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ﻣولوی ،ديوان شمس ،غزل شماره ٨٩٩
يار ﻣرا عارض و ِعذار نه اين بُود
باغ ﻣرا نخل و برگ و بار نه اين بود
عھدشکن گشتهاند خاصه و عاﻣه
قاعده اھل اين ديار نه اين بود
روح در اين غار غوره وار ترش چيست؟
پرورش و عھد يار غار نه اين بود
ﺳيل غم بیشمار بار و خرم برد
طمع ﻣن از يار بردبار نه اين بود
از جھت ﻣن چه ديگ ﻣیپزد آن يار؟
راتبه ﻣير پخته کار نه اين بود
دام نھان کرد و دانه ريخت به پيشم
کينه نھان داشت و آشکار نه اين بود
ناصح ﻣن کژ نھاد و برد ز راھم
شرط اﻣين ﱢی ُﻣستشار نه اين بود
در چمن عيش خار از چه شکفتهﺳت؟
َﻣ ْنبِت آن شھره نوبھار نه اين بود
شحنه شد آن دزد ﻣن ببست دو دﺳتم
ﺳايسی و عدل شھريار نه اين بود
َﻣھْل ندادی که عذر خويش بگويم
خوی چو تو کوه باوقار نه اين بود
ﻣیرﺳدم بوی خون ز گفت درشتش
رايحه ناف ﻣشکبار نه اين بود
نوش تو را ذوق و طعم و لطف نه اين بود
وان شتر ﻣست خوش ﻣھار نه اين بود
پيش شه افغان کنم ز خدعه قَ ّالب
ز ّر ﻣن ،آن نقد خوش عيار نه اين بود
شاه چو دريا خزينهاش ھمه گوھر
ليک شھم را خزينه دار نه اين بود
بس! که گلهﺳت اين نثار و جمله شکايت
شاه شکور ﻣرا نثار نه اين بود.
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شماره ١٧۵٩
ﻣولوی ،ديوان شمس ،رباعی
ٔ
ای نسخ ٔه ناﻣ ٔه الھی که توئی
وی آين ٔه جمال شاھی که توئی
بيرون ز تو نيست ھرچه در عالم ھست
در خود بطلب ھر آنچه خواھی که توئی.
ﻣولوی ،ﻣثنوی ،دفتر پنجم ،بيت ١١۴٩
سبب عداوت عام و بيگانه زيستن ايشان به اولياء خدا کی بحقشان میخوانند و با آب حيات ابدی
بلکه از چفسيدگی در خان و ﻣان
تلخشان آيد شنيدن اين بيان
خرقهای بر ريش خر چفسيد ﺳخت
چونک خواھی بر کنی زو لخت لخت
جفته اندازد يقين آن خر ز درد
َحبﱠذا آن کس کزو پرھيز کرد
خاصه پنجه ريش و ھر جا خرقهای
بر ﺳرش چفسيده در نم غرقهای
خان و ﻣان چون خرقه و اين حرصريش
حرص ھر که بيش باشد ريش بيش
خان و ﻣان جغد ويرانست و بس
نشنود اوصاف بغداد و طبس
گر بيايد باز ﺳلطانی ز راه
صد خبر آرد بدين جغدان ز شاه
شرح دارُالملک و باغستان و جو
پس برو افسوس دارد صد عدو
که چه باز آورد افسان ٔه کھن
کز گزاف و الف ﻣیبافد ﺳخن
ده ابد
کھنه ايشانند و پوﺳي ٔ
ورنه آن دم کھنه را نو ﻣیکند
ﻣردگان کھنه را جان ﻣیدھد
تاج عقل و نور ايمان ﻣیدھد
دل َﻣدُزد از دلربای روحبخش
که ﺳوارت ﻣیکند بر پشت رخش
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ﺳر ﻣدزد از ﺳر فراز تاجده
کو ز پای دل گشايد صد گره
با کی گويم؟ در ھمه ده زنده کو؟
ﺳوی آب زندگی پوينده کو؟
تو به يک خواری گريزانی ز عشق
تو به جز ناﻣی چه ﻣیدانی ز عشق
عشق را صد ناز و اﺳتکبار ھست
عشق با صد ناز ﻣیآيد به دﺳت
عشق چون وافيست وافی ﻣیخرد
در حريف بیوفا ﻣیننگرد
چون درختست آدﻣی و بيخ عھد
بيخ را تيمار ﻣیبايد به جھد
عھد فاﺳد بيخ پوﺳيده بود
وز ثمار و لطف ببريده بود
شاخ و برگ نخل گر چه ﺳبز بود
با فساد بيخ ﺳبزی نيست ﺳود
تو ﻣشو غره به علمش عھد جو
علم چون قشرﺳت و عھدش ﻣغز او.
ﻣولوی ،ﻣثنوی ،دفتر ششم  ،بيت ٢٩٠۶
وقت آن شد ای شه ﻣکتومﺳير
کز کرم ريشی بجنبانی به خير.
ﻣولوی ،ﻣثنوی ،دفتر اول ،بيت ١٣
نی حديث راه پر خون ﻣیکند
قصهھای عشق ﻣجنون ﻣیکند.
ﻣولوی ،ﻣثنوی ،دفتر ﺳوم ،بيت ۴٧۵١
عشق از اول چرا خونی بود
تا گريزد آنک بيرونی بود.

*
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شمس ﻣوالنا شروع ﻣی کنم:
وان
با ﺳالم و احوالپرﺳی برناﻣۀ گنج حضور اﻣروز را با غزل شماره  ٨٩٩از دي ِ
ِ
ﻣولوی ،ديوان شمس ،غزل شماره ٨٩٩
يار ﻣرا عارض و ِعذار نَه اين بود
باغ ﻣرا نخل و برگ و بار نَه اين بود

عارض و ِعذار  ،يعنی رنگ و رو.
ت زيرين ﻣا،
عارض و ِعذار ھر دو به ﻣعن ِی گونه و صورت و زيبايی صورت اﺳت؛ ولی در اينجا ،به ﻣعن ِی صور ِ
صورت خدايی و زيباي ِی فرم ﻣاﺳت.
درﺳت اﺳت که :نَه اين بود ،ﻣاضی ﺳت و از گذشته شروع شده؛ ولی ﻣی گويد:
گذشته اش طوری بوده که نبايد ﻣی بود ،اآلن ھم اوضاع ،نبايد اينطوری باشد و آينده ھم نبايد به اينصورت پيش رود!.
پس ،از ھمين اول ،ﻣوالنا ﻣا را ﻣتوجه يک اشتباه ﻣی کند.
زبان خدا و ھم از زبا ِن ﻣا ،گفته شود و ﻣی بينيد
ار ﻣا ،خداﺳت ،زندگی ﺳت .اين صحبت ھم ﻣی تواند از
ِ
يار ﻣرا  ... ،ي ِ
که ھنر ﻣوالنا اين اﺳت که فورا" ﻣی خواھد ﻣا را از دوي ِی ذھن ،بيرون بيآورد و به فضای وحدت ببرد.
زبان دويی بکار ﻣی برد( ،وحدت را بيان
ن دويی بکار ﻣی برد )ذھن،
ِ
اين ھم يک ھنری ﺳت که آدم بتواند ،در حاليکه زبا ِ
کند.
وقتی ﻣی گوييم دويی ،چي ِز عجيب و غريبی نيست!.
ﻣن ﻣفھوﻣی را بکار ﻣی
زبانی که ﻣا با آن صحبت ﻣی کنيم ،بر
اﺳاس ﻣفھوم اﺳت ,, .ﻣن  ،,,يک ﻣفھوم اﺳت .وقتی ﻣا ِ
ِ
بريم ،اين ﻣ ِن ﻣفھوﻣی ،حتما" به يک ﻣ ِن ﻣفھوﻣی ديگر در جھان ذھن و بيرون ،احتياج دارد تا بتواند عمل کند.
ﻣثال" ﻣی گويم :ﻣن ،کتاب را دادم .حتما" بايد بگويم کتاب را به کی دادم ،وگرنه ،ﻣعنی نمی دھد.
اﺳاس من ،که ﻣرکز اﺳت ،يک تصوير ديگر ھم ﻣنعکس ﻣی کند که ،ديگری اﺳت .ديگران
بنابراين ،ذھن ھميشه بر
ِ
اﺳت .اگر نباشد ،نمی تواند کار کند.
اﺳاس خودش ،اﺳتقرار دارد ،زنده ھست و به جھان بيرون احتياج ندارد که به آن ﻣتکی باشد ،در
ی حضور ،بر
ھشيار ِ
ِ
حاليکه  ,,دويی  ،,,به  ,,ديگر  ،,,احتياج دارد .به چيزھای بيرونی احتياج دارد.
پس ،وقتی ﻣی گويد :يار ﻣرا  ،...شما ﻣی توانيد از زبا ِن خدا بگوييد ،خدا ﻣی گويد که:
ار ﻣن؛ يا
ار ﻣن اﺳت ،از
ِ
جنس ھشياری ﺳت و خدائيت اﺳت ،قيافه اش نبايد اينطوری باشد ،برای اينکه ي ِ
انسان که ي ِ
جور ديگری جسم داشتم،
ت انسان! ،بايد
اصال" خو ِد ﻣن اﺳت! ،ﻣن ھشياريی ھستم که رفتم به فُرم ،در جسم ،به صور ِ
ِ
جسم بايد ﺳالم ﻣی شد!.
زبان خدا(.
ی حضور ﻣی شد!) .از
ِ
ی ﻣن ،ﻣی بايد ھشيار ِ
جور ديگر فکر داشتم! ،ھشيار ِ
ِ
ار ﻣن ،يعنی زندگی ،خدا.
ﻣا ھم از
ِ
زبان خود ﻣی گوييم :ي ِ
اعتراف ﻣی کنيم که ﻣا خدائيت ايم.
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عارض و ِعذارش ،يعنی صورت و خوشگلی اش ،ھشياری اش و فرﻣی که ايجاد ﻣی کند ،نبايد اينطوری باشد! .اين
ت زيادی نداريم!.
عبارات ،ﺳمبليک اﺳت ،ﻣا که کلما ِ

حاال ،به کی نگاه ﻣی کند و ﻣی گويد؟
به انسا ِن اﻣروزی .نه اين بُود! .نه اين بُ َود! .يعنی نبايد اينطوری باشد!.
اجازه بدھيد کمی راجع به ﻣصرع دوم صحبت کنيم:
باغ ﻣرا .پس ﻣعلوم ﻣی شود چه خدا صحبت ﻣی کند ،چه خدائيت صحبت ﻣی کند ،چه ﻣا انسان ھا اآلن به زبان ذھن
ِ
صحبت ﻣی کنيم ،ھيچ فرقی نمی کند ،يک باغی وجود دارد.
باغ ،خاک دارد ،درخت دارد ،نخل )درخت خرﻣا( ،دارد.
درخت خرﻣا ،برگ و ﻣيوه )خرﻣا( ،دارد.
ی شماﺳت.
ی يکتايی ﺳت ،يعنی فضادار ِ
باغ خدا ،فضا ِ
نه اين بُود! ،يعنی :زﻣي ِن ِ
ی خالی ﺳت  +جسم ھايش.
بارھا گفتيم :ﻣا ﻣثل آﺳمان ﻣی ﻣانيم ،آﺳمان ،فضا ِ
ت ﻣا( ،باال آﻣده.
ﻣا ھم وقتی با زندگی يکی ھستيم ،ﻣث ِل ھمان خاک و باغ .در آنجا ،در آن خاک و باغ ،نخ ِل ﻣا )درخ ِ
ت ﻣا ،چھار جنبه دارد:
بارھا گفتيم :درخ ِ
يکی ھمين بد ِن ما ،فيزيک ﻣاﺳت.
ﻣثل ترس ،که ﻣی
يکی ديگر ،فک ِر ماست و از اِ
ِ
بدن ﻣا ،ھيجان بوجود ﻣی آيد .ھيجان ھا ﻣثل خشمِ ،
عمال فکر روی ِ
توانند تبديل به احساس شوند.
ی ذھن نمی آيد .پس ھيجان ھم يکی از
ی بودن،
آراﻣش زندگی ،که از فضا ِ
ی زندگی ،شاد ِ
ی حضور ،شاد ِ
س زيبا ِ
ِ
احسا ِ
چھار جنبۀ ﻣاﺳت.
جان زندۀ ﻣا ھم ،يکی ديگر از چھار بُع ِد ﻣاﺳت .ﻣا جان داريم ،حرکت ﻣی کنيم ،حس زنده بودن ﻣی کنيم .اين،
جانِ ،
درخت ﻣاﺳت.
ت ﻣا ،در باغ خدا ،نگاه کنيد:
ف درخ ِ
ی ﻣختل ِ
شما به جنبه ھا ِ
ی شرطی شده ﺳت!.
خودش فضا ِ
فکرش خالق نيست!.
ی ﻣا شرطی شده ﺳت؛ يا ﻣربوط به باورھايی ﺳت که ﻣال دو ھزار ﺳال پيش ،ﺳه ھزار ﺳال پيش؛ يا شش ﻣاه
فکرھا ِ
پيش اﺳت ،اينطور نيست که از فضای يکتايی ،اين لحظه فکر برﺳد ،خالق باشد!.
ت ﻣا از جنس خشم اﺳت ،ترس اﺳت ،رنجش اﺳت ،حسادت اﺳت ،کينه توزی ﺳت ،انتقام جويی ﺳت ،اين ھم
ھيجانا ِ
چيزی نيست که قرار بود باشد!.
ت لطيف زندگی
باغ يکتايی که زير بنای ﻣاﺳت ،درخت ﻣا برويد و ھيجانات ﻣا ،ھر لحظه ،احساﺳا ِ
قرار بود دراين ِ
شود ،شادی بودن شود .در غزل توضيح ﻣی دھد.
بد ِن ﻣا چه؟
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بد ِن ﻣا قرار بود ﺳالم باشد .ھيچ ﻣرضی نداشته باشيم .ﻣخصوصا" اﻣراضی ﻣثل ﺳرطان و  ...که عده ای ﻣی گيرند،
قرار نبود اينطور باشد! .ﻣوالنا ﻣی گويد:
تو که ﻣی گويی ﻣن ﻣريضم و بايد ﻣريض باشم ،برای چه اين حرف را ﻣی زنی؟! ،آيا اين عاقالنه ﺳت بگوييم:
عقل ﻣن ذھنی جور در ﻣی آيد؟! ،به ھيچ
 ,,خدا ﻣا را آفريده تا ﻣريض کند  ،,,اين به عقل جور در ﻣی آيد؟ ،اصال" به ِ
عقلی جور درنمی آيد که يک عقل کل ،بدنی را بيآفريند ،فقط برای اينکه قصدا" ﻣريض کند!.
" چنين چيزی نيست ".
ت وجو ِد ﻣا ،زندگی شديدا"ارتعاش کند و ھر لحظه ،شما اين ارتعاش را حس کنيد و ھمان را
آيا ،خدا ﻣی خواھد در ذرا ِ
ارتعاش عشق اﺳت ،به جھان ،پخش کنيد؟
ارتعاش زندگی ﺳت،
که
ِ
ِ
" بله .بله ".
قرار نبود فکرھای ﻣا کھنه باشد و به آنھا ،تعصب داشته باشيم:
فکر حرص باشد ،خواﺳتن باشد!.
 ,,حقيقت در اينھاﺳت ،خدا در اينھاﺳت  .,,يا ِ
ق فکر ،به چيزھايی در جھان بيرون بچسبم و از آنھا زندگی بخواھم و آنھا را ول نکنم و از اينکه آنھا را
اينکه از طري ِ
نمی توانم بدﺳت بياورم ،بترﺳم ،نگران شوم ،نا اﻣيد شوم ،از آنھا زندگی بخواھم ،نتوانم بگيريم ،ﺳرخورده شوم... ،
اصال" اينطوری قرار نبوده! ،که شده!.
قرار نبود ﻣا اﺳترس داشته باشيم! .نه اين بُود!.

پس ،شما به خودتان نگاه کنيد ،آيا جسم تان ﺳالم اﺳت؟ ،فکرھاتان خالق اﺳت؟ ،تن تان زنده و ﻣرتعش به عشق و
زندگی ﺳت؟ ،زنده ھستيد؟ ،آراﻣش داريد؟ ،فضا گشا ھستيد؟
در اين بحر ،در اين بحر ،ھمه چيز بگنجد؟
ف بودن را داريد؟ ،خدائيت را داريد؟
ت لطي ِ
احساﺳا ِ
خدا فقط آراﻣش خودش را به ﻣا ﻣی دھد ،وقتی ﻣرتعش ﻣی شود ،وقتی حرکت ﻣی کند ،به حرکت در بيايد ،تبديل به
شادی ﻣی شود .فقط اين را دارد ،چيز ديگر ندارد.
ﻣوالنا ،يواش يواش توضيح ﻣی دھد که:
ت و اشتباه ﻣاﺳت ،ﻣا بايد به اشتباه ﻣان پی ببريم.
ت آن ،غفل ِ
ھر ناﺳالمی که در ﻣا درﺳت شده ،عل ِ
در ﻣرکز اين آﻣوزش ،ھمانطور که در ھمين بيت اول ھست ،ﻣی گويد:
ﻣا با زندگی يا خدا ،يکی ھستيم ،يک ھشياری ﺳت ،خدا نمی تواند دو تا باشد ،نمی تواند تکه تکه باشد ،زندگی،
ھشياری ،بودن ،خدا ،يک تکه ﺳت.
ی بی فرم ،ﻣی آيد ،اول وار ِد ذھن انسان ﻣی شود ،وقتی وارد ذھن انسان شد،
ھمين يک تکه ،يک واحد ،بعنوان ھشيار ِ
فکرھا را جستجو ﻣی کند.
پس ھشياری ﻣی آيد ،واحدھای فکر را در ذھن جستجو ﻣی کند ،درﺳت ﻣثل اينکه ،نطفه ای ﻣی خواھد تشکيل شود،
ھمانطور که ﺳلول ﻣردانه ،وارد رحم ﻣادر ﻣی شود و ﺳلول زنانه را پيدا ﻣی کند ،با آن ،ترکيب ﻣی شود ،ھشياری ھم
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ی فکر را که ﻣفاھيم ھستند ،پيدا ﻣی کند .1خودش را به آنھا ﻣی چسباند و وقتی
ی واحدھا ِ
وارد ذھن ﻣی شود و تکه ھا ِ
بچه از ﻣادر ﻣی پرﺳد اين چيست؟
ﻣادر ﻣی گويد :اين ،درخت اﺳت.
ﻣفھوم درخت را حفظ ﻣی کند .وقتی ﻣی گويی :درخت را ﻣی شناﺳی؟
ُخب ،بعد از آن ،بچه
ِ
ﻣی گويد :بله .ﻣی شناﺳم .اين ،درخت اﺳت.
ﻣا بايد به بچه ﻣان بگوييم :اين اﺳمش درخت اﺳت ،واقعا" کلمۀ درخت ،خو ِد درخت نيست ،درخت زندگی ﺳت.
اﺳم و ﻣفھوم و کلمۀ گل ھم ،خو ِد ُگل نيست! " .نه .نيست ".
اﺳم خواندی ،رو ،ﻣسمی را بجو
ب جو
ﻣه به باال دان ،نه اندر آ ِ

يعنی اگر اﺳم ﻣی گويی ،نام ﻣی گويی ،ﻣفھوم ﻣی گويی ،واح ِد فکری ﻣی گويی که ﻣال ذھن اﺳت ،برو ببين که اين اﺳم،
ب جوی افتاده!.
اين ﻣفھوم ،به چه داللت ﻣی کند؟ ،ﻣسمی را پيدا کن! .ﻣاه در باالﺳت ،نه عکسی که در آ ِ
ذھن ﻣا ،اﺳم اﺳت ،واح ِد فکری ﺳت ،ﻣاه
ﻣاه با آن عظمت در باال باشد ،عکس اش ،توی آب افتاده ،آن عکس ،در
ِ
خودش زندگی دارد ،خودش زيباﺳت.
يواش يواش بچه وارد دنيای ﻣرده ھا ﻣی شود ،وار ِد دنيای ﻣفاھيم که ُﻣرده ﺳت ﻣی شود ،بعد از آن ،واحدھای فکری را
ﻣی گيرد ،ديگر کاری به زندگی بيرون ِی درخت و ُگل و آدم ندارد!.
ـ اين اﺳمش چيست؟
اين خالۀ توﺳت ،اين عمۀ توﺳت ،اين اﺳمش فالنی ﺳت... ،
ت آن آدم ھا را ﻣی گيرد و تبديل به ﻣفھوم ﻣی کند و يواش يواش با
فقط اﺳاﻣی را ﻣی گيرد و حداکثر يک ﺳری ﻣشخصا ِ
ﻣن ذھنی  ,,را ﻣی ﺳازد.
اين کار ،خودش را ھم به ﻣفھوم تبديل ﻣی کند و چيزی به ِ
نام ِ ,,
اﺳاس اين ﻣن ذھنی ،يک ﻣن ھم ،برای انسان ھای ديگر ﻣی ﺳازد!.
بر
ِ
اينجا ،دنيای ُﻣردگی ﺳت .دنيای ذھن اﺳت .توجه ﻣی کنيد!.
بعنوان ھشياری،
ی ذھن ﻣی رويم ،جستجو ﻣی کنيم ،به ﻣفاھيم ﻣی چسبيم؛ و به اين ترتيب،
ِ
ﻣا بعنوان ھشياری ،به دنيا ِ
چرخ دنده ﻣان به ھشياری دنيا و به ﻣفاھيم وبه چيزھای اين دنيايی ،گير ﻣی کند!.
وقتی چيزھای بيرونی تغيير ﻣی کنند ،اين ﻣفاھيم ھم تغيير ﻣی کنند ،وقتی ﻣفاھيم تغيير ﻣی کنند ،ﻣا ھم چون گير کرديم،
بعنوان ھشياری ،تغيير ﻣی کنيم.
ِ
قصد و برناﻣۀ زندگی چيست؟
ﻣن ذھنی بسازد.
قصد و برناﻣۀ زندگی اين اﺳت که چرخ دندۀ ﻣا را بعنوان ھشياری ،به چرخ دندۀ ذھن وصل کندِ ،

ﻣنظور از ﻣفاھيم ،تصورات ،افکار ،تجربيات ،دردھا ،احساسات ،رفتارھا ،قضاوت ھا ،ارزش ھا و آموزش ھايی که از پدر و مادر يا از ديگران و جامعه
ياد گرفته ايم ،چيزھايی ھستند که ما در ذھن مان با آنھا کار می کنيم و مبنای تنظيم رابطه مان با ديگران و جھان بيرون قرار می دھيم .موالنا برای ما که ھشياری
بی نھايت ھستيم ،اين ورود به ذھن و ھم ھويت شدگی با مفاھيم و اجسام اين جھانی را ،يک کاھش بی نھايت می نامد.
1
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يعنی به اين ترتيب ،به دنيا ،وصل کند .اين چسبيدن ،يواش يواش ،درد بوجود ﻣی آورد ،برای اينکه ﻣا از چيزھا زندگی
ﻣی خواھيم و چيزھا ،قادر نيستند به ﻣا زندگی دھند.
البته انتخاب ھم يک راه اﺳت ،ﻣا بعنوان ھشياری ،يواش يواش ،چرخ دنده ﻣان را از دنيا ،جدا ﻣی کنيم .اين کار تا حاال،
با درد صورت گرفته .يعنی درد پيش ﻣی آيد.
وقتی چرخ دندۀ ھشياری به چرخ دندۀ دنيا وصل شد ،دنيا تغيير ﻣی کند ،وقتی دنيا تغيير ﻣی کند ،ذھن ﻣا تغيير ﻣی کند،
ت فکرھايمان ،ﻣا ،ھويت پيدا ﻣی کنيم.
از حرک ِ
شما ببينيد :فکرھا در ذھن تغيير ﻣی کنند ،حال شما ھم تغيير ﻣی کند؟ ،چرا؟
چرخ دندۀ شما ،به چرخ دندۀ دنيا گير داده .وقتی دردتان ﻣی آيد ،خودتان را ازآن چرخ دنده ھا يکی يکی عقب ﻣی کشيد.
يک چيزی را ﻣی اندازيد ،يک چيزی را ﻣی اندازيد ،يک چيزی را ﻣی انداريد ،يک چيزی را ﻣی اندازيد ،يک جايی
ﺳاکن روان اﺳت؛ که روی پای زندگی قائم ﻣی شويد .گفت:
ديگر ،اين چرخ دنده ،گيری به دنيا ندارد .اين ھمان
ِ
کی شود اين روان ﻣن ﺳاکن
ﺳاکن روان که ﻣنم
اين چنين
ِ

