
485 -   برنامه . گنج حضور   ٣ دی  ١٣٩٢   -    24/12/2013 

 

 

1 

 

   : از ديوان شمس مو�نا، شروع می کنم54با س�م و احوالپرسی برنامۀ گنج حضور امروز را با غزل شماره 

 

 ۵۴ شماره غزل شمس، وانيد ،یمولو

  شو يک دم د� تنھااز اين اقبالگاه خوش م

 خا دمی می نوش باده جان و يک لحظه شکر می

ولی .  يعنی جايی که معدِن بخِت خوب  وخوش شانسی و خوشبختی ست.  تشبيه می کنداقبالگاهمی بينيد که مو�نا، جھانی را که در آن زندگی می کنيم، به 

. ما فضا و محيط و جھانی را می بينيم که پر از دردسر است  

.شکال در ديِد ما ھستپس، ا  

  :او می گويد، به دلش می گويد، ھر کدام از ما ھم به دل مان، به مرکزمان، که ھمه چيز از آنجا سرچشمه می گيرد، می گوييم

  :ای انسان، ای من، ای دل من

.دا باشيماز اين اقبالگاه خوش، که فضای يکتايی اين لحظه ست، يک لحظه و يک دم نبايد از آن غافل و از آنجا ج  

  :، اگر رويدادھا را درست و از دريچۀ ھشياری حضور ببينيم"ما در فضايی زندگی می کنيم که يقينا

ھراتفاق و ھر وضعيت و ھر موضوعی، به مثابۀ بسته و محموله ای از خرد زندگی، که می تواند منبع و سرچشمه و زادگاه، برکت و بخت و رويدادھای 

. نيک در اين جھان باشد  

.نی زندگی، ھر لحظه، با رويدادھا و وضعيت ھايی که برايمان می آفريند، فضای نيکبختی و خوشبختی را به روی مان باز می کنديع  

).با ديد ھشياری حضور نگاه نمی کنيم؟(حال، چرا متوجه نمی شويم و اينطور عمل نمی کنيم؟   

.م و کانون، عمل می کنيممن ذھنی داريم و از آن مرکز و مقا. برای اينکه در ذھن ھستيم  

  

موجب اتفاقات خوب در . ، ِخرد و برکت زندگی جاری و از ما عبور می کند و ما را سيرآب و مستعد و می پرورانداقبالگاه اين لحظه، از فضای يکتايیاز 

.پيرامو ن مان می شود و لطف و نيکی می آفريند  

.بنام فضای ذھن.  بيان کرده ايمفضای ديگری نيز وجود دارد که ويژگی ھای آن را بارھا  

  چه مشخصاتی دارد ؟ فضای ذھن

. ھشياری بی فرم، وارد  رحِم مادر بيولوژيک مان می شويمبصورت  

.  از ُنه ماه، بصورت ھشياری فرم دار متولد و وارد اين جھان می شويمپس  

. طی مراحلی اين ھشياری، وارد ذھن شده، بزودی اسمی روی ما می گذارندسپس  

.  را ياد می گيريممنآن اسم ھستيم و کلمۀ "  اسم مفھوم است ولی ما فکر می کنيم تمامانآ  

.  من را با آن مفھوم آميخته، بتدريج دوِر اين من، اين مفھوم، عناوين و تصاوير و مقو�ِت ديگِر ذھنی تنيده می شودکلمۀ  

. ذھنی چسبيده و بزرگ می شود چيزھا و موضوعات و وضعيت ھا، حس ھويت داده شده و به اين منِ به  

.، ما بصورت ھشياری جذب بافت ھای ذھنی می شويمبتدريج  

. ذھنی، ھمان من ذھنی ستبافت  

:مو�نا ھفتۀ قبل و ھمچنين طی اين غزل به ما توضيح می دھد  

اين دانه در زمين خدا، در .  نام من ذھنی می کنداين ھشياری که جذِب من ذھنی شده، مثل دانه ای ست و زندگی نيز ما را بصور ھشياری وارد دانه ای به

.فضای ھشياری کاشته شده  

حال، ھمانطور که دانۀ گندِم در زمين کاشته شده، نمی تواند اصرار کند که دانه گی خود را حفظ کند و ھمانطور سالم و کامل و دست نخورده، بصورت دانه 

می خواھم شکافته شوم چون اول بايد بدانم که بعد از آن چه خواھد شد؟ بماند، ھمانطور که دانۀ گندم نمی تواند بگويد که ن  

. من ذھنی ابتدا بايد کوچک شود، به خاک بيفتد. دانۀ من ذھنی نيز بايد در فضای ھشياری و يکتايی کاشته و سپس شکافته شود  

.مو�نا تشريح کرد که اين دانۀ گندم يا بادام ابتدا بايد زير زمين قرار بگيرد  

. ا به اين جھان نيامده ايم تا يک من ذھنی حسابی درست کنيم و با تأييد مردم و اين و آن، دانۀ خوب و درشتی تحويل جامعه بدھيمم  
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تر می  با سواد تر می شويم، پول دار:ابتدا وقتی اسم، اين مفھوم را به ما تحميل کردند، آرام آرام مشخصات ديگری بافته و روی اين مفھوم، اضافه می کنيم

 اين مفاھيم را نيز به بافت ذھنی مان وصل و بزرگ و ...شويم، متعلقات ديگری کسب می کنيم، به زيبايی و جوانی و قوی شدن بدن مان افتخار می کنيم، و 

بر (د کاشته و دلش می خواھد دنبال محافظت اين دانه ھستيم، غافل از اينکه اين دانه را زندگی در زمين خو. بزرگ ترش نموده و به مردم نمايش می دھيم

. ، شکافته شود)او مقدر کرده  

وقتی دانۀ ذھن، شکافته می شود، آن ھشياری اوليه که جذب دانۀ من ذھنی شده بود، اين بار ھشيارانه می خواھد بيرون بيايد و در اختيار زندگی قرار گيرد 

.که اHن بيدار شده، بيان کندو زندگی خود و عشق و زيبايی اش را از طريق دانۀ شکافته شدۀ ما   

اما ما به اشتباه افتاده و فکر کرده ايم که يک من ذھنی کامل و مطلوب و مورد پسند ھمه، در صورت لزوم، مقداری از آن را ھم با دروغ و دغل آرايش داده 

.و اين تصوير ذھنی را بی عيب و قوی به مردم ارائه دھيم  

.نبال مت�شی کردن اين دانه ست، سماجت و ضديت و مقاومت می کنيمپيوسته، در مقابل خدا، زندگی، که د  

.می دانيد که نقطۀ عطف ده، دوازده سالگی ست  

:بايد می فھميديم  

ه و  ھدف اين نيست که دانۀ بی عيب و درشتی باشيم، بلکه بايد شکافته شويم، ولی چون خانواده عشقی نبوده و جامعه مشوق اين امر نبوده و به ما کمک نشد

.درد شروع شدهبا ضديت و ايستادگی، نگذاشته ايم که خدا ھمانطور که دانۀ گندم را مت�شی می کند، ما را مت�شی کند،   

  : می کند، اتفاقاتی می افتد تا به ما نشان دھدحملهزندگی به صورت ھای مختلف به ما 

 آويزان شده ايم و از آنھا و از انسان ھای ديگر، خوشبختی و زندگی و ھويت می خواھيم و آنچه که به آن چسبيده ايم، و چيزھايی که تجسم کرده ايم و به آنھا

. تعريف و شناسايی خود را از آنھا طلب می کنيم، توھم است  

. مقاومت برای حفظ و دست نخورده ماندن دانۀ من ذھنی، بی اثر و بيھوده ست  

. مقصر می دانيم، در حاليکه اينطور نيستدر حم�ِت مختلِف زندگی، ما عوامل و افراد ديگر را   

  بعداز اينکه من به حضور:اگر شما اجازه دھيد که اين دانه در زمين خدا رشد کند و مت�شی شود و نپرسيد

.  مثل آن دانۀ گندم مت�شی می شوی...رسيدم، چه می شود؟ وضعيت ام چگونه خواھد شد؟ و   

چطور حمله می کند؟ . کما اينکه زندگی مدام به تو حمله می کند  

.ما ھر کاری که می کنيم، با�خره درد توليد شده و به عدم رضايت مان منجر می شود  

، "من"بعد از مدتی، اين دو . ، بعد از پانزده سالگی، بيست سالگی، با اميد و آرزو خانواده تشکيل می دھيم"مث�  

 زير نفوذ خود در آورد و خود را بزرگ تر جلوه دھد و حرف ھا و افکارش را به کرسی مرد، يا زن، می خواھد طرف مقابل را کنترل کند، ديگری را

.بنشاند و به خود عظمت کوه را می دھد  

.  تو کوه نباش، درۀ کائنات باش:در تمثيل ِخرد چينی گفته اند  

.وقتی کوه نباشيم و دره باشيم خدا به ما دسترسی پيدا می کند. کوه، ھمين کوِه فکر است  

.  دانه ديگر مقاومت نمی کند:تی دره باشيم به اين معنی ست کهوق  

.ھيچ دانه ای در مقابل شکافته شدن در زير زمين مقاومت نمی کند، غير از ما که متوجه نيستيم که ھمان دانۀ کاشته شده در زمين زندگی ھستيم  

  :مو�نا به تکرار، يادآوری مان می کند و در اين غزل ھم آورده که

  دانه سيب اگر نوشد برويد برگ سيب از وی

 ز دانه َتمر اگر نوشد برويد بر سرش خرما

. ، درخت خرماست)خرما(محصوِل دانۀ سيب، درخت سيب و محصوِل دانۀ َتَمر   

.شودحال اگر مِن ذھنی دل و مرکز شما باشد، نقطۀ حرکت تان باشد، بخواھيد دانه گی خود را تمام و کمال حفظ کنيد، درد حاصل می   

.  اما اگر درخت دل تان، فضای يکتايی لحظه، زندگی، خرد ُکل، حضور باشد، در اينصورت، محصوِل دِل شما، خرما، شيرينی، ھشياری ست  

: ھميشه گفته ايم که بايد روی خود توجه و تمرکز کنيم و نور افکن به دروِن خود بيندازيم  

کنم؟ می خواھم بدانم من اين دانه گی را چگونه حفظ می   

 چگونه در مقابل زندگی مقاومت می کنم؟ 

 آيا اين دانه يا من ذھنی که ھشيار ی در آن نھفته ست و بايد شکافته شود و بيرون بيايد، در مقابل اتفاق اين لحظه مقاومت می کند؟ 
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 آيا در حال قضاوت کردن است؟ 

 ازطريق قضاوت است که سفت و جامد و متراکم می شود؟ 

 خواھيم بزرگ شويم، خود را مطرح کنيم، دانۀ من ذھنی مان را درشت تر کنيم، بصورت يک فکر، بلند می شويم، حال آنکه ما نيامده ايم ھر موقع که می

.که دانۀ من ذھنی مان را بزرگ تر و قوی تر و درشت تر کنيم  

. بزرگ تر کردن دانه توھمی ست  

.  دانه را بشکافدبه زندگی اجازه دھيم اين :بايد بدانيم، ما آمده ايم  

. به جھان نگاه نمی کنيم. از چيزھا و اتفاقات گذرا خوشبختی نمی خواھيم. قضاوت نمی کنيم. اگراين مھم را فھميده و درک کرده باشيم، مقاومت نمی کنيم  

. فکر نمی کنيم که در آينده اتفاقی، ھر اتفاقی، خواھد افتاد که به ما زندگی و ھويت خواھد بخشيد  

. سرعِت فکر کم می شودبتدريج  

.  استساکت بودنامروز در رابطه با اين موضوع، مو�نا چند معنا را با ھم می آورد، يکی از آنھا   

.ذھن را ساکت کن. ساکت باش امر انصتوا، يعنی :از قرآن می گيرد  

دارم، چرا توقع دارم؟ فکر می کنم که تو چيزی به من خواھی من اين لحظه دنبال چيزی در جھان بيرون يا در ذھن ام می گردم که به من زندگی دھد، توقع 

 چيزی به من بدھی که زندگی در آن باشد من از اين تو نمی توانیاما اگر بدانم که . نمی خواھم اين فرصت را از دست دھم. داد که در آن زندگی ست

.يل به عوض کردن ديگرانمثل کنترل ديگران، مثل م. الگوھا اين چنين اند موضوع می گذرم و خيلی از  

می خواھند . پدر مادرھا می خواھند بچه ھايشان را کنترل کنند" شايد متجاوز از ھفتاد در صد مشک�ت جامعۀ ايرانی به اين علت است که بزرگتر ھا، مث�

ما تعيين تکليف می کنيم، با چه کسی ازدواج . ما باشدبه آنھا بگويندکه ما بھتر می دانيم، تصميماتی که در بيست سالگی می خواھيد بگيريد، بايد مطابق ميل 

.  اين موضوع باعث می شود که آن نوجوان رشد نکند...کنيد، چه رشته ای بخوانيد، کجا زندگی کنيد، و   

تو �زم نيست سيب بدھی، : ، آيا درخت سيبی ده ساله که سيب ھای زيبا و درشت ببار می آورد می تواند به درخت سيبی که تازه کاشته شده بگويد"مث�

. ريشه ندوان، من ھر ساله پنجاه سيب به تو می دھم با چسب به شاخه ھای تو می چسبانم گويی که اين سيب ھا محصوِل توست  

.... می خواھم اشتباه کنم.  من بايد با ريشۀ خود به زمين وصل شوم، می خواھم سيب خود را بدھم:آن درخِت سيِب جوان پاسخ خواھد داد  

. به ھمين ترتيب ما ھم با نقش پدری يا مادری مان ھم ھويت ايم  

.برای اينکه از يک نفر که فرزندمان است می خواھيم به ميل ما رفتار کند. تا زمانی که با اين نقش ھم ھويت ايم به حضور نمی رسيم  

م ايراد نمی گيرند، اگر ھم �زم و ضروری باشد که نظرشان را ابراز کنند،  عارفان و آنانکه بينا ھستند، مستقي:امروز در اين غزل، مو�نا به ما خواھد گفت

.با ايما و اشاره مطلب خود را عنوان می کنند  

اگر آن کسی را که بعنوان ھمسر انتخاب کرده ای، سراغ بگيری و ھمسرش بشوی، عاق والدينت می کنم، از ارث محرومت می کنم، تا آخر : نه مثل ما

  .نمی زنم، تو ديگر دختر من نيستی، ھر کاری می خواھی بکنعمر با تو حرف 

. اين روش برخورد، با ايما و اشاره و ظرافت نيست  

". نميدانم". نميدانم  " :اصط�حی ست، به عنوان  

 اينھا را برای چه می گوييم؟

اقبالگاه خوش شويم؟ می خواھيم بدانيم چه چيزی نمی گذارد وارد اين .  اين جھان اقبالگاه ست:مو�نا که گفت  

.از اين اقبالگاه خوش استفاده کنيم؟ برای اينکه با نقش پدری يا مادری يا دوستی يا معلمی يا استادی ھم ھويت ايم  

.  اصط�ح خيلی خوبی ستنميدانم. يکی از اين ھم ھويت شدگی ھا ھمين کنترل است  

ست؟ دخترم، پسرم، من نميدانم برای تو چه چيزی؟ چه تصميمی خوب ا  

من نميدانم اين مرد، اين دختر، برای تو خوب است يا نه؟ من چه ميدانم؟. فقط حواس ات را جمع کن  

.تو می خواھی زندگی کنی، حواس ات را جمع کن  

.نميدانم: ما، در نقش پدر يا مادر، نه تنھا کنترل نمی کنيم، توقع و انتظار نداريم، حتی اگر از ما بپرسند، می گوييم  

  ھمۀ حواس مان را بدھيم که ببينيم کی چه می کند و بگوييم چه کند؟نه اينکه

.؟!اگر من تعيين نکنم که تو با چه کسی ازدواج کنی، پس من چه کاره ام: ما می گوييم  

.الگاه بيرون ھستیتا زمانی که کاره ای ھستی، خودت را بوسيلۀ اين نقش ھا، معين می کنی، کنترل و دخالت می کنی، از اقب. پس تو کاره ای ھستی  
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:آيا برخورد شما ھمين است که مو�نا می گويد؟  

به دينت پی َبرد  ":که در اينجا می گويد(انسان بينا، مثل طبيبان، به انسان ھای ديگر . آن کسی که طبيب است از رنگ بيمار می فھمد که مشکل او چيست

   :د و مجبور شود، با ايما و اشاره ابراز نظر می کندپرسش قرار گيراگر ھم مورد سوال و . ، انتقاد نمی کند")بينا

  خواند دارد ولی با لب نمی نظر در نامه می

  داند کز اين حامل چه صورت زايدش فردا ھمی

.شما نگاه می کنيد، غير مستقيم، اشاره می کنيد  

نقش ھای خوب، مثل پدری، (ھنی جھان بيرون را کنترل می کند  اگر نقش ما را تسخير کرده، نقش قسمتی از ھويت ذھنی ما شده و من ذ:ما بايد توجه کنيم

.، اين نقش، فن و خوی و روش و نحوۀ دانه بودن و دانه گی را پيش می برد و مقاومت می کند و نمی خواھد شکافته شود)مادری، نه نقش بد  

. شما می خواھيد شکافته شويد يا نه؟ تکليف خودتان را مشخص کنيد  

 را مت�شی کند، ھمان چيزی که برای شما، عزيز و آبرو و قشنگ است و ھمه بايد بدانند که چقدر خوب است، ھمين را خدا می خواھد خدا می خواھد شما

و ابله . ديوانه تان می کند. می خواھيد بگذاريد مت�شی شود؟ يا تا آخر سر که دست ھم بر نمی دارد، ھم بدن و ھم فکر تان را خراب می کند. مت�شی کند

.می خواھد دانه را بشکافد و تو را از آن بيرون بکشد. گردن اين و آن ھم نيندازيد. ھمه را ھم اذيت می کند. گيج و بيچاره تان می کند  

 بروز و به آن ھشياری که خودش بوده احتياج دارد، نه اين بافت توھمی که بعنوان آبرو و فرش و مبل و ثروت و دانش و بچه ھای دکتر و مھندس، به مردم

:ارائه می دھيد  

  ...مبادا مردم بفھمند که بچۀ من شغل پايينی دارد و شخصيت ام ُخرد شود، 

.با دروغ و دغل می خواھيد دست نخوردگی و ظاھر اين دانه را حفظ کنيد  

. يد، مجبورتان می کند تا تسليم شويداز ھر طرف که بجنبيد، به ھر طرف که برو. از ھر طرف زندگی به آن حمله ور می شود. در اين دانه ھشياری ست  

  :حال، دِل خود را مورد خطاب قرار می دھد، به ھمه می گويد، ما ھم به دل خودمان می گوييم

  :ای دل، ای من، ای انسان

 يکدم از اين فضای يکتايی که بختگاه ست جدا نشو و ببين که چه چيزی تو را جدا می کند؟ 

رنجش کھنه حمل می کنی، ای کسی که کينه داری، نمی توانی به اين اقبالگاه برسی، به اين اقبالگاه رسيدن به عبادت و نماز ای کسی که . دردھا جدا می کند

. بايد اجازه دھيد که خدا اين دانه را بشکافد. و روزه  نيست  

. ما عبادات را ھم جزو اين بافت می کنيم و به مردم نمايش می دھيم  

. کنيد و خودتان خوشتان می آيد و به مردم نمايش اش را می دھيد، ناشی از اين مِن ذھنی است و مانع رسيدن به آن اقبالگاه استھر چيزی را که تجسم می   

.يک لحظه بادۀ جان بنوش، بادۀ جان آن آب حياتی ست که از فضای يکتايی موقعی که ما موازی با زندگی ھستيم، تسليم ھستيم، می جوشد  

اين بادۀ جان را يک لحظه بنوش، يک لحظه ِشکر بخور، ِشکر شيرينی زندگی . ذيرش بی قيد و شرِط  قبل از قضاوِت اتفاِق اين لحظه ست پ:تسليم ھم گفتيم

. ست  

.، ديگر ول نمی کند)جويدن= خاييدن (کسی يک لحظه، بادۀ جان بخورد و شکر ِبَجَود   

. اين شکر جويدن و مِی زندگی را خوردن، حالت طبيعی ماست  

   به باطن ھمچو عقل کل به ظاھر ھمچو َتنگ گل

  دمی الھام امر قُل دمی تشريف اَْعَطْينا

خب اگر از آن عقل استفاده کنيد . آن ُکلی که تمام کائنات را اداره می کند و در اختيار شماست. وقتی در اين اقبالگاه ھستيم، باطن ما ھم آن عقِل ُکل می شود

   زندگی استفاده کنيد، در بيرون چه می آفرينيد؟ چه نوع فکری می کنيد؟ و نه از عقل من ذھنی، از خرد

ظاھر شما، فکر شما، بدن شما، احساسات شما، رابطۀ شما با کاِرتان، روابط  تان با مردم، جملگی اينھا ظاھر شما ھستند، اتفاقاتی ھستند که عقل ُکل، 

  .زندگی، برای شما بوجود می آورد

  ا می خواھد بشکافد؟ زندگی چرا اين دانه ر

  . زاييده شويم، با زندگی يکی می شويم و اين ھمان وحدت استشکافته شويم، از ذھن چون ھمينکه 

  . ما از جنس ھشياری بی فرم ھستيم، پس از رسيد مان به جھان، فرم شده و دانه، در زمين خدا کاشته شديم

  .ھشياری بوديم. ما با خدا يکی بوديم
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   !..آدم به گنج حضور برسد، چطور می شود؟ اول بگو چطور می شود، اگر خوب بود، آن موقع من به گنج حضور می رسم : البته اگر نپرسيم

  . گنج حضور مفھوم و توصيف و حفظ کردنی نيست، بايد دانه شکافته شود

اقامت در شکم " مث�. ی به بعد ديگر �زم نيستابتدا خوب و �زم بود اما از حد. عزيز است" ھمان دانه ای که برای ما خيلی عزيز است، اشتباھا

اگر به پروسۀ طبيعی تولد، پاسخ مثبت ندھيم، پزشک مربوطه (.  ماه خوب و ضروری ست اما بيشتر از ُنه ماه خوب و �زم نيست9 مادربيولوژيکی مان، تا

  .)به اجبار فرد را از رحم مادر بيرون می کشد

  . ھد که زندگی، من ذھنی اش را بشکافدھر کسی در ھر سنی می تواند اجازه د

  . می توانيم با زندگی ھمکاری کنيم. ميِل زندگی به شکافتن و بيرون کشيدِن ما از زنداِن ذھن است

  .َدمی الھام اَمر قُل َدمی تشريف اَْعَطْينا

.بگو : می گويددر قرآن، دويست و پنجاه، دويست و شصت بار،. يعنی بگو.  يک لحظه الھام امر قل: می گويد غزل  

. اما اين بگو، موقعی ست که تو وارد اقبالگاه، فضای يکتايی شده باشی  

. ، نه اHن که من ذھنی داریبگو از آن دريا آن موقعبعد از آنکه دانه شکافته شد و از آنجا بيرون آمدی و رشدکرده و با زندگی يکی شدی،   

  .بايد بگوييم فکر می کنيم که بعنوان من ذھنی" ما اHن، اشتباھا

.نهفکر می کنيم که از موضع و پايگاه من ذھنی می توانيم بگوييم، " اشتباھا  

.بگو، ُقليکی در رابطه با کلمۀ . امروز چند مطلب را با ھم خواھيم خواند  

. مذھن را آرام کني. بايد ساکت باشيمتا زمانی که خود، متوجه ايم و می فھميم که ھنوز به حضور زنده نشده ايم،   

تشريف اَعطينا، اين لباِس حضور، اين لطف، اين يکی . تشريف، لباسی بوده که شاھان به کسانی که دوست داشتند می دادند. تشريف اعطينا، آيۀ قرآن است

. بودن با خداست  

. لحظۀ بعد می رويد با زندگی يکی می شويد.  می گوييد). شما حرف می زنيد (اَمر قُليعنی يک لحظه،   

. فراوانِی ھمه چيز از آن اقبالگاه. کوثر خير وبرکت و فراوانی ست. ثر را به شما عطا کردهخدا کو  

. ھربرکت، ھر چيِز نيکی را که تصور کنيد، به اندازۀ بی نھايت، خدا به ما داده است  

و لحظۀ بعد دوباره خدا ما را در آغوش می گيرد يک لحظه از فضای يکتايی، امر ُقل را اطاعت می کنيم . ظاھر ما دسته گل است. عقل کل در درون ماست

حال، تصورھا و فکرھای خ�ق و سازنده و بالندۀ . لباسی که شاھان می دادند سبب بزرگی گيرندگانش می شد. بزرگ می شويم. و با او يکی می شويم

. ديگری می آيند  

  پشيمانی تصورھای روحانی خوشی بی

  فیز رزم و بزم پنھانی ز سر سر اَْو اَخْ 

. ، اشاره به آيۀ قرآن است)مخفی تر(اَخفی   

اگر شما اين لحظه، .  در آن نيستمنبوسيلۀ عوامل و تحريکات بيرونی، القاء نمی شود و . فکرھای روحانی، فکری ست که از آن فضا متولد می شود

ھمانطور که گفتيم خدا . بی نھايت بودن را حس و تجربه می کنيدتشريف اَعطينا، يعنی آن فراوانی را حس کنيد، اين لحظۀ ابدی، بی نھايت ريشه، ابديت و 

. از جنس ابديت و بی نھايت است و ما نيز از جنس او، از جنس ابديت و بی نھايت ھستيم، بی نھايت خير  

د، بادۀ جاِن ابدی می ، بطور کامل به حضور برس)زندگی يک لحظه ست(ھمچنان که در مصرع دوم بيت گفت، اگر کسی يک لحظه، ، يک لحظۀ ابدی 

. شود  

. زندگی نمی ميرد، ما ھم از آن جنس ھستيم. که البته ايده آل است، ترِس مرگ از بين می رود  

. ضررش را خواھم ديد"  اگر اHن شاد باشم، حتما:فکر می کنيم. ما در ذھن به محدوديت معتاد شده ايم  

...  قع ھا، گير نمی آيد جز بعضی مو.  شادی کمياب است:ذھن ھميشه نھيب می زند  

خوشی بی پشيمانی، ھفتۀ قبل ھم صحبت کرديم، شما اين لحظه می توانيد اجازه دھيد شادِی زندگی از شما عبور کند، حس شادی بی پشيمانی کنيد، . نه

.خوشی ست که بوسيلۀ ذھن ايجاد نمی شود  

ھر چه بيشتر، . موقعيت ھا و وضعيت ھا می بيند، و دائم به فکر زياد کردن آنھاستما يک مِن ذھنی داريم، که زندگی و کيفيت و بزرگی را در چيزھا و 

. اين درست نيست. می خواھد انباشته کند. بھتر  



485 -   برنامه . گنج حضور   ٣ دی  ١٣٩٢   -    24/12/2013 

 

 

6 

 

وقتی يک مقدار بيشتر دانش يا پول يا تأييد ديگران به او اضافه می شود، احساس خوشی به او دست می دھد، حتی بعضی مواقع ھم که درد او بيشتر می 

چرا؟ . ، آن را ھم سرمايه می کندشود  

برای اينکه من ذھنی می خواھد کوه شود، بزرگ و ديده شود، تا مردم اَبھت اش را ببينند، اما اگر نتوانست کوه شود و يا با کوه شدِن خود به مردم ُپز دھد، 

. درد دارم. به من ظلم شده. بيچاره ام.  بدبخت ام:آن موقع مظلوميت را جلو کشيده ابراز بدبختی و بيچارگی و بدشانسی می کند  

.ھر دو غلط است. ھر دو کار می کند  

، خوشی به من دست می دھد، )ھزار د�ر(اين لحظه چيزی به من اضافه می شود   

سی که عروسی می نمی گويم ک(اHن با عشق عروسی  می کنم، با يک نفر خيلی ھم ھويت ام . فردا ھمين ھزار د�ر را از دست می دھم ناراحت می شوم

.، تصور می کنم که زندگی ام شروع شده)کند نبايد شاد باشد  

.زندگی شروع شده... مدرک می گيريم، خانه می خريم، و   

.فردا، می خواھيم ط�ق بگيريم، خوشی با پشيمانی بوده  

. فردا خانه مان را می گيرند، خوشی با پشيمانی بوده  

. ھر چه را که ذھن ايجاد می کند، دو رو دارد مثل سکه ست. ده ايمبا آنھا ھم ھويت بو. ذھن ايجاد کرده  

اما خوشی بی پشيمانی آن شادی ست که . با� می اندازيم، آنطرفش رو می شود، غمگين می شويم. با� می اندازيم يکطرف آن می آيد و خوشحال می شويم

. از اعماق وجود شما فوران می زند  

.الگاه خوش، پشيمانی نيست، پشيمانی نداردبا تصورھای روحانی از آن اقب  

. ز رزم و بزِم پنھانی از کجا می آيد؟ اين رزم و بزم ھم از ِسِر ِسر می آيد  

  حا� به من توضيح بده ببينم اگر شکافته شوم، رشد کنم، آن گندمی که بوجود خواھد آمد چگونه خواھد بود؟ : دانۀ گندم نمی پرسد:ھمانطور که گفتيم

اول بايد شکافته شوی و رشد کنی، وقتی از وضعيت فعلی ات از ھم .  توضيح ھم دھم تو بعنوان دانۀ گندم، نمی فھمی: بعنوان کشاورز می گوييدُخب شما

د شکافته پاشيده و تفکيک شدی، سپس، با� آمدی، می توانی بفھمی که خوشۀ گندم، چيست؟ اHن در وضعيت کنونی تو، چه توضيحی می توانم دھم؟ ابتدا باي

. شوی  

.معتاِد جھان مادی ھستيم" اص�. ما ھر لحظه به سوی جھان مادی کشيده می شويم. ھشياری رزم و بزم دارد  

  .تسليم و صبر، رزم است

. زيرا نمی دانيم آن پشت چه خبر است. در تسليم و صبر ماندن، رزم و بزم است  

  :يعنی اHن تو نپرس. ی کندبرای ھمين است که ز ِسِر ِسر، يا حتی مخفی تر صحبت م

!.من تا حا� حضور را نفھميدم ،!حا� من از کجا بفھمم که اين چيزھا درست است، چرا توضيح کافی نمی دھی؟  

. حضور فھميدنی نيست  

 و ضيافت را زندگی برای او ولی اين بزم و سرور. اين دانه ھم زيِر زمين رزم و بزم دارد. ھشياری، خداييِت نھفته در ما می خواھد خودش را رھا کند

. عھده دار می شود، خوِد او انجام نمی دھد  

ما ھم وقتی در اين لحظه با زندگی موازی و تسليم ھستيم، با اين لحظه ستيزه نمی کنيم، آن پشت زندگی ُرل و نقش خود را ايفا می کند، طرح و مأموريتش 

  .ستپروژه و برنامه ای که از ذھن مخفی را انجام می دھد، 

 به اين معناست که اين بارحتی خودم ِسِر ِسراما . ، من می دانم ولی به شما نمی گويم"يک ِسر، يک راز و معما، به معنی  مورد و قضيه ای ست  که مث�

. مخفِی مخفی ست. ھم نمی دانم  

. اين طرح ھا را زندگی عھده دار است و انجام می دھد  

زندگی اين لحظه می خواھد ِخردش را . ظاھر ما مثل دسته گل بايد باشد. عقل کل در اختيار ماست.  بختی ستاين جھان جای بخت، خوش شانسی و خوش

. از طريق ما بيان کند  

.بگو. خدا می خواھد صحبت کند، اين ھمان اَمِر ُقل است  

 می جوشد و اين رزم و بزم ھم يک پروسه و فرآيند شادی از اعماق وجودمان. لحظۀ بعد ما را در آغوش می گيرد، فکرھای روحانی به ما دست می دھد

. پنھانی ست  

.نمی توانيم بفھميم. نبايد بفھميم" اص�. مھم نيست که با ذھن، بفھميم يا نفھميم  
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.اَنصتوا و اَمِرقُل و اَعَطينا از جمله :حا�، بعضی از اق�می که به اين سه بيت مربوط است، به شما توضيح می دھم  

  ٣١٩٨ تيب پنجم، دفتر ،یمثنو ،یمولو

  امر قُل زين آمدش کای راستين

  د بگو درياست اينکم نخواھد ش

 ای برگزيدۀ راستين، از علوم و معارف قلبی ات برای طالبان بگو که ھر گز از مقدار آن کاسته :از اينرو به پيامبر رسيد که به او بگويد) بگو(فرماِن ُقل 

.نخواھد شد، زيرا قلب تو به مثابۀ درياست  

. کتايی شده ايمای راستين، يعنی ما، که از مِن ذھنی در آمده و وارد فضای ي  

. اAن، بگو. دروغين بوده ايم، حال به آن عقل ُکل دست پيدا کرده ايم و آن عقل کل درياست" قب�  

. نگو از اينکه به آنجا برسی، قبلولی   

  اَْنِصتوا يعنی که آبت را به �غ

  خشکست باغ ھين تلف کم کن که لب

می توان گفت که منظور از آب معارف است و منظور از باغ طالِب مستعد . اغ تشنه و بی آب استب. صرف کنی) بيھوده(تو نبايد آب را �غ . خموش باشيد

.بنابراين، معارف و علوم باطنی را به ھر نامستعدی مگو بلکه بر اھ�ن و شايستگان گو. است  

. تلف نکنآب زندگی را که از اعماق وجودت می جوشد و با� می آيد، ھر لحظه، بيھوده . و نيز، ساکت باش  

لِب خشکِ باغ، اين تن توست که آِب حيات، زندگی، به ذرات و اجزای آن نمی رسد، برای اينکه ھمۀ حواس ات اين است که اين مِن ذھنی توھمی را که 

 جواب بدھی و .ھمان دانه و يک تصوير ذھنی ست، بصورت دانۀ کامل نگه داری اگر کسی به آن توھين و کوچک اش کرد، ب�فاصله، ترميم اش کنی

. واکنش نشان دھی  

.واکنش و قضاوت و مقاومت و چسبيدن به چيزھا و زندگی و خوشبختی و آرامش از آنھا خواستن، ع�ئم لب خشکِی باغ است  

. تلف نکن" آِب زندگی را کمتر تلف کن، اص�  

وقتی تسليم می شويم، تسليم، . بتدريج کار می کنيم. ب زندگی را نگھداريمالبته وقتی در آغاز بيداری و آگاھی به مِن ذھنی مان ھستيم، نمی توانيم ھمۀ اين آ

در واقع، تسليم، دانه را می شکافد و مقداری از ما را، از محفظۀ ذھن، . يعنی پذيرش اتفاق اين لحظه قبل از قضاوت، ما را از جنس ھمان ھشياری می کند

. بيرون می ِکشد  

. اھد خودش را آزاد و رھا کندھشياری، خداييت نھفته در ما، می خو  

. اين دانه ھم زير زمين رزم و بزم، جنب و جوش و رقص و سير و َسفر و ُکِنش وحرکت، دارد  

. واکنش، ھشياری حضور را می تواند به کلی از جا ِبکَند  

 و تعھدی که داريد، ھر روز در اين رابطه در اثر تسليم و صبر و رزم و بزم و طلب و تشنگی. فرض کنيد که ھشياری حضور در انسان، صد واحد است

را تجربه کنيد و اHن شما ده " بودن"به برنامۀ گنج حضور گوش می دھيد و يادداشت بر می داريد و روی خودتان کار می کنيد تا " مطالعه می کنيد و مث�

. واحد ھشياری حضور داريد  

. ھمۀ ده واحد حضوری را که کسب کرده ايد، می بردبا واکنشی که نسبت به موضوعی نشان می دھيد، ذھن آمده و   

نوزده واحد آن را " آرام آرام، با کار کردن روی خود، ھشياری حضور خود را به بيست واحد می رسانيد، در حمله ای ديگر، ذھن موفق می شود، مث�

علت اينکه ما اHن به ھشياری " ه اش ھشياری جسمی داريم، اص�چون ما معتاد به جھان بيرون، معتاد به اضافه کردن چيزھا ھستيم، ھم. بدزدد و ببرد

. چرا از اجسام آگاھيم؟ برای اينکه از آنھا زندگی می خواھيم. حضور آگاه نيستيم اينست که ھمه اش از اجسام آگاھيم  

قی، بيست واحد آن را می دزدد، اما ده واحِد آن از سی واحد ھشياری حضور کسب کرده ام، ذھن باز به طري" کم کم که ھشياری حضور زياد می شود، مث�

.حال، با ھمين ده واحد متوجه ام که ذھن يا بعضی از اتفاقات مرا  ميکَِشد، ولی ھمه را نمی برد، ھنوز، می بينم که چه اتفاقی می افتد. باقی می ماند  

. و تبديل به ميوۀ خ�قيت نمی شود" آبش بيھوده بلعيده می شود"ه کسی که ھر لحظه و ھمۀ وجودش بوسيلۀ مِن ذھنی بلعيده می شود، ھمان کسی ست ک  

ولی وقتی ھشياری حضورتان را آنقدر زياد کرده ايد که ھنگامی که مردم شما را تحريک می کنند، واکنش نشان می دھيد، ولی اين واکنش، ھمۀ ھشياری 

. حضور را نمی تواند ِبکَِشد  

.  شود و به چھل واحد، پنجاه واحد، شصت واحد، می رسدآرام آرام اين ھشياری حضور زياد می  
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بتدريج که در فضای يکتايی خود را برقرار می کنيد، در مواجھه با تحريکات بيرونی . ھر چه اين ھشياری حضور بيشتر می شود، واکنش ھم کمتر می شود

يک دقيقه، بعد دوباره به حالت ساکن و آرام و . وقتی و بسيار کوتاه استيا واکنش نشان نمی دھيد، يعنی ديگر عصبانی نمی شويد يا واکنش شما جزيی و م

. سنجيدۀ خود، بر می گرديد  

. بايد صبر کنيد. پس، در اکثر موارد، درک و کسِب کيفيِت ھشياری حضور، نياز به زمان دارد  

م می کند از ھمه خردمند تر و َسر تر است، دست از وجود ما بر با دو روز گوش دادن به برنامۀ گنج حضور، انتظار داريم که اين مِن ذھنی، که تصور ھ

  :خود را با ديگران نيز نبايد مقايسه کرد. نمی دارد

. چنين نيست. ديگران اگر در يک سال به نقطه ای رسيدند من بايد يک ماھه به ھشياری حضور برسم  

  :اين ھمان آيۀ سورۀ کوثر است که صحبت اش را می کرديم

.انيد سورۀ کوثر متشکل از سه آيه ستھمه می د  

  کوثر سوره م،يکر قرآن

   إِنَّا أَْعطَْيَناَك اْلَكْوثَرَ 

  َفَصِلّ لِرَبَِّك َواْنَحرْ 

 إِنَّ َشانَِئَك ُھوَ اْ�َْبتَرُ 

 

  یفارس ترجمه

  .به راستی ما به تو خير بسيار داده ايم

  .پس برای پروردگارت نماز گزار و قربانی کن

 .تو ابتر و بی دنباله استبی گمان دشمن 

  

  یسيانگل ترجمه

Surely we have given thee abundance of good. So pray to thy Lord, and sacrifice. Surely thy enemy is 

cut off (from good) and limited.  

   
:پس بنابراين. ما به شما، فراوانی، ھمۀ چيزھای نيک را داده ايم" ، حتما"مسلما  

.دشمن شما از زندگی دست اش کوتاه است" حتما.  نيايش کن پروردگارت را و ببخشدعا و  

. ھر برکتی را داده. اگر خدا به ما کوثر داده، يعنی فراوانی ھر چيِز نيک. دشمِن ما، مِن ذھنی ست  

. ھميشه. ِخرد، شادی، قدرت آفرينش، پس بنابراين شما واصل باش  

. دشمن شما، ھمين مِن ذھنی، منفصل و جداست و ُبرد ندارد" در حاليکه حتما. عقل کل ھمين کوثر است. ، يعنی شما در باطن عقل کل:توضيح داد و گفت

.   د� يک دم مشو تنھا، اين مِن ذھنی ُبرد ندارد:در غزل ھم گفت  

.  نيايش کن. وارد فضای يکتايی شو. يعنی وصل شو.نماز گزار  

. نه يا شتر را ِبُبريد، قربانی به اين معنی نيست که سر يک بز  

. يکپارچگی را بياور و ببخشيعنی از فضای يکتايی، روِح وحدت و يگانگی و   

. در دسترس ھمگان قرار داده. مو�نا، غزلياتش را از فضای يکتايی و وحدت آورده و قربانی کرده" مث�  

ييم، چيز خوب می آفرينيم، سپس بايد دست خود راباز و خ�قيت ھا را قربانی، اگر به آنجا، به فضای وحدت و يگانگی برويم و بيا. قربانی، مِن ذھنی ست

. رھا کنيم  

. پس شما خير و برکت را از فضای يکتايی آورده و به اين جھان می ريزيد  

. بی گمان دشمن تو ابتر و بی دنباله است  

. بی دنباله ستاگر مِن ذھنی شما را تحريک کرد، بدانيد که من ذھنی ُبرد ندارد، ابتر و   

  :بر عليه بی عدالتی می جنگد و می گويد: "کار بزرگی را شروع می کند مث�مِن ذھنی کسی می آيد بعنوان 
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".من می خواھم در مملکتی، بی عدالتی را از بين ببرم"  

د، ھر چند ممکن است ابتدا موفق شود و مردم  از آن فضای اقبالگاه، منفصل و جداست، خير و برکت نمی گيردرد و مِن ذھنی دارد،اما اين شخص، چون  

.  ايجاد می شودمقاومت دارد، آرام آرام، آنھم بوسيله زندگی، مِن ذھنیدور و اطرافش جمع شوند، اما چون   

. مقاومت در مقابلش زياد و زياد تر شده و در نقطه ای او را ُخرد می کند  

. زايا نيست. من ذھنی ُبرد و دنباله ندارد  

چرا؟. ھنوز ھم ابتدای فِھِم اين آموزش ھاييم و شگفتی ھا، تازه شروع شده. زش مو�نا، زاياست؟ البته که زاياستآيا آمو  

اما اگر از من ذھنی بيايد . ھر چيزی که از فضای حضور می آيد، عشق و ِخرد ھمراه اوست و زاياست و دنباله دارد. برای اينکه از فضای حضور آمده

.ست اَبتر و بی دنباله  

شما می دانيد که اگر بوسيلۀ من ذھنی، حتی دنبال يک ھدف مقدس، مثل از بين بردن گرسنگی در جھان، برويد، گر چه ممکن است ابتدا موفقيت ھايی نسبی 

  .کسب کنيد ولی بعد مقاومت در مقابل تان زياد می شود و نمی توانيد جلو برويد و موفق نمی شويد

  . ياری و ِخرد برگرديم و به آنجا وصل و سپس عمل کنيمپس، ما بايد به ھمان فضای ھش

  .قربانی اش کنيم. رھا کنيم. از آن فضا به اين جھان بياوريم، اما به دستآوردمان نچسبيم

. ھمان چيزی را که آورديم قربانی کنيم  

. د بايد بيندازيدقربانی کردن بريدن سر بز نيست بلکه اگر من ذھنی، اگر درد داري. اHن ھم بايد قربانی کنيم  

.اين کوه فکر را بايد قربانی کنيد  

. وقتی ما بصورت کوه فکر، بصورت تصوير يا مِن ذھنی، با� می آييم، آن را بايد قربانی کنيم  

. در غير اينصورت، نمی گذارد که ما به آن خير و برکِت بسيار، دسترسی پيدا کنيم  

.ت ست که بسيار ھم مھم اسِسر و اخفیھمان صحبت   

 

 

 ٧ هيآ طه، سوره م،يکر قرآن 

رَّ َوأَْخَفى   َوإِن تَْجَھْر بِاْلَقْوِل َفإِنَُّه يَْعلَُم الِسّ

 

  یفارس ترجمه

  .البته او نھان و نھان تر را نيز می داند ]به نھان گويی يا[ و اگر سخن، آشکارا گويی

  

  یسيانگل ترجمه

And if thou utter the saying aloud, surely he knows the secret,   

 and what is yet more hidden.  

  

.و اگر سخن آشکارا گويی يا به نھان گويی البته او نھان و نھان تر را نيز می داند  

.  شما دنبال نشان نگرديد:مو�نا اينگونه معنا می کند که  

.گنج حضور، خدا، زندگی، نشان ندارد  

.ما نمی دانيم کار چگونه خواھد شد.  نشان داده شودبوسيلۀ من ذھنی نخواھيد که چگونگی کار به شما  

. ز َرزم  و  َبزِم پنھانی، ز ِسِرِسر، يا مخفی تر  

.يعنی تو در اين پروسه، دنبال نشان فھميدنی نمی گردی  

.  می کند و در ذھن استاشتباه"  قلمرو بھشت را به نشان درآورده، حتما: ھر کس که رسيدن را، حضور را، بقول مسيح. ما دنبال نشان می گرديم  

. دنبال چيزی می گرديم که نشان دارد. ھمين دنبال نشان گشتن، ما را در ذھن نگه می دارد" اتفاقا  
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.به اين ترتيب نقطه عزيمت و حرکت ما بسوی نشان، از ذھن است  

*                                                                 

.  تمثيل می زندساکت بودنمو�نا در مورد . وانممطلبی از مثنوی می خ  

 چگونه ما به اقبالگاه خوش برسيم؟ چگونه متوجه شويم که آنجا ھستيم؟ 

. بايد ساکت باشيم  

  :تمثيل مو�نا. ساکت بودن خيلی سخت است

اگر گوش ندھد زبان باز نمی .  زبان باز می کندپس از گوش دادن. گوش می دھد. بچه وقتی متولد می شود تا لحظه ای که شير می نوشد، حرف نمی زند

.کند  

. اين حرف زدن تکرار ھشياری جسمی ست، نمی گذارد ما ساکت بنشينيم و به خدا گوش دھيم. ما دائم حرف می زنيم: از اين طريق می خواھد به ما بگويد  

  .ما بايد مدتی ساکت بشويم تا حرف زدن خدا را ياد بگيريم. خدا حرف نمی زند

. ساکت کردِن زباِن مِن ذھنی و حرف نزدن سخت است. مثل بچه ای که ساکت شد و حرف زدن ياد گرفت  

. برای اينکه من ذھنی با فکر کردن و حرف زدن می خواھد خود را بزرگ و کارش را مطرح کند  

ت، اگر گفتن مربوط به جھان بيرون است و مربوط به اگر شما چيزی را می دانيد اما مطرح کردن آن برای بزرگ کردن خود و ارضای مِن ذھنی تان اس

. شما، اما �زم و ضروری نيست، نگوييد و اينکار سخت است  

. تأييد نخواھيد  

  

  ١۶٢٢ تيب اول، دفتر ،یمثنو ،یمولو

  چون تو گوشی، او زبان، نی جنس تو

  گوشھا را حق بفرمود اَْنِصُتوا

ش ھا امر تو بايد شنونده باشی و او گوينده و خدا به گو. پس شما ھم جنس ھم نيستيد. تو در مرتبۀ گوشی، و انساِن کامل در مرتبۀ زبان" ای مريد، فع�

   .خاموش باشيد :کرده

  چرا؟ . عارفان يا عارفی مثل مو�نا که از جنس ھشياری ست و يا خدا که حرف می زند، شما خاموش باشيد

  . من ذھنی ای که می خواھد دانه گی را حفظ کند. را بلديمزباِن مِن ذھنی ما . چون ما زبانش را بلد نيستيم

  . از جنس من ذھنی ھستيم. ما مثل جنس او نيستاHن جنس . ما گوش ھستيم و او زبان

وقتی کوه می رويم، اگر با صدای بلند . مانند کوه فکر ھستيم، حرف ھای مردم به کوه ما می خورد و منعکس می شود. حرف ھای بيرون را می شنويم

اما اگر . ھر چه به ما می گويند، انعکاس می دھيم. ردانيمما چون کوه فکر، صدای مردم را برمی گ. چيزی بگوييم کوه ھمان صوت را به ما بر می گرداند

  . واکنش نشان نمی داديم و ساکت بوديم. کوه فکر نبوديم و دره بوديم، انعکاسی برنمی گردانديم

  . ساکت باش

  کودک اول چون بزايد شيرنوش

  مدتی خامش بود او جمله گوش

  . ر می نوشد، مدتی خاموش و سراپا گوش می شودبه عنوان مثال، وقتی که نوزاد متولد می شود، ابتدا شي

  بايدش لب دوختن مدتی می

  از سخن، تا او سخن آموختن

  .تا اينکه از اطرافيانش، سخن گفتن را ياد بگيرد. آن نوزاد، مدتی را بايد در خاموشی و سکوت بگذراند

  کند تی می ور نباشد گوش و تی

  کند خويشتن را ُگنگِ گيتی می

سالکان مبتدی نيز، مانند نوزادان ھستند که بايد مدتی را . (يعنی الفاظ بی معنی را بر زبان می راند. می کند" تی تی" گوش نداشته باشد، و اگر آن کودک،

ت و حقيقت تنھا به سخنان او گوش دھند تا رفته رفته زبان باطن شان گويا شود و بتوانند از اسرار معرف. در معيت انسان کامل سر کنند و خموشی گزينند
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اگر از روی خودسری و تکبر بی آنکه در محضر ھادی و راھنما، سخن راستين بياموزند، سخن آغاز کنند، گفتارشان از صدق و صواب . سخن گويند

  ).نخواھد بود

  .داگر بچۀ شش ماھه، يکساله، ساکت نباشد و بخواھد تی تی کند، در آنصورت خود را گيج و منگ می کند و زبان باز نمی کن

 مدتی :خدا، زندگی، عارف، به ما می گويد. ما اHن با من ذھنی حرف می زنيم که از نظر خدا اينھا ھمين تی تی ست و خود را گنگ و گيج ومنگ می کنيم

  . ساکت شو تا حرف زدن را از من ياد بگيری

  َکرH اصلی ِکش نبد ز آغاز گوش

  �ل باشد کی کند در نطق جوش؟

  . چنين کسی برای سخن گفتن تکاپو نمی کند. ابتدای تولدش گوش نداشته، �ل می شودکِر مادرزاد، که از 

  . ما ھم اHن می توانيم با گوِش َسر بشنويم ولی گوِش َسر مثل پنبه در گوش حضور، مثل پنبه در گوش زندگی ست

  . حا�، ما ھم مثل کرھا ھستيم که از اول گوش نداشته اند

  .يعنی اينکه ِخرِد زندگی در ما نمی جوشد. ی ھميشه، �ل می شويماگرگوش نداشته باشيم، برا

  .ھمواره  با گوش َسر شنيده ايم. اHن ھفتاد سالمان شده، به اين گوش حسی کر نبوديم، به آوای خدا و خرد و زندگی کر بوديم

ما وظيفه نداريم که حرف ھمه را بشنويم، وظيفه نداريم . می دھيماگر بدانيم که جھان بيرون نمی تواند به ما زندگی دھد، دائم به ھر چه و ھر کس، گوش ن

  چرا اينقدر معتاد به قضاوت ھستيم؟ . که ھمه چيز و ھمه کس را قضاوت کنيم

  .چون فکر می کنيم چيزی گيرمان می آيد، زندگی می گيريم

  نمی تواند به شما زندگی دھد،  چيزی را که با گوش و چشم حسی بشنويد و ببينيد، با ذھن تصور کنيد، :اگر بدانيد

ِخرد در آن نيست، بنابراين خيلی تمايل پيدا نمی کنيد که به حرف ھای مردم گوش دھيد، واکنش نشان دھيد، با بحث و جدل بخواھيد مردم را متقاعد کنيد، 

  . مردم را عوض کنيد يا ميل داشته باشيد مردم به حرف شما گوش دھند

  حرف شما گوش دھند؟ چرا ميل داريد که مردم به 

  پس، از حرف و سخِن ِخرد زندگی محروم می شويم؟ .  بزرگ تر جلوه کندمِن ذھنی داريم و می خواھيم اين مِن ذھنیزيرا 

چاه می افتد و البته ما راه ھم برويم، جلوی خودمان را نگاه می کنيم، مگر انسانی که به حضور می رسد به . اگر براستی، �زم نباشد، نبينيد، قضاوت نکنيد

  . نمی تواند در خانۀ بزرگ زندگی کند؟ البته که می تواند. به خود لطمه می زند؟ مگر در تجارتش نمی تواند سود ببرد؟ البته که می تواند سود ببرد

  زانک اول سمع بايد نطق را

  سوی منطق از ره سمع اندر آ

  .س ای طالِب حقيقت، تو نيز بايد از راه گوش، سخن گفتن بياموزیپ. زيرا، سخن و گفتار، نخست به گوش و قوۀ سامعه نياز دارد

  . اول برای حرف زدن بايد گوش داشته باشی

  . ما ھم بايد گوش  مان سالم باشد. مثل آن بچه، گوشش بايد سالم باشد، يک سال يک سال و نيم حرف نزند

  .ن، ساکت باشبرای آن گوِش دل و جا. شما ھم برای حرف زدن از طريق گوِش جان بيا

  .وقتی گوش حسِی ما می شنود، گوش حضورمان نمی شنود

ديگر گوش و حرف ذھن . اگر اين گوِش حسی نشنود و ما به اين گوش جسمی و شنيده ھا توجه نکنيم، در مقابل حرف زندگی سراپا گوش، ساکت می ايستيم

  . ، زندگی، حرف می زند"او" بسته ست و 

  اَْبواِبھااُْدُخلُوا اْ�بياَت ِمْن 

  اَواْطلُُبوا اْ�غراَض فی اَسبابِه

  . برای رسيدن به مقصود و مطلوب خود بايد خواھان توسل به علل و اسباب آن شويد. برای وارد شدن به خانه ھا، بايد از درھای آن وارد شويد

نکوکاری آن است که . اين کار ناشايست است. انه ھا در آييدنکو کاری بدان نيست که از پشت ديوارھا به خو ...   :اشاره به آيۀ ای از سورۀ بقره ست(

  ). شنيدن، دروازۀ فھميدن و گفتن است: ، منظور بيت... پارسا باشيد و برای ھر کار از راه آن داخل شويد

  .از درب خانه ھا وارد شويد و از شيوه ھا و اسباب مناسب، برای رسيدن به غرض ھا و مقاصدتان استفاده کنيد

اينکه بخواھيم به ھدفی برسيم، از راه درست واز ابزار و امکانات درست استفاده نکنيم، .  درب خانه باز است و ما از ديوار وارد شويم، درست نيستاينکه

  .غلط است
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  . کسی که می خواھد تنيس بازی کند، راکت تنيس را �زم دارد، با يک تکه چوب نمی تواند بازی کند

اگر ساکت نشويد و بخواھيد حرف خود را به کرسی بنشانيد، بحث و جدل کنيد و منطق آوريد و خود نمايی کنيد، از نعمت خدا، از . شما بايد اول ساکت شويد

  .   آن کوثر محروم می شويد

  نطق کان موقوف راه سمع نيست

  َطْمع نيست جز که نطِق خالِق بی

  .عنی علم حق، منوط بر شنيدن او نيستي. سخنی که به گوش حسی نياز ندارد، فقط، سخن آفريدگار است

  .نطقی که موکول و وابستۀ راه شنيدن نيست، جز نطق خدای بی طمع نيست

 با ذھن .ساکت باش: مو�نا و قرآن می گويند. ما نمی توانيم بگوييم که سخنان ذھنی که از جھان مادی، به گوش مان می رسد، مربوط به عبادت دين است

  . واھد از طريق تو صحبت کندخدا می خ. ات چيزی نگو

  . خدا طمع ندارد

  ُمبِدعست او تابع استاد نی

  ُمسَنِد جمله ورا اِسناد نی

تکيه گاه ھمگان است و خود ھيچ . ھيچ معلمی ندارد. از ھيچ اُستادی پيروی نمی کند. آن آفريدگار بی ھمتا، زندگی، ابداع کننده و پديد آورندۀ ھمه چيز است

  . تکيه گاھی ندارد

کافی ست که از تصور واھِی . برای زبان زندگی که ِخرد از ما بروز کند، تکرار يا شنيدن چيزھای بيرونی �زم نيست. ما می خواھيم زبان زندگی پيدا کنيم

  . تد و بدرد نمی خورنداين افکار درست نيس. از اينکه مردم فکر کنند که سواد نداريم و گوشه ای افتاده ايم، نترسيم. عقب ماندن از ديگران، نترسيم

  باقيان ھم در ِحَرف ھم در َمقال

  تابع استاد و محتاج مثال

  . اما، سايرين، مردمان، آفريده شده ھا، برای آموختن پيشه و ک�م، به آموزگار و استاد نيازمندند

بنابراين از اينکه او از طريق شما حرف بزند يا .  ھستيممو�نا، زندگی را تعريف کرد که ھمه به او متکی اند و او به کسی متکی نيست، ما ھم از جنس او

  . خودش را جاری کند، به بيرون متکی نباش

  ای زين سخن گر نيستی بيگانه

  ای دلق و اشکی گير در ويرانه

  .به ويرانه ای خلوت برو. ای سالک، اگر از اين سخن بيگانه نيستی، يعنی با حقيقت اين ک�م، آشنايی

  ). سالکان بايد نسبت به دنيا بی اعتنا و دائم در حال توبه و ِاناَبت باشند. (وش و اشک بريزخرقۀ درويشانه بپ

نه اينکه خانه ام . اين اشک لطافت است. البته ما در ذھن در ويرانه ھستيم، اHن شما دلق فقيرانه و درويشی بپوش و خودت را نشان نده و اشک لطافت بريز

  ... دستم رفت و تنھا ماندم و قيمت اش پايين آمده و پول از

  .ھر چه لطيف تر می شويم بيشتر از جنس زندگی می شويم و از سخن عارفان بيگانه نيستيم

*  

  . دفتر چھارم ومربوط به زبان باز کردن است3351مطلب ديگری که می خوانم از بيت 

  ٣٣۵١ تيب چھارم، دفتر ،یمثنو ،یمولو

  . يک بار از مادر بيولوژيکی مان و بار دوم از مادر ذھن مان. دو بار زاييده می شويمما، 

در ھمين دو سالگی ست که اول گوش می دھيم و بعد زبان باز می کنيم و بعد، آن زبان را بی ارزش و گوش آن " يکی حدودا. دو بار زبان باز می کنيم

  .زبان را کر می کنيم و مدتی ساکت می شويم و زبان ديگری باز می کنيم

  . باز نکرده ايد، بايد ساکت باشيدحا� اگر شما آن زبان دوم را که زبان ِخرد و عقل ُکل است،

   صبر کن در موزه دوزی تو ھنوز

  دوز صبر گردی پاره ور بوی بی

  . موزه دوزی يعنی چکمه دوزی
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تو زود نگو خدا از طريق من حرف می . اگر بی صبری کنی به جای چکمه دوز، پينه دوز می شوی. تو بايد ھنوز در فراگيری فن چکمه دوزی صبر کنی

  . مِرقُل را می خواھم اطاعت کنم و حرف بزنم، ممکن است اين حرف زدن، از موضِع مِن ذھنی باشدزند و من اَ 

  .صبر کن

  !. پينه دوز ھمين مِن ذھنی ست که می بينيد چگونه پينه می دوزد. اگر بی صبر باشی، پينه دوز می شوی

  .  سواد نداری:کسی به ما می گويد

 تو ھم رابطه ات با بچه ات خوب :ای را که آسيب ديده و به ما برخورده، فوری جبران و تعمير کنيم، جواب می دھيمبرای اينکه پينه دوزی کنيم و نقطه 

  . تو سوادت زياد است اما پول ات کم است، بچه ات درس خوان نيست. من سوادم کم است اما پول ام زياد است. روابط خانوادگی ات ھم خوب نيست. نيست

  .و به اين ترتيب، مِن ذھنی صدمه خورده را تعمير می کنيم). عميِر من ذھنی ستاين پينه دوزی و ت(

  دوزان گر ُبديشان صبر و حلم کھنه

  جمله نودوزان شدندی ھم به علم

نودوز .  دوختنداگر پينه دوزان، مِن دھنی، در فراگيری فِن کفش دوزی صبر و ِحلم و شکيبايی می داشتند، ھمۀ آنھا با مھارت و آگاھی، کفش ھای نو می

  . چکمه دوز، کفش جديد می دوزد. پديده ای جديد خلق می کند. ھمانی ست که از آنطرف، از آن اقبالگاه، از فضای يکتايی می آورد

  . تعميرش کن.  من کفش ام پاره ست:اما پينه دوز، می گويد

  .فرينيدشما، با ھشياری حضور، تصورھای روحانی می آ. چکمه دوز، علم چکمه دوزی دارد

  .  حرف درويشان را می دزد و به خود می چسباند:اما پينه دوز بقول مو�نا

  . شما بايد ببينيد که خود، فکِر خودتان را می آفرينيد يا حرف کسی ديگر را برداشته و آِن خود کرده ايد

  ). البته اينجا ما ابيات را نوشته، تأکيد کرده ايم که آموزش ھا از مو�ناست(

  ی و به آخر از َکLلبس بکوش

  ھم تو گويی خويش ِکالعقلُ ِعقال

  . تو بسيار می کوشی و سرانجام به علت خستگی می گويی که عقل به منزلۀ زانو بند است

رصه ھا دارندگان عقل سطحی ابتدا خيال می کنند که با داشتن چنين عقل جزيی می توانند به راز بزرگ ھستی و خويشتن شناسی واقف شوند و در ھمۀ ع(

راز بگشايند، اما پس از عمری سعی و تکاپو به جايی نمی رسند و خسته و درمانده، سر انجام به قصور عقل جزيی و سطحی خود پی می برند و می گويند 

  ).که اين عقل به جای آنکه موجب حرکت ما شود، پای ما را بسته

  . ه بادام پوک استخيلی زحمت می کشيد اما چون مِن ذھنی، با منيت می کارد، نتيج

  . برکت زندگی در او نيست. مھمترين چيز برای مِن ذھنی، حفظ خودش است

  . از فضای يکتايی، از اقبالگاه نمی آيد

آخر . می شويم) خسته(در تربيت بچه، در خوبی کردن، در دفاع از بی عدالتی و از بين بردن جھل، زياد می کوشيم، اما دست آخر بيچاره و درمانده و ک�ل 

   :سر می گوييم

  . نگذاشته زندگی کنم. اشکال و گرفتاری من بوده. يعنی عقِل مِن ذھنی، سد راه من بوده. بوده) وزنه ای به پا(اين عقل مِن ذھنِی من، ِعقال 

  .اين مطلب را چه موقع؟ می گوييم؟ در ھفتاد سالگی

  .  ھمين اHن بگو بجای آنکه در ھفتاد سالگی پی به اين نقص ببری،:مو�نا می گويد

  . در بيست، سالگی، در پانزده سالگی بگو و اينقدر وقت را تلف نکن

  چو آن مرد ُمَفْلِسف روز مرگ ھم

  بال و برگ ديد بس بی عقل را می

  .مانند آن فيلسوف که ھنگام مرگ، عقل را بسيار بی مايه و بی توشه می ديد

وقتی می ميريم، اگر با من ذھنی بميريم، ھنگام ت�شِی مِن ذھنی، متوجه ).  می کنم که مطالعه فرماييدتوصيه. آقای زمانی به آن شخص اشاره ای نموده اند(

حتی در ده سالگی می توانستيم به آن آگاه . می شويم که آن چيزی را که دنبالش بوديم، ھميشه کامل و با کيفيت و پر از زندگی، با ما بوده و ھيچی کم نداشته

  . شويم

  .ھمين حا� بگوييد. ؟!که عقل را بی بال و برگ ديديد، می خواھيد اين موضوع را بيان کنيد؟)  موقع مردن–در ھشتاد سالگی (يت راه، وقتی چرا در نھا
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  :اين رباعی از ھمين فيلسوف است

  ھر گز دِل من ز علم محروم نشد         کم ماند ز اسرار که مفھوم نشد

     معلوم نشد که ھيچ معلوم نشدھفتاد و دو سال عمر حاصل کردم     

  کرد آن دم اعتراف غرض می بی

  کز ذکاوت رانديم اسپ از گزاف

  . ھمين فيلسوف، در لحظات واپسين زندگی خود بی ھيچ َغَرض و شائبه ای اعتراف کرد که ما با اين عقل، اسب انديشه را در ميدان قيل و قال رانديم

در آن . د، در حاليکه من ذھنی اش ھم در حال ت�شی ست، می فھمد که اين من ذھنی مقوله ای توھمی بودهانسان بی َغَرض، وقتی که می خواھد بمير

  . ما بايد ھشيارانه و به موقع به زندگی زنده شويم. ولی دير شده. ھنگام، زندگی روی خود را به او نشان می دھد و راست اش را می گويد

  . اعتراف می کرد که از زرنگی، ما اسب را گزاف دوانديماين شخص غرضی نداشت، صادقانه می گفت و 

بصورت فکر و مفھوم بلند می شده و با ديگری وارد بحث و مجادله می شده، قضاوت می کرده، عيب . وی، مرتب بحث و جدل می کرده و در مفاھيم بوده

  .و ايراد می ديده، انتقاد می کرده

  .خودمان را نشان داديم و بحث و جدل کرديم. اه سال، ھفتاد سال، از روی زرنگِی مِن ذھنی، بيھوده اسب رانديمبھتر است ما ھم اعتراف کنيم که بعد از پنج

  از غروری سر کشيديم از رجال

  آشنا کرديم در بحر خيال

  .ما بر اثر غرور و تکبر از مردان الھی سرپيچی کرديم و در درياِی خيالبافی به شنا و غواصی پرداختيم

اگر ما از اين آموزش، از غرور، سرکشی کنيم، ھر لحظه ممکن است بلغزيم، مو�نا . از مردان حق، مثل مو�نا، سرکشی کرديم. يم و خم نشديمغرور داشت

  . به ما کمک می کند

  . اينھا را که بخوانيم و بفھميم، پايمان نمی لغزد

می دانيد که اين لحظه، مِن ذھنی،  . می دانيد که کجا ممکن است بلغزيد.  کندبا ھمين آموزش ھا می فھميد که جريان چيست و غرور شما را بلند نمی

بصورت کوه فکر ممکن است بلند شود و می خواھد صداھا را منعکس کند، می دانيد که مدتی بايد گوش دھيد و گوش َسر را کر کنيد وگرنه گوِش باطن کر 

  .می شود

  .آن يکی باز می شود ولی مدتی بايد گوش دھيداين اگر کر شود، . يا اين کر می شود و يا آن

  ). شنا کرديم(ما در دريا، بحر خيال آشنا کرديم 

  آشنا ھيچست اندر بحر روح

  نيست اينجا چاره جز کشتی نوح

  اين چنين فرمود اين شاه ُرُسل

  که منم کشتی درين دريای کل

ی در عوالم غيبی و اسرار و حقايق الھی کاری بی نتيجه ست،، زيرا در اينجا يعنی غواصی و جستجوی عقل جزي. شنا در دريای روح، کاری بيھوده ست

  ).انبياء و عارفان. (چاره ای جز سوار شدن در کشتی نوح، وجود ندارد

شنا کردن در فضای يکتايی بصورت روح، بصورت ھشياری، در آن فضای يکتايی خيلی خوب است ولی بصورت من، که در يک حوضچه يا ُتنگ 

  . که ھشياری ذھنی ست، شنا کنيم بسيار بيھوده ستکوچک 

 آن شاه :حال، مثال می زند. وگرنه طوفان حوادث ما را می کوبد. کشتی نوح، ھمين فضای يکتايی ست. اينجا، ما جز کشتی نوح پناھگاه ديگری نداريم

   :ُرُسل، حضرت رسول، گفت

شما ھم کشتی نوح ھستيد، شما ھم از آن جنس ھستيد ولی . اولياء، عارفان، کشتی نوح ھستندپيامبران، . اين ھشياری من، اين آموزش من، کشتی نوح است

  آيا کشتی نوح تان را متوجه شده ايد؟

   يا کسی کو در بصيرتھای من

  شد خليفٔه راستی بر جای من

  . جانشيِن من باشد" حقيقتا. يا کشتی، آن شخصی ست که بينش و معرفت باطنی مرا به دست آَوَرد
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پس از پيامبر، ھر که وارث علم و بينش او شود می تواند طالبان حقيقت را در دريای مت�طم اين جھان به ساحل مقصود : مو�نا در اين بيت می گويد(

  ).برساند

ھر انسانی که از مِن توھمی زاييده شود و بقدر . دبه جای من از جنس زندگی ش. کسی که بينش ھای مرا گرفت، خليفۀ راستين شد: حضرت رسول می گويد

  .اين شخص راستين شده و به جای پيامبران و عارفان  نشسته. کافی صبر کند و در آن فضای يکتايی غرقه شود، بتدريج ِخرد زندگی از او بروز می کند

  .ھم اکنون نيز چنين انسان ھايی وجود دارند

  کشتی نوحيم در دريا که تا

  ی ز کشتی ای َفتیرو نگردان

  .ای جوان مبادا از اين کشتی رخ برتابی. در اين دريا ما به منزلۀ کشتی نوحيم

  . ازکشتی نبايد رو بگردانی) ای جوان(ای َفتی . فضای يکتايی ھستيم. ما کشتی نوح، در دريا ھستيم

  . حوادِث زندگی ھم ھستطوفان نوح، ھمين . وقتی اصرار در دانه گی کرديم، رو گردانديم.  ما رو گردانديم

  .از دست اين حوادث زندگی که می خواھد ما را ُخرد کند، کجا پناه ببريم؟ به فضای يکتايِی اين لحظه

  . نبايد از آن رو بگردانيم

  . می بينيد مو�نا چگونه ما را ھدايت می کند

  چو کنعان سوی ھر کوھی مرو ھم

  از ُنبی � عاِصَم اْلَيوَم شنو

  .امروز نگھدارنده ای نيست: از قرآن کريم اين آيه را بشنو. پسر نوح، به ھر کوھی پناه مبرمانند کنعان، 

 بيا :نوح به پسرش می گويد. نوح زندگی ست و کشتِی او فضای يکتايی ست و کنعان مِن دھنی ست). تمثيل است(نوح کشتی داشت . کنعان پسر نوح بود

  . سوار کشتِی من شو

  . ويد که بر َسِر آن کوه بلند می رودپسرش نمی پذيرد و می گ

  . امروز غير از زندگی و خدا، نجات دھندۀ ديگری نيست. ما ھم پسِر خدا ھستيم

  . کمک کننده ای نيست، غير از زندگی:مانند کنعان سوی ھر فکری نرو و از قرآن بخوان که می گويد

  .فکرھای من دار به تو کمک نمی کنند

  ندنمايد پست اين کشتی ز ب می

  نمايد کوه فکرت بس بلند می

  .به علت حجابی که بر ديدۀ باطن داری، اين کشتی به نظرت حقير می آيد و کوه انديشۀ عقل جزيی، بسيار بلند

  . کشتی نوح، کشتِی يکتايی ست

  . به جای کوه درۀ کائنات شو:  گفتDaodejingدر کتاِب ِخرِد چينی، 

  .را يادآورمان می شودبه تکرار، مو�نا ھمين مثال کوه و دره 

   :از پايگاه من ذھنی، از موضع بند، که نگاه می کنيم، می گوييم

  ).البته ممکن است در اين دوره زمانه پول دار ھم شود(عارف که چيزی ندارد، يک انسان به حضور رسيده چيزی دارد؟ 

يگاه من ذھنی کسی که افتاده ست و تواضع دارد، به نظر َپست و کوچک می اما، از پا. اينطور نيست که ھر کسی که به حضور می رسد بايد مفلس باشد، نه

  . آيد

  . وقتی صفر ھستيم از جنس خداييم. در پايين ترين سطح ماست. کوه پرست، دره را دوست ندارد ولی خدا در دره ست

يبا و بلند به نظر می آيد و نشيِب دره، پست و کوچک به پس، وقتی در من ذھنی ھستيم، کوه فکرت که بصورت آن بلند می شويم، بسيار ُپر طمطراق و ز

  .نظرمی رسد

  . در حالی که ِخرد و زيبايی  و عشق از آن تواضع و پستی می تراود و می جوشد و با� می آيد

  پست منگر ھان و ھان اين پست را

  بنگر آن فضل حق پيوست را
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، را با ديدۀ حقارت منگر، بلکه به فضل الھی بنگر که )انبياء و اوليای فروتن(ه ظاھر حقير اين کشتِی ب. بھوش باش. بھوش باش. ھان و ھان، مواظب باش

  . به اين کشتی پيوسته

، فضای يکتايی که به ما متصل )مانند فکر نيست( را، اين انسان به حضور رسيده يا قسمِت حضور و ناظِر خودت را، فضای زيِر فکرھا فروتِن حقيراين 

  . شده، پست ندان

  . ما اHن فکر ھستيم، اگر، مِن ذھنِی روِی فضاِی يکتايی مان، فروکش کند، فضای زير فکرھايمان باز می شود، ناظر می شويم

  . اگر از آن جنس شدی، مواظب باش، اين فروتنی را کوچک  نشمار، بلکه فضل حِق متصل و پيوسته به آن را ببين

  .بط و متصل به آن را ببينِخرد، عشِق زندگی، نيکی و خ�قيت زندگی مرت

  .آن کوثر، بی نھايت خيرو برکتی را که خدا به ما داده، ببين

  .اHن صحبت بر اين است که بعنوان انسان، اين خير و برکت به ما داده شده

  . ت نيايش کنيد و منيت خود را قربان کنيد و به حرف مِن ذھنی گوش ندھيد، برای اينکه ابتر اس:آنجا، خطاب به ما گفت

ما ھم دنبال ھمين . در حاليکه من ذھنی به ما می گويد که اين کوِه فکر، آن کسی که من ذھنی بزرگ دارد، مقام دنيايی دارد، ، پول و شھرت دارد، مھم است

  .ھا رفته ايم

  . بی محتواست و فضل حق به آن نپيوسته اينھا ھمه،

  در ُعلوH کوه فکرت کم نگر

  که يکی موجش کند زير و زبر

نبايد به انديشه ھای جزيی و سطحی باليد و مفتخر شد، زيرا يکی از تجليات قھريۀ . (زيرا يک موج آن را زير و رو می کند. به بلندی کوه انديشه نگاه نکن

  ).خداوند آن را زير و رو می کند

بافِت مِن ذھنی ھم، بافِت فکری ست و . رت فکر به ما ارائه شده به ھر چه که چسبيديم و به آن افتخار می کنيم و از آن ھويت می گيريم، بصو:شما می دانيد

  . از فکر ساخته شده

  . يک دفعه موجی می آيد و آنچه را که برايمان خيلی مھم است و جزو ھويت ماست، خراب می کند

 را يکی يا ھمه را موجی، ...دنيوی و شھرت و يک دفعه چند چيزی را که از آنھا ھويت می خواستيم، ارزش ھای بيرونی مان، مثل ھمسر و اموال و مقام 

  حادثه ای، از بين می برد و فکرش ھم که به ما چسبيده بود، می خواھد از ما جدا شود و حال چه کنيم؟

   گر تو کنعانی نداری باورم

  گر دو صد چندين نصيحت پرورم

  . به تو بدھم، مرا باور نمی کنی و نمی پذيریاگر از جنس کنعان، من ذھنی سفت و سخت باشی، اگر ھزاران نصيحت اين چنانی

  گوش کنعان کی پذيرد اين کLم؟

  که برو ُمھر خدايست و ِختام

  .   چگونه ممکن است اين سخن واين ک�م را بشنود و بپذيرد؟ حال آنکه خداوند بر گوِش او ُمھر نھادهگوِش کنعان، گوِش مِن ذھنی

   .ولی شما می پذيريد

می شنود و تحريک می پذيرد و به حرف زدن می افتد و اَمِرُقل، بگو، فراوان بگو، را از من ذھنی می آورد، کنعان است و اين کسی که گوش حسی اش 

  . نمی تواند ساکت باشد. ک�م را نمی پذيرد

.  در زندان ھستيم...نگران باشيم واگر ما مرتب می خواھيم خودمان را نشان دھيم و واکنش نشان دھيم و قضاوت کنيم و مردم را عوض و درست کنيم و 

  . ُمھِر خدا روی ماست

  ...  ناراحت ھستم برای اينکه وضع ف�نی بد است، :بعضی می گويند

اگر ناراحت باشيد کاری نمی توانيد برای کسانی که در وضعيت نامناسب ھستند، انجام دھيد، شما نبايد ناراحت باشيد، حداقل بايد خود را آرام و راحت 

در اينصورت می توانيد برای مردم کار مثبتی انجام . اريد که از من ذھنی زاييده شويد و ِخرد زندگی بتواند از شما عبور و از طريق شما بيان شودنگھد

  . دھيد

   :به عبارت ديگر. ی شوند اگر کنعان باشيم، اگر مِن ذھنی باشيم و عقل من ذھنی را به وضعيت ھا ِاعمال کنيم، وضعيت ھا  خراب تر م:ما اHن می دانيم

  . برای کسی که ھم اکنون در وضعيت نامناسبی به سر می برد و درد دارد، ما ھيچ کاری نمی کنيم اما ناراحتيم
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  .اگر می توانيد کاری انجام دھيد، عملی کنيد و گرنه ناراحتی و دردی که روی خود حمل می کنيد، ھمان ُمھر خدا و زندان است

  .زندان، شما نمی توانيد کاری مناسب و مثبت، نه برای خود و نه برای ديگران، انجام دھيدبا ُمھِر خدا و در 

  کی گذارد موعظه بر ُمھر حق؟

  کی بگرداند َحَدث حکم َسَبق؟

موجود . کندنصيحت و اندرز چگونه ممکن است بر ُمھِر حق اثر بگذارد؟ وقتی ُمھِر حق بر گوشی زده شد، ديگر ھيچ نصيحتی از آن گوش عبور نمی 

  حاِدث، چگونه می تواند حکم ازلی را نقض کند؟

تا زمانی که من ذھنی را حفظ می کنيم، دانه بودن را حفظ می کنيم، ُمھِر حق روی ماست و نمی توانيم از زندانی که درب آن را خدا بسته و کسی نمی تواند 

  . بازش کند، بيرون بياييم

  .در زير زمين کاشته شديم

  .  زيِر زمين نيستيم: اين است که می گوييمولی اشکال ما

، )من اينم، من آنم( به اين عظمت در خود می بينيم مِن ذھنی ما بوسيله خدا در زير زمين کاشته شده ايم و پديده ای که به عنوان :امروز حداقل می فھميم

  .توھمی بيش نيست

  .دھيم زمين ما را بشکافد و رشد کنيمما بعنوان دانه ای ساده، زير زمين کاشته شده ايم بايد اجازه 

  .  کاری عبث و بيھوده ست...ُپز دادن، خود نشان دادن، ادعا داشتن،عوض کردن ديگران، نصيحِت ديگران، 

  .اگر کسی از من بپرسد، سرنوشت اش چه می شود، پاسخی ندارم

ر دختر ما با ف�ن شخص ازدواج کند خوشبخت تر و اگر با آن ديگری ازدواج از کجا بدانيم که اگ. نمی دانيم چه چيزی برای بچۀ ما خوب يا بد است" واقعا

  کند، بدبخت می شود؟ از کجا بدانيم؟ شما از کجا می دانيد؟ 

  . می دانيد؟ چه می دانيد؟ چه کسی می داند؟ ھيچکس نمی داند" واقعا

  .تسليم شويم و خرد زندگی و تصورات روحانی بر ما جاری شودمگر، 

گرفتِن ھر تصميم اجباری که بر کسی تحميل می کنيم، نه تنھا ابتر است، بلکه آن آدم .  اين من ذھنی ابتر است:آنجا ھم گفت.  نيک است و ُبرد دارداين اتفاق

ی و عدم ممکن است آن فرد به حرف ما گوش دھد اما بعد، م�مت مان می کند، احساس اجحاف و نارضايت. را خوشبخت نمی کند و تنفر ايجاد می کند

برای ھمين است که تعداد زيادی از نوجوانان و جوانان ايرانی، زن و مرد بيست و پنج ساله، سی ساله، سی وپنج . خ�قيت و ضايع شدن حق اش را می کند

از بس به اين جوان ھا . نيستبر اساِس احساِس وظيفۀ انسانی، به پدر و مادرشان احترام می گذارند اما از موضع عشق . ساله از پدرومادرھايشان متنفرند

  .ُمھِر حق روی ماست. فشار آورديم

  . متواضع و فروتن و خاکی نيستيم

  .ُمھر حق روی ماست و نمی توانيم از زندانی که خدا ُمھرش زده، بيرون بياييم. تا زمانی که می خواھيم ديگری را عوض کنيم، خاکی نيستيم

  . شويمتسليممگر اينکه 

  ھِر حق اثر می گذارد؟ چگونه موعظه، بر مُ 

  . دانۀ کاشته شده، دانه گی را حفظ نکن، زندگی می خواھد تو را مت�شی و دانه ات را بروياند. حکِم اََزلی ست

  . برای دست نخورده ماندن ھم مقاومت ھم می کنيم. ما عوضی گرفته و می خواھيم دانه ای بی نقص و درشت، بھتر و کامل تر از دانۀ ديگران باشيم

  عارضۀ و پديدۀ رخ داده، چگونه می تواند حکم قضا و قدر، حکم ازلی را تغيير دھد؟

  َپيی گويم حديِث خوش ليک می

  ای بر اميد آنک تو کنعان نه

  .اما با اين اميد که تو کنعان صفت نيستی، سخنی فرخنده و نيک با تو در ميان می گذارم

کنعان نمی .  بيا بر کشتی من:پدر کنعان به او گفت. به اميد آنکه ما کنعان نيستيم). ھم می گويد" اواقع. (حديثی خوش پی و خوش بنياد به تو می گويم

  . ، شنا می کرد)فکر بلند(پذيرفت و به سمت کوه بلند 

  آخر اين اقرار خواھی کرد ھين

  ھم ز اول روز آخر را ببين

  .ِز اول، روِز آخر را ببينبھوش باش که تو نيز سرانجام اين اعتراف را خواھی کرد، پس از رو
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اگر قبل از مرگ اعتراف نکنی، موقعی که می ميری اقرار خواھی کرد که اين مِن ذھنی توھمی بيش نبوده و . با�خره روزی اين اقرار را خواھی کرد

  .ی آن را نديده ای و تجربه نکرده ایزندگی تام و تمام و کامل و ھر چه که برای خوشبختی و حس امنيت �زم داشتی ھمواره در تو و با تو بوده ول

  . از اول در فضای يکتايی بودی اما در توھم و مقاومت و رقابت و مقايسه و درد و حسادت با ديگران، درمِن ذھنی ماندی و اقرار نکردی

  .اقرار خواھی کرد، حال، آن موقع را ببين و به اين مھم اعتراف کن" نھايتا

  .  که با آن زندگی می کنيم نيستيمتصوير ذھنیو من ذھنی ما اين . از جنس زندگی ھستيم. که ما از جنس فکر نيستيمچه موضوعی را اقرار کنيم؟ اين

  . می خواھيم شکافته و شکوفا شويم. شبيه دانه ھستيم، نمی خواھيم دانۀ بھتری باشيم و اين دانه گی را حفظ  کنيم

  .م زبان خدايی مان باز شودمی خواھي. گوش می دھيم، می خواھيم زبان باز کنيم

  توانی ديد آخر را مکن می

  چشم آخربيْنت را کور َکُھن

  . تو می توانی با ديدۀ عقلت فرجاِم کار را ببينی، پس نبايد چشم فرجام بين خود را کور دائمی کنی

تعداد انگشت ... تا . نی ساخته، من ذھنی ساختهچندين ھزار سال است که بشر، فکر می کرده و فکر می کرده و فکر م کرده و من ذھنی ساخته، من ذھ

  .ما، مِن ذھنی نيستيم: فھميدند... شماری مانند بودا و ابراھيم و زرتشت و 

   :مو�نا بوضوح اين موضوع را شرح می دھد

  .  ھستيمحضورما .  نيستيمما مِن ذھنی

   :گفته اند. ی ببرنداديان کوشش کرده اند انسان را از من ذھنی در بياورند و به فضای يکتاي

  . دين يک ُمَبِدل است" اص�. کنيد، تا به ا� Y، زنده شويد" �"ھر چه را که ذھن بعنوان خدا نشان می دھد 

  . يکتايی به من ذھنیُمَبِدِل 

مۀ الھه ھای زمينی و جھانی، ھمۀ آفل ھا طبِق اصول دين، تو ابتدا ھ. که اين زندگی از تو عبور کند. اَمِرقُل :که کدام امِر مھم صورت گيرد؟ امروز گفت

  ،Y �  . تا انرژی از تو عبور کند. می کنی" �"را، بسوی ا

  .  ھر کس استنبوتاين ھم 

  . زنده می شوی" تو حتما. زنده می شوی، مسلمان نيستی" اگر تو معتقد نباشی که حتما

زندگی . خود، نفی نکنی، زندگی تو را راحت نمی گذارد و دست از سرت بر نمی دارديعنی اگر ھمه را از درون و بيرون از . تو با�خره خواھی گفت

  .کارش با ما تمام نشده

  . بيخود مسافرت و مھاجرت نکن. ھر جا که بروی خدا دنبال توست که مت�شی ات کند

  . نيستاين درست . ولی چيزی را که خدا می خواھد مت�شی کند، ما ھر لحظه، تعمير ونگھداری می کنيم

  . از آنجا ما کور آمديم، با چشم بستۀ حضور... اين کور َکُھن، 

  . می آفرينند، بشکنيممن ذھنی و من ذھنی ھااما در نقطه ای بايد، اين دوِر تسلسل را که 

  .يک من ذھنی، باورھا و ھم ھويت شدگی ھايش را به فرزندش تحميل می کند

  .فرزندانش آن باورھا و ھم ھويت شدگی ھا را تحميل و می چسباندآن فرزند ھم که اينک پدر يا مادر است، به 

آنھا ھم به بنوبۀ خود، آن ارزش ھا و بنيان ھای توھمی را به بچه ھايشان منتقل می کنند و به ھمين ترتيب اين دور تسلسل نامناسب و منقطِع زندگی ، ادامه 

  . می يابد

 ھمسرم من ذھنی دارد و ت�شی نمی کند و به فضای يکتايی ع�قه ندارد، :نمی توانيم بگوييم. مان باشداما در نقطه ای من و تو بايد تمرکزمان روی خود

  .خير. بايد دسته جمعی به حضور زنده شويم. من ھم نمی کنم!. چرا من بايد روی خود کار کنم و با روند زندگی خود را ھماھنگ کنم؟

  .برای ھمين است که اينقدر طول کشيده. بله طول می کشد. تاين روند، دسته جمعی نيست، تک به تک و فردی س

  ھر که آخربين بود مسعودوار

  نبودش در دم ز ره رفتن ِعثار

  .ھر کس آخر بين باشد، ھنگام راه رفتن، ھر لحظه دچار لغزش نمی شود

من . با ديگران ھم کاری ندارم. تر است ھمين اHن تسليم شوم با�خره زندگی دست از سرم بر نمی دارد و بايد زنده شوم، بھ:فرجام بين، به خود خواھد گفت

  . دنيا را نمی بينم. آخور بين نيستم. آخر بين ھستم
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  ).در اين رابطه نمی خواھم صحبت کنم که بعدش چه می شود( می ميرم من ذھنیبا�خره اقرار خواھم کرد و يا با 

مبارک " واقعا. پس، ھر چه زودتر مسعود وار و مبارک، اين کار را انجام بده. رار خواھی کردولی تا مرگ جسمی، که حتمی ست، در نقطه ای با�خره اق

  .است چون ھر لحظه از راه رفتن لغزش پيدا نمی کنی

  . فراموش نکنيم، اين قسمت قبل از گفتگوی ھمان شترو قاطری ست که با ھم گفتگويی داشتند و خوانديم

  ). لغزش= ِعثار (

  و خيز ی اين ُخفتگر نخواھی ھر دم

  کن ز خاک پايی مردی چشم تيز

در . ( سرمۀ چشمانت کن تا تيز بين شوی)مو�نا و انساِن عارف را(اگر نمی خواھی که لحظه به لحظه اُفت و خيز داشته باشی، خاک پای انسان کاملی را 

  ).ان قرار گيریبرابر انساِن کامل، فروتن و ُمنکِسر باش تا تحصيل کما�ت کنی و در زمرۀ تيزبين

  ُکْحِل ديده ساز خاک پاش را

  تا بيندازی سر اوباش را

  .سرکوب کنی) نفِس اَماره(خاِک پای او را سرمۀ چشم کن تا سِر فرومايگاِن حق ستيز را 

يداکند، آموزش مو�نا را به شما اگر می خواھيد راه را خوب تشخيص دھيد و به آنجا برسيد و زندگِی تان سامان پ" واقعا. به اين حرف ھا خوب گوش بده

  .تکرار و به تکرار بخوانيد

  .قسمت ھايی را که من در تلويزيون می خوانم و اجرا می کنم،  تشريف ببريد و قبل و بعِد اشعار را از روی مثنوی به قلم استاد کريم زمانی دوباره بخوانيد

  . قبل و بعد آن مطلب را مطالعه نماييد. پيگيری کنيد و ببينيد چه می گويدقسمت ھايی را که مو�نا به قرآن اشاره کرده، به عنوان يک محقق 

  .به اين ترتيب، زود راه را پيدا می کنيد، نمی لغزيد، زياد اشتباه نمی کنيد، متواضع می شويد

  . يادگيری آموزش ھای مو�نا، مانع انحراف زياِد ما می شود

  .اه را پيدا می کنيمممکن است کمی کج و معوج برويم ولی با�خره ر

  .  را بيندازیَسِر مِن ذھنیبه حرف ھايش گوش بده تا . تو خاِک پاِی عارف را سرمۀ چشم ات کن

  که ازين شاگردی و زين اِفتقار

  سوزنی باشی شوی تو ذواْلَفقار

  ُسرمه کن تو خاک ھر بگزيده را

  ھم بسوزد ھم بسازد ديده را

تو شاگردی کن . مانند سوزن باشی، بر اثر فروتنی و شاگردی آن انساِن کامل به شمشير ذوالفقار مبدل خواھی شددر حقارت و ناچيزی " زيرا اگر تو فرضا

. تأمل کن. چيزی نگو. واکنش نشان نده. ھر وقت فکری آمد و برای واکنش نشان دادن بلندت کرد، فتيلۀ فکر را پايين بکش. متواضع باش). فقيری(و افتقار 

  . شاگردی مو�نا کن

  .سوزن اگر ھستی، شمشير برنده می شوی

  .تا ديِد مِن ذھنی ات بِسوزد و ديِد ُھشياری ات باز شود. پس خاِک پای ھر انساِن بگزيده را ُسرمۀ ِچشماَنت ُکن

  چشم اشتر زان بود بس نوربار

  کو خورد از بھر نور چشم، خار

  .خوانديم" اين قصه قبل از قصۀ شتر و استر بود که قب�

ای طالب حقيقت، اگر تو نيز می خواھی بصيرت باطنی پيدا کنی بايد . (تر از آنرو ُپر نور و تيزبين است که برای تقويِت چشم خود خار می خوردچشم ش

  ).مدتی خار رياضت و محنت تناول کنی

 شما ھم :امروز ھم صحبت اين بود. بينم و نمی افتم من گردنم، بلند است و چشمانم نورش زياد است و چاله چوله را از دور می :اگر يادتان باشد شتر گفت

  . اين قضيه را از ھمين حا� اقرار کنيد

  .بدانيد که در من ذھنی بوديد و کارھايی که انجام داده ايد، بيخود بوده و درد ھای زياد ايجاد کرده

  . ی خسته اش کردهکسی که عمری از او گذشته، پنجاه و شصت ساله شده می داند که رويدادھای زندگ" مث�



485 -   برنامه . گنج حضور   ٣ دی  ١٣٩٢   -    24/12/2013 

 

 

20 

 

می . من ذھنی شما را اينجا کشانده" اگر دقت کنيد متوجه می شويد که  واقعا. گاھی اوقات در خانواده ھا ط�ق و روابط گرفتاری زا و درماندگی پيش آمده

ب و مواد مخدر به طريقی، سالم نگه در آن تخم ھشياری بوده و قرار بوده مت�شی شود، با قرص اعصاب و مشرو" خواستيد من ذھنی خود را که اتفاقا

  . داشته ايد

  .البته بنظر می رسد که سالم است، ولی درمانده تان کرده

اگر خوب متوجه شويد و بفھميد و بپذيريد که اشتباه کرده ايد، البته برای شخصی که پنجاه سال کاری را اشتباه انجام داده پذيرش اشتباه سخت است و حاضر 

  .اقرار اشتباه نزد خانواده و مردم سخت است. اشتباه کردهنيست قبول کند که 

  .درحاليکه ُخرد شود بھتر است. ، ُخرد می شود"من اشتباه کردم"يک آدم شصت ساله نمی تواند بگويد 

  . کسته نمی شديماگر ما به انتخاب واراده خودمان پنجاه سال پيش وارد اقبالگاه و فضای يکتايی می شديم خيلی از مشک�ت پيش نمی آمد و ش

  .حال، اگر شما فھميده ايد و می دانيد جريان چيست، به نفع تان است که وارد اقبالگاه و فضای يکتايی شويد

  . اين نحوۀ برخورد بسيار خوب است ھر چند ابتدا سخت است. اHن خواندم و فھميدم و ديگر آن راه را نمی روم.  اشتباه کردم، راه را اشتباه رفتم:بگوييد

  يعنی چه؟. چشم شتر چرا نور بار است؟ زيرا برای تقويت نور چشمانش خار می خورد

  .صبر کردن سخت است، مثل اينکه خار می خوريم. به اين معنی که قبول حقيقت ھم برای ما سخت ست

  .درد ھشيارانه می کشيم ولو اينکه مِن ذھنی ول نمی کند. تسليم سخت است، مثل اينکه خار می خوريم

  .عتاد به جھان و درد ھستيمما م

   :اHن اقرار می کنيم

من درد حمل می کنم، برای مردم درد بوجود می آورم، خانواده ھا را به ھم زده، غيبت کرده ام، حرف اين را به آن برده ام، دانشم را به رخ ديگران کشيده 

ابتدا سخت است، برای ). به ديگران نمی گويم. به خودم می گويم. (را تکرار کنم اHن ديگر نمی خواھم اين رفتار ...ام، خودم را طرح و ابراز می کردم و 

  .بگذار که به اين من ذھنی فشار بيايد اشکالی ندارد. مِن ذھنی سخت است ولی به نفع من است

  ھای ھر چھره از آن درياست يک قطره مLحت

  به قطره سير کی گردد کسی کش ھست اِستِسقا

  . ست که در اينجا بصورت مثبت گرفتهِاسِتسقا مرض تشنگی 

  .يعنی يک نفر تشنه ست و ھر چه آب می نوشد تشنگی اش برطرف نمی شود

  .اين وضعيت ماست در فضای اقبالگاه

نسان، بدن چھرۀ ا" زيبايی ھای ھر چھره، فرضا. و دوباره برگشتن و با زندگی يکی شدن سير نمی شويمما از آفرينش و آوردن ِخرِد زندگی به اين جھان 

. از آن دريايی که اسم اش را کوثر گذاشت. انسان يا ھر پديدۀ بيرونی، وضعيت کاِر ما، روابط ما با مردم، ھر گونه زيبايی بيرونی، قطره ای از آن درياست

  .خير و برکت زندگی

  .  کنيمبه يک قطره اکتفا نمی. ما انسان ھا اين مرض مثبت سير ناشدنی از خير و برکت زندگی را داريم

بايد مواظب باشيم . سير نمی شود... من ذھنی ھم از انباشتن و گرفتن تأييد و خود نشان دادن و ُپز دادن و . حال، ما اين خاصيت را به من ذھنی سپرده ايم

وقتی . اين جھانی ما را سير می کندوقتی ما، در درون من ذھنی ھستيم، می بينيم که چيزھای " اتفاقا. که اين خاصيت سير ناشدنی متعلق به من ذھنی نيست

از ھر چيزی که از پايگاه من ذھنی، زندگی و خوشبختی خواستيم، از جمله روابط  با . خوب دقت کنيم می بينيم که ھر چيزی ما را سرخورده کرده

  . ھمسرمان، با بچه ھايمان، سرخورده شديم

  . علت وجودِی اين جھان و ذھن، سرخورده کردِن ماست" اتفاقا

تعجب نکنيد که من ذھنی داريد ولی روابط تان کار نمی کند، ھر کاری می کنيد مردم قدر شما را نمی دانند، خوبی می کنيد بدی می کنند، روابط  درست 

من ھای ذھنی با ھم اين روابط منبع درد وعذاب است، چرا؟ به خاطر اينکه " اص�.  مادر با بچه ھا درست نمی شود- نمی شوند، روابط ھمسر با ھمسر، پدر

  .رابطه بر قرار می کنند

در آنصورت . از پايگاه عشق می شد. اگر از آن اقبالگاه،  يک زوج با ھم يا پدر و مادر با بچه ھايشان رابطه بر قرار می کردند، روابط  شيرين می شد

  . عشق دادن و گرفتن نھايت ندارد

  .را به اين جھان بياوريم، بريزيم، ببخشيم�زم نيست قناعت کنيم، بايد مرتب اين خير و برکت 
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  ھا ھا رھی داری به ميدان د� زين تنگ زندان

  ست پای تو تو پنداری نداری پا مگر خفته

   :به دل تان بگوييد. شما به خودتان بگوييد. مو�نا، به ما می گويد

  ).که با آنھا ھم ھويت ايمزندان تنگ ھمان الگوھا ی ذھنی درون است (از اين تنگ زنداِن الگوھاِی ذھنی 

  . می خواھيم دنيا را در داخل باور کوچک خود جای دھيم

رفتار مردم با ما چگونه باشد، ما خودمان چطور بايد باشيم، اينھا زندان ھای تنگِ ذھن است که در آن افتاده ايم ولی ما از اين تنگِ زندان ھا به آزادی، به 

  .ميدان ھا راه داريم

ت شدگی با جھان و ھم ھويت شدگی با باورھا و عدم تحقيق مبنی بر اينکه اين تصوير ذھنی و ادا اصول ھای آن، ما نيستيم، برايما درد می اما اين ھم ھوي

  . پا ھم که بخوابد، وقتی بلند می شويم مثل اين است که پا نداريم. آفريند و ما را به اشتباه می اندازد، سبب شده که پای حضورمان بخوابد

کما اينکه شما به اين برنامه گوش می کنيد و تشخيص می دھيد . شعور تشخيص داريم. بته تصورمان اين است که پا نداريم، در حاليکه پای حضور داريمال

  . که راه و چاه کدام است و چه بايد بکنيد

  . از طريق ھمين مو�نا، پا پيدا می کنيد

  . ربان افتاده و بيدار می شوداگر پا ھم خفته، با جھيدن، پای حضورمان، به ض

  .  راه نداريم:راه داريم، نگوييد

 قرار گرفته و تو خودت اينکار را کرده من ذھنیپس بدان، اگر وضعيت ھای زندگی تو درد آور و نامناسب و اََسف انگيز است در دل تو، در مرکز تو، 

  . ای

  . ات برکت دارد و سر و سامان يافته و می يابد، بدان که در دل تو حضور، زندگی ھستاگر اتفاقات خوب و شرايط مناسب و روابط سالم  داری و زندگی

  .با�خره  يا من ذھنی دل ماست، يا عقل کل که تمام کائنات را اداره می کند

  جويی ھاست پنھانی جز اين روزی که می چه روزی

  اند ای جان برون از صنعت نانبا ھا پخته چه نان

چه روزی ھای پنھانی و شادی ھای بی پشيمانی و ب�عوض .  نانوای اين جھان که برای ما نان می پزد ھمين دنيا، ھمين من ذھنی ست.نانبا ھمان نانواست

    ...ھست،

  . از نانوا نمی آيد. شادی از جھان بيرون نمی آيد، از ذھن نمی آيد

خود نشان دادن است، تأييد طلبی ست، جلب قدردانی مردم ! است چگونه نانی ستنان ھای نانوای اين جھان، من ذھنی، معلوم . نانوا برای ما نان می پزد

  . اوقات تلخی ھاست. روزی و حس خوشبختی و حس ھويت از متعلقات مان خواستن است،  درد ايجاد کردن و درد حمل کردن است. است

  ... ". مردم بدانند من چه آدم مھمی ھستم، کارھای مھمی انجام داده ام، "

اوقات تلخی . نه اينھا روزی نيستند. اينھا روزی ھايی ست که ما به مردم می دھيم، خودمان ھم می خوريم. ھا غذاھا و نان ھايی ست که نانوا می پزداين

  . روزی و زندگی نيست

ا می کنيم، نشان از ع�قه مان به ھم بر آن اساس، وقتی دعو. زندگی که بر اساس ھشياری حضور نباشد، اوقات تلخی را در خانه بخشی از زندگی می داند

  .اينطور نيست. نه. دارد

  . غير از اين نان ھا، چه نان ھا و چه روزی ھايی ھست که از اعماق وجود شما بر می خيزد

  . پنھانی ست.  آرامشی ست در آن اقبالگاه

من .  راجع به چيزی، موضوعی، وضعيتی، کاری، فکر می کنيمھمين اHن" ، مث�"اما ما چگونه روزی ای می جوييم؟ وقتی ھشياری جسمی داريم دائما

زندگی . به روزی به خوشبختی می رسد. ذھنی چون ھشياری جسمی دارد فکر می کند که با انجام دادن، که فکر کردن ھم جزو آن است، به جايی می رسد

  . شروع خواھد شد

  . چنين چيزی نيست

  .يماست که ما به زندگی زنده می شو" بودن"با 

   جز اين روزی که از جھان بيرون می جوييد، چه روزی ديگری را طلب می کنيد؟  :از ما می پرسد
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اما اگر آسان نيست، بدانيد که در دل شما من ذھنی ھست، مرکز شما من . اينکه کار آسانی ست. البته بايد کارکنيم و برای خود و خانواده مان پول درآوريم

برخ�ف جھِت اقبالگاه، جايی ھم ھست که بدبختی و درد و . جلويتان می گذارد، اعمالی که انجام می دھيد مخرب استذھنی ھست و راھھايی که او 

  . بدشانسی آفرين است

  .در رابطه با ماديات ھم من ذھنی نقش دارد

  .ش قوی ستمن ذھنی ا. اگر کسی نمی تواند از نظر ماديات خودش را تأمين کند بايد بداند که من ذھنی نمی گذارد

  . بايد به اقبالگاه برود

  تو دو ديده فروبندی و گويی روز روشن کو

  زند خورشيد بر چشمت که اينک من تو در بگشا

 است و �زم حضور، فضای يکتايی، حاضر. اينطور است" يعنی واقعا. تو دو چشمانت را در روز روشن بسته ای و می پرسی، خورشيد کو؟ من نمی بينم

اين فضای يکتايی می تواند دل ما باشد ھر لحظه ھر فکر و ھر عملی که می کنيم، نيکی و شادی در بيرون بيآفريند، آرامش و .  باشيم ذھنیمنِ نيست که در 

. تگرمای خورشيد ھمان برکات زندگی ست که اول گف. گرمای خورشيد را بگيريم. يعنی می توانيم جلوی پايمان را ببينيمروز، خوبی از آن حاصل شود، 

  چشم ھايمان را چطور می بنديم؟ ... ولی اگر چشم ھايمان را ببنديم، . اHن ھست

وقتی اين لحظه ھشياری جسمی داريم، ھمه چيز و ھمه را از جنس جسم می بينيم، لحظه بعد ھم ھمه چيز و ھمه را از جنس جسم می بينيم، لحظۀ بعد جسم 

  . يعنی چشم ھايمان را بسته ايم. می بينيم

  چرا ما آنقدر ع�قه داريم بشنويم، چرا؟ . اين گوش را کر کن و نشنو: يات قبلی ھم گفتدر اب

  . اگر نشنويم، سودی را از دست می دھيم. چون ممکن است چيزی گفته شود و از درون آن چيزی بدست آوريم

 اينقدرع�قه به چيزھا و اتفاقات بيرونی داريم مگر نه اين است که چرا ما! که از درون شما نمی تواند بجوشد و با� بيايد! اما مردم چه می خواھند بگويند

  . فکر می کنيم که اتفاقات برای ما خوشبختی خواھند آورد؟

  . اتفاقات بيرونی منبع خوشبختی ما نيستند.نهاHن می فھميم و می دانيم که 

اگر بتدريج سرعت . ، ھمين روز روشنی ست که ھمين اHن در آن ھستمآن چيزی که من برای خوشبختی خود �زم دارم و می خواھم، ھمين خورشيد است

  . فکرم را پايين بياورم و ھشياری جسمی ام فروکش کند، زنده به روز می شوم و خورشيد را می بينم

  . خدا ھم منبع خير و برکات. منبع زندگی زمينی و جسمی ست. اين خورشيد سمبل خداست، زندگی ست

  کو؟: فرو بستيم و می پرسيمولی ما چشم مان را 

   :برای اينکه چشم ھايمان را باز کنيم

بصورت قصه و غزل، . مو�نا که دست آوردھايش جامع و در برگيرندۀ خيلی موضوعات است" مخصوصا. توجه و عمل کنيم" بايد به حرف عارفان، دقيقا

. به فارسی ست. آثار گرانقدری که فرھنگ ما را نيز بيان می کند. توضيح می دھمشيرين و شيوا و آھنگين سروده شده و بنده ھم انتخاب کرده و به تفصيل 

  . برخی مواقع ھم به آيات قرآن اشاره می کند و کسانی که دينی ھستند می توانند شناخت درستی از دين خود داشته و در زندگی شان بکار برند. زيباست

*  

  

  . در اين قسمت مثنوی کوتاھی برايتان می خوانم

، دنبال نشان نگرديم، چشم ھايمان را نبنديم، من ذھنی فرو )سوا�ت بی مورد را من ذھنی می کند(اگر به اين آموزش ھا توجه کنيم و سوال بی مورد نکنيم 

  . کش می کند

  . بايد تبديل شويمسوال �زم نيست، .  را بصوت مفھوم توضيح داده ايمگنج حضوربه اندازۀ کافی، ما 

اگر دل بدھيد و متعھد شويد و . در اين مورد شما می دانيد که اين آموزش جامع است" مخصوصا. سوال يعنی مقاومت.  دانه را حفط می کندسوال دانه گی

  .عمل کنيد، نتيجه می گيريد

  . را خوب و متعھدانه گوش دھيد و ياداشت برداريد و عمل ھم بکنيدگنج حضورشما سه، چھار ماه برنامۀ 

  . مھم است که قانون جبران رعايت شود.  را ھم رعايت کنيدقانون جبران.  بينيدنتيجه اش را می

منظورم از قانون جبران، اين است که در ازای آموزشی که می گيريد، کمکی، مشارکتی در گنج حضور داشته باشيد تا ذھن شما بگذارد اين آموزش ھا با 

  . می شودذھن مانع . برای خودتان می گويم. جاِن تان عجين شود
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  .قانون جبران آنچنان در ما نھادينه شده که بطور اتوماتيک چيزھا و مطالبی را که فکر می کند مال ما نيست، به راحتی پس می زند و دور می اندازد

  . بايد با جان يکی شود. اين آموزش ھا به گونه ای نيست که بتوان آن را در جيب گذاشت و رفت

ساده ست و مربوط . حا� سريع می خوانم. قانون جبران را رعايت کنيد.  ذھن به ھزاران صورت با قانون جبران شرطی شده.اول بايد ازسطِح ذھن بگذرد

  .است به کاِر امروز ما

  

  ٢٧١٠ تيب سوم، دفتر ،یمثنو ،یمولو

  قوم گفتند ای گروه مدعی

  کو گواه علم طب و نافعی؟

که ادعا می کنيد که شاگرد مکتب الھی ای کسانی : مردم، آنھايی که در ذھن ھستند، به پيامبران، به عارفان، آنھايی که آموزش حضور می دھند، گفتند

  .ھستيد، دليل طبابت و سودمند بودن داروھای شما کو؟ کجاست؟ نشان دھيد

  ). طبيب اند" واقعا (.شفا بخش است و شما طبيب ايد" مدرکی نشان دھيد که آموزش ھای شما واقعا

  .  می گويد چکار کنيددرد ھای ما را پيدا و آشکار کرده و. حا� در اين مورد مو�نا طبيب است

  چون شما بسته ھمين خواب و َخوريد

  چريد ھمچو ما باشيد در ِده می

اشاره به آيه ای از سورۀ  فرقان . (شما پيامبران نيز مانند ما، وابسته به خوردن و خوابيدن و مانند ما در اين دھکدۀ دنيا مشغول تيماِر تن و پرواِر بدن ھستيد

   )....روست که اين رسول الھی طعام می خورد و در بازارھا راه می رود  از چه : و گفتند ....است

  . شما ھم که مثل ما ھستيد و در اين دنيا می خوريد و می خوابيد : را به ما می رسانند می گوييمنور ھستند و خورشيد، آنھايی که عارفانما به 

  . شما مو�نا را حداقل اينطور نگاه نکنيد

   آب و گليدچون شما در دام اين

  کی شما صياد سيمرغ دليد؟

يعنی شما ھم مقھور عناصر مادی اين جھان . ای مدعيان مقام نبوت، شما نيز مانند ما اسير داِم آب و ِگِل دنياييد:   در اعتراض به انبياء گفتندمردم گمراهباز 

   ، شکار کنيد؟)قابل دسترسی نيست(ل را خاکی ھستيد، جسم داريد، غذا می خوريد، با اين حال چگونه ممکن است که سيمرغ د

  ُحّب ِجاه و سروری دارد بر آن

  که شمارد خويش از پيغامبران

  :اين بيت ھمچنان ادامۀ اعتراض و سرپيچی مردم گمراه است

  . دوستی جاه و سروری عارفان را واداشته که خودشان را از پيامبران بدانند

  ما نخواھيم اين چنين �ف و دروغ

   گوش و افتادن بدوغکردن اندر

  .اينھا �ف و دروغ است و ما گوش نمی دھيم و مانند مگس در دوغ نمی افتيم

  انبيا گفتند کين زان علتست

  مائه کوری حجاب رؤيتست

 ايد و مرتب می خواھيم بدانيم که اگر اHن روز است و شما در حضور ھستيد و فضای حضور شما را محاصره کرده و شما ھشياری حضور را تجربه کرده

   بيدار شو، چشم ا ت را باز کن، چرا ما چشم مان باز نمی شود؟ :ھم با چماق به سر ما می زنيد و می گوييد

اگرنقش حتمی زندگی برايتان روشن شود، ديگر مقاومت و کوشش نخواھيد کرد که روز . برای اينکه به نگھدارِی مِن ذھنی بصورت دانه، اصرار داريد

  . تسليم می شويد، ديد تان را اصLح می کنيد. تری بشويد، اجازه می دھيد که زندگی شما را متLشی کندبروز دانۀ کامل 

 اين عناد و ستيِز شما، از ھمان بيماری اخ�قی و روحی ناشی می شود، زيرا کوردلی مانند پرده و حجاب مانع ديدن انسان :پيامبران، اولياء، عارفان گفتند

  .می شود

پردۀ من ذھنی .  ست که ھشياری جسمی به وجود آورده و شما اين گوھر يعنی حضور را در دست ما نمی بينيدمرِض مِن ذھنیه خاطر ھمان بنابراين، ب

  . حجابی ست که مايه کوری ديِد شما شده
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  دعوی ما را شنيديت و شما

  نبينيد اين گھر در دست ما؟ می

  :ندانبياء، اولياء، عارفان، به آن قوم ستيزه گر گفت

   در دست ما نمی بينيد؟) گوھر ھدايت، اعجاز و نفوذ ک�م (شما که دعوت ما را شنيديد، آيا اين گوھر را

  . ھر کس آموزش مو�نا را ببيند و گوھر حضور را نبيند، به من ذھنی دچار است

  امتحانست اين گھر مر خلق را

  ماش گردانيم گرد چشمھا

  .ا در اطراف چشم آنھا می گردانيم تا آن گوھر را مشاھده کنند و به راه ھدايت باز آيندآن ر. اين گوھر مايۀ امتحان مردم است

  آيا حضور را حس می کنيد؟ نمی بينيد؟ . شما ھم می توانيد امتحان کنيد. اين گوھر حضور، امتحان شماست

  . ش زاييده می شود و اگر کسی آن را نمی بيند، مريض استمن ذھنی داريد؟ ما اين گوھر را ِگرِد چشم ھا می گردانيم، ھر کس آن را ديد از ذھن ا

  ھر که گويد کو گوا؟ گفتش گواست

  بيند گھر حبس َعماست کو نمی

ھمين سخن دليل بر اينست که او گرفتار زنداِن کوردلی  پس گواِه صدق و حقانيِت شما کو؟: با اين ھمه ھدايت و َبِينه، ھر کس به پيامبران،عارفان، بگويد

  . گوھر الھی را نمی بيندشده و

  .يادمان باشد، يکی از موانع فھم مشکل نشاِن حضور است که شما ميخواھيد آن را بصورت جامد، ذھنی ببينيد

  . من بفھمم. مشخصات حضور چيست؟ نشان بده :سوال می شود" مکررا

  .حضور توضيح ندارد

  .ی بيند و حبس کوری ستھر کس گواه و نشانه اش را بپرسد، ھمين گواه ست که گوھر را نم

  آفتابی در سخن آمد که خيز

  که بر آمد روز َبرجه کم ستيز

  ...از خواب برخيز که روز شده، کمتر لجاجت کن، : برای مثال، ھر گاه آفتاب با زباِن حال به تو بگويد

  . بلند شو: می گويد. آفتاب می آيد و شما ھم خوابيديد

  . بلند شو: می گويد. ده و شما ھم خوابيديددر زندگی ما ھم آفتاب آمده و طلوع کر

  تو بگويی آفتابا کو گواه؟

  گويدت ای کور از حق ديده خواه

آفتاب در جواب .  يعنی به چه دليل می گويی که روز شده است؟ دليل بياور که طلوع کرده ایای آفتاب، گواِه تو کو و کجاست؟: و تو در جواب آفتاب بگويی

  ).آفتاب آمد دليل آفتاب: (زيرا.  ای نابينا برو از خدا چشم طلب کن: يداين سواِل خام تو می گو

  . ما دانه گی مان را ادامه داده ايم

اHن اگر لجاجت مان را متوقف کنيم، اگرمدتی ھوش حسی مان را کر کنيم، اگر مدتی از قضاوت واز غيبت، از بدگويی، از بدبينی از درد ايجاد کردن، از 

  . رھيز کنيم، تسليم شويم و صبر کنيم و اين لحظه از زندگی رضايت داشته باشيم و شکر کنيم، طلوع آفتاب را می بينيمتقويت من ذھنی، پ

ضرورت ندارد که ده کتاب ديگر بخوانيد تا .  ھر کس ھر جاست مشاھدۀ آفتاِب حضور برايش ميسر است. �زم نيست سی سال کار کنيد تا آفتاب را پيدا کنيد

در فضای يکتايی شما . شب فضای من ذھنی و روز فضای حضور و يکتايی ست. لوع آفتاب و روز را ديدن و از شب در آمدن را حس کنيداين قضيۀ ط

شادی از اعماق . زنده ھستيد و خود شاھد زنده بودن خودتان. بودن و روی پای خود بودن را بدون کمک گرفتن از گيرک ھای اين جھانی حس می کنيد

  .  جوشد و تمام ذرات وجودتان را مرتعش می کند و متوجه اين ارتعاش ھستيدوجودتان می

  . زيبايی و نيکی می آفرينيد. ِخرد زندگی از شما بيان می شود و شما آن را می بينيد و می فھميد

  .در آن يکی غزل ھم گفت که با من ذھنی، بدبختی و درد و گرفتاری می آفرينيد، ُبرد ندارد، اَبتر است

   روشن ھر که او جويد چراغروز

  عين جستن کوريش دارد بLغ

  .ھر کس در وسط روز روشن، چراغ به دست گيرد تا روشنِی روز را ببيند، ھمين جستجو دليلی بر کورِی اوست



485 -   برنامه . گنج حضور   ٣ دی  ١٣٩٢   -    24/12/2013 

 

 

25 

 

 کوِر موشِی مِن ذھنی چراغ اينجا، من ذھنی ست، ھر کسی که در روز روشن که آفتاب زندگی، حضور، در انسان ھا طلوع کرده، بخواھد از اين چراغِ 

اينھا . نور الگوھای ذھنی خودمان را می بينيم. فکرھا ھم دانِش محدود و محدوديت است. ما فقط فکرھا را می بينيم. استفاده کند، ھمين، دليل کوری اوست

  . ُبرد ندارد و اَبتر است

  

  ای بينی گمانی برده ور نمی

  ای که صباحست و تو اندر پرده

  . صبح شده يا نه، ای حق ستيز تو در حجاب و پردۀ جھل و عداوت ھستی"  را نمی توانی ببينی و به شک و گمان می افتی که آيا واقعاو اگر روِز روشن

در ما ھمۀ ما اين را متوجه شده ايم و می دانيم، خيلی از ما بيدار شديم با�خره تا اندازه ای، خ�صه حدسی زده و گمانی برده ايم و معرفت و شناختی ھم 

  .چوب �ی چرخ خود مان نگذاريم. سوال نکنيم. بھتر است که ادامه دھيم و عجله نکنيم. بوجود آمده

  کوری خود را مکن زين گفت فاش

  خامش و در انتظار فضل باش

که ُمھِر خموشی بر لب زنی و بلکه ادب اقتضا می کند . ای حق ستيز، کوردلی خود را با اينگونه سخنان خام و بی اساس و سوا�ت مغرضانه آشکار مکن

  .در انتظار فضل و َکَرم الھی باشی

  . آفتاب کو؟، خدا کو؟، چرا من نمی بينم؟، صبر کن:نگو

  در ميان روز گفتن روز کو؟

  خويش رسوا کردنست ای روزجو؟

  .و بی اعتبار می کند روز کو؟ کجاست؟ ھمين حرف، تو را رسوا :در پِی روز ھستی، اينکه در وسِط روز می پرسی" ای که ظاھرا

   من اگر رشد کنم و گندم شوم، چه خواھد شد؟ :روز جو در روز، مانندھمان گندمی ست که پرسيد

اگر در ميان روز بگوييم روز کو؟ . ما ھم ھمينطور ھستيم!. نشکافته و گندم نشده نمی توان فھميد من چگونه توضيح دھم؟  تو که گندم بودن را ھنوز نديدی

نترس .  جستجونکن. شما مفھوم خدا، مفھوم حضور را جستجو نکنيد، بلکه اجازه دھيد ھمين که جستجو می کند، متوقف شود. سوا کرده ايمخودمان را ر

  .نترس. بگذار شکافته شوی

  صبر و خاموشی َجذوِب رحمتست

 وين نشان جستن نشان علتست

  . ونه دليل و برھان طلب کردن، ع�مت بيماری اخ�قی و روحی ستاما اينگ. صبر کردن و خاموشی ُگزيدن، رحمت الھی را جذب می کند

علتش ھم ھمين من . يکنوع مريضی معنوی ست و کج فھمی. دارد) بيماری(و ھر کسی که نشاِن قلمرو بھشت را جستجو کند آن آدم مريض است و علت 

  . به جای شکفته شدن دانه، دانه گی را حفظ کردن است. ذھنی ست

  . آخر عمرمان يک من ذھنی کامل به جھان ارائه کنيم؟می خواھيم تا

  اَْنِصُتوا بپذير تا بر جان تو

  آيد از جانان جزای اَْنِصُتوا

  . بپذير تا پاداش آن فرمان رسد) با دل و جان(را " خاموش باش"فرمان الھی 

  گر نخواھی نکس پيش اين طبيب

  بر زمين زن زّر و َسر را ای لبيب

اگر نمی خواھی به ذھن . خواھی دوباره دچار بيماری روحی و اخ�قی شوی، مال و جانت را در برابر طبيب الھی بر زمين بزنای خردمند، اگر نمی 

برگردی و بيماری ذھنی ات عود کند، پرستش تصوير ذھنی، پول و متعلقات و دارايی، بطور کلی ھويت ات را از آنھا ِبکن و نزد اين طبيب، زندگی، خدا، 

  .ت را بر زمين زنسرو عقل ا

  گفت افزون را تو بفروش و بخر

  بذل جان و بذل جاه و بذل زر
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 نبايد حرف من ذھنی" اص�. يعنی اينقدر فضولی نکن و در عوض، ايثار جان و ترک مقام و بذل مال را خريداری کن. حرف زيادی را بفروش، ساکت باش

از جان . حرف اضافی زدن را بفروش. برکت دارد اما من ذھنی حرف بزند به ما لطمه می زنداز آن فضا که فکر می کنيد . ھر چه بگويد ضرر است. بزند

  . و جاه و پول ببخش

  . جالب است که خيلی گنج حضور را گوش می دھند و بعضی ھا عليرغم اينکه پول ھم دارند اما حتی برای خريد سی دی ده د�ری صرفه جويی می کنند

  .راه، بايد صرف ھويت زدايی مان شودپول ما برای پيشرفت در اين 

نگذاريد که فضل و بخشش تان، از . من ذھنی فضل و بخشش بلد نيست. من ذھنی وقتی بذل کند، می خواھد بندگی اش کنيد. من ذھنی می خواھد بذل کند

  . موضِع من ذھنی باشد

  تا ثنای تو بگويد فضل ھو

  که حسد آرد فلک بر جاه تو

  .را بستايد، تا جايی که حتی آسمان و آسمانيان نيز به مقام و مرتبۀ معنوی تو غبطه بخورندتا فضل و کرم الھی تو 

  . بيا مال و پول ات را در اين مسير خرج کن، تا فضل ھو به تو دعا کند

  .عنصر ديگری غير از انسان نمی تواند به آن مقام برسدھيچ 

  .انسان آنجاست، به آن درجه رسيدهاHن . شودھر باشنده ای می خواھد وارد ھمان فضای اقبالگاه خوش 

  چون طبيبان را نگه داريد دل

  خود ببينيد و شويد ازخود َخِجل

يعنی بينايی درونی شگرفی پيدا می کنيد که به کمک .  را خشنود سازيد، در آنصورت واقعيت درونی خود را خواھيد ديدعارفان، اين طبيبان الھیاگر دِل 

اين شرمندگی بد نيست آدم خود را می بيند که دست به . ی خواھيد شناخت و در آن صورت از جھل و غفلت خود شرمنده می شويدآن، باطن خود را بخوب

چه خوب است که عارفان ما را تأييد کنند اگر . چه کارھايی می زند و ديگر آن کارھا را انجام نمی دھد ولی وقتی در من ذھنی باشد، آ ن کارھا را نمی بيند

  .  حرف ھای مو�نا را گوش می کنيد و عمل می کنيد پس او ھم شما را تأييد می کندشما

  دفع اين کوری بدست خلق نيست

  ليک اکرام طبيبان از ھد يست

  د؟ بدون شک انبياء و اولياء مخلوق اند، آيا درماِن کوردلِی بشر به دست مخلوق انجام می شو: گويا کسی می پرسد. اين بيت در جواب سوالی ست

احترام کردن و خدمت . (رفع اين کوری از دست مخلوق برنمی آيد ولی طبيبان الھی بر اثر ھدايت الھی می توانند به انسان ھا بينايی باطنی عطا کنند: جواب

  ).به طبيبان الھی از ھدايت الھی سرچشمه می گيرد

اينھا به ند و اگر عارفان و طبيبان الھی می توانندکمک کنند برای اين است که در رفع کوری ما که در واقع کوری من ذھنی ست، مردم نمی توانند کمک کن

  .نور ھدايت مجھزند

ھر کسی که به گنج حضور زنده شود و در او ھشياری حضور، به اندازه کافی برقرار شود در حدی که واکنش نشان . نور ھدايت ھمين گنج حضور است

  .ِخرد زندگی از او بتواند بيان شود اين آدم به نور ھدايت کننده ھم مجھز استندھد و بداند که به اين نور زنده ست و 

  اين طبيبان را به جان بنده شويد

  تا به مشک و عنبر آکنده شويد

  .ر شويداز صميم دل به طبيبان الھی خدمت کنيد تا با ُمشک و عنبر نفحاِت ربانی پُ 

، مشک و اقبالگاه خوش ھمان بودن می رساند اين بودنش گوش می کنيم و عمل می کنيم اين ما را به ما در اين مورد، مو�نا را می گيريم و به حرف ھاي

  . عنبر است که به آن آکنده می شويم

  :سريع بقيه را ھم توضيح می دھم. فکر می کنم پيغام غزل به اندازۀ کافی توضيح داده شد

*  

  حال ببينيم در ذھن چه اتفاقی می افتد؟

  کشانندت کشانندت و زان سو می از اين سو می

  مرو ای ناب با ُدردی بپر زين ُدرد رو با�

  . به آنطرف برويم دوباره آن ديگری چيزی می گويد می رويم طرف ديگر. ما را از اين طرف می کشانند، کسی چيزی می گويد ما واکنش نشان می دھيم
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چرا؟ چون ھشياری جسمی . اين خوب نيست.  گويد باز به طرف ديگر کشيده می شويمفکر اينطرف و آنطرف کشيده می شود، کسی يا تلويزيون چيزی می

ولی ما ناب ھستيم، خالص ھستيم، صفا ھستيم، قسمت باقی ماندۀ ِکِدر شراب . داريم و معتاد به اجسام ھستيم و تا جسم می بينيم، به ھر طرف کشيده می شويم

  .بپريم برويم با�. ی را که با آن ھم ھويت ايم رھا کنيم، ما صافيمما بايد آن چيز. نيستيم، قسمت صاف شراب ھستيم

  پوشی درون خلوت سينه ھر انديشه که می

  نشان و رنگ انديشه ز دل پيداست بر سيما

رون را درست نمی توان بي. اگر وضعيت ھای بيرون شما خراب است بايد درون تان را عوض کنيد. شما می دانيد که درون ما به بيرون منعکس می شود

  . کرد تا درون عوض شود

درون ما دل ما، من ذھنی، فکرھای ماست، باورھای ماست، اموال ماست، . برای مساعد نمودن شرايط بيرونی مان، بايد اول درون مان عوض شود

  . بصورت فکر در مرکز ماست

ا می آيد؟ آيا اين انديشۀ شما،از منيت و از من ذھنی صادر شده، يا اين اينھا و قدرت ما بصورت فکر از من ذھنی که دل ما شده، می آيد؟ عقل ما از آنج

انديشه که دل شماست عقل کل است، دل تمام عالم است، انديشه ھا و تصورات روحانی ست، انديشه ای ست که منافع ھمه را در بر می گيرد، خير و بر 

  کت از آن می آيد؟ 

 اگر انديشه ای نيک باشد يعنی از فضای حضور توليد شده باشد نيکی و برکت می آفريند، اگر از منيت و من اما اين انديشه که در بيرون منعکس می شود

  . ذھنی صادر شده باشد برای ما درد ايجاد می کند

  .در دردسر ھا، بيخود دنبال عوامل بيرونی نگرديد شما خودتان ھستيد که دردسر ايجاد می کنيد

  ).اين قضيه مھم است.(در بيرون و ظاھر و روابط ما ھر اتفاقی که می افتد از درون ما، بيرون می آيد.  بر سيمانشان ورنگ انديشه زدل پيداست

  نوشد ضمير ھر درخت ای جان ز ھر دانه که می

  شود بر شاخ و برگ او نتيجه ُشرب او پيدا

  ز دانه سيب اگر نوشد برويد برگ سيب از وی

   خرماز دانه َتمر اگر نوشد برويد بر سرش

 ھر آنچه که در باطن اوست و بر او مقدر شده و طی پروسه ای کسب کرده، برای ايفای نقش و ُرلی که در ارتعاش و - ھر پديده ای -ای جان، درخت (

  ).می گذاردھمنوايی و پخش به اطراف و محيط  و ديگر موجودات دارد، آشکار می کند و بر شاخ و برگش ثمر و نتيجۀ ت�شش را بيان و به نمايش 

  .محصول دانۀ سيب، درخت سيب و محصول دانۀ خرما، درخت خرماست

  .از دانۀ سيب، سيب توليد می شود؛ از دانۀ خرما، خرما توليد می شود و شيرينی بدست می آيد

خ�صه اينکه شما . ما ھم شيرينی ستھمان که خدمت تان توضيح دادم، البته اشاره به سيب، شايد اشاره به ھمان ميوۀ درخت ممنوعه ست و به اعتباری خر

  آيا در زندگی تان ھر لحظه خرما، شيرينی می آفرينيد يا درد؟

   آبشخور فکر کجاست؟:بستگی دارد به اينکه

 ست خدايیل ما است يا دجسم  عارفان، آنھا که بينا ھستند وقتی به ما نگاه می کنند می فھمند که دل ما از جنس باور و از جنس :در اينجا مو�نا می گويد

  . اما چيزی نمی گويند و ايراد نمی گيرند و اگر ضروری باشد و مجبورشوند اظھار نظر کنند، با ايما و اشاره مطلب را می رسانند

  .يمشايد با خواندن اين موضوع ما ھم ياد بگيريم که اگر می خواھيم انتقاد کنيم با ايما و اشاره و مراعات و م�حظه، حق مطلب را بجا آور

  

  چنانک از رنگ رنجوران طبيب از علت آگه شد

  ز رنگ و روی چشم تو به دينت پی برد بينا

ھمينطور که طبيبان بصورت مريض ھا نگاه می کنند، از مرض شان آگاه می شوند، ھر عارفی ھر بينايی به چشم تو نگاه کند و کمی با تو حرف بزند، به 

  . اری يا دلت خدايی ستمی فھمد که من ذھنی د. دين ات پی می برد

در حضورشان باشيد که . چھار جمله بيشتر �زم نيست، عارف متوجه می شود که شما از کجا می آييد. از طرز حرف زدن و عمل کردن ات می فھمد

  به شما خواھند گفت که دين شما چييست؟" ولی آيا فورا. می فھمند" فورا

  ...ت؟ در باطِن تو، عقِل کل است؟ دِل شما، خداست؟ دل شما، زندگی س" آيا واقعا
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 وضع ام خراب است، روابط ام خراب است، با ھمه دعوا دارم، ھمه بر ضد من عمل می کنند، به من ظلم شده، اينھمه درد کشيده ام، ب� :کسی که می گويد

  سرم آمده، يعنی چه؟ 

  . دلم خدايی نيست. يعنی دلم جسم است. يعنی من ذھنی بزرگ دارم

ن او سالم است و قيافه اش بشاش است و می خندد و خردمند است و حرف ھايش خردمندانه ست و مسائل را حل می کند، دلش به حضور زنده کسی که ت

  . ست

  .دين ما باورھای ما نيست. پس ديِن ما، از دِل ما می آيد

  .  ای ديدِن تو دين من و ای روِی تو ايمان من:مو�نا می گويد

  داند مھر و کين توببيند حال دين تو ب

  ز رنگت ليک پوشاند نگرداند تو را رسوا

اگر عاشق ھستی از .  را می بيند و می فھمد که ِمھر داری يا کين ؟ اگر موضع برخوردھای تو از من ذھنی ست، کين داری)روش و مرام تو(حال، دين تو 

  . جنس عشقی، ِمھر می ورزی

  .ما ھم ياد می گيريم. می کندتو را می پوشاند و رسوا ن. از رنگت می فھمد

  خواند دارد ولی با لب نمی نظر در نامه می

  داند کز اين حامل چه صورت زايدش فردا ھمی

  آيا ما آلت شکنجه مان را با خود حمل می کنيم؟ . نظر به نامۀ ما، نظر بر ھستی ما می اندازد

  :حال، آيا. آلت شکنجۀ ما، من ذھنی ماست

   لحظه توانايی ايجاد درد داريم يا ديگران ما را می آزارند؟ درد می دھند؟ من ذھنی دِل ما ست؟ و ھر

  . ما شخصی اش می کنيم، حال آنکه، کسی که من ذھنی حمل می کند واضح است که آخر عاقبتش چه می شود

. رد، آخر سر معلوم است که نتيجه چه می شودھر يک می خواھد ديگری را زير نفوذ وکنترل خود در آو.  تام و تمام با ھم ازدواج می کنندمِن ذھنیدو 

  . حدس زدن آن خيلی سخت نيست

، مِن ذھنِی قوی و ُپر درد دارد، می خواھد يک کار تجارت را آغاز کند، رستوران يا مغازه باز کند، معلوم است که چه خواھد شد؟ ورشکست خواھد کسی

  . شد

دوباره تمايل دارند به سمتش بروند و . وبی دارد و شاد است، آرامش دارد، مردم نزد او می رونداخ�ق خ.  ديگر، پذيرش دارد و صبور و تسليم استکسی

  . از او جنس بخرند

  .نتيجۀ کارش مشخص است

  شما ببينيد چه حمل می کنيد؟ 

  .فردا چه خواھد زاييد برای شما؟

  وگر برگويد از ديده بگويد رمز و پوشيده

  مااگر درد طلب داری بدانی نکته و اي

اگر يک بينا نکته ای را در شما مشاھده کرده و بخواھد در مورد آن به شما چيزی بگويد، نھان و رمزی و پوشيده و با ايما و اشاره مطلب را بيان می کند و 

  . اگر تو درِد طلب داشته باشی، آن رمز و ايما و اشاره را می فھمی

  . ندخيلی ھا ندار.  را بعضی موقع ھا ما نداريمدرِد طلب

در بعضی مواقع ھم برای اينکه بتوانيم در جمعی ابراز وجود (حافظ ھم می خوانيم . بطور سطحی و اگر فرصتی داشتيم، به آثار مو�نا نگاھی می اندازيم

  . ، اگر برنامه ھای ديگری نداشتيم و برنامه ھای تلويزيونی جالب توجه مان نبودند، گنج حضور تماشا می کنيم)کنيم

 بيرون بيايی، آگاھانه و متعھدانه، اين مھم را دنبال می مِن ذھنیبايد از"  اين است که تو می دانی و َتوُھم را فھميدی و واقعادرِد طلب.  نيست طلبدردِ اين 

  .کنی

  .کمک می کنددنبالش ھستيد به شما " اگر نزد عارفی برويد و متوجه شود که شما واقعا.  آنموقع انسان ھای ديگر ھم به شما کمک می کنند

  وگر درد طلب نبود صريحا گفته گير اين را

  کنی ھر جا فسانه ديگران دانی حواله می
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  . اگر درِد طلب نباشد، عارف ھم اصرار نمی کند. عده ای درِد طلب ندارند

   درِد طلب از کجا می آيد؟ 

ر نمی خواھد راه را خطا برود و بلغزد، آماده ست و درِد طلب و چاره انديشی  و حال آگاه شده و فھميده که راه را اشتباه رفته و ديگکسی، درِد زياد کشيده - 

  .دارد

حاضر است وقت بگذارد، پولش را خرج کند . آگاھانه و متعھدانه آواِی درونش را دنبال می کند. کسی، از طريقی، به دليلی، عشقی، ندايی، در دلش افتاده - 

  .   دارداولويت است و مقدمحضور برايش بر ھمه چيز تا از توھم ذھن بيرون آيد و زنده شدن به 

 و نه فردی. بی درِد طلب و چاره انديشی برای برون رفت از خواب و توھماِت ذھن، ھر کاری ھم انجام دھيم، بادام پوک کاشتن است و به جايی نمی رسيم

  . نه جمعی

  .  ذھنی، با منيت و مقاومت و ستيزه، گروه را به نابودی می کشانيماگر در رأس گروھی باشيم، با ديد و برخوردھايمان از موضع و پايگاه

مِن ذھنی زايا . برای خود کار می کنيم، بھتر است حتی ا�مکان، به حضور زنده شويم تا کارھا و برنامه ھا و پروژه ھايمان ُبرد داشته باشند" اگر شخصا

  . نيست، محدود است و دنباله ندارد

  .عقيم است. است که نيم متر آنطرف تر نمی رودمانند ريختن سطلی آب 

  :مثلِ . ولی وقتی ديدگاه و برخوردھايمان، از سرمنشأ زندگی نشأت می گيرد و می جوشد، رونده و زاينده و آفريننده و ثمر بخش است

  . گشاينده و بالنده پيش می رود، جوانه زده، تکرار و تکثير می شود. آموزش مو�نا و عارفان، ُبرد دارد

  

  

**********  


