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 گنج حضور 2متن برنامه شماره 
 

 :تسخیر فطرت -مشرق  پیام - الهوری اقبال

 شد پیدا دری دیرینه گنبد درین تا           عمر همه تپیدم خاک در که گفت زندگی

  

 ۱۲۷۰ شماره سطر سوم، دفتر مثنوی، مولوی،

 نگر دریا دیده   وز بهل کف                                  دگر کف و دیگرست دریا چشم

 عجب نه دریا و بینیهمی کف                              شب و روز دریا ز کفها جنبش

 روشنیم آب در و چشمیمتیره                                 زنیممی بر بهم کشتیها چو ما

 آب آب در نگر دیدی را آب                             خواب به رفته تن کشتی در تو ای

 خواندشمی کو روحیست را روح                            راندشمی کو آبیست را آب

 
 اول: دفتر  - معنوی مثنوی - مولوی

 (:هم در بیان مکر خرگوش - ۶۲بخش )

 
 خدا تا آید پاید کی هوا در                       هوا در هو از تیریست ما فکر

 
 :غزلیات - دیوان شمس - مولوی

   ۷۵۹ : غزل شماره   

 دارد تو سیمای و سر شکرینت خیال کهسپردم       تو خیال به بردم که هدیه هر تو ز

  
 :غزلیات - دیوان شمس - مولوی

 ۱۵۲۰ : غزل شماره  

 فزونم عالم از عشق روی ز                                 ذره نیم از کمترم صورت به  

 آزمونم را هااشکال این من                       دریا و ستقطره هم که قطره یکی

 الیعلمونم از من نکته این در                   است عشق گفت این این من گویمنمی 
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 یک با ه،میکن زندگی زمین کره روی که انسانی ست، کلی انسان منظورم کنیم، توجه انسان فعلی وضعیت به اگر 

 به و بشه بیدار فکر خواب این از باید انسان این و  ".خودش فکر در گمشده" ، کرد خالصه اونو میشه کوتاه جمله

 بمونه.  باقی خودش فکر خواب در بزارین خوب بگن بعضیها ممکنه  داره؟ ای فایده چه این بوخ  .برسه حضور

 و بشه ارهوشی بشه، بیدار بشه، جدا فکرش خواب از که میبایستی انسان و اومده بپایان دیگه کار این میاد بنظر اما

 ماده، خواب از میخواهیم . همینه اینجا در هم ما کار و فکر خواب از شدن بیدار داره فایده چند . برسه حضور به

 کرف خردمندانه و هوشیارانه آگاهانه، بلکه نکنیم، فکر اینکه نه  .بشیم بیدار اندیشه خواب از جدائی، خواب از

  . فردیست فکر، خواب از بیداری فایده اولین  .بکنیم

 به  .میرسیم طبیعی خدائی آرامش یک که خودمون درونی گنج به ما بشیم، بیدار فکر خواب از ما که صورتی در

 یرونب به گدایی دست و میشیم نیاز بی بیرون های خوشی از بیرون، های شادی از دیگه . میرسیم درونمون شادی

 ایجاد ردد خودمون برای ما یرسیم، حضور به و بشیم بیدار که صورتی در پس  .شه فایده اولین این. نمیکنیم دراز

 ندیگرا برای نکنیم، درد تولید خودمون برای اگر و . کرد نخواهیم درد و رنج تولید درونمون در . کرد نخواهیم

 درومون در خودمون، برای ما اگر . داره هم اجتماعی فایده یه کار این دلیل همین به . کرد نخواهیم ایجاد درد هم

  .کرد نخواهیم محدودیت و گرفتاری هم دیگران برای نکنیم، درست دردسر

 ونیادم . بپذیریم میتونیم لحظه این در هستن که همونطور رو همه که اومد خواهد بوجود ما در پذیرش خاصیت یک

 بعد م،پذیری می خودمونو اول ما همینکه . نباشیم دیگران موافق میتونیم ما . نیست موافقت لزوما پذیرفتن، باشه

 به یگهد فایده یک اما  .رسیدیم حضور گنج به حتما ما حال اون در و میکنیم پیدا گسترش ما میپذیریم، رو دیگران

 چیز یه فکر، خواب از شدن بیدار دیگه امروزه . داره نیاز بهش امروز بشر که ایست فایده رسیدن، حضور

 کل اگر نییع بشری، کل نفس امروزه  .واجبیست و الزم چیز یه این . بیاد گیرعارفان فقط که نیست خوشگزرانی

 از ام اگه  . شدنه غرق حال در کشتی یک شبیه درست . میاد بوجود کل نفس یک کنیم، جمع هم با رو آدمها نفس

 .رفت خواهیم اقیانوس اعماق به اون با نپریم، روش

 روی رد بحال تا که موجودیست خطرناکترین میکنه، زندگی زمین کره روی در که هم با نفسها همه یا کل نفس پس

 یزچ یک . اجباره یک بایده، یک خاکی، کره روی انسان برای فکر خواب از شدن بیدار  .است کرده زندگی زمین

 . داره ونودر وشادی درون گنج مزایای اون البته  .میکنیم بودن خوش برای کارو این فقط بگیم که نیست تفریحی

 لتحم بیاد، بر عهدش از رو سوم جهانی جنگ یک میتونه امروزی، انسان میکنید فکر شما . هست بایدم یه ولی

 همچین هی میتونه انسان دیگه باره یه میکنین فکر کردن، جمع ها خیلی که کشتارهمگانی های سالح اینهمه با  کنه؟

 بیدار کرف خواب از که مجبوره خودش بقای برای انسان بنابراین. بپردازه نمیتونه که البته  بپردازه؟ رو ای هزینه

 فر،ن یه فقط نه بگیره، صورت جهان سطح در باید این و. نگیره جدی رو خودش زیاد و نگیره جدی رو فکر بشه،

 نفر. دو

 اصال  .میشه زیاد داره بتدریج ولی است اندک تعدادشون جهان، سطح در شدن بیدار فعال که آدمهایی تعداد بحال تا 

