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368مولوي، دیوان شمس، غزل شماره 

یا قصه چشمه حیاتت؟گویم سخنِ شکَرنَباتت؟

ماتتکز بهرِ چه شاه کرد رخ بر رخ من نهی بگویم

کز خرمنِ خود دهد زکاتتدر خرمنت آتشی درانداخت

تا بازخَرَد زِ تُرَّهاتَتسرسبز کند چو تَرِّه زارت

دهد نجاتتخوش باش که میدر آتشِ عشق چون خَلیلی

کَز عشق دریده شد براتَتعقلت شبِ قَدر دید و صد عید

خورم به ذاتَتسوگند نمیسوگند به سایه لطیفت

چون غَرقه شدند در صفاتتدر ذات تو کی رسند جانها؟

تا پاك کند ز سیِّئاتَتکردچون جوي روان و ساجِدت

جهاتَتتا بازکشد به بیجهتی تو را بال داداز هر 

خندد عشق بر ثُباتَتمیگفتی که خَمش کُنم، نکردي
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:کنممیشروعموالناشمسدیواناز368شمارهغزلباراامروزحضورگنجبرنامهاحوالپرسیوسالمبا

368شمس، غزل شماره مولوي، دیوان 

یا قصه چشمه حیاتت؟گویم سخنِ شکَرنَباتت؟

نباتیا،نباتشکرمثلسخناینوبگویمشمابهشیرینیبسیارسخنخواهممیامروز: کهگویدمیموالنا

پساست،انسانکهاستزندگیآبۀ چشمۀ قصسخناینو.هستعسلمثلشیرینیازهست،شیرینبسیار

ۀ چشمانسانوهستانسانۀ قصحیاتآبۀ چشمۀ قصپس.بگویمراحیاتآبۀ چشمۀ قصخواهممیمن

وچشمهاینازاستفادهبجايلحظههرو،استآرامشۀ چشم،استسبببیشاديۀ چشماست،زندگیآب

میکورراچشمهاینجانش،دراش هیجانیبعداش،فیزیکیبعداش،فکريبعدبعدش،چهاردرآنکردنجاري

.پردازدمیخودشتوصیفبهکهعلتاینبهفقطکند،

ولی،باشیخاموشبودقرارتو:کهگویدمی،دیدخواهیمقدرتمندبسیاروکوتاهبسیارغزلدرکههمینطور

اینکهبراي،خنددمیداردتوامنیتحسپایداريبهوتوآرامشبهتوثباتدرعشقبنابراین،نکرديخاموش

چونو،یددداقرار،دیهستآنهافکردردائماًشماو،هستندبیروندرکهآفلیچیزهاياساسبرراامنیتتحس

،کنینمیپایداريحسو،استتغییرحالدرهمیشههمتوامنیتحسوتوثبات،هستندتغییرحالدرآنها

استعدادوقوهاینازو،نیستیزندگییاحیوانآبۀ چشمبنابراینداري،اضطرابترسیمی،هستینگران

.استشاديۀ چشمانسانیهرگویدمیموالناپسکنی،نمیاستفاده

اینکو؟آرامشاین،کوشادياینپسامشاديۀ چشماگردارمغصهوغمهمهاینمنکهپرسیدمیشماخوب

است،سادهبسیارهمتوضیحات.دهدمیتوضیحغزلدرو؟رفتکجاچشمه

کز بهرِ چه شاه کرد ماتترخ بر رخ من نهی بگویم

توخدایعنیشاهچیبخاطرکهگوید؟میراچیگویم،میتوبهبگذاريمنصورترويراصورتتاگرگویدمی

ماتراماخدااینکهبراينیستیمبالفعلولیهستیمبالقوهحیاتآبۀ چشمچرافهمیدیماالنپسکرده،ماترا

اولیههوشیاريآنلحظهچندیک:گویدمیبلکه،گویدنمیراصورتاین،نهیمنرخبررخبفهمیماول. کرده

وارداینکهمحضبهوجهاناینبهآمدیم،بودیمزندگیجنس،بودیمخداجنسمااولاز،بودياولازکهبشوي

ايربراچیزيهرانسانو.استانسانیاستعدادیککردنفکرو،کردنفکربهکردیمشروعشدیمجهاناین
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میرامادرشمثالً،شودمیجهاناینوارداینکهمحضبه،آوردمیدرفکربصورتکندتجربهیابفهمداینکه

وسازدمیذهنیتصویریکهمخودشازیواشیواش.آوردمیدرذهنیتصویریکبصورترامادرش،بیند

کهشودمیمتوجهبعداًو،دهندمیغذابه آن کهکسانیمثلوغذامثل،مؤثرندبقایشدرکهراچیزهاازخیلی

.شودمیهویتهماینهاباگوییممیاصطالحبهوچسبدمیرااینهاو.استمهمیچیزپول

،دهدمیانجامراکاراینهوشیارياینکهمحضبهوچیزهابههویتدادنیاتفویضیعنیهمشدنهویتهمو

قبالً،شودمیعوضمرکزاینکهازپس.شودمیمرکزشغذاتصویریاوپدرشیامادرشتصویرمثلچیزآن

میخودشازذهنیتصویریکیواشیواشو.شودمیعوضهمدیدش،بودخداجنس،بودهوشیاريمرکز

جنسازخودش،شدهساختهفکرازذهنیتصویرآنکهحالیدر،استذهنیتصویرآنکهکندمیفکرو،سازد

.نیستیمماذهنیتصویرآن،استهوشیاري

دهدمیفرصتیعنیاصطالحبه،کندمیتحملراماحالتاینسالنه،هشتیکزندگییاخداایمگفتهبارها

ازبهترودینهمینطورایرانبزرگانمخصوصاًکهچرا.نیستیمماذهنیتصویراینکهبشویممتوجهکهمابه

.نیستجهانایندرآننظیروزادنمیونشدهزادهخدا:کهگفته،آمدهاسالمدینهمهازواضحترشاید

ایندرمانظیراگر.نیستجهانایندرمانظیر،زاییمنمیهمما،ایمنشدهزادههمماکهاستایناشمعنی

یا،هستیمهوشیاريماپس،نیستجهانایندرمانظیرخوب.نیستیمماذهنیتصویراینپس،نیستجهان

.کنیمرهایشونیستیمماذهنیمناینبدهیمتشخیصبایدزوديبه،هستیمخداامتداد

هویتهمهر.کنیمبیرونمرکزمانازوکنیمشناسایییکییکیمرکزماندربودیمگذاشتهکهچیزهاییآنو

اگرکهکندسؤالیکیاستممکنحاال.نشیندمیهوشیاريبجایش،کنیممیبیرونمرکزمانازکهراشدگی

ماديرامرکزشو،نکندراشناساییاینسالگیبیستسالگیپانزدهتاسالگیدوازده،سالگیدهسندرکسی

شود؟میچی،داردنگهراچیزهاآنیعنی،داردنگه

ذهنیمنلحاظبهظاهراًشود،میایجاددردکنیممیکهکاريهریعنی.کندمیماتراماخدا: گویدمیدارد

وشدیمبالغگوییممیماو،کندمیرشدبدنمانمثالً،شویممیزارترهمثلگویدمیپایینکه،شویممیشکوفا

،شودمیزیادپولمانشود،میزیاددانشمان،کنیممیبهتريفکرهاي،فکريبلحاظ،بدنیبلحاظشویممیقوي

زندگیدیددیدمان،داریمماديمرکزهنوزچونولی،شویممیشکوفاايجنبههردریعنیشویممیزیباتر
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کاريهریعنی.شویممیهممات،شویممیشکوفاوکنیممیرشدکهیواشیواشنیست،خدادیدیا،نیست

.ندارديانتیجههیچ. شودمیمنجردردبهکاریم،میپوكباداماینکهمثل،کنیممیفکريهروکنیممی

بدروابطمانبینیممیتدریجبهولی،بشودزیادپولمانمثالً،بیایددینبهملموسمادينتیجهاستممکنحاال

همانبراي،شودمیخورداعصابمانولیکنیممیپیشرفت،سازیمنمیمانبچهبا،شددعواهمسرمانبا،شد

ارتعاشزندگیبه،بشوياولیههوشیاريجنسازلحظهیکیعنی،بگذاريمنرخبررارختاگر:کهگویدمی

میزندگیهم،گویدمیخداهمگوید؟میکی.شنويمیتویعنی،گویممیتوبهبشويزندگیجنساز،کنی

.شنویممیماو.گویندمیبزرگانهم،درونازگوید

نرويوبشويهوشیاريجنسازهمتواگر،هستمهوشیاريجنسازمنلحظهیکیعنینهیمنرخبررخپس

حرف،دربیاوريفکريچیزیکوبیاوريدرمفهومبصورتبیاوري،درتوصیفبصورتراخودت،ذهنتبه

متوجهکردهماتراتوشاهیعنی،کردهماتراتوشاهچراکهگویممیتوبههممنو،شنويمیرابزرگان

طرفآنوکنیبازيشطرنجنفریکباانگار،دهیممیادامههنوزرابازيماوکردهماتراماخدایعنی. نیستی

ادامهکهچییعنیشديمات.بدهیمادامهحاالکرديکهکرديماتحاال:بگوییدشمابعد،کندماتراشما

.شدیمماتهمماکه،شودنمیبازيدیگرآنبدهیم،ادامهخوبکرديکهکرديماتخوببدهیم،

همیکیکنفرضمثالًبینند،میراشدگیماتهايجنبهازیکیشدند،ماتبفهمندخواهندنمیمردمبیشتر

گذاشتهرامقابلشخصشده،گرفتاربیندمیمخالفشجنسبااستسالشسی،هستهمجوان،شدههویت

،دارددردناكبسیاررابطهیک،دارددعوا،شودنمیبیاورددرخواهدنمی،شودنمیدربیاوردخواهدمیمرکزش

.شدهماتبشود،تواندنمیهمجدا،بدهدتواندنمیادامهشخصاینبا

مااگراست،عالمتیکاینشديماتايجنبههردر،دهدمینشانمهمایشانمورددرحاالجنبههمینولی

چقدرموبشرهاشخصاینسرازاگرکهاستاینذکرمانوفکرتماماالنومرکزمانگذاشتیمرادیگرکسیک

همهماتبچهبا،هستیهویتهمهمکاربا،هستیهویتهمپولباشماکههستایننماداین،شودمیخوب

نیستاینفقط، چیزهاخیلیباهستیهویتهمهممادروپدرباهستی،هویتهمهمبدنتباهستی،هویت

.هستیماتیعنی

نیستاینفقطتامسأله،بشومرهافعالًاممسألهاینشرازکهبدهمنبهفرمولییککهنکنعجلهبنابراینپس

،نگفتندمابهاینکهبرايچرا؟خدا،جهانشاهبوسیلهکی؟بوسیلههمآنشديماتاست،اتماتیاتمسأله
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نگفتند،مادرمانوپدریم،انخواندهرابزرگانحرفمانیست،ماازهیچکدامتقصیر،نیستهمشماتقصیر

کاملماتباالخرهنگفته،مابههمهیچکس،نگفتههمدانشگاهنگفته،دبیرستاننگفته،مدرسهنگفته،خانواده

خوشبخت،نیستیمشادولیداریمهمچیزهمه،نیستدارمعنیچیزيهیچبینیممیسالگیچهلدر،شویممی

.کنیممیجداییحس،استتلخاوقاتمانترسیم،مینگرانیم،کنیم،نمیامنیتحس،نیستیم

بگویممن،نشويزندگیجنسازلحظهیکیعنینگذاري،منرخبهرارختهمتاوشديماتگویدمیموالنا

ببینمبدهیداجازهدهد،میتوضیحخودشوشدید؟ماتشویدمیمتوجهشماکنید؟میتوجه،فهمینمیهم

راماتفاهمء سؤاینازموالنا،بگویدشمابهبایددیگریکیکهکنیدفکراستممکنشمابله،داریمچیمثنوياز

:کهگویدمی1298بیتسومدفتردرآوردمیدر

1298سوم، بیت مولوي، مثنوي، دفتر 

با تو، روح القُدس گوید بی منَشچیز دیگر ماند، اما گفتنش

میراپیغاماینتوبهجبرئیلو،بگویمتوبهبایدمنکهماندچیزيیککهگویدمیجبرئیل،یعنیالقُدسروح

گویی،میخودتگوشبهخودت،نیستکاردرجبرئیلینهگویدمیبعد،دهد

نی، تو گویی هم به گوشِ خویشتن

نی من و نی غیرِ من اي هم تو من

زندگیجنسازلحظهیکولی،گویممیتوبهبگذاريمنرخبرروياگرکهگویدمیکهاستدرستکهیعنی

تمام.گوییمیدرونازخودتگوشبهخودتتوواقعدرولی،گویممیتوبهمن،بکنیارتعاشمنباوبشوي

کهداردوافکراینبهراشمانبایدقبلیبیتپس.شودمیانجامماخودبوسیلهدرونازهابیداريوهابینشاین

، نهکنم؟پیداکجاازبایدراموالنا،بگذارمکیرخبهبایدرخیا،بگویدمنگوشبهبروم،کیپیشمن

وتوکهحالیدر،گویندمیدیگرانسانهاينه،گویممیمننه،خودتگوشبهگوییمیخودتتونه:گویدمی

کهباورهاوفکرينظرازنیستیم،یکیکهبدناینبلحاظهستیم؟یکیلحاظچهازمنوتوهستیم،یکیمن

هستیم،خداامتدادمانهمهچون،هستیمیکیهوشیارينظراز،نیستیمیکیکهدردهانظرازنیستیمیکی

بهتویا، گوییمیخودتبهخودتاینکهمثلدرستبگویمتوبهمناگرپسمن،توهماي:گویدمیهمینبراي

.بگوییمن
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مانهمه،شاگردیممانهمهپس.گویدمیخودشگوشبهدرونازاستنفریکاستادجهانایندرپس

از،کندمیصحبتمندرونطریقازاستاددارد،وجوداستاديیککهنداردوجودچیزياینطورپساستادیم،

توجهگوید،میشمادرونبهمندروناز،گویدمیمندرونبهشمادرونازکند،میصحبتشمادرونطریق

کنید؟می

خودماتیازهمراماو،شدیدماتفهمیدیدشماچیست،جریانبگویدشمابهکهنگردیدآدمدنبالشماپس

فضاي،کنیدمیفضاگشاییلحظهایناتفاقمقابلدرلحظهایناید،گرفتهیادراتسلیمشما.آوردمیدرزندگی

گویدمیآدمبهکسییکاینکهمثلدرست.دهدمیگوشتبهدرونازهست،خدا،هستیتوشدهگشوده

یکرخبررارختبگذاري،زندگیرخبهرارختاینکهشرطبهدرون،ازبکنی،بایدچکارلحظهاینبکن،چکار

اینکهبراي. بشویممرتعشلحظهایندرزندگیبهاینکهمگربفهمیمراموالناحرفتوانیمنمیمابگذاري،عارف

برسد،صفربهمانقضاوتبرسد،صفربهبایدلحظهایناتفاقمقابلدرمقاومتمانبشویممرتعشزندگیبه

است؟درست

کز خرمنِ خود دهد زکاتتدر خرمنت آتشی درانداخت

ایثارببخشد،توبهخودشخرمنازخدایعنی،خودشخرمنازکهخرمنتبهزدهآتشعلتاینبهگویدمی

دادمتوضیحاالنهمین.استهاشدگیهویتهمانباشتگیهمینماخرمنچیست؟ماخرمنبدهد،زکاتکند،

بدنیعجب،بهبهبهکند،مینگاهبدنشبهیواشیواش،کندمیرشدبعدچهاردرکندمیرشدکهانسان،دیگر

هردرو،شودمیزیاددارددانشمدارم،خوبیفکرهايچهوهستم،جوانعجبو،هستمخوشگلعجبدارم،

رامازندگیکهحالتیدرگذارد،میخودشحساببهووسطپردمیذهنیمنکندمیرشدآدمکهايجنبه

.سازدمیمنودهد،میپزباهاشوگذاردمیخودشحساببهذهنیمن،کندمیشکوفا

داندمی،استسالشسیحتیباالرفتهخوردهیکسنشکهکسیهرانداختمآنآتشخرمناینتويگویدمی

کهآوردمیآنجاازهمراخرمنکنیدتوجه.زدهآتشقسمتهایشبعضیبهخدا،بودهکردهجمعکهخرمنیتوکه

جداکاهازراگندمو،بکوبندبتوانندکهکنند،میجمعجایییکدرآورندمیراگندمکشاورزانها،روستایی

،ماستبعدچهارمحصوالتهممامحصول.استمحصولانباشتگیپسخرمن،گذارندمیرااسمشو،کنند

جمعراهااینوآید،میخوشمانچیزهایییکاز.استمانهیجاناتواست،فکرمان،استمانجسمگفتم
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هویتهمچههربامادیگربعبارتیعنی،روندمیبینازاینهاازبرخیکهشویممیمتوجهماتدریجبه،کردیم

وکنممیازدواجآقایاخانماینبامنکهماذهنیتصوراتازش،بینیمنمیخیر،زندمیآتشبه آن خدا،بشویم

درنداردوجودچیزيهمچوناست،باطلهمهاینها،کنممیتصاحبشود،میمنمالآورممیسلطهزیررااین

.کرداستفادهازششودنمیوشودمیترششود،میتلخرابطهزوديبهجهان،

هستند،توصیفاتتوياشهمه،بیایدخوششانیکیاز،بشوندعاشقبایدکهکنندنمیفکرجوانانازخیلی

مینیست،مطرحداشتندوستاصالً، داردسواددارد،خانه،دارداتومبیل،استقدبلنداست،اینطوريهیکلش

آتشزندگیکردم،اضافهخرمنمبهشدمهویتهمباهاشذهناً،استمنمالاین.کنندزیادراخرمنخواهند

برايو،کنیدپاكراهاشدگیهویتهماینبایدشمایعنی،خواهدمیخودشجنسازدلیکزندگیزند،می

،بروممنبگوییدمنبهچیزيیککهمدتکوتاهحلراهدنبالبنابراینکنید،شناساییبایداولکردنپاك

نمیبدهید،نجاتراخودتانتوانیدمیروانشناسیکتابتاچندخواندنبانکنیدفکرچیزي،نوهمچمانداریم

.بشویدخوشبختوداریدنگهراشدههویتهممرکزشماتوانید

کند،ایثارخواهدمیخودشخرمنازاینکهبرايتو؟خرمنبهزندمیآتشچرادانیمیگویدمیداردولی

است،امبچهاین: ایمکردهجمع، خواهیممیزندگیبیرونیچیزهاییازاست،بیرونیچیزهايبراساسماخرمن

هماین،استامخانههماین،استسوادمهماین،استمقاممهماین،استهمسرماینشود،میدکتردارد

استاینهاذهنیمفهوممنتها،استمنهايخرمناینها،استطالهایمهماینوامخریدهکههستهايقالی

می.هستهممرکزماستمنذهنیمنجزوکهچیزيهر،استمنذهنیتصویرجزواینهااینجا،کردمجمعکه

.بدهدبرکتشمابهخودشخرمنازبتواندکهزندمیآتشاینهاتويگوید

است،خرداوخرمناست،سبببیآرامش،استسبببیشادياوخرمناست،یکتاییفضايخودشخرمن

ما.شمابهبدهدانرژي،ببخشدخودشخرمنازخواهدمیاست،زیباییاست،لطافت،استعشق،استبرکت

اینازکهبدهدنشانمابه،ماهايشدگیهویتهمبهزندمیآتشمرتبکنیم،نمیرهارابیرونیخرمنهم

بدیافهمیممیبدما.منبهنداردتوجهخداگوییممیکنیم،میشکایتهیما،فهمیمنمیما،دیدنخواهیخیر

عمرتانآخرتا،بیاورددراستماازبیشترزورشهمخدابگیریدمحکمراچیزيیکتوانیدنمیشما.فهمیدیم

.استدیگرجوریکاصالًکارسیستمنه،.استرحمبیعجب،درآوردمنچنگازچراکه،کنیدنالهبنشیندشما

میخوشبختیخواهیدمیبرکتآنهاتکتکازو،کردیددرستراخرمنآنوچسبیدیدآنهابهتاشما
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آتششودمیمجبورزندگیشودمیمجبورپس.بگیریدچیزيآنورازتوانیدنمی،خواهیدمیهویتخواهید،

نگهمادينبایدرامرکزشکهبفهمدکیست؟جهاندرشخصخردمندترینوشخصترینعاقل.ماخرمنبهبزند،

.بشودهویتهمچیزيبانباید،دارد

بکشیدراتانتوجه،کندمیجذبراشماتوجهداردکهدیدید،کردیدنگاهکسیبهچیزيبهموقعهرشما

خواهدمیباشد،مقامخواهدمی،باشدپولخواهدمی،استخطرناكاینبرود،گذارمنمیمنبگوییدبیرون،

کاربهترین.زدخواهدآتشآنبهخداوشد،خواهدشماخرمنجزوآناینکهبرايچی،هرباشدمخالفجنس

مییکیبهبچسبیماینکهبهداریمفرقباشیم،نداشتهدوستراکسیماکهنیستایناشمعنی.استعشق

،بکنیمکمک،بکنیماوبهداریمخوبیچههرو،بگذاریمآزادهمرااو،باشیمآزادنهیا،منمالاینگوییم

.باشیمنداشتهرویشسلطهبگذاریم،همآزادولیباشیم،داشتهدوست،بکنیمهمکاري

مساعدت،همکاري،بشود،جاريلطفبشود،جاريعشقاشهمهباشد،زندگیمامرکزنباشد،مامرکزدراوو

حالت،بهواي،اینبهنزنددستدیگرکسی،شدمنمالاینگوییممیاینکهمحضبهولی.بشودجاريحمایت،

.شدشروعهمدرد

بیماريتمثیلوعیادتشبهرودمیرسولحضرتوشود،میبیماریکیکهگفتیمقبلهايبرنامهدر،کنیدتوجه

جمعراخرمناینوکردهماتراماخداگفتیمماکهاستدرست.استخدانمادرسولحضرتوبودذهنیمن

کهبگویدخواهدمیموالنا.کردیمدرستذهنیمنماخالصهیعنیداده،بیماريمابهواقعدرخرمناینوکردیم

.برسدحضوربه کهانسانبراياستفرصتیک،استموقعیتیکذهنیمناین

نیستبديچیزکردیمدرستذهنیمنیکودیمشذهنواردهوشیاريبصورتآمدیمماکهایندیگربعبارت

بیدارهوشیارانهشودمیهویتهمذهنبهرودمیآیدمیهوشیاريکهچرا،استخوبیبسیارچیزبلکهاصالً

هوشیاريکند،میکارمارويهستیمذهنتوي،هستیمآنجاماکهموقعیخدایازندگیآیدمینظربه،شودمی

االنولی،استاولیههوشیاريآنکهاستدرستآن،کردهفرقخیلی،شودمیبیدارهوشیارانهوآزادانهوقتی

.هستکیبداندهوشیارانهو،باشدداشتهزندگیبهدسترسیتواندمیاالن،رسیدهاستايمیوهیکمثل

باآگاهانهوذهنرویممیوقتی،هستیمکیدانیمنمیجهاناینبهآییممیخامهوشیاريبصورتوقتیما

این،شودمیمنطبقهوشیاريرويهوشیاريبیداريازپسو،شویممیبیدارهاشدگیهویتهمشناسایی

است،کیداندمیکهاستاینهمفرقش،کردهفرقخیلیولی،استهمانکهاستدرستجدیدهوشیاري
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ماازرامحصولاینزندگیو،استبینهایتجنساز،استخداجنسازکهداندمی،استیکداندمیهوشیارانه

دردماوقتی،مکنیاستفادهازشماکهاینشرطبهاستخوبیبیماريذهنیمنبیمارياینبنابراینخواهد،می

.شویممیبیدارداریمچیزترینعالیبه،بشویمبیداربایدکهکشیممیدردعلتاینبهبدانیماگرکشیممی

.کشیممیدرد،کنیمزندگیکورکورانهکنیم،زندگیناشیانهندانیماگرولی

اینکهبرايکشیدمیدرد،نهیابشوید؟بیدارکهکشیدمیدردکشید،میدردچراکهبدانیدشمایاداردراهدو

همچنین!دیگربدبختیم،بکشیمدردبایدهمینطوريما،دادهدردمابهآمده،آمدهنمیخوششگرفتهراماخدا

