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3020ةشمارغزل،غزلیات،شمسدیوان،مولوي

رهزنی؟اینازچندپیشرت،آ،پیشرت
منی؟وتوییچندتوام،منمنیتوچون

لِجاج؟چندینخودبازُجاج،وحقیمنور
روشنی؟ازروشنیچنین،گریزدچهاز

اَحوَلیم؟چنینچهازکاملیم،یکمههما
غَنی؟فقیرانسویبنگرد،چراخوار

خوارخویشچپِسویبنگردچراراست
دَنی؟چهثَمَنی،چهتواند،دستچودوهر

سریمیکوخردیکگوهریم،یکمههما
منحنیفلکِزینایم،گشتهدوبینلیک

کشتوحیدجانبشش،وپنجاینازرخت
مُنثَنی؟کنیچندراتوحیدعَرعَر

کنآمیزمههباکن،خیزمنیزهین
معدنیچونمههباای،حبّهخودخودبا

سگیهمبکندسگنر،شیرکندچههر
تنیهمبکندتنپاک،روحِکندچههر

هزارصدعددگشتهتنودانیکیروح
روغنیصفتِدرهابادامکهمهچو

یکیمعنیبهمجلهجهان،درلغتچند
بشکنیهاخابیهچونگشت،یکیآب

بانظرهرجانبِخرب،بفرستدجان
برکنیسخنزدلتوتوحیدبهکهونچ
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.کنممیاز دیوان شمس موالنا شروع3020با سالم و احوالپرسی برنامه گنج حضور امروز را با غزل شماره 

3020شمارةغزلغزلیات،شمس،دیوانمولوي،

رهزنی؟اینازچندپیشرت،آ،پیشرت
منی؟وتوییچندتوام،منمنیتوچون

، به کهجلوترمهجلوتر بیا باز:گوید کهمیچهار قسمت تقسیم کنیم، قسمت اول مصرع اولپس بیت را به 

گوید؟ براي اینکه انسان از جنس هوشیاري است، از جنس بودن است و میچرا این را. گوید؟ به هر انسانیمی

اي فیزیکی من درست کرده آمده رفته در ذهن، بر اثر چسبیدن به چیزهاي این جهانی نظیر باورها دردها و چیزه

.که اسمش من ذهنی است و به جدایی افتاده

به همدیگر هم که از جنس خدا ،توانیم به خدا نزدیک بشویمنمیبنابراین همین طور که ما به عنوان من ذهنی

نهاي براي این که عشق ما به انسا. توانیم نزدیک بشویمنمیبیش از حدیعنی. توانیم نزدیک بشویمنمیهستیم

دیگر که ذهنیهاي بلکه یک جور عشق مصنوعی است که من ذهنی ما به من! دیگر هم از طریق عشق نیست

. درست کرده بوجود آورده و این عشق نیست

آید میو جلوتر بیاید باید همین طور که داردپیشتر بیاید،پس اگر یک کسی به طرف من بیآید و پیشتر بیاید

باید من ذهنی را کوچکتر کند، ،براي خنثی کردن نیروي جدا کننده. هنی را خنثی کندنیروي جدایی کننده من ذ

شود میمن اصلی ما خداییت ما بزرگتر،با کوچکتر کردن من ذهنی. را شناسایی کند بیاندازدها هم هویت شدگی

. شویممیو یواش یواش ما تبدیل

ه بوسیلۀ من ذهنی که براي مقاصد بیشتر کردن هم هویت پس اگر ما بتوانیم به انسانهاي دیگر نزدیک بشویم ن

آید؟ چه میچه چیزي براي من در: گویدمیشودمیمن ذهنی وقتی به کسی نزدیک. شودمیشدگیها نزدیک

شود براي چی جلوتر بیآیم؟ نمیشود جلوتر بیآیم، اگرمیاگر اضافهشود؟ میچیزي به من اضافه

من ذهنی یک نیروي وحدت بخش نیست و براي . کندمیکند من ذهنی را حفظمیبنابراین جدایی را حفظ را

خواهی راهزنی کنی؟ میچقدر: گوید کهمیهمین است که در قسمت دوم مصرع اول

منظور از راهزنی این است که ما که خداییت هستیم، امتداد خدا هستیم و هوشیاري هستیم و آمدیم به این 

کنیم تصویر ذهنی میسازیم ولی یک تصویر ذهنی ساختیم و فکرمیخودمان را داریمجهان فکر کردیم نظیر 
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چیزها بیدار بشویم و برگردیم هوشیارانه در این بایستی که از خواب این من ذهنی و چسبیدن به می.هستیم

ویم که از اول یعنی دوباره همان هوشیاري بش. حالی که زنده هستیم در این تن، با خدا یا زندگی یکی بشویم

یا تبدیل . خواب ذهن است و بیدار ماندن استاین کار اسمش بیدار شدن از.منتها االن هوشیارانه،بودیم

به منی که یا تبدیل یک منی است که متکی به جهان است . هوشیاري جسمی من ذهنی به هوشیاري حضور است

. قائم روي خودش است

اما من ذهنی فقط یک من تقلبی و تصویر . ن کار انجام بشود بهتر استاین هدف انسان است و هر چه زودتر ای

آثارش این است که اوالً یک مرکزیتی دارد که در مرکزش که فعالً مرکز ماست یعنی دل . آثاري دارد! ذهنی نیست

. ن باورها هم هویتیمآماست، یک تعداد باورهایی دارد که ما با 

دهند و اگر خارج از آن باورها و رفتارها و حتی شخصیتهاي میا را تشکیلبنابراین آن باورها هسته مرکزي م

خارج از آنها چیزي بیآید ما چیزي بیآید  یعنی فرعی مثل عادتها برخی رفتارهاي عمومی که ما با آنها هم هویتیم،

اشد چه انسان دیگري در واقع با هر چه که هم هویتیم چه درد باشد، چه باور باشد، چه چیز مادي ب. قبول نداریم

.دانیمنمیلی باشد در دام و زندان آن هستیم و

همه : زند؟ اول این که گفتیممیراه کی را. کندمیاما یک چنین بافت ذهنی تؤام با دردها که مرکز ماست راهزنی

دند بسوي انسانها که آمدند به این جهان من ذهنی درست کردند باید من ذهنی را رها کنند و هوشیارانه برگر

. آل به بینهایت خدا زنده بشوندزندگی و آن هوشیاري اولیه بشوند و روي خودشان قائم بشوند و در حالت ایده

شوند موقع برگشتن، در حالی که میوقتی سر راه ما سبزها خوب در راه برگشتن موانعی وجود دارد و این مانع

. ذهنی دیگران اینها راهزنندچه من ذهنی خودمان باشد چه من کنیم میداریم سعی

دارید مییاداشت بروکنیدمیکنید و مرتب گوشمیپس بنابراین فرض کنیم شما به برنامه گنج حضور گوش

اما من ذهنی خودتان مرتب راهزنی،کنید و تمام تمرکز هم روي خودتان است با کسی هم کار نداریدمیعمل

ذهنی هاي من. اما فقط من ذهنی شما نیست. گذارد شما این کار را بکنیدآورد که نمییعنی موانعی پیش. کندمی

.بیرون هم اثر دارند

گوید ناظر جنس منظور را میکند، کهمیپیرويبطور کلی این حالت راهزنی ما و دیگران از قانون فیزیک جدید

معنیش این است که اگر شما . کندیمتعیین) دیگرکار ما با انسان است(یا تماشاگر جنس انسان مورد تماشا را 

اگر دلتان از . کنیدمیگذارید وقتی به او نگاهمییک اثريتان دلتان مادي باشد، در مرکزتان درد باشد، روي بچه
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جنس خدا باشد عدم باشد باز شده باشد، بینهایت خدا باشد یعنی از خواب ذهن بیدار شده باشید، آمده باشید 

. گذاریدمیکنید یک اثر دیگريمیتان که نگاهباشید، به جهان متکی نباشید به بچهروي هوشیاري قائم شده

بینید بنابراین اثري کهمیتان را همسرتان را مردمان دیگر را زندگیشما در مرکزتان زندگی باشد بچهپس

. زنیدنمیپس راهشان را. شوندمیگذارید سازنده است آنها به زندگی زندهمی

، آن باورهاي هم هویت شده من ذهنی مرکزتان باشد، دردهایتان مرکزتان باشدر من ذهنی داشته باشیدولی اگ

تان به همسرتان به دوستانتان به کسان دیگر، کنید به بچهمیمخصوصاً فکرهاي منفی مرکزتان باشد وقتی نگاه

.زنید، این قانون کلی استمیگذارید، یعنی راهشان رامیاثر مخرب

. دهیدنمیشما باید یک قلم و کاغذ بردارید حتماً این کار را بکنید، نکنید قانون جبران را انجامپس

کنم این که شما این ابیات را معنی ادبی بکنید و بگویید که بلی ما فهمیدیم که درآ پیشتر میدوباره من تکرار

باید بدانید در حالی که خودتان زیر شما .اردفایده ند.یعنی بیاپیشتر و انسانها رهزن هم هستند، ما فهمیدیم

کنید؟ تا به حال یاد گرفتید میزند، چه کارمیراماشنورافکن خودتان هستید اوالً من ذهنی شما چه جوري راه

. زندمیتوقعات شما، کنترل شما، ترس شما، خشم شما راه شما رامثالً 

خواهم تسلیم میشما یعنی چی؟ یعنی این که من در این لحظهروید توي ذهن، راه زدن میهر موقع توقع دارید

گذارد، حاال کینمیکند، ولی یک چیزيمیبشوم و تسلیم شدن یا پذیرش اتفاق این لحظه مرا از جنس زندگی

ام به من زنگ نزد، براي چی بچه بزرگ افتد که بچهمییک دفعه یادملۀ اول، وهگذارد؟ من ذهنی شما در نمی

.رفتی توي ذهن دیگرکردم؟

فهمم چی شد؟ نمیچی شد؟. بینم که حالم گرفته شدمیتوقعات دیگر از مردم یا دردهاي گذشته، یک دفعه

علی االصول من ذهنی چون .یکدفعه یادم افتاد که بیست سال پیش یک کسی یک کار بدي به من کرده

بیند یا قربانی، میبیند، یا ناقصمیاینطوري،دکه من ذهنی داریهوشیاري جسمی دارد، خودش را که شما باشید 

.افتاد افتادهمیافتاد نیفتاد، یک سري اتفاقات نبایدمیگوید که یک سري اتفاقات بایدمییا

سالگی من را دادند شوهر به کسی که دوستش نداشتم، در ضمن16گوید در میسال دارد50خانمی که االن 

یا نه. رفتم یک سال ماندم طالق گرفتم.ام استسال50این اتفاق افتاده؟ االن چرا! خواستم ازدواج کنمنمی

یک ور کردند اینها، حداقل زو م رهمین شوهر را حاال ادامه دادم ولی انتظار داشتم که، حاال دوستش ندا:گویدمی
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د، خانه اصالً نخرید، بلکه رفت ها برسیم و اینها، نه تنها خانه بزرگ نخریخانه بزرگ بخرد، مسافرتی ببرد، به بچه

قربانی هستم، چه کار کنم؟. حاال بنابراین من قربانی اتفاقات هستم. تریاکی شد، چرا این اتفاق افتاد

هوشیاري ایزدي آسیب پذیر بر صدف آید ضرر نی بر گهر، شما هوشیاري ایزدي هستید،! نیستید! نیستید

گویید که آن اتفاقات نیفتاده من ناقص مییا. شود با فکرمیرگنیست، این پوسته و این من ذهنی کوچک و بز

، چرا؟ براي این که به یک سري چیزها نرسیدند و خودشان را بینندمیهستم، خیلی از مردم خودشان را ناقص

و فکر؟گویند چرا این رسیده من نرسیدممی.کنندمیچون من ذهنی دارند خودشان را مقایسهکنند،میمقایسه

.یا گلها بد است،چون جاي بعضی گلها خالی است،کنند که در آن گلیم من ذهنی که گلها را پهلوي هم چیدندمی

اش ضعیف پس گل. تازه آن اجاره هم خیلی بد است! مال خودم باشد ولی اجاره استخواستم خانه بزرگ بخرممی

. خورد ناقصمنمیاست به درد من

بینید نبینید، نبینید، علی االصول میبینید، اگرمیشما خودتان را ناقص یا قربانینمکمیحاال من از شما سئوال

این من ،عوض کردمی شود شود این من ذهنی را میپس معلوم. شویدمیاگر شما با تغییر فکر کوچک و بزرگ

