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2437مولوي، دیوان شمس، غزل شمارة 

همرهیاي یوسف خوش نام هی، در ره میا بی
ز یعقوبِ خرد، تا درنیفتی در چهیمسکُل

آن سگ بود کاو بیهده خُسپد به پیشِ هر دري
هر خَرگهیآید سويوان خَر بود کز ماندگی

رسددر سینه این عشق و حسد بین کز چه جانب می
دل را که آگاهی دهد جز دلنوازي، آگهی؟

همچو پاسبانمانند مرغی باش هان، بر بیضه
کز بیضه دل زایدت مستیِ و وصل و قَهقَهی

غیرِ او، جمله گدا اند اي عمودامن ندارد
شاهنشهیدر زن دو دست خویش را در دامنِ

رو در آتش تا به شبخورشید از غمش میمانند
گرد خوش بر بامِ او همچون مهیچون شب شود، می

بر بامِ او این اختران تا صبحدم چوبک زنان
درگهیواهللا مبارك حضرتی، واهللا همایون

آن انبیا کاندر جهان کردند رو در المکان
رستند از دامِ زمین، وز شرکت هر ابلهی

طرف، چون آهن از آهن ربابربوده گشتند آن 
پرّ و پا پرّد کَهیزان سان که سويِ کهربا بی

در زمیننرویداو نُزلیانزالِدانکه بیمی
صحبت تصویرِ او یک مایه را نَبود زهیبی

مستیانارواح همچون اُشتران ز آوازِ سیرُوا
کند آن اُشتران را نهنهیمیهمچون عرابی

زندجان رملِ حقایق میبر لوحِ دل رمالِ
تا از رقومش رمل شد زر لطیف ده دهی
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خوشتر روید اي همرهان، کامد طبیبی در جهان
یی، بیناکنِ هر اَکمهیزنده کنِ هر مرده

اینها همه باشد، ولی چون پرده بردارد رخَش
نی زهره ماند نی نوا، نی نوحه گر را وه وهی

يِ گلشن باز پرخاموش کن گر بلبلی، رو سو
بلبل به خارستان رود، اما به نادر، گه گهی
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.از دیوان شمس موالنا شروع می کنم2437با سالم و احوالپرسی برنامه گنج حضور امروز را با غزل 

2437مولوي، دیوان شمس، غزل شمارة 

درنیفتی در چهیز یعقوبِ خرد، تا مسکُلهمرهیاي یوسف خوش نام هی، در ره میا بی

گویدمیاوبهوآوازهخوشیوسفبهکندمیروو،شدنجدامعنیبهسکُلیدنرصدمازمشوجدایعنیمسکُل

یعقوبازو.نکنحرکتوفکروجههیچبهخدا،یازندگیهمراهیداشتنبدونکهباشخبردار،باشآگاه:که

افتادچاهدریوسفکههمانطورتا.مشوجدا. کندمیتشبیهیعقوبیعنییوسفپدربهراخردکهبینیدمیخرد،

.نیفتیچاهدرهمتو

امتدادیاخداستجنسازاستهوشیاريکه از جنس است،انسانهاۀ همیعنی،هستیمما،آوازهخوشیوسف

چیزباشدجاهرخداکههمانطورکهدانیمیتو:کهگویدمی،باشیمماکههوشیاريبهخطابموالناو،خداست

آندرزندگیخردکهاستعملینیکعملوبزندسرنیکعملیکهمیشهبایدهمتواز،شودمیخلقنیکی

آرامشوشاديوزیباییتویشازکهکنیخلقچنانبایدهمیشهو،باشیزندگیباموازيآنموقعشماوبریزد

.دردنه،بیایدبیرون

آنونیستیآگاهحقیقتییکازاینکهمثلتو:کهگویدمیدارد.باشخبرداریعنی،هی:گویدمیوقتیپس

،کنینمیخلقرادردهاایندیگر،بشويهوشیارانهاوهمراهاگروهستیخداجنسازتوکهاستاینحقیقت

دردهمهاینچرا.بیایددرآبازخوبیچیزیکعملتهرازوفکرتهرازبایدهستیآوازهخوشتوکهحاال

آفریدي؟

باید،باشدماهمراهخدالحظهایندراینکهبرايدانیدمیشماو، همرهیبیمیارهدرهی،نامخوشیوسفاي

هیاتفاقاتمقابلدرو،هستیدشدهگشودهفضايمرتبشماپس.کنیدبازرافضاشمالحظهایناتفاقمقابلدر

اینتمامکهزندگیخرد،هستاتفاقاطرافکهخالیفضايآنازکنیدمیبازفضاموقعهر.کنیدمیبازفضا

شماباشداینطورياگرو.شودمیشمابعدچهاروارد،شودمیشماوضعیتوارد،کندمیادارهراکائنات

:داریمبعدچهارماکهشدهصحبتبارهاکنید،میپیشرفت

اینهامابدآیندهايماخوشایندهايیاترسخشممثلهیجانات،هیجانیبعد،فکريبعد،ماتنفیزیکیبعد

وماستماديبعدچهاربعدچهاراین.ماحیوانیجانو.هستندهیجاناینهارنجشحسادت،،هستندهیجانات

تغیرشما،بعدچهاررد،زندگیخردهمراهیبدونفتیدانیراهشمااگرو،اندشدهبافتههمبهطنابتاچهارمثل
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کهببینیدبایدمرتبیعنی.ببینیدبایدروزهرراخودتانشدنبهترشماو.شدخواهیدبهتریعنی،کردخواهید

اطرافدرکهخالیفضاياینازوکنیدمیبازرافضاشما،هاواکنشوشدهشرطیوتکراريفکرهايبجاي

لحظهایندرآفرینیدمینوفکرشما،شمافکرهايبهشودمیدمیدهخالقیت،شودمیبازلحظهاینوضعیت

.لحظهایندرمشکلتانحلبراي

روزاینو،شودمیسیرآبزندگیشفابخشنیرويزندگیسالمتیازروزبهروزتانتناینکهببینیدمرتبباید

میسالمترروزبهروزبدنتانوسالمغذاي،ورزشمثل،زیادحرکتبهکنیدمیمیلشماوشودمیسالمروزبه

بهمیل،داریدحرکتمیل،داریدکارمیلو،نکندحرکتبکندتنبلیآدم،فتدابیکارازبدنتاناینکهبجايشود

مشروباتمثلآورندمیروبعضیهاکهچیهرومضرغذاهايازکهدیدخواهیدتنسطحدرو.نداریدتنبلی

برايفشاراینو،دیکنمیاجتنابکهدیبینمی،داردضررکهچههروزادودسمیمواددانمنمیمثل،الکلی

.شودمیشمابعدچهاردواراوطرفازخالقیتنیروي،خردنیروي،شادينیرويچرا؟ندارد،شما

مثل،خشممثلیداشدههویتهمبا آنها و،کردیدایجادقبالًکههیجاناتیکهشدخواهیدمتوجهروزبهروزو

حس،زیباییحس،عشقلطافتبجاي آن و،شودمیکمروزبهروزاینهاکینهمثل،رنجشمثلوترس

ایندفعهخشنهیجاناتآنبجاي.شودمیعوض،استپذیرش،استلطافتجنسازفضاآنچون،فضاگشایی

.گذاریممیرالطیفهیجاناتواحساسات

شدهبیشترجانتانیعنی،شویدمیجاندارشماکهدیدخواهیدروزبهروزکنید،حسروزبهروزشماباید رااینها

بایدبعدچهاردر،داریمشاديبهمیل،شدهبیشترحالماناالنما،نداشتیمحالبودیمدپرسمابودیمکسلقبالً

شفانیروياززندگیخردازمابعدچهاراینو،اندشدهبافتههمبهطنابمثلمابعدچهارو،کنیمحسرااینها

.بشودسیرابشماتسلیمبالحظهبهلحظهبایدزندگیبخش

بدهیداجازهکهگفتندیعقوببهیوسفبرادران.افتادیوسفکههمانطورچاهدرافتیممیمانشوداینطوراگر

،هستندمردمکهیوسفبرادرانیعنی. بعداً،کردخواهميااشارههمامروزکه.کندبازيوبگرددببریمرایوسف

جدا، خرد کل است،استزندگیاست،خدارمز اینجادرکهپدرازرااوذهنیمندارايمردمشدهشرطیمردم

.و انداختند توي چاه فکر و چاه دردکردند

هی می زند، مواظب باش لحظه به لحظه در مقابل اتفاق این لحظه فضاگشایی کنی، جدا نشو ز یعقوبِ خرد، مسکُل

گوید، یعنی خبردار، آگاه باش می شنوید؟ پیام موالنا را می شنوید؟ آیا شما این هی را که موالنا می. از یعقوب خرد



# Programگنج حضور729برنامه شماره 729

5: صفحه

هیجاناتاینازکدامهرحسادتتانن، کینه تا،ترستان،نگرانیتانبراساسخشمتان، یا در راه می افتید بر اساس 

.استخردیعقوبازجدایینشانمنفی

کندمیاجرارابیتاینکهببینیدولحظهاینبهبیایدبایدکندکارخودشرويجديطوربهخواهدمیکسیهر

آییدمیداریدچاهازکنیدمیفضاگشاییاگربیرونآیدمیداردچاهازیاافتدمیچاهتويلحظههرنه،یا

بدونقضاوتازقبل،کنیدنمیمقاومتیعنیکنیدمیفضاگشاییلحظهایناتفاقمقابلدرشماوقتی،بیرون

بعنوانشمارويتواندنمیاتفاق،شویدنمیاتفاققربانیشما،کنیدنمیومقامتوکنیدمیفضاگشاییقضاوت

.شویدنمیاتفاققربانیشما،بگذارداثرخدائیتبعنوان،خوشنامیوسفبعنوان،هوشیاري

راکارایننبایدشدمعصبانیمنکرديراکاراینزديراحرفاینگویندمیمردم.هستنداتفاقاتقرباتیمردم

راشماتواندمیکسیهریعنی؟افتیمیچاهبهچراتوکنی؟نمیفضاگشاییچراتوکندمیاو، خوبکرديمی

برادرانجزوداردذهنیمنکسیهر،هستندیوسفبرادرانهمهبیرون،استرپیوسفبرادرانبیندازد؟چاهبه

شرکتازوزمیندامازرستندانبیاآنگویدمی،داردجاذبهنیرويجهان،زمین:گویدمیپایینو.استیوسف

چون،داندمیخداشریکراخودشداردذهنیمنکسیهر،خدابرايدادنقرارشریکیعنیشرکتابلهی،هر

.دانممیگویدمی

میتوبگوییمزندگیبهشرطوقیدبدونهلحظایناتفاقپذیرشوفضاگشاییبالحظهایندرشدیمخلقما

بجادنتوانیاگر،یدشدموفقآوردیدبجاراشرطاینشمااگر.ذهنیمنبعنواندانیمنمیماوخردتبادانی

. کنیدنمیپبشرفت،نداردفایدهکنیدحفظرااینهابمانیدذهنتويفقطبیاورید

آیاشود؟میتسهیلبیروندرکارهایتانآیا،ببینیدبعدچهاردرراخودتانپیشرفتبایدشماروزهرضمندر

انرژيشماآیادهند؟میانجامروییخوشباراشماکارهايمردمشود؟میبازنیکشمارويیواشیواشزندگی

کنید؟میپخشدردانرژيیاکنیدمیپخشجهاندرزیباونیکوعشقی

ازموقتاًفعالًراخاصیتآنکهداريخاصیتیتوکهباشخبرداریعنیهی،نامخوشیوسفاي:گویدمیکهاین

توانیمیتوکنی؟میایآ،کنیخلقجدیدفکرتوانیمیتوخداست،خاصیتشبیهتوخاصیتآنويداددست

چرا.کندحلتوبرايرامسألهزندگیخردبگذاريولحظهایناتفاق درمسألهمقابلدرکنیتأملباشی،خردمند

دارد،بدهیدجوابلحظه؟هرنیستیزندگیباموازيچراکنی؟حلراتاهمسألکنیمیکوششاتذهنیمنبا

یاگوید،میچهموالنااصالًکهفهمممیمنکهبزندهیکندنگاهخودشبهبایدکسیهرگوید،میشمابه
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بهشودمیحتیبیت،یکداردقسمتچهار.برومبعديبیتبهخواهممیه،شدنتمامبیتاینهمینطور

.کردتقسیمهمدیگرمختلفقسمتهاي

هستید؟خداجنساز،هستیدزندگیجنسازهستید؟خوشنامیوسفدانیدمیاصالًشما، خوشناموسفیاي

جهانی؟اینچیزهايباشدیدهویتهمموقتاً

عقببهبکشبیاتو،برداردست،داردبیرونبهروکهذهنیمناینازپس؟هستیکیبدان،باشخبردار! هی

درونبهبیروناززندگیکندمیفکر،داردبیرونروشاههم؟داردچکاراتذهنیمنببینکننگاهناظربعنوان

میآیا.شنویدمی. ندارند،هیدارند،زندگیآنهاهویتیمهمباهاشماکهبیرونیچیزهايکندمیفکراست،

میخشمگینشماوقتیگوید؟میچهشنویدمیاي،لحظههیچتسلیمبدون،نکنیدفکر،نکنیدحرکتتوانید

جداخواهیمی،شودمیجداکندمیادارهکائناتاینتمامکهکلخرداز،خردیعقوبازرنجیدمی،شوید

کنی؟حلراتامسائلتنها؟بمانیتنهابشوي

موازيرودمییادتباشی،موازيهمیشهبایدپس.کندادارههمراتوکندمیادارهراجهانهمهکهخرديآنیا

افتادي؟چاهتوي! هی؟کنینمییادآوريخودتبهچرارود؟مییادتبعدلحظه،استیادتلحظهاینباشی؟

میبیانداردبیتاینباموالناراماوضعیتۀ همیعنیچرا؟درد،چاهتو،فکرچاهتوافتادیم،چاهتومانهمه

.کند

اینچیزهاي،جهانیاینچیزهايباذهنشدربشودهویتهمهوشیاريبعنوانانسانیعنیافتادنچاهدر

جسمیهوشیاريبا،دارندجسمیهوشیاريجهانیاینچیزهايودیدشعینکبشودومرکزشبشودجهانی

جزوراهمسرش.بخواهدخوشبختیآنهااز،بخواهدهویتآنهااز،بخواهدزندگیآنهااز،ببیندراجسمهافقط

چههربگویدو.بخواهدراچیزهاهمانانسانهااز،همینطوردیگرانسانهاي،همینطوررااشبچه،ببیندچیزها

.استافتادنچاهتوکاراین.استغلطکاراینباشآگاه! هی.استبهترکنمزیادترمن رااینها

بیمیارهدرحلشهمینبیرون،بیاییمچاهازچجوريکهدهدمینشانموالناافتادیمچاهتوماۀ همحاال

رااینضمندر.دهدمینجاتراماخداخود،بدهدنجاترامازندگیخود،باشیتسلیمبایدلحظههر.همرهی

همهاینهاهوشیاري،بودن،زندگی،خدا،خودمثلکنیممیبیانراخدالفظمختلفاصطالحاتبهمابگویمهم

اصلخوشنامیوسفخوشنام،یوسف:گویدمیاینجااالنهوشیاريخدا،امتدادگوییممیمثالً.استچیزیک

.استهمهیعنیشماستهوشیاري،شماستخدائیت،شماستجوهر،شماست
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میبودناست،بودن،استهوشیاريکهشمرکزیهستهآنهمیکی،استبعدشچهارداردپوستهیکانسان

تغییرچیزهاولیاستثابتخدا.استثابتبودن،کردنتغییریعنیشدن.استشدنازغیربودنچونگوییم

تغییرکند،میتغییرمابدنولی،استثابتخداستلحظهایندرکهماثابتقسمتکهبینیدمیشما.کنندمی

.استهمینطورچیزيهربشود،متالشی،بشودتمامزمانشتاکندمیتغییر،کندمی

هویتهمشدنهابا،گذاریدمیفرقبودنوشدنبینشماپس.استشدنحالدربودنوخداازغیرچیزيهر

بیروندرچیزهابدهیداجازهباید،بترسیدنبایدشما. استهستینظامواقعدرتغییروشدنولی،شویدنمی

هماندكاندك،ایمافتادهچاهرداندكاندك،ایمشدهاینطورياندكاندكکهایمخواندههمقبالًو،کنندتغییر

.بیرونبکشدراماچاهاززندگیدهیممیاجازههماندكاندكو،هستیمکجاکهشویممیمتوجهچاهدر

آن سگ بود کاو بیهده خُسپد به پیشِ هر دري

آید سوي هر خَرگهیوان خَر بود کز ماندگی

درآناینکهامیدبهخوابدمیبستهدرهرجلويآیدمیکهسگفقط: کهگویدمی،کهاستاینبیتمعناي

رسدنمیعقلش،ماندمیوقتی،فهمدنمیاستجاهلچونهمخرو.بدهندبه آن چیزيیکوبشودبازبسته

چادرشود،میچادر،شودمیخرگاهواردآیدمی،صحراستعلفجاي،بچردصحرابروداینکهبجاي،کندچکار

هوشیاري،،خداامتدادهستیم؟چیماهوشیاريبعنوانکهکسیآنیعنیچی؟یعنیحاال که،نداردعلفکه

اینهادانشهمسر،دوستدرمثلمقامدرمثلپولدرمثلجهانایندرايبستهدرهرکهداریمرااینکاردرك

.هویتیمهممااینهاباو،اندجهانیاینچیزهاي

کنیدمیفکرشماودهدمینشانذهنکهچیزيهریعنیدريهر،استبستهدریکشدگیهویتهمهرپس

اصالًبیهوده.شودنمیبازکهبشودبازهبلک،دنیااینمختلفچیزهايدرِتوبنشینیمهیما،هستزندگیتویش

.نداردهیچیکهدنیااینبهماوفاداریمخیلی.کنیمنمیرهاهمرادراینوخوابیدیمدنیااینۀ بستدرِتو

سببولی،شودمیماديرفاهسببکهاستدرستپول،دهدنمیزندگیمابهماپولبینیممیوقتیدیگر

تانبچه،همسرتانباشمارابطهکردنبهترسبب،شودنمیزندگیکیفیتسبب،شودنمیحضورهوشیاري

دراینازشما.شودنمیحضورخداییهوشیاريبهجسمیهوشیاريازشدنتبدیلسبب،شودنمیدوستانتان

است،هیجوریکهماینو،استکنندهبیدارلفظاینبهوبیهودهبخوابید؟خواهیدمیکیتا؟خواهیدمیچه

دنیاازچیزيیکۀ بستدرِپیشکهبفهمندتوانندمیانسانهاۀ هم،داریمدركقابلیتخدائیتیم،جنسازما
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کهچیزيیکماکهاستاینبخاطرمااسترسوماخشم،ماهايناراحتیتمامکنیدتوجهدرستاگر،نخوابند

کار:گویدمینیاوردیم،دستبهیا،بدهیمدستازترسیممییا،دادیمدستازبودیمشدههویتهمباهاش

.ایناستخروسگ

چیمازندگی،برايداریمالزمکهچیزيآن،بگیریمتوانیمنمیچیزيجهاناینماديدرهاياینازمااینکه

لطافتماداریم،الزمراعشقما،داریمالزمآرامشما،داریمالزمشاديما،داریمالزمزندهزندگیماداریم؟الزم

ازکنیم؟میچکارآییممیمارااینهاخوببکنیم،خواهیممیکیفیتبازندگیما.داریمالزمرااینها،داریمالزم

.خواهیممیجهانیاینچیزهاي

میکههوشیاريیعنی،شودمیبلندوسازدمیچادریکلحظههرهوشیاريخرگهیهرسويگویدمیوقتیو

خرگاهیکفکريهراینکهبراي،بشومبلندفکریکبعنوانمخواهنمیمنکهبدهدتشخیصلحظهاینتواند

،آییممیدرآنجاازورویممیکنیممیبلندراخرگاهاینهوشیاريبعنوانما،استچادریکفکريهر،است

خرگاهیکواردوقتیکه،بفهمدتواندنمیراموضوعاینکهاستخرفقطگویدمی.دیگرخرگاهیکبهرویممی

.صحرابرودبرگردد،نیستهیچیچادراینتويفهمید،شدخرگاهتاچندیا،شد

کندبلندرافکریکلحظههر،محدودیتتويبرودلحظههریعنینامحدودي،یکتاییفضايکجاست؟صحرا

ماو،ماستغذايآنجا،صحراستفکرتادوبینۀ فاصل،کندرهارافکرتادوبینۀ فاصلبشود،هویتهمباهاش

مابهخواستیمزندگی،فکرموضوعازوکردیمبلندرافکرهاکهبساز،شدیمکوفته،شدیممانده،شدیمخسته

کردیممالمتزیاديمقدارکردیم،زیادهمزیاديۀ مسئل،کردیمایجادهمزیاديدرددیگر،شدیمخستهنداده

مالمتاالنتازهکنیم،مالمتراکیاالندیگردیگر،شدیمخستههمهاآنازوگذارندنمیدیگرانکهرا،دیگران

بشود؟چیکهرادیگرانوخودمانکنیم

میکاربیهودههم.استامروزذهنیمنبشراصلیصفتکه دو تا . کنیدتوجهماندگیوبیهودهکالمتبهشما

غزلازبعدهمامروز.ایمکردهصحبتبارها،کنیممیکاربیمزدو،کنیممیکاربیهودهمااینکهمورددروکند

پارهراغزلخواهمنمی،خواندخواهمبعداًکه،خواندخواهممثنويازغزلبهراجعمطالبی،کردخواهیمصحبت

یکوبشنویدتکهیکهمشماکهخواهدمیدلمو.زیباستواستپربسیارغزلاینبیندازمشکاف،بکنمپاره

وایمکردهبیهودهکارماآیا.خودمانرويگذاریممیرانورافکنماازکدامهرولی،خودتانبرايبخوانیدتکه

.شدیمخستهکهالبتهشدیم؟خستهماآیادهیم؟میادامههنوز
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میراهزندگیهمراهیبدونماکههست؟چیپیغامش،روحیخستگیاالنداریمماکهخستگیوبیمزدکاراین

فضاگشا،هستمفضاگشا،هستمفضاگشامنلحظهایندرکهبینیدمیراخودتاننورافکنزیرشماآیا .افتیم

هستنهجواب،نهاگرنه؟یابشودمنزندگیوضعیتهرواردخردکهدهممیاجازهوهستمفضاگشا،هستم

.استبیهودهماکاریاشودمیعملتانوفکرواردزندگیخردلحظهایندریا. استبیهودهمنکارپس

زندگیهمراهیبدونجهانایندريارابطههرعملیوفکرهرکهگفتموالناگذشتهجلساتدرباشدیادتاناگر

لحظهایندریا،دانیدمیاالنشماپس.کندخمراشماوبدهددردکهاستاینبرايیعنیاست،صغیرباب

باالخرهشماوشدخواهدمزدبیوبیهودهشماکارو،کردخواهیدایجاددردیا،شماستباخداشویدمیتسلیم

بعنوانخوشنامیوسفبعنوانو.کنیدانتخاب.شدخواهیددرماندهوشدخواهیدخستهیعنیشد،خواهیدمانده

ایمشدهانسانوقتیانتخابقدرتوآزادارادهچون،داریدآزاداراده،داریدانتخابقدرتکهدانیدمیخدائیت

.شدهدادهمابه

همباهاشمنکهاستچیزيیاکسیبهمربوطفکراینوکنممیبلندفکريیکلحظههردرآیابپرسیدپس

االنوشدمدرماندهکهامکردهراکارایننقدرایوگردممیغذادنبالچادرآنزیرتو،آنتويروممیوهویتم

درهايجلويکهزدراسگتمثیلو.بکنمخواهمنمیدیگر،کردممیداشتمراکاراینکهشوممیخبردار

جهانیاینچیزهايدرهايجلويبیهودهکهگیریممییاداالنو. نشدهبازدرهااینموقعهیچماخوابیدهمختلف

.دیگرنخوابمهویتیمهمباهاشونکه

رسددر سینه این عشق و حسد بین کز چه جانب می

دل را که آگاهی دهد جز دلنوازي، آگهی؟

جارووشناختیدراشدگیهاهویتهمشماکهوقتیاست؟عشقکیاست،عشقیامامرکزدرکه،پرسدمیمااز

شدهوسیعواستخالیاست،خالی،دیگرنیستشدگیهویتهم، گرفتهراجایشزندگیودورریختیدکردیدو

میاتفاقییکاینکهیعنیفضاگشایی،کنیدفضاگشاییبیاییدشما،بفهمیدتوانیدنمیذهنباشماراموضوعاین

پذیرفتنبراي،پذیرممیرااینآیممیمن،اتفاقاینمورددرکنموقضاوتکنممقاومتمناینکهبجاي،افتد

گشودهوآمدنکشجنسازمابلکه،کنیدعوضشخواهیدنمی،موافقیدباهاششماکهنیستایناشمعنی

نجنگید،باهاشولی،کنیدنگاهرااتفاقآنناظربعنوان،کنیدبازرافضابیاییدشما.یمهستشدنوسیعوشدن
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نهزندگی،خردازاستفادهباراآنکنیدعوضخواهیدمیشماکهاستایناشمعنی،جنگیدنمیاتفاقباوقتی

.نه:گویدمیذهنیمن،نهاست،بلددعوافقطذهنیمن.ذهنیمنستیزه

طورآنراوضعیت،کنیدمیبازرافضاگوییدمیبلهوقتی،بله:گوییدمیلحظههرالستنیرويبعنوانشماولی

میخالءازپرشمادلوقتی،دهدمیتغییرزیباچقدرکهدیدخواهیدودهدمیتغییرخواهدمیزندگیخردکه

بهبودهآنجاچههرو،نیستشدگیهاهویتهمطریقازمادیدو،نیستمامرکزدرشدگیهویتهمیعنی،شود

ما،مرکزبهبیایدعشقاگر. گرفتهراجایشعشقپس،نیستآندیگربهتربیشترچههرلحظههردگفتنمیما

.داشتخواهیموازندگیارتعاشبهراآنهاو،دیدخواهیمدیگرآدمهايدررازندگیورابودنما

اصلهمعشق،دهدمینشانحسدۀ کلمباراذهنیمنکهبینیدمی،ستاذهنیمنة نماینداینجادردحسولی

بیشتربین،گویدمیاینجا،هیگفتمیآنجا،بینمهبازببین،راچی.ببین:گویدمی.دهدمینشانراماوراما

رسد؟میجانبچهازعشقرسد؟میجانبچهازحسادتوعشقاینتومرکزدرگویدمی.بینندنمیمردم

رسد؟میجانبچهازحسادت

آمدیم،بودیمخداجنسازمااول،بودهبینهایتانسانییکاینکهیعنیحسادتاست،بیرونبهمربوطحسادت

استجسمو،استکوچک،استمحدودیتذهنیمن،کردیمدرستذهنیمن،شدیممحدودشدیمذهنوارد

، وقتیرفتهیادمانآن،بودجوريیکخوبدیدیممیخدادیدباوقتیما،داریمجسمیهوشیاريماکهچرا

و.بینیممیآنهادیدیااالنماست،دیدعینکشدههویتهمچیزهر،شدیمهویتهمچیزهاباشدیموارد

و،بشودمادیدشدگیهویتهموبشودزیادشدگیهویتهمیواشیواشچون،زندگیازشدیمقطعچون

.شویممیقطعما،بشودزیادقضاوتوبشودزیادمقاومت

نمیماعملوفکرواردخردوقتی،اندازدنمیمارويرااشسایهدیگرخردیعقوب،زندگیخردهوشیارانهیعنی

ولحظهایناتفاقمقابلدرکندمیمقاومتلحظههرکهزندگیازشدهجدافکريِموجودیکشویممیما،شود

مقایسهخودمانشناختوماارزیابیراهتنهاو.آیدنمیهیچیزندگیطرفازآنورازنتیجهدر،کندمیقضاوت

.است

آنازچقدرکهدارداینبهبستگیدیگرانارزشوداریمارزشچقدرکهفهمیممیدیگرانباخودمانمقایسهاز

وخانهمثل،هویتندهمهستکهچههردنیامالبا،هویتندهمپولبامردمامروزه. دارندماشدگیهايهویتهم

رفتارهايواجتماعیآدابودینوبچهوهمسرودوستودردوباورودانشحتیوزمینچههروملک
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ارزشهاییاینبراساساشمقایسهپس.هویتندهماینهاهمهبا.هویتندهماینهاهمهباعبادتطرزواجتماعی

دهممیاهمیتبه آن منکهچیزهاییآنازچقدررا،دیگرانکندمیارزیابیو،شدههویتهمباهاشکهاست

بیاورمکنممیسعیچههرخوب،داردپولمابرابردهفالنیبینیممیخوب؟داردفالنیهستندمندیدعینکو

یکیحسادتنتیجهدر.آیدمیپیشحسادت،شودمیامحسوديخوب،شودنمی،ببرمباالترراخودم،پایین

.استذهنیمنهیجانهايتریناصلیاز

هرچون.ذهنیمنیعنیحسدحسد،مثلکندمیبیانراذهنیمنکلمهباموقعهابعضیکهبینیدمیموالناپس

راحسداینبایدبزرگیدوهنرمندیداگرواقعاًشما،خواندخواهیمهممثنويدربعداًحاال.استحسودذهنیمن

میآلودهاعمالشوهیجاناتشوفکرهاتمام،باشدحسودکسیاگرکهدیدخواهیمبعداًچون،برداریدمیاناز

.کندمیآلودههمراچیزهمهوکسهمهو شود

ذهنیمندرکهکاريمهمترینماپس.شودمیآلودهداریمماکهچههربینیممیخاندان،باشدآلودهحسدزا

راماحسادتشود،میحسادتسببکه،استدیگرانباخودمانۀ مقایس،بدهیمانجامنبایدکهدهیممیانجام

شود،میمابخشش،شودمیمارمکَشدنبستهسببحسادتشود،مینظريتنگسببحسادت،کندمیفلج

موالناموقعهابعضی.حسدگذاشتهرااسمشهمینبرايشود،میقطعهمخدابخششبشودقطعمابخششو

.دهدمینشانحرصباراذهنیمنمثالً

کندبرهانبرپشتگرعجبچهکندپنهانراخورشیداگرحرص

کهکسی.نگیردازشچیهیچیعنی،بکندپنهانرازندگیخورشیدتواندمیحرصشنیرويباذهنیمنیعنی

،بگیردراخدارمکَتابشجلويکهچیزيیکآنموقعبعد،گیردمیرازندگیخردتابشجلويورزدمیحرص

ذهنیمناستداللهايبایعنی.آیدبرمیکهالبتهآید؟نمیبرذهنیمنخودتراشیدلیلوبرهانجلويآنموقع

.کنیماداره،کنیمکنترلراذهنیمنحرصتوانیمنمی

عشقاست،ذهنیمنمحدودیتهمین،استکلمهیککهاستدرستد،حسازمنظورشکهبینیدمیپس

اینکهلحظهایندراو،ابدیتازهستیمآگاهوشدیمزندهخدابینهایتبهمایعنیعشقاست،یوسفبینهایت

هستیم،بینهایتکههستیمهمآگاه،هستیمبینهایتکهحالعیندر،ایملحظهاینبهزندهما،استابديلحظه

دحسرسد؟میجانبچهازعشقشمامرکزدرببینیدکندمیسؤالشماازاالن.نیستیمردنیمکههستیمآگاه
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اثردرحسد.شویممیزندهاوبهما،رسدمیزندگیوخداطرفازعشقدانیدمیشمارسد؟میجانبچهاز

نید؟بیمیحاالشما.رسدمیمامرکزکردنماديوآنهاباشدنهویتهموبیرونیچیزهايبهتوجه

بامی گویدشدگی؟هویتهمازآید؟میکجاازآگاهیانسانمرکزبهشمانظربه،کندمیسؤالشماازاالن

دلنوازيجزدهدآگاهیکهرادل،کهندارنددارند؟آگاهآنهاما،مرکزدرآنهاگذاشتنوجهانیاینچیزهاي

کهاست،زندگیخودوخداستخود،آگاهدلنواز و تنهاتنهاوآگاهودهندهدلنوازشدلنوازندهیکازغیر.آگهی

.نکنحرکتیهیچاوهمرهیبیگفتهاولبیتدر

تنهاکهدانیدمیشماشما؟درشودمیعملبهتبدیلاینهاشوید؟میمتوجهواقعاًراموضوعاتاینشماخوب

بدهیماجازهبایدو،داریمآگاهانهرااوخودبهشدنتبدیلاستعدادماواستزندگیخودفقطآگاهتنهاودلنواز

شرطوقیدبدوناستلحظهایناتفاقپذیرشتسلیم.شودمیانجامتسلیمعملباکاراینو.کندکارماروياو

هوشیاريهمانجنساز،کندمیآگاهیجنسازوکندمیدلنوازجنسازراماکهقضاوتازقبل،قضاوتازقبل

:گویدمی.کندمیخداجنساز،کندمیخوشنامیوسفجنساز،بودیماولازکهکندمی

همچو پاسبانباش هان، بر بیضهمانند مرغی

کز بیضه دل زایدت مستیِ و وصل و قَهقَهی

هم،استمرغتخممعنیبههمبیضهباشی،مرغتخمپاسبانبایدهمتو،استمرغتخمبرناظرمرغکههمینطور

تويکجاست؟ماابدیتاینومابینهایتاینپرسیدمیشما.ماستذهنمنظوراینجادراست،مرکزمعنیبه

گشودهفضايآنگشاییمیرافضاوقتی.باشذهنتناظر،تسلیمباعقببکشتوگویدمیبنابراین.استذهن

نشانراچیزيذهنهمیشه،افتدمیاتفاقداردکهباشدچیزيآنناظرتواندمیآن،خداستجنسازکهشده

ماست،مرکزفعالًکه،باشیدبایداتفاقاتمرکزآنپاسبانوناظربعنوانشماپس. افتدمیاتفاقداردکهدهدمی

است؟درست

اگرو،خوابدمیمرغتخمرويکهمرغیمانند،باشیذهنتناظربایدباش،آگاههاندوبارههان،باشمرغیمانند

چونبیرون،ازبخورد،بشکندنیایدچیزيیا،برنداردکسیموقعییککههستحواسشدائم بشودبلندهم

تخمتويازرابچهخواهدمیکهمرغیهر،نیستخانگیمرغلزوماًمرغ، حاالاستآفاتمعرضدرهممرغتخم

بله؟.بخوردراآنهانیایدچیزيشغالییاروباهیدانمنمی،کالغیموقعییککهباشدمواظبباید،دربیاوردمرغ

حملهمامرکزاینبهذهنیهايمن،یوسفبرادرانمرتبیعنی،استبیرونیآفاتمعرضدرمامرغتخماینو
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ناظرموقعچرا؟ندهی،نشانواکنشباشمواظبدهدمینشانشمابه،دهیممینشانواکنشماوکنندمی

،بگویدشمابهفضاآنمگر،کنیدمیعملینه،گوییدمیچیزينهشما.تأملبه،مجهزیمزندگیخردبهمابودن

.کنیچکارکهفکرتتوينویسدمی،گویدمیشمابهلحظهآندرفضاآنو

واقعیتسلیمهستیم،زندگیجنسازتسلیملحظهدرولیکنیممیحملدردماوداریمذهنیمنماکهگرچه

بیرون،دریافکرماندرافتدمیذهنماندریالحظهایناتفاقکه،لحظهایناتفاقمقابلدرفضاگشاییلحظهدر

ذهنمانپاسبانهمما،استمرغتخمپاسبانکهمرغیمثلما.دهدمینشانماذهنافتدمیهمبیروندر

. توآناستخبرچهببینیمکنیممینگاه،هستیم

ماشادي،ماۀ قهقوماوصلومامستی،ماستمرکزفعالًکهماذهنیعنیدلمرغتخمازدانیممیمااینکهبراي

هممرغتخمتويمامرکزدر،نیستدیگرجايهیچ،نیستخداپیشمابینهایت،مااصل.شدخواهدزاییده

است؟درست.ماستشدگیهايهویت

جوییانتقامحس،ورزيکینهلثم،رنجشمثل،خشممثل،ترسمثل،کنیممیایجادماکهمنفیهیجانهرو

نگرانیگذشتهبهنسبتتأسفحسیاخود،یادیگرانمالمتبیرونی،چیزهايبهنسبتورزيحرصحسادت،

واکنشیهر،واکنشیهر.بردمیبینازراماپاسبانیچیزهااینجوروآیندهبهنسبتاضطرابآینده،بهنسبت

نمیذهن،اینجاماایستادهیعنیپاسبان.نیستیدذهنتانپاسبانشماکهاستایننشانگربیرونیاتفاقبهنسبت

فعالفعالًهممنفیهیجاناتاینازهیچکدامو،بدارندواواکنشبهرامنتوانندنمیدیگران،بکندکاريتواند

.شدخواهدزائیدهمنبینهایتمرغتخماینازدانممیاینکهبرايچرا؟.شودنمی

جنسازکههمیناینکهبرايخدا،زندگیبهشدنمستیعنیمستی.قهقههووصلومستیزایدتدلبیضهزک

شماوقتی،بشودکوچکذهنیمن،بشودکوچکذهنیمندهیدمیاجازهشمایواشیواشببینید.شویممیاو

دنبالراما،ندهدنشانواکنشاگرذهنیمنشود،میکوچکذهنیمنکنیدمیفضاگشاییوشویدمیتسلیم

ماشودمیکوچکذهنیمن،برویمبگیریمرااشدنبالههیماکهنیایدبوجودمادرفکريو،نکشدخودش

.باشیدمرغتخمپاسبانمرغمثلشمااینکهشرطبه.شودمیبزرگخوشنامیوسفهمان،شویممیبزرگ

اتحاد،شماستمستی،شماستحضوربچهاین،آیدمیبیرونبچهمرغتخماینازمرغمثلکهدانیدمیاالن

ماستشادي،ماستخندیدن،ماستۀ وقهقها،مقطعیماالنچون،اوباماستششدنوصل،خداباشماست

ما. خودمانآنجا؟گذاشتهکی.ذهنتوياز؟دشومیزائیدهکجااز. ماستچیزهمهماست،عشقماست،آرامش
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،شودمیحاملهخانمییککنیدنگاهشما،استحاملگیمثلدرستکاراین،کنندمیهویتهمحدازبیشرا

.استحاملهناایشدیگرگوییممیوشودمیحاملهکهموقعیاز

بدغذاي،نشوخشمگین،نرواسترسزیردانمنمی،نروراهتندباشند،مواظبشهمهکهباشداینطوريبایداصوالً

،مسیح،خوشنامیوسفبههستحاملههمماذهنخوب.باشیمباید؟مواظبیمچقدر،نرواشعهزیر،نخور

موالنا.باشیدذهنتانپاسبانباشیم؟مواظبنباید، قهقههووصلومستیبه،عشقبهمااصل،خدابینهایت

منفیهیجانانهمان،شویدمیخشمگینرویدمیدوبارهفرداازشمااگر.یدباشآگاهیعنی،هان:گویدمیدوباره

شما،بکنخواهیمیکاريهرتوگوییدمیذهنیمناختیاردرراخودتانگذاریدمیدیگر،کنیدمیایجادرا

.نیستیدذهنتانپاسبانپس

***پایان قسمت اول *** 
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غیرِ او، جمله گدا اند اي عمودامن ندارد

شاهنشهیدر زن دو دست خویش را در دامنِ

دامندیگريکسیادیگريچیزاست،آنهمشمااصلکهبودن،وزندگییاوخداازغیرکهبگویدخواهدمی

توجه. استزندگیوخداسترمزاواینجادر. کنکمکمابهبگوییمیعنی.بشویمآویزاندامنشازکهندارد

ازتوانیممیماکهدارند،دامنهایمانشدگیهویتهمهمهکنیممیفکرما،کهگویدمیمابرايرابیتاینکنید

.آنهاستازخواستنکمکذکرشانوفکرمردمبیشتراتفاقاو. بخواهیمکمکآنهاازوبگیریمآنهادامن

میکمکشماکسهمهوچیزهمهاز،خداازغیرکهدیدخواهیدبدهید،قرارنورافکنزیرراخودتاناگرشما

کهچیزهاییاینکهبفهمیمخواهیممیماکی.استقضیهعکساینوخواهید،نمیکمکخداازفقطخواهید،

زندگیآنهاازکهازبس،ایمشدهدرماندهخرمثلخوابیدیم،درشانجلويسگمثلگفتماوماستمرکزدر

کمکمابهتوانندنمیاینها. ندارنددامناینهانفهمیدیمهنوز. شدیمخستهشدیم،درماندهندادند،خواستیم

بیت؟اینافتدمیجااین. بدهندزندگیمابهتوانندنمیکنند،

متوجهچرا،بفهم،مندوستايیعنیجان،پدرايیعنی،عمواي، عمواياندگداجملهاوغیرندارددامن

ازراپولمانازمقداریکناراحتی؟اینقدرچراها؟شدگیهویتهماینبرايکشیمیراخودتچرانیستی؟

.دادیمدستازراپولماندامن. شویممیناراحتچقدرببینید،دهیممیدست

همکدامهیچبه. رادنیادستیکبااندگرفتهراخدادستیکباهابعضی. بزنراخودتدستدوگویدمیحاال

تواناییکهشاهیدامندرشاهنشهی،دامندر. بزنراخودتدستدورا،خویشدستدوزندر.رسندنمی

میکاملتسلیمزنی؟میراخودتدستدوجوريچه. خداستاست،زندگیشاهنشاه،این. داردشمابهکمک

این. کنیدبازجااتفاقبهبایدنیستید،اتفاقموقوفشمالحظهایندراینکهتشخیصیعنیکاملتسلیم. شوي

میوجودبهزندگیرالحظهایناتفاق. کندمیکارقضاقانوناساسبرزندگی: کهایمگفتهبارهاوبارهاقبالهم

را؟ابیاتاینبخوانیمچقدردیگر. آورد

عللموقوفنهاستفیکونکناوکاربپذیرنفختزرودهدتجاناودم

خرابرامازندگیکهاستبیرونیعللیا. استالزمبیرونیعللبشودزندگیمازندگیاینکهبرايگوییممیما

چهاربهشود،میوارداودمفضاگشاییاثردرفضاگشایی،اثردرلحظهایندرکهاوستدم:گویدمی. کندمی

اوکار. بپذیرنفخت،آیهازنفخت،زرودهدتجاناودم.دهدمیحلراهدهد،میخردما،بهدهدمیجان،مابعد
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دوبایدشماشما،برايکندکارفیکونکنباشدقراراگر. شودمیوباش،: گویدمیاوهم،اوکاراست؟جوريچه

هیچاز. بخواهیخداازهم،بخواهیبیرونازهمشماکهشودنمیاینطوري. اودامنبهبزنیدراخودتاندست

. گیرينمیکمککدام

ماتواندمیآیا،هاشدگیهویتهمدیدبیرونی،دید. بکندشمابهتواندنمیکمکیبیروندانیممیدیگرکهاوال

سويبهراما. استجسمیدیددید،این. استغلطدیداین. تواندنمیبدهد؟نجاتایمافتادهکهچاهیازرا

. دارندزندگیهاوضعیتکهگویدمیمابهدیداین.بردمیدیگريوضعیتیکسويبه. بردمیجسمیخداي

. افتادهطلسمبهانسان. دیگراستغلطهمین

استاینازعبارتخاکیطلسم. استخاکیطلسم،این: گویدمی،خواندخواهیممثنويدردید،خواهیمپایین

اینخوب: گویدمیماذهناینکهبراي. استدرستکاماللحاظیکاز،ببیندجسمیهوشیاريدیدباانسانکه

دیداینولی. شودنمیبهتراینازدیگرکنممیفکرهمذهنمبابینم،میدارم،حستاپنجدیگر،استاینطوري

. استغلط

اینازقسمتیهمحسداین. شديطلسم،شويمیزندانیذهنتتوي. رسینمیجاهیچبه،کنیمیعملتو

ولی،زندمیضرروکندمیآلودهراچیزهمهاست،مضراست،بدحسادتدانیممیماها،حسادت. استطلسم

بهزنیمنمیرادستماندواینکهبرايشویم؟میزندانیحسادتاینتويکهکنیممیچکارپس. آیدمیخوشمان

. یعنیخدادامنشاهنشاه،دامن

دیدیممااگرو. ندارددامناوازغیرچیزيکهکنیمدركتوانیممیماهمیشه،برايباریکوهمیشهبرايولی

موالناازفهمید،میکهشما.دارددامن: گویندمیعموم،کلیطوربهدیگر،ذهنیهايمنیوسف،برادران

اگر. بیایدفضاگشاییاینازخردبگذارید. ندهیدقرارالگوراآنهارفتار. نکنیدباورراجمعحرفید،اشنیده

میموالناچهبرايپسباشید؟حسودبایدهمشماحسودند،وبندندمیرافضاکنندمیستیزهمردمدیدید

.موالنادهدمیزندگیدرسشما؟خوانید

بعضیدارند؟دامنرفتارهابعضیآیاخوانید؟میچهبراينکنید،عملوبگیریدیادخواهیدنمیرابیتایناگر

اینازرفتارها،اینازخواهیممیچهبچسبیم؟ماکهدارنددامناینهاکنید،ارزیابیشماما،هايعبادت

ناظر،حضورعنوانبههستیدذهناینپاسبانکهحالیدر،بپرسیدبایدهمیشهشما. نداردمعنیهیچاعمالمان؟

. کنیدنگاهذهنتانبهناظرحضورعنوانبهبشوید،تسلیمکنید،بازرافضااینیعنی
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تابرسم؟خواهممیچهبهاصال؟چهیعنیدارد؟معنیچهاصالاین،االنکنممیدارممنکهکارياین: بگویید

االنمنکهداشتنتیجهاگرکاراینشدم،گرفتارشدم،ماندهوخوابیدمسگ،ببخشید،مثلاین،درِجلويحاال

آیا: بگویید. بدهیدقرارسوالموردرارفتارتانوراخودتانبایدشماشوم؟نمیآزادچرامن. نبودمصورتاینبه

نگرانی،مثلترس،مثلخشم،مثلذهنیمنِهايگرفتاريازمرا،مناعمالومنرفتارهايومنفکرهاياین

هویتم،همآنباکهبیرونیچیزهايدامنچسبیدنونقصحستنهایی،حسمثلحسادت،مثلاضطراب،مثل

. نکنیدتلفراوقتتانشما. اینکندنمیکارداردپسنکردهاگرنکرده؟یاکردهرها

راهاشدگیهویتهماینمنفعالحاالکهبگوییدتوانیدنمیشما. دستیکنهزنیممیراخودماندستدوپس

،شدآمدیم. شودمیچهببینمبچسبم،راخدادامنخواهممیهمدیگرطرفاز. چسبیدمرااینهادامندارم،نگه

دستازرااینهاعقلمبیمنمگردارم،راامشدگیهویتهمنشداگر،کنیممیولبعداًهمرااینهاشداگر

.عمواياندگداجملهاوغیرندارددامن:گویدمیکنیدباورشما. شودنمیاینطوريبدهم؟

ونداکردهدركجهاناینبهآمدنازراخودشاناصلیمنظورکهگویدمیرازنانیومردانقصهدارداالنبله،

:گویدمی. استزندگیمنظورغم،. نیستگرفتارينیست،غصهغماین. دارندغمی

رو در آتش تا به شبمانند خورشید از غمش می

گرد خوش بر بامِ او همچون مهیچون شب شود، می

دنیاحسشتاپنجباکههرکسیاست،روزوستاخوبیدیدخیلیاینمانظربهکهذهنیمندیدطرزاینیعنی

منگویدمیکند،میقضاوتشدهشرطیقدیمیفکرهايآنباذهنش،بهدهدمیرانتیجهوکندمیتجربهرا

یادگرفته،قبلازفکريالگوهايفکرهایش،اساسبر،استآنطوريواستاینطوريبله،وکنممیدركوبینممی

درراهایتشدگیهویتهمبیاتو: کهگویدمی. برداردستدیداینازتوگویدمیولی. استروزاینبرایش

.بشناسهستیبیضهپاسبانکهحالی

چهاز. داریدراچیزيچهحرصکشد،میبیرونراشماچیزيچهکهدیدخواهیدباشیدذهنتانناظرشمااگر

کنند؟میناراحتراشماچیزهاییچههست؟چیآنجاکنید،نگاهذهنتانبهشماخواهید؟میزندگیچیزي

آنهاند؟هستچهآنهاگرددمیآنهاحوشوحولفکرتانوهستندذهنتاندراالنکهچیزهاترینمهمشمابراي

کردیدتفویضودادیددستازیوسفعنوانبهراخودتانهویتیعنی. هویتیدهمآنهاباشماکههستندهمانها
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روزآنهادیدو. باشمهمخواهممیوهستندمنمرکزاینهاچونمن،جسمماالنگوییدمیشماو. اجساماینبه

. نیست،استمن

رنجشتانیاکنیدمیشناساییرادردتانکههمیناندازید،میونیستماینمنکنیدمیشناساییشماکههمین

. مرغتخماینازشودمیآزادشماازمقداري. شویدمیزندهشماوآیدمیبیرونبیضهآنازاونوراندازید،میرا

.بلهباشد؟اوبهشدنزندهشماذکروفکربایدآیا: گویدمی. مرغتخماینازشویممیزاییدهماتدریجبه

راهایتشدگیهویتهمتواینقدریعنی. استهوشیارانهدردهايآتش،آتش،دررومیغمشازخورشیدمانند

جنسازماچون،شودمیبازفضابیرونشودمیکشیدههویتتوقتی. بیرونبکشراهویتتوبیندازوبشناس

تويازکنیدآزادراخودتانوبشناسیدراهایتانشدگیهویتهمتمامکهکنیدفرضشما. هستیمفضاداري

ذهندیدبادیگر. نهایتبیشود؟میاندازهچهبهشود،میخالیشمامرکز. نیستماینهاکهمنکهبگوییدآنها،

.کردیمصحبتقبالو،داشتیددردوصبرولی،بینیدنمی

مالمترادیگراندردهایمانومسائلمانبرايکردیمعادتکهشنویدمیراچیزهاایناستاولتانروزاگرشما

ایجادغلطمدیدباکردم،ایجادامذهنیمنباکردم،ایجادخودممنرااینهاکهنگوییمنرویم،بارزیرکنیم،

میفراراولشنود،میکهاولذهنیمنیک. آیدمیبدمانشنویممیکهاول،کهدانیمنمیماکهرااینهاکردم،

وپدرکرده،راکاراینسیستمکهبینممیذهنمبادارممنکهچهیعنی: کهگویدمی.برودبارزیرتواندنمییاکند

.بیندمیآنطورياست،بدمدیرمهستند،بدهایمانبچهکند،میایجادداردهمسرمکردند،راکاراینمادرم

چرامردم. استدردناكخیلیخودشاینکردم،منبگویدبکند،مسئولیتقبولوبرودبارزیرآدمایناینکه

لحظهایندرآنکیفیتوهوشیاريمسئولکهبپذیرندبایداینکهبرايي؟ابرنامهچنینبهکنندنمیگوش

کی. باشدپهلوانآدمبایدرود؟میبارزیرکی. کنندمیایجادرادردهایشانکههستندخودشانوهستند

گرفتیمیادمااینکهبرايچرا؟. اندکمبسیارگیرد؟میعهدهبهلحظهایندرراشاهوشیاريکیفیتمسئولیت

آید؟میبدمحرفاینازمندانینمیتوزدي؟راحرفآنچرااستمعلوم،کنیمیناراحتمراداريتوبگوییم

.بشومعصبانیمنکهکرديعمداًآید؟میبدمرفتارآنازمن

ازکهداندنمی. باشداینطورينیستالزمو،استیکیرفتارِقربانی. استیکیحرفقربانیکهفهمدنمیرااین

بنابراین. استآرامشواستشاديجنسازخداداندنمی. خداستجنسازداندنمی. استفضاگشاییجنس

بپذیردآدماینکه،دارددردرفتنبارزیر. دارددردخودشاستشدگیهویتهمازپرمامرکزاینکهشناخت
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انسانهااینکه. دارددردآگاهیایندارد،درداین،نیندازدمادرشوپدرگردنوکردهایجادرادردهایشخودش

راخودشخواهدمیذهنیمنهرکنند،حفظاصطالح،بهاینرسیاصلماند،اصلطبقراذهنیمنخواهندمی

.کندحفظ

ذهنیمنخوب. هستچهجریانکهکنیددركشماخواهدمیموالنا. کندذوبراذهنیمنخواهدمیموالناو

رنجشبهخودمحفظبراي. کنمحفظراخودمخواهممیمن: گویدمیمانداصلطبقذهنیمن. آیدمیبدش

باشدنهویتهمبامقاومت،بهستیزه،بهقضاوت،بهمحدودیت،حسبهام،جوییانتقامبههایم،کینهبههایم،

. برویدآتشدربایدشماپس. دهمنمیگوششماحرفبهمن. دارماحتیاجمنآفلچیزهاي

یکی. شنویدمیگوشدوباشمایعنیرده،نممادرنامخوشیوسفیعنیهست،هميادهندهگوشیکولی

آتشچرا؟نرود،آتشتوي. نپذیردخواهدمیکند،ستیزهخواهدمیکند،انکارخواهدمیکهاستذهنیمنگوش

اینشاديدرواقعوکنیدبازفضادفعهدویکیشما. هوشیاريشما،اصل. نامخوشیوسفهمیکی. سوزاندشمی

. کنیدنمیرهاکنید،تجربهراآنخردوخال،اینشده،بازفضاي

من: گویدمی.استشبحضورذهنی،منبرايچوننبینی،دیگرذهنبایعنیبشودشبوقتیگویدمی، بله

کنیدفرض. منبراياستروزاین،استدرستاینکنم،فکرذهنمبابشنوم،گوشمباچشمم،باببینمخواهممی

.خواندخواهیمبعداًو. بدهنددستازراشانجسمیهوشیارينترسند،مردم. نماندجسمیهوشیاريهیچ

اگرآنوقتچونبشود؟پریشانخواهدمیحواستبخوابیخواهیمیشبوقتیتوچطور: کهگویدمیمابهموالنا

نمیفکرتوحستتاپنجحواست،شدنخرابازچطورشنود،نمیگوشتبیند،نمیچشمتدیگربخوابی

هوشیاريبهوکنیپریشانراهایتقضاوتوحسپنج،حسهایتخواهیمیکهاالنولیخوابی،میترسی،

جوریکهماینهست،بدخوابیدنمگرنکردي،راتجربهآنمگرترسی؟میچرا.ترسیمیبشويزندهحضور

.هستخواب

بهکنشروعماهمثلزندگیبامبرخدا،بامبرصورتایندرندیديدیگرجسمیهوشیاريبااگریعنی

یاکندجاروراشدگیهاهویتهمبدهد،دستازراجسمیهوشیارياینانسانشودمییعنی.درخشیدن

پخشرانوراینوبگرددجهانایندرمرتبوبگیردنورخداخورشیدازوبشودبینهایتدور،بریزدبشناسد

.هستیدياباشندههمچونیکشماو؟کند
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پیغام،انبیابودند،جنسآنازهست،جزوشهمموالناخودآوردند،پیغامکهآنهاییانبیاکهگویدمیپایینو

بهشدنزندهمنظورهاست،همهازمهمترکهجهانایندراصلیشانمنظورفهمیدندکهبودندکسانیآوران

همتمامکردند،تمامراجسمیهوشیاريو،آتشتورفتندو،بودهاینذکرشانوفکرتمامو،اوستبینهایت

میشبدرو،گیردمینورخورشیدازکهماهمثلاالنودورریختندکردند،جارومرکزشانازراهاشدگیهویت

. بکنیدراکارهمانبایدهمشماند،اکردهو،کنندمیراکارآنپراکند،

درگهیواهللا مبارك حضرتی، واهللا همایوناختران تا صبحدم چوبک زنانبر بامِ او این 

چرازندگی،بامبر،خدابامبرشدند،زندهاوبینهایتبهشدند،زندهحضوربهکهکسانیهمینیعنیاختراناین

وهستندمشرفکسهمهوچیزهمهبهو،شدندبزرگبینهایتکردند،پیدابینهایتریشهکهاینبرايبام؟بر

زندهزندگیبههمهکهتاقیامت،تا،هستنداوبینهایتبهشدهزندهانسانهايکهاخترانیاین.دهندمینور

بزرگیبامدرنواختنهمبهراچوبدوتایازدنطبلمثلبودهرسمیزدنچوبک.زنندمیچوبکاینها،بشوند

زندهاوبینهایتبهاگرشمایااولیایاگویدمیپیغمبراناینپس.کندمیزندگیبزرگییکاینجاکه،شاهیمثال

.زنیدمیچوبکخدابامدربشوید

میپخشراهوشیاريمنهستم،جهانایندرایزديهوشیاريپاسبانمنکههستاینزدنچوبکمعنیو

بهمنحرفهايبهدادنگوشیامنباهمنشینیباانسانهادارم،میوازندگیارتعاشبهراهاانسانمنکنم،

.شودمیساطعمنازنورایناالبد،الیهستمزندگیخدمتدرمنو،شوندمیزندهحضور

زندهاینجاکهبزرگیهستیم،ماکهاینجایییعنیحضورپیشگاه،یعنیحضرتحضرتی،مباركواهللاگویدمی

اهللاو،حضرتیمباركواهللاهستیم،خداپیشگاهدرهستیمماکهاینجاییخداست،خودکندمیزندگیوهست

درگاهاینماو.هستايخجستهبسیار درگاهاینواهللادرگاه،یعنیدرگهخجسته،یعنیهمایوندرگهی،همایون

ازخرمثل:گفتگفت،چیامروزموالناکهددیدیها،شدگیهویتهمپیشگاهبهکردیمتبدیلراخجسته

من:گوییممیفکراینبراساسوکنیممیبلندوفکرتويرویممیلحظههرخرگهی،یکتورویممیدرماندگی

.دانممی

نوراگرخورشیدمثلوآتشتوبرویمهست،چیاصلیمانمنظوربدانیمبکنیم،عملراقبلیبیتاگرکهحالیدر

ماازنوريیکشویم،میتسلیمماکهلحظههرکهاینبرايخورشید؟گویدمیچراسر،آخربله،،بیندازیم

آنتوي:گفتهستیادتان.کندمیخورشیدجنسازکند،میاوجنسازراماتسلیمیهرشود،میساطع
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یکپیشگاهدرکهبدانیممااوال.کندمیآزادطورياینگویدمیرااصلیوجودداردما،اصلیوجوددلبیضه

اینهمهبگویند،زنندمیهمبهراهاچوبزنند،میچوبکموالنامثلهاییآدماوبامپشتدرهستیم،بزرگی

خودبوده؟کیبزرگاینکرده،خلقموالنابوسیلهرااینهابزرگییکیعنیچی؟یعنیشمسدیوانومثنوي

.خداخود،زندگی

نبایدنهنه،بیفتد؟بداتفاقبایدبله،هست؟مباركبلههست؟خجستهپیشگاهاینهستیم،اوپیشگاهدرماآیا

آدمخانهاینجاباشیدمواظبگویندمیمابهزنند،میچوبکاخترانایندیگر،گویدمیراهمینداردبیفتد،

آدمیکاینجایعنیچی؟یعنیدیگر،زدندمیچوبکشاهدانمنمی،وزیربامپشتمثالقدیم.هستبزرگی

میرااینماخوبگوید،میمابهکند،میزندگیاینجادرکهخداستخودمهمآدماینکند،میزندگیمهمی

دهیم؟میادامهذهنیمنوسیلهبهنامبارکمانوبدمانکارهايبهراکارهاهمینیا؟فهمیم

نامباركفکربکنید،نامباركعملهست،خجستهکهزندگیاینپیشگاهدرذهنیمنبانبایدشماگویدمیبیت

مثلماپس. کندعملوکندفکرشماطریقازشاهکهبدهیداجازهبایدخجسته،پیشگاهایندر.تانمنبابکنید

بزرگییکاینجاکهدانیدمیشماو،ستازندگینورنور،اینوبیندازیمنوردائماکهبشویمبایدستارگانی

کهاینبراي.باشدخجستهبایدعملیهروفکريهرچیزي،هرو،کندخلقخواهدمیاوکهکندمیزندگی

واضحشود،میناخجستهذهنیمنبعنوانکنیدخلقشماکند،خلقاوباشیدموازيشمابایدباشدخجسته

هستند،انبیاآنمنظورممنگویدمیدارداالناست،

رستند از دامِ زمین، وز شرکت هر ابلهیآن انبیا کاندر جهان کردند رو در المکان

زندهبودند،تناینتويوبودندجهانایندرکهحالیدرانبیااینهستند،وبودندانبیاهمانشانمونهپس

دامنکهنبودطوراین.المکانبهکردندروکردند؟کارچیتن،بهنسبتبودندنمردههنوزاصطالحبهبودند،

بکنید،خودتانازسوالییک.نداشتنددنیادررومردمبقیهمثلهاایننبودند،دامنکهباشندگرفتهراهایی

المکان؟بهیادنیاستبهرویممنیاآ:بگویید

وشماکنیدمیفکردنیااینازچیزيیکبهراجعلحظههرباشیماگردنیابهروهست،یکتاییفضايالمکان

هايچیزبهمربوطفکريهرفکر،آنبهپریدمیفکراینازهیکند،نمیرهاراشمادنیااینچیزهايفکرهاي

پسالمکان،بهکردندروبودند،تناینتويکهحالیدراینهاگویدمی. داریدجهانبهرويپس.هستجهاناین

کردند؟کارچیبنابراین
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هویتهمهمینفرمفرم،تلهیعنیزمینتلهزمین،تلهدارد،کششعلتاینبهزمیندامزمین،دامازرستند

وزیبامانظربهوشنویممیگوشباراصدایشوچشممانبابینیممیمابیروندرکهچیزيهرست،اشدگی

اینوستاهویتهمبیرونیچیزهايباکهکسیو.ستادامیکاینببلعد،راماتوجهتواندمیوآیدمیدلربا

.بزرگترهايدامبهشودمیکشیدهداردست،اآنجنسازنتیجهدروستامرکزشدرشدگیهویتهم

اینسوالحاالدارد،دامصورتشودمیمعلومپسرستند،جهانایندرصورتوفرمدامازانبیااینگویدمی

وشمابینیم؟میمابینید؟میراجهانیاینهايفرمداموصورتهادامبینید؟میراداماینشماآیاکههست

وکنندمیجلبوکنندمیجذبرامنتوجهکهراچیزهاداممنکهکندسوالخودشازبایدکسیهروبنده

بینم؟میبیفتم،دامبههستممکنو،شوممیکشیدهمن

ومامرکزبهبیاوردراخودشبتواندکهچیزيهربیندازند،دامبهراماما،مرکزبهبیایندتوانندمیفرمهاتنهانه

میآنطلسم.بینیممیآنعینکپشتازراجهانماآنازپسچونافتادیم،آندامبهمابدهقرارمامرکز

فهمیدندکهبودندانسانهاییگویدمی.دیدخواهیمراجهانآنعینکبانیاوردیمدرراآنکهزمانیتا.شویم

رااودامندستدوباداشتندرااوغمفقطبنابراینست،ااوبینهایتبهشدنزندهوهستچیاصلیشانمنظور

درماهمثلشد،تمامجسمیهوشیاريوشدتمامذهنیمنوگذشتنددردهاایناز،شدندتسلیمگرفتند،

.درخشندمیاوآسمان

ابلهابله،هرشرکتازهمهازمهمترو،رستندزمیندامازکهبودندهاییآدماینهاوآوردندپیغاماینهاوبلی،

بلنددارد،ذهنیمنکهابلهیهر.آنهادادنقرارشریکیعنی،آنهاشركیعنیابلههرشرکتذهنی،منیعنی

راخردراهمنکنم،میمقاومتمنکنم،میقضاوتمنکنم،میستیزهمندانم،میمنمن،:گویدمیشودمی

.دارمذهنیخدايیکمنبندم،می

اینودانممیمنکهشدنبلندخوداصالکند،میمنعکسذهنیخدايیکذهنیمناینبالفاصلهکهاینبراي

بلندکهکسیهرخدا،برايدادنقرارشریکیعنیشرکتست،اشرکتست،اشدگیهویتهمفقطدانستگی

تعییناوراشماعملوفکرلحظهاینکهگویدمیدارد.کندمیشریکخداباراخودشمن،گویدمیشودمی

مقاومتوبنددمیرافضاداردمنودادهقرارخدابرايشریککهکسیهر.باشیدفضاگشابایدشماو،کندمی

.بیایدایزديخردگذاردنمیو،کندمی
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هر،گویدمیشودمیبلندیکیوقتییعنیگوید؟میچیکنیدمیتوجهدارد،اثرمارويابلهیهرشرکتو

من،مذهبهستم،توازبهترمنمن،باورهايمن،پولمثال،گویدمیکندمیبلندمرکزشعنوانبهکهراچیزي

.داردداموراشماکندمیتحریکباال،آوردمیرااینهاهمهدانمنمی

بهارتعاشبهراماداشت،سازندهاثرماروياومرکزعشقشدیم،میصحبتهمماموالنابااگرکهطورهمان

همین.شناختیممیراخودمانجوهر،راخودمانمرکزيهستهوراخودمانبودنمایعنیداشت،میوازندگی

خودوشركازراخودشآدمکههستاینراهیک.ذهنیمنبهکنندمیتحریکراماذهنیهايمنطور

.کنندمیپخشدردوکنندمیحملدردکههاییآنمخصوصاکند،حفظهاآدمذهنیمنوخواهی

هویتهمکینهباست،اهویتهمرنجشباست،ارنجشدارايمرکزشکند،میحملدردکهکسییعنیشرك

هیکهکسیست،انگرانکهکسیدارد،اضطرابکهکسیترسد،میکهکسیدارد،خشمکهکسیست،ا

شركهمهاینهاکند،میتنهاییحسکهکسیافتاده،جداکهکسیکند،مینالهکهکسیخورد،میافسوس

.ستاشرکتوستا

رااینهاکهکسیهردادیم،ماندادهمابهخدارادردهاایناصال.داردذهنیمنداردراچیزهااینکهکسیهر

حملبایدرادردهمهایندانیدمیکجاازشماباشد،داشتهرااینهابایدکهداندمیکهستاایننشانگردارد

میاثرهمهروي،گذاردمیاثرشمارويتنهانهست،اابلههرشرکتاینکنید؟پخشبایدجهاندروکنید

.گذارد

اثرهیچوگردممیدارند،منهستند،خداشریککههاییآدمبینروممیمنکهکندادعانبایدهمکسهیچ

کاراینکهستاهمینبراي.کنیمحفظراخودمانبایدو.پذیریممیاثرست،اغلطاندرغلطاینپذیرم،نمی

گویدمی،کشیممیزحمتهمهاینمثالماکارحتی،اینبهخنددمیشیطانهاموقعخیلیشود،میسخت

پیغامآنورازخواهیدمیچقدرشماخندد،میموالنابهشاید.گذارمنمیمنولی،بکنیدراتانسعیشماحاال

اینهاخدا،بهنهکندمیگوشمنبهداردابلهیهر.بدهدگوشکسیگذارمنمیهستمشیطانکهمنبیاورید؟

م،هستمسلطخیلیمنکرده؟گوشنفرچندحاالتاببینمآوردي،پیغامآنورازشماموالناايهستند،مننوکر

.گویدمیشیطانرااینها

ساختهراماکنیم،پیداتکاملماکهستااینخداخواستزندگی،ضربانکهداندنمیراچیزيیکشیطانولی

اینبودهموفقحاال،تابودهموفقاوکههمچقدرهردارد،اثرکارهااینبنابراینبشود،زندهخودشبهمادرکه
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اینحواستانتمامبیرون،آییدمیکهصبحبایدشمایعنیست،اشیطانکاردرديایجادهرکند،ایجاددردهمه

کنم؟نمییاکنممیایجاددردمنکهباشدباید

وبودیدشیطاننوکرصورتایندرکردید،رنجیدهراکسیکردید،خشمگینراکسیکردید،ایجاددرداگر

.ستادردذهنیمنمحصولبهترینست،اذهنیمنمرکزيهستهدردچونست،اهمشرکتوستاهمشرك

بشودزیاددردشآدماگرکند،میبیهوشراماکهستادردکند،گیجتواندمیرامادردکهاینبرايچرا؟

هاپیغاماینفهمد،نمیدرختاندازهدرختی،هوشیاريسويبهرودمییواشیواشپایین،آیدمیهوشیاریش

.بگیردتواندنمیرا

معنیبرایشذهنش،تويبرودگذاردنمیکند،میردبگیرد،تواندنمیراهااینباشدداشتهزیاددردکهکسی

می توانید برهید؟ آیا در حالی ابلههرشرکتبداثراتازوزمیندامازشماببینیمپسبلهچیزها،ایننیستدار

بزنید،آنهادامنبهدستبگیرید،جهاندرراچیزهاآنوبکنیدکه توي تله هستید بجاي اینکه رو به جهان 

. گویدمیرااینهاداردبزنید؟خدادامنبهدستوکنیدنگاهالمکانبهبرگردیدوکنیدرهارااینهاتوانیدمی

چون آهن از آهن ربابربوده گشتند آن طرف، 

پرّ و پا پرّد کَهیزان سان که سويِ کهربا بی

خودشبندهراما،کندمیسعیداردخیلیشیطانکهاستدرستکه،بینیدمیپسور،آنبهشدندربودهاینها

کهببینیدبشویم،هویتهمآفلچیزهايبامرتبماکنیم،پخشدردمابپرستیم،رادردهایمانمادارد،نگاه

. باشدآنازبهترکه،کنیمآنجایگزینیکیفوراندادهدستازراشدگیهویتهمیکماداریمتمایلچقدر

دیگرانبهو،بگذاردآنجايبهبگیرددیگریکیخواهدمیفوراگرفتهطالقمرد،چهزنچهحاالکه،کسییک

. بشودهویتهمآنبادوبارهکند،جایگزینیعنیاست،قبلیازبهتردارممنکهاینببینکهبگوید

یاخدا. کارایننیستدرستنه،است؟درستاینو.گذاردمیجایشدیگرباوریکنکردهدورراباوريکی

بیضهاینبالخرهما،ایمگرفتهکیپ. توبیایدنورجاآنازباشد،خالیجایشاینبگیردشماازراچیزيزندگی

جاآنازکنینمیجایگزینوقتی. جایگزینیبادوزدمینآکند،میپارهراقسمتشیکهیاست،ذهنآن،گفت

شمااززندگیراچیزيپس. بینیدمیراالمکانشماآید،مینورطرفآنازشدهبازپنجرهیکآیدمینور

. نکنیدجایگزینگیردمی
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کیکشید،رااینهازندگییعنی.شدندربوده،شدندزندهاونهایتبیبهکهانسانهاییانبیا،همیناینها،گویدمی

جذبخواهدمیو،بگردمنبسويکندمیصدارامازندگیگفتیمبارهالحظه،هر. زندگیجاذبهرا؟اینهاربود

از.کندجذبتواندنمیبشویممادهجنساز. بشویماوجنسازبایدکندجذبرامازندگیاینکهبرايولی.کند

کرد،نخواهدجذبراشماخدازندگی،داریدنگهرادردهایتانشمایعنی،کندجذبتواندنمیبشویمدردجنس

.ربودنخواهد

قطرههیافتاده،گیرگلتوکهايقطرهشبیهزمیندام. زمیندامازوابلههرشرکتازربود؟کهازربود

بهبرومبایدآريگوییممی،فهمیممیرااینماذهناًهاموقعبعضیگرفته،راپایشهملگ،دریابهبرودخواهدمی

بهشمااست،وصلمابههمروابطوسیلهبهابلههرشرکت.کشندمیگرفتندرامابیرونیچیزهايولی،خداسوي

آنهاتاآنهابهبدهیدوقتتانشمادارندتوقعشماازنفرچندینکهببینید،کنیدتماشاراذهنتانفردیکعنوان

من،کنمتلفراوقتمخواهمنمیمنبگوییدباشیدخودتانوقتصاحببخواهیدشمااینکهمحضبه. کنندتلف

. شودمیشروعتهدیدشودمیشروعهاگلهفورا،کنمپیشرفتخواهممیمن،کنمکارخودمرويخواهممی

ازبزندزنگداردتوقعیکی.دیگرکسبهراجعکنیدغیبشماشما،بهبزندزنگمثالشماداردتوقعیکی

غصه،دیگراستهمینهمماهمسربابابگویید،کنیدگوشبایدشمابگویدراهمسرشبدیهايبگوید،همسرش

بداوضاعاز،بکندیکیازگلهخواهدمییکیآن،بزندسیاسیحرفخواهدمییکیدیگر،چیزیکیکینخور،

. شودمیناراحتنگوییدبله،بگوییدهمشمابگوید

زمیندامدرکهنیستکسهیچزمین،دامگویدمیاینکه. کنندنمیرهاراشماذهنیهايمنکه،بینیدمیپس

چیرااطرافشذهنیهايمنکند؟کارچه. کندکارخودشرويراحتیبهباشدآزادکهنیستکسهیچ،نباشد

گویدمیمثلکند؟کارچیراهایشبچهوهمسرکند،کارچیرافامیلشکند،کارچهرادوستانشکند،کار

مرتبچون،شدندجذبزندگیآهنربايوسیلهبهکهبودندآهنیاینهاآنمثلدرستکشد،میراآهنآهنربا

. خداآهنربايبابشوندکشیدهکه،شدندمیآهنجنسازمرتب،کردندمیکارخودشانروي

پايودستحاضریدشماآیا.نداردپاودستکاه. کهرباستسويکاهشدنکشیدهمثالشزندمیمثالییکو

وکناربگذاریدرااینهمه،برسدحضوربهبکندراکاراینبایدآدمدانم،میمنکهاینذهنی،دانشذهنی،

. دانمنمیمندانم،نمیکهکنیدآوريیادخودتانبهلحظههرحقیقتاو؟بشویدتسلیم
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اتفاقاینوآوردمیوجودبهشمابرايرااتفاقاست،لحظهایناتفاقصاحبزندگیکهکنیدقبولواقعاشما

:گفتاستیادتان. آوردمیوجودبه،اوبهشدنزندهیعنیزندگی،اصلیمنظوربهراشماکه،استاتفاقبهترین

خدابامدراینها،گذاریدمیرااسمشچیهرحاالاولیاوانبیاوآورانپیاموموالنامثلبزرگاناختران،این

. استايخجستهپیشگاهاینجاکهباشیدآگاهشماو،هستیمنگهبانماگویندمیوزنندمیطبلزنند،میچوبک

. دانممی:بگویید،نشویدبلندلحظههرو،باشیددانشبیوپابیوپربیبایدشماداناوخجستهپیشگاهدر

ذهنمرغتخمشاهدگویدمیهمینبراي. شودمیبلندفکریکصورتبهکهکسیدانم؟میمنگویدمیکی

بینیدمیهستیدذهنتانناظروقتی. فکرعنوانبهشویدنمیبلندشماهستیدتانذهنناظرکهموقعی. باشید

افکننورزیرراخودتاناگر. فکرازاستفادهبدونبودنهوشیاربودن،آگاهیعنیحضورهوشیاريخوابیده،ذهن

. هستیدآگاهشمافکروسیلهبههمیشهکهدیدخواهید،بدهیدقرار

هوشیارياینو،نکنداستفادهفکرازیعنی،باشدصفرفکرشولی،بشودهوشیاربشودآگاهآدمکهشودمی

،بکنیدخودتانازسوالیکشما. شودمیکشیدهپرد،میپابیوپربیکهرباسويبهکاهپس. استحضور

چیزيچهاست؟چیمنفکرهايانگیزهاست؟خشماست؟ترساست؟چیمنپايوپریامنبالوپربگویید

کهبگیریدمحکمراجایییکشماوبکشدراشماآهنربایییککهشودنمیبروم؟طرفآنبهمنکهگذاردنمی

ترس،استترسحتمااست؟هیجاناتشوید؟نمیکشیدهکهگرفتیدجهانایندرراچیشما،نشویدکشیده

.گفتماالنهمیناست،آنازیکی

سبکایناینکهبرايرویمنمیحضورهوشیاريبهما،گویممیدوبارهبخوانم،راقسمتاینخواهممیهمبعدا

دركشبیهچوندهدمیکاذبامنیتمابهاینداریمعادتآنبهکهقضاوتهاییوحستاپنجوسیلهبهدیدن

ودانشحسمابهباشیمهمهمثلمااینکه. اندگرفتهراچیزهادامنهمههستند،اینطوريهمهکهاست،همه

ذهنیمندراالنمنپايوپرو؟شوممیپابیوپربیکیمن: استاینسوالپس. دهدمیکاذبامنیتحس

.کنیدپیداراایناست؟چی

صحبت تصویرِ او یک مایه را نَبود زهیبیدر زمیننرویداو نُزلیانزالِدانکه بیمی

بیرزق،روزي،معنیبهزلنُبرکت،گوییممیاینجاکهچیزيیعنیزلنُکردن،نازلیعنیانزالزایش،یعنیزِه

تا،کردیمراصحبتشبارچندینهمامروزکه،گوییممیبارهاکهاستهماناین. همنشینیبدونیعنیصحبت

خواهددردکنیممیتولیدماکهچههرو،گیردنمیصورتايسازندهکارهیچ،نریزدعملتانوفکربهزندگیخرد
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بابتسلیمبدونخداباهوشیارانههمراهیبدونايرابطههرعملی،وفکريهر،دیگرصورتیکبه. داشت

مدتییکازپس،دنکنمیشروعزناشوییرابطهیکذهنیمنباکهکسانیآن. استدردازپریعنی،استصغیر

بدآدمیکبا،نیاوردیمشانسمابگویند،کنندمالمترامقابلطرفنیایندشود،میدردتولیدمحلرابطهاین

دردطرفینازکدامهرو،دانممی:گویندمیطرفینازکدامهرشده،شروعذهنیمنبارابطهاین. کردیمازدواج

هر. برندمیکاربهراذهنیمن،کنندمیقضاوتلحظههرکنند،میانکارراخدارا،زندگیلحظههرو،دارند

. استزندگیطرح.نیستطرفآنتقصیرکرد،خواهدایجاددردیعنیاستصغیربابشخصاینبرايايرابطه

.گویدمیراهاهمینهمبیتاین

زیباییشرا،عشقشرا،برکتشاواینکهبدوناو،انزالبیبفرستد،برکتاواینکهبدونکه،دانمیبدان،گویدمی

فکرشما،فرمجهاندرکلیبطورگوید،نمیرازمینکرهزمیندرزمین،درفرم،جهاندربفرستدراخردشرا،

ماداریم،معلمینقشماکنیم،میتربیتبچهمامثال. آفرینیدمیچیزيسازید،میچیزيکنید،میعملکنید،می

کاريیکمردم،بهدهیممیسرویسداریم،مامختلفهاينقش. داریممدیریتنقشماداریم،مادريوپدرنقش

هوشیارانهلحظهایندرشمامگر.داشتنخواهدبرکتگیرد،میصورتعملوفکروسیلهبهکهکاراینکنیم،می

. بشودشماعملوفکروارداوبرکتاو،نُزلوباشیدتسلیم

اي،سرمایههیچنباشد،ایناگر،باشیدهمراهاوباهوشیارانهاینکهبدونیعنیاوتصویرهمنشینیبدوندان،می

بهزهزایش،یعنیزِه. داشتنخواهدزایشانسانیکوششهیچانسانی،فکرهیچانسانی،مایههیچاي،مایههیچ

هستیهمنشینزندگیبااالنشماکهدارداینبهبستگیانسانخالقیتانسان،زایشپسهست،همبچهمعنی

نه؟یاکنیمیبازرافضالحظههرهستی،یکیاوباهستی،متحدنه؟یا

بینیدمی. نکنیدسوالکنیدکاربایدمدتیکنید،صبربایدشما،نیستحاصلتوفیقاینخودرويکارابتدايدر

کهشویمنمیتربیتانسانهاما. بگیریمیادرازندگیدرسبگیریم،یادراکاراینالفبايبایدمایواشیواشکه،

درساگر.دهندنمیزندگیدرسمابهخانوادهدرنه،دانشگاهدرنه،دبیرستاندرنه،دبستاندرنهکنیم،زندگی

همذهنتويباید،کنندمیحفظرامامادررحمدرکههمینطورراماباید،دادندمیعشقبابایددادندمیزندگی

.نشویمهویتهمدردهاوهاچیزباماحدازبیشکهشدندمیمامواظبت

صغیربابرارابطهنبایدمادروپدر. داردحدوديوحدیکهمشدگیهویتهمکهنگفتهمابهحاالتاکسهیچ

شدهزندهزندگیبهبایدمادروپدرباشد،عشقباید،باشدمسمومنبایدخانواده. باشددردتولیدمحلکهبکنند
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اولیناوباشدنیکیخدابهشدنزندهوعشقکهدانندمیموقعآنهابچهاین،باشدعشقیرابطهرابطه،دنباش

دراالنهمینکهدردهایینهحسادت،نهمقایسه،نهآنها،باشدنهویتهموکردنجمعنه،استمنظورشان

ذهنیمنمالاینها،انتقادنهگرفتن،ایرادنهبدگویی،نهغیبت،نهرنجش،نهتنفر،نه،استجریاندرخانواده

است،سرمایهیکاست،مایهیکايبچههرشان،مایهکهباشدخداهمنشینیبایدکهگرفتندمییادهابچه. است

خشموجمعیخشمباماکهکنیدنگاهشما. ندارددارد؟زایشاست؟خالقاینآیا. استسرمایهیکانسانیهر

. جمعبرايوفردبراياستزندگیدرسهاياینهاشود؟میکنیم،عوضراجامعهخواهیممیفردي

ماجمعیوفرديخشمبا. آفریدشودنمیخشمباپسکنیم؟میقبولزمین،درنرویدنزلیاوانزالبیدانکهمی

کمییکبدتر،کمییک،استقبلیچیزشبیهخیلیجدیدچیزاینولی،سازیممیاستدرستجدیديچیز

شویممیجوانتقامرنجیم،میترسیم،میشویم،میخشمگینماموقعهر. شدهبیشترماخشماینکهبراي،بدتر

قدرتنشانهجوییانتقامنیست،قدرتنشانهجوییکینه. بشودفهمیدهبایداین،کنیمنمیهمراهمانراخدا

خداییبینشاناست،ضعفنشاناست،ترسنشاناست،مریضینشانبلکه،نیستقدرتنشانهخشمنیست،

.هستیخدامخالفتواینکهنشانباشی،خالقخواهینمیتواینکهنشاناست،جدایینشاناست،

همهبرویمماکهنداردلزومیموالنا؟دهدمیهشدارجورچندامروز. بفهمیمبایدکنیم،معنیبایدماراهابیتاین

چی؟یعنیببین،،دانکهمیدان،میهان،گویدمی. استکافیبفهمیمراغزلیکهمینکه،بخوانیمرامثنوي

داشتهاضطراببترسید،بشوید،خشمگینشمااگر. بدانیمخواهیمنمییعنیدانیم،نمییعنیبینیم،نمییعنی

نداریدرااوهمنشینیوکندمیجداخداازراشماهااینمنفیهیجاناتهمهوباشیدداشتهناراحتیباشید،

جوريچهبدانید؟نبایدرااینخوبکنیدمیمزدبیکاربنابرایننیستید،موثربنابراین،نیستیدخالقبنابراین

یعنی،شودمیچادر،شودمیخرگاهوارددرماندگیرويازکهاستخرآنگویدمی؟موالنامثلبزرگیبگوید

.کندمیکارشواردرادرد،بیاوردراآنوريخرداینکهجايبه،فکرچادر

***پایان قسمت دوم *** 
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کند آن اُشتران را نهنهیمیهمچون عرابیمستیاناُشتران ز آوازِ سیرُواارواح همچون 

فرمدر:گویدمییعنی،استقرآنآیهاسیروو.زندمیتمثیل،هستندشترانمثلروحهایایهاهوشیارگویدمی

باشیداینناظرو،نچسبیدچیزيبهکنیدگردشیعنیکنیدسیر.نچسبیدچیزيبهولی،کنیدسیرزمینرويدر

:بله،استقرآنآیهسیرو،ندارسیدهکجابهکنندگانتکذیبوکنندگانانکارکه

11، آیه )6(قرآن کریم، سوره انعام

قُلْ سیرُوا فی الْأَرضِ ثُم انْظُرُوا کَیف کَانَ عاقبۀُ الْمکَذِّبِینَ

.پایان کار تکذیب کنندگان چگونه بوده استبگو که در روي زمین بگردید و بنگرید که 

خداانکار،کنندمیانکارراخدایعنی،هستندذهنیهايمنکنندگانتکذیبهستند؟هاکیکنندگانتکذیب

مقاومتولی،معتقدمودارمقبولراخدامنوهستخدابلهبگوییزبانبهاینکهنه،داشتنذهنیمنیعنی

وبشويهویتهمولی.بشودعملتوفکرواردزندگیخردنگذاريولی،لحظهایناتفاقمقابلدرباشیداشته

داشتهراآندید،لحظهایندرخدادیدجايبهوبدهیقرارمرکزتدرراآنوبگیريرابیرونیچیزیکدامن

.بنگریدوبگردیدزمینرويگویدمی،بزنیراآنعینک،باشی

تسلیمندارياگر،کننگاهمنچشمباوخدائیتصورتبهيهوشیارصورتبهمنصورتبهبگردید؟چگونه

شماو.گویدمیخدازباناز،گویدمیزندگیزباناز،چشمدهممیشمابهمنوکنیدپیدارامنچشم،بشوید

وداشتنددردکهآنهایی،داندنمیخداودانیممیماگفتندکهآنهاییکنندگانانکار،کنندگانتکذیبکارپایان

چون،کردندایجاددرد،انکاراثردرآنها،ندادمآنهابهدردمندرحالیکه،باشندداشتهدردبایددانستندمی

.دردانباشتگیچیه؟کنندگانتکذیبکارپایان

وهستخدابله:بگویدزبانبهیعنی،باشدکنندگانتکذیبجزو،کنیدنگاهخوبسالههفتادآدمیکبهشما

عمرشاواخردريالحظههیچدرکهطوريبه،باشدداشتهگرستیزهذهنیمنیکولی،بکندهمعبادتحتی

،استمریضجسمشحتماآدماین؟استجوريچهوضعش،بشودعملشوفکرواردزندگیخردندادهاجازه

عقلازپر،استتوقعازپر،استرنجشازپر،استخشونت،استبدجنسازهیجاناتش،استمریضفکرش

نمیدركراحضوريهوشیار.خواندنمیواقعیتباهمايدانستههیچداندمیشاهمهذهنی،منعقل،است

.ببینیدراکنندگانتکذیبعاقبتآخر،دارددردازپرجسمیيهوشیار،کند
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بهلحظهاینیعنی،آیدمیلحظهاین،لحظههر،آیدمیخداطرفازکنیدسیرآوازاینلحظههرکهگویدمیو

.هستندمستاینها،استمستجمعمستیان،هستندمستیاناینهاو،ها،نچسبیچیزيبهوبگردبگویدشما

مثلارواحاینمثلکه،هستندشترانمانند،کنندمیسیرفقطجهانایندرچیزيبهچسبندنمیکهروحهایی

باراشترانکهآوازينهنه،کندمینهنهرااینهامرتببدويعربآنمثلخداو.کنندمیحرکتمستشتران

با،فقطکنیسیرباید،راکارایننکن،نهگویدمیاوبهخدا،راچیزيیکبگیردآیدمیتامرتبورانندمیآن

. ببینیبایدمنعقل

خواهیمی،کردجلبراشماتوجهچیزيدیدیدشماهرموقع،بشنویمبایدماواستبلندکنیدسیرآوازهرلحظه

و.باشیدمستبایدشماو،آیدمیزندگیطرفازکنیدسیرآوازکهبیفتدیادت،بدهیقرارمرکزراآنوبچسبی

او.هستیماوجنسازاینکهبراي،مستیمذاتامااصال،شدخواهدشمامستیشدنزایلسببکاراینکهبدانید

مثلخداکهگویدمیباشداینطورياگربله.استفضاگشایی،استآرامش،استمستیاستشاديجنساز

خالصيهوشیارشما،شودمیبازتوجلوخوبزندگی،لحظههردرگیردمیتوبرايخوبفالکهاستفالگیري

.خالصزریعنیهیه ددزر.داشتخواهیدهیه ددزریا

تا از رقومش رمل شد زر لطیف ده دهیزندجان رملِ حقایق میلوحِ دل رمالِبر 

زندگی،نیستیمهویتهمچیزيباکنیممیسیرمافقطاگرمادلصفحهبوخ،دلصفحهبریعنیدللوحبر

ماکهچیزيآنبهشودمیخشکقلممرکبلحظههریعنی،القلمجفخواندیماستیادتان.نویسدمیچیزي

.نویسدمیرامافاللحظهاینزندگی،ذهنمانتويباشیمنداشتهمناگرو.هستیمشایسته،هستیمسزاوار

چرا.کندمیکارداردلحظهایندرفیکونکن،کندمیتعیینرالحظهایناتفاققضاکهدهدمینشانبیتو

اگروبکنیدبایدسیرهکفهمیديشماچرا. کنیدقضاوتکهنداریدمیلشماکه چرا،استصفرتانمقاومتشما

تایعنیکندمینهنهراشمالحظه،هردرکنیدسیرآوازبااینکهبرايبه آن نچسبیدآمدخوشتانچیزياز

.نهنهگویدمیبچسبیمچیزيبهشویممینزدیک

گشاییفضااگرانساناتفاقاًباشیمداشتهچیزهمهبایدماباشیم؟داشتههیچینبایدماکهاستاینمعنیشآیا

خواهیمنعمتنهایتبیما،باشدنهایتبیبایدجهانایندرنعمتواستنهایتبیجنسازخداچونوبکند

من. اندافتادهروزآنبهذهنیمنپرستیمحدودیتیاتنگینظروسیلهبهنداافتادهسختیبهکهکسانی داشت،

درحسداگر.داردحسدذهنیمن،داردنمیرواذهنیمن.استاندیشمحدودیت،استاندیشکمیابیذهنی
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آنجاباشندزیادذهنیهايمنباشدقويذهنیمنهکجاییدر،افتادخواهندبدبختیبههمه،داردرواججامعه

کهبدانید،استکمنعمت،استزیادگرفتاري،شودمیقحطیدارددیدیدسرزمینییکدراگر. نیستزندگی

.کندنمیتوجهآنبهخداوباالستذهنیمنآنجا

بودندچیزهاقبالًبود؟چیقبالًمامرکزبهومادلصفحهبرگویدمی، زندمیحقایقرملجانرمالدللوحبر

ریختیمراهمه،کشیدیمانههوشیاردرد،شدیمردآتشاینازخورشیدمثلبودیم،شدههویتهمآنهاباماکه

فالجانرمال.جانرمالزندگی،خود،خداخودنویسد؟میچیزي،آفریندمیآنجادرچی،شدهسادهاالن،دور

.بگیررامافالبگوییم،ذهنیمنباگیرفالبهبرویمکردیمعادتما. گیردمیراشما

میحملمرکزماندررابدبختیعامل،داریمهمشدگیهویتهم،داریممانسینهدررادردانباشتگییعنی

،بگیررامافالکهگوییممی،استبدبختوبیچارهآن هم کهفالگیريیکوآفرینیممیبدبختیقدمیهر،کنیم

میمابهچیزيیکباالخرهوکندمینگاههی،چیزهاطوراین،گیردمیقهوهدانمنمیگیردمیورقفالهماو

. نه؟استفالاینشودمیبدوشودمیخوبگوید

خوبخیلی.نویسدمیآنجارافالتان،استخالیدلتانصفحهشمااگر،برایتانگیردمیزندگیلحظهاینرافال

میآنجاکهآثاريآن،هستهمشنمعنیبهرملاو،پیشگوییزندمیآنجاکهچیزينآدفعهاین،نویسدمی

دهیدهلطیفزرهانشانآن،آیدمیشمادلکههایینشانآننشان،یعنیرقمجمعیعنیرقوم،زندگیزند

اگر،استخالصيهوشیاراستيهوشیاراگر،استفکربهتریناستفکراگر.چیزهاستبهترینیعنی.است

. نویسدمیآنجاهمعملوفکرو،گیردمیراشمافالدارد.استعملبهترین،کنیدعملکندمیپیشنهاد

،هستهمتصویرمعنیبهرقوم،رقمیعنیرقومچون،ادبیلحاظبهباشدپیچیدهکمییککهاستممکنبیت

رقومی،ترسیمینامبهداشتیمدرسییکداشتیمعلمییک، مثلاندازدمیآنجاتصویريیکزندگییعنی

میشنرويهارمالکهچیزيهرومادلروياندازدمینقشییککندمیتصویرهمزندگیکرد،میتصویر

.نددخوانمیرانقشانداختندمیرانقش،مثالانداختند

استيهوشیاراگر،استعملاگراستخرداگرنقشاینیول،کشدمیزندگی،کشدمیخدارانقشدفعهاین

رويبیرونیدید،نداردبیروندخالتیهیچیعنیاین.استخلوصجنسازیعنی،استخالصدرصدصدزرهمه

غزلیکدرموالناکهبینیدمی.حالتایندر.ندارداثرزمیندام،ندارداثرشمارويابلههرشرکت،نداردشما

چه،کردهاشتباهچقدرکهشودمیمتوجهبخواندیکیرابیتچندهمینودادهمابهزندگیدرسچقدرساده
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بکشیمرادردهاهمهاین،بکشیمزجر،فتیمابیگرفتاريبهاگرماکهکنیممیفکرماداشته،غلطیبرداشت

نجاتراماباالخره،مابهکندمیرحمکندمینگاهباالآناز،استآدممامثلهمآنداریمذهنیخدايچون،

.یماشدهدردجنسازمااینکهبرايچرا؟.کندنمیرحمیهیچ،چیزينوهمچنیست،دهدمی

وزنندمیچوبکدارندخدابامبرنداهشدزندهاونهایتبیبهانبیا،گذاشترااسمششما،ازقبلهاخیلیگفت

انههوشیاردرد،بشويردآتشازبایدو،باشیطورياینبایدهمتویعنی،استياخجستهپیشگاهیکاین

دررازندگیخورشیدروشنایی،بشويماهبهتبدیلو،بکنیتماماستجسمیدیدکهذهنیمندیدوبکشی

.استخوبشمافالکههستموقعآن.کنیپخشجهاناین

توجه.بشویمدرستما،کنددعاکسیباشیمداشتهانتظاروداریمنگهدردازپروماديرامرکزاینماشودنمی

شما،مثالًکندبازحافظ،شمابرايبگیردفالیا،شمابهکنددعاکسی،کنیددعاشما،نزنیدراهاحرفاینکنید

هویتهمباید.استخرافاتهااین،چیزينوهمچشودنمی،کنیمبازحافظماداریدنگهمرکزتاندرراهادرد

مسلمانندکههاییآن،بدهندگوشمردمکنیممیاستفادهقرآنآیهازگفت.کنیمجاروومبشناسیراهاشدگی

تواندنمیدیگربچسبدراچیزيیککهکسی. فقطبگردید،نچسبیدکنیدسیر، گفتبدهندگوشحداقلباید

خردکهنگذاشتندکههاییآنکنندگانانکاریاکنندگانتکذیبکارپایانیاآخرکهکنیدتماشاگفتو. بگردد

گویدمیحاال.ببینید،شدهچگونهبشودشانعملوفکرواردزندگی

یی، بیناکنِ هر اَکمهیزنده کنِ هر مردهخوشتر روید اي همرهان، کامد طبیبی در جهان

خوشتر روید ،رفتیممیذهنیمنباقبالًچون،رویممیداریمقبلازبهتر،شدانجاممادرتحوالتاینکهاالن

اولیدر،مانهمه،داریممنظورتادوچون،استیکیهمهمانسرنوشتماکههاانسانايیعنی،اي همرهان

اوبهکهوقتی،جهانایندرخودشانتخابباکسیهردومیدر،شویمزندهاوبهبایدمانهمه،مشترکیمهمه

.بشوداوعملوفکرواردزندگیخرددومی،شویمبزندهاوبهاولیشدیم،زنده

زندهاوبهکهاآلنگویدمیاآلنبگیریمیادبایددیگررااین.زمیندرنرویدنُزلی هیچاوعملوفکربدونگفت

همینطورهماولبیتاستیادتان.برویمپیشتوانیممیبهتر،کنیمزندگیتوانیممیبهترقبلبهنسبتشدیم

رابطهخوشتر،کنیدعملخوشتر،کنیدفکرخوشترکنیدزندگیخوشتراآلن،همرهیبیمیارهدرکهگفتبود

برايچرا؟.هستیمهمباکهانسانهااي،همراهانايکنیدزندگیخوشتر،کنیدزندگیهمباخوشتر،کنیدبرقرار

زندهاوبهتواندمیکهاستموقعیتیدرانسانکهاستزندگیخودطبیباین،آمدهجهاندرطبیبییکاینکه
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،بارهاوبارهاوبارهاباید،بشویمزندهاوبینهایتبهمااینکهازقبلیعنی،شودمیشروعتسلیمبااولش،بشود

.باشیمکردهفضاگشاییبارها

توبه،شدیدعصبانی،کردیدجدلوبحثیکیبادیدیدشما،کنیمگشاییفضابرگردیمکردیمستیزهرفتیادمان

راکاراینبعددفعه،کردممجادلهآدماینباکردممیبازرافضابایدمنکهبیاورخودتیادبه،برگردیدکنید

بیضهاینناظر،هستیذهنتناظروکنیمییادآوريخودتبهدوباره،کرديراکاراینبعددفعه.کنمنمی

.شودمیزاییدهآنازشماوجودیعنی.شودمیزاییدهمستیووصلوقهقههکههستبیضهاینازگفت،هستی

رامادرزاديکورهرو،کندمیزندهراذهنیمنهریعنیرايامردههرطبیباینکهکندکمکمابهطبیبتا

.استذهنیمنخاصیتدوهر،کندمیبینا

باشدنهویتهموقضاوتوستیزهومقاومتبامدتهاانسان.باشیدخوشحال،ردهمهم،نابیناستهمذهنیمن

وجهاندردردایجاد،بدانرژي،خانوادگیستیزه،استشخصیستیزهشانتیجهکه،کردهزندگیآفلچیزهاي

امروزولی.کندمیکمکداردهمهبهداردطبیبچون،کنیمزندگیبهترتوانیممیاآلن.استبودهجنگ

زندهما،بفهمرااین،ندارددامناوغیر:گفتکهبیرونیچیزهايدامنبهبزنیمرادستماندواگرکهفهمیدیم

.شدنخواهیمبیناما،شدنخواهیم

نی زهره ماند نی نوا، نی نوحه گر را وه وهیاینها همه باشد، ولی چون پرده بردارد رخَش

اوبهمایعنی،بدهدنشانمابهرارخشاگرکهکنیدتوجهولی.استدرستهمهاینها،گفتیمرااینهاگویدمی

،کندمیقطعرانوایشبیرونیشاديخدايصورتایندر،بشویمزندهاوابدیتوبینهایتبهاگر،بشویمزنده

هیچهرهزنواي،زندگیشاديمقابلدردیگرنوایشواستشاديخدايکههرهزنوايمقابلدراینکهبراي

.خواندمیراشدگیهاهویتهمۀ نوحهمگرنوحهو،نداردمادراثربخشی

نمیخداوهستندجاودانهوهستندخداجنسازانسانهاۀ هم،استجاودانهزندگیدانستمیاگرگرنوحه

اگرپس.خواندمیشاشدگیهویتهمدادندستازبرايرااشنوحهگرنوحه.خواندنمینوحههمهاین،میرد

اظهاریا،کندمیافسوسایجادیعنی،کندمیوهوهگرنوحهنه،خواندمینوازهرهنه،بدهدنشانرارویش

دیگر،بشودزیادوکمبیرونیچیزهايبرايمایعنی.رودمیبینازشادياظهاروتاسفاظهار.کندمیتاسف

.کندمیقطعرانوایشهمزهره،شودمیخاموشگرنوحه.کردنخواهدتغییرمانحال
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موسیقی.جنباندمیزندگیراموسیقدانرازنموسیقیدستکهگویدنمیراموسیقیآنکنیدمیتوجهالبته

وشودمیزندهاوبینهایتبهآدموقتی،زندمیموسیقیوصلحالدرنفریکوقتیو،هستهمزندگیآهنگ

شبیهجوريیکدرواقع.استکنندهزندههمآهنگاین،زندمیخدادستراموسیقیاین،زندمیهمموسیقی

در،خداستخدمتدرواقعدر،بیاوردبیغامآنورازصورتیهربههرکسی.آوردمیپیغامهمآن،انبیاستکار

همهاینها،انداختهراهذهنیمنکههیاهوهااینازخیلی،بدهدنشانمابهرارخشاوولی.استزندگیخدمت

گویدمیبله. خوابیدخواهد

نی زهره ماند نی نوا، نی نوحه گر را وه وهیباشد، ولی چون پرده بردارد رخَشاینها همه

اوباموازيبایداگر،هستیخداباغبلبلاگر،هستیملکوتباغبلبلتواگر،فهمیديرااینهاکهحاالگویدمی

ذهنفضايتويیعنی.یکتاییفضايبهبروپس،کنیبیانرازندگیپیغامهاي،بلبلمثلبخوانیبایدباشی

درکههستیمبلبلیما:گویدمی.کندمیتشبیهخارستانبهراشدگیهویتهمفضايوذهنفضاي.نایست

فضايبهبرو؟کنیمیچیکارخارستانتويهستی،خدابلبلفهمیدياآلنکهتو،کنیممیزندگیخارستان

.گاهیگاه،ندرتبهامارودمیخارستانبهبلبل.المکانبهیکتایی

استممکن،باشدموازيبایدهمیشه،باشدیکیاوباهمیشه،باشدیکتاییفضايدربایدهمیشهانسانیعنی

نهباردوسالیشودمیاینولی،مثالبشودخشمگینوذهنبهدفتابیوبرودبینازوصلاینهمهاییموقعیک

گوید؟میچهدکنیمیتوجه.میکنزندگیترسازپروخشمگینذهنتويشاهمههکنه،بارپنجاهروزيکه

،بشودتلختاناوقاتروزهرد،بشویخشمگینروزهرشمااینکه،نیستقبولقابلانسانهاازبرخیزندگییعنی

باالرارنجشهایتانروزهر،برنجیدروزهر،باشیدداشتهتوقعروزهر،کنیدمالمتروزهر،بترسیدروزهر

.نیستقبولقابلزندگیخدابراياینها،کنیدخرابراخودتانحالروزهر،بیاورید

ازحسدوعشقاینکهببینتوگفت؟آیدمیکجاازجداییشحسواشنقصحساینکهکنددركبایدانسان

سگمثل،نخواهچیزيآدمهااز،نکننگاهبیرونبهآیدمیبیرونازحسداگربوخ؟اینجابهآیدمیجانبچه

آندرهیچیکهبشويچادرواردبرويکهنشودرماندهخرمثل،شودنمیبازهیچوقتکهنشیندريهرپیش

طوربههماآلن، شوينمیمتوجهچرا،شويمیدردوشويمیفکرچادرواردشماچقدر،فقطاستگلیمنیست

. تو خارستان ذهن نیستکهملکوتباغبلبل، بیرونبروخارستانازبیاگویدمیکلی
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خواهم برایتان بله اجازه بدهید برخی از ابیات را انتخاب کردم و چند بیت مثنوي براي توضیح بیشتر آنها می

ها را جدا کردم، نخواستم شکاف ایجاد کنم و تا شما هم یک تکه بخوانید و بیت،غزل را یک تکه خواندم. بخوانم

پنجاه بار، صد بار بخوانید تا غزل در شما . که شما این غزل را یک تکه بخوانید و حفظ کنید،استاین کار درستی 

. خودتان هم تامل کنید تا تغییر کنید، هاي من هم گوش کنیدبه صحبت. باز شود

ید د،کار ذهن،نظارت بر ذهن. خیلی مطالب داشت. کندتان چکار میبفهمید من ذهنی. همین یک غزل بس است

اینکه تو . اندزیر بار رفته،اندانه گذشتههوشیاراینها از آتش درد ،نداهاینکه انبیا چکار کرد،دید من ذهنی،ذهن

با عقل ،خردي نکنیبی. و اینکه حرکت نکنی بدون همراهی او،آیدآید، حسد از کجا میببینی عشق از کجا می

اینها را . نگذار اینها انگیزه عملت شود،با هیچ هیجانی مثل خشم و ترس عمل نکنی. من ذهنی فکر و عمل نکنی

. خوانمدوباره این بیت را می. همه را گفته

ز یعقوبِ خرد، تا درنیفتی در چهیمسکُلهمرهیاي یوسف خوش نام هی، در ره میا بی

:گفت. گوید با توضیحات ابیات مثنويببینید که بیت چه می. کنمآنها را دوباره تکرار می. ندیمچند بیت اخیراً خوا

417مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 

اَبنَرتَع و نَلعب ببرد از ظلِّهمچو یوسف، کش ز تقدیرِ عجب

.سرنوشت شگفت انگیز، جمله گردش کنیم و بازي کنیم او را از سایه پدر بیرون بردمانند یوسف که بر اثر تقدیر و 

امروز هم با یک آیه . یوسف را در واقع نَرتَع و نَلعب یعنی گردش کنیم و بازي کنیم. االن گفت شما یوسف هستید

ما ! بهبازي است، بهها اسبابنگویید که این. یعنی نچسبید به چیزها. قرآن گفت بروید گردش کنید، اما بازي نکنید

ست که اانگیز اینگوید که انسان تقدیر عجیب دارد و این تقدیر عجب و شگفتبیت می. کنیمبا اینها بازي می

دهد افتد به ذهن و خود این نشان میشود، وقتی مید زندگی خارج میرَمدتی از زیر سایه پدر یعنی خدا و اداره خ

. ه باشدکه این مدت باید کوتا

گذاریم به این جهان تا هفت هشت سالگی، ده سالگی عیب ندارد که ما در ذهن باشیم یعنی از موقعی که ما پا می

برد بیرون و چند سال ما زیر اداره خرد زندگی یا خدا میاز این تقدیر عجب است و موقتاً ما را . شویمبهویت و هم

تواند نمی. تواند هفتاد سال باشداین چند سال نمی. هویت شویمنباید همولی بعداً . توانیم بگردیم و بازي کنیممی

علت اینکه اینقدر طوالنی شده نبودن عشق در خانواده و نبودن دانش زندگی . چهل سال باشد،سی سال باشد

. موالنایی و یا بزرگانی شبیه موالنا در جامعه است
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د، امررَپس یوسف موقتاً از زیر سایه یعقوب، خست که اآید و حاال معنیش ایند است بیرون میرَوز گفت یعقوب خ

اگر ما از زیر سایه پدر آمدیم بیرون و االن سی سالمان است، چهل سالمان است و هنوز زیر سایه پدر یعنی خدا 

مان بشود، چهار بعدمان بشود، ما زندگی خوشی گذاریم خرد زندگی وارد فکر و عملسرمان نیست، یعنی نمی

. کارهاي ما در بیرون هم سامان نخواهد یافت. نخواهیم داشت

.مانند یوسف که بر اثر تقدیر و سرنوشت شگفت انگیز، جمله گردش کنیم و بازي کنیم او را از سایه پدر بیرون برد

تو فکر و ،ست که بیت اول هم صریح گفت بدون همراهی یعقوب خردادرست است؟ معنی این بیت و بیت اول این

هیتا درنیفتی در چ،خردل ز یعقوبِسکُم، همرهیدر ره میا بی. عمل نکن

هویت باید شناسایی کنیم هم. مانهمه،هاهویت شدگیبه چاه درد و به چاه هم. توجه کنید ما به چاه افتادیم

هویت ها و دید همدگیهویت شانه بگذریم، پرهیز کنیم از جایگزینی همهوشیارها، صبر کنیم، از درد شدگی

:گویدمی. پدرمانتا دوباره بیاییم زیر سایه،ها را بگذاریم کنارشدگی

است آنحیله و مکر و دغاسازيآن نه بازي، بلکه جان بازي است آن

لعبی که من ذهنی به آن می لهو و(.و حیله و فریب و نیرنگبازي است. آن، بازي نیست بلکه جان بازي است

).پردازد هالکت است

:گفت. امروز چاه هم بود دیگر. گوید یوسف رفت بازي کند، افتاد در چاهمی

ز یعقوبِ خرد، تا درنیفتی در چهیمسکُلهمرهیاي یوسف خوش نام هی، در ره میا بی

دست به یک بازي زدیم که بسیار خطرناك بوده و آن فهمیم کهاگر به چاه افتادیم، می. می گویدبه تک تک ما 

هویت توانیم به عنوان انسان روز به روز همتوجه کنید ما نمی. هویت شدگی بودههویت شدگی و ادامه همهم

شویم و آنها را هم سفت کنیم و همینطور بهویت تر کنیم و با دردهاي آن هم همتر و محکمها را سفتشدگی

گوید می. آن نه بازي بلکه جان بازي است آن. این راه درستی نیست. و مقاومت را ادامه بدهیمستیزه و قضاوت 

ذهن جان ما را گرفته و حیله و فریب و نیرنگ . ي استهوشیارآن بازي نیست، بلکه جانبازي یعنی باختن جان 

. بله. پردازد هالکت استیعنی لَهو و لَعبی که من ذهنی به آن می. بازي است

مشنو آن را، کان زیان دارد، زیانهرچه از یارت جدا اندازد آن

شود شما قضاوت اصالً می. ها و دردهاهویت شدگیاندازد؟ همچه چیزي ما را از یارمان که زندگی است، جدا می

زیر . ها را بشناسید، زیر بار برویدهویت شدگید، همذهنتان نگاه کنیدرشود به عنوان حضور ناظر نکنید؟ می
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گوید که مسئول پاك کردن امروز هم داریم می،شما بیایید بگویید. مسئولیت را قبول کنید. مسئولیت بروید

هویت شما نباید انتظار داشته باشید یکی بیاید به شما کمک کند دلتان را از هم. دلمان ما خودمان هستیم

. کندها پاك شدگی

شخص شما . انه بکشیدهوشیارشخص شما باید درد . شخص شما باید اقدام کنید. شخص شما مسئولش هستید

هر .ساعت به ساعت، روز به روز همه حواستان اینجا باشد که مرکز را خالی کنید. ادامه بدهید. باید متعهد شوید

. گوش نده،او توجه نکنگوید بهچیزي که ما را از یارمان یعنی از زندگی جدا بسازد می

من ذهنی که هر کسی که دارد خودش را شریک خدا قرار .امروز در غزل گفت دام زمین، دام فرم و شرکت هر ابله

زند گوش هر حرفی می. نگذارید بگذارد،گذاردگذارد روي انسانهاي دیگر، روي شما هم میداده و اثر بد می

قربانی چنین . فضا باز کنید. ها را نداشته باشیدبا چنین اشخاصیسر لبجازي ،واکنش نشان ندهید. ندهید

شوید، یارتان خداست، بشود از یارتان جدا هر کسی که باعث می،درست مثل اینکه هر چه. آدمهایی نشوید

درست است؟. مشنو براي اینکه زیان دارد زیان،آن کار را نکن تو. زندگی است

که آنجا پر از ،ز دفتر پنجم بخوانم که شما بدانید یک فضاي یکتایی وجود داردچند بیت هم ا. سه بیت را خواندم

. شادي است، پر از آرامش است

387مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت 

وي اندلیسانکین سالطین کاسهو قندش آن مطبخ پر نوحبذا

همایونواهللاحضرتی،مباركگوید واهللامی. بله،در غزل داشتیم،اي هستیم ماخجستهامروز گفت در پیشگاه 

اند، در حالیکه آگاه به ابدیت او هستند یعنی زنده جاوید گفت آن کسانی هم که به بینهایت او زنده شده. درگهی

کند و ر این جهان زندگی مییک خداي بزرگی دکه د نگوییعنی مرتب می. زنندبر بام او دارند چوبک می،هستند

به آن آشپزخانه پر از عسل و به. بهحبذا یعنی به. چقدر نیکو و خوش است:گویدمی. شما باید مطیع او باشید

پادشاهان این جهان با این جالل و جبروت و کاخ و ،که این سالطین این جهان،کجا یعنی؟ فضاي یکتایی. شیرینی

هاي این پادشاهان دیگر حداکثر آن است دیگر، در یعنی این خوشی. لیس آن هستنداسهتعظیم و اینها اینها ک

. مقابل آن هیچ است

هویت ها را بطور کامل بدست بیاوریم و با آن همهویت شدگیکنیم که این همتوجه کنید که ما در ذهن فکر می

این همه کاخ ،شوید کهشما که بیشتر از دیگر شاه نمی. نه:گویدمی. شویم، آن زندگی عالی را ما خواهیم داشت
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غذایی . لیسدلیس کسی است که ته کاسه را میلیس، کاسهگوید اینها کاسهمی. دارد و پول دارد و قدرت دارد

. لیسدتهش را می،نیست

چینخرمن آن را دانهکه بود هرحبذا آن خرمن صحراي دین

یعنی زنده شدن به . دین در اینجا به معنی اتحاد ما با خداست. به آن خرمن فضاي گسترده دینبه:گویدمی

به گوید بهمی. هویت شدن با یکسري باورهانه هم. بینهایت او و ابدیت او، صحراي دین یعنی بینهایت شدن

خواهد پول هر چه باشد، می،که هر خرمن این جهانی،لی استمحصول این زنده شدن به بینهایت خدا چقدر عا

چین و آن در مرکز شماست، این دانه،خواهد هر چه که براي شما ارزش است، منتها در این جهان استباشد، می

. هاي این خرمن در مقایسه با آن هیچ استیعنی خوشی. آن است

که بود زو هفت دریا شبنمیغمیحبذا دریاي عمر بی

توجه کنید که غمها مال . یعنی در فضاي یکتایی ما غم نداریم. دریاي عمر جاودانه بدون غمآن به به:گویدمی

پولتان . دهید چیزهاي این جهانی برقصندشما اگر هم هویت با چیزي نشوید، اجازه می. هاستهویت شدگیهم

نهایتان را از تان را، آرامش بیشما آرامش. کندشود یا کم بشود، این برود آن بیاید، براي شما فرقی نمیبزیاد 

. دهیددست نمی

هاي جسمی، قدیم يهوشیارهفت دریاي این جهان، هفت دریا یعنی تمام ،گوید که آن دریا در مقابل آن دریامی

ي جسمی هوشیارگوید هفت دریا یعنی کل می. نها خیلی بزرگ هستندو ای،کردند هفت دریا دارد زمینفکر می

. هفت دریا به اندازه یک قطره است. در مقابل آن هیچ است

بر سر این شوره خاك زیردستیی چون ریخت ساقی اَلَستجرعه

بیت بعدي

کوششیمدیگر، که بس بیجرعۀجوش کرد آن خاك و ما زآن جوششیم

ساقی الست . خداییت را به ما گفتدید ي و هوشیارهاست و دید هویت شدگیکه دید هم،فرق بین دید ذهن

. دست یا خاکی که زیر سلطه آنست، زیر اداره آنستگوید یک جرعه به خاك زیردست یا فرومی. همان خداست

یک جرعه شراب ریخته در این عالم و از فرم همه چیز را ساخته . انتواند چهار بعد ما باشد در مورد انسخاك می

. و این جوشش ما را هم بوجود آورده

بر سر این شوره خاك زیردستیی چون ریخت ساقی اَلَستجرعه
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گوید من دارد می. این جوشش استاین خاك جوشش کرده و ما از آن جوشش هستیم و این من ذهنی قسمتی از 

یک جرعه . یمهستکوششپس ما در من ذهنی بسیار بی. کوشش استذهنی یا انسان در من ذهنی بسیار بی

کوشش . کوشش هستیدیعنی شما در من ذهنی ببینید خودتان را که بی. تا به جوش بیاوریم،دیگر باید به ما بدهد

اما براي زنده شدن به آن به یک جرعه دیگر از او ،امدیم در من ذهنی بمانیمما نی. براي چه؟ براي زنده شدن به آن

از طریق پذیرش . چطوري؟ از طریق تسلیم. آیددانید چطوري میب این جرعه دیگر را شما میوخ. احتیاج داریم

. اتفاق این لحظه

یعنی این . جوشش هستیمیا ما قسمتی از آن. ما از آن جوشش هستیم. جوش کرد آن خاك و ما زان جوششیم

اما . به فرم ریخته،چهار بعد ما، این من ذهنی ما قسمتی از جوشش جرعه خدا هستیم که به این خاك ریخته

مزد فکرهایی بکنیم که بی،سعی، بدون عمل یا کارهایی بکنیمبی،کوششکافی است؟ ما باید همینطور بمانیم بی

به شراب بیرون، به تایید مردم، به توجه مردم، ،اج داریم؟ به جرعه بیروناما به چی احتی. نتیجه است؟ نهاست، بی

دارد . به یک جرعه دیگر از او محتاجیم که دوباره به حرکت دربیاییم. کندبه جمع کردن پول، نه آنها کمکی نمی

.کنددعا می

ثر احتیاج به جرعه ولی براي کوشش مو. کوشش باشیدشما هم االن متوجه شدید که ممکن است شما هم بی

.دیگري از او دارید

***سوم تپایان قسم*** 
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گفت . جزو غزل بود. ب ما این بیت را خواندیموخُ

رسددر سینه این عشق و حسد بین کز چه جانب می

دل را که آگاهی دهد جز دلنوازي، آگهی؟

کند که این و مرتب موالنا به ما گوشزد می،اجازه دهید مطلبی راجع به حسد بخوانیم که بسیار بسیار مهم است

هیجانی است که شما باید مواظبش باشید و اگر همراه شما باشد تمام . حس حسادت جنبه اصلی من ذهنی است

:گویدمی. شودفکر و عمل و هر چه که دارید آلوده می

429مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

در حسد ابلیس را باشد غُلوور حسد گیرد تو را در ره گلُو

ي ما را بگیرد به طوري که ما نفس نتوانیم بکشیم، باید بدانیم که هوشیارگوید اگر دچار حسادت باشیم و گلوي می

دانیم همین طور که توضیح دادم، حسادت که از و البته ما می.کندروي میشیطان است که در حسادت زیاده

و قطع رابطه با زندگی و همین طور نیاز به مقایسه خود با ،آیدکاهش بینهایت خودمان به چیزي کوچک بدست می

پس اگر شما حسادت دارید باید مواظب باشید که اگر . ابلیسیت است. گوید این مال ابلیس استمی. دیگران

.شما من ذهنی را ادامه خواهید دید،ت با شما باشدحساد

با سعادت جنگ دارد از حسدکو ز آدم ننگ دارد از حسد

و نیاز به مقایسه مال ابلیس است، خاصیت ابلیسی ،حسد که گفتم نتیجه کاهش بینهایت انسان به من ذهنی است

. تواند خداییت را بشناسدنمی،و حسد که در اینجا نماینده من ذهنی است.کندتواند به آدم تعظیم که نمی،است

کند به من ذهنی داشتن و در توهم بودن و درد و بنابراین با منظور زندگی که آدمیت است بنابراین افتخار می

. مورد ستیزه ابلیس است،ستایعنی زنده شدن به بینهایت خداست و سعادتمندي او

با سعادت جنگ دارد از حسدنگ دارد از حسدکو ز آدم ن

که آیا ،ببینید. پس اگر شما هم حسود هستید، شما هم به بینهایت او زنده نخواهید شد و سعادتمند نخواهید شد

ن که نشان و به لحاظ زندگی بزرگ شوید؟ جنگ دارید با سعادت خودتا،ننگ دارید که من ذهنی را کوچک کنید

ست که ااصالً خود فضاگشایی نشانگر این. کوچک شدن نسبت به من ذهنی است و بزرگ شدن به حضور است

کنید و مقاومت دارید، حتماً با شما با سعادت خودتان جنگ ندارید، ولی اگر با اتفاق این لحظه ستیزه می

.خودمان ببینیممهم است که این چیزها را در . سعادتمندي خودتان جنگ دارید
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آن کش حسد همراه نیستاي خُنُکدر راه نیستترزین صعبییعقْبه

خواهیم از من کنیم به تسلیم و بسوي خدا رفتن، مییعنی ما وقتی شروع می. راه صعب العبور. عقبه یعنی گردنه

یعنی ما امکان دارد . هاستیکی از دشوارترین گردنهبرویم به سوي فضاي یکتایی، این حسد ،ذهنی حرکت کنیم

چرا که . توانیم خوشی دیگران را ببینیمکما اینکه ما نمی. نظري شویمزد و دچار حسادت و تنگغمرتب پایمان بل

تر از ما هستند، پول بیشتري دارند، دانش کنیم و اگر ببینیم که دیگران خوشخبتخودمان را با آنها مقایسه می

کنیم که انشاهللا آنها به لحاظ من ذهنی دچار ما حتماً آرزو می،گیردمی ري دارند، کارشان دارد بهتر از ما بیشت

. گردداش به ما برمیو نتیجه،مشکل شوند و این آرزومندي غلط است

به شود که انسان بلغزد و بیفتدپس فهمیدیم این گردنه سبب می. خوشا به حال کسی که حسد همراه او نیست

و از شر آنها ،ها را بشناسیمهویت شدگیخواهیم همکنیم مییعنی بیشتر اوقات که ما حرکت می. من ذهنی

ست که ابینیم و کار من ذهنی اینیعنی ما آدمها را می. این راه باریک و لغزنده در جلویمان است،شویمبخالص 

دیگر با زندگی کار . یعنی یک موقعی هست شما وصلید. خودش را با آنها مقایسه کند، چرا که ما قطعیم از زندگی

مقایسه هم . براي ارزیابی خودتان تنها راه مقایسه است. یک موقعی هست قطعید. با دیگران کاري ندارید،دارید

. تله حسد استدر واقع 

کز حسد آلوده باشد خاندانحسد آمد، بداناین جسد، خانۀ

واقعاً . این را تو باید بدانی،این من ذهنی، جسد یعنی توي تن ذهنی، در واقع خانه حسادت است، خانه حسد است

کشیم شود یا شاید خجالت میماها واقعاً رویمان نمی. هیچ من ذهنی نیست که خودش را با دیگران مقایسه نکند

م، برادر و خواهر به هم، پدر به پسرش، البته پدر اگر بینیم که مادر به دخترش، دو تا خواهر به هگاهی اوقات می

باز هم ،به چه پسري بوجود آوردم که به این مقام رسیدهپسرش را با من ذهنی خودش امتداد خودش را ببیند، به

یعنی این قدر گسترده است این حسد به قول . شودبولی ممکن است در جاهایی دچار حسد ،تواند تحمل کندمی

. براي اینکه هر من ذهنی خانه حسد است بدان تو. موالنا

آلوده به . کندآلوده به زهر می. کندست که حسد تمام خاندان ما را آلوده میااما چیز بد درباره حسد این

روید به مهمانی کسی و این شما وقتی می. کندانرژي بد می. کندآلوده به بدي می. هاي این من ذهنی بکندخاصیت

این ،آیدبینید که خیلی هم خوشش نمیتان را تماشا کنید، میست و ثروتمند است، من ذهنیاش خوبوضعآدم 

. کندو این انرژي را همه جا پخش می،گذردوضعیت را ببیند و آنجا به او خوش نمی
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مام اعمالتان در اینصورت تمام فکرها و ت،خواهد بگوید که اگر انرژي حسادت در شما باشدبه هر حال موالنا می

نه تنها . ریزدست که برکت زندگی به آن نمیاوقتی هم فکر و عمل آلوده باشد معنیش این. آلوده خواهد بود

. ریزد، بلکه ما پیشرفتی هم نداریمبرکت زندگی نمی

هم به لحاظ معنوي . پیشرفت خودتان را در چهار بعدتان ببینیدبایدبراي همین عرض کردم که شما روز به روز

یک برنامه معنوي . ي حضورهوشیارشود به گوییم معنویت یعنی چقدر من ذهنی تبدیل میوقتی می. ببینید

ست که من ذهنی انسانها و حسد انسانها و ابرنامه معنوي تمام هم و غمش این. برنامه اقتصادي یا سیاسی نیست

تمام تمرکز ما در این برنامه همین . انرژي خوب بشودبه . ي حضور شودهوشیارهاي بد انسانها تبدیل به بقیه انرژي

. ست واقعاًاهاي شیطاناین هم از تله. گیرندخیلی عجیب است که مردم این موضوع را بسیار دست کم می. است

. با خدا جنگ نکنیم. با سعادتمان جنگ نکنیم. یعنی یک تبدیلی که ما باید انجام دهیم تا زحماتمان به هدر نرود

گفت که بدون انزال او در فرم . مزد استخواهیم عمل کنیم و این عمل ما کار بیمرتب می. دانیمرا ما مهم نمیاین 

بعد آن موقع این موضوع اصالً . توانیم بکنیماي ما نمییعنی بدون برکت زندگی هیچ کار سازنده. رویدمزدي نمی

عمل ما درست است که عجله داریم و تندتند فکر کنیم که اینیا باور نمی. این موضوع براي ما مهم نیست

کنیم که باید برکت ؟ حتماً باور نمیمکنیباور نمی. کشیم، ولی نتیجه نخواهد دادزحمت می،کنیمکنیم، عمل میمی

زندگی وارد فکر و عمل ما بشود، وگرنه براي چه اینقدر عجله داریم عمل کنیم، عمل کنیم و آخر سر به هیچ جا 

چرا باید اینطوري باشد؟ .نرسیم

خاندان یک . هایشتمام نسبت، خاندان به معنی خانواده یا تمام فک و فامیل و به اصطالح همه چیز یک نفر است

،خاندان انسان یعنی همه انسانها فکر و عمل آنها و هر چه پدید آوردند. در اینجا منظور خاندان انسان است، نفر

.کز حسد آلوده باشد خاندان

آن جسد را پاك کرد اهللا، نیکحسد باشد، ولیکر جسد خانۀگ

درست است که من ذهنی یا جسد، منظور جسد این نیست، این بدن نیست، منظورش بدن ،گوید توجه کنمی

یعنی . ندخوب پاك ک،تواند پاك بکندولی خدا مرکز ما را می،درست است که خانه حسد است. ذهنی است

شوي به قضا تن در بدهی که اتفاق این بفقط باید تسلیم . نگران نباش.اینقدر تمیز کند، جاروب کند هیچی نماند

گوید خدا می. فتداکن فیکون به کار می. کنممن فضاگشایی می. لحظه بهترین اتفاق است و زندگی انتخاب کرده
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افتد و خرد خدایی کار دانم عمالً به کار میگویم نمینکه من میماند و ایمن ذهنی فعالً کنار می. شودمی بشو و 

. گویددارد این را می. کندکند و خدا این مرکز ما را پاك میمی

گنج نور است، ار طلسمش خاکی استبیان پاکی استطَهِّرا بیتی

البته قسمت کوچکی از یک آیه . ام را پاك کنیدگوید خانهدهد خدا میمیطَهراً بیتی همانطور که آیه قرآن نشان 

.است

125، آیه )2(قرآن کریم، سوره بقره

...یتیطَهِّرَا ب……

.…خانه ام را پاك کنید…

اینجا را . سینه ما، مرکز ما خانه خداست. خانه خدا مرکز ماست. ام را پاك کنیدگوید خانهخدا به انسان می

شوید این را او پاك بیعنی اگر تسلیم . کندگوید او پاك میو در بیت قبلی می. گوید چکار کنید؟ پاك کنیدمی

خواهیم پاك کنیم و من که ما با من ذهنی میست اصحبت سر این. کند و شما باید اجازه دهید پاك شودمی

:گویدپس می. آوردذهنی طلسم بوجود می

.انوار الهی است، گرچه طلسم آن، جسم خاکی استخانه دل را باید از پلیدي ها پاك کرد، کالبد عنصري، گنجینه

ست که ما باید در این پاك اایناینکه گفته خانه مرا پاك کنید بیان . طَهراً بیتی بیان پاکی است. معنی بیت است

ست اگوید اینحاال یک چیز مهمی که می. همکاري ما هم تسلیم است. کردن مرکز خودمان با خدا همکاري کنیم

اما طلسمش خاکی . امروز هم گفت در درون ذهن است. ي، گنج خدایی در درون این مرکز ماستهوشیارکه گنج 

رها در این برنامه شنیدید و ما هم از موالنا خواندیم که فکرها طلسمش خاکی است یعنی چه؟ شما با. است

. فرجه صندوق نونو مسکر است. خیزند و بین فکرها صندوق استبرمی

مان بخواهیم خانه خدا را اگر از من ذهنی. براي پاك کردن مرکز خودمان نباید از دانش من ذهنی استفاده کنیم

ولی براي اینکه من ذهنی بتواند فکر کند . شودبباید به صورت یک فکر بلند ،پاك کند یعنی مرکزمان را پاك کند

حل پیدا کردن باید یعنی من ذهنی براي راه. باید از یک فکر بپرد به یک فکر دیگر و فاصله دو تا فکر را ببندد

طلسم نقشه ،ستطلسمش خاکی ا. براي همین است ما طلسم شدیم. خیزد ببنددحل برمیمحلی را که از آنجا راه

کرد به خواندن این گنج آمد شروع میشخص می. گذاشتنداي باال سر گنج مینوشتند روي صفحهگنج بود می
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ما هم مرتب نقشه گنج را با پریدن از یک فکر به فکر . رفت باید اینجا را بکند و گنج را پیدا کندنامه و یادش می

. کند به این موضوعموالنا اشاره می. خواهیم گنج پیدا کنیمدیگر و بستن دریچه گنج می

خوانیم خاکی ش که ما داریم میااما نقشه. گنج حضور است،ي استهوشیارگنج . گوید اینجا گنج نور استمی

خوانیم یعنی از تا زمانی که ما این نقشه را داریم می،این نقشه به جایی نخواهد رسید،یعنی فکري است. است

و بر اساس آن ،کنیمیعنی براي رسیدن به حضور به اصطالح فکر می،فکري به فکر دیگر براي پیدا کردن گنج

. توانیم مرکزمان را پاك کنیمم رسید و نمینخواهیگنجما به ،کنیمعمل می

. توانید ببینیدشما این طلسم را با تامل و کشیدن عقب که امروز گفت بصورت مرغ پاسبان تخم مرغ باشید می

بطوري که به صورت یک فکر بلند . توانید سرعت فکر را بیاورید پایینمی. توانید از یک فکر به فکر دیگر نپریدمی

فاصله بین دو تا یا شکاف . ي است، عدم است، خود زندگی است ببینیدهوشیاربین دو فکر را که فاصله،شدید

حل پیدا کنیم که به خدا کنیم تا راهولی ما تند تند فکر می. شویدبکه دچار این طلسم ،بین دو فکر را نبندید

. ردآوهمین من ذهنی را بوجود می. همین جلوي رسیدن به خدا را گرفته. برسیم

جلوي تسلیم را . بنددحل را میهمین جلوي راه. کندکند و ما را آلوده میهمین مرکز ما را پر از حسادت می

گوید شود و میحل پیدا کنیم، من ذهنی بلند میخواهیم راهشویم به عنوان فکر و میبندد تا زمانی که بلند میمی

:خوب توجه کنید به این. یگر به دانش ایزدي احتیاج نداریمد. دانم این خودش شرکت استوقتی ما می. دانممی

ولی . توانیم پاك کنیمدانیم ما نمیام را پاك کنید در حالی که میخانه. همین را یاد بگیریم.ام را پاك کنخانه

. شویمبتوانیم تسلیم می

هی ها رسدزآن حسد، دل را سیاچون کنی بر بی حسد مکر و حسد

. کندحسود خودش را با موالنا مقایسه می. گوید که حسود در واقع حسادتش به زندگی است یا به عارف استمی

از جنس بینهایت شده و فضا را باز کرده و نور زندگی را به ،چرا براي کسی که حسد ندارد و از جنس خدا شده

.ها خواهد رسیدکنی؟ از حسادت تو به یک چنین آدمی به دلت سیاهیرساند تو حسادت میهمه می

خاك، بر سر کُن حسد را همچو ماخاك شو مردان حق را زیر پا

جلوي ،متواضع باش،عمل کن. گوید تو بیا حرف آنها را کامالً قبول کنمی. موالناستمردان حق انسانهایی مثل 

شما ،از هم سوال کنیم و جواب بدهیم،و واقعاً حاال بین خودمان باشد. دانمنگو می،ت را باال نیاوراآنها من

. آورندیغام را از آنور میشنوید؟ مردان حق پکنید، با دل و جان میحرفهاي موالنا را قبول دارید، عمل می
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توانید شما می. کنندها به فردوسی، به حافظ، به موالنا حسادت میخیلی. گذارد که ما قبول کنیمحسادت نمی

آید وقتی حسادت می،تانیک مقام بسیار نازلی به آن بدهید در زندگی. زیر پا له کنید،حسد را خاك بر سر کنید

.و به آن شخص تبریک بگویید و شادي او را بخواهیدواقعاً جوانمردانه بلند شوید

و را و سعادت رااگر بخواهید و اگر خوشبختی. توانیمتوانید شما موفقیت و شادي همه را بخواهید؟ چرا نه؟ میمی

که موالنا گفت .توانید این کار را بکنیدو می،شادي را به همه روا بدارید در این صورت خاك بر سر حسد کردید

اگر کسی چشم به دنیا . آیدو فهمیدیم که حسد از بیرون میخوب ، . تر از این نیستخطرناك،تراي لغزندهگردنه

. بله اجازه دهید این را هم بخوانیم.شودهویت شدگی نداشته باشد دچار حسادت نمیاگر کسی هم. نداشته باشد

رستند از دامِ زمین، وز شرکت هر ابلهیآن انبیا کاندر جهان کردند رو در المکان

انه رد هوشیاراز درد . شودبگفت هر انسانی باید مثل خورشید غم زنده شده به خدا را داشته باشد و از آتش رد 

اند و از دام فرم و کشش فرم و اند و به المکان کردهبرگرداندهجهانبشود و مثال زد انبیا را که اینها رویشان را از 

.کنندها رستند و از قوه اثرگذاري کسانی که من ذهنی دارند و در کار خدا شراکت میهویت شدگیهم

587مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت 

ود، هرزه سودایی بودعشق نَبغیر معشوق ار تماشایی بود

اگر ما غیر از معشوق، غیر از خدا، غیر از نگاه به المکان، یک چیزي در بیرون پیدا کنیم که بنظر ما خیلی 

بلکه یک سوداي ،این عشق نیست دیگر،دهدبو خودش را مرکز ما قرار ،و بتواند ما را جذب کند،تماشایی است

شویم که بتوانیم بما باید به عمقی از او زنده . ورد آدمها هم همین طور استدر م. اي استفایدهبی،اي استهرزه

ي هوشیاراز آن طریق عاشق بودن یا ،شویمما اول عاشق خدا می. همسرمان را هم دوست داشته باشیم

. کندفرقی نمی. ویمش، یک غریبه هم میشویمدوستمان هم می،شویممان هم میبچه،شویمهمسرمان هم می

پرستید یا واقعاً معشوق است تماماً در مرکز س شما ببینید که االن یک چیزي از بیرون در مرکز شماست که میپ

. شما

هرچه جز معشوق باقی، جمله سوختعشق، آن شعله ست کو چون برفروخت

شود و من ذهنی کوچک شود بگشوده ،شودباینکه واقعاً یواش یواش ما تسلیم شویم و بگذاریم فضا گشوده 

کند این حالت، این شعله وقتی شروع می. کوچک شود و ما بینهایت شویم و با او یکی شویم و من ذهنی صفر شود

. سوزدها حتی دردهاي ما، حتی دردهاي جسمی ما را میها و ناهماهنگیهویت شدگیدر ما کار کردن، تمام هم
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پس تمام . شویمیعنی ما به اصلمان زنده می. میرد و این خداستکه نمییعنی معشوقی . ماندفقط معشوق باقی می

. و ما براي این کار آمدیم. سوزندها میهم هویت شدگی

. ولی این چیز در بیرون است،پرستیدشما خوب ببینید که چیزي در مرکز شما االن وجود دارد که شما آن را می

آنها باید با . دردها هم جزوش هستند. کنیمچیزهایی هستند که ما دائماً حول و حوش آنها فکر میهاگفتم این

. گیردشوند و این کار با فضاگشایی صورت میبمعشوق باقی جایگزین 

درنگر زآن پس که بعد ال چه ماند؟تیغ ال در قتل غیر حق براند

هویتی و براي شما آن چیزي را که با آن هم. یعنی بکشی عقب و شناسایی کنی در ذهنت. عنی ال کردنتیغ ال ی

جنس من . گوید من تو نیستمال یعنی می. مهم است و آن مرکز شماست و با شمشیر ال در واقع آن را از بین ببري

شود آن چیز این شناسایی سبب می.کنم تو در مرکز منی و از جنس بیرونیمن شناسایی می. از جنس تو نیست

. داریممان نگه میيهوشیارمدتی در . بیفتد

هاي آن فکر و کنید که ما این نیستیم و زیر تحریکات و انگیزهخواهید چیزي را ال بکنید، شناسایی میوقتی می

زندهبوسیلۀماکرهايفکنیدالراآن، انگیزدهر چیزي که در مرکز ماست و فکرهاي ما را برمی. کنیمعمل نمی

کنیالراچیزهمهاگرکهکننگاهگویدمی.بیایدورآنازبایدماهايفکر،بشودبرانگیختهبایداوبهشدن

دهدمیجوابخودش،بله؟ماندمیچیبعدش

شاد باش اي عشق شرکت سوز زفتماند اال اهللا، باقی جمله رفت

قرارشریکخدابرايمنهاکهسوزاندنمیفکراینراشرکت،سوزدمیچیراشرکتکهشدیممتوجهاالنپس

دیگرکرديالراچیزهمهوقتی،ماندخدافقطگویدمی،بشویدتبدیلبایدشما.نه،فهمیدمرااینمن،دهمنمی

نهایتبیوشدخالیمرکزتشديزندهاوبهوقتیحاال،رفتجملهباقی،رفتهمه،شودمیخالی؟ماندمیچی

.رفتشدنابود،شدصفرکلّیبطورذهنیمن،شدياوبهتبدیل،شديعشقبهتبدیلکه،باششادشد

شریککهاستشدنزندننهایتبیبهاین،اوستبهماشدنزندهاین،اوباماشدنیکیایناستعشقاینو

پریدفکریکازشودنمی،کرداستداللوداشتنگهراذهنیمنشودنمی.سوزاندمیمادرراخدابهدادنقرار

.شودنمیچیزيهمچون،یدازندهعشقبهشماکهکردثابتاستداللوفکربا،بسترافکردوفاصلۀ،فکريبه

درشدگیهویتهمموئیتاراگرکهدهدمینشانکهبخوانمهمرامطلباینبله.شودمیروشنداردماینه

:گویدمینیستیماوبهشدنزندهشایستۀمااینصورتدر،باشدداشتهوجودمامرکز
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1790مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 

معنی این مو بدان اي بی امیدشیخ که بود؟ پیر یعنی مو سپید

استپیراینگویندمی،شودمیسپیدمویشکهکسیهر،دارندذهنیمنکهآنهاییمعمولیهايآدمگویدمی

همهمۀرفتنبینازیعنیسفیدمويموالنابلحاظ:گویدمی.نیستچیزيهمچون،استبزرگاین،استشیخ

سنّبهبگویدخواهدمی.بگویدرااینخواهدمی،شدگیهویتهمماندنیعنیسیاهموي،هاشدگیهویت

هیچیاگر،هستمامرکزدرشدگیهویتهمچقدرکهاستاینبهبلکه،نیستمورنگبه،نیستموبه،نیست

.بخوانیمخودشباصطالحبدهیداجازه،هستیمخدامقبولمانیست

اش نماند تاي موتا ز هستیهست آن موي سیه هستی او

هاانسانو،استذهندرهاانسانوجودحسوهویتحسسیاهمويازمنظورمگویدمی،موتاریعنیموتاي

نبایدهمدردکهاستواضح.نماندهیچی،نماندهمموتاریکذهندروجودحسوهویتحسازتاکنندالباید

نباید،باشیدداشتهنبایدذهنیدردهیچ،باشیدخدامقبولوبشویدزندهخدابهبخواهیدشمااگریعنی.بماند

حسنه،بکنیدجداییحسنه،باشیدحسودنه،باشیدداشتهکینهنباید،باشیدداشتهرنجشنباید،بترسید

اینهاباشیدنظرتنگنه،باشیدنگراننه،باشیدمضطربنه،بکنیدگذشتهبهنسبتتأسفحسنه،بکنیدتنهایی

.ذهندرداریدهستیبنابراینپس،هستید

کهکنیدتوجه.گیردنمیصورتمادرزایشیهیچ،خالّقیتیهیچاوهمراهیبدونکهگفتامروزباشدهمیادمان

میصورتلحظههرکاراین،آفریدندربنگرآفریدهزبگذر.بیآفرینیمرالحظهآنالزمفکرلحظههرایمآمدهما

اینوضعیتبراي،آفریندمیجدیديفکرشماطریقازخداوکنارگذاریدمیراآفریدهشمالحظههر،گیرد

زیاديمقدارماذهنتواگرولی،آفریندمیماطریقازاوبشویمزندگیباموازياگرماکهاستدرستاما.لحظه

.شودمیفلجذهن،بیآفریندتواندنمیذهن،باشدوجودحسو،باشدشدگیهویتهموباشددرد

مابهفکرهایییا،کندخوشبخترامایا؟هستیمکیمابگویدمابهکهنشدهساختهاینبرايمافکروماذهن

نوکرخالّقیتابزاریکبعنوانوبشودسادهبایدذهن.تواندنمیذهن.بکنیمخوشبختیحسماکهکندالقاء

اینمابگوییم،ذهنیمنبنامبسازیمفکريموجودیکذهندرتوانیمنمی،کنیدمیتوجه.بشودمابودن

بایدبتدریجولی،استزندگیبرايقبولقابلپایینیسنّهمآنسنّیکتاکاراین.استنغدقکاراین،هستیم
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فکرماو،شودمیایجادماذهندرذهنیتصویریکذهنچرخشازو،کنیممیفکرتندتنداینکهکهبفهمیم

.بشویمزندهاوبه،کنیمرهارااینبایدکههستیمخدانهایتبیآنما.نیستیمآنما،هستیمآنکنیممی

هایتحسفوتازگفت،راآنخوانیممیاالن،ترسینمیبرويخواهیمیخواببهوقتیخوابدرچطورگفت

قضاوتوقتیچرا؟شويمینگران،بشودکمخواهدمیذهنیتصویرحساینوقتیچرا.موقعآنترسینمی

میناراحتاینقدرکنیمیکممقاومت،کنیمیکمستیزهوقتیچرا؟شويمینگرانتوکندمیفروکشهایت

راچیزهمهعیببایدشما؟کنیدانتقادچیزهمهبهراجع؟کنیدنظراظهارچیزهمهبهراجعبایدشماآیا؟شوي

ذهنیمنکارقضاوت؟کنیدقضاوتگفتهکیاصالً،کنیدمی قضاوتچیزهمهبهراجعشما؟گفتهکی؟کنیدپیدا

،بله.کندمیفلجراما،برودباالترحديازحسدمثلاگرواست

ستمو باشد او، یا خود دو موگر سیهاش نماند، پیر اوستچون که هستی
موسیاهیاگندمیجویاباشدسفیدمویشخواهدمی،ستاآنپیر،نماندذهندروجودحسوهویتحساگر

کهکسیآن.هستیدپیرشما،شدصفررفتتانذهنیمن،استتانسالهدهشمااگریعنی.کندنمیفرق،باشد

آن،نیستپیرآنداردذهنیمنولی،داردپیروهمهزاران،داندمیکنندمیفکرهمهمه،استسالشهشتاد

.گویدمیراهمیندارد،کندمیمنحرفراهاآدم

نیست آن مو، موي ریش و، موي سرهست آن موي سیه، وصف بشر
بتواندکسییکاگر.استبشريوصفسیهمويازمنمنظور.نکننگاهاصالًسرمويوریشمويگویدمی

اینطورمنبگوییدتوانیدمیاگر.بتوانیدنباید؟کنیدتوصیفتوانیدمیراخودتانشما،کندتوصیفراخودش

توصیفاینطوري،هستمپدر،دارمدانشاینقدر،هستمشهرفالنمال،هستمخانوادهفالنمالوهستمآدمی

بکندبتواندتوصیفراخودشکسیهر،استذهنیمنوصفبشريوصف.استبشريوصفاینها،کنیدمی

.نیستتوصیفقابلکههوشیاريگرنهو،کندمیتوصیفرااشذهنیمندارد

که جوان ناگشته ما شیخیم و پیرعیسی اندر مهد بر دارد نفیر
موالناهمرااینبله.پیرموشیخ،نشدهنوجوانهنوزمنکه،آوردمیبرآوازگهوارهدرعیسیحضرتگویدمی

:آیهاینبهکندمیمربوطواقعدر

30، آیه )19(قرآن کریم، سوره مریم
قَالَ إِنّی عبد اللَّه آتَانی الْکتَاب وجعلَنی نَبِیّا

.منم بنده خدا که به من کتاب داده است و مرا پیامبر گردانیده است:گفت)عیسی در گهواره(
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کهمدتییکازپسبلکه،نیستزودیادیراونهایتبیبهشدنزندهبرايسنّیهیچکهدهدمینشاناینخود

بشویممتولّدذهنرحمازدیگربایدگذردمیماسنّاز

باشد اي پسرشیخ نبود، کَهلْگر رهید از بعض اوصاف بشر

و،خداستدامنبهماندستیک،دنیاستبهماندستیککهماستازبرخیهايحالتهمیناینجادرکهل

ولیشدهکوچکاشذهنیمنیعنیبشرياوصافبعضیازکسیاگرگویدمی.دارداکثریتشایدمتأسفانهاین

ایننهکهگویدمییعنی.استسالمیانبلکه،نیستشیخآدماین،ماندهاودربشريوذهنیمناوصافهنوز

.وريآننهاستوري

نیست بر وي، شیخ و مقبول خداستچون یکی موي سیه کان وصف ماست

پیراینصورتدر،باشدرفتهذهنیمنهمۀیعنی،نباشدمادراستبشريوصفکهمودانهیکوقتیکهگویدمی

همینکهبشرياوصافرفتنبینازموالناکهبینیدمی.خداستمقبولانساناینوستااینشیخستااین

داردذهنیمنخودتاندراالنبینیدمیشماو.داندمیمقدوررااستآنمرکزیتو،استذهنیمناوصاف

اگرولی.رفتخواهدبینازبطورکاملذهنیمناینشاءاهللانشماکوششباوشودمیکوچک،شودمیکوچک

ذهنیمنمالطلبیکمالوخوردنشکستاین.خوردمشکستبگویید،باشیدطلبکمالنبایدشمانرودبیناز

.است

او نه پیرست و، نه خاص ایزدستچون بود مویش سپید، ار با خودست

ونیستپیرآنگویدمی،باشدداشتهراخود،باشدداشتهراذهنیمنهنوزولیبشودسفیدمویشکسیاگر

تواقعدربزرگترین.نیستهمایزدخاصتوانیممیکهستااینماخاصیخواهدمیخدا؟چرا.باشیمایزدخاص

.استهمینهمجهاناینبهآمدناصلیمنظورو،بشویمزندهاوبهبایدما،بشودزندهمابه

همشیخ،هستیمهمپیر،ایزدیمخاصشویممیزندهاونهایتبیبهوقتی،بشویمزندهاونهایتبیبهبایدما

می،گذارندمیاحتراممابهمردمحتّی،باشیمشدهپیرسنّاًباشدشدهسفیدمانمويفقطاگرولی،هستیم

.ایزدخاصنه،پیریمنهپس،داریممنکهدانیممیماولی،استپیراینگویند
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او نه از عرش است، او آفاقی استور سر مویی ز وصفش باقی است

خداجنسازاویعنی،نیستعرشازاو،استباقیاشذهنیمنیعنیاشبشرياوصافازموسریکاگر

آفاقی،انفسیوآفاقی،دانیدمیراآفاقیاصطالحشما.استزمینیبلکه،نیستخداجنسازهوشیارانه،نیست

.استذهنیمنبهمربوط،استمحدودیتانفسی.خداستنهایتبیواستفضاگشاییواستحضوربهمربوط

.بوداینبیتبخوانیممثنويبیتتاچندهمبیتاینبهراجعبدهیداجازهخواندیمرااین

پا پرّد کَهیپرّ و زان سان که سويِ کهربا بیبربوده گشتند آن طرف، چون آهن از آهن ربا

نمیآنجاچطورگویدمیورفتنخوابموقعراهاحسشدنخاموشباصطالحهمیندهدمیتوضیحموالنا

.نترسیدهماینجاترسید

1768مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 

ات در یوم دینتا نمانَد شُبههچشم بگشا، حشر را پیدا ببین

شماکهکنیدعادتوبگیریدیادشما،استسادهخیلی،کنیمبازرافضاماکهشودمیبازموقعیحضورچشم

فضا،کنیدمیبازرافضاشمالحظهبهلحظه،آیدمیوضعیتیهرآیدمیچالشیهر،هستیدفضاگشاییاشهمه

کهشویدمیمتوجهیکدفعه،شودمیبازتانهوشیاريچشم،تانزندگیچشم،بصیرتچشمکنیدمیبازکهرا

.شویدمیزندهدارید

اینصورتدرکندتجربهرااوازشاديعبور،اوازخردعبوروشدنخردمندوشدنوسیعوشدنزندهانساناگر

قیامتیابزرگقیامتیعنیقیامتیعنیدینیوم،دینیومدراتشبههنماندتا.ماندنمیقیامتشدرشکّی

قیامت.ماستقیامتاینهستیمتَندرکهموقعیلحظهایندرخداستبهماشدنزندهکوچکقیامت.کوچک

.جهانهمیندرانسان

انسانوقتیولی.کشیدخواهدطولخیلی،بشودزندهخدابهگلداناینکیحاالهنوزچیزهابقیۀقیامتاما

بهچیزهادریواشیواشخدابگوییمحاالیاهوشیاريواقعاًکهشودمیمتوجه،شودمیزندهیواشیواشخودش

،جمادکنفرضازبهترخیلینبات؟کجانبات؟کجاجماد،بودهجماداولمثالًکهبینیدمی،شودمیبیدارخودش

.استحیوانازبهترخیلیانسانبله،استبهتردرجهیکحیوان،استسنگازبهتردرخت،استسنگیعنی

بزرگیواشیواشکندبازرابصیرتشچشماگرولی،استحیوانمثلتقریباًذهنتويافتادهکههمانسانی

موقّتاستفکريبافتیکذهنیمناینکهبفهمدکسیو،بشودکوچکاشذهنیمنوحضوربهنسبتبشود
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خوبوبیرونآیممیکنممیبازرافضاکهبتدریجوبیرونبیایمبایدمنهستمتوآنمناسترحمیکبوده

میزندهدارمکهمنآخرگویدمیرودمیبینازامشبهه،داردوجوددینیوماینکهمثلواقعاًبینممی،بینممی

.بشوندزندهاستممکنهمچیزهابقیهپس،شوم

ردن ز اهتمامتا ام را تمامتا ببینی جامعینلرزي وقت م

.ببینیمما؟ببیندکی.هستمحسابیکنندةجمعیکمنچون،ببینیدارممنکهراتوکردنجمعقدرت،توتا

باهویبتیمهمآنباهویتیمهماینبا،ایمشدهتقسیمجاهزاردرمایعنی.استزندگیخود؟چیهکنندهجمع

از؟فهمممیکجااز،کندمیجمعایناز،کندمیجمعآناز،کندمیجمعایناز،کندمیجمعرامازندگی،آن

و.شودمیکوچکترذهنیمن،شوممیبزرگترمنکنممیبازفضااینکهاز،شوممیزندهدارماوبهمرتّباینکه

واکنشمن،بدهنشانواکنشخانمیاآقااینبهکهگفتمیذهنممثالً.گیرممینادیدهاالنمنراذهنیمندید

ورآنووراینازکندمیجمعهیرامنخداکنممیبازرافضاوقتیبینممیاینکهبراي؟چرا.دهمنمینشان

.دیگرشوممیجمعدارمیعنیشوممیبزرگتروقتیبیشتر،شوممیبزرگدارمشوممیجمعوقتی

میبرویمفرآینداینزیرخودمانیدبا،نداریمباورخداکنندگیجمعقدرتبهخیلیاالنما،کامالًیعنیتمام

میبلندما.نترسیمردنبرايکوششازذهنیمنبهمردنموقعتا،جهانازکندمیجمعداردراماواقعاًبینیم

نظراز؟داردایراداینخوب،شویمبلندتوانیمنمیدیگرما،شودمیکوچکذهنیمن،ذهنیمنبعنوانشویم

.استخوبهمخیلی،نداردایرادمانظرازولی،داردایرادخیلیذهنیمن

نسبت مشدکوچککهشدخوبخیلیگوییممیمانظراز،شديکوچکبترسیبایدگویدمیذهنیمننظراز

جمعراتودارداوببینگویدمیکنیدتوجه.کندمیجمعرامندارداویواشیواش،شدمبزرگوذهنیمنبه

اگرگفت،استخوبیکنندةپاكاوامروزفهمیدیمماپس.خدایعنیاو.استخوبیکنندةجمعاو،کندمی

همکنندةخوبیجمعاوکهگویدمیاالنو.کندمیپاكنیکراشمامرکز،شوتسلیمنباشنگرانحسودي

.نترسهست

از فوات جمله حس هاي تنیهمچنانکه وقت خُفتن ایمنی

نمیدرست،بینینمیدرستدیگربرويخواببهوقتیکهدانیمی،شبخوابیمیکهموقعیکههمانطور

چراپس،بکنیتوانینمیفکردرست،بکنیتوانینمیقضاوتدرستو،شودمیپریشانحستتاپنج،شنوي

مانذهن،بینیممیخوابشب،رویممیخوابیکما؟ترسیمیاینازچرا؟ترسینمیچراآناز؟ترسینمی
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،کندمیجمعرامادارداو،استآنبهشدنزندهکهدیگرخوابیکحاال.شودمیپریشانمانهايحسو

بایدکهگفتکهاستترسهمین؟ترسیممیچرا،ترسیممیایناز،شودمیپریشانداردماهايحسدوباره

.تنیهايحسجملهفواتاز،بیندازیدکارازراتانترسابزارهايبایدشماپس.بشويپروبالبی

گردد پریشان و خرابگرچه میبر حواس خود نلرزي وقت خواب

ماوقتی،هایتکردنفکروهایتقضاوتوحستپنجشدنپریشانبهخوابموقعآن،دیگرگفتمکههمینی

میخوابقرصهمماازبعضی،ندارداشکالیهیچ،کنیمفکرمانمسائلبهراجعتوانیمنمیدیگرخوابیدیم

،حساینازو،خداوزندگیخواببهبرویمکهخوریمنمیخوابقرصطورچهخوب،بخوابیمخوبکهخوریم

.داشتیمهمبیتاینبله.بیاییمبیروناستمخرّبکهذهنیمنهايحسفعالیت

صحبت تصویرِ او یک مایه را نَبود زهیبیدر زمیننرویداو نُزلیانزالِدانکه بیمی

ياسازندهچیزماعملازومافکرهايازایزديخردبدون،ایزديلطفبدونونزولبدونکهبودایناشمعنی

تصویرگرنهواستگونهنماداینها،اوتصویرنشینیهمبدون،اونشینیهمیااوصحبتبدونو.آیدنمیبوجود

تواندنمیزایندهانسانیهیچ،استانسانیوجودهمسرمایه،داشتنخواهدزایشايسرمایههیچ،خداندارد

؟استدرست.باشد

تاآیاکهبکنیدخودتانازشماراسوالاینواستمزدبیکاربهمربوطکهبخوانیمبیتچندبدهیداجازهحاال

امکردهکهخدمتی،امکردهبازيکهرانقشاین؟امداشتهمادريیاپدرينقشمثالً؟ماکردهمزدبیکارمنحاال

خوبمنبچۀو،شدایجادسازندگیو،شدایجادقشنگیوزیبارابطۀیکواقعاًیاشدمنجردردبهسرآخر

کجابهزندگیبلحاظ.نیستموفّقیتاینرسدمیپولبه،رسدمیمقاماتبهمابچۀوقتیلزوماًو،شدتربیت

:گویدمیبلهه؟رسید

465مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بیت 

وجوهوجه نَه و، کرده تحصیلقسمتش کاهی نَه و، حرصش چو کوه

کوهمثلحرصشاما.نداردکیفیتاشزندگی،نیامدهگیرشزندگیکاهیکاندازةبه،کاهیکحتّیگویدمی

هیچ،نیستشادهیچ،نیستسعادتمندهیچ،نداردزندگیکیفیتووجههیچیعنینهوجه،نهوجه.است

ببنیدپس، شدههویتهمآنهاباوآوردهبدستچیزهاخیلیاما،نیستزندهزندگیبههیچ،نیستخوشبخت

میبوجودبزرگذهنیمنیکفقط،کردنکوهمثلحرصومرکزدرآنهاگذاشتنوچیزهاآوردنبدستکه



# Programگنج حضور729برنامه شماره 729

53: صفحه

بلی دترد،نداردقشنگیصورتهممازندگیهیچ،نیستهمکاهزندگیبلحاظ،کاهشودمیماقسمت.آورد

گویدمیهمین

سخره و بیگار، ما را وا رهانرا در جهاناي میسّر کرده ما

شدیمگرفتهبازيبهمایعنیسخره،بیگاروسخرهکهاي،اینکهیکی.بخوانیمرابیتاینتوانیممیجورچندین

میتوجه.برهانیراماتوانیمیتوفقطوکرديفراهممابرايرااینتوو.جهانایندرپرداختیممزدبیکاربهو

یکریختخاكبهجرعهیکگفتهمامروز.ساختیراماتوگویدمی،جهاندرراماکردهمیسرايیا.کنید

.خواهیممیدیگرجرعۀیک،کنیمنمیفعالیتخیلیاالن،آمدیمبوجودجوشآنازما،کردجوشی

کارهاي،کردهمسخرهراماذهنیمن،شدهگرفتهبازيبهذهنیمنبوسیلۀ،شیطانبوسیلۀانسانکهکنیدتوجه

کنیممیفکرکهکنیممیهاییفعالیتماجمعیبصورتوفرديبصورت،نتیجهبیدهیممیانجامفرساطاقت

.نداردمزديونتیجههیچ،داردنتیجهواقعاًاینها

این؟کنممیچگونه؟کنممیچیبرايمنراکاراینبگوید،کندنگاهراذهنش،بشینداستالزمهرکسیبراي

اینیا؟هستمتسلیممن؟کندمیهمراهیرامنزندگیعبادتاینهمراهآیا؟استعبادتکنممیمنکهراکار

.شودنمیواردشزندگیازخرديهیچوشاديهیچکنممیراکار

حس،انتقامجوییهايحسمثل،رنجشمثل،ترسمثل،خشممثل؟هستمبیرونیعاملیکسلطۀزیرمنآیا

ایندرنبایدخدائیتبعنوانماکنیدتوجه.هستماینهامسخرةوسخرهوسلطهزیرمن،ستیزهحس،مظلومیت

توانیممی،آورديبوجودراماکهکسیاي.افتادچاهبه،کردبازيرفتیوسفگفت.بشویمگرفتهبازيبهجهان

.کنحلّراماگرفتارياینیعنی، رهانوارامابیکاروسخره:بخوانیماینطوري

میانجامداریمکهمزديبیکارباکهدانیممیچون،تسلیمبهشویممیبرانگیختهماکنیمعملاگررابیتاین

بریزدخردگذاردنمیوبنددمیرافکرتادوبینفاصلۀو،دیگرفکریکبهپرّدمیفکراینفکریکاالن،دهیم

توستدستچیزهمهدانممیمنکهخواهیدمیخداازشما.کنیممیمزدبیکارمانتیجهدر،ماعملوفکربه

نجاترامابیاحاال.رفتیمذهنیمنسلطۀزیرومزدبیکاردچارناآگاهانهما،کرديفراهمجهاندراینراماتو

.تانعملوفکربهبریزدزندگیخرددهیدمیاجازهوبده
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آنچنان بنما به ما آن را که هستطعمه بنموده به ما، وان بوده شَست

ما،دیدیمراپولمابله.گیريماهیقالبیادامیعنیشست،بودهداماینودادينشانمابهراطعمهگویدمی

داماینهاواندطعمهواندخوبیچیزهاياینهاکردیمفکر،گرفتیممادرمانوپدرازراباورهاما،دیدیمرامقام

اینهااینکهبراي،رفتیماینهاسلطۀزیرماومامرکزشدنداینها،شدیمهویتهماینهاباوقتیچرا.بودند

،شویممیزیادوکمهمماشوندمیزیادوکموقتیاینها،هستیماینهاقربانیما.کردندتحمیلمابهرادیدشان

خواهیممیتوازماحاال.برسیمتوبهخواهیممیچیزآنبهچیزاینفکرپریدنازما،هستیماینهاطلسمدرما

.بدهنشانبصیرتچشمبامابهیعنی،بدهینشانمابههستندکهطورآنراچیزهاآن

اینشویممیمتوجهماو،ماچشمشودمیخداچشم،زندگیچشم،بپذیریمرالحظهایناتفاقمااینکهبمحض

ماشویممیهویتهمکهچیزيهربا.شَستَنداینها،نیستندطعمهاینهاشدیمهویتهمآنهاباماکهچیزهایی

.کنیمنگاهاودیدبابایدولی،بینیممیاالن،فهمیممیاالن.اندازدمیگیررا

1574مثنوي، دفتر چهارم، بیت مولوي،

زان نباید کم، که در وي بنگريبريبس گرانی میچون جوالی

.اینهاستوباورهاباشدگیهویتهمازپرودردازپرکهماستذهنبزرگکیسۀاینوبزرگکیسۀیعنیجوال

نگاهراجوالاینکنیمبازبایدکمدست،استذهنکیسۀدرگذشتهومکنیمیحملراگذشتهوقتی:گویدمی

رنجش،راماندردهاي؟کنیممیحملچی.استسنگین،کنیممیحملماچیهاینکنیمنگاهبایدما.بکنیم

حملداریمراجهانیاینچیزهايباشدگیهویتهم،راباورهاباشدگیهویتهم،رامانهايکینه،رامانهاي

کنیمبازراجوالدرباید،مانروحومانجسمشدهمریض،شدهخَمماکمر،اندسنگینخیلیاینها.کنیممی

؟ هستچیآنتويکنیمنگاه

گر همی ارزد کشیدن را، بکَشکه چه داري در جوال از تلخ و خَوش؟

ارزشاینهااگر.راخوشچیزهايهم،ببینراتلخچیزهايهم.هستچیآنتويببینید،کنیدبازرااینشما

،ماخوشخاطراتچه،ماتلخخاطراتچه.ندارندکشیدنارزشاینهاازهیچکدام.بِکَشموقعآندارندکشیدن

دورانیعجبآگوییممیآیدمییادمانکهآنهاییچه،شویممیتلخآیدمییادماناالنکههاییتجربهآنچه

.استذهنمالدوهراینکهبراي،شدحیفبود
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اینکهمحضبه،لحظههمیندرزندگیبهمااتّصال،مافضاگشایی،مااالنتجربۀ؟نیستذهنمالچیزيچه

اششاديزندگیلحظهایناینکهبراي،نداردکشیدنارزشچیهیچدیدخواهی،کنینگاهناظربعنوانراجوال

.کندمیشمابعدچهارواردرابرکتش،را

باز خر خود را از این بیگار و ننگورنه خالی کن جوالت را ز سنگ

چیآنتويببینیدکنیدبازراتانذهنجوالدرشمایعنیدندارکهد،ندارکشیدنارزشدیدياگریعنیوگرنه

کهدیدخواهید،ببینیدخدادیدبالحظهدراینکنیدبازرافضااگر،ناظرحضوربعنوانببینیددرستاگر،هست

میراجوال.اندازیدمیراهمهراگذشتهیکدفعه،کنندمیاذیتراشماپشتکهاندتیزيهايسنگهمهاینها

خودمانباراکهنهآیینوکهنهباورهايماوقتی،دیگرشدهخالیبشودخالی،ماستذهنهمینجوال.اندازید

وکندمیعملبدترانرژيبراساسمنو،کردیمدرستمنآنهابراساسوقتی،کنیممیاجراءوکنیممیحمل

.استمزدبیکار،بیگارکاراین،ریزدنمیزندگیبرکتوکندمیفکر

ذهنشبرنظارتباتأملبابایدمستقلّبطورکسیهرو.استننگخدائیتبراي،یوسفبرايکردنمزدبیکارو

منباوقتیمادریاپدرنقشبعنوانما،ننگومزدبیکار.بدهدنجاتمزدبیکارازراخودشمسئولیتقبولبا

حالیدر،شویمنمیمتوجهاینکهبراياستننگ.استننگهم،استبیگارهماین،کنیممیبزرگبچهذهنی

.نکنیممزدبیکارکه،داریمراکارایندركتوانکه

سوي سلطانان و شاهانِ رشیدباید کشیددر جوال آن کن که می

کشیدنارزشچیهیچگفت.داردکشیدنارزش،کشیدبایدکهبِکشیمبتوانیمبایدبکنراآنجوالدربله

چیبرویدموالناپیششما،بریدمیهدیهراآیینهرویدمییوسفپیششما.آیینهازغیر،حضورازغیرندارد

،خدا،کنندههدایتونمارهیعنیرشید،رشیدشاهانوسلطانان،خالیدلیک،صافدلیک؟ببریدخواهیدمی

هیچییعنیبکنیدخالءباید.آیینه؟درد،پولباشدگیهویتهم،پول؟ببریدبایدچیرویدمیخداپیش

کهگویدمیبخوانیمهمراآیهاینو.خالیجوال،نکنید

5، آیه )5(قرآن کریم، سوره مائده

ومنْ یکْفُرْ بِالْإِیمانِ فَقَد حبِطَ عملُه وهو فی الْآخرَةِ منَ الْخَاسرِینَ…

و در ، قطعاً عملش تباه شده]از فضاي تسلیم عمل نکند و از من ذهنی عمل کند[،و هر کس در ایمان کفر ورزد…

آخرت از زیانکاران خواهد بود
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جزتوسرآخرو.شدخواهدتباهعملت،نشودعملتوفکرواردزندگیخردلحظهایندراگرگویدمیقرآنآیۀ

.کردنخواهیدیگريکاردیگرانبهوخودتبهزیان
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گنج حضور در تلگرامهاي هلینک متن کامل برنام

https://t.me/ganjehozourProgramsText


