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مولوی ،ديوان شمس ،غزل شماره ٢١٧٢
ھم آگه و ھم ناگه مھمان من آمد او
دل گفت که» :کی آمد؟« جان گفتَ » :مه مه رو«
او آمد در خانه ،ما جمله چو ديوانه
اندر طلب آن مه ،رفته به ميان کو
او نعره زنان گشته از خانه که اين جايم
ما غافل از اين نعره ،ھم نعره زنان ھر سو
آن بلبل مست ما بر گلشن ما ناالن
چون فاخته ما پرّان فرياد کنان کوکو
در نيم شبی جسته جمعی که چه؟ دزد آمد
و آن دزد ھمیگويد» :دزد آمد« و آن دزد او
آميخته شد بانگش با بانگ ھمه زان سان
پيدا نشود بانگش در غلغله شان يک مو
َو ْھ َو َم َع ُکم يعنی با توست در اين جستن
آنگه که تو میجويی ھم در طلب او را جو
نزديکتر است از تو با تو ،چه روی بيرون
چون برف گدازان شو ،خود را تو ز خود میشو
از عشق زبان رويد جان را مثل سوسن
میدار زبان خامش ،از سوسن گير اين خو
*

قرآن کريم ،سوره ) (۵٧حديد ،آيه ۴
َ ...وھ َُو َم َع ُك ْم أَ ْينَما ُك ْنتُ ْم ...
ترجمه فارسی
 ...و اوست با شما ،ھرجا که باشيد ...
ترجمه انگليسی
And He is with you wheresoever ye may be.
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مولوی ،مثنوی ،دفتر اول ،بيت ١١١٠
صورت ما اندرين بحر عذاب
میدود چون کاسهھا بر روی آب
تا نشد پُر بر سر دريا چو طشت
چونک پُر شد طشت ،در وی غرق گشت
عقل پنھانست و ظاھر عالَمی
صورت ما موج يا از وی نمی
ھر چه صورت می وسيلت سازدش
زان وسيلت بحر ،دور اندازدش
دھنده راز را
تا نبيند دل
ٔ
تا نبيند تير دورانداز را
اسب خود را ياوه داند وز ستيز
میدواند اسب خود در راه نيز
اسب خود را ياوه داند آن جواد
و اسب خود او را کشان کرده چو باد
در فغان و جست و جو آن خيرهسر
ھر طرف پرسان و جويان در به در
کانک دزديد اسب ما را کو و کيست؟
اين که زير ران تست ای خواجه چيست؟
آری اين اسبست ليکن اسب کو؟
با خود آ ،ای شھسوار اسب جو
جان ز پيدايی و نزديکيست ُگم
چون شکم پر آب و لب خشکی چو ُخم
کی ببينی سرخ و سبز و فُور را
تا نبينی پيش ازين سه نور را؟
ليک چون در رنگ گم شد ھوش تو
شد ز نور آن رنگھا روپوش تو
چونک شب آن رنگھا مستور بود
پس بديدی دي ِد رنگ از نور بود
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نيست ديد رنگ بینور برون
ھمچنين رنگ خيال اندرون
اين برون از آفتاب و از سُھا
واندرون از عکس انوار عُال
قرآن کريم ،سوره ) (۵٠ق ،آيه ١۶
َ ...ونَحْ نُ أَ ْق َربُ إِلَ ْي ِه ِم ْن َحب ِْل ْال َو ِري ِد.
ترجمه فارسی
 ...و ما از رگ گردن او ،به او نزديکتريم.
ترجمه انگليسی
We are nearer to him than (his) jugular vein.
مولوی ،مثنوی ،دفتر اول ،بيت ٢۴۶۶
پيش چوگانھای حُکم ُک ْن فَکان
میدويم اندر مکان و المکان
چونک بیرنگی اسير رنگ شد
موسيی با موسيی در جنگ شد
چون به بیرنگی رسی کان داشتی
موسی و فرعون دارند آشتی
گر ترا آيد بدين نکته سئوال
رنگ کی خالی بود از قيل و قال؟
اين عجب کين رنگ از بیرنگ خاست
رنگ با بیرنگ چون در جنگ خاست؟
چونکه روغن را ز آب اسرشته اند
آب با روغن چرا ضد گشته اند
چون گل از خارست و خار از گل چرا
ھر دو در جنگند و اندر ماجرا؟
يا نه جنگست اين برای حکمتست
ھمچو جنگ خر فروشان صنعتست
4
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يا نه اينست و نه آن حيرانيست
گنج بايد جست اين ويرانيست
آنچ تو گنجش ت ّوھم میکنی
زان ت ّوھم گنج را گم میکنی
چون عمارت دان تو وھم و رايھا
گنج نبود در عمارت جايھا
در عمارت ھستی و جنگی بود
نيست را از ھستھا ننگی بود
نه که ھست از نيستی فرياد کرد
بلک نيست آن ھست را واداد کرد
تو مگو که من گريزانم ز نيست
بلک او از تو گريزانَست بيست
ظاھرا میخواندت او سوی خَ ود
وز درون میراندت با چوب َرد
نعلھای بازگونه ست ای َسليم
سرکشی فرعون میدان از َکليم
قرآن کريم ،سوره ) (٣٦يس ،آيه ٨٢
ول لَه ُ ُك ْن فَيَ ُكونُ .
إِنﱠ َما أَ ْم ُره ُ إِ َذا أَ َرا َد َش ْيئًا أَ ْن يَق ُ َ
ترجمه فارسی
فرمان نافذ خدا )در جھان( چنين است که ھرگاه آفرينش چيزی را خواھد به محض اينکه بگوييد باش .ميشود.
ترجمه انگليسی
!Verily, when He intends a thing, His Command is, "be", and it is
مولوی ،مثنوی ،دفتر پنجم ،بيت ٨۴۵
حکايت محمد خوارزمشاه کی شھر سبزوار کی ھمه رافضی باشند به جنگ بگرفت اما جان خواستند گفت آنگه امان
دھم کی ازين شھر پيش من به ھديه ابوبکر نامی بياريد.
شد محمد اَ ْلپ اُلُغ خوارزمشاه
در قتال سبزوار پر پناه
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تنگشان آورد لشکرھای او
اسپھش افتاد در قتل عدو
سجده آوردند پيشش کاالمان
حلقهمان در گوش کن وا بخش جان
ھر خراج و صلّتی که بايدت
آن ز ما ھر موسمی افزايدت
جان ما آن توست ای شيرخو
پيش ما چندی امانت باش گو
گفت :نرھانيد از من جان خويش
تا نياريدم ابوبکری به پيش
تا مرا بوبکر نام از شھرتان
ھديه ناريد ای رميده امتان
بدرومتان ھمچو کشت ای قوم دون
نه خراج استانم و نه ھم فسون
بس جوال زر کشيدندش به راه
کز چنين شھری ابوبکری مخواه
کی بود بوبکر اندر سبزوار؟
يا کلوخ خشک اندر جويبار؟
رو بتابيد از زر و گفت :ای ُمغان
تا نياريدم ابوبکر ارمغان
ھيچ سودی نيست کودک نيستم
تا به زر و سيم حيران بيستم
تا نياری سجده نرھی ای زبون
گر بپيمايی تو مسجد را به کون
منھيان انگيختند از چپ و راست
که اندرين ويرانه بوبکری کجاست
بعد سه روز و سه شب که اشتافتند
يک ابوبکری نزاری يافتند
ره گذر بود و بمانده از مرض
در يکی گوشهٔ خرابه پر َح َرض
6

برنامه گنج حضور شماره

٥٢۹

Program # 529

Oct 29 2014

خفته بود او در يکی کنجی خراب
چون بديدندش بگفتندش شتاب
خيز که سلطان ترا طالب شدست
کز تو خواھد شھر ما از قتل رست
گفت اگر پايم بُدی يا َمقدمی
خود به راه خود به مقصد رفتمی
اندرين دشمنکده کی ماندمی؟
سوی شھر دوستان میراندمی
تختهٔ مردهکشان بفراشتند
وان ابوبکر مرا برداشتند
سوی خوارمشاه حماالن کشان
میکشيدندش که تا بيند نشان
سبزوارست اين جھان و مرد حق
اندرين جا ضايعست و َم ْمت ََحق
ھست خوارمشاه يزدان جليل
دل ھمی خواھد ازين قوم رذيل
گفت ال يَ ْنظُر الی تَصْ وير ُک ْم
ب فیتَ ْدبير ُکم
فَا ْبتَ ُغوا َذا ْالقَل ِ
من ز صاحبدل کنم در تو نظر
نه به نقش سجده و ايثار زر
تو دل خود را چو دل پنداشتی
جست و جوی اھل دل بگذاشتی
دل که گر ھفصد چو اين ھفت آسمان
اندرو آيد شود ياوه و نھان
اين چنين دل ريزهھا را دل مگو
سبزوار اندر ابوبکری مجو
صاحب دل آينهٔ ششرو شود
حق ازو در شش جھت ناظر بود
ھر که اندر شش جھت دارد مقر
نکندش بیواسط ٔه او حق نظر
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گر کند رد از برای او کند
ور قبول آرد ھمو باشد سند
بیازو ندھد کسی را حق نوال
شمهای گفتم من از صاحبوصال
موھبت را بر کف دستش نھد
وز َکفَش آن را به مرحومان دھد
با َکفَش دريای کل را اتصال
ھست بیچون و چگونه و بر کمال
اتصالی که نگنجد در کالم
گفتنش تکليف باشد والسالم

