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1484مولوي، دیوان شمس، غزل شمارة 

بشکن قدحِ باده که امروز چنانیم

شکنانیمکز توبه شکستن سرِ توبه 

گر باده فنا گشت، فنا باده ما بس

ما نیک بدانیم گر این رنگ ندانیم

چیز که داردآن باده ز فنا دارد

چیز نمانیمآن گر باده بمانیم، از

خود بگذر اي چیز، به ناچیزاز چیزيِ

ست؟ نه ما پرده درانیم؟کاین چیز نه پرده

سرمست تو میریم و اسیریمبا غمزه

بخت تو پیریم و جوانیمبا عشق جوان

چه دهی پند؟ و زین پند چه سود است؟: گفتی

کان نقش که نقاش ازل کرد همانیم

این پند من از نقش ازل هیچ جدا نیست

زین نقش بدان نقش ازل فرق ندانیم

اي از بر معشوقجدا مانده: گفتی که

در امانیمما در بر معشوق ز انده

برِ اوییممعشوق درختی است که ما از 

از ما برِ او دور شود، هیچ نمانیم
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چون هیچ نمانیم، ز غم هیچ نپیچیم

چون هیچ نمانیم، هم اینیم و هم آنیم

غم که خوریمش چو شکَر خوشآن شادي شود

غمانیماي غم برِ ما آي که اکسیر

چون برگ خورد پیله، شود برگ بریشم

برگ جهانیمما پیله عشقیم که بی

وقت که ما هیچ نمانیمآن ماییم در

آن وقت که پا نیست شود، پاي دوانیم

بستیم دهان خود و باقیِّ غزل را

آن وقت بگوییم که ما بسته دهانیم
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. کنممیاز دیوان شمس موالنا شروع1484با سالم و احوالپرسی برنامه گنج حضور امروز را با غزل 

1484مولوي، دیوان شمس، غزل شمارة 

حِ باده که امروز چنانیمبشکن قد

کز توبه شکستن سرِ توبه شکنانیم

گوید که قدح شراب را بشکن، که امروز چنان حالی داریم که در اثر توبه شکستن زیاد، سر یعنی میپس موالنا

حتماً شراب شود توي قدح ریخت یعنی توي کاسه ریختمیکهاي هباد. توبه شکنان هستیمفرمانده یا رئیس 

گیریم، و با مییکی را از زندگیآن گیریم ومیبراي اینکه دو جور شراب هست یکی ما از بیرون. بیرونی است

توجه به اینکه ما از جنس معشوق ازلی هستیم از جنس زندگی هستیم، از جنس خداییت هستیم و مانندي در 

منظور از شراب فقط شراب انگوري نیست هر و . این جهانی به وجود ما سازگار نیستاین جهان نداریم، شرابهاي

خوشبختی تواند جذب کند و در خودش نگه دارد و وانمود کند که در او زندگی استمیچیزي که توجه ما را

از جمله انتظارات توجه مردم یا . حالت شراب را داردآن هست شادي هست آرامش هست یا حس امنیت است،

.اب بیرونی هستندتایید مردم اینها همه از جنس شر

! خوري بشکنمیریزي ومیشراب بیرون راآن گوید ذهن را که تويمی.و بنابراین قدح باده همان ذهن است

توانیم شراب نمیریزد و چون دیگر قدح نداریممیخوب واضح است که اگر قدح را بشکنیم شراب درونش هم

عیت بشر چه جوري است و شخص من و شما هم در ابتداي زندگی براي این که به ما بگوید وض. بیرون را بخوریم

شود تا به حال شراب میتوبه یعنی بازگشت، کسی که متوجه. گوید ما توبه شکن هستیممیچه جوري است

برایش سازگار نیست، ممکن است تصمیم بگیرد انتخاب بکند دیگر از داند که این شرابمیخورده ومیبیرون

موقعی وآیدمیجوشدمییکی شراب که از اعماق وجود ماآن یکی شراب برگردد،آن ا نخورد و بهاین شرابه

.شویممیکنیم و فانیمیاست که ما من ذهنی را متالشی

من ذهنی فرو بریزد یعنی قدح بشکند و محتوایش بریزد، هم ساختمان ،شودمیهمین طور که در غزل صحبت

خواهد، و هم محتوایش، محتوایش همان چیزهایی میمن ذهنی خراب شده، ساختمانش خواستن است هی

چیزهاي فیزیکی هستند و ما چیزهاي فیزیکی، انسانهاي دیگر هم براي من ذهنی. هستند که بارها صحبت کردیم

.خواهیم، یا متعلقات مثل پول، مقام دنیا، یا دردها، دردها هم براي ما شراب هستندمیهاچیزي از آن
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هر چه شهوانیست بندد چشم و گوش**خمر تنها نیست سرمستی هوش

شهوت باشد و ما را بسوي خودش بکشد و آن هر چیزي که درمی گوید خمر و شراب فقط شراب انگوري نیست 

یم، یعنی قدرت انتخاب و اختیار ما را از ما بگیرد، کما اینکه محتواي ذهن ما این کار را ما بی اختیار بسویش برو

کنید ببینید که االن فکرتان به چه چیزي مشغول است؟ لحظه بعد به چه چیزي مشغول است؟ نمیکرده، اگر باور

زدند و همان چیزها مرکز شما دمیخواهید دید که ذهن شما را چند تا چیز که براي شما مهمند لحظه به لحظه

کنید تویش زندگی است دزدیدهمیبنابراین در این لحظه توجه شما بوسیلۀ چیزي در بیرون که فکر. هستند

. بنددمیشراب چشم و گوش خداییت شما راآن و. خواهیدمیشرابآن شود و شما ازمی

شود میشود و بالغمیگذرد، پختهمیکوتاهی که از عمرشگوید انسان وقتی انسان شده پس از مدت میبنابراین

خواهد از ذهن بیرون برود و از جنس اولیه خودش از جنس ازلی خودش که میشود که این هوشیاريمیو چنان

بطوري که از دید غلط و نیازمندي به این شرابهاي . از جنس خداست بشود و حالت بینهایت به خودش بگیرد

این . مرتبه هستندآن هفت هشت سالگی ده سالگی، درهمۀ انسانها پس از مدت کوتاهی مثالً . ها بشودبیرونی ر

آن خواهند ما را ازمیدهیم این اشتباهی است که بزرگانی مثل موالنامیکه ما جستجوي زندگی را از بیرون ادامه

.همیشه حرف ما همین است.و این غزل هم راجع به همین است. دید بیدار کنندآن از،خواب

کندمییکی این که سیستم توبه را که ذهن اعمال. رساندمیگوید توبه شکستن، دو تا مطلب رامیبنابراین وقتی

توبه واقعی این هست که انسان به خودش نگاه کند ببیند که واقعاً نیازمند شرابهاي بیرونی . خواهد بشکندمی

به زندگی برسد و یا ناراحت آیندهم و یا بدست آوردن برخی چیزها براي این که در مثل تایید و توجه مرد،است

ناراحت آن است که چیزي را از دست داده یا کسی را از دست داده، یا چیزي و کسی را بدست نیاورده به خاطر

اش برگردد از جنس اولیه،نداگر بخواهد توبه واقعی بکند باید واقعاً این قدح باده را بشک.است و بخواهد توبه کند

. کنیممیبشود که خداگونگی و زنده شدن به خدا در حالی که در این جسم زندگی

این باور بد ! گوید حاال این شراب را رها کن برو به این یکی شراب بچسب، این باور را رها کنمیولی من ذهنی

ن بینداز دور، بعد از این با کَاور مرکزت بوده حاال این را بِتا بحال این ب. کفر است، برو به این یکی باور بچسباست

شود، قدح نمیاین هست که اوالً از ذهن خارجآن و در توبه من ذهنی یک اشکال بزرگی هست و. بشواین باور

خوب ! شودمیگذاري عوضمیچیزي که تویشآن ماندمیشود، قدحمیعوضاش فقط قیافه،شکندنمیباده
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بگذارید، یا چسبیدي به یک کسی، تصویر آن بیاندازید و یک باور را بجايدور کند که شما یک باور را نمیفرق

را از ذهنت در بیاوري بیاندازي بیرون تصویر ذهنی یکی دیگر را آنجا بگذاري، همان ساختار و همان آن ذهنی

. محتواست

هر چه بیشتر بهتر :گویدمیدر اثر بوجود آوردن این ساختار که. جدا بشویمما باید از این ساختار و از این محتوا

کند و در جهان بیرون همین محتواها را بگیرد، ما یک باشندة ذهنی ساختیم که این میو به جهان بیرون نگاه

گردي در این در داخل ذهن است، توبه واقعی این است که شما براش توبه.باشندة ذهنی اسمش من ذهنی است

لحظه از جنس خدا بشوي از جنس این لحظه بشوي، بینهایت بشوي بنابر این توبه واقعی، برگشت واقعی برگشت 

.شناسدنمیاز ذهن بسوي یکتایی است، ذهن این را

توانم یک نمیگویید این غلط است منمی.یک معنی مصرع دوم این هست که این سیستم توبه را اصالً بشکند

من باید زندگی را خدا را و عدم را بجایش بگذارم و مرکزم را .بیاندازم و یکی دیگر جایش بگذارمدور ر را باو

ولی . و ما در این کار بسیار ماهر هستیم. پس توبه شکستن یعنی سیستم توبه من ذهنی را شکستن. شفاف کنم

به درون نیست و از چیزهاي بیرونی کنید که انسانی که من ذهنی دارد و چشمش به بیرون است ومیتوجه

آید توبه کرده و هیچ موقعمیورآن کند، این آدم در واقع از شراب زندگی، آب حیات که ازمیجستجوي زندگی

دائماً ،کسی که وارد فضاي یکتایی بشود،را بشکنداي هحاال کسی که همچون توب. خورد به فکرش هم نیستنمی

خواستیم نمیرا کهاي هاگر ما در فضاي یکتایی باشیم چنین توب. را بشکنداي هچنین توبشراب زندگی را بخورد و

بنابراین سر توبه . شکنیممیاز آب زندگی و شراب زندگی بخوریم شکستیم و بنابراین لحظه به لحظه این توبه را

.شکنانیم

کند، میگم شده، بوسیلۀ فکر کردن هویت پیداکند که انسان در فکرهاي خودش میموالنا وضعیت انسان را بیان

شوند که میشود، این حالت خوبی نیست، فکرهایش یک جوريمیخورند، وجودش کم و زیادمیفکرها تکان

شوند حس بدي بهش میدهد، یک جوريمیدهد، احساس مستی بهش دستمیاحساس خوشی بهش دست

و خدا از جنس بینهایت گوید از جنس خدا هستیم میاینکه این غزل همما مقاممان با توجه به. دهدمیدست

بنابراین . آیدمیشویم، ذات ما شادي است و شادي از اصل ما بیروننمیاست و ابدیت است، در محدویت جا

. جستجوي شراب از بیرون بوسیله قدحی که قابل شکستن است در شان ما نیست
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شراب آن خواهیم ازمیکه نا خواسته از زندگی شراب بگیریم بشکنیم و چون هر لحظهخواهیم این توبه را میو

.مشخص کرد. بگیریم پس سر توبه شکنان هستیم

ما نیک بدانیم گر این رنگ ندانیم****گر باده فنا گشت، فنا باده ما بس

ما دیگر شراب بیرون را. شکندمیریزد و هم خودشمیخوب دیگر ذهن را بشکنی قدح را بشکنی، هم محتوایش

موقع چیآن گوید اگر شما همۀ محتواي ذهنتان را بریزید بطوریکه شراب بیرون فنا بشود،می.توانیم بخوریمنمی

مست کننده است ،فنا خودش باده است. شویممیمیریم و به فنا زندهمیشود؟ ما نسبت به محتواي من ذهنیمی

بشکنیم اگر ما محتواي ذهنمان را که االن مرکزمان است بریزیم و قدحش هم .هستآن ،ماشراب ،و باده ما

ماند؟ من ذهنی صفرمیپس ذهن شما متالشی شد چیکه چیزي نباشد که تویش شراب بریزیم بخوریم،بطوري 

.شودمینهایتدرون شما بی ،شودمیمن ذهنی صفر بشود و عقلش هم صفر بشود درون شما فضادار. شودمی

.هستآن این براي ما کافی است، شراب اصلی ما،این فناست

فضا آن و اگر ما این رنگ بی رنگی را، سادگی را ندانیم، اگر از خرد او برخوردار نشویم، اگر از شادي و آرامش

و بد، نیک و بد شویم که اسمش را گذاشته نیک میدر آنصورت ما یک باشندة فکري و هیجانیبرخوردار نشویم 

شود یک بافت ذهنی میتوضیح خواهد داد که هوشیاري وقتی وارد این جهانبراي ما . سیستم دویی ذهن است

فکر یک تواند ازمی، هوشیاريکند، هوشیاري از جنس فکر نیست ولی فکر مثل تار عنکبوت استمیدرست

خودش از جنس زندگی است ولی یک هویت ثانویه،شودمیگوییم با فکر هم هویتمیدر نتیجهبسازداي هالن

. سازدمیتو، و این را با استفاده از مفهوم چیزهاي این جهانیآن رودمیسازد که هویت فکري است ومی

در .فکري استجسمی از جنس هوشیاري اش اوالً از جنس جسم است، هوشیاري،این من ذهنی خاصیتهایی دارد

ولی بوسیلۀ عدمی که در درونتان هست،شناسیدنمیشما عدم را با فکرتان. فکر جسم استدم قیاس با فنا و ع

گویید میبینید این چیه؟میکه در آسماناي هگوییم این کرمی.کنیدمیتوانید بشناسید، شما به آسمان نگاهمی

گوییم این می،گویید فضامیزي هست؟ شماچیگوییم به نظر شما بین کره زمین و ماه چه می.این کره ماه است

گوییم این فضا که از جنس عدم هست، خالی است چشم شما فقطمیگویید بلی،میبینید؟ شمامیفضا را

بین کره ماه و زمین هستم در ضمن ماه متوجه فضاي خالیمنبینید؟ کهمیتواند جسم را ببیند، شما چطوريمی

بیند ولی میخوب جوابش ساده و بسیار بسیار مفید است چرا؟ براي این که کره ماه را چشمتان. بینممیرا هم
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دهد پس عدم همیشه در درون میتشخیصآن فاصله بینشان را که عدم است یک عدمی در درون شما است که

ل غلط است براي چی فضا از جنس چی هست؟ این سئوا. بینیدمیکما این که شما عدم را در بیرون. شما است

، خودش حتی فضااین که شما بگویید . از جنس هیچ است،خلع است،براي اینکه فضا خالی است؟غلط است

کند میفکر،ماندمیاسم یادش،گذاردمیبراي این که ذهن اسمی روي چیزي،حالت دروغین کردن را دارد

توانید بگویید که یک چیز خالی پر از یک نمیفضا خالی است،توانیم بشناسیم، براي اینکهنمیما فضا راشناخته، 

تواند فضاي بیرون را بشناسد، بنابراین فکرنمیبینید که فکرمی.شودنمیچیزي است، خالی که پر از چیزي

.تواند قسمت عدم شما را بشناسدنمی

ش است، در درون شما آسمانی هست که هایخواهد بگوید که خلقت ما شبیه همین آسمان و ستارهمیموالنا

آن و فکرهاي شما بدن شما تويتواند مثل آسمان باز بشودمیجاي دارد، پس درون شماآن فرمهاي فکریتان در

پس این ذهن شما از بدن شما از . کندمیبدن شما دارد تغییر. آسمان هستیدآن ولی شما چی هستید؟ شما. باشد

آن سازد بنام من ذهنی ولی من ذهنی در درون آسمان شماست، شمامیشما یک چیزيفکرهاي شما از هیجانات 

.آسمان هستید و چیز تغییر کننده در درون شماست

آن کردیممیاست که تا حاال فکراي هنیک و بد این سیستم تغییر کنند،خواهد این را به شما بگویدمیموالنا

رنگ آسمان که بی آن گوید که اگرمیبراي این که موالنا دارد. هستیمآن کنیمنمیولی االن دیگر فکر،هستیم

یعنی من ذهنی ،فهمیم این نیک و بد ما نیستیممییعنی نامیرایی است بشناسیم،رنگی است و فنا ناپذیري است

ذهنی کوچک که شویم همین منمیشود و مامیرا نشناسیم در این صورت آسمان بستهآن اگر،ما نیستیم

است که با زمان تغییراي هگوید این خوب است این بد است، من ذهنی ما یک باشندمی،کندمیقضاوتاش همه

.کندمی

پس دارید تغییر،کنیدمییک فکرلحظه بعد ،کنیدمیکنید لحظه بعد یک فکرمیبینید که شما االن یک فکرمی

شود، ذهن تغییرات را ثبتمیشود بزرگمیکند با فکر کردن این نیک و بد کوچکیمکنید، فکر دارد تغییرمی

کهاي آیندهپس گذشته و . دهدمینشانآیندهدهد به صورت گذشته و میکند و به صورت زمان نشانمی

در درون ذهن این خوب ،گوییممیعلت اینکه نیک و بد. بینید مال همین سیستم بافت فکري نیک و بد استمی

رسیم با توجه به محتواي ذهن ما قضاوتمیاین خوب است این بد است و به هر چیزي که،است این بد است
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سنجیم و قضاوتمیشنویم و با محتواي ذهنمانمیبینیم با این گوشهایمانمیکنیم، پس با این چشمهایمانمی

ن خوب است این بد است، آیا ما این سیستم کوچولوي نیک و بد ای،این خوب است این بد است،کنیممی

کنید میاین آسمان در خودش شما را جا داده در حالی که در این تن زندگی.شما این آسمان هستید. هستیم؟ نه

ن ایکه طورولی همین. تقریباً شبیه همین آسمان است،شود این آسمان از جنس فنا استمیبازآسمان درونتان

پس بنابراین .دهدمیشود که همه چیز را در خودش جامیآسمان بینهایت است آسمان درون شما این قدر باز

آسمان هم از جنس فنا است و از جنس شادي و آرامش آن آسمان هستید وآن وقتی این آسمان باز شد و شما

افتد و چهار بعد شما را سیرابمیاقاتفآن آسمان این چیز کوچولوي بدن شما، یعنی بدن شما درآن است،

،ماندمیآسمانآن ،بیفتد،سمان است یک روزي متالشی بشودآکند و حاال اگر این بدن ما که در داخل این می

رنگ بی آن پس باید. کنیدمیزنده شده، شما زنده شدید به زندگی در حالی که هنوز توي این تن زندگیآن 

.دهدمیا نباید بترسید که قدح باده را بشکنید و االن خودش توضیح، شمرنگی را ما بدانیم

چیز نمانیمآن گر باده بمانیم، از****چیز که داردآن باده ز فنا دارد

شراب من ندارد، فرض،چیز از فنا دارد، شراب فانی استآن می گوید که شراب، مستی را که اسمش را گذاشته

کند، شراب انگوري من ندارد، حاال مقایسهمیشد براي همین است که ما را مستنمیکنیم ندارد واال مستمی

اگر ما باده بمانیم یعنی حالت مست کنندگی داشته باشیم و این آسمان در درون ما باز شده باشد و این ،کندمی

کند و اگر این آسمان باز شده میفکرهاي ما هم در این آسمان تغییر،کندمیبدن ما هم در این آسمان تغییر

یعنی آسمان درون شما باز شده باشد با حرکت فکر شما بزرگ و کوچک. باشد فکرهاي ما دیگر من ندارد

از چیزي بدتان بیاید، به کسی واکنش نشانآیدنمیشوید، یک دفعه از چیزي خوشتاننمیعصبانی،شویدنمی

در . براي شما کافی استآن حالت مست کنندگی دارد و شادي و آرامشسمان آچرا؟ براي اینکه این. دهیدنمی

آید که شما دیگر احتیاج به مییعنی از فنا یک شادي» فنا بادة ما بس « این براي شما کافی است، : بیت قبل گفت

ینکه این آسمان تایید و توجه بیرون ندارید، یا مثالً احتیاج به این ندارید که همیشه کسی پیش شما باشد، براي ا

درون پر از شادي است و چون با زندگی با خدا به وحدت رسیدید حس جدایی که این سیستم بد و خوب به شما

. چیز که داردآن باده ز فنا دارد،از جنس عشق شدید،کنیدنمیداد از بین رفته شما حس جداییمی
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آید که ما میآسمان مست کنندگیآن مان را باز کنیم، ازیعنی آس،کند که ما باده بمانیممیپس موالنا پیشنهاد

براي اینکه این برکت و این شادي ،شودمیحالت مست کنندگی داریم، کسی وارد حیطۀ حضور شما بشود مست

.شودمیو این آرامش از شما ساطع

باده بمانیم حالت مست کنندگی چیز همین حالت مست کنندگی است، اگر آن ،نمانیمچیزآن ازبمانیم،بادهگر

مطمئن باشید که این تنتان بهترین حالت را دارد، فکرتان بهترین حالت را دارد، ترس از ،خودمان را داشته باشیم

!رودمیگویید که خیلی زیباست، ولی چه فایده سه روز دیگر از بینمیکنیدمیرود، شما به این گل نگاهمیبین

رودمیتوانم خرج کنم، ترس این که از بیننمیترسم از بین برود،میبرود، مال دنیا دارمترسم از بین می

. گذاردنمیترس،گذارد من از دنیا لذت ببرمنمی

اگر بترسید که از این سیستم . توانید بهتر استفاده کنید، یا همیشه بترسیدمیشما ترس نداشته باشید از پولتان

اگر شما خشمگین باشید، کینه داشته باشید، رنجش داشته . بریدنمیاصالً از زندگی لذت،یدآمیبد و خوب

اگر باده : گویدمیبینید که بیت داردمیپس بنابراین دارید. بریدنمیباشید، اضطراب داشته باشید، از زندگی لذت

معیار آرامش است، کسی . اهید داشتهمیشه آرامش خو. همیشه شاد خواهید بود،بمانید مستی خواهید داشت

این قدح باده شکسته محتوایش ریخته، صفر شده مرکزش شفاف ،که فانی شده یعنی فضاي درونش باز شده

. ماندنمیشده، هیچ هم هویت شدگی در مرکزش نیست، از دنیا

گویند اگر من محتواي ذهنم میممرد.زندمیدر این غزل این حرف رازند؟ دو بارمیحاال چرا موالنا این حرف را

رود؟ نکند کمتر بخورم؟ یا از بقیه لذتهاي نمیرا بریزم چسبیدم به یک چیزهایی، اینها را رها بکنم، سرم کاله

ند هستبرند و خوشمیبینم که همه خیلی لذتمیکنممیمن مقایسه،زندگی کمتر استفاده کنم؟ همه مشغولند

اینها را داشته باشم همه دارند ام هنی بشوم هم هویت نشوم، حداقل به چند تا چیز چسبیدو اینها، من اینجا فا

ما نباید هول شویم مخصوصاً اگر جوانیم خیلی ها .این فکر را نکن، نگران مباش! شوينمینه مغبون!مغبون نشوم

که همه چیز را بدست آن بعد از،تقلب بکنند تا ثروتمند بشوند،دروغ بگویند،کنند باید ناراست باشندمیفکر

این فکر غلط است این . شود پولدار شدنمیبا گنج حضور و راستی و اینها که. آوردند به گنج حضور بپردازند

شش سالگی ده سالگی این فنا را در درونتان تجربه کنید شما در هر سنی حتی پنج سالگی. فریب من ذهنی است
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از یک برکت دست اولی از یک شادي که نظیرش توانید استفاده کنید ولی میخواهید دید که از همه لذتهاي دنیا

. شویدمیریزد دارید برخوردارنمیدر این جهان نیست از یک آرامشی که هیچ موقع بهم

همان نقش ازلی هستیم، همین براي اینکه توي این غزل و بارها هم گفته که ما. و این شایسته مقام انسان است

رفته تکامل پیدا کرده از ،جدا شدهآن هوشیاري ازلی هستیم، یعنی همان امتداد خدا هستیم، که یک موقع از

خداییت هوشیارانه به آن نقش ازلیآن هوشیاريآن جماد به نبات، از آنجا به حیوان و از آنجا به انسان، در انسان

این یک تکه عقل . گوید این یک پند بزرگی استمی.گویدمیغزل صریحاً این رادر این. شودمیخودش زنده

تا ایم نباید از بیرون گدایی زندگی کنی و ما دیده،که تو این را بفهمی که وقتی تو اصلش هستی،بزرگ است

و این قدح، قدح .ترسیم بشکنیممیکهایم یعنی این قدح شراب را نشکسته،زمانی که ما گداي بیرون هستیم

چرا؟ براي اینکه منظور ما آمدن به این جهان این است که به حضور . شرابهاي بیرونی است ما راضی نخواهیم شد

اگر شما . هدف اصلی زندگی را که ما را فرستاده االن در انسان او به خودش زنده بشودآن یعنی. زنده بشویم

هیچ موقع این گدایی پایان نخواهد یافت و شما ،از کسی بخواهیدگداي توجه و تایید بیرون باشید یا یک چیزي 

براي اینکه همیشه چشم به بیرون . هست زنده نخواهید شدآن منظور اصلی زندگی که زنده شدن بهآن هم به

میم کند؟ تا ما بفهنمیکند، چرا سیرنمیبراي این که آدم را سیر. حسرت بیرون دارید و سیر نخواهید شد. دارید

چقدر باید ما از آدمها زندگی بخواهیم بچسبیم به . یکی شرابآن کند بر گردیم بهنمیکه این شراب بیرونی سیر

ندارد بدهد، چقدر ما گدایی خوشبختی کردیم از آن زندگی را ندهند، و ما نفهمیم کهآن آدمها و آنها به ما

او این را کهفهمیدیم؟میهمیدیم که چرا نداده؟ چی را بایدهمسرمان از دوستانمان از پولمان به ما نداده و ما نف

. خوشبختی اصلی در این لحظه هست و در فانی شدن شماست.ندارد که بدهد

خود بگذر اي چیز، به ناچیزاز چیزيِ

ست؟ نه ما پرده درانیم؟کاین چیز نه پرده

کنی که تو این میمن ذهنی چیز است و تصورانسان که رفتی یک من ذهنی درست کردي و این اي هک:می گوید

چیز هستی، و با این چیز هوشیاري جسمی پیدا کردي، هوشیاري جسمی یعنی غیر از همین فکر کردن که ما

این را داشته باش، یک هوشیاري ،شویممیخوش و ناخوش،شویممیکه با حرکت فکر کوچک و بزرگ،کنیممی

. هوشیارانه باز نشده باشد. فضاي دیگري هست بنام فضاي درون باز نشده باشددیگري هست بنام حضور یا یک
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مجسمه نیستیم، و اشکال این چیز بودن یعنی من ،ما جسم نیستیم،کنیممیدر این صورت ما حس جسم بودن

م جسممان را هدیگران را مثل همسرمان و بچه،بینیممیذهنی بودن این است که نه تنها خودمان را جسم

، تو خداییتی، خدا از جنس بینهایت گوید از این چیزي از این چیز بودن بگذر اي کسی که چیز شديمی.بینیممی

که اسمش را گذاشته . مثالش را زدم که همه چیز را در بر دارد. و ابدیت است و این بینهایت از جنس عدم است

چیز، علت این که ناچیز گذاشته براي این که ما نه چیز راناچیز، نا چیز یعنی نه چیز، یکی چیز نداریم یکی نه

.توانیم بشناسیممیتوانیم بشناسیم ما چیز رانمینه چیز را با فکرمانگوییم به این دلیل که مامی

تو در توهمی، در خوابی، در ،بیدار باش،شناسیمیگوید اگر تو فقط فکر رامیپس بنابراین یک بزرگی به ما

ولی اصل ما که خداییت است این پرده را.خواب همین چیزیت هستی، و این چیز یعنی من ذهنی پرده است

خواهد حالت خودش میکند، هر چیزيمیتواند سوراخ کند، بنا به قانون جذب که موالنا تقریباً هر جلسه بیانمی

رود و چیزها را دوست میذهنی عادتاً طبق قانون جذب بسوي چیز بودنرا که چیزیت است حفظ کند، پس من 

براي همین است چون ما چیز هستیم و این من ذهنی که همان چیز است و مرکز ماست فقط با هوشیاري . دارد

در حالی که ما خود زندگی . کند که زندگی فقط در آنهاستمیبیند و فکرمیچیزهاي بیرون رااش جسمی

. تیمهس

این لحظه ،هوشیاري بزرگ که خدا هستآن که شما به عنوان هوشیاري واي هتوانید ضخامت این پردمیشما

بر افراد، وضعیتها که کنیم میکه ماهایی ، تمامی مقاومتبسنجید که چقدر مقاومت در مقابل این لحظه دارید

لحظه هست، چقدر مقاومت دارید؟ آیا شما آدم نرمی همراه با ستیزه هست اینها ستیزه با خداست، ستیزه با این

اشکالی ؟اشکالی ندارد یک نفر یک جور دیگر فکر کند؟کنیدمیشوید، فضا بازمیاز کنار چیزها رد؟هستید

راه خودش را داشته باشد، یا فکرهاي شما از هر نوع فکري مرکز شماست و آنها حقیقت است و تان ندارد که بچه

اینطوري ؟اگر یک کسی جور دیگري فکر کند غلطه؟آخرین درجه خرد است؟ه شناسایی استآخرین درج

آیا شما بیشتر در . بسنجیدآیندهشما و خدا را با میزان بودن در گذشته و توانید ضخامت پردة بینمیشمااست؟ 

هیچ آیندهو در گذشته و هستید؟ یا این لحظه ساکن هستید؟ اگر در این لحظه ساکن هستید آیندهگذشته و 

گوید امکان شناسایی این پرده براي ما به عنوان هوشیاري وجود میولی.حس وجودي ندارید خوشا به حالتان

. دارد
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بینید که یک خرده از این می،یا با اتفاق این لحظه آشتی کنید،شما اگر در این لحظه با زندگی موازي بشوید

همین االن که ما این صحبتها را. آید و این هوشیاري شناسایی داردمیبوجودبودیدآن هوشیاري که از اول

چرا؟ براي . رنجش یک جور گذشته است. هستمآیندهبلی من در گذشته و :کنیدمیشما شناسایی،کنیممی

د شما و چیز حس وجود به تله افتاده، یعنی مقداري از وجوآن اینکه یک چیزي در گذشته یادتان هست که در

هستید یا آیندهتا شما در گذشته و . تا هوشیاري شما آزاد بشود،هوشیاري شما به تله افتاده، این را باید ببخشید

اینها زمان است و به تناسب اینکه ،حس ناکام بودن حس به ثمر نرسیدگی و حس رنجش و حس خشم دارید

. ن لحظه نیستید، بنابراین ضخامت پرده را بسنجیددر ایآیندهچقدر شما در زمان هستید زمان یعنی گذشته و 

برد اینجا، از اینجا به آنجا، از آنجا به میداردمیآید شما را برمیچقدر در فکرهایتان گم هستید؟ چقدر فکرها

بیشتر از این ،این همان چیز است،پس در زمان هستید،پس شما در فکرتان گم شدید. آنجا شما اختیار ندارید

که شرابش را دوست داریدآن بگذر، اصالً کل این قدح باده است، تمام این بافت که در زمان است، و شما شراب

ما پرده دران . و شما قدرت این کار را دارید. خواب است، پرده است متالشی باید بشوداش تقلبی است، مستی

سرتان آورده و نگذاشته شما خدا را بشناسید، از شناسید که این چیزي چه بالهایی میحداقل شما دارید. هستیم

اند خدا شما را جدا کرده، و در ذهن شما را به چیزهایی معتقد کرده به چیزهایی چسبانده که فکر کردید حقیقت

چقدر ما از اینکه چیزي را از دست دادیم درد کشیدیم؟ چقدر از . دردش را کشیدید،به آنها واکنش نشان دادید

چیزي که االن داریم از دست آن ترسیممیکشیم ومیرا بدست نیاوردیم درد کشیدیم؟ چقدر درداینکه چیزي

.کنیممیبدهیم؟ و داریم چیزي را حفظ

و تا . شما از جنس بینهایت خدا در این لحظه هستید. آیدنمیت به شمایشما چیز نیستید، و چیزی،شما بشناسید

وشیاري جسمی دارید و فقط هوشیاري جسمی دارید بین شما و خدا پرده هست زمانی که این چیز هست یعنی ه

قدح، تمام آن محتواي.اندهم هویت شدگیها جزو این پردهاند،دردها جزو این پرده. و شما با او یکی نخواهید شد

موضوع ،پرده استاینها همه،ه این چه چیز خوبی استه بب،توانید تجسم بکنیدمیشرابهاي ذهنی، شما هر چی

.رسید اگر به این حالتی که االن دارید ادامه بدهیدنمیشما به منظور اصلیتان.پرده بین شما و خدا،پرده هست

اما اجازه بدهید همین .شديمیاز چیزي خود بگذر، اي چیز به ناچیز، اصالً تو نباید چیز: گویدمییعنی موالنا

.از یک بزرگ دیگر بخوانیمموضوع را دوباره از موالنا و
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فردوسی، شاهنامه، گفتار اندر آفرینش عالم

گوهران از نخستۀسر مای****از آغاز باید که دانی درست

و این چهار بعد از کجا آمده؟ و با چه . همین االن باید درست بدانی، که این گوهران، گوهران این چهار بعد ماست

شود؟ میسیراب

بدان تا توانایی آرد پدید*****ناچیز چیز آفریدکه یزدان ز 

آوریم که تو برو خدا را میتواند بشناسد که ما به این فکر فشارنمییزي که این فکر ماچکه خدا از نه چیز، از نه 

را ما یا همین ها این باورها همین خدا هستند، ،شناسدمیکنیم که یک سري باورها که ذهن مامیبشناس، و فکر

. خدا آدمهاي دیگر نیستند. سبیمچباید بچسبیم، یا یک آدمهایی را ب

جانجوردو.ماجانو، ماهیجانات، مافکر، ماجسم، ماگوهرچهارتایعنی.آفریدچیزچیزنهازیزدانکه

، یکتاییفضايبهذهنازشویممیمنتقلوقتییکی، کنیممیحسذهنمانفکرمانباکهاستهمینیکی، داریم

رابودنزندهاینهستیمذهندروقتی.استزندهواستآرامشازپر، استشاديازپرکهرازندگیجان

باکهمصنوعیجانیکی:هستحالتدوتا.کنیممیبرخورداوباداریممفهومشباوذهنیوپالستیکیبصورت

کهبینیدمیشما.رودمیپائینوبااللحظههرجاناین.داریمماکهحیوانیجانهمین، باشیداشتهجانفکرت

به شما دستخوشیذرهیکوکردیدسودامروزشنویدمیذهنیمندراینکهبا.شودمیکموزیادجانتان

کهاستدرست، استشادياش خوشینهاستجانجانشنهاین، شودمیزیادجانتانآیدمینظربه،میدهد

ایناگراینکهفکرواینبهچسبیدیداینکهبراي، شویدمیخوششمااینقدراینکهعلت، استشدهزیادپولتان

وصلاش وريآن قطببهاینولی.کندمیخوشحالراشما، شدخواهدبیشترشمازندگی، بشودزیادترچیز

.آیدمیاش ناخوشیآیدمیاش ناشادي، رودمیبینازیاشودمیکماینوقتیفردا.است

کهچیزنهاینپس.استچیزنهرويمابعدچهارتااینگویدمی:گویدمیچهفردوسیببینیدوکنیدنگاهپس

عدمشما، توداريدروندرراآن واقعا کهبفهمیدخواهیدمیاگرگفتیم، عدموفنااستگذاشتهرااسمشموالنا

ۀ بوسیلنهراعدمولیشما، بیایدبوجودکهنیستوجودکهعدم، آیدنمیبوجوداصالعدم، آوریدنمیبوجودرا

خدائیتآن .کنیدشناساییتوانیدمیخدائیتهمینۀ بوسیل، هستوجودتاندرکهعدمیۀ بوسیل، ذهنتان

.چرادیگر گفتم، استکاردرهمیشه
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.استمشخص.هستعدمدردرونتاناینکهبراي؟ببینیدآسماندرراعدمتوانیدمیکجاازشما

، فکرمان، مانجسم؟هستیمکیبیرون درما، دهدمیتشکیلماراهکترکیبشوبعدچهارایندرشماحاال

مننامبهچیزيیکترکیباینازماذهنو.اندشدهبافتههمبهاینها.مانحیوانیجانهمیکیو، هیجاناتمان

راشماچیزنهازخداکهدانیدمیکهاآلنشما.نیستیم، هستیمذهنیمنکنیممیفکرماودهدمینشانذهنی

تواناییاینچیزنهآن و، بشویدزندهتوانیدمیچیزنهآن بهشماو، شماستباهمیشه، چیزنهآن واستآفریده

اینو، باشدپردهیزدانوشمابینوبشودقطعهوشیارانهچیزنهآن اگرحال.بدهدبعد چهارآن بهراشرابو

.آیدنمیشراباین، استذهنیمنهمینپرده

کارچهارتا، کردمرابدکاراینمنحاالهکنکنیدفکرشماوبدهدشرابشمابهخواهدمیلحظهاینزندگیپس

ازشماکهبگویدشمابهکندمیسعیداردلحظههرزندگی.نه، دهدنمیشرابمنبهدیگرزندگی، کردمهمبد

توبهراپردهاینکنمکوششمن.باشنمفرمانبهلحظهاین، بشوتسلیم، باشهوشیار.هستیدمنجنس

،بیرونیفکرهايهمینباداريتوولی.کنممیکمکتوبهمن،بیرونبیاوکنسوراخراپردهاینتووبشناسانم

بینازراخودشخودشذهنیمن، بردنمیبینازراخودشخودشپردهاین، بشناسیراپردهاینخواهیمی

این.کندزیادخواهدمیراخودشیاکندحفظخواهدمیراخودشجسمیهراینکهبراي.چراگفتم، بردنمی

هیچولی.ماندمیاینجااالبدعلی، نشودواردبهشنیرواگر، میزرويبگذارراچیزيیکشما.استمانداصل

وافتدمیزمانتويیعنی، کندمیتغییربهشروع، آیدمیجهانبهکهچیزيهر.ماندنمیاینجااالبدعلیچیز

حالدرکهحالعیندرولی.دانیممیدیگررااین، استفرسایشحالدرچیزيهر، بردمیبینازراآن زمان

خودشحالبهراذهنیمناگرشما.استهمینطورهمذهنیمن.کندحفظراخودشخواهدمیاستفرسایش

.داردمینگهوکندمیتعمیروبافدمیراخودشخودش، رودنمیبینازموقعهیچ، باشیداوفرمانبهو، بگذارید

شناختباماو، بشناسمبایدمن.نیستمذهنیمنمندهدمیتشخیصکهشماستخدائیتهستیدشمااینو 

آن ما.هستیمکهچیزيآن نهشویممیآزادنیستیمکهچیزيآن اینکهشناختباما.شویممیآزادذهنیمن

چیزيچهکهبشناسیمتوانیممیذهنمانباولی، کهبشناسیمتوانیمنمیکهاستخدائیتوهستیمکهراچیزي

رااینها.نیستیمدرديهیچ، نیستیممانخشم، نیستیمفکرمان، نیستیمبدنمان، نیستیمپولمانمثال.نیستیم

.استآزاديمساويشناساییاینوبشناسیمتوانیممی
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درست.آیدمیچیزنهآن ازخرد، آیدمیچیزنهازتواناییکهبفهمیمدرستاگر، استمهمخیلیبیتدوهمین

پیرکهدانیدمی،چنگیپیرداستاندر:گویدمیدیگرجوریکدیگرجايیکدررااینموالناولیها.بفهمیم

اینکهشودمیمتوجهدیگر روزیک.استذهنشهمانچنگ، استزدهمیچنگخالصه، استپیريیکچنگی

راقسمتاینخواهممیطقفبگویمتوانمنمیراقصه، قبرستانییکتويرودمی، ومامثلبزندنبایدراچنگ

وقتیچنگیپیرالبتهوکندمالقاتچنگیپیربابرودکهاندازدمیعمردلبه، خدا، زندگیخالصه، بدهمتوضیح

انسانییکباعارفیکنقشدرپس.استفرستادهکسیمرامترسگویدمیاو.ترسدمیخیلیبیندمیراعمر

عارفاین، کردنزاري، کردنگریهبهکندمیشروعبیندمیوقتی.کندمیبرخورد، زدهراذهنشهمیشهکه

.استذهنهمگریه، نکنگریهکه:گویدمی

2199مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

هست هم آثار هشیاريِّ تو****این زاريِّ تو: پس عمر گفتش که

.کندمیگریهداردایشان.کردیمصحبتهمهاینکه، استجسمی، استذهنیهوشیاري، اینجادرهوشیاري

بدتر.نه؟استذهنازخالصیراهاینوکندمیرحمخدا، کنیدنالهکنیدگریهکنیدمیفکرشما؟چیشما

اصلشزندگیاینکهبراي.استبودنچیزآثار، استجسمیهوشیاريآثاراینکهگویدمیهمینبراي.شودمی

.استآرامشجنساز، استشاديجنساز، استخندهجنساز

گذشتهعمرمانازکهسالیچندوجهاناینبهآمدیممااگر.شدندمتوجهبزرگانفقطرامطالباینباشدیادمان

دروبخوریمشرابخواهیممیبیرونازمرتبوگرفتیمدستمانراشرابقدحاینوشدیمذهنوارداست

، کردمصحبتخودممورددربارهامن.بدهیمتشخیصتوانیمنمیاًشخصهاموقعخیلی، شدیمگمفکرهامان

شایدورسیدماحترامبههمرسیدمدانشبههم، رسیدمپولبهکافیة اندازبههم، بودنشدهسالمسیمنگفتم

، بفهممتوانستمنمی؟هستام چیمنکهگشتممیچیهر.نبودمولیام،خوشبختیمنکردندمیفکرهاخیلی

کهبفهمیمتوانیمنمیماموقعهیچچون.هستمندراشکالییکفهمیدمموالناۀ مطالعهمیناثردرباالخره

دراشکالبفهمدتواندنمی،نخواندهرابزرگانوخواندهکتابورفتهدانشگاهفقط کسیاگر،استمندراشکال

داشتهزیادسواد؟چیستچیزي،استمشغولچیزيبهبیرونجامعهچون؟ دارماشکالیچه،استخودش

ارزشراهااینو،کنیمقانعرامردمبحثدر،بکنیمبحث،بزنیمحرفخوب،باشیمداشتهزیادپول،باشیم
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اآلن،ندارمزندگیسالهشتاد،هفتادازبیشترمنحاالخبکهبفهمدوباشدراستینآدماگرولی. مادانیممی

،دارمنگرانی،ندارمشادي،ندارمآرامش،کنمنمیخوشبختیحس،نیستمخوشحالام هخانواددرکههم

انتظاراین،بشویدخوشبختتوانیدنمیشما. ماندنمیعالج،کنمکارچهراهااینمنپس،خشمگینم،ترسممی

توهمیکامالشوندمیخوشبختخرندمیخانهوآورندمیبچهوکنندمیازدواجهمبازنیکومردیککه

و،استدیگرانتقصیرکهکندمیوانمودچنانذهنیمنو،کندمیخرابذهنیمن. برسندحضوربهمگر،است

پیداجوريچه؟هستام یچخب،استخودشتقصیربفهمدتازه،استخودشتقصیرفهمدنمیآدمموقعهیچ

فقطتوکهدهدبنشانآدمبهکهخواهدمیکاملیآینهیک.اندیشدمیفکرباچون،دکنپیداتواندنمی؟کنم

. باباگرفتاري،کنیمیقضاوتفقط،کندمیکارفکرتفقط،داريجسمیهوشیاري

،استمالمتبهمجهز،کندقبولراایراداتشخواهدنمیواستپرستکمالوداردانکارذهنیمناینچونو

منهمینکهراخودشعیبتواندنمی،نامردند،دانندنمی،نیستندبلدبگوید،کندمالمترادیگرانخواهدمی

کهباشیدشکرگزاربایدخیلیشمااالن؟بکنیدخواهیدمیکارچیشما. بودهمینهممندر. ببینداستذهنی

با،کنیدازدواجنبایدذهنیمنباکهشویدمیمتوجهباشیدباهوشیانساناگرشما. ،بینیدمیراهامطالب این

همرابچه،استجسمیک. استمجسمهیکذهنیمن،کنیدبزرگوبیاوریددنیابهبچهتوانیدنمیذهنیمن

منکهاستایناش وظیفهپدر،دهدمیانجامرااش وظیفه،دهدعشقفرزند بهکهاینجايبه،بیندمیجسم

دیگر،بخرمبرایشماشین،بپوشدخوبلباسام هبچ،بفرستمراام هبچخوبمدرسه،بخرمخانه،بیاورمدرپول

شانس نیاوردیم بچه بد ،رنجدمی،شودمیناراضیشاههماش بچهکهبیندمیهمبعدش. استهمینپدروظیفه

یکیزندگیباباید،رسیدیممیحضوربهاولبایدماکهاستاینحقیقت. طوري نیستاین! گیرمان آمد

،دادیممیانجامراوظیفههمین،بکنیمخدمتیکیخواستیممیکهوقتیوشدیممیزندهعشقبه،شدیممی

.رسدنمینتیجهبهوخشکوظیفهشودمیعشقبدونوظیفه،استدرستعشقعالوهبهوظیفه

بایدشما؟کنیممیبدبختیحسماچراکهکنیممیکشفداریم،خوانیمنمیشعرجااینفقطمااینبنابرپس

یکوهفتاداالنمن،گذاشتهکالهراخودشسر،راخودشناخوشبختیکندانکارآدمکهاین،باشیدمنصف

طولهامدتهست؟ام یچکنمپیداتوانستمنمیولی،استخودمتقصیرکهفهمیدمسالگیچهل،استسالم

چطوريرا ام ذهنیمن،دارمذهنیمن،دارمایرادکجاکهبفهممبزرگانوموالناهمینخواندنباکهکشید
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دنیابهماذهنیمنبا،بزندزیرشتواندنمیکسهیچ،منمثلهمشما،دهندمییادبزرگان. نیستیمبلد،بیاندازم

بیاوردشانسکسیاگرحاال. نکنددرستذهنیمنکهنیستکسهیچ،کنیممیدرستراذهنیمن،ییمآنمی

عشقیجامعهیکدر،باشددیدهعشقواقعا،شودببزرگخانوادهآن درباشندرسیدهحضوربهمادرشوپدر

احتماال،دعواستازپرکهاي هخانوادیکزیروذهنیهايمنمیانکهاینولی،کندمیفرق،باشدشدهبزرگ

مارابچهشکمهمینوظیفه،استوظیفهفقط،دهندنمیعشقبچهبهو،هستآنجادرهمبودنندروغیودروغ

بهبعد، شدندمیزندهعشقبهاولبایدمادروپدر، نیستکافیهن.استکافیهمین،رالباسش،کنیممیتامین

موقعآن بعد، دارندعمیقیعمقک ی، استبرقرارآنجاهمیشهحضورهوشیاريکهحالیدر، رسیدندمیحضور

این، نیستمجسمهایندهممیشیروقتی، استدادنشیرمنوظیفه، استدرآوردنپولمنوظیفهبگویند

.فهمدمیراعشقبچهموقعآن ،دهدمیشیرزندگیبهزندگی، هستمزندگیهممن، استزندگی

اینبهرسدمیصوفیگفتیم، خواندخواهیمرااش دنبالهرسیدیمهمامروزکهخوانیممیمثنويدرکهاي هقصدر

کهصوفیوبرسداینتنبهکهاینجايبهخادم، دهدمیخادمدستراخرش، صوفیصورتبهمایعنی، جهان

. رسدنمیجسمشبه،ذهنیمنخادم، داندنمیخادمولیرسیدجوريچهتنبهداندمیو، استعشقجنساز

چیزهااینمنجانحس، منزندگی، منهیجانات، منفکر، منجسم،منتناینگویدمیرسیدهتازهکهصوفی

در،خواهدمیغذاخر، خواندمیخربرايراالحولگویدمیموالنا، کندمیحولالخادماش ههم، داردالزمرا

وقتییعنی؟چییعنی،شودمیروانشودمیخرشسواروقتی، شودمیچهدیدخواهیمطورکههمیننتیجه

کمکجسماین، بیآوردجهاناینبهراخردش، راعشقش، رابرکتش، کنداستفادهماازخواهدمیزندگی، خدا

.افتدمی،آوردنمیدوام، استمحدودیتازپر، محرومیتازپر، استرنجشازپراینکهبرايکندنمی

کهاین، استسالم، استقويمنخرنگفتیمگر:گویندمیصوفیبه. کنندمیتعجبمردم؟افتادهچراجسماین

ایرادگوششهم، داردایرادچشمشهمبله؟داردایرادگوششنکند؟داردایرادهایشچشمنکند؟افتدمیدارد

پدر، هستیمخادمماازکدامهرکهکندمیگیرينتیجهموالنابعدونرسیدهبهشخادم، داردایرادپایشهمدارد

ذهنیمناگرهااینباشمواظبکهگویدمیبعد.استخادمیکمعلم، استخادمیکمادر،استخادمیک

مجسمهیکباباشدنداشتهعشقاگرپدرخادم، مادرخادمولی. هاستاینخدمتازبهترکنیزندگیتنهادارند

.گفتیممیکهچیزيهمینبهبرگردیمخالصه. بگذرخودچیزیتازگفتامروزکه. کندمیرفتارجوريچه



Program # 638گنج حضور638برنامه شماره 

19

هست هم آثار هشیاريِّ تو****این زاريِّ تو: پس عمر گفتش که

االن. استزماننشانه،استجسمیهوشیارينشان، استچیزينشانهمزاريوگریه، نکنزاريوگریهباز

. دهدمیتوضیحدارد

زانکه هشیاري، گناهی دیگرست****راه فانی گشته، راهی دیگرست

وبمانیذهندرکهاین،بشناسیراآن يبشوزندگیبایدتوکهایندیگرراهیک ،فناراهفانیراهگویدمی

خودتپس،کنیمیگریهچیزيبرايکنیمیگریهاالنکهتو،بشويفانیباید،شودنمیبشناسیراخدابخواهی

کهتوهوشیارياین.نزنسرتتو،کندنمیکمکتوبهزاري،کندنمیکمکتوبهگریه،هستیچیزجنسازهم

ماکهاینبرايگویدمیچهبرايراهااینحاال. رودنمیبینازگریهبااستتودرهنوز،استیتمنّنشانه

.دهدمیتوضیحاالنوبشناسیم

خداةماضی و مستقبلت، پرد****هست هشیاري، ز یاد ما مضی

وگذشتهزماندرمناینگفتیم ،داشتنمن،بودنذهندر،چیزیت،جسمیهوشیاري. شمابهدادمتوضیحاالن

ونیکگفتکه.انددوییآیندهوگذشتهاینو،آیندهدریااستمشغولگذشتهدرچیزيیکبهیا،استآینده

راافقذهنیمن،داردعمقحضور،استلحظهایندرحضور،کندمیکارزماندرذهنیمناین. دانیمب

ذهن. بیافتداتاتفاقاینخواهدمیآینده،افتادهاتفاقاینگذشتهکه،شناسدمیراافقیخطیک،شناسدمی

دراینکهبراي،بودنخواهیراضیتو،رسیدنخواهیثمربهتو،بردنخواهیلذتتوافتدبیاتفاقاتهمینهمآینده

چههر،گذشتهیعنییمضما،مضیمایادزِاینوبپريبیرونذهنازکهبودخواهیراضیموقعی،هستیذهن

مثل،هویتیمهمهنوزافتادهاتفاقگذشتهدرکهچیزهاییباماکهاستاینجسمیهوشیاريپس. گذشته

چیزهایی،داریمکهرنجشییا،نبخشیدیم،نرفتهیادمانهنوز،دادیمدستازکهچیزهاییمثل،هایمانرنجش

.گفتیماالنکه،خداستوشمابینپرده،آیندهوگذشتهیعنیمستقبلوماضیاینو.نیاوردیمدستبهکه

اینوکنیدایجادپردهخداوخودتانبینهوشیاريعنوانبهاگرشما؟گویدمیچهموالناهستیدمتوجهشما

فکر،باشیدزماندرلحظههریعنی،بکوشیدآن حفظدرلحظههرو،کنیدحفظرادیواراینوکنیدحفظراپرده

معادلبودنآیندهوگذشتهدرهمینو؟رسیدخواهیدزندگیبه؟شدخواهیدخوشبختروزيیککهکنیدمی

بیروندرهمیشههاجسمو.کندمینگاهجسمبههمیشه،جسمیهوشیارياینواستجسمیهوشیاري
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شماجهانازوبودخواهیدمشغولجهانبههمیشهپس. هستندشماذهنیعنیهستندبیروندر،هستند

جنسازباورهاباشدیادمانهمیشه؟رسیدخواهیمکجابهدهیمادامهرارویهایناگر،خواستخواهیدزندگی

،استجسمولیاستگلدانازترظریفباوره،ظریفجسممنتها. هستندجسمجنسازفکرها،هستندجسم

درراباور،کنیدجداباورهایتانازراخودتانکنیدکوشش. هستیدخداجنسازشما،نیستباورجنسازخدا

:گویدمی،خالصه،بگذاریدراعدم،نگذاریددلتان

پر گره باشی ازین هر دو چو نی؟****کیآتش اندر زن به هر دو، تا به 

آن رویدمیگذشتهبهشماموقعهر،شناساییبا؟زنیدمیآتشجوريچه،بزنآتشآیندهوگذشتهبهگویدمی

بردآیندهبهراشماچیزيیک؟بردمیچیگذشتهبهراشماکنیدنگاهعقببکشید،هستشمادرفضاآن ،عدم

اگر،نیستمتوجنسازمنبگوییدبالفاصله.کنیدشناسایی؟اینهستچی،ترسیدمییایدهستمضطربشماو

شناسایی. بیانداز،ببخش،کنشناساییراآن بردمیگذشتهبهراشماوکردهکاريکسیگذشتهدرچیزيیک

. کشدمیگذشتهبهچیزاینرامنکهاستینهمبراي

اصالباشدگذشتهیکیشودنمی.نداقطبدوتاگذشتهبهآیندهیعنی. هستهمآیندهباشدگذشتهدرکسیهر

،نیستزمانجنسازلحظهاین،نیستذهنیحالِحال،.حالوگذشتهکهنداریمچیزيطوراین،نباشدآینده

بهعقبکشیممیوقتیلحظهاین،استذهندرآیندهوگذشته.استذهندربینیممیذهنماندرکهچیزيآن 

شماهمین،استعدمجنسازاستخداییتجنسازکهناظرآن ،کنیدمینگاهذهنتانبهناظرحضورصورت

اینهمیشهیعنی،استابديلحظه،لحظهاین،استزندهلحظهایندرآن ،استفطریتانمنیااصلتانیاهستید

تووبیانداز،کنشناسایییعنی،بزنآتشآیندهوگذشتهبهیعنیتادواینبهکهگویدمیشمابه. هستلحظه

ایناگروندهستاینهايگرهمثلدردهاوهاشدگیهویتهماینو،بزندخواهدمینفریککههستینیمثل

. استمشخص. شودنمینواختهخداستکهزننیبوسیله،باشدپرنی

همنشین آن لب و آواز نیست*****تا گره با نی بود، همراز نیست

خواهدمیلحظههرخدا،بنوازدراشماتواندنمیخدا،استچیزيیکازشمامرکزیانیاینکهزمانیتاخالصه

. شما؟گذاردنمیکسیچه،کندبازراشمادرونفضاي،شودزندهشمابهدرونازخواهدمی.بنوازدراشما
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بودنخشمگین،نیستقوتدردحمل،بیاندازید،دردهاستانداختناوشرطاگر. بگذاریدکهگیریدمییاداالن

. استلحظهاینقدرت،قدرت. کندمییکیخداباراشما؟چرا،استقوتداريفضا،انعطاف،نرمش،نیستقوت

آدمایم کردهفکرما. دهدمینشانقويراخودششودمیخشمگین،استپوشالیذهنیمن. خداستقدرت

آن نه،استقوياینگویندمیمردمکهاینبراي،استقويآدماینبیاندازدراهبیدادودادوباشدخشمگین

با،فکرهایتانخالقیتبا،بیآورددرشماازخواهدمیکهآوازيوخدالب،آوازولبآن اینبنابرپس.استضعیف

وجودبهسالمتیوشماوجودبهبرکتو،شماوجودبهخردوشماوجودبهزیباییوشماوجودبهعشقدمیدن

. شودنمینواختهباشدنیباگرهاگرشودنمیهمنشین،شما

اي هدرجبه. داردوجودخداوهوشیاريعنوانبهشمابینضخامتیچهکهشویدمیمتوجهاالنشمابنابراینپس

بیکهاي هدرجبه،هستیدگمفکرهایتاندرکهاي هدرجبه،کنیدمیستیزهکهاي هدرجبه،کنیدمیمقاومتکه

که فکرها و دردها به شما مسلط اي هبه درج،نداریدآن رويکنترلو،پریدمیفکرآن بهفکراینازاختیار

خواهد دردهاي ما را درمان میکند، خدامیدهند خدا درد ندارد، دردها را من ذهنی ایجادنمیهستند و امان

مثل آفتابی است که .دهدمیآید و شفامیبکند، شفا بدهد به محض اینکه شما با این لحظه موازي بشوید برکت

.انتخاب کنیداافتد، ولی شما باید هوشیارانه تصمیم بگیرید و یک همچون نوع زندگی رمیروي یخ ما

آیا من االن هم ؟بگویید که من چه تغییري کردم،خوانیدمیبیتی را که شمااین برنامه براي همین است که هر 

کاري به ،خودتان را زیر نور افکن قرار بدهید منصف باشید؟گره دارمام یا هنوز توي نی؟لب و آواز شدمآن نشین

خود کار داشتن با ؟یگر دارممن چقدر گره دکنند، بگویید نمیکنند یامیکه شما را تایید،دیگران نداشته باشید

دیگران گره است، اگر شما گره نداشته باشید با دیگران چه کار دارید، اگر کسی یک نی خالی است و زندگی او را

شوید شما با مینوازد و شما ازش بهره مندمیآن شیرینی را بوسیلۀآن وبرکت را آن آواز وآن ونوازد می

از دیگران شما چی. خواهیممیبا دیگران کار داریم براي این که از آنها چیزيدیگران چه کار دارید؟ ما 

تغییري در احوال ما بوجودخواهید؟ براي چی نباید ما از سر دیگران دست بر نداریم؟ عوض شدن دیگران چه می

. آورد؟ هیچیمی

چون به خانه آمدي، هم با خودي****چون به طوفی، خود به طوفی مرتَدي
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این دنیا گردشحول چیزهاي،کنیممیکنی، ما به عنوان هوشیاري حول من گردشمیطوفی یعنی گردش

گوید که یک کسی که رفته خانه خدا، یک کسی برود میکنیم، در حالتی که این سینه ما خانه خداست، داردمی

خود نداري، من دیگر شود که دور خودش هم بگردد، این سمبلیک یعنی نمی،گرددمینجا دور خانه خداآمکه، 

. چرخدمیحول خودشفقط نداري، یک کسی حول و حوش خودش بچرخد، حول خانه خدا هم بچرخد، 

کسی که ردا پوشیده، مرتدي. کندمیمی گوید این طوفی یعنی برگشتن حول و حوش منت، یک لباس درست

کند، شما االن حول و حوش محور میو یک انسانی که با خدا موازي نیست با خدا ستیزهمرتد به معنی خودبین 

گویید من هر لحظه جسمی میکنید؟ خوب شمامیچرخید؟ یا به بیرون نگاهمیچرخید؟ محور خدامیاین لحظه

.شیاري جسمی داریدکنید، هومیچرخید، پس چیزي ایجادمیشود حول یک جسممیآگاه هستم، پس معلوم

.همین لباس ذهن است،کندمیخود این گردش یک لباس ایجاد

کند و با تغییر میدانستید که ذهن تغییرمیگوید که اگر کسی نچرخد، اگر شمامیگوید؟میکنید چیمیتوجه

خانه ،، مرکز شماستخانه سینۀ شماست،شدید، وقتی در خانه هستیدمینچرخید، شما جداآن ذهن فکرها با

حاال که خانه خدا سینه شماست، هنوز باید من .دل شما فضاي یکتایی است،هست، سینه شمای ایفضاي یکت

خواهد بگوید که این فضا در درون شما هست مثالمیکنیدمیتوجه.داشته باشید؟ االن که تو خانه هستی

بینید، براي این که این عدم در درون شما وجود میوجود دارد؟فهمید که فضا میدانیدمیشما از کجا. زندمی

توانید ببینید میاین که شما فکرها را. توانیم ببینیمنمیخواهیم عدم را بوسیله فکر ببینیممیدارد، چون ما

این است که اش معنی.توانید ببینیدمیشبیه این که شما رنگهاي مختلف را،توانید ببینیدمیفکرهاي مختلف را

توانید میشما،توانید رنگهاي قالی را ببینید، روز چون نور بی رنگ وجود داردنمینور بی رنگ وجود دارد، شب

. رنگ را ببینید

دانید که در شما یک فضایی هست که بی میاز آنجادانید که همه چیز در حال از بین رفتن است؟ میشما از کجا

دانیم نسبت به این جسم میما. توانستید مرگ را بشناسیدنمیشناختیدنمیبی مرگی رااگر شما . مرگ است

عدم در آن فضاآن همین طور که. شناسدمیدانیم؟ از آنجا که اصل ما بی مرگی است اومیاز کجا.خواهیم مرد

فکر این طور استنباط کردیم که ما باید ما اشتباهاً بوسیلۀ. گوید خانه است، تو االن در خانه هستیمیدرون ما که

توانیم نمیاین حضور در درون ما آماده است، عدم را ما! خیلی کار کنیم تا به حضور برسیم، این طور نیست
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ما با عقل ذهنیمان مخالفت فقط کافی است. گذاریمنمیخواهد باز شود مامیبسازیم، ما از جنس او هستیم، او

اتفاق این لحظه را بپذیریم، اینها . بسوي خدا نرویم تسلیم بشویم. نیمان دنبال زندگی نگردیمبا عقل ذه. نکنیم

تشخیص بدهیم این . از جنس چیز نباشیم: مهمند تا آنجا که مقدور است از جنس درد نباشیم، امروز گفت

نفر برخورد20روید با میشما در روز. ضخامت حجاب یا پرده را بین خودمان و او، مقاومت خودمان را ببینیم

که من در چه وضعی هستم؟ اگر شما با کنیم، ببینید این خیلی مهم استمینفر تقریباً اوقات تلخی15کنید می

ولی من . نفر برخورد مهربانانه با عشق داشتید با یک نفر حاال یک ذره مقاومت حاال وضعتان خیلی بهتر بود19

این . دانندنمیدانند و من عاقل هستم و مردم قدر مرانمیمه احمقند و عقل ندارند وگوید که همیذهنی به ما

. استنباطات توهمی من ذهنی است

همین گردش یک ردا یک . گردید که در ذهن استمییتپس حاال شما فهمیدید که شما حول و حوش محور منّ

. براي اینکه یک چنین حالتی خدانشناسی است. همین لباس نشان مرتد بودن هم هست. کندمیلباس ایجاد

فهمید که در خانه هستید، خانه فضاي میشود، باید به خود او تبدیل شد، و شمانمیخداشناسی بوسیلۀ ذهن

هنوز با خودي؟ دیگر با خود نباید باشی همۀ شناسایی ها را . یکتایی است، فقط باید اجازه بدهید که باز بشود

.کردید

تو از گناه تو بترۀتوب*****خبربیاي خبرهات از خبرده

گیرید؟ این لحظه میآید، خبرهاي تو از خبرده که خداست بی خبر است، شما خبر از کجامیخبرهات از بیرون

شما به بیرون نگاهآید؟ میآید؟ یا بستید و ضخامتی بین شما و خدا هست از بیرونمیورآن موازي هستید از

ر مدارد ع. توانم تعریف کنم شما باید به آنور تبدیل بشویدنمیور را منآن کنید؟میور درون نگاهآن کنید؟ یامی

.کنی، گریه و زاري هوشیاري جسمی استمیگوید داري گریه و زاريمی.گویدمیبه پیر چنگی

کنار گذاشتی چسبیدي به گریه، این ، و این که توبه کردي توبه تو، االن این چنگ رااي خبرهات از خبرده بی خبر

همین را. کنیمیکردي، االن گریهمیزدي و شاديمیموقع سازت راآن حداقل. توبه تو از گناه تو بدتر است

گوید این باور را توبه کن بچسب به این باور بعالوه حس میگفتم، توبه را من ذهنی اشتباه گرفته، من ذهنیمی

کند خوب دزدي بد میمثالً یکی دزدي. س گناه دادن و حس شرمندگی به یکی دادن درد استشرم و گناه کن، ح

خوب این حس گناه درد است . گویند توبه کن، سرت را بینداز پایین حس گناه کن خجالت بکشمیبعد هم. است
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این اگر روي آدم بیفتد تواند بشناسد، نمیتواند الگوي دزدي را بشناسد، ولی حس گناه که درد استمیآدم

فهمم، میاین کار را من! شود شناخت این کار را نکنمیگوید هم هویت شدگی رامی.شیطان خیالش راحت است

بینم حالم خراب است، من حالم چرا خراب است؟ براي این که نسبت به گذشته احساس گناهمیولی یک دفعه

گوید توبۀ تو از گناهت بدتر میشود شناخت، براي همیننمیراکنم، احساس گناهمیکنم، اجساس خبطمی

. است

پس یک چنین سیستم توبه که از یک چیزي توبه کنی بروي به یک چیز دیگر بچسبی ولی در ذهن بمانی این را 

بی، نه توبۀ اصلی این است که شما بطور کامل از ذهن بیرون بپري، در ذهن به هیچ چیز نچس. موالنا قبول ندارد

و داستان توبه نصوح را ما اینجا خواندیم، بطور خالصه براي این که . یکی بچسبیآن اینکه این را ول کنی به

. بفهمیم توبۀ واقعی چی هست

کرد، میرفت حمام زنانه دالکیمیمی دانید که قیافه نصوح زنانه بود ولی مرد بود و شهوتش هم کامل بود، و

. کردمیگشت توبهمیو بر. دانست که این کار بد استمیدید ومیم و زنهاي مردم را لختبنابراین دخترهاي مرد

کرد و میرفت، و هی توبهمیشکست و دوبارهمیرااش شد توبهمیگذشت دوباره شهوت غالبمیو دو سه روزي

فهمیم که نباید به پولمان بچسبیم میماگوییممیشکست، نشان چی هست؟ نشان این هست که مامیرااش توبه

به حرف شناسیم و راهش را نیم شناسیممیولی چون فقط این رابه یک چیز ذهنی بچسبیم، به یک باور بچسبیم 

گیریم و میرویم همان چیز رامینیستیم، دوبارهآن بزرگان گوش نکردیم، شناسایی نکردیم که ما واقعاً از جنس

. خواهیممیراشراب آن ازش

و گفتند همه لخت . و یک روز در این توبه کردنها و شکستنها بود که انگشتري دختر پادشاه گم شد، و پیدا نشد

موقع گفت خدایا اگر مرا نجات بدهی دیگر این آخرین دفعه آن دید ومیشوند و این نصوح مرگ را به چشمش

خواستند نصوح را میغش هم کرده بود نتوانست لخت بشود، کهبود به نصوح چون و یکی مانده.است و غش کرد

و نصوح به هوش آمد و البته شکر کرد و راضی . لخت کنند و تمام سوراخهاي بدنش را بگردند، انگشتر پیدا شد

خانمها آن روم، و چوننمیشد که خدا پیغامش را شنیده، به هر صورت این توبه دیگر توبه بود، آمد بیرون و گفت

کردند نصوح این را دزدیده و انگشتر پیدا شد، از او خیلی عذر خواستند که ببخشید که ما میفکرو دختر پادشاه 

به شما اتهام زدیم، توي دلمان بود که شما دزدید، و براي این که دلش را بدست آورند و احترام بگذارند دختر 



Program # 638گنج حضور638برنامه شماره 

25

آن گویدمیبه هر صورت. لبته نصوح عذر خواست و نپذیرفتپادشاه فرستاد که بیا دالك مخصوص من بشو، که ا

. خوردنمیجور توبه که یک چیز را رها کنی و احساس گناه کنی و به یک چیز دیگر بچسبید این بدرد

کی کنی توبه ازین توبه؟ بگو****جواي تو از حال گذشته توبه

چسبی میکنی به چیز دیگرمیکه یک چیزي را رهاکنی از این سیستم توبه کردن میاي تو از حال گذشته توبه

، کی از این سیستم توبهچسبی این یک سیستم توبه استمیکنی و به دردش هممیو فقط یک مقدار درد ایجاد

همانطور که نصوح کرد، توبۀ نصوح توبه واقعی بود و به هیچ وجه زیر بار کنی؟ میکنی؟ و واقعاً توبۀ واقعیمی

.کار را دوباره تکرار کندآن کهنرفت،

کنیزار را قُبلهۀگاه گری****گاه بانگ زیر را قبله کنی

به کنی که جسم است، گاهی هم میگوید گاه بانگ زیر ساز تو قبلهمیزند،میدارد هنوز عمر با پیر چنگی حرف

گیرید که از چیزي توبه نکنی و میصمیمگیرید؟ آیا تمی، شما چی؟ از این ابیات چی یادزنیمیبوسهگریه خودت

زنی به میکنی بوسهمییا یک چیز را رها؟شود نچسبیمیبه هیچ چیز که در ذهنت ظاهر؟به چیز دیگر بچسبی

؟یک چیز دیگر

جان پیر، از اندرون بیدار شد*****اسرار شدۀآینچونکه فاروق

جدا کننده حق و باطل است و همین طور که در تعریف آینۀ کلی دانید که فاروق لقب عمر بوده، و به معنی میبلی

موالنا در دفتر دوم به ما گفت، گفت کسی که به حضور زنده است اگر شما جلویش وایستید این آینه این شخص 

هم قسمت مصور داریم و هم نامصور و شما هم باید هم هوشیاري حضور که نامصور است را داشته باشید هم ذهن 

دهد ولی اگر میآینه کلی است به انسانها قسمت مصور و نامصورش را نشاناي هاین چنین آین. ر استکه مصو

پس بنابراین در اینجا فاروق آینه کلی شد و به پیر . دهدمیفقط ذهن را نشان، ذهنذهن داشته باشند مردم

اش قسمت غیر جسمین آچنگی نشان داد که یک قسمت جسمی دارد ولی یک قسمت غیر جسمی دارد که

.قسمت نامصورآن بنابر این جان پیر چنگی از درون بیدار شد به. است نه چیزش است که اصل است

، بتدریج که ما قسمت نامصور یک دفعه یا یواش یواش زنده بشویدآن و تمام منظور این برنامه هم تبدیل شما به

کند، مثل یک آینه میشود در واقع مثل فاروق عملمییبخوانیم این ابیات به این صورت که ترکمیموالنا را

فهمید هم حضور میپس شما. دهدمیدهد حضور شما را هم نشانمینه تنها جسم شما را نشانکلی، آینه کلی
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لحظه به لحظه آن شوید یک فضاي بینهایت هستید ولی جسمتان را درمیدارید هم جسم دارید، شما متوجه

کنیم همین نوشته هانمی، حاال ما انسانش را پیداکند، اگر چنین انسانی پیدا کردیدمیافتد و تغییرمیاتفاق

به باورها نباید بچسبیم، اند دانید که باورها از جنس جسممیشما االن. تواند جدا کننده حق و باطل باشدمی

خواهد این قسمت نامصور را مینامصور دارید که زندگیدانید که قسمت میشما. تواند باشدنمیحقیقت در باور

.شما را به خودش زنده کند. که از جنس خودش است باز کند

کنیدمیآیید خانه تاملمیکنیدمی، در طول روز اگر مقاومتدانید که مقاومت چیز خوبی نیستمیشما

. کنیدمیو لحظه به لحظه در عمل تمرین. مقاومت بکنمخواهد من نمیگویید این کار به نفع من نیست، زندگیمی

این رنجشم است باطل . شویدمیشوید یعنی جدا کننده حق و باطلمیبا همین ابیات یواش یواش خودتان فاروق

کردم میبا مردم بحث و جدل. خواستم باطل استمیاست، این هم هویت شدگیم است باطل است، از پولم زندگی

کردم نقشهاي میکردم باطل است، نقش بازيمیقت توي جیب من است باطل است، دیگران را عوضکه حقی

گفتم مردم نمک نشناس هستند بچه هایم می.کردم بدون عشق باطل استمیمثبت، نقش پدري مادري بازي

انجام دادم عشق نداشتم، دانند بعد فهمیدم که تقصیر خودم بوده موقعی که خدمت کردم فقط وظیفهنمیقدر مرا

.دانستن اینها خیلی خوب است. قسمت باطل را شناختم، حداقل بدانم

سرمست تو میریم و اسیریمبا غمزه

با عشق جوان بخت تو پیریم و جوانیم

دهی، این حال است، حال در این لحظه میبا غمزة سرمست تو یعنی وقتی تو یک لحظه خودت را به من نشان

کنید، یک لحظه خواهد رسید که شما مییواش یواش که این تمرینات را شما. شویدمیینهایت خدا زندهشما به ب

این اشارات مهر . لو یک لحظه، و شادي این عمق و بودن در این لحظه در وجودتان تجربه بشودو.عمق پیدا کنید

م، هم امیرهستیم امیر زندگی خودمان ، بنابر این ما امیریم، میریآمیز معشوق است که سرمست کننده هم هست

کند، براي میبی نیازي از جهانحس . تواند رویش اثر بگذاردنمیپادشاه کیه؟ امیر کیه؟ کسی که جهانهستیم،

این اش البته ما باید کار کنیم، به کار احتیاج داریم به پول احتیاج داریم، معنیگرفتن زندگی نیاز به دیگران ندارد،

از کارمان بگیریم، براي ادامه زندگی تن مان احتیاج به پول داریم، ولی نیازمند ما زندگیمان از بیروننیست که

امیرید که گرفتار او هستید، یک لحظه به گرفتن زندگی از کسی نیستیم بنابر این امیر هستیم، شما امیرید؟ وقتی
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و این حس . افتید آزادیدمیحافظ وقتی در بند اوشوید، بقول میاسیر خداشوید، میاو زنده بشوید اسیر او

بخت چیه؟ بخت این است که در این لحظه به او زنده باشیم، هر اتفاقی.کندمییکتایی با او در واقع بخت را باز

افتد نیک است، ولو از دست دادن، با عشق جوانبخت تو، عشق همیشه جوانبخت است، عشق یعنی حس می

و ما وقتی به عشق زنده. ده شدن شما به خدا، فانی شدن شما به من ذهنی، و این جوانبخت استاتحاد با خدا زن

شما به عنوان هوشیاري شود، نمیشویم همیشه جوانیم، چرا؟ زندگی پیرمیدر حالی که به تن پیر داریمشویممی

. ترسیمنمیرود، پس بنابراینمیاز بینشود و میهمیشه جوانی، ولی این بدن پیرشوينمیحضور، هوشیاري پیر

.مشخص است. ترسیم، خود پیري ترساننده استمیاگر چیز هستیم فقط من ذهنی هستیم ماولی

چه دهی پند؟ و زین پند چه سود است؟: گفتی

کان نقش که نقاش ازل کرد همانیم

ین پند چه سود دارد؟ پند در واقع یک تکه دهی؟ و امیگوید، براي چه پندمیگویی، یک کسیمیمی گوید تو

دهیم؟ یعنی روز ازل ما از جنس میگویی که وقتی ما نقش ازلی هستیم چرا پندمیگوید تومی.خرد است

هوشیاري بودیم و خدا هم از ما پرسیده که از جنس منی؟ ما هم گفتیم بلی، االن هم همان هوشیاري هستیم که 

پند این فایده را دارد که شما بوسیلۀ ذهن نقش را درست شویم، یک پند چه فایده دارد؟میداریم زندهآن به

، شما سعی نکنید در ذهنتان دانیم همان هوشیاري هستیممینکنید، ما فقط یک اشکال داریم، درست است که ما

زندگی زنده هست از مردم در این اشتباهند، این نقش ازلی که . با هوشیاري جسمی یک نقش ازلی درست کنید

.دهدمیخودش توضیح. اصال جسم نیست. فکر تشکیل نشده، یک جسم فکري نیست

دانیم که ما همان نقش ازلی هستیم ولی این نقش بوسیله ذهن میدانید درست است که ما ذهناًمیپس شما االن

غلط است، و اگر هم آن شما هستیدآنکنید کهمیشود اگر شما در ذهنتان یک نقش ساختید و فکرنمیساخته

هم ذهن آن هم غلط استآن دهندمینقشهایی ساختید بصورت موالنا به صورت تصاویر ذهنی که به شما الهام

را به شما بدمد بدون تصویر سازي اش تواند از طریق شما صحبت کند و انرژيمیکهآن تنها فانی بودن و.است

آید به من به گوش من یک چیزهاییمیگوید فالن کسمیکند ومیکسی صحبتاگر کسی با . این درست است

بارها و بارها و در طول این کار برنامه گنج حضور . دهد این تصویر ذهنی است این ذهن هست این حضور نیستمی

تصویر یک ن آکنندمیبارها من متوجه شدم مردم به تصاویر ذهنی مشغولند، یک کسی را توي ذهنشان تجسم
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کنند تصویر غیبی میکنند بزرگ است یا فکرمیتصویر شبیه آدمی است که فکرآن گوید منتهامیچیزي به آنها

. گویدمیگوید شما با ذهنتان نسازید، همین رامیسازد،میاینها را ذهن! است

این پند من از نقش ازل هیچ جدا نیست

ندانیمزین نقش بدان نقش ازل فرق 

. کنیممیراجع به عدم داریم صحبت. گوید شما با ذهنت نسازمیپس بنابراین همین پندي که همین خردي که

درست است که اسمش را نقش. این زنده شدن شما به یک عدم بدون تصویر ذهنی همان نقش ازلی است

ور، مصور یا نامصور گفتنت باطل آمد، بیتی که خواندیم مصور و نامصآن در. گذاریم، ولی نقش تصویر نیستمی

بدون رستن از ذهن، اگر شما از ذهن نرهید، با تصاویر ذهنی بازي کنید، ولو چیزهاي عرفانی هم بگوییم باز بدرد

و به شما. آیدمیآید، از همان نقش ازلیمیپس پند این است، پند موالنا از حضور.آیدمیاز ذهنخوردنمی

ازلی با تصویر نیست، این نقش ازلی، این تکه خیلی پند مهمی است که شما االن به همان خداییت و گوید نقش می

ولی از یک چیزي . شویدمیشوید که روز ازل بود به همان هوشیاري دارید هوشیارانه زندهمیبه همین خدا زنده

د که این خداست، این زندگی است و این شما با من ذهنی تجسم نکنی. که این با ذهن نیست! بسیار احتیاط بکنید

اگر شما از یک تصویر آگاه هستید و کامالَ در اختیار . وحدت با تصویر سازي نیست. شویممیمنم، ما داریم یکی

. دانیدنمیکنید پسمیدانید که با ذهنتان دارید چه کارمیاو نیستید و

اي از بر معشوقجدا مانده: گفتی که

در امانیممعشوق ز اندهما در بر 

سازي، ما باید بر معشوق برویم کنار معشوق میتو گفتی که ما از معشوق جدا مانده ایم، نکند این هم با ذهن

فهمید؟ آیا این هم با ذهن میحاال این را شما چه طوري. صه در امان باشیمغاز . باشیم تا از اندوه بر کنار باشیم

آن تصویر ذهنی اینها باید پهلوي هم باشند؟ یا نه تمامی این قدح و محتواياست؟ یک معشوق ذهنی و یک

شما بر معشوق را با ذهن . شویدمیشوید یک دفعه تبدیل به اومیشود و شما فانیمیشکند و من ذهنی صفرمی

.وق را با ذهن معنی نکنیدمعنی نکنید، از اندوه در امان بودن را با ذهن معنی نکنید، بر معشوق را یعنی کنار معش
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شوي؟ خودش میگویی یا حقیقتاً تبدیلمیگویی که ما باید بر معشوق برویم، حاال این را با ذهنمیگوید تومی

:گویدمیدارد

معشوق درختی است که ما از برِ اوییم

از ما برِ او دور شود، هیچ نمانیم

و . توانید معنی کنیدمیبر را کنار هم. این درخت معشوق استمی گوید حضور ما مثل میوة یک درخت است و 

خواهد به ما نشان بدهد میاین ما من ذهنی است موالنا. ماندنمیاگر معشوق خودش را بکشد عقب هیچی از ما

ته شده کند که او همان چیز بافمیبافد، و فکرمیآید به این چهان چیزهایی اطراف خودشمیکه هوشیاري وقتی

از جنس معشوق است و شما این را بدانید، حاال در ذهن ما با آن هست و رسیدهآن است، ولی این چیزي که توي

گوییم زندگی داریم میگوییم خدا داریم زندگی داریم، متوجه نیستیم وقتیمیکنیم مثالً مامیداشتن عمل

گوییم زندگی داریم منظورمان این است میشت، وقتیشود دانمیمنظورمان وضعیتهاي زندگی است، زندگی را

داشتنش هم به این ترتیب است که یک چیزي را در . کندمیکه یک من ذهنی داریم و این من ذهنی با داشتن کار

زندگی را. شودمیکند و بزرگترمیرا وصل به خودشآن کند وقتی دارد با یک رابطه نامرئیمیبیرون تجسم

کند زندگی دارد و بجاي این که خود زندگی میهر که فکر. د داشت، و این غلط اصلی است که ما داریمشونمی

ما فانی. ماندنمیریزد دیگر از ما چیزيمیاگر زندگی این چیز را بافته بکشد عقب این فرو. است در اشتباه است

. تماند که هوشیاري هم چیز نیسمیهوشیاريآن شویم از مامی

می خواهد بگوید که این چیزي که ما داریم تجسمات و تصورات و گفتگوهاي اشتباه دارد که ما را به اشتباه

زندگیم از بین رفت، زندگیتان از . گویم من زندگی دارم و زندگی نیستممیساده ترینش این است که. اندازدمی

نیست، روابط شما زندگی شما نیست، اموال شما زندگی زندگی آن چیزي که در ذهنتان بافتیدآن رودنمیبین

شود داشت اگر چیزي را داشته باشی پسنمیشما نیست، وضعیتهاي زندگی شما زندگی شما نیست، زندگی را

ماند؟ اگر چیزي میتوانی از دست بدهی، اگر زندگی را از دست بدهی یعنی زندگی از شما جدا بشود دیگر چیمی

شوید؟ میرا از شما بگیرند، اگر زندگی را از شما بگیرند شما چطور منیآن توانندمییدرا داشته باش

شما هیچوقت . شویدمیتوهم بیدار بشوید، بیدارآن خواهد به شما یک توهمی را نشان بدهد که شما ازمیموالنا

بگویید اگر من زندگی را داشته باشم:نگویید که من زندگی دارم بگویید من زندگی هستم، و بعد این را بگویید
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و بدانید طبق این، چه بر را شما کنار معنی کنید چه میوه، . شوممیدیگر چه طور منیآن توانند از من بگیرند،می

یک درخت یک بار دارد، این بار حضور ماست اگر ما را از این محفظه در بیاورند ما هستیم که هر لحظه این را

موقع حضوريآن شما. گوید بگذارید فرو بریزدمیماند، پس داردنمیریزد، چیزيمیام این ذهن فروبافیم تممی

شوید در دست معشوق، درخت یک درخت نامرئی است یک میوة نامرئی هم دارد، منتها اطراف این میوة می

اگر چیزي از ما نماند غصه هم خواهد بگوید کهمیحاال. نامرئی که شما هستید چیزي بافته نشده، لخت است

. نخواهیم داشت

چون هیچ نمانیم، ز غم هیچ نپیچیم

چون هیچ نمانیم، هم اینیم و هم آنیم

سازیم، این حس وجود توهمی است اگر این میاگر من ذهنی بریزد و به صفر برسد ما مرتب حس وجود در ذهن

خوریم، مین ما غصه این من ذهنی راچو. بریزد و ما صفر بشویم ما دیگر غصه نخواهیم داشت

از براي اوست غمناکی تو****گفت کیست بیگانه تن خاکی تو 

کند این است و میاین من ذهنی نسبت به ما بیگانه است من ذهنی را هوشیاري اطرافش تنیده به اشتباه فکر

بنابراین اگر هیچ نمانید صفر بشوید دیگر از غم شوید شما به عنوان من ذهنی، نمیاالن دیگر بلند. شودمیبلند

چیزهایی را که برایشان غمگین بودي آنها همه ریختند، هویتهاي کاذب شما، حاال آن براي این که. پیچیمنمیهم

حاال . جسم هستیمآن اگر هیچ نمانیم یعنی تبدیل به این فضا بشویم و عدم بشویم، هم این فضا هستیم هم

کنید، این صحبتها را کهنمیگوید شما نگران نباشید که این جهان هم زندگیمییعنی.کندمیارجسم ما درست ک

گوید ما هیچ نمانیم؟ ما زندگی را ببازیم؟ نه شما اگر به این فضا زنده بشوید هم این فضا میشنودمیکنیم یکیمی

تواند از چیزهاي میهستید، جسمتانهستید هم این حضور هستید هم این بینهایت هستید هم این جسم

تواند فکر کند میبیرونی بدون اینکه خودش را در آنها گم کند در پول در لذات حسی گم کند در فکرها گم کند،

گم کردن در . شودنمیاز تعادل خارج. کندنمیبرید ولی خودش را گممیلذات حسی ببرد هر جوري که شما لذت

رویم به یک چیزي میبینید که ما در فکرهایمان گم هستیم، به محض این کهمیشما. ستچیز کار من ذهنی ا

فضا زنده هست، چون شادیتان، آن ولی وقتی. توانیم خودمان را بکنیمنمیدیگر. شویممیزنیم معتادشمیدست

زم داریم و الزم است به تنتانکه الاي هآید فقط به اندازمیچیزي که الزم دارید از آنجاآن آرامشتان، و
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که الزم داریم پول داشته اي هکه الزم دارید غذا بخورید به اندازاي هحالت به اندازآن پردازید امکان دارد درمی

دارد ادارهآن فضا همیشه شما راآن که شما حاال خیلی الزم دارید پول خیلی داشته باشید ولیاي هباشیم به انداز

هم اینیم . کندمیفضا عقلی است که تمام این کائینات را ادارهآن ضا خرد زندگی تویش است، عقلفآن کندمی

.هم آنیم

غم که خوریمش چو شکَر خوشآن شادي شود

غمانیماي غم برِ ما آي که اکسیر

بریز، یعنی خودمان را امروز موالنا راجع به فنا صحبت کرد و این که قدح باده یعنی ذهن و شرابش را محتوایش را 

این کار با . از هم هویت شدگی ها که در واقع هم هویت شدگی ها با دردها و چیزهاي این جهانی است جدا کنیم

آید اگر شما در غم گم نشوید، و ناظر این غم باشید یعنی میو وقتی یک غمی پیش. درد هوشیارانه همراه است

شود خواهید دید که مثالً شما چسبیدید به میچه چیزي سبب این غمبکشید عقب غم را نگاه کنید، ببینید که

گذاشته رفته از شما دور شده، شما از او جدا شدید و چیزي را از دست دادید و یک اشتباهی در آن یک نفري

موضوع را بشناسید، این غم پیغام دارد پیغامش این است که از آن شود، بایدمیگذشته کردید آثارش االن ظاهر

من خودت را جدا کن، تو با یک چیزي هم هویت شدي بشناس و این درد را تحمل کن، و خودت را جدا کن، تحمل 

.گیردمیدرد هوشیارانه با حضور صورت

کشید تا خودتان را جدا میشما دردبه موضوع و شما به من ذهنی اجازه ندهید او این کار را بکند، بصورت ناظر

کنیم به مالمت خود، یا میهاي من ذهنی در این جور مواقع مالمت است، بالفاصله ما شروعاز فریب . کنید

سالمه 60دیگران، مالمت خود یا دیگران درد هوشیارانه نیست، شما ممکن است بگویید خیلی خوب من االن 

موقع، چرا زندگیم آن رفتمسالگی به من نگفتند، این چرا، چرا من ن20شنوم خیلی خوب است، چرا در میاینها را

مالمت، حس تاسف، حس . را به این صورت در آوردم اینها درد هوشیارانه نیست اینها درد را زیاد کردن است

کنیم میشویم یک کسی باعث یک کاري شده، شروعمیخبط، احساس گناه، ترس، اضطراب و این که ما متوجه

تنها درد خوب این است که هوشیارانه بکشی تا . من ذهنی استبه رنجیدن از او در گذشته، اینها فریب هاي

آید بگذارید ذهن میخواهیم خودمان را بکشیم، ذهن دردشمیبه یک چیزي چسبیدیمخودت را جدا بکنی، 

مخصوصاً مخصوصاً مخصوصاً مواظب مالمت باشید، براي همین دردش بیاید، ولی به عنوان هوشیاري آزاد بشوید،
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خورید،میشما این غم را چو شکر خوشغم که خوریمش چو شکَر خوشآن شادي شود: گویدمیاست که

کنید که این همه اذیتتان کرده، و این میدانید که پشتش آزادي هست، شما دارید خودتان را از چیزي جدامی

؟ براي چی؟ چرا چسبیده امآخر شوید که من به این چیز یا به این کس میغم، غم کهنه است، یک دفعه متوجه

.خواهم من؟ همه چیز را خودم من دارممیچی

گوید و میوقتی کسی چیزي. این بینش این بیداري خیلی خوب است، از این جور غمها شما باید استقبال کنید

ممنون، گویید که خیلیمیشوید، بجاي اینکه واکنش نشان بدهید بکشید عقب ساکت باشید،میشما ناراحت

را من باید کوچک کنم، بجاي اینکه بزرگ کنی که چرا به من آن براي اینکه چیزي گفتی یک قسمت من باال آمد،

در شما هست آن همانی است که توي نی را گرفته، تا زمانی کهآن خورد؟میچه چیزي به شما بر. توهین کردي

اي غم بر ما آي، اي غم ها اي دردهایی که در من هستید گویدمیبراي همین. تواند نی شما را بزندنمینایی

شود؟ یک هم هویت میکنم، چه چیزي باعث تومیدهی من تو را شناساییمیخودتان را نشان دهید، تا نشان

. اندازیدمیشدگی، اگر هم هویت شدگی با خود درد هم هست شما

ناله . گیرند، شما بیدار شوید اینها هویت کاذب استمیخیلی ها از درد کشیدن و اینکه چقدر ظلم شده هویت

.غلط استاینت نکنید، مالمت نکنید ببینید همسر من مرا به چه روز انداخته، یانکنید شک

گیرد، خادم را میفقط یادآید زمین، میشود و خر با رومیدر داستان خادم و صوفی، وقتی صوفی سوار خرش

گیرم همین است وضعیت زندگی شما در این لحظه میسالگی یاد60نگویید که چرا من در شما . کندنمیمالمت

گوید که ما کیمیاي غم هستیم، می.همین است که وجود دارد، این را باید بپذیرید، کلید است، چون و چرا ندارد

.ضوع غم، آسان استکنیم، چه جوري؟ با جدا شدن از مومیآید به شادي تبدیلمیبه محض این که غم

چون برگ خورد پیله، شود برگ بریشم

برگ جهانیمما پیله عشقیم که بی

سفیدي ها را که دور آن رودمیشود،میخورد و از این برگ ابریشم درستمیگوید این کرم ابریشم برگ رامی

آیا . شودمیخورد و ابریشم درستمیحاال کرم برگ را. کنندمیابریشم درستآن تند پیله یا کرم ازمیخودش

ما بدون برگ جهان، گوید ما پیلۀ عشقیم،میما هم باید چیزي از بیرون بخوریم ابریشم حضور درست بشود؟ نه؛

برگ در اینجا به معنی نواست، بدون این که چیزي از بیرون بخواهیم به ما اضافه بشود یا بخوریم، ما ابریشم را از
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آن خواهد بیاوردمیآید، من ذهنیمیریم، ابریشم دو جور است یک ابریشم هست که از جهانآومیورآن 

آید از طریق عشق است، از طریق میورآن ابریشمی که ازآن چیز نرمی کهآن خردي کهآن ابریشم نیست، ولی

نه این که ی نداشته باشیدیکی شدن با او هست، با او یکی بشوید باید وجود جسمی نداشته باشید، وجود جسم

آن عدمی کهآن این جسم بمیرد تا زمانی که این زنده و سر حال است شما باید در دل عدم بشوید، یعنی

آن فضایی که االن در این لحظه درون شما هست بگذارید باز بشود، با مقاومت به اتفاق این لحظهآن حضوري که

کند، اگر شما همکاري بکنید اگر به عنوان هوشیاري ناظر فقط میخودش خودش را بازآن را هر لحظه نبندید،

نخواهید به حضور برسید اگز شما خدا را بصورت جسم نگاهش بکنید اگر دخالت نکنید اگر با فکرها و عقل ذهن 

تجسم نکنید و خودتان را هم بصورت جسم در ذهن بسوي او نبرید، مشغول این کارها نباشید در زمان گیر 

.ید، در یک جایی در گذشته گیر نیفتید و این را ببینید و از مالمت مخصوصاً دست برداریدنیفت

؟ چرا ندارد، سال وقت گذاشتم چرا این اشتباه را کردم5گویند خیلی خوب من روي این موضوع میاي هعدیک

اقع قیمت یاد گیري است، بعضی از اشتباهات در دنیاي واقعی قیمتش زیاد است در وتوانستی نکنی،نمیکردي

چیز به این سادگی را من ندیدم، در این جایی که من هستم و با مردم در تماسم، انواع و اقسام آدمها از خبط هاي 

کنند، یکی زندگیش را فرض کنید در قمار گذاشته، یکی در استار مارکت باخته، دیروز اینقدر میگذشته صحبت

5اینقدر زیاد بوده؟ بلی، یعنی من این آدم را بعد از اش بازي نکن، یعنی هزینهداشتم االن ندارم، خوب یاد بگیر

کنید که این میاین لحظه شما کشف. شناسم آخر من چطور اول نشناختم؟ چطور ندارد همین که هستمیسال

فقط یاد بگیر، و آن و ازدانستی، گذشته و اشتباه را مورد سئوال و مالمت قرار مدهنمیدانستیمیحقیقت را باید

.این درد هوشیارانه است

پرد یعنی ما میدانید که پروانه از داخل کرممیما پیلۀ عشقیم که بی برگ جهانیم،: توانستیم بخوانیم میبلی

یعنی براي . توانیم بپریممی، نوایی از جهان، یک چیزي از این جهان، از این کرمبدون استفاده از برگ جهان

پریدن از این کرم من ذهنی شما احتیاج به چیز از بیرون ندارید، فقط باید تسلیم بشوید، تسلیم پذیرش اتفاق 

.این لحظه قبل از قضاوت بدون قید وشرط

وقت که ما هیچ نمانیمآن ماییم در

آن وقت که پا نیست شود، پاي دوانیم
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. هستیم یعنی من آنموقع من ذاتی و فطري هستم که هیچ نمانمگوید ما آنموقع ما میگوید،میببینید موالنا چی

آن درماییم.ندهمنشانواکنشیهیچ،نشومهویتهمچیزهیچبا.یعنی هیچ حس هویتی در ذهن نداشته باشم

برسدصفربهعقل،فکريپاي،ذهنیمنپايکهموقعآن ،برسدصفربهذهنیمنیعنی، نمانیمهیچماکهوقت

،شودمیمتولدکرمتويازکهپرکیهشاآن ،پروانهمثلدرست،دویممیکههستموقعآن ،بشودنیست

درکهزمانیتایعنی. بیاورددرراپریدنادايتواندنمیبرودراهتندکههمچقدرهرکرم،هستپروازدویدنش

. بیاوریمدرتوانیمنمیراحضورادايما،ماهستیمذهن

کههستیماي هپروانما. بپردتواندمیپروانه،بپردتواندنمی؟بپردتواندمیکرم. نیاوردراداگفتموالناهمامروز

ذهنیمناینکهبراي. توانیمنمی،بیاوریمدراجرامرحلهبهراحضوربخواهیمکرمدیدبااگروافتادیمگیرکرمدر

کهگوییدمیشماپس،استعقلشپایش،استرفتارشپایش،استحرکاتشپایش. دهدنمیدستازراپایش

. بیآیمبیرونبایدکرمتوياز،هستمپروانهمن. شودنمیپروانهپروازمثلهمبدوداگرکرمکهدانممیمن

. استمشخص

بستیم دهان خود و باقیِّ غزل را

آن وقت بگوییم که ما بسته دهانیم

ذهنمان،کنیممیساکتراذهنمان،بندیممیرادهانمانهمهمایعنی،بندممیرادهانممنکهگویدمیبینیدمی

اجازهوشوممیتسلیممنکهگوییدمیشما،رودمیدستازپایمانموقعآن .شودمیاجراقبلبیتبشودساکت

ستیزه،کنمنمیمبارزه،ستیزدمیذهنمکهلحظهایناتفاقبامن. بزنداوراگوياینراتوپاینکهدهممی

بالحظهبهلحظهیعنیبدهمانجامراکاراینمناگرو. ببردجلورااتفاقاوخردتا،کنمنمیمقاومت،کنمنمی

حرفبشودبستهدهانماینیعنیبشودبستهذهنمدهان. استبستهذهنمدهان،کنمبآشتیلحظهایناتفاق

زندگیدبایراغزلاینبقیهگویدمی.کندکارزندگیکهدهممیاجازه،بیایدپایینذهنیمنذهنیفعالیت،نزنم

ذهنیمنوسیلهبهنهتوانیدمیکهآنجاییتاراذهنیمنهمشماپس. بگویمتوانمنمیمن،بدمدشماجانبه

و،بزندلحظههرراشماتوپاوتا،کنددخالتگذاریدمیکمتر،کنیدمیخاموشزندگیمقابلدرتسلیمبوسیله

دروشماذهندررابخششاديغزلاینبقیهلحظهاین،نویسدمیشماذهندرراغزلبقیهزندگیکهببینید

.کندمیزندهشماجان



Program # 638گنج حضور638برنامه شماره 

35

صوفیگفتمکهطورهمان،دهیممیادامهراخادموصوفیداستان،یمیربگرادومدفترمثنويدنبالبدهیداجازه

بعدچهاراینترکیبتنمانواستتنمانواقعدرکهراخرمان،شویممیجهاناینواردزندگیصورتبهمایعنی

ازکهبگویمهمرااینوترسوخشمیعنیدیشناسمیهیجانات،هیجانیوذهنیوفیزیکیاینیعنی،ماست

بعدهمماجانبعدوحیوان جانهمماجانبعدواستبعدتاسهاین. شودمیدرستهیجانتنرويفکراعمال

عملدراستتنهااینترکیب. استبعدیکهماینکنیممیحسکهچههر،هممافعلیجانوهمماحیوانی

گویدمیدکنمیصحبتباهاشکههموقتی. سپاردمیخانقاهخادمبهاراینوداریمکارسروهااینوطلمخباما

کاه،خوردمیجومنخراینکهکندمیتاکیدچههرصوفیو،داردذهنیمنخادمو،داردنیازهاییخراینکه

نیستیعنیحولال،حولالگویدمیاش همه،بتکانراهایشخاكبردارشانهیک،کنخیسراجویش،خوردمی

،خداخردازغیردیگريخردنیستدیگريعبارتبه. عالمایندرخدانیروي ازغیرنیرویینیستیا،خدایی

کارممنکهگویدمیباالخرهو. شودمیعصبانییواشیواشحولالگفتنباکهحالیدرتسلیممکامالمنیعنی

. دهدنمیانجامراکارشو،استرفیقباشاوباورودمیوشودمیبلندو. نکندخالتشما،بلدمرا

خانوادهیکدرزندگیبهشروعماوقتیکهاستاینمعادلاینواستناراحت،ابدوخمیگرسنهخرشبخالصه

دردهابهما،شوندمیتولیدمادردردهانتیجهدر،بیروندرچیزهایییکبهبنددمیرامافکرخانواده،کنیممی

قراردردهانفوذموردهمتنیواشیواشو،شودمیکمبودنمانزندهیعنی ،شودمیکمزندگیمانو،چسبیممی

. افتدمیخر،بشودروان،بشودخرسوارآیدمیصوفیاینوقتیبنابراین،گیردمیقراربدفکرهاي،گیردمی

متوجه،استسالتان50استسالتان15استسالتان20اگرشما،نرسیدهخربهخادمکهشودمیمتوجهوگفتم

شدههویتهم،هستیددردازپر،نرسیدهشماخربهجهاناینیازمانهاینیاخانقاهاینخادماالنکهشویدمی

بهخواهیدمیذهنتاناز،شدهفلجذهنتانبینید میبینیدمیچیزهاییبهایدچسبیدهفکرتانبا،هاآن بااید

یذهنچیزیکپولتانکهپولتانازمثالیعنیذهنتانازخواهیدمیخوشبختیذهنتانازهستیدکهبگویدشما

کینه،ایمشدههویتهمهاآن باوایم کردهانباشتهدردزیاديمقدارپسکاراینبهایم کردهعادتما،است

نباشدهاکینهوهارنجشاینکهاستاینروانیشرط،بشودروانخواهدمیصوفیوقتیوداریمرنجش،داریم

،نشدهبرخوردارایزديبرکتازماتن،نیستطوريآن کهماهیجانات،باشدعشقیلطیفاحساسجایشبه
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درحسادتدرد،حسادت،خودکردنمقایسه. زندگیباکردنستیزهبهکردیمشروعسنییکازماکهاینبراي

افتدمی،نداردراایزديهوشیارياینتحملماخربنابراین،داردوجودمادرخشمورنجشدرد،داردوجودما

.کردهراکاراینکسیچهبگوییدگردیدبرنمیکنیدنمیمالمتاالنهمشما،کندنمیمالمترا خادمصوفیولی

کنفرضیااستوزیریاشاهکهکسیمثالخادمکهنکنیدفکرشماگویدمیگیردمینتیجهکهموالنابعد

مادر،استخادمپدر،باشدخادمتواندمیکسیهرولی،هستندهمهاآن نههستندجامعهمعنويرهبرهاي

. استصوفیهم،استخادمهمخودنوبهبهکسیهر،استخادممعلم،استخادم

حولالبنابراین. دانممیگویدمیو،استذهنیمنخادماینگفتهگرفتهخادماینبهموالناکهبزرگاشکالحاال

خرکهحالیدرخواندمیخربرايولی،آوردمیزبانبهراکلمات،کندمیعبادت،گویدمیراذکریعنی،گویدمی

،کنندمحبتآن بهباید،بدهندآن بهبایدداردنیازهاییتناین،رسیدیممیبهشباید،بخوردغذابایدتنیعنی

حاال ،گویدمیکندمیشروعاینجاازبله،بیاوریمدردلشانازرنجیداگرمانبچهبگیریمیادو،بدهندغذا

نامکهحالیدرنداردوجودحضورآنجا،خوانیممینماز،کنیممیعبادتماکهکنیدفرض،داریممارااش نمونه

باکردیمدعواوقتی،میبگویچهمانرییسبهرفتیمبیرونما،هستیمبیرونمانبیزینسفکربهمابریممیراخدا

کهاستدرست،کنیممیکارچیداریم،هستیممکالماتایندر،بگویمچهمنبگویدچیاوهمسرمانبا،یکی

بیتاینازبیاییمبنابراین،کنیممیبرخر،مخوانیمیتنبرراخدانام،بیریممیراخدانامگوییممیذکرداریم

گویدمیکهکنیمشروع

267مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بیت 

مشک چه بود؟ نام پاك ذُوالْجالل***** مشک را بر تن مزن، بر دل بمال

جدا،بگیرراکلماتفقطذهنیمندرنرویعنی،نزنتنبهبزندلبهراعطرآن مشک،رامشکاینگویدمی

،خداستپاكناممشک؟چیستمشکگویدمیحاالو،بخوانیمخراینبهراکلماتاینو،زندگیازباشی

،شکوهدارندهیاخدایعنیذوالجالل

نهدمینروح را در قعر گُلخَ******* نهدآن منافق مشک بر تن می

گویدمیذهنبهوزبانبهولیاستذهنیمنجنسازکهکسییعنیمنافقذهنیمنیعنیمنافقآن گویدمی

گفتارشورفتارشپس،گویدمیدروغپس. استذهنیمنکهحالیدر،حضورمجنسازمن،هستممعنويمن
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ذهنیمنجنسازکهحالیدر،کندمیکارچهمنافقآن گویدمی،استمنشنفوذزیرگفتارشهمه،استاثربی

تنبهراخداپاكنامیعنی،مالدمیتنبررامشکآیدمیبنابراینو.نیست،حضورمجنسازمنگویدمی،است

بیکلماتاینزیریعنی،ذهنتهیازیربهرودمی؟رودمیکجاهوشیاري؟رودمیکجاروحپس،ندخوامیخریا

راکلمهنهاینکهیا؟اوبهکندمیزندهراشماکلمهاینحضورباوتاملباشما؟ چیشما.شودمیمدفوناثر

حالعیندربخواندنمازکهکنیدفرضآدم،دردهامثل،ذهنکثافاتگویدمیاالنواستذهنزیرشگوییدمی

راروح،باشددیگريچیزهریاباشددوستشیااش هبچیاهمسرشازاورنجشیاجوییانتقامفکربهذهنش

رفتندمیجایییکوبودهخزینهقدیمهاحمام،بودهکثیفیجايکهحمامآتشدانیعنیگلخن،گلخنتهبردمی

همآنجا. بودهکثیف،بودهسیاهدستشورویشهمدایماوبودهآنجاولئمسکسیوآنجابودهآتشدانوپایین

برراخدانامکهاستاینخادمایناشکالکهبگویدخواهدمی.شدگیهویتهمجهلوسیاهیهمهستدرد

. کنیممیراکاراینمانهمهماوخواندهخر

گندها از فکر بی ایمان او******بر زبان، نام حق و، در جان او

حضورازکهفکريازاستکثافتخیلی،استذهنیجانکهجانشاما،گویدمیراحقنامزبانشگویدمی

نکنیدمالمترااواستطوريایندیدیدراکسیشمااگر. آیدمیذهنهايشدگیهویتهمودردهااز. آیدنمی

،استخودمانرويمتمرکزماهواسهمیشه؟نهیاهستیدطورياینهمشماببینیدبرگردید

گل است و سوسن استبر سر مبرَز***گُلخَن استةذکر، با او همچو سبز

،بپریمبیرونذهنازآن گفتنبایعنیبشویمزندهخدابهآن گفتنباگوییممیماکهچیزيهریاخدانام،ذکر

وگل،مستراحیعنیمبرز،کهاستاینهمدیگرشمثالو. رویدمیحمامتونهمینرويکهاستاي هسبزمثل

وآوردمیراگلتخمهمبادموقعییکودهاتدرریختندمیآوردندمیبیرونکثافاتمعموال. رویدمیسوسن

هویتهمازپر،استدردازپرکهذهنییعنی. شدمیدیدهسبزهوشدمیدیدهگلیکدفعهکثافاتاینروي

،نیستدرستاینکهگویدمیحاال،استکثافتزیرشولی،شودمیخواندهخدانامگفتارصورتبهاستشدگی

،باشیمموضوعمتوجهبایدما،نیستخوبکاراین

مجلس است و عشرت استگل، آن جاي***آن نبات آنجا یقین، عاریت است
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باهمراهبایدخداذکریعنیگلایناینکهبراي،استموقتیحتماکثافاتاینرويسوسنگلاینگویدمی

صورتبهگوییدمیزبانبهشماکهچیزيهریاخداذکر،خدانام،گل. عشرتمجلسبرندمیراگل،باشدحضور

مدتییکازپسهمحقیقتا،نیستعاریتآنجا،بیایدحضوربويبابایدخدانامپس،عشرتمحلحضور،حضور

یعنی،بودآنجاوقتیچند. رفتمیبینازگلآن وکودصورتبهبردندمیراکثافاتآن وراآنجازدندمیبیل

این ،داردفایدهچهآن بگویدراخداذکرولیباشددردوشدگیهویتهمازپرنفریکذهنکهاین،ندارداثري

درستراشماهیجانات،کندنمیدرستراشمافکر،کندنمیدرستراشمابدنکاراینکهمابهگفتهقصه

کندمیصحبتموضوعاینبهراجعاآلن،استفایدهبیذکراین،کندنمیلطیفراشما،گندنمی

هینللْخَبیثینَ الْخَبیثات است*****طیبات آید به سوي طیبین

بیانبارهاوبارهاکهقرآنۀ آیهمینازهاموقعبعضی،کندمیتکرارموالنامرتبراجذبقانونموضوعاین

خالصهوروندمیپاكمردانبسويپاكزنان:گویدمیکهکنیدمیاستفادهازشابزاریکعنوانبهشماوکردیم

راخداذکرماکهگرچه،رودمیخودشجنسبسويچیزيهرگفتیم،رودمیپاكانسانبسويپاكانسان

بنابراینپس،دردمندانسانهايبسويرویممیما،هستدردوشدگیهویتهمازچونمادلولیگوییممی

درکهمن،ذهنیمنوپاكذهنباحضور،هستندهمراهپاكزنانباپاكمردانوخبیثزنهايباخبیثمردان

اگرحاال،استاغتشاشازپرماذهن،باشدذهنیمنمادل،استپاكماذهن،باشدعدمراگمادل،هستمادل

اصل،ندارداثري،استاثربی،بیاوردزبانبهراخدانامبخواهد،هستکثافاتازپرمامرکزحالیکهدرذهناین

هرازشمادل،رودمیخودشجنسسويبهچیزيهر،استجذبقانونهمینبازبیتاینۀ هم،ماستدل

رادردآن کهرامرديرویدمی،زنیکبعنوان،باشیدداشتهدرداگرشما،هستیدجنسآن ازشما،باشدجنسی

اینکهببینید،کسییکسويبهشویدمیجذب،زنیامردبعنوانشماکهاستجالبهماینکنیدمیپیدادارد

بهبایداولشما،آیدمیحضورازعشق،استعشقحقیقتاًیاکندمیجذبهمبهراشماهمنامدردهايارتعاش

سويبه،زنیامردیکعنوانبهکهبساچه،داریدذهنیمناگر،شودبزندهشمادرعشقکهباشیدزندهحضور

بیداراش ههم،موالنامطالباین،استدلتانوداریدشماکهدارددردنوعهمینازکهبرویدمرديیازنیک

،استکننده

داران نهندگورشان پهلوي کین***کین مدار آنها که از کین گمرهند
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حسیکوآیدمیبوجودمتعددهايرنجشکوبیدنازکین،باشنداشتهکینتوکهزندمیراحرفشاآلن

آلودهراآن وریزدمیآن بهکنیدمیشماکهعملیهروفکريهر،استدردکهکینو،هستمادرانتقامجویی

یعنی؟کجاستقبرشان،شدندگمراهکیندرداینطریقازکهآنهاییاینکهبراي.باشنداشتهکین، کندمی

همقبرهایشاناند،مرده،دارندکینکهآدمهاییپس،استدارانکینپهلوي،جذبقانونطبققبرشاناند،مرده

.استهمپهلوي

کلّ است و، خصم دین توآن جزو*****اصل کینه دوزخ است و، کین تو

ة شدورشعلهدردهايیعنی،استحمامتونهمینجهنماستمعلومپس،استجهنمکینهاصلکهگویدمی

جهنم، اشسرچشمهیعنی،ماۀ کیناصل،استدوزخاین،هاشدگیهویتهمة بعالو،شمامرکزدرشدهگیرجاي

کیناین،جهنمبگذاررااسمش،کنجمعراعالمایندردهايمجموعپس.استآن ازجزويیکتوکینو،است

منبا،روممیجاهرمن،استمنجزومنانگشتاین،بله.رودمیکلسويهمیشهجزو.استآن جزوتو

دیندشمن،توکیناینو،استجهنمآن ازقسمتییکشماکینپس، باشدجدامنازکهشودنمی،آیدمی

،معشوقرويدیدنیعنیتودین،توست

نگاهرویشبهدائماً،شماستدیناین،بشویدیکیمعشوقباشمااگر، منایمانتورويوي،مندینتودیدناي

حاال،شماستکین،حضورویقینودیندشمنپس،استیقیناستایماناین،باشیدآگاهازش،کنید

، رسینمیجاهیچبه،هستکینهوقتیاینجا،آوريمیخدااسمچقدرکهنیستمهم؟کنیحملکینهخواهیمی

کهگیردمیصورتحالیدر،ماعبادتماذکراگر، ذهنیمنۀ وسیلبهکنیممیماکهاستمزدبیکارواقعدراین

بهریزدمیکینهوقتی،استشدهصحبتبارها،کندمیحاصلبیراآن تنهانه،استغلط،ماستدلدرکینه

درسکسیبه،نادرسمرو، کنیممیهامونبچهروکهتربیتیکهکاريآن بهگذاردمیبداثر،ماعملومافکر

،کندمیآلوده،توآن ریزدمی،کنیممیکاريهر،هستیماستاد،هستیممعلممااگر،دهیممی

جزو، سوي کل خود گیرد قرار***دوزخی، پس هوش دارچون تو جزو 

،حسادت،رنجش،خشم، درديهرحاال،اتکیناینخاطربه،هستیجهنمجزوتوچونگویدمی،کنتوجه

خودشکلسويبهجزوهمیشه،باشدحواستپس، دهستندوزخجزواینها؟ دهستنچیاینها، گناهحس،ترس
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،هستناهمسرشکه،ناآدمشنزدیکترینازشوهرهاوزنچقدر؟ کنیدحملدردخواهیدمیشماحاال، رودمی

،دارندپنهانرنجش،دارندکینه

عیش تو باشد ز جنت پایدار******ور تو جزو جنتی اي نامدار

ازجزويیکتوپس ،انداختیرادردها، انداختیراهاشدگیهویتهم،هستیزندهحضوربهاآلنتواگر

فضايبهدبرویاآلنماش، رودمیکلشسويبهکهجزويصورتایندر،همیشهرويمیبهشتسويبه،بهشتی

شمااآلن،هستیکلآن جزوچون،گرديبرمیمدتییکازپس،ذهنفضايبهبرويبیاییهمبیرون،یکتایی

وشاديصورتنایدر؟عالماینحضوربهشتبا؟عالمایندردهايجهنم؟هستیکلکدامجزو،کنتعیین

نگاهراذهنتان،ناظرحضوربعنوانشما،باشیدبایداینطوريشما،استپایدارهمیشهبهشتازتوزندگی

کنیدمیبینید و هوشیارانه در حالی که نگاهمیکنید،میهر گونه عالیم کینه و رنجش را کشفکنیدمی

: به این دالیل. اندازیدمی

کی دم باطل، قرین حق شود؟*****یقین ملْحق شودتلخ، با تلخان، 

خواهدمیجذبقانونبنابه،هستدرددلشدرکهاستکسیتلخرود، میباز هم قانون جذب است تلخ با تلخان

کهآدمیچنینیکو،میرودتلخانبسوياًحتم،تلخانسان،تلخ، شماردمیمحترموارزشرادرد،کندایجاددرد

یکاستممکنکسییک،خوردنمیدردبهباشدهمخداگونهحرفشحاال،داردباطلدماستدردمرکزش

ظاهرشاینکهولوداردباطلدم،استشدگیهویتهمودردکثافتپرازدلشوقتی،بدهدبادبرراجامعه

جفتحضور،رااینهادانیممی؟چیهخداجفت،شودنمیخداجفت،شودنمیخداقرینباطلدم،باشدقشنگ

مااستبسمابرايفناة بادگفتشدنفنابهراجععدمبهراجعامروز،دیوبشزندهحضوربهبایدشما،خداست

چیزيردیگ،دبشکنقدح،دیگرباشدراحتخیالمانبشکنیمهمراباده،بریزیمخواهیممیشرابشبارابادهقدح

.بشودراحتخیالمان،بشکنیمخواهیممیرابهتربیشترهرچهساختهبریزیمتوشنداریم

ايما بقی تو استخوان و ریشه*****اياي برادر تو همان اندیشه

جهنمازیابیایدجنتاز،بیایدحضورازاستممکناندیشهاینحاال،استذهندراندیشه،ماتولیدماحصلاین

یکما،استحضوریکپس،استریشهواستخواناش بقیه. کنیممیتجربهرااندیشهما،درسته.بیایدذهن

شمامالاگر،کندمیپاكلحظهبهلحظهدنویسمیزندگی،سفیدۀ تختیک،استاینطورياصلش،هستیمحضور
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،دیگرماندنمیرنجشش،ماکنیممیدعوایکیبالحظهایناین،استاشتباه،گذشتهبهمیرودوشودنمیپاك

پاكنویسدمی،کندمیپاكنویسدمی،کندمیپاكنویسدمیزندگی،کردیمپاكنوشتیمچیزيیک،استسفید

.کندمی

ما اینهمهکهاستهمینبراي،گذشتهبهبرودگذاریدمی،کنیدنمیپاكشماکردنپاكموقعنویسدمیزندگی

، نگذاشتیدشما،کندپاكاستخواستهمی،استنوشتهزندگیلحظهاین،استبودهاینطوريهمیشه،داریمدرد

راآن شما،نویسدمیشماذهنروياي هاندیشیکحضورولی،هستیحضوراصلدر،هستیاندیشهتوپس

.استاستخوانوپوستوگوشتاش ههمکهاش بقیه،شودمیهماحساسیکسبباندیشهاین،کنیدمیتجربه

گُلخَنیۀور بود خاري، تو هیم****تو، گلشنیۀگُل است اندیشگر 

،گلستانیتوصورتایندر،شماذهنسفیدۀ تخترويبنویسدحضور،بشوددرستحضورۀ بوسیلتوۀ اندیشاگر

پیر،شويمیجوانبختتوگفتامروز،افتدمینیک،افتدمیخوباتفاقاتۀ هم،استخیر،شادي،جنتی،بهبه

حمامگلخنهیزمتوصورتایندر؟چیبنویسددردهایشباذهنیمناگراما،جوانیهمیشه،بشويکههم

مریض،استسوختهماتناینولی. کنیمنمیمالمتراخادمما،ایدکردهتجربهشما،سوزيمییعنی،هستی

کیبگومابهخواستیمذهنماناز،چیزهابهچسبیدیمذهنماندر،دردهابااستشدهشرطیماذهن،استشده

،شدیمخارمااستکردهفکرذهنمان،کنخوشبخترامن، بدهخوشبختیمنبهخواستیمذهنماناز؟ هستیم

صورتدوهردر؟ هستیدخاریاهستیدگلشماحاالاستبودهغلطهمه اینها،رفتیمباال بهماکردهفکرماذهن

.ذهنتانروينویسدمیمرکزتان،کنیدنگاهمرکزتانبه

ور تو چون بولی، برونت افکنند****گر گالبی، بر سر و جیبت زنند

بهمردمراگالبصورتایندر،لطیفی،دهیمیعشقبوي،دهیمیزندگیبوي،هستیبوخوشگالبمثلاگر

،آیدمیبیرونماتنازبوخادرار،یعنی،یهستادراراگر،خوشبوعطرهايمثل،زنندمیشانسینهبهوسرشان

نظريتنگ، شودمیبلندحسادتتوازلحظههر؟ هستیذهنیمنۀ فضل،ریزدمیبیرونراشما،ذهنیمنیعنی

بلنددیگرانبهنداشتنروا، شودمیبلندمقاومت،شودمیبلندستیزه، شودمیبلندلجبازي،شودمیبلند

قبول، اندازندمیبیرونرا آن مردم، شودمیبلندمالمت، شودمیبلنداضطراب، شودمیبلندترس، شودمی

؟هستچیمرکزتتوببین، ندارنددوستمرامردم،ندارمشانسمننگوتو، کنندنمی
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؟ هستیذهنیمنۀ فضلیا،هستیخوشبوعطریک،گالبیببین

جنس خود کرده قرینجنس را با *****در پیش عطاران ببینهاطبله

.استشدهقرینجنسباجنسهمیشه،ببینعطاريدکانپیشدرروکاالهاهايصندوقچهاینبروتوگویدمی

شادي،داریمحضورما، هستخوبچیزهايۀ بقی،هستعودنمادنمی،هستعطر،هستشکر،هستقندمثالً

ۀ بقیوداریمترس،داریمحسادت،داریمخشم،داریمذهنیمنورآن از، داریمخالقیت،داریمآرامش،داریم

خواهد بگوید که میکند، االنمیماند جنس را با جنس قرینمیخواهد بگوید که خدا مثل عطارمی،ناهاشفامیل

تواند میوشناسد میکنند عطار اینها رامیاین طبله ها را خدا ریخته همین طور که اگر شکر و عود را باهم قاطی

پس چانهاي . گذاردمیکند روي طبقمیجدا کند، حاال خدا همۀ جانها را ریخته و حضور ها را یکی یکی انتخاب

. دارد شما باید اجازه بدهید برداردمیکند و برمیانسانها ریخته عطار خدا و زندگی دارد یکی یکی شما را جور

زینتی انگیختهزین تجانس،******* جنس ها با جنس ها آمیخته

خورند را آنجا میکه بهمهایی و از این تجانس زیبایی انگیخته، جنسجور کرده اش جنس را با جنسعطار 

بلی ما هم جنس مان چیه؟ جنس مان گفته هوشیاري است، ما از . خورند زیبا شدهمیگذاشته و وقتی اینها بهم

و امروز هم گفت . چه جنسی هستی؟ گفتیم از جنس شماهوشیاري ازلی هستیم، خدا از ما پرسیدند از جنس

به خودش، و بنابر این این جنس را با چیزهاي بهشت باید تزیین همان نقش ازل را االن هوشیارانه ما را زنده کرده

.بدهد مثل خرد ایزدي، عقل کل، خالقیت، زیبایی، برکت عشق، برکات از نوع مختلف، اینها باهم جورند

افات و اینها، آنها از جنس ما نیست، ما خیلی افراط کردیم در جهت من ذهنی و از اشتباه این که ما کثآن آن درد

کنیم وقتی حرصمیخواهیم بشویم، که وقتی ما جنگنمیاز من ذهنی هستیم، درد هستیم، هنوز بیدار

خواهد ما درد ایجاد کنیم، خدا نمیخدا. کنیم، این درد باید یک روزي شفا پیدا کندمیورزیم ما درد ایجادمی

. شناساندمیو موالنا دارد به ما. پس ما یک اشکال داریم و اشکالمان هم من ذهنی است. شفابخش دردهاست

بر گزیند یک یک از یکدیگرش*****گر در آمیزند عود و شکَّرش

می گوید عطار اگر عود و شکر را در هم آمیزند بلد است که اینها را از هم جدا بکند، 

نیک و بد درهمدگر آمیختند*****ها بشکست و جان ها ریختندطبله
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گوییم، و نیک و بد با همدیگر میمی گوید طبله ها شکسته و جانها ریختند به این عالم، حاال ما در مورد انسانها

کسانی اند،و کسانی که به حضور نرسیدهاند ک و بد در اینجا یعنی کسانی که به حضور رسیدهنی. آمیخته شدند

یا اند ، اینها باهم قاطی شده)حاال به درصدي( که هنوز در ذهن هستند کسانی که تا حدودي از ذهن بیدار شده اند

چی شده؟. ودندپس بنابراین بشر که بوجود آمده نیک و بد باهم دیگر مخلوط ب. شده بودند

ها را بر طبقتا گزید این دانه*****حق فرستاد انبیا را با ورق

دانستیم حضور چیه؟ من ذهنی چیه؟ هم هویت شدگی نمیمی گوید خدا پیغامبران را با کتاب فرستاد، ما که

از هم شود برگشت، و دردها می.دانستیمنمیحرص چیه؟چیه؟ جهنم چیه؟ بهشت چیه؟ دردهاي ذهن چیه؟ 

براي خیلی از ما که در . براي اینکه تاریک بود. دانستیمنمیآیند، دردها ارزش نیستند، اینها رامیهویت شدگیها

اینها را خواندیم و فهمیدیم که . فهمیممیخوانیم ومیحاال ما اینها را.هنوز مشخص نیستایم ذهن گم گشته

. اینها را خواندیم فهمیدیماشکال از ما است، و اشکال چیه؟ من و شما 

گفت تقصیر همسرم است، پس از خواندن اینها فهمیدیم که تقصیر همسر میمن ذهنی داشتیم با ابزار مالمتش

چه جوري ما یاد گرفتیم که به . ماندیممینبود تقصیر ما بوده، از کجا فهمیدیم؟ از همین ها و گرنه توي تاریکی

از . این که ما درد داریم و این دردها انگیزه فکرها و اعمالمان هستند آگاه بشویمکوتاهی مان و به بد فکریمان 

گوید خداوند پیغامبران را با کتاب فرستاد باالخره این دانه ها را یکی میخالصه. موالنا و کسانی که پیغام آوردند

زم دارد، شما هم باید اجازه بدهید شما حضور را خدا ال. گذارد روي طبق، اینها را الزم داردمیچیند ومیبه یکی

را به حضور برساند بردارد بگذارد روي طبق، کار دارد با شما، نیامدید که جمع کنید یک دفعه بمیرید بروید، 

.آمدید که به حضور برسید

کس ندانستی که ما نیک و بدیم****بدیمپیش ازین ما امت واحد

که روي زمین را سبزه گرفته بود و یک آن بودیم، انسانها مثل هم بودند، مثلقبل از اینکه پیغام بیاید ما مثل هم 

بینید، البته مامیبه ما گفته که این طوري نیست که شماآن گل دمید اولین گل، یک نفر به حضور رسید،

سال پیش،2600گویند که اولش بودا بوده،میشخص کی بوده، اولیش، گرچه که حاال در غربآن دانیم کهنمی

گویند میزرتشت بوده، ابراهیم بوده، بعضی ها! بعدش مسیح بوده، و حاال قبل از کی بوده؟ مهم نیست کی بوده

آید از شهر بیرون برود، میزرتشت همان ابراهیم بوده، و در زمان بودا یک آقایی در چین بوده که گمنام بوده
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نشیند آنجا یک کتابمیگوید ما چیزي نداریم،میی بروي بیرون،گویند باید یک چیزي به ما بدهمینگهبانان

آنچیزها را نوشته معلوم است که به آن طوري کهآن موقع مانده،آن نویسد اسمش هست کتاب خرد چینی ازمی

.حضور رسیده بوده آنموقع

خوانیم، موالنا میاي موالنا را ماحال به هر صورت یواش یواش پیغمبران پیغام آوردند، در این مورد مثالً پیغامه

در مثنوي یا دیوان آید میتا آیه هاي بسیار خالصه و زیبا از قرآن برداشته، شما معموالً اینها که1700حدود 

پیغام . کند همان پیغام زندگی استمیبینید که این پیغامها بصورتی که موالنا بیانمیخوانید، ومیشمس

. دهد که من ذهنی وجود داردمینشان. حضور استهوشیاري پیغام 

به هر صورت مهم این است که اکثریت مردم بفهمند نه فقط تک و توك گلها و امروز لزوم گسترش همه جانبه و 

گوید ما قبالً یک امت واحد بودیم، و هیچ میشود، به هر صورتمیهمگانی این دانش به زبانهاي مختلف حس

دانستند خوب حاال آنها زنده ماندند، چه بسا آدمها میکه ما نیک و بدیم، اگر هم یکی دو نفردانست نمیکس

گفتند که اشتباهبینید و گرفتند کشتندشان،میآمدند و زنده شدند به زندگی، گفتند این طور نیست که شما

کنید، به هر صورت میکنید توهینمی

213، آیه)2(قرآن کریم، سوره بقره

…کَانَ النَّاس أُمّۀً واحدةً فَبعثَ اللَّه النَّبِیِّینَ مبشّرِینَ ومنْذرِینَ

…خدا رسوالن بفرستاد که نکوکاران را مژده دهند و بدکاران را بترسانند. مردم، یک گروه بودند

. گیرندمیرا از حضوررسند و کارشان را و فکرشانمیپس کامالً مشخص است نیکوکاران کسانی که به حضور

دهند که میبدکاران کسانی هستند که من ذهنی و هم هویت شدگی در مرکزشان هست و بنابراین به آنها هشدار

. روید خطرناك است، و پر از درد استمیکه این راهی که شمامواظب باشید 

روانچون همه شب بود و، ما چون شب****قلب و نیکو، در جهان بودي روان

دانست که نمیکسی که به حضور رسیده بود هوشیارانهآن بنابراین تقلبی و اصل در جهان روان بودند و حتیپس

رفتیم، در شب میقاطی بودند براي این که شب بود این طوري روشن نشده بود و ما در شب راه. این حضور است

کند، راجع به میکه آشکارا راجع به حضور صحبتحتی بعد از موالنا، موالنا این حرفها را زده. کردیممیزنگی

گوید ولی صبح کاذب، صبح صادق، به هزار صورت گفتهنمیکند، من ذهنی، حاال من ذهنیمیذهن صحبت



Program # 638گنج حضور638برنامه شماره 

45

شود این، در شعرهاي امروز بود خود اصطالح کفر، منافق همه اینها نشانگر من ذهنی هستند پوشاندن زندگی می

زمان اینها گفته شده، حاال ما این قدر از موالنا آگاه نبودیم، این پیغامها را بیاوریم به آن شودمیاست پس معلوم

غرب به غرب بگوییم که این مطالب قبالً گفته شده، حداقل در موالنا به این آشکاري گفته شده، بطوریکه در 

یعنی بودن . کنم پس هستممیچون فکرگفت من میخواندیممیفرانسه دکارت بود که ما هم در علوم اجتماعی

فکر کردن همان بودن نیست، فکر ! گفت که فکر کردن همان بودن استمیرا که باید بر اساس حضور باشد ایشان

و حتی ما هم خواندیم در علوم . کنند پس بودن باید همین فکر کردن باشدمیکرده چون تمام انسانها فکر

بیند از جنس فکر نیست و میفی بنام سارتر آمد و گفت که نه، هوشیاري که فکر رایک فیلسوآن اجتماعی بعد از

دانستند ریزه ریزه نمیگوییدمیخواهم شما این بیت ها را بفهمید کهمیفقط من. بازهم بیشتر نتوانست بفهمد

به غرب قبل از دکارت، بیا اینها را ریزه اینها کشف شده، اگر ما فارسی زبانان موالنا را خوانده بودیم آورده بودیم 

گوید؛ ریزه ریزه کشف کردن الزم نیست، خیلی آشکارا و واضح ایشان اینها را توضیح میبخوان این آشکارا

. دادند

دور شو، صافی بیااي غش: گفت*****تا بر آمد آفتاب انبیا

. اي صاف شده و آزاد شده از ذهن بیااي من ذهنی برو، حاالتا آفتاب پیغامبران آمد و گفت اي تقلبی برو، غش

چشم، داند لعل را و، سنگ را*****چشم، داند فرق کردن رنگ را

دهد؟ میدهد چرا تشخیصمیمی گوید چشم حضور است که همانطور که چشم معمولی رنگها را از هم تشخیص

حاال رنگ فکرها را تشخیصگفتیم براي این که نور بیرنگ وجود دارد، نور بیرنگ حضور وجود داشته باشد، 

فهمد که هر فکري یک رنگ است، هر فکري مربوط به چیزي در بیرون است، رنگ بی رنگی وجود می.دهدمی

تواند رنگهاي میدارد که حضور است و حضور از جنس نامیرایی است رنگ از جنس مردن است پس چشم حضور

فهمد که یکی میو چشم حضور. دهد تشخیص بدهدمیشخیصفکر را همانطوریکه این چشم ما رنگهاي قالی را ت

. لعل معادل حضور است سنگ معادل من ذهنی است. از جنس لعل است و یکی از جنس سنگ بی ارزش است

از اول هم . خواهد نگاه کند ببیند که کی از جنس من است، کی از جنس حضور استمییعنی یک چشم حضور

یک انسانی که به نامصور زنده باشد و یک مقدار هم مصور داشته باشد اشکال . خواهدمیگفته بوده که آینه کلی

کنیم هم قسمت حضور ما را نشانمیولی کسی که کامالً نامصور باشد یک آینۀ کلی است، وقتی بهش نگاه. ندارد
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خوانیم میهمین ها را که. هددمیرا هم نشانآن اگر فقط من باشیم. دهدمیدهد و هم قسمت من ما را نشانمی

اگر درد داشته فهمید که من ذهنی هستیدمیشما که بیننده هستید انصاف بدهید اگر من ذهنی کامل باشید

قسمت حضورتان ارتعاشآن شوید که این صحبتها بامیاگر حضور هم داشته باشید متوجه. فهمیدمیباشید

کنید، براي می، من داشته باشید اولش ممکن است بدتان بیاید، ولی تحملدهدمیجانتان را قلقلکآن .کندمی

به آن دهد کهمیرا هم تا حدودي نشانتان قسمتآن دهدمیاین که این نوشته ها عالوه بر این که من را نشان

کنند که من میقبولکنند ومیکسانی که به این برنامه نگاه. کنید من داریدمیکه شما قبولآیدمیکمکتان

فهمند که این قسمتشان میشودمیکنند روي خودشان کار کردن، چشم حضورشان بازمیذهنی دارند و شروع

. لعل است این قسمتشان سنگ بی ارزش است

خلد خاشاك هاچشم را زان می*****چشم داند گوهر و، خاشاك را

ین یکی خس و خاشاك است، براي همین است وقتی تواند تشخیص بدهد که این گوهر است امیچشم حضور

رود ومیبینید که چه من خودتان مثل خار به چشم خودتان فرومیشما به حضور رسیدید و چشم حضور داشتید

اگر تا حدودي شما به حضور زنده بشوید و چشمتان . اندازیدمیخواهید که دیگر خار باشد براي همین خار رانمی

.اندازیدمیبراي همین. خواهید کینه حمل کنیدنمیخواهید رنجش حمل کنید،مینباز بشود،

کنم، براي اینکه چشم حضور شما را بازمیچرا این برنامه حقیقتاً اثر شگفت انگیز دارد که من خودم هم تعجب

دیگر تاریک نیست، این پیغامها گویید که قبالً تاریک بوده االن میبینید که چه اشکالی دارید،میکند، شمامی

.آمده

زرهاي کانآن عاشق روزند،***** دشمن روزند، این قَلّابکان

زنند، یعنی من دارند و در مرکز میمی گوید آنهایی که من دارند، به اصطالح تقلبی ها، انسانهایی که سکه تقلبی

ندارد، مثل حرفهاي خادم است، اینها دشمن زنند ولی حرفهایشان برکت ندارد، اثر میدرد دارند، حرفهاي قشنگ

چرا؟ . حضورند، روز در اینجا معادل حضور است، ولی زرهاي کان آنهایی که طالي اصل هستند اینها عاشق روزند

اما این تقلبی ها. خواهند همه به حضور برسند که بدانند حضور چیه و آنها هم جنس شان مشخص بشودمیاینها

واهیم این سکه تقلبی این من ذهنی را نگه داریم ولی جا بزنیم، بجاي در شب در تاریکی در خمیگویند مامی

دانید سکه تقلبی چیه و سکه میولی االن شما. گوییم این هم سکه درست استمیفهمندنمیحالی که مردم
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که . آیدمیاز من ذهنیکندنمیآید و آموزش باطل که اثرمیسکه اصل، آموزش اصل از حضور. اصل چی هست

خواهم مردم به حضور میشما خودتان را نگاه کنید بگویید من عاشق روزم. امروز اسمش را گذاشت منافق

کند میکند، حضور را تبلیغمیکنم، یا نه دشمن کسی هستم که روز را تبلیغمیبرسند، اول روي خودم کار

دانم تقلبی است ولی در عوض شدنم میتقلبی را نگه دارم خودم همخواهم این جنسمیآدمهایی مثل موالنا و

کنید میشنوید حتماً کار خواهید کرد اگر قسمتی از وجودتان هنوز فکرمیشما که این حرف را. کنمنمیکاري

.ناخالصی دارد

تا ببیند اشرفی، تشریف او*****تعریف اوۀزانکه روزست آین

باید دیگران به حضور برسند شود و انسان به حضور رسیده هم میمشخصمی گوید که زر خالص در روز 

فهمیم، این همه مدت موالنا بوده مامیشود ما ارزش موالنا رامیتشخیص بدهند، بتدریج که حضور ما زیاد

ه االن مردم یواش یواش که استادان آمدند و توضیح دادند و کمی هم این برنامه کمک کرد.  خواندیم، شب بودنمی

رسند یعنی به حضورمیشود مردم به روزمیخوانند، هر چه روز بیشترمیکنند ومیتشویق شدند موالنا را باز

دهند حضور چیه، روز چیه، پس بنابراین حضور باید باشد که آدم ببیند که این میرسند بیشتر تشخیصمی

. ل است، کی اصل است کی اصل نیستجواهر اصل است یا شما ببینید که کی جواهر اص

اشرفی، تشریف او یعنی جواهر او یا لباس او از جنس اشرفی است، یعنی از جنس خوب است از جنس پر قیمت 

شوید که نجات عالم میآینه کلی زنده بشوید متوجهآن دهد، شما اگر بهمیاست که نشاناي هروز هم آین. است

. ولی به شرط این که خودتان به حضور برسیدان باید پخش کنید، چه چیزي را در جهودر کجاست

حضور است، شب معادل فرق دارد آدم که باور کند یا واقعاً روز بشود، خودش به حضور برسد، پس روز معادل 

از ذهن . دانیم که همه ما آماده زاییده شدن از شب هستیممیولی االن ما. پنهان شدن این هوشیاري در ماست

. هستیم، ذهن تاریکی است، حضور روشنایی است

روز بنماید جمال سرخ و زرد*****حق، قیامت را لقب زان روز کرد

شوید و روي پاي حضورمیمی گوید خدا به این علت قیامت را لقب روز داده که در قیامت یعنی وقتی شما بلند

رستاخیز شما اسمش روز است، براي اینکه به . کنید، قیامت شما همین استنمیستید و دیگر به دنیا تکیهایمی

.بینیدمیمحض این که بلند شوید و روي ذات خود بایستید روي پاي اصلی و حضورتان بایستید همه چیز را
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صیل است، اصیل چیه؟ تقلبی چیه؟ وکی تقلبی و کی ا.  فهمید که سرخ و زرد، حضور و غیر حضور کی هستمی

.گوید خدا قیامت را گفته روز قیامتمی

هاستروز، پیش ماهشان چون سایه*****پس حقیقت، روز، سر اولیاست

گوید حقیقت روز سر اولیاست، سر اولیا همین روز است، اولیا از جنس حضور هستند، هر کسی به حضور میپس

. گوید روز سمبلیک نشان دهندة حقیقت سر اولیاستمی.شودمیو اولیاءکامل برسد من ذهنی را بیاندازد جز

خواهد بگوید که ما راجع به روز و میسري است که در ما پنهان است وآن پس هر موقع به حضور برسد انسان

رااین صحبت ها. کنیم روز و شب بیرون، روز به این روشنایی پیش ماه آنها مثل سایه استنمیشب صحبت

کنیم که شما بدانید که اگر ما با تاریکی هم هویت شدگیها و دردها رو در رو هستیم اگر در فکرهایمان گم می

دانیم چه کار کنیم تنها راه دیدن رنگها، تنها راه دیدن دردها و نمیکنند، ومیاگر دردهاي ما ما را گیجشدیم 

شب است در واقع یعنی باید اجازه بدهیم این شب روز بشود، . تنها راه آزاد شدن از این تاریکی قیامت ماست

شب یعنی به خواب فکر و درد فرو رفتن، کی به خواب فکر و درد فرو رفته؟ هوشیاري، هوشیاري اگر از خواب این 

فکر و درد بیدار بشود و روي خودش بایستد این قیامت است، این روز است، این سرشماست، شما به سرتان به راز 

.توانیم بفهمیم باید بهش زنده بشویمنمیگوید سر؟ براي اینکه مامیچرا. شویدمیدگی زندهزن

دوزعکس ستّاریش، شام چشم******عکس راز مرد حق دانید روز

. می گوید انعکاس راز مرد خدا را روز بدانید، یعنی روز که همه چیز روشن است شبیه یا انعکاس راز مرد حق است

بیند نمیپس شما شب سیاه را که چشم چشم را. شب بسیار سیاه استاش انعکاس پوشیدگیمثل روز است، و

معادل انسانی است که در ذهنش گم شده، گیج شده از دردها و هم هویت شدگیها، ولی روز که همه چیز روشن 

. است انعکاس راز انسانی است که به حضور زنده شده
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