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   : از ديوان شمس مو�نا، شروع می کنم1905با س�م و احوالپرسی برنامه گنج حضور امروز را با غزل شماره 

 ١٩٠۵مولوی، ديوان شمس، غزل شماره 

  رھا کناگر تو عاشقی غم را

  عروسی بين و ماتم را رھا کن

  :خطاب مو�نا، به ھمۀ انسانھا

  .، غم را رھا کن)تو عاشقی، از جنس زندگی بوده و ھستی" کلمۀ اگر اينجا شرطی نيست، حتما(گر تو عاشق ھستی، يعنی با زندگی، خدا يکی ھستی ا

   :می دانيم که ما

  .م، وارد اين جھان می شويھشياری بدون فرم بصورت -

  . می شويممن فکری يا کاذب با مقو�ت جھانی، يک ھم ھويت شدگی از آن ھشياری بی فرم و جدايیدر ذھن مان، بر اساس  -

  . می شويمبيدار، و کمتر بر اساس انتخاب و ھشياری، درد، بيشتر در اثر "بعدا -

  . ، برمی گرديمھشياری اوليه، به سمت اگاھانه اينبار، -

  .، پس غم را رھا کنمنيت کاذ ب در ذھن، يک فکر، مفھومر تو ميدانی که از جنس خدا، زندگی ھستی و نه از جنس  اگ:مو�نا می گويد

غصه و : توھمی فقط غم توليد می کند و غم ھم در اين بيت يک کلمه و مفھوم عمومی ست و با مفاھيمی ديگر، مثلمن بر اثر مطالعات قبلی، فھميده ايم که اين 
  . اين مفاھيم منفی، ساخته و پرداختۀ من ذھنی اند. خويشاوندی دارد...  خشم و کينه ورزی و حسادت و واکنش ھای منفی و استرس و ترس و

  .خداييت، اصل ھشياری بی فرم و بی زمان، خدا، از جنس آرامش و سکون است و بمحض بيداری، بصورت شادی در انسان تجربه می شود. عشق، اسانس ماست

  . ودن ما، ھيچ ربطی به غم و غصه و گرفتاری ھای اين جھانی نداردذات و اصل و ب

  .صرفنظر از اينکه وضعيت ھای بيرونی چگونه ھستند، آرامش و شادی اصيل که از اعماق وجود شما، می جوشد و با� می آيد، ھر لحظه در دسترس شماست

  .گرفتاری ھا، ذات من ذھنی، جدا از زندگی ستغم، غصه و آن . وضعيت ھای بيرونی را ذھن، ھميشه ناقص نشان می دھد

پس، من کاذب مبنای . ، بر اساس جدايی از ھشياری بی فرم اوليه و ھم ھويت شدگی با چيزھای اين جھانی درست می شودفکریو من کاذب ، اين منيت اين :گفتيم
  .زندگی ست) ذات(جدايی از 

  .  استرھا کنرمز کليدی، 

  .رھا کن

  . رھا کن.  را، داريد و گرنه مو�نا به اينصورت صحبت نمی کردردنرھا کشما توانايی 

   :ھمۀ ما می توانيم اصل مان را که از جنس ھشياری، بودن، است دوباره شناسايی کنيم و دوباره متوجه شويم. تو می توانی

  :در ادامه. تمام اين غم و غصه ھا تصورات باطل ذھن است که دائم نقص می بيند

  . اين جھان بساط شادی خداست. عروسی بين

  . ، من ذھنی دارند)ھمه" تقريبا(چرا ما از ھر طرف که نگاه می کنيم، غم و غصه و ناراحتی ست؟ برای اينکه ھمه 

من .  خارنده ست، پر از زخم کچلی)در ادامه خواھد گفت(ھر کسی که من ذھنی مسلط  دارد . من ذھنی معتاد به غصه و غم و مقو�ت جھانی و معتاد به جسم است
   .فکرھا از جنس ھشياری جسمی ھستند. دائم بايد فکر کند. ذھنی پر از زخم کچلی ست، می خارد

  . آن را ناقص می بيند"  و ذھن معمو� اگر فقط ھشياری جسمی داريم، ھر فکری که اين لحظه می کنيم، مربوط به چيزی در اين جھان است

  :من ذھنی چگونه شکل گرفته؟ مرور کنيم

  . اسم ما، يک مفھوم  و يک کلمه ست که بوسيله ارتعاش تارھای صوتی پدر و مادرمان ابراز شد. مان شروع شداسم  ابتدا با  -



482برنامه . گنج حضور  2013 

 

2 

 

  .  مطرح شدفکر، بوسيله پدر يا مادر، در ذھن ما بصورت يک )اسم مان( ادای اين کلمه -

     .يم که خودمان را شناختيممان گرفته و فکر کردخود بتدريج  ما آن کلمه، آن فکر را معادل -

  . را مترادف اسم مان که يک مفھوم و يک فکر است می بينيممنرا ياد گرفته و اين من آرام آرام، کلمۀ  

  .مثل فکر اسباب بازی. بعد روی آن فکرھای ديگر را تلنبار کرده وبا آن يکی می کنيم

ديگری را ھم که بصورت فکر به ما ارائه می دھند به آن فکر و مفھوم ابتدا، اضافه و با آن عجين چيزھا و متعلقات . آرام آرام، من و مالکيت من شروع می شود
  . را بزرگ و بزرگ تر می کنيممنکرده و 

�حميل شده و  شروع شده، و اولين مفھوم و فکری ست که به ما تاسم مان ی که، بر اساس يک کلمه، من.  می کنيممن فکریما، سه نوع چيز را قاطی اين " معمو
  . ما فکر کرديم که خود را شناخته ايم

  . نقش اين کاھش عظيم را ذھن انجام می دھد

   :اين، طرح خدا، طرح زندگی ست

  . بگنجدکلمه، که ھيچ جا نمی گنجد، يکدفعه کوچک و در يک بی نھايت کيفيتی -

  . يک کلمه، در يک اسم، آن ھم بصورت فکر، می گنجد، که اينطور نيستبه خيال ما، آن بی نھايت وسعت و بی نھايت ريشه و بی نھايت زنده بودن، در

   :ھمه صحبت ھا بر اين است

  .در ذھن است و ما را اذيت می کند. کاذب و توھمی ست.  ساخته شده از فکر و مفاھيم، اصيل نيستمنمردم بفھمند که اين 

  .  ساخته شده از فکر و مفاھيم، غم ايجاد کردهمناين 

   :خيلی ساده، که بصورت فکر به ما ارائه می شوند، و مادی اند، به اسم مان که آن ھم يک فکر و مفھوم است اضافه می شوند، عبارتند ازسه مقولۀ 

ست، ملحق، و روی  ی که اسم امن که جسم اند، اما بصورت فکر، به آن ...پول ما و . مثل اسباب بازِی دوران کودکی ما، که بعد به ماشين ما، خانۀ ما،. متعلقات -
  . آن اضافه می شود

  . چه چيزی؟، چگونه؟، باشد:که مفاھيم ھستد.  باورھا-

  . مثل باورھای مذھبی، باورھای سياسی، باورھای علمی، باورھای قومی، باورھای گروھی مردم

  . بزرگ شده اندمن  شان اضافه و با آن قاطی کرده اند و تبديل به مناينھا را برداشته و به 

  . يکی از اق�م موذی که ما با آن ھم ھويت ايم درد است. رد ھا د-

با . بايد مواظب برخوردھايمان با بچه ھا باشيم. گريه می کند. می ترسد، خشمگين يا ناراحت می شود. وقتی اسباب بازی بچه ای را از او می گيرند، دردش می آيد
دردھا را نبايد در بچه ھا انباشته کنيم، به نحوی که ھمين دردھا پايه . درد پايه آن زخم را محکم می کند. ودآنھا با لطافت برخورد کنيم، بگونه ای که درد ايجاد نش

  .پدر و مادرھا بايد از پايگاه و زمينۀ عشقی با بچه ھا برخورد کنند. ای موثر در زندگی آيندۀ آنھا بشود

 .، اين ھمان کشتی روی درياست)اشاره خواھد کرد" دابع. ( می شوندمنپس دردھا ھم جزو اق�می ھستند که جزو اين  

ما با آنھا . اينھا ھمه فکر اند. اينھا ھمه نقش اند.  نقش پدری، نقش مادری، نقش معلمی، نقش رھبری، نقش مديريت، رئيس بودن:مردم با نقش ھا ھم ھويت می شوند
  .يم اوليه، آنھا را اضافه می کنمنيعنی روی  ھمان . ھم ھويت می شويم

  .اينھا جزو من آنھا ست. مردم با نژاد، با دين، با مليت با زبان ھم ھويت می شوند

  :)نصف مصرع اول، بيت اول. (قرار است که ھشياری ھم ھويت شده با اين اق�م، بيدار شود و خودش را از آنھا بيرون بکشد و روی پای خود بايستد

  ...اگر تو عاشقی، 
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ما ھم يکتا ھستيم . ھشياری يکتاست.  تو جويبار خودت باش:ھفته گذشته گفتيم. ھشيارانه از ھمه اينھا دست بشوی.  ھشياری ھستیاگر تو عاشقی، پس ميدانی که
  . در ذھن، دو نيمه شديم" ولی فع�

  .خداست؟ عروسی بينولی آيا ما، می دانيم که اين جھان بساط عروسی و بساط شادی ). توضيح داد" ھفته گذشته کام�(در رابطه با من ذھنی 

اين شادی ھمراه با خرد در ذرات وجود شما مرتعش، و وارد فکر و عمل تان شده، . يعنی قصد زندگی، خدا اين است که اين لحظه شادی اش را در وجود شما بدمد
  . و به ھمين ترتيب به کسانی که برخورد می کنيد نفوذ کند. و از طريق شما در جھان پخش شود

  . ھر چه بيشتر، بھتر است: شعار و الگوی حياتشمنآن . ت، اما من ذھنی بساط ماتم درست کردهبساط عروسی س

  .، صحبت حرص را به ميان می آورد)کمی بعد(مو�نا، 

  . چه چيزی به خود اضافه کند، تا زندگی اش بيشتر و درست تر شود؟.  استمن به معنای فکر دائمی اضافه کردن بر :حرص 

  .، می ناميم، چه چيز ديگری بايد اضافه شود؟"من"، ما ھمه اش به اين فکر ھستيم که به اين جسمی که در ماتم من ذھنی

. پر و کامل. عشق، خدا، در درون شماست. زندگی شما، در درون شما زندگی می شود. در حاليکه، زندگی ھمين اNن در درون شما برای زندگی پُر و آماده ست
  ).تبه تشريح آن خواھد پرداخ(

  .َنَفخُت فيه ِمن روحی، رسيده ست

نفس خدا کامل است و چيزی کم . شما، ھمۀ ما، نفس خدا ھستيم. نفس اش را در وجود شما می دمد. يعنی خدا اNن ھمين لحظه، شادی اش را در وجود شما، می دمد
  .آيه قرآن است. ندارد

  ).مطالعه کنيد. (خدا را نمی شناسد و دين و ايمان ندارد ھر کسی که غم دارد، ترس دارد، :در قرآن آمده" صراحتا" اص�

  :حال اينکه، خدا در اين لحظه نفس اش پُر و در ما دميده می شود و ما نمی گذاريم

  . اينجا چيزی کم است، چه چيزی کم است؟. من ذھنی دائم نقائص را می بيند. بر اساس نقص است. ماتم بساط من ذھنی ست. ماتم را رھا کن

، خوشم از او ! آن آدم که آنجا نشسته، ک�ھش کج است:ه آنچه که کم نيست نمی شود، اما دائم در جستجو کمبود و نقص است و با�خره مواردی پيدا می کندمتوج
  !. ، فھميدم چه چيزی اضافه ست!، فھميدم چه کم بود!نمی آيد

  . غم بيش و غم کم را رھا کن. نفخت فيه من روحی رسيده ست

  . که ما نفس خدا ھستيم و می توانيم پر و کامل زندگی کنيمدر حالي

  . ما می توانيم بساط ماتم را جمع کنيم

   :بايد خودمان را زير نور افکن قرار دھيم و ابتدا، در خودمان بساط غم را جمع کنيم و بدانيم

  .  اينجا، ھر لحظه، ھميشه، اينطور بوده-

  . در ھمه طلوع می کند و عشق و لطافت را در جھان پخش می کند. يد زندگی، خورشيد خدا، در ذراتش طلوع می کندخورش. ما کامل ترين باشندۀ زندگی ھستيم

ضرورتی ندارد ده سال زحمت بکشيم و . خورشيد زندگی، بدرجه ای که ما اجازه می دھيم طلوع می کند و وقت ھم ندارد، ھمين اNن، زمان آن فرا رسيده است
  . طول اش دھيم

�ی چرخ طلوع آفتاِب درون مان، نمی گذاريم ض اينکه آگاه شويم، در مسير اين طلوع و اين تولد و اين بيداری، مانع برای خود ايجاد نمی کنيم و چوببمح.  

  چو طالع گشت شمس الدين تبريز

  جھان تنگ مظلم را رھا کن

  . دشمس الدين تبريز، ھمان آفتاب، ھمان خورشيد خداست که در ما طلوع می کن

  . اگر شما آگاه باشيد که از جنس عشق و از جنس يکتايی ھستيد و ماتم را رھا کنيد، اين آفتاب از قبل در شما، طلوع کرده

  . ما آفتاب بی سايه ھستيم
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  :چه چيزی ماتم درست می کند؟ ھفته ھای قبل صحبت کرديم.  مقاومت نمی کنيم:يعنی

   :است کهتمايل من ذھنی که ھشياری جسمی دارد در اين 

  .ھمه چيز را به جسم تبديل کند و به ھمه چيز خاصيت پايندگی و جاودانگی دھد

  . ببينيد ما چه می کنيم؟ ما می خواھيم وضعيت ھا، آدم ھا، س�متی و حتی بدن مان را که درحال تغيير و از بين رفتن است، ثابت نگه داريم

  . وقتی جسم تغيير می کند، می ترسيم. چون ھشياری جسمی داريم، ھمه چيز را جسم می بينيم

   :متوجه نيستيم که تغيير اجسام، تغيير وضعيت ھا، به علت

  .عنصر تغيير ناپذير درون ماست

  .  می ترسيماگر تغيير کنند، ما. می خواھيم، اين ھا تغيير نکنند.  ما، آن عنصر را رھا کرده و به چيزھايی که در حال تغييرند مثل وضعيت ھا و آدم ھا چسبيده ايم

   :شما بدانيد

  . و ھمه چيز از بين خواھد رفتھمه چيز درحال تغيير است -

  .  ھستيداو و تغيير ناپذير وجود دارد و شما، نه چيز در شما چيزی، :کنندياد آوری ، بياموزند می کنند که به شما تغييراينھا 

  .پس، نمی ترسيم

   ماتم گرفته و غصه دار می شوی؟... قرار بود پولم زياد شود اما ضرر کردم و چرا؟ از اينکه ف�نی مرد، نصف اموالم تلف شد، 

  . چيزی را که فکر می کردی، جاودانه و ماندنی ست، نماند و تغيير کرد:ھمين وضعيت ھا و غصه و ماتم، نشانگر اين است که

   :چرا اينقدرقضاوت می کنيم؟ برای اينکه در صدديم چيزی به خود اضافه کنيم

�  ن، اينجا چه ھست که می تواند به من اضافه شود؟ ا

   :چنانچه انسان، يک دفعه به خود بگويد

  . از ھيچکس، ھيچی نمی خواھم. اضافه کردن از توھم است. نمی خواھم چيزی به من اضافه شود

  . ی شود، زندگی ام بيشتر و زيادتر و بھتر نممنبا اضافه کردن فکرھا و مفاھيم به يک فکر بزرگ تر، يعنی 

   :بنابراين، و از حا� به بعد

   :از آنھا چيزی نمی خواھم در نتيجه، قضاوت ھايم کم می شود. با آنھا کاری ندارم. توقعات ام از مردم به صفر می رسد

  .عروسی خدا را می بينم. به من چه؟ ھر کجا می روم، مراقبه ای کيف می کنم" برای چه بايد قضاوت کنم؟ اص�

   :"گر من ذھنی باشم، دائمادر حاليکه ا

  . اينجا، چيزی ھست که می توانست به من اضافه شود و من غفلت کردم

  . اينجا کسی ھست که من می توانستم چيزی از او بگيرم و نشد

  . چون به خواستم نرسيدم، تأسف می خورم و افسردگی بر من غلبه می کند

   

   :توقعات تان را از ھمه.  جھان بيرونی نباشيد شما در جستجوی کسب ھويت از:)بارھا صحبت کرديم(

  .از فرزند، از ھمسر، از پدر، از مادر، از دوست، از اجسام، از وضعيت ھا، به صفر برسانيد

  . بدنبال دارد توقع و کسب ھويت از وضعيت ھا، بر مبنای من ذھنی ست و درد و ماتم

  تو دريا باش و کشتی را برانداز

  ا رھا کنتو عاَلم باش و عاَلم ر

برای اينکه کسی که عاَلم است، درياست و . عاِلم، باش را ھم به ما يادآوری می کند.  عاَلم باش است که البته می توانستيم، عاِلم باش، ھم بخوانيم:منظور مو�نا

  . کشتی

  :ببينيد چه تمثيل جالبی ست. کشتی روی درياست

  . ن من ذھنی ستدريا فضای زير اي. کشتی من ذھنی ست روی دريای شما

  . من ذھنی ھمان ھم ھويت شدگی ھای چندگانه ست

  . فکر می کنم که اين کشتی ھستممن   خب، اين کشتی، يک ھويت بدلی ست، منتھی

   :طبق قانون ارشميدس.  دريا، نيرويی از پايين به کشتی وارد می آورد:کشتی روِی درياست به اين دليل که. کشتی روی درياست
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  .  آب ھم حجم کشتی، ھمانقدر که شناور است، از زير نيرو به کشتی وارد می شود و کشتی نمی تواند زير آب رودبه اندازه وزن

  .!در دريا غرق نمی شوم. من. مناستد�لی  مثل استد�ِل مِن ذھنی، .  من از بس قوی ھستم، خودم را روی آب نگاه داشته ام:البته کشتی ممکن است فکر کند

  . که دريا، کشتی را به خودش راه نمی دھدحقيقت اين است 

  .اين لحظه ما با زندگی ستيزه می کنيم، حواس مان نيست که چون ما ھويت بدلی داريم زندگی نيرو به ما وارد می کند و در سطح نگاه می دارد

  . کيست؟ گفت منم: شخصی، درب منزل يارش را زد، يارش پرسيد:بخاطر داريد آن تمثيل را که

  . برو.  جا نيستمن برای دو تا :تيارش گف

  :آن شخص رفت و مدتی تأمل کرد و دوباره درب منزل دوستش را زد

  .  تويی: کيست؟ آن شخص، اينبار گفت:يار پرسيد

  .يارش درب را باز کرد و او را به درون دعوت کرد

اما وضعيت و فرم اين . از وضعيت زندگی می خواھد. حظه را نمی پذيردھشياری جسمی فرم ل. عدم تسليم است. ستيزه مقاومِت من ذھنی ست. ما ستيزه می کنيم
  . لحظه نمی تواند به او زندگی دھد، بنابراين، با او ستيزه می کند

  . اين را نمی خواھم:ھمۀ ما ھمين را می گوييم

  . ستآب ھمان دريا و دريا ھمان خدا. اين نيروی ستيزه با فرم اين لحظه، نيروی ستيزه با آب ھم ھست

  .  بجای اينکه کشتی باشی دريا باش:حال، به ما می گويد

  .پس، دريا، علت زير آب نرفتن کشتی ست

  . به فضای يکتايی وارد شويم و يکتا بودن خودمان را حفظ کنيم:ھشياری جسمی و من ذھنی ما، مانع می شود که

  .در حاليکه، از آنطرف آمديم، بی فرم و از جنس دريا ھستيم

.  ما کشتی نيستيم، با اين لحظه ستيزه نمی کنيم:ولی بيدار می شويم و اينھا را رھا می کنيم و می گوييم. با چيزھا ھم ھويت شده ايم.  در ذھن گير افتاده ايماما، اNن
  . با اتفاق اين لحظه آشتی می کنيم

انقدر آشتی می . گر باز فراموش کرديم، دوباره به خود آمده و آشتی می کنيما. ممکن است گاھی فراموش کنيم، اما باز به خاطر می آوريم وبا لحظه آشتی می کنيم
  .کنيم که دريا شويم

  . ما می توانيم اين لحظه دريا شويم و کشتی را بر اندازيم

  .پس گذشته مھم تر از حال است.  فکرھا نمی گذارند، اتفاق سی سال پيش، نمی گذارد زندگی کنم:من ذھنی قوی ما می گويد.  کشتی خيلی قوی ست:ما می گوييم

  .خداست. اين لحظه زندگی ست.  حال، زندگی و قدرت خداست:در حاليکه

  اين لحظه قدرتش بيشتر است يا گذشته که توھم است؟ يک فکر در ذھن ما قدرتش بيشتر است يا اين لحظه که زندگی ست؟ 

  ه مربوط به گذشته ست نمی توانيد فائق شويد؟ آيا شما با قدرت اين لحظه، در برابريک فکرک. البته که اين لحظه

  . در حاليکه اين لحظه شما توانايی داريد که کشتی را رھا، و دريا شويد. پس دريا نمی شويد

  . با�خره دريا کشتی را خرد می کند. دريا شو. نابودش کن. کشتی را برانداز، غرقش کن

   :کما اينکه. اھد شکستيعنی دريای زندگی يک روز کشتی من ذھنی را در ھم خو

  . کشتی اين تن می شکند

  . کشتی اين ذھن می شکند
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  .  آنچه دائم در جھان بيرون به جستجو و درطلبش بوديم از اول بطور کامل، در ما بوده:ھنگام مرگ نيز به يکباره متوجه می شويم

  !. شويم، خب، ا�ن متوجه شويدمھمو اين ذھن، مت�شی می شود، متوجه اين  بجای اينکه موقع مرگ، موقعی که اين تن :مو�نا ھمين مطلب را تشريح می کند

  . تو آن عالم باش. فضای زير من ذھنی ست. عالم فضای زير فکرھايمان است. تو عاَلم باش

   :شما بعد از اين بگو. اتفاقات در ما اتفاق می افتند، ما اتفاق نيستيم

   :ولی. بدن من ھم ھر لحظه در آن درست می شوند. فاقات می افتند و فکرھا و ھيجانات من درست می شونددر اين فضا ات. من يک فضای �يتناھی ھستم

  .من فکرھايم نيستم. من اين اتفاقات نيستم. من اين بدن ام نيستم

افکار ديگران را به خود اختصاص نمی .  خلق کنماگر من دريا شوم، اگر عالم شوم، می توانم در اين لحظه، فکرھای خودم را. اين فکرھا در ذھن من بلند می شوند
  . فکر جديد خلق می کنم، خ�ق می شوم. فکرھا را از گذشته نمی آورم، آنھا کھنه ھستند. دھم

  . م باش  عاَلم را رھا کنتو عالَ . برای اينکه اين فضا سرشار از خرد است. اگر عالم شوم، عالم، خردمند ھم می شوم

   : آن چيزھايی که ذھن نشان می دھد و با آنھا ھم ھويت ايم، درعالم جھان بيرون است،

   :مو�نا می گويد. ، گير افتاده ايمدردھا، چيزھای مادی، باورھا

  شما می توانيد رھا کنيد؟.  رھا کن

  چرا رھا کن؟ 

  . مھم در ھمين لحظه، داريما  دارد، زندگیھمان قدرتی که . ما دريا ھستيم، کشتی نيستيم: برای اينکه

  . دريا بودن مان را تجربه کنيمما می دانيم که ھميشه بايد نور افکن روی خودمان باشد و 

  . تمام اين امواج از دريا بر می خيزند

  .  امواج، فکرھا و ھيجانات ھستند-

  . از آنطرف می رسدھشياری ای که ھمراه آن است، اين لحظه تازه به تازه، نو به نو، . اگر ما دريا باشيم فکرما ن خ�ق می شود

  . وقتی فرو می نشيند، آرامش است. موج با� می آيد. آب با موج است. موج آب است. دريا موج را بوجود می آورد

   :يعنی. ھنوز دريا ھستيد و آرامش داريد. ولی شما موج نيستيد

  .  ھستيدميدانيد دريا. شما دريا بودن خود را از دست نمی دھيد. موج فکر در شما بلند می شود

نگرانی و ترس و . (اNن وقتی به يک فکر مشغوليد، چون دريا ھستيد و ھشياری دريايی شما در اين  موِج فکر ھست، موج که فرو می نشيند، دوباره آرامش داريد
  ).خشم و کينه و حرص و داده ھای منفی شما را نمی بلعد

  .ا ھم از آن برمی خيزندپس، ھشياری اصلی ما، ھمين آرامش و سکون خدايی ست و فکرھ

  . بنابراين، فکر که برمی خيزد، ما بر نمی خيزيم

يک دفعه . ھيجان ھمراه با خشم نيز بلند می شود" وقتی فکر بلند می شود ھمراه آن مث�. اما برای برخی از ما دريا خشکيده. اگر موج فکر برخيزد دريا نمی خشکد
  . ھشيارانه نيست. از آب خبری نيست. تهتبديل به کشتی ای می شويم که روی خشکی نشس

  . نميشود آن دريا را ترک کنيم. اما ما ھنوز ھمان دريا ھستيم

ھيچگاه آن ھشياری و . امروز در مثنوی خواھيم خواند که حتی مواقعی ھم که از دريا جداييم و نااميد می شويم، اين جدايی و اين نااميدی ھم ساختۀ دست زندگی ست
  .ما جدا نمی شودآن توانايی از 

  .  کند ولی ما روبه جھان داريمبيدار می خواھد مارا زندگی ھميشه 



482برنامه . گنج حضور  2013 

 

7 

 

  .عالم را رھا کن :با اين حال، زندگی، ھمواره يادآوری مان می کند

  :در واقع، نگاه و توجه ما

  . جذب جھان و عالم بيرون می شود-

  .  جذب عالم زير فکرھای ما می شود-

  . چيزھای بيرونی و اتفاقات بدزدندنگذاريد توجه زندۀ شما را 

   :توجه کنيد، عده ای چگونه زندگی می کنند

اين لحظه توجه شان به وسيله اين رويداد، لحظۀ بعد توجه شان بوسيله آن رويداد، لحظۀ بعد، تمامی توجه و انرژی شان توسط رويدادی ديگر، دزديده می شود، و به 
  ...ھمين ترتيب 

  . ھشيار بگيريد و نگه داريدشما بايد توجه تان را 

  . زندگی زنده و زندگی خام است :توجه

ممکن است يکی از آنھا ھمين .  استزندگی دزدبرابر با " توجه دزد تقريبا.   را پيدا کنيدتوجه دزدھا.  توجه را روی ھر چه که می گذاريد، ھمان را خلق می کنيد
  . تلويزيون باشد

  چو آدم توبه کن وارو به جنت

   زندان آدم را رھا کنچه و

  . خب ما ھم آن کارھايی را که آدم اوليه کرده به ارث برده ايم. آدم در واقع، آدم اوليه بود

  . قضاوت را خورده. ميوه درخت دانش، قضاوت است. ، به اصط�ح، ميوۀ درخت دانش را خوردهفکر کرده آدم اوليه، :خ�صه

   :خدا به او گفته بود

  . اين ھمين ھم ھويت شدن است. قضاوت ھا را نخور.  خواھی کرد، فکرھا را نخورتو فکر.  مواظب باش-

  . برای يادگيری انسان، برای جدايی انسان، طی مدت محدودی �زم است:ھم ھويت شدن

  : بارھا گفته ايم و بھتر است باز ھم بگوييم

کنيم بوسيله اين مفھوم و اين کلمه، خودمان را که از جنس زندگی ھستيم، شناخته ولی ما فکر می .  استيک مفھوم را که روی ما می گذارند، يک کلمه و اسمی
  . اين تصورغلط است. ايم

  .  و مفھوم بيدار شويمخواب فکرتا ده سالگی �زم است اما بعد پدر و مادر و ديگران بايد کمک کنند که ما از " البته عبور ازاين مرحله، تا چند سال، مث�

  .در اصل، اين سيب يا گندم، ميوۀ درخت دانش است. دم، گندم يا سيب را خوردهدر ادبيات ما، آ

  . ، ھمين، فکر کردن و قضاوت بعد از آن استميوه درخت دانش 

 که ھر چه به خود گفتم چرا؟ برای اينکه من ذھنی فکر می کند. اما، ما لحظه به لحظه قضاوت می کنيم. به اين قضاوت ھا نبايد توجه کنيد و با آن ھم ھويت شويد
  . ما می خواھيم" دائما. اضافه کند، زندگی بھتر و بيشتر می شود

 خداوند ديد که آدم و حوا با برگ خود را از ھم پوشانده :در داستان ھای مذھبی، می خوانيم. با قضاوت، ھم ھويت شد. آدم با فکر ھم ھويت شد. آدم ھم ھمينطور شد
  . اند

  چرا؟ . ديد و چيزی را پنھان نمی کرديد، حال، جدايی را ياد گرفته ايد تا حا� يکی بو:خدا پرسيد

   ... :حوا گفت.  حوا مرا مجبور کرده:آدم گفت
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اين شمشير بايد از . حا� بايد از طريق عشق دوباره به من برسيد.  ايد و از يکتايی رانده شده ايدذھن افتاده شما به :خدا به آنھا گفت. آنھا م�مت را ياد گرفته بودند
  . چرخان آتشين،  رد شويد

   :خ�صه مطلب اين است. يعنی بايد ريز ريز شويد

  . توبه يعنی برگشتن.  وتوبه کنمبايد برگردممثل حضرت آدم، من 

رفتيم و در چنگ داريم، از چنگ شما می بينيد که با چيزھای گذرا که دوام ندارد، ھم ھويت شده و می ترسيم از اينکه چيزھايی را که گ. ما اNن به ذھن رفته ايم
  .ما از چيزھا، زندگی می خواھيم. مان در بيايند، يا به آن چيزی که قرار است گيرمان بيايد، نرسيم و می ترسيم

 بر فضای يکتايیتوبه می کنيم و به سمت جنت، بھشت، . از اين ِقصه، که فقط يک سری فکر و مفھوم و خواب و خيال و من ذھنی ست، در حال بيدار شدن ھستيم
  . می گرديم

  .يک محل جغرافيايی، فيزيکی نيست" بھشت واقعا

 تبديل به ھمان دوبارهمن از ذھن در می آيم و به فضای يکتايی اين لحظه می روم و ) ھر لحظه، با تسليم و پذيرش اتفاق لحظه بدون قيد و شرط و بدون قضاوت(
  . ھشياری، يکتا، با زندگی يکی می شوم

  .می رومجنت فعه ھشيارانه به  اين د-

  . َچه و زندان عالم؟ َچه و زندان عالم، ھمين ذھن است

يعنی شما بايد بدانيد که يوسفيت و خداييت شما، با شماست ولو . چون کسی که ته چاه بيفتد، مثل يوسف، يوسفيت خودش را از دست نمی دھد. چاه، معنی عميقی دارد
  .اتفاقات را بگونه ای، در مسيرتان قرار می دھد، بلکه بيدار شويد. ھد شما را از ذھن بيرون بکشددر ذھن ھستيد، و زندگی ھم می خوا

  .مقاومت مساوی ذھن است. مقاومت متعلق به ذھن است. شما بايد تسليم باشيد و مقاومت نکنيد

  : اگر بخواھيم من ذھنی را فرموله کنيم

  . استمقاومت = من ذھنی

  . يا کسی بايد طناب بيندازد و در بيرون آوردن از چاه کمک کند. فتد، بايد ت�ش و نيرو صرف کند تا از چاه بيرون آيداما وقتی کسی در چاه بي

  . اين کار فعا�نه ست و سرسری نيست. به ھر حال، برای بيرون آمدن از چاه بايد نيرو بکار برد

  . اين لحظه را می پذيريدموقعی ست که شما.  استتسليمطناب ط�يی يوسف، . بايد ت�ش کرد

  .استتسليم طناب  جلوی چشماِن تان 

  . با تسليم، طناب بيرون کشيده شدن از چاه را گرفته  و رھا نمی کنيد. است پذيرش اتفاق اين لحظه بدون قيد و شرط قبل از قضاوت =تسليم 

   .صبر به معنی خشنودی و رضايت است.  ھم به مثابه ھمين نيرو وارد کردن استصبر

  . اما ذھن اتفاق لحظه را نمی پذيرد

کسی به شما بدھکار است، و نمی خواھد بدھی خود " مث�. اين به اين معنی نيست که وضعيت ھا را عوض و تبديل نکنيد.  با اين لحظه آشتی کن:زندگی می گويد
   :را بپردازد، شما نمی گوييد

  : بلکه. دآشتی با اتفاق لحظه، اين را نمی گوي. برو پول را بخور

  ".کسی به شما بدھکار است و نمی خواھد بدھی اش را بپردازد. " شما اتفاِق اين لحظه می پذيريد

  .با آرامش در حالی که خرد زندگی به شما کمک و از طريق شما بيان می شود، راضی و خشنود به اين اتفاق می شويد، چون می دانيد از جنس زندگی ھستيد

  پس ندھد، ديگر در زندگی نبايد خشنود باشيم؟ نبايد زندگی کنيم؟ آيا اگر کسی پول ما را 
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اگرصبر و تأمل کنيد و اجازه بدھيد، خرد زندگی به شما می گويد که چگونه بايد . خرد زندگی از شما بيان و فکرخ�ق کنيد. زندگی در اين لحظه بايد زندگی شود
  . پول تان را پس بگيريد

  :ع برخورد می توان داشتدر رابطه با اين چالش، دو نو

  . با فحش و ناسزا و نارضايتی، سر به ديوار کوبيدن-

سپس با روش ھای عرفی جامعه، برای گرفتن پول خود اقدام کنيد و اگر .  با آرامش خاطر، حاضر باشيد و خردی  را که از اعماق وجود می جوشد، بکار گيريد-
  .ذريدھم ارزش دوندگی و ات�ف وقت را ندارد از آن بگ

  .در اين حالت، استرس و غم ايجاد نمی شود

  .در اين لحظه، چالش مطرح است و نه مسئله.  من ذھنی ھميشه، برای ايجاد بساط غم و ناراحتی و سوء استفاده، دنبال موضوع و سوژه آماده ست

  . ان را بکار بريد و تنبلی می کنيدنميخواھيد کار کنيد و حداکثر تو. ، شما نمی خواھيد از توان تان استفاده کنيدمسئله در -

  .خرد زندگی به شما کمک می کند و وضعيت را تغيير می دھد. ، حداکثر توان در حل بحران گذاشته می شود و حاضر ھستيدچالش در -

  . گرفتن پول از کسی که نمی خواھد آن را پس دھد، چالش است، مسئله نيست

  . من ذھنی دنبال ايجاد مسئله ست

.  زندگی شودبايد و ُپرزندگی شما دراين لحظه .  کاری نمی توان کرد:اگر حاضر باشيد، خرد زندگی می گويد.  با فوت کسی، کاری نمی توان انجام داددر رابطه
  .ه باشيد، از من ذھنی ستاما اگرتا آخر عمر ماتم زد. شما دريا ھستيد و اين حزن، آرامش شما را يکجا به ھم نمی ريزد. چند روز محزون بودن طبيعی و کافی ست

  .من ذھنی نمی خواھد ت�ش کند

غصه و اظھار ناراحتی از اين قھر، زندگی شما را مختل می کند، اجازه داده ايد که من .  خب، بايد تلفن را برداشت و آشتی کرد. با ف�نی قھرم:عده ای می گويند
ھرمشکلی را که نمی توانيد يا نمی خواھيد . نيد و نه می گذاريد که خرد زندگی به شما کمک کندنه ت�ش می ک. ذھنی بر اساس اين موضوع ماتم و درد ايجاد کند

  .  مسئله است:کاری در رفع آن انجام دھيد

  . ريمما موفقيت لحظه دا. اگر حاضر باشيد و حداکثر توان تان را در ھر لحظه برای حل چالش بکار گيريد، موفق ھستيد. زندگی ھمراه با چالش لحظه ست

   : يعنیموفقيت اما در اصل ... به ده ميليون د�ر پول برسی، سوادت و معلوماتت و خانه ات اين و آن باشد و : موفقيت يعنی:مردم می گويند

اين . شته بکار ببريمحداکثر توان مان را در اين لحظه برای چالشی که زندگی فرا رويمان گذا.  در اين لحظه حاضر و خرد و شادی زندگی از ما بيان می شود-
  .موفقيت است

شما از چاه آدم که در واقع اعماق من ذھنی ست نمی توانيد با� بياييد، مگر صبر داشته باشيد . اگر يک لحظه اينطور بوديم ما موفق ايم  و اين از چاه درآمدن است
  . يدو نيرو بکار ببريد و چشم و گوش تان را باز کنيد و ھميشه با اين لحظه آشتی باش

   . ماتم و مسئله و درد درست کن. گريه و زاری کن. فرياد بزن. واکنش نشان بده. نکن:من ذھنی مرتب می گويد. تسليم، عملی فعا�نه ست

  .با تسليم، شادی و آرامش، به اين جھان سرازير می شود و البته اين شادی و آرامش، مخالف پرنسيب من ذھنی ست

  . ه بکار می بريم در حاليکه بايد از چاه با� بياييم، ما نيرو را برعليه چا"بعضا

  .يکباره خود را بيرون از آن می بينيم. لحظه به لحظه ای که ما در حال تسليم و رضايت و صبرو پذيرش و شکر ھستيم، از چاه بيرون می آييم

   :شما ھم اNن، نمی گوييد.  نشد، از برادرانش ھم ناراضی نبوديوسف در چاه خشمگين. يوسف می داند که نبايد در چاه بماند. ما نبايد در چاه بمانيم

ما يوسف بوديم، ما را به چاه مسابقه و رقابت و باورھای غلط و ھم ھويت .  پدرم، مادرم، برادرانم، دوستانم، مردم، مرا در اين وضعيت انداخته اند:برادران يوسف
  . اليمدر ته چاه می ن. شدگی با باورھای کھنه انداخته اند

  .يوسف آرامش اش را حفظ کرده بود، طناب رھايی رسيد. آيا يوسف ھم می ناليد؟ نه
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  برآ بر چرخ چون عيسی مريم

  خر عيسی مريم را رھا کن

  ...عيسی، به تعبيری، به آسمان چھارم رفت . اينھا ھمه يک چيز را به زبان ھای مختلف می گويد

  . آويزش ھا را رھا می کنيد، با� می رويدھر چه شما . انسان بايد متعالی و سبک شود

 ،�  .  استآسمان درونمنظور از با

  . می فھميم که کاری نمی توانيم انجام دھيم و اين يک چالش است، بايد ورای چالش رويم. ، شخصی نزديک به ما فوت شده" وقتی ست که مث�:چالش

با پذيرش اين اتفاق، شما به . دارم، دريا و آرامش ھستم و رويداد اين لحظه را می پذيرم" خود"ه از  من کاری نمی توانم انجام دھم، با شناسايی ک:متوجه ھستيم
  . ورای آن اتفاق می رويد

. ل کنيدبايد ت�ش کنيد، زحمت بکشيد و درس بخوانيد و نيرو بکار ببريد و چالش را ح. اينجا، می توانيد کاری انجام دھيد. ، امتحان درسی يک چالش است"يا مث�
  . کسانی که ليسانس و دکترا می گيرند، با چالش مواجه اند

 ھمينکه ما چسبندگی ھا و ھم ھويت شدگی ھا و دردھا و کينه ھا و انتقام جويی و رنجش ھا و حسادت ھا را شناسايی می کنيم و اين انرژی ھای منفی را می -
  . اندازيم، ھشياری سبک شده، با� می آيد

  است که در ته چاه ھمۀ اين بارھای منفی را يکباره کنار بگذاريم، مانند َپر کاھی،  راه ديگر اين -

  . مثل عيسی مريم که به آسمان چھارم، به آسمان خورشيد رفت. بی وزن با� خواھيم آمد

  ).نه با� می رود و نه پايين. (ر بيرون می آيديعنی از زير اب. خورشيد خدا درون ذرات خدا طلوع می کند. ما وقتی از ذھن خارج شويم مثل خورشيد می درخشيم

  . بوسيلۀ ابر، روی اين خورشيد را می پوشانيم" فقط عمدا. ما خورشيد رسيده ھستيم

  . شما اين ابر را آگاھانه، کنار می زنيد

در عين حال دارای . ده و ابزار خ�قيت می شودوقتی شما حس وجود را از ذھن بيرون کشيده واز آن جدا می شويد، ذھن تان سا. خِرعيسی مريم ھمين ذھن است
  . ھشياری حضور، ھشياری ذھنی جسمی:دو ھشياری ھستيد

  . خر عيسی مريم بود، وقتی که در ذھن حس وجود داشت" اما قب�. ذھن ساده ست. ھشياری حضور، به ذھن نگاه می کند و فکرھا را خلق و فرموله می کند

  . شما از خر برای باربری بايد استفاده کنيد. ما بايد سوار خرمان شويم. مان شوداين ھم درست نيست که خر ما سوار

  . ذھن ما اگر متکی به خرد زندگی باشد، ھشيارانه مسائل جھان را حل می کند

خر بر ما مسلط  و اختيار دار . ريمولی اگر ذھن و ھشياری ذھنی ما، جذب انواع و اقسام ھم ھويت شدگی ھای جھانی شده باشد، ما اختياری نسبت به خرمان  ندا
  . است

: ، ھمين قدر خنده دار است که بگوييم"من فکر می کنم"عبارِت . ، که اکثر مردم نيز ھمواره آن بکار می برند، غلط است"من فکر می کنم": اگر دقت کنيم، عبارت
  . من غذايم را ھضم می کنم.من گردش خون ام را اداره می کنم

  .  يا ترشح غدد خود را کنترل می کنيم؟مگر ما گردش خون 

  . مگر ما غذا را ھضم می کنيم؟

  .  ذھن و من ذھنی فکر می کند:اين خر، يعنی. اما اين برداشت غلط است". من فکر می کنم ":وقتی ما با اين خر عيسی، يعنی با ذھن يکی ھستيم، می گوييم

اعمال اتوماتيک بدن ھشيارانه صورت می گيرد و ذھن در آن نقشی . ن، نقش دارد، در حاليکه اينطور نيستاين توھم برای ذھن ايجاد شده، که در عمل اتوماتيکِ بد
  .ندارد

  . ، که به عنوان ھشياری حضور، پشت ذھن باشيم"من فکر می کنم ":ما موقعی می توانيم بگوييم

  . من فکر می کنم: يم وآنموقع می توانيم بگوييماگر به عنوان ھشياری حضور، پشت ذھِن ساده باشيم، می توانيم فکر را خلق کن
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شما واکنش به حرف ھای مردم نشان می دھيد و . ولی اينکه ھر لحظه بی اختيار در ذھن ما فکری از روی شرطی شدگی و با تحريک مردم، می پرد، واکنش است
   من فکر می کنم؟ :می گوييد

اين مفھوم شرطی شده، يعنی ياد گرفته که بطور اتوماتيک، دور و اطراف چه نوع .   نيستیتوکه  من . د فکر می کنمناين !. کجا شما فکر می کنيد؟. غلط است
  !. فکرھايی بگردد

با ھر بحرانی يکی از الگوھای داده شده را . بگردد. دسته ای فکر به او داده شده که ھميشه حول و حوش آن دسته از فکرھا بچرخد. يک سری فکر به او القا شده
   : می دارد و بعد می گويدبر

  !.کجا تو فکر می کنی؟. من فکر می کنم

  .تو موقعی فکر می کنی که خ�ق باشی

  .، رھا کن"تو فکر می کنی"اين خر عيسی مريم را، اين انديشه و توھم را، که تصور می کنی، 

  .اين وضعيت را رھا کن

  وگر در عشق يوسف کف بريدی

  ھمو را گير و مرھم را رھا کن

  . ، چيزی از شما می گيردعشق

ما ناراحت می شويم . يکی از گل ھای گليم را عشق، می َکند. گليم ُگل دارد. وضعيت ھای زندگی که ذھن ترتيب داده و با آنھا ھم ھويت شده، مثل يک گليم می ماند
  . می خواھيم آن را ترميم و تعمير و جايگزين کنيم" و فورا

 Replacement :انگليسی ھا می گويند. اين يکی را سرجايش بگذار"  حا� که اين را از دست دادی فورا:ين است کهيکی از کارھايی که ذھن می کند ا
  . جايگزين کردن

  . جايگزين سازی نکنيد. تأمل کنيد. وقتی ما با چيزھای گذرا، ھم ھويت شديد و يکی از آنھا رفت، ناراحت نشويد. اين غلط است

  .تابدبگذاريد از آن روزن نور ب

از آينده !.  گذرا بود، مبادا با چيزھای ديگری نيز ھم ھويت ام و می ترسم؟:جيغ و داد و واکنش نشان ندھيد آرام نگاه کنيد" اگر با فردی ھم ھويت شديد و رفت، فورا
   ...!.و اضطراب دارم؟!. می ترسم ؟

تی يوسف از درب وارد شد، زنان مصری، با ديدن جمال و زيبايی يوسف، حيران و از خود وق. زليخا، زنان دربار را جمع کرده بود که يوسف را به آنھا نشان دھد
  .بجای بريدن پوست پرتقال، دست خود را بريدند. بيخود شدند

  .  ھم ھويت شدگی ھايشان را بريدند: يعنی-

  .دتان ھم متوجه آن نخواھيد شدشما اگر بخاطر ھشياری حضور، حيران خدا شويد، ھم ھويت شدگی ھا را می بريد، آنچنان که خو

  .اگر کفت بريده شد، ھم يوسف را بگير و ھم آن عشق و حيرانی را بگير

يوسفيت . يوسف، خدا، خودش را به تو نشان داده. اين تسليم شدگی را رھا نکن. حالت خوب خواھد شد. يک لحظه تسليم شدی، اين انرژی زنده کننده آمد، ادامه بده
  . خود را می شناسی

  . َبر از دست دادِن نقش ھا و دردھا و باورھای پوسيده و کھنه که گل ھای ھمان گليمی ھستند که ذھن به ھم وصل کرده و بافته، غبطه نخور

  !.ما آن گليم نيستيم که با آسيب ديدن بخشی از آن، به فغان آييم

شب نخوابی .  مشروب و مواد مخدر پناه می بريم، داروھای مسکن مصرف می کنيمبه. اما گاھی ھم، عده ای از ما در اين حالت، مرھم ھای کاذب پيدا می کنيم
  .سراغ مان می آيد

برای اينکه در خواب  و عاشق . ھر ضرری که به شما می رسد زندگی جھت بيداری شما، آن را ترتيب داده. ھميشه در عشق يوسف است که ما کف می بريم" اتفاقا
  . گل ھای گليم تان ھستيد
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. به ھمان توجه داشته باش و ھمان را از دست نده. مرھم شما ھمان يوسف، ھمان ھشياری، ھمان زندگی ھمان خداييت و ھمان بيداری به اصل خودت استحال، 
  . مرھم را رھا کن

  . توھم ما را به سمت قرص خواب و داروی مسکن می کشاند

  .ی به قرص و داروی خواب آور و مسکن نداريماگر روی خودمان کار کنيم، آرام آرام متوجه می شويم که نياز

   :در اينجا، مو�نا، وقتی داستان بريدن دست ھای زنان حيران مصری را با ديدن رخ يوسف نقل می کند، اشاره ای ھم به زيرکی من ذھنی دارد

  . زيرکی، در واقع عقل جزيی من ذھنی ست

  .ی کنيم را رعايت مجبراناگر زيرک نباشيم در زندگی مان قانون 

 با دسترنج مان و با عقل مان، اين را می دھيم و آن را می گيريم، اين را می :بايد فعال باشيم، حداکثر توان مان را بکار بريم و قانون جبران را بشناسيم و بگوييم
   ...دھيم و آن را می گيريم، اين را 

   :اين زيرکی، يعنی. شان را ھم نگه دارنداز زندگی حيات طلب کنند اما می خواھند درد. ولی عده ای زيرک اند

  .قانون جبران قانون خداست. زير پا گذاشتن قانون جبران

  .شما بايد دردتان را بيندازيد، درعوض زندگی بگيريد

  .  که تسليم باشند، زيرکی ستچنانچه ت�ش نکنيد و نيرو بکار نبريد و تسليم نباشيد و ستيزه کنيد، اما بخواھيد از چاه با� بياييد، و از ديگران بخواھيد

  :در اينجا، مو�نا از ابلھی صحبت می کند

  ١۴٢١مولوی، مثنوی، دفتر چھارم، بيت 

  زيرکی چون کبر و باد انگيز تست

  ابلھی شو تا بماند دل درست

  .از آنرو که، زيرکی و دانايی در امور دنيوی، موجب تکبر و غرور تو می شود، پس بی خبر و ابله شو تا قلبت سالم بماند

  . مثل يک بچه. يعنی ساده. بله باشا

  . اگر فقط اين زيرکی ذھن را رھا کنيم، مقدار زيادی انرژی ما آزاد می شود. ذھن زيرک است

  . آن زنان مصری يک مرتبه ابله شدند

  . ی کند، ديگر زرنگی �زم نيستزندگی يک انرژی زنده کننده سرشار از خرد دارد که اين لحظه وارد فکر و وجود شما م. زندگی ساده ست، پيچيده نيست

  ابلھی نه کو به َمسَخرگی دوتوست

  ابلھی کو واله و حيران ھوست

اينکه گفتم بايد ابله شد منظورم اين نيست که انسان بايد برای مسخره شدن حماقت مضاعف پيدا کند، بلکه منظورم آن بی خبر و ابلھی ست که سرگشته و حيران 
  .حضرت حق، باشد

  . من ذھنی دو تاست.  نمی گويم که به مسخرگی دو تاستآن ابلھی را

  . که منعکس کرده امغير به عنوان اين بافت ذھنی و يکی ھم منيکی  

  .فاعل و مفعول. در ذھن، ھميشه دويی مطرح است. ، يک فکر ديگر ھم منعکس می کنممن ذھنی، يک فکربه عنوان 

  . فاعل و مفعول:دو مقولۀ ھميشگی ذھن. روی آن صورت می گيردفاعل يعنی کننده کار و مفعول سوژه ای ست که کار 

  .يکتايی را نمی توان بوسيله ذھن شناخت. ستزندگی يکتا در حاليکه 
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 من از جنس خدا :شما می گوييد. ھشياری آگاه از ھشياری می شود. ھشياری روی ھشياری منطبق می شود. ھشياری وقتی از ذھن آزاد می شود، يکتا می شود
 :من ذھنی به عنوان فکر، فکرھا را می شناسد. ولی من ذھنی زرنگ است. اين زنده و خردمند بودن از خصوصيات يکتايی ست. م، يک دفعه زنده می شويدھست

  ...چه حقه ای بکار ببرد؟، کجا دروغ بگويد؟، کجا حقيقت را خم کند؟،  

  . شيفتۀ خداست. يران اوستمن آن ابلھی دوگانه را نمی گويم، بلکه آن ابلھی که واله و ح

  اند آن زنان دست ُبر ابلھان

  از کف ابله وز رخ يوسف ُنُذر

 حواس شان را به يوسف داده، .زيرا از بريدن دست خود بی خبر بودند و از رخسار يوسف ھراسان و حيران. آن زنانی که دست خود را بريدند از ابلھان بودند
  . مدھوش رخ او، عقل ذھنی شان پريد

   :، شد، بدين معنی ست که)او(ی آن عنصر ھشياری در شما شيدای ُھَو وقت

. ما در متعلقات دنبال ھويت می گرديم. ، يکتايی را در جسم و در جھان جستجو کرديم، که پيدا ھم نمی کنيم"ما دوستدار و ع�قه مند به يکی شدن ھستيم ولی اشتباھا
  . آنھا قادر به تعريف و شناسايی اصِل ما نيستند. ريف مان کننداز وضعيت ھا و مايملک بيرونی می خواھيم که تع

  .ھويتی که مايملک و متعلقات بيرونی به ما می دھند، ناپايدار و موقتی ست

دی به ما دست حدود بيست دقيقه ای از اين ھويت کاذب، رضايت و خشنو. ما تعريف و تمجيد می کنند... مردم، از وضعيت خانه و ماشين و طرز لباس پوشيدن و 
  . ؟ باز ناراحتيم...می دھد اما بعد 

بی تابی مان را می خواھيم با برنامه ھای تلويزيونی و نگاه به مج�ت مختلف، تلفن زدن ھايمان و شکايت کردن ھايمان، تسکين دھيم، اما ھيچيک از اين تعريف و 
  .تمجيدھا و روش ھا، بی قراری و تنھايی ما را، درمان نيستند

. ، شده از من کاذب، رنجش ھا و کينه ھا و دروغ و باورھا و زرنگی ھا فاصله گرفتند) آگاه-حيران (مصری وقتی حواس شان به يوسفيت خود جلب شد، ُنذر زنان 
  .از ھم ھويت شدگی احمق و ساده شدند

  عقل را قربان کن اندر عشق دوست 

  عقلھا باری از آن سويست کوست

  .عقل ھا جملگی از آنجايی ست که معشوق از آنجا. وق خود قربان کنعقل خود را در راه عشِق معش

  :)از رباعيات منسوب به شيخ ابوسعيد ابی الخير(

  تا در طلِب وصاِل جانانه شديم                                 اول قدم از وجود، بيگانه شديم

    او عقل نمی خريد، ديوانه شديماو ِعلم نمی شنيد، لب بر بستيم                               

  . اين عقل من ذھنی را، اين زرنگی را، در عشق دوست، قربان کن

بندھا و اتصا�ت را رھا و . شما از جنس ھشياری ھستيد. ، که بر اساس آن شما زندگی و جنس خود را شناسايی می کنيد)بيت اول(عشق دوست، ھمان عشقی ست 
  . از ذھن بيرون می پريد

  . عقل تان را قربان و به عقل من ذھنی، تن و گوش ندھيد.  بيرون بپريد، فضا يکتايی ستاز ذھن

  . می خواھد ستيزه کند، نپذيريد

  :چند چيز، چند کيفيت، با ھم خويشی و خويشاوندی دارند

  . گونه که باشدپذيرش وضعيت، ھر. ، رضايت استرضا.  ، پذيرش اتفاق اين لحظه بدون قيد وشرط و بدون قضاوت استتسليم -

، ابتدا از متعلقات مادی مان شکرگذاری می کنيم اما پس از مدتی متوجه می شويم که شکر يعنی من می خواھم، از جنس اصل خودم، از جنس خدا، از جنس شکر -
کسی که قدردان جوانی ست، " مث�. ده می کنمالبته وقتی از جنس زندگی باشم، شکر نعمات و متعلقات ام را ھم بجا می آورم و از آنھا خوب استفا. زندگی شوم

  .خوب تغذيه  و ورزش می کند، دنبال ريختن مضرات به داخل بدنش نيست. مواظب جوانی و بدن اش می شود

  . قضاوت نکنيم" ، در صورتی که �زم نيست، اص�عدم قضاوت -



482برنامه . گنج حضور  2013 

 

14 

 

فرم اين لحظه به ھر صورت که خود را نمايش دھد، . د، بدانيد راه را اشتباه می رويد، ھر جا متوجه شديد که در مقابل اتفاق لحظه مقاومت می کنيعدم مقاومت -
در فضای گشوده شدۀ �يتناھی ايزدی، اتفاق لحظه را می پذيريم ولو اينکه ذھن آن  رويداد را دوست ندارد و بد . ذات ما فضا گشاست. فضاداری را از ياد نمی بريد

  .قضاوت اش می کند

   : بر عليه ذھن داشته باشيم که بتوانيم از خود دفاع کنيمیابزارھايبايد 

  . ، خاصيت جاودانگی و دوام ندھيمگذرا به چيزھای : شناسايی اينکه-

  .بسيار مھم است است، گذر ھر وضعيتی در حال : شناسايی اينکه-

  . اين نيز بگذرد

ھيچوقت اين عنصر جاودانگی و دائمی و فضا گشايی را از . بودن، عنصر خودم می اندازدواما اين شناخت گذرا بودن وضعيت ھا، مرا به ياد ناگذرا و جاودانه 
  . دست نخواھم داد

  . ھيچ موقع آن ماھيتی را که ھستم از دست نمی دھم. من از جنس زندگی ھستم و زندگی ندارم

بمحض بيداری از اين توھمات، متوجه . ين تصور است که خدا را دارد فکری درست کرده و خدا را به يک جسم تبديل و در امن. من ذھنی، با دويی کار می کند
داشتن زندگی . از اول ھم آن را نداشتم. ماھيت زندۀ زندگی را از ما نمی توان گرفت. می شويم که اين فضاگشايی و بی نھايتی و دريا و عالم زير فکرھا، ما ھستيم

  .توھم ذھن بوده

   .گی بوده و ھستممن نه چيز، زندزندگی داشتن نيست، 

  .  اين بی نھايتی را به مفھوم کوچکی تبديل کرده و شناخته بودمن ذھنی

عشق دوست ھم . آن عقل من ذھنی کوچک را قربانی عشق دوست کن. از فضاگشايی می آيد. عقل ھا، از آن طرف می آيد. عقل ھا باری از آن سوَيست کوست

  .حس يکتايی شما و معشوق ازلی ست

  و فرستاده عقولعقلھا آن س

  مانده اين سو که نه معشوقست گول

  .اما آدم ھای احمق و نامطلوب در اين سو مانده اند. صاحبان عقل ھای حقيقی، عقل ھای خود را به آن سو فرستاده اند

در . ا قرار گرفته اند و از آنجا، عقل می گيرنداز اين عقل من ذھنی بدرد نخور، در آمده اند و در فضای زير فکرھ. عاق�ن واقعی، عقل ھا را آن سو فرستاده اند
 .اين سويی متعلق به جھان و متعلق به ذھن است و معشوق آنجا نيست، احمق ھا مانده اند

  زين سر از حيرت گر اين عقلت رود

  ھر سو مويت سر و عقلی شود

اين بيت در خطاب به کسانی ست که از . (ر و عقلی عالی تر مبدل خواھد شداگر بر اثر حيرت، اين عقل از سرت زايل گردد، بيمناک مشو که ھر سِر موی تو به س
  ). زوال عقل دنيا طلب در راه حضرت معشوق می ترسند

  . اگر مثل آن زنان مصری که حيران رخ يوسف شدند، در بزرگی و بی نھايتی معشوق، حيران شوی،  نگران نباش

نمی گويم بی (وقتی يک لحظه شما حيران معشوق شده و او را می شناسيد . ن ذھنی نمی تواند خدا را بشناسدم. وقتی حيران گرديم، از جنس بی نھايت می شويم
 می گذرانيد و قضاوت تان شناسايی وضعيت ھای ميرا و به عدم مقاومت و شکرو رضا  و تسليمبتدريج وقتی لحظات را به . ، عمق تان زياد می شود)نھايت

  . زندگی بی نھايت و عمق بی نھايت :با دو خاصيت.  از جنس خدا ھستيد:يشه شما عميق تر می شود و می فھميدفروکش می کند، آرام آرام ر

 . عمر جاودانه را حس می کنيد

  .اين ھمان فضای يکتايی اين لحظه و ھمان درياست و شما از ھمان جنس ھستيد. عمق بی نھايت با زندگی جاودانه يکی ست

 .ھر چه بگوييد و ھر عملی که انجام دھيد عقل است.  می شودھر سر و مويت عقلی. نترس

  اندرين ره ترک کن طاق و ُطُرنب

  تا قBوزت نجنبد تو َمُجنب
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  .يعنی به راھنمايی �يق اقتدا کن و مطيع ارشاد او شو. در طريق الھی، حشمت و شکوه ظاھری را رھا کن و تا راھنمای تو حرکت نکرد، تو از جايت تکان نخور

  . راه يکی شدن با زندگی و در آمدن از من ذھنی، ج�ل و شکوه اين جھانی را که بوسيله فکر ارائه می شود، رھا کندر 

   مردم مرا چگونه می بينند؟ چگونه قضاوت می کنند؟ آيا ج�ل و شکوه مرا می بينند؟:اھميت اينکه

   .... و 

  .، نجنبد، حرکت نکن)پيشوا(تا ق�وزت . را رھا کن) می شود واز بيرون می آيدج�ل و شکوھی که بوسيله فکر به ما ارائه (طاق و ُطُرنب 

. خرد زندگی راھنما و پيشاھنگ شماست. شما ھر لحظه تسليم ھستيد و پيشوای شما خرد زندگی ست. راھنما، پيشوا، انسانی کامل مثل مو�نا، يا خود زندگی ست
از ق�وز . ترس متعلق به ذھن است. اغلب کارھا را از روی ترس انجام می دھند. بعضی واکنش نشان می دھند. بر او پيشی نگيريد. ھماھنگ با او حرکت کنيد

انجام دھنده من ذھنی ست و ھميشه درد توليد . کسی که کاری را از روی خشم يا ترس يا ھيجان يا واکنش منفی انجام می دھد، بادام پوک می کارد. زندگی نيست
  .می کند

   ديگر، ستيزه می کند، چگونه نيکی و برکت خلق شود؟من ی با منوقتی . ، نيستمن داِر تسليم نشدهگی، راھنماِی ق�ووز زند

  .  دارند، ق�وز زندگی، راھنماِيشان نيستمنآنھا که 

  ھر که او بی سر بجنبد ُدم ُبود

  ُجنبشش چون ُجنبش کژدم بُود

اينجا، سر به معنی ھادی و رھبر . اين حرکت او مانند حرکت عقرب است. يعنی فاقد ارزش است. م استھر کس که بدون َسر حرکت کند، حرکتش مانند حرکت دُ 
رھروی که بدون راھنما حرکت . به بيراھه کشيده می شود مثل ُدم که که حرکتش ارادی و باشعور نيست" حرکتی که با عقل و تدبير صورت نگيرد مسلما. (است

  ). حرکت او شبيه حرکت عقرب استبه جايی نمی رسد و" کند غالبا

  . دم ماِر بريده، به اين و آن سو پرتاب می شود

اين جنبيدن ھای بی . بی سرو بی خرد زندگی جنبيدن، جنبش ُدم است. بی سر به ھر طرف و به ھر سو کشيده می شويم. ما ھم در من ذھنی واکنش نشان می دھيم
  .مار درد ايجاد می کند. بش عقرب است، نيش می زندمانند جن. سر و بی خرد زندگی، بدون اثر نيست

، نقص ديدن و انتقاد و ايدۀ "آيا جنبش شما، مانند جنبش کژدم است؟ آيا مدام قضاوت و غيبت و انتقاد می کنيد؟ نقص می بينيد؟ اص�. شما، به خودتان نگاه کنيد
مثل سفره سيزده بدر، بايد برکات را آن وسط پھن کرده، ھر کس . يزنی جمعی داريمما بجای انتقاد، مشاوره و را. عوض کردن ديگران کار اصلی کژدم است

  .مثل مو�نا. نيازش را بردارد

جان . در ايدۀ ھرعوض کردنی، نيش می زنيم. تمايل به عوض کردن ديگران، کار کژُدم است. انتقاد کردن و عيب ديدن و عيب جويی و عيب گفتن، کار کژُدم است
مواقعی ھست که بايد حرفی را با بچه مان در ميان بگذاريم، آيا لطافت و نرمش و فضاگشايی در شما . ان را با انتقادات من ذھنی، نيش می زنيمپاک بچه ھای م

  .وجود دارد؟ مردم و ھمچنين فرزندان مان، دريا بودن ما را دوست دارند

  .  خودمان زنده ھستيم ھمان را ھم در ديگران شناسايی می کنيم.وقتی فضای زير فکرھايمان ھستيم، ريشه ھای عميق در زندگی داريم

وقتی دريا می شويد و راه می افتيد، با تشعشع و با .  دريا باش و کشتی را برانداز:چرا؟ برای اينکه بقول مو�نا. مطلوب می شويم و مردم به ما ع�قه مند می شوند
و شادی و از جنس آرامش اوليه بودن شان را به آنھا نشان می دھيد، و آنھا احساس خشنودی و رضايت می انرژی و با ک�م تان، اصل مردم را، از جنس زندگی 

  . بيدار که شدند، خودشان، خود را عوض می کنند. نمی خواھيد ديگران را عوض کنيد. کنند

مردم را کسانی عوض می کنند که قصد عوض کردن آنھا را . اگر ما بر اساس کامل بودن من ذھنی مان بخواھيم مردم را اص�ح و عوض کنيم، درست نيست
  .مثل مو�نا. ندارند

  .  را به عھدۀ فرد می گذاردانتخابھشياری را پراکنده می کند و . مو�نا نمی خواھد مردم را عوض کند

  .زباِن تيِز قضاوِت نقص بيِن مِن ذھنی، مثل ُدم زھر ناک کژُدم، درد ايجاد می کند

  و زشت و زھرناککژرو و شب کور 

  پيشٔه او َخسَتن اجسام پاک

  .چه با رفتار و کردار ناھنجار و چه با نيش. عقرب، کج حرکت می کند و در تاريکی نمی بيند و زشت و زھر دار است و کارش نيش زدن به انسان ھای پاک است
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  . استتوبه مسخرگی دو اما نه ابلھی که . مو�نا، از کجا به اينجا رسيد؟ از اينکه ما بايد ابله باشيم

  .يوسف ھم از جنس حيرانی بود. مانند زنان شيدای مصری. ست"ھو"بلکه، ابلھی که واله و شيدای 

   :يوسف دائم به اين مھم آگاه بود که

  .از جنس ھشياری و زندگی ھستم

برای اينکه اجازه داده ام که خدا روی . وقتی زنده به اين ھشياری ام، ديگرنگران نيستم. خرد زندگی اين لحظه کار می کند و حوادث را در مقابل من خواھد گشود
  . من کارکند و راه زندگی را برايم بگشايد

  . کندخرد بی منتھِی کائنات گرم در کار است، زندگی کوچک شخصی مرا ھم اداره می -

  .دائم درجستجوی نقص است، کمال را نمی بيند. راه می رود و با قضاوت ھا و با ديدن نقص ھا به ھمه نيش می زند.  کژدم و شب کور است و زھرناکمن ذھنی،

  . الگوھای من ذھنی، برای بيداری ما طراحی شده اند

  .که بيدار کننده ست. بات شان ما را متوجه زياده روی مان می کننداگر عقرب باشيم، با�خره روزی مردم جمع شده و با برخورد قاطع و ضر

  .، پاک است)روح ھای(، به اجسام )زخم زدن(پيشۀ اين عقرب، پيشۀ اين من ذھنی، َخستن 

  .دشمنی می کنند عقرب ھای من ذھنی، با عارفان، ھمانھا که می خواھند مردم را از توھم و خواب ذھن بيدار کنند،

  ن را که ِسّرش اين بودَسر بکوب آ    

  ُخلق و خوی مستمّرش اين بود

 روی کژدم خودمان کار کنيم و با بقيه کار :ما بايد. سرشت و طبِع ھميشگی او ھمين است که اين و آن را آزرده سازد. او را که باطنی اين گونه دارد سرکوب کن
  . نداشته باشيم

  . ھای آن، بايد کوبيدالگو و با اھميت ندادن به شناسايین ذھنی را نه با خشونت بلکه با سر م. ، اين کژدم را کوبيدمِن ذھنیبايد َسِر اين 

 .، سر اين من ذھنی کوبيده می شوددرد ھشيارانه، که اتفاق لحظه را بدون قيد و شرط و بدون قضاوت می پذيرد و حتی گاھی با پذيرش تسليم و صبربا 

  .ائم، نيش زدن است، مثل عقرب دمن ذھنیخلق و خوی مستمر اين 

  خود صBح اوست آن سر کوفتن

  تن اش زآن شوم ريزه تا رھد جان

  واستان از دست ديوانه سBح

  تا ز تو راضی شود عدل و صBح

م تن زاده ، از آن شو)جان بزرگ، بعد از زاييده شدن از من ذھنی ست(تا جان کوچولوی من ذھنی . سرکوفتن من ذھنی، به ص�ح او ھم ھست گرچه درد می کشد
  .شود

  ).جان ريزه، ھمان روح حقير و ناقصی ست که به علت عدم برخورد با نفس اَماره، به نور معرفت ُمَنور نگشته و به کمال نرسيده(

ی نگھداری جنين مناسب رحم مادر ھم تا مدتی برا).  سال90نه تا (، در مشغول شدن به آب و ِگل، خوب و مفيد بود )تا ده سالگی" مث�(وجود من ذھنی برای مدتی 
  . ، ما استفاده از رحم مادر را بلد نيستيم!است، اما اگر اين موجود بخواھد به مدت سه سال در رحم مادر بماند؟

  . تا عدل وص�ح يا آدم ھای خردمند از تو راضی شوند. ، بگير)کسی که در تسلط نفس و شھوت است(س�ح را از دست ديوانه 

  . نی ست و من ذھنی ديوانه ستس�ح ما، در دست من ذھ

  چون سBحش ھست و عقلش نه، ببند

  دست او را ورنه آرد صد گزند

  .و ا� به اين و آن ضررھا و آسيب ھای بسيار می رساند. ديوانه چون س�ح دارد و عقل ندارد، بايد دست او را ببندی
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  . ِس�ح را به دسِت مِن ذھنی ندھيد

  

   :مولوی، ديوان شمس ١٩٠۵غزل شماره برگرديم به دنبالۀ 

  وگر بيدار کردت زلف درھم

  خيال و خواب درھم را رھا کن

  .زلف در ھم، زلف پريشان معشوق، شما را از اين خواب آشفته بيدار می کند

پای تان از بلندای کوه می لغزد و در حال " شما شب می خوابيد ولو اينکه خواب آشفته ديده باشيد، مث�. اشد که در ھر خوابی، يک خواب بيننده وجود دارديادمان ب

  .پس، شما خواب بيننده بوديد. افتادن ھستيد، خوشحال می شويد که از خواب بيدار شديد

  .  شده و خواب درھم و نگران کننده می بينديک درجه با�تر، ھشياری حضور وارد ذھن

  .اين تصور که فرم ھا جاودانه ھستند، خواب ترسناک و درھم است

  . بھترين راه اين است که ما اين خواب را نبينيم. فرم ھا از بين می روند

  . زلف درھم و پريشان و زيبای معشوق، خدا، شما را از اين خواب بيدار می کند

  . ناراحت می شويم. ھم ھويت ھستيم، از دست می دھيم" چيزی را که با آن شديدا. اری با درد ھمراه استبعضی ازمواقع بيد

   :اNن خواب پريشان می بينيد، ناراحت ايد، بدان که معشوق تو را بيدار و ياد آوری ات می کند. شما ممکن است يکی از آنھا باشيد

  . ين خواب درھم را رھا کنتو ھشياری ھستی، اNن خواب در ھم می بينی، ا

  .  تو قادری از اين خواب آشفته بيدار شوی و روی پای خود، قائم شوی-

ما به اين مقو�ت با تصور اينکه ماندنی ھستند، . خواب ھم ھويت شدن با مقو�ت گذراست. خواِب جاودانگِی چيزھاِی گذراست. پريشان است" خواب ذھن، دائما

  . فکر می کنيم ماندنی ست. بدن ما ھم مانند ھمان کشتی ست که با آن ھم ھويت ايم. اناز جمله بدن م. چسبيده ايم

  . وقتی در کشتی ھستيم اين بدن ھم از فيض الھی بی نصيب می شود. البته اگر بيدار شويم، خرد و شادی زندگی بر اين بدن ھم اثر سازنده دارد

   ست َنفخت فيه من روحی رسيده

  ا کنغم بيش و غم کم را رھ

  : مو�نا، اين معنا را از آن می گيرد که. ، ساخته و از َنَفس خود در ما دميده است)مواد شيميايی(خداوند ما را از ِگل : )آيه قرآن است(

 و کم، مانع ايجاد می  ما کامل ترين باشنده ھستيم، اين لحظه، نفس خدا بصورت عشق، بصورت لطافت و شادی و خرد از ما بيان می شود، ولی ما، بخاطرغِم بيش-

  .کنيم

  .بيش و کم مربوط به ذھن است

در حاليکه نفس خدا . خ�صه غم بيش و کم دارد. گاھی ھم به اضافه ھا ايراد دارد. من ذھنی که با فکرھای ھم ھويت شده کار می کند، دائم به کاستی ھا نظر دارد

  .کامل است

   : تکرار ياد آوری می کندمو�نا، به. کامل جان آمده ای، دست به استاد مده

  .رسيده. آن انرژی که از ما بيان و ابراز می شود، نفس خدايی ست. اگر ما اين لحظه، تسليم باشيم، نفس خدا از ما بيان می شود -

   :ل بيش و کم است، مشغو)انسان(حال، آن باشنده . يعنی جھان به نحوی تکامل پيدا کرده که نفس ايزدی می تواند از طريق باشنده ای بيان شود

  . اصل نيست. چه کم دارم؟، چرا زياد است؟، چرا به حدی که من می خواھم نيست؟، اينھا فکر است و توھم

  .  زندگی اين لحظه در درون شما، زندگی می شود و سرشار در حال ريزش به جھان بيرون است، مانع نشويد و اجازه دھيد که در بدن شما زندگی شود-

  . حت و آرام کند و ستيزه و بی قراری از بين برودبدن تان را را

  مسلم کن دل از ھستی مسلم

  اميد نامسلم را رھا کن

  . وقتی، به حضور، ھشيار می شويم، بطور قطع و يقين و مسلم، بدون گيرک ھای جھانی می دانيم که از جنس زندگی يکتا ھستيم و از خودمان زندگی داريم

  .  زنده اممن، نمی توان گفت که منبا اين . ن، شک نداشته باشدلت را از ھستی ايزدی مسلم ک
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اين پاسخ . طی اين يک دقيقه ھم که نمرده ام، پس، بايد زنده باشم. يک دقيقه قبل، چک کردم، زنده بودم: يا شما زنده ايد؟ پاسخ  خواھيد دادآ: وقتی از شما بپرسم

 شادی در تمام ذرات وجودتان مرتعش است و حس زنده بودن می کنيد و بدون کمک فکر، مسلم می دانيد ولی وقتی شما در اين لحظه زنده باشيد، حس. ذھن است

  . که زنده ايد

من ذھنی در ھر شرايطی، رسيدن به موردی را . اگر اميد داريم که در آينده به چيزھايی برسيم و آنموقع زندگی مان شروع شود، اين اميد نامسلم وفکر واھی ست

   :وقتی ھدف مادی داريم.  نبايد ھدف داشت:من نمی گويم.  برای گرفتن زندگی، مد نظر دارددر آينده،

لحظه بعد جاری ست، لحظه بعد جاری ست، . انرژی و خرد زندگی در راه رسيدن به آن ھدف،  جاری ست.  اول بايد فضا را باز کنيم، به حضور زنده شويم-

   ...لحظه بعد ھم جاری ست و 

اگر به آنجا رسيدم، زندگی شروع : ا بخواھيد صد ميليون د�ر پول داشته باشيد، خانه بزرگ داشته باشيد، اشکالی ندارد، ولی اين اميد نامسلم کهممکن است شم

ه چيزی يا نرسيدِن ربطی به داشتن و نداشتن، رسيدن ب. اين لحظه، زندگی در ھرکس پر و جاری و می تواند زندگی شودزيرا . خواھد شد، توھم و خيال واھی ست

   :زندگی را نبايد به بعد حواله داد. به آن، ندارد

  . اگر رسيدم، آنجا زندگی ام شروع خواھد شد

وقتی ما خودمان را بصورت مفھوم می . زنده نيست" وقتی در اين کشتی ست اص�. دائم فکری، فکر ديگر را نگاه می کند. کسی که در اين کشتی ست، ذھن است

  .ان را ُکشته ايمبينيم، خودم

کسان ديگر، عليرغم اينکه زنده اند اما برای ما مجسمه اند، . برای ما، درخت، حيوان، مرده است. ھر چيزی را ھم که بصورت مفھوم و فکرمی بينيم، کشته ايم

  . چون خودمان مفھوم و از جنس فکر ھستيم، ھمه چيز را بصورت فکر می بينيم

   :در حاليکه. شتر باشد،ھمانقدر ھم ما، چيزھا را بی جان می کنيم ھر قدر ديدن، بصورت فکر، بي-

  .در جھان ھمه چيز جان دارد

  . اينھا روح دارند. اجسامی که ما می گوييم بی روح اند. شما داخل آھن را نگاه کنيد

  . در حال حرکت اند و زنده ھستند. اتم ھا و ملکول ھا در حال جوش و خروش اند

  . درخت ھم يک مفھوم است. چرا؟ برای ما آھن يک مفھوم است. برای ما بی جان اند

  . البته، نه آن زنده ای که ذھن می شناسد. آھن ھم زنده ست. درخت زنده ست: در حاليکه

   :"اتفاقا. ، ھر چه که راه می رود، مثل آدم و حيوان زنده ست!ولی برای ما؟. اين حرکت ملکولی، اتمی در ھمه چيز ھست

  .ه حضور زنده می شويم بينش مان نسبت به جھان عوض می شود وقتی ما ب-

  .  رابطه مان با اجسام، با نباتات، با حيوانات، با انسان، عوض می شود-

  .  را می بينيمزندگی وقتی به طبيعت می رويم، -

  .نه اينکه در جنگل راه برويم و به فکر خريد و فروش باشيم

  .بينيم را می زندگیاز جنس حضور که باشيم، 

  . می کنيمِحس در َدم زندگی را -

  .اينھا کيفيت ھايی نيستند که بتوانيم با فکر، به آنھا بپردازيم

  :فراموش نکنيم

  .ھمه چيز بصورت فکر است. ما در جھان مادی بوسيله فکر، کارھا را انجام، و اداره می کنيم

  : اما نکته مھم اين است که

  . بلند می شود؟فضای حضورز  می آيد؟، يا ااز ذھنآيا اين فکر، 

  .در فکر، ِخرد وجود دارد؟، يا مثل ُدم، بی َسر می جنبد؟

   بگير ای شيرزاده خوی شيران

  سگان نامعلم را رھا کن

 قوی و فضا گشا و بزرگ و. بخشنده ھستيم. شجاع ھستيم. اگر خوی شيران را بگيريم، نمی ترسيم. بايد خوی شيران را بگيريم. ما شير زاده و فرزند زندگی ھستيم

  . اين َدم زنده ھستيم

  .مِن ذھنِی تربيت نشده نيستيم
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  . منظور از سگ نامعلم، سگ تربيت ناشده، من ھای ذھنی تربيت نشده ست

  .از عقرب مثال زد و اينجا ازسگی که ممکن است ديگران را با قضاوت و با فکرھای بد و بدگمانی و ترديدش، گازبگيرد" قب�

اما اگر سگ را تربيت . اNن ھم می کنند. قديم سگ ھا را برای شکار و نگھبانی تربيت می کردند. من ذھنی را، تربيت ھم بکنيم به درد نمی خوردحال، اگر اين 

  . ھم بکنيم، باز سگ است

   : يک من ذھنی تربيت شده می گويد:"منظور اين است که مث�

. اگر بتوانم از طريق کانال ھای قانونی، ھر چه بيشتر، بدست می آورم. ھد، تمام اموال شما را قورت می دھممن قانون را رعايت می کنم، ولی اگر قانون اجازه د

  .اين سگ با تربيت است. زرنگم راه ھای قانونی را ھم می شناسم. ولی بايد طبق قانون باشد

  . تابع ھيچ قانونی نيست" سگ بی تربيت ھم که اص�

   :لیو. به من ذھنی، اعتمادی نيست

  :خ�صه. ما، من ذھنی نيستيم

کسی با شما به تندی و با . ممکن است من ذھنی داشته باشند. شما نگذاريد مبنای ارتباط تان را با مردم، مردم تعيين کنند. ما نبايد از سگان نامعلم تقليد کنيم

  . سگ نامعلم است:  نمی گوييد.تأمل داريد. پرخاشگری صحبت می کند، از او تقليد نمی کنيد، شما فضاداری می کنيد

  . نه. چون جمع اين چنين است، پس، من ھم بايد مشابه جمع باشم: ما می گوييم

  .  استتک به تک، عملی بيداری، اين مھم اين :"اتفاقا

  .مبايد کار کنينورافکن روی خودمان بايد باشد؟ درست است که بدرازا می کشد و سخت است، ولی تک به تک : چرا؟ می گوييم

  .اينگونه نيست.  يکباره، ھزار نفر به حضور برسند:"توقع دارد که مث�.  کار تک به تک را قبول نداردمن ذھنی،

 اگر يک روز، تعداد زيادی انسان، به حضور برسند، سپس، اين به حضور رسيدن ھا، از مرِز يک نقطۀ بحرانی و خاص عبور کند، راه برای بقيه :می گويند

  .ی شودھموار و آسان م

شايد چندين ھزار سال ديگر . پس از مدتی طو�نی، يک ُگل پا به عرصۀ حضور گذاشت.  ابتدا، روی زمين، پر از سبزه بوده:نظر درستی ھم ھست که می گويند

  . گذشته و يک ُگل ديگر پيدا شده

  .ۀ بحرانی رسيد، انفجار گل روی کرۀ زمين رخ داد و با�خره آنقدر تعداد گل ھا زياد شد و به نقطِ ...گلی ديگر و گلی ديگر و گل بعدی و 

  . گل وجود نداشت" در حاليکه روزی، روی کرۀ زمين اص�. اNن ما نگران ُگل نيستيم

  . با يک ِورد، نمی توان حضور دسته جمعی داشت.تک به تکبتدريج زياد می شود، اما . حضور ھم ھمينطور است

  حريصان را جگرخون بين و گرگين

  اسور محکم را رھا کنگر و ن

اين حرص و اضافه خواھی، ممکن است مال دنيا باشد، ممکن است . دائم می خواھند به مِن فکری خود اضافه کنند.  دائم، می خواھند:حريصان کسانی ھستند که

  . ، می خواھند برای آنجا جمع کنند)حريص آن دنيا(تأييديه گرفتن باشد، ممکن است ثواب آخرت باشد 

اين دور جگر خونی . در ھر رسيدنی، ذھن شان باز، چيز ديگری را نشان می دھد و می طلبد.  از اينکه به انتھای حرص خود نمی رسند، جگر خون انداينھا،

  .ھمواره ادامه دارد

اين من . ين است که می خاردمشخصه اش، ا.  را می گيرندگریحيوانات ھم مثل انسان، . مرض کچلی و خارش دارند. ، ھستند)مرض خارش و کچلی(َگرگين 

  . ذھنی، کچل است، برای اينکه می خارد

   :يعنی. به ھمين دليل است که ما فکر می کنيم، ھر فکری که از سر ما بلند می شود، می خارد، درست مثل خاريدن است

  . فکر خواستن است" ما بدون فکر زندگی نمی کنيم، حريص ھم، دائما

  . را خاموش کنيم، رھا می شويمخواستنالۀ  اگر ما، موتور اين تسمه نق-

   :بارھا گفته ايم

   .داشتن زنده است تا به خواستن من ذھنی بيشتر به -

  . من ذھنی بيشتر اوقات نميداند چه دارد، اگر می دانست، شکر گزار بود" اص�

  

  : چقدر پول داری؟ می گويد:اگر از حريص، که ھمچنان در تب و تاب خواستن است، بپرسيد
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  . پس، برای چه؟ اينقدر می خواھی؟ نمی داند چرا، ولی باز می خواھد:بپرسيد. نمی دانم

  . ،  احتياج دارد"خواستن"برای زنده ماندن، به ، من ذھنی

  . ما بايد، اين موتور خواستن را در خودمان خاموش کنيم

  . نبايد بخواھيم"  پس از مدتی اص�-

فکِر خواستن و رسيدن به آنچه که می خواھد، حريص . ض کچلی دچار شده اند، فکرشان دائم می خارد، يعنی می خواھداما حريص ھا، جگر خون ھستند و به مر

  . را رھا نمی کند

  .، اضافه می شوداش بودن، اش زندگی ھر قدر اضافه کند، ھمانقدر ھم :حريص فکر می کند

  .آن را بخارانيد زخم تر می شود. برقرار شده و ريشه دوانده" ھا عميقا اين کچلی و گری در بعضی :در حاليکه، گر و ناسور و محکم است

  .ولی ما می توانيم رھايش کنيم

  بر آن آرد تو را حرص چو آزر

  که ابراھيم ادھم را رھا کن

  . آزر، بت تراش و پدر ابراھيم خليل بود

فقط چيزی را می شناسد که به او اضافه خواھد شد و آن، فکر . شناسدحرص از فکر درست شده و خدا يا زندگی را نمی . حرص، بت تراش و بت پرست است

  . به نظرش می آيد که با اين اضافه شدن، اعتبار و زندگی اش بيشتر خواھد شد. است

  . م ادھم ھمان ھشياری حضور استابراھي.  ِابراھيم اَدھم را رھا کن:اين خواست بی وقفۀ ما، کار را به آنجا می رساند که می گويد. ما حرص را دست کم گرفته ايم

يکی از عارفان قرن دوم بود که مو�نا از او به نيکی ياد می . شھزاده ای بلخی بود که پادشاھی را رھا، و روی خود کارکرد. ادھم، ھمان سرنوشت بودا را دارد

  .کند

ما .  را رھاکن، بدرد نمی خورد...خدا و ھشياری حضور و زنده شدن و  :حرص چو آزر، ما را به آنجا می رساند که می گويد.  سمبل ھشياری حضور است:گفتيم

  .ھم قبول می کنيم

  

  . اين کچلی و زخم کھنۀ من ذھنی که مو�نا اسمش را حرص گذاشت، برايتان کمی بيشتر توضيح دھمدر اينجا، اجازه بدھيد که در مورد 

  

  1935از مثنوی دفتر چھارم، بيت 

   : به اينکهآغاز می شود و مربوط است

. غ�می، روزی اش کم می شود، يعنی نقص و کمی را می بيند، و در توھم و در حرص، به نامه نگاری با شاه می پردازد و از کم بودن سھم اش شکايت می کند

ی کند، فکر می کند که پستچی نامه ھا را بدست دوباره اين بنده نامه می نويسد و چندين بار نامه نگاری را تکرار م. شاه نامه را می خواند ولی جوابش را نمی دھد

  :خBصه. شاه نرسانده يا آشپز و اطرافيان نامه را دور انداخته و بدست پادشاه نرسانده اند

�م و پادشاه را به مو�نا رابطۀ غ. ما ھم، از روی حرص و با اميد نامسلِم اينکه اگر چيزی به ما اضافه شود به زندگی خواھيم رسيد، خواستن را ادامه می دھيم

  .رابطۀ بين ما و زندگی که البته عبارت ما و زندگی، طبق قرارداد قابل گفتگوست، اما شما پشت آن می دانيد که ما و زندگی يکی ھستيم

مدام ھم، می خواھيم و . خداک  داريم و يمندر ذھن مان يک .  ما خواستن مان را ادامه می دھيم، فکر می کنيم که خدا ما را فراموش کرده و ناراضی می شويم

  .در حاليکه، از ھمان ابتدا، رفتار ما زير نظر او بوده. شکايت را به زبان می آوريم. شکايت می کنيم و فکر می کنيم که خدا ِشکوه ھای ما را نمی شنود

  ١٩٣۵مولوی، مثنوی، دفتر چھارم، بيت 

  نامٔه ديگر نوشت آن بدگمان

  ُپر ز تشنيع و نفير و ُپر فغان

  .آن غ�ِم بدگمان نامه ای ديگر به شاه نوشت که آکنده از بدگويی و ناله و فغان بود

   :اين شيوه برخورد، رفتار تعداد زيادی از انسان ھا را بيان می کند

  . نامه ديگر می نويسيم که روزِی ما کم است و زندگِی ما ناقص است و می خواھيم اين زندگی را کامل کنيميک 

  .ھمانطور که مرض خارش مسری است. مسری بودن حرص. يکی از نکاتی که مو�نا در اين چند بيت می خواھد نشان دھد، ُمسری بودن کچلِی اين مِن ذھنی ست
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پس، مسئوليت به عھدۀ پدرھا و مادرھاست که اينقدر حريص نباشند و اينقدر توقع نداشته باشند و اينقدر . رص را از ديگران ياد می گيريم ما انسان ھا، ح:می گويد

نوشته به خيال آنکه اين بنده، چند نامه . در آينده نامسلم نباشند و از طريق فکر و ارتعاش اين اداھای من ذھنی را که اسمش حرص است به فرزندان شان منتقل نکنند

  . نامه به دست شاه نرسيده، نامه ای ديگرسرشار از خشم و بدگويی و ناله و فغان می نويسد

   :غافل از اينکه.  حرف می زنيمخدابا خشم و نارضايتی و بطورتوھمی از باشنده ای به نام . ، بسيار ناراضی ھستيممن ذھنی مانما نيز، در 

  . ھستيميکی، خدا، ما

  ُرقعه نبشتم پيش شهکه يکی 

  ای عجب آنجا رسيد و يافت ره؟

  به حضور شاه نوشتم اما نمی دانم رسيد يا نه؟ ) نامه ای(نيز رقعه " غ�م نوشت که قب�

  .  نبايد شکايت کنيم: تشنيع و نفير و فغان، متوجه می شويم که:از کلمات. البته که می رسد

  .  دور بيندازيد:اين چھار مورد را مو�نا تأکيد دارد.  می کندقھر می شود و بعد شمگينخبعد . می رنجدبعد، .  می کندشکايتاين آدم، 

فقط زن و شوھر با ھم . اگر در خانواده ھا ياد بگيريم اينقدر ُمتوقع نباشيم، ياد بگيريم بی انتظار باشيم، اين ھمه خواستن و رنجش و خشم و قھر ھم بوجود نمی آيد

  .قھر نمی کنند

  : ی، ما از خدا ھم قھر می کنيمبا ھر قھر

  .من نامه نوشتم و مطمئن نيستم که رسيده

  .رسيده" نامه، حتما

  َخد آن دگر را خواند ھم آن خوب

  ھم نداد او را جواب و تن بزد

  .آن شاه زيبا رو، آن نامه را نيز خواند اما ھيچ جوابی بدان نداد و ساکت شد

زياد بخواھيد، ناراحتی . بد تر می شود. آيا اگر شکايت کنيد، بھتر می شود؟ نه.  را ھم شنيد و نفرين ھايتان را ھم خواند، اين شکايت شما)زيبارو، خدا(آن خوب َخد 

که کسانی که خشنودند و شادند بيشتر به آنھا می دھد و شادشان می کند و آنھا . خدا، زندگی، از جنس فراوانی ست. ايجاد کنيد، خشمگين بشويد، بھتر می شود؟ نه

  . ندارند و غمگين اند و خشمگين ھستند و رنجيده اند باز ھم از آنھا کم می کند، يعنی آنھا از خودشان کم می کنند

  . خودش ايجاد می کند. به فراوانی خودش می رسد. يکی به فراوانی خدا معتقد است پس بنا براين خود فراوانی ست

   :ھمه چيزھا را ما خودمان ايجاد می کنيم

  .  جنس زندگی ھستيم؟ آيا از جنس من ذھنی؟ يا حرص ھستيم؟آيا از

  .اين آدم، از جنس حرص است

  آورد او را شھريار خشک می

  او مکرر کرد ُرقعه پنج بار

  .اما غ�م پنج نامۀ پی در پی نوشت. شاه از پاسخ دادن به نامۀ غ�م سکوت می کرد

، نامه را تکرار )ھزار بار، ده ھزاربار(او پنج بار . ايت می کنيم ساکت و ساکن است جواب نمی دھد، خدا، در مقابل ما که شک)ساکت می ماند(خشک می آورد 

  .کرد

  گفت حاجب آخر او بندٔه شماست

  گر جوابش بر نويسی ھم رواست

  . اگر جوابش را بنويسيد، سزاوار است. اين بندۀ شماست شاھا،: ، به شاه گفت)دربان(حاجب 

  

  دد؟ اگراز َشھیI تو چه کم گر

  برغBم و بنده اندازی نظر

  . ما بايد بيدار شويم. اينطور نيست. از خدايی خدا چه کم می شود اگر به اين غ�م و بنده، نظر و توجھی کنی و کارش را راه بيندازی

  .  می کنيم، خبری نيستقھر می شويم و خشمگين می خواھيم  و حرص می کنيم  و باشکايتتا زمانی که 

  .  شروع می شودخبر ھستيم، تازه تسليميت داريم و شکر می کنيم و  وقتی رضا-
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  .درد می آفرينيد يا نيکیشما يا يکتا ھستيد و خوبی و . يک ھشياری ھست

  گفت اين سھلست اما احمقست

  مرد احمق زشت و مردود حقست

  .ستدويی حمق، منفور و مطرود درگاه الھی ست، زيرا در اين کار آسان است اما او، بشر، غ�می، احمق و نادان است و شخص ا: شاه، مو�نا گفت

  . خودت را َتوھم، و من را ھم َتوھم می بينی!.  تو مرا  دو  می بينی:يکتايی

  . فکر را وجود خودت کرده ای.  می خواھی فکر را به فکر اضافه کنی:توھم، يعنی

  . ی کنیمن تو را بيدار می کنم ولی تو، در مسير من و خودت مانع ايجاد م

  . کارھا و حماقتی  که می کنی، درد زاست

  . اين عقرب زشت، دائم غيبت و قضاوت و مقاومت می کند:جايی ديگر گفت

  :مو�نا، در جايی ديگر

  صبح نزديک است؛ خاُمش کم خروش                من ھمی کوشم پی تو، تو َمکوش

  . اشفقط خاموش ب. از خواب ذھن بيدار می شوی. صبح نزديک است

  . در مرکز اين آموزش، خاموشی و تسليم قرار دارد: گفتيم

  . ھر چه کمتر حرف بزنيم و ھر چه کمتر بخواھيم، بھتر است

ان بر خواستِن ت. اين بدان معنی نيست که انسان ھای جوان، چيزی نخواھند، ھدف نداشته باشند، البته، شما می توانيد زياد بخواھيد اما زمينۀ آن، ِخرد زندگی باشد

  . ھوا، نان، غذا، مسکن، نيازھای واقعی ھستند. نياز روان شناختی نباشد. اساس خرد زندگی باشد

  .  تأييد مردم، نياز واقعی نيست-

  . نياز من ذھنی ست.  خواھان ورشکستگی ديگران بودن، نياز واقعی نيست-

  .  نياز واقعی نيست...، خود را دانشمند وانمود کردن و تمايل به مشھور شدن و  زياد جمع کردن، به مردم پز دادن، سواد خود را به رخ ديگران کشيدن-

  . خواست ھای روان شناختی و دروغين و مصنوعی، نياز واقعی انسان نيست

  .به آن کشتی روی آب، از پايين، آب به آن نيرو وارد می کند که می تواند روی آب بماند.  مردود حق ھم ھستمن دھنیاما 

  . می گذارد که با توھم وارد آن شويم بايد اصيل و ساده شويم و توھم را بيندازيمزندگی ن

  . زندگی، جنس خود را می پذيرد

  گرچه آمرزم گناه و َزلLتش

  ھم کند بر من سرايت علتش

ی او بی توجه باشم، رفته رفته برای من نيز يعنی اگر به انحراف اخ�ق. اگر گناه و خطای او را ببخشم، بيماری روحی و اخ�قی اش به من نيز سرايت می کند

  .امری عادی می شود

  . اما، می بخشم، می آمرزم

اين . گذشته ای وجود ندارد" اص�. اشتباھات گذشته ھم َتوھم فکری ست. اگر انسان بفھمد که در توھم است من از ھمۀ گناھان و اشتباھات گذشته اش می گذرم

  . لحظه فقط وجود دارد

  . البته آثارش ممکن است مانده باشد.  يا ھر کار بدی که انجام داده ايد، تمام شدهھر کار خوب

  . زندگی می خواھد شما خ�ص شويد. اگر اين لحظه زنده شده باشيد، می توانيد آرام آرام آفتاب ِخرد خودتان را روی آن آثار بيندازيد و آن آثار را از بين ببريد

  . و را می بخشم، اما، مرض کچلی و حرص اش،  به من سرايت می کند، ا) گناه-لغزش (اگر چه َزَلت 

  .  حرص سرايت کننده ست-

اگر شما با يک انسان عارف دوست ھستيد، پاکی و عدم نيازھای روان شناختی اش . اگر شما با آدم ھای حريص رفيق ھستيد، مرض شان به شما ھم منتقل می شود

  .روی شما اثر می گذارد

  .  من نمی توانم توھم و حرِص توھم را بپذيرم:شاه می گويد

  .بلهآيا ھر انسانی از جنس شاه است؟ 
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اين لحظه، تسليم و خشنود نيست، شکر نمی کند،  از جنس من است اما به آن ِاقرار نمی کند، به حرص دچار .  اين انسان، راضی نيست و به من شکايت می کند-

  . ديگر ظاھر شده ام، منتقل می کندحرص را به من، که بصورت انسان ھای. است

  صد کس از َگرگين ھمه َگرگين شوند

  خاصه اين َگرI خبيث ناپسند

. کچلی اش را به ھزاران نفر می دھد) حرصی که جا افتاده و برقرار شده(يک انسان گر، که به کچلی اش ھم افتخار می کند، سرش را خارانده و زخم کرده، 

  .پسند، بدجنس استاين کچل خبيث و  نا" مخصوصا

  . ، را ھم يادآوری می کند) ُ(می نويسد اما گرگين ) َ(بعضی جاھا مو�نا َگرگين . ، بخوانيم) ُ(، غزِل مان را ھم می توانستيم ُگرگين ) َ(اين َگرگيِن 

  .اما کمی که قدرتش بيشتر شود، مثل گرگ درنده می شود. انسانی که حرص دارد ضعيف است

  . اما ابتدا، ضعيف است . ...ه می کند، خرابکاری می کند، بمب می اندازد، و  آدم می کشد، شکنج

  .آن نوع بسيار حريص آن" مخصوصا. در ھر کاری درد ايجاد می کند. ذاِت مِن ذھنی، خبيث است چون فاقد ِخرد و برکت خدايی ست" اص�

  َگرI کم عقلی مبادا گبر را

  آب دارد ابر را شوم او بی

يعنی رحمت و . زيرا شومی و بدشگونی و حماقِت او حتی ابرھای آسمان را بی آب می کند. حتی کافر نيز دچار بيماری حماقت و سبک  مغزی شودخدا نکند که 

  .نمی گذارد که برکت خدا به جان و به فکر برسد. برکت را از بين می برد و سبب ب� و مصيبت می شود

  . ، را ھم مباد)کافر(ی، که از خرد زندگی برخوردار نيست، گبر کچلِی کم عقلی، کم عقلی يعنی عقل من ذھن

  نم نبارد ابر از شومیI او

  شھر شد ويرانه از بومیI او

  .، ازابر زندگی باران نمی بارد و برکت نمی دھد)انسان من ذھنی(از شومی حريص 

، توقعات فراوان دارم و بعلت توقعاتم می رنجم،  خشمگين می شوم و قھر می کنم، يعنی اگر من، حريص ام، اگر شکايت و ناله می کنم و ناراضی ام و انتظار دارم

  ... و 

  . ، او حتی شھرھا ويرانه می شوند) جغدی-بدشگونی (از بومی . شما انتظار درست شدن زندگی تان را نداشته باشيد

  نيست؟ مگر در يک عده عقب افتاده حرص . بی سواد و عقب مانده ھم می تواند حريص باشد

  . حرص به فقير و غنی نگاه نمی کند

  . انسانی ھم که در خيابان می خوابد، می تواند حريص باشد

  . يکی حرص صد ميليون د�ر دارد، يکی حرص يک د�ر. ، اين بدان معنا نيست که آدم فقير، حريص نيستحرص يک بافت ذھنی ست

  . ھردو حرص است

  از َگِر آن احمقان طوفان نوح

  ن عاَلمی را در فُضوحکرد ويرا

  .چنانکه بر اثر گرِی روحی و نادانی آن نابخردان، طوفان نوح برخاست و جھانی را با رسوايی و فضاحت ويران کرد

  .، کرد)ويران(طوفان نوح عالمی را فضوح . راجع به قوم نوح حرف می زند

  : مو�نا به اين قصه ھا اشاره می کند که ما متوجه شويم

  .انسان ھايی که انسان ھای ديگر را اداره می کنند، ِسَمِت مديريت دارند، می تواند چه افتضاحاتی ببار آورد و عاَلمی را ويران کند"  مخصوصاحرص انسان ھا،

  گفت پيغامبر که احمق ھر که ھست

  زنست او َعدوI ماست و غول ره

  ).منظور از ُغول، آن حيله گرانی ست که در ِکسوِت ارشاد و اص�ح در می آيند (.ھر کس احمق و نادان باشد، دشمن ما و ُغوِل راھزن است: پيامبر فرمود

  .ھر کس که عقل من ذھنی دارد، ھر که باشد، احمق و دشمن ماست و غول رھزن است

  . آدرس عوضی می دھد. غول در بيابان ھا، انسان ھا را به بيراھه می برد

  ھر که او عاقل بود از جان ماست

   او َريحاِن ماستروح او و ريحِ 
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  .او روِح ماست و بوی خوش ما و گل و گلزاِر ماست. ھر کسی که عقل و خرد ھشياری حضور دارد، او جاِن ماست: حضرت رسول فرموده

  عقل، دشنامم دھد، من راضيم

  زانک فيضی دارد از َفّياضيم

  .اما نه من ذھنی. آن دشنام، اثری از فياضی من داردعقل، خرد زندگی، اگر به من دشنام دھد، راضی ھستم و می پذيرم، برای اينکه 

  .اثر خوبی در آن است، بايد گوش کنم" يعنی من که خرد زندگی ھستم، اگر يکی ديگر که او ھم خرد زندگی ست، چيز بدی به من بگويد، حتما

  فايده نبود آن دشنام او بی

  مايده نبود آن مھمانيش بی

  . ، نيست)غذا( نيست و مھمانی اش ھم بدون مايده دشمنی و ناسزاگويِی عقل، بی فايده

  . نانی، فايده ای، برای من دارد" حتما

  . فرق می گذاردعقِل ھشياری حضور و عقِل مِن ذھنیبين پس، می بينيد که مو�نا، چقدر 

تا زمانی که حرص داريم، . حرص آن ِبرھانيم" ی مخصوصايعنی ھيچ کاری از اين واجب تر نيست که ما خودمان را از گيِر مِن ذھن. ما دنبال عقِل يکتايی ھستيم

  . عقل من ذھنی برايمان گرفتاری ايجاد خواھد کرد

  احمق ار حلوا نھد اندر لبم

  من از آن حلوای او اندر تبم

  . ی کندمرا مريض م. اگر آدم احمق، عقل من ذھنی دار، حلوا و شيرينی در دھانم بگذارد، از حلوا  و شيرينی او در تب و تابم

عقل شان را ھم نمی . ما را حمايت کنند. نمی خواھيم که به ما کمک کنند و نمی خواھيم که دوست ما شوند.  حلوا و تأييد نمی خواھيممن ذھنی انسان ھایپس، ما از 

. می فھميم"  خودش را بزرگ می کند ما فورامنکسی که . نمی توانند مانع کار ما شوند برای اينکه ما به آنھا واکنش نشان نمی دھيم. خواھيم از آنھا تقليد نمی کنيم

  .کسی که تحت آموزش تعاليم مو�ناست، می تواند تشخيص دھد که کسی حرص و من ذھنی دارد؟ يا ندارد

  . ما حلوای شان را نمی خواھيم

  اين يقين دان گر لطيف و روشنی

  نيست بوسٔه کون خر را چاشنی

   :ھشدارمان می دھد و می گويد. ن ذھنی را به نشمينگاه خر و صدای آن، يعنی به بی ارزشی تشبيه می کندمو�نا در اينجا، رفتار و حرف م

  . دنبالش نباش.  بوسيدن نشيمنگاه خر، ھيچ مزه ندارد:اگر روشن و لطيف ھستی، اين را يقين بدان

 ست که مو�نا به نشيمنگاه موضِع من ذھنیحرف می زنيم، از ... نجش و کينه و اگر از روی خشم و ترس و توقع و انتظار و ر. ما اNن خود را شناسايی می کنيم

  . اين تذکرات جھت آگاھی ماست. خر تشبيه کرده

  .  سھم ام کم است:ما که در از اين لحظه و در اين لحظه، تسليم و راضی نيستيم، از کجا شروع شده؟  از آن غ�می که شکايت می کرد مبنی بر اينکه

  بيه آن غ�ميم؟ چگونه ش

  . توقع داشتن، و اگر برآورده نکنند، رنجيدن و قھر کردن. نقص ھا را گفتن و انتقاد کردن و ميل به عوض کردن مردم داشتن. با شکايت و نقص ھا را ديدن

  . ھر کسی، قھر کند، اين شعر در رابطه با او معتبر است

  فايده َسبلتت َگنده کند بی

  هدماي جامه از ديگش سيه بی

  .سبيل ات را با غذای گنديده آلوده می کنند. مردم، غذای گنديده که ارزش غذايی ندارد، به تو می دھند

  .لباس ما از ديگِ بدون غذای او سياه می شود. شکايت می کند. من ذھنی حريص است

  . ات من ذھنی اين است که ھميشه حرص دارديکی از مشخص. سياھی اش می ماند. پس، ما به عنوان ھشياری حضور، با من ذھنی قاطی نمی شويم

  .شما که مو�نا را می شناسيد، حرص را ھم ھر جا که ببينيد، می شناسيد. خواستن اش بر اساس نيازھای روان شناختی ست و خودش ھم متوجه نيست

  مايده عقلست نی نان و ِشوی

  نور عقلست ای پسر جان را ِغذی

  :اشاره کرده بود، ياد آوری می کند" �دوباره مو�نا ھمان مطلبی را که قب

        قوت اصلی بشر نور خداست               قوت حيوانی مر او را ناسزاست          



482برنامه . گنج حضور  2013 

 

25 

 

  .غذای حقيقی آدمی، معارف و روحانيات است و نه طعام ھای سفره

  . ای پسر، برای جان ما، عقِل زندگی غذاست). کباب. (نان و شویآن موقع که شما، در حال تسليم ھستيد، نه . ، عقلی ست که از آنطرف می آيد)غذا(مايده 

  نيست غير نور آدم را خورش

  از ُجِز آن جان نيابد پرورش

  . غير از نور ايمان و ايقان، خوراکی برای انسان نيست

  . آدم خورش ديگری ندارد. روح انسان جز با طعام معنوی پرورش نمی يابد

  .  ستتنھا غذا، اين لحظه پذيرش اتفاق ھا که بايد از ذھن زاييده شويم، نور و خرد و برکتی که از آنطرف می آيد، يعنی اين لحظه، برای ما انسان

  . غير آن نور، جان نمی تواند با چيز ديگری پرورش يابد

روی اجسام متمرکز، ھستيد توجه تان را از اين  اگر فقط ھشياری جسمی داريد، ھمه اش روی باورھا و باورھای گذشته، روی ھم ھويت شدگی ھا، :شما توجه کنيد

  . جلوی نور را گرفته ايد...مقولۀ جھانی برداشته، روی مقوله ای ديگر می گذاريد و 

  زين خورشھا اندک اندک باز ُبر

  کين غذای خر بود نه آِن ُحر

  .جدا شو زيرا اين طعام ھا از آِن ا�غ و حيوان است" از طعام جسمانی تدريجا

نخور و از .  ھای اين جھانی، يعنی کشيدن ھويت از چيزھا، از متعلقات، ھر چه که با آن ھم ھويت شده ای، ھر چه که ذھن ات به تو نشان می دھد، ِبُبراز خورش

  .خوشبختی نخواه. آنھا ھويت نگير

  .ما از ھمسرمان، از فرزندمان، از ديگران، از وضعيت ھا، خوشبختی و حس امنيت و زندگی می خواھيم

  .انسان آزاد) ُحر(اينھا غذای َخر است نه غذاِی .  از اين خورش ھا بتدريج خودت را باز و دور کن

  تا غذای اصل را قابل شوی

  ھای نور را آِکل شوی لقمه

  .از طعام جسمانی جدا شو تا �يق خوردن طعام حقيقی شوی و لقمه ھای انوار الھی را تناول کنی

لقمه ھای نور ) خورنده(آرام آرام از خورش ھای حيوانی خود را ِبُبريم تا قابل و مستعد جذِب ھشياری ايزدی و آِکل . ودمان کار کنيم ما بايد روی خ:پس، معلوم شد

  . شويم

  

  : برگرديمولوی، ديوان شمس، م ١٩٠۵به غزل، شماره 

  خمش زان نوع کوته کن سخن را

  که O گو اعلم را رھا کن

  .خاموش باش

  :يادمان باشد

از انواع صحبت ھای من ذھنی، خاموش باش و سخن . استمرکز اين آموزش ، پذيرش اتفاق اين لحظه، بدون قيد و شرط قبل از قضاوت، و خاموش بودن در تسليم

  .را کوتاه کن

  . البته نه بصورت فکر. خدا را بر خود حاکم کن. _ گو 

_ گو و َاعَلم را رھا . اوست) ُھوَ (ابلھی که واله و شيدای . فروکش کرده و تو ساده ھستی، ابله باش" اين لحظه، ِخرد زندگی از تو عبور می کند، من ذھنی کام�

  .کن

  ._ُ اَعلم، خدا داناتر است. دانا تر است: اَعلم

  .می دانم: اَعلم، بصورت فعل

  .را رھا کن" می دانم " بگذار خدا، خودش را از طريق تو بيان کند و : _ گو

  ._ُ اَعلم، اما تفھيم نشده و حرف و روش خودش را بکار می برد: من ذھنی مرتب می گويد. _ گو و اعلم را، رھا کن: حتی می توانيم معنی کنيم

 . کنتوجه به ھمۀ اين جنبه ھا :مو�نا تأکيد می کند

  .من ذھنی صحبت می کند؟ کلمۀ خدا، لق لقۀ زبان است؟ نه" آيا در ذھن ھمواره از خدا می گوييم ولی حقيقا
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يی را کتاي حرکت انرژی ھستم و مانع آن نيستم و حواس ام به اين است که تماشاگر و صفر است و انرژی از من عبور می کند و من خاموشاين لحظه، من ذھنی 

  . کنمتجربه

  . با زندگی يکتا، عمق بی نھايت، نمی ترسم، با زندگی حس ھمتايی می کنم

حال که من ذھنی صفر شده و ھويت ام را از آنھا بيرون . با از بين رفتن آنھا می ترسيدم. وقتی حس مرگ داشتم که با مقو�ت گذرا و از بين رونده ھم ھويت بودم

  .  را رھا می کنممی دانمو کشيده ام، _ می گويم 

  چو طالع گشت شمس الدين تبريز

  جھان تنگ مظلم را رھا کن

  :مو�نا

  .  حضور شماستشمس الدين تبريز، ھشياریِ 

  . ھشياری، از خود آگاه شده و در انسان، طلوع کرده. کرده) طلوع(ھشياری در ما طالع 

   :ر انسان مدام فکر نکند و با فکرھا و دردھايش ھم ھويت نشوددر ھمه پخته شده و اگ: باورتان نمی شود؟ مو�نا می گويد

  .يش باز می شودزير فکرھا، در دريا، مثل فضا

  . را رھا کن) بسيار ظلمانی(جھان تنگِ ُمظلم 

  . ی، رھا کنوقتی خدا بصورت آفتاب در جان تو شروع به نور پراکنی کرده، ديگر چيزھای ذھنی ات را که در اثر ھم ھويت شدگی از دنيا دار

  .ھمه چيز در آن جا می گيرد. بی نھايت جا ست، فراخ، و فضا داری ما، اينک

  در اين بحر دراين بحر ھمه چيز بگنجد               مترسيد، مترسيد، گريبان مدرانيد

  .حق ديگران را می خوريمدرجھان تنگ و تاريک و محدوديت و کميابی مظلم، بعضی ھا گير افتاده اند و می گويند اگر ما موفق شويم 

  . خدا از جنس فراوانی ست!.  چطور ممکن است؟-

  !.  اگر کار کنيم موفق می شويم و حق يکی را ضايع می کنيم  و به ما اضافه می شود:کا رنمی کنند

  . اين جھان عروسی و فراوانی خداست.  نه-

باھمين تنگ نظری ست که . که زيادش را کسی ببرد، کِم آن برای من می ماند، غلط استتنگ نظری و حس محدوديت مبنی بر اينکه،  زندگی به مثابه کيکی ست 

ھر چه کمک کند، کار خودش . کمک می کند. اگر کسی معتقد به فراوانی زندگی ست، در کار ديگران خرابکاری نمی کند. ما در کار ديگران خرابکاری می کنيم

  . بھتر پيش می رود

  .رھا کن

  . ، سه بيت ھم از مثنوی که از ھفته ھای قبل مانده برايتان بخوانماجازه بدھيد، دو

  

  ١١٠۶مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بيت 

  !.، به اينجا که من ھستم، نمی آيند؟!چرا َمرُدم؟: مو�نا به ما گفت

  آيند اينجا که منم؟ چون نمی

  کاندرين عز آفتاب روشنم

  . که در اين بزرگی، مثل آفتاب می درخشم

  : امروز در اين دو، سه بيتی که برايتان می خوانم به ما می گويدمو�نا،

  . دستآويزھای من ذھنی، بيھوده ست. خدا بصورت آفتاب، در جان ھمۀ ذرات انسانی طلوع می کند و طلوع کرده و ھيچ راھی جز طلوع، ندارد

  !. چرا؟ نمی آييد اينجا که منم؟

  مشرق خورشيد برج قيرگون

  برونآفتاب ما ز مشرقھا 

  . آفتاب عزت و عظمت ما از مشرق ھا بيرون است. مشرق خورشيد، برج سيه فام است

  :)تمثيل می زند. (خورشيد از سياھی افق طلوع می کند. ذھن، حس ھا، بوسيله خورشيد کار می کنند
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از آفتاب حقيقت است که ھيچ حد و مکانی ندارد و از خورشيد در مصرع اول، خورشيد ظاھری ست که متعلق به دنيای تيره ست و خورشيد در مصرع دوم کنايه (

  ).دايرۀ محسوسات خارج است

ولی آفتاب خود . درست است که با حس ھايمان با ذھن مان می بينيم و فکر می سازيم و قضاوت می کنيم، ولی با�خره اين يک تاريکی ايجاد می کند، ما نمی بينيم

بعد بصورت آفتاب، آغاز به . ما خداييتی ھستيم که مدتی در ذھن مقيم می شويم.  ما، آفتاب خدا، آفتاب زندگی، يکی ستآفتاب. ما، اصل ما، از مشرق ھا برون است

  .ابتدا متوجه اين موضوع نيستيم اما حال متوجه می شويم. درخشش می کنيم

  مشرق او نسبت ذرات او

  نه بر آمد نه فرو شد ذات او

  .يعنی موجودات، آينه ای ھستند که نور حق در آنھا نمايان می شود و ا� خدا نه طلوعی دارد و نه غروبی. ستمشرِق حضرت حق، موجودات و مظاھر او

  . از جمله ذراتش، انسان ھا ھم ھستند. محل طلوع زندگی يا خدا در ذراتش است

  . زدی و لطافت و زيبايی و خرد پخش می کنيممن يک آفتاب، شما يک آفتاب، برکت و عشق اي) در مورد انسان صحبت می کنيم" فع�(ھر ذره ای 

  . از کجا؟ طلوع کرده؟ از مشرق او

  .خدا، زندگی، در ما طلوع کرده

  . نه با� می آيد و نه فرو می نشيند

  . اين ابر و پرده ھايی که جلوی درخشش اين آفتاب را گرفته کنار بزنيد.  ھستيداوشما 

فکر بعد از فکر نشان از خارش ذھن دارد، دوای کچلی انسان، آرامش ايزدی و تسليم . می کنيم، يعنی سرمان می خاردما با تحريک خارش کچلی ذھن، تند تند فکر 

  . است

   :وقتی تسليم می شويم

، فکر من دار. ، وجود بوجود می آوردفکر من دار.  کم می شودفکر من داريعنی توليد . انرژی آنطرف وارد وجود ما می شود، اين انرژی داروی ضد خارش است

 ديگر وصل می شود و به به  فکر من دار، آن فکر من دار ديگر وصل می شود و باز به  فکر من دار و فکر من دارفکر درد آورنده . فکر درد آورنده ھم ھست

  . ھمين ترتيب اين تسلسل ادامه می يابد، تا زمانی که متوجه غلط بودن اين دور و تسلسل شويم

  .طلوع کرده، شما فقط اجازه دھيد که نورش را پخش کند. منتظر با� آمدن و يا فرو نشستن آن نباشيد.  خورشيد خدا در شما طلوع کردهپس، متوجه شديم که

  ما که واپس ماند ذرات وييم

  در دو عالم آفتاب بی َفييم

 ھستيم که ھماره می تابيم و ھيچ چيز نمی تواند بر ما سايه افکند و نورما را با اينکه ما ناچيزترين پرتو ذرات او ھستيم، با اين حال در ھر دو جھان به منزلۀ آفتابی

  ).با اينکه در زمرۀ اوليای َاخِص او نيستيم اما با اينحال از فيض انوار آنان، خورشيدی شده ايم که بر دوام می تابيم. (تيره سازد

  .  استتکامل يافته ترين واپس ماند، به معنی :به نظر من

  .پسين شمار       تويی خويشتن را به بازی مدار. نخستيِن فطرت:  ھم می گويدفردوسی 

  .پسيِن شمار، يعنی تکامل يافته ترين. اولين فطرت، ھشياری ست. اولين فطرت

  .آخرين و کامل ترين پديده ای که در جھان ھستی می توانيم ببينيم، ھمين انسان است

  .خود را به بازی مدار

  :پس ماندن يعنی عقب افتادن، عاجز شدن، است، اما مو�نا به ما اشاره می کند کهبه نظرم، گرچه وا

ھر چيزی که مقاومت کند، سايه می . مقاومت نمی کنيم. ، ھستيم)بی سايه(بنابراين، در دو عالم آفتاب َفی . ما کامل ترين و آخرين ساختۀ ھشياری ايزدی ھستيم

  . اگر اين لحظه، مقاومت نکنيد، ھمان آفتاب بی سايه ايد. ذھن يعنی مقاومت: گفتم. شما می توانيد سايه نيندازيد. اندازد

  آيا شما اين مطالب را باور می کنيد؟ . فکر نکنيد که خورشيد شما مثل آن است، نيست. با خورشيد آسمان که با� می آيد  و بعد فرو می نشيند، کاری نداريم

  .بايد باور کنيد

  عجبگردم  باز ِگرد شمس می

  ھم ز َفرI شمس باشد اين سبب

يعنی من . اين خورشيد، خورشيد زندگی ست. است) حقيقت(سبب اين کار نيز ھمانا شکوه و ج�ل خورشيد . می گردم) حقيقت(شگفتا، که من دوباره دور خورشيد 

  .متوجه ام که دور خورشيد می گردم
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  .) ھستلفِظ شمس، اشاره به شمس تبريزی، پير و مراِد مو�نا ھم(

  . شمس ما ھم که در ذرۀ جان ما طلوع می کند، حول شمس بزرگ می گردد

  .در تمام فرھنگ ھای ادبی، آفتاب سمبل خدا، زندگی ست. شمس، سمبل خداست

چيز يخ می زند و بی جان می انرژی به زمين می دھد، بدون آفتاب، ھمه . وگر نه نمی توانيم ببينيم. روشن می کند. برای اينکه آفتاب به ھمه چيز زندگی می دھد

  .آن انرژی خدايی ھم نباشد، ما کاره ای نيستيم.  استآفتابپس تمام زندگی مادی ما از افتاب است، به ھمين دليل دائم صحبت . شود

  .، ما يی وجود ندارد"اص�

  !. بودنی می شويم؟، چهخدا يا زندگی يا بودنولی ما می فھميم که بدون . من بدون خدا ھم ھستم: من ذھنی می گويد

  .اسمش را خداييت گذاشتيم.  ھستيمخود او، اوما جزو . ما نمی توانيم خدا را داشته باشيم

  .من ِگرد شمش می گردم، عجب و اين خرد بيان شونده، از شکوه و انرژی و تابش شمس است

   شمس باشد بر سببھا ُمطِلع

  ھم ازو حبل سببھا ُمنَقِطع

خداوند ھم سبب ساز است و ھم سبب . (ا آگاه و مطلع است و در عين حال نيز ريسمان سبب ھا گاھی از آن خورشيد گسسته شوداين خورشيد بر جميع سبب ھ

  ).سوز

  .اين چيزھايی که من می گويم، او می گويد، من نمی گويم. زندگی، مطلع به سبب ھاست

  .ريسمان سبب ھا ھم بوسيلۀ او قطع می شود

خدا " فکر می کند که واقعا.  زندگی با من چکار دارد؟ حال من چه اھميتی دارم  که زندگی به من بپردازد، من اين گوشه افتاده ام:گوييمما چون من ذھنی داريم می 

  . اينطور نيست.  کاری به من و شما ندارد...مثل يک آدمی آن با� ھست و به بزرگتر ھا نگاه می کند مثل پيغمبران و 

واگر ما در من ذھنی نا اميد می شويم، اين نا . ھمۀ ما از توھم ذھن بيدار، و روی خودمان قائم می شويم. مۀ ما شعاِع نوِر زندگی ھستيمھ. اينھا توھمات ذھن است

  .  بوجود می آورداويعنی من ذھنی و اين نا اميدی را ھم  . اميدی ھم صورتی از ساخت اوست

  صد ھزاران بار ُببريدم اميد

  ا باور کنيد؟از کی؟ از شمس اين شم

 در ذھن انسان ما چقدر اميدمان را از خدا می ُبريم؟. از ابتدا که شروع کردم از جماد و نبات و حيوان و انسان و تا ذھن انسان. اميدم را ھزاران بار از او ُبريدم

  . اينھا ھمه توھم است و ھيچ موقع، ھشياری ای که ھستيم، اميدش را از خدا، زندگی نمی برد

 . باور کنيداين را 

  تو مرا باور مکن کز آفتاب

  صبر دارم من و يا ماھی ز آب

  .يا ماھی بتواند بر جدايی از آب صبر کند. تو ھر گز باور نکن که من بر فراق خورشيد و جدايی از آن صبر توانم کرد

  .خاصيت و کيفيتی وجود دارد که از جنس اوستبرای اينکه در من . من از او نمی توانم نا اميد شوم. من از جنس زندگی، از جنس آفتاب ھستم

مگر ماھی می تواند از آب صبر داشته باشد، . ساختۀ اوست. اما آن ھم صنع اوست. به نظر می آيد که من ذھنی بعضی از اوقات نااميد می شود" گرچه ظاھرا

 . ماھی بدون آب، می ميرد

  ور شوم نوميد نوميدی من

  عين ُصنع آفتابست ای حسن

  . نا اميد ھم شوم، اين نا اميدی نيز عين مشيت آفتاب حقيقت است" ، ای نيک خو، اگر فرضا)نيک مرد(ن ای َحسَ 

  . در ھمين نااميدی ھم فلسفه ای ست و سببی. در من ذھنی نااميد می شويم، اين نا اميدی من ھم عين ساخِت دسِت اوست

  .جايگاه اين من ذھنی ھم، در آن درياست

  : امھمينکه بارھا گفته

 .ما نمی توانيم زندگی را داشته باشيم، ما از جنس زندگی ھستيم

  عين ُصنع از نفس صانع چون ُبَرد

  ھيچ ھست از غير ھستی چون َچَرد؟
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  جمله ھستيھا ازين روضه چرند

  گر ُبراق و تازيان ور خود خرند

  .  وجود مطلق فيض بگيرد؟ مخلوق ھمۀ ھستی اش قائم بر خالق استچگونه ذاِت مصنوع از صانع می تواند جدا شود؟ يا چگونه موجود می تواند بجز از

منظور . اشاره به مردم از حيِث تفاوِت مرتبۀ روحی آنان است. (ھمۀ موجودات از باغ فيوضات َربانی فيض می برند، خواه ُبراق باشد و خواه اسب عربی و يا ا�غ

  ).از رحمانيت و سعۀ وجودی حضرت حق، بھره می برند... ادق و کاذب و اينست که ھمۀ مردمان، صالح و ناصالح، مومن و منافق، ص

چطور ممکن است آنچه که ِاسانس .  در توھم ذھن گير افتادی:از زندگی چگونه می توانيم ِبُبريم؟  ای کسی که نااميد ھستی، بدان. ما عيِن زندگی، خود زندگی ھستيم

  . وانيمماست، زندگی ماست، آن را از دست بدھيم؟ نمی ت

ترس از مرگ، ترس از ناشناخته ھا، ترس از آينده، ترس از . ا، بدانيم و ببينيم و تجربه کنيمناميرو خودمان را . اين سبب می شود که ما به خودمان اعتماد کنيم

  . چسبيدن به چيزھای گذرا، از بين می رود

  . می چريم) ا می خوريمغذ(ما وجود داريم، از زندگی .  می چردھستی است از ھستھر چيزی که 

  .باغ می چرند) روضه(ھمۀ ھستی ھا، ھمۀ انسان ھا که از جنس زندگی اند از آن 

 وسيله نقليه ای که حضرت رسول بوسيله آن به معراج رفت، چه وسيله ای بود؟ وسيله نقليه از جنس اسب و شتر نبود، ھمان –انسان به حضور رسيده (براق 

  .حضور است، ھشياری )ھشياری حضور بود

  . تسليمچه چيزی به شما کمک می کند که به خدا برسيد؟ 

  . شما فکر می کنيد آن ھشياری آزاد شده ھستيد نه من ذھنی. تسليم می شويد، ھشياری حضور آزاد می شود، ھمان شما را ھدايت کرده و می َبرد

  . مِن ذھنِی ظلمانی ست قرار داردحاضر است و خر که " تازيان، بينا بيِن ُبراق که کام�. تازيان يا خرند

  .، از آن باغ  تغذيه می کندھست ھمۀ :پس

  وانک گردشھا از آن دريا نديد

  ھر دم آرد رو به محرابی جديد

  .اين بيت خيلی مھم است

انساِن غافل، به . راِب مادِی جديدی می کندو آن کس که گردش ھا و تغييرات زندگی را، يعنی ھمۀ کارھا و افعال را از درياِی ذاِت حق نمی بيند، ھر َدم رو به مح

  .معبوِد آفِل، رو می کند

  : مو�نا در بيست جلسۀ گذشته به تکرار به ما گفته

ر ھ. اتفاقات را زندگی ترتيب می دھد. ديگران عامل اصلی رويدادھا نيستند. ما فکر می کنيم که ديگران باعث آن می شوند. تمام اتفاقات را زندگی پيش می آورد

رئيسم، ھمسرم، بچه ھايم، اين ب� . دولت کرده. آن آقا، اين خانم، کرده: دارد) محل نيايش شما؟(کسی گردش ھا را از آن دريا نمی بيند، ھر دم رو به يک محراب 

  .نه. را سر من آوردند

  ...را کرده، اختيار دست آن آدم است،  و اين آدم اينکار : اگر گردش ھا را از آن دريا نبينيد، ھر دم، رو به يک محراب مادی می آوريد

  . نه

  . اختيار دست آن درياست

  . اختيار دست زندگی ست

  . شما اين لحظه، تسليم بشو و اجازه بده ِخرد زندگی از شما عبور کند-

  او ز بحر َعذب آب شور َخورد

  تا که آب شور او را کور کرد

بجای پی بردن به وجود حقيقی، به موجودات موھوم و . (د، تا آنکه اين آِب شور، چشمان او را کور می کندچنين کسی، از دريای شيرن و گوارا، آِب شور می نوش

  ).مجازی توجه می کند

  . آب شيرين زندگی را می گيريم و به ذھن می دھيم و شور شده، می نوشيم. ما از دريای شيرين، از فضای يکتايی اين لحظه، آب شور می خوريم

  .يداينکار را نکن

  .در زندگی بيشتر چشم ھايمان را می بندد. آب شور ما را کور می کند
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  گويد به دست راست َخور بحر می

  ز آب من ای کور تا يابی َبَصر

 از آب ياریبا دست ھشای کور، . با دست راستت از آِب من بنوش، تا ای کور دل، بينايی بدست آوری: دريا می گويد، خدا، به آنکه در طلِب آب است، می گويد

  .من بنوش، تا بينا شوی

، امروزه ما می بينيم عدۀ زيادی از کسانی )فقط تشبيه است(اينھا تشبيه است و بی احترامی به کورھا، کسانی که چشم ندارند، نيست : در ضمن، دوباره تکرار کنم

  . و بکار می برند و با دلی شاد، از آرامش برخوردارندکه از نعمت بينايی محروم اند، مطالب مو�نا را بھتر از خيلی چشم دارھا می فھمند 

  . ک�م  و خرد و انرژی و حضور و شفا بخشی آنھا، انسان ھا را شفا می دھد. افرادی در جھان ھستند که از حس بينايی محروم اند، اما شفا دھنده ھستند

  .ما، برای نابينايان احترام فراوانی قائل ايم

  استھست دست راست اينجا ظن ر

  کو بداند نيک و بد را کز کجاست

تو با آن دست بخور، با آن . ظِن راست، َظِن ھشياری و َظِن حضور است که منشأ نيکی و بدی را می داند. منظور از دست راست، َظن و گمان راست است

  . ستدو،ھشياری عمل کن زيرا که او بر نيک و بد واقف است و رھا از آن  

   که توگردانيست ای نيزه نيزه

  گردی گھی گاھی دوتو راست می

  . وجود دارد که تو گاھی راست می شوی و گاھی خميده) ارادۀ کل(اين نيزه، نيزه گردانی 

  .   که بعضی موقع ھا تو راست می گردی و بعضی موقع ھا کج)ولِی کامل(يک نيزه گردانی وجود دارد، 

  ما ز عشق شمس دين بی ناخنيم

  کنيمورنه ما آن کور را بينا 

 زندگی، خدا، شده ايم که ناخن نداريم، خار را از چشم آن کور، من ذھنی، بيرون بکشيم، وگرنه ما آن کور را )مدھوش و در شعف(، آنقدر جذب )شمس الدين(ما 

  .بينا می کنيم


