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2499شمارةغزلشمس،دیوانمولوي،

یَغماییاستتُرکیمرامسلمانان،مسلمانان،
تنهاییبهبدرّاندراشیرانهای صفاوکه

دلراآمسانبلرزدجبنباند،چونراکمان
باالییززهرهومهاوبیمِزفروافتد

جانبالیمنپیشوعشقنامشخلقپیشبه
نیاساییویباجزکهشیرینحمنتیوبال

تاریکیوکفرِمناندبنماید،رخساراوچو
تَرسایینهمانَد،دیننهبگشاید،خویشجَعدِچو

بایدمیجانتارمخوش:گویدمهیغیرتمرا
شکیباییدارداگربیزارم،خویشجانز

خاییدنزجنیرجبزدیوانهچارهندارد
خاییمیزجنیراگرحاللستت،حاللستت،

ترسی؟میچههشیارانزجمنون،ای اسراربگو
پایی؟میچهراقیامتگردون،ای بشکافقبا

گنجدمنیعاملایندرتوعشقِپروازِوگر
عَنقاییوسیمرغیکهپَر،قربتقافِسویِبه

مردیساغردهمنبهگویم،حقکهخواهیاگر
بیناییوچشمای درآ،بینم،رهکهخواهیوگر

خورشیدیمهچوتنمههبودنبایدتآتشدر
افزایینوروضیاراعاملکهخواهیاگر
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خواهیاگرماه،قرصچوبودنبایدتگدازان
پذیراییباشدراتوخورشیدانخورشیدِازکه

روبرجه،است،پاگیرنهخانهشددلگیراگر
سوداییگیجانِبَرِمنشیندلی،نازکوگر

سودافاسدِزمانیبین،فاسدسودایگهی
ماییمهخرقهاگردو،هراینازشوگمگهی

راهندورویانِسیهاولیرتتُرکتَرکبه
الالییراستهندووجانبازیراَستتُرکانکه

مهمهچونتُرکغالمِحبمداباریمنم
زیباییدارنداوازگردونیرویانِمهکه

منگفتمتُرکنامشکهخنددمیعشقدهان
ناییاووناییمماکهما،دردمدمیاواینخود

نایی؟دردمدآنکهجزبیچاره،ناینالدچه
آییمیچوگورستانبه،اِشکستههای نیببین

گویایینه،ماندهجاننه،ناییدمازمبانده
ماییومنماازرفت:کهگویدحالشانزبان

آتشاینبرهیزممنه،کنبسهال،کنبسهال
باالییراهِبگیردآتشاینکهترسممیکه
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کنممیاز دیوان شمس موالنا شروع2499با سالم و احوالپرسی برنامه گنج حضور امروز را با غزل شماره 

2499شمارةغزلشمس،دیوانمولوي،

تنهاییبهبدرّاندراشیرانهای صفاوکه***یَغماییاستتُرکیمرامسلمانان،مسلمانان،

اي است دانید که انسان تنها باشندهمیدانید در اصطالح موالنا، مسلمان انسان تسلیم شده است ومیهمانطور که

انسانی دارد که تواند هوشیارانه تسلیم بشود و معنیش این است که این استعداد و قوه و توانایی را هر میکه

این کار اسمش . و تسلیم بشودهوشیارانه اتفاق این لحظه را قبول کند بدون قید و شرط و قبل از رفتن به ذهن

کند میتسلیم است و انسان را که از جنس من ذهنی شده و هوشیاري جسمی پیدا کرده از جنس هوشیاري اولیه

. گوید مسلمانان، مسلمانان یعنی همۀ انسانهامیپس وقتی. که قبل از هم هویت شدن و آمدن به این جهان بوده

.دهدمیاشتباه نشود که یک گروه دین خاصی را مورد خطاب قرار

انسان توانایی اي که گویدمیراجع به تسلیم و مسلمانی امروز مطالبی را پس از این بیت بیان خواهیم کرد، ولی

و . من یک تُرکی دارم یک زیبا رویی دارم که این زیبا رو غارتگر استانسان یا . پذیرش اتفاق این لحظه را داري

دیگري و شما دیگر به یار . ما را غارت کندهاي هم هویت شدگیکه زیبا روي ما زندگی است، خداست و میل دارد 

هایی قادر به تن،شوید با اومیکنید و در این لحظه موازيمیاحتیاج ندارید، وقتی شما همین مسلمانی را عمل

. است که صفهاي شیران را بدرد

و در اندشیران چیزهایی هستند که تا حاال ما را زیر سلطه خود قرار دادند و نگه داشتند یعنی توجه ما را دزدیده

در زنجیر آنها هستیم و اینها همان سه تا چیز است که ما بارها ،اند، ما در گیر آنها هستیمخود محکم نگه داشته

تواند زندگی در این لحظه بدرد به میپس صفهاي باورها را،یکی فکرها هستند، باورها هستند.صحبت کردیم

یعنی اتفاق این لحظه را بپذیرید، و همین طور دردهاي ما، دردهاي ما،بشویداوشرط این که شما موازي با

کنیم، براي این که ما از جنس خود میشد به ذهن ما این ضعف را پیداکمیتواند مثل شیر بدرد، که البته وقتییم

. خدا هستیم

خویشاوند و هر چیزي نمی دانم بعد از دردها چیزهاي فیزیکی هست مثل پول مثل مقام دنیا مثل دوست و بچه و

لرزيمیاین قدرت را پیدا کرده که شما را بلرزاند، بر هر چه کهتوانید بطور فیزیکی تجسم کنید و میکه شما

.دان که همان ارزيمی
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و دوباره توضیح بدهیم . گوید که تو در ذات مسلمان هستی، یعنی توانایی تسلیم داريمیبلی موالنا امروز به ما

ز این لحظه بیرون باشیم، و در توانیم انمیکه هر انسانی همیشه در این لحظه هست و همیشه این لحظه هست ما

اش چیز است، آن چیز اتفاق این لحظه هست، اش نه چیز است یکیاین لحظه دو تا قلم چیز وجود دارد، یکی

در واقع جهان این لحظه اتفاق. افتد در این لحظه، اتفاق این لحظه هستمیکه اتفاقاتفاق این لحظه هرچیزي 

وضعیت بدنمان است، وضعیت ولی براي ما اتفاق این لحظه مثالً. کندمیغییرافتد یعنی لحظه به لحظه جهان تمی

م، و به هرکاري که هستیما دچارشهمین لحظه گذرد، نوع هیجاناتی است که میفکرهایی است که از ذهن ما

.مشغولیم، میزان حال ما که خوب یا بد است، اینها اتفاق این لحظه هستند

گیرد، و فضاي بینهایت وسیع این لحظه در واقع میل فضاي یکتایی این لحظه صورتو اتفاق این لحظه در داخ

افتد همه چی را او در آغوش گرفته، پس ما هم چه به لحاظ فکري چه میهمه چی در او اتفاق. خود خداست

. اُفتیممیبلحاظ هیجانی چه بلحاظ فیزیکی چه بلحاظ هر چیزي، عمل، این لحظه اتفاق

فکر این جهان هوشیاري به خواب فکر فرو رفت، وقتی رفت چسبید به چیزها به خواببه ع وقتی آمدیم بعد آنموق

فرو رفت و هنوز در خواب فکر است، یعنی هم هویت با چیزها شد، این عمل یعنی هم هویت شدن با چیزها علی 

ه شده یعنی ما با آنها هم هم آفریند و دردهاي حاصل از آن هم به ما اضافمیاالصول دردناك است یعنی درد

. هویت شده ایم

یک ایم با چیزهاي این جهان و با دردها و در خواب آنها هستیم و در نتیجه پس بنابراین ما هم هویت شده

کند که ما مسلمان هستیم براي این که میاي درست شده توهمی بنام من ذهنی، این من ذهنی انکارباشنده

چرا که من ذهنی هوشیاري جسمی دارد و هوشیاري .کندمیبا اتفاق این لحظه ستیزه،حاضر به تسلیم نیست

شناسد آن فضاي وسیع را که خود زندگی است و ما هم از نمیدر واقع،جسمی که همین هوشیاري ذهنی هست

.آن جنس هستیم

کند بجاي این لحظه و میبکنیم آن هستیم اتقاق این لحظه را انتخامیپس بنابراین من ذهنی ما که ما فکر

. شودمیاز اینجا اشتباه شروع

تواند اداره کند در میزندگی ما را دو تا نظم:گوید کهمیآید که موالنامیمسلمانی پیشحاال موضوع تسلیم و

در این . نداین لحظه، و انسان توانایی انتخاب یکی از این دو نظم را دارد و باید از این توانایی انتخاب استفاده ک

نیستید و نظم خدا و نظم زندگی اتفاق پذیرید قربانی میوقتی،توانید اتفاق این لحظه را بپذیریدمیلحظه شما
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کند شما را اداره کردن، ولی اگر با اتفاق این لحظه ستیزه میکند شروعمیمی که تمام این جهان را ادارهظن

نظم من ذهنی خیلی نظم بدي است، نظم محدودیت . شودمیاکمنظم من ذهنی ح،شویدمیبکنید قربانی اتفاق

حس نقص و باورهاي ،کمیابی، نگرانی و تمام دردهاي دیگراست، نظم هیجانات منفی است مثل خشم، ترس،

این نظم ما را محکوم.کندمیبسیار بسیار محدود کهنه که ما با آنها هم هویت شدیم، این نظم زندگی ما را خراب

.کندمیشویم از خرد نظم بزرگ که همه چیز را در این لحظه نومیبه محدودیت و ما محرومکندمی

بنابراین زندگی آمده یا خدا آمده . انسان با مخلوقات دیگر فرق دارد و فرقش اراده آزاد و توانایی انتخابش است

خودمان را در این لحظه به عهده خواهد ما مسئولیت هوشیاريمیبصورت هوشیاري ما را چسبانده به چیزهایی و

من که نظم بزرگ هستميپسندنمیگوید که تو بدان که این اتفاق را ولو این که من ذهنیمیبه ما.بگیریم

. من عقلم بیشتر از محدودیت توست تو این را بپذیر تا نظم بزرگ من برقرار بشودآفرینم،می

اُفتد، غارتگریش مربوط به هم هویت میزیباروي غارتگر بکارشود این تُرك یا میو نظم بزرگ او برقرار

کند که این نظم بزرگ و تغییر هوشیاري از هوشیاري جسمی یک خُرده به میو به این صورت عمل.هاستشدگی

و کی شناسایی. یعنی غارت کردن معادل شناسایی کردن است،شودمیهوشیاري حضور سبب شناسایی شما

. شما، چون شما خودش هستیدخودش و کند؟ می

آدم آمده اینجا و از جنس ماده شده از جنس جسم شده، از جنس فکر شده، یک شبیه این است که بپرسیم

توانیم برگردانیم دوباره همین هوشیاري اولیه بشود؟ می، این را چه جوري ماشدهچیزي ساخته شده از فکر

.دهد موالنامیراهش را دارد یاد

و این انتخاب را بکار ببر و این لحظه که ذهنت عادتاً و ذاتاً ستیزه مسلمان هستی، توانایی تسلیم داريیعنی تو 

اتفاق همیشه . بیندمیچرا ستیزه گر هست؟ براي این که به جاي فضاي یکتایی این لحظه اتفاقش را. گر است

چرا ناقصیم؟ براي اي دست به اُستاد مده،هکامل جان آمدبه ما گفته قبالً . کند ناقص استمیناقص است، و فکر

افتد در میهیجانات ما اتفاق،افتدمیافتد، فکرهاي ما اتفاقمیاین لحظه بدن ما اتفاق. بینیممیاین که اتفاق را

.این لحظه، خوب شما آنها هستید؟ نه شما آنها نیستید

پذیرم و میمن از جنس اتفاق نیستم، اتفاق رادهید که میپس تشخیص.ایدشما هوشیاري هستید شما خداییت

خواهد میپذیردمیآید که کسی که اتفاق رامیحاال این سئوال پیش. آیدمیکنم از این فضا راه حلمیرا بازفضا 
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نه،. خواهد همین طوري بپذیرد؟ من ذهنی ممکن است بگوید که پس باید همینطور بمانممیاتفاق را عوض کند یا

خواهید نظم بزرگ زندگی میکند، ولی شمامیتغییر،زندگی این است که هیچ اتفاقی ثابت و بر جاي نیستنظام 

هاي کهنه شما، کدام یکی بهتر است؟ آن خردي که االن، اندیشهیا خدا این اتفاق را تغییر بدهد یا محدودیت شما

احوال بد شما، نا خشنودي ،شما، ستیزه شمامقاومت،داند راه حل چیه آن بیاید سراغ شما کمک کند یا نهمی

شما، عدم رضایت شما، نا شُکري شما، آن بیاید آن چه عقلی دارد؟ 

گوید میخواهید نظم خدایی برقرار بشود، تُرك به کار بیفتد، چرا تُرك؟ براي این که ترکان پایین هممیپس شما

تا بهش اجازه بدهی فوراً .هم، هم زیباست هم غارتگر استپس خدا هم زیبا روي بودند هم غارتگر، .غارتگر بودند

شناساند که این خشم شما این ترس شما ناشی از چی هست؟ به چی هم هویت شدید، احوالت خراب میبه شما

دانستی، خوبنمیشوي کینه چند نفر را به دل داري، تا حاالمییک دفعه متوجه! کاريمیبادام پوك! است

.شیران بودآن کینه جزو فهمی، این می

کنند، دردهاي میاند اینها، حملهرسد، وحشینمیشیرها آن چیزها هستند که ما وقتی توي ذهن هستیم زورمان

پس او هم زیباست هم غارتگر است و هم اینقدر قوي که به تنهایی کافی است که شما . کنندمیما به ما حمله

روید به جهان فکر، پس شما حالت تسلیم را میید کمک بگیرید دوبارهکمک احتیاج ندارید، اگر بخواهدیگر به 

.کنیدمیرعایت

حاال ببینید براي این که خوب بفهمیم این تسلیم چیه یا اصالً بتوانیم بفهمیم، هزاران بار من توضیح دادم ولی جا

بعد بفهمیم، ستی که تسلیم بشویم بایمیبراي درك تسلیم.خواهیم بفهمیممیچرا؟ براي اینکه با ذهن.افتدنمی

بینید که یک جور میخواهیم بفهمیم، شما تسلیم بشویدمیشود فهمید، چون با ذهننمییم شدنسلقبل از ت

فهمید که میشوید، نظم دیگري آمد، انگار مثل این که عاقلتر شدید، آن موقعمیدیگري شدید، فضادار دارید

فهمم، حاال بزرگان راجع به تسلیم صحبت کردند، نمیببینیمگفتم توضیح بده میهیمن االن فهمیدم، قبالً !! اي

:آورم مثل اینمیاز حافظهایی و نمونه

493غزل شماره حافظ، دیوان غزلیات، 

تو اندیشی حکم آن چه تو فرماییلطف آن چه ****در دایره قسمت ما نقطه تسلیمیم 

خواهدمییادمان باشد ذهن. ین لحظه، غیر از این لحظه چیزي وجود ندارددایره قسمت دایرة اتفاق شماست در ا
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کند که زندگی ما پر از لحظاتی است که بعضی از آنها بد است بعضی از آنها خوب است، میبدهد، ذهن فکرعمیمت

ت، و همه مثل هم است، همچون چیزي نیست، زندگی فقط در این لحظه هست، این لحظه قسمت شما هر چی هس

فکرهایتان یک جور ،مثالً تنتان یک حالتی دارد این قسمت شماست، میزان پولتان در این لحظه یک اندازه است

.خاصی است و خشمگین هستید یا نه حالتان خوب است آنها قسمت شما در این لحظه هست

قسمت من، هر چه که گوید این در دایرة میپس قسمت شما اتفاق این لحظه هست، اما نقطه مرکز دایره هست،

این اصطالح جف القلم یعنی قلم زندگی در این لحظه زندگی . کندمیقسمت را هم زندگی درست. هستقسمتم

در واقع بستگی دارد این که شما چقدر ،کندمیدرستافتد او میکند و هر فرمی هر اتفاقیمیشما را ترسیم

.تسلیم هستید

ه خدا یا زندگی در زندگی شما وارد بشود و نظم را به عهده بگیرد؟ چقدر نظم دهید این لحظمیشما چقدر اجازه

گوید میولی حافظ.در اینصورت قسمت شما هم خوب یا بد حاال هر چی هست به آن بستگی دارد،او جاري است

لحظه ،استتسلیم است، یعنی در این لحظه من موازي با آن هستم و مقاومتم در مقابل اتفاق صفر،که این مرکز

شود، میپذیرش اتفاق این لحظه زدهرکزو دایره قسمت من حول م، لحظه بعد هم صفر است...صفر است،بعد هم 

.اندیشد لطف استمیگوید که ذهن خدا هر چهمیو بدین ترتیب. من دیگر چیز دیگري بلد نیستم

یادمان باشد تنها . غارت کندشما راهاي گیخواهد هم هویت شدمیچرا که االن موالنا هم گفت که تُرك یغمایی

شناسیم و یا به آنها نمیما خوشبخت بشویم هم هویت شدگیهاي ماست و ما آنها راگذاردنمیچیزي که

.نظم پوسیده،نظم آنها روي ما مسلط استچسبیدیم، 

کنم، و معنیش این است که میدهد من اطاعتمی، یعنی هر چه زندگی در این لحظه دستورهر چه تو فرماییو

تعمیم بدهیم به ،افتد و این قسمت من است در این لحظه، در این لحظه مواظب باشید پایتان بلرزدمیاتفاق

گفتیم هیچ قسمتی هیچ اتفاقی . آینده، کسی نپرسد که قسمت من این است؟ این لحظه بلی، پنج دقیقه بعد نه

ر است، پس بگذارید زندگی تغییر بدهد، در حالی که نقطه یا مرکز تغییر ناپذیر نیست، همه چیز در حال تغیی

و درست مثل گذارید زندگی بکشدمیپذیرید ومیپرگار زندگی روي پذیرش شماست، یعنی شما این لحظه را

:اینکه واقعاً از احوال دنیا خفتید، گفت

چون قلم در پنجه تقلیب رب****خفته از احوال دنیا روز و شب 
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یادمان باشد . امافتد بیفتد من نقطه تسلیممیروز و شب خفته، حاال هر اتفاقیها از احوال دنیا تمام لحظهیعنی

خواهیم به نحو احسن تغییر کند، میاتفاقاًخواهیم اتفاقات به نحو احسن تغییر کند،نمیمعنیش این نیست که

اتفاقاً تسلیم یعنی چه عمل . شینمنی بیکار بنشما یک دفعه نگویید که پس نباید عمل کنم دیگر، تسلیم یع

:گویدمییک بیت دیگر. این از حافظ بود.اي باید بکنم براي تغییر وضعیتخردمندانه

80حافظ، دیوان غزلیات، غزل شماره 

مدعی گر نکند فهم سخن، گو سر و خشت***هاسر تسلیم من و خشت در میکده

گذارد فکرنمیگذارد دیگر؛ این من ذهنی است کهنمیام را، این سرباید سر تسلیمیعنی ما االن فهمیدیم که من 

ام،گذارم، یعنی منم صفر است تسلیممییکتاییفضايام را در روي خشت درگذارد من این سر تسلیمنمی

این سخن من ذهنی مدعی است و هر من ذهنی هم مدعی است، اگر. گذارم ذهنم اعتراض کند در این لحظهنمی

هم نظام پوسیدة من ذهنی حقیقتاً. فهمدنمیفهمد بگو سر تو مثل خشت است، مثل اجر است، فرق ندارد،نمیرا

.تواند وارد چهار بعد شما بشودمیشبیه خشت است در مقابل نور زندگی که این لحظه

دارد، قدرت قدرت خوب این هم مشخص شد که مسلمانی یعنی چی؛ اگر کسی تسلیم نشود قدرت معنوي ن

، قدرت اصلی ما قدرت معنوي است، یعنی این لحظه از آیدمیکند قدرت از بیرونمیمعنوي است، من ذهنی فکر

. آیدمیآنور

چسبد به چیزها، این چسبیدن به میآید به این جهانمیگفتم هوشیاريبلی اجازه بدهید این هم بخوانم، 

کند و درد شما رامیکند، من ذهنی درد ایجادمیذهنی درستیک من ها چیزها یا هم هویت شدگی

باید بکنم؟ یک دفعهچه کار؟که بپرسید من کی هستم؟ از جنس چی هستمکشاند به معنویت، می

با هوشیاري ایجاد شده عملخوانید ومیبینید بزرگانی مثل موالنا راه حل نشان دادند و اینها رامیآییدمی

.ببرید و تسلیم بشویدبکارگیرید که توانایی انتخابتان را میروز شما تصمیمکنید، که اممی

که گوید میاندازید، موالنامیراها کنید هم هویت شدگیمیشوید یواش یواش شناساییمیخوب وقتی تسلیم

همیني جهیم، و این من ذهنی هوشیاري ما را توي زنجیر گذاشته، برامیمن ذهنیاین مثل تیر از دست 

:گویدمی
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1472مولوي، دیوان شمس، غزل شماره 

از این بند و از این دام زبون گیر بجستم***دگربار دگربار ز زنجیر بجستم

حیوان شدم، از حیوان آمدم انسان شدم قبالً جسته بودم؟ بلی موقعی که از جماد رفتم نبات شدم، از نبات رفتم

کنم، یک بار دیگر جستم، زنجیر میکنم درختان عملمیمثل حیوانات عملدر انسان افتادم به ذهن، درست 

.زبون گیر استبند،شده بودم با فکرها و این بند

کند میکند در این لحظه، فکرمیهر کسی مقاومت. آورندنمییعنی انسانهاي پست هستند که به تسلیم رو

کینه ورزي و ومقاومت، ستیزه، خشم و خشونت: ه است گفتهمقاومت قدرت است، من ذهنی به ما چه را قبوالند

.از دید خدا اینها ضعف است،اینها قدرت استانتقامجویی 

ستیزه و مقاومت یعنی عدم توانایی . خشم است، ترس است، اصالً اینها قابل قبول نیستبزرگترین عیب انسان

م از جنس فضاگشایی هستیم، اگر شما نتوانید فضا را گشایی است و ما هبراي گشودن فضا، اصالً خدا از جنس فضا

.باز کنید یعنی شما خاصیت اصلیتان را از دست دادید

و این هم وارد است براي این که تقدیر ما » از این بند و از این دان بتقدیر بجستم «هست که ها بعضی نسخه

. دهدمیایم، موالنا توضیحولی متوجه نشدهمیقرار بود چند سالی توي زنجیر من ذهنی باشجستن از دامها است، 

به اقبال جوان تو از این پیر بجستم***فلک پیر دوتایی پر از سحر و دغایی

در مورد من، ذهن ،گرددمیحاال فلک آسمان خمیده است، هر چیزي که از جنس جسم او،فلک یعنی من ذهنی

من ذهنی بزرگ این پر از سحر و ،کندمین همه انسانها زندگیگردند، و این من ذهنی که در ذهمیفکرهایم،من

توانیم ببینیم حالت میاصالً خود این که در این لحظه ما هوشیاري جسمی داریم فقط اتفاق این رافریب است،

. سحر دارد و فریب است

شویم که ما را در اغوش گرفته، و ما از جنس نمیشویم زندگینمیچطور ممکن است ما در این لحظه متوجه خدا

افتیممیافتیم، وقتی اتفاقمیشویم و اتفاقمیشویم و با اتفاق هم هویتمیمتوجه اتفاقفقطخودمان هستیم 

او از این سحر ما بیرون بیاییم و بگوییم که این لحظه من متوجه خدا شدم و به که ترسیم، و یک دفعه نشده می

آییم بیرون قبل از میکشد به توي صندوق، از یک صندوقمیما راحظه به لحظه این سحر و دغاییشدم، لزنده
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پریم توي صندوق دیگر، چه عجله داري بروي توي میاین که فاصله بین دو تا صندوق را تجربه کنیم حس کنیم

. تماش هوشیاري جسمی هسکه من همه،صندوق دیگر؟ سحر است این، این فریب است

بخت جوان خداست، بخت جوان شخص خود شماست که ،اقبال جوان تو بخت جوان تو، بخت جوان زندگی است

شود از میپس معلوم» از این پیر بجستم«دهد،میشوید با زندگی خودش را به شما نشانمیوقتی موازي

جهیم میولی. جور دیگري نداریمم، توانیم بجهیمیدست من ذهنی فقط با بخت جوان زندة زندگی در این لحظه

دانید که سرنوشت شما این است که از من میتقدیر ما این است، چرا تقدیر زیباست گفتنش؟ براي این که شما

.ذهنی بجهید بیرون و گرنه به مقصود زندگی از خلقتتان پی نبردید

جبستمتیرچونکهبپرسیدچرخزینو****بریدمروزوشبزدویدمروزوشب

درد ها خیلی موقعدویدم یعنی به لحظات تسلیم بودم اگر ذهن من گفت نپذیر، باهاش چالش داشتمروزوشب

پذیرم و میاین لحظه رادویدم یعنی همیشه حواسم به این بوده است که من اتفاقروزوهوشیارانه کشیدم، شب

مسلط است آیا این لحظه نظم من ذهنی روي مندر این لحظه من هوشیاري حضور دارم یا هوشیاري جسمی؟آیا 

کند؟ این سئوال را از خودم کردم، مینظمی که همۀ کائینات را ادارهکند؟مییا نه نظم بزرگ زندگی مرا اداره

نخوابیدم،

دانید که من ذهنی با گذشته و می.یعنی از زمان بریدمشب و روز بریدم، بریدمروزوشب،دویدمروزوشب

از این چرخ بپرسید که من از دستش مثل تیر کند، اینها از آینده و گذشته برود بیرون، حاالمیآینده کار

و وقتی هم هویت . کشد به عنوان هوشیاري که بیا بیرون، بیا بسوي منمیو هر لحظه یک نیرویی ما را. بجستم

.شدگی زیاد است ما را گرفته و نگه داشته

کشد بقول موالنا، ولی وقتی میطره آب بسوي دریا برود، و گل هم پایش را گرفتهبلی هوشیاري ما مثل ق

کنید، پس از یک میدهید و فقط روي خودتان کارمیکنید و تعهدتان بکار روي خودتان ادامهمیصبرشما 

که مثل تیر ایدشوید که به اندازه کافی شناسایی کردهمیمتوجهها و تکرار این برنامهمدتی ادامه دادن 

.از این چرخ بجهیم بیرون و دیگر بر نگردیم، یعنی از ذهن بجهیم بیرون

توانیم خاصیت تسلیم را که فقط قدرت انسان است به مرحله اجرا میدهد که مامیپس این سه بیت نشان

کار را نکنیم آن نظم درد هوشیارانه دارد، ولی تا اینها با چالش روبرو خواهیم شد؟ البته، بعضی موقع.بگذاریم

. آید به زندگی مانمیبزرگ
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گوید که شما در تسلیم مثل میتسلیم از خود موالنا بخوانیم که در همین قسمت موالناراجع بهیک مطلب هم 

خواهید نظم زندگی حاکم بر زندگی شما باشد در مقابل میمردگان باید باشید، مرده هیچ واکنشی ندارد، اگر

اش صحبت این لحظه است، مثل مرده هستیم و ماظه، یادتان باشد این لحظه، این لحظه، همهاتفاق این لح

خشم ما ترس ما هم . دانیم که قهر ما با دوستانمان، با فامیلهایمان با خودمان به علت هم هویت شدگی هاستمی

.به علت هم هویت شدگی هاست

هوش زندگی را نداریم، هوش من ذهنی را . ما جریان نداردبه خاطر این است که نظم زندگی به وضعیتهاي زندگی 

خواهد اتفاق این لحظه را پله کند به اتفاقی که زندگی تویش هست و چون باور میکند ومیداریم و چون ستیزه

حاضر نیست که اتفاق این لحظه را وسیله نکند براي ،غلط دارد که زندگی در اتفاقات است و وضعیتها است

خواهند ما به آن نمیآینده و بنابراین در اثر خواستن و رسیدن به وضعیتها و اینکه یکسري آدمهارسیدن به

دهند یا مانع رسیدن به آنها هستند، نمیخواهیم و تویش زندگی است به مامیوضعیتها برسیم یا آن چیزي که ما

.گذاریممیاحترامکنیم، میولی بعد از مردن آشتی. کنیممیما باآنها قهر

چرا که من مردم دیگر ؟خواهی بعد از مردن من آشتی کنیمیتو: گویدمیاین بیت کاربرد عملی هم دارد که

ها باشیم در پذیرش اتفاق این یا ما باید شبیه مرده.پذیرممیهستم، تراها دهم، االن شبیه مردهنمیواکنش نشان

بعد از این که یکی مرد ما بگوییم که خدا رحمت کند چه آدم شود، بجاي این که میلحظه، و این سبب آشتی ما

کردم و هزار جور تعریف و توصیف و قدردانی و میرفتم باهاش آشتیمیایکاش،خوبی بود، چه اشتباه کردم

. تأسف که ایشان رفتند و چقدر مورد احترام بود

کند ببیند شما میرا لحظه به لحظه امتحانولی موضوع اینجاست که زندگی ما . حاال این جنبه عملی قضیه است

شما اگر با یکی قهر هستید با خدا هم .با همه آشتی هستیدباشیدبا زندگی آشتی هستید؟ اگر با زندگی آشتی 

.خیلی ساده است قضیه. قهرید

1535مولوي، دیوان شمس، غزل شماره 

امتحانیممهه عمر از غمت در ****چو بعد از مرگ خواهی آشتی کرد

؟ بافت مقاومت یعنی هر لحظه در امتحان زندگی هستیم که آیا فضاداري هستیم یا یک بافت مقاومتی من ذهنی

.با بندگان خدا هم قهریم،کنیمنمیکنیم، با خدا آشتینمیپس آشتی! کننده هستیم
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.نها هم قهریمآهند با اگر ند. خواهند به ما بدهندمیو با آنها هم که آشتی هستیم براي این که چیزي

مردگانیمچونماتسلیمدرکه****کنآشتیمردمپِندارکنون

و این . گوید در کار تسلیم و اجراي آن من مثل مردگان هستممیکه موالناکن،آشتیاالنحاال فرض کن مردم 

هیچ اعتراضی ندارم، با این . کنممیدر پذیرش اتفاق این لحظه من واقعاً مثل مرده عمل. فرمولی است براي ما

ام یعنی من ذهنی مرده، خواهم اتفاق را عوض کنم، درست است که من مردهمیشود ومیآگاهی که اتفاق عوض

. صفرم از خودم اختیاري ندارم

شما در تسلیم و در اجراي عمل . گفت که من مرکز شاخه ثابت پرگار هستم و آن تسلیم استمیمثل حافظ

ببینید» که در تسلیم ما چون مردگانیم« یک جایی بنویسید بزرگ . توانید مثل موالنا باشیدمییمسلمان

ناظر ذهنتان هستید چون این بلند خواهد شد و . توانید اجرا بکنید، اگر ذهن بلند شد نظاره گر ذهن باشیدمی

.کنیدنمید و اعتراضش را قبولنشانیمیشود که هوشیارانهمیو چالش شما موقعی شروع. قبول نخواهد کرد

.کنیممىکارخودمانروىهمفقطوکنیدنمىقبولرااش ستیزه

وقتىکهکنندمىفکرکهچرا! اىعدهیکبراىشودنمىتعریفاینکهمثلاصالًخودمان،قضیهاینکنیدتوجه

خودخُوب،هستند،همهایمفامیلهست،همسرمهست،هایمبچهشاملخودمکنم،مىکارخودمروىگویممى

!! دیگراینیعنى

بقیهازمستقلوفرداًوزمینبههایشریشهرودمىشودمىکاشتهکهدرختیکمثل. شماشخصیعنىخود؛

شوهرتان،نهدارید،تمرکزخودتانروىفقطهمشماکشد؛مىزمینازراآبش،راغذایشرا،اش شیرهها درخت

خواهیدمىباشد،شوهرتانبهحواستاناگرشما.داريفرقخیلىبعد دارم؟فرقچهشوهرمبامنکهتانخانمنه

.شودنمىتسلیمداردکنترلکهکسى. استذهنکنترل! کنیدکنترل

نظمنفوذزیررامانزندگىبتوانیمکهکنیممىگوش. کنیمعوضرادیگرانکهکنیمنمىگوشرابرنامهاینما

بهزندگىِاینوراشماهیجاناترا،شماجسمرا،شمافکررا،شمابعدچهاراینیعنى. بدهیمقرارزندگىبزرگ

درشماوهستیمآنروىاینکهمثلماوکندادارهمعنویتىیکروحانیتىیکرا،شماجسمىجانِاصطالح

اتفاقپذیرشدرتسلیم،درکهگوییدمىشما. کندمىکمراخردمقاومتکوچکترین.کنیدنمىستیزهآنمقابل

نمىتکاندیگرکهمردهکهنیستید،دیدید. هستمها مردهمثلمندرونى،ستیزهواعتراضعدمولحظهاین
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نظمبکنید،راکارایناگر. گذاریدمىپازیرراقانونکهبدانیدخورید،مىتکانداریدشمانهدیدیدکه،خورد

نمىتانبچهروىرانظمآنشماباشد،یادمان.شماشخصىزندگىبهآیدمىکائناتنظمبزرگ،نظمزندگى،

آییدنمىشمادیگر. شدیدعوضشماکهبشوندمتوجهآنهاوبشویدزندهخودتانشما! مگرمگر،! بیاوریدتوانید

همهشمابفرمایید! رسید؟حضوربهشودمىبکند،راکارایناگرمنشوهرخُوبکهبکنیدراسئوالاین

.استتانخانمیااستشوهرتانپیشحواستان

نمىتمرکزدیگرکسروى. استدیگرکسیکروىتمرکزتانشماکهاستایننشانگر! نکنیدراسئوالاینو

کمکمردمبهبرویمماکهکندمىایجابعشقکهبگوییمماکهاستغلطاین!نیستخودخواهىاینوکنیم

نورتبشوى،نورانىباشى،کردهکمکواقعاًخودتبهاگر. کنکمکخودتبهاولشما. کنیمعوضرامردمکنیم،

.رسدمىدیگرانبهتَشعشُعطریقازخردت،واتانرژىو

درراخاصىتاریکرا،خاصىسازیککهطورهمینکهبینیدمىشوید،مىردورویدمىمردمپیشوقتىشما

بهشمااگرکهدیدخواهیدآید،مىدرارتعاشبهتارآنهممجاورشسازدربیاورید،درارتعاشبهسازىیک

کهبینیدمىهستید،خانماگرشما.آوریدمىدرارتعاشبهاطرافیانتاندررازندگىکنید،مىارتعاشزندگى

شوند،مىجلبهایتانبچهکنید؟مىکارچه. شودمىخوبحالمبینممىراشماوقتىمن: پرسدمىهمسرتان

.کنیدمىارتعاشزندگىبهاینکهبراىشماچرا؟. شوندمىپذیرندهشوند،مىنرم

تسلیمدرمنکهبگویىبخواهىذهناًودارىنگهرارنجشدارى،نگهراکینهدارى،نگهراخشونتبخواهىشما

اینفقطکهکنمخواهشوکنمعرضشماخدمتبایدمنچقدرخالصه!کندنمىکارایننههستم،مردگانمثل

.بدهیمتغییرتوانیمنمىمارادیگرانکند،مىکارشماشخصروىبرنامه

بااليىززُهرهومَهاو،بيمزاُفتدفرو***دلراآمسانبلرزدجبنباند،چونراكمان

شودمىمعلوم،آوردمىدرحرکتبهیعنىجنباندمىراکمانشوقتىغارتگر،زیباروىتُركاینکهگویدمى

.لرزدمىآسماندلرا،مادردهاىرا،ماهاىشدگىهویتهمگیرد؟مىنشانهراچى،بیاندازدتیرخواهدمى

است،ذهنآسمانیکى: داریمآسمانجوردوما. استذهنآسمانآسمان،اینوگشودیممافعالًکهآسمانىدل

همماهواستشادىخداىزهرهآسمان،ایندرکهطورهماناینکه،براىچرا؟. استیکتایىآسمانیکى

مىکهغارتگرتركاینترساز. هستیمهویتهمدنیادرآنهاهاىمعادلیاماهوزهرهبامایعنى،زیباست
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براىافتند؟مىفروچرا. افتندمىفرومقام،آنازباالیى،ازاست،شناسایىتیرتیر،اینوبیاندازد؛تیرخواهد

مىهمبهبود،داشتهنگهمحدودیتدرراشماحاالتاکهمحدودباوریکنظم. کنیدمىشناسایىشمااینکه

هویتهمباهاشماکهذهنىوقدیمىحلراهیکاهمیتوباالیى. آیدمىآنورازنظمکهببیندوقتىریزد،

وخرداینواستارزشباآیدمىلحظهاینطرفآنازکهزندگىخردکهببینیموقتىرود،مىبینازایمشده

.استدرستکهاستاینآید،مىزندگىطرفازحلراهاین

درشماستشادىخداىچیزىچه. استشادىخداىهمزهرهزیباست،ماهما،قبلىهاىماهوها زهرهآندیگر

خوشایندخیلىپولشدنزیادخبرهاى. استخوشایندخیلىخبرهااینبشود،زیادپولمالبتهخُوببیرون؟

کهبینیدمىدفعهیک.بشودزیادماپولکهبزندآهنگىیککهاستاینسازش. استهمینمنزهرهاست،

ازشادىکهفهمیدمىتازهرود،مىباالشماحضورهوشیارىاینکهبراىافتد،مىاهمیتازاىزهرههمچویک

خودزیبانبوده،زیباماه. آیدمىآنورازآرامشآید،مىآنورازشادىآید،مىشمااصلازشادى. آیدمىکجا

.هستیدشماخودتركواستتركاینزیبا. هستیدشما

بهشویممىزندهیواشیواشمادى،دلازشویممىجداماوقتىحضورآن. خداستبامااتحادترك،وغارتگر

مىکمکهمدیگرانبهبلکهکند،مىغارتراماهاىشدگىهویتهمتنهانه. استغارتگرتركهمانایناو،

مرکزشاندرکهشوندمىمتوجهدفعهیک. داردمىوازندگىارتعاشبهراآنها. گفتماالنجورى؟چه. کند

حوصلهبودند،توجهبودند،تأییدبودند،بیرونهاىخوشىگداىقبالً. آیدمىشادىآید،مىآرامشآمده،آرامش

.رودمىداردبینازاینهابینندمى. کردندمىتنهایىحسبود،رفتهسرشان

نیاساییوِیباجزکهشیرینمِحنتیوبال***جانبالیِمنپیشِوعشقنامشخَلقپیشِبه

ولى. شناسندمىراکلمهفقطرا،عشقشناسندمىنامباها خیلىگذاشتند،عشقرااسمشخلق،گویدمى

شما.ماستشدههویتهمجانبالىعشق،پس.استاش ذهنىجانبالىاست؟چىشده،تسلیمانسانپیش

شمابهیا. استافتادهخطربهشماهاىشدگىهویتهماینازچندتایایکاینکهبراىاست؟بدحالتانچرا

.استبودهترزرنگآنبرده،دیگریکىنرسیده،

تمرینرامسلمانىگفتشما،اینکهشرطبه،هاشدگىهویتهماینبهکندمىحملهکهستهبالیىیکحاال

است؟چىعشق. باشیدقانعتوصیفشبه. خوردنمىدردبهباشیدقانعاسمشبهنامش،بهفقطاگرولى. کنید
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اینالبته. عشقشودمىاینشود،مىیکىخداباشدآزادذهنازوقتىانسانکهاستاینازعبارتعشق

چرا؟. استشیرینمحنت،وبالاین!بشویدتبدیلبایدشما! بشودعملبایدولىاستدرست

ماهاىکینهوماهاىرنجش. شودمىزندگىبهتبدیلرنجشاینبخشید،مىرارنجشىیکمثالًشماوقتى

گرهآناززندگىبرود،بینازرنجشىیکببخشىرایکىمثالًکنى،بازراگرهاینیعنىهستند،زندگىهاىگره

جنسازکهماکجاست؟ماخداییتکجاست؟االنماهوشیارىاین.شودمىزندگىبهتبدیلوشودمىآزاد

ها،گرههمینتوى! کجاست؟االننهایتبىاینبشویم،زندهاوابدیتونهایتبىبهاستقراروهستیمخودش

.هارنجشهمینتوى

ایناما. ماستدردهاىهمینخار. استشدهپنهاننهایتبىخارى،سرِدرگویدمىموالنامثنوى،درامروزو

.استشیرینمحنتىوبالهوشیارانهدردولحظهایناتفاقپذیرشواوباشدنموازىلحظه،هردرشدنتسلیم

حساست،زندگىشدنآزادکهعسلىیکشیرینى،وجالبىچیزیکدفعهیکدارد،دردذرهیکاینکهبراى

. باشیمداشتهآسایشتوانیمنمىدیگرجاىاینکهبراى. نداریماىچارهماو. مادرشودمى

نخواهیدآرامشبود،نخواهیدآسودهموقعهیچکهبمانیدذهندرکنیدمىانتخابشمایا:استحالتتادویعنى

اینهاونقصحسوخَبطوخطاحسونگرانىواضطرابوترسبابایددائماً.داشتنخواهیدامنیتحسداشت،

هاىحرفبهنه،یا!نیستآسودگىاین. دیگرانبههمزنیممیلطمهخودمانبههمباشید،حسودکنید،زندگى

البتهو.کندکارشماروىزندگىکهبدهیداجازهبخرید،جانبهراشیرینمحنتوبالاینوبدهیدگوشموالنا

!کردیدنمىگوشبرنامهاینبهوگرنهکردیدقبولرااینشما

تاریکیوکُفرمناندبنماید،رخساراوچو

ترسایینهمانَددیننهبُگشاید،خویشجَعْدِچو

شمابشوید،یکىاوباشماکهدهدمىنشانوقتىراصورتشدهد؛مىنشانراصورتشوقتىکهگویدمى

شناسایىباهستیم،اوکهماخودوقتى.بشویمتبدیلاوبهمگرکنیم،حستوانیمنمىرازندگىما.بشویدتبدیل

پوشاندنیعنىبود؛تاریکىوکفرقبالًکهچیزىاینشویم،مىآزادها شدگىهویتهماینازها،گرهایناز

. آیدمىحضورهوشیارى. آیدمىحضورروشنایىِ. ماندنمىبود،ذهنتاریکىبود،شبتاریکىوبودزندگى

ازرابودنریشهبىآنشماوحضورىیروشنابهشودمىتبدیلیواشیواشجسمىهوشیارىیعنىچى؟یعنى
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یکباارتباطىیککهفهمیدمىکنید،مىریشهحسِوعمقرویدمىداریدیواشیواشاالندهید،مىدست

کهبینیدمىیواشیواشاالن. آیدمىآرامشآید،مىشادىآید،مىزندگىآنجاازواستعمیقکهداریدجایى

.کنىمىدینحسِتو،کهگویدمىپایینداردورودمىبینازداردها ترسآندیگر

شودمىمحرمتوبااصطالحبهکند،مىبازراجعدشیعنىتو؛ازکردنبیانبهکندمىشروعراخودشاووقتى

یعنىکندمىبازراجعدشکند،نمىپنهانشماازدیگرراخودشکند،بیانشماازراخودشتواندمىو

بهجعدگُشودنو) البتهزیبازنیعنىترك( غارتگرزیباىتُركهمانتشبیهباشدیادمان.کندمىبازراموهایش

فکرهاىمثل. استهمشمازندگىوضعیتیعنى. استهمبیرونىساختارهایىوخلّاقیتایجادواقعدرمعنى

.چىیعنىفکرفهمیممىماتازهآید،مىآنورازنُوبهنُوفکر،وقتى.شما

ماچونو. دینیعنىباورهاسرىیکباشدنهویتهمکهکنیمنمىفکردیگر. ترسایىنهمانددیننهگویدمى

کافرىمعناىبهاینجادرترسایى. استترسایىباورهاآندیگر،باورهاىبااىعدهشدیم،هویتهمباورهااینبا

که کندنمىفرقبرد،مىکاربهذهنىمنبراىموالنا،اصطالحاتاینولىاستمسیحىمعنىبهترساالبته. است

اینازوکندمىوحدتحسخدابااست،زندهحضورهوشیارىبهیا:داریمانسانجوردو.باشدچىاسمش

.استذهندراینکهیاکندمىکارعشقشود،نمىجداوحدت

خرابحالدربدنشدارد،فرواندرداست،ذهنشدرگشتهگماست،ذهندرکهیکىاینحدها،بهبِرَوىاگر

گیجدارد،دردهابادارد،باورهاباشدگىهویتهم. استکهنهفکرهاىنیست،خلّاقفکرهایشاست،شدن

ازپرواندهویتهمپوسیدهباورهاىباکهکسانىدرد،ازپرگیجانِیعنىسودایى؛گیجانِگویدمىپایین.است

.اَندگیجاند،شدهگماینهادرورنجشکینه،مثل. هستندهمدرد

اینکهبراى. استبیچارهواقعاًکرده،مسلّطاش زندگىبرراآننظموذهنىمنبهرفتهخیلىیعنىحد،کهکسى

بینوبستهراراهاین. کندمىستیزههمخداباکند،مىستیزهمردمباکهطورهمان. استمحرومایزدىلطفاز

عایقیکاینجاالکتریسیتهجریانمثلبیاد،آبخواهدمىآنورازقدرچههرکهستابزرگىعایقیکخداواو

!ماستهاىشدگىهویتهم! ماستدردهاىعایق. شودنمىرداست،

یعنىدینبفهمیمماوچىیعنىدین!اکهشویممىمتوجهماکردن،بیانبهکندشروعراخودشاگرخالصه

مسلمان،گذاشترااسمششده؛تسلیمانسانیعنىانسان،کهباشدقراراگر. کافرىتوگوییمنمىدیگرچى،
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کهندهستمسلمان،شدهتسلیممعناير دزمینرويساکنانهمهواقعدرکلمه،اینازنکنیماستفادهسوءحاال

.هستندموالناهمه مورد خطاب خطابمورد

شکیباییدارداگربیزارم،خویشجانز**بایدمیجانتارمخوش:گویدمهیغیرتمرا

همتواگرگویدمیکهاستاینخداغیرتاینکهکما.کنیفاشنبایدرااسرارگویدمی،استزندگیقانونغیرت

همچون،مابهکندمیرحمخداکهکنیممیفکرمابنابراین.ببینیتوانینمیرامنباشیچیزهاباشدههویت

راکاراینکهزمانیتا،بشويیکیمنبا،بیندازيراچیزهانآبایدتوکهگویدمیقانونش،غیرتش؛نیستچیزي

.استسادهخیلیهمپردهاینوهستتوومنبیناي پردهیک،نکردي

.ببینیتوانینمیمرا،بینیمیراجسمفقطتودهممیجسمیهشیاريوتبهمنیاداريجسمیهشیاريتو

می.بینیمیمراتو،بشودزندهتودرمنهشیارياز،بشودکمبشودکمبشودکمجسمیهشیارياینکههمین

درمنگویدمیموالنادیگر طرفازولی.باشخاموش،باشدسالمجانتخواهیمیاگرکهگویدمیغیرتگوید

اینکهبراي،نیستخودشاختیاردرکهسحوريکهگفت،سحوريداستانهستیادتان.نیستمخودماختیار

،استشدهزندهکهشخصآنازوگیردمیخودشاختیاردروخوابازکندمیبیدارراانسانها،زندگییاخدا

همشخصاینبراينیستمهمخدابرايحاال.فرستدمیدنیابهرابرکاتش،دلزخیزدترجمانصدهزارانمرتب

.نیستندآمادههنوزمردمزیاديتعدادیککهنیستمهمنیستخودشاختیاردرکه

شماکهاییهچیزایناستدانهیکخداکهگفتند،اندگفتهراحقیقتکهاندآمدهپیغمبرانیکههمشده

درستذهنیهاي بترفتیم،و اینهاشکستندرابیرونهاي بتماکههمبعداًبعالوه.نیستندخدااینهاپرستیدمی

حاضرماولی.نپرستیدهمرااینهااندبتهماینهاکهدگفتنهمبعد،پرستیممیراذهنیهاي بتاآلن.کردیم

گرفتارماوبشکندراجااینکه،ندارددسترسیماذهنبههمکسیوبرداریمدستذهنیبتهاياینازنیستیم

.ببینیدتوانیدنمیراخداشماکهگوید میغیرتقانونباشیمپرستبتبه هر صورت . هستیم

راخودشوکندصبر،کندشکیباییونکنراکاراینتوبگویدمنبهمنذهناگر،منجاناگرکهگویدمیبله

همغیرتقانونحالیکهدرگویممیرااینهامنگویدمیموالنادیگرعبارتبه.بیزارمجانمازمن،نکندبیان

.کندباستفادهمنازجوريچهداندمیاودیگر ،گرفتمقرارزندگیاختیاردرمنوقتی،غیرتقانونولیدانممی

.بزند،زندمیکهجورهراوهستمنییکگویدمیهمپائینیککهدانممینم
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خاییمیزجنیراگرحاللستت،حاللستت،***خاییدنزجنیرجبزدیوانهچارهندارد

االن هم ،کشیدندمیزنجیرراها دیوانهقدیم،دیوانگیخاطربهبستندرادستشکهدیوانه،جویدنیعنیخائیدن

گذاشتهرامااسمذهنیمن،مکنینمیگوشذهنیمنحرفبهما،بشوییمزندهحضوربهاگر،هشیاريلحاظبه

وبجویمرازنجیرمانبایدماپس.هاستشدگیهویتهمهمینمازنجیرو،بجودرازنجیرشبایددیوانه.دیوانه

هرموالنایا،زنیممیحرفیهریاکنیممیکاريهرمایعنیجویدنزنجیرو.کنیمپاره،بشویمراحتشرشاز

بهترینواستکاربهتریناستحاللحاللاین،بشوندجویدهزنجیرهااین،کندمیکمکمابهکهزندمیحرفی

.استفکر

رایکیزنجیرتوانیدمیشمابا تکان دادن دهن .دهندادنتکانودیگر جویدن،بزنیدحرفتوانیدمیهمشما

رادیگرانزنجیرهاياستخردمندانههمنیتاحرفهاوکنیدمیارتعاشزندگیبهموالنامثلاگر،بله؟کنیدپاره

کهگفتید،کردیدصحبت،آمدیدشماازنفرچند؟کندنمیپارهرامازنجیرهايموالنامگر.کنیدپارهتوانیدمی

رازنجیرشکهاستاینکاربهترینکارترینحاللکسیهربراي.شمابرآفرین!استشدهپارهزنجیرهایتان

آدمهازنجیرهاياوطریقاززندگییاخدا،موالنامثلشدهزندهزندگیبهکههمکسییکالبته،کندپارهبجود

با،شدبازدستهایماناگروبجویمرازنجیرهایمانتکبهتککهاستاینماۀ وظیفپس.جودمیکندمیقیچیرا

تسلیماثربرآیدمیورآنازکهخرديباوراتانملأترافکرتانتوانیدمیشما.راها گرهکنیمبازدستهایمان

. کنیدبازخودتاندستباشخصاًخودتانهاي گره

تسلیماگر.تسلیموزندگیهستیدشماشماستبالحظهایندرشماهشیاريمسئولیتکهکنمیادآوري

راشمازنجیرهاي،شمابهدهدمیشناسایی،زنجیرهاستة کنندقیچیخدا.شودمیجویدهزنجیرتانشویدمی

.کندمیکلفترازنجیرهاذهنیمننظم.بنددمیزنجیرذهنیمندست.کندمیپاره

مننظمیازندگیتانبهبیاوریدرازندگینظمکهداریدانتخابتواناییکه شماکنمتکراردوبارهلحظهایندرو

نوازشبلکهجویدنمیتنهانهرازنجیرهاشما.شدخواهدترکلفتزنجیرهاآوریدمیراذهنیمننظم، راذهنی

.یستنيافتخارکهبودنزنجیردارمزنجیرهاییچهبهبهبهبه،کنیدمیهمافتخار،کنیدمیهم 



Program # 668گنج حضور668برنامه شماره 

20: صفحه

ترسی؟میچههشیارانزمجنون،اي اسراربگو

پایی؟میچهراقیامتگردون،اي بشکافقبا

راماشدنتسلیم،بشویمتسلیمبگیریمتصمیمتوانیممیلحظهایندرکههستیمانسانیما،گویدمیمابهدارد

شدگیهویتکهاستکسیدیوانهگویدمیذهنیمن.دیوانهذهنیمنلحاظبهکندمیعاقلزندگیلحاظبه

،نباشدانتقامجو،بیندازدرارنجششکهاستکسیدیوانه،بیندازدکندشناساییاینهارابخواهدیاباشدنداشته

.استزندگیفقطمحکماست بودنسست.استبودنمحکمکینه داشتن ،بودنانتقامجو.باشیممحکمبایدما

توزکینهکهآدمهاظاهر.استنیرومند،استعدمجنسازکهزندگی؟استنیرومندچیزيچهدانیدمیشما

،شوندمیدرخُیکدفعه،هستندشکنندهاینقدراینهاهستندقويخیلیآیدمینظربه،هستندمحکمهستند

یکدفعهذهنیمن.شودمیردخُباشدیکسهر،دوبشهیتلرخواهدمیدوبشخانچنگیزخواهدمیحاال

.هستندذهنیهاي منهشیاران.ذهنیمنبهکنیماصرارنبایدما. نداردقدرتیهیچ،شکندمی

ماگویدمیمابهداردو نترسذهنیهاي منازهشیاراناز،شديزندهزندگیبهکهکسیاي ،مجنوناي گویدمی

،بشودشکافتهاصطالحبهذهنیمنایناگر.ذهنیمنلباس،قباتويبهافتادیم،هستیمآسمانما؟هستیمچی

اینکهمثل،استآسماناینجادرگردون.خدانهایتبی،خداة اندازبه؟استچقدرذرهاینبیرونبیاییمما

باانسانفرق.استلحظهاینماقیامتپس؟قیامتیمنتظرچیبرايتو،رااینبشکاف.لباستويآمدهآسمان

نیستاینقیامت.ایستادنزندگیپايرويوشدنبلندیعنیقیامت،شماقیامت،ردیگاستایندیگر چیزهاي

هستجهانایندرکهچیزيهریعنیبزرگقیامتآن.رودمیبینازوشودمیکُن فَیکُونچیزهمهکه

رويشويبلندلحظهاینکهشماقیامتولی،هستوقتخیلیموقعآنتاکه،شودمیزندهخدابههشیارانه

.استلحظهاینوبرسیدبهشباید.شماستمقصود،شماستسرنوشت،بایستیزندگیپاي

اآلنتوکنی؟میصبرهستیمنتظرچیبراي؟پاییمیچهراقیامت،هستمقیامتمنتظرمنگوییدمیشما

این،راقبااینکهگویدمیاینجااآلن؟بیرونبجهیتوانیمیتیرمثلگفتمچیبراي.شويبآسمانتوانیمی

بحرایندربشويآسمان.شوآسمان،بیرونبیابشکاف،بشکاف. استدوامبیاینباشدذهنکهرالباس

.گشاستفضا،استدارفضاماذات،استبلدرافضاداريآسمانوبگنجدچیزهمهبحرایندر

،بدهدجاخودشدررااینتاشودمیبازفضا؟شودمیچیکنیمیبادراکنکبادشمابینیدمیکههمینشبیه

شما.نداردچیزهیچبهجا،استذهنمحدودیتتويت،قباستويوقتیمنتهی،استاینطوريهمماذات
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،نداردجایکیآنبراياین،مختلفمذاهببهشدهتقسیم، بگیریدنظردرراخاصیدینیکمثالًماکهبینیدمی

.نداریمقبول، نداریمجابیایداگردیگر کس. داریمراخودمانشخصیعقایدما

کسیهراتفاقاً، شما آنطوري فکر کن،نیستاي مسئله،باشدباوريهرگوییممیکهاستاینماذاتکهحالتیدر

جامنفضايدرولیاستمتفاوتمنمالباهمحتماً.کندفکرخودشحضورمطابق،خودشدانشمطابقباید

.کنیمفکرآنطوريباید،زیباستاتفاقاًندارممخالفتی،شودمی

گنجدنمیعالمایندرتوعشقِپروازِوگر

عنقاییوسیمرغیکهپر،قربتقافسويِبه

حاالگیريمیبهانهدارياآلنوبشويزندهخداابدیتونهایتبیبهوبشودتوقیامتاآلناگرکهگویدمی

پروازاینپذیرندنمیاصالًاینها کهاینطوريفامیلهایم،هستنداینطوريهایمبچه،استاینطوريکههمسرم

، قاف قافسويبه،نداردبستگیشمااطرافیانبهگفتمشماشدننهایتبی.نپذیرند،نپذیرندبوخ.مراعشق

،هستیعنقاسیمرغتواینکهبراي،بپرنزدیکیقافسويبهبیاتوبنابراین،خدابهنزدیکییعنیقربتیعنی کوه،

.هستندمعنییکبهدوهرعنقاوسیمرغ

زندهنهایتبیبهخودتاندروندرشما.بشویدزندهخدانهایتبیبهشماکههستایننماداًتمامدوممصرعو

اینبابایدکهبرسمهمحضوربهمنخوبخیلیکهگویدمیذهنیمن؟داردوتاطرافیانبهربطیچهشویدمی

باالبپرداینقدر،بپردتواندمیانسان.حرفایننیستدرست؟داردفایدهچه؟داردفایدهچه،کنمزندگیشخص

نداشتهشدگیهویتهمهیچکهبرسیداي درجهبهشماشودمی.کندجذبنتواندجهاندرچیزيهیچکه

.بگیریدقرارزندگیاختیاردراًتمامولحظهایناتفاقمقابلدربرسدصفربهمقاوتتان،چیزهیچباباشید

منکهگویدمیهمینبراي.استپریدهایشانوگنجیدهنمیجهاندرموقعآندرموالناعشقپروازکهالبتهو

منگویدمی.برسندمنبهپاهاشکستهاینتا،پایینآیممیخودممیلبهوروممیپرممیبخواهددلمموقعهر

کجاازمن؟امدزدیدهراکهمالگرنهوزندانام،هماندزنداندریاام،هآرامیدچاهدریوسفانرضايخاطربه

؟امدزدیدهراکهمال؟ کجاازحبس

نبایدبهانه،ماستۀ هممنظوروداردامکان،استشده،کندجذبشنتواندچیزيوبشودآزادذهنازکهکسیاي

شماهماآلن،رسیدیدنهایتبیعمقبهوقتی،فهمیدخواهیدموقعآنراسیمرغمعنیپریدیدشماوقتی.بگیریم
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واواکنشبهوکردمیناراحتراشماقبالًکهچیزهاییآنکهبینیدمیاآلنشما،ایدرسیدهزیاديعمقبه

،شناسیدمیراشیرانیکییکی،شویدمیداریدجمعجهانازشمایعنی؟چییعنیکندنمیدیگراآلنداشتمی

وجودآنهااآلن،ببلعندکامالًتوانستندمیراشماتوجهکهجهاندربودهچیزهایییا.دریدندمیراشماقبالًکه

.کنندنمیدیگراآلنکردندمیوسوسهراشماآنهاقبالً.ندارند

؟استشدهجوريچه.کندنمیدیگراآلن،کردمیعصبانیراشماحرفهایشانکهشمااطرافدربودندآدمهایی

آوردیدمیخاطربهراگذشتهچیزهايوگذشتهرفتیدمیقبالً.شدیدساکنلحظهایندر، کردیدپیداعمق

استلحظهاینکهتاناصلیۀ خانبهاینکهبراي؟ چراافتیدنمیآنهایادبهدیگر کهبینیدباآلن.شدیدمیناراحت

اینکهازنظرصرفراعمقحسپس،هستیدساکنلحظهایندر،روزلحظاتاززیاديتعداد.کردیدمکاننقل

.باشیدداشتهتوانیدمیشماکنندمیچکارمناطراف

رديمساغردهمنبهگویم،حقکهخواهیاگر

بیناییوچشماي درآ،بینم،رهکهخواهیوگر

خردمندانهحرف،بگویمراحقیقتخواهیمیاگر:کهگویدمی.دهدمیادامهموالناکه،هستتسلیمدوبارههمین

کهشرابییعنی،نیستزنیامرداینجاانسانیساغریعنیرديمساغر،بدهآیدمیورآنازکهشرابیمنبهبزنم

شراباینمناگرفقط.آیدمیورآنازتسلیماثردرکهاستشرابیآنواستسازگارانسانیهرانسانمذاقبر

.شوممیراستین،زنممیراستحرف،زنممیحقحرف،بخورمرا

کههممنچشماینوبیفتدکاربهمنحضوربیناییچشمکهکنیکاريیکباید؟ببینمراراهممنخواهیمی

؟بگیردقرارنیروآناختیاردرتواندمیماحستاپنجاینوماذهناینآیا .بگیردقراراواختیاردراستحسی

قضاوتزیاديمقدارذهنماندروداریمفکرسريیک،داریمحستاپنجما.ذهنیمن؟کیهاختیاردراآلن.بله

جذبخوبهاطرفبهآیدمیبدمانبدهااز،کنیممیخوبوبد،کنیممیقضاوت،بینیممیراچیزيیک،داریم

.استتوهماینهاۀ همشویممی

خوبوبد.آیدمیورآنازنیک،خوبهمهباشیموازيحالیکهدر،کنیممیتحسینراخوبها،ستیزیممیبدهابا

الگوهايبراساسیعنیقضاوت،قضاوت.داریمنظرزیرهمیشهماگفتیمراچیزتاسه.استذهنتوهمکردن

لحظههرو؟نهیاکنممیمقاومتمنکهسنجیدمیلحظههررامقاومتتان،مقاومت.کردنخوبوبدساختاري
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کنممیایجادجدیددردمنآیا؟نهیاشوممیدارمهویتهمروندهبینازآفلچیزیکبامنکههستیداینناظر

حلدارمهمراقدیمیدردهاي؟کنمنمیایجادجدیددردنهیاجدیدرفتنیبینازچیزهايباشدنهویتهمبا

.ایناستمهمخیلی،کنممی

خیلیگویدمیوکنیدنمیایجادجدیدة ستیز،کنیدنمیایجادجدیددرددیگر شماآیدمیمرديساغروقتی

ها کنم، در تسلیم مثل مردهمیدارم آشتی.اندازممیرا دارم و دارمرنجشاینرنجیدمنفردهازمن،خوب

.کنم براي خودممیم اعترافاکردم به اشتباهمن اشتباه ،هستم

افتد میخود ما مهمترین فرد هستیم براي خودمان و زندگی ما در ما اتفاق. کنیدمیشما با خودتان دارید صحبت

.توانند به ما زندگی بدهندمینه آنها،توانیم به آنها زندگی بدهیممینه ما. به دیگران ارتباطی ندارد

خورشیديهمچوتنهمهبودندتبایآتشدر

افزایینوروضیاراعالمکهخواهیاگر

. ماً آتش بشوي یعنی آتش عشق بشوي بسوزيمی گوید که همانطور که خورشید تماماً آتش است تو هم باید تما

شویم میتبدیلشویم به خورشید، میتبدیل،هم هویت شدگیها را انداختیم،ها را انداختیموقتی ما تمام این گره

اش باید اش، همهگوید همه تن، همه تن یعنی همهمیبه عدمی که در واقع اتحاد شما با زندگی است، براي همین

.شود نصف خورشید گدازان نباشدنمیاش،آتش عشق باشد مثل خورشید، خورشید را نگاه کنید همه

چی آوردم به این . انسانهایی مثل موالنا احتیاج داردخواهید نور بیاورید به این جهان، این جهان به میاگر شما

هوشیاري حضور ،دانستیم که هوشیاري جسمی هستنمیما! دانستیم تسلیم چیهنمیما. جهان؟ نور، روشنایی

دانستیم؟ میما کیتواند به خدا زنده بشود در این لحظه، میاي است کهدانستیم که انسان باشندهنمیاست، ما

با مطالعه موالنا و نور او چقدر ما راهمان را را آدمهایی مثل موالنا آوردند به این جهان به ما دادند،ها ناییاین روش

کنیم؛میپیدا

دانیم خدا داریم؛ ولیمیدانیم که؛ آرهمیدانیم باید خشنود باشیم، مثالًمیمی دانیم از چی باید پرهیز کنیم؛ مثالً

کردیم هر چه ستیزه کنم میتا حاال فکر. شناختیمنمیاصالً خشنودي را! ما خشنود استدانیم که کی خدا از نمی

. دهدمیاش هم نداد یک مقدارش راحاال همه.هم از مردم هم از خدا این خوب است،اعتراض کنم، طلبکار بشوم

یاد .آیدنمیگیرمانفهمیم که طلبکار بشویم، ناخشنود بشویم نا شکر بشویم، ناراضی بشویم هیچیمیاالن
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کنم میکنیم، فکرمیمن ذهنی را داشتیم یواش یواش داریم روي این عقل تجدید نظرعقل وما قبالً نظم. گرفتیم

و االن جلوي پایتان را؟شما چقدر نور و روشنایی از موالنا گرفتید. همه شما موافق هستید با این صحبت

.دانم این محکم استمیگذارم براي این کهمینجاگویید من این پایم را ایمیبینید،می

گذاشتیم یکی جیغش درمیم، هی پایمان رایرفتمیقبالً در ذهن با عقل ذهن توي زمین مین گذاري شده راه

اید شما خردمند شده. به واکنش وا نداریم، حرف اضافه نزنیممیم که نرنجانیآمد، االن مواظب مردم هم هستمی

هم . گوید نور بیشتري خواهید دادمیبیشتر کل وجودتان را تبدیل به آن عشق بکنید مثل خورشید،حاال هر چه

کند بر آن صحبت قبلیمیدوباره تأکید. کنید هم دیگران، این راهش استمیشما خودتان از این نور استفاده

:گویدمی

خواهیاگرماه،قرصچوبودنبایدتگدازان

پذیراییباشدراتوخورشیدانخورشیدازکه

پس باید گدازان بشوي یعنی تمام هم هویت شدگیها را بیاندازي، از جنس عدم بشوي، مثل قرص ماه، اگر

شود، حاال خورشید میاندازد و روشنمیکند و نورش رامیخواهی که همانطور که خورشید از ماه پذیراییمی

.پذیرایی کند باید گدازان بشويخواهی او از تومیخورشیدان خداست، اگر

درد فرکانس پایین است ارتعاش پایین است، گدازان فرکانس . ایم، سردیمالبته ما در من ذهنی منجمد شده

باید عشق بیاید . شودمیبخار حرارت بدهی داغ،شودمیشما نگاه کنید یخ، حرارت بدهی آب، آب بخار. باالست

تابانید روي دردهایتان میوریدآمیآید یعنی شما به این جهانمیهنده عشقوقتی نیروي شفا د. ما را بگدازد

.دهدمیشفارا آنها 

وقتی در این لحظه تمرکزتان روي تسلیم است تمرکزتان .توانید دردهایتان را شفا بدهید با همین تسلیممیشما

خواهم تسلیم باشم، من میاین لحظهگویید من میشما. شودمیاز روي آدمهاي دیگر مثل همسرتان برداشته

این نشان هم هویت شدگی ،رودمیکند آبروي منمیمسئول رفتار دیگران نیستم، این که همسر من این کار را

رفتارش را !حرف زدنش را بلد نیست:گوییدمی،امتداد شما همسرتان است،شما خودتان را امتداد دادید. است

در . در حضور شماست. آبروي شما در تسلیم شماست! رودمیکند آبروي منمیامجلس این کارها ر! بلد نیست

.آن کنترل است آن که حضور نیست. تان نداردمیزان وصل شما به زندگی است هیچ ربطی به شوهر یا خانم
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م هویت ه. توانیم بمانیمنمیباید بگدازیم سرد. خواهیم خورشید خورشیدان پذیراي ما باشدمیبه هر صورت ما

از این . شدگی با دردها و فکرها گدازان بودن نیست بلکه به قول موالنا زمهریر است سرماي سخت است یخ است

مولکولهاي ،بلی جنب و جوش. شویدمیدارید گدازان،سبببییخ بودن باید بیاییم شما وقتی شاد شدید شادي

. جنبند، یخ ثابت استمیکند یا بخار آب، البته بخار آبمییخ بیشتر حرکت

روبرجه،است،پاگیرنهخانهشددلگیراگر

سوداییگیجانِبرِمنشیندلی،نازكوگر

بهانه نگیر، .گیرد، که شدهمیکند و اسمش ذهن است دلگیر شده، دلت رامیاي که زندگیمی گوید اگر این خانه

گوید که تو باید از ذهن بروي و دلگیر شده که تو متوجه نمیمگر قانون تکاملی ذهن.پاشو برو، پاشو از ذهن برو

خورد، متأثرمیقوي نشدي، هنوز چیزها به تو بر،و اگر نازك دلی اگر حساسی، فعالً.بشوي اینجا نمانی پاشو برو

که هوشیاري هستند ولی هایی هاي ذهنی پر از درد، هوشیاريشوي، در اینصورت با گیجان سودائی یعنی منمی

اند، جامداند یک اند، دگمتند در ذهن در هم هویت شدگی با باورها و مخصوصاً دردها گیج شدند، گم شدند، یخرف

باور را گرفتند چسبیدند آن را کردند دلشان، مقدار زیادي درد ایجاد کردند به دردها هم چسبیدند، پس اینها 

. خشم پر از دردیعنی پر از سودا یعنی پر از سودایی. گیج هم هستند. اندیخ

کند این یک دور باطل میکند، درد هم هویت شدگی ایجادمییادمان باشد هم هویت شدگی با چیزها درد ایجاد

کند، پس چه بگوییم درد چه بگوییم هم هویت شدگی یکی میپس بنابراین هر هم هویت شدگی درد ایجاداست، 

گیج یعنی گمشده در درد . سودایی یعنی پر از درد. شودمیفقط قیافه هایشان فرق دارد، این به آن منتهی. است

.اند که حالیشان نیست که اینها هم هویت با درد هستندو فکر، کسانی که چنان در خواب ذهن خوابیده

: گویدمیگوید با اینها رفت و آمد نکن، یادمان باشد این کهمیبه شما

دارمیبه زیر دامنش****چراغ است این دل بیدار 

جستیمزمانازوکردیمکارگویدمیروزشبانه.خودرويشکر،کارپرهیز،بایعنی مقداري حضور درست کردي

یکبهکردنگوشدانممیچه،کهبینیدمیاگر.بدانیدراناخودتقدرذهن،ازجستیدزیاديمقدارشماحاال

ذهنیمناین:بگویمهماین. ندهگوش،ندهگوشخوب،آوردمیدرشیاريوهازراشماتلویزیونی،خاصبرنامه

رويبرنامهیکدیدن،فیلمیکدیدن.استغلطکامال،پذیرمنمیاثرولیکنممیکاريهرمنکهکندمیادعا
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شماگذشته،شماازسالیوسنیکروحینظرازجسمی،نظراز،داریدضعیفیوضعیتاگر،گذاردمیاثرشما

نکنیدنگاه،کندمیخرابراشماحالکهراها برنامهبعضی.بیرونبرویدپذیريتاثیرمیداناینازکنیدسعی

. دیگرگیریممییادداریمموالناازرااینولی،ندارمهیچیرويتعصبمنخوب،

ها،برنامهبعضیازپرهیز؟پرسیدمیمنازکنیم؟چیکارگویندمیواندشدهضعیفها خیلیوپذیریممیاثرما

دردبهچونهستنددردمندکهکسانیامروزهکه،وحشتناكاخبارازپرهیزحضور،گنجبهکردننگاه

دارماضطراب،نگرانممناگرحسودم،مناگرترسم،میمناگرو.کنندنگرانرامردمخواهندمیمندندعالقه

ایننورکهبشويگدازانبایدخورشیدمثلگفتموالناکنم؟میاضافهجهاندرراچیمنهست،مندلاینها

.ترساندمیرامردم،کندمیاضافهراتاریکیهستدردمرکزشدرکهکسیآنولیکنی،اضافهراجهان

همهحالیکهدرهمسایه،ترسازایمکردهجمعرامخوفهاي سالحهمهاینکههمدیگر،ازایمترسیدههمهاینما

.داریمیغماییزیبارويیکدروندرما

کتابی،کهفکريکه،چیزيیاکه،ايبرنامهازکن،پرهیزکنممیپیشنهادمنشده،ضعیفکهکسیبرايخالصه

.نکنضعیفراخودت،کنپرهیزکندمیخرابراشماحال،هستچیهرحاالکه،اي مجلهکه،

گوشوخوبغذايورزش،کند،ورزشبایدشدهضعیفکسیکهبرايبشودتقویتبایدفیزیکیتناینبعالوه

.کندمیکمکخیلی.کندمیکمکهست،چیدانیدمیشماکه، داردضررکهچیزهاییازپرهیزوموالنا،بهکردن

یادموالناازکهچیزهاییآنوکنیممیزیادتریک خُرده رامانورزشاینماروزهر،چیزتاسهدوهمین

.بدهیدگوشتوانیدمیکاملرابرنامهیک،بخوانیدراها یادداشت،کنیدیادداشتتوانیدمیشماگیریممی

پیوستگی.بدهیدادامهوکنیدصبرکنیدعمل،کنیدصبرکنیدعمل،بخوانیدراها یادداشت،برداریدیادداشت

.گسلدمیراماذهنیمن.باشیدداشته

ودارند،میواواکنشبه،کنندمیتحریکراشماکهبشویددورایشانازگویدمیراآدمهاییموالنااینجادرحاال

اوجلوبیایدهرکسیکهبشودقويآنقدرآدمبایدوهستمستمرمنکهبگوییدنبایدشماکهبگوییمهماین

ایمزندهاوبهدرصددهاگراالن.شویممیقويشدیمزندهاوبهکهوقتیما.نه،ندهدنشانواکنشوبایستد

دچارهنوزماازبرخی.نداردقدرتذهنیمناستمعنويقدرتانسانقدرتتمام.نیستیمقويهنوز،هشیارانه

تقویتکنمتکراردوباره.کنیمکارناخودمرويولی،کنیمقبولباید،نداریممعنويقدرتوهستیمذهنیمن
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،بخوانیمکتاب،بخوریمدرستغذايکنیمورزشبایدفیزیکیبعد.دارداثرهممعنويبعدروي،انسانبعدچهار

درکنیمنظرتجدیدبایدمرتبوباشدانسانیهردائمیعادتبایدخواندنکتاب.ذهنیبعدبرايبنویسیم

کند؟میایجادذهنیمنیاآیندمیورآنازهستند؟خوبیفکرهايکنممیمنکهفکرهاییاینآیاکهفکرهایمان،

هیجاناتیاهست؟ذهنیمنهیجانات...وترسوخشمنوعاز،شوممیدچارشمناالنکههیجاناتیاینآیا

است؟یکیکدام،استاصیلشادي،ستازندگیلطیف

خودتانبرايهستیدمهمخیلیشما.بسنجیددائماوبدهیدقرارخودتانافکننورزیرراخودتانبایدشما

واهمیتبیجسم،جسمیکبهدادهکاهشراماذهنیمن،هستمهمتانزندگی،هستمهمتانسالمتی

راخودماناینکهبرايخوریم؟میچرا،داردضررکهخوریممیغذاهاییها موقعبعضیقصداوماشیارانهوه

خالصه،بدانیمراخودمانقدربایدمایم،اخدائیتماکهحالتیدر،نازلچیزیکبهدادیمکاهش

مایی مهخرقهاگردو،هراینازشوگمگهی***سودافاسدِزمانیبین،فاسدسودایگهی

کهاینهاییکهببینها موقعبعضیودرد،یعنیپوسیده،سودايیعنیفاسدسودايرا،دردهاببینگاهیگویدمی

لطمهموقعهیچ،هشیاريکهباشدهمیادمان. اندشدهفاسداالنولیندهستشیاريوهجنسازدردنددچار

ضررصدفبر، گوهربرنیضررآیدبرصدف،بیندنمیآسیبموقعهیچشماخدائیتقسمتآنیعنیخوردنمی

هویتهمفقطشیاري،وهعنوانبهایمنشدهفاسدواقعاماحاالپس.شکندنمی،شمااصلیعنیگوهر،رسد،می

.گرفتهراطالرويکهستاخاکیمثل،افتندمیآنهاشناساییبا،شدیم

،ببنیمخودماندرکهبینیممیدیگراندر،خودتدرهمببیندیگراندرهم،دیدیدرااینهاها موقعبعضیحاال

بهوخودمانبه،ناظربصورتتوانیممیماهماالنو.یکتاییفضايبهبیایعنیدوهراینازشوگمهمگاهی

حضورخرقهیعنیماییخرقههماگرببینیم،رادردمانشدیم؟فاسدماکجاهاآیاکهببینیمکهکنیمنگاهدیگران

.استمشخص،داردحضورخرقهموالنا،داریم

الالییراستهندووجانبازیراَستتُرکانکه****راهندورویانِسیهاولیرتتُرکتَرکبه

وزیباستتركاینو.هستاینبهترهست،اینترشایستهوکندتركراهندورویانسیهبایدتركگویدمی

هندورويسیهکهاستاینشمابرايبهتروترواجبشویدمیزندهداریدزندگیبهکهشماگفتیم.استغارتگر

براي.هستسیاههمرویشوداردوجودمادهدلشدرکه،استشدههویتهمانساننمادهنديرويسیه،را
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شابیرونیهاي وضعیتدروفیزیکشدرهاستشدگیهویتهمورنجشوکینهازکهدلاینسیاهیاینکه

ماديدلشآدمایناستمریضبیرونش،استخرابشابیرونیهاي وضعیتکسیدیدیداگر،شدهمنعکس

یکنه،!نداردذهنیمناینخوابدمیخیابانتوي،نداردهیچیمادينظرازکهکسیکنیمفکرنبایدما.ستا

ذهنیمنآنهمهستمیلیاردرکهکسییک.داردذهنیمن،استخانمانبیوکندمیزندگیخیابانکهکسی

پولشکسیهر،بسنجیدپولشمیزانبا،باشیدداشتهماديمعیارشماکهقضیهبهایننداردربطیهیچ.دارد

.نیستاینطورينه!استزیادهماش ذهنیمنهستزیاد

کهراذهنیهاي منباید،شویدمیزندهحضوربهداریداینکهدلیلبههستیدرويزیباتركکهشماصورتهربه

اینها،بخوابنددارنددوستهندوهااینوکنندمیجانبازيترکاناینکهبراي.کنیدتركدارندماديدل

ورومیگویدمیاوقاتگاهیاستبدپوستسیاهکهنهواقعاپوست،سیاهموالنااصطالحدر،!ها،استبلیکمس

.بفهمیماینکهبراي،استبلیکمس،نه،زنگی

خطرناكخیلیکندمیفکرآدمکهکندمیمنعکسراهایی وضعیتبیروندل پر از درد درماديدل،دیگرگفتم

عملی استنیکعملدهد،میانجامنیکعملآفریند،میخداگفتاستشاديازپرکهعدمجهان، دلاست

کهکسانیاینو.شودمیخلقنیکیچیزیکوشودمیانجامزندگیخردباوصلیموماحاضریملحظهاینکه

رااش ذهنیمنکهکسیهر.بازندمیراجانشانترکانولی، ذهندربخوابندمی خواهندهستماديدلشان

.استجانبازشکند،میرامجسمهاینزندمیچکشباکندمیکوچکبرداشته

بمیرد،خواهدمینداردبستگیآنبهزندگیممن،بیروندرباشدخواهدمیچههرکهگویدمیکسیهر

وکمزندگیم. نیاوردمهمنیاوردمآوردم،، آوردم، بیاورمبدسترااینخواهممیمنرااینحاالبرود،خواهدمی

ذهنیمنبکند،راکاراینتواندنمیهندودیگر، ولیاستجانبازآدماینورسیدهیقیناینبهاگر.شودنمیزیاد

اینها آموزشاینتمام، کنیمتبدیلتركبهراهندوکهاستاینماهاي صحبتتمام.بکندراکاراینتواندنمی

اصال، استخوببودنروسیهکهکردیدمیفکرقبالچرا، کردنکاربهکنیدشروعخودتانرويشماکهاست

وبگیریدراموالناآموزشهايهمینبایدشما، نیستمعیارجمعخواندخواهیمامروزو.باشداینطوريبایدآدم

دلاست،خوبذهنیمنکهگویندمیاینهاهستشمابرودورآدمنفرهزاراگرکنید،کارخودتانرويشخصا

همهگویندمیکنید؟میدعواخانهدرشماچراگوییممی.استخوبکینهاست،خوبخشماست،خوبمادي
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؟ دلیلشداینآخرکند؟نمیکیکنند،میهمه، بارسهاي هفتهکنیدمیدعواچراهستیدوشوهرزن، کنندمی

همهگویندمیکهاستغلطاین.کنیدنمیتقلیدشمانیست،معیارشمابرايجمعدیگر، نیستمعیارجمع

هستندهندوهمهاگر؟ چیستبرايآموزشهمهاینو؟بگیرمبایدهممنگیرندمیمرضیکهمه، کنندمی

که، هستجمعنیرويازپریدن، سدهامهمترینازیکیو. هستندآنهاچون؟ باشمهممنمادي استدلشان

شما، افتدمیاتفاقاینآید،میماازشمامنازمقداريشویم،میماوقتیوباشدجمعازیکیدارددوستانسان

تويکهکنم،قطعراماییممولفهخواهممی،خواهمنمیمابدوشم،خواهمنمیشیرهیچماازاصالمنکهبگویید

.هستهمغزلاین

زیباییدارنداوازگردونیرویانِهمَکه****همَمهچونتُرکغالمِحبمداباریمنم

انسانوقتی.خداست، استزندگیهمان، ماهمثلتركاین،هستمماهمثلتركغالممنشکرراخداگویدمی

دیگر، شداتوماتیکلحظهایناتفاقپذیرشیاتسلیماینواستتسلیملحظههرکهرسیدهشیاريدرجهاینبه

درکهچیزيهرگردندمیکهرویانیهمکه، شدهماهمثلزیباروییغالمصورتایندر.کندفکرخواهدنمی

وزیباییشمافکر، زیبایی، سالمتیشماتن، گیردمیآنازرازیباییما،تنجملهاززیباستولیگذراستبیرون

.گیردمیمههمچونتركآنازراخالقیت

منگفتمتُرکنامشکهخنددمیعشقدهان

ناییاووناییمماکهما،دردمدمیاواینخود

وانداختیدرادردهاوانداختیدراشدگیهاهویتهمیکییکیشماوقتی، عشقگفتیم، عشقدهانکهگویدمی

همیشهدهانشولی.کردنکاربهکندمیشروععشق،شدیدیکیاوباودادنشانشمابهراخودشرخسارخدا

خنددمیعشقدهان: گویدمی.استآرامشوشاديماحاالتترینطبیعییعنیآیدمیشاديهمیشهخنددمی

.بودهعشق، تركآنازمنمنظورپس،منگفتمتركنامشکه

پس.زننیاووهستیمنیماو.زندمیاوزنممیمنکهحرفهاییایندمدمیمادرراچیزهاایناوکهگویدمی

نشدهخالینیاینکهزمانیتا، خداستواستزندگیهمزننی، کنیمخالیبایدرانیهستیمنیماشدمعلوم

. بدمددرستتواندنمیاوداردوجودشدگیهویتهمو
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نایی؟دردمدآنکهجزبیچاره،ناینالدچه

آییمیچوگورستانبهاِشکسته،های نیببین

خالیبایدماپس.کندنالهتواندمیدیگرچیزچهدمدمیناییکهآنازغیرباشیمماکهبیچارهنايگویدمی

اتفاقپذیرشبالحظهبهلحظهشدیمخالینیوقتی،بیندازیم،کنیمشناساییراهایمانشدگیهویتهمبشویم

، ماستحالمناسبواستقشنگآوازآن، بیروندآیمیمانايازآوازيهروبزندرامابدهیماجازهلحظهاین

تعدادکهببینوگورستانبهبیا، کنیتلفراوقتاگرکهباشمواظب، دانغنیمترافرصتتوگویدمیولی

بیندازندبکارراشانمسلمانیخاصیتآنزودترچههرکهنشدندمتوجهوشکستهایشاننی، مردماززیادي

.بشوندتسلیمیعنی

گویندمی،شدهنوشتهحاالکه، االنداردسالچقدرببینیدبشر، رادانشاینورانوراینشناختیممااخیرا، بله

تازه، ادیانوبزرگانوموالناازبعداخیراما.هچیپیشسال2600، پیشسال2600کهبودهبوداشخصاولین

متوجهاي عدهیککهببینبیاییدگورستانکهگویدمیو.داردوجودتسلیم، داردوجودحضورکهفهمیممی

.نشدزدههایشاننیونشدند

ماییومنماازرفت: کهگویدحالشانزبان**گویایینهمانده،جاننهنایی،دمازمبانده

و.شدهمتالشیشانماییومنمردندکهموقعیوهستندها مردهکهبینیدمیرویدمیگورستانبهوقتیشما

.گویدمیحالشانزبان،شويمیمتوجهکنیمینگاهکههمانطوريبلکه، زبانبهنهاینهاکنیمینگاهکههمینطور

ازکسییکمثال، دفهمیمیتاننگاهبا،دهدمینشانوضعیت،دهدمینشانحالکهچیزيآنیعنیحالزبان

حرکاتشازشماولی، هنوزنگفتههیچی،استخشمگینآدماینگوییمیبینیمیراصورتش،آیدمیبیرون

. ریختماازماییومنمردیممیکهموقعیکه:گویدمیمابهمردگانحالزبان.استخشمگینکهایدمتوجه

.نمانیمناییدماز،بیندازیمراماییومنکهنشدیممتوجهزودترچراپسخوب

ازبعدگرنهوبشویمزدهناییبوسیلهداریمفرصتماهستیمجسماینتويکهزمانیتاگویدمیموالناپس

چههرکهاستایناشنتیجه، کنیمکارخیلیبایدماسالهشتادایندر، ماندمیگویایینهماندمیجاننهمردن

بهرفتنازقبلشرطوقیدبدونرالحظهایناتفاقپذیرشیاراتسلیمبایدما،بشودتسلیمبایدانسان، زودتر

بهراخودتانبایدموقعبهکهبگوییمآنهابهونکنندانباشتهرازیاديدرداینهاتا،بدهیمیادهایمانبچهبهذهن
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دنیادراالنمادرانیهمچونحاال.نشویدچیزهاودردباهویتهم،کنیدنظارترادردها،کنیدنظارتاصطالح

،نیستشناساییذهنباهمعشقشناختندراعشق،کنندمیعملعشقبااینکهبراي!شوندمیتربیتدارند

ماکهغارتگرتركاین،خنددمیعشقدهاننشناسیدذهنباکهگفتامروز.بشودزندهعشقبهبایدکسییک

.آیدنمیدرذهنبههستیمآن

آتشاینبرهیزممنهکن،بسهالکن،بسهال

باالییراهِبگیردآتشاینکهترسممیکه

دوبارهو.بگیردباالعشقآتشاینترسممیکهگویدمیاینجادرموالنا.منهآتشاینبرهیزم،کنبس:گویدمی

بایدکهگویدمیتلویحاو.منهعشقآتشبرهیزم،کنبسهال،کنبسهالکهکندمیگوشزدمابهرااحتیاطراه

و،گرفتخواهدباالعشقآتشبکنیمراکاراینمازیاداگراینوبکنندپیداراشاآمادگی،بشوندآمادهمردم

باالعشقآتشیاعشقاینکهگویدمیداردتلویحاو.نیستندآمادههنوزمردماززیاديتعدادکهدارداحتمال

وقتیکهماستشدگیهايهویتهمهیزم.همگذاشتنآتشدرهیزمیعنی، گرفتخواهدباال، گرفتخواهد

آزاد،کنیمیآزادهیرازندگیداريتوگوییمیداريکهاینطوري،شودمیآزادآنهاتوياززندگیاینسوزدمی

.کناحتیاط،کنیمیورشعلهراعشقوکنیمی

&&&&&&&

در این قسمت اجازه بدهید نگاهی بکنیم به قضۀ هالل که بعد از قصه بالل در مثنوي آمده و این قسمت از بیت 

شود تیتر قصه بسیار قابل تأمل است و در این تیتر از لقمان و یوسف هم صحبت شده میشروعدفتر ششم1111

.اندکی هم براي فهم تیتر به آنها خواهیم پرداخت، براي این که قصه یوسف و لقمان قصۀ خود ما هم هست

1111، بیت ششمدفتر،معنويمثنوي،مولوي

نهمصلحتجهتمخلوقانبندگیدرشدهپنهانتقلیدبیبصیرتصاحبراخدايبودمخلصبندةهکهاللقصۀ

اما کوربودمسلمانامیرآنوراامیريبودسایسبندةایشانغیروظاهررويازیوسفولقمانچنانکعجزاز

ردآندرهموه بچونیلیک****داردمادريکهاعمیداند

هکیابدخالصعمیازهکبودممکن،کندمادراینتعظیمدانشاینبااگر

الغَیببِهِمالیبصّرَهقَلبِهعینَیفَتَحخَیراًبِعبداهللاُاَراداذا

.ھر گاه خداوند برای بنده ای خیر خواھد دو چشم قلب او را گشاید تا غیب را با آن دو ببیند



Program # 668گنج حضور668برنامه شماره 

32: صفحه

اي بود که خالص شده بود و موازي بود با این لحظه همیشه و پس بنده» راخدايبودمخلصبندةکیهاللقصۀ« 

یعنی صاحب دید حضور بود،» بصیرتصاحب«در وجودش هم هویت شدگی با دردها و باورها وجود نداشت، 

حالت دانید که ذهن کارهایش تقلیدي است، دو جور فکر و عمل داریم، یا شما در می.کردنمیتقلید» تقلیدبی«

آید، یا من ذهنی هستید در اینصورت این من ذهنی دلتان هست از مرکز میتسلیم هستید فکر و عملتان از آنور

.اش تقلید استآید که همهمیمادیتان

گوید میو این هالل پنهان شده بود براي اینکه مثالًپایین»مصلحتجهتمخلوقانبندگیدرشدهپنهان«

» عجزازنه«مسئول تربیت اسب بود براي امیري و بنده بود خالصه، کسی صاحبش بود، مسئول ستوران بود 

یعنی نه از ناتوانی بلکه به خاطر مصلحت، یعنی زندگی اینطوري مصلحت دیده بود، 

دانید هر دو بردة زر خرید بودند،میمانند لقمان و یوسف که» ایشانغیروظاهررويازیوسفولقمانچنانک« 

رود به فضاي یکتایی و میکندمیکند دوباره به انسان که وقتی از من ذهنی حرکتمیالبته لقمان و یوسف اشاره

همین طور که در پایین خواهیم دید یوسف را به قیمت کمی برادرهایش فروختند، و همین طور اشاره به قصه 

.لقمان خواهیم کرد که لقمان جند تا کارش را بگوییم

بودمسلمانامیرآنو« اي بود براي امیري که مسئول تربیت اسبانش بود پس بنده»راامیريبودسایسبندة«

کور یعنی . شدنمیگوید مسلمان بود درست است که استعداد تسلیم شدن داشت ولی تسلیممیامیر» کوراما

بود، مسلمان بود یعنی انسانی بود دید ولی مسلمان میدید باطنی نداشت، دید حضور نداشت، با دید من ذهنی

.امروز گفتیم. توانست تسلیم بشودمیکه

»نآرد دربه وهمچونیلیک****دارد مادريکهاعمیداند«

و همین . تواند تجسم کند براي اینکه ندیده استنمیداند که مادري دارد ولی قیافه مادر رامیگوید کورمیبلی

دانیم مینسان در ذهن هستیم بنابراین بلحاظ دید حضور و دید باطنی کور هستیم اماطور ما، همه ما بصورت ا

کنیم، اگر بدانیم کی میاش را به خاطر بیاوریم، براي این که فعالً به جهان نگاهتوانیم قیافهنمیولی. خدایی داریم

. بینیممیهستیم خودمان، به او زنده بشویم تبدیل بشویم صورت خدا را

اصلی خودمان را ببینیم باید بهش زنده خوداصلی ما هم هست ولی براي اینکه صورتخودرت خدا صورتصو

:گویدمیبشویم و این خود فرعی یا خود ذهنی یا فکري کامالً ذوب بشود، از بین برود، بلی
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همین دانشِ سطحی ذهنی یعنی با » که یابدخالصعمیازکهبودممکنکند،مادراینتعظیمدانشاینبااگر«

شناسیم ولینمیدانیم درست است که خدا رامیاگر انسان تسلیم بشود تعظیم کند به همین قدر که االن ما

اینها . اگر تسلیم بشویم امکان این وجود دارد که از کوري خالصی پیدا کنیم،دانیم که خدا ما را خلق کردهمی

. خوانممیجزو تیتر است که دارم

»ذاااهللاُاَرادبدخَیراًبِعینَیفَتَحعقَلبِهّرَهصبالیبِهِم الغَیب«

»اي خیر خواهد دو چشم قلب او را گشاید تا غیب را با آن دو ببیندهر گاه خداوند براي بنده« 

و در اثر این .گوید اگر خدا بخواهد و اول باید ما بخواهیم و تعظیم بکنیم تسلیم بشویممی.پس مشخص شد

شود، میتسلیم و انباشتگی هوشیاري اصیل خودمان باالخره این هوشیاري اینقدر زیاد بشود که، این طوري

شود تا یکجایی که حالت می ، اضافه ...شود،می شود اضافه میهوشیاري جسمی داریم هوشیاري حضور اضافه

دهید نظم زندگی شما را اداره کند و نظم میاجازهبحرانی دارد هوشیاري حضور مسلط بشود، هر لحظه که شما 

.کنیدمیالهست، که شما لحظه به لحظه الکنید اینهم معنی میالکنید، میارکمن ذهنی و من ذهنی را ان

کنید آن چیزي که شما آن نیستید و خدا میالهمین معناي مسلمان بودن یا شدن هم همین است که هر لحظه 

شوید به هوشیاري که یا فضایی که یا عدمی که و نه چیزي که شما میخره یواش یواش تبدیلهم آن نیست، باال

واقعاً اما قبل از اینکه. آوریدمیآن هستید و خدا هم آن هست، در این جسم هوشیارانه نظم او را به این جهان

. کنیماین قصه را بفهمیم اندکی راجع به یوسف و بعد اندکی هم راجع به لقمان صحبت 

20، آیه )12(قران کریم، سوره یوسف

اِھِدیَن ﴿ ﴾ ٢٠َوَشَرْوهُ بَِثَمٍن َبْخٍس َدَراِھَم َمْعُدوَدٍة َوَكاُنوْا فِیِھ ِمَن الزَّ
)20.(او را به بهاي اندك، به چند درهم فروختند، که هیچ رغبتی به او نداشتند

دانید حسود بودند و برادران یوسف نماد تمام میسفاین آیه خیلی هشدار دهنده هست، براي اینکه برادران یو

شود و از جنس میآید، از ثانیه صفر شروعمیکسانی هستند که اطراف یک هوشیاري است که به این جهان

کنند با دردها مییعنی هم هویت،اندازندمییوسف است و از جنس هوشیاري است و این هوشیاري را به چاه فکر

آیند و از میکه تازه به این جهانهایی ید که چگونه ما به عنوان پدر و مادر یا انسانها هوشیاريبینمی.و فکرها

پس برادرهایش .اندازیم به ته چاه فکرمیتوانند یک موالنا بشوند، مامیجنس زندگی هستند و خرد دارند و

حسود بودند، براي اینکه از جنس من ذهنی بودند یوسف را که فرزند عشق بود انداختند توي چاه، بعدش هم 
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گفتند خوب دانید که یوسف را از چاه آوردند بیرون، این برادرها گفتند این نوکر ماست و اینها،میکاروان آمد و

ند که چند درهم حاال چند تا سکه تقلبی، گفتند هر چه دارید بخریم این را، گفتند چقدر دارید و اینها، گفت

» اي به او نداشتنداو را به بهاي اندك به چند درهم فروختند براي اینکه هیچ عالقه«گوید میپس. بدهید

. فروشیممییعنی ما یوسفیت خودمان را حضور خودمان را خداییت خودمان را به هیچ و پوچ

و همین طور یوسفیت هر .فروشیممیفروختیم، حاال االن که هوشیار شدیم االن چراهم ما مال خودمان را

کنیم با باورهایی که خودمان داریم میکنیم و فوراً هم هویتمیآید، ما خفهمیهوشیاري انسانی که به این جهان

قبالً، اجازه بدهید راجع کنیم، این کار درستی نیست و حاال راجع به یوسف خیلی صحبت کردیم میمثل خودمان

.مانبه لقمان چند تا مطلب را سریع بخوانیم بعد برویم سر قصه

رود پیش داود صفا که زرهمیو لقمان. نکردن استسئوالکردن و صبریکی از مهمترین خصوصیات لقمان 

مادي، جهان لباس جنگ نماد لباس حضور است که اگر شما بپوشید جهانبافت،میبافت یعنی لباس جنگمی

کند سئوالشود که میبافد وسوسهمیبیند داود این زره رامیو وقتی که.تواند به شما آسیب بزندنمیها وضعیت

. کندمیصبرگیرد و میاش رابافی این را؟ و جلو وسوسهمیکه چه جوري

خوانم براي میاین قسمت که منکند، و تیتر آن قسمت که مهم است میهمصبر،کند که هیچمیسئوالیعنی نه 

خواهد زبان باز کند و آن میاي هستید کهشبیه بچه،کنیدمیخوانم که شما اینکه االن روي خودتان کارمیاین

قبل از این که زبان باز کند بخواهد بپرسد و استدالل بکند اگر کند و شما زبان حضور، و آن بچه میزبان ذهن باز

زبان باز کردن یک استعداد طبیعی است خود به خود، .کند اصالًنمید باز کنم من؟ زبان بازکه چه جوري زبان بای

و . زندمیبینیم بچه مان دارد حرفمیکند ما یک دفعهمیبروزها بدون اینکه پدر و مادرها کوشش کنند در بچه

هیم تحلیل کنیم زبان حضور و خوامیکنیم با ذهنمیسئوالچون زیاد . حرف حضور را زدن هم همینطور است

: تیتر این قصه است. کنیمنمیزبان زندگی را ما باز

1842یت ب،سومدفتر، معنويمثنوي،مولوي

موجبسئوالازصبرکهنیتاینباکردن،سئوالازساختمیها حلقهداودکهدیدچونلقمانکردنصبر

.باشدفرج

کنیم این است که نمیبکنیم ما، و برخی موقعهارعایت ما هم مثل لقمان هستیم، شاید یکی از مهمترین چیزها که 

و ذهنیهاي رسد؟ این استداللمیآدم چه جوري به حضورشود؟میبعد از مرگ آدم چی: ت ذهنی نکنیمسئواال
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،دهندمینکنید ولی خوب برخی گوشسئوالگوییم میترتیبات ذهنی و توضیحات ذهنی مانع هست، هی ما

این حضور چیز فهمیدنی نیست . فهمندمیبکنندسئوالکنند اگر میفکر. دهندنمیتعداد زیادي از مردم گوش

. خوانیم خیلی ساده استمیحضور یک استعداد طبیعی است کما اینکه االن داریم. یک چیز ذهنی نیست اصالً

ها حلقهآهنزکردمیکودید****اصفداودسويلقمانرفت

کرد و بعد میدرستها فا یعنی پاك شده؛ صاف شده و دید که از آهن حلقهپس لقمان رفت سوي حضرت داود ص

. کردمیرا به هم وصلها حلقه

بلندشاهآنپوالد،آهنز****فکندمیدرهمدگرباراجمله

گوید این داود است و داود میاین آهنها از آهن سفت بودند، شاه بلند کهکرد و میرا بهم وصلها پس این حلقه

کنید چه جوريسئوالبافد و شما نباید مییعنی لباس حضور شما را زندگی. در اینجا رمز خداست و زندگی است

.بافد؟ حاال مثل لقمانمی

فزودوسواسشماند،میدرعجب****بوددیدهکماوزرادصنعت

صنعت لباس ،ایمصنعت زره سازي را یعنی لباس جنگ سازي را او اصالً ندیده بود کما این که ما ندیدهیعنی

یعنی . ایم، بنابراین تعجب کرد و وسواسش اضافه شدشناسیم، براي اینکه از اول توي ذهن بودهنمیحضور را ما

.تر برسم، خوب اینها، او هم متعجب شدرسند؟ زودمیکنیم که حضور چیه؟ چه جوريمیسئوالهمینطور که ما 

به تو؟توحلقهزسازيمیچه:که****ازوپرسموابود؟شایدچهکین

ها این چه ممکن است باشد این حضور و لباس حضور که بپرسم از عارف یا خدا که با وصل حلقهکه می گوید 

لباس شماست در مقابل حمله اتفاقات بیرون، گوید لباس رزم؟ براي این که این میبافی؟ چرامیبهمدیگر چه

.ذهنی، این لباس، لباسی نیست جز فضاداري، جز خردورزي، جز مجهز شدن به نظم زندگیهاي حمله من

رسد، مثل ضررها، مثل نمیاندازد به شمامیمانید، و تیرهایی که جهان ماديمیروید فضاي یکتایی آنجامیشما

حرفهاي مردم، رفتار مردم، قضاوت ذهن خودتان، اگر مقدار زیادي از وجود ها،وردنبدست نیاها،از دست دادن

توانید اذیت کنید، براي این که من ذهنی تان را تماشانمیشما خودتان را،شما آزاد شده باشد و صافی شده باشد

حاال بقایاي من ذهنی کندمیخندید، کسی که هشتاد درصد حضور دارد و ذهنش را تماشامیآنکنید و بهمی
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تواند نمیخودش خودش را. کندنمیکامالً حرفهاي خودش را باور. گیردنمیهم آنجا هست فکرهایش را جدي

.تحریک کند، رو غلط بیاندازد به دردسر بیاندازد، یا دردهاي کهنه را زنده کند، درد بکشد

رهبر استزوترمقصودتاصبر****اولیتر استصبر:گفتخودباباز

تا مقصود حضور زودترصبربهتر است و صبریعنی شما باید به خودتان بگویید، که : دوباره به خودش گفت

رساند آدم را، پس بنابراین آنهایی که توي ذهن هستند و عجله عجله عجله زود بگو ببینم، این طوري نیست می

دهید و هر کاري که الزم استمیدهید، کودمیکارید آبمیشما درخت را. کندمیکه، با قانون مزرعه کار

با عجله شما کار درست. کنید ولی دست شما نیست که سال اول، سال دوم سال سوم چقدر میوه بدهدمی

.کردصبر. شود و لقمان عجله نکردنمی

شاء خوانیم که انمیحاال این چند بیت طالیی است قبالً خواندم ولی در ارتباط با لقمان و یوسف و قصه هالل باهم

.اهللا بهتر اثر کند

بودترپرّانجملهازصبرمرغ****شودکشفتزودترنپرسی،چون

صبر، صبرمرغ . شودمیرنجی، خوب زودتر کشفتمیپرسی اگر جوابت را هم ندهندمیاگر نپرسی، آن کسی که

؟ حاال زبان باز نکرده به زبان مامان چه جوري. داند نپرسدمیآن بچه کوچولو اتوماتیک،دانمنمییعنی بگویی

، ...مامان هم با فکرهایی که دارد توضیح بدهد این طوري، این طور این طوري،؟کنندمیچه جوري زبان بازحال، 

مرغ . اش است توضیح ذهنی الزم نیستهی توضیح بده، استعداد طبیعیافتد؟میشود راهمیآدم چه جوري بلند

. از جمله یعنی از همه تمام حالتهاي ذهنی پران تر استصبر

شودمشکلصبریتبیازسهل****شودحاصلدیرتربپرسیور

شود، یعنی باید بروي بروي بروي و باالخره بفهمی که نباید میاگر بپرسی سئوالت ذهنی بکنی دیرتر حاصل

نکند در سئوالکند که میلقمان خودش را متقاعدبراي این که وقتی. دهدمیکار آسان که االن نشان. بپرسی

. شودمیي تو مشکلصبربیکار آسان با. شودمینیست، یک دفعه لباسش بافتهسئوال

آنداودصنعتازتمامشد****زماندرهمبزد،تنلقمانچونک

براي ،اندازدمیعقبئوالسنیست، در ذهن نیست، سئوالوقتی لقمان و ما متقاعد بشویم بطور قطعی دیگر در 

همه چیز را بصورت . شناسدمیاز صندوق به صندوق به صندوق و صندوق راسئوالبرد به ذهن، میاین که ما را
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صندوق فاصلۀ دو تا صندوق را. در حالتی که حضور فاصلۀ دو تا صندوق است. خواهد بگوییدمیصندوق و محتوا

.شناسدنمینقاشی، نقاش راگوییم میهمینطور که. شناسدنمی

دست من . ش از بین رفتسئوالشویم یعنی میل به مینکنیم خاموشسئوالبلی چون لقمان خاموش شد و اگر 

داند انسان زودتر چه جوري به حضورنمیواقعاً هیچ کس. داندنمیدست ذهن من نیست و هیچ کس هم،نیست

کنید اگر شما بطور قطع و میتوجه. همین بالفاصله لباس تمام شد. داند؟ این کار زندگی استمیرسد؟ کیمی

.شودمیبراي این که ذهن خاموش. لباس حضور. یقین بگویید که کار ذهن نیست لباستان آماده است

صبرخوکریملقمانپیش*****اوپوشیددروسازیدزرهپس

حاال توجه کنید که وقتی زره . خوصبرمان کریم پس این لباس جنگ را ساخت و پوشید یعنی داود، در پیش لق

یعنی در . نکنیم ما با او یکی هستیمسئوالبراي این که وقتی خاموش بشویم و . تمام شد زره مال لقمان هم هست

کنید از سئوال، حاال خوصبرکریملقمانپیشبلی.پوشیم بعنوان اومییعنی ما،پوشدمیواقع زره خدا

البته کسی که تیتر را . بینید که بیهوده نیست که در آن تیتر صحبت لقمان هستمیهستید؟خو صبرخودتان که 

یعنی مثنوي را تا اینجا خواندیم که البته نخواندیم .شناسیممینوشته فکر کرده ما همه لقمان و یوسف و اینها را

.دهم که جا بیفتدمیبنابراین من دارم توضیح

رازخمدفعجنگ،ودرمصاف***فَتیايلباس استنیکواینگفت

. جوان، که در آوردگاه یعنی در میدان جنگ و جنگ براي دفع زخماي پس داود گفت که این لباس خوبی است

کنند براي این که هر میکنند، کهمیروي به جهان که جهانیان به تو حملهمییعنی اگر این لباس را بپوشی وقتی

هر کسی که لباس . زخم نخوردتوبه این لباس سبب خواهد شد که،به واکنش وا داردخواهد شما را میکسی

پذیرد و بنابراین یک باشنده میدهد و اتفاق رامیهمه چیز را در خودش جا. کندمیحضور داشته باشد فضا را باز

.بهش زخم بزندتواندنمیهوشیار است و یک ساکن روان است، ساکن بودنش خیلی عمیق است، خالصه کسی

غمی استجاهردافعوپناهکه****دمی استنیکوهمصبر:لقمانگفت

هم دم خداست و پناه و دفع صبرهم دم توست، صبرهم یک دم خوشی است، صبرپس لقمان فرموده است که 

د بکند که در کند و خودش را متقاعصبرنکند، سئوالپس هر کسی بخواهد لقمان بشود باید . کننده غمها است

.و ذهن و عجله و اینها نیست و اگر بطور یقین به آنجا رسید لباسش هم درست شدهسئوال
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باز . کردن باز بداریمسئوالتواند بوسیلۀ زندگی بافته بشود اگر ما خودمان را از میپس لباس حضور ما فوراً

دارم ولی حاال جلو سئوالنم وسوسه کسئوالخواهم میکردن این نیست که به اصطالح منسئوالداشتن از 

. نکنیدسئوالنیست و سئوالشما باید آرام باشید و بدانید که در . نه این فایده ندارد. امخودم را بزور گرفته

.کندمیذهن را تقویتسئوال

بخوانآگهراوالعصرآخر****فالناي کردقرینحقباراصبر

پس الزم است که بخش پایانی سوره والعصر را . را مقارن با حق کرده استصبراي فالنی، حق تعالی، 

آگاهانه بخوانی

با خدا یک جا آمده، یعنی صبردر قرآن در آخر سوره والعصر : گوید کهمیکند ارزشش رامیرا توصیفصبردارد 

رد خالصه با خدا نزدیکی داصبرداشته باشد، هر کسی صبرهر کسی بخواهد به خداییت خودش زنده بشود باید 

است خدا هست، هر جا خدا صبرهر کجا . دارد و قرین است، و این دو تا باهم هماهنگی دارند و نسبت دارند

:و تو برو آخر سوره والعصر را خوب بخوان. هم هستصبرهست 

1، آیه )103(قرآن کریم، سوره العصر

﴾1﴿والْعصرِ 

) 1(سوگند به عصر

.این لحظه و تکرارش خیلی مفید استیعنی سوگند به 

﴾2﴿إِنَّ الْإِنسانَ لَفی خُسرٍ 

)2.(که آدمی در زیانکاري است

را از خودتان بکنید که آدمی که من باشم من چه جوري در زیانکاري هستم، من چه جوري به سئوالشما این 

مرکزتان باشد این به خود شما و دیگران دانید من ذهنی تان وقتیمیالبته شما. زنممیخودم و به دیگران لطمه

زنند به خودشان و میپس انسانها ضرر! و این آیه سومش است که گفت برو اینجا را درست بخوان. زندمیضرر

دیگران

ْبِر  الَِحاِت َوَتَواَصْوا بِاْلَحقِّ َوَتَواَصْوا بِالصَّ ﴾٣﴿إِالَّ الَِّذیَن آَمُنوا َوَعِملُوا الصَّ
)3.(که ایمان آوردند و کارهاي نیک کردند و یکدیگر را به حق و صبر سفارش کردندمگر آنها 

نیک کردند،اند و کارهاي ایمان آوردند یعنی موازي شدند به وحدت رسیدند و با او یکی شدند تسلیم شده
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ما در این لحظه ریزد به عمل میشودمیوقتی خرد زندگی از ما بیان. کندمیکارهاي نیک کارهایی است که او

و این انسانها، انسانهاي دیگر . دانید شمامیتواند بکندنمیکار نیک را من ذهنی. شودمیهوشیارانه آن کار نیک

است حق هم هست، یعنی خدا هم صبرگوید ببینید که هر جا که میپس. کنندمیسفارشصبررا به حق و 

به صبررسند همدیگر را به میبلی چرا که انسانها به هم که. فقط همین یک کار را بکنیم شاید کافی باشد. هست

و این مستلزم . حق سفارش کنند، به حق سفارش کردن معادل ارتعاش در آوردن زندگی در انسانهاي دیگر است

.این است که شما به زندگی زنده شده باشید

ندید آدمصبرهمچوکیمیایی****آفریدحقکیمیاهزارانصد

د زیادي کیمیا آفریده خدا، هیچ کیمیایی که بتوانیم بزنیم به مس انسان یعنی من ذهنی انسان تبدیل به طال تعدا

پس یکی از خاصیتهاي لقمان که شما باشید این . بشود یعنی تبدیل به حضور بشود، تا حاال وجود نداشته است

شود و چه کار کنم که حضورم میرستکنید که این حضور چه جوري دنمیهمسئوالکنید و میصبراست که 

. خوانید تا کار درست بشودمیو موالنا را. فقط تسلیم بشوید. زیاد بشود

کند میدر این چند تا بیت موالنا اشاره. این قسمت بخوانم مربوط به لقمان استاما اجازه بدهید دو سه بیت هم از

امیر تو باید بهتر از اي گوید کهمیو عارف به او! من بخواهگوید که چیزي ازمیبه اینکه یک امیري به یک عارفی

خواهم و احتیاجی ندارم، براي این که دو تا نمیمن چیزي از تو! خواهیمیاین بلد باشی که از من همچون کاري را

نه، : گویدمی!کنیمیگوید نه تو اشتباهمیو خواجه. از نوکرهاي بنده که بسیار هم پست هستند امیر تو هستند

. براي من خشم و شهوت ذلیل شده و آنها بنده من هستند، در فرمان من هستند، ولی آنها مسلط به تو هستند

1462بیت ،30بخشدوم،دفترمعنوي،مثنويمولوي،

رالقمانزیرکیلقمان،خواجۀکردنامتحان

بود؟چاالكبندگیدرشبوروز****بودپاكبندةکهرالقمانکهنه

چاالك بود ناظرحضورش پس لقمان بندة پاك بود وهمیشه بنده خدا بود در موازي شدن با زندگی در این لحظه،

. بود

خویشفرزندانزدیديبهترش****پیشکار،درداشتیمیاش خواجه
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. دانستمیانداخت و از فرزندان خودش بهترمیمی گوید خواجه در کارها او را پیش

بودآزادهواازو،بودخواجه*****بودزادبندهگرچهلقمانزانک

زاد بود، ولی گوید گرچه لقمان بندهمی.اگر یادتان باشد در تیتر گفت که یوسف و لقمان هر دو بندة زر خرید بودند

: حاال منظور من بعد از این است که شما ببینید. خودش آقا بود و از هواي نفس آزاد شده بود

کُندرخواستمنزبخششازچیزي**سخُناندرراشیخشاهیگفت

شاهی به شیخی گفت که به من بگو که به تو چی ببخشم؟ 

آبرترزینمرا؟گوییچنینکه****تو رامرنایدشرمشه،اي گفت

. بهتر از این باید حرف بزنی. زنی، تو باید بهتر از این باشیمیشاه حیا کن، که به من این حرف رااي :گفت

امیروحاکمان اندتوبردووآن****حقیرایشانودارمبندهدومن

. حقیري هستند ولی هر دو اینها بر تو امیر و حاکم هستندهاي می گوید من دو تا بنده دارم و بنده

شهوت استدیگر،و،خشمیکآن،:گفت***زَلَّت استایناند؟چهدوآن:شهگفت

گفت یکی از آنها خشم است و دیگري )زلَت یعنی لغزش( کنی،میگوید که نه آنها چی هستند؟ اشتباهمیشاه

دهد که لقمان به خشم و شهوتش چیره بوده بر عکس من میپس اشاره به لقمان در آن تیتر نشان. شهوت است

.ذهنی

بازغ استنورشخورشید،ومهبی****فارغ استهیشازکودانآنشاه

خواهد نمیخواهد خودش را نشان بدهد،نمیشاه کسی است که از نیاز به شاهی این جهان فارغ است، یعنی

شاه کسی است که قدرت معنوي دارد و قدرت معنوي جهان را . خواهد کنترل کند شاه آن استنمیمسلط باشد،

وقتی هشاید ماه و خورشید اشاره دارد به ابراهیم که دید. رش بدون ماه و خورشید تابان استو نو. کندمیاداره

. نور ستاره افول کرد گفت من افول کنندگان را دوست ندارم

بدون این که ما از بیرون تایید ،یعنی بدون نور چیزهاي افول کننده و گذرا، یعنی بدون این که از آنها نور بگیرد

ما داریم .یعنی تو شاه نیستی.شاه آن هست،بگیرم یا روشنایی بگیریم با ذهن چیزها را ببینیم، نورش تابان است

تفاوت من ذهنی و شاه اصلی را، االن من ذهنی مسلط است و اگر شما به اندازه کافی هوشیار باشید از من ذهنی 
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کنید یا سئوالمن ذهنی اگر شما را وسوسه کند . ه شما بدهد، و این لقمان بودن استچیزي بخواهیدنمیتان

گویید حرص را این که یک چیزي را بدست میشما. شما لقمان هستید. دهیدنمیتوقع داشته باشید شما تن

. بیاورم توش زندگی هست ترك کردم، و خشم هم ندارم

گویید من این رامیکه شما. آیدمیها و این انتظار از هم هویت شدگیخشم از انتظار انسان از جهان مادي است 

خواهم که زندگی به من بدهد ولی شما یقین کردید که زندگی در بیرون نیست در هم هویت شدگیها نیست، می

اگر شاه شما هستید . نورتان تابان است) ماه و خورشید سمبل چیزهاي آفل است( بنابراین بدون ماه و خورشید 

. لی اگر به ماه و خورشید بیرونی احتیاج دارید که آفلند، نه نیستید.نورتان تابان است

عَدوستهستیباکهدارداوهستی***اوستذاتخمزن،کهداردآنخمزن

این من.شود ذات ما، ذات لقمان، ذات شما انبار استمیمی گوید انبار ان کسی دارد که انبار ذات اوست، معلوم

اصلی ما باید، امروز گفت تو گردونی، آسمانی، این قبا را بشکاف بیرون، همین که بشکافد آسمان بشود مخزن 

. شود درست کردمیمخزن یعنی انبار همه امکانات، باشد همه چیز. است

هستی او دارد، این هستی اولی هستی خوب است، آن کسی زندگی دارد ان کسی وجود دارد که با هستی من 

.کندنمیکند درستمیدشمن است نه این که ستیزه. هنی یا هستی در ذهن دشمن استذ

ما هم لقمانیم هر جا حس هویت در ذهن ایجاد شد ما آن را بیاندازیم، هر شود ما از لقمان یاد بگیریم چونمیپس

بر ،اساس یک وجود دروغینشویم برمیچون داریم بلند. توانید بنشینیدمیفوراً،شویدمیجا دیدید شما بلند

تا خدا زره ،پرسدنمی،کندمیصبرخوب پس لقمان .اساس هم هویت شدگی بر اساس خصوصیات این جهانی

. حضور را ببافد

ذهنی دیگر گفت هاي شما هم همینطور، همینطور شما بنده موازي با خدا هستید، و اگر شاه من ذهنی شما، من

تو .بهش بگو عقلت بهتر برسد من چیزي احتیاج ندارم از تو. خواهیمنمیما چیزيگوییممیچیزي از من بخواهید

کنی، این خشم و شهوت را من بندة خودم کردم و من با هر جور هستی در ذهن میبر اساس خشم و شهوت کار

تا حاال . باشدخواهم مخزن اصلی خدا مال من میاندازممی.دانم من آن نیستممیکنم ولینمیمخالفم، ستیزه

دانستم میدانستم سرمایهمیمخزن من بود، این را مخزنها انبار زباله دانی ذهن پر از درد و هم هویت شدگی

.ولی االن فهمیدم مخزن جاي دیگري است
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خوانم اینها بسیار مفیدند وقتی باهم خوانده میخوانم در عین حال کهمییک مطلبی را هم راجع به لقمان سریع

:گوید کهمی.بشود

1951مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

فَتَعرَّ ضُوا لَها'در بیان این حدیث که انَّ لرَبِّکُم فی اَیامِ دهرِکُم نَفَحات اَال-98بخش 

.خوشبویی دارد، پس خود را در معرض آن قرار دهیدهاي همانا خداي شما در طول روزگاران شما، دم

شوید که بوهاي خوش پیغامهاي میست در این قسمت دوباره لقمان آمده بعالوه شما متوجهاین قسمت مهم ا

رسد و باید با موازي بودن با زندگی و پذیرش اتفاق این لحظه راه را باز میخوش لحظه به لحظه به شخص شما

. خوانیم سریعمیبلی اسان است. کنید راه را نباید ببندید

آرد سبقاندرین ایام می****حقهاي گفت پیغامبر که نَفحت

یعنی نسبت به ایام . آیدمیمی گوید رسول فرموده است که بوهاي خوش از آنور از جهان غیب در این ایام بیشتر

. شودمیآید و روز به روز هم بیشترمیگذشته بیشتر شده در این ایام، هنوز هم دارد

در ربایید این چنین نَفحات را****گوش و هش دارید این اوقات را

حواستان جمع باشد، هم منتظر باشید براي این که : گویدمیجلسه گذشته بوده، امروز هم هست،،این هش دارید

آید شما با میاین پیغام. آید و ببینیدمیآید، هم تمرکز داشته باشید روي خودتان فقط، که این پیغاممیپیغام

آید شما یک دفعه میآید، شرابمیآید بوي خوشمیمه بیرونی نبندید راه را، االن پیغامستیزه با تمرکز روي لق

.گیرید آن رانمیرود و شمامیآید ومیرود به یک چیزي در بیرون، آنمیحواستان

خواست جان خبشید و رفتهر که را می******نَفحِه آمد مر مشا را دید و رفت

خواست یعنی هر که را اومیو هر که را. مثل این نسیم از آن طرف، شما را دیده و رفتهمی گوید نَفَسِ خوش آمد

شود که این پیغامها و این میپس معلوم. جان بخشید و رفتخواست و هر چی که خواهنده بود طالب بود می

آید امتحانمیدگیهر لحظه زن. کندمیآید، و امروز هم گفت شما را امتحانمینفسهاي خوش لحظه به لحظه

. شویدمیروید یا به فاصلۀ بین دو تا صندوق زندهمیکند ببیند که شما توي صندوقمی

اگر دقت کردي، هوش داشتی، گفتی که من از جنس فاصلۀ دو تا صندوق هستم شایسته نیست توي صندوق 

وق بلند شوم و من خودم را خواهم زاییده بشوم توي صندوق، صندوق را بزرگ کنم و براساس صندنمیبروم،
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فهمی توي صندوق نیست، با از میکنی،میصبرکنی، نمیسئوالشوي، مینشان بدهم، در این صورت اُفتاده

بوسیلۀ صندوقها. کنیدنمیبررسیشود رفت به حضور رسید، روش حضور رسیدن رانمیصندوق به صندوق

.عسل تز بنویسید مقاله بنویسید سخنرانی کنید؛ نهفهمید که مزة عسل را بچشید نه اینکه راجع بهمی

تاشتا ازین هم وانمانی، خواجه*****دیگر رسید، آگاه باشۀنَفح

یعنی دو تا تاشخواجه. هستیم، براي این که همه مان یک خواجه داریم و آن هم خداستتاشخواجهما همه مان 

یک پیغام دیگر یک نفس خوش دیگر . هستندتاشخواجهقع همه انسانها در وا. اي که یک صاحب دارندبنده

یادمان . ، لحظه بعد...اگر این را از دست دادي لحظه بعد، لحظه بعد،. رسید تو آگاه باش تا این را از دست ندهی

کنیم و از جنس میگوییم من ذهنی نیستیم، المیکنیم من ذهنی را ومیباشد هر لحظه امروز گفتیم ما انکار

.با پذیرش اتفاق این لحظه با رساندن مقاومت به صفر در این لحظه آگاهانه،شویممیزندگی

رده یافت از وي جنبشیجان م****جانِ آتش یافت زو آتش کُشی

جان آتش یعنی جان من ذهنی که پر از درد است، از این نفخات از این بوهاي خوش از این پیغامها، از این چیزي 

مرده من ذهنی است، مرده که. یعنی دردهاي ما درمان شد. یم چیه، از این شرابها آتش کُشی یافتداننمیکه ما

در من ذهنی ما وقتی دل مادي داریم .مثل یخ است، یک دفعه شروع کرد به جنبیدنیماالن گفتکهجنبیدنمی

دن و تکان خوردن و حس زنده کنیم به زنده شمیمردیم، یک دفعه دل ما از جنس حضور باشد عدم باشد، شروع

.بودن کردن

مرده پوشید از بقاي او قبا****جان ناري یافت از وي انطفا

سوزد، میسوزد که خیلی از جانهاي ما االنمییعنی خاموش شدن، فرو نشستن آتش، جانی که از دردانطفا

مساوي آزادي است، آن حضور یک ناظر شناسایی . کنندمیکند به خاموش شدن، یعنی دردها فروکشمیشروع

جان ناري تان را بشناسید، شما باید هم هویت شدگی با دردها و چیزها را در شما باید. که شناساننده است

خودتان ببینید، و اگر ببینید ناظرش باشید، بکشید عقب فضا را باز کنید دائماً این انرژي درمان بخش دردهاي 

، االن صحبتش را کردیم یواش یواش شما یک قباي حضوررده پوشید از بقاي او قبامو.شما را شفا خواهد داد

دانید که جنس اصلی ما بقاست و جاودانگی است و میو. مانیدمیگذارید کنار و باقیمیپوشید، مردگی رامی

ه به هم وصلکها ببینید در این قصه. کنیم که از جنس جاودانگی هستیممییواش یواش ما داریم شناسایی
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شما نباید بگویید : گویدمیگوید موالنا؟میچی. کنیممیکنیم بر اساس آن تیتر خیلی چیزها را داریم صحبتمی

لحظه به لحظه این بوهاي خوش این انرژي زنده . ام، نهدانم پیر شدم، جوانم، حاال بچهنمیکه فرصت از دست رفت،

.بشویدآید شما بیایید تسلیممیکننده از آنور

و این . امروز صحبت روي تسلیم بود و بگذارید بقا هوشیارانه خودش را به شما نشان بدهد که شما مردنی نیستید

شما باید عیناً بطور یقین تبدیل بشوید و ببینید که مردنی . هم با ذهن نیست که شما استدالل کنید بفهمید

ه خدا به صورت داود زره شما را بافت و شما پوشیدید، شما خواهید پذیرفت وقتی ک. پذیریدنمینیستید آسیب

کند، به شما هیچی برنمیرفتارهاي مردم شما را خشمگین. خواهید دید که حرفهاي مردم روي شما اثر ندارد

کنید، زندگی از طریق شما کارمیکنید کارنمینه که کار. خورد و شما سازنده ترین انسان جهان شدیدنمی

.ترسید دیگرنمیتواند چوب الي چرخ شما بگذارد، براي این که شما به بقاي او زنده شدیدنمیکند، کسیمی

حیوان، نیست اینهاي همچو جنبش****تازگی و جنبش طوبی است این

دانید درخت بهشتی است، در اینجا به معنی این است میمی گوید این جنبش زنده شدن خدا در شماست، طوبی

شوید، این حضور جنبش خود زندگی است خود خداییت است در شما، و میاش که شما به حضور زندهکه یواش یو

جنبشهاي حیوان وقتی در ذهن بودیم .لحظه به لحظه تازه است، جنبش و تازگی شبیه جنبشهاي حیوان نیست

. دمان کهنه بودیمدیدیم چرا ما خومیما کهنگی بود، با باورهاي کهنه با فکرهاي کهنه، آدمها را کهنه

راي این کهب.بینیمنمیبینیم؟میمگر عوض شدن آنها راماشوند؟ در ذهننمیمگر آدمها لحظه به لحظه عوض

جنبشهاي حیوان جنبش کهنگی است و جنبش درد است جنبش باورهاست، حرکت باورها . خودمان ثابت هستیم

فرق همجنبش بادو تااین. ها، اینجا جنبش زندگی استو هویت گرفتن از آنها و جنبیدن بوسیلۀ فکرها و درد

کنید میوقتی شما حس آرامش. بینید که زندگی در شما به جنب و جوش در آمدهمیو شما یواش یواش. دارد

توانید تنها بمانید و میوقتی شما،کنید، توقع نداریدمیکنید، وقتی شما حس کفایتنمیوقتی شما حس نقص

نمی خواهید به یکی .کافی استشماآید برايمیآید و آرامش درونتان که از آنورمیکه از آنورشادي درونتان

آید ولی احتیاجی ندارید براي این که آرامش و شادي و خرد زندگی در مینه اینکه از دیگران بدتان! زنگ بزنید

ن آ.دهدمیرون خودش را نشانشما به جنب و جوش افتاده، و گفت که جعدش را باز کرده و بیانش در بی

کنیم با یکیمیکنیم یک فکرمی، یک خیالبا خیالی جنگشان و صلحشان: جنبشهاي قبلی که گفت
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کنیم یک میکنیم افتخارمی، یک فکربا خیالی نامشان و ننگشان.کنیممیکنیم صلحمییک فکر. جنگیممی

در من ذهنی ما با حیوان فرقی نداریم که االن در . وان استاینها جنبشهاي حی. شویممیکنیم سرافکندهمیفکر

. داستان هالل خواهیم خواند

هاشان آب گردد در زمانزهره****گر در افتد در زمین و آسمان

توانند نمیمی گوید این جنبش یعنی زنده شدن بینهایت خدا در ما و جنبیدن او در زمین و آسمان بیفتد، اینها

و ببینید که این مسئولیتی که به انسان داده شده فقط مال .ترسند از این کارمیروند،میاز بینتحمل کنند و 

هیچ چیز دیگري این . شود هوشیارانه و این مسئولیت ماستمیانسان است که خدا به خودش زنده. انسان است

.تواندنمیپذیرد ونمیتحمل را و این مسئولیت را

.خواندیمبارهااي است کهاین آیهبلی این هم مربوط به 

فَأبینَ اَنْ یحملْنَها: باز خوان****منتَهاخود ز بیمِ این دمِ بی

زدندتنآنحملازآسمانوزمینخدا،امانتونهایتبىدمِهمینبیمازیعنى

چیزىهیچانسان،ازغیربپذیردلحظهایندررازندگىبهشدنزندهمسئولیتتواندنمىدیگرىچیزهیچیعنى

است،اینجاکنمفکراالنکهمعروفآیهآنوبشودزندهخدانهایتبىبههوشیارانهتواندنمى

72آیه،)33(احزابسورهکریم،قرآن

کانَظَلُوماًإِنَّهالْإِنْسانُحملَهاومنْهاأَشْفَقْنَویحملْنَهاأَنْفَأَبینَالْجِبالِوالْأَرضِوالسماواتعلَىالْأَمانَۀَعرَضْنَاإِنَّا

)72(جهولًا

آمیختهوجدحالتوزدندتنآنبرداشتنازآنهاداستیم،عرضهها کوهوزمینوها آسمانبرراامانتماهمانا

)72(. استنادانوستمکاراوبرداشت،راامانتاینانسان. کردندپیدابیمبا

اینکهبراىچرا؟! هستیمنادانوستمکارماکهالبتهواوستبههوشیارانهشدنزندهوعشقامانتامانت،اینکه

بهاىبهرایوسفیتمانرا،خودمانماکه،گفتباشدیادتانتیترآندر. استچقدرکاراینارزشکهفهمیمنمى

ازرامادىدلوکنیمرهاچسبیدیمکهراچیزهایىایناگرکهفهمیمنمىما.بودیمنادانپس. فروختیمناچیز

مىستمخودمانبهبنابراینپس. استارزشمندخیلىاینکهداشتخواهیمخداگونهدلیکبدهیم،دست

کنیممىنگاهجهانبههنوزکهچرا. هاانسانبقیههمهستیمنادانماهمکنیم،مىستمماننوعهمبهکنیم،
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خُوبخیلى. شویمنمىمتوجهراجهاناینبهخودمانآمدنازمقصودو

گرنه از بیمش دلِ کُه خون شدي؟****ورنه خود اَشْفَقْنَ منها چون بدي؟

شد، کی، زمین و آسمان از قبول آن امانت، خوف و بیم داشتند؟نمیانتها خونبیاگر قلب کوه از این دم

دیگرىچیزهریازمینوکوهشد،نمىخوناوترسازکوهدلاگرترسیدند؟مىچراوگرنهکه،گویدمىپس

.دهدمىدستازرااش اصلىخاصیتآنوشودمىمتالشىکندقبولچیزىهر. کردندمىقبولرامسئولیت

. طالستگوییممىهمیشههممااینکهبراىاستمعتبرطال. استآهنهمیشهاینکهبراىاستمعتبرآهنمثالً

ولىطور،همینهمدیگرچیزهرطور،همینهمآسمانطور،همینهمکوه!کهبشودتواندنمىدیگرچیزطال

بهاتفاقاً. رودنمىبینازجنسشوشودمىتبدیلخدابهبدهد،دستازراذهنىمن! نیستذهنىمنانسان،

.رسدمىاش اصلىجنس

اگریعنى.ترسیدندآنازیعنىمنْهااَشْفَقْنَبلى،. استخودمانبهستمکارىونادانىما،موقتجنساینپس

مىامزهرهمنمن،بهبدهیدگفتمىرفتمىخُوبکند،حفظرابودنشآهنبرسد،حضوربهتوانستمىآهن

آندیگربدهمدستازراخودمخاصیتحاالدهم،مىدستازراخودمخاصیتیعنىترکدمىامزهره. ترکد

! دیگرنیستمچیز

چندي درآمد، ره ببستۀلقم****داد دستدوش، دیگر لَونِ این می

شایدگویدمى. باشدانسانیتوانسانبهمربوطباشد،گروهىبهمربوطباشد،ماشخصبهمربوطتواندمىدوش

مندعالقهانسانشد،مىبیانداشتبشود؛بیانخواستمىدیگرجوریکحضوراینتاریخازاىبرههیکدر

الهىخوشبوهاىونَفَحاتآندفعهیککه،افتدمىاتفاقهمماخوددرنهیا.شدبستهراهشوها لقمهبهشد

.دهدمىنشانمابهراخودشلقمهچندتادفعهیکآید،مىداردوآیدمى

بهاالنماصورتهربه.شودمىبستهراهشدفعهیکشویم،مىمندعالقهماوکندمىعلَمذهنىمناین

اىلقمهعجبکهندهدنشانمابهراها لقمهکههستیمذهنمانگرنظارهداریمخردمند،وناظرهوشیارىصورت

.هستیدلقمانشماورفتهبینازاست،کمخشمشولقمانشهوتوحرصکهدانیدمىهمشماو! است



Program # 668گنج حضور668برنامه شماره 

47: صفحه

لقمه برواي وقت لقمان است،****لقمانی گروبهر لقمه، گشته 

. بشویملقمهگرُوتوانیمنمىما، ! گذشتهلقمهوقتببینکهبگوییدتانذهنىمنبه. گوییدمىراهمینشمابلى

یااستپولاست،توجهاست،تأییدذهنىمنلقمهوکندجذبراماتوجهتواندمىکهاستبیرونىچیزهرلقمه

زندهحضور،یعنىلقمان،استلقمانوقتشده،تمامتووقتکن،نگاه: کهگوییممىذهنىمنبه. استچىهر

.کارتدنبالبرولقمهاى،خدابهشدن

از کف لقمان برون آرید خار****این خارخاراي از براي لقمه

وسوسهیعنىراخارخاراینموالناکهکنیدمىتوجه. داردوجودوسوسهاینلقمهیکخاطربهکه،گویدمى

فاصلهاصالً،هاستلقمهبهمربوطصندوق،رویممىمشتاقانهچنانصندوقیکبهصندوقیکازماکهرا،بیرون

مثلیعنى.استاشتیاقبهشبیهانگار. داردوجودمادراضطراباینووسوسهاینوبندیممىراصندوقدوتا

یعنى.هالقمهخاطربهدیگرصندوقیکتوىبپریمصندوقیکازماکه،مابهگذردمىخوشخیلىواقعاًاینکه

.استلقمهیکدهدمىنشانکهچیزىآنذهنى،منکل

سردرلحظههرکهبینیدمىلحظه،بهلحظهجهانبهرفتنبهعالقهاینوحرصاینوسوسه،ایناضطراب،اینو

میلهىماکهحالتىآنگویدمىدهد،مىوسوسهمعنىدهد،مىاضطرابمعنىهمباخارتادویعنىخارخارما

نکنیمفکراگرکهکنیممىحسمااینکهمثل. کشدمىجهانبشویم،ساکنتوانیمنمىجهان،بهبرویمداریم

!رودمىبینازچیزهمهدیگرجهان،شودمىفَیکونکنُیامیریممى

نظمکهدانیدنمىمگر!طور؟همینهمشمامادىقسمتبهشما،بهبدهدسامانزندگى،نظمکهنشدقرارمگر

ذهنىمننظمِکهشودمىسببخارخاراینوصندوقبهصندوقازکهدانیدنمىمگر! است؟پوسیدهذهنىمن

! شما؟ندیدراخارخارایندردهاىمگر!بشود؟غالب

ورفتهفروآدمدستبهکهماندمىخارىیکاینمثلگویدمى. بیاوریدبیرونراخارلقمانکفازکهگویدمى

بهرفتمىوقتىخارکهدانیدمى.استچیزىاینجااستمعلومکند،مىچیزهىکند،فراموششتواندنمىآدم

آنو.منبهدهدمىعذابهىبیاورمدرراخاراینآى: گفتمى. بنشیندتوانستنمىآدم،پاىبهیاآدمدست

خودشوماستتوجهىبىازاینکهگویدمىوشودنمىدیدهبروى،دنبالشخواهىمىکهراخاراینموقع

.گویدمىاالن
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نیستلیکتان از حرص، آن تمییز***ش نیز نیستدر کف او خار و، سایه

لقمانتوانیممىهستیم،زندگىجنسازهستیم،لقمانهمهماپس،لقمانکفدرکهگویدمى، اثر: یعنىسایه

خبرچهاینجاهىکه،دارداضطرابوشودمىوسوسهورفتهفروخاریکپایشحاالیادستکفدربشویم،

مىبیاروم،درمنکجاستخارکنیدنگاهبگویداگرشودنمىدیدههماثرششود،نمىهمدیدهو!اینها؟واست

. بودشهوتقسمتآندرکهداریمحرصبسازوکندپیداتواندنمىراخارآدم،رودمىعوضىجاىبهبینید

کند،مىزیادتررازندگىاینکهبراىبهتربیشترچههرگوییممىاینکهیعنى،حرص

. استرفتهماازتشخیصیعنىتمییزآنبرویم،وسوسهوصندوقآنبهصندوقاینازکهداریمعالقهمابساز

مننامبهاىباشندهیکسلطهدرکهدانندنمىمردمازخیلى.دستمانکفبهرفتهخاریککهدانیممىولى

را،کارایننکنندتوانندنمىندارند،خودشانازاختیارىوهستندکندمىفکردائماًواستکنندهفکرکهذهنى

آنبهفکراینازاینکهنه. استآرامششانطبیعىحالت.نیستشانطبیعىحالتاینکهدانندنمى.دانندنمى

تندبا.استخوبکردنفکرتندتندکنندمىفکر.کنندمىفکرتندتند.تندتندفکرآنبهفکر،آنبهفکر،

دردتندتندفکرهایمان،درشویممىگمتندترما. شودنمىحلمسئلهشود،مىترقوىمسئلهکردنفکرتند

.کنیممىایجاد

اي نادیدهبسوکورنانبسزآنکه****اي دیدهخُرماکهراآندان،خار

راایندهد،مىوسوسهدهد،مىاضطرابتوبهوبهشاىچسبیدهاى،دیدهخرماکهراچیزىآنکهگویدمى

نانفکربهبسازاست،کردهکوررامانانیعنىکورنان. هستیمکورنانمااینکهبراى.ندانخرمابدانخار

نبود،کورنان لقمانکنیم،مىمطالعهرالقمانخاصیتداریمپس.هستیمبدیدنَدیدوشدیمکورهستیم

کنیدمىفکروچسبیدیدبهشکهچیزهایىآننکند. دیدنمىخرماهمراخارشد،نمىهموسوسه

.استخاراینهااست،شیریناست،عسلخرماست،

خواهددرداینو!استخارایناست،شیرینخیلىاینگوییدمىشمااینکهولوچسبیدیدبهشکهراچیزىهر

استاینشبیهاینهاازکدامهروبودن،فکرشدریعنىبودنیادشدروبودخواهدیادتهمیشهاینوداشت

.مسلسلبیاید؛فکرازبعدفکربگوییمکه
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سواراُشتربرینزادي،مصطفی*****خارخواروجوداینآمداُشتر

زادهمصطفىاى؛زادهمصطفىوذهنىمنهمینیعنى، استاُشترمثلخاربهمندعالقهوجوداینکهگویدمى

االندانیدمىشما. استسوارشتراینبرباشد،لقمانباشد،مااصلباشیم،ماکهخدازادهیکیعنىاینجادر

بشود،جارىذهنىمنایننظماگر! کنیدجمعراحواستانواستخاربهمندعالقهکههستیدشترىیکسوار

.بیندمىعسلهمراخارواستخاربهمندعالقهشتراین

رستگُلزارصدتودرنسیمشکز****توستپشتبرگُلیتَنگاُشترا،

گل،بارِایننسیمازکهاست،تَنگ! هانیستتُنگ. بار: یعنىتَنگ. توستپشتبرگُلىبارِیکشتر،اى: گویدمى

وهستیمگلباریکمثلوسواریمذهنىمنروىباشیم،لقمانکهمااینکهیعنى.رستخواهدگلزارهزارصد

.کنیمدرستکهشاءاهللانکه،فعالً. کنیمدرستگلستانهزارصدتوانیممى

؟ریگمردهخارِزچینیگُلچهتا****ریگواستمغیالنسويِتو،میلِ

سوىبهمانمیلمااست،امکاناتهمهفضاىفضااینوبشویمزندهخدانهایتبىبهتوانیممىماکهحالىدر

.کندمىرشدصحرادرریگستان،درکهاستخارىدرخت: مغیالن.استمغیالنخار

بعضىاینگویدمىکنیم؛کارىهرکه،ماذهنىمن،هستیممندعالقهورویممىدردهایىسوىبهمایعنى

خارِاینازکهگویدمىبلى،.رودمىفروآدمپاىبهوباالستخارشیکاُفتدمىزمینجورهرکهاستخارها

مىگلىچهماکهکنیدمىفکرشماچید؟خواهىگلىچهتاخارواینجادرپستیعنىریگمرده،ریگمرده

!بچینیم؟جهاناینازذهنىمنباتوانیم

رویشماکهشترىهستیم،سوارشتراینبراست،برگزیدهنورمصطفى. ایمزادهخدایعنىایمزادهمصطفىما

مى.بینیممىعسلها موقعبعضىماراخار. رودمىفروماپاىبهخاراینوداردخاربهمندعالقههستیمسوار

بهذهنىمننظموزندگىجوراینکه،دارداینبههماشارهشایدریگمردهالبتهوریگمردهخارِاینازگوید

.استرسیدهارث

خانوادهازماکه.خودتانشخصدرتان،خانوادهدرکنید،پارهراپیوستگىاینبایدشماشخصجایىیک

.ایدکردهشماازبرخىاینکهکما. کنیمبرقرارراعشقنظموبچینیمبرراذهنىمننظممخصوصاً،
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؟کووکوگلستانکینگوییچند****کوبهکوازطلبزینبگَشتهاي

مىچقدر. نکنیمجستجوذهنمانباشدقراررا،گلستاناینکندمىجستجوذهنتباکهکسىاى: کهگویدمى

.نکنیمسئوالکه دادیادمابهلقمانامروز.گردىمىدنبالشذهنتبابراي این کهکو؟وکوگلستاناینگویى

مابرسیم؟بهشتوانیممىجورىچهمااست؟چىحضورکهبفرماییدخُوبکهاستاینها سئوالاینازیکى

آن! نکنفکرىجستجوىتوگفتمابهکهحالىدربرسیم،آنبهتوانیممىفکرىجستجوىباماکنیممىفکر

مىجورىچهراحضورلباسیاراجنگلباسکهبدهدتوضیحداوودخواستنمى. کردنمىفکرىجستجوىهم

.بافدمىچىازبافد،

؟کنیچونجوالناست،تاریکچشم***کُنیبیرونپاخارِکینْ،آنازپیش

براى. استتاریکنرود،بینازبیرونجهانوسوسهواضطراباینونکشىبیرونپایتازراخاراینکهزمانىتا

مىجورىچه. استتاریکتوبراىجهانهمه.تاریکىیعنىصندوقصندوق،آنبهصندوقاینازهىاینکه

.استمشخص! توانىنمىکنى؟جوالنخواهى

نهانگرددهمیخاريسرِدر*****جهاندرنگنجدمیکوآدمی

استنهایتبىجنسازگفتیمخداهستیم،خدانهایتبىمااینکهبراىگنجد،نمىجهاندرکهآدمىگویدمى

تادواینواقعدرانسان،درو. استاوبهشدنزندهوابدىۀلحظاینبهبودنآگاهمعنىبهابدیت. استابدیتو

. نهایتبىیکىابدیتیکىبشود؛زندهخداخاصیتتادوبهکهشودمىانسانوقتىانسان. داردوجودخاصیت

یعنى. استشدهجاذهنىمنخارسرِدراما. شودمىجااودرجهان. گنجدنمىجهاندربشودنهایتبىوقتى

! استمشخص. کندمحدودبیاوردرامانهایتبىاینوکندوسوسهراماچیزىیکبهچسبیدنیکاستکافى

بهوبدهیمتوضیحخُردهیکتوانستیمرالقمانکهامیدوارمبخوانیم،هاللقصهازهمبیتچندبدهیداجازهبلى

.خوردشمادرد

ضعف هاللۀبشنو اکنون قص****چون شنیدي بعضی اوصاف بِالل

اینجا ضعیف . می گوید که برخی از اوصاف بالل را در قصه بالل شنیدید حاال قصۀ ضعیف شدن هالل را هم بشنوید

چقدر به من ذهنی کوچک شده بود . مربوط به جسم نیست، بلکه به همین من ذهنی استدهیممیشدن احتمال

. دهدمیو خودش هم توضیح
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خوي بد را بیش کرده بد کُشش*****از بِالل او بیش بود اندر روش

کردن یعنی در سیر و سلوك در روش یعنی در کندن هویتهاي خود از جهان، شناخت هم هویت شدگیها، و آزاد 

یعنی کُشتن، خوي بد عموماً یعنی کُششو.گوید او از بالل بیش بودمیخودش از آنها که دردها باشد و اینها،

خوي من ذهنی، من ذهنی یک نظمی دارد که خوي بد است، و این خوي بد را که امروز با خار هم بیانش کرد، 

.اآزاد کرده بود خودش ر. گوید کُشته بودمیبیشتر از بالل

روي از گوهريسوي سنگی می****تريرو که هر دم پسنه چو تو پس

که هر دم کند،میشود و من ذهنی را حفظمینه مثل تو، حاال تو شما نیستید، هر انسانی که مشمول این بیت

ما گوهریم به اعتبار این که از جنس .رويمیروي، و تو از گوهري سوي سنگیمیروي به قهقرامیعقب عقب

آییم باالخره میشناسیممیهایمان راو هم هویت شدگیکُشیممیوي بد راخزندگی هستیم، وقتی مثل هالل 

گردد، به عقب برمیکند و به عقب برمیولی کسی که هم هویت شدگی را بیشتر.شویم گوهرمیشویممیزادآ

رود به زیر فکر که مرحله درختی است و میود باال و از مرحله فکر برود به حضور،گردد یعنی بجاي این که برمی

.شودمیکند، و آن مرکز مامیشود و درد ایجادمیمرحله حیوانی است در من ذهنی بیشتر گم

را ما در و این کار .دل ما فرض کنید روز به روز سفت تر و سنگ تر بشود، به جاي این که گوهر تابناك حضور باشد

برند میخواهند با من ذهنی با نظم من ذهنی دردهاي من ذهنی را عالج کنند، پیمیبینیم، کسانی کهمیانسان

آورد پایین و ما میبرند به این که فرض کن به مشروبات الکلی یا مواد مخدر، خوب اینها هوشیاري رامیکه یا پناه

دهد میو توضیحي این که ما از این حالت فکر بپریم به باال به حضوربرد به هوشیاري درختی و حیوانی بجامیرا

.این رفتن به عقب را

خواجه از ایام و سالش بر رسید****آنچنان کان خواجه را مهمان رسید

می گوید به خواجه مهمان رسید و خواجه از مهمانش پرسید که سن تو چقدر است؟ 

بازگو و در مدزد و بر شمر****پسراي عمرت چند سال است؟: گفت

گویید از وقتی به حضور رسیدیم زندگیمان میات چقدر است؟ که ما هم به اعتباري بعضی از شماگفت که سن

کند به رشد خوب میات را بگو و بر این معیار گذاشته این صحبت را که وقتی انسان شروعشروع شده، و سن

ده سالگی بهتر از پنج سالگیش است، براي این که در هر چهار . سالگی استمعلوم است دو سالگیش بهتر از یک
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مگر این که فکر کند که رشد نکرده ،اش را پنهان کندو بنابراین لزومی ندارد که انسان سن. کندمیبعد دارد رشد

شما روز به روز آزاد شدن حاال همین را ببرید به جهان معنا ببینیم که براي . و دوران سن و سال کم بهتر بود. است

از هم هویت شدگیها و رفتن به هوشیاري باالتر حضور بهتر است این رشد بهتر است یا عقب عقب رفتن بسوي 

. هوشیاري درختی، که ما از آن مرحله گذر کردیم

اینها یک انسانی باید قرص بخورد، مشروب الکلی بخورد، مواد مخدر بکشد برود به هوشیاري درختی، یا نه از 

باید روي خودش کار کند اینها.آورندمیاجتناب کند و بداند که این هم هویت شدگیها هستند که درد بوجود

آید خودش را در معرض این بوي مینکند هر لحظه بوي خوش و پیغامها از آنورسئوالمثل لقمان، عجله نکند، 

کند و همین طور حرص و شهوت و خشم هم بشناسد، و بداند که صبرنکند، سئوالو خوش ایزدي قرار بدهد

.خالصه تا برود به مرحلۀ باالتر هوشیاري حضور از این هوشیاري فکري جسمیاینها بنده ما هستند،

این همه مسئله دارد، این را ما حاال برویم زیر این؟ یا برویم باال؟ شما خالصه ما باید هوشیاري جسمی حاال خودش

گوید میخوب این را تمثیل زده موالنا این که یک مهمانی آمده اینجا، حاال در اصل ما مهمان خدا هستیم،. دبگویی

پنهان مکن،! گوید راستش را بگومیچند سالت است؟

برادرخواندهاي یا که پانزده،****هجده هفده یا خود شانزده: گفت

. آمدمییعنی داشت عقب عقب. برادرخواندهاي پانزده استفده یا شاید هم شانزده یا نه گفت سن من هیجده ه

کنید میحاال سئوال این است که آیا شخص شما حس. کردمیکرد به قهقرا میلنمییعنی به رشدش افتخار

اشتباه روید یا بسوي گوهري؟میآیید؟ بسوي سنگیمیروید یا پایینمیکه بلحاظ معنوي شما دارید باال

امروزه با اطالعاتی که انسانهایی مثل موالنا در اختیار ما. جمعاً در طول سالیان بسوي سنگی رفتیمکردیم ما 

دانیم که دل سنگ انسان یا به سنگی میشناسیم،میما سنگی بودن راها،گذارند درست همین جور قصهمی

. رفتن اینها یاي مصدري هستند یعنی مثل سنگ بودن، گوهر بودن

ن اشتباه بوده و بشر غلو کرده و خیلی زیاده روي کرده در سنگ بودن و در این سنگ بودن در سنگ بود

کینه چیز بدي است و در همه انسانها هست، خوب این که . کثیفی هم هست مثل کینه، مثل رنجشهاي هوشیاري

س ما عقب عقب داریمپ. توانیم از حیوان و درخت کمتر باشیمنمیاز هوشیاري حیوانی هم بدتر است که، ما که

آید پایین، میراستش را بگوید یواش یواش داردام استرویم مثل اینجا، عوض اینکه بگوید من هیجده سالمی
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. گیرد که شما مقایسه کنید این را با رشد معنویتانمیو موالنا ایراد

رو تا به بطن مادرتباز می*****خیره سرتاي واپس واپس: گفت

، امکان دانید امکان نداردمیکه.تو عقب عقب برو و تا بروي به شکم مادرت،احمقاي خیره سر،اي می گوید

ندارد که ما برویم عقب، ما بسوي حیوانیت و نبات بودن نمی توانیم برویم ما راهمان به باالست و شما حساب کنید 

، چقدر مواد مخدر مصرف می شود، چقدر در شبانه روز مثالً چند لیتر مشروب الکلی در جهان مصرف می شود

قرص خواب مصرف می شود، چقدر دارو در اثر بیماریهایی که از همین هم ،قرص اعصاب و مسکن مصرف می شود

و خالصه این نشان می دهد ما به قهقرا رفتیم . هویت شدگیها و ایجاد درد در انسانها پدید آمده مصرف می شود

. باال نمی رویمما به . عقب می رویمیعنی به 

. حاال اجازه بدهید این هم سریع بخوانیم یک چیزي از هالل خوانده باشیم

1118مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 

حکایت در تقریر همین سخن-33بخش 

را بگیررو آن اسپِ اَشهب: گفت****آن یکی اسپی طلب کرد از امیر

اسب سیاه و سفید اَشهبیکی از امیري اسب طلب کرد امیر گفت برو این اسب به اصطالح سیاه و سفید را بگیر، 

یعنی . که سفیدي اش بیشتر است و نشانگر من ذهنی ماست که در من ذهنی سفیدي بیشتر از سیاهی است

موسی را این تنش بود که وضیح می دهد حقیقتاً االن ما در ذهن توان فهمیدن این چیزها را داریم، و در پایین ت

. یعنی همین قدر که ما گفتگو می کنیم می فهمیم کافی است. که رساند به آن جایگاه و ما را هم می تواند برساند

ولی این اسب ناجور است همین من ذهنی، . خوب است و می توانیم عمل کنیم

است و بس حرونرواو واپس: گفت****چون؟: آن را من نخواهم، گفت: گفت

امیر گفت واسه چی نمی خواهی؟ گفت براي اینکه این عقب عقب . و آن فرد گفت که من این اسب را نمی خواهم

پس این من ذهنی ما عقب عقب می رود، بسیار هم سرکش است، یعنی حرف گوش . بسیار سرکش استومی رود

ا بدانید که ما سرکشیم، ما حرف را به اسانی قبول نمی اداره کنید، شمشمااین حرونی من ذهنی را باید. نمی دهد

مقاومت . من در طول این برنامه ها دیدم آدمهایی هستند یک چیز را می شنوند ده سال بعد قبول می کنند. کنیم

بابا همان اول برو قبول کن دیگر، چرا وقت را تلف . طوري غرور نمی گذارددارند، می دانند هم درست است همین
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من نمی خواهم نمی : حرون است سرکش است حتما باید بلند شود بگوید.نی فرصت را از دست می دهیمی ک

چرا نمی شود؟ . شود

دمّش را به سوي خانه کن: گفت****رود او سوي بنسخت پس پس می

فت حاال که گ. این اسبی که تو می خواهی به من بدهی این عقب عقب می رود، بجاي اینکه جلو برودکهگفت

تو دمش را بسوي خانه کن، چون عقب عقب می ،مگر نمی رود عقب!  اینطور شد تو بیا دمش را به سمت خانه کُن

االن خودش توضیح می دهد یعنی چی؟! رود به خانه می رسی

زین سبب پس پس رود آن خودپرست****دمِّ این اُستورِ نفست شهوت است

که االن خواندیم، دمش شهوت است، یعنی عالقه انسان به چیز . شهوت استتو می گوید دم این چهارپاي نفس

یعنی تا زمانی که ما . و از آن زندگی بگیرد، براي همین این خودپرست عقب عقب می رود. مادي که مرکزش بکند

ن برقرار شود تسلیم نمی شویم و مقداري هوشیاري حضور پیدا بکنیم، اگر اختیار را بدهیم به من ذهنی و نظم آ

:به سنگی می رود، حاال یک پیشنهادي می کند موالنا. آن عقب عقب می رود

اي مبدّل شهوت عقبیش کن****شهوت او را که دم آمد ز بن

می گوید عالقه او را که در اصل پس رو است اي تبدیل کننده، تبدیل کننده می تواند خدا باشد می تواند آن 

پس بنابراین این عالقه من ذهنی را تو عالقه . کنبشهوت عقبی قسمت هوشیاري شما باشد که هوشیار شده،  

، با هم هویت شدگی ها بر گردان به هر چی داريخودت را هوشیارانه برگردان همان عالقه را مثالً به پول داري به 

یعنی حضور بکن، یعنی فضاي یکتایی بکن، یعنی نگه داشتن توجه روي . ، یعنی آخرت بکنکنبشهوت عقبی 

:دارد خودش توضیح می دهد. خودت بکن، نگذار توجهت برود

سر کُنَد آن شهوت از عقل شریف****چون ببندي شهوتش را از رغیف

می گوید اگر شهوت او را عالقه او را به قرص نان ببندي و بطور قطع و یقین قبول کنی که . یعنی قرص نانرغیف

این زندگی از بیرون نمی آید از قرص نان و چیزهاي شبیه آن نمی آید، قرص نان سمبل چیزهاي بیرون، این عالقه 

اگر آن را ببندید نیرو بر می گردد این توجه می کنید می گوید. از عقل شریف یعنی خرد زندگی رو می کند

.طرفی
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سر کند قوت ز شاخ نیکبخت*****چو شاخی که ببرّي از درختهم

حاال یک شاخی داریم که خشک به درد ما نمی خورد و یک شاخی داریم که می خواهد رشد کند شما این شاخ بد 

اش من اش حضور است، یکیما دو تا شاخه داریم یکی. را ببر، تا تمام نیرو برود به این شاخ که نیکبخت است

. شاخه حضور، که ساده استشما این یکی را که می بندید تمام انرژي می رود به سوي. ذهنی است

گر رود پس پس، رود تا مکتَنَف****چونکه کردي دمِّ او را آن طرف

یعنی فضاي یکتایی، البته به معنی پناهکاه، منزل، مقصد، ولی چون مقصد ما فضاي یکتایی است در اینجا مکتَنَف

ردي، این که پس پس خواهد رفت، پس پس می گوید وقتی دم او را به طرف فضاي یکتایی ک. آن معنی را می دهد

.    می رود تا فضاي یکتایی

رو، نه حرونی را گرونه سپس*****روحبّذا اسپانِ رامِ پیش

اسب شما چه . خوشا به حال اسبانی که پیش پیش می روند و عقب نمی روند و حرون نیستند، سرکش نیستند

ی می رود به سوي فضاي یکتایی می رود؟ یا شما ناآگاه هستید او جوري است؟ اسب شما هوشیارانه بسوي زندگ

.  دارد عقب عقب می رود سوي سنگی، شما توانستید آن شاخ بد را ببرید تا نیروي شما از شاخ خوب رشد کند

تا به بحرَینَش چو پهناي گلیم*****رو چون جسم موسیِّ کَلیمگرم

مثل کسی که با عشق و با عالقه و با شور و شوق می رود . گرم رو هستیم،و این اسب سواران یا این اسبان یا ما

می گوید اگر ما با اشتیاق برویم این زمانی که طول می کشد موسی، که بسوي کجا می رفت؟ به تقاطع دو تا بحر، 

طول بکشد اگر ما ولی می تواند هزاران سال . مان تا به حضور زنده بشویم به اندازة پهناي یک گلیم استاز تصمیم

.گرم رو نباشیم، اگر متوجه نباشیم که من ذهنی پس پس می رود

هر چیزي را من ذهنی دزدیده مثالً . خیلی ها با من ذهنی می خواهند به حضور برسند، بشریت به این تله افتاده

نتیجه پس پس می روند فکر می باورها را، گرفته انسانها را با آنها هم هویت کرده، آنها را مرکزشان قرار داده در 

و این مربوط . دلشان بسوي سنگی می رود فکر می کنند دلشان بسوي گوهري می رود. کنند پیش پیش می روند

:به یک آیه قرآن است
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60، آیه )18(قرآن کریم، سوره کهف

ٰى أَْبلَُغ َمْجَمَع اْلَبْحَریْ  ِن أَْو أَْمِضَي ُحقًُباَوإِْذ َقالَ ُموَسٰى لَِفَتاهُ َال أَْبَرُح َحتَّ

تا به محل ] دست از طلب ندارم[پیوسته خواهم رفت و : خود گفت] همراه[ آنگاه که موسی به جوان] یاد آر[و 

.را بپیمایم] دراز[هر چند که روزگارانی . تالقی دو دریا برسم

د، که من پیوسته یعنی بسیار این خیلی جالب است، می گوید به یاد بیار آنگاه که موسی گفت به همراه جوان خو

متعهدم لحظه به لحظه خواهم  رفت، و به هیچ وجه نمی نشینم، دست از طلب نمی دارم تا به محل تالقی دو تا 

. دریا برسم

موسی می خواهد به اینجا . محل تالقی دو تا دریا یکی دریاي هوشیاري جسمی است ذهن است، یکی حضور

نشانگر این است که فقط ،شما اگر محل تقاطع دو دریا را ببینید. اینجا برسیمچرا؟ ما هم می خواهیم به. برسد

و در آنجا خضر را . دریاي عدم دریاي هوشیاري حضور را هم می شناسید. هوشیاري جسمی را نمی شناسید

. اش را قبالً خواندیمقصه. خضر یعنی تبدیل شدن به زندگی جاودانه. مالقات خواهید کرد

ینها یک ماهی داشتند، آمدند رسیدند آنجا می خواستند روي تخته سنگی خالصه استراحت کنند، می دانید ا

استراحت کردند و ماهی یادشان رفت، و ماهی هم آن حضورشان بود، دوباره که کمی غافل شدند رفتند گفت یک 

ده شد و پرید توي دریا و راه جایی بیا ماهی را بخوریم و آن جوان گفت این ماهی وقتی که باران آمد از آسمان زن

.و این سمبل زنده شدن او به زندگی جاودانه بود. اقیانوس را پیش گرفت

اگر شما با شوق و شور بروید این زمانی که : به هر حال پیوستگی رفتن و ادامه دادن را نشان می دهد که می گوید

نمی کنید و سئوالد لقمان خواندیم که شما امروز هم در مور. خیلی کوتاه می شودزیاد طول می کشد براي شما 

. می کنیدصبر

که بکرد او عزم در سیرانِ حب****هست هفتصدساله راه آن حقُب

.خضر در نوردد راهی هفتصد ساله بود، آن راه دور و درازي که موسی تصمیم گرفت به عشق دیدار

این می : ، در این مورد حضور هست می گویدانجام شودیعنی دوره و زمانی که طول می کشد یک چیزيحقُب

ولی او در جستجوي معشوقش در . تواند هفتصد سال طول بکشد یعنی خیلی طول بکشد، زمان به حضور رسیدن

. را به اندازه گلیم می کنیدهفتصدسالهیعنی راه. جستجوي خضر چون با شور و شوق می رفت به اندازة گلیم شد

.شود اگر همه چیز را بدانید و عمل کنیدخیلی کوتاه می 
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سیرِ جانش تا به علّیین بود****همت سیرِ تنش چون این بود

.در جایی که همت سیر جسمانی موسی این گونه باشد، سیر روحانی او مسلماً به اعلی مرتبه قرب می رسد

ي این که موسی هنوز خضر را ندیده بود، اگر همت یا خواست سیر ذهنش همین حالتی که ما داریم این باشد، برا

بنابراین با وجود این که پیغمبر بود دنبال خضر می گشت، . هنوز جاودانگی را نمی شناخت، گرچه که پیغمبر بود

. در هر صورت آن فروتنی هم داشت که ما هم داریم

مالقات کرد آنجا، حاال همت سیر می گوید همت سیر تنش یعنی ذهنش او را رساند به تقاطع دو تا دریا، و خضر را 

اعلی مرتبه قرب. همین بی نهایت خدا که گفتیمعلّیینتنش این باشد ببین همت سیر جانش به کجا می رود؟ 

. همین بی نهایت است

خَربطان در پایگه انداختند****شهسواران در سباقت تاختند

.عرصه ایمان و ایقان از دیگران جلو افتادندیعنی پیشتازان . چابکسواران در سبقت پیشی گرفتند

.اما احمقان شکمباره در مرتبه پست دنیوي رحل اقامت افکندند

یعنی کسانی که توانستند خودشان را با شناسایی هم هویت شدگی ها از ذهن آزاد کنند، در پیشی شهسواران

به عبارتی یعنی شما زیر نفوذ . ح اقدام کردندگرفتن از آنهایی که کُند بودند و چسبیده بودند به زمین به اصطال

اند به زمین و حرکت نمی کنند اگر تعداد زیادي من ذهنی اطراف شما هست و اینها چسبیده. جمع نیستید

انسانهاي من ذهنی یا در اینجا از شهسوار نیستند، و اسمش را گذاشته خَربط، خَربط یعنی مرغابی بزرگ و منظور 

.قسمت پایین مجلس ماندند)آن قسمت کفش کنی جاي پایین مجلس(اره، اینها در پایگهگفته احمق و شکمب

.ولی شما که شهسوارید پیشی گرفتید از اینها و رفتید. من هاي ذهنی در ذهن ماندند. یعنی اینها در ذهن ماندند

ما از خودمان بپرسیم ما شهسوار هستیم؟ ما بسوي گوهري می رویم؟ یا به سنگی می رویم؟ روز به روز هم هویت 

لی کسانی وشدگیهایمان را با تعهد و پیوسته می شناسیم؟ آزاد می کنیم و من ذهنی جلوي ما را نمی گیرد؟ 

ر حال دوست دارند در همین من ذهنی هستند که چند روزي روي خودشان کار می کنند بعد رها می کنند به ه

یعنی وضعشان .  اگر هم دردهاي جدید ایجاد نمی کنند، دردهاي قدیمی را می خواهند نگه دارند. باقی بمانند

. تغییر نمی کند
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. اجازه بدهید سه بیت هم براي شما بخوانم جالب است این هم، که این سبقت گرفتن را ما توضیح بدهیم

یب است یک صوفی که خوب البته می ترسید با لشکر رفت به جنگ خوب نه جنگ بلد بود و قصه به این ترت

و آنهایی که شهسوار بودند رفتند جنگیدند با یک سري غنایم . خودش هم ترسو بود نشست توي چادر و نرفت

. که جنگ نکردمبراي این! آمدند، و غنایم را می خواستند تقسیم کنند، و قهر کرد و گفت من غنیمت نمی خواهم

اي که صوفی هستند نه اینکه صوفی سنتی، هر که من ذهنی حاال تا اینجا سمبلیک این است که واقعاً یک عده

. اش را از دست بدهد شبیه  این صوفی استکه هم هویت شدگیاین است و روي خودش کار نمی کند و می ترسد 

.و جا می زند

ه بودند، گفتند یک اسیر داریم تو برو آن را بکُش  که تو هم شریک بلی بهش گفتند لشکریان که غنیمت آورد

چادر که این را بکشد و اینها، خیلی طول مثالًبشوي در غنیمت، و قرار شد ببرد این اسیر را بکُشد، رفت پشت

س کشید و گفتند آقا چی شد پس این نیامد؟ رفتند دیدند که این اسیر که دستهایش بسته بوده که معادل نف

خالصه .اسیر افتاده روي صوفیو ماست، خرخره این صوفی را دارد می جود و خون آمده و صوفی بیهوش شده، 

! آن اسیر را برداشتند حاال کشتند  هر کاري کردند، به صوفی گفتند آقا چی شد پس قرار بود که شما بکشید

خیلی تیز بود من ترسیدم و بیهوش گفتند چه اتفاقی افتاد؟ گفت که چشمهایش که به چشمهاي من نگریست

.شدم

کند میوقتی نگاهآیا شما یک چیزي دارید در بیرون جهان و می خواهید بهش چسبیدید از دست بدهید 

و این اسیر ؟کندمیاصالً تصور این که این را من از دست بدهم این را شما را بیهوش؟رویدمیشما از هوش

.اسیر آن قسمت از من ذهنی شماست که اسیر شما باید باشدو این .جودمیخرخره شما را

کنند، نمیفردوسی استفاده،ذهنی که در اینجا بنام صوفی آمده از غنایم بزرگان مثل موالناهاي و این جور من

. از آن چیزي که بدست آمده از این خرد استفاده کُناقالً شوند، حاال جنگ نکردي نمیشریک

3737تر پنجم، بیت مولوي، مثنوي، دف

ناگهان آمد قَطاریق و وغا****رفت یک صوفی به لشکر در غزا

در میدان جنگ یک دفعه . یک صوفی با لشکر رفت به جنگ، یک دفعه سر و صدا و هیاهوي جنگ پدید آمد

.اینشلوغ پلوغ شد و سر و صدا برخاست، البته ترسید
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فارِسان راندند تا صفّ مصاف****ماند صوفی با بنه و خیمه و ضعاف

و کسانی کهها بنابراین صوفی ترسید و ماند در آن چادر با وسایل و خیمه و انسانهاي ضعیف یعنی آن مریض

پس در این جهان اینطوري . صاف، رفتند جنگیدندتوانستند جنگ بروند، و این اسب سواران رفتند تا صف منمی

و غنایم را گرفتند، غنایم همان حضورشان بود ،هامصاف هم هویت شدگیاي شهسوار رفتند به است، یک عده

.آوردند و البته صوفی توي خیمه ماند، با ان قسمت از لشکریان که ضعیف و مریض بودند

در راندندسابِقُونَ السابِقُون****مثقَالنِ خاك بر جا ماندند

سابِقُونَ و به این جهان و خاك آنها در جا ماندند، آنهایی که چسبیدند یعنی زمین گیر شدگانمثقَالن

.دهممیآیه قرآن است که االن نشانسابِقُونَ السابِقُون،در راندندالسابِقُون

11و 10هاي ، آیه)56(قرآن کریم، سوره واقعه

ابِقُوَن  ابِقُوَن السَّ )١٠(َوالسَّ

.اندآنها که سبقت جسته بودند و اینک پیش افتاده

ُبوَن  ئَِك اْلُمَقرَّ )١١(أُولَٰ

اینان مقرّبانند

پس بدین ترتیب اجازه بدهید برنامه مان را . به تفصیل توضیح دادیم اینان مقربانند611این آیه را در برنامه 

. صحبتمان را تمام کنیم

ایم؟پس سئوالی از خودمان بکنیم که آیا ما به زمین چسبیده

هستیم؟ مثل مار هستیم یا مثل عقاب 

ایم؟ ما به چیزهاي این جهانی چسبیده

. از جمع تقلید نکنیم. کلید این است که ما از اینها تقلید نکنیم. خاك در اینجا جهان مادي است

کنند شما هنوزنمیکنید اگر همسرتان، بچه هایتان دور و برتان کارمیشما که شخصاً روي خودتان کار

د، و انسانهایی که سبقت گرفتند، در واقع سبقت گرفتگان سبقت گرفتند، توانید روي خودتان کار کنیمی

. یعنی به اینها ما باید نگاه کنیم که ما هم بگذاریم برویم

خواهند گوهري را رها کنند بیشتر سنگ بشوند ما از آنها میو اگر کسانی بخواهند هنوز چسبیده به خاك بمانند،

. تقلید نکنیم
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آورد ممکن است شما به این برنامه گوش کنید موقعی که گوشمیجمع فشارکهدانیم میالبته ما

کنید، فردا بروید ببینید که همه دارند یک کارهاي دیگرمیکنید متوجه بشوید که چه اشتباهاتیمی

ابِقُ کنیم؟ و یا فشار رفتارهاي جمع شما را از اینمیگویی ما هم مثل اینها چه فرقمیکنند،می ابِقُونَ السَّ وَن السَّ

باید بگویید که من از جمع تقلیدباز بدارد و شما دوباره به خاك بچسبید، باید ناظر رفتار خودتان باشید، 

. کنمنمی

مبتنی بر یک جاري شدن . حقیقتاً درست استبینید کهمی، و این آموزش هممن پشتم گرم است به موالنا

،بسیار بسیار مفید قرآنیهاي همین طور آن آیه. موالناستخرد از یک انسان بزرگ است که اسمش 

و آن آموزشی که به . یکی استادي که شما دارید هر جا که هستید: شما دو چیز را باید واقعاً چک کنیدکه 

. بینید بر چی متکی استمیاصطالح شما

باشیم ما را هدایتکنیم، در چهارچوب فردوسینمیما اگر در چهارچوب موالنا صحبت کنیم اشتباه

بیاید راجع به موالنا صحبت کند، دو بیت از موالنا یک استادي نباید مثالً، ولی اگر رها کنیم یکدفعه، کندمی

.بخواند بعد شروع کند من ذهنی خودش را بیان کردن

ش را ادامه و اگر همین آموز.کنید دیگر مطمئن هستید این راه درست استمیشما وقتی راه را با موالنا طی

پیوندید شما را منحرف کند و پیوسته گوش بدهید میها که با جمعبدهید و نگذارید من ذهنی تان در آن فاصله

یواش یواش این هفتصد سال یا خواهید دید که مخصوصاً این اشعار را بخوانید و تکرار کنید به این آموزشها، 

مثل موسی شما تقاطع دو دریاي هوشیاري جسمی و شود، میزمان طوالنی به اندازة پهناي یک گلیم

زنده شدن به زندگی جاودانه یعنی به ابدیت و به بینهایت یعنی . بینید و خضر آن جاستمیهوشیاري حضور را

فهمید کهمیروید ومیروید یک ذره آنورمییک ذره اینور.بینیدمیخدا موقعی است که شما این دو تا دریا را

ولی تا زمانی که توي تاریکی هستیم هوشیاري جسمی هستیم، موسی گفت که من . وشیاري وجود داردعیناً این ه

بینید، هنوز در نمیشما اگر تقاطع دو تا دریا راو .، بروم که تقاطع دو دریا را ببینم...باید اینقدر بروم بروم بروم،

.تا برسید به تقاطع این دو دریا!نکنیدسئوال! کنیدصبر!نکنیدسئوال! کنیدصبرتاریکی ذهن هستید

به شرطی که تواند مفید باشدمیمطالبی صحبت شد که بسیارهاللویوسفو لقمانو موسیامروز در قالب 

.، تا ان شاء اهللا در شما جا بیفتداین برنامه را چندین بار گوش بدهید، یادداشت برداریدشما تکرار کنید، 
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