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3012ةشمارغزل،شمسدیوان،مولوي

ايهآیینچوبودهآهنتچوندلِاي

ايهدیرینمونس،منجانِباآینه

آینهمندلِدر،منآیینهدلدر

ايهریرینپودي،ثیحدم؟دوبکیتن

دینعشقِرمدتوکز؟چنینچراییخواجه

ايهپاریناحمدبیندتهمیزانک

بچینشیریندانه،یقینزینیگُمرغِ

ايهچینراتومرغ،چینسويازکآمد

دادنامترَنَشیرِ،خدا،خداییشیر

؟ايهبوزینهمدم،ايهگشتسببچهاز

نهزانک،نمبیراتنصورتتوستدرخورد

ايهپشمینخرقهگهیسلطانپوشد

سپاردلبرکفدر،تمامراخوددل،هین

ايهکینوحسددردلتنپوسدکهتا

خوعشقوخوشگشتاوکهپاکیسینه

ايهسینچنینفرش،دوبسیناسینه

ضربتیآنخسته،شربتیآنتشنه

ياهأنینمطُنیست،غربتیایندرتوتا
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نیهمچوروصهست،کرشچونخردهست

ايهیننّقَچوحرف،میچومعانیهست

نفوسزونشودخوش،عروسدبونَچوخوب

ايهینرزواطلسز،هفَرازوهفَحاز

جانخراباتويِس،جهانزیننرويچون

ايهرخینتَمزهبی،بگیرمیعوضدر

گلشنیوباغچه،بسازراتنخانه

ايهآدینمسجد،بسازرادلشهگو

واحدينظردر،شاهديسیفَنَهر

ايهلوزیننادره،طبقبرآوردش

مگودریاهقص،خاكمرغباخامش

؟ايهیننّعهشَبرکنیعرضهچهبکر
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دهید که اجازه ب. کنممیاز دیوان شمس موالنا شروع3012با سالم و احوالپرسی برنامه گنج حضور امروز را با غزل 

کنیم شکر خدا را بجا بیاوریم که دور هم هستیم و میعبور666از برنامه شماره قبل از شروع با توجه به اینکه 

کنیم و به این ترتیب خوشنودي و رضایت خودمان را به میبرنامه معنوي گنج حضور را باهم در خدمتتان اجرا

.درگاه خدا عرضه کنیم

3012ةشمارغزلشمس،دیوانمولوي،

ايدیرینهمونسمن،جانِباآینه****ايآیینهچوبودهآهنتچوندلِاي

گوید دل یا مرکزي که االن براي خودت درست کردي و از آن مرکز فکرمیکند به هر انسانیمیپس موالنا رو

یعنی انسان قبل از . بودهآیینهکنی و آن مرکز همان من ذهنی است و شبیه آهن است اول مثل میکنی و عملمی

اینکه بیاید به این جهان از جنس هوشیاري بوده و جنس ما از جنس خداییت یا بودن یا هوشیاري است، و 

.استآیینههوشیاري شبیه 

دهد، یعنی فضاي میدانید عمق هم نشانمیدهد و البتهمیهر چیزي را که در مقابلش قرار بگیرد نشانآیینه

دهد و هم عمق را نشانمیهم جسم را نشانآیینهپس . دهدمیاید نشانایستادهیینهآپشت سر شما که جلو 

. هستیمآیینهشبیه هستیمآیینههستیم نه اینکه آیینهو ما شبیه . دهدمی

در درسهاي گذشته موالنا خواندیم که ما از جنسی هستیم که بوسیلۀ آن عمل دیدن و شنیدن و فکر کردن انجام

بینیم نیستیم، از جنس وضعیتها نیستیم، از میابراین ما از جنس فکر نیستیم، از جنس چیزهایی کهشود، بنمی

شنویم نیستیم بلکه ما از جنسی هستیم که بوسیلۀ آن شنیدن فکر کردن و دیدن صورتمیجنس چیزهایی که

.واند که یادتان بیاورمام خواهم خپس از این بیت دوباره چند بیت از مثنوي که قبالً خوانده. گیردمی

اما دل چون آهن چه جوري درست شده و چه آثاري دارد؟ و آیا فقط در برخی انسانها است یا در همه 

اند هر انسانی بصورت هوشیاري، بودن یا خداییت از جنس خداانسانهاست؟ این طوري که انسانها را مطالعه کرده

واش آن نظرش جذب این مفاهیم این جهانی بشودتوجه زندهدهد کهمیآید به این جهان و در ذهن اجازهمی

همان هوشیاري است که دیدن و شنیدن بوسیلۀ آن صورتآیینهبوده، آیینهچسبد به آنها و در نتیجه اول می

که آهن شده ما دوباره آیینهشود اینجا اسمش را گذاشته آهن، به خاطر این است که از میولی بعداً کدر. گیردمی

کند که دل ما سفت میکردند، و تلویحاً اشاره به اینمیرا از آهن درستآیینهقدیم . درست کنیمآیینهیک 
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هوشیاري در این جهان در داخل ذهن به چیزهاي بیرونی مانند پول، مانند مقام دنیا، مانند بچه هر چیزي را . شده

چسبد یعنی اجازهمیچسبد،میمهم هستندیانتواند تجسم کند و براي او بر طبق نظر اطرافمیکه در فکر

راي آن مهم باشد مرکزش قراربه هر چیزي که بچسبد و ب. دهد توجهش کامالً بوسیلۀ آنها بلعیده بشودمی

. دهدمی

و آن چیزي رود موقتاً،میتواند همه چیز را نشان دهد آن خاصیت از بینمیوآیینهگوید میآن چیزي که موالنا

اقالم فیزیکی مثل پول مثل مقام دنیا مثل متعلقات مثل : به آنها چسبیدیم که عمدتاً بارها گفتیم سه چیزندکه ما 

اند مثل و اقالم فکري چیزهایی که از فکر درست شدهخانه و اتومبیل و هر چیزي که شما دوست دارید جواهرات

.چسبدمیباورها و همینطور دردها، به اینها

. کندمیدهد، این دل انسان را از خدا یعنی از مبدا و بقیه انسانها جدامیسفت است دلش قرارو مخلوط اینها که

شود که میاین کار سبب. شود موقت باشدمیاي که آهنآیینهی دارد، قرار بر این بوده که این کار یعنی مخربآثار 

دهد یعنی همان سه قلم را مینشانآیینهرا که آن چیزي ، افتدمیهستیم ولی اتفاقآیینههنوز ،آیینهما بعنوان 

. کنیممیببینیم هوشیاري جسمی پیدا

قرار بر این بوده و هست که انسان بصورت هوشیاري بچسبد به آن سه قلم و آن سه قلم آثارش درد است، درد او 

شود انسانها به فکر رفع دردمیوقتی درد ایجاد. شودنمیولی بیدار. را از خواب این سه قلم یعنی فکر بیدار کند

افتند مثل تسکین دهنده ها، قرصهاي مسکن یا خواب آور یا مشروبات الکلی، مواد مخدر به همه چیز دستمی

. بشوندآیینهبودند دوباره باید آیینهولی حواسشان نیست که اول . بلکه این درد را ساکت کند. زندمی

دهد شخص اشتباهاً بجاي میچیزهایی را نشانآیینهآید میآیینهت در واقع کار خیلی ساده است انسان بصور

چسبد و دل آهنی یا میخودشآیینهدهدمینشانآیینهآن چیزها را ببیند به آن چیزهایی که آیینهاینکه 

توهم شود و میبینیم هوشیاري جسمی پیدامیجسم مقابل آن راآیینهکند، در اثر اینکه ما بجاي میسنگی پیدا

.شودمیمن ذهنی پیدا

قرار بر . بیندنمیراآیینهبیند و خود میدهدمیاش نشانآیینهبنابراین انسان در این لحظه فقط اجسامی را که 

چسبد و میاشآیینهخودش آگاه بشود، این که انسان به تصویر چیزهاي بیرونی در آیینهاین است که انسان به 

زمان . شود و توهم زمانمیگیرد سبب توهم یا سبب ایجاد توهم من ذهنیمیودش اشتباهو با خآیینهآنها را با 
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.است و ما آن هستیمآیینهفضاي یکتایی این لحظه است، فضاي این لحظه آیینهدر واقع . یعنی گذشته و آینده

حظه را نبینیم، اتفاق این فقط اتفاق را ببینیم و این لاین که اتفاق این لحظه را بجاي فضاي این لحظه بگیریم

با توجه به این که . شود که من ذهنی استمیلحظه را بجاي فضاي این لحظه بگیریم سبب بوجود آمدن توهم

بدند، و این ها خوبند بعضیها آید در روز ما لحظاتی مختلف داریم که بعضیمیشوند به نظرمیاتفاقات هی عوض

فقط این لحظه . همیشه ما در این لحظه هستیم و لحظات مختلف وجود ندارندرود در نظر ما که میحقیقت از بین

نامیم فقط تغییرات وضعیتها را اندازهمیو آن چیزي که ما زمان. شوندمیوجود دارد و چیزها هستند که عوض

آیینهط بد، در واقع فقها خوب بعضیها گیرد، اینطوري نیست که در روز لحظات مختلف وجود دارند بعضیمی

.شودمیکه مربوط به جهان هستند وضعیت هاي بیرون هستند عوضآیینهچیزهاي جلو وجود دارد 

است و آیینهاگر کسی به این حقیقت پی ببرد که . شود؟ نهمیهم عوضآیینهآیا وضعیتهاي بیرون عوض بشوند 

آیینهشوند و آن میدیدهآیینهآن خداییت است، خود خدا هست زنده شدن در انسان، و وضعیتها در آیینهاین 

گوید میترسد، براي این کهنمیشوند انسانمیهمان ساکن است روان هست مستقر هست فقط وضعیتها عوض

دهم و وضعیتهامیکه گذرا هستند از بین رفتنی هستند نشاندر حال تغییر راییهستم، من وضعیتهاآیینهمن 

. نیستم

شود و چون میهم هویتآیینهبیند با تصاویر میراآیینهبشود تصاویر آیینهن که برعکس شده انسان بجاي ای

شود مرکزش و این مرکز دائماً در حال تغییر و ریزش میآن وضعیتها در حال تغییرند آن تغییرات و آن وضعیتها

ر مرگ، بدن ما ما همینطو. ترس عمده ترین هیجان من ذهنی است و توهم است. ترسدمیاست در نتیجه انسان

دارد و پس از یک مدتی متالشیدهد که در حال تغییر است، یک عمري میبدن ما را هم نشانآیینهنیستیم 

. ماندمیآیینهشود ولی می

خود خداست فضاي یکتایی این لحظه است، اصل شماست و زندگی در نظر دارد که خودش را در انسان آیینه

آیینهن، بچسباند به چیزها خیلی شُل، بعد او را از آنها آزاد بکند و بکشد عقب، دوباره امتداد بدهد بیآورد به جها

. شودنمیو جهاندهدمیاي که ساکن است و جهان را نشانآیینهبشود، 

وضعیت در حال تغییرند به اما متاسفانه و هزار متاسفانه انسان چون با این تصویرها مشغول است و این تصویرها 

انجامند، فکرمیافتاده، به تغییرات افتاده، به ذهن افتاده و دائماً حواسش هست که این تغییرات به کجازمان 
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این حالت آهن بودن دل انسان یعنی سفت بودن دل انسان . کند با تغییر وضعیتها به خوشبختی خواهد رسیدمی

ی دارد، حس جدایی مخربآثار آیینهگیرد نه مییا این که هم هویت شدگیها که بافت فکري است مرکز انسان قرار

حوصلگی، مقاومت در مقابل اتفاقات، ستیزه درونی با چیزها، قضاوت یعنی این بیو از دیگران،تنهایی از زندگی 

که در این غزل بهش اشارهکینهحسادتکه این وضعیت در چه وضعی است و دردهایی که قبالً ذکر کردیم، مثل 

.آید و اضطراب و نگرانی از آینده از جملۀ اینها هستندمیط و گناه که از گذشتهکند و احساس خبمی

دارد که نتیجه را مخربساختاري الگوهايگوییم من ذهنی چه میبعالوه شما باید ببینید که این چیزي که

جسمها شود که ما هوشیاري جسمی پیدا کنیم و جسمها را ببینیم ومیکند، دل چون آهن سببمیتخریب

خوشبختی بخواهیم، هویت و از چیزهاي بیرونی زندگی بخواهیم برکت بخواهیم .مربوط به جهان بیرون هستند

. توانند بگویند ما کی هستیمنمیبخواهیم از پولمان بخواهیم و از اینها بپرسیم ما کی هستیم؟ و آنها

نتیجۀ کارتان هم ببینید، که چه تخریبالگوهايشما الگوهاآید و بین آن میبنابراین سرخوردگی بوجود

هستند مثالً، رابطه بین دو نفر که ها کنند، از چیزهاي مهم زندگی رابطهمیتخریبنتیجۀ زحمات شما را یالگوهای

ها یا رابطه بین دوستان بسیار مهم هستند، من ذهنی کنند زن و شوهر، یا پدر و مادر و بچهمیباهم زندگی

کند مثالً فالن مقدار دالر یک دفعه نابودشمیکند جمعمیکند کارمیکند کارمیذهنی کارکند، منمیتخریب

.کندمی

ناآگاهانه کار الگوهاشود انسان فکر کند که لیاقتش را ندارد، این مینقص که سببالگويی دارد بنام الگوی

من هاي ذهنی جمعی کنند، در زندگی میملنه تنها در زندگی من ذهنی فردي عالگوهاکنند، این میخودشان را

سازد میکندمیکند درستمی، کار...کند،میکند کارمیکنند، یک ملتی سی سال، چهل سال کارمیهم عمل

همه اینها به . ی من ذهنیتخریبالگوهايکند میزند خرابمیکند همه رامیکند انقالبیمییک دفعه یک کاري

.باشدآیینهدوباره باید شویم که دل مانمیمتوجهخاطر این است که ما 

کنم میهمین هوشیاري قدیمی است، همین خداست، بودن است، پس در طول این غزل از شما خواهشآیینه

در ده کنند ببینید یا نهمیتخریبساختاري من ذهنی را که نتیجه را الگوهايتوانید متوجه میببینید که شما

من . کنیدمیتخریبن را زیر نورافکن قرار بدهید ببینید فرداً چه جوري در زندگیتان ایجاد روز آینده خودتا

شما دو سال گنج حضور . کندمیبه نتیجۀ زحمات شما حملهکندمیبه رابطه هاي مهم شما حملهذهنی شما
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کند، یک کاري میماندارد پشیمیکند پیشرفت زیادي هم کردید، شما را بازمیکنید یک دفعه حملهمیگوش

.آیدمیپیش

بر اساس هم هویت شدگی با چیزها و درست کردن یک بافتی که اینجا اسمش را بارها گفتیم که من ذهنی 

یعنی شود و یک محتوا داردمیشود و براساس جدایی تشکیلمیگذاشت آهن، و مرکز قرار دادن آن درست

کنید در بارة میی است که فکرالگوهایرد، ساختار مربوط به چسبید یک ساختار دامیمحتوا چیزیست که بهش

دهید در مورد رابطه انجاممیپول انجام، در موردتخریبالگويرا مثالً اسمش را بگذارید الگووقتی شما یک آن،

.دهیدمیدهید در مورد بدنتان انجاممی

منشأش از اینجا بوده که شما بجاي فضاي این لحظه فقط الگورا پیدا کنید، بدانید که اوالً این الگونگاه کنید آن 

هستم اتفاق آیینهببینید و بگویید من آیینهبشوید و اتفاق را در آیینهبینید، یعنی بجاي این که میاتفاق را

: در این لحظه که گفتیمآیینهدهد نه خود مینشانآیینهدیدن اتفاق یعنی آنچیزي که . شویدمینیستم، اتفاق

شود که من ذهنی از این لحظه فقط اتفاق را ببیند و حداکثر میسبب. با فضاي این لحظه یکی استیینهآ

کند میکند این است که پلکان کند یا آن را وسیله کند براي رسیدن به اتفاقی که فکرمیاي که از آناستفاده

.وجود دارد، این کار توهم استتویش زندگی

رود، هیچگونه زندگی عینی در چنین چیزي وجود میاین حالت یک بافت فکري دنبال فکرباید توجه کنید که در 

هستید و چیزهاي بیرون را بصورت تصویر آینهآیینهزندگی عینی موقعی است که شما در این لحظه . ندارد

می پیدا کنید، در اگر به تصاویر بچسبید و با آنها هم هویت بشوید هوشیاري جس. چسبیدنمیبینید و به آنهامی

کنید براي رسیدن به اتفاقات میشما وسیلهگیریدمیابتداي کار جوانی اتفاقات این لحظه را که به جاي این لحظه

بعدي اتفاقات بعدي وضعیتهاي بعدي که به شما گیر خواهد داد یا خوشبختی خواهد داد، این کار چون توهم است 

. دکنمیکند و سرخوردهمیشما را دلسرد

را که فضاي آیینهدیدید، االن میدیدید وضعیتمیرا وسیلهآیینهشود، آن موقع میپس از مدتی توهم عوض

اند، همه مانعآید آدمها و وضعیتهاي اطرافتان میبینید، به نظرتانمیبینید، یا مسئلهمیوحدت است شما مانع

آید براي میندگی را در این لحظه مسئله ببینید به نظرتانخواهید زمیرود که شمامیاند ولی یادتانهمه مسئله

کنید میرود که وقتی یک مسئله را حلمیهمۀ مسائل باید حل بشود، ولی یادتاناینکه زندگی شما شروع بشود
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این اگر ادامه بدهید . خواهیم به مسئله تبدیل کنیممیچرا؟ براي این که زندگی را. شودمیچهار تاي دیگر زائیده

شناسیم، پس از یک مدتی دیگر تمام وضعیتهاي اطرافمان را میاش همان جهنمی است که ماکار را، این کار ادامه

گذارند ما زندگی کنیم، هر کسی توطئه نمیکنیم که مثل اینکه آدمها با ما دشمنی دارندمیبینیم، فکرمیدشمن

کند دیگران را که شما این میدیگران، کسی که متهمکرده یک جوري، کسی که به مالمت مشغول است، مالمت

.کندمیکار را کردید آن کار را کردید یا توطئه

اید آن کار را بکنید، همه اینها نشانگر این است که این شخص بن،گوید شما باید این کار را بکنیدمیکسی که

، جدایی را ه، و دل آهن سفت تر شده، گیج شدخیلی در صحراي ذهن جلو رفته و دردهاي زیادي ایجاد کرده

این موضوع در مرکز آموزشهاي معنوي قرار دارد و شما باید . گشتمیگی برآیینهتثبیت کرده یادش رفته که به 

:گوید کهمینیم بیتایمما یک نصف بیت خوانده. بهش خیلی دقت کنید

ايدیرینهمونسمن،جانِباآینه

فهمیم که جان من با جان تو یکی میبا جان من، اولآیینهزندگی را از دست داده، اما بوده،آیینهدل آهن تو اول 

با جان من آیینه، کند هر انسانیمیپس راجع به انسان صحبت. گویدمیراشخودگوید بعدمیاست، اول تو را

آیینهآید که رابطه شما با میدوست بوده، حاال یک سئوال پیشآیینهانس دیرینه دارد، یعنی از قدیم جان من با 

یا فضاي این لحظه چیه؟ رابطه دوستی است؟ اگر دلت مثل آهن باشد نه نیست، اگر در این لحظه مقاومت دارید 

هم آیینهاست پس با آیینهکنید با چیزي در واقع با وضعیت این لحظه، وضعیت این لحظه تصویر میستیزه

.پنهان شدهآیینهکنید، میستیزه

بیت بعدي .استآیینههوشیاري ما همان ،با جان انسان انس اولیه دارد، یعنی جان ماآیینهبا جان من یعنی ینهآی

آیینهخواهد طال بشود، البته ما هم میطال همیشه طالست، مرکزش طالست، هر لحظه: توضیح خواهد داد

دوستی یعنی با هوشیاريآیینهست و باآن اآیینهبشویم، دلمان آیینههستیم، هوشیاري هستیم، هر لحظه باید 

آیینهستیزه با اتفاق این لحظه ستیزه با . ولی این دوستی یادمان رفته، االن به ستیزه برخاستیمدیرینه داریم 

. است

ها آیینهیعنی چی؛ یک موقعی به فکر این آیینهاجازه بدهید چند بیت از مثنوي برایتان بخوانم که نشان بدهد که 

شود تجربه کننده می، هر چیزي که تجربهآیینهنه خود آیینه، مثل آیینه، شبیه آیینهچون : گویدمیدنباشی
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آید از میشود، فکرهاي ما بوجودمیمیرد و زندهمیزندگی است ما رقص فرم زندگی هستیم، بدن ما هر لحظه

شناسیم در میآن چیزي که ما مهم. کندمیرقصد همه چیز در حال رقص است، و رقص را زندگیمیرودمیبین

.به این چند بیت توجه کنید اخیراً خواندیم. واقع بازي فرمهاي زندگی است

1019مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 

فُتوروبخلبیستکردهرواناو****نورتوچشمِچشمۀکزهمچنان

بدون مضایقه و سستی همانطور روان است،هآییناز جنس شماست همان یعنی زندگی بدون نور یا آنچیزي که

خواهد حس دیدن میاي نیست، ولیبینند، در دیدن هیچ مضایقهمیخواهد دیدن را بگوید، آدمها همینطوريمی

.را توضیح بدهد

دوستایجاد،درکردپوشیروي****پوستزنهدارد،مایهآنپیهزنه

ندگی است یا بودن است یا شما هستید، اصل شماست، اصل اش دوست است یعنی خداست، زمی گوید همه

این ابزار و هر چی که هستو این چشم که پوست و پیه شود نه پیه نه پوست،میشماست که سبب دیده شدن

. تواند نشان بدهد یک ابزاري را بکار بیاندازدنمیگذارد روي پوش، روي پوش یعنی خودش کهمیاسمش را،است

آیینهشوند آن جنسی که ما آن هستیم و اسمش میاز او بلندها تیب فکر ما همینطور است اندیشهو به این تر

شناسیم بوسیلۀ میشناسیم چه جوريمیشوند فکرهایند، ما فکرها رامیاز او بلندها است و او هست اندیشه

توانستیم فکر نمیتوانستیم بشناسیم،ینماگر آن نبود فکرها را. دهدمیفکرها را نشانآیینه،آیینهآن، بوسیلۀ 

گیرد، دوباره شنیدن میصورتآیینهپس دیدن بوسیلۀ اصل شما، جنس شما .کنیم، در اینجا صحبت دیدن است

:گویدمیرا

کاذبشوکالمصدقِمدرِك****جاذبشبادگوش،خَاليِدر

کردند در گوش باد کاذب میرد، در قدیم فکرمی گوید در سوراخ گوش در فضاي خالی گوش باد جاذب وجود دا

شنویم،میما چیزها را. شنودمیخالصه. کندمیکذب بودن دروغ بودن کالم را دركکه درستی و است، 

. گیردمیصورتآیینهخواهد بگوید که شنیدن هم بوسیلۀ می



Program # 666گنج حضور666برنامه شماره 

11: صفحه

خوانقصهصوتوحرفپذیردکو**استخوان؟خُردآناندراستبادچهآن

پذیرد، میراخوانقصهصوتوگوش خالصه که حرفیعنی درخُرداستخواندراستباديچهاینگویدمی

:گویدمیشنوید، چه بادي است االن خودشمیزنم شمامییعنی من حرف

کسنیستیزدانغیرعالَمدودر****بسواستروپوشباد،واستخوان

ابزار است، بازهم وسیله است، غیر از استروپوشاینهاهست آنجا کهیدرونبادباد،واستخوانگوید اینمی

گوید میاستآیینهپس شما از جنس او هستید بنابراین دوباره صحبت خود او چیزي در جهان وجود ندارد،آیینه

آیینهره برگردي عقب دوبا،بودي آمدي آهن شدي، دلت آهن شده االن باید این آهن را صاف کنیآیینهاولش 

شوي، تو میتو ساکن. کنینمیکنند، تو تغییرمیدهد در جهان چیزها تغییرمیچیزها را نشانآیینهبشوي، 

.دهدمیریزد به وضعیتها و آنها را تغییرمیبرکت و زندگیگی توآیینهشوي، حاال از این میساکن روان

مثابايالرَّأسمنَذْناناَلْاُزآنکه****احتجاببیاو،قایلاو،مستَمع

گوید اگر انسان در این لحظه به جاي جسم جلو می.مثاب یعنی پاداش گرفته، یعنی انسان ما پاداش گرفته هستیم

را با جسم جلویش اشتباه نگیرد، به عبارت دیگر به جاي این لحظه اتفاق این آیینهرا ببیند و آیینهخود آیینه

هستی پس دیدن وضعیت آیینههستم و هم تو آیینهشود که هم من میرت متوجهلحظه را نبیند در این صو

حجاب بوده پس بدون حجاب شنونده خداست، گوینده هم خداست، براي اینکه گوشها هم جزو سر آیینهبجاي 

.هستند

دارم تکراربخواند، فقط منخواهد برود مفصالًمیهست اگر کسی664اصطالحی قبالً توضیح دادیم مال برنامه 

االن آهن آیینهگیرد، میصورتآیینهگفتن و شنیدن بوسیلۀ کنم، پس اي انسان حواست باشد، فکر کردن و می

. کنیدمیرا بیاندازیم، توجهها باید صاف و صوفش کنیم ناخالصیدرست کنیم،آیینهشده، از آهن هم ما دوباره 

:حاال بیت بعدي. ايآیینهچوبودهآهنتچونلِدايفهمیم که این بیت یعنی چه،میپس االن ما

ايپریرینهوديمحدثی،بود؟کیتن****آینهمندلِدرمن،آیینهدلدر

آیینهخداییت است در دلش من هستم، در دل من هم آیینهمن هستم، آیینهمی گوید در مرکز آینه در دل 

گویید که پس این چیزي که مامیحاال شما. شه مرکز من باشدباید همیآیینههستم، آیینهپس من خود . است

آید این بدن ما، فکرهاي ما میگوییم من ذهنی که براساس حتی این بدن ما، من ذهنی چیه؟ من ذهنی ذهن مامی
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داریم کند بنام تصویر ذهنی، پس ما که هوشیاري جسمیمیکند یک چیزي درستمییعنی چهار بعد ما را قاطی

زیر دیدهآیینهولی این در همان گوید این تو هستی،میتوانیم ببینیم به مانمیبه غیر از این چیز دیگريو 

راآیینهبشوید هم آیینهبینید، اگر نمیراآیینهبینید میاشهستید حاال که این را همهآیینهشود و شما آن می

. تن جدا از من است. من هستمآیینهیعنی . ا هستیدهم شمآیینهاست و در دل آیینهبینید چون دل شما می

تن تازه ساخته شده، تن نبوده،. براي این که تن حادث است

اي، پریرینهوديتن چیه؟ تن چیز جدیدي است محدث یعنی چیزي که جدیداً ساخته شده است،بود؟کیتن

روز، پس چه چیزي قدیم است؟ اصل شما، اما اصل دي یعنی دیروز، پریر یعنی پری. یعنی مال دیروز و پریروز است

. را توضیح دادیمآیینه. استآیینهشما 

چسبیم به او، به تصویر چیزها در میدهد اشتباهاًمیچیزهایی را نشانآیینهآییم، میآیینهپس ما بصورت 

االن با . آیدمیراها پیششود آن ماجمیشود دل ما، آهنمیزند و زنگهایشمیزنگآیینه، و اصطالحاً آیینه

آیینهباشد، در مرکز آیینههستیم در مرکز ما باید آیینهشویم که ما خود میخواندن این ابیات هوشیارانه آگاه

طال را مثال زدم در دل طال طالست، طال هم در دل طالست، یعنی طال طال است، هر لحظه طال. هم ما هستیم

.بشومتوانم آهن نمیگوید طال هستممی

دهد و من میمن نشانآیینههستم و چیزهاي این جهانی هم آیینهگویید من میآیینههر لحظه شما به عنوان 

گوییم زنده شدن میخواهم باشم و این حالت حالتی است که باید پیش بیاید، این حالت رامیآنها نیستم خودم

شویم و توهم زمان و توهم من ذهنی میابدیت خدا زندهکامل بشویم در واقع به بینهایت و آیینهبه حضور، وقتی 

کنم که خوشگل است یا نمیدهم قضاوت هممیگوید من چیزي که جلویم است نشانمیآیینهرود، میاز بین

.ولی من آن نیستمزشت است

تید، شما دهد شما آن نیستید، شما بدنتان نیستید، شما فکرتان نیسمیشما هر چی نشانآیینهبنابر این 

، شما پولتان نیستید، شما متعلقاتتان نیستید، شما مقام خشمتان نیستید ترستان نیستید، هیجاناتتان نیستید

قدیم است آیینه. هستیدآیینهکنید نیستید، بلکه میدنیا نیستید، شما بچه تان نیستید، شما هر چی که فکر

ه شده؟ من ذهنی کی ساخته شده؟ جدید است ساخته اینها چیز جدیدي است تازه ساخته شده بدن ما کی ساخت
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خدا ساخته شدنی نیست ما از جنس او هستیم، همه چیزها ساخته . شده خالصه، خالصه چیز ساخته شدنی است

. شدنی هستند ما چیز ساخته شدنی نیستیم

اي پارینهاحمدبیندتهمیزانک***دینعشقِرمدتوکزچنین؟چراییخواجه

اینبرمافرض، استنکردهتغییراصالًکهآدمییعنیپارسالیپریروزي،دیروزي،آدمیعنیاصطالحاًرینهپااحمد

اینکهجايبهلحظهایندریعنی.بدهیمتغییرراخودمانعمالًکنیممیدركوخوانیممیکهراابیاتاینکهاست

ها وضعیتنیستیم،وضعیتهاجنسازماکهبگیریمیاداشیویواشوببینیمراآیینهخودببینیم،راآیینهتصویر

.دهدمینشانآیینۀ مارا

جنسازکهدهینمیتشخیصچرا؟ استآهندلتچرایعنی؟ هستیاینطوريچراخانمايآقا،ايپرسدمیاآلن

یالحظه،اینباهستیدوست؟ چیهلحظهاینبارابطۀ تو؟ ریختیبهمآیینهباراالفتتوانسچرا؟ هستیآیینه

تصویریاذهنیمنیککهکسیالبتهکنی؟میستیزهلحظهایناتفاقبا؟ کنیمیمقاومتلحظهاینمقابلدر

.دادهنسبتخودشبهراخوبخصوصیتهايوخصلتهاخودشمیلبهداردعیارتمامذهنی

خودشبهخواستهدلشخودشاست،غیندروهمآنهااززیاديمقداروکردهبزكراخودشقالیگلهايمثل

هستحواستشما، دینرمد عشقتوکزکهگویدمیولی!ندارماشکالیام هست؟من چهگویدمیبدهدنسبت

مرکزدردهاکردي،ایجاددردزیاديمقداراست،منفیفکرهایتشدهتیرهآهن؟ کرديآهنراآیینهدلکه

.نکرديبرآوردهرازندگینظورمبعالوهندارد،کیفیتزندگیتتوست،

کهتوآیینۀ صافبابشويآیینۀ صافکنی،صوفوصافرازنگهابعدبزنیزنگخردهیکبیاییکهبودقرار

الزمزندگیراشماآیینۀ صاف. داردالزمراآنزندگیاستالزماست،لحظهایندرخدانهایتبیبهشدنزنده

من، ایمانتورويويمن،دینتودیدناي، شدنیکیاوبایعنیدین، ایییکتعشقیعنی، دینعشق.دارد

صافآیینه، عقبکشدمیخداکشدمیزندگی، چسبدمیآیدمیهشیاري، شدنآیینۀ اولیهیعنیتودیدن

.داردکاراینباشود،نمیجهانولیدهد،مینشانراجهانآیینۀ صافاین، کندمی

زندگی،بودنکیفیتبی،پیداستآثارش؟ چه چیزم هستگوییمیتوحاال، رمدمیتوازلتبدیاینحالتاین

استآثارشدردها. استآثارشاینهاسطحی،چیزهايبهذهنکردنمشغول، بیهودهمشغولیتهايتنهایی،حس

همهدیگرکهدگوینمیکنندمیجمعپولزیاديمقداریکمردمازايعدهیک؟ هستیاینطوريچراگویدمی
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یکتاییبهبایدشمابشود،تبدیلآیینهدلبهآهندلباید، بشودبایددرست، نیستدرستنهاست،درستچیز

ما.شودنمیدرستوضعتچیزهاکردنزیادوکمباکهگویدمیپایین.استخرابکارنشویدتابشوید،زنده

راحتخیالمانبرویموکنیمبهترکنیمعوضخودمانبهیامانذهنیتصویربهنسبترامردمنظرتوانیمنمی

اینکهبراي؟ چرارمدمیتوازدینعشقگویدمی.کنندمیفکرخوبخیلیمابهراجعمردمدیگرکهباشد

.هستیپارسالیپریروزيدیروزيآدمهمانتوشوي،نمیعوضتوبیندمی

جدیدصندوقهايهماینهایا؟ شويمیعوضعمالًآیاویدشنمیرامطالباینشمااستاینسئوالحاال

مردمبترسیمنبایدما، بترسیمنبایدماشدنعوضاز، شدنخواهیتبدیلاینصورتدرنشویدعوضاگر؟ شوندمی

شدتوقسمتوقتی؟ بشومعوضبایدمنفقط؟ شوندنمیعوضدیگرانچرا، بشویمعوضماحاالگویند،میچی

الگوهايکنم،میخواهششماازمن، نباشیپارینهاحمدبایددیگرخوانديرامطلبیهمچونیکبزرگاناز

الگوهااینشماکهاستمحالشماباشید،داشتهذهنیمناگر، ببینیدتانزندگیدرراکنندة نتیجهتخریب

.جمعیبصورتمهفرديبصورتهم، زنیدمیضررخودتانبهکجاهاببینیدشما، باشیدرانداشته

آدمزیاديتعداداینکهیعنیتخریب، تخریببهکنیدمیراهنماییراايعدهیککههستیدکاريیکمصدرآیا

خرابکی، کشیديزحمتساعتها؟ چیبراي، کنندخرابیکدفعهبعداًکننددرستراچیزيیکبکشندزحمت

، استچیزترینپرارزشرابطهاین، شوندمیآشناهمبانفردو، اولشدادمتوضیح؟ کنیخرابچرا؟کندمی

حرف، گویدمیچیزهمهکندمیقهرگویدمیناسزا، بشودخراب، داردغروروبادآدمچقدرجوانیدرکهدیدید

وجودتخریبالگوي؟ کنندمیخرابرارابطۀ شماحرفهاکهکنیدنمیفکرشما، نداردکتابوحساباصالًزندمی

.کندمیتخریبرابدنشاینجوريچهکهببیندبایدداردسالبیستکهجوانییک، انسانهادردارد

، بدناینتويبریزیمرامخدرموادحسابی؟چهرويآخربدن،اینتويبریزیمراالکلمثالًمااستعاقالنهآیا

ذهنیمن؟ نیستتخریبکردندنبواردرامضرمواد؟ بخوریمبدغذاي؟ نکنیمورزش؟ نیستتخریبالگوياین

یکیکهبگوییم،نبایدماهمموقعهیچبدهیدقرارنورافکنزیرراخودتان.کنیدپیداشمادارد،تخریبالگوهاي

روشخواستیماگریواشیواشمابگویدمابهداریمیمخربالگوهايچهمنیاماکهببیندکندبررسیرامابیاید

اگروهستیدکنندة نتیجۀ کارتانتخریبالگوهايکردنپیدامسئولشما.نیستیزيچهمچون، کنیممیکار

آهندلاصالًاستهمینکاشتنپوكبادام، مزدبییعنی کاربیگاراصطالحو، کردخواهیدخرابنکنیدتوجه
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تخریبراهدفهوسیلیاعمل.کاردمیپوكبادامکند،میعملوقتیکندمیفکروقتیشده،کورآیینهوقتی

شمایاآیدمیآنجاازشماستدلآهنیا. آیدمیذهنیمنازیاآیدمیورآنازیاشمافکرلحظهاین.کندمی

.شدخواهدخرابآیدمیآهناز، استدرستآیدمیآیینهاز. آیدمیآیینهازآید،میورآنازهستیدموازي

.باشیدمطمئنکرد،خواهدوکندمیبتخریداردراهدف، هدفبهوسیلۀ رسیدن

منآخر چراببیندبنشیندبایددارد،همعقلانسان، نکشدبیخودزحمتانساناینکهبراي؟ استاینطوريچرا

اینکهوقابلیتعدمالگويمنچرا، شودمیخرابکنممیکارکنممیکارکنممیکارهیرسد؟نمیجاییبهکارم

چقدرهرپولتانحاال، باشیدخواهیدمیهرکی؟ نیستیدخوشبختیالیقشماچرانیستم،ارکاینالیقمنبگویم

، استذاتتانکهشادي؟ نیستیدشاديالیقشماچرا، باشدخواهدمیکهچقدرهرسوادتانباشد،خواهدمیکه

.تاسآرامشوشاديجنسازهستید،دوستباهاشهمقدیمازهستیدشماکهايآیینهاین

درستذهنیمرکزوآهندلبعنوانماکهچیزهاییاین. نترسیدبشوید،عوض؟ باشیدپارینهاحمدبایدچرا

. خورندنمیمادردبهگذشتۀ مادردهاي. اندپوسیدهباورهايسريیکیعنی، خورندنمیمادردبهاصالًایمکرده

وخشمشوید،میبیداردردخواباز، شویدمیبیدارفکرخوابازداریدکهبشویدمتوجهروزبهروزبایدشما

؟ هستیداینطوريچراپرسدمیخالصه، دیگراستخوابازشدنبیدار. نباشدشماعملوانگیزة فکرحسادت

.کنممینگاهچشمبگو، ندارمایراديهیچمننگوشما

اي چینهارتومرغچین،سويازکآمد**بچینشیریندانهیقین،گُزینیمرغِ

ونهایتبیبهخواهدمیزندگیکهایستباشندهانساناینکهبراي؟ چراانسان،هستیشدهگزیدهمرغیقیناً

فروفکرخواببهخیلینکنیم،ستیزهنکنیممقاومتاگرما. بشودزندهآیینههمانصورتبهاودرخودشابدیت

.داردفرقلحظهاینبالحظهاینوضعیتکهبشودوجهمتنتوانستهبشر، استسادهخیلیکاراین، نرویم

بهچسبیديبیخوديبشوي،آیینههمینهوشیارانهبایدهستی،آیینههماآلنبوديآیینهتوگویدمیداردموالنا

کجا، بکنیراکاراینتوانیمیتوگویدمیغزلاینتويدفعهچندین، کنرها؟ چسبیديچرا، آیینهتصاویر

؟ دگویمی
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ايآدینهمسجدبساز،رادلگوشه***گلشنیوباغچهبساز،راتنخانه

رادلمانتوانیممیماپس، سپاردلبرکفدرتمامراخوددلهین، بسازيتوانیمیپسبسازتو؟ چییعنیبساز

پاكتواندمیهسینپس، گشتکهسینۀ پاکی، سپارگفتنمیوگرنهتوانیممیپسبگذاریمخداکفدرتماماً

خوعشقتواندمیسینهخو، پسعشقوخوشاوگشتاوکهسینۀ پاکیشدنمیکهشدنمیپاكاگربشود،

.هستندبوسیلۀ خداشدهگزیدهمرغهمۀ انسانهایقیناً.بشودپاكوبشود

ازیاکشیدمیتعلقاتتانمازیاکشیدمیپولتانازشماکهنیستايشیرهدانۀ شیرینبچیندانۀ شیرینبنابراین

کشید،میدیگرانتشکرکشید،میدیگرانقدرشناسیازیاکشیدمیدیگرانتأییدازیاکشیدمیدیگرانتوجه

.آیدمیطرفآنازدانۀ شیرین.دانۀ نیستایننه

شدیمآیینهتیوق، دانهیعنیچینه، ايچینهراتومرغاستیکتاییفضايچین، چینسويازآمدگویدمیدارد

مورددریابگیریمرالحظهایناتفاقلحظهاینجايبهاشتباهااگر.استرسیدهنتیجهبهشدهگزیدهمرغما،

زندگیتصاویرآنازصورتآندر، فقطببینیمدهدمینشانآیینهکهراتصویري، آیینهجايبهآیینهتمثیل

بایدورآناز، بیایددانهاست،آیینههمانکهمامرغبرايبایدییکتایفضايازکهدانستنخواهیم، خواهیممی

بیاید

ناسزاسترااومرحیوانیقوت****خداستنوربشراصلیقوت

حیوانیغذاياماآیدمیورآنازلحظهکهاستزندگیکهاستنوريیعنیخداستنوربشراصلیغذايیعنی

هامثلحس. شناسیممیراهایمانحسفقطچون، شویممیحیوانشبیهتصورایندربشود،آهنمادلیعنی

.نیستسازگارمامزاجبهناسزاستمابراي، رااینهاداردهمحیوان، رااینهاوشنیدنودیدن

ینهآی، کندنمیقضاوتآیینهشویم،میآیینهماوقتیباشدیادمان؟ آوریدمیکجاازمرغتانبرايرادانهشماحاال

، کنیممیبدوخوباستماديمادلوقتی، کندنمیبدوخوبیعنیدهد،مینشانهستکهطورهرراچیزهمه

.کنیممیقضاوت

آیینۀ شمانیستید،شماولیاسترفتنبینازحالدرجهانشویممیمتوجه، دهدمینشانراجهانآیینه

بینازچیزبه. دیگرترسیدنمی،رویدنمیشماولیرودمینبیازجهانکهشویدمیمتوجه، هستهمجاودان

راشما، آیینهجلويبرویدشما، چسبدنمیدهدمینشانکهتصویريبهآیینهکههمینطورچسبیدنمیرفتنی
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استکردهرهاآیینه، نه؟ هستمآنجامنببینبروبگوییدیکیبه، برویدبشویدردجلوشازبعددهدمینشان

نداشتیمرنجشبودیم،کردهرهااگرکهنبودیمزمانتويکهبودیمکردهرهااگر، کنیمنمیرهاماولیرااشم

توهم، استتوهماین، استپیشسالبیستمالاین، افتادمگیرمنچیزيیکدریعنی؟ چییعنیرنجش

تصویربهوگیریممیراتصویرینهآیجايبهماکهآیدمیدستبهاینجااززمان،توهمیعنیکینهورنجش

چىبراي دارندهنوزرارنجشهایشانانسانهااینکهیعنیزمانتوهمآید،میبوجودزمانتوهموچسبیممی

نشده؟تماممگرحسابى؟چهروىدارند؟

مىاننشزمانراتغییراتوشوند؟مىعوضلحظهایندرچیزهاواستلحظهاینهمیشهکهگوییمنمىمگر

بىآیینهدرنیستزمانآیینهدر.استذهندرفقطزماناست؟یکىزمانباذهنکهگوییمنمىمگردهد؟

شدیم،تمامۀ آینماکهوقتىگویند؛مىعارفاناینکهاستهمینبراى. داردجاودانهعمرآیینهاست،زمانى

اینآیینهکهبیندمىاینکهبراى،ترسدمىنمردنازواستکردههمنقلشخصاینوشدیمجاودانهدیگر

براى. شودمىمتالشىدفعهیکتاتغییرِتغییرِ،تغییرِ،. استتغییردچارجسماین.دهدمىنشانراجسمش

! ترسندنمىهمین

نهیآیوکنممىزندگىدیگرجاىیکام،گذشتهجسماینازیعنىکردمنقل،کردمنقلمنگوید؛مىموالنا

:کنممىراها صحبتاینشمابااینجا،آیممىکههممنگویدمىواستزندانذهناینومشد

1372شمارهغزلشمس،دیوانمولوى،

امآرامیدهچاهدریوسفان،رضاىبهر

ام؟دزدیدهراکهمالکجا؟ازحبسکجا؟ازمن

گفتممىبودمچسبیدهاگر،نچسبیدمتصویرمبهکههستماىآیینهاینکهبراى،نیستمذهنزندانِدرمنیعنى

کجا،ازحبسپس! نهام؟شدههویتهمچیزىباام؟چسبیدهچیزىبه!نهام؟دزدیدهجهانازچیزى. دزدیدم

ام؟دزدیدهراکهمالکجا،ازمن

اى؟بوزینههمدمِاى،گشتهسببچهاز*دادنامنَرتشیرِخدا،خدایى،شیرِ

لحظههرشیرواستشجاعترسد،نمىشیر. منىشیرتوگویدمى. استدادهنامخودششیرسان،انبهخدا

همانکهدانمىلرزىمىکهچههربر،نیستجهانىاینچیزهاىذلیلِاست،قوىکند،مىراخودششکار
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چیزهاهمهکه،شودمىمتوجهآیینهصورتبهشیرو،شودنمىخشمگینکوچکچیزهاىبراىشیر،  ارزى

چیزهاىنهبمانید،نهیآیکه. شماستبودنینهیآاستبزرگکهچیزىآن. هستندکوچکهستند،گذراچون

شدى؟میمونهمدمتوعلتىچهبه! هستىکههستى،شیرتواگرکهبگویدخواهدمى.جهاناین

،استخشمگینشود،مىوارددرازکسىیکنشستیم،آرامما،ذهنىمنیعنىمقلّد. استمقَلِّدهمبوزینه

چون. ماندیممىباقىآیینهولىدادیممىنشانرااوبودنخشمگیناست،خشمگینبودیم،نهیآیاگربوخ

مىخشمگینرامایکى،خشمدیدن. شویممىخشمگینفوراًهمماکنیم،بیانخواهیممىرابوزینگىرفتار

.کند

بایدعملىچهوفکرىچه،آیدمىماعملوفکرهاجوشدمىآنوراز،آیینهازیم،هستآیینهاگرلحظهایندر

.گیردمىکمکرودمىها صندوقازشده،هویتهمباورهاىازذهنى،منۀ بوزیناینکهحالىدربدهم؟انجام

بوزینه! نهبوزینه،ولى!!داریمشجاعت. خداستخودبهشدنزندهنر،شیراست،صندوقتادوبین فاصلهنرشیرِ

.استتقلیدبهکارشدارد،راپیشسالهزاردوهاىصندوق. صندوقآنبهصندوقایناز

پارینهاحمدتوانیدمىآیاشما. استدلشدرشدههویتهمهاىصندوقاواست،آهندلشکهکسىپس

جانعزیزترند؟جانمازکهدارمباورهایىم؟دارشدههویتهمباورهاىمنببینم،خواهممىمنبگوییدنباشید،

.استآیینهمن

خداشیرمنهستم،آیینهمنهستند،آیینهدرتصویرباورها،تمامکهموضوعایندرکنیدتأملتوانیدمىشما

ىبوزینگکُشتن،راخودصندوقىیکبراىصندوق،آنبهصندوقاینازها،صندوقبهباورها،بهچسبیدم. هستم

چهکنم،کارچهمنکهبپرسىخداذهنازلحظهاینتوانىمىکهتوهستى،شیرکهتو: گویدمىشمابه.ستا

واینورازراچیزهایىبوزینه. کندمىتقلیدبوزینه،شدهشرطىبوزینه!پرسى؟مىبوزینهازچرابکنم،فکرى

کارىیکشما. آوردمىدراَدابوزینه. کندمىتکرارراآنهاهى. استدادهقرارخودشمرکزوگرفتهیادآنور

!کندمىراکاراینچراداندنمى. کندمىتقلیدشماازهمآنبکنیدبوزینهجلوى

نشانرابیرونکههستیماىآیینهماآورید؟نمىتانریشهازچرا. داریدزندگىدرریشهدارید،ریشهشماولى

توجه. آیینهدلِمنواستدلمانآیینهوآیدمىجوشد،مىبرکتوخالقیتوفکرهم،درونشازولىدهد،مى

! کنید؟مى
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بین،راتنصورتمتوستخورددرنهزانک

اىپشمینهخرقهگَهى،سلطانپوشد

وضعیتنیست،لحظهاینواقعدرکهکرده،درستذهنتکهچیزىآنیعنى. نبینراظاهرصورتاین: گویدمى

.نیستتوۀ شایستاینکهبراى! نبینراآن،)استآیینهروىعکسنیست،آیینه،آیینهتمثیلِدر( استلحظهاین

بهشویم،زندهبایدزندگىبهببینیم،بایدرازندگىببینیم،راوضعیتاینکهجاىبهلحظهایندراالن،مایعنى

چرا؟. شویمزندهاستاستثابتوساکنِکهآیینه

یعنىسلطان( هستىسلطانخودتویعنىپوشد؛مىپشمینهخرقهاوقاتگاهىسلطان! کنتوجهتواینکهبراى

سال،دهسال،ششپنجزندگى،اولِها موقعبعضىپوشد،مىذهنىمنخرقهها موقعبعضىسلطان،خدا،). خدا

!گَهى،دیگربیشترنهپوشد،مىذهنىمنخرقهاست،خداییتهمانکهانسان

کههستیداىآیینهکه،هستیدخداییتىکه،هستیدسلطانىشوید،مىخشمگینلحظهیکشمااگرهماالن

فوراًبایدولىبشویم،تحریکها موقعبعضىندارداشکالى!! همیشهنهولى. نداردعیبشوید،مىکدرذرهیک

آیدمىماصورتبهخداکار،اولِمخصوصاً.راماۀ آینکندمىکدرشدنتحریکاین. هستیمآیینهماکهبفهیم

قیمتگرانبپوشد،عالىلباسبپوشد،حریرلباسبایدسلطانالبته. پوشدمىپشمینخرقهجهان،اینبه

اینکهپس. بشویدآیینهبایدبپوشید،حضورلباسبایدخداییتعنوانبهشما،)بپوشدحضورلباسیعنى( بپوشد

! نه؟یارااینکنیدمىقبولشما. نیستماشایستهاینبشویم،مشغولظاهرچیزهاىوهاصورتبهما

پریروزبودیم،دیروزکهباشیمآدمهمانمااگر. نباشیمپارینهاحمدما،کهشودمىسببابیاتاینشنیدن

. کنیدارزیابىراتانمعنوىینتمربایدشماگفتمبارها!دارد؟فایدهچهنکنیم،تغییربودیم،پیشسالِبودیم،

قرارنورافکنزیرراخودممنآیانه؟یاکندمىکارمنبراىاینبگوییدکنید،مىکارىهریارویدمىکالس

شوم؟مىها صندوقفاصلهجنسازمرتبکنم؟مىشناسایىدارمراهایمصندوقدادم؟

مىتأملدارم؟عمقها موقعبعضىیاکند؟مىمشغولخودشبهرامنسطحى،چیزهاىظاهرها،تن،صورتآیا

قضاوتکنم،نگاهرامردمخواهممىبشوم،آیینهخواهممىشوم؟مىواکنشبىۀ آینها،موقعبعضىکنم؟

ساکنباشم،آیینهخواهممى.نگذردذهنمازهم،بدفکرنگویم،هیچىفقطنه. نگویمهیچىولىببینم. نکنم

روىوکنممىبدوخوبکهدهدمىنشانمنآیینهکنممىبدوخوبوقتى. نکنمبدوخوب،قضاوتبىباشم
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آورد،مىدردواستزِبرکهبودمپوشیدهپشمینهخرقهمنهستم،خداییتمنکهدانممىو. کنمکارخودم

.بپوشمحضورلباسویواش،یواشبیاورمدررااینخواهممىکند؛مىاذیت

سپاردلبرکفدرتمام،راخوددلِهینْ

ايکینهوحسددردلتنَپوسدکهتا

دربسپاررا،اش همهقسمتى،نهجزء،نهتماماًراخودتمرکزرا،خوددل! هینْشو،بیدارباش،آگاه: گویدمى

آهندلِآثارازکینهوحسد.نپوسدکینهوحسادت،حسددرتو،دلتو،مرکزاینتاخداست،دلبردلبر؛دست

کاراین. مامرکزشودمىشدگىهویتهمایندردها،باوچیزهاباوباورهاباشویممىهویتهمماوقتى.است

مىکاهشهستیمخدانهایتبىکهراخودماندیگرعبارتبهکنیم؛پیداجسمىهوشیارىماکهشودمىسبب

.استجسممامرکزکهجسم،بهدهیم

!کنیممقایسهدیگرانباراخودمانشدیم،قطعمانریشهازچونمجبوریم،هستیم،چقدرببینیماینکهبراى

مردمولى! باشدنبایددارد،توهمىحالتدیگران،وخودمقایسه. ستذهنىمنمشخصاتازیکىمقایسهپس

اشنتیجهوآورندمىکممقایسه،ایندروکنندمىمقایسهدیگرانباراخودشاندائماًدارند،ذهنىمنچون

. کندمىتعریفحسادتباراذهنىنمموالنااوقاتگاهى. استذهنىمنهردرحسادت.استحسادت

نمىماواستحسادتانسان،هاىخاصیتترینمخربوترینسوزندهازیکىو.حسدبگذاررااسمشگویدمى

چهحسادت. استبدىچیزحسادتنکن،حسادتآقا!! موعظهبافقطنیمکدورخودمانازراحسادتتوانیم

راخودمرسم،مىکسهربهوقتىجسم،یکبهدادمکاهشراخودموقتىدارم،مادىمرکزوقتى؟!نکنمجورى

طورىچهگویم،مىخوبىچیزیاگویممىبدىچیزِیککنم،مىارزیابىکنم،مىقضاوتکنم،مىمقایسه

.دهممىنشانبشوم،آیینهاگرهان،! م؟نکن

همزندگىنهایتبىبهاید،زندههمزندههمزندگىبهبینیدمىراجسمکهحالعیندرشما،اینکهیعنىآیینه

مىنشانکهچیزىبهداردریشهچونآیینه.خداستنهایتبى. استزندگىنهایتبىهمانآیینه. ایمزنده

بتوانیمماتابشود،دلبابایدهمذهن. استذهنمالقضاوت! کندنمىقضاوتاصالً! کندنمىحسادتدهد

.کنیمقضاوتمرتب
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اما!سپارى؟نمىدلبردستبهرادلتهمه! کنى؟نمىآیینهاش همهرادلتچراتوکه؛گویدمىهمینبراى

ساختارىدائمىِىالگوهاازخواستن. استمخواستننتیجهاست،شدهکوبیدههاىرنجشاینواقع،درکهکینه

. شودمىانتظاراتوتوقعاتبهتبدیلخواستن.خواهدمىاست،زندهخواستنبهذهنىمناصالً. استذهنىمن

مارفتارهاىالبتهکه.استراهترینغلطاینوداریدتوقعوخواهیدمىچیزىیککسىهریاچیزىهرازشما

ذهنازیىالگویکاثربرکنیدمىفکرشما،وقتى. گیردمىراکینهوحسدجلوىباشد،ردانهجوانماگربیروندر

. خواهیممىمردمازرااآیینههستم؛هویتهمآنباچوناست،خواهممىمنکهچیزهایىآندرزندگىکه

مىشوند،مىکوبیدهشوند،مىجمعاآیینهرنجیم،مىرنجیم،مىرنجیم،مى! رنجیممىدهند،نمىمابهوقتى

.کینهشوند

وریزدمىعملىهربهفکرى،هربهکه؛رااینگفتیمبارهاکهماست،خاصیتماست،هیجانترینمخربکینه

کند توجه میتمام زندگیش را خرابباشدداشتهکسىاگرکینه،.شودمىتخریبسببکند،مىآلودهراآن

داشته باشد همین طور بالعکس، ما کینۀ کینهخانم ممکن است از همسرش کنید ما کینۀ شخصی داریم یک

داشته باشد و این غلط کینهدوستانمان را داریم، ما کینۀ جمعی داریم، ممکن است یک دینی نسبت به دین دیگر 

.است

ي اینکه دلش را برا. دارد معلوم است که دین درست و حسابی نداردکینهآن کسی که : گویدمیببینید موالنا چه

داشته باشدکینهآید که از اول گفته که، گفت عشق دین، کسی که میدر دست دلبر نسپرده، دین موقعی پیش

آیینهیعنی دل آهن را دوباره دین یعنی شما یکتا هستید، با خدا به وحدت رسیدید . تواند دین داشته باشدنمی

را در خودتان داشته باشید و انتظار کیفیت هم داشته کینهو حسدمخربالگوهايچطور ممکن است شما . کردید

شود همچون چیزي، و نخواهید که ساخته هاي خودتان را از بین ببرید، نبرید و نخواهید که آن میمگرباشید 

مثل مثالً چیزي مرکب سیاه هرکینهاصالً . ز بین نبرید آنها را حتما از بین خواهید برداید اچیزهایی که ساخته

.ماندمیاشرود آن تو سیاهیمیکنیممیکاري

خواهد، دل پر از میخواهید خوشبخت بشوید؟ دل خودتان را به کف دلبر بسپارید ولی دلبر دل صاف رامیشما

خواهد که، چقدر مهم است که ما با تسلیم و جریان خرد از آنطرف ناجوریهاي خودمان را نمیو رنجش راکینه

:گویدمیو رنجش را پاك کنیم، االن داردهکینو حسادتمثل 
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خوعشقوخوشگشتاوکهپاکیسینه

ايسینهچنینفرشبود،سیناسینه

کند همین داستان موسی است که خدا با او صحبت کرده، پس بنابراین میموالنا هر جا راجع به سینا صحبت

داشته حسدو کینهشود نمیبراي اینکه صحبت بکندکند یا نه؟ میصحبت سر این است که زندگی با شما صحبت

.ها، رنجش هاکینهها از حسادتتوانید سینه تان را دلتان را پاك کنید، از میگوید شمامی.باشید

را کینهرسم، براي این که نمیو رنجش، شما نیایید بگویید من اینقدر زحمت کشیدم چرا پسکینهتوجه کنید به 

شود؟ میشده، چه جوري شستشو دادهاي که شستشو دادهگوید آن سینهمیموالنا یاد بگیریداز . کنیدنمیرها

اوالً که شما هر لحظه این تسلیم را یعنی پذیرش اتفاق این لحظه بدون قید و شرط را قبل از رفتن به ذهن تمرین

کند، میآیینهرید، این شما را از جنس پذیمیکنیم، یعنی قبل از اینکه به ذهن مراجعه کنید اتفاق این لحظه رامی

کنید، یک لحظه سینه میگی را تجربهآیینهکند، و یک لحظه میآیینهشما را ند کَمییعنی از چسبیدن به تصویر

.شودمیتان پاك

آیینهشود، میمعطلرود،گی ما از جنس خداست از بین نمیآیینهرود، نمیگی ما از بینآیینهیادمان باشد

شود براي همین است که شما با خواندن میچسبد ولی فوراً اشتباه خودش را متوجهمیاشتباهاً به تصویر خودش

فرق دارد، االن آیینهباآیینهشوید که اتفاق این لحظه با این لحظه فرق دارد، جسم جلو میاین ابیات متوجه

م این است که در خودمان متوجه بشویم نه در شوید در خودتان، مهمیشوید، وقتی این را متوجهمیمتوجه

گویید من قدرت انتخاب دارم، پسمیآید، شمامیشوید شما قدرت انتخابتان پیشمیدیگران، وقتی متوجه

آید چون میآید از خدامیآیینهباشم، اراده آزاد به من در این لحظه که از این آیینهتوانم انتخاب کنم می

توانم انتخاب بکنم میتوانم تصمیم بگیرم، و قدرت انتخاب دارم، حاال منمیدارم، یعنی خودمخداییتم اراده آزاد

.شودمیام با این شناسایی پاكام نچسبم، و سینهکینهام نباشم به کینهکه دیگر این 

رد به ذهن شما و دائماً هم در اثر موازي بودن با زندگی این برکت و این حضور و این عشق از طریق شما جریان دا

کنید در خودتان از قدرت انتخابتان استفادهمیکنید خالصه، شناساییمیبه ناجوري هاي شما، شما شناسایی

گوید سینه وقتی پاك می.شودمیبیندازید بیندازید بیندازید سینه پاك. کنید که بیندازیدمیکنید انتخابمی

عشق خو هم لغت قشنگی . شودمیشود و عشق خومیآیینهشود براي اینکه از جنسمیشد این سینه شاد
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کند به میبشود، یعنی با خدا یکی بشود عشق خوست میلآیینهکند که دوباره میعشق خو یعنی هی میل. است

کند، بد و خوب میبودن قضاوت را کمآیینهبشود و عالوه از جنس آیینهکند از جنس میعشق خو میلیکتایی،

شود که فاصله هست میمتوجهآیینهکند، این میرا کمکند، ستیزه درونیمیرا کمکند، مقاومتمیمرا ککردن

از جنس جاودانگی است و نامیرایی است و آن چیزهاي آیینهفضا هست بین او و چیزهاي بیرونی، و او یعنی 

.کنندمیکنند، فکرها دارند تغییرمیبیرونی هی دارند تغییر

شود جهان دائماً در میرود نه اینکه نابودمیرود، از بینمیکنند به من چه؟ جهان دارد از بینمیرفکرها تغیی

البته بیشترین برکت عشق . دهدمینشانآیینهحال حرکت و از بین رفتن است از جمله بدن ما، به من چه؟ 

شق دادن، از نظر مادي کمک خوست، بیشترین مواظبت، بیشترین مسئولیت، بیشترین نگهداري، بیشترین ع

.آیدمیگیآیینهکردن از این حالت 

کنیمنمیوقتی ما جدا شدیم و کاهش دادیم خودمان را به جسم، ما در مورد دیگران اصالً حس مسئولیت

فرق دارد این حالت این که شما زیر نفوذ تغییرات بیرونی نیستید ساکن روان هستید و البته ! گوییم به ما چهمی

ریزید، بیشترین توجه را دارید، بیشترین میدهید، بیشترین برکت را به جهانمیشترین عشق را به جهانبی

قید و اینها نیستید که به من مربوط نیست، حس بیکنید اگر از دستتان بر بیاید، یعنی آدم الابالی ومیکمک را

.کنیدمیمسئولیت

گوید من میکوچولو شده بخاطر همان کوچولویش هست کهولی این یکی که خودش را کاهش داده به جسم،

. مسئولیتی استبیگوید به من چه؟ این به من چهمیزندگی ندارم، این جدا و جداست همیشهلیاقت

گوید که این سینۀ پاك سینۀ سیناست، سینۀ سینا یعنی آنجا که خدا با موسی صحبت کرده، وقتی میبه هر حال

براي اینکه موسی به خوانم، موسی بیهوش شد، نمینجا، که چندین بار خواندیم تا حاال دیگرکوه متالشی شد در آ

تواند ببیند، من االن من ذهنیت را متالشینمیگفت که خودت را به من نشان بده، گفت با چشم کهمیخدا

. بینیمیمراهم تویی هم من، آن موقع آیینه. بیندمیمراآیینهکنم میآیینهکنم، شما را می

. را بچسبانی به تصاویر و من ذهنی بسازي و من ذهنی بخواهد مرا ببیند آن غیر ممکن استآیینهولی بخواهی 

کند، فقط صحبتمیبشوید پس سینه را بشویید خدا با شما صحبتآیینهگوید اگر شما میخوب االن دارد

کند و وسیعمیدهد شما را به اندازه خودش فراوانمیدهد، لطافتش رامیدهد، عشقش رامیکند برکتش رانمی
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هم زنده به ابدیت است براي اینکه متوجه است آیینهکند، این میکند، شما را به ابدیت خودش زندهمی

است کهآیینهاي همان و آگاه است به آن، زمینۀ چنین سینهنامیراست، متوجه است که این لحظه ابدي است 

اي است که از آنجا خرداي یعنی سینۀ همچون انسانی زمینهید باال، فرش چنین سینهآمیجوشدمیخرد

جوشدمیاست از آنجا هی برکت و خیر و همه چیزآیینهاید باال، شما فرض کنید روي این میز میجوشدمی

. شما هستید و خدا هستآیینهآید باال و آن می

عشق خوست یعنی یکتاست، یعنی . جه به تصاویرش نخواهد چسبیدبه هیچ وآیینهاین . و شما عشق خو هستید

آید، آیا میمیل ندارد به تصاویر بچسبد، میل به جهان آنطوري ندارد که دیگر بکوید از تصاویر هم به من زندگی

طی بودن شما ربآیینهشود؟ نه ندارد که، پس میبستگی به این دارد که چه کسی از جلویش ردآیینهبودن آیینه

. حسدو کینهتواند پاك باشد از میپس سینه. افتدمیبه این ندارد که در زندگی شما چه اتفاقی

تکرار این ابیات بسیار بسیار مفید است، شما این غزل را صد بار بخوانید، حفظ کنید .باید روي خودمان کار کنیم

.گذاردمیخواهید دید که روي شما اثر

ايطُمأنینهنیستغربتی،ایندرتوتا***ضربتیآنخستهشربتی،آنتشنه

ات را صاف کنی، پاك کنی همانطور که خدا با موسی صحبت گوید که تو باید سینهمیخیلی قطعی است این بیت،

صحبت کند و به شما شربت بدهد خرد بدهد شادي بدهد، شادي از اعماق وجود آیینهکرده با شما از طریق این 

دیدید ما چه تشنگی داریم؟ این را بده به . آن هستی نه تشنه چیزهاي بیرونیآید بیرون، تو تشنۀمیآیینهاین 

من آن را بده به من، مرا تأئید کنید به من توجه بدهید، زنگ بزنید احوال مرا بپرسید، مرا از تنهایی در بیاورید، 

. ایم دیگرتشنهخواهم بروم،میببرید بیرون همه جا را به من نشان بدهید مسافرت

می گوید تو حواست هست که تو تشنۀ آن شربتی، و خسته یعنی زخمی، زخمی آن ضربتی، کدام ضربت؟ ضربتی 

زند بهش از طریق مییعنی ما من ذهنی ساختیم، دل آهن، زندگی مرتب ضربه. که خدا به من ذهنی موسی زد

آورند، او نمینه مردم بوجودآورندمید را براي ما بوجودکنیم که مردم این اتفاقات بمیما فکرهمین اتفاقات بد،

هر . زند، تا زمانی که من ذهنی داریم ما او ضربه خواهد زد، او یعنی خدا زندگی، چه جوري؟ یک جوريمیضربت

ار شما مردم را مالمت نکنید خودتان را هم مالمت نکنید، اینجا چرا این ک.ي بکنی از آنجا ضربه خواهی خوردکار

تمام زخمهاي ما، . شود ضربه بخورید، زخمی بشویدمینه من ذهنیتان است که سببرا کردم، اینجا اشتباه کردم،
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گوییم قربانی هستیم به ما ظلم شده میهاي ما، تمام دردهایی که داریم االن، زخمی هستیمکینهرنجشهاي ما، 

.گرچه بوسیلۀ شاید مردم صورت گرفته! مظلوم شدیم، او زده

براي این گوید تا زمانی که در غربت این جهان هستید، غربت ذهن هستیدمی.دهدمیاین هم بینش خوبی به ما

هستیم از جنس هوشیاري هستیم، آمدیم به این جهان باید هوشیارانه برگردیم به فضاي آیینهکه ما از جنس 

دیم به این چیزها، توي این غربت زندگیگرفتیم و چسبیآیینهرا بجاي آیینهیکتایی، حاال آمدیم تصویر 

خواهیم زندگیمان کیفیت هم داشته باشد، آرامش هم داشته باشیم، تا زمانی که توي این غربت می.کنیممی

.کنیم هیچ آرامشی نخواهیم داشت، نیست طُمأنینهمیزندگی

هستید چیزهاي بیرون آیینهآید، شما میآیینهطُمأنینه یعنی آرامش، سکون قلب، حس سکون، حس سکون از 

شود، شما با تغییرات هم هویت نمیدهد ولی با تغییرات هم هویتمیشما تغییرات را نشانآیینهکنند، میتغییر

شود اینجا برود بدبختیمیرود؟ آنجا برود زندگیمیآید؟ کجامیرود؟ هان از کجامیهان به کجا«بشوید 

آید براي همین طُمأنینه نداریم، با عجله عجله عجله فکرنمیاز وضعیتها، همچون چیزي نیست زندگی»شودمی

! کنیم این تغییرات برود به یک جایی برسد که به ما زندگی بدهدمی

مردم توجهشان را و عقلشان را دادند دست تغییرات وضعیتها، و این تغییرات بدون کمک گرفتن از برکت زندگی 

. کنند این تغییرات باالخره آنها را در آینده به زندگی خواهد رساندمییرد، فکرگمیو خرد زندگی دارد صورت

رود، در زمان مییک بافت ذهنی عاشق یک فکره به سمت او. عاشق یک فکرند، فکر یک وضعیت. نخواهد رساند

. این غلط است. است

کسی که . ازهم ضربه خواهید خوردمن ذهنی را داشته باشید و دلتان را پاك نکنید بمخربالگوهاياگر شما 

تواند بگوید اتفاق نمیافتند حتی ذهن هم اتفاقات را بدمیشوند، اتفاقاتمیشده اتفاقات خوش شگونآیینه

براي این که مرتب از برکت زندگی و خرد زندگی . شودمیشود هم نوع اتفاق عوضمیهم دید شما عوض. هستند

ریزد، انرژي میاین لحظه اگر شما موازي زندگی هستید به اتفاق چه جور انرژيدر. شودمیاین اتفاق برخوردار

. گذارید بریزد؟ چرا اولین شرط پذیرش اتفاق این لحظه نیست؟ باید باشدنمیسازنده، خرد زندگی، چرا همیشه
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ايقَنّینهچوحرفمی،چومعانیهست***نیهمچوصورهستشکر،چونخردهست

و. و صور، صورتها یعنی مثل نی است، نیشکر تویش شکر هست. آید مثل شکر استمیخرد که از آنورمی گوید 

صورت نیستیم، فقط آن چیزي که من ذهنی ) جسم و تن(خواهد بگوید که هر صورتی از جمله ما، فقط این می

آیینهدارد، شکر همینتوي این شکر وجود. دهد تصویر ذهنیمیدهد آن نیستیم، حاال هر چه نشانمینشان

پس هم . مثل شیشه شراب یا صراحی هستندها هستند و حرف یا صحبتها همین جملهمیماست، و معانی مثل

.هستمیجمالت یا هر صورتی از جمله انسان تویش شکر هست

در اینجا ، معانی در واقعاین ابیات باید در شما معانی را زنده کند. است که باید االن از آنور بیایدمیمی ما در واقع

معانی آن . به معنی جمله نیست که شما بجاي کلمه یا جمله یک کلمه یا جمله دیگر بگیرید معنی این است

پس ما . استآیینهشود، و در انسان آن میدر شما ایجادمعنویتی است آن زندگی است، آن کیفیتی است که

شنوید باید آن کیفیتها آن میزنیم ما وقتی شمامیا هم کههستیم، و این حرفهآیینهما آن . صورت نیستیم

البته گیرید؟میگیرید شما؟ شکر این ابیات رامیهر صورتی شکر تویش است، شکر را. حالتها در شما زنده شود

. گیریدمیکه

عنایی که من دیدم، خوب آن ممیدیدم ظاهر رامیشما بگویید که من یک صورت هستم، تا حاال خودم را صورت

ما دارم چی هست؟ آیا من به آن معنا زنده هستم یا نه؟ در نی هم شکر هست، در نیشکر فرض کنیم شکر است، 

. خواهم آن معنا را در خودم پیدا کنممیگویید منمیشما. بینیممیخواهیم، گرچه که نی رامیاز نی این شکر را

شادي و میخوب را آن خرد را، این خالقیت را و لحظه به لحظه اینآن شور و آن زندگی را، آن کیفیت را، آن حال 

.آرامش را با کیفیت صرف کنم، بخورم

ايزرینهواطلسزرفَه،ازوحفَهاز****نفوسزونشودخوشعروس،نَبودچوخوب

آید میو حفه از حفتآید، نفوس یعنی مردم اشخاص، نمیزیبا نباشد مردم از او خوششانگوید عروس اگرمی

آید یعنی درخشیدن، تابیدن و حفه و رفه یعنی مثالً بیایند موهاي مییعنی زیباتر کردن با پیراستن، و رفه از رف

زائد صورت عروس را بکنند و یک مقدار سرخاب و ماتیک بمالند ولی عروس زیبا نباشد، و اطلس هم بپوشانند، 

عروس از . ردنبند و جواهر و غیره هم آویزان کنند، بگویند عروس خوشگل شدلباس خیلی قشنگی بپوشانند و گ

. شود، با آرایش و لباس و جواهراتنمیاول خوشگل نباشد خوشگل
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شما . شودنمیخدایی نباشد کار درستآیینهگوید اگر دل تو از جنس این میبرد به انسان،میحاال این را

کنم این رفتار و این رفتار میاین رفتار را به خودم اضافهبخواهید رفتارها را کم و زیاد بکنید بگویید این رفتار و

دارم، ولی بافت ذهنی را یعنی من ذهنی را نگهمیرا نگهالگواندازم دور و این میراالگوکَنَم، این میرا از خودم

.دارممی

ما نا زیبایی . شویممیشویم، نا زیبامیبرکتبیت و دل ما قرار بگیرد زشت است و مااگر من ذهنی که زشت اس

ها توانیم درست کنیم با قشنگ حرف زدن، بعضینمیبرکتی آن رابیآن را وتخریبالگوهايو من ذهنی را

ت کنند، خوب عبادت ممکن است خیلی استادانه حرف بزنند، مودب باشند، قانون را رعایت کنند، آداب را رعای

کنند میپسندند اینها را با پیراستن آن را کم کرده کمنمیکنند، همه کارشان درست باشد، چیزهایی که مردم

.کنندمیآید به خودشان اضافهمیچیزهایی را که مردم خوششان

ما باید از اول آینه . ویمما باید به بینهایت خدا زنده بش. شویمنمیشود ما هم زیبانمیهمانطور که عروس زیبا

نشود با آیینهبشود، اگر آیینهاین دل باید . بشویمآیینهدوست هستیم االن باید برگردیم آیینهبودیم با 

.توانیم درست کنیمنمیشویم ما جهان رانمیشویم ما خالقنمیما سازنده. شویمنمیپیراستن و آراستن ما زیبا

توانند بشوند، براي نمیتوانند موثر واقع بشوند،میکنندمیاند در ظاهر و فکرخودشان را درست کردهها خیلی

. از خالقیت و سازندگی زندگی ي خدا برخوردار نیستند. استمخربفرستند انرژي میاین که انرژي که به جهان

مودب، بادي آداب و ظاهراًآید، من ذهنی تربیت شده و میآید از من شاننمیآید خرد، انرژي از آنورنمیاز آنور

. خوردنمیکنند و اینها بدردمیتواند ایراد بگیرد و همه هم تأییدنمیدر چهار چوبها حرکت کردن و هیچ کس

با لباس و جواهر و با آراستن و پیراستن. آیدنمیخوشگل چو نبود عروس خوش نشود زو نفوس، مردم خوششان

.شود عروس را خوشگل کردنمی

ايتَرخینهمزهبیبگیر،میعوضدر***جانخراباتسويِجهان،زینوينرچون

می گوید همین از این جهان از این ذهن باید حرکت کنی بروي به فضاي یکتایی، خرابات جان، خرابات جایی بوده 

ان جایی است خوردند و همین اصطالح را آورده به فضاي یکتایی، خرابا جمیرفتند آنجا شرابمیکه مردم قدیم

خورد، شادي اصیل آنجاست، آرامش آنجاست، میکه انسان شراب زندگی

جز به خلوتگاه حق آرام نیست***دام نیستبیدد وبیهیچ کنجی
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یعنی بهت حمله ،دام نیستبیدد وبیدر این جهاناي هیچ گوشهیعنی اگر من ذهنی را نگه داري هیچ کنجی 

گوید اگر از این جهان می.حت باشی، فقط فضاي یکتایی است که در آنجا آرامش استگذارند رانمیخواهند کرد،

آید در این لحظه تو بیا ترخینهمیزندگی که زنده کننده است از آنورمیبسوي خرابات جان نروي به عوض

.اي بگیر بخورمزهبی

کنم موالنامیخ همین ترخون است و فکرآید ترخینه همین در واقع ترمیاي است که از جهانترخینه همان ماده

خواهد اشاره بکند به این که از ریشۀ این گیاه میخواهد عالوه بر توضیحی که روي صفحه نوشته شده موالنامی

مثبتراآنحاالکهبگویدخواهدمیبوده،شهوتوعشقکردند و یکی از اثرات این دارو قاطعمیدارو درست

وتوجهمثلهست،ذهنیمندلتچونبگیريجهانازرامزهبیترخینهبخواهیداگرشماهکگویدمیگیرد،نمی

کمراتشَآرامآورد،میپایینرازندکیکیفیتکند،میکمرازندگیکند،میکمراتوعشقاینمردم،تایید

عشقش،ذهندرپوسدمییردممییواشیواشکندمینگاهجهانبهکسیهرکند،میکمرازندگیشورکند،می

.شودمیکمخدابهعشقششود،میکمزندگیبه

گفتخودش،آنجاپوسدمییواشیواشهستمشغولاینهاودردبهومقاومتوستیزهبهلحظهاینکهکسی

ازکهآرامشیواصیلشاديبجاي،بدچیزیعنی،استايمادههمچونترخینهحاال،و کینحسد، پوسیدممی

ازبخواهیدجهانازنیاییدرا،این،کنیدتجربهتوانیدمیاالنهمینزندگیباشدنموازيباشماوآیدمیآنور

.بخواهیدمردم

اینهااینکهبراينکنیدتشکرنکنیدتعریف،نگوییدمنبهراجعخوبچیزهايکهبارهاگویممیمنچیبراي

دردبهکهبیایدجهانازبیایداینورازولی،خوردمیمندردبهبیایدنورآازچیزيیکاگر.استمزهبیترخینه

؟گوییدمیچراپسنکنماگر،بردمیبینازپوساندمی،کشدمیمراکهکنمباوراگر.خوردنمیمن

شماآیینهاینبگوییدبودنتانآیینهاز،بگوییدخودتانازشماکردمخواهششماازبارهاکهاستهمینبراي

درستخواهیدمیجوريچهرااینها؟جهانایندربینیدمیچی؟شماآوریدمیچیآنوراز؟دهدمینشانچی

کههستاینپیشرفت،هستاینپیشرفت. بگورااین؟باشیخالقباشیسازندهخواهیدمیجوريچه؟کنید

وآیدمیآنورازکههستیمخوبمیدنبالماپس.بگوییبایدراآنکردهفرقچه،نباشیپارینهاحمدشما

درکهتاگفتهمقبالو،کنیمسکونتآنجاویکتاییمیخانهبسويبرویم،کنیمحرکتجهاناینازخواهیممی
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،شدیمجسم،شدیمهویتهمآمدیم،هستیمشیاريوهما،جهاناینیعنیغربت؟ستهنایادت،غربتیاین

،بشودآیینهدوبارهبایدهوشیاري،کندزندگیتواندنمیتصوراتبا،کندزندگیواندتنمیجسمهاباهوشیاري

.نداردوجودطمانینه،باشدذهنتويباشدجهاناینتويیعنیباشدغربتتويبنابراین

اي آدینهمسجدبساز،رادلگوشه****گلشنیوباغچهبساز،راتنخانه

،کنیممیزندگیجسماکهآنجایییعنیتنخانه،بسازیماوالتوانیممیماپس،زندمیدارددیگرراحرفشبله

زیباراروابطت، بساززیباراآنجا،حسهایتبابینیمیکنیمیزندگیکهايخانه،باشدسالمبایدتوجسماین

دیگرانباشما؟رديکآباد؟کرديگلکاريشماآیاکنیمیزندگیکهجایی،مردمباهمسرتهایت،بچهباکن

؟شماداريچیکارکردي؟چیکار

راگلشنوباغچهحاال،خودمبرايکنمزیبارااینجاخواهممی،کنممیزندگیمنکهایستخانهاینگوییمی

بشودزیبا،بشودآیینهشمادلوقتیبکنیدزیبابکنیدگلشنوباغچهراتانخانهشماولیبردمیبکاربلیکمس

آوریدمیبوجودفزیباستسازیدمیکهچیزيآن،مردمبازیباستناروابطت.زیباستهمبیروندرسشانعکا

زیباعمل.شودمیمبدلزیباعملبهزیبافکرهاي،آیدمیآیینهآنازاینکهبراي،زیباستکنیدمیکهفکرهایی

.آوردمیبوجودزیباهايساختارنیکو

بیرونجهانبله،زیباستهمهکنیدمیتجربهکنید،میفکرکنید،میحسکهزيچیهرزیباستشمادلچون

گوشه،توستمالاش گوشهیک،شدهبینهایتشدهخدااندازهبه،بزرگدلشدهتودلاالن،ت رادلاماکن،زیبا

شماپس،یکنعبادتهمیشهآنجاکهبکنمسجديیعنی،بکنجمعهمسجدراگوشهاینحاال،بزرگدلاین

.گلشنوباغچهبیروندرسازندهوزیبادلاینانعکاسهمبیرون،دلدرهستییکیخداباهمیشه

برداریمقدموکنیمعملمااینکهمحضبه،بسازیمتوانیممیماداریماختیارماپسکنیدتوجهبسازکلمهبهو

،آنهاکردنکموخواستنوتوقعالگوهايشناخت،مخربالگوهايشناخت،شدگیهاهویتهمازپرهیزجهتدر

،آنهاانداختنوکینهوحسادتورنجشمثلدردهاییشناخت.ندارمتوقعیهیچ،چیزهیچوکسهیچازمنکه

اگر،شماتوانیدمیگفتچون،رفتنازاجتنابو،خودشانبهشندبکشماتوانندمیکهچیزهاییآنتمامشناخت

تصویرشبهشماآیینهیعنی،آنبهچسبیدید،هویتیدهمآنباشماپس.شدبکتواندمیراشمانبیرودرچیزي

یعنیشديآیینهوقتی.رودمیشودمیتمام،چسبمنمیتصویرمبههستمآیینهمنکهگوییدمیشما،چسبیده



Program # 666گنج حضور666برنامه شماره 

30: صفحه

آیدمیفکرتبهشنودمیگوشت،بیندمیچشمتاینکهچیزيهریعنی،تنخانه،سپرديدلبربهتمامارادلت

درطرفیکازهستیخداباطرفیکازشما کهمسجدیستشمادلوشودمینهایتبیشمادلوشودمیزیبا

.آفرینیمیزیباییبیرون

ايلوزینهنادرهطبق،برآوردش****واحدينظردرشاهدي،نَفَسیهر

یعنیواحدهکههرانسانی،رسیدهیکتاییبهکهانسانییعنیحدوانظردر،روییزیبایکلحظههرگویدمی

همآنهابادهدمینشانوشودمیردجلوشازکهچیهروشدهآیینه،شدهیکتاشدهبینهایتدلش،یکتاست

تشخیصمابشويآیینهاگرکهکنندمیفکرها خیلیکهکنیدمیتوجه.دهدمینشانداردفقط،نیستهویت

نکنیمقضاوتمانه،، شویممیعقلیبیشویممیگیجیآدممثال،نیستمضریاهستمضراینکهدهیمنمی

شماتقدیمسینیبرگذاشته،راايلوزینهنادره،راشیرینیحلوايیک،روییزیبایکلحظههر،نهمیریم؟می

،کندمی

ازکهچیزهاییازکههستیدايآیینهشماینکهابراي؟چرا،هستیدیکتا،هستیدواحدشمااینکهبرايچرا؟

این.. آمیدیدراچیهرکهبودیدايآیینه،خواستیدمیحالبهتاخواهیدنمیزندگیآنهاازشوندمیردجلوتان

زندگیهایتگیانباشتهازکنیانباشتهبایدکهدادندیادمابهچرا؟،برسمنبهبیا،منبهبدهراآن،منبهبدهرا

.هستغلطاینشودمیبیشترزندگیتکنیانباشتهبیشترچههروبخواهی

شاديیکشیرینحلوايیکوشیرینچیزیک،سینیرويزیبارويیکلحظههردرشودمییکتاکههرکسی

یعنیلوزینه،باشیداینطوريشما،خداپیشازآورد؟میکجاازکندمیتقدیمراخرديیکخالقیتیکشیرین

.بادامحلواي

اي؟عنّینهشَهبرکنیعرضهچهبکر**مگودریاقصهخاك،مرغباخامش

وباشخاموشکهگویدمی،باکرهدوشیزهیعنیبکر،دامادشاهیعنیشه،هستجنسیناتوانکهمردیستعنین

ذهنیمنبهیعنی،مگوراریادقصهکندمیزندگیخشکیدروکندمیتخمکهمعمولیمرغیعنیخاکیمرغبه

دهدنمیگوشاالنوخواستهزندگیجسمهاازداشتهجسمیهوشیاريکردهزندگیخشکیتوياشهمهکه

یکشماکهاستاینمعادلاینو. شنودنمیآنگوییمیرااینهاوآیینهورایکتاییفضايقصه،کندنمیتوجه
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فرارکههمانطورکندمیفرارشخصآنوکنیتقدیم،داردجنسیضعفکهداماديشاهبهراجوانوزیبادوشیزه

.هستندکردنزندگیناتوانانسانهاکهبگویدخواهدمی،هستناتوانوکندمی

راقابلیتاین؟دارمراکردنزندگیکیفیتبا،بودنآرام،بودنشادتواناییمنآیاخودتانازبکنیدسوال

من؟شدهمسجددلگوشه؟شدهگلشنوباغچهتنخانه؟هستبیروندرهایینشانهم؟آوردبوجوددرخودم

،ايعدهیکبهرسدمیمیرممیفردا،ماندهبانکتويگذاشتمکردمجمع،نهیا؟کنماستفادهپولمازتوانممی

.کنجمعگفتندمنبهفقط،رسدمیکیبههمدانمنمی

بهآیاکنید؟صحبتعاشقانهانسانیباتوانیدمیشما؟ ببریدلذتزیباجايکیاز،گلیکازتوانیدمیشما

بینزیباوقشنگرابطهیکقادریدآیا؟بورزیدعشقتوانیدمیهمسرتانبهبورزید؟توانیدمیعشقتانبچه

یا؟دهیدمیجوابکیفیتباصبرباتاملباکنندمیوالئسشماازانسانهاآیا؟کنیدایجادهمسرتانوناخودت

؟کنیدمیبازفضایاید؟اخشنشماآیا؟نوکرتممنرمگ،گرفتیراوقتم،پرسیمیمنازچراداریدعجله

دریاییمرغشماآیا؟نیستصادقیاهستصادقشمامورددرايعنینهشهبرکنیعرضهچهبکرمصرعاین

کندکمککهشمابرايخواندخواهمابیاتیهماالنوهستیمدریاییمرغکهدانیممیما؟خانگیمرغیاهستید

رااینبرایتانبخوانمبدهیداجازهبلهببریمپیغزلاینبهبیشتر

2847شمارةغزل،شمسمولوي،دیوان

نداريسفرروچهزاصلیمستقرسوي***نداريمستقرچوکهوکراقراربیدل

دل،تغییربهکنندمیشروعاینهاوگیردمیقرارمامرکزدهدمینشانآیینهکهتصاویري،بیرونیچیزهايوقتی

فضايیعنیاصلیمستقرسويبهچراندارياستقرارتوکه،کهبگوقراربیدلبه،نداردآرامش،شودمیقراربیما

چرا؟نشودشمادلآنچرا،کندنمیتغییرکهچیزي،بشودشمادلزندگیخودوآیینهوعدماینکه،یکتایی

کهاستدرست.نیستیمتغییرجنساز،بیقراريجنسازماکهدانیدمیشماسمت؟آنبهبرويکنینمیسفر

اصلیمستقرآیینه،هستاصلیمستقربنابراین،کندنمیتغییرمااصلولیشودمیپیرکندمیتغییرمابدن

کنیمرهاچسبیدیمکهراچیهریعنی،شدهزندهحضوربه،شدهزندهخدابهکهدلیبسويکنیمسفربایداست

.باشدخودمانرويمانتوجه،بشویمخودمانبرگردیم
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نداريسحردمکهدلستانیچگونهتو***گرددزندهخلقهمهسحرگهخوشدمبه

همههمشوندمیبازگلهاهم،سحرگاهیلطیفبادآنبهکههمینطور،هستیمآیینهما،هستیمسحرگهدمما

تو؟بشوندزندهمردم،فرستیدمیانرژيوقتی،زنیدمیحرفوقتیکهداریددمیشماآیا،شوندمیزندهخلق

بددم،داريخشونتدم،نداريسحردماگرهستی؟دلستانجنسازپس؟هستیخداجنسازکهدانیمی

.باشیمداشتهسحردمبایدما.کنیکارباید،دارياخالقی

ردوقتیبیاوریمدرارتعاشبهانسانهادررازندگیبایدهستیمزندهزندگیبهچونرویممیجاهرمایعنی

بهمندررازندگی،زندگیبهشدمزندهمنزدحرفمنباخانمیاآقااین!شدمزنده«بگویندآنهاشویممی

.»راذهنیمننهآورددرارتعاش

نداريشجریکیکهراغیوباغچگونهتو***نرویدتوزگلیکهگلستانیچگونهتو

ماازهمگلیککه؟هستیمگلستانچگونهما،کنباغچهوباغراتنخانهکهگفتمابهست کههنیادتا

لطفیانکسچهبه؟کردمخوبیهايکارچهکهببینمخواهممیمنبگوییدکنیدنگاهزندگیتانبهشما!رویدنمی

دلهاتويراگلتخم،همدیگرکمکبهکنیممیاالنکهکارياین؟کاشتیگلتخم؟کاشتیگلآیا؟کردم

. کنندمیدارندوکنندمیرشدبعداًاینها،کاریممی

دربکاریمراحضورگلتخمراحضورگلجوانهگلبایدما.شودمیبازدارد،زدهجوانهشمادلدرحضورگلاالن

،نیستنداخالقیبدآن،نیستندخشونتآن،نیستندآهنیدلآن،ذهنیمنآنکهآدمهابهبدهیمنشانودلها

.ماستگونگیخداهمآیینهاینهستندآیینه،نیستندمریضیآن

نداريشجریکیکهراغیوباغچگونهتو***نرویدزتوگلیکهگلستانیچگونهتو

همهستدریاچههمهستدرختهمهستچشمههمهستجاییکهدانیدمیهمراغ،هستیمراغوباغما

درختیکاگر،باشداینطوريبایدمازندگییعنی،هستچیهمههستگل،هستچمنخیلی،هستآبشار

من،هستمبینهایتمن،هستمفراوانیمنکهگفتهخدا،فرستادهآیینهراماخداداریمادعاچهخوبنداریمهم

.کردخواهیگلستانراجاهمه،کوتاهیمدتازپس،شدخواهیزندهمنبهتوهستمابدیت

اصالکههستایننگرانیامروزه؟کنیممیخرابشداریمیا؟ایمکردهگلستانرازمینجمعیدستهماواقعاآیا

آدمزمیناینبشودداغاینجاکنیدفرض؟ماکنیمچکاربایدراپولدانمنمیحاالورزيحرصمدتیازپس
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بایدرادالرها؟خوردمیدردچهبهپولایننباشدزندگیقابلردیگ،بخوردبهمجوياوضاعوکندزندگینتواند

.بنشینیمرویشزمینتويکنیمپهن

ماکهگویممیچیبرايبیندمیدردبدونآیینه.باشدبایدجوريچهجهانکهبیندمیحرصبدونآیینهفقط

بیدار،جهانمردمآي، خانم، آقاکنیمپخشجهاندروکنیمبررسیراجمعیوفرديتخریبالگوهايجداًایدب

زمیناینبایدچیبراي،دادهتوضیحموالنارااینها،دنآیمیذهنیمنازاینها،ندمخربجمعیالگوهاياینبشوید

جوريچهآیندمیسالهزارازبعدکهانسانهاییوانسانهاستسکونتجاياینجا؟کنیمخرابراجواهرمثل

جايزمین!چهمابهرویممیمیریممیدیگرسالدهماحاالبگوییمکهنیستیممافقط؟اینجاشدخواهند

. هستسکونت

توجهصورتبهکهکردمیتوصیهمابهغزلکهخواندخواهمبرایتانغزلمعنیدركبهکمکبرايبیتچند

موالنادوبارهخواندخواهمبرایتانکهبیتیدویکیدربقیۀ موارد،وکنیمتوجهآیینهبهیامانعمقبهمنکنی

وکنیمکشفراخدائیتدیگراندربایدهستیم،خداجنسازهستیم،شاهجنسازماکهمابهکندمیکمک

نیستشایستۀ مااینودیدخواهیمیگرانددرراصورتهاهمیننشویمزندهخودمانخدائیتبهاگروببینیم

1537شمارةغزلشمس،دیوانمولوي،

ندانیمدیگریکزصورتجزکه****زادگانیمشهماچوشایدچرا

راخدائیتاینکهجايبهفقطهستیمخداجنسازیعنیایم،زادهشهماحالیکهدراستشایستهچراگویدمی

راذهنیمندیگراندربشویمذهنیمنیعنی، ببینیمراصورتفقطببینیم،دیگرانوخودماندرراشاه زادگی

اووبیفتدکارگرايبینندهدرابیاتاینازیکیشایدکهاستاینخوانممیراابیاتمناینکهعلتو.ببینیم

.داردوجودهميدیگرهوشیاري، جسمیهوشیاريازغیر، صورتازغیرذهنیمنازغیرکهبشودمتقاعد

، جسمیهوشیاريازغیرکهاستاینبهجسمیهايهوشیاريباذهنیهايمنکردنمتقاعدمامشکلچون

کنندمیکوششدارندهمۀ انسانها، فهمیدشودنمیفکرباراهوشیارياینوداردوجودهمدیگريهوشیاري

اینبراينیستخوبیابزارفکر.کنندتحلیلوتجزیهفکربوسیلۀراآینهاینبهشدنزندهراهوراخدارازندگی

ایناتفاقبالحظهایندراینکهمحضبهوداریمهمدیگريابزار، فکرابزارازغیرما. گویدمیراهمیندارد.کار

لۀ فکربوسی.زندگیسويبهوسیلۀ ماست،ماست،اسبماست،راهنمايآینه. بینیممیراآینهکنیم،آشتیلحظه
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چیزيیکباید.بیندمیرافرمصورتفقطاست،فرماستصورتجنسازفکر، رفتشودنمیزندگیسويبه

وخدا، کندفکرکندتأملاش بارهدربتواندفکرتاباشدداشتهمشخصاتباشد؛داشتهحجمباشدداشتهشکل

،نیستچیزجنسازهمهاصلیاشمااصل

مرغابیانیمماچودریاشدچه***چینیمدانهکیتاخانهمرغچو

اضافهخودمانبهوبرداریمدنیاازراشدههویتهمچیزهايیعنیبچینیمراها دانهبایدکیتاخانگیمرغمانند

؟ شدچیدریا؟ کیتابکنیمبزرگتربکنیم،ترمحکمراآهنیدلومادلبشودآنوبشویمهویتهمبا آنهاکنیم

مرغجنسازهستیممرغابیجنسازماحالیکهدرنیستیم؟دریافکربهچرا، استیکتاییفضايبلسمدریا

جنسازماکهاهمیتشبعلتدوباره. خواندمرابیتدوآنواستغزلآخربیتبهمربوطابیاتاین. نیستیمخانه

برایتاندیگربیتچنداستذهنادلمعخشکینمانیمخشکیدرودریاسويبهبرویمبایدهستیم،دریاییمرغ

:گویدمی.خوانممی

3766مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بیت 

خویش کردت دایگی پرزیر****بطی گرچه مرغ خانگیتخم

قراردایۀ دنیایامادرزیرآمدیم، گفتامروزآیینهبصورتجهاناینبهآمدیمماواقعدر، هستیمرغابیتخمتو

راخشکیفقطشناختیم،راخودمانوقتیماوخوابیدهمارويبوسیلۀ ذهندنیااینوذهنتويیمرفتگرفتیم،

مشغولیمبه آنفعالًکههممازبانترینمهمواستکردهبزرگرامابوسیلۀ چیزهایشدنیابنابراین.شناسیممی

.استجسمیهوشیاريیاتصویرهاست،هوشیاريهمین

خاکی بد و خشکی پرستاتدایه****دریا بدستآن بطّتومادر

جنسازدایۀ مااست،خشکیجنسازدایۀ ماو، اینجااستفرستادهرامادریا، استبودهدریاآنمرغابیمامادر

و، درآوردنفکربهرااینهاومابعدچهار، هیجانفکر،، فرمجسم،یعنیخشکیاست،جنس جسماز، استذهن

باکهچیهر. ایمکردهپیداجسمیهوشیاريماکهاستهمینبراي.استبودهپرستخشکیوبودخاکیدایۀ ما

بهکنیممیمیلشدیم،پرستجهاناین، بنابراین. استجهاناینبهمربوطکنیممیفکرمانجسمیهوشیاري

نشانمابهراجهاناینازيچیزیکاستخشکیبهمربوطصندوق. رویممیصندوقیبهلحظههروجهاناین
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صندوقاینکهبرايپریممیرافاصلۀ صندوقهاماوفاصلۀ صندوقهاستجنسازجهانآنحالیکهدردهدمی

.پرستیم

جانت را از مادرستطبیعتآن****تو اندرستدلکهدریامیل

گفتمابهموالناامروز.داریمیکتاییدریايبهمیلآمدیم،آینه، هستیمآینهدلدراساسدراصالًماگویدمی

ماشودمی.گذاردنمیدایۀ دنیاولیدریا،بهکشدمیراتومیلاینکهاستاینخاطربهآیدمیسرتکهبالییهر

طرفآنبهبشویم؟آینهجنسازبشویم؟فرمبیچیزهاازهویتکندنوکشیدندستباکهبگیریمتصمیم

همین. استشدهدادهمابراي، دریابهبرویمخشکیازجوريچهکههمکاراینمرکبکهنیمخوامیاآلنبرویم؟

.خوانیممیاآلن

هوشیاريآنرويهوشیاريبصورتشما. استهوشیارياسبکهآیدمیاسبییکلحظهایندرتسلیماثربر

ماجانبنابراین. بدهیدادامهراکارایناگر.دریاتابردمیراشماکندمیهدایتهمینطوريشوید،میسوار

، باشدکنندهکمکشایدسریع،خیلیکنممیتکرارخواندمقبالًالبتهرااینها.داردرادریاآنبهرفتنطبیعت

.شودمیاثرگذارخوانیدمیجایککنیمیترکیبهمباکهراچیزچندتا

بگذار کو بدرایه استرادایه****را زین دایه استتومرخشکیمیل

منایناز، دایۀ دنیاستاینازصندوقهاوچیزهاوجهاناینبهمیلخشکی،میلگویدمی.بداندیشیعنیبدرایه

مابهیوسفبرادرانازکهدارد،کلیتربیتینیرويیکداردکششییکداردانرژيیکدنیااینواستذهنی

رادایهاینگویدمیگیریممییادازآنهاهممادارندخشکیمیلچون، مردمتمامازمادرمانوپدراز، رسدمی

.توستضرربهکندمیعملواندیشدمیچههراینکهبراي، استاندیشبداواینکهبرايبگذار

بحر معنی چون بطاندرآاندر****بگذار بر خشک و برانرادایه

راذهنیمنکهگویدمی،گویدمیمابهخواندخواهیمامروزکههممثنويوبگذارراذهنیمن، بگذاررادایه

بشومآیینهخواهممیمنبگوفقطتو. شوندمیچیاینهانگو، خودشانکاردنبالبروندبگذارکنرهارادردها

منبیاشماکهگویدمی.نیستمربوطدیگرشمابهشودمیچیورودمیکجاشماازافتادکهچیزهاییآندیگر

.بشوآیینهبیابگذارخودشحالبهراذهنی

مرغابیانمانندمعنیبحردربیابران، ووخشکبربگذاررادایه



Program # 666گنج حضور666برنامه شماره 

36: صفحه

شتابراندریاسويومترستو****آبزبترساندمادرراتوگر

تو، دیگررویمنمیترسیممی،ترساندمیکهبترساندآبازاگر، دایۀ دنیاستهمینمادرازمنظوراینجادراگر

بهترمیرينمیببینکن،رهاشما، میرممیمننباشداینکهکنیمیفکرچسبیديشماکهراهرچیزي. مترس

چیزيبهاگر، کنیمرهاچسبیدیمکهراچیزيآنترسیممیما، شتابراندریاسويومترستو، کارتشودمی

مانیممیزندگیازمادادنخواهدزندگیمابهآنبچسبیم

اي گندهمرغ خانه خانهچونه****ايبر تر زندهوخشکبربطیتو

مرغابیکههمینطور. دریاستجایتولی.خشکیدرهمکنی،زندگیدریادرتوانیمیهمکههستیمرغابیتو

دوبارهذهنبهآییمها میموقعبعضیهستیم،یکتاییفضايدرهمما. گرددبرمیخشکیآیدمیاستآبروي

کنندهپاكموقعآن. بمانیمخشکیدرفقطبگذاریمراگیآیینهبگذاریمرادریاشودنمی.آنجاگردیمبرمی

خانهمرغ. زنیممیگندایشانقولبهرامانخانهخانگیمرغمانند؟ شویممیچی. نداریمکنندهتصفیهنداریم،

. ماندمیهمینطوريندنکنپاکشاگرکند،میکثافتهم

وکینهقدراینورنجشاینقدر، آوریممیبوجودشدگیهویتهمودردقدراینباشیم،ذهنتويفقطاگرهمما

ازپرراخانهکهکنیممیقاطیهمباراچیزهااینوگناهاحساسواضطرابونگرانیقدراینوحسدقدراین

، کَنیممیراهویتمانکههمین. شودمیپاكاینجا، یکتاییفضايبهرویممیاینکهمحضبهولی. کنیممیکثافت

منشودنمی.استیکتاییفضايبهرفتن، خانۀ تناینکردنپاكطرزپس. شودمیگلزارگفتامروزخانۀ تنمان

. چیزيهمچونشودنمیباشد،تمیزهماتخانهوباشددلتاوودارينگهراذهنی

زمانیتا. داشتخواهیهمغصهداریمذهنیمنکهزمانیتا. کنیممیصحبتغزلبهراجعداریمدیگرعبارتبه

ايبود، چارهخواهیدردازپربودخواهیخشمگینترسیدخواهیبودخواهینگران، توستدلذهنیمنکه

چیزهاانباشتنبهوگذاشتیدپازیررامنظورآنشمامنظوري،یکبراياینجاآمدیممااینکهبراي؟ چرا. نداري

خانهکنیماضافهراپولمان، دربیاوریمپولخواهیممیاینکهبراي؟ رویمنمییکتاییسويبهماچرا. پردازیدمی

، کنیمزیادراهایمانپولدوباره، بفرستیمبه دانشگاه،کنیمبزرگرااینها، شویمداربچه، کنیمازدواج، بخریم

تا. شودتمیزوراینتا، فضاآنبهبرویمکنیمسعیبایداول.داردراخودشجاياینها. استتراجبوخیلیاینها

.کنیمپاكتوانیمنمیرااینجا، نیاوریمطرفآنازآبوآنجانرویم
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هم به دریا پا نهیخشکیبههم****شهیآدمبنیکَرَمنازتو

شاهعلتاینبهپس. هستیشاهآنجااز، داشتیمگرامیراانسانهاماویدگمیکهآیۀ قرآنآنازتوکهگویدمی

ابدیتبهونهایتبیبهتودرخداکهخدابهنسبتهستیگرامیچنانثانیاًهستی،خداییتیاوالًکههستی

خشکیدرتوانیمیهمبنابراین. شاهیپس، شويمیاوتووشودمیزندهتوبهاوچون. شودمیزندهخودش

. باشیخشکیدرفقطکهشودنمیولی. دریادرهمباشی

بهبایدهم، بشودآدینهمسجدگوشۀ دلتبایدهم. باشمخشکیدرفقطخواهممیگویدمیکهایناستمهم

هموباشیآینهبایدهم، کنیحسولحظهایندرباشیزندهزندگیبههوشیارانهبایدهمباشی،زندهسکون

کهدانیمی،چسبیديموقعییکاگرولی، نچسبدتصویرشبهآینهتوانیمیکهآنجاتاوببینیراجهانیرتصاو

وبرگرديبایدکهدانیمی،شديخشمگینلحظهیکصورتایندرگذاشتیخشکیبهپااگر. بشويجداباید

کهگویدمیاستاینآیهو. استاش آیههماین، بلهاستاینطوري

70، آیه )17(کریم، سوره اسراءقران

 اتبنَ الطَّیم مقْنَاهزررِ وحالْبرِّ وی الْبف ملْنَاهمحو می آدننَا بکَرَّم لَقَدو

﴾70﴿وفَضَّلْنَاهم علَى کَثیرٍ ممنْ خَلَقْنَا تَفْضیلًا 

مرادمرکببردریاودرخشکیراآنانو، کندمیاشارهاینجابهحاالداشتیمگرامیراآدمفرزندانکهراستیبه

وسیلۀ نقلیهآن. ایمکردهتهیهانسانهابرايگویدمیخدا، دریاوخشکیدرراوسیلۀ نقلیهمایعنی. داشتیمروانه

ویدشمیآینههمانشما، تسلیمبا. استهوشیاريهمین، شویدمیسوارششماذهندرخشکیدراآلنکهاي

یامرکباینکنیدونمیرهاراتسلیموشویدمیآنسواروبودید،گفتاولازکهشویدمیهوشیاريهمان

.بلدیدآنجاراکردنشناهستید،دریاجنسازشما، رسیدیدهمدریا. دریاتابردمیراشماوسیلۀ نقلیه

آنازبالفاصلهغذایتانشویدمیتسلیمکهوقتینیدبیمیشماودادیمروزيها پاکیزهازایشانبهبنابراینپس

اینازبشویدزندگیباموازيشمااینکهمحضبه. خوریدمیآرامشخورید،میشادي، خوریدمیآید نورمیور

آنچهازبسیاريبرراآنانودادیمروزيها پاکیزهاز. آیدمیغذاورآنازوشویدمیورآنبهروکنیدمیجهان

اینمعنایشولیداردوجودهممتفاوتیخردهیههايترجمه. ایمبخشیدهبرتريشایدوبایدچنانچه، ایمآفریده

ویکتاییفضايتابردمی،راماکندمیهوشیاريسوارخشکیدر، شودمیزندهخودشبهخداانساندرکهاست
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آنهابهماکهشناسیمنمیماراموجوديهیچفعالًواستسوارهوشیاريبرهوشیاريهمیشههمینهمآنجادر

. بشناسیمماکهشودنمیزندهخودشبهچیزيهیچدرخدااینکهبراي، نداریمبرتري

از حملناهم علی البر پیش ران****حملناهم علی البحر بجانکه

سوارجانشانسوارراآنهاماگویدمی.کندمیصحبتآیهبهراجعیعنی، هستیسوارجانبهدریادرکهگویدمی

وشوهوشیاريسوار، کردیمهوشیاريسوارراشماماهمخشکیدرکهگفتهاوچونوبحردرکردیمهوشیاري

. لحظهایناتفاقپذیرشاز، تسلیماز، تسلیمازبله؟ آوريمیگیرکجاازراهوشیاري، برو

دیگريهوشیاريجسمیهوشیاريازغیرکهکندباوریکی. استموضوعینابهمربوطکهخوانممیهمبیتدو

. داردوجودهم

66مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بیت 

جز حس حیوان، ز بیرون هوا *****حس دیگر مر ترانبوديگر

مااگر،فکروحستاپنجاینباکنیممیپیداماکهحسیاینیعنیجسمیهوشیاريازغیراگرگویدمی

هوشیاريهیچگونهذهنیمنبیرونازیعنینبودیمآینهمااگرنداشتیم،حضورهوشیاريحسیعنی، نداشتیم

، انسانبراينبوددیگري

شدى؟محرممشتركحسِبهکى*****بدى؟کىمکَرّمآدم،بنىپس

گذاشتمىراآهنآنیاراجسمىهوشیارىوداشتجسمىهوشیارىوداشتذهنىمنانسان،فقطاگرپس

جورىچهشد؟مىمکرّمجورىچهصورتایندرپس. بودجسممرکزشاینو! شدمىحیواناینکهدلش،

جنسازخدااینکهبراىاست؛عدمجنسازکهخودشنهایتبىبهخداجورىچهخدا؟براىشدمىگرامى

گرفتنمىقرارفرمىبىوخداوعدمجایشبهشد،نمىکندهاینوآهنازبودثابتدلایناگر! نیستجسم

!شد؟مىزندهجورىچهخودشبهانساندرخداپس

ماکند،مىصداوسرحیوان. بینیممىهممابیند،مىحیوان. استحیوانومامشتركحسِمشترك،حسِو

همینما،نهایىمحصولپس!بلى. هستیمحیوانشبیهچیزىماداریم،وقتىمادىدل. کنیممىصداوسرهم

وکنیمصافبِسابیم،بایدآهناینازاالن. استشدهآهنآیینهآمدیم،آیینهاول،ازگفت. استبودنآیینه

مىمتوجهمادهد،مىنشانمابهراجهانآیینهاینکردیم،درستآیینههوشیارانهوقتى. کنیمدرستآیینه



Program # 666گنج حضور666برنامه شماره 

39: صفحه

مىتغییروشودمىردماجلوىازکهچیزىهر.هستیمثابتآیینهماولىاستتغییرحالدرجهانکهشویم

وندانیمرابودنمانآیینهاگرولى.دهیممىنشانراآنکههستیماىآیینهمااینکهبراىترساند،نمىراماکند

مرکزیعنىمادلپسکند،مىتغییردائماًچیزآنچونباشد،مامرکزچیزآنبگیریم،راچیزآنآینه،جاىبه

آرامشمابود،نخواهیممستَقرما. داشتخواهیمترسمثلمنفىهیجاناتماواستریختنفروحالدرما،

راحت کهاست،عدماست،آیینهازشمادلیااست،سادهخیلى.کردخواهیمزندگىغربتدرماداشت،نخواهیم

!احت استنارکهاستجهاناینیا! است

نخواندیم،استوقتچندبخوانم،برایتاناستباللبهمربوطکهششمدفترمثنوىازبیتچندبدهیداجازه

شما،مثلکهشودمىمتوجهدفعهیککهاستانسانىسمبلبالل،گفتیمباشدیادتاناگربلى،. بشودیادآورى

به. برودیکتایىسوىبهکهگیردمىتصمیموشده،دلشرگىتیاینوشدهتیرهاش آیینهوبودهآیینهاولازکه

.گیردمىکتکوحملهبادبهرااوذهنىمنکند،مىاقدامىموردایندروگیردمىراتصمیمایناینکهمحض

کهدفعههروکشیدمىهوشیارانهدردباللوزدمىذهنىمنو.داندمىغالماینصاحبراخودشذهنىمن

یعنىگفتناَحداَحداینوگفتمىاَحداَحدوکردمىدفعهوشیارانهدردباراحملهکرد،مىحملهیعنىزد؛مى

مرغابىصورتبهدریا،آنیایکتایىفضاىسوىبهکهبگیریدتصمیمهمشماپس.شدمىزندهیکتایىبه

خودتانذهنىمنتنهانه! کندمىهمحملهنیست،ترساندنفقط. ترساندمىراشمادنیادایۀ اینکنید،حرکت

.کنندمىحملههمدیگرذهنىهاىمنکند،مىحمله

راشمابشوندجمعهمهدفعهیکبرسید،حضوربهبخواهیدشماکهنیستطورىاینشما،اطالعمحضامروزه

ندارند،اعتقادیکتایىبهکهکسانى. هستندمسیرایندرهمآنهاکهکنیدپیدادوستانىمگر! کنندتقویت

مىخوشبختىگیرند،مىهویتگیرند،مىزندگىجهانازکنند،مىنگاهجهانبهدارند،جسمىهوشیارى

خواهندشمابه. شدنخواهندشریکشماباهستند،ها انباشتگىازخواستنزندگىوانباشتگىدنبالگیرند،

! کردخواهندمسخره! خندید

کهچىیعنى. کردىمسخرهرامناجداددینوفرهنگتوکهگفتمىزد،مىکتکباللصاحبهمموردایندر

واستجسمىهوشیارىوشدگىهویتهمهمینهم،مندین. دارمدینخودممنگویى؟مىیکتایىیکتایى،

صدیق. شدمىپیدایشدیقصگفت،مىاَحداَحدکهدفعههرباالخره،.اینهابهکنیدتوجهبایدشماواستدرد
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صدیقایناست،جنسىچهازکهفهمدمىبشود،آیینهلحظهیککسىهر. ماستجنسراستینِدركگفتیم،

من: گوییممىاستذهنوسیلهبهیکى. هستیمچىجنسازماکهاستدانستنواستفهمیدنجوردو.است

کهاستهمجورشیک!!خوردنمىدردبهاست،فکریکنای. هستمآیینهجنسازمنهستم،یکتایىجنساز

آیینهوکردمىپیداعمقوشدمىشادواو،نهایتبىبهلحظهیکاو،بهشدمىزندهراستىبه. کردمىبالل

و!! نیستجهانجنسازاواست،تغییرحالدرجهانکهشدمىمتوجهدفعهیکشد،مىآیینهوقتى.شدمى

زند؛مىصاحبشکهگرچهکند،مىدرستىکاراوکهشدمىیقین

مربوطقصهکهدانیدمىوشودمىپیدایشاستابوبکرنَماداینجادرکهصدیقوقتىوبوداینرمزِگفتیمصدیق

همانشماست،هوشیارىبهمربوطقصهسمبلیک،واقعدرگفتیمولى. استرسولحضرتوباللوابوبکربه

شمادرهمهاینهاو! خداوهستیدچىجنسازشماکهاستفهمیدنراستینصورتبهاست،راستى. تاسآیینه

.خردمىورودمىوبخردراباللشده،قیمتىهربهکهگیردمىتصمیمصدیقباالخره.افتدمىاتفاق

!! داردمعنىاینها. کنمنمىگاهنظاهرضرربهمنکهگفتکه،بودگرفتهتصمیمچون. دهدمىزیادىپولالبتهو

حضوربهخواهممىدهم،مىمنباشدداشتههزینهقدرچههرکه،گوییدمىکهرسیدمىجایىیکبهشما

.ماستقسمتآنصدیقدهم،مىدستازراچىنیستمهم. بشومآیینهخواهممىبرسم،

یکشمااگرکه،بگویدخواهدمى. خندیدنبهردکشروعذهنى،منگر،ستیزهجهود؛اینخرید،اینکهازپس

مى. خنددمىشمابهذهنىمنبپردازید،زیادىهزینهوبخریدراخودتانیعنىذهنى،منازبشویدآزادروزى

: خوانیممىاینازبیتچندپس. توبهرااینبفروشمتوانستممىترارزانخیلىکه،گوید

1034بیتم،ششدفترمعنوى،مثنوىمولوى،

غِّلوغشوطنزوافسوسسرِاز****دلسنگجهودآنزدقهقهه

دلشاست،کىفهمیدیمدیگرامروزرادلسنگدل،سنگگرِستیزهآن: گویدمى. ریاوکینهیعنىغّلوغش

.داشتمعنىاش،خندهیعنى. ریاوکینهوطنزوافسوسسرِاز. مسخرهواستهزاءیعنىافسوسو. استآهناز

فزودخندهاوپرسش،جوابِدر****بود؟چهخندهاینکهصدیقشگفت

.خندیدبیشترهمبازاوپرسشَش،جوابدرخندى؟مىچىبراىکهگفتاوبهصدیق
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اَسودغُالماینخریدارىِدر****غَرامونبودىجِدتاگر: گفت

غالماینخریدارىِدردادىنمىنشانشیفتگىوکردىنمىجدیتقدرایناگر:گویدمى. شیفتگىیعنىغَرام

ماآیینهرا،مااصلاوو!! نداردارزشىذهنى،مندنیا،براىما،بودنآیینهما،هوشیارىکهکنیدمىسیاه، توجه

دارد،ارزششدگىهویتهمد،دارارزشدنیاکهکسىبراى!داندمىارزشبىداند،مىسیاهغالم. بیندمىبدرا

!آناستطورىاین. نداردارزشآرامشندارد،ارزشآزادىندارد،ارزششادىدارد،ارزشدرد

بفروشیدمىاینْشعشْرِبهخود*****جوشدمىنمىاستیزهزِمن

ذهنىمنشود،مىمعلومپس. کردمنمىستیزهمنکردى،نمىصداوسرکردى،نمىجدیتتواگرگویدمى

شمایعنى.داردمىستیزه وابهرااوکند،جدیتخیلىاگرشما،راستینقسمترا،خودتانشما. کندمىستیزه

اش همهابیاتاین! همرادیگرهاىذهنىمنوراخودتانذهنىمنتنهانه! نداریدواستیزه بهراذهنىمنباید

!بینید؟مىاست،راهنمایى

بفروشیدمىاینْشعشرِبهخود****جوشیدمىنمىیزهاستبهمن

ازفعالیت،ماهششفعالیت،سالیکباشماکهنیستبهترآیا. فروختممىمندادى،کهمبلغىدهمِیکبهیعنى

مىلجبازى! کنید؟مىستیزهآنبانکندبردارد؟دستشماسرازذهنىشوید؟ منخالصتانذهنىمنشَرّ

.کندمىقوىرااوکارها اینهمه! او؟بهگوییدمىزورکنید؟

مىکَالنهاىهزینهیا! بدهید؟راهزینهحداقلکهایدکردهپیداراراهىواقعاًتانذهنىمنازرهایىبراىشما

چیزىىخیلنه،یااستهزینهپروکالنشمااشتباهاتکردید؟اشتباهبفهمیدتاکنیدمىاشتباهقدرچهدهید؟

.کنیدآشتىبایدذهنىمناینبا. کنیدمىبزرگترىاشتباهکنید،ستیزهقدرچههر! فهمید؟مىفوراًوندارد

طوراینتوحاال،نیستچیزىکهاینمن،بهبفروشرامنخوداینحاالخوشگلى،قدرچهبروم،قربانتآى«

شناختیدراستىبهشما،اگرکهداردابزارهایى! کنیدالمتمبگیرید،ایرادنباید» ! آرىهستى،طورآنهستى،

.برویدشمابگذاردیعنى. بفروشدارزانکهکنیدمدارابایدذهنى،منبابایدبعدبهآنازهستید،کى

بانگبهرابهایشکردىگرانتو****دانْگنیمنَیرزدمننزدبهکو

دانگنیم. ارزشبىچیزخیلىکم،چیزِیعنىدانگنیم. نداردارزشذهنىمنبراىهمدانْگنیمما،هوشیارى

.ارزشبىچیزِیکیعنىمثنوىدرولىاستدرهمِ ربعمعادلِدانگ،. پشیزنیمیعنى
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بیت،اصطالحبهاین. بفروشمگرانتوانممىکهفهمیدممن. کردىگرانراآنقیمتفریاد،ودادباتو: گویدمى

جوحىوجوحىازبخردراصندوقرفتقاضىنایبِباشد؛یادتاناگربودجوحىازصندوقخریدنِهشبیخیلى

.نکرددعواولىزدچانهاوولىبفروشدگرانخیلىخواستمىراصندوق

صبىچونجوزىبهدادىگوهرى****غَبىاىصدیقدادجوابشپس

شناختقسمتیعنىخودتانبهکردننگاهدرابوبکر،یعنىقصهدرصدیق،پس. مغزسبککودن،یعنىغبى

خدایى،آیینهاینخریدنبراى. بودمخدایىآیینهکهفهمیدممنکهگویدمىاوبههستید؛کىکهشماراستینِ

چهدارد،اىآیینهچهکهنیستمتوجهذهنىمن! نیستىمتوجهتوگویدمى. بدهمراچیزهمهبودمحاضرمن

. کندمىنگاهجسمىهوشیارىباواستفرمجنساز. داردراخداامتداددارد،راخداییت. داردىچیز

وتوبهدادممنکهچههریعنى. کودكیعنىصبى! بچهاىگرفتىگردودانهیکودادىراگوهرىتو: گویدمى

.استکردهمغبونکند،مىفکرذهنىمنآنچوننشدممغْبونمنخریدم،رااین

لونبهتوناظرَستَم،جانشبهمن****کوندوارزدهمىمننزدبهکو

ارزشپرخیلىاینهابینى،مىجهانتادوتو،یعنى. امروزىزبانبهآیینهاینارزدمىدنیادوهربه: گویدمى

مناینکهبراى. استآنازبیشتروارزدمىکنى،مىارزیابىوبینىمىتوکهچیزىهربهآینه،اینولىهستند

! رنگشوسطحبهتوناظرم،آیینهجانبهمنناظرم،اوجانبه

معانىاست،شکرواستمىشاملصورتىهر! نکنتوجهصورت،وسطحیاتبهتو،گفت؛داشتیم،همامروز

فقطاگرولى. استصورتهمصورتشاست،شکرشحضورشگفتیم،همانساندرپس.بگیررامعانىدارد،

! استرفتهکالهسرتباشى،نداشتهتوجهمعنابهبگیرى،راصورت

داردهمفرشتهیکدرونشدرسازید،مىاوازذهنىتصویریکدارد،صورتیککنید،مىنگاهتانبچهبهشما

تصویرفقطکنید،اهنگذهنىمنباشماولى. استاش زندگىاست،فرشته حضورشآن. کندمىجوشوجنب

هممعنایىیکبهاوولىبینیدمىرابیرونىهاىخصوصیتبینید،مىرابیرونىمشخصات. بینیدمىاوازذهنى

! رنگبهنهکنیممىتوجهدیگرانبهوخودمانجانبهشویم،مىراستینماوقتىکه؛گویدمىکهاست،زنده

.استذهنىیرتصویاجسمىهوشیارىهمیناینجادررنگ
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کَدهاحمقْاینرشکبراىِاز****آمدهتابسیهاو،استسرخزرِّ

دانیدمىقدیمکهطورهمانکه،گویدمى. استاحمقذهنىهاىمنازپرگویدمىکهدنیاستهمینکدهاحمق

تقلّبىهاىسکهاینهاکهکنندفکردزدهاتاکردندمىسیاهشیعنىکردند؛مىتابسیهراسرخزرِهاىسکّه

ازکده،احمقایندرتاکردندتابشسیهکهاستسرخزرِآینه،اینبالل،اینگویدمى.هستندسیاهاند،

.بمانداَماندرذهنىهاىمنحسادت

راروحآننقابزیننیابددر*****ها جسمرنگهفتدیدة این

ها حساینبامااست؟چىجسمىهوشیارىاست؛جهاناینورنبهمربوطکهجسمى،دیدة هوشیارى: گویدمى

براى! ببیندراروحتواندنمىاینجسمى؛هوشیارىشودمىفکر،عالوهبهحستاپنجباشنویم،مىیابینیممى

بهدادیمکاهشراخودمانچرا؟. بینیممىمجسمههمرامردم. بینیممىمجسمهرامانبچهماکهاستهمین

.هاستشدگىهویتهماست،آهنما،مرکزاینکهبراىجسم؟بهدادیمکاهشچرا. سمج

.استمرکزماناساسبرهمماشدنکشیدهوهممابینشوهستیمجنسآنازمااست،جنسىهرازمامرکز

چیزىهمانهم،ماعینکهم،مابینششویم،مىجذبدردهاسوىبهشویم،مىجذبذهنىهاىمنسوىبه

بهدادیمکاهشراخودمانچونوبینیممىجسمهمرادیگرانمان،بچهاست،جسمچوناست،اینجاکهاست

.نداریمشادىلیاقتکنیم،زندگىنداریملیاقتکنیممىفکرکردیم،کوچکشجسم،

» دارمراآرامشلیاقتمندارم،راشادىلیاقتمن«: کهبگوییدوبایستیدآیینهجلوىبرویدشماکهگفتیمبارها

مىفکراست،کردهمحکومراماجورىچهذهنىمنایندانمنمىو.»هستمالیقمن«: کنیدنگاهخودتانبه

ماهستیم،خودشجنسازما! آخر؟چرا. بشویمغمگینبایدمابشویم،ناشادبایدمابشویم،مریضبایدماکنیم

.داریمآرامشوشادىحقماداشته،گرامىراماهگفتگفت؛هستیم؛خودشجنسازچون

بگیریدتصمیمکهاستممکنشما. استهمهبراىباللچالشِچالش،اینکنم؛مىذکرمنقسمت،ایندردوباره

باشند،داشتهذهنىمنهایتان،فامیلدوستانتان،تان،همسایههایتان،بچههمسرتان،حاالبرسیدحضوربه

! استچالش. نگوییدتوانیدمى. داریدنگهپوشیدهتوانیدمى. کنیدقایمتوانیدمى!نیایدخوششان

کتک! نشویددچارباللوضعبهبرسید،حضوربهبگیریدتصمیمشماکهنداریمراآلایدهمحیطآنماببینید،

بهنیایدذهنىمننکند،فمنصرراشماذهنىمننکند،حملهشمابهذهنىمننکند،حملهشمابهکسىنخورید،
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شمابهکسىیک!! گویدمىکهمطمئنممن! گویدمىحتماً. نخوانراموالنانده،گوشبرنامهاینبهکهبگویدشما

! است؟چىکاراین. کنیدمىراکاراینچراهستى،اَبلهشماکهنگوید

هاىمنیاذهنىمنبراىمانخداییتهبشدنزندهیعنى. ایننداردارزشمنبراىهمدانگنیمکه؛گفت

توبرسى،حضوربهتوگذارمنمىمنگفت؛کهدیدیدبالل،صاحباینزدنکتکدرونداردارزشپشیزىذهنى،

کارت. بدهرااش هزینه. بخربدهپولسوزدمىدلتاگرگفتشد،مشترىآمدراستىوقتىوکنىمىاَحداَحد

.ببینیمتوانیمنمىجسمىهوشیارىبارادیگرانیاراخودمانروحماحالهربه.شودنمىدرستخرجبدون

خویشمالِوملکجملهمندادمى*****بیشبیع،درکردیىمکیسىگر

مالوملکهمهمنبیشترگوید،مىذهنىمنبهصدیقزدى؛مىچانهاگرگویدمى. زدنچانهیعنىمکیس

برخى!بدهراچیزهمهشدالزماگریعنى. استراهنمایىاینهاو.دادممىداشتمچىهرعنىیدادم،مىراخودم

نتیجهتخریبىالگوهاگفتیم،کردیم؟چىصحبتامروزببینیدبدهم؟هزینهبایدقدراینچرامنکهگویندمى

بعدشدهندمىدستازیکجاراشانسرمایههمهها بعضى.هستندذهنىمنساختارىىالگوهااینها. ذهنىمن

.کردندنمىراکارایندانستند،مىراایناگرکهاستبودهاىسادهچیزیکبینندمىگیرند،مىیادکه

دردسال70باشد،سالش70را،ابیاتاینبدهیدنشانکسىیکبهشماشاید! دانستیم؟نمىماچراگویند؛مى

کند،زندگىخوبتوانستهمىدانسته،مىرااینهااگروبودهابیاتاینکهبشودمتوجهدفعهیکباشد،کشیده

آنبهاالنکشیدم،دردعمریکنفهمیدم؟زودتررااینهامنچراگویدمى. استکردهزندگىدردتوسال70

خیلىکهآیدمىمانظربهوهستندگرانکههستندها تجربهخیلى!رسیدىکردى،جستجوهماالن. رسیدم

!!دیگردانیدمىراقدرش. شمابراىاستقدرهمیناش هزینه! نیستگرانخیلى. استگران

وامغیرازکردمىزردامنى****زاهتماممنافزودیى،مکاسور

دیگراناززررفتممىمنزدى،مىچانهبیشترهمبازافزودى،مىرا،زدنچانهیعنىرامکاساگرگویدمى

مىراستىبهشما،وقتىکهاستمهمقدرچهببینید.طلبیدممىکمکبههمرادیگرانیعنىگرفتم؛مىقرض

.کنىآزادبخرى،دنیاازراخودتبروىونکنیددریغهیچىازهستید،کىفهمید
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نشکافتىراحقّهندیدى،در****یافتىارزانزآنکهدادىسهل

ما،آیینهکهاستایننشانگراین. بودآمدهگیرتآساناینکهبراىدادى،دستازرااینآسانتو: کهگویدمى

رابعدمانچهاردانیم،نمىراخودمانآیینهتنهانه. دانیمنمىراقدرشماوشدهدادهمابهخداوسیلهبهمفت

خرابرامانجسمماذهنى،منساختارمخربىالگوهاازاستفادهباجورىچهکهکنیدنگاهشما! دانیمنمىهم

مىچىمخصوصاً! نکنیدراکاراینوکنیدکشفشجسمتان،مورددرداریدراالگوهااینشمااگر. کنیممى

چهزند؟مىلطمهمانجسمبهخوریممىکهچیزهایىوکنیممىکهکارهایىآیاکنیم؟مىکارچهخوریم؟

کنیم؟مىفکرهایى

! کردیممىمنفىفکرهاىقدرچهکهشویممىمتوجهماشود،مىپیدامادرآیینهینکهاازپسها،موقعبعضى

وراخودتانبخریدارزانالبتهکهاستخوبخالصه،!فکرطرزجوراینبهخندیممى! کردیممىمخربفکرهاى

یعنىحقّه. نکردىبازارصندوقکهگویدمى. برایشکهنداردارزشآخرگرفته،خیلىکهکندمىفکرذهنىمن

.خوردمىذهنىمنبهاینها. گویدمىهمراست! ندیدىتویشرادروجواهر؛صندوقِ

یکگفتشد،مىردیکى. کردمىگدایىکوچهکنارصندوق،روىبودنشستهنفریککهگفتیم. دیگرگفتیم

. نکردمبازنه،گفتکنى؟نگاهآنبه،کردىبازحاالتانشستى،رویشکهصندوقىآنگفت. بکنمنبهکمکى

! است؟چىتویشکردید،نگاهصندوقتانبهشماآیا!استجواهروطالازپرکهدیدکردباز. کننگاهکنبازگفت

نمىبازراخودشصندوقذهنىمنکهگویدمى! صندوق؟اینتوهستیدآرامشوشادىمنبعکهدانیدمىشما

. بدهندزندگىمابهمردمازداریمتوقعشناختیم،راخودمانکهموقعىازما. پردازدمىبیرونگدایىبهکند،

:گویدمى!! ایمنکردهبازراصندوقیاحقّهچرا؟! ایمبودهدنیاگداى

اوفتادغَبنتچهکهبینىزود****بدادتوجهلِحقّۀ سرْبسته

چهکهدیدخواهىزودىبهودادرااتناآگاهىکنى،نگاهکنى،ازباینکهبدونراسربستهصندوق: کهگویدمى

. استرفتهسرتکالهى

شادتورویىسیهدرزنگىهمچو****بادبهدادىرالعلحقّۀ پر

مىافتخاررویىسیاهبهاست،سیاهرویشکهپوستسیاهیعنىزنگىمانندودادىبادبهرالعلازپرصندوق

.استمشخصاش معانىهماین! کنى
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کسى؟خودفروشَدرادولتوبخت****بسىگویىواحسرَتاعاقبت

در. نیستمهمذهنىمنبراىاینهافروشد؟مىکسىرابختىنیکوبختآیاگفت،خواهىواحسرتاعاقبت

اىقصهیکخوب،یشاناخوشبختانه. کندمىبیانذهنىمندرراماوضعیتابیات،اینوسیلهبهموالناضمن

بىخودمان،آیینهازخودمان،صندوقجواهرازماوراهنمایىبهکنندمىشروعوسطش. کنندمىشروعرا

.گفتخواهیمواحسرتاعاقبتنکنیم،نگاهاگروخبریم

ویمشمىمتوجهماکهگویندمىآخرلحظهآنمیریم،مىماوقتىکهستانگیزىشگفتحسرتخیلىهماین

راچیزىآنکهشویممىمتوجهولحظهیکدادنشانمابهراخودشما،اصلزندگى،وریختفروذهنىمنکه

!!!خواستیممىدنیاازماولىبودهمابااولازخواستیم،مىدنیاازماکه

ندیدظاهرجزبهبدبختت،چشمِ****رسیدغالمانهجامهبابخت

همینبراى. استغالمهوشیارى. ذهنىمناست؟کىرئیسمادراالن. رسیدغالمانهلباسبابخت: گویدمى

همه. استتوقعاست،خواستناست،بیرونازگدایىدردذهنى،مندین. داریمراذهنىمندینِماکهاست

.ندیدظاهرازغیربهتوبدبختچشماما. استآیینهآنبخت،ولى. گفتیمامروزرااینها

فنومکراوباکردزشتتخويِ****خویشتنبندگینَمودتاو

زندگى،مادریعنى. فریبومکربهکردشروعتوزشتخوىِولىنمودشمابهراخودشبندگىبالل،او،گویدمى

بهچونذهنى،منیعنىدگىشهویتهمایناست،هویتهمچونولىکندمىراخودشکارخداییت،آن

وذهنىمن! که؟بینیدمىدهدمىنشانداردراحالتتادویعنىدارد؛راها فریبآنوکندمىنگاهجهان

.هستندتعارضدرهمباتادواینکههستیم،کىاصالًشناسیممىوقتىما،راستینقسمت

هویتهماست،خواستندارد،توقعکند،مىنگاهرونبیکند،مىایجاددرددارد،زشتخوىیکىگفتیمبارها

.استحیلهومکراست،آهنینمرکزاست،شدگى

راستینقسمتگوید،مىصدیقرااینهااالن. شودمىدیدهدیگرجوریکشویممىراستیناینکهمحضبهاما

بکشدخواهدمىاینهىشدیم،ینراستما. داردوجودهنوزمادروغینقسمت. گویدمىمادروغینقسمتبهما

اش معنىفروخته؛واستفروختهغالم،صاحبآناصطالحبهخواجه،االن! کنیدتوجهولىخواهد،مىایناینور

.بگیردپستواندنمىدیگرکهاستاین
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ذهنىنمهنوزولىباشید،حضورجنسازدرصد70شماکنیدفرضمثالً. شویدمىآزادشماشودمىجایىیک

ما،راستینقسمتبینگفتگواینورسندنمىدرصدصدحضورِبهآلایدهوکاملطوربهها انسانباشید،داشته

: گویدمى. دارندراهممقابلمعیارهاىدوتااینکهبینیممىگیرد؛مىصورتماذهنىمنوماخداگونگى

ژاژْخااىگیربپرستانهبت****رااسپیدتناَسرارِسیهاین

رااوپرستان،بتمثلبگیررااینگویدمىاست،سیاهقلبوروسفیدکهداردغالمدانهیکصدیقاینکهبراى

راخودشبیندمىسفیدکهخودش،اونظرازاست،ارزشبىسیاهغالمماهوشیارىذهنى،مننظراز.بدهمنبه

خواهدمى. بگویدخواهدمىمابهجالبىچیزیکموالنااینجاحاال.ستاخوبىچیزخیلىایناست،سیاهدلشو

.خودتدیندنبالبروهمتوخودش،دینِدنبالبروداوبگذارشدى،جداشماکهبگوید

کنیم،دنبالراخودمانبودنِآیینهوبودنمرغابىویکتایىدینماکهاستاینبهماتوجهوماتمرکزهمهیعنى

اىیعنىژاژخا،اى!!نه... وبرسمراحسابشبایدمنوگویدمىچىوشودمىچىاینحاالکهباشدواسمانحنه

. رودمىصندوقىبهصندوقىازکهکسىاىگو،بیهوده

جهوداىدین،ولىدینٌلَکُمهین****سودبردیممرا،آنوراتواین

بهمنباش،خودتدینبهتو. بردیمسودجفتمانمن،بدههمرااینباشخودتمالتوباشد،تومالاینیعنى

راباللعوضدروبگیرراغالماین. استقرآنآیهیکبهمربوطو!!! بیتایناستمهمخیلىخیلى.خودمدین

.استآنترجمهاینبده،منبه

وشمابراىشمادینکهباشبهوشکافراى. قىحقیمنسودواستمجازىتوسوداماایمبردهسوددوهرما«

! کنید؟مىتوجه» . استمنبراىمندین

6شمارهآیه،)109(کافرونسورهکریم،قرآن

﴾6﴿لَکُم دینُکُم ولی دینِ 

)6(دین شما براى خودتان و دین من براى خودم 

منازراخودمانتوانیممىراستىبهماقتىوذهنىمنازشدنجدابراى!ذهنىمنازشدنجدادراستمهم

داشتهتوجهخودماندینبهکهاستبهتربایستیم،خودمانپاىروىوبکنیمجداکامل،طوربهنهحاالذهنى؛

مشغولخودمانیکتایىبهکنیمکوششهىما! کندمىکارچهآیینه! چى؟یعنىبودنآیینهاینکه. باشیم
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کارچههستیادتتوحاال«بگوییمکنیم،نگاهنیاییم. بیاوریمپیغامآنورازکهداریمىزندگبهروما. باشیم

»!آورممىدرراپدرتمنحاالآوردى؟منسربالهایىچهکردى؟

ماهزینۀ زیاد،بارااینفروختیدشماو. منبراىهممندینشما،براىشمادین: گوییدمىذهنىمنبهشما

. استشناختبراىدهیممىکههایىهزینهدهیم،مىکههایىپولواقعاً،همخریدناینحاال.رااینخردیدیم

کارخودمانباماکهباشیمداشتهماراراهنمایىاینواستمهمخود،سازىآزادوذهنىمنهوشیارانهشناخت

.بکندراخودشکارانسانکهاستمهمالعملدستوراین! داریم

دارد؟کالسىچهیا! کند؟مىکارچهدیگرتلویزیوندریکىدارمکارچهکنم،مىاجراحضورگنجبرنامهمنمثالً

مىچکاریکىآنهمسرم،کهدارمکارچهکنم،مىراخودمکارمنگویید،مىشما!کند؟مىکارچهیکىآن

خودمانبا. داریمراخودمانمسابقهما. نمکبهترراخودمکارخواهممىاست،خودمکاربهحواسممن! کند؟

راخودتدینتوبردیم،سوددویمانهرماکهگویدمىآورد،مىموالنااستمهم!! نهدیگرانباداریم،مسابقه

.راخودمدینمنباشداشته

بودچوبیناواسپِاطلس،جلَّش****بوداینپرستانبتسزاىِخود

اطلساززینشولىداردچوبىاسبواستپرستبتذهنىمنچوناست؛اینرستانپبتسزاىگویدمى

.خودشدهدمىتوضیحدارداالن! رسدنمىمنزلبهچوبیناسب. است

نگارونقشصدبربستهبرونوز****نارودودپرکافرانگورِهمچو

این. استشکوهبابسیاربیرونشامااست،نارودودازپرکافرندچونتویشکهکافرانقبرِمثل: کهگویدمى

باراقبرشولىاستبودهمخربهماثرشبوده،بدبسیارهمآثارشبوده،خرابکارىازپربوده،دردازپرشخص

.اندساختهشکوه

وبالومظلومخونِدرونشوز*****جمالبیرونظالمان،مالِهمچو

معنایشولىآیدمىزیبانظربهپولش،ساختمانش،است،قشنگبیرونشگرفتند،زوربهکهها ظالممالمثل

.عذابوسختىاُخرَوى،عذابیعنىوبال. بدبختىوعذابوسختىواستمظلومخونِ
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نباتبىسیاهخاكدرونوز*****صالتوصومبرونازمنافقچون

دیگرجوریکهایشحرفولىاستشدگىهویتهمازاست،آهنازدلشکهاستکسىمنافقمنافق،مانند

.استمردمخوشایندرسوممطابقواستدینآدابمطابقهایشحرف. است

صوم،نمازیعنیصالت،نمازوروزهصالتوومصاینبنابرپس.بیایدخوششانمردماینکهبراي،کردهآرایشراخودش

خیلینمازشوروزهولیاستناپاكدلش،هاستشدگیهویتهمدلش،استسنگازدلشکهمنافقمانند،روزهیعنی

وکندفکربخواهددلآنازاگریعنی.رویدنمیگیاهیعنینباتاودرکهاستسیاهیخاكدلشولی،بله. اًظاهراستعالی

. استشکوهبابسیاراش روزهنمازیول. نشودمنتهیدردبهبکارداوکهنیستچیزيهیچ،استدردآخرش،کندعمل

ادعاکهچیزيآننه،زبانشنه،استگذاراثرکهاستمرکزآن،باشدجنسیهرازانسانمرکز.رودمیدلشباانسانچون

.کندمی

نفع زمین، نه قوت براودرنه****و قُرپر قَرّخالیی،ابريهمچو

بهوصداوسریعنیو قُرقَرّ.استزیادخیلیصدایشوسرولیاستبارانازالیخکهاستابريمانند،گندمیعنیرب

. نیایدبارانولیاینهاوبرقورعد،باشدزیادخیلیصداوسرکهکنفرض،اینهاوبرقورعدموقعآسمانصداياصطالح

.گویدمیراذهنیمندارد.گندمغذاينهوهستزمیننفعنهآندرکه

با فروغاولورسواآخرش****گفتار دروغومکرةوعدمچوه

آدمچون.رسواییآخرش،زیادشکوهاولش،دروغینقولودادنخواهدانجامداندمیآدمکهگرانهحیلهيوعدهمانند

.کندعملخواهدنمییاکندعملتواندنمی

ت چون خاللآن ز زخم ضرس محن*****او دست باللبگرفتآنازبعد

یعنی،بودشدهخاللچوبمانند،دندانیعنیرسض،محنتدندانزیردراوکهگرفتراباللدستگویدمیآنازبعد

،جسمشحتییاذهنیمنلحاظبه.بودشدهنازك

شتافتمیزبانیشیرینجانبِ****راه یافتدهانیدر،خاللیشد

حضرتدهانگویدمیکهگرچهاینجا،برندمیدهانبهدندانبهراخاللاینکه،شدخالل،شدکوچکشدنازكگویدمی

وهستابوبکروهستباللقصهمنتهیوخداستوشماراستینشناخت،شمايهوشیارسرصحبتگفتیمولی، رسول

.زندمیرااوکه،باللصاحبوهسترسولحضرت
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،ماستحقیقیشناختصدیق،ماستشیاريوهبالل،استذهنیمنباللصاحباینکهبه،گونهنمادبه،بردمیراقصهاین

کسیسويبهرفتمیداشتیعنی،شتافتمیزبانیشیرینجانباینجادر.خداستکههمخداوماستراستینشناخت

.استشیرینزبانشکه

خَرَّ مغشیاً فتاد او بر قَفا****خسته، روي مصطفیآنبدیدچون

باللکههمین.استایناشمعنی،برقفابیهوشافتاد،بودزخمیحالیکهدر،دیدرامصطفیروياوگویدمیکهتیوق

کاريهمانخَرَّ مغشیاًاینکهدهدمینشاناین،بله.افتادزمینرويطاقبازوشدبیهوش،دیدرامصطفیرخسار، مجروح

جسمیيهوشیاریعنی.شدذهنبهنسبت،بیهوش.شدبیهوشوافتاداو،شدمتالشیذهنشوقتی،آمدموسیسرکهبود

یعنیدیدرامصطفیروي.استافتادهاتفاقیچهفهمیدتازه،بودشدهزندهحضوريهوشیاربهکهمدتییکازپسورفت

براوفتادخَرَّ مغشیاًشدلتبدیآینهبهوقتی.شدزندهزندگیبهوقتیعبارتیبهولیدیدرارسولحضرترويقصهدر

:گویدمیداردراقصههمانبلهبله،افتادبیهوشورفتبینازذهنیمنحالتآنیعنی،افتادیعنی،قَفا

143، آیه )7(قران کریم، سوره اعراف

... فَلَما تَجلَّى ربه للْجبلِ جعلَه دکا وخَرَّ موسى صعقًا... 

شدبیهوشموسیونمودمتالشیراآن، کردجلوهکوهدرروردگارشپچون

.کندمیاشارهموالناهمیشهکهراآیهاینخواندیمقبالً

خویش آمد، ز شادي اشک راند بهچون****ماندخویشبیوخودبیدیريبهتا

بهکردشروعدوبارهذهنش.استافتادهاتفاقیچهفهمیدتازه،آمدخویشبهوقتیماندوفتاداُخویشبیوخودبیمدتیتا

.کردنگریهبهکردشروعشاديازمنتهی،بودشدهسادهذهندفعهاین.افتادنکار



Program # 666گنج حضور666برنامه شماره 

51: صفحه

گنج حضور در تلگرامهاي هلینک متن کامل برنام
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