یارانازیکیعیادتبهرودمیرسولحضورتگویدمیکنیدتوجهقصهدرونبنابراینپسندارد،وجودچیزي

گویدمیوخودش

2253مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بیت 

گوییا آن دم مر او را آفریدزنده شد او چون پیمبر را بدید

،شدزندهرسولحضرتدیدنازاوودوستشپیشرفتپیغمبر:گویدمی،استپیغمبرتمثیلکهاستدرست

آیدمیخداکهاستجاییتنهاذهناین،ذهنیمنیعنیچی؟یعنی.آفریدرااورسولحضرتاینکهمثلدرست

،کنیدمیتوجه.آفریندمیراداردمادوبارهخدااینکهمثل،باشیمموضوعاینبههوشیارمااگرآدم،سراغ

دهد،میادامهموالنابعدش

کآمد این سلطان برِ من بامدادبیماري، مرا این بخت داد: گفت

شانسیبهترینواولیناینو،دادراشانساینمنبه،استبدخیلیکردممیفکرکهذهنیمنبیمارياینگفت

جمادهآمدهوشیاريدیگر،شناسیممیماکهچیزهاییآنکهکنیدتوجهشده،دادهماديباشندیکبهکهاست

ذهنبهرفتهحیوانازبعدکردهدرستراحیواننباتازبعد،کردهدرسترانباتجمادازبعدکردهدرسترا

به،راراهپیمودههمهاینکه،هوشیاريبراياستفرصتیکمریضیاینشدهمریضانسانذهندرانسان

وذهنتاریکیبینفاصلهکهلحظهاینیعنیصبحیعنیبامدادایندر،هوشیارانهبطورخدایعنی،سلطان

.بیایدپیشاستحضوریعنی،استروزروشنایی

کهاستجاییتنها،استذهنتاریکیهمینقدرشبپساست،قدرشبهمانذهنشباینگویدمیپایینکه

ماسالهشتادتاهفتاد،شدهکوتاهآنقدرچرادانمنمیحاالمدتشهمآن،داردهوشیاريکهاستفرصتیتنها
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بهاگربیمارياینوبفهمیمو،بشویمبیمارکه،هابعضیبرايسالصدحاالهستیمجهانایندرکهداریمفرصت

راما،ماپیشبیایدخدایعنیسلطاناینکهبراي،شدیمبیماريچرابفهمیمیعنی،برسیمخودماندادبهموقع

.دیگراستسادهخیلیشویم،میزندهاوبهماکند؟مالقاتچجوريکند،مالقات

بعدکندرهانیست،اینکهبشودمتوجهبایدفوراً،ذهنیمننامبهکندمیدرستذهنیبافتیکآیدمیانسان

کهماکهدهد،مینشانرابیرونیچیزهاییذهنیبافتاینذهنیبافتاینبهچسبیدیمبساز.بشودزندهاوبه

نیستیم،پدرمانکهما.باشدمرکزمانتواندنمیپولنیستیم،پولمانولیداریمالزمراپول،نیستیمپولمان

هستندمااطرافدرعشقباآنهاهمهکهحالعیندرنیستیم،مانبچهکهمانیستم،همسرماننیستیم،مادرمان

.راانسانهاها،راپولنهداریم،دوستشانهمماو

راچیزيهیچیعنی.هستندترینمهمانسانهادارد،فرقخیلیچیزهابامارابطهبهانسانهابامارابطهکنیدتوجه

پازیرراانسانماتوانیمنمیماديچیزهايبخاطریاپولبخاطربکنیم،توانیمنمیکنیم،نمیانسانفدايما

.ایناستزندگیقانونعلیهبریعنیبگذاریم،

ماتچراوهستید،ماتبدانیدشمااینکهشرطبهاست،خوبشدنماتاینکهبگویمخواستممیخالصه

شاديبدهد،شمابهراخودشخوشبختیبدهد،شمابهراخودشانرژيخواهدمیاینکهبخاطرگفتهستید؟

دمصبحکهکردهبیمارخواستید،میبیرونازحاالتاشما.بدهدشمابهراخودشآرامشبدهد،شمابهراخودش

.کندزندهخودشبهبیایدپیشتان

تا بازخَرَد زِ تُرَّهاتَتتَرِّه زارتسرسبز کند چو 

تره.حتیسنیهربایا،بفهمدتواندمیسوادکالسهرباانسانییک.کندمیصحبتسادهچقدرموالناببینید

می.هاشدگیهویتهمیعنیاست،ارزشبیچیزمعنیبهماادبیاتدرترهو.کارندمیترهکهجایییعنیزار

ترهولی،آیدمیمهمیچیزنظربه،استسبزکنینگاهزارترهبه.کندمیسبززارترهیکمثلراتوکهگوید

میتبریزدرکهاستچیزينیهمتره.نیستدیگرسبزیجاتبامقایسهدرمهمیهمچونسبزيظاهراًحاال

همهکهچیزيحالهربهسبزيهمینیعنیسوزي،گفتیممیماحتیواراکنظرمبهگویندمیهاتبریزيگفتیم

.دادمتوضیحها،شدگیهویتهماساسبرماشکوفاییهمینیعنیزارترهوشود،میپیداجا
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مان،زیباییازصورتمان،ازمویمانازمان،هیکلازآید،میخوشمانخودماناز،ماکنیممیرشدیواشیواش

آخریناتومبیلدارم،پولدارم،بیزنس،هستیمموفق:گویدمیبگیریدنظردررامردحاال،سالهسیشخصیک

ودارم،بزرگخانهکنند،میتعریفهمهداردباالسواداست،خوباشآشپزيدارم،زیباهمسردارم،مدل

.استزارترههمیناینمن،ازکنندمیتعریفهمهدارم،راخودممقام،دارمراخودمبیزنس

وبیهودهحرفهايبهکندمیشروعآدم،شودمیشکوفازارترهوقتیواست،هویتهماینهاۀ همبااینکهبراي

بیحرفهايیعنیترههجمعترهات.استترهاتگویدمیچههرذهنیمن.اشذهنیمنبراساسزدنمعنیبی

شوند،میبلندمردمبرومجاهر،هستممهمچقدرمنخوشگلم،چقدرمنچی؟یعنیمعنیبیحرفهايمعنی،

منبهراجعببینمکنممیگوشیواشکیبرومجاهردیگرکنند،میصحبتمنازهمه،کنندمیتأییدهمه

.گویدمیذهنیمنکهاستمزخرفاتهمهاینها،استپولدارقدراین،استفالنیاینکنند،میصحبت

اینکهفهمیمیباالخره،زدنبیهودهسخنانتوکنیمیشروعوزارسبزهمثلکندمیشکوفاراتوگویدمی

همهاست،دردهمهجهاتاینو،بردمیجهتیبهراشماسخنانآنازهرکداماینکهبراياست،بیهودهسخنان

.ریزدمیفروهمه،شودمیکشیدهستونهاازیکییکدفعهاست،گرفتاري

اینهاازکدامهیچبیندمیسالگیچهل،بیندمیرااینهاآدمسالگیسیهمینسالگیچهلتاحتیمدتیازپس

مردمتأییداتنهکند،میکاردانششنهکند،میکاراشبچهبانهکند،میکارهمسرشبارابطهنه.کندنمیکار

لذتنهخورد،میدردبهپولشنه،خوردمیدردبهمقامشنهخورد،میدردبهمردمتوجهنهخورد،میدردبه

میکیف،خورممیخوبغذاهايمثالًمن:بگویدهاشدگیهویتهماساسبراینکهمگرحاال،زندگیازبردمی

.استزارترههمینجزوهماینها،دارمسکسخوب،کنم

سخنانبهماوکندسبزرازارترهچوننیاید،پیشوضعاینکندخدا،آوردمیپیشراوضعاینگویدمی

تواندنمیآدم.بشوددیر،بشویمبیدارتابکشد،طولسالگیشصت،سالگیپنجاهتااستممکن،بیفتیمبیهوده

گرددمیخودشرسمواسمدنبال،راخودشکندمیتأییدوکند،میتعریفخودشازهمینطوريکند،درست

.شودمیبیچاره

حرفهايوسخناندارممن،خوردنمیبدردزارترهاینکهبشويآگاهاگرخردمیبازراشماگویدمیولی

اینها،هستمراضیخودمازهیمردماطالعبدونحتی،منکنممیذهنمدرکههاییصحبتاین،زنممیبیهوده

،اینهاواستهاشدگیهویتهممالاینهاکهکردمشناساییرااینها،استذهنیمنمالاینهاو،هستبیهوده
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بیستدر،بخردسالگیدهدررایکیکندخدا،استخریدنهمینوقتیوبخرد،رامادوبارهتواندمیخدا

. باالهاآنبهنکشدبخرد،سالگی

کندمیخرابرافکرکندمیخرابراجسمایندردشودمیزیادتردردمارویممیجلوترچههراینکهبراي

میبازبشودمتوجهکسییعنیخردمیبازاوولیکند،میفلجراانسانحدازبیشاست،الزمحديیکتادرد

پیداوسعتاینقدرکهنبودهقرارهمذهنیمنذهنی،منایندستازخرد،میدوبارهیعنیخردمیبازخرد،

شوندمیجمعآدمدورهمايعدهیک،بشودشکوفازارترهمثلکهکسیرا،ماکندمیتحریکهمجمعکند،

هاتعریفاینازهیچکدامولی،بگیرندچیزيخواهندمیبچینند،هاترهازخواهندمی،آدمازکنندمیتعریف

میخودمانبه،گیریممیجديراآنهاماو،خواهندمیچیزياینکهبرايکنندمیتعریفنیست،اصیلهمباز

.شنویممیموقعبهرامطالباین،بدهیمگوشبزرگانحرفبهکنیمجمعراحواسماناگر.گیریم

توصیفراخودتنقدرای،بیاییبیرونزارسبزهاینازکمییکاگر،بگذاريمنرخبهرارختاگر:گفتدومبیت

میمثنويبیتچند:گویدمیداردوچیست،جریانکهگویممیتوبهمننگویی،معنیبیسخناننقدراینکنی،

کنیدلطفشما،خوانممیغزلوسطمطلبشدنترواضحبرايراهامثنوياینمنکهاستدرستولیخوانم

هستند،مربوطهمبهابیاتشچونکنید،تکرارراغزلخودبارهاوبارها.بخوانیدخودتانبرايتکهیکراغزل

درستبفهمیمماکههستندمهمبسیارهمبیتبهبیتولیبکنید،جداهمازراابیاتشماخواهدنمیدلممن

اینکهکماآورممیابیاتولی،ابیاتبیناندازمنمیفاصلهخیلی،کنممیایجادمنسازشییکو،گویدمیچه

:گویدمیآورم،میوسطشمنهمابیاتیولی.خواندخواهممثنويازمنغزلآخرابیاتبرخیبیاندرامروز

است،کافرانقبرمثلمختلفهايجنبهدرذهنیمنبلحاظانسانشکوفاییاین

1054مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 

چو گورِ کافران پر دود و نارهم

وز برون بر بسته صد نقش و نگار

باظالمآدمیکتوآنولی،داردبرقوزرقخیلیبیرونش،استمهمیبسیارآدمقبرکهبینیمیراقبرهابعضی

وپولینظراز،باشدخوشگلخیلیاشقیافه،بپوشدزیبالباستواندمیهمانسانپس.خوابیدهبزرگذهنیمن

ازپرمرکزشاما،باشدداشتههمرابیرونیبرقوزرقباشد،داشتههمراچیزهابقیه،باشدخوبوضعشاینها
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قبرمثلراخودتانشماهستید؟آبادزارترهآیاکهکنیدنگاهخودتانبهبایدشما.باشدشدگیهویتهمودرد

تصمیماتانگیزهدردکند؟میهدایتراشمادردکنید،نگاهمرکزتانبهبینید؟میشدههویتهمانسانیک

اینگفتمکههمانطورولی.خدانه،استانسانهاقبولموردنهوضعایناست؟زیباخیلیبیرونتانواست؟شما

:گویدمیبفهمیمراترهاتاینکهبرايهمینطورو.استموقعیتیکحالت

1084مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت 

اي آن تُرَّهاتنیرزد تَرّهمیهوش را توزیع کردي بر جِهات

االن. استجهتیکفکريهریعنیسوییهر. هاسوها،جهتمعنیبهاستبهدرستدوهرکهجِهاتیاجهات

کهاستآفلکهاستبیروندرچیزيیکبهمربوطفکرفکري،یکبهکنیدمیتبدیلشماآیدمیزندگی

همباهاشکهفکر،تويرفتآمدزندگیزندهانرژيپسجهت،گوییممیرااین،ماهستیمهویتهمباهاش

ازداریدتوقعباتوامفکریکرنجید،میکنیدمیفکريیکشمامواقعی.شددردبهتبدیلبعد،هستمهویت

مابهجمعرامالمتالگويمثالًکنیدتوجه.داریدذهنیالگويیکشوید،میخشمگینرنجید،میشمایکی

اینسازمانآناشکال:کهگوییممیمابالفاصله،آیدمیپیشمشکلیکهوقتیکنیدنگاهشماکردهتحمیل

.باشدماازنقصاستممکنیمگوینمیاصالً،کردهتحمیلجمع،استشخصآناشکال

تاصداینکهمثلها،شدگیهویتهمبهکرديیعزتوتو،آیدمیآنورازکهرازندگییعنیهوشکهگویدمی

لحظه،دهیدمیاینبهبعدلحظه،دهیدمیاینبهلحظهاین،خواهدمیغذایککدامهر،هستاطرافتانبچه

هايشدگیهویتهماینها،بدهمنبه،بدهمنبه،بدهمنبهگرفتندراشمادامنهمهولی،دهیدمیاینبهبعد

بگیر،تورااینبیا، دهیدمیلقمهیکیکیبهلحظههرهمشماو.بخورنددنخواهمیرامازندگیکه هستندما

بیهودهسخناناینها،زنیمیحرفکههاشدگیهویتهماینبراساسگویدمیبگیر،تورااینبعدلحظه

.دادیمتوضیحاالنراترهندارند،ارزشترهیکاندازهبهاینهاکههستندترهاتهستند،

آبِ هوشت چون رسد سوي ثمار؟کشد هر بیخِ خارآبِ هش را می

کهدردهاییبعالوهماهايشدگیهویتهمیعنیماند،میخارمثلمامرکزدرذهنیمنسیستماینگویدمی

رنجشتاصدشمااگرمکند،میراآبوخواهد،میآبهایشریشهو.استخاردرختیکمثلآوردیمبوجود

بده،دردمنبهاستامگرسنهمنگویدمیبشوند،تمدیدبایدوقتبهوقت.هستندانرژيرنجشهاایندارید
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تماموخواهدمیآباشریشه. کندمیعاصیراشماشما،هايکینهکنند،میعاصیراشمارنجشتاصد

.کنیپاكبشناسی،مگربرد،میرااتزندگی

برايداري،نگهرااینکهنکرديپیداذهنیدلیلواست،اضافیاینگفتیوکرديشناساییرارنجشتلحظههر

: نگفتمگرامروز. کنمبازخواهممیراامچشمهاین. امچشمهیکمنام،درختییکمنگوییمیشمااینکه

هر. کردیدکورشهارنجشهمینبا. هستیدشماچشمهبگویم؟شمابهخواهممیراحیاتآبچشمهقصه

یککنید،میحلکهراشدگیهویتهمهرکنید،میحلخودتانبرايشماکهراخشمیهرکه،رارنجشی

. داریدبرمیچشمهاینازسنگ

اینکنیممیکوششمالحظههریعنیاست،ذهنیهاسنگاین. کردشروعآببینیدمیمدتییکازپس

قبال. شدهدرختاالنخار،. شودمیشروعچشمهما،داریمبرمیکاراینازدستوقتی. داریمنگهکورراچشمه

ند،هستخشمگیندارند،شدیدکینهکهکسانی. مامرکزدرداردمحکمیخیلیهايریشهیاهابیخ. بودهبوته

کیفیتمسئولنیستند،شانزندگیمسئولاینهادارند،مالمتدارند،توقعهمهازدارند،توقعدارند،رنجش

چیزي. مکدمیخاراینهايریشهراشانزندگیآبتمامکهندارندخبرنیستند،لحظهایندرشانهوشیاري

.ماندنمیزندگیبراي

راآبهمهخارهايریشهاینوقتی. نماندهانرژياصالکهدیگرتوحالبرايثمار؟سويرسدچونهوشتآب

. یعنیماندنمیهوشکنی،فکرآنبابتوانیتوکهماندنمیآبی. ماندنمیجسماینبهآبیدیگرگیرند،می

چونهوشتآب.دارمآرامشدارم،شاديدارم،حال: بگوییکه. کنیزندگیتوکهماندنمیزندگیزندهانرژي

اشهمهمالمت،اشهمهتوقع،اشهمهشکایت،اشهمه. مانداریمايمیوهها،میوهیعنیثمارثمار؟سويرسد

. ماشدیمماتمیوه؟کدام.کاشتنپوكباداماشهمهبیکاري،

مالمتباانباشتن،باکهبشودبیداربایدبشر. کندمیبیدارهاآموزشجورهمینرابشر. بشودبیداربایدبشر

تغییراتبا. شودنمیدرستکارگذاشتن،رادیگرذهنیمنیککارراسازذهنیمنیکبرداشتنباکردن،

زندگیشماوقتیمکند،میبیرونیچیزهايتمامراهوشآبوقتی. شودنمیدرستمادرونبیرونی،چیزهاي

میانباشتهکهچیزهاییآنازو! بهتربیشترهرچه:کهکنیدمیاینمصرفراخردتانرا،عقلتانرا،هوشتانرا،

چاره. بشویدبیدارآنازبایدخوب.آمدنخواهددستبهو،استخامیایندانیدمیوخواهید،میزندگیکنید

.ایدشدهماتبدانیدباید. نداریداي
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ده این شاخِ خوش را، نو کنشآب هین بزن آن شاخِ بد را خَو کُنَش

میتجربهآدموقتیواقعاو. کردنهرسکردن،قیچییعنیکردنخو.ببرقیچیبارابدشاخبردار،قیچییک

تويبزرگیدرختیکاخیراًوبرند،میچگونهبرندمیرابزرگدرختهايدرخت،بریدنمتخصصیناینکند

راهاشاخهباالازباالرفتندقشنگ.ببرندرااینخواهندمیجوريچهبودمماندهمن. بریدندآمدند،بودماخانه

ماهرکهکسیآنو. بودسنگینبسیارکهدرختکُندهوباالآنبهرسیدندبعد. پایینآوردندبریدندیواشیواش

هزارحدوددر: گفتاست؟چقدراین. بودسنگینخیلیگفتممنکهايکندهاینبرید،میبرقیارهباباالبود

بودهنوزکهايشاخهیکازبودندکردهآویزانرااینبودند،آنورنفرچهارسهبودند،اینورنفرچهارسهو! کیلو

پایین،آوردندرااینیواشیواشیواشیواشیواشیواشو. شدآویزاندفعهیکاینوبرید،بریدبریدبریدو

. راسنگینیاینبهچیززمین،گذاشتند

. کنیمقیچیراهایششاخه. زمینبیاوریمیواشطوريهمینبایدهمرامانمنِماکهکردممیفکرداشتم

بهجسممان،بهدانشمان،بهنسبتمادادنپزعالئم. دانممی: گوییممیماکهاینعالئم.استمشخصعالئمش

یکمثال. کنیمکمراعالئمش. کنیمقیچیتوانیممییواشیواشاست،مشخصاینها. مانهرچهبهمقاممان،

احوالپرسیکیشود،میبلندکیمثالشدیممیوارددادیم،مینشانراخودمانحاالتاکهبینیممیمجلسی،

به. موضوعاینبهکنیمنمیتوجهیواشیواش. ماستذهنیمنازاین. گیردمیتحویلراماکیکند،می

. اندکردنقیچیاینهاکنیم،نمیتوجهمردمتاییدبهکنیم،نمیتوجهمردمحرفهاي

همه،زمینبیفتدببریماگرراآنهاکهبینیممیما. اشعمدهقسمتهايآنآییممیوکنیممیقیچییواشیواش

زیربزنیدتوانیدنمیدفعهیکاستبلندخیلیاشذهنیمنکهآدمییکشمایعنی.کندمینوداغراجا

باالستآنکهنفریکاوقاتگاهی. زمینبگذاریدرافرعونیکپایین،بیاوریدیواشیواشباید. کنیدلهپایتان

بیمارياینعالئمازیکی.باالآدمنرودکهاستاینکاربهترین. بردمیخودشبارانفرهزارانافتدمیوقتی

کههرکسی. کندمیتوزیعبشود،جمعخودشرويقدرتگذاردنمیباشدخردمندهرکسی. استقدرتعشقِ

:گویدمیچهببینیمموالناصورت،هربه. بشودلهقدرتزیراستممکنبداندباید،کندمیجمعخودشروي

***پایان قسمت اول *** 
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ثمرکین شود باطل، از آن روید هر دو سبزند این زمان، آخر نگر

زار،ترهصورتبهشویممیشکوفاوشویممیهویتهممااینکهولویعنیبوده،اوباهوشیارياولازانساندر

همدائماً،ماستخودیعنیماست،بهگردنرگازترنزدیکخداگویدمیاینکه. ماستباحضورهوشیاريولی

بهرازارترهبشویم،زارترهخواهیممیمرتبما. دهیمنمیتشخیصماوبشویمزندهاوبهماکهاستآماده

سبزشماکههمیکیاینما،درزندگیبودهسبزاولازکهآن. سبزندهردو: گویدمی. بگذاریمنمایشمعرض

. گوییممیدروغدانیممیهمخودمان. استدروغینهمجاهایشبعضیکردیم،

نگر،آخربخوانیم،توانیممیطورياینزمان،اینسبزنددوهرکن،دقتیکبکن،نگاهییکسرانجام: گویدمی

. شدخواهدباطلآخرشآنهااساسبررشدها،شدگیهویتهمایناینکهو. بکندقیقینگاه،بکننگاهییک

بهذهنیوسیلههمیشه. کندمیفاسدراهدفوسیلهواقعدرکنیم،میذهنیمنباکهعملیهرکه،فکريهر

راهدفوسیلهچون. زندگیخوبهوشیاريجايبهعشقی،هوشیاريجايبهزندگی،خردجايبهبریممیکار

. شدهفاسدهدف،برسیمهمهدفبه،کندمیفاسد

حضورهوشیاريلحظهایندراشوسیلهبایداست،ماديکهبرسیدهمهدفییکبهبخواهیداگرشمایعنی

آناز. شدخواهدباطلوگرنهباشد،لطافتباشد،عشقیاحساسباشد،خوباحساسباشد،زندگیخردباشد،

.آیدمیدستبهمیوه،آیدمیتسلیمهوشیاريازکههوشیارينوع

فرق را آخر ببینی، والسّالمآبِ باغ این را حالل، آن را حرام

کهدلی. استخوبدلمنتظرلحظههرخدا: کهگفتخواندیمقبلهفتهو. آیدمیآنورازکهاستآبیباغآب

خودمانبهماکهاستحاضرلحظههرزندگییاخدایعنی. لحظههر،نیستجسمیکههوشیاري. نیستمادي

آنآبِ. بشودخالصدلمانوبشویمزندهاوبهکوتاهیمدتدرکنیم،شناساییراهاشدگیهویتهمو،بیاییم

شدگیهویتهمایندرکردنگذاريسرمایهبهخار،بهدهد،میمابهلحظهایندرزندگیکهايانرژيطرفی،

واردزندگیخردکه،نیکفکرنیک،عملعنوانبهبیروندرخوبچیزیکآفرینشبراياما. استحرامها،

. استحاللبرساند،ثمربهراآنکنیدمیکهکاريهرو،بشودعملتانوبشودفکرتان

بشودگذاريسرمایهنبایدشمازندهانرژيزندگی،قانوننظرازکهبگویدخواهدمی،نیستشرعیحراموحالل

داشتن،اضطرابدرشدن،نگراندربودن،خشمگیندرکردن،شکایتدردرد،ایجاددرها،شدگیهویتهمدر



# Programگنج حضور743برنامه شماره 743

18: صفحه

خدایعنی. استحرامهمهاینها،کردنمالمتدرکردن،گناهاحساسدرگذشته،بهنسبتکردنتاسفاظهاردر

رااینهاکهداردانتظارمااززندگیچرا.شدیمماتنتیجهدر. کنیمتلفماطورياینرااشانرژيدهدنمیاجازه

براي.نیستسخت! نه. استسختیچیزخیلیاینهابفهمم،توانمنمیمنرااینها: کهگوییدمیشمابفهمیم؟

شماپسهستید،اوهمشمابفهمد،تواندمیاو،هستچیزياگر. استخودششمادر. ایدخودششمااینکه

.داریدرامطالبهمهفهمیدنقدرت

دهد نجاتتخوش باش که میدر آتشِ عشق چون خَلیلی

براي. دانیدمیرااینشماهمهگفتگو،بدون. دردبهافتدمیوشودمیهویتهمآیدمیانسانکهگویدمی

یادارید،تانبچهیادارید،همسرتانبامسئلهشمایا،برنامهاینبهآمدیددردباشما،همهتقریباشما،همهاینکه

می. سوزیدمیاستدرداسمشکهآتشییکدرپس. ایدکردهانباشتهرنجشزیاديمقدار،داریدخودتانبا

کهاستدلیلاینبهاینگرفتارید،تویشکهدردياینببینیداینکهیکی: هستبینشجوردوکهبگویدخواهد

یعنی. بشویدزندهاوبهو،کنیدپاكو،بشناسیدراهاشدگیهویتهمباید. داریدشدگیهویتهممرکزتاندر