.هستیمچیزي که قابل تغییر است ما این نیستیم، ما یک هوشیاري دیگري،ذهنی قابل تغییر است

چه . زنید؟ پیدا بکنیدمیراه خودتان را چه جوريتانکه شما بوسیلۀ من ذهنیحاال دوباره برگردیم به آن سئوال، 

حتی اعتیاد دارم، نه اعتیاد به هروئین و تریاك و این چیزها، ،دارمهایی عادتآیا جوري من مزاحم خودم هستم؟ 

هاي تلویزیونی، بعضی سریالها دارم دارم، برنامهها ماشاي برخی برنامهاعتیاد مثالً به اینترنت دارم، اعتیاد به ت

اعتیاد به خوردن دارم، . شوممیکنم، اگر اینها نباشد من ناراحتمیروزي شش هفت ساعت صرف این کارها

ذهنی است راه انتقاد و بدگویی اینها مال من اعتیاد به انتقاد دارم،اعتیاد به خرید دارم، اعتیاد به غیبت دارم،

.زندمیشما را

شما پیدا : دو. جلوي خودتان را بگیریدزنم؟میپس باید پیدا کنید که من راه خودم را خودم چه جوري

شود من راه کسی را بزنم؟ میمگر! نگویید که من راه کی را زدم تا حاالزنید؟میکنید راه مردم را چه جوري

به ،دهندمیافتید صبح تا شب، چند نفر از دست شما واکنش نشانمیاهشوید رمیاینطوري بگوییم شما که پا

چکارو؟گوییدمیچی؟ جوريچهوبرید در روزمیو به ذهنکنید میروند؟ چند نفر را تحریکمیذهن

بهدبدهگیرتواندنمیخدائیت،حضورشیاريوهکنیدتوجه؟آیدمیباالشماذهنیمنازحالتهاییچه؟ کنیدمی

شما،داردمیواواکنشبهراشماکسییعنی،دهیدمیگیرکسیبهشمایادهد میگیرشمابهکسیاگر.کسی
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نشانواکنشوکنش،کنندمیرفتارتبادلباصطالحباهمذهنیهاي مناینها،داریدمیواواکنشبهراکسی

،بنویسیدهمراآن،دهندمی

؟ گذارندمیاثرجوريچهمنرويدیگرذهنیهاي من،کنیدپیدابگوییدخودتانبهیابنویسیدبفرمائیدسوم

ممکن،باشیدشماهمسراستممکنباشدشمابهنزدیکخیلیگذاردمیاثرشمارروياستممکنکهذهنیمن

شانمنزاییتخاصچه؟جوريچه،باشندشمادوستان، باشندشمامادرپدر،خواهربرادر،باشدشماۀ بچاست

آنجاوقتیو!کنیدپیدا،کنیدپیدا؟داریدضعفشماکجاها؟ دهدمیگیرشماذهنیمنازخاصیتیچهبه

بکشید،باشیدتیز،کنیداحتیاطزدخواهیدرادیگرانراهیاشدخواهدزدهراهتانکهدانیدمی،شمارسیدمی

.افکنیدنورزیرخودتانهمیشه،باشیدخودتانمواظب،باشیدرفتارتانناظرعقب

کهنگوییدشماو؟بگیرمقراراونفوذزیرخواهممیجوريچهاآلنمن،آمدآدماینخوبخیلیکهگوییدمیشما

ۀ برنامیک،گیریدمیقراراخبارثیرأتتحتشما،بدهدقرارثیرأتتحتتواندنمیمراهیچکس،هستمپهلوانمن

یککهنیستاینطوريیعنی.یدیآدرمیاخبارنفوذزیر،یدیآدرمیفیلمیکنفوذرزی،گیریدمیقرارتلویزیونی

اثردیگرهمرويما.پذیرمنمیاثريهیچهستمپهلوانچونکهکنیدادعاشماوکندمعاشرتشماباآدمی

.گذاریممی

کیرااین،بشویکی،بشواطیقمنبا،بشوحضورجنسازبیاهییعنی، پیشترآپیشترکهگویدمیهمینبراي

درست،استشدهزندهخدانهایتبیبهواستشدهزندهزندگیبهکهگویدمیموالنامثلآدمی؟گویدمی

ولیگوهریمیکهمهماگویدمیپایین.ایمافتادهدوییبهولیهستیميهوشیارجنسازماکهبیندمی.بیندمی

نهایتبیسرو،شدهخمیدهسروویدگمیپایین، هستیمسرویکما،ایمشدهتادومنحنیفلکایندستاز

.شودمیزندهبه خودش مادرکهخداست

تو،هستیخداییشیاريوههمتوامخداییشیاريوهمناینکهبراي؟ چرا،امتومنمنیتوچون: گویدمیبعد

پیشتر.کردمدرستذهنیتصویریکانجهبهرفتممدمآمهمنکرديدرستذهنیتصویریکرفتیآمدي

راذهنیمناین،شوممی،بودماولازکهبودمشیاريوههماندوبارهگردمبرمیمن.کنیمکمکهمبهبیاییم

.هستیمشیاريوهتوومنبنابراینپس.همینطورهمتو.کنممیرها

یاباشديهوشیارشنوندهوگوینده:کهاستاینانساننهاییمحصول.خواندخواهمدوبارهرابیتاینامروز

،استناقصیااستاتفاقاتقربانی،استجهانقربانیکهکسیآننظربه.استنهاییمحصولاین،باشدخدا
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ة باشندیکمن؟چرا،ندارمراخداقابلیتمنکهاستایننقصخصوصیتهايازیکیاینکهبراي،اینشودنمی

؟ بشویمیکیاوباتوانیممیجوريچه،ماکنیممیجداییحسحالیکهدر.استکاملة دباشنیکهمخدا،ناقصم

.ناقصمچون،اصالًاینشودنمیپسبوخ.توانیمنمی،بشویمیکیهمسرمانباحداقلایم کردهسعیحاالتاما

.استذهنیمندید،دیداین،نیستدرستاین

اینطوريکهحاال.هستیمیکیتوومنجملهازانسانهاتمامکهکنیممیلقبوماحداقل.استدرستموالنادید

شومبلند،داردکهخصوصیاتیباکنمدرستذهنیمنیکمن. توییتو،منممنبگویمبایدمن،ماچقدراست

همینابهکهبخواهمهی،بشومخشمگینکنمشکایت،استمنباحق،دانینمیتوعوضدر. دانممیبگویم

،کنمانباشتهدردزیاديمقدار،بدهمنشانواکنشبشومینخشمگندهندمنبهاگر.کنماضافهها شدگیهویت

.بکنیراکارهمینهمتو.استمنیهماینها.بدهمقراردلمهمرااینها

بیدارکهکنیمکمکهمبهبایدما.بکنیمنباید؟مکنیمی راکاراینچیبراي؟ بکنیمراکاراینبایدماچقدر

وباشممنمن،باشیذهنیمنهمانیعنی،باشیتوتویعنی،باشیتوییتواگرچون.نداریمدیگرة چار،بشویم

همین،دانیمیتوکهآن.دانممیمنبگویممندانممیمنکهبگوییتویعنی،کنیمحفظرامنخصوصیتهاياین

مرامرکزمندردهاي.همینطورهممنمال،بدهدتشکیلراشمارکزيمۀ هست،باشدشمامرکزذهنیدانش

انباررارنجشها،همازبرنجیمبخواهیموکنیمقربانیحس،بکنیمنقصحس.طورهمینهمتومالبدهدتشکیل

اوکهذاریمنگ،باشیمداشتهکاردیگرهمبا.لجاجگویدمیپایین،بیفتیمدردیگرهمبا،کنیمکینهبکوبیم،کنیم

چقدر،نکنیزندگیهمتوباشیدردتويهمتوبخواهمکهباشمدردتوي،نکنمزندگیمن،کندزندگیآزادانه

.استدیداشتباهاین؟ بکنیمراکاراینباید

و؟زنممیرامردمراهجوريچه؟زنممیراخودمراهجوريچهمنکهببینیماولکهاستاینماة چارپس

چهذهنیمناینتويکهکندپیداوکندروشنخودشرويافکننورکسیهرو؟زنندمیرامنراههاکی

گیرد میو این حس نقص که بوسیلۀ هوشیاري جسمی من صورت.کنممیآمده که من حس نقصبوجودچیزي

باشمها ه هوشیاريتوانم به عنوان هوشیاري مثل بقیمیاشتباه است، و مناشتباه است، حس قربانی بودنم 

توانم انسانهاي دیگر را انسان ببینم حداقل در این لحظه از جنس ناظر باشم در حالیکه اتفاق این لحظه را می

شود استفاده کنم بینش خودم را میاز خرد زندگی که در آنموقع از من رد،کنم از جنس اتفاق نباشممیقبول

آنها را هم شناسایی کنم، ،آن اعتیادها،رعی را که در من هستو یواش یواش دید این شخصیتهاي فعوض کنم
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غذاي خوب بخورم، یکی به یکی بگذارم کنار، ابعاد وجودیم را تقویت کنم، جسمم را حفظ کنم ورزش کنم، 

ها بعضی موقعمن که کنم، هیجاناتم را ببینم، ببینم ریزم، فکرم را تقویتمیمسمومش نکنم، ببینم چه چی تویش

کنم، دردهایی مثل حس تنهایی، حس نقص، حس حسادت، حس خشم، حس رنجش اینها را ببینم و میایجاددرد

مرتب لطافت عشق جسم من سازگار باشند، بجایش در واقع هیجاناتی نیستند که به طبع من و بههااینکه بدانم 

.جایگزین کنمشودمیشود از اصل من ساطعمیرا، شادي بودن را که از مرکز عدم من ساطع

،از آن استفاده کنم، دائماً حرکت کنم.شودمیآن شادي بودن از من صادر،پذیرممیهر موقع اتفاق این لحظه را

در هر چهار بعدم حرکت کنم، اینها را انجام بدهم ببینم چی.که زندگی پر از تحرك است و جانم را تقویت کنم

. بجاي این که تویی و منی را تجربه کنم، از جنس خود اصلیم بشوملحظه به لحظه هم اجازه بدهم که . شودمی

.است که ما باید بکنیماینها تمریناتی 

قصد این است که بدانیم در برنامه امروز پس از این بیت من تعداد محدودي ابیات مثنوي برایتان خواهم خواند، 

چه جوري دیگران راه ما را. زنیممیازنیم، دوباره چه جوري راه دیگران رمیچه جوري راه خودمان را

بفهمیم که چه اتفاقی براي ما افتاده که ما حس نقص و حس قربانی بودن را در این و همینطور خوب . زنندمی

نه حس قربانی ،ما نه حس نقص هستیمتوانیم بکنیم کهمیکنیم و ببینیم که آیا این دو تا شناسایی رامیلحظه

یا به ورده و همانطور برگردیم ببینیم که آیا ما در این برگشت از من ذهنی به من اصلی ضرري به ما نخو بودن

کنیم؟ میفضاي یکتایی تقلید

سال موالنا خوانده ولی هنوز نرسیده شما نباید به 30در اثر گذاري دیگران از ما امروز خواهیم خواند اگر کسی 

ال موالنا خوانده و به جایی نرسیده من چرا موالنا بخوانم؟ شما س30ایشان نگاه کنید بگویید که حاال که ایشان 

. شما هستید ایشان ایشان، شما خودتان را با ایشان مقایسه نکنید

سال محقق موالنا 40در عرض دو ماه به حضور برسد با چند تا بیت از موالنا، یک کسی هم ممکن استیک کسی 

کند، با خودش کار ندارد میکند، معنی ادبینمیوي خودش کارر. چرا که توي ذهنش است. نرسدهنوزباشد

.ولی خودش پر از عیب است،دهدمیعیبهاي مردم را فقط توضیحبیشتر با مردم کار دارد، 

خواهد میقانون تکامل هوشیاري:کنید از چنین آدمهایی نکنید و به خودتان آموزش بدهید کهمیاگر شما تقلید

کند و نرسیده به من چه؟ من مقاومتمیسال روي خودش کار40حاال این آقا یا خانم،کندمن ذهنی مرا تبدیل

.گویم آن نرسیده من هم نخواهم رسیدنمیکنم ونمیمن آن شخص را رهبر خودم،کنمنمیکنم من تقلیدنمی
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ند، آن خرد به داد شماکمیپذیرید خرد زندگی از شما عبورمیشوید اتفاق این لحظه رامیاگر شما تسلیم

. اینها را هم خواهیم خواند؟رسد چه کار دارید به دیگرانمی

خوانم و آن میاما در جلسه گذشته یک قصه نسبتاً خنده داري هم خواندیم که دوباره چند بیت از آن را برایتان