*
شمس موالنا شروع می کنم:
وان
با سالم و احوالپرسی برنامۀ گنج حضور امروز را با غزل شماره  ٢١٧٢از دي ِ
ِ
ھم آگه و ھم ناگه مھمان من آمد او
دل گفت که» :کی آمد؟« جان گفتَ » :م ِه َمه رو«
غزل امرو ِز ما ،ھمانطور که می بينيد ،در بارۀ ھمراھ ِی زندگی با ماست .گاھی اوقات ،اين خاصيت ،با کلمۀ " َمعيﱠت "
ِ
بيان ميشه و معموال" ھمانطور که ديديد ،آيه ای ھست از قرآن ،خواھيم ديد ،ميگه که:
" خدا با شماست ،ھر جا که باشيد ".
ُخب ،اين موضوع ،اگر بوسيلۀ ذھن فھميده بشه ،در اين صورت ،فايدۀ زيادی برای ما نخواھد داشت ،برای اينکه ذھن،
يک  ,,من  ,,منعکس می کنه؛ و بر اساسِ اون  ,,من  ،,,صحبت می کنه و وقتی ميگه " :خدا با ماست " ،منظورش اينه
که :خدا ،با م ِن ذھن ِی ماست.
بنام من ذھنی
و بھتره بگيم که " :خدا ماست " .به اين ترتيب ،ما و من زي ِر سوال قرار می گيره که آيا واقعا" چيزی ِ
وجود داره؟
شبي ِه ،مزه کرد ِن عسله ،با صحبت کردن در بارۀ مشخصات عسل!.
ی " بودن " ،در تما م وجو ِد ما تجربه ميشه.
وقتی ميگيم " :خدا ماست "؛ و به اون تبديل می شيم ،مزۀ شيرين ِی شاد ِ
ما متوجه می شيم که :يک تجربۀ جديدی اومد که تا حاال ھمچين چيزی نبود .بنابراين اگه يه کسی کتابھا راجع به عسل
ت ما انسان ھا ،شبي ِه ھمينه.
نوشته باشه ولی عسل رو نچشيده باشه ،نميدونه عسل چيه؟ ،و حال ِ
ما راجع به زندگی ،خدا ،خيلی خونديم ،نوشتيم ،سخنرانی کرديم؛ ولی ،باش يکی نشديم ،مزه شو نچشيديم!.
درون ما ،اومده مھما ِن ما.
ھم آگه و ھم ناگه ،يعنی ھم آگاھانه ،ھم ناآگاھانه ،خدا يا زندگی ،اومده به
ِ
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علی االصول ،ما يک فضاداری ھستيم و خدا ھم يک فضاداريه .اگر بخوايم بدونيم ما کی ھستيم ،البته دو جور بازم
دونستن ھست:
دانستن ذھنی ،بگيم ما ھشياری ھستيم؛ يا خدائيت ھستيم؛ يا زندگی ھستيم و حتی استدالل کنيم ،بگيم که زندگی يکپارچه
ست ،البته اين ھم مفيده ،اين حرف ھا مفيده ،که موالنا ميگه و ما ھم برای شما صحبت می کنيم؛ ولی ،مساوی با تبديل
دن مزۀ خدا نيست ،تبديل شدن به زندگی نيست ،ولی مفيده ،به شما
شدن نيست ،مساوی با چشيد ِن مزۀ عسل نيست ،چشي ِ
کمک می کنه که بدونيد چکار بايد بکنيد.
تا زمانيکه مزه شو نچشيديد ،مزۀ عسلو نچشيديد و در بارۀ عسل ,, ،می دونيد  ,,و فکرھا از ذھنتون می گذره ،می دونيد
که ھنوز تبديل نشديد ،ھنوز تو ذھن ھستيد و بارھام گفتيم :ما ھشياری ھستيم ،ما زندگی ھستيم ،زندگی يکپارچه ست،
خدا يکپارچه ست ،دو تا نمی تونه باشه.
ت ھشياری؛ و رفته تو جھان و خودشو
در ھر کسی ،حاال ،راجع به " انسان " صحبت می کنيم " :اوست " ،که اومده ،بصور ِ
ی اين کار ،دخالت کنيم.
ميخواد بکشه عقب؛ و ما ھم يه آگاھی ھستيم و تماشاگر ھستيم ،نبايد تو ِ
دانستن ذھنی و اصرار در آن که ما چی ھستيم ،امروز خواھيم ديد که :ما رو از اين موھبت ،که يار ،خدا ،زندگی،
اما،
ِ
اومده در خانۀ ما و اآلن ما می تونه ،در ما می تونه ،فضا دار بشه ،بی نھايت بشه ،خاصيت شو به ما نشون بده ،از
دست می ديم ،مزه شم نمی چشيم ،دائما" تو ذھن می مونيم.
و امروز خواھيم خوند .ميگه که :اونی که تو ذھ ِنت ،گنج توھم می کنی ،يعنی تو ذھنِت فکر می کنی خدا چيه و با
ذھنِت ،با فکرت به سوی او ميری و ميخوای اين چيزھا رو تجزيه تحليل کنی و سوال می کنی ،ھمين ،تو رو از اين
کار ،باز می داره!.
پس ،ھم آگاھانه ،ھم ناآگاھانه :بعضی موقع ھا ما می بينيم ،درو ِن ما فضا دار ميشه ،ما بلند می شيم و قد می ِکشيم،
کوچيک نيستيم ،بنظر ميآد ھمه چی در ما جا ميشه ،آسان گير می شيم و آگاه ھستيم که د ِل ما گشوده شده ،فضا دار
شديم ،بخشنده می شيم ،گاھی اوقات کوچيک می شيم.
ت فضا داری در درو ِن ما.
در ھر دو حالت ،اون يار ،خدا ،اومده به صور ِ
درون ما ،فضا داره و بارھا گفتيم اينو:
يعن ِی
ِ
ما شبي ِه يک آسمان ھستيم .در آسمان فرض کنيد يک ِگردبادی ھستُ ،خب ِگرد باد ،محصو ِل آسمانه ،فضاستُ ،خب
ی محاصره کنندۀ ِگردباد ھستيدِ .گردباد ھم اين ،ھم ھويت شدگی شماست که می چرخه.
شما ،فضا ِ
آغوش يک فضا داری اتفاق می افته ،اين فضا داری ھم شما ھستيد ،ھم خداست ،حاال
پس بنابراين ،تمام وجود شما ،در
ِ
ی ما ،در اون فضا ،درک
ھمينکه ما ميريم تو ذھن و در فکرھامون جدی می شيم ،اين فضا بسته ميشه؛ ولی ِ
تمام فکرھا ِ
ت ذھن فرو بنشينه ،ما مھمان رو درخانه می بينيم و می شيم
ميشه .اآلنم ،با ماست؛ ولی جمع شده .بمحض اينکه سرع ِ
مھمان.
دل ما فضا دار ميشه ،بخشنده
با مھمان يکی می شيم " .او " ،يعنی خدا ،زندگی؛ و اگر متوجه مھمان در خانه بشيمِ ،
مسلک باوری ھستند؛ و يک
ميشه ،جا باز می کنه برای ھمۀ باورھا ،ھمۀ باشندگان ،ھمۀ انسان ھا از ھر دينی ،از ھر
ِ
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ِخ َرد و شادی در ما بوجود ميآد که اين ،مربوط به بيرون نيست!.
بنابراين ،اگر متوجه مھمان بشيم ،دل ،ميگه که :چه کسی اومد ،اآلن کی اومده اينجا؟؛ و جان ،ميگه... :
مرکز ما ميشه خدا ،ميشه بی نھايت!.
برای اينکه جان ،شاد ميشه ،خردمند ميشه.
ِ
بارھا گفتيم :خدا دو تا خاصيت داره .بی نھايت و ابديت .د ِل ما زنده ميشه به ابديت ،به زندگی .بارھا گفتيم که:
زندگی عکس نداره و نگيد مرگ و زندگی ،بگيد :مرگ و تولد.
تولد عکس داره ،وقتی متولد می شيد ،می ميريد؛ ولی زندگی ،ھميشه زنده ست .خدا ھميشه زنده ست .ما ھم زندگی
ھستيم ،ما نمی ميريم ،نظي ِر ما در اين جھان نيست ،مسلمانان چندين بار اين رو در روز ،در نمازشون می خونن که
نظي ِر او ،يا نظي ِر ما ،در اين جھان ساخته نشده و نيست و نمی ميره ،از بين نميره ،نمی سوزه ،غرق نميشه .ھيچ خطری
عدم امنيت
جنس زندگی ھستيد ،زندگی شايسته نيست مغموم باشه ،بترسه،
زندگی رو تھديد نمی کنه .شما ھم از
حس ِ
ِ
ِ
بکنه.
پس بنابراين ،دل ما که فضا دار شد ،بی نھايت شد و زنده شد ،يکدفعه ميگه که» :کی اومد؟« ،تا حاال اينطوری نبود ،تا
مرکز من ،تبديل به بی نھايت شد ،تبديل
ی بيرونی بودند ،اآلن،
حاال در
مرکز من ،محدوديت بود ،م ِن ذھنی بود ،چيزھا ِ
ِ
ِ
به خدا شد و جان .يعنی حتی به زبان گفت:
دل ما ،به خانۀ ما ،آثاری داره!.
ُخب معلومه " ،او اومده! " .پس،
آمدن » َم ِه َمه رو« به ِ
ِ
ولی موالنا ميگه که :در درو ِن ھمۀ انسان ھا اين پديده بوجود اومده ،فقط ما انسان ھا ،اين فضا را بسته ايم .ھشياری،
خدائيت ،زندگی ،يه تيکه ست .امروز خواھيم ديد که ما نمی تونيم بوسيلۀ فکر ،اين ارتباطو ،بيان کنيم!.
يعنی اگر د ِل ما ،زنده شده به خدا ،يکی بخواد بشينه با ذھن اش بيان کنه که ُخب ،ارتبا ِط من با زندگی چگونه ھست؟،
در حاليکه من حرکت می کنم توی اين بدن ،اين ور اون ور ،ميرم و خدا ھم در من زنده ھست ،اين چه ارتباطيه؟ ،چه
جور ارتباط ھست؟
و موالنا ميگه که :اين به فکر بيان نميشه! .نميشه فھميد اينو! .والسالم.
امروز خواھيم خوند و ميگه:
او آمد در خانه ،ما جمله چو ديوانه
اندر طلب آن مه ،رفته به ميان کو
او اآلن اومده در خانۀ ھمـــــۀ انسان ھا .وقتی ما انسان شديم ،بتدريج او خودشو در درون ما نشون ميده .ھيچ الزم نيست
که انسانی کتاب بخونه يا ...
دل مون حس کنيم ،برای اينه که ھمين اتفاق افتاده ،ما
علت اينکه ما اينھمه زحمت می ِکشيم ،حضور رو و خدا رو در ِ
فرسنگ ھا از خونه دور شديم و الزم نبود که اينھمه در ذھن مون و در دنيا ،زندگی يا خدا را جستجو کنيم ،يا خودمون
رو جستجو کنيم ،فرقی نمی کنه ،خودمون ھم " او " ھستيم.
درون ما.
پس " او " آمده در خانۀ ما،
ِ
از قبل ،فضا داره.
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ی ماست:
درو ِن ما مثل اين آسمانه با ستاره ھاش ،اين ستاره ھا فرض کن فکرھاشه ،جسم شه و آسمان ھم ،فضا دار ِ
در اين بحر ،در اين بحر ھمه چيز بگنجد ،اما مثل ديوانه ھا ما رفتيم بيرون ،کوچه! " .او اومده در خانۀ ما " ،ما رفتيم
تو کوچه! .کوچهِ ،ذھنه ،فکره.
و اون← ما ← ،اونو طلب می کنيم! .خدا رو طلب می کنيم ميگيم :کو؟
درون ما ،اگر مزاحم نشيم ،دست از َس ِر
ی يکتاييه ،يعنی
ِ
پس ،بوسيلۀ فکرمون ،در خارج از خونه ،خونۀ ما ،فضا ِ
ت منف ِی ديگه نباشه ،اين دل ،اينقدر جمع نميشه!.
خودمون برداريم ،نخواھيم بيرونو کنترل کنيم ،ترس نباشه ،ھيجانا ِ
علت اينکه " دل " رو ما جمع کرديم ،مرکزمون رو جمع کرديم ،برای اينه که ما رفتيم در کو؟
در بيرون ،با فکرھا ،يکی شديم ،فکرھا مربوط به چيزھاست .اون ،افتاده د ِل ما شده؛ و اون ،محدوديته ،ما از اين
محدوديت ھا و از اين چيزھا دست برنمی داريم ،فکر می کنيم می تونيم در اون چيزھا خودمون رو پيدا کنيم! .ما دائما"
درون خودمون ،آن يار ،ھستيم.
دنبا ِل خودمون ھستيم ،در حاليکه خودمان در
ِ
ھمۀ صحبت َس ِر اين ھست که " :ما او ھستيم " " ،او ماست "؛ و ھيچ فعاليتی ما نبايد انجام بديم که " او " بشيم! .فقط،
ت منفی ديگه مون ،با دردھامون.
مزاحمت نبايد ايجاد کنيم .گرفتاری نبايد ايجاد کنيم .با فکرمون ،با ترس مون ،با ھيجانا ِ
اشتباه کرديم ما.
ت ما را به ما گوشزد کنه ،ما متوجه بشيم ،ديگه اين اشتباھاتو نکنيم وگرنه
موالنا با اين درس ھا ،فقط می خواد اشتباھا ِ
درون ھمـــــه گشوده شده ولی اآلن ،جمع شده.
ی يکتايی ،در
ِ
اين فضا ،فضا ِ
ما مثل ديوونه ھا رفتيم به ميا ِن کو؟
ُخب ،به آدمی که ديوانه نباشهُ ،خب خونه اش مھمان ھست ،مھمان عزيز ھست ،مھمان خدا ھست ،نميره بيرون تو
کوچه ،دنبا ِل اين و اون بگرده که!.
او نعره زنان گشته از خانه که اين جايم
ما غافل از اين نعره ،ھم نعره زنان ھر سو
دن اون چيزھايی ست که
درون ما ،زندگی در
خدا در
درون ما ،نعره زنانه .نعره اش با سکوته ،در پايين ميگه :با دزدي ِ
ِ
ِ
ما بھش چسبيديم .با ايجا ِد گاھی اوقات گرفتاری برای ما ،بلکه خودشو نشون بده ،درست مثل  ...يه مھمون اومده خونۀ
ما و ھی ميگه " :من مھمون ھستم ،اينجا ھستم ،متوجه من باش از  ،" ...ما نمی شيم! .باالخره صداش بلند ميشه.
ی زندگی سکوته و ميگه " :من اينجا ھستم " .به صورت ھای مختلف ميگه " :من اينجا ھستم ".
منتھی صدا ِ
در مورد ما انسان ھا ،فعال" دردھاست که ميگه ,, :من اينجا ھستم .,,
تمام دردھا ،معنيش اين است که :خدا در درو ِن ما ھست ،اين فضا باز شده و شما متوجه نيستيد!.
ِ
" توجه کن به من ،توج ِه تو ،از بيرون بردار ،در بيرون نيست ،در ذھن نيست ،اون چيزی که در ذھنِت اتفاق می افته،
توجه نکن ،به من توجه کن ".
ی دربرگيرندۀ اون ھستيد.
اين چيزی که در ذھن اتفاق می افته ،ھمين
اتفاق اين لحظه ست و مھمان و شما ،فضا ِ
ِ
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شما بجای اينکه اون فضا باشيد ،توجه کنيد به خدا ،يعنی اون باشيد! ،با او يکی بشيد ،خيلی ھم ساده ست! ،شما اآلن،
ببينيد:
ت ھشياری بکشين عقب ،خواھين
که اتفاقات در شما می افته ،نه اينکه شما اتفاقات ھستيد ،يه لحظه خودتونو به صور ِ
ديد که فکرھا در شما بوجود ميآد .اين فکرھا شما نيستيد ،اينھا فکرند ،فکر جسمه ،بنابراين اگر ما با فکر بلند شيم ،او
ميگه " :من مھمان شما ھستم "؛ و نعره اش بلند ميشه و گاھی اوقات ،نعره اش ،بصورت نعرۀ ما بلند ميشه و ما
کارھايی می کنيم که دردناکه ،تا ببينيم که آيا متوجه مھمان می شيم يا نه؟
توجه کنيد که :تمام اشکا ِل فھميد ِن اون " َمعيﱠت " ،اينکه ميگه " :خدا با شماست ،ھر جا باشيد " ،دوييه.
من ذھنيه .تمام گرفتاری اين است که ما بوسيلۀ فکرمان اين جمله را می خواھيم بفھميم ،در حاليکه ما بايد تبديل به اون،
ِ
بشيم! .ما بجای اينکه بريم تو اين وضعيت و به اين فکرھايی که درما ايجاد ميشه؛ و اون فکرھا به ما بگن :خدا کيه،
بجای اون ،بايد فکرھا رو رھا کنيم ،ھر چه اونھا ميگن ،مھم نباشه ،جدی نگيريم اينھا را  ،به صورت اونھا بلند نشيم،
اونھا رو به تن مان اعمال نکنيم ،به ھيجاناتش گوش نديم ،بطور کلی بکشيم عقب و فکرھا و ھيجانات مونو ببينيم و
اونھا رو در آغوش بگيريم ،ھر چه ھست ،اونھا را بغل کنيم و بپذيريم ،با اونا يکی بشيم ،نه اونا بشيم " ،با اونا يکی
گرفتن اونھا ،يعنی ھر چيزی که اآلن در شما اتفاق می افته ،بد و خوب ،اآلن می پذيريد و متوجه می
بشيم " .در آغوش
ِ
شين که " :يار در خانۀ شماست " و متوجه اون نعره می شيد و خودتون نمی ريد نعره بزنيد ھر سو!.
نعره وقتی ھر سو می زنيد شما ،وقتی يک فکر رو ،ھر فکری يک سوست ،يک جھته ،وقتی شما اون سو رو فعال می
ی سکوته نمی شنويد!.
کنيد و نعره تان از آن سو ،بلند ميشه ،معلومه که صدا ِ
حاال ،اون نعره رو ،اون بيان رو " ،او " ،بايد بکنه؛ يا يکی شد ِن شما با او بکنه ،اصال" تمام صحبت سر اينه که
ھشياری به صورت ما ميآد ،وارد ذھن ميشه ،می ِکشه عقب ،وقتی می کشه عقب ،شما ھم بايد بکشين عقب.
فرم اين
اين لحظه ،شما نياين فقط فرم شو ببينيد! .اين لحظه ،اين ِگردبادو
ِ
وسط فضا ،نبينيد! .بلکه اون ،فضا بشيد و فقط ِ
ی در بَر گيرندۀ اتفاق ھم ھست و سو
لحظه رو نبينيد! .فرمش ،نيست فقط! .فقط اتفاق نيست در اين لحظه!؛ بلکه فضا ِ
رو ،فعال نکنيد.
ت
سو ،امروز خواھيم ديد :رنگه .يه فکره .فکر مربوط به يه چيزه و اون فکر ،حتی بو ھم داره! .بو ،ھمون ھيجانا ِ
ت يه فکر بلند می شيم که اين فکر ھمراه با يه ھيجانی ھست و اين سو ھست و ما در آن
ماست ،ما ھر لحظه به صور ِ
سو ،نعره می زنيم و آن نعره ،نعرۀ م ِن ذھنيه ،نعرۀ خدا نيست!.
اصالح " َمعيﱠت " رو نمی
حاال ،ما امروز ،مثنوی ھم خواھيم خوند .اميدوارم اون مثنوی به ما کمک کنه ،اگر ما اين
ِ
گذاريم در خودمون جا بيفته ،به اين علت اين ھست که می خوايم بوسيلۀ فکرمون بفھميم.
عقل م ِن ذھنی رو خاموش کنيم .کمتر حرف بزنيم ،بيشتر
می بايستی که :تسليم بشيم .حس کنيم که " :ما او ھستيم ".
ِ
ساکت باشيم .خودمونو نشون نديم ،ھر چيزی که بواسطۀ اون ،ما می خوايم خودمونو به اصطالح ،نمايش بديم،
نشانگر اين است که شما در مسير غلط ھستين
خودنمايی کنيم ،از اونجا به ما يه دردی خواھد رسيد .اون ،نميذاره ،اون،
ِ
و از اون مسير ،حتما" ،آسيب خواھيد ديد.
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چيزھايی که ما را زمين می زنه در زندگی ،درست اونھايی ھستن که بواسطۀ اونھا ،ما می خوايم خودمونو نشون بديم.
کار مثبت و بزرگُ به زندگی نسبت می دين و بلند نمی شين.
در اين پذيرش ،در اين تسليم ،شما ھر ِ
عجله ندارين .نمی دوين که :بذار بدم ،بِد ََوم يه جايی ،يه سخنرانی کنم يا يه چيزی بگم ،اينجا در مجلس ،يه چيزی بِگم،
بدرخشم.
" اين کار ،ضرر داره و از اون ناحيه حتما" زمين می خوره آدم! " .ميگه:
آواز شادی می خونه.
آواز ِخ َرد می خونه و
بلبل مست ،ھمين خداست .زندگی ست که ناالن ،يعنی داره آواز می خونه.
ِ
ِ
ِ
ت خردمندی ھستيم و در ذات شاد ھستيم .اما
درون ھمۀ ما ،اآلن،
خدا در
آواز شادی و ِخ َرد می خونه .يعنی ما موجودا ِ
ِ
ِ
اشکال اينه :که ما با قضاوت و تفسي ِر ذھنی ،می خوايم اينو بفھميم!.
ی زندگی و خرد ،بوسيلۀ ذھن ،قابل فھم نيست .ما بالمآل ،اين َمنو ،کوچيک می کنيم و صفر می کنيم و يه دفعه می
شاد ِ
آرامش شما ...
ق ما حرف می زنه و
ِ
بينيم که اون ،از طري ِ
متوجه شديم ،آرامشی که بوسيلۀ ذھن ،قابل تفسير نيست ،از بيرون نميآد و بوسيلۀ اون آرامش " ،او " ،شما را از
خودش آگاه می کنه.
من ذھنيه ،انسانی که می خواد ديگرانه
ت استرس ھم او با ماست ،منتھی فرمان دس ِ
ھم آگه و ناآگه ،حتی در حال ِ
ت ِ
عوض کنه و کنترل کنه و می ترسه.
کسی که می خواد ديگران رو کنترل کنه ،نمی دونه که زندگيه که در کنترله!.
آن بلبل مست ما بر گلشن ما ناالن
چون فاخته ما پرّان فرياد کنان کوکو
آن بلبل مست ما بر گلشن ما ،پس معلوم ميشه ما گلشن داريم ،ما باغ داريم ،ما در گلستان ھستيم .اگر شما نيستيد ،شمام
مثل فاخته ،که ميگه :کوکو ،کوکو ،اينطوری می خونه ،مرتب نگاه می کنيم در ذھن مون.
ِ
رفتيم در ذھن مون ،در بيرون ميگيم که :کو؟
اون چيزی که به من زندگی ميده و ھويت ميده و خوشبختی می ده ،کو؟
و با ذھن ما و با کنترل مون ،می خوايم انتخاب کنيم ،اين خاصيتو و اين عملو ،ما بايد در خودمون ببينيم ،اگر نمی بينيم،
آواز خرد و شادی و
باز ھم علتش اين است که تو ذھن ھستيم ،پس ما گلشن داريم! .اون خدا و زندگی در گلش ِن ما،
ِ
ی اين  ...بشينيم و بگيم:
آرامشو می خونه ،ما الزم نيست به اين صور ِ
ی اين  ...بشينيم ،رو ِ
ت ھشياری ،مثل فاخته ،رو ِ
کو؟!.
ی اين  ،...بلند شيم ,, :اينه  ...؟ ،نه ،اين نيست! ،اونه.
از رو ِ
نه! .رھا کنيم کوکو رو ،اون فضا داری ...
پس کو؟ کو؟ ،در اتفاقه .کدوم اتفاق ،به من زندگی می ده؟
چه شکلی ،به من زندگی می ده؟
من بايد ھمسرم رو چه جوری کنترل کنم ،چه جوری عوض بشه که به من زندگی بده؟
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بقول انگليسی ھا،
مردم زندگی شون رو ميخوان بوسيلۀ پارک کنند .پارک چه جوری قيچی شده ،قشنگ trim ،شده
ِ
کوتاه
شده ،بلند شده!.
ی بد و برداريم از اينجا بيندازيم بيرون .زندگی ...
زندگی مث ِل جنگل می مونه .ميگن :چيزھا ِ
ی بد و انداخت بيرون! ،و تفسي ِر ذھنی و من ذھنی ميگه:
نميشه چيزھا ِ
اين  ...بَده ،اين  ...بده ،اين  ...بده ،اين  ...خوبه ،اين  ...خوبه ،من می خوام درست کنم ،اين بدھا را بردارم و خوب ھا
را بذارم باشه.
اينھا ھمه قضاوت ھای من ذھنيه ،اصال" درست نيست ،درستش اينه که ما در اين لحظه تسليم بشيم ،اجازه بديم اون ،در
گلشن ما،
آواز ِخ َرد بخونه.
ِ
ِ
اتفاق اين لحظه قــــبل از قضاوت .قبل از اينکه بگی:
تسليم ،يعنی پذيرش
ِ
ـ اين  ...بده و اينه بايد بردارم ،اين  ...خوبه ،اين می مونه.
ھمسر من ،اين  ...کارھا را می کنه ،نبايد بکنه ،بايد اين  ...کارھا را بکنه ،اين خوبه!.
ـ اين
ِ
من ذھنيه.
اين اسمش کنترله ،ترسه ،گرفتاريهِ ،
ی ھمۀ ما ،از اين مسير ميآد که ما يک م ِن ذھنی داريم ،اون ،عقلی داره ،عقلش  ,,من در آورده  ,,ست،
گرفتاری ھا ِ
اثر موازی شدن با زندگی در وجود
شرطی شده ھست ،از ديگران گرفته شده ھست ،غير از خرد زندگی ست که بر ِ
ی ذھنی ميخوان ھمديگر رو کنترل کنن و دردھايی ايجاد شده و گم شدگی
اونا ،در زندگ ِی اونا ،جاری ميشه؛ و من ھا ِ
ھايی!.
حاال ،موالنا ميگه که:
در نيم شبی جسته جمعی که چه؟ دزد آمد
و آن دزد ھمیگويد» :دزد آمد« و آن دزد او
ت بشری بطور کلی؛ و اين ناله ھا و اين فريادھا ،ھمه چه درد باشه ،چه به زبان باشه ،فريا ِد  ,,خواستنه  .,,ناله و
وضعي ِ
افغان و يا به زبان خودشون که ميگن  ،...ھر چی ميگن  ،...ھمۀ اينھا يه معنی داره ،ميگن :دزد آمد ،دزد آمد!.
ب فُرم ،فرياد می زنند،
يک زندگی ھست ،ھر چی را که ما بھش دل می بنديم ،می دزده!؛ و ھمۀ انسان ھا ،در نيمه ش ِ
ھمۀ ما تو فُرم ھستيم ،تو تن ھستيم ،توی اين جھان ھستيم ،پس توی شب ھستيم و نيمه شبه .ھمۀ انسان ھا بلند شده اند و
ھمه شون ميگن :دزد آمد!.
در حاليکه ،دزد خداست و او ھم قاطی ما شده ،ميگه :دزد آمد!.
قديم ،مثال" يکی می رفت دزدی ،ھمه وحشت زده ميومدن بيرون ،می گفتن :دزد آمده! .دزد ھم خودشو قاطی می کرد و
می گفت :دزد آمد!.
ولی اون ھم که ميگه دزد آمد!.
پس اونم دزد نيست!.
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بنابراين ،نمی تونستند دزد رو پيدا کنن؛ ولی اين دزد ،يه جوريه که با سکوت و بدو ِن اينکه سرو صدا بکنه ،می دزده!؛
ی آن ،دز ُد نمی شنويم!.
و بنابراين ،ما در ھياھويی که راه انداختيم ،صدا ِ
ی ما ،دزد آمده! .حاال ،شما به خودتون نگاه کنيد:
پس بنابراين ،ھمۀ فريادھا ِ
ب شما ،چيه؟
آه و ناله و فرياد و
حرف حسا ِ
ِ
چرا شما غمگينيد؟
من
ی خواست ِن شماست؟؛ و خواستن،
موتور من ذھنی رو زنده نگه می داره؟؛ ِ
ی شما ،صدا ِ
غير از اينه که اين غم ھا ِ
ِ
ذھنی ،به خواستن ،زنده ست!.
شما نمی گين دزد آمد؟
ب دزد آمد ،می بينيم!.
بيست و چھار ساعته ،ما ميگيم :دزد آمد و حتی خوا ِ
دزد ممکنه نذاره که ما ،اون چيزی رو که می خوايم ،بھش برسيم ،دزد ممکنه اون چيزھايی که داريم ،بِبَ َره! .چيزھايی
که من دارم ،پولمه ،ھمسرمه ،بچه ھامه ،با اينھا ھم ھويت شدم ولی از اون زير ،امروز خواھيم ديد ،خدا ميگه:
" ببين! ،من د ِل تو می خوام ،مرکزت ما ِل منه! ".
مرکز ما ،ما ِل زندگيه ،نمی تونه چي ِز ديگه باشه!.
تمام صحبتَ ،س ِر اينه که:
ِ
ِ
اجازه بدين که غز ُل يواش يواش ،به پايان ببريم.
امروز مثنوی می خوايم بخونيم .اين غزل در برنامۀ  ٣٦٥توضيح داده شده ،ھر کسی می خواد بيشتر گوش بده ،می
تونه تشريف ببره اونجا ،گوش بده .بعد ميگه:
آميخته شد بانگش با بانگ ھمه زان سان
پيدا نشود بانگش در غلغله شان يک مو
بانگِ او ،آميخته شده در بانگِ ما.
ی بانگِ ماست .اصال" وجو ِد ما ،ھم اونه .با سکوت آميخته شده با بانگِ :دزد آم ِد
" بله ،بانگِ خدا ،در واقع ،زير بنا ِ
زبان فرمه ،در ھياھويی که راه انداختيم ،دزد آم ِد او رو به زبان
ما! ،چون ما حواس مون به دزد آمد ،دزد آمد ،به
ِ
سکوت ،نمی شنويم!.
شخص شما ،اينھمه سر و صدا راه نيندازيد ،چی می بينيد؟
اگر ما ھياھو نداشتيم ،اگر
ِ
خواھين ديد که اين جھان در حال تغييره .ھر چيزی رو که شما بھش چسبيدين ،يواش يواش از شما می گيره.
در بيرون ،اسمش زمانه .شما يه سيب رو ميذارين اونجا ،پس از سه ھفته ميآين ،می بينين که چروکيده شده .اآلن،
برنامۀ  ٥٢۹ھستيم .شما اولين برنامۀ گنج حضور رو ببينيد ،واقعا" قيافۀ من ،اينطوری بود؟
بنظر فرق کرده .نه؟
چه فرقی کرده؟ ،پير تر شده .اينطوری نبود.
يه کسی ،يه چيزی رو دزديده! .کی دزديده؟
گاھی اوقات ميگيم :زمان.
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جنس فکره .زمانی ،وجود نداره .در اين لحظه ،اين فرم ،عوض ميشه .ھميشه توی اين لحظه ھستيم.
زمان ،از
ِ
من ،ھميشه توی اين لحظه بودم ،اين فرم عوض شده ،اين جسم عوض شده ،اين فکر عوض شده ،ھمه چی عوض شده،
اآلن ،به اين صورت در اومده .ھمينطور داره عوض ميشه ،کسی جلوشو می تونه بگيره؟ ،نه.
فقط من ،عوض شدم؟ ،نه!.
ی آيينه ببينيد ،خواھيد ديد که شما ھم عوض شدين.
ی آيينه ،خودتونو تو ِ
شما ھم بريد عکس سی سال پيش تونو بذاريد رو ِ
کی می دزده؟!.
ی شما ميذاره که شما ببينين که دزد کيه؟
آيا ھياھو ِ
داره ميگه دزد خداست! " .اون " ،ھم ميگه دزد آمد! ،تا باالخره شما بفھميد دزد کيه!.
ھر چی که داده شده از شما گرفته ميشه ،پس شما اينجا چه کاره اين؟! ،برای چی اومدين؟
ت ھشياری اومدين ،مزاحمت ايجاد نکنين ،بذارين خدا شما
برای اينکه دل تونو در اختيار " او " قرار بدين ،به صور ِ
ی خودتون قائم کنه .اين ھمه نگين :چرا اينطوری شد ،چرا اونطوری شد ،من ناراضی ھستم!.
رو بکشه روی پا ِ
جنس خدا بشهُ ،
شکر می کنه.
ھفتۀ قبل گفتيم :ھر کسی از ذھن زاييده بشه ،از
ِ
موتور حضور به ُ
عدم رضايته.
شکره و رضايته .موتور من ذھنی ،به خواستن و ِ
ی  ,,خواستن  ,,تون بلنده ،ناراضی ھم ھستيد! .خشنود نيستيد!.
اگر شما ،ھی ميگين :دزد آمد ،دزد آمد! ،صدا ِ
ی اين جھان؛ و اون داره عوض می کنه ،می دزده چيزھا رو و شما خرسند
کی می تونه چسبيده باشه به چيزھای گذرا ِ
باشيد! ،معلومه که نخواھيد بود ،برای ھمينه نيستيد!.
َو ْھ َو َم َع ُکم يعنی با توست در اين ُجستن
آنگه که تو میجويی ھم در طلب او را جو
ھمين آيۀ قرآنه ،ميگه که " :او با شماست ھر جا باشيد " ،که گاھی اوقات ميگمَ " :معيﱠت ،ھمراھی " ،بوسيلۀ ذھن،
فھميده نميشه! .ميگه :يعنی اينکه " او با شماست " ،يعنی " او شماست ،شما او ھستيد " ,, ،من  ،,,وجود نداره .حتی
فرم شما " ،اوست! ".
توی اين ِ
" او با توست در اين جُستن! " ،و اگر تو اآلن می جويی ،ما ھم يه کاره ای ھستيم! ،ما ھمين آگاھی ھستيم .ما ھمين
ارادۀ آزاد ھستيم .ما ھمين قدرت انتخاب ھستيم .شما اآلن ،انتخاب می کنين که ديگه چيزھا را در بيرون جستجو نکنيد.
جستجو اصال" معنيش اين ھست که :نيست االن!.
اگر بود که شما جستجو نمی کرديد!.
حس نقص می کنيم .ما چرا حس نقص
شما ديگه با ذھن جستجو نمی کنيد .ميگه :خب بله در طلب ،ما طلب می کنيم .ما
ِ
می کنيم؟
ھر چی می دن ،راضی نمی شيم .درسته که موتور من ذھنی ميگه :ميخوام ،ميخوام ،ميخوام ،ميخوام ،ولی ما راضی
نمی شيم .ھيچ موقع راضی نبوديم ،اآلنم راضی نيستيم ،در آينده ھم نخواھيم بود ،حس ناکاملی و نقص می کنيم .پس،
دنبال يه چيزی بايد بگرديم ،نمی تونيم!.
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ت اين تشخيصُ دارين که
اتفاقا" اين مکانيسم برای اينه که شما طلب کنيد " .حاال نرو ديگه تشخيص بده ،چون قدر ِ
زندگی و خدا و اون چيزی که من دنبالش ھستم ،شادی بودن و عمق ،فضاداری ،در بيرون نيست ،در منه! ".
اعمال عق ِل من ذھنيه،
عدم
ِ
ُستن او ،تبديل به " او " شدنه .جُست ِن او ِ ،...
پس ديگه جستجو از بيرونُ متوقف کردم ،حاال ج ِ
بيکار
کردن خواست ِن م ِن ذھنيه .عدم تعمي ِر م ِن ذھنيه.
ِ
ی يکی می پيچيم ،يا يواش راه ميريم ،يکی ميآد از بغل
شما می بينيد ،وقتی رانندگی می کنيم ،يِدَفه اشتباه می کنيم ،جلو ِ
مان رد ميشه ،ميگه ,, :آی  ...فالن  ،,, ...م ِن ذھن ِی ما ،فورا" واکنش نشون ميده و فی الفور ،می خواد خودشو تعمير
ی م ِن ذھنی ،برخورده.
کنه .چون اون چيزی که به ما گفته ،به يه جا ِ
آيا ما واقعا" بلحاظ زندگی ،کوچيک شديم؟ " ،نه ".
يواش يواش که شما فضا دار می شيد ،نميذاريد اين من ذھنی واکنش نشون بده و با واکنش ھاش ،خودشُ تعمير کنه و
ب خودتون ھستيد.
شما ھم مشارکت می کنيد اين م ِن ذھنی ،کوچيک بشه .کوچيک بشه .ولی مواظ ِ
کوچيک بشه معن ِی اين نيست که ديگران ما رو لِه کنن بِرند!.
ولی خودتون به ميل خودتون ،به ارادۀ خودتون ،خودتون رو بزرگ نمی کنيد.
امروز  ...بـــله ،اين ھمون آيه ست:
قرآن کريم ،سوره ) (۵٧حديد ،آيه ۴
َ ...وھ ُ َو َم َع ُك ْم أَ ْينَما ُك ْنتُ ْم ...
ترجمه فارسی
 ...و اوست با شما ،ھرجا که باشيد ...
ترجمه انگليسی
And He is with you wheresoever ye may be.
دوباره می گويد:
نزديکتر است از تو با تو ،چه روی بيرون
چون برف گدازان شو ،خود را تو ز خود میشو
پس معلوم ميشه ،اگر متوجه بشيم ،در اين فضا ،اين ِگردباد که ما باشيم ،اين يک برفه.
فرم ما ھم
رم ماستِ ،
برف پُر از خاک و آلودگی ھاست ،دونه ھای سنگ و خاک و چيزھای کثيف اون تو ھست و اين فُ ِ
ی شماست و خداست.
که در اين لحظه ھست ،اين لحظه فضا دار ِ
فضا داری که ميگيم ،بی نھايت ريشه ست .يادتون ميآد گفتيم که شما ساک ِن روان می شيد؟
می ِکشين عقب ،روی ريشۀ بی نھايت که قائم می شين ،ديگه واکنش نشان ندين ،به جھان نمی رين .به جھان نمی رين،
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برنامه گنج حضور شماره

