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737مولوي، دیوان شمس، غزل شمارة 

نام آنکس بر که مرده از جمالش زنده شد

هاي جمله عالم در وصالش خنده شدگریه

یاد آنکس کن که چون خوبیِّ او رویی نمود

ه عالم حسن او را بنده شدجملهايحسن

رودجمله آب زندگانی زیر تختش می

هر که خورد از آب جویش تا ابد پاینده شد

یک شبی خورشید پایه تخت او را بوسه داد

بر چرخ گردون تا ابد تابنده شدالجرَم

زندگیِّ عاشقانش جمله در افکندگیست

بهر این در زیر پا افکنده شدخاك طامع

بر ناف زد اشبوي مشک از طُرّهآهوان را

شدغُرّندهتا مشام شیرِ صید مرجها

بال و پرِّ وهمِ عاشق ز آتش دل چون بسوخت

بال و پر پرّنده شدهمچو خورشید و قمر بی

اي خنک جانی که لطف شمس تبریزي بیافت

شدباشَندهبرگذشت از نه فلک بر المکان
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.کنممیاز دیوان شمس موالنا شروع737والپرسی برنامه گنج حضور امروز را با غزل شماره با سالم و اح

. اجازه بدهید قبل از شروع چند مطلب را بصورت پیشنهاد خدمت شما عرض کنم

ه از آید که این طرح استفادمیرا از اول برنامه گوش کنید، به نظرها یکی اینکه اگر براي شما امکان دارد برنامه

اید و در اثر دوم این که شما سالها من ذهنی داشته. خواهید گوش بدهیدمیبرنامه مفیدتر باشد و گرنه هر جور

اید احوالتان خوب نیست بی حوصله هستید، اید از نظر بدنی مریض شدهخرابکاریهاي من ذهنی ضعیف شده

. وجه کنید و هر روز چهار بعد را تقویت کنیداسترس دارید خشمگین هستید در اینصورت به چهار بعد خودتان ت

و .براي این جور بینندگان اول پرداختن به بدنشان الزم است مثالً از ورزش و نوع غذا و میزان خواب شروع کنید

اندیشیم مسائل را میکتاب بخوانید، وقتی ما در مقابل چالشها مخصوصاً با حضوربعد فکرهایتان را تقویت کنید

تماشاي . افتد پس از چهار بعد ما فیزیک ما و فکرما مهمند باید بکار بیافتندمینیم فکر ما به کارکمیحل

. کندمیکند بلکه ضعیفشنمیتلویزیون فکر را تقویت

چقدر بی حوصله شوید چقدر استرس داریدمیبعد هیجاناتتان را ببینید، ببینید در روز چند بار خشمگین

ه واکنش هستید، بصورت حضور ناظر ذهنتان را تماشا کنید بعد ببینید که چقدر بی جان هستید، چقدر آماد

کنید ستیزهمیما از جنس هوشیاري هستیم و بسیار جاندار هستیم اگر شما بوسیلۀ من ذهنی مقاومت. هستید

تواند به وجود شما میاید نیروي زندگی فقطکنید و عایق بزرگی را بین خودتان و زندگی یا خدا درست کردهمی

آنهم بسیار ضعیف، بنابراین بیجان خواهید شد آن را هم در نظر بگیرید و تمرکز کنید، که من با تماشاي نشت کند

گویم میشوم وقتیمیبهتر دارمگنج حضور و پرداختن به فیزیکم و تقویت فکرهایم و تقویت و تبدیل هیجاناتم 

روز به روز این هیجاناتی که بوسیلۀ من ذهنی ایجاد شده باید کمتر بشود مثالً به هیجاناتتان توجه کنید یعنی 

خشم شما کمتر بشود، قابلیت واکنش شما مخصوصاً قابلیتهاي منفی کمتر بشود، و به جایش لطافت عشق و 

و نرم است و احساساتش از نوع شادي بی سبب فضاگشایی در درون شما بگیرد، عشق لطیف است فضا گشاست

این که مال من ذهنی است تبدیل به است از نوع آرامش است ببینید که آیا روز به روز آن هیجانات منفی 

.شود یا نهمیبه زندگیاحساسات مربوط

کنم براي اینکه مرتب دوستان بینندة ما یا ایمیلمیخیلی مهمی که حاال این پیشنهادات را براي چیمطلب

پس اگر شما ضعیف شده اید هیچ کس کاري براي . کنندمیو همین سئوالت اساسی رازنندمیفرستند یا زنگمی
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تواند بکند آنوقت آن خود شما هستید، دوباره قانون جبران مطرح شود بجاي میتواند بکند ولی یک نفرنمیشما

را کنار بگذارید و غذاي و این جسم را تقویت کنید، حاضرید غذاهاي بد تلویزیون تماشا کردن بروید ورزش کنید

بلی مطلب بسیار بسیار بسیار مهم این . دانیدمیغذاي سالم چی هست تو اینترنت نوشته یا شما. سالم بخورید

است امروز مردم دنیا براي موالنا آماده کنیم، سئوالتی از این قبیل که آیا میاست که ما روي خودمان تمرکز

سئوال این است آیا من آماده ام من حاضرم روي . ه است اینها نامربوط استجامعه ما آماده است همسر من آماد

گذارد آدم نمیخودم کار کنم؟ من حاضرم روي دیگران کار نکنم؟ به فکر دیگران نباشم؟ ذهن ابزارهایی دارد که

آیا ما مسئول روي خودش کار کند و به دیگران بپردازد و این ابزارها و الگوهاي ذهنی ظاهرش معنوي است، مثال

. نیستیم؟ ما نباید به مردم کمک کنیم؟ نباید برویم مردم را عوض کنیم تا بهتر بشوند؟ نه

تواند خودش را تغییر میتوانید دیگران را اگر بشود تغییر بدهید، هر کسیمیشما فقط از طریق تغییر خودتان

خواهید میشما اگر. طالب را گوش بدهدپس شما سئوال نکنید که همسر من آماده است که این م. بدهد

، به هیچ همسرتان فامیلتان دوستانتان جامعه تغییر کنند اول شما آن تغییر باشید شما روي خودتان کار کنید

مهم شیطان است اگر ما بتوانیم روي دیگران اثر داشته باشیم و آن هاي وجه به دیگران نپردازید این یکی از تله

کند انتقاد میاي مشابه این که من ذهنی به ما تحمیلتله. خودمان هستتغییرقط از طریق اثر سازنده باشد ف

توانید میاین است که شما تمرکزتان را از روي خودتان برداشتید گذاشتید روي دیگران کهاش انتقاد معنی. است

راهنمایی کنید آن شخص باید از شما عیب دیگران را ببینید و آنها را اصالح کنید تازه شما اگر بخواهید کسی را 

کنند و نمیکنند و ستیزهمیو عملدهندمیبخواهد و شما مطمئن باشید که اگر شما حرف بزنید ایشان گوش

. خواهد شما باید به خودتان بپردازیدنمیشوند، اگرنمیدشمن شما

رشیدي که امروز هم در غزل داریم طلوع کردیمتوانند تغییرات ما را نبینند وقتی ما مثل خونمیولی دیگران

کنید همسر میپخشتان کنید در محیطمیدرخشیم وقتی شما لطیف هستید و برکات عشق را در فضا پخشمی

توانند متوجه بشوند، و چون یک طرف معادله دارد نمیشماهاي شما بچه شما دوست شما فامیل شما مشتري

کنند به تغییر، این کار با عیب بینی عیب جویی انتقاد که من تو را دوست دارممیشروعهم ها کند آنمیتغییر

. شودنمیخواهم عوضت کنم من خیلی عوض شدممی
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در مورد ما شما چه شود این است که هر کسی باید ادبیات کشورش را یاد بگیرد میمطلب دیگر که بارها صحبت

ستاد دانشگاه باشید راننده تاکسی باشید یا مغازه دار باشید باید ادبیات بخواهید کارگر ساختمان باشید ا

شد ما باید نمیتوانسته ساده تر شعر بگوید؟ نه آن دیگر شعرنمینباید کسی بگوید موالنا. کشورتان را یاد بگیرید

از بزرگان یاد بگیریم باید را باال ببریم و چون باید هر کسی زندگی کند و ما مجبوریم روشهاي زندگی رامان سطح

. ادبیات کشورمان را یاد بگیریم

خواهم ادبیات درس بدهم میخوانم مگر من ادیب هستم کهمیخوانم و پزشکیمیاین استدالل که من ریاضی

همه باید زندگی کنند لطافت و خرد زندگی در یک فرهنگ ادبیاتش است بنابراین . ناوارد استها این استدالل

. ا در یادگیري ادبیات مقاومت نکنیدشم

مشکل روي هاي نویسیم، اخیراً شروع کردیم به نوشتن معانی بعضی واژهمیشعرها را روي صفحهبراي این کار ما

بیند یادشمیرا روي صفحهها این واژهتان کنید یا بچهمیصفحه، و وقتی شما در خانه راجع به اینها صحبت

. و این خود کمک به یاد دادن ادبیات است. چی هستاش ماند معنیمی

پس صبر کنید . مطلب دیگر قانون جبران است شما باید براي تغییر خودتان زحمت بکشید باید وقت بگذارید

ولی ایم قانون جبران و قانون مزرعه را یادتان نرود با وجودي که بارها و بارها این موضوعات را توضیح داده

.کنندمیوشدوستان ما فرام

کنیم که هوشیاري اگر هم هویت با چیزهاي بیرونی میمطلب دیگر که شاید قابل توجه است اعتیاد است ما توجه

شود علی االصول براي خداییت و هوشیاري چسبیدن به چیزها اعتیاد آور است ولی این اعتیاد میبشود معتاد

سم آدم را و فکر آدم را و احساسات آدم را در چنگ بگیرند توانند کنترل جمیرود به چیزهایی کهمیوقتی

تمام صحبت سر این است که هوشیاري خداییت که ما هستیم خودش را از . شودمیرسیدن به حضور مشکل

.درگیري یا هم هویت شدن با چیزهاي بیرونی آزاد بکند

شود و نمیدهد که اگر آن را مصرف نکندمیراردر بیرون قاي خودش را در کنترل مادهاگر کسی اشتباهاً یا قصداً

کند اول یک کاري میکند چهار بعدش را کنترلمیآن ماده فکرش را جسمش را هیجاناتش را جانش را کنترل

توانید کاري بکنید یادمان باشد شما امتداد خدا هستید میتوانم بکنم شمانمیبلی من کاري. باید براي آن بکند

و ما از موالنا داریم یاد. هستید، خداییت لزومی ندارد به چیزي معتاد بشود از چیزي زندگی بخواهدخداییت 
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براي اینکه ما به عنوان هوشیاري . گیریم که این چسبیدن ما به چیزها در ذهن به عنوان هوشیاري موقت استمی

یزهاي این جهانی معادل این است که و معتاد شدن و هم هویت شدن با چو خداییت نظیر در این جهان نداریم

اصالً هم هویت شدن یعنی عین خودش را !سازد همانند خودش رامیهوشیاري یک چیزي شبیه خودش را

10یا 9تواند عین خودش را در این جهان بسازد و هر چه زودتر در ابتداي زندگی حتی در نمیساختن و آدم

چیزي توهم است و من از جنس خدا هستم و من عمق بینهایت دارم و سالگی از خواب فکر بیدار بشود که همچو

توانم به ابدیت خدا آگاه بشوم و اعتیاد من در بیرون به چیزي معنی ندارد این یک درگیري ذهنی توهمی میمن

. ستخدا به چیزي معتاد نیتوانم براي اینکه او یعنی میاست من باید خودم را آزاد کنم و چون من او هستم

737مولوي، دیوان شمس، غزل شمارة 

نام آنکس بر که مرده از جمالش زنده شد

هاي جمله عالم در وصالش خنده شدگریه

بر یعنی نام کسی را ببر که مرده، کسآن، نامتمام ابیات حاوي معانی بسیار ظریف و مهم در مورد انسان است

پس بنابراین باید ببینیم که . و یعنی از دیدن روي او زنده شدمرده یعنی کسی که در ذهن مرده از دیدن جمال ا

بر؟ براي این که اگر کسآننام:گویدمیآن کس کی هست؟ مرده کی هست؟ و زنده شدن یعنی چی؟ چرا موالنا

در شما االن . کندمیبریم که ما را مردهمیتوجه کنید ما با فکرمان نام کسانی را لحظه به لحظه در ذهنمان

دزدد؟ میبرید با فکرتان که توجهتان رامیذهنتان نام کی را

همان چیزهایی که براي ما مهم هستند، همان چیزهایی که بهشان چسبیدیم که ما در کنترل آنها هستیم و گفتیم 

به پول شبیه معتاد آنها هستیم، اصالً ما معتاد جهانیم، حاال این اعتیاد ما را آنقدر در چنگش نگرفته و اعتیاد 

بریم، آنها میهم اعتیاد است چرا؟ براي این که ما بی اختیار اسمهاي آنها رااعتیاد به مواد مخدر نیست ولی آن

گوید که نام آن کس بر منظورش خداست یا انسانی است که میپس به این علت،دزدندمیبی اختیار توجه ما را

؟به عشق زنده نیستیم؟چرا این لحظه ما به او زنده نیستیم. بریممیرابه خدا زنده شده که ما اسم چیزهاي دیگر

.؟ براي این که حواسمان و توجهمان به چیزهاي بیرون استکنیمنمیحس یکی بودن با او

کنیم توي آنها زندگی است، میایم و فکرحاال این چیزهاي بیرونی چی هستند؟ همانها که ما به آنها معتاد شده

حاال پس نام خدا را ببر، ولی خدا از ،نام آنها را مبر،فکرهایمان دردهایمانمان همسرمان پولمان، مقاممان بچه
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پس نام او را ببر که مرده، مرده . جنس جسم نیست اگر بخواهی اسمش را ببري باید به او زنده بشوي چاره نداري

شناسد که نمیجنس زندگی هستیم و زندگی مردگیما هستیم که به عنوان هوشیاري که باید زنده باشیم و از 

گوید رفتیم در ذهن مردیم، یعنی چسبیدیم به چیزها و من میباید همیشه جاودانه زنده باشیم کما اینکه در غزل

.ذهنی ساختیم

من ذهنی بارها گفتیم از هم هویت شدن هوشیاري با مفاهیم یا تصاویر چیزهاي این جهانی در ذهن تشکیل

از چرخش ذهن و تغییر ذهن . کنیم آن هستیممیو ما فکرو یک چیز بی جان و مرده استشود و توهمِمی

آید که من ذهنی است مرده است براي این که جان میبوجوداي فکرهایی که ما بهشان چسبیدیم یک باشنده

ا و از زنده شدن به او از جنس زندگی از جمال او یعنی از جمال خد.پس مرده را فهمیدیم کیه و چیه. زندگی ندارد

شوید از من ذهنی به هوشیاري میشوید تبدیلمیپس مرده از جمالش زنده شد یعنی شما یک دفعه متحول. شد

.شوید به زندگیمیناظر به عمق بینهایت و زندهحضورِ

درعالمجملههاي گریهکند حرفش را میبعد کامل. میراند را نبریممیکلید این است که نام چیزهایی که ما را

کنند؟ آنهایی که در میگریهها کی. کنندمیشود تقریباً همه عالم دارند گریهمیپس معلومشدخندهوصالش

است، توقعات و اند، گریه هایشان چیه؟ رنجش، خشم، شکایت و گریه، استرس و نگرانی، اضطرابذهن مرده

کنند میگریهدارنداند وپس بیشتر مردم جهان در ذهن مرده. اند؟ گریه هستندکوبیدن رنجشهاست، اینها چی

، وصال او چیه؟ که حقیقتاً ما به او زنده بشویم یعنی من ذهنی صفر بشود عقلش و در وصال او. کنندنمیزندگی

. هم صفر بشود، در کی؟ در شخص شما

شود، نه اینکه شما بروید روي دیگران کار میشخص شما زندهاید؟ زندگی در شما در امروز گفتیم آیا شما آماده

همه بریزند و عشق و احساسات ،شکایت ما خشم ما رنجش ما و بقیه هیجانات منفیشود آیامیخنده شد. کنید

عمیق فضاگشایی، بینهایت بودن، تشعشع خنده، خوشحالی، خوش اخالقی، پذیرش، برکت زندگی زیبایی اینها 

؟اند در ما زنده بشودهمه خنده

حاال صورت مسئله انسان است . کندمیمی بینید که موالنا تقریباً در همۀ موارد صورت مسئله را براي ما تعریف

کنید همیشه صورت مسئله مد میهمین بیت چه کار باید بکنیم؟ بسیار مهم است که شما که روي خودتان کار

تم، رفتم اشتباهاً با خیلی چیزها در ذهنم هم هسمن از جنس خدایینظرتان باشد که صورت مسئله من این است
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هویت شدم و درد بوجود آمده و با دردها هم هویت شدم یک من ذهنی که بر اساس جدایی از او از زندگی 

تشکیل شده و بر اساس جدایی از همه انسانها هم تشکیل شده و پر از درد است و پر از هم هویت شدگی تشکیل 

مسئله من این است که یک کارهایی بکنم که از این فضا که فضاي درد است بیرون بجهم، من،من آن نیستمدادم 

این را با من ذهنی شخصاًخودمدانم که باید این را بهم بریزم و میفقط این را؟دانم آن فضا کجاست و چیهنمی

ه آشتی بکنم تا او خود زندگی این تشکیالت توهمی را توانم بهم بریزم، باید لحظه به لحظه با اتفاق این لحظنمی

. بهم بریزد

کنم او هستم من میدانم که با ابزارهاي من ذهنی، من ذهنی من مقاومت خواهد کرد و من هم چون فکرمیو من

تیزه کنمخواهد مرا آزاد کند مقاوت کنم سمیامکان دارد من در مقابل زندگی که. هم درگیر این دعوا خواهم شد

دانم او دائماً در فکر من است میستیزه و مقاومت در مقابل وضعیت این لحظه و منو این ستیزه و مقاومت، یعنی

کند، در کل یک هوشیاري خودش را از پیچ و تاب میخودش را دارد آزاد،و من او هستمو در کار آزادي من است 

.د و من به عنوان من ذهنی هر چه کمتر دخالت کنم بهتر استکنمیهم هویت شدگی با فکر و درد دارد آزاد

گذارد، یک موقع ما نرویم هی کتاب بخوانیم میدانیم و صورت مسئله حل مسئله را جلو شمامیاینها را ما همه

که آن یکی را تمام بکنم خوانم حاال این یکی را تمام بکنممی، دارم کتابقابحث و جدل بکنیم که چی بشود آ

که چی بشود؟ درویمیرویم، کالسمیکنیم کالسمیچی بشود، گفتگو

یاد آنکس کن که چون خوبیِّ او رویی نمود

جمله عالم حسن او را بنده شدهايحسن

می گوید دوباره یاد چیزهاي بیرونی را نکن، یاد زندگی را بکن، یعنی لحظه به لحظه با زندگی موازي بشو یا با 

لحظه به لحظه تبدیل به او بشو که ،، یاد آن کن یعنی از جنس او بشون لحظه آشتی کن از جنس او بشواتفاق ای

فرض کنید که یک اتفاقی االن . را به تو نشان داداش نمود یعنی یک جنبهوقتی خوبی او یعنی زیبایی او رویی

.کندمیخواهد بپذیرد مقاومتنمیافتد که براي شما خیلی مهم است و اتفاقی است که ذهنمیدارد

شوید یا با میشوید یا با زندگی موازيمیگیرید با اتفاق یکیمیکنید اتفاق را در آغوشمیآیید فضا بازمیشما

اي از زیبایی او که در یک جنبه. کنید همۀ اینها به یک معنی استمیشوید یا با این اتفاق آشتیمیخدا یکی

یک . دهدمیکند خودش را به شما نشانمیدگی است زنده شدن به زندگی است در شما جلوهواقع عمق زن
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یادمان باشد در عمیقترین حالت ما . عمقی یک آرامشی یک خردي یک زیبایی، در اینجا اسمش را گذاشته زیبایی

در ذات این عدالت شوند، میبا خدا یکی هستیم و معانی مثل زیبایی خرد فضاداري برکت زندگی همه اینها یکی

بینید که چیزهاي بیرونی گرچه زیبا هستند در مقابل میحاال وقتی شما حس کردید عمق را، یک دفعه.است

شما توانند جذب خودشان بکنندنمییعنی چیزهاي بیرونی؟زیبایی این عمق شما تعظیم کردند، یعنی چی

چون به آن زیبایی زنده ، ولی من جمله عالمهاي حسنیبا هستید بلی، گویید، شما زمیبینید ومیزیبایی آنها را

.گیریدنمیبرد، شما در مرکز من قرارنمیحسن شما دیگر دل مراشدم

گیرم که دیگر با پولم هم میشود که شما بنشینید تصمیم بگیرید که من االن تصمیمنمیحاال این کار با فکر

اش هم هویت شدگی با پول هنی در مرکز شماست، این من ذهنی قسمت عمدهدر حالی که من ذهویت نشوم 

یاد آن کس کنگوید میاي از عمق او زنده بشوي، چه جوري؟ خودشنبهجشما باید به . شودنمیاست با شعار

بوجوداش این است که اتفاق این لحظه را او کردن است، تسلیم معنیاوکن، تسلیم یاد اولحظه به لحظه یاد 

یاد آن کس کن کنیم،میما همیشه در این لحظه هستیم راجع به این لحظه داریم صحبت. پذیرممیآورد و منمی

شما باز شدن فضا اصالً آن است. کنممیپذیرم فضا را بازمیکند منمیدر این لحظه چه جوري؟ هر اتفاقی که رو

پس فکرتان شما ،شما از فکرتان جدا شدید،بینیدمیتان راکشید عقب بصورت حضور ناظر فکرهایمیاالن

توانید تجربه کنید چیز میبینید بوسیلۀ حضور ناظر، پس حضور ناظر را شمامینبودید، چه جوري فکرتان را

.توانید اطراف چالشها فضا باز کنید، این خاصیت در شما هست و بودهمیعجیب و غریبی نیست، شما

روددگانی زیر تختش میجمله آب زن

هر که خورد از آب جویش تا ابد پاینده شد

تخت این بدن . کند و تابندگی که در بیت بعد استمیببینید در این غزل صحبت پایندگی است یعنی جاودانگی

ن شود که شما هویتی از این تخت درست نکنید، یعنی از فکرتامیما و چهار بعد ماست که امروز صحبت کردیم،

یعنی نچسبید به یک جنبه از از بدنتان از هیجاناتتان هویت درست نکنید، یعنی چی هویت درست نکنید؟ 

مثل قدرتمندي نیرومندي و براساس آن در ذهنتان حس وجود درست کنید ،مثل جوانی؛فیزیکتان مثل خوشگلی

وقتی من . رودنمیاخت شمبطوریکه آن حس وجود بشود مرکزتان، این که شد در اینصورت آب زندگی زیر ت

نیستید شما این بدنتان شما یک تخت دارید ولی شما توي این تخت ؟ذهنی در ذهن صفر باشد شما کجا هستید
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خواهد در شما به میاخدنیستید شما فکرهایتان نیستید شما یک هوشیاري حضور هستید، شما خداییت هستید 

آبی که از آن ور،توي این جسم هستید پس بنابراین آب حیاتشما زنده بشود، در این جسم شما هنگامی که 

اصطالح نهر زیرین .شما روي این آب هستید،شودمیگذرد یعنی وارد جسم شمامیآید دائماً از زیر تخت شمامی

ر بعد از بینید که فکمیآن در ذهن شماستۀگذرد را شما در ادبیات ما شنیدید و تجربمینهري که دائماً از ما

کنند که خیلی موقعها تکراري هستند، لزومی ندارد فکرهاي ما تکراري باشد میآید مرتب فکرها تغییرمیفکر

علت اینکه فکرهاي ما تکراري است و این تکرار ما را مغلوب و مقهور خودش کرده این است که ما من ذهنی 

.شودنمیداریم آب زندگانی از زیر تخت ما رد

شود و میشود وارد این جسم شمامیآید وارد ذهن شمامیانی آب حیات خرد زندگی آبی که از آن ورآب زندگ

همیشه بوده ،شود و میزان مقاومت شما بستگی به بزرگی من ذهنی شما داردمیهر چه مقاومت کنیدکمتر وارد

پس کسی که عارف . شویممیاالن بیدار،ما نگذاشتیم،هر لحظه خدا خواسته این آب را وارد چهار بعد شما بکند

شود از زیر تخت شما هم برود؟ یعنی این میآیا. رودمیاش آب زندگی از زیر تختشکامل است مثل موالنا همه

جسم شما در عین حال که در آغوش آن فضاي یکتایی است بدون من از این آب از این خرد برخوردار بشود؟ بلی 

. ست منظور از خلقت شما همین استاصالً هدف هم همین ا

، هر که خورد از آب جویش. خواسته بزند نه، راهنمایی استمیزند؟ همین طوريمیچرا موالنا این حرفها را

این آب جوي زندگی است این آب جوي خداست هر کی این را خورد، کی خورد؟ کسی که مقاومتش در این لحظه 

آییم؟ شما با اتفاق این لحظهمیچه جوري نوك به نوك در. آیدنمینوك به نوك با زندگی در. صفر است

. یعنی جاودانه شد این همین جاودانگی خداستتا ابد پاینده شد. ستیزیدمی

زنده بودن این لحظه به طور ابدي و این شخصی ازیخدا دو تا خاصیت دارد ابدیت و بینهایت، ابدیت یعنی آگاه

گوید زندگی عاشقانش همه در میگویدمیصفر رسیده و دیگر باال نیامده و پایینبهاش است که من ذهنی

پس امکان این وجود دارد که شما حس پایندگی و جاودانگی بکنید در زمانی که توي این تن . افکندگی است

، ترس استمادر همۀ هیجانات منفی و مخرب شما،رود؟ ترسمیحاال حس پایندگی بکنید چی از بین. هستید

ما مرگ پذیر هستیم، چی مرگ پذیر ترس از این است که من ذهنی به شما القاء کرده که ما فناپذیر هستیم 

تواند کم بشود، چسبیده به این جسم به میکه من ذهنی چسبیده به پول خوب پول،من ذهنی و اقالم آناست؟
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وانی و نیرومندي، جوانی و نیرومندي با پیري از بینتواند ذایل بشود، به جمیاش خوشگلیاین بدن به خوشگلی

رود، میدانیم از بینمیرود و مامیروند، مقام دنیا از بینمیرود، هیجانات و وضعیتهاي خوش آیند آنها از بینمی

. ترسیممی؟دانیم بزرگ خواهند شد و خواهند رفت، پس چه کار کنیممیروند،میشوندمیبه بچه هایمان بزرگ

خود این حقیقت که شما شناسایی؟شما جاودانه هستید؟چرا شما عمیقاً درك نکنید که شما پاینده هستید

اگر شما پاینده و جاودانه نبودید و از بین . نشان جاودانگی شماستاند کنید که خیلی چیزها از بین رفتنیمی

. سیدتوانستید بشنانمینرفتنی نبودید از بین رفتنی را

شناسید، نور بی رنگ نباشد ما رنگها رامیبارها این را صحبت کردیم شما به عنوان نور بی رنگ همۀ رنگها را

نور بیرنگ شما هستید هوشیاري بی رنگ که مرگ پذیر نیست شما هستید، اگر ترس شما توانیم ببینیم، نمی

ترسیم، چرا اینقدر ما کنترلمیبراي اینکه؟داریمریزند چرا ما این قدر توقع میبریزد بقیه هیجانات فرو

ترسیم، خودمان را انداختیم روي بچه هایمان یا همسرمان که تکان نخوري ها، این خیلی بد است می؟کنیممی

کنید از اصلتان دور شدید، اصلتان رانمیکنید، حس پایندگیمیاین نشان این است که شما حس مردگی

. شناسیدنمی

این لحظه ،اش با اتفاق این لحظه آشتی کنیدتوانید آب حیات بخورید و جاودانه بشوید همهمیشما به راحتی

اش این است که من هیچ کار نکنم؟ نه، وقتی آب حیات وارد وجود کند، آیا معنیمیکند؟ او رومیزندگی چی رو

ا گفتیم تسلیم معادل عمل است، تسلیم که بی عملی باره.گوید که چه کار کنمیشود خردش هم به منمیمن

توانم بکنم باید صبر بکنم آن هم نمیگوید که چکار کنم، اگر کاريمیبه مناین لحظه نیست، ولی خرد زندگی 

.گیرممیمن تصمیم

گذارد که یمکه این لحظه زندگی چیزي را جلوي من،توکل دارد،قوي است،بنابراین تسلیم شونده ضعیف نیست

این چیز را ببینم، از این یاد بگیرم اگر ،فضا را باز کنم،الزم است و بهترین چیز است و من باید با این آشتی کنم

و تازه خرد زندگی و عشق زندگی و برکت زندگی این چیزي که من . توانم یاد بگیرمنمیستیزه کنم هیچ چیز

نه با را مردم را تغییر بدهیممان توانیم همسرمان را بچهمین روش مابا همی. آید را تغییر خواهد دادنمیخوشم

بیند میینه دیگرانآکند، خودش را در میمن ذهن که خودش هزارتا ایراد دارد هزار تا ایراد براي مردم تحمیل

. بینیم در ما هست بارها گفتیم یک حقیقتی استمیاصالً هر عیبی ما در دیگران
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رشید پایه تخت او را بوسه دادیک شبی خو

بر چرخ گردون تا ابد تابنده شدالجرَم

زنیم از بینمیزند خورشیدي که در آسمان هست که منبع حیات ماست اگر خورشید نباشد ما یخمیتمثیل

ا را حیات جسمی ماست پایۀ تخت خدگوید این خورشید که منبع حیات استمیزندمیرویم، آن را تمثیلمی

الجرم بر چرخ آنهم توي شب بوده بوسه داده در نتیجه شروع کرده به درخشیدن با همان یک بوسه، ،یک شب

.چار در آسمان تا ابد تابنده شده، بناگردون

حاال این را بیاورید به خودتان، خورشید ما هستیم بصورت هوشیاري در کجا هستیم؟ در یکی از شبهاي خدا، که 

کرف یک شبی خورشید یعنی هوشیاري شما پایه تخت او را بوسه داد یعنی چه؟ یعنی من شده تصادفاً شب ف

اش به صفر رسید و اینقدر رفت پایین پایین پایین که رسید به من صفر و آنجا پایۀ تخت او بود بوسید و این ذهنی

به عنوان خورشید در کار سبب شد که انسان یک عمق زیادي پیدا کند، آن موقع چی شد؟ طلوع کرد، یعنی شما

شوید بر تمام می، که شما آن موقع ساکنالجرم بر چرخ گردون تا ابد تابنده شدآسمان یکتایی طلوع کردید، 

.کنید به نور زندگی را که حیات بخش است تاباندن، نور خرد را تاباندنمیشروعها گردنده

تواند پاینده بشود میانسانی که. ز خودمان چی ساختیمکند و ما امیببینید که شما را موالنا چه جوري توصیف

یک این خورشید آسمان چه خاصیتهایی دارد؟ . یعنی جاودانه بشود و زنده بشود به ابدیت خدا و به بینهایت خدا

حیات بخش است براي جسم ما، عالوه بر این جسم ما به انرژي معنوي هم احتیاج داریم که با موازي شدن با این 

اما این جسم ما به انرژي خورشید بستگی دارد، اما خورشید هیچ،فقط جسم نیست. آیدمیاز آن ورلحظه

تعصب ندارد ،تابد پس بینهایت خداستمیآید به او بتابم به همهمیگوید که حاال ببینم که از کی خوشمنمی

نبال کارتان شما بیایید، شما دوستان ما کند، در دوست و دشمن ذهن نیست، بگوید که شما بروید دنمیانتخاب

هستید آنها دشمنان ما هستند، اول که باید باآنها ستیزه کنیم، حاال ما اینها را که چیز خوبی است که در واقع 

کند من ذهنی دارد از سم من میدهیم به شما، آخر کسی که این طوريمیزهرمار است یعنی مال من ذهنی است

.دهد که قوي بشوند با آنها بستیزند درست نیست اینمیدهد، اینها رامینش همبه دوستااش ذهنی

کنید و بدون تعصب بی محابا به همه برکتتان میشما خورشیدي هستید که در شب این دنیا یا در شب ذهن طلوع

گویند تا ابد تابنده مییم ایشانگونمیمن. گوید تا ابدمیتابانید مثل موالنا، و این تابش تا کی هست؟ داردمیرا
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.کنید از این بافت کوچک حقیر سم پاشندة من ذهنی خودتان را رها کنیدمیکنید اگر قبولمیشما قبول. شد

شماکهخورشیديآنکهشویدمیمتوجهشما،دهدمیهمحلراهکند ومیمرتب موالنا صورت مسئله را طرح

،نیستیدذهنیمناینهستیدآن همشماوخداست،بیرونبیایدبایدابراینازواستپنهانذهندروهستید

دروغدیگرازاینبعدشما؟نشدیاشدزیادتراالن خودتانبهشمااحترامآیا؟استسختاینقدرایندركیعنی

.گوییدنمی

،شودمیبندهشمااصلزیباییبه،شمااصلسنحبهعالماینچیزهايهمههاي سنحکهگفتمابهموالناامروز

کهآنها،بخواهیدآنهاازشماکهنه،بدهچیزيیکمابهگویندمیاندگرسنهآنها،گیرندمیانرژيشماازآنهاتازه

بوسهراخداتختپايتوانندنمیهشیارانهکهآنها،کنندطلوعخورشیدبصورتشبدرتوانندنمیشمامثل

.توانیدمیشما،بزنند

زندگیِّ عاشقانش جمله در افکندگیست

بهر این در زیر پا افکنده شدخاك طامع

؟چییعنی.استبودنصفردر،استتواضعدر،استافکندگیدراش ، همهخدازندگییعنی،اوعاشقانزندگی

مننگویید،راموضوعرساندنمیتواضع،کنیدافکندهوکنیدکوچکمرتبراذهنیمناینبایدشمایعنی

حرفهاي،گذاردمیاحترام،کندمیتعظیمهی.داریمهمفروتنومتواضعذهنیمن.هستمفروتن،هستممتواضع

فقط،داردالگو،هستشدهشرطیقالبدر،باالآیدمیمنش،نباشدمرادشوفقبراوضاعذره، یک زندمیخوب

ة قوانسان.استانسانعاشق.خوردنمیدردبهسطحیآرایشاین.زندمیقشنگحرفهاي،داردسطحیادب

.استشده،بزنیتلنگربشودیکیخداباکهداردراخاصیتاینظهوربهنزدیکة قو،عملبهنزدیک

مکوشتو،توپیکوشمهمیمن***خروشکمخامشاستنزدیکصبح

کاردرنکندخالتقدراین.کندمیطلوعداردشماخورشید.کندمیطلوعخورشیداآلندیگرداشتیماالنیعنی

ازانسانهاۀ همپس،نکنمنمنقدراین،نشوخشمگینقدراین،مکنخروشقدراینگویدمیخدازبانازمن

خودشجنسازوکشدمیراشمااوبدهیمهلتروزچندیک،هستندعاشقانجنساز،شماخودشخصجمله

بازرانهایتبیفضاي، بگنجدچیزهمهبحرایندربحرایندر، موقعآنوکندمییکیخودشباوکندمی

شمابرکتازاتفاقات،پذیریدمیرااتفاقات،افتیدنمیاتفاقدیگرشماافتدمیاتفاقشمادرچیزهمه،کنیممی
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،همآنهشیارانه،شودبیکیتواندمیاوباکهاي باشندهیعنیعاشق.هستیدعاشقشماپس،شوندمیبرخوردار

صفرعقلوبودنصفردراش ، همهاستافکندگیدراش ؟ همهاستجوريچه،عاشقیهریعنیانسانزندگی

.شودبجارياوخردکهشودمیسبب،دانمنمی،استداشتن

راخودمانجويماگوییممیما،بیایدهمشماجويردتواندمیخرد.شودمیردداردخرداینکهگفتامروز

شماگوییدمیاینطوريشماکهزمانیتا.استذهنیمندردآب،مازندگیآبرا،خودمانزندگیآبوداریم

یک،شماستذهنیمنعقلکهداریدعقلییک،شماستذهنیمنقدکهداریدبلنديقدیک.نیستیدافکنده

شروعآب،شودمییکیاوجويباشماجوي،شویدبافکندهاگراما.استدردوسمازپرکهریدداهمزندگیآب

باشدنموازيطریقازشمابیماريدادنشفا،دهدمیشفاشودمیجسمتاناینوارد،شدنجاريبهکندمی

.استافکندگیگرودر،استتسلیمگرودر،استلحظهایناتفاقباآشتییازندگی

مقابلدرتان مقاومتهرچهداردمقاومتقدرهمان،بشودبلندبزرگتان منچقدرهر،منصورتبهشدنبلند

خدا.ندارندهیچ،اندکردهقطعرازندگیآبها خیلی،کنیدقطعتوانیدمیشما، کمترآب،بیشترلحظهایناتفاق

بزرگترینمااصالً.گذاشتیمنمیهمراآن،بودیمبیداراگر،امبهفرستدمیآبذرهیک ماگیجیتووخوابتو

.یمکردمحرومحیاتآبازراخودمانما،هستیمخودماندشمن

اثردر،داردخاصیتجورهزار،دهدمیمیوه،دهدمیسبزي،داردخاصیتهمهاینکهزمینخاكکهگویدمی

از؟استآمدهکجاازخاصیتهمهاین،آیدمیآنجاازمانغذای،هستیمزندهماکهاستخاكهاي خاصیت

ردهمین؟خاكداردخاصیتیچه؟نهیاداردردخاك،استزندگیبرکترد،رداینبهرطامعخاك.افکندگی

ماکهخاکی،کنیدتاملخوب.کنیدمیپیداراخاصیتهمان،بشویدافکندهخاكمثلاگرهمشما، دیگراست

من،بشویدافکندهشمااگر.آیدمیآنازماغذايتمام،ارزدنمیپشیزيگوییممیکهرویممیراهآنيرو

:بخوانیمتوانستیممیالبته.کندمیرشدآندرچیهمهکهشودمیخاکییکهمآن،بشودصفرتان ذهنی

، شدافکندهپازیررداینبهرطامعخاك

چیهرحاضریدشما؟باشیدافکندهحاضریدشماحاال.یدیربگشماراجوریکیآندهممیترجیحمنولی

؟کنیدکوچکشهشیارانهواًعمدواًقاصدرامن،هستیدتان ذهنناظرحالیکهدر،هشیارانه،باالآیدمیتانمن

خودت،نکنعملیا،نزنرفحاصالًیابزنحرفیچهبگویدزندگیخرداینتاندهیدجواب؟ندهیدنشانواکنش

هر.استتقلیدکارایناستگذشتهفکرهايازاستفادهواکنش،استتقلیدواکنش.نکنتقلید،ندهنشانرا
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نیستاینفقطتقلید.کندمیتقلیددارد،عملشوفکربرايکندنمیاستفادهلحظهایندرزندگیخردازکسی

این.کنیمزندگیطوريهمانهمما،کنیمزندگیجوريچهمابفرماییدشمابگوییدیکیپیشبرویدشماکه

.شودنمیبیشترآنازدیگر.استتقلیددرافراط

کهگویدنمیاوبهزندگیوزندگیبانیستموازيلحظهایندرکهکسیهرکنمتکراردوباره،کنیدمیتوجهولی

اینبزنراحرفاین،استخوبچیزيچهکهنویسدنمیآنوراشمذهنتويیعنی،کنعملچه،بکنفکريچه

ذهنیمننشانگرتقلیدو،استذهنیمنمالتقلید،کنیدمیتقلیدداریدشما،بکنراعملاین،بکنرافکر

شما،انسانییکدراگر.هستهماش بقیهکنیپیداآنجارااینهاازیکیواستستیزهواستمقاومتو،است

،خبطحس،گناهحس،ستیزه،نگرانیمثلخشممثلآنجاهستهمچیزهاۀ بقی، کنیپیدارنجشکنیپیداهنکی

اش همه،مقایسهقابلچیزبه؟ چیبه،نهایتبیخود؟ خودکدام،خودکردنکوچک،مقایسهبهمیل،حسادت

.داردبیشتروکمترحاال.هستهماش بقیه،دیديرایکی.هستآنجا

بر ناف زد اشهوان را بوي مشک از طُرّهآ

شدغُرّندهتا مشام شیرِ صید مرجها

همانطره.غردمیشیر،شیرمثل،شکارسويبهرفتنیاوشاديازهمخشمازهم،خروشیدنیعنیغریدن

حضوربهانسانهاي،هستندکاملايانسانهآهوان،چراگاهیعنیمرج،خانمهاپیشانیکناردرتابیدهمويۀ دست

بويکهدانیدمیشما،ختنآهويمثلداردمشککهآهوگویدمی.زندمیتمثیلاش همهداردموالنا ،رسیده

صیدزیباهاي چراگاهدرکهشیريبویاییحستا؟بشودچیتا،معشوقزلفبوياز؟استآمدهکجاازمشک

کجاازراعشقخوشبوياین،موالنامثلاستکاملانسانآهو،استانسانهبمربوط.بشودغرنده،کندمی

بهخوردمیکههستاوبرکت.استکردهخوشبورااینکهاوستگویدمی.معشوقة طربوياز؟استگرفته

.بله؟دتوانیمیهمشما.شودمیخوشبومصاحبتشوشودمیخوشبوحرفشوشودمیخوشبوشعرشوموالنا

رااینهاماوقتی.شودمیغرنده،شودمیتحریکموالناشعرۀ وسیلبهشمابویاییحس.هستیدشیرشمااما

فضايدرکهصیدهاییسمتبهغردمینتیجهدر،فهمدمی،کشدمیراخدابوي،شمابویاییحس،خوانیممی

شیر،اینجادرپس.هستفضاآندرکهچیهر،اییزیبصید،عشقصید،برکتصید،خردصید،هستیکتایی

.دردبويبهاستشدهمعتاد،کردهعادتاآلن.شماستهشیاريشیرواقعدر.هستیدشما
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،هستندنگران،دهندمینشانمنفیهاي واکنش،شوندمیخشمگین،هستنددردایجاددنبالبیشترمردم

راجبرانقانون، انسانهاسريیکازطلبکارند،دارندتوقع؟شودمیچیگویندمیهمه،دارندآیندهازاضطراب

آنبراينیستیمحاضر،خواهیممیولیکنیمنمیکاريهیچما،مابهبدهیدمفتگویندمی،کنندنمیرعایت

.ارنددذهنیمناینها،طلبکاریم،بدهیدولی،کنیمکاریابدهیمهزینهآوریممیدستبهکهچیزي

بو،داردوجوددنیاجايبهیکتاییسويبهکردننگاهوشیراینمشامبیدارية قویاپتانسیلهمهدراما

شماکهقدراین.شدیدشودمیتحریک،شودمیانگیزانده،مابویاییحسابیاتاینخواندناز،ماکشیممی

شماگویدمیدارد.استالزمذهنیمنچنگازجستنبرايشماۀ شیرانغرشاین.ورآنسويبهکنیدمیغرش

شما،داردنگهراشماکهرسدنمیشمابهجهانایندرچیزيهیچزوریعنی؟چییعنیهستیدشیر.هستیدشیر

.خواهمنمیبگویید،دوربیندازیدکنیدپاره،برویددرتوانیدمیچیزيهرتابپیچاز

ببینمحاال،بمیرمخواهممی،خواهمنمیرااینمنبگو،میريمیتونباشداینگویدمیذهنیمنکهچیهراصالً

؟ نمردمشدچطور،میرممیمننباشدکسآنیانباشدچیزآناگرگفتیکهتو،یک دفعه دیدي نمردم؟میرممی

اینگفتیکهشما؟نمردمچطورپس،هنرسیدماههششاآلن؟میريمیتو،نرسدتوبهمادهاینگفتیدمیکهشما

من را،کرديمیکنترلتوموقعآن،هستقبلازبهترزندگیم،شودنمیزندگیزندگیت، میريمینخوريراغذا

.کنممیزندگییکتاییفضايدرآزادکنترلبدوناآلن

بال و پرِّ وهمِ عاشق ز آتش دل چون بسوخت

پر پرّنده شدبال و همچو خورشید و قمر بی

فکرابزارهايما.ماستفکريالگوهايوهمیپروبال.کردیمدرستوهمیپروبالاما،هستیممادوبارهعاشق

اوماکهاستکردهمتقاعدرامااستشدهساختهفکرازذهنیمناینکهبراي.بپریمخواهیممیآنهاباکهداریم

اًعمیقشماوقتیاما.بردپیشراکارهاشودمی،استتوهمکهمنیکساسبراکردنفکرباکندمیفکروهستیم

یکیزندگیبابایدیعنیعاشق،هستیدعاشقشماورساندنمیجاییبهراشماوهمیپروبالاینکهکنیددرك

يدیگرپروبال،یستنفکرازکهاوپروبالازغیرتوانیدنمیهستیداوشماو،بوديیکیهماولازو،بشود

گذاریدمی،زندگیباشویدمیموازيلحظهاینشمابنابراین،ببريکاربهراپرهاوبالایننبایدو،باشیدداشته

.اواختیاردر
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مثلدرستشمافکرهايبهتابدمیشمامرکزازکهانرژيیعنیدلآتش،درونفضايگشودنیعنیدلآتش

.آیدمیدستبهآزادي،شناساییاثردروشناسیدمییکییکیراهایتانفکر،ناظریاريهشیکبعنواناینکه

کردممیحلرامسائلمیعنیپریدممی،پریدممیاینباحاالتامنکهکنیدمیشناساییکهراوهمیپروبالهر

خردشناساییآنازقسمتیکهتابدمیکهانرژيیادرونفضايشدنگشودهازکهآتشیاز.داشتمراآنهافقط 

،آیدمیدرونتانازخوبحالاینوکنیدمیپیداخوبحالشماوقتی،استبخشیشفادیگرشقسمت،است

وبالاینها،کنیدمیحملشماکهدردهاییاینکهکنیدمیشناسایییکدفعه.افتدمیوشودمیارزشبیرنجش

.راهمهاندازیدمی،بودندتوهمیپر

شدهشمابهکههاییظلم.شمردیدمیراهایتاندرد،رسیدیدمیهرجاکهکنیدمیاستعفاقبلیکارآناز

فضاداريخرد،دلتانخرد،دلتانگرمايولی.انداختمبودندمنتوهمیپرهايوبالاینهادیگویمی.شمردیدمی

همینبراي.بیندازیدراذهنیمنپروبالتوانیدنمیذهنیمنبا.کندککمشمابهبایدتان شدنعمیقخرد،تان

.کنیدبازرافضااینتوانیدمیهمیشه،هستیدخداجنسازشمایعنیعاشق.عاشقوهمپروبالگویدمی

راوهمیپروبالاینکهبرايشوید؟نمیچرا،بشویدزندهاوابدیتوبینهایتبهکهشماستاختیاردرهمیشه

پروبالبیآسماندرماهوخورشیدکههمینطورشما؟شودمیچیریختپرهاوبالایناگر،دانیدمیاصل

شما حاال،هستیدهشیاريیکفقط،پروازبهکنیدمیشروعیکتاییفضايدرفرمبیبصورتهمشما،پرندمی

راچی،استبهترنفهمیداصالً!نفهمیدم؟شودمیجوريچهاینآقابگوییدفکرابزارپروبالبادوبارهنیایید

درتنبایداآلن،بودذهنیشناساییاولش،فهمیدیدکافیة اندازبهشما،نداریمفهمیدن؟بفهمیدخواهیدمی

همشمافیمنهیجانات،وهمیپرهايوبال،بسوزدتان وهمپروبالکهبدهیداجازهباید،شدنتبدیلبهبدهید

.بودند

آدمتلپیپروازیکازبعدکهایناستاوجیچه،گیریدمیاوجخشمبااینکهبراي؟شویدمیخشمگینشماچرا

اوجچرا،لرزیدبدنم،شدمخشمگینچرا،شدمبیچاره،شدمخسته؟کردمراکاراینمنچرا،پاییندآیمی

همتن،نیستآننیستاین،گیریممیاوجشکایتدر؟مازنیمیمشکایتازدمچقدر؟شديبلندچرا؟ گرفتی

بایدکسیهر.استافتضاحببخشیدتوهمیکذهنیمنکنیمتوجهدرستاگراصالً.دهیمنمیجبرانقانونبه
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کهمببینیوببینیمخودماندربرگردیم،بینیممیدیگراندررابسامانینااگر،ببیندخودشدرراوضعیتاین

.بپردازیمخودمانبهدادنسامانبهواستخرابوضعمانچقدر

اي خنک جانی که لطف شمس تبریزي بیافت

شدباشَندهبرگذشت از نه فلک بر المکان

.استجانجان،استزندگیجانجاناین،شماجانحالبهخوشا،جانیآنبحالخوشایعنی،جانیخنکاي

اي .استجانهمذهنیمنجان.داریمحالتدوتا.داردجانیکذهنیمن،داردجانیکحضوريهشیاریعنی

،داردتوقع،دارددعوا،استجان.بردنمیخوابمشبها،نگرانم،ندارمصبر،خشمگینم،امحوصلهبی،حالمبی

این،بدهدتوجه،کندییدتارامنیکی،بزندحرفمنبایکیباشدمنپیشیکی،بمانمتنهاتوانمنمی،ندارمجان

.استذهنیمنجان.استجانهم

،سبببیشادي،خندهتشعشعازپر،عشقتشعشعازپر،زندگیبهزنده،تنهامجردجان،زندگیجانآنولی

بهخوشا،رهاییاین،آزادينیا،کنترلیبیاین،ترسیبیاین.خداستابدیتونهایتبیاینوعمیقآرامش

فضايدروقتیشماستخورشیدهمانتبریزيشمس.استیافتهراتبریزيشمسلطافتکه،اجآنحال

:گفتکهبیتیدر، موالنایار،بودهجنسهمانازگویدمیهمتبریزيشمسکهکند،میطلوعیکتایی

یک شبی خورشید پایه تخت او را بوسه داد

دیگر،بوسیدیدراخداتختپاي،کردیدپیدانهایتبیعمق،لحظهیک،هاپذیرشایناثردردفعهیکهمشما

وفرمبیجهانهمکهشدیدآفتابیبهتبدیلحاال.کردیدپیدارااولطف،شدیداونهایتبی،ذهنبهبرنگشتید

جسمرويکهچیزيهریعنی.گذشتها فلکۀ همنفوذازشخصاینو.دارداحتیاجشمابهفرمجهانهم

خداستجايواستعرشدهمفلکاصطالحدرکهدانیدمی.گذاردنمیاثراورويدیگر،بگذارداثرندتوامی

اثرمابهبیرونیهاي جسم،شویممیجسمجنسازماکههچهریعنیفلکنهازبرگذشت.استالمکاناًاصطالح

.گذاردنمیاثرشمارويمردمحرف،باشینداشتهمناگرشما.گذارندمی

؟چرا،شودمیشروعدعواکشدنمیطولدقیقهیک،نکنیدادعوهمسرتانباگیریدمیتصمیم،داریدمنشما

ایناگر،بودیدکردهپیداراتبریزيشمسلطفاگرولی.خوردبرمیتان منبهزندمیحرفییکاینکهبراي

روياوحرفهاي، بگنجدچیزهمهبحرایندربحرایندرکهبودشدهنهایتبیوبودشدهبازدرونتانفضاي
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بهاینحاالبگویید،کنیدمتوقفخودتانازراعشقتشعشعیا،رالطافتبارانآمدیدنمیشما.نداشتاثرشما

نداریدقديشما،کردیدصفرراذهنیمنقبلازشمابخوردبرشمابهکهنداریدچیزيشمااصالًخورد،میبرمن

تیر،باشیدکشدرازاگر،خوردمیشمابهبیندازندتیر،یدتوایسشمااگرگویدمیموالنا.بخوردشمابهتیريکه

.خوردنمیشمابهتیر،باشیدافکندهشمااگر،خوردنمیشمابه

نهصورتینادر،داریدنگهصفردررااینوباشیدرسیدهصفربهاگر،ذهندرهویتحسلحاظبهشماپس

کههستیادتان.بگذارداثرجسمرويتواندمیکهاستنیروهاییۀ همشاملفلکنه،ندارنداثرشمارويفلک

تاهفت،آسمانتاهفتکهبودندمعتقدقدیمکهغیرهوخورشیدوماهمثلیعنی،آببیاخترهفت:گفتموالنا

:گویدمی.دارداثرماجسمرويگویندمیستارگانشگردیعنیبگذارنداثرمارويتوانندمی،اختر

خورندمیراخاکیانکینراآببیاخترهفت

بشکنمبادهاشانهمزنمآتشبرآبهم

،بیرونینیروهاي،اخترنه،اخترهفت،خداپیش،المکانبروموبشومفرمبیوقتیمن؟چیهاخترهفت،بله

وآنجارویدمیداریدکهشماحالبهخوشا.گویدمیراایندننداراثرمنيروعالمدردهاي،شیطانینیروهاي

رفتهذهنازنیستذهندرهشیاريیعنی،نیستیدمکاندریعنیالمکانمقیم.بشویدالمکانمقیمخواهیدمی

اختیاردریاشماستاختیاردرشماذهن،شدیدنهایتبیشمانتیجهدر،استشدهسادهذهن،بیروناست

.بنویسدراخرد،شماهستیدیکیکهاستزندگی

بهونویسدمیشیرو،استبرخوردارزندگیخردازشماذهن،برکاتاینازشوندمیسیرابشمابعدچهارحاال

همشمامنفیهیجانات.استتسلیمازهمهاینها.کنیدعملچیدانیدمی،شودمیظاهرشمادرفکرصورت

گویم نمییافتشفاشمابدناین.استگرفتهراجایشزندگیلطافتوغیرهوترسوخشممثل،استتهریخ

جسم ما میریممیماجسماً شود، باالخره میممکن است مریض بشود ولی تا آنجا که مقدور است دیر مریض

و ما هیچ مقاومتی نداریم بهترین شود از برکت زندگی میعمري دارد وقتی لحظه به لحظه این جسم ما سیراب

.حالت عملکرد را این بدن دارد
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کند میخوانم و کمکمیخوب امروز دنبال مثنوي دفتر ششم را خواهم خواند اما چند بیت از دفتر سوم برایتان

آن این که خواهیم در بارة آن صحبت کنیم، ومیبه توضیح مطلبی که هفته قبل صحبت کردیم و امروز هم

به یک چیز بنددمیشوید و بعد دل شما رامیبندد و شما در آن موفقمیدل شما را به چیزيآید میزندگی، خدا

کند به این ترتیب اوالً شما به عنوان میکند و ناموفقمیشوید، همین طور شما را موفقنمیدیگر در آن موفق

اید براي اینکه زندگی بگوید پشت همۀ این وضعیتهاي ن ذهنی درست کردهشناسید و چون ممیهوشیاري فرم را

.کندمیکند ناموفقمیزندگی من هستم مرتب شما را موفق

گویید که من میرویم دنبال آنمیکند به چیزي و مامیدر دفتر ششم به ما یاد آوري کرد که شما را عالقه مند

خواهم بگیرم یک دفعه از آن راه میتامین کنم یا جوابم را از این کس یا از این راهخواهم از این راهمیزندگیم را

ات گوید نگاه کن اینقدر با منمیشود، و به شمامیتوانید تامین کنید و یک راه دیگر پیدانمیشما رزقتان را

اري ما این است که ما در ذهن من گرفت. تصمیم نگیر، شما به تصمیم و عزم من ذهنی متکی نباش به من توجه کن

داند و چون مرکز ماست ما به عنوان من ذهنی من خودمان را مرکزمیو من خودش را اساسکنیممیدرست

گیرد و زندگی مرتب میما از آن من ذهنی سرچشمههاي ما و خواستههاي دانیم تمام فکرهاي ما و تصمیممی

رساند ولی در مجموع ما حس به ثمر میکند، در یک جاهایی به ثمرمیرا سرخوردهبراي اینکه ما را بیدار بکند ما 

گوید از مالحظه این اوضاع شما باید پی ببرید به فکر من ذهنی، آخر این خرد نیست میموالنا. کنیمنمیرسیدگی

ند و از طریق شما صحبت خواهد شما را راهنمایی کمیموقت است و یک عقل بزرگی که کل باشد عقل خدا باشد

.کند شما این صحبتهاي من ذهنی را رها کن، این را بفهم

4452مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 

عقل، حیران، کین عجب او را کَشید؟

یا کشش زآن سو بدین جانب رسید؟

کشد میراگوییم که خیلی خوب خدا ممیراجع به این موضوع هست که ما به عنوان من ذهنی در عالم دویی

اصالً این روش . کشم بسوي خودم، کدام یکی است؟ و در این حیران شدممیبسوي خودش یا من دارم او را

یک هوشیاري هست رفته است توي فرم، فرمش هم از فکر و درد ساخته شده است دارد . برخورد غلط است
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درست است این . د وقت را تلف نکنیدکند و شما با این فکرها مزاحمش نشویمیخودش را یواش یواش بیدار

. فکرها را رها کنید

لب ببند، اَهللاُ اَعلَم بِالْخَفی*****تَرك جلدي کن، کزین ناواقفی

دانید که نمیکشم، شما مگرمیکشد یا من او رامیجلدي یعنی جسارت، زرنگی، تو این حرفها را نزن که او مرا

د و از این بی خبر بودن بی اطالع بودن ناآگاه بودن لب ببند و بدان که خدا شوینمیمن ذهنی هستید؟ چرا تسلیم

دانید زندگی نمیگیرد که شمامیییراتی آن پشت صورتغیعنی یک تاَهللاُ اَعلَم بِالْخَفی. امور نهان داناتر است

کند خودش میاره اینها را بازبندد به چیزها هوشیاري و دوبمییک ساز و کاري دارد یعنی مکانیزمی دارد ما را

توانی بفهمی، دارد این رانمیبلد است و در این کار یک چیزهاي پنهانی است که تو با این من ذهنی کوچک

.گویدمی

گویم من این فکر میپس بنابراین لبت را ببند یعنی ذهنت را خاموش کن اعتراض نکن و هی نگو من من من این را

کنید فکر در شما نمیکنم اینطوري است شما فکرمیگویید من فکرمیلی که بارها گفتیم شما کهکنم در حامیرا

به صورت موقعی که شما به حضور زنده شوید . کند این درست نیستمیافتد، بلکه فکر شما را فکرمیاتفاق

کنم به میتوانید بگویید من فکریمحضور ناظر ذهن صافتان را ببینید و در ذهنتان حس وجود نباشد آن موقع

شود مگر میکنم فالن و فالنمیصورت هوشیاري، ولی االن که من ذهنی دارید هیچ موقع نگویید که من فکر

همچون چیزي؟ 

کشد، من چون کنم؟آن کشنده می****این سخن را بعد ازین مدفون کنم

کند با خودش، ما در این وسط میهست خودش دارد کارگوید یک هوشیاري میگوید،میکنید همین رامیتوجه

، و آن انرژي و کنممیخواهم اینطوري بگویم من متوقفمیگوید این سخن گفتن و اینکه منمیاي نیستیمکاره

گوید، نمیخواهد بگویدنمیگوید، بعدش هم اگرمیگوید آنمیکند هر چهمیآن هوشیاري دارد کار خودش را

توجه کنید که اینها . گوید در مورد موالنامیگوید، اونمیولی اوممکن است که من بخواهم خیلی چیزها بگویم

.همه مدل زندگی است

نگذاردت کین دم زنی؟آنکه می****معتَنیاي کشدکیست آن کت می

.اعتنا کنندهاي کشدمیچه کسی است که تو را.یعنی اعتنا کننده، کت یعنی که تو رامعتَنی



Program # 642گنج حضور642برنامه شماره 

22: صفحه

خواسته میشاید خودشگذارد این حرف را بزنی، نمیآن کسی که،گوید هم ما رامیدر مورد هم خودش

زند کامالً در اختیار اوست یعنی این لحظه موازي با اوست، او نمیاو دمگذارد،نمیچیزهاي دیگر هم بگوید ولی او

.زندمیدر موالنا حرف

کشاند مر ترا جاي دگرمی******ی بهر سفرکنصد عزیمت می

روي به یک جاي دیگر، چرا میآییمیروينمیگیري به صد جا بروي، باالخره هیچکدام رامیصد جور تصمیم

گیرید که یک عقل کل تصمیم گیرنده پشت این میگیرید نتیجهمیاینطوري است؟ شما از این چه نتیجه

.گوید با من ذهنی تصمیم نگیر، تسلیم بشو، حداقل از این موضوع هوشیار باشیمتصمیمات شما هست و به شما

تا خبر یابد ز فارِس، اسبِ خام*******ز آن بگرداند به هر سو آن لگام

گوید سوار کار که میداند و عمل نکرده،نمیاسب خام انسان من ذهنی ناشی است خام است هنوز این مطالب را

کشد خوب دردش میآید تا میکشد، به اصطالح افسار اسب رامیرتب این لگام راروي اسب است براي همین م

پیدا کند، براي اسب تازه کار و ناشی سخت است باید تربیت این اسب خام که هنوز تربیت نشده از سوار اطالع

اشد ممکن شما ، یادمان بشویممیسرخورده...شویممیبشود، براي ما هم همینطور است مرتب ما سرخورده

. رسممیخواهد با من ذهنیمیبگویید من به هر چیزي که دلم

کنید و با من ذهنی که باداممیخوب اوالً با من ذهنی برسی تویش زندگی نیست شما مرتب درد درد درد ایجاد

دا کنی با کاري بادام پوك است، شما ممکن است با من ذهنی یک بیزنس درست کنید با من ذهنی همسر پیمی

لحظه به لحظه این دهنه رابنابر این ،من ذهنی بچه بزرگ کنی در همۀ این اقدامات سرخوردگی خواهد بود و درد

آید که ما بگوییم این هوشیاري یک سوارکار دارد یک کسی ان پشت است و ما فکرمیکشد دهن ما دردمی

خواهم بروم میخواهم بروم آن ورمیخواهم بروم این ورمیگوید منمیکنیم که فقط ما هستیم، اسب ناشیمی

شما چه جوري هستید خودش دارد توضیح. گوید من اینجا هستم من باید تصمیم بگیرممیبچرم، سوار کار

.دهدمی

داند که فارِس بر وي استکو همی***اسبِ زیرکسار ز آن نیکو پی است

.اما اسب تربیت شده و زیرك براي این خوش پی و نیکو پی استفارِس یعنی سوار، کسی که سوار اسب است،

کند، یعنی چه؟ نمیشناسد با یک کمی کشیدن این تسمه مقاومتمیراهش رایعنی راهوار و خوش رفتار است 
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رود و نمییعنی انسانی که در این لحظه با مانعی که جلویش است آشتی است این اسب زیرکسار است و بد راه

کنیم ما با اتفاق این میکند به این ور که سوار دهنه را بکشد و دهنش درد بیاید، ما این کار رانمیعه میلیک دف

کند میرود که این لحظه با اتفاق این لحظه آشتیمیرویم کسی درست راهنمیستیزیم ما درست راهمیلحظه

دارد روي کندمیفضاستف این فضا داري دارد این راه را بازکند، سوار در اینمیکند هی فضا بازمیهی فضا باز

با نرمشش با راهنمایی اش، اوست که اش با خردش با زیباییگذاردمیاثرافتدمیاین مانع، چالش هر چه اتفاق

دردتانکشد و شما میتواند خردش را اعمال کند و در نتیجهنمیکنیدمیشما که مقاومت.کندمیراهنمایی

.آید، و شما سوار را قبول نداریدمی

شما اسبی را در نظر بگیرید که بسیار چموش است بی تربیت است و یک کسی که استاد سوارکاري است سوارش 

اندازد خوب میروم، خوب یکسري جفتکمیآورم من هر جا دلم بخواهدنمیگوید من ترا به حسابمیشده

باید بابا اشتباه کرده، اي فهمد کهمیري کنترل کند پس از مقدار زیادي درد تازه اسبسوار کار بلده که چه جو

روید از میرفت، شما نرم راهمیشد نرم راهمیشد راهوارمیشد خوش رفتارمیشد باید خوش پیمیزیرکسار

داند که سوار رویش میاین راهوار است که، براي کنید با پذیرش اتفاق این لحظهنمیشوید ستیزهمیکنار مانع رد

.است

مرادت کرد پس دل را شکستبی****او دلت را بر دو صد سودا ببست

گوییم که با من ذهنیمان که یک مقدار زیادي هم درد ایجاد کردیم و مقاومت زیادي هم در مقابل میخوب ما

ظه ما آن خرد بزرگ را قبل نداریم، ما خودمان عقل اتفاق این لحظه هم داریم یا در مقابل زندگی داریم در این لح

بندد به چند تا سودا، چند تا چیز و شمامیآید دل ما را که االن جسم استمیشودمیداریم در نتیجه چه

گیرید یادمان باشد نمیشوید اگر بدست هم بیاورید نتیجهمیکشید بی مرادمیروید سراغ آنها خیلی زحمتمی

آورم این حرفها چیست؟مینگویید که من زرنگم و من با دست و پا هستم من هر چی بخواهم بدستشما 

دانید که چه جوري خواهد شد نمیکنیدمیکنید همسري که انتخابمیروید ازدواجمیاین طوري نیست شما

خواهید که این بچه میري خواهد شددانید که چه جونمیآیدمیکه بدنیااي آیید و بچهمیحاال با او کنار

خوشگل باشد زرنگ باشد باهوش باشد خوب درس بخواند زیاد به تربیت و اینها احتیاج نداشته باشد، همین 

بینی اصالً این طوري نشد، نه تنها با هوش در نیامد میتربیت خوب را بقاپد درس بخواند برود به مقامات باال، فردا
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خواهید بکنید؟ نکند یک عقل بزرگتري به شما بگوید که این طوري که تو میچه کاربی هوش در آمد، شما 

شکند میشکند او که اصالً دل ساز است این دلت رامیشکند، براي چی دلت رامیدلت را. هستی درست نیست

ده، هیجاناتمان پر از روابطمان خراب شده، بدنمان مریض شما هم آنقدر نفهمیدیم که اصالً. که تو چیزي بفهمی

فهمیم که بی مراد کرده که ما بفهمیم او در پی این نمیفهمیم، باز همنمیهیجانات منفی است گیج شدیم باز هم

.اقدامات است و تسلیم بشویم

اشکن درست؟چون نشد هستی بال***چون شکست او بال آن راي نخست

ان است آن راي نخست، اولین رایی که شکست اولین دفعه که به گوید، یادتمیگوید یعنی به همهمیدارد به شما

بار امتحان کرده صد بار امتحان کرده که ما توجه نکردیم 50ثمر نرسید، یکبار امتحان کرده دوبار امتحان کرده 

، بشویمتسلیمواستاقداماتاینپیدراوبفهمیمماکهکردهمرادبیکهنیستیممتوجههمباز

اشکن درست؟چون نشد هستی بال***ست او بال آن راي نخستچون شک

باردو، کردهامتحانیکبار، نرسیدثمربهکهدفعهاولین، شکستکهراياولین، نخسترايآناستیادتان

بهکهتواولتصمیمآنگویدمی،نکردیمتوجهماکه، کردهامتحانبارصد، کردهامتحانبارپنجاه، کردهامتحان

اینهمه، استهمهپشتاوکهنشدیدحقیقتاینمتوجهشماکهشدچطورشکسترااوبالآنونرسیدجهنتی

، کندمیدرستاورالحظهایناتفاق، استاوها وضعیت

خوب ، نشدتومرکزاستعدمکهاوهستیچطور، شکنندهبال، خداستاشکنبال، اشکنبالهستینشدچون

طالقبهخانوادگیزندگیدرماکارکهبینیممییکدفعه، بکنمتوانممیکاريهمهمنکهکردمفکر، نفهمیدم

رامقاممان، کردیمرضرهمهاین، داشتیمراچیزهمهبابااي ،شدمریضمابدن،رسیدصفربهمابیزینس ، کشیده

یواشیواش، ریزدنمیهمبهراهمهیکدفعهزندگیولی، بودچیزهمهپیشسالیک، شدچی، دادیمدستاز

، دهدمیتوضیحبیشتر، گویدمیراایندارد، بفهمچیزيیکتوامتحاناولیندر، کندمیامتحان

چون نشد بر تو قضاي آن درست؟****دبیرت سکُستتچون قضایش حبلِ

، رااتفاقیچهکندمیتعییناولحظهایندریعنیاوقضاي، کردنپارهیعنی، سکستن، طناب، ریسمانیعنیحبل

، کردهپارهراماتدبیرریسمانبنابراینپس، کندمیتعییناورااتفاقلحظهاینیعنیقضا، استزندگیقانونقضا

نگفتهکسی، شدیدمیمتوجهبایداولهمانشمایدوگمیحاال، کردهپارهخیلیباردویستبارصد، نهکهیکبار
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، اوقضايقانوناوقضايچطورکهگویدمی،آوردیمبدشانسیحاالکردیمفکرما، حاالمبشویچیزيمتوجهمابه

قضايتوبرنشدچون، راموضوعایننمیفهمیتوچطور، نیفتادهجاونشدهثابتتوبرلحظهینادرالهیفرمان

کسآنواستقضیهاینپشتکسییککهفهمیديمیبایدشديخوردهسرکهیکباراولهمانتو،درستآن

یکالبتهو، استجالبهماینهاکهآوردمیهمبیتچنداینازپسموالنااما، فهمیمیاحتماالاالناوست

وزدنهمبرواقعدرکهاستفارسیشبیه، نیستعربیخیلیهماش عربی، استعربیتیتراینازقسمتی

پس،استطورياینها نسخههمهنوشتهعربیتیترشدرحاال، تاسها تصمیموها ارادهشکستنیاوگسستن

:شودمی

، جهت با خبر کردن آدمی را از )ها و تصمیمها بر هم زدن و گسستن اراده( فَسخُ عزایِم و نَقْضُها -215بخش 

عزم کردن دارد تا باز آنکه مالک و قاهر اوست و گاه گاه عزم او را فسخ ناکردن و نافذ داشتن، تا طمع او را بر

.عزمش را بشکند، تا تنبیه بر تنبیه بود

نمیشکندورسدمینتیجهبهبکنیمکاريیکگیریممیتصمیمماگاهگاهیعنیخداستمازندگیبرمسلطیعنی

راپنجمیومیچهار، سومی، شویممیموفقدهیممیانجامکاريدو، کاریکمثالما،داردمینافذوراماعزماین

گویدمی،بشکندراعزمشبازتا، شدچهگوییممی،دشونمیموفقرودمیدنبالشماذهنیمنطمعهمینباهم

یعنی.بودتنبیهبرتنبیهتاشکندمیراشماعزموقصدوسمتشبهرويمیوچیزيیکبهبنددمیراشمادلاو

بکشیدوببینیدوموضوعاینبهباشیدهوشیاربایدشماشکندمیراشماعزمهکدفعههر، بودبیداريبربیداري

جاريمندراوخرداینازپسدهماجازهخواهممیدارمقبوللحظهایندررااوقضايمنکهبگوییدعقب

.کردنخواهممقاومتلحظهایناتفاقمقابلدراستسادهخیلیبنابراینپس، شود

خواهدمیرااین، باشدتسلیمدر حالت بایدلحظهاینوضعیتنوعبهتوجهبدونلحظهبهلحظهانسانیعنی

آنازاستمهمترپیغامآنوداردپیغامیکاوشودنمیکاريیککهدفعههرکهاینیعنیتنبیهبرتنبیه. بگوید

کردمخودمکهشدکهآنکهگوییممیاستذهنیمنازمادلچون؟گوییممیچهماولی، شودمیکهچیزي

آنازاین، توانممیمنتوانندنمیکنیدنگاهرامردمهی،هستمطورياینمن، آوردمبدستکشیدمزحمت

خودمانازتمامارامسولیتومالمتبهکنیممیشروعنشدیمموفقکهجاهاییآن.شدمموفقکهاستجاهایی

تلقیروشایندیگرطورینداینمردم، شدهباعثآنشدهباعثآنشدهباعثاینگوییممی،کنیممیسلب

.خوانیممیبیتچندحاال، گیریمنمییادچیزياتفاقاتجریانازموقعآن، نیستدرست
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4462مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 

آید تو راگاه گاهی راست می******و قصدها در ماجراها عزم

راچیزيگیریدمیتصمیموکنیدمیقصد، کنیدمیعزمکهاینزندگیاتفاقاتآمدنبوجودايماجردرشمایعنی

شمابهاینکهبراي، خوانیممیراها اینچیبراي، دداریذهنیمنکهحالیدر، سمتشبهرویدمیوخواهیدمی

دهندهفریب، استزنندهگول، نیستواردذهنیمنقصدوعزمکهموالناابیاتطریقازبتوانیماگرکنیمثابت

خوردنمیشمادردبههمعقلشونیستیدذهنیمنشما کهکنیدقبولشماواستآوردرد، نداردخرد، است

هنوزمنتهاآوريدستبهراچیزي.یکگیريمیتصمیمتو، توراآیدمیراستگاهیگاه. کردنقبولاستسخت

اگرشما، نداریمحرفیهمباماباشیدنداشتهمناصال، باشیدنداشتهمنشماکهداردفرق، داردذهنیمندلت

نشدهاگرولی، نداریمحرفی، مارفیقیمهمبا، شمادلدرشدهبازخداشدهعدموگشاییفضاجنسازمرکزتان

.زندگیتاندنبالبرویدشماکهشده،بخوانیمبایدراها این

بار دیگر نیتت را بشکند*****ت نیت کندتا به طَمعِ آن دل

زندگیآنازداردامیدذهنیمن، شودمیرویدمیهمدیگرچیزیک، شودمیرویدمیچیزيیکدنبالشما

مثالبرويکنیمینیتچیزيیکبهيبندمیرادلتهیبعدبهحاالازحاال، شودنمیچهارمی، سومیاما، بگیرد

گفت، شودنمیبگیريراکارفالن، شودنمیبگیريرامدركفالنخواهیمی،شودنمیکنیدواجازکسفالنبا

.خواهدمیدلتهمخیلیشودنمیکاراینکارایندنبالرويمی

امیدخیلیبشوياستخدامجایییکرويمیشما، شودمیدیگرجايیکازدفعهیککهگفتششمدفتردر

یکدنبالمنآقاگوییمیبینیمیرایکیبیرونآییمیداريیکدفعه، دهندنمیتوبهراکارداريآمادگی،داري

محیطشهمکههستکاريکهبینیمیآنجارويمی،بدهندکاراستممکناینجابروحاالگویدمی،گردممیکار

رااینمنشدچی، شماستترپسندوردمهم،استبیشترحقوقشهم، استترعالیسطحدرهماستبهتر

راموضوعاین، گیریمنمیراها پیغاماینما، شمابهلحظهبهلحظهفرستدمیمرتبزندگیپیغامیک، خواستممی

کندمیرارکااینچیبراي، بشکندتابنددمیرادلتگویدمی،استآنمشابههماین،گفتمابهششمدفتردر

.بگیريتصمیمنبایدذهنیمنباکهبفهمیتوکهاینبراي



Program # 642گنج حضور642برنامه شماره 

27: صفحه

دل شدي نومید، اَمل کی کاشتی؟*****مرادت داشتیور به کلّی بی

منماهمهچونشديمیامیدناتوشدينمی،منسويبهبیايتابشويموفقگذارمنمیمنگفتمیاصالاگر

دلبنابراین،بگیردزندگیآنازکهاستبیرونیتصویریکدنبال، استتصویرجنسازذهنیمن، داریمذهنی

اینجوريچرانگوییدنه، زندگی، خداستسیستماین، کندمیسرخوردهوبیرونیچیزیکآنبهبنددمیراما

کهگویدمی،استبهترینکنیددقتاگر، استبیداريخوبجوراتفاقا، دیگراستجورشیکهماینحاال، است

منروممیچیزيهردنبالگفتیمی،دیگرکردينمیطلبراچیزيیعنی،کاشتینمیآرزوشديمیامیدنااگر

.نکنمحرکت، بنشینم، استناموفق

کی شدي پیدا برو مقهوري اش؟******ور نکاریدي اَمل، از عوري اش

یعنیعور، شديمیعورورتصایندرپس، نبودبیروندرچیزيدنبالدلتیعنیکاشتینمیآرزواگرگویدمی

تشخیصراخودشتوانستنمیچسبیدنمیچیزيیکبهرفتنمیاگرهوشیاري، بوديهوشیاريفقط، عریان

این، آوردمیدردکندمیهویتهم، چیزيبهچسباندمیراشماکهگویدمی،گویدمیچهشویدمیجهمتو،دهد

آسمانمثل کهطورهمانمنکهدهیدمیتشخیصهوشیاريعنوانبهشماواستبیداريیعنیاستتنبیهدرد

، استطورهمینهماینجادر، شویممیآسمانمتوجهماهدیدنازبینیممیراماهما، هستماهمثالتوشهست

، نیستماینمنگوییدمی،آنبهنسبتشناسیدمیراخودتاناوالبینیدمیراآنشمااستفکرهستآرزویک

شماتا، چسباندمیچیزيبهراشماپس،ماندیدمیعوراگر، هستیدخودتانشماکهفهمیدیدمیجوريچهوگرنه

اما، بشناسدراخودشتواندنمیفرمیبینباشدفرم، کندمیکمکآن، آنازدهیدتشخیصراخودتانبتوانید

حاال، استشممکانیزاین، نیستماینمنفهمیدمیرسیدنمیزندگیهبشماوکندمیهمسرخوردهراشماچون

.فهمیدیدنمیرااوبودنمسلطورااوبودنقالبیعنیمقهوريکردنمیخوردهسرراشمااگر

مثالًشماکهدهدمینشانفرمبچسبیدفرمبهباید، هستیدهوشیاريجنسازشمااستطورياینبنابراین

همجااین، شویدمیمتوجهراآسمانبینیدمیراکالغ، کندمیپروازداردهمکالغمثالتوش، هستیدآسمان

آن، آرزویعنیامل، استالمومیموالفاستالفباامل، کنندمیگوشبینندنمیکهآنهایییعنیامل، امل

:گویدمیحافظهستیددنبالششماکهچیزي
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استبنیادسستسختاملقصرکهبیا

استبادبرعمربنیادکهبادهبیار

آرزوبهوقتیاگر، نکنیدشکایتشمااگرنکنیمافراطاگراملپسخالصه، سازیممیاملقصرما، املقصر

وآرززندگیابتدايدرکه، دیگرکنندمیراهنماییرامادارندبزرگانوموالناو، استخوبیچیزنرنجیدنرسیدید

ازهمیشهونشویدبیدارشماکهاینولی، مدتیبرايبودهخوبیچیزچیزهااززندگیگرفتنامیدوداشتن

استعقلیبیاینبخواهیدزندگیتصویر، فرمکنیدمیتصورذهندرکهچیزيآن، بدنتانازتان بچهاز، پولتان

، استدرستاشتباهاینجایییکتا

باخبر گشتند از موالي خویش*****خویشي هامراديعاشقان از بی

اوبافرمایندرتوانستندکههاییآنعاشقان، استرسیدنمرادازترمهمنرسیدنمرادبهکهبینیدمیپس

طریقازبشوندزندهخداابدیتوخدابینهایتبهوکنندبازرافضاعمالوبدانندخوبراخودشانبشوندیکی

گرفتندرامراديبیپیغام، نکردندمالمت، نکردندشکایت، نکردندستیزهمراديبیبا، یدندرسآنجابهمراديبی

بکنراذهنیمرکزاین، بکندتومرکزراخودشخواهدمیواستاینپشتدیگريکسیککهبوداینپیغامش

.خویشخدايازیعنیخویشموالي، بوداینپیغامش، دوربیانداز

هستیدعاشقانجنسازهمشما؟چیشما، خویشمواليازباخبرگشتندخویشهاي راديمبیازعاشقان

از، رنجیدیدخدااز، داریدرنجش، نرسیدیدمرادبهجاهابعضیاینکهازهستندعاشقانجنسازها انسانهمه

صورتجوريبدکنیداصراراگر،گیردمیصورتحتماها مراديبیاین، رنجیدیدروزگاراز، رنجیدیددیگریکی

بهبعد، رسیمنمیخواهیممیکهچیزهاییبعضیبهماهککندمیشروعاولشبگویموريطاینیعنیدرگیمی

.استغلطاین، کنیممیدرستکینهرنجیممی،کنیممیشکایتنتیجهدر، رسیمنمیچیزهاخیلی

بهتوانیدمیشما، گفتمیمابهکسیاگر، فهمیدیدمییدبااولیشدر، فهمیدیدمیبایدشماگفتاولشهمان

نکنیدپرخاش، بگیریدرازندگیپیغام، هستپیغامییکاینجارسیدنمیخودتانمرادبهوقتیبگوییدتان بچه

حاال، شودببزرگترکنندمیکمکتومنبهها این،برنجی، بشويخشمگیناگر، نشوخشمگین، ندهنشانواکنش

واسترسوغصهوکینهورنجشاثردریکدفعه، بریزدفروهمهآورديدستبهکهمرادهاییآنهمهاستممکن

هایتبچهباروابطت، اومالمتبهکنیشروعو، بشويجداهمسرتازاستممکنمنفیهاي واکنشوخشم
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یعنی ،بدهیدستازراچیزهمهاصالنهیا، کنندبیرونکارتازراتویکدفعه، بشودخرابمردمبا، بشودخراب

ازمخصوصادارددردها مراديبیاینازکدامهرنه، نهبرسد؟اینجابهبگذاریمبایدآیاهمۀ مرادها فرو بریزد،

خودمانمرادبهداریمکهاینهاییاستبهتر، دارددردذهنمان،باآوردیمدستبهماکهچیزهاییدادندست

اصراراگر، بشویمعاقلتوانیممی،بدهیمدستازراها آنچهبرايحاال،کنیمکوچکراذهنیمنمارسیدیم

، خوانیممیداریماالنبرایت، نکن، دادخواهیدستازراهمهکنید

خوش سرشتاي حفَّت الْجنَّۀ شنو****مرادي شد قَالووزِ بهشتبی

هدایت، کندمیهدایترامااین، رودمیجلویعنی، استبهشتراهنماينرسیدنمرادبهمراديبیکهگویدمی

کهلحظهآن، لحظهایندرنکنیدستیزهوضعیتاب،نکنیدستیزهشماکهصورتیدر، استبهشتسويبهکننده

رویدمیجاییداریدشمامثالیعنی، آیدمیمختلفهاي صورتبهمراديبی، بپذیریدشنیدیدرامراديبی

، کوچکهاي مراديبی، استمراديبییکاین. رفتهواپیما، برویمنتوانستیمآمدسیلآمدبارانکهبینیدمی

چه کار باید ، داریدمهمیخیلیمالقاتیکردیگربعیکهمشما، آبجويتويافتادخوردسرشمااتومبیل

هاي مراديبی، کنیمبازراچشممانخوبآیدمیدفعهچندروزدرآیدمیهاییمراديبی، استمراديبی؟بکنی

، کنیدنمیستیزهشماآیدمیمراديبیوقتی،ولیهستندکوچک

حدیث نبوي

حفَّت الْجنَّۀُ بِالْـمکارِه و حفَّت النّار بِالشَّهوات: قالَ رسولُ اهللا

.و دوزخ در شهواتو نامالیمات پیچیده شده است ها بهشت در سختی: رسول خدا فرمود

، شودمیستیزهسببمرادينا، استگشاییفضاباپذیرشبا، اخالقخوشباها چالشباروبروییدربهشتپس

، شودمیبازشمارويبهیکتاییفضايازاي دریچهیکدفعهیکنکنیدمقاومتنکنیدستیزه، شماستامتحان

صورتبچهحتیاوقاتبعضیدوستمثلهمسرمثلآدمدیکنزنفریکدادندستازصورتبهگاهینامرادي

گشاییفضا، پذیرشبا، شدهمعتاداش بچهمثالشنودمیآدمکهانتظارازخارجصورتبهگاهینامرادي، گیردمی

ارماها واکنشآنذهنیمنآنشهواتآنکهاینبراي، کردنبیدادودادنه، خودکردنگمنهخشمنهستیزهنه

کهشدمشخصبیتمعنیپس، بشنوراحدیثاینگویدمی،کندمیهدایتجهنمسويبه
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پس کسی باشد که کام او، رواست؟**پاستکه مراداتت همه اشکسته

یکیشودمییکی، هستندپاشکستهمامراداتداریمذهنیمن،نداریمیاداریمذهنیمنماکهموقعیپس

درفضا، شدهبازمادلوداریمزیاديعمقماکهموقعی، خوردنمیمادردبهشودمیکههمآن تازه،شودنمی

منبراي، خواهیمنمیزندگیمامرادازاینکهبراي،کندنمیفرقنرسیمیابرسیممرادبهکهاینشدهبازمادرون

نبایدکندمییادآوريکهاستددرهمین، راشماکندمیهدایتکهاستدردهمینولیاستآوردردذهنی

، کردياشتباهخواستیمیزندگیجسمازتوکندمییادآوريکهاستدردهمان، کنیمقاومتکنیستیزه

.استدیگرجايیکزندگی

یکتاییفضايبهشت، استبهشتسويبهشماراهنمايیاوآهنگپیشکهاستمراديبیودردهااینگفت 

یعنیشهوت، استحرصشهوتدردوزخ، گفتمیراهمینهمحدیثکه،استدردازپریذهنمنجهنم، است

گویدمی،استآندرزندگیکنممیفکرکهاینبراي، آورمدستبهبیروندریک چیزيدارمعالقهاًشدیدمن

داردنگهرانیذهمناگروبرسدهایشکامهمهبهکهنیستکسییعنیهستندپاشکستههمهتتمراداکه

کهانسانییکاصال، شدندپاشکستهماتمراداهمهکهشویممیمتوجهماسنییکدرنگیردراها پیغاماینو

داستانگویدمی،کنخالصهرااتزندگیتنداستاشمابپرسیداوازسالگیپنجاهدراستدردازپرذهنیمن

، شدهمنبهکههاستظلم، هاستشکایت، هاسترنجش،هاستددر، استنرسیدگیثمربهداستان، منزندگی

.استدردداستانمنداستان، استاینمنداستان

ثمربهایذهنیمنبا، گویدمیراهمیندارد، استدردداستان، داردداستانداردقصهیککسیهراصال

برکترسیديینذهمنبا، کاشتیكپوبادامهمبازهمرسیدي، رنجیديسختکهنرسیدي، نرسیديیارسیدي

درگویدمیموالناولیبودههمها رسیدندر. آندربودهپیغامهمیشهآیدمیطرفآنازبرکت، نداشته

توذهنیمنآنکهکندمیکنترلراقضیهاینداردکسییککهشديمیمتوجهبایدکه.بودهبیشترها نرسیدن

.نیست

لیک کو خود آن شکست عاشقان؟***اش آن صادقانپس شدند اشکسته

منهنوزبودنددنیاییاینعاقلوصادقمنتها، بودندعاقل، بودندصادقکههاییانسانگویدمیبنابراین

ممکنشما، اندنگرفتهدرستراپیغامها اینهنوزولیتوانندنمیکهاند رسیدهنتیجهاینبهباالخره، داشتند
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قبولبایدما، استبرترينیرويبوخ، کندمیکنترلراقضیهاینداردنفریکفهمیدممنبلههکبگوییداست

فقطدارينگهرامنخواهیمییا؟شویدمیاوبهتبدیلشما؟گیردمیصورتداردتبدیل،قبولایندرآیا. کنیم

منهنوزولی،بفرماحاالتوگویممیمن،یدنرسزورمهرجا،هستبرترينیرويیکبله،کنممیقبولگوییمی

اینها،شوندمیتسلیمیعنی،شرطوقیدبدونکنندمیقبولرالحظهاینوضعیتکهکسانیآن.دارمزور

حدودتاولی،دارندراخودشاننیروي،دارندراخودشمنهنوز،کنندمیستیزههنوزکهآنهایی.هستندعاشقان

استمقدورکهآنجاییتا،کنندمیکارقانونبا،گویندنمیدروغ،هستندهمصادق،هستندنبیواقعزیادي

تصمیمداریدشما؟کجاعاشقان،کجاصادقانوعاقالنآنگویدمی.دارندمنهنوزولی،گویندمیراراستش

.برسیدصفربهکهگیریدمی

با صد اختیارعاشقان، اشکسته****اش از اضطرارعاقالن، اشکسته

بهزورمان،رسدنمیزورمان،ناچاريروياز،ناچاریمولیکنیممیقبولما،شدیمشکستهماکهگویندمیعاقالن

،داشتنداختیارجورصدحالیکهدر،اندشکستهراخودشاناًقصدواًعمدعاشقان؟کنیمچکاررسدنمیخدا

از،دارنداختیارحالیکهدر،توانندمیحالیکهدر،کنندنمیستیزهلحظهایناتفاقباهستندکسانیعاشقان

منگویندمیهابعضی،هنوزداردستیزهیکیآن.کنندنمیستیزه،دارندانتخابهاي راه،شوندنمیخارجتسلیم

چون،گیرندنمیعاشقان.کنمقبولمجبورمردیگ،زمینزداونرسید،رسیدرسیدزورم،گیرممیکشتیخدابا

فرقهمبامطلبتادواین.هستیماوباموازيلحظههرما.بزنیمداریمحرفیچهمانداریمخوديماگویندمی

،دهدمیتوضیحداردخودش.بله،نداردیکیآن،داردمینگهرامنهنوزیکی،دروندروقصدونیتدردارد

اندشکّري و قنديعاشقانش،*******اندعاقالنش، بندگان بندي

بنددربندگاناینها،گویندنمیدروغهیچ،گویندمیهمراراستشحتی،هستندهمبینواقعاینکهولو،عاقالن

باورهاباها خیلی.کنندمیبندگیولی،ذهنزندانتويگذاشته،جایییکدررااینهاخداهنوزیعنی.اندشده

،گذارندمیکالهکسیسرنه،گویندمیدروغنه،کنندنمیهمغلطکار.دارندقبولوربادرراخدا.کنندمیزندگی

در،هستندزورکیبندگاناینها،بدهندنیستندحاضرراشانمنولی،کنندنمیبدکاراستمقدورکهآنجاتا

و،اوبهاند کردهتفویضراشانارادهواند کردهپیشهراتسلیمکهکسانی؟چیعاشقانشاما.هستندذهنزندان

.استخوبحالشاناینها،هستندرضامقامدر،کنندمیشکر،هستندراضی،خوشحالندکاراینازلحظههر
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.استتلخ،سطحدر.استچالشیکاتفاقولو.هستندقنديوشکريهنوز ولی،پذیرندمیرالحظهایناتفاق

شوندنمیمانندتلخمیباقیقنديوشکريهنوزولی،کندمیفوتیکی.دهندمیدستازراآدمهاهمعاشقان

؟شداینطوريچرااًواقعولی،هابگویمترسممیگویدمیمرکزآندر،استعاقلکهکسی.کنندنمیمقاومت

بینواقع،هستهمعمتواضولی،استعاقلهنوزاین؟شدمیاینطوريبایدچرا،چییعنی،نشنودخدااللزبانم

:دهدمیتوضیحموالناخود،هستهم

ائْتیا طَوعاً بهار بیدالن******ائْتیا کَرْهاً مهار عاقالن

از روي کراهت و بی میلی بیایید، افسار عاقالن است،( 

)اما از روي رضا و خرسندي بیایید، بهار عاشقان است

دودیکذهندرانسانگویدمی.استکردهانسانبهمربوطواستگرفتهراقرآنۀ آییکموالنا؟چییعنی

خودشة انداز،استنهایتبیبزرگیشکهکندخلقآسمانیکخواهدمیخدا،دودایناز.استتوهمیک،است

نعاقالمالاین،بیاییدخواهیدمیکتکوزورولگدومیلیبیرويازکهگویدمیانسانهابهو.زمینیکواست

ومنخردازاستفادهومنباشدنموازيولحظهایناتفاقپذیرشورضاوخرسنديواطاعترويازنه.است

.استافساریکیآن،استبهاراین،بفرمایید؟بیاییدخواهیدمی،منآرامشومنشادي

به،آییدنمیشماکشممیدارمتورمثل،توآنراشماامانداخته،استزندان،استبندکهدارمافساريیکمن

ایجادخودتانهمراموانعاینوراها کتکآن،خوریدمیورآنووراین،خوریدمیکتک،افتیدمیزحمت

برنامهاینبهکهشماالبته.کنیدانتخاببیاییدمنسويبهبایدهرحالبهولی،کنیدمیهمجاننوش،کنیدمی

راضیلحظهاینحالیکهدر.برویداوازاطاعتباکهکردیدانتخاب،کنیدمیکارخودتانرويوکنیدمیگوش

وعصبانیتوشکایتبااینکهنه.بروید،کنیدمیهمشکروهستیدهمخرسندولحظهایناتفاقازهستید

.رویدنمیاینطوريترسومنفیواکنش

11، آیه )41(قرآن کریم، سوره فصلت

ّىثُمتَوینَ◌ٰ اسعنَا طَائا قَالَتَا أَتَیکَرْه ا أَوعا طَویضِ ائْتلْأَرلا وخَانٌ فَقَالَ لَهد یهو اءّمإِلَى الس

در وجود آیید : پس بدان و به زمین گفت. سپس آهنگ آفرینش آسمان کرد، در حالی که دودي بیش نبود

.ما از روي طاعت آییم: گفتند. خواه از روي میل و خواه از روي بی میلی
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دوداینو،نیستیمبیشدوديماحالیکهدرپسهستآنجاکهدوديوذهنهمینبهرااینکندمیمربوطموالنا

،استدلتانکهبزرگآسمانیکشمادرخواهدمییعنی.کندمیآسمانآفرینشآهنگخدا،ماستدل

درراچیزهمهکهوسیعاینقدر،بزرگتریاآسماناینة اندازبه؟چقدر،دکنباز،استدرونفضاي،استمرکزتان

بیفتدتوآناتفاقیهروشماآغوشدرو،بیفتداتفاقآندرنافکرهات،تانتناینکهبطوري.بدهدجاخودش

.استگفتهاستوقتخیلی، آییدوجوددراستگفتهشمازمین،شماآسمانبهیعنی

بندد به چیزها و سرخوردهمیآورده که هی دل ما راايآورد در چه زمینهمین آیه را در کجاتوجه کنید ای

کنم و زمین، میسمان بازآگوید من دارم در شما میگوید؟میکند، چیمیبندد به چیزها سرخوردهمیکندمی

یجاد شده که ایشان اینها را نوشته، پس این آسمان چیز جدیدي است براي ما، در بعضی انسانها مثل موالنا ا

آید و یک میپس یک آدم جدید بوجود. بنابراین همانطور که حافظ هم گفته که از نو باید آدمی ساخت و عالمی

.این طوري در نظر بگیریدآسمان، یک ذهن ساده و یک آسمان، یعنی شما یک ذهن ساده هستید یک آسمان 

خصوصیتهاي ذهنی دارم جسمی دارم ام یک مردي هستم که کت و شلوار پوشیدهکنم من مینه اینکه من نگاه

ریزد، موقت است، پس بنابراین به آسمان و به زمین گفت در وجود آیید خواه از روي میاین جسم پس از مدتی

وجود آیید آسمان و زمین ب: گویدمیمیل و خواه از روي بی میلی، یعنی به شما که االن من ذهنی هستید دارد

شود تمام میبگذارید من آسمان را باز کنم و زمینتان جدید بشود، یکی از قسمتهاي زمینتان ذهنتان است ساده

ریزد، بگذارید بوجود بیآورم، حاال من بوجودمیهاو هم هویت شدگیها و ترسها آن دردها و رنجشها و کینه

لی، گفتند یعنی ما گفتیم ما از روي طاعت آییم، ما گفتیم ولی عملآورم خواه از روي میل و خواه از روي بی میمی

. کنیمنمی

شما که! شما بفرمایید چه جوري؟ خوب اگر آنطوري است تسلیم شو! آییممیگوییم نه دیگر خودمانمیما

در درون شما بینید از این راه دل بستن به این چیز و آن چیز بجایی نرسیدي تسلیم شود بگذار آسمان را می

اگر شما فقط دود بودید و . کردیدنمیشوایجاد بکند، مقداري از آسمان در شما درست شده واال به این برنامه گ

پس . توانستید تحمل کنیدنمیکردید،نمیخواستید نگه دارید به این برنامه گوشمیستیزه بودید و درد بودید و

اتفاقاً داستان . آییم نزنمیال ما شناسایی کردیم حاال ما از روي اطاعتشما از آن انسانها هستید که گفتید حا

آییم ما اطاعتمیگویید ما از روي طاعتمیحاال شما. بعدي که از دفتر ششم است تقریباً ادامه همین معناست
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خدا در واقع معادل کنید و این مقاومت شما در مقابلمیکنید مقاومتمیکنید ستیزهنمیکنیم چشم ولیمی

شود،نمیخواهید اتفاق این لحظه این طوري باشد با ایننمیمقاومت شما در مقابل اتفاق این لحظه هست، شما

.شما مطلب را درست بفهمید. شودنمی

مهمین طور که عرض کردم مثنوي دفتر ششم را ادامه خواهم داد اجازه بدهید چند بیت از یک غزل برایتان بخوان

هست1509اش شمارهکه

اووبشویمجدانداشتیممیل،شدیمجداخداازوقتیمااینکهبهکندمیاشارهتمثیلیبطورموالناقسمتایندر

محنتاینازراماخودشدمباخواهدمیاوکههماآلنهمینوامآفریدهسراییمحنتمنکهاستگفتهمابه

بهو،کنیمگمفکرهادرراخودمانکهداریممیلوبرویماوسويبهنداریممیلما،کندآزادوکندخالص،سرا

.شویممیدربهراهازخودشقول

1509مولوي، دیوان شمس، غزل شماره 

که من محنت سرایی آفریدم******جان، سفر کناي ندا آمد ز عشق

یکیاوباماحالیکهدر،اوازآمدنداپس.دهدمینشان،زندگیبارامابودنیکیویکتاییحسحالت،عشق

واردتویعنی.استمحنتۀخان،استمحنتازپرکهامآفریدهجاییمنکه،کنسفر. نبودآگاهانهولی،بودیم

.شدخواهیدنیااینیا،شدخواهیذهنجهان

بسی نالیدم و جامه دریدم****من آن جا نخواهم: بسی گفتم که

کردمشروع،کردمپارهراپیراهنموکردمنالهو،اینجابیامخواستمنمی.برومآنجاخواهممینمنکهگفتمخیلی

.رومنمی،کردنگریهبه

رمیدممیاز آن جا آمدن هم*****گریزممیچنانک اکنون ز رفتن

،توسويبهایییکتفضايسويبهبروم،ذهنسرايمحنتاینازخواهمنمیوکنممیمقاومتاآلنکههمانطور

یکبصورتماکهاستبودهالزمکاراینکهدهدمیتوضیحداردموالناولی.بیایمخواستمنمیهمآنجااز

و.بمانیمآنجامدتیوکنیمدرستسرامحنت،بشویمذهنوارد،جهاناینبهبیاییماوامتدادواوازقسمتی

.وراینبیایمهمآنجاازخواستمنمی،توپیشبیایمخواهمنمیاآلنکههمینطور
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که من نزدیک چون حبلُ الْوریدم**** جان برو هر جا که خواهیاي :بگفت

مطرحدوباره.باشدبهترشایدخواهیولی.استقشنگدوهرهستباشیخواهیجايبهها نسخهازبعضی

ترنزدیکمن،توبخواهیکهموقعهر،نترسبروتگفمنبهگویدمی.هستیموایم بودهاوهمیشهماکهکندمی

.بخواهیبایدفقط.بشويمنتوانیمی،ذهنیعنیسرامحنتآندربخواهیموقعهر.هستمتوبهگردنرگاز

،گردنرگیعنیالوریدحبل.کنیدتوجه

16ه ، آی)50(قرآن کریم، سوره ق

دنَحنُ أَقْرَب إِلَیه منْ حبلِ الْورِی

ما از رگ گردن او به او نزدیکتریم

،هستیمتوخودماکههستاینمعنیشوریمتنزدیکشمابهگردنرگازماگویدمیخدا.گویدمیخدایعنی

هستیمنامتدادتو،هستمتوخودمنکهگویدمیخدایعنی

فُسون و عشوه او را خریدم**** ها دادکرد و مرا بس عشوهفُسون

منو.اینجابهآمدم،نفهمیدمردیگمنوکردافسونرامن،دمشبایعنی.کردنافسون،دمیدنییعنفسون

گفتهمابهاوولی،بیاییمخواستیمنمیوایم بودهیکیاوباماپس. شدممتقاعدمن.خریدمرااوةعشووفسون

باشدیادمان.نداردوجودتویی،هستممناصالً،امتوعینمن،باشیجاهریا،بخواهیموقعهر،نترسکهاست

دیگرذهنیمنشدمیفهمیدهاگر،شودنمیفهمیدهذهنباموقعهیچکهکنیممیصحبتموضوعاینبهراجع

خداامتداد،شمابودنخدا،معیتنامبهاصطالحییا،باشیدجاهرشماستباخداگوییممیکهاین.نداشتوجود

اینها،بلهگفتیمما،هستیمنجنسازتواستپرسیدهماازخداکه،الستروز،بودنهشیاريجنساز،بودن

راموضوعاینخواهیممیذهنباچونولی،هستیماوکهدانیممیاآلنماصورتهربه.استمطلبیک،همه

.نداردکاربردمابراي،بفهمیم

ه من خود ناپدیدمکه باشم من؟ ک*****فُسون او جهان را برجهانَد

نشانهمه،دهدمیحرکتهمرامنپس،دهدمیحرکت،جنباندمیکهاوستدمیدن،راکائناتتمامگویدمی

،نیستیدچیزي،کائناتاینمقابلدرشما،جنباندمیراکائناتۀهملحظهایندراودمیدنوقتی.استتسلیم

.هستیدچیزي،شویدمیزندهاوبهوقتی،هستیدچیزيعشقرويازالبته
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ز روي عشق از عالم فزونم*****به صورت کمتر م از نیم ذره 

.هستیدفزونترعالماز،شویدمینهایتبی،شویدمیزندهاوبهوقتی،بله

رهیدممینرفتم،میگر از ره******ز راهم برد و آنگاهم به ره کرد

از،ذهنآمدماینکهازپس،کردمتقاعدوذهنبهوجهاناینبهوردآرامنیعنی.کردراهبهآنگاهموبردراهماز

ذهنیمنباشماکهداشتیممثنويدرامروز،بشویمهویتهمبیاییمماکه.استعادياینپس.سرپیچیدماوراه

.کنیدمیرنظاتفاقاتاینپشتبزرگنیرويبهوشویدمیسرخوردهوخواهیدمیزندگیچیزيیکازرویدمی

بهذهنیمنلحظهایناگر،نشویدمنحرفاگر،نشویددربهراهازاگر،نرفتممیرهازگر،کههستاینشرطحاال

.رهیدخواهید،رهیدخواهید،برویداوراهبه،کندمیتعییناوکهنبردراهی

همیشهما.گردیممیچیدنبالکهمان همههببشودیادآوريتاقبلۀجلسازکنمتکراربیتچندبدهیداجازهاما

.گردیممیهستاوبایکتاییحسهمعشقو،استهمانهمخداواستخدائیتکهخودماناصلدنبال

ازماکهوقتیحالتترینعمیقدر.کنیممیجستجوراخودمانها جسماز،رویممیهاجسمسويبهاًاشتباه

.بشناسیمتوانیممیهمراخدا،خودشناختترینعمیقدر،هستیمیکیاوباما،رهیممیذهن

پسندد نمیراتکراردوباره یاد آوري کنم که یکی از کلیدهاي مهم در آزاد شدن از من ذهنی تکرار است هر کسی 

اش سرند حوصلهدامیرا بدتکرار، تکرارکند به نمیباید مواظب این ابزار من ذهنی باشد که انسان را تشویق

شویم، شما با همسرتان چرا مینوسأاست که ما با کسی مثالً متکراررود برایش جالب نیست، در حالتی که با می

تکرارتوانید جدا بشوید؛ براي اینکه أنس گرفتید، در اثر نمیچرا دوست دارید باهم زندگی کنید؟نوس هستید؟ أم

توانیم اسرارمان را به میاست که ماتکراردر اثر . انید اسرار را بهم بگوییدتومیزندگی است که اینطوري شده و

. توانیم اعتماد بکنیممیکسی بگوییم

گیریم اینقدر باید بعضی چیزها را میاست که ما بعنوان هوشیاري با هوشیاري یا خداییت اُنستکرارپس در اثر 

.صلمان براي ما که من ذهنی هستیم براي برخی از ما غریبه استاالن ا. کنیم که با اصلمان أنس بگیریمتکرار

گویی میشناسیم ما از جنس تصویر هستیم، اگر خدا را هممیگوید هوشیاري چیه؟ خداییت چیه؟ ما تصویرمی

، تفکر شود که با فکر نشناخت یعنی چی؟ شما ضد فلسفه ضد تأمل و تفکر هستیدمیبه من نشان بده، چطور

کند، تفکر در میکند تفکر در ذهن با تصویر کارنمینه تفکر در این زمینه کار. است ما را به بیراهه نبراصل
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و راههایی است که هوشیاري براي ها اي از هوشیاري است یکی از جنبهکنترل آن هوشیاري است، تفکر یک جنبه

. خوانند یک جبر خاصی استمیالً جبري که مردمدانید که مثمیشما اگر ریاضیات خوانده باشید. شناخت دارد

شود پس فقط مینگیرید مبنا را دو بگیرید حساب عوض10جبرهاي مختلفی وجود دارد، مثالً در حساب مبنا را 

است اگر مبنا را عوض کنید یک جور دیگر10مبناي 15=5+10شناسیم مییک حساب وجود ندارد، ما حساب که

اش با فکر اي از شناخت خداست، خدا که همهنظورم این است که این هوشیاري ذهنی یک جنبهخالصه م. شودمی

اي یک پس مورچه فکر ندارد هر باشنده! کنمنمیکند؟ فکرمیما با فکر آشنا هستیم مورچه هم فکر. کندنمیکار

لی به درد شناخت اصلمان و خداوحاال ما ذهن را داریم چیز خوبی است ابزار خوبی است. طریقه شناخت دارد

. خوردنمی

4177مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 

بایست جستکه بدانم که نمی****یار را چندین بجویم جد و چست

کنم که بدانم که من خودش هستم راجع به اینکه ما او هستیم و خدا میمی گوید چنان جدي و تیز یار را جستجو

کنیم، چون میر که امروز خواندیم او از رگ گردن به شما نزدیکتر است داریم صحبتهمیشه با شماست و همانطو

شوید ولی در نمیاگر این موضوع را شما خوب بفهمید دیگر از این لحظه که از جنس او هست و شماست دور

از این ابیات بعدي صحبت سفر هست، سفر هم سفر جغرافیایی نیست، سفر از این لحظه هست به زمان، سفر

ولی سفر از بی فرمی به فرم باید بیدار کننده باشد شما از . لحظه هست به اتفاقات، سفر از بی فرمی به فرم است

معادل تسلیم است اینها را قبالً پس تیز جستن یعنی با هوشیاري هوشیاري را جستن .جنس خداییت هستید

.توضیح دادیم

د دورانِ زمنتا نگردم گر*****آن معیّت کی رود در گوش من

گوییم ولیمیفهمیمنمیفهمم حقیقتاً همنمیشودنمیگویند معیت خدا با شماست وارد گوش منمیاین که

تا من از این لحظه به زمان نروم، این لحظه زمان نیست یا از این بی فرمی من که از جنس بینهایت خدا . فهمیمنمی

روم محدود بشوم محدودیت به من بفهماند که من آن نیستم براي اینکه هستم نروم محدود بشوم، من باید ب

محدودیت همیشه درد دارد و این کار سبب خواهد شد که من بفهمم که من نباید از این لحظه دور بشوم چون هر 

هر سفر من جستجوي خودم در فرم است من االن دارم متوجه. افتممیکنم به زحمتمیدفعه که من سفر
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شوم که غلط است و تازه این را موقعی خواهم فهمید که فضا را باز کنم و همۀ اتفاقات در من بیفتد و من وارد یم

اینقدر. افتم تا بفهمم که نباید اتفاق بیفتممیروم اتفاقمیپس من آنقدر. آنها نشوم که دوباره هی اتفاق بیفتم

20ماند دیگر میماه شکم مادر9کنیم که بچه میدارد، توجهترسم که نباید بترسم ولی این یک حد و حدودمی

. توانیم حفظ کنیمنمیاین فهمیدن ما که معیت چیه باید دیگر صورت بگیرد همین طوري با ذهنماند، نمیماه

جز که از بعد سفرهاي دراز*****کی کنم من از معیّت فهم راز؟

فهمم رازش را نخواهم فهمید مگر مرتب میون این را من با ذهنماین که خدا با ماست یا ما خداییت هستیم چ

اي که االن رویم به جهان برگردیم قصهنمیکنید که مامیبروم به جهان برگردم، توجه...بروم به جهان برگردم

.نمکمیتکراربفهمیم براي همین این مقدمات راخواهیم آن قصه را خوبمیکنیم به خواندنمیشروع

آید به گوش دل، نه طَردتا که عکس***حق معیّت گفت و دل را مهر کرد

می گوید حق گفته خدا گفته من عین شما هستم من تو هستم و این موضوع را در دل من مهر کرده، چه جوري 

شود یا خدا با میمهر کرده؟ آمده خودش را گذاشته بصورت من در من ذهنی و هر موقع که صحبت معیت

توانم االن نمیروم ومیبینم و دوباره من دنبال تصویرمیبینم چون خودم را تصویرمیشماست من یک تصویر

آید نه اینکه من بگویم من تصویر میآید عکسمیپس به گوش دل من تصویر. تصویر را از خودم طرد کنم

قصه بعدي راجع به این است فقط داریم مقدمه .شوممیتا سفر زیاد کنم در هر سفري هم من دچار درد. نیستم

: کنیم براي آن بلی بعدش هم گفتمیچینی

4182مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 

گرددش روشن، ز بعد دو خطا*****چون خَطائَین، آن حساب با صفا

مراجعه کند641خواهد توضیحات مفصل ببیند و بداند به برنامه میخطائین را قبالً توضیح دادیم اگر کسی

گوید این حساب باصفا، حساب باصفا یعنی یواش یواش آزاد شدن از ذهن، یک کارهایی بکنی که از ذهن آزاد می

شود میشوي و فضا در درون شما باز شود و بینهایت شود این بعد از فهمیدن و درست کردن دو خطا درست

خواهید جستجو میهنی نیستید، دوم وقتی خودتان رااولین خطا گفتیم که شما بفهمید و بدانید که از تصویر ذ

کنید یا خدا را جستجو کنید بسوي تصویر ذهنی نروید، اگر این دو تا خطا را شما بتوانید درست کنید تمام

کنیم به خواندن که دنبالۀ مثنوي هفتۀ قبل استمیاما االن یک حکایتی شروع. شودمی
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در گوید میبیند و در خواب هاتفی بهشمیخوابکند میدر بغداد زندگیو عبارت از این هست که یک شخصی 

مصر که سمبل جهان فرم و جهان اتفاقات است گنجی نهفته است در فالن محله در فالن خانه تو برو آن را پیدا 

کند میشود فکرمیرسد پولش تماممیرود وقتی به آنجامیگیرد و به مصرمیکن، و این شخص موضوع را جدي

و نگو که در مصر . رسد که من شب بروم مردم مرا نبینند زشت است و آبرویم نرودمیبرود گدایی کند به فکرش

آن موقع دزد زیاد شده بود و پادشاه یا خلیفه معموالً حاکم مصر بگوییم چون خلیفه در بغداد است و منظور از 

این لحظه هست جهان یکتایی که خلیفه آنجاست این را سمبلیک خلیفه شاه جهان خدا است و منظور از بغداد

. مصر جهان فرم است

کند میآید بیرون و شروعمیو این که شبخالصه حاکم مصر دستور داده بود که دزدها را بگیرند و تنبیه کنند

خواستی به کجا بروي؟ میگیرد که بگو کی هستی؟میزیر کتکبیند و بدون سئوال و جوابمیبه گدایی، داروغه

!گوید نزن راستش را بگویممیو از این حرفها و اورفقایت کی اند؟

4266مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 

که مزن تا من بگویم حال، راست*****نعره و فریاد زان درویش خاست

و راستش این . تش را بگویمیعنی از این درویش ما که در حقیقت ما هستیم نعره و فریاد خاست که نزن تا من راس

خواب دیدم در مصر . گوید من دزد نیستم، من اهل بغدادم یعنی اهل فضاي یکتایی هستممیاست که این شخص

گفت تو دزد نیستی ابلهی چرا که من هم در . در فالن محله در فالن خانه گنجی هست به امید آن گنج آمدم

و این شخص . فالن خانه گنجی هست، آدرس خانۀ این شخص بودبینم که در بغداد در فالن محله ومیخواب

. ود که این گنج در خانۀ خودش بودهشمیمتوجه

یعنی چی؟ یعنی ما که از جنس زندگی هستیم و خودمان زندگی هستیم و آمدیم افتادیم توي ذهن و من ذهنی 

یم به سفر دنبال یک چیزي در بیرون رومیدرست کردیم هر لحظه که همیشه در این لحظه هستیم بغداد هستیم

زند کتک میگیرد کتکمیکنیم داروغهمیو آنجا خودمان را و زندگی و خدا را اینها هر سه یکی است، جستجو

این شخص گفته نزن تا راستش را بگویم؛ ولی ما راستش را. آوریمنمیخوریم ولی اصالً به روي خودمانمیرا

:برگردیم تیتر را بخوانیم جالب است. فهمیمنمیغدادیم و آمدیم دنبال گنج،که اهل ب!گوییمنمی
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4206مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 

طلبی از یسار،حکایت آن شخص که خواب دید که آنچه می- 118بخش 

رفاه در مقابل محدودیت و تنگ نظري جسم، ویسار یعنی فراوانی

به مصر وفا شود،

و هم هویت نشود و از هم هویت شدگی آزاد نشود به این است که هوشیاري که نیاید به این جهان اش کالً معنی

شود در این فرم است که این کارها نمیگنج یعنی به آگاهی به هوشیاري به خدا منتها بصورت هوشیارانه درست

در . افتدمیافتد و هم در مسافرت به فرممییعنی این اتفاق هم در فرمبه مصر وفا شود،پس . گیردمیورتص

و هم در دفتر ششم خواندیم که سفر االن هم این فرم و سفر از این لحظه به فرم است که امروز در دفتر سوم

. خالصه قصه را گفتم

ام که گنجی من خواب دیده: نه، چون به مصر آمد، کسی گفتآنجا گنجی است در فالن محله در فالن خا

این شخص بگفت ۀنام محله و خان. است به بغداد در فالن محله، در فالن خانه

.یعنی آن شخص گفت من هم خواب دیدم گنج در فالن جاست و فالن جا خانۀ این بود

که باید ما هم فهم کنیم آن شخص فهم کرد

باید جستن،نمیجهت آن بود که مرا یقین کنند که در غیر خانه خودکه آن گنج در مصر گفتن 

پس این کتک . پس آن شخص فهمید که مسافرت به فرم براي این بوده است بفهمد که گنج در خانۀ خودت است

چسبیم به چیزها دیدید که کندنش چقدر میخوریم در این جهان فرم از دست داروغه وقتیمیهایی که ما

براي اینکه فهم خورید، میآورد شما به هر چه بچسبید با آن هم هویت بشوید کتک آن رامیاست و دردسخت 

خانۀ خودمان همین لحظه در فضاي یکتایی است در همین جاست الزم . کنیم که گنج در خانه خودمان است

. ، خودمان گنج هستیمبگردیمنیست که ما بصورت هوشیاري خودمان را بگذاریم برویم در چیزها دنبال خودمان

.ولیکن این گنج یقین و محقَّق جز در مصر حاصل نشود

خواستم بیایم گفت برو من با تو نمیشد گفتمیآمدیم به این فرم، یعنی هوشیاري باید جدامیپس باید هم

حاصل بشود و هم در پس هم در این فرم . به این راحتی حاضر نبودمهستم من تو هستم ولی افسون کرد ما را،

سفر به فرم، و بنابراین این کارهایی که ما کردیم به ما کمک کرده که بوسیلۀ درد تشخیص بدهیم که ما این فرمها 

. آید بنابراین گنج در مصر نیست ولی رفتن و اذیت شدن در مصر الزم بودهنمینیستیم از فرمها زندگی در
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4206مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 

و زارجمله را خورد و بماند او عور*****مال و عقارد یک میراثیِبو

می گوید که یک میراثی بود بجاي زمین نشسته، میراثی یعنی وارث، ارث برنده، عقار یعنی ملک زمین، در اینجا 

، در ما هم حضور ساکن داریم هم تن و فکر داریم. گوید که هم سکون داشت و هم متعلقاتمیکه در اصل این را

در مورد ما هم همین . گوید هم ملک داشت و هم چیزهاي تعلق داشتنی منقول، همه را خورد و شد عورمیقصه

بود که رفته مان ایم سکون ما زنده شدن به خداییترا از دست دادهمان اتفاق افتاده ما همه را خورده ایم، سکون

چیزهایی که داشتیم مثل بدن سالم آن هم از دست رفته، بعضی موقعها از آن.هم هویت با جهان شدیم پر از درد

. بینید که مفلس شدهمیاین شخص

، ما هم همین طور بودیم مالی به حاال تمثیلش این است که یک نفر مال به ارث برده قدرش را ندانسته به باد داده

ر باد دادیم اینقدر سطحی شدیم ارث بردیم منتها مال مال هم سکون آرامش بوده بینهایت خدا بوده که آن را ب

آمدیم باال من ذهنی شدیم مثل ابر در آسمان ریشه نداریم، و این ابر در آسمان که من ذهنی است مقاومت

. خوردمیخواهد بفهمد یعنی این قصه به مانمیکند تازه در مقابل اصلش و زندگی و خدا ومی

شد جداذشتهچون به ناکام از گ*****مال میراثی ندارد خود وفا

کنند در بیاورند جمع کنند و بمیرند بروند بماند براي بچه میکوششها برد وفا ندارد خیلیمیمالی که آدم به ارث

هایشان، براي آنها هم وفا ندارد براي اینکه صاحب آن از آن سودي نبرده به کام نرسیده، یعنی موقعی شما از 

را بکنید یا آن جاهایی که اش رسد که شما آن را خرج کنید و کیفمیبه کامرسید یا مال شما میمالتان به کام

بنابراین آن مال به . شما زحمتش را کشیدید بگذارید بروید که فایده نداردکنید مفید است خرجش کنیدمیفکر

.ولی یک نکته در مورد آن چیزي که ما به ارث بردیم از پدرمان. کسی دیگر وفا نخواهد کرد

ال پدرمان فرض کنید خداست ما از او اینها را داریم یکی سکون و آرامش داریم یکی بدنمان را داریم یکی حا

فکرمان را داریم یکی احساساتمان را داریم همان چهار بعدمان را، یکی جانمان را داریم از خدا داریم، اما االن

بینید قصه هم در سطح مادي یک عقل مینکشیده ایمدانیم چون که برایشان زحمتینمیگوید ما قدر اینها رامی

حاال ناکامی ما بعنوان هوشیاري کامالً محرز است ما موقعی به کام. و خردي دارد ولی پیغامش کامالً معنوي هست

رسیم که دوباره برگردیم همان هوشیاري بشویم ایندفعه هوشیارانه یعنی با او یکی بشویم یعنی خداییت رفته می
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بینهایت بشود ذهن به این دنیا چسبیده بیدار بشود بیدار بشود بیاید به صورت شما روي پاي خودش بایستد به 

.اید مال میراثی وفا نکردهکنید یا تا زمانی که نکردهنمیهر موقع شما این کار را. این به کام رسیدن است

افتو رنج و کسبش کم شتکو به کَد****او نداند قدر هم، کاسان بیافت

دهند قدرش رامیداند، چیزي را که مفت به مانمیگوید او قدرش رامیکم شتافت یعنی نشتافت کاري نکرد،

دانیم براي اینکه آسان پیدا کردیم، که او به کد یعنی رنج و سختی در به دست آوردن چیزي، بنابراین در نمی

کنیم چرا؟ نمیموالنا را قدرشناسیهاي ما نوشته. داندنمیطلب و رنج و کسب این ارث کاري نکرده و قدرش هم

.دانستیممیگرفتند قدرش رامیدالر1000مفت به ما رسیده، اگر براي هر غزلی 

همین طور چهار بعد ما خواند چرا؟ مفت به ما رسیده،نمیولی این همه غزل این همه مثنوي افتاده آنجا کسی

کنیم مثل الکل مثل مواد مخدر براي اینکه مینیم چرا مواد سمی را وارد این بدنکنمیدقت کنید ما قدرشناسی

خورد، بدن میخورد غذاهاي زیان آورمیکشد مشروبمیرود مواد مخدرمیساله20مفت گیرمان آمده، یک ادم 

دادند میدند سالمتی بهشدامیکرد بعد بدن بهشمیسال کار20کند مفت گیرش آمده، اگر میسالم را خراب

. دانستمیقدرش را

رود، حضور زنده شدن به خدا، بینهایت شدن به ابدیت و بینهایت میحاال در ضمن در سطح معنوي هم پیش

گوییم من من به من نگاه کنید مرا تأیید کنید به من توجه میشدن را مفت دادند به ما، ما رفتیم در من ذهنی

دهیم، میگوییم سنگ سر راه این یکی قرارمیکنیم، به این ناسزامیکنیم انتقاد از اینمیکنید بحث و جدل

گوید که شما بیدار بشوید، خدا در میحاال موالنا اینها را. حواسمان نیست که ما کی هستیم، چرا؟ آسان یافتیم

دانیم؟ خواهد به خودش زنده شود این کم چیزي است؟ نباید قدرش را بمیشما

قدرشناسی این است که من . کنیم به عنوان من نکنیممیقدرشناسی معادل این است که آن کارهایی که در ذهن

نیاییم به این برنامه گوش بدهیم فردا دوباره از .را صفر کنیم و به عقل او گوش ندهیم از امروز به فردا نیاندازیم

.هم بکنیمکنند ما میجمع تقلید کنیم هر کاري که آنها

که بدادت حق به بخشش رایگان*****فالناي ندانی،قدر جان زان می

خواهی باشیمیهمه حاال هر کیاي فالن یعنیاي گوید قدر جان یعنی زندگی رامیگوید،میببینید که دارد

ید که چیز خوبی ولی اگر شما بدان. درست است این. دانی؟ براي اینکه خدا به رایگان بخشیدهنمیدانی چرامی
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اصالً این . جان ما قدرشناس است. من ذهنی قدرناشناس است. دارید شما این قوه را دارید که قدرشناسی کنید

دهد که خودتان را بشناسید که شما از جنس حضور شدید یا از میقدرناشناسی به شما یک معیاريقضیه و معیار

دانید ارزش فکر سالم رامیبینید و ارزش تن سالم رامیکه قدرشناسیداي جنس من ذهنی هستید به درجه

دانید که شما میدانید ارزش این رامیجان زنده را لحظه به لحظهدانیدمیدانید ارزش احساسات لطیف رامی

ت در توانید به او زند بشوید و امروز در غزل گفمیرسیدید در تکامل هوشیاري که شمااي انسان شدید به درجه

. فلک مقیم شوید9فضاي یکتایی باالي 

دانیم تا زمانی که من ذهنی هستیم قدرناشناس نخواهیم بود میپس ما قوة قدرناشناسی را داریم و این را هم

به همه داده فقط به من که ! رود، همه دارند که جان چیزي نیست کهمیگیرد از زیر بار مسئولیت درمیبهانه

گوید به همه ندهید اگر به میدرناشناسی کنم؟ به همه داده خوب به همه بدهند، حاال من ذهنینداده چرا من ق

رسند میهمه! کنممیرسم من از خدا تشکرمیکسی باشد که بگوید اگر من به حضور! کنممیمن بدهید تشکر

فهمی کهمیوقتی هواي سالم نبود. و قدردانی ندارد که، و آب سالمهواي سالم که تشکر. که تشکر الزم نیست

:به هر صورت. داندنمیمن ذهنی قدرش را. اصالً آب نباشد. آب سالم هم نباشدشود هواي سالم هم نباشدمی

هاماند چون جغدان در آن ویرانه*****هانقد رفت و، کاله رفت و، خانه

رفت فکر ما رفت احساسات ما به جاي در قصه پول نقد رفت کاالي خانه رفت مستقالت هم رفت یعنی سکون ما 

کنید میکه درست کردیم توجهها احساسات لطیف خدایی شد خشم ویران کردیم مثل جغدان نشستیم در ویرانه

.گوید که مقصود معنوي داردمیگوید که ما بفهمیم ولی مصرع دوم قشنگمیکه الفاظ مادي

یا بفرست مرگیا بده برگی و ****یا رب برگ دادي، رفت برگ: گفت

خواهم این نمیگوییم االن یا نعمت را به من برگردان یا مرا بکش،میگفت که خدایا نعمت دادي نعمت رفت، ما

شویم دفتر سوم خواندیم به میطلبد وقتی سرخوردهمیبینید که زندگی وقتی ما را به چالشمی.زندگی را

در دهیم در این مورد شما نعمت را بگیرید مثالً سالمتی میدسترسیم آنهایی که در دست داریم ازنمیمقصود

گیرد یا میشود، مریض نه سرما خورده مثال خداي نکرده یکی سرطانمیاثر خرابکاریهاي من ذهنی تن ما مریض

شود مثل یک جوجه ضعیفمیشود درست کردنش انسان ضعیفمیشود که دیگر سختمییک جورهایی مریض

فهمد اشتباه کرده من داشته، یک فرصتی است براي فهمیدن در اینجور موارد یک اتفاق این است میوشودمی
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ریزد، چند تایش باهم و من میکه در اثر مقاومت زیاد و ادامه آن یک دفعه زندگی ما قصر امل بقول حافظ فرو

گیرید که مییا تصمیمشود میسان متواضعشود و انمیشود که ستونهایش ریخت بسیار ضعیفمیذهنی متوجه

کند به اصل خویش برگشتن و شناخت من ذهنی و خرابکاریهاي آن یا نه میهمچنان متواضع باقی بماند و شروع

شود هنوز من ذهنی است این ارگانیسم یعنی شعور بدن که همین شعور زندگی است من میضمن اینکه ضعیف

کند به تعمیر این بدن و رسیدن به خرابکاریها براي یک مدتی حقیقتاً من میشروعکند و میذهنی را تعطیل

گفت میکرد ومیداد به من ذهنی، و من ذهنی درستمیو انسان آن انرژي را کهذهنی ممکن است تعطیل بشود 

.گشت آن نباشدمیمن من و دنبال تایید و یا دنبال خودش در بیرون

ماند یا میشود یا آنطوريمیگذارد متواضعمیشود به همه احتراممیشود ضعیفمیمخلصو این که آدم خیلی

رنجد، اگر شکایت کند برنجد اعتراض کند میکندمیمقداري از من ذهنی هنوز زنده هست یا نه شکایت

شود هنوز شعور نمیشیشود، اگر من ذهنی با این رفتن برگ نعمتها هنوز متالمیخشمگین شود من ذهنی قویتر

خواهد میدهد که بفهمد جریان چیه؛ همۀ اینها سر این است که یک شعور برتر و باالترنمیشخص اجازه بهش

خالصه اگر شکایت . جاي من ذهنی را بگیرد و ما خیلی مقاومت کردیم خیلی کشش دادیم خیلی معطلش کردیم

.کُشَدشمیخوردشمیرود من ذهنیمیز بینشود و تمام زندگیش امیکند من ذهنی قویتر

شود در اثر آن میاگر هنوز من ذهنی باشد و شما آن را تحمل کنید داشته باشید یواش یواش وقتی آدم خوب

گردد میشود و برمیمقدار هوشیاري که رفته بود انسان را تعمیر کند درست کند وقتی انسان از آن حالت زنده

کند به خرابکاري، یا نهمیشود، دوباره شروعمیدوباره همانآید، میدوباره من ذهنی همبه حالت عادي

آمدیم به این میکند که ما حاال نباید به این درجهمیدهد فرضمیبینید که موالنا حالت اول را دارد ادامهمی

گوییم خدایا نعمت را به من برگردان یا میماصورت افتادیم من ذهنی ما را به حالت بدي رسانده و برگ رفته و 

و حال خورد، یعنی شناخت پیدا کردیم به وضعیت خودمان که چه کار کردیمنمیبکش دیگر این زندگی بدرد

.شویممیشویم افکندهمیکنیم متواضعمیشویم تاملمیپذیریم هوشیارمیمسئولیت

ساز کردیا رب اَجِرْنییا رب و*****چون تهی شد، یاد حق آغاز کرد

گوید باید دیگر تهی بشوي، بس است دیگر، چقدر دیگر میچون تهی شد به شرط اینکه تهی شود ببینید موالنا

اجرنی یعنی پناهم ده، ساز کردیا رب و یا رب اَجِرْنیشروع کرد یاد خدا را کردن که در غزل هم داشتیم بفهم،
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خورده، خرابکاري زیاد کردم خدایا پناه بده و شروع کرد به یارب گفتن نمیدیعنی من فهمیدم من و عقلش به در

عقل زندگی به جاي عقل من ذهنی . و همین اسم خدا را بردن لحظه به لحظه پس شروع کرد به تسلیم شدن

ید حاال شوند بروید سر بزنمیشما با آدمهایی که بد جوري مریض. شودمییک بار تهی شد و انسان تهی. نشست

شود مثل اینکه من میشود و تهیمیاید که در آن وضعیت انسان بسیار ضعیفاگر خودتان هم شده باشید دیده

اش صفر شده، بهتر است همان طوري بماند یک بار تهی شدیم نباید دیگر پر بشویم ولی یکبار تهی شدن ذهنی

.دهدمیبعدي موالنا توضیحیکباره تهی شدن نیست، من ذهنی هنوز آنجاست که در قسمت 

در زمانِ خالیی ناله گر است****مؤمن مزْهر است: چون پیمبر گفت

ماند، میمی گوید رسول فرموده مؤمن یعنی انسانی که موازي با زندگی است حداقل یکبار تهی شده مثل ساز

تواند بزند، در آن میست خداماند، موقعی که خالی است ناله گر است یعنی موقعی که خالی امیمثالً مثل نی

کند همین موقع باید بفهمیم جریان چی است، میشویم و این ضعیف شدن ما را متواضعمیزمانی که ما ضعیف

.اگر هنوز من ذهنی هست و بعد از اینکه ما خوب شدیم آنهم بیاید باال یا آدم قبلی بشویم آن فایده ندارد

:گویدمیگوید پرش نکن همین االنمی

حدیث منسوب به پیامبر

هطْنب لّا بِخَالءا تُهونُ صسحزْمارِ ال یثَلِ الْـمنِ کَمؤْمثَلُ الْـمم

مؤمن به ناي مانَد که صدایش نکو نشود جز با تهی بودن درونش

.تهی بودن درون معادل صفر شدن من ذهنی است، صفر شدن مقاومت است

نْهد ز دستچون شود پر، مطربش بِ

پر مشو کآسیبِ دست او خوش است

اش باید خالی باشد مطرب آن را زمینشود ساز هایی مثل تار کاسهمیشود یا ساز پرمیمی گوید وقتی نی پر

کند که چندتا چیز که براي میکند کاريمیگذارد، یکبار ضعیفمیگذارد، یعنی چی؟ یعنی خدا شما را زمینمی

کشند همۀ قصر آرزوها که ما درست کردیم میاست فرو بریزد، توجه کنید بعضی موقعها دو تا ستونشما مهم

کند، پیغامیمیریزد، اگر همچون چیزي پیش آمد شما هراسان نشوید خدا داردمیاش فروکنیم همهمیافتخار

.خواهد شما را بزند یعنی مثل ساز بزندمیفرستد هنوزمی
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در ضمن دیدید که یک جور عود است یک ساز است مزْهر.تو پر مشو که مضراب دست خدا خوش استمی گوید 

تاً هر سازي باشد باید خالی حاال مسامحمزْهر.البته در حدیث متوجه شدیم مزمار بود مزمار به معنی نی هست

را بگذار کنار ها رنجشها و کینهخالصه اگر انسان ضعیف شد یک مدتی گفت این . باشد، یعنی چی؟ یعنی انسان

را یا اگر کسی خانه چند میلیون دالري دارد به همه ها را پز دادنها حاال گرچه آنجا هست ولی هم هویت شدگی

میرم سرطان گرفتم خانه چیه؟ اختیاري داري؟ جوجه شده ضعیف شده بیچاره میداد من که بابا دارممینشان

! ی شدن را نگه دارد تا خدا بتواند بزند، پر مشوشده، خالی شد باید این خال

خالی شدي پر مشو، امکان اینکه شما خالی بشوید . شویممیدانسته که ما پرمیشود که موالنامیپس معلوم

وجود دارد چون محال است که انسان با من ذهنی یک کاخ آرزو درست کند باالخره یک قسمت از این کاخ نریزد، 

، واقعاً اش ممکن است بریزد، بستگی دارد کی آدم بیدار شودهمهاش نریزدان ندارد باید بریزد، اگر همهاصالً امک

سالگی بیدار بشود و زندگیش را روي حضور بنا کند نه من ذهنی، دو تا من 20سالگی 15سالگی 10آدم باید در 

کنند روي من اگر دیدند یک جایشمیند بناآورمیکه بوجوداي ذهنی حاال بگوییم زن و شوهر با دو تا بچه

.ریزد بدانند که پرند مواظب باید باشند واقعاً باید مواظب بودمی

حاال زن و شوهر نه، کسی براي خودش خودنمایی نکند، بلند نشود بگوید من، این تهی بودن در شخص خود شما 

کند، درك و تحمل خود شماست که شما را تهیتواند شما را تهینمیگیرد کسیمیبوسیلۀ خود شما صورت

تواند و اینقدر ما افراط کردیم در مقاومت در ستیزه، که نمینگویید که یکی بیاید مرا تهی کند، کسی. کندمی

تا خدا شما را . قسمتی از زندگی مادي ما و قصر آرزوهاي ما فرو ریخته، و اگر یکبار این طور شده دیگر پر نشو

خالصه. رد و او مضراب بزند مضراب دست او بعضی وقتها با درد همراه است ولی خوش استزمین نگذا

سرمست است اَیناَینألمیکز****شو و خوش باش بینَ اصبعینتی

حضرت حق با خشنودي قرار از غیر خدا خالی شو و میان دو انگشت او، یعنی بین صفات جاللیه و جمالیه(

.)از شراب المکان سرمست شده استگیر که عالم مکان 

و خوش باش بین دو انگشت گوید تی شو یعنی خالی شومییعنی مکان پساَینیعنی ال مکان فضاي یکتاییاَینأل

مشخص است دیگر وقتی زندگی. المکان، مکان سر مست استمیاو یعنی زندگی عشق خدا براي این که از

ن موقع شما موازي با او هستید براي موازي بودن من صفر یا خیلی ضعیفی الزم تواند شما را مثل ساز بزند آمی
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اي یک گره است هر هم هویت شدگی در نی شما یک گره است اگر هم هر ستیزه. شودنمیداریم من بزرگ موازي

کند شما میشروعکنید وقتی خدا میتوجه. بلی. تواند شما را بزندنمیهویت شدگی زیاد باشد خدا که نایی است

خواهد هم میاوهاي درست است مضراب. خوانممیرا زدن قصه بعدي مربوط به این است که سریع االن برایتان

شما را از بین ببرد با درد همراه است ولی آن درد خوشایند است باید شما خوشنود باشید، بلی هاي هویت شدگی

: گویدمیاین هم حدیث دیگري است

حدیث

اشاءی فکَی هّبقَلمنِ ینْ اَصابِعِ الرَّحنِ میعبصنَ ایکُلَّها ب منی آدب نَّ قُلوب.

.سازدمیآدمیزادگان میان دو انگشت خداوند است، و او هر طور خواهد دگرگونشهاي همانا دل

تواند دینداري خودش هم اندازه میقران و این حدیثها یک خط کشی هستند که هر کسهاي در ضمن این آیه

.بگیرد

آبِ چشمش، زرعِ دین را آب داد****رفت طغیان، آب از چشمش گشاد

کرد بر اساس دردها و هم هویت شدگیها از میداد طغیانمییعنی ستیزه و مقاومت رفت طغیان، واکنش نشان

جازه دادن اینکه آب حیات جاري شد و آب چشمش یعنی لطیف شد شروع کرد به ابین رفت و اب از چشمش 

.وارد وجودش بشود وارد فکرش بشود وارد جسمش بشود و این لطیف شدن کشت دینش را آب داد

:اجازه بدهید یک مطلب دیگر بخوانیم

4217مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 

سبب تاخیر اجابت دعاي مؤمن- 119بخش 

سماتا رود دود خلوصش بر*****اي بسا مخلص که نالد در دعا

گوید که شما باید تسلیم بشوید و در حالت تسلیم بمانید و صبر کنید و خدا میحاال در این قصه کوتاه دوباره

کند ومیمخلص کسی است که حقیقتاً پی برده اشتباه کرده حس مسئولیت. گذارد شما بنالیدمیمدتی

آیا من: که شما به این سئوال جواب بدهیدهمیشه یک سئوال خوب براي شما هست. خواهد دردهایش بریزدمی

خواهم از درد راحت بشوم؟ چه بسا اگر من ذهنی دلتان هست شما نه میخواهم به حضور برسم؟ آیا منمی

باید براي شما بلی کنیم جواب این سئوال حقیقتاً میخوانیم برنامه گوشمیدرست است که ما کتاب. بگویید
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سوزد و قانون جبران رامیاشدود خالص بودنش عبارت از این هست که منبودنش،تا این دود خالص. باشد

کشد یعنی شناخته که هم هویت شده با دردها با چیزها خلوصش میخواهد رعایت کند یعنی درد هوشیارانهمی

.خواهممیگوید من االن دیگرمی خواهم حقیقتاً آزاد بشوممیاین است که

از اَنینُ الـْمذْنبینبوي مجمر***** این سقف برینتا رود باالي 

)اوج این آسمان رفیع در رسد و حتی از ناله گنه کاران بوي آتش به( 

انین یعنی ناله، مذنبین یعنی گناهکاران، گناهکار همین ما هستیم، گناهکار یعنی کسی که هم هویت با جهان 

اثر شناسایی و درد شود در میبوي آتش یعنی سوختن که آزادگوید میخالصه. مادي است این معنی گناه است

شود که یک قسمتی از خودش میرود تا آسمان پیش خدا، زندگی متوجهمیهوشیارانه کشیدن از ناله گنه کاران

. کندمیخواهد آزاد بشود حاال ببینیم که چه کارمیهوشیار شده به این موضوع آگاهانه

هر دعا، وي مستَجارکاي مجیبِ****نالند زارپس مالیک با خدا 

جواب دهنده، مجیب یعنی جواب دهنده اجابت کننده هر اي کنند پیش خدا کهمیگوید فرشتگان زاريمیپس

:گویندمیمستجار، پناهگاه یا پناه بلی مالیک به خدااي پناه همهاي دعا،

و مستَنَدداند به جز تاو نمی********کندمؤمن تَضَرُّع میةبند

خواهد که آزادش کنی، میکند از تومیکند به خلوص رسیده حس مسئولیتمیقیقتاً دارد زاريحیک بنده 

, همسرم, فرزندم, گوید پولمنمیخواهد به بیرون،نمیمستند یعنی تکیه گاه، از جهان بیرون دیگر بریده هیچ

تیتر این قسمت . کندنمیز تو به کسی اتکاء ندارد هیچی کمکشخواهد به غیر انمیمقامم از آنها زندگی دیگر

.تاخیر در اجابت دعا یعنی به این سادگی نیست باید مدتی زاري کنی: است

از تو دارد آرزو هر مشْتَهی*********دهیتو عطا بیگانگان را می

به آنهانی دارند گوید تو به کسانی که خلوص ندارند من ذهمیمشتهی یعنی حاجت خواه یعنی خواهش گر

.شده این که توي این کار جدي شدهبخشی؟ این که خالصنمیبخشی به این چرامی

عین تاخیر عطا یاريِّ اوست*****حق بفرماید که نه از خواريِّ اوست

. فرماید که این براي این نیست که خوارش کنم ذلیلش کنم عین تاخیر براي یاري دادن به آن هستمیخدا
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آن کشیدش مو کشان در کوي من****دش ز غفلت سوي منحاجت، آور

خواهی میمی گوید این نیازش بوده مریض شد همه چیز از دست داد به زور من آوردم این را، بعد به تو گفت بزور

این بنده را نیاز آورده بسوي من، . باید بیایید به سوي منتان بیاوریم با کتک بیاوریم یا نه با خوش اخالقی، همه

.خودش که نیامده بودکشان یعنی با رنج و درد به زحمتش انداختم از موهایش گرفتم کشیدم تا آمد اینجا، مو

شودهم در آن بازیچه مستَغْرَق*****گر بر آرم حاجتش، او وا رود

ه جهان، گردد بمیافتد و از من دوباره برمیشود از شور و شوقمیمی گوید اگر جاجتش را برآورده بکنم او سرد

.شويمیشوي غرقمیخواهد مستغرقمیدوباره در این بازیچۀ ذهن یا همین چیزي که

بزار: خسته، گودل شکسته، سینه****نالد به جان یا مستَجارگرچه می

و پناهگاه و غیر از من هم تکیه گاهی ندارد اي گویدمینالد ومینالد حقیقتاً هممیبزار یعنی زاري کن، گرچه

.نالد ولی بگذار هم زاري کندمیاش هم زخمی شدهدلش هم شکسته، در حالت دل شکسته و سینه

وآن خدایا گفتن و آن رازِ او*****آید مرا آوازِ اوخوش همی

گوید و آن نیایش و راز و نیاز میگوید خدایامیآید از آواز او اینکه هی خدایامیگوید من خوشممیمی گوید خدا

کنید اگر ما حقیقتاً فهمیدیم باید به سوي او برویم و اشتباه کردیم و مسئولیت پذیر افتیم یک مدتی میتوجهاو، 

افتد و این براي این است که خودشمیو درد هوشیارانه بکشیم و این اجابت دعا به تاخیرحقیقتاً باید بخواهیم

.شوي در آنجامیروي دوباره گممیوضعت را درست کنمخواهم بگذارم بروي، نمیگوید من ترا دوست دارممی

فریباند به هر نوعی مرامی******وآنکه اندر البه و در ماجرا

کند به میکند این را توجه ما را جلبمیکند هر نوعی کهمیکند دعامیزاريکند میوقتی که کسی البه

دارم تا میگذارم برود اینجا نگهشنمیکنم ولیمیرستدخودش، من دوست دارم این را، یعنی من دارم کارش را 

.از جاهاي دیگر بخوانماجازه بدهید دو سه بیت . به حضور برسد

1569مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

وز کرم آن جور را کمتر کند*****نالم و ترسم که او باور کند

.کنمنمیکشم من این لحظه ستیزهمیخواهم که به او برسم من درد هوشیارانهمینالم ومیمن
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کند که میکند او تعیینمیکنم با اتفاق این لحظه براي من درد دارد هوشیارم به این او این کارها رامیو آشتی

ما را و از روي هاي ترسم که یک دفعه او باور کند نالهمینالممیمن. کنمنمیچه چیزي پیش بیاید و من مقاومت

ام خواهی بکن من آمادهمیگویید که به زندگی هر کاريمیکمتر بکنیم یعنی هوشیارانهجور را یکدفعه بخشش 

.من تسلیم ام من برسم آنجا با تو یکی بشوم

بوالْعجب من عاشق این هر دو ضد*****عاشقم بر قهر و بر لطفش به جِد

کند، و به لطفش، هم لطفش را میز جهان آزادمی گوید من به قهرش عاشقم چرا؟ قهرش مرا از هم هویت شدگی ا

شود اگر من تسلیم میدوست دارم و هم قهرش را و عجیب است من عاشق این دو تا ضد هستم، قهرش سبب

ش از عقل من ذهنی اینها همهآید میبشوم اگر من هنوز ناله کنم زاري کنم و التماس کنم اینها همه از من صفر

.دانیممیهر و سلطه او را مسلمآید که ما قمیصفر

کند تا بفهمید اومیکند و سرخوردهمیبندد به چیزي و نومیدمیامروز دوباره تکرار کردیم این را که شما را

کند، شما انتظار یک چیز دیگر را داشتید و تحمل این براي یک فرد سخت است گاهی اوقات آدم با یک می

کنید، اشتباه کردیم لطفش هم میافتاده باید تا آخر عمر زندگی کند، شما قهر را قبولقسمتی از بدنش که از کار 

مان آید ولی لطفش همیشه آمده ما چون لطفش را نپذیرفتیم با منمیلطف است به قهرش بلی بگویی لطفش

تبدیل به قهر شده،

همچو بلبل، زین سبب ناالن شوم*****والَله ار زین خار، در بستان شوم

آورد که اگر من بپذیرم آن میکند؟ یک چیزي را پیشمیکند چه کارمیواهللا از این خار یعنی از این کاري که آن

خواهم کوچک کنم و ازش معذرت نمیرا اگر یک رنجشی را بیندازم اگر خودم را کوچک کنم پیش یک کسی که

! بروي زیر بار، سخت استباید . آوردمیبخواهم، اینها چی اند؟ اینها را او پیش

پز بدهم، آن بستان ! خواهم بروم بستان من ذهنی دوباره وضعم خوب بشود خودم را نشان بدهمنمیمی گوید من

آید میاین موضوع پس از درك این موضوع پیش. خواهم برومنمیکنم به زاري کردنمیاست، مثل بلبل شروع

بلی دوباره دو سه بیت از یک . کندمیهایی در زندگی من کرده و االن همکند چه کارمیکه من ذهنی چه کارها

قسمت دیگر مثنوي
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1774مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

از دو عالم ناله و غم بایدش******ها خوش آیدشنالم، ایرا ناله

نی نگویید که مگر خدا آید من ناله کنم، توجه کنید که شما با من ذهمینالم براي این که او خوششمیمی گوید

سادیسم دارد این نالیدن معادل پذیرش و درد هوشیارانه است معادل حس مسئولیت است این که من خیلی 

گفت خدایا یا برگ بده نعمت . سالم است50کردم االن میسالگی رها10ام من من ذهنی را باید در اشتباه کرده

خورد، از دو عالم ناله و غم بایدش، یعنی از ما فقط ناله و غم میدرد منیا این زندگی را از بین ببر این به چه بده 

خواهیم فقط به او برسیم، پس از میخواهد، یعنی ما فقط غم او را داریم، مامیرها شدن از هویتهاي کاذب

خرابکاریهاي زیاد ما به اینجا رسیدیم، 

تان اومسۀچون نیم در حلق*****چون ننالم تلخ از دستان او؟

داند چه کار کند شما االن فقط موازي هستی، چون در میچگونه تلخ ننالم از افسانه و تدبیر او، یادمان باشد او

را لحظه مینشینند ومیکه عارفان بزرگی مثل موالنااي یعنی من ذهنی دارم در حلقه. حلقۀ مستان او فعالً نیستم

. گیرم من چه جوري ننالمنمیگیرند منمیخالقیت و زیبایی و عشقبه لحظه به صورت خرد و شادي بی سبب و 

آن تدابیري که من دستان به معنی افسانه داستان یعنی آن تدابیر که آن پشت آن دارد و ما ازش خبر نداریم، 

.بینیممیافتیم صفر بشود فراخ و گشاده رویی و بینهایت او رامیداشته باشیم به زحمت

اوبی وصال روي روزافروزِ*****همچو شب بی روز او؟چون ننالم 

همه ما شب هستیم البته خیلی از شما روز شدید، بیشتر . خواهممیمی گوید من مثل شب هستم من روز او را

بشریت شب است هر کسی شب است چه جوري ننالد در حالیکه وصال او روز روشن کننده است، یا ما روزمان یا 

بینید که یک میچه جوري ننالیم؟ پسشویم که به وصال او برسیم واال در شب هستیممیمثل روز موقعی روشن

.نالیممیمنظور است و آنهم زنده شدن به اوست و ما

رنجان منجان فداي یار دلْ*****ناخوشِ او، خوش بود در جان من

خوش است، جان من فداي یار دل آورد براي من ذهنی من در جان منمیپس بنابراین ناخوشیهایی که او بوجود

. پر از درد استرنجاند براي اینکه دل من هنوز پر از هویتهاي کاذب استمیرنجان من بشود، یار من دل من را

کنم و قبول آن با درد هوشیارانه همراه میهنوز من تسلیم هستم موازي با این لحظه ام اتفاق این لحظه را قبول
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دل من هنوز به وسیلۀ او خواهد رنجید و من این را. خواهم مرا رها کندنمیکند و مننمیاست و او مرا رها

.پذیرم تا به او تبدیل بشوممی

بهر خشنوديِّ شاه فرد خویش*****عاشقم بر رنج خویش و درد خویش

. دخواهد مثل خودش یکتا بکنمیعاشق درد هوشیارانه ام براي خوش آمد شاه یکتاي خودم، چرا؟ من هم

تا ز گوهر پر شود دو بحرِ چشم****خاك غم را سرمه سازم بهر چشم

، استجوردوخوردنکنم، غممیکنم یعنی غم خوردن را سرمۀ چشمممیمی گوید خاك غم را سرمه چشمم

واي، شدمتنهاواي،رفتکسفالنواي، رفتپولمواي.بیروندرچیزيیکبرايکندمیزرزرذهنیمنیکی

این.استکردهاینهابهپشتحاال، شودزندهاوبهکهکندمیناله، استمعشوقغم، دیگرغمیک، شدمضمری

، خواهدنمیزندگیدیگربیرونازیعنی، شناسدنمیگاهیتکیهشناسدنمیمستنديتوازغیربهگفتهمشخص

خواهممینیستخاریشبراي، آیدمیوشمخمننهگفت.گفتندخدابهفرشتگان، شخصاینخواهدنمیهویت

آن ،نیستمیادشمناصالًکهداشتمنکهآن .برودگذارمنمینشودتا، بشودمنبهتبدیلتااینجادارمنگه

یعنی.بشودپرچشمشدریايتادوگوهرهااینازتاشودبلطیفتازندمیهمزیباییتمثیلیک، برودبگذار

کهگویدمیخودشوبریزد،جهانبهاوازلطافتوبرکتهمینطوري

گوهرست و، اشک پندارند خلق****اشک، کان از بهر او بارند خلق

اوخاطربهوشوندمیلطیفیعنی، بارندمیاوبراي، همهنهخلقازاي عدهیک، خلقراآنکهاشکیعنی

استلطافت، کهنیستگریهاین، نیستاشک، استاشککنندمیفکراي عدهیکولی، استگوهراین، بارندمی

گریهجوريچهشماببینیدشما، استجوردوگریهگفتمکههمانطور.چشمۀ گریبصورتریزدمیآنهاازکه

.کنیدمی

تمثیلدوبارهموالناو4228بیتششمدفترهمینبهبرگشتیم، بخوانیمهمراآناستماندهبیتچندخالصه

، رادعااجابتاندازدمیخیرأتبه، آنجاداردمینگه، کندنمیرهاکندآزادخواهدمیکهراکسیخداکهدزنمی

آوردمیپیشراآنهاوبکندآشتیباهاشبایدکهآیدمیپیشچیزهاییلحظهایندر، کندمیکارباهاشمرتب

کُنندمیاز خوش آوازي قفس در*****طوطیان و بلبالن را، از پسند

کنندنمیرازاغهاگویدمیو، قفستويکنندمی،هستندآوازخوشاینکهخاطربهرابلبالنوطوطیانگویدمی



Program # 642گنج حضور642برنامه شماره 

53: صفحه

کی کنند؟ این خود نیامد در قصص*****زاغ را و جغد را اندر قفس

وداردکثافتبهمیلوکندمیغارغارکهرازاغکهگویدمیشنیدیدآیا.استقصهجمع، هاقصهیعنیقصص

آنکهاستاینمنظورش.نه، بکندقفستويبلبلمثلخواندنمیآوازيهیچهاستویرانیدرکهراجغد

قیچیرادنیانافبندوجهانبهاستکردهپشتواوبهاستآوردهرويواستشدهخالصاآلنکهشخصی

.بماندلطیف، دبخواهمدتییکباید.کندعجلهنبایدشخصآن، استکرده

، نکردشکایتولیریختفروزندگیشتمامکهشدشروعشخصیازباشدیادمان، شدشروعکجاازاینو

، مسئولممنگفت، کردندمردم، کردنددیگراننگفت، نزدحرفکسیسرپشت، نورزیدکینه، نشدخشمگین

ازولی، کنممیهمراامسعیحداکثرلیو، اودستسپارممیحاال، بودقضایااینپشتدستییکو، فهمیدم

، خداقوتبهکردمتعطیلهمیشهبراي.کردمتعطیلشفعالًکنمنمیاستفادهذهنیممنعقل

ذَقَنآن یکی کَمپیر و دیگر خوش******پیشِ شاهدباز، چون آید دو تن

وبیایدزشتپیرزنیک.نانواستکنفرض.داردزیباییبهعالقهیعنی، استبازشاهدکهکسییکگویدمی

ذهنیمنیکهمخداگویدمی،کندمیبرخورداینهاباجوريچهبازشاهداینببینیم، خوشگلجوانخانمیک

چیزهاازوجهانبهرووهستستیزهازپروداردخدابهپشتوندارداوبهتوجهیواستدردازپرکهبیاید

، ذقنخوشخوشگلجوانخانمدختریکولی.استپیرزنهمیناین، دهایشدربهچسبیدهوخواهدمیزندگی

استانسانیذقنخوشکهاستانسانیهماینبیایدنانوایکپیش، روزیباوچانهخوش، چانهقسمتیعنیذقن

زندمیمثال.داردحقیقیطلب، کندمیناله، برسدخدابهکهخواهدمی،استشدهخالصکه

گیر: آرد و کَمپیر را گوید که*****ان خواهند، او زوتر فَطیرهر دو ن

، استشناسزیباییهمنانوااینوآمدهجواندختروسالخوردهخانماین، نانواازخواهندمیناندوهر

فطیرازکهنانیکزودتر، نانواخالصه.شناسدمیراخالصآدموشناسدمیراذهنیمنخداکههمانطوري

همینطوريو، اندازدمیراهشزود، اینجاایستنهو،بروبگیرکهگویدمیپیرزنبهوآوردمی،استشدهدرست

وردرستآنخمیرکهنانی، فطیرپس.دهدمیبهشفطیرنانزودي، خداازبخواهدچیزيیکذهنیمناگر

.باشدنیامده
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اخیر افکندکی دهد نان؟ بل به ت****وآن دگر را که خوشستش قد و خَد

؟بهشگویدمیچی.اندازدمیخیرأتبه، کهدهدنمینانبهش، زیباستاش چهرهواستبلندقدشکهیکیآن

پزندکه به خانه نان تازه می*****گزندبنشین زمانی بی: گویدش

.نبریدکهنهنان، پزندمیتازهنانخانهدربنشینیدبفرمایید، داریدتشریفحاالگویدمی

رسدبنشین که حلوا می: گویدش****ون رسد آن نان گرمش بعد کَدچ

وقتی.بردمیپیشسطحدودرداردراقصهکنیدمیتوجه، آمددستبهگرمنان، سختیتحملازبعدکهوقتی

درستهمراطرفتاین، کنمدرستهمراتطرفیکیآنحاالوایسا، کرددرستراشماقسمتیکآمدخداکه

نانوقتی، گرمنانپختنزحمتازبعدگویدمی.استترشیرین، کنممیدرستکهبعديقسمتآنتازه.کنم

رسدمیهمحلوااآلن، حاالبنشینکهگویدمیزیباخانماینبه، رسدمی

کندوز ره پنهان شکارش می*****کندمیهم برین فن داردارش

بعدنانواآنیعنی.کندمیشکارش، پنهانراهازوداردمینگهشانجاهم،بیندازدخیرشأتبه، تکنیکاینباپس

خفادرماباهمخداو، بیاورددستبهرادلشیواشیواش، دیگرحرفهايخیلی؟کجاستتان خانهمثالًگویدمی

مرتب.کندمیشکارراماپنهانراهازیعنی.استترآگاهپردهپشتچیزهايبهخداگفتکهکندمیراکاراین

راماکارهايداردپشتدرپنهانیولی، باشیدمنتظربایدما،دارددردمقداریک، اندازدمیراماازقسمتییک

دوبارهذهنبهشماکهگویدمیشمابهراکندمیشکارشپنهانرهازاین.کندتبدیلخودشبهراماکهکندمی

.کندمیشکارتانهاننپرهازنه، اینهاوبدانیموببینیمخواهیممیما؟کندمیکارشجوريچهحاالکهنگویید

باش اي خوب جهانمنتظر می*****که مرا کاري است با تو یک زمان

اي باشاینجاو، دارمکاريیکتوبامنکهگویدمیرويزیباخانمآنبهنانواآنهمشمابهگویدمیخداهمبله

کهاستاینمنکار.برسانمحضوربهراتوخواهممیباالخرهمنکهگویدمیشمابهخداهمینطور.هانجزیباي

، مااصلاًحقیقتجهانزیبايايباشمنتظراینجاو، فرمبهراشمافرستادمهمینبراي، کنمزندهخودمبهراتو

بیخداکاملانساندرتبریزيشمسکهتگفغزلدر، تبریزيشمسگویدمیکهیعنی، استجهانزیباي

دربایدکهاستپدیدهترینمهمواستجهانة باشندزیباتریناًحقیقتاینوکندمیزندهانساندررانهایتش
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اتفاقخواهدمیهمشمادر.افتدمیاتفاقداردروزهااینوافتدمیاتفاقانساندرو، بیفتداتفاقجهاناین

.شماشخص؟استگرفتهراجلوشکی.بیفتد

دان که بهر این بودتو یقین می*****مرادي مؤمنان از نیک و بدبی

.هستموضوعاینبخاطرکهبدانیقینقطعبطورتو، جهانازمنانؤممراديبیگویدمی.کندمییقینصحبت

گویدمی،بکنمکارپنهانرهازتا، رامرادشاندازممیخیرأتبهواینجاکنممیمعطلشفعالًمنکهقصهدرگفت

گویدمی.کندمیدارداو، مانیممیمرادبیمااگر، داندمیمراد. شناسدمیذهنکهچیزهر، بدونیکجهاندر

رااوخودمتصرفهمیندرکهبدهاجازه، شودمیمشغول، کندمیپیدابازیچهدوبارهرودمیبدهمرامرادشاگر

،خداازخواهدمیچیزيیکوقتی، شدیدذهنیمن،داردذهنیمنکسهرولی.کنمکارروشمرتبودارمگهن

کهکندزندهراشخصیآناستمندعالقهزندگیکهاستاینخاطربهاًیقین.نگیرراماوقت، بروبگیرگویدمی

پشتواستبریدهراجهاننافبندحالیکهدر، زیادبسیارطلبباوخالصانهبایدکهفهمیدهشمامثلهشیارانه

شخصاینپس.شخصایناستآوردهرواوبه، باشدمشغولاوبه، خواهدنمیهویتآنجاازواستکردهدنیابه

اینو، کندمیکارروشدارد، داشتهنگهرااوزندگی.بشودناراحتنباید، نرسدذهنیشمرادهايبهمدتییکاگر

ذهنیمندوباره.بشویمقایماي گوشهیکبرویم، کناربگذاریمرامان ماديهاي فعالیتماکهنیستایننیشمع

داریماآلنکهحالتهاییتمامدر، نه.نکنمکاريهیچ، بشومتنبل، کندمیکارمنرويخداآقاکهگویدمیآیدمی

آشتیلحظهایناتفاقباحالیکهدررویدمیجلوشماظهلحبهلحظهیعنی، هستتسلیمحالتوکنیممیصحبت

کهنیستاینطوريیعنی، استعملمعادلتسلیماصالً، کنیدمیهمعمل، کنیدمیهمعملضمندر، کنیدمی

حاالخداکهبگوییدوبشویدحالبیو، نکنیدکاروبشویدقایمگوشهیکوبخوابیدوبشینیدجایییک شما

بکارداریدراتان خالقفکروعملحداکثرشما.استذهنیمناینبکندکاربگذاریم، کندمیکارمارويفعالً

.بریدمی
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