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2606مولوي، دیوان شمس، غزل شماره 

مانده شدم از گفنت، تا تو برِ ما مانی
خویشِ من و پیوندی، نی مهره و مهمانی

خسبدجوشد، خونی است منیشیری است که می
خَربنده چرا گشتی؟ شه زاده ارکانی

و زر بِدْهد، زین واخردت این دمزر دارد 
آنکس که رهانید از بسیار پریشانی

آیدجهد منیاشرت ز سوی بیشه، بی
به آسانی؟ای ای جان، زان خاککی آمده

نروم زینجا: صد جا بتُرَجنیدی، گفتی
گوشِ تو کشان کردم، تا جوهرِ انسانی

در چرخ درآوردم، نُه گنبدِ نیلی را
ای شیخِ لَت انبانی؟بافی،اِستیزه چه می

چون دیگ سیه پوشی، اندر پی تُتماجی
کو خنوتِ کَرَّمنا، کو مهتِ سلطانی؟

تو مردِ لبِ قِدری، نی مردِ شبِ قدری
تو طفلِ سرِ خوانی، نی پیرِ پری خوانی

سخت است بلی پندت، اما نگذارندت
سیلی زندت آرد، استادِ دبستانی
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اندازدهر حلظه کمندی نو، در گردنت 

روزی که به جد گیرد، گردن ز که پیچانی؟
بنگر تو در این اجزا، که مهرهشان بودی

در خود برتجنیده، از نامی و ارکانی
زاجنا بکشامنشان، مانند تو تا اینجا

و اندر پسِ این منزل، صد منزلِ روحانی
هین برجه و خدمت کن: چون بز مهه را گویم

نیریشت پی آن دادم، تا ریش جبنبا
گر ریش جننبانی، یک یک بکَنَم ریشت

ریشِ که رهید از من، تا تو دَبه برهانی؟
یک حلظه شدی شانه، در ریش درافتادی

یک حلظه شو آیینه، چون حلقه گردانی
هم شانه و هم مویی، هم آینه، هم رویی

هم شیر و هم آهویی، هم اینی و هم آنی
هم فرقی و هم زلفی، مِفتاحی و هم قُلفی

سُلفی؟ آواز چه لرزانی؟رنج چه میبی
خاموش کن از گفنت، هین بازیِ دیگر کن

صد بازیِ نو داری، ای نر بزِ لِحیانی
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.کنممیشروعموالناشمسدیواناز2606شمارهغزلباراامروزحضورگنجبرنامهاحوالپرسیوسالمبا

2606مولوي، دیوان شمس، غزل شماره 

خویشِ من و پیوندی، نی مهره و مهمانیتا تو برِ ما مانیمانده شدم از گفنت،

شدگیهویتهمیکلحظههرکهراذهنیگفتگويبنابراین. شدمخستهذهنیگفتگويازمن: کهگویدمیپس

هوشیاري،وخدائیتعنوانبهشدهعوضمنمرکزکهوقتیازاینکهبراي. شدمخستهزند،میحرفمنسردر

باوشدمذهنواردوجهاناینبهآمدموقتی.کرديمیهدایتمراتووزديمیحرفتووبوديتومنمرکز

میبرمنسردرلحظههرآنهاموقعآنازشدند،منمرکزچیزهاآنوشدمهویتهمجهانیاینچیزهاي

.زنندمیحرفخیزند،

کهذهنیمنعنوانبهمنکهلحظهاینوذهنی،مننامبهکنندمیذهنیتصویریکبهتبدیلمرالحظههرو

نمیراتوخرد. گیرمنمیچیزيتوازپس. شوممیجداتوازشوم،میبلنداستهیجانی، ذهنیباشندهیک

اینهوشیارانهاالنهممنوکردهخستهمراکاراینبنابراین. گیرمنمیراتوشاديگیرم،نمیراتوذوقگیرم،

میحرفمنهايشدگیهویتهمآندرکهراذهنیگفتگويپسکنم،میحسرادرماندگیوراخستگی

.بمانیمنپیشتوتابشود؟چهتا. کنممیبس،زنند

می. زندمیحرفخداباداردبرده،پیمسئلهبهوبردهپیموضوعبهوشدهبیدارتازهانسانیهوشیاريیکپس

تا. شوممیاماصلیجنسبهتبدیلشوم،میتوبهتبدیل،کنممتوقفراذهنیگفتگوياگردانممیمن: گوید

ازکهبشومهوشیاريآنمنیعنی. بشويمنخوداصالبمانی؟منپیشجوريچه. دیگرنرويبمانی،منپیشتو

.باشمداشتهپیوندتوبامنکه،باشیمنخویشاوندباشی،منخویشیا. امبودهاول

بخوریمپیوندماکهطوريبهبشوي،هوشیارخودتبهمندرهمتوبشوم،زندهتوبهوبدانمتوراخودممنیعنی

کردهمنعکسمنخودکهذهنیتصویریکعنوانبهباشی،منهمراهتوباشم،ذهنیمنیکمناینکهنه. همبه

منهمراهومنبهبشويمهمانیکبشوي،منمهمانتواینکهنهمهمانی،وهمرهنییامهمانی،وهمرهنی.ام

. خواهمنمیرااینباشی،

وجهانیاینچیزهايباآمدهکهوقتیازانسان: کهدهدمیتوضیحبیتیکدرموالناراانسانمسئلههمبازپس

وهستند،فیزیکیچیزهايهستند،ماديچیزهايوهستندفکرهاهستند،باورهاکهچیزنوعتاسهعمدتاً
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شوند،میمادیداینهالحظههرومامرکزاندشدهاینهایعنیشده،هویتهمچیزقسمسهاینباهستند،دردها

ماو،زنندمیحرفماسردرلحظههردراینهاازهرکدامهستندآنجااینهاکهزمانیتاو.کنندمیگفتگواینها

یاخداباراماارتباطشدن،بلندهمینزدن،حرفهمینکهشویممیذهنیباشندهیک.شویممیذهنیمنیک

.کندمیقطعزندگی

وزندگیخردلحظهاینگذاردنمیواستهمراههمستیزهبااست،همراههممقاومتباباشندگیچنینیکو

مصنوعیکههویتحسآنو،داردوجودهویتحسماذهندرنتیجهدرو،بشودمابعدچهارواردزندگیشادي

.کنیمنمیخداباوحدتوبودنیکیحسماو. ماستمرکزدراست،جهانیاینچیزهايبهمربوطاست،

توهنوزبخورمپیوندتوبهمنوباشیمنخویشتواگرکهشوممیمتوجههمبازمنیعنیپیوندي،ومنخویش

عنوانبهالبته. داریمرااوقدرتوایمشدهخداخودکهکنیمفکرنبایدرسیممیوحدتبهماوقتی. شومنمی

مادیدمرکز. کندمینگاهجهاناینبهماچشمانازما،طریقازاواو،بهخوردهپیوندواوخویشاو،ازجزئی

بهلحظه،ایندراوابدیتواونهایتبیبهشدهزندهصورتبهماو.شودمیعوضپسمادیدشود،میعوض

دادنانجاموفکرهاپشتبودنعنوانبهمایعنی.گیریممیقرارکردنفکرودادنانجامپشتبودن،صورت

آنهاوماهايعملومافکرهايبهریزدمیزندگیخردوشادينهایت،بیبودنِآنازبنابراینو.هستیمماهاي

. دهدمیتغییرراهاآنوکندمیسازندهراآنهاکند،میخالقرا

ذهنیمنآدمهاازخیلیاالنودهدمینشانراهوشیاريدراساسیتغییریکبیتهمینکهبینیدمیپس

همراهوماستباخدا: گویندمیشوند،میلطیفهاموقعبعضیواندکردهدرستهمذهنیخدايیکدارند،

.بله. نیستنداوبهمبدلکامالاست،ذهناینهاولیو،ماست

زدن؟حرفجورآنودیدجورآنآثاروذهنیگفتگويازایدشدهخستههمشماآیا:کهاستاینسوالحاال

حرفجوراینازودیدنجورآنازکههاییدردو. ماستهايترسماست،هايخشمماست،هايغمآثارش

شودنمیماوجودواردزندگیشاديوزندگیخردوزندگیذوقاینکهازماندن،سطحدرآید،میوجودبهزدن

قوتکهآشییکیعنی. هستیمتُتماج:گویدمیپایین،دنبالِماکنیم،میاستفادهبیرونهايخوشیازماو

کههاییمثنويوغزلاینطولدرموالناهستید؟وضعیتیچهدرکههستیدمتوجهشماو،نداردانرژيندارد،

.کندمیراهنماییخواند،خواهم
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خسبدجوشد، خونی است منیشیری است که می

خَربنده چرا گشتی؟ شه زاده ارکانی

فرم،یعنیارکان. استفرماینتويولیخداست،جنسازاست،زادهشهاینکهبراي. استانسانارکانیزادهشه

جنسازهستیم،فکرهاجنسازهستیم،پوستوگوشتهانه تنجنسازما.هستندماارکانمابعدچهار

اوجنسازپسهستیم،خدانهایتبیایم،بودنماپس. هستیمجسمیاینجانجنسازهستیم،هیجانات

جسمبهافتادهکهخدائیتی. جسمبهافتادهکهخدائیتییعنیارکانیزادهشهپس. ارکاندرافتادهولیهستیم،

.آیدمیدرچیآنازکهببیندبیفتد،ذهنیمنخردنبال،بشودچیخركاینکهنه،بشودزندهخداخودبهباید

شمادرونازلحظههمین. کندمیتعریفطورياینراانسانجوشد،میکهاستشیري: کهگویدمیکنیدتوجه

خوناینکند،زندگیتواندنمیبدن،نباشدخونکهطورهمینو. استمقويشیرمثلکهجوشدمیبرکتییک

ازلحظهایندرگویدمی. کندزندگیدرستتواندنمیمابعدچهارنباشداگرهمزندگیبرکتاینهم،زندگی

دنبالکههاچیخركمثلچراتو. استخونمثلاست،شیرمثلکهآیدمیبرکتییکآید،میانرژيیکآنور

مینگاهجهانبهکهاستذهنیتصویریکذهنیمنازمنظورواست،ذهنیمنخراینجادروافتند،میخر

ازکهچیزيهروخودنمایی،مثلتوجه،تایید،مثلکند،استفادهخواهدمیجهانیبرکاتاصطالحبهازوکند

.نیستندکهاست،خونمثلواستشیرمثلماکنیممیفکرکه.آیدمیبیرون

است؟ساززندگیمابرايخونمثلمردم،توجهمردم،قدردانیمردم،تاییدکجايرا،شمانکنندتاییدمردمحاال

درونتاناز،بشویدزندگیباموازيشماکهصورتیدرخونوشیرلحظهایندراما. جاهیچاست؟مقويشیرمثل

اینکهبشویممتوجهبایدماهستیم،خداجنسازدانیممیهستیم،زادهشهدانیممیماپس. جوشدمی

نتوانیمنتیجهبهراخودمانزادگیشهماکهشدهسببآید،میشدگیهویتهممرکزازکهذهنیگفتگوي

آگاهیعنیاوابدیتریشه،نهایتبییعنیاونهایتبی. بشویمزندهاوابدیتونهایتبیبهنتوانیمیعنی. برسانیم

زندهحضورگنجیاحضوراینبهنشویم،بیدارذهنخواباینازماکهزمانیتاو. ماندنآگاهوابديلحظهایناز

. شویمنمی

اینحضور،گوییممیاینکه. کندمیادارهراکائناتاینکهاستخرديبههوشیارانهاتصالحضورگنجیاحضور

یکآنازبعدو.هاستشدگیهویتهماساسبرذهنکردنخاموشمستلزمکائناتخردبهآگاهانهاتصال
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ایم،شدهزندهآنبهماکهبودنیاینموقعآنکهدیگريفکرهايیک. شودمیشروعذهندردیگريگفتگوي

. شودمیسادهذهن. شودمیشروعایم،شناختهرامانزادگیشهوزاده،شهآنبه

چهارمااینکهانکارعالوهبهداریمبعدچهارما. فرمانکارعالوهبههستیمفرمما:گویدمیارکانیزادهشهپس

کهکندمیثابتعمالاو،ابدیتونهایتبیبههستزندهلحظهایندرکهکسیلحظههر. نیستیمماديبعد

منگویدمیکند،میانکاررافرمولیاست،فرمتويکهاستدرستهست،زندهاوابدیتونهایتبیبهوقتی

.بشودمستقرشمادراونهایتبیکهشودمیسببنیستمفرممنهمین. نیستمفرم

. کنیدمیانکارراآفلخدایانتمامشما. هستهمشدنمسلمانتعریفهماناین. فرمانکارعالوهبهایمفرمما

اوبهبایدکرد،تعریفشودنمیذهنبارااوابدیتورااونهایتبی. شویدمیزندهاونهایتبیبهنتیجهدرو

میقرارشماهايفکرودادنانجامپشتابدیتونهایتبیاینموقعآن. استجوريچهببینیدتابشویدزنده

اینمرتبیعنی. چهیعنیخسبد،نمیکهستخونیجوشد،میکهستشیريکهدیدخواهیدموقعآنوگیرد

. شودمیشمابعدچهاروارداست،شیرشبیهاست،خونشبیهکهکنندهزندهانرژياینبرکت،اینخالقیت،

. شویدمیشکوفاشما. دهدمیتغییرراشمابیرونیزندگی

میبلندذهنیتصویرعنوانبهلحظههروبزنندحرفهاشدگیهویتهماینشمادهیدمیاجازهکهزمانیتا

منخانمیاآقااینببینیدرااین. هستیدخربندهونیستیدمطلعزندگیداناییازدانم،می: گوییدمیشوید

.دهدنمیکسیبههممجالزند،میحرفداردشمامرکزدرگوید؟میچهذهنی

آنکس که رهانید از بسیار پریشانیزر دارد و زر بِدْهد، زین واخردت این دم

خونهمیناوزر. آیدمیاوزربشوید،تسلیمیعنیبپذیریدشرطوقیدبدونرالحظهایناتفاقاگرلحظهایندر

بازفضالحظهایناتفاقمقابلدرشمالحظهایندرکههمین. اوستبینشاوست،خرداوست،هوشیارياوست،

. آیدمیزرو،شودمیبازفضاقضاوت،ازقبلکنیدمیقبولشرطوقیدبیرالحظهایناتفاقیا،کنیدمی

االنکهچیزياینشده،هویتهممرکزایناینکهبهکندمیهوشیارراشماکه.استکنندهزندهانرژيهمینزر

مطرحراخودشکند،زیادهیراخودشخواهدمیاینو،شنوممیراصدایشمنسردرزند،میحرفمندر

سببام،هویتهممناینکهقبولِوپذیرشوشناساییاین. استشدگیهویتهماینچیست؟اینکند،

.بشودبازشمادروندرفضاوبیفتدشدگیهویتهماینکهشدخواهد
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شناساییمادهیعنیزرشکهحالیدرتوشناساییبااین ذهنی،مناینکرده،اسیرراتوکهچیزياین: گویدمی

.آنازشویممیرهاکنیم،میولشچیست،اینشویممیآگاهمایعنی. ردخَمیآید،میآنورازکننده

توکندمیرهااودستازخرد،میدوبارهیعنی،خردمیواراتوذهنی،مناینازیعنیزین،بدهد،زروداردزر

چیخركاسمشاستذهنیمندنبالکههوشیاريهرگذاشت،رااسمشهستیم،خرایندنبالاشهمهما. را

وباشد،پیوستهحرفبههمحرفبزند،حرفمامرکزازشدگیهویتهمیکلحظههرکهباشدقراراگرو. است

کنیم،میراکاراینداریمماسرعتباواستمومنتومهمیناسمشکهباشدداشتهحرکتمقداریکهماین

دائماًخواهدمیکهاست،زندگییاخداستنمادهمینکسآن. لحظهایندرکهبدهدزرمابهاودهیمنمیاجازه

.برهاندگرفتارياینازراما

گوید،میهمخودشاالنکههوشیاريتکاملطولدرراشماکهکسیآنپریشانی،بسیارازرهانیدکهکسآن

درخت،شدیمسنگشدیم،درختیعنیشدیم،نباتبعدشدیم،جمادآمدیماولما. رهانیدههاگرفتارياز

بارهادیدیم،هاشدگیهویتهمدیدباشدیم،هویتهمذهندرذهن،بهآمدیمبعدشدیم،حیوانبعدشدیم،

شماکهشرطیبهبرهاندخواهدمیهماالنرهانیده،راماشده،شروعآنجاازرهانیده،راماهمذهناینتوي

. بدهیداجازه

وهاغصهها،غمودردها،پریشانیبسیارازکهبیاوریدیادبهیاشما. نکنیدحلرامسائلتانتانذهنیمنبا

. کنرهاراهاشدگیهویتهماین. بشویکیمنبامن،سويبهبیا: کهگفته. دادهنجاتراشماخداهاگرفتاري

آنتويکنیدمیفکرو،استشدگیهویتهمیکهستید،دنبالششماکهچیزياین،کردهثابتشمابهبارها

اینبدهد،زندگیشمابهآیندهدرتا،برسیدآنبهکهکنیدمیاینصرفراتانغموهمتمامو،هستزندگی

شمابه. شدیدناراحتدادید،دستازراچیزهاآنوندادهشمابهزندگیرسیدید،چیزهاآنبهبارها. استتوهم

االنخوب.بیروندرآمدیممانپریشانیازوشوي؟نمیبیدارچرانبوده،اینتويزندگیبابا: کهآمدهپیغاماین

.بیرونبیاپریشانیکلازدفعهیک

به آسانی؟ای ای جان، زان خاککی آمدهآیدجهد منیاشرت ز سوی بیشه، بی

خواهممیمنبیاوریدتشریفکنممیخواهشبگوییاوبهبعدبچرد،بیشهتويبگذاريراشتراگرگویدمی

عنوانبه. هستیمآنطوريهمما. کارتدنبالبروگویدمیکه،آیدنمیخوبرویت،بگذارمبارخانهببرم



# Programگنج حضور723برنامه شماره 723

9: صفحه

آناست،مشغولهرکسی. هستیمهاشدگیهویتهمآنازچریدنمشغولوشدیم،هویتهمآمدیمهوشیاري

قرارمردمقبولمورد،دانمنمیبکند،تاییدجلببکند،توجهجلبتواندمیتاکهکار،ایندرشدهگمتقریباهم

کهگوییدمیاوبهحاالبچرد،آنجاازبکشد،مردمرخبهکندزیادراهایششدگیهویتهمبشود،پولداربشود،

توبهدادنپندیعنیپندت،بلیاستسخت: کهگویدمیهمپایین! کهآیدنمی.برسیدوحدتبهشمابفرمایید

. بکشیدردبایدحتما. دهینمیگوشاینکهبراياستسخت

خواهدمییعنی. بیاوريبکشیوبیندازيگردنشچیزيافساريیکبایدبیاوريبیشهازراشتربخواهیاگر

ولوراخودمانمرتب،باشیمداشتهآگاهییکباید،نچریمدنیاازهوشیاريعنوانبهماباشدقراراگرکهبگوید

ایندرکنیمجهد. نخوریملحظه،هربخوریمایمکردهعادتآنبهکهچیزهاییایناز،بکشیمهوشیارانهدردبا

دفعههرتو،کهنیامديآسانیاینبهانسان،ذهنتاانسان،تاجمادازآمدنطولدر:کهگویدمیمابهداردو. کار

.کرديمقاومت

هستی،آنکرديمیفکربوديهویتهموبوديکهجاییآنازیعنیخاكزانخاك،زانجانايايآمدهکی

حاالباشد؟جامدآدمدارداشکالیچهاست،خوبخیلیجامدآقا . بودیمجامدماروزيیکهوشیاريعنوانبه

شدي،کههمگیاه. گیاهبهانداختندرامازوربهباالخره. روندنمی. بشویدنباتبشوید،گیاهبروید،ببریدتشریف

. بشوحیوانبروبیاشود،نمی: گفتندبعد. باشددرختآدماستخوبچقدر

جهاندندحیوانازبعد. کردیمپیشرفتخیلیدیگراست،خوبخیلیشدنحیوان: گفتیم،شدیمحیوانآمدیم

میحاال. اینهااندخوبیچیزعجب: گوییممی،هاشدگیهویتهماینبهچسبیدیمذهندرحاالذهن،بهراما

. نکنمقاومت. راتوکنمزندهخودمنهایتبیبهواقعی،انسانیتبهبیاورمبکشانمباید. نیستهمایننه،: گوید

:گویدمیراهمین

گوشِ تو کشان کردم، تا جوهرِ انسانینروم زینجا: صد جا بتُرَجنیدی، گفتی

بهباال،برومرتبهیکبیا،بگویمتوبهخواستمموقعهر. کرديمقاومتتوهوشیاريتکاملمراحلتمامدر

گرفتمراتاگوشاما. بوديکردهخوشجا. رومنمیکردي،اخمکشیدي،همدررخشدي،افسردهاصطالح

زبانازاینها. بشويزندهمنبهبایددیگرکهاستجاییانسانیجوهر. انسانیجوهرتاآوردم؟کجاتاکشیدم،

. کردخواهیموکردیمصحبتامروزانسانیجوهربهراجع. خداست



# Programگنج حضور723برنامه شماره 723

10: صفحه

جانواستهیجاندراست،فکردراست،بدندراست،فرماینتويکهحالیدرانسان،یعنیانسانیجوهر

قوهازوقتیانسانیجوهرپس. استابدیتونهایتبیجنسازخداهمیشه،هماو. بشودزندهاوبهداردجسمی

طبیعیصورتبهبایدکاراین. شدنزندهوحدتبهگویدمیرااین. شویممیزندهاوبهمارسدمیفعلبه

همچون. ماستدیداشتباهاینبخوریم،خواهیممیغذادائماًهاشدگیهویتهماینازماکهاین. بگیردصورت

یعنیانسانیجوهرپس. دیگرنداردوجوددیگريچیزکنیممیفکرما،هستندمامرکزدرهاشدگیهویت

جوهرهمان. داریمانسانیجوهرماهرحالبه. یمشومیزندهخدانهایتبیبهانساندرخداامتدادخدائیت،

:کهگویدمی. گویدمیداردراهمیناالن. هستیم

لَت انبانی؟بافی، ای شیخِاِستیزه چه میدر چرخ درآوردم، نُه گنبد نیلی را

،استاصطالحاینهااست،عرشکهدهمآسمانازغیرگنبدنُهاینجا،درراآسمانگنبدنُه. کننگاه: گویدمی

فضاي. هستآنجاکههرچهکن،نگاهآسمانبه. کائناتتمامیعنی.چرخدمیداردبقیهخداست،جاياست،نماد

خدازندگی،زبانازگوید؟میکهرااینها. آوردمدرچرخبهمن:گویدمیرااینهاهست،آنجاکههرچهالیتناهی،

هویتهمبزرگانباریکرامرکزشکهانسانیمانندوشديچیزهاباهویتهمکهانسانتوِحاال. گویدمی

انبانلتیاانبانیلت. نیستبس،کندمیاضافههمهرچهوکند،اضافهآنبهخواهدمیهیوکردههاشدگی

انسانشیخ،لزوماًانبانیلتخیشاست؟درست. خوردمیزیادکهکسیحریص،خوار،بسیاربسیارخور،یعنی

.بله. استانبانیلتشیخاینکردههاشدگیهویتهمپررامرکزشکهانسانیهر. نیستمذهبی

کنم،میتزریقمنلحظههرکهخونیومنکنندگیادارهنیرويباچرخنُهتمامکهبینینمیمگر:کهگویدمی

چراکنی؟استفادهخوناینازوشیراینازخواهینمیچطورتوچرخد؟میکنم،میتزریقلحظههرکهشیري

میامذهنیمنبامن: کهگویدمیآمده،استانسانیکفقطکائناتتمامدرکنم؟ادارهراتومنگذارينمی

زوديبهبایدهاشدگیهویتهم. هاستشدگیهویتهمعقلاساسبرهمذهنیمن. کنمادارهراخودمخواهم

کهاین. نیستخوبدیدکهاین. دهندمیجهانیایندید. دهندمیمابهمصنوعیوغلطدیداینها. ریختمی

. نیستزندگیخرددید

کهرابطهیکذهنی،منباکنندمیوصلتهمباآدمتادوآورده؟وجودبهدردچقدردیداینکهبینیدنمیمگر

میراخودتانبافیدنستیزهشماآیا. رابطهاینبهبریزددردمرتبشودمیباعثدیدهمینشودمیبرقرار
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چرااینمردم،بهکنیمینگاهمثالداشتن،مسئلهچیزهابادروندریعنیکردناستیزهیابافیدنستیزهبینید؟

دارید،کارهمهبااست؟طوريآنچرابرنامهایناست؟جوريآنچراآنکنید،میقضاوتهیاست؟جورياین

.استبافیدنستیزهاین. داریدمسئلههمهبا

کههرکسی. شودمیجااینتويچیزهمهشویممیزندهاوبهماوقتیبگنجد،چیزهمهبحر،ایندربحر،ایندر

بگویید،منآیاما،آیا: کنیدسوالخودتانازشما. استمجهزذهنیمنبهکهاستاینشامعنی،بافدمیستیزه

بافید،میستیزهداریدمسئلهاگرشوند؟میجامندراینهایادارم؟مسئلهروزطولدربینممیکهچیزهاییبا

خواهدمیکند،میادارهراکائناتتمامخرديیککهنداریدتوجهشماپس. هستیدانبانیلتشیخهمشماپس

افتدمیکهاتفاقیبهیعنیباشی،زندگیباموازيیعنیباشی،تسلیمبایدلحظاتتمامدرکند،ادارههمراتو

نداشتهراذهنیمنهیجاناتتانترسید،تافتید،انیاتفاقشماتا.بشوداتفاقواردزندگیخردتا،کنیبازجاباید

. کنیداستفادهجوشدمیدرونازکهشاديآنازخون،آنازشیر،آنازبلکهباشید،

ایرادوعیبزنم؟میحرفمردمسرپشتمردم،رويجلويکنم؟میقضاوتمرتبمنآیا: بپرسیدخودتاناز

سبببافیدنستیزه. بودخواهدذهنیمنادامهسبببافیدنستیزهچون! نبافید. بافممیستیزهمنگیرم؟می

منبگذار: گویدمیخداهرحالبه. گیردمیراخوناینوخرداینوشیراینجلويمقاومت. شودمیمقاومت

بههرچهکهبینینمیمگرتوکنی؟اضافهخواهیمیهمبازاي،کردهجمعاینجارااینهاچراتو. کنماتاداره

دیدعینکشوند،میدیدتآنهاازکدامهروزنندمیحرفتوذهندرآنهامرکزت،بهکنیمیاضافهاینجا

زادهشهتو. هوشیاريعنوانبهندارندتوبهسوديهیچ. کنندزیادفقطراخودشانخواهندمیوشوندمیجهان

.بشويزندهمنبهبایدتوهستی،منامتدادتوهستی،

مهتِ سلطانی؟کو خنوتِ کَرَّمنا، کو چون دیگ سیه پوشی، اندر پی تُتماجی

درو. استدردازپر. استشدگیهویتهمازپرتومرکزیعنیسیاهدیگ. هستیسیاهدیگمثلتوگویدمی

آش. استتُتماجآشاسمشکهپزد میبرایتآشیدارددنیااینیاپزيمیداريآشیدلت،تويدرآن،توي

آشیاینمنظورونداشت،درستیغذاییموادنداشت،گوشتآنتويکهآردازپختندمیکهاستآشیتُتماج

باشد،توجهباشد،تأییدبایدگوییممیخوریم،میماکهآشیآش،اینتوي.پزدمیمابرايجهاناینکهاست

انسانآدمهستم،مهربانیآدمهستم،مهمیآدممنبگویندمردمباشد،مردماعتبارباشد،مردمقدردانی
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خردکهجهانیآنآشاز.بدهدبایددنیااینشما،بهبدهندبایدمردم. استجهاناینآشاینهاهستم،دوستی

دردهايوچیزهاباشدیمهویتهماینقدرماواقعاًآیا.نیستخبرياستلطافتاست،عشقاست،شادياست،

.هستیمآنآشدنبالوایم،شدهسیاهدیگمثلکهآنهاازحاصل

مفصلموضوعاینبهراجعامروزکهاست،قرآنآیهکَرَّمناکو؟کَرَّمنامنشیبزرگوبزرگیآن:گویدمیمابه

داشتیمگرامیراانسان.داشتیمگرامیراانسانما: کهگویدمی.دادیمتوضیحکههمبارها.کردخواهیمصحبت

کَرَمنامعنیاین.شویممیزندهخودمانبینهایتبهانساندرما.شویممیزندهخودمانبهانساندرمایعنی

داريریشهبهوبرسدوحدتبهتواندمیانسان.انسانماستنزدیکخالصهوخویشیعنیداشتیمگرامی. است

.برسدمن

مرکوباینو.کنیممیمرکوبسوارِکنیم،میاسبسوارِاستذهندرکهاالنهمینرااوما: دهدمیادامهو

دروگذراند،میذهنازوکندمیهوشیاريیکسوارِراشماشویدمیتسلیمشماکهلحظههراست،هوشیاري

آنورازپاکیزهغذاهاي.دهدمیشمابهپاکیزهغذاهايهمیشهوراهطولدروکند،میمرکوبسوارِهمخشکی

بزرگمنشبایدشماپرسد،میشماازاالن.باشندگانازخیلیبهدادهترجیحراماخداو.جهاناینازنهآید،می

نمیخَمکهانسانییعنیداردمثبتمعنیاینجادرغرور. باشیدداشتهغروربایدباشید،داشتهبزرگیباشید،

.شودمیخمخدابهیعنیشود،میخَماوبهفقطجهانی،اینچیزهايبهشود

میچیتوببینیعنی،خواستیعنیهمتخدا،زندگییعنیسلطاناینجادرسلطانی؟همتکو: گویدمیبعد

بهرامامردماست،مردمتأییدهمینماخواست.استکوچکخیلیماخواستچیست؟خواستتخواهی؟

بهموقعیسلطانیهمت.ماخواهیمنمیدیگرچیز،دیگرهمیندیگردارند،قبولرامایعنیکننددعوتمهمانی

چکار،لحظههردربخواهداو،بشویمزندهخدابهبگذاریمنخواهیممایعنیبشویمیکیاوباماکهرسدمیعمل

تاهزارچه،راآرامشیچه،راشاديچه،راايانرژيچهخرديچهچیست؟مامأموریتجهانایندربکنیم؟باید

کند؟ساطعجهاندرماازخواهدمیرادیگرچیز

خرد. استخردتویش.استهمهنفعِبهکهاستخواستییک،کنیمتعریفکمییکذهنبهبخواهیماگرهمت

،کنمزیادراشدگیهایمهویتهمکنم،بزرگراخودمخواهممیمنفقط کهنیستآنهمتاست،تویشایزدي

بدبختراخودشخواهدمیاینکهبراي،کندمیاشتباهکندزیادراشدگیهایشهویتهمخواهدمیکسیهر

ما،دهدمیجهانیاینِ غلطِ دیدماستمرکزدرشدگیهویتهمهردارددرددنبالششدکیهویتهمهر.کند
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.بسنجیدبیتهااینباراخودتانشما.استسازدردذاتبهاصالً. استسازدردو،کندمیمحرومزندگیدیدازرا

مغرور،نیستخوببودنمغرورجهانی،اینچیزهايبهنشدنخَمتوانایی،غروریعنی استمثبتاینجادرنَخوت

بهمربوطکهچیزيهربهکسیهربهبشودخَمآدمکه،استبدخیلیبودنغروربی.استذهنیمنمالبودن

آنباامروزکهاستآیهاینبله.باشیمداشتهراخداگرامیداشتغروربایدما.نداردغروریعنی،استجهاناین

: داریمکار

70، آیه )17(قرآن کریم، سوره اسراء

مفَضَّلْنَاه و اتنَ الطَّیِّبم مقْنَاهزررِ وحالْبرِّ وی الْبف ملْنَاهمحو می آدننَا بکَرَّم لَقَدلَىویلًٰ◌ عّنْ خَلَقْنَا تَفْضمیرٍ مکَث

بس گرامی داشتیم و آنان را در خشکی و دریا بر مرکوب ها سوار کردیم و ایشان را از غذاهاي ما فرزندان آدم را 

.و آنان را بر بسیاري از آفریدگان برتري بخشیدیم. ها روزي دادیمپاکیزه

تو طفلِ سرِ خوانی، نی پیرِ پری خوانیتو مردِ لبِ قِدری، نی مردِ شبِ قدری

کند،نمیفرقاستزنیامردمرد،ازمنظوراینجا.استدنیاایندیگمنظور،هستیدیگلبانسانِ:گویدمی

شدگیهایتهویتهمچقدرو،پزدمیتوبرايچیزيچهوضعیتهاکهکندمینگاهکههستیانسانی. انسانیعنی 

پیدابیشتريماديمرکز،مرکزتبگذاريکه،دهدمیشمابهجدیديشدگیهویتهمچهو،کندمیزیادرا

.استغلطکاراینوکنی

حاال،قدرشبفعالً،بیتهمینبرايولیامروز،کردخواهیمصحبتهمقدرشببهراجعقدري،شبمردنی

ازیعنیباشدشبواقعاًکهنیستاینقدرشب،خودمتجربهازهمینطوروکنممیمنموالناازکهبرداشتی

بلکه.استبخشیدنحالدرلحظههرخدادانیدمیاینکهبراي. باشدصبحفرداتاظهربعدازهشتهفتساعت

همیشه،استلحظهاینهمیشهلحظهاین،شویدمیبلندشماآنبعنواناالنکهاستشدگیهویتهماینشب

.تابدمیلحظهایندرهمزندگیخورشیدواست لحظهاین

زمینچون.تابدمیدائماًآسماندرخورشیدولی،آیدمیپدیدزمینچرخشازروزوشبدانیدمیاینکهکما

منظورکهکندفکرنبایدکسی،نداردفرقخدانظرازشبباروزبنابراین. شویممیشبوروزدچارماچرخدمی

گفتهبعضیها.استرمضانماهسوموبیستیایکموبیستشبکردندفکربعضیها. استخاصیشبقدرشباز

پرهیزاشفلسفه،داردايفلسفهیکگفتنرمضانماهاین.استرمضانماهنهموبیستوهفتموبیست! نهاند
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اینهاۀ هم. استشبیچهداندنمیهیچکس؟استشبیچهکهنیستمعلومضمندرکه،دهدمینشانو.است

وشدگیهویتهمیعنیشب،استلحظهاینقدرشبکهبینیمیبخوانیهمراموالناوهمباکنیجمعرا

.هستیمذهنتو،نیستیمزندگیخردبهوصلهوشیارانهماهنوز،نیستروزهنوز،شدگیهویتهمتاریکی

شما،خاصلحظهیکدرپرهیزهااینازیکیدر،کندمیکمککاراینبهشدنهویتهمازپرهیزدانیممیولی

ماما،هستیمذهنخوابدرکهحالیدرلحظهیکدرنشوید،بلندشدگیهویتهمبعنوانکه،گیریدمیتصمیم

بینیممی.کنیممیباز،کنمبازفضااتفاقاینبهکاملطوربهخواهممیلحظهاینگوییم که، میکنیممیانتخاب

میبازفضاهمبعدۀ لحظ،شویمنمیزندههمبازبینیممی،کنیممیبازفضاهمبعدلحظه،شویمنمیزندهکه

اینو،شدیدزندهخاصیعمقیکبهکهبینیدمییکدفعهحالتهااینازیکی،شودنمیهمبازبینیممیکنیم

لطفحضورۀ تجرباولینبرسانم،حضوربهراخودمتوانستممنکهکندادعاتواندنمیهیچکس.نیستمادست

.کردخواهمتکرارمنرااینهاهمبازامروز.گیردمیصورتفَیکونکُنباوخداست

منکهکندادعاتواندنمیهیچکس.نیستمادستاصالًشودمیقدرمانشبباراولینبراياولۀ لحظمااینکه

شدمباعثمن،کردممنبگوید،بچیندمیوهبرنامهاینازخواهدمیذهنیمنکهگرچه! کردمکاريیکخودم

اینکند،اضافهخودشبهارزشبامایملکمایملک،یکبعنوانراحضورخواهدمیذهنیمن، وبرسمحضوربه

اگربیاورید،بوجودراقدرشبتوانیدمیشمافکر کنید نکردهخدايموقعییکنبایدشما.استطلغهمههاکار

. کندمیکارداردتانذهنیمنکنیدفکر

موقعیشماقدرشب. باشدشماقدرشبداردامکانفضاکردنبازوشدگیهویتهمازپرهیزحالتهايایندر

،نشستیدیگکناراشهمهتو:گویدمی. شدیدزندهزیاديعمقبهشماکهبینیدمیلحظهاین،بلهکهاست

زندهاوبهیعنیبشودتوقدرشبکهنیستیفکراینبهدنیا،دیگیعنی،توبهدهدمیچهدیگاینببینی

. کنینمیهمپرهیز،نیستیتسلیمشمابشوي،

اتّفاقیچهاالن،اتّفاقاتبهدوختهراچشمشکهکسی،دهدمیچیاالنکندمینگاهدنیادیگبهکهکسیهر

،استزیاداشاستفادهاین،بفروشمبخرمرااینکند؟میزیادراماشدگیهویتهماتّفاقاینآیا،افتدمی

هستیطفلتودیگر،نیستیقدرشبانسانتو،نشستیدیگلباشهمهکهتوکند،میایجابرااینموقعیت

و،استبالغکافیة اندازبهکهاستانسانیخوانپريپیربخوانی،پريکهنیستییريپتو! نشستیسفرهسرکه

اگر.کندمیخداجنساز،کندمیاوجنسازرامامقداريفضاگشاییاینوکندمیبازرافضالحظهایندر
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؟هستمخوانپريپیرمنبگویید:کنیدسؤالخودتانازشما.شويمیدیواز جنس بکنیمقاومتبشويمنقبض

؟هستمخواندیوپیریا

نهاگر،هستیدخواندیویدکنمینگاه دنیادیگبه،بافیدمیستیزها،کنیدمیمقاومتلحظهبهلحظهاگر

فضاوبیندمیرالحظهایناتّفاق،لحظهاینشدگیهویتهمثانیاً،استلحظهایندراوالً،اینجاستبهحواستان

.بشودمنجرقدرشببهباالخرهفضاگشاییاینکه،کندکمکشمابهخدازندگیکهداریدامیدوکنیدمیباز

کهلحظههر،درونبهفضاکردناضافهیعنیپريخوانید،میپريهیشمااینصورتدرو،شماداریدراامیداین

لحظهبهلحظه،حضوریعنیپرياست،دیوضدپري،خوانیمیپريهی،رالحظهایناتّفاقپذیریدمیشما

پريلحظهبهلحظه،بکنیخواهیمیخداجنسازوکنیمیبازرامرکزتداري.شویدمیزندهاوبهبیشتر

.کنیمیخوانی

وکنندمینگاهدنیابهوندبافمیستیزه،کنندمیمقاومتلحظهبهلحظهاگر،کنندمیخوانیدیومردمبیشتر

شماو،رودمیکاربهستیزه،رودمیکاربهذهنیمنعقلاینصورتدر،دانممیمن:گویندمیخیزندبرمی

ترگستردهو،شودمیعمل،شودمیشمااندیشهواردزندگیخرد،کنیدمیبازرافضااگر.کاریدمیپوكبادام

.شویدمی

بایدقدرشبهستم؟قدرشبانسانیاهستمدیگلبنانسامنبگویید،راخودتانکنیدارزیابیخودتانشما

آیاچیست؟اتّفاقاینمقابلدررفتارممنافتد؟میاتّفاقیچهلحظهاینیعنی،باشدحواستبایدباشیبیدار

،شوممیدیوجنسازبیشتریعنیم،خوانمیدیواستستیزهاگراست؟ستیزهیااست؟گشاییفضاوپذیرش

.کنممیخوانیپرياستفضاگشاییاگر .شوممیشیطان

سیلی زندت آرد، استادِ دبستانیسخت است بلی پندت، اما نگذارندت
و امآوردهراههمهاینراتومن:گویدمیکههوشیاريتکاملقانوناما.استسختتوبهدادنپندبله: گویدمی

بهتودرنتوانممنو،کنیمشغولراخودتشدگیهاهویتهماینبانداريحقتواالن،رساندمانسانیجوهربه

سطحدرهنوزمایعنیدبستانیگویدمیاینکهو.استزندگی،خداستهماندبستانیاستادو.بشومزندهخودم

،باشیمدانشگاهودبیرستانکهنیستاینطوريو،اولکالسایمکردهشروعتازهکهکسی،هستیمدبستان

و،شناسدنمیراشدگیهاهویتهمکهکسیهردبستانی،استادآردزندتسیلیگوید،میداردمعنويبلحاظ

با،زندمیحرفمرتّبواینجاآمدهچیبراينفهمیدهکهکسیره.بشودخالصآنهادیدرشّازخواهدنمی
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مشغولآنجادرو،استدبستاناولکالساین،کندمیمقاومت،کندمیستیزه،شودمیهویتهمحرفهایش

.بدهدگوشمعلّمحرفبه،داردمعلّمکندتوجهبایدولی.است

،استمعنییکبهدوهرکندنمیفرق،بندتولیاستسختهستهانسخهبعضی.کندمیدردصحبتپس

موالنابهاالنماآیا:کهبکنیمتوانیممیخودمانازراسؤالاین،بگیریمپندوقتیولی،استسختیبنداینیعنی

منانساناینکهبراي.نیستآسانمعموالً؟مابهدادنپنداستآسان؟گیریممیراموالناپنددهیممیگوش

ایندرباشدداشتههمشکایتیهرهیچکس،داندمیانسانعاقلترینراخودششدگیهاهویتهمعقلباذهنی

ازهمه.کنیدنمیپیدا! عقلمبیمنبگویدکنیدپیدارانفریکشما،عقلمبیکهنداردراشکایتاین،جهان

.استشدگیهایشانهویتهمعقلهمانهمعقلشان! ندهستراضیماشاءاهللاعقلشان

بایدهمرااین.بشودشروعسختیهاتا،پذیردنمیراپندپس.بکنداشتباهاستممکنکهکندنمیفکربنابراین

خرابفکرهایمان،بشودخراببدنمانکهبدهیمادامهآنجاتاراسختیهاایننبایدما.داردحدهمسختیهابدانیم

.چیستپندتانشمابفرمائیدخوبخیلیکهبگوییمتازه،بشودخرابچیزمانهمه،بشودخرابروابطمان،بشود

نداریمدیگرايچاره،سالگیشصتاینکهنه.استسالگیپانزده،سالگیدوازدههمانپندگیريدوران،نه

هماشتباهات،رفتیمهبودعقلیبیکهراخودمانعقلیهايراههمه.بدهیمگوشما،گوییدمیچهبفرمایید

.بیااولخوب.گوییدمیچهشمابفرماییدحاالزدیملطمههمجسممانبه،دیدیمهمراضررش،کردیم

دردهايو.برویمجلوشدگیهاهویتهمعقلبامازندگیگذاشتنخواهدکهگیریممیراپیغاماینماحالهربه

،کردههمسرمنگویید،شمابرايشدهایجادکهدردهایی.ایددیدهرادردهااینشماو،شدخواهدایجادزیادي

مشغول،اینجاآمديچیبرايدانستینمیاینکهبرايودادهشمابهزندگیرادردها.کردندمردم،کردهامبچه

.نکرديپندبههمگوش.شديشدگیهاهویتهمدیدباشدگیهاهویتهمکردنزیاد

عطّار،فردوسی،حافظ،موالنامثلبزرگانی،مابزرگاناینببینیمبخوانیمجمعیبصورتو فرديبصورتنبایدما

نتیجهبهماراهچراپساست؟درستمارویممیکهراهیاینآیادهند؟میمابهپنديچه؟اندگفتهچیاینها

نمیشود،میحلچیزهمهبشودپولداراگراشذهنیمنعقلهمانبااولشکندمیفکرکسیهررسد؟نمی

.شودمیخرابترشود

پایان قسمت اول

&&&
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هر حلظه کمندی نو، در گردنت اندازد

روزی که به جد گیرد، گردن ز که پیچانی؟

کنیدفرض.استگرهییکچیست،دانیدمیکمند. ماستنگرددرکمندیکجدیدشدگیهویتهمهربله،

میراکمنديیکفرصتییکدرسوارهااینازکدامهر،استوسطآنهمگاویک،هستندسوارتادویست

ۀ هموجوشوجنبدرخوردمیتکانخیلیاولشتا،سهتادویکیباالخره.کشندمیو،گاواینگردناندازند

خوردنتکانامکانوشودمیخسته،بخوردتکانتواندنمیدیگرشودمیجایییک،کشندمیهمسوارهااین

بهکهروزياندازدمیانسانگردندرنوکمندیکلحظههرخداست،کمندشدگیهویتهمهرپس. نیستهم

.دیگربخوريتکانتوانینمی،بگیردراتوجديطوربه،بگیردجِد

مرضهااقساموانواع،شودمیمریضبدنشانکهايدرجهبهرسند،میدرجهاینبهانسانهاازخیلیمتاسفانهو

بی،شودمیخرابشانبیزنس،شوندمیتنها،شودمیخرابروابطشان،شودمیخرابفکرشان،گیرندمیرا

بابا:کهگفتندمیلحظهبهلحظه،داشتندپیغامدردهااینچرا؟.شودمیخرابخیلیوضعیتشان،شوندمیپول

،شودمیاضافهوتبهمحدودیتیککنیمیاضافهرایکیکهدفعههر،ندهقرارمرکزترابیرونیچیزهاياین

گیرد؟میرامازندگیجِدبهکهیکجاییگیریمنمی!گیریمنمی!گیریمنمی.بگیرراپیغام

.داردتکاملیقانونهوشیاري، گفتهگفتهمابهموالناهمبارهزار،گفتههمغزلطولدرکهگفتهگیرد؟میچرا

شماازرفتنموقع.داریدپولدالرمیلیونصدیا،داریدپولدالرهزاردهشماکهنداردکاريخدایعنیهوشیاري

در،استخودشکههوشیارياینکهداردکاراینبهولی.نداریدچیزهااینبهکاري،ماندمیماديمیراثچه

می.بکندزندهخودشبهخواهدمیانسانیجوهردر،انسانیجوهرتاآوردهآنجااز؟کندمیچکارجهاناین

شدگیهايهویتهمشدگیها،هویتهماینازکنیدپرهیزشماکه،گیریدمیشماراپیغامچقدرببیندخواهد

. بشویدزندهاوبهوبیندازیدرادردها،بشناسیدرادردهابشناسیدراقبلی

بهرااوخرداندازهچهشوید؟میاوباموازياندازهچهشوید؟میتسلیماندازهچههستید؟زندهاوبهاندازهچه

کار.کنیدسؤالخودتانازعملتان؟وفکربهریزدمیاوخردوایدشدهزندهعمقیچهبهاندازهچهبرید؟میکار

همفرزندتاسهتادو،کنیمجمعايپلهوپولیکزحمتهزارباکدامهرکهنیامدیماینبرايمایعنی. مابادارد

بهدانمنمیهایمانبچهبهبدهیمپزبعد،کنیمافتخارآنهابهبعداً،نرسانیم،برسانیمجاییبهحاال،کنیمبزرگ
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آمدهکاراینبرايکندمیفکرکسیهر.نیامدیماینبراي.بمیریمبعداً،کردیمجمعکهچیزيهربهیمانخانه

.کندمیاشتباه

بایدو. کنداضافهجدیدشدگیهايهویتهمداردنگهراشدگیهاهویتهمآنحاالکهاستعالقمندذهنیمنو

کهکمنديهر. داشتخواهدراخودشاشکاالتواستجدیدکمندیکشدگیهویتهمهر لحظه هرکهبداند

محدودیتهابایدشما.استجدیديمحدودیتیک،استجدیديدردیکوسطآنگاوبراي،کشدمیسواریک

.استاینپیغام.کنیدآزادراخودتان،کنیدکمرا

در خود برتجنیده، از نامی و ارکانیبنگر تو در این اجزا، که مهرهشان بودی

و،بودیداینهاهمراهروزيیکشما،کننگاهحیوانات،نباتات،جامداتیعنیهاگیاه،سنگهااینبهتو: گویدمی

همراه،کننگاهاینهابهگویدمی. جماداتهمینیعنیارکانیگیاه،یعنینامی.کرديمیمقاومت،کشیدهدررو

مراحلاینازکهباشیخوشحالخیلیبایدتوکشیدمراتو،کشاندخواهمهمرااینهاگویدمی.بودياینها

کهشیرممثلِمن.بدهمخردتوبهخواهممیمن.گذارينمیتو،بشومزندهخواهممیتوبهمناالن،گذشتی

،کنیتجربهرابودنخوناینوبودنشیراینتواجزايتمامدرخواهممی.خُسبمنمیکهخونممثلِ،جوشممی

را؟اینهاکرديقطعچراتو. استمنمالِ

و اندر پسِ این منزل، صد منزلِ روحانیزاجنا بکشامنشان، مانند تو تا اینجا

درروحانیمنزلصدهممنزلاینازپسوهستیتوکهجاهمینتاتومثل،کشانمشانمیهمرااینها: گویدمی

.نشدهتمامتوکارپس،کردخواهمزندهخودمبهراشمادرجهبهدرجهمنیعنی،معنويمنزلصد.داريپیش

،بشناسیدراشدگیهاهویتهمسؤالبجاي.استروحانیمنزلچهاینجاازپس،ذهنتانباکهنکنیدسؤالحاال

.باشدبعدلحظه،باشدبعدۀ لحظباشد؟شماقدرشبدتوانمیلحظهاینببینید،بیندازید

نگاهناظرحضوربعنوانآیارا؟شدگیهایتانهویتهمبینیدمیآیاشدگیها؟هویتهمازکنیدمیپرهیزشماآیا

هستیدچیزهاییچهدنبال؟زنندمیحرفشماذهندرشمامرکزدرچیزهاییچهکهببینیدذهنتانبهکنیدمی

.بفهمیمتوانیمنمیکهذهنبا. کردنسؤالبجايخودتانبهکنیدنگاه؟کنیدزیادراشدگیهاهویتهماینکه
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هین برجه و خدمت کن: چون بز مهه را گویم

ریشت پی آن دادم، تا ریش جبنبانی

بودندروستائیانکهآنموقعمخصوصاً،بفهمندمردمۀ همکهبزندتمثیلهاییکهاستاینموالناهنر: کهبینیدمی

رااینهاچاهچرخِمثل،آسیابدانممیه چمثل،خرمثل،بزمثلزندمیتمثیلهاییپس،بودندکوچکشهرهايو

ایناینکهشرطبه،کندخدمتتواندمی،بدهدشیرتواندمیمثالًبزدانیممیمابنابراین. شناسندمیهمه

ازجهانموجوداتهمهبهگویدمی. بدهدمابهکنددرستشیر،بچردبرودباید،بخوردتکان،بجنباندراریشش

کهدادمریشتوبهاینبراي،راتوآفریدماینبراي،کنخدمتوشوبلندمگویمیآنها به،انسانهاهمهجمله

همهبهگویدمی،هستعالمایندرکهچیزيهربه،گویدمیهمهبه،انسانبهبیاییمحاال.بدهیتکانراریشت

.کنخدمتپاشوگویممی

چههرواقعاًجهاناینبهآمدیممایعنیکند،خدمتخواهدنمیکهببینیدراذهنیمنتنبلیوکاهلیاوالً

خواهندمیفقطانسانهاازخیلی.بکنیمعملوبکنیمخالقفکروبشویمزندهاوبینهایتبهاوبودنبهزودتر

میفکرماازخیلینیست،درستکاراین،شیخِ لَت انبانیايگذاشتهرااسمشهمینبراي.بخوابندوبخورند

بهراذهنمانهمینطوري. نکنیمهمکار،بخوریممابدهندمفتاصالً.استبهتر،کنیمکمترکارچقدرهرکنیم

.نیستخدمتایننه،کنیمایجاددرد، وبزنندحرفماذهندرماشدگیهايهویتهموبیاوریمدرحرکت

این،باشداوبایدماعملوفکرپشتیعنی.بکندبایداوراعملچیست؟تعریفشدارد،تعریفیکهمخدمت

. این کار نیک است. که خرد زندگی می ریزد به فکر و عمل ماچرا .استگونهبیداریا،استبیدارعمل

ذهنی براي اینکه تا بخواهیم خدمت کنیم با من. و اولش که ما هم هویت شدگی داریم، نمی توانیم خدمت کنیم

هر کسی بخواهد با من ذهنی یعنی بلند شود . خدمتی استبی،خدمت من ذهنی خدمت نیست. خدمت کنیمباید 

با ستیزه و مقاومت و با قضاوت در این لحظه بخواهد یک حتی خدمت خوب بکند، حتماً این ،می دانمبگوید من 

. چیزي نمی شودنهمچو. در راه خدا یک کاري بکند،نمی شود آدم من ذهنی داشته باشد. آدم طمع دارد

من ذهنی باشد، ما بگوییم نه اینکه. در راه خدا هم یعنی پشت فکر و عمل ما او باشد بطور زنده در این لحظه

ریش . پس اول باید این ریش به معناهاي مختلف بکار رفته. چیزي نیستنهمچو. همین من ذهنی ما خداست

چون هر کسی که می آید من . کنداي که انسان مییعنی اولین کار سازنده. هاستاولش همان هم هویت شدگی
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تا دسترسی پیدا کند ،که این من ذهنی را بشناسد و بیندازدت این اساشاولین کار سازنده. کندذهنی درست می

هم ،هنوز آن ریش خوب را نداریمما. براي این به تو ریش دادم که این ریش را بجنبانی:می گوید. به خرد زندگی

بعد ؟درست است. ها و انداختن آنهاستپس اولین ریش جنباندن ما شناسایی هم هویت شدگی. هویت شدگی

براي اینکه تمثیلی است که همه می . نگویید چرا ریش می گوید و بز می گوید. ش دیگري پیدا می کنیمیک ری

:می گوید. حتی یک روستایی هم می فهمد. فهمند

ریشِ که رهید از من، تا تو دَبه برهانی؟گر ریش جننبانی، یک یک بکَنَم ریشت

اگر بجنباند اینها می . ش استاها ریشهویت شدگیاگر کسی آمده هم هویت شدگی درست کرده و این هم 

یعنی ما باید فکر . ابزار خالقیت ما ذهن ساده شده است. تا به ریش اصلی دست پیدا کنید. نگاه کنید بریزد. ریزند

بگذر ز آفریده بنگر در . نه فکرهاي از قبل ساخته شده،فکر خالق هم این لحظه از آنور می آید. خالق بکنیم

. ریش خوب را باید بعداً در بیاوري. براي اینکه باید ریش خوب بجنبانی. ها بگذر االن بیافریناز آفریده. آفریدن

. ها را بریزيهم هویت شدگی. این ریش اول را باید بریزي

هم شما با هر چیزي . و شما هم که دیدید دارد می کَند. کَنممی گوید اگر اینها را نریزي، اینها را یکی یکی می

شوید و حواستان نباشد که این را باید بیندازید و یادتان برود که اینها را باالخره زندگی می آید، خدا می بهویت 

شما اگر تسلیم شوید، شناسایی کنید و بپذیرید و بگویید . ریش کندن درد دارد. آید، می کَند و درد دارد

ا آرامش خاطر وقتی شناختم می اندازم، خدا ریش ها به عهده خودم است، بمسئولیت شناسایی هم هویت شدگی

این ریشتمثیل . تمثیل استاین ،خانمها نگویند ما که ریش نداریم. در ضمن این تمثیل هست. شما را نمی کَند

. بز باید پا شود خدمت کند،که انسان مثل بز استاست 

ریش چه کسی از من رهید تا تو دبه :گویدمی . ها را بیندازيباید هم هویت شدگی:خالصه می خواهد بگوید که

. هایم را نگه دارم و نمی اندازممن هم هویت شدگی:شما می گویید. یعنی جرزن برهانی؟ من ذهنی را می گوید

جرزنی ما هم . و جر بزند و از قول و قرار برگرددبدهدش را خالص اکسی نمی تواند از دست من ریش:می گوید که

.اي نیستدهحاال اصطالح پسندی

ها و هر لحظه با رفتن به هم هویت شدگی. ولی ما روز الست گفتیم از جنس تو هستیم ما و االن انکار می کنیم

اجازه دادن به اینکه آن در سر ما حرف بزند و اینکه از جنس چیز دیگري می شویم و جنس اولمان را از دست 
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هر کسی که هم هویت شدگی را نمی اندازد، دبه در . در آوردندادیم و یادمان نمی آید، این اسمش را گذاشته دبه 

من باالخره ریشت . تو نمی توانی ریشت را از دست من برهانی. در اینجا دبه را هم به معنی جرزن گرفته. می آورد

. حاال که اینطوري است خودمان بکَنیم. را می کَنم

بودن پشت فکرمان است و عملمان و ،داً ذهن ساده شدهبع. ها را بیندازیمیعنی خالصه ما باید هم هویت شدگی

این کار ،انمهر لحظه فکر نو، عمل نو و خرد زندگی می ریزد به فکر و عمل. شروع کنیم به فکر کردن و عمل کردن

:ها را نگه دارید، زندگی می گویدها را نگه دارید، هم هویت شدگیشما اگر بخواهید دبه در بیاورید و ریش. ماست

.من یکی یکی اینها را خواهم کند و کَنده

چرا فالن چیز را از دست دادم که . که می گوییم فالن چیز را از دست دادماین است توجه کنید تمام دردهاي ما از

و اشتباه ما که اشتباه دید هم هویت شدگی است ما ؟و چرا فالن چیز را به دست نیاوردم؟با آن هم هویت بودم

ش زندگی است، هویت هست، خوشبختی است، حس امنیت است، یها توین هم هویت شدگیفکر می کنیم ا

. چیزي نیستنزندگی هست، شادي هست، همچو

همان اول گفته شادي این لحظه می جوشد و خون هم این لحظه می جوشد و پمپاژ می شود به چهار بعد شما و 

وقتی می گوییم تسلیم، تسلیم پذیرش اتفاق این لحظه در ضمن. نگیرید،ایدشما با مقامت جلوي این را گرفته

ي می کند که از هوشیاراست قبل از قضاوت یعنی قبل از رفتن به ذهن بدون قید و شرط که شما را از جنس همان 

،شما نباید فکر کنید تسلیم یعنی حقت را نگیري. اما شما نباید فکر کنید تسلیم یعنی بی عملی. ایداول بوده

. دیگران بخورندبگذاري 

نه با خشم و ،تسلیم یعنی عمل کردن، حق را گرفتن اما با استفاده از خرد زندگی نه واکنشهاي من ذهنی

. با فضاگشایی و با استفاده از آن خرد عمل کردن و حقت را گرفتن،عصبانیت من ذهنی، با تامل و خرد من ذهنی

صبر می کنیم ولی خشمگین نمی . حاال بعضی جاها امکان عمل نیست. پس تسلیم همیشه همراه با عمل است

. همیشه با خرد عمل می کنیم. شویم

خود ما را، ،لگد مال کنند حق ما راشوند و بپس تسلیم این نیست که ما بخوابیم زمین و همه بیایند از روي ما رد 

تسلیم یعنی دفاع از حق خود، دفاع از خود با استفاده از . نه این تسلیم نیست. هر کاري دلشان بخواهد بکنند

. خرد زندگی، نه با هیجانات من ذهنی
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یک حلظه شو آیینه، چون حلقه گردانییک حلظه شدی شانه، در ریش درافتادی

در ریش، ریش همان هم ،در اینجا. یک لحظه تو که خداییتی، شانه شدي و افتادي تو زلفهایت:کهدارد می گوید

هر لحظه که شما می روید سر می زنید به هم . ها می شودانسان جذب هم هویت شدگی. هاستهویت شدگی

آیینه بشو به عنوان یک لحظه هم :اما می گوید. ها را شانه می کنیدها، دارید ریش هم هویت شدگیهویت شدگی

هر ،هاحضور ناظر به ذهنت نگاه کن، ببین این ریشهایی که هستند و داري شانه می کنی، یعنی هم هویت شدگی

. شان می کنی، اینها چه هستند؟ آیینه بشونوازش،لحظه می روي سر می زنی

شوي، وضعیت را می بتسلیم یک لحظه. تسلیم شما را آیینه می کند. وقتی آیینه می شوي از جنس او می شوي

خرد . در اطراف اتفاق فضا باز می کنی. اتفاق نمی افتی. قربانی وضعیت نمی شوي. از وضعیت جدا می شوي. بینی

خبري بروي و ستیزه اگر با جهل بروي، با بی. اتفاقت خوب اتفاق می افتد. فضا و فضاگشایی می ریزد به اتفاق

اتفاق بد . خشمگین می شوي،تو هم با آن اتفاق می افتی و می ترسی،می افتدبکنی، خودت را گم می کنی، اتفاق 

همینطور می رود تا به . آن یکی به یکی،این اتفاق بد به اتفاق بد دیگر منجر می شود. بدشگون می شود،می افتد

. چانیکه وقتی به جد گیرم، گردنت را نمی توانی بپیدیگر،تا که در غزل به ما گفت. اتفاقات بد

تا جوانیم، بشناسیم هم ،می توانیم تکان بخوریم، تا آزادي عمل داریمتاما. پس بهتر است که تا به جد نگرفته

همین االن شما به حرف و . را و بدانیم که هر چه جلوتر می رویم کمندي نو، یک محدودیت نویمانهاهویت شدگی

ترا شانه می کنم بروي ریشت را شانه کنی، هابعضی موقعزندگی می گوید که من:ید کهیگوبموالنا گوش دهید 

وقتی آیینه می کنم مزه آیینه بودن یعنی تبدیل . آیینه می کنمقع هابعضی مو. هایعنی بروي تو هم هویت شدگی

می موقع ها بعضی. تو مثل حلقه گردانی، من ترا می گردانم. به من بودن، از دید من نگاه کردن را تو مزه می کنی

. می کشم عقب بصورت آیینه نگاه کنموقع ها ها و بعضیفرستم توي هم هویت شدگی

،اينه، آیینه. اي باشی که توي ریش باشداي یا باید همیشه شانهتو آیینه. می خواهم بدانی چه اتفاقی می افتد

این ، تو ریش، این فایده ندارداش شانه باشیاگر همه. اگر آیینه باشی، از خرد من استفاده می کنی. اي توآیینه

هی اینور آنور می ،مثل حلقه می گردانم،ولی تو بدان که من ترا هی تغییر می دهم. همان هم هویت شدگی است

،وقتی می روي آنجا درد. یک لحظه می فرستم به فرم می کشم آیینه می کنم که ترا دارم بیدار می کنم. کنم

.به بی دردي و می فهمی که بی دردي و درد یعنی چهوقتی می آیی بیرون نگاه می کنی 
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وقتی می کشی و . شما اگر اینها را بدانید، خواهید دید که وقتی هم هویت می شوید، می بینید دردها آمدند

وقتی می روي . جهان را نگاه می کنی و ذهنت را هم نگاه می کنی، یعنی ناظر ذهنت هستی، می بینی که درد رفت

:حاال می گوید. شوي، می بینی درد آمدآن تو جذب می

هم شیر و هم آهویی، هم اینی و هم آنیهم شانه و هم مویی، هم آینه، هم رویی

تن . یعنی ما از مواد شیمیایی درست شدیم. ما شاهزاده ارکانی هستیم. در مورد شاهزاده ارکانی توضیح دادم

هم شانه هستیم و هم مو :پس می گوید. ریم و جان روحی داریمجان جسمی دا. داریم، فکر داریم، هیجان داریم

هم آیینه هستیم و . هاي ماست یا تن ماستمو ریش ماست یا هم هویت شدگی. شانه آیینه بودن ماست. هستیم

هم می توانیم آیینه . پس هم فرم داریم و هم آیینه. اي هستیم که در فرم هستیمبراي اینکه شاهزاده. هم رو

هم می توانیم موقع ها بعضی. مان می توانیم باشیمهم ناظر وجود مادي. هم به بودن می توانیم زنده باشیم،باشیم

. اگر می رویم آن تو، می دانیم باید برگردیم. برویم آن تو

شیر به عنوان شیر . هم شیریم. هم جسم داریم و هم آیینه هستیم. که آیینه و رواین است پس بهترین حالت ما

،زنده شدن به بودن بینهایت،زنده شدن به خدا،شیر را بگیرید اصل ما. آهو را بگیرید فرم ما. نده، هم آهودر

باز ؟بله. در واقع همان تعریفی که کردیم، ما فرم هستیم بعالوه انکار فرم. هم این هستیم و هم آنیم. بودن ابدي

:هم توضیح می دهد

سُلفی؟ آواز چه لرزانی؟رنج چه میبیلفیهم فرقی و هم زلفی، مِفتاحی و هم قُ

هم زمینه زندگی هستیم که در . فرق، زمینه است،مو فرم ماست. فرق، فرق سر را می گوید. هم فرقی و هم زلفی

می . هم مفتاحیم و هم قلفیم. هم رو زمینه پیش زمینه است که فرم ماست. واقع پس زمینه است، زیر زمینه است

همین طور که ،همین طور که بز می گوید. به زبان عامیانه می گوید. نمی گوید قفلیم،موالنامی گویدقلفبینید 

قلف بلی . همینطور که ریش بز می گوید و خر می گوید، خرکچی می گوید، قلف هم می گوید،چرخ چاه می گوید

قتی می آیی به عنوان ناظر نگاه و. وقتی می روي من ذهنی، قفل می شوي. هم کلیدي هم قلفی. همان قفل است

ما کلیدي هستیم که قفل خودمان را با تسلیم و . هم قفل هستیم،پس ما هم کلیدیم. می کنی، کلید می شوي

. آوردن خرد زندگی به چهار بعدمان می توانیم باز کنیم
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نی هیچ انسانی مریض بی رنج چه می سرفی؟ بدون اینکه مریض باشی چرا سرفه می کنی؟ یع:االن به ما می گوید

واقعاً این ابیات را براي خودشان تکرار ،انداید که وقتی به موالنا گوش کردهشما بین بینندگان دیده. نیست

خوابشان نمی برد، قرص می ،اینها مریض من ذهنی بودند. اند مریض نیستنداند، پس از یک مدتی دیدهکرده

دو تا همسر را در نظر بگیرید . روابطشان دارد درست می شود. وابندخوب می خ،قرصها را گذاشتند کنار. خوردند

قبالً بدون رنج یعنی بدون . االن قهر از بین رفته و این رابطه دارد رابطه عاشقانه می شود،که قبالً با هم قهر بودند

. عامیانه استاین هم دوباره از اصطالحات. می سرفی یعنی سرفه می کنی. شوند سرفه می کردندباینکه مریض 

می توانیم مریض . شویم، سرفه می کنیمببی رنج چه می سرفی، آواز چه لرزانی؟ پس همه ما بدون اینکه مریض 

بگذارید هر بیتی باز . این ابیات را براي خودتان زیاد بخوانید. ها را بگذارید کنارشما دید هم هویت شدگی. نباشیم

تان هیچی. خواهید دید که شما مریض نبودید. شویدبپیغامش زنده به. پیغامش را وارد جان شما بکند. شود

. فقط بیخودي سرفه می کردید. نیست

یعنی ما با صداي . ولی در من ذهنی آواز می لرزد. حرف خرد بزنید. توانید حرف بزنیدو شما به عنوان زندگی می

ها نیستند، می توانیم ویت شدگیخوب من ذهنی وقتی که در ذهنمان هویت نیست، وقتی در مرکزمان هم ه

ولی وقتی که من ذهنی می آید می خواهد حرف بزند، زندگی هم می خواهد حرف بزند، آواز می . خوب حرف بزنیم

. براي اینکه من ذهنی دخالت می کند. لرزد

اخل یک لحظه ما از جنس آیینه می شویم، خوب حرف می زنیم، یک لحظه می رویم رو می شویم یا می رویم د

تته پته می . یعنی به تته پته می افتیم. مان لرزیدآوازمان، صداي زندگیبینیمهم هویت می شویم می . ریش

خرد . عمل می کنیم، حرف می زنیم ولی کامالً خالق نیستیم. افتیم یعنی خرد زندگی را درست بیان نمی کنیم

هنوز نفهمیدیم . هنوز خالص نشدیم. ه داریمبراي اینکه هنوز خرده شیش. زندگی کامالً به عمل ما نمی ریزد

. مان نیستهیچی

براي چه باید خشمگین باشیم؟ براي چه باید از مردم برنجیم؟ چرا متوجه نشویم که این تقاضاهاي ما و انتظارات 

ن را چرا قانون جبرا. هزار جور توقع داریم،هاي ما می آید که از هزار نفراز این هم هویت شدگیتوقعات ماما

چرا احساس گناه می کنیم؟ چرا ،اي که می دهیم نمی خواهیم؟ باید فکر کنیمرعایت نمی کنیم؟ چرا به اندازه

احساس حسادت می کنیم؟ چرا تنگ نظریم؟ چرا دیگران موفق می شوند ناراحت می شویم؟ اینها بی رنج، بدون 

از . هر انسانی هستیم که به بودن زنده استما جو،ما مریض نیستیم.استاینکه آدم مریض باشد، سرفه کردن
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بودن عشق زندگی، خرد زندگی، شادي زندگی، خون زندگی، شیر زندگی که امروز گفته اینها را می جوشد می 

اي هستیم که از آنجا شیر و خون می ما یک چشمه. یک چشمه هستیم ما. از شما بایدبرود به دیگران،آید باال

یک چشمه هست در درون ما دائماً می خواهد بجوشد ولی ما با . ایما جلویش را گرفتهولی م. جوشد و نمی خوابد

،باز کن اینها را. شودبایم و اجازه نمی دهیم با مقاومت این سنگها برداشته ها سرش را گرفتههم هویت شدگی

.بگذارید از درونتان بجوشد

داری، ای نر بزِ لِحیانیصد بازیِ نوخاموش کن از گفنت، هین بازیِ دیگر کن

می . یعنی انسانی که واقعاً هم هویت شدگی خیلی زیادي داردلحیانینَربز . یعنی پرریشینیا لحیالحیانیبز 

یک بازي . خامش کن. ها هر لحظه در ذهنت حرف بزندنگذار هم هویت شدگی. خامش کن،گفتن را تمام کن:گوید

ها در مرکز ما حرف زدند، ما دنبال آن حرفها و فکرها رفتیم و هم هویت شدگیتا حاال چه بازي کردي؟. دیگر بکن

این همه اضطراب ما و . اینها با درد یعنی با خشم و ترس و انتقام جویی و کینه و رنجش و ترس و اینها همراه بوده

می . هااین همه زرنگی. اندهاینها بازیهاي ما بود،این همه اظهار تاسف و احساس گناه از گذشته،ترس ما از آینده

. هزاران تا بازي نو داري،صد عالمت کثرت است. تو صد بازي نو داري. گوید این بازیها بس است

شود و این بودن خالقانه در این لحظه بشوید و این بودن در شما برقرار بشما می دانید اگر به بینهایت خدا زنده 

چرا چیز جدید . چرا با آنها بازي نمی کنید. هایی می توانید خلق کنیدبریزد به فکر و عملت، می دانید چه چیز

صد بازي نو داري اي نربز . خلق نمی کنید؟ چرا از این شیر، از این خرد که می جوشد خالقانه استفاده نمی کنید

:ر بیت اول می گویدد،ببینیم با این تاکیدي که موالنا دارد. ببینید بازیهاي نو را می توانیم پیدا کنیم. لحیانی

.در اینجا هم می گوید خامش کن در آخر از گفتن،مانده شدم از گفتن

ها را خاموش کنیم؟ باید هم هویت شدگی را بشناسیم، بپذیریم و آیا ما می توانیم گفتار هم هویت شدگی

ولی تو . ات می کنمآینهها موقع بعضی. من ترا مثل حلقه می گردانم. آیینه شو:امروز راهنمایی کرد که. بیندازیم

اجازه بدهید در . آن فضاي گشوده شده آیینه است. با تسلیم آگاهانه و باز کردن فضا آیینه می توانی بشوي

.این بیت را در غزل داشتیم. توضیح این ابیات یا فهمیدن بهتر این ابیات یا برخی از ابیات برایتان مثنوي بخوانم
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کو خنوتِ کَرَّمنا، کو مهتِ سلطانی؟تُتماجیچون دیگ سیه پوشی، اندر پی 

بله اجازه بدهید که از دفتر دوم این قصه بط بچگان را برایتان بخوانم و در این قصه . که آنجا معنی کردم برایتان

اند ولی ما را گذاشته،ما در واقع تخم مرغ دریایی هستیم، بط هستیم، یعنی مرغابی هستیم:موالنا می گوید که

و میل اصلی ما به دریاست یعنی به ،و هم هویت شدگی با این دنیا باشد.ر مرغ خانگی که این دنیا باشدزی

. خیلی خیلی ساده است این ابیات ولی بسیار بسیار مهم. بله. دریاي یکتایی است،خداست

3764مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بیت 

قصۀ بط بچگان که مرغ خانگی پروردشان

شويهمچو گَز، قطبِ مساحت میرويکه بدان سو مییک گَزي ره،
، به اندازه یک وجب، یک گز، یک متر تفاق این لحظه فضا را باز می کنیاین بیت می گوید وقتی شما در مقابل ا

بسوي زندگی . منظور یک مقدار از جنس زندگی شدن است. گیري استحاال گز را هر چه بگیریم، گز واحد اندازه

در این . تسلیم می شوي، فضاگشایی می کنی و باز می شود مرکزت. روي، در واقع دارد تسلیم را می گویدمی

. خط کش اندازه گیري بدانی،صورت آن فضاي باز شده را باید قطب مساحت یا معیار اندازه گیري بدانی

ما پیغام موقع ها بعضی. می گیرندشان را دارند اندازهشان پیشرفتاي که با من ذهنیجواب می دهد به یک عده

. نه اگر تو روي خودت کار می کنی، پیشرفت داري می کنی. ویم که من مثل اینکه دیگر پیشرفت نمی کنمنشمی

ذهن . و ذهن نمی تواند پیشرفت شما را به لحاظ معنوي اندازه بگیرد،گیریت ذهنت استمنتها خط کش اندازه

پس بنابراین تو باید . نمی تواند،ندازه صد گز یا صد متر باز شدي یا یک متر باز شديمثالً به اکهنمی تواند ببیند

. آن فضاي گشوده شده را معیار قرار بدهی

رهیاز همه لنگی و لوکی میجهیوآنکه لنگ و لوك آن سو می
کوچک می کند یکی با حرف زدن، آیا در این لحظه من ذهنی ما را . نهآیا پذیرش اتفاق این لحظه آسان است؟ 

واکنش نشان نمی دهیم و فضا ،واکنش نشان نمی دهیم اینکار ساده است؟ یعنی وضعیت این لحظه را می پذیریم

لنگ که لنگ و لوك هم یعنی به صورت . لنگ و لوك. همین افتان و خیزان. اینکار ساده است؟ نه. گشوده می شود

یعنی با هزار مصیبت تسلیم می شوي و آن طرف می . عاجز و به صورتی که آدم خودش را در زمین می کشد

. ان که از همه لنگی و لوکی، لنگی و شلی و عاجزي داري می رهیبد. اولش با زحمت است. اشکالی ندارد،جهی
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مرتب با ذهنشان اندازه کهاین با ذهن اندازه گرفتن مانع خیلی از شما بینندگان است. یعنی تو با ذهن اندازه نگیر

ضاي منتها آن ف. نه حتماً می کنید. می گیرند که من وضعم درست نشده و مثل اینکه دارم پیشرفت نمی کنم

. دهیدبگشوده شده را باید خط کش قرار 

کرد زیر پر چو دایه تربیتاتفاق                تخمِ بطّی گر چه مرغِ خانه
گرچه که مرغ خانگی، مرغ خانگی همین مرغی که تخم می کند و تخم مرغش را ،می گوید تخم مرغابی هستی تو

و همینطور که مرغ خانگی خانه خودش را . نی و این دنیاستو این مرغ خانگی همین نماد من ذه،می خورند مردم

.هاکثافت می کند و تمیز نگه نمی دارد، ما هم مرکز خودمان را واقعاً آلوده کردیم به دردها و هم هویت شدگی

درست است که خداییت آمده زیر این مرغ خانگی قرار گرفته و خاصیت این. و االن به ما می گوید که ما خداییتم

در خشکی یعنی ذهن زیاد . می پیدا کرده، ولی باید بداند و در ذاتش هم است که به سوي دریا برودکدنیا را یک

چون از وقتی که ما . گرچه که مرغ خانه مانند دایه ترا تربیت کرده. پس تخم مرغابی هستی. نمی تواند بماند

همه کارمان را از پدر و مادرمان و . بله. بیت کردهچشممان را باز کردیم، این دنیا که مرغ خانگی است ما را تر

.هیچ خردي از آنور نیامده. جامعه یاد گرفتیم که اینها هم توي این دنیا هستند

پرستات خاکی بد و خشکیدایهمادرِ تو بطّ آن دریا بده ست
هم ،دایه ما این دنیاستولی .مرغابی آن دریاستبنابراین ،زندگی است و خداست،می گوید مادر تو، مادر ما

می خواهد بگوید که اگر مرکزت از جنس هم هویت . خاکی است و هم از جنس فرم است و هم فرم پرست

می خواهد به ما بگوید که ما . ها باشد، در اینصورت هم از آن جنس خواهی بود و هم آن را خواهی پرستیدشدگی

. ولی دایه ما که مادر ما نیست، ما را بزرگ کرده همین دنیا، این کاره است.خاکی و خشکی پرست نیستیم

آن طبیعت، جانت را از مادرستمیلِ دریا، که دلِ تو اندرست
براي همین است که هیچی در این جهان به ما . ما میل داریم برویم با زندگی یا خدا یکی بشویم. ما میل دریا داریم

که . چون میل دریا را داریم. هویت، آن حس امنیت، آن حس کفایت که کافی است، آن حس شادي را نمی دهدآن 

با . این دل هم هویت شده خودش را به ما تحمیل کرده. نه دل هم هویت شدگی. که در دل ماست،در ذات ماست

خواهیم بچسبانیم، به یک چیزي میخواندن این ابیات شما خواهید دید که هر چه ما خودمان را به این جهان، 

شما می بینید می چسبیم، مثالً . خوشمان نمی آید،فوراً کنده می شود،این چسبش خیلی بد است. یمنمی چسب
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آرزو . ب با او هم هویت می شویم، دو سه روز زندگی می کنیم، دلتان را زدوآرزو داریم با یکی دوست شویم، خ

ده روز ،می گویید اگر این خانه را خریدم چه می شود،روید آن خانه را می خریدمی،دارید مثالً یک خانه بخرید

. براي اینکه آن را گذاشته بودید مرکزتان. طول نمی کشد، خسته می شویم

پس ما میل به گشودن . براي اینکار باید باز شود، به اندازه بینهایت شود. مرکز ما فقط دریا می تواند باشد

به چیزي در این جهان نمی توانیم بچسبیم و از آن . میل دریا که دل تو اندرست که در دل ماست.مرکزمان داریم

. مادر گذاشته یعنی خدا گذاشته. از مادرست،چیزي بگیریم، آن طبیعت در جان ما

دایه را بگذار، کو بدرایه استمیلِ خشکی، مر تو را زین دایه است
از این . میل خشکی که ما کشیده می شویم به این جهان، می گوید از این دایه دنیاست. دیگرساده هستند بیتها 

. و بداندیشی را هم دیدیداین،براي اینکه بد اندیش است. این دایه را فراموش کن بگذار کنار. دایه ذهن است

هر چیزي که در مرکز . یل می کندهاي زیاد شدن خودش را به ما تحمبراي اینکه دید مادي به ما می دهد و اندیشه

حتی دردش هم می . مرا زیاد کن. مرا زیاد کن. اش به این ترتیب است که می گوید مرا زیاد کنما هست اندیشه

پس بنابراین بداندیش . شوید، آن هم می گوید مرا زیاد کنبیعنی شما با یک درد هم هویت . گوید مرا زیاد کن

. که در اثر موازي شدن با زندگی از آنور بیایداین است ست،اي که بد نیتنها اندیشه. است

اندر آ در بحرِ معنی چون بطاندایه را بگذار بر خشک و بران
این دایه را، این دنیا را که ذهن به شما نشان می دهد بگذار در خشکی و برو بسوي دریا و بیا در دریاي معنی 

که اگر شما من ذهنی دارید، فرض کنید با صد تا چیز ،وز خواهیم گفت در یک مثنوي دیگرو امر. مانند مرغابیان

ترین قسمت من ذهنی يذموکه این هم عرض کنم خدمت شما، . هم هویت هستید و همینطور با دردهاي آنها

گی با دردها ولی هم هویت شد،ما هم هویت شدگی با فکرها و چیزهاي مادي را می توانیم بشناسیم. دردش است

براي اینکه آن درد می آید می نشیند به سر ما و فکرهاي ما را در اختیار می گیرد و دید . را نمی توانیم بشناسیم

بنابراین شروع می کند به فکرهاي منفی کردن و درد ایجاد کردن، آن موقع ما گم می . ما را در اختیار می گیرد

درست است؟ . نیمنمی توانیم درست ببی،شویم در دردهایمان

. مخصوصاً دردها، نه،شومبهایم رها که شما نگویید من می خواهم از همه هم هویت شدگیاین است و کلید کار

شما می گویید وقتی دردم آمد سرم نشست، من می خواهم . شما هم هویت شدگی با درد را می توانید تمام کنید
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من این دردها . به این موضوع باشم که من دردهایم نیستمارهوشیکنم یا ءگر آن باشم و به خودم القانظاره

قسمتی . این دایه هست. من از جنس دریا هستم. ي هستمهوشیارمن . من نمی خواهم دم به دمش بگذارم. نیستم

. از دایه هست

اندر آ در بحرِ معنی چون بطاندایه را بگذار بر خشک و بران
مرغابیان و شما بگویید من می خواهم هم هویت شدگی با چیزها و دردها را در خشکی بگذارم و بروم بطان یعنی 

بریدن هم هویت شدگی و ناظر . یک لحظه فقط. به بحر معنی و این چقدر وقت می گیرد؟ هیچ اصالً وقت نمی گیرد

ها بخواهی همه هم هویت شدگیولی اگر . بودن به این موضوع که من این دردم نیستم، یک لحظه طول می کشد

. ولی بریدن هم هویت شدگی یک لحظه است. را رها کنی یا دردها را تمام کنی، خیلی طول ممکن است بکشد

یواش یواش . با شما کاري ندارد،وقتی هم هویت شدگی از درد را بریدي، درد مثل یک چیز اضافه می شود در شما

ها با چیزها هم با آگاهی شما و ناظر بودن یواش یواش هم هویت شدگیکم می شود و کم می شود و کم می شود و 

. به درد شما نمی خورد، خودش می افتنداست که شما به طرف دریا می خواهید بروید و این در خشکی ،شما

تو مترس و سوي دریا ران شتابگر تو را مادر بترساند ز آب
این دنیا و اقالمش که در مرکز تو هستند، یک دفعه ترا ترساندند، اگر گفتند که چون اگر مادر من ذهنی، اگر 

می گوید تو نباش، . می گوید اگر من نباشم، بدبخت می شوي. یا دید شما دید آنست،دیدشان هم دید شماست

بترساند تو مترس و اگر ترا دایه از آب. در اینجا مادر همان دایه است. اشکال ندارد من می خواهم بدبخت بشوم

. ها نترسها، ریختن هم هویت شدگییعنی اولش ریختن این ریشه. برو به سوي دریاي یکتایی

ايگَندهنی چو مرغِ خانه، خانه ايتو بطی، بر خشک و بر تر زنده
ت مکمل آن توضیحات غزل امروز توضیح دادم و این توضیحا. تو در فرم و در دریا،می گوید تو مرغابی هستی

ولی می دانیم نباید . ما هم می آییم به ذهن و برمی گردیم به دریا. مرغابی در خشکی و دریا زندگی می کند. است

عمل ،ما می آییم یک دفعه یک چیزي می آفرینیم، فکر می کنیم. خشکی براي ما امن نیست. توي خشکی بمانیم

بعد تمام شد برمی ،می می آییم بیرون به خشکیک، مذاکره با یکی، یکموقع فکر و عمل، موقع گفتگو.می کنیم

اگر زیاد . هنوز گفتار ما را آن تایید می کند،وقتی هم در خشکی هستیم، هنوز آن بودن ناظر ماست. گردیم آنجا

. ا و داریم خشک می شویمدریرفتیم متوجه می شویم که انگار دور داریم می شویم از 
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ايگَندهنی چو مرغِ خانه، خانه ايشک و بر تر زندهتو بطی، بر خ
ما هم مرکزمان را . می کند و توي کثافت می خوابدکثیف می دانیم گفتم مرغ خانه یک النه دارد که آن النه را هم 

مهایی هستند که آد. کثیف می کنیم و براي ما اشکالی ندارد که مرکز ما هم هویت شدگی با دردها و چیزها باشد

و همان را ،شان گند و گندیده استخانه،مثل مرغ خانه. ترس در مرکزشان هست،هزار جور رنجش، کینه، خشم

.این بیت براي آنها باید بیدار کننده باشد که مطابق نظام خدا نیست. در بیرون منعکس می کنند

خشکی، هم به دریا پا نهیهم به تو ز کَرَّْمنَا بنی آدم شَهی
ما در انسان به خودمان زنده می . می گوید شاهی تو از همان آیه می آید که می گوید ما انسان را گرامی داشتیم

:می گوید. واهد دانستخ،خودش را عین ما می داند. انسان با ما به وحدت می رسد. شویم

پادشاه به شمار می روي، زیرا هم در ».گرامی داشتیمما آدمی زادگان را«: تو به اقتضاي قول حضرت حق تعالی

.خشکی گام می نهی و هم در دریا

که چکار ،به او زنده شویم،یعنی خدا ما را آفریده، ضمن اینکه تو فرم هستیم. پس همین شاهزاده ارکانی هستی

یا را به ما نشان می دهد درست است؟ و االن یک راه عبور از خشکی به در.می داندخودش دیگر می خواهد بکند 

. اول کار

از حملْنَاهم علی الْبر، پیش رانکه حملْنَاهم علی الْبحرِ به جان
از عالم خاك و ماده در گذر و به ».آنان را بر دریا حمل کردیم«: تو از حیث روح، مشمول معناي این آیه هستی

.سوي دریاي معنی بشتاب

شیاریت توي بحر می توانی راه بروي و از اینکه در ووقتی با جانت، با ه. گوید که توضیح دادم قبالً دیگرمی 

و از آنجا می ،ي می کندهوشیارخشکی یعنی در ذهن سوار مرکوب می کند، سوار اسب می کند ما را، اسب 

آن فضایی که باز می شود . ت هم گفتهاول این قسم. تو تسلیم بشوت،یسانیعنی در ذهن وا. گذراند تو پیش بران

. همه چیز تو آنست. معیار تشخیص تو هم هست. آن قطب یا معیار اندازه گیري توست و معیار عمل تو هم هست

. بله. همه چیز تو این فضاي باز شده است نه عقل من ذهنی

پس االن که تو . ار مرکوبها کردیمچون در آن آیه می گوید ما انسان را در خشکی و دریا سو. از حملناهم علی البر

ي می کند، مرحله به مرحله ما را از ذهن و هم هویت هوشیاراالن اگر تسلیم شویم سوار مرکب ،ذهن هستیم
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چطوري می ،یعنی دریاي یکتایی، شما دیگر با ذهن تجسم نکنید،وقتی به دریا رسیدیم. ها رها می کندشدگی

.بله. لدیم مرغابی هستیمبراي اینکه آنجا ما شنا را ب. شود

اگر خضری در اشکستی به ناگه کشتی تن را

مهه جاهنا در آن دریا چو ماهی آشنایستی

. می گوید اگر یک خضري به ناگه این کشتی تن را، من ذهنی را بشکند، جانش در آن دریا شنا را بلد است

دریا چو ماهی آشنایستیهمه جانها در آن اگر خضري در اشکستی به ناگه کشتی تن را

. بله این هم آیه است که دوباره نشان می دهم. آشنایستی یعنی شنا کردن را بلدي

70، آیه )17(قرآن کریم، سوره اسراء

 مفَضَّلْنَاهو اتنَ الطَّیِّبم مقْنَاهزررِ وحالْبرِّ وی الْبف ملْنَاهمحو می آدننَا بکَرَّم لَقَدلَىویلًٰ◌ عّنْ خَلَقْنَا تَفْضمیرٍ مکَث

مراد روانه داشتیم و به ایشان از ] بر مرکب[به راستی که فرزندان آدم را گرامی داشتیم و آنان را در خشکی و دریا 

.ایم چنانکه باید و شاید برتري بخشیدیمها روزي دادیم و آنان را بر بسیاري از آنچه آفریدهپاکیزه

پس گفتم در . براستی که فرزندان آدم را گرامی داشتیم و آنان را در خشکی و دریا بر مرکب مراد روانه داشتیم

ها روزي دادیم و آنان را بر بسیاري و به ایشان از پاکیزه. ي می کند با تسلیم بوجود می آیدهوشیارخشکی سوار 

این همه یک ترجمه مشابهی است که اینجا آمد که . دیمایم چنان که باید و شاید برتري بخشیکه آفریدهآنچهاز 

. معنیش را خوب می دانید

جنسِ حیوان هم ز بحر، آگاه نیستمر مالیک را سوي بر، راه نیست
براي اینکه تنها انسان . زاده ارکانی چقدر مهم استاین شه،مهم استتوجه می کنید می گوید که انسان چقدر

می گوید مالئک هم از . این بینهایت پشت فکر و عملش قرار گیرد،شودببه بینهایت او می تواند زنده است که 

حیوان هم که نزدیکترین باشنده . نمی توانند به فرم بیایند. جنس خدا هستند ولی نمی توانند در خشکی باشند

انه به خردي که هوشیارحیوان نمی تواند . انه به دریاي یکتایی دست پیدا کندهوشیارآن هم نمی تواند ،است به ما

حیوان اینکار را نمی . وارد فکر و عملش کند،نمی تواند خرد را بگیرد. این کائنات را اداره می کند، متصل بشود

. جنس حیوان هم ز بحر آگاه نیست. فقط ما می توانیم بکنیم. تواند بکند
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تا روي هم بر زمین، هم بر فَلَکتو به تن حیوان، به جانی از ملَک
یعنی فرشته و حیوان را در ما به طرز شگفت . اما به بودن به جان از جنس ملَک هستی،به تن شبیه حیوان هستی

شویم و هم می توانیم چهار بعد ما همان کارهایی بهم می توانیم به بینهایت او زنده . اندانگیزي یکجا جمع کرده

. مدهآمنتها در انسان این حیوانیت به صورت خاصی در . کند بکنیمکه حیوان می 

چه می دانم دست و پا دارد ،قلب دارد، ما هم قلب داریم،یعنی همانطوري که حیوان چشم دارد ما هم چشم داریم

وان یعنی چیزهاي چهار بعدي ما خیلی شبیه حی. زاد و ولد می کند، ما هم همینطور. و ما هم دست و پا داریم

این ابیات نشان می دهند که . شودبانه به بینهایت او نمی تواند زنده هوشیارولی حیوان . مانمخصوصاً جسم،است

ما چه کار می کنیم و چطوري می بینیم و زندگی چه در نظر داشته وقتی ما را آفریده و فرستاده به این جهان؟ 

وربا دلِ یوحی إلَیه دیدهتا به ظاهر مثْلُکُم باشد بشر
ظاهر مانند همه شما آدمیان، آدمی معمولی همینطور آن بصیر و روشن بینی که به او وحی می شود، بر حسب

.بوده است

پس . داما به برخی از ما وحی می شو،اشاره می کند به آیه قرآن،می گوید که ما انسانها به ظاهر مثل هم هستیم

از این لحاظ هم ،شوندبهمه انسانها می توانند به بودن زنده . هایشان عین هم استفرم،انسانها یکی فرم دارند

در اینصورت به ،ندازد و مرکزش را بینهایت نکنداها را نیمگر اینکه یک کسی هم هویت شدگی. فرقی ندارند

بر . ر آن بصیر و روشن بینی که به او وحی می شودهمینطو:می گوید. بله. مرکزش وحی نمی تواند وارد شود

:می گوید کهو این اشاره می کند به آیه قرآن .حسب ظاهر مانند شما آدمیان آدمی معمولی بوده است

110، آیه )18(قرآن کریم، سوره کهف

فَمنْ کَانَ یرْجو لقَاء ربِّه فَلْیعملْ عملًا صالحا ولَا ۖ◌ ه واحد ٰ◌ هکُم إِلَٰ◌ إِلَیّ أَنَّما إِلَٰ◌ قُلْ إِنَّما أَنَا بشَرٌ مثْلُکُم یوحى

یشْرِك بِعبادةِ ربِّه أَحدا

رسد که خداي شما خداي یکتاست، پس هر جز این نیست که من مانند شما بشري هستم که به من وحی می: بگو

باید نیکوکار شود و هرگز در پرستش خدایش احدي را با او پروردگارش امیدوار است) رحمت(کس به لقاي 

.شریک نگرداند
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که هیچکدام از ما نباید به بهانه اینکه ما نمی توانیم تبدیل این است یعنی منظور موالنا از اشاره به این آیه قرآن

ما که . م زندگی کنیمها را بچسبیم و بگوییم که ما اینطوري می خواهیشویم، هم هویت شدگیببه بینهایت خدا 

. نمی توانیم، فقط پیغمبرها می توانند

یعنی . من هم بشري هستم مثل شما،یعنی به حضرت رسول می گوید که شما به مردم بگو. آیه قرآن می گوید بگو

به بینهایت او زنده ،یعنی من مرکزم را خالی کردم. همانطور که به من وحی می شود به شما هم می تواند بشود

اگر به شما نمی شود شما خودتان نمی گذارید، شما مقاومت می کنید، شما ستیزه می ،به من وحی می شود،دمش

. کنید

همه ما . که خداي شما خداي یکتاست و هر کس به لقاي رحمت پروردگارش امیدوار است باید نکوکار شود

ی کنید که ما با موالنا فرق داریم، با حافظ فرق اگر شما فکر م. البته کسانی هستند که امیدوار نیستند. امیدواریم

همه آدمها . اشتباه می کنید،انه متصل می شوندهوشیارداریم، فقط بعضی از انسانها در این لحظه به خرد زندگی 

همه آدمها بصورت ناظر و حاضر در این لحظه حواسشان به . ولی همه آدمها پرهیز نمی کنند،این توانایی را دارند

باالخره یک لحظه برسد که به یک . تسلیم بشوند و فضا را باز کنند،یست که این لحظه که این اتفاق می افتداین ن

. هم باید نیکوکار،هم باید امیدوار شد. پس بنابراین باید عمل نیکو کنند. شوندبعمق زیادي زنده 

و این عمل نیک ،عملش وارد بشودنیکوکار کسی است که این لحظه تسلیم می شود و می گذارد خرد زندگی به 

و یک چنین شخصی در این لحظه آگاه است که اگر من یک هم هویت شدگی در مرکزم را دارم می پرستم، .است

نم هم هویت شدگی پیروز است، این بیحاال اگر نمی توانم شریک قرار بدهم و می. من شریک براي خدا قرار دادم

. این هم تسلیم است،که من می خواهم ولی نمی توانم،یم نگه می دارمهوشیاررا هم در 

ب این به عنوان وخ. براي اینکه هم هویت شدگی دارم،من می خواهم که شریک براي خدا قرار ندهم ولی می دهم

،ولی اینطوري نمی گویید که من بلند می شوم من می دانم. شما دارید تسلیم می شوید. تسلیم ثانویه قبول است

و همان را بپرستید چون مرکز شماست، بگویید من بصورت هم هویت شدگی بلند شوي. ستحرفها چی هبابا این

ولی اگر بگویید جریان چی هست و از دستتان برنیاید براي اینکه معتاد به هم . این دیگر قبول نیست. خداپرستم

یا ،بشناسیمیکی یکی اینها رامرکزي ترین قسمت ما شده، و باید صبر کنیم و هویت شدگی هستید و آن دیگر 

هر دفعه که شما .ب یعنی باید کار کنیموانه و صبر کنیم، خهوشیارهم هویت شدن با دردمان را قیچی کنیم 
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چون مقاومت شما به . یعنی یک مقدار خرد زندگی از شما عبور می کند. تسلیم می شوید عمل نیک می کنید

. رسدومت شما به صفر میهر دفعه تسلیم می شوید، مقا. صفر می رسد

تسلیم این نیست که . تسلیم خردورزي است. تسلیم بی عملی نیست. خدمتتان عرض کردم تسلیم ضعف نیست

در پرستش خدا، خدایش احدي ،بله. پس می بینید که امیدوار باید باشید و نیکوکار. بگذارید حقتان از بین برود

ولی آگاه هستیم ،دیگر توضیح دادم دیگر. ب ما شریک می کنیموخ.بله شریک نگرداند. را با او شریک نگرداند

. که نمی خواهیم این کار را بکنیم

گفت شتر بی . هر لحظه جهد می کنیم. فعالً تسلیم می شویم که نمی توانیم، ولی هر لحظه می خواهیم بتوانیم

ها، یا حواسمان پرت ین هم هویت شدگیما هم از بس که عادت کردیم بچریم از ا. جهد از بیشه به اینور نمی آید

.فهمیدیمها، یا بهر حال گم می شویم در چریدن، در این هم هویت شدگی،می شود

روحِ او گردان بر آن چرخِ برینقالبِ خاکی فتاده بر زمین
یعنی ما از باالترین . رخ برین استاما چون به بودن زنده هستیم، گردان در چ. این قالب خاکی در روي زمین است

زاده ما شه:موالنا دارد می گوید که. شما با ذهنتان تجسم نکنید چطوري. و بهترین خرد زندگی استفاده می کنیم

انسان در عین حال که فرم دارد، روي زمین زندگی می خورد، باید غذا بخورد، فکر کند و عمل . ارکانی هستیم

که خرد زندگی در هر لحظه از بودنش به انجام دهدمی تواند اجازه ب. اند وحی بگیردولی می توکار کند کند، 

.اینکار از دست همه ما بر می آید. دادنش جریان پیدا بکند

پایان قسمت دوم

&&&
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داند زبانِ ما تمامبحر میما همه مرغابیانیم اي غالم
و ،یعنی مرغ آبی هستیم. اي انسان ما همه مرغابی هستیم،می گوید که اي جوان، غالم یعنی جوان، اي نوجوان

اگر در مورد فرد . می تواند تمام را برگرداند به ما یا کامالً زبان را ما می داند. دریاي یکتایی زبان همه را می داند

. با ذهن فکر نکن،یعنی هیچ نگران نباش که من زبان بحر را نمی فهمم. باشد

اي یکتایی هم زبان ما را می دری. مثل یک جوجه اردکی که دنبال مادرش می رود، مادرش زبان او را می فهمد

شما در ذهن فکر نکنید که دریا چه هست، ما هم آنجا برویم چطوري می شود؟ . ما هم زبان او را می فهمیم،فهمد

همین فضاي گشوده شده باید خط کش ه،ان باشد اول این قصه گفتتیاد. اینها را نمی شود تجسم کرد

ها پس ما مرتب هم هویت شدگی. ذهن نمی تواند قطب مساحت باشد. قطب مساحت باید باشد. گیریت باشداندازه

. را می اندازیم و به حرف ذهنمان گوش نمی دهیم

در سلیمان تا ابد داریم سیرپس سلیمان، بحر آمد، ما چو طَیر
ما تا ابد باید در او .سلیمان رمز زندگی یا دریاست. خدا همان دریاي یکتایی است. پس سلیمان همان دریاست

هیچ هم . ها را بریزیم، مقاومت را به صفر برسانیمیعنی ما باید هر چه زودتر این هم هویت شدگی. سیر کنیم

یعنی به بودن . که ما در سلیمان یا در دریا در حالیکه حتی در این جسم هستیم شنا کنیم،هویت شدگی نماند

. زنده شویم

تا چو داود آب، سازد صد زرهبنهبا سلیمان، پاي در دریا 
، از این لحظه از جنس خدا می کنددرتسلیم ما را. از جنس سلیمان بشو،می گوید که تو این لحظه تسلیم شو

ما االن در این لحظه فرض کن یک . همراه او وارد دریا بشو،با او. جنس همان هوشیاري می کند که از اول بودیم

هم خداست و هم ما . آن فضاي باز هم سلیمان است و هم ما هستیم. فضا را باز کردیم،ردي آمد سر ما نشستد

یعنی تا . و خدا زره حضور را اطراف ما می سازد. نه با ذهن،ما با آن فضا وارد دریاي یکتایی می شویم. هستیم

چیزهایی که از . اتفاقات روي ما اثر ندارد. ردزمانی که ما فضاگشایی می کنیم، چیزهاي بیرونی روي ما اثر ندا

.بیرون می آید

کهیعنی اینکه هر کسی. زره یعنی لباس رزم و البته نقشهاي آب را به زره تشبیه می کنداین دیگر،زره یعنی

ند، لحظه به لحظه تسلیم می شود، فضا را باز می کوارد دریاي یکتایی بشود، تا زمانی که آنجا هست، هر کسی که
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پس . اتفاق نمی تواند او را خشمگین کند و بی خرد کند. اتفاق رویش نمی تواند اثر بگذارد. قربانی اتفاق نمی شود

داوود می دانید که پیغمبري بوده که آهن را می توانسته نرم کند و از آن زره . بنابراین داوود برایش زره ساخته

دست می . یا خدا مثل داوود است،هم مثل داوود هستیمما. کرد به من ذهنیمی یعنی دست . می کرددرست 

.ها را می ریزد و آن چیزي که آنجا می ماند، می شود زره ماهم هویت شدگی،کند به من ذهنی

بند و ساحرستلیک غیرت چشمآن سلیمان، پیشِ جمله حاضرست
اما . تسلیم می شویم، از جنس او می شویمکمااینکه وقتی که. می گوید سلیمان یعنی خدا پیش همه حاضرست

اگر کسی هم هویت شدگی در مرکزش باشد و در این لحظه هم هم هویت شدگی را بپرستد و هم خدا را، نمی 

غیرت قانون زندگی است که به موجب آن کسی که هم . و این اسمش غیرت است.تواند وارد فضاي یکتایی بشود

اسمش دیگر،مشخص است. شودبد وارد دریا شود، نمی تواند با خدا یکی نمی توان،هویت شدگی داشته باشد

چرا ما االن خدا را نمی . براي اینکه غیرت نمی گذارد ببینیم. می گوید غیرت چشم بند و ساحرست. غیرت است

. زندآن چیز چی هست؟ همان چیزي که در سرمان حرف می. بینیم؟ براي اینکه یک چیز دیگر را می بینیم

گر به گفتار آن مشغول نباشیم و یک لحظه بگوییم که مطابق این هم هویت شدگی من بلند نمی شوم، حرف او را ا

. احتمال دارد به او زنده شویم. نمی زنم و او را زیاد نمی کنم، احتمال دارد شب قدر ما باشد

ولی اگر کسی لحظه به . بینهایت اوبراي اولین بار زنده می شویم به . شب قدر چه هست؟ زنده شدن به بینهایت او

یا هم . لحظه از یک چیزي آگاه است، قانون غیرت می گوید که همان را می پرستد و دیگر خدا پرست نیست

اگر هم هویت شدگی پرستیم، پس همان جلوي دید ما را گرفته، خدا پرست . هویت شدگی پرستیم یا خدا پرست

آن موقع چشم بند از جلوي چشم ما برداشته می . شدگی پرست باشیماگر خدا پرستیم، نباید هم هویت. نیستیم

. دیگرشود، چون از جنس او می شویم

او به پیشِ ما و ما از وي ملولتا ز جهل و خوابناکی و فضول
اي خرد عقل هم هویت شدگی به ج. جهل یعنی عقل هم هویت شدگی را داشتن. جهل یعنی گم شدن در ذهن

گفتیم حضور . خرد ایزدي که این کائنات را اداره می کند خرد است که می تواند مال ما باشد. ایزدي جهل است

معنیبیحرفهايیعنیهمفضولوبودنذهنودردخوابدریعنیخوابناکیست،اخردانه به آن هوشیاراتصال 

ژاژهمهاینهافکري،یکبعدهظلحپرد،میفکريیکهظلحهرزنند،میماسردرشدگیهاهویتهماین که
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هویتهمزدنحرفما،بیخوديزدنحرفومافضولیوخوابناکیوجهلگویدمی.استبیهودهحرفهاي،است

میهممقاومتلحظهبهلحظهکه.بزنمحرفخواهممیهستم،بلدهممن:گویدمیذهنیمنکهاین. شدگیها

او.او راببینیمتوانیمنمیشدیم،افسردهوشدیمخستهاوازماوماپیشخداگویدمی،استدانشمندو،کند

شدگیهاهویتهمدیدداریم،شدگیهاهویتهمدرطمع.ببینیمرااوخواهیمنمیچونملول،ويازماوماپیش

اعماقازکهایننه،استپولدرخواهیمیامنیتحس،استشدگیهویتهمدرخواهیمیزندگی: گویدمی

پولدرخواهیمیخوشبختیخواهی،میهویتبلی،،استپولدرخواهیمیشاديباال،آیدمیجوشدمیتو

میملولوپرستیممیراآنهاورویممیدیگرچیزهايوپولباشدگیهویتهماینخواببهماپس.است

.استگشاییفضاشاچارهبینیم،نمیشویم،

چون نداند کو کشاند ابرِ سعدتشنه را درد سر آرد بانگ رعد
صدايبشویم،تسلیماگر.آیدنمیخوشش،استدردسرتشنهبراي،کندمیصداکهبرقورعدبانگ:گویدمی

تشنهو.نیستخوشایندتشنهبراي،استشدگیهویتهمبکفروریزشزندگیصداياینوبشنویمرازندگی

تشنه،مابرايشدگیهاهویتهمفروریزشیعنیآورد،میراخجستهابرداردرعد،بانگاینکهداندنمی

راخردبارانرا،الهیبارانتشنگان،مابرايشدگیهاهویتهمفروریزشاینکهدانیمنمیماو.نیستخوشایند

.آوردمیدارد

ازهمچیهرماگفتهستیم،اوبهشدنزندهتشنهماهستیم،ایزديشاديتشنهماهستیم؟چیتشنهما

اضطرابونگرانیاینرود،نمیبینازشدندارپولبابودنناکافیحساینشد،نخواهیمسیربگیریمخشکی

دوستراتوبگوینداینهاو،باشیمداشتههمدوستهزارتااگرتنهاییحساینرود،نمیبینازشدندارپولبا

تشنگیاینو.رودمیبینازشویممیزندهاوبهکهموقعیفقط.رودنمیبینازهمبازبرایت،میریممیوداریم

:گویدمیهمبعدبیتمتاسفانهو.رفتنخواهدبینازشویممیترتشنهخوریممیراشورآباینچیهرکه،ما

.کنیمنمینگاهآسمانبهوگذردمیداردکهاستشوريآبجويبهحواسمانهمیشهما

خبر از ذوقِ آبِ آسمانبی چشمِ او مانده ست در جوي روان
گذرد،میفکر،استفکرازبعدفکرروانجويدر،استاتفاقاتروانجويدرذهنیمنانسانهايچشمپس

یکشدگیهاست،هویتهمزدنحرفهمهاینهاو.هستندبیرونیاتفاقاتبهراجعهمهاینهاگذرد،میفکر
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بیاید،آسمانازبایدآبکهاینازخبربی.کندنمیرفعراماتشنگی،استمسمومآب،استشورآبروانجوي

خالصه. ایدمی بایدآنورازآید،میشماازجوشدمییعنی.بیایددرونآسمانازبشودبازفضایعنیبیایدآسمان

مامگرشد،نخواهددرستبشود،درستوضعهستیدامیدوارشماکه،آیدمیبیروناتفاقاتتغییرازکهآبیبه

سادهخیلیآید،میآنورازلحظهاینکهخرديآبازیعنیآسمانآباز.آسمانآبازبگیریم،ذوقآسماناز

.تسلیمبااست

مسّبِب الجرَم محروم مانداز مرکبِ همت سوي اسباب راند
آنهاعقلماهستند،مامرکزدرشدگیهاهویتهموقتیهستند،ذهنیعللاسباب،اسبابسويبهرفتبنابراین

چهسببهمآنوشودمیکاريچهسببکاريچهبکنیم،بایدکاريچهکهدهدمینشانهاعقلآنوداریمرا

اینعللوهااسباببنابراینپس.شویممینایلشدگیهاهویتهمکردنزیادبهماباالخرهشود،میکاري

.مانیممیمحرومناچاربهزندگیوخدایعنیمسببازاما.کنیممیتوجههستندذهنیکهراجهانی

همهمسببکه،خداازسازدمیذهنتانوشودمیردذهنتانازکههستیدبیرونیعللمشغولوقتیشما

.استقضاوتومقاومتنشانشاینو.کنیدنمیتوجهکهاینبرايمانید،میمحرومناچاربه،اسبابهاست

بیرونی،اسبابهايکهکنیدتوجه.ماستجانباليجدید،آفلچیزهايباشدنهویتهموقضاوتومقاومت

دریابه.کنیدبینهایترادرونتانشما،خواهدمیموالناکه،خواهیممیما.آورندمیوجودبهراآفلوضعیتهاي

فکروعملیعنی.استفکروعملهرپشتکهبشویدزندهبینهایتیبهیا،بشویدزندهبینهایتعمقبهیابرسید

بخواهید،جهانازوکنیدستیزه،ذهنبهبرویدیعنیکنید،صفروببندیدراایناگرآید،میبینهایتآنازشما

.آیدنمیدردرستاین

کی نهد دل بر سبب هاي جهان؟آنکه بیند او مسّبِب را عیان
اوجنسازراماگشاییفضاچون.بیندمیعیانکند،میگشاییفضاکهکسیآن؟بیندمیعیانرامسببکی

خردلحظهاینکهفهمدمی.نهدنمیجهاناینهايسبببهدلبنابراینپس.بینیممیاودیدباو.کندمی

کهاینجابهبرسیمتوانیممیمااینجاازو.بشوددرستشماکارتاشماعملوفکربهبریزدبایدکهاستزندگی

بهرويوضعیتیهروجاهراز:گفتداشتیمگذشتههفتهوکنیدبازرادرونتانفضايبیاییدکهاینجايبهشما

و،کنیماوبهرويباید،هستیمکهوضعیتیهردر.کندکمکشمابهمنخردتا،بشویدتسلیمیعنیکنید،من
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کارهایمانشدگیهویتهمرويماکند،عوضرامادیدبشود،ماشناساییسبباوخردوبشودرداوخرد

.بیندازیم،کنیمشناساییکنیم،کارهایماندردرويکنیم،

کن،دعامنبرايبخواهیدیکیازبیاییدنگهدارید،رادردهانگهدارید،راشدگیهاهویتهمنیاییدشماببینید

شدگیهاست،هویتهماینعقللحظههرشماعقلهستید،پرستمادهمرکزتاندرشماچی؟یعنیدعاآخر

شماکنید،میخرابخودتانراکارتانلحظهبهلحظهشماکه،بکندهمدعااوکند،دعایکیاستممکنچطور

.بشودعملتانوفکرواردزندگیخرددهیدنمیاجازه

ولیبخوانیددعاآنجا،بزنیددستجایی،یکزیارتبرویدشماچجوريکند؟میدرستراشماکاردعاچجوري

شما.هستیدپرستبتشماکهدانیدمیشمانگهدارید،مرکزدررادردهاوشدگیهویتهمنگهدارید،راهااین

اوآید،میاوازعملشوفکروشدهزندهاودربودنوبینهایتکهاستکسیخداپرست.نیستیدخداپرست

عیانرامسبببایدشمادارد؟شماروياثريچهدیگریکیدعاينهدرون،ازکندمیکمکشمابهکهاست

.کنددرسترامنکارخداکهبشوعلتبیابیرون،ازکهخواهیدمییکیازشما.استبیرونیسببدعا.ببینید

.استخرافاتاینشود؟میشمانظربهشود؟میاینآخر

اینوشدگیهویتهماینولی،بدهحاجتمنبهخدایابگوییدجایی،یکبیندازیدبنویسید،کاغذیکشما

دلیلاینبهروابطتانهستید،رنجشازپرهستید،ورزکینههستید،حسودکنید،نگاهشمانگهدارید،رادردها

میفکرودهدمیدیدوذهنتبهآیدمیآنهالحظههرهویتید،هممرکزدرخرافاتسريیکباوشدهخراب

کاريخرابمشغوللحظههرکند،میخرابراتوزندگیهاعملآنکنی،میعملتوفکرآنمطابقتو،بهدهد

بایدبشویم،بیدارباید.چیزينوهمچاستممکنغیربشوید؟درستشماکند،دعایکیشودمیهستیم،

بود،غزلدربیتاینباشیم،نبایدخرافاتیببینیم،درستبایدرا،خودمانبکنیمدرست

تو طفلِ سرِ خوانی، نی پیرِ پري خوانیتو مرد لبِ قدري، نی مرد شبِ قدري
کن توجه،کههستیطفلیتوونیستیقدرشبانسانتوواينشستهدنیادیگلبکههستیانسانیتویعنی

تووهاستشدگیهویتهمعقلهم،طفلعقلواينشستهدنیاسفرهسرکههستیطفلیگویدمیدارد

پذیريمیرالحظهایناتفاقلحظهبهلحظهتوگفتیمهمخوانیپريو.بکنیخوانیپريکهياهنشدبالغنقدریا

میترگشودهلحظهبهلحظهرادرونفضايکسیهر،استخوانیپريفضاشدنگشودهآنکنی،میبازرافضا
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کیپري دانیمنمیماپريازمنظورهستند،همضداینهادیووپريدانیممی. خواندمیدرونشبهراپريکند،

.استياافسانهموجودي،استچیواست

.ماستدلشدنگشودههمیناستحضورهمینآنازمنظورو

قدرسورهاستاسمشکند،میصحبتموضوعاینبهراجعقرآن97سورهکردیم،صحبتقدرشببهراجعاما

:گویدمی.باشیدداشتهرااینکهخوانممیبرایتانسریع،استآیهتاپنجو

)97(قرآن کریم، سوره قدر

)1(لَیلَۀِ الْقَدرِ إِنَّا أَنْزَلْنَاه فی 

.ما در شب قدرش نازل کردیم

شبدنبالمردمبنابراینوکردیمنازلراقرآنماکنندمیفکرهاخیلیالبتهوکردیمنازلقدرششبدرما

میفکرايعدهیک،استرمضانماهسوموبیستیایکموبیستکهکنندمیفکرهاخیلیگفتموهستندقدر

ماهدرجایییکنیست،آنجااگرکنندمیفکرهاخیلیحالهربهواستنهموبیستوهفتموبیستکنند

ماهازمنظورواستپرهیزماهرمضانماهکهاستدرستفلسفهاینشایدکردمعرضخدمتتانو.استرمضان

.استلحظهایندرزندگیکهکردهپیداراآگاهیاینلحظهایندرکهکسیهرو،استپرهیزرمضان

آییممیوقتیهمآنو.استذهنتاریکییاشببلکه،نیستشبحقیقتاقدرشبقدر،شبشودمیوقتیو

بازرافضااگر،لحظهایندرذهنخوابوشدگیهویتهمکهشودمیآگاهکسییک،استزندگیکهلحظهاین

ازپرهیزماکهباشیمآگاههمیشهاگرپرهیز،رمضان،ماه،روزهیعنیشدگی،هویتهمازکنیماجتنابوماکنیم

.بشویمزندهاوبینهایتبهدفعهیکمافضاگشاییبالحظهایناستممکنکنیم،میشدگیهویتهم

کهآیدمینظربهصورت،هربه،کردیمنازلقدرششبدرماگویدمیکهبینیدمیخوانم،میطورهمینحاالو

بود،خواهدقدرشبشبها،یاشدگیهاهویتهماینازیکیلحظه،بهلحظهکنیممیپیشهراتسلیمماکهوقتی

.باشدلحظهاینبهبایدماحواسو،بشودزندهاوبهبایدانسانکهاستشبیقدرشب

آیهباو.باشدسطحیکامالاستممکنهابرداشتاینوگردیمبدنبالشماکهنیستشبقدر،شبحقیقتاو

نمیمنکهذهنخوابازبودنآگاهولحظهایندرجسمخوابولحظهاینبرداشتاینخواند،میهمقرآنهاي

.بشودروزخواهممیمنبروم،فرودیگرذهنخواببهخواهم

:گویدمیبلی 
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)2(وما أَدراك ما لَیلَۀُ الْقَدرِ 

و تو چه دانى که شب قدر چیست؟

نمیذهنکهگویدمی.کندمیتاییدداردگفتمخدمتتانکهمطلبیهمانپسبفهمی،توانینمیذهنبایعنی

منهیچو،کندادعانداتونمیکسهیچیعنی.آنانجاموقدرشبشناختبرايبگیرداعتباروکردیتتواند

کنم،تجربهلحظهیکدررااوبینهایتبهشدنزندهیا،برسمحضوربهتوانستممنکهکندادعاتواندنمیذهنی

لطففقطباراولینبرايلحظهایندراوبینهایتبهاو،بهشدنزندهیاقدرشببنابراینشود،نمیچیزينهمچو

.گفتشودنمیدیگرجور،فقطخداست،

نمیمنکهاینانتخابوشناساییوبودنآگاهوشدگیهویتهمازپرهیزکهدانیممیماهاصحبتاینباولی

دنیادایهزیرهستیم،مرغابیتخم،دانمنمیما،کهزدیمامروزکهییحرفهاهمهوبمانمذهندردیگرخواهم

نمیراجهانیاینهاياسبابمادارد،وجودسلیمانبهعشقدارد،وجوددریابهعشقماذاتدرشدیم،بزرگ

داشتهنظردررااینهاهمه.شویممیتسلیملحطههرماهمینبراي،هستیمهااسبابمسببدنبالماخواهیم،

زندهاوبهماخدالطفبهلحظاتاینازیکیکهدارداحتمالکنیم،کمراذهنیگفتاروذهنیفعالیتوباشیم

:گویدمیچیست؟قدرشبدانیمنمیذهنباوبشویم

 نْ أَلْفرٌ مرِ خَیلَۀُ الْقَدرٍ لَی3(شَه(

.شب قدر بهتر از هزار ماه است

یکدارد،ارزشسالهشتادباندازهبشویمزندهاوبهلحظهیکاگریعنی،استسالهشتادازبیشترماههزار

آمدیم،چیبراياصالکهفهمیممیلحظه

)4(تَنَزَّلُ الْملَائکَۀُ والرُّوح فیها بِإِذْنِ ربِّهِم منْ کُلِّ أَمرٍ 

.شونددر آن شب فرشتگان و روح به فرمان پروردگارشان براى انجام دادن کارها نازل مى

ماکهعملیوفکرهرواردخرداوبینهایتاز،بشویدزندهاوبینهایتبهشمااگردادیم،االنکهتوضیحاتیهمهو

اینو.کندنمیرهادیگربشود،زندهاوبینهایتبهباریککسیاگرهمبعدبهآنازو.شودمیدهیممیانجام

ذهنباماموقعآن.دیگرشناختیمما.باشدماگیرياندازهمعیارتواندمی،خواندیمگذشتهمثنويدرتواندمی

هاياسبابباذهنمان،درهمیشهماکهاستاینشویمنمیزندهخدابهماکهاینعلتما،گردیمنمیخدادنبال

کنیم،نمیپیداذهندرگردیممیخودماندنبالواقعدرماگردیم،میخدادنبالذهنیهايتجسمباذهنی
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بیاباناینکهخواندخواهیمدیگرمثنويیکاالنورویممیذهنیچیزیکدنبالذهنی،وضعیتیکازهمیشه

.کنیممیحرکتدیگرذهنیهايموقعیتبهذهنیموضعیکازهمیشهچونشود،نمیتمام

اگر،استممکنلحظههرواستکسیهرقدرشباینوشویممیزندهاوبینهایتبهکهاینمحضبهپس

و.بیفتداتفاقاستممکنبکند،اجراراشرایطتمامو،باشدتسلیموباشدکاراینمنتطروباشدجمعحواسش

و.باشدنیکعملشوکندفکرخالقکند،فکرخوبشود،میاوبهکمکآنورازوزندگیخردبیفتد،اتفاقاگر

:گویدمی.داردادامهبشویمزندهاوبهتماماماکهاینتاکاراین

)5(مطْلَعِ الْفَجرِ ٰ◌ سلَام هی حتَّى

.آن شب تا طلوع بامداد همه سالم و درود است

کهاینیعنیچی؟یعنیسالمودرودوسالمتیصورتهربهکردند،ترجمهسالمتیهاموقعبعضیراسالماین

میطوريهمینباشد،تسلیمطوريهمینوبدهقرارمعیارراآنو،بشودزندهاوبینهایتبهباریککسیهر

همهبعد،بهلحظهآنازو.بشودتبدیلاوبهتماماو.نباشدشدگیهویتهمهیچتارود،میرود،میرود،

یکشمافعالراآیهتاپنجاینحالهربهواستخداخردواست،خداکمکوستاخدادرودوستاسالمتی

بخوانیم،بابایندررامثنويبیتچنداینبدهیداجازهبله.دانیدمیهمشمابیشتراحتماالبکنید،آنبهنگاهی

:گویدمی

531مولوي، مثنوي، دفتر چهارم، بیت 

آید، ایدر کاروانرود، میمیاز آسمانحاصل اندر یک زمان
ازهاهوشیاريسريیکاکنوناالن،همینخوانم،میبرایتانرانتیجههممنکه،گیریممینتیجهکه،گویدمی

هردرزمان،یکدرزمان،ایندرشدند،آزاد،روندمیآنوربهاینورازهاهوشیاريسريیکوآیندمیآنور

همشماکهکندمیاشارهو.اکنونهماکنون،هماینجا،یعنیایدرلحظه،هرگوییممیوقتیهمهمیشه.لحظه

گیجراماکهاستدرداینچون.دردبامخصوصاببرید،ذهنیمنباودردباراشدگیهویتهماینتوانیدمی

شودمیمعلومپس،استحرکتدرلحظهایندرآنوربهاینورازواینوربهآنورازهوشیاريکاروانبله.کندمی

بهآیندمیخدا،امتدادخداییت،امتدادهوشیاري،بصورتهاانسانیعنیجهان،اینبهآیندمیهاهوشیاري

.آنورروندمیشوند،میهوشیارجهان،این
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مفازه زفت آید با مفازکی نیست بر این کاروان این ره دراز
خداکهپیروزيباایزدي،نیرويباشدگیها،هویتهمبیابانذهن،بیابانیعنی،بیاباناینکاروان،اینگویدمی

اینمنگوییدمیشماحاال.درازرهاینکاروانبرایننیست.نیستدرازتسلیم،حالتدرآوردمیپیشمابراي

این:گویدمیموالنااندازم؟میکیدارم،دردهمهایناندازم؟میکیراهمهاینهادارم،شدگیهویتهمهمه

آید؟زفتمفازکی.باشیدتسلیملحظهبهلحظهشماکهاینبشرطنیست،دراز

راماخداکهلحظهاینآورد؟میکجاازایزدينیرويکند،میکارایزدينیرويباکهکسیبرايبیابان:گویدمی

،ایزدينیرويیعنیشده،گردانیدهپیروزباصطالحیعنیمفازلحظه،ایندربشویدتسلیمشمااگرکند،میپیروز

.شدگیهویتهمازکندمیرهاراشماایزدينیرويبشوید،تسلیمشمااگرلحظهاینیعنی

یعنی.گیردمیصورتفکانکنوالهیقانونقضا،بااینهاببینیدخوانم،میهمبازامروزشده،صحبتهمبارها

بدهیمتوضیحبشینیمبگویید،نیاییدشما.بزنیمحدستوانیمنمیذهنبامارارهاییشویممیتسلیمماوقتی

کهبیاباناینکهببینیمبدهیدتوضیحشماکند؟میکمکمابهچجوريخداواقعاشویممیتسلیمماوقتیکه

.دانیمنمیما،دانیمنمیگیرد؟میصورتچجورياینشدگیهاست،هویتهمکردنطیبیابان

استفادهباوفضاشدنگشودهیاایجادبایعنیفیکون،کنفکان،کنشود،میوبشوگویدمیخدادانیممیولی

هویتهماینتويازمادفعهیکفضا،آنکنندگیتبدیلنیرويوفضاآنآرامشوشاديوخردوانرژياز

.چجورينگوییدشماوشویممیخالیفضايبهتبدیلوآییممیدرشدگی

کی مفازه زفت آید با مفازنیست بر این کاروان این ره دراز
یاخدایازندگیگذاریدمی،شویدمیتسلیملحظهایندرشمااگریعنیشده،گردانیدهپیروزگفتمیعنیمفاز

شوند،نمیکاملتسلیممردم.شدگیهویتهمازشدنرهااز.هستیدپیروزشماحتما،کندکارایزديخرد

نه،استذهنبهرفتنازقبلشرط،وقیدبدونلحظهایناتفاقپذیرشتسلیم.شوندمیتسلیمذهنبامردم

ایزدينیرويیعنیمفاز،استذهنیتسلیمایننهشدم،تسلیمپس،بکنمکاريتوانمنمیکهحاالبگوییمکهاین

: گویدمیندارد،وجودتسلیمجورایندر
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جسم، طبعِ دل بگیرد ز امتنانرود در هر زماندل به کعبه می
تبدیلمادل.کعبهخدا،پیشیعنییکتایی،فضايبهرودمیمادلشوید،میتسلیمشماکهلحظههر:گویدمی

دلطبعجسمگیرند،میرااوخاصیتهممابعدچهاراینو.استیکیخدابامادلتسلیم،لحظهشود،میاوبه

اینوابزاراینوامکاناینکهبدانیمبایدمایعنی.دانستنرانعمتقدریعنیسپاسگزاري،یعنیزامتنان،بگیرد

اوخاصیتمافکرومادادنانجامومابعدچهاروبکنیماوجنسازلحظاتیرامرکزمانبتوانیمماکهایزديلطف

.باشیمسپاسگزاربایدماواستمهمخیلیاینبگیرد،را

روياگربگویمشمابهمناوال.فهممنمیراچیزهااینمنکنم،تشکرمنبدهپول:گویدمیذهنیمنانسانولی

بایدراچیزهااین.رسیدنمیجاهیچبه،کنیددركواقعابفهمید،راچیزهاایننخواهیدنکنید،کارخودتان

چیبزرگانچیه؟تسلیمچیه؟راهبوده؟چیمنظور؟استچیمقصداینها،واستچیجریانببینیموبخوانیم

دعایکبشوم،درستمنبگومنبهچیزيتو.شودنمیبقاپمراچیزيیکسطحیطوريهمینگویند؟می

.بکن

مابهدقیقهپنجبلديچیزيیکگویندمیهستند،خودشانعقلوذهنیگفتگوهايمشغولمردمنقدریا

هویتهمکهدیديآن.شودنمیتوانیم،نمیبدهیم،گوشنداریموقتدقیقهپنجازبیشترمابرویم،مابگویی

راچیهمهذهنیسطحیبرداشتیکباکندمیفکرکهآندارید،شماکهشتابیوعجلهآنداده،مابهشدگیها

بار،سیبیاییدراقسمتهااین.بگذاریدوقتدیگر،خوانیممیداریم.شودنمیکنیددرستوبفهمیدتوانیدمی

زمان،هردررودمیکعبهبهدل.گویدمیچیاینکهکنیددركوبخوانیدخودتانخلوتدرخودتان،بارچهل

ذهن،بیابانبیابان،درذهنتويافتادیمماکه،باشیمموضوعاینسپاسگزاربایدمازامتنان،بگیرددلطبعجسم

پیداخداییدیدما،دلکهداردوجودامکاناینحاالشدیم،گمشدیم،گیجها،شدگیهویتهمخشکبیابان

کنیمشکربایدماباشیم،موضوعاینسپاسگزاربایدماو.مابعدچهاروماجسمبهبدمدراخودشخاصیتوکند

.نیستدرستایننهکنم،شکرمنبدهپولنگوییدشما.پولبراينهکار،اینبراي

چه دراز و کوته آنجا که خداست؟این دراز و کوتهی مر جسم راست
منبگوبیاتوداد،دیدوقتیتو،بهبدهددیداینو،تسلیمباکنخدارامرکزتبیاشماخوب،کهگویدمی

کشدمیطولچقدرخودمان،ازکنیممیراسوالاینیعنی.کنممیقیچیراهویتمو،رادردمکردمشناسایی

چقدرنیستم،دردممنکنم،المننیستم،هویتهمدردمبابگویمکنمشناسایینشوم؟هویتهمدردمبامن
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همهاینواي:کهبگوییبخواهیذهنیمنبااگرولی.لحظهیکهمینکشد،نمیطولاصالکشد؟میطول

باهمآنکنم،شناساییرااینهایکییکیمنکشدمیطولچقدرمن،دردهايمن،هايشدگیهویتهمبیابان،

.نیستشدنیتمامبیاباناینبکنی،راکاراینبخواهیذهن

کوتاهیودراز،استخداکهآنجایی.داريجسمیدیدهمتو،استجسممالبیاباناینکوتاهیودراز:گویدمی

ازکردیدشناساییشمابگوییدشماکه،کنیدطینبایدرابیاباندیگرشدیدتبدیلخدابهشما.نداردوجود

بهیکبارخوبشدید،زندهاوبینهایتبه،شدهشماقدرشب.هستیداوبینهایتجنساز،هستیدزندگیجنس

.بمانیدزندههمینطورخوبهیچی،کشید؟طولچقدرشدیدزندهاوبینهایت

نیستطوالنیراهاینکهکرديشناساییولیبله،بیرونبهدهممینشانواکنشآیممیدرمنبلهگویدمی

کنیمشناساییماکشدمیطولچقدر. استکوتاهدردمانازهویتکندنکردي،میتجسمذهنتباکهآنطوري

کشدمیطولبلهکشدمیطولچقدرگوییممیاالنولی.کهکشدنمیطولزمانهیچی،هستیم؟خداجنساز

هویتهمدردبااگرولیبیندازیم،کنیمشناسایییکییکیبایدکشدمیطولبلهنماند؟مندردرديهیچ

منفیفکرهايبهکنیمیشروع،گیردمیکاربهرافکرهایت،نشیندمیسرترويآیدمیدردوقتی،نشوي

میغافلگیرچونتو.بکنندراکاراینتوانندنمیدردهانباشیآنباهویتهموقتی،کردنایجاددردوکردن

میشروعمرکزتومرکزتبهگذاريمیراآن،توستجزووهویتیهمبا او وامیکیتوبامنگوییمیوشوي

.ساختندردبهکند

میشماآیندمیوقتیدردهایت.ماندمیدردهایت،کنیقیچیراهویتتوبشويزندهاوبهلحظهیکشما

گوییمی،شويمیتیز،شويمیهوشیار،فهمیمیشماآمددردآمدسیاهیمودیکبینیدمیوقتی.فهمی

وهستیخداجنسازوهستیزندگیجنسازدانیمیاینکهبراي،نیستیاوتوکهدانیمی،نیستمتومن

.نداردکوتاهیودرازي،شويمیاوجنساز،شويمیتسلیمشويمیتسلیم

استممکن،شودمیصفر،کندمیکمرااشانرژيکیدردایناینکه،نداردکوتاهیودرازيهویتکندنپس

ماخانه. باشدخوب،باشدتودروکنداذیتراتونتوانددرديوقتیولی.بکشدطولسالسه،دوسال،یکسال

اینیادیگردوسال،یکسالدانیممیولی،نداردمابهکاري،استقفستوي،داردوجودماریکايگوشهیک

اینها.کرديشناسایی،نیستمتومنگفتیتوچون.بزندرامابیایدتواندنمیولی،رودمیاینجاازیا،میردمی

.بخوانیمخوباگرمابهکنندمیکمککهاندابیاتی
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میل کردفَرسخ و بی رفتنش بی چون خدا مر جسم را تبدیل کرد
منلحظهاین،ذهنیمنلحظهاین،ذهنیمنلحظهاین،هستیمذهنیمنماکند،میتبدیلراجسمخداوقتی

تبدیلوقتیولی.بردمیرامافکرهااین،پردمیماسردرهمهافکراینکهبرايذهنیمن،ذهنیمنهی،ذهنی

وفرسخبی،استافتسمبیخداتبدیلاینیکبار،یکبارحداقلحضورهوشیاريبهراجسمیهوشیاريکندمی

ۀ همکهنیستاینطوري،کنیتمامراهمهوبرويبیابانخیلیشماکهنیستاینطوريیعنیاست،میلبی

. نیستچیزينوهمچنه،بشويزندهخدابهتابیندازيوبشناسیبایدرادردهایت

. کندمبدلواحدآنِدرحضورهوشیاريبهراجسمیهوشیاريتواندمییعنی،چون خدا مر جسم را تبدیل کرد

بودهاینصحبت،ماۀ همداریمدریابهمیلکهبودهاینصحبت،بودهتسلیمصحبت.بودقدرشبصحبتامروز

بوداینصحبت،گذاردنمیغیرتقانونهستیمهویتهمماچونولی،استحاضرماپیشهمیشهسلیمانکه

قبولوشناساییوهویتکندنکهگوییممیداریمکههماالنبردیم،یادازرامسببها،سببهابهچسبیدیمماکه

ناظرش،باشیمشاهدشبارچندما،آیدمیوقتیآنازبعد.کشدمیطوللحظهیکنیستیمدردهایمانمااینکه

.افتدمیانرژيازدیگر،بگیردبکاررامافکرهاينگذاریموباشیم

عاشقانه اي فَتی خَلِّ الْکَالمصد امیدست این زمان، بردار گام
همهمهاین،دارمدردهمهاینکهبشودناامیدنبایدهیچکسیعنی،باشیمداشتهبایدامیدتاصدلحظهاین

باشامیدواریعنی،هستامیدتاهزارانشماشخصبراي،همهبرايلحظهاین.توانمنمیمن،دارمشدگیهویت

غزلدرباردو،گفتهبارچندامروزببین. کنرهاراکالمیعنیالکالمخَلِ.بردارقدمبردارگام،فتیايجواناي

راذهنیسخن،کنرهاراسخنگویدمیهماالن،کنخاموشگفتوشدمخستهذهنیگويوگفتازگفتکه

شود؟میچهمردیماینکهازبعدنپرسهی،نکنسؤالهی،کندنمیکمکتوبهاینکنرها

دروصحبتدروکالمدروسؤالدراین،کنرهاراکالم.نکنراسؤاالتاینشود؟میچهنرسیمحضوربهاگر

آنخرد،کنیمیبازرافضاکهلحظههر،تسلیمبایعنیعاشقانهبردار،قدمعاشقانه.نیستشدههویتهمفکر

بابگویممناگر.ببینیبایدچجوري:کهگویدمییواشکیشماگوشبه،کندمیراهنماییراشمادرونازفضا

هریعنیعاشقانهبرداري،قدمعاشقانهباید،کندنمیکمکشمابهذهنیدید،بشنويذهنتباهمتو،ذهنم

.کنبازرافضاکنرهاراکالم.استفضاگشاییباهماینو،شويمیاوجنسازلحظه
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کُنیاي، ره میدر سفینه خفتهزنیچشم بر هم میۀگرچه پیل
اگرباشدحواستولی،کنیمیکار،کنیمیفکریعنی،زنیمیهمبهراپلکهاوبیداريکهگرچه: گویدمی

داريیعنی.بردمیداردراتواووايخوابیدهخداکشتیدر،رويمیجلوتسلیمبا،رويمیجلواینطوري

برچشمپیلهگرچهکنید؟میتوجه.شودمیتبدیلحضورهوشیاريبهداردجسمیهوشیاري،شويمیتبدیل

بااستتسلیمباکارهایتچونولی.کنیمیکاربیداريیعنیچشمپلکیعنیچشمپیلهزنی،میهم

خردشهملحظههرو،کندمیتبدیلراشمادارداو،اوبسويداريخداکشتیدروسفینهدراستفضاگشایی

. کندمیبعدتچهارواردرا

چهاروعملوفکربهریزدمییکتایی،فضايیعنیکعبهریزد،میکعبهخاصیت،هستکعبهدردللحظههر

اگرپسباشدیادمان.بکنمتوانممیلحظهیکدرراهویتممنکههستچیآنکهکنیمیشناساییوبعدتان

وراشناساییاینکنیمقبولوهویتیمهماینباکهکنیمشناساییاگر،داریمچیزيیکباشدگیهویتهم

مدتییکازبعد.داریمنگههوشیاریماندررااینو،بشومهویتهماینباخواهمنمیدیگرمنکه کنیمانتخاب

با. شدتبدیلاینخداسفینهدرهوشیارانهکردیدانتخابشمااینکهبراي،نیستیمهویتهمدیگربینیممی

.برسیمحضوربهماتاافتدمیاتّفاقاتتمامقدر؟وقضاگوید؟میچهقضا. بردمیورآنبهراماقضاقضا،قانون

کهاستشبیقدرشبولی،کنیدمیتعریفجورهرحاالبشود،کسیهرقدرشبتاافتدمیاتّفاقاتتماماتّفاقاّ

. رویممیراهیعنی. بشویمزندهاوبینهایتبهبایدما

: خوانممیایندنبالبهخواندمبرایتانبارهادهشایدکهابیاتی: برایتانبخوانمهمرااینبدهیداجازهبله،

نروم زینجا: صد جا بتُرَنجیدي، گفتی
گوشِ تو کشان کردم، تا جوهرِ انسانی

گرفتمراتاگوشمنو.مراحلتمامدر،رومنمیاینجاازمنگفتی،کرديمقاومت،کشیديهمدرروي،صدجا

زبانازرااین.بشويزندهمنبینهایتبهتاهستیآماده،هستیذهنتوياالنکه،انسانیجوهرتاکشاندم

،گویدمیراخلقتمنظوریا،گویدمیراانسانخلقتمنظوربیتهمیندردانیدمیشماو.گویدمیزندگی

باشدیادتانولی.خودشبهبشودآگاهوبشودزنده،آفریندمیکهچیزيهردراوکهاستاینخلقتمنظور

راگنجکیبشوم،شناخته،بشومشناساییخواستممیونهانبودمگنجیمنگفت: ایمخواندهدوریکرااینها

آزادارادهولی.نداردوجودذهنیمننامبهچیزي. شناسدمیراخودشگنجخودشمادرخودش،شناسد؟می
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ایننکنیم،عملوندهیمتشخیصراموضوعاینهوشیارانهتاما. استمهمخیلیماتشخیصوماانتخابما

:گفت. خوانممیدوبارهرااینهاببینید،بله. داریمرااوارادهمااینکهبرايگرفت،نخواهدصورتموضوع

364مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بیت 

فَابتَعثْت اُمۀً مهدیّۀًکُنت کَنزاً رحمۀً مخْفیّۀً
.گنجینه رحمت و مهربانی پنهان بودم، پس امتی هدایت شده را برانگیختممن 

هدایتامتیپسگوید،میخدابودم،پنهانمهربانیورحمتگنجینهمن. استجهاناینبهآمدنمنظوراین

شما.کنممیخودممنراهدایتشو. هستندانسانهاشدههدایتمردمانیاشدههدایتامت. برانگیختمراشده

این. دهممینشانبرایتانرااینهادوباره. فیکونکنباوقدر،وقضاقضا،با. کندمیهدایتجوريچهدانیدمی

:خوانممیهمبیت

3029مولوي، مثنوي، دفتر چهارم، بیت 

جوهرِ خود گُم مکن، اظهار شوکُنت کَنزاً گفت مخفیاً شنو
پس گوهر درونی خود را مپوشان بلکه آنرا "من گنجی مخفی بودم":که حضرت حق فرمود این قول را بشنو 

.آشکار کن

یعنی. بشومشناختهخواستممیبودم،مخفیگنجمن: فرمودحقحضرتکهبشنوراقولاین. استهمیندوباره

انسانپس. بشناسمتودرراخودمبتوانممنکهبشوينهایتبیبایدتوپسبشناسم،تودرراخودمخواستممی

انسانیجوهررا،خودجوهر. بشوگممرکزتهايشدگیهویتهمودردهاتوينیاتوپس. بشودزندهاوبهباید

شوي؟میاظهارکی. شواظهاربیامکن،گمهاشدگیهویتهمدرراجوهراینحاالانسانی،جوهرتاآوردمرا

. بشوياوجنسازکامالوقتی

شمابرخدادرودوخداسالمتیوسالمبشوي،زندهتماماًتابعداًبشوي،زندهاوبهشماباریکاگر: گفتهمامروز

:پس. دهدمیصورتراشمافکرهايوکارهاتمامآیدمیاوخردوبارد،می

. ایمخواندهرااینهاگذرممیسریع،جوهرِ خود گُم مکن، اظهار شو

:بخوانیدخودتانبرايروزهررابیتچنداینشماکنممیپیشنهادمن. خوانممیراطالییبیتچندایندوباره
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1258مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

هم قضا دستت بگیرد عاقبتگر قضا پوشد سیه، همچون شَبت
سیاهدیگمثلبکند،مرکزترااینهاوهاشدگیهویتهمبهبچسباندذهنیمندرراشمابیاوردقضااگر

. گرفتخواهدراتودستتسلیم،طریقازقضاهمینهمبازاینها،وپختنتتماجآشبهکنیشروعوبشوي،

.کنبازرافضابشو،تسلیمشآورد،میوجودبهاوکهاتفاقیهر. کندکارقضابگذارشو،تسلیم

هم قضا جانت دهد، درمان کندگر قضا صد بار، قصد جان کند
فکروبگیردخواستراماجانبارچندینوگرفتهمرااینهاقضاوداریممرکزماندرشدگیهویتهماگر

بهاصلیجاننگیرد،راهاشدگیهویتهمجانتایعنی.دادخواهدجانمابهعاقبتاومیریم،میداریمکردیم

. بگیردماازقضابگذاریمراهاشدگیهویتهماینکهاستموقعیاصلیدرمان. دهدنمیما

ازکهببینیدکنید،بازبایدمقابلشدررافضاشماو،آوردمیوجودبهقضاشما،برايافتدمیکهاتفاقیهرپس

دروندرکاراینوآید؟میدرچهآنازشماست،گیرياندازهمعیاراست،مساحتقطباینگفتکهفضاآن

.گیردمیصورتشما

رويفقط. بدهیدقرارخودتاننورافکنزیرراخودتان. برداریددستدیگرانازبایدشما: کنممیعرضهمباز

قضالحظهاینببینیدخودتاننورافکنزیربیاییدو.کنیدکارو،باشیدنداشتهدیگرانبهکاري. کنیدکارخودتان

یک،شدهگشودهفضايآنتويازدیدخواهیدکنید،بازرافضاشما؟شخصبرايآوردمیوجودبهرااتفاقیچه

.برودکنولرااین. استاینشدگی،هویتهماین: کهگویدمیشمابهآیدمیپیغامی

بافضاآن. بدهگوشفضاآنحرفبه. برودکنرهارارنجشاین. برودکنرهارادرداین. ايگرفتهتورادرداین

کینهوجوییانتقاموذهنیمنحرفبهنیا. کندمیادارهراکائناتتمامکهخردیستآن. کندمیصحبتخرد

تمامتو،کنولشرااینها،وضعیفیمماکندمیفکرموقعیکو،گویدمیچهشخصاینحاالدانمنمیوورزي

.بکنددرمانراتوگشاییفضاباقضابگذار. اینهاشد
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بر فراز چرخ، خرگاهت زنداین قضا صد بار اگر راهت زند
باشآگاهوبدانخواهد،میراشدگیهویتهمازکه،کنداثربیراذهنیمنعقلآنبیایداگربارصد: گویدمی

شدگیهویتهموسیلهبهکهراهی. بدهدنجاتمحدودیتازراتوخواهدمی. کندنهایتبیراتوخواهدمیکه

.گیردمیتوازداردکرديانتخابها

تا به ملک ایمنی بنشاندتترساندتاز کَرَم دان این که می
ترسترسم؟میمنچراکهدهدمیآگاهیمابههمترساین. استایزديکرماینرا،توترساندمیکهاین

برود؟گذاریدنمیچرا. رفتخواهدورود،میبینازداردشماست،مرکزدرآفلچیزیککهاستایننشان

.آیدمیزندگیامنیتحسایمنیبرود،بگذاریدراایناگرچون

ازمردمبیشتر. خواهیمیزندگیگذراوبیرونیوآفلچیزیکازتوکهبگیرراپیغاماینترسیممیوقتی

هاوضعیتازخواهند،میزندگیپولشانازخواهند،میزندگیشانبچهازخواهند،میزندگیهمسرشان

. دهندنمیمابهامنیتحساینها. آفلندهمهاینها. خواهندمیزندگیمقامشانازخواهند،میزندگی

ازداریدچیزيچه،ببینیدفضاآنعینکباکنید،استفادهفضاآنازببینیمدارد،پیغامیاین،ترسیدمیشمااگر

راطالییبیتهماین،بله. برودبگذاریدهویتید؟همچهباکهبدانیدترسید؟میداریدکهدهیدمیدست

هست،خردآنبا،شودمیواردکهاستایزديدماینتسلیم،بالحظهایندرهمیشهکهشمابدانیدباید. بخوانم

:هستمادرددوايهست،لطافتهست،زندگیآنباهست،شناساییآنبااست،عشقآنبا

1344مولوي، دیوان شمس، غزل شماره 

ست، نه موقوف عللکارِ او کُنْ فَیکُون دمِ او جان دهدت رو ز نَفَخْت بپذیر
بلکه. بدهندتغییرنبایدودهندمیتغییرراشماکهنیستندذهنیهاياسبابوعللکهکرداشارههمبازامروز

هم،هستیدشماهمشده،گشودهفضايآنشوید،میتسلیمشمالحظهایندریعنی. استفیکونکنخداکار

فضايآنکشخطباگفت. گرفتاندازهشودنمیگفتذهنبارااینوشود،میوبشو،: گویدمیآن.زندگی

قضاوتاگرما. باشیدخاموشبایدکاراینبراي. گویدمیچهآنببینیدبرویدشما. بگیرياندازهبایدشدهگشوده

و،کناربگذاریمرامقاومتوبافیدنستیزهو،برودترسنکنیم،پیداجدیدشدگیهویتهماگروکناربگذاریمرا
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خودمانعقلشود،میدمیدهلحظهاینکهایزديخردوایزديدمجايبهکهآیدمیاستنباطاینکهلحظههر

.شویممیموفقواقعاًندهیم،قرارمعیارراهاشدگیهویتهمعقلیعنیرا

میاو. شویممیتبدیلیاماکنیممیتغییرماکهنیستماهايشدگیهویتهمعقلمطابقکهبدانیمباید

وبفرماییدیادداشتکردمعرض. امخواندهحاالتابارچندینکهاستآخربیتهماین. شودمیوبشو،: گوید

:بخوانیدروزهررااینها

2466مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

دویم اندر مکان و المکانمیپیشِ چوگانهاي حکمِ کُنْ فَکان
ماجسمیقسمتدرهمما،مرکزدرشدهبازفضايدرهممکان،الدرهم،مکاندرهم،قضاقانونلحظههریعنی

عقلاگرکنیم،قضاوتمااگرکنیم،مقاومتمااگر. بشودجوريچهوبشودچه،شودمیتعییناوما،بعدچهاردر

کارجوريیکبشویمکاملتسلیماگر.کندمیکارجوريیکفکانکنبدهیم،دخالتراهاشدگیهویتهم

:کهگفت.اشامروزيحرفمخصوصاًبدهیم،گوشموالناحرفبهکهاستاینکاربهترین. کندمی

مانده شدم از گفتن، تا تو برِ ما مانی
خویشِ من و پیوندي، نی همره و مهمانی

نوبازيصد:گفتمی. کناربگذارراقبلیهايبازيآنکن،خاموشکن،خاموش:کهگفتهمبیتشآخرین. بله

ذهنیمنهايبازيآنتو،دارينوهايبازيداري،شدگیهویتهمهمهاینکهکسیاي، لحیانیبزنرايداري

. کنرهاکندمیتکراربشراستسالهزارکهرا

پایان قسمت سوم 

&&&
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:گفتکهداشتیمغزلدررابیتاین

هر لحظه کمندي نو، در گردنت اندازد
روزي که به جد گیرد، گردن ز که پیچانی؟

کهآنجاتاکند،میمحدودترراماوماگردندراستجدیدکمندیکباشدجدیدکهشدگیهویتهمهرو

میوگیردمیراماجدبهخدایعنی.برویمجلوتوانیمنمیبعديهیچدربرویم،جلوتوانیمنمیدیگرماگفتیم

آنجابهتابدهیمادامهنبایدماکهدهدمیهشدارداردموالناو.برويجلوتوانینمیدیگراینازبیشترگوید

جهانودیگرانسانهايباماروابط،خوردهناپذیريجبرانلطماتماجسمبشویممتوجهکهطوريبهبرسیم،

همودردهااینلحظههروکردیمانباشتهرابیشماريدردهاي،شدهخرافاتمافکرهاي،خوردهلطمهبیرون

نمیجلوتردیگروشود،میترخرابمازندگیکنند،میتحمیلمابهرادیدشان،کنندمیعملشدگیهاهویت

.برویمتوانیم

ازبرخی.افتادندروزاینبهکهآنهاستدیدوشدگیهاهویتهمایناثردرکهبفهمندتوانندنمیانسانهاازخیلی

.داریم و اینهاماديفقرکهمادیگرچونگیرد،نمیراماخداکهکنیممیفکرنداریم،زیاديمالیبضاعتکهما

کهشدخواهدسببشدگیهویتهمهر،باشیکیتوکندنمیفرق:گویدمیکهخوانممیبرایتانايقصهولی

راکاراینماکهبشویممتوجهتابدهد،دردوبیندازد،گرفتاريبهوکند،محدودوبگیردراشماخدا،جنبهآندر

یامفهومهیچماکهدهدمینشان،خوانممیبرایتانکهکوتاهیداستانوبیتاینپسدرسته؟.بکنیمنباید

.کنیممیراکاراینمااشتباهبهکه،بدهیمقرارمرکزماننبایدراگذرایاآفلچیز

مثل،دردهامثل،باورهامثل،باشیمداشتهدیگرچیزهايخیلیولی،باشیمنداشتهمالیبضاعتاستممکنما

نداریمحقماو.بدهیمقرارمرکزمانرااینها،دردهابعضیمثل،هایمانفامیلمثل،همسرمانمثل،فرزندانمان

مرکزنباشدشدگیهویتهمهیچاگرو.باشدتواندمیخدافقطمامرکزدر،استقدغنکاراینبکنیمراکار این

چیزهمهبحرایندربحرایندر: گویدمیموالناکهطوريبهشودمیبینهایتاندازهبهشودمیگشادهما

جاییدیگرکه،استاسبابازپرکهشویممیاتاقیبهتبدیل،شویممیهویتهمبیشترماهرچهو. بگنجد

:گویدمیداردتیترقصهاینبله.نیستآنجادرچیزيبراي

3364مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بیت 

گیرد به گناه و جواب گفتن شُعیب، او راخداي تعالی مرا نمی: دعوي کردن آن شخص که
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که خدا از من بسی دیده ست عیبگفت در عهد شُعیبآن یکی می
وشعیبشده،شدهعوضاینهافارسیدرولیاستیبعویبعشُاشتلفظاینهابینیدمیکههمینطورالبته

گفتمیپیغمبرشعیبزماندریکیپس.بشودخواندهآنطوريبایدعربیشولی،گوییمنمیعیبدیگرما،عیب

هرباشدگیهویتهمهراینکهبرايدارمزیادشدگیهویتهممنیعنی،دیدهمناززیاديعیبهايخداکه

.استعیباینشودمیمامرکزدرخداجايبهکهچیزي

گیرد مراوز کَرَم یزدان نمیچند دید از من گناه و جرم ها
،کندمیمحدودنه،گیردمیمرانهخداولی،دارمشدگیهویتهماقساموانواع،دیدهجرموگناهمنازچقدر

خودمانکهاستبهتر،داریمشدگیهویتهممااگرواقعاحاال.نیستچیزيهمچونهیچ،کندمیایجاددردنه

.شویمنمیمتوجهما،گرفتهراماخداکهبشویممطمئنوبدهیمقرارنورافکنزیررا

در جوابِ او فَصیح از راه غیبحق تعالی گفت در گوشِ شُعیب
دلواقعاتواندمیشعیبحاال.پنهانراهازبگویدشخصاینبهبرودکه:گفتپیغمبرآنگوشبهخداگویدمی

نگاهییکدیديیک،کندمیپیدافرصتزندگییا،زندگیبهکنیممیپیدادسترسیموقعهابعضیکهباشدما

.دردزمانهايمخصوصا.هویتیمهمچیزهاییچهبا،،استجوريچهمانوضعکهبشویممتوجهماکه،بدهدمابه

وز کَرَم نگرفت در جرمم الهکه بگفتی چند کردم من گناه
گناهانمخاطربهرامن،لطفوبخششوکرمراهازخداوکردمزیادگناهمنکهبگواوبهبروگفتشعیببه

.گیردنمیخداولی،داردزیادشدگیهویتهمکهکندمیفکرشخصاینیعنی.نگرفته

بهتوجهبدونکهبداندباید،شودمیهویتهمچیزيهرباکسیهر.استاینقصهاینخواندنازبندهمنظورو

همبازبدهدادامهاگرو،شدخواهدمحدودزمینهآندرخردهیکیعنی.گرفتخواهدرااوخدا،استکیاینکه

ونگیردراماجدبهزودياینبهاستممکناستزیاداشحوصلهزندگیگویدمیولی.شدخواهدمحدود

.نکنیمراکاراینکهبدهدپیغاممابهاستقراردرد،دهدمیدرد.بشناسیمماتابدهدفرصت

اي رها کرده ره و، بگرفته تیهگویی و مقلوب، اي سفیهعکس می
راهوکرديرهارادرستراهتوکهطوريبه.کودنايگوییمیبرعکستو:کهبگواوبهبروگویدمیشعیببه

،بیابانویکخشبهافتدمی،بشودبیشترهویتهمهرچهآدمکهشودمیمشخصپس.گرفتیپیشدررابیابان
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راماو،زندمیحرفماسردرومادیدومامرکزشودمیآن،شویممیهویتهمآنباماکههرچیاینکهبراي

کرديرهارامنراه.دهممینشانراهتوبهمن،تسلیمراهازهرلحظهیعنیرهکردهرهاو.بردمیبیراههبه

.بیابانیعنیتیه.بیابانبهرفتی

اي پا تا به سردر سالسل ماندهخبرچند چندت گیرم و، تو بی
جمعسالسل،باشدصادقهممامورددراستممکنبیتاین.باشینداشتهخبرتووبگیرمچقدرراتودیگر

رامنگرفتنتوچطور،ايافتادهگیرسربهتاپاازشدگیهویتهمزنجیرهايدر.زنجیرهاستمعنیبهسلسله

زنیممیپاودستایمکردهدرستخودمانبرايخودمانکهمسائلیدرواقعاماازبرخیدیگرهمین؟بینینمی

اینمتوجهمابایدوانداختههمروزبدترینبهگرفتهراماخدانه،گیردنمیونگرفتهراماخداکهگوییممی

.کندنگاهخودشبههرکسی.بشویمموضوع

کرد سیماي درونت را تباهزنگ تو بر توت اي دیگ سیاه
همدوباره،شديهویتهمبساز.زندمیآیینهکهزنگهمینطور،توبرتوزدنزنگیعنیبرتوتوزنگیعنی

و،شماستدیدعینکهاسیاهیاینکهطوريبهکردهسیاهرايهوشیارروي،افتادههمروياینها،شديهویت

خوب.داريشدگیهویتهممرکز.استتباهواستسیاهتومرکزبنابراینوشدهسیاهگ استدیمثلتوروي

نگاه کنیم به خودمان، آیا می گوییم خدا مرا دوست دارد، و هر کاري من بکنم خدا مرا نمی گیرد، یک لطف خاصی 

دروغ بگوییم، تهمت بزنم، قضاوت بکنم، با هر چیزي هم هویت  . به شخص بنده دارد، و من مجازم هر کاري بکنم

ست، هر کسی کمترین هم هویت شدگی داشته نه، این کار شخصی نی. بشوم، ظلم بکنم، خدا که مرا نمی گیرد

. هیچ یک نفر نیست که از این کار معاف باشد. باشد به اندازه آن گیر می افتد، محدود می شود

جمع شد، تا کور شد ز اسرارهابر دلت زنگار بر زنگارها
نش غلط آن روي هم افتاد، افتاد، افتاد، بطوري بنابراین زنگ روي زنگ یعنی هم هویت شدگی و سیاهی آن و بی

اینها را خدا به شعیب . که درون تو از اسرارها کور شد، هیچ سري از من، هیچ خردي از من به مرکز تو نمی رسد

کما .   یا الهام شده به مرکز ما یکدفعه متوجه شدیم یک همچون حالتی ما داریم مثالً. گفته، برو به این آدم بگو

. در این قصه آخر سر اشاره به این موضوع می کنداینکه
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آن اثر بنماید ار باشد جويگر زند آن دود بر دیگ نوي
اگر دیگ نو باشد، دیدید که دیگ مسی را می گذارید روي آتش این سیاهی به اندازه جو باشد، : گوید کهمی

می خواهد بگوید که اگر انسانی هم هویت شدگی . د، براي این که زمینه سفید استکوچولو باشد آن دیده می شو

. هم هویت می شود به اندازه جو، او محدودیت را حس می کندنداشته باشد به محض اینکه با یک چیز کوچولو 

.درد آن را حس می کند، مشخص می شود

دي آن سیه رسوا شودبر سپیزآنکه هر چیزي به ضد پیدا شود
خوب ما اگر واقعاً هم هویت شدگی هایمان را انداختیم، و االن یک دفعه یک چیزي در بیرون توجه ما را کامالً 

و .  جذب کرد و آن شد مرکز ما، دیگر مرکز ما زندگی نیست، و آن فضا محدود شد، بالفاصله دل ما می گیرد

و شما اگر زمینه سفید باشد، یک لکه سیاه بیاندازي فوراً دیده می . هر چیزي به ضدش پیدا می شود: گوید کهمی

. ولی اگر می گوید زمینه سیاه باشد دیگر این لکه سیاه دیده نمی شود. شود

بعد از این بر وي که بیند زود زود؟چون سیه شد دیگ، پس تاثیرِ دود
سیاه بشود در اثر هم هویت شدگی با چیزها و دردها و کامالً وقتی دیگ سیاه بشود و دود بزند و دل ما هم اگر 

بلی، یک کسی پنجاه تا رنجش دارد، هر . سیاه بشود، دیگر به آسانی هم هویت شدگی جدید دیده نمی شود

گوید مثالً، یکی دیگر اضافه رنجش اذیتش می کند، حاال پنجاه و یک تا باشد چی می شود؟  یک کسی دروغ می

یک کسی غیبت می کند، یک کسی دو بهم زنی می کند، یک . رق زیادي نمی کند و نمی فهمد اصالًتر بگوید، ف

کسی قضاوت می کند، یک کسی با پانصد تاچیز آفل هم هویت شده ها را پانصد و یک بشود مثالً چی می شود؟ 

یک چیز کوچولو هم ولی اگر هیچ هم هویت شدگی نداشته باشی به محض اینکه با . ، خیلی فرق نمی کندهیچی

:و مثال می زند خودش. و این دل گرفتگی را و کم شدن شادي را متوجه می شود. هویت بشود دلش می گیرد

رنگی بوددود را با روش هممرد آهنگر که او زنگی بود
پس بنابراین . مرد آهنگر که معموالً سیاه می شود، اگر سیاه پوست باشد، دود با رویش هم رنگ است: گوید کهمی

. اگر دوده آهنگري روي پوست سیاه بنشیند زیاد مشخص نمی شود
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رویش اَبلَق گردد از دودآوريمرد رومی کو کند آهنگري
آید آهنگري بکند، چون زمینه سفید است این لکه هاي دود روي بدن سفیدش می نشیند اگر مرد سفید پوست بی

درست است؟ دارد فرق بین انسانی که سیاه است، هم هویت شده . و ابلق می شود یعنی سیاه و سفید می شود

ه  هم انسانی که هم هویت شدگی هایش را انداخته بالفاصله وقتیک. است و انسانی که هم هویت شده نیست

ولی اگر سیاه شده باشد . هویت می شود با چیز آفل لکه سیاه در دلش دیده می شود، خودش متوجه می شود

. دیگر آن سیاهی ها را نمی بیند

اي اله: تا بنالد زود گویدپس بداند زود تاثیرِ گناه
و آن د باشد و لکه هم هویت شدگی بنشیند، فوراً گناه تاثیر می گذارد پس اگر همینطور که گفتم زمینه سفی

این . اي خدا من این هم هویت شدگی را نمی خواهم، من می خواهم این را بیندازم: شخص ناله می کند و می گوید

.قصه وادار می کند ما را به خودمان نگاه کنیم ببینیم وضعمان چطوري است

خاك اندر چشمِ اندیشه کنده کندچون کند اصرار و بد پیش
اگر اصرار بکند یک نفر و مرتب هم هویت بشود، گناه بکند، دید هم هویت شدگی را بکار ببرد، اندیشه هاي بد را 

خاك اندر چشم اندیشه . اش و عملش نریزداش ببیند و مطابق آنها عمل کند، هیچ برکت زندگی به اندیشهدر ذهن

. اش ناشی بشود، از مرکز مادي بیآیداش ازآنور نیآید، مرتب از من ذهنییعنی اندیشهد، کن

دین شودبر دلش آن جرم، تا بیتوبه نندیشد دگر، شیرین شود
آن شخصی که نمی تواند توبه کند، دیگر نمی تواند توبه بیندیشد و این جرم بر دلش شیرین می شود، این هم 

یت شدگی و دین آن و ظلم آن و درد آن همه شیرین می شود، تا بجایی می رسد که اصالً دینش را از دست می هو

دین یعنی . دین در اینجا اتصال هوشیارانه با خرد کل است یا با زندگی است، یا حس وحدت است. دهد، دین ندارد

او خردش را به فکر و . و او بگوید چه کار بکنآوريات را در اثر موازي بودن با زندگی از آنور بیاین لحظه اندیشه

هاي ما تباه بشود یعنی از من ولی وقتی هم هویت شدگی زیاد باشد، دل ما سیاه بشود، و اندیشه. عمل ما بریزد

ع ذهنی بیآید اینقدر ما ادامه می دهیم، اینقدر دردها را زیاد می کنیم که باالخره ارتباط هوشیارانه ما با زندگی قط

. می شود و بی دین می شویم
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شست بر آیینه زنگ پنج تُوآن پشیمانی و یارب رفت ازو
آن پشیمان شدن و یارب یارب گفتن از او رفت، و بر آیینه حضورش بر  آیینه دلش که می . شست یعنی نشست

براي همین است . ، هزار ال نشست آیینه کور شدتوانست حضور ناظر باشد، زنگ چند تو یا پنج ال یا بینهایت ال

اي از ما مدتها تمرین کنیم که حتی باید یک عده. اي جذب هم هویت ها شدند و نمی توانند بیرون بیآیندیک عده

چون نمی توانیم بکشیم عقب ذهنمان را ببینیم ولی پس از چند . بصورت حضور ناظر بتوانیم به ذهنمان نگاه کنیم

بیت پیغامش را بگیریم آن و اینکه هر لحظه واقعاً زنده بشویم به ادن به برنامه و خواندن ابیات موالنا مدت گوش د

و اجازه بدهیم تسلیم باشیم و زندگی روي ما کار بکند، پس از یک مدتی خواهیم دید که نه، بصورت حضور ناظر 

.نیست چون فکر را نگاه می کنداین حضور ناظر از جنس فکر . می توانیم به ذهنمان نگاه کنیم

بیداري از خواب ذهن یعنی جدا شدن هوشیاري از فکر و یک معناي حضور یعنی هوشیار بودن بدون استفاده از 

و در اوایل اگر . ایداگر شما بتوانید هوشیار باشید بدون اینکه در سرتان فکري بپرد، شما به حضور زنده شده. فکر

ردنتان را ببینید و روي فکر کردنتان اثر بگذارید، خشمتان را ببینید، و بتوانید بتوانید بصورت  ناظر فکر ک

خشمتان را پایین نگه دارید، یا االن بلند نشوید بعنوان آدم خشمگین، یا جلوي واکنشتان رابگیرید اینها نشان 

. شماستدرحضورشدنبرقراراصطالحبهطورهمینودهنده صاف شدن آیینه دل 

اینمثلنهولی،کندکمکمابهخواهدمیمرتبهمزندگی،کنیممیکارخودمانرويوقتیکهباشدیادمان

کهگویدمیقصهدارد،منبهخاصیلطفیک،نداردکاريمنباخداکنممیگناهچههرمن:گویدمیکهشخص

.گیردمیراتوخداباشیدکسیهرشما،نیستطوريایننه

گوهرش را زنگ، کم کردن گرفتخوردن گرفتآهنش را زنگ ها
گوهرآنو،رودمیبیناز،شودمیداردپوسیدهدلشآیینهیعنی،گفتخوردنهازنگراآهنشبنابراینپس

آیینهکهکنمیادآوريقدیم.استمشخص،دادنکاهشوکردنکمبهکندمیشروع،کردکمترزنگراحضورش

یعنی،گرفتخوردنهازنگراآهنش.کردندمیآیینهوکردندمیصافراآهنرويو،ساختندمیآهنازرا

اینکهبرايها،شدگیهویتهماینخورددیگررافکرهایمانزیرزمینهآنیعنی،کنیمآیینهبایدماکهايزمینه

آنازخودمانبهآوریممیفشارکههمچقدرهرما،کهاستزیادقدراینهاشدگیهویتهماینضخامت

داردذهنیمنهمین،ضخامتهمین، همرامافکرهاي،همراماکارهايثانیدر.بگذریمتوانیمنمیضخامت

.خوانممیسریعزندمیمثالیکاالنوهازنگزیرآنشدمدفونماگوهرگویدمیبعد.دهدمیانجام
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آن نبشته خوانده آید در نظرچون نویسی کاغذ اسپید بر
یکزندگی،نباشدوجودحس،نباشدهویتهم،ذهندراگر،بخوانیتوانیمیبنویسیسفیدکاغذروياگر

نمیخواندههیچیدیگر،همرويبنویسیبارچنداگرگویدمیبعدحاال.خواندشودمیونویسدمیچیزي

.شود

فهم ناید، خواندنش، گردد غلطبر سرِ بنوشته خطچون نویسی 
.شودمیترسختخواندنشبنویسیدوبارهاگرنوشتهخطرويبنابراینپس

هر دو خط شد کور و، معنیی ندادکان سیاهی بر سیاهی اوفتاد
.کردمعنیشودنمیو،شدکورخطدوهروافتادسیاهیرويسیاهیپس

پس سیه کردي چو جانِ کافرشور سوم باره نویسی بر سرش
یکشديهویتهمکهبگویدخواهدمی.بخوانیتوانینمیهیچیدیگرصورتایندر،بنویسیدوبارهاگر

ذهنازدیگر،نوشتیچیزيیکشديهویتهمدوباره،نوشتیچیزيیکشديهویتهمدوباره،نوشتیچیزي

یکسفیددیگمثلبیفتدهاشدگیهویتهماین،شودبصافبایدذهن. خواندشودنمیراچیزيهیچشما

.بنویسدزندگیهمرااینبدهیداجازهو،بشودخواندهآننویسدمیزندگیکهچیزي

محدودوگرفتهخداراآدماین،گذاشتهمرکزشدرهاشدگیهویتهمکهکسیهرکهاستایناشمعنی

فرديلحاظبههمو،کندمیاشتباهحتما،استغلطهايبینشازپرحتما،استدردازپرحتماآدماین،کرده

، استدردشهازنگازقسمتیمرکزشدرکهکسیهر،استزنیضرر،استناکیخطرآدمجمعیلحاظبههم

.آنهابهرساندخواهددردوخواهدمیهمدیگرانبرايدردبلکه،خواهدمیخودشبرايدردتنهانهاین

هویتهمیک.پوشاندمیرازندگی،شودمیپوشیده،شودمیکافردیگرآدمجانیعنیکافرشجانمثل

متوجهماکه،دهدمیفرصتزندگیطوريهمینودیگرذرهیکدومی،پوشاندمیذرهیکرازندگیشدگی

دردشدارد،راخودشدرد، وداردراخودشگرفتاريو،داردراخودشمحدودیتشدگیهویتهمهر.بشویم

وگیردنمیرامنخدانهکهگویدمیکسیاگرولی.نیستدرستکاراینکهبگوید،کندبیدارراشمااستقرار

بهبگذاریمنبایدما،راماگیردمیجدبهگفتکهرسدمیجایییکباالخره،شدنهویتهمبهدهدمیادامه

.برسدآنجا
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ناامیدي مس و، اکسیرش نظرگر؟پس چه چاره جز پناه چاره
،دهدمیبینشمابهتسلیمطریقازکهخداستگرچاره،گرچارهبهبردنپناهجزداریمچارهچهپسگویدمی

مینشانمابهراشدگیهویتهمشدهگشودهفضايآندید،کنیممیبازرافضا،هستیمتسلیمکهلحظههر

پیشرفتماهنوزگویندمیکهآنهاییجوابدرولی.کنیممیراهاشدگیهویتهماینازالیهیکماو،دهد

گفتباردوامروز.راماکندامیدنانباید،استزیادهاالیهحاالزیاده،هاالیهاینکهبراي،کنیمنمیوکنیمنمی

.نشویدامیدنا،نشویدامیدناشما

یا،آیدمیورآنازتسلیماثردرلحظهاینکهيهوشیارهمینیعنینظر،نظراکسیرشومسامیديناگویدمی

درولی،کندمیکمکمابهوگیریممیراموالنابینشما.موالنامثل،هستزندهحضوربهکهداناآدمیکبینش

زندگیبینشکهکندمیکمکمابهموالنابینشاتفاقاً.بگیریمدرونازتوانیممیهمرازندگیبینشتسلیماثر

بیرونهايسببازرادواهاو.کنیماستفادهوکنیمواردخودمانبهبیاوریمرازندگیبخششفادواي،را

.نخواهیم

مسبب،کندمیدرستراهاسببکهاستمسبب،استقدروقضاصاحبکهاستمسببکهفهمیدیمحاالتا

ساکتماجهنم،ماجهنمبهگذاردمیپاوقتیکهاستمسبب،شودمیوبشوگویدمیداردفکانکنکهاست

و،شویممیآراممالحظهآنحقیقتاًشویممیتسلیمموقعهر.استتسلیمطریقازگذاشتنپااینو،شودمی

زندهحضوربهکههستانسانیگرچارهوخداستگرچارهپس. آوردمیماکمکبههمراگرچارهاینبینش

.خداازهم،موالناازهمکنیدمیاستفادهدوهرازشما.هست

دوا بیرون جهیدتا ز درد بیناامیدي ها به پیشِ او نهید
وسیلهبهرازیاديهايراهمااینکهبرايامیدیم؟ناچرا. باشیمنبایدکههستیمهمناامیدما،راهاناامیديببینید

راماآنهابودبیرونیدواهايآنها،بودبیرونیهايسببآنهابودذهنیمنهايراهآنهاکردیم،امتحانذهنیمن

خداواستعیبازپر،بشودمتوجهواقعااگرشخصآنحاال،ناامیدندهمهکهداندمیموالنا.کردندناامیدبیشتر

خداکهبدهندنشانوقتی.گیردنمیراماداردلطفخدا:گفتمیاولش. بکندوحشتاستممکن،شدگرفت

تسلیمنگذاردکنارراشاذهنیمناگرمخصوصاو.بشودامیدنااستممکن،استخرابخیلیهموضعتگرفته

.بیندازمراهایمعیباینتوانممیمن:کهبگویدنشود
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راامیدیهانااین:گویدمیحاال. شودمیزیادترهایمانعیببیندازیم،راهایمانعیبخواهیممیکهذهنیمنبا

بیدرداینکهبدانیدوبشویدتسلیم،ببریدخداپیشبهببریداوپیشبهشدهحاصلمادرکهصورتیهربه

.نداردبیرونیدوايیعنی،دواست

بینشکمکبهدوابیدردازبایدما،استمهمبیتنیماینمصرع،نیممصرع،ایندوا بیرون جهیددرد بیتا ز 

خیلی،کنندمیتلفهاخیلی.بیرونیدوايبراينکنیدتلفراوقتتانشما،ندارددوااین،بجهیمبیرونزندگی

هاياسبابوعللدنبالهنوزکنندمینگاهبرنامهاینبهکهآنهایی.کنندحلخواهندمیشانذهنوسیلهبهها

،شوندنمیتسلیم،هستندتوصیفدر،دهندمیجوابهاسوالبه،کنندمیسوالشانذهنبا،هستندذهنی

کنممیخواهشمن.شودمیقوي،شودنمیدوادرداینفکرهاآنبا،دواستبیدرداین. کنندمیتلفراوقت

رابرنامهیکخوبوبرنامهیکرويکنیدتمرکزوبخوانید زیاد،بخوانیدزیادبخوانیدزیادراابیاتاینشما

.بگیریدراپیغامشکنیدحالجی

زآن دمِ جان در دلِ او گل شکفتها با وي بگفتچون شُعیب این نکته
ازموالناپیغامهمینتواندمیجاندم، جاندمآنازشخصاینبهکردبازگوراهانکتهاینآمدوقتیشعیب

با،شودمیایجادشمادرزندگیبوسیلۀکهباشدشمابینشتواندمیلحظهیکجاندم،باشدتلویزیونطریق

راکسیعیب،شویدمیخودتانعیبمتوجهشمادفعهیکگویدمیچیزيیککسییک.چیزيیکشنیدن

قضاستاشهمهاینها.شویدمیخودتانعیبمتوجهیکدفعه،بگیریدایراد،کنیدقضاوتاینکهبدونبینیدمی

.نیستدیگريکسزندگیجزهمکسآن،بدهدنشانراتانعیبشمابهخواهدمیکسییکو

،گرفتهرامنخدا،گویندمیراستاینکهمثلاکهشدمتوجهلحظهیکیعنی،شکفتگلاودلدرجاندمزان

عالمتشگرفتهاگرکهکندمیسوالاالنذهنشبهرفتدوبارهو.باشداینطوريشاید:گفتشخصاینباالخرهو

و،دهممیعالمتیکفقط،کنمفاشرااسرارتوانمنمیمنکهبگواوبهبروکهگویدمیشعیببهخداو؟چیه

ولی،کندمیرامهمکارهايآنهمۀونمازوروزه،کندمیعبادتخیلیشخصاینکهستااینعالمتشآن

براياستممکنعالمتاینبلهرااو.امگرفتهمنکهاستاین عالمتاین،نداردذوقی،ندارندذوقیهیچاینها

باشدهمما
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اگر بگرفت ما را، کو نشان؟: گفتجانِ او بشنید وحیِ آسمان
ازدیديیکاستممکن،باشدخودشبهحواسشآدملحظهیک،ماجانبهبشودوحیاستممکنگفتمببین

شدگیهویتهمهمهاین،داشتمدردهمهاین.دیدمنمی،منداشتمعیبهمهاینبگوید،کندپیداخودش

موالناهمهاین،کشیدیمزحمتهمهاین،ماکردیمعبادتهمهاین،شدیمآزادمادیگرکردیمفکرکهما،داشتم

.خواندیم

اگر بگرفت ما را، کو نشان؟: گفتجانِ او بشنید وحیِ آسمان
کسییکشدخواهدسببعاملییک،نگذارندتاماپندتولیاستسختکهگفتاستیادتان.گرفتراپیغام

،انداختهدردبه،کردهمحدود،گرفتهرامنخداو،دارمشدگیهویتهممنکهاستدرستواقعاًنکندکهبگوید

درستدیگرانمورددرکهچیزهاهمهاین،بلهببینید،خودشبهکندنگاهیکدفعه.باشددرستاینواقعاًنکند

انعکاسهمهاینهاکردممیغیبت،کردممیقضاوتکههمهاین،دیگرانبهگرفتممیعیبکههمهاین،بود

،آنهارويچسباندممیراخودمهايعیبمن،نداشتندراهاعیبآناصالًهابدبختآن،بودهمنهايعیب

.شودمیزشتخیلیموقعآنوبودهمندراینها

عالمتایندیداگردهممیعالمتیکفقطولی،کنمفاشتوانمنمیراهمهمنکهبگواوبهبروگویدمیخدا

.بدهنشانخوبگویدمیاین.هایشعیبدنبالیکییکیبرود،استدرست

جوید اوآن گرفتن را نشان میگوید اویا رب دفعِ من می: گفت
.خواهدمیذهنینشان.بدهنشان:گویدمی.رااوايگرفتهتوکهکندنمیقبول،کندمیدفعرامنخدایاگفت

؟دارينشانیچهبدهنشانگفت،ذهنرفتدوبارهبعدشدبیدارلحظهیکشخصآن

جز یکی رمز از براي ابتالشستارم، نگویم رازهاش: گفت
،گفتهخدا،پوشانممیراهاعیبمنگفت.باشدآزمایشیا،باشدسختیمعنیبهاینجادرتواندمیابتالء

استدرستببیند،کندامتحانراخودشآنکهکنممیاياشارهیکاما،بگویمتوبهتوانمنمیمنرارازهایش

.استدرستهمبقیهپسباشددرستاگر

آنکه طاعت دارد از صوم و دعاگیرم ورایک نشانِ آنکه می
،دعاوروزهازداردعبادت،داردطاعتشخصایناینکه،گیرممیمنراایشانمنکهنشانیک:گویدمی
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لیک یک ذره ندارد ذوقِ جانو غیرِ آنوز نماز و از زکات
ولیکندمیراکارهاآنهمۀ.جانذوقنداردذرهیکلیک،کندمیراکارهاآنهمهوزکاتوخواندمینمازکه

منپس.آیدنمیورآنازخردذرهیک،آرامشذرهیک،شاديذرهیک،روحانیلذّتذرهیک،ذوقذرهیک

.استمشخّصدیگر،گرفتمش

لیک یک ذره ندارد چاشنیکند طاعات و افعالِ سنیمی
، بسازدبیمارستانبیایدآدماینکهمثل.کندمیخیراعمال،کندمیمرتبهبلنداعمالوکندمیزیادعبادت

،مزهیعنیچاشنی.نداردمزهذرهیککندمیذهنیمنباچونولی،کندخرجخداراهدرراپولش،بکنداحسان

مرتبهبلندیعنیسنی.

جوزها بسیار و، در وي مغز نیطاعتش نَغزست و، معنی نَغز نی
کندمیعمل،اندپوكهمهداردگردو.نیستشیریناشمعنی.نداردمعنیاما،استشیرینعبادتش،طاعتش

،آیدنمیمنعشق،آیدنمیمنذوق،آیدنمیمنخرد.کاردمیاشذهنیمنازاینکهبراي،کاردمیپوكبادام

تاهزاربااینکهبراي،رااوامگرفتهاینکهبراي،نیستتسلیماینکهبراي،آیدنمیمنبرکت،آیدنمیمندواي

ولیدهدمیانجامراکارهااینمجسمهمثلهمینطوري.استدردازپرمرکزشاینکهبراي،استهویتهمچیز

وفکرها،ریزدنمیعملشوفکربهبودنخردبنابراین.رودنمیبیرونبههمدلشاز.شودنمیدلشواردچیزي

اندپوكهمهولیداردزیادگردو. نیمغزويدروبسیارجوزها،دردزاستهمهاعمالش

مغز باید، تا دهد دانه، شَجرذوق باید، تا دهد طاعات، بر
آن.بکنعبادت:کهگویدمی.باشدحاضرلحظهاینآدمباید،بیایدوريآنشیرینیباید،باشدوريآنذوقباید

،استجوريهرکسیهرمال،استکردنعبادتجورهر،استمراقبهجورهردرواستعبادتدرکهچیزي

مایعنی،کندعبادتخدابهحضوراینکهبدهداجازهباید،باشدداشتهدوستهمباید،باشدداشتهشیرینیباید

بهتبدیل،میوهبهتبدیلباشدنداشتهمغزدانهیکتا.باشیمحاضر،باشیمزندهاوبهبایدکنیممیعبادتوقتی

کاریممیوقتیکهشودمیمعلومپس.شودنمیدرختموقعهیچ،بکاریدپوكبادامیکشما.شودنمیدرخت

مستلزمکاراینو،باشیمکلّخردآنبهوصلباید،کنیممیعملوکنیممیفکریعنی؟چییعنیکاریممی.ما

.نیستماکاردرذوقی،گرفتهراماخدا،هویتیمهمچیزصدهابااگر.استحضور
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جان نباشد جز خیالصورت بیمغز کی گردد نهال؟بیۀدان
زندگیخرداگرکنیممیماکههمراعملیوفکر.شودنمیدرختبهتبدیلموقعهیچبکاريراپوكبادام

منجز،جانبیصورتو.شودمیدردبهتبدیلبلکه،نیستنیک عملاین.آیدنمیدرهیچینشودواردش

رويهوشیاري،هستیدزندهخداستنهایتبیکهبودنبهشمااالناستموقعییک.نیستدیگريچیزذهنی

موقعییک.داردجاناین،اوبهشدیمزندههوشیاريبعنوان،نیستیمجهانبهمتّکیما،استمنطبقهوشیاري

.نیستهیچیذهنیصورتوخیالجزاین،داریمذهنیمنیکفقط،نیست،شدهتعطیلایناست

،هستیمذهنیتصویرمافقطاگر.استذهنیتصویریک،استخیالیکفقط،استمجسمهمثلجانبیصورت

نخواهددردجزمحصولش،نیستنیکعملاینو،کاریممیپوكبادام،کاریممیمغزبیدانۀماباشیدمطمئن

آیاکشیممیزحمتمانهايبچهبرايببینیمبایدما.رسدنمینتیجهبهمازحماتکهاستهمینبراي.بود

آیا؟ایمزندههمعشقبه،ایمزندههمبودنبهیا؟کشیممیزحمتفقطنقشبصورتجانبیصورتبصورت

انجام،کنیممیسواربودناینزمینۀدرمادروپدربعنوانراآننقشوشناسدمیرامانبچۀبودن،مانبودن

.بینیممینقشراآنها،کنیممیبرآوردهراآنهامادينیازهايفقط،هستیمنقشفقطنهیا؟دهیممی

،دهممیانجامراوظایفمفقط،جانبیصورتباجانبیصورتارتباطذهنیمنیکامبچهذهنیمنیکمن

میچیدیگر،دیگرکنممیدارمهممن،بکندراکارهااینبایدپدر،منبهکردهدیکتهجامعههمراوظایفم

گفتیم،گفتیمدوبارهامروزاصالً.رنجیدهمانبچۀبینیممیوقتی،شدمزدبیکارمانبینیممیوقتی؟خواهند

بهمخصوصاً،کنیمکمکهمهبهراهایندربایدما.بشناسدمادرراخودشزندگییاخداکهاستاینکارنتیجۀ

درارتعاشبهبودنوبشناسیممانبچۀدررابودن،کنیمتبدیلبودنبهراخودمانبایدمایعنی،هایمانبچه

،شناسدمیمابچۀدرراخودشداردزندگی،آیدمیدرارتعاشبهوقتیسالههفتدانممیچهبچۀبودن،بیاید

و،برساندثمربهرااولیهمقصودآنکهکنیممیکمکمانبچۀبهداریم،شویممینزدیکزندگیمقصودبهداریم

.کردیمصحبتهمامروزکهافراطیهايحالتآنبه،کندارتعاشبودنبهزندگیبهوقتیبچهاین

به،نگرفتهراماخداهنوزگویدمیشدهگرفتارهمهاینکههمشخصاینوگیردمیجدبهراآدمخدا:گفتمی

نمی.برگردیمفوراًبشویمجانبیبایدخردهیکما،شودنمیجانبیجانبیصورت.کارشرسدنمیاینجاها

ایندرخیلی.کنیدزندهرامنبیاییدحاالبگوییمموقعآندیگربمیریمبشویمجانبیاینبدهیمادامههیشود

مابزرگاننکردیمکشفماکنیمنمیگوشبزرگانحرفبهماکهاین است علّتش.خیلی،مارویممیجلوبیابان
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میبرایتاندیگرهفتۀبلهرااشبقیهوبخوانمبرایتانپنجمدفترازهمبیتچندبدهیداجازهبله.گفتندچی

:کهستااینتیترششمابهگویممیمنراتیترحاالوخوانم

2870مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت 

خورد، تا باز آمدن شیر، جگربند و دل صید کردن شیر آن خر را و تشنه شدن شیر از کوشش، رفت به چشمه تا آب

کو دل و : از روبه پرسید که. شیر طلب کرد، دل و جگر نیافت. و گرده را روباه خورده بود، که لطیف تر است

اگر او را دل و جگر بودي آنچنان سیاستی دیده بود آن روز و به هزار حیله جان برده کی برِ : جگر؟ روبه گفت

نَسمع اَو نَعقلُ ما کُنّا فی اَصحابِ السعیرِتو بازآمدي؟ لَو کُنّا 

رااینشیرببردوبدهدفریبراخرروباهاینکهاستقراروشیريیکوروباهییکواستخريیکباصطالح

خروبدردراخرتواندنمی،کندمیحملهشیرودهدمیفریببارچندراخراینآیدمیروباهو.بخورندوبدرد

میهاشدگیهویتهمبهکههاانسانمامثلگرفتاريوافتادنباوبودهزحمتباهمفرارهااینو.کندمیفرار

باالخره.گیریمنمییادوگیریمنمینتیجهوشویممیهویتهمدوباره،شویممیبلنددوبارهافتیممیو،افتیم

درو.دردشمیشیردفعهاینوشیرپیشببرد،کندمتقاعدراخرشودمیموفّقهمبازروباهایندفعهآخرین

:گویدمی10آیۀملکسورةازاستهمقرآنآیۀاینتیتر

10، آیه )67(قرآن کریم، سوره ملک

وقَالُوا لَو کُنَّا نَسمع أَو نَعقلُ ما کُنَّا فی أَصحابِ السّعیرِ

از دوزخیان ) امروز(می شنیدیم یا به حکم عقل رفتار می کردیم ) سخنان انبیاء رادر دنیا (گویند اگر ) دوزخیان(و 

.نبودیم

زندگیخردوشدیممیتسلیموکردیممیگوشبزرگانحرفبهزندگیاوایلدر مااگرکهستاایناشمعنیو

:گویدمی،بله.رسیدیمنمیذهندربدبختیازدرجهاینبهماکردمیکمکمابه

پاره کردش آن شیرِ دلیرپارهبرد خر را روبهک تا پیشِ شیر
همخرو،ماستزرنگینمایندةروباهاینو،استحقارتکاف،کافاینروبهک،روباهاینهمدفعهدرآخرینپس

پسباشدزندگییا،باشدهوشیاريشیرتواندمیهمشیرو،ماستجهل
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پاره کردش آن شیرِ دلیرپارهتا پیشِ شیربرد خر را روبهک
،کردپارهپارهرااوشیرتاشیرپیشبردروباهراخر؟شدچیپس

رفت سوي چشمه تا آبی خوردتشنه شد از کوشش آن سلطانِ دد
وبخوردآبچشمهسويرفتشدتشنه،بوددریدهراخروبودکردهکاراینکهازوحوشسلطانآنیعنی

آن زمان چون فرصتی شد حاصلشروبهک خورد آن جگربند و دلش
می.کردپیدافرصتییکو.استلطیفشقسمتچون،خوردراجگربند،آنشُشوجگرودلکوچولوروباهاین

درو،بخوردراماواقعیجگرودلماصفتیروباه،مازرنگیاین،دهیممیاجازهذهنیمندرماکهبگویدخواهد

و.باشدزندهزندگیبهکهاستدلیهمدل،استصافذهنیکجگرچون.نداریمواقعاًجگرودلماذهنیمن

.گرددبرمیشیرحاال

جست در خر، دل، نه دل بد، نه جگرشیر چون وا گشت از چشمه به خَور
.جگرنهاستدلنهدیدو،گشتمیدلدنبال،بخوردبخواهدراخرسراینتاچشمهازبرگشتوقتیشیر

که نباشد جانور را زین دو بدجگر کو؟ دل چه شد؟: گفت روبه را
جگرودلبایدجانوريهراینکهبراي،آمدهدلسربالییچهو؟کوجگراینروباهجنابکهگفت،چارهیعنیبد

ذهنیمندر.باشدداشتهجگرودلبایدانسانیهریعنیجانوريهرواقعاًکهکندمیاشارهموالنا.باشدداشته

کور،شدهنوشتهچیزهاگفتکهاستذهنشجگرشولی،جگرنهدارددلنه،هاشدگیهویتهمحالتدر

.مامرکزشودمیآنبشویمهویتهمچیزيهرباماگفتیم.مرکزششدهکورچیزهمان،شده

راجگرودل.جگرنهداریمدلنهباشیمداشتههمدردوباشیمداشتهمرکزدرشدگیهویتهماگراالنماپس

راحیوانیهیچجگرودلبدونما؟کوجگرودلآقا: پرسدمیزندگی،زندگیبگیریمحاال.روباه؟خوردهکی

گرفتهراماخداکههمینطوري.کنیممیزندگیماکههمینطوري؟پسکندمیزندگیجوريچهاین،نیافریدیم

بهکردیمعادت.خوشبختیممانیستیمبدبختگوییممیرساندیماوجشبهرابدبختیدیگر،نگرفتهگوییممی

جزنداردچارهجانوريهرگویدمی،کندمیموالناسوال.استزندگیاینگوییممیدادندردوکشیدندرد

جوريچهاینپس؟کو،خدابهزندهدلیکباشیمداشتهبایدصافذهنیکیعنی.دل،باشدداشتهجگراینکه

.کندمیزندگی
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کی بدینجا آمدي بارِ دگر؟گفت گر بودي ورا دل یا جگر
یکاگربگویدخواهدمی،خرایننداشتهجگرودلاینپس،آمدنمیاینجادوبارهکهداشتجگریادلاگرگفت

نگرفتیمیادماچطور،رفتیمهاگرفتارياینزیربارچندینورفتیمپیششدندریدهوشدنپارهمرزدرتامابار

.دردمیراآنشیرشویممیهویتهمچیزيهربا.شویممیدریدهو،چیزهابابشویمهویتهمنبایدگویدمی

وآن ز کوه افتادن و هول و گریزقیامت دیده بود و رستخیزآن 
ازبوددررفتهاینافتادنکوهاز.بودقیامتمثلکرديحملهتوکهبارچند،بوددیدهقیامتآنخراین:گویدمی

،پایینافتیممیآنجاازباالباالباالرویممیهمما.بودیافتهنجات،بودکردهفرار،بودترسیده،بودافتادهکوه

.گرفتیممییادبایدگویدمی،ذهنکوهازافتادیمکوهاز،افتادیمبارچندین

بار دیگر کی برِ تو آمدي؟گر جگر بودي ورا یا دل بدي
.کندمیگیرينتیجهخودشاالن،دیگرآمدنمیتوپیشدوباره،داشتدلیاداشتجگراگرگویدمی

چون نباشد روح، جز گل نیست آنچون نباشد نورِ دل، دل نیست آن
خودشرويهوشیاري،روحاگر.نیستدلآن،باشدنداشتهدلشدرخدانور،باشدنداشتهآدمدلنوراگر

.استمجسمه.استگلفقطاین،نباشدعملشوفکرپشتبودناگر،نباشدمجهزبودنبهآدم،نباشدمنطبق

ست قندیلَش مخوانبول و قارورهآن زجاجی کو ندارد نورِ جان
هاشدگیهویتهمنورفقط،نداردجاننورکهانسانییعنی،نداردجاننورکهچراغییاياشیشهآنگویدمی

تويکه.استادرارظرفیکمثلاین،نکردهپیداوسعتمرکزشاین،نیستزندهبودنبه،داردمرکزشدررا

همینادرارازمنظور.نخوانچراغرااینتو.شودمیدیده،باشدايشیشهوبریزیدادارشماکوچکظرفیک

.مرکزماندرچیزهاو،دردهاستباشدگیهویتهم

شیشه و سفالصنعت خلق ست آن نورِ مصباح ست داد ذُوالجالل
،داریمخدانوریک،داریمذهنیمنیکمرکزماندرهممابنابراین،نوریکداردسفالچراغیهرگویدمی

هر.استجهاناینساخت،استسفالوشیشهجنسازکهچیزيهر،ساختهخلقدستذهنساختۀبنابراین

یعنی.خداستدادهمادلنورولی.استطرفاینساختمابعدچهار،شدهساختهشیمیاییموادازکهچیزي

.نیستخدادادآنشدهساختهجهاناینبوسیلۀکهچیزيآن،نگیریمبیرونازراچیزهاماکهکنیمتوجهباید
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اینمالآن،کندمیایجادخدافقطرابودنکهشودمیایجادبودنییکجهانایندرشدهساختهچیزهمیندر

سفالوشیشهآنخلقستصنعتخدایعنیذوالجالل،ذوالجاللدادستامصباحنورپس.نیستجهان

در لَهب ها نبود الّا اتحادالجرم در ظرف باشد اعتداد
رااینهاشودمیو،متفاوتهمههاجسمکنیمنگاهشانجسمبهاگرهمهاانسان،هستندجداهاظرفبنابراین

انسانگوییممیکهاستهمینبراي.استیکیهمهدربودن،باشدشدهزندهکسیهربودنبهاگرولی،شمرد

درمنظوراین.اوستنهایتبیبهشدنزنده،استبودنیاخدابهشدنزندهاولمنظورکه:داردمنظورتادو

اینو،شناسیممیهاانسانتمامدررابودناینشویممیزندهبودنبهماوقتیو،استمشتركهاانسانهمۀ

.نیستبیشترهوشیاريیک،نیستبیشتربودنیک

وهالهباینطریقازفقطهمماو،داردوجوداتّحادفقطهاعشقدر،هابودندرهاآتشدرهالهبدربنابراین

هايتفاوتکهدیدخواهیماما،فقط.بکنیمدیگرهايانسانبابودنیکیحستوانیممیهابودنوعشقآتش

آن،هستیمیکیهمههمباعشقبااینکهبرايو،شودنمیجديسطحیهايتفاوتموقعآن،داریمسطحی

وکنیدمیعبادتجورياینداریدراباورهاآنشماکهگوییمنمی.دیگرشودمیزیباسطحیهايتفاوتموقع

یاهستیممسلمانما،کنیممیعبادتماجورياینوهویتیمهمآنباکهداریمراباورهااینکهما،کافریدشما

ظرفی.هستیمبودنظرفماهمۀولی.هاستظرفدرجداییپس.هستیددینبیشما،هستیمدیندارما

.باشیماودنبالبایدما.شودمیزندهخودشبهمادرخداکههستیم

نیست اندر نورشان اعداد و چندچون آمیختندنورِ شش قندیل 
شانسفالیاشانسفالاینولیشودمیمتّحدهمبانورشانکنیدآویزانشمااگرراچراغگویدمیتاشش

.شمردشودنمیرابودنپس،شمردشودنمیرانورشان،جداست

ستآن مؤمن و مدرِك شدهنور دیدستآن جهود از ظرف ها مشرك شده
بنابراین،بیندمیراچیزهافقطوچیزهاستمرکزشدراینکهازذهنیمنآن،جحودآن،گرستیزهآنبنابراین

راآنهااینکهبرايشدهمشرك.استشدهمشركدلیلاینبه،کندمیاحساستفاوتواستهویتهمآنهابا

زندهبودنبهو،داردکافرودینداربنابراین،دارددشمنودوستبنابراین،اندمتفاوتدیگرانباآنهاوپرستدمی

نورمدركبنابراین،استزندهبودنبه،استمنطبقهوشیاريبههوشیارياودر،دیدهنورمؤمنولی.نیست
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ازهمهکهبیندمیشدهزندهخدانهایتبیبهکسیهر.بیندمیهمدیگراندررانورایناستنورمدرك،است

وبیندمیراسطحیهايتفاوتنشدهزندهکهکسیآنولی.نیستجديسطحیهايتفاوتاین،اندجنساین

.استجنگواستستیزهاساسسطحیهايتفاوتکهدانیدمی،داندمیاساسراسطحیهايتفاوت

کارچه،نکنیددعوامردمبا،نکنیددعوانبایدخانوادهدرهمسرتانباحتّیدانیدمیشمااستحلّراههمهاینها

ورابیرونیهايتفاوت.نبینیدمتفاوتراهاآدم.بشناسیدهمهدررابودن.بشویدزندهبودنبه؟بکنیدباید

نگیریدجديراسطحی

راپس دو بیند شیث را و نوح چون نظر بر ظرف افتد روح را
بودهپیغمبروبودهآدمفرزندشیث،شیثصورتایندر،بیفتدظرفبهفقطهوشیارينظرروحنظراگربنابراین

نظرباوروظرفبرکسیهر.بیندمیمتفاوتراتادواین،بودهبودنجنسازهمنوح،بودهبودنجنسازو

فردوسیوحافظوموالناو.بودندمتفاوتهمبااینهارسولحضرتوعیسی،موسیکهکندمیفکر،باشدداشته

شیثبینددوپس،بودندبودنجنسازهمهاینها،بودندجنسیکازهمهاینهانه.بودندمتفاوتهمباهماینها

.بودهزندهبودنبهآوردهپیغامکسیهروبودهزندهبودنبههمشیثاوبودزندهبودنبهنوح،رانوحورا

آدمی آنست کو را جان بودچونکه آبش هست، جو خود آن بود
مقاومتبدون،قضاوتبدون،استزندگیجوياینتماشگرو،شودمیرداوازخردآب،زندگیآبکهکسیهر

.استزندهخدانهایتبیبهکهداردجانکسی،باشدداشتهجانکهاستآنآدمیو.استآنزندگیجويواقعاً

جانراکوآنستآدمی،استزندهاشاصلیجانبه.ذهنیمنجاننه،استزندهروحجانبهکهداردجانکسی

.بود

شهوت اندۀنان اند و کشتةمرداین نه مردانند، این ها صورت اند
اینها،ندارندجاناینها،هستندجهانباهویتهمکهآنهایی،زنانیا،بینیدمیشماکهمردانیاینگویدمی

سعیباید،بله.شهوتوهستندنانمردةاینها.بینندمیذهنیمنهمراهمهو،اندذهنیمناینها،صورتند

هویتهمآنبابیاوردبیرونازتواندمیآدماستچیزيهرنان،نباشیمهاشدگیهویتهممردةکهکنیم

ازکهچیزيهر.رسیدخواهمزندگیبهبیاورمبدستمنراایناگراینکهشهوتو.بگذاردمرکزشدر،بشود
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کهکندمجبورراماتواندمیکهچیزيهر.استانگیزشهوتآن،کندجذبراماکاملتوجۀتواندمیبیرون

.استانگیزشهوتآن،مرکزمانبگذاریمبیاوریموآنيروبگذاریمرامانتوجه



# Programگنج حضور723برنامه شماره 723

70: صفحه

گنج حضور در تلگرامهاي هلینک متن کامل برنام

https://t.me/ganjehozourProgramsText


