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.کنممیشروعموالناشمسدیواناز3011شمارهغزلباراامروزحضورگنجبرنامهپرسیاحوالوسالمبا

3011شمارةغزلشمس،دیوانمولوي،

پنهانییرهازمرا،آردعربده****روحانییدلبردرون،ازنَفَسیهر

کشد مرا، میمعنوي عربدهمعشوقکاز جهان فرم، ی،گوید که هر لحظه از درون ما، نه از بیرونمیپس موالنا

پس هر . اي که پراز شادي است، مثل یک موج عظیم شادي و آرامش از راه پنهانعربده یعنی نعره مستانه، نعره

آید؟میبراي چی.آیدمیلحظه یک موجی از زندگی و شادي از طرف زندگی به طرف ما

خدا از جنس هوشیاري هستیم، به صورت براي این که بارها خدمتتان عرض کردم ما از جنس بودن از جنس

و در فضاي فکرها با مفهوم چیزهاي بیرونی هم هویت در این جهان ابتدا وارد ذهن شدیمامتداد زندگی آمدیم 

شدیم، چسبیدیم به آنها و فعالً در حالیکه هویت ما خدا گونه است، از جنس خداست، موقتاً و به غلط، هویت 

بیرون هوشیاري جسمی فقط از جهان ر نتیجه هوشیاري جسمی پدید آوردیم و اینو د. ها را پیدا کردیمجسم

بوسیلۀ پنج حس ما و فکرهاي ما آگاه است و ما به عنوان هوشیاري و امتداد خداییت مشغول هیاهوي بیرون 

. هستیم

ین لحظه، فقط بنابراین از این نفس یا از این لحظه که شامل اتفاق این لحظه هست و فضاي بینهایت وسیع ا

هیجانات ما و بطور کلی حال و احوال ما در این ،فکرهاي ما،بینیم و این اتفاق شامل اتفاق بدن مامیاتفاقش را

.شودمیلحظه است که لحظه به لحظه عوض

. استبراي این که توجه ما و تمرکز ما تماماً روي اتفاقات ،رسدنمینعرة مستانه زندگی به گوش ما یا به توجه ما

علی االصول این تصور من ذهنی یا آن بافت ذهنی که در اثر چسبیدن به چیزها در ما بوجود آمده و ما فکر

و این تصور و این استنباط درست نیست که ما از جنس فکر هستیم و هوشیاري . کنیم آن هستیم غلط استمی

. شودنمینعره زندگی شنیده. جسمی باید داشته باشیم

اش را رها کرده و تبدیل شده به شود که مقدار زیادي هوشیاري جسمیمیبه وسیلۀ انسانی شنیدهنعرة زندگی 

دید زندگی است و ما باید در حالی که ،هوشیاري دیگري بنام هوشیاري حضور، هوشیاري حضور دید خداست

فکر بیدار بشویم و دانیم و در خواب فکر هستیم، از این خوابمیجذب فکرها هستیم و خودمان را من ذهنی

شناسیم براي اینکه هوشیاري نمیآید و حاال درونمان را خوبمیمنتها این نعره مستانه از درون ما.بیدار بمانیم
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آید یعنی از طریق سر و صداهاي بیرون و این که همه مردم راجع به اتفاقات نمیجسمی داریم بگوییم که از بیرون

تنباط که زندگی در اتفاقات است و تمام تقریباً آدمها این اخبار و اتفاقات را دنبالاین اس. آیدنمیکنندمیصحبت

شود؟میشود؟ این اتفاق تبدیل به کدام اتفاقمیکنند ببینند که چیمی

اینها تویش زندگی نیست، آبادانی نیست، براي آبادانی باید در حالی که ما از این هوشیاري جسمی به هوشیاري 

ضور تبدیل شدیم، بوسیلۀ ما به این جهان بیآید و هوشیاري حضور خرد را و آرامش را و عشق را و خداگونه ح

. توانیم آبادان کنیمنمیتا این کار صورت نگیرد ما جهان را. برکت را بیاورد و به کارهاي ما بریزد

این لحظه باید نه تنها آگاه از بلکه در . پس این حالت ما که در این لحظه فقط آگاه از اتفاق هستیم درست نیست

نهایت وسیع هستیم، بیگیرد، در اصل ما آن فضايمیاتفاق باشیم، آگاه به فضایی هم باشیم که اتفاق را در بر

کشیم، براي این که این محدودیت جاي ما میولی االن کوچک شدیم و رفتیم داخل یک بافت ذهنی و آنجا درد

. نیست

اي شگفت زده شده ولی من شگفتیم از این هست که خدا که هر کسی از پدیده:وید کهگمیموالنا در یک بیت

؟چه جوري در یک چیز کوچولو بنام ذهن جا شده،بینهایت است و ما هم از جنس او هستیم

آید؟میمیانبهچونمیانبهنگنجدکو***استاینمنعجبوعجبیراکسیهر

.گنجد چه جوري رفته توي ذهن انسان گنجیدهنمیکه آن بینهایتی که در فرمیعنی آن چیزي که یا آن کسی 

نهایتبیشود، یعنی همانمیبارها هم گفتیم که االن این ذره است به محض اینکه از ذهن بپرد بیرون بینهایت

:گوید کهمیکند که در بیت دوممیاما این عربده مستانه یک کاري.شود که از اول بودمی

مسلمانییوایِمسلمانیَم،برد****پریشانیَموشورویرانَیم،وتنهف

پس این . کندمیزندگی من ذهنی را ویراناین عربده ویران کننده یک فتنه است که ،پس این عربده شادي

ت، کند و در این پریشانی شور هست، شوق زندگی هسمیو پریشاناکند در زندگی ذهنی ممیعربده آشوب برپا

این آشوبی که این .پس هر دو درست است» ویرانیم، شور پریشانیمهفتن«هست ها نسخهزندگی هست، بعضی 

و البته این خوشایند من . کندمیکند زندگی منظم شده ذهنی پارکی شکل ما را ویرانمینعرة مستانه ایجاد

شویم میآییم وارد این جهانمیمااگر بخواهیم ساده صحبت کنیم موضوع این است همین که.ذهنی ما نیست

یکی . و هر دو براي پیشرفت و تکامل هوشیاري الزم است. گذاردمیدو جور چالش زندگی یا خدا جلو ما
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امتحانی باید بدهیم یک و مثل مثالً . توانید از جلو رویتان برداریدمیچالشهایی است که شما با فکرتان و عملتان

یا کنیم، میکنیم وضع مادیمان را درستمیشب و روز کارکنیممیبیزنس دیگر بازیا بیزنس ما خراب شده یک 

بریم میکنیم، هم خرد زندگی را بکارمیکنیم درستمیکنیم صحبتمیرابطه مان با یکی خراب است کوشش

. کنیممیبالخره چالش را حل. بریممیهم عمل را هر چقدر الزم باشد بکار

شوند که ما بتوانیم خرد میتنها چالشهایی نیستند که با آنها روبرو هستیم، گرچه چالشها سببولی این چالشها 

.و همه شما با این چالشها آشنا هستید.زندگی را بیاوریم به این جهان و به کار ببریم

ما این چالشها و دیر یا زود در زندگی. توانیم حلش بکنیمنمیهر کاري بکنیمآید کهمیاما یک چالشهایی پیش

خیلی رسیم پدر مادرهایمان که میکه وقتی ما به یک سنیمثالً طراحی شده . دهندمیخودشان را نشان

همسرمان، ها شوند، دایی هایمان، خاله هایمان بعضی موقعمیبه آنها وابسته هستیم فوتدوستشان داریم 

ساله شان را از دست 10ز بینندگان ما فرزند کسانی که با آنها نزدیک هستیم، و همین چند وقت پیش یکی ا

.کنیدمیشما بدون قید و شرط قبولدادند، اینها چالشهایی است که 

این چالشها براي باز . دهدمینشانرا هر کس خودش و اینها طراحی شده در زندگی ما و دیر یا زود در زندگی 

کند به میاینجا تسلیم شروعدر و . به این جهان آمدیمعد عمودي یا عمقی ما هستند، اصالً ما براي همین کردن ب

یکی این که من :دهدمیدو تا انتخاب وجود دارد در برخورد با این چالشها، که در زندگی همه رخ. کار کردن

و یواش یواش شروع کند به حس بدبختی و ناخوشبختی و ناخوشی و . دهد و درد ایجاد کندبذهنی واکنش نشان 

.مقاومت کند

گوید نعره مستانه زندگی آشوب و ویرانی در این زندگی می.کنندمیبزرگانی مثل موالنا دارند ما را راهنمایی

هایتان هم بچهدبا یک نفر، دو تا بچه داریدشما یک زندگی شروع کردی. چیده شده مثل پارك شما خواهد آمد

اینجا . شودنمیکنیدمیکنید صحبتمیچه سعیهر . خواهم با شما زندگی کنمنمیگویدمیکوچکند همسرتان

. عد خدایی شماستعد عمقی شما، عمودي شما که بب. کنیدمیهست که شما بدون قید و شرط چالش را قبول

.چون ما بینهایت هستیم همان ابدیت هستیم

، پس این لحظه ابديابدیت یعنی آگاهی به این.خدا دو تا خاصیت دارد یکی بینهایت یکی ابدیتبارها گفتیم

آگاهی به آن یعنی زنده شدن به آن، خدا همیشه . شناسدنمیلحظه زندگی است و همیشگی است زندگی مرگ
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شویم به این لحظه ابدي، و بینهایت او هم میپاینده،شویممیپس آگاه. شویممیو ما هم از جنس اوزنده است

شود، تا این زندگی چیده شده میعد عمقی ماست که در ما بازیا بعمق بینهایت ما در این لحظه یا ریشه داري ما 

. و شور زندگی شما از پریشانی این پارك ذهنی پیش خواهد آمد. شودنمی،و کنترل شده ما ویران نشود

دهد که قبل از این که این موج بزرگ بیاید و زندگی شما رامیحاال این بیت یا بیتهاي شبیه این به شما هشدار

نظم بهو تبدیل کنیدریزیدبشما داوطلبانه بیایید این نظم پارکی را بهم ،درد ایجاد کندزیاديویران کند و مقدار

جنگل، و شروع کنید به پذیرش اتفاق این لحظه؛ پذیرش، پذیرش، پذیرش و شروع کنید چالشها را پذیرفتن، 

. بگذارید خرد زندگی و این موج تبدیل به شادي بشود

در این لحظه که به عنوان خداییت قدرت تشخیص و به خاطر ارادة آزاد قدرت شود که شمامیاش اینهخالص

کما این که . توانید با فکر و عمل حلش کنید بپذیریدنمیکنید که اینجور چالشها را اگرمیانتخاب دارید، انتخاب

در زندگی ایشان به ن باز شده، یا یک پنجره آن مادر پذیرفتند و اگر درست پذیرفته باشند عمق زیادي در ایشا

.بیآیدتواند خردمیزندگی باز شده، به جهان غیب باز شده و از آنجا

که در مقابل مثالً مرگ یک نفر که . که انتخاب ابلهانه من ذهنی است،و اگر مقاومت کند که این انتخاب دوم است

ر دیگران نیاید، چرا سر من آمده، چرا س،استدالل بکند،کندداد و بیداد .مقاومت کند،توانیم بکنیمنمیکاري

کند به بحث و جدل و مقایسه با دیگران که به من ظلم میافتد به مقایسه شروعمیمن ذهنی.بیفتد به مقایسه

.کند، شما این راه را نباید برویدمیشده و درد ایجاد

کردم باید با یک میام مسلمانی را برد؟ مسلمانی که من فکرکد. این موج مستانه مسلمانی مرا برد:کهگویدمیو

بنابراین با باورها هم هویت بودم، . سري باورها هم هویت بشوم و با یک سري آداب و رسوم، و این مسلمانی است

ه بودم کردم و تسلیم نبودم و اسمش را گذاشتمیباورها را توي مرکزم گذاشته بودم و با این لحظه یا با خدا ستیزه

.مان را بگذاریم انسان تسلیم شدهشود ما در مقابل این جور چالشها ما مقاومت کنیم و اسمنمی.تسلیم

براي این که زندگی . یعنی آن مسلمانی سطحی مرا برداشت برد این موج، و تازه مسلمان شدمبرد مسلمانیم

دهد میزندگی مرا نظم،الن خرد زندگییعنی یک جوري شد که ا،سطحی من ویران شد و به نظم زندگی رسیدم

، واي مسلمانیی. گویدمیاین بیت این را. داد، اصالً من ذهنی و نظمش کالً به هم ریختمیقبالً من ذهنی نظم

فهمم مسلمانی میتازه. چرا این کار را کرده بودم؟ مسلمانی آن نبود. حیف مسلمانی که من زیر پا له کرده بودم
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. پذیرفتمنمیو،آورد و من باید بپذیرممیاو بوجوداتفاقات رااین فهمیدم که تمام میر لحظهیعنی ه! یعنی چی

داند، میداند، جديمیکسی که مقاومت دارد در این لحظه در مقابل اتفاق این لحظه، اتفاق این لحظه را مهم

دهد که شما چالشها را میطرز تفکر نشاناین. خواهد باشدمیحاال آن اتفاق هر چه. خواهدمیزندگی را از اتفاق

.تا آنجا که مقدور است و فکر و عملتان قادر است باید حل کنید

باشید دیر یا زود چالشها و اتفاقاتی پیش خواهد آمد که محال است مطمئنولی در زندگی شخص شما

ما مرگ پدر و مادرمان، دیر یا زود مثال زدم مثل . و اینها بوسیلۀ زندگی طراحی شده.که شما بتوانید حل کنید

. توانیم بکنیمنمیکاري. شویم با این موضوع، و جدایی از آدمهایی که ما دوستشان داریممیمواجه

براي این که از بعد عمقی ؟ براي چی باز بشود. براي این که بعد عمقی شما باز بشود؟ افتدمیچرا این اتفاقات

که بینهایت اهمیت دارد، براي ید آمیبرکتی به این جهانیک نه چیزي ، عمودي شما، یک چیز یا یک شما

.اینکه ما براي آن آمدیم اینجا

توانیم حل کنیم و باید تسلیم نمیتوانیم حل کنیم، چالشهایی کهمیامروز راجع به این موضوع چالشهایی که

یات از مثنوي هم خواهیم خواند تا ببینیم ، و برخی از ابشویم صحبت خواهیم کردنمیبشویم و بعضی از ما تسلیم

: گوید کهمیاین کسی که نعره مستانه فرستاده. دیدتان را عوض کنیدتوانید میشما

ربانیی؟دلجزگمان،ازبرونکیست****بريمیگمانچهیاخوري،می:مراگفت

خواهی، از اتفاقات زندگیمیرون زندگیخوري، تو هوشیاري جسمی داري، از بیمیبیرون رامیبه من گفت تو

چهیا.خواهی، پس من چی؟ تو از جنس منیمیخواهی، تو از چیزها هویتمیخواهی، از اتفاقات خوشبختیمی

تو در پندارت در . اي، گُمان و گَمان هر دو درست است، تو خودت را یک بافت فکري گمان کردهبريمیگمان

خودت هم به تصور در آوردي، ! ام؟ تصوري از من داريمن، خدا از جنس جسمفکرت در توهمات فکر کردي، 

هوشیاري جسمی داري؟

کنی تو یک بافت ذهنی هستی، و بر میتو تا حاال فکر کردي که برون از این گمان و پندار و این تصورات که فکر

اي، بیرون از این رست کردهن هم یک خدا در آسمانها یک جایی معلوم نیست چه جوري براي خودت دآاساس 

خواهد بشود مییک زندگی هست یکتاست و آن دل شما. ، یک دل خدایییک دل ربانی،کی هست؟ معلوم است

مسئله این است که ما آمدیم هم هویت شدیم با .پس مشخص شد مسئله. نه این بافت ذهنی که درست کردي

خواهد میاین مرکز. یزهاي هم هویت شده، شده مرکز ماو این چیزها براي ما جدي شده و این مجموعه چچیزها 
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خواهد این را متالشی بکند، در حالتیکه ما با مقاومت و درد این مرکز توهمی را که در مرکز ما میزندگی.بریزد

آن را به خرد زندگی که ،گوید من و یک عقلی داردمیشودمیو این مرکز بلند. خواهیم حفظش کنیممیاست

هر کسی دل ربانی دارد، دلش خداست، دلش . دهد و این کار اشتباه استمیکند ترجیحمیائینات را ادارهاین ک

یعنی رفته به خواب ذهن، . ن بینهایت است، دلش زنده هست، دلش اتفاق این لحظه نیست، آن خداگونه استآ

ه به زمان یعنی گذشته و آینده بعد دوباره بیدار شده، بیدار شده، بیدار شده آمده بینهایت شده دوباره، رفت

ینده توهم است جمع شده آمده در این لحظه، در این لحظه بینهایت شده و این بینهایت آگذشته و فهمیده که

. ما باید اینطوري بشویمپس بنابراین درونش بینهایت شده و دل ربانی پیدا کرده. مرکزش است

اتفاقاتی افتاده ولی شما تسلیم نشدید، نپذیرفتید، و درد کشیدید شما تا حاال دقت کردید که از بدو تولدتان 

عد افتاده که بمیآن اتفاقات از ابتدا. افتدمیمقدار زیادي رنجیدید که چرا این اتفاقات. دردها را انباشته کردید

صندوقها از جنس و در داستان جوحی دیدیم که فاصلۀ بین فکرها یا . خدایی شما را، بعد عمقی شما را باز کند

و اینکه کسی از این صندوق به آن صندوق اوست از جنس اصل شماست و صندوقها محدودیت هستند

این لحظه بعد هم فکر،،...آید این لحظه، لحظه بعد هم فکر،میرود بنابراین معادل آن فکر در ذهنمیهمینطوري

. درست نیست،تسلسل فکر که بیمارگونه و غیر قابل کنترل است

صندوق ،توانید بکنید، ولی توي صندوقها باشیدنمیرویم اتفاقات خواهد افتاد که شما کاريمیو بتدریج که جلو

راه .که فاصلۀ دو تا صندوق را به شما نشان بدهدریزد، بشکندبخواهد صندوقها را به هم میمقاومت دارد، زندگی

قبل از اینکه یک موج خیلی بزرگ بیاید و همه چیز را درستش این است که شما اگاه باشید از این موضوع و

.و بیشتر به فاصلۀ صندوقها توجه کنیدکند، از حاال یکی یکی شما خودتان صندوقها را از بین ببرید نویرا

و .اجازه بدهید دو بیت که مربوط به دید است برایتان بخوانم که قبالً هم خواندیم،حاال ما ابیاتی خواهیم خواند

.منظور من از خواندن این ابیات این است که شما دیدتان را عوض کنید؛ دید من ذهنی نداشته باشیدگویم ب

1406مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

دید آن است آن که دید دوست است****پوست استباقیواستدیدآدمی

نی هم نیست، بلکه دید دوستپس آدمی این جسم نیست فکر نیست، هیجان نیست، درد نیست و جان حیوا

کند تنها چیزي که درمیآید اول دید جسمی پیدامیپس آدمی. دوست در اینجا خداست یا زندگی است. است
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. گیریممیاست و فکر ماست، و فوراً ما قضاوت را یادذهن وجود دارد این پنج تا حس

اوت نکنید؛ منظور این نیست که تشخیص ندهید گوییم قضمیو قبالً هم خدمتتان عرض کردم منظور از اینکه

ندانید که ضررتان چیه نفعتان چیه؟ در گلیم اتفاقات یا گلیم من ومثالً چاه است چاه را نبینید بروید تویش،شما

دانید که نمی.ن مأنوس هستیدآکند، این گل را شما خیلی دوست دارید با میلی رازندگی یک گُ،ذهنی بگوییم

کنیدمیاگر فکر! دانیدنمیهیچ! دانیدنمی!با ذهنتان این واقعاً به نفع شماست یا به ضرر شماستشما االن 

.دانید در اینجور دید تجدید نظر بکنیدمی

زند به قربانی میمن ذهنی خودش را. کندمیکند؟ و زندگیمیتواند بداند که زندگی چرا این کار رانمیذهن

اند، و خدا دوست ندارد مرا و همچون فکريمظلومیت و این که چرا مرا انتخاب کردهبودن و واکنش منفی و حس

.دید یعنی طرز دید. پس دید من ذهنی دید پوست است و تمام آدمی دید است. ولی این درست نیست. کندمی

ه دید چه جوري تبدیل ب. آن دید خوب است که تبدیل به دید دوست شده باشد» دید آن است آن«گوید می

ها را کنیم، جسممیچسبیم، هوشیاري جسمی پیدامیآییم به این جهان به چیزهامیما اولشویم ما؟میدوست

. این دید من ذهنی است. این دید پوست است. خواهیممیاز اتفاقات زندگی. بینیممیبینیم و اتفاقات رامیفقط

. توانیم بپذیریم، بپذیریمنمیان را باز کنیم، باید چالشهایی کهمشویم که ما باید بعد عمقیمییواش یواش متوجه

،توانیم کاري بکنیممیبعد عمقی ما باز شود، از طرف دیگر چالشهایی را که،توانیم کاري بکنیم بپذیریمنمییا

. و بدین ترتیب خرد زندگی را بکار بیندازیم.آنها را هم کار کنیم و فکر کنیم

توانید از جلو پایتان میکنید شدید، که چالشهایی کهمیکنید فکرمییکی کار:کنیدمیفیدشما دو تا کار م

کنید درسمیکشید فکرمیچقدر زحمت.به این ترتیب،آوریدمیپس خرد زندگی را. بردارید، بردارید

چالشی که:ار مفید دیگراز طرف دیگر یک ک. خوانید تا مثالً از کنکور قبول بشوید از امتحانی قبول بشویدمی

شود، بعد عمقی شما را بیشتر با خرد زندگی آشنامیپذیرید بعد عمقی بازمیتوانید برایش کاري بکنیدنمی

.دانیدنمیگوید شمامیبعد زندگی به شما. کندمی

خیرمان و شرمان را یا نفع توانیم نمیماندانیم و با جهلنمیکنیم خودمان را که حقیقتاًمییواش یواش ما متقاعد

شود و میلهاي ما کَندهلی که ما با آن مأنوس هستیم از گلیم گُو ضررمان را تشخیص بدهیم، با توجه به اینکه گُ

نباید بحث . خواهد خرد زندگی بیاید، نباید زودي بپوشانیممیغافل از این که از آن سوراخ. ماندمیجایش سوراخ
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آزاد شدیم از این هم هویت شدگیها، یواش یواش دید که اما وقتی . و شرط بپذیریمقیدبیباید. و جدل کنیم

اگر شما همه هم هویت . شودمیدید دوست. شودمیجسمی یا دید هوشیاري جسمی تبدیل به دید زندگی

.شودمیدید دوست. شودمیشدگیهایتان بیفتد و دردهایتان هم بیفتد دید شما دید خدا

ناظر جنس موضوع یا : گویید؟ بلی یک قضیه از فیزیک جدید خواندیم گفتیم کهمیایده داردحاال این چه ف

یعنی چی؟ یعنی اگر دید شما هوشیاري جسمی است پر از . کندمیمنظور را یعنی جسم مورد نظارت را تعیین

. شما ناظر هستید. آوریدمیدر او همان را بوجود. بینیدمیهمان را،تانکنید به بچهمیدرد باشد شما نگاه

معلوم . کنیدمیکنید با آن دید، جنس آن را تعیینمیبه هر که نگاهتانتان به دوستبنابراین به همسرتان به بچه

و او واکنش و پاسخ من ذهنی. کندمیجنس او را من ذهنی تعیین. کندمیاست که جنس آن را چی تعیین

. دهدمی

. کندمیمادیت را در او تحریککند میرود به هر چه نگاهمیدرد است راهیعنی کسی که من ذهنی پر از

هر چیزي کهدر اما کسی که دید من ذهنی را انداخته و دید دوست یا دید حضور را پیدا کرده، در مردم یا 

.وردآمیزندگی را به ارتعاش در. کندمیاست زندگی را تحریکاوبیند یا هر چیزي که مورد نظارت می

.آوردمیدید دوست را به ارتعاش در

اند عمق مقدار زیادي به حضور زنده شده،کنندمیشما االن ببینید مادرانی که چند سال است به این برنامه گوش

با همین نگاهشان با همین حضورشان، همین که . آورندمیاند و در فرزندانشان عشق را به ارتعاش درپیدا کرده

کنید، بسته به این که چه دیدي دارید، آیا هوشیاریتان از جنس هوشیاري میتید، دارید نگاهشما یکجایی هس

از جنس آن ن جنس را بوجود بیاورید، هر جنسی را کهآجسمی است یا حضور است در اشخاص اطرافتان

. کنیدمیبینید و آن را تشویقمیهستید، آن را شما

بینید؟ جسممیشما خودتان را چی. در انسانهاي دیگر و خودماناریم بینید که ما چقدر اثر دمیپس

یک کسی که دید دوست دارد مثل موالنا، زندگی را در . جسم خواهید ماند! بینید، پس جسم هستیدمی

. آوردمیکه دارد در. آوردمیشما به ارتعاش در

سیکل معیوب چی . مان را عوض کنیمبایستی که دیدمیپس ما براي این که این سیکل معیوب را پاره کنیم

بنابراین وقتی فرزندانشان را چه . ما هوشیاري جسمی داریم و در خانمها درد وجود دارداین است که هست؟

آن فرزندان .دهندمیکنند درد را به آنهامیکنند نگاهمیدر شکمشان باشد چه در بغلشان باشد، بزرگ

دهند، چه مرد چه زن، االن وضعیت ما این طوري شده، مردان به مییشانگیرند، انها هم به بچه هامیدرد را
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هایشان را مادرها هم بچه. اندازندمیاین علت که دید من ذهنی و دید درد دارند در بیرون ستیزه و جنگ راه

دور . سیکل شیطانی است.هایشانکنند به بچهمیکنند و یواش یواش دردهایشان را تزریقمیبزرگ

.ل استباط

و این مادر خیلی مهم است برای این که مرد و زن . کندمیشود این سیکل را پارهمیمادری که به عشق زنده

بزرگرادخرتیوپسرهایبچهمادرانبنابراین، یمکنپارهراباطلما باید این دور . کندمیرا او تربیت

.کنندبزرگعشقبا. نیستدردایشاندرکهکنند

خیلیاستدرستخیلی، باشددوستدیدکههستنآهمدیدواستدیدآدمیگویدمیموالنانکهایپس

.استموثر

یعنیپوستوگوشتباقیواستدیدآدمی:گویدمیکردیمتأکیدبارهاوقبالً خواندیمدیگربیتیکدر

پیدااگر؟ کردیدپیداراخداگونهدلددیشماو؟استشدهنهایتبیشمادل؟استشدهربانیشمادلآیااینکه

.حضورشمافقط، داریدمیوازندگیارتعاشبهراآنهابینیدمیراهکهرروید،میکهجاهربهکردید

اوستچیزآناستدیدهچشمشچههر***پوستگوشتباقیاستدیدآدمی

وشدههویتهمچیزيباکهکسی. استزتانمرکدرکهچیزيآن؟ بینیدمیراچی، بینیدمیکهراچیهرشما

درددیدواستجسمدید، دیداینو، اوستدیدهمدیدشواستدلشاستمرکزشآن، برایشاستمهمآن

اي استباشندهتنهاوکندپیدارااودیدکهجهاننیابهآمدهآدمی.استکوچکانسانبرايدیداینواست

شما. ببینیمخدادیدباآگاهانهماوباشدهشیاراوبههمباشندهآنوشودوارداودلبهتواندمیخداکه

. ببینیدراچیزهافقط، دلتاندربگذاریدراچیزهانباید

دیگرچیزهايخواهدمیدلماناینکهبراي؟ شنویمنمیپسچراماآیدمیورآنازنعرة مستانهکهگفتامروز

ومرکزماناینجاگذاشتیمراآنهاوبینیممیرادیگريبراي این که چیزهاي.بشنویمرابیرونیچیزهاي، بشنویم

.نیستزندگیقوانینمطابقایناست،غلطاین. بینیممیرادائماً مرکزمان

ساختارهايبهشما، کردیمصحبتبارها.دهدنمینتیجهوکشیممیزحمتکاریم،میپوكبادامکشیممیدرد

شماکنید،میتخریبراتاننتیجۀ زحمتوکشیدمیزحمتشماجوريچهکهکنید،توجهجهنتیتخریب

ایناصالً خود. کندمیتخریبرانتیجهذهنیمندید، کندمیدید، کندمیدید.کندمیذهنیمنکنیدنمی
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وقتیبچهاینکهخواهیمنمیکنیممیبزرگکشیم بچهمیکند، ما اینهمه زحمتمیتخریبرانتیجهباطلسیکل

.باشددردازپرشودمیبزرگ

کننده،نظارتکهدانستیممیچهما؟ دهیممیهایمانبچهبهرادردهایمانداریمکهدانستیممیچهما

.استکردهپیدافیزیککهاستمهمیچیزاین. کندمیتعیینراجنسشبیندمیکهراجنسیبیننده

چهباشدآنجاانسانچه، استپدیدهاینناظرانسانحاال،دهدمیرخپدیدهیکبوخکهکردیممیفکرقبالً ما

پدیدهاین، کنینگاهراپدیدهاینوباشیآنجااگرتونهگویدمی.دهدمیرخهمینطورودهدمیرخآن،نباشد

شودمیآن، کندمیتغییرشمادیدرزطوشمانگاهبابچۀ شما، استپدیدههمبچۀ شما. شمانگاهباکندمیتغییر

.شماگذاریدمیاثرپسبینیدمییاببینیدخواهیدمیشماکه

داشتهماديمرکزتوانیمنمیما، استجمعیدستفعالیتیکاین، باشیممواظبباید، گذاریممیاثرهمرويما

قرارمالكراآنهاو،خواندخواهیمامروز،دهیمبانجامرارفتارهاوراباورهاسريیک،برویمراهیموپاش،باشیم

؟ چیهشمادید. نه، نه، استدرستکارمانپسکنیممیراکارهااینوداریمراباورهااینماچونبگوییمبدهیم

؟ حضوردیدبهکرديعوضراماديدیدچقدر

دیدتانکنیدتوجهخوبشما، بخوانمراابیاتفقطکهنیستاینبرايخوانممیمنکهابیاتیتمامپسگفتمحاال

نعرة مستانۀ زندگیسونامیکهگیریدمییادامروز، گذاردمیاثريچهمنرويبیتاینکهبگوید.کنیدعوضرا

.داردپیغامی، راشماشکندمیهمدر، کنیدمقاومتتوانیدنمیشماوآیدمیلحظهبهلحظه

یک رادیدتانامروزحاالببینیم، راابیاتاینخواندیدبارهاکهگویدمی.کنممیشروعحافظازبیتچنداول

گویدمی.کنیدعوضتوانیدمیخُرده

286حافظ، دیوان غزلیات، غزل شماره 

فروشمیوز مشا پنهان نشاید کرد راز***کاردانی تیزهوشپنهانگفتمنبادوش

وگویدمیپنهان. نیستبیروندرآدمییک.استزندگی، زهوشتیکاردادناینپس، پنهانگویدمیبارهدو

کاردانهمانیعنیرافروشمیرازمنکهنیستشایستهگویدمی؟دبشنویتوانیمیجوريچهگویدمیخودش

رازش.اوستهمفروشمی،خداست، استخداییدیدهوشتیزکاردانپس.کنمپنهانشماازراتیزهوش

ایندر، منگیریجديرااتفاق، نیستمهماتفاق،داریمرااومافقطکهلحظهایندرکهاستاینرازش؟چیه
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، باشدفروشمیبایدمرکزتبلکه، مرکزتشودمیبگیريجدياگر، نگیرجديرااتفاقنیستمهماتفاقلحظه

گرفتنجديازذهنیمن، بگیریمراذهنیمن،بگذاریمنبایدماراتیزهوشکاردان.باشدتیزهوشکاردان

جسمیهشیاريفقط،شناختیمراخودمانماوقتیاینکهبراينداشتیمتقصیري. استآمدهبوجوداتفاقات

وشدگیهاشرطیبراساسکهبودیمگرفتهیادراقضاوتماو، مافکروداشتیمحستاپنجمایعنی.داشتیم

کدام.استبدچیزيچهاستخوبچیزيچهکهدادندیادمابهمانمعلمینومادرمانوپدرکههایییادگیري

.استبداتفاقکداماستخوباتفاق

، استخوبیااستبداتفاقاینکهبفهمیدقضاوتتانباتوانیدنمیشما، حافظیاکهگویدمیشمابهموالناامروز

احاطهراشمابزرگتريفضايیکلحظهاینکهاستاینراز:کهگویدمیدارداینکهبراي.بپذیریدبایدشما

.دانیممیمهمرااتفاقاتهمیشهماولی، اتفاقنهگیردمیتصمیماواستمهماو، استکرده

بعطَرویکزکارهاخودبرگیرآسان:گفت

کوشسختمردمانبرجهاندیرگمیسخت

شمالحظهایندرکهکاريهر،استاتفاقاتبهبوطمرکارها، گیرآسانراکارها، کارهاخودبرگیرآسانگفتپس

، در اتفاق زندگی استبازيایننگیرجديیعنیگیرآسان،افتدمیلحظهایندرکهاتفاقیهر، دهیدمیانجام

ندانیدمهمنگیرید،جديرااتفاق، شمامرکزشودمیبگیريجديچون ، باشدشمامرکزتواندنمیاتفاق.نیست

. تیزهوشکاردانهمان، شمامرکزشودمیزندگی

مردم. استبازياتفاق،نیستمهماتفاقاست،مهملحظهاین، لحظهاینیکداریم،اتفاقیکلحظهایندرپس

چیزهاناپایدارترین. هستندچیزهاناپایدارترینکائناتدراتفاقات، اتفاقاتبهاندکردهوابستهراشانزندگی

، نفریکبهکنیدمتکیراشانزندگیتوانیدنمیشما، جسمیلحاظبههستندچیزهایدارترینناپاآدمها، هستند

یکی:داردیارتادواو.استزنداندراوداردکوچولویار،داردیارکیاوهرکسیگفتداریمغزلدراینکهکما

.استکوچولوارییارك،چیزآنیاکسآن، توستیارکنیمیفکرکهکسیهرهمیکیزندگی،

جهان، شودمیسختشودمیمشکلزندگیطبعنگیريآساناگراینکهبراي،کارهاخودبرگیرآسانپس

ایندرشما؟ چراشود،میسخت.شودمیجدي، گرفتیجديرااتفاقاینکهمحضبهکهاستجوريیکطبعش

. استاینخابمانت، بشودسختکارمخواهممیمن:کهگوییدمیزندگیبهلحظه
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،کنیدمیمقاومت، شودمیسختگیریدمیجديراکارشما، بشودسختیابشودآسانکاریاداریمانتخابتادو

کنیدمقاومتشمااگر، ایستدمیشمامقابلدرجهان. شودمیسفتکند،میمقاومت،چالشآنکار،آنیعنیاو

موافقتشماباجهاندرچیزيهیچ.شودمیسختجهان، کارهاستنگرفتنآسانمعادلکهلحظهایندر

؟ چرا.کندمیهمکاريشماباجهاندرچیزهمهبگیريآسانولی.کندنمیهمکاريکند،نمیمساعدتکند،نمی

. شودمیزندگینهایتبیجنسازدلتاناینکهبراي

انجامراکارهامقاومتبایعنیکوشتسخ، کوشندسختیعنیرا،لحظهایناتفاقگیرندمیجديکهکسانی

پذیرشیعنیرویممیجلومقاومتباوقتی.کندمیدوداتومبیلشکشیده،رادستیترمزآدماینکهمثل، دادن

تخریبرانتیجه، ذهنیمنهمینمقاومتهمینولیبرسد،نتیجهبهاستممکنمقاومتبارفتنجلو. نداریم

.ریزدنمیرابرکتشزندگیاینکهبراي، کاریممیپوكبادامکنیممیمقاومتماکهظهلحهر. کندمیفاسدکندمی

.بینیمنمیخدادیدباحضوردیدباکهاینبراي، نیستیمحاضراینکهبراي

کهنیستاینمنظورش، کهنیستندآنهاییکوشسختآدمهاي، هستندمربوطهمبههمهابیاتاینببینید

روزي، بدویدرفتنراهجايبهحاال،جهاناینبهبیاوریدرازندگیبرکت،باشیدحاضرلحظهایندرشما،نکوشید

سفتجهانکنیدمقاومتچون،نکنیدمقاومت، بیایدبرکتآنولی،کنیدکارتندتند،کنیدکارساعتبیست

.شودمی

یعنی،بیفتدراهشماکارکهکنندکمکواهندخمیآدمهانهکنندمیهمکاريشماباآدمهانهبینیدمیدفعهیک

دیدکهکسیآن،افتدمیراهکارشاستکارمسئولکهکسییکپیشرودمیداردزندگیدیدکهکسییک

بهاودررازندگیراخردآدمایناینکهبراي، استآدمهمان؟چرا.افتدنمیراهکارشرود مینداردزندگی

.کندنمیهمکارياو،کندمیتحریکاودررامقاومتداردمقاومت، نهیکیاینآورددرمیارتعاش

چیزياتفاقازگیریدنمیاساسرااتفاق، لحظهایندرکنیدنمیمقاومت؟ شودمیچیگرفتیدآسانشماحاال

.دهدمیشرابشمابهزندگیکههستموقعآن؟ شودمیچی.گیریدمیسادهرااتفاق،خواهیدنمی

نوشگفتمیزنانبَربَطوآمدرقصدرزهره***فلکبرفروغشکزجامیدردادوانگهم

شرابیشمابهزندگیموقعآن، دلتانشودمیاو، شودمیعوضدلتانودیدتان،نگیریدجديرااتفاقاگر

شاديخدايکههزهر. کندمیهمکاريشمابابیروندرچیزهمهکه.استزندگیبرکتهمینشراب،دهدمی
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وکنندمیهمکاريشمابااتفاقاتتمامبیرونیشادياسبابتمامیعنی.آیددرمیرقصبهآسماندراست

جمادات.کنیدمیارتعاشرازندگیشمااینکهبراي؟ چرا. آینددرمیشماخدمتبهباشیدشادشماخواهندمی

زندگیشاديشاملکهانسانیدلازکه،هستندارتعاشایندنبالهمهذهنیهايمن، ردیگانسانهاينباتات

.استردیگچیزهزارتااستبرکتاستآرامش،است

درچیزهمهکهبیاییددرحالتیبهشماکهشودمی،جانتنوشگفتمیمنبهزهرهزدمیبربطحالیکهدر

ببینید، افتدنمیبدشگوناتفاقاتموقعآنو، همۀ اتفاقاتهمۀ جامدات،همۀ آدمها؟کندهمکاريشماباجهان

اتفاقاتاآلن،کردیمانباشتهرادرد،نشدیمتسلیموبله،کردیممقاومت،کردیممقاومت، کردیممقاومتاینقدرما

باملبکههستیمستیتو:گفتمیداشتیمقبلهايهفتهدوبارهخواندخواهمامروز.افتدمیشگونبد

لبموقعآنهستیکامراندیديکهموقعهرگفت.منگرفتیپندولیم،افتادیبامازهابار.باشمواظبهستی

لهزندگیآنجاازموقعیتشبامبهرفتیموگرفتیممسئولیتییک،کردیممحوريخودذهنیمنباما.هستیبام

هرولی. افتادیمدوبارهافتادیمدوباره، باالتررفتیمدوباره،نگرفتیمیادولیاستگرفتهدردمان،افتادیمداده

که،راآدمدهدمیلهزندگی!نه.آوردیمشانسیبدگفتیم،دادیمنشانواکنشگرفتدردمانافتادیمکهدفعه

.بگیردیادآدم

، تیزهوشکاردانیک، دانممیمنبگوییتوانینمی،باشیمغرورتوانینمیتو،باشیمحورخودتوانینمیتوکه

نآاگروتواندنمیشماگرفتنجديومقاومتباکندتسخیرراشمادلخواهدمیکه،داردوجودروشفمییک

:کهگویدمیدهدمینشانراشماتسلیمهمانبعديبیتاینو.بدهدشمابهمیتواندنمیبکنیراکار

خروشندراچنگچوآییرسدزمخیگرتنی**جاممهچوبیاورخندانلبیخونیندلبا

گفتم.بپذیریدباید،کنیددرمانتوانیدنمیشمارازخمهاازبرخی، کردیمصحبتمازخماینبهراجعامروزو

بایدکهاتفاقاتیباشد،اتفاقاتاینازمصونکه جهاندرنیستکسهیچوکندمیبازراشماعمقیعدبششپذیر

.افتادخواهدهمشماندگیزدرزودیادیر.ندارندعالجیهیچوپذیرفت

خواهداتفاقاتیو، داريذهنیمن، داريجسمیشیاريوهتوکه، راچیزهااینبدهیمیادهایمانبچهبهبایدما

آیدمیپیشدبیرستان،دبستاندر، دارددوستشآدمکههمکالسییکازشدنجداها موقعبعضیحتی،افتاد

راآنها،کندرهارادوستهایشاستمجبورآدمدیگرشهریکبهروندمیآدممادرپدرکندمیمکاننقل، آدم
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بازعمقیعدب، جوانیسنینهماندربپذیریم،اگر، ستازخمییک، ستاچالشییکاینخوب.دارددوست

.شودمی

داريریشهیعنی، ماعمقیعدبکردنبازامکان،کنیمانباشتهدردزیاديمقدارمااینکهازقبلجوانیسنیندر

اینولیبخنددلبت، چالشاینآوردمیدردراتودلاینکهولوبپذیرپس.داردوجودباشیموصلزندگیبهکهما

هیچکهکندمیفکرذهنیمن،دوبارهتسلیمیعنی،باشدشرطوقیدبیپذیرشباید،باشدسطحینبایدخنده

.زندمیصدمه.زندمیزخمبهشراستوچپخداحالیکهدر، بخوردآدمبهنبایدزخمی

دلیلاینبهراآسیب، استآسیبمعرضدرذهنیمنلحظههر، لحظههریعنی، نفسیهرگفتموالناامروز

تواندنمیاینونیستیدشماذهنیبافتاینکهبشویدمتوجهشماکهزندمی،ندارددوستراشماخداکهزندنمی

چنگمثلزدزخمیوقتیکنیدهمکارياوباوشماکندمیمتالشیدارداوو.بشودمتالشیدبایباشدشمامرکز

،بشودمسلطخواهدمیبرترينیرويیک.افتدمیدارداتفاقاینچراکهکنتامل،نکنبیدادوداد، نیاخروشبه

راخودشجنسخواهدمی.هستماوجنسازمن؟ ذهنیمناینباهستمکیمن، کنممیمقاومتدارممن

.بودهموقتذهنیبافتاین،خواهدمی

االن.مهمنداتفاقات.استمهملحظهایناتفاقکردیدمیفکرحاالتا،کندمیعوضراشمادیدبیتچنداین

پیشوقتینه،کنیدمینگاهفرصتیکعنوانبهکنیددرمانشتوانیدنمیکهزندگیچالشهايبه.نیستندببنید

بکنیدبرایشکاري،توانستیدنمیکهکارهاییبهحاالتا.بدهیدنشانواکنش،کنیدبیدادودادبایدآیدمی

فرصتیکراپدیدهاینوشویدمیآراماالن،شدمیفوتکسییکمثال.دادیدمینشانمنفیواکنش

من،نیستندجديکارها.بکنديکاریکخواهدمیزندگیکه، تانعمقیعدبکردنبازبراي،شماریدمی

.باشماوباموازيبایدولی، بلهکنم،کارروزدرساعتبیستتوانممی،باشمکوشسختخواهمنمی

منیعنیتن، جهانایندروآیدمیزلزلهکسهرزندگیدر:کهگویدمیکه،بخوانیمرامثنويبیتچنداین

پخش، استذهنیمناینتوي؟کجاستماخدائیت؟کجاستماورحض:گوییدمیشما.ماستجانمادرذهنی

.آزاديباستامساويشناسایی،شویممیآزاد، هویتمهمچیباکهاینشناساییبا، چیزهاتويشده
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3514مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

زلزلهوزادن استدردمرگ****حاملهراجانطفلمادر،چوتن

پنجوسی، داریدسالسیحوالیکههستیدشخصیشمااگر.بیایداستممکنزلزلهشمازندگیدرلحظههر

یکداریدبچهتاسهتادو، کنیدمیزندگیکسیبا، مردیازنیاحاال، ذهنیمنباوداریدذهنیمنوداریدسال

خودشجايسربایدچیزهمهکهکنیدمیفکروکنیدمیکنترلوچیدیدپاركمثلرازندگیتانوداریدايخانه

.آمدخواهدزلزلهبزودي، کنیدمیکنترلهمرااطرافتانآدمهاي،یدهستمواظببسیاروباشد

داردمقاومت،کندمیکنترلکسیهر، داردذهنیمنکندمیکنترلکسیهر،داریدذهنیمنشمایعنی

خوبیااستبدلحظهایناتفاقکهدهیدمیشخیصتتان ذهنیمنباشماگفتمیعنیقضاوت.داردقضاوت

.دانیدنمیشمابگیریدیادراموضوعاینشما، ستا

.توستنفعیاتوستضرربهکارایندانینمیتو، گیرآسانراکارهاگفت، دیگرگفتمیراهمینهمحافظ

واستمادرمثلذهنیمنیعنیتنپس، نکنمبازرافضاچرازندگی؟بانباشمموازيچرا، دانمنمیمنکهحاال

، مردنازقبلبایدماآیدمیبردستمانازکهآنجاتاکهمرگ، استحاملهراماحضورطفلیعنی، راجانطفل

زلزلهوقتی،آیدمیمردنازقبلزلزلهیک: استزلزلهتادوبشودمتالشیاینکهازقبل، جسمیمردنیعنی

کندویرانتا،کنیدهمکاريآنباکنیدقبولزلزلهعنوانبهشمارااولیشهمین، آیدمیبارچندین، آیدمی

.کنیدانتخابراجنگلزندگیو، راشماپارکیزندگی

رشدارددشماقسمتیک، استنخوردهدستجنگلمثلشمازندگی، افتدمیدارداتفاقاتجورهمهجنگلدر

یکمیردمیداردکسییک، اندشدهپیردارندشمازندگیدرینکسایکدمیرمیداردشماقسمتآن، کندمی

،بیرونبیندازمرااینکنیدمیتمیزهی، نهراپاركبگیریدراجنگل.استجنگل، شودمیمتولدداردکسی

.شماتوانیدنمی

مرگمرگ.شودمیشیمتالاینکهوقتییکبشودمتالشیاینکهازقبل، مردنازقبلیکی:ستاتادومرگ

ذهنیمنبهنسبت،بشودمتالشیتنایناینکهازقبل، شویممیآزادمیریممیکهدفعههر، کندنمیفرقیاست

واستزایماندردهستمرگکهشیارانهوهدردهاياین.گویدمیراهمیندارد،شودمیمتولدماحضوربمیریم

دهدمیهمخردمابهندهیمنشانواکنش، کنیمهمکاريآنبااماگر، زندگیمستانهعربده، استزلزله
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حضورشیاريوه،شویدمیتسلیمیاپذیریدمیرالحظهایناتفاقشماکهبتدریجدهدمیدیددهدمیهمبینش

.هستجوريچهاحوالواوضاعکهدهدمینشانشمابهوداردزندگیدیدحضورشیاريوه،شودمیانباشته

ازماهمهچون،هستیمقادرماوکندپیداخودشبایدراخودشراهکسیهرکنیدمیپیداراراهتانشمایعنی

عجلهذهنیمنباشما.کنیمپیداسریعترهرچهرااودیدخواهدمیاواتفاقاًوداریمرااوبینشوهستیماوجنس

زندگیباموقعیشما، صفرمقاومتیعنیمکاريه.کنیدهمکاريکهشرطیبهداردعجلهخودشزندگینکنید

.باشیدداشتهصفرمقاومتلحظهایناتفاقمقابلدرکهکنیدمیهمکاري

رااتفاقاتشماکهنیستاینتسلیم،کنیدعوضخواهیدنمیرالحظهایناتفاقشماکهنیستایناش معنی

،کندمیتعیینزندگیراعملمنتها،شودمیملعبهمنجرتسلیمیهر،کنیدعوضخواهیدنمیراها وضعیت

.ریزدمیآنهمراخردش

روشناییاینوقتیکهسالسیصدازبعدشایدزمینکرهدرحاالمثالمطمئنممن.استشدنآزادهمیشهمرگ

مااالن، مردمگیرندمیجشن،کردنخواهدگریهکسهیچ،میردمینفریکوقتی، هاروشناییجوراینشدزیاد

تنهامرگ.دانیممیبدراتنمرگ، شناسیمنمیدیگرچیزي،جسمیهشیاريازغیر، هویتیمهمفرماینباچون

فرقیهیچ، مرگآنچه، مرگاینچهگویدمیصورتهربه.هشیاريآزادي، استماديجهاناینازآزاديراه

.بودهآزاديمرگهاتمامکندنمی

بهنباتازو، نباتبهرفتیمجماداز، بهنسبتمردیم، حیوانبهرفتیمجمادازودیمبشیاريوهکهوقتیما

مناز، ذهنیمنبهافتادیمانساندرحاال، قبلحالتبهنسبت،مردیم، انسانبهحیواناز، مردیمهی،حیوان

هرموالنا، شویممیآزادتررهدوبا، جسماینبهنسبتمیریممیهمدیگرباریک.شدیمآزاددوبارهبمیریمذهنی

.داردزایماندردمرگیهر، گویدمیداردرادو

درداینتحملبهقادرمایعنی، زایماندرد،بگیریدنظردرراذهنیمنبهنسبتمرگحاالشماصورتهربه

یک،اندازیدمیوراجهانیاینچیزهايودردهاباشدگیهویتهمکنیدمیشناساییشما،هستیمهشیارانوه

شودمیعوضدید، دیدهیآیدمیزندگیدیدآیدمیزندگی،آیدمیزندگیبعدشبالفاصله،آیدمیدردتانذره

. نه؟ بگیریدرازلزلهجلوتوانیدمیشماحاال.هستهمراهزلزلهبااینولی.شودمیخداگونهداردشمادید، دید

.آمدخواهدولی، زندگیشاحوالواوضاعدرزلزلهیعنیباشدزلزلهمنتظرکسیهرگویمنمیمنحاال
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همینبابیاندازیمخودمانراشدگیهاهویتهمآنما، بیایدشدیدزلزلهاینکهازقبلکهاستاینکاربهترین

تاندازمبیا،امشدههویتهمچیباببینمخواهممیاالنمن، گرفتیدیادراهمهدیگراالنشما، موالنامطالعه

اشارهخردهیکاینجاازحاال.استزیادخیلیدردشآناینکهبراي، خواهمنمیبریزدجایکراهمهبیایدزلزله

: گویدمیجسماینریختنفروبهکندمی

ر؟بطجانآنزایدچگونهتا*****منتظرگذشتهجانهايجمله

حضوربهکهجانهایی، هردوشدندآزاداینجااالنکهجانهاییبگوییمهمشاید،شدندآزادکهجانهاییگویدمی

خواهندمیچی، بزایندخواهندمیجوريچهدیگراشخاصکهببینندکهمنتظرند،هستندهماالنرسیدند

.بزایند

آنزایدچگونهتامنتظرگذشتهجانهايجملهکهگویدمی.شدخواهیممتالشیتنلحاظبهماحالهربهولی

شما، مرگلحظهتاآیاکهببینیمخواهیممیو.بزادخواهدمیجوريچه، سرمستوشادمانجانآن، بطرجان

زیادعمقبهکهاستاینمهم؟ ایدرسیدهزیادعمقبهشما؟ ایدکردهحسراحضورتاناید؟رسیدهحضوربه

؟باشیدرسیدهخلوصبهوها تاریکیوهاسایهوفرمهاازبشویدجداکامالشودمیمتالشیتناینوقتیتابرسید

اوزیباستنی،:گویندرومیان*****اوماستازخود:گویندزنگیان

گویندها میرومیولی.ماستشبیهماستازاینگویدمینشدندآزادهنوزکهآنهاییگویندها میسیاهگویدمی

.زیباستمامثل،نه

سودوبیضاختالفنماندپس*****جودوجانجهاندربزایدچون

دخترمثالًیا،استسفیدیااستسیاهاینکهدانندنمیمردم،نزاییدهکهزمانیتاحاملهگویدمیزندمیتمثیل

زمان، زمانآنواقعاکسیاگرودانستندنمیزمانآن،دانندمیترسانلآبادانندمیاالنالبته، هستپسریااست

توانستیمنمینبودهمنترسالآاگر.استصادقهماالناغماضذرهیکباتمثیلاین،دیگراستتمثیل، اموالن

.یکیبچه،هستپسریاهستدخترمثالکهبفهمیم

کیرسیدهحضوربهکیدانیدمیکنیدمینگاهآدمهابهشمااالنکنیمنمیصحبتپسريدختريبهراجعولی

گویندمیحاملهخانمهايهمهاینکهمثل، وبودیماولازوهستیمحضوردرمانه:گویندمیآدمهاغالب.نرسیده
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خالصه، ندهستخوشگلها بچههمه، البتهاستتمثیل.استسفیدواستخوشگلخیلیماشکمبچهکه

.سفیدیعنیبیض، سیاهیعنیسودپس، ماندنمیسفیديوسیاهاختالفبزایداگرگویدمی

کَشَندش رومیانرومی،ور بود*****زنگیانبرَندشزنگی،بودگر

باشدنشدهاگر،برندها میرومیباشدشدهآزاداگریعنیباشدرومیاگر،برندمیزنگیهاباشدزنگیاگرگویدمی

.برندمیزنگیان

کم استاو،شناسدنازادهآنک******عالم استمشکالتاو،نزادتا

کهاینبهکندمیاشارهکهگویدمیهمداردیعنیعالممشکالت.استعالممشکلاین، نزادانسانتادگویمی

گوید می، ولی داردشدنخواهدحلانسانمشکل، شدنخواهدحلعالممشکالتایننزادجهانایندراگرانسان

تا زمانی هم که ما نزاییدیم . ش از چه نوعی استاماند که این بچهمیکه انسان تا نزاد به عنوان مشکل انسان باقی

.یعنی نسبت به من ذهنی کامالً نمردیم، مشخص نیست که کی هستیم ما

پس عارفان شاید به یکی نگاه کنند . شناسند که این پسر است یا دختر استمیهستند نازادهها ولی بعضی

شما به خودتان نگاه کنید زاده شدید یا . یا زاده نشدهببینند که کامالً زاده شده، جان ما از من ذهنی زاده شده 

. نشدید؟ منصفانه نگاه کنید

بودرهرااوپوست،کاندرونِ*****بوداهللابِنُورِینظُرمگراو

کرد، کسی که با نور خدا میامروز یادتان است راجع به دید صحبتپس می گوید مگر که او با نور خدا ببیند، 

جسمىهوشیارىبابیند؟ آن کسی که از من ذهنی رها شده و دلش بینهایت شده ومیکسی با نور خداببیند، چه

! بیندمىحضورهوشیارىبابیند،نمى

چىاینبینند؟مىطورىچهواستچىحضورهوشیارىکهنکنیدسؤالاالنببینید،توانیدنمىشمااگرحاال

مىکنیم،حلراموضوعاینتوانیمنمىذهنوفکربا. استجسمبهمربوطواستسؤالاینگویید،مىکهاست

.کنیمتركماراخداسوىبهرفتنذهنباعادتاینکهبایستى

زادهواقعاًاینهست،هنوزجهانایندرکهکسىیککهفهمدمىببیند،خدانورباکهکسىگویدمىداردپس

کما . بشناسدتواندنمىذهنىمنوگرنهنیست؟یااستزندهخدابهاست،زندهحضوربه؟ نشدهزادهیاشده

مىصورتىیکبهحاالیازدمىدستدید،مىشایدهمپیشسالهزاردرباشد،واردواقعاًکهکسىیکاینکه
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.استجورىچهیااست؟پسریااستدخترمادر،شکمدربچهکهفهمید

حبشورومیجانِعکسِلیک،*****وشخَواستاسپیدنطفه،آباصل

رانیماینبرَدمىاَسفَلبهتا**********راالتَّقویمأَحسنُرنگ،دهدمى

هوشیارىبگوییمبایدنطفهآبِاینجادر. هستیمصافهوشیارىِماآییم،مىماکهاولازکهگویدمىداردپس

شویم؟مىچىآییممى. هستیمخالصهوشیارىسفیدیم،جهاناینبهآییممىکهما. استسفیدماست،اولیه

رومىپس.)پوستسیاه(حبشو) پوستسفید(رومىورومى،جانانعکاسِعکسِپس.شویممىهویتهم

ذهنى،منتاریکىذهنى،من،حبشواندزندهجهانایندرزندگىبهکههایىانسانیازندگىبهشدنزنده

.دردهاتاریکى

بشویمقاطىسیاهىباوقتىولى. هستیمرنگبىنورهستیم،رنگبىماهستیم،سفیداصلدرماکهگویدمى

هویتهمکنیممىرهاکنیممىشناسایىوقتى. شویممىسفیدبشویمقاطىسفیدىباشویم،مىسیاه

.بودیمکهشویممىهوشیارىهمینبودیم،هوشیارىاصلازرا؛ها شدگى

سیاهسببمقاومتولى!تسلیمبودیم؛اولازکهکندمىرنگبىهوشیارىهمانبهتبدیلراماتسلیمپس

کنیدمىمقاومتوقتى! نکنیدمقاومتشماکهنه؟یاکندمىعوضراشمادیددوبارهاین. شودمىماشدن

بهمربوطالتَّقویمأَحسنُ؛التَّقویمأَحسنُیناو. کندمىسیاهراشمارنگبىهوشیارىاینمقاومت،اینانعکاس

. خواندیمقبالًدهممىنشانهماالنکهاستقرآنآیه

5و4شمارهآیه،)95(تینسورهکریم،قرآن

) 4(تَقویمٍأَحسنِفیاإلِنسانَخَلَقنَالَقَد

آفریدیم،ساختارنکوترینوبهتریندرراانسانهماناو

ثُمردناهلینَأَسفَلَد5(ساف(

.گرداندیمبازمراتبترینپستبهرااونافرمانى،جهتبهسپس

. استکردهخلقاست،خودشیااستحضورهمینکهساختاربهترینوترینمتعادلدرراانسانخدایعنى

مىمقاومتاثردرمنتها. ستاالتَّقویمأَحسنُاینوبشویمزندهخودشبهتوانیممى. هستیمخودشمایعنى

خَلقهمانگردند،مىبرهوشیارانهوگیرندمىسفیدرنگاىعدهبنابراین،پس.مرتبهترینپایینبهرویم
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اَسفَلُومرتبهترینپایینبهروندمىهماىعدهیک. شوندمىکردهخلقوخواستمىدلشخداکهمتعادلى

.تاریکىبهوالسافلین

نهایتبىفضاىاینکهجاىبهلحظهایندراینکهیکى:داریدانتخابتادوشمالحظهایندرگفتیمبارهاحاال

براىکنیدمىپلّهرااتفاقبینید،مىرااتفاقجسمىهوشیارىباحضور،هوشیارىباببینیدرالحظهاینوسیعِ

درکهبینیدمىیواشیواشورویدمىجلوطورهمیندوباره. استزندگىآندرکهدیگراتفاقبهرسیدن

.شودمىایجادموانعىتانزندگى

همحافظامروزشما؛بامحیطاینکهمثلشد،زیادموانعاینکهازپسوشودمىزیادداردموانعکهدیدیداگر

شماکهبدانید! هاآدمها،وضعیتمحیط،درچیزهمهمحیط،. کندمىدشمنىداردکند،مىمخالفتداردگفت،

ها وضعیتازشماداریدکهبدانید!! استغلط. پایینرویدمىدارید.رویدمىالسافلیناَسفَلُسوىبهدارید

غلطاین. دادخواهدخوشبختىوزندگىهویت،شمابهکهآیندهدرهایىوضعیترسیدنبراىکنیدمىاستفاده

براىکنیدپلّهببینید،رااتفاقشماکهبوداینانتخابیکپس:ردیگراهیک.نیستخوشبختىآنجاها!! است

!بپذیریدونگیریدجدىرااتفاقکهاستایندیگریکى. آیندهبهرفتن

بهترینیعنىکندمىالتَّقویمأَحسنُآنجنسازراشماو. کندمىبازراعمقىبعدلحظه،ایناتفاقپذیرش

. شمااصلىمنشما،اصلباشید،شماکههوشیارى. حضوریعنىآفرینشترینمتعادلآفرینش،بهترینمخلوق،

همچونمنتها. بودیدسفیدبودید،رنگبىشمااولازگفت! بودیداولاز.کندمىاوجنسازراشماپذیرش

یواشیواش،پذیریدمىشماپس.کندمىسیاهراشماشما،روىشودمىمنعکسآنتاریکىشوید،مىهویت

پذیرید؛مىاینکهمحضبهشوید،مىاولیههوشیارىجنساز. شویدمىخودتانجنساز

پیشخیلى! بکنیمتوانیمنمىکارىاصالًکهاتفاقاتىآنمخصوصاًمخصوصاً،کردیم؟صحبتچىبهراجعامروز

دفعهیک»! کردمنمىفکراصالً! اباباى«؛داریدرامرضفالن:کهگویدمىدکتردفعهیکشماکه،آمدخواهد

اولش». داریمرابچهبهترینکردیممىفکرما؟کنیمکارچه«. کشدمىموادشمابچهمثالًکهآیدمىخبر

.کنیدکاربایدزندگىخردباآرامش،با! بکنیدتوانیدنمىکارىشماکهنیستایناش معنىپذیرش. استپذیرش

خواهممىمن. استمهمخیلى! نه. نیستمهماصالًبکشدموادامبچهکهنیستاینش امعنىهمین،پذیرش

مردمآىبیداد،ودادآى«. بکنمبایدکارچهببینمباید. زندگىخردبافضادارىباآرامشبامنتهابکنم،کارى
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درماکهگرچهآمد،واهدخپیش». باشدچیزىهمچینکردمنمىفکراصالًشدم،بدبختچقدرببینیدبیایید

! استبهترینمامبلاست،آلایدهماخانهاست،آلایدهمابچهاست،آلایدهماهمسراین«: ایمچیدهذهنمان

کاردانىوماخردمندى! باالستماعقلباالست،ماعلمهستیم،باالهاباالآن!نزنیدراحرفشدیگرماخوداصالً

!!نیستطورىایننه». تباالسماچیزهمهوما

زندگىجنسازچونها انسانهمهدارید؛تشخیصقدرتاینکهبهتوجهبالحظهایندرشما،کهببینیمحاال

. دارندانتخابحقپسدارندآزاداراده. بیاندازندکاربهراشانتشخیصقدرتباید. دارندتشخیصقدرتهستند

گفتههوشتیزدانکار! راکارایننکنگفتحافظکهبجنگند،لحظهاینچالشباکهبکنندتوانندمىانتخاب

.بپذیریابگیرآسان

ویرانىآشوبوفتنهنعره،اینتوى. کنمویرانخواهممىکهلحظههرمستانهنعرهآید،مىنعرهکهگفتامروزو

کنترلبایدگویدمىذهنىمننه؟استعجیب. استپریشانىدرشور،کهبینیدمى. استپریشانىشورِواست

.آنکادر است نیست اینطوريکنى

این ترجمه مرتب . بردمیدهد و آن یکی را به فروترین مرتبت فرومیولی پرتو جان رومی، رومی را بهترین صورت

اما این آیه قرآن که اخیراً هم خواندیم . شده این بیت است

4آیه )95(تینسورهکریم،قرآن

انَلَقْنَاخََقَدیالْإِنْسنِفس4(تَقْوِیمٍأَح(

.آفریدیمهنجارنیکوترینبهترین ودرآدمی راناماهکه

یعنی یک . پس آدمی دید هست دید حضور است، خود حضور هست و این بهترین و متعادل ترین هنجار را دارد

:گوید کهمیو بعدش هم. باشنده کامل و متعادلی است

ّثُمددرفَلَنَاهینَأَسلاف5(س(

.بازگردانیدیممراتبترینپستبهبه جهت نافرمانی، او راسپس

شد، ما از میپذیرفتیم بعد عمقی بازمیدرمان را کاملبییعنی چون مقاومت کردیم در برابر او اگر آن اتفاقات

دانم و مقاومت کردیم و اتفاق این لحظه را میتسلیم باز ماندیم و چون نافرمانی کردیم و بلند شدیم و گفتیم من

سافلینَأَسفَلَجدي گرفتیم و پله کردیم براي اتفاقات آینده و از اتفاق زندگی خواستیم نه از او، رفتیم به کجا؟ به

. یعنی پست ترین مراتب زندگی
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به نظر . ت که قسم به انجیر و زیتونکنم که این دو تا آیه کجا قرار گرفته، گفمی، فقط یادآورياگر یادتان باشد

هم هویت است گرچه که همه این در توي ها من گفت که خلقت انسان اول در ذهن بصورت انجیر است با دانه دانه

بعداً در اثر تسلیم باید تبدیل بشود به زیتون، زیتون یک هسته دارد و همه وضعیتها اطراف آن . یکتایی است

وضعیتهاي زندگی ما در حالی که دل خدایی داریم، دل بینهایت داریم حول و .باشدهست، پس هسته ما باید خدا

. آیدمیحوش آن هسته و بوسیلۀ آن ایجاد بشود، هر لحظه از آنجا انرژي

بلی صحبت موسی و سینا را کرد و بعدش گفت که اینجا . کندمیو گفت اگر اینطوري بشود خدا با شما صحبت

زیتونی و همین در حالت انجیري نیست در حالت . خواهید در ذهن نیستمیجاي امنشما . ترین جاستامن

. صحبت خدا با شماست، اینجا امن است

بسیار ،یعنی شما بهترین خلقت من هستید. اش هم گفت که ما شما را در بهترین هنجار آفریدیمبلی چهارمی

چون نافرمانی کردي، مقاومت کردي، اتفاق این لحظه ولیاي دست به استاد مده، کامل جان آمده. متعادل هستید

.را بجاي این لحظه گرفتی، رفتی به کجا؟ به پست ترین مراتب جهنم یعنی ذهن، هم هویت شدگیها و دردها

کنیم میکنید در روز قیامت، ما داریم روي شما کارمیکنید، شکمیگوید که حاال شما چرا اصالً سئوالمیو بعداً

گوید که من یعنی خدا میحاال بعد.همکاري کن. شويمیباید مطمئن باشی که تو در این جهان زندهو حتما 

بهترین داور است، یعنی اگر کسی گفت نه من به حضور رسیدم و وقتش گذشته و خیلی کار کردم زندگی 

زاد آرا شناسایی کنی و توانستی هم هویت شدگیها دهد در این لحظه چند مرده حالجی، چقدر واقعاًمیتشخیص

. بشوي، زندگی بهترین داور است نه تو

احسن .همین دوتا را. کندمیند تا چیز دنبال هم بسیار مهم و پرمعنی است که موالنا مرتب اینها را تکرارچحاال این 

من دلم.بیندمیاه با نار خدکبیند و کسی مییعنی کسی که با نور خداینظر به نور اهللاو قبالً داشتیم یمقوالت

کنم که یکی را موالنامیخواهد این دو تا مطلب را شما امروز دریافت کنید که ما دو دید داریم، دوباره تکرارمی

آتش خدا . آتش خدایعنی دیدن با نار خدا، یکی همدیدن با نور خدایا نور اهللا یعنیبه نوراَللَهینظرگوید می

خالصه چند بیت را بخوانم این .تقریباً همه. بینندمیی است، و همه با آتش خداهمین دردهاي ماست دید من ذهن

کند ومیگوید کسی که هم هویت شدگیهایش را باالخره شناساییمیدو تا مطلب را یادآوري کنم مهم است،

قها هستیداش تو فاصلۀ صندوماند؟ فاصلۀ صندوقها، همهمیچی.روندمیرود، صندوقهامیاندازد فکرمی
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.کنیدمیروشنایی پیدا

3494مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

یافتندآشناییبحرونًَحر******یافتندروشناییو،فکررفت

کنند، پس میو اینها به خدا نزدیک شدند اصالً از جنس خدا شدند و دریاي یکتایی را پیدا کردند در آنجا شنا

. شودمیشود که چیمیمشخص

ریشخندويبرقوماینکنندمی***نداوحشتدرواازجملهکین،رگم

از هم هویت شدگیها، یعنی از ،ترسند این قوم یعنی قومی که آزاد شدندمیپس مرگ که این من هاي ذهنی از آن

د، را چشیدیعسلو چند بار که شما از فاصلۀ دو تا صندوق شدید و مزة . روندنمیاین صندوق به آن صندوق

دیگر آن فکرها را که راجع به عسل بود انداختید، وقتی مزة زنده شدن به خدا را چشیدید، تمامی فکرهاي مربوط 

و مرگ بصورت . شویدمیبه خدا را که چه جوري است و اینها، همۀ آنها را انداختید براي اینکه دارید از جنسش

.ترسدنمیکه به زندگی زنده بشود از این مرگ جسمیخالصه کسی. که به او زنده شدیدچرا . شودمیتوهم دیده

. کنند مرگ را، دوباره برمی گردیم که مرگ توهم استمیگوید این قوم مسخرهمی

گُهربرنیضرر،آیدصدفبر******ظَفَرایشاندلبرنیابدکس

قتی چالشها خودشان را به شما حاال من بیشتر براي مصرع دوم است که این سه بیت را خواندم که شما بدانید و

شوید که کسی به دل خدایی شما یا به میاید متوجهدهند و البته ممکن است که شما در گذشته رنجیدهمینشان

اصل شما قابل از بین رفتن یا سوختن یا پایمال شدن نیست و اگر شما هوشیارانه به . اصل شما دسترسی ندارد

تواند پیروز بشود، نمیستلزم انداختن هم هویت شدگیها است کسی به دل شماخود اصلیتان زنده بشوید و این م

خورد نه بر گوهر، گوهر اصل میشوید که ضرر و صدمه به صدفمیو شما متوجه. هیچیکسی یا چیزي یا اتفاقی

.شماست صدف این من ذهنی

توانستیم صدمه بخوریم، نمیایم ماوردهکنیم صدمه خمیایم، فکردانم برخی از ما در گذشته رنجیدهمیو حاال

اند، االن متوجه بشوید که بر گوهر کنید به شما لطمه یا صدمه زدهمیاید در گذشته فکراگر شما از کسانی رنجیده

ضرر و لطمه به این پوسته آمده، . خوردنمیچیزي که شما واقعاً آن هستید لطمه هیچ موقعآن شما بر اصل شما به 

پذیرفتید چه بسا میمن ذهنی شما مورد آسیب قرار گرفته و اگر شما آن موقع.ن من ذهنی شما بودهپوسته همی
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ما یک چیز اشتباهی یاد گرفتیم، آن این که براي کارهایی کهخالصه. شدمیآن اتفاق سبب عمق یافتن شما

کنیم مقاومتمیستیزه. دهیممیتوانیم کاري کنیم بجاي اینکه بپذیریم و عمق پیدا کنیم واکنش نشاننمی

. کنیممیدرد بیشتري ایجاد. کنیممی

که براي ما افتاده و ما رنجیدیم و یک چیز مهمی را به ویید آن اتفاقاتیگمیکنید االن،میشما دیدتان را عوض

دمه ناپذیر نظر خودمان از دست دادیم اصالً آن چیز مهمی نبوده، براي این که چیز مهم همین گوهر ماست که ص

. است

این شناسایی بسیار مهم است که شما لطمه نخوردید، . شودمیو در نتیجه بخشش شما از آدمها اتوماتیک

طمه خورده، من ذهنی هم یک آبروي لچون فکر کردند که من ذهنی هستند من ذهنیشان رنجیده و ها بعضی

من ذهنی درست کردیم یک تصویر ذهنی است، هر کدام آبرو؟ این که ما یک. گوید آبرویم رفتمیمصنوعی دارد

حاال .دانم خوشگلم و خیلی چیزهاي دیگرمیچه دلمان خواست بهش نسبت دادیم، دانشمندم بزرگم، همه چیز را

! رود؟ آن آبرو نیست کهمیاي بخورد آبروي مااگر به یکی از اینها یک لطمه

و تمام هم هویت شدگیها را . است بر این گوهر زنده بشوداش که زندگیآبرو این است که انسان به من اصلی

اي، این گفت گمان بردهاین استآبروي اصلی . بیاندازد و از جنس زندگی بشود و گفت این دل ربانی را بیندازد

. اي است براي یا آشوبی است براي ویرانیآید، این فتنهمیگمان را بیندازد، و هر لحظه نعرة مستانه

توانید بکنید، این دید میخواهد من ذهنی را ویران بکند، شما چه کارمیگوید هر لحظه خدامیکنیدمیتوجه

دانید که میکنید، شمامیکنید، و جلو مردم ارائهمیخیلی مهم است شما یک بافت ذهنی تقلبی را دارید حفظ

کند؟ مگر اصل شما دروغین میاینها کاراین چه جور صداقت است؟ مگر خدا با تقلب و دروغ و. این دروغین است

دائماً . ، همین را حفظ کنیدبر صدف آید ضرر نی بر گُهراست؟ مگر این گوهر دروغین است؟ به هر صورت بدانید 

. که محال است به من لطمه بخورد. بخوانید

اري حضور خدایی را شما بلی اجازه بدهید این را هم بخوانم بارها خواندیم که این هوشیاري جسمی ناري و هوشی

کنید، از هوشیاري آتشی از هوشیاري درد آلوده که اگر میدیدتان را دارید عوضداریدیکبار دیگر بدانید که شما

بینید، تبدیل بشوید به میبراي این که با آن دیدبکنید خواهیدمیکنید همه را از آن جنسمیدر جهان حرکت

می دانید اینها را ولی دوباره که. کنید زندگی را در مردم به ارتعاش در بیاوریدمیکه وقتی نگاه،هوشیاري حضور
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. کنند که شما بتوانید دیدتان را عوض کنیدمیهمه باهم کمکها خوانیم همه را باهم؛ چون همه باهم است اینمی

. دهدمیکند آن به این دسته جمعی یک بینش دیگر به شمامیاین به آن کمک

1329، مثنوي، دفتر اول، بیت مولوي

نمودمیزان سبب، عالم کبودت***پیش چشمت داشتی شیشۀ کبود

بیند شبیه این است میچون با رنگها با چیزها هم هویت شدي و اینها دلت شده و انسان هر چه دلش باشد آن را

کنی، میباشد دید آن را پیداو هر چه که در دلت بینی، میکه شما یک عینک آبی به چشمت بزنی دنیا را آبی

در اطراف آن حول محور آن تو دید نه این دید است، دید چشم نه، هر چه که دلت باشد مرکزت باشد زندگی 

بینی، انسانهاي میبینی، خودت را ماديمیحاال دل تو مادي است عالم را با همان دل مادي. شودمیسازماندهی

کنی، امروز گفتیم ناظر، جنس منظور را یعنی مورد نظارت را میز جنس مادهبینی و آنها را امیدیگر را مادي

. کندمیشود را تعیینمیچیزي که داره دیده

من . گذاریمنمیکنیم که آدمها از هر جنسی هستند که هستند ما روي انها تاثیرمیقبول این سخت است، ما فکر

بینید که دارد میکند یک دفعهمیآید به شما نگاهیمیکی! از هر جنسی هستم هر جور هستم هستم، نه

گذاریم، وقتی به میما روي هم اثر.شودمیگردد یک جور دیگرمیرود دوباره برمیآن.شودمیجنستان عوض

. پذیردمیکنیم، موقتاً اثرمیکنیم جنس آن را تعیینمیآن عمل

بیشتوراکسمگوگو،بدراخویش*****خویشزدانکبودیاینکوری،نهگر

بیند که انسانها چون دل مادي می، کور نیستی یعنی دید زندگی داري، کسی که دید زندگی دارداگر کور نیستی

بیند فضاي در نمیکسی که این لحظه زندگی را.بینندمیزنند به خودشان و دیگران و بدمیدارند این همه ضرر

رود به سوي اتفاق دیگر و آن را پلهمیگیردمیبیند آن را جديمیو فقط اتفاق رابیندنمیبرگیرنده بینهایت را

و وقتی این جوري است کبودي از . بیند و عینک اتفاق داردمیاتفاق را. بیندنمیکند، این آدم زندگی رامی

.اتفاق دلش است، بنابراین از خودش باید بداند. خودش است

کند و ما ناراحتیم در نمیکنیم، اگر جهان با ما همکاريمیکنیم اگر مانع درستمییعنی ما اگر دشمن درست

به زندگی. خواهم اینها را درست کنممیگوییم که منمیبینیم، براي این که به این لحظهمیبیرون دشمن و مانع

وقتی . دیگران را مالمت نکنید. خالصه، و شما باید اینها را از خودتان بدانید. خواهممیگویی که من اینها رامی
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زندگی ما اینطوري هست که در مرکز ما هم هویت شدگی با انسانهاي دیگر وجود دارد ما زندگی را متکی کردیم 

توانست بینهایت خدا در دل میهدر حالتی ک. شویممیروند ما بیچارهمیوقتی آنهابه آنها، وابسته کردیم به آنها، 

. کنندمییعنی دیگران را مالمت مکن، مگو دیگران. تواند باشدمیما باشد و

منود؟چونبرهنهرامؤمنغیب**********نبودابنورینظرارمؤمن

به مومن دید در اینصورت چگونه غیب خودش را نمیمی گوید مومن کسی که به حضور رسیده اگر با نور خدا

گرفت، آنها را پلهمیرفت، اتفاقات را جديمیدید فقط دنبال اتفاقمینشان داده، یعنی اگر اتفاقات را یک نفر

هنهتوانست خودش را به او نشان بدهد، غیب برنمیبنابراین غیب.رفت به آیندهمیاتفاقات دیگرکرد برايمی

در یکی بینهایتش را با یکی به وحدت رسیده، خودش راخودش را به کسی نشان داده یعنی چی؟ یعنی خدا

یعنی هوشیاري ،دیدهمیزنده شده در یکی، چه جوري شده پس؟ براي آن که آن شخص با نور خدا،جاري کرده

.جسمی نداشته

مقاومت ،ي، اگر بپذیرچه جوري؟ این لحظه شما اتفاق این لحظه را بپذیر. توانید با نور خدا ببینید؟ بلیمیآیا شما

آیا در شما این ! به ستیزه نگاه کن، به هیجان نگاه کنکنفهمید پذیرفتید؟ به مقاومت نگاهمینکنی، حاال از کجا

آیا در دلتان چیز آفل وجود دارد که . مثل خشم، مثل ترس، مثل مقاومت، قضاوتلحظه هیجان منفی وجود دارد؟ 

اگر ترس وجود دارد نه؟ترس وجود دارد. ترسیدمیرودمیز بیناداردکندمیکند؟ چون تغییرمیدارد تغییر

.دتوانینمی

خواهم صفر کنم، مقاومت را صفر کنید بقیه هیجاناتمیگویید من مقاومتم رامیشما. حاال خیلی ساده است

از شما ردشود از شما، این خرد زندگیمیرد. گیردمیچون نور خدا اوضاع را بدست. شوندمیروند قایممی

آقا من راجع . اش سر مقاومت استهمه،شما بروید سر مقاومت، براي این که پیچیده نباشد و گم نشویم. شودمی

دهی باال و پایین، باال و پایین ردمیکنی هی کانال رامیتلویزیون را نگاهشما به این لحظه حاال تلویزیون،

.ینها قضاوت استگویی این چیه؟ آن چیه؟ امیشوي یک چیزيمی

اي حاال باال پایین بروید هیچی روید خیلی مراقبهمیرسد، باال پاییننمیاین فالن است آن فالن است، آن عقلش

. گوییدنمیشما چیزي!دهیدنمیخوبند شما تشخیصهمه بنابراین با یک دید پذیرش نه این که آنها نگویید، 

و . خواهید غیب لخت خودش را به شما نشان بدهدمیزندگی ببینید،خواهید با نور میچرا؟ به خاطر خودتان،
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شنویم، چرا؟ حواسمان جاي نمیآید مامیامروز گفت نعرة مستانه. رویدمیگرنه دنبال جسم باشید دنبال جسم

اگر مقاومت داشته . رسد که مقاومت در این لحظه صفر باشدمینعرة مستانه زندگی به گوش کسی.دیگر است

گذارید، شمانمیآید،نمیشنود، شما اگر مقاومت دارید یک عایقی بین شما و زندگی استنمیباشد که

خواهیم دید ناري را به دید نور خدایی تبدیل میما. بلی این دید واقعی انسان است. خواهید بگذارید بیآیدنمی

.کنیم

توانیم میاینها را. دید آن است که دید او باشدآدمی دید است باقی گوشت و پوست، : و امروز هم موالنا گفت

بلی این هم . حفظ کنیم، اینقدر بخوانیم که همیشه یادمان باشدیک جایی بنویسیماین ابیات را ما،حفظ کنیم

:حدیث است

فَراسۀَ الْمؤْمنَ فَانَّه ینْظُرُ بِنُورِ اهللاِ اتَّقُوا

.بیندمیر خدابترسید از زیرکساري مؤمن که او با نو

بدیازندیدیوارانیکوی*****بُدینارُابهیَنْظُرتوچونکه

بینیم در اینصورتمیبینیم و با نار خدا یعنی هوشیاري توام با درد جسمی من ذهنینمیچون ما با نور خدا

ن لحظه اگر مرکزمان ما در ای. عقلی من ذهنی تشخیص بدهیمبیتوانیم در این لحظه خرد زندگی را بانمی

توانیم نمیهم هویت شدگی هاست، پس یک هوشیاري جسمی پر از درد داریم در این صورتماندردهاست مرکز

شود که میاین سبب. فرستیم این برکت نیست این درد استمیتشخیص بدهیم که این چیزي که ما به جهان

کنیم، کسی که از جنس درد است بسوي درد میخشما داریم درد پ. انسانها خودشان را از جنس جسم ببینند

.کندمیهمان را در جهان زیادوشودمی، جذبطبق قانون جذب

در فرستید؟ نیکویی؟ نیکویی آن است که میبدانید که االن به جهان چیبنابراین شما باید چون تشخیص دارید

د زندگی تویش برود این نیکویی است، ولی اگر این لحظه عمل شما و فکر شما بوسیلۀ زندگی ایجاد بشود که خر

شما این دو تا را از هم . کند این بدي استمیکند و عملمیدانم و فکرمیگویدمیشودمیمن ذهنی بلند

؟دهیدمیتشخیص

روز بینیدمیبرد؟ اگرنمیاگر درد دارید؟ اگر شب خوابتانکند؟ اگر درمانده شدید؟نمیاگر جهان با شما همکاري

روي؟ یا میتو بسوي گوهري: و هفته گذشته داشتیم گفت.کنیدمیبه روز هوشیاري جسمی پر از درد پیدا
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رویم؟ آیا ما احتیاج به قرص داریم؟ میما بسوي هوشیاري درختی. این لحظه انتخاب شماستبسوي سنگی؟

. توانیم تحمل کنیمنمیفکري ذهنی راکه این هوشیارياحتیاج به مشروب داریم؟ احتیاج به مواد مخدر داریم؟ 

این که . یا قرص بخوریمحال بشویمبیکند ما را، مجبوریم برویم مشروب بخوریم تا مست کنیم مثالًمیاین اذیت

روید؟ اتفاق این میبینید که کدام ور داریدمیبسوي سنگی رفتن است بسوي درخت رفتن است، شما این را

. توانید کاري بکنید تا بعد عمقی باز بشودنمیگذارد ومیاتفاقاتی که زندگی جلو شمالحظه را بپذیر، مخصوصاً

چالشهاي افقی را با خرَدت با عملت برو دنبالش، سخت کار کن، حل کن، بگذار مسیري باشد، که جایی باشد که 

.استت زندگی و خرد زندگی هر دو در راه به این جهان آوردن برک. هر دو مفید است. شودمیخرد زندگی جاري

آن موقع شما یک بینشی دارید که هر موقع هم پایتان. ائماَ در حال تسلیم دائماَ در حال پذیرش اتفاق این لحظهد

هر موقع . گردم، و این نیکویی استمیتوانید ببینید که این بدي است، اره؛ عیب ندارد، اشتباه کردم برمیلغزید

شود، فکر کسی که بلند شدهمیشود نیکوست، هر موقع انرژي من ذهنی واردمیخرد زندگی وارد عملتان

حاال دو دقیقه هم . دانم، هر موقع خشمگین شدید بلند شدید و گفتید من، بدانید که این بدي استمیگویدمی

. توانید برگردید اشکالی نداردمیاین کار را کردید بعد

بُوالْحَزَناینور،تونارشودتا****بزنآتشبرآب،اندکاندک

هوشیاري . یواش یواش آب زندگی را در حالی که موازي با او هستی بریز روي دردهایت، و دیدت عوض بشود

اي ،یواش یواش، عجله مکن، تا این آتش تو تبدیل به نور بشود. جسمیت تبدیل به هوشیاري حضور بشود

. اندوهگین، اي غمناك

کنی، میکنی مقاومتمیاتفاق این لحظه را بپذیر، هر موقع دیدي با یکی بحث و جدلهر موقع یادت افتاد 

آن موقع پایمان لغزیده، آنموقع افتادیم از بام، بلی . کندمیبدان که من ذهنی دارد کار. جلویش در آمدي تأمل کن

.برگشتیم به غزلمان

افشانییگلکردنگارکانبفشان،جان****روخانهسویمسترو،افسانهسربر

آید و توي این عربده فتنۀ ویرانی شما و شور مییادتان باشد گفت که عربدة مستانه هر لحظه از طرف زندگی

پریشانی شما هست، پس باید پریشان بشوید و من ذهنی را ویران کنید، نظمش را بگذارید کنار بگذارید نظم 

بر سر افسانه رو، افسانه موقعی است که شما . ین من ذهنی کار مکنگوید که با عقل امیاالن. زندگی مسلط بشود
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آید از طرف زندگی براي عقل من ذهنی ما قابل قبول میاالنشوید و آن عقلی که میشوید تسلیممیموازي

گی گوید این اتفاق بد است، گفتیم بلحاظ زندمیبراي این که عقل من ذهنی ما قضاوت دارد در این لحظه،. نیست

خوب و بد نباید بکنیم باید بپذیریم، بپذیریم . دانیم خوب است یا بد استنمیاتفاق همیشه اتفاق است و ما

.کند براي تغییر اتفاقمیببینیم که زندگی در این لحظه چه عملی را پیشنهاد

.شویممیذیرشمی گوید برو سر افسانه و ببینید که این لحظه اگر اتفاق این لحظه را بپذیریم مست این پ

سوي خانه، خانه ما آنجاست دیگر، بارها گفتیم ما توي این جهان خواهی برگردي بروي به فضاي یکتایی؟می

ولی چون هم هویت ،ما فرم نیستیم، حاالاین جهان نیستیم لکنیم ولی اهل فضاي یکتایی هستیم، اهمیزندگی

خواهیم برگردیم برویم به میبصورت مست. هستیمشدیم هوشیاري جسمی پیدا کردیم فعالً توي این جهان 

خواهد گل میرا که مثل جانت شده بفشان، براي این که خدا آن نگارها ، یعنی هم هویت شدگیجان بفشانخانه؛

خواهد عشق را می،خواهد خرد را بدهدمیرا بدهها خواهد زیبايمی.خواهد گلها را به شما بدهدمی.افشانی کند

. خواهد آرامش را بدهدیمبدهد،

و براي این کار نباید با.نترس، این چیزي را که چسبیدي رها کن. خواهد بدهد به تومیهر چیزي که نیک است

این پس بنابراین در تسلیم. پسنددنمیچیزي که من ذهنی. عقل من ذهنی کار کنی، باید با افسانه کار کنی

دانی من تا حاال اشتباه نمیگویی تومی.ند من ذهنی را خاموش کنیدکمیلحظه شما دیدید من ذهنی مخالفت

.کردم ترا رهبر خودم کردم

نگهبانییرسمِبیار،راغمتمست****دارگوشمراحالعذار،خوشایدمیک

ما کند االن خواهیم دید که وقتی که نمیفرق. گوییممیما داریم به زندگی،می گوید یک لحظه اي خوش صورت

شویم روي میشویم یک بینهایتمیبریم و به من اصلی زندهمیشویم یعنی از من ذهنیمیبه حضور زنده

. شویممیشویم، در نتیجه عابد و معبود مامیئم، در اینصورت ما به عنوان هوشیاري از خودمان آگاهخودمان قا

شود و با خودش میشیاري روي خودش قائمشود و هومیشویم، هوشیاري از خودش آگاهمیناظر و منظور ما

. زندمیحرف

به حال من توجه کن، ما مست غم : گوییممیمی گوید که اي خوش عذار اي خوش صورت، مثالً فعالً ما به زندگی

وقتی این . تواند نگهبان شما باشد به شرطی که شما مقاومت نکنیدمیاو. یک لحظه نگهبان ما باش. تو هستیم
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شود که او از شما نگهبانی نکند او میزند این دید را پیدا کرده که مقاومت در برابر زندگی سببمیکیحرف را ی

تواند خودش را از هم هویت شدگیها و از این جهان رها می.تواند از خودش مواظبت بکندمی.نگهبان خودش است

.گذاریم با مقاومت و با ستیزهنمیکند، ما

،دانید که مست این منظور هستیدمیو شما. رسانیدمیزنید بازهم مقاومت را به صفرمیاپس شما که این حرف ر

. همیشهرویممىاوسوىبه! هوشیارانهکهاستبهترهوشیارانهنایایعنی ما حاال هوشیارانه . مست غم او هستید

.برویداوسوىبههوشیارانهکنیدانتخابشما

بهولىیکتایی ست،فضاىکهخودمانخانهبهبرویمدوبارهبرگردیمیعنىبرویم،اوسوىبهداریمباطنىمیلما

توانیممىجهانازمااست،جهاندرمازندگىکهاستاشتباهجهان دیدسوىبهبرویمکهمابهشدهتلقینزور

ازما. هستیمزندگىخودماکنیم،درستخواهیممىهمرادیداینهستیم،زندگىخودمابگیریم،ندگىز

.نگهبانى کندتواندمىخودشازنکنیدمقاومتشمااگرزندگى. بگیریمزندگىتوانیمنمىجهانواتفاق

انسانییدلِدرحریف،ایشناسعشق****منمشهودوشاهدمن،معبودْوعابد

نظردرحضور،حالتدرپس، خدا:یعنىکههممعبودکننده،عبادت: یعنىعابد.هستیممامعبودوعابدپس

درکهجهان،بهاشتباهاًکههوشیارىاگر. هستیممتّکىجهانبهماذهنى،منوحضورغیرحالتدرکهبگیرید

عدماحساسماکهاستدلیلاینبه! باشدنبایداینطورىکهبرسدآگاهىاینبهواستمتّکىاستتغییرحال

وشاهدهستیم،مامعبودوعابدوبایستیمخودمانروىکنیم،رهاراجهانمتوانیمىما.کنیممىامنیت

کسىهممشهودکند،مىنگاهاستشاهداین کهشاهد،،دهندهشهادتکننده،نظارتیعنىشاهدمشهود؛ 

.استشهادتموردکه

راجهانهوشیارى. ودشمىمنطبقهوشیارىروىهوشیارىشویم،مىآزادجهانازاینکهمحضبهمادرپس

مىآگاههوشیارىازهوشیارى. شودمىمنطبقهوشیارىروىهوشیارىشود،مىقائمخودشروى،کندول

کهاستحالتىاینو.خودشازشود؟مىآگاهچىازبکندرهاراجسم. استآگاهجسمازاالنهوشیارى.شود

. باشیمبایدما

انسانىمرکزدرعشق. بشناسانسانمرکزدرراعشقهمدم،اى،دوستاىحریف،اى: گویدمىمابه

هویتهمازراخودمانماکهاستموقعىاینوگیردمىصورتمامرکزدرما،باخداوحدتیعنى؛است
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درزندگىکهکنیددركعمیقاًشما.کنیممىرهااتفاقاتبهوابستگىیعنىجهان،بهوابستگىوها شدگى

تدریجبهشناسایى،اینبابیرونازرهایىاینوشودمىکمبیرونبهشمااتکاىبنابراین. نیسترونىبیچیزهاى

. گیردمىصورت

زندگىآنهادرچسبیدى،بهشکهراچیزهایىآنکهبشناساندكاندك. بزنآتشبرآباندكاندكگفت

وابستهراتان زندگیشماترسیدید،مىشماوکردندمىتغییراینهاوبودیدمتّکىآنهابهحاالتاشماونیست

چیزىهراست،جهاندرکهچیزىهراست،پولتاناست،همسرتاناست،تان بچهمثالًآنها، آنهابهبودیدکرده

شوندهعبادتوکنندهعبادتمندرکهگوییدمىکنید،مىعوضرادیدتاناالن.بیایدفکرتانبهتواندمىکه

مستقلدفعهیکهوشیارىپس.شودمىیکىنظارتموردوکنندهنظارت!بهترزودترچههر. شودىمیکى

صورتخودتاندرراتحولاینرا،کاراینبایدشما. شودمىزندهوقائمخودشروىخودشوجهانازشودمى

بایدشما!.کردیدشناسایىفکرباىکافاندازهبهکنید،تجسمتوانیدنمىفکرباوگرنهکه،کنیددركوبگیرید

چیزهاىاین،بگوییمدیگرجوریکشمادلازاینکهمحضبه. استزندگىباماعشق وحدت. بشناسیدراعشق

!دهدمىقرارراخودشبیرون، اورودمىشود،مىبیرونشود،مىرهایاشودمىآزادشدههویتهم

مىوجودبهآنهادادنقرارخودمرکزوچیزهاباشدنهویتهمازدیو. یدآمىفرشتهرودمىبیرونکهدیواین

اولبیتطورهمینوباشدتواندمىبیتاینبهمربوطکهباشدیادمانهمرااینبلى. باشیدمرکزتانمواظب. آید

:گویدمى. شنویمنمىراعربدهکهغزل

568بیتاول،دفترمعنوى،مثنوى

بشنویدراارجعىخطابِتا****شویدفکرَتبىوگوشبىوحسبى

یکچیزها،بااستهویتهمکهفکرتاننشنود،رابیرونهمهمهتان گوشاینباشید،گوشبىبایدشمایعنى

حسبىوبیفتد،ذهنتانازوجودحسبایدکاراینبراىونگذردفکرتان ذهنازیعنىباشید،فکربىلحظهچند

منسوىبهآیدمىآنورازکهصدایىاینتاشویدرتکفبىوگوشبىوحسبى.گانهپنجهاىحسدونبیعنى

همبهراات زندگىداردنعرهاینوکنرهابرگرد،منسوىبهکهآیدمىآنورازمستانهنعرهلحظههرپسبرگرد؛

دانشاینازکهبزرگترخردبابزرگترىنیروىیکدیگرعبارتبه.ریختخواهمهمبههم،منوریزدمى

زند،مىدیگریکىاوزنیدمىراترفنداینحاالشماواستکردهمحاصرهراشمااست،تربزرگمامحدود
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وراجهانتمامکهخردىیکباگرفتهمانشوخىوبینیدنمىرااوشمابیند،مىراشمااو.!استتربزرگ

.نیستدرستاین! افتادیمدرماکند،مىادارهراخلقت

وکندجمعخواهدمىراخودشیعنىمن؛سوىبهبیاکندمىصداراماکشد،مىمستانهعربدهحتىلحظههرو

:کهگویدمى. ببینیدهمراآیهاینبلى. کنیممىمقاومتمابیرون،بکشدجهاناز

30-27آیه،)89( فجرسورهکریم،قرآن

)27(المطمئنَّۀالنَّفسأَیتُهایا

)27! (گرفتهآرامویافتهاطمینانجاناى

)28(مرضیۀراضیۀًربِّکإِلیإِرجعی

) 28. (گردبازاست،خشنودتوازهماووخشنودىاوازکهحالىدرپروردگارتسوىبه

) 29(عباديفیفَادخلی

)29(آىدربندگانممیاندرپس

)30(یجنَّتوادخلی

.)30(شوواردبهشتمدرو

خشنودىاوازکهحالىدرپروردگارتسوىبهاست،غزلهمینبهمربوطکهگرفتهآرامویافتهاطمینانجاناى

راضىخودشازهمکهاستهوشیارىجوریکیعنى. استمرضىوراضىهمیناین.استخشنودتوازهماوو

جسمىهوشیارىوذهنىمنباپس. بگردیدبازتوانیدنمىنشویدایناگراست،مرضىهماستراضىهماست،

کجاهاکهببینیدشماو! موالنانوشتههماست،قرآنآیههماینهاکنیدتوجه.بازگردیداوسوىبهتوانیدنمى

! نشدید؟زندهاخدبههنوزولىوکردیدخوبکارهاىوکردیدکاروکردیدعبادتهمهاینچرا! کردید؟اشتباه

بشوید،موازىزندگىبااگرلحظهاینتوانیدمىشماپس، شوواردبهشتمدروآىدربندگانممیاندرپس

مىحرکتاستمنطبقهوشیارىروىهوشیارىاست،آگاهخودشازکههوشیارىاینوبشویدمرضىوراضى

.شودمىبازشمادروندرلحظهبهلحظهاو،بهشتکهاوبهشتسوىبهرودمىکند،مىحرکتکند،

اینکند،مىعوضراشمادیدفضااین. شودمىبازشمامرکزدرکهستنهایتىبىفضاىاست؟چىبهشت

پایندهفضااین.آمدیمکارآنبراىماواستمهمبسیاربسیارکهفرستدمىجهانبهخاصهاىانرژىفضا

پوستهجسماینکهشویدمىمتوجه،بشودبازشمادروندرنهایتبىفضاىنایاگرشما. استجاودانهاست،



Program # 669گنج حضور669برنامه شماره 

35: صفحه

منتوىبودیمبستهماوقتىولى! جسمىمرگاست،توهممرگپس. شودنمىچیزهیچبیفتدایناگر. است

بدنینهماتفاقاتازیکیدانستیممیمهمخیلیافتدمیاتفاقکهارپدیدهاینداشتیمجسمىهوشیارىذهنى،

جسمیلحاظبهماکهاستموقعیآنونیفتداتفاقاستممکندفعهیک،افتدمیلحظهبهلحظههرکهماست

،درآییماوبندگانة زمردرکهصورتیدربشویماوبهشتواردبایدماآنازقبل.شدخواهدروزیکمیریممی

تندهسموازياوبالحظهبهلحظهکههستندینکسااوبندگان

سلطانییرهِدراو،بویمارهرب*****اورویِماقبلهاو،کویماکعبه

.بینیممیرااوروي،شویممییکیاوباماکهاستايلحظههمماۀ قبل،یکتاییفضايماۀ کعبکهگویدمیپس

وبشودصفرذهنیمن،برسانیدصفربهرامقاومتلحظهاینکههمین.تسلیمبا؟بینیدمیجوريچهرااوروي

.بینیدمیرااورويواوستخودتاناصل،بشویدخودتاناصلجنسازباشیدتسلیمحالدرشما

و.استعبادتاین،شویدمیآزادشدگیهاهویتهمازکهکنیدمیشماکاريهرو،تبدیلیعنیدیدنرااوروي

خیلیاوبويیعنی.اوبوي؟کشدمیراماچیزيچهاما.یدرفتنمیکعبهسويبهرفتیدنمیاوکويسويبهاگر

یواشیواش.ستواشیرینی،استعسلة مزمثلهماوبوي،کنیمبوتوانیمنمیدماغماناینبااًواقعاستظریف

جنسازشویدمیتبدیلکهلحظهبهلحظه،شودمیزیادشیرینیتسلیماثردر،شودمیزیادشیرینیبینیدمی

ترزنده،زندگیشودمیترشیرینکهرویدمیطرفیبهداریدبینیدمیکهشیرینیاینوبواین.شویدمیودتانخ

.شودمیبهترناحالتشویدمی

.چیهشودمیمشخصبواینخوانممیبرایتاناینمورددرهمکوتاهیغزلیکحاال

جنسازبشویمپادشاهرویممیداریمما.شدنانسلطهمینطوروسلطانبهرسیدنرهدر،سلطانییرهدر

:گویدمی،هستیماوجنسازهمماوخداستاینجادرسلطان،بشویمپادشاه

740شمارةغزلشمس،دیوانمولوي،

کندبوزلفشحالدرواهِلَد،راخودبوی***کندبویارمزلفمُشکزگرعَنبَرومُشک

یک،استخوشکشیممیکهبوییهر،مقامبوي،فرزندبوي،پولبوي،کردیمعادتبیرونخوشبوهايبهما

رهارابوهاایناینصورتدر،کنیمبورایارزلف،مقاومتکردنصفرولحظهایناتفاقپذیرشاثردراگردفعه

چرا.البتهبایدبوخ.کنیممیبورااوزلف،فوراًحالدر،دوراندازیممی،گذاریممیوایعنیواهلد،کنیممی
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،هستشنیدن،هستازدیدنترظریف،استحسترینظریفبوییدنکهدانیدمیاینکهبراي؟بوگویدمی

.کهنداردبوکهحقیقتا،استالمسه

آنکه،شویدمیمتوجهیکدفعهکنیدحسرابودنشاديیواشیواششمااگريشادة مزاش مزهبگوییمحاالولی

اًفورحالدررااینهاۀ هم،کردنکنترل، گفتنمن،شدنبلند،القاب،زدندست،توجه،یدئأتخوشیهاي

منهرچهآنها، کندمیداردزندهاًواقعمرااین،خواهممیشادياینازمنکهگوییدمیودورداندازیمی

.شدممیترتشنه،خوردممی

ندکُاو خوباحالدرندواکُخودراخوی***شوندواقفخوششخویازگرمؤمنوکافر

،استستیزهذهنیمنخوي،ذهنیهايمنیعنی،هستنددوییدرکهآنهایی،منؤمچهکافرچهگویدمی

عدمواستپذیرشوفضاستشادنگُاستفضادارياوخوي،استنداشتنجا،استنپذیرفتن،استمحدودیت

.استستیزه

هویتهمذهنیمن،استدوییدرذهنیمناینکهبرايکندمیمنؤمکندمیافرککهذهنیمناگرگویدکهمی

هستندداردین،دادندقرارمرکزشانرانهاآوهویتندهمباورهااینباکسانیکهگویدمی،باورهاسريیکباشده

ذهنیمنمالبنديقسیمتجوراین.کافرندهماینها،مرکزشاندردارندردیگباورهايکهینکساواندمنؤمو

ازراخوي،بشوندواقفاستفضاگشایی،استفضاداريکهخداخوشازخوياگرذهنیمنولیگویدمی.است

)اًفوریعنیحالدر(،اوباواندازدرامیخويیعنیکندواخودازخويوذاتیعادتیعنیخوي.اندازیدمیخود

.کندمیخواوبا

امروز،پذیریممیرالحظهایناتفاقمرتبحالیکهدرکندمیبوصحبتاینجاحاالماکهداردوجوداینامکانپس

واوستخويگرفتنحسکهظریفحساینباما،استگفتهمابهجورچندهمموالنا، ماگفتهبههمحافظ

ازرامحدودیتوننداشتجاونظريتنگخوياینبتوانیم،استبودنشاديبهدسترسیواستفضاگشایی

:بقیهبهکنیدتوجهحاال . بیندازیمخودمان

کندسویکراکاروینبردرد،راپردها*****شودتاباناورویازناگهانآفتابی

درو.شودمیتابانآفتابییکاورويازناگهان،جلورویممیپذیریممیوشویممیتسلیمماکهیواشیواش

شمابهدیگرانکار،نکنیدکاردیگرانروي،کنیدکارخودتانروياگرپیوسته،شودمیابانتشمارويازواقع
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،جلوبرویدکنیدصفررامقاومتبشویدتسلیملحظهبهلحظهوباشیدخودتاننورافکنزیرشماونباشدمربوط

راشماشبودردمیراشمالجهوشدگیهویتهمهايپردهوتابدمیاورويازآفتابیکهشودمیموقعییک

.کندمییکسرهراذهنیمنکاراین.کندمیروز

آیدنمیپیشاینکهعلت.آمدخواهدپیش،برویدپیش،استنیامدهپیششمابراياگر،گویدمیموالنارااینهاو

ازهنوزنتیجهدر،کنندمینکارخودشانرويمتعهدانهبطورپیوستهبطورومرتبتماشاگرانازبرخیاینکهبراي

زندگیوضعیتهايۀ همکهشودمیروشننوريیکدفعهیک.تابدنمیآفتاباینخودشانرويازیعنی،اوروي

وتشخیص،همیشهداریدانتخابودهیدمیتشخیصوداریدناجوريکجاهاکهبینیدمیاًفور،بینیدمیشمارا

.رااینهاایدانداختهشماازخیلیالبتهواندازیدمیاًفور،استانداختنمعادلشناسایی

کنداوالیَزالیحقّسِرّبیانتا***حقدادزانروحهادستبهراها تنچنگ

الیزالی یعنی .داده که خدا سر خودش را بیان کندها را یا چنگ من ذهنی را بدست روحها تنچنگ اینگویدمی

ها، االن چنگ تن ما دست روح ابراین چنگ ما را داده دست روح ما، و چنگ تنرا بکند، پس بنفنا ناپذیر

، خدا از طریق حضور ما و تن ما بزند و ما خودمان را داریم به الیزالیحقّسرّخواهدمیموالناست، حال ببینیم که

:دهدمیبلی دارد خودش توضیح. رسانیممیآن درجه

کندروحوادثدردیگربانگیکهرزتا***زندمیتحاجوعشقحِقد ووخشمتارهای

اندازد، تار عشق رامیکند به حسدمیآورد، خشمگینمیتارهاي مختلفی را در ما به حرکت درمی گوید مرتب 

دهد میو به ما نشان. زند، تا در حوادث و اتفاقات آهنگهاي مختلفی را به گوش شما برساندمیزند، تار نیاز رامی

. شودمیشویم چیمیشود، وقتی نگرانمیورزیم چیمیوقتی حسد. شودمیشویم چیمیقتی خشمگینو

. ایدحاال شما در حالتهاي مختلف ارتعاش این تارها را دیده

گاهی اوقات ،کند گاهی به جهانمیو شما را نیازمند. آوردمیبارها شده تار عشق هم و وحدت را در شما بوجود

این ابیات همه در شما . دهیدمیاالن دارید شما. و ما قدرت تشخیص را داریم. تا شما تشخیص بدهیدخودش به

. کندمیدارد کار

کندوهُراآنسازوهنادخودکناربر****سِتَدحقشجاندستِکزتنچنگِباد آنشاد

ت به کنار خودش و سازش را خودشخوشا به حال آن چنگ تن، که خدا از دست جان ستَد، یعنی گرفت و گذاش
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جدا کند از من ذهنی، من ذهنی یعنی ،ست ما را که هوشیاري هستیمهپس ببینید زندگی در صدد . زندمیدارد

بعد هیجانی است، بعد زندگی چهار بعد ما را که بعد جسمی است،. شخودرود دنبال کارمیحس هویت در ذهن

گیرد، همینطور که چهار بعد موالنا را در اختیار خودش گرفته و شروع میخودشاست، بعد فکري است در اختیار 

توانید اجازه بدهید که خدا میکند به زدن، شمامیکرده به زدن، این چنگ را در کنار خودش نهاده و شروع

قعها این با امتداد خودش را در شما بوسیلۀ شما از من ذهنی شما بکشد عقب و شما مقاومت نکنید، و خیلی مو

و این سبب خواهد شد که شما . توانید بکنیدنمیاتفاقاتی خواهد افتاد که شما باید به آنها تسلیم بشوید و کاري

اجازه بدهید زندگی خودش را بکشد عقب و روي خودش قائم کند، حاال وقتی این جسم شما و این چهار بعد شما 

شما و اصل شما و تن شما را زدن، همانطور که موالنا را داردکند به حضورمیاز شر من ذهنی خالص شد، شروع

. زندمی

کندپهلوحقچنگِآنباکهچنگیبروای****جهاندرباشدچنگآنچنگهااوستاد

زند با میواي بر انسانی که او هم چنگ. زندمیمی گوید استاد همه چنگها در جهان آن چنگی است که خدا آن را

بگویید که ،پس شما نباید خودتان را مقایسه کنید! گوید من با چنگ حق یکی هستم، برابر هستممیمن ذهنی و

و مخالفت کنید با آدمهایی مثل موالنا، فردوسی . زند، مگر اینکه حقیقتاً خدا بزندمیمن هم چنگی هستم که خدا

یک کسی به ساکن روان تبدیل شده، ،یک چنگی را خدا بزند! واي بر آن چنگ:گویدمیکه چنگشان را خدا زده،

کنندمیزند، بقیه هم خودشان را با او مقایسهمیدر ذهنش هیچ حس هویتی نیست، او را به عنوان چنگ زندگی

می . زندنمیآنها را خدا. زنندمیدر حالی که با من شان. زنیممیما هم درست مثل تو،گویند ما هم هستیممی

.کنندمیستیزه. کنندمیدارند وقتشان را تلفگوید واي به حالشان آنها

خوشوپنهانبستاریستحقچنگِدرهمباز

کندجادونرگسدوآنوصفناگهبهکو

گوید در آن چنگ خدا در همین حضور ما بسیار پنهان و زیبا یک تاري میمی دانید چنگ تارهاي زیادي دارد،

یک دفعه یک ارتعاشی را دریعنی . کندمیف دو چشم جادوگر خدا راوجود دارد و این تار یک دفعه ناگهان وص

روي تمام موجودات اثر. کندمیانسانها را زنده. گذاردمیآورد که این ارتعاش در سطح کائینات اثرمی

ا بنابراین امکان این وجود دارد که اگر ما به بینهایت خدا زنده بشویم تاري از این چنگ خودمان ر. گذاردمی
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که این نرگس چشم خدا بسیار موثر و . اجازه بدهیم زندگی به حرکت در بیاورد که وصف دید خدا را بکند

.جادوگرانه است

شديهویتهمچیزيبااگرو.نیستقبلهآنجا،داريخارججهانبهرواگرکهگفتمابهموالناقبلبیتدرپس

بهوکنیدرهبررااوبويتوانیدمیشماو.باشدباورهابهترینازآنولو.نیستخدارويهمآن،شدهتودلآنو

اوخويوکنیدمیمالقاتراخداخودتانمرکزدرشماگویدمی.خودتانمرکزدر،برسیدخوددلدرسلطان

وسیعترمرکزتاندیدیدموقعهر، بگنجدچیزهمهبحرایندربحرایندر،استگشاییفضااستفضاداري

ازکهاوشاديبويوکنیمیمالقاترااویعنی،شويمیدارياوجنساز،کنیدمیبازداریدجاشما،شودمی

بهرواً حقیقتپس،آیدمیپدیدتودراصیلشاديروزبهروزکهکنیمیکارهاییوقتی،شودمیساطعشمااصل

.رويمیسوآنبهداريواستهماننمادهمبیرونیۀ قبلوکعبهاینوهستیاصلیۀ قبلوکعبه

بیرونیهايعسل،بچشیددفعهیکرااوعسلبويورااوشاديبويیارااوبويشمااگر:کهگفتغزلیطیدر

وگذاریدمیکنارراذهنیمنمحدودیتونظريتنگخويواندازیدمیرابیرونیهايمشک،اندازیدمیرا

راشمااصلحالیکهدرراشماتنیاراشماعدبچهاربهکندمیشروعاوبتدریجونیدکمیپیشهرااوفضاگشایی

تاریک،هستعشقتار،باشیدشماکهخداچنگدروخداچنگشویدمیشماموقعآن. زدنبه،کردهجدااواز

دهدمیانجامانگیزيشگفتوآمیزسحرکارهايوآورددرمیصدابهاوراتارآنگاهگهکههستانگیزشگفت

جانییخطردرسر،خواجهننهدتا****حَذَرماازاَحلَذَرنظر،صاحبخواجه

علیانساناینکهبراي.دارمنظرودانممیمنگویدمی،مردچهزنچه،استذهنیمنهماننظرصاحبانسان

منپسدارمنظرمنگویدمیکسیهر.باشداونظرنظرشباید،شدبالغمعنويلحاظبهاینکهازپساالصول

گوییمیوداريدوستکهراسرت،حرفهااینبهبدهیگوشاگراینکهبراي،کندوريمااز:کهگویدمی.دارد

.داردتومتفکروتوة دانندسربرايجانیخطریعنی.گرفتخواهدقرارتهدیدمورددانممی

ذهنیمناینکهرسیديدیداینبهاگرولی،امپیشنیادارينگهرات امنخواهیمیاگریعنی؟چییعنی

کاشتنپوكبادامکارهایشتماموشناسدنمیرازندگی،شناسدنمیراخودشاصلوبودهموقتواستمزاحم

ديبعبیتوماپیشبیااینصورتدر،خیزدبرنمیاینازبرکتیوخیرهیچواستجهاندردردپخشواست

:گویدمیراهمین
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ویرانییبهگنجخار،زجزندمدگل****هزارصدبربیتابیار،سرغلطمنی،

این،کندنمیفرقیبیارخودهستها نسخهبعضی،بیاوررادانندهسرآن،بیاورراسرتکردمشوخینهگویدمی

اینکهبراي.بیندازيراسراین،کنیمیپیدابیاتااینبهدادنگوشباکهشناساییباتابیاور،بیاورراذهنیمن

اینازمازمانیکهتا،آمدنخواهدزندگیخرد،کندمیکاراوعقلوکندمیکارذهنیمنسراینکهزمانیتا

،دانیممیعقلرااینهاوگیریممیهویتفکرهاحرکتازوکنیممیحرکتصندوقآنبهصندوقآنبهصندوق

وماذهنبراساسکهرادانندهسراینکهدهیممیراتشخیصاینماحاالوماندخواهیممحرومواعقلاز

یکلحظههر.گیریممیسرصدهزاربدهیمراسراین،کنیمرهابایددیگرانازبودهتقلیدکهذهنییادگیریهاي

خالقفکریکبالحظههر،مازندگیبهآیدمیجدیديحلراهبازندگیخردلحظههراینکهبراي،گیریممیسر

خالقفکروکارباراچالشاینکهدهیممیتشخیصکهکنیممیپیدادیديوپردازیممیچالشهابهماجدید

.پذیریممیدلتهازوجودتمامباراپذیرفتنیو.پذیرفتبایدراچالشاین،کردحلشودمی

گلواستخاراین،اندانباشتهذهنیمنبددیداثردرزیاديدردهايکهانهاانستمامیاخواجه:کهگویدمیبعد

براستحاملهذهنیمنخاروهستذهنیمنخارهمینتويماحضورگلاینیعنی.دمدمیخارازهمیشه

ینکهامحضبه.شودمیمتولدذهنیمنهمیناز،اآلنآیدنمیخداطرفاز،شمااصلشماحضور.ماحضور

یکآن،بشودوجودتانواردآیدمیمستانهة نعرلحظههرتوي،آیدمیورآنازکهزندگینسیماینبدهیداجازه

هماینواستخردآبآنوبدهدشستشوآبآن،دهیدمیاجازهشماکهدهدمیشمابهشناساییتوانایی

. بشودامیدنانبایداالن،داردزیادىدردکهکسىبراینبناپس،بیندازدرادردهاوببردوبشویدراشدگیهاهویت

.استزایمانشموقعکهایستحاملهمثل

درراگنجکهاستماادبیاتدرهاتمثیلاین. استویرانىدرهمگنجوشودمىمتولدخارازفرضبهبناگُل

حضورگنجهمین. استگنجىاینجااست،نهویرامثلمازندگىیاشدیمویرانماکهحاال. کردندمىقایمویرانى

مدهبغدادبهنیزراتوویراندهینه:گفتموالناکهشودمىمتولدماویراندهازکهاست

پیداوکَندناینکهفهمیدیمامروزحاال. کنىپیدابکَنىراگنجکنسعىاست،گنجتویشما،ویراندهاینیعنى

گنجایندیگر،اتفاقیکبراىکنىپلّهرالحظهایناتفاقکهکنىفکروکنىفکرتوانىنمى.نیستفکرباکردن

!نیستدیگرفکریکگنج! نیستفرمگنج!استکردنپیدا
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گمانچهیاوخورىمىرابیرونمىوخورىمىمىکه؛گفتغزلاولهمانکه،موالناگفتمابهامروزواقعدر

یکاز،کنىمىتوکهکارىاینیعنىبرى؟مىگمانچهاست،ها نسخهازبعضىبرىمىگمانچهتایابرى؟مى

طورىاین! استغلطاینروىمىخداسوىبهدارىکنىمىفکرودیگروضعیتیکبهروىمىفکرىوضعیت

کلنگهمینکُلنگاین. کنىاپیدخرابهاینازراگنجنىبکَ. نىبکَبایدنیست،پرسشباگنج. شودنمىپیداگنج

شماموقعهروداردراطالیىکلنگکسىهر.کنیدمىپیداشماتسلیمباهمیشهراحضورکلنگ. استحضور

کههایىچالشپذیرشکهگفتیمامروزو.نیدبکَتوانیدمىاست،تاندستکلنگپذیرفتید،رالحظهایناتفاق

همینها چالشپذیرشپس.استکَندنهمینعمقىبعد.کندمىبازمادرراعمقىبعد،بکنیمتوانیمنمىکارى

! خودتانزندگىهاىوضعیتویرانىِکنید،پیدابایدشماویرانىازراگنج.استندنکَ

تادو! بکنمتوانمنمىکارىوبشودپیداگنجتابپذیرمبایدطورهمینمنکهکنندفکراستممکنها بعضىالبته

هوشیاربایدشما!پذیرشوها،چالشمقابلدرکار.اندموازىاینهارود،مىموازىبههمدستدردستیزچ

کارغیرتى،بىعارى،بى.بدهیدتغییربایدراها دادنىتغییرولىبدهید،تغییرتوانیدنمىراچىببینیدباشید

!بپذیرگفتندمنبهکنمنمىکارمنبگویدخانهتوىِبنشیندنبایدکسىیک. نیستپذیرشاینهاتنبلى،نکردن،

.بخورممنبدهندمردمبایدندارمکارحالِهستم،تنبلکهپذیرممى

بىوتنبلى. کندپیداجریانجایىیکبایدآیدمىآنورازخردآید،مىآنورازکهانرژىاین! باشدیادمان

فکرتانتمامرا،تان انرژىتمامرا،تان همتتمامشماکهگوییممىراهایىچالشداریم!نیستحضورمسئولیتى

ما. آنضررهاىواشتباهاتبعضىمثلنفر،یکمرگمثل:گفتممثلِ.کردحلشودنمىراآنها،بریدمىکاربهرا

.بکنیمتوانیمنمىکارى! بپذیریمبایدکنیم،مىضررخریممىچیزىیککنیم،مىاشتباه

این! بپذیریدکردکارىشودنمىوقتىولى! بکنیدهمجبران. بپذیریدبایدشماراگذشتهاشتباهاتتماممثالً

ازو. استبستهعمقىبعدهمینبراىاید،نپذیرفتهشماکهاستچیزهاخیلى. کندمىبازراعمقىبعدپذیرش

!!کندمىصحبتشمابااو،اعماقدریعنى؛.آیدنمىجهاناینبهچیزىشماطریقازعمق،

خوانییپَریشکلِای،شیشهاوکفدر****منسیرِجانعاشقمن،شیرِآنآمد

کنیدمىکوششداریدونیستیدشماذهنىمنکهرسیدیدشناسایىاینبهکهشماهمین. استانسانخداشیرِ

همهاشدگىهویتهمازونداریدکارىکسىبا. استخودتانروىتمرکزتانوکنیدمىکاروبشویدآزاد
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ازبنابراینپس. استاضافىدردهااینبیاندازید،توانیدنمىدارید،دردهماگرایدکردهشناسایىاینکهسیرید،

ربانىدلمخواهممى. خواهممىرازندگىزندهجانِیکمن. خواهمنمىمنگوییدمى. سیریدحیوانىجاناین

است،گمانازغیرانسانبراىکهاستخدایىدلفقط، رباّنیىدلِجزگمان؟ازبرونکیست: تگفامروزباشد

مورددرشماکهفکرىهر.استشدههویتهمفکرِ. استفکریعنىاست،پنداریعنى. استگمانچیزهمهبقیه

اینازشماپس! نیستیدآنشماگیرد،مىقرارشمادلِآنوهستماینمن:گوییدمىکنیدمىخدایاخودتان

مانذهنىمنوهمخودمانازما. شدممتنفراینکهنهشدمسیرحاال.شدمسیرمن: گوییدمىذهنىبافتجور

! شیریمهمدانیممىولىآنبهچسبیدیماشتباهاًنیستم،اینماکهدانیممى! نداریمستیزهنیستیم،متنفرهم

وبشناسیدراخودتانهاىشدگىهویتهمکهترسیدیدنمىشمایعنى. ترسدنمىشجاعست،است،دلیرشیر

بهعقببکشیدکهنیستطورىاین. داریدذهنىمنیکببینیدیاکنیدرارقااینکهازترسیدنمىشما. بیندازید

.استوحشتناكچهببینیدببینید،راتان ذهنىمنناظرصورت

مىاالنندارم،کارىکسىباندارم،درداصالًهستم،امینىهستم،راستگویىآدممنکردممىفکرمنبابااى

شماذهنىمناینکهولوکه،ایدکردهشناسایىشما! نه.!منهستموحشتناکىآدمعجب! هستماینهاعکسبینم

مىوحشتیمبینمىرامانذهنىمنوقتىابتدادر. ببینیدشتوانیدمىپس! نیستیدآنشمااست،وحشتناك

. داردفرقخیلىماتصوراتآنباایناینکهبراىچرا؟. کنیم

مىنداریمکارىکسىباکردیممىفکر. گوییممىهمدروغمانهدیدیمهستیم،صادقىآدمکردیممىفکرما

فکرما. نیمکمىقضاوتبینیممىکنیمنمىقصاوتکسىبهراجعکردیممىفکر.داریمکارهمهبامانهبینیم

،گوییمنمىعیببینیم،نمىعیبکردیممىفکراصالًما.کنیممىغیبتمابینیممىکنیمنمىغیبتکردیممى

،نداریمکسىهیچازتوقعىهیچکردیممىتصورما. استبودهباطلتصوراین. کنیممىجویىعیباشهمهما

.ایمکردهانباشتهرارنجشهمهیناهمینبراى! داریمتوقعهمهازشدیممتوجهبعد

باطلتصوراتاینکهکنیممىقبولشیریم،فهمیدیماالنهوشیارانهوهستیمخداجنسازشیریم،چونولى

راهماکهبگویندترسندمىاىعدهیک. رفتیماشتباهىراهمااست،سالمانهفتادولوکهکنیممىقبولوبوده

است؛ترتیباینبهانسانوضعیتولى.بدهیمفریبراخداتوانیمنمىکهماترسند؟ىمچىبراى. رفتیماشتباه

پرىیککهاستاىشیشهیکشماکفدرهستید،سیرتان جانازهستید،خداعاشقوباشیدشماکهشیراین
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.خداستاینوخواندمىوِردهىداردبیاورد،درشیشهازراشماوراشماحضوریعنى، راشماخواهدمىخوان

بیاوردذهنىمنشیشهازراماانداخته،کاربهراتکنیکشفرستد،مىشادىداردخداخواند،مىوِردداردخدا

ممکنذهنىِمنماکهاستاینپذیرشِهمینشرایطشازیکى.بیرونبیاورددربدهیم،اجازهبایدوبیرون

اینکهنیستیمماکهچیزىآنشناسایىِباگفتیمبارها.نیستیمآنماکهیمدانمىولى،باشیمداشتهوحشتناکى

بىجنساز! نیستچیزکههستیم،کهچیزىآن. شودمىحاصلهستیمکهچیزىآناست،کردنالهمان

! شیرممنگوییدمىشماولىترسیم،مىازشماکهستاچیزىآنکردنِالیاشناسایىِبااست،فرمى

شویم،مىیکىتسلیمیعنىحضورطریقازخداباکهحالىدرمالحظههراست،شیشهیکماهمهکفدرپس

ماهمهوآوردمىدرشیشهتوىازراماداردزندگى. استخواندندعاهمین!! هانیستدعاخوانیم،مىدعا

باشدیادمانموردایندر.استگیرنجمعنىبهخوانپرىخوان؛پرىیکاینکهمثلکهداریمرااینحالت

هوشیارى. شماستمعادلاینجادرپرى. زیباستپرىمافرهنگدراست،زشتدیو. استدیوضدپرى

شودمىخارجشیشهازخواندمىمابراىخداکهدعایىبادارد. استخداییتهستید،هوشیارىشماشماست،

:گویدمىراهمینهمابتهاجهوشنگآقاىزیباىعرشاینبدهیداجازهبلى.شدخواهدخارجو

دويدمتوپىِتشنه،آهوىچو*****************شنيدمتونىِآوازِكهشبى

نديدمنغمهونِىازاىنشانه****************رسيدمچشمهلبِتادواندوان

گشايىمنىدَرىپنهان،هبشتِآناز***منايىمنىرخكهكجايى؟پرىاىتو

اوپىِتشنهآهوىمثلوشنیدیمرااونىِآوازذهن،شبهمیندردنیا،شبدرما. گویاستکامالًشعراین

رسیدیملحظهاینچشمهبهما.رسیدیمچشمهلبتاشد؟چىنتیجهدروبودذهندردویدنمانمنتهادویدیم؛

چشمه.بینیممىرالحظهاینوضعیتبینیم،مىرالحظهینااتفاقنتیجهدربینیم،مىذهنبارالحظهاینولى

!بینیمنمىنغمهونىازاىنشانهبینیممىرااتفاقچونولى. استیکتایىفضاىچشمهخودنیست،وضعیت

مىکنارشدرچنگ،مثلکندمىآزادراشمایعنىزند؛مىراشماچنگمثل: گفتدیدیمامروزنغمهونى

اودنبالذهنباچرا؟! نزدهراماهنوز. بیایدبیرونشماازنغمهوزندمىنىصورتبهراشمانایىسپ.گذارد

.ایمشنیدهرااونىآوازولى. رفتیم
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مىحالهربه. آیدمىپنهانىطوربهدرون،ازمستانهنعرهیکاى،لحظههرنفسى،هرکهگفتمىهمغزل

مىجستجویشذهنباچون. شماستاصلپرى!دهى؟نمىنشانمنبهراخودتکه،توکجایى! پرىاىکهگوید

پرىخودتانازشماذهنىتصویر. شماشویدمىروبروذهنىتصویربالحظههر. دهدنمىنشانراخودشکنید،

شیشهازداخوردوسیلهبهپرى!استپرىذهن،ازشدنشجداوهوشیارىازهوشیارىشدنِمطلعبلکه! نیست

کنى؟نمىبازمنروىراپنهانبهشتدرِچرا: گویدمى. بیرونآیدمىدر

مىراصندوقتادوبینفاصلهلحظههراینکهبراىاستپنهان. استلحظهاینیکتایىِفضاىپنهان،بهشت

چشمهنتیجهدرندیم،بمىلحظهبهلحظهمتأسفانهماو. استبهشتدرِاست،بهشتصندوقتادوفاصله! بندیم

!!نداردآبولىهست

دیداستممکندوبارهاینجادرتوضیحشولىبرایتان،ایمخواندهقبالًکهگویدمىدیگرجوریکموالناراهمین

جهاندرکهمامثلرسد،مىمعشوقشبهعاشقىیک:کهگویدمىموالناکوتاهىقصهیکدر.کندعوضراشما

اىشناسعشق:کهگفت. گفتیممختلفهاىزبانبهامروزکهخداستبامامالقاتزمان،دنیاشبیعنىفرم

.کنیممالقاتراخداتوانیممىماما،مرکزِدر، انسانیىدلِدرحریف

شروعرا،قبلىهاىنامهآورد،مىدرراها نامهواش جیببهکندمىدسترسد،مىمعشوقشبهعاشقوقتىو

چرایعنى!تومنىپیشکهاالنخوانى؟مىراها نامهچراکهگویدمىاوبهمعشوقوخواندنراها نامهبهکندمى

موقعاالن! هستمتوپیشکهمنو! روى؟مىصندوقآنبهصندوقاینازدوبارهچرا! خوانى؟مىراذهنت

بنابراین! فهمدنمىاستذهنشدروددارمنکهعاشقولى.دوتاستماوحدتموقعاست،منازتوبرخوردارى

:کهگویدمى

1414بیتسوم،دفترمعنوى،مثنوىمولوى،

قُتودرمرادتوبُلغاربهمن****تومعشوقِنيستممنپس: گفت

:کهگویدمىعاشقبلىنیست،اینجااحتماالًکهقبلبیتدرالبته

رهزنى؟زدرمگراآمبراهِ****نىآبوليكنبينم،مىچشمه

چشمهخودمانمابگوییم،بایدماعملدر. استذهنىچشمهچشمه،! نداردآببینیم،مىچشمهما:کهگویدمى

لحظهایندرکه،شودمیجاريماازخردآب،حیاتآبوزندگیآباینوشودمىجارىموقعىچشمه. هستیم
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وگذشتهبهوبشویمروانساکن،نخوریمتکانلحظهاینزاوبشویمزندهخداابدیتونهایتبیبه،ماباشیم

. شوندنمیخشکدارندوجودکههاییچشمهنتیجهدر،نگیریمهویتفکرحرکتازنباشیمذهندر،نرویمآینده

کهچرا،باشدزندگیۀ چشمبایدواقعدرخانواده،استخانوادههمینشدهخشککههاییچشمهاینازیکی

بایدرابطهاینکهکنندمیبرقرارايرابطهیک،اندشدهچشمهدوهراندرسیدهحضوربهکهزنیکومردیک

اینبهبیایدآبزیادتريمقدارچشمهتادوازوبکندقویتراصطالحبهآیدمیاینهادروندرکهراچشمهاین

منومنودانستنبراساسزندگیونندکمیزندگیذهندرودارندذهنیمندوهرچونولی،بریزدرابطه

راچشمه،هستهمچشمه،داریمخانوادهما،خشکیدهچشمهاینبنابراین،استشدهبناترسوکنترلومیدانم

.استذهنیمنهمینراهزن.استزدهراهزنیکراآبراه؟ پسشدهچیآب.بابااي.نداردآب،کردیمدرست

روزبگذاریموسطاینبهنداریمآبیاصالًوشدهخشکهایمانچشمهکنیممیزندگیذهنماندرماچونخالصه

.شودمیترخشکهمروزبه

ایناینکهبراي؟چرادهیمیزندگیمنبهتوکهکردممیفکرمن.کردیمشروعرازندگیتوقعاتباماکهچرا

،رابطهاینبهبریزمتازه،بیاورموجودماعماقازوورآنازخواهممیکهآبیوهستمچشمهدانمنمیمنلحظه

منکنیمیفکرهمتوهستیچشمهتوکنممیفکرهستمذهنیتصویریکمنپس.خواهممیآبتوازمن

شماچونومتوقعیمهمدیگرازما،بدهیخوشبختیمنبههمتوبدهمخوشبختیتوبهبایدمن،هستمچشمه

رابطهاین،دادمیچشمهاینهمآبذرهکیاگرو، توعلیهبردارمکینهورنجیدممننداديخوشبختیمنبه

تومعشوقمنپس،کردیمقبالًکهصحبتیهمینکهگویدمیمعشوقخالصه.بشودخشکهمآنکهشدسبب

.نیستم

قُتودرمرادتوبُلغاربهمن****تومعشوقِنیستممنپس: گفت

من،هستمیکتاییفضايدرمن،هستمبلغاردرمناینکهبراي،نیستمتومعشوقمنکهگویدمیخداپسیعنی

،کنیمیجستجومراصندوقاز.صندوقتويرويمیشاههمتو،استجعبهدرتومرادولی،کردممحاصرهراتو

مندنبالتو،بنديمیهمیشه،صندوقتادوۀ فاصلبهنیامديموقعهیچ. کنیمیجستجومراذهنبایعنی 

.بله،گرديمیتقلبیمعشوقیکدنبال،گردينمی
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فتییانبود،دستاندرحالت****حالتیبرو،منبرتوعاشقی

لحظهایندرهستیوضعیتعاشقتو؟چییعنیوخودتحالتعاشقهم،هستیمنعاشقهمتوگویدمی

فکرشما. بدانجواناينیستپایداراینوبینیمیراآنتو،هستیآنعاشقتو،استحالتیکتووضعیت

موقعهروگرفتهراچشمهجلو،استسنگوضعیت،استزیرشچشمه،استچشمهوضعیتلحظهاینکنیدمی

چشمهتواندمیکهچیزيازخواهیدمیچشمهجايبهشما،شودمیخشکچشمه،بگیریدجديراوضعیتاین

ذهندرچقدرکهببینیدخالصه.بخواهیدآب،شودمیخشکترچشمه،بگیریدجديهرچیوکندخشکرا

.نیستاینطوريگویدمی،داریدذهنیخدايداریدذهنیمناگر.ساختیدذهنیخدايذهنباوهستید

زَمَناندرترامقصودمجزوِ*****منتومطلوبکلّیِنیَمپس

یعنی،نیستممنتومطلوبۀ همپسکهگویدمیعاشقشبهمعشوقپس،فهمیممیبخوانیمراابیاتاینبارچند

پولبهخواهیمیکههمانطورزماندرمن.دارينگهخواهیمیرادلت،بدهیمنبهرادلتتمامخواهینمیتو

توايهدفهجزوهممن،بگیريمدركخواهیمی،برسیمقامبهخواهیمی،برسیخانهبهخواهیمی،برسی

همینبرايخواهممیرادلتلحظهاینمن.نیستدرستاین،توبرايامزمانیهدفیکمن،آیندهدرهستم

صندوقآنبهصندوقایناز،صندوقآنبهرويمیصندوقاینازیعنیخوانیمینامه،خوانیمینامهمنبراي

.هستمشتپیمنحالیکهدر،کنیمیتوصیفمرارويمیصندوقهابههی

زندهاوبهلحظهایندریاشما.برسیماوبهآیندهدرخواهیممیماولینیستمازمانیهدفهايجزوخدامنپس

،رسیدنمیاوبهموقعهیچکنیدمیسئوالهمهاینکنیدمیجستجوذهنبااگر.شویدنمیموقعهیچیاشویدمی

رااواگر،شناسیدمیهمرااوبشناسیدراخودتاناگر.بشناسیدتوانیدنمیراخودتانیعنیرسیدنمیاوبه

.شناسیدنمیموقعهیچوگرنهشناسیدمیهمراخودتانبشناسید

آنبهموقعهیچ.شویدبخالصتوانیدنمیدردهایتانازموقعهیچکهاستاینضررش؟داردضرريچهاینحاال

جهاناینبهبیایدمهمنهایتبیبرکتآنوکنیدبازراعمقیبعدگفتیمزامروکهجهاناینبهآمدیدکهمنظوري

. آیدنمی،بیایدجهاناینبهتواندمیشماطریقازفقط

کهجهاناینبهآمدیدشما، بجنگیمتوانیمنمیزندگیفرمانوزندگیقانونبامانه،نیایدآیدنمیگوییدمیشما

ۀ همکهبفهمیخواهیمیکیتوکهگویدمیهمینبراي،بسپاریداوبهراتان دل،یدشوزندهاوبهسریعترهرچه
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تويگذاريمیگیريمیرااتفاقمنجايبهدانیمیمهمرالحظهایناتفاقوقتیتو. باشمبایدمنتومطلوب

.دلت

نیصندوقبرنقدست،برعشق*********نیمعشوقام،معشوقهخانۀ

؟هستیداوعاشقیاهستیدخانهعاشقشما،داردخانهزمینیمعشوق،داریدزمینیمعشوقشماهکگویدمی

کسییک. داریمدوستمعشوقخاطربهرامعشوقۀ خانولی،آیدمیخوشمانهممعشوقۀ خانازمااوقاتگاهی

استنقدبرعشقودباشداشتهدوسترااشخانهخودشجايبهولیبشودزمینیمعشوقیککنفرضعاشق

اشهمهما.صندوقتوينهاستصندوقتادوۀ فاصلبهعشقکنیماستفادهیحجوتمثیلازاگر،نیصندوقبرو

.استمعشوقتصورصندوق،داریمدوستراصندوقما،می رویمصندوقآنبهصندوقایناز

ۀ فاصل.باشیدصندوقتادوۀ فاصل.نرویدصندوقبهبیاییددرصندوقاینازشماکههمبهنزدیکنداینهااینقدر

صندوقتوياگر.نیستمعشوق،معشوقتصور.استمعشوقتصورصندوقتوي،استمعشوقصندوقتادو

،باشیمصندوقتادوۀ فاصلاگر.شودمیبازچشمهباشیمصندوقتادوۀ فاصلاگر.شودمیخشکچشمهباشیم

برسیمچشمهبهکهنیستاینطوري.شنویممیرانغمهونیآوازعمالً،شودمیبازیچهدروزندمیکهشویممینی

.بله، مشویمیزندهخودشبهنکنیدتصورنداریمآبکنیممیتصورماراچشمهچوننباشد،آبولی

او بودو منتَهایتمبتَدا****هست معشوق آنکه او یک تُو بود

بشود،بازنهایتبیتودل، بشومیکتاتودلدرمنکهدادياجازهموقعهر، بشودتویککهاستآن کسیمعشوق

عابد وگفتیمبارچندینامروز؟ شودمیآینده چییعنی.اوستانتهایتوابتداوداريمعشوقاینصورتدر

یکانتهايوابتدادیگرعنیی. شودمیاوانتهایتانوابتدابنابراین.شویدمییکیمعشوقباشمایعنیمن،معبود

پایندهوزندههمینطوروشویممیزندهلحظۀ ابدياینبهما، دیگرنداردوجودايآیندهپسبشوداوايباشنده

.خشکهستیمچشمهتويهنوزیعنی. هستیمذهنتويیعنیکندمیپیداانتهاوابتداموقعهر. مانیممی

آیندهوگذشتهبهبخوریم،تکانلحظهاینازتوانیمنمیموقعهیچ.هستیملحظهاینماهمیشهخالصه

ذهنتويسطحبهآمدیممااینکهبراي،استخشکچشمهاینکهعلت. استچشمهلحظهاین. برویمتوانیمنمی

تصوربهشما. هستیمچشمهخودنکنیمتصوراگر. کنیممیتصورراچشمهفکربا. هستیمفکرتويهستیم،

.نباشیدراضیخودتانوچشمهگمانبههچشم



Program # 669گنج حضور669برنامه شماره 

48: صفحه

رااوبويشما، بدهدنشانراخودشچشمه. بدهدنشانراخودشچشمهتاکنیدتکرارهیخودتانبارااینها

کهاستافتادهاتفاقییکزندگیتاندربینندگانشما. بشویدتسلیمکاراینبراي. بینیدمیرااوشاديشنویدمی

هیچبدونبپذیرید،شرطوقیدبدونووجودتمامباصمیمیتکمالباندارد،عالجچهیواستبدخیلی

کندمیفوتمخصوصاً. بپذیریدشود،میجدا،رودمیزندگیتانازیاکندمیفوتزندگیتاندرکسی. استداللی

همیناوماست،بااواست،هزنداو.استذهنیاستداللاینها، کهاستنمردهکهاو، پذیرممیمنکهحاال:نگویید

. هستکهکه هستهمینطورپذیرم،میمن، دانمنمیاصالًمنیعنیپذیرش. استتوهماینها، استبرودور

شما.داردمینگهذهندرراشماذهنیاستدالل. پذیریدمیشماولحظهایندرهستکههستهمینطورزندگی

کارچهنپذیرمحاالمثالً، مثالًنگویید، نکنیداستدالل، نرویدذهنبهنداردعالجیکهاتفاقاتیپذیرشبراي

اینکاراشکال. استموذيخیلیذهناین. ذهنی هستاستداللاین، دیگربپذیرمبایدپس؟ بکنمخواهممی

.بینیممیجسمیهشیاريبا. آوردیمبوجودجسمیهشیاريماکهاست

دید. نکنیدکوشششمااگرشودنمیعوضدید.بشودعوضشمادیدلکهبخوانممیبیتهمهاینهمینبراي

دردبهخورد،نمیخدادردبهمااستداللهاي. کنیدمیاستداللوذهنبهرویدمیشماوماندمیجسمیهشیاري

وخداتواندنمیذهناست،محدودذهناست،ذهناستدالل، استدالل. نیستزندگیحددر، خوردنمیزندگی

استبددانیمنمیافتدمیاتفاقیلحظهایندرمااصالً. بفهمدرازندگیاتفاقاتترتیبورازندگیقوانینوزندگی

این. هستیدهمتیزوهوشیارالبته، جلورویدمیپذیریدمیلحظهبهلحظههمینطوريشما. استخوبیا

. کندمیتیزهوشراشما، پذیرش

جوريیک. نیستماذهنیمنیعنی، نیستیممااستکاردانزندگی، کاردان، تیزهوشیکاردان: حافظ گفتگفت

با. بینیممیاشتباهداریمماکهبفهمیمکنیم،تعدیلبایدبینیممیفکرهایمانباکهراجسمیهشیارياینباید

. باشدخودمانرويایدبهمۀ حواسمان. کنیمتصحیحتوانیممیراخودماندیداشتباهها موقعبعضیتسلیم

چه پرسم؟ دریغ حال مرا دانیی: گفت***ای روح قدس، آخر ما را بپرس: گفتم

ماحالبپرسسرانجام:گفتممنگویدمی.استزندگیخودیااستشدهزندهزندگیبهکهاستکسیقدسروح

. شناسیمیمرا، ذاتدر، درونردتوافسوسپرسم؟چهگفت. شدیمفراموشما، بکنماازجوییوپرسیکرا،

، نمانیمخواهیممیآبازشونداردآبکهچشمۀ ذهنیایندراگرمایعنی. دانیمیهمتودانممیمنهرچه
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.دهدمیتوضیحبعدبیت. بپرسیدراماگوییممیهمپرسیم،میهممانذهناینبا، داریمرازندگیداناییتمام

ام؟ بوی گیر، باده جانانییمستِ چه***و پرسش خمواهزنمستم و گم کرده راه، تن 

راپرسیدن، باشخاموشزن،تننپرس،بیاتو، استکردهگمراراهشهمدارد،داناییهماست،مستهمانسان

بچه:گفتیمبارها؟ رسیممیحضوربهماکهکندمیچکارخداراستیشود؟میجوريچهبگونیاشما. کنمتوقف

راه؟ افتممیراهجوريچه. کندنمیباززبان؟ کنممیباززبانجوريچهمنبپرسدهیکردنباززبانازقبل

گمراراه، هستمادرنکنیمدخالتمانذهنباکهصورتیدرتشخیصاستاستعداد. نداردجوريچه. افتدنمی

شودمیسببکاراین. گردیممیاصلیمانخودلدنبامانذهنبا، گردیممیدنبالشمانذهنبااینکهبرايکردیم

. بلهبمانیمذهنتويما

صندوقجوریکصندوقهاتمام،نشویممتوسلپرسشبهاگر. کردیمگمراراهماناماهستیم،زندگیمستما

وییدبگشمااینکهولی. بپرسیمتوانیممیگیریممییادفیزیکوقتی. استجهاناینمالهاپرسش. استپرسش

توانیدمیشما؟ کندمیباززبانجوريچهبچهیک. داندنمیکسهیچورسیممیحضوربهجوريچهماکه

هر صندوقی که مربوط به پرسش است شما کنیم، نمیپرسشهمما. کندمیباززبانخودش،نه؟ بدهیدتوضیح

.دانم، ولی بکوشیدنمیدانممیندانم هینمیموازي بشوید، بگویید. بگذارید کنار، عوضش بپذیرید

284حافظ، غزلیات، غزل شماره 

قدر ای دل که توانی بکوشآن ****گر چه وصالش نه به کوشش دهند

، توکل که انتخاب زندگی در این لحظه بهترین انتخاب است ولی استدالل کوشش کن در پذیرفتن، تسلیم شدن

ا تشخیص دهید کی در ذهن هستید و دیدتان را درست کنید، امروز راه هاي زیادي صحبت کردیم که شم. مکن

هر چه دید ما از جنس دید زندگی. شودمیدست زندگی دید ما درستدرشویم میبتدریج که تبدیل به سازي

و . شودمیو ساز ما از دست من ذهنی گرفته،رویم دست زندگی به صورت سازمیشود ما داریم یواش یواشمی

. خواهیم نظم زندگی ما را اداره کندمی.کند، نظم بدي استمیم که نظم من ذهنی االن ما را ادارهقبالً هم گفتی

.مست شراب زندگی هستیم، خود زندگی هستیم. ، همه ما مست زندگی هستیمام؟ بوي گیرمست چه: می گوید

ة جانان است بادة خدایی این باده باد، سعی کن بوي شادي را بوي آرامش را حس کنی،بوي گیر یعنی نپرس

.است
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سبحانییغارتِما،قُماشاتِبُرده****جدا؟ماازشدهماخدا،ایآنبُوَدکی

ما ذهنی با اشتراك و هم . ، از ما ذهنی ما جدا بشودیعنی ما اصلی ما،ما،می گوید آن وقت که اي خدا، این ما

قسمت مهمی از من ما . آیدمیو شیر دوشیدن از ما بوجودهویت شدن با باورهاي مشترك و مرکز قرار دادن آنها 

کند این است که ما، یعنی ما انسانها واقعاً باید باهم همکاري میو علت این که موالنا اینجوري صحبت. آیدمیاز ما

ا داریم م.کنیممیباید به هم کمک کنیم، نه باهم ستیزه کنیم، باید خوب بدانیم که ما داریم درد ایجاد. کنیم

دهیم، ما مرتب این دردها را از نسلی به نسل دیگر منتقلمیسیکل باطل را، دور باطل را ادامه داریم

. کنیم که درست استمیکنیم و تأکیدمیکنیم و من ذهنی و خوي من ذهنی را از نسلی به نسلی منتقلمی

ن آهمه ما در یک منظور مشترکیم و . کنیمباید به اصطالح پتۀ من ذهنی را بریزیم روي آب، باید به هم کمک

بعد از آن در منظورهاي بیرونی متفاوت هستیم، این .این است که از خواب ذهن بیدار بشویم و بیدار بمانیم

ن یکی هم آاین هدفهاي خودش را دارد . کندمیانرژي را یکی در حرفه خودش آن یکی در حرفه خودش مصرف

قماشات ما یعنی هم هویت . کفتند، هر چیزي قماش بودمیبه وسایل خانهقماش قدیم .هدفهاي خودش را

شود خدا هم هویت شدگیهاي ما را غارت کند، و ما اصلی میکی.شدگیهاي ما، غارت سبجانی یعنی غارت خدایی

. ما یعنی من اصلی من از من ذهنی من جدا بشود

قانونوباشیمدردجنسازکهداریماصرارباقی بمانیم، اصرار داریم که در ذهنالبته االن هم جداست منتهی ما

سوىبهمادارد،وجوددردمامادىدلدراگرکهدانیممىباشیم،بلداگرراجذبقانونما. نباشیمبلدراجذب

رادرد! کنید؟مىاضافهراچىدنیادروشویدمىکشیدههایىآدمجورچهسوىکهببینیدشما.رویممىدرد

دارمچیزهایى. دارمقُماشاتمنبگویید! بیاییدخودتانبهکنیدمىاضافهدرداگررا؟شادىیاکنیدمىاضافه

.مهویتهمباهاشکه

مىهمهاینهاوفرشدانمنمىومیزومبلبهمثالًقدیمدرقماشگفتم؛. نیستپارچهمعنىبهاینجادرقُماش

چىشماقماشات.هاستشدگىهویتهممعنىبهاینجادر. خانهاثاثواثاثورختدانمنمى. قماشگفتند

مقاماست،قماشاتجزوفیزیکىمتعلقاتتماماست،قماشاتجزوباورهااست،قماشاتجزوهمدردها!هستند؟

بخوانمهماینبلى:گویدمى. دهدمىنشانمابهراها خطرناكآنازتادوخودشاالنو.استقماشاتاجتماعى

.شوییدمىشماراقماشاتاینجورىچهخواندیم،بارهاکه
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771شمارهغزلغزلیات،شمس،دیوانمولوى،

مناندخاكدانسوىحسرت،چشمِدوتاهَله****بشوييدغبارهازحكمتآببهجانودل

اینآید،مىشناسایىآبآید،مىخردآبآید،مىحکمتآبروید،مىجلوپذیرشباکهلحظهبهلحظهشما

دهید،مىشستشوهمرادردهاپسدهید،مىشستشواینازرامرکزتانرادلتان. هستندغبارهاهمانقماشات

چشمِدودیگرشماآمد،درونازاصیلشادىوقتىبنابراینوکنیدمىشناسایىاندازید،مىراها رنجش

، نماندخاکدانسوىحسرت،چشمِدوتاهله.دیگراستدنیااینن،خاکدا. ماندنمىدنیااینبهحسرتتان

حاالماپسکهنشویدنگراندفعهیکشماآى. بشویمسیردنیاازماکهباشآگاهدارد،وجوداینامکانیعنى

کهزهایىچیهمانباشید،داشتههمسرباشید،داشتهداریدالزمکهراچیزهایىتوانیدمىشما!نه. هستیمجوان

نمىسیرباشدداشتههمقدرچههر. شودنمىسیرکهچشمىیعنىحسرت؛چشمولىباشیدداشتهخواهیدمى

نمىسیرما.شویمنمىسیرماودهدنمىخواهیممىچیزهاایناززندگىماکهآنجاستازحسرتچشم.شود

. هستهنوزجهانبهمانحسرتچشمشویم،

مىزندگىآنهاازماهنوزاست،شدگىهویتهمهنوزمادلدراینکهبراىچرا؟. استالمانسهشتاداینکهولو

مى! ندهستکلیدىآنهاابیاتاینبهکنیدتوجهکه،گفتامروزاتفاقاً.کنیمزیادراآنهاخواهیممىهنوزخواهیم،

سالهفتاددارد،سالشصتکههمىآدمیکیعنى. استخرابهدرگنجوشودمىمتولدخارازگُل:کهگوید

برایش،شتهکُمىراخودشکهچیزهایىاینو. استخرابهوجودشتمامباباکهبشودمتوجهدفعهیکدارد،

:گویدمىپردازدمىخودشبهدفعهیکواندمفْرَغاینها

منشود؟مىچىکهچهنمبهحاالاستسالمهشتادپنج،وهفتادگویدمیاالنمن! هستم؟چىجنسازمن

چىبشودعوضاتفاقاتمثالًچىکهآخر؟دیگرخواهممىچىمنهستم؟کىکهببینمسنایندرخواهممى

!  داشته؟اىنتیجهچهگرفتمدنیاازکهچیزهایىازمن! آمده؟منگیرچى! آمده؟چىحاالتا! آید؟مىمنگیر

راجایشربانىدلآنوبپاشدبریزد،فرومادىدلاینکهاستنممکدفعهیک!!هاشدگىهویتهمازیعنى

کهاستکافىشناسایىتاسهدو،فراگیروجانبههمهشناسایىِیکباوداردوجودامکاناینیعنى. بگیرد

!!دیگراستطورهمینهمبقیهکهبدهدتعمیمآدم
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هیچمن! جهان؟اینبهآوردمچىمن! جهان؟اینبهآورممىچىمن! بشود؟چىکهکندمىتغییراتفاقات! چى

اینهاکههستماینحسرتدریاکنمزیادرااینهاخواهممىمنواستمادىدلاینهنوزیاآوردم؟برکتى

است؟جهانبهتان حسرتتان،طمعچشمشماآیا.کنیدامتحانشود؟مىضعیفچراشود،مىکمچرا

مىتمامدارداینهاواىاىحسرت؛چشمنکنید،استفادهجهانىاینهاىنعمتازماشکهنیستایناش معنى

.گویدمىدارداالنشوم؟مىسیرکى. نخوردمغذاکافىاندازهبه!کنم؟کارچهشود،

خارکیستاوکفِدرکارَکیست،وراکیهر

زندانییچوهستیارَکیست،وراکیهر

دستشکفدرخارىمثلاووشدههویتهمکارشبایعنىاست؛خارىاوکفدردارد،کوچککارکسىهر

آوردنرا،اوباشدنموازىکارِرا،خداکارِشما.اشکفدرآوردمىدردکه،کندمىکارىهربهخاراینواست

هویتهمآنباو،کارىهرحاالچسبیدیدکارىیکبهرفتیدکنار،گذاشتیدراداشتنعمقرا،جهانبهاوخرد

کافکاف،ایندارندکوچولویاریکهمهتقریباً،یارکیستوراکىهر!نیستدرستاینگویدمى. شدید

.بزرگیارمقابلدر،الحطاصبهاستتصغیرکردنِ،کوچک

واوباشدنهویتهموکوچکیاراینولى. چسبیدیمبهشماکهکسىهمانکوچکیارخداست،بزرگیار

وداشتهبازعشقازوداشتهبازاوبهشدنزندهازراماداشته،بازخداازرامابرودکهترسیدنواو،کردنکنترل

هراصالً. دارندکاركها خیلى. دارندیاركها خیلى.استکردهخشکراچشمهیعنى؛. استداشتهباززندگىاز

بتوانیدشمااینکه:استبزرگکار،یکفقط. استکوچککارىهر. استفناپذیراینکهبراىاست،کاركکارى

بقیه. استکارکار،این.جهاناینبهبریزیدوجهاناینبهبیاوریدرااوخردوبشویدموازىاوبالحظهایندر

.استکاركکارها

منباکردنکاروذهنىمنباکارکردنکهدیدخواهید. بریزدهمآندربایداى،حرفهداریدکههمکارىدر

راجهانروزبهروزیکى. آوردمىسمیکىآورد،مىجهاناینبهبرکتیکى!داردفرقخیلى. داردفرقاصلى

اوزنداندرکند،مىکنترلراآنوداردکوچولویارکسىهر! کندمىخرابهراجهانیکىآنکند،مىآبادان

زنداندرکهزمانىتا. هستیدیارزندانِدردارید،یاركدارید؟یاركوداریدکارك:بپرسیدخودتاناز. است
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بهاست،خارتان،کوچککارتان،کفدرکههمزمانىتارا،خودتانیدیبیادرزندانازتوانیدنمىهستیدیارك

.کنیمپیداخالصهارماناصلىیاروراماناصلىکاربایدماو!داشتخواهددردبزنیددستچههر

توییهمتویارَکتویی،همتوکارَک

رِندانيىچوهستشد،دورخودزکیهر

نگاهات یاركبه. کننگاهات کاركبهاست،جورىچهتوذهنىمنهستى،کىببینىخواهىمىاالناگرپس

ازهستند،توذهنىمنِاصلىجزوركیاوکاركاینکهزمانىتاوتوستذهنىمنجزوتو،کاَركویارك. کن

راکاركویاركدردهاىهمینعمرشانآخرتاجهان،اینبهآیندمىمردمبیشتر.بودنخواهىمصوناینهادرد

کنیدسؤالخودتانازشما! مانندمىبزرگکاروبزرگیاراز! روندمىومیرندمىوکنندمىحملخودشانبا

الحطاصآزادیعنىرِند،رندانیى. استآزادآدماینشد،دورذهنىخودازکسىهر! هستید؟اىمرحلهچهدر

رِندبکشد،کاركویاركازراهویتشبتواندکسىهر.هاشدگىهویتهمازآزادمتعلقات،ازآزاد. استحافظى

. شودمىآزادشود،مى



Program # 669گنج حضور669برنامه شماره 

54: صفحه

گنج حضور در تلگرامهاي هبرناملینک متن کامل

https://t.me/ganjehozourProgramsText