ديگر ،اگر کسی از حرکت فکرھا ھويت نگيرد ،يعنی فکر در ذھنش تغيير کند ،حالش تغيير نکند؛ يا چيزھا در بيرون
تغيير بکنند ،واکنش نشان ندھد ،شده ﺳاکن روان.
حاال در اين حالت ،آيا ﻣا بی تفاوت ﻣی شويم؟ ،اصال" کاری به دنيا نداريم؟ " ،نه ".
جنس خدا ﻣی شويم .به فضای وحدت زنده ﻣی شويم .روی پای خودﻣان
ﺳاکن ﻣی شويم ،از جنس زندگی ﻣی شويم .از
ِ
ی عشق ِی ﻣا ،شروع ﻣی کند به جاری شدن در جھان.
زنده ﻣی شويم ،با ﻣفاھيم ذھنی کاری نداريم ،تازه انرژ ِ
اين را ﻣی گويند :ﺳاک ِن روان.
گفت ﻣرا عشق َکھُن ،کز َب ِر ﻣن نقل ﻣکن
گفتم آری نکنم ،ﺳاکن و باشنده شدم

شما ﻣی توانيد انتخاب کنيد .اآلن اين حرف ھا را ﻣی شنويد ،يک ﻣقدارش را با درد ﻣی اندازيد ،ديگر ﻣھلت نمی دھيد
درد بيايد ،ﻣی گوييد :ﻣن اآلن ياد گرفتم ،بايد چرخ دنده ام را بکشم عقب؛ و گيرش را رفع کنم .ﻣن ديگر بالغ شدم.
در غزل داريم ﻣی گويد غوره .غوره وار.
ت انگور چسبيده؟
غوره چرا به درخ ِ
برای اينکه نرﺳيده! .ﻣا ھم ﻣثل غوره.
چرا چسبيديم به جھان؟
بعنوان ھشياری ،گير کرده .شما خودتان را اﻣتحان کنيد ،اگر شما پا ﻣی شويد ﻣی
چسبيديم به جھان ،يعنی چرخ دندۀ ﻣا
ِ
رويد ﺳر کار ،ھی به حرف ھای ﻣردم ،به اتفاقاتی که ﻣی افتد ،واکنش نشان ﻣی دھيد بطوريکه خشمگين ﻣی شويد،
کار شما اين اﺳت که روی خودتان کار کنيد ،نورافکن را
نگران ﻣی شويد ،ﻣی ترﺳيد ،چرخ دندۀ شما ،به دنيا گير کردهِ .
روی خودتان بگذاريد ،يواش يواش ،چرخ دنده ھايتان را بکشيد عقب ،ھر دفعه که ﻣا اتفاق اين لحظه را ﻣی پذيريم،
چرخ دنده ﻣان را ﻣی کشيم عقب و يک لحظه ،به دنيا گير نيستيم.
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ﺳاکن روان اﺳت؛ به ذھن ﻣان نگاه ﻣی کنيم؛ به دنيا نگاه ﻣی کنيم .فورا" ﻣی بينيم که کجاھا گيريم.
ت
اين حال ِ
ِ
وقتی چرخ دندۀ ﻣا ،بعنوان ھشياری ،ھشياری ايزدی ،بگو يک قسمتی از خدا ،گير کرده به دنيا برای اينکه نمی دانستيم
ی اين دنيا ،زندگی بدﺳت بيآوريم.
چکار بايد بکنيم ،فکر کرديم بايد برويم دنيا و از طريق انباشتن چيزھا ِ
 ,,زندگی در ﻣقام دنيايی ﺳت ،زندگی در پول اﺳت ،زندگی در خانۀ بزرگ و ﻣتعلقات اﺳت ،در تأيي ِد ﻣردم اﺳت ،در
ﺳوا ِد زياد اﺳت ،زندگی در اينھاﺳت .بايد ﻣھم شوم.,, ... ،
اين را به ﻣا ياد داده اند .اشتباه کرده اند .ﻣا ھم اشتباه کرده ايم .در غزل ھست گفت :ﻣن به ناصح ام اعتماد کردم!.
نصيحت کنندۀ ﻣا دنيا بود ،به ﻣن خيانت کرد .ﻣرا از راه بُرد.
ﻣشاور ﻣا ،دنيا بوده .ﻣشاور ﻣا ،پدر و ﻣادرﻣان بوده .به ﻣا آن
ﻣشاور ﻣن ،بايد اﻣين ﻣی شد!.
شرط اﻣين ِی ﻣستشار :اين
و
ِ
ِ
ِ
حرف ھا را گفتند .نگفتند عشق!.
پس چقدر ﻣھم اﺳت ،در حاليکه که بچۀ ﻣا بزرگ ﻣی شود و چرخ دنده اش را به دنيا گير ﻣی دھد و به او ﻣی گوييم:
شما بايد درس بخوانيد ،بايد قدر پول را بدانيد ،قدر جسم تان را بدانيد و جدايی را ياد بگيريد ،شما يک تن ھستيد ... ،در
عين حال ،عشق بدھيم.
در فضای عشق ،بايد به او ياد بدھيم که اين چرخ دنده بايد يک ﻣوقعی عقب کشيده شود .اين چيزھايی که ياد ﻣی گيريم،
جدايی ﻣی آورد ،ﻣواظب باشيد ،اين جدايی ،اص ِل شما نباشد.
آن چيزھايی را که ﻣی خوانی ،بايد بدانی ولی اينھا به تو زندگی نمی دھد .پول ھم ﻣھم اﺳت ولی از پول ،زندگی در نمی
آيد .زندگی ﻣقولۀ ديگری ﺳت و عشق ،يک ﻣقولۀ ديگر!؛ و اين را عمال" به ﻣعرض اجرا در بيآوريم ،نه فقط ذھنا"
بگوييم! .در غزل ھم ھست ،گفت :فقط ذھنا" نگو .ذھن فايده ندارد.
ﻣا بعضی چيزھا را خوب ﻣی دانيم و ﻣی گوييم ولی ھيچ بودنی ،ھيچ باشندگی در آن ،نيست.
پس در آنجا ھم گفت که عشق به ﻣن گفت :حاال ديگر از بَ ِر ﻣن نقل نکن و ﻣن آنجا ﺳاکن و باشنده شدم.
ت ﻣا اين اﺳت که نورافکن را روی خودﻣان بگذاريم و بدانيم که چرخ دندۀ ﻣا به دنيا گير اﺳت و اين گير
پس ،ﻣأﻣوري ِ
کردن ،از طريق شرطی شدگی ﺳت و ﻣن از اينھا ﻣمکن اﺳت آگاه نباشم ولی خودم را تماشا ﻣی کنم:
ت واکنش دارد ،ﻣرا ﻣی ترﺳاند ،ﻣرا نگران ﻣی
به ھــــر چيزی که واکنش نشان ﻣی دھم ،با آن ،ھم ھويت ام و آن ،قدر ِ
کند ،ﻣضطرب ﻣی کند ،حسود ﻣی کند.
اگر ﻣن ،اين ھيجانات را در خودم ﻣالحظه ﻣی کنم ،با ديگران ھم کاری ندارم ،ﻣی فھمم که قرار نبوده اينطوری باشد!.
بار ﻣن ،نبايد اينطوری باشد!.
ِ
باغ ﻣن و نخل ﻣن و برگ و ِ
طبق اين ِ
ﻣيوۀ نخل )خرﻣا( ،شيرين اﺳت ،ﻣی شود آن را خورد .ﻣيوۀ شما را ﻣی شود خورد؟
ﻣيوۀ شما ھم ﻣثال" :بچه ای ﺳت که تربيت کرده ايد ،بد ِن شماﺳت ،ﺳالﻣت ِی شماﺳت ،رواب ِط شما با ﻣردم ،با فاﻣيل تان ،با
دوﺳتان تان اﺳت؛ و  ،...ﻣيوه ھای شما شيرين اﺳت؟
ِ
اگر نيست ،قرار نبود شيرين نباشد! .بايد ببينيد کجا اشتباه کرديد؟
علی االصول ،ﻣا اشتباه کرده ايم .اشتباه ﻣا ھم اين اﺳت که اين چرخ دنده را به جھان گير داديم .اين گير ھنوز باقی ﺳت.
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حال از بين رفتن و تغييرند و اين تغيير کردن ھا
جھان تغيير ﻣی کند ،جھان از چيزھای آفل و گذرا تشکيل شده ،اينھا در ِ
روی ﻣا اثر ﻣی گذارد ،چرا؟
برای اينکه چرخ دندۀ ﻣا ،به آن گي ِر اﺳت .اگر بکشيد عقب ،با پذيرش اتفاق اين لحظه قبل از قضاوت ،يعنی با تسليم
شدن ،يواش يواش ،شما خودتان را ﻣی بينيد.
ﻣی فھميد که اشتباه تان کجاﺳت .شما خودتان بايد اشتباھات را در خودتان ببينيد .با کسی ديگر ھم کاری نداشته باشيد.
اگر گي ِر چرخ دندۀ يکی ،از دنيا رفع شود ،به شما چه ﻣی رﺳد؟ " ،ھيچی ".
پس شما نبايد دنبا ِل تغيي ِر ديگران باشيد .اين حالت ﻣشکل بوجود ﻣی آورد.
دنبال تغيير خودﻣان باشيم.
فقط بايد
ِ
حال ﻣا ھم تغيير
وقتی چرخ دندۀ ﻣا بعنوان ھشياری ،چه زن ،چه ﻣرد ،به جھان گير اﺳت و اين جھان تغيير ﻣی کند و ِ
ی آفل ھستيم ،رفتارﻣان قابل پيش بينی نيست.
ﻣی کند ،ﻣا قربان ِی تغييرا ِ
ت چيزھا ِ
اگر عضوی از خانواده ھستيم ،چه ﻣرد ،چه زن ،ﻣسئله خواھيم داشت! .ﻣا ,, ،ﻣن  ،,,داريم.
آن يکی ھم ﻣمکن اﺳت  ,,ﻣن  ،,,داشته باشد .ﻣن واکنش نشان دھم ،او ھم واکنش نشان ﻣی دھد ،انرژی که در اين
ی حضور ،آنجا وجود ندارد ،ﻣسئله خواھيم داشت.
ی عشقی نيست ،ھشيار ِ
خانواده پخش ﻣی شود ،انرژ ِ
ﺳطح خانوادگی ﻣسئله خواھيم داشت ،در ﺳطح جاﻣعه ﻣسئله خواھيم داشت ،در
ﺳطح فردی ﻣسئله خواھيم داشت ،در
در
ِ
ِ
ﻣحي ِط يک کشور ،ﻣسئله خواھيم داشت ،در يک ناحيه ﻣسئله خواھيم داشت ،بطور کلی ،در روی زﻣين ،ﻣسئله خواھيم
داشت ،برای ھمين ،حافظ ھم ﻣی گويد :ﻣا بايد از نو عالمی بسازيم و آدﻣی!.
يعنی آدﻣی جديد ﻣی خواھيم .آدم جديد ،بايد ﺳاکن و باشنده شده باشد.
پس ،ھشياری رفت به جھان ،دردش آﻣد؛ و يا با انتخاب عقب کشيد ،روی خودش ﺳاکن شد ،ﺳاکن و باشنده شد.
ﺳاکن
ِ
روان شد.
ی شما ،در خانواده و در جھان ،ﻣوثر واقع ﻣی شود .برای اينکه ِخ َر ِد زندگی و عشق زندگی از شما ﺳاطع
آنموقع ،انرژ ِ
ﻣی شود .ﻣوالنا در اين بيت ،بطور تلويحی ﻣی گويد:
ی ﺳاﻣان بخش نيآيد ،با اين اقداﻣاتی که ﻣا در جھان؛ يا در ﺳطح فردی ﻣی کنيم ،نمی
ار ﻣن ،از خدا ،اين انرژ ِ
تا از ي ِ
توانيم ﺳرو ﺳاﻣان بوجود بيآوريم و علی االصول ،پايين توضيح ﻣی دھد که ﻣا پروردۀ خدا نيستيم! .پروردۀ نفس ايم!.
ﻣن ذھنی ،ﻣوفق شده ،بين ﻣا جدايی بيآندازد ،ﺳتيزه بيآندازد ،بعضی ﻣوقع ھا ﻣوفق ﻣی شود جنگ بوجود ﻣی
نفسِ ،
کردن درد ،ﺳبب ﻣی شود که ﻣا ﻣتوجه شويم که اين کار غلط اﺳت و به اشتباه ﻣان
آورد و درد را زياد ﻣی کند و زياد
ِ
پی ببريم.
ب ﻣاﺳت.
حاال ،ﻣا يک را ِه بھتری پيدا کرديم و آن ،انتخا ِ
جنس خدا شويد.
شما انتخاب ﻣی کنيد که به اصطالح ،دوباره از
ِ
جنس  ,,ﻣن  ،,,شديد ,, ،ﻣن  ،,,پيدا کرديد.
يعنی يک بار آﻣديد از
ِ
کار ﻣاﺳت .کار را درﺳت ﻣی کند.
فرعون شديم ،حاال ﻣی کشيم عقب ،از
ِ
جنس خدا ﻣی شويم .اين ،چارۀ ِ
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عھدشکن گشتهاند خاصه و عاﻣه
قاعدۀ اھل اين ديار نه اين بود

جنس خدا بوديم ،بعنوان ھشياری ،به جھان آﻣديم ،چرخ دندۀ ﻣا ،به جھان گير کرد.
ﻣا از
ِ
گفتيم :ﻣا دو بار از ﻣادر ﻣتولد ﻣی شويم ،يک بار بطور فيزيکی ،يک بار ھم از ﻣادر ذھن .اين را ،تولد دوم ﻣی گويند.
جنس خدا ﻣی شويم .به عھ ِد ازلی ،وفا ﻣی کنيم.
اثر تولد دوم ،ﻣا دوباره از
ِ
در ِ
اآلن ﻣی گويد که :خاصه و عاﻣه عھد را شکستند! .عھدﻣان اين بود:
بعنوان انسان ،پرﺳيده که :ﻣن خدای شما ھستم؟
يک ﻣوقعی ،خدا از ﻣا
ِ
ﻣا گفتيم ،، :بله .،،
به اين نقطۀ ﻣرکزی ﻣی رﺳيم که حتما" بايد بفھميم :ﻣا از جنس زندگی و خدا ھستيم؛ و ﻣا خدا نداريم.
جنس خدا بودن ،تبديل به داشتن ﻣی شود!.
شما نرويد به ذھن! .ذھن ھمينکه  ,,ﻣن  ،,,درﺳت کرد ،بودن و از
ِ
ﻣا ﻣی گوييم ,, :ﻣن خدا دارم .,,
" ﻣگر ﻣی شود خدا را داشت؟ ".
اگر بشود خدا را ،زندگی را ،داشت ،پس زندگی يا خدا ،يک چيز تعلق داشتنی ﺳت و به اين ﻣن ذھنی ﻣی تواند اضافه
شود ،درﺳت ﻣثل خانه.
ﻣثال"ﻣن ﻣی گويم ,, :اتوﻣبيل دارم .خدا ھم دارم  .,,ھر دو يکی ﺳت .اين عھد شکنی ﺳت.
ی خدا و نيکی و
خاصه ،يعنی آنھايی که واقعا" در جاﻣعه با ﺳوادند و ﻣردم آنھا را قبول دارند و ﻣی توانند ﻣا را بسو ِ
عقل و عشق ھدايت کنند .ﻣا از آنھا حرف شنوی داريم ،ﻣثل اﺳتادان .اﺳتادا ِن عرفان؛ و به اصطالح رھبرا ِن دينی.
اينھا خاصه ھستند ،آدم ھايی که ﻣردم به حرف آنھا گوش ﻣی کنند.
البته ھر کسی که با يک گروھی آدم ﺳرو کار دارد ،جزو خاصه ﻣی شود .ﻣثال" ،بچه ھای ﻣا به حرف ھايمان گوش ﻣی
دھند ،به ﻣا اعتماد دارند.
ﻣی گويد :اينھا عھد شکستند!.
عامه ھم ،عاﻣۀ ﻣردﻣند .يک عده ای که ﻣی گويند:
 ,,ﻣا بلد نيستيم ،شما بگوييد چکار کنيم ،ﻣا ﻣی رويم ھمان کار را ﻣی کنيم .وقت و حوصله و ﺳوادش را ھم نداريم کتاب
بخوانيم ،شما بگوييد ﻣا گوش دھيم  .,,اينھا ھم عاﻣه ھستند.
ﻣی گويد :ھر دوی اينھا ،يادشان رفته و شايد ھم عمدی دارند در اين ،که ,, :بگويند ،ﻣا از جنس خدا ھستيم .,,
" فقط ،به زبان گفتن نيست که! ،بايد تبديل بشوی! ".
يعنی در شکم ذھن ﻣاندند .ﻣثل غوره ،به درخت ﻣو ،چسبيده اند .اين ھم يک تمثيل اﺳت ﻣوالنا ﻣی زند ،ﻣی گويد:
ﻣيوه اول به درخت ﻣی چسبد .يعنی ھشياری اول ،از طريق اين ﻣفاھيم ،به جھان ﻣی چسبد .يواش يواش که رﺳيد،
ﻣفاھيم جھانی را رھا ﻣی کند ،روی خودش قائم ،يعنی
ﺳاکن روان ﻣی شود.
ِ
اين ﻣيوه ای را که رﺳيده و خودش ﻣی افتد ،جلوی شاه ﻣی گذارند! .يعنی شما آزاد شديد.
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ت شما را ﻣی خواھد؛ و اصو ِل حاکم بر ﻣا ،بر اين ديار .ديار کجاﺳت؟
شما را جلوی خدا ﻣی گذارند .خدا آن ،حال ِ
ی يکتايی ھستيم ،نمی شود نباشيم!.
ی يکتايی ﺳت .ھمۀ ﻣا در فضا ِ
ديار ،فضا ِ
آغوش خدا ھستيم .قانون زندگی که بايد بر ﻣا حاکم باشد ،نبايد اينطوری باشد که!.
ھمۀ ﻣا در
ِ
شما با چه قوانينی زندگی ﻣی کنيد؟
واقعا" با قواني ِن زندگی؟
اطراف چالش ھای زندگی ،فضا ايجاد کنيد و راه
قانون زندگی اين اﺳت که شما اين لحظه ،ﺳاکن و باشنده شويد و در
ِ
ِ
ی درون تان بيآيد ،فکرتان خالق باشد .با قانون زندگی ،با قانون خدا زندگی کنيد!.
حل از آن فضا ِ
آنطوری زندگی ﻣی کنيد؟ " ،نه ".
ﻣا با قانو ِن  ,,نفس  ،,,زندگی ﻣی کنيم.
پس به خودﻣان نگاه ﻣی کنيم ببينيم آيا ﻣا عھد شکن ھستيم يا نه؟
جوابش خيلی ﺳاده ﺳت .اين لحظه شما فقط ھشياری جسمی داريد؟ ،ھر لحظه فکر ،فکر ،فکر ،فکر و ھر فکری ﻣربوط
به چيزھای بيرونی ﺳت؟ ،يا نه ،در عين حال که فکر داريد ،ھشياری ديگری ھم داريد که با فکر تغيير نمی کند ،آن
ھشياری بعنوا ِن ناظر ،به جھان نگاه ﻣی کند.
اين ھشياری ،زي ِر فکرھاتان اﺳت ،فکرھاتان در آن توليد ﻣی شود و اين ناظر ،از جنس فضای يکتايی ﺳت .اين ناظر،
ب جھان اﺳت ،چرخ دنده اش به جھان گير کرده .شما
ھم شما ھستيد ھم خداﺳت .ھمين اآلن در شما ھست ،ﻣنتھی جذ ِ
اختيار داريد اين را بکشيد عقب ،بگوييد :ﻣن عھد شکن نيستم!.
ﻣن عمال" خودم را تبديل؛ و اعتراف ﻣی کنم که از جنس خدا ھستم ،در حاليکه آن بُعد اصلی ام را باز ﻣی کنم .يعنی از
ﻣادر دوﻣم ﻣتولد ﻣی شوم و جھان را رھا ﻣی کنم .گي ِر چرخ دنده ام را به جھان ،رفع ﻣی کنم و اين ﻣوقعی ﺳت که شما
ﻣتوجه ﻣی شويد که فکرھا در ذھن تان تغيير ﻣی کنند ،ھی فکر ﻣی آيد ،فکر ﻣی آيد ،فکر تغيير ﻣی کند؛ ولی شما تغيير
حال شما را بد نمی کند،
نمی کنيد ،شما آرام ھستيد .شما به جھان نگاه ﻣی کنيد ،تغيي ِر فکرھا ،شما را تغيير نمی دھدِ ،
واکنش نشان نمی دھيد ،آنموقع تبديل شده ايد ،وگرنه نشده ايد.
*
برايتان خيلی ﺳريع ،يک رباعی ﻣی خوانم .يک ﻣطلبی از ﻣثنوی ﻣی خوانم ،دوباره برﻣی گرديم به غزل ﻣان.
شماره ١٧۵٩
رباعی
ٔ
ای نسخ ٔه ناﻣ ٔه الھی که توئی
وی آين ٔه جمال شاھی که توئی

شخص شما.
نسخ ٔه ناﻣ ٔه الھی ،يعنی ھمين
ِ

)در بعضی از نسخه ھا رباع ِی شمارۀ (١٧٦١

بطور
جمال خداوندی ھستيم.
انعکاس
جنس خدا ھستيم .يک قسمتی از آن ،ھستيم.
جنس زندگی ھستيم .از
پس ،ﻣا از
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ﻣرﻣوز ،اﺳرار آﻣيز ،ﻣا به زندگی وصليم .درﺳت اﺳت که جدا ھستيم ،وصل ھم ھستيم .با ذھن نمی شود اين را فھميد!.
نگوييم به چه صورت وصليم ،در آخر داﺳتا ِن فيل در دفتر ﺳوم ،ﻣوالنا اين ﻣوضوع را بخوبی توضيح ﻣی دھد.
13