خواست شوهر بدهد براي میدر مورد ما انسانها خداست زندگی است، دخترش راکه گفت که یک پدري : این بود

شود یا خدا در بهوشیاري روي خودش منطبق گذشت، در مورد ما هم زمان آن رسیده کهمیاینکه وقتش داشت

. اي که اسمش انسان است بخودش زنده بشودیک باشنده

بر تواند صنمیکند که ما که دخترش هستیم به عنوان هوشیاري بفرستد به این جهان،میپس ضرورت ایجاب

تبدیل شدیم به انسان، در همین انسان زندگی، حیوانرورت تکامل هوشیاري در این مرحله که ما از ضکند، 

شود، اصالً ربطی نه به دین دارد نه به میگذاریم بودن در او بخودش قائممیهوشیاري، خدا حاال هر چی اسمش را

در هر . شناسیم که چه جوري استمیما هم،یک موجودي است اسمش انسان است. نه به سن دارد،نژاد دارد

. انسانی این اتفاق باید بیفتد

گوید که این داماد در حد ما نیست، شبیه ما نیست، از جنس ما نیست، میدهد به اومیولی وقتی دختر را شوهر

مقام، مثل این جهان که با همین مفاهیم مثل پول، مثل آییم بهمییعنی چی؟ یعنی ما که هوشیاري هستیم

.در سطح ما نیستندها این،کنیممیداشتن و هر چه بیشتر بهتر، ما برخورد

تو نباید حامله بشوي از این دنیا، و حامله بشوي یعنی چی؟ . به ما بعنوان دخترشگویدمیگوید، خدامیآن پدر

نجی، مثالً پرد توي شکم تو، که مثالً برَافتد شما باید اتفاق را تمام کنید و چیزي از این اتفاق نمییعنی اتفاق وقتی

روید حامله شدي، میشویدمیافتد و شما با رنجش از آنجا پامیخشمگین بشوي، وقتی یک اتفاقی در این لحظه

! رده عشق بازي کن ولی حامله نشوافتاد آنجا، این بچه نامشروع است، خدا به شما گفته که با دنیا برو حاال یک خُ

بیندازیم، یعنی رنجش را باید بیاندازیم، ،شدیم، ولی باید بدانیم یک جوري بچه را شناسایی کنیمما حاملهولی

.هم هویت شدگی را بیندازیم

کار کن، فکر کن ولی با قضاوتها هم هویت نشو، یعنی با نتیجه دانش که قضاوت است ویدبه ما گفتند که شما بر

. ش هم، گفت میوه درخت دانش را که قضاوت است نخور و خوردهخوب و بد، حتی آن داستان معروف آفریندیگر



Program # 671گنج حضور671برنامه شماره 

11: حهصف

3719مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت 

فسادتَخویفزبناکُفوي،اوبدادرادختربود،ضرورتچون

فو خیلی این کلمه کُ. گذشت، دختر را شوهر داد، منتها به کی داد به دامادي که کُفو او نبودمیچون وقت دختر

وقت ما. گذردمیباز وقتش. اصطالح است یعنی نظیر ما در این جهان نیست، از ترس فاسد شدن. مهم است

حتی ما آمدیم به این جهان سالیان سال است که ما باید به او یعنی به خدا هوشیارانه زنده بشویم ! گذردمی

.نشدیم

زها را به ما گفتند ولی ما گوش نکردیم، چرا؟ براي این که نظیر موالنا آمدند درست دیدند این چیبعضی از عرفا 

فکر. با اینها هم هویتیم خارج از آن را ما قبول نداریم،در مرکز ما یک سري باورهاي پیش ساخته وجود دارد

نه . خارج از این دیگر درست نیست! یک سري فکر است اینها درست است،کنیم ما از جنس ماده هستیممی

.تواند یک فکر بیآفریندمیزندگی هر لحظه. طور نیستزندگی این

لحظه به لحظه فکر جدید، خرد جدید آوردن به این . ، اصالً کار ما آفرینش استبگذر ز آفریده بنگر در آفریدن

. جهان، زشت است که انسان به یک سري باورهاي آفریده بچسبد

خوانیم اینجا موالنا به مامیهمین چیزهایی که ماآن باورهاي مهم که اصول هستند آنها درست هستند، مثل

.کنید براي تبدیلمیشما از اینها استفاده. گویدمی

مشوحاملکن،پرهیزخویشتننودامادکزینرادخترگفت

ستی، االن داماد نو یعنی تا بحال پیش من بودي از جنس من بودي و ه. نشوگفت از این داماد نو دوري کن و حامله

.گوید چرا از جنس ما نیستمیاز جنس ما نیست و االناین فرستم پیش کسی کهمیدارم

وفانبودرااشمارغریباینگدااینعقدبودضرورتکز

از روي ضرورت است که من، تو هوشیاري را به عقد این گدا ) گویدمیخدا(گویدمی.و این بیت خیلی مهم است

غریب اشمار یعنی همیشه غریب بشمارش، یعنی غریبه، براي این که امروز هم در . آورممیدارم در،عنی دنیای

تو شیر باشی یعنی حضور باشی از جنس خدا باشی، خصوصیتهاي شیري را نشان بدهی :گوید کهمیغزل داریم

اینکه حیوان بدي باشد، تمثیل حاال سگ نه (کند میسگ سگی. کندمیسگی. بازهم این تن من ذهنی است

اما این غریبه را که همیشه باید غریب بشماري .شود شیر بشودنمیکند، سگ هیچ موقعمیشیر شیري)است
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گوید سی چهل سال پیش این اتفاق افتاده، آیا میشما نگاه کنید همان خانمی که.و درست هم هست.وفا ندارد

گذرد از میوفاتر چی هست؟ از همین فکرهایی که سر مابیاز اتفاق گذراترافتدمیآن اتفاق وفا کرده، اتفاقات

شما باید . کندمیوفا شما را حاملهبیچطور وضعیتهايوفاتر چیه؟ بیوفاتر چیه؟ از وضعیتهابیاینها فرارتر و

ه بفهمی که باید این حاال چسبیدي ده پانزده سالت شد،چسبیدیدمینباید،شمردید این دنیا رامیهمیشه غریب

. را همیشه غریب بشماري

گوید میگوید چسبیدیم؟ موالنامیچه طور ما به چیزهاي این دنیا. دهد غریبه استمیمن ذهنی که دنیا را نشان

از جنس بینهایت و فراوانی ،من و تو یعنی خدا و شما از جنس هم هستید. گوید این گداستمی.و عقد کردیم

شادي بیکران هستید از جنس آرامش هستید، از جنس زندگی هستید، از جنس لطافت هستید هستید، از جنس

: گوید کهمیو. نیست و این گذراست وفا ندارد،و این گدا

مظلمهبمانداوطفلِتوبرهمهتَركکندجهد،بهناگهان

شود، مثل بعضی از شوهرها، یک دفعه می، ناپدیدگذاردمیمی گوید در قصه، این شوهر یک دفعه پا به فرار

تمام اتفاقات شما را . ماندمیشود رنجششمیبدهد؟ اتفاق یک دفعه ناپدیدهرا کما شود، خوب خرجیمیناپدید

مثل آن خانمی که. براي اینکه حامله کرده! اما طفلشان توي شکمتان مانده. مانندمیاند مثل خوابترك کرده

تمام شده جهیده آن اتفاق،.سال پیش مرا به عقد کسی در آوردند که دوست نداشتم زور کردند40را گوید چمی

. ماند، پس حامله مشومیاید براي تومیولی طفلش توي شکمتان مانده، یعنی ستمی که از این کار پیش

رنجید، شما هیچ کدورتی نمیشما. شویدنمیافتد و شما حاملهمییعنی چی اینها؟ یعنی لحظه به لحظه اتفاق

. شوي و ما نپذیرفتیممینپذیري حامله. پذیریدمیشما. ندارید

توانیم از جلو مییکی این است که ما با استفاده از خرد زندگی و کوشش:گفتم اتفاقات زندگی ما دو نوع هستند

روید میکنید کهمیخره اینقدر کارخواهید دانشگاه بروید باالمیشما. اینها چالشها هستند.رویمان برداریم

کنید، وضع میخرید وضع مادیتان را درستمیکنید یا خانهمیکار خوب پیدایاکنید میدانشگاه، یا کار پیدا

. آیدمیکنید؛ اینها چالشی است که از دست شما برمیجسمیتان را درست

و هفته گذشته گفتیم اینها عمق عمودي ما را . بپذیریدد بایدتوانید کاري بکنینمیولی یکی االن که فوت شده ما

. کنندمیباز
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مغتَنَموپذیردلپندتهستکنمخدمتپدرکايدخترگفت

پذیرم و بسیار با ارزش است این پند شما، االن هم که میو پند تو را! می گوید که ما به عنوان دختر گفتیم چشم

رنجیدي دوباره ولی فردا رفتی سر یک اتفاق ،گویید به به این پند موالنا چه با ارزش استمیخوانیم شمامیاینجا

. شودمیخندد چشمش کورمیکما اینکه این دختر هم وقتی دنیا بهش خیلی.حامله شدي پس گوش نکردي

. شودمیگوید که نتوانستم براي این که حاملهمیخودش

حذربفرموديراخوددختررپدآنروزيسههرروزيدوهر

. گفت که یادت نرود گفتم که حامله نشوي و زندگی هم همینطورمیمی گوید دو سه روز یکبار به دخترش

خوانیم قبل از موالنا که اینها نبوده، خدا میگوید از پند گذشتگان، امروز که ما اینها را داریممیهمانطور که موالنا

خالصه به دخترش. یاد بگیریمبایددیگر ما باید بهتر عمل کنیم، . خوانیممیهست ما داریمرا شکر که االن 

پول ،شنوید که با دنیا درگیر بشومیگفت حذر حذر، یعنی دوري کن از این کار، کما اینکه شما از موالنا مرتبمی

جنست را بفروش ولی نرنج، خشمگین ،در بیآور ولی با پول هم هویت نشو، با دیگران گفتگو کن، کارت را پیش ببر

. نشو، فضا باز کن حامله نشو

اگر رنجیدید ام یا نه؟ بگویید که من حامله شده،آیید خانهمیروید بیرون شب ساعت هشت و نهمیشما صبح که

و آمده شما با شناسایی که من امروز این رنجشها را خوردم . خواهدنمیشدید، و خوشبختانه این حاملگی کورتاز

این بچه ،اندازیدمیشود، یعنی شما بچه رامیفوراً از شما دفع،به سیستم من، با شناسایی که اینها باید بریزد

. نامشروع است و بچۀ خوبی نیست

شو؟وخاتونجواندوهربودچوناز اودخترناگهانشدحامله

ه نبوده حامله شده، یعنی ما بعنوان هوشیاري آمدیم حامله می گوید که دختر از این شوهر که هم ردیف خانواد

گوید وقتی خانواده عشقی نباشد معنیش این است می.پس من ذهنی درست کردیم. شدیم پس هم هویت شدیم

کافی نباشد، وقتی به ما یاد بدهند هر چه بیشتر بهتر، مسابقه بگذار وقتی جامعه عشقی نباشد، وقتی آموزش

خوب آدم . دانممیه مقایسه کن، جلو بیفت از نظر مادي، از نظر دانشی خودت را نشان بده، بگوخودت را با هم

گویم ما تقلید نباید بکنیم، همه آب دهانشان جاريمیبیند همه، براي همینمیوقتی آدم.کندمیحرص پیدا

زند،میمحیطی تمثیلخوب در چنین! گوییم ما چرا نهمیشود براي بعضی چیزها در بیرون خوب مامی
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! گوید دو تا جوان که یکی زن باشد و یکی هم مرد باهم باشند این امکان وجود دارد دیگرمی

ششکهیاکودكگشتماههپنجداشتشمیخفیرااوپدراز

داند شما نمیداند ما حامله هستیم؟ خدانمیخدا. داندمیداریم از پدر، پدر کهمیباالخره ما االن هم مخفی

. استها هم هویت شدگی. داند که او دل شما نیست بلکه دل شما مادي استنمیرنجش دارید؟ خشم دارید؟ خدا

ما هم که داد و بیدادمان . پوشید و فالن، باالخره دیگر مشخص شدمیاین دختر هم لباس گشاد. داندمیالبته که

. کنم، دردها مرا کُشتمیکنم، احساس نقصمیم، احساس تنهاییبلند شده که خدایا مردم از درد، بیچاره شد