٥٢۹

Program # 529

Oct 29 2014

برف شما که
ساکن روان می شين ،در اين صورت ،اون فرم تونو در آغوش می گيرين و به اين ترتيبه که اين
در نتيجه
ِ
ِ
در واقع مخلوطی از درد و ھم ھويت شدگيه ،آب ميشه و خيلی جالبه که ما بدونيم ،اين ھشياری واين فضا داری که
ميگيم در ھمه مھمان اومده ،اآلن ،جمع شده توی اين ِگردباد.
ت ما ،اين من ذھنی ما رو ،اآلن اينجا ميگه برف.
اين چيزی که ما می پرستيم ،اين ب ِ
ی مطلقه ،خالصه.
ب صاف ميآد بيرون و آ ِ
حاال شما گدازان که بشی ،آ ِ
ب صاف ،ھمين ھشيار ِ
من  ,,تون آب ميشه .خود را تو ز خود میشو.
ی خالص ،ھمين شماست و خداست و فضا داريه و ِ ,,
ھشيار ِ

ھشياری رو ،آبُ  ،از اون کثافات بِشوی و ھمانطور که می دونيد ميگه:
از رگِ حيات ،رگِ گردن ،رگِ دل ،حاال ھر چه اسمشو بذارين " ،او " به شما نزديک تره.
امروز دوباره باز در مثنوی داريم.
پس معلوم ميشه ما بايد مثل برف گدازان بشيم و خودمونو را از خودمون بشوريم و اگر ما فضا دار بشيم ،با او يکی
بشيم ،زبان پيدا می کنيم.
الزم نيست که اينھمه به زبا ِن من ذھنی تأکيد کنيم.
از عشق زبان ُرويد جان را مثل سوسن
میدار زبان خا ُمش ،از سوسن گير اين خو
گ ِل سوسنُ ديدين؟ ،زبان زياد داره ولی خاموشه .خاموشه.
شما ،زبان ھای سو را خاموش کنيد ،امروز در مثنوی ھم داريم.
ھر چه کمتر حرف بزنيم ،کمتر سوال کنيم قيل و قال راه بيندازيم ،بھتره .سوال نکنيم ،بھتره .سوال ايجاد نکنيم در
خودمون ،بھتره .سوال يعنی  ,,من .,,
يعنی من يه چيزی رو می خوام بدونم .شما الزم نيست چيزی رو بدونيد برای اينکه اون عشق ،ھمه چی رو می دونه،
ی اليتناھی که گفت آمده در خانۀ شما و متوجه نيستيد ،اون ،ھمه چی رو می دونه.
اين فضا ِ
اين معنيش اين ھست که ما دوباره م ِن ذھنی رو نگه نداريم و بگيم ما ھمه چی رو می دونيم!.
امروز در مثنوی داريم.
بايد خرد و شادی را حس کنيم! .منصفانه بايد بگيم :من تبديل شدم؟ ،يا نشدم؟
اگر نشديد ،روی خودتون کار کنيد .تبديل نشده نگيد ,, :من تبديل شدم  .,,دل مان ميگه خدا آمده ،پس من تبديل شدم
ديگه! ،مردم بيان به حرف من گوش بِدَن.
ھر کسی می خواد ديگران رو عوض کنه " ،نشده " .ھر کسی ميگه ,, :من تبديل شدم  ،,,نشده! .اگر شما می گی:
من تبديل شدم ،پس " ،نشدی ".
*
اجازه بدين چند بيت از مثنوی براتون بخونم:
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مولوی ،مثنوی ،دفتر اول ،بيت ١١١٠
صورت ما اندرين بحر ِعذاب
می َد َود چون کاسهھا بر روی آب
ت
ی شماست .شما اآلن به صور ِ
پس ،ھمون صورت ،فرم که گفتم ،مثل گردباد يا وضعي ِ
ت اين لحظه ،در فضا دار ِ
ھشياری ،بکشين عقب ،فرم تون رو می تونيد در آغوش بگيرين ،بِکشيد عقب ،فکرتون رو می بينيد ،فکرتون رو ببينيد،
ھيجا ِن تون رو ھم می بينيد ،اون ھشياری که اينھا رو می بينه ،از جنس فکر نيست ديگه.
رو آب ميره.
اين ھمين از
جنس بحر شيرينهِ ) .عذاب يعنی شيرين( ،صورت ما ،در اين دريا ِ
ی شيرين ،مانند کاسهھاِ ،
ِ
حاال وقتی که کاسه پ ُِر آب نشده ،وقتی ما ھشيارانه متوجه پُر نور شد ِن درون مون نيستيم ،در نتيجه اين گستردگی رو
ب دريا راه ميره.
یآ ِ
ی ما رو تشبيه کرده به :يه کاسه ای که رو ِ
جمع کرديم .اينجا ،ھشيار ِ
تا نشد پُر بر سر دريا چو طَشت
چونک پُر شد طشت ،در وی غرق گشت
پس ،اگر شما ھشيارانه ،مثل طشت ،از آب پُر بشيد ،ميريد در دريا غرق می شيد .يعنی با او يکی می شيد.
نگر اين ھست که شما تسليم می شيد قبل از قضاوت و يواش يواش اين کار درون شما رو پُر از نور می کنه .برای
نشو ِ
اينکه ھر موقع شما تسليم می شيد ،مقداری ھشياری آزاد ميشه .ھشياری ،از فرم ھای ذھنی بيرون کشيده ميشه .ديگه
اتفاق اين لحظه ست.
خودتونُ تعمير نمی کنيد ،تسليم می شيد دراين لحظه .تسليم پذيرش
ِ
ی شما ھم ھست.
بنابراين ،طشت تون پُر ميشه،
ی خداست و فضا دار ِ
غرق دريا می شيد ،دريا ھمين فضا دار ِ
ِ
حاال ببينيم چی ميگه:
عقل پنھانست و ظاھر عالَمی
صورت ما موج يا از وی نمی
عقل ،يعنی عق ِل خدا .يعنی خو ِد خدا .اون ،پنھانه .بوسيلۀ حواس ما ديده نميشه ،بوسيلۀ فکر ديده نميشه و ظاھر يه
عالَمی؛ و ظاھر بدن مان ھست ،فکرمان ھست ،ھيجانات مان ھست ،ھمان چھار ب ُعد ما ھست.
ت ماست،
ک ماست ،ت ِن ماست،
فکر ماست ،ھيجانا ِ
ظاھر ما ،چھار بُع ِد ماست که با ھم بافته شده .چھار بُعد ما ،اين فيزي ِ
ِ
ِ
ی يکتاييه ،ظاھر عالَمی.
ظاھر ما در
مثل خشم و ترس و  ...اينھا ھيجانات ھستند و جا ِن ماست و
درون اين فضا ِ
ِ
ِ
صورت ما مث ِل موج يا موجک ھای درياست؛ و يا مثل نمه .نَم )خيسی( ،از دريا خيس شده.
يعنی صورت ما ھم از اونه.
يک تمثيل ديگه:
ک نو ميآد ،ميگه:
اگه يادتون باشه از فيزي ِ

%99,99

بد ِن ما ،خاليه .يعنی اگر ما رو ،اين بدن ما رو بيان تجزيه کنن،

کوچيک کنن ،کوچيک کنن ،کوچيک کنن ،کوچيک کنن ،آخرين ذره معلوم نيست که موجه ،يا ماده ست؟
يه لحظه موجه ،يک لحظه ماده ست .مثل الکترون .الکترون که دور ھسته می گرده ،گاھی موجه ،گاھی ذره ست.
کوچيک ترين ذره در انسان ھم ،می تونه موج باشه ،می تونه ذره باشه .می تونه ھر دو باشه.
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در ما يه فضا داری وجود داره ،يه فرم ھم وجود داره .شما می تونيد فقط فضا داری باشيد ،اين لحظه اصال" فکر نکنيد،
فرم نداشته باشيد .در درون البته!.
ما ھميشه توی اين فرم زندگی می کنيم تا بميريم ،و اين ھم اآلن موالنا داره توضيح می ده.
جنس خدائيت
خارج اين فرم باشيم و زنده باشيم .برای اينکه ما از
ما وابسته به اين بدن ھستيم ،فرم ھستيم ولی می تونيم
ِ
ِ
جنس خدا ھستيم ،داريم ھمين ھا را ميگيم ديگه!.
جنس ھشياری ھستيم ،از
ھستيم ،از
ِ
ِ
که مستقل از اين تن ،اون زنده ست .موالنا ھم داره ميگه " :من نقل کردم ".
ی اين
يعنی اين کسی که زنده به حضوره ،درسته که تو تن زندگی می کنه ولی ھمچين ھم احتياج به اين تن و چيزھا ِ
جھانی ندارهُ .خب درسته غذا می خوره و  ...ولی اونطوری که مثل ما نيازمند باشه به اينکه:
نظر من بايد کار
 ,,اين بايد اون کار رو بکنه ،اون بايد اون کار رو بکنه ،اين به من توھين کرده ،اصال" اين  ...زي ِر
ِ
کنه ،اون چرا اون  ...کار رو نکرد ،منو تأييد نکردن  ،,, ...اينھا رو نمی گه که! ،به اينھا احتياجی نداره که! ،حضور
به اينھا احتياجی نداره که! ،من ذھنی به اينھا احتياج داره .پس ،عقل پنھانه.
ھر چه صورت می وسيلت سازدش
زان وسيلت بحر ،دور اندازدش
اين بيت از اون بيت ھای بسيار مھمه .ميگه:
ت ما مثل موجه
اين م ِن ذھنی ،اين صورت ،اين
فکر ما ،وسيله می سازه ،وسيله ش فکره که بحر رو بشناسه .پس صور ِ
ِ
و نمه .ظاھرا" ،شما فضا را در نظر بگيريد ،آسمان را در نظر بگيريد با ستاره ھاش.
فرم شما را در اختيار می گيره .اگه اين فرم شما که اين وسطه ،بخواد يه وسيله بسازه و
آسمانی در درو ِن شما باز ميشه ِ
اونو بشناسه ،ميگه :با ھمون وسيله ،دريا اونو بيرون می اندازه.
ت تو ميشه.
يعنی با ھر چيزی که شما می خوای اونو بشناسی ،با ھمون وسيله محروم ميشی .اون وسيله ،عي ِن محرومي ِ
ت تو ميشه .درست مثل اينکه شما بگی من نمی خوام عس ُل بچشم .فقط می
عدم شناخ ِ
ت تو ميشه .سب ِ
ب محرومي ِ
سب ِ
ب ِ
خوام بشناسم " .تو عاشقِ عسل ،تا کی می خوای آخه راجع به عسل حرف بزنی! ،يه دفعه بيا بچش ".
ميگه :صورت نمی تونه بشناسه و اگر شما کوشش کنيد ،اقدام کنيد به اين کار که  ,,ما کرده ايم  ،,,علت اينکه ما تو ذھن
زندانی ھستيم اينه ديگه! ،بوسيلۀ فکر می خوايم خدا را بشناسيم! " ،نميشه ".
ھمين خودش ھم يک مفھوم شده!.
ـ آقا نميشه با ذھن خدا را شناخت.
من ذھنی
ُخب اين کار چه اثری رو شما داره؟ ،پس چرا ادامه ميدی؟ ،چرا عق ِل م ِن ذھنی رو بکار می بری؟ ،چرا عق ِل ِ
س تو؟ ،آخه چه نتيجه ای می گيری از اين کار؟،
شده رئي ِ
از اين بيت ما چه نتيجه ای می خوايم بگيريم؟ ،آيا روی شما اثر داره يا ھمينطور می خونين رد می شين؟
ت او ،که با
اثر داشته باشد ،می گين ،، :من بذار خودمو زي ِر نورافکن بذارم ،ببينم چه وسيله ای می سازم برای شناخ ِ
اون وسيله ،ھر دفعه منو می پرانه بيرون!.
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نمی تونم بشناسم .ھمون عسلهُ .خب بجای اينکه شما با ذھن بشناسی ،تو بيا بچش! .برای اين کار ،بايد تسليم بشی .برای
اين کار ،بايد پس ،نشناسی .يه کسی دکترا می خواد بگيره در مورد عسل .ميگه :آقا حاال اين دکترا رو دو سه روز
تعطيل کن ،بيا بريم صبحانه عسل بخوريم .عسل و کره بخوريم!.
شما کتابتو ننويس راجع به عسل ،بيا ببين چه مزه ای ميده!.
ُخب ،وقتی عس ُل می چشه ،عسل با وجودش يکی ميشه و ديگه بدو ِن استفاده از فکرش ،می دوند عسل چيه!.
ت
ما ھم بايد اونطوری بشيم .شما
ت زندگی و شناخت خودتون .اين شناخت ،يه شناخ ِ
دنبال وسيله نگردين برای شناخ ِ
ِ
ذھنی نيست ،يه شناختی ست که ما داريم ،ميگه :ھر کسی خودشُ شناخت ،خدا را شناخته است.
ھر کسی خدا را شناخت ،خودش ھم شناخته است .چرا؟
داريم راجع به اينکه خدا با ماست ھر جا باشيد ميگيم ،معنيش اين نيست که اگه من برم مثال" فرض کن اروپا ،خدا با
منه ،امريکا بيام خدا با منه ،استراليا برم خدا با منه " ،اينو ميگه؟ " " ،نه .اينو نميگه " .اينو نميگه اصال"!.
ميگه که :او داره ميره ،حاال ،اگه او داره ميره ،شما احترام تون به خودتون زيادتر ميشه ،يا کمتر ميشه؟
شما اعتمادتون به خودتون زيادتر ميشه ،يا کمتر ميشه؟
اگه شما می دونستين که شما خدا ھستين و او داره اين کارھا رو می کنه ،ھميشه ھم او کرده ،شما ھمون کارھا را می
کنين يا می کردين که اآلن ،دارين می کنين؟
مثال" ميشه ما دروغ بگيم ،غيبت کنيم؟ ،ميگيم :آقا زشته ،اين چه وضعشه! ،اين ھشياريه! ،من ھشياری ام! ،من
خدائيتم! ،من خودش ام! ،چظور ممکنه من اين کارھا رو بکنم!.
" نمی کنه آدم " .احترامش به خودش زيادتر ميشه .نه احترام به منيّتش! ،بلکه احترام به اون عسل و مزۀ خودش و خرد
عمق خودش و عظمت خودش و به بحر.
خودش و
ِ
پس عدم اقدام به شناساي ِی زندگی بوسيلۀ فکر ،وسيله ست .عدم اقدام راجع به عسل نوشتن و عسل را چشيدن ،وسيله ست
ت
ولی اگر يه کسی عس ُل نچشه و ھی بگه من می خوام بنويسم ،تحقيق کنم ،تجزيه و تحليل کنم ،می خوام ببينم اين ذرا ِ
عسل از چی درست شده و موادش چی ھست؟ ،کربنه؟ ،اکسيژنه؟ ،ئيدروژنه؟ ،چی توش ھست؟
" می رسه به مزۀ عسل؟ ،نه! .نمی رسه .ما ھم ھمون کا ُر کرديم! ".
دھنده راز را
تا نبيند دل
ٔ
تا نبيند تير دورانداز را
من ذھنيه و فرمه ،راز دھنده رو نبينه ،يعنی خدا را نبينه.
ميگه :تا د ِل ما ،که از
جنس ِ
ِ
تير ھم که بوسيلۀ کما ِن خدا انداخته ميشه ،يعنی فکر  ،...اون دوباره اشاره می کنه به اينکه:
وقتی تو تير می اندازی ،خدا بايد بيندازه ،نه تو!.
وقتی شما د ِل تون باز بشه و فضا دار بشه و شما و خدا يکی بشيد ،کی فکر می کنه؟ ،ديگه من ذھنی فکر نمی کنه ،بلکه
فکرھا از کما ِن شما انداخته ميشه و تير ،فکر ،نمی تونه برگرده تيرانداز رو ببينه ،خبر نداره.
فکر ما بايد خبر داشته باشه.
ولی ما ميگيم:
ِ
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ی بيرونيه :چه جوری بيرون پول دربيآريم ،بدھی مونُ بديم ،از يکی پول قرض کنيم ،وام بگيريم
فکر فقط برای چيزھا ِ
ت خدا بدرد نمی خوره! .اينھا را موالنا ميگه.
خونه بخريم ... ،ولی برای شناخ ِ
اسب خود را ياوه دانَد وز ستيز
می َدواند اسب خود در راه نيز
ياوه يعنی گمشده.
ب ما گمشده.
ب زندگی سواريم .ما ھشياری ھستيم ،زندگی اسبه .ولی چون نمی بينيم ،ميگيم :اس ِ
ی اس ِ
ما ،رو ِ
ياوه داند وز ستيز .ستيز ھم يعنی چی؟
ستيز ،م ِن ذھنی ،بوسيلۀ ھشياری درست شده.
من ذھنی بوسيلۀ ھم ھويت شدگی با چيزھا ،چسبيدن به چيزھا ،در واقع چسبيدن به مفھوم چيزھا در ذھن مون و جدايی،
درست شده.
اساس جدايی و ھم ھويت شدگی درست شده و بنابراين ستيزه می کنه با زندگی! .امروز خواھيم گفت.
بر
ِ
ی جسمی داريم ،فرم اين لحظه را می بينيم ،در اون فضا و ِگردباد يا وضعيت اين لحظه که اين
چطور که ما چون ھشيار ِ
ی جسمی داريم ،ھميشه اين گردبا ُد می بينيم ،از گردباد خوش
وسطه در
آغوش ماست ،چون توی ذھن ھستيم ،ھشيار ِ
ِ
مون نميآد .از وضعيت خوش مون نميآد .اين وضعيت رو برای آينده مون خوب نمی دونيم .چرا خوب نيست؟
برای اينکه اون زندگی که ما می خواستيم نمی ده.
ولی زندگی ،در اون نيست که بده! .در ھمون زندگ ِی زي ِر ماست!.
زندگی ،ما سوارش ھستيم! .زندگی ،ما خودمان ھستيم.
ب زندگی که ھشياری روش سواره ،گم شده.
ميگه :ما ،در اثر ستيزه ،فکر می کنيم ،اس ِ
فکر ما ،چون ستيزه می کنه با نيستی ،ستيزه می کنه با اين لحظه ،چون اين لحظه اطرافش ،فضاش ،فرم نداره و ما
ِ
ی جسمی داريم ،فضاش رو نمی بينيم ،در نتيجه باھاش ستيزه می کنيم.
چون ھشيار ِ
اجازه نمی ديم اون ھشياری که زندگيهِ ،خ َر ِدشو به اين فرم بريزه .فرم اين لحظه رو می بينيم.
فرم اين لحظه را بعضی موقع ھا دشمن می بينيم .مانع می بينيم .پلکان می بينيم برای آينده يا اصال" پلکان نمی بينيم،
وسيله می کنيم.
شما اآلن ،اين لحظه نشستيد ،ھمسرتون رو می بينيد ،با ھمسرتون قھريدُ ،خب ،ھشياری جسمی داريد ،از اين لحظه،
ھمسرتون رو می بينيد ،با او قھريد .يعنی چی؟ ،يعنی با زندگی قھريد.
اين لحظه که زندگيه ،ھمسرتون و خودتون ،وضعيت ھای زندگی در اين لحظه ھستيد.
ب زندگی که بی فرمه سواری! .خودتون ھم که بی فرمی ،اونو نمی بينی،
ی اس ِ
زندگی شما را محاصره کرده ،شما رو ِ
می گيد ،گمشده!.
ب فکره! .درسته اين؟ " ،نه! ".
ب خودتون رو می دوانيد! .اسب خودتون اس ِ
اس ِ
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اسب خود را ياوه داند آن جواد
و اسب خود او را ِکشان کرده چو باد
ياوه داند يعنی گمشده می دونه .آن جواد يعنی آن جوانمرد ،يعنی ما .شما .جواد .جوان.
ميگه :اين جوان ،اين آدم ،فکر می کنه اسبش گم شده .اسب نمی بينه! .در حاليکه اسب  ،مثل باد ،او روِ ،کشان کرده!.
امروز موالنا چی گفته؟
گفته :خدا ھميشه با شماست ،ھر جا بريد .يعنی چی؟
ب زندگی ھستيد .زندگی ،خدا ،شما را در آغوش گرفته .شما روی اون،
ت ھشياری ،دائما"
سوار اس ِ
يعنی شما به صور ِ
ِ
ت ھشياری.
ھستيد به صور ِ
حاال ،شما اين رو نمی بينی .چی رو می بينی؟
فرم رو می بينی .چرا فرم رو می بينی؟
برای اينکه توی ذھن ھستی .در ذھن ھشياری جسمی داری .چرا ھشياری جسمی داری؟
برای اينکه با چيزھا ھم ھويتی .اين چيزھا ،تو د ِل تونه ،مرکزتونه .اين لحظه چی رو می بينيد؟
جنس فضا داری می کنه؟
فقط فرم رو می بينيد .فضا داری رو نمی بينيد .چه چيزی شما رو از
ِ
" تسليم " .تسليم يعنی چی؟
ت اين لحظه رو جسم می بينيد،
رش
ی جسمی داريد ،وضعي ِ
اتفاق اين لحظه .پس وقتی شما ،ولو اينکه ھشيار ِ
ِ
يعنی پذي ِ
جنس اسب می شيد.
جنس فضا می شيد .از
بدون قيد و شرط ،از
اگر اونو بپذيريد
ِ
ِ
ِ
ب ما که خداست و زندگيه ،سوار اون ھستيم در آغوش اون ھستيم ھميشه ،مثل باد ،ما رو اين ور و اون ور می بره.
اس ِ
اين معن ِی َمعي ﱠته .ھر جا بريد ،به صورت ھشياری و حضور ،يا ھشياری ،روی اون ھستيد .با او ھستيد.
حاال ،به صورت ھای مختلف موالنا ميگه ،بلکه يکيش رو ما بفھميم! .ببينيم ميشه متوجه بشيم؟!.
در فغان و ُجست و جو آن خيره َسر
ھر طرف پرسان و جويان َدر به َدر
ما آه و ناله مون بلند شده و جستجو می کنيم در ذھن ،خيره َسر .خيره َسر يعنی پريشان حال .گمشده در ذھن .خيره َسر
ت اعتيا ِد ما به
من ذھنی .ھمين حال ِ
يعنی ھمين گرفتار در ترس و خشم و حسادت و گرفتاری ھای من ذھنی ،ھيجانا ِ
ت ِ
ت منفی و درد.
منفی بافی ،منفی گری و ھيجانا ِ
پس ھميشه فغان داريم ،در ُجست و جو ھستيمَ ،س ِر ما درست کار نمی کنه ،پريشانه .چرا؟
ب زندگی
ب ما کو؟ ،اس ِ
َس ِر ما بايد َس ِر اون ھشياری باشهَ ،س ِر زندگی باشهَ ،س ِر من ذھنيه .ھمه جا می پرسيم :که اين اس ِ
کو؟
کانک دزديد اسب ما را کو و کيست؟
ِ
اين که زي ِر ران تُست ای خواجه چيست؟
ما ميگيم :اسب ما رو کی دزديده؟ ،کجاست؟
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بعد ميگه که  :اين که زير ران تُست ،اين که سوارش ھستی ،ای خواجه ،ای آقا ،پس اين چيه؟!.
اصطالح " َمعيﱠت " رو متوجه نشديم؟
ُخب ،چرا ما اين
ِ
برای اينکه خواستيم با ذھن مون بفھميم .ھمين ھا را داره ميگه ديگه!.
ميگه :خدا با شماست ،رو ،با ذھن نمی تونی بفھمی .خدا با شماست ،رو ،بايد بھش تبديل بشی .برای تبديل شدن ،نبايد به
ترس م ِن ذھنی ،گوش بديد و اينھا رو جدی بگيريد.
عق ِل م ِن ذھنی و کنتر ِل م ِن ذھنی و
ِ
ُ
خودت نبايد جدی بگيری .اين خود ،يعنی من ذھنی اصال" وجود نداره ،يک
بطور کلی فکرھاتون رو نبايد جدی بگيريد.
چي ِز توھميه .شما اين رو جدی نگيريد و عق ِل اونم جدی نگيريد ،قضاوت ھای اونو جدی نگيريد.
گفتار مرد ُم تفسير می کنيم و قضاوت می کنيم که اين  ...اين  ...معنی رو ميده و اينھا را جدی می
اينکه ما اعما ِل مرد ُم،
ِ
گيريم ،ھمين موضوع خانواده ھا رو بدبخت کرده!.
حاال ،شما واقعا" اسب رو می بينيد زير ران تون؟
ميگه:
آری اين اسبَست ليکن اسب کو؟
شھسوار اسب جو
با خود آ ،ای
ِ
بله ،اين اسبه!.
ب شما که سوارش ھستيد ،می بينيد؟
يکی ميگه :آقا اين اس ِ
بله ،بله ،ھمين اسبه ،ولی ُخب ،اسب کو؟
جنس زندگی ھستيم ،يک لحظه تسليم
بمحض اينکه آگاه ھستيم اين لحظه به فضا داری و فضا رو می تونيم باز کنيم ،از
ِ
شديم و باز شد جھان برای ما ،حال مون خوب شد ،ھشياری ما اومد باال ،ريشۀ بی نھايت حس کرديم ،زنده شديم ،حس
می کنيم زنده ھستيم ،ديديد بعضی موقع ھا ...
ب زندگی ھستم!.
آنموقع می گيد :ھا ھا ھا ھا ،اسب ايناھا! .اسبُ متوجه شدم ،من
سوار اس ِ
ِ
آری اين اسبَست ،يه لحظه بعد ميره تو ذھنش! ،اين اسب کو؟
اسب گم شد!.
اسب رو می خواد با ذھنش ببينه .تا اسب رو می خوای با ذھنت ببينی ،اسب  ...پريد!.
با خود آ ،با خود آ ،يعنی خودت بشو ،زنده بشو به خودت و به خدائيتت! .با خود ،کدوم خود؟
شھسوار اسب جو.
من ذھنی! .ھمين ھشياری که شما ھستيد ،زندگی که شما ھستيد ،با خود آ ،ای
نه ِ
ِ
سوار عالی مقام ھستی ولی چرا اسب می جويی؟! .اسب زي ِر رانته! .موالنا از اول گفته
شھسوار ھستی ،تو خو ِد
تو خو ِد
ِ
ِ
که او اومده خونۀ ما و خونۀ ما فضا داره و در اين بحر ،در اين بحر ،ھمه چيز بگنجد و تو نيا بترسی و گريبانت رو
بدرانی ،مترسيد ،مترسيد ،گريبان مدرانيد .ما شھسوار ھستيم؛ ولی اسب جو ھم ھستيم!.
بــله ،اين بيت دوباره ھمين رو ميگه ،اشاره می کنه با خدا ،ای شھسوا ِر اسب جو :او با شماست ،ھر جا باشيد.
ميگه:
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آری اين اس َبست ليکن اسب کو؟
شھسوار اسب جو.
با خود آ ،ای
ِ