.استعشقاینومرکزتان،دربگذاریدراخدا

مالمتکردن،شکایتبهکنیدمیشروعوداردادامهدردهاافتادید،دردبهچراکهندانیدراموضوعایناگر

رادردهااینجامعهدردهاست،اینسببامبچهدردهاست،اینسببهمسرمکهکردن،نگاهبیرونبهوکردن

نگاهذهنیمنبااگر. استعشقآتشآتشی،هرپس. استذهنیمنراهاین،ندارمتقصیريمنوکندمیایجاد

خداییبینشبانهی،منرخبررخ: گفتبینش،بااگرولینرفتن،مسئولیتبارزیرو،آیدمیپیشمالمتکنید

. دردایجادوذهنیمندرکردیمافراطمااینکهبرايآمدهدردهااینکهفهمیمیکنی،نگاه

ردبایدآتشاینتويازاندگفتهخلیل،ابراهیممثلاندکردهروشنآتشییککهکنفرضتو: گویدمیحاالو

اینکندآگاهمراکهآمدهدردهااین! ها: گوییمیشما. استهوشیارانهدردآتش،اینکهدانیمیاالنو. بشوي

راناآگاهانهدرداینمنپس، هویتمهمهمسرمبامناینکهبراياست؟غلطچرامنکارخوب.استغلطمنکار

پاكکنم،جداراخودمشدگیهویتهماینازکهکشممیرادردایناینقدرو،آگاهانهدردبهکنممیتبدیل

برايدرنتیجههستید،درستیراهدرشماکهبیندمیچون.کندمیکمککاراینبههمخداورا،مرکزمکنم

. شدگلستانآتشخلیل
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میداریدکوچکشمامثال. شودمیآزادشدههویتهمهوشیاريبعدلحظهدارد،دردلحظهیکهمشمابراي

اگرکهشویدمیآگاهوقتیولیببخشم؟جوريچهمنکردهظلمهمهاین: گوییمی. ببخشیدرارنجشتانشوید،

میسوارمنگردندوبارهیا،شودمیپرروکسفالن! نه: کهگوییدنمیشود،نمیجاريچشمهنبخشیدرااین

چهارکنم،نمیخرابراذهنمکنم،نمیخرابرابدنممننه،: گوییدمی. دارمنگهرارنجشاینبایدمنشود،

بایددارمرارنجشاینکهشوممیآگاهیابخشم،میرارنجشمکنم،نمیکورراچشمهکنم،نمیخرابرابعدم

بهتبدیل. شودمیشاديبهتبدیلآنوشودمیآزادرنجشدرافتادهتلهبههوشیارينتیجه،در. بیفتدمناز

. شودمیعشقآتشبهتبدیلدرد،آتش

هم،نگاهیکبااست،برکتنگاه،یکبا. آتشیمتويمانهمه. هستندعشقآتشدرخلیلمثلهمه،: گویدمی

بهشدنزندهخداست،دیدنفرصتدرست،نگاهیکبانگاه،یکبااست،بیمارينگاهیکبا. استدردسر

متوجهکههرکسی. دهدمینجاتتداردخدااینکهبراي. باشخوشحالباش،خوش: گویدمیهمینبراي. اوست

براياستفرصتیکآنهاعلتشناختوآنهابهشدنآگاهوآنازحاصلدردهاياینوذهنیمناینشده

منابزارهايبهذهنی،منعقلبهرودمیدوبارهنه،هرکسی. کندمیپیدانجاتدارداو،نهایتبیبهشدنزنده

خواهددردآدمآنآورد،میوجودبهمنبرايرادرداینداردکسفالن: کهگویدمیاینجانشیندمیوذهنی

.افزودخواهداشبدبختیبهوشدهماتآدمآن. کشید

آگاه. چیستاشفلسفهدردهااینکهکردهشناساییشده،آگاهشده،هوشیارکهباشیدآدمیآنجنسازشما

دردهايیعنیرا،ماآتشایندانیممیوهوشیارانه،هستیمهاشدگیهویتهمآتشتويخلیلمثلماکهشده

خلیل ،راهمهگویدمیخلیلوقتیولیاست،خلیلابراهیممنظورشکهگرچه. سوزاندنخواهدراماهوشیارانه

. از جنس او هستیم. عین خدا هستیم،ما همه دوست خدا هستیم. یعنی دوست خدا

تان این مطالب را یاد یعنی شما اگر بتوانید به بچه ده ساله. و توجه کنید که این دردها هم به تدریج اضافه شده

بدهید، همین ابیات ساده را یاد بدهید، او دیگر الیه به الیه دردها را روي هم انباشته نمی کند مثل ما که به سن ما 

بیش از حد این . به موقع بیدار می شود. را روي هم گذاشته باشدهاي زیادي از هم هویت شدگی و درد برسد الیه

. تر استپس نجات یافتنش ساده. روش غلط را ادامه نمی دهد
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کَز عشق دریده شد براتَتعقلت شبِ قَدر دید و صد عید

ي جسمی هوشیارقع همینو در وا،عقل همین عقل جزیی یا راهنمایی است که ما از من ذهنی مان می بینیم

ما . اي و عیدهاي بسیاري دیديات و با ذهنت شب قدر را ذهناً شناختهي جسمیهوشیاری گوید که تو بام. است

ي به اینها نگاه هوشیارولی با چشم،عید فطر دیدیم،عید قربان دیدیم،شب یلدا دیدیم. عید نوروز دیدیم

که چکار می کنند در این ،به صورت یک مراسم در آوردیم،ر آوردیمما این عیدها را به صورت مفهوم د. نکردیم

. عیدها و شب قدر هم با ذهن می شناسیم

و واقعاً فکر می کنند ،ست که می گویند شب قدر بعضی شبها در رمضان استاو شناسایی ذهنی شب قدر این

تا صبح مثالً فردا ساعت ،می شودیعنی ما در ذهن فکر می کنیم که از ساعت شش به بعد که تاریک. شب است

این تاریکی مثالً از نظر خدا فرق دارد با تاریکی با، در حالیکه این تاریکی از ،شش صبح که روشن می شود

تازه باالي . براي خدا که لحظه با لحظه فرقی نمی کند. چرخش زمین دور خودش و دور خورشید ایجاد می شود

بنابراین آن چیزي که ما از شب قدر می شناسیم با ذهنمان و عید، این . جو زمین خورشید همیشه می تابد

. شناسایی، شناسایی ذهنی است

ي می آید هوشیارهمین که. ست که شب قدر همین تاریکی ذهن استاحاال منظورش چه هست؟ منظورش این

و بیدار شدن به خدا و زنده ،فرصتی است براي انسان به بیدار شدن به خدا،وارد ذهن می شود به خواب می رود

. شدن به بینهایت او عشق است

. فالن شب است،نه امشب نیست،می گوید ذهناً تو شب قدرهاي زیادي دیدي و گفتی امشب شب قدر است

می . مسلمانان فکر می کنند چند شب در ماه رمضان شب قدر است و شب قدر شبی است که قرآن نازل شده

. که شده، در شب ذهن با استفاده از این فرصت خواب ذهن نازل شده،شده به شخصیگوید قرآن هم اگر نازل 

. بوده دیگر. یش عوض شدههوشیاریعنی یک کسی یک دفعه

ي جسمی هوشیاربراي اولین بار سه هزار و ششصد سال پیش آن چیزي که نوشته شده، بودا متوجه شد که این

و براي این آفریده ،ي دیگري استهوشیارانسان یک. نسانی نیستي اصلی اهوشیار،که ما می گوییم خواب ذهن

داودجنیگ ،در همان زمان یک شخصی در چین یک کتاب کوچکی نوشته به نام الئت زو و کتابش هست. شده

در همان زمان یا جلوتر در خاورمیانه شخصی به نام ابراهیم خلیل . احتماالً شما خوانده اید. یعنی کتاب خرد چینی
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حاال بوده، هر دو نفر یکی بوده یا نبوده، بهر حال یک گلی . ها می گویند هر دو نفر یکی بودهزرتشت بعضییا 

چون همه در خواب ذهن . ي دیگري زنده شده که بقیه مردم نمی دانستند چه هستهوشیارشکفته که به یک

.بودند

داستان به . که همین خواب ذهن استپس شب قدر یک شب خاصی نیست بلکه همه انسانها در شب قدر هستند 

یعنی طبق آن قصه هر لحظه خدا می آید به عیادت شما که شما مریض . عیادت رفتن حضرت رسول هم گفتم

. ما هم به او می گوییم ما شفا نمی خواهیم و مقاومت می کنیم. آمدم ترا شفا بدهممنذهنی هستید، می گوید که

.و دردش را می کشیم،و ما می گوییم نه،زنده بکند که این عشق استهر لحظه خدا می آید ما را به خودش

ولی . چک، برات، حواله. هایی که شما می دانیدبرات به معنی حواله است و همه آن معنی. برات سند آزادي است

ري؟ براي دانی چرا براتت را نمی توانی بگیمی گوید می. در اینجا معنی اصلیش سند آزادي از گرفتاري ذهن است

اینکه هر لحظه عشق می دبا عقلت حتی االن هم که این صحبتها را اینجا می کنیم و از موالنا می خوانیم شما . در

هر لحظه . یعنی هر لحظه شب قدر است. می دانید که این خواب ذهن که همه توش هستند تقریباً شب قدر است

این . منتظر باشند تا آن موقع بیاید. سلمانان عید باشدفقط عید فطر و عید قربان نیست که براي م. عید است

نمادشان چه هست؟ . آنها نمادگونه هستند. ذهن است

عید فطر چه هست که . چه گیرت می آید؟ زنده شدن به بینهایت او. عید قربان می گوید قربان کردن من ذهنی

شش ماه، سه سال پرهیز کردي و باالخره حاال سی روز، چهل روز،. مسلمانان دارند؟ شما سی روز پرهیز کردید

،یک حس آرامش زیر فکرهایتان است، حس شادي بی سبب زیر فکرهایتان است،باریکه ماه را که حضور است

. شما حس می کنید

یلدا چه هست؟ یلدا یعنی شما حاال آنجا می گوید ماه را می بیند و آنجا می گوید که شما .یلدا هم همین است

من می بینم ذهنم خیلی فعال است، می خواهد مرا . ها هستکه یک روشنی زیر هم هویت شدگیحس می کنید

آگاه ،البته بدست نیاوردید. و این آرامش را شما بدست آوردید االن. ولی یک آرامشی هم هست. بکشد بیرون

. نمی کنیمما از آن استفاده،امروز گفت آنجا هست. آنجا بوده،بدست آوردنی نیست. شدید از آن

خدا همیشه با ماست و هر لحظه می خواهد ما به آن زنده شویم و ما این شناسایی را نکردیم، اجازه بدهیم او ما را 

در نتیجه عشق، عشق یعنی وحدت با او، عشق یعنی یک کسی شناسایی کند و بگذارد این . به خودش زنده بکند

و اگر شما به او زنده . و این عشق است،د یا خدا بشودها بروند و دلش از جنس زندگی بشوهم هویت شدگی
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، یعنی ارتعاش می کنید به آن. انه در درون انسانهاي دیگر هم شناسایی می کنیدهوشیارشوید، همان جنس را

یک دفعه انسانهاي دیگر وقتی شما را می بینند، می بینند در درونشان یک ارتعاشی هست که وراي این من 

یعنی چه؟ یعنی ما هر لحظه از . ند آزادي ما را عشق هر لحظه پاره می کند و می خندد به ماپس س. ذهنی است

یک شبی از شبهاي ماه رمضان است و در این شب قرآن . ستامن ذهنی آگاه می شویم و مفاهیم و شب قدر این

و این لحظه شما می توانید به ،ولی شما می دانید که این لحظه شب قدر است،همه اینها درست است،نازل شده

. او زنده شوید و لزومی به این عیدهاي مفهومی و صبر کردن تا آن موقع نیست

آیا ما آگاهیم . شوید و بیدار بمانیدبهر لحظه شما می توانید از این فرصت استفاده کنید و از این خواب ذهن بیدار 

گفت آن سلطان دلها هر لحظه ،همین شماو جاودانه بشویم؟که می توانیم از این لحظه ابدي این لحظه آگاه شویم 

صد جوال زر بیاري اي غنی، اي ثروتمند صد تا گونی :می گوید. گفت از شما دل می خواهد. منتظر این دل است

اي کج و کوله . اي منحنی. من دل می خواهم از تو:زر بیاوري، یعنی هم هویت شدگی بیاوري، حق به تو می گوید

. اینها چه هست آوردي براي من،یعنی به من زنده بشو. ل بیاور براي منبرو د

و شما آگاه باید باشید که با ذهن و بازي با مفاهیم ذهنی به جایی . پس عشق سند آزادي ما را می درد هر لحظه

. انیم بکنیم با ذهنهمه کار می تو؟چه فایده دارد. با عقل، با ذهن همه چی را ما می توانیم بدانیم. نخواهید رسید

و شما این لحظه از خودتان می پرسید، آیا سند آزادي من از این مات شدگی، از این . ولی سودي به ما نمی رساند

به من داده می شود؟ ،نوشته می شود، مهر می شود،زندان ذهن

ند، می خواست از شهر برود، برات می دانید سندي بوده که مثالً یکی روز در زندان بوده، به او سند آزادي می داد

ب قدیمها مزاحمش می شدند، می گفتند کجا داري می روي؟ آن سند را که به مهري به اصطالح مهر زده شده وخ

شما هم اگر به عشق زنده شوید، هر جور من ذهنی جلویتان را بگیرید، هر کسی بخواهد شما . بوده نشان می داد

چون به بینهایت او و ابدیت او زنده . سند شما بینهایت اوست. نشان می دهیدرا به واکنش وادارد این سند را به او

.بله این هم از حافظ بخوانیم. نه دانش ذهنی،سند آن هست. نمی شوي، پس سندي هم نداري

183ةحافظ، غزلیات، غزل شمار

چه مبارك سحري بود و چه فرخنده شبی

آن شبِ قدر که این تازه براتم دادند



# Programگنج حضور743برنامه شماره 743

23: صفحه

به شرطی که ما به صورت . اي استاي است، شب خجستهاین شب ذهن شب فرخنده:هم می گویدپس حافظ

به شرطی که بدانیم که توصیه این و دور شدن از این لحظه و درد ایجاد کردن و هم هویت شدن . نفس در نیاوریم

که ما در اول ،شنده جسمیست که یک باافرخنده شب یعنی شب ذهن براي این. با دردها ما را نجات نخواهد داد

نباتات مختلف، حیوانات . شما نگاه کنید که این همه چیز در عالم هست. به خدا زنده می شود،صف هستیم

شویم به بتنها ما این فرصت را داریم که در خواب ذهن باشیم و از این خواب اگر بیدار ،مختلف، جمادات مختلف

.اي استاي نیست؟ شب ذهن شب فرخندهفرخندهشب . بینهایت خدا زنده می شویم

یعنی اینقدر ساده . شوید به جاي من ذهنیبو این سحر یعنی این لحظه که شما می توانید انتخاب کنید به او زنده 

می گوید ما این لحظه زاییده می شویم به یک صندوق، در می آییم از این صندوق، فرجه صندوق، فاصله . است

ولی دوست . وارد صندوق دیگر نشویم،انتخاب داریم به او زنده شویم. یعنی زندگی است،ستصندوق نونو مسکر

آگاهی از اینکه من توي صندوقها و فکرها نمی خواهم بروم سبب خواهد شد که . داریم وارد صندوق دیگر شویم

. صندوق فکر،صندوق درد،شما به صندوق نروید

شما کدام جسم را می . تا حاال نبوده. اي است، نوي استاین برات تازه.و حافظ اسمش را می گذارد تازه برات

براي همین است که در تعریف انسان می گوییم . شودبشناسید که به خدا بتواند زنده شود و از این جسمیت خارج 

این پس این همه که می گوییم. این انکار جسم است که بینهایت خداست. انسان جسم است بعالوه انکار جسم

بدانیم این یک جاي موقت بوده و . مگر اصل بدانید. نه اینطوري نیست،نفس چیز بدي است و خاك تو سرش

جایی است که ما میرسیم، ما پخته می شویم، خدا ما را وارد یک فضایی می کند، آنجا می پزد به موقع هم از آنجا 

. در می آورد

براي چه . درست می گوییم لعنت بفرستید به رحم مادران. نداگر کسی لعنت کند به این نفس، کار غلطی می ک

شما انتخاب کردید بیش از نه ماه . این کار را می کنید؟ رحم مادران نباشد که اصالً انسان وجود نخواهد داشت

ده سال کافی است در . دیگر الزم نیست لعنت بفرستند،نه ماه کافی است در شکم مادرمان باشیم. آنجا باشید

سحر کی هست؟ سحر موقعی . سحرش مبارك است. و حافظ می گوید که این شب قدر است.ذهن باشیمشکم

ي هوشیاراست که شما همین مثل شب یلدا یک نوري زیر فکرهایتان می بینید، می بینید که شما از جنس

. مجهز شدیديهوشیاري دیگري وجود دارد و خیلی از شما به اینهوشیاریک نور دیگر، یک. جسمی نیستید

هر کسی متعهد است به این . تحمل نمی کردید،اگر حس نکرده بودید به این برنامه نگاه نمی کردید. حس کردید
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برنامه و می تواند ادامه بدهد و خوشش می دهد و می چسبد به او، هر کسی موالنا را می خواند و خوشش می آید 

ست، تشخیص می دهد، پس آن نور در درونش خودش را به او و می گوید این راه بیداري من ا،و متعهد می شود

.برنامه اي را نمی تواند تحمل کندنمن ذهنی همچو. کردوگرنه تحمل نمی. نشان داده

خورم به ذاتَتسوگند نمیسوگند به سایه لطیفت

یک ،اي می کندیک اشاره. باور کنیاین سوگند خوردنش این نیست که مثل قسم من ذهنی قسم می خورم که تو 

سایه ،اگر توجه کنید ما سایه خدا هستیم،توجه کن به سایه لطیفت،می گوید به این توجه کن. تاکیدي می کند

.ما به عنوان حضور سایه او هستیم،یزدان هستیم

آیا اگر ما . سایه ما هم لطیف است،می گوید که سایه او ما هستیم. در اینجا و بیت بعدي ما را با خدا یکی می کند

اي می اندازیم، هر حرفی می زنیم، هر عملی می کنیم، هر فکري می شویم، هر سایهببه بینهایت و ابدیت او زنده 

در من ذهنی پوك است موقعی . این لطیف است،هر اثري، هر اثر ما سایه ماست. هاي ما هستنداینها سایه،کنیم

. که مات هستیم

براي همین است که من . االن می بینید که از نظر موالنا من ذهنی واقعاً یک جاي موقت و زودگذري استو شما 

هیچ کس مثل موالنا به این سادگی بیان . پیشنهاد می کنم ما وظیفه داریم که این دانش را به جهان عرضه کنیم

که ریاضیدان بودند، فیزیکدان بودند مثل فیلسوفان، مثالً آدمهایی. اگر هم کرده به سادگی بیان نکرده. نکرده

اگر شما فیزیک و ریاضی در :بله متوجه شدند این مطالب را، ولی حوصله اش را ندارد که بیاید، می گوید،انیشتن

. اگر نه که خارج شوید،حد من می دانید، حرف من را با فرمول می توانید بفهمید، بفرمایید

بارها گفتم اصطالحاتی ساده و ،مثالهاي ساده و نمادهاي ساده و با استفاده ازولی آن کسی که زحمت کشیده و با

دانم گاو، بیل، کلنگ و چه می دانم صبح صادق، صبح کاذب، اینها تمثیلها مثل مثالً می گوید خر، دم خر، نمی

.و مثل ایشان کسی مفصل نگفته. چیزهایی است که همه می فهمند

یعنی تو را به این توجه :و در بیت بعدي می گوید که.خود خداست قسم نمی خورممی گوید من به ذات تو که 

براي اینکه . و اینطوري می گوید تو فکر نکن خود خدا هستی،این را فقط بدان،می دهم که تو سایه خدا هستی

ذاتت فقط می تو به. بعد می گوید ذات تو با ذات او یکی است. من ذهنی می شنود می گوید من خود خدا هستم
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چون غرقه شدند ،در ذات تو کی رسند جانها؟ جانها یعنی منهاي ذهنی. به توصیف در نمی آید،توانی زنده شوي

. در صفاتت

پس ما که خداییتیم، ما که جنس او هستیم، به وسیله ذهن شناخته نمی شویم، پس هیچ کس نباید خودش را به 

ه توصیف ذهنی درآورده یعنی مثالً سوال کرده من کی هستم، شروع اگر ب. به توصیف ذهنی،توصیف در بیاورد

. س هستم، من دانشمند هستم و توصیفات دیگریئش، من پدر هستم، مادر هستم، من رکرده به توصیف خود

ي حرف می زنیم، عمل می کنیم، چیزي تولید می هوشیارما به عنوان. ي استهوشیاردرباره آثار،توصیف است

اینها توصیف ،هر چیزي که می توانیم ببینیم و فکر کنیم. آثار را هم به صورت توصیف می بینیم. یمدارکنیم، آثار 

. یعنی ما به فکر و حس اینها در نمی آییم و خدا هم در نمی آید. است

به منهاي ذهنی نمی توانند یا ذهن نمی تواند. براي همین می گوید در ذات تو این تو هم خداست و هم ما هستیم

ما فکر داریم با . ما جسم داریم با جسممان هم هویتیم.براي اینکه در صفاتش غرق شده،ذات ایزدي پی ببرد

بدن ما را در شکم مادرمان همان. ي استهوشیارو فکرهاي ما جسم ما همه آثار آن. فکرمان هم هویتیم

. االن زمخت شده،ه اش لطیف باشدمی توانست سای. بیرون هم همه کارها آثار اوست. ي درست کردههوشیار

اگر آثار ما به صورت . چون ذات ما لطیف است. توجه می دهد موالنا به اینکه در بیت قبل سایه ما باید لطیف باشد

داریم و بقیه آثار درد ظاهر می شود، اگر ما رد می شویم از پهلوي یکی به او درد می دهیم و او را به واکنش وا می

زندگی . قاعدتاً اینطوري نباید باشد. الزم نیست اینطوري باشد. درد است، این آثار من ذهنی استزندگی ما پر از

. اجازه نمی دهد اینطوري باشد

یعنی انسان از توصیف که من . و نباید اینطوري باشد. براي همین می گوید که ما فعالً غرق در توصیفات هستیم

لو اینکه من ذهنی داریم شما می توانید بگویید که من این من ذهنی و،ذهنی است جدا می شود و انکار می کند

نشان می دهد که،همین که شناسایی می کنید که آن نیستید. و انکار آن شما را زنده می کند به زندگی،نیستم

اصالً شناسایی قسمت تاریک ما، قسمت هم هویت شدگی ما همزمان . ي در شما در حال بیدار شدن استهوشیار

. براي اینکه اگر بیدار نمی شد نمی شناخت. ي هم هستهوشیاربیداري

شما اگر شناسایی دارید می کنید که با چی هم هویت هستید و چه دردهایی دارید و چرا این دردها را دارید و 

ر این وگرنه از کجا می فهمیدید؟ اگر غرقه می شدید د. ي دارد بیدار می شود در شماهوشیار،اینها اضافی است
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و بیداري را زندگی می خواهد که ،هر کسی کامال غرقه نیست، دارد بیدار می شود.صفات، پس کامال غرقه نیستید

. و همینطور این بیت را بخوانید.شما می شوید

3460مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

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

اول . یا خودت را آزاد کن صاف کن از تمام آن چیزهایی که درباره خودت می دانی و فکر می کنی آنها هستیتو ب

خودت را با مردم بر اساس . این را مبناي مقایسه قرار می دهی. با اوصاف بدنت هم هویتی،از بدنت شروع کن

باورهایی هستند که می گویی اینها آیا در شما. بر اساس باورهایت مقایسه می کنی. بدنت مقایسه می کنی

و او ناباورمند هست، کافر ،حقیقت مسلم هستند و اینها در مرکز من هستند، ولی آن شخص آن باورها را دارد

اگر در اوصاف خودت باشی، ذات پاك صاف . اگر هست در اوصاف خودتی، من ذهنی داري. است و هر چه هست

. خودت را نخواهی شناخت

هاي ذهنی آثار خودمان منتها ما چون در اوصاف در شناسایی. ما با ذات پاك صاف خدا یکی استذات پاك صاف

براي . که می توانیم نباشیم، اینها را می گوییم که نباشیم، می توانیم هم خودمان را و هم خدا را بشناسیم،غرقیم

،این چند بیت هم خیلی گویاست. استمشخص. نمی توانیم شناسایی کنیم، شناسایی خدا باید به او زنده باشیم

4726مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 

دیگر بر او بستی، بدانپردةهر چه گویی اي دمِ هستی از آن

هات، هر چه از خدا می همان تره،یعنی اي من ذهنی که داري حرف می زنی، دم هستی یعنی حرفهاي من ذهنی

یعنی ما هر چه راجع به خدا می گوییم . بدان که یک پرده جدیدي بر او می بندي،گویی و از ذات خودت می گویی

براي شناسایی او باید به او زنده . یعنی نخواهیم شناخت،یک پرده جدیدي بر او می بیندیم،به زبان و به ذهن

. شویم

خون به خون شستن، محال است و محالقال است و حالآفت ادراك آن، 

گفتگوي ذهنی . زنده شدن به زندگی، گرفتن برات، سند آزادي، همین قال است،پس بنابراین آفت درك زندگی

شما می بینید که وقتی پولمان زیاد می . م ماحال ذهنی را هم می شناسی. و دنبال حال ذهنی گشتن است.است

. ما دنبال حال ذهنی می گردیم و گفتگوي ذهنی. وقتی کم می شود بد حال می شویم،خوشحال می شویمشود
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. و ما نمی توانیم به وسیله ذهن آفتهاي ذهن را بشوریم. ولی این حال ذهنی و گفتگوي ذهنی آفت درك خداست

یک نیروي . دها را از بین ببریدیعنی شما با فکر کردن و هم هویت شدن نمی توانید فکرهاي هم هویت شده و در

و این نیروي شفابخش هر لحظه آماده وارد شدن ،جدیدي در اثر تسلیم و فضاگشایی باید وارد مرکز شما بشود

این را شما بدانید دیگر پس از این همه مطالعه راجع به موالنا و بزرگان دیگر، این لحظه شما . است به مرکز همه

.فضا باز کنید،یا در فکرتان می افتد،ر بیرون می افتد یا در ذهنتان می افتداطراف اتفاق این لحظه که د

و شما ،و می شورد شفا می دهد دردهاي شما را،از آن فضاي گشوده شده آب حیات می آید، خرد می آید

ان را از فقط شما می توانید دردهاي خودت. کسی نمی تواند این کار را براي شما بکند. مسئول این کار هستید

فقط . درون با تسلیم و فضاگشایی شفا بدهید و زندگی هر لحظه آماده است این نیرو را به شما تحویل بدهد

دانم پیش این بروم و آن کتاب و دل به مراسم و نمی. مقاومت را و قضاوت را به صفر برسانید و در صفر صبر کنید

،نگ و قبر و آدم و حاال منتظر شوم به حضور فالن کس برسمجا و نجات خواستن از سبروم زیارت فالن،را بخوانم

.جشن گرفتن و عزاداري کردن و اینها هم کمکی نمی کند. اینها هیچ کدام به شما کمک نمی کند

و شما هم مسئول وارد کردن . فقط،تا نیروي آنوري نیاید، نیروي آنوري هم فقط از گشودن فضا و تسلیم می آید

و این را هم بگویم که یک . فقط شما خودتان می توانید به خودتان کمک کنید. باید آماده باشید،نیرو هستید

ما را الیه به الیه شرطی . چیزي نیستنهمچو. اي می خواهند سریع یک چیزي بردارند و خداحافظ شماعده

خته گوش کردن به این برنامه با عجله با صرف وقت اندك با جسته و گری،هاکرده اند به دردها و هم هویت شدگی

. باید وقت بگذارید،شما نمی توانید موفق باشید

شما . می گوید خدا شما را مات کرده. بسیار قدرتمند است،و با این غزلی که خواندیم درست است که ساده است

هر لحظه .هر لحظه خدا می خواهد به شما کمک کند. هر لحظه سحر مبارك است. هر لحظه در شب قدر هستید

. تعیین می کند نه علل بیرونیاتفاق این لحظه را زندگی. شما می توانید در اطراف اتفاق این لحظه فضا باز کنید

هر کسی مالمت می کند واقعا . این مالمت ابزار من ذهنی است. شما هیچ موقع علل بیرونی را مالمت نکنید

. کورکورانه زندگی می کند،ناشیانه زندگی می کند

ست نه موقوف عللاکار او کن فیکونم او جان دهدت رو ز نفخت بپذیرد

.شما از علل دست بردارید و مالمت نکنید
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تا پاك کند ز سیِّئاتَتکردچون جوي روان و ساجِدت

گناه، هم هویت شدگی با. ئه به معنی خطا و گناه و همان هم هویت شدگی استیجمع س. ئات یعنی گناهانیس

ي می آید و با چیزي هم هوشیارگویم وقتیببراي اشخاص جدید . چیزهاي بیرونی است و دردهاي حاصل از آن

و بالفاصله ،هویت می شود، هم هویت می شود یعنی چه؟ یعنی می چسبد به چیزي و به آن حس هویت می دهد

به انگلیسی Identification. هستidentificationاش لفظ انگلیسی. یا همانیده می شود. آن می شود مرکزش

وقتی ما با چیزي هم هویت می شویم، فکر می کنیم داریم یک چیزي جدیدي که . یعنی همان را درست کردن

مسیحیت . و این گناه است، ما همان چیز قدیم هستیم،چیز جدید ما نیستیم،خودمان هستیم درست می کنیم

االن می . دهدباه اولیه همین است که انسان هم هویت شده و خودش خودش را باید نجات گن. هم همین را گرفته

. ساجد یعنی سجده کننده. گوید که ترا مثل جوي روان کرد و ساجد کرد

. توجه کنید که قدرت تسلیم یعنی پذیرش اتفاق این لحظه قبل از قضاوت و رفتن به ذهن فقط مختص انسان است

یعنی همین که می گوییم در اطراف اتفاق این لحظه فضاگشایی کنید ،خدا به انسان دادهاین خاصیتی است که

براي اینکه . تواند سجده کنداي نمیهر باشنده. براي همین می گوید که ترا ساجد کرده. این مختص انسان است

اي : یادآوري کنم که گفتآن بیت هم . انه است که این لحظه انسان بلد استهوشیارسجده یا تسلیم پذیرش

تمکین یعنی توانایی تسلیم و ثبات یعنی زنده شدن به . غذاي روح،دهنده غذا، دهنده قوت و تمکین و ثبات

. که آدم پایدار می شود به یک چیزي که از بین رفتنی نیست، آفل نیست. بینهایت او

براي اینکه خلق . ثباتی ده نجاتزین بیخلق را. دهنده غذاي روح، غذاي معنوي و قدرت تسلیم و ثبات خداست

این چیزهاي گذرا . اندثبات شدند، براي اینکه ثَبات خودشان را یا ثُبات خودشان را روي چیزهاي گذرا گذاشتهبی

پس بنابراین زندگی ما را تمکین داده، قدرت تسلیم . هی می گذرند و تغییر می کنند، ثبات ما به خطر می افتد

. تسلیم می شویم روان می شویموقتی که . داده

شما دیدید آب . اینها پشت سر هم هست. جاري شو دربرگیر بپذیر. یادتان هست گفتیم بپذیر جاري شو در برگیر

من ذهنی . از پهلویش رد می شود یا از باالیش رد می شود. آب می آید می خورد سنگ. چطوري جاري می شود

کههستسنگهاازخیلی.پرممیباالیشازنهو شوم می از کنارش رد نه،می گوید این سنگ را باید هل بدهم

مییکیبکنی؟خواهیمیکارچهشما،میردمیمازندگیدریکیمثالبشويردپهلویشازیارویشازباید
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،شودمیردپهلویشازآب،کنممیمقاومتوایستادموجلویش،رااینبدهمهلبایدکهگوییدمیشما،رود

.شویدمیآبمثل،شویدمیجاريشویدمیتسلیمشماوقتی،باشیدآببایدشما

کهشودنمیباورمانما.استالهیقانونقضا.قضا؟آوردمیپیشکی،آیدمیپیشچالشهاازخیلیبنابراین

رااین،میآوردبوجودزندگیافتدمیاتفاقیهرکهبدانیدبایدهستیدهرچیشما،مابهدادهراحواسشخدا

میردپهلویشازآبمثلبشویدتسلیماگرشماحاال.استاتفاقبهتریناتفاقاینو،بدانیدیقینوقطعبصورت

جاريشما.رویدمیبیتاینمخالفداریدشما،اینبابیاییددررودررواگرولی.شویدمیردرویشاز،شوید

سنگباایستدنمی،رفتوها،شودمیردرویش،اطرافشازگیردمیدربرآب،گیریدنمیدربرشویدنمی

دادهتمکینقدرتمابهخداچون،آبمثلبشویمردبایدپهلویشازیکیمرگچالش.جنگیممیما،بجنگد

.شدیمساجدماپس

،کنیدمیبازفضاشماافتدمیاتفاقیهرلحظههر،هستیدساجدشمالحظههریعنی،تسلیمتوانایییعنیساجد

نباید،کنممقاومتمقابلشدرتوانمنمیذهنیممنِبامن،آوردمیپیشمنبرايزندگیرااتفاقاینگوییدمی

،بیایدماسرِبداتفاقکهنیستاینقدروقضا،گویممیدارمراقدروقضاهمان،قضاقانونشما.بکنمراکاراین

به،گذاردمیشماپايجلوياتفاقییکشمااحوالواوضاعبامتناسبزندگیلحظههرکهاستاینقدرقضاو

میهستید؟جاريشماآیاکهببیند،کندامتحانشمادرراخودشنیرويخواهدمی،دادهتمکینقدرتهمشما

خواهدمیبکند؟خواهدمیچکار،دهدمیبزرگتري،دهدمیبزرگتريچیزیکهمبعدبپذیرید؟رااینتوانید

.چیزهابادردهاباشدگیهویتهم.کندرهاراشماشدگیهاهویتهمازخواهدمی.بدهدنجاتراشما

،داریمبینشفضاآندیدبا،داریمبینشما،شودمیبازفضایعنیشویممیساجدوشویممیجاريکهلحظههر

،شودمیباززندگیتانچشمهاي،کنیدمیبازرافضابیشترشماهرچه.استذهنخوابازبیداريفضاآندید

میبازوقتیرافضا،کنیدنمیشکایتبینیدمی،شمابینیدمیدرست،شودمیبستهذهنیتانمنچشمهاي

بدهمنجاتراخودممنو،بفهمممنکهافتادمنبراياتفاقاین:گوییدمی،کنیدمیشکرراخداکنید

تا پاك کند ز سیِّئاتَتکردروان و ساجِدتچون جوي 

زارترهاینکهولو،کردهماتراشماخدا.هستیدخدابارودرروشماپس،نیستیدروانونیستیدساجدشمااگر

کهمیدهبف،نرساندجاییبهراشماهاتترّه،بپردازیدهاتترّهبهتاکردهسبزراشمازارتره،کردهسبزراشما
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شماحاال.نشودهویتهمزیادآدمکهاستاینچیزبهترینولی.بشویدساجدباید، خوردنمیدردبههاتترّه

هویتهمآنهاباکهراقدیمیچیزهايکنیدسعیو،نشویدهویتهمجدیدچیزهايبادانیدمیراچیزهااینکه

.بیندازیدراآنهاوبشناسیدشدید

جهاتَتتا بازکشد به بیهر جهتی تو را بال داداز

جِهاتهماستدرستجهاتهم،همجهات،استدرستهردوکَشیدنیاکشیدنشبیهکلماتاینکنیدتوجه

استغلطیکینکنندفکرکنندمیگوشکهآنهایی،خوانممیرادوهرمنموقعهابعضیبنابراین.استدرست

رفتیدهرجهتیبهسوییهربه:کهگویدمیموالناکهدلیلاینبهاستمهمبسیاربیتاین.استدرستیکی

انکارو،جسمانکاربعالوهیمهستجسممابگوییملحظهدراینمااینکهجايبهکهاستاینجهتچیه؟جهت

،ماازبشودجاريزندگیخردوانرژي،درماهستزندههمیشهکهخدابینهایتآنازو،خداستبینهایتجسم

.هویتیمهمآنباوذهنیفکریکبهرویممی،بندیممیرابینهایتاینما

خالفاگرهویتیم؟همفکریکبافهمیممیکجااز.استهویتهمآنباانسانکهذهنیفکریعنیجهتپس

بهکسیاگر.شویدمیخوشحالشماکندتقویتراآنکسییا،شودمیایجادمنفیهیجانشمادربگویندآن

ایندرهیجانیآن،استدرستیااستغلطگویدمییکیکهنیستمهمبرایشاصال،باشدزندهخدابینهایت

همباورهاباشمااگر،هویتیدهمباورهاباشودمیمعلومپس،داریدجهتشمااگرپس.کندنمیایجادشخص

،استدرستشماباورهاياگر،استدرستمنباورهايبگوییدخواهیدمی،داریدذهنیمنآنبراساس،هویتید

.داردباوريدشمنِذهنیمننتیجهدر،ایددشمنآنهاباوباورهاازخیلیبودنغلطرويکردیدتمرکزحتماًشما

.شوندمیدیدهدینیکداخلدرباوريهايدشمن

ولی،داريرادینایندرست است که کهتوبادینجنبهاینخاطربهمنگویدمیهستندنفردودینداخلاگر

موالناببینیدولی.داردجهت،نیستزندهخدابهد،دارذهنیمن،دارماختالفیادشمنمکنیمیفکرآنطوري

بهرفتیتوفکريجهتهر.دادبالراتوهرجهتیاز.دهدمیبالتوبهخدابرويهرجهتی:گویدمی،گویدمیچه

يهوشیارآنبهجهتیبیآنبهجهتازبکشدراتودوبارهتا،جهاتتبیبهکشدبازتاچی؟که،دادهدردتو

بیيهوشیاریکبهکندمیفکرکهحالیدرانسانشودمیپس.استنداشتهجهتکهخدائیتآنبهاولیه

مااولاز،نیستايغریبهجنس،شماستاصلیخودوستازندگیخودآنو،بشودزندههمسوبی،همجهت
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چیزدیگراینبیرون،آیدمیآنجاازبعد،رسدمیمیوهمثلآنجاذهنتويرودمیيهوشیاراینکه،ایمبودهآن

.فهمیدنشکهنیستمشکلی

،بپزد،برسدداردمدتییکسیبتابستان.کنیدنمیگیرزیادآنجا،باشیدهوشیارباشیدزرنگاگرشمافقط

همما. افتدمیرسیدوقتی،بچسبددرختبهکهندارداصرارمیوهیعنیسیب. افتدمیخودش،بشودخوردنی

جهتیهردرکهبینیدنمیمگر،هاشدگیهویتهماینازخواهیممیچی،بیرونذهنازبیاییمبایدایمرسیده

سوبیخودشکهسوییبیبهبکشدشمااینکهبراي؟چرانپرسیدید.شمابهدهدمیبالشماکنیدمیحرکت

.بشویمزندهسوبیبهبایدما،بریزدفروتناینکهزمانیتاهستیمتنایندرکههمماو.است

توضیحنتوانیدنمیاینازبیشترشمابپرسیدنیایید. فهمیدشودنمیجهتباراجهتبیراسوبیکنیدتوجه

هر.استجهتسوالنکنیدسوال.استجهتتوضیحنهخدا؟بهراجعجهتیبی،سوییبیبهراجعدهیدب

راهاشدگیهویتهمشناساییتوانما.کنیدبازدروندررافضافقط.استجهتخودتاناصلبهراجعفکري

.کندمعنیتواندمیخودشبرايکسیهررااولمصرعیعنی.داریم

،آیدمینظربهمشکوكاوحرکات،کردنکنترلبهکنیمیشروعشويمیهویتهمهمسرتبامثالبینیمی

شماست،امتدادشمابچهیاشماهمسریعنیایشانکهکنیمیفکر،کنیکنترلخواهیمی،کنیمیبدفکرهاي

حرفوقتی.ببردراشماآبروينزندحرفمجلستوموقعیک.داریددوستشماکهبزندهاییحرفخواهیمی

.نیستبلدزدنشحرفمنهمسر،شویدمیکوچکشمارودمیشماآبرويزندمیناجور

رشته،کنیمانتخاببایدمارازندگیشجاي،استسالش50فهمد،نمیهنوزاستطورهمینهممابچه

دخالتبایدماکنندمیزندگیکهموقعی،کنیمدخالتبایدماراهمسرش،کنیمانتخاببایدماراتحصیلیش

کهچی؟که.مابهدهدمیبالهمههاجهتاین.نکنراکارآنبگورااین،کنزندگیطورياینبگوییم،کنیم

شودمیراشدگیهویتهمولی،شناختشودنمیراسوییبی.بشویدسوبییعنی.بشویدجهتبیشما

،خودمانزندگیرويکنیمتمرکزهمما،کنندزندگیآنهابگذاریمبرداریم،مردمسرازدستاستبهتر.شناخت

.کنیمزندگیخودمانصورتبهترین،بکنیمراخودمانزندگیهمما

ازدواجکسفالنبابرودامبچهاگر.شودمیمربوطمابههایشحرفماست،امتدادماهمسرکهبگوییمنیاییمما

میبالتوبهجهاتاینتمامدر،استجهت،استسوهمههااین.شوممیکوچکمنرودمیآبرویممنکند

اگر؟خواهیدنمییابشویدمتوجهخواهیدمیشما.نکنیدراکاراینشماتادهدمیزندگیدهد؟میکی.دهد
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هیچزندگیبگوییدوبکنیدخودتانرويراخودتانتمرکزاگر.کردنخواهیدپیشرفتراچیزهااینکنیدانکار

هویتهمخواهممیهمخودمدر،کنمدرستراخودمزندگیخواهممیفقطمن،نیستمربوطمنبهکس

. کنمرهاراآنهاو،بشناسمهماشخاصبا،بشناسمهمرابیرونیچیزهايباو،بشناسمرادردهاباهاشدگی

تاچنداینبهباورهاوبدنومادر،وپدرکار،بچه،همسر،کنندمیکنترلخیلیراماتاچندشدگیهویتهم

میحرفیهرشما،دیدخواهینشويهویتهماوباوبرداریدهمسرسرازدستاگرشما.کنیمنگاهماچیز

فقطمنکهرسیدمنتیجهاینبهمنحقیقتانه،نگویمهیچیوبخورمراخودمکنمنگاهمناینکهنه،بزنخواهی

مرکزموکنمرهاو،بشناسمرااینهاهویتمهماگرچیزتاچنداینباببینیمخواهممیو،کنممیکارخودمروي

.آمدماینبرايمن،کنمخداجنسازرا

***پایان قسمت دوم *** 
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خندد عشق بر ثُباتَتمیگفتی که خَمش کُنم، نکردي

،نپریمجهتآنبهجهتایناز،نپریمصندوقآنبهصندوقاینازوکنیمخاموشراذهناینمادادیمقولبارها

یکبهبرویمآییمنمیدرفکرایناز، استمسکرنونوصندوقفرجه: دادیمقولخودمانبهمانرویمجهتبه

عملدادیمقولخودمانبهبارها.فکرتادوفاصلهبهشویممیزندهایستیممیآییممیدرفکراینازدیگر،فکر

هاصندوقازوصندوقآنبهصندوقایناز،پریممیجهتآنبهجهتاینازلحظهبهلحظهنتیجهدر،نکردیم

دوهرتلفظاًثَباتوثباتضمندر.خواهیممیثبات،هستندمحدودیتو،هستندبیرونیچیزهايبهمربوطکه

.هستنددرست

خداگفتیمهمبارها.یعنیخداستنهایتبیاوستبینهایتبهشدنزندهمعنیبهاینجادرواقعدرثَباتیاثبات

نمیمرگو،استزندههمیشهخدا،میردنمیخدایعنیابدیت. ابدیتیکینهایتبییکی،داردخاصیتدوتا

ماجنسخاصیتتادواین.آیدنمیدرمحدودیتبهبنابرایناستنهایتبیو.نیستجسمجنسازخدا،پذیرد

خوابازشدنبیداروماندنآگاهوابديلحظهاینازآگاهیواونهایتبیبهشدنزنده.دنکنمیمعلومهمرا

.کندمیتعیینهمراماجنسکهاوستابدیتونهایتبیبهکردنمیلواقعدرماندنبیداروذهن

حرفبهداردریشهلحظهایندرعمیقاًکهکسی،استعمیقداريریشهیعنی،استثباتاوابدیتونهایتبیو

اگر،کسیحرفبهبدهیدنشانواکنشبایدشماچرا.کندنمیتوجهاستبیرونیهايزچیبهمربوطکهآنواین

بشودبایدزنده.ترسدنمیمرگازاستزندهاوابدیتبهواستزندهاونهایتبیبهکهکسیدارید؟ثباتشما

گفتمبارهاو. داردوجودهمابدیتییکبداندوفکريصندوقیکدربروداینکهنه،بشودزندهذهناًاینکهنه

نمیکمکمابه،محالواستمحالشستنخونبهخونکردن،سوال،ذهنیدانستنآوردن،دلیلجدل،وبحث

.استانسانمرکزگسترشبهمربوطموضوعاین.نیستسوالبهمربوطموضوعاینکنید،سوالنبایدشما.کند

آندرکهنهایتبیاندازهبهکندمیپیداوسعتمادرونیعنیچی؟یعنیشویدمیزندهخدانهایتبیبهوقتی

.بگنجدچیزهمهبحرایندربحرایندر.گنجدمیچیزهمهبحر

بهدیگرآییممیدرفکرصندوقیکازمااست،سادهچقدرببین،کنینمیخاموشچونتوکهگویدمیدارد

درچون.نیستخبريصندوقمحدودیتدرکهکردیدشناساییشماچرا؟.اوبهشدیمزنده،رویمنمیصندوق

چیزهايدرکهکردیدشناسایییقینوقطعصورتبهدیگراالنشماو،استبیرونیچیز،صندوقمحدودیت
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میبهترراآدمبیرونیرفاهوضعیتپولنیست،زندگیپولدر.کنیدشناسایینکردید،نه.نیستزندگیبیرونی

اجارهرویدمیوگرنهدبخریبزرگترخانهتوانیدمیباشیدداشتهپولاگرشما.آوردنمیخوشبختیولی. کند

.شودنمیخوشبختیپولشودنمیخدانهایتبیپولولی.شویدمینشین

همداریدشما.شوممیخوشبختواقعاکنمازدواجشخصاینبااگرمنکهکندفکرنبایدکسهیچطورهمین

داشتهثباتییکبایداول،بشويزندهعشقبهبایداول،ببخشیوسعترادرونتاولباید.شویدمیهویت

ازموقعآنبعد،کنیعملزندگیدستوربه،نپردازيخداوخودتتوصیفبه،بکنیخاموشبایداول،باشی

هویتهماوبااینکهبدونآزادانه،انسانیکاز،غذایکازشمااینکهباداردفرق. کنیاستفادهبیرونیچیزهاي

داردفرق. دارندفرقآسمانتازمینباهمدوتااینرا مرکزت قرار بدهی، اویاوکنیاستفادهببريفیضبشوید

آنهاذهنیتصویرنهیا،باشدهمسرتیاباشدفرزندتمثالً،باشیداشتهعشق،باشیداشتهدوسترایکی

.کنیزندگیآنهاباکنترلوترسباو،باشدمرکزتدر،باشدخودتذهنیتصویرازقسمتی

حرفکنیدتعیینراچیزشانهمهباید،هستیدآنهاصاحبکهکنیدفکرشما. بلرزاندراشمابایدشماعملهر

بههمیشهخدابگوییمیاعشق،نکنیخاموشاگرنگویند،چیبگویندچی،راشانآیندهرارفتارشانرازنشان

منبینش،هستیمنخردبهمجهزتوبابا:کهگویدمیمابهکندمینگاهداردواقعدرخدا. خندیدخواهدما

میعشقتوبهمن،بشوزندهمنبهایستادمجاهمینمن،چسبیديسطحیچیزهاياینبهرفتیچرا،هستی

چیزهااینبهرفتی،کرديرهامراثبات،آرامش،سبببیشادي،دهممیچیزهمه،دهممیخرد،دهم

.داريرامنخردتوچون،توانیمیو.کنشناساییچسبیدي؟

بیدارتواناییماپس.بردنمیذهنخواببهراماخدا،بشویمبیدارذهنخوابازتوانستیمنمیمااگرکنیدتوجه

اگر.ببرندفروخواببهبیشترراشمامردمبگذاریدنبایددانیدمیدیگرشماالبته.داریمراذهنخوابازشدن

بهراآدمتلویزیون،کنیدمیگوشتلویزیونشمااگر.هستندخواباکثریتمردم،مردمازکنیدتقلیدشما

میگوشايبرنامهشمااگر. استاینطوري،باشدداشتهبزرگانبهراجعايبرنامهیکمگر.بردمیفروخواب

میبیدارشمادررادرددارد،رویدمیفرودردبه،شویدمیناراحتشماوگویدمیبدحوادثاش همهکهکنید

،کندمیبدتررامرکزاینو.کندمیهمزیادتر،هیچکهدهدنمیشفاراشمادرد،شمابهکندنمیکمک،کند

.شماستمیلبهبسته.کندمیترسفت
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هستیدمطمئن،خوابیدمی10ساعتشما،کنیدمیشبکهخوابیمثلدرست،داریدراتشخیصقدرتشماولی

،نداریمآدمیهمچونما.نشومبیدارنکند،خوابممیبگوید،شناسیدمیآدمشما،شدخواهیدبیدارصبحفردا

آنجادر.داریمرامعمولیخوابازشدنبیداروخوابیدنتوانماپس.شوندمیبیداروخوابندمیدانندمیهمه

نگذاریدکهشرطیبه،داریمرابیداريورفتنفرودردخواببهرفتنفروذهنخواببهیعنیخوابیدنتوانهم

:اینکهبهراجعاما.بریزندشماجانبهپارازیتبیرون

جهاتَتتا بازکشد به بیاز هر جهتی تو را بال داد

خوانممیبرایتانمثنويازابیاتی، شویمنمیخاموشولی،باشیمخاموشدادیمقولماکهآخربیتطورهمینو

امروزبکنیدموضوعاینبههمتوجهاستمهمیبیت، جهاتتبیبهکشدبازتا، دادبالتوجهتیهراز:  گفت

وراانسانسرنوشت،راانسانسرگذشتراانسانقصهیعنی،بگویمخواهممیراتوشیرینقصهمن:گفتموالنا

ایناز.استزیباییچشمهوعشقچشمهوخردچشمهوشاديچشمه،حیاتآبچشمهقصه،انسانقصه

.دیبیادرآبازبدانسانقصهکهنیستالزم.نیستايقصهدیگرترشیرین

خوبراغزلهمینشما.بخوانیمراشمسدیوانهمه،رامثنويهمهمانداردلزومیکهکنمعرضمهاینو

باراشمااستکافیبیتتاپنجاه،بخوانیدخوبخوانیممیامروزکهابیاتیهمینیا،بخوانیداینقدر،بفهمید

از.نکنیدتقلیدشما،کندمنحرفراشماجمعنگذاریدوکنیدعملبفهمیددرست،بیتتاپنجاهبرساندحضور

استفادهزندگیخردازتوانیممیماخوابدریعنی،دادهخردمابهخداگفتمو،شنویدمیموالنامثلبزرگی

. استسبزدوهراالنگفتمابهاینکهبرايذهن،خوابدر،کنیم

بینفاصله،بله؟بینیدمیراهاکالغگوییممیآیدمیکالغتاچندکنیدنگاهراآسمانزدمرامثالاینبارها

کهاشفاصله،بیندمیچشماینراهاکالغگوییممی،بلهگوییممیاست؟خالیفضايکهبینیدمیهمراکالغا

آنمعادلکهاستاینجوابش.استکنندهبیدارواستمهمبسیارجوابشبیند؟میچیراءخال،استءخال

کردينگاهآسمانبهاینکهکما.بکنیدتوانیدمیاستفادهبخواهیدموقعهر.هستمادروندرء و فضاخال

.دیدي،ببینیراء خالخواستی،کنیاستفادهخواستی

کهشنويمیهمراهانتبینفاصلهگوییممی.شنويمیراهانت،هنرمندیکتاربهکنیمیگوشموسیقیبه

کهشنودمیچیراهانتبینفاصله،شنودمیگوشاینراهانتگوییممیخوب .بلهگوییممی؟استسکوت
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بگویید،ماستاصل،ماستيهوشیارآنوهستمادروندرسکوتآنمعادلاینکهبراي؟استسکوت

نکنیاستفادهاگر،کنیمیکنیاستفادهاگرشما،درکارنددوهر،سبزنددوهرگویدمیهمینبراي.خداست

.استسادهبسیار.ماندمیبیکار

2063مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت 

نشنود پند دل آن گوشِ کَرَشتا به دیوارِ بال ناید سرَش

بشویممتوجهتا،بیافرینیمبایدبزرگیدردیکبیاید،دردوبخورددیواربهبایدماسرواقعاًآیا.استذهنیمن

کهرادلپندما.نشویمهایمانشدگیهویتهممتوجهاگر،افتدمیبدحوادثمرتب.استکردهماتراماخدا

،کردهماتراتوخداچراکهبگویمتوبهمنتا،بشوزندگیجنسازیعنی،بگذارمنرخبررخ:گفتموالناامروز

بالهاينیستالزمکهایدکردههمقبولوایدفهمیدهاالنشماو.بشنويخوبراحیاتآبچشمهقصه

دنبال،داردکرگوشماذهنیمنکهدانیدمیو.کنیدعملراچیزهااینشماتا،بدهدرخشمابرايبزرگتري

نمیکاردیگرشمابرايشعاراین دانیدمیشماو،بهتربیشترچیهرشعارو،هاستشدگیهویتهمکردنزیاد

.بهتربیشترچیهرکهنیستطورياین. کندنمیکارهممابرايکند،

حالتدرکهبگویدخواهدمیبخوانم،همرااین. پذیریممیدلجانباراموالنامثلبزرگهايآدمدلپندماو

هویتهملحاظبهفکري،وجسمیلحاظبههستیم،آبادزارترهماکهحالتیدرذهنی،منحالتدرشدگی،مات

آنبهصندوقاینازکنیم،میتکراردائماذهنمانتودائمامعنیبیهايحرفو،شدیمشکوفاهاشدگی

گفتگفته،مابهقبالرابیتچنداینموالناو.هستبیرونتوجهوتاییدبهمربوطهاصندوقاینهمهصندوق،

.زدهمقبالرامثالاینهست،کافرانقبرمثل

417مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت 

اندرون، قهرِ خدا عزَّ و جلّچو گورِ کافران، بیرون حلَلهم

هستیم،دردهاوبیرونیچیزهايباشدههویتهمکهاینبرايهستیم،خداقهردچارماما،مرکزدر:کنیدتوجه

ازپسکردهذهنواردآوردهراما.ماکردیمفلجراایزدينیرويکهاینبرايکند،نمیتحملخداراوضعیتاین

درراچیزجورهزاروراانرژیشبتواند،بشویمزندهاوبهتاهستیم،خودشمابیرون،بیادخودشبیاد،مدتییک

مثلبیاییمتوانیمنمیماکرده،کاملیاینبهرامامغزاینآوردهراماکهداشتهمقصوديکند،پخشجهاناین
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قهرمامرکزیادرونشاماهست،آالتزیوروهستطالکاريوهستبارگاهبیرونشکه،بشویمکافرانگور

هویتهماید،زندهعمقییکبهکههستیدآدمییکواقعاآیاببینیدکنیدنگاهخودتانبهاالنشما.خداست

قشنگموهايوشگلوخوقشنگلباسبیرونتانولی،هستدردازپرخداست،قهرشمامرکزیا،نداریدشدگی

هست؟یکیکدامدهید،میپزآنهابه،داریدکهچیزهاییآنوزیباییوجوانیو

اندپندار پیش آوردهپردةاندکردهچون قُبور آن را مجصّص

راخودموایستمخواهممیآینهجلومن،قبرمیکمنآقاکه.خواندبایدروزهرکههستمهمنقدریاابیاتاین

بهشودمیالهامآنورازلحظههرهستم؟ايزندهآدمیکیا،خوابیدهاینجاايمردهیکقبرمیکمنکنم،معنی

درمردم.قبرمیکپس؟امزندهشدگیهایمهویتهمبهاالنمنآیادارم،زندگیمنزندگیم،بهزندهمندلم،

خودشبایدهمکسیهربدهید،جواببایدراسوالایناو؟بینهایتبهامزندهذهنم،ازآمدمبیرونیاذهنم

.بدهدجواب

اندپندار پیش آوردهپردةاندکردهچون قُبور آن را مجصّص

مردمبهرابیرونمساختم،راذهنیممنیعنی،اندکردهزیبااند،کردهکاريگچرااینقبرهامانندام،خواندهاخیرا

یکدرمرکزممردم،مندرمرکزمدانندنمیولی،دارندعالیذهنیتصویریکمنازمردمکنم،میارائهراهمین

پردهاگر؟ستازندگیدیددیدتاننهیا؟بینیدمیهستمرضگفتیمکهپندارپردهازپشتشما.دارمپندارپرده

نمیهستیدرقدشبتويشماپس،ایدشدهماتشماپسگفتیم،کهستاذهنیبیماريهماندارید،پندار

.نداریداطالعیگفتحافظهستید،مباركسحربهنزدیکخیلیشمادانید،

کهکسیهردارد،رنجشکهکسیهردارد،دیگرانسانهايازتوقعکهکسیآن؟هستپنداردرپردهکسیچه

کندمیفکرکهکسیهرگیرد،نمیبرعهدهلحظهایندرراهوشیاریشمسئولیتکهکسیهرکند،میمالمت

جاريزندگیخردبشودعوضاگربیرونکندمیفکرکسیهرشود،میزندهمنمردهاینبشودعوضبیروناگر

هست،درونبهبیرونازوبشودآبادهمدرونکرد،عوضشودمیرابیرونکندمیفکرکهکسیهرشود،می

خداشمامرکزاگرشود،میپخشبیرونبهشمامرکزازشمازندگی.هستبیرونبهدرونازهمیشهکهحالیدر

.هستزندگیهست،دوستیهست،عشقهست،زیباییهست،آبادنیدروندرهستگونه
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برگ و ثَمرموم، بیهمچو نخلِ طبعِ مسکینت مجصّص از هنر

همهاینمندانشمندم،منکه،ذهنیفضائلازآنبهبستیمزینتکه،بدبختذهنیمنیعنیمسکین،طبع

مانندآید،نمیخردهیچآید،نمیدانشیآنورازهیچ.ذهنیدانشهنرمندم،مندانم،میمنخواندم،کتاب

مومیدرختمیوهمثلهمذهنیمن.دهدنمیخرمااینبسازمومازراخرمادرخت.هستمومیخرمايدرخت

از.نیستواقعیهاشسیبپالستیکیسیبدرخت.سازندمیپالستیکازامروزههست،پالستیکیهست،

شکفتهشدگیهاهویتهمبراساسزارم؟ترهمثلیاهستمسبزدارم،سبزيبیروندرمنآیابپرسیمخودمان

واقعایاذهنیمنخرمیوسبزاینبخاطرو،طلبممیتوجهطلبم،میتاییددایماو،آنهابهدهممیپزوشدم

.خودمانازبپرسیمهستم؟زندگیسبزدارم،میوه

راشماتا،دادبالراتوجهتیهراز:گفترا،بیتاینبفهمیمدرستکهبخوانمبرایتانهمرابیتچندتااینبله

پس.دادخواهددردتوبهايرابطههرنکنی،خالیرامرکزتنشوي،زندهزندگیبهاگریعنی.بکشدتاجهبیبه

باوداشتیمذهنیمنکهاینبرايشده؟خرابمازناشوییزندگیچراموالنایی،دانشاینبافهمیممیمااالن

رسیممیاالنحقیقتاینبهماپس.دردایجادبهکردشروعذهنیمنتادورابطهکردیم،ازدواجدیگرذهنیمن

: گفتکهمهمبسیاربسیاربیتآنبهتوجهبا

جهاتَتتا بازکشد به بیاز هر جهتی تو را بال داد

هرباايرابطههرسال،سیبهبرسدسنتتودارينگهراذهنیمناگرکههستاینمعنیششدهسادهطوربه

خواهدایجاددرد،کنیازدواجآقاییهرباهستیدخانماگرداد،نخواهدنتیجهیعنی،داشتخواهددردکسی

مسئلههممادرتوپدرباشد،خواهدایجاددردهمکارمحیطدرشد،خواهدایجاددردهمهایتبچهباشد،

ذهنیتمنبخاطرهستند،بديهايآدمآنهایا،هستیبديآدمتوکهنیستاینبخاطراینداشت،خواهی

.جهاتتبیبهکشدبازتاکنید،حفظراشعرهااینداد،بالراتوجهتیهرازهست،

دراگردانیدمیشماو،هستذهندرهنوزاگر،ذهنتورفتههوشیاريبصورتکهبشودمتوجهخوبکسیهر

یکیباورهايیکی،فکرهايویکییاهمسرتانرفتاراگرنه،یاداریدشدگیهویتهمکهدانیدمیباشید،ذهن

داشت،خواهددردرابطههستیداگر.شخصآنبایاباورهاآنباهستیدهویتهمشماکند،میاذیتراشما

ثمر.هستعشقیرابطهثمرخواندیم؟میاالنکهبودچیثمر. رسدنمیثمربهباشددردتوشکهايرابطه



# Programگنج حضور743برنامه شماره 743

39: صفحه

من.نداریمثمرماهست،ثمر،شدهبزرگعشقباکهستافرزنديثمرهست،فرزندتانباشماعشقیرابطه

خوبگفتموالنا. هستمومیخرمايدرختمثلهست،پالستیکیاشمیوهندارد،میوهندارد،ثمرذهنی

.بفهمیم

دارد،خوبلباسدارد،خانهکرده،زیبارابیرونشدرد،ازپرذهنیمنیعنیمسکینطبعهست،همینببینید

ایندهد،میپزدانششبهدهد،میپزهمسرشخانوادهبهدهد،میپزهمسرشبهدارد،خوشگلیدارد،جوانی

بیهست،پالستیکی،مومیخرمايدرختخودشاما،کردهآویزانراهااینهمهیعنیهست،هنرازمجصصها

اگرگیرید،میثمرباشدعشقیاگربگیرید،ثمرتانزناشوییرابطهازتوانیدنمیاگرشما.هستثمروبرگ

بهبرسیددیرکنیدتاخیرخواهیدمینباشدعشقیاگرببینید،راهمسرتانخانهبرسیدداریدعجلهباشدعشقی

. داریمداریم،نزدیکمانهايآدمازمارنجشوکینهوتنفرکنیدتوجه.داریدکینهاگردارید،تنفراگرخانه،

خمبایدشماست،کردنخمبرايهااین:کهگویدمیگوید،میبعديبیتهست؟چیبرايدردهااینهمهحاال

محالشستنخونبهخونکنید،درستتوانیدنمیهست،غلطکجایتکهکنیدتاملکنید،فکربایدبشوید،

درستراخانوادگیتانرابطهذهنیمنباتوانیدنمیشماکنیدتوجه.کنیددرستتوانیدنمیمحال،وهست

زندگیبشویم،خمخودمانمیلبهاگرماشویم،نمیخمماکههستاینبرايدردهااینتمام. توانیدنمیکنید،

موالناخوداالنآورد،میفشارهممردموسیلهبهزندگیکند،میمتعادلرافشارشزندگیآورد،نمیفشار

کنیدنگاهاالنو.بشوندخمايعدهیککهاینبرايکردهدرستراپهلوانومیرخدا:گویدمیدهد،میتوضیح

2996مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 

تا فرود آرند سر قومِ زحیرساخت موسی قدس در، بابِ صغیر

شدند،نمیخمهااینها،کلفتگردنوپادشاهانیعنیبودندسرفرازوبودنددردازپرکهمردمیگویدمی

بایدبروید،بشویدردبیاییدطوريهمینشماکهنبودطورياینساخت،کوچکدریک،قدسدرموسیبنابراین

خموشدمیپیادهاسبازبایدبشودواردخواستمیکههمشاهخوبشدید،میخمبایدخیلیشدید،میخم

آن،دردهايوماذهنهست؟چیکوچکدر.هستیکتاییفضايقدسازتمثیلشهست؟چیتمثیلش.شدمی

خمبرايهست،صغیربابمانرئیسبامابدرابطه.ماستکردنخمبرايهست،صغیربابشوهروزنرابطه

بیرونجغرافیاییحالتازراقدسشماست،اماديمامرکزوماستتقصیربفهماندکهاینبرايماست،کردن
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یکشمادروندردهد،میتشکیلراشمادرونیکتاییفضايوستایکتاییفضايقدسکنیدفرضبیاورید،

ماموقعهر.کندمیکارهمخودکاروکندخمراشماکهساختهآنجاراآنخداست،اجهنمکههستذهنیمن

قدسدرموسییعنیدر،قدسموسیساختپسکند،میخمرامادردشود،میایجاددردشویمنمیتسلیم

ذهنیمنازپروبودندسرفرازيازپروبودنددردازپرکهقومیتاساختکوچکدریعنی،ساختکوچکباب

.دارددوزخمرکزشدرهرکسیما،یعنیبشوندتسلیمبودند

دوزخ آن باب صغیر است و نیازبدند و سرفراززآنکه جباران

گفتمزورگوست،ذهنیمنهستیم،زورگوهستیم،جبارولیداریمبینهایتدرونمانبالقوهانسانهاماکهاینبراي

توانیمنمیست،اتنششپنجسنگبردارد،راسنگخواهدمیبشود،ردچالشکنارازخواهدنمیآبمثل

میرد،مییکیمثالگفتم.بگیریدیادراشدنردکنارشازشماکه،آوردمیپیشمابراياتفاقاتیخدا. برداریم

آب،مثلبشودردکنارشازیا،بشودخوردکندمقاومتیاداردراهدو.میردمیسالشبیستفرزندمادريیک

دوزخاینوشویممیخوردکنیممقاومتبخواهیماگربشویم،ردآبمثلکنارشازکهآوردهوجودبهاینبراي

.نگرفتیمیادراتسلیمماکهستاصغیرباباینتوست،

هممابشوند،خمبایدماجلويگفتندمیشدند،نمیخمیعنیسرفرازوبودندزورگوآنهاگویدمیکهاینبراي

میایجادمسالهنتیجهدرنادانی،تودانشمندممنشوم،نمیخممنبشوي،خمبایدتوکهگوییممیخانوادهدر

وکنمنگاهمرکزمبهبایدمنبشوم،خمبایدمندارد،پیغامیکولیهست،دوزخدردازپرروابطتمامشود،

مسئولیت،قبولعدموهستندمالمتبهمجهزو،مقصريتوبدي،توگویندمیگیرند،نمیراپیغاماینمردم

. نباشیدطوراینگویدمیموالنانباشید،طوراینشما

گویدمیموسیکنیدتوجهساخته،خداکهستاصغیربابهمانروابطجهنمانسانها،مرکزجهنمیعنیدوزخ

دادهیادهممابهبشویم،تسلیمماست،کردنخمبرايدوزخساخته،دوزخمامرکزدرهمخدایعنیساختآنجا

بهراشماکهستاتمکینوتسلیماینوامدادهشمابهتسلیموتمکینقوهمنبگیرید،یادمنازراتمکینگفته

. رساندمیمن

بادکنکیکشماست،افضاگشاییبینهایتمکهمناصلیخاصیتگویدمیخداست،اسادهخیلیکنیدمیتوجه

هماندهد،میجاخودشدررابادکنک،شودمیبازفضاافتد؟میاتفاقیچهبشود،پرکنیدفوتاالنرا
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بادکنکیکی،بادبگذارشو،باز،نه.نکنبادرابادکنکگوییممیبندیم،میمامنتهاهست،هممادرفضاگشایی

خداولی،بخوابدبادشانفسیبزنیمسوزنخواهیممیماکنند،میبادراخودشانچجوريدیدیدرامردمیکی،

دردناكاتفاقهرپس.شویدمیدوزخببندیدرافضاکند،میبازرافضاکنید،بادرابادکنکاالنزند،نمیسوزن

. داریماحتیاجاینبهماماست،نیازاینوفضاگشودنبهکندمیاشاره

حضرتقصهدنبالهباشد،یادتاناگرباشد،خواهدنمیهمخدانه،بابا،نهباشد؟جهنممامرکزدرستاالزمآیا

نبودطوراینمگرپرسندمیفرشتهازکه،گویندمیبهشت،بهرسندمیمومنان: گفتبوداینبیمارآنورسول

فرشتهو؟ندیدیمماشدچیجهنماینپسشدند،میردبایدجهنماینازگنهکارانهمومومنانهمبایدکه

آتشماچطورگفتبود،جهنمآنجاگفت، بلهکردید،عبورآنجاازوبودسبزيجايیکهستیادتانگویدمی

شد،تبدیلچیزهاییچهبهچیزهاییچهکهگفتوتوضیحاتآنبودمهمبسیارکهدادتوضیحبعدآنجا،ندیدیم

شد؟چیبهتبدیلشماحرصشد؟چیبهتبدیلشماخشم

میخدابهاالنشماباشیم،داشتهاحتیاجمابکنیم،اصرارمامگرنیست،الزممامرکزدرجهنمبنابراینپس

درونشما،مرکزکه،داریدمرکزتاندرجهنمیعنیداریداگرندارم؟یادارماحتیاججهنمبهمرکزمدرمنگویید

قدسگویندمیکردنددرستجایییککهدرستهست،انمادگونهاینهاکنیدتوجههست،قدسانسان

فضايست،اانسانمرکزقدسست،اذهنتوهماتاینهاباشیم،بایدآنجاماگویندمیهمدینسههرجغرافیایی،

صغیربابآندوزخگویدمیاالنکهباشد؟کوچکدربودالزمقدسدرموالناست،تفسیرهماین،استیکتایی

خمشناساییبابشوید،خمداوطلبانهشمااگرماست،کردنخمبرايمامرکزجهنمیدردهاينیاز،وهست

پسگوییدمیشدهبینهایتمرکزتانکهبینیدمیدفعهیکشما.نیستالزمدوزخ،بشویدتسلیماگربشوید،

.ندیدیمآتشیماشد؟چیخلیلآتشآنشد؟چیدردهاآن

زندگیشد،آزادزندگیشد،آزادهوشیاريشدگیهویتهمتويازشدید،تسلیمشماکهلحظههرکهاینبراي

هاییخانوادهآنشدید،چشمهاالنبینندگانشماازخیلی. کردیدبازراچشمهیواشیواشداد،شیرینیشمابه

نیستتوقعیهیچنیست،شکایتیهیچوستاشاديست،اآرامشآنهاتوياالنکردند،گوشبرنامهاینبهکه

میبزرگعشقسایهدرهابچهونیستشوهروزنبیندشمنیهیچنیست،ايکینههیچنیست،رنجشیهیچ

.اندکردهبازراچشمهاند،رسیدهچشمهبهآنهاشوند،
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شرطبهکنمبازتوانممیاالنراچشمهمن:گویدمیخداگوید،میلحظههرکه،نیستمشگلکردنبازچشمه

هابعضی،نهرساند؟میراهابعضیفقطخدا:پرسیدمیايبینندهیککهدفعهیکو،باشیآمادهتوکهاین

وشنودمیراهاهمینکند،میگوشبرنامهاینبهیکیاالنکنند،میشناساییهابعضیشوند،میآگاه

گذارد،نمیدردشکند،میانکارهمیکی.رودمیدنبالشکندمیباورشنود،میراحقیقتو،کندمیشناسایی

میماماند،اصلستایادتانست،ااینرسیقانونکنند،پیداادامهخواهندمیمادردهايکهداریمهمتوجه

خورد،نمیتکاننزنید،دستاینجا،بگذاریدراگلداناینشمابدهد،ادامهزندگیشبهخواهدمیچیزيهردانیم

.بدهدادامهحالتاینبهخواهدمی

اینرسیاصلست،امانداصلاینبدهد،ادامهزندگیشبهخواهدمیذهنیمنهست،طورهمینهمذهنیمن

باشد،خواهدمیمادرشکمتويبچهست،ادوزخاینکهدانیدمیشماگذارید،نمیشماولیاصطالح،بهستا

باشد،آنجابچهگذاردنمیآید،میوجودبهموقعآنکهانفعاالتیوفعلآنورحمفشاراتولیمن؟برومکجا

تعیینزمانمدتازبیشیعنیازپیشذهنرحمدرتواندنمیهوشیاريطوریم،همینهممابیرون،برودباید

. بماندشده

2998مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 

آنچنانکه حق ز گوشت و استخوان

از شهان باب صغیري ساخت هان

صغیربابهاآدمازیعنیاستخوانوگوشتازخدا:کهگویدمیکند،میصحبتدوبارهصغیرباببهراجعموالنا

:گویدمیدهد،میتوضیحخودشچی؟یعنیوساخته

کبریا را دشمن اندچونکه سجدةاهل دنیا سجدة ایشان کنند

وکنندمیتعظیمآنهاجلويبقیهکرده،قدرتمندوکردهشاهمثالراکسانییکخداوندجهانایندرگویدمی

سجدهاینهاکهاینبرايظاهرند،گرچهگیرند،مییادراتسلیمگیرند،مییادراسجدهگیرند،مییادراتعظیم

ماکنیدتوجهتوانید،میشمابشود،تسلیمتواندنمیکند،سجدهتواندنمیخدابهذهنیمندشمنند،راخدا

کهداردشمابهبستهست،اذهنیمنهمیکیهست،ایزديهوشیاريیکیسبزند،گفترانیروتادواالن

ازهست،بلدتسلیمکنیداستفادهایزديهوشیارياز.کنیداستفادهاینازیاکنیداستفادهاینازکنیدانتخاب
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وقتیذهنیمنهمینولیکنم،نمیسجدهمنگویدمیست،ادشمنراکبریاسجدهکنید،استفادهذهنیمن

.خوردنمیدردبهسجدهاینگویدمیولیکندمیسجدهرودمیشاهپیش

محراب، میر و پهلواننام آندانکی، محرابشانساخت سرگین

همینمحرابآناسمو،کردمحرابذهنیهايمنبرايرامستراحگویدمیمستراح،یعنیدانکسرگین

کسیهرست،ادانکسرگینشبیهدنیاییاینقدرتموالنانظرازببینیدپسهستند،هاکلفتگردنوشاهان

یادراتعظیمیکیآنکهستااینبراياوتعظیماینکند،میتعظیمیاشودمیتسلیمدنیاییاینقدرتبه

.ستاصغیربابهماینگویدمیبگیرد،

کند،تعظیمهمآنبهبایدست،اهمدیگريشاهیکبیفتدیادشباالخرهکندمیتعظیمشاهیکبهآدمبارهزار

اجازهبله. ساختهصغیرباباستخوانوپوستوگوشتازپسآورده،وجودبهدلیلاینبهرااینگویدمی

قبالکهکنیمتوجهمختلفشهايجنبهبهکهاینبرايهست،مهمبسیاربسیارکههمبیتاینبهراجعبدهید

.کنیمخاموشتوانیممیآیاکهببینیموکنیمتکراردوباره،ماخواندیمراانصتوافرماناینهم

خندد عشق بر ثُباتَتمیگفتی که خَمش کُنم، نکردي

ماطریقازخداتانزنیمحرفذهنمانوذهنیمنبایعنیکنیم؟خاموشمابودهقرارکهکنیممیدركماآیا

همرويهشدبناکهکردیمدرستثباتیجوریکماذهنیگفتگويبابنابرایننکردیم،خاموشماولیبزندحرف

همامروزو.خنددمیماکارجوراینبهزندگیوخداوعشقوجهاناینآفلچیزهايرويوشدگیهاهویت

،بودکردهدرستذهنکهراآئینش،آورديبجارااشآئینوشناختیراقدرشبذهناًکهدرستهکهگفتموالنا

زندهخدابهیالحظهاینیعنیچی؟یعنیکندمیپارهعشقراآزادیتسنداینکهدانیدمیلحظههرولی

. شویدنمیآزادکند،میپارهخداراآزادیتانسندیاشما،شویدمی

1934مولوي، دیوان شمس، غزل شماره 

مستم کردي به هست کردنخاکی بودم خموش و ساکن

خدابه؟گوییممیکهبهساختی،منازتورابدناینکهبودمشیمیاییموادمنبودم،خاكیکمنکهگویدمی

اولوساختیذهنیمنیکساختی،بدنیکآمديتو،بودمساکنبودم،خاموشگوییم،میزندگیبهگوییممی

مسترامنو،آورديوجودبهذهنییکو،آورديوجودبهرامنبعدچهاراینو،آورديبوجودرابدناین
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دارد،زندگیازدیگريخواستیکدیگري،دعايیکحاال. مجازيهستیبهکرديمستمنتهاآنجا،کردي

آنجاخوابانده،راماکردهذهنوارداوهماینجاتاکرده،اوکهپذیرفتیدحاالتاشماپساینجا،تاايکردهتویعنی

. استکردهغرورمستو

تا هست کنی مرا دگر فنهستی بگذارم و شوم خاك

شدگیهویتهماثردرخودمکهراذهنیمناینمجازي،هستیاینزنیم،میراحرفاینبینشاینبهاالنمن

گویممییعنیشوم،میمتواضعیعنیشوم،میخاكوگذارممیفرورااینکردمدرستدردهاوچیزهابا

منشرازخواهمنمیذهنیمنباکشم،نمینقشهکنم،نمیفکرذهنیمنباکنم،نمیحرکتذهنیمنبا،دانمنمی

کنیمیهسترامندفعهاینوقتی،بکنیهسترامندیگريفنباتوتاشوممیتسلیمپس. بشومراحتذهنی

.شناسمنمیحاالتامنکهاستدیگريفناینو،کردخواهیزندهخودتبه

هماینبهکنممیافتخارودانممیذهنباکهچیزيآنو،دانمنمیهنوزرافنآنمنکهگوییدمیشماپس

و،کنارگذارممیراهستیاینو،بودهغلطاینفهمممیاالنو،آوردهوجودبههمانرااینشدگیهاهویت

هوشیاريیکبهدوبارهتا،دانممیگویمنمیکنم،نمیمقاومتکنم،نمیقضاوتشوم،میصفرشوم،میمتواضع

داشتنوجودجوردوداشتن،وجودیعنیهستیکنیدتوجه. مجازيهستیاینجايبهکندهسترامندیگري

بهداشتنوجود. اونهایتبیاساسبراداشتنوجودیکی،شدگیهاهویتهماساسبرداشتنوجودیکیاست،

. بفهمیمتابشویمزندهبایدشناسیمنمیهنوزمارااونهایتبی

اَلکَنباش از پی اَنْصتُواشاستخاموش که گفت نیز هستی 

انصتواانصتوا،فرماناجرايدنبالبهبنابراین. استمجازيداشتنهستیهمزدنحرفکهباشخاموش:گویدمی

انصتوا،فرماناجرايپیازشمام،نویسنمیگفتیماست،قرآنآیهباش،خاموشیعنیانصتوا،گفتیمبارهاکهرا

ازباش. باشاللباش،الکنذهنیمنگفتگويبهنسبتبنابراین.گیردمیزبانشکهاستکسیالکنباش،اَلکَن

کهکنیممیاعترافاالنهمماو،کنداَدادرستراحرفتواندنمیکهکسییعنیالکنگفتمالکن،انصتواشپی

.بزنیمحرفزندگیزبانبهنیستیمبلدماو،استتُرِّهاتماگفتگوياین

ذرهیکزندگیزبانبهاینکهولو،بشودبازایزديگفتاربهمازبانیواشیواشکنارگذاریممیراگفتگواینپس

اینازبهترزندگیزبانبهافتادنپِتهتتهآنندارد،عیبزندنمیحرفدرستهنوزکهايبچهمثل،بکنیمصحبت
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ایناگر.زنیمیحرفخوبچقدربگویند،بزننددستمردمکهطوريبه،بزنیمحرفذهنیمنباروانکهاست

باگوییمیذهنبهکهچیهرکهباشخاموشگویدمیهمینبراي.شدخواهدبازمازبانآنکناربگذاریمرازبان

.استداشتنمجازيهستیهماینگوییمیذهنیمن

،بزندحرفیکیآناینکهبراي،آوریممیبوجودراذهنیمنیعنی،آوریممیوجودبهراهستیگفتگوبامایعنی

ازوزنیممیحرفکمترماچقدرهریعنیذهنی،منبهنسبتباشیمخاموشباید،بزندحرفماطریقاززندگی

اندازهبهمادرچیزهیچ،شویممیخداجنسازیا،شویممیخودمانجنسازبهتر،شویممیسکوتجنس

:خواندیمبارهارابیتاین. نیستخداشبیهیا،نیستماناصلشبیهسکوت

3456مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بیت 

اَنْصتُوا را گوش کن، خاموش باش

چون زبانِ حق نگشتی، گوش باش

راباشخاموشراانصتوافرمانگویدمی.بفهمیمرامعنیشاستممکندیگراالن،خواندیدهمشمابسازدیگر

زبانتخدازبانبهکهزمانیتا.نیاوردرتوصیفبهراخودت،کنخاموشراذهنباش،خاموشپسکن،گوش

باززباناینکهبرايمدتیتاجهاناینبهآیندمیکههمهابچهکهکنیدتوجه. باشگوشهنوز،زندنمیحرف

دهند،میگوشماهگیپنج،دهندمیگوشماهگیدو،دهندمیگوشماهگییکیعنی.دهندمیگوش،کنند

وقتیما. هستیمهمینطوريهمما،شودمیباززبانشانبالخرهدهندمیگوشدهند،میگوشدهند،میگوش

بایدمدتیپسشود،میباز،استزندگیزبانکهزبانیکیآنمدتییکازپس،ذهنزباناینبهزنیمنمیحرف

:گویدمیسوم،دفترازبخوانمرابیتدواینو. باشیمخاموش

2725مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 

صبر و خاموشی جذوبِ رحمت است

وین نشان جستن، نشان علّت است

نجستن،راخدانشانوندادنقرارنمایشمعرضدرراخود،نزدنحرفذهنزبانبهیعنیبودنخاموشگویدمی

چهکهبکنیدسوالاستممکنشمایعنیاست،الهیرحمتشدیدکنندهجذباینهاجدل،وبحثباگفتگو،با
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خاموشآدماینکه. صبروخاموشیگویدمیموالناکنم؟جذبخودمبهرازندگیبرکتوزندگیخردمنجوري

زنند،میدستمردمکهبگویداگرو،استبلدراسوالیکجوابیکیبیندمیرودمیمجلسییکحتی،باشد

ذهنیمنبینیمیباشیخاموشاگرو،بگذارينمایشمعرضدرراخودتخواهیمیشماوبزننددستاگرشما

ذهنیمندهینمیپزوقتی،شويمیخاموشوقتیبگو،توداندنمیکسهیچبگو،بگوکهزندمیمشتمرتب

گفتذهنیمنجاهر. کنیدنمیگوشتانمنحرفبهشدیدبیدارشمایعنی.شودمیکوچکبیند،میآسیب

. شودمیکوچکندهید،شما،بدهنشانراخودت

توجهطلبنکند،تأییدطلبآدم.ندهدولی،بدهدپزبخواهدآدمبیاییدجایشدارددرددارد،دردکن،صبر

رحمتشدیدکنندهجذبباشد،نداشتهتوقعیعنی،مردمازچیزينکندطلباصالنکندقدرشناسیطلبنکند،

شودنمیهمراالهیرحمتاوالالهی،رحمتنشانوخودشنشان،باشدنشاندنبالکسیهرو. استالهی

. استنماندهدردهادیدخواهیددفعهیکشما.بشودردانرژياین،کنیمپیشهراصبروخاموشبایدما،شناخت

. استشدهپاكدردهایش،باشدآسایشدنبالنگردد،درددنبالنگردد،درسردنبالکهانسانیهربکنیدتوجه

وجدیددرددنبالشماآنموازاتبهو،رودمیمرکزتانازدردهاکهدیدخواهید،کنیدکارخودتانروياگرشما

. استپیشرفتنشانهمهاینهادیگر،گردیدنمیدعوابرايگشتنبهانهدنبالکردن،دعوایکی،بهدادندردسر

بیفتد،بداتفاقیکخواهیممیباشیمداشتهدرداگرکنیممیکههمراخوبیکارهرما

چیزيیکیاوبشوندناراحتمردمونیایدوباشدتاریکیبرود،برقوسطشآیدمیخوشمانداریمعروسی

یک. مرکزماندرداریمدردکهچرا.بیفتداتفاقاتاینآیدنمیبدمانها،اینوکندغشوبیفتدیکیوبشکند

درکسیهر. خواهدمیبداتفاقشمابرايزندگینه،بیفتدبداتفاقخواهیدمیشمانهکهبینیدمیاستموقعی

سردزمستانبینیدمیدفعهیک،کردیمدعوتکهعروسیهمانبه،بیفتدبداتفاقخواهدمیدارددردمرکزش

.شدنپنچربرايکردهپیداوقترا،اینبیایمباید،شودمیپنچرماماشین

داشتهاختالفمانبچهباکهخواهیممیما،کنیمدعواهمسرمانباکهخواهیممیمابیفتد،خواهیممیماچرا؟

ما. کردیمنمیوگرنهخواهیممیبیرون،بیاییمکنیمدعواایشانبامادرمانپدرپیشبریمخواهیممیماباشیم،

علتنشاناینهاوبشناسیموبدانیممابایدرااینها.هستیمالهیدردسرجذوبنیستیمالهیرحمتجذوب

:گویدمیو. بیماريهمانیعنی،است
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آید از جانان، جزاي اَنْصتُوااَنْصتُوا بپذیر، تا بر جانِ تو

. بیایدانصتواپاداشتوجانبرخداازیعنیجانانازتا،بشودپذیرفتهبایداستفرمانکهباشخاموشیعنی

کهموقعیگفتیم؟کینکردي،کنمخَمشکهگفتی: کهگفتکهبفهمیمراغزلآخربیتآنکهخوانممیراهااین

بهاالناصالنه. گفتهموالناگوییممینداریدقبولراقرآنآیهاگر. باشیدخاموشگفتهخداآمده،انصتوافرمان

تقویتداریدراذهنیمنرا،مجازيهستیداریدوذهنبازنیدمیحرفشماتانیست؟طوراینشمانظر

زندگیبهترشویدمیخاموششماقدرهرچهکهبینیدمیشماو.استسادهخیلیفهمیدنشدیگراینکنیدمی

هماینبله،. بگیریدتوانیدمیلحظههرشماراباشیدخاموشاجرايپاداشپسبینید؟نمیکند،میکمکشمابه

:گویدمی

1465مولوي، مثنوي، دفتر چهارم، بیت 

دارند سوي صدرِ توبانگ میهمچون سگان بر بدرِ توطاعنان

درخشیدنبهکندشروعشمامرکزوکنیدکارخودتانروياگرشما. هستندسگانمانندزنندگانطعنهیعنی

راشماذهنیهايمنطعنهو،شماچهاردهشبماهبهزدخواهندطعنههستنددردازپرکهدیگريذهنیهايمن

. شماشدهروشنمرکزبهکنندمیعوعوهااینبنابراین. بداردبازراهازنباید

بدرِ تواز سفَه، وع وع کنان بر این سگان کَرّاند ز امرِ اَنصتُوا

ازو،شنوندنمیو،کنندمیسرپیچیباشیدخاموشیعنیانصتو،فرمانازدردازپرذهنیهايمنگویدمی

ایستندمیاستچهاردهشبماهوقتیشبهادهدرهاسگکهاستاینتمثیلش. توبدربرکنندمیعوعوحماقت

خردمنداینقدرکهانسانیبراياسترواواقعاهمتمثیلاینو.حماقتازکنندمیعوعووگیرندمیباالبهسر

یاوههايحرفدهند،میپستُرِّهاتفقطعارفانچهاردهشبماهتابشیا،لحظهایندرزندگیتابشبه،است

.زنندمی

ما،دادندنشانمابهراراهقدراین،کردندصحبتعالیقدراینموالنامثلآدمهاییکهاستانصافیبیاین

شبماهایننورازباشیمخاموشاینکهبجاي،کنیمکارخودمانروياینکهبجاي،بزنیمطعنهحماقتازبخواهیم

درنورياگرباید،کنیممیسکوتماکهحالیدرکنندمیهمیادآوريشمابههابیتاینو.کنیماستفادهچهارده

. کنیمصحبتتوانیممیعالقمندندکهکسانیبامثال،بنویسیمکتابیبتابانیم،رانوراینهستمرکزمان
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تو ز خشمِ کَر، عصاي کور راهین بمگذار اي شفا رنجور را

است،داروزندهخدانهایتبیبهزنده،حضوربهانسانهايمرکزیعنیشفابخشی،شفاکهآدمیاي:گویدمی

شفااینها،مرکزشاندرخدابهشوندمیزندهکهآنهاییگویدمی. بیماریعنیرنجور. استبخششفاداروي

بیمارانبهبایدرادارواین.بگذارندکنارنباید،شنوندنمیکهکَرهاازشدنخشمگینخاطربهرابیمارانبخشند،

انسانهاییولی،هستندنابیناذهنیهايمنبگویدخواهدمیاست،کورعصاياینو،پذیرندمیکهبیمارانیبدهند

.هستندعصاابیاتهمینداد،عصامابه،دیدیمنمیداشتیمذهنیمنکهمااالنشدند،موالنامثلکه

شماابیاتاینباعصاها،اینبامگرکنیم،میپیداداریمراحضورراهماعصاباکنیم،میپیداداریمراراهماعصابا

ازنشویم،همماگویدمیمابهنشده،کهشد،میخشمگینموالنااگر. شدیددارید؟عیبیچهنشدیدمتوجه

شماکنیم،پیداراراهتوانستیمنمیما،دادنمیمابهراعصااینو،گذارندمیپازیرراانصتوافرمانکهکَرهادست

ایندارد،بتابانیمتحمیلبدونبایدرانوراین،شودمینورانیداردمرکزتاناگر.طورهمینهممایاطورهمینهم

.گویدمیرا

3692مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بیت 

تا زبانتان من شوم در گفت و گوپس شما خاموش باشید اَنْصتوا

ازصندوق،یکبهدشویمیزاییدهلحظههرکنیدخاموشراذهنباشید،خاموشبیاییدشماپس. گویدمیخدا

بهنروید،سوالصندوقبه. استگووگفتیکصندوقیهراینکهبراي،نرویدصندوقبهدیگرآمدیدکهصندوق

منحرفبهنسبتباشیدخاموشاصال. گویدمیرااین،نرویددانممیمنصندوقبه،نرویدجدلوبحثصندوق

تا: بزنمحرفشماطرقازمنتا،توزبانبشوممن:گویدمیزندگیبشود؟چیکه،کنیداطاعترافرمانو.ذهنی

. وگوگفتدرشوممنزبانتان

***پایان قسمت سوم *** 
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رامثنويآناینبنابروماندهگذشتههايبرنامهازکهخواندخواهمبرایتانپنجمدفترازابیاتیقسمتایندر

بهراذهنیمنموالناقسمتآندرو.شودمیشروع1273شمارهبیتپنجم،دفترازبیتاینودهیم،میادامه

میاتفاقجهانهمیندرذهن،ازهوشیاريخروجازپسکهراخدانهایتبیبهزندهانسانوکرد،تشبیهکَر

يالطیفهیکیاريبهیاريکهوقتیخندد،میباردوکَرکهگفتو.داردگوشاست،ورگوشکهانسانیبه،افتد

،نیافتدعقبدیگرانازاینکهبرايوتقلیدراهازاولخندد،میباردوکند،مینگاهداردهمکَروکندمیتعریف

؟بودچهلطیفهبود،چیبرايخندهاینکهپرسدمیشد،تماممصنوعیخندهکهبعدو

پس.استتقلیدرويازو،استدلیلبیومصنوعیذهن،درهاگریهوهاخندهواست،همینطورهمذهنیمنو

میشماو.نامیدشکوتقلیدفضايراذهنترتیباینبهو.استتقلیدرويازفکرهاورفتارهاهمهاینبنابر

باذهنیمنیعنیاست،مساويکردنمقاومتباذهنکه،کنیداضافههمرامقاومتوقضاوتخاصیتدوتوانید

یعنیهست،تقلیدوشکدردارد،ذهنیمناگردارد،ذهنیمنکندمیمقاومتکسیهراست،مساويمقاومت

اینولیاست،ناراحتواستخشمگینخیلیکهچهگراست،گرفتهدیگرانازندارد،اصالتیفکرشورفتارش

. ندارددرستیاساسواستتقلیدرويازاشناراحتیوخشمش

بهراذهنیمنو،کندمیآشنابیشترهستمرکزماندرکهبیمارییبامارا،دهدمیموالناکهتوضیحاتاینجور

ما،شدگیهویتهمیاماشبقسمتما،تاریکقسمتشناسائیدانیدمیکههمینطورو.شناساندمیما

درکهبفهمیمتوانیمنمیما،نشودبیدارو،برنخیزدهوشیارياگرچونماست،درهوشیاريبیداريِبامساوي

قضاوتهايبینیم،نمیهمرامقاومتمانحتییاکنیم،میتقلیدکهبفهمیمتوانیمنمییا،هستیمشکعالم

.کنیممیعملکورکورانهو،بینیمنمیذهنیمناساسبرراخودمان

1273مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت 

کند یاري به یاراملیچونکه الغیکبار خندد، کَر دو بارگوش ور

گوید،میجوكهاامروزيقولبهگوید،میايلطیفهدوستیبهدوستییعنیدیگریاريبهیاريوقتیگویدمی

ازکهتکلفوتقلیدرويازهمکرولیچیست،لطیفهفهمدمیچون،خنددمیاولهمانداردگوشکهکسی

کهپرسدمیکر،شودمیتمامخندهاینکهازپسولی.خنددمیکند،عملدیگرانمثلنیافتد،عقبدیگران

؟بودچهبرايخندهاین
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یعنیورگوشانسانبعنوانهممااست،زندگییاخداستما،برايیارکهدهدمینشانهمینطوربیتاین

،گویدمیمابهيالطیفهیکلحظههراوودهیم،میگوشخدابهیعنیاوبه،استشدهزندهحضوربهکهانسانی

داشتهحضورگوشوباشیماصیلاگروماست،یارچوندهد،میمابهلحظههرسبببیشاديیکاینکهمثلو

برايدانیمنمیباشیم،داشتهمناگرولی.هستیمشادخندیم،میساختگیهیچگونهبدونواصیلخیلیباشیم،

.خندیممیچه

رويازمادهد،میمابهراهستالغهمانکهراسببشبیشاديلحظههرخداکهحالیدرکهاستهمینبراي

کمپولمانبایدچرادانیمنمیمامثالکنیم،میخندهکنیم،میگریهکنیم،میخندهکنیم،میگریهمرتبتقلید

گریهبایدچرامیردمینفریکوقتیدانیمنمی.بشویمخوشحالشودمیزیادپولمانوشویممیناراحتشود،ب

میتقلیدرويازهمهرااینهابشویم،خوشحالبایدشودمیمتولدیکیوقتیو،بزنیمخودمانسرتويوکنیم

حقمرگکهحالیدرنیست،درستاست،درسترفتارهااینکهنگفتهمابهزندگیمادرونازهیچو.کنیم

بایدآدمهااعتباريبهشایدشود،میآزادمحدودیتبندازخوبمیردمیکهکسیوبمیرند،بایدهمهوهست

.بگیرندجشنکهاستنشدهمدفعالولیبگیرند،جشن

رويازهمآنهاگیرند،میجشنفرهنگهاازبعضیدراینکهکما،بگیرندجشنمیردمیکسییکروزيیکاگر

تحمیلمابهکهجمعالگوهايشناختو.استمردهنفریکچونرقصندمیکنند،میشاديخندند،میتقلید

نمیو،کندمیبیدارراماشود،میذهنیمنادامهسببوشودمیلحظهبهلحظهتقلیدسببواست،شده

.گذاردنمیشناختیعنیکند،پیداادامهذهنیمنگذارد

ماراچیزيچهوخودمان،مالمخصوصاخودمان،ذهنیمنشناسائیومطالباینخواندنکهبینیممیپس

اینهابخندم،اینجابشوم،ناراحتمناینجابایدمنچراکنیم،میماچهبرايرارفتارهااینواصالکنیممیتقلید

هستند،مهمیهايشناسائی

کندمیتعریفهستیم،خودشهستیم،یارشکهمابرايايلطیفهیکخدالحظههرکهگویدمیبیتاینپس

خواهیمتازهشدیمزندهحضوربهاینکهازپسکنیم،میگریهیاخندیممیتقلیدرويازوذهنرویممیماولی

کهبینیممیولیباشد،شدهدیراستممکنموقعآنالبتهوبودهچهجریانوبودهچهلطیفهاینکهفهمید

.گویدمیچهموالنا
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خندند قومبیند که میهمیکهبارِ اول از ره تقلید و سوم

هستم،هممنکهخودکردنعرضهوتکلفوتقلیدراهازاولکند،میتقلیدذهندرکهکسیهروکَرگویدمی

خوبراخداکالمولیداریمذهنیمنکهدرستهگوئیممیمافهمم،میراهمهولی،هستمکَرکهدرستهحاالمن

راهازماگریهوخندهولی.داریمادعاگوئیم،میماهمهکند،میوحیمامرکزبهاصالخدایعنیو.فهمیممی

ما،خنددمیجمعکهچیزيهربهخندندمیکهدیگرانخندند،میدیگرانبینیممیاینکهبراياست،تقلید

.چهبراينپرسیدیمهیچکنیم،میگریههمماکندمیگریهجمعکهچیزيهروخندیم،میهم

بی خبر از حالت خندندگانکر بخندد همچو ایشان آن زمان

خبرآنهاحالتازحالیکهدرخنددمیهمکَرخندند،میوهمهگویدمیيالطیفهیاريبهیاريوقتیگویدمی

بیبهکهانسانیهریانداریم،خبرموالناحالتازماولی،بخنددهمموالناوبخندیمهممااینکهمثلندارد،

ودهیممیانجامذهنبراساسکهاعمالیوفکرهابهبکندمتوجهراماخواهدمیموالنااست،شدهزندهاونهایت

.استمنفیمخصوصااست،هیجاناتواست،قضاوتاست،مقاومتاست،شکاست،تقلیدروياز

باز وا پرسد که خنده بر چه بود؟

چون شنودبخندد پس دوم کَرَّت

کهکردندحالیشجوريیککهوقتیخندیدند،میچهبهمردمکهپرسدمیکَرشد،تمامخندیدندهمهوقتی

یاخنددمیتقلیدرويازاالنکهکسیفهمیده،االنخندیدن،بهکندمیشروعدومباربرايبوده،چهجریان

رااعمالشتقلیدرويازکهفهمدمیبرسدحضوربهاگر،سالگیهفتادموقع،استسالشبیستوکند،میگریه

شدنهايغمگینتمامکهبگویدخواهدمیشده،میغمگینیاشدهمیخوشحالتقلیدرويازودادهمیانجام

.استتقلیدرويازماهايخوشحالیوما

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

هستماسردرکهخوشیوشاديهرگفتماست،سرشدرکهيشادهردراست،کَرمثلهمکنندهتقلیدپس

باید،بشودزیادماهايشدگیهویتهمچراکهدانیمنمیماوهاست،شدگیهویتهمشدنزیادبخاطر

.ایدگرفتهیادمردمازهمشمادانید،نمیهمشما،نهدانید؟میشمابخندیم،
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1282مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت 

پس بخندد چون سحر بار دومچونکه چشمش را گشاید امرِ قُم

برخیزبرخیز،شو،بیدارذهنخوابازکهاینستانسانیهربهایزديفرمانلحظهاینبرخیز،فرمانِیعنیقُمامر

راقصهبقیهتاکنممییادآوريمنفقطایم،خواندهقبالرااینهاایم،خواندهمفصلقبالکهاستقرآنآیهالبته

ساکتیعنیانصتوادومشو،بیدارذهنخوابازبرخیز،یعنیاست،قُمیکیامروز،خواندیمفرمانتادو.بخوانیم

دچارشود؟میچهنکنیداطاعتاگرشما.استالهیفرمانذهن،خوابازشوبیداریعنیقم،امرپسباش،

.شویدمیماتگفتامروز.شویدمیگرفتاري

رابرخیزیعنی،نکنیداطاعتراقُمامراگرکند،میایجاددردکاشته،پوچبادامشودمیمااعمالوفکرهاتمام

کسیهرباايرابطههرشود،میصغیربابايرابطههرنکند،اطاعتلحظه،ایندرشودمیگفتهکسیهربهکه

برايفقطقمامرقُم،امرگویدمیموالناکهنیستبیخوديببینید.استالهیفرمانپسکند،میایجاددرد

بهواست،همهبهموالنافرمایشطبققمامربخوانید،آنطوريراقرآنآیهبرویدشماکهنیسترسولحضرت

.هستیممقلدذهندرماهمهکهاست،مقلدهمین

بماند،بیداروالهیفرمانطبقشودبیدارخوابازاگرانسانشود،میروزیعنیخندد،میدومبارسحرمثلپس

بیشاديبصورتلحظههرکهایزديهايلطیفهآنوشود،میخارجشبازسحرمثلو،شودمیشروعروزش

خدالحظههرپس. کندمیمصرفلحظههمانوگیردمیکند،میدركشود،میواردسبببیآرامشوسبب

گوئیممیما،هستیممقلدوهستیمکَرچونولی.بخندیمماگویدمیلطیفهلحظههروشو،بلندگویدمیمابه

نیستیم،بلددیگريچیزماتقلید،رويازمصنوعیآنهمخندیم،میما،شودزیادماهايشدگیهویتهمفقط

.فهمیمنمیهمراقمامر

آمدشکه در آن تقلید بر میخودشش آید هم بر آن خندةخنده

هیچاصالکهبشودمتوجهزندگی،شاديبخاطربخنددهمواقعاوذهنخوابازشودبیدارآدموقتیگویدمی

سببشبیآرامشوشاديهرلحظهواست،آرامشواستشاديجنسازخدانیست،شدنغمگینبرايچیزي

. گیردمیشاخندهخودشبهترش،بیشترچههرهايخندهاینبهدفعهیکگذارد،میمااختیاردررا
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میشما.استرسیدهحضوربهآدمآنبخندد،خودشبهیعنیبخنددخودشرفتارهايوفکرهابهکسیهر

بلندجوريچهبگیرد،بایدمانخندهآید،مییادمانبعداًکنیم،میکارهاچهشویممیخشمگینماوقتیبینید

همینگویم،میچهدانستمنمیاصالآمد،میدهانمبهحرفهائیچهدادم،میتکانرادستهایمجوريچهشدم،

وبخنددسحرمثلاگرصورتهربه.استبیداريمقداریکخودشهاهمینشناسائیدیگر،ستادارخندهها

.بودهمصنوعیهایشخندهوخندیدهمیتقلیدآندرکهشودمیمتوجهبشود،زندهزیادعمقبه

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

اینپسذهن،درمدتهاوحیوانونباتوجمادبودم،خدائیتمنآمدم،راراههمهاینکهگویدمیخودشبه

میذهندرکهچیزهائیآننهبوده،اینآرامشبوده،اینشاديبوده،اینحقیقتاو،نهایتبیبهشدنزنده

اینکند،میبیانمناززندگیکههماسرارياینو.استاینمنوجودرازشدم،خلقاینبرايمنپس.دیدم

.بودمآمدهاینبرايجهان،اینبهودیگرآدمهايبهدمممیمنکهآرامشیاینوشادياینوعشق

شودمیزیادودارمکهچیزهائیبهبایداینکهنههستم،آرامشهستم،شاديجنسازمنکهستااینحقیقت

گریههممنکنندمیگریهکهچیزيهربهو،بخندمهممنخندندمیکهچیزيهربهمردماینکهنهبخندم،

.استغلطخیلیاینبگویدخواهدمیندهم،قرارسئوالموردهیچراموضوعایناصالکنم،

و شورکردم از عمیاشادیی میآن وادي چگونه خود ز دورمن در 

احساسیهیچکهحالیدرچگونهذهن،خوابدرذهن،واديآندرمنگویدمیبدهد،معنیهمدورازممکن

برمیشاديبهشوراینکردم،میشاديوشورتکرار،وتقلیدوتکراررويازیادورازچیست،زندگیکهنداشتم

رازندگیمهارتمنوکردن،زندگیناشیانهوکردن،زندگیکورکورانهبراساسکردم،میشاديوشورگردد،

. نداشتم

.شودنمیموضوعمتوجهنشودزندهاوبهتاکسییعنی،مشویمیمتوجهراچیزهااینمرسیمیحضوربهوقتی

است،آرامشازپروشاديازپرفضااینکه،بریدمیحقیقتازبوئییک،کنیدمیبازرافضاشماهمموقعهرو

میستیزههرکسیکند،میمقاومتهرکسیدانیدمیشماو.استگرفتاريازپراست،مقاومتازپرذهنو

فردي،چهجمعیچهکند،میشروعجنگکسیهر.استذهندردارد،تنفرهرکسیدارد،خشمکسیهرکند،

.استدادهمادستموالناکهاستمعیارهائیاینهادارد،دردازپرمرکزدارد،ذهنیمن
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و آن چه بود؟بستم خیالمن چه می

نموددرك سستم سست نقشی می

امبچهایناست،همسرماینشده،زیادهستپولماینبود،چهآنهاذهنم،دربافتممیکردم،میبافیخیالچه

آنگلیم،آنذهنی،تصویرآنبافتم،میمنبودچهاینهادانشم،اینمقامم،این،امقالیاینام،خانهایناست،

.بافتممیراآنلحظهلحظهبافتم،میمنکهبودچهپندارپردهآنگلیم،گلهاي

نقشداد،مینشانمنبهراسستینقشیکذهنی،مندركذهن،درهوشیاريدركیعنیمن،سستدرك

آسیبچقدرماذهنیمناینگذراست،چیزهاياساسبراینکهبرايسست؟چرااست،ذهنیمنهمینسست

هاتائیداینترسیممیاینکهبراي؟کنندتائیدراماتندتندکههستیممردمدنبالاینقدرماچهبراي؟استپذیر

شود،میچهبشودکمکنند،میتائیدراماما،پولبخاطرمردمبشود،کمماپولمثالموقعی،یکباشددروغین

همهاینهاشوم،میبدبختکهسوادیمبیبفهمنداگرگذارند،میاحتراممابهباسوادیمماکنندمیفکرمردم

وجودایننبایدموقعهیچخودمان،ازماستذهنیتصویراست،ذهنیمننقشسست،نقشاست،سستنقش

رويرازندگیمانمابگذاریم،شده،بنادنیاروياینکهبراياستسستاست،سستکهراذهنازشدهساخته

.کنیمنمیبنااین

1289مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت 

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

رسد،نمیعقلشکهکسیاینجادریعنیطفلهستند،مفلوجومریضطفلمانندمقلدهاازخیلیگویدمی

وسنی،لحاظبهسالهشصتآدمیعنیعلیلطفلاست،مقلدولیهست،سالششصتهست،سالشپنجاه

فلسفهداندمی،بیندمیراعلومو،بیندمیرانکات،کندبحث،بیاورددلیلاستبلدکهگرچهگیر،زمینمعنوي

تعریفاینکه،آوردمیدلیل،کندمیبحث،بافدمیبهمرااینها،داندمیتاریخ،داندمیروانشناسی،داندمی

توانیمنمیماکهبگویدخواهدمی.خوردنمیدردبهاینهاو.داندمیخوبرااینها؟چیهخداتعریف؟چیهانسان

یقینو،نشویمزندهاونهایتبیبهونیاییمبیرونآنجاازو،باشیمشکجهاندروکنیمتقلیدوبمانیمذهنتوي

دروندررااصیلآرامشوشادياین،نکنیمپخشجهانبهراخداییانرژياین،نشویمروانساکنیکو،نکنیم

.هستیممقلّد،نداردفایده،نکنیمحسماندروندررانهایتبیاین،نکنیمحسمان
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نمییعنی،هستیمگیرزمینوشویممیمفلوجطفلشبیهرودمیباالمانسنّشویممیبزرگترهمچیهرو

مقابلدرداردمقاومیجبهۀیکهمیشه،شودنمیهمتسلیمآدمجوراین،نداریممعنويقدرت،بپرّیمتوانیم

میپسو،جدلوآوردندلیلوبحثهمانبخاطر.فهمدمیاینفقطوفهمدنمیهیچکسکندمیفکرو،همه

چهاینها،کنیدمیاشتباهشماو،استمنباحقّاینکهکردنثابتوآوردندلیلوجدلوبحثاینکهبینیم

.استخطرناکیکارهاي

1309مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت 

دیده کَی شودنادیده، دیدةاو چو دیدة او بودآبِ دیدة

اگر؟هستچیمامرکزدراینکهبهداردبستگیماگریۀکهگویدمی.راایننظیرهاییبیتیماخواندههمقبالً

هممامرکزدراگر.استشدگیهویتهمآنبخاطرماگریۀ،ماناراحتی،هستشدگیهویتهممامرکزدر

گریۀ،گریهاینو،خداستبخاطرماگریۀصورتآندر،هستاونهایتبیوهستخداونیستشدگیهویت

بنابراینو،نیستمادستماهايحرفو،نیستمادستماخندةوگریۀاینو،استلطافتگریۀ،استعشق

.بیندمیچیمرکزشدرکهدارداینبهبستگیکسهردیدةآب

نمینگاهجهانبهاوعینکطریقازیعنیراخدایعنیاو،رااوندیدهکهچشمی:گویدمیاستاینطوريکهحاال

دیدهموقعهیچندیدهراخدادیدة،نادیدهدیدةیعنی.شودنمیچشماینکه،نیستهوشیاريمرکزشدر،کند

استقانونواقعاًاینو.استذهنیمنچشم،خوردنمیدردبهچشماینپس،شودنمیچشمیعنی،شودنمی

همسرتانتصویربینیدمییکدفعه،هستچیمرکزتاندرکهبشویدمتوجه،استخرابتانحالوقتیشما

ایندر،کنیدمیگریهاینهابرايافتادهخطربهتانمقام،هستتانپولتصویر،هستتانبچۀتصویر،است

شمالطیفگریۀاینصورتایندر،خداستنهایتبیدیدیداگراما،نیستچشماصالًشماچشماینصورت

.آوریدمیطرفاینبهطرفآنازچیزياینکهبراي،داردارزشواقعاً

نه از قیاس عقل و نه از راه حواسآنچه او بیند نتان کردن مساس

آنعارفگویدمی، شدهزندهاونهایتبیبهو،بیروناستپریدهذهنازواستعارفکهکسیبهآیدمیاالن

راهازنهوعقلیهايمقایسهازنه.کنیمدرکشتوانیمنمیذهنبا،کنیمدرکشتوانیمنمیمابیندمیکهطور

بااینکهیعنی.پنجگانهحواسوبقیۀشنویممیو،بینیممیماپنجگانهحواسمیرامحصولو،ماهايحواس
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،بینیدمیعارفکهراچیزيآنمااستدالالتوحواساینوهاقضاوتاینبا،کنیممیقضاوت،مانذهنبهبریم

:دهدمیتوضیحخودشاالنو.ببینیمتوانیمنمی

شب گریزد، چونکه نور آید ز دور

پس چه داند ظلمت شب حالِ نور؟

شبآیدمیحضورهوشیارينور،آیدمیزندگینوروقتییعنی.گریزدمیشبآیدمینورکهصبحکهگویدمی

نخواهدوجودذهنیمن،بیایدحضورخدائینوراگربنابراینپس.بماندتواندنمیدیگر،گریزدمیذهنیمن

بهراجعماذهنیمنپس.بودهرفتهآنآمدهروزموقعهرچون،داندنمیراروزاحوالشببنابراینپس.داشت

ماکهبگویدخواهدمی.دیگرنیستاو،مامرکزبهبیایدخداموقعهرچون،داندنمیچیزيخدابهراجع،حضور

اگر،شودنمیاین،ایمشدهزندههمخدابهبگوییم،باشیممقاومتوباشیمشکوباشیمتقلیدتويتوانیمنمی

دیگريمثال.نداردوجودجسمیهوشیاري،نداردوجودذهنیمندیگر،خودشاختیاردربگیردرامامرکزخدا

:زندمیهم

ذوقِ بادها؟پس چه داند پشّه پشّه بگریزد ز باد با دها

بادچون،کندمیفرارگریزدمیآیدبیدبااینکهازقبلپشه،بردمیخودشباراپشهآیدمینیرومنديبادوقتی

جایییکبروداستبهتر،نشدهشروعبادبنابراینپس،بزندچیبه،بیندازدکجانیستمعلومداردبرمیراپشه

گوییممیوقتییعنی؟چییعنی.فهمدنمیرابادهاذوقپشهبنابراینپس،بشودپنهان

بپذیرنَفَختزِرودهدتجاناودم

عللموقوفنهاستفَیکونکُناوکار

گریزدمیماذهنیمن،آیدمیزندگیکنندةزندهنسیم،آیدمیاودموقتیشناسدمیراعللفقطذهنیمن

همپشه؟استچطوريطوفان،نیرومندبادکهبپرسیدتوانیدنمیپشهازکههمینطورشماپس.پشهمثل

بودبخشلذّتچقدروایستادیمطوفانمقابلدر،بودیمکردهگیرطوفانموقعییکما:کهبدهدتوضیحبنشیند

همچونهمذهنیمنبنابراین.بگویدتواندنمیپشهراچیزيهمچونیک.استخوبیچیزچهطوفانبهبهبهو

براي.استدروغهمه،گوییممیماناصلازگوییممیخداازذهندرماچیهرپس،بکندتواندنمیادعایی



# Programگنج حضور743برنامه شماره 743

57: صفحه

کهخودشاصلازاالننشستهماذهنیمن.نداردوجوددیگرذهنیمنیعنی.نیستیمدیگرمابیایداوتااینکه

یکحضور،استچیزيیککهذهنبگویدخواهدمیو.استجوريچهشدنزندهو،استجوريچههوشیاري

.استدیگريچیز

مفاهیمبافقط،بشویدزندهاوبهبایدکهایدفهمیدهاالنشماولی،زنیممیحرفذهنبهاالنماکهاستدرست

لحظهایندرزندگیحضور؟چیهحضورفهمیدممناینکه،کافیاینهاودادنتوضیحوکردنسوالوکردنبازي

،نیستکافیاینهاولی،بلهاینها،خداستومابینپردةآیندهوگذشتهو،باشیآیندهوگذشتهدرنبایدواست

.بگوییدراآنهارویدمیجاهرو،بشویدهویتهمآنباوکنیدحفظکه 

حضرتپیشبردشکایتپشهگویندمی،دانیدمیشماهستايقصه.پسداندنمیهمرابادهاذوقپشهپس

بیایدکنیدصدارابادبرویدشماکهفرمودسلیمانحضرتو،بردمیمراآیدمیباد،کندمیاذیتبادکهسلیمان

استتمثیلیهماین.کهباشماینجاتوانمنمیمنبیایدبادکهاگرقربانگفت.کنمرسیدگیشماشکایتبهمنتا

زندگیدم،زندگیباد،بیایدبایدبادولی،خداسلیمانبهکندمیشکایتدائماًذهنیمنیعنیپشهکهچهگرکه

ریزدمیفرووقتیمامنیت،نشویدناراحتشما،بگریزدوقتی،بگریزدبایدذهنیمنپشۀبیایداگر،بیایدباید

مساويپذیرشوشناسایی.ریزدمیفرو،شودمیشناساییوقتیریزدمیفرووقتیمادرد،نشویدناراحتشما

شماوذهنخوابازکندمیبیدارراشما،آیدمیوريآنآگاهیو،آیدمیوريآنانرژيوقتی،استآزادي

.نکنیدانکار،نترسیدکنیدمیشناساییراتانتاریکقسمت

،بودماینطوريچراحاالتامناصالً؟چییعنیبینممیمنکهاینهاییکهباشمتوانمنمیکهاینطوريمننگویید

شما؟باشددرستتواندنمیچرا،استذهنیمناینها،باشددرستتواندنمیایننه،نگفتهمنبهکسیچرا

؟اینجاتاباشیدکردهحملرادردهاتوانیدنمیچرا؟باشیدداشتهذهنیمنتوانیدنمیچرااستسالتانهفتاد

پشهگذاشتیممی،شنیدیممیرااینها،بودیممیجوانماکهبودهاینحالتبهترین،چیزبهترین،بله.شودمی

:گویدمیدهدمیتوضیحدیگريجوریکو،ماندههمانجاپشه،گرفتیمرابادجلويولی،بردمیبادرا

پس کجا داند قدیمی را حدث؟گردد عبثچون قدیم آید، حدث

خداجنسیعنی،هستیمازلیهوشیاريیعنی،هستیمقدیمنورما.شدهساختهتازهیعنیحادثیعنیحدث

همانخواهیممی،خوابازشویممیبیدارمایعنی،آیدمیازلیهوشیاري،آیدمیقدیموقتی،هستیم
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حادث.رودمیبینازو،شودمیبیهوده،شدهساختهجدیدچیزیعنیحدث،بودیماولازکهبشویمهوشیاري

این،ذهنرفتیمجهاناینبهآمدیمکهوقتیاز،شدهساختهتازهذهنیمن،شدهساختهتازهکهاستچیزيآن

ازلیهوشیاريبهقدیمبهماوقتیپس.بریزدفروبایدهماینوشدنساختهبهکردشروعشدهساختهتازهچیز

نمیراقدیمنور،شدهساختهتازهکهچیزيیعنیحدثبنابراینپس.بردمیتشریفحدثاین،شویممیزنده

.شدهساختهتازه،کهندیده،شناسدنمیراخداذهنیمن،شناسدنمیراخدا،شناسد

کنددنگشبر حدث چون زد قدم

چونکه کردش نیست، همرنگش کند

آنی،قدیمییعنی،ازلیهوشیاريآنیعنیقدماگر،استذهنیمنکهشدهساختهتازه چیزبر،گیجیعنیدنگ

به،ماحدثبرزندمیراخودش،ازلینوریعنیقدم،تسلیمموقعو،کندمیگیجشبزند،ایمبودهمااولازکه

ذهنیمن،کنیدمیبازرافضاشماوقتیکهاستهمینبراي.کندمیگیجشوشدهساختهتازهکهچیزيآن

.شودمیگیجاینکهبراي،داردبرمیشماسرازدستموقعآنشما

شماشدهگشودهفضايآنو،کنیدگیجراتانذهنیمنفضاگشاییباشماکه،استمهمخیلیمطلباین

حرفنتوانداینبکنیدکاريیکشمااگراینکهبراي،کردنیستراذهنیمناینوقتی.لحظهآندرهستید

ذهنیمن.بزندحرفتواندنمیخوب،بشودبیهوشساعتیکآدم،بخوردآدمسربهايضربهکنیدفرض،بزند

حرفشبهشمایا،شودمیگیجآن،قدمگویدمیاینجادر،آیدمیقدیمهوشیاريوقتی،استهمینطورهم

مابعدچهاردرکنندهزندهنسیموشویممیتسلیمموقعهر،بینیدمیبهترراحقیقتشمایا،دهیدنمیگوش

اَنصتُوافرمان.شودمیخاموش،راآنشناسیممیمایواشیواششدگیجوقتی.شودمیگیجذهنیمن،زندمی

.شودمیاجراءبرخیز،قُمفرمانشودمیاجراء

اگرذهن،زندنمیحرفذهنیعنیهماَنصتُواوکنباز،کنباز،کنباز،کنبازرافضایعنی؟چییعنیبرخیز

است،خوبماحالایمنشستهمابینیدمیشما،شویممیخشمگینذهنتلقیناتباما،کشدمیرامابزندحرف

،زدهراحرفاین،کردههمراکاراین،کردههماین،ذهنکندمیتلقینهی،افتدمییادمانچیزيیکیکدفعه

،هانبودخبري،بکنیمکاريیکخواهیممی،شدیمعصبانیمابینیممییکدفعه،کردهراکاراینهمموقعآن

.استسادههمچقدرو،استمشخصبله.گرفترامایقۀ،آمددردنگیازماذهن
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ندارم اي فقیرلیک من پرواگر بخواهی تو، بیابی صد نظیر

،توبهبگویممنهمخواهیمیهماگر،کنیپیدانظیرجورصد،کنیپیدامثالجورصدتوانیمیبخواهیتواگر

بیدارخوابازبایدبفهمدکسیاگر،استکافیزدممثالتادویعنی.ندارمراوقتش،ندارمراکاراینحوصلۀمن

نوروبادتوانندنمیپشهوتاریکیو،گریزدمیتاریکیبیایدروشناییو،گریزدمیپشهبیایدباداینکهو،بشود

مابهو.بخواندرسترااینهابرگردشمایعنی.بزنمتوانمنمیکهمثالتاصد.باشدکافیبایدهمین،بفهمندرا

همجنسازتومرکزکه،کنیمیحسدرونتدررافقربفهمیاگرگفتمکهراچیزهاییاینیعنی،فقیر:گویدمی

نهایتبیهمان،نداريچیزيتوپس،دارمرااینها،هستمغنیگوییمیتوکه،باشدتواندنمیهاشدگیهویت

.هستیفقیرپس،داريراخدا

چون عصايِ موسی آمد در وقوفاین الم و حم، این حروف

بگویدخواهدمیموالناو،اندآمدههاسورهبعضیاولدرکههستندمقطّعهحروفاینهامیمحاءومیمالمالف

،کنیدمعنیرااینهاذهنباتوانیدنمیشما،نیستندمعنیقابلاینهانظیرحروفومیمحاءومیمالمالفاینکه

آمدمیذهنازاشهوشیاريیکدفعه،بودذهنعصایشموسیکههمینطور.هستندموسیعصايمثلاینهاو

نمیذهنباشماکهستاایناشمعنیهممیمحاءومیمالمالف.شدمیاژدها،شدمینهایتبیبهوبیرون

باو،نکنیدنگاهخودتانبهپس.بفهمیدراخودتانتوانیدنمیخودتانذهنباو،بفهمیدراقرآناینتوانید

.نکنیدمعنیراخودتانهستتانذهندرکهتوصیفاتی

،نه،شدهمیاژدهایکدفعهبودهعصایییکبگوییمخواهیممیکهنه،شدمیاژدهاموسیعصايچون

درپولو،استبهتربیشترچیهرفکربهاشهمهماذهناینکهحالیدرکه،استنماداین،استسمبلیک

نهایتیبییکاینتوياز،دانمنمیبگوییممااگریکدفعه،هاستشدگیهویتهمکردنزیادواستآوردن

ذهنیالگوهايکهراذهنمارهاياینکه،آیدمیبیروناژدهایییک،آیدمیبیرونچراغییک،آیدمیبیرون

.خوردمیهستند

بوسیلۀکردنمعنیقابلاینهاموالنانظربههستندهاسورهایناولکهمیمحاءومیمالمالفازمنظورپس

حضورهوشیاريباشماباید،آیاتاینبگوییمحاال،کردنمعنیبراي.نیستندداریممانذهندرکهچیزهایی

برقرارشباهتیوبیایدخواهدمیآنجاازو،بفهمیدتوانیدنمیگویدمیراآیاتاینذهنیتوصیفبا،کنیدنگاه
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دوهر،دارندحرفظاهراًدوهرگویدمی.استزندهحضوربهکهانسانیواستذهنیمنکهانسانیبین،کند

بیمرکزاشیکی،داردشدگیهویتهممرکز،استدردازپرذهنیمنفقطیکی،دارنداستخوانوگوشت

میتوصیفبهفقطداردذهنیمنکهآنی،افتدمیاتّفاقمعجزهداردنهایتبیمرکزکهآندر،داردنهایت

منیاداشتییکمقطّعهحروفاینبهراجعاما.ماندمیخدایاشاهماتتويو،بهتربیشترچیهرو،پردازد

:گویدمیبلهبخوانیدرااینشما،بکنیمزیاديبحثاینکهبدونامآورده

حروف . استحروفی هستند که در ابتداي برخی از سوره هاي قران آمده) هاي گسستهحرف(حروف مقطعه، 

حرف 14حرف است که با حذف تکرارها، 78هاي قرآن آمده و مجموعاً سوره از سوره29مقطعه در ابتداي 

.شودمی

شمابهرااینهاخواستممیفقطهستنداینهاجزوهممیمحاءومیمالمالفکهاستمقطّعهحروفایندیدید

گویدمیدیگريچیزموالناولیبدهمنشان

18دفعه، تعداد حروف 6بقره، آل عمران، عنکبوت، الروم، لقمان، السجده، تکرار: الم

12تعداد حروفدفعه،6االحقاف، تکرارغافر، فصلت، الزخرف، الدخان، الجاثیه، : حم

ولیاستمقطّعهحروفجدولاینبینیدمیدرستشمااگرکهکندکارایناگربلهاگرهستهمجدولییک

این:گویدمی،گویدمیچیموالناببینیمحاال.بکنیدپیداتوانیدمیدیگريجايازشمارااینهانیستمنبحث