باالخره پدر ،کودك پنج ماهه یا شش ماهه شد شکمش آمد باال! گوید مگر نگفته بودم حامله نشومیپدر به ما

: بهش گفت

؟گزیندوريازوکهنگفتممناین؟چیست:باباگفتپیدا،گشت

نگفته بودم که حامله نشو، من به تو گوید این دردها چیه که دلت است؟میالن خدا به مااین چیه؟ ا: پدرش گفت

. نگفتم از او دوري گزین

سودهیچوعظَموپندنکردتکهبود؟بادخودمنوصیتهاياین

اي که کردم، این که هر لحظه ظههایی که من کردم به تو، آنها همه باد بود؟ پندهایی که به تو دادم موعآن توصیه

،شنوید که من از جنس زندگی هستممیصدایی را از درون ولو اینکه خیلی یواشیک اگر شما تسلیم بشوید، 

نباید حرص بزنم به آن چیز به این چیز، نباید بگذارم توجهم را بدزدند چیزها و آدمها، ،من باید بسوي او برگردم

!ندارد؟سودىهیچبود،بادهمهاینها. استزندگىموعظه. اینها موعظه خداست

بزنید،راخودتانراهوداریدتوقعاینکهخاطربهبرنجیدبشوید،خشمگینشمافرداخوانیم،مىرااینکهاالن

مخواههمراداستانبعدىقسمتبیتتاچندایندنبالاالنبشوید،ردنتوانیدیکىکنارازدید،خواهیماالنیا

. خواند

نتواندبشوید،ردکنارشاست،اطرافتانوبکشدپایینخواهدمىراشماکهذهنىمنکهباشدبایداینشماهنر

تسلیمبایدشماکنید،بازرافضابایدشماکنید،تأملبایدشماجورى؟چه. داردمىنگهبگیرد. بگیردراشما

کهنیستساختهپیشرفتاررفتار،این. بدهدیادشمابهزندگىتاکنیدتمرینرالحظهایناتفاقپذیرشبشوید،

اینها! ندهنشانواکنششمازند،مىراحرفایناووکنىمىبرخوردهمسرتباشماوقتىکهبگویدبیایدیکى
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هاىتوصیه!اینشودنمىباشید،مصونآنعواقبوآثارازوداریدنگهراذهنىمنشماشودنمى.شودنمى

درراکارهابعضىکهبدهیمفرزندانمانوخودمانبههایىآموزشتوانیممىماالبته!کندنمىکارروانشناسانه

. بودبلدراکارهاشودمىهمذهنجهاندر.ذهنجهاندربدهیم؛انجامدرستجهاناین

رابیزینساینازهایىجنبهچهاست،چیزهایىچهاینجاکهببینیدبایدداد،انجامدرستبایدرابیزینسیک

ولى.طورهمینهمها انسانباروابطدر. کندمىبهترکند،مىتسهیلراکار.کنمرعایتدرستودقیقبایدمن

وخشمگینشودنمىبود،شادشودنمىکرد،برقرارعشقىرابطهشودنمىشد،خوشبختذهنىمنباشودنمى

.نیستمحاملهمنبگوییدباال،بیایدشکمتانوباشیدحاملهشماشودنمىنبود،نگران

زنومردشَکبیستپنبهوآتشمن؟پرهیزکُنمچونبابا: گفت

وآتشباشیم،تسلیملحظهایندرمااگر. استپنبهوآتشمثلزنومردکنم؟پرهیزجورىچهمن! بابا: گفت

کهگفتهمابهپدراولاز. بکشدراشماتواندنمىراحتىبهجهاننیستیم،پنبهوآتشما،وجهان،نیستپنبه

حفظرامنجنسگفتهمابهپدر! فهمىمىفوراً.بشمارغریبراایننیست،ماجنسازایننیست،ماکُفْوِاین

! رفتیادتمنموعظهچراکهگویدمىهمینبراىشود،مىحفظتسلیمبامنجنس.کن

مسلطجهانایننظمشد،مسلطذهنىمننظماینکهبراىشدم،ذهنىمنجنسازاینکهبراىرفت؟یادمچرا

آنکنم،درستذهنىپاركخواهممىمنکه،باشدمسلطذهننظمباشد،مسلطجهانایننظمشودنمى. شد

شدچطوربابا،گوید؛مىهمینبراى.اشمبداشتهرازندگىنظم! اینشودنمىباشم،داشتهراجنگلنظمموقع

رفت؟یادتمنموعظه

رفتیادماینکهبراىرفت،یادملحظهایناتفاقپذیرشاینکهبراىرفت،یادمتسلیماینکهبراىشد؟طورچه

ست،اجهانایندراونظیرکردیمفکرما! نیست؟جهانایندرمننظیرکهنگفتهمگر. نیستماینکُفْوِمنکه

!ایناستغلطاینماست؟نظیرماپول. پرستیممىراپولمانماکهاستهمینبراى

تُقاست؟وستاحفاظکیآتشدریاکجاست؟آتشازپرهیزراپنبه

ونداردتُقاکند؛پرهیزتواندنمىهمآتشوبگیردآتشبایدکند،پرهیزآتشازتواندنمىپنبهکهگویدمى

،نیستماکُفوِکهچیزىبامارابطهکهنیستاینطورىیعنى. نیستچیزىنوهمچنیست،جلویشهماظحف

باداریدنگهلحظهاینخودتان،روىدر راخودتانزندهتوجهکهتوانیدمىراحتىبهشما. باشدپنبهوآتش

.بدزددجهاندرچیزىیکنگذاریدوتسلیم،وزندگىخردازاستفاده
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مىرادیگرانراهمنجورىچه! شود؟مىزدهمنراهجورىچهکهبفهمیماینکهبهخوانیممىداریمسپ

خواندیم،کهطورهمانوزنندمىرامنراهدیگران،جورىچهزنم،مىراهخودمراهمنجورىچهیعنى!زنم؟

یعنىخودروىکار،خشموخودروىکاروقتوحرصوقتکهگویدمىقصهاینآخردردادمتوضیحقبلهفته

.استتسلیملحظهایندرکهکسىآناست؟خودشبهمسلطکسىچه. کارزار

مىمتقاعدراماذهنىمنهمیشهاینکهبراىما،ذهنىمنوسیلهبهشودمىزدهماراهشودمىمعلومپسبعد،

است،جسمىهوشیارىجنسازونیستزندگىجنسازخودشچونو. استزندگىبیروندرچیزىدرکهکند

ازاینکه،بهشویدمىآگاهشما.استآیندهدریعنىزمانبهاندازدمىرازندگىهمیشه. کندمىاشتباههمیشه

مىکهچیزىهرمثلخانه،مثلپول،مثلاستبیرونىچیزهاىدرزندگىکهکنیدمىقبولهمیشهشمااینکه

توىشنید،دید،آورد،فکربهیعنىآورد؛ذهنبهکرد،تصورشودمىکهچیزىهرد،شهویتهمباهاششود

!نیستزندگىاینها

موقعآنمابکشد،خواهدمىراماوآیدمىمافکربهکهچیزهاقبیلاینازوکنیمشناسایىرااینتوانیممى

خودماوماستدرزندگىوکنیمزندگىتوانیممىماآنهابدونونیستزندگىآنهادردانیممىچون! رویمنمى

مننامبهدیگرىچیزیک،نشومقائمخودروىنشوم،زندگىجنسازمناینکهلحظهایندرو.هستیمزندگى

روىبایدبینممىطورىایناگر! استذهنىمندیدایناست،غلطکنمپیداجسمىهوشیارىوبشومذهنى

.مکننظرتجدیدخودم

ایناشخالصهخیلىگفت،رانارنجىنازكصوفىِآنداستانبعدشکنم،یادآورىبرایتانراچیزتادودوبارهبله،

صداىوسرکههمینولىدانستمىجنگجوودانستمىداناراخودشکهجنگ،رفتصوفىیک: گفتکهبود

عدموراهمشکالتپذیرشعدموآمادگىمعدوترسبینید،مىترساینپس. ترسیدشنید،راجنگمیدان

توىبنابراینبیایم،جنگتوانمنمىمنگفت. بزندجاصوفىکهشودمىسببکشیدن،هوشیارانهدردبهآمادگى

. کردندتعارفهمصوفىبهغنیمتآنازوآوردندغنیمت،رفتندجنگجویانوماندها مریضوضُعفاباچادر

مربوطبیتکه، گویدمىشمابهبیتاین!استمهمىخیلىبیتآورد،رابیتاینت،نخواسشدخشمگینصوفى

نگاهصوفیترسبه، ندنکردنگاهصوفیبهجنگجویانولىدانستمىداناراخودش.صوفىاست؟چىبه

انسانیهیچبه، موالنامعلمهیچبهکنیدمیکارخودتانرويکهداوطلبیبعنوانشماگفتممیهمینبراي. ندنکرد

، کنیدنگاهبایدخودتانبهفقطشما، عارفیکیا،بکنیدنبایدنگاهباشددینی،باشدمذهبیمعلماستممکنکه
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وکندمیکارخودشروياستسالبیستاستسالدهکهکسیبهوکنممیکارخودمرويمنگوییدمیشما

، کنمنمیتقلیداوازمن. کنمنمینگاه، نیندازدراهایششدگیتهویهمواستترسووزدهجاونرسیدهجاییبه

. نیستمنمعلماو

و. بیاورندتوانستندنمیراچیزهااینرسیدندنمیاینهااگرکه،موالنامثلکنممینگاهبزرگعارفانبهمن

مابهکنندهکمکاطالعاتباالخرهکهبینیدمی،رویدنمیاشتباهراهکهباشدمحکمتان پشتاینکهبرايهمینطور

. استآمدهادیانازیا،استآمدهعلمدانشمندانازیااستآمدهعارفانازیا

مابهسادگیوزیباییبهوآوردهاطالعاتورآنازاینکهضمناینکهبراي؟ چرا.استنظیربیرابطهایندرموالنا

، غیبجهانازآوردنیعنیراعرفانآنودینآنبنابراین. ستاآوردههمراقرآنیمهمهايآیه، استداده

هستیدمطمئنشماپس. استآوردههمراقرآنهايآیهوآوردهراآن، کندصحبتشماطریقاززندگیاینکه

.رویدنمیهمبیراههوشودنمیتلفوقتتان.استدرستیحرفاینکه

ایندرنه،خواندمعطارنه،خواندمموالنانهخواندمفردوسینهمن. یدنداراآلنراشناختنتواناییآنشمااگر

کنیدگوشخوبوبشودمحکمموالنابهتانءاتکاشماکهشودمیسببتوضیحاینبوخ. دارماطالعاتیزمینه

.پوشاندمیراقسمتدواینکهبراي

رااینهادانستیممیمااگرکهآوردههممهمیچیزهايخیلیپوشاندمیرادینوعرفانتنهانهگویممیمنو

کهمکنیمیحاصلاطمینانپس. استآمدهورآنازاینها؟ آمدهجوريچهاینها. کردمیکمکهمعلمبهشاید

غلطاینکهدیدمبعدمکتبییکرفتمسالدهکهنیستآنطوريدیگربدهمگوشمنواستدرستحرفهااین

. نیستاینطوري، شدتلفوقتموخوردهنمیدردبهوبوده

کارخودشانرويکهکسانییعنی، جنگجویانآنکهگیریدمییادرااینشماصوفیداستاندراینپس

صوفیادعايولی. ترسیدصوفی.جنگبروندتوانستندنمیوگرنهنکردندنگاهصوفیاینبه، موالنامثلکردندمی

.بودبیشترهمهاز

تادوبگیریدیادشمااینکهبرايکنممیتکرار؟ کنیدمیتکرارچقدربگوییداستممکنشما.آوردرابیتاین

، باشدتان بچه، باشدهمسرتاناستممکنزندمیراراهتانکهکسیشما. افتدنمیجاکه،راچیز

ردپهلویشازوريجچه، باشدتان اداريهمکار، باشدتان رئیس، باشدتان همسایه، باشدتان دوست

: کهگویدمیهمینبراي، بشویدردباید؟ بدهدگیرشمابهنتواندکه؟شویدمی
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راندنددرالسابِقُونسابِقُونَماندندجابرخاكمثقَالنِ

. کندنمینگاهدنیابهچسبیدهوایستادهکهکسیآنبهکهاستکسیپیشتاز. پیشتازانیعنی، السابِقُونسابِقُونَ

کهحالتیدرزندمیرادنیااینچیزهايحرص،زندمیپولحرصکهیکیبهکنیدنگاهرویدنمیفرداشمایعنی

کارزنندمیحرصکهاینهاگوییمی کنینگاهدیگرنفرچهاربههمبعد، بزنیحرصبایدتوکهبوديمیدههفاآلن

. نیستدرستجمعکار. استدرستجمعکار، دیگراستدرستاینها

وکردهگیرمرضانباشتگیزیریاشدهمدفونزیادقرضبارزیرمثالکهکسییعنیمثقلکهگویدمیهمینبراي

اوکشدمیوکندمیواردنیروهاشدگیهویتهموداردزیادشدگیهویتهمکهکسی. استچسبیدهزمینبه

، گذاردمیبداثرکندنگاهشمابهاگر. هاستشدگیهویتهماینازدلش، پائیناوکشدمیوقتیحاال. پائینرا

دوراستماديدلشکهکسیهر. گفتیمدوبارهرافیزیکقانونقضیۀ یاآنامروز. پایینبکشدخواهدمیراشما

.برویددرجاذبۀ آنیعنیآنلثقنیرويازبایدشما. بکشدزمینراشماخواهدمیوگذاردمیاثرآیدمیشمابرو

. گذارندنمیاثرنگوییدو؟برویددرتوانیدمی

داردراذهنیمنعادتهايکهکسیکه،داریدخردتسلیماثردرلحظهایندراینقدر، هستیددانااینقدرشماپس

بکشندراشماوبدهندرگیشمابهآنهابدون اینکه شویدمیردپهلوشانازوبگذاردتواندنمیاثرشماروي

توانندنمیراشماراهاینها، جلورویدمیطورهمینشویدمیردآنپهلويازشويمیرداینپهلوياز.پائین

اوکنیدمینگاهتانذهنیمنبهناظرصورتبههستیدنورافکنزیرخودتانحالهربهکهایدشدهآگاهو.بزنند

.اهللاء شاانبیفتدجاکهکنممیتکراردادمتوضیحقبالًدیگر رااینبله؟ درسته. ندبزراشماراهتواندنمیهم

آیهکههماین، دادیمکافیتوضیح، تاختندپیشمقدمپیشتازانحالیکهدرماندندخودجايبرشدگانگیرزمین

استاش

10هاي آیه،)56(واقعهسورهکریم،قرآن

)10(ونَالسّابِقُوالسّابِقُونَ

.اندافتادهپیشاینکوبودندجستهسبقتکهآنها

تازدمیپیشکهاستکسیپیشتاز. کردمعنی، کنیدمعنیخواهیدمیجورهر. کنندمیپیشتازيپیشتازانیعنی

جلومنکهیکیبهبرودحواستانکههمین، تازیدمیپیشوقتیشماکنمیادآوري. کندنمینگاهکسیبهو

طرفبهیکیکهاستاین، انرژيازشدنتهیروشهايازیکی. شویدمیخالی، زندمیجلوترمنازاویانمزمی
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شرکتمیدانیمسابقۀ دودرکسییک.ایننیستمسابقه.دهدمیمسابقهشماباکهکسینه.کندنگاهمقابل

هر، دهدبانجامراخودشبهترینندککوششبایدلحظههر. شودمیخالی، دباشدستیبغلبهحواسش، کرده

درومیلحظهبهلحظههربردمیکاربهرااشانرژيدرجهآخرین،شودنمیبهترآنازدیگرکندمیکوششلحظه

؟شودمیچیآنجابرودحواسشاینکهمحضبه، نهیازدمجلواینازمنکهنیستاینبهحواسش، جلو

شوينمیموازيبرويذهن، ذهنبهرويمییکیذهنتصویربهبدهیدرانحواستااگرشما. ذهنبهرودمی

سیستمکهآنجاتا،دکشیمیورآنازراانرژيتمامودگذاریمیارانرژیتبهترینشمالحظهایندراگر، دیگر

تمامباشدکردهتمرینخیلیاگر،دودمیکهکسیآن. دیگرداریمشدگیهویتهمهمما. دهدمیاجازهشما

،کنندمیکمکبهشهمه، شکمشکمرش، دستشش،یپاعضالت، کشیدنشنفس،کندمیکمکاوبهشاسیستم

.نیستنداختیارشدرعضالتشبعضی، نهباشدنکردهتمرینزیاداگرولی.مسیرندآندرهمه

وداریدشدگیهویتهمنوزهاگرولی،شودمیردشماازحسابیانرژي،باشیدکردهتمرینزیاداگرهمشما

نگاهدیگریکیبهخواهیمیحاال،شودمییاشودنمیردصورتآنبهشماازانرژياینهنوز،نکردیدتمرین

کندمیچکاراینببینمیاکنمکمکرااینمنکهاستگیرزمینکهکنینگاهدیگریکیبهاینکهمحضبه؟ کنی

.دشومیکم،شودمیقطع، ذهنرفتی

مثل کسی که ،کنیمیکنی به خودت نگاهمیهر لحظه بهترین تسلیم تو. کنیدنمیبنابراین به بغل دستی نگاه

خواهم بکنم، آن چیزي که عضالتم و انرژي آنوري اجازهمیگوید من بیشترین پرشم را االنمیدودمیتوي میدان

در هر زمینه اینطور است، به ،مکن است اول بشودکاري هم با بغل دستی ندارم؛ براي همین م،دهد به منمی

کنندمینگاهخودشانبهکهآنهاییپس.ایناستمهمخیلیشوي، میمحض اینکه بغل دستی نگاه کنی تهی

.کنندنمینگاهکسیبهیعنی، پیشتازندپیشتازانپیشتازند،اینهاافتندمیجلو

، این هم بگوییم دوباره محصول نهایی ما از این صحبتها رسندمیاخدبهرسندمیمقصدبهکههستنداینهابله

زندهخدابهیعنیبروند پایین او بشوند،،این است که همه انسانها از این من ذهنی که یک چیز سطحی است

زندمیحرفاوشمادروندر. انسانیهردرباشداوانسانهامورددرشنوندهوگویندهجهاندربطوریکهبشوند

اودرهمبازشنودمیهمسرتان، تانزبانبهآیدمی،زندمیحرفخدایعنیاوشمادروندر،اوستهمشنونده

اگرماستنهاییمحصولایندهستنمهمابیاتاین،شدهزندههماواستحاضرهماواینکهبراي،اوستهم

؟ استممکنغیراینگویدمیشماذهنیمن، شماذهنیتصویر،کنیدکارخودتانرويبایداینجا،بهنرسیدید
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اوهمگویندهنیستاومستمعاگر. ستاشیاريوهتکاملکارایننیافتاده؟اتفاقموالنادرمگر.نیستممکنغیر

.کنیممیراهزنیما، نیست

مثاب ايالرَّأسمنَاَلْاُذْنانزآنکهاحتجاببیاو،قایلاو،مستَمع

اینکهبراي، هستیمگرفتهپاداشچرا، هستیمگرفتهپاداشماواقعا، استانسانگرفتهپاداش، گرفتهپاداشاي

ادارهراکائناتاینتمامکهخرديبهشما.شودمیچیبهتراینازدیگر.بشویمزندهاوبهتوانیممیلحظهایندر

کهرابودنشاديشما.بشویدمجهزایزديآرامشبهشماکه؟ هستچیباالتراینازپاداش،بشویدوصلکندمی

،شودمیتابانشمااصلیوجودازکهاستسببیبیشادي، بودنشادي.کنیدتجربه،شودمیساطعشمااصلاز

.نیستبیروندر

کههستنهمیبراينبودندکافیهاخوشیاین،گشتیمهاخوشیدنبالبیروندرذهنیمانمنبوسیلهحاالتاما

دربودنيهوشیارآنوقتیاالن.ناقصیمهمینبراي.نگرفتیمماکافیاندازهبهموقعهیچ.کنیممینقصحسما

احتیاجدیگرچیزبه.شویممیسیر،کنیممیتجربهرااینماوشودمیساطعماازبودنشاديوشودمیزندهما

مندردهايفشارزیردرمااینکهکما،رویدمیکاذبومصنوعیراههايشمااگر، طورهمینزدنراه، نداریم

بخشآرامشهاي قرصبوسیلهما، نداردفایدهکه،زنیممیمواديمصرفیازنیممیکارهاییبهدستماذهنی

. کنیمپیداآرامشتوانیمنمی

جسمیشیاريوهرویممیترپایین، باالتربرویمفکرازاینکهبجايکه کنیممیانتخابراهیمااگرطورهمینو

حیوانشیاريوهالبتهحیوانیشیاريوهازبهتر،ستاحیوانیشیاريوهازبهتر، ستاذهنیشیاريوهوسطاین

جسمیيهوشیاراینازبراحتیتوانیممیماکهستاايمرحلهولی،استوصلدیگريصورتیکبهزندگیبه

.حیوانیيهوشیاردرختی،يهوشیاربهنهداریدباالبهروشمایعنی، باالتربرویم

اشتباه،بشودراحتذهنیمنعذابازتابیاوردپایینرایشهوشیارکهکندمیانتخابراراهاینکسیاگرپس

ماکنداذیتنتواندذهن، پایینبیایديهوشیاراینکهبراي، الکلیمشروباتمثل،مخدرموادمصرفمثل.کندمی

دعواهايحتی، راتنهاییاینکنمتحملتوانمنمیکهمنکهگویدمیذهنی،منکندمیپیداجایگزینذهن.را

اقالگویدمیکندمیدعوادیگرهمسرباهمسریک.شودمیذهنیمنتنهاییجایگزینموقعهابعضیخانوادگی

دعوا.کنمدعوادارمرایکی،نیستمتنهامنهستبرمودورستهمعلومپس،باهاشکنممیدعوادارمنفریک

یاذهنکهگیردمیصورتدلیلاینبهشایددعواهابیشتروبکندتنهاییحسکههستاینازبهترذهنبراي
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همقرصونههممشروب، نههممخدرموادگویدمیاگریعنی، برايکندپیداجایگزینخواهدمیذهنیمن

جایگزیناینها، برمودورهستیکی،کنمنمیتنهاییحس،بشودمشغولذهنم،بکنمدعوااقالخورمنمی

. نیستند

وگویندهانسانهاهمهدر،بشویمخالصهستذهنیمنکهحجاباینازماکههستایننهاییمحصولپس

خاصیتوسرندجزوگوشهاکهاستاینآنودادیمتوضیحرادوممصرعحاالتابارچندینوباشداوشنونده

کهاستمهمخیلیاین، تکراردوبارهیعنی، دیدنهمانطور،گیردمیصورتاستعدادیکبوسیلهگفتنوشنیدن

هستیمجنسآناز، ماگیردمیصورتمااصلبوسیله، حسهابقیهودیدن، شنیدن، کردنفکربدانیمما

بایدشما، آوردمیبوجودراها دهپدیاینکهماستاصلپس،گرفتنمیصورتآنهانبودماجنساگر

.بشویدکردهفکر، دیده، شنیدهجنسازنبایدها،پدیدهایننهبشویداصلتان

فکر، فکرازشویممیحاملهیعنیشویممیاوجنسازکنیممیفکرمایعنی، هستیمفکرهاجنسازاالنما

کنیممیفکرشویممیبزرگکنیممیفکرنهمیولی، شویممیکوچککنیممیفکرشویممیبزرگکنیممی

اینکههستیددیگريچیزه نیاچیزیکبلکهنیستیدفکرهااینشماکهکندمیثابتشمابهشویممیکوچک

.بشویدآنبرویدکنیدرهارااینخوب،هستیدآن،نیستیداینشماپسکندمیایجادراها فکر

شماازمن،زندمیراماراهچیزيچهبشویمآنبرویمکنیمرهابخواهیمرانایاگرکنیممیصحبتداریمامروز

بله ،بکنیدپیداخودتانبرايبرداریدکاغذوقلمکردمخواهش

یعنیرسیدهپاداشبهايزیرااستحقحضرتیاخداستگویدمیشنودمیواسطهوحجاببیآنکه

توضیحخودشکههمینطوریعنیاستسرجزوگوشدو، تاسسروزجگوشدو، رسیدهپاداشبهانسان

، گیردمیصورتماخاصیتبوسیلهاینهاهمه، بوییدنودیدنوشنیدنوکردنفکروگفتنقسمتآندرداده

.يهوشیار

کهانسانهاییپهلويازبایدشماکهاینبرعالوه، اینجادربدهمتوضیحهمراموضوعیکبدهیداجازهبله

بابشویدهویتهمکمترچقدرهرکهبدانیدهمراقانونیکولی، بشویدرد، بکشندپایینراشماخواهندمی

کسیاولشاگرد، جهانباشدنهویتهمدراستترینعقبکهکسیهریعنی، استبهترشمابراي، جهان

رااینهمینبراي،بدهمتوضیحاینجانرسماگرولی،خواندخواهمکهقسمتیدر.تازدمیجلوترآنکهستا

،بیاندازدگیرتواندنمیراماآنخوب،شویممیردیکیپهلويازکهبدهمتوضیحاینپهلويکهگذاشتمجلوتر



Program # 671گنج حضور671برنامه شماره 

22: حهصف

کسیو. بشوندهویتهمجهانباتادوندمیپیشدارندکهکسانیازکنیمنمیتقلیدکهدانیممیهمرااینولی

اصلبهرسیدندر، خدابهرسیدندراستپیشتاز، شدنهویتهمدراستآخردشاگریعنیاستآخرینکه

: گویدمی،خود

1128مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 

رونَآخد میوة طریفباش اي ظریفونقُابِالسور سابق ببر شَج

يهوشیارراماچهاربعد.ماستبعدارچهاین،شجراین، حضوریعنیطریفمیوهحاال، تازهوتریعنیریفط

پنهانکمییک.هستهمماجانبعد.بینیدمیراحتیبهشماراوهیجانیفکريوفیزیکیبعداالنکه، ساخته

ماوضعیتدراالنبگویدخواهدمی.اشمیوهبرايکارندمیرادرخت، استدرختیعنی.استشجراین،استتر

.حضور؟ تناینیااالناستمهمترحضور؟ حضوریااستقدممتناین،هستیماالنکه

حضوراین، نبودتنایناگرچون، استدرختاینمیوهکهايمیوه، درختاینبریعنیبودسابقشجربر

میوه، درختشدانسانحاال.انسانشودمی،سازدمیبعدچهار، آیدمیيهوشیار، آیدمیزندگی، دیگرشدنمی

پیشیچیزيچهاستمقدمچیزيچههستناسالتبیستشماوقتیخوب.استحضوراشمیوه؟ کواش

توجه. ایمشدهکاشتهمیوهبراياصال،استمهمشمابرايهمیشهمیوهیعنی، میوهالبته، حضورالبته؟ گیردمی

، استمهمدرخت، کنیممیمواظبتهمدرختاز،جهاناینکهنیامدیممایعنی، بفهمیمراموضوعاین؟ کنیدمی

حضوراشمیوه؟ کواشمیوهولی.استمهمماجان،استمهمماهیجانات، استمهممافکراستمهمماتن

.گیردمیپیشیحضور،است

مثال، گرددبرمیگلهچونشدگی،هویتهمدرماندیدترعقبشمااگرکهفهمیممیاالنما، طورهمینو

،گرددبرمیگلهکهشب،رودمیجلوجلوکهبزيآن، بیرونچریدنرودمیگلهکهگویدمی،قصهآندرزندمی

اندازههمانبه، ماباشیمشدههویتهمکمترچقدرهریعنی.افتدمیجلوآنهستعقبعقبکهلنگبزآن

.قانونیکهماین، بله.افتیممیجلوتر

هر،بشوندهویتهمکمتربدهیدیادهایتانبچهبهتوانیدمیراگکنیدکمراشدگیهایتانهویتهمشماپس

هستاینکههمبیت.هستندپیشتاز، افتندمیجلوترگردندبرمیوقتیآنهابشوندهویتهمکمترچقدر

جنسازکهکندمیتوصیفراشمااصلدوبارهظریفدانا،وزیركظریف، ظریفايباشالسابقونآخرون
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مقدمدرختبروتازهترمیوهیامیوهاینکهبراي، ظریفايباشپیشتازپسینانجزویعنی، یدهستيهوشیار

. استدرختبرمقدم، درختوتازهترمیوهزیرا، بگیرقرارپیشتازپسینانزمرهدرداناوزیركاي،است

نصیحتصوفیبهمبارزانآن، برایتانبخوانمراصوفیعاقبتآخربدهیداجازهببینیداما.دادمتوضیحاالن

.هستیبديمشقسرتواینکهبراي، نروجنگ، هستینارنجینازكاینطور، داريکهترسیاینباکهکنندمی

حاالکهنزندسرمانبهفکراین،هستیممقلدذهنیمندرماچونکهقصه،اینباکنیممیتاکیددوبارهامروز

شما.نگوییمرااین؟برسممنکهرسیدهکجابهخواندمیموالناستهسالبیستهستسالدهکهفالنی

.هستخاصیآدماینکهنهصوفی.ندهیدقرارتقلیدموردراصوفیشما.استکردهکارجوريچهآندانیدنمی

: گویدمیهستیمماهمهصوفیازمنظورشموالنا

3768مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت 

دستاسیريکافرچشمشدنکالپیسهازکهداريتوکههرهزودلاینباکهرااو،مبارزاننصیحت

رسواتامروپیکارسويوباشخانقاهمطبخمالزمزنهارزنهار، بیفتددستازدشنهوشويبیهوشبسته

.نشوي

.بیاندازندراهایشانگیشدهویتهمتوانستنداینهاچرا؟.هستندمبارزموالنامثلآدمهایی؟ کییعنیمبارزان

راشماراهتواندمیولی،هنوزنینداختهوداردادعاکهکسیآنولی، بگیریمدرسموالناازکهندارداشکالیما

اوبه.بزنندراشماراهنبایدزنندمیراشماراهها کیببنیدوکنیدنگاهشماکههستاینصحبتامروز.بزند

یادمسرصوفیباشدیادتاناگر، اسیرچشمانتغییرازکهداريتوکهجراتیودلاینبا،مبارزانکه،گویندمی

چیکردمبارزهموالناکهاینمثل، آوردندغنیمت،کردندمبارزهرفتندکهمبارزانآن، بگویمرااشبقیهرفت

.آوردهرادانشاین؟ مابرايآورده

گفت؟ ناراحتیکرديقهرچراگفتند.کردقهر،نگرفت،شدخشمگین،بگیرهمتوگفتندکردندتعارفصوفیبه

اینجامابکشراآنچادرپشتبروآوردیماسیرکهگفتنداوبه، اینهاونیامدمشماباکهناراحتم،نرفتمجنگمن

.همتوبگیرغنائمازبیا، بشوجنگجوهمتونشستیم

، بستهدستاسیرکهدیدرفت، شدهچیکهببیندرفتیکیکرد؟ردیچرافقیراینگفتند.کرددیرصوفیولی

همهاینبااینکهبراي؟ استبستهدستشچراگفتیم،ماستبستهدستنفسهمینموردایندرکه

توضیحواستبستهتان نفسدست،داریدشماکه، کوتاهسالچندایندرحتی، االنکردیمماکههایی شناسایی
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فاصلهبال،کنیدمیایجاددرد،شویدمیحسوددانمنمی،کنیدمیغیبت،گیریدمیعیبشماوقتیکهقبالدادم

ماخرخرهذهنیمناینهنوزولی،شدهبستهشماذهنیمندستپس، استذهنیمناینکهشویدمیمتوجه

.نکردهرهاراماوجودمیرا

هايریشهخونوآیدمیخونوجودمیرااشخرخرهوصوفیرويافتادهبستهدستاسیرکهدیدندبنابراینو

در،مکدمیراماخونجاریستماذهنیمنرگهايتويمازندگیخونکههمینطور،کردهآلودهرااسیراین

براحتیشناسیدنمیهماگرشماکهگوییممیهمینبرايشناسیدش،میشماواستبستهدستهایشحالتیکه

زند، چه جوري من ذهنی شما راه مردم رامیچه جوري من ذهنی شما راه شما را:کهبشناسیدتوانیدمی

دهند به شما، اگر من ذهنی میمنهاي ذهنی چه جوري گیر. زنندمیچه جوري دیگران راه شما را. زندمی

فت پیشتازان تاختند ذهنی که گهاي ، پس بنابراین در رد شدن از پهلوي منتوانستند بدهندنمینداشتید گیر

من ذهنی . و من ذهنی شما موقع رد شدن به آنها گیر ندهدید که آنها به من ذهنی شما گیر ندهندهستمواظب

نگهراشمابدهدگیراگربدهد،گیرکىبهکهاستاینبهحواسشایندوید،مىشما در حالیکه شما بسوي خدا 

.شویدمىگیرزمیندیگرشمادهندبگیرشمابهذهنىمنتاچهارسه. داردمى

دادنشانمنبهراجهان: گفتچى؟یعنىجورى؛یکچرخاندراهایشچشمکهگفتشد؟چىکهگفتندبله،

چونو!هاداشتنخواهىراچیزاینچیز،اینچیز،اینبکُشى،رامنبخواهىصوفى،جناباگر: گفت. ذهنىمن

اینهاکهدیگرشنیازهردانمنمىباشکمش،باپولش،باشدگىهویتهمازگرفته،مىانرژىآنهاازصوفى

!بودند ترسیدروانشناختىنیازهاى

مىاوبهمبارزانبعد. کردغشنتیجهدرجنگجویان،آنبهنکردنگاهدیگرشوم؟مىچىمننباشداینها: گفت

ودلاگر. می گیرندیاددارندتوازدارى،دانششماکنند،مىنگاهتوبهمردمهستى،بدىالگوىکه توگویند

مردمراههم،رودمىخودتآبروىهماینکهبراى. جنگممىنگونرو،جنگبهتوندارى،راچیزهاانداختنجرأت

. زنىمىرا

فکرماکهزنندمىکسانىراماراهگفتم. نزنندصوفیانراماراهکهاستاینقسمتاینخواندنازمنقصدحاال

مىستیزهکسىهر. نیستندزندگىباموازىآنهادانند،مىذهنىدانشآنهاکهحالتىدردانند،مىکنیممى

:گویدمىغزل. هستغزلدرندارد،غیبجهانِوعرفانازخبرىاوکند،
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وشنی؟رازروشنیچنین،گریزدچهازلِجاج؟چندینخودبازُجاج،وحقیمنور

نورمایعنى. استصفرنور،مقابلدرمقاومتششیشهکند،نمىمقاومتشیشه. شیشهوهستیمخدانورمایعنى

!داردمقاومتکردیم،رنگراشیشهپشتآمدیمماولىصاف،شیشهعالوهبههستیمخدا

دادمتوضیحکافىاندازه. نروجنگسوىبهوباشخانقاهآشپزخانههمینبروبیاتوگویندمىاوبهخالصه،بله

.خوانممىسریعرا،این

2768بیتپنجم،دفترمعنوى،مثنوىمولوى،

مگردداريتوکهزهرهچنینبانبردوپیکاربه:گفتندشقوم

هممنکهنکنادعا. نروجنگبهدارىکهجرأتىودلاینباکهگفتنداوبهبودند،پیشتازکهآنهایىگفتنداوبه

.گویىمىدروغواندازىنمىکهحالىدراندازممىراهایمشدگىهویت

شکستدرتوکَشتیگشتی،غرقهدستبستهاسیرِآنچشمِزچون

مىغرقماکشتىهنوز. دادندمابهکهها شناسایىاینبااندبستهعرفاگفتم؛. ماستنفسدست،بستهاسیرِ

خودشاناالن؟هستذهنىمندردزیرآدم،ریزد، چقدرمىهمبهماسیستموشویممىخودبىخودازشود،

!گویدمىراایندارد؟!شدندگمدردهایشانفکرهایشان،درکردندگمرا

سرگويچونتیغشانبابودکهنرشیرانِحملهمیانِپس

اندازند،مىراسرهاآیندمىکهعارفانىیااندازندمىراسرشانکهکسانىنکه آگویدمىدهدمىتوضیحدارد

آنهامیاندرخواهىمىجورىچهتواندازند،مىمرتبراهایشانهویتکهکسانىآناندازند،مىراها من

شماهاىشدگىهویتهمموالنا،االن. باشندعارفانتوانندمىاینجادرنرشیرانو!شوىمىبدىالگوىباشى؟

بهشما.کندنمىعملکندمىگوشکهکسىآنزند؟مىجاکسىچهزند،مىجاکهکسىآن. اندازدمىرا

! کنیدنمىعملکهفهمندمىهایتانبچه. بینندمىهمهایتانبچهکنید،مىگوشابیاتاینبهمادروپدرعنوان

!نه؟شویدمىخوبىالگوىشما. زدیدجاجایىیک
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آشنامردانجنگبااينهچونآشنا؟خوندرکردتوانیکی

مىشناخونشاندرودارندراها شدگىهویتهمکندنجرأتودلکهزنانیامردانکهموقعىآنکه،گویدمى

جنگباکهالىحدرکرد؟خواهىجنگجورىچهاینهاقاطىکرد؟خواهىجنگشماآنجادرجورىچهکنند،

است؟جورىچهمیدانآن! نیستىآشنامردان

کوششهایشانمنسرهایشان،انداختنحالدرحضورگنجگراناتماشازقدرچه. کنیدمىراکارهمینشمااالن

دلشاشمنیتاش،منیتبهچیزى،بهچسبدهاست،نارنجىنازكکهکسىآن. کنندمىصحبتمرتبکنند،مى

اینبهتواندمىجورىچه،دارددوستراآنهاجانشمثلمرکزش،گذاشتهراپوسیدهباورهاىسرىیکاست،

.نگیرندقرارشماتقلیدموردها آدماینکهاستاینخواندنازمنمنظورحاال!بیاید؟میدان

ممتَهنکوبانجامهطاقِطاقزدنهاگردنطاقاطاقِزکه

کوبیدنصداىکهطورىبهکند،مىتشبیهراجنگمیدانداردافتند،مىمنیتسرهاىاینسبازگویدمى

مىچوبباکردندمىخیسراها جامهشستندمىلباسکهقدیمکهدانیدمى. شودمىمحوکوبانجامهچوب

هاىمنجنگند،مىشانفْسنَباوقتىمردانکهگویدمىبریزد؛ها چركاصطالحبهاینتاتَقتقَتَقتَقزدند،

شوند،مىفناهمشاندخو، بگویدخواهدمىاالنگذارند،مىاثرمردانروىعارفانیااندازندمىراشانمختلف

کرد؟خواهىزیستجورىچهمحیطآندرتو

مىنشانربزرگتمنیکزندگىاندازیم،مىرامنیکما. باشیدجورىچهبایدکهگویدمىموالناهمشمابه

فکراصالً،استپیشتازکهانسانى. اندازیممىیکىیکىطورىهمین. بزرگتریکىدوبارهاندازیممىراآندهد،

به رادانششکهکندنمىمضایقهاصالًهماواستکاملعارفکههمکسىآنو.سرهااینانداختندرکندنمى

استمحوها جامهکوبیدنصداىتَقِتَقاینیعنىممتهن. اندازیمبیماکندکمکوبدهدمابهرانورشبدهد،ما

.سرهاوها شدگىهویتهمانداختنمیدانآنصداىوسردر

حبابچونبرخونبهتنبیسرِبساضطرابداردکهسربیتنِبس

بینیدمىراسرهاازخیلىوتند،هسذهنىسرهاىسرها،این،بینیدمىراسربىهاىتنازخیلىاینجادرشما

.روندمىدارندخوناینروىحبابمثلکاذبهاىهویتسرهاىاند،رفتهکه
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فنادرگشتهغرقهنکُفناصدغَزادراَسپانپايودستزیر

انسانها کنندهفنا،هاکنندهفنااززیادىتعدادىیعنىها کنندهفناجنگ،درها اسبپاىودستزیرگویدمى

اینآیا،کنیممىکارهمباماکهاینجا. دوبارهشوندمىفناشوند،مىترعمیقدوبارههمآنهاهستند،عارفهاى

هر. بلهشود؟مىفنابیشترهمخودشآیا!بلهکندمىفناداردهمرابندهموالنا.بلهدارد؟اثرمنروىبرنامه

مىیادکنید،مىعملخانوادهدرکهشما. شوممىترعمیقشوم،مىفنابیشترکنممىاجرامنکهاىبرنامه

شمابههایتانبچهوقتی.کنیدمیپیدارافناکنیکموقعیت،کنیدمىعملگیریدمىیادکنید،مىعملگیرید

.بشودبایدهمینطوريشویدمیکهالبته؟شویدنمییاشویدمیفنابیشترشماشوندمیفناهمآنهاکنندمینگاه

کشید؟ خواهدچونتیغصفآناندرپریدموشیازکههوشیچنیناین

یکازیعنی،ترسدمیوکردهدلشراآنهاوچیزهابهچسبیدهکهجسمیيهوشیار،جسمیهوشاینگویدمی

سرهایتۀ همخواهیمیکهصفآندر،توبیندازيتوانینمیراکوچکشدگیهویتهمیکیعنی،پردمیموش

.داشتادعاجنگنرفتکهصوفی،گویدمیصوفیبه؟برزمیخواهیمیجوريچه،برود

آستین بخوردنبرمالیتوتاایننیستخوردنحمزهآناستچالش

خوردنآشینا،استجنگاینگویدمی،هستآشباالخرهیاهستبلغور،استآشمعنیبهاینجادرحمزه

هویتهمانداختنوذهنیمنباچالشگویدمی،پختندمیها خانقاهدرکهبودهآشییکگویاحمزه!نیست

صبر،بردمیانههوشیاردرد،بردمیکارایننه.باالبزنیراآستینهابیاییتوکهنیستخوردنآش،شدگیها

آیندمیمدتییکهمبرخی.زنندمیجاکهگویدمیآنهاییهبداردیعنی .بردمیمداومت،بردمیتعهد،بردمی

.بیندازيبایدهمرااینگویدمی،دهدمینشانآنها بهدیگرچیزیکداردزندگی،کارشدمشکلکهبینندمی

بیاییشماکهخوریمنمیآبگوشت،کهایننیستخوردنآشگویدمیآنهابه.بیندازمتوانمنمیدیگررااین

.گویندمیصوفیآنبه،بخوريبشینیباالبزنیراآستین

آهنینصفدرینبایدايحمزهبینتیغاینجاخوردن،حمزهنیست

ایندرهماًواقعو،ردبمیراها تمنیکه،هستشمشیراینجا،نیستخوردنآشچالشحالتاین،اینجاگویدمی

با،کنندمیآشتیکنندمیقهر،کنندمیآشتیکنندمیقهرهیها بعضی.هستیمروبروماچالشبابرنامه

صلحدراینقدرخودتبا،راشدگیهویتهمشناختیوقتیبایدشما.نیستخوردنآش،دارندستیزهخودشان
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بینیممیحتی،خودماندرشناسیممیروعادتییايخووقتی.دارددرد،بیندازيباشینرم،باشیآشتی،باشی

اشتهاخواهدمیشکماین.خواهدمیسختی،استسختکنیمعوضتوانیمنمیرامانخوردنعاداتبعضیما

غذاسالهفتادسالشصتانسانیعنی.بگیردراخودشجلويتواندنمی،باالرودمیآدموزن،خواهدمی

.نیستسادهاعتیادهاانداختن.داریمراها اعتیاداینمابوخ.استنگرفتهیادراخوردنشغذاهنوزخوردمی

کردیمراصحبتشقبالًکهبودهاسالمجنگجویانازیکیکهدانیدمیحمزه، آهنینصفدرینبایدايحمزه

برويدرنباید،باشیمحکمباید،باشیمتعهدباید ،باشیبایدآهنین،ترسوآدمنه،باشیاومثلبایدکهگویدمی

.عقببکشیبگذاريفراربهپاشدچیزيکیتا.رفتنمیدراو

کنمنمیقهرباهاشکهاوالً،راموالنااین خوانممیمنکهبگوییدبسپاریدموالنابهتوانیدمیراتعهدتانشماآیا

بزرگتريهايشدگیهویتهموشودمیبیشتریمهوشیاریواشیواشکهدانممیروممیجلوکهبتدریجهمًاثانی

اًاتفاقنیستمآنمن،ذهنیمنگلیماینبهبودمکردهتصویرکهچیزيآنکهدیدماگر.دیدخواهمدمخودر

.هستماینطوريکهکنمقبول،بایستمتوانممیمن،هستمعکسش

درکنممیمقایسهراخودم،حسودممنکهفهمیدماگر ،دیگرپذیرممیگویممیدروغفهمیدمروزيیکاگر

دیگرانضررمنمرکزمدرکهفهمیدمروزيیکاگر.هستمبدگومن.باشداینطورياصالًکردمنمیرفکحالیکه

کهاستخوییاین.کنممیکارخودمرويیواشیواشوپذیرممی،بشوندموفقدیگرانخواهمنمی،خواهممیرا

منرااینهاباید،باالزدیمرانآستیفکر کردیم ،استنبودهخوردنآشموالناوحضورگنجاینودارممن

راهمناًحقیقتکهدیدم؟زنممیرامردمراهمنجوريچهکنممیدارمکهتحلیلیوتجزیهدراگرو. بیندازم

عاصیراآنهامنتوقعودیگرانازدارمتوقع،رادیگرانکنممیکنترل،هستمایشانمزاحم،زنممیرامردم

بوخ.بله،کنممیعوضراخودموپذیرممیکههستمآهنیناینقدرمن.داردمیوانشواکبهراآنها،کرده

خیالچونخیالی،ازگریزدکهقتالنَبوددلینازكهرکار

.گریزدمیاواز،کندمیتجسمخیالییک.شودمیورآنووراینخیالییکبا،استخیالذهنیمنددانیمی

باشمااگر.نیستدلینازكهرکارذهنیمنکشتناینگویدمی.رودمیسویشبهکندمیمتجسخیالییک

باهستیتسلیمشمالحظهایندراگر.نیستتوکارنه،گریزيمیخیالیازخیالبصورت،کنیدمیکارخیال

.نداریمدوستماکه،دهدمینشانمابهراچیزهاییزندگیخرد،کنیمیکارزندگیخردباوحضوريهوشیار



Program # 671گنج حضور671برنامه شماره 

29: حهصف

،بشودمسلطخواستذهنیمن.نیایدبدمان،نکنیموحشتوبایستیمباید،ندارددوستماذهنیمنیعنی

،حضوربعنوانهستیمنمکنفرارتوگوییممیما،کنمفرارخواهممیمنکهبگوید

شانننگوشاننامخیالیباشانجنگوشانصلحخیالیبا

شویممیبزرگدفعهیککنیممیخیالیک،کنیممیجنگکنیممیخیالیککنیممیصلحکنیممیخیالییک

ازهیچکدام.رفتهآبرویمانکنیممیفکر،شویممیکوچککنیممیخیالیک.مصنوعیآبروي،کنیممیپیداآبرو

.ستهذهنیمنمالاینها،نیستمربوطحضوربهاینها

شوخانهخانه،هستتَرکانجايبروتَرکان،نهاستتُرکانکار

مردیازنکهگویدنمیموالناکهباشدیادمانالبته،هستجنگجوانسانهايکار،هسترکانتُکاراین کهگویدمی

تمثیلزندمیتمثیل،بیندازند،بشناسند،کنندمبارزهشانذهنیمنباتوانندنمی،باشندجنگجوتوانندنمی

آمدمیصداوسردفعهیک،استهمینطورهماآلنبوخقدیماز،هستندترسوبوخخانمها.زندمیراجامعه

همینبراي.ترسیدمیرفتنمیخودش؟هستچیببینبیرونبروشوبلند:فتگمیمردشبهزن،بیرون

نازكکههستیانسانیتواگروبرو،خانهزنیاخاتونیعنیرکانتَ،رکانتَنههستشجاعرکانتُکارگویدمی

.رزممیداننهاستخانهتوجاي، شويمیخشمگینزودي،هستینارنجی

راکاراینحتماکهراشماکنمتشویقکهکنممیتکرارکهسئوالاینبهدادنجوابدربدهیداجازه،بوخ

در؟زنندمیرامنراهمردمجوريچه؟زنممیرامردمراهجوريچه؟زنممیجوريچهراخودمراهمن،بکنید

خواهممیانههوشیاراآلن،افتادمتفرقهبهرفتم،هستمیکتاییجنسازدانممی،یکتاییفضايبهبرگشتن

دیگرانراهمهمن،زنندمیرامنراهدیگران،زنممیراخودمراهمنونیستسادگیاینبهکاراینولی،برگردم

گویدمیبخوانمچهارمدفترازبیتچند.نمزمیرا

توستدلجويونافعوکیمیاتوستدارويعدوهرحقیقتدر

وقتیوگویدمیراایرادهایتدشمن؟چرا.توستداروي،داريتوکهدشمنهرکنینگاهدرستاگرگویدمی

رفعوکنیمیپیداراایرادت،خودتبهکنیمینگاه،پذیريمیوشکنیمیراخودتوگوییمیراایرادت

خردراهبردمییکتاییفضايبهراتوپذیرش.بپذیريمجبوري،راایراداینکنیرفعخواهیمیوقتیو. کنیمی

گیرندمیایرادماازینکسااگریکتاییفضايبهرفتندربنابراینپسحاال.دهدمیشمابهشناساییکندمیبازرا

اینکهببینید،کنیدمینگاهوکنیدمیبرخوردآنهابافضاگشادنبامالیمتباپذیرشباشما،کنندمیقادانت
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احتمالبه.خودتدرکنیپیدا،استمقدورکهآنجاتاکنیمیسعیوداردحقیقتگفتهشمادشمنکهراچیزي

بدهینشانواکنشچون،دهینمینشانواکنشنیکپیدانتوانستیاگر.داردوجود،برخوردهشمابهچونزیاد

سعیگیردمی ایرادشمابهکسیاگرپس.شوينمیپیشتازانجنسازيشونمیالسابقونالسابقوندیگراو

پس.دهینمینشانواکنش،شويمیردپهلوشاز،رويمیگذاريمیبازنکرديپیدا،کنیدپیداکنیدمی

.کندمیدشمنیوکندمیانتقادکسیاگر،توستاز ة کننددلجوییوتوبهدهندهعنفوکیمیااین،بنابراین

خدالطفازجوییاستعانتخَالدرگریزياندرازوکه

اینجستجويوپذیرشاینباکهگویدمی،خواستنیاريیایاريیعنیاستعانت،گاهخلوت،خلوتیعنیخال

آناز،بشويموازي،یکتاییفضايبهبرويخدالطفازترتیباینبهویکتاییضايفبهرويمی،خودتدرایراد

خدامیازکمک.خدالطفگذاشتهراایناسم،آیدمیچیزهزارتاورآناز،آیدمیشاديورآناز،آیدمیخردور

دوستراهمهکهاردددوست،استبدخیلیدشمنذهنیمنبراي.کندمیبرخوردجوريچهبینیدمی.گیري

: گویدمیدیگرچیزیکاآلنوبکند

کنندمشغولتودورحضرتزکهانددشمندوستانتحقیقتدر

برویدگویمنمی،هستندشمادشمن،کنندمیتعریفشماازکهینکسادیدخواهیکنینگاهدرستاگر

.کنیممینگاهذهنیمندیدباما.گویدمیرازندگیدیدداردموالنا،!!هاندهستدشمنبگوییدرادوستانتان

هستندکسانی همینشایکی.کنیممیایجاددیگرانوخودمانکاردراخالل،کنیممینگاهذهنیمندیدباچون

ازموقعهیچکهچراهستندمادشمنگویدمیمادوستانپس.دهیممینشانواکنشماوگیرندمیایرادمابهکه

؟نداریمرنجش؟نداریمشدگیهویتهممایعنی.شویمنمیمتوجهراخودمانایرادهايماو.گیرندنمیایرادما

یکالبته.کنیممیتعریفآنهاازهمما.گویندمیچهچهوبهبه،کنندمیتعریفماازمادوستان؟نداریمخشم

.افتدمیخطربهماندوستیدارندذهنیمنچون،دوستانمانازبگیریمایرادموقعی

ستارمتُلَوفتزچوبزخمبهاواُشغُر استنامشکهحیوانیهست

منکههمینطور.کندمیپرتراخارهاکهبزرگتیغیجوجهاُشغُر،استاُشغُرنامشکهداردوجودحیوانییک

به،زفتچوببه،استاینشبیهمانفسیاتماسنفسشبیهحیواناینگویدمیو.کندمیپرتراخارهاذهنی

.استبودهسالمتیمعنیبهچاققدیمدرالبتهکهچاقیعنیلمتر.شودمیچاقوبزرگ،زدنبایعنیچوب
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:دهدمیتوضیحخودشاآلنبگویدخواهدمی.بزنیباچوبکهاستایناشبزرگیاشزفتیوسالمتیخالصه

شودمیفربهچوب،زخمزاوشودیمبهزنی،میچوبشکهتا

.شودمیفربهدردهاازیعنیچوبزخمازکه،شودمیخوبحالش،زنیمیچوبوقتیراحیوانگویدمی

فکرکهیکیانتقاداثردر،کنیممیپیداراایرادمانوقتی،کشیممیانههوشیاردردماوقتیکهبگویدخواهدمی

ماذهنیمنشودمیسببانههوشیاردردایندهیم ونشانعکس العمل اینکهجايبهماستدشمنکنیممی

براي.شویممیبزرگشویممیکوچکذهنیمنلحاظبهموقعهرپس.شویممیبزرگماعوضششودکوچک

.بزنیمچوبشبایدوکنیمکوچکراذهنیمنبایدشدنبزرگ

سمینوزفت استرنجزخمبهکویقینآمداُشغُريمؤمننفس

سالموزفتکهاستانههوشیاردردصدماتبااو.نکنیدشکاصالً.یقیناستاُشغُرشبیهمومننفسگویدمی

تاکهکنیدعوضرادیدتانتوانیدمیشماامروزیعنی.کنیدمیتوجه،هستچاقمعنیبههممینس،شودمی

راایرادهاشما، کندمیکوچکراشماایرادهااین،گیرندمیایرادندستهدشمنیامردمکردیدمیفکربحال

زدنصدمهسببوکنیدپیدارانهاآخودتاندرتا،کنیدمیبازرافضا،دقیقکنیدمینگاه،پذیریدمی،خریدمی

.هستمومنحضورهمینیعنیمومننفساینجادر.شویدمیبزرگشماو،شودمیذهنیمنبه

افزون تر استجهانخلقهمهازشکستورنجانبیابرسببینز

وکشیدندانههوشیاردرد.گرفتندقرارانتقادمورداینهایعنیشکستورنجپیغمبرانبرايکهاستهمینبراي

بزرگ،یذهنمنلحاظبهشکنیدمیپذیریدمیراایرادکهموقعهرهمشما،شکستندهی،شکستندرا خودشان

یکداشتنلحاظبهحضورلحاظبهجهانخلقۀ همازگویدمیپیغمبرانهمینبراي.حضورلحاظبهشویدمی

.اندکشیدهدردماازبیشترآنها.بزرگترندخداییمرکز

دگرقومبالآنندیدندکهترزفتشدجانشانجانهازتا

فضایی بوده که درون بقیه مردم ازبزرگترکردندبازدر درون کهییفضایعنی،مردمۀ همجانازآنهاجانپس

هر کسی که فضا را در درونش در اثر . بوده و براي همین توانستند پیغامهاي زندگی را بگیرند و براي ما بیاورند

توانید دید را یمگوید که شمامیامروز موالنا به شما. آوردمیگیردمیکند پیغاممیشناخت ایرادهاي خودش باز

عوض کنید، بعد از این هر کسی به شما ایراد گرفت انتقاد کرد، بد گفت، شما در خودتان جستجو کنید آن ایراد را،
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. کندمیدارد به شما کمک. با نرمش بدون واکنش، تا آن ایراد آن هم هویت شدگی را پیدا کنید و بیندازید

شودمیخوشطایفیاَدیمِچونشودمیبالکشداروازپوست

کشد، میسوزاند، درد هوشیارانهمیزنند دوامیدواپوست یعنی من ذهنی، همانطور پوست گوسفند و اینها، 

سوزد، و مانند پوست طایفی، طایف یک جاي نزدیک مکه میتلخ است برایشزنند ومیهمانطور که پوست دارو

و پوست خوشبو یعنی حاال من ذهنی . زندمیبوده، آن را مثالبوده که ادیمش یعنی پوستش خوشبو و معروف

. شودمیخوش یمن، یا ذهن خالی، ذهن خالی

کشیم این دفعه این میمن ذهنی بسیار خطرناك و کمتر خطرناك هم داریم البته، ولی وقتی ما درد هوشیارانه

گوید شما بجاي این که انتقاد کنندگان میزد،ریمیبا شناخت ماها آید و هم هویت شدگیمیدردها از دشمنانمان

آن ایراد را اصالح کنید،با پذیرش از کنارشان رد بشوید، ،شما واکنش نشان ندهید،شما، شما را زمین گیر کنند

.پوست خوشبو درست کنید

بوناپاكوناخوش،گشتیگندهوادرمالیديتیزوتلخورنه

شدند و میگشتند و بد بومیمالیدند به او و اینها این پوستها گَندهنمیاي تلخ و تیز راگوید اگر این داروهمی

.شویممیشدند ما هم در اثر درد هوشیارانه و پاك کردن آن هم هویت شدگیها، مخصوصاً دردها خوشبومیناپاك

گرانوزشتشدهها رطوبتازداننامدبوغپوستراآدمی

وید تو آدمی را پوست دباغی نشده بدان، دباغی کردن همین داروها را زدن و به اصطالح مالش دادن و روي می گ

آدمی هم باید داروهاي تلخ و تیز موالنا را بهش بدهی و دوباره هی مالش . آن کار کردن و به عمل آوردن است

خالصه درد بکشد بپذیرد، درد بکشدبدهی، یعنی از این رو به آن رو بکنی و همه چیز را بهش نشان بدهی،

. بینید که درست کردن آدم به این سادگی نیستمی، درد بکشد بپذیرد همه را بیاندازد پس...بپذیرد،

دهدانم نمیکنیم،میشما نیایید بگویید که جسته و گریخته به این برنامه گوش. شما باید روي خودتان کار کنید

گفتیم اینقدر باید از اول برنامه گوش بدهید و اشعار را بخوانید و بارها بخوانید، .دقیقه گوش کردم چیزي فهمیدم

. آنها را بیاندازید. را ببینیدتان بخوانید که حفظ بشوید تا باز بشود، بعد بصورت ناظر به ذهنتان نگاه کنید، ایرادات

با این همه . خواهند همه چیز را یاد بگیرندیماي عجله دارند و نیم ساعتهین طوري که یک عدها. بردمیاینها کار

گویم درستنمیشویم که،نمیانحرافی که رفتیم که به این سادگی درستهاي هم هویت شدگی که ما داریم و راه



Program # 671گنج حضور671برنامه شماره 

33: حهصف

امروز موالنا توانید مواظب باشید شما را آدمهاي دیگر نگیرند نگه دارند،میبا یک خرده هوشیاري شما! شویمنمی

بجاي این که زمین گیر بشوي فلج بشوي، غصه بخوري گوید که هر کسی ایراد گرفتمیدهدمیشانیک راه ن

توانند شما را زمین گیر نمیاز این بهتر؟ از پهلویش رد بشو، پس دیگران. شب خوابت نبرد، پیدا کن در خودت

. کنند

من این عادت را دارم این خو بگو کهگذاري، بصورت ناظر به خودت نگاه کن، میخودت هم چوب الي چرخ خودت

کنم، آخر چرا سه ساعت میرا دارم این هم هویت شدگی این اعتیاد را دارم، دارم روزي سه ساعت تلویزیون نگاه

یک . خواهید انتخاب کنید بروم یک ساعتش را ورزش کنم خوبمیگویم اگرمیکنم، مثلمیوقت سریال

شما اگر تأمل کنید و یک ذره بصورت ناظر به اتفاقات . هم موالنا بخوانمساعتش هم کتاب بخوانم، یک ساعتش 

گوید که کدام رفتار به می، خرد زندگی در این لحظه به شماکندمینگاه کنید و تسلیم بشوید خرد زندگی کمک

.نفع شماست

ینید شش ساعت است بمییک دفعه خواهیم مشغول باشیممیشویم در دردهایمان و فکرهایمانمیوقتی ما گم

! هیچ هیچی نیست،کنیممیکنیم؟ هی باال و پایینمیکنیم، آخر چرا اینقدر تلویزیون تماشامیتلویزیون تماشا

کند، شما به غیر از وقت چیز میبشناسید که وقت را کی تلف. گذاردنمیاین ذهن! کنیممیدوباره باال و پایین

. توانید روي خودتان کار کنیدمیکنید آن رامیشما آن وقت را که تلف.وقت سرمایه ماست. دیگري که ندارید

.سوزدنمیچه کسی بهتر از شما روي شما کار کند؟ چرا دلتان به حال خودتان

به رسیم میخودت را به سر خودت بگذاري، حاالگوید تو باید مرحممیشاء اهللا کهاتفاقاً امروز خواهیم خواند ان

همان چیزهاي ها زشت و گران شده، رطوبتها و رطوبتها ی پوست دباغی نشده است و از آلودگیخالصه آدم. آن

. بیرونی که با آنها هم هویت شدیم، از آنها حامله شدیم، زشت و گران و بدبو شدیم

فَرهباولطیفوپاكشودتادهبسیارمالشوتیزوتلخ

شناسد تلخ میشناسایی، آدم وقتی قسمت بدش را،ز یعنی دردهاي هوشیارانهیعنی هم تلخ بهش بده و هم تی