جان ز پيدايی و نزديکيست ُگم
چون شکم پر آب و لب خشکی چو ُخم
جان يعنی زندگی ،خدا ،در اينجا.
از پيدايی و نزديکیُ ،گمه! .يعنی از بس پيداست و آشکاره ُگمه! .اآلن مثال می زنه:
مثل ُخم .چرا؟
 ...و ما مثل ُخم ھستيم که شکم مون پُر آبه ولی لب مون خشکهِ ،
ب زندگی ھستيم ،ما پُر از نوريم ،ما بی نھايت عمق داريم ،بی
برای اينکه رفتيم تو ذھن جستجو می کنيم .ما پُر از آبيم ،آ ِ
نھايت فضا داری ھستيم ولی رفتيم به ذھن ،مثل ُخم که لبش خشکه! .نميذاريم به لب مون برسه ،نميذاريم به تن مون
برسه.
ی جسمی داشته باشيم ،با اتفاق اين لحظه بستيزيم برای اينکه به
ما اگر بريم به ذھن و با اين لحظه بستيزيم ،اگر ھشيار ِ
جسم اين
ما زندگی نمی ده ،ھويت نمی ده ،برای اينکه اون چيزی نيست که ما بوسيلۀ ذھن مون می خواستيم ،در حاليکه
ِ
لحظه ،فقط کال ِه اين لحظه ھست ،اين لحظه زندگيه ،شما اجازه نمی ديد که آب رد بشه که!.
ت وجو ِد ما برسه!.
ب زندگی بايد به
جسم ما ،به ذرا ِ
آ ِ
ِ
جنس
شما اگر ھشيارانه ندونيد که " او " ھستيد ،امروز صحبت َس ِر اينه که " :ما او ھستيم " .ما زندگی ھستيم ،ما از
ِ
زندگی ھستيم ،ما زندگی نداريم.
زبان ذھن ،وقتی ميريم ما اونجا ,, ،من  ,,درست می کنيم " ،بودن " ،تبديل به  ,,داشتن  ،,,ميشه!.
به
ِ
ميگيم ,, :من زندگی دارم ،من خدا دارم .,,
" مگه ميشه خدا را داشت؟! " .ھر چی را که داشته باشيد ميشه از شما گرفت .ميشه زندگی رو از شما گرفت؟ ،اگه
زندگی رو از شما بگيرند ،چی می مونه ديگه! .مگه ميشه زندگی رو داشت يا خدا رو داشت!.
ھر چيزی رو که داشته باشيد ،ميشه از شما گرفت .پس اين غلطه .شما خو ِد زندگی ھستيد ،خو ِد خدائيت ھستيد ،خو ِد خدا
ھستيد؛ ولی ،اگر شما ھشيارانه اين موضوع رو ندونيد و اجازه نديد اين کار در شما به نتيجه برسه ،تجربه بشه ،مثل ُخم
می شيد :لب خشک!.
*
بله .اين ھم آيه ای ست که امروز باھاش کار داريم .اين دو تا مطلب .که ميگه:
قرآن کريم ،سوره ) (۵٠ق ،آيه ١۶
َ ...ونَحْ نُ أَ ْق َربُ إِلَ ْي ِه ِم ْن َحب ِْل ْال َو ِري ِد.
ترجمه فارسی
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 ...و ما از رگ گردن او ،به او نزديکتريم.
ترجمه انگليسی
We are nearer to him than (his) jugular vein.
اين بيت ھا ،اشاره می کنند به اين آيه ھای قرآن .اگه کسی می خواد ،می تونه بره بخونه.
ما از رگِ گردن ،يا گاھی اوقات گفتند " :رگِ حيات يا رگِ قلب " ،به " او " نزديک تريم.
حاال ،ھر چی که می گين؛ ولی معنيش اين ھست که " :ما او ھستيم " .يعنی اين آيه ھای قرآن و اين ابيات ،داره ميگه
که " :من شما ھستم ،شما من ھستيد ".
بايد به عمل بيآريد اينو و اآلن ،موالنا توضيح ميده ،ميگه:
کی ببينی سرخ و سبز و فُور را
تا نبينی پيش ازين سه نور را؟
نور بی رنگ .ميگه :اگر اين نور ،نباشه ،اينو نديده باشی ،متوجه نور نباشی ،چه جوری ميتونی سرخ و سبز
نور ،يعنی ِ
سرخ کمرنگ را ميگه(؛ يا رنگ ھا رو بطور کلی ،ببينی!.
و بور ،فُور )
ِ
نور بی رنگ را نبينی ،رنگِ سرخ و سبز رو ،چطوری ميتونی ببينی؟
تو اگر ِ
نور بی رنگ ھست که اين رنگ ھا ديده ميشه .می خواد چی بگه؟
اثر اين ِ
در ِ
درون ما ھست که اين فکرھا ديده ميشه ،فکرھا بوجود ميآد ،شما چه جوری
می خواد بگه که :يک ھشياری ،يه نور در
ِ
می تونيد بفھميد چه فکری را می کنيد؟ ،ھر فکری يه رنگه ،به يه چيزی داللت داره .حتی اون فکر به جسم ما اعمال
بشه ،بو داره ،يک ھيجانی بوجود ميآد!.
چه جوری شما متوجه می شيد :اآلن خشمگينيد؟ ،شما می گيد ,, :اين فکر ،منو خشمگين کرده .,,
 ,,شما اين کلمه رو گفتی ،من ناراحت شدم ُ " ،,,خب ناراحتی شما بوه! ".
اون کلمه که فکره ،رنگه.
چه جوری شما اصال" فھميديد اين کلمه رو؟!.
نور بی رنگ در شما وجود داره .تمثيل می زنه موالنا:
برای اينکه ِ
نور
نور بيرون رو ،تشخيص ميديم چون يه ِ
نور بيرون رو می بينيم ،رنگ ھا رو ھم می بينيم .اتفاقا" ما ِ
پس چون ماِ ،
ی بيرون رو ،تشخيص بديم.
بی رنگ ،در درو ِن ما ھست که باعث ميشه بتونيم رنگ ھای ديگه رو ،رنگ ھا ِ
يکبار اينو گفتيم:
شما ،چه جوری متوجه می شيد که فضا وجود دارد؟ ،فضا خاليه .شما که فضا را نميتونيد ببينيد!.
ما بوسيلۀ حس ھامون ،فقط اجسام رو ميتونيم ببينيم .بوسيلۀ چشم مون ،گل رو ميتونيم ببينيم .بوسيلۀ گوش مون ،صدا
حس ماده ساخته شده.
ی ما برای ديدن و شنيدن ماده و
رو ميتونيم بشنويم ،اينھا ھمه ماده ھستند .حس ھا ِ
ِ
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شما از کجا می فھميد فضا وجود داره؟ ،فضا خاليه! .شما می گيد :فضا رو ،آسمان رو می بينم .چه جوری می بينيد
آسمان رو؟
برای اينکه در شما ،معادلش وجود داره .معادلش ،ھمين چيزی ست که موالنا ميگه :فضا داری!.
ھمين که ميگه :مھمان تو آمد او .ھمين که ميگه :دلت به " اون " زنده ھست.
اآلن خودش ھم توضيح می ده ،ميگه :تو از کجا می فھمی که به اصطالح فکرھات چی ھستند ،چگونه درک می کنی؟!.
ی باز ،وجود داره ،چرا می بندی؟
ی درون ،صورت می گيره .پس در شما اون ،ھشيار ِ
درک شما در اون ،ھشيار ِ
اينھا ھمه اش يعنی " ،اون با شماست " ،باز ھم.
ھمۀ اينھا برمی گرده به اينکه در درون ،او با شماست .چرا خودت رو خراب می کنی! ،چرا ميری به م ِن ذھنی! ،چرا
نمی گذاری او کار کنه! ،چرا نمی گذاری او شاديش رو به تو بده! ،چرا اينقدر قضاوت می کنی! ،چرا اينقدر مقاومت
می کنی! ،چرا اينقدر می خواھی! ،چرا اينقدر با  ,,من  ,,ات می خواھی! ،چی می خواھی اصال"! ،ھر چی که می
خواھی اون تُو ،ھست!.
در ھمين نوری که اآلن ميگه:
ليک چون در رنگ گم شد ھوش تو
شد ز نور آن رنگھا روپوش تو
نور بی رنگ ھم ھستيم .ولی اگر حواس مون ھمه اش می رفت به رنگ ،فقط
ھــــا  ،...ما وقتی رنگُ می بينيم ،متوجه ِ
نور خورشيد! .بله؟!.
نور بی رنگ ھم وجود داره!ِ .
رنگ ھا رو می ديديم ،متوجه نمی شديم که ِ
تمام زندگی مون
تمام توجه ما رو ببلعه ،برای اينکه ما فکر می کنيمِ ،
در درو ِن ما ھم ،اگر يه فکری عق ِل ما رو بدزدهِ ،
به اون ،بستگی داره ,, :اون خونه رو نتونستم بخرم ،وای ...ھمش حواسم به اونه! ،با اين آقا يا خانم می خواستم ازدواج
کنم ،نشد ،بدبخت شدم؛ يا طالق گرفت ،رفت؛ يا اينقدر پول قرار بود گيرم بياد ،نيآمد.,, ... ،
تمام توجه ما را اين رنگ ،دزديد!ُ .خب اگر:
ِ
ليک چون در رنگ گم شد ھوش تو ... ،ھوش ھمين فضا داريه.
ھوش ما ،در اين رنگ گم بشه!.
فرم ماست .نبايد
ی
ِ
اطراف اين ِگردباد ،اين وضعيت ،اين ِ
فضا ِ
ِ
شد ز نور آن رنگھا روپوش تو.
حواس مون به اين  ...رنگه ،چون مھمه! ،لحظۀ بعد ،به اين  ...رنگه ،ھر فکری ،يک
ما ،در م ِن ذھنی ،اين لحظه،
ِ
رنگه ،برای اينکه توش  ,,من  ,,وجود داره ،اون يکی رنگ ،اون يکی رنگ... ،
ھوش ما گم شده توی اينھا! .چون اينھا مھ ّمند!.
ِ
يه دفعه ،شما تصميم می گيری :اينھا ھيچکدوم مھم نيستن ،مھم ،اين نوره .ميشه ديگه ،ميشه آدم بفھمه! ،نمی تونه
بفھمه؟!.
روپوش تو ميشه از نور!.
ھوش تو بوسيلۀ اون رنگ ھا دزديده بشه ،در اين صورت ،اون رنگ ھا،
ُخب اگه
ِ
ِ
يعنی نور رو ديگه نمی بينی .نور رو ديگه نمی بينی يعنی خدا رو نمی بينی در درون! .چرا؟
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برای اينکه ھر لحظه ،توجه کام ِل تو رو ،يه فکر می دزده .فکر می کنی که اين فکرھا ،واقعا" جدی و مھم و ...
" آقا اين فکرھا ،خانم اين فکرھا ،ما ِل من ذھنيه ،اينھا اصال" شرطی شده ست ،اينھا اصال" تکراريه ،اينھا اصال" بدرد
نمی خورند ،فکر اصلش اينه که از " اونجا " ،بيآد!.
شما اون نور بشو ،باز کن ،اونموقع ،فکر کن .فکر حاال ،از " اونجا " ميآد.
امروز گفتيم ،گفت :آقا ،اين تير رو " او " می اندازه .ما ميگيم ,, :ھم تيرانداز مائيم ،ھم تير رو می بينيم .,,
" نميشه اين! ".
ت تير می اندازه
يعنی مآال" ما ميآيم به اينجاييکه متوجه نور می شيم ،تيرانداز که زندگی باشه ،از ما فکرھا را به صور ِ
و ما ھم تماشاگر ھستيم .ما ھم بعنوان کمان ،تماشاگر ھستيم .ما ھم آگاه ھستيم .ما نمی گيم اين فکر خوبه يا بده يا چه
جوريه ،با ديگران ھم کاری نداريم .اگر شما بتونيد با ديگران کاری نداشته باشيد ،مقدار زيادی فکرھا و اين رنگ ھا از
بين ميرن .شايد ھشتاد درص ِد فکرھای ما راجع به اينه که ديگران اين کارھا رو نبايد بکنند ،ستيزه با ديگرانه ،ستيزه با
رنگ ھاست .اتفاقا" اآلن داريم ما:
چونک شب آن رنگھا َمستور بود
پس بديدی دي ِد رنگ از نور بود
ميگه :شب که تاريکه ،ما نمی تونيم رنگھا را ببينيم .پس معلوم ميشه حتی برای اينکه ما بتونيم رنگ ھا را ببينيم،
ت بدمان را ببينيم ،بيندازيم ،بايد نور باشه ،بايد ھشياری باشه،
فکرھامونو ببينيم ،فکرھای خراب مون را ببينيم ،ھيجانا ِ
برای چی ميگيم :شما بياين تسليم بشيد ،اتفاق اين لحظه رو بپذيريد ،يه مقدار نور ايجاد کنيد ،درست است ما ھشياری
جسمی داريم ،اين لحظه رو جسم می بينيم و باھاش ستيزه می کنيم برای اينکه به ما زندگی نمی ده؛ ولی ميتونيم بپذيريم،
فکر
بپذيريم ھشياری رو زياد کنيم .اين ھشياری ،اين نور زياد بشه ،تــــــازه اون موقع ،فکرمون رو می بينيم که چه
ِ
فکر غلطی می کرديم ما! ،اين چه فکريه ما می کنيم؟! ،تا حاال نمی ديديم!.
غلطی می کرديم! ،چه
ِ
ی ما وح ِی ُمنّزله ،از اين ديگه درست تر ،نميشه!.
ما چون آگاه نيستيم از فکرھامون ،فکر می کنيم فکرھا ِ
داره ھمينو ميگه .پس بديدی ،دي ِد رنگ از نور بود.

نور برون
نيست ديد رنگ بی ِ
ال اندرون
ھمچنين رنگ خي ِ
نور بی رنگ ،امکان نداره و ھمينطور ،رنگ خيال رو
ھمين صحبتی که به موازات آورديم ،ميگه :دي ِد رنگ ،بدو ِن ِ
نور درون باشه!.
شما موقعی می تونيد ببينيد که ِ
نور درون ،ھم شماست ھم خداست و اين معن ِی ھمان َمعيﱠته.
ِ
َمعيﱠت ،در ذھن نميشه .نمی تونيم بفھميم .اين چيزی نيست که شما بتونيد بفھميد ،بگيد که من فھميدم که:
" خدا با ماست ،ھر جا برم " .چنين چيزی نيست .بايد نور رو زياد کنيد ،آن نور ھم شما ھستيد ھم خدا ،بعد فکرھا را
ی شرطی شده رو ،فکرھای باطل رو ،بی اساس رو در خودمون می بينيم.
می بينيد ،تازه اونموقع ،فکرھا ِ
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اين برون از آفتاب و از سُھا
واندرون از عکس انوار عُال
نور بودن.
نور باالِ .
عُال يعنی خداِ .
اين برون ،يعنی که ما رنگ ھا را می بينيم ،آبی و سرخ و اينھا را ،نورش از آفتاب و از سُھاست .سُھا ،ستاره ای ست
که کوچولوه و قديم ،قدرت بينايی رو با اون می سنجيدن .در اينجا منظور ،ستارگانه.
نور ستارگان و آفتاب ،ما می تونيم رنگ ھای بيرونو ببينيم.
اثر ِ
در ِ
انوار خدا يا زندگی در درون ،ميتونيم فکرھا رو ببنيم .پس ،وقتی ما انسان شديم ،اون فضا ،يعنی فضای يکتايی
اثر
ِ
در ِ
در درو ِن ما بازه ،شما عمدا" و قاصدا" نيايين ببندين.
*
اول مثنوی براتون می خونم:
ب ديگه ای از
حاال مطل ِ
دفتر ِ
ِ
مولوی ،مثنوی ،دفتر اول ،بيت ٢۴۶۶
پيش چوگانھای حُکم ُک ْن فَکان
میدويم اندر مکان و المکان
ب چوگانش ،حکمشه ،در اين لحظه ،در اين لحظه؛ و شما اومدين ُک ْن فَکان .آيۀ قرآنه که ميگه:
پس ،زندگی چو ِ
قرآن کريم ،سوره ) (٣٦يس ،آيه ٨٢
ول لَه ُ ُك ْن فَيَ ُكونُ .
إِنﱠ َما أَ ْم ُره ُ إِ َذا أَ َرا َد َش ْيئًا أَ ْن يَق ُ َ
ترجمه فارسی
فرمان نافذ خدا )در جھان( چنين است که ھرگاه آفرينش چيزی را خواھد به محض اينکه بگويد باش .می شود.
ترجمه انگليسی
Verily, when He intends a thing, His Command is, "be", and it is!.
جنس اون ھستيم يا نه؟ " ،البته! " .ما ھم ميگيم " :باش " " ،می شود!".
حاال ،ما
ِ
ميگه :در اين لحظه ،خدا ميگه " :باش ،می شود ".
جنس او ھستين .آفريدگار ھستين .شما ھم ميگين " :باش ،می شود ".
شما ھم از
ِ
من ذھنی بگيد  ,,باش  ,,و  ,,بشه  ،,,خيلی بد ميشه! .ھمين کار رو کرديم ما!.
امـــــا ،اگر شما بوسيلۀ ِ
فکر لَقی رو که روش تمرکز کنيد ،اون ،باالخره به نتيجه می رسه.
شما ھر ِ
29
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شما بگيد :من مريضم .من فالن مرض رو خواھم گرفت ،ھی اين فکر رو تو ذھن تون تمرکز کنيد ،بزرگش کنيد،
بزرگش کنيد ،شما آفريدگار ھستيد.
موالنا داره به شما ميگه که :شما در اين لحظه متوجه می شيد که اون ،ھشياری ھستيد و بوسيلۀ من ذھنی نمی گيد:
 ,,باش  ،,,که چي ِز بدی را خلق کنيد! .می گذاريد اون خلق کنه.
ی يکتايی ،چه در فرم ،در مکان و المکان ،ما بوسيلۀ حکم او داريم پيش می ريم ،بوسيلۀ چوگا ِن او
پس ،چه در فضا ِ
شدن کام ِل شما در زندگی ست ،البته ،اين کار مشکله .ما اآلن ،ابتدايی
پيش می ريم ،اين تسلي ِم پيوسته ست ،يعنی موازی
ِ
فرم اين لحظه ،آگاه
ھستيم .اگر نمی تونيم ،اشکالی نداره؛ ولی ميتونيم تمرين کنيم .اگر شما اين لحظه ستيزه می کنيد با ِ
باشيد داريد چي ِز لق می آفرينيد .ستيزه کردن با اين لحظه ،يعنی چی؟
حکم ُک ْن فَکان ،جاری بشه .در نتيجه کدوم حکم جاری ميشه؟
يعنی من اجازه نمی دم اين
ِ
نش ھم ھويت شدگی و در ِد م ِن ذھنی شما .اين نتيجه اش چی خواھد شد؟ ،درد.
ِ
حکم آفري ِ
در ِد بيشتر .چرا اينطوريه؟
تا شما متوجه بشيد اين جمله را ،اين بيت رو که :شما ،اينجا می شينيد اين لحظه ،تکون نمی خوريد ،ھر چی مردم گفتند
حکم ُک ْن فَکانُ ،ک ْن َفکان يعنی باش و می شود ،يعنی خدا ميگه:
و شما رو تحريک کردن ،واکنش نشون نمی ديد تا زندگی با
ِ
باش و اآلن ،ميشه .بگذار اون بگه .موازی باش .ھر اتفاقی می افته ،بپذير در اين لحظه .می بينين که اينکه خدا با
شماست و تسليم ،دائما" با ھم کار می کنند.
اتفاق اين لحظه ،نمی ستيزيد .اين کار شما رو موازی می کنه
اين دو معنا ،مرکزيه و اساسيه .يعنی ھيچ لحظه ای شما با
ِ
حکم ُک ْن فَکان ،جاری ميشه و بايد جاری بشه ،چرا جاری ميشه؟
با زندگی .يعنی با اين لحظه آشتی می کنيد و
ِ
برای اينکه او با شماست .او خو ِد شماست .تسليم و اينکه شما ،زندگی ھستيد .ھيچ موقع يادمون نميره ،در مکان و ال
حکم ُک ْن فَکانه.
مکان ،يعنی در فرم ،ھر اتفاقی می افته ،شما می پذيريد .اين
ِ
حتی اگر ما تا بحال بد آفريديم ،قبول می کنيم که بد آفريديم ،اشتباه کرديم ،ما کاری نمی تونيم بکنيم.
آيا اين حکم ُک ْن فَکان ،می توند زندگی ما رو درست کنه؟ " ،بله " .اگر شما از اين لحظه به بعد مقاومت نکنيد ،کنترل
نکنيد ... ،اصال" کنترل يعنی چی؟
ترس يعنی چی؟
ی اين کار رو می گيره! .شما نمی خواين خدا زندگی شما رو درست کنه؟ ،من ميگم :نمی خواين!.
ھر دوی اينھا ،جلو ِ
اگه می خواستيد ،ديگران رو کنترل نمی کرديد ،نمی ترسيديد ،ھر کسی می خواد يکی ديگرو عوض کنه ،جلوی اين
حکم رو می گيره.
حکم ُک ْن فَکان عمل کنه؟ ".
" آخه شما می خواين يکی ديگرو عوض کنين ،نمی خواين اون ،به
ِ
چرا شما نمی آيين به اين ،عمل کنين! .ھمين رو بنويسيد ،يه جايی بزنيد ،بگيد ،، :من می خوام اينطوری بشم .،،
پيش چوگانھای حُ کم ُک ْن َفکان
میدويم اندر مکان و المکان
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اگر ھم شک داريد ،بريد اين آيه رو بخونيد .ھمين رو از قرآن بخوونيد ،اگر دينی ھستيد ،بگيد:
 ،،من می خوام اينو بفھمم ،چی ميگه؟ .،،
ھم اين ،رو بفھميد ،ھم " ،از رگِ گردن به شما نزديک تره " رو بفھميد ،ھـــــم " ،ھر جا باشيد او با شماست " رو
بفھميد .اين سه تا رو با ھم بفھميد .قاطی کنيد ببينيد چی ميشه!.
موالنا ميگه:
چونک بیرنگی اسير رنگ شد
ِ
موسيی با موسيی در جنگ شد
ب ديده شد ِن رنگ ھاست .در ما بیرنگی ،ھشياريه ،بودنه ،بگيم خو ِد خداست.
نور بيرون ،سب ِ
نور بيرونهِ .
بیرنگیِ ،
شما می آيين با اين لحظه ستيزه می کنيد ،چکار داريد می کنيد؟
بی رنگی که ھشياری باشه ،اسير رنگ ميشه .اگر بخواد اسير نشه ،چه جوری ميشه؟
می پذيره .فضا دار می شه .من می خوام ببينم اگه در اين لحظه اتفاقی می افته ،شما فضا را باز می کنيد؛ يا جمع می
شين و ستيزه می کنيد؟
نور بی رنگه .ھشياری نور
اگه ستيزه می کنيد ،اسي ِر رنگ می شين .بی رنگی در درو ِن ماست .ھشياری بی رنگهِ .
ب يه رنگِ خاص ميشه ،شما ميگيد:
خداست ،بی رنگه ،سبب ديده شد ِن فکرھا ميشه .وقتی جذ ِ
مال بقيه غلطه .,,
 ,,اين رنگ ،اين حقيقته ،اين خداست ،اصال" بھتر از اين نميشه ،من ميگم که اين درستهِ ،
اون يکی ھم ھمينو ميگه .بعد ميگه:
ی بی رنگ ،وقتی اسي ِر رنگ شدند ،شروع می کنن به ستيزه با ھم .برای اينکه ديگه رنگ شدند ،يکی قرمز
اين نورھا ِ
ی خدايی.
شده ،يکی آبی شده ،موسيی ،يعنی موسويت ،يعنی موسی بودن ،موسی ھمون ھشياريه ،ھشيار ِ
ی خودش قائمه .ھمون فضا داری که در درو ِن شماست.
کدوم ھشياری؟ ،ھشياری ای که از ذھن ھا زاييده شده و رو ِ
فرم شما را در آغوش گرفته ،شما گذاشتين توجه شما بلعيده بشه بوسيلۀ يه رنگ ،يه فکر ،فکری که توش
ھمون فضا که ِ
 ,,من  ,,داره ،اون ميآد با يک کسی که او ھم اين کار را کرده ،شروع می کنه به ستيزه.
ستيزۀ مذاھب از چه نوعه؟ ،از ھمين نوعه!.
چون به بیرنگی رسی کان داشتی
موسی و فرعون دارند آشتی
ی امروز ما ،شما
ميگه :اگر کسی متوجه بیرنگ ِی درونش بشه ،يعنی فضا ،درونش ،باز بشه ،فرض کن با صحبت ھا ِ
گفتيد ديگه:
اوال" ،من نمی خوام با اين لحظه ستيزه کنم ،اين لحظه ھر اتفاقی بيفته ،من باھاش آشتی ھستم ،يعنی تسليم ميشم.
حکم باش ،می زنه و ميگه چی باشه ،ھر چی
ثانيا" ،می دونم که ،، :خدا من ھست و ھشياری ھستم من؛ يا او با چوگا ِن
ِ
که ھست من قبول می کنم  .،،آيا به بی رنگی می رسی ،يا نه؟ ،يه دفعه متوجه ميشی که اين بی رنگی رو تو داشتی
اصال"! .،،
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درون ھمه ھست ،متأسفانه ،اسي ِر رنگ شدهَ .جسته ,, :آی دزد! ،آی دزد! ،,,
امروز گفت که مھمان تو آمده ،يعنی در
ِ
چسبيده به يه چيزی در اثر  ,,خواستن  ،,,نگران اين است که آن چيزھايی که زندگی توشه ،مردم بدزدند از ما! .مردم
نمی دزده " ،او " ،می دزده از ما!.
آيا ما متوجه ايم که ھمۀ آن چيزھايی که تا حاال از آنھا زندگی خواسته ايم ،اينھا گذرا بودند؟
اصال" شما که متوجه گذرا بود ِن جھان ميشين ،اين رنگ ھا می شيد ،چه چيزی متوج ِه اين گذرا بودن ميشه؟
يک عنصری ،يک باشندگی ،يک فضا داری ،که گذرا نيست! .ھمون باشندگی که گفتيم:
جنس اين جھان نيست ،ھمين شما!.
نه می ميره ،نه زاييده ميشه ،نه می زاد ،اون خدائيتی که دراين جھان ھست ،از
ِ
آدم جديد که اگر اون باز بشه که ميگه اونو داشتين ... ،اگر اون چيزی را که شما داريد،
اص ِل شما ،ھمين
انسان جديدِ ،
ِ
خودشو به شما نشون بده و اينو شما بدست نميآريد ،در شما ھست!.
درون آدم ،باز بشه! .اين م ِن ذھنی اينطوری نشون ميده.
گنج حضور در
ِ
مردم فکر می کنند که اين موفقيت بزرگيه که ِ
اين ھست! .داره موالنا ميگه!.
اگه تو بی رنگی بشی ،اگر من از رنگم ،خودم رو رھا کنم ،اين فضا رو باز کنم ،شما ھم اين کار رو بکنی ،آيا اين دو
جنس خدا ھستند ،با ھم دعوا دارند؟
تا نور که از
ِ
جنس خدائيت اند .اصال" خود خداست .خدا با
جنس آرامش اند .از
جنس شادی اند .از
نه .ندارند .از يک جنس اند .از
ِ
ِ
ِ
خودش دعوا داره؟
ب اون
تمام توجه شون جذ ِ
نه .نداره .رنگ ھا دعوا دارن .رنگ در اينجا ،دو تا انسان ھم ھويت شده با دو تا باوره که ِ
رنگ ھا شده و اون رنگو حقيقت می دونن و اونموقع ما می بينم که موسی و فرعون با ھمديگه آشتی می کنند؛ و قبال"
يکی موسی بود ،يکی فرعون .با ھم ستيزه داشتند.
اآلن ،ھم فرعون اومده فرعونيت رو رھا کرده ،موسی ھم که موسی بود .جنگ ندارند با ھم.
گر ترا آيد بدين نکته سئوال
رنگ کی خالی بُ َود از قيل و قال؟
ميگه :اگر اين صحبت ھا را که می کنيم ،در ذھن شما سوال پديد بيآد ،بايد بيآد ،رنگ که از قيل و قال خالی نميشه که!.
رنگ ،بنا به تعريف ،از فکر و گفتگو درست شده .بنابراين ،اگر سوال پديد ميآد ،شما سوالو بيآندازيد دور.
ی خود؟؛ يا
اينکه شما حس کنيد و تجربه کنيد " :او شماست " ،اين به سوال احتياج داره؟؛ يا به تسليم؟؛ يا به توجه رو ِ
توجه تون رو از چيزھای بيرونی کندن؟
توجه تون رو شما از چيزھای بيرونی بِکنيد ،از چيزھای گذرا بِکنيد ،چيزھای گذرا رو ببينيد ،اين فضا رو در درون
باز کنيد ،اينھا با سوال حل ميشه؟ ،با بحث و جدل حل ميشه؟
بحث و جدل نشونگر اين ھست که دو تا رنگ فعال اند و ھمديگر رو محکوم می کنند .معلومه که سبز ،شبي ِه سرخ
نيست! .سبز ميگه ,, :تو چرا سرخی؟ ،چرا مثلی من نيستی؟!  .,,سرخ ھم ميگه ,, :تو چرا مثل من نيستی؟! .,,
دو تا منی ذھنی! .در خانواده اتفاق می افته ،در جامعه اتفاق می افته ،در مملکت ھا اتفاق می افته ،بين اديان اتفاق می
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افته ،بين دو تا مذھب اتفاق می افته ،در يه دين اتفاق می افته ،که اتفاق افتاده!.
جنس سرخيهُ ،خب سرخی رو در جھان تشويق می کنه .سرخی رو درست می کنه .به سرخی اھميت می
کسی که از
ِ
ده ،سرخی دلشه .اون يکی ھم سبزه .سبزی رو.
حاال البته اينھا فکرند .داره اينھا رو ميگه.
اين عجب کين رنگ از بیرنگ خاست
رنگ با بیرنگ چون در جنگ خاست؟
ھا  ...اين ھم خيلی مھمه .ميگه که:
نور بی رنگِ خورشيد ،تجزيۀ منشور رو ديديد ديگه ،بدست مياد.
رنگ ،از بی رنگ ،شما می دونيد تمام رنگ ھا ،از ِ
نور بی رنگ در ستيزند .ميگن ,, :من .,,
ولی نور قرمز ،نور آبی ،اينھا ھمه با ِ
قرمز که بی رنگ نميشه که! .قرمز ميگه من قرمزم .آبی ھم ميگه من آبی ام.
حس وجود داده و اون
مغز يه انسانه ،اين فکر ھم ھويت شده ست ،يعنی چسبيده به اون مفاھيم ،بھش
يه فکری که در يه
ِ
ِ
رنگو فعال کرده ،اين ،از کجا اومده؟
تمام فکرھای ما از اين فضای درون زاييده ميشن .فکرھا در کجا درست
از بی رنگی دوباره .از اين فضا برخاستهِ .
ميشن و درک ميشن؟
در ھمين فضا داری که درو ِن ھمه ست ،ميگه :کان داشت! .که اونو ھمۀ ما داريم .اگه نداشتيم که اصال" نمی توونستيم
فکر کنيم! .ھمۀ انسان ھا قادرند فکر کنند و درک کنند .بوسيلۀ چی؟
نور درون ميآد.
نور درون .فکر از کجا بيرون ميآد؟ ،از اون ِ
بوسيلۀ ِ
نور بی رنگيه که فکرھا و ھم ھويت شدگی ھا باھاش در اين لحظه در ستيزند .ميگه:
نور درون ،چيه؟ ،ھمون ِ
اون ِ
نور بی رنگه ،می ستيزند ،چرا؟
اين فکر برمی خيزه و انسان ھا با فکر ھم ھويت ميشن و برمی گردن ،با اين لحظه که ِ
رنگ با بی رنگ چون در جنگ خاست؟

سوال خوبيه.
سوال می کنه .شما ھم سوال کنيد .اين
ِ
يه مثا ِل ديگه می زنه:
سرشته اند
چونکه روغن را ز آب اِ ِ
آب با روغن چرا ضد گشته اند
ميگه که :قديم اعتقاد داشتن که روغن از آب درست ميشه و شما می بينيد آب و روغن که می کنيم ،روغن خودش رو از
آب جدا می کنه .موالنا ھم ميگه " :تا کی آب و روغن کنم؟! " .ھی ما آب و روغن می کنيم ديگه! " .درسته؟! ".
فرض کن آب ھشياری باشه ،روغن  ,,من  ,,باشه ،ما مرتب آب و روغن می کنيم ،قاطی می کنيم ،ولی باالخره روغن
خودشو از آب جدا می کنه ،ميگه ,, :من  .,,ما ھم ميگيم ,, :من! .,,
اين حرف ھا رو می زنيم ،آب و روغن می کنيم ،آخر سر تبديل نمی شيم ،روغن خودشو از آب جدا می کنه ،روغن بايد
به آب تبديل بشه ،داره ميگه :روغنو از آب گرفته اند ،پس آب با روغن ،چرا ضد گشته اند؟!.
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می خواد برسه به ما .به رنگ .به م ِن ذھنی .می خواد بگه اين ،اشتباه بوده! .اين کار اشتباھه.
ی درون ما ،باز شده و ميگه :خدا مھمان آمده ،اينطور شروع شد ديگه؛ و ما ھنـــــوز
اين کار ناآگاھيه که در حاليکه فضا ِ
 ,,من  ,,داريم و  ,,من  ,,رو ادامه می ديم و سن مان ھم باال رفته ،باز ھم متوجه نمی شيم ،اينھمه ھم درد کشيديم!.
*
وقتشه يه قصۀ ديگه ای ھم براتون بخونم که خيلی آموزنده ست که اينھمه بال سرمان آمده که ما بفھميم که روغن با آب،
در عمل البته ،مخالفت می کنه ولی می خواد بگه که :اگر فکر از اين فضا برمی خيزه ،اين فضا نبايد به اصطالح بلند
نشه و سرمايه گذاری کنه در اونجا؟!.
ی
يعنی شما ب
عنوان اين فضا داری ،آن جا ھم گفت اسب ،يعنی شما باالخره نبايد متوجه بشيد که اس ِ
ب زندگی زي ِر پا ِ
ِ
سوار فکر شدن ،اسب درست نميشه؟! ،کی بايد متوجه بشيد!.
شماست؟! ،از اين بلند شدن و
ِ
عمل شما کجاست؟
چرا داريم ميشيم .به شرطی که عمل کنيم .به شرط اينکه آگاه بشيم و عمل کنيم.
ِ
آيا تسليم ميشيد؟ ،آيا شما می خواھيد زندگی تون رو بوسيلۀ من ذھنی تون بچينيد؟؛ يا نه ،اجازه می دين که زندگی پشت
من ذھنی ،شما مزاحمت ايجاد نمی کنين که:
تون باشه و ِخ َردشو در زندگی شما وارد کنه و بوسيلۀ ِ
 ,,اين  ...چرا اينجاست ،اين  ...چرا اينجاست ،اون  ...چرا بده؟  ،,,برای من ذھنی يه سری چيزھا بده و يه سری چيزھا
خوبه ،می خواد بدھا رو برداره ،خوب ھا رو کنار ھم بچينه و با اين کار ستيزه می کنه ،نمی گذاره اصال" ِخ َر ِد زندگی
بيآد!.
نظم پارک نيست ،ولی
" من اين مثا ُل زدم ،شما خواھش می کنم توجه کنيد ،شما بريد توی جنگل ،می بينيد که اون ِ
ی بد ھست ،ذھن نگاه می کنه ،ھم چيزھای خوب ھست .ھم گل ھای قشنگ باز
جنگل زنده ست! ،در جنگل ھم چيزھا ِ
شده ،يه چيزھايی ھم دارن می ميرن .ھمه با ھَمند " .زندگ ِی شما ھم مث ِل جنگله ،نيآييد مثل پارک بچينيد .شما نمی تونيد
بگيد ,, :مــــن ،دلم می خواد اينطوری باشه و کنترل می کنم و بايد اين کار رو بکنم  .,,نميشه!.
بگذاريدِ ،خ َر ِد زندگی خودش می چينه .در زندگی يه چيزھايی می ميرن ،يه چيزھايی دارن زنده ميشن ،ھمينطوری
ميآن ،ميرن ،شما ھم داريد نگاه می کنيد ،اجازه می دين ِخ َر ِد زندگی ،خودش رو از شما عبور بده.
داره اينھا رو ميگه که شما  ،...روغن با آب ستيزه نکنه.
چون گل از خارست و خار از گل چرا
ھر دو در جنگند و اندر ماجرا؟
نظر ذھن ،يکی ُگله و يکی
ميگه وقتی که گل و خار ،از يه بُته دراومده اند ،از يه ريشه درآمده اند ،حاال ،گل و خار ،به
ِ
خاره ،چرا اينھا در جنگند و در ماجرا ھستن؟
ماجرا ھمون بحث و جدل و اينجور چيزھاست.
يا نه جنگست اين برای حکمتست
ھمچو جنگ خر فروشان صنعتست
ی حکمتيه.
يا واقعا" جنگی وجود نداره ،اين برا ِ
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من ذھنی باشه که اين جنگ رو راه انداخته اند .يه عده ای به نفع شونه که
حکمت در اينجا ،ممکنه حکم ِ
ت انسان ھای ِ
اين جنگ ادامه پيدا بکنه .جنگِ سطح ِی رنگ ھا و مذاھب و ھمينطور باورھا ،با ھمديگه ستيزه کنه و تشبيه می کنه اينو
ی خر فروشان.
به صنع ِ
ت به اصطالح ،فريب کار ِ
بازار خر فروشان قديم ،مثال" دو نفر می اومدن با ھم معامله می کردن:
خر فروشان با ھم قرار ميذارن در
ِ
می گفت :اين خر رو اينقدر می فروشم.
می گفت :نميدم ،فالن  ...و اينھا.
فرض کن می گفت :نه ،اينقدر بده .مثال" :اينو ششصد تومن بده.
ـ نه ،اين ھزار تومن می ارزه.
نه ،نميدم ،ششصد تومن .اون يکی می اومد  ...نگاه می کرد...
مال شما ،پانصد و پنجاه به ما بده.
و حاال او می رفت و اون يکی می اومد و می گفت حاال بيا ،اين ِ
ـ نميشه ،فالن ...
خالصهَ ،س ِر اين بيچارۀ ساده کاله می گذاشتند ،در حاليکه آن دو تا با ھمديگه قرار مداری داشتند قبال".
کل توجه ما
اينو ميگه ،جنگِ خرفروشان صنعت است ،يعنی " فريبکاريه " .می خواد بگه که اين رفتن به رنگ و اينکه ِ
بلعيده شده بوسيلۀ رنگ ھا ،يعنی فکرھا و باورھا و اينھا جون ھم افتاده اند ،اينھا صنعته و بازار و دکونه.
يا نه اينست و نه آن حيرانيَست
َگنج بايد ُجست اين ويرانيَست
ميگه که :يا نه اينه و يا نه اونه .اين حيرانيه؛ و بايد ما حيران بشيم .يعنی به اين فکرھا اصال" توجه نکنيم ،حيران بشيم
و بگيم اينجا ويرانه ست ،بايد دنبا ِل گنج بگرديم .يعنی ھمۀ اين بساط اينجا را ويرانه کرده که ما دنبال چی باشيم؟
" گنج ،در ويرانه ست ".
دنبال گنج بگرديم.
دنبال گنج بگرديم .واقعا" ھم بايد
مثال" ما بايد تو اين آشفته بازار بگيم اينجا خرابه ست ،ما بايد
ِ
ِ
گنج چيه؟
ی خودتونه .پس شما بايد از اين جنگ ھا و جنگ باورھا و نميدونم مذاھب و سياست ھا و
گنج ھشيار ِ
گنج حضورهِ .
ِ
گنج
فالن ،بکشيد عقب ،بگيد :اينجا را خرابه کردند من اينجا بايد
ِ
گنج خودمهِ ،
دنبال گنج بگردم .اينجا يه گنجی ھستِ ،
ت ستيزه گران! .آنھايی که از ستيزه
ی خودمه ،من توجه نمی کنم به اين آشفته بازار و جنگِ خرفروشان و حکم ِ
ھشيار ِ
ی ذھنی!.
نفع می برند ,, :من  ,,ھا ِ
آنچ تو گنجش ت ّوھم میکنی
زان ت ّوھم گنج را گم میکنی
ی گرانقيمته.
اين ھم از اون بيت ھا ِ
گنج حضور و
ميگه که :بله ،دنبا ِل گنج بگرديد .ولی می خوای اين گنج رو با ذھنت تجسم کنی؟ ،می خوای بدونی اين ِ
نور بی رنگ ،اين  ...مفھومند ،چيه و دنبا ِل اون مفھوم بِری؟
اين خدائيت و اين ِ
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اگه اين کار رو بکنی ،ميگه که :علت اينکه تو گنج رو پيدا نمی کنی ،اينه که تو گنج رو توھم می کنی ،تجسم می کنی،
ما نمی تونيم خدا را توھم کنيم ،خدا به فکر ديده نميشه.
گنج حضور اينه " .نيست! " .اون چيزی که تو ميگی
يعنی ما نمی تونيم تو ذھن باشيم و بگيم که خدا اينه ،زندگی اينه و ِ
ت اشاره به ماھه .درست مثل
گنج حضور ،اون نيست ،فقط ما بعضی موقع ھا توصيف می کنيم ،اين توصيف ھا ،انگش ِ
ِ
عکس يه ماه يه ،اون
اينکه ما ماه ی رو که عکسش افتاده تو جو ،نشان ميديم ،ميگيم :ببين ،اين عکس رو ببين؛ ولی اين،
ِ
باال!.
حاال ،يه ذره باال رو نگاه کنيم ،آھا  ...اوناھا  ...پس اين ،نبوده ،اون بوده!.
تو که نمی خوای که دنبا ِل اون ما ِه تو جو بری ،اگه بری ،نميتونی اون ماه رو پيدا کنی .اون ماه ،سمبل خدا يا زندگی
ست ،اون ماه که عکسش افتاده ،ذھنته.
پس ميگه اونکه تو توھم می کنی در ذھنت ،بخاطر اون ت ََوھمه ،که گنجو گم می کنی! ،تو بيا ت ََوھم نکن گنجو ،تو بگو،
ت خرفروشان ھم ندارم.
گنج حضور چيه؟ ،فقط حيران ھستم .کاری ھم به صنع ِ
نميدونم خدا چيه؟ ،نميدونم ِ
اين خر فروشان ھم که در موالنا آمده ،اصطالحِ جالبيه!.
چون عمارت دان تو َوھم و رايھا
بود در عمارت جايھا
گنج نَ َ
ھمينو ميگه .اگه بوسيلۀ فکرت ،يه جايی رو آباد کردی ،چيدی بغ ِل ھم ،اينجا عمارته .اينجا آبادانيه .در آبادانی ھيچ موقع
گنج نيست .يعنی تو بخوای اگر با ذھنت آبادان کنی و بچينی چيزھارو ،مثال" چی؟
شما می گيد ,, :ھمسرم بايد اين  ...طوری باشه ،اين  ...کارھا رو نکنه ،اين  ...کارھا رو بکنه ،بچه ام بايد اين  ...کارھا
رو نکنه ،اون  ...کارھا رو بکنه ،فاميل ھمسرم بايد اين  ...کارھا رو بکنه ،نکنه ،دوستام بايد اين  ...کارھا رو بکنن،
اين  ...کارھا رو نکنن و اينھا را ميخوای بچينی ،کنترل کنی ،اين ...
سراغ جنگل.
تو داری عمارت درست می کنی ،آبادان ِی ذھنی ميخوای درست کنی ،در اينجا گنج نيست! .بايد بری
ِ
بايد بکشی کنار ،بذاری خدا درست کنه ،زندگی درست کنه .تو نميتونی با ذھنت درست کنیُ ،خورد ميشه آدم!.
در عمارت ھستی و جنگی بُ َود
نيست را از ھستھا ننگی بُ َود
ميگه :در عمارت ،اگه شما يه جايی رو به مي ِل ذھنت چيدی و گفتی بھتر از اين نميشه و باھاش ھم ھويتی ،در آنجا
ی م ِن ذھنی ،مني ﱠت ،من!.
ھستی ھست ،ھستی يعنی سرمايه گذار ِ
تمام جنگ ھا بوسيلۀ من ذھنی صورت می گيره .ھر کسی جنگ شروع می کنه،
ھر جا  ,,من  ,,ھست ،جنگ ھم ھستِ .
من ذھنی ،به جنگه.
من ذھنی داره .اصال" موفقي ِ
ت ِ
ِ
در عمارت ھستی و ،در عمارت  ,,من  ,,وجود داره .ھستی يعنی  ,,من .,,
ت يک باشندۀ ذھنی ھيجانی دراين لحظه ،بخاطر اينکه با يک باور ھم ھويتيم و بگيم:
ھمينکه ما برمی خيزيم به صور ِ
نشانگر اين است که شما بی اساس کرديد ،اون فضايی که در زيره!.
" اين ،حقيقته "؛ و اون باور رو جدی می گيريم،
ِ
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اون فضا ،خداست .ھر کسی بگه ,, :اين  ...باور  ،,,اون فضا رو ،بی اعتبار کرده .يعنی خدا رو بی اعتبار کرده و
عمارت بايد درست کنه .دو جور آبادانی ھست:
يه جور آبادانی با خرد و شادی زندگی درست ميشه.
ت م ِن ذھنی درست ميشه و بی عقل ِی م ِن ذھنی درست ميشه .در بی عقل ِی من ذھنی و عمارتش،
يه آبادانی با درد و منيﱠ ِ
حس وجود ھست ،جنگ ھست ،ميگيم ,, :من! .,,
حس وجود ھست .ھر جا
ھستی ھست،
ِ
ِ
نيست را از ھست ھا ننگی ب َُود ،وقتی يکی نيست باشه ،به گنج حضور زنده بشه ،از ھست بودن ننگ داره .ھر جا ببينه
 ,,من  ,,اش باال ميآد ،عقب می ِکشه و خجالت می کشه از خودش ،از خدا.
مگه ما نگفتيم ،، :ما خدائيت ايم  .،،مگه ما نگفتيم ،، :او ماست ،او با ماست  .،،حاال ھر جور می گيد.
چوگان ُکن فَکان و او از رگِ گردن به ما نزديک تره و تسليم ،اينھا ھمه،
" او با ماست " ،به زبان دوئيه .او ماست و
ِ
جنس مھمان شده باشه که خداست ،از ھست ھا
نيسته .ما نيست شديم ،ما فنا شديم .ھر کسی فنا شده باشه در اين لحظه از
ِ
ننگ داره .يه کسی می بينيد نشسته:
 ,,اينقدر فالن جا پول دارم ،اينقدر فالنی ،عمارت دارم ،ساختمان دارم  ،,,نميدونم  ,, ...اينطورم ،آنطورم  ،,,خودش
رو نشون ميده.
جنس نيسته .ھر کسی ھسته ،در اينجا
ب زندگی نشسته ،ھشياريه ،از
اين آدم ،پُر از ھسته .اين آدم نميدونه که روی اس ِ
ِ
ھست ،منفيه ،حس وجود در ذھنه و اون آدم ستيزه خواھد کرد.
ـ چرا در خانواده ما اينھمه جنگ داريم؟
من ذھنی ان .ميخوان ھمديگرو کنترل
برای اينکه زن و شوھر ھر دو ،ھست اند! .ھم ھويت اند با باورھاشون .دوتا ِ
ت کاراشونه .ميخوان ...
کنن ،ميخوان ھمديگرو عوض کنن .عق ِل م ِن ذھنی پشت کاراشونه .درد پش ِ
خانم ميخواد يه جور بچينه ،آقا ميخواد يه جور بچينه .ھيچکدوم نميگن که:
 ،،اجازه بديم زندگی بچينه ،عشق بچينه ،بپذيريم  .،،نميگن! .برای ھمين ،اينھمه ستيزه ھست!.
نه که ھست از نيستی فرياد کرد
بلک نيست آن ھست را واداد کرد
ميگه :اينطوری نيست که نيست ھا از ھستی ،فرياد می کنن ،درسته که ما بوسيلۀ م ِن ذھنی ،ض ِد اين لحظه و ضد خدا
انسان به حضور رسيده ھم می ستيزيم! .جنسا"
ھستيم ،چون با اين لحظه که زندگيه ،خداست ،می ستيزيم ديگه!؛ و با
ِ
حس وجود در ذھن .ميگيم ما از نيست ،فرياد داريم.
درديم و ھم ھويت شدگی و
ِ
ميگه :اينطوری نيست!؛ بلکه اين نيسته که ھست رو رد می کنه .پس در اين لحظه ،خداست که ما رو رد می کنه ،نه
عارف واصل شده.
جنس او نيستيم؛ و ھمينطور،
اينکه ما با خدا ستيزه می کنيم! .نمی پذيره ما رو ،برای اينکه از
ِ
ِ
ی
يعنی شما که به زندگی زنده بشيد و از
جنس زندگی بشيد ،ريشۀ بی نھايت پيدا کنيد ،زنده بشيد به ابديت ،در فضا ِ
ِ
يکتاي ِی اين لحظه ،خونه تون رو پيدا بکنيد ،از  ,,ھست ھا  ،,,می گريزيد! .معنيش اين نيست که نورتون به اونا نمی
افته ،ولی نيست ھا ،به اصطالح ،اون  ,,ھست ھا  ،,,فکر می کنن که از شما بدشون ميآد ،نه.
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تو مگو که من گريزانم ز نيست
بلک او از تو گريزانست بيست
من  ,,گريزانه.
يعنی تو مگو من از نيست گريزانم؛ بلکه اون نيست و اون فضا داريه که از اين ِ ,,
بيست يعنی بايست ،يا بيست ،خيلی.
ظاھرا میخواندت او سوی خَ ود
وز درون میراندت با چوب َرد
ب َرد ،می راندت!.
ميگه " :او " ،ظاھرا" تو را به خودش ميخونه ،ولی از درون ،با چو ِ
ی
رابطۀ ما ھم با خدا ،ھمينطوره ،با زندگی ،اآلن ،وقتی  ,,من  ,,داريم " .او " ،ظاھرا" ما رو می ِکشه ،ميگه :بيا بسو ِ
ب َرد ،می رانه.
من؛ اما چون  ,,من  ,,داريم ما ،با چو ِ
حاال ،از اين ابيات ما چی ياد می گيريم؟
تا اونجا که مقدوره ،ما ھشيارانه با زندگی ھمکاری می کنيم .ما ،می فھميم که عق ِل م ِن ذھنی ،ما را فلج کرده! .ھر گونه
کنترل و ترس و رنجش و دردھا را از خودمان می اندازيم .ھر چيزی که سبب ميشه ما سوی رنگی ،بريم و اون رنگ،
توجه ما را بدزده ،از اون پرھيز می کنيم.
شما بايد بگيد ،، :من بايد از چه چيزھايی پرھيز کنم ،که نيست؛ يا خدا؛ يا زندگی؛ منو رد نکنه .،،
نعلھای بازگونه ست ای َسليم
سرکشی فرعون میدان از کليم
ی اسبان ،که وقتی اينوری )رو به جلو( ،ميرن ،نشون بده
ميگه که :قديم ،نعل ھا را به اصطالح ،عوضی می زدند زي ِر پا ِ
که اينوری )رو به عقب( ،ميرن .ميگه :اين نع ِل واژگونه يا بازگونه ست ای ساده دل!.
من ذھنی ،ميگه
سرکش ِی فرعون با کليم ،يعنی موسی ،اگر دعوا داره و بدش ميآد ،فرعون ميگه من از موسی بدم ميآدِ ،
من از انسا ِن به حضور رسيده بدم ميآد؛ يا از اين لحظه بدم ميآد ،ميگه :اين لحظه ست که نميگذاره اون بيآد تو و گرچه
که خدا داره ما رو می کشه به سوی خودش ،اما ما چون من مان رو حفظ می کنيم ،نميگذاره بريم اون تو!.
پس ،نشون ميده که تا زمانيکه ما  ,,من  ,,داريم ،نميتونيم با فکرمون وارد فضای يکتايی بشيم.
*
ت  ٨۴۵دفتر پنجم آغاز ميشه.
اجازه بديد ،چند بيت از مثنوی براتون بخونم که از بي ِ
ت انسان ،که با توصيفاتی که صحبت شد ،اينکه :زندگی يا خدا ،اومده در خانۀ ما
قصه مربوط ھست به اون وضعي ِ
مستقر شده و ما متوجه نيستيم و رفتيم در ذھن با فکرھای  ,,من  ,,دار ،داريم بازی می کنيم و بی خبر از معشوق ھستيم
و اينکه " او ماست "؛ يا " او با ماست " ،رو زي ِر پا گذاشتيم و متوجه نيستيم که اين لحظه ما ،يه ھشياری ھستيم بدو ِن
ی
ق ما تير می اندازه يعنی فکر می کنه و عمل می کنه و ما ھشيار ھستيم به حضور ،به ھشيار ِ
 ,,من  ،,,که خدا از طري ِ
حکم ُکن فَکان وجود داره و با اين حکم ھا ،زندگی درونی و بيرون ِی ما ،شکل داده ميشه و اينکه
ی
ِ
بی فُرم و چوگان ھا ِ
جنس زندگی ھستيم "؛ يا " خدائيت ھستيم "؛ يا " نميشه خدا
ميگيم " :خدا از رگِ گردن به ما نزديک تره "؛ يا " ما از
ِ
38

برنامه گنج حضور شماره

٥٢۹

Program # 529

Oct 29 2014

جنس او بايد شد " ،اگر به اين حرف ھا گوش نديم ،چی ميشه؟
رو تملک کرد و داشت ،بلکه از
ِ
*
ت تاريخی که محمد خوارزمشاه ،به سبزوار حمله می کنه.
موالنا ،يه قصه ای آغاز می کنه و تمثيلی ست از يک حکاي ِ
سمبل خدا يا زندگی ست .سبزوار ،اين دنياست و مردم اين دنيا ،اھ ِل سبزوارند و ببينيم که
در اينجا ،محم ِد خوارزمشاه،
ِ
ی ما را تماشا می کنه ،چه معامله ای با ما می
اين
ِ
من ذھنی چه کارھايی می کنند و زندگی وقتی اين ،کارھا ِ
ی ِ
مردم دارا ِ
کنه؟ ،آيا ما ھمينطوری به زندگی مون ادامه ميديم ،خوش و شادان؟؛ يا نه؟ ،گرفتاری ھا و تنگناھايی پيش ميآد که اينھا
رو موالنا ميخواد بگه که زندگی پيش ميآره و حرفش اينه که:
ار من باشه و ھر چه شما اصرار کنيد که دل تون،
" من ،از شما ِ
دل تون رو ميخوام " .مرکزتون بايد در اختي ِ
ار ديو باشه يا فکرھای اين جھانی باشه يا ھم ھويت شدگی باشه ،شما در تنگناھايی قرار خواھيد
مرکزتون ،در اختي ِ
ب تحم ِل شو ندارين مگر اين درد ،شما رو مجبور به تسليم بکنه.
گرفت که تا ِ
مولوی ،مثنوی ،دفتر پنجم ،بيت ٨۴۵
حکايت محمد خوارزمشاه کی شھر سبزوار کی ھمه رافضی باشند به جنگ بگرفت اما جان خواستند گفت آنگه امان
دھم کی ازين شھر پيش من به ھديه ابوبکر نامی بياريد.
شد محمد اَ ْلپ اُلُغ خوارزمشاه
در قتال سبزوار پ ُر پناه
شجاع بزرگ ،محم ِد خوارزمشاه ،در صد ِد محاصره و قت ِل مردم سبزوار در آمد.
اَ ْلپ يعنی شجاع ،اُلُغ يعنی بزرگ.
ِ
سمبل مردم اين جھانه.
سبزوار
گفتم:
ِ
ِ
پُر پناه ھم به اعتقا ِد من ،اينه که ما در اين جھان ،به صورت م ِن ذھنی ،خدا رو ول کرديم و پناه ھای مختلفی داريم:
ھمسرمون ،پول مون ،پارتی ھامون ،دوستامون ،خونه مون ،جوانی مون ،عقل مون ،سوادمون ،اينھا ھمه چی اند؟،
ی ما ھستند.
اينھا پناه ھا ِ
ی بلند ،جلو
پس
سبزوار پُر پناه ،ھمينطور که سبزواری ھا فکر می کردند که مثال" پناه گاه در زي ِر زمين يا ديوارھا ِ
ِ
حملۀ خوارزمشاه رو ميگيره ،اما نگرفت.
ما ھم فکر می کنيم با پناه ھايی که ذھنا" درست کرديم و اينھا لونه ھايی در ذھنه و تصوری و خياليه ،ما می تونيم،
گرفتاری ھايی رو که خدا ميتونه برای ما پيش بيآره ،در اثر ھم ھويت شدگی با اين جھان ،جلوشو بگيريم.
موالنا ،بيت به بيت ،ھم وضعيت ما رو توضيح ميده و ھم اينکه چه اتفاقی برای ما خواھد افتاد ،آدم ھشيار و خردمند
من ذھنی ،بزايانه.
اونه که متوجه اين قضيه بشه و تسليم بشه و اجازه بده ھشياری خودشو از زھدا ِن ِ
تَنگشان آورد لشکرھای او
اِسپَھَش افتاد در قتل َعدو
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ی محمد خوارمشاه؛ و تَنگشان آورده لشکرھای زندگی ما رو در
يعنی تَنگ ،سبزه وار رو در محاصره آورد ،لشکرھا ِ
ی اآلن ،خودتون؛ و ھمينطور سبزوار جھان رو در نظر بگيريد که در جھان،
ھر وضعيتی که ھستيم .توجه کنيد به تنگنا ِ
من ھای ذھنی بزرگ حکومت می کنند و راه حلی برای مردم جھان ندارند.
حاال ،موالنا در اينجا ،ميگه که :راه حل اينه که ما اجازه بديم از اونور ِخرد بيآد ،سرو سامان بده به ما ،از اونور شادی
بيآد .اينکه ما مسائل رو با زور و جنگ ميخوايم حل کنيم:
خون به خون شستن محال است و محا ل

سطح جامعه،
سطح خانوادگی ،چه در
سطح فردی ،چه در
ی خدا ھم ما رو محاصره کرده .چه در
پس ميگه :لشکرھا ِ
ِ
ِ
ِ
ی زندگی محاصره کرده.
چه در
سطح ناحيه و ھمينطور ِ
ی زمين رو لشکرھا ِ
کل رو ِ
ِ
جون ما.
عَدو در اينجا ،يعنی سبزواريان .پس بنابراين ،يواش يواش افتاده به
ِ
کما اينکه شما می بينيد بيشتر ما ،در سن چھل سالگی ،پنجاه سالگی ،تقريبا" ديگه زندگی نداريم ،رواب ِط ما با بچه مون،
ھمسرمون ،خرابه ،بدن مون داره خراب ميشه ،پُر از استرسيم ،پُر از ترسيم ،پُر از رنجش ھستيم و نميدونيم چه جوری
می تونيم از دست اين تنگنا و اين محاصره ،خودمونو آزاد کنيم .خيلی ھا اينطوری اند.
ب مردم سبزوار و حملۀ محم ِد خوارزمشاه ،داره ميگه که :اگر شما به اون وضعيت ھای من دار
پس ببينيم موالنا در قال ِ
ادامه بديد ،چه اتفاقی می افته.
اسم شيعه و سنی ميآد ،منظورش اين نيست که سنی بھتر از شيعه ست ،شيعه بھتر
در ضمن اين قصه تمثيله ،گر چه که ِ
ان حقيقت می
از سُنی يه؛ يا از اين حرف ھا نيست ،موالنا
ِ
دنبال اين چيزھا نيست .ما ھم در برنامه مون فقط ،داريم بي ِ
کنيم و ببينيم آيا ما می تونيم با خواندن اين قصه ھا ،يه حرکتی به خودمان بديم و اجازه بديم ِخ َرد بيآد به زندگی مون.
سجده آوردند پيشش کاالَمان
حلقهمان در گوش کن وا بخش جان
مردم سبزوار ،شروع کردند به تعظيم کردن و سجده کردن که امان بده به ما.
ِ
ش خدا ،ميگيم که به ما رحم کن ،کمک کن ،تو بيا ما را غالم حلقه بگوش
ھمينطور ما ،با ِ
من ذھنی مان ،سجده ميآريم پي ِ
کن ،دوباره به ما جان بده ،ن ُکش ما رو .اينقدر گرفتار نکن ،من گرفتارم!.
ميگيم يا نمی گيم؟
چرا ميگيم!.
صلّتی که بايدت
ھر خراج و ِ
آن ز ما ھر موسمی افزايدت
مردم سبزوار جمع شدند گفتند :ھر مالياتی و ھر ھديه ای ،در ھر فصلی که تو دلت ميخواد ،از ما بگيری ما ميديم و
اضافه ھم ميديم.
خرج  ...نميدونم  ...مسجد
ما ھم ھمينطور ،ميديم! .می گيم که :خدايا ،ما به تو ماليات ميديم ،يه مقدار از پول مون رو
ِ
خرج مردم می کنيم ...
می کنيم،
ِ
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کما اينکه اين مردم ميگن که ,, :خراج ميديم  ،,,نميگن ،، :ھمه رو ميديم! .،،
لفظ موالنا را ھم ببينيد شما!.
ِ
ميگن ما کادو ميديم .ھديه ميديم.
آيا شما حاضرين ھر چه داريد ،در مقاب ِل خوارزمشا ِه خدا ،بندازيد؛ يا ميخواين تيکه ای از اونو ھديه بدين به
خوارزمشاه ،برای اينکه شما را محاصره کرده!.
مردم سبزوار ھم که خودبخود ،اين کار رو نکردن ،چون محاصره شدند ،دارن اين حرف ھا رو ميزنن.
اون
ِ
ما ھم وقتی به تنگنا می افتيم ،که می افتيم! ،امکان نداره نيفتيم! ،به بحران می افتيم! ،از اين حرف ھا می زنيم.
ولی حاضر نيستيم ھمه رو بديم!.
آيا حاضرين شما ھـــــمۀ ھم ھويت شدگی ھاتونو ،تمام دردھاتونو ،تمام اون چيزھايی رو که بھشون چسبيدين و اينھا
مقابل خوارزمشا ِه زندگی ،يه جا بيندازيد؟
آفلن ،در شما ترس ايجاد کرده ،کنترل ايجاد کرده؛ و ھمۀ توقعات رو ،در
ِ
نه .حاضر نيستيد .می گين :اگر خيلی فشار بياری ،مثال" يکی از رنجش ھای مختصرم رو می بخشم ولی ھمه رو نه!.
" ھمه رو بايد بدی! ".
آن توست ای شيرخو
جان ما ِ
پيش ما چندی امانت باش گو
مال شماست ،ای شير خو.
ان ماِ ،
مردم سبزوار ميگن :ج ِ
ت زندگيه ،بودنه ،خداست " ،شيرخو ".
می بينيد که خصوصيات ،خصوصيا ِ
ش ما
ما داريم به زندگی ميگيم که :جان ِ
مال توست ،تو دادی به ما ،حاال اجازه بده چند وقتی ما زندگی کنيم .امانت پي ِ
باشه ،تا ھشتاد سالگی ،نود سالگی ،بذار ما راحت زندگی کنيم .ما داريم به خدا ميگيم.
ی خداگونه ای نيست.
ش ما امانت باشه .کما اينکه می بينيد که اين صحبت ھا ،صحبت ھا ِ
بگو اين زندگی پي ِ
گفت :نرھانيد از من جان خويش
تا نياريدم ابوبکری به پيش
ن خودتان رو نمی تونيد از چنگ من بِدَر ببريد ،مگر در اين شھر )که البته شيعه نشين
گفت :من به شما رحم نمی کنم .جا ِ

دل به حضور رسيده ست(.
بوده( ،يک کسی را بنام ابوبکر پيدا کنيد بياريد) .بعدھا می فھميم که ابوبکر ھمان دلهِ .
درست مثل اينکه خدا بيآد به يه خانواده ای بگه:
" من وضعيت شما رو درست می کنم ،بشرط اينکه شما يک صاحبدلی رو بشناسيد .يا يک دلی در اين خانواده يا در اين
مال خودتون باشه .در يک کشور نشان بديد که مردم
شھر ،که به حضور زنده باشه و شما بشناسيد ،به من نشون بديد .يا ِ
اونو بشناسن و ازش حرف شنوی داشته باشن ".
ی فضا داری ھم
اون گفت :رحم نمی کنم ،مگر بريد و کسی رو بنام ابوبکر پيدا کنيد و بيآريد .که البته اين تقاضا ،تقاضا ِ
ھست ،چطور در يه شھری ،مغاي ِر يه باور ،حتی يه باور نيست؟! ،پس در اينجا ،فضا داری نيست!.
سمبل اين جھانه.
حاال گفتيم :واقعا" سبزوار
ِ
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ی دنيا،
سمبل کرۀ زمينه و مردم سبزوار در واقع ِ
ِ
اھل کرۀ زمين ،يعنی ھمۀ انسان ھا ھستند ،ھمۀ ما انسان ھا از ھر جا ِ
يک ھمچو ذھنيتی داريم که با رنگ ھای خودمان ھم ھويتيم؛ و اگر بتونيم و قانون اجازه بده ،نميگذاريم آدم ديگه ای با
ی اينکه فضا دار نيستيم.
رنگِ ديگه ای ،اونجا زندگی کنه ،برا ِ
اون خوارزمشاه ،خدا ،گفت :بايد يه فضا دار پيدا کنيد .می شناسيد؟ ،کسی که دلش زنده باشه؟ ،بريد بيآريد.
در اينجا ،ابوبکر َسمبله.
تا مرا بوبکر نام از شھرتان
ھديه ناريد ای َرميده اُمتان
متان َرميده از دين ،اگر نيآريد شخصی بنام ابوبکر از شھرتان ،در اينجا دين ،فضا داريه ،ھمين زنده شدن به
ای اُ ِ
خداست ،ھمين توجه کردن به اص ِل خويشه ،زنده شدن به خداست ،ريشۀ بی نھايت داشتنه و َرميده از اون حالت ،برای
اينکه دي ِن ما ،در واقع اين لحظه ،از زندگی ميآد!.

موالنا ھم ميگه :ای ديد ِن تو دين من ،ای رو ِی تو ايما ِن من.
يعنی ھر لحظه ما زنده به اونيم و چوگا ِن ُکن فَکان ،بيرون و درو ِن ما رو رقم می زنه.
اين ھم گفته که شما َرميده ھستيد .کجا َرميده ايد؟ ،رفته ايد؟ ،به ذھن.
 ,,من  ,,داريد ھمه تون.
حاال ،ببينيد بعدی رو:
درومتان ھمچو ِکشت ای قوم ُدون
بِ َ
نه خراج اِستانم و نه ھم فُسون
ب شما
قوم پَست .نه خراج ميخوام از شما ،نه ماليات ميخوام ،نه فري ِ
مثل ِکشت و زرع ،گندم و جو ،می ِد َر َوم ،ای ِ
گفتِ :
ی شما رو گوش ميدم ،نه مالياتتون ھم.
را ميخورم .نه حرف ھا ِ
شخص شما و من و به ھمه.
حرفی ست که خدا به ما ميزنه ،زندگی به ما ميزنه ،به
ِ
من ذھنی رو ميخورم .چی داری ميگی تو! ،برو ،ابوبکر پيدا کن بيآر.
ميگه :من نه ماليات ميخوام ،نه ھم فري ِ
ب ِ
بس َجوال زَ ر کشيدندش به راه
کز چنين شھری ابوبکری مخواه
ی محم ِد خوارزمشاه ،گفتند :تو بيا و از ما که در چنين
ش آقا ِ
جوال ھا را پ ُِر زر ،طال کردند و گذاشتند َس ِر را ِه ،به پي ِ
جور خاصی ھستيم ،از ما ،ابوبکر نخواه.
شھری زندگی می کنيم که ھمه مون يه
ِ
ت ما ،پيش می بره .فرض کن که خدا اآلن از شما ميخواد ،ميگه که:
ت حال ِ
پس ببينيد ،موالنا ،قصه رو بموازا ِ
" من تو رو اذيت خواھم کرد ،تو تنگنا قرار خواھم داد ،مگر يه دلی ،يه صاحبدلی به من نشون بدی ".
خيلی ھا نمی شناسن .صاحبدل نمی شناسن " .دل نشون بده ".
من ذھنی  ,,دارم .من اصال" نميدونم دل چيه!.
ـ آقا ،دلم کجا بود؟! ،منِ ,, ،
آھا  ...ببينيم چی ميگه:
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ِکی بود بوبکر اندر سبزوار؟
يا کلوخ خشک اندر جويبار؟
در سبزوار ،ابوبکر کجا بود؟! .اينجا شھری شيعه نشينه!.
يا کلوخ خشک ،در توی جويبار؟! .منظور اينکه :اين ،امری غير ممکنه.
کلوخ خشک در جو پيدا نميشه ،تو داری چي ِز غير ممکنی رو از ما ميخوای!.
ِ
آيا واقعا" اگر ما انسان ھا را يه جا جمع کنند و يک نيروی غيبی به ما بگه ،اينجا من يک صاحبدل ميخوام که به زندگی
زنده باشه ،ما پيدا می کنيم بھش نشون بديم؟
نور اون به ھمه بيفته و اون مردم ھم اينو بشناسن و از نورش استفاده کنند .ھشتصد سال ھست
به حضور زنده باشه که ِ
که موالنا يه شمعيه که اين نور را می اندازه ،ما فراموش کرديم! .ھمينطور فردوسی .ھمينطور بزرگا ِن ديگر رو!.
موالنا داره اين چيزھا رو ميگه .ميگه :از ما نخواه ،ما " دل " نداريم!.
رو بتابيد از زر و گفت :ای ُمغان
تا نياريدم ابوبکر ارمغان
پس رويش را از زر تابيد .يعنی روشو برگردوند ،به زر نگاه نکرد ،يعنی چی؟
زر شما نگاه نمی کنه .اگر خدا بيآد به شما بگه که:
يعنی خدا به ِ
ی منو می
" ای مردم ،يه دونه دل ميخوام .ھزار نفر جمع بشيد ،يه دونه دل بديد که اين دل ،مثل آنتنی باشه که نيرو ِ
گيره ،به شما پخش می کنه " ،ما نداشته باشيم ،بجاش بگيم که دل نداريم ،خيلی ُخب ،اجازه بده که ما يه مقدار از پول
مون ،عبادت ھا ... ،به شما بديم ،ما نماز و روزه و اين چيزھا خيلی داريم ،اينھا رو  ، ...ما ِل شما خواھش می کنم!.
ی منو پوشونده ايد!،
رو بتابيد از زر و گفت :ای ُمغان )يعنی ای کافران .کافران ھم يعنی کس ھايی که منو پوشونده ايد( ،رو ِ
رفته ايد  ,,من  ,,درست کرده ايد! ،ھم ھويت با جھان مادی ھستيد ،دل تون ماده ست! ،ای ُمغانُ .مغان در اينجا ،آن
پوشندگان حقيقت.
ُمغان نيست ،در اينجا صرفا" يعنی کافران،
ِ
بعنوان ارمغان ابوبکر را نيآريد:
اگر ،بعنوان کادو،
ِ
ھيچ سودی نيست کودک نيستم
تا به زر و سيم حيران بيستم
بيستم يعنی بايستم.
ھيچ فايده ندارد ،ھمانطور که زندگی ميگه " :من بچه نيستم که بيآم به زر و سي ِم شما ،ھمينطوری دھنم باز بشه ،حيران
ب دھنم جاری بشه! ".
بايستم و آ ِ
ببينيد اين صحبت ھا ،بسيار گوياست برای ما ،که شما در اين لحظه به زندگی ،چی ارائه می کنيد؟
مال
مرکز شما را ميخواد! .امروز موالنا گفت :اين اومده در خانۀ تو مستقر شده،
دل شما را ميخواد،
مرکز شما ِ
زندگی ِ
ِ
ِ
ايشانونه .ما ميگيم ،از ھمين چيزھايی که ھم ھويت شديم باھاشون ،يه مقدار ميخوايم به تو ميديم.
خدا ميگه " :من بچه نيستم " ،که ميخواين يه ُخرده زر و سيم ،به من بديد!.
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دل شما قرار گرفته ،من مگه بچه م؟!،
زر و سيم ھم اون چيزھايی ست که
بنظر شما زر و سيمه ،ھر چيزی که مھمه و ِ
ِ
من فريب نمی خورم!.
تا نياری سجده نَرھی ای زبون
گر بپيمايی تو مسجد را به کون
زبان خدا ميگه :اگر سجده نيآری ،تسليم نشی... ،
اينو از
ِ
موالنا نتيجه گيری می کنه :ای پَست ،انسانی ست که با جھا ِن مادی ھم ھويت ھست و اون دلشه ،اگر تو با اين لحظه
آشتی نکنی ،تسليم نشی ،اتفاقات اين لحظه رو که من می آفرينم ،بدون قيد و شرط قبل از قضاوت ،قبول نکنی و با من
ی من از تو عبور کنه ،خر ِد من از تو عبور بکنه،
ار من قرار بگيره و بذاری انرژ ِ
يکی نشی ،بطوريکه د ِل تو در اختي ِ
من اجازه نميدم تو راحت باشی ،حتّــی اگر تو اينقدر تو مسجد بنشينی که با نشيمنگاھت ،تمام مسجد رو طی کنی! .يعنی
ی مسجد ،نشسته باشی!.
ھمه جا ِ
اينقدر تو مسجد نشسته باشی که نشيمنگاھت ،ھمه جا رو لمس کرده باشه .فايده نداره ،مگر اينکه تو بايد تسليم بشی.
اين مطلب رو از زبا ِن زندگی ميگه.
ُمنھيان انگيختند از چپ و راست
که اندرين ويرانه بوبکری کجاست؟
ی سبزوار ،که در اين ويرانه ،در
يعنی مردم سبزوار ،خبرگيران و خبرگزارھا فرستادند به اينور و اونور ،به ِ
تمام جاھا ِ
اين ويرانه ،می بينيد که ويرانه اين جھانه! .وقتی ما ھمه مون م ِن ذھنی داريم ،اينجا ويرانکدۀ دنياست.
ت دنيا .ما زيبايی رو می آورديم به اين جھان؛ و
اگر ھمه مون يا بيشترمون به حضور زنده بوديم ،اينجا می شد بھش ِ
امروز شما محاصرۀ محم ِد خوارزمشا ِه خدا يا زندگی رو در جھان می بينيد که بعضی مناطق رو فتنه برداشته و ما را ِه
من
حلی نداريم! .چه را ِه حلی داريم؟ ،جنگ و خونريزی را ِه حل نيست! .اتفاقا" جنگ يا خونريزی ،موفقي ِ
ت نھاي ِی ِ
ذھنيه .شيطان خوشحاله.
با کشتن و داغون کردن و ويران کردن ،نميشه جھان رو سامان داد.
سمبل چيه؟
رفتند دنبا ِل ابوبکر .گفتيم ابوبکر
ِ
دل روشنه .يه دله که بتونه زنده باشه .د ِل شما .به شما بگن ابوبکر رو نشون بده ،ميتونی پيدا کنی نشون بدی؟
ِ
اآلن ببينيم چه اتفاقی افتاد:
بعد سه روز و سه شب که اِشتافتند
يک ابوبکری نَزاری يافتند
درحال مرگ يافتند!.
بعد از سه روز و سه شب که شتابان اينور و اونور رو جستجو می کردن ،باالخره يه ابوبکری رو
ِ
اونھايی که دنبالش می گشتن.
شما چی؟ ،شما سه روز و سه شب موالنا بخونيد ،پرھيز کنيد ،بعد از سه روز و سه شب ،پس از يه مدتی متوجه ميشين
ت بقول
دل شما ُمرده يه گوشه ای و من ذھنی لِه ش کرده و بازم ل ِه ش می کنه و ھر لحظه اين د ِل شما ،از ضربا ِ
که ِ
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موالنا :سود و زيان ،ترس ،وحشت ،لگد ميخوره!.
حال مرگ پيدا کردن.
خالصه ،رفتن يه ابوبکری در ِ
َره گذر بود و بمانده از مرض
در يکی گوشهٔ خرابه پر َح َرض
اين ابوبکر َره گذر بودَ .ره گذر بود يعنی چی؟
يعنی اگر د ِل شما واقعا" دل بود ،از اين جھان عبور می کرد ،از اين ناحيه عبور می کرد می رفت به کجا؟
ی يکتايیَ ،ره گذر بود.
به فضا ِ
دل ما ،از بس لگد خورده ،مريض شده ،يه خرابه ای خوابيده ،از مرض!.
دل واقع ِی در اين جھانَ ،ره گذره ولی ِ
ِ
در يکی گوش ٔه خرابه پر َح َرض ،يعنی پُر از بيماری ) َح َرض ،بيمار ِی معده ست ،درد معده يا مريضی( ،پُر از مريضی ،پ ُر از درد.
ش خدا ،کجا پيدا می کنی؟ ،چه جوريه؟
درست د ِل ما! .شما اگر اآلن بخواھی دلت رو پيدا کنی که ببری پي ِ
گوشۀ خرابه افتاده؟ ،مريضه؟ ،گرفتاره؟َ ،ر َمق نداره؟
جھان فرم و از اين  ,,من  ،,,از اين مفاھيم ،بگذره! .بِره به کجا؟
ولی قرار بود َره گذر باشه و از اين
ِ
ی يکتاييه.
به وطنش که فضا ِ
خفته بود او در يکی ُکنجی خراب
چون بديدندش بگفتندش شتاب
دل ما!.
در يک گوشه ای خراب ،خفته بود .مث ِل ِ
ھمينکه دي َدنِش ،گفتند :پاشو .شما ھم به دل تون می گيد اآلن :پاشو ،تو رو سلطان ميخواد.
خيز که سلطان ترا طالب شدست
کز تو خواھد شھر ما از قتل َرست
شھر ما ،از کشته شدن نجات پيدا کنه .يه دل!.
گفت :بلند شو ،سلطان تو رو ميخواد .از تو بايد
ِ
خدا ،گروھی رو نگاه می کنه .اينجا ،واقعا" دو تا معنی ھست:
دل شما زنده شد ،شما َرستيد.
اگه ِ
دل تون و اگه يه گروھی ... ،ما ايرانيان ،واقعا" موالنا را می
دل شما مريض شده يه جايی خوابيده ،نگاه کنيد به ِ
ولی ِ
نور اين شمع ،برخوردار بوديم ،وضع مون اين بود؟
شناختيم ،واقعا" از ِ
" نه " .ما خيلی خردمند تر بوديم!.
فردوسی رو اگر می شناختيم و ميدونستيم چی ميگه ،واقعا" وضع مون اين بود؟
ميگه برين ،پيدا کنين ،بيآريد .ببينم می شناسيد؟
حال مرگه!.
پيدا کردن .ديدند اين ،اصال" در ِ
پس معلوم ميشه ما ،دل ھا رو به حا ِل مرگ گذاشتيم! .ما ھشتصد ساله اين دانش رو استخراج نکرديم ،اين گنج رو پيدا
نکرديم ،ازش استفاده نکرديم ،اھميت نداديم ،شما از خودتون بپرسيد:
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برای چی توجه نکرديد؟!.
ميگه :تو پاشو بيا.
گفت اگر پايم بُدی يا َمقدمی
خود به راه خود به مقصد رفتمی
گفت :اگه ميتونستم راه برم ) َمقدَم يعنی توانايی راه رفتن( ،اگه پا و اون توان رو داشتم ،به مقص ِد خودم می رفتم!.
اگه يه دل ،زنده بود که ديگه اينجا نبود! .اگه د ِل شما زنده بود ،ميتونست راه بره ،ميتونست به مقصد بره.
دل تون زنده شدين و اآلن اينقدر ھشيار شدين که ديگه به حرف بيرون گوش
دلی که در اثر تسليم ،زنده شده ،شما به ِ
نميدين که شما رو به واکنش واداره ،شما ايراد نمی گيرين ،شما عيب ھا رو نمی بينيد ،شما نميخواين با ذھن تون جھان
اثر تسليم ،يعنی پذيرش
رو درست کنين ،شما تسليم ھستيد ،در اين صورت ،دل ،يه پايی پيدا کرده و روز به روز در ِ
اتفاق اين لحظه ،اين دل قوی تر می شه.
گفت که اگه من ميتونستم راه برم که پا می شدم می رفتم به مقصدم!.
معنی داره برای شما يا نه؟!.
ی يکتايی بودم!.
ِ
دل شما به شما ميگه :اگه ميتونستم راه برم که تو ذھن نبودم ،رفته بودم اآلن تو فضا ِ
اندرين دشمنکده کی مان َدمی؟
سوی شھر دوستان میران َدمی
کی در اين دشمن کده ميموندم!.
ی يکتايی ،ديگه
من ذھنی دارند .اگه د ِل يکی بيدار بشه بتونه راه بره ،دلش ميره به فضا ِ
دشمن کده جايی ست که ھمه ِ
اھل اين جھان ،نيستيم .اھ ِل آن جھان ،ھستيم.
ی ذھنی نيست .ما درسته که در اين جھان ،زندگی می کنيم ،ولی ِ
بي ِن من ھا ِ
ی يکتايی
ی يکتاييه .اون فضا ِ
در حاليکه تو فرم ھستيم ،بايد اص ِل مون يه جای ديگه باشه که وطن مونه .اون وطن ،فضا ِ
حس بی نھايت کردن ،ھمين زنده شدن به خداست.
حس ابديت کردن و
معاد ِل اين لحظه ھست ،اين لحظه
ِ
ِ
ميگه :اگه ميتونستم نميذاشتم مردم اينجا منو لِه کنن ،مريض کنن ،يه عده ای ،منو ناتوان کردن!.
شخص شما رو؟
شما رو کی ناتوان کرده؟،
ِ
ی موالنا ،د ِل تون قوت می گيره ،پا می شيد ميريد وطنش!.
خودتون .اگه توجه کنيد به آموزش ھا ِ
تختهٔ ُمردهکشان بِفراشتند
وان ابوبکر مرا برداشتند
ديدند نميتونه راه بره ،يه تابوت آوردن ،يه تخته آوردند و گذاشتند روش.
معادل " دله ".
يادمان باشه :اين ابوبکر،
ِ
ابوبکر
ابوبکر مرا ،می بينيد که باز ھم به معن ِی " دله " ،د ِل ھمۀ ما ،يکيه.
ابوبکر قصۀ ما را؛ و
وان ابوبکر مرا ،يعنی
ِ
ِ
ِ
ھمۀ ما رو برداشتند.
پس معلوم ميشه ،د ِل ھمۀ ما ،اينقدر ضعيفه که موالنا به اين موضوع ،اشاره می کنه:
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ش سلطان!.
اين ِ
دل ما ،اينقدر ضعيفه که اصال" بايد روی تابوت بذارن ببرن پي ِ
حاال ،سلطان کيه؟
سلطان خداست .اومده ھمه رو محاصره کرده ،ميگه برين يه " دل " بيآريد.
اواخر اين قصه ميگه که :مگر من قبرستانم که رفتيد يه د ِل مرده آورديد
دل رو گذاشتن رو يه تابوت ،ميگن :بفرماييد.
ِ
زبان زندگی ميگه!.
برای من! .موالنا از
ِ
ش خدا يا زندگی ،چی ميگه به شما؟
يعنی شما اين ِ
دل ُمرده رو ببريد پي ِ
ميگه :اين ،منم؟! .من که پ ُر از شادی ام ،من که پ ُر از آرامشم ،من که زنده ام! .اين ،که ُمرده ست! .اين چه دليه! .داره به

ابوبکر مرا ؟! ".
اينھا اشاره می کنه" .
ِ
سوی خوارمشاه َحماالن ِکشان
میکشيدندش که تا بيند نشان
ی محم ِد خوارزمشاه )خوارمشاه يعنی ھمين خوارزمشاه( ،ابوبکر رو ،ھمون که در حا ِل مرگ بود ،می
پس حماالن ،سو ِ
بردند ،که بگن :آقا ،ما يه دونه پيدا کرديم!.
ش خدا ببريم ،اين دل ،بايد روی تخته بره؟! .چون خودش نميتونه راه بره؟! .يعنی
واقعا" اگر ما يه " دل " ،پيدا کنيم پي ِ
اينقدر ضعيف شديم ما؟! .اينقدر به " دل " ،نرسيديم؟! .اينقدر از زندگی دور شديم؟! .اينقدر در فکرھامون گم شديم؟!.
اينقدر با دردھامون ھم ھويت شديم؟! .اينقدر عق ِل م ِن ذھنی به ما غلبه کرده؟!.
" بـــله! " .بله ،شده!.
خودش نتيجه گيری می کنه:
سبزوارست اين جھان و َمر ِد حق
اندرين جا ضاي َعست و َم ْمت ََحق
ميگه :اين جھان سبزواره و مرد حق ،مردی که زنده به زندگی باشه و مرد خدا باشه ،در اينجا ،ضايع ھست.
مثل ماه که در محاق قرار می گيره! ،کسی نمی بينش.
يعنی بی رونقه کارش! ،و َم ْمت ََحقَ .م ْمت ََحقِ ،
َمر ِد حق رو کسی نمی بينه .مردم کس ھايی رو ميخوان ببينن که قدرت دارن ،قدرت اين جھانی دارن ،باالخره يه عده
ای ازش تبعيت می کنن ،قدرت داره ،پول داره ،برای اينکه ما ,, ،من  ,,داريم!.
 ,,من  ،,,اقالمش چيه؟
ت اون جھانی ،داره!.
ت اين جھانی .ولی مر ِد حق ،قدر ِ
پوله .قدرته .قدر ِ
سبزوار جھانَ ،مر ِد حق ،ناديدنی ست ،ديده نميشه ،در ُمحاقه .کسی بھش توجه نمی کنه ،کما
پس بنابراين ميگه :درين
ِ
اينکه گفتم " :ما ھشتصد ساله به اين گنج ،توجه نکرديم و اآلن ھم چنان ،شايد و بايد نمی کنيم! ".
چند تا تلويزيون داريم ،چند تا رسانه داريم فردوسی درس ميده؟
ی فردوسی؟؛ يا موالنا؟
چند نفر در ايران ،توجه می کنند به آموزش ھا ِ
شما يه آماربگيريد ،ھزار نفر يه جا جمع کنيد که از صنف ھای مختلف باشه ،ببينيد کدوم يکی از اين ھزار نفر ،دلش
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شمع مثال" " :موالنا " ،می گردم.
دور
روشنه؟! .ميگه که :من ِ
ِ
گنج حضور زنده شدم.
من اين مثنوی و ديوا ِن شمس رو خوندم و در زندگيم ،عمل می کنم؛ يا عمل کردم ،به ِ
چند نفر می شه؟
معنی ميده اين بيت!.
ھست خوارمشاه يزدان جليل
دل ھمی خواھد ازين قوم َرذيل
قوم پَست ،يعنی مردم اين جھان ،البته ما ھم جزوش،
زدان بزرگه .خداون ِد بزرگه و از اين ِ
پس ،خوارزمشاه ،نما ِد ي ِ
ی جسمی داريم و حاضر نيستيم تسليم بشيم ولی محاصره کرده ما رو .توجه
" دل" ميخوادِ .
دل ما ،ماده ست .ما ھشيار ِ
کنيد به وضعيتی که سبزواريان دارند اآلن.
حاال رفتن يه ابوبکر ُمرده رو آوردن! ،ميگن که خواھش می کنم ببينيد که ما داريم واقعا"! .اينطوری ھم نيست که
اينجا ،ابوبکر نباشه!.
خواھد گفت که :ابوبکر اينه؟!.
پس يزدا ِن بزرگ ،از ما چی ميخواد؟
دل انسان ھا رو ميخواد.
دل ما رو ميخوادِ .
" دل "ِ .
ار " او " ،قرار نميدين!؛ و آسيب ھاش ھم می بينيم .محاله که شما که اآلن گوش می کنيد به اين
ما " دل " رو در اختي ِ
برنامه ،يادتون نيآد چه ضررھايی ديدين در اين زمينه! .شما نگی ضررھا رو ديگران زدند ،ضررھا رو ھمين
خوارمشاه يا خوارزمشاه داره ميزنه ،محاصره کرده ما رو ،شما رو ،ھمه رو ،اصال" ُک ِل زمينو! .ديگه چکار ميخواين
بکنين؟!.
گنج موالنا رو و فردوسی رو ،بايد استخراج کنيم و به جھان ،صادر کنيم .ما اآلن ،نگاه
من بارھا گفتم " :ما بايد اين ِ
حل اين خردمندا ِن جھان ،در مورد اين فتنه ھايی که در خاور ميانه بوجود ميآد ،چيه؟
کنيم ،را ِه ِ
جنگ .از جنگ اينا بوجود اومده! .چطور ميشه اين فتنه ھا رو با جنگ خوابوند! ،چی ميگه موالنا؟
ميگه من " دل " ،ميخوام .کی ميگه اينو؟
انکار زندگی ست،
سطح کالن اون عاقال ِن اين جھان ،می کنند،
واقعا" اين کارھايی که ما اآلن در جھان می کنيم ،در
ِ
ِ
ار زندگی و بودن نيست،
انکار ِخ َر ِد زندگی ست،
مطابق اين آموزش ھا نيست! .ما نميدونيم که چون " ِ
ِ
دل " مان در اختي ِ
ِ
دل ما ماده ست ،اين بالھا سرمون ميآد! .ھم فردی ،ھم جمعی.
ِ
ی خودش تمرکز کنه ،او ِل مسئوليتش ،درست کرد ِن خودشه.
حاال ،ھر کسی بايد رو ِ
گفت ال يَ ْنظُر الی تَصْ وير ُک ْم
ب فیتَ ْدبير ُکم
فَا ْبتَ ُغوا َذا ْالقَل ِ
از زبا ِن حضرت رسول ميگه.
ظاھر شما
ميگه :خدا گفته است که به تصوي ِر ذھنی تون نگاه نکنيد .يعنی خدا ،به تصوي ِر ذھن ِی شما ،نگاه نمی کند .به
ِ
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نگاه نمی کند .پس ،جستجو کنيد ،طلب کنيد ،فَا ْبتَ ُغوا يک صاحب قلبی رو! .صاحب دلی رو در تدبي ِر اين کار!.
خدا به شکل و شماي ِل ظاھری و تصوي ِر ذھن ِی بندگان نگاه نمی کند ،اون تصوي ِر ذھنی که تو در ذھنت از خودت و از
ديگران ساختيد ،زندگی به اون نگاه نمی کند.
حاال ،خوارمشاه ،خدا ،محاصره کرده ،چه تدبيری ميخوای؟! .برای تدبي ِر اين کار ،تو بيا يه صاحب دلی را پيدا کن.
من ز صاحبدل کنم در تو نظر
نه به نقش سجده و ايثار زر
ق اين صاحب دل ،کسی که به زندگی زنده شده ،متوج ِه ،مھمان آمد ِن آن مھما ِن بزرگ شده ،به اون زنده
من ،از طري ِ
پخش ِخ َر ِد غيبی
آنتن
شده ،در اين لحظه ،ريشۀ بی نھايت داره ،به ابديت زنده ھست ،خاصي ِ
ت خدا را پيدا کرده و اونِ ،
ِ
ق او ،به ھمۀ شما نگاه می کنم ،نه به تصاوي ِر ذھن ِی شما!.
ست و شادی زندگی ست و عشقه .من از طري ِ
در تصاوي ِر ذھنی که ما از خودمون ساختيم ،ما ميگيم که:
آدم خدا جو و خدا گونه ھستم .اينھمه عبادت کردم ،اينھمه پرھيز کردم!.
آدم مومنی ھستم ،من يه ِ
من يه ِ
يک تصوي ِر ذھنی از خودمان ساختيم!.
زبان رسول گفته .گفت :خدا گفته اينو!.
ميگه :خدا به اون نگاه نمی کند .عربی از
ِ
زر شما ،من نگاه نمی کنم ،اينھا از
نقش سجدۀ شما ،به
به
ِ
شکل ظاھر ِ
ِ
ثار ِ
ی نماز کرد ِن شما يا سجده کرد ِن شما و يا اي ِ
حول يه صاحبدل می گرديد يا نه؟
دل شما " .اگر دل نداريد ...
ِ
نظر من ارزشی نداره .به چی نگاه می کنم :به " ِ
ِ
اون ھم گفته بريد ،يه دانه ابوبکر پيدا کنين بيآرين .ابوبکر اگه پيدا کردين ،معلوم ميشه اينجا حداقل يه نفر فضا دار بوده،
زبان زندگی ميگه.
ی عشق رو در اينجا پخش می کنه ،بقيه رو بھش کمک خواھم کرد .از
من
ِ
بخاطر اين يه نفر که انرژ ِ
ِ
حول اين شمع ،می گشتيم ھشتصد سال ،ما اآلن ،خردمند بوديم ،خيلی خردمند تر از اين ،بوديم! .حاال
اگر ما ميومديم
ِ
اينقدر  ,,من  ,,نداشتيم .اينقدر  ,,درد  ,,نداشتيم .يادمان باشه :من ،ميره ← درد ميشه!.
يک در ِد ضخيمی ،بعضی نواح ِی جھانو گرفته ،مخصوصا" در اون نواحی که قديم ھستند ،آنجا جنگ بوده .بارھا جنگ
بوده .آدم مرده ،شکنجه شده ،ھنوز ھم ميشه .درد ،درد رو بيشتر ميشه .مردم با درد ،ھم ھويتند .درد ،قسمتی از وجو ِد
من ذھنی شونه .ھی ميخوان درد بوجود بيآرند.
ِ
ولی امروز گفت صاحب دل و خدا ،از درد ،بيزاره.
ی يکتايی نميتونه بشه .درسته که ميگه بيا ،ولی پس ميزنه .تا دردتو بندازی.
گفت :کسی که درد داشته باشه ،وار ِد فضا ِ
تو دل خود را چو دل پنداشتی
ُجست و جوی اھل دل بگذاشتی
دل ما " ،دله؟ " " ،نه .دل نيست! ".
دل خودت رو " دل " ،پنداشتی ... ،آيا ِ
تو چون ِ
ی جسميه ،فقط ما جسم می شناسيم .اين لحظه ،به
ِ
من ذھنيه .اگر ما فقط يه ھشياری داريم و اآلن ،اون ھم ھشيار ِ
دل ماِ ،
ت يه فکر بلند می شيم ،به يه رنگی جذب می شيم ،يه فکری می کنيم ،لحظۀ بعد ،يه فکری ،لحظۀ بعد يه فکری،
صور ِ
ی مادی.
ی " دل " باشه ،يکی ھشيار ِ
ی ماديه .ما دو تا ھشياری نداريم که يکی ھشيار ِ
اينھا ،اين فکرھا ،ھشيار ِ
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ی " دل " ،ما نداريم ھمچين چيزی!.
ی ذھنی باشه ،يکی ھشيار ِ
يکی ھشيار ِ
ش خودمون ميگيم:
بنابراين ،چون نداريم ،اون ِ
دل مادی مون رو " دل " ،پنداشتيم! ،منتھی اون يه تصوي ِر ذھنيه! .ما پي ِ
ما اينطور آدمی ھستيم و ديگران تأييد کردند!.
آدم مومنی
ما
ی ما رو ندزدن ،مردم بگن ما ِ
ِ
دنبال چی ھستيم؟ ،گفت :دزد آمد ،دزد آمد .يکی از دزدھا ،اينه که آبرو ِ
آدم خوبی ھستيم ،نيکوکاری ھستيم ،بخشنده ای ھستيم ،آدم حسابی ھستيم ،مور ِد احترام ھستيم... ،
ھستيم ،ما ِ
" اين ،تصويره! ".
مردمو مجبور می کنيم از ما يه ھمچين تصويری بسازن! .اين تصوير ،بدر ِد خدا ھم ميخوره؟ " ،نه! ".
ی
ولی ما اون تصوير رو " ،د ِل خودمون " کرديم! .چون فکر می کنيم ِ
دل خوبی داريم ،چون مردم می گن ،پس جستجو ِ
" اھ ِل دل " رو ،فراموش کرديم! .شما چی؟
اھل دل " ،می شناسين؟
آيا يه " ِ
اگر می شناسين واقعا" متعھدين؟ ،آيا شما واقعا" به آموزش ھای موالنا متعھدين؟ ،روزی دو ساعتی گوش می کنيد؟،
اگه گوش می کنيد ،عمل می کنيد؟ ،اگر عمل می کنيد ،تغيير می کنيد؟ ،آيا " بودن " تون ،تغيير می کنه؟
آيا ھشياری تون ،يواش يواش لطيف تر شده؟ ،دردھا تون کمتر شده؟ ،اجازه ميدين اينا بيفتن؟ ،از خودتون بپرسيد.
اگر کرديد ،پس دنبا ِل يه " اھل دل " ،بوده ايد ،يه " اھ ِل دل " ،پيدا کرده ايد؛ يا بايد شما خودتون باشيد؛ يا از يک
اھل دل " ،در اين مورد " ،من ميگم موالناست " .کمک بگيرين ،اين ،جامع ھم ھست؛ و در برنامه ھای گذشته ،من
" ِ
بقلم
بقلم استاد کريم زمانی ،يکی ديگه ھم تفسي ِر مثنوی ِ
دو تا تفسي ِر مثنوی برای شما معرفی کردم ،يکی تفسي ِر مثنوی ِ
استاد دکتر استعالمی ،شما اين دو تا تفسير رو بگيريد و بذاريد اونجا و با ھم مقايسه کنيد ،بخونيد و يک گوشۀ معنوی
ی ما فراموش
برای خودتون در خونه تون بايد درست کنيد و اينم يه ب ُعدی از شماست و بُع ِد اصل ِی شماست! .بُع ِد معنو ِ
شده و تعھدتون رو به موالنا نشون بديد ،اگر خودتون ھم نمی خونيد ،مطمئن باشيد که اگه اين کتابھا رو بخريد ،باالخره
ممکنه بچه تون بعدا" بخونه ،ھمسرتون برداره بخونه .يکی بيآد اونجا برداره بخونه .مگه چقدره قيمتش!.
اھل دل " ،نيستيم .در جستجوش بوديم ،می رفتيم می گفتيم :آقا ،چه
ی" ِ
ولی ما اھميت نميديم ،برای اينکه در جستجو ِ
کتابھايی در اين مورد نوشته شده ،من باالخره  ...ھر کتابی يه چيزی توش ھست ديگه!.
دل که گر ھفصد چو اين ھفت آسمان
اندرو آيد شود ياوه و نھان
ی تو رو نمی گم که!.
من د ِل کوچولو ِ
تمام کائنات ،ھفتصد تا مث ِل اين ھفت آسمان ،در اون جا ميشه.
ميگه که :اون دلی را ميخوام که ِ
تمام
می دونيد که اون قديم ،آسمانو به ھفت طبقه تقسيم می کردن و اون ھفت تا سياره رو ميگذاشتن  ،...به ھر حالِ ،
وجود ،حقيقا" ھم ھمينطوره.
دل انسان ،خداگونه ميشه ،بی نھايت عمق پيدا می کنه ،در اين بحر ،در اين بحر ،ھمۀ کائنات می گنجند.
دل ماِ ،
وقتی ِ
ميگه من اون دل رو ميگم که ھفت آسمان )ياوه در اينجا :گم( ،در اونجا گم ميشه و نھان ميشه! .يه ھمچين دلی رو ميگم.
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ی کوچولو ،پرخاش می کنه و واکنش نشون ميده!.
نه د ِل کوچولويی که َس ِر چيزھا ِ
اين چنين دل ريزهھا را دل مگو
سبزوار اندر ابوبکری مجو
در بعضی نسخه ھا ھست بجو .ھر دو درسته.
ميگه که :اين دل ريزه ھا رو ،که د ِل ماديه ،از ھم ھويت شدگی بوجود اومده ،شما اينا رو " دل " نگو! .در سبزوار،
دنبال " دل " نگرد!.
ی ذھنی ،تو
ِ
سبزوار ،مح ِل زندگ ِی من ھا ِ
البته ،بعضی نسخه ھا ھست بجو .بجو ،معنيش اينه که تو متوجه دل ريزه ھا باش ،بدون که اونا " دل " نيستن ،تو بيا
دنبال د ِل اصلی باش .معنا مشخصه.
دل اصلی " پيدا کن.
ِ
" ِ
صاحب دل آينهٔ ششرو شود
حق ازو در شش جھت ناظر بود
ب دل ،در اين لحظه ريشۀ بی
ب دل ،چون در جھات نيست ،در شش جھت نيست ،نزديک ترين صاح ِ
ميگه که :صاح ِ
نھايت داره ،بنابراين آينۀ شش روست و در يک جھت ،سرمايه گذاری نشده ،اينطوری نيست که يک فکرو بگيره و
ت ُمنزله  ،,,بنابراين ميگه :خداوند در شش جھت از او نگاه می کنه.
ت محضه ،حقيق ِ
بگه ,, :اين فکر حقيق ِ
ھر که اندر شش جھت دارد َمقَر
نکندش بیواسط ٔه او حق نظر
ميگه ھر کسی که در شش جھت مستقر باشه ،يعنی اگر واقعا" ما ،در اين لحظه ،بی جھت بوديم ،بی جھت بوديم يعنی
چی؟
ت مادی نداشتيم ،سرازيری مون به فکر نبود ،لحظه به لحظه فکر ما رو نمی کند از جا.
يعنی جھ ِ
ساکن روان بوديم ،اين روانی ھمين ِخ َر ِد زندگيه و ميگه حق از اين طريق ،خدا از اين طريقه که انرژی شو
پس ما اگر
ِ
به اين جھان می فرسته و اين ساک ِن روان ،بنظرم معن ِی خوبيه برای اين ،شما ھم ميتونيد آيينۀ شيش جھت بشيد وقتی که
باور جامد نداشته باشيد ،اين لحظه ريشۀ بی نھايت پيدا کنيد ،بطوريکه نشود
خودتونو از يه جھت ،بِکنيد .تعھدی به ھيچ
ِ
شامل اين بيت می شيد.
شما را از جا درآورد يا واکنش نشون نديم به ھيــــــچ اتفاقی در جھان،
ِ
گر ُکند َرد از برای او کند
ور قبول آرد ھمو باشد َسند
ساکن روان
ميخواد بگه که ،توجه کنيد ،معنا اينه ،ميگه :اگر شما " دل " داريد ،که داريد ،دل تون به خدا وصل شده و
ِ
ھستيد و به عالم ھم کمک می کنيد و به خودتون ھم کمک می کنيد؛ ولی اگر نداريد ،يه صاحب دل بايد پيدا کنيد.
دل جامع پيدا کرديم :موالنا .شما بيآيد واقعا" کار کنيد روی
واقعا" اين درسته .چرا ما اينھمه تأکيد می کنيم ،يه صاحب ِ
اون .اين آموزش ،ببينيد چه نتيجه ای می گيرين .اين آموزش ھا واقعا" از اونور اومده .شما ببينيد چقدر خودتونو ميتونيد
من ذھنی خودتون در بيآريد! .حرفای بزرگان اينه که ما
مطابقت بديد با اين آموزش ھا ،نه اينھا رو ،خَم کنيد و در جھ ِ
ت ِ
خودمونو جھت دار کنيم .بعضی جاھا توصيۀ بعضی پرھيزھا رو می کنند ،سخته! ،بايد انجام بديم.
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که البته وقتی به زندگی زنده می شيم ،اين پرھيز ،زحمت نداره .شما ميل نداری بعضی کارھا رو بکنی.برای اينکه اون
من ذھنی ضعيف بشه يا نباشه ،شما ديگه اون کارھا رو اصال"نمی کنيد.
ميل ھا از م ِن ذھنی می اومد ،اگه ِ
پس ميگه :اگر َرد کنه زندگی ما رو ،بخاطر " او " رد می کنه برای اينکه به " او " توجه نمی کنيم و اگه قبول کنه ،در
اين صورت،
بخاطر اونهَ .سند اونه .تکيه گاه ،اونه.
ِ
بیازو ندھد کسی را حق نَوال
شمهای گفتم من از صاحب ِوصال
بدو ِن " او " ،حق به کسی چيزی نميده ،يعنی عشق نميده ،بعبارت ديگه ،اگر ما من ذھنی داريم و اين لحظه ستيزه می
آموزش اون شخص ،ممکنه يک لقمه ای به
ق
ِ
کنيم با زندگی ،چيزی عاي ِد ما نميشه ولی در حوال ِی اون شخص ،از طري ِ
ب وصال .کسی که به زندگی زنده ھست.
ما برسه ،نوری برسه .ميگه :من فقط يک خالصه ای گفتم از توصيه صاح ِ
موھبت را بر کف دستش نھد
وز َکفَش آن را به مرحومان دھد
مرحوم کسی که مورد رحمت قرار گرفته .موھبت يعنی نعمتِ ،خ َرد ،زيبايی ،عشق ،اينھا را بر کف دست ِی اين د ِل زنده
کف شما ميده به کی؟
شده ھمان ابوبکری که شاه می خواست " ،د ِل شما " ،اگه زنده بشه ،ميده و از ِ
به کس ھايی که مور ِد رحمت ھستند.
با َکفَش دريای ُکل را اتصال
ھست بیچون و چگونه و بر کمال
ی ُکل ،به ِخ َر ِد ُکل ،متصله و اين اتصال،
پس معلوم ميشه ،اگر شما به زندگی زنده بشيد اين لحظهِ ،
کف شما به دريا ِ
ت بعديش که:
خيلی مھمه اين ،يکی از داليلی که اين قصه را خوندم ھمين بيته و بي ِ
" شما ،با ذھنِتون ،دنبا ِل کيفيت و چگونگ ِی
اتصال خودتونو به خدا يا به زندگی ،نخواھيد بفھميد .ما نميتونيم بفھميم يه
ِ
کسی که به زندگی زنده ھست و راه ميره و غذا ميخوره ،اين ،واقعا" اين ،چه جوری زنده ھست؟
اين اتصال ،چه جوريه؟ ،با ذھن بخوايم بيان کنيم ،ميگه نميشه! .گرچه که اين اتصال کامله و اين شخص کامله ،ولی بی
چون و چگونه ھست!.
اتصالی که نگنجد در کالم
گفتنش تکليف باشد والسالم
انجام وظيفه ،من اين کار رو کردم؛ يا کسی
رفع تکليف و
ِ
ميگه که :اتصالی که در حرف و کالم نمی گنجه .فقط بخاطر ِ
که راجع به اين موضوع ،صحبت می کنه ،فقط ميخواد وظيفه شو انجام بده .والسالم.
*
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