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2185ةشمارغزل، شمسدیوان، مولوي

توشیوهاز بشد کارم چو زر*********توشیوهچو بگشادم نظر از 

توشیوهتر از به هر دم پخته******تویی خورشید و من چون میوه خام

توشیوهقمر، از اي شب و روز*******نوازم چنگ عشرتمیچو زهره

توشیوهشود چون جانور از ********به هر دم صد هزار اجزاي مرده

تو؟شیوهچنین بندد کمر از ***********چرخ گردونچرا ازرق قبايِ

تو؟شیوهبه خونابه جگر از ******سرخ است هر شامچرا روي شَفَق

توشیوهاز گرفتم من بصر*******جستماهت استاره همی شیوهز 

توشیوهچنان خوبی پسر از **به خوبی همچو تو خود این محال است

توشیوهاز ز عاشق، وین حشَر********ز انبوهی نباشد جاي سوزن

توشیوههزاران شور و شر از ******عجب چون آمد اندر عالم عشق

توشیوهبِدرّد این بشر از ************پرده آویزي به هر دماگر نه

توشیوهشود زیر و زبر از ***********اگر غفلت نباشد، جمله عالم

توشیوهبه گرد بام و در از ********چرایم؟ شمس تبریزي، چو شیدا
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کنممیشمس موالنا شروعاز دیوان2185باسالم و احوالپرسی برنامه گنج حضور امروز را با غزل 

2185شمارةشمس، غزلمولوي، دیوان

توشیوهاز بشد کارم چو زر*****توشیوهچو بگشادم نظر از 

تو باز شد همه کارم رونق گرفت مثل روشتو باز کردي یعنی چشم بینش من از شیوهنظر از تی که قمی گوید از و

نظر غیر از عقیده است، . رونق گرفتن کار من قابل شناسایی استزر شد پس گشادن نظر و شیوة او یعنی معشوق 

شود میعقیده یک قلم ذهنی است و از جنس فکر است، نظر از جنس توجه زنده است مادة خامی است که ازش

. چیز استمهدر واقع مادة خام هفکر ساخت

در یعنی خدا، زندگی، معشوق به مایکی شیوة او یعنی فکري که او: کار وجود داردروششود دو میپس معلوم

گذارد و عالوه بر آن که فکر و عمل را نشانمیکار را هم با همین فکر جلو ماروشکند و میالقاءاین لحظه

خودش نشان،اوشیوهکنیم میاین که تأکید.اوستشیوهاین .برکت و خردش هم همراه آن است،دهدمی

من ذهنی است و یک چنین شیوه، شیوهارد و تا بحال بکار برده شده و آن دیگري هم وجود دشیوهدهد که می

. حالتی در تمام آدمها قابل مشاهده هست

کند این که وقتی هوشیاري بصورت انسان وارد میین بیت اول صورت مسئله انسان را مطرحهمبنابراین موالنا در

کند که این اسمش میاز فکر درستیمتحرکشندة  چسبد به اقالم ذهنی و یک بامیدر ذهنشودمیاین جهان

من ذهنی را روششود ما میاز وقتی که من ذهنی درست. اقدام داردروشفکر و روشمن ذهنی . من ذهنی است

،دهیممیشود مرکز ما، ما به حرفهاي او گوشمیبارها گفتیم با هر چیز هم هویت بشویم،که مرکز ما هست

کنیم، همه میشود و همین طور مطابق آن عملمینویسد چه کار کن و به زبان ما جاريمیاوست که روي ذهن ما

اینها الگوهاي پیش . الگوهاي فکري هم هویت شدة ما که براي ما مهم است از جنس الگوهاي من ذهنی است

گوید میبه مارفتارهاي پیش ساخته هستند که ما با آنها شرطی شدیم یعنی هر لحظه من ذهنی،ساخته هستند

.ش بسیار مخرب استروشولی این من ذهنی ،که چه کار کن

شنوند که باز میکنیم براي کسانی که تازه به ما پیوستند یا براي کسانی که براي چندمین بارمیاینها را تکرار

جنس چون از،کند با اتفاق این لحظهمیستیزه،شودمیپس من ذهنی همین که تشکیل.هم مفید است

خواهد و با آنها هم هویت است، به هر میاز اجسام مثل پول و همسر و مثل بچه زندگی،هوشیاري جسمی است
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گوید چه کار کن، حاال با این میگذارد مرکزش و آن مرکز که از جنس جسم است به مامیچیزي که چسبیده

در تمام ابعاد وجودیمان ضرر خواهیم ،دنیعنی شیوة فکر کردن و عمل کر،درست کنیمشیوهمرکز جسمی اگر ما 

در با مقاومت در مقابل اتفاق این لحظه،کرد، چرا؟ براي اینکه کارش مقاومت در مقابل اتفاق این لحظه هست

من ذهنی روشدانیم میما. تواند اجرا کندنمیش راروشبنابراین زندگی یا خدا .کندمیمقابل زندگی هم مقاومت

گویید میدارید ونظرآن چیزي که شما در . دانیمنمیخدا را در این لحظهشیوهولی ،نی چیهمن ذهشیوهچیه، 

.من ذهنی استشیوهآن ! این شیوة خداست

شوید یا میکنید با زندگی در این لحظه موازيمیشود که شما شروعمیزندگی در شما موقعی شروعشیوه

با صفر شدن من ذهنی ،شودمیتان در مقابل اتفاق این لحظه صفرومتکنید با اتفاق این لحظه  یا مقامیآشتی

او شیوهتا ،کنیدمیصفرهمکنید وجودش رامیپس شما عقل من ذهنی را صفر. شودمیشما عقلش هم صفر

.گوید چه کار کنمیخدا در این لحظه به شماشیوهیعنی 

مقاومت برقرار باشد و ،زه با اتفاق این لحظه برقرار باشداگر من ذهنی شما صفر نشود و عقلش هم صفر نشود ستی

شما هیجاناتی مثل خشم و ترس و حسادت و نگرانی از آینده و خبط از گذشته و این جور چیزها را داشته باشید 

ما باشد، شیوهمن ذهنی که شیوهچه جوري مخرب است؟. شما مخرب استشیوه،شما شیوة خودتان را دارید

شود بالفاصله به ذهنش میبراي اینکه هر کسی که وارد این جهانماست؟شیوهمن ذهنی شیوهییم گومیچرا

. شودمیکند با اقالم ذهنی هم هویتمینگاه

یکی هیجان است مثل خشم و ترس و دردها، یکی هم اقالم مادي ،یکی فکر است: بارها هم گفتیم سه جور است

دارد هر چه از اینها هم گذارد مرکزش و یک شعاري میا چیز را مفهومش رااین سه ت. مثل پول و مقام و خانه

بارها گفتیم امروز هم خواهیم گفت تا یک جایی تا هفت هشت سالگی . بیشتر زندگی بیشتر، این شعار غلط است

.اید من ذهنی را شناسایی کنیم و خودمان را از او رها کنیمببعداً ما ،کندمیده سالگی کار

بر اساس ،شودمیبر اساس مقاومت شروعروشاوالً این ،درست کندروشاگر کسی با من ذهنی بخواهد اما 

چون هوشیاري جسمی دارد از جسمها . شودمیشنویم شروعمیبینیم ومیخواستن زندگی از چیزهایی که

ندارند؟ براي اینکه شما چرا . براي اینکه چیزها زندگی ندارند،خواهد این کار غلط و توهمی استمیزندگی
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کند و از میخود این عقیده که هوشیاري جسمی به بیرون نگاه. هستید که از جنس زندگی هستید نه آن چیزها

. من ذهنی استشیوهاین ،خواهد این غلط استمیبیرون زندگی

قدار زیادي درد در پس از یک مدتی که ستیزه کردیم و مقاومت کردیم م،شودمیپس با ستیزه و مقاومت شروع

اینها دردند در دردهایی مثل ترس مثل خشم مثل حسادت مثل رنجش مثل کینه،.کنیممیخودمان ایجاد

.کنندمیو یواش یواش این دردها چهار بعد ما را فاسدکنیممیخودمان ایجاد

مان حس وجود داریم، ذهنماندر واقع در ذهن،خواهیم به ما بگوید که ما کی هستیممیاز آنجا که ما از ذهنمان

پس بعد فکري ما فلج. توانیم خالقانه فکر کنیمنمیشود ومیتواند درست فکر کند یواش یواش فکر ما فلجنمی

کند به فاسد شدن مریض میگذارد، یواش یواش این بدن ما شروعمیاین دردها روي این تن ما اثر. شودمی

آید، نمیاوشیوهمعنیش این است که ،کندمیزندگی در این لحظه مقاومتشدن، خود این که من ذهنی در مقابل 

.او شامل سالمتی، برکت، عشق، لطافت در این لحظه هستشیوه

،او شامل احساسات لطیف، احساسات عشقشیوهاو بیاید  و شیوهحاال  بجاي این که در اثر موازي شدن با زندگی 

خشم، ترس و مثل خشم، ترس و این ما هیجاناتمان .شود، باشدمیجازیبایی، فضاگشایی که در آن همه چیز

کند، دوباره مریض شدن ما و فلج شدن میجسم ما را مریض،کندمیشکایت و رنجش بدتر دوباره فکر ما را فلج

اومتهمه اینها را جمع کنید چون ما از زندگی منقطع هستیم چرا که مق. کندمیفکر ما هیجانات بد را اضافه

.گذاریم زندگی بیاید و این من ذهنی براساس جدایی و هم هویت شدگی درست شده استنمی،کنیممی

پس ما یک جان جسمی بی رمق .کنیم همین طور از خدا و زندگیمیبنابراین از انسانهاي دیگر حس جدایی

پس شما . ق ندارند جان ندارندکسانی که من ذهنی نسبتاً سنی گذشته مثالً چهل سال دارند رم. خواهیم داشت

کند اما اگر یک میمن ذهنی ما را در چهار بعد فاسدروشپس . شناسیدمیمن ذهنی خودتان راروشحداقل 

چرا . خواب درد است،اینها همه خواب ذهن است! شویم؟ از همین خوابمیروزي ما بیدار بشویم، از چی بیدار

کنیم، هوشیاري جسمی داشتن براي هوشیاري که از میي جسمی پیداآییم ذهن هوشیارمیخواب؟ ما همین که

آورد میخواب جسم چون درد. جنس جسم نیست جنس خدا از جسم نیست، یک خواب است خواب جسم است

.خواب درد و خواب فکر خواب است. آوردمیخواب درد هم
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تسلیم پذیرش اتفاق این لحظه قبل . بشوممثالً من تصمیم گرفتم تسلیم که پس اگر کسی این لحظه متوجه بشود 

کند از میچرا بدون قید و شرط؟ براي این که این کار ما را از جنس زندگی. از رفتن به ذهن و بدون قید و شرط

شود، قبالً با عقیده کار داشتی به عقیده من اینمییک دفعه عقیده تبدیل به نظر. کندمیجنس همین نظر

وقتی نظر باز شد یعنی با چشم زندگی شما. کنممینگاهام عنی دارم به الگوهاي ذهنیی... به عقیده من طوریه 

.بینیدمی

تو دارد اجراشیوهروم و میگوید از وقتی که من تسلیم را پیشه کردم لحظه به لحظه جلومیبنابراین دارد

گوید تو، تو یعنی خدا میم که او یا در اینجادانیمی.شناسیم اما یک مشخصاتی داردنمیاو را ماشیوهشود، می

تو راشیوهتو باز کنم، گرچه که من شیوهزندگی و من هم جزو تو هستم از جنس تو هستم من باید نظر از 

این را فهمیدم ،کنم که این لحظه با اتفاق این لحظه ستیزه نکنممیشناسم ولی این موضوع را خوب رعایتنمی

.م تو از جنس بینهایتی از جنس ابدیتیدانمیدیگر، و من

تو شیوهگوید، حاال دیگر این لحظه میبیت دارد. بینممیبنابراین فراوانی تو را بینهایت تو را من االن در زندگیم

که حالت جاودانگی و پایندگی است  براي اینکه تو از جنس ابدیت هم هستی تا ابد زنده هستی، پس داري من را 

من ذهنی تنگ نظري بود محدودیت بود شیوهتو فراوانی است در حالیکه شیوهپس . ی به خودتکنمیزنده

.من همیشه مقایسه بودشیوهچون ،آیممیآن آدم موفق نشود آن آدم موفق شود من بد به نظر،حسادت بود

چرا؟ این لحظه . توشیوهحاال در چهار بعدم کارم رونق پیدا کرده، بشد کارم چو زر، چه رونقی هم پیدا کرده از

کند، بجاي هیجانات میبعد جسمی مرا سالمت. شودمیخرد تو، مهر تو، زیبایی تو، برکت تو وارد چهار بعد من

هیجانات قبالً زمخت بودم  . ترس و خشم و حسادت من لطیف شدم من از جنس تو شدم از جنس عشق شدم

ام، پس هیجانات من تبدیل به آید به تو زندهمیه از درونماالن بجاي آنها احساساتی دارم ک،زمخت داشتم

. احساسات لطیف تو شد

پس در بعد فکري من خالق شدم، در بعد جسمی من دارم ،زنی به فکرممیزنی، جرقه خالقیتمیفکرم را جرقه

گوید میبودن پایینشوم، در بعد جان داري و در این لحظه زنده میتر شوم، در بعد هیجانی لطیفمیتر سالمت

تو زندگیشیوهچون به . دیگر آن بی حالی بی حوصلگی را ندارم. جانور، جانور یعنی جان دار، پر از جان شدم

چون لحظه به لحظه تو شادي خودت را آرامش خودت را که رود، نمیسرام حوصله،کنم مهم نیست تنها باشممی
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کنند الزم نیست کسی پهلویشان میاو استفادهشیوهانی که از دمی، کسمیبه وجود مناز جنس بینهایت است

.تنها هم شادند، تنها هم آرامند،توانند زندگی کنندمیتنها،باشد

براي این ،گذارد  ما نسبت به آینده نامطمئن باشیم، این یک نوع یقین و توکلی است که انسان داردنمیاوشیوه

کند، اگر چالشی خودش را میاین لحظه او اتفاقات را براي ما باز،می نداردکه این لحظه از جنس آن است هیچ غ

قبالً نوك به نوك در. کندمیکنیم و خرد او و فضاداري او به ما راه حل ارائهمیکند ما فضا را بازمیبه ما ارائه

زه و با ترساندن و با خشم کردم با ستیمیکردم فکرمیکردم با هر کسی ستیزهمیستیزهيچیزرآمدم با همی

من اتفاق،افتدمیخورم، االن هر اتفاقیمیدانستم که در هر اتفاقی من دارم شکستنمیبرممیکارم را پیش

کنم و از این ساکن بودن و آرامش من برکت و راه میمن ساکن و آرام دارم نگاه،افتدمیافتم بلکه اتفاق اتفاقنمی

.ستیزمنمیبا هیچ چالشیکندمیراي من حلتابد و چالش را بمیحل

لحظه به لحظه یکی از ابعاد مادي ما عالوه بر . شوممیدانید در هر چهار بعد من دارم موفقمیپس شما االن

براي اینکه قبالً لحظه به لحظه به خودم لطمه،شودمیبعد پول هم هست، االن پولم هم دارد زیادترجسم مان 

خواستم پول میکردم، یعنی عالوه بر این کهمیزدم؟ با هر کسی با منم بر خوردمیلطمهجوري چه. زدممی

.کردمیخرابکاريام گذاشت مننمیام زیادتري در بیاورم طبق هر چه بیشتر بهتر طبق شعار من ذهنی ولی من

، آدمهایی مثل پرستارها، مثل دکترها دهندمیاید که یک کاري را با حضور انجامشما در زندگیتان آدمهایی دیده

مثل معلمین، دبیران، استادان دانشگاه، موسیقی دانها حتی  گارسونهاي رستورانها، کسانی که در کارشان ذوق 

خواهند میاند،دارند کارشان را با مهارت تمام و عالقه تمام در واقع مثل اینکه در آن کار خودشان را وقف کرده

ی نظیر، من صفر شده یعنی هم کار را بسیار خوب بلدند و هم ذوق این کار را دارند، شما یک سرویسی بدهند ب

. ایددیده

ولی متاسفانه . دهندمیاین است که آن کار بخصوص را اینها در حالی که یک بعد در آنها باز شده انجاماش معنی

حدود شده، یک کسی که پزشک است و آن کار مشان  حضور فقط به یک کار مثالً به حرفهدر برخی از آن آدمها  

ممکن است به آن صورتی که با مریض برخورداش آید خانه با همسرش با بچهمیدهد، وقتیمیرا خوب انجام

بنابراین حضور به یک ناحیه از زندگی او تخصیص داده شده، کار ما این است که حضور را . کرده برخورد نکندمی
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کنیم هر کاري میرویم با هر که برخوردمیجزاي زندگیمان در هر لحظه، یعنی هر جاگسترش بدهیم به تمام ا

. آید حضور آنجا باشد  این درست استمیپیش

اند ولی وقتی کار را انجامدهند بلدند سالها زحمت کشیدهمیشناسید که کار را خوب انجاممیکسانی هم

همشان  خواهند ارائه کنند بلکه منمینه تنها کارشان را. زندمیدهند من ذهنی هم آنجا هست و لطمهمی

قابل گفتن است که آن دسته اول که کارشان را با حضور انجام! گذاردنمیخواهند ارضاء کنند و این منمی

در حالی که کار را بلدند چون ستیزه همها آورند، این یکیمیدهند و بسیار هم ماهرند حتماً پول زیادي درمی

گوید کارم را درست میکنند، مشتريمیزنند یا اخممیدادشان  کنند چون خشم هم دارند، چون سر مشتريمی

. کندمیپس من ذهنی آنجا خرابکاري!آیمنمیدهی ولی اگر کسی دیگر پیدا کنم پیش تومیانجام

.گویدمیببینیم که در ابیات دیگر چهرویم جلومیتو را به ما معرفی کرد با همین آهنگ داریمشیوهپس موالنا 

توشیوهازتر پختهدمهربه*****خاممیوهچونمنوخورشیدتویی

شما  هم در حالی که باید . گیرد به نور خورشید هم احتیاج داردمیمیوه روي درخت عالوه بر اینکه از زمین غذا

و پوشاك و غیره نیازهاي جسمی، ولی به خورشید غذا بخورید و براي خیلی چیزها به زمین وصلید مثل مسکن

معنوي هم محتاجید یعنی عالوه بر این که شما در این لحظه باید از نظر نیازهاي بدنتان یا فکرتان ارضاء بشوید 

اگر . آید باید برخوردار بشویدمیباید آن غذاي معنوي هم که در اثر موازي شدن با زندگی در این لحظه از آن ور

.مانیدمیماند نارسمیکنید در این صورت همانطور که میوه روي درخت نارسستیزه

گوید تو خورشیدي و من هم مثل میوه خام، نارس روي درخت، سبز است، هر دم در اثر نور تو که از میخوب

این میوه وقتی گویدمیموالنا. کندمیتا کی؟ میوه وقتی رسید درخت را رها. شوممیتر آید من پختهمیتوشیوه

یعنی بند نافتان . افتیدمیکنیدمیشما هم وقتی رسیدید درخت جهان را رها. گذارند جلو شاهمیبرندمیرسید

خواهید، از نمیخواهید توجهنمیخواهید تأییدنمیشود، دیگر با هوشیاري جسمی از جهان غذامیاز جهان قطع

. خواهیدنمیگویید بگو من کی هستم؟ و از چیزهاي بیرونی خوشبختینمیخواهید، به ذهنتاننمیپولتان هویت

.من ذهنیشیوهکند نه میتر اوست که ما را پختهشیوهکنید که میولی توجه
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من ذهنی که همان ستیزه و خشم و مقاومت و بحث شیوهشوند این است که با نمیبزرگترین ایراد مردم که موفق

لحظه به لحظه بگذارید او خردش را نه؛ شما موازي باشید. شوندتر خواهند پختهیمو جدل و این جور چیزهاست

. گوید چه کار کنمیاواو در این لحظه این است که شیوهبرکتش را وارد چهار بعد شما بکند، 

ود؟ این دادید پاسختان واکنش تان چی بمیکنند اگر مثالً شما در فالن حادثه چیزي را از دستمیبرخی سئوال

شما باید در این لحظه با چالشی روبرو بشوید . شودمیاو در این لحظه جاريشیوهبراي این که ! سئوال غلط است

من اگر فالن چیز را از دستشیوهاو چیه؟ اگر بخواهی بگویی که شیوهو موازي هم با زندگی باشید ببینید 

شما،د به من بگوید که این لحظه چه جوري فکر کنزندگی نیست که، زندگی بایشیوهدادم این است این می

توانید این را تجربه بکنید مگر این که موازي شدن با زندگی را یاد گرفته باشید، مگر این که تسلیم شدن را نمی

شود، این فضا شامل عمق میتمرین کرده باشید، در اثر آشتی با اتفاق این لحظه مقدار زیادي فضا در درونتان باز

کنید هیچیمی، سکونی دارید تاملی دارید نگاهدجهینمیباالهست، شما یک عمقی دارید با هر اتفاقیهم

.شنوید از بیروننمیدهید که یکی بگوید که چه کار کن، حقیقتاًمیگویید تا باالخره مثل اینکه گوشنمی

گردم نکند از راه میمثل آدمهاي شیداها گرد و بام در دارم مثل دیوانهگوید من میگویدمیخودش در بیت آخر

او . پس شما با ستیزه و مقاومت نخواهید که میوه کال تان برسد. خواهی چیزي به من بگوییمیدر یا از راه بام، تو

. پزاندمیخودش شما راشیوهبا 

توشیوهازقمر،اي روزوشب******عشرتچنگنوازممیزهرهوچ

نوازد من هم مثل زهره شدم لحظه به میو دارد چنگ زندگی و شاديسمان آخداي شادي است درمانند زهره که

کنم، و این تجربه میزنم، لحظه به لحظه آرامش و شادي ذاتی تو را من تجربهمیلحظه در واقع چنگ شادي

زنم روزنمیکه شبآرامش و شادي من بستگی به اتفاقات ندارد یعنی بستگی به زمان ندارد این طوري نیست

من از طریق تو عمل شیوهگوید تسلیم شو بگذار من کار کنم بگذار میتو که در واقع به منروشتو شیوهزنم، می

.نوازدمیهمیشه هر لحظه دارد من را،کند

د افتمیافتد شما خوشحال بشوید وقتی اتفاقات بدمیگوید وقتی اتفاقات خوبمیذهن به ماروشاین که 

گوید تو مثل ماه شب چهارده هستی من هم مثل زهره هستم من می.غمگین بشوید این در واقع روز و شب است

حقیقتاً ما خداي شادي هستیم، چرا خداي شادي هستیم؟ براي این که ما مجهز به بینهایت . خداي شادي هستم
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خواهیم به او زنده میاهد تا آنجا که ماخومیآرامش و شادي و بینهایت عمق او هستیم ما از جنس او هستیم او

حاال شما این شادي و آرامش را هم خودتان . خدا چقدر شادي است؟ چقدر آرامش است؟ بینهایت. بشویم

گیرند؟ انسانهاي دیگر، حیوانات، نباتات، جمادات هر میها کی. کنیدمیکنید و هم در جهان پخشمیاستفاده

.کنیمیتوست که این کار راشیوهچنگ نواز شادي تو هستم و این من. چیزي که در این جهان هست

خودت را به کار نبر، یا شیوهگوید تو میگوید؟ به مامیدارد چه.  کندمیتو را هی دارد تکرارشیوهمی بینید که 

توانی میتو. کنماستفادهام شیوهگذاري من از نمینازيمیاتشیوهکه تو به اي به درجهمن، شیوهتو یا شیوه

گذاري من از نمیتمام دردهاي تو بخاطر این است که. استفاده کنم ولی درد خواهی کشیدام شیوهنگذاري من از 

من در تو جاري شیوهکند که یواش یواش هوشیارانه بفهمی که میاستفاده کنم و قانون تکاملی تو ایجابام شیوه

نیست، رها کنی بیندازي، چون شیوهشیوهدارد و آن شیوهمن ذهنی تو من ذهنی تو، و بفهمی کهشیوهبشود نه 

! دیگري انتخاب کردي درد بکششیوهتو و من یکی است چرا شیوهمن و تو یکی هستیم 

درخشد قمر معادل زندگی و خداست بارها گفتیم اگر میقمر دائماً. شویم با همین ابیاتمیخوب ما داریم بیدار

چرخد بعضی از قسمتهایش میدرخشد و این زمین کهمیبیند که خورشید دائماًمیجو زمینیکی برود باالي

چرخیم میپس ما چون در ذهن. روبروي خورشید است روز است بعضی قسمتهایش آن پشت است شب است

بیدن خورشید به فهمیم اگر برویم آن باال تامیپس ما. آیدمیشویم  شب و روز ما از اتفاقاتمیدچار شب و روز

.تابدمیهمیشهزمان بستگی ندارد 

توانید همیشه موازي بشوید پس از یک مدتی که آشتی کردن با این لحظه را شما میشما هم در همین جا االن

آید ولی دائماً نور قمر نور خورشید نور خدا میتمرین کردید یواش یواش خواهید دید که ولو این که چالشها پیش

دائماً خرد او در شما جاري است شادي او در شما جاري است فقط . شودنمیتابد اصالً دچار وقفهمیمااز طریق ش

شود ولی وجود اصلی و میبلی این بدن من در زمان است براي همین پیر. اتفاقات هستند که در زمان هستند

ولی از موقعی که افتد میدن منتواند همیشه بتابد یک روزي بمیپس حضور من. حضور من در زمان است؟ نه

افتد باالخره اینقدر افتاد میکی گوییم من شروع کردم این که چشمم را از نظر تو باز کردم دارد هی اتفاقات خوب

نوازم و این چنگ زندگی و عشرت و میاینقدر تو مرا پخته کردي مثل یک میوه خام که من دائماً چنگ زندگی

من که همش در زمان بود براي این که من ذهنی در زمان شیوهتو، شیوهانی ندارد از شادي بستگی به اتفاقات زم
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است من ذهنی یک بافت ذهنی در زمان است و گذشته دارد من ذهنی بر اساس گذشته درست شده است و رو به 

ت با بدنم هم هویت بدنم هم هسام زندهبینهایت تو به این لحظه ابدي ،آینده دارد، در حالی که من به عنوان تو

نیستم، بدنم جزو من ذهنی من نیست تازه اگر من ذهنی هم داشته باشم خیلی کوچک است، یک چیز کوچولویی 

در بینهایت من جا شده، بعضی فکرها ممکن است ما را رها نکنند یک من کوچولویی داشته باشیم ولی من 

. کوچولو خیلی مزاحم ما نیست

توشیوهازجانورچونشود***** مردهاجزايهزارصددمهربه

آید عشق میشود، چرا؟ از وقتی که موازي شدم با تو برکت تومیهر لحظه صد هزار جزء مردة من دارد جان دار

مرده ها کجاها مرده بودم؟ در رنجش. کنم جاهایی که مرده بودممیدمی در من، من شناساییمیآید تومیتو

کندمیبین اتفاق این لحظه مرا ناراحتمیمرده بودم در هم هویت شدگیها مرده بودم، این لحظهبودم در خشمها 

کنم که من اینجا میشناسایی. گویم تو چی ات هست؟ تو چه اتفاقی هستی؟  من که از جنس زندگی هستممی

اي کشم، آن ذرهمیرا از آن بیرون، با این شناسایی خودمخواهد مرا از ریشه در بیاوردمیگیر افتادم و این اتفاق

.شوممیو زندهکشم بیرون میاز وجود من قسمتی از وجود من سرمایه گذاري شده بوداي که در او ذره

صد هزار جزء مرده دارم من یعنی چی؟ یعنی به صد هزار قسمت، صد هزار منظور زیاد استعدد صد هزار نیست، 

یادم رفته اصالً ولی اشکالی ... آمدم به جهان، به این جسبیدم به این چسبیدمشدم از وقتی که یعنی من پراکنده 

بینم، میفهمم که اینجا گیر افتادم ومیکشد مرا منمیآید باال همین کهمیندارد یادم رفته، لحظه لحظه اینها

.کشدمیبینم یک جسم مرامیبینم، با نظرمیبیند، با نظرمیتو داردشیوهچرا؟ 

تو جسمی تو مرا فریب داده بودي، یعنی تو ام گویم من از جنس نظرم من از جنس خدایم من از جنس زندگیمی

کردم در تو جسم، زندگی هست، تازه یادم رفته بودي مینداده بودي من خودم خودم را فریفته بودم، من فکر

او، من شما را شناسایی شیوهدهید از میآیید باال خودتان را به من نشانمیشرطی شده بودم، االن یکی یکی

کردي از این به بعد من خودم را از تو کشیدم میآمدي مرا عصبانیمیکنم تا حاال تو یک چیز وقتی پیشمیدارم

.بیرون خداحافظ، شناسایی کردم یک جزء من زنده شد، یک جزء من زنده شد

بینید که اتفاق دارد شما رامیافتدمیید که چه اتفاقببینید به هر دم، دم لحظه به لحظه شما هوشیار هست

گویید من از جنس تو نیستم تو اتفاق بیافت، میگوید که بیا اتفاق بیافت، شما به اتفاقمیکشد، اتفاق به شمامی
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وم خواهم جزمیاالن. آیمنمیآمدم االنمیآیم، قبالًنمیبینم ولی من توي تومیاصالً براي من مهم نیست من ترا

شدي هر دفعه که میستیزیدم و تو قویترمیخودم با توشیوهاو؛ قبالً با شیوهآن قسمتم را از تو آزاد کنم با را  

با هر شود میبا هر چیزي که ستیزه کنید او قویتر. باال آمدي من درد کشیدم واکنش نشان دادم و تو قویتر شدي

شوید و او کنترل شما را بدستمیر چیزي که شما مقاومت کنید از جنس اوچیزي که ستیزه کنید یا در مقابل ه

. گیرد به این ترتیب است که چیزهاي بیرونی کنترل ما را در دست گرفتندمی

تر او ما یواش یواش داریم زندهشیوهجانور یعنی جان دار، جانور نه مثل حیوان جانور یعنی دارنده جان، گفتم از 

کنم، چرا مردم میندارم ، تنها هستم، احساس جداییچه جوري مرده بودیم؟ حوصله . مرده بودیمشویم قبالًمی

زند، من کسی را ندارم، از وقتی که جاندار شدم خودم دیگر جان نمیزنند؟ هیچ کس به من تلفننمیبه من سر

رسندمیخواهید دید مردم که به شماشما اگر جاندار بشوید به زندگی زنده بشوید و عمق زیادي پیدا کنید . دارم

اگر شما توانند به شما بدهند یا بگویند که شما جاندارتر بشوید نمیهیچیخواهند جان شما را کم کنند، مردم می

خیلی از بزرگان مثل موالنا من مطمئنم وقتی تنها بودند خیلی شادتر بودند تا مردم بیایند . خودتان جاندار باشید

. را بیاورندن  شاآه و ناله

خوب یک کسی که از جنس حضور است چند نفر آمدند با خشم با ناراحتی و گرفتاري که آه و ناله آوردند، حاال او 

تواند خرد و آرامش و شادي را در آنها بدمد آنها را سر توازن بیاورد سر عقل بیاورد که میبا آتش نشان شادیش

هستید اینها چیز نیستند اصل شما هستید، شما جاندار هستید، بر هر ناراحتاش این چیزهایی که شما در باره

دان به همان ارزي، شما ارزش ات به اندازه خداست تو به یک چیز کوچولو نلرز، این آرامش و میلرزيمیچه که

کنند او را میکنند، دارند سعینمیشوند، ولی مردم به بینهایت او اضافهمیکنند مردم آراممیخرد را آشکار

. اوشیوهبراي این که بینهایت ریشه دارد، از چی؟ از . آیدنمیبکشند  بیرون، او در

او کار کند همین، همین دیگر شیوهشما صفر بشود شیوهتوانید بکنید که میشما کاري. کندمیاو کارشیوهدائماً 

آشتی کنیم، مقاومت نکنیم، دیدید دارید مقاومتبراي این کار همیشه باید با اتفاق این لحظه باهم کاري نداریم، 

خودم استفاده کردم، حاال من شیوهکنید آرام بشوید بکشید عقب معذرت بخواهید، بگویید ببخشید من از می

کند در حالی که من من صفر است عقل من هم صفر است و این کهمیاو کمکشیوهاو، حاال شیوهبرم به میپناه
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ولی . دانیدنمیآید شمامیاوشیوهوقتی . دانمنمیدانم گفتنم راحتم، هیچ گرفتاري ندارم،نمیبادانمنمیگویممی

. دانیم و با این ندانستن راحت باشند، تعدادشان نادر استنمیتوانیم پیدا کنیم که بگویندمیما آدمهایی را

تو؟شیوهازکمربنددچنین******گردونچرخقبايازرقچرا

کند در دو بیت آینده موالنا به انسان غمگین و پژمرده میگوید حقیقتاً به ذهن اشارهمیگردون وقتی موالنارخچ

کند که قباي کبود تقلبی پوشیده، وقتی بینهایت سکون بینهایت ریشه داري، بینهایت عمق داري میاشاره

بینید که تند تند میبراي اینکه فکرهادر حال گردش، ذهن در حال گردش است چرا؟ شود با ذهن میآغشته

چرخد، میآید پس ذهنمیآید فکر بعد فکرمیشوند براي اینکه یک جوي آبیمیعوض

و قباي ازرق پوشیده، ازرق یعنی کبود، کبودي عالمت ریا است دروغین بودن است، حاال دروغین بودن دو جور 

دانند من ذهنی توهم است من ذهنیشان را نمیها شود، خیلیخواهد دروغین بمیاست یا هوشیارانه که آدم دلش

گوید چرا من ذهنی انسانهایی که من ذهنی دارند ومی.شوندمیدارند بیدار. دانندمیفکرهایشان را اصل

تو این طوري کمر بستند؟ شیوهچرخند از می

چرا ما رفتیم در ذهن از جنس هوشیاري . تو ستیزه کنندشیوهاند؟ با تو ستیزه کنند با چرا انسانها کمر بسته

چرا ما . کنیمنمیاو توجهشیوهچرخیم و به میافتیممیجسمی شدیم و لحظه به لحظه داریم لحظه به لحظه اتفاق

. شودمیگوید که این کار سبب خونابهمیچرا؟ عدم شناسایی عدم اطالع،او مخالفت کنیم؟شیوهکمر بستیم با 

تو؟شیوهازجگرخونابهبه*****شامهراستسرخشَفَقرويچرا

تا بحال کردیم، هم فردي هم او مخالفت کنیمشیوهتوانیم با نمیشود ما بصورت من ذهنی چرخندهمیپس معلوم

، ما یعنی گیردمیجمعی؛ جمعاً ما ما داریم، من من دو تا جزء دارد یکی من ذهنی شخصی من یکی قسمتی از ما

از آدمها دور هم جمع شدیم بر اثر یک سري باورهاي مشترك که با آنها هم هویتیم یک ما درست یک تعداد

10کردیم و ما پشت من ذهنی من است سرمایه من به جاي اینکه خدا باشد ما است و ما و حس ما که من مثالً با 

به من احساس دانش دروغین و میلیون نفر یک چیزي را دوست دارم 10کنم یا با میمیلیون نفر یک جور فکر

کنم پس میکنندپس من هم درست فکرمیمیلیون نفر اینجوري فکر10گویم میدهد میینغحس امنیت درو

پشت تو خدا اند پس اینها پشت من اند، حاال اینها پشت توکنندمیمیلیون نفر اینطوري فکر10. دانممیمن

.ت دروغین استنیست چه فایده دارد این، و این حس امنی
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آید از سر ستیزه ما میشود که خورشید ایزدي که از آن ورمیگوید شفق سرخی آسمان موقع غروب استمی

آوردمیاو هر چیشیوهاو را که شیوهیعنی چی؟ یعنی ما انرژي و برکت را کند میالق شام ما غروبتتوي با

س این خورشید و این نور خورشید بجاي اینکه این لحظه کنیم در اقالم من ذهنی پمیگیریم سرمایه گذاريمی

شود، سبب بوجود آمدن میرود در باتالق من و سبب خیزش من ذهنی و عقل من ذهنیمیزندگی بشود فرو

دار شدم،شیوهشود من حاال دیگر میمنشیوه

نی که من نشناختم که من تو تا زماشیوهپس . ولی رنگ شفق سرخ است، به چی آغشته است؟ به خونابه جگر من

گیرم که مینباید برکت تو را بگیرم و حیف و میل کنم سبب خواهد شد که من خون جگر بخورم، من االن دارم یاد

گیرید و سرمایه گذاريمیتو کار کند، فرقش این است که وقتی آن انرژي و آن برکت راشیوهاجازه بدهم 

گویید من، میشوید با خشم با ترس با گرفتاريمیشوي، بلندمیبلندکنید در یک باشنده ذهنی و هیجانی  ومی

هم پر از خرابکاري اش شیوهبی ارزش استکه آن وجودش هم من دانش دارد ولی دانشش چیه؟ مفرغ است 

ما چیزي نخوردیم،است، غیر از خونابه جگر، غیر از خون دل

ان بیاید، که چه جوري با خودتان دعوا داشتید با مردم دعوا او یادتشیوهشما قبل از اینکه چشم باز کنید از 

رفتید به یک مجلسی میخواستید نشان بدهیدمیداشتید، در مقابل هر چیزي مقاومت داشتید خودتان را

، حاال کی به من شودمیهوشیار از من ذهنی خودتان بودید که این من ذهنیِ من این منِ من چقدر تحویل گرفته

، کی به من تعظیم کرد احترام گذاشتند به من یا به دیگران احترام گذاشتند، اینها من ذهنی آگاهی سالم کرد

گذارد شما زندگی کنید، عوض این که من رفتم مهمانی به من خوش بگذرد من راحت نمیخیلی بده خیلی مضره

کند، کی خوب نگاهمینگاهکند، کی بد میباشم آرامش داشته باشم حواسم به این است که کی به من نگاه

.توستشیوهمن ذهنی ندارم شیوهحاال دیگر . من ذهنی من اینطوري استشیوهبلی براي اینکه . کندمی

توشیوهازبصرمنگرفتم*****جستهمیاستارهماهتشیوهز

قاومتم در این لحظه به مثل ماه تو ستاره یا جرقه خالقیت جست وقتی موازي با تو شدم وقتی مشیوهمی گوید از 

صفر رسید تو جرقه خالقیت را به فکرهایم انداختی، االن فکرهایم نو هستند بکر هستند، فکرهاي تکراري 

بینم، این فکرهاي جدید دیگر تکرار آن میکنم، بنابراین من بینایی گرفتم االننمیقدیمی دیگران را تکرار

. تویوهشفکرهاي قدیمی نیست و این از کجا آمد؟ از 
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خواهد جاندار کند، تن ما را سالم کند، احساسات ما را میخواهد خالق کند، جان ما رامیفکر ما رااو شیوهپس 

گویم من با رنجم میشوممیدهید؟ یک سئوال ساده از خودتان بکنید، بگویید من بلندمیلطیف کند، شما اجازه

من بوده این شیوهران با عیب جویی با عیب گویی، غیبتم که االن با خشمهایم با حسادتم با آرزوي بدي براي دیگ

او لطافت و بینش و شیوه. او جاري بشودشیوهبهتره یا من بیایم لحظه به لحظه با اتفاق این لحظه آشتی بکنم 

کنم، مینکردم االنمیدیدم، قبالً تقلیدنمیبینم کهمیخالقیت فکرهایم و زندگی جدید است من چیزهایی االن

گوید که چه کار کن، هر لحظه فکر جدید عمل میاو هر لحظه به منشیوهبراي اینکه همین بصر همین بینایی از 

.کنممیجدید زندگی جدید جانداري جدید را تجربه

د به تابش بینهایت دارشیوهمانی میماه تو، تو مثل ماهشیوهگوید از میکه ماه را با ستاره نسبت دادهمی بینید 

یادمان باشد محدودیت من ذهنی ما . جهد و در من جست و چشمهایم بینا شدمیهمه و هر لحظه ستاره خالقیت

رساند، شما حداقل با یک عقب کشیدن و ناظر بودن به زندگی قبلی تان نگاه کنید ببینید از نمیرا به  این جا

تی در شما بوجود آمده؟ و براي این تغییرات کنید به این ابیات چه تغییرامیخوانید و عملمیوقتی که

آن یکی جو که .  این بصر شامل قدردانی، لطافت، شکر و قدرشناسی هم هست. شکرگذاري کنید، بگویید شکر

دهی؟ من باید از همه بیشتر داشته میطلبکاري بود اندازه نداشت، هی بده بیشتر بده چرا کمشیوهمن بود شیوه

. خواهم، حقم استمیکنم بیشتر از همهمیکارطلبکارم، کمتر ! باشم

فهمیدم به نمیخواستم،میکردم ولینمیفهمیدم، کارنمیقانون جبران را! دانستم بسنجم حقم چیهنمیهیچ

او را به کارشیوهکشیدم نمیکردم زحمتنمیدهند، کارمیکشم  به منمیکنم زحمتمیکه کاراي اندازه

خواستم، براي همین است من به اینجا رسیدم، در چهار بعدم به انحطاط رفتم، مریض شدم هیچ یمبردم ولینمی

شد از میجرقه خالقیت در آن دوران نجهید، تکرار مکررات بود، آن دوران را که فکرهاي تکراري هر روز تکرار

کردید بیاد میتجدیدگذشت خیلی هایش هم فکرهاي مربوط به دردهاي گذشته بود، دردها رامیذهن شما

راضی باشید، راضی باشید ما همه راضی هستیم، شکر گزار هستیم لحظه به . آورید اگر رها شدید شکر کنید

کنیم داریم یادمیشکر. همین امکان را که داریم راضی هستیم. کندمیاو دارد زندگی ما را درستشیوهلحظه 

گیریم،می
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خواهیم نمیرود،میخواهیم، قانون جبران یادمانمیهستیم بیش از حدلبکار نیستیم، هر موقع طلبکار ط

من ذهنی ما را باالخره به شیوه. من ذهنی استشیوهاو نیست شیوهخواهیم بدانیم که میزحمت بکشیم ولی

.نباید ادامه بدهیم. کشدمینابودي

وتشیوهازپسر،خوبیچنان***استمحالاینخودتوهمچوخوبیبه

تو، این شیوهرا درك کنم از ها توانم این زیباییمیتوانم به بینهایت و ابدیت تو زنده بشوممیمی گوید این که من

من به زیبایی تو برسم تو در من به خودت زنده بشوي من عقلی را . و عقل من محال بودبوسیله من ذهنی من 

تو کرد، براي من شیوهاین را آن عقل دسترسی داشته باشمکند به میپیدا کنم که تمام این کائینات را اداره

، است و هر دو به یک معنی است پسر بگویید مثل اینکه خدا پدر چنان خوبی به سرها بعضی نسخه. محال بود

به سر این این زیبایی این خالقیت این فکر بکر این فکرهاي . شبیه خودش ساختهاي ماست از ما یک باشنده

.توشیوهما تولید بشود آخر این از کجا آمد؟ از بزرگ بر سر

وجود دارد ممکن است که اي شیوهکنید که یک همچو میشناسید و یقین حاصل میاو را داریدشیوهپس شما 

حس عدم امنیت ما، عدم امنیت درونی که یاد گرفته به دیگران متکی باشد به جمع متکی باشد آویزان بشود از 

گوید من می،خودش چسبیدهشیوهاو را اجرا کنیم، برخی از ما هنوز به شیوهی اجازه ندهد ما چیزهاي این جهان

روند، این آدمهایی میگذارندمیکنممیشوم، این آدمهایی که من کنترلمیکنترل و ترس را بگذارم کنار بدبخت

خواهند در میمانند، هر لحظهنمیل شماروند زیر کنترمیگذارند ومیکنید باالخره شما رامیرا که شما کنترل

بروند و بروند، 

خواهند پیش شما راحت باشند مثل اینکه لحظه به میماند، مردم دنبال فضاداري هستندمیکی زیر کنترل شما

شما که فضاي شادي و خوش آمدید به فضاي شادي و آرامش من، لحظه بگویید که خوش آمدید به حضور من، 

او متکی باشید چرا که شما اصالً او شیوهبه کنترل و ترس متکی نباشید به . ، کنترل و ترس داریدآرامش ندارید

.هستید

توشیوهازحشَروینعاشق،ز****سوزنيجانباشدانبوهیز

یاد شوند اینقدر زمیکه به تو زندهمی گوید تو باالخره انسانها را به خودت زنده خواهی کرد وتعداد این عاشقها 

عاشق همه جا را ،عاشقزسوزنيجانباشدزانبوهی یعنی از زیادي. خواهد شد که جاي سوزن انداختن نباشد
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ما آمدیم در این جهان مدت کوتاهی بجسبیم به چیزها خوب .شناسیم که از جنس چی هستیممیگرفته یعنی ما

ه بشویم، همین که به او زنده بشویم با او به وحدت ان چیزها درد بدهند به ما، ما خودمان را آزاد کنیم به او زند

االن هم بالقوه عاشق هستیم هر انسانی بالقوه عاشق است یعنی قابلیت این را دارد که با . شویممیبرسیم عاشق

توست شیوهخدا یکی بشود، و این انگیزش و این زنده کردن و برانگیختن انسانها از من ذهنی به جرگه عاشقان 

دارد قانون تکاملی زندگی و منظور از آمدن به این جهان را . همه انسانها را به خودت زنده خواهی کردیعنی تو

انگیزد، میکند برمیدهد و این که این کار سرنوشت ماست، نباید مقاومت کرد، او دارد شما را زندهمیتوضیح

. خودششیوهشیدن بیرون با برانگیختن یعنی بلند کردن شما از من ذهنی، بیدار کردن شما و ک

او را شیوهخواهید میزنیدمیشما حدس. او را اندازه نگیر حدس نزنشیوهگوید که میحاال مرتب در این غزل

بدانید که خدا . شماستشیوهاو نیست که؛ شیوهاو فقط فکر نیست که، اگر شما بدانید دیگر شیوهفکر کنید 

ی یا خواب ذهن یا خواب درد است به یک حالتی زنده بودن به خودش بی بدنبال برانگیختن شخص شما از مردگ

.خودش، بدانید شک نکنیدشیوهجانداري با دردي بی ترسی؛ حس جاودانگی  

توشیوهازشروشورهزاران*****عشقعالماندرآمدچونعجب

د و شما با او یکی شدید هزاران عجب چگونه آمد؟ وقتی عشق آم! کند که با فکرت حدس نزنمیباز هم تاکید

ما فقط انگشت به دهان ماندیم با تعجب این ! دانیمنمیشور و شر در شما پیدا شد در عالم پیدا شد، چه جوري؟ ما

آید این راحت زندگی کردن در زندگی شما، این روابط زیبا و قشنگ با همسرتان میتحوالت که براي ما دارد پیش

شادي میل تان با دوستانتان با مردم از کجا آمده؟ این راحتی شما این آرامش شما این حس و با بچه هایتان با فا

بی سبب شما این شور شما این حس پذیرش شما این که در این بحر در این بحر همه چیز بگنجد از کجا آمد؟ 

شد، نمیشد هیچ چیز جانمیفضاي درون شما را کی باز کرد؟ قبالً هیچ کس جا

ثل یک اتاقی بود که تمام لوازم خانه را کذاشتند داخلش پر پر براي هیچ چیز جا نبود، االن شما به اندازه قبالً م

اش بینهایت است فضادار شدید، این فضا را کی باز کرد؟ این فضا شد مرکز شما، این فضا آسمان بی ابر که اندازه

ین فضا خالق است، این فضا برکت دارد، سالمتیجاندار است این فضا پذیرنده است، این فضا راه حل دارد، ا

کنید، نمیآورد، هیچ یک ذره استرس ندارید دیگر، هیچ نگران نیستید هیچ اضطراب ندارید، هیچ حس خبطمی

نیست  ام بسحس . کنید نقص ندارید آن حس نقص از بین رفتمیتمام در واقع خودتان شدید و حس تمام بودن
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، اینها خواهممیخواهم تایید بیشتريمیحسرتم به این و آن است توجه بیشتريچشم محتاجم کافی نیست 

. او هیچ تعجب نکنیدشیوهاز چی؟ از . رفت

توشیوهازبشراینبِدرد*******دمهربهآویزيپردهنهاگر

آید موالنامیدو بیتی کهدرد، حاال در این میدر هر لحظه این بشر که من ذهنی استمی گوید اگر پرده نیاویزي 

شود، و این بیداري ما یا جریان آمدن ما به این جهان میخواهد بگوید که این پرده من ذهنی یواش یواش کمترمی

شود پرده ایجادمیرود توي ذهن هم هویتمیآید جهانمیو زنده شدن به او به این ترتیب است که هوشیاري

دارد یواش یواش، وقتی میخودش برشیوهرا به ها و خدا، یواش یواش پردهشود بین او که از جنس خداست می

شود همه را نمیکنید یک دفعهمیدارد شما با شادي آن پرده عادتمیرا که براي دارد هر پردهمیرا برها پرده

کند دارد شما میما کارکند به صالحدید خودش و به صالح شمیاو آرام آرام دارد کارشیوهکنید میبردارد، توجه

.دهدمیرا پرورش

خواهم زنده بشوم حاال فهمیدم هر چه زودتر بهتر، میشما با من ذهنیتان نیآیید بگویید که این لحظه به زندگی

داند شما چقدر مقاومت دارید، چقدرمی، اواو تن بده، تسلیم بشوید صبر کنیدشیوهنه این حرف را نزن، به 

گفت با جفا میتوانید تحمل کنید؟ یواش یواش، هفته قبل داشتیممیکنید، چقدر شادي را االنتوانید تحملمی

.دهد به آرامشمیآمیزد یواش یواش شما را عادتمیبیامیزیم،  شادي را با جفا

او شیوهاکثر مردم دنیا اضطراب دارند، نگرانی دارند آرامش ندارند، پریشان خاطرند اگر این آدمها تسلیم شوند 

شود یک دفعه نمیپرده را ما ساختیم ولی به پشت پرده عادت کردیم. کندمیخودش زندهشیوهیواش یواش به 

اگر نه پرده آویزي، پس خدا وضعیت شما را به خوبی. آویزيمیگوید پرده را هم تومیاین پرده را برداشت،

محال است نبیند پس این حرفها ! کردمیما رسیدگیآمد بهمیبیند، شما نگویید خبر ندارد اگر خبر داشتمی

کند و هر دفعه که میچیه؟ شما و او یکی هستید، شما آمدید یک پرده ضخیمی درست کردید یواش یواش نازك

، خودش داردمیکنیم یواش یواش کل پرده را برمیشود ما عادتمیبهتر...شودمیکند یک کمی بهترمینازك

. توشیوهدریدیم ما از میگوید اگر پرده نبودمی.داردمیبر

او کار کند و دیگر شیوهبلی، ما تصمیم گرفتیم با او همکاري کنیم، اجازه بدهیم توانیم با او همکاري کنیم؟ میما

آورد این لحظه اتفاقی را براي ما اتفاق بیافتد با اتفاقمیکنیم وقتی اومیدردهاي بیشتر نسازیم همکاري
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کنیم و یواش یواش خودمان را آزادمیگوید و شناساییمیکنیم ببینیم این اتفاق به ما چیمیستیزیم نگاهینم

خواهید زودتر برسی کمتر ستیزه کن، ولی من ذهنی ات یک دفعه نیاید میشما. کنیمنمیکنیم، هیچ ستیزهمی

! دشونمیخواهم به خدا زنده بشوم و گرنهمیباال که همین االن

توشیوهاززبروزیرشود******عالمجملهنباشد،غفلتاگر

یادمان باشد این جهان، االنداندمیغفلت هم هویت شدگی با جهان است موالنا غفلت را تا حدودي الزم

چه خوانیم راجع به غفلت مطلب دیگري خیلی مهم است که ما به این نکته موالنا توجه کنیم که غفلت را در می

برد، ما در اثر هم هویت شدگی و خواب ذهن بودن و خواب درد بودن االن یک جهان درست کردیم میمعنی بکار

این جهان بر اساس ستیزه و مقاومت است، همین االن ما انسانها یک سیستم زندگی درست کردیم که بر اساس 

هواپیماهاي جنگی و سالحهاي مخوف رود بهمیمقدار زیادي از بودجه کشورها. ترس است عدم اعتماد است

ترسند از همدیگر، و به بحث و جدل و سیاست بازي و دروغگویی و اقتصاد هر چه بیشتر بهتر و میساختن که

. براي این که در مقایسه هستیمخالصه یکی را از رونق بیاندازیم تا ما خودمان باال بیاییم 

گوید ما باید از نو یک عالم و آدم دیگر بسازیم، خوب میفظحا. به هر صورت این جهان زاییده من ذهنی است

بینید که چقدر سخت است این جهان را میدارد،میرا برها خدا بخواهد این جهان را عوض کند یواش یواش پرده

عوض کردن، این جهان براساس ترس و ستیزه بنا شده، ساختارهاي اقتصادي اجتماعی همه ساختارهاي ما بر 

.خواهیم بسازیممین ذهنی بنا شده، ما یک عالم دیگرياساس م

ماهش خوب است که آدم آنجا بماند بیشترش غلط 9می گوید اگر غفلت نبود، غفلت درست مثل رحم مادر است 

آید بیرون ولی اگر در میماه از شکم مادرش9این توازن را ما گم کردیم، حاال انسان یاد گرفته که پس از است  

یک رحم دیگري ! شود کهنمیکند؟ آقامیماه باشد چه فرقی20ماه باشد 12گفت حاال میکردمیفلتآن هم غ

غفلتش خوب است، انسان خیلی چیزها را در آن غفلت در من است بنام ذهن آنجا هم یک مدتی خوب است

کند، درست مثل میظیماو تنشیوهگیرد ولی بیشتر از حدي خطرناك است بد است این توازن را میذهنی یاد

خواهد ببیند چقدر فلفل چقدر نمک و چقدر بقیه چیزها را توش بریزد، مییک آشی است که یک آشپز خوبی

.توازن از هر چیزي چه قدر
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رویم  دیگر درست نیست، ولی اگر جمع تسلیم شود میغفلت به صورت چیزي که ما االن داریم در جهان پیش

را بردارد و این جهان را که بر اساس ترس ساخته شده تبدیل کند به جهانی که روي ها او یواش یواش پردهشیوه

او شیوهآنهم او کار مشکلی استشیوهاو ساخته بشود، تبدیل این جهان ترس به شیوه، روي عشق ساخته بشود

پس. در من ذهنی بمانیمتوانیم بفهمیم که چقدر بایدنمیبا من.توانیمنمیتوانیم، با مننمیکند مامیدرست

او شیوهکند که هر چقدر در اشل کوچکتر شما روي شخص خودتان اجازه بدهید میبینیم که دارد پیشنهادمی

کند شما را از جنس خودشمیبرمی دارد کم...دارد برمی داردمیغفلت را برهاي کار کند یواش یواش پرده

غفلت یعنی اقامت در ذهن، هم هویت شدن با ایم،ازه کافی غفلت داشتهکند هوشیارانه، ولی ما در جهان به اندمی

.سال آنجا باشد12–10چیزها، علی االصول انسان نباید بیش از 

تو، راجع به غفلت االن دو تا مطلب خواهم خواند     شیوهشد از میمی گوید اگر غفلت نبود همه عالم زیر و زبر

توشیوهازدروبامگردبه**** شیداچوتبریزي،شمسچرایم؟

بهشمس تبریزي مثل مشتاقان شیدا، عاشق، دیوانه، پر از شوق  اي دیگر مشخص شد معنی اش، چرا هستم؟

ردتوانید میپس حتی شما. او خرد او، زندگی او یا از درشیوهآید پیغام میکنم که یا از باممیفکردروبامگ

نویسد از بام، از در معموالً یکی میقات است بام یک دفعه او رو ذهن شما تن شما هستی شمابگویید در واقعاً اتفا

اتفاق با شما حرفدهد میاو را به شما یادشیوهپذیرید اتفاق میآید اتفاق رامیآید از در یک اتفاقمیتو

شیوهانه به بام و در است که االن پس شما هوشیارانه چنان طلب شیدا گونه دارید همه حواستان هوشیار. زندمی

خواهید میخواهم چیزي بشنوم، در حالی که موازي با او هستید مثل اینکهمیآید درست مثل اینکه منمیاو

افتد میحتی اتفاق. آیدنمینویسد به ذهن شما؟ از بیرونمیگوید به گوش شما؟ چیمیچیزي بشنوید چی

زند میچیه؟ با شما چه حرفیاش آورد شما اتفاق ناگوار را بپذیر ببین معنیمیودگوید اتفاق را آن بوجمیموالنا

این اتفاق؟  

او مرا به او زنده خواهد کرد من شیوهچرایم؟ چرا هستم؟ براي این که تبدیل به شمس تبریزي بشوم براي این که 

تو قضاوتشیوهتو چیه؟ روي شیوهنم خواهم ببیمیگویید،میخودم را گذاشتم کنار، این را شماشیوهتمام 

تو هستم، شیوهمن تماماً در اختیار . استاي شیوهدهم این چه نمیتشخیصام کنم، با عقل ناقصنمی



Program # 644گنج حضور644برنامه شماره 

21: صفحه

تواند میکردید که یک نیرویی آن پشت هست که شما راخوانید یقین مییعنی شما از زمانی که این ابیات را

از تقلیدآورد میو بی عقل نیست که همه اطالعات را از شرطی شدگیفقط این من ذهنی سبک . هدایت کند

گوید من ذهنی، شما شناسایی میآورد این اطالعات کهنه است پوسیده است این چیمیآورد از گذشتهمی

اآلنشیوة اوحالیکهدرگوید خشم شما رنجش شما کینه شما به شما آخر چه عقلی است این؟ میکردید چی

دهدارمچشمتادو، هشیارانه، شوقوشورازپر، هادیوانهشیداهامثلعلتاینبه، کندکمکشمابهستآماده

دیگر؟ نویسدمیچهذهنمدر؟ گویدمیچیمنبهاو؟ ایدمیچیلحظهاین؟ ایدمیچیاآلن، کردمقرضهمراتا

من آمدمیفکرکهموقعان. استشدهتماماویگردگذردمیمنذهنازکهفکرهایی، کنمنمیتکراررافکرهایم

، استخوردهبربه من، من رااستکردهناراحت؟ گفتهچیمنبهکسیچهکهافتادمییادم، جهانبهبردمیرا

.شدمشیوة اوتسلیممن. انداختمشناختمرااینها

غفلت

کردیمصحبت، نشودبیشترحديیکازفلتغکهاین هستاش جنبهیکغفلتموضوعاین، غفلتبهراجعاما

یکازجایییکتا، استالزماین، شوندمیهویتهمذهنیاقالمبا، همه، شودمیذهنواردآیدمیانسانکه

بیشترغفلتاستشدهسالتانپانزدهشانزدهدیگرشمااگریعنی. بشناسیدشماداردضررغفلت، بعدبهجایی

بعید، برسندحضوربهسالگیشانزدهپانزدهدرمثالًانسانهاییکهکنیمنمیزندگیماايجامعهدر، داردضرر

. استخوبخیلیبرسنداگرولی، است

، زندگیشازببردلذت، کندجوانیتواندمیهنوزجوان، راآدمکندنمیخشک، گیردنمیانسانازرابازيحضور

،رنجشوخشمجايبه، شودمیخالقفکرش، کندمیرشدجسمشاخدبرکتبا، شودمیبزرگخدابرکتباولی

به، شیطانبانهستههمراهخدابا، شودمیبزرگزندگیلطافتبا، کندمیانباشتهرازندگیلطافتآیدمی

درتواندمی،کندمیکوچکرامن، استکردهشیوة اوگویدمی،کردممنگویدنمیزندگیشدررسدمیهرچی

ذهنیمنما، بشودبزرگترذهنیمنو، بشودزیادشغفلترفتهرفتهاینکهنه، باشدنداشتهمناصالًالگیسسی

.گویدمینفهمیدیمشدیم ولیمریض، بعدمانچهاردر. کردیمبزرگتر، کردیمبزرگتر، کردیمبزرگتررا

کی پی ایشان بدان دکان شدي؟****گاو، گر واقف ز قصابان بدي

،رودنمیدکانبهدیگر قصابدنبال، بکشندشخواهندمیقصابهاکهبداندذهنیمنیعنیگاواگریعنی
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، باالبرویدنردبانییکازخواهیدمیکهدانیدمی،سالتان هستبیستمثالًحاال، دیگر ذهنیمنبعنوانشمااگر

ازرانردبانخواهندمیموقعییک، رویدمیرویدمیهیباالرویدمیکهجایییک ولی، استمنیتنردباناین

اینچون، افتادخواهیآنجااز، ببینیدآسیببایدبیشتر، برویدبیشترچقدرهرو، کنندارهیا، بکشندپائین

استمقام، رودمیبینازدارد، هستچیهرشماهاي شدگیهویتهم، هاستشدگیهویتهمنردبان، نردبان

ممکن، دهدمیدستازراجوانیش، دهدمیدستازرااش خوشگلیموقعییکاستجسم، رودمیبینازدارد

دهدمیعلفگاوبهگویدمی،کنیدمیزندگیباهاشانولی، رویدنمیباالاینهانردبانازشما، شودمریضاست

.دفروشبراگوشتشبکشدکندچاقشکهقصاب

ادي شیرشان از چاپلوس؟یا بد****یا بخوردي از کف ایشان سپوس

شیریا، خوردمیسبوس، خوردمیغذاقصابدستازیا، جویاپوستۀ گندمیعنی، سبوسهمانیعنیسپوس

باالخره، بکشدذهنی هستمنایندنبالزندگیباالخرهکهدانیدمیشمااگر، قصاببهچاپلوسیرويازدادمی

، نیستیدنه؟ هستیدتأئید؟ هستیدتوجهدنبالهمباز؟ کنیدمیچاقراتانذهنیمنهمباز، رفتخواهدبیناز

گر ز مقصود علف واقف بدي***ور بخوردي، کی علف هضمش شدي؟

زودتربشودچاقزودتربخوردچقدرهر، بشودچاقکهدهندمیراعلفاینکهدانستمیگاواگرگویدمی

،یدفروشمیرادادنپزوتوجهوتائیداگرهمشما، کردمیهضمشراحتوخوردمیعلفهمباز، کشندشمی

اینکهکنیدنمیفکر، شویدمیچاق، کنندمیتعریفشماازهیمردم، شویدمیبزرگتر، شویدمیچاق، خوریدمی

؟قصاب، داردمقصوديیکشدنچاق

چیز تاپنج؟ پرسدمیشمااز؟ چیزتاپنجاهبایااستبهترکوچکهمآنچیز هم هویت بشویمتاپنجبااگرما

، باشندمهمخیلیآدمبرايچیزهااینکه، چیزهایییکبابشودهویتهم، بشودوابستهآدماگر، کوچکهمآن

اینطوري؟ استخوباین، کنمزندگیتوانمنمیمننباشدآدماینیاکنمنمیزندگینباشنداینهاکهکندفکر

شدنشمتالشیو، بشودمتالشیبایدذهنیمناینروزيیکباالخرهکهدانیدمینشما؟ استخوبشدنچاق

وگذراچیزهاياساسبرمااینکهاصالً، بشودمتالشیبایدذهنیمنهر، بدانیددانیدنمیاگر؟ بودخواهدسخت

بچهدخترمثالدتوانمیبچهیک، استموقتیچیزیککهاستاینمعنیش، سازیممیذهنیمن، رفتنیبیناز

گمرااینهاباباکهبگیردیادهمبعدش، بشودهویتهماش چرخهسهباچیزتاسهدوباعروسکشباتوانستمی
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کهوقتینیستالزم، دیگر تمرینبعنوان، کشیدیماینهاازراهویتمان، اینهاوفالنشکستیکیشآن، کردیم

من، برودشخصایناگرکهبشوموابستهاینقدر، بشومهویتهممردیکبا، شودمیسالمسی، شوممیبزرگ

زندهخدابهخواهممیمن، بشومخواهمنمیهویتهم، بشوممریضیا، نبردخوابمروزوشبیا، بشومنابود

خالصه، کنمزندگینفریکباچسبیدن عدمووابستگیعدموفضاداري، یکتاییحس، عشقرويبشوم از 

استغفلتین جهان، خود پس ستون ا

چیست دولت، کین دوادو با لَت است

انسانغفلتروي، شدهساختهاینطورکهجهاناینیعنی، استغفلت؟ چیهجهاناینستونگویدمیپس، بله

گویدمیحافظ؟کنددرستجدیديجهانیکوبریزدبهمراجهاناینخواهدمیزندگیآیا، استشدهساخته

، دیگرگویدمی، حافظآدمینوازوساختببایددیگرعالمیبله، گویدمیراهمیندارد، بلهگویدمیوالنامبله، و

داردذهنیمننه، استزندهحضوربهکهاستآدمیجدیدآدم، جدیدآدمیک، کنیمدرستبایددیگرعالمیک

، سیلییعنیلت، بخورسیلییکسربدو آخربدوبدوبدو؟ چیهغفلتایندولتحاال، ستزندهکنترلوترسبه

.لت، ریزدمیسرآخربدوبدوبدو

، اوشیوهنکنیدفکرذهنیمنباشماکهاین، کجابهگردیممیبردوباره، فهمدمیراغفلتمیزانعاقلانسانپس

غفلتبایدهوشیارانهوگاهانهآالبته، داندمیاوشیوهبکنم؟غفلتبایدچقدر، خوردمیچیزهااینبهاوشیوهاین

دسترويدستتوانیدنمیفرداازدانیدمیراچیزهااینوشنویدمیموالناازراچیزهااینشمایعنی، کند

بادارمفرقمنمگر،کنندمیراکارهااینمردمهمهکهبگویید، بکنیدراقبلیکارهايهمانبگذارید بشینید یا

یعنیدولت، خوردنمیدردبهغفلتدولتپس.دانندنمیها آندانیدمیراها اینشما، یددارفرقشمابلهمردم؟

سرآخرباالخرهبدوبدوبدوگفت، آوردهخوشبختی، آوردهبختینیکمابرايذهنیمنمثال، مثالبختینیک

ها شدگیهویتهماینازبعضیاوقاتبعضینهیابشود حاال؟چیکه، میريمیاالنتابدوبدو، هابمیري

بله، خوریممیسیلییکماافتدمیکهکدامهروافتندمی

جز درین ویرانه نبود مرگ خر****اولش دو دو، به آخر لَت بخَور

احمقوجاهلصورتبهیعنیبمیرد،خرمثلآدماینکهجزویرانهایندرو، بخورسیلیآخرشبدوستبدواولش

توانیممیما،بمیریمذهنیمنبهنسبتآدممثلتوانیممیماداردوجودالبته، نداردوجوددیگر زچیهیچبمیرد
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مثنوياالنودیگراستبسخداازسیلیباردویکبار، نخوریمسیلیتوانیممیما، کناربگذاریمرابدوبدو

.بشنویدشماگفتنیکبارباگفتکهشداینبرقرارمانششمدفترمثنويدرکهدانیدمیکهخواندخواهیم

ببینید، گویدمیموالناکهطورایناستمهمیچیزغفلت. بخوانیمهمدیگريچیزغفلتبهراجعدهیداجازهاما

اشتباهاستممکنمامثالحاالکهگویندمیها بعضی، استمادررحممثلگفتمولیاستالزممابرايغفلت

مادرمانشکمماهنهازبیشترکهحاالکهبگوییمکهاستاینمثلدرست، نکنیمغفلتاولازاصالبکنیم

توازن، استدرستتوازن،نیستدرستاین، خوردنمیدردبهاصالمادررحمومادرشکمپسباشیمتوانیمنمی

:گویدمیصورتهربه، استدرستاوشیوهو

2060مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

اهللا علیه و سلم که سرِّ باران امروزینه چه اهللا عنها از مصطفی صلیپرسیدن صدیقه رضی- 102بخش 

بود؟

وآمدهبارانکهدادهتوضیحهمقبالالبته، آمدهبارانیعنی، بودچهامروزبارانسرکهرسولازصدیقهپرسیدن

:گفتبله، استدیگريبارانانباراینگویدمینشديخیسچطورشماگویدمیخانمش، نشدهخیسرسول

حکمت باران امروزین چه بود؟**** وجودةزبداي که: گفت صدیقه

استمعلوم، بودچهباریدهکهامروزبارانحکمتیاسر، وجودعالمبرگزیدهاي کهگفت، استعایشهلقبصدیقه

چهبهاینحضورتشعشعاینوبرکتاین، دآمتوطریقازباراناینکهامروزیعنی، بودهغیبیبارانبارانکه

.استغفلتسرصحبت، دهدمیتوضیححاال، بوددلیل

بهر تهدیدست و عدل کبریا؟*****رحمت بود یاهاي این ز باران

الهیقهروتهدیدبارانیابودرحمتبارانآمدکهبارانیاینشدکهتشعشعیاین، آمدکهبرکتیاینگویدمی

.خدایابزرگی، عظمتیعنیریاکب، بود

یا ز پاییزيِّ پر آفات بود؟*********این از آن لطف بهاریات بود

، کندمیخشککهبودپاییزيآفاتپربادهايازیاآوردمیبوجودرابهاريهاي گلکهبودلطفیاینگویدمی

، خدالطفازیابودقهرازیعنی
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کز مصیبت بر نژاد آدم است******این از بهر تسکین غم است: گفت

کهکردهایجاددردآنقدربشرچونبزرگان،کهشودمیمعلومبود، پسلطفجنسازآمدکهبارانیاینگفت

این. موالنامثلبارد،میلطافتبارانداردها انسانغمتسکینبرايبزرگیهرشده،غالبآدمنژادبرمصیبت

گفت، رسولحضرتبهمربوطقصه

کز مصیبت بر نژاد آدم است*****این از بهر تسکین غم است: گفت

وشدهگیرجايمصیبتاینکهماندهباقیذهنشدگیهویتهمدرکردهستیزهکردهمقاومتانقدرآدمیعنی

کهاالحکهکنیدفکرنبایدشمایعنی.نیستجایزحدازبیشماغفلتگویدمیداردهمموالناشده،خیلی زیاد

وکردهغفلتکافیاندازهبهبشر.نکنیدشمانه، کنیمغفلتمدتیکهممابهتر استاستخوبیچیزغفلت

، کنیدکارخودتانروي، رادیگرانهمبیاوریددرغفلتازراخودتانهمتوانیدمیکهجاآنتاتوانیدمیاگرشما

تادي و کمیبس خرابی در ف*****گر بر آن آتش بماندي آدمی

چیزشهمهصورتایندرماندمیدردهاوشدگیهویتهمعذابهاي وحرمانوامیديناآتشاگرگویدمی

بارانشماخوانیدمیراموالناابیاتاینمثل موالنا،بیاورندرارحمتباراناینبایدبزرگانپسشد،میخراب

ریختهشماآتشرويشوید، آبمیزندهخودتانسجنبهیواشیواشکهاینبرايکنیدمیحسرارحمت

راخدا، نیستهنرها اینداشتنخشم، داشتنشکایت، داشتنرنجشداشتنکینهگویدمیموالناوقتی، شودمی

، شودمیتکراريفکرتان، کندمیگمدردهایتانفکرهایتاندرراشماکندمیضخیمراپردهپوشاندمیشمابراي

خودتانبهکنیدمیکمتررامقاومتکنید،میتر ضعیفیواشیواشراحجابداریدشماداشتیدنخواهخالقیت

.آییدمی

کهیکیبهنسبتشویدمیمتوجه، کنممیاشتباهدارماالنمنگوییدمیشویدمیخشمگینموقعهراالنشما

پس، هستندرحمتبارانها اینچی اند؟ها این، راها ایندانیدمی،کنیدکاريبایدکهافتیدمیفکربهداریدکینه

، بزندتواندنمیهمحرصگویدمی،رودمیبینازجمعاًهموفرداًهمبمانددردهاوذهندرزیاداگربشرگویدمی

، استتوازنصحبت، شودبایدشناساییبعداً، شودمیماغفلتسببکهاستخوباولشکمشمقدارحرص

.ستامهمتوازن
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حرصها بیرون شدي از مردمان*****این جهان ویران شدي اندر زمان

، بورزندحرصدیگرتوانندنمی،ورزیدندنمیحرصدیگرمردموفوراشدمیویرانجهاناینگویدمی

هوشیاري، این جهان را آفت است****استغفلتجان، اي اُستُنِ این عالَم

برراها پردهیواشیواشتوشیوهومیدردانسانتوشیوهاثرنباشد درغفلتهپرداگرگفتداشتیمهمامروز

ستون: گویدمی،دانیمنمیمادهیپرورشچگونهرامادانیمیتو، کنیمتحملتوانیممیماکهصورتیبهداردمی

عالمکهخواهیدمیونیددامیهمشماوشدهساختهطورياینکهعالماین، یعنیاستغفلتجاناي عالماین

چههر، استذهنیمنآفتاستجهاناینآفتحضورهوشیاري، هوشیاريواستغفلترويبسازیمدیگري

یواشکهاینبرايداردهمحقوترسدمیشماذهنیمن، شودمیبیشترشماعمق، شودمیبیشترشماحضور

، شودمیضعیفتراویواش

وحاضرصورتبهوکنیدمیدوراوازراخودتانبیشترشناسیدمیبیشترراذهنیمننایاصولواداشماچههر

بنابراین.شودمیتر ضعیف، استناراحتاوآییدمیبیرونجهانازکنیدمینگاهاوبهدارعمقباشندهیکوناظر

وترسرويکهجهاناینگونهچکهداردپیشدربزرگیکاربشراست،جهاناینآفتحضورباخداییهوشیاري

شدهبیشترخیلیحدآنازدیگرولیبودهالزماولشحرص ازاینازمقداريیکوشدهساختهحرصوکنترل

شیوهماهاي شیوهاندازد،میراهجنگخودش.تواندنمیخودش، استسختخیلی، جدیدعالمبهکندتبدیل

با، ذهنیمندرماستشیوهاین، نیستتوباحقاستمنباحقترم،بهتوازمنکهاستاینشیوه،استمالمت

،بسازیمجدیدعالمتوانیمنمیماشیوهاین

برمثالسازیممیجهانییکماآقاگفتندآمدندمکاتبازخیلیبسازندجدیدعالمکردندسعیها خیلیاصال

، نرفتکاربهاوشیوهولیاستتساويآنجادرکهعالیبسیارسازیممیجهانییکماگفتند، کمونیسماساس

، هابعضیکشتنبهکردندشروع، کردندمیستیزهاوبابسازندراجهانخواستندمیکهلحظهبهلحظهدرست

وبودستیزهوبودذهنیمنوسیلهگرفتندکاربهکهايوسیله، نبوداوشیوهیعنی، هابعضیکردنشکنجه

یکبهشدتبدیلفاضلهمدینهیاشهرآننتیجهدربودذهنیمنابزارهاي، بودذهنیمنوسایلوبودمقاومت

چرادارد،پیشدربشریتسختیکار، سازدمیجدیدجهانکهاستاوشیوه، نرسیدندموقعهیچکهذهنیچیز
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تابشوندموازياوبابایدممرداززیاديتعداد،بشویمموازياوبا.کهبگیریمیادبایدجمعیدستهطوربهماکه

کاربهوافتدبیکارازذهنیمنابزارهايوبیاورندجهاناینبهرااوخالقیت، بیاورندجهاناینبهرااوبرکت

،جدیدعالمکردندرستبراينیفتد

غالب آید، پست گردد این جهان****هوشیاري زان جهان است و، چو آن

پستشماشخصبرايشودمیپستجهاناینبشودغالبوقتی، آیدمیانجهآنازهوشیاريگویدمی

، شودمی

هوشیاري آب، وین عالَم، وسخ*****هوشیاري آفتاب و، حرص، یخ

موازيکهشما، یخمثلحرصوکردیمراها صحبتاین، استآفتابمثلهوشیاريگویدمی،چركیعنیوسخ

ذهنیمن، بشودعوضشودنمییکدفعهجهاناینباشدیادمان، کندیمآبراشمایخهوشیاريشویدمی

آبمثلهوشیاري، استیخمثلحرصواستآفتابمثلهوشیاريگویدمیوکندعوضراجهاناینتواندنمی

کندکمراها حرصوبشویدراها چركاینتواندمیکهاستهوشیاريو.استدستچركمثلعالمایناست

شخصاکنیم،عوضراجهانیکدفعهجمعیدستهبخواهیماگرولیبکنیداجراکهشماشخصبراياستیفرمول

کهابزارهایی، دردهاست، هاستکینهوها رنجشاینجادرچرك، چركوحرصحجماینکهبرايتوانیدنمی

، کندمیکارداردشیطان

شادياست،برخوردارپایینیجانداريازداردصحرکهکسییعنیاستپایینارتعاششفرکانساستیخحرص

واستخشم،استافسردگی، استاسترس، استپایینارتعاشارتعاشش، نداردزندگیآرامشندارد،زندگی

زیادراها برنامهجوراینماکهاستایناش چاره، شودمیمشخصدارداش چارهصورتهربه، استدیگردردهاي

موالنامثلبزرگییککهموضوعاینبهکنندتوجهوزندگیبابشوندموازيبیایندکهکنیمربیدارامردم.کنیم

آدم، کندعوضراها آدمتواندمیشودمیجهاناینخدایی بههوشیاريورودسببکهاوشیوهکه:گویدمی

،بشودساختههمدیگريجهان، بشودساختههمدیگريعالمنتیجهدروبشودساختهدیگري

تا نَغُرَّد در جهان، حرص و حسد******رسدز آن جهان اندك ترشُّح می
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شودمیزیادحرصکهوقتیو، بودغیبیبارانبودبارانصحبتاینآیدمیترشحکمییکجهانآنازگویدمی

حرصوبرودحرصکلیطوربهاصالًکهبشودخرابکاريآنقدراستممکنگویدمیموالناشودمیزیادغفلت

اینازوکنیممیدرستحرصذرهیکوآییممیجهاناینبهماکهخداییفراینداینوبرودغفلتاینبرود

یککهگویدمیصورتهربهونورزدهمحرصاصالوشودناامیدآدماصالیکدفعهشویمبیداربایدحرص

زیادخیلیپسنکندغرش، نغردذهنیمنیعنیحسدوحرصجهانایندرتاآیدمیجهانآنازترشحی

، ببریمکاربهرااوشیوههوشیارانهکهبشویممتقاعدماتاآیدنمیهمکمخیلیخیلیآیدنمی

نه هنر مانَد درین عالم، نه عیب*****گر ترشُّح بیشتر گردد ز غیب

غفلتاینکهبگویدخواهدمی،ماندمیعیبنهندمامیعالمایندرهنرنهغیبازبیایدزیادخیلیاگرگویدمی

بهپدرکهگویدمیقبالشدهزدهدیگريهاي مثالگردید،میبرتوازنقضیهبهاینجادرشما، استالزمحدوديتا

بلبلیاطوطییامرغآنبخوانیخوبرادرس اتاگرنداريدوستراخواندندرساگر مثالًکهگویدمیپسرش

مندعالقهباالخرهخواندمیخواندمیخواندمیراهایشدرسپسرشوگذاردمیوقتییکو، خرممییتبرارا

پدرش، رودمییادشازبلبلکهشدهزیادخواندندرسلذتآنقدربلبلیاطوطیخریدنموقع، درسبهشودمی

به هر صورت .خوانممیرادرسمخودمگردی، خواهمنمیدیگرنهگویدمی،بخریمبرایترابلبلبرویمگویدمی

پیشرااتفاقکدامداندمی،داردتوازنشیوة او، داردوجودشیوة اوکهشویممیما داریم هشیاریواشیواش

.کندمیدرستمابرايراکارهاشیوة او، بشویمتسلیمماکههمین، بیاورد

کهخواندمقبالًکهاي قصهدر، مطلبهمینبههستربوطمکهبخوانمبرایتانهمقسمتییکبدهیداجازهاما

بعدکهراششمدفترمثنويآنبتوانیمتاکردخواهیماستفادهقصهاینازواستبودنراستوراستیبهمربوط

قصۀ ازاستکوتاهیبسیار، استکوتاهیقسمتقصهاین، برایتانبخوانم، بفهمیمدرست، خواندخواهیمایناز

اوکسییککهبیندمییکدفعهواستخوابیدهقصرشدرمعاویه، معاویهنامبهشخصییک وابلیسبلندتاًنسب

،هستپردهپشتشبهییکبیندمیولی، شودمیهراسانشودمیبلندوقتیوکندمیبیدارداردخوابازرا

راصورتشپردهپشتکهبیندمی؟تویناآمديجوريچه، بودبستهدرهاحالیکهدرهستی؟کیتوکهگویدمی

گفتخواهی؟میچیاینجا؟آمديچیبرايگفتوهستمشیطانمنشديمتوجهکهحاالگویدمی،کندمیقایم

راهبهراآدمتو، استبعیدچیزيهمچونتوازکهگویدمی،نشودقضانمازتکهکنمبیدارخوابازراتوآمدم
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زیرشخصاینو، نفردواینمیانگیردمیدرزیاديبحثخالصه، هستکارتوفریبییکحتماً، بريمیناراست

،دارددرستیقصدشیطانکهرودنمیبار

تماممانفعبه، گویدمیمابهماذهنیمنکهچیهرکهبکنداي سادهگیرينتیجهیکتواندمیموالناجاهمین

ونمایندة ابلیس هستماذهنیمنگفتیمبارهابدهیم براي اینکهگوشنبایدما، گویدمیدروغو، شدنخواهد

درصد، زندمیحرفشیطانیازندمیحرفداردذهنیمناگرپس.استارتباطدرخداوفرشتهبامافطريمن

کمکشمابهذهنازشدنبیدارفرآیندایندرونیستشماخدایتوفطريواصیلمننفعبهکهدانیدمیصد

:گویدمیابلیسبهشخصاینصورتهربه. کردنخواهد

2730مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بیت 

باز الحاح کردن معاویه، ابلیس را-70بخش 

خواندتداد، سوي راستی می******غیر راستی نَرْهاندت: گفت

سويبهراتوخداییعدلوکندنمیآزادراتوراستیازغیرکهگفت، صادقههممامورددرها بیتهمۀ این

شخصاینحاال، شیطانتابوپیچازکندرهاتواندنمیيدیگرچیزراما، راستیازغیریعنی، خواندمیراستی

بودهچیمنکردنبیدارازتومقصودکهببینم، بگوراراستشتوشیطانبهگویدمیگوید،میشیطانبهرااینها

، بگیريبایدراکاراینجلويتوچون، خدابهکنمنیازورازصبحپاشوممنکهکنیبیداررا مننیامديتواست؟

گویم میدرستمنوکردمراکارهااینوبودمفرشتهخودممننهکهکندمیاستدالل، آیدنمیبرکارهااینتواز

.نه: کفت

ر جنگ منمکر نَنشاند غبا*****راست گو، تا وا رهی از چنگ من

جنگغبار، بدهدنجاتمنچنگازراتوتواندنمی،حیلهوفریب، بشويرهامنچنگازتابگوراستمی گوید

بدهیفریبمرادیگر توانینمیتو، شناختمراتو، وایستادمتوجلوياآلنمن، رامن

هااي خیال اندیشِ پر اندیشه*****چون دانی دروغ و راست را؟: گفت

راراستودروغتوکهگویدمیشیطانکهگویدمی،بفهمیمدرستتامابهکندمیکمکداردابیاتتمامدرناموال

خیالهمیشهتوحالیکهدر؟ گویممیراستیاگویممیدروغمنکهدانیمیکجاازتو؟ دهیمیتشخیصکجااز

دارمنهاي اندیشهجوراینازپرو، کنممیالقاءتودرمن، اندیشیمیتوکهخیاالتیاینیعنی، هستیاندیش
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، دیگراینطوریهگویم میدارممن؟ کنیمیهمبحثمنباآمديحاال؟ چیهراستودروغدانیمیچهتو، هستی

داردمعیاريیکحاالشخصاینولی، گویدمیشیطان

ستقلب و نیکو را محک بنهاده ا***** پیغمبر نشانی داده است: گفت

، استگذاشتهمعیار، خالص، نیکووقلبیعنی، تقلبیچیزبینواستدادهنشانیپیغمبرکهگویدمیشخصاین

.استمنمعیارآن، خالصهونیکوباشداینطوري، استقلبباشداینطوريگفت

اَلصّدقُ طُمأنینٌ طَروب: گفت****اَلْکذْب ریب فی الْقُلُوب: گفته است

، قلبهاستآرامشعدموپریشانیوشکسببدروغاستگفتهپیغمبرگویدمی،طربناكبسیاریعنیطروب

و، دروغ هستاین، باشمنداشتهیقین، باشمداشتهشک، باشمآشفته، باشمنداشتهآرامشمناگریعنی. دروغ

سبببیشادياگرمنرکزمدرپس، راستی هستاین، باشدشاديوآرامشموقعهرکهاستفرمودههمینطور

من، افتدمیبیروندراتفاقیهراینکهبهتوجهبا، باشمداشتهآرامشمنیعنی، باشدکافیقدربهآرامشو

اینجااز، دروغهاین، مرکزمدرباشمداشتهآرامشعدموباشمپریشان، باشمداشتهشکاگرولی، هستمراستین

.داریمکاراینکهبرايخوانیممیاین را، درسته. فهمممی

آب و روغن هیچ نفروزد فروغ*****دل نیارامد به گفتار دروغ

راستینبهمگرشدنخواهدآراممایعنی مرکز، کندنمیپیداآرامشدل، ذهنیمنگفتاربه، دروغگفتاربهیعنی

ذهنیمنجنسازیعنیدنبوناراستوبودنفطريمنجنساز، بودنحضورجنسازیعنیبودنراستین، بودن

تواندنمیرافتیلۀ حضورشخداوند، بگویددروغکسیاگرو.استشرطهمگفتنیعنی، گفتندروغوبودن

، کنیروشنرافتیلهبخواهیوکنیقاطیروغنباراآباگریعنیآب و روغن هیچ نفروزد فروغ.کندروشن

،لحظهایندرهستیمخودمانناظر، نباشیددروغینکهیدکنمیسعیداریدشمادرسته؟ پس، شودنمیروشن

حسادتحس، کنیممیکینهحس، کنیممیعداوتحس، داریمرنجشمثالً، داریمخشممثالًکهبینیممی

مرکزماندر، داریمشک، هستیمهستیم، دروغیندروغکهفهمیممی،نیستآراممادلکهفهمیممی،کنیممی

بهداریدشما.هستیمراستینکهاستاینعالمتاین، داریمشادي، داریمآرامشدیدیماگرولی، هستشک

کنیدمینگاهخودتان

دام دل استۀدانها راستی******در حدیث راست، آرام دل است
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وباشیراستباید، بگذارياثر، کنینفوذدلهارويخواهیمیاگروهستدلآرامش، راستسخندرگویدمی

.گذاردمیاثردلهاروي، کشدمیخودشبهرادلهاکههاستراستی، بگوییراراستش

که نداند چاشنیِّ این و آن*****دل مگر رنجور باشد بد دهان

اینقدریعنیچی؟یعنی. بدهدمزة بداصطالحبهدهانشبنابراینوباشدمریضیعنیرنجورآدمدلاینکهمگر

اینقدر، داشتنذهنیمن، بودندروغیناثردرانسانیعنی. باشدبردهرامزة دهانشکهباشدزدهدروغحرفهاي

چیهراستکه مزهنفهمدکهباشدداشتهبدهاي احساس، باشدخشمگین، باشدزدهبدحرفهاي، باشدتلخدهنش

بدمزهغذايچیهخوبغذاينفهمدکهبدهدمزة بددهانش، یعنیدهانبدباشدرنجورمگردلچیه،ودروغ

.نفهمدراراستودروغفرقآدمیعنی، مزهیعنی، چاشنیآنواینچاشنینداندکهچیه، 

طعم کذب و راست را باشد علیم*****چون شود از رنج و علّت، دل سلیم

مرکزدگویمی.بیماريومرضیعنیعلت، سالم، عیببیودرستیعنیدروغ، سلیمیعنیکذب، دانایعنیعلیم

بنابراین، بشودآزادتواندمیکه، باشدشدهآزاد، ذهنیشیوة من، ذهنیمنروشوذهنیمنمرضازاگرانسان

. بگذاردفرقتواندمیدوتااینبین، فهمدمیراراستودروغطعم

خودبایا، نمایندة شیطان هستکهتانذهنیمنباداریدهمشما، کندمیصحبتشیطانباشخصایندارد

ابزارهاییوبرویمنگذاریمراذهنیمنموقعیک ماکههستحواسشدائماًشیطان، کنیدمیصحبتشیطان

حس، استمالمت، استشکایت، استرنجش، استخشمشیطانابزارهايازیکی، شناسیدمیراابزارهاش، دارد

، استنگرانی، ستااضطراب، استگذشتهبهنسبتتأسفحس، استخبطحس، استگناه

کههمین، استجسمیريهشیا، استجسمبهخوددادنکاهش، استمقایسه، استشیطانابزارهايهمهاینها

فرمیبیجنسازهرچهشدیماوجنسازچون، مارويگذاردمیدستشیطان، کنیممیپیداجسمیهشیاريما

درستپردهخداوخودمانبینوداریمجسمیهشیاريماچههر، آییممیدراوحیطۀ نفوذاز، شویممیحضورو

راستطعمبنابراینگیریممیقرارشیطاننفوذزیربیشترشویممیگمها پردهایندروکنیممیمقاومت، کنیممی

همینبراي. خواندخواهیمماششمدفترتوياآلن، فهمیمنمیهمرادروغینآدموراستینآدمحتیدروغو

.مریضییعنیعلت، علت هست، مریضی هستنوعیکودارددردکاراینکهکهویدگمی

از دل آدم سلیمی را ربود*******حرص آدم چون سوي گندم فُزود
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، عشقیجامعهخانوادهیا، جایییکبهرسیممیوقتیولی، باشیمداشتهمناستخوبماسالهشتهفتگفتم

حرصوببلعدراماحرصونباشدکافیحرصاگرولی، دیگرکافی هستحرصکهگویندمیمابهمعنويتعلیمات

وبشویمهویتهمباهاشتوانیممیماکهاستچیزيهراینجادرگندموقتیاینصورتدر، بشودشیطانابزار

وشدزیادقضاوتهابسويماحرصوقتی، استقضاوتواقعدرکهاستدانشمیوة درختواقعدردانیدمیالبته

دروآمددرشیوة خدااختیارازمامرکزیعنی، ربودمرکزمانازراآزاديرا وسالمتیاینصورتدر، مارابلعید

میزندحرفداردآدموشیطانبهراجع. گرفتقرارشیطاناختیار

غرّه گشت و زهر قاتل نوش کرد*****ات را گوش کردپس دروغ و عشوه

ماکهگویدمیداردوکردگوشرافریبتودروغ، آدمحضرتیعنیآدم، گویدمیطانشیبهبنابراینپس

آمده، برساندمابهخیريیکخواهدمیبهانۀ اینکهبهشیطاناینو، بشویمدروغینوبشویمراستینتوانیممی

گوشراتودروغوبفریگویدمیآدمحضرت، همینطورهمآدمحضرتمورددر، داردنفوذشزیرراما، آنجا

کشندهزهر.کردنوشراکشندهزهر، کردنوشقاتلزهروخوردفریبیعنی، شدفریفته، شدغرهبنابراین، کرد

طوربهرالحظهاینیکتاییفضايیعنی، استلحظهاینیکتاییفضايهمبهشت. بودبهشتازشدنراندههمین

بینازوشدنفاسدبهکردشروعبعدشچهاردروگرفتپیشدرارشیطانوذهنیشیوة منوداددستازکلی

زهربدتر، دمبهدم، روزبهروز، بپردازدرونقبهبعدچهاردروبگیردپیشدرراشیوة اواینکهجايبهو، رفتن

کردنوشراکشنده

از مست هوسپرد تمییزمی****از گندم ندانست آن نَفَسکژدم

هوسمستکهکسیازقوة تشخیصبنابرینپس. دمآن، موقعآنندادتشخیص، کژدمازرامگندکهگویدمی

درچیزيیکاینکههوس، استخودشروانشناختینیازهايمست، استهوسمستکهکسی، پردمیاست

،آدمراقوة تشخیصبنابراین، استبیرونیچیزهايبهنسبتهوسمستوشدیدحرص، داردزندگیبیرون

.دهیممیدستازمایعنی

زان پذیرااند دستان تو را*****خلق، مست آرزواند و هوا

زندگیآرزوهاآندرکنندمیفکرکههستندخودشانآرزوهايمستمردمگویدمی،گویدمیشیطانبهدارد

پیشدررایوة توششان  جسمیهشیاريبا، کنیمیالقاءآنهابهراجسمیهشیاريدائماًتوکهچرا، هست



Program # 644گنج حضور644برنامه شماره 

33: صفحه

ندارندحضورهشیاريچونبنابراینوروندمیبیروندرچیزيیکسويبهیعنیدارندنفسهوايوگیرندمی

.راتودستان، راتوفریبهستندپذیراهمینبه، ندارندناظرحضور

چشم خود را آشناي راز کرد*****هر که خود را از هوا، خو باز کرد

این، کردبازجسمیهشیاريبااستبیرونبهروکهخودشنفسانیهاي خواهشازراودخکسیهر، واضحه

رازآشنايچشمشکی، شودمیرازآشنايچشمشاینصورتدر، ببریمتوانیممیماکهبریدخودشازراعادت

د داد، بنابراین خواهد که بهش زندگی خواهنمیبرد و چیزي از بیرونمیوقتی که بند ناف دنیا را؟شودمی

شود در شما کار بکندمیاو شروعشیوهشود یعنی میچشمش آشناي راز

ام اجازه اي را شروع کردیم از دفتر ششم مثنوي و قسمتهایی از این قصه را برایتان خواندهاگر یادتان باشد قصه

عانی که به ما کمکیکی از م. خواهیم صحبت بکنیممیبدهید یک توضیح مختصر بدهم راجع به مطلبی که

کند در بیدار شدن از خواب ذهن و بیدار ماندن معنی معیت است، معیت یعنی خدا با ماست همیشه هر جا می

شود ولی درست دركمیباشیم و این موضوع به صورت مفهوم قابل فهم است یعنی بصورت یک فکر شنیده

شدیم چون ما او هستیم یا امتداد او میم تبدیل به اوکردیمیشود براي اینکه اگر درست  این راز را ما دركنمی

: گویدمیشویم ونمیهستیم باید بتوانیم او بشویم ولی

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

ذهنی ام بدون این که آگاه باشم یک تصویر من هوشیاري هستم همین خداییت هستم من وقتی وارد ذهن شده

کند که من است و من هم میکند وانمودمیدرست کردم و این تصویر ذهنی که اسمش من ذهنی است تظاهر

کند و با فکرها میقبول کردم که من او هستم، و با این تصویر ذهنی که هوشیاري جسمی دارد و به مفاهیم نگاه

توانم نمیکه من از جنس خدا هستم را بفهمم کهخواهم راز اینمیکنم ومیتواند کار کند من دارم کارمیفقط

.بفهمم

گوید که یک راهش این است که شما از جنس این لحظه هستید و همیشه این لحظه هستید سفر کنید و سفر می

چسبد به یک چیزي و در آن میرودمیکردن از این لحظه یعنی رفتن به جهان، هوشیاري از صورت هوشیاري

کنیم که ما از جنس چیزها نیستیم و این میآورد ما دركمیکند و چون آن چیز دردمیجوچیز خودش را جست

باید اینقدر اتفاق بیفتد، که ما خودمان را از چیزها جدا کنیم، 
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وچیزهابهجهانبهبرویمکنیمسفرلحظهاینازبایدماپس، جز که از بعد سفرهاي دراز: گویدمیهمینبراي

دیگربرویدنبایدکهکردیددركراموضوعاینبینندگانشماازبرخیو. برویمنباشدالزمدیگرکهمبرویاینقدر

کردهرهادهندمیکردیدمیفکر، رادادندمیزندگیشمابهکهرامهمچیزهايآنوبخواهیدزندگیچیزهااز

. گویممیبرایتانراکنیمصحبتخواهیممیکهچیزيآنازاي خالصهمن. ایدکندهآنهاازراتانهویتواید

ذهنیتصویرجنسازکهشنودمی،استکردهدرستذهنیتصویررفته، کندمیخطاتادوانسانگویدمیبعد

، نیستشناساییقابلهمذهنبا، نیستچیزهاجنسازخدا، استفرمیبیهمخداوخداستجنساز، نیست

، بگرددتصویردنبالتواندمیفقط، کندجستجوخواهدمیاستتصویرکهذهنیمناینوقتیولی

جستجوخواهدمیوقتیاست، دومتصویرجنسازکهکندمیقبولاینکهیکی:انسانکندمیخطاتادوپس

ورجدوکهانسانکنددركبایدکهگفتوخطادوتا، خطائینگذاشتراایناسم. گرددمیتصویردنبال،  کند

جنسازکهداندنمیراموضوعکهکسیاوالًاینکهبراي، نیستآساناصالً، خطاجوردوایندرك. کندمیخطا

منیعنیخودشدنبالدوم، فهمدمیذهنشبارامعیتوماندمیذهنیتصویرجنس، استذهنیتصویر

یکپس، گرددمیتصویریکدنبال، گرددمیکههمخدادنبالوگرددمیتصویریکدنبال، گرددمیکهفطریش

. استدروغینخودشچون، کندمیدرستخودشبرايآسماندردروغینخداي

شودمیروشنمعیتموضوعیعنیموضوعاین، خطادوتاایندركیعنی، خطادوشدنمشخصازبعدکهگفت

.کردشروعرااي قصهیک، بشویمروشنماهبلک، خوبدهدتوضیحمابهراخطادوتاایناینکهبرايو، مابراي

مالهم، بودبردهارثبهثابتهشیاريیکیعنی، ثابتزمینیکهمکهبودهاي برندهارثیکگفتمابراي

منقول، 

4206مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 

جمله را خورد و بماند او عورو زار*****مال و عقاربود یک میراثیِ

چهار،  رابعدشچهارهمواستبردهارثبهراخداسکونهمکه. استانسان، برندهارثیعنیمیراثیاین

منقولاینهاهمتاچهار، هستجانیشبعد، هستهیجانیشبعد، هستفکریشبعد، هستجسمیشبعد، بعدش

، هستعقارشهممعیتشهمین، بودنشخداجنسخدایش، ازبهشدنزنده، حضورش، سکونش. هستند

یکی، ذهنیمندرباالپریممیماتلنگريبا، رفتکهسکون، کردخرابراهمه، استثابتشزمین، هستزمینش
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ازکامالًراسکونآنیعنی. شویممیناراحتخودمانفکرهايبانشینیممی،شویممیناراحتماکندمیسرفه

. دادیمتوضیحامروزراذهنیشیوة منحاال.ایمشدهسطحیخیلیسطحبهآمدیمایم،دادهدست

اینواستکماست شدهبنانبودن بسوجداییشدگی وهویتهماساسبرکهایم بردهبکارراذهنیشیوة من

همبراساسچون، شناسیدمیشماهمرادردها،استآوردهبوجوددردهایییک، بودنناکافیوجداییحس

، ترسیممیدائماً، روندمیبینازدارندآفلچیزهايآنواستبودهآفلايچیزهبهچسبیدنوشدگیهویت

شماکهبقیهوجوییانتقاممثل، خشممثل، حسادتمثل. استشدههمدیگرمخربهیجاناتسببترس

، دانیدمی

بدنشان، باشندرسیدهسالگیشصتاگرمثالًسندرها خیلی. استکردهفاسدرامابعدچهارزندگیروشاینو

ضعیفشان  فیزیک، هستندمبتالمرضتاچندبه، دارندوزناضافه، هستندوزنپریاشدهضعیف، شدهمریض

، استخشمجنسازهمهیجاناتشانو. اندشدهدچارحافظهبديبهیواشیواش، نیستخالقفکرهایشان، است

و، هستندمشغولباهاشکهاستچیزهاییاینها. استجوییعیب، استمخالفت، استناشکري، استنارضایتی

همچویکگفت. استشدهمفلس، خوردهراهمهپس، هستندمردنمنتظر، اندحوصلهبی، ندارندهمجاناصالً

، فرمهاستفضايسمبلمصر. هستمصردرتوشدندرست، توغناي، خوابدرکهگفتندبهشوبودهچیزي

.استجهانیعنی

که بیندمیخوابحالهربه، آوردمیخطاتادوومعیتخواندماآلنکهابیاتیهمانتوضیحدرموالناراقصهاین

اینکهبرايکهکندمیفکروکنمگداییبرومگویدمیشود ومیتمامپولشآنجاومصررودمیومصرباید برود

.نبیندکسیکهبرومشبگویدمیکند،خُردراایننبایدوداردشخصیتوخداستجنسازوکندآبروداري

آنچونبودهمنتظرشداروغه، باشددنیااینشبباشدفکرشبهمینتواندمیهمشب، آیدمیبیرونکهشب

؟ انددزدیدهچی، هستزیادکهالبته؟ نهیاهستزیاددزدهماآلن، فرمجهاندراستبودهزیاددزدموقع

کوتاهرادستشوبگیریدبودمنفامیلاگرحتیکهداروغهبهبوددادهدستورپادشاهو، داندزدیدهزندگی

گفت، بوداگربزنیدبگیریداینهمو، هستیمامتدادش، هستیمماخدافامیل، خدافامیلیعنیمنفامیل، کنید

ها کتکاینکهازپس. تاملبدون، زدنکتکبهکردشروعگرفتوشبدیدشداروغهحالهربه، بشودادبباید
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اینولی، زدهکتک، شدیمروبرو، شدیمگالویزجهانداروغۀ اینباایم خوردهراها کتکهمماالبتهکه، خوردرا

.بگویدراراستشگیردمیتصمیمشخص

4266مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 

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

کهخوردمیدلیلاینبهراکتکاینکهفهمیدیکدفعه، فرمجهانبهبودرفتهیکتاییفضايازکهدرویشآن

و، هستگنجمحلهفالندرکهبوددیدهخوابچون، بگرددگنجدنبالوبگرددخودشوخدادنبالمصرازرفته

پنجاه، سالتان هستچهلشمااگراآلنیعنی، گفتنراستایناستمهمخیلیراستش، گویدمیراراستش

، استرفتهبینازهمشماآرامشوشماسکونوایدخوردهکتکبعدچهاردرکهبینیدمیدیگر، سالتان هست

دنبالمنکهاین هستراستشومن هستتقصیرکهکنیدمیاعتراف، ایدبودهذهنیمنتاثیرتحتخیلی

خواهم بکنم نمیکتک را خوردم این زحمت و رنج دیگر آخرین بارم است بیشترگنجم و اهل بغداد هستم این 

گیرد و بنابراینمیگوید داروغه تحت تاثیر حرف راست این قرارمیگوید،  چون این راستمیراستش را

: گویدمی

4270مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 

ان زشتت را نخستوا نما یار*****اَنْبهی از توست و از امثال توست

خواهد ببیند که واقعاً راستمیمی گوید انبوهی دزدها از آدمهایی مثل توست تو یاران خودت را معرفی کن،

گوییم که ما هم به میکنیم ومیهستند؟ االن ما که به این ابیات گوشها شناسد که یارانش کیمییعنی. گویدمی

کنیم که دیگران نبودند نباید میما بوده، آیا حقیقتاً و براستی اعترافو این زحمت از من ذهنیایم زحمت افتاده

دیگران را مالمت کنم و من ذهنی ما این مسائل را بوجود آورده، 

زند و زده و یاران من که بقیه میو من ذهنی من هم بوجود آورده تا درد مرا متوجه کند و داروغه دارد مرا کتک

خواهد میداروغه. شناسم و من فردا دیگر دنبال آنها نخواهم رفتمیدزدیدند آنها رامردم که آنها هم زندگی را

خواهد از آنها ببرد؟  میشناسدمیببیند که یاران زشتش را

تا شود ایمن زرِ هر محتَشَم******ورنه کین جمله را از تو کَشَم

خواهی بروي از آنها تقلید کنی،میهستند پسها یخواهی اقرار کنی که رفقایت کنمیشناسی ونمیو اگر تو
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فهمی که جریان چیه؟ میخواهد به ما بگوید که تو واقعاًمیخواهی بروي بگویی که بیخودي گیر افتادم، موالنامی

خواهی بروي بازهم از مردم تقلید کنی من این را از موالنا شنیدم ولیمیچرا اینقدر به زحمت افتادي؟ شما فردا

.دهممیکنند؟ من دارم واکنش نشانمیکنند من هم یکی از اینها، خوب چرا اینها اینطورمیچون جمع اینطوري

.گوید تو باید بگویی تو دیگر با آنها رفیق نیستی، و این شخص با آنها رفیق نیستمی

خیلی جنبه دارد یکی اینکه گوید، راست گفتن ما به خودمان میخداست براي این که االن راستش راشیوهرفیق 

بگوییم من یک خداییت ام، از معیت شروع کردیم، من از جنس خدا هستم من اصالً کاري  به مردم ندارم مردم هر 

خواهم گنج خودم میخواه راستین باشم راست بگویم ومیخواهند بکنند من مسئول خودم هستم، منمیکاري

خواهند نشوند، و اگر آن مردمی که آنها هنوز میخواهند بشوندمیمردمخواهم ریشه دار بشوم،میرا پیدا کنم،

کنم که تحریک نشوم چون گنج را منمیبه ان کارها مشغولند آمدند مرا تحریک کردند، من حواسم را جمع

دانم کجاست، گنج را شناختم، گنج همان زنده شدن به معیت است درك این حقیقت است که من از جنس می

هستم، تا حاال با تصویر ذهنی دنبال تصویر ذهنی بودم کتک را خوردم کتک براي بیداري من بوده، ولی اگر خدا 

خواهد اینها را ما میکنیدمیتوجه. کتک بخورم بدرد بیافتم بازهم کارهاي قبلی را بکنم این راست گفتن نیست

. یم و این حدیثی است که از حضرت رسول استخواهیم بخوانمیبلی دوباره رسیدیم به آن قسمتی که.بفهمیم

:و تیترش است

4274مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 

در دروغ، شک و تردید است و در راستی آرامش (بیان این خبر که اَلْکذْب ریبۀٌ والصّدقُ طُمأْنینَۀٌ -122بخش 

.)خاطر است

و در راستی راستین بودن و اند غم هست اینها باهم فامیلدر دروغ، آشفتگی، شک، عدم یقین، و عدم آرامش و 

اعتراف این که من تصویر ذهنی ساختم، با تصویر ذهنی دنبال تصویر گشتم مدتها در ذهن در مصر گم بودم، 

کتکها خوردم بی خودي خوردم ولی حداقل آخرین بار کتک خوردم فهمیدم که جریان چیه همین راست گفتن 

.    کنممیآید انتخابمیاو را که از تسلیمشیوهکنم، من نمیروم، تقلیدنمیماست، من دنبال مرد

حدیث از پیامبر اکرم

ما الیرْیبک، فَانَّ الصّدقَ طُمأْنینَۀٌ و انَّ اَلْکذْب ریبۀٌ'دع ما یرْیبک الی
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اندازد، زیرا در راستی، نمیتو را به شکاندازد و بگیر آنچه را که میرها کن آنچه را که تو را به شک

.آرامش خاطر است و در دروغ، شک و تردید

در اندازد همین من ذهنی است چون دروغین است، چون مثل ابر تو آسمان است میآن چیزي که شما را به شک

د کوچکگوینمیشود  بد بهشمیکنند بزرگمیشود، تاییدشمیشود بزرگمیاثر بادهاي بیرون کوچک

کند، پس ریشه میشود از خودش دفاعمیدهد دوباره بزرگمیشود واکنش نشانمیشود وقتی کوچکمی

آن چیزي که تو اندازد،نمیاندازد و بگیر آنچه را که تو را به شکمیرها کن آنچه را که تو را به شکندارد، 

بدیل به حضور است تبدیل به آن است همین شناخت اندازد راستین بودن یعنی تمیاندازد به یقیننمیرا به شک

البته شک و تردید یا شک و عدم زیرا در راستی، آرامش خاطر است و در دروغ، شک و تردیدمعیت است، 

یقین، پریشانی و پریشان حالی  و دردهاي ذهنی اینها همه آنجا هستند، فامیل هم هستند اینها،  دوست هم 

. هستند این هم جزو تیتر است

پس ز صدق او دل آن کس شکُفت*****آن خواب و گنج زر بگفتۀقص

حاال دیگر این شخص که دنبال گنج است یعنی ما و همه چیز را بر باد داده قصه خواب دیدنش را و گنج زر را 

از گوید، پس میگوید، داروغه دید راستمیگفت، گفت من خواب دیدم باید بروم مصر و گنج آنجاست دید راست

.راست گویی او دلش باز شد، دل داروغه که سخت گرفته بود دلش پذیرا شد، نرم شد

اوسوز او پیدا شد و اسپند******بوي صدقش آمد از سوگند او

خورد که من دزد نیستم، ما هم اگر به راستی متوجه میمی گوید بوي راستی آمد از سوگند او، براي اینکه سوگند

آید که آن زندگی را که میاندازیم، پس بوي صدق موقعیمیی نیستیم رنجشهایمان رابشویم که دزد زندگ

شوند در این اجزاء میشوند جانورمیبریم، یادتان است در غزل خواندیم که اجزاء زندهمیدزدیدیم با خودمان

برند میه را با خودشانشود، مردم زندگی دزدیده شدمیرنجید زندگی گرفتارمیزندگی دزدیده شده، وقتی شما

شود،میاین درست نیست این سبب مرض

گوید گفت که من دزد نیستم و من همه چیزم را انداختم و شما همه چیزتان را انداختید خشمتان را، رنجشتان می

چشم ریزند جلو میکه داخل آتشهایی را، ترستان را، تمام الگوهاي هم هویت شده را و اینها مثل اسپند، دانه

شود میگیرد پس شروع کردند به پریدن یعنی هم هویت شدگیها شروع شدند به باز شدن معلوممیزخم را
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جا سخت گیر افتادید یک دفعه زندگی از آنها آزاد 50، شما فرض کن در اسپند تمثیل رها شدن زندگی در ماست

کند همین هوشیاري آزاد میحادثه بد حفظو آنها بپرند، و آن چیزي که شما را از چشم زخم یا چشم بد یابشود 

. فرمهاي دردي استشده از فرمهاي فکري یا 

آنچنان که تشنه آرامد به آب******دل بیارامد به گفتار صواب

شود، اگر هم نمیکند، یعنی اگر شما دروغ بشنوید دلتان آراممیپس دل دل انسانی به گفتار راست آرامش پیدا

شود، با دروغ چه از ذهن ما بگذرد چه باهاش هم هویت بشویم چه بگوییم آرامش از نمیمان آرامدروغ بگوییم دل

کند چراغ حضور شما را براي روشنتواند فتیلۀ حضور شما را نمیرود و قبالض هم امروز گفت که خدامیبین

کنید که چند جور میس دقتکند به آب، پمیو همانطور که تشنه ارامش پیدا. اینکه آب با روغن قاطی شده

.کندمیموالنا راستین بودن و راست گفتن را دارد توصیه

نیستتمییزتا غَبیاش از نبی****** استکو را علّتیجز دل محجوب

شبیه این را امروز باز هم خواندیم، محجوب یعنی در پرده، علت یعنی مرض، غَبی یعنی نادان، تمییز یعنی 

. رسدمیتواند وحی بیاورد از آن طرف بهش پیغاممینبی یعنی پیغمبر، کسی کهتشخیص بازشناسی،

کند ومیگوید من در پرده نیستم انکارمیبه غیر از دلهاي در پرده، دل در پرده کسی است که در پرده است ولی

در مقابل آدمهایی مثل ستیزه دارد هم در مقابل خدا و هم . خواهد در پرده بودن و محجوب بودن را حفظ کندمی

تواند نمیگوید به غیر از دل محجوب که او مریض است بنابراینمی.و حاضر نیست گوش بدهد و بشناسدموالنا 

. آورد و غبی یعنی من ذهنی فرق بگذاردمییعنی کسی که از آن ور پیغام. فرقی بین احمق و پیغمبر فرق بگذارد

نه دنبال پیغام هستیم، براي همین االن شما نشسته اید دارید گوشما االن دل محجوب نیستیم چون هوشیارا

داند عیب دارد ایراد دارد میدانید که ایراد دارید کسی کهمیچونکنیدمیکنید یا بعداً به این برنامه گوشمی

بد که این تامیاییروشناتفاقاً یک . رها بشود این دل محجوب نیستاش خواهد از من ذهنیمیمن ذهنی دارد

.گویدمیتواند دو نیم بشود و االن داردمیمثل ماهی است که

بر زند بر مه، شکافیده شود******بودورنه آن پیغام کز موضع

.آیدمیآید یا از نظرمیآید از جاي غیبیمیآید از حضورمیو گر نه آن پیغامی که از آن ور



Program # 644گنج حضور644برنامه شماره 

40: صفحه

کند و از او یک پیغام همراه میدهد زندگی ارتعاشمیدهد نه عقیدهمیپیغامامروز نظر داشتیم اگر کسی با نظر 

.شودمیآید اگر به ماه بخورد ماه شکافیدهمیبا یک انرژي سازنده

همانطور که مشهور است که حضرت رسول ماه را شکافته، نه آن ماه را بلکه ماه ذهنش را شکافته، شکافتن ماه 

ذهن چیه؟ ذهن در این لحظه پیوستگی . درخشد و ما عاشقش هستیممین مثل ماهمعنیش این است که ذهن اال

یعنی کسی به شما چیزي. این قضیه با یکی بودن و پیوسته بودن تحریک و پاسخ است. گذشته و آینده است

أمل کنید، ماه حاال اگر از خرد بیآید شما باید ت! گوید اتوماتیک جوابش را دارید، کی جوابش را دارد؟ من ذهنیمی

پس ماه آیید باال، میگیرند در این لحظه شما بصورت نظرمیاگر شکافته بشود گذشته و آینده از هم فاصله

شود در این لحظه شما وجود میشکافید، ماه ذهنتان شکافته بشود یک دفعه گذشته از اینده جدامیذهنتان را

.دارید

شود یک لحظه آن تصویر ذهنی را و میم تصویر ذهنی اولیه پارهیعنی آن دو تا خطا که من تصویر ذهنی هست

کنید ذهن این کارها رامیروشنگیرید ماه را ذهنتان را میسازد، شما انرژي رامیجستجوي تصویر دیگر را کی

نروشدهید به ذهن، ذهن میآید بجاي اینکه بکشید توش زنده بشویدمیکند، یعنی شما زندگی را که االنمی

فهمد اصالًنمیآدم محجوب این موضوع را. گرددمیشود به صورت یک تصویر دنبال یک تصویر دیگرمی

. خواهد بفهمدنمی

خورد میکنید، پس به ماه شما کهمیآورد شما دركمیخواهید بفهمید و پیغامی را کسی مثل موالنامیولی شما

است هم روشنشماست که هم روشنماه ذهن . شودمیکافیدهشود، همین االن ماه شما شمیماه شما شکافیده

افتد به ماه شما میفرستد ولیمیفرستد نور رامیخورشید ازلی خدا پیغام را. و هم نور ثانویه داردقشنگ است 

کنید، میروشنبه ذهن شما، بجاي اینکه شما بهش زنده بشوید ذهن را 

شودمیمن گذشته دارد آینده دارد، من بر اساس گذشته تشکیل.شودمیشود توش من پیداروشنذهن اگر 

خوب بخوانید خودتان خوب تأمل کنید . رود در آینده نارضایتی هایش را به ثمر برساند این کار درست نیستمی

. تا مطلب خوب فهمیده شود
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است او، محبوب، نیدز آنکه مردو*****مه شکافد، و آن دل محجوب، نی

ه با زندگیکشکافد براي این که این ذهن این من ذهنی اینطوري نمیشکافد آن دل در پردهمید مهمی گوی

ما در هر لحظه با مقاومت در مقابل اتفاق این لحظه خودمان را . محبوب نیست مردود است مطرود استدزستیمی

شویم، محبوب زندگینمیو محبوب خداکنیم میکنیم و مردودمیکنیم، ما خودمان را مطرودمیکنیم مامیطرد

گوییم ما تصویر ذهنی هستیم و ترا میتواند کاري روي ما بکند براي این که هر لحظهنمیزندگی. شویمنمی

. خواهیم ببینیممیبصورت تصویر ذهنی

و تا خطا مواقعی حل دو تا خطا یا درك دهاي پس معلوم شد یکی از راه. خواهید بکنیدنمیحاال شما دو تا خطا را

کنید ذهن به آن میکنید، به ذهنتان که نگاهمیاست که شما بصورت حضور ناظر و شاهد ناظر به ذهنتان نگاه

کند براي این که یک حضور ناظر دارد نگاهنمیتوانست بکندمیسرعت و به آن شدت آن کارهایی که قبالً

هم شما هستید و هم او هست ولی کشش ذهن شما اینقدر حضور ناظر . کند، حضور ناظر همیشه در شما هستمی

توانیم به عقب بکشیم و ذهنمان را نگاه کنیم نمیزیاد است اینقدر ما هزاران جا هم هویت شدگی داریم که ما

رود میشویم درست مثل اینکه یک چیزي را بیندازي هوا، گلوله را بیندازي هوامیبراي اینکه فوراً جذب ذهن

تواند وا ایستد،  ما هم کشیدهنمیشود به سوي زمین آن جا دیگرمیبالفاصله کشیدهایستد ولی میوایک جایی 

توانیم دوام بیاوریم اگر شما هم هویت شدگی هایتان را بشناسید و یکی یکی خودتان را نمیشویم عقب ولیمی

ثانیه همینطور وا ایستیم به 5توانیم میمثالً.بکنیدتر توانید طوالنیمیایجاد کنید حضور را و نظارت بر ذهن را

.صورت حضور ناظر درحالیکه من از کار افتاده

نی ز گفت خشک، بل از بوي دل***ز اشک مبِلچشمه شد چشم عسس

مثل چشمه شروع کرد به اشک اش ریخت گریه کردن چشممیعسس یعنی داروغه شروع کرد اشکی که داشت

داد بلکه بوي دلنمیا که راست گفته بود و االن دیگر این شخص بوي خشک من ذهنی راریختن، اشک قوي، چر

شود گفت میپس معلوم. داروغه هم نرم شد هم دلش یک ذره باز شد و شروع کرد به اشک ریختن. دادمی

ا هی ما بجاي اینکه گفتگوي خشک بدون عمل بدون مهر بدون عشق خودمان ر. خشک من ذهنی اثر گذار نیست

شود بوي دل میپس معلوم. ادامه بدهیم براي نصیحت کردن بهتر است روي خودمان کار کنیم که بوي دل بدهد

.فهمند اصالً عالقه ندارندنمیفهمند، گفتگوي خشک من ذهنی رامیرا مردم
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گرفتید، بوي دل او را که در غزل بود در پیششیوهاین است که اش حاال به محض اینکه شما بوي دل بدهید معنی

.ریزدمیبلی مبل یعنی آبریزان در حالی که آب. او استشیوهاز 

یک سخن از شهر جان در کوي لب*****یک سخن از دوزخ آید سوي لب

آیدمیآید به لب مامیلب درست است که زبان است و لب گفتگو است ولی بازهم ذهن است، هر چه به ذهن ما

آید از میآید به سوي لب ما، یک سخن از غیبمیآید از جهنممیسخن از من ذهنیگوید یک می.گوییممی

دلکییا.شود بستگی دارد که ما چه دلی داریممیشود فکر ما که اول درستمیپس معلوم. آیدمیشهر جان

ذهنبهآیدمیچیزيیکآنجاازباشدجنسیهرازمادلاآلناینکهمثلداریم؟ذهنیمندلکیداریم؟ یاعدم

، شودمیماعملواردیاوشودمیگفتهمازبانبهآیدمیآنجااز، ما

کنیدمیفکر، زنیدمیحرفیکشماحاال، داردمافکربهبستگیهمماهیجان، داردمافکربهبستگیماعمل

آرامش جنسازشادي هست،سجنازلطافت هست،جنسازاگرآید؟میذهنیمنازیاآیدمیورآنازاین

جهنمازنه، هستدردجنسازآشفتگی هست،جنسازاضطراب هست،جنسازاگر. آیدمیورآنازهست،

مامرکز، بکنیمتوانیممیفکر، داریمذهن، داریمسرماوقتی، ماذهنکهبگویدخواهدمیحاال. آیدمیذهن

استابربیآسمانشبیهباشدشدهبازاگرمادرونکهمامرکز، دباشعدمتواندمی،باشدذهنیمنتواندمی

،بگنجدچیزهمهبحرایندربحرایندراست،بزرگ

لببهآیدمی،خردازپر، مهرازپر، راستسخنیکعدماینازباشدشدهبازمادرون، باشدعدممامرکزوقتی

تبدیلشمامرکزحاال، شدیدخشمگین، شدبستهشمابرايحظهلیکیا، ايعدهیکبرايشدبستهاینحاال، ما

ازراحرفها، شماذهنپس، گویدمیراآنتانلبحاالدرسته؟، آیدمیدیگرسخنیکاینجااز. شودمیدوزخبه

استمهمبسیارکهگویدمیدیگرچیزیکحاال، گیردمیشمامرکز

در میان هر دو بحر، این لب مرَج******افزا و بحر پر حرَجبحر جانْ

تادواینکسیهردر. دارندوجود، ذهنیمنیعنی، گرفتاريازپردریايوافزایندهجانبحر، یکتاییبحریعنی

ببینیمبایدحاال، کندمیقاطیهمبارادو تااین، شماذهنیعنیشمالباین، دریادوتااینبین. داردوجوددریا

یکیشماکهنیستاینطوري؟ آیدمیجانازدرصديچه، آیدمیمنازدرصديچه، زنیدمیحرفاشملحظهاین

دردچقدر، داریدکینهچقدر، داریدرنجشچقدرشماببینید. نه، بیایدیکیآناز، کناربگذاریدکاملبطوررا
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مقداريیک، استشدهدهزنهمتانمعنويبعدحالعیندر، داریدشدگیهویتهمچقدر، کنیدمیحمل

،شویدمیفضادارها موقعبعضی، شویدمیلطیف، داریدحضور

، دیگرداردآدمشبهبستگیفکراینخب، شودمینوشتهفکریکذهنتدر، کنیدفکرخواهیدمیلحظهاین

، شودمیشتهنوچیزيیک، شودمیقاطیذهندراینجا؟ آیدمیوراینازچقدرش، آیدمیوراینازچقدرش

باشندة یکبعنوانشما، کندمیقاطیرااینهاذهنو. استحضورازدرصدشهشتاد، استخشمازدرصدبیست

آنجاازاینکهبراي، بیآیداتکینهازکمتر، بیآیدخشمتازکمتر، بیآیدذهنتازکمترکهکنیدمیسعی، آگاه

، حرج. کنکمراحرج، گرفتاري، کنکمراجهنم، آیدمیکمتريبیندازبیشترهرچهبیندازيراآنهاباید، نیاید

، استذهنهاي گرفتاريوفشار، تنگنا

بهمآنجاکهسترودخانهتادرآمیزندة دوماذهنپس،آمیزندهدریعنیمرج، افزایندهجانیعنیافزاجانو

قاطیراخشمکمتر، خریدمیراذهنیمنتقلبیجنسکمتر، باشدبیشترشماحضورچههرحاال. پیوندندمی

قانونیکمستلزمکاراین، کنیدمیتوجه، اندازیدمیرااینهابیشتر، کنیدمیقاطیرارنجشکمتر، کنیدمی

خدااي بنشینیدجایییک نکنیدفکر، استخودتاندادنقرارنورافکنزیروخودتانرويشماکاریعنی، جبران

راخودتباید، خودترويکنیکارباید، چیزيهمچونیست؟ بیندنمیمگر، دیگررساندبحضوربهرامابیاید

تعریفداردراانسانپس؟ کنیمیحملچیبراي؟ کنیمیحملدردچقدر؟ آیدمیکجاازدرصديچهببینی

کندمی

جا بهرهااز نواحی آید آن******در میان شهرهاچون یپنْلُو

مثالًبارترهمیداندیدید، شهرعمومیمیدان، میدانیعنیهستترکییپنلو، کاالنصیب، قسمتیعنیبهر

که، هستشهرهامیاندرمعموالًکهماندمیمیدانیکمثلگویدمی،دنفروشمیوآورندمیچیزهمهکهمیدانی

احتماالًهمشما. کنیممیخریداآنجازرویممیهمما، هستروزبازارها یکشنبهازبعضی. هستهماینجاالبته

کاالآنجابهمختلفجاهايازو، دنفروشمیآنجاآورندمیراچیزهابعضیکههستمیدانییک شهرتاندر

کاالهاشونمردم، رویدمیورآنووراینبهکهدارید. استمیدانمثلشماذهنیعنی، کاالهااینولی. آورندمی

تابدهیگوشحرفشبهخواهدمییکی، دفروشمیرارنجششیکی، دفروشمیرااش کینهیکی، دنفروشمیرا
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درونودهدمیبسطیکدفعهراشماکهگویدمیشمابهبیتییکموالنامثلیکی، کندتزریقشمابهرادردش

دارنداقساموواعانکاالهااینمنتهی، آورندمیکاالآنجابهنزدیکودورجاهايازپس. کندمیبازراشما

چو درپر سود مستشرِفۀکال******برکیسهمعیوب قلبۀکال

درکهکاالهااینازبرخییعنی.دزدیعنیبرکیسه، تقلبییعنیقلب، دارعیبیعنیمعیوب، کاالیعنیکاله

زندگیکهآنهاییدزدها؟هستندها کیدزدها. دزدهاستمعیوبوتقلبیکاالهاي، شودمیظاهرشماذهنمیدان

دادهزندگی. دیگردزدیدندخداازهمه، رازندگی؟ را دزدیدهچی، استدزدداردکینهکهکسی، دزدیدندرا

خواهدنمی،بردمیخودشباترسوخشموکینهورنجشبصورت، جیبشتويگذاشته، استنکردهکنندزندگی

، آیدمیشمابهدارکینهآدم، آیدمیشمابهکهترسندهآدم. دفروشمیرااینها، داندمیسرمایهرااینها. بیندازد

چیزيشمانیستالزم، بینیدمیشما، کندمیارتعاشصورتشتو؟ جوريچه، دفروشمیشمابهرااش کینه

.رااش منفیارتعاشهمخریدمیراحرفشهم، گویدمیهمها موقعبعضی، بگوید

، مرواریدیعنیدر، درمثلگرانبها،، باالسطحیعنیمستشرف، مستشرف، گرانبهاپرسودکاالي، میدانایندراما

، کنندمیارائهمردمدنفروشمیرابدکاالهايهمکهاستمیدان، استیپنلومثلشماذهنپس، عالیبسیار

درازنکن القاءخودتبهبشراخودتمخربفکرهاياینازبعدشما. کنیمیارائهکاالخودتبههمخودت

بهراخودتتقلبیکاالهاي. بخواب، کنخاموشفکرهادیگر، کنبازرادستهاتبخوابیخواهیمیکشیدي

کاالي تقلبی را از .نگومنبهرادلتدرد، کارتدنبالبروخانمآقا، نخرهمرامردممال، یعنینخر، فروشنخودت

خواهم، نمیی منفروشخواهی به من بمیآوري بیرونمیمن ذهنی پر دردت

ور استها دیدهو بر قلببر سرَه******تر استزین یپنْلُو هر که بازرگان

خواهیم بخریم برویم نمیاست؟ ما کاالي ماديتر باشد، چه کسی بازرگانتر از این میدان هر کسی بازرگان

کسی تر کنیم، بازرگانمییم، داریم بحث معنويفروشه یکی بیم نه، نرفتیم آنجا برویم یک چیزي بخریم  بفروشب

بیشتر است کاالي تقلبی رنجش و کینه و عداوت و شکایت و عیب اش است که حضورش بیشتر است تشخیص

گویید میراستها دارید زنگ بزنیدنمیگوید شما برمییک کسی تلویزیون دارد بد. خردنمیشناسدمیجویی را

شما بازرگان هستید بنابراین هر کسی تاجرتر است هر کسی . خریدي دیگر! گویی آفرینمیستها، چقدر را

یعنی خالص و کاالي نیکو و قلبها یعنی سره تجربه دارتر است هر کسی حضورش بیشتر است در این صورت بر
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. یدان استخوب پس فهمیدیم ذهن شما م. دیده ور است یعنی بیننده است و تشخیص دهنده استها تقلبی

خرید و چیزهاي قلب رامیباشید چیزهاي خالص راتر کنید شما اگر بازرگانمیخودتان و مردم کاالها را عرضه

خریدنمیدنفروشمیروید میدان، هر جنس بدي را کهمیگذارید جیبتانمیخرید، کما اینکه پولتان رانمی

دارید ارتعاشات زندگی است، حرفهاي بزرگان است، ابیات گویید الزم ندارم اینها را، تنها چیزي که الزممی

کند که شما تصویر ذهنی نیستید، یادآوريمیموالناست، همین درسها است اینها را الزم داریم، که شما را بیدار

از جنس خدا هستید خدا از جنس جسم کند که شما از جنسی هستید که نظیرتان در این جهان نیستمی

نیست، 

لرزيمیگویید که من اگر بلرزم اندازه تو ارزش دارم، بر هر چه کهمیخواهد شما را بلرزاندمیجسمی کهپس هر 

دانید براي چیزهاي تقلبی نباید بلرزید، تمام میشما االن. دان به همان ارزي، چرا؟ براي اینکه دیده ور شدیدمی

توانید بخرید میلص جنس خودمان است، چه چیزي شماآن چیزهایی که ما با آنها هم هویتیم تقلبی اند، سره خا

.کنیدمیتوانید درست بگذرانید؟ تأمل کنید پیدامیکه شما را به جنس تان زنده کند؟ چه جوري وقتتان را

د؟  قلب است؟ دارد انتقادفروشمیگوید؟ چیمیچیاي کند از هر دري  وسیلهمییک کسی دارد سخنرانی

آید؟ اگر از میآید باال؟ یا از جانشمیکاالهااش کند؟ آیا از من ذهنیمیکند؟ دارد نالهمییتکند؟ دارد شکامی

روید میکنیدمیشآید خامومیاگر دیدید نه از جهنمش. خریدمیفهمید بازرگان هستید،میآید شمامیجانش

.دنبال کارتان

دارالْجناحاز عمیوآن دگر را*****شد یپنْلُو مر ورا دارالرَّباح

اما براي دیگران به سبب نداشتن بازار عمومی براي افراد ماهر و تیزبین محل انتفاع و سود بردن است

.تیزبینی و مهارت محل زیانمندي و ضرر است

مین گناه است یعنی از کوري، جناح  هاز عمییعنی خانه سود، دارالرَّباحیعنی براي او  مر ورایعنی میدان یپنْلُو

پس میدان شما ذهن شما براي کسی که دیده ور . یعنی خانه گناه؛ خانه ضرردارالْجناحدر عربی رفته شده جناح، 

است به شما محل سود است، محل شادي است، محل سازندگی است، براي آن یکی که کور من ذهنی است خانه 

. خودتان بگوییدبراي شما چیه؟ . ضرر است خانه غم است، خانه خشم است
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بر غَبی بند است و بر استاد، فَک******هر یکی ز اجزاي عالم یک به یک

گوید هر چیزي که در ذهن شما صادرمیفَک یعنی جدا کردن دو چیز از همدیکر و آزاد کردن و خالص کردن،

یم که شما براي آزاد شدن از من افتد، بارها گفتمیشود از این چیزهاي قلب یا سره هر اتفاقی که در این لحظهمی

هر اتفاقی. گویدمیذهنی فقط به این لحظه که زندگی است و به اتفاق این لحظه احتیاج دارید، دارد همین را

شود یکی یکی براي غَبی یعنی احمق براي من ذهنی بند میافتد هر جزء عالم که در این لحظه جلویتان ظاهرمی

دهد میآید باال  ذهنتان نشانمیچرا؟ شما با این چیزي که. است یعنی آزادي استاست، بر استاد براي شما فک 

کند میو آن نادان غَبی با آن ستیزه. شویدمیکنید از آن جدانمیکنید، و هر چیزي که با آن ستیزهنمیستیزه

، تمام آن اُفتیمیزندان آنتوي در مقابل هر چیزي مقاومت کنی تو گیر آن . کندمیایستد مقاومتمیدر مقابلش

چیزهایی که شما در بند آن هستید آنهایی هستند که در مقابلشان ستیزه کردید، جلو هر چی مقاومت کنی فوري 

. شوي، این طوري گیر افتادیممیاندازد، مقاومت نکنی از کنارش ردمیشما را گیر

آید  عامل رهایی میگوید هر چه پیشمیرد به شماآورد باال، دامیرا یک به یکها پس حاال خدا، زندگی این

.خوب ببین استاد باش، نادان نباش که باهاش ستیزه کنی، مشخص است. شماست

بر یکی لطف است و بر دیگر چو قهر**بر یکی قند است و بر دیگر چو زهر

آن گفت براي من زهر است براي استاد براي شما قند است براي آن یکی که من ذهنی دارد زهر است، حاال اگر 

براي شما لطف الهی است چرا؟ با اتفاق این لحظه آشتی. شما نروید از آن تقلید کنید، بگویید براي من قند است

کند قهر الهیمیآن یکی چون ستیزه. آیدمیآنشیوهپذیرید میآورد، چونمیاین اتفاق برکت. کنیدمی

خواهید اجزاي عالم یک به یک براي شما قند باشد؟ لطف میته اند، شمابه همین سادگی است بزرگان گف. آیدمی

نگویید این رفیقم است . خواهمنمیرا بگوییدها را و اجناس خوب را بر دارید تقلبیها باشد؟ و شما راحت سره

دمان راغمهاي خو. توانیم با غم مردم هم هویت بشویمنمیما. را بخرماش دوستم است فامیلم است باید غم

.خواهیم بیاندازیم، غمها قسمتهاي تقلبی ما هستند،  شیطانی ما هستندمی

ابلیس هم فضاي هم هویت شدگی و درد روي این جهان است، . ذهنی نمایندگان ابلیس هستندهاي تمام من

همه ما ابلیس یک آدم نیست، اگر دردهاي انسانی که این. کندمیدردهاي گذشته است که در ذهن بشري زندگی
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انسان نباشد . رودمیشود از بیممیباعث شدیم یعنی انسانها باعث شدند یک روزي از بین برود ابلیس هم ضعیف

.من ذهنی است درد استاش من ذهنی نباشد ابلیس چه کار با ما دارد؟ نماینده. کندنمیابلیس معنی پیدا

خُوو نطقواهکعبه با حاجی، گ******گوهر جمادي با نبی افسانه

خواهد بگوید اتفاق این لحظه براي شما پیغام دارد و این بحث را که انسانی که به حضور زنده میزندمیدارد مثال

کنند و منظور از اتفاق را به مییک به یک با آنها گفتگوبینند اجزاء عالم میاست اتفاقات و جمادات و هر چه که

زند، کعبه هم با میگوید هر جماد با پیغمبر داستان گو است یعنی حرفمیدکنمیگویند موالنا تاکیدمیآن

زند، کعبه براي حاجی که کامالً به حضور زنده است که همۀ ما به نوعی حاجی هستیم کعبه ما دل میحاجی حرف

.زندیمهم شاهده هم حرف. شود کعبه فضاي یکتایی استمیماست و فرم ما، تمام فرمها وقتی دل ما باز

کنی، براي این که میگویم چیز مهمی است شما نگو هی تکرارمیخواهد بگوید که این چیزي که منمیموالنا

.همه جا تکرار کرده، یعنی خیلی جاها تکرار کرده

آمد به من از دور راهکو همی******بر مصلّی، مسجد آمد هم گواه

او از دور : گویدمیمسجد گواه است، گواه یعنی شاهد و حرف زننده،  کهیعنی نماز گزار، براي نمازگزار هممصلّی

.آمده اینجا راز و نیاز بکند

باز بر نمرودیان مرگ است و درد***** با خلیل، آتش گُل و ریحان و ورد

سمبلیک اگر . شود، اما براي نمرودیان مرگ و درد استمیشود و سبزه و گل سرخمیمی گوید با خلیل آتش گل

شود، اگر شما به ترستان نگاه کنید و ترستان را بپذیرید میبگیریم تمام دردهاي شما با پذیرش شما تبدیل به گل

. کندمیکند، زندگی را آزادمیافتد و فضاي در بند شده را آزادمیشود، خشمتانمیترستان تبدیل به شجاعت

.کنندمیایی هستند که ستیزهکند، نمرودیان آنهنمیکنید آزادمیچون ستیزه

تواند شما را بسوزاند اگر جزو نمرودیان بشوید، خشم تان را بپذیرید نگاه کنید که خشمتان میاالن خشم شما

گوید؟میزند، خشم چیمیشود، پس هر خشمی با شما حرفمیافتد و زندگی از توش آزادمیشودمیآب

.شوممیشوم من زیباییمیشوم من سبزهمیا؟ اگر مرا بیاندازي من گلاندازي مرنمیگوید ببین مرا، چرامی

زنند گوش میگوید من این موضوع را خواهم گفت، موالنا اصرار دارد که به این حرف او که جمادات با ما حرفمی

.توانیم درك کنیمنمیالبته با من ذهنی این موضوع را ما. بدهیم
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نگردم از بیانش سیر، منمن ******حسناي بارها گفتیم این را،

خواهد گوش بدهد،  این اسم عام میاو، هر کس کهاي تو، اي حسن یعنی اي اممی گوید بارها من این را گفته

. شوم یعنی بازهم خواهم گفت تا شما به آن توجه کنیدنمیاست من از بیانش سیر

ملول؟نان است چون نَبوياین همان ****بارها خوردي تو نان، دفع ذُبول

گوید بارها تو نان را می:زندمیشود، چند تا مثالمیگوید تکرار کلید است ولی من ذهنی از تکرار خستهمیاالن

کند، این همان نان است چرا میخوردي، که نان ذُبول یعنی افسردگی و پژمردگی ناشی از گرسنگی تو را دفع

شوي، ملول درست است براي اینکه براي یک جوان بیست ساله االن غذانمییشوي؟ نَبوي یعننمیازش خسته

خوردند چیزي نبود که، نان و پنیر یا نان خالی، میخورد همین نان را، قدیم بیشتر نانمی

سالش 90کند ولی یک پیر که میشویم؟ و یک جوان زودي هضمنمیخوریم چرا از نان خستهمیخود ما االن نان

هنوز شکمم ! گوید نه هنوز مال دیروز را هضم نکردممیخوري؟میگوییم که غذامیخورد فردامیامروز غذااست 

کنم، نمیگوید من تکرارمیمعنوي دارید؟ اگر از تکرار ملولید موالناخواهد بگوید شما گرسنگی می.نفخ کرده

گوید چرا یک می.دهدمیدارد همین را توضیحشما به خودتان نگاه کنید که گرسنه معنوي هستی یا نه؟ االن 

شود مگر این همان نان نیست؟ نمیانسانی که سالم است از نان خوردن خسته

و ماللسوزد از او تُخمهکه همی******رسد نو ز اعتدالمیدر تو جوعی

کند، مالل میشکم بادرسد جوع یعنی گرسنگی و تُخمه یعنی نفخ کردن وقتیمیبراي اینکه یک گرسنگی جدید

شود از یک چیزي، اعتدال یعنی توازن جسمی، یک جوان میرود، خستهمییعنی خستگی حوصله آدم سر

پس بنابراین یک انسانی که طالب معنویت است فوراً غذاي . کندمیخورد قشنگ هضمشمیاعتدال دارد غذا

پس . خواهد غذاي معنوي بخوردنمیرودمیپذیرد، درتواند بنمیکند، کسی که من ذهنی داردمیمعنوي را هضم

کند، میتکرار من ذهنی را خسته

گوید یک چیز جدیدي بگو، هان میمن ذهنی دنبال چیزهاي جالب است، جالب و پراز هیجان مال ذهن است

م چه جوري بود، کردیمیرفتیم تماشامیمرد مامیهزار نفر! نفر چیه10نفر، 10تصادف شده چند نفر مردند، 

کشند اینها هیجانات ذهنی است اینها براي میها این هیجاناتی که مردم توي این ورزشگاه. خواهدمیهیجان

گذارند، هیجان زدگی و بلند شدن و جیغ زدن را به حساب بودنمیبودن نیست بعضی وقتها به حساب بودن
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شود جیغمیخواهد بزرگ بشود یک دفعه بلندمیتیشود، وقمیگذارند، اینها مال ذهن است، ذهن تحریکمی

شما چی؟ شما گرسنه معنوي هستید؟ . شود، اینها جزو تخمگی است یعنی نفخ کردگی استمیزند یا خاموشمی

اعتدال دارید؟  

نو شدن با جزو جزوش عقد شد*****نقد شدهرکه را درد مجاعت

نه معنوي است، نقد شد یعنی در این لحظه دست به نقد اشتها درد مجاعت یعنی درد گرسنگی، هر کسی گرس

زند اینها میموالنا دارد حرفهایش را در قالب قصه به ما. شودمیداردف در اینصورت هر لحظه جزو جزوش دارد نو

30سالمان است 40پس از این که یک کسی رفته مصر کتک را خورده یعنی ما . دیگر حرفهاي خودش است

از این که تصویر ذهنی هستیم و خدا را بصورت تصویر ذهنی جستجوایم ست چند بار کتک خوردهسالمان ا

. زند که این پیغام قصه استمیگوییم، پس از آن راستی این حرفها رامییک دفعه راست. کنیم کتک خوردیممی

نو بشوند، نو بشوند یعنی از جنس کنند یکی یکی مییعنی جزو جزو ما آن جاها که گیر افتادیم فوراً اینها شروع

.زندگی بشوند، کهنه بودند

با مجاعت از شکر، به نانِ جو*******نولذت از جوعست، نه از نُقلِ

خورد ازش لذتمیخورد و هر چه کهمی، یک آدم گرسنه جوانمی گوید لذت بردن از میزان گرسنگی آدم است

گردند و این حرفهاي نو را گاهی اوقات میاي دنبال حرفهاي نوه یک عدهخواهد بگوید کمی.برد، نه از غذاي نومی

خوانم، حافظمیگویند که من موالنامیايمثالً یک عده. کنیممیکنیم و خیلی الغرمیما انرژي مان را تقسیم

! این کار را نکننه !! روممیروم فالن کالس هممیخوانم فالن کالس هممیخوانم، نظامیمیخوانم، عطارمی

.همین یک موالنا را بخوان انرژیت را متمرکز کن روي یک چیزي، در یک چیزي خیلی خوب باش

نه . آورممیکنم یک چیزي درمیروم باالخره اینها را قاطیمیآن مکتب...روممیروم آن مکتبمیاین مکتب 

تو یاد بدهد که از این من ذهنی چه جوري راحت روي باید بهمییک مکتبی یا حاال هر جا! بابا این طوري نیست

رود میخواهید سرت کالهمیخواهید متفاوتمیولی یکدفعه چیزها را باهم قاطی کنی چون نو! همین! بشوي

همین درسها را که ما جلسه به جلسه از موالنا یاد. همین موالنا را که جامعترین است بخوان! مطمئن باش

، به اندازه به اندازه کافی غزل هست به اندازه کافی مثنوي هست. تکرار کن، همین کافی استرا ها گیریم همینمی
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پس با گرسنگی نان جو از شکر . رسی آنجامیکافی پیغام هست همه اینها را جذب کن، عمل کن، صبر کن یکساله

. بهتر است

آن ماللت، نه ز تکرار کالم*****تمامۀجوعی است وز تُخمپس ز بی

گوید اینکه تو گرسنه معنوي نیستی و شکم بادکردگی من ذهنی را داري، آن حوصله سر رفتگی و میپس

شما خودتان را یک ارزیابی کنید ببینید واقعاً! یعنی تو گرسنه معنوي نیستی. خستگی، نه از تکرار کالم

یک مسئله است وقتی هسته مرکزي خواهید راحت زندگی کنید؟  این هم میخواهید دردهایتان را بیاندازید؟می

خواهی دردها را میگوییممیکنیم به آن دردها،میپرسیم مراجعهمیما از دردها تشکیل شده و از خودمان

آن بیندازي؟ یک آدمی که از درد تشکیل شده باید بکشد عقب خودش را نگاه کند بلی محکمی بگویید ولو 

ولی به عنوان حضور ناظر شما از جنس خداییت هستید یک هوشیاري .خواهمنمینه،: گویدمیاشهسته مرکزي

دانید ولی به مرکز فعلی تان گوش میشما. داند که این نیست آن هستمیدهد ومیدر شما هست که تشخیص

.ندهید که مرکز فعلی تان درد است اگر هم که روي خودتان کار کردید خوشا به حالتان

شوید؟ نمیگوید از اینها چرا خستهمیزندمیاالن دوباره مثال

در فریب مردمت، ناید مالل؟*****و قیل و قالچون ز دکّان و مکاس

چرا پس از دکان نشستن هشت نه ساعت و چانه زدن با مردم و گفتگو براي این که مردم را فریب بدهی خسته

شوي از معنویات این است که مرکزت میتهیعنی علت این که خس. شوي؟ چرا؟ براي اینکه مرکزت از آن استنمی

امروز به ما ولی ما اشتهاي معنوي داریم باید آن اشتها را پیدا کنیم، ! از آن جنس نیست اشتهاي آن چیز را نداري

چون از جنس داردمیکنند، ولی من ذهنی ما کاالهاي تقلبی را برمیگفته که کاالهاي تقلبی و کاالهاي خوب ارائه

.خوانیم که شما مواظب باشیدمیاینها را.آنهاست

شصت سالت سیریی نامد از آن؟*****مردمانلَحمِچون ز غیبت، واکْلِ

کنی و اکل یعنی خوردن و لَحم یعنی گوشت، و گوشت مردمان رامیسال است داري غیبت60گوید می

سال است 60وردن گوشت مردم است، دانید غیبت کردن درست نیست و معادل خمیخوري، همان طور کهمی

کنی، یکی را کوچکمیشوي؟ براي این که هر دفعه که غیبتنمیکنی چطور متوجه زشتی آنمیاین کار را

. دلت، مرکزت من ذهنی استکندمیکنی، براي این که من ذهنی تو را کنترلمیکنی من ذهنی ات را بزرگمی
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کنند میمثال حقیقتاً وارد است براي کسانی که فکرو این  . کنیمیه تکرارتو نگو ک: گویدمیزندمیدارد مثال

کند یعنی میتکرار است که شما را راحت. کند در هر تکرار کلید استنمیتکرار. کندمیموالنا چیزها را تکرار

گیریم با هوشیاري یمکنیم یک ذره انسمیکنید با هوشیاري حضور، هر دفعه که ما تکرارمیشما احساس راحتی

بینیم کهمییک موقعی براي ما درد کشیدن عادي بود، االن. شویم از من ذهنی و دردهایمانمیحضور و دور

سازد، چرا؟ انس گرفتیم با شادي اصیل، با ارامش نمیخواهیم درد بکشیم، براي چه درد بکشیم؟ به مزاج مانمی

گوییم چرا این را رها کنیم برویم درد من میاختیم، تجربه کردیمخدایی، ما ارامش خدایی و شادي را االن شن

کند به این آیهمیذهنی را بکشیم؟ بلی اشاره

12، آیه )49(قرآن کریم، سوره حجرات

 الظَّنِّ إِثْم ضعنَ الظَّنِّ إِنَّ بیرًا موا کَثبتَننُوا اجینَ آما الَّذّها أَیی ◌ۖوا وّسسلَا تَجلَا و

◌ۚ أَیحبّ أَحدکُم أَنْ یأْکُلَ لَحم أَخیه میتًا فَکَرِهتُموه ◌ۚ یغْتَب بعضُکُم بعضًا 

 اتَّقُوا اللَّهو ۚ◌یمحر ّابتَو إِنَّ اللَّه

در اموري [گناه است، و ها بپرهیزید؛ زیرا برخی از گمان] در حقّ مردم[ها از بسیاري از گمان! اي اهل ایمان

تفحص و پی جویی نکنید، و از یکدیگر غیبت ننمایید، آیا یکی از شما ] که مردم پنهان ماندنش را خواهانند

نفرت دارید، و از خدا پروا کنید که ] از این کار[را بخورد؟ بی تردید اش دوست دارد که گوشت برادر مرده

.خدا بسیار توبه پذیر و مهربان است

دارد، غیبت کردن و بد مردم را گفتن که موالنا اینجا میغیبت و بدگویی من ذهنی را زنده نگهباید توجه کنید که

مقایسه یکی از . آیدمیخواهد توجه ما را به این حرکت که مال من ذهنی است جلب کند از مقایسهمیآورده 

کند و قابل میدهد، کوچکمیابزارهاي مهم من ذهنی است و به موجب آن من ذهنی ما را به تصویر ذهنی کاهش

. کند، ما به عنوان بینهایت خدا قابل مقایسه نیستیممیمقایسه

آورد، یادآوري کند که حداقل از این یک موضوع، البته میبراي همین است که موالنا در حین مثالهایش این آیه را

وانید ابزارهاي من ذهنی را که ابزارهاي شیطان تمیگوید و اگر ابیات را خوب بخوانیدمیچندتا مورد را دارد به ما

ولی خیلی صریح در اینجا امروز غیبت را گفته، امروز دروغ را گفته که غیبت و دروغ . هم هستند در آنها ببینید

. من ذهنی استشیوه. او نیستشیوهجزو 
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بی ملولی بارها خوش گفته تو****** توکَفتهۀها در صید شُلّعشوه

گوید در بدست آوردن زنها تو بدون این که خسته بشوي میگوید،میشرمگاه زنان دارد به مردانفتهشُلّۀ کَ

را گفتی، چقدر ها را گفته به آن یکی هم همان قصهها بارها همان چیزها را تکرار کردي، به این زن همان قصه

لی، من قد تو را دوست دارم، چشمهایت قشنگه، چقدر موهایت قشنگه، چقدر صورتت قشنگ است، چقدر خوشگ

شوي؟ نمیاینها را پشت سر هم ردیف کردي گفتی چرا از گفتن اینها خسته

تر صد بار از بار نخستگرم*****سوزان و چستاش بار آخر گویی

آن آخرین باري که گفتی اینقدر سوزان و چست گفتی چقدر قشنگ گفتی، استادانه گفتی سریع پشت سر هم، 

گرمتر از بار نخست، یعنی در گفتن این تکرارها تو این قدر استاد شدي، پس چرا از این تکرار خستهصد بار 

خواهد بگوید که این ذهن شما میدان می.براي این که این موضوع جز مرکزت است با هاش هم هویتیشوي؟ نمی

اي خوب مثل شعر موالنا، شما اشتهاي کند، کاالهاي بد مثل خشم شما کاالهمیاست، خدا آن کاالها را آنجا عرضه

خرید،میمعنوي ندارید باز همان کاالي بد را

گویی که تکراري است در حالی که تکرار است که شما را از این اشتباه مخوف که تصویر ذهنی میکاالي خوب را

تنها خودت زندگی باشیم و یقین کنی که تصویر ذهنی هستی و با تصویر ذهنی دنبال تصویر ذهنی بگردي، نه 

نکنی دیگران هم نگذاري زندگی کنند و دیگران را به کفر متهم کنی در حالی که خودت از جنس من هستی و از 

کنی با خدا، چرا اشتهاي معنوي نداري؟ پس میجنس کفر هستی، از جنس جدایی هستی، لحظه به لحظه ستیزه

ی آنجا اینها را یعنی به این توجه کن خریدي گذاشت. تو بفهم که چیز ناچیز، چیزي که چیز نیست مرکز شماست

.بکن بینداز دور

درد، هر شاخ ملولی خَو کند*****درد، داروي کهن را نو کند

کنید، میدرد یعنی منظور همین گرسنگی معنوي همین طلب، شما درد دارید چرا؟ هر هفته به این برنامه گوش

خواهید که تصویر ذهنی میخواهید که به خدا زنده بشوید،مینید، شماکمیدر روز چند ساعت روي خودتان کار

را بشناسید از جنس تصویر نشوید، این درد و این خواست شماست به عنوان هوشیاري ایزدي، هوشیاري ایزدي 

است، ما شما هم منظور دارید که به او زنده شوید این تنها منظور ماست، بزرگترین منظور م. درد دارد منظور دارد

یکی منظور درونی ماست که همه انسانها باید به او زنده بشوند، : ما دو تا منظور داریم. منظور دیگري نداریم



Program # 644گنج حضور644برنامه شماره 

53: صفحه

بعدهم یک منظورهاي بیرونی داریم که کانال پیدا کنیم که این خرد ایزدي از طریق یک حرفه یک کار یک هنر 

پس دو تا است یکی بیرونی و یکی درونی . هاي مادي بریزیمزدي را به کانالبریزد به آنجاها، ما باید این خرد ای

در درونی همه شریکیم همه انسانها، همه انسانها باید به او زنده بشوند، و همه باید درد داشته باشند امروز . است

.نداري، شکمت باد کرده نفخ کردهبه ما گفت تو گرسنگی معنوي

کند یعنی همین االنمیسال پیش است داروي کهنه را نو800نا مال کند، ابیات موالمیدرد داروي کهنه را نو

درد هر شاخ حوصله سر رفتگی را، خستگی را، بی حوصلگی را قیچی. توانی استفاده کنی اگر درد داشته باشیمی

مختلف من ذهنی است که دنبال نوي هاي من ذهنی است جنبههاي کند، شاخ ملولی شاخهمیرسهکند می

ما . گردد، یک فیلم نشان بده یا مثالً یک چیزي بگو جدید باشد براي ذهن، براي ذهن هیجان مهم استمیهیجان

. از جنس هیجان نیستیم، ما از جنس لطافت و آرامش زندگی هستیم

کو ملولی آن طرف که درد خاست؟*****کیمیاي نو کننده، دردهاست

باید ببینید که در زندگی درد دارید؟ منظور دارید؟ گرسنگی شما. کند درد استمیمی گوید کیمیایی که نو

خواهید به خدا میخواهید دردهایتان را بیاندازید؟میخواهید؟ بارها گفتم شمامیمعنوي دارید؟ طلب دارید؟

وان دانید به عنمیولی شما. من ذهنی چرا بگوید آري؟ باید که از بین برود. نه: گویدمیزنده بشوید؟ من ذهنی

. گوید ملولی آن طرف که درد باشد وجود نداردمی.حضور که من ذهنی نیستید

درد جو و، درد جو و، درد، درد******هین مزن تو از ملولی آه سرد

می گوید آکاه باش تا از ملولی از حوصله سر رفتگی و خستگی و بی حوصله گی آه نکش، نگذار حس جدایی که 

.درد، دردهویت شدگی فشار دردها ترا ملول کند، پس بنابراین درد بجو، درد بجو،مال من ذهنی است حس هم

خواهم که به زندگی زنده بشوم؟ آن میگیم دارم؟ندزهمیشه از خودمان بپرسیم من درد یا منظور یا یک طلبی در 

زنده بشوم، این درد من منظوري را که زندگی براي من تعیین کرده به خاطر من؛ من را فرستاده اینجا که به او 

.است این منظور من است

کند؟ به این درد میدانید که باید به او زنده بشوید؟ باید به وحدت برسید؟ این درد در شما انرژي ایجادمیشما

هوشیار هستید؟    

درد جو و، درد جو و، درد، درد
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