برنامه گنج حضور شماره

٥٢٨

Program # 528

Oct 22 2014

بيرون ز تو نيست ھرچه در عالم ھست
در خود بطلب ھر آنچه خواھی که توئی

فقط در نظر بگيريم که :ﻣن ،ھشياری ھستم .ھشياری قسمتی از خداﺳت .خو ِد خداﺳت .او دارد خودش را رھا ﻣی کند،
ت ﻣاﺳت که ﻣی توانيم ھميشه
ﻣنتھی اين وﺳط ﻣا يک ارادۀ آزاد داريم .اين ارادۀ آزاد را خدا به ﻣا داده ،اين ھم از خدائي ِ
ت بيرونی ،اثر نپذيريم .ﻣثال" يک آدم ،با ارادۀ آزادش ،ﻣی تواند تصميم بگيرد غذا نخورد ،در حالتی که بدنش
از تغييرا ِ
غذا را طلب ﻣی کند! .با آن اراده ،ﻣی تواند ھر کاری بکند .کسی از بيرون نمی تواند به او ديکته کند:
 ,,چکار کن ،چکار نکن .,,
ت جھا ِن بيرون آزاد ھستيم.
تمام تغييرا ِ
ﻣآال" ،ﻣا آزاد از جھا ِن بيرون ھستيم .بوﺳيلۀ آن ارادۀ آزاد ،از ِ
آن ارادۀ آزاد ھم ﻣتعلق به ھمين ھشياری ايزدی ﺳت که داريم ،بعضی ﻣوقع ھا از آن اﺳتفاده ﻣی کنيم و بعضی ﻣوقع ھا
ھم اﺳتفاده نمی کنيم.
رحم
ھمان ارادۀ آزاد اﺳت که به ﻣا حق انتخاب ﻣی دھد ،اگر شما آن را بکار ببريد ،ﻣی توانيد خودتان ،خودتان را از
ِ
ذھن ،بزايانيد.
ت ھمه چيز اﺳت .يعنی ﻣا ،با اين خميرﻣايه
ﻣا از آن جنس ھستيم که ھمۀ عالم از آن ﻣتولد شده.
جنس ﻣا ،خمير ﻣايۀ ﺳاخ ِ
ِ
که از اين ،فضای ھمۀ اﻣکانات ﻣی توانيم بيآوريم قادريم در اين جھان ،ھمه چيز بسازيم.
ﻣی بينيد که انسان ھا ،به ھر چه که رو ﻣی آورند ،در آنجا خالقيت صورت ﻣی گيرد ،البته اگر بخواھند .اگر نخواھند تقليد

جنس خداﺳت.
کنند! ،انسان چنين باشنده ای ﺳت .انسان ،از
ِ
جنس او ھستيم و در خودﻣان اين چيزھا را جستجو ﻣی کنيم .حاال ،ھر
ﻣی گويد :در خود بطلب .پس ﻣا ،ﻣی دانيم که از
ِ
چه که تو ﻣی خواھی!.
البته ﻣا ﻣی خواھيم ابعا ِد وجودی ﻣان ﺳالﻣت باشد ،ﻣی خواھيم خالق باشيم ،ﻣی خواھيم ھر لحظه از برکت ايزدی
اﺳتفاده کنيم ،ھر لحظه وصل باشيم.
ھر لحظه ﻣی توانيم يک بُع ِد ھشيارانۀ حضور داشته باشيم ،در حاليکه فکرھا در ذھن ،ﻣی آيند و ﻣی روند.
اين ھم بصورت اﺳرار آﻣيز اﺳت که شما ،يک بُع ِد ﺳاکن داريد ،ذھن تان را تماشا ﻣی کنيد ،فکرھاتان را قاصدانه و
اطراف چالش ھا ،فضا ايجاد ﻣی کنيد.
عاﻣدانه و دانسته خلق ﻣی کنيد .ھميشه ھم
ِ
بالفاصله يک چيزی ﻣی آيد ،از طريق شرطی شدگی عمل نمی کنيد ،از طريق خشم ،از طريق واکنش ،عمل نمی کنيد!.
فضا ايجاد ﻣی کنيد .ﻣی کشيد عقب ،از آن فضا ،راه حل ﻣی آيد ،ھر چه ﻣی خواھيد .تو ھستی .از تو ﻣی آيد .اگر
بپذيريد.
*
تر آن:
ﻣطلبی از ﻣثنوی ﻣی خوانم که از بيت  ١١۴٩در دفتر پنجم آغاز ﻣی شود .تي ِ
سبب عداوت عام و بيگانه زيستن ايشان به اولياء خدا کی بحقشان میخوانند و با آب حيات ابدی.
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ت آن:
اولين بي ِ

بلکه از چفسيدگی در خان و ﻣان
تلخشان آيد شنيدن اين بيان

پس ﻣا ،بصورت ھشياری ،به ﻣفاھي ِم چيزھا در ذھن ﻣان چسبيديم!.
در ضمن اين را ھم بگوييم که ﻣا احتياج به اين کار داريم .چرا احتياج داريم؟
ی اطرافش نمی
ﻣثال" ،ھمينطور که شما به فضا نگاه ﻣی کنيد ،اگر يک
کالغ ﺳياه ،در ھوا ،نباشد ،ﻣتوج ِه وجود فضا ِ
ِ
شويم.
چه جوری ﻣتوج ِه وجو ِد فضا ﻣی شويم؟ ،برای اينکه اين کالغ ،جسمی ﺳت در آﺳمان.
چه جوری ﻣی فھميم فضا وجود دارد؟ ،ﺳتاره ھا را ﻣی بينيم .اينھا ھمه در فضا ﻣعلق اند!.
پس ھشياری ،خدائيت ،اگر بخواھد از خودش آگاه شود ،احتياج به فرم دارد .برای ھمين اﺳت که خدا اين فرم را ،يعنی
اين بدن و اين فکر و ھمۀ اين چيزھا را خلق ﻣی کند ،ھشياری را ﻣی فرﺳتد آن تو ،به ﻣفھوم اينھا ﻣی چسبد ،بعد اين را
ﻣی کَند ،روی پای خودش قائم ﻣی کند .اينجا ،يک فرم ھست و يک فضا.
اين فرم نبود ،ﻣا ﻣتوجه اين فضا نمی شديم .يعنی اينطوری نيست که يکی ﻣا ،يکی خدا.
خدا و ھمۀ اين چيزھا ،ھمه اش خداﺳت .که ﻣی گويد:
" ﻣن اين را ﺳاختم ،خودم را از اين بيرون ﻣی ِکشم ،به خودم ھشيار ﻣی شوم " .ﻣنتھی چون ﻣا به ذھن افتاديم و دويی و
جدايی ايجاد کرديم ،خودﻣان را از خدا جدا کرديم ،فکر ﻣی کنيم يکی ﻣا ھستيم ،يکی ھم يک ﻣفھوﻣی در آﺳمان که آن
ھم خداﺳت .اينھا ھمه غلط غلوط اﺳت ،اينطوری نيست!.
خدا ھشياری ﺳت ،وار ِد فُرم ﻣی شود.
ت اصل ِی خود جدا ﻣی
فرم چھار جنبه داشت ،ھشياری ،با اين چھار جنبه ھم ھويت ﻣی شود و به جدايی ﻣی افتد )يعنی از ذا ِ

شود(.
بعد  ،...خودش را از آنجا )از فُرم( ،آزاد ﻣی کند.
کالغ آﺳمان اﺳت .اگر کالغ نبود ،آﺳمان را ﻣتوجه نمی شديم .آﺳمان را که نمی شود ديد! .آﺳمان
فرم ﻣا ،درﺳت ﻣثل
ِ
يعنی فضا .ھمه چيز در فضا ﻣعلق اﺳت .فضا! ،نه ھوا ،نه اکسيژن ،نه ھيدروژن!.
اينجا ھم فضاﺳت ،ﻣنتھی يک ﺳری ﻣواد :اکسيژن ،ازت و گازھای ديگر ،در آن ھست ،آنھا را نمی گوييم فضا!.
جو زﻣين ،يعنی به آﺳمان برويم ،از يک جايی به بعد ،ھيچ ﻣاده ای نيست ،بلکه فضای خالی ﺳت،
ﻣثال" اگر به باال ِ
ی ِ
يعنی ھيچی تويش نيست! .آن فضا ،بوﺳيلۀ ﻣا ،چه جوری ديده ﻣی شود!.
درون ﻣا ھم ھست که اآلن بسته ﺳت،
پس در درون ﻣا ،يک جنسی ھست که ﻣی تواند خالء را ببيند ،آن جنس ،خال ِء
ِ
برای اينکه چرخ دندۀ ﻣا گي ِر دنياﺳت.
وقتی خودﻣان را از اين فرم ،عقب ﻣی کشيم ،ھشياری روی خودش قائم ﻣی شود؛ و اين ،حضور اﺳت.
گنج حضور اﺳت؛ و اين ،زندگی ﺳت و اين خدائيت ،روی خودش زنده ﻣی شود .ﻣأﻣوريت ﻣا دراينجا ،ھمين اﺳت.
اينِ ،
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به نظر ﻣی آيد اينجا ،ﻣثل يک کارگاه ﻣی ﻣاند ،انسان ھا ﻣی آيند ،ھشتاد ﺳال ،نود ﺳال ،زندگی ﻣی کنند و در اين ھشتاد
ﺳال ،نود ﺳال ،فرصت دارند که بصورت ھشياری حضور ﻣتولد شوند و روی خودشان قائم شوند و بعدش ھم که تن ﻣی
ﻣيرد ،بگذارند ،بروند.
برای چه؟
نمی دانيم ولی ﻣأﻣوريت ﻣا اين اﺳت.
ی حضور رﺳيدند ،چه کاری بکند؟!.
زندگی ﻣی خواھد با اينھا ،بعد از اينکه کاﻣال" به ھشيار ِ
" بايد بشويم ،ببينيم ".
آنھايی که چرخ دنده شان ،بصورت ھشياری گير جھان اﺳت و با فکرھا ھنوز ،ھم ھويت اند ،ھنوز از جھان زندگی ﻣی
خواھند ،بدشان ﻣی آيد که اين بيانی که ھمين اآلن ھم ﻣی گوييم ،بشنوند .ﻣی گويند:
ی اين جھانی ﺳت! ،برکت و عشق در اينھاﺳت و اينھا به آدم اھميت ﻣی
 ,,نــــه! ،زندگی در جھان اﺳت! ،در چيزھا ِ
دھد ،ھر چه بيشتر ،بھتر! .,,
اگر بھشان بگويی که خان و ﻣان:
خان و ﻣان ،يعنی ھمه چي ِز ﻣا .ھر چيز که در ذھن ،با آن ھم ھويت ايم ،خان و ﻣا ِن ﻣاﺳت ،از جمله خانوادۀ ﻣا ،اعضاء
ذھن
آن ،فاﻣيل ھاﻣان ،چيزھايی که به ﻣا تعلق دارند و از جنس جسم اند ،اينھا ھمه خان و ﻣا ِن ﻣاﺳت .ھر چيزی که در ِ
ﻣا ﻣھم اﺳت و به آن ،چسبيديم!.
شما ھم يک جايی ﻣمکن اﺳت از آﻣوزش ﻣوالنا فرار کنيد ،برای اينکه ﻣرتب ﻣی رويد جلو ،ﻣی رويد جلو ،ﻣی رويد
جلو و يک جايی ﻣتوجه ﻣی شويد که چيزھای ﻣھمی را بايد بيندازيد و زورتان ﻣی آيد.
آنموقع فرار ﻣی کنيم ،بدﻣان ﻣی آيد ،ﻣی گوييم ,, :ديگر نمی خواھيم اداﻣه دھيم ,,؛ ولی شما ،بايد اداﻣه دھيد ،اداﻣه دھيد،
ﻣان ﻣان را بيندازيم ،ﻣا ياد گرفتيم و
نترﺳيد .گاھی اوقات ﺳرخوردگی پيش ﻣی آيد ،برای اينکه ﻣا نمی خواھيم خان و ِ
يادگيری در ﻣا اتوﻣاتيک شده ،شرطی شده ,, :زندگی در جھان اﺳت ،در چيزھای اين دنيايی ﺳت .,,
ی جسمی داريم ،اين ھشياری جسمی ،به جسم نگاه ﻣی کند ،از آن زندگی ﻣی خواھد ،حاال به اين ھشياری
ﻣا ھشيار ِ
جسمی ﻣی گويی ,, :تو اين کار را نکن ،يعنی چه؟ ،ﻣن چيز ديگر نمی شناﺳم! ،خدا ﻣی خواھی؟ ،ﻣن تو ذھنم ،چيزی
ﻣجسم کردم در آﺳمان ،يک جايی ھست ،ﻣن دارم عبادت ﻣی کنم ،تو ديگر چه ﻣی گويی؟! .,,
" نه ،اين نيست .اتفاقا" يکی از آن چيزھايی که بايد بينداريم ،اين خدای ﻣفھوﻣی ﺳت که ﻣردم توی ذھن شان درﺳت
ت فضای يکتايی ،ﻣا را در آغوش گرفته
کرده و به آن چسبيده اند! " .ﻣنتھی جسم اﺳت ،آنطوری نيست که اآلن ،بصور ِ
حس يکی بودن بکنيم!.
باشد ،با او
ِ
آغوش او ھستيد.
آراﻣش بی نھايت حس ﻣی کنيد ،پس در
اگر شما،
ِ
ِ
اگر نه ،چيزھا تغيير ﻣی کنند ،آراﻣش شما به ھم ﻣی خورد.
حاال چيزھا چه ھا ھستند؟
ﻣثال" ھمسرم .ھمسرم يک چيزی ﻣی گويد ،ﻣن آراﻣش ام بھم ﻣی خورد .بچه ام ھم ھمينطور .توقعات دارم.
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ھر کسی از جھا ِن ﻣادی توقعات دارد ،اين آدم ناراحت اﺳت ،تشويش دارد ,, .نکند برآورده نشود! .,,
تمام توقعات را بايد به صفر برﺳانيم.
ببينيم شما اين بياناتی که ھمين اآلن ﻣوالنا ﻣی دھد ،بدتان ﻣی آيد ،يا خوشتان ﻣی آيد؟
بدتان ﻣی آيد؟ ،بايد تأﻣل کنيد!.
خرقهای بر ريش خر َچفسيد ﺳخت
چونک خواھی بر کنی زو لَخت لَخت

توجه کنيد ،ببينيد ﻣوالنا چه تمثيلی ﻣی زند:
ی
ﻣعموال" در روﺳتاھا ،روی پش ِ
ت خر ،پاالن ﻣی گذارند ،زيرا باری را که روی آن ﻣی گذارند ،بعضی از قسمت ھا ِ
ی خر زخم شده.
بدن آن را به اصطالح ،زخم ﻣی کند .پاالن را که برﻣی دارند ،يکدفعه ﻣی بينند که پنج ،شش جا ِ
زخم خر ﻣی چسبد.
روﺳتايی ھا روی کھنه ای ،کمی دوا ﻣی گذارند و روی زخم ﻣی چسبانند .اين کھنه روی ِ
حاال در اينجا ،خر تمثي ِل ﻣا ،در ذھن اﺳت ،ھمين ﻣ ِن ذھنی ﺳت و زخم ھايش حرص ﻣاﺳت ،رنجش ھای ﻣاﺳت.
ت ﻣاﺳت که برآورده نشده.
توقعا ِ
زخم خر ﻣی چسبانيد )ريش يعنی زخم( ،کھنه به زخم ﻣی چسبد .يواش يواش ﻣی خواھی
حاال ،شما يک کھنه ای را روی ِ
اين کھنه را برداری ... ،حاال ببينيم چه ﻣی گويد:
ُجفته اندازد يقين آن خر ز درد
َحبﱠذا آن کس کزو پرھيز کرد

بله .راﺳت ﻣی گويد .شما اگر بخواھی اين کھنه را از روی زخم برداری ،خر دردش ﻣی آيد و جُفتک ﻣی اندازد.
حال ،خوشا به حا ِل آن کس ،که اين جُفتک ،به او نخورد .ﻣعلوم ﻣی شود که ﻣوالنا وقتی خواﺳته
َحبﱠذا ،يعنی خوشا به ِ
اين کھنه ھا را از روی درد ﻣردم بردارد ،آنھا واکنش نشان دادند.
ی ﻣاﺳت ،پنھان اﺳت.
کھنه ھای ﻣا چيست؟ ،کھنه ھای ﻣا ،رنجش ھا ِ
ی ﻣا که اآلن ﻣی گويد :چرک کرده با خون ،آنجا چسبيده ،وقتی ﻣی کَنی ،زخم داری!.
کھنه ھا ِ
وقتی آراﻣش نداری بايد قرص بخوری ،وقتی قرص ﻣی خوری ﻣی خوابی .وقتی ﻣجبوری يک اخبار ﻣنفی تماشا کنی،
ب ذھن ﻣی روی ،اين خواب ،زخمی را که درد دارد ،ﺳاکت ﻣی کند.
اين ﻣدت که تو اخبار را تماشا ﻣی کنی و به خوا ِ
اگر يکی بيايد بگويد که ببين چه اشکالی داری ،اين ترس ھا واھی ﺳت ،اين نگرانی ھا واھی ﺳت ،اين رنجش ھا واھی
ﺳت ،اين کينه را بينداز ،اين توقعات بيخود اﺳت ،شما ھشياری خدايی ھستی ،اجازه بده ﻣا اين کھنه ھا را بِکنيم و شما
لُخت بشوی ،با زندگی يکی شوی ،ﻣگر ﻣی گذارد! .حاال خودش توضيح ﻣی دھد:

َحبﱠذا آن کس کزو پرھيز کرد ،خوشا به حا ِل کسی که وقتی اين کھنه را ﻣی َکنَد ،پشت خر نباشد که جفتک بزند و او را
بيندازد!.
خاصه پنجه ريش و ھر جا ِخرقهای
بر َﺳرش َچفسيده در نَم َغرقهای
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ﻣخصوصا" که پنجاه تا زخم باشد! .يعنی ﻣا يک زخم ،دو زخم نداريم که!.
جھان بيرون که به ﻣا زندگی دھد ،چيزی ﻣی خواﺳتيم بدﺳت بيآوريم ،آن ،نياﻣده
ت ﻣان از
اثر توقعا ِ
ِ
در ھر جايی ،ﻣا در ِ
ولی يک چيز ديگری که نمی خواﺳتيم ،بدﺳت ﻣا آﻣده ،ناراضی ھستيم.
آن کارھايی که ﻣی خواﺳتيم ھمسرﻣان بکند ،اآلن ھم ﻣی خواھيم ،نمی کند! .ﻣا ﻣی خواھيم او را کنترل کنيم ،زير بنايش
ھم ترس اﺳت ،نمی کند ،ﻣا ﻣی رنجيم .وقتی ھم کاری را که ﻣی خواھيم ،ﻣی کند ،کھنه ای روی زخم ﻣان ﻣی گذاريم،
ی ﻣاﺳت ،ﻣا گرفتاری داريم!.
نمی دانيم که اين ،زخم ھا ِ
طرح خدا در آفرينش ﻣا اين نبود که ﻣا اآلن بوجود
طرح زندگی،
در ُک ِل غزلی که ﻣی خوانيم ﻣوالنا گفت :نه اين بود!،
ِ
ِ
آورديم!.
طرح خدا اين بود که ﻣا برويم ھمديگر را بکشيم ،به جنگ برخيزيم؟! ،اديان ھم که خدا فرﺳتاده ،ﻣايۀ جدايی
واقعا"
ِ
شود؟! ،ﻣن بگويم اين دين را دارم ،او بگويد اين دين را دارم ،با ھم بحث و جدل کنيم و بعد که ديديم نمی شود و...
با ھم بجنگيم؟!.
ﻣی بينيد که ﻣا در گذشته چقدر جنگ کرده ايم! ،اآلن ھم ﻣی کنيم!.
خاصه ،زخم زياد ،پنجاه )پنجه( ،يعنی خيلی زياد و روی ھر زخمی يک تکه پارچه ای چسبانديم و زي ِر اين تکه پارچه،
چرک و خون ھست!.
ديدی که چرک و خون درد ﻣی آورد ،بايد اين کثافت را دور بريزی!.
شما بايد رنجش ات را بيندازی .کينه ات را دور بريزی .بارھا گفتيم :ھر کسی که کينه دارد ،ھر کاری که ﻣی کند ،به
ذھن اقوام ،ھزاران ﺳال ﻣانده!.
ھر کاری که خودش را قاطی ﻣی کند ،آلوده ﻣی کند .کينه ھا در َﺳر و در ِ
شما ببينيد کدام قوم ھا بيشتر از ھزار ﺳال اﺳت نسبت به ھم کينه دارند ،نمی توانند حل اش کنند .خودتان فکر کنيد ،پيدا
حل ﺳوﻣی وجود دارد.
ی آن چرک ھست ،دور بريزند تا بفھمند يک راه ِ
کنيد .اين دو قوم ،بايد کينه ھا را که تو ِ
آن را ِه ح ِل ﺳوم ،عقب کشيدن ،يکی شدن با خداﺳت ،تا زﻣانی که توی  ,,نفس  ,,ھستند ،در ﻣن ذھنی ھستند ،ﻣی خواھند
با ﺳتيزه ﻣسائل شان را حل کنند ،حل نخواھد شد .اينھا را ﻣی گويد ﻣوالنا!.

خان و ﻣان چون ِخرقه و اين حرصريش
حرص ھر که بيش باشد ريش بيش

واضح اﺳت ،ھر کسی ﻣفاھيم زيادی توی ذھنش باشد و به آنھا چسبيده باشد ،چرخ دنده اش به ذھن ،به دنيا ،وصل اﺳت.
ت بيرون ،شما را تغيير ﻣی دھد؟ ،حا ِل شما را خوب يا بد ﻣی کند؟
آيا تغيير ﻣفاھيم ،تغيير جھان ،تغييرا ِ
اين خوشی و ناخوش ِی ذھن اﺳت .شما بايد اين ﺳيستم را شناخته باشيد!.
ولی ھر کسی که بيشتر به ﻣفاھي ِم ذھن چسبيده باشد ،ھر کدام از آنھا يک زخم اﺳت .نمی شود شما با چيزی ھم ھويت
باشيد و اين ،برای شما دردايجاد نکند! ،اين ،زخم نباشد!؛ و ﻣآال" در اينجا ﻣوالنا اﺳم اين ،را حرص ﻣی گذارد .يعنی
ُک ِل ﻣن ذھنی ،حرص اﺳت .چرا؟
برای اينکه دنبال بدﺳت آوردن ﻣفاھيم بيشتر و چسبيدن به آنھاﺳت.
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اين اولش بود.
يک بالنسی ،يک نظمی ،يک ھماھنگی ،يک تعادلی ،از اينکه چه ﻣدتی در کجا بايد ﻣاند؟ ،الزم اﺳت.
ﻣثال" ،بچه در شکم ﻣادر ﻣی تواند نُه ﻣاه بماند .ﻣا بعنوان ھشياری ،در شکم ذھن ﻣی توانيم نُه ﺳال بمانيم ،ده ﺳال
بمانيم ،نه اينکه شصت ﺳال بمانيم! .بچه اگر بيشتر از نُه ﻣاه در شکم ﻣادر بماند ،ھم ﻣادر ﻣی ﻣيرد و ھم بچه خفه ﻣی
شود ،جا نيست!.
ﻣوتور ﻣ ِن ذھنی ،به خواﺳتن و نارضايتی ﺳت ،نيروی ﻣحرکه اش از
ﻣا توی شکم ذھن ﻣانده ايم؛ و شما توجه بکنيد که
ِ
نقص دائمی!.
حس
خواﺳتن ﻣی آيد .ﻣا در ﻣ ِن ذھنی ھی ﻣی خواھيم .يعنی خواﺳتن برای خواﺳتن و نارضايتی دائمی!.
ِ
ِ
کار ﻣ ِن ذھنی ﺳت.
اين ،ﺳي ِ
ستم ِ
پس ،ھر کسی ﻣرتب ﻣی خواھد و ناراضی ﺳت ،چرخ دنده اش به دنياﺳت ،ولی حضور ،خدائيت وقتی آزاد ﻣی شود،
ﻣوتورش به ُشکر و رضايت ﻣی گرددُ .
شکر.
ت زندگی شکور اﺳت ،شکور يعنی بسيار ُ
شکر
ت آخر غزل ﻣی گويد :شا ِه َشکور ،يعنی ذا ِ
خيلی عجيب اﺳت؟! .در بي ِ
ت شما ھم ،اگر زنده بشود ،دائما" ُ
شکر ﻣی کند و راضی ﺳت.
کننده .ذا ِ
شکر ﻣی کند ،نه به زبان ،عمال" ُ
ھر کسی دائما" ُ
شکر ﻣی کند و راضی ﺳت ،در اينصورت ،اين فضا درونش باز شده
و شا ِه شَکور ،در او زنده شده.
بعضی ﻣوقع ھا در ﻣن ذھنی ،آنموقعی که چيزی را ﻣی خواھيم و به ﻣا اضافه ﻣی شود ،يک ذره خوشی پيدا ﻣی کنيم:
ـ ﻣی خواھم خانۀ بزرگ بخرم.
خانه را ﻣی خرم .پانزده روز ،بيست روز ،در حاليکه به ھمه نشان ﻣی دھم ،خوش ھستم ،بعدا" اصال" يادم ﻣی رود!.
دوباره ﻣی گويم ,, :اينجام چرا اينطوريه! ،اونجام چرا اونطوريه! .,,
ﻣن ذھنی ،به نقص اﺳت!.
برای اينکه ذا ِ
ت ِ
اين يکی ،ذات اش به بی نقصی ﺳت:
کاﻣل جان آﻣده ای دﺳت به اﺳتاد ﻣده.

