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923ةمولوي، دیوان شمس، غزل شمار

گرفت ساغرِ زَرّین، سرِ سَبو بگشودرسید ساقیِ جان، ما مخارِ خواب آلود

دهد به خُماران به گاه زودازودکه میصَالیِ باده جان و صَالیِ رَطلِ گران

ز شاه جامِ شراب و ز ما رکوع و سجودزهی صباحِ مبارک، زهی صبوحِ عزیز

گفنت که در میانه چه بوددگر نیارمان ندیم و دولت یارشرابِ صافی و سلط

برو در جهانِ کور و کبود: بگویدش کههر آنکه می خنورد، بر سرش فروریزد

خنورد عاقل و ناسود و یک دمی نَغُنودخورد مُردهدر این جهان که در او مُرده می

و گفت و شنودزهی شراب و زهی جام و بزمچو پاک داشت شکم را، رسید باده پاک

ها پردودنبینی آتش دل را و خانهشراب را تو نبینی و مست را بینی

دلِ شَهان چو بسوزد، فزود عَنرب و عودچو بسوزد، چه بویِ بد آیددلِ خَسان

نبشته بر لبِ ساغر که عاقبت حممودنبشته بر رخِ هر مست، رو که جان بردی

طالِعَت مَسعودته بر کفِ ساقی کهنبشنبشته بر دفِ مطرب که زُهره بنده تو

نوش، کوریِ منرود! خبور، خلیل خدابه کوریِ فرعون! خبند، موسی عمران

ز صد گنه نشدی هیچ طاعتش مَردودبلیس اگر ز شرابِ خدای مست بُدی

و خیالشان افزودخیره شدندخلق که به پیشِ هشیارانمخش کنم که مخش بِهْ
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.از دیوان شمس موالنا شروع می کنم923مه گنج حضور امروز را با غزل شمارهبا سالم و احوالپرسی برنا

923ةمولوي، دیوان شمس، غزل شمار

گرفت ساغرِ زَرّین، سرِ سَبو بگشودرسید ساقیِ جان، ما مخارِ خواب آلود

و از جنس جان هم هست دهد راب می شپس موالنا اشاره می کند به این که در این دوران ساقی که به جانها 

یعنی هوشیاري از حالت حیوانی پریده به ذهن انسانی و ،موقعی که انسان بوجود آمدهزرسیده، از کی رسیده؟ ا

که جان ما را زنده می . به ما آب حیات بدهد،که خداست می خواسته و االن هم می خواهد،هر لحظه ساقی جان

خمار خواب الوده وضعیت انسان را که در غفلت خواب من ذهنی بسر می برد .اما ما خمار خواب الوده هستیم. کند

شراب خیلی کم رسیده و بی حوصله ،خمار حالتی است که به یک نفر که می خواهد مست بشود.بیان می کند

خواب آلوده به حالت هم .و این حالت بی حوصلگی و حس نقص را در انسان می بینیم.مست کامل نیست،است

.یت شدگیِ هوشیاري در انسان با فکرها را بیان می کندهو

پس دوباره موضوع انسان را موالنا مثل خیلی از غزلها مطرح می کند، که این لحظه خدا آماده شراب دادن به ما 

ما، از حرکت فکر هویت می حرکت است، ولی ما در فضایی بسر می بریم که اسمش ذهن است، و در آنجا از

و این حالت که سبب ایجاد من هیم و در خواب حرکت فکرها هستیم رکت فکر خوشبختی می خواگیریم، از ح

اتفاق این لحظه مقاومت می کنیم، در برابرذهنی است، و ایجاد مقاومت در مقابل اتفاق این لحظه است، و چون در 

می خواهد به ما شراب بدهد پس ساقی جان در این لحظه . مقابل این شراب هم مقاومت می کنیم را بیان می کند

.ولی ما خمار و خواب آلود هستیم

،یعنی خرد زندگی، لطافت زندگی، برکت زندگی از ما رد بشود،بجاي این که در این لحظه از او آب زندگی بگیریم

نبال در نتیجه د. و از آن چیزهایی که هم هویت با آنها شدیم شراب زندگی می خواهیم. ما به بیرون نگاه می کنیم

یاکوتاه مدت است، مثل تایید و توجه مردم یا هر جور مستی شرابهاي مصنوعی هستیم که بی اثرند یا اثرشان 

.شرابی که از مقایسه خودمان با دیگران و برتر در آمدن به ما داده می شود

با قانون تکاملی هوشیاري این مغایر. می خواهد ما را آگاه کند که این حالت براي انسان نمی تواند ادامه پیدا کند

پس شما این . و منظور انسان از آمدن به این جهان است، پس ما باید از این خواب ذهن بیدار بشویم و بیدار بمانیم

کافی است که . سئوال را نمی کنید که حاال من از کجا پیدا کنم خدا را یا ساقی جان را که به من آب حیات بدهد
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دگی که در واقع دید ما است در من ذهنی، چرا که در من ذهنی دید ما دید همان هم شما از این خمار خواب آلو

و در فکرهایمان در واقع گم . هویت شدگی ها است که در مرکز ما قرار گرفته، دنیا را بر حسب آنها می بینیم

.راجع به دید بازهم صحبت خواهیم کرد. شدیم

دارد که موالنا اسمش را می گذارد دید تفرقه یا جدایی و یکی در حالت هم هویت شدگی با ذهن انسان یک دیدي

نظم پنهان جنگل است، دو بار گفتیم دید پارك درست شده به وسیله فکر، و در حالت حضور دید انسان تشبیه 

جنگل دست نخورده است، و بنابراین موقعی که ما از گذشته و آینده جمع بشویم بیآییم به این لحظه و هم هویت 

اگر حالت .راب بگیریمشما می توانیم از ساقی زندگی ،گی هایمان را بشناسیم یکی یکی و آنها را بیندازیمشد

. به آن شراب نخواهیم رسید،خواب آلودگی را نگه داریم و با دید خواب آلودگی بخواهیم به جهان نگاه کنیم

آن شراب می ریزند آن را گرفته و آنهم زرین است، که دراي پیالهیا بالخره آن بعد می گوید که این ساغر باالخره 

معلوم می شود این شراب، شراب پساش زرین است هم پیاله،یعنی واقعاً این شرابی که می خواهد به ما بدهد

خود زندگی است، و به ،مهم استبسیارهم اش گرانبهایی است، شراب عشق است، شراب زندگی است، و ساقی

.بشود به خودش می خواهد شراب بدهدزندهی خواهدمخودش که در انسان

یعنی انسان که از چهار بعد تشکیل شده، یکی همین بعد . و این سیستم وجودي ما هم بسیار بسیار عالیست

در واقع وقتی احساسات ،احساساتی که دارد،و همانطور بعد فکریش، این دوتا، و بعد هیجانی اش،فیزیکیش

که این جان، جان حیوانی نیست جان من اش ها و جان زندهآرامش زندگی است، نه این هیجانشادي زندگی است، 

. بستگی به چیزهاي بیرونی ندارد و این چهار بعدش هم بسیار عالیست،ذهنی نیست

ولی حتی ما هم . هم هویت شدگی هاي مابو را چی گرفته بوده؟ سبو را یعنی سر خم شراب را گشوده، سر سو سر 

یک ،یا با اتفاق این لحظه آشتی کنیم،در این لحظه با زندگی موازي بشویمویت شدگی هایمان هم نیندازیمهو

و در واقع انسان االن . ین لحظه دید ما را عوض می کندهماین شراب لطیف است، در،پیاله شراب به ما می دهد

مین من ذهنی است، یک جنبه دیگرش یکی همین خمار خواب آلوده است که ه: می فهمیم که دو جنبه دارد

خودش را رو می کند وقتی که انسان از این خواب تا حدودي بیدار بشود و به یک هوشیاري دیگري دست پیدا 

کند که اسم این هوشیاري را گذاشتیم هوشیاري حضور و گفتیم مسئله انسان هم این است که انسان بصورت 

مش را می گذارید، می آید به این جهان و می چسبد به چیزهایی که امتداد خدا و هوشیاري و بودن، هر چه اس

.ذهنش فکرش نشان می دهد و به این فکرها حس وجود می دهد
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آید، اسم آن را گذاشتیم من وقتی این فکرها شروع می کنند به حرکت از حرکت فکر یک حس وجودي بوجود می

حرکت فکر هویت می گیرد، از این کار یک تصویر ذهنی ولی چون دائماً از ،آنجا نیستذهنی، گفتیم یک منی 

و علی االصول انسان باید این تصویر ذهنی را .آید که این تصویر ذهنی وانمود می کند که ما هستبوجود می

معموالً با دید این من ،وقتی بر می گردد و باید هم برگردد،بیاندازد و برگردد دوباره همان هوشیاري بشود که بود

. ی بر می گردد و راه را نمی تواند پیدا کندذهن

اوالً که بی حوصله است، حس نقص می کند، کلی درد دارد . که در این بیت اسمش را گذاشته خمار خواب آلود

آید، نگرانی آینده یا ترس از آینده، حس خبط از گذشته و حس این که دردهایی مثل حسادت که از مقایسه می

رگ می شود با تغییرات فکر و این حالت براي انسان مناسب نیست، ولی افسوس که این تصویر ذهنی کوچک و بز

دید زندگی را پیدا می ،هر لحظه که تسلیم می شود یعنی با اتفاق این لحظه آشتی می کند. دید را رها نمی کند

.کند، نظم زندگی را پیدا می کند

یک باشندة دیگري درست کند که عمق دارد و این عمق می و گفتیم دوباره که زندگی می خواهد از این من ذهنی 

ت دل ما هم عمعادل وس،بینهایت خدا هم هست،اش اندازه خداست، این بینهایتتواند بینهایت بشود، اندازه

فکر می کنند اگر این دید را رها . مردم می ترسند که این دید را رها کنند،ولی دید من ذهنی نمی گذارد. هست

.موقع ممکن است، این چیزهایی که دارند از دست بدهند و بقایشان به خطر بیفتدکنند یک 

و بگذار دید خدا را پیدا کنی ،نترس، نترس با اتفاق این لحظه آشتی کن: گوید کهولی عارفی مثل موالنا می

که من ذهنی یک دید دیگري که من ذهنی دارد غلط است این است.اتفاقات هم خواهیم دید او بوجود می آورد

مثال خودش را پایین . دیدش دید تفرقه استاسمشاین کار. وضعیتها و رویدادها را جدا می کند و جدا می بیند

آید و بر می دارد می برد و اینور و آنور می مثل یک برگ کاه می بیند که باد حوادث می. می گوید خس می بیند

ولی جنس خدائیت مان را موقعی می توانیم ببینیم . یت هستیمولی در اصل ما عمق داریم، از جنس خدای.افکند

.فنا کن در دید دوست،که با دید او ببینیم که مرتب می گوید که این دید خودت را رها کن

. در دید دوست که این لحظه می تواند با تسلیم دید ما باشد یک نظم پنهانی نهفته است، که دید من ذهنی ندارد

خواهدمیهمآنوشودمیبازشراب خداخُمِسرلحظه،ایناتفاقباشماآشتیبالحظهینادرراحتخیلیپس

ازماکهاستکافیفقط.استدادنشرابآمادهلحظههمیندروجاهمینوبدهدشرابشمابهزرینساغردر
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نمیذهنیمنحرکاتباذهنیمندیدباماکند،میاوهمراکاراینوبیاییمبیرونآلودگیخوابوخماري

.بدانیمبایدرااینهابدهیمانجامتوانیم

دهد به خُماران به گاه زودازودکه میصَالیِ باده جان و صَالیِ رَطلِ گران

خوانندمیصورتاینبهخوانندمیسوالیرادوممصراعبرخی

؟به خُماران به گاه زودازوددهد که میصَالیِ باده جان و صَالیِ رَطلِ گران

اعمانسانهاهمهبهکهکردهتشبیهساقییکبهراخداپس، عمومیدعوتیعنیصال،آنمعنیکندنمیفرقی

.دهدمیشرابآنهابهبلکهکندنمینگاهداردراباورکدامداردرادینکداماستکشورکداماهلسفیدسیاه،

بادههستکجاوهستکیکهاینکهازنظرصرف،بکندآشتیلحظهایناتفاقابلحظهایندرکهانسانیهرپس

میچقدرهر، بزرگبسیارقدحیعنیرطل، گرانرطلصالي، نیستخسیساما. گیردمیخداازراشرابرا

چقدرهربکشیبرکتچقدرهربکشیعشقچقدرهربکشیخردچقدرهردهد،میشرابتوبهبخوريتوانی

.دهدمیتوبهاستسخاوتمندهماوواستبینهایتچون،بکشیخالقیتلحظهایندر

ذهنیمنیکیاست،حضوریکیکهشماجنبهتادواین، اوبالحظهایندرهستیموازيچقدرکهداردبستگی

پنجاهنجاه،پ، داريحضوردرصد95داريذهنیمندرصد5آیا؟ داريحضورچقدر؟داريذهنیمنچقدراالن

تسلیمتچقدرهراست،بیشترحضورتچقدرهر؟داريذهنیمندرصد70داريحضوردرصد30نهاست

میتو،کنیآشتیلحظهایناتفاقباتوانیمیتندتندیعنی،بکنیرااینکارتوانیمیتندتندواستترکامل

.داردشمابهبستگی، ورآنازبگیريشراببیشترتوانی

لحظهایناتفاقمقابلدرذهنیمنکردیم،درستذهنیمنآمدیمکهوقتیازهستیمماخمارانخماران،بهکه

همخدابانتیجهدراستوصلاستخداواستزندگیکهلحظهاینخودبهلحظهایناتفاقکند،میمقاومت

ازکمبسیاربسیارلحظهایناتفاقمقابلدرزیادمقاومتاثردراینکهیعنیخمار.ماندمیخماروکندمیستیزه

فروسرشهبنخوردمیکهکسیهر:کهگویدمیپایینولیفرستد،میاوکهاستدرستآید،میشرابورآن

میکه، ستاهاشدگیهویتهمودردهاجهانهمانمنظورو، کبودوکورجهاندربروگویدمیاوبهوریزدمی

شرابکندمیشروعاش موقعبهمابهخدا، لحظههرتندتندیعنیزودازود، موقعبهیعنی،گاهبهخمارانبهدهد

وهستیمبازیگوشکهبینیدمیاولسالهشتهفتجهان،اینبهآییممیهوشیاريبعنوانمایعنیدادن،
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جامعهکالًومامادروپدروذهنیچیزهايباشدنهویتهمبهکنیممیشروعیواشیواشهستیمشادچقدر

همماآداببا، بشویدهویتهماینهابابایدشماگویندمیوهابچهیعنیمابهکنندمیتحمیلراباورهایش

است؟درستشوند،میهمواینهاخالصهبشویدماِ مثلو،نوعهرازبشویدهویتهمماباورهايبابشویدهویت

رازندگیشراباینموقعبهگاه به موقع بود،بهسالگیدهدرسالگیهشتهفتردکردیمنمیراکاراینمااگر

اینبا،شدمقويمنشدمبزرگچقدرمنبهبهبهبگوییمآمدیمنمینوجوانیابچهبعنوانمادیگر،گرفتندمی

.دهمبقراردیگرانباذهنیمنمقایسهمبنايرااین،بشومهویتهمنمخوشگلین بامجوانی

یاداولهمانراتسلیمماوکردمیعبورمااززندگیشراباینیعنیخالقیت،بهکردیممیشروعموقعآناز

چیزهرباوباشندداشتهذهنیمنکهدهیممییادهایمانبچهبهما،کهنیستلیکمشکارکهاینگرفتیممی

یادهمآنهابهاست،خوبمابرايکهخوبیآن.تاسچیکنیممیتعریفهمراخوبوبشوندهویتهمخوبی

نظماساسبر، زندگینظمزندگی،براساسیکی،ذهناساسبریکی،استبدوخوبتعریفجوردو. دهیممی

ماکهاستموقعی،نکوکاريآیدمیهاموقعبعضیکهنیکنیک،گوییممیگوییم،نمیخوبدیگرزندگی

آنکند،میتعیینراماعملورامافکرزندگیخردهستیم،زندگیباموازيقتیو.هستیمزندگیباموازي

یکاش انگیزهوآیدمیورآنازواقعاًایناینکهبراي،استنیکاینکنیممیعملوکنیممیفکرماکهچیزي

بهراخردشودهدمیمابهراشرابشهمزندگیبودیم،کههستیمهوشیاريهمانمایعنی.نیستبیرونیچیز

.استنیکاینشودمیدرستوشودمیفکربیروندرکهچیزيآنودهدمیما

خوبیکاما.استبداینزندگینگاهازنظرِ،از،تواینرودمیذهنیمنانرژيباشیم،ههمرامقاومتبااگرحاال

.کندمیتعریفبدوخوبهمذهنیمنیمدارذهنیمنماوقتیکندمیتعریفذهنکهداریمهمدیگربدو

رشداست،خوبموفقیتگویدمیمثالً، اشجامعهازگرفتهیادکهچیزيآناساسبرکندمیتعریفراهاخوب

هامع جابعضیدر. شودمیهویتهمهم،جنسیتباحتیواستخوبخوشگلیاست،خوبجوانیاست،خوب

درهاخوبیاینهمهاینها.استبهتربودنزنگویندمیهاجابعضی، استبودنزنازبهتربودنمرد:گویندمی

. کندقضاوتکهگرفتهیادبعالوه،داردراحستاپنجآندارد،حسذهناست،ذهنقضاوتوقع

خوب است، اینکند،میدرستبدوخوبشدههویتهمکهچیزهاییآنوقضاوتوحستاپنجایناساسبر

میدرستپاركهاخوباینبهچسباندمیرازندگیمعنايحتیو. خوب است، این بد استاین...بد است،این 

نیک، بگیریادراتسلیمبگیر،یادراشدنموازيشماکهگوییمنمیدهیم،مییادرااینهاهایمانبچهبهماکند،
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لحظهمااگرونیستزندگیتقصیر،ماستقصیرتنیست،موقعبهنیستگاهبهاگرپس.استچیبفهمرامطلق

کنیممیمقاومتکهمایابدهدخواهدمیهر لحظه کهآناست؟کیتقصیراز زندگی شراب نمی گیریم لحظهبه

.دانممیمنگوییممیوکنیممیمطرحراعقلمانوکنیممیقضاوتوکنیممیبدوخوبو

منیاشودبردشمااززندگیخردوکنیدزندهراحضورتانجنبهخواهیدمیشماداریم،جنبهتادومالحظهاین

کند،میمقاومتکند،میستیزهکند،میقضاوتدانم،میگویدمی،آیدمیباالذهنیمنبیاورید،باالراذهنی

ببینیدداشته،گهنسالمرامابدناین کهاستشرابایننشتیکواقعدر. بیاییدچیزيورآنازگذاردنمی

سالگیچهلسی، استداشتهنگهسالمزندگیزوربهرامابدناینکهکردیممقاومتکردیم،خرابکاريماچقدر

.کنندمیمقاومتچرا؟شوند،میمریضهابعضیهم

راشمازندگیکندمیزندهشماراجانکهايبادهلحظهایندرخواهدمیزندگیگوید،میچهبیتاینببینید

هستیدکیدارید،باوريچهسطحدرشما کهنداردهمکارياصالًکندمیشکوفاراشمافکرکند،میشکوفا

درکههمکاريهرندارد،الیکاشهیچهستیدخمارد،دهمیبگیریدبتوانیدکهچقدروهر، هستیدانسانفقط

همابلیساگر:کهگویدمیغزلپاییندرکه،بگیرارشراباین،بشوبیدارلحظهاینفقط، دکردی،دکردیگذشته

اجازهباشید،تسلیمشمااگریعنی،شدمیعبادتهمهکردمیکاريهر،خوردمی،گرفتمیشرابایناز

نیستگناهاصالًاینپسکندمیتعیننآکنیدمیکهکاريهر،بشودردشمااززندگیخردشراباینبدهید

اینجاکهچیزياین، کندمیخوبوبدکهاست ذهنیمنآخر بیاید،بدذهنیمنبرايبیایید،دبظاهربهچهگر

. استذهنیمنهايقضاوتاینها،استبدمملکتآندراست،بدشهرآندراستخوب

،نگرفتیدشرابزندگیازموقعبهگاهبهشمااگرپسبگیریم،شرابتوانیمنمیدیداینباوهاقضاوتاینبا

االن.ندادندیادمابهکهکنیممالمترادیگرانتوانیمنمیمابگوییمهمرااینو .بودهشماوجامعهوشماتقصیر

بودهسالگیشصتهمانموقعبهشمابرايکهسالگیشصتدرکنسعی،کنکارخودتروياالنشنوي،میکه

من، زندگیشرابهمبعدلحظهزندگی،شرابهمبعدلحظهدگی،زنشرابلحظهاین، زودزودااینازپسمنتها

بیهمکرمشاست،نهایتبیخدا، شودنمیزیادیتنه، شودمیمزیادی، شودمیتمامیکدفعهگویدمیذهنی

. آیدمیکمگویدمیکهاستذهنیمناین. استنهایتبیچیزشهمهاست،نهایتبیهمبخششاست،نهایت
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ز شاه جامِ شراب و ز ما رکوع و سجودحِ مبارک، زهی صبوحِ عزیززهی صبا

ازتکبهتکماکهصبحی؟صبحکدام. ستامبارکیصبحچهبهبه:گویدمی،شودنمیترسادهاینازردیگ

متوجهیدشنومیراهاحرفاینشماکهاالنهمین.آلودگیخوابوآلودگیخماراز،شویممیبیدارذهنخواب

همکنیدانتخابشمااستکافیفقط،کندزندهراشماوبدهدزندگیشرابشمابه،خواهدمیخداکهشویدمی

همیکوقتیوکند میکمکاووشویدمیتسلیمفقطاندازیدنمیهمشماوبیندازیدراهایتانشدگیهویت

صبحشرابیکشمااینکهبراي، ستامبارکیحصباین،شویدمیبیداردرجهیکشماافتدمیشدگیهویت

.گیریدمی اوازگاهی

ازشویممیبیدارماوقتیبوخخیلی.نوشندمیصبحگاهکهیئیمیعنیصبوحو صبحیعنیصباحضمندر

باذهنکهزمانازآیندهوگذشتهازاالنکسیهر، استآنجاهمیشهگیریم،میراشراببالفاصله،ذهنخواب

بیایدبشودجمعهرکسی،شدنجاريبهکندمیشروعشراب،لحظهاینبهبیاییدبشودجمع،کندمیکارآن

شودمیصفرهمشمنشودمیجمعزمانچونو.شودمیصفرمقاومتشبکندلحظهایندروتمرکزلحظهاین

.لحظهیکولوشودمیصفرهمعقلششود،میصفرهممقاومتش

لحظهیکاستتشبیهآنمعمولیشبوصبحنیست،معمولیصبحصبح،، کنیدتجربهراصبحدتوانیمیشما

انجاملحظهایندرکهکاریستبهتمرکزتان، هستیدلحظهایندرموقعآنوشویدمیبیدارذهنخوابازشما

االناینکهبرايیددهمیانجامشمااالن کهکاريآنبهریزدمیزندگیخردبینیدمییکدفعهدهید،می

.شودمیبرقراراتصالاینلینکاینوشودمیانجاماالنهمینکهشدهمتمرکزکاريآن درتماماًحواستان

سجودورکوعبایدشمااما،دهدمیشرابجامخداشاه،، داردشرایطولی، زهی صباحِ مبارك، زهی صبوحِ عزیز

.استسجودمقدمهنشدخمآنوشویممیخممانمازدر.کنید

هستاینبهاقرارزندگیدرشدنخمعالئم،بشویدخمموالناشعرهايهمینازگیریدمییادکه االن اوالًشماو

پنهاننظممن،بکنمنباید،کنممیاستفادهذهنیممنعقلازمن،دارمرنجشمن،دارمشدگیهویتهممنکه

،نیستنظمیهمچون ذهنی،منسطینظماین.فهمممیراذهنیممنیسطحنظماینفقط،فهممنمیرازندگی

کنبهدارداالنچقدراستاینعقلشکهگویدمی، ذهنیمناستسادهخیلیاینکهبراي،نیستعقلیهمچون

کنمقضاوتخواهممیمن،روممیجاهربهوکنممیکاريهر،استبهتربیشترچههرشعارش،شودمیاضافه
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مناضافاتاینازاینکهبراي.بشوداضافهمنبهچیزيقطف!هانشودکمچیزيمناز،شودمیاضافهچیمنهب

اضافهمنبهچیزيیکیابدهمدستازیاموقعیکبشودکماضافاتاینترسممیمنوخواهم،میزندگی

من:کهاستاینماعقل.دیگراستهمینهمعقلهمهاست؟عقلاین، استهمراهشهمترس، نشود

وبیایمبرترخواهممیمنکنممیمقایسهکهدیگرانباوعاقلترممن،تمندترموثرمن،جوانترممن،خوشگلترم

.راماکندمیگرفتارایناست؟عقلاینآخر.ندابهترینهمآنهااستمتعلقمنبهکهچیهر

ببینیدشما.شویممیخمماوایمکردهدرستدردوایمدهکراشتباهبدانیمماکهاستاینشدنخماولین

فرعون، خواندخواهیممافرعونمورددرامروز؟اشتباهتانبهکنیداعترافتوانیدمیکنیدمیاشتباهمثالًوقتی

کردماشتباهبگویممناگربینندمیه جوري چرامنمردم: استذهنیمنلبیقتحیثیتناموسدارد،ناموس

بشوید،خمکهببینیدتوانیدمیشما، خوردنمیدردبهواستذهنیمنمالِمصنوعیآبروينای؟گویندمیچی

عقلممنکه،استخوبخیلی، اینامکردهاشتباهمنکهذهنیمناحوالواوضاعاینکردنقبولوشدنخم

من،شدمخشمگیندیروزمنپسرمگوییدببخواهیدمعذرتسالتاندوازدهبچهازتوانیدمیشما.رسدنمی

بگوییمماحاالبکنیمبلمسدیگویمییا؟دتوانیمی.خواهممیترمعذاست،سالتدوازدهتوستهسالمچهل

.فهمدمیاوشویممیکوچک

وعشرزندگینظمآنتا،استصفرمنعقلبگوییدوزمین بگذاریدتان راسربایدشما،ایناستاولشهتازولی

وبحثما، رویمنمیبارزیرما، کنیمنمیماکه،کنیدسجودورکوعشمامگردهدنمیشرابشاهگویدمی.بشود

منباحقبگوییدوکنیدبحثمردمباخواهیدمیکهکنیدفراموشراجدلوبحثشمااصالً، کنیممیجدل

شمادررانظمشزندگیبشویدموازيکهاستآنحق،شماستباحقچهاستذهنیمناینبدانیدشما،است

باشیدپذیراشما.کندمیکمکهمهبهکندکیکمکهمجامعهبهوکندمیکمکهمدیگرانبهکندجاري

.افتدمیداردقضاباچونرالحظهایناتفاق

از کل و می گوید که به این لحاظ هم غلط است که یک وضعیت را گفتم، یک رویداد را جدا می کنددید من ذهنی 

حاال این وضعیت ممکن : زندگیمان در این استمی گوییم معناي،این خوب یا بد است و اگر گفتم خوب باشد

. این دید غلط است. خوشگلی من باشد،است بچه من باشد، ممکن است پول من باشد، ممکن است سواد من باشد

امروز خواهیم دید که و . از دیگران است، اصالً کال غلط استاین دید که من این خوبها را جمع کردم و بهتر و 

یکی از این ارزشها .موالنا می گوید یکی از اینها فرو می ریزد، دارد به شما هشدار می دهد که باید سجده کنید
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فرو می ریزد و شما ناراحت می شوید معنیش چی هست؟ معنیش این است که شما دید غلط داشتید، بینش تو 

. نرم بشوي، پذیرنده بشوي، چاره نداري،وده، می خواهی قبول کنیغلط ب

اگر مقام ما . هر چقدر راه این من ذهنی را برویم سفتر می شویم شکننده تر می شویم، خم نمی توانیم بشویم

.ن ذهنییا مقام شغلیمان، بدتر می شویم با مموقعیت اجتماعیمثالً دانشمان یا حاالبه خاطر،خیلی هم باال باشد

ناموس بدلی نداریم، وقتی اشتباه می کنیم می گوییم اشتباه کردم، به هم . با هوشیاري حضور پذیرنده می شویم

ابروي ما . آید را ما قبول نداریمآبرویی که از مردم می،ما موازي با او هستیم. می گوییم، اصالً کاري به مردم نداریم

ابرو آن است، ابروي ما در این است که ما می . تسلیم از ما رد می شودبه این است که چقدر خرد زندگی در اثر 

توانیم عقل من ذهنی را صفر کنیم و نظم آنوري را برقرار کنیم در این زندگی نابسامانمان؟ 

شما نگاه کنید به خودتان آیا بگویید من شادم؟ خوشبختم یا نیستم؟ اگر نیستم چرا نیستم؟ آیا این عقل من 

برگشتم بسوي خدا بروم جلوي مرا وقتیواقعاً دوست من بوده، راه را درست نشان داده؟ آیا منذهنی من 

فکرها نچسبیدم؟ با مردم بحث و جدل نکردم که ونگرفت؟ من ستیزه نکردم؟ من مرتب به باورها و گفتگوها 

این طوري نبوده؟ وقتم را تلف کردم بگویم حق با من است تو بلد نیستی؟

ام؟ من شادي بی سبب دارم؟ یا من واقعاً فضا را باز کردهآهمینطور پذیرش وضعیت شخصی ما هست،و خم شدن

من می شود؟ آیا این اعمال من لیا من حس نقص می کنم و خمارم؟ چقدر خرد زندگی وارد فکرهاي من و اعما

خودش بپرسد و کاري هم سازنده است یا منجر به درد می شود؟ این ها سئواالتی است که هر شخص باید از 

اي که من عضوش هستم این خانواده خوشبخت است؟ آیا بچه هاي من در یک محیط آیا خانواده. نداشته باشد

ست و رفتار نیک همسموم بزرگ می شوند؟ یا پر از فضاي عشق است، آنجا عشق رد و بدل می شود و خوبی 

هست؟ یا همه باهم ستیزه می کنند؟ سئوال کنید، است و فکر نیک است و پذیرش است و احترام هست و اینها

یک . بدانید که از روزن آن خانه عشق خدایی نمی آید،ستیزه می کنند،اگر دیدید همه در خماري بسر می برند

. موالنا راهنمایی می کند! کاري باید کرد

و باال نیاییم اگر شما زودا زود پس ما سعی می کنیم تا آنجا که مقدور است عقل من ذهنی را صفر کنیم با سجده، 

نه عمالً که شما بروید پیشانیتان را بگذارید .می خواهید شراب بگیرید هر لحظه باید دائماً در حال سجده باشید

بلکه دائماً احترام بگذارید به نظم زندگی و بدانید که قانون الهی اسمش قضا است، اتفاق این لحظه را براي ! زمین

بیفتد در این لحظه، شما باید با براي شماورد و اتفاق این لحظه بهترین اتفاقی است که می تواندشما بوجود می آ



Program # 682گنج حضور682برنامه شماره 

12: صفحه

گوید کن فیکون، آن می،آن آشتی کنید، ستیزه نکنید، و با این کار زندگی با آن قانون که امروز هم خواهیم خواند

از یک طرف . بزرگ شو: گوید کهر شما میبه حضو،کوچک شو: گوید کهباش و می شود، به من ذهنی شما می: که

. دل شما را باز می کند از یک طرف کمک می کند که شما شناسایی کنید هم هویت شدگی را و درد را بیندازید

ناظر فکرهایتان هستید، ناظر عبور جریان هستی و در حال سجده هستی، در . اینجا هم فقط ناظر هستیدهم شما 

.زي با زندگیحال سجده یعنی در حال موا

گفنت که در میانه چه بوددگر نیارمشرابِ صافی و سلطان ندیم و دولت یار

آید، آید، صاف صاف است، یعنی لرد ندارد ته نشین شراب را، چرا؟ آن لرد شراب از بیرون میشراب که از آنور می

اي ما می توانیم به درجه. ایش شراب نخواهداز هم هویت شدگی هاي برسد که اصالًیعنی انسان می تواند به درجه

برسیم که تایید مردم را نخواهیم، توجه مردم را نخواهیم، از مردم نخواهیم بیایند از ما تشکر کنند، قدردانی 

می خواهند ،و احترام بگذارندکنند، و تقاضاي هزار چیز هم نداریم از مردم، که به ما تلفن بزنند، تعظیم کنند

آنها شراب ناصاف است، قاطی این یکی می شود، در این لحظه شما می خواهید یک .ی خواهند نگذارندم،بگذارند

. پس شراب شما می تواند صافی باشد. مقدار از بیرون بگیرید، یک مقدار هم از آنور، آن دیگر شراب صاف نیست

ما باشد، شما االن نمی خواهید با و سلطان یعنی خدا و ندیمش یعنی همراه شما باشد، مونس شما باشد، دوست ش

و شما آمدید به این لحظه .و دولت یعنی نیک بختی یار شما، نیک بخت شدیم خوشبخت شدیم،خدا رفیق باشید

حالت سکون دارید، اتفاقات می افتند شما را نمی کشند، شما دیگر از جنس اتفاق ،عمق زیادي پیدا کردید

.لطان، از جنس سکوننیستید، از جنس چی هستید؟ از جنس س

مردم می گویند . اي نیست که در بیرون باشدنیک بختی خوشبختی یک پدیده. نیک بخت هستید؟ البته

هاي با شعوري داشته خانه بزرگی داشته باشی، همسر مهربانی داشته باشی، بچهخوشبختی عبارت از این است که

. اینها خوشبختی است؟ نهباشی، اینها خوشبختی است، داشته مقام باالیی داشته باشی، پول زیادخودت باشی، 

هر موقع رد نمی شود . اي است، هر موقع آن خرد از شما رد می شود شما خوشبخت هستیدخوشبختی هم لحظه

.همه آن مخلفات را هم داشته باشید. ولو اینکه پول زیادي هم داشته باشید. بدبخت هستید

آیا این سلطان ندیم که . به این وضعیتی که در مصرع اول توصیف می شودشما می توانید دسترسی داشته باشید 

بشوید، یک وضعیت خدا دوست شما باشد و مونس شما باشد که اسمش وحدت است و شما به سکون آن زنده
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ذهن اینطوري تصور می کند براي این که ذهن در تفرقه است، اوالً . نه: گویدموالنا میغیر قابل دسترس است؟ 

براي ،دید خس هم دارد، خس و خاشاك.بلیخوب ! دش را خس می بیند، پر کاه، من که به جایی وصل نیستمخو

اینکه یک من ذهنی یکیش تصویر ذهنی است یک تصویر ذهنی هم از خدا ساخته، و این من ذهنی را می خواهد 

هزار تا کار ه، اینقدر عبادت کردهخوب اینقدر امتحان کرد. به خدا بچسباند، به تصویر ذهنی، این هم نمی چسبد

شما آدمی هستید که هزارتا کار کردید بعضی هایش هم خیلی خوب بوده . کرده نشده این، نا امید شده دیگر

نشد براي اینکه درست کار نکردي، این یک چیز . آقا نشد دیگر ما چقدر کار کنیم. عبادت کردید ولی نمی شود

.نیستفانتزي، نیست تئوري نیست، ذهنی 

شما با باورها و فکرها می خواستی . ابزارها دست می کشیدیدبیرون می آمدید از آنشمااتفاقاً باید از آن حالت

ولی خود تو غیر از باور هستی، .به آنجا هم راه ندارند،به خدا برسی، باورها و فکرها خدا را نمی توانند بشناسند

شراب . خود او هستیم،بخودمان چسباندیم لخت شویم، عریان بشویمخود تو راه داري، این را از این چیزها که

آید، مردم توجه می کنند به شما، قدردانی می کنند تشکر می کنند، شراب صافی از آنور می. هم صاف می شود

بت گویند، چی می گویند اینها؟ راجع به چی صحشما اصالً نمی فهمید چی می. اصالً مثل اینکه به شما نمی گویند

می کنند؟ 

آن دولت است؟ آن ! آقا فالنی زده و برده چه نیک بخت است: مردم راجع به نیک بختی صحبت می کنند

وقتی . این یار شماست. چرا؟ نیک بختی را شما در این لحظه تجربه می کنید. نیکبختی است؟ شما می خندید

ش نشان نمی دهید، و یک دریا هستید شادي بی سبب و آرامش بدون مزاحمت و اینکه شما نمی پرید و واکن

در میانه در آنجا خیلی چیزها بود ولی من نمی : گوید کهحاال موالنا می.خوب این دولت است، این نیک بختی است

: خیلی برکتها بود، خودش جاي دیگر می گوید. توانم بگویم

دلصد هزاران ترمجان خیزد زغیر ایما و سجلغیر نطق و

صد هزار بیان از مرکز عدم شده ما ) نوشتن(، غیر از ایما و اشاره و غیر از سجل )نطق( یعنی غیر از حرف زدن 

پس یک .و ما براي آن کار آمدیم براي این جهان! بینهایت ما به بیرون ساطع می شود که نمی شود گفت که چیه

فقیت را بوجود می آورد؟ زندگی، براي این که اسمش را می چنین موفقیتی براي ما انسانها میسر است، کی این مو

. اگر این ابیات را عمل کنیم باید در این لحظه بگویید که من نمی دانم.خواهی بگذاري خدا ولی خداي ذهنی نه
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باید. نمی دانم معنیش این است که شما نباید کار کنید نباید کوشش کنید؟ نباید عمل کنید؟ نباید فکر کنید؟ نه

کی؟ موقعی که شما این عقلتان را . آیا او به شما خرد می دهد؟ بلی می دهد.عمل کنید ولی با خرد او با فکر او

،ولی شروع کنید از آسانها، هر موقع اشتباه کردیم می گوییم اشتباه کردم. گفت باید سجده کنید. بگذارید زمین

خیلی خردمندم این یک چیز سطحی ،تباه نمی کنممی دانیم که این وضعیت ظاهري که من اش. هیچ نمی ترسی

. دروغی است، همه اشتباه می کنند، همه عصبانی می شوند، همه واکنش نشان می دهند، و چرا اعتراف نکنیم

آن می گوید که من . هایش هم دروغ است، نمی خواهدآن تصویر ذهنی که خوبها را پهلوي هم چیده که خیلی

من حیثیت بدلی دارم، البته براي او حیثیت ! اسمش را گذاشته ناموس، من ناموس دارمآبروي مصنوعی که موالنا 

اش راه ندهد، باالخره این لیبل بدلی نیست، آدم وقتی خیلی به فکر کردن اعتماد کند و نظم زندگی را به زندگی

که واقعاً اینها باورش می شودآدم ،این خوبه همه را من دارماین خوبه،زدنها برچسب زدنها این خوبه، این خوبه،

ولی خودش که می داند اینطوري . درست است و می خواهد به دیگران ثابت کند که من اینطوري هستمهمه 

نیست؟ 
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هر آنکه می خنورد، بر سرش فروریزد

برو در جهانِ کور و کبود: بگویدش که

ش اتفاق این لحظه باال گرفته ساقی می ریزد و آن هم می اش را با پذیرهر کسی که به ساقی نگاه می کند و پیاله

هایش را نگاه می کند و به جهان نگاه می کند، خوب آن هر کسی که سرش پایین است و هم هویت شدگی. خورد

مثل اینکه یکی بیاید شراب بدهد یا آب بدهد آب را آدم نخورد بریزد به . نمی تواند می را بریزد می ریزد سرش

می ریزد سرش یعنی وارد سرش می کند و ذهنش می کند و سرمایه گذاري می کند آنها را . ف بشودسرش و تل

و هم هویت شدگی ها و می رود به جهان، از جهان زندگی می خواهد، خودش زندگی است از جهان روي دردها 

. را گم می کندهی از این صندوق به آن صندوق، فاصله دو صندوق ،زندگی می خواهد، تلف می شود زندگی

پس ما می می خواهیم بخوریم، براي این کار تسلیم هستیم، براي این کار ، هر آنکه می نخورد، بر سرش فروریزد

از هیچ کس و هیچ چیزي انتظار زندگی نداریم، هایمان را می اندازیم،دردهایمان را می اندازیم، هم هویت شدگی

در اینصورت شما چشمتان از .خواهیم، نمی خواهیم قدردانی کنندما از هیچ کس تایید نمی خواهیم، توجه نمی

به هر صورت شما می دانید کی می بیرون را . جهان برداشته می شود و به ساقی نگاه می کنید و می را می گیرید

.که بر سرتان نریزد،نگیرید، نخواهیدخوب می گیرید، 

شما یا کسی که رد می کند می خدا را چی می گوید؟ می خدا به،وقتی برکت زندگی در این لحظه تلف می شود

جهان ذهن االن گفت کور است، براي این که دید ذهن که بر اساس جدایی و هم هویت .گوید برو در جهان ذهن

شدگی است، که خودش را خصم می بیند، خودش را ناقص می بیند، خودش را بی زندگی می بیند کور است، آنجا 

ین که هم هویت شدگیها در مرکزش است، از گوید کور است، کور است براي ااست اینجا میخواب آلوده: گفت

خدا را جسم .پشت عینک آن هم هویت شدگیها جهان را می بیند و خدا را می خواهد از پشت عینک آنها ببیند

.بیندمیاینطورياستذهندرکهمی بیند، کسی

کبوديدائماًذهنیمن.پوشیدهعزالباساینکهیکیدارد،معنیدوکبوديگفتهمابهقبالًهست،همکبود

اش سبببیشاديایناستآمادهلحظههرکهخداخوانم،میبرایتانهماالنداشتیم،همگذشتههفتهپوشیده

واهدخمیما،جاندررااش زندهزندگیما،فکردرراخردشما،بعدچهارایندرکند،جاريماوجوددررا

بیرونیتوجهبیرونیهايخوشیجايبهرااش سبببیو شاديبکندعشقجنسازکندلطیفرامااحساسات
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لباسکنندمیانتخابمردمولیکند،میارتعاشعشقنیرويباذراتشواستسالمبدناین.کندماوجودوارد

هویتهمسربراش غصه.باشدنداشتهغصهیدکنپیداآدمیکشمادهند،میترجیحراغصهبپوشند، مردمعزا

نظربهاینازچرا بهترمی آیم؟نظربهمردمنگاهدرچه جوريمنکهاستاینسربراش هاست، غصهشدگی

آیم؟نمی

کننداقرارکنند،کاراینکهجايکنند، بهمیقایمبفهمند،مردمرادردشازپرخانوادهکهاستاینازاش نگرانی

خودشانرويجداجداشوهروزن،بشویمتسلیمکنیم،چارهبیاییمکند،نمیکاردرستخانوادهاینآقا:گویندب

توگویدمییکیآن ،فهمینمیتوگویدمیکنند،همکاريتشریک مساعی کنند، ،باشندمهربانهمباکنندکار

.استکبودوکورجهاناینجادرشوندمیبزرگمحیطیچنیندرهابچه، فهمینمینداريعقل

ذهنیمنواقعاً. برودراهخودشاگر،دیگرزندمیآنورووراینبهراخودشرکو،آدمزدنبهاشارهشایدکبود

زندگیمعناي،کندمیوابستهرازندگیآیدمیمرتبونداردرازندگینظم،نداردراحضورنورکهستاانسانی

فرواینهاوهستندرفتنیبینازچیزها،هستندگذراهاوضعیتاینهاوهاوضعیتبهیزهاچبهکندمیوابستهرا

حالیدربامکناراز، باالباالباالرودمی،داردمیشبرغرور، خوردمیغصهبگیرددرساینکهجايبه.ریزندمی

درس،بشودترمیمتاکشدمیلطوهامدت، شکندمیجایشیکپایینافتدمی،کندمیکامرانیاحساسکه

بروگویدمیریزدمیفروسرشبرنخوردمیکسی:کهگویدمی.استکبودوکورجهانجهان،این.گیردنمی

.کردیمزندگیجهاناینتويآمدیمماوجهانایندر

جايبهچهمبگیریعزايجابهچهراکبوديکبود،وکورجهانازموالناآموزشازاستفادهباخواهیممیاالنو

میاالنمن.ایدآمدهزیاديمقدارایدآمدهشماوبیاییمبیرون،خودمانکردنزخموورآنووراینخودزدن

دیگرراگلهایشوگلیمآندیگر،ترسندنمیهاخیلیکنند،میاعترافهاخیلیشوند،میخمهاخیلیبینم

استهمماصالحوکنمنمیدگینزکهمنبوده،مصنوعیآبروياینهابودهمصنوعیاینهاگویندمی، انددریده

داریم؟عمرمگرچقدر،بگوییمراراستشکه

داشتهعمربگوییمسالسیسال،بیستخوب،باشدزندهچقدرنیستمعلوم،استسالششصتکهکسییک

کبودوکورجهاندرکهبگو، کردماشتباهکهبگو،کناستفادهاتتجربهازباقیماندهفرصتایندرخوبباشد،

.بودهمنتقصیرکهبگو، سرمدریختنرامی، نخوردممیکهبگو،بودم

.خواندیمقبلهفتهراشعراینببینید،بله



Program # 682گنج حضور682برنامه شماره 

18: صفحه

41مولوي، دیوان شمس، ترجیعات، شماره 

ی کبودیتنِ تو چو اهلِ مامت، بنپوشدغلطم، ترا اگر خود نبدی وِصال و فُرقت

تاپنجکهمانحستاچندبوسیلهکهاین،تفرقهدیدذهنی،مندیدهمینیعنیبدوخوب،دیدندوییاین

لباسماکهشودمیسببدیدطرزاین،بعدشقضاوتومافکرواستشنیدنودیدنبیشترشبینیم،میاست

شما،ایدنچشیدهرازندگیسبببیشاديحاالاتوداریدغصهوغمزندگیتاندرشماگرا. بپوشیمعزاکبودي،

در.پوشیدیمعزالباسمایعنی،درآوردهصورتاینبهذهنیذهنی،شدنیکیوجدایییعنیفرقتووصالرا

رکتحبهکههمینسکون، هستیمخدائیتهستیم،سکونجنسازما، استشاديجنسازمااصلکهحالی

فکرروشماست،زندگیروشاین. باشیمغمگینماخواهدینمموقعهیچخدایعنی، شاديشودمیدربیاید

.شویممیمتوجهداریمیواشویواشآوردهدرصورتاینبهراماکه،ماستدانشادعاياین، ماستکردن

خنورد عاقل و ناسود و یک دمی نَغُنودخورد مُردهدر این جهان که در او مُرده می

یکآمده،استخدائیتوهوشیاريکهانسانجهانایندر، کردنپیداآرامشیعنی،میدنآریعنیغنودن

شودمیبزرگوکوچکفکرحرکتیعنیکردنفکرباکهذهنیتصویراینکندمیفکروساختهذهنیتصویر

و ایناستیزندگخودکهداریمعینیکمااینکهبراي.استمردهکهاستمشخصذهنیتصویراینواستآن

وداریدآرامشوهستیدشادبراي این که،هستیدزندگیجنسازکهدانیدمییقیناًوعیناًشماکه،استحضور

.نیستوابستهبیرونیچیزهايبهباالآیدمیجوشدمیشمادروناز،استعینیشماشاديوآرامشاین

چیزهايایناینکهبراي،ترسدمیدائماًوشدهدرستونیبیرچیزهايباشدگیهویتهمازذهنیتصویرایناما

زاکهمردهایناما.استزندهیکیآناست،مردهاینپس،بریزنداستممکنیاریزندمیفرومرتببیرونی

میمنبهذهنیمتصویراینگویممیمن،خوردمیراچیزيیکفکرخورد،میراهافکردائماً،استفکرجنس

، کنماضافهاینرويبگیرمراآنخواهممی.استدیگرذهنیتصویریکخانهآنحاالبخرمهمراخانهآن:گوید

.شودبزرگاین

توجهخودخوریم،میرابیرونیمردهچیزهايذهنیتصویرعنوانبهما دائماًکهکنیدتوجهمردهخورد،میمرده

. استمردهچیزهمردمدانیقدر، استمردهچیزمردمتشکر،استمردهچیزمردمتأیید. استمردهچیزمردم
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مصرعاینخوداصالً. مردهخوردمیمرده.استمردهچیزاین آیدمیخوشمانوگیریممیمردمازکهچیزيهر

هچدارم؟جانام؟مردهمثلِمنام؟ هکردعملهامردهمثلِمنواقعاًآیاببینیدشما.استکنندهبیدارخیلی

من؟هستذهنییاهستعینی،هستماوجنسازمنمو داردوجودخدااصالًکهمنیقیناین؟ منعینماندازه

؟شدمتبدیلاوبهعیناًیا؟دارمقبولراخدامیفکرهاوباورهااساسبر

خودشرويهدوباراالنکهاستقدیمهوشیاريهمان.هستیموبودیماوجنسازماقدیمازکهدانیدمیشما

دیگرهايمردهبهرامردگیما.کنممیبازيدارمفکرهابامنوهستذهندرهنوزیاشدهنهایتبیوشدهقائم

کههستشدگیهویتهمکنیدتوجه،شدههویتهماطالعاتخواهند،میاطالعاتماازمردمدهیم،می

خوبهمخیلیمدیریترشتهدرداریدعاتاطالداریددانششما.استخوبهمخیلیدانش،هستمردگی

منرادانشاین کهببینددیخواهمیهنوز،دهستیموازيهنوز.دنیستیهویتهمباهاشولی،چیزيدر هراست

.خوردنمیبدردهممندانشایننباشدآنتااست،زندگیجنسازکهکنمسواربایدزمینهروي

جانیکبعنواناول.باشیدزندهاوبهباشید،حضوردرشماکهکندمیعملدرستموقعیشماپزشکیدانش

میذهنیتصویریکهمنآ،هستیدذهنیتصویریکاینکهنه،ببینیدزندگیراطرفآنزندهزندگیزنده،

واستمردهچیزیکهمآند،بگیرخواهدمیپولخوردهیکبعد،بیندمیرادیگرمردهیکمردهیکوبینی

، خورد مردهدر این جهان که در او مرده می.نیستدرستاینطورينهدهد،میبهشمردهاطالعاتیکدبع

نبود،آسودهونخوردراخداییمیموقعهیچعاقلیعنی، ووناسودعاقلنخورد: بدهیمادامهراکارایناگرحاال

.نداشتآرامشلحظهیکیعنینغنود،لحظهیکحتی،یعنینیاسود

فکرهیچندارم،ايدغدغههیچ، »منآراممبعج« ماکهبودهايلحظهآیااالنکنیمسوالخودمانازماواقعاً

انتقامبایدمن کردهراکاراینمنبه:بگویم،باشمفکرشدراالنکهنیستانسانیهیچاي،کنندهمضطرب

کنندهمغشوشفکراینکهشودمی،شودمیندبلهیکنندهمغشوشفکرهاي.ناراحتمبکنم،راعوضشبگیرم،

؟استخوبشماخواباصالًبخوابم،خواهممیآسودم،لحظهایناالنمن:دیبگویشماواستپارازیتکهبخوابد

؟باشیدآسودهتوانیدمی

بیرونازرامیکهچرا،نخوردهممیآنازنیاسود،اینگویدمیهستمتکیذهنیمنعقلبهکهکسی

:دهدمیتوضیحداردببینیدبله.کندمیجستجو
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زهی شراب و زهی جام و بزم و گفت و شنودچو پاک داشت شکم را، رسید باده پاک

ببینیموبشناسیمراذهنیمناگرمایعنی.خوردنمیهممردهرفت،بینازمردهاینداشت،پاكرادرونشچون

شدیم،همانیدهیاایمشدههویتهمهم،دردهاباماحتیشدهدرستهاییشدگیهویتهمچهازاینکه

بهکهاولهستیم،چیزهااینجنسازماحقیقتاًکنیممیفکرمایعنیهمانیدگی.شناختیمراهاهمانیدگی

اینوببخشیموجودحستوانستیم،شدهارائهمابهفکربصورتکهچیزهاییاینبهآمدیمهوشیاريصورت

.هستیماینماکهبگوییمراودوجحس

هویتهمهچیذهنیمندانندنمیکهآنهاییهوشیاري،هايخاصیتازیکی.بکندراکاراینتواندمیهوشیاري

شوند،میایجادهوشیاريدرفکرهاکهدانیدمیکند،میایجادرافکريیک، هوشیاريآیدمیکههچیشدگی

واکنشمن،بکندحرکتوقتیفکراینیعنیوجودحسدهد،میوجودحسنآبهکندمیایجادرافکريیک

اینکهآیدمیبوجودذهنیتصویریکوجودحسازپرفکرهاياینپیوستنهمبهازنتیجهدرو.دهممینشان

.استذهنیمن

بیرونی،چیزباشدگیهویتهمیعنیناپاکیاست،ناپاکیازپرمرکزشیعنیشکمششکمش،ذهنیمناین

آنازما،جسممرکزنه، مامرکزبشود،تشکیلزندگیخودزایا،بودنازیا،خداازیاعدمازبایدفقطمامرکز

وقتی.ماستدلیاماستسرآنهمیشه،کنیممیمراجعهمرکزيیکبهما،گیریممیراچیزهمهماکهجایی

رسد،میورآنازکهاستايبادههمپاكة بادرسد،میپاكة بادشد،پاكهاشدگیهویتهمازمرکزاین

چیزيهیچهم آنهاازنیستیم،بیرونیچیزهايجنسازدیگرماهاشدگیهویتهمازشدتمیزمامرکزوقتی

اساسبرهمراموفقیتمانوخواهیممیخوشبختینهخواهیم،میهویتنهخواهیم،میزندگینهخواهیم،نمی

.نداردبستگیچیزهاآنبههممازندگیمعنیکنیم،نمیبناآنها

آدممادروپدربعنوانکهاستراحتخیلیکند،میتعریفرامعانیاینذهنیمنکهوقتیمعانی فرو می ریزد 

مایتح،کنیسرپرستیراهاتبچهبایدشمانهام،زندههامبچهبراي،استهامبچهاینمالِزندگیمتمامبگوید

زندگیمعنیولیبدهی،عشق،کنیحمایتهممالینظراز،کنیتربیت،بدهییادبهشان،کنیبزرگشان،کنی

برايحاالدیگویمیشود،میمعنیبیشمازندگیروند،میشوندمیبزرگفردااینهاچون،نیستاینهاشما

نمیهمرامنسراغاصالً،دهندنمیگوشمهمنحرفبهرفتندشدندبزرگکهاینهااصالً،منامزندهچی
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کهکنیفکرهنوزکه،باشیداشتهانتظاراتیوراپدري یامادرينقشبدهیامتدادکهمجبوريموقعآن.گیرند

.دانندنمیرامنقدرچراگذارند،نمیاحتراممنبهچراببینند،رامنآیندنمیچراهستی،مادریاپدر

برايزندگیازمنظورومنبرايزندگیمعنايیامنبرايرازندگیمعنايگفتیرا،زندگیعنیمکهکردياشتباه

نددشبزرگلحاظهرازشماحمایتازپرعشقازپرمحیطییکدرآمدندهابچهنه.هستندهامبچههمینمن

،بشودشستهذهنیمنازبایدآنوشودمیتماممادريوپدرنقشسالگینوزدههجدهنیستند،شمامال. بروند

نیست،منزندگیمعنايمنمقامدیگرشویممیمتوجهرااینهامادیگرهمینیعنیداشتپاكچوبشود،پاك

بچهنیست،هممنپول،نیستهممنخوشگلینیست،هممنبدننیست،مندانشنیستمنزندگیمنظور

کهاستاینمنزندگیمعناينیست،منزندگیمعنايمنازياجنبههیچونیستهممنهمسرنیست،هممن

.بشومزندههوشیاريآنبه

ة بعهدشمامرکزیاشماشکمکردنپاكمسئولیت؟کنیدپاكرامرکزتانتوانیدمیشمااستاینسوالحاال

خیلیگویدمیکهاستذهنیمنایندوباره.کندپاكتواندنمیدیگرکسهیچشما،شخصة بعهدکیست؟

آناتفاقاً!نیستچیزينوهمچداد،خواهدنجاتراماآمدخواهدیکیبدهد،نجاترامنبیایدکسییکبوخ

نمیشماوبخیزدبرخواهدمیاالنهستیمنتظرشکهآنبدهد،بادهشمابهخواهدمیاالنهستیمنتظرشکه

.کنیدباز، ذهنیمنگلکاهگرفته؟چیاالنراشرابخُمِاینروي.ذهنیمنبعنواندگذاری

جامتواندمیلحظهایناتفاقکهبگوییدتوانیدمیشما!جامیچه.شدجاريشراب!شرابیچهبهبهگویدمی

وخیرازغیرزندگیبینیم،میذهنیمنچشمبامامنتهاهستهماولشها،نیستاولشاتفاقیهرباشد،شراب

هیچ چیز .داردعشقدارد،لطفدارد،بخششفقطدارد،برکتوخیرفقطخدایعنی.ندارددیگريچیزبرکت

. دیگر ندارد

رحمی در از حرکت غلط ما، از عقل من ذهنی، از جایی که پس می گویید این آتش و این درد و غم از کجا آمده؟

.که ما موقتاً باید می بودیم

زندگی و این خوبهایی که انتخاب می کند موقتی است و نسبی این معانیکه از دید غلط من ذهنی که نمی فهمد 

موقتی و نسبی، هر چیزي که شما می گویید خوب است و می خواهید بگیرید : است، به این دو کلمه توجه کنید

نسبت به یک چیزي در بیرون است این، ،عوض خواهد شد و نسبی است،در حال گذر است،استاین موقتی 

این نیک مطلق هم چیز فکري نیست فقط، چیز ذهنی نیست .یست، مطلق فقط از آنور می آیدبطور مطلق نیک ن
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پس قالبهایی که پیش .که شما بگویید من تجسم می کنم این را، حقیقی است، می تواند در این لحظه بیاید

سخت است، اتفاقاً پایین خودش آید، اتفاقاتی که می افتد به به، به به اول باید اعتیادمان را ترك کنیم، اولش می

توضیح می دهد، می گوید تو خلیلی و این من ذهنی شما نمرود است، به محض اینکه بخواهی شکمت را پاك 

.درد شما نباید بترسیتهدید می کند ترا به آتش، ،بخواهی بتهاي ذهنی را بشکنی،کنی

فرض کنید همه افراد انسانی : که نداردچه بزمی است؟ شما یک تجسمی بکنید که حاال تجسمش است اشکالی 

روي زمین به حضور خدا زنده بودند، و هر کدام شراب شادي بخشی بدنیا پخش می کردند و درونشان می جوشید 

آیا شما می توانید بزم ولی چی می شد؟ چه بزمی می شد؟ خوب این نیست. بی سبب و از آن فیض می بردند

همسرتان از جنس زندگی است، ،بزم خانوادگی شما از جنس زندگی هستیدخانوادگی داشته باشید که در این 

در او هم حضور می . حضور حرف می زند،زندگی حرف می زند،یعنی وقتی شما به او نگاه می کنید حرف می زنید

خودش از طریق شما صحبت می کند، خودش از طریق شنود و حضور پاسخ می دهد حضور خودش است، 

ود، پس یک گفت و شنودي اینجا است که استاد صحبت می کند فقط، یک استاد هم بیشتر همسرتان می شن

.بچه هایتان هم از آن جنسند،نیست

آیا در آن مجلس چه جور اتفاقاتی می افتد؟ چه جور فکرهایی آید،این شرابی که اینجاست دائماً از آنور می

خودش گفت من نمی توانم د می شود شما بگویید؟درست می شود؟ از این فضاي وحدت چه جور فکرهایی بلن

شما من هاي ذهنی را در نظر بگیرید .گفتننیارم. براي اینکه به حرف در نمی آید!بگویم در آن میانه چه بود

مجلسی که دارند مجلس اختالف است، مجلس دعواست، مجلس قهر است، مجلس انرژي بد است، هیچ کس به 

شما متوجه بشوید حرف شما شنیده شد ،گوش دادن. وش هم بدهد نمی فهمدگ. حرف دیگري گوش نمی دهد

. شما حرف آن را شنیدید

طرف مقابل همه را بشنود و او هم حرف ،بسیار بسیار نادر است که یک کسی حرف بزند. کی ما اینطوري هستیم

، اگر اینطوري بود که فهمم اوضاع رابگوییم که االن من می،بزند و ما همه را بشنویم و خودمان را جاي او بگذاریم

باده پاك از آنور نمی . چرا اینطوري نیست براي این که مرکز ما پاك نیست. ما قهر نمی کردیم،ما دعوا نمی کردیم

ما اصالً دور نیستیم از آنجا،می کندتوصیفهایی که این غزلپس صحنه،دوستان ما از آنجا دور نیستیم. رسد

خودمان که می توانیم . می توانیم عوض کنیمکه نمی توانیم دیگران را عوض کنیم خودمان را درست است که ما 
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با تشریک مساعی بین زن و شوهر می توانیم این کار را در محیط کوچک خانواده.حرف بزنیم خودمان بشنویم

. بچه هاي ما به ما نگاه می کنند. بکنیم

ها پردودنبینی آتش دل را و خانهشراب را تو نبینی و مست را بینی

ها را می یا خانه ها پرِ دود، می گوید تو شراب را نمی بینی مست را می بینی، و آتش دل را نمی بینی و دود خانه

ما شراب بیرونی را می شناسیم، مثال کسی به ما توجه . خوب شراب از جنس بی فرمی است، فرم که ندارد. بینی

بگوید شما دانشمندید و من قدر شما را می دانم ما متوجه می به ما میم این را، کسی کند می فهبدهد تایید 

یعنی چون هوشیاري جسمی داري، انسان به ،مست را می بینی.ولی شرابی که از آنور می آید فرم ندارد. شویم

تو نبینی و مست شراب راحضور رسیده و عارف را جسم می بینی، می گوید مست می بینی جسم او را می بینی، 

، آیا ما این بدن هستیم بعالوه فکرهایمان بعالوه هیجاناتمان، خشم و ترس ما خومان را هم جسم می بینیم،را بینی

. ترکیب اینها هستیم؟ نه. نیستیم این. بعالوه این زندگی یا جان حیوانی مان که هی باال پایین می رود؟ نه

بعد خودش خودش ،خدائیت می رود به جهاناین آن خدائیت هستیم، ما آن هوشیاري هستیم، آن بودن هستیم،

کسی نباید مزاحمش بشود، و بعد بر می گردد روي خودش بینهایت می شود، قائم می شود، قائم را بیدار می کند،

از جنس خدا می ،کسی که قائم به ذات است، خودش را از جنس مستی می بیند. به ذات هستیم ما، باید باشیم

.یندب

شراب را هم می بیند، می بیند که مرتب این خالقیت، این خرد این شادي و این آرامش در او برقرار است، اما 

گوید فکر شریف است، فکرها و هوشیاري جسمی دارد می. کسی که هوشیاري جسمی دارد نه نمی تواند ببیند

ولی ،ورها جسم اند، اصل خدائیت است در ماباورها هستند که خیلی محترمند، نیستند، فکر یک کارکرد است، با

ها و دردهاست انسانها را فقط جسم می انسان من ذهنی که مرکزش، شکمش پر از ناپاکی است، هم هویت شدگی

از آن بر امی گوید فکر حالل مشکالت است، ولی یک فضایی هست که فکره. به فکر خیلی اهمیت می دهد. بیند

و فکرهاي برخیزنده از آن فضا نیستیم، فکرها از ما بر می خیزند، نمی شود یعنی ما آن فضا هستیم،می خیزند

بعد این فکرها ما را تسخیر کنند و متوجه نشویم که اینها از ما خلق ،دون شان ماست که فکرها از ما بر بخیزند

ه دل ما ناپاك است و از ما خالق فکر هستیم، خالق باور هستیم، آتش دل را هم نمی بینیم براي این ک. می شوند

عدم درست نشده، درون ما بینهایت نیست، اگر بینهایت بود تنور عشق روشن بود، خوب می سوخت، درون ما پر 
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،بیندنمیذهنیمن،استدلآتش،تابدمیاز آنجا شادي آرامش خرد، هزارتا چیز دیگر به بیرون ،از عدم

درستچون،کنندمیپردودراخانه؟موقعآنکنندمیکارچی.بینندنمیدارندجسمیهوشیاريکهانسانهایی

.سوزندنمی

همدودازپرمامرکز.کندمیدودنتیجهدر،نیستتنظیم،کندنمیکاردرستکههستیمموتوريشبیهما

بوجودهاواکنشازکههستیمهاییخشمازپرماکهبینیدمی،آنهاعقلودردها،جسمیهوشیاري،شدگیهویت

رنجشازپر.رفتگرفتمندستازراچیزآمدیفالنچرا؟استنرسیدهمابهچرااینکهگوییممی.آیدمی

دررادلمانکهبایستیمیسنییکازپسما.استآمدهماهايخواستهازماتوقعاتازمارنجشهاي.هستیم

مالزیادوکماصالً،رسدمیزیاد،رسدمیکمحاالکهبگوییم.کنیمپاك،شویممیپختهشویممیبالغحالیکه

.هستمکاراینمسئول،دارمنگهپاكرامرکزماینبایداولمن.استذهن

لحظهایندرکهکسی.دید،کندمیهمدیدبهاشاره،بینینمیرازندگیشرابیعنی،بینینمیراشراب،بله

ازبیتچنددوبارهو.بیندمیتیکهیک،داردرازندگینظمودید،ستنیذهنشباهویتهمواستذهنشناظر

:گویدمیبخوانمرباعییکاولبدهیداجازهبله.باشدتکرارشاید،خواندخواهمبرایتانمثنوي

1548مولوي، دیوان شمس، رباعی شماره 

خویش چه میخواهی توهزین تفرقای دل گر ازین حدیث آگاهی تو

سرمایهیعنی،درآمديتفرقهبصورتاآلنکههوشیارياي،مناصلاي،مندلايبگوییدمرکزتانبهشمااآلن

میخودازجدارادیگران.بینیمیجداراخودت،آنهاستبراساسهمدیدتومختلفچیزهايدرشديگزاري

اینازهستیآگاهاگر.بینیمیجسمهمراخدا،بینیمیجسمراچیزهمه،بینیمیجسمیهوشیاريبا،بینی

تعاریفباحاال؟ بیندمیجوريچهذهنیمنکهبفهمیدبایداً واقع،نیستیدهماگر،هستیداآلنشماکه،موضوع

؟بیندمیجوريچهزندگی،فکري

اینوستههمشماوجوددراینواستمربوطچیزهمهبهچیزهمهواستناپذیرتقسیمیکتايیکزندگی

وقتیکهاستنخوردهدستجنگلهماننظماین.کندکارپنهاننظمنآگذاردنمیذهنکه،استپنهاننظم

،بدهمتوانمنمیتشخیص؟استکدامبدش،استکدامخوبشاینجاکه،شودمیگیجیکدفعه،آنجارودمیذهن

همماکهبگویدخواهدمیموالنا.داردراخودشنظمنخوردهدستجنگلحالیکهدر،ایناستمرجوهرجاین
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این،کندجداچیزهمهازواستخوباینبگویدبیرونبکشدراچیزيیکبیایدذهناینکه.هستیمآنطوري

.نیستدرست

،استذهنیعنیتاریکۀ خاندرفیلکهگفت.خواندیمرافیلداستانسومدفتردر؟فیلداستانهستیادتان

نیستحضورنوراینکهبراي؟استتاریکچرا،ذهنتاریکیدرخواهیممیما.اآلنماستذهندرزندگییعنی

گویدمیحاال.استزندهاستتیکهیکفیل.استزندگیفیل،اآلنببینیم نداریمماراپنهاننظمآن،آنجا

بهرادستشانکورمالکورمالفتندرمیمردم،بودتاریکچونبعد،بدهندنشانرافیلاینبودندآوردههندیان

گویدمیمورددراینکه،شانحستاپنجاینبایعنیزدندمیفیلازجایییکبه،زدندمیفیلازجایییک

.حسیهربا،شانحسبایعنیکندنمیفرقی،المسهحس

تاپنجماکهذهندر.حساتپنجاینبا،بشناسیدتوانیدنمیبشناسیدراخداخواهیدمیشماکهحسیهربا

کافیاینکهبگویدخواهدمی،حستاپنجهمیکیهستندفکرهایکی،دیگرنداریميدیگرچیز،فکروحس

این،ببیندکندجداکلازراکوچکیجزویکخواهدمیاینچرا؟بیندمیغلط،کندمیفکرغلطاین،نیست

.زندگینیستطوري

بدیااستخوباینکهبگوییمکنیمجداراچیزيیکتوانیمنمیرویممیماکهمهنخوردهدستجنگلدر

يدیگردرختپوسیدهدرختتويازاستپوسیدهدرختیک.استهمقاطیبديوخوبیاینکهبراي،است

بی.استنظمیبیعیناین.بدهمتشخیصتوانمنمیمن؟استکدامبدشاستکدامخوبشآقا،زدهجوانه

حستاپنجباذهنکهبگویدمابهکهکندمیسعیچقدرموالنایدببین.استذهننظرازنظمیبی،نیستنظمی

.تفرقهگذاردمیرااسمش.بیندنمیدرست

پایشبهیکی،بودبادبزنشبیهفیلکهگفتآمد،گوششبهزددستیکی،بودتاریک،تورفتندمردماینبعد

شبیهآن،زددستخرطومشبههمیکی،استستونشبیهفیلگفت،استستونشبیهپایشخوب،زددست

؟اینهاچیعنیی،استتختفیلاینگفتزددستپشتشبههمیکی،استناودانشبیهفیلگفت،بودناودان

گراکهاستواضحخوب.بیرونآمدنداینهاوبودندزدهدستفیلکلازکوچکیقسمتیکبهاینهایعنی

قبولاینهابایدولیانددرستهمهذهنیلحاظبه.شدخواهددعواشانکنندجدل.وبحثفیلسراینهابخواهند

.هستکیشبیهفیلکهببینیم،کنیمجدلوبحثخواهیممیفیلسرحاال.بیندنمیدرستذهنکهبکنند

.ذهنلحاظبهگویدمیدرستهماواستناودانگویدمیهمیکیگویدمیدرستواستتختگویدمییکی
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درستهمآناستبادبزنگویدمیهمیکی،بلهاستدیدهستوناینکهبراياستستونگویدمیهمیکی

در،ماندنمیفیلدیگرببریدراگوش،ببریدراگوششماکهنیستاینطوري.استکلیکفیلحالیکهدر.است

استوابستهبقیهبهاین،استخوبتانچیزیکوهستتانجوانیمثالییمبگوکهشماوجودکلازقسمتینتیجه

گوییدمیاگر،استخوباینبگویید،کنیدجدارارویدادهاووضعیتهاشماشودنمی،هستیدکلیکشماو

منهايکردنبدوخوب،بدهاوخوبهااینوبودنموقتیهمیکی،بودننسبییکی،چیزدوتااینباشدیادتان

.بشویدوابستهبهشنبایدشمایعنی،استتوهمالًآمذهنی

اینطورکهحاال؟توآگاهیحدیثاینازگویدمیموالناپس؟شدعایدچیزيگفتیمکههاییصحبتاینازخوب

میماشکهدیديآنمن،فکرتانبااآلنکهگوییدمیشما.استغلطدیداین؟توخواهیمیچیدیداینازشد

اتفاقباآشتییالحظهایندرزندگیباشدنموازي.لحظهایندرزندگیباشدنموازيبا؟کنمپیداکجاازگویید

.بودیداولازکهکندمیهوشیاريآنجنسازراشمالحظهاین

تمامواستسطحیچیزیکذهنیمن.نداردذهنیمناماداردزندگینظمداردزندگیدیدهوشیاريآن

؟هستچیفیلسراختالفهمهاین.استشدهدرستهاتیکهتیکهبراساسذهنیمن.استبیرونبهحواسش

می گویم،درستمنگویدمیدینآنگویممیدرستمنگویدمیدیناین.خداسترمزفیل،هستخدایک

میدرستمنگویدمیدینبی،گویممیدرستمنگویدمییکیآن،گویممیدرستمنگویدمییکیاین

.اندزدهدستفیلازکوچکیۀ تیکبههرکداماینها.گویم

.باشدداشتهوجودشودنمیگوشبیفیلاینباباکهدیدندمیرافیلهمهبودشمعیکآنجااگرگویدمیموالنا

کههرچیوخداییدبگو،کائناتکل.استناپذیرتجزیهکلیکاش کل.نیستپافقط،نیستگوشفقطاین

اینبهکنیداعتمادخیلینبایدشماوبیندمیراآنوگیردمیراکوچکیۀ تیکیکذهن.استکلیکهست

بشودزیادآدمپولاستخوبسودآقا.داردتقریبیکاربردبقابرايوبیرونعملیمصارفبرايدیداین.دید

خدابهبرسیزندگیبهدیداینبابخواهیاگرولی،بشودزیادشپولآدمکهداردرافایدهاینحاالخوب است،

!توانینمی،برسی

بهصدمه.استکردهتصادفکردهمیرانندگیبودهعصبانیاینخوب،کندمیتصادفمثالًآیدمیکسییکو

بهزديکرديرانندگیتوببینگویدمیقاضی؟چرا.بدهدجریمهبایداینگویدمیقاضیبرندمی،زندمییکی

شخصآن.زديراصدمهاین،هستیکیندارمکاري،توزندگیموضوعاتتماماز،کنممیجدارااینمن،یکی
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خوب.بودمخشمگین،بودمکردهدعواهمسرمباکردممیرانندگیاینطوريوقتیمنباباگویدمیگرددبرمی

میبدهیدامتدادرااینهااگر،شوممیخشمگینفالنیخاطربههممنباباخوب،شماچراهمسرشسربروند

منگویدمی.بشنودراچیزهااینکهبیایدنداردوقتقاضیبرايولی،استمربوطچیهمهبهچیهمهکهبینید

کرديمیرانندگیشماکهاستاینذهنیشعامل.دارمهمذهنیعواملسريیکوکنممیجداراموضوع

.نزنحرفهمزیادندارمهمحوصله.بدهیبایدهستیخسارتعاملشما،زديخسارتوکییبهزدي

حاال.استکلیک،استوصلهزارجابهواقعههمینولی،راواقعهیککندمیجداذهن،عملیکارهايبراي

برايولیکنیمبررسینداریموقتمااینکهبراي،خوردنمیدردبههمآنجابرايخوردنمیدردبهقاضیبراي

ایجادبراي،استکردهکارحدوديتاشمابرايهمعملیچیزهايدراگرذهندیدکهبدانیدبایدشمازندگی

گویدمیراهاهمیندارد،استغلطدیداین.نداردکاربرداصالًشدنخودتان،خودتانباخدابامردمباارتباط

توخواهیمیچهخویشۀ تفرقزین:دیگر

آن حلظه بدانکه مشرک راهی تویک حلظه که از حضور غایب مانی

مشركوبینیمیذهنیمندیدباکهبدانموقعآناش معنیاستواضحبشويغایبحضورازکهلحظهیک

رویداديیکراوضعیتییکديیدموقعهر،سادهکنیمخالصهموقعهر،دیديدیدنجدادچارهرموقع.راهی

راکارایناگرو.بینیمیذهندیدباداريکهبدان،بداستیااستخوباینبگوییخواهیمیوکرديجدارا

اینبهرااینبهراتانیزندگازمنظورتوانیدنمیشماواستنسبیواستموقتیشماخوباینکهبدانکردي

،باشدشمادانشیا،باشدشماجوانیخواهدمیاشدبشمازیباییخواهدمیباشدبچهخوهدمیحاال.کنیدوصل

خواهدمیهرچی،باشدمردمئیداتیا،باشدشماموفقیتیا،باشدشماپولخواهدمیباشدشمامقامخواهدمی

.ریزدمیفروواستگذرحالدریعنیموقتی.استموقتیونسبیاین،باشد

بهاندازدمی،کندمیجداجهاناینبهآوردمیراانسانکهددارزندگیکهاستفرآیندکهگویدمیحاال

چهکهزندگیکاردرکنیدتاملکهآوردمیفشارمابهدردهااینو.آوردمیدرد،غلطدیدتفرقهاین،تفرقه

دیدهمینبهراجعبیایممنشایدجلسهچند.موالنامخصوصاًکنندمیکمکمابهبزرگان.شودمیباعثچیزي

بعدبله.بارچندینخواندمرااینها،دوستدیددرکنفناراخوددیدبیاتوکهگفتکههستیادتان.کنمصحبت

:کهگفت
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غَرَضکُلِّاودیدِاندریابیالْعِوَضنِعْمَاودیدِرامادیدِ

.بلهرابیتاینخواندیمبارچندین

استدوستدیدکهآناستآندیداستپوستباقیواستدیدآدمی

رامادیداودیدمعضنودستازراپاركنظماگر،بگیریمرااودیدوبدهیمدستازرادیدمانمااگریعنی،الْع

میپنهاننظمبا،بیندمیتیکهیککهبگیریمرااودیدوبدهیمدستازمارادیدنجداوکردنجدااگر،بدهیم

بوجودزندگیهمهرااتفاقاتکهبینیدمی،استمیسرلحظهایندرتسلیمباکه،ببینیداودیدبااگرشما،بیند

مابراياتفاقبهترینحتیوباشددوربهزندگیقانونازاینوبیفتدلحظهایندرکهنیستاتفاقیهیچ.آوردمی

بداتفاقاینماکهبیاموزیمبتوانیممااگروزندگیلحاظبهداردپیغامییکافتدمیاآلنکهاتفاقیینا،نباشد

؟دهدمینشانراچیزيچه،ریزدمیفروچیزيیک،مابراياآلنافتدمیکه

راچیپس؟ینیمببمارااینخواهیمنمییعنی،گذراچیزیکبهکردیموصلرامانزندگیماکهدهدمینشان

گویدمیریزدمیفروکهدوتایکیونچ،شودمیباززندگیبسويايپنجرهببینیماگرو؟ببینیمخواهیممی

متوجههمخلیل،بلهخلیلهستپایینخلیلگویممیاینکهعلت.دیگربودهمینهمخلیل،ریزندمیفرواینها

کهچیزيآنکهشدمتوجهخلیل.هستندآفلگذرندمی،ندهستگذرا،باشندفکرهاکهذهنیهايبتکهشد

دوستمن،استآفلوگذراستکهچیزيآنگفت،استبتواستنسبیواستموقتی،نامدمیخوبذهن

همهکهرابیرونبتهاي.رابیرونبتهاينه.شناختراذهنیبتهايیعنی.ماازکدامهرخلیل؟کیهخلیل.ندارم

تويرفت،شدشکستهبتهاآنولی.نیستخداکهاینکهاستمعلومبسازيچوبازراچیزيیکدانندمی

ذهنیمن.پرستدمیراآنوخوردمیراآناستمردهکندمیراپولتجسم.پرستباورشدانسان.انسانذهن

.پرست

شودمیچیبشویمهممااگرکهشدموضوعمتوجهاینکهمحضبهبعد.شدموضوعاینمتوجهخلیلگویدمی

میواستکاراینمسئولکه،زمینة کررويانرژيآنیا،بزرگذهنیمنیاذهنیمنهمیننمروداین:گفت

بدونشما،دردآتش،!هاآتشتوياندازممیراتومنببینگفت،بمانیدذهنیکاراینتويهمیشهشماخواهد

منگوییدمیشمایعنی،اینهاهوشیارانهدردیعنیآتشتويرفت،بیندازفتگ،کنیدزندگیتوانیدنمیبتهااین
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داریمما.، ولی اولش می ترساندشدگلستاندید،اندازممیراشدگیهاهویتهماینکشممیهوشیارانهدرد

دیداینکهبراي؟دبینینمیچرا،نبینیتوراشرابگفتخودشغزلوسطدر؟کنیممیصحبتچیبهراجع

مطرح می کنیم یعنی شما باید به هر حال این دید تفرقه و ، دوباره داریم دید تفرقه را داریمراجسمیهوشیاري

از رویش رد بشوید چیزي متوجه دید هوشیاري جسمی را و جدا کردن ذهن را بفهمید، اگر نفهمید و بخواهید 

به این دلیل من اینها را تکرار می کنم. نمی شوید

همانطوري که نور خورشید از روزن : در این چند بیت موالنا می گوید که. باره راجع به دید صحبت می کنیمبلی دو

و اتاق را روشن می کند، انسان هم همینطور است، و انسان مشغول دیدن نور در اتاق می اتاقها می تابد در اتاقها

راین این نور این اتاق غیر از نور آن یکی اتاق است، شود فکر می کند این نور به غیر از نور خورشید است، پس بناب
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و نور آفتاب زندگی، نور خدا بدنهاي .اش در آن اتاق بستگی به روزن دارد و خیلی چیزها داردبراي اینکه روشناي

.چهاربعد انسان است روشن می کندانسانها را که منظور از بدن همین 

رویم توي این بدن هم هویت با این بدن می شویم، فکر می کنیم نور ما و باالخره ما که هوشیاري باشیم وقتی می 

.با نور انسان دیگر متفاوت است، براي اینکه اقالمی که هم هویت شدیم با آنها متفاوت است، ولی این توهم است

فهمد که و اگر ب. نور یک خورشید است، می فهمد که همه مال یک نور استاگر یک کسی بداند که این نور همان

این نور می خواست اطاق جمع بشود و برود و در روزن وایستد و نور در داخل اتاق که هم هویت با اتاق است فایده 

جدایی و هم هویت شدگی جدا یک هوشیاري جدیدي می رسیم، ما از بهما به یک بینش جدیدي می رسیم. ندارد

: گوید کهمی. می شویم

186مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بیت 

در درون روزن ابدان هامُفرتق شد آفتاب جان ها

همان که گفتم االن، یعنی متفرقه شد جدا جدا واقع شد، براي این که نور را ما سرمایه گذاري کردیم در چیزهاي 

مختلف و جدا کردیم هم خودمان را، هم درد درون جدا هستیم، در درون بدنها، بلی 

، خود یکی استچون نظر در قُرص داری

و آنکه شد حمجوب ابدان، در شکی است

بفهمند که نور خورشید در ،پس دو جور نگاه است، یکی این که یکی بیاد همه به قرص خورشید نگاه کنند

ولی اگر برود داخل ،در همه بدنها هستخورشید خدا، نور خدا.اتاقهاي مختلف یعنی در انسانهاي مختلف تابیده

به شک می افتد یعنی دید من ذهنی را پیدا می . آنموقع به شک می افتد،که این نور یک نور استبدن و نداند 

نور اگر جمع بشود برود، موقع غروب می بینید نور می آید می افتد و جمع می کند خودش را، درست مثل .کند

بر می ،م آنها را رها می کنیمآن هم ما رفتیم اتاق خودمان را روشن کردیم و با چیزهاي اتاقمان هم هویت شدی

. گردیم، می رویم سر روزن که این لحظه است وا می ایستیم

این موقعی است که نور . روزن این لحظه است، و این معادل جمع شدن از زمان است، زمان یعنی گذشته و آینده

شماي من ذهنی، شما به این کار را شما انجام می دهید نه .می شودجذب شده بوسیله هم هویت شدگی ها رها

شما همکاري می کنید، شناسایی می کنید می پذیرید، هم ،زندگی انجام می دهد،عنوان حضور ناظر می ایستید
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باید فعاالنه شما کار کنید، روي خودتان تا هم هویت شدگی . دردها را می اندازید،هویت شدگی ها را می اندازید

و شما ببینید که یواش یواش که .رود، تا نظم پنهان زندگی بیاید به زندگی شماها بیفتد، تا این دید تفرقه از بین ب

یعنی یواش یواش می بینید . روي خودتان کار می کنید هم هویت شدگی ها را می اندازید، تفاوتتان از بین می رود

. که بین خودتان و دیگران تفاوت زیادي نمی بینید

؟ شما دارد شناسایی می کنید همان زندگی را، همان نور را در یکی و این حس جدایی دارد کم می شود، چرا

گویید این نور را من در درون خودم می بینم همان نور را همان هوشیاري را در شما می.دیگر، تمام است دیگر

به .همه از آن هوشیاري هستیم و به همدیگر داریم کمک می کنیم به حضور زنده بشویم. یکی دیگر هم می بینم

تفاوتهاي مذهبی و این تفاوتها سطحی اند، ولو اینکه تفاوت بصورت. همه داریم یاد می دهیم که همه ما آن نوریم

همه ما آن . در آمده باشند چه سیاسی در آمده باشد، جغرافیایی در آمده باشد، رنگ باشد هیچ فرق نمی کنند

.دوتا بشود چند تا بشودنمی تواند. یکتاست: گوید کهو این نور االن می. نوریم

ما در تفرقه، در این تفرقه جدا کردیم یعنی ما فکر می کنیم ما یکی هستیم، آن خانم و آقا هم یکی است، هر 

هر کسی یک پوستی دارد .کدام یک آدمند، اینها جدا هستند چه ربطی به هم دارند اصالً؟ اصالً اینطوري نیست

گفت و : همه سر روزن همه یکی می شوند، براي همین می گفت. ر می گردندبقیه یک نور است، این نور را همه ب

آن نور هم نسبت به وضعیتش . براي این که آن نور حرف می زند، آن نور هم می شنود. شنود صورت می گیرد

اگر جدا باشی تو حرف می .اینطوري است. خدا حرف می زند خدا می شنود. حرف می زند این یکی نور می شنود

اتفاقاً .چون براساس جدایی حرف می زنی. بلکه هم می گویند این حرفها مربوط نیست. نی هیچ کس نمی شنودز

شده باشد، وقتی زندگی در درون آن ارتعاش می کند حرف می زند حرفهایش به وسیلۀ کسی که به زندگی زنده

.زندگی هاي دیگر شنیده می شود

خوانیم یک چیزي در درون شما ارتعاش می کند آن چیه؟ ما نمی دانیم آن شما می بینید این ابیات موالنا را می 

اندرونی ترین قسمت من دارد به ارتعاش . توي این یک حقیقتی هست. چیه ولی همان هست که دارد می شناسد

. واکنش نشان می دهد. جواب می دهدولی اگر من ذهنی حرف بزند من ذهنی. آید اینها را می شناسددر می

من .گی حرف می زند زندگی با پذیرایی تمام می شنود، بزمی بر پا می شود آنجا، شادي رد و بدل می شودزند

ذهنی حرف می زند او حرف این را نمی شنود، این حرف او را نمی شنود و اینجا به هم واکنش نشان می دهند 

.آنجا زهر بوجود می آید
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فس واحد، روح انسانی بودنتفرقه در روح حیوانی بود

میجداراخودممن کهاستاینمعنیشتفرقهاست،ذهنیمنجسمیِهوشیاريدرتفرقهاینها را قبالً خواندم،

مثلِمنو . شدمتشکیل،جاچندبهشدمتقسیمکههاشدگیهویتهماساسبرمنهستم،ذهنیمنمندانم،

هویتهمآنهاباکهالگوهاییاساسبردادننشانواکنشازغیرمن،مدهمینشانواکنشمن،هستمکاهبرگ

،ذهنیمنیعنیحیوانیروح.ناراحتموبینممیناقصراخودموزندگیازقطعمو،نیستمبلدچیزيهیچشدم

بهغریزهسیستمیکباحیوانچون.ماستازبهترحیواننداریم،فرقخیلیحیوانباذهنیمندرمااینکهبراي

.هستیمذهنیبافتیکفقطایمشدهجدازندگیازماواستمربوطدارد،ربطزندگی

باکسیهر.استزنیضررکارخانهیکاصالًاست،بديچیزِخیلی،دردهاستازاش سیمانکهذهنیبافتاین

اصالًدیگران،نهکنددگیزنخودشگذاردمینهدیگران،بههمزند،میضررخودشبههم،کندمیحملخودش

همینبراي.استجهنمیک.نمانیمتویشخیلیمااینکهبراي؟شدهطرحاینطوريچرا،شدهطرحطورياین

نشناختیم،ما راوقتوگاه.دهدمیشرابمابهیعنیزودزوداوموقعبهیعنیگاهبه» گاهبه«گفتمیغزلتوي

تفرقهدرداندنمیاصالًفکردرشدهغرقواستمتکیفکربهخیلیآدمیوقتکرده،مشغولراماتفرقهچرا؟

جداراهاوضعیتورویدادهاواتفاقاتاست،دیدیکاینبیندمیجداراخودش.بیندمیجداراخودشهست،

.نیستجدااینکهحالیدربیند،می

فروهاخوبها،خوباینبهکندمیمربوطگفتمرازندگیمعناي، کندمیبدوخوببیند،میجدادیگرگفتم

سالشهفتادکهکسییک.هستنددائمیهاخوبآنوهابتنآکهکندمیفکر.شودمیناراحتریزند،می

خوبآن چرا؟.خورممیغصه،خورممیتأسفخیلیوايبودم،جوانچقدربودمسالچهلگویدمیشده،

،شودمیبازطورهمینزندگیندارد،وجودخوباصالً،استموقتیخوبکهستهداننمیریخته،فروخوببوده،

خوباش لحظهشود،هرمیترمسنلحظههر،شودمیترمسنداردبدناینشود،میبازلحظههرشود،میباز

است،خوبهممرگش،استخوبسالگیشنود، استخوبسالگیشهشتاد، استخوبسالگیشهفتاد.است

. استتفرقهاین.باشدبایدطوريهمینبوده،نیکهمهیعنی.استخوبهملدشوت

همطریقازجداییبهافتادیماالنماکهاستدرستیعنیاست،انسانیروحیکتا،سفنواحدنفسگویدمی

وهاشدگیشرطیطریقازکنیممیحیوانمثلِتقریباًحیوان،بهحاالبه شدیمتبدیلماوشدگیهویت
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خودشنهایتبیبهببردبکشدراخودشامتدادخواهدمیاوهستیم،اوامتدادماحقیقتاًولیالگوهایادگیري

روينکنید،تاکیدباورهاوفکرهاروينکنید،جدلوبحثنکنیدمقاومتببرد،بکشدبگذاریدشماکندزنده

تاکیدچسباندهآنهابهرازندگیوکردهتعریفهنذکهارزشهاییکهمحصوالتیآنروي، نکنیدتاکیدتمنی

.هستندموقتیآنهابدانیمبایدنمانید،آنهاروي،نکنید

کردیممیفکرماکهچیزهاییاینکه!داردمعنیخیلیگوید،میچهشمابهاین،ریختهفروخوبچیزتاچند

بیآنمطلقعنصرآن.نیستهستیمنآماکهمطلقیچیزآننسبیوموقتیهستند،موقتیهستندخوب

بیاینبهبشویمزندهعقببکشیمتوانیممیماابدانروزنِاینازعقببکشدراخودشخواهدمیمطلقفرمی

کاربدتریاکندمیکاربهترمابدناین،بشویمزندهخدانهایتبیبهمااگرموقعآن.باشدهمبدنمانایننهایت،

.شودمیترمریضیاشودمیترسالممابدنبشود،مابدنواردزندگیخردلحظههراگر؟کندمی

این،هاترساین،هاخشماین،هاواکنشاین،هاغصهاین،ستیزهاین،مقاومتاین، کنممیسوالشماازمن

میبدتریاخوابیممیتربهباشیمداشتهکهرااینهاما؟کندمیسالمیاکندمیخرابرامابدن،هاخبطاحساس

ورآنازکهخرديآناست،زندگیسبببیشاديکهارتعاشینایاست،خداییآرامشکهبازدلاین؟خوابیم

نورهمهمایعنیواحدفسن.دانیدمیشما راجوابش؟بخوابیمبدتریابخوابیمبهترماشودمیسببآنآید،می

دراندکردهگیراند،کردهترمزکهکسانیآن، عقببکشیمبایدهمه،تیمهساوهوشیاريهمانما هستیم،خدا

شلخیلیشوند،میبیداربداننداگر آنها کهاستمعتقدموالناشوند،میبیدارآنهاچیزهابهچسبیدندرباورها

اینطوريفهمیم،میفوراً،تنیستویشزندگیاینهاباباکهبگویندمابهتاکهبفهممتاما، آنهابهماایمچسبیده

گوید؛می:بخوانمهمرابیتاینبله.نیستايپیچیدهموضوعکنیمشناسایینتوانیمکهنیست

مُفتَرِق هرگز نگردد نور اوچونکه حق رَشَّ عَلَیْهِم نُورَه

فرستادهراخودشنورخداچون.کنیدتوجهخوبشمارابیتاینامخواندهقبالًاینکهوجودبا!کنیدمیتوجه

شودنمیپراکنده،بشودمفترق، این نمی توانداستاونورامتدادهستانسانهاتمامدرکهاونور،آدمیهردر

تاسهشود،نمیدوتانه؟یایکتاستخدا، یکتاستکهاونورنیست،هوشیاريدیداست،غلطمادیدنجداپس

جداکدامهرهستآدمنفرمیلیاردششذهنیمنبابینیممیماکهاینطوريعنیی.شودنمیتاهزارشودنمی

میزندگیآنجاکهکسانیآنمثالًکهگویممیمایا.نیستاینطورياصالًندارندهمبهربطیهیچاینهاوهستند
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آن، داردهمسطحییزچیکوهمهدرشدهپخشاستنوریک، نیستاینطورينه! چهمابهاصالاجاینماکنند

اجازهبایدهمهمه.نورندآنهمه، نیستمهماصالًآنظاهريۀ قیاف، استباورحاالهستچههرسطحیچیز

، ماخلقتاستخلقتاززندگیمنظوراین، بشودنهایتبیبشودقائمخودشرويعقببکشدنورآنبدهند

.دشونمیپراکنده آنکنیم،دهپراکنرااینخواهیممیمافشاربازوربهاینکه

مردمکههمهایناصالً.هستیممتفاوتمادیگر،تبلیغاتهمهاینواخبارهمهاینبیروندرداریماسرارچقدرما

چهاتومبیلاین،ارشلواروکتاینبگیربیا،متفاوتیتوگویندمیاینکهبراي،راچیزهایشانبفروشندتوانندمی

گویندیمهمه!تريمتفاوتهمهازباشیداشتهراایناگرتو، راایننداردکسهیچرادالريهزارپانصددانممی

پولتداريشما، هستیماونورماهمهاستسحطیچیزهايکهاینهاما؟داریمفرقیچهبفهمدکه!دارمفرقمن

اینکهخاطربهفروشند،میراانجنسشفروشندگان.استقضیهعکساین،باشیترمتفاوت،کنیمیخرجرا

است،تاپنججهاندرفقطاین ،بستیراساعتاینما، شگویندمیهمهبقیه،ازکندمیجداراتواینگویندمی

است؟مهمچرا، مهم است این؟ ایناستمهمخیلیاست،تومالیکیش

ذهنیمن،ندارددوستمااصلدارد؟دوستکیداریم،دوستراجداییماوکنممیتأکیدجداییرويدارم

این،ببینیدهمرااتومبیلنیاببینید،راساعتاین:گویدمیشودمیبلندموقعآنبعدذهنیمندارد،دوست

خداعقلباکاراینوجداییبرايهاشدگیهویتهمبرکردنتأکیدیعنی. متفاوتیمخیلیما،ببینیدهمراخانه

. نیستخداعقلنیست،خدانظماین کهبدهیمیادمردمبهبایدمایعنیآید،نمیدرجور

تصویراینماند،تنهاکهشودمیمتوجهيروزیکآدمآنکند،میسقوطآدمآنبرو،خواهیمیحاالشما

هامیلیونکندمیخرجداردراپولشکهکسیندارد،عشقشود،میامیدناندارد،سوديهیچاصالجداذهنی

حتیهمدیگرآدماینبفهمدتواندمیچجوريرسد؟میوحدتبهجوريه چ،کندتجربهراجداییتادالر

زبانبهاش معنی: کهگویدمیبله،.کنیدتوجه.کندمیترقويرامجسمهدارداست،جنسآنازهمسرش

ه نور آن خدا هرگز پراکنده نمی چون که حق تعالی، نور خویش را بر این جان ها افشاند: کهاستاینسلیس

.گردد

فرق،بیندمی،کندمیجداکهذهنیمندیدتفرفه،دیدبانورایندیددید،این،استمهمخیلی، یکتاستنور

بهخواهیدمیتفرقهعقلخواهید،میتفرقهنورآنباشماببینیدبایدشماهستیم،متکیتفرقهنوربهماو.دارد



Program # 682گنج حضور682برنامه شماره 

35: صفحه

این،بگیریدپیشهراتسلیمراه،آنازکنیدنظرصرفبرسیدخواهیدمیدیدیداگر،برسیدحضوربه،برسیدخدا

گوید؛می:استحدیثیکبهمربوطهماین.جابیفتدبگذارید،بخوانیدرامثنويبخوانید،راغزلیات

هر که را آن . ر آنان بتابانیدپس روشنی خود را ب. همانا خداوند بلند مرتبه، آفریدگان را در تاریکی بیافرید

.نور، بر خورد به راه راست آید و هر که را آن نور بر نخورد به گمراهی رود

آگاهنورآنازلحظهایندرهوشیارانهکسهریعنی، نوریکیعنیاست،روشندرونمانخداروشنیبامایعنی

وقیدبدونلحظهایناتفاقپذیرشیاتسلیمطریقازنوراینگفتیمبارهاوکندهدایتتواندمینورآنبشود

.دهدمینشانشمابهراخودششرط

.استدرستدرستهدرست،.رودگمراهیبهنخوردبرنورآنراکههروآید،راستراهبهبرخوردنورآنراکههر

اش زندگیدر،رااونظمرا،اودیدرا،اووبخوردبرحضورنورآنبهتسلیمبالحظهایندرانسانییکاگریعنی

ذهنیمنروشنایییانوربا،بشودغافلنورآن ازکسیهر.رسدمیوحدتبهشود،میموفقآدمآنکندجاري

،کندجدلوبحثبخواهد،ببیندجداراهمهجداستاوجداست،کهدیداینبا،برودجلوتفرقهنوراب،برودجلو

.رسدنمیجاهیچبهاست،ذهنیمنهمان،کنندهفکرآن زننده،حرفآن ،بزندحرففقطوهدبدپروازراباورها

دلِ شَهان چو بسوزد، فزود عَنرب و عودچو بسوزد، چه بویِ بد آیددلِ خَسان

برکهدیديبین،جدادیدتفرقه،دیدذهنیمندیداینکهبرايبرد،میبکارراخَسکلمهببینیدخسان،دل

هستند،انسانمرکزدرکههاشدگیهویتهمیاذهنیمندیدشده،درستجداییوشدگیهویتهماساس

بدبويبد،بوي.استاتفاقجنسازاینکهبرايپردمیاتفاقاتباکند،میخَسراانسانسوزد؟میجوريه چ

ازدرد،آیدمیدرحرکتبه،سوزدمیخساندلوقتی.هاستترسبدبويترس،خشم،بدبوياست،حسادت

میدردبدبويبودند،موقتکهچیزهاچیزها،بهبودهوصلکهاستزندگیمعانیآن ریزشفرودرددادن،دست

بهوخدانهایتبیبه لحظهایندریعنیشده،نهایتبیدلشانکههستندکسانیشهانشهان،دلاما.آید

.عدممرکز،نهایتبیشودمی،کنیترجمهرانهایتبیعمقدارند،ایتنهبیعمقاند،شدهزندهخداابدیت

شود،میپخشجهانبهبرکاتتماممرکزاینازلحظههراست،عشقسوزشسوزش،اینبسوزدشهاندل

ذراتاصالًشود،میازآرامشپرشود،میشاديازپرشخصشود،میلطافتازپرشخصشود،میخالقشخص

همعنبر،سوزانندمیشناسیدمیکهراعود.آیدمیخوشبويآید،میدرارتعاشبهشاديباعشقباوجودش

خانهیکواردشما.استعشقخوشبويمنظوراست،خوشبوکهگیرندمیماهیعنبرشکمازکهاستايماده
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بچهگذارند،میاحترامهمبهدارنددوستراهمدیگرشوهروزنخانه،اینلطیفچقدرکهبینیدمیشویدمی

است،قهراست،دعوابینیمی،شویدمیواردجایییکاما.رااینجافضايکردهپرعودوعنبراینشادند،ها

هست،کنترلهست،جبرانقانونرعایتعدماست،قدردانیعدمهست،توقعهست،خواستدرهست،گله

)استتفرقهگفتیم،میداشتیماالن(هست،جدایی.هستاحترامیبیهست،برترمتوازمناینکه، هستترس

نمیمجسمهتادواینبخورند،راگریدهمخواهندمی،خوردمیرامردهمردهکهذهنیمنتادومجسمه،تادو

اند،درتفرقهدوهر،برسندوحدتبهتوانند

بحثاش همه.برسیدوحدتبههمدیگربا،نیستیدایزدينور،هستیدمجسمهتادوکهحالیدرتوانیدنمیشما

گفتم،میدرستمندیدياست،یکباحقکهببینیمروانشناسپیشیموبراست،منباحقهاست،جدلوها

باچراغتادوسفال:موالناقولبه.رسیدواقعیشاديبهشودنمیاینهابااستسطحیچیزهايهمهاینها

آنشدیموآمدیمدرتفرقهاز،عقبکشیدیمکههمینشوند،میمتحدهمبانورشان،شوندنمیمتحدهمدیگر

میشناساییدیگريدرراخودتانشما،کاراستتمامکنیم،میشناساییدیگريراخودمانایندفعه،هوشیاري

.استنورهمانچرا؟هستی،توهمآن شویدمیمتوجه، کنید

گوییمیبینی،میذهنیتصویربینی،میراذهنیمن،بشويذهنیمنجنسازنشناسیرانورآناگرولی

یکبامن.نیستجورمنذهنیمنمعیارهايباآیدنمیخوشممناصالًاست،متفاوتخیلیذهنیتصویر

زنازیلیخ.خوانندنمیهمبافرکانسهااین،دیگرفرکانسیکباهماو،آورمدرمیارتعاشبهرادردمفرکانسی

قانون.اندشدهجذبهمبهکه،استیکیدردهایشانارتعاشفرکانسیاارتعاشودارنددردهردوشوهرهاو

.استبودهنزدیکیا،داشتهفرکانسیکدردشاناینکهبراي،کردهوصلدیگرهمبهرااینهاجذب

زندگیبههمآن،بشويزندهزندگیبهخودت،عقببکشیشماکهبودهآنعشق.استنبودهعشقطریقاز

وقتیشمادلموقعآن.استخوبآن،عشقشودمیآن،کنیمشناساییهمدیگردررازندگیماوبشودزنده

،استسهلکهراخانهعودوعنبرخوشبوي،شودمیروشنوقتیدلموتور،افتدمیکاربهوقتی،سوزدمی

.کندمیپررادنیاتمام

نبشته بر لبِ ساغر که عاقبت حممودر رخِ هر مست، رو که جان بردینبشته ب

حضوربهشدهزندهزندگیبهکهکسییک چهاربعدبهشما، نوشتهیعنینبشته،شدهستوده،نیکیعنیمحمود
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دهزن،شودمیساطعداردبیرونبهپوستشازشاديببینیدکنیدنگاه،کندمیاش ادارهزندگینظم،شدهزنده

نوشتهیکاینها،بودنلطیف،فضاداري،فضاگشایی،لطافتبیان،عشقبیانهمین؟رخشدرنوشتهچی،است

این؟خوانیدمیچیشما،نفریکعمل،نفریکفکر،نفریکحرف،نفریکصورتوجسمبیان.دیگراست

ازبرو:کهگویدمیمابهدارد،اوازگیزندبیانیعنی،انگلیسییافارسیبهکهننوشتهکهاً واقع؟چیهنوشته

.برديسالمتبهراجانتذهنیمندست

.برديجانکهرو،ببريدربهسالمجانذهنیمنایندستازاستسختخیلیگویدمیموالناکهبینیدمی

هموکندیمخرابراجسمتهماینگرنهوبرديسالمتبهراجانتکهبرو،شديمستخداییشراببهاگر

ترس،کندمیخشم،کندمیدردجنسازرااحساساتتهم،میکندخرابراجانتهم،کندمیخرابرافکرت

شما.جبرانقانونگفتیمهمینبراي.کنیمکارخودمانرويبایدماپس.يشومیبیچاره،کندمیخبط،کندمی

.بیروننزنیذهنیمنازاگربکنیشاديحس،بکنیآرامشحس،بکنیخوشبختیحستوانینمی

بگویید،هستیدجوانشمااگر.نکنیدشکاصالً،باشیدمطمئنمطمئنراایننیاندازي،راشدگیهاهویتهماگر

.کنندمیدرسترازندگیسطحآنهاشود،میدرستزندگیم،بیاورمبدسترااین،بیاورمبدسترااینببین

واستراحتخودش، باشدداشتهبزرگۀ خان،آیدمیکاررودمیراحت،باشدتهداشخوبیاتومبیلآدمخوب

باشدداشتههمپول،خوابدمیجایییکآیدمیمهمانوهستندراحتهایشبچهواستراحتهمسرش

يبیاوربدستراچیزهاآناگر.کندنمیخوشبختراآدماینهاولیو،خوردمیغذابرود،تواندمیمسافرت

میرازندگینظممنکهکنیفکرنبایداما.بیاوريبدستکنیکارباید،بیاوربدست،بیاوريبدستبایداً حتم

دغلودروغازگویدمیذهنیمنکههمهرکاريوکنممیخودمزندگیبرمسلطراذهنیمننظموکنارگذارم

زندگیشرابمستاولبایدشما.بشودخوبزندگیمتامبیاوربدستراچیزهااینتاروممیراهایشراهتمامو

.استآسانهماینوبشوید

ۀ هموبکنیداجراعملدروبکنیدراکارآنهرروزوکاراینبرايبگذاریدراوقتییکهرروزومتعهدانهاگر

میمستزندگیشراببادداریکهدیدخواهیدیواشیواش،کنیدتکرارراآموزشهااینوبدهیدگوشرابرنامه

زندگیدرراآثارشولی،دیدشودنمیذهنباراآیدمیآنورازکهبرکتی.شودنمیدیدهذهنباشراب.شوید

مردم،اندازندمیراهراشماکاررویدمیهرجا.شودمیبهترداردتانروابطمثالکهبینیدمی.بینیدمیتان

.کنیدمیکارخودتانرويفقطشما،نداریدکاريمردمباشما،کنندنمیعوادشمابا،شوندنمیشمامزاحم
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رويفقطخانمآقاکه،بیاندازمجایابیاندازمراهراحقیقتاینکنممیسعیدارممنمدتهاستکهکنیدتوجه

بهراجع،کندمیصحبتهمسرشبهراجعزندمیزنگنفریککهبینیدمیاستهنوزکههنوز.کنکارخودت

رادیگرانکهکنیدمیفکرشماهماگر؟داريکارچیدیگرانباشماآقاخانم.کندمیصحبتهمسرشفامیل

.آیدمیاندیشیجداییازهماین،آیدمیتفرقهازهماین،شودمیعوضشمازندگیبکنیدعوض

مردههمیناین،شدیدتهویهماوباشماکهستااینمعنایش،دیگریکیبهکنیدوصلرازندگیتانشمااینکه

مردهآنازمردهاین،ذهنیتصویرنظرازهستمردهیکهمآنجاهستمردهیکاینجاشما.مردهخوردمی

کندعوضخوردهیک رامردهآنکندمیفکر.کندعوضخردهیکرامردهآنخواهدمیوخواهدمیزندگی

.کندمیکنترلرامردهآنمردهاین.اینطوريیستن،شودمیکمتراش مردگی

تیزراچشمهایشبزرگیبسیاربیزنسیککهبینیدمیشما.استهمینطورهمبیزنسینظرازجهانایناصالً

میروندمی،نفروشندآنهااگروکنداضافهخودشبهبخردبرودخواهدمی،ببلعدراکوچکبیزنسآنکرده

مرده،باشدمامالکهاستخوب،دیگربخریممابفروشرابیزنساینهاگیرندمیازشرارشبازایاکشندش

ماکهآنطوري،بشویداینطوريبشویدعوضشماشودنمیگوییممییکیهمشخصیزندگیدر.مردهخوردمی

.استتفرقهدیداین،استتوهماین.بشودزیادمازندگیتابشویدخواهیممی

باالي؟نوشتهچیساغرلببر.خوریدمیزندگیشرابشمالحظهاین، ه بر لبِ ساغر که عاقبت محمودنبشت

ایناینکهبهداردبستگی؟شدخواهدجوريچهدیگرسالکهفهمیممیجوريچه؟نوشتهچیلحظهایندر

جوريچهبعدۀ دقیقپنج؟ریزدنمییاریزدمیاتفاقبهلحظهایندرزندگیخرد،خوردمیزندگیشرابلحظه

یااستذهنیمخربجسمیهوشیاريکه،داردلحظهایندرشماهوشیاريکیفیتبهبستگی؟شدخواهد

.زندگیبرکتپروخالقهوشیاري

.شویمخوشبختخواهیممیما.استساختهذهنکهنیستفانتزيچیزیکیا خوشبختیبزرگییاموفقیت

عاقبت؟بشویدخواهیدمیشماکههستچیموفقیت؟بشویدخواهیدمیشماکههستچیخوشبختی

میزندگیبرکتوزندگیخردلحظهبهلحظهاینکهاز؟آیدمیکجااز؟گویندمیایرانیهاکههستچیبخیري

میحمودمعاقبت،فکرتانبهریزدمی،کارتانبهریزدمی،تانجسمبهریزدمی،شماوجوديسیستمبهریزد

با،نداریدمشکلنداریددرداصالًکهشویدمیمتوجهشماروزيیک.شودمینیکشودمیخیرعاقبت،شود

بهحالتان،استخوبحالتان،استخالقفکرتان،کنیدعوضخواهیدنمیراکسی،استخوبروابطتانهمه
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.استسرازیرمرتببیرونبهشماازريخییکبرکتییککهشویدمیمتوجهشماحتی،نداردبستگیاتفاقات

،هستايخندهیک،هستشمادرمزاحیوگیريسهلحالتیک،کنیدمیبرخوردهرکسباشویدمیمتوجه

.هستیدشادسبببیهستیدشاد،هستلبانتانبرهمیشهخنده

منفاسدانرژيوداردذهنیمنکهکسیهر.آیدمیاینجااز،کنندمیدعاهاایرانیکهبخیريعاقبتاین

مامردمدعايکنیمفکراینکهجايبه.شودنمیبخیرعاقبتدیگریکیدعايباکردهخودشبرمسلطراذهنی

لحظهایندرزندگیبابشویمموازيبپذیریمرالحظهاینوبشویمبکاردستعمالًما،کندمیبخیرعاقبترا

راهوشیاریتانکیفیتمسئولیتبیاییدشما؟بشویدبخیرعاقبتخواهیدمیشما.بشودجاريخردآن،بگذاریم

ذهنیمن دار هوشیاريببینم،لحظهایندرهستمامهوشیاريمسئولمنبگویید.بگیریدبعهدهلحظهایندر

عملایناستجبرانقانوناین.هستیدشمامسئولش؟استحضورهوشیارينهیا؟استغرورهوشیاري؟است

.نداردفایدهنکنیمعملاگر،بشوداجرابایدعملدرمخوانیمیکهچیزهاییاینۀ هم،است

میتبریکمنبردیداگر؟بردیددربهسالمجانذهنیمنگیروزندانازواقعاکنیدسوالخودتانازشماحاال

باشیدمواظب.کنیدکارخودتانرويبایدهنوز.شویدمیرهاداریدپسشدیدرهاهمدرصدسیاگر.گویم

ادامه،بدهیدادامهبایدشما،بشوماستادخواهممیخودمودانممیچیزهایییکمنبگویدنزندگولشیطان

ضعیفاینقدرذهنیمناینوبریزدهایتانشدگیهویتهمودردهایتانتمامباالخرهتابدهیدادامه،بدهید

.ببینیدششمابجنبدتا.بکندبنوبیخازنتوانددیگرراشماکهبشود

نبشته بر کفِ ساقی که طالِعَت مَسعودنبشته بر دفِ مطرب که زُهره بنده تو

:گویدمی.باشدشماالمکانومکانحتیباشدشمابعدچهارتواندمیمطربدف

المکانومکاناندردویممیفکانکنحکمچوگاهنایپیش

اینجادرمطرب،مطربدفپس.اوستدستهمماالمکان،آوردمیبوجوداوکهماستعدچهارباینمامکان

ة بندزهرهنوشته؟رویشنوشتهچی.راماالمکانهمزندمیرامامکانهم.هستیممادفش،استزندگیهمین

خدايتواندیمبیروندرکندمیتجسمانسانکههرچیزيیعنی،بیروندراستشاديخدايزهره.ماست

شاه،استجمهورریاست،دنیاستجاه،هستهرچی،دنیاستمالجنساز،استفکرجنساز،باشدشادي

میداردراشما،خداستنمادهمهمطربیاساقیاگر. ماستة بندبیرون استهرچیزاین،هستهرچییااست
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میشادي، براي این کهبگیریدشاديبیرونزانیستالزمدیگرشما،هستیدتسلیملحظهبهلحظهشمااگر.زند

. شماستمحتاجبیرونشاديخداي،دارندشماشاديبهاحتیاجهابیرونیو،آیدمیشمااز درونجوشد

چیشماریزدمیشرابشمابهوقتی؟دهدمیشرابشمابهکهاونوشتهچیساقیکفبر،ساقیکفبرنبشته

میکهاتفاقیهرکهچرا،استنیک،استبختنیکشماطالع،دخوشبختیشماکه؟دستشدراآلنخوانیدمی

افتدمیاتفاقیهر،شودمیگشودهشادمانهشمارويبهزندگی.اندنیکهمهاتفاقاتیعنی.استخوبافتد

.استمسعودشماطالع،کنیدمیبرخوردباهاششادمانیباشمااستاتفاقبهترین

.کردندمیتعیینهاستارهوضعیتباراآدمطالعتولدموقع،کردندمیتعیینشناسانستارههکدانیدمیطالع

درساقی؟بینیدمیراساقیشماکهداردبستگیشماطالع.کنرهاراهاستارهۀ قضیآنگویدمیموالناحاال

.شودمیحیفشماسربهریزدمیرامیاووگیریدمیمیاواز.خداستاستزندکیرمزاینجا

اومیازکنیدزندگیاوطرببابایدشما؟باشدشماة بندزهرهباشدنیکشماطالعخواهیدمیشما؟شماچی

، استواکنشاش همه،راشماچهاربعدبزندراشمادنیا.بزندراشمادنیاکنیدفرضمقابلشحاال.کنیداستفاده

ازپریعنی،انددودازپردلهاکهگفتکندمیتحریکلحظههرزندمیرااشمدنیا.استمنفیهیجاناتاش همه

.دردهاستازحاصلهوشیاريوشدگیهویتهمدود

دنیاساقیکفدر.استکردهمعرفیمطربراخودشمطرب است دنیا ،دیگرزدهحاالتا؟زدهرامادنیاجوريچه

عقلکهدادهیادمابهبودهدنیا.بد خواهد بودافتدمیاتفاقیهر.استبدبسیارطالعتکه؟بودنوشتهچی

یاددنیا، مگراستموقتیکهچیزيبهکنوصلرابختینیکورازندگیمنظورماشکهاستاینازعبارت

؟نداده

آنۀ بوسیلنه،شودمیتعیینذهنحرکتۀ بوسیلمنظورشوارزشهاو،آیدمیفکرحرکتازدنیااینعقل

میادارههمراما،کندمیادارهراکائناتتمامکههستعقلییکهستنظمییک،زندگینظمۀ بوسیلنه،طرف

باهوشیارانه؟کنیمادارهراخودمانتوانیممیما؟کندنمیادارهآن نظمرامابدنمگر.گذاریمنمیما،کند

ضعیفرامابدناینایمنیسیستمدنیاییعقلودنیاییناینظمچقدر.کهتوانیمنمی.نه؟توانیممیفکرمان

.دانیدمیبهترکهشما؟استکردهغریبیوعجیببیماریهايدچارراماکردهمریض، کرده
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نوش، کوریِ منرود! خبور، خلیل خدابه کوریِ فرعون! خبند، موسی عمران

شودمیاینشودمیقائمخودشرويوعقبکشدمیهوشیاريآنوقتی،هستیمموسیماگویدمیمابهحاال

زندهشمادربیتمطابقموسی،شديآزادکافیة اندازبهوقتیاستذهنیمنفرعون؟کیهفرعون، بله،موسی

تواندمی،باشدهممسیحتواندمی،استموسیاسمشاینشودمیبناکهخودشرويهوشیاريپسشودمی

، براي شدهکورتفرقهدیدشدهکورذهنیمناینکهبراي؟کیکوريبه،داردرااسمهااین،باشدهمبرگزیدهنور

. این که شما شناسایی کردید آن دید را، حاال این من ذهنی شما فرعون هر کاري می کند شما می بینید

: است، می گویدمی دانید که اصل این. بنابراین این موسی بوده یعنی زنده به حضور بودن را از دست نمی دهید

خلیل خدا و موسی همه ما هستیم یعنی هوشیاري ما است، و چون از داستانهاي قرانی نوش، ! بخور، خلیل خدا

آسان . استفاده می کند موالنا، حاال در این قالب بیان می کند براي این که این قالب را قدیم همه می شناختند

ی این که شناسایی کرده این فکرهایی که از ذهن می گذرند، گفتم خلیل خدا چند تا کار کرده یک.است جذبش

گفته من آفلین را . اینها مربوط به چیزهاي گذراي بیرونی هستند و اینها بت هستند و اینها را نباید بپرستیم

.می دانید. دوست ندارم

انیم تجسم کنیم و با بعد بتها را شروع کرده به شکستن، بتها همه ذهنی هستند، هر چیزي که ما در ذهن می تو

خلیل شناخته . آن هم هویت هستیم این بت است، می خواهد فکر باشد، باور باشد و یا مال دنیا باشد درد باشد

خوب من ! نمرود گفته که تو دوست نداري. گفت من چیزهاي گذرا یا آفل را دوست ندارم. بود اینها گذرا هستند

ما چرا دید تفرقه یا دید هوشیاري .تش چیه؟ آتش همین ترس ماستو آ. گفت بیانداز. تو را می اندازم آتش

و شما می دانید که اگر هویتتان را از چیزها . یعنی ترس! جسمی را از دست نمی دهیم؟ می ترسیم بدبخت بشویم

.بکشید بیرون معنیش این نیست که آن چیزها را بیاندازید دور

نیست که این باورها بدند، باید بیندازید دور نه، باورها را هم نگه اگر با باورهایتان هم هویت نشوید معنیش این

حاال شما آنطوري زندگی می کنید ولی با این هم . آداب را هم نگه دارید، آقا ما اینطوري زندگی می کنیم. دارید

آنها را ما نمی گوییم این آداب خوب است این باورها خوب است ولی آنها خیلی بد است، شما. هویت نیستیم

گفت خلیل نترسید در . ولی در درون نور هستیم در درون خلیل هستیم. دارید ما اینها را داریم هر دو خوب است

یعنی وقتی شما آماده می شوید درد هوشیارانه . نتیجه آتش روشن شده بوسیله نمرود تبدیل به گلستان شد
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چرا؟ از آن چیزي که گرفته . شجاعت به شاديبکشید یک لحظه نمی گذرد می بینید ترس شما تبدیل شد به

نوش کن، بخور این شراب شادي را، شما هم : حاال به شما می گوید. بودي و می دانید آن آفل است آن را انداختید

اي به حضور زنده اگر می خورید این شادي را واقعاً نوش جانت، نمرود این من ذهنی است، شما االن تا اندازه

بد می بیند آن بینش ما را به خطر . انید من ذهنی درست نمی بیند، نه که نمی بیند درست نمی بینداید می دشده

کشورها را به جنگ می کشاند، انسان را به . ما را به دعوا و قهر می کشد. زندگی ما را خراب می کند. می اندازد

.حرص وادار می کند

شرکت چند ملیتی است، یک مرده هایی را در نظر دارد آن مرده می خورد مرده، خوب این مرده یک: امروز گفت

این مرده آن مرده را . برایش مهم نیست جنگ راه بیاندازد، اصلشان آن مرده هاست. مرده هوشیاري را می خواهد

می گفت ببینید اینها انسان هستند، اینها نور هوشیاري . اگر بیدار می شد اینقدر حرص نداشت.می خواهد

ما حق نداریم اینجا به خاطر آن مرده ها که می خواهیم به مردگی . ر همه اینها امتداد نور خداستهستند د

بمباران کنیم، نمی دانم یک سیستم حکومتی را بهم بریزیم، یک برویم جنگ راه بیندازیم، ،خودمان اضافه کنیم

شیاري ایزدي می گذاریم، احترام به خدا بلکه از توش ماهی بگیریم، نه، احترام به هو،جایی بلبشو راه بیاندازیم

.می گذاریم اگر همه انسانها امتداد او هستند

آیا آن واقعاً شراب ایزدي را خواهد خورد؟ می خورد؟ . هنوز خلیل خدا نشدهولی نمی شناسد که این حقیقت را،

نا شاد . ط استفرعونش مسلط است، نمرودش مسلط است، ترسش مسلط است، بدبختیش مسل. نه، نمی خورد

اش مسلط است؟ بلی می کند و احساس مریضی می کند احساس جدایی می کند احساس جدایی. است؟ بلی

. مسلط است
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: راجع به موسی و فرعون صحبت کردیم و امروز هم در مثنوي قصه کوتاهی خواهم خواند و موالنا می گوید

1253مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 

باید این دو خصم را در خویش جستن در هستی توستموسی و فرعو

پس معلوم می شود فرعون جنبه من ذهنی ما و موسی جنبه حضور ما است، و بین این دو تا جنبه ما که دو جور 

هوشیاري متفاوت است، یک تعادل پویا وجود دارد، وقتی ما در این لحظه میل می کنیم به سرمایه گذاري زندگی 

عقلش و هیجاناتش مسلط می شود ترس ما را فرا می گیرد بقیه . من ذهنی بزرگ می شودروي من ذهنی، 

وقتی ما مسئول هوشیاري خودمان در این لحظه می شویم و از .هیجانات من ذهنی و خصوصیاتش مسلط می شود

هی مرتب جنس حضور می شویم و به زندگی نگاه می کنیم، موسی یا حضور ما بزرگتر می شود و به این تعادل

و مسئولیت این تعادل و اینکه هر لحظه با این لحظه آشتی بکنیم یعنی با اتفاق این لحظه آشتی . عوض می شود

بکنیم و کیفیت حضورمان را از جنس هوشیاري حضور بکنیم یا کیفیت هوشیاریمان را از جنس حضور بکنیم با ما 

. است، و ما باید هوشیاري به این کیفیت باشیم

: براي همین است که می گوییم. ی توانیم مسئولیت کیفیت هوشیاري را در این لحظه از خودمان سلب کنیمما نم

هوشیارانه معنیش این است که در این . ما از دنیا یا از هم هویت شدگی با جهان بصورت هوشیارانه بر می گردیم

من ذهنی شما را تسخیر کند یا بیشتر لحظه شما ناظر کیفیت هوشیاري خودتان هستید که شما فرصت می دهید 

.و می خواهد بگوید که این من ذهنی دشمن هوشیاري حضور است.از جنس حضور می شوید

و در قصه مثنوي خواندیم که ما نباید با اتفاق این لحظه ستیزه کنیم و یک تمثیلش همین لَله و پسر جوان و دختر 

صحبت ،ه نمی دهد که پسر جوان با دختر که در اینجا حضور استآید بیرون اجازلَله که همراه دختر میبود و

این طوري بگوییم .ولی لَله به دختر جوان چسبیده و مرد جوان نباید با لَله که من ذهنی است ستیزه کندبکند، 

که این لحظه یکی خودش است یکی زندگی است، یکی هم اتفاقش است، شما با اتفاق نباید کار داشته باشید، به

. محض اینکه با اتفاق ستیزه کنید فرعون قویتر می شود، این موضوع را ما نمی دانستیم

اي را در نظر و الال هم اصطالح جالبی است براي اینکه الال هم به معنی لَله است هم در لفظ شما یک باشنده

ه این کار را با ستیزه ما و بگیرید بنام من ذهنی که وجودش به نه نه نه گفتن زندگی است، و شگفت انگیز است ک

مقابل اتفاق این لحظه نکنیم قربانی اتفاق نمی شویم قربانی من ذهنی یعنی ما اگر مقاومت در . مقاومت ما می کند
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اش از دست ما هم نمی شویم، کیفیت هوشیاریمان را اداره می کنیم، کیفیت هوشیاري ما کی پایین می آید یا داره

به محض اینکه با او ستیزه می کنید، از . نه نه می گویدو لَله بنا به تعریف،می کنیم با لَلهمی رود؟ وقتی که ستیزه 

آن تمثیل بسیار قوي است . جنس لَله می شود و اجازه نمی دهد شما بعنوان مرد جوان با دختر خانم صحبت کنید

. در نوع خودش حاال یک چیز دیگر هم خواهیم خواند

، همین که موسی بزرگتر می شود فرعون کوچکتر می شود، همین صمبه این علت می گوید خصمپس این دو تا خ

ر چه ما از جنس فرعون ه. می شودبی رمق تر می شود حضور در ما بی رمق تر که فرعون بزرگتر می شود موسی 

مسئولیت نگهداري می شویم ما از زیر بار مسئولیت در می رویم، هر چه بیشتر از جنس موسی می شویم زیر بار 

به هر . هوشیاریمان می شویم و موسی مالمت را نمی شناسد، فرعون مالمت را می شناسد ازش استفاده می کند

باید در خودتان جستجو کنید و این خصم این دو تا جنبه ما است حضور و من حال می گوید این دو خصم را

. مورد باز هم االن صحبت خواهیم کردذهنی، االن شما کدام یکی را تقویت می کنید؟ در این 

ز صد گنه نشدی هیچ طاعتش مَردودبلیس اگر ز شرابِ خدای مست بُدی

، می گوید اگر می گذاشت شراب خدا از او رد بشود، ستیزه نمی کرد، مقاومت نمی کرد، و اگر ما بلیس یعنی ابلیس

اتفاق این لحظه این شراب از ما عبور بکند، هر هم به عنوان من ذهنی اجازه می دادیم در اثر تسلیم و پذیرش

.نمی شد پیش خدارد ،کاري ابلیس می کرد و هر کاري هم ما می کردیم، طاعت ما یعنی عبادت ما مردود نمی شد

ابلیسیت در من ذهنی هم هست، من ذهنی . توجه می کنید. عبادتی مردود نیست که به حضور منتهی بشود

ما، موسی یا موسویت یا حضور قسمت حضور ما ارتباط با زندگی دارد خدا دارد، ولی البته نماینده شیطان است در

نباید فکر کنیم که ابلیس جدا از خداست، همه اینها در توي یکتایی است، ابلیس و من ذهنی هم وظیفه دارند 

انجام می دهند، 

اظر باشید و در اثر اتفاقات هم هویت شدگی ما با شناسایی همین مطالب که اتفاقات می افتند که شما هوشیارانه ن

سقوط می کند، از سقوط هم هویت شدگی شما پی می برید که این آفل بوده و شاید از سقوط چندتا هم هویت 

و درد پرستی را مثل خلیل رها می کنید .شدگی شما به بقیه هم پی ببرید، تعمیم بدهید که این کار درست نیست

من ذهنی هم همین . گوید که من دید هوشیاري جسمی دارم و در انسان خدا را نمی بینمبه هر صورت ابلیس می

من ذهنی بطور باوري و در فکر خدا را قبول دارد، ولی قبول خدا بوسیله من ذهنی شبیه قبول شیطان . گویدرا می
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و شیطان هم به . شت نبود، نبود، در باور چرا، اگر قبول دامن ذهنی خدا را قبول ندارد.یا فرعون یا من ذهنی است

همچون چیزي نیست من ترا می پرستم ولی ! من قبول ندارم که آن حضور در انسان تو هستی: گوید کهخدا می

در انسان ترا نمی بینم، اگر خدا بهش بگوید تو با هوشیاري جسمی می بینی ولی می توانی ببینی، همین طور 

. قبول کن، و قبول نمی کند

می گوید که ابلیس انکار می کند حضور خدا را در انسان، اگر این کار را نمی کرد، از آن شراب خدا رد براي همین

من ذهنی هم حقیقتاً از ته دل می . منیت ذهنی هر دو یک جنس اند.ابلیسیت. می شد ابلیسیت دیگر نمی ماند

و ما عقلمان را . م عقلمان را صفر کنیمیعنی ما می توانستی. توانست قبول کند که موسی حق دارد و صفر می شد

ما به سجده نمی افتیم به عنوان من ذهنی، اگر بتوانیم بیفتیم یواش یواش من ذهنی از بین می . صفر نمی کنیم

.خلیل را مثل زد که خلیل نترسید و شما هم نترسیدنمرود و،و ما نمی ترسیم. رود

ه می داند، اینها چون شراب خدا از او رد می شد همه را خدا می کرد از هزار جور رفتار که من ذهنی اینها را گنا

اي که ما متوجه این نشان می دهد لحظه.خالصه از گناهانش خدا صرفنظر می کرد. گرچه به ظاهر گناه می آمد

ین بشویم ما من ذهنی نیستیم از جنس حضور هستیم و اجازه بدهیم و این شراب از ما عبور کند و بیاییم به ا

یعنی به . لحظه، هر کاري کردیم کردیم، و آن مهم نیست و زندگی آنها را پاك می کند و ما را به حضور می رساند

. می کندخودش زنده

مخش کنم که مخش بِهْ به پیشِ هشیاران

که خلق خیره شدند و خیالشان افزود

،بِهخاموشهوشیارانذهنی،هايمنپیشبهاینکهبراينزنم،حرفدیگرنگویم،دیگرکنم،خاموش: گویدمی

بهفکرمقداريیکبشوند،زندهحضوربهاینکهجايبهگیرندمیرامطالباینهوشیاراناینکهبرايچرا؟

شدافزودهخیاالتتان،کردیداضافهخودتانبهچیزهایییکغزلاینازشماچی؟شما.کنندمیاضافهخودشان

باوافتادندفکربهدوبارهوافتادندشگفتیبهخلقیعنیشدندخیرهخلقیکی؟امکدشد،کمخیاالتتانیا

.شدندگمفکرهایشاندروراابیاتاینکردندمعنیوکردندتفسیرفکرشان

سببآیاکند،مینزدیکحضوربهايدرجهبهراشماابیاتاینکهببینیدنکنید،تبدیلفکربهراابیاتاینشما

بیندازید،راهایتانشدگیهویتهماینکهازنترسید،بگیریدبعهدهراهوشیاریتانمسئولیتشماکهدشومی
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وحضورهوشیاريیاموسیوفرعونکهشویدمیمتوجه؟شویدمیمتوجهفکردرحداقلرافرعونآیا

.دارندپویاتعادلیکمادرهمباتادواینذهنیمنهوشیاري

اتفاقیهروبشودردماازبرکتاینوخرداین،بدهیماجازهلحظهایندرهوشیارانهکههستیمینامسئولماو

اگرنیاوریم،پایینراهوشیاريکیفیتونشویمهویتهماتفاقباافتاداتفاقیهروبپذیریمراآنماافتدمی

مندیدآن کهبفهمیم،عقببکشیمکنیم،تأملندهیم،ادامهکنیمبسدیگر، شدترسشدخشمجنسازدیدیم

استمنباحقودانممیمنگوییدمیجایییکدرشمادیدیداگر.شودمیتربزرگداردفرعوناست،ذهنی

باالذهنیمنکهدهدمینشاناین،اینهاودانممیمنوشودنمیاینازبهترودانندنمیدیگران،دانیتونمیو

ازخرديچهحلی،راهچهببینم،بشومتسلیمدانم،نمیحقیقتاًمن،نهدگفتیموقعهرآمده،البافرعونآمده،

میکمکمابهبهتروبیشترخیلیخیلیحالتاینوایدکردهسجدهشماکهاستایننشانگر،آیدمیزندگی

: بودخواهدمطالبهمینادامهکهمثنويسرِبرویمبدهیداجازهخوب.کند

2438ولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت م

:استاینتیترشوداردتیتريیکو

تسلیم کردنِ مرد، خود را به آنچه التماس زن بود از طلبِ معیشت و این اعتراض زن را اشارات حق دانستن

شدگییتهوهمیالحظهایناتفاقازبگوییمعمدتاَکهذهنیمانمنابحاالتاماکهاستاینمننظربهمعنیش

حضور،نمادمرد.کردیممیستیزهشودمیتشکیلآنمقابلدرمقاومتوشودمیتشکیللحظهایناتفاقبا

ومردداستانزنومردکهگویدمی. استتمثیلفقطونداریمدعوااصالًاینرويحاال. استذهنیمننمادزن

وآمدمیمعیشتطلبازکهزنتقاضايبهراخودمرداینجادر، فعالًباهاشنداریمکارياست،طوالنیخیلیزن

.کندنمیدعوازنبایعنیکند،میتسلیمداشتاعتراض

شویدمیمتوجهوکنیدمیآشتیذهنیمنباکنید،میآشتیکنیدنمیدعوالَلهباجوانمردآنبعنوانشما

خواست اثردرآوردمیبوجودذهنیمنچههرنییعخداست،مشیتدرشماحضوروذهنیمنکه)مهم است(

پساستاوخواستازهمبازآیدمیپدیدشماحضور،شماموسايدرهمچیزيهروخداستارادهخداست،

:فهمیممیچهبیشترببینیمخوانیممیحاال. کنیدمیتوجهشوید،میتسلیمشما
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مُردن، عَوانساعتِکز عَوانیمرد، زآن گفنت پیشمان شد چنان

ازشودمیپشیمانمردنموقععوانواستظالمکهاستاینهاوجلبمأمورکه، استحکومتیمأمورعوان

کارهاییآنوبودهزندگیجنسازکهشودمیمتوجهداشتهاختیاراتکهظالمآدمیکمردنموقع،کارهایش

بعنوانمابشویم،پشیماناالنتوانیممیماولیشده،یردآنجاالبتهنبوده،درستوبودهمنشمالِکردهکه

بعنوانزنچوناستزنومردبهمربوطايقصهیکواقعاً،مرداینکهنهاستانسانمرداینجاضمندرانسان

.کنیمپیداخواهیممیراتادواینرابطه،استحضورهممردواستذهنیمن

کارهاییکهشویدمیمتوجهمردبعنوانشمایعنی،شودمیمتوجهیکدفعهمرددارداعتراضکه،داردتقاضازن

میاست،تویشحکمتیاینوکندنمیراکارهااینخودسراست،الهیمشیترويازکندمیذهنیمنکه

آنازپسکنم،یمنستیزهلحظهایناتفاقباکنم،نمیستیزهمنکنم،میقبولمناستاینطوريکهحاالگوید

کههاییخاصیتآنکردن،عوانییعنیعوانیازکهشویممیپشیمانچنانشماومنحاالهاستیزهوهاگفتن

شود،میپشمانمردنموقعداشتهعوان

منمبامنکهگوییدمیشویدمیبیداراالنشما.استبیداريیکپشیمانیاینشویم،میپشیمانداریمهمما

منبهوکندمیبدکارتاهزارکهاستدرسترنجد،میکهاستدرستاست،خشمگینخیلیکهاستدرست

سردردهمهاین.استعاديغیراینبکنیدراکاراینتوانیدمیکنم،دعواخواهمنمیباهاشمنزندمیضرر

حرفییکیکدفعهما،بهبدهندندخواهمیکار،بشویماستخدامجایییکرویممیماکند،میتولیدمابراي

یادهیم،میدستازرامشتریمانمایاکنند،نمیاستخدامرامازنیممیحرفتندشودمیخشمگین، زندمی

خوبخودمان،کردنمالمتکنیممیشروعبیاییمماحاالاست،ذهنیمنمالاینها.کنندمیبیرونکارازراما

.نیستتصادفیکندنمیبیخودکند،میاوکهکارهایی ویدبگخواهدمی، کنیمنمیمالمتحاال

بر سرِ جامن لگدها چون زدم؟خصمِ جانِ جان، من چون شدم؟: گفت

اتفاقباگویدمیشدم،جانمجاندشمنجوريه چمن: گوییممیهمهما،گوییدمیشمایعنیکهگویدمیمرد

میمانیست،حالیمانولیشویممیهماودشمنست،خداکهماجانجانِدشمنستیزيمیکهلحظهاین

اتفاقیاذهنیمنباجنگیدنکهبگویدخواهدمیجنگیم،نمیخداباکهماجنگیم،میخودماننفسباگوییم

خودشهمیکیاستاتفاقشیکیلحظهایناستطورهمینهمواقعاًخداست،باجنگیدنلَلهبایالحظهاین
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هستجزئیخیلیچیزکه، ایناینهمیکی،نهایتیمبییکما؟ماهستیمچیهم ما.استدگیزنخودش،.است

مابهمادرخداوقتیاصلدر،هستیمفضاازبزرگترکهگفتقبلۀ هفتکهبینهایتیمیکپس،بینهایتایندر

بینهایتمااگرحاال.استپوستهاستکوچولوچیزیکماجسم.ماجسمماندمیموقعآنبعد،شودمیزنده

توانیدنمیذهنباشما،نداریمکارياً بعد،شودمیچیحاال،ماندمیبینهایتاین،بیفتدماجسماین،بشویم

.بفهمید

ماجسماینمگر.استجسمشاآلناتفاقاینکه،دارداتفاقیکبینهایتاینکهاستاینسراشکالحاال

مگر،افتدنمیچرا؟افتدنمیاتفاقلحظههرمافکرمگر.لحظهبهلحظهافتدمیقاتفا،چرا؟نیستاتفاق

لحظهبهلحظه،استاتفاقیکماسیستماینکلپس.چرا؟لحظههرافتدنمیاتفاقماهیجاناتمااحساسات

میکاراینو.جانانجدشمنشویممی،کنیمستیزهحاال.کنیمستیزهخواهیمنمیاینباحاال.افتدمیاتفاق

میلحظهایناتفاقیاذهنیمنباکنیدمیستیزهشماکههرلحظهیعنی،بودهخودمجانسربرزدنلگدگوید

.جانتانجانتانجانرويزنیدمیلگددارید،کنیدمیمقاومت؟چیهاینگویید

.استموسیطرفتانیکاستعونفرطرفتانیک.هستیدناظرشمااینجا.کندمیکوچکراموسیکاراین

گویدمی،نه،فرعونیمدشمنمابابافرعونبااگرولی.راتانموساییقسمت؟کنیدتقویتخواهیدمیراکدام

،نجنگیمباهاشولی.شودمیقويبجنگیآنباخوب.بجنگاینباگویدمیذهنیمن،شمانکندشمنیباهاش

بله،شویممیحضورهوشیارينسجاز،شویممیفضاجنسازداریم

تا نداند عقل ما، پا را ز سرچون قضا آید، فرو پوشد بَصَر

تا.قضاستهمشدگیهویتهماینکهگویدمیموالناوشودمیپوشیدهمابیناییآیدمیقضاوقتیگویدمی

بیازراعقلآدمکه،بشودزایلاماصلیبینایی.بجنگیمذهنیمنباو،نبینیمماکهبودهشدهباعثقضاحاال

.دهدنمیتشخیصعقلی

دردپرده بدریده گریبان میخوردچون قضا بگذشت، خود را می

انسانوکندمیزایلراآدمبیناییاینوقضاستذهنیمنخوداصالً،قضاستگویدمیشدگیهویتهماین

اتفاقاتووضعیتهاذهنیمنگفتمشودمیدریدهپرده.دشومیدریدهاشپردهوکندمیتاملباشدهوشیاراگر

واقعدرکهزندگیخوبهاي،خوبهابهکندمیمتصلدیدخواهیماآلنکهرازندگیمعناي،بیندمیجدارا
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،شودمیدریدهانسانة پردکنندمیسقوطوقتی.کندمیسقوطآنها،شدهدرستگذراوآفلچیزهايبراساس

.استافتادهاتفاقیچهکهشودمیمتوجهیعنی،شدیدهدرپردهاگرو

اینگفتیموآفلچیزیکبهایمکردهمتصلرازندگیمنظورومعناماکهاستایناتفاقاستسادههمخیلی

خواهیدنمیشما،هستچیاش معنیبریزدفرواگرریزدمیفروآنحاال.شدیمهویتهمآنباواستخوب

متوجهشایدشما،نبودیممتوجهکهبودیمکردهکاريماکهشدمشخصشددریدهپردهایناگرو؟دشویبیدار

هوشیاريیکبعنوانوبدریدراشدگیهویتهمکل،بدریدراموضوعاینکلیعنی.بدریدگریبانکهبشوید

.خودتانازبیندازیدوبپذیریدوکنیدشناساییرامناینحتیبینهایت

چشمهاي،دوراندازدمیکندمیمچالهراآنوآفلچیزیکبهبنددمیراماآیدمیالهیفرمانیعنیقضاپس

وباشیدهوشیاریتانکیفیتمسئولبایدناظرهوشیاريبصورتشماکههستموقعآنحاال.کندمیبازراشما

پس.آیدمیدارددردمهمینبراي،بهشبودمچسبیدهمن،بودهرفتنیبینازچیزیکاینکهبیداریتانکیفیت

یعنی.کندمیکاراینجادرفکانکنوکندمیکارداردقدروقضایعنیقضاقانونزیرذهنیمنکهبینیدمی

میبازراشماچشمان،دهدمیشناساییشمابهآنوشودمیوبشودچیزيدهدمیدستورلحظهایندرخدا

کند

شومگر بُدَم کافر، مسلمان میشومی زن، پیشمان میا: مرد گفت

ومجادلهوجدلوبحثتوباوکردمکهکارياینازمن:گوییدمیذهنیتانمنبهشما،زنايکهگویدمیمرد

اینوکنمنمیدیگر،شوممیپشیمانلحظههریعنی،شدمپشیمان،شوممیپشیمان،کردمدعوا،کردماینها

رااممسلمانیکردممیستیزهتوبامن.شوممیتسلیمیعنی.شوممیمسلماناآلنمن،کردمیکافررامنکار

ازکنیلهرانفساینبایدگویندمیکهاستقضیهعکسرستد.شوممیآشتیتوبااآلن،بودمدادهدستاز

.بشويتسلیمباید،بکنینبایدهمدعواوکنیگوشنبایدنفسحرفبه،ببريبین

داردبیداريیکاینجاولی.قضاوتازقبلقضاوتازقبلشرطوقیدبدوناستلحظهایناتفاقپذیرشتسلیم

قدروقضادچارمن.هستمخدائیتجنساز،کنیدتوجه،امهوشیاريجنسازمنکه،مابرايگیردمیصورت

دیدمندیدشدگیهویتهمایندر،جهانیاینچیزهايباشدمهویتهممنکهاستاینمعنیش،شدم

قطع،بیندمیخسراخودش،بیندمیجداییوتفرقهبراساسجسمیهوشیاري.استشدهجسمیهوشیاري
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مقابلدرمقاومتباذهنیمناین.بشناسدتواندنمیراخدا،بشناسدتواندنمیونداردخبرحقیقتاز،است

کافريازوبشوممسلماناگرمن.کنیممیشناساییداریممارااینها.کندمیقویتتراخودشلحظهایناتفاق

.ندارمکاريذهنیمناینبا،بردارمدست

،اوستدستدرماۀ جنبهردوکهدانیممیاآلنماهمرااین.کندمیکارمشیتبراساساینگفتههمتیتردر

بینیممی.گیریممیبعهدهراخودمانهوشیاريمسئولیتوشویمیمتسلیمفقطماجرااینناظربعنوانماپس

کردیماشتباهاگر،مانیممیخودمانسرجايجاهمینوکنیممیتاملکردتحریکرامابیرونازچیزياگر

زنايگوییممی.شویممیمسلمان،گردیمبرمیکنیممیتوبهدوبارهترسیدیم،شدیمعصبانی،کردیمپرخاش

.شدمشیمانپ

بر مَکَن یکبارگیم از بیخ و بُنکارِ تُواَم، رمحی بکنمن گنه

تونبودماینطوريمن، ذهنیمن،نبوديتواگرشدماینطوريمنتوبخاطرکهگویدمی،گویدمیداردچیببین

ازمنیعنیبکنیبنوبیخ.بکنیبنوبیخازرامناً تمامیعنییکبارگیتوانیمیتووبکنمنبهرحمییک

میمتوجهاآلنمن،پرداختممجادلهبهتوبا،کردمستیزهتوباشدمهویتهمتوباآمدممن،امزندگیجنس

.نیستذهنیمنپشیمانیاز،استخوبپشیمانیاین.شدمپشیمان،کردممیراکارایننبایدکهشوم

کهاستاینمنگناهان.استبودهکاريگنهدرجهاینبهتولتشکیاصالًکهمتوجهمحاال.بیداریعنیپشیمانی

بنوبیخازانسانهاازخیلیاینکهکما،شوممیکندهبنوبیخاز،بکنمستیزهبیشترتوبااگر،شدمهویتهممن

.اندشدهکنده

.نداردریشهوماندمیرابمثلذهنیمنکهاستعلتاینبه.ندارندزندگیدرریشههیچدیگریعنیبنوبیخ

نظمبازندگیدیدبا،شویدمیتسلیموقتی،کنیدمینگاه،کهگوییدمیشمالحظهایندر؟چیهاش عملیکاربرد

،کنممجادلهمناینبااگرمن،هستدردمنایندر،دارممنمنگوییدمی،کنیدمینگاهزندگیعقلبازندگی

بلکهبکندبنوبیخازتواندمیرامن.کنممیپیدارااوعقلمنوکندمیچیرهمنبهراعقلش،شودمیبزرگتر

نبایدمن،استذهنیمناینباآشتیمعادل،استعجیبمنتسلیم.بشومتسلیمبایدمن،استکندههم

.شوممیکندهبنوبیخازمنوشودمیقويایندعوابا،کنمدعواباهاش
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شودچونکه عذر آرد، مسلمان میشودپشیمان میکافرِ پیر ار

ولی،استآوردهبوجودعیارتمامذهنیمنیکوکردهستیزهاش ذهنیمنبااً دائمکهاستانسانیپیرکافر

اینبهبخواهیدشمااگر.کنیمدعوانبایدهلَلباکه،شویممیبیدارداریماآلنکهمامثل. شودمیپشیماناآلن

،بشویدخشمگیننباید،کنیدمالمتنباید،کنیدستیزهنبایدلحظهایناتفاقباکنیدعملموالناشنهاداتپی

اآلنبودیمپیرکافرکهماو.استذهنیمناینباستیزهومجادلهواکنشچون.بدهیدنشانواکنشنباید

خداازعذرماعذراین.خواهممیمعذرتییعن،آوریممیداریمعذر،شویممیداریمبیداریعنیشدیمپشیمان

عذراینبله،کردیمستیزهزنبانمادگونهباکردیماشتباهحاالتاکهکنیممیشناساییماکههمین.هستهم

یعنین استشدمسلمانهمین.کنمنمیدیگر،ببخشیدرامن،خواهممیمعذرت،کردماشتباه، آوریممی

.استشدنتسلیم

عاشق او هم وجود و هم عدمپُر رمحت است و پُر کرمحضرتِ

کهشویممیمتوجهماپس.استبخششورحمتازپر،هستیمپیشگاهشمااآلنکهالهیدرگاهیعنیحضرت

واستبخششدرگاه،درگاهاین،بشویمشدگیهاهویتهمگناهازبیدار،بشویمقضااینازبیدارماموقعهر

اآلنولی،بدهدشرابمابهخواهدمیلحظههرواستلطفازپر،داشتیمهمغزلدر،اشهمهواواسترحمت

فکرحاالتاما.ماحضورهم،ماذهنیمنهمخداستعاشقگویدمی.شویممیمتوجهداریمجالبیچیزیکما

هوشیاريراوجوداگرنجایا،عدمهمووجودهماوعاشق، نه.هستندخدادشمنشیطانوذهنیمنکردیممی

میگوشاوحرفبهاینهادويهروکنندمیکارمشیتبااینهادويهر،بگیریدذهنیمنراعدم،بگیریدحضور

.ذهنیمنشویممیماباشیمکهما.ماحرفبه،نه،دهند

میقضابرحسبکهاتفاقاتنچو،هستیمناظریکفقط،نیستیمايکارهوسطایناً واقعماآیدمینظربهحاال

میکاری چماپسوسطاین،شودمیپسباشگویدمیاو،افتدمیفیکونکنبراساسکههمکارکردن،افتد

وپذیریممیوکنیممیشناساییهوشیارانه،شویممیتسلیمهوشیارانه،مانیممیهوشیارفقطما؟کنیم

ظریفیچیزهاياینها.نه؟رفتناهوشیارانهشودمی.رویممیاومتسبههوشیارانهماکندمیدرستاوهمینطور

خداپس.بفهمدتواندنمیکههمنکنداگر،دیگرکردهکهکندتوجهکسیاگر،گویدمیداردموالناکههستند

گوییممیاماینکه.استبودهغلطماذهنیمنبینش.استنکردهتوطئهمابرعلیهخدا.بگیردانتقامخواهدنمی
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ايباشندهیکاینجاکه؟استدرستچی،استغلطهماینهستیمماهمیکی،داردوجودذهنیخدايیکما

خواهدمیراماخوبیاش همه،بدهدشرابمابهخواهدمیاش همهد،کنآزادراماخواهدمیاش همهکههست

.بینیممیبدماولیخداستاً اصطالحاسمشاین

آن کیمیاۀمسّ و نقره، بندیمان، عاشقِ آن کربیاکفر و ا

،نقرههممسهمپس.هستندخداعاشقاینهادويهر.استحضوربهاشارهایمان،استذهنیمنبهاشارهکفر

.هستحضورشدنبینهایتوذهنیمنشدنکوچکتمثیل.شودمیطالیاشودمینقرهبزنیکیمیامسبه

استشرابیهمینهمکیمیا.هستندکیمیاآنعاشقکنیمکارچیماندیمماوسطاینکهامۀ جنبدواینیعنی

وکردنلگدکوبومافشارباماذهنیمن.کهنیستمشکلفهمیدنشاینکهآیدمیآنورازماتسلیماثردرکه

اثردرکیمیا.رودنمیبینزااینهابا،برسمحضوربهزودبایدمن،گویندمیهابعضیودارمعجلهوماخشم

منیابودنمساز،ذهنیمنیعنیمس،بیایدکیمیاآناگر.آیدمیآنورازلحظهایناتفاقپذیرشیاشماتسلیم

.داردبرمیدستراحتبودنذهنی

شودمیچککواینکیمیاآنبااینعاشق.دارنددوسترااوهردوچون،شودمیگترربزهمطالیانقرهاینوراز

راراهماتجسمات.استآنوريازهمکبریا.آیدمیآنورازبایدکیمیا.نداریمماراکیمیاولی.شودمیبزرگآن

؟درستهاین،قدمدهحضورتاذهنیمناز،قدمدهمثالًمابیاییدگویندمیکهینکساکنیدتوجه.کندنمیباز

؟استغلطچرا،استغلط.نیستدرست،نه

شما،اندعملی،اندفکري،اندماديقدمها،بدهیمانجامراکاراینتوانیمنمیمااینکهبراي، چرادانیدمیشما

پذیرشاثردرکیمیا.داریمالزمراکیمیاآنما. شودنمیدعابا،برسیدحضوربهبکنیدتوانیدنمیکاريهیچ

،ینکنبنوبیخازرامنزناي:گویدمی، زنباکوتاهۀ قصایندرتیزهسعدم،هلَلباستیزهعدم،لحظهایناتفاق

.آیدمیبدست
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.بخوانیمبیتچندحاالنکردیمهمنکردیمتمامکنیمشروعراايقصهیکمقدمهاینبابدهیداجازه

2447مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

اند چنانکه زهر و پازهر و ظلمات و نور و مناجات کردن فرعون به خلوت تا ناموس نشکندتدر بیان آنکه موسی و فرعون هر دو مسخَّرِ مشی

دردوهر،شماذهنیمنشماحضورقسمت؟چییعنی، اندمشییتمسخردوهرفرعونوموسیآنکهبیاندر

جدلوبحثوماکردنفکروماکردنسئوالوماچالشهمهاینپسحاال.هستندخداة ارادوخواستتسخیر

،نشکندناموستاخلوتبهفرعونکردنمناجاتونوروظلماتوزهروپازهرچنانکه. خوردنمیدردبهما

.داردتقلبیحیثیتیعنیناموس،فرعوناینکهوتاریکیظلماتونورمثل،پادزهروزهرمثل

کهمعتقدنداینکهیاو،بینندمیرامنجوريچهمردم،چیهمردمدیدکهاستذهنیمنمالهمتقلبیحیثیت

ترسازولیدانممیمناینکهوجودبا.استبدلیحیثیتاین،ندارمکهدانممیمنولیدارمقدرتییکمن

خدابهذهنیمنیعنیخلوتبهفرعوننتیجهدر.شومنمیتسلیم،برودمصنوعیآبروياین،برودآبرویماینکه

کهشدهمتوجهوخداستکهکردهقبولفرعونخوانیممیقصهایندرچون.نبررامنآبرويایاخد،کندمیدعا

بگویمتوانممی،نیستمخدامنگویممیمنمگر.بدهمچیرامردمجوابمنکهگویدمیحاالونیستاً واقع

.نشکندآبرواین،کنحفظرامنآبرويخدایا؟نیستم

مثالًیاوگویندمیچیمردماینکهبراي،مامصنوعیآبرويکهاندجالبخیلیاش بعديعاراشوتیتراینحاال

یعنیناموسمباداکهکندمیدعااً دائمفرعونمثل،بشکنیمراخودمانما،گذاردنمیقائلندمابهاعتباريیک

اشتباهما،دانیمنمیگوییممیما.دنکنیراکاراین؟گیریدمییادچیشما.بشوددارخدشهمنبدلیحیثیت

.رودنمیآبریمانکردیماشتباهبگوییماگر.بگوییمتوانیممی،کردیم

جوابگوییممی.کندنمیگیجراماناموس،باشیمداشتهنبایدکه،ماداریمپیرونفرصدمیلیون،نفرصدهزاراگر

مثل،کنندمیدعااً واقعآدمهابعضی.استاینطورياماینطوريگفتمحاالتامن،بدهمچیرانفرصدمیلیون

کهگویممیمردمبهچرا،شودنمیمستجابمندعايدانممیکهمن، شودمیمستجابدعایشاناً واقعاینکه

.شودمی

همهاین؟نیستمايکارهمنبگویمبرگردمچطوري،نیستمايکارهمنکهباشمفهمیدهباشمگفتهاگرولی

.ماهمینطورکندمینرمپنجهودستهاکشمکشاینبافرعونودارمدمعتق
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رهیظاهر، آن ره دارد و این بیموسی و فرعون، معنی را رَهی

قسمتموسی،کنیجستجوخودتدربایدرااینهاگفت،ماستۀ جنبدوتا،فرعونهمموسیهمکهگویدمی

این،جوریکموسی،اندمشییتزیردوهر،کنندمیکمکدوهراینها.ماذهنیمنقسمتفرعون،ماحضور

.گویدمیدرستاینکه،خداستة بندکهموسیخوبخیلیکهگوییمیکنینگاهذهنبااگرولی.جوریکیکی

درهمذهنیمنبلکه،نیستاینطوري.نیستاینطورينه،غیرهواستکافرواستبیراهکههمفرعوناین

.جوريچهگفتماآلنوماسترساندنضورحبهخدمت

تواندنمیکل،بیندمیکندمیجدارازندگیچیزهايورویدادهاوضعیتها:گویممیدوبارهآیدمیذهنیمن

معناي.هستمعنیببیناینجا،بلهفیلداستان،راچیزهاکندمیتیکهتیکهفکر،تواندنمیاصالًفکر،ببیند

بهکهخوبچیزآن.خوبچیزیکبهکندمیوصل؟امزندهچیبراياصالًمنکه،راندگیزمنظور،رازندگی

رفتنیبینازبکندرافکرشکندتصورتواندمیذهنکهراهرچیزي.استگذراحتما،آمدهذهنیمنتصور

برايکههرچییااممقمثلهاوضعیتمثل،پولمثل،ماۀ بچمثالًمثلآنبهکندمیوصلرامعنیخوب.است

.ریزدمیفروآنیکدفعه،استمهمشما

دردزیرانسان،شودمیبیدارانسان،کردیموصلبهشرامعنیکهچیزيیکیامعنیاینکندمیریزشوقتی

در.شودمیتسلیم؟کشممیدردچراکهپرسدمییا،بردمیبینازیاکندمیاش لهیادرد،رودمیشدید

قسمتهم،ماذهنیمنهمماۀ دوجنبهرپس،سراغشآیدمیزندگیخرد،آیدمیبیداريیکتسلیمحالت

بیراهفرعونوداردرهموسیبابا،کهبگوییدکنیدفکرذهنبانبایدشماولی،استمشییتنفوذزیرماموسایی

بیتیکپایینچون،کنندمیجوريهچدانیمنمیماراکمکاینوکنندمیکمکدوهرنیستاینطوري،است

جلوبرویم،دوبارهخواندخواهمامروز،خواندمبارهاکهاستمهمی

نیم شب، فرعون، گریان آمدهروز، موسی پیشِ حق، ناالن شده

موسی،شودمیروزوشویممیبیدارکهوقتییعنیروز،نیستشبهمشب،نیستروزواقعااینجادرروز

منگویدمییعنیاستخوباینجادرناالن.استناالنحقپیش،استتسلیمهمیشهکهاوماییموساقسمت

میشروعذهنیمناینشبنیماما،گذارممینمایشبهراتوجنسیتوهستمتوجنسازمن،هستمتوتسلیم

.استمشییتیرزدوبارههمآنوکندحفظراخودشخواهدمیهمآن، خداپیشکردنگریهبهکند
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ورنه غُل باشد، که گوید من منم؟است ای خدا بر گردمن؟کین چه غُلّ

چهنباشد،زنجیراگرواست؟زنجیريچهایندارم،گردنبرکهزنجیراینخدایاکهگویدمیذهنیمنگویدمی

اینماکهگذاردنمیناموسولیاقعاً نیستیم،وماکهدانیممیذهنیمندرمایعنیمنم؟منکهگویدمیکسی

مثالً ؟هستشمامزاحمبدلیحیثیتبدلی،آبرويواقعاً یکحاال. گذاردنمیآبرووگذاردنمیترسبپاشانیم،را

داشتم،ذهنیهوشیاريمنوآوردمبوجودمسئلههمهاینوکردممیاشتباهحاالتاکهبگوییدتوانیدمیشما

رااینهادارمواقعاً حرصدارم،رنجشهمهاینحسود بودم،بودم،ترسوبودمخشمگینکردم،میزندگیذهندر

شماوبینندمیچیراشمامردمکهآیدمیاینجاازبدلیحیثیت.گذاردنمیبدلیحیثیتیابگویید؟توانیدمی

خوشبختیشوهروزنچهماگوییممیاستسالبیستما. بشکنیدراآنتوانیدنمیببینند،چیخواهیدمی

می، کنیممیدعواهمبااستسالبیستکهبگوییمجوريچهمااآلنداشتیمخوبیروزگارانهمچه باهستیم

.داردآبروذهنیمن. رودمیآبرویمان؟ بگوییمتوانیم

ایمر مرا ز آن هم مُکَدَّر کردهایز آنکه موسی را مُنَوَّر کرده

داردمامختلفهايجنبهکنیدتوجه.ايشدهزندهخودتبهموسیدراست،واضحايکردهنورازپرراوسیم

کسیچیزيیکموسیکهنیستاینطوريتوست،هستیدرگفتفرعونوموسیکند،میراهاصحبتاین

یکیآنتوگویدمیماذهنیمنما،جنبۀ تاریکاین.جنبۀ ماستدواینهادويهرباشدبیرونهمفرعونباشد

سیاهايکردهمکدرهمرامنايکردهمنوررااوکهبرکتوعنصرهمانازورامنقسمتآنايکردهمنوررا

توبامنزنايگفت. بشویدموازيکه؟ داریدايچارهچهناظربعنواناینجاشماپس.هستمکدريازپرايکرده

.دانیممیمافرعونبعنوانهمراااینه، دیگرکنمنمیدعوا

ایرو کردهماهِ جامن را سیهایرو کردهز آنکه موسی را تو مَه

، آنبهشوممیزندهوقتیاینکهبرايدرخشد،میماهمثلاي،کردهماه روتواستمنقسمتآنکهراموسی

میمنعکسراآنعینمن، منرويياندازمیراخورشیدتتوشوم،میآنوقتینیستم،بیشترنفریکمن

استمشخصاي،کردهروسیهراماجانماهذهن،ایندراینجا،درنورهمانازاما.هستمماهروکنم به جهان،

.هستیمناموسدچارولیدانیم،فکراً میراچیزهااینهمذهنیمندرماکهکندمیتوصیفراجنبۀ مادودارد
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امچون خُسوف آمد، چه باشد چارهامد اِستارههبرت از ماهی نبو

خسوفولیاست،ماهیابود،ماهیکشبیهگویدمینبود،ماهازبهترمنستارة بختستارة مناینگویدمی

نمیماهبهخورشیدنورصورتهربهواستماهوخورشیدبینزمینکهموقعیکهدانیدمیخسوف. اشگرفتد

، بنابراینپس.استگرفتهراتوخورشیدجلويماست،شدگیهویتهمیکمازمینکهشودمیمعلومورسد

نترسد،بشکندراناموسکهاستایناش چاره؟ چیهاش چاره؟ چیهچارة من. اآلناستگرفتهمنماهاین

چطورياآلنستم،هشمابرترخدايمن:گفتهکهفرعونمثلآدمیولی. دانمنمیبگویدکهاستایناش چاره

میگفتهذهندیدباهمهاینهابیند،میذهندیدبا، شودمیچیوضعممنشوندمیچیمردمگویدمی. بگوید

گویدمی. شود

زنندمیمه گرفت و خلق، پَنگانزنندنوبتم گر رب و سلطان می

میانازخسوفتازدندمیرامسیتشتودیگگرفته،میماهوقتیکهاستبودهرسمیبهاشارهزدنپنگان

وزدندمینقالهوطبلخانۀ بزرگاندرکهدانیدمیهمزدننوبت، منزدننوبتاینکهبگویدخواهدمی.برود

زنندمیطبلخانۀ مندریعنیزنندمینوبتپادشاهوخدابعنوانکهگویدمی. بودشخصآناهمیتنشانگراین

میتعریفکنندمیتعظیمهستمهستم، سلطانخدامنکنندمیفکرهمهکهگویدمیوشنوند،میهمهاینها

وآیدمیکهآوازهااینوگرفتهمنماهکهاستایننشانگرهمهاینها. کنمدعابرایشانخواهندمیمنازکنند

پنگانمنرااینهاواستگرفتهماهمدانممیمناست،زدنپنگانواقعدراینغیره،ومراسموزدننوبت

.برودبینازمنگرفتگیماهکهزنندمیاینها.کنممیحساب

کنیممیاهمیتحسمااگرکهبگویدخواهدمی. دیگربگویدخواهدمیمابه. گویدمیچیموالناکهکنیدتوجه

بشنوممناگرهمهاینهاکن،راهنماییراماتوهستی،مارئیستودانی،میتوگویندمیکنند،میتعظیممردم

استمسیتشتصدايصداهاایناینهاواستخسوفگرفتهمنماهکهاست،ایننشانهمهاینهابدهم،اهمیت

؟ کنیدمیفکرآنطوريهمشما. برودبینازمنخسوفتا

کنندرسوا میماه را زان زَمخهکنندو غوغا میزنند آن طاسمی

گویندمیاینکهومندربرزدنطبلواحتراموهمۀ مراسمیعنی، کردنهاغوغاودنهازتشتهمۀ اینگویدمی

نمیاینطوريوگرنهتابدنمیمنماهیعنیاستمنماهاست،ماهرسواییبردلیلصداهمهاینهستید،خداشما
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اگرچیه؟همۀ اینهااشمستایشومصنوعیهايمناحترامحتیوتوجهوتائیدجلبشودمیمعلومپس.شد

که. دیگرامايکارهمنپسآقاگوییدمیگیرید،میجديشماکنیددعاگویندمیشمابهمردم. بشنویدشما

یعنی؟ چییعنیگرفتهماهتان. استگرفتهماهتاناینکهبراي؟ چرازنندمیپنگاندارندبوسندمیراشمادست

. زدندنمیپنگانو گرنهرسدنمیشمابهخداازروشناییهیچکتیبرهیچخرديهیچ. استشدهقطعزندگی

.فهمیممیهمما. گذاردنمیناموسهمبازفهمدمیفرعونرااینها

زخمِ طاس، آن رَبّیَ االَعالیِ منمن که فرعومن، ز خلق، ای وای من

خلقاحتراموتوجهتأییدکردم،لقبوهممن،کردندفرعونرامنخلقخلق،ازمن که می گوید فرعون هستم 

طشت،اینزخم،مردمحالبهوايمن،حالبهواي،خداجايبههستندمنبهمتکی،دارندذهنیمنهمهکه

منبهاینهایعنیاست،آن ربی االَعاليِ منمسیطشتاینصدايزخم،اینزدنصدايیعنی، طشتیعنیتاس

زخمهمهاینها،اندازندمیراهراوصداسراین،کنندمیراغوغااینوقتیوهستیمابرترخدايتوگویندمی

.دارمايچارهچهمنخدایادارد،مینگهفرعونیتدررامنهاتوجهوتأییداینواستتاس

منرابدلیحیثیتنشکنی،راناموسباشمواظبخدایاگویدمیولی.گویدمیخدابهخلوتدرفرعونرااینها

توجهاست،خرابخیلیوضعشاینگوییدمیکنیدمینگاهذهنیمناینبهناظربعنوانشماحاالدارم،احتیاج

پسکنمتوجه،باشماینهامحتاجاگرمن.استطشتصداياینها،هممردمتشکرهم،مردماحترامهم،مردم

میاستایناش ترجمههبلد؟ گیریمیجديکهه چیمسیتشطصدايشمابراي، گوییدمیشماگرفته،منماه

من که فرعونم، اي واي بر من از مردم که مرا پروردگار برتر خطاب می کنند، این نواختن و کوبیدن بر :گوید

.طاس و طشت، خسوف و تیرگی روح مرا فاش می کند و رسوایم می نماید

منکهبگویدهاانسانبهتواندمیواقعاًکهدهشباورشوخودشبیند،میموقعیتیدرراخودشکهکسیهر

وحرکاتاینتمامبزنند،هاییحرفیاحرکاتیکآنهاوکنندقبولهمآنهااگروهستمبرتريانسانیک

نوررسد،نمیبهشزندگینوریعنی.استگرفتهماهشکهاستایننشانگرواستطشتصدايهاصحبت

.ماندنمیتیرگیایندرگرنهوکندنمیمنعکسرازندگی

24و 23، آیه ) 79(قرآن کریم، سوره نازعات 

ُكُم اْألَْعلَىٰ )    ٢٣(َفَحَشَر َفَناَدىٰ  ) ٢۴(َفَقالَ أََنا َربُّ

منم خداي برتر شما:پس فرعون با بزرگان دربار خویش انجمن کرد و از روي غرور گفت
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کهکندمیدعااتفاقاً.شکندمیناموسنهپایین؟دبیایمقاماینازتواندمیفرعون: گویدمیراهمیندارد

. نشکندناموس

اتشکافد شاخِ تر در بیشهمیاتفاقتاشانیم، اما تیشهخواجه

تیشهاماگوید،میخدابهدارد،هستیتوماسرورکههستیمغالمتادو، ماجنبهدویعنیموسی،ومنگویدمی

.هستمرفتیبینازمنکهدانممیمنتراشد،میارمنترشاخشکند،میرامنشاختو

کندشاخِ دیگر را معطّل میکندمیباز شاخی را مُوَصَّل

تیشهاالن دانیدمیشماحاالوکندمیمعطلرایکیکند،میوصلرایکی،استتیزکهتوتیشهاینگویدمی

ناایشوباشیدتسلیمبایدشما،استندگیزخواستزیرشماحضوروذهنیمنقسمتاست،کاردرزندگی

هرو، آوردمیدرذهناینتويازراشماوزندمیراهااضافهوتراشدمیراشمااش تیشهباکه،داردايتیشه

بهمتکیخیلیکسییکاگر. شودمیبزرگهمشماموساییقسمتاینشودمیکوچکشماذهنیمنوقدر

؟کنیدمیکاره چ؟هستیدجنسکدامازشما،گذاردمیمعطلراآنباشدناموسوفکر

هیچ شاخ از دست تیشه جست؟ نیشاخ را بر تیشه دستی هست؟ نی

کلیطوربهاصالً ماهايشدگیهویتهموذهنیمنیعنیشاخشاخ،. شکافیمیتوراهاشاخ:کهگویدمی

. نهبجهد؟بتواندتیشهدستازکههستايشاخهآیا،نهیم؟داردستیتیشهبهماتوستاختیاردرماوجودهمه

باتسلیمواطاعتباومیلبایاشما. برویمدرتیشهدستازتوانیمنمی،بکنیمکاريهرمایعنی، بیتاستمهم

میسونآبهدردباهممافرعونیقسمتاینهمینبراي.اینهاوکشیدندردوکتکبایاد،رویمیاوسويبه

میددارناوبسويهمهخالصهیعنی.اوسويبهرویممیآسانتروکنیمشناساییخواهیممیبیشترماولی،رود

خودشبهانسانهادراوکه اینجابهآوردهراانسانهاهمهشوند،زندهحضوربهبایدهمه،نروندتوانندنمیروند،

.ماستباانتخابتر،مشگلیکی،رودمیترراحتکندمیشناسایییکیحاال،شودزنده

از کرم کن این کژی ها را تو، راستحقِّ آن قدرت که آن تیشه تو راست

توتیشهکهدانیممیوبینیمنمیماذهنیمنباوداريتوکهبینشی،داريتوکهقدرتیآنحقبهیعنی

نشانبیتاینوکنراستراماهايکژيبخششروياز،استپشتشتوخیصشتوقانونواستقدرتمند
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.بگیریمرااوتیشهجلويماتوانیمنمیذهنیمنباواستقدرتمنداوتیشهدانیممی.استتسلیموشناسایی

یکدارد،کشیدمیدردشما،کندمیریزشفروشماقسمتیکوقتی،آیدمیهاقسمتاینازدردهابیشتر

راچیزيیکنکنید،جایگزین،کندمیآزادراشماازقسمتییکداردکند،قطعاریدبگذ،کندمیقطعراچیزي

.نیستدرستایندیگر،چیزيیکبهبچسبیداالن،بگیرید

من نه در یا ربَّناام مجله شب؟ای عجب: باز با خود گفته فرعون

خداباهمفرعونپسکنم،میداخخدامنشبهرکهنیستاینطوريعجبکهگفتهخودشبهفرعوندوباره

.داردنیازيورازیک

شوم؟رسم، چون میچون به موسی میشومدر هنان، خاکی و موزون می

میموسیوقتیولی،شوممیموزونخودمخلوتدرپایینیمآمیمن،نهاندرنیستموسیوقتیگویدیم

موزنیحقیقتاًداردذهنیمنکهفروتنییاموزونیآنرامشآآنبنابراینپس؟کنمیمتغییرنقدریاچرامن،آید

.نیستجالبیفروتنیو

شودرو میپیش آتش، چون سیهشودتو میرنگِ زَرّ قلب، دَه

پیشوقتیکنممیکاريهرواینهاوکنممیعوضراخودمهیتقلبیزربعنوانمناینکهوجودباگویدمی

یعنی من ذهنی هر کاري هم بکند که زراندود کند خودش .شوممیروسیه،ومرمیموسیپیش،روممیآتش

. را، زر تقلبی، باالخره پیش آتش برود سیاه می شود

ن بقبوالنیم که یعنی ما نمی توانیم با شکلهاي مختلف گرفتن در فرعونیت در من ذهنی تظاهر کنیم یا به خودما

یعنی به حقیقت نزدیک بشویم به موسی . زدیک بشویم سیاه می شویمبه محض اینکه به آتش ن. واقعا طال شدیم

مثالً .نزدیک بشویم، به محض این که موسی را ببینیم یا حضور را ببینیم متوجه می شویم ما کارمان تقلبی است

. بادامی که می کاریم پوك است، با انرژي بد می کاریم

حاال بر می گردیم به اینکه .  د این آب طالها ما را زر نمی کندر ما را رنگ کنند، آب طال بدهنمهم نیست که ده با

خالصه ما نمی توانیم در من ذهنی بمانیم و بگوییم طال شدیم به حضور . آن کیمیا ما را تبدیل به طال می کند

. با کارهایی که می کنیم. رسیدیم
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تای، مغزم کند، یک حلظه پوسحلظهنه، که قلب و قالبم در حکم اوست؟

هم دلم و هم قالبم در حکم او است، یک لحظه مرا مغز می کند، یعنی از جنس حضور می این طوري نیست که 

اش قدرت دارد، پس مشخص شد دو تا جنبه داریم ما، اوست که تیشه دارد تیشهکند ، یک لحظه پوست می کند، 

یزي و آن را فرو می ریزد، چشمهاي ما  را اوست که اتفاقات را می اندازد، اوست که ما را وصل می کند به یک چ

اوست که دردها را ایجاد می کند و منظورش این است که ما درد بکشیم، درد ما را بیدار کند، اوست باز می کند،

که به ما پیشنهاد می کند که تو می توانی تسلیم بشوي و از خرد من استفاده کنی و اینهمه درد نکشی و زودتر به 

. حضور برسی

اینها . ده جور هم آرایش کنی این زر تقلبی را باالخره تقلبی است، این بدرد نمی خورد: گوید کهاوست که دارد می

. که ما با باورهاي خودمان در من ذهنی بصورت تقلیدي شبیه آدمهاي معنوي می کنیمهمان آرایش هایی است، 

. بلی آن جور در نمی آید

آن رقص مال موالنا بوده، هیچ کدام از اینها ما ل او راه می رویم، مثل او می رقصیم، مثالً مثل موالنا می نشینم، مث

چی می کند؟ گفت آن کیمیا، کیمیا با تسلیم وارد وجود ما می شود، کیمیا را با فکر .  را از من ذهنی آزاد نمی کند

:نمی شود دید، بیان کرد، خالصه

کشت باش: سبز گردم، چونکه گوید

زشت باش: گردم، چونکه گویدزرد 

.زشت باش: گویدسبز باش، زرد می شوم وقتی که می: گوید کهمی گوید سبز می شوم وقتی به من می

خود چه باشد غیرِ این، کار اِله؟ای ماهم کند، یک دم سیاهحلظه

ند چه کار می کند، توجه می یک لحظه من را از جنس من ذهنی می کند، یک لحظه ماه می کند و خودش می دا

می گوید یک لحظه می بندد ما را به یک چیزي بعد آن را از بین می برد چشم ما را باز : کنید که چه کار می کند

وقتی می بندد ما را به یک چیزي سیاه می شویم وقتی باز می . ماه می کند و یک لحظه سیاه می کند. می کند

.گاه کنیم تسلیم باشیم ماه می شویمکند می ریزاند، به عنوان ناظر ن

.  بلی آن بیت معروف را می خواهد بخواند.  و می گوید کار خدا غیر از این نیست
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دویم اندر مکان و المکانمیپیش چوگاهنای حکم کُن فَکان

پس مشخص شد ما مثل گوي هستیم یک توپ کوچولو که حکم باش و می شود جاري می شود در من ذهنی ما در 

حضور ما، یعنی دو جنبه داریم قسمت فرعونی و موسایی ما، هم قسمت فرعونی ما هم قسمت حضور ما زیر قانون 

حاال این وسط ما من ذهنی می شویم و راه پیدا می کنیم، اجازه قضا یعنی قضا و قدر و حکم باش و می شود است، 

. نمی دهیم که او کار کند، او با تسلیم کار می کند

را اداره می کند، هم در فرم، مکان، یعنی این مکان است، فکر مکان است، جان حیونی ما مکان است، پس او ما 

هیجانات ما مکان است، چهار بعد ما مکان است، من ذهنی ما مکان است، در این قسمت کار می کند، المکان آن 

. آنجا هم کار می کند. قسمت بی فرمی ماست

د، اینجا ما را می بندد به یک چیزي بعد فرو می ریزد یک لحظه ماه می کند یک هر دو را آن دارد اداره می کن

یک لحظه تیشه می زند یک قسمتی را قطع می کند، و ما دردمان می آید چشممان باز می . لحظه سیاه می کند

.شود، بلی اینطوري می خواهد بگوید

.ایمندهبلی این هم مربوط به آیه قرآن است، چندین بار تا حاال خوا

82، آیه ) 36(قرآن کریم، سوره یس 

إِنَّما أَمرُه إِذَا أَراد شَیئًا أَنْ یقُولَ لَه کُنْ فَیکُونُ

.شودباش، پس مى: چون بخواهد چیزي را بیافریند، فرمانش این است که می گوید

می ما، هر دو زیر ادارة اوست ، پس می شود هم در قسمت فرم ما کار می کند و هم در قسمت بی فراین باش

و این وسط دخالت ما بی ربط است، دخالت ما نمی گذارد، این که شما فکر کنید چه کار . گویدموالنا می. گویدمی

.کنید به حضور برسید، به موضوع مربوط نیست

این قسمت را . اندمن چه کار کنم، زودي به حضور برسم؟ من نمی دانم، هیچ کس نمی د: این که به من می گویید

شما باور نمی کنید شما فکر می کنید که یک نفر می داند به شما نمی . هیچ کس نمی داند، هیچ کس نمی تواند

شما باید تسلیم بشوید این کیمیا بیاید به مس شما بخورد و هم روي آن کار می کند و هم روي قسمت شما، گوید، 

صبر کنید، باید تعهد داشته باشید، باید  روي خودتان کار کنید باید باور کنید این طوري است، صبر بکنید، باید

:ادامه بدهید، این تسلیم را باید ادامه بدهید، و االن یک جور دیگر می گوید
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موسیی با موسیی در جنگ شدرنگی اسیرِ رنگ شدچونکه بی

اینکه نور بی رنگ سبب دیده شدن گوید وقتی که، بیرنگ، بیرنگی اصل ماست، بیرنگی خدائیت است، کما می

رنگ موقعی است که رنگها می شود، تمام رنگها از نور بی رنگ می آید، توي منشور دیدید شما تجزیه می شود، 

آید، وقتی فکر در مورد ما به یک فکري در می. بی فرمی یا اصل ما، ماده خام زندگی به یک چیزي در می آید

آید، بو هم پیدا می کند، بو هیجان است، یعنی همین که ما ض اینکه رنگ میبه مح.جهت می گیرد رنگ می شود

. هم هویت می شویم با یک چیزي با یک فکري این رنگ است

این رنگ وقتی موجودیتی پیدا می کند برمی گردد با بی رنگی می ستیزد براي اینکه می خواهد خودش را نشان 

رنگ هم هویت شدگی ها است، تمام هم .باشیم آمدیم اسیر رنگ شدیمقبالً بی رنگ بود، بی رنگی که ما . بدهد

براي این که بی رنگی یا بی فرمی یا اصل ما یا خدائیت ما اسیر یک فکر هم هویت شده، .  هویت شدگی ها رنگند

.بعد آنموقع ما که از جنس موسی هستیم

من،  : گویند، حاال این نورها می آیند میهمه ما بیرنگ هستیم، مگر نگفت از یک نوریم، ما همه از یک نوریم

. شروع می کنند به ستیزه، وقتی می روند پایین می شوند آن نور بی رنگ یک دفعه عشق شروع می شود

می توانی بگویی موسیی با موسیی در جنگ شد، یعنی موسویت، موسویتی . خودشان را در دیگري می شناسند

نگ شده، من ذهنی شده دو تا من ذهنی شده، دیگر نمی تواند خودش را وجود ندارد دیگر، براي اینکه اسیر ر

گوید که من سبزم، این ، من این رنگ قرمزم، آن هم می»من«هر رنگی می خواهد مشخص بشود بشود .بشناسد

.       دو تا باهم می ستیزند، براي اینکه آشتی را بلد نیستند، خودش االن دارد همین را توضیح می دهد

موسی و فرعون دارد آشتیرنگی رسی کان داشتیچون به بی

مرد گفته که : ؟ امروز گفت کهاز کجا شروع کردیم. ایمکه بیرنگی را ما همیشه داشتهوقتی ما به بیرنگی می رسیم 

له است و هم ً هم الال همان لَیک مثال دیگر الال بود، الال هم جالب است اسما. من متوجه شدم با زن نباید بستیزم

بلی بلی : گوییمبه دنیا می. گفتم ال ال ال وقتی من ذهنی داریم به خدا می گوییم ال ال یعنی بسوي خدا نمی رویم

ولی وقتی این حالت عوض می شود و ما می رویم آنور و از جنس حضور می شویم، آنموقع ال ال می گوییم به . بلی

ما بیرنگی را همیشه داریم، یعنی بیرنگی از ما زایل نشده، . جنس خدا شدنگوییم به حضور به از جهان و بلی می

می گوید وقتی ما به بیرنگی می رسیم یعنی به حضور می رسیم که آن را همیشه داشتیم، آن موقعی است که 
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یجه پس از این چه نت. موسی با فرعون آشتی است، یعنی قسمت موسایی ما با قسمت فرعونی ما در آشتی هستند

لَله درست است که این . با لَله آشتی می کنیم. می گیریم؟ نتیجه می گیریم ما االن با من ذهنیمان آشتی می کنیم

، و نمی خواهد آن جوان به دختر خانم برسد باهاش صحبت کند، ولی آشتی باهاش بکنی »نه«: به ما می گوید

. اجازه می دهد تو با دختر خانم صحبت کنی

جازه می دهد با خدا صحبت کنیم مگر نه نمی گذارد، بین ما و خدا قرار می اا فرعون آشتی بکنیم ما هم اگر ب

.  گیرد

گنج حضور در تلگرامهاي هلینک متن کامل برنام
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