 در اینو و کردن صحبت مولوی، و حافظ به راجع نوشتن و نشستن یعنی میدیم، صورت داریم ما که کاری همین

 ماده خواب غفلت، و فکر خواب از داره زندگی یا بودن یا هستی، که اینه نشانگر این کردن، پخش جهان سطح

 خودش ،خودش نمیخواد. زمین کره در بمونه باقی میخواد انسان و بشه بیدار باید انسانها ما بوسیله که میشه، بیدار

 با هبمیر هم خودش و بکشه رو انسانها همه میخواد نفس . خودش کل نفس خودش، نفس بوسیله و ببره بین از رو

 به و بشه بیدار فکر خواب از باید اینکار بگیره.  برای صورت اتفاقی همچین که بزاره نمیخواد انسان  .اونها

  . برسه حضور
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 خواب از میخواد زندگی هوش، یا کانشسنس  .کیهانیست خواسته و هدف و منظور یک حضور، دیگه فایده یک

 : خوندیم اقبال شعر در. بشه بیدار غفلت

 شد پیدا دری دیرینه گنبد درین تا       عمر همه تپیدم خاک در که گفت زندگی

 ینا بنابراین، . میشه آگاه خودش از خودش زندگی فرد، اون طریق از برسه، حضور به و بشه آگاه نفر یک اگر 

 هست نسانا نوع به مربوط این میشه بیدار خواب از نفر یه جا هر . انسانیست پدیده یه نیست، بلکه فردی پدیده یک

 یرتاث دیگه انسانهای روی میتونه فضا این میکنه، ایجاد که فضائی و میاره جهان این به اون که رو حضوری و

 خواهد وجودب جدیدی دنیای یک بنابراین  .بزاره تاثیر حیوانات روی میتونه ، بزاره تاثیر گیاهان رو میتونه بزاره،

 .  نیست درون ترس انعکاس دیگه دنیا این که اومد

 جمع مرگبار های سالح ما چقدر کنید نگاه . ماست درون ترس انعکاس ما، بیرون دنیای امروز، کنید دقت اگه

 و داریم که هیجانی مهمترین ما . هست همینطور هم فردی لحاظ به . میترسیم ما اینکه برای چرا؟  دنیا، در کردیم

  .کرد خواهیم صحبت بعدا موضوع این به راجع. ترسه میکنه، کنترل رو ما

 اندیشه خواب از غفلت، خواب از میتونه خودش فقط کسی هر  .شخصیست و فردی کار یک شدن بیدار این اما

 اما . بکنن ادهآم اینکار برای ای زمینه اینکار، برای فضائی بتونن شاید . بکنن نمیتونن کاری دیگران. بشه بیدار

 ایدنب ما بنابراین . برسونه حضور به و کنه بیدار فکر خواب از اونو میتونه که هست فرد خود کوشش و همت

 شخصا و فردأ راه این در خودمون و بزاریم پیش قدم باید ما . بکنن ما برای کاری یه بیان دیگران که باشیم منتظر

 هر نابراینب . بشه بیدار اون از غیر نفر یه کنه، کوشش کنه، کار دیگه نفر یه که نیست هم اینطوری و .کنیم کار

 وجهت خودتون به فقط شما میشنویم، که چیزی هر و میاد پیش لحظه این در چالشی هر میگیره، صورت اتفاقی

 میگردیم سیک دنبال بیرون به میبریم هجوم بالفاصله میشنویم، ما که رو خاصی چیز یه وقتی که دیدین و  میکنید؟

  بکنه. پیدا مصداق یکی بر مزیت این یا و عیب و پدیده این البد که

 خودمون در یتغییر میتونیم آیا ببینیم  .بکنیم نگاه خودمون به و برگردیم خودمون به میخوایم ما بعد به حاال از ولی 

 ودمونخ در رو تغییر بلکه برگردیم، خودمون دورن به موارد تمام در که است مهم بسیار بسیار این بکنیم؟ ایجاد

 شر از ما که یستن لحظه یک  .میکنیم فکر دائما ما که میبینیم کنیم نگاه برگردیم خودمون به  .بکنیم ایجاد و ببینیم

 حالت کی کردن فکر این . میکنین فکر چیزی به راجع حتما  خودتون، به کنید نگاه االن . باشیم آزاد کردن فکر

 راه تا ام به میکنه کمک خوبه کردن فکر  میکنیم؟ فکر دائما ما چرا  .میکنیم فکر دائما کرده، پیدا ما در اجباری

 ندگیمونوز بدیم، سامان کارمونو بریزیم، برنامه بزاریم، هدف آینده برای میکنه کمک  .بکنیم پیدا زندگی در مونو

 ؟ است درآمده اعتیاد و اجبار بصورت ما در کردن فکر این چرا و مشغولیم فکر به همش ما چرا ولی  .بدیم سامان

 کردن اموشخ کلید یک دنبال اوقات گاهی  .نمیشه میبینین  نکنید؟ فکر دقیقه پنج میتونید کنید، امتحان شما االن

 وسواس تبصور فکر . کنین نمی پیدا بخوابین، ولی زاره نمی شاید . میکنه ناراختتون شاید میگردین؟ فکرتون

 داره. وجود ما ذهن در نفره دو یا نفره یه مکالمه یک دائما  .داره وجود ما در اجباری و آمیز

 ادمی نظر به  باشیم؟ داشته آرامش ما زاره نمی که چیه اون  کیه؟ اون میکنه، صحبت ما دائما ذهن در که کسی اون

 هب نمیکنه فرق اعتیادی، هر  .داریم فکر به اعتیاد ما . هست همینطورهم واقعا . ایم شده کردن فکر به معتاد ما

 فکر پس  .میشه ختم درد به هم عاقبت و میشه شروع درد یه با فکر، به اعتیاد یا چیزی، هر الکل، مخدر، مواد

 کردن زتدگی ما میاد بنظر که هستیم فکر مشغول چنان ما  .باشه مقوله این از اعتیادآمیز بصورت شاید هم ما کردن

 گرفته کردن رفک معادل رو کردن زندگی و میمیریم نکنیم، فکر اگر میاد بنظر ما . ایم گرفته اشتباه کردن فکر با رو
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 داریم ای میکنه، تهدید رو ما چیزی یه انگار نمیکنیم فکر وقتی و میگیریم کردن فکر از رو بودن زنده حس و .ایم

 رو کردن فکر نوع این و آمیز وسواس فکر این  .میدیم ادامه کردن فکر به مرتب که همینه برای  .میمیریم

 اینطور بینیدب . نکنیم فکر که نیستیم قادر ما یعنی  .فکر با شدن هویت هم یا فک، با شدن یکی میگیم ما اصطالحا

 خاموش شونوفکر نمیتونن یعنی  .هستند مبتال این به زمین کره انسانهای همه نیستین، شما تنها شما؟  مورد در نیست

 فکر میشه واشی فکر وقتی یعنی . گرفتن اشتباه کردن زندگی با رو کردن فکر و  .البته انسانها همه تقریبا و کنن

 بهش اجعر میخوایم ما که ابتالئیست همان این و کنن، زندگی فکر در باید بنابراین . میشه کم داره زندگی میکنن

 ببینیم ایممیخو و بپردازیم بهش میخوایم ما که کاریست گرفتن، جدی رو فکر و کردن فکر اینجور . کنیم صحبت

 . نشیم نفکرمو میکنیم، اداره رو زندگیمون و میکنیم فکر که حال عین در ببینیم فکرمونو میتونیم چه جوری که

 همینه رایب و است مشکل قدری یه فهمیدنش ابتدا در اینکار. نکنیم ایجاد فکری هویت.  نگیریم فکر از هویتمونو

  .برمیگردم روش مرتب من که

 علت ینا که میکنیم ایجاد خودمون در سایه یا شبح شبیه چیزی یک ما دائمی، و اجباری و اعتیادآمیز کردن فکر با

 نگلیسیای در میگیم معموال اینو که میکنیم ایجاد وار سایه و شبحی چیز یه  .فکره بودن وقفه بی و فکر سرعت

 بطور ولی نیست، اون اصلمون ما البته . میکنه درست ما برای هویت که ذهنی" دار من ذهن" یا" مایند ایگویت"

 کرف طریق از لحظه این ما که چیزیست نفس بنابراین پس "نفس" میگیم فارسی در یا  .میکنه ایجاد بدوی

 یه  .یخوادم خوراک جور دو ما فکر گفتیم که همینطور . میکنیم ایجاد وقفه بی اجباری یا اعتیادآمیز یا" کامپالسی"

 باهاشت کردن فکر با رو داشتن وجود رو بودن رو، کردن زندگی چون ما و کنه فکر دائما که اینکه برای خوراک

 یه میخواد یعنی. ماست های من ما، فکر خوراک دومین . ایم زنده که کنیم حس و بدیم ادامه فکرو ، ایم گرفته

 ایجاد ام برای گرفتاری که اینجاست و بکنه بودن من و بودن و هویت احساس اون براساس که فکر کنه پیدا چیزی

 یم خودشو میکنه، پذیرائی خودش از فقط نوازاه، خود که دار من کردن فکر یعنی کردن، فکر اینجور . میشه

 گرفتاری آغاز  .ماست مسئله آغاز میکنه، هویت احساس هم اون براساس و . هست خودش فکر به فقط نوازه،

 دار من کردن فکر کردن، فکر نوع این از میخواهیم . ماست فکری خواب آغاز . ماست محدودیت آغاز . ماست

 . بشیم بیدار

 وجود کف دریا سطح بینید می کنید نگاه اگه دریا به . میکنن تشبیه دریا به را انسان عرفا میدونید که همینطور

 . میشه شروع طوفان بزرگ، موجهای بعدا و آرامه ساعت چندین و داره وجود کوچولو کوچولو موجهای  .داره

 اه موقع بعضی بینید می باشه، ما بیرونی زندگی یا باشه، ما فکر واقع در که ما سطح . همینطوره هم ما سطح

 سطح وقتی دریا، زیر بریم متر صد اگر . میشه طوفانی ها موقع بعضی . داره وجود کوچولو کوچولو موجهای

 طوفانیه، دریا سطح که درسته و آرامه ساکته، و ساکن دریا اعماق  نه؟   طوفانیه؟ هم دریا اعماق طوفانیه، دریا

 سمبل واقع در دریا سطح . آرامه دریا اعماق ولی میره، اونور به اینور از ها میاد، کف بزرگ موجهای میوزه، باد

 اقتصادی یا ما، سیاسی یا ما، اجتماعی مقام و موقعیت مثل  .ماست زندگی موقعیت  .ماست زندگی های وضعیت

 واقع در همه اینها دوستانمون، خویشاوندانمون، مون، ها بچه همسرمون، با ما روابط تمام دیگران، با ما روابط ما،

 . آرامه دائما شماست، وجود اعماق که دریا اعماق ولی . دریاست کوچولوی موجهای یا کف

  شه؟ب دریا سطح کوچولوی موجهای و ها کف فقط و برداره دست بودن دریا از دریا که است شایسته شما بنظر آیا

 اعماق در که رو بودن آرام اون دریا باشه، اینطور اگه . نه که البته دریاست؟ های کف فقط دریا آیا درسته؟ این

 رد وقتی که خدائی آرامش اون ما که است شایسته ما برای پس . کنه فراموش میتونه.  بده دست از میتونه داره،

 فقط  بچسبیم؟ زندگیمون سطح کوچولوی امواج و ها کف به و بدیم دست از اونو داریم، ریشه وجودمون اعماق

 زندگی یکی ماست، زندگی های وضعیت یکی  .میاد بوجود اینجا در مفهموم دو یا معنا دو کنیم دقت اگه بشیم؟  اونا
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 ا،م پول مقدار ما، کاسبی وضع مثل ما، متعلقات مثل . دیگران با ما روابط مثل ما، زندگی های وضعیت . ماست

 االح.  نیستن ما زندگی.  هستن ما زندگی های موقعیت.  هستن ما زندگی های وضعیت اینها  .ما اجتماعی موقعیت

 وضعیت . هست حقیقی ما زندگی اما . هستن ذهنمون در ما زندگی های وضعیت ، که اینه فرقش ؟ چیه فرقش

 ذشتهگ یه شما کار یا شما، شرکت یا، شما تجارت وضع . دارند آینده و گذشته یعنی . هستند زمان در ما زندگی های

 تمام و کامل االن همین شما زندگی اما . شد خواهد چه جوری که کرد بینی پیش میشه حتی  .داره هم آینده یه داره،

 . بشید مند بهره ازش شما میتونید و تپه می شما وجود ذرات در داره و وجو شما در و نداره هست، نقصی

 هیچ . لهکام و تمام و تام همیشه ما زندگی ولی. بشن بهتر میتونن همیشه. اند ناقص همیشه ما های وضعیت بنابراین

 . نشید دریا فک ببینید و فقط بودنتونو دریا اگر دارید، دسترسی بهش شما و باشه ناقص ما زندگی که نیست ای لحظه

 نگاه رو دریا روی کنید، امواج دقت ولی. دریاست به متعلق هم ها کف . هاست کف هم دریاست هم دریا واقع در

 یستن دریا روی کفی هیچ . بمونه ثابت که نیست دریا سطح در موجی هیچ . موقتیست گذران حال در کنید، دائما

 االن ما در ما زندگی ولی . تغییره درحال دائما ما زندگی های وضعیت پس. گذره حال در دائما . بمونه ثابت که

 ادنمیخو چیزی هیچ . هست تمام و تام لحظه این در شما زندگی . است لحظه این در همیشه زندگی . میکنه ارتعاش

 رایب همیشه زندگی . بشین مند بهره زندگی از بتونید که خواین نمی چیزی هیچ اصال  .کنیم اضافه بهش ما که

 شما زندگی وضعیت . شماست زندگی وضعیت ناقصه که چیزی اون . میسره شما برای لحظه این  .هست شما

 گذره. حال در دائما که دریاست روی های کف و کوچولو امواج همون معادل

 :میگه مولوی بنابراین

 نگر دریا دیده وز بهل کف                      دگر کف و است دیگر دریا چشم

 عجب نی دریا و بینی همی کف               شب و روز دریا ز ها کف جوشش

 روشنیم آب در و چشمیم تیره                      میزنیم بر بهم کشتیها چه ما

 آب آب در نگر دیدی را آب خواب                   به رفته تن کشتی در تو ای

 خواندش می کو روحیست را روح   راندش               می کو آبیست را آب

 زندگی و باشی دریا یا کنی زندگی کف با میخوای تو . داره فرق دریا چشم با کف چشم انسان ای میگه مولوی پس 

 گفت رو فک یعنی ،نگر دریا دیده وز بهل کف ولی میگه  ببینی؟ دریا چشم به یا ببینی کف چشم به میخوای کنی؟ 

 تولید دریا از امواج و ها کف این ، شب و روز دریا ز ها کف جوشش . کن نگاه دریا دیده با و بگذار یعنی بهل

  .خیزند می بر شما از شما، های فکر همه.  خیزند برمی شما از شما، زندگی های وضعیت تمام  .میشوند

 عجب نی دریا و بینی همی شب             کف و روز دریا ز ها کف جوشش

 تو بینی.  نمی بودنتو دریا اما بینی، می بودنتو کف تو بینی.  نمی رو دریا اما بینی می رو کف تو میکنه، تعجب 

 آرام رو، بودنت دریا ولی گذرند، حال در دائما که بینی می رو دریا روی گذران امواج زندگی، گذران وضعیت

 :  یگهم دیگه جائی .  درنگر دریا دیده وز بهل کف:  میگه پس، شده.  بسته تو دریای بینی.  چشم نمی رو بودنت

 خدا تا آید پاید کی هوا در       هوا در هو از تیریست ما فکر
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ایسته،  نمی وای که هوا در . میشه پرت هوا در دریا همون از یا( خدا معنی به)  هو از که تیرهایست ما افکار پس

 دریا کوچولوی امواج و دریا کف هم و هستید دریا هم شما که اینه اینا تمام حاال . دریا بطرف دوباره برمیگرده

 توضعی . ایم چسبیده زندگی گذاران چیزهای به و هامون کف و ایم بریده دریا از ما که کنید دقت ولی . هستید

 وجود در ما زندگی که حالی در . ماست بیرونی قسمت در ما، زندگی وضعیت . داره فرق ما زندگی با ما زندگی

 ازش ممیتونی نقدا موجوده، االن همین یعنی . حقیقیست ما زندگی ولی ذهنیست، چیز یه ما زندگی وضعیت . ماست

 یبیرون نواقص به و . هست ما دسترس در هم همیشه و کامله اون و مهمه اونکه بنیاده، با که اونه . کنیم استفاده

 ام زندگی . هست آینده و گذشته در یعنی . هست زمان در ما زندگی وضعیت  .نداره بستگی ما زندگی وضعیت

 .ثابته ما در همیشه ما زندگی ولی تغییره حال در دائما ما زندگی وضعیت  .باشه یادمون این ست، لحظه همین

 بین از و میرن می مرتبا ، ما زندگی وضعیتهای که حالی در. ست زنده همیشه زندگی پذیره، نمی مرگ زندگی

  . میرن

 ت،هس" من" توش که میکنه فکری یعنی میکنه، فکر" دار من" وقتی ما ذهن میکنه؟  چیکار ما ذهن ببینیم حاال

 میشه ومیخواد هویت هم میشه، همجنس اونها با و میکنه تجسم فکر در یعنی خودش، در رو زندگی گذرای های چیز

 اب ذهنمون طریق از ما که همینه ما ابتالی بزرگترین واقع در و  .بذاره زندگی بجای و کنه درست هویت ما برای

 مثل مون، اجتماعی موقعیت مثل زندگی، گذران های وضعیت و دریا سطح کوچولوی اواج با دریا، سطح امواج

 نای از . ایم شده هویت هم اینها با  .ایم شده همجنش اینها با  .ایم شده یکی اینها باورهامون، با مثل متعلقاتمون،

 یه اینجا حاال . بکنیم داشتن وجود احساس و بودن زنده احساس یا بودن خود احساس میخواهیم گذاران چیزهای

 اونها بکنیم، داشتن وجود احساس میخوایم دریا سطح امواج یعنی گذران، چیزهای براساس وقتی . میاد پیش اشکال

 نیست اینطوری  .طبیعیست بسیار بسیار دریا سطح تغییر که درحالی . میگیره وجودمونو ترس میکنن، تغییر وقتی

 میشه ادزی ما پول که وقتی که نیست اینطوری و.بشه ما کم پول که میشه هم موقعی یه  .بشه زیاد همیشه ما پول که

 .باشه بد اومدن پایین به میکنه شروع وقتی باشه، خوب

 فرق بنابراین  .میشه کم روی یه میشه زیاد روزی یه . هست که همینطورهست ما بیرونی سطح این واقع در

 نابراینب . داره ما زندگی در اساسی اهمیت تا دو این تشخیص و زندگیمون، و زندگیمون، های وضعیت بین گذاشتن

 تنها هن بعالوه.  کنیم زندگی ترس با باید دائما باشیم، شده هویت هم زندگیمون های وضعیت با ذهنمون در ما اگر

 احساس ام همیشه که بینین می بکنید، نگاه خودتون تجربه به و باشیم کرده دقت اگر گرفت، خواهد را ما وجود ترس

 شده ییک اونها با ما که زندگی های وضعیت اینکه برای  چرا؟ ایم، داشته بودن کم داشتن، کم احساس بودن، ناقص

 وجود براساس ما بنابراین. کرد کاملش میشه همیشه کرد، بهترش میشه همیشه . باشه کامل نمیتونه موقع هیچ ایم،

 . تننیس ما زندگی و ماست زنگی های وضعیت اینا. بکنیم داشتن بکنیم، احساس وجود بودن احساس نباید اونها

 با راگ میشیم، هویت هم زندگیمون بیرونی گذران های وضعیت با ما میاد.  وقتی پیش هم ای دیگه اشکال یک اما

 طبیعی ن،بر بین از میخوان اینها وقتی بکنیم، اونا براساس داشتن وجود حس و بشیم یکی زندگیمون های وضعیت

 طی خودشونو طبیعی حالت و برن بین از اینها بذاریم خوایم نمی . چسبیم می اینها به ما برن، بین از که هست هم

 ایه وضعیت به چسبیدن اثر در ما رنجهای تمام بنابراین . میشیم رنج میشیم، دچار درد دچار نتیچه در و  .کنن

 عنیی فکر خواب پس  .فکر خواب از تعریفیست یک این. هست فکرمون بوسیله اونها با شدن هویت هم و گذران

 دگیزن گذران های وضعیت با که بکنه احساس  . بکنه بودن" من" احساس آنکه برای . میخواد خوراک فکر اینکه

 نابراینب . بگیره فرا رو ما وجود ترس بکنه و  ترس احساس و بچسبه خودش مسائل به کنه ایجاد مسئله و شده یکی

 ستر انعکاس همش مون، بیرون در کردیم درست که چیزی اون یعنی بیرون، در درونمون انعکاس که بینیم می
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 هست هم طبیعی و میره بین از داره که چیزی اون به چسبیدن اثر در کنیم می ایجاد که رنجی این مونه و درون

 . میده دست ما به درد میده، احساس دست ما به رنج احساس بره، بین از که

 یک نبالد واقع در کنیم، متوقفش اونو تونیم نمی ما و ایسته نمی و میکنه کار داره وقفه بی ذهن اینکه علت میگن

 یعنی خود، اصل کردن گذاری سرمایه و شدن هویت هم اثر در خودش، اصل از شدن جدا اثر در که میگرده شادی

 یک جستن یعنی حرص چی؟ یعنی حرص کنید، نگاه  .داده دست از فکر در مادی چیزهای در خود حضور

 ام . توهمه همش که شادی نوع یه آوردن بدست برای آینده در اونم بیرونی، چیزهای در موفقیت یک رستگاری،

 این در ام، کرده گم که را شادی اون بیارم، بدست اضافه چیز یه اگه که فکر این با یا شدن هویت هم با تونیم نمی

 ما هک درسته . کنیم مالحظه میتونیم هستیم سنی هر در که ماها شخصی تجربه  .کرد خواهم پیدا بیرونی چیز یه

 عداب ولی. بیرونی چیزهای آوردن دست با ها موقع بعضی رو بودن ناقص حس رو، داشتن کم حس این ایم پوشونده

 هک درسته . داره وجود ما در داشتن کم و بودن ناقص حس اون هنوز ولی بوده توخالی بسیار این که شدیم متوجه

 و هست زیر در حالت اون ولی . رو حالت اون پوشوندیم روز بیست روز، ده هفته، یه اومد، بدست ای تازه چیز

 حس و موفقیت حس اونها با شدن هویت هم با شاید و میاد گیرمون چی بیرون برگردیم دوباره که میاره فشار ما به

  .نیمک جایگزین میگیریم، بیرونی چیز از که خوشی این بوسیله رو داده دست از شادی اون و کنیم رستگاری

  : میگه شعر به دوباره برمیگردیم

 عجب نی دریا و بینی همی شب       کف و روز دریا ز ها کف جوشش

 ! بینیم نمی رو دریا ولی بینیم می رو ها کف ما چطور میکنه تعجب میگه

 روشنیم آب در و چشمیم زنیم           تیره برمی بهم ها کشتی چو ما

 بارهدو. میشیم چیزی یه ذهنمون در . ذهنمون بوسیله  کنیم؟ می ستیزه چه جوری  .کنیم می ستیزه دائما ما میگه 

 . یزننم بر دیگه بهم آب روی در کشتی دوتا اینکه مثل . جنگیم می اون با میاریم، بوجود ذهنمون در دیگه چیز یه

 زندگی هوش شفاف آب در فکری الگوی دو که نیست هواسشون ولی . میجنگن دیگه هم با فکری الگوی دوتا

 هم همیشه که میجنگن دارن کوچیک امواج این . میجنگن با هم دارن ها کف  .هستن کف همون اینا اصال و هستن

 مچش با اینکه برای ست؟ تیره چشممون یا روشنیم آب در ، ماروشنیم آب در و چشمیم تیره  .هستن گذر درحال

  .کنیم می نگاه جهان به داریم "کف"

 آب آب در نگر دیدی را آب      بخواب رفته تن کشتی در تو ای

 آب رد نگر ای دیده را آب تو ای، رفته بخواب فکریت الگوهای در که ای ساده، بطور تن، کشتی در که ای میگه 

 اون میاد، به اون از هوشیاری این که چیزی اون . آب آب به کن نگاه حاال دیدی فکرتو هوشیاری این میگه   .آب

 درسته میده.  هوشیاری ما ذهن این به که دریاست همون این. ماست اصل همون این حضوره، همون اینکن،  نگاه

 پیدا ومون خونه کنیم.  میتونیم اداره رو کارهامون فهمیم، میتونیم می رو جهان حدودی تا کنیم می فکر وقتی ما که

 جزئی چیز هی هوشیاری این باشه جمع هواسمون باید ولی . بذاریم هدف میتونیم.  بکنیم مونو کاسبی میتونیم . بکنیم

 میگه  .بگیریم جدی هامونو فکر نباید ما دلیل همین به. نیست حقیقت کل این . است شده قطعه قطعه . است شده

  . میده آب این به که آبی اون بنگر حاال رو، فکری هوشیاری این  .بینی می اینو تو

 خوانش می کو روحیست را روح راندش     می کو آبیست را آب



                                                              )                                         8( 

 

 

 شد پیدا دری دیرینه گنبد درین تا           عمر همه تپیدم خاک در که گفت زندگی

 

 

 یستا دیگه کلی آب یه کنی، می حس فکرت در که رو جرئی هوشیاری این میکنی، حس تو االن که آبی این میگه 

 این فکر، خواب در کنیم می حس که زندگی ا ین. خوانش می کو روحیست را روح . رانه می جلو به اینو که

 ،داری فضا بدون پذیرش، بدون بینی، محدود با توام محدود زندگی این دردسر، پر زندگی این ناقص، زندگی

 بطرف خوانه می داره اینو  .بزرگه روح یک این  .شده محدود روح این که میاد روحی از این باشه حواست

 .میگیم داریم همیشه که حالتیست همون این درست  .خودش

 ودید،ب کرده گذاری سرمایه که روحی اون شما بکنید، تماشا میکنید االن همین که هایی فکر شما اینکه محض به

 از خودتون و کشید می بیرون اونو فکریتون، الگوهای در کردین گذاری سرمایه که آبی اون هوشیاری، اون

 حس کی بیرون، بکشیم فکر از رو هوشیاری ما اینکه محض به  .میکنین تماشا هم رو فکر و میشین آگاه خودتون

 مهندسم، من دکترم، من ". هستم آن"  و" هستم این من" از قبل و ورای،" هستم من" این که میکنین" هستم من"

 . آگاهه خودش از خودش که هوشیاریست که وجود تمام رو"  هستم من" حس یه . کاسبم من

 بودنشو دریا دریا،. میشه آگاه خودش از زندگی . میشه آگاه خودش از هوش که اینه از عبارت حضور بنابراین

. نهبی نمی رو دنیا کف دید از نمیشه و هویت هم ها کف با دیگه و بینه می بهتر هم رو ها کف موقع اون . بینه می

  . است ستیزه موقع پایان اون . کنیم نمی ستیزه زنیم، نمی بر هم به دیگه ما کشتیها مثل

 گرا حاال  .شنوید می رو ها صدا االن شما  .داریم آشنائی صدا با ما شنوید، می که رو صدا شما. بزنیم مثالی یک

 سکوت بگین ممکنه شما  چیه؟ سکوت که کردین توجه کردین، تمرکز حاال تا شما آیا چیه، سکوت کنم سوال شما از

 مشناسی نمی رو سکوت ما  چیه؟ سکوت میگه سوال حاال . هست سکوت نیست صدا وقتی. صداست غیبت همون

 البته. نیست هم سکوت نیست صدا وقتی . میشه تولید بالفاصله  همینجاست، هم سکوت میشه تولید صدا وقتی . چیه

 حس اشم که رو سکوتی واقع در اگر ولی . کنم می حس رو سکوت من نیست صدا وقتی بله که بگین ممکنه شما

  چیه؟ این از من منظور حاال  .داره وجود صدا هنوز شده، کمتر صدا یعنی کنید، می

 اینو تسکو داره، وجود که زمانی تا و میشه متولد سکوت از صدا میشه، تولید صدایی یه وقتی کنید دقت اگه شما 

 از صدا میاد بنظر . میره فرو سکوت توی و میشه مستهلک صدا یواش یواش و داره همراه خودش با و کرده بغل

 یواش یواش و داره همراه خودش با و گرفته دربر رو سکوت سکوت، با هست که زمانی تا و میشه متولد سکوت

 . بلعه می اینو

 ولیدت بخواین شما که رو صدایی هر اوال . میده نشون خودش از زمینه این در سکوت که خاصیتی به کنید نگاه اوال

 رو داص کردن، تولید صدا به کنید می شروع شما اینکه محض به یعنی . میشن تولید همه اقسامش و انواع کنید،

 صدا اینکه محض به یعنی  .بشه متولد تونه می سکوت از کنید تولید بخواین که رو صدائی هر بنابراین . میشنوید

 اینو عداب و گرفته دربر رو صدایی هر و . بگیره دربر صدارو اون اینکه برای . میکنه باز جا سکوت میشه، تولید

 سکوت دارن، وجود که زمانی تا و میشن متولد سکوت از صداها تمام میاد بنظر . بره می خودش توی و بلعه می

 . بره می خودش با و بلعه می رو اونا بعضا و گرفته بغل در اونارو

 میشه شتربی سکوت و میکنه باز جا میکنه، تولید صدایی هر . پذیرشه یک کنه می سکوت که کاری کنید دقت اگه

 صدای یه از تابحال سکوت شده آیا  .مونه نمی و میره بین از میشه تولید که هم صدایی هر داره و وجود صدا و

 هر. مونهب باقی نمیتونه صدایی هیچ  بمیره؟ و بره فرو نمیذارم من بگه و بچسبه صدا اون به و بیاد خوشش خاصی

 مینه افته می اتفاق که چیزی هر . همینه هم ما زندگی های وضعیت. میره می بالفاصله میشه، تولید که صدایی
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 یدهپد این و مسائل این به خودشو چه جوری ما ذهن که کنید نگاه برید. مونه نمی باقی  .میمیره لحظه همین ، االن

  .میداره نگه زنده اینارو و چسبونه می ها

 ینیع بسیار بسیار گذشته ما نظر به ولی. مونه نمی میره، بین از لحظه این در میافته، اتفاق االن که چیزی هر

 ودوج" لحظه این" فقط . نیست زنده االن گذشته از چیزی هیچ . ست زنده گذشته اصال که میاد بنظرمون  .ست

 هنذ کار این  .نیست دستمون در چیزی هیج لحظه این غیر  .میافته اتفاق داره لحظه این در فقط ما زندگی  .داره

 یا و چسبهب بهش بیاد خوشش بعضیا از و کنه تولید رو صدا سکوت اینکه مثل درست  .چسبیده گذشته به که ماست

 . ایم یدهچسب اونا به و کردیم تولید خودمون در چیزهارو ما چه جوری ببینید شما . نچسبه بهش بیاد بدش بعضیا از

 ازهاج ما بلعه، می رو اینها دوباره میداره، نگه بعد میکنه تولید یعنی میکنه، رها رو صداها سکوت که همینطور

 و بمیرن اینها بدیم اجازه دوباره بیاره، بوجود لحظه این در رو ما زندگی های پدیده این ما وجود دریای میدیدم

 . نمونن آینده برای

 مامت نبخشیم، رو لحظه این اگر اینکه برای   .است گذشته بخشیدن از مهمتر بسیار بسیار لحظه این بخشیدن

 و دش خواهد جاگیر ما در درد این  .ببخشیم آینده در رو درد این و کنیم ایجاد درد مقدارزیادی یه مجبوریم نکنیم،

 اشتهد خاطر به بتونیم شاید امروز که چیزی . کرد خواهیم صحبت بیشتر بعدا موضوع این به راجع  .موند خواهد

 یم،پذیر می رو چیزی یه اینکه محض به  .دریاست در انبساط  .ماست در انبساط و پذیرش خاصیت این  باشیم،

 به یگیرهم دربر رو صدا این و میکنه پیدا گسترش سکوت میاد، بوجود صدا وقتی که سکوت اون شبیه بالفاصله

 رو یزیچ یه که نباشیم نگران  .کنید می پیدا گسترش پذیرید، می لحظه همین رو جدیدی چیز یه شما اینکه محض

 بشیم. بزرگتر میتونیم ما و میکنه منبسط رو ما پذیرش  .نه تونیم، نمی میاره، فشار ما به و پیذیریم می

 دارد تو سیمای و سر شکرینت خیال سپردم      که تو خیال به بردم که هدیه هر تو ز

 نمی اون به خودتو دله، که اون، خیال به دوباره میکنی رها تو میده، تو به که ای هدیه هر زندگی لحظه این 

 اییج یه از  .علمیست فرضیه که این البته  .شده شروع جایی یه از این اومده، بوجود کائنات وقتی  .چسبونی

 جهان و در بینیم می ما که چیزی اون کائنات، تمام دیگه بعبارتی  .بزرگ انفجار یعنی" بنگ بیگ" بنام شده شروع

 عنیی" بنگ" . یزرگ انفجار یعنی" بنگ بیگ" هست اسمش انفجار این که بوده انفجاری یک اثر در داره، وجود

 میدونید هک همینطور است و شده کوچیک، شروع بسیار بسیار صفر، حجم از" بنگ بیگ" این که عجیبه و  .انفجار

 . 100,000,000,000 جلوش صفر تا نه صد . است شده کشف کهکشان بیلیون صد حدود معمولی های تلسکوپ با

 هکشانک  .داره ستاره بیلیونها کهکشان هر  .شده کشف داره وجود االن که هایی تلسکوپ با کهکشان بیلیون صد

  . شیریست کهکشان ما،

 یلیونهام که شیریست کهکشان ما کهکشان  .شیریست کهکشان اونجاست، زمین و کنیم می زندگی ما که اونجایی

 ها تارهس این از یکی . ببینین رو اینها دوربین بدون حتی میتونین شما شبها که داره وجود ما کهکشان در ستاره

 یکی هک کنن می زندگی گیاه و جانور نوع میلیونها زمین کره میدونین که همینطور . هستیم روش ما که زمینه کره

 جودو که چیزی اون مقیاس در انسان که ببینیم اوال . هست انسان کرده اشغال زمینو کره که هایی باشنده این از

 و یمنباش" من" و. نکنیم فکر" دار من" که میده رو بینش این ما به شگفتی چنین تماشای  .کوچیکه چقدر داره

  : هک میگه کنه؟ می اشاره چه جوری میدونین مولوی دیگه مطلب یه و . مطلب یه این . ببینیم خودمونو کوچیکی

 فزونم عالم از عشق روی ز                          ذره نیم از کمترم بصورت
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 آزمونم را ها اشکال این من              دریا  و ست قطره هم که قطره یکی

 یعلمونم ال از من نکته درین          است عشق گفت این ، این من گویم نمی

 داره، وجو هک چیزی اون با قیاس در انسان جسه بینید می که همینطور . کوچیکم بسیار بسیار که درسته:  که میگه 

 ست، قطره یه که میگه . بزرگترم عالم از عشق روی از ولی کوچیکم هم ذره نیم از که میگه . ریزه بسیار بسیار

 رو شکلها این من  آزمونم" را ها اشکال این من     دریا و ست قطره هم که قطره یکی". هست دریا حال عین در

 ودنشوب دریا هم بینه، می رو قطره هم که میشم دریایی . دریا لحظه یه میشم قطره لحظه یه یعنی . میگیرم خودم به

 نم میشم، دریا من وقتی  .هستم نادانان جزو من ماجرا این در. میگه عشق اینو نمیگم، اینو من میگه . میکنه حس

 کهکشان از عالم، از ما میده، دست ما به عشق وقتی. هست هم درست . کنم تفسیر نمیتونم اینو . نمیدونم چیزی دیگه

 رو کهکشان که انرزی اون میتونیم انسانها ما. هستیم انرژی همون از اینکه برای  .میشیم بزرگتر عظمت این به

  رانه،  می

 خواندش می کو روحیست را روح      میراندش کو آبیست را آب

 خودمونو "من" باشیم، دریا بکشیم، بیرون " هامونمن" از فکرهامون، در گذاری سرمایه از رو روح این ما اگر  

 . بشیم تر افزون عالم از و میرانه رو گهکشان که بشیم برخوردار انرژی همون از تونیم می ببینیم،

 بیلیون صد لسکوپهات این با ایم توانسته ما فقط تازه گفتم، که کائنات این در که شگفتیه سبب بسیار بسیار که چیزی

 چیه؟  افض فضا، بنام هست چیزی یه در کائنات این شگفتی، این تمام  .فضاست عمق کنیم، کشف رو اونا تای

 چیزی اون  .ست تهی چیز یه در . ست خالء در عظمت و شگفتی این تمام  .نیست توش هیچی ، خالیست. خالء

 99/99 میگن . ست تهی هم انسان درون که عجیبه خیلی  .ست تهی جیز یه میده، بودن توانائی عظمت این به که

 با رو انسان وقتی . توهمه یک انسان تن بودن جامد این و  .خالیست است، خالء . ست تهی انسان درون

 برسند، نسانا ذره کوچیکترین به اینقدر ذره، ذره، ذره، به کنند تقسیم کنند، تقسیم دقیق بسیار های میکروسکوپ

 هست، ءخال که اینقدر اتم هسته خود اصال .خالیست هسته و الکترونها بین فاصله یعنی . خالیست همش بینند می

 پس. ست موسیقی آهنگ مثل که چیزی یه به رسند می سر آخر رو انسان کنند می تقسیم وقتی . نیست مادی جسم

 دنب بودن مادی اصال  .ست موسیقی آهنگ یک بینند می رسند می وقتی برسند، اش ذره کوچیکترین به انسان

 .هستند ضعیف بسیار بسیار ما های حس و فهمید نمیشه اینو سر چشم با منتها  .توهمیست چیز یه هم

 شروع" بنگ بیگ" از میگن این و داده جا خودش در رو عظمت این که فضائی این که، میاد پیش سوال این حاال

 کرات این تا بوده ساخته اینو خدا بوده؟ قبال الیتناهی فضای این آیا شده، شروع بزرگ انفجار یه از یعنی شده،

 ضاف این کنید می فکر آیا . بکنید خودتون از هم شما رو سوال این بده؟  جا خودش جای در و کنه خلق رو سماوی

 سر رو کهکشانی هر داده؟  قرار خودش سرجای رو ای کره هر برده" بنگ بیگ" از بعد بعدا خدا و بوده اول از

 اینکه محض به . نبوده اول از نه که اینه جوابش  بوده؟ فضا اول از  هست؟ چی جوابش  داده؟ قرار خودش جای

 خاصیت مهمترین پس . داده جا خودش در رو کره این و کرده پیدا گسترش هم فضا بنظر اومده بوجود ای کره

 محض به  .هست هم ما در خاصیت این . انبساط و پذیرش  .پذیرشه داده، جا خودش در رو عظمت این که فضا

 میشیم. بزرگتر ، پذیریم می اینکه
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  .هداد جا خودش در رو کرات این و کرده پیدا گسترش و نبوده اول از فضا که سوال این به شما جواب این درسته

 بوجود دیدج کره یه اینکه محض به . بشه خلق که نیست چیزی فضا اینکه برای  نشده؟ خلق خدا بوسیله فضا چرا

تا این کره را در خودش جا  میکنه خلق خدا رو فضا گفتم که همونطور حاال  .اونجاست هم فضا میاد بنظر میاد،

بده، البته که نه فضا چیز نیست فضا تهی نیست همانطور که ما می پذیریم می بینیم که جا باز شد بنابراین دفعه بعد 

ینکه می پذیرید ض ابا یک عقیده ای شما برخورد می کنید این عقیده را بپذیرید.  گفتم پذیرفتن موافقت نیست به مح

می بینیم که، همانطور که فضا گسترش پیدا می کنه ما هم فضای درونمان گسترش پیدا می کنه و اجازه میده آن 

 شخص یا آن عقیده انجا باشه.  این را می تونیم در زندگی روزمرهمون بکار ببریم.

 