جان ﻣا کاﻣل اﺳت .ذات خدايی ،به جھان ﻣادی ،به ھيچی ،احتياج ندارد که راضی باشد ،شکر کند.
اين ِ
ُ
کر ﻣا ،ھر لحظه بصورت خشنودی و رضايت؛ و اينکه وصل ھستيم جاری ﺳت.
ش ِ
ت ُ
ت صفر بودن ،بلند نشدن ،واکنش نشان ندادن اﺳت .يک آدم زنده به
ت بی ﻣنی ﺳت ،حال ِ
شکر ،يک حال ِ
اين حال ِ
حضور ،حتی ھمينکه وصل اﺳت ،در حالت ُ
شکر اﺳت و برايش کافی ﺳت.
ﻣن ذھنی دارد ،بگوييد ُ
شکر کن ،ﻣی گويد:
ﻣنتھی ،ﻣن ذھنی اين را نمی تواند بفھمد! .شما به يکی که ِ
 ,,ﻣن چه دارم؟ ،برای چه ُشکر کنم؟! .,,
چون در ﻣقايسه ھم ھست:
 ,,نگاه کن ببين خدا به ﻣردم چقدر چيز داده ،به ﻣا ھيچی نداده ،ﻣن برای چه بايد ُ
شکر کنم! .,,
اصال" اينطوری حرف زدن ،درﺳت نيست! .اين ،ھمان اﺳت که ﻣوالنا ﻣی گويد:
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" نبايد اينطوری ﻣی شد ،اينطوری درﺳت نيست! ".
شخص بايد ،نورافکن را روی خودش روشن کند و ﺳوال ھم نکند تا ﻣشخص شود چه اشکالی دارد .يعنی ھر کسی
وظيفه دارد اشکال خودش را خودش بفھمد.
خان و ﻣان جغد ويرانست و بس
نشنود اوصاف بغداد و طَبس

ﻣان جُغد ،ويرانه ﺳت .جُغد در ويرانه زندگی ﻣی کند.
ﻣی گويد :خان و ِ
ﻣن ذھنی ،ويرانی و خرابی ﻣی خواھد .دوﺳت دارد درد داشته باشد .يک عده ای عاشق دردھايشان ھستند .شما بايد به
ِ
خودتان نگاه کنيد:
آيا شما ،ويرانی را دوﺳت داريد؟ ،خرابی را دوﺳت داريد؟ ،ھی ﻣی خواھيد خراب کنيد؟
يادﻣان باشد ،اگر ﻣا در ﻣقابل اين لحظه که خداﺳت ،زندگی ﺳت ،ﻣقاوﻣت داريم ،اين ﻣقاوﻣت ،بين ﻣا و زندگی عايق
ايجاد ﻣی کند و نمی گذارد اين برکت بيآيد .ھر چقدر بيشتر ﺳتيزه و ﻣقاوﻣت کنيد ،اين فاصله زيادتر ﻣی شود.
شما ﻣی خواھيد اين فاصله را کم کنيد ،کم کنيد ،کم کنيد ،بطوريکه اين نور از شما رد شود؛ ولی ،تا زﻣانيکه ﻣقاوﻣت
عاشق ويرانی ھستيد! .ﻣوالنا اين را ﻣی گويد.
ﻣی کنيد،
ِ

عاشق خراب کردن ھستيم! .البته ،به ﻣا بگويند ،قبول نداريم که!؛ ولی کسی که بدون ھشياری ايزدی ،فکر ﻣی کند و
ﻣا
ِ
ی آن،
عمل ﻣی کند ،خراب ﻣی کند! .اگر شما بدانيد که ،وقتی با  ,,ﻣن  ،,,ﻣی آفرينيد و چيزی را درﺳت ﻣی کنيد ،از تو ِ
عاشق درد و ويران کردن ھستيد!.
درد بيرون خواھد آﻣد .پس شما
ِ
ت بچه.
اگر چيزی را در بيرون درﺳت ﻣی کنيم ،ﺳاﻣان نمی پذيرد! .ﻣث ِل تربي ِ
ﻣن  ,,ﻣا کار ﻣی کند ،جز خرابی و ويرانی چيزی نخواھد داشت .وقتی ﻣن
آﻣوزش و پرورش،
ِ
ﺳاختن چيزی ،وقتی ِ ,,
علنا" ﺳتيزه ﻣی کنم ،تمام فکرھايم بر اﺳاس ﺳتيزه با يک فرد يا يک ارگانی ﺳت ،جلوی برکت زندگی را گرفتم ،برکت
نمی تواند از ﻣن عبور کند ،پس بنابراين درد بوجود خواھد آﻣد و ويرانی!.
ﻣی گويد :خان و ﻣا ِن جغد ،يعنی ﻣن ذھن ِی ،ويرانی ﺳت و بس .بھش بگو:
ﻣعلوم بوده که در قديم ،بغداد و طَبس ،آباد بوده .ﻣی گويد :اگر بگويی ،بجای ويرانی ،برو بغداد و طبس زندگی کن ،نمی
ی حضور اﺳت.
باغ خداﺳت ،ھشيار ِ
شنود که! .نشنود اوصاف بغداد و طَبس .بغداد و طبس ،ھمان ِ
عاشق ويرانی ﺳت ،نمی شنود!.
کسی که
ِ
گر بيايد باز ﺳلطانی ز راه
صد خبر آرد بدين جغدان ز شاه

باز خدايی ﻣثل ﻣوالنا ،از راه برﺳد و برای جغدان ،يعنی ﻣن ھای ذھنی ،صد خبر از شاه
ﺳلطان يعنی خدا .اگر يک ِ
بيآورد ، ،واقعا" قبول ﻣی کنند؟
حاال ،آنھا چه ﻣی گويند؟
ھشتصد ﺳال اﺳت! .ﻣا اين حرف ھای ﻣوالنا را خوانديم و عمل کرديم؟ " ،نه ،توجه نکرديم! ".
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 ,,کجا بوده؟ ،ﻣخفی کرده بوده؟ ،قايم کرده بوده پس! .,,
" نه ،آنجا بوده! ،ﻣا نخوانديم! ".
اين جغدان ،اين ﻣن ھای ذھنی ،چه ﻣی گويند؟
شرح دا ُرالملک و باغستان و ُجو
پس بَرو افسوس دارد صد َعدو

ی يکتايی که
انسان زنده ای ،يک
دارُالملک يعنی پايتخت .اگر يک ﻣوالنايی ،يک
ی حضوری ،از آن فضا ِ
انسان دارا ِ
ِ
ِ
ب آن
پايتخ ِ
ت خداﺳت ،از آن باغستان و جُو ،بيآيد و خردش از شما ،بعنوان آن نخلی که در اين زﻣين و باغ ،با ترکي ِ
ی خدا ھم به آن بريزد ،اين جغدان چه ﻣی گويند؟ ،ھمينطوری قبول ﻣی کنند؟!.
چھاربُعد ،روييده ،عبور کند؛ و جو ِ
" نه " ،صد تا دشمن پيدا ﻣی کنيد! ،صد دشمن ،افسوس ﻣی خورند ،ﻣی گويند:
 ,,اين ،اصال" دروغ ﻣی گويد و يا اگر راﺳت ﻣی گويد بايد به او حسادت کنيم ،چنين چيزی نمی شود! .,,
که چه باز آورد افسان ٔه کھن
کز گزاف و الف ﻣیبافد ﺳخن

اين جغدان ،اين ﻣن ھای ذھنی ،چه ﻣی گويند؟
ﻣھم اﺳت که ﻣا نگوييم ,, :باز چه آورده؟ ،ﻣوالنا چه آورده؟ ،فردوﺳی چه آورده؟ ،يک انسانی که به حضور زنده
ھست ،اﺳم و رﺳمی ھم ندارد اآلن ،از آن ور چه آورده؟!.
جغدان ﻣی گويند اين افسانه قديمی ﺳت ديگر ،چنين چيزی نيست ،دروغ اﺳت! .اين آدم ،از دروغ و زياده گويی و ...
ﺳخن ﻣی بافد ،دروغ ﻣی گويد.
شما ،چه ﻣی گوييد؟ ،از خودتان بپرﺳيد .ﻣوالنا ﻣی گويد:
ده ابد
کھنه ايشانند و پوﺳي ٔ
ورنه آن دم کھنه را نو ﻣیکند

بر خيلی خوبی ﺳت!.
اين خ ِ
ﻣی گويد :کھنه ،کی ھا ھستند؟
کھنه ،آن جغدھا ھستند ،ﻣن ھای ذھنی ھستند ،برای اينکه با باورھای چندين ھزار ﺳاله ھم ھويت اند و اگر ھمينطور
بمانند ،پوﺳيده ﻣی شوند.
ذھن ھم ھويت شده ﺳت ،آنجا ھر چه بکاری ،خار بوجود
ی
ِ
باغ ﻣا ،فضا ِ
باغ ﻣا ،فضا ِ
ی يکتايی ﺳت .وقتی زﻣي ِن ِ
زﻣي ِن ِ
ﻣی آيد ،چيزھای بد بوجود ﻣی آيد ،درد بوجود ﻣی آيد ،چيزھای ديگر بوجود نمی آيد!.
خاک ﻣصنوع ِی تقلبی ،نکاريد .اينجا ﻣی گويد:
باغ با
ِ
شما ﻣواظب باشيد ،در ِ
ده ابد ،ورنه آن َدم ،د َِم ﻣسيحايی انسان ھای زنده به حضور ،ھر کھنه ای را نو ﻣیکند!.
کھنه ايشانند و پوﺳي ٔ

پس ﻣا را ھم ﻣی تواند نو کند.
ﻣردگان کھنه را جان ﻣیدھد
تاج عقل و نور ايمان ﻣیدھد
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ﺳال شان
بله! .ﻣردگان کھنه ،کسانی ھستند که در ذھن ُﻣرده اند و شصت ﺳال شان اﺳت ،پنجاه ﺳال شان اﺳت ،ھفتاد ِ
ﺳال شان اﺳت!.
اﺳت ،ﺳی ِ
ی وحدت ﻣی شديم ،ﺳاکن و
اگر ﻣا در يک جاﻣعۀ عشقی بوديم ،بايد در ده ﺳالگی ،به حضور زنده ﻣی شديم ،وارد فضا ِ
باشنده ﻣی شديم ،ﺳاک ِن روان ﻣی شديم ،از ﻣا عشق و خرد زندگی ،به فکرھا و به عمل ﻣان ﻣی ريخت و عمل بيدار
انجام ﻣی داديم!.
ﻣن ذھنی! .ﻣا در خواب
ھرعملی ،در حاليکه خدا و زندگی شاھ ِد اين عمل اﺳت ،انجام ﻣی داديم ،نه
عمل خفته در خوا ِ
ِ
ب ِ
ب چيزھا ،با عق ِل چيزھا!.
عمل کرديم! .در خوا ِ
طرح خدا اين
عارض عذار نه اين بود ،اصال" قرار نبود اينطوری باشد!،
ار ﻣرا
شما تعجب نکنيد وقتی ﻣوالنا ﻣی گويد :ي ِ
ِ
ِ
نبود که!.
ی شماﺳت .نور
تاج شاھ ِ
تاج عقل ﻣی دھد ،اين لحظه وقتی شما وصليد به زندگی ،خرد زندگی ﻣی آيد ،اين تاج اﺳت .اين ِ

ی ذھنی بپرﺳتيد و
ايمان داريد .نور ايمان اين نيست که شما در فکر بگوييد :خدايی ھست بر
اﺳاس ﻣن ذھنی؛ و يک خدا ِ
ِ
دار شما ،خدا احتياج دارد! " ،نه! ".
يک ﺳری کارھا انجام دھيد و فکر کنيد که به اين اعمال ﻣن ِ
بودن
نور ايمان اين اﺳت که ﻣا عمال" تبديل شديم از ھشياری جسمی به ھشياری حضور؛ و دﺳت اول ،اين لحظه ،يکی
ِ
خودﻣان را با خدا حس ﻣی کنيم و اين يقين ،از فکر نمی آيد! .اينجا ،ايستاده ايم روی خودﻣان .فکر اصال" رفته ،به
اصطالح ،چرخ دنده اش را از ﻣا رفع کرده .ﻣا را آزاد کرده .ﻣا ھويت در ذھن نداريم!.
اﺳاس فکرھاﻣان
نور ايمان اﺳت ،نه نور ايمان که بر
ﻣا خودﻣان ،فارغ از
ِ
ِ
جھان بيرون ،زنده ھستيم به زندگی؛ و اين ِ
ﻣی آيد! ،فکر ،جسم اﺳت؛ و اين را کی به ﻣا ﻣی دھد؟ ،ھمين زنده شدگان! .ھمين ﻣوالنا ﻣی دھد.
تاج عقل و نور ايمان ،کی به
شما ﻣوالنا را ﻣی خوانيد و عمل ﻣی کنيد .خودتان را تبديل ﻣی کنيد .ﻣتوجه ﻣی شويد که ِ
ﻣن داده ﻣی شود و اشتباه نمی کنيد .وقتی شما نور ايمان داريد ،شکور ھستيد ،شکر ﻣی کنيد ،راضی ھستيد ،پرھيز
داريد ،در غزل داريم ،ﻣی گويد:
ت ﻣن بسته شد! .ﻣن ديگر بعضی کارھا را نمی توانم بکنم .ﻣن ديگر نمی توانم
وقتی ﻣن به عشق زنده ﻣی شوم ،دﺳ ِ
غيبت کنم .ايراد نمی گيرم .توقع ندارم .خيــــلی کارھا را نمی کنم و ھيچ زحمتی ھم برايم ندارد برای اينکه فکرھايی که
ی ﻣن اثر ندارد ،فارغ از آنھا ھستم .اصال" به عق ِل آنھا گوش نمی
در ذھن حيرت ﻣی شود و به حرکت در ﻣی آيد ،رو ِ
ی آنھا با خرد خدايی ،اثر دارم ،برای اينکه پايدار ھستم ﻣثل کوه! .اين را ﻣی گويد ﻣوالنا.
دھم ،ﻣن رو ِ
اين ،نور ايمان اﺳت.
دل َﻣدُزد از دلربای روحبخش
که ﺳوارت ﻣیکند بر پشت َرخش

ت ھشياری خودم را در اين لحظه ،ﻣی
کش .ﻣسئوليت قبول کن .بگو :ﻣن ﻣسئولي ِ
به ﻣا ﻣی گويد :تو خودت را عقب ن ِ
ی جسم ِی ذھن ِی ﻣن دار دارم ،ﻣی پذيرم که :ﻣن اين را بوجود ﻣی آورم؛ و اگر ھم ھشياری حضور
پذيرم .اگر ھشيار ِ
چرخ زندگی نگذاشتم و گذاشتم زندگی خودش را ازذھن،
ی
دارم ،اين را ھم خدا را شکر ﻣی کنم که اجازه دادم ،چوب ال ِ
ِ
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ذھن ،آزاد کند؛ ولی عقب نمی کشم ،اينجا ايستاده ام ،کسی را ھم ﻣالﻣت نمی کنم.
يکی از پيغام ھای غزل اين اﺳت که شما نگوييد که:
بيرون يک کسی اين بال را ﺳر ﻣن آورده! " .نه ".
 ,,اوضاع اينطوری ﺳت .دولت کرده .ﻣلت کرده .پدر و ﻣادرم کرده .رئيسم ﻣی کند  " .,,اينھا ...نيست ".
ی روح بخش.
بر اﺳاس اينھا تو نيا خودت را عقب ب ِ
کش! ،دل َﻣدُزد از دلربا ِ

کسی که دل ات را ﻣی تواند بدزدد بِبَ َرد ،خداﺳت.
ت َرخش ﺳوار ﻣی کند.
اين دل را خدا ﻣی دزدد؛ يا کسی که به حضور زنده ھست و به تو روح ﻣی بخشد ،که تو را پش ِ
ب يخی
َرخش در اينجا،
ﺳمبل حضور اﺳت .ﻣا در ضمن ،ﺳوار فکرھا ھستيم! .برای ھمين اﺳت که اين فکر ،عي ِن اﺳ ِ
ِ
ب يخی ﻣی شويم ،ذوب
ﻣی ﻣاند! ،زود آب ﻣی شود .فکر ﻣی رود و ﻣا ﻣی افتيم زﻣين! .دوباره پا ﻣی شويم ،ﺳوار اﺳ ِ
اﺳاس  ,,گذرا  ،,,درﺳت شده.
ﻣی شود ،ﻣا ﻣی افتيم زﻣين .برای اينکه اين فکرھا بر اﺳاس چيزھای  ,,آفل  ،,,بر
ِ
ھمه چي ِز بيرون ,, ،گذرا  ,,ﺳت.
ی  ,,گذرا  ,,ﺳت؟
شما ﻣی دانستيد که ھر فکری که در ذھن تان بوجود ﻣی آيد ،ﻣربوط به چيزھا ِ
ھر چيزی که فکر ﻣی تواند ببيند؟!.
ھر چه انديشی پذيرای فناﺳت
آنچه در انديشه نايد آن خداﺳت

ی فناﺳت .فنا پذير اﺳت.
ھر چيزی که ذھن ات ﻣی بيند ،پذيرا ِ
از تغيي ِر آنھا بصورت ﻣفاھيم ،ﻣا تغيير حالت ﻣی دھيم ،حال ﻣان خوب ﻣی شود ،بد ﻣی شود؛ ولی يک اﺳتاد ﻣعنوی ،ﻣا
ت َرخش ﺳوار ﻣی کندَ .رخش ﻣحکم اﺳتَ ،رخش ھمان زندگی ﺳت ،ديگر ايندفعه ،زﻣين نمی افتيم.
را پش ِ
َﺳر َﻣ ُدزد از َﺳر فراز تاجده
کو ز پای دل گشايد صد گره

تو نيا گوش ندی! .يعنی چه؟
يعنی تو ھم گوش بده ،ﻣتعھد باش ،ھر روز گوش بده ،ھر روز ﻣوالنا بخوان ،ھر روز فردوﺳی بخوان تا خودت،
خودت را آزاد کنی .تو َﺳرت را َﻣدُزد! ،گوش بده .نکش عقب ,, :ﻣن اينھا را دوﺳت ندارم! .,,
يک جايی ،ﻣا بدﻣان خواھد آﻣد!.
ﻣن اين را بگويم ،شما بدانيد ،اگر تازه شروع کرده ايد ،باالخره ﻣی رويد ،ﻣی رويد ،ﻣی رويد ،يک جايی ،ﻣی گوييد:
 ,,ﻣن خوشم نمی آيد!  .,,چرا؟
برای اينکه از شما ﻣی خواھد چيزی بيندازيد که دوﺳت نداريد بيندازيد .ﺳرﻣايه ﺳت برای شما!.
به يک خانمی ،آقايی ،ﻣی گوييم :رنجش ھايت را بينداز .ﻣی گويد ,, :حاال ،اون کوچيکه را انداختم ،اين بزرگه را که
جزو د ِل
ﻣربوط به ھمسرم اﺳت و از او رنجيدم ،اينھمه بال ﺳرم آورده که نمی توانم بيندازم! ،اين ﺳرﻣايۀ ﻣن اﺳت ،اين
ِ
ﻣن اﺳت ،وجودم به اين بستگی دارد ،اگر اين را بيندازم که ديگر چيزی ندارم! .,,
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ُخب ﻣی گويد بينداز! " .تو نمی اندازیُ ،خب قھر ﻣی کنی ،ﻣی روی ديگر! ".
ﻣردم قھر ﻣی کنند! .بله .ﻣعلوم اﺳت که قھر ﻣی کنند .برای اينکه به چيزھايی دل بسته اند که آفل اﺳت ،ﻣخصوصا" به
دردھا!.
وقتی ﻣوالنا ﻣی گويد بينداز ،نمی اندازند! ،ﻣی گذارند ﻣی روند!.
ت اﺳتوار دارد ،به اين دنيا خم نمی شود و تاج ﻣی دھد .در اينجا ﻣا يکی از آنھا را
َﺳر فراز تاج ِده ،کسی که واقعا" قاﻣ ِ
ی شما ،صد تا ،ھزار تا گره را باز ﻣی کند!.
انتخاب کرديم ،که ھمين ﻣوالناﺳت .ھمين يکی کافی ﺳت ،که از پا ِ
ی ﻣا در اثر درد زياد ،رنجش ھا و
ﻣا نمی توانيم راه برويم! .ﻣا بعنوان ھشياری ،حواس ﻣان نيست که چرخ دنده ھا ِ
ترس ھا ،ﻣحکم چسبيده به ھم و گير کرده ،نمی توانيم بکشيم عقب ،ھر چه بيشتر درد داريم و رنجش داريم ،يعنی ...
بيشتر فشار ﻣی دھيد که گيرش بيشتر شود ،شما بايد کاری کنيد که گيرش کمتر شود! ،با بخشش.
ھر بخششی که ﻣی کنيد ،ھر دردی که ﻣی اندازيد ،اين چرخ دنده ،يک ذره ﻣی کشد عقب! .ھر چه ﻣقاوﻣت ﻣی کنيد،
ﺳتيزه ﻣی کنيد ،چرخ دنده تان را به چرخ دندۀ دنيا ،فشار ﻣی دھيد! " .اين درﺳت نيست ".
شما خودتان بايد :ﺳرفراز تاج ِده باشيد.
ﻣن ذھنی قلمداد ﻣی کند که به گنج حضور رﺳيدن ،ﻣوفقيت عظيمی ﺳت! " .واقعا" اينطور نيست! ".
ِ
اين کار با ضربان تکاﻣلی زندگی ھماھنگ اﺳت .زندگی ﻣی خواھد اين کار را بکند .طرحش اين اﺳت .فقط با کارھايی
که ﻣی کنيم ،با فکرھايی که ﻣی کنيم ،با ﻣقاوﻣتی که در ﻣقابل اين لحظه داريم ،نمی گذاريم!.
زندگی ﻣی خواھد يک جوری ،به شما نشان دھد که بابا! ،اين چرخ دنده را به دنيا فشار نده ،بگذار ﻣن دارم ﻣی کشم!،
برو عقب!.
با ترس و با اضطراب و با وحشت و با فکرھای بد و با نگرانی راجع به آينده و با تأﺳفات راجع به گذشته و احساس گناه
و ھيجانات ديگر و دردھای ديگر ،ﻣا اين چرخ دنده را فشار ﻣی دھيم به دنيا!.
ﻣا کار داريم با دنيا!.
شما بگوييد ،، :آقا ،ﻣن کارم با دنيا تمام شده اصال"! . ،،
نه اينکه اگر جوان باشيم ،بگوييم ﻣن نه ھمسر ﻣی خواھم ،نه خانه ﻣی خواھم و  " ...نه! ".
شما چرخ دنده ات را رھا کن ،بيا روی پای خودت ،بعد از آن ،ﺳاک ِن روان شو.
ی ﺳاک ِن روان ،برو ازدواج کن ،خانه بگير ،بچه دار شو ،نه در حاليکه با ﺳتيزه چرخ دنده ات را به
بعد ،از اين فضا ِ
دنيا فشار ﻣی دھی و گيرت را روز به روز ﻣحکم تر ﻣی کنی! ،بدان که اين کار ،عاقبت درﺳتی ندارد.
در غزل ﻣی گويد :گرفتار خواھی شد و نمی توانی رھا شوی!.
با کی گويم؟ در ھمه ِده زنده کو؟
ﺳوی آب زندگی پوينده کو؟