: کهبخوانیموکنیدمعنیهایادگرفتگیوذهنیهايانباشتگیباشماتوانیدنمیراحروف

لیک باشد در صفات این زبونحرف ها مانَد بدین حرف از برون

هایشحرفکهآیدمیبنظرداردمیمدوبارهوداردحاءوداردمیمداردالمداردالفکهاستدرستگویدمی

میدارد.هستندعاجز،هستندزبوندیگرحروف،حروفاینمعانیشناختدرولی،هستدیگرهايحرفشبیه

بهآیدمیآنازبعد.بفهمندتوانندنمیذهنیمنبابخوانندراقرآنخواهندمیکهکسانیبراياوالًکهگوید

مرکزدراینکهبراي،آیدنمیتوصیفبهانسان.استغلطراخودشآوردهدرتوصیفبهکهانسانگفتم،اینکه

.خداستخودجنسازخورشیداینکهخوابیدهخورشیدیکخوابیده،نهایتبییکذهنتويدرانسان

،شودمینهایتبیکهاستموسیعصايهمینواقعدرکهانسانایمگرفتهیادماکهتوصیفاتیاینبابنابراین

.کردشودنمیبیانذهنیتوصیفاتبا،شودمیخورشیدیاشودمیخدانهایتبییاشودمیاژدها
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،مابهگفتهمامروزکهاینستاشمعنییک؟کنیدمیمعنیچگونهراخودتانایستیدمیآینهجلويشما

هوشیاري،باشممنکهايمردهیک،استذهنیمناینکهبراي،استکافریکقبربینممیمنکهرااینگفت

گوییدمیشماهستموقعییککه.اینستاشذهنیتعریف،استدردازپرورفتهخواببهخوابیدهذهنتوي

.نیستممناینهاازهیچکدامولی،دارمفکر،دارمجسممنکهاستدرستنه

بیمنکهاینستمنمعنی،کنممعنیتوانمنمیراخودمگرفتمیادتقلیدراهازکهذهنیتوصیفاتآنبامن

میفکرمن،کنممیمثلتولیدمن،خورممیغذامنآري،دارمهمبعدچهاراینضمندر،هستمخدانهایت

،هستماونهایتبیمنولی،کنممیراکارهااینهمۀ،روممیکارسرهممن،دارمالزمپولدانمنمیمن،کنم

ومیمالمالفاینمنتها،بکنیدشماخواهدمیرانگاهجوردو.کردمعنیشودنمیرامنذهنیتوصیفاتباپس

.ببینیم،کردخواهدکمکشمابهچقدرحاال،زندمیمثالرامیمحاء

کَی بود چون آن عصا وقت بیان؟هر که گیرد او عصائی ز امتحان

عصااین،نمادبهبناموسی.شودنمیموسیعصاي،عصااین،کردنبیانموقع،بگیردعصایککسیهرگویدمی

اینگوییدمی،گرفتیدکهشماذهناینآیا.کردمیکمکاوبهو،شدمیاژدهااشموقعبهاستذهننمادکه

بیاین،آیدمیبزرگچالشیکوقتی،کنممیمعاشامرارمن،کنممیپیداراراهممنو،استمنعصاي

نمییاشودمیزندهاونهایتبیبهوبیرونآوردندرپولومعاشحالتآنازآیدمییعنی؟شودمینهایت

رااینداردکنیدمیتوجه.استذهنیمن،استذهن،فقطاستچوبیشماعصاياینپس،شودنمیاگر؟شود

.گویدمی

که برآید از فرح یا از غمیعیسوي ست این دم نه هر باد و دمی

دموبادهرنه،استکنندهزندهدمآیدمیورآنازکهخداییدم،کنیممیصحبتاالنکهدمیاینگویدمی

کممانپول،شودمیپیدافرحشودمیزیادمانپول،ماهستیمذهندراینکه.آیدمیذهنغمیاخوشیازکه

وقتیزندگیباشویممیموازيوقتیولی،نیستعیسويدماینکه،استدمیکاین،شودمیپیداغمشودمی

کنندهزندهدم،لحظهایندرداریدشماکهدمی،شدیدتبدیلاونهایتبیبهشمااگریا،کنیممیفضاگشایی

حاءشمابگویدخواهدمی.کندنمیاستفادهآنازکهداردوباشدداشتهکنندهزندهدمبایدانسانپس.است
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نهایتبیواقعدراین،نیستتوصیف،نیستمعنیقابلایستادهآینهجلويانساناین،کنیدمیمعنیرامیم

.داردهمجسم،است

نهایتبیجسمانکار،جسمانکاربعالوةاستجسمانسانتعریفهمتعریفاین،کردیمتعریفبارهاهمینبراي

میبینازترس،رودمیبینازترس،رودمیبینازمرگشویممیزندهاوابدیتبهوقتی،اوستابدیت،اوست

بهکهکسی،استهویتهمجسمباکهکسی؟ترسدمیمرگازکی. استمرگازترسهاترسهمۀچونرود

،کردهتجربهراجاودانگیبنابراین،ابديلحظۀاینیعنیاوابدیت،شدهزندهاوابدیتبهشدهزندهاونهایتبی

،ماندمیخودش،افتدمی،ریزدمیوقتیاشموقعبه،بریزدخواهدنمیبدنشاینخواهدمیاستدرستحاال

؟شودنمی،بمانیدشما،بیفتدبدنکنفرض

آمده ست از حضرت مولَی البشَراین الم و حم اي پدر

یاالبشرولیمنهایتبینمادکهمیمحاءومیمالمالفاین:گویدمی.پرودگارحضرت،خدایعنیالبشرولیم

راقرآنکههمینطور.بفهمیدتوانیدنمینخوانیدذهنیمنباراقرآنیاشماکتابکههستهمایننمادو،ماست

معنیخواندیمقبالًکهچیزهاییباشودنمیهمراانسان،کردمعنیخواندیمقبالًکهچیزهاییآنباشودنمی

باکهکندمیمجبورراشمامیمحاءومیمالمالفواستآمدهخداازاینگویدمی،بگویدرااینخواهدمی.کرد

شمااستممکنايعدهیکالبته.دیگردهدمیمعنیچهاینگویدمیهی.بخوانیددیگريهوشیاريیک

هاينساخ،هستندقرآننویسندگاننماداینهاولی،کنیممعنیتوانیمنمینهرااینهابگویند،کنیدنگاهبروید

.گویدنمیرااینموالناولی،چیزيهریاکنندگانآوريجمعیاقرآن

اینبایدگویندمیهی،کنندتفسیرراقرآنآیندمیکهکسانیآنمانندمیکنندمعنیچیرامیمالمالفپس

اینباتوکهآوردمیفشارداردمیمالمالفاینولی.سرآخررسندنمیهیچیبهوکیوچیبه،بدهدمعنییک

آنبا،بفهمیتوانینمیرااینذهنیهوشیارياینباتواینکهیعنیاینگویدمیموالنا.نبینرامنهوشیاري

.ذهنیهوشیاري،راقرآنکردیمتفسیررفتیمهوشیاريآنبامانهمۀماکهحالیدر.نکننگاههوشیاري

گر تو جان داري، بدین چشمش مبینبدین؟ماند هر الف المی چه می

داردمیمداردالفهماینکهاستدرستاینکهبراي.نیستاینشبیه،ماندنمیاینبهالمیالفهرگویدمی

بتوانیمبایدماباالخره،هستهماینجاواستمیموالفآنجاخوبو،هستمیموالفکلماتدرموقعآنبعد
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گر،داريکهداريهوشیارياگرببینجانتباتوداريجاناگرگویدمی،نه:گویدمی.کهشودنمی،کنیممعنی

،ماستهوشیاريجانیکی،استذهنیمنجانهمینیکی،داریمجانجوردوما،داريجانیعنیداريجانتو

.ببیناشهوشیاريجانآنباگویدمی

بمانَد هم به ترکیبِ عواممی همامگر چه ترکیبش حروف است اي 

وبزرگوارايبلهاستحروفمیمحاءومیمالمالفاینترکیبگویدمیزندمیراحرفشدیگراینجاگویدمی

نهایتبیبهکهعارفییککهبگویدخواهدمی.استعوامترکیبشبیهکهگویدمیو.استدیگرحروفشبیه

وپوستگوشت و دوهرکنینگاهاگر،استدیگرهايآدمترکیبشبیهحروفشاشظاهريترکیبشدهزندهاو

:دهدمیتوضیحخودش.نیستندهممثلولی،کنندمیکاردوهر،خورندمیغذادوهر،هستنداستخوان

و پوستهست ترکیبِ محمد لَحم

گرچه در ترکیب، هر تن جنسِ اوست

ایشانمثلهاآدمتمامترکیبدرو،مردمبقیۀمثلاستپوستوگوشترسولحضرتترکیبگویدمی

اما،هستند

هیچ این ترکیب را باشد همان؟گوشت دارد، پوست دارد، استخوان

کهچیزيوترکیباتاینآیا،دارنداستخوان،دارندپوست،دارندگوشتهممعمولیهايآدمکسیهرگویدمی

رااینها،افتادهاتفاقرسولحضرتیعنیانسانآندراستآنشبیه،عاديآدمدریعنی،افتدمیاتّفاقآندر

آشناو،بودندقرآناهلموقعآنمردماینکهبراي،زندمیموالناکهراهامثالجوراینکنیدتوجه.زندمیمثال

سنگینايعدهیکبراياگر.گویدمیچیموالناکهفهمندمیقشنگهستندآشناکهکسانیهماالن،هستند

یک،گویدمیدیگرنیستهمسنگینیمطلبیعنی.رودمیبینازاشسنگینی،کننددقّتذرهیک،است

.استحروفترکیبشهستآنجاايکلمه

شماشخص،استفردوسی،استحافظموالناست،استرسولحضرتمثالشکه،هستانسانییکهماینجاو

وگوشتداریدبینیدمییکدفعه،هستیداستخوانوپوستوگوشتشماظاهراً،شدیدزندهاونهایتبیبهاگر

جدیدجدیدکهآوردمیمطلبییک،گویدمیشعريیک،افتدمیاتفاقمعجزاتیکدفعهاستخوانوپوست



# Programگنج حضور743برنامه شماره 743

64: صفحه

،شودمیپاكهاشدگیهویتهمازوقتیکهداردمرکزيانسانچون،بله.کندمیروشنراانسانراهو،است

موقعآنهمهمخاطباناحتماالً،هستندآشناهمهچوناینجا،انسانیهرمرکز،شودمیرازهانوشتنمحلّ

.زندمیمثالرارسولحضرت،هستندمسلمان

که همه ترکیب ها گشتند ماتکاندر آن ترکیب آمد معجزات

پوستوگوشتکههاانسانهمۀیعنی،هاترکیبهمۀکه،آمدبوجودمعجزاترسولحضرتترکیبدرگویدمی

نمیمادرچرا،ماداریمفرقمگر؟آیدمیداردکجااز؟چیهاینهاببینرااینها.شدندماتداشتنداستخوانو

شما،بشوداژدهایکدفعهعصايگویدمییعنی،بگیریمنظردرنمادگونهحاالکهموسیمعجزةهمینطور؟شود

مرکزیکیعنیاژدهاو،کردهپاكرامرکزشکهاستانسانینمادهمآننه؟شداژدهاعصاواقعاًبپرسیدنیایید

شناساییشودمیشما.نیستیمچیماکندمیشناسایییعنی،کندمیشناساییراشبکهکنندهشناسایی

خواباز؟آیدمیکجاازحضور.حضورهمان،بیداريهمان،اژدهاهمان؟کندمیشناساییکی،نیستیدچیکنید

.یواشیواششويمیبیدارذهن

،خوابممیترراحت،شودمیبهترامبچهباهمسرمباامخانوادهدرامرابطۀگوییدمیروزبهروزشماچرا

شمابیدارياز؟اینهاآمدهکجاازامشدهخوبیپدراالن،شدهبهترامبچهباامرابطه،کنارامگذاشتهرااعتیادم

رشدکههمینطوروبشودنهایتبیاینوقتییواشیواشوبودهتانذهنهمانتوي؟ بودهکجاحضور،حضوربه

.شکافترادریاموسیعصايکههمینطور،موعودسرزمینبسوي،کندمیبازراراهدردهادریايایندر،کندمی

هویتهمودردهاوذهنیمندریايکهذهنیمنعصاياینبااالنماولی.راذهندریاي؟شکافترادریاکدام

میمااختیاردرزندگیرادیگرعصايو،داریمالزمدیگريعصايیک،کهبشکافیمتوانیمنمیراهاشدگی

.گذارد

هست بس باال و، دیگرها نشیبهمچنان ترکیبِ حم کتاب

کتابمیمحاءترکیبهمینطورگویدمی.استقرآنهمبازمنظورکتابهمین،خواندمکتیبقافیهبخاطرکتیب

،شودمیمعجزهیککنیدتکرارهیراکلمهاینشماکهنیستاینطوري؟باالستچرا،باالستخیلیقرآنیعنی

،بیندازیدبکارراآنبایدداردوجوددیگريخداییهوشیاريیکشمادرکهدهدمینشانشمابهکلمهایننه

،بنابراین.خوردنمیدردبههوشیارياین،کنیمیمعنیادبیخوانیمیدارياالنهمینکهذهنیهوشیارياین
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شماکهنیستایناشمعنیرااینبکنیبایدمعنییعنیباالستبسیارهماشمعنی،باالستبسیارترکیباین

.نداردمعنیهیچاین،نه؟چیهایناستحام،استحم،استاَلَم،استآلماین،بگوییدبخواهید

پایینبسیارهاهوشیاريبقیهوترکیباتبقیهوبیندازبکارراهوشیاريیکیآنکهاینستاشمعنیگویدمی

.کنددركتواندنمی،استپایینبسیارفهمشقابلیت،استپایینبسیارمردمجسمیهوشیاريیعنی.هستند

.باالستبسیاردرکشقابلیتهوشیاريآن،افتدمیبکارهوشیاريآنوقتیولی

در درماندگیصورهمچو نفخِزانکه زین ترکیب آید زندگی

نمیتوصیفاتبامناینکه،نفهممجسمیهوشیاريبامناینکه،دانمنمیمناینکه،ترکیباینازاینکهبراي

کسیهرپس.درماندگیدراسرافیلشیپورمانند.آیدمیزندگی،نیستممنتوصیفاتاین،بفهممراخودمتوانم

بشودزندهآنبزندراشیپورشبایداسرافیلو،کندپیداراراهتواندنمیوشدهمات،شدهدرماندهکندمیحس،

هاشدگیهویتهمازکهذهنیمنهوشیاريایناز،بیندازدبکارراهوشیاريیکیآنباید؟کندکارچهباید

هممنبههوشیارياین،کرددرماندهرامنهوشیارياینبگوید.بردارددست،جسمیهوشیاري،شدهتشکیل

.شدمبیچاره، چسبیدمآنهابهمن،دادنشانرادردهاوهاشدگیهویت

،هستمتماشاگرمنو،دادخواهدشفاءرامناوو،کنممیوجودمواردتسلیمبارازندگیکنندةزندهدماالن

میمحاءترکیب.دانمنمیگویممیو،استصفرمقاومتموکنمنمیهمقضاوتو،دهدمیشفاءجوريچهببینم

خواهیمیخودتهايدانستهباکهاگررآخ،بگیريیادچیزيیکاینجاازبلکه،دانمنمیبگوتو:گویدمیمابه

خوانندمیاینطوريکهآنهاییهمقرآنکتاب،همکتابآنبهدارد.کهنداردفایدهایندیگرکنیتفسیررااین

،کهنداردفایدهایندیگر،کنیمعنیرااینخواهیمیهایتدانستهبااگرتوکه،کندمیاشارهجورهایکهم

چیزيیکچیهفهمینمیکه،استمیمحاءهمیننشانشو،فهمینمیچیزيپس،کهدانیمیقبالًرااینها

.نفهمیهوشیاريآنباتوکهباشدنمادياینونفهمیکهگذاشتهآنجا

چون عصا، حم، از داد خدااژدها گردد، شکافد بحر را

راامقبلیهايانباشتگی،قبلیهايدانستهو،دانمنمیمنبگویداینکهکه،میمحاءاینعصامانندگویدمی

،راهوشیاريیکیآن،نکنمقضاوت،نکنمتفسیر،نبرمبکاررادیگرانهايگفتهو،نکنمتقلید،نبرمبکار

نمیاالنماکهراذهندریاي.کندمیبازراذهناژدهامثلحضورهوشیاريآن،بیندازمبکارراحضورهوشیاري



# Programگنج حضور743برنامه شماره 743

66: صفحه

همعهدةازتوانینمیشدگیهاهویتهمدیدباشما.کردبازشودنمیذهنچشمباراذهندریاي،ببینیمتوانیم

بشویدخودتانضد.هستمخشمگینچرامنبگویید،بشویدخشمگینتوانینمیشما،بیاییدرهاشدگیهویت

راهو،بیفتدبکار،هستمادرکهدیگريهوشیاريیکباید،شودنمیاینطوري.دارمکینهمنچرا،بورزیدکینه

یکیکهیعنیچی؟یعنیجلوبرویمجلو،برویمما، مابرايکندبازدردهاوهاشدگیهویتهماینمیانازرا

راخودشهستیمکهچیزيآنتانیستیم،چیکهبشناسیمیکییکیبیندازیم،راهاواینبشناسیم،رااینهایکی

اژدهابهراذهنعصاياینخواهدمیوماست،پشتخداکمکوخدادادوخداعدلگویدمی.دبدهنشانمابه

.استهمینطوردرهمهکند،تبدیلاستخودشنهایتبیکه

قُرصِ نان از قُرصِ مه دور است نیکظاهرش مانَد به ظاهرها، ولیک

دارد،فرقخیلینانقرصبانانقرصولیاست،شبیهذهنیمنانسانظاهربهعارف،انسانیکظاهر: گویدمی

منایناست،ناندنبالاشهمهیعنیدارد،نانقرصیکیاین،تاباندمینوردارد،ماهقرصمرکزشدرعارف

ایرادکنم،میدفاعخودمازدارم: گویدمینفریککهدیدي.کندحفظرااینخواهدمیاشهمه،داردذهنی

چهاردهشبماههمیکیآنتاباند،مینورهمیکیآن.کنممیدعوامنبگیرد،ایرادآمدکسیهر،نگیرید

یکیاستماهقرصیکیاست،یکیظاهرشان.فرستدمیبرکتجهان،بهفرستدمیعشقدائمامرکزشاست،

.استنانقرص

نیست از وي، هست محضِ خُلقِ هواو، خندة او، نطقِ اوگریۀ

محضهستخداست،صفاتوخويبلکهنیست،خودشازحرفشواشخندهاش،گریهعارف،این: گویدمی

مثلبزرگهايآدممالهاحالتاینآیا.نداردچیزيخودشازآید،میخداخويازخالصایعنیو،هخلق

هرکهاستاینحقیقت.دارددسترسیحالتاینبههرکسی:کهگویدمیموالنایاموالناست،یاانپیغمبر

هممرکزازنطقشنباشد،هاشدگیهویتهمرويازاشخندهاش و که گریهدارد،دسترسیحالتاینبهانسانی

حضرتبرايگویندمیرامربوطهبیتاینبهآیدمیکهايآیههمینهابعضیکهگرچه.نباشداششدههویت

.استهمهبراينهاست،رسول
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3،4، آیه )53(نجمقرآن کریم، سوره 

ٰ◌ إِنْ هو إِلَّا وحی یوحىٰ◌ وما ینْطقُ عنِ الْهوى

.گوید، سخن او هیچ غیر وحی خدا نیستو هرگز به هواي نفس سخن نمی

ولی،نهعمقآنبهحاالدارد،وجودامکاناینهمهمورددرولیاست،درسترسولحضرتمورددرکهدرسته

به خداعسلزنبورکه،باشدتواندنمیکهعسلزنبورازکمترماوحیحاالگفته،مابهدفتردرهمینقبالموالنا

.کنددرستعسلکهگوئید،میشماچیهروطبیعتخاصیتحاالکه،گویدمیآن 

یعنی. کنددرستتواندمیکهعسلباشد،بدهمقدرهرچهبگیرد،قرارالهیوحیمعرضدرمادلاگر: گویدمی

راههمینشماباشد،عمیقخیلیخیلیکهنداردلزومیخداوحیحاالدارد،راخداوحیقابلیتانسانیهرمرکز

بهتو:کهنگفتامروزمگرباشیم،خالقتوانیمنمیمامگربیاورید،آنجاازتوانیدمیتانمعمولیمسائلبرايحل

میخودتگوشبهخودت،گویدمیغیرنهگویم،میمننهگویی،میخودتگوشبهتوگویی،میخودتگوش

میبهتکه،شنويمیدرونازچیزيیکدفعهیکشدهبازفضاياینازکنی،میبازفضاوقتیشماگویی،

.کهنیستکهخوابدیگر،استوحیاینخوبگویی،میخودتبهخودتبکن،راکاراینگویند

و آن دقایق شد از ایشان بس نهاناحمقانچونکه ظاهرها گرفتند 

ذهنی،هايمنیااحمقان: گویدمیبخوانیم،مستقلرابیتاینیااست،بعدبیتاشدنبالهبگوئیمتوانیممی

حسم،تاپنجاینبامنکهگوئیممیچیست؟ظاهردهد،مینشانراظاهرذهنیمنچونگرفتند،راظاهرفقط

اینطورياحمقان.کنمفکراشدربارهبایدذهنمباهمبعدشکنم،لمسیاکنم،بویابشنوم،یاببینم،بایدیا

چینتیجهدر.شدنهانایشانازاست،حضورکهباریکنکاتوهادقیقهآنگیرند،میراظاهرفقطهستند،

شد؟

که دقیقه فوت شد در معتَرَضالجرَم محجوب گشتند از غَرَض

اینبهماآمدنازمقصودیعنیغرضندیدند،راجهاناینبهانسانآمدنازمنظوروافتادند،پردهدربناچار

ذهنخوابازوذهن،درخواببمانیم،ذهنتويبگوئیم،حاالسالی،چندآمدیمدانید،میشمااست؟چی.جهان

مقصوداولینواست،جهاناینبهماآمدنمقصودو.استغرضاینشویم،زندهاونهایتبیبهبشویمبیدار

ایندهیم،میانجامکهکاريبهبریزدزندگیوخردهوشیاريکه،استاینانسانمقصوددومیناست،انسان
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مشترکیم،درآنماهمهکهاوست،بهشدنزندهاست،انساناصلیغرضکهاش،اولیولیاست،مقصوددومین

درچییعنیکردند،گیرظاهردرابلهانگویدمیکههمیندرماماند،نخواهیمباقیمانکنیم،راکاراگراینکه

؟کردندگیرظاهر

باورهااینکرد،عبادتبایداینطورياست،اینهمرفتارهایماناست،اینهایمانباورمثالما: گویندمیابلهان

تفاوتو.استدرستمامالاست،غلطدهیدمیانجامشماکههممراسمیآناست،غلطشمامالاند،درست

خدائیتبههرکسی.گرفتندراظاهربنابراینوداریم،دینماندارید،دینشماپسهستند،هاهمینشماباما

وجودجهاندرخدایکي،هوشیاریکهستیم،خداییيهوشیارماکهکندنمیدركهرکسیشود،نمیزنده

منتهاهستند،اوجنسازهمهپسبشوند،زندهاوبهعقببکشندبایدهمهواوست،امتدادهمهدردارد،

ودارند،فرقهمدیگرباوهستندظاهراینهاعبادتمان،مراسمدردهایمان،،فکرهایمانباورهایمان،،بدنهایمان

.هستیماوجنسازماهمهعمقدرهستند،سطحیاینهانیستند،جديظاهرهااین

دراست،دینبگویدراظاهروبجنگد،ظاهربراساسوبگیرد،جديراظاهرهاوببیندراظاهرهاهرکسی

موالناخوب،خیلیکهگویدمیصورتدرآنکند،معنیتواندنمیهماممیحاماند،میپنهاندقایقاینصورت

فرقیماپسدارم،منمداشته،بچههمموالنارفته،میتوالتهمموالناخورده،میغذاهمموالناداشته،زنهم

به خدا زنده شده،بیرون،آمدهذهنازهوشیاريبعنواناوکهاستاینفرقش.داریمفرقداریم،فرقنه،نداریم؟

.بمانیمخواهیمنمیظاهردرگرفتیم،راظاهرمینهمانشدیم،ما،شدهزندهاونهایتبیبه

ماکههرچیظاهرگرفتند،مالكراظاهروگرفتند،جديراظاهرورفتندظاهربهکهکسانیناچاربهبنابراین،

دگذارمیکهاینها،براساسهرکسیاست،ظاهراینبیاوریم،درفکربهوکنیمدركحسمان،تاپنچباتوانیممی

برايخدااینکهوغرضازاینهاواحمقان،گذاشتهرااسمشموالنارااسمشدارد،دعوادیگرانباومرکزشدر

دقیقهاوست،بینهایتدقیقهچیست؟دقیقهدقیقه،اینکهبراي.نفهمیدندهستند،پردهدرآفریده،راآنهاچی

جویی،وستیزهاعتراضدر،ستیزهیعنیمعترضشد،گمستیزهدراوست،ابدیتازآگاهیدقبقهاست،غرض

.ظاهرخوابخوابیمتويآمدیم،چیبراينیمادنمیمااصال.شدفوتدقیقه
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