از زبانِ با عثارزآنکه گردد نَجم پنهان، ز آن غبار

داریدشمااگر.انگیزیمبرمیماکهجدلیوبحثغبارِآنازشودمیپنهانستارهاینکهبراي،گویدمیراهمین

آمدکسییک،خوانیدمیرااشعاراین، وگشاییدمیفضا،بینیدمیهمراتاننجمو،کنیدمیکارخودتانروي

.کهبدهیمجوابمااعتراضشبهنیستالزم،استدرستمنراهایننهکهکنیدثابتنیستالزمکرداعتراض

ماچشم،نجمآنچشم،فضاآنچشمبرنخیزدغباراگر.جدلوبحثغبارآنازشودمیپنهاننجماینصورتدر
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لغزشازپرزبانازبهتر،مرکزدرماحضوربینش،بینشاینواستبازيهوشیارچشم، استباز،نجمبصورت

.کنیممیاشتباهاشهمهگفتگووزبانبهبیفتیمماچون،ماست

فقطزباناینچون،استجسمبااصلیمانخودوخداوزندگیتوصیفدرواقعذهنوزبانکهکنیدمیتوجه

خالصهرا،شنیدآنشودمییا،راآندیدشودمییا،کردحسششودمیکهکندمیصحبتچیزهاییبوسیله 

بهوتوصیفاتاینبهکهزمانیتابنابراینپسنیست،آندرخداجنسو،هستدخیلآندرفکروحستاپنج

فضاکهاینجايبهشود،میپنهانهمنجمتاننتیجهدرباشیم،خداجنسازتوانیمنمیپردازیم،میهافرماین

ازکسیهرهدایت.نداریددیگرمرکزتاندرکنندههدایتشمابشودپنهانهمنجم.شودمیبستهفضاکنیدباز

.بیایدبایدخودشمرکز

ونکنیمکاريچهوبکنیمکاريچهکهدهدمییادمابهموالناخوانیم،میموالناماکههستدرستکنیدتوجه

بایدوراظریفکارایندهید،میانجامشمارااصلیکارولی.بلهاینهاو،هستیمکیماو،هستچیجریاناصال

برايکند،هدایتراشمااوخردآید،میبوجودشمامرکزدرگشاییفضاازکهکنندهراهنماییستارهستاره،آن

خیلیهاکنید،قضاوتهیکنید،جدلوبحثبخواهیداگرندهید.بدهیدگوشآراممرکزتانبهبایدکاراین

عقلراخودشاندوستانشان،،شانبچهبهراجعهمسرشان،بهراجعدارندقضاوتکنند،میتحقیردایماهستند

دارند،دوستیانتظاردارند،عشقانتظاردیگران،ازدارنداحترامانتظارولیکنند،میتوهینهیدانند،میکل

.هستبیهودهانتظاراینکنند،میتحقیرراهمهمرتبخودشانولی

کآن نشانَد گَرد و نَنگیزَد غبارتا بگوید او که وحی استش شعار

کاربههست،وحیبصورتبیانشکهفضاییآنتا،باشدستارهبهباشد،نجمتانبهحواستاناگر:کهگویدمی

مثالیاقرآنمثلکتابیحاالشمابگوییمکهنیستطورياینهموحی.بشودوحیشمادلبهیعنی.بیفتد

آید،میدلتانبهتانمسئلهحلراه.کنیدمیخلقخودتانراخودتانفکرنه،،نویسیدمیموالنایافردوسی

زندگیخردوقتیانگیزد،نمیهمغبارونشاندمیراگرداوکه.شدگیهاهویتهمدیدبانهزندگی،خردبامنتها

همفکرهاياینگیرد،میایرادکسییکوقتیکنیممیتوجه،بلکهانگیزد،نمیخاكوگردکندمیصحبت

شوید،میعصبانیشمادفعهیکهست،خاكوگرداینشود،میشروعمادردهايافتد،میبکارماشدههویت
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کنیم،شانعوضتوانیمنمیمابیاوریم،حالتاینبهراآدمهااگر. گیرندمیقرارتهدیدموردشدگیهاهویتهم

.شودمیکمشاندریافتپایین،آیدمیشانهوشیاري

کردممیفکرمنالبتهکهداردتیتريقسمتاینکنم،شروعراپنجمدفترمثنويازقسمتاینبدهیداجازهبله

که،هستتیترهاایندرنکاتیواقعاهاموقعبعضیولی،کشدمیطولواقعاتیترهااینتوضیحچوننخوانم،

.پنجمدفترازخواندیماینجاتاماکهستامثنويدنبالهاینو،هستآموزندهبسیاربسیار

درچونمریداینوکندمیگریهشیخکهشودمیمتوجهوبزرگییکشیخی،یکخدمترودمیمریديو

گریهباکندمیاوکهياگریهکهکندمیتصوروکردنگریهبهکندمیشروعکرده،میتقلیدوبودهکارابتداي

شدگیهویتهممرکزشدرایندارد،رازندگیمرکزشدرشیخیااستادکهحالتیدرهست،یکیشیخیااستاد

شروعپنجمدفتر1271بیتازبلهخواند،خواهمراقصهاینکنند،نمیگریهچیزیکبهدوهرهاایندارد،راها

:گویدمیشود،می

1271مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت 

میکاريتازهمریدیکخواهم، بلکه پیرِ عقل و معرفت،مریدي در آمد به خدمت شیخ و از این شیخ پیرِ سنّ نمی

باشدسالشهشتادباشد،سالشهفتادشیخمثالخواستنمینبود،سنپیرشیخمنظوروشیخخدمتبهآید

میپیريخواهم،میمعرفتوعقلپیربلکهخواهم،نمیسنپیرشیخمنگفتباشد،داشتهذهنیمنولی

شدهزندهخدابینهایتبهشده،زندهحضوربهکهخواهم

پیغمبرمنگفتگهوارهدرکهعیسیمثلکند،نمیفرقیسنگویدمییعنیو اگر چه عیسی است در گهواره،

خواند،خواهماالنوهستندسادهخیلیکههماشمربوطههايآیهکهقسمتایندرتیتراینازو،هستمخدا

وسالگیسهدریحییطورهمینونیستمهمسنپسآمد،سخنبهگهوارهدرعیسیدانیدمیکهطورهمین

باشد،زندهزندگیبهخواهممیفقطنیست،مهممنبرايسنشاصالگویدمیکودکان،مکتبدرهستیحیی

فارسیکمییکفارسیاینکنیدمیتوجهدید،گریانراشیخمریديبیند،میگریانراشیخمریداینبعد

کند،گریهکهکردموافقتشیخبامریدآنیعنی،کردموافقتنیزاوبیند،میگریانراشیخمریدهست،قدیمی

کرد،تقلیدیعنی

کهدیگرمریديیکگویدمی،بودترواقفشیخحالازکهدیگرمریديبرودکهآمدچون فارغ شد و به در آمد، 

مثلاشگریهوکندمیگریهچیبرايشیخکهدانستمیوبودرسیدهحضوربهمقداريوبودکردهکارآنجا
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ببینیمحاالبرود،خواستمیکهدویدمریدایندنبال.در عقب او تیز برون آمداز سر غیرت نیست،مریداین

اجازهفقطکند،میگریهماشیخدیديوآمديتوکهگفت:اي برادر من تو را گفته باشم: گفتشگوید،میچی

بدهم،توبهرااطالعاتاینبده

کاراینموقعهیچیعنیاهللاهللاگویدمیاهللا اهللا تا نیندیشی و نگویی که شیخ می گریست و من نیز می گریستم،

شیخکهنیایدنظرتبهیعنیدیگران،بهوخودتپیشگفتگواینازکنپرهیزونکنراکاراینخداراتونکن،را

باشد،همزندگیبیانتواندمیکنیدتوجهگریههست،یکیمادويهرگریهگریستم،میهممنوگریستمی

یکیکند،میگریههستمرکزشدرکهچیزيبخاطرکسیهرکهگفتمیبود،قصهیکصحبتاینازقبل

هستعشقیکیآنکند،میگریهبودهمرکزشدرکهانسانباشدگیهویتهمیکیا،پولدادندستازبراي

شدنلطیفبلکه،نیستچشمازآمدناشکگریههملزومااندازد،میاشگریهبهزندگیلطافتوخداستو

ماجوانمردانهعملیکبهوقتیکهبینیممیهاموقعخیلیکهستاقلبرقتست،ازندگیبیانیابیشتر،هست

،شودمیسرازیراشکمانچشمانازاختیاربیخوریممیبر

خودترويبکشی،هوشیارانهدردوبکشیسختیشماسالسیبایدیعنیکه سی سال ریاضت بی ریا باید کرد

و دریاهايِ پر نهنگ و کوه هايِ بلند پر شیر و پلنگ می هست،گردنهیعنیعقبهجمعکهعقَباتو ازکنیکار

گردنهمثلشدگیهاهویتهماینکهگذشتنوشناختنراشدگیهاهویتهماینیعنیهمهاینهاکهباید گذشت

تا بدآن بگذرياینهاازبایدخالصهبدرد،پلنگوشیرمثلوببلعدراآدمتواندمینهنگمثلوهستلرزان

رويازتوگریهو،کرديمیتوکهنیستايگریهنوعاینازماشیخگریهاینیعنی،گریه شیخ رسی یا نرسی

اگرکهخوانیممیاالنکههستحدیثیکهماینکه.اگر رسی، شکرِ زوِیت لی االَرض گویی بسیاربود،تقلید

راآنعربیاالنکهچیزيهمینگویدمیبلههست،همینهماینوبسیارکردخواهیراگفتهاینشکربرسی

.ستاهمینخواندیم

حدیث

سلطنت امت من به زودي . زمین براي من درنوردیده شد، پس خاوران و باخترانِ زمین را به من نشان دادند« 

». بدانچه از زمین دیدم گسترش خواهد یافت

اینجا اینست که زمین وجود مجازي براي اهل حق درنوردیده می شود و آنان به اسرار پشت صحنه مراد از آن در 

.این عالم واقف می شوند
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بشناسند،رامجازيوجودتوانندمیهاانسانیعنیفرمودهرسولحضرتآیدمینظربهکههستحدیثاین

االنهمینشوند،واقفعالماینصحنهپشتاسراربهآنانوبشناسندراشدگیهویتهمبشناسند،راذهنیمن

دوجهانپشتاسراربهرسدمیثباتبهکهکسیبشوند،واقفجهاندوبیناسرارگفتکهخواندیمرابیتش

: گویدمیخواندیم،قبالرابیتاینهست،تیتراینهنوزبلهرا،تیترخواندیمشود،میواقف

کردآغازسخنطفلیچنانکهدردوبودستمریمینیازاین

مریممورددروگفتنسخنبهکندمیشروعماحضورطفلکهستاداشتندردعلتبه:کهبگویدخواهدمی

داشتهدردبایدانسانکهاینبهواقعدرکندمیاشارهو،کردمیصحبتمسیحبهراجعکهبودتیتردرالبته،هم

هرمسیحصورتایندرکه،کندکاروببیندخودشدررالحظهاینبهآمدنورا حضوربهرسیدنلزومو،باشد

بفهمدانسانکهاینبدونبودن،منظوربدونبودن،مقصودبدونکردن،آغازسخنبهکندمیشروعاودرکسی

.هستحضوردرددردشباشد،داشتهدردي

بهوبینهایتبههوشیارانهکهستاایناولوهلهدرجهاناینبهآمدنازمامنظورکهشدیممتوجهماهمهاالن

ثبات،باهوشیارياینازکهستااینمادومیمنظور.ماستاصلیمنظورما،منظوراین.بشویمزندهاوابدیت

کنیممیجهانایندرکهکارهاییبهومافکرهايجملهازماوجوديابعادتمامبهزندگیخردزندگیبرکت

پیامبر،بگردانیدرامنوکتابمنبهدادکهخدابندهمنمگفتعیسیبلهما،بهگفتهقبالرابیتاین.بریزد

حکمت،بودکودكکهحالیدراوبهوبگیرنیرومنديوقوتبهراکتابیحییايو،تیتردراینبهکندمیاشاره

.فالنوحدیثوهاآیهاینبهتوجهباتیتراین.دادیم

نظرازذکریاستپسریحییاینکهاینکمانیست،مطرحسن.باشدداشتهمنظوربایدانسانکهگویدمیدارد

کهرسدمیاوبهپیغامحالهربهو.گرددمیفرزنددنبالنازاست،همزنشوستاپیرخیلیکهذکریاوايقصه

سالتانهشتادست،اسالتانهفتادولوشمایعنیست،ایحییهمینفرزنداینداد،خواهیمتوبهرافرزنداین

حضورکهباشیدداشتهیحییمثلفرزنديکهبخواهیددلتانتهازبشوید،آگاهزندگیمنظوربهاگرست،ا

.داشتخواهدارزانیشمابهزندگیست،اآورپیغامجوریکست،اپیغمبرجوریکحضوراینو،شماست

میپسريصاحبنازازنیکباپیرذکریاياینکههستاینموالنا،آنبهکندمیاشارهکهايقصهمورددر

تهازوصداقتبااگرهست،سالتانهشتاداگرهمشمایعنی.ستازندگیمعنیبهیحییکهیحیی،بنامشود
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وجودامکاناینبشوید،زندهخدابینهایتحضوربهیعنی،باشیدداشتهیحییحتماتعهدباوبخواهیددلتان

اینهامسیحویحییکهاینکماگردم،نمیسنپیردنبالمنکهگفتههممریداین.نیستسنبهبنابرایندارد،

صاحبذکریاچهاگربگویمبایدآیهاینمورددرولی،سالگیسهدریحییوشدهپیغمبرگهوارهدرکهمسیحکه

.کنیسکوتبایدروزسهبزنی،حرفنبایدروزسهگویندمیاوبهولی،شودمیفرزندي

ازپرهیزهست،مهمبسیاربسیارشماسکوتوسکونکهدهدمینشانهم،باکنیدجمعکهراهااینهمه

نجمخودمان،رويتمرکزست،االزمکردیمصحبتخیلیچیزهانایبهراجعامروزکهجدلوبحثوگفتگو

درکهايستارهآنرويتمرکزدرشماتعهدو،ستاالزمشودمیایجادمرکزماندرکهخودمانستارهخودمان،

میواقعاذکریااین.خواهیدمیواقعاشماچقدرکهدهدمینشانگشایی،فضاباشودمیایجادشمامرکز

ست،اسمبلیکروز،شبانهسهکهایننهروز شبانهسهروز،شبانهسه. کردکن،سکوتروزسهگفتخواست،

باالخرهتا،نپریدفکرآنبهفکراینازیعنی،کنیدسکوتشماستاالزمکهچقدرهرچقدر،نیستمعلوم

.کندزندهشمادررازندگیوبدهنشانشمابهراخودشخدابینهایت

سنکنمعرضدوبارهاول،بیتبهرسیدیمکنید،دقتاگرداشتمهمیچیزهايکهتیتراینازپسحاالبله

یا،بشودزندهحضوربهتواندمیسالهدهساله،پنجچهاربچهیکعشقی،خانوادهدرکهطورهماننیست،مطرح

مینشانقصهتیتراینو،کهستاپارامترياینبگوییدکنید،واردنبایدراسنساله،هفتادآقايیاخانمیک

.باشیدداشتهشدگیهویتهم،باشیدکردهایجاددردشماچقدرهرکهدهد

تیروکمانمااوست،بهشدنزندهکهزندگیايهستهوياریشهواصلیمنظورآنبهباشیدمتعهدشمااگر

وفکرتیرهايشما،طریقازبیندازدتیراووبرسدصفربهمقاومتتانکهبدهیداجازهشمااگرخداست،اندازش

بودنجديشماست،بودناصیلشماست،تعهدنشاناینبکنید،کممقاومتچقدرهروبیندازداوراخرد

هویتهمهمچقدرهرباشید،کردهایجاددردهمچقدرهرباشید،داشتهسنیهرصورتایندرشماست،

،بله. نیستمهمشماگذشتهاصال.نیستمهم،باشیدداشتهشدگی

پیر اندر گریه بود و در نَفیرآمد پیشِ پیریک مریدي اندر 

واقعینالهوگریهستاممکننالهوگریهاینبود،نالهوگریهحالدرپیرپیر،پیشآمدکارتازهمریدیکپس

. حضورارتعاشوقلبرقتدرحالنالهوگریهیا،باشد
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شیخ را چون دید گریان آن مرید

از چشمش دویدگشت گریان، آب 

ازآبو،کردنگریهبهکردشروعهممریدکند،میگریهدارددیدچونراشیخباشد،گریههمینکنیممیفرض

.کندمیگریهچراشیخبداندکهاینبدونشد،سرازیرچشمانش

گوش ور یکبار خندد، کَر دو بار

چونکه الغ املی کند یاري به یار

کهکسیبر،گوشکهگویدمیگوید،میلطیفهیکیاريبهیاريوقتیبگوید،یعنیکند،امالیعنیکندملیا

انسانبگویدخواهدمیست،اذهنیمننمادکراینجادرو.خنددمیدوبارکراما.خنددمیباریکدارد،گوش

یکی،استتقلیدرويازهایشگریهیاهایشخندهاینکندمیدرستذهنیمندرجهاناینبهآیدمیوقتی

گوشور،شدگوشورو،کردتمامراکريو،کردرهارامجازيمنایناینکهازبعدهمیکیاحتماالً،خنددمیاالن

باریکگوشور،زندمیتمثیلرااینو.بودخواهدموقعآناصلیشخندة،شدزندهحضوربه،دارگوشیعنی

کراما،خنددمییکبارفهمدمیگویندمیرالطیفهیاجوكکهموقعیهمانداردگوشکهکسی،باردوکرخندد

.دهدمیتوضیحخودشاالن،گویندمیرالطیفهیککهوقتی،خنددمیباردو

خندند قومبیند که میکه همیبارِ اول از ره تقلید و سوم

میمردمگویندمیچیزيیکدارندکهبیندمیآیدمیکر.استتکلّفوکردنعرضهمعنیبهسومیاسومپس

.بخندمبایدهممن،کنمارائهراامذهنیمنوخودمپس،فهممنمیهممنبگویمنبایدهممنگویدمی،خندند

کهچون،استتقلیدرويازاشخندهپس.خنددمیهمآن،نیفتدعقبمردمازو،کندارائهخودياینکهبرايو

.خنددمیهمآن،خندندمیمردمکهبیندمی،کهشنودنمی

خیلی.استتقلیدراهاززندگیدرماهايخندهوهاگریهازخیلیاستمهمخیلیولیسادگیوجودبابیتاین

همماکنندمیدیگرانچون؟چرادانیمنمیاصالًزنیممیسرمانتوي،کنیممیناله،کنیممیگریهماهاموقع

فوتمانهايفامیلازیکیبایدچیبراي.کنیممیراکاراینچیبراينپرسیدیمهیچ.تقلیدراهازکنیممی
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متالشیبایدفرمیهر،بمیرندبایدهمه،نداریمدیگرچیزمادیگرترحقّمرگازچون.کنیمگریهبایدماشده

.گوهربرنیضررآیدصدفبر.شناسدنمیمرگمااصلو،هستیمخداجنسازهمهماو،بشود

،مانهايگریهوهاخنده.کنیممیتقلیدمرتّبذهنیمندرکربعنوانماپس،هستیمجاودانههوشیاريما

شودمیزیادپولش،بخنددبایدبشودزیادپولشآدمکهدانیممیمامثالً.استتقلیدروياز،هممانهايشادي

خوشحالم؟استدارخندهکجایشاین؟استشدهچی،خنددمیچیبرايپرسدنمییکیخوب،خنددمی

میماکهکارهاییازخیلی.گیریممییادهمدیگرازماپس.کندمیگریه،مردههمیکی.شدهزیادپولمدیگر

همینبراي،استتقلیدرويازبینیبازبدوندهیدمیانجامشماکهچیهرذهنیعنیاست، تقلیدازرويکنیم

.کنبازبینیراخودتهستیمرغیچهتوبله:کهگویدمیموالناکه،گویدمی

نکردهبینیبازرااشزندگیکهکسیگویدمی،راغزلاینخواندیم،بازبینراخویشتنمرغیچهتوبرادراي

راکارهااینو،هستمکیمنکهکردهبازبینیرااشزندگیکهکسیهر.نداردراکردنزندگیارزشزندگیاین

منخرداز،مناصلیمرکزازومناصلازمنکارهايکدام؟کنمتقلیدمردمازمنبایدچرا؟کنممیچیبراي

اینبایدمنچیبراي،دارندمعنیچههاتقلیدياین،استتقلیديهاکدام، ودهممیانجاممنکهگرفتهمنشاء

؟بزنمسرمتويبایدچیبراي،بدهمانجامراکارها

یاداردثواباینبلکه،کنندفرومیبدنشانبهمیخمثلتیزنوكچیزهايیاو،زنممیسرمتوهابعضیاینکه

خیلی،هاخیلیتقلیدراهاز،ایرانیانمورددرفقطنه،استمعمولجهاندرکهغریبیوعجیبچیزهايیک

یعنیهمتکلّف،تکلّفوتقلیدراهازاولبارکرگویدمیپس.کنندمیچرادانندنمیولی،کنندمیراکارها

نخندممن،خندندمیهمهمردمگفتندچیزيیکیکدفعه.کنداعمالخودشبهخواهدنمیرانفهمیدرداینکه

اینخوبگویندمیبخندموقتی،هستیپایینخیلیتوپس،فهمینمیچرا؟پسفهمینمیتوآهاگویندمی

.بخنددبایدچیبرايوچراکهفهمدنمیهمذهنیمن،فهمدنمیکرولی،فهمیدهم

خندند قومبیند که میکه همیبارِ اول از ره تقلید و سوم
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بی خبر از حالت خندندگانکر بخندد همچو ایشان آن زمان

داشتهخبراینکهبدون،موقعآنخندندمیهمهمثلهمکرخندندمیهمهگویندمیلطیفهیکوقتیگویدمی

پرمرکزشکهمریداین،اینکهبردمیپیشراقصهداردهمینطور؟چیهشانحالت،خندندمیچیبرايکهباشد

موضوعیبخاطرعارفییکو،آیدمیشدگیهویتهمازهایشخندهوهایشگریه،استشدگیهویتهماز

زیبایی،کندمیگریهفرمیبیآنبراياووقتیاوولی،کندمیگریه،کندگریهاگر،کندمیالقاءاوبهزندگیکه

و،دادهدستازراهایششدگیهویتهمازیکیکردهضررموقعیکافتادمییادشهماین،کندمیگریه

خبرزندگیبهخندندگانحالتازصورتهربه؟کجاآنگریۀکجااینگریۀخوب.کردنگریهبهکندمیشروع

.داردراخودشخندةهمکر،ندارد

باز وا پرسد که خنده بر چه بود؟

پس دوم کَرَّت بخندد چون شنود

وکردندصحبتبلندوقتیو؟خندیدیدمیچیبرايراستیکهپرسدمیکر،شودمیتماممردمخندةوقتی

میو.خندیدنبهکندمیشروعباردومین،بفهمدراماجراو،بشنودتوانستو،خندیدیممیاینبرايگفتند

وقتی،خنددمیشودمیزندهبحضوروقتییکبار،خنددمیذهنیمندریکبارانسانواقعدرکهبگویدخواهد

نگاهخودمانبهبایدماحاال،چیهجریانفهمدمی،شودمیشروعاشاصلیخندةتازهشودمیزندهبحضور

ذهنیمنکارهايبهو،شدیمزندهزندگیبهحقیقتاًیا،تقلیدراهازخندیممیداریمکرآنمثلببینیم،کنیم

.خندیممیخودمان

اندر آن شادي که او را در سر استپس مقَلّد نیز مانند کَر است

راهازاین،استسرشدرکه،استخوشیاسمشکهشاديآندر،کرهاستمثلکندمیتقلیدکهکسیپس

میمانخوابشباالن،ماکشیممیکههاییناراحتیاینکهبفهمیدشماکهابیاتایناستمهم.استتقلید

هموقتیآدم،بودناراحتبایدمواردجورایندرکهگرفتیمیادما.استتقلیدکهالبته،استتقلیدهماین،برد

شب،باورهایشازیکیشدتوهین،گفتندچیزيیک.باشدناراحتباید،دهدمیدستازرااششدگیهویت

بهاگر،شدههویتهمهمسرشبامثالًهاشدگیهویتهمازقسمتییکبهکردندتوهین،ببردخوابشنباید
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باید،گرفتهیاداینکهبراي،بکندکاريیکیاو،بکُشدرااوشودپاباید،گفتناسزایییککسییکهمسرش

.باشداینطوري

بدهیدنشانواکنشتقلیدراهازبایدچراشما؟استرفتهکجاشماخرد،شماتأمل؟باشداینطوريبایدگفتهکی

زندهمورددرولی،بگیریمیادراچیزهاذهندرمابهکندمیکمکتقلیدالبته.استتقلیديماهايواکنشتمام

میبکاریکتاییفضايبهذهنازرفتندردرستراتقلیداینماو.کندنمیکمکاصالًمابهزندگیبهشدن

و.استذهنیچیزحتماً،استشدهگرفتهیادپیشازچیزهايتقلیداینکهبراي.کندنمیکاراصالًکه،بریم

مانسالپانزدهمانسالدهوقتیکهبطوري،دهندمییادمابهشدگیشرطیبصورتراتقلیدهااینازخیلی

بایدکیدانیممیما؟چراپرسیمنمی؟چراپرسیمنمیاصالً،رفتارهاایندرایمشدهمقلّدکامالًما،شودمی

.دانیمنمی؟چرا.بشویمخوشحالبایدکی،بشویمناراحت

*** پایان قسمت سوم *** 
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دفعۀ،خنددمیباردو،استذهنیمننمادواقعدرکهکرکهدادتوضیحنوشتهمابرايموالناکهايقصهدرپس

براي،کندمیگریهچیبرايداندنمیهمذهنیمن،خنددمیتقلیدروياز،خنددمیچیبرايداندنمیاول

همینطورو.خنددمیهاتوصیفبهوداردتوصیفیذهنیمنیکوگرفتهیاددیگرانازشاهمهو.خنددمیچی

مینگیردقرارتحقیرموردیانیفتدعقبدیگراناز،خودنماییرويازاولشنودمیرالطیفهیکوقتیکرکه

.خندیدندمیچیبرايمردمکهپرسدمیبعداًولی.کندمیگریهیا،خندد

کهشودمیمتوجهتازه،شدزندهبحضورآنکهازبعد،استتقلیدرويازاشگریهوخندههمذهنیمنانسانو

هستندذهندرکهکسانیکهکندمیاشارهموضوعییکبهحاالو،بودهتقلیدرويازهایشگریهوهایشخنده

دردهدمیمابهموالناکهاطالعیاینبساچهو.استپیراز،استشیخازشانشاديولی،شوندمیشاديدچار

زیاديمقداریک،داریدذهنیمنهنوزو،کنیدمیگوشموالنابهشماوقتیچون.باشدصادقماازبرخیمورد

،کنیدمیگوشبرنامهاینبهشماکهاستعلّتاینبهاینو،آیدمیپیشآرامشو،آیدمیپیششمادرشادي

:گویدمی.نشدیدتبدیلهنوزولی

فیضِ شادي نه از مریدان، بل ز شیخمنهل ز شیخپرتوِ شیخ آمد و 

میاوازشاديفیضاینو.استپیرسرچشمهو،کندمیزندگیتشعشع،موالناموردایندرحاالپیر:گویدمی

.هستندتقلیدمرحلۀدرکهمریدانی،مریدانازنهآید

دانند آن باشد خداجگر ز خود چون سبد در آب و نوري بر زجاج

نورشیشهازیا،بداندخودشازراآبسبداگر،شودمیآبپرسبدوکنیمیفروآبجويدرراسبدمثالً

یا.استتشخیصقوةکمبودبعلّتاینهادويهر،استخودشازنورکهکندفکرشیشهاگر،شودمیردخورشید

ازهمشیشهنور،نیستخودشازسبدآبآنکهکما.نیستخودشاز.استشخصآنداناییقوةدرنقص

.زندمیمثالرااین،نیستخودش

کاندرو آن آبِ خوش از جوي بودچون جدا گردد ز جو، داند عنود

میمتوجهگرستیزهآنو،ریزدمیهایشسوراخازآبخوب،آوريمیبیرونجويازراسبدوقتیگویدمی

،هستیمتقلیدمرحلۀدرونشدیمتبدیلماازبرخیکههنوز.نبودهخودشازبودهجويازخوشآبآنکهشود

میفکر،شودمیخوبشانحال،گیرندمیقرارموالناپرتومعرضدرذرهیکوقتیهاخیلی.بدهیمادامهباید



# Programگنج حضور737برنامه شماره 737

52: صفحه

هنوز،کنندمیمقاومتهنوز،هستندگرستیزهیاعنوداینهاهنوزو،اندرسیدهبحضور،شدتمامکنند

.اندنشدهتبدیلکامالًهنوز،ندانرسیده

کآن لـُمع بود از مه تابانِ خوبآبگینه هم بداند، از غروب

میغروبخورشیدوقتی،استشیشهازنورکندمیفکرشیشهوشودمیرداوازخورشیدنورکههمياشیشه

بتوانیمکهبدهیمادامهجاییتابایدرابزرگاننورتابشاینمابنابراینپس.رفتنورکهشودمیمتوجهکند

.نماندذهنیمنازچیزيوبشویمکاملتبدیل

چونکه چشمش را گشاید امرِ قُم

پس بخندد چون سحر بار دوم

هربهخداکهرابرخیز،راشوبلندامروقتی،استذهنیمنمرحلۀدرهنوزوکندمیتقلیدکهکسیگویدمی

،خوانیممیاالنکهاستقرآنآیۀتادوبهمربوطکهقُماَمرِاینوبپذیرد،گویدمیلحظهایندرشخصی

راتمثیلش.واقعیخندةبهکندمیشروع،دمدمیکاذبصبحازبعدکهصادقصبحمانند،کندبازراچشمش

کردندمیفکر،کردندمیاشتباههاخیلیوشودمیروشنهوااول،بشودخواهدمیصبحوقتیدیگردانیدمی

صبرباید،بودهنشدهصبحهنوز.گرفتندمیقرارغارتموردو،افتادندمیراههاکاروانشدندمیپا،شدهصبح

ازبعدبالفاصلهواقعیصبحکهدانیدمیولیاستکاذبصبحهمینهمذهنیمنو. بشودواقعیصبحکنند

.صادقصبح،استکاذبصبح

آنبانورآنبااگر.نیستصبحواقعاًصبحاین،هستیمکاذبصبحمثلذهنیمندرمااستهمینطورهمانسان

،اَمرقُمولی.گرفتخواهیمقرارهاشدگیهویتهمیعنیبیرونغارتگرانغارتمورد،کنیمحرکتهوشیاري

بشویمبیداریعنی،برخیزیمذهنخوابازکه،دهدمیفرمانمابهزندگیلحظههرکهستاایناشمعنیبرخیز

.نرویمآنهاخواببهدوبارهوهاشدگیهویتهمخواب، ذهنخواباز

یعنی.خداستفرماناینگویدمی.کردهبیانباصطالحاینجادرخدافرمانیعنیامربهراقُماینکهکنیدتوجه

رويازرالحافاینوهاشدگیهویتهمپیچشاینوبرخیزکهرسدمیشمابهزندگیازفرمانییکلحظههر

:گویدمیمزَملسورةازکهگویدمی،اینجاستبهقُمامراین،بله.توانیمیتووبیندازخودت
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2،1، آیه )73(قرآن کریم، سوره مزَمّل

الْمزَّمّلُیا أَیّها 

اي جامه به خود پیچیده،

قُمِ اللَّیلَ إِلَّا قَلیلًا

شب را جز اندکی برخیز

و،برخیزرابیشترشراذهنشب،پیچیديتوبهراهاشدگیهویتهمجامۀکهانسانیايکهستااینمنظورش

هویتهمخواببهبرویم،شدگیهویتهماینخوابازنباید،هستیمشبدرماکهاالنیعنی،بخوابکمییک

کنیدمیبازرافضاشماکهدفعههر،شویمبلندمرتّبلحظهایناتفاقاطرافدرفضاگشاییبابلکه،دیگرشدگی

اینبایداینقدرو،شویدمیبلندلحظهیکنتیجهدرو،اندازیدمیخودتانرويازراشدگیهویتهملحافاین

.بشویمبیدارخواباینازکاملبطوردیگرکهمابکنیمراکار

شمابهزندگیلحظهاینبدانیدرااینشمااستمهمکردهبیاناینجادرفرمانبصورتراقُماینکهبینیدمی

میبیدارکهوقتیهمثانیاًخوابیديزیاداوالً.نیستالزماینقدرذهنخوابدیگر،دهدمیفرمانشمابهخدا

فضاگشاییشمادفعهپانصدکهکنیدفرضمثالروزشبانهدرکهاینجايبه،بشويبیداريخواهیمی، شوي

راکمشبشوي،بیداررازیادشباید. نیستقبولاین،شويمیتسلیمباردهکنی،میتادهشاهمهبکنید،

:گویدمی. گویدمیراهمینهمبازمدثرة سورنامبههمدیگرجايیکو،بخوابی

7-1، آیه )74(قرآن کریم سوره مدّثّر

)1(یا أَیّها الْمدّثّرُ 

اي جامه به خود پیچیده،

 رفَأَنْذ 2(قُم(

برخیز و هشدار بده

امرکهبگویدخواهدمیموالناحقیقتاولی،فقطاسترسولحضرتبهخطابکهاندکردهفکرهاخیلیکهگرچه

یاآنزیرو،هاستشدگیهویتهمهمینجامهاینوپیچیده،خودشبهجامهانسانیهر. استانسانیهربهقم

و. کنبازرافضاحتمالحظاتییعنی. بدههشداروبرخیز: گویدمیجاایندرکند؟کارچهبایدو. خوابیدهآنتوي

باشمواظبکهاستاینهشدارو. بدهدبقیهبهشایدبعدا،دهدمیخودشبهانسانراهشداراولینبده،هشدار
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ایناتفاقاواست؟درست. نروينروي،استمرکزتدرکهدردهاییاینومرکزتهايشدگیهویتهمخواببه

.یماخواندهقبالراهفتشتایکآیه

. کنیدنگاهآنهابهواقعاراهااینشماکهبودهاینموالنانظرواقعا. کنمتکرارمنراهااینسریعبدهیداجازه

.استصفحهرويکهاستچهارتایکهايآیهاین. کندمیایجادشمادرهوشیاريخیلیکردننگاههمین

)١(اي جامه به خود پیچیده،

)٢(برخیز و هشدار بده

)٣(و پرورگارت را به بزرگی یاد کن

)۴(و جامه ات را پاکیزه دار

)۵(و از پلیدي ها دوري گزین

)۶(مکن که آن را فزون بشماريو بخششی

)٧(.صبر آر) بر ناگواري ها(و براي رضاي پروردگارت 

فکریکازچون. یماخوابیدهویماپیچیدهخودمانبهجامهماۀ همکه. پیچیدهخودبهجامهاي: یککهگویدمی

ذهنازپریدمیکاملتسلیماثردرلحظهیکشماموقعهر.هستیمذهنماندرمدامدیگر،فکریکبهپریممی

توانیدمیهشدارخودتانبهاستلحظهآندروخیزیدبرمیکنید،میتماشاراذهنتانناظرصورتبهبیرون،

.شناختمناظرصورتبهاالن،دردمبهبرنگردمدیگرذهن،بهبرنگردمدیگر:کهبدهید

اوبهبایدکنید،یادبزرگیبهراپروردگارتانشمابخواهیداگر. کنیادبزرگیبهراپروردگارتو: گویدمیسومی

برخیز،پیچیدهخودبهجامهايهمین. نه. استبزرگخدااستبزرگخدابگوییدلفظبهکهاین،نه. بشویدزنده

نهایتبیبهمثال. شوزندهاوبهعمیقچنانبرخیز،چنانوقتیو. شويمیزندهاوبههمیشه،خیزيبرمیوقتی

. استسریعهمآنزمانو،استکمهاعمقایناولش. شوزنده

یکساحراناینوکردمیتهدیدراساحران،راجادوگرانوقتیفرعون:کهگفتموالناقبلهفتهاست؟یادتان

عمیقنهاداز،بودعمیقیبسیارةنعرکهالضیرةنعراین. کنیمنمیضررمایعنی،کشیدندالضیرةنعردفعه

. کنیمنمیضررمابگیر،ماازتوراهاشدگیهویتهمهستیم،زندگیجنسازماکهحساینو،برآمدخودشان

و. بشوزندهاونهایتبیبه،بشوزندهاوبهیعنی،کنیادبزرگیبهراخداشود،میهماینصورتهمینبه

کن،دوريهاپلیديازو. نپوششدگیهویتهمۀجامدیگر،بپوشحضورلباسیعنیدارپاکیزهراتاجامه
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. دردهاستباشدنهویتهمودردایجادوهاآندادنقرارمرکزوبیرونیچیزهايباشدنهویتهم،هاپلیدي

. اندپلیديهااین

. شماریممیفزونراآنما،کنیممیبخششماذهنیمنباموقعهر. بشماريفزونراآنکهمکنبخششیو

. دیگرگفتهمیناالنکه. استیکیاوباکهاستموقعی،شماردنمیزیادراآنوکندمیانسانکهبخششی

میگریهوخنددمیاستیکیخداباهم یکتقلید،رويازکندمیگریهیاخنددمیدارد،تقلیدنفریکگفت

شاديباوزندگیخردبا. کندمیگریهخنددمیمرکزشدرخداکهاینمثلکندمیگریهخنددمیوقتی. کند

. کندمیگریهوخنددمیزندگیآرامشباوزندگی

گرفتهیادتوصیفوتقلیدرويازشود،میکموزیادهویتشهمکهاینطبقبریاکهایناساسبریکیاینولی

،کندگریهباید،شودمیکماگر. نداردفایدههماشخندهبخندد،باید،شودمیزیادشدگیهویتهمکهشده

. نیستپروردگاررضايبرايولی. هاستشدگیهویتهمشدنکموزیاددستاشخندهوگریهیعنی

ماازیادوراندازیممیکهراهاشدگیهویتهماینمااگریعنی. آرصبرهاناگواريبرپروردگارترضايبراي

الزمریاضتاینانه،هوشیاردرداینکه،داریمنگهراهوشیاريوناظرحضوراینو،کنیمصبر،زندگیگیردمی

. شوبلند:گویدمیلحظههرکهاینبراي. بکنیمراکاراینماخواهدمیاوچون. خداسترضايبرايایناست،

این. بیاندازیمراهاآنرویممیکهچیزهاآنخواببهبایدپس،بشویمبلندذهنخواباینازماباشدقراراگر

خاطربهرااین. دارددردهااینخوب. یکییکیبیاندازیمبکنیمباید،پوشیدیمکهايجامهیاکشیدیمکهلحافی

شاديبالفاصله. استلحظهیکهمهوشیارانهدردولی،کشیممیراهوشیارانهدردماخدافرمانازاطاعت

. بله. گیردمیراآنجايشدهگشودهفضاي

آمدشکه در آن تقلید بر میة خودشش آید هم بر آن خندخنده

زندهحضورهوشیاريیعنیصادقصبحبگذارد،سرپشتراکاذبصبحانساناگرانساناگرگویدمییعنی

شمااالن. گیردمیشاخندهدوبارهکرده،میگریهچهبرايوخندیدهمیچهبرايجاآنکهبیایدیادشوبشود

مثالکهاینخاطربه،نخوابیدیدراشبتمامپیشسالدهکنفرضمثالکهگیردمیتانخندهشایدهم

آنشدیدکهمیمتوجهاالنو.گیردمیتانخندهکارتانآنبهاالنبله. بودگفتهشمابهچیزيیکهمسرتان
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زندگیطرفازآیدمیوجودتاناعماقازهاتشخیصاینوآمدیدخودتانبهاالن. بودهتقلیدرويازشمارفتار

. می آید

کین حقیقت بود و این اسرارِ رازگوید از چندین ره دور و دراز

بیبهوقتی. گوییممیخودمانبه،اندازیممیراهاشدگیهویتهم،کنیممیرهاراذهنیمنکهوقتیپس

خیلیکهبگیریمزندگیمبداازرادرازودورراهحاالدراز،ودورراهایناز:کهگوییممی،شدیمزندهاونهایت

بگیریم،،شدیمزندهحضوربهکهتازندگیمانابتدايشدگی،هویتهمابتدايهمینازولی،شودمیدرازودور

پسولی،کنیممیگمراراهرویم،میآنوایندنبال،کنیممیاشتباهتقلیدبامرتبما. استدرازودورهمآن

.کردیممیگریههاچیبهوخندیدیممیهایچبهکهشدیممتوجهوشدیمناظرحضورکهایناز

بامنجاآن،بودهتوصیفیمنآنبوده،ذهنیمنآن،بودهاینمنوجودرازایناسرارکهخودمانبهگوییممی

میگریهمنشدندمیکمهاآنخندیدم،میمنشدندمیزیادهاآن. کردممیحرکتهایمشدگیهویتهم

کهشادياینوبیاناینوگریهاینوخندهاینشده،خداجنسازمرکزموشدمجداهاآنازکهاالنپس. کردم

میبیرونازهمههااینو،بودمدنبالشکههاییشاديآننه،استاینشاديآید،میوجودماعماقازاصیل

. شویممیمتوجهمارااین. خواستممیبیرونیچیزهايوهاآدمازراهااینآمد،

کردم از عمیا و شورشادیی میمن در آن وادي چگونه خود ز دور

هاتوصیفباو،داشتمتوصیفیمنکهحالیدرذهنآندرمنواقعاکهگویدمی. ذهنواديدریعنیواديآندر

وکوريیعنیعمیاعمیا،ازچگونه.کردممیکارخودموهاشدگیهویتهمتوصیفها،توصیفباوبودمزنده

. دیدممیشدگیهویتهمچشمبانداشتم،زندگیچشمنداشتم،حضورچشمنداشتم،بصیرتچشم. بودمکور

. شاديبهگرددبرمیشورداشتم؟شوروشاديچگونه. عمیاگذاردمیرااسمشرااین

مثلبیند،میذهنیمنخاصیترانشنیدنوندیدنکهبینیدمی. دیدمنمیولیکردممیشوروشاديیعنی

همراقمفرمان. شنودنمیرازندگیپیغامکهچرااستکرونابیناستذهنیمن. نابیناگویدمیجاایندرکرآن

. شنودنمیهمراآنبرخیز،که

رامقُامرباریکیعنیرااوحضورارتعاشایندفعهیک. بکندارتعاشزندگیبهبیایدموالنایییکگفتامروزتا

وکندحسرازندگیاصیلشاديباریک. لحظهاینبهآوردمیراایشانارتعاشاینباریک. بدهنشانایشانبه
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شادبیرونیچیزهايخاطربهمن،شدچطورلحظهدو،لحظهیکشدچیبگوید. بسنجدرادوتااینتفاوت

برشوروشاديمنذهنیمندرچطورکهآیدمییادمان،شدیمتبدیلماکهاینازپسهرحالبهنشدم؟

بوده؟تقلیدرويازکهکردممیچیزهایی

بستم خیال و آن چه بود؟من چه می

نموددرك سستم سست نقشی می

میهمبهراامذهنیمنکسیاگر. کردممیدرستمنوبافتممیچهمنکردم،میبافیخیالچهمنیعنی

تصویریکیانقشیکذهندرمنناقصدرك،منسستدركو. ساختممیوردمکمیتعمیردوبارهمنریخت

نقشیکیعنینقشیسست. بودهاشتباهاین،دادمینشانمنبهمنعنوانبهرااساسیبیرا،سستیذهنی

هستم،زیبامنهستم،دانشمندمنکنندمیتلقینمرتبدیگران. نداردپایهکهاینبرايسست؟چرا. سست

.هستممهربانمنهستم،منصفمنهستم،قويمن

بر. ریزدمیاینروز،هرتندتندنکنندتاییدهاآناگر،ساختممنمردمحرفایناساسبرکهگلیمیاینولی

ممکنفردا،استسستاست،مردمحرفاساسبر. کهنیستعینیچیزیکایننیست،زندگینهایتبیاساس

وابسته. منبودموابستهچقدرشوممیمتوجهشوممیتبدیلکهاینازپس. شوممیبدبختخوبدنکناست

استسالشانپنجاههستندکسانییک. بودمپدرمبودم،خواهرمبودم،برادرمبودم،همسرمهايحرفبه

. هستیدعاقلشدید،موفقشمابگویدباید. هستندپدرشانتاییددنبالهنوزاست،سالشانهفتادپدرشان

. استپدرشانحرفاساسبرسستشاننقشاست؟ممکنچیزيچنینچطور

طفلِ ره را فکرت مردان کجاست؟

کو خیالِ او و کو تحقیقِ راست؟

هنوزکند،میتقلیدهنوزو،گذاشتهراهاینبهپاتازه،استسالشپنجاهکهاینولوکهانسانییعنیرهطفل

یکمرتب. بیاورددرتوصیفصورتبهخواهدمیراچیزيهرهنوزدارد،توصیفیمنهنوزکند،میاستدالل

گنججايبهشودنمیکنید؟میتعریفطورآن،کنیدنمیتعریفطوراینراحضورشماچراگویندمیايعده

روياشهمهنیست؟بهتراینبگذاریم،راچیزاینمثالخداجايبهبیاییممازندگی؟گنجمثالبگذاریمحضور
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مسمیبایعنیوکلمهوتوصیفوتقلیدمرحلهدرمتاسفانههنوزهااین. هستندهااینوکلماتتغییروتوصیف

. شوندمیراضیهااینبشوندعوضکلماتفقط،ندارندکار

انسانمنظورشکه،هستندهاییانسانزنانیامردان. بشودزندهشمادربایدمسمی. خواهدمیمسمیکلمه

ازخواهدنمی،استرهطفلکهکسیوشدهزندهلحظهایندرحضورعمقبهايدرجهبهکهاستانسانیاست،

است،گلیمیکاست،تصویریکاوخیالکجا،اوخیال. نداردرامردانفکررهطفلگویدمی. بیرونبیایدتقلید

.کجاشدهزندهزندگیبهمحققانفریککهاینوکجااوخیال. استاشذهنیمنۀ بافتیاۀ پرداختوساخته

وباالآیدمیجوشدمیوجودشاعماقازاصیلشادياست،زندهشده،زندهاونهایتبیبهعیناکهکسییک

خرد،غذايزندگی،قوتلحظههر. داردتمکیندارد،فضاگشاییقدرت،داردثباتدارد،سکون. استآرامکامال

خیالشدرهمیکیاین. چشدمیرازندگیة مزکند،میمزهعمالکهکجااین. آیدمیطرفآنازشاديغذاي

توصیفمشغولوپردازدمیتوصیفبههنوزچیست،خودش،چیستخداکندمیفکرخودشهايبافتهدر

بهکنیدمیاعمالراهابیتاین. هستیدکجاشماکهدهدمینشانشمابههابیتاین. کجاآنوکجااین. است

یککهنباشدطوراین. کنیدکارخودتانرويباید،هستیدرهطفلهنوزهستید،توصیفدرهنوزاگروخودتان

حضوربهمنگویدمیاستتوصیفدرهنوزاست،تقلیددرهنوزکندمیکارخودشرويماهسهیکمثال

. رسیدم

یا مویز و جوز یا گریه و نَفیرفکرِ طفالن، دایه باشد یا که شیر

هستند،طفلهنوزاست،سالشانشصتکهاینولوهستندذهندرهنوزکهزنانییامردانیعنیطفالنفکر

یا. بدهدآنهابهراشدگیهویتهمآنبیایدیکیکههستندفکراینبهاشهمهیعنی. شیرکهیااستدایه

کندنگهداريبدهد،آرامشبدهد،شاديمنبهبیایدیکی. کنددرسترامنبیایدیکی،گردندمیآدمآندنبال

قدردانی،تایید،توجه،مثل. استالزمکهکندمیفکرذهنیمنکهغذاهاییهمینهمشیر. بدهدشیرومناز

.استشیرهااین. هستیعاقلهستیبزرگوهستیداشتنیدوستکهبگویندمابهمدامکهاین

هاشدگیهویتهماگرو. بدهندمابهراهااینبایدباشندنفرچندیا،بگویدمابهراهااینباشدبایدهمنفریک

وفکرهمه. بکنندهمحمایتبلهبدهند،همخانهبدهند،همراپولآن،هستیمشدههویتهمپولبامثال

. نرسیدهکندمینالهوگریهیاطفلپس. نالهوگریهنرسداگر. گردووکشمشیاو،استشیرودایهذکرشان
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همهاآنهاشدگیهویتهمآننیاوردندستبهبراي. هستندخشموشکایتونالهوگریهحالدرمردماغلب

ندارم؟منداردآنچرانداریم،. استتقلیدروياز

باخودتتوچرا،باشدطوراینبایدآدمگفتهکسیچه. باشدطوراینبایدآدمگویند،میطوراینمردمبقیه

راشماتواندمیابیاتاینکنی؟نمیبازبینیراخودتچراباشی؟چطوربایدکنینمیتعیینخودتخالقیت

بقیهودنیاکه،استشدگیهاهویتهمنمادهااینیعنیوهستیدگردووباداموکشمشدنبالشماآیا. بسنجد

. استطوراینطفالنفکرکنید،میشکایتونالهوگریهشمایاو،بدهدشمابهبایددنیامردم

گر چه دارد بحث باریک و، دلیلآن مقَلّد هست چون طفلِ علیل

دانشدارد،ذهنیدانشکافیاندازهبهکهچهگر،استبیمارکودكمانندزن،چهمردچهکننده،تقلیدانسانآن

هايبحثوتقلیدازرامادهدمیپرهیزموالنا. بکندمدلَلوظریفبسیارهايبحثتواندمیکه،داردتقلیدي

شما. رسدنمیعقلشکهکودكگذارد،میبیمارکودكراآدمجورایناسموتوصیفیهايآوردندلیلوباریک

کنیدمیتقلیدکهراچیزيآنوخودتانتوصیفاتاثباتوهاآوردندلیلوباریکهايبحثواردشماچی؟

روزهرببینید،کنیدبینیبازراخودتانباشید،تحقیقدنبالبایددیگرشماهستید؟تحقیقدنبالنه،یاهستید؟

کاري.شویدمیزندهاوبهو،کنیدمیبازرافضاو،کنیدمیالواندازیدمیوشناسیدمیشدگیهویتهمچقدر

. نداریدمردمبقیههايفکرورفتاروتقلیدبههم

کند او را گُسیلاز بصیرت، میآن تَعمّق در دلیل و در شکال

عینکوسیلهبهدیدنیعنیزندگی،دیدازوبصیرتازرااوگرفتناشکالوآوردندلیلدررفتنفروآنیعنی

یکیبهدهدمیراحواسشانسان. فرستدمی،استشدگیهاهویتهموسیلهبهدیدنکهبصیرتیبیبه،زندگی

بینشیازکه،بصیرتیازگویدمیکاراین. استذهنیمنکارهمهاینها،بیاورددلیلوبگیردایرادبگیرد،اشکال

ازدیگرماپوشاند،میمامرکزدرراستارهآنقبلیابیاتاصطالحبه.کندمیدور،بیندمیمامرکزدرزندگیکه

. بگیریمراهنماییتوانیمنمیستارهآن

برد و در اشکال گفتن کار بستسرِّ وي استیی کو سرمۀمایه

ماشاديسبببشود،ماخالقیتسببتواندمی،رسدمیطرفآناززندگیخودواقعدرکهايسرمایهیامایه

گذاريسرمایهکجادر؟شودمیمصرفکجادر،بکندبازرامابصیرتچشموبشودمازندگیسبببشود،
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درکهکسیاینکهبرايچرا؟گیریم،میاشکالچراما،داریمچیکارمردمبا.مردمبهگرفتناشکالدرشود؟می

.گیردمیقرارتهدیدمورد،کنندمیعملدیگرجورهايیکمردموقتیداردتوصیفیخداي،استتوصیفیمن

مامجازيما،کاذبوجود،بینیممیرادیگرباورهايهستیمهویتهممرکزماندرباورهاسريیکباماوقتی

آنهانکند،نیستکمهمتعدادشانکنندمیعملطورآنکهآنهاییکهگوییممی.گیردمیقرارتهدیدمورد

کنیم،انتقادکنیم،خرابراکارشانبرویماست،خرابماکارنکندکنند،میعملدرستو،گویندمیدرست

افتادنگیرهانکنند،اینتهدیدراماکه،رابساطشانکنندجمعآنهاتا،کنیمانتقادبگیریمعیببگیریم،اشکال

. استذهنتوي

رو به خواري، تا شوي تو شیرمرداي مقلّد از بخارا باز گرد

چیديو،پاركصورتبهساختیکهذهنیمنشهراینازیعنیبخاراایناززن،چهمردچهکننده،تقلیداي

کوچکبهبروتواضع،بهبروکنی،کوچکنیستیهمحاضروبینیمیبزرگراخودتخیلیتوآنجادر.برگرد

دلیرکهانسانییعنی،کندنمیفرقیشیرزنیاشیرمردبشوي،شیرمردواقعاتا،خواريبهبروذهنی،منکردن

. استزندگیجنسازدیگر،نیستذهنجنسازکهانسانی،است

خواهیدبزرگشماذهنیمنکردنکوچکباکهکنیدقبولوتانمنکردنکوچکبهکنیدشروعشماکهروزي

بامعادلشماکردنیادبزرگیبهراخدااگر.کنیدیادبزرگیبهراخداکن،بزرگراخداگفتداشتیمامروزو.شد

بوده،آباديشهردانیدمیبخاراذهنی،منبخاراياگرولی.استدرستکارتان،باشدذهنیمنکردنکوچک

.زندمیمثالآنخاطربهقدیم،

همخیلیدادیم،خودمانبهعالینمراتعالی،بسیارخصوصیاتوکردیمآبادذهنمانتويماکهشهريآن

وکنیممیتقلیدداریمو،استتقلیدياینهاهمهدانیمنمیولیکشیممیمردمرخبهوداریمدوستراخودمان

مطلوبنتیجهبهماکارهايازکدامهیچ.استباطلماکارهايتمامو.استتوصیفیمنیکما،مناینتمام

بههمهباحالتایندرمارابطه. کردخواهدایجادزیاديدردهايبلکه،رسیدنخواهدزندگیبه،رسیدنخواهد

اینکردنخرابخودش،ذهنیمنکردنخاربهکندمیشروعاوضاعایندركبابنابراینو.انجامیدخواهددرد

. چیدهکهبساطی
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صفدران در محفلَش ال یفقَهوندگر بینی درونتا بخارايِ

.تا در باطن خود بخاراي دیگري ببینی، همان بخارایی که دلیر مردان در مجلس آن نادان اند

ذهنیمنوقتیشودمیبازدروناینوقتی. دروندرببینیدیگريبخارايشهریکذهنیبخارايآنجايبهتا

،شودمیبازشمادروندرفضااینبالخره،شودمیبازشودمیکوچکهی،شودمیبازدروناینشودمیکوچک

درمحفل،آندرمرداندلیرکهدیدخواهیددفعهیکوهستخرديچهفضاآندرکهشدخواهیدمتوجهو

خواهدبازمادروندرحضوربخارايپس. کنندمینادانیاظهارشدهگشودهفضايآنمحفلدرحضور،آنمحفل

. بکنیمخوارهیراذهنیمانمنرا،خودمانکهشرطیبهشد

تگی ستپیک اگر چه در زمین چابک

چون به دریا رفت، بسکُسته رگی ست

ذهنیمنیعنی،بدودتواندمیتندرود،میپیادهیاشودمیاسبحاال،سوارخشکیرويقاصدقاصد،یعنیپیک

فضايواردیعنی.ماندمیرسیددریابهچونبرود،تواندنمیدریاتوياما،دودمیذهنیشعقلباذهنخشکیدر

رامردمکند،میجدلوبحثکند،میفعالیتکند،میشلوغذهنیمنباذهندرولی.بشودتواندنمییکتایی

ولی،کندمیمقبولکند،میزیبامردمنظردرراذهنیشتصویردارم،خوبیهايخصوصیتمنکهکندمیمتقاعد

. بشودتواندنمیدریاوارد

زندگیسواراگرشما. بشودزندگیسواردوهردرخشکیودریادرکهاستمهمکسیآنکهگویدمیاالنو

هوشیاريبرسواربیاییدهمبیرونهستید،زندگیبرسواریکتاییفضايدررا،اینگفتیمبارهاهم،،بشوید

بربافدمیداردذهنیمنشدید،ذهنواردیعنیشدیدپیادهوقتیشدید،پیادهدیگربینیدمیکههمینهستید،

. استماقراراین. آنجاگردیدمی

البرّ و بساو حملناهم بود فی

آنکه محمولست در بحر، اوست کَس

دریا به سیر و سفر می پردازد او آدم اما آن کسی که در. والغیرآن پیک فقط قابلیت سیر و سفر در خشکی دارد 

.مهمی است
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مرتبآیهاینازهم موالناو.خواندیمرا آیهاینمابارهاوبارهاکهکَرَمناهمینوداشتیمگرامیکهآیههماناین

موالناچراکه،بگیریدیادحداقلبتوانیدشماتاشمابرايخوانممیراهمهدفعههرهممنو.کندمیاستفاده

.دهدمییادمابهموالناکهراچیزيآن،بگیریمیادبایدماوکند،میتاکیداینقدر

دریادرکهکسیآناماوالغیر،داردراذهندریعنیداردراخشکیسفردرسیروقابلیتفقطپیکآنگویدمی

یعنیبشود،دریاموجسوارکهکسیآنپردازد؟میسفروسیربهدریادرکسیچهپردازد،میسفروسیربه

اوباشد،انداختهراذهنیمنبایدیعنی،بشودهوشیاريجنسازبایدبودنهوشیاربرايپسبشود،هوشیاري

: گویدمیکهخواندیمبارهااستاینهمآیهبلهاست،مهمیآدم

70، آیه )17(قرآن کریم، سوره اسراء

 مفَضَّلْنَاهو اتنَ الطَّیِّبم مقْنَاهزررِ وحالْبرِّ وی الْبف ملْنَاهمحو می آدننَا بکَرَّم لَقَدلَىویلًاٰ◌ عّنْ خَلَقْنَا تَفْضمیرٍ مکَث

زى دادیم و بر ما فرزندان آدم را کرامت بخشیدیم و بر دریا و خشکى سوار کردیم و از چیزهاى خوش و پاکیزه رو

.بسیارى از مخلوقات خویش برتریشان نهادیم

منباتوانندمیانسانهایعنیکردیم،زندهخودمانبهراآدمفرزندانیعنیبخشیدیم،کرامتراآدمفرزندانما

هموذهندرهمپسکردیم،سوارخشکیودریابرو.بشوندزندهمننهایتبیبهولحظه،ایندربشوندیکی

هوشیاريجنسازبایدشویمهوشیاريبرسواراینکهبراي،بشویمهوشیاريبرسواربایدمایکتائیفضايدر

ازپاکیزهوخوشچیزهايدادیم،روزيپاکیزهوخوشچیزهايازو.بشویمذهنیمنجنسازنبایدپسبشویم،

.آیدمیآنطرف

بهشدنزندهیعنیثبات،ردیگدادهمابهراثباتوتمکینوقوتهمینببینید. ثباتوتمکینوقوتدهندهاي

توانائییعنیتمکین،پاکیزه،وخوشچیزهايآید،میآنطرفازکهغذائییعنیقوتما،سکونواونهایتبی

کردنخلقووبیدارماندنذهنخوابازبیدارشدنیعنیماندن،پذیرشوتسلیمحالتبهماتوانائیگشائی،فضا

.نچسبیدنخودمانخالقیتمحصولبهو

است؟نوشتهچهآن،رويلحظههرولی،آفریدخواهیمخوبچیزهايخیلیما،شویممیزندهحضوربهوقتی

نمیم،اآفریدهراتومنباشی،منمرکزتوانینمیتوکنم،میالراتومنکنم،نمیعبادتراتومنامروز،گفت

.بدهمتشکیلآنباذهنیمنمن،کهشودنمیيامایهپس.خواهمنمیکمکتوازمنمرکزم،بگذارمراتوتوانم
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فضاقدرتآنهااینکهبراي.استمشخصحیواناتونباتاتجمادات،مثلمخلوقاتبقیهبهنسبتمابرتريوالبته

.ندارندگشائی

ایناست،تلوینعکس، گفتیمبارهاتمکینایناینکهبراياستمهمیچیزخیلیثباتوتمکینوقوتاین

بابشویم،رنگیاینبشویم،هویتهمفکراینباهیذهن،دربشویمرنگارنگفقطبیائیمماکهنیستاینطوري

توانیممیمااست،تمکینآنوداریمدیگريمهمخاصیتیکمااینازغیرنه،است،تلویناین،آنباآن باآن 

توانیممیما.بشویمبرخیزم،قُگفتامروزامرِ،بههوشیارانهتسلیمتوانیممیما.کنیمبازرافضاشویم،تسلیم

باماکند،کارمارويشود،میوبشویعنیفیکون،کنطریقازشدهگشودهفضايبگذاریمکنیمگشائیفضا

منرسیدنحضوربهبراياتفاقبهترینلحظهایناتفاقگوئیممییعنی،بپذیریمراقضاقانونتوانیممیتمکین

.دهمنمیگوشذهنیمنحرفبهوکنممیبازاتفاقایناطرافدرفضامنو،ستامنتغییروستا

اي شده در وهم و تصویري گروبخشش بسیار دارد شه، بِدو

بهخیلیخدانیست،خشکیدرفقطوستاهوشیاريبرسوارکهکسیهرشده،داشتهگرامیکهکسیهریعنی

تصویرووهمقربانیکهکسیاي.کندمیاوواردرابرکاتشرا،زیبائیشرا،خردشمرتبیعنی،داردتوجهاو

مناینکهگفتی،کرديمسلطخودتبهراآنوساختیذهنیتصویریکذهنی،منیکیعنیهستی،خودت

راکارهایتوفکرهاتمامآنبرحسبو،مرکزتگذاشتیهمراآنو،کنیمیگوشگویدمیاوچههروهستم

ووهمیکگروزندگیتتو،اینبنابرپس.گرددمیآناساسبرزندگیتدهی،میسازمانکنی،میریزيبرنامه

میبسیاريبخششاوبهخدااست،هوشیاريسواروشدهداشتهگرامیکهکسیکهباشمواظب.تصویراست

.ستانوعهرازکهدهد

همچیزيهراست،لطافتهماست،برکاتهماست،زیبائیهماست،آرمشهماست،شاديهمخرداست،هم

همیشهاست،زندگیطریقازدیداست،زندگیبهارتعاشاست،زندگیزندهموجهست،چهدانیمنمیماکه

دوهزارسالفکرهايبرودنیستمجبوردهد،میاوبهنوبهنوفکرهايزندگیدارد،چشمبررازندگیخردعینک

جانممثلمنرااینهاهست،منمالاینهابگویدوکندتقلیدآنهاازبکند،خودشفکرراآنهاکند،فعالراپیش

.کهنیستتومالاند،مردممالاینهاتقلیدند،اینهاکهداندنمیهستند،مرکزمچون،کنممیمحافظت
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 ریدفقِ آن عزیزیی میگریهساده از تقلید نیزآن مکرد و

مریدآنگویدمیچیز،دومیانمطابقتسازگاري،یعنیوِفق،گوئیممیمواقعبعضیفارسیدراست،عربیوفق

باشد،موافقاوباکهکردن،گریهکردشروعهماوکندمیگریهپیردیدکرد،میگریهتقلیدرويازهمساده

.کندعملاورفتارمطابق

خبردید و ز موجب بیگریه میاو مقلّدوار همچون مرد کَر

بیآنموجبازولیآورد،درمیتوصیفبهراآندید،میراگریهفقطکر،مردآنمثلمقلد،انسانهايمثلاو

گریهاوبود،تقلیدمقلد،گریهموجبولی.بودزندگیهماشخندهموجببود،زندگیپیرگریهموجب.بودخبر

بگویدخواهدمیابیاتاینازموالنا.داندنمیهمراعلتشوکند،میتقلیدذهنکنم،میگریههممنکندمی

قانونیککه،کردیدقبولخودتانالبتهکه،قرارشدشما.هستیدکههستید،اینطوريهمشماکهنکندکه،

تقلیديمنرفتارهايکداموباورهاکدامکهبنویسیدهممتممیکحاالبنویسد،خودشبرايهرکسیاساسی

.دهممیانجاممنفقطخبرم،بیمنعلتشازواست

چون بسی بگریست، خدمت کرد و رفت

از پی اش آمد مرید خاص تَفت

.کردیمصحبتهمقبالکهرفت،اودنبالتندخاصمریدآنرفت،وکرداحترامومرید،اینگریست،خیلیچون

شیخِ نظربر وِفاقِ گریۀخبراي گریان چو ابرِ بی: گفت

ماشیخاینولی.باردمیچرانداردخبرولیباردمیابر.کنیمیگریهخبربیابرمثلکهکسیاي:کهگفتاوبه

توولیبیند،میخدادیدبااواست،زندهحضوربهماشیخاینیعنی.استزندگیزندهتوجهنظرنظراست،شیخ

.دانینمیراایشانگریهموجبولی.کرديگریهنظرشیخگریهمطابقتوداري،راذهنیمنتقلیديدید

گر چه درتقلید هستی مستفیداهللا اهللا اهللا اي وافی مرید

بینی،میهاشدگیهویتهمعینکباکهاالنکه،دهدمیپرهیزنکن،راکاراینموقعهیچیعنیاهللاهللا،اهللا

گرچهوفادار،مریدايباش،مواظب، می گوید پیرویعنیمریدوفادار،یعنیوافینبین،عینکآنباراماپیراین
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هستی،تقلیدمرحلهدرکهگرچهگیرنده،فایدهیعنیمستفیدبري،میاستفادهداريتقلیدمرحلهدراالنکه

وبگیر،راارتعاشولیکند،میارتعاشزندگیبهپیرچون.ببرداستفادهتواندمیانسانهمتقلیدمرحلهدرپس

داري،راخودتبینشتوخودت،ذهنیمنباعقیدهتووکندمیکارنظربااوچوننکن،ماپیرمورددرقضاوت

.داردرازندگیبصیرتاوآید،میهاشدگیهویتهمازاینکه

گریستتا نگوئی دیدم آن شه می

من چو او بگریستم، کان منکري ست

چیزيهمچون.کردمگریهاومثلدرستهممنکرد،میگریهدیدم،راپیرآنرا،شاهآنمنکهنگوییتا

درکهچیزيآنبراي،کندمیگریههرکسیگفتما،بهگفتههمقبالکردي،گریهدیگرچیزیکبرايتو.نیست

انکارآنبکنی،کاررااینتواگر.داردخداییمرکزماپیرآنداري،ماديمرکزتو.کندمیگریهاستمرکزش

برنامهبهوصبرکنید،کنید،حوصلهشوید،نمیمتوجهراموالناحرفاوایلاگرهمشماکهگوئیممیپس،.است

میدرارتعاشبهرااستزندگیجنسازکهشمامرکزيهستهآنها،برنامهاینکهتدریجبهبدهید،گوشها

تعجیلمکنهین.نکنتعجیلبمیر،اولگفت،همگذشتههفته.نکنیدعجله.فهمیدخواهیدیواشیواشآورد،

.شونیستاول

آن مؤتَمنگریۀنیست همچون ر تقلید و ظَنپر جهل و پگریۀ

مناینداري،توصیفیمنیکتوچوناست،توهمازپروتقلیدازپراست،جهلازپرکهتوگریهاینیعنی

یادفقطتوتقلیدازوگریه،ایننادانیازوکند،میگریهتوصیفاتبرآنمرکزش،گذاشتهراتوصیفاتتوصیفی،

دیدماگرکنم،میگریهنشینممیهممنکند،میگریهیگیهماگرکند،میگریهمواردجوردراینکهگرفته

مثلتو،وهموپرتقلیدوپرجهلگریهپس.بفهممرااشدلیلکهاینبدون.خندممینشینممیخندد،مییکی

.نیستاعتمادموردپیرآنگریه

درازهست زین گریه بدآن راه تو قیاسِ گریه بر گریه مساز

.داردوجوددرازيراهپیراین گریهتاگریهاینازنکن،مقایسهپیرگریهباراخودتگریهتو
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عقل آنجا هیچ نَتواند فتادساله جهادهست آن از بعد سی 

شناساییهوشیارانه،دردوریاضتوکوششوجهدیعنیجهاد،سالسیسال،بیستازپسگریهنآگوید،می

.فتدابیفضاآندرتواندنمیوجههیچبهذهنیمنعقلوآید،میپیشهااینهمهوقبولو

عقل را واقف مدان زان قافلههست زآن سويِ خرَد صد مرحله

صبرکنیدصبرکنید،کهگوئیممیهمینبراي.داردوجودمرحلهصدما،ذهنیمنخرداینسويازآنگویدمی

.نگیریداندازهذهنیمنمترباراخودتانحضورمیزاننکنید،ارزیابینکنید،قضاوتنکنید،عجلهصبرکنید،

.نیستندان،باخبرقافلهازآنرا،ذهنیمنهايقضاوتاینمرحله،صدخردسويزانهست

عینُ الـملَحگریۀروح داند او نه از غم است و نه از فرحگریۀ

ازهست،زندهحضوربهکهانسانیگریهیاماشیخگریهگویدمی.نمکینوجذاببسیارگریهیعنیَینُ الـملَحع

ازهوشیاريوقتیشود،میآگاهخودشبهوقتیکهانسانروحفقطنیست،بیرونیچیزهايشدنکموزیاد

.بشناسدتواندمیراملیحوجذابگریهاین شود،میآگاههوشیاري

ستاو، خندة او، آن سريگریۀ

زآنچه وهمِ عقل باشد، آن بري ست

بنابراین.آیدمیورازآنآید،میسرآنازاست،شدهزندهنهایتبهکهانسانی، گریهپیراینگریهگویدمی

تصوراتووهمازاوخندهوگریهیعنی.استدوروجداستاست،ذهنیمنوهمکهچیزيآنازاوخندهوگریه

.بله.نیستذهنیمن

نادیده، دیده کَی شوددیدةاو چو دیدة او بودآبِ دیدة

هرکسی:کهگویدمی،دادهتوضیحمابههمقبالاست،قانونهمایناو،دیدهآبکهگویدمیکنید،میتوجه

مرکزتدرکههاشدگیهویتهمبخاطرکنیمیگریهتو.استمرکزشدرکهچیزيآنبرايکندمیگریه

کهاودیدهازاو،چشمبآبنابراین.پرکردهوکرده،اشغالرامرکزشکهزندگیطریقازکندمیگریهاو،هست
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چشمنشده،زندهاوبهندیده،راخداکه،مرکزيکه،چشمییعنی،نادیدهدیدهگیرد،میسرچشمهخداست،

.ماستامروزمهمبیتآخرینواست،مهمبیتاین.شودکیدیدهکه،شودنمی

اگرانسانی،هرگفتماست،قانوناینبخوانید،هرجور. بوداودیدهچواودیدهآبیا،بوداودیدهچواو،دیدهآب

همیکیاست،مرکزشردخدایکیکند،میگریهاست،مرکزشدرکهاستچیزيآنبخاطرکند،میگریه

گریهبهکنندمیشروعروند،میبینازآنهاوقتیاستمرکزشجهانیاینچیزهايکهآنجهانی،اینچیزهاي

،کهچشمیکه،گویدمیدوممصراعولی. نیستخودشدستاوخندهوگریهاست،مرکزشدرخداآنکهناله،

باشد،تواندنمیچشمچشم،آنبیند،نمیراجهانخداپنجرهپشتازکهانسانییعنیندیده،رااوکه،مرکزي

.شودنمیچشمچشم،آنشود،میچشمکیشود،میدیدهکیندیده،راخداکهيادیدهنادیده،دیده

ازذهنی،منکردنکوچکقبولوگشاییفضاباوشمابرداریم،دستتقلیدازماباید،که،شدمشخصپس

چشمدلتان،چشمتابصیرتتان،تاچشم،دکنیدرستدروندردیگريبخارهايیک،دبرگردیذهنیمنبخارهاي

خردوزندگیبهوجهان،اینبهآوردمیرازندگیرا،عشقرا،زیباییوخردکهچشمیاینو.بشودخدابین

شناساییتوانیممیدیگراندرراخودمانببینیم،بتوانیمچشماینبااگرکه،هستآنموقعوکند،میارتعاش

دیگران،و.استعشقاسمشدیگراندرزندگیایندید،اینیعنیخودمان،شناساییکهگفتیمبارهاو.کنیم

.هستندماازغذانوعاینمحتاج

اینببینیدشماخواهند،میماازراارتعاشهمینمردمبدهیم،آنهابهرادردهایمانماکهخواهندنمیمردم

ایندور،بیندازیدراتانباورهايشمابگوئیم،مردمبهبرویمکهاینبجايبدهید،مردمبهتوانیدمیراارتعاش

کنید،درسترامرکزتانشما. نهراآن،نهشود،میدرستکارتانبگذاریدتانمرکزدربگیریدرامنباورهاي

هااینکهدید،خواهیددیگراندرمرکز،دیگراندررامرکزهمانکنید،شناساییکند،ارتعاشزندگیبهمرکزتان

توانیممیماکههستطورياینحقیقیشاديمزهچشیدنوزندگی،ارتعاشبهکنندمیشروعیواشیواش

.کنیمآشناجوهرشان،بااصلشانبادیگران 
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