ببينيد که ﻣوالنا ،يک ﻣقدار َﺳرخورده شده! .ﻣی گويد " :بِه ِکه بگويم! ".
ب زندگی ،خر ِد زندگی ،دارد حرکت ﻣی کند! .شما چه؟
یآ ِ
در ِ
تمام اين ِد ِه زﻣين ،يک دانه زنده ،نيست ﻣن ببينم به ﺳو ِ
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ی ﻣوالنا را؟
شما ،ﻣی شنويد صحبت ھا ِ
ب حيات ،ﻣی رويد؟
ب زندگی ،آ ِ
یآ ِ
بسو ِ
ب حيات ،از آن ور ﻣی آيد .آب حيات اﺳت که در اثر ﻣوازی شدن با زندگی ،به زندگ ِی بيرونی تان ،ﺳرو ﺳاﻣان ﻣی
آ ِ
دھد ،از درون ،به بيرون اﺳت ،شما دنبا ِل اين کار ھستيد؟
تو به يک خواری گريزانی ز عشق
تو به جز ناﻣی چه ﻣیدانی ز عشق

يک دفعه ﻣا ،برای عشق خوار ﻣی شويم ،کوچک ﻣی شويم ،ديگر ناراحت ﻣی شويم و ﻣی رويم!.
ﻣی گوييم " :خيلی ُخب ،شما ﻣعذرت بخواه ".
ﻣی گويد ,, :اول او بيايد ﻣعذرت بخواھد! .,,
" ُخب شما ،يک قدم جلو بگذار! ".
ی ﻣردم زياد
ی او زياد ﻣی شود! ،رو ِ
 ,,نه! ،او بگذارد ،چرا ﻣن بگذارم! ،ﻣن خودم را خوار کنم؟ ،کوچک کنم؟! ،رو ِ
ﻣی شود! .,,
حواﺳش نيست اصال" جريان چيست ،فکر ﻣی کند کوچک ﻣی شود!.
اﺳاس ترس و کنترل عمل کنم ،نکند ﻣن کوچک
ت يک باشندۀ ذھنی ھيجانی بلند شوم و بر
 ,,ﻣن ،ھر لحظه بايد بصور ِ
ِ
شوم ،نکند يک جايی ،تأييد نشوم! .,,
" خيلی ھا ،ﻣی گذارند کوچک شوند ".
شما کوچک شويد ،ھر جا که فرصت شد ،در ھر جا که ﻣی رويد ،ھمينجوری بمانيد ،برای اينکه شما ﻣی خواھيد ﻣن
ذھنی را کوچک کنيد.
يک کسی ﻣی گويد ,, :بی شعور ،نادان  ،,,فورا" تعمير نکن ،بمان.
کسی شما را تأييد نمی کند ،دنبالش نرو تأييدت کند.
ت ﻣاه ،يک ﻣدتی
ﻣا دنبال صفر شدن ھستيم .يک بار ﻣاه کوچک ﻣی شود ،کوچک ﻣی شود ،کوچک ﻣی شود ،ﻣا بصور ِ
ھم خودش را نمی شناﺳد ،بعد طلوع ﻣی کند و ديگر کوچک نمی شود!.
ﻣفھوم عشق را ﻣی دانيم!.
نام عشق را ﻣی دانيم! .فقط
ِ
اﻣا ﻣا ،فقط ِ
ﻣفھوم عشق در ذھن؛ و تعريف کردن آن :عشق ،اين  ...اﺳت ،عشق ،آن  ...اﺳت ،عشق ،فالن ...
عشق ،نام نيست.
ِ
اﺳت ،که عشق نيست!.
ی يکتايی شوی ،با اين فضا يکی شوی،
عشق ،يعنی ھمۀ آن چيزھا را بيندازی و از
ﻣادر دوم ،ﻣتولد شوی ،وارد فضا ِ
ِ
فضا گشا شوی ،در اين لحظه اجازه بدھی اتفاقات در تو بيفتند ،در ذھن ات ببينی ،ﺳاکن و باشنده شوی ،اين ،عشق
اﺳت.
کسی که به عشق زنده ﺳت ،اصال" خواری نمی فھمد ،اصال" کوچکش نمی شود کرد! .بی نھايت ريشه دارد.
ﻣا خوار ﻣی شويم ،واکنش نشان ﻣی دھيم ،پس ،ﻣ ِن ذھنی وجود دارد!.
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عشق را صد ناز و اﺳتکبار ھست
عشق با صد ناز ﻣیآيد به دﺳت

اينکه ﻣا با خدا يکی شويم ،به اين ﺳادگی نيست! .صد تا ناز دارد ،صد تا زورگويی دارد!.
خدا ﻣی گويد اين چيزھايی را که چسبيدی ،بينداز .چرخ دنده ات را بکش عقب .گيرش را با جھان رفع کن ،با ھر چيزی
در اين جھان؛ و اگر يکی از اينھا  ...بماند ،ﻣن با تو يکی نمی شوم! ،ﻣن نمی گذارم! ،شما حاال چه ﻣی گوييد؟!.
ی کوچولو ،ﻣوچولو را ھم بايد رفع کنی ،حوصله نداری؟ " ،نمی شود ".
صد تا ،ھزار تا ،ناز دارد! .چيزھا ِ
شما بايد اينکار را بکنيد .شما بايد اقدام کنيد .شما بايد تسليم شويد .کی بايد تسليم شود؟ " ،شما " .شما ،ھمان خدائيت
ھستيد.
کار خودت
فقط يک ارادۀ آزاد داری ،اين ارادۀ آزاد را بکار ببر که در اين لحظه ،دﺳت از ﺳر خودت برداری و در ِ
اخالل نکنی ،بگذاری زندگی ،شما را ھدايت کند.
يک لطفی به خودت بکن و اين عقل ﻣن ذھنی را که ھجوم ﻣی آورد ،بيرون برود و خرابکاری کند ،ﺳرجايش بنشان.
ارادۀ آزادت ،نيرو و قدرت ات را اينجا ،بکار ببر .بگو:
ﻣن ،ﻣنيّت ام اآلن ،ﻣی خواھد پا شود ،عصبانی شود ،چيزی بگويدُ ،خب اگر ﻣردی ،زنی واقعا" ،آنجا ھست که بايد
بخوابانی ،آنجا ھست که بايد بکار ببری و بگويی که ﻣن بايد روان ِی اين جو را تماشا کنم؛ و به ھيچ قيمتی نمی گذارم اين
ناز ﻣعشوق را قبول ﻣی کنم!.
جو قطع شود؛ و ِ
ﻣعشوق ﻣی گويد :آن را ھم بينداز .آن را ھم بينداز .آن را ھم بينداز .آن يکی را ھم بينداز .نمی توانی نگھداری!.
عشق چون وافيست وافی ﻣیخرد
در حريف بیوفا ﻣیننگرد

بله .رﺳيديم به آنجا که ﻣی خواﺳتيم برﺳيم.
جھان بيرون ندارد.
ت خدايی ،ھم ھويت با خودش اﺳت ،کاری به
عشق ،وفادار اﺳت .عشق ،به خودش وفادار اﺳت .ذا ِ
ِ
ت خدائيت ،وفادار ﻣی شويد.
ت خودتان ،به ذا ِ
شما ھم اگر از ذھن ﻣتولد شويد و با زندگی يکی شويد ،شما ،به ذا ِ
عشق ،وافی ﺳت ،وفادار اﺳت و دنبا ِل وفادار ﻣی گردد؛ و حريفی که بی وفاﺳت ،ھشياری ﺳت که رفته با چيزھای
ف بی فاﺳت.
ﻣادی ،با ﻣفاھيم ،يکی شده و اصال" يادش رفته که از چه جنسی بوده! .اين حري ِ
حاال اگر شما اينطوری ھستيد ،بايد ﻣنتظر زندگ ِی بد باشيد ،نمی شود زندگ ِی شما خوب شود .اگر شما ،يادتان رفته که از
چه جنسی ھستيد و حاضر نيستيد قبول کنيد از چه جنسی ھستيد و ﻣی گوييد ,, :ﻣن جنس ام از اين ،ﻣفرغ اﺳت ،از اين،
ﻣنتظر دردھای بيشتر باشيد ،نمی توانيد کاری از پيش ببريد.
ھم ھويت شدگی ﺳت ،از اين ،دردھاﺳت ،,,
ِ
ھر ﻣقاﻣی ھم که داشته باشيد ،باالخره ﺳقوط ﻣی کنيد .نمی شود! .در حريف بیوفا ﻣیننگرد.

اگر زندگی به شما نگاه نکند ،که نمی شود نگاه نکند! ،ھر لحظه نگاه ﻣی کند ،ھر لحظه ﻣی خواھد شما را آزاد کند،
شما ﻣی گوييد ,, :نه!  ،,,با يک عايقی که درﺳت کرده ايد ،با ﺳتيزه و ﻣقاوﻣت.
ﻣقاوﻣت ،ﻣن ذھنی را درﺳت ﻣی کند .تسليم کوچک ترش ﻣی کند .تسليم ،يعنی پذيرش اتفاق اين لحظه ،قبل از قضاوت.
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رش درونی ،در درون ،با اتفاقات.
ﻣقاوﻣت ،يعنی عدم پذي ِ
ﻣن ذھنی پيدا ﻣی کند!.
با آن چيزی که ھست ،ھم خط نيستم ،يک چــــيزی ،بر عليه آنھا دارم ،اين چيز چيست؟ِ ،
چون درختست آدﻣی و بيخ عھد
بيخ را تيمار ﻣیبايد به جھد

ﻣی بينيم ،ﻣوالنا ھمين را ﻣی گويد:
جنس تو ھستيم .،،
آدﻣی ،ﻣثل درخت اﺳت و ريشه اش ،اين عھ ِد ﻣا با زندگی ﺳت .ﻣا گفتيم ،، :بله .ﻣا از
ِ
جنس خدائيت و ھشياری ھستم و اآلن ،ھستی!.
شما ﻣی گوييد :ﻣن از
ِ
يادت آﻣده و اين عھد را ،به اصطالح ،اين قول را ،اين دانش را عمال" بکار ﻣی بری و اين ﻣستلزم تبديل شماﺳت از
ی بی فُرم اﺳت.
ی حضور که ھشيار ِ
ی جسمی به ھشيار ِ
ھشيار ِ
پس ،ريشۀ ﻣا ،عھ ِد ﻣاﺳت .اتصا ِل ﻣا به زندگی ،بصورت آگاھانه و دوباره ،ريشۀ ﻣاﺳت و عھ ِد ﻣاﺳت و وجود ﻣا ھم که
ت ﻣاﺳت .ﻣی گويد :تو بايد ريشه را نگه داری .ريشه را
ت ﻣا ،درخ ِ
آن چھار بُع ِد ﻣا ،فکر و جسم و جان و احساﺳا ِ
نوازش کنی ،ﻣواظب ريشه باشی.
ريشه را ﻣواظب باشی ،يعنی چه؟
يعنی در اثر ﺳتيزه و رفتن به ﻣن ذھنی و ھم ھويت شدگی با جھان ،اين ،عھد را از ياد نبری! .اين فاصله را ايجاد
ﻣن ذھنی ،بر اثر جدايی و ھم ھويت شدگی درﺳت شده .اين جدايی با ھم ھويت شدگی با آدم ھای ديگر ھست ،با
نکنیِ .
جھان ھست و با خدا ھم ھست!.
اﺳاس جدايی و ھم ھويت شدگی با
ستم بنا شده بر
ت شما در زندگی ،بخاطر ھمسرتان نيست،
ﻣشکال ِ
بخاطر اين ﺳي ِ
ِ
ِ
باورھا و با دردھاﺳت!.
بنظر ﻣی آيد که آن آدم ھا بالھا را ﺳر شما ﻣی آورند؛ آنھا نمی آورند ،شما خودتان ﻣی آوريد .برای ھمين ﻣی گويد:
تمام کوشش تان ،ھر چه را در توان داريد ،بکار ببريد اين ريشه را نگه داريد .ريشه
بيخ را تيمار ﻣیبايد به جھد .يعنی ِ
ھمان عھد اﺳت.
عھد فاﺳد بيخ پوﺳيده بود
وز ثِمار و لطف بِبريده بود

دار ذھنی ،که ھمه دارند تقريبا" ،اين عھ ِد فاﺳد اﺳت .ريشۀ پوﺳيده ﺳت.
بله! .عھد فاﺳد ،يعنی ھشيار ِ
ی ﻣن ِ
شما اگر در خانواده ،وجدانا" حس ﻣی ،کنيد ﻣن ذھنی داريد ،درد داری ،ب ِکش عقب ،روی خودت کار کن .نگو ,, :ﻣن
ﻣی خواھم آن يکی را عوض کنم ،او بايد بر طبق فکر ﻣن عمل کند  ،,,کنترل نکن ،بدان که بيخ ات پوﺳيده اﺳت ،ريشه
ات پوﺳيده اﺳت ،برای اينکه عھدت يادت رفته .اﻣتحانش خيلی ﺳاده ﺳت.
آيا وقتی جھان تغيير ﻣی کند ،شما ھم تغيير ﻣی کنيد؟
اگر تغيير ﻣی کنی ،عھدت فاﺳد اﺳت ،بيخ ات پوﺳيده ﺳت " ،قبول کن! ".
کش عقب روی خودت کار کن ،با کسی کار نداشته باش.
ب ِ
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لطف خدا ،بريده شده ،نمی آيد ديگر! .تا اين لطف ،اين
ب زندگی و
ِ
اين آدم ،از ثِمار )يعنی ﻣيوه ھا( ،از ﻣيوه ھای خو ِ
خرد ،اين برکت ،از آن ور نيايد ،نمی شود!.
اگر شما بريده ھستيد ،ﻣواظب خودتان باشيد ،روی خودتان کار کنيد .بگذاريد اين جوی جاری شود .آنموقع شما ﻣی
توانيد اثرگذار باشيد.
شاخ و برگ نخل گر چه ﺳبز بود
با فساد بيخ ﺳبزی نيست ﺳود

اين را ھم تو غزل داريم که انسان را به نخل )درخت خرﻣا( ،تشبيه کرده که شاخ و برگ و تنه و ﻣيوۀ شيرين دارد؛ و
انسان بنا به تعريف ،ﻣحصولش بايد شيرين باشد.
در ﺳی ﺳالگی ،در ﺳی و پنج ﺳالگی که ﻣا با ﻣن ذھنی ﻣی خواھيم خودﻣان را نشان دھيم ،جوان ھستيم ،خوشگل
ت ﻣان پيشرفت ﻣی کند ،دو تا بچه داريم ،بنظر ﻣی آيد ھمه چيز در حا ِل گسترش اﺳت ،اگر چه ﺳبز اﺳت،
ھستيم ،شرک ِ
ولی حواس ات باشد ،اگر با  ,,ﻣن  ،,,داری انباشته ﻣی کنی و ﻣی ﺳازی ،بيخ دارد ﻣی پوﺳد! .در غزل ھم اين را داريم.
در غزل ﻣی گويد :زندگی ،کينه را پنھان کرد و ﻣيوه ھا و دانه ھا را جلويم ريخت!.
دام نھان کرد و دانه ريخت به پي َشم
کينه نھان داشت و آشکار نه اين بود

در ﺳی ﺳالگی ،در حاليکه ريشۀ ﻣا دارد ﻣی پوﺳد يا پوﺳيده ،ھنوز برگ ھايمان ﺳبز اﺳت .فکر ﻣی کنيم که داريم خيلی
ﻣوفق ﻣی شويم!.
ولی بزودی ﻣتوجه ﻣی شويم که رابطۀ خوبی در خانواده نيست ،بچه ھاﻣان آنطور که بايد و شايد پيشرفت نمی کنند.
ی ﻣنفی و ﻣخرب به َﺳرم
رابطۀ ﻣن با ھمسرم خوب نيست ،روز به روز بدتر ﻣی شود ،حرف ھای بد ﻣی زنم ،فکرھا ِ
حس نا اﻣيدی ﻣی کنم.
ﻣی آيد ،گاھی اوقات فکر جدايی ﻣی کنم،
ِ
جنس زندگی ھستم!.
بيخ ھم دارد! ،ريشه ام دارد ﻣی پوﺳد ،حواس ام نيست که عھدم را فراﻣوش کرده ام! .ﻣن از
ِ
ﻣی بينيد که ﻣوالنا ،اين چيزھای بنظر تئوريک را ،در ﺳطح عمل ﻣی آورد.
با فساد بيخ ﺳبزی نيست ﺳود .شما اگر بيخ تان روز به روز ﻣی پوﺳد ،يعنی روز به روز در اثر ﻣوفقيت شما و بزرگ
ﻣن  ,,شما ،رابطه ات با زندگی قطع ﻣی شود ولی ھنوز ﺳبزی ،ھنوز ﻣردم ﻣی گويند ,, :بارک ﷲ .آفرين ،چقدر
شدن ِ ,,
ِ
ﻣوفقی ،چقدر پولداری ،چه خانه ات بزرگ اﺳت ،چه ھمسرت زيباﺳت ،ديگر بھتر از تو نمی شود ،ﺳوادت دارد باال
ﻣی رود ،,, ... ،با فساد بيخ ،ﺳبزی نيست ﺳود.

حرف ﻣردم!.
يادﻣان باشد ،بايد برگرديم عھدﻣان را عمال" تجديد کنيم ،به خودﻣان ثابت شود ،نه در ﺳطح ،نه با
ِ
حرف ﻣردم گوش ندھيم .ﻣبادا ﻣردم بگويند واقعا" ﻣا به حضور رﺳيده ايم ,, :آفرين بر شما! .,,
به
ِ
ھر که بستايد تو را ،دشنام ِده.

ب
تو بايد صفر شوی و در صفر باقی بمانی .اجازه بدھی که اين انرژی از شما رد شود و ﻣواظب اين بيخ باشيد .ﻣواظ ِ
ی يکتايی ﺳت .ريشه ،فضای يکتايی ﺳت.
ريشه باشيد .ريشه،
ِ
اتصال دائمی به زندگی ﺳت .ريشه ،در فضا ِ
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يک روبنا داريم ،يک زيربنا .اآلن روبنا ﻣی گويد ,, :ﻣن .,,
اين روبنا که ذھن اﺳت ،بايد خالی شود! .آن زير بگويد!.
زير خداﺳت و شما ھستيد .ﻣبادا روبنا ﻣا را فريب دھد! .که ﻣی دھد! .ھمين را ﻣی گويد :شاخ و برگ نخل گر چه ﺳبز بود.

ﻣتأﺳفانه ،در جوانی اينطور ﻣی شود و بزودی ﻣا ﻣی بينيم که ،، :اِه  ،...ھمه چيز دارد زرد ﻣی شود! .چه شد؟! .،،
" اين ،ھمان بحران ﻣيانسالی ﺳت ،برای ھر کسی پيش ﻣی آيد .برای خانم ھا شايد حوالی چھل ،برای آقايان در پنجاه،
پنجاه و پنج ,, :آقا  ،...چه بود اين  ...اصال"! .يعنی چه اصال"! ،ھيچ ﻣفھوﻣی ندارد! ،روابط ،خراب شده ،خودم بی
حوصله ھستم ،پول ھم دارم ،زندگی نيست!  " .,,بله " .توجه کن دارد چه ﻣی گويد:
ور ندارد برگ ﺳبز و بی خست
عاقبت بيرون کند صد برگ دﺳت

ی ﺳطحی و ظاھری را انداختيم
اگر برگ ﺳبز ندارد اآلن ،واقعا" ھم ،وقتی ﻣا تأيي ِد ﻣردم و توجه ﻣردم و اين چيزھا ِ
دور ،ﻣتوجه ﻣی شويم برگ نداريم!ُ ،خب اشکالی ندارد ،برای اينکه ريشه ﺳالم اﺳت .بزودی برگ ھای خدايی ﻣی آيد.
ﻣحصو ِل خدايی ﻣی آيد .آن ،درﺳت اﺳت.
عاقبت بيرون کند صد برگ دﺳت .تا زﻣانيکه ريشه ﺳالم اﺳت ،نگران نباش.
ی درختان را به اصطالح
يک درخ ِ
ت گل ھست ،شما بيا و ﻣرتب ،گل ،ھمه چي ِز آن را بزن .زﻣستان ديدی که :شاخه ھا ِ
ﻣی زنند ،ھيچی نيست!.
ت گل ،رشد کرد و پوشيده از گل شد .چرا؟
او ِل بھار ،دوباره ﻣی بينيد آن درخ ِ
برای اينکه ريشه اش ﺳالم اﺳت.
حرف ﻣردم ،بايد بيندازيم.
بردن ارادۀ آزادﻣان ،بدون توجه به
ی ﻣصنوعی را ﻣا با انتخاب ،با بکار
ِ
ِ
پس ،شاخ و برگ ھا ِ
بزن .ولو اينکه ﻣردم بگويند که ,, :اين چيست ،اين چه وضعش اﺳت؟! .,, ،شما گوش نده.
تو ﻣشو غره به علمش عھد جو
علم چون قشرﺳت و عھدش ﻣغز او

ببينيد چقدر جالب اﺳت!.
دانش ذھنی ات را نخور:
ب
تو فريب ﻣخور .تو به علم ،به دانستن ،به دانستن ھای ذھنی ،غره ﻣشو .فري ِ
ِ
 ,,ﻣن عاقل ام و ﻣی دانم  ،,,تو بيا عھد را بجو .تو بگو:
جنس ھشياری بشوم که بودم .اين ،را ﻣن ﻣی خواھم .،،
 ،،ﻣن ﻣی خواھم دوباره از
ِ
علم ،ﻣث ِل پوﺳت اﺳت ،يعنی ھر چه که ﻣا در ذھن ﻣی دانيم ،ﻣث ِل پوﺳت اﺳت ،فکر ،ﻣث ِل پوﺳت اﺳت ،عھ ِد او ،يعنی
ﻣغز خداﺳت ".
ﻣثل ﻣغز اﺳت .يعنی بگوييم" :
برگشت ِن دوباره ،از ذھن ،زاييده شدن و با او يکی شدنِ ،
ِ
ﻣغز خداﺳت ،آن يکی ،پوﺳت اﺳت .ﻣشخص اﺳت.
اين يکی،
ِ
ترش چيست؟
روح در اين غار غوره وار
ِ
پرورش و عھد يار غار نه اين بود

غار اين بدن ،فکر ،جان و ھيجانات.
با اين صحبت ھا ﻣشخص شد:
غار فُرمِ .
روح ﻣا ،ھشياری ،آﻣده در ِ
ِ
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روح ﻣا ،در اين بدن زندگی ﻣی کند و اين ،غار اﺳت.
اآلن،
ِ
ت انگور )ﻣو( ،ﻣی چسبد ،تا برﺳد )غوره ترش اﺳت و وقتی ﻣی خوريم صورتِ آدم
ﻣی گويد :ھمينطور که غورۀ تُرش ،به درخ ِ

ی ﻣا ھم در ﻣن ذھنی ،شبيه غوره ﺳت .در حاليکه چرخ دنده ﻣان با جھان ﻣی چرخد ،ھشياری
خراب ﻣی شود( .ھشيار ِ
ت اين جھان داده ،غوره شده .وقتی اين چرخ دنده را فشار ﻣی دھيم ،يعنی ھشياری ،غوره ﺳت،
عقل اش را به تغييرا ِ
نرﺳيده.
ﻣی گويد:ترش ات چيست؟
شما از خودتان بپرﺳيد ،بگوييد ،، :ﻣن چرا تلخ ام؟ ،چرا ناراحتم ،چرا اﺳترس دارم ،چرا درد دارم ،چرا ﻣضطرب ام،
احساس خبط و گناه ﻣی کنم ،چرا در اين غار ،اينقدر حالم خراب اﺳت؟! ،ﻣن که روح ام ،ﻣن زندگی
چرا ﻣتأﺳفم ،چرا
ِ
ام ،ذات ام آراﻣش و شادی ﺳت ،چرا اينطوری ام؟!  " .،،بپرس ديگر! ".
ار غار نه اين بود!.
پرورش و عھد ي ِ

ی اين غار ،يک يار داريم اين يار ھم خداﺳت.
ﻣا ،تو ِ
ﻣی گويد :اگر او ﻣا را پرورش دھد ،اگر اجازه ﻣی داديم او ﻣا را پرورش دھد و عھدی را که با ﻣا بسته و گفته بود:
" تو عي ِن ﻣنی ،تو ﻣنی! " ،عملی شود ،حاال اينطوری ﻣی شد؟!.
جنس ﻣن ھستی؟ ،ﻣا گفته
خدا وقتی ﻣا را به اينجا ﻣی فرﺳتد ،ﻣی گويد " :تو ﻣن ھستی " .حتی از ﻣا ﻣی پرﺳد :تو از
ِ
ايم ،، :بله  .،،به زبان فارﺳی و انگليسی نمی پرﺳد! ،ﻣا ذاتا" اين ھشياری را داريم و قول ضمنی توی آن ھست که
خودش به خودش کمک کند ،خودش ،خودش را پرورش دھد .پس بنابراين ،پرورش و آن قول خدا به ﻣا ،اينطوری نبود
که! ،پس چرا اينطوری شده؟
چرا ﻣا غوره وار ،ترش شديم؟ ،بپرﺳيد! .کجا اشتباه کرده ايم؟!.
پس ﻣا را نَفس ،پرورش ﻣی دھد ،ﻣ ِن ذھنی پرورش ﻣی دھد ،عق ِل اين جھان پرورش ﻣی دھد!.
آيا اين بيت شما را وادار نمی کند که چرخ دندۀ ھشياری را عقب بکشيد و گيرش را از جھان رفع کنيد؟ ،بطوريکه
فکرھا در ذھن ،تغيير ﻣی کنند ،شما تغيير نکنيد؟ ،وادار نمی کند که واکنش نشان ندھيد؟ ،شما را آگاه نمی کند که اگر به
چيزی واکنش نشان ﻣی دھيد ،آن چيز ،آن عيب ،آن نقص ،در شماﺳت؟
و اين نشان نمی دھد که شما قربانی نيستيد؟ ،بلکه فقط بايد روی خودتان کار کنيد؟ " ،چرا ".
ﺳيل غم بیشمار بار و خرم برد
طمع ﻣن از يار بردبار نه اين بود

غم بی شمار ،از کجا آﻣده؟
ﺳي ِل ِ
ﻣا ،ھشياری ھستيم ،ذات ﻣان شادی ﺳت .چرا بايد غم بخوريم؟!.
ی از بين رونده ﺳت .عقل
ِ
غم بی شمار از اينجاﺳت که روح ،ھشياری ،از جھان زندگی ﻣی خواھد! .جھان پ ُر از چيزھا ِ
قل خدايی دارد .يعنی شما عقل خدايی داريد ،در صورتيکه به
اش را داده به چيزھا! .در حاليکه ھشياری خودش ،ع ِ
جھان نگاه نکنيد.
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غم بی شمار ،شروع ﻣی شود و دار
ھمينکه با چيزھا ھم ھويت ايد و از آنھا ھويت ﻣی خواھيد ،زندگی ﻣی خواھيد ،ﺳي ِل ِ
و ندار شما را ﻣی برد! .بار و خر ،يعنی ھمه چيز!.
ی ﻣا باشد ،ﺳي ِل غم ،ھشياری را بلعيد ،بارﻣان را ھم ،که ھمۀ آن
ھستی و نيست ِی شما را بُرد! .خر ﻣی توانست ،ھشيار ِ
چيزھايی ﺳت که در اين جھان داريم و از آنھا اﺳتفاده ﻣی کنيم ،ﻣثل بدن ﻣان ،ﺳالﻣتی ﻣان ،زندگی جسمی ﻣان،
فکرھاﻣان ،ھمه را خراب کرد!.
وقتی ﻣا غم داريم ،اﺳترس داريم ،خشم داريم ،کينه داريم ،ھستی و نيست ِی ﻣا را اين غم ھا ﻣی برند.عق ِل ﻣا را ﻣی برند.
حال ﻣقاوﻣت اﺳت به اين لحظه!.
ﻣن ذھن ِی دردناک در ِ
ﻣا نمی گذاريم عق ِل زندگی بيايد! .يک ِ
ﻣن ذھن ِی ﻣا! ".
" جھان آنطوری نيست که بايد ﻣی شد! .بر
اﺳاس اين ِ
ِ
جنس ﻣان يادﻣان رفته ،يادﻣان رفته که زندگی را خدا ﺳاﻣان ﻣی دھد!.
اين درﺳت نيست! .تسليم يادﻣان رفته،
ِ
جنس ﻣا شده ﻣ ِن ذھنی!.
اآلن،
ِ
ار بردبار،
توقع ﻣن ،از
ار بردبار ،اين نبود! .طمع ،اينجا انتظار اﺳت.
ﻣی گويد:
ِ
ار بردبار ،ھمان ي ِ
آﻣدن ي ِ
انتظار ﻣن از ي ِ
ِ
ِ
غم بی شمار داريم!.
بار ﻣن ،ع
دلبر
ھمان
وض اينکه بار را آن يار ببرد ،ﻣا ﺳي ِل ِ
بردبار ﻣن ،آﻣده برده ِ
ِ
ِ
ِ
اگر يار ﻣی آيد و بار را ﻣی برد ،ﻣا االن ،در چنين وضعيتی بوديم؟!.
خر ﻣا ،يکجا رفت ،ﺳيل آن را بُرد.
فکر کرديم ﻣا بار را ﻣی بريم و زي ِر بار ُخرد شديم .در نتيجه بار و ِ
بار انگور زده بود و از ﻣسي ِر ﺳيل رد ﻣی
فرض کنيد در گذشته ،ﺳيل ھای عظيم ﻣی آﻣد و روﺳتايی را با خرش ،که ِ
شد ،ﻣی بُرد.
آراﻣش ﻣا را بُرده!.
ی ﻣا و شادی و ﺳاﻣان و
در ﻣورد ﻣا ھمينطور شده .ﺳي ِل غم ،ﺳالﻣتی بد ِن ﻣا و ﺳالﻣ ِ
ت فکرھا ِ
ِ
ی اين جھانی ،زندگی ﻣی خواھد .نمی شود غم نيآيد و
شما اآلن ﻣتوجه ﻣی شويد که غم ﻣوقعی ﻣی آيد که آدم از چيزھا ِ
اين کار را نمی کنيد .يعنی اين بيت ،بطور ﻣستقيم و غير ﻣستقيم به شما ﻣی گويد که:
تا زﻣانيکه شما از چيزھای بيرونی زندگی ﻣی خواھيد ،به ﺳيل کمک ﻣی کنيد که ھستی و نيست ِی شما را بشورد و ببرد
ار بردبار زندگی شما را اداره کند! " .اين کار را نکن ديگر! ".
و نمی گذاريد که ي ِ
ت ﻣن چه ديگ ﻣیپزد آن يار؟
از جھ ِ
راتبۀ ﻣير پخته کار نه اين بود

و واقعا" ،ﻣا بايد باور کنيم و ايمان داشته باشيم که زندگی ديگی آنجا گذاشته و برای ﻣا غذا ﻣی پزد! .اين لحظه ،آن
غذايی را که الزم داريم به ﻣا ﻣی دھد ،بشرط اينکه شما ﻣوازی با زندگی باشيد .ﻣقاوﻣت نکنيد.
اين لحظه ،خدا در ديگ اش برای ﻣا چه غذايی ﻣی پزد که ﻣی خواھد به ﻣا دھد؟
ُخب ،شما اجازه ﻣی دھيد آن غذا را بدھد؟
راتبه يعنی حقوق ،ﻣستمری و ﻣير پخته کار ،به دو ﻣعنی ﺳت:
در اين بيت ،دوباره ﻣوالنا ،وحدت را ﻣطرح ﻣی کند ،ﻣی گويد :آن اﻣير )ﻣير يعنی اﻣير( ،آن ﻣير پخته کار ،يعنی خدا،
ـ  ,,با اين ھمه ﺳابقۀ کار ،ببين چه حقوقی به ﻣن ﻣی دھد! ،با آن ھمه ثروت و ﻣکنت و خدايی و اينھا  ...اين ،چه حقوقی
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ﺳت که به ﻣا داده ،ھمه اش  ...غم و غصه ﺳت! .,,
جنس او ھستيم .ﻣا اينجا ،اﻣير ھستيم ،او ﻣا را به اينجا
ـ ھمچنين ،ﻣی توانيم بگوييم :ﻣا اﻣير پخته کاريم ،برای اينکه از
ِ
جنس او ھستيم.
فرﺳتاده و ھزاران ﺳال ﺳابقه کار داريم ،بلديم ،از
ِ
 ,,واقعا" ،حقوق اش بايد اينقدر باشد! ،يعنی او اگر بخواھد حقوق بدھد ،واقعا" اينقدر کم ﻣی دھد؟؛ و از اين ور ھم که
حساب ﻣی کنيم ،ﻣا که کارﻣن ِد عالی رتبه ھستيم ،حقوق اش بايد اينطوری باشد! ،پس اشتباه کجاﺳت؟ .,,
بعنوان کارﻣن ِد عالی رتبۀ خدا ،بايد اينقدر کم بگيريم ،پس
" ﻣعنی اش اين اﺳت که نه او حقوق کمتری ﻣی دھد و نه ﻣا
ِ
چه شده؟ ".
ی ﻣا اشکال ھست .ﻣا درﺳت کار نمی کنيم! .چرا؟
در کارﻣند ِ
بطور غير ﻣستقيم به ﻣا ﻣی گويد که :او ﻣی خواھد ِخ َرد و عشق اش و زيبايی اش را به ﻣا بدھد و واقعا" ھم ،ﻣا لياقت
ﻣن ذھنی نيستيد؛ بلکه خودش ھستيد .خو ِد
اش را داريم .اگر شما فکر ﻣی کنيد لياقت اش را نداريد ،بدانيد که شما اين ِ
خدا ھستيد ،پس لياقت اش را داريد .شما يک کارﻣن ِد عالی رتبه ھستيد .حقوق تان اينقدر نبايد باشد ،واضح اﺳت.
پس شما برگرديد و خودتان را از آن جنس کنيد .به عھد ،وفا کنيد.
دام نھان کرد و دانه ريخت به پيشم
کينه نھان داشت و آشکار نه اين بود

گفتم اين را .ﻣا ،بصورت ھشياری ﻣی آييم به اين جھان ،در ذھن ،ﻣفاھيم را جستجو ﻣی کنيم .اين ﻣفاھيم بصورت دانه،
ش ﻣا ريخته شده و ﻣا فورا" ﻣی قاپيم! .اﻣا دام نھان اﺳت.
پي ِ
به ھر دانه ای که ﻣی چسبيم ،دام ھم ھست ،داريم دام را درﺳت ﻣی کنيم! .حواس ﻣان ھست؟
دام ھر
حاال ،گفتم :اگر ﻣا بچه ای را داريم بزرگ ﻣی کنيم ،در اينصورت از اين ﻣوضوع بايد آگاه باشيم که اين بچه ،در ِ
ﻣفھوﻣی که ﻣی بلعد ،ﻣی افتد و اين ،دانه درد بوجود خواھد آورد و ﻣا که پدر و ﻣادر ھستيم ،واقعا" بايد حضور داشته
تابش عشق ،لطافتی در اين فضا ايجاد کنيم ،بچه که با اين دانه ،به اصطالح ھم
ق
ِ
باشيم ،عشق داشته باشيم ،از طري ِ
ھويت ﻣی شود ،تماﻣا" از او زندگی نخواھد؛ از اين جسم چيزی نخواھد ،بلکه عشق ﻣا کافی باشد و به ﻣوقع آگاھش کنيم
که ،، :تو بايد از اين اجسام ،جدا شوی .،،
" و اين ﻣھارت ﻣی خواھد ،دانش ﻣی خواھد " ،برای ھمين اﺳت که ﻣی گويم شما بياييد ﻣوالنا را ﻣطالعه کنيد!.
بعنوان پدر و ﻣادر چکار بايد بکنيم .نمی شود ﻣا ھيچ
يواش يواش آن اﺳتعداد ،در ﻣا بيدارﻣی شود .ياد ﻣی گيريم
ِ
اطالعی از پدر و ﻣادری ،از بچه ،نداشته باشيم و بچه دار شويم!.
ـ  ,,بزرگ ﻣی شود ديگر  ،...با بچه ھا بازی ﻣی کند ،بزرگ ﻣی شود .,,
" نه " .ﻣا ھم که  ,,ﻣن  ،,,داريم!.
ﻣا ،چند روز يک بار دعوا ﻣی کنيم ،يک ﺳری رنجش از ھم داريم ،آنھا را ھم حمل ﻣی کنيم ،فضا را آلوده ﻣی کنيم،
اين بچه ھم دارد با ﻣفاھيم ھم ھويت ﻣی شود ،آخر عاقبت اش ھمين ﻣی شود ديگر! .ﻣی گويد :آشکار نه اين بود!.

ﻣی گويد :ھر چه ﻣا به اين دانه ﻣی چسبيم ،دام درﺳت ﻣی شود و در اثر دردھايی که بوجود ﻣی آيد ،کينه در ذھن ﻣا و
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ستم ﻣا ،انباشته ﻣی شود؛ ولی ﻣا ھيچی نمی بينيم!.
در ﺳي ِ
کينه نھان داشت و آشکار نه اين بود!.

پول ﻣان زياد
آشکارش خيلی خوب اﺳت ،ﻣا داريم بزرگ ﻣی شويم ،داريم گسترش پيدا ﻣی کنيم ،علم ﻣان زياد ﻣی شودِ ،
ﻣی شود ،از ﻣردم تأييد ﻣی گيريم ،ھمه ﻣا را قبول دارند ،يواش يواش با تن ﻣان با قدرت ﻣان ،زيبايی ھاﻣان ھم ھويت
ايم ،نمی دانيم که اين ھم ھويت شدگی ھايی که داريم يکی يکی بوجود ﻣی آوريم و به آنھا ﻣی چسبيم ،دانه اند؛ ولی دام
را خدا نھان کرده .خدا اين کار را ﻣی کند .حاال وقتی شما بدانيد که خدا دام را نھان ﻣی کند ،ديگر ھم ھويت نمی شويد.
عرض کردم :يک بالنسی ،يک تعادلی در اين ﻣاجرا وجود دارد.
اينطوری بگوييم " :زندگی تحمل ﻣی کند که انسان برود توی ذھن ،با اين دانه ھا ھم ھويت شود ،برای يک ﻣدتی ھر
کاری دلش ﻣی خواھد بکند ،با اين ،کاری ندارد.
ھمينطوری که با بچه در شکم ﻣادر ،کاری ندارد ،ﻣی گويد :شما آنجا خون بخور و غذايت را از ﻣادر بگير و تکان
بخور و آزادی.
ی ديگری ﻣی شوی.
پس از نُه ﻣاه ،ﻣدت تمام ﻣی شود .وقتی بيرون آﻣدی ،وارد فضا ِ
ﻣا ھم دانه ھايی را که جلوی ﻣان ريخته اند ،ﻣی بلعيم ،حواس ﻣان ھست دام نھان اﺳت ،دام را خدا پھن کرده؛ و کينه
دارد در ﻣا باال ﻣی رود ،کينه ﻣعاد ِل درد اﺳت .اﻣا آن کينه ،آشکار نيست.
اصال" در آشکار ﻣا چيزی نمی بينيم! .ﻣا بايد از ھمين ﻣوالنا و بزرگان و عاشقان و عارفان بفھميم که:
 ،،بابا جريان چيست؟ ،چکار بايد بکنيم؟ .،،
ﻣا که نمی توانيم ﻣدام ،گسترش پيدا کنيم ،با نتيجۀ گسترش ﻣان ھم ھويت شويم ،داريم در دام ﻣی افتيم و کينه انباشته ﻣی
شود! .ﻣن در ﺳی ﺳالگی ،چھل ﺳالگی ،ﻣقدار زيادی درد انباشته کرده ام ،درد اگر عود کند ،طبق قانون جذب ،ﻣی
خواھد درد درﺳت کند ،ﻣن اين درد را چکار کنم؟
تا نُه ﺳالگی ،ده ﺳالگی ،زندگی تحمل ﻣی کرد در ذھن ،ھر کاری دلم ﻣی خواھد بکنم ،با اﺳباب بازی ھايم ھم ھويت
شوم .بعد آن ﻣی شکست و يادم ﻣی رفت؛ ولی اآلن ،چھل ﺳال ام اﺳت ،با اتوﻣبيل ام ،ھم ھويت ام ،ﻣی خواھم به ﻣردم
پُز بدھم ،ﻣن بدتر شدم! .ﻣدام ،دام را ﻣحکم تر ﻣی کنم!.
ھمين .خواند ِن اين ﻣطالب ،به شما ياد ﻣی دھد چکار بايد بکنيد:
دام ھا را يکی يکی با قيچی پاره کنيد.
ت تان را ھم از دانه ھای قبلی که با آنھا ھم ھويت شده ايد ،بِکنيد.
ديگر با دانه ھم ھويت نشويد و ھوي ِ
ی روی ھم انباشته شده را بطور کلی بيندازيد .به نفع تان اﺳت.
ﻣی توانيد کينه ھا ِ
از ھيچکس نبايد کينه داشته باشيم .ھيچکس؛ و بدانيم که اگر آشکار ،ھنوز اوضاع احوال خوب اﺳت ،بيخ ،پوﺳيده شده!.
بيخ پوﺳيده شده باشد ،درخت برای ﻣدتی ﺳبز اﺳت؛ ولی بزودی خشک خواھد شد.
وقتی ﻣا با ﻣن ذھنی جلو ﻣی رويم ،پس از ﺳی ﺳالگی ،يواش يواش ،بی رﻣقی ،بی حوصلگی ،تنھايی ،حس جدايی را،
در خودﻣان حس ﻣی کنيم.
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ولو اينکه اﻣکانات داريم ،اﻣا حس ﻣی کنيم خوشبخت نيستيم ،شاد نيستيم ،زندگی نداريم .بعضی ھا به زندگی ﻣان
حسرت ﻣی خورند و ﻣا ﻣی گوييم ,, :ای کاش نبوديم! .,,
چطور ﻣی شود ﻣن در ﻣرز خودکشی ھستم ،ﻣردم به زندگی ﻣن حسرت ﻣی خورند! ,, :خوشا به حالت واقعا"! .,,
برای اينکه ،آن ﻣاجرا ،برای کسی آشکار نيست .بعضی ﻣوقع ھا ،برای خودﻣان ھم آشکار نيست! .البته ،عرض کردم،
از يک ﺳنی به بعد ،اين ﻣاجرا خودش را در ﻣا بروز ﻣی دھد .ﻣوالنا ھم به ھمان اشاره ﻣی کند.
ناصح ﻣن کژ نھاد و بُرد ز راھم
ِ
شرط اﻣين ﱢی ُﻣستشار نه اين بود

پس ،کسی که به ﻣن نصيحت کرد ،درﺳت عمل نکرد؛ و اشاره ﻣی کند که نھادش کژ بود.
ﻣن ذھنی
ﻣن ذھنی ﺳت .نھادش ،ذات اش ،توھم اﺳت و البته ،کسانی که ِ
چيزی که در اين جھان نھادش کژ اﺳتِ ،
اطراف ﻣان بودند ،ھشياری شان در گي ِر چرخ
داشتند ،از جمله :پدر و ﻣادرﻣان ،ﻣعلمين ﻣان ،بطورکلی آدم ھايی که در
ِ
دندۀ دنيا بود ،با نصيحت ھای شان ،ﻣا را در چسبيدن به دنيا ،تشويق کردند ،به ﻣا گفتند:
 ,,ھر چه بيشتر ،بھتر .بايد انباشته کنی ،بايد ﻣقايسه کنی ،بايد ﻣورد تأيي ِد ﻣردم قرار بگيری .,, ... ،بنابراين ،ﻣا را از
راه بدر کردند.
ﻣی بينيد که ﻣوالنا چگونه صريحا" به ﻣا گوشزد ﻣی دھد :از کی تقليد ﻣی کنيم ،به حرف کی گوش ﻣی دھيم!.
حرفی که پُر از ﺳتيزه ﺳت ،حرفی که از نھا ِد ﺳتيزه ،از نھا ِد ﻣقاوﻣت ﻣی آيد ،به در ِد ﻣا نمی خورد!.
اين نصيحت را ﻣا نمی پذيريم!.
بعد ،از ،شر ِط اﻣين ﱢی ُﻣستشار ﻣی گويدُ .ﻣستَشار يعنی ﻣشاور .ﻣشاور بايد اﻣين باشد ،بايد راﺳتش را به ﻣا بگويد.
دکتر روانشناس ﻣی رويم و ﻣی گوييم:
صالح ﻣاﺳت ،به ﻣا بگويدُ .خب ﻣا ﻣثال" ،نز ِد
آنچه را که
ِ
ِ
ﺳاعتی ﺳيصد دالر از ﻣا بگير ،ﻣا را راھنمايی کن.
کژ خودش به ﻣا نصيحت کندُ ،خب ﻣا را به را ِه کج ﻣی برد!.
ولی اگر او ِ
ﻣن ذھنی داشته باشد و از نھا ِد ِ
نه اينکه ھمۀ روانشناس ھا اينطوری اند ،ﻣثال بود .ھر کسی!.
دار ذھنی نصيحت ﻣی کند ،ﻣردم را به بيراھه ﻣی ِکشَد!.
ھر کسی از فضا ِ
ی ﻣن ِ
بودن ﻣشاوری که به او اعتماد ﻣی کنيم ،اين نبود! .ھر چه او ﻣی گويد ،گوش ﻣی
شرط صادق بودن و اﻣين
ﻣی گويد:
ِ
ِ
صالح ﻣا را ﻣی خواھد!.
دھيم ،فکر ﻣی کنيم
ِ
ت ﻣ ِن ذھن ِی خودﻣان بعنوان ھشياری ،به ﻣا،
طرز دي ِد
ت دنيا ،دي ِد دنيا ،ھم ھويت شدگی و جدايی و نصيح ِ
ﻣآال" نصيح ِ
ِ
خودﻣان ،ﻣا را به بيراھه بُرده وﻣی بَرد و خواھد بُرد!.
" شما ،از اين بيت چه ياد ﻣی گيريد؟ ".
ت زندگی ،خر ِد
آيا ،در درون ،خودتان را با زندگی ھم خط ﻣی کنيد و
حرف زندگی را ﻣی شنويد و ﻣی گذاريد الھاﻣا ِ
ِ
ذھن شما
ق شرطی شدگی و ﻣقاوﻣت ،چه چيزی در ِ
زندگی بيآيد شما را راھنمايی کند؛ يا ﺳتيزه ﻣی کنيد ،ببينيد از طري ِ
بيدار ﻣی شود؟ ،آن را الگو و راھنما قرار ﻣی دھيد؟
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آيا از خشم تان ،رنجش تان ،کينه تان ،نصيحت ﻣی شنويد؟ُ ،خب اينھا که نمی توانند شما را درﺳت نصيحت کنند ،پس
اينھا را بايد بيندازيد.
بيندازيد ،زندگی تان درﺳت ﻣی شود .نمی اندازيد ،درﺳت نمی شود .به اندازه ای که ﻣی اندازيد ،خر ِد زندگی ﻣی آيد،
زندگ ِی شما را درﺳت ﻣی کند .را ِه ديگری ندارد.
در چم ِن عيش خار از چه شکفتهﺳت؟
َﻣ ْنبِت آن شھره نوبھار نه اين بود

چمن شادی ﺳت .چم ِن زندگی ﺳت.
باغ خداﺳت ،چم ِن عيش اﺳت.
ی يکتايی که خا ِ
ِ
ﻣی گويد که :فضا ِ
باغ زندگی ﺳتِ ،
ک ِ
ﻣن ذھنی ﺳت.
اينجا بايد ُگل برويد ،نه خار .خار ،اين ِ
اوج بالندگی خودش اﺳت؟ ،شما از خودتان
برای چه اينجا خار روييده؟ ،از شما ﻣی پُرﺳد :چرا خار شکفته شده و در
ِ
ث اين کار شده؟
بپرﺳيد ،چه باع ِ
ﻣن ذھنی دارند ،درد دارند و ھمان ،را در ﻣا القاء ﻣی کنند .برای ھمين اﺳت که
ُخب ،ﻣردﻣی که در
ِ
اطراف ﻣا ھستندِ ،
واقعا" اگر ﻣا بخواھيم ﻣوفق شويم ،بايد خودﻣان را عقب بِکشيم ،نور افکن را روی خودﻣان بيندازيم .کاری نداشته باشيم
ﻣردم ،اين کار را ﻣی کنند؛ يا نمی کنند؟
ی
يکی ديگر ،به برناﻣۀ گنج حضور گوش ﻣی دھد؟ ،ﻣوالنا ﻣی خواند؟ ،فردوﺳی ﻣی خواند؟ ،حافظ ﻣی خواند؟ ،عُرفا ِ
ﻣسئول خودم ھستم.
ايران را ﻣطالعه ﻣی کند؟؛ يا نه؟ .به ﻣا ﻣربوط نيست .ﻣن
ِ
ھار عالی ،بھار که ﻣی آيد چه ﻣی شود؟
ت آن شھره نوبھار ،آن
َﻣ ْنبِ ِ
نوبھار ﻣعروف ،آن نوب ِ
ِ
حضور ﻣا باز ﻣی شود.
بھار ﻣا انسان ھا ،ﻣوقعی ﺳت که ُگ ِل
درخت ھا ،تمام گياھان ،شروع به بالندگی ﻣی کنند.
ِ
ِ
َﻣ ْنبِت ،در اينجا ،به ﻣعن ِی ھمان چمن اﺳت ،آن جايگاھی ﺳت که از آن ،گياه بيرون ﻣی آيد .اگر ُﻣنبِت يا ُﻣنبَت ،بخوانيم،
يعنی آن ُگل .در نسخه ھای ﻣختلف ،جورھای ﻣختلف خوانده ﻣی شود.
زندگی ھر لحظه ،چه ﻣی روياند؟
ی يکتايی باشد ،ھر لحظه ،بايد ُگل
ی شما ،درخ ِ
ت ُگ ِل شما ،اگر در چم ِن زندگی باشد ،اگر زير بنايش فضا ِ
درخت خرﻣا ِ
بروياند!.
نوبھار شگفت انگيز
آن
ی يکتايی که ِ
پس بنابراين ،اگر َﻣنبِت بخوانيم ،به چمن و به خاک اشاره ﻣی کند .چمن يعنی فضا ِ
ِ
اﺳت ،نوبھار ،خداﺳت که ﻣی خواھد انسان را شکوفا کند.
اگر ُگل به اين قشنگی باز ﻣی شود ،ببينيد ُگ ِل ﻣا چه جوری باز ﻣی شود!.
نه اين بود ،قرار نبود اينطوری  ...باشد!.
حال بالندگی ﺳت و خار داده ،پُر از خار اﺳت.
ﻣن ذھن ِی ﻣا ،در ِ
اآلنِ ،
قصه ای ھست در دفتر دوم :کسی در را ِه ﻣردم خار ﻣی کاشت ،که ﻣفصل خوانديم و شما ھم حتما" گوش کرده ايد؛ و
بلحاظ ھشياری لُخت ھستيم.
ت ﻣان فرو ﻣی رود .ﻣا
ِ
ی لُخ ِ
ﻣن ذھن ِی ﻣا ،خاری ﺳت در ﻣسي ِر را ِه ﻣا ،که به پا ِ
اين ِ
ی ﻣا فرو ﻣی رود ،دردﻣان ﻣی آيد ،وقتی دردﻣان ﻣی آيد ،ﻣا ھم ديگران را به
ی ھشيار ِ
خار ﻣ ِن ذھنی ،به پا ِ
ھر لحظهِ ،
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درد ﻣی آوريم! .برای چه بايد اين خار برويد؟ ،يک اشتباھی شده!.
در زندگ ِی شما ،اين اشتباه چگونه صورت گرفته؟ ،شما با چه ھم ھويت شده ايد؟ ،بايد پيدا کنيد.
گل شما را بروياند!.
شما نگذاشتيد که آن َﻣنبِت و آن چمن ،شما را پرورش دھد ،درخت و ِ
گفت :بيخ و ريشه آنجاﺳت .برای ھمين ﻣی گوييم " :ريشۀ بی نھايت ".
جنس بی نھايت و ابديت اﺳت و ﻣا ھم از آن جنس ھستيم .وقتی ريشه ﻣان را در زندگی عميق ﻣی
بارھا گفتيم :خدا ،از
ِ
کنيم ،کاری به روبنا نداريم ،روبنا خودش بالنده ﻣی شود چون " او " ،بالنده ﻣی کند " ،او " ،ﻣی روياند.
جور ديگر ﻣی شد! ،که ﻣا نگذاشتيم
ُﻣنبِت و ُﻣنبَت ،ھر دو به ﻣعن ِی روييده شده .يعنی اگر " او " ،اين گل را ﻣی روياند،
ِ
بروياند .باز ھم ﻣی گويد :قرار نبود اينطوری باشد!؛ و اين لحظه ،اگر تسليم بشويد ،اتفاق اين لحظه را قبول کنيد،
بالفاصله ﻣی بينيد چه اتفاقی افتاده.
ِشحنه شد آن دزد ﻣن ببست دو دﺳتم
ﺳايِسی و عدل شھريار نه اين بود

ت ﻣن اﺳت .ﻣی گويد که:
ی ﻣن اﺳت ،خدائي ِ
دز ِد ﻣن ،ھمين ھشيار ِ
ستم ﻣا
ی ﻣا ،تعبيه شده .شما نگوييد که ,, :خدا بيآيد اآلن ،به ﻣا توجه کند  " ،,,نه " ،اين از قديم در ﺳي ِ
ِ
تمام ﻣکانيسم ،رو ِ
تعبيه شده! .چگونه؟
ت ﻣا را به
ھشياری ،اول ﻣی آيد و ﻣفاھيم را ﻣی دزد ،خودش را به آنھا ﻣی چسباند و پس از ﻣدتی گير ﻣی اُفتد و دو دﺳ ِ
دو صورت ﻣی بندد .ﻣی گويد:
ـ وقتی در ذھن ھستيم ،ھم ھويت شديم ،در ﻣخمصه ﻣی اُفتيم و ھيچ کاری از پيش نمی بريم ،نمی توانيم کاری از پيش
ببريم! ،راه را نمی بينيم و بعد اگر اجازه بدھيم ،عشق ،ﻣا را ﻣی زاياند و دﺳت و پای ﻣا را ﻣی بندد.
آنموقع نمی توانيم کارھايی که قبال" ﻣی کرديم ،بکنيم .يعنی پرھيز از ھم ھويت شدگی با جھان ،در ﻣا عادی و اتوﻣاتيک
ﻣی شود ،به ﻣا فشار نمی آيد که:
 ,,چرا ﻣردم با جھان ھم ھويت اند و ﻣن نيستم ،ﻣن ھم ﻣی خواھم بروم ھم ھويت شوم  " ،,,نه ،اصال" قياس از بين ﻣی
رود ".
برای اينکه شما روی ذات زندگی ،زنده ﻣی شويد و زندگی را از ريشۀ خودتان ﻣی گيريد.
اﻣروز ،ھمه اش صحبت از اين بيخ و ريشه ﺳت.
ﺳايِسی ،يعنی ﻣديريت و ﺳياﺳتمداری.
اگر ﻣا دخالت نمی کرديم ،دادگری شھريار اينطوری نبود که واقعا" دﺳت و بال ﻣان را ببندد و ھمينطوری توی ذھن
بگذارد و برود!.
ی عشق ببرد و آنموقع نگذارد که ﻣا آن کارھای بد
ﻣا ﻣقاوﻣت کرديم ،اجازه نداديم او کارش را انجام دھد و ﻣا را به فضا ِ
را بکنيم!.
*
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يک قصه از دفتر ششم.
قصۀ ﺳلطان ﻣحمود و دزدان که خيلی ﻣربوط به اين بيت اﺳت:
شبی ﺳلطان ﻣحمود ،با لباس ﻣبدل در شھر ﻣی گشت .ناگھان به گروھی از دزدان برخورد کرد .چون از او پرﺳيدند شما
چکاره ايد؟ ،گفت :ﻣن ھم دزدم.
گفتند :آفرين .بفرﻣاييد.
يکی از دزدان خواﺳت او را اﻣتحان کند .گفت :رفقا ،بھتر اﺳت ھر کسی خاصيت خودش را بگويد.
اولی گفت که :ھنر ﻣن اين اﺳت که زبان ﺳگ را ﻣی فھمم .ﺳگ پارس کند ،ﻣن ﻣی فھمم چه ﻣی گويد.
ب تاريک ببينم ،در روز او را خواھم شناخت ولو اينکه لباس ﻣبدل پوشيده باشد و ﺳرو
دوﻣی گفت :ھر کسی را که در ش ِ
وضعش را عوض کرده باشد.
ﺳوﻣی گفت :ﻣن ﻣی توانم نقب بزنم .در نقب زدن ﻣاھرم .قوی ھستم.
چھارﻣی گفت :ﻣن ﻣی توانم زﻣين را بو کنم و بفھمم گنج کجا ھست.
کشم.
پنجمی گفت :ﻣن کمند انداز ﻣاھری ھستم .ھر قدر ﺳاختمان بلند باشد ،ﻣی توانم کمند بيندازم و خودم را باال بِ ِ
" ﻣی بينيد که اينھا ،خاصيت ھای جالبی ھستند ".
از دز ِد تازه وارد ،پرﺳيدند :ھنر تو چيست؟
گفت :اگر ﻣجرﻣان را بدﺳت جالد بسپارند ،وقتی ﻣن ريش ام را بجنبانم ،آنھا آزاد ﻣی شوند.
س ﻣا باش .اين بگفتند و برای دزدی راه افتادند .کجا؟
گفتند :بَه بَه! .اين بھترين خاصيت اﺳت .پس حقا" تو رئي ِ
قصر خزانۀ ﺳلطان ﻣحمود.
ِ
يک ُخرده که رفته بودند ،ﺳگی پارس کرد .آنکه زبان ﺳگ را ﻣی فھميد ،گفت :ﺳگ ﻣی گويد ،شاه ،با ﻣاﺳت.
البته اينھا نمادين اﺳت ،شايد ﻣوالنا ﻣی خواھد بگويد که ﻣن ذھنی پارس ﻣی کند و ﻣرتب ﻣی گويد شاه با ﻣاﺳت!.
دن خزانۀ شاه بود ،که اصال" گوش نکردند که گفت :شاه با ﻣاﺳت.
ولی در اين قصه ،آن دزدان آنقدر حواس شان به دزدي ِ
شاه با ﻣاﺳت ،يعنی چه؟
" يعنی خدا ھميشه با ﻣاﺳت و دارد تماشا ﻣی کند و چه بسا در آن بيت ﻣی گويد که خودش بصورت ﻣا ﻣی رود با چيزھا
ھم ھويت ﻣی شود ،کما اينکه شاه اآلن دارد ﻣی رود به دزدی! ".
يک ذره رفتند ،آن يکی زﻣين را بوئيد و گفت :اينجا ،خانۀ بيوه زنی ﺳت ،از گنج خبری نيست.
" شايد اينجا ،فضای ذھن باشد! ".
خالصه ،به ﺳاختما ِن بلن ِد قصر رﺳيدند .کمند انداز کمند را انداخت و باال رفتند و آن کسی که زﻣين را ﻣی بوئيد ،گفت:
حاال ،نزديک ﻣخز ِن شاه ھستيم و اينجا ،گنج اﺳت.
خالصه ،کندند و جواھرات ﺳلطنتی را بردند .ﺳلطان ﻣحمود ھم تماشا ﻣی کرد .فھميد که ھر کسی چيزھا را کجا ب ُرد و
گذاشت.
ﺳلطان ﻣحمود ،فردا صبح ،به داروغه اش گفت :برويد ھمه را دﺳتگير کنيد و به اينجا بيآوريد.
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رفتند ،ھمه را آوردند و در ﻣقابل شاه قرار دادند.
درﺳت ﻣثل ﻣا که بصورت رنجش ،کينه ،از خزانۀ شاه ،دزديديم و قايم کرديم! .اينھا ﻣی خواﺳتند از خزانۀ شاه،
چيزھای خوب را بدزدند ،ولی قايم کنند! ،يعنی چه؟ ،يعنی باصطالح ،با آن ھم ھويت شوند.
در ﻣورد قصه ،ﻣا قبال" صحبت کرديم .شما ﻣی توانيد از دفتر ششم آن را بخوانيد .فقط خالصه اش را گفتم.
خالصه ،آن کسی که گفته بود ﻣن اگر کسی را در تاريکی شب و در لباس ﻣبدل ببينم ،در روز او را ﻣی شناﺳم ،گفت:
ﺳر آن کسی ﺳت که آن باال نشسته ،او ديشب با ﻣا بود! .در حاليکه ناتوانی خودش را ابراز
ياران ھر چه ھست ،زير ِ
ﻣی کرد ،گفت ای رفيق ،اآلن ،وقتش ھست که ريش ات را بجنبانی؛ و او ريش اش را جنباند .البته در اثر اعتراف به
ناتوانی ،اين دزدان ،آزاد شدند.
*
بنظرم يک بيت اينجا آورديم:
ﻣولوی ،ﻣثنوی ،دفتر ششم  ،بيت ٢٩٠۶
وقت آن شد ای شه ﻣکتوم َﺳير
کز کرم ريشی بجنبانی به خَ ير
ِﺳير و ِخير ھم ﻣی توانيم بخوانيم.

يعنی ،ای َش ِه پنھان ِﺳير ،ای خدا! ،ﻣا فھميديم که تو ﻣا را در ذھن گرفتار کردی و نگذاشتی به جايی برويم ،برای اينکه
حق ﻣا نيکی کنی ،اآلن جلوی تو نشستيم ،تو بيا يک ريشی در راه خير ،بجنبان.
در ِ
ﻣن ذھنی اعتراف نکنيم ،اين ريش جنباندن صورت نمی گيرد.
اگر اين را نگوييم و به ناتوان ِی ِ
عقل ِ
*
اين بيت ھم قشنگ اﺳت ،که البته ﻣن در ﻣثنوی پيدا نکردم ،ھمينطوری يادم ھست و ياد گرفتم ،ﻣی گويد:
ديده ای خواھم که باشد شَه شناس
تا شناﺳد شاه را در ھر لباس

ت
ﻣن چشمی ﻣی خواھم که َشه شناس ،خدا شناس باشد ،بطوريکه در ھر لباﺳی شاه را بشناﺳد .ھمين لحظه ،شاه ،بصور ِ
لباس ُﻣبَدَل اﺳت.
اتفاق اين لحظه ،ظاھر ﻣی شود.
ِ
ِ
" شما ﻣی خواھی با اين لحظه ،ﻣوازی باشی؟ ،يا ﻣی خواھی با آن ،ﺳتيزه کنی؟
اگر با لباس ُﻣبَدَل ،شاه را بشناﺳی ،روز ديدی ،شب بشناﺳی ،شب ديدی ،روز بشناﺳی ،کارت ،درﺳت اﺳت .اگر
نشناﺳی ،کارت ،خراب اﺳت .در لباسِ ُﻣبَدَل ﻣی بينی ،بعد تسليم ﻣی شوی ،ﻣی کشی عقب ،يکدفعه ﻣتوجه ﻣی شوی که:
ت اوﺳت .تسليم ﻣی شوی.
آنکه در
ت شاه آﻣد ،کارھا ،دﺳ ِ
لباس فُرم آﻣده بود ،اآلن ،بصور ِ
ِ
َﻣھْل ندادی که عذر خويش بگويم
خوی چو تو کوه باوقار نه اين بود

َﻣھْل ،يعنی فرصت .ﻣھلت .ﻣی گويد:
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ی باشنده ای ﻣثل تو که کو ِه آراﻣش اﺳت ،اﺳتقرار اﺳت ،وقار اﺳت ،پايداری ﺳت،
ُﻣھلت ندادی ﻣن عذر خواھی کنم .خو ِ
اينطوری نبود ،قرار نبود اينطوری باشد!.
ولی واقعا"! ،به ﻣا فرصت نداده؟ ،ﻣوالنا چه ﻣی گويد؟!.
يعنی در طو ِل پنجاه ،شصت ﺳال ،ﻣا فرصت پيدا نکرديم که از شاه ،از خدا عذر بخواھيم ،بگوييم:
 ،،ﻣا اشتباه کرديم ،،؟ ،اآلن ،شما فرصت نداريد؟! .اين چه شکايتی ﺳت! ،کی ﻣی خواھی عذر بخواھی؟
ﻣوقعی که ﻣی ﻣيری؟!.
ﻣا فرصت داريم .شايد ﻣوالنا اشاره ﻣی کند که ﻣا فرصت داريم و از آن ،اﺳتفاده نمی کنيم و ﻣی خواھيم:
 ,,اول ،او بيايد ﻣعذرت بخواھد ،بعد ﻣن بروم بگويم ،حاال ،ﻣن ھم ﻣعذرت ﻣی خواھم! .,,
جنس وقار
جنس زندگی ھستيد ،از
ﻣعذرت خواﺳتن ،اين اﺳت؟! " .نه " .ﻣعذرت خواﺳتن يعنی اينکه شما بفھميد از
ِ
ِ
ھستيد.
نبايد واکنش نشان ﻣی دادی ،نبايد اصال" ﻣی رنجيدی!.
جنس " او "،
خو ِی چو تو کوه باوقار ،به خدا ﻣی گويد .به ﻣن و شما ھم ﻣی گويد .ﻣا ھم ھمين کو ِه باوقار ھستيم .ﻣا از
ِ
ھستيم ،ﻣا کوه آراﻣش ھستيم ،چرا ﻣتوجه نيستيم از چه جنسی ھستيم! ،اول گفته اشکال چيست!.
جنس تو ھستم .،،
ﻣنتھی ،از زاوايای ﻣختلف نگاه ﻣی کند .گفت ﻣا عھدﻣان را فراﻣوش کرديم .ﻣا به خدا گفتيم ،، :ﻣن از
ِ
جنس خدا ھستيم ،ولی خودﻣان ھم درﺳت نمی
بعد که آﻣديم اينجا ،يادﻣان رفت! .اآلن ھم در حرف ﻣی گوييم که ﻣا از
ِ
جنس خدا ھستی ،عذر بخواه ،، :ﻣن تا حاال نبودم! .،،
شنويم!ُ ،خب از
ِ
قانون جبران دارد .قانون جبران ﻣی گويد " :اگر عذر ﻣی خواھی ،ھمه را بينداز ".
عذر ،يک ھزينه دارد.
ِ
شما ﻣی خواھی از خدا عذر بخواھی ،ﻣعادل اين اﺳت که:
ھمه را بايد بيندازی؛ و بدان که به کو ِه با وقار بود ِن خودت ،پی نبردی .ﻣی گويد:
انسان کو ِه با وقار ،نبايد اينطوری رفتار کند! .تو اگر کو ِه با وقار باشی ،خدا ،کو ِه با وقار اﺳت ،تو اگر خوش
تو يک
ِ
اخالق باشی ،او با تو خوش اخالق ﻣی شود.
ﺳاکن روان شويم ،کی ﺳاک ِن روان ﻣی شود؟
اينکه ﻣا واکنش نشان ندھيم و باشندۀ ﺳاکن شويم،
ِ
ت
خدا ھم ﺳاک ِن روان ﻣی شود ،شما ھم ﻣی شويد ،ھر دو يکی ﺳت .ولی صحبت َﺳ ِر اين اﺳت که شما ،به اين خاصي ِ
خودتان ،پی برديد؟
ﻣمکن اﺳت نه!.
ت درشتش
ﻣیرﺳدم بوی خون ز گف ِ
رايحه ناف ُﻣشکبار نه اين بود

ی خون به ﻣشاﻣم ﻣی رﺳد.
ﻣی گويد :از گفتِ درش ِ
ت او ،بو ِ
ی خون به ﻣشاﻣم ﻣی
ت درش ِ
ت خدا ،بوی خون به ﻣشاﻣم ﻣی رﺳد ،يعنی از گف ِ
ت درش ِ
وقتی ﻣی گويی از گف ِ
ت کی بو ِ
اصل ﻣن ،ناف ُﻣشکبار اﺳت.
رﺳد؟ ،خودم! .نبايد اينطوری باشم!.
ِ
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اول رباعی خواندم ،گفت :ھمه چيز تو ھستی! .ھمه چيز در تو ھست! .نگو ,, :يکی ﻣن ،يکی ھم ،او  .,,چنين چيزی
نيست! .درشت ﻣی گويی ،خدا را ﻣی خواھی درشت کنی .لطيف ﻣی گويی ،خدا را ﻣی خواھی لطيف کنی .ﻣقاوﻣت ﻣی
کنی ،خدا ﻣی گويد ،زندگی ﻣی گويد " :ﻣقاوﻣت ﻣی خواھی ،باشد ﻣن ﻣقاوﻣت ﻣی شوم ".
اين لحظه را شما دشمن ﻣی بينی؟ ،ﻣی گويد " :دشمن ﻣی خواھی ببينی؟ ،دشمن ﻣی خواھی درﺳت کنی؟ ،خيلی ُخب ﻣن
دشمن ﻣی شوم .دوﺳت ﻣی شوی ،دوﺳت ﻣی شوم ".
ی خون ،از نا اصلی ات ﻣی آيد .ببين چه اتفاقی افتاده؟! .چرخ دنده ات را بکش
پس ،اصل تو اگر ِ
ناف ﻣشکبار اﺳت ،بو ِ
خوش زندگی ،به ﻣشاﻣت رﺳيد.
ی
عقب ،گير نده به جھان .يکدفعه ﻣتوجه ﻣی شوی که در اثر اين کار ،بو ِ
ِ
اگر نکنيم ،چه ﻣی شود؟ ،اگر به ﻣقاوﻣت اداﻣه دھيم ،زندگی ﻣا را ﻣچاله ﻣی کند .اذيت ﻣی کند .برای ھمين ﻣی گويد:
ﻣولوی ،ﻣثنوی ،دفتر اول ،بيت ١٣
نی حديث راه پر خون ﻣیکند
قصهھای عشق ﻣجنون ﻣیکند

ﻣعنی اش ﻣشخص اﺳت :اين نی ،اين انسانی که بايد درون اش خالی باشد تا خدا بصورت نی بزند ،عشق اش را از او
بيان کند ،آھنگ زندگی را از او پخش کند ،اگر درون اش پُر باشد ،آن را بزور خالی ﻣی کند .شما کدام راه را ﻣی
خواھيد انتخاب کنيد؟
را ِه پُر خون را؟ ،يا را ِه لطافت و انتخاب را .حتما" دوﻣی را.
فشار زندگی ،از بيست و پنج ﺳالگی ،ﺳی ﺳالگی ،يواش يواش شروع ﻣی شود ،اين را ِه پ ُر خون چه
شما ﻣی بينيد که
ِ
ﻣی گويد؟
عشق ﻣجنون گوش کن .تو بيا عاشق شو و قصۀ ﻣجنون درﺳت
ی
ﻣی گويد:
درون خودت را خالی کن .تو بيا قصه ھا ِ
ِ
ِ
ق تو بيان کنم ،ﻣشخص اﺳت.
کن .ﻣن ﻣی خواھم عشق ام را از طري ِ
*
ﻣولوی ،ﻣثنوی ،دفتر ﺳوم ،بيت ۴٧۵١
عشق از اول چرا خونی بود
تا گريزد آنک بيرونی بود.

گفتيم که انسان نُه ﻣاه در شکم ﻣادر؛ و چند ﺳالی در شکم ذھنی ﻣی ﻣاند .تولد فيزيکی ﻣا پس از نُه ﻣاه ،از ﻣادر
ﻣن
فيزيکی ،به اصطالح ،بصور ِ
ت اتوﻣاتيک صورت ﻣی گيرد .اگر دخالت نمی کرديم ،از اين يکی ،يعنی تولد از ش ِ
کم ِ
بطور اتوﻣاتيک صورت ﻣی گرفت ،ولی چون ﻣا با عقل ﻣن ذھنی دخالت ﻣی کنيم ،عشق شروع ﻣی کند به
ذھنی ،ھم
ِ
ناز عشق را نکشد ،اگر آگاه نشود ،فورا" فرار
ِ
گرفتن آن چيزھايی که به آنھا چسبيديم ،و خوارﻣان ﻣی کند ،اگر کسی ِ
ﻣی کند.
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شما بايد به عشق ،خوش آﻣد بگوييد .يکی را " او " ﻣی گيرد ،دو تای آن ،را ھم شما بيندازيد .به پيشواز برويد:
 ،،ﻣن فھميدم جريان چيست .،،
يواش يواش او شروع به گرفتن ﻣی کند و شما ھم به او کمک ﻣی کنيد.
اينجا ﻣی گويد :تا گريزد آنک بيرونی بُ َود ،بيرونی کيست؟
ﻣن ذھنی ﺳت .او ﻣی گريزد .کما اينکه ﻣردم ﻣی گريزند .شما به خودتان نگاه کنيد ،آيا شما ﻣی گريزيد؟
ِ
عدم
آيا عشق ،اين چيزھا را از شما ﻣی گيرد ،واقعا" حال تان را ﻣی گيرد ،در اين ﻣوارد شروع ﻣی کنيد به
حس ِ
ِ
ﻣسئوليت و ﻣالﻣت يا اينکه ﻣی گوييد:
 ،،ﻣن در را ِه تکاﻣلی پيش ﻣی روم ،زندگی ﻣی خواھد ﻣرا به کمال برﺳاند ،زندگی به ﻣن پيغام ﻣی دھد که اينھا را
بينداز .،،
نوش تو را ذوق و طعم و لطف نه اين بود
وان شتر ﻣست خوش َﻣھار نه اين بود

نوش ،يعنی عسل ،شيرينی.
ی بودن ،که از تو بيرون ﻣی آيد ،ذوق و طعم و لطف و لطافت اش و  ...اينطوری نبود!.
ِ
عسل تو ،آن شاد ِ
اعتراض
ت خشم ﻣا ،ناراحت ِی ﻣا،
دار ذھنی ُز ُﻣخت و دردھای آن ،اين حال ِ
اينطوری قرار نيست باشد! .اين ھشيار ِ
ی ﻣن ِ
ِ
عسل زندگی ﺳت؟! " .نه نيست! ".
تھاجم ﻣا،
ﻣا،
ِ
ِ
ﻣن ذھنی ﺳت.
اين،
ﻣار ِ
زھر ِ
ِ
وان شتر ﻣست خوش َﻣھار،
ت ﻣاﺳت .ھر جور که ﻣی کشيمُ ،کند ﻣی شود،
ت خوش ﻣھار ،يعنی افسارش به دﺳ ِ
شتر ﻣس ِ
ِ
تند ﻣی شود.

ﻣھار
شتر خوش
ب زندگی ھستيد،
ت شماﺳت.
عاﻣدانه ،قاصدانه،
ﺳوار اﺳ ِ
ت شماﺳت .خالقيت دﺳ ِ
ﻣھار افسار ،دﺳ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
زندگی ھستيد.
ﻣن ذھنی ،ﻣرتب با اعتراض ھا ،جفتک ﻣی اندازد ولگدش به ﻣا ﻣی خورد ،ﻣثال زد ،گفت:
اين ِ
ﻣث ِل آن خری ﻣی ﻣاند که اگر بخواھی اين پارچه را از روی زخمش بِکنی ،يکدفعه لگد ﻣی اندازد و لگد ھايش به کی
ﻣی خورد؟ ،به ﻣا ﻣی خورد! .نه اين بود! .اينطوری نبايد باشد که!.
ﺳوار چه ھستيد؟
شما ببينيد
ِ
حضور شماﺳت اين لحظه.
شتر خوش ﻣھار،
آيا زندگ ِی شما پُر از دﺳت انداز اﺳت؟ ،پس
ِ
شتر خوش ﻣھار نيستيدِ .
ﺳوار ِ
ِ
عسل زندگی ،ھميشه شيرين اﺳت .ھر لحظه زندگی شما بايد شيرين باشد .ھر لحظه ،زندگی بايد
ﺳوار زندگی ھستيد و
ِ
ِ
حق شماﺳت و کسی نبايد بگويد:
در ذرا ِ
اوج وجو ِد شما ،ﻣرتعش باشد و اين ِ
ت وجو ِد شما ،در ِ
نه ،اين زيادی ﺳت و ﻣگر ﻣی شود چنين چيزی! ،گفت:
کسانی که جغدند ،باور نمی کنند .ايراد ﻣی گيرند ،ﻣی گويند اين دروغ ﻣی گويد ،برای اينکه بيچاره ھا نديدند .ھمه اش
ﺳتيزه ديده اند.
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شما شش ﻣاه با اتفاق اين لحظه آشتی کن ،ھر لحظه ،آشتی کن ،يادت رفت ،آشتی کن ،ببين زندگی ات بصورت ﻣعجزه
آﺳا ،عوض ﻣی شود .روابط ات عوض ﻣی شود .کاری به ﻣردم نداشته باش .نورافکن را روی خودت بگذار ،با
ی خودت کار کن .در حاليکه تسليم ﻣی شوی.
ی حضور ،رو ِ
ھشيار ِ
اتفاق اين لحظه ،ﻣعادل تسليم اﺳت.
آشتی با
ِ
اجازه بده ِخ َر ِد زندگی بيآيد ،ببين چه ﻣی شود؟ ،ببين روابط ات با بچه ات ،با ھمسرت ،اصالح ﻣی شود؟
يکدفعه ﻣتوجه ﻣی شوی که ﻣالﻣت يادت رفته اصال"!.
ﻣتوجه ﻣی شوی که تو ديگر ايراد نمی گيری ،نمی بينی! .غيبت نمی کنی.
تر
شما ﻣی دانيد که اگر غيبت نکنيد ،چقدر زندگی شما اصالح ﻣی شود؟ ،دشمنان تان کمتر ﻣی شود؟ ،چون
ﺳوار ش ِ
ِ
خوش ﻣھار شده ايد!.
پيش شه افغان کنم ز ُخدعه قَ ّالب
ز ّر ﻣن ،آن نقد خوش عيار نه اين بود

شاه ،در اينجا خداﺳتُ .خدعه يعنی دروغ .قَ ّالب ،يعنی قلب کننده .البته قُالب ھم ﻣی توانيم بخوانيم .قُالب ،ﻣثل طُالب،
جمع آن ،ﻣی شود قلب کننده ھا .قَالّب يعنی يک نفر ،ﺳکۀ تقلبی زن .زرگری ﺳت که فقط ﺳکۀ
جمع قلب کننده ﺳت.
ِ
ِ
ی ذھنی ﺳت.
تقلبی ﻣی زند ،قَالّب ،ھمين ﻣ ِن ذھنی ﺳت ،قُالب ،ﻣن ھا ِ
آن کسانی که " انجا " نيستند ،درون شان خراب اﺳت ،رو را آرايش ﻣی کنند ،قلب اند.
قلب دو ﻣعنی دارد :يکی ھمين قلب ﻣاﺳت که ﻣی تپد ،يکی ھم يک چي ِز تقلبی ﺳت .دروغی که در بيت دوم ھم گفت:
عھدشکن گشتهاند خاصه و عاﻣه!.

خاصان!.
ی دروغ را با بعضی فکرھا وبعضی رفتارھا ،آرايش ﻣی کند و تصوير ذھنی
ﻣن ذھنی در حاليکه نھادش کژ اﺳت ،رو ِ
ِ
اش را در ذھن ﻣردم آرايش؛ و ﻣردم را فريب ﻣی دھد و گول ﻣی زند.
ازاين چيزھای تقلبی ،ھست .شما يک گردنبند ﻣی بينيد ،ظاھرش واقعا" بنظر جواھر اﺳت ،ولی ،پنجاه دالر بيشتر،
ارزش ندارد .تازه ،پنجاه دالر ارزشش نيست ،ارزشش ھمين ده دالر ،ھشت دالر اﺳت ،پنجاه دالر ﻣی فروشند.
گردن يک خانم را نگاه ﻣی کند ،تشخيص نمی دھد ﻣی
ﻣعادل اص ِل آن ،پنجاه ھزار دالر اﺳت؛ ولی از دوريکی که
ِ
ِ
گويد ,, :حتما" اين اصل اﺳت .,,
البته ،عموم تشخيص نمی دھند ،کسی که جواھر شناس باشد ،از دورھم تشخيص ﻣی دھد .ﻣن که جواھر شناس نيستم،
از دور نگاه کنم ،ﻣی گويم:
ُخب حتما" اين ،صد ھزار دالر قيمت اش اﺳت!.
ش شاه ﻣی روم و افغان ﻣی کنم .شما در ھر شکلی آن را
ی قلب کننده ،اين ِ
ﻣی گويد :ﻣن از َش ِر اين دروغگو ِ
ﻣن ذھنی ،پي ِ
بشناﺳيد!.
حضور ﻣن اﺳت.
زر ﻣن ،آن نق ِد خوش عيار،
ِ
زر ﻣنِ ،
ِ
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دار ذھنی دارم .ھشياری که ﻣعجون و
ی
حضور بی فُرم ،اين لحظه داشته باشم ،ھشيار ِ
ی اينکه ھشيار ِ
اﻣا ﻣن بجا ِ
ی ﻣن ِ
ِ
ﻣخلوطی ﺳت از درد و ھم ھويت شدگی! ،اين ،طالﺳت؟
ت بعضی ﻣکاتب که خدعۀ قلب ﻣی فروشند،
يک عده ،اين را بعنوان طال ﻣی فروشند! .شما ﻣوالنا را رھا نکنيد به ﺳم ِ
برويد!.
ظاھرش بنظر قلنبه ﺳلنبه ﻣی آيد؛ ولی چيزی در آن ،نيست .اين آﻣوزش را رھا نکنيد برويد به يک چيزی که ﻣتوجه
ش شا ِه افغان کنيد.
نمی شويد ولی
ظاھر بزرگی دارد ،چندين ھزار نفر ُﻣريد دارد " ... ،نه " .پي ِ
ِ
ی ﻣن برﻣی خيزد و با آن ﻣی توانم ﺳاﻣان
ج ﻣن و ِخ َر ِد زندگی ،برک ِ
ت زندگی ،ھمان برکتی که از فضادار ِ
نق ِد راي ِ
بيآفرينم ،اين نبود که! .نه اين بود! .اين نيست که اصال"!.
ی تقلبی را ﻣی شناﺳيد؟
ُخب ،شما ،نق ِد خوش عيار و طال ِ
بايد بشناﺳيد .نشناﺳيد ،ﺳرتان کاله ﻣی رود .ھمانطور که کسی ﺳاعتی به دﺳتش ﻣی بندد ،ﺳاعت اش ،ﺳی دالر اﺳت؛
ولی بنظر ﻣی آيد ﻣثال" ﺳاعت اش بيست ھزار دالری ﺳت! .از اين ﺳاعت ھا ﺳاخته اند ديگر!.
طالﺳت .از بيرون طالﺳت! ،نخريد!.
گنج حضور نخريد .نبايد بخريد .ﻣوالنا اين کار
ی تقلبی ،يعنی ھشيار ِ
طال ِ
ی ﻣن داری که به درد آغشته شده را ،بعنوا ِن ِ
را با شما نمی کند .ﻣواظب باشيد و اين ﻣسئوليت ھم با ﻣاﺳت که ببينيم چه ﻣی خوانيم؟
ی
ت کوتاھی ،يک
در ﻣد ِ
ی خوب بايد برﺳاند! ،شما ﻣوالنا بخوانيد ،در عرض شش ﻣاه ،به جا ِ
آﻣوزش خوب ،ﻣا را به جا ِ
ِ
خوبی ﻣی رﺳيد ،به جايی ﻣی رﺳيد که ﻣتوجه ﻣی شويد جريان چيست.
کدام فکر ،کدام رفتار ،کدام عمل ،به شما کمک ﻣی کند؟ ،کدام شما را با جھان ھم ھويت ﻣی کند؟ ،تشخيص ﻣی دھيد.
اين خوب اﺳت .ولی کسانی ھستند ﺳی ﺳال اﺳت کارھايی ﻣی کنند ولی ﻣی بينی ﻣی ترﺳند ،نگرانند ،آشفته اند.
بدن شان ناﺳالم اﺳت ،ھيچ جا نرﺳيدند .خب ﻣعلوم اﺳت ،طالی تقلبی را به شما بعنوان اصل ﻣی فروشند ،شما ھم ﻣی
خريد ،درعوض چه ﻣی دھيد؟ ،وقت تان را!.
ﻣگر ﻣا چقدر وقت داريم؟
شاه چو دريا خزينهاش ھمه گوھر
ليک شھم را خزينه دار نه اين بود

شاه ،ﻣث ِل درياﺳت؛ يا ﻣی توانيم بخوانيم:
شاه چو دريا ،خزينهاش ھمه گوھر
ليک شھم را خزينه دار نه اين بود!.

ی يکتايی ،ﻣث ِل درياﺳت و خزينه اش ھمه جواھر اﺳت.
شا ِه ﻣا ﻣثل درياﺳت .فضا ِ
جنس شادی
جنس خرد اﺳت .از
اگر شما ،اين لحظه ﻣوازی باشيد با زندگی ،ھر چه از آنجا ﻣی آيد ،جواھر اﺳت .از
ِ
ِ
جنس عدالت
جنس توجه خدايی ﺳت .از
جنس لطافت اﺳت .از
جنس عشق اﺳت .از
جنس آراﻣش اﺳت .از
ﺳت .از
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اﺳت ... .ھمه گوھر!.
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اين گوھرھاﺳت که شما بايد از آنجا بيرون بکشيد و در اين جھان بيندازيد ،خدﻣت اين ،اﺳت! .خدﻣت ﺳتيزه نيست ،يک
ی اصيل ﻣی فروشد! " .نيست! ".
قسمتی از آن ُخدعۀ قَالب ،ﺳتيزه را ،ﻣقاوﻣت را ،بعنوان طال ِ
ﻣن ذھنی ﺳت،
ﻣردم را به ﻣقاوﻣت و ﺳتيزه و جنگ تحريک ﻣی کند .خوب ﻣی داند جنگ خوب نيست ،جنگ ﻣوفقي ِ
ت ِ
کينه ،خوب نيست ،کينه را در دل ھا انباشته کردن ،چه فرد ،چه قوم ،چه يک ﻣملکت ،اصال" خوب نيست ،يعنی داريم
درد را زياد ﻣی کنيم .ﻣا ھيـــــچ کاری نبايد بکنيم که درد را زياد کنيم .اين دردھا چاره ای ندارند ،جز اينکه يک روزی
ب زندگی روی شان بيفتد ،خرد و برکت را روی آنھا بيندازد و دردھا را ذوب کند و اينھا را
عشق روی شان بيفتد ،آفتا ِ
شفا دھد.
اآلن ،در جھان درد ھست ،ﻣا نبايد در ِد بيشتری ايجاد کنيم.
ت شيطان اﺳت! .يک عده به آن ﻣعتقدند ،فکر ﻣی کنند در جنگ پيروز شوند ،پيروز شده اند! ،پيروزی در
جنگ ،ﻣوفقي ِ
جنگ ،شکست اﺳت .ھر ايدئولوژی را که ﻣی خواھی بکوبی ،از يک جايی در ﻣی آيد و به يک ذھ ِن ديگر ﻣی رود،
نمی توانی بکوبی.
عشق خدايی ،اين ناھماھنگی ھا را ذوب ﻣی کند .بايد با زندگی ﻣوازی شويم ،بايد انسان ھای زيادی به
ت زندگ ِی اين
برک ِ
ِ
اين ھشياری ،زنده شوند .برای ھمين ﻣی گويد :ليک َشھم را خزينه دار نه اين بود!.

دار خدا ،ﻣثل ﻣن نبايد باشد! .ﻣث ِل ﻣ ِن ذھنی نبايد باشد!.
ﻣی گويد :خزينه ِ
دار خدا که ﻣ ِن ذھنی نيست؛ بلکه ھشياری ﺳت که از ذھن زاييده شده و روی خودش قائم شده .اين ،خزينه دار
خزينه ِ
ی ذھن،
شتر خاص ھا ،کسانی که جھان را اداره ﻣی کنند ،ﻣتأﺳفانه تو ِ
اﺳت نه آنکه در ﻣ ِن ذھنی ھنوز گير کرده! .بي ِ
گيرند! .آنھا ھم  ,,ﻣن  ،,,دارند.
رھبران جھان ھم عصبانی ﻣی شوند ،خشمگين ﻣی شوند ،ﻣی رنجند ،کينه دارند ،آنھا ھم ﻣثل ﻣن و شما.
ﺳاکن روان اﺳت ،با کارھای کوچولو ﻣوچولو از جا در نمی رود!.
کسی بايد جھان را اداره کند که ثابت اﺳت،
ِ
ی خودتان را به ثبوت برﺳانيد
ﻣا به آنھا احتياج داريم ،خزينه دار آنھا ھستند .خزينه دار ،شما ھستيد .شما بايد خزينه دار ِ
در حاليکه از ذھن خودتان را ﻣی زايانيد ،بگوييد :ﻣن اينجا ايستاده ام ،خزانۀ خدا باز اﺳت؛ و ﻣن اين برکات را از اين
ور به جھان ﻣی ريزم ،کاری به ديگران ندارم.
بس! که ِگلهﺳت اين نثار و جمله شکايت
شکور ﻣرا نثار نه اين بود
شا ِه
ِ

نثار ﻣا ،ھمه اش گله و شکايت اﺳت .يعنی چه؟
ﻣی گويد :بس کن .ذھن را ﺳاکت کن که اين ِ
ﻣن ذھنی ،وقتی خاﻣوش نيستِ ،گله و شکايت اﺳتِ .گله و شکايت،
نثار ِ
نثار ﻣا ،واقعا" نبايد گله و شکايت باشدِ .
يعنی ِ
ابزار ﻣن ذھنی ﺳت؛ ولی بعنوان نثار ،بخشش ،به حساب ﻣردم ﻣی گذارد!.
يکی از ﻣھمترين
ِ
ﻣن ذھن ِی خودش اﺳت،
کسی که ِگله و شکايت ﻣی کند و ايرادھا را ﻣطرح ﻣی کند و نقص ھا را پيش ﻣی آورد،
بخاطر ِ
ِ
ﻣی خواھد درد ايجاد کند،
نقص خودش را ﻣی بيند!.
ِ
ﻣن ذھنی را اداﻣه دھد.
شکايت ،و عصبانی شدن و توقع ،چيزی ﺳت که ﻣی تواند ِ
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اﺳاس شکايت ،ﻣ ِن ذھنی را پيش ببرد ،شما در خودتان نگاه کنيد.
يک کسی ﻣی تواند بر
ِ
اگر شما شکايت ﻣی کنيد ،ھمين کافی ﺳت که ﻣن ذھنی به عمرش اداﻣه دھد! .ھيـــــچ شکايتی نبايد بکنيم .گفتم:
ی حضور زنده شدهُ ،
شکر دارد و رضايت.
ی پا ِ
يک کسی که از ذھن ،زاييده شده ،رو ِ
ﻣن ذھنی) ،نيروی ُﻣحرک( ,,خواﺳتن  ,,دارد و عدم رضايت.
ِ
ب ﻣ ِن ذھنی ھم ھست ،ﻣ ِن ذھنی  ,,دويی  ,,دارد .خوش ﻣی شود ،ناخوش ﻣی
عدم رضايت ،ﻣعادل خوشی و ناخوش ِی کاذ ِ
شود .خوش ﻣی شود ،ناخوش ﻣی شود؛ ولی ھمه اش  ,,ﻣی خواھد! .,,
بدون ته اﺳت .ﺳير نمی شود و
ب
ی نقص ،ﻣث ِل جي ِ
ِ
ی نقص اش ﻣی آيد و اين ھستۀ ﻣرکز ِ
کژنھادی اش ،از ھستۀ ﻣرکز ِ
اين ھم يک ﻣکانيسم خدايی ﺳت تا ﻣا بفھميم که در ﻣ ِن ذھنی ﺳير نخواھيم شد.
ی حضور ،زنده ﻣی شويم ،شکور ﻣی شويم .شکور ،يعنی بسيار
ی پا ِ
در حاليکه ،بمحض اينکه زاييده ﻣی شويم و رو ِ
شکر کننده .اصال" خو ِد شکر ﻣی شويم.
شکور ﻣن ،يعنی خدا ،نثارش که اينطوری نمی شود!.
شا ِه
ِ
ب نثار بگذاريم!:
ﻣا خدائيت ھستيم .ﻣا که نبايد ﺳتيزه کنيم ،نقص ھا را ببينيم و آن را ھم به حسا ِ
 ,,ﻣن به تو لطف ﻣی کنم که ايرادھايت را ﻣی گويم ،نقد ﻣی کنم ،توی ﺳرت ﻣی زنم و اگر ھم دﺳتم رﺳيد تنبيه ھم ﻣی
لطف ﻣن اﺳت .,,
کنم ،اينھا ...
ِ
" نيست! " .شا ِه شکورُ ،
شکر ﻣی کند و ِخ َرد و برکت را به اين جھان ﻣی ريزد ،آن ،نثار اﺳت.
َکور ﻣن ،خو ِد شما ھستيد ،اگر بخواھد بکار بيفتد ،در اينصورت ،آن برکات
شا ِه شکور ﻣرا نثار نه اين بود! ،يعنی شا ِه ش ِ
ﻣن ذھنی را که ﻣرتب ﺳتيزه را به جھان ﻣی ريزد ،ﻣردم را به جنگ و
را به جھان نثار ﻣی کند ،نه اين ِگله و شکاي ِ
ت ِ
دعوا تحريک ﻣی کند ،اﺳمش را ھم نثار ﻣی گذارد! ،عقل ﻣی گذارد!.
بله.
ُخب يک بار خودﻣان را اﻣتحان کنيم ،ببينيم که اين لحظهُ ،
شکرگزار و پُر از رضايت ھستيم؟
جنس زندگی ھستيم؟
از
ِ
ﺳاکن روان ھستيم؟
جنس
از
ِ
ِ
آيا فکرھا در ذھن ﻣن ﻣی گذرد ولی ﻣن ثابت و پا برجا ،بی واکنش ،ايستاده ام؟
عدم رضايت ،در ﻣن برقرار اﺳت؟
يا نه؟ ،ھنوز اين
ﻣوتور  ,,خواﺳتن برای خواﺳتن  ,,و ِ
ِ
اﻣتحانش با شما.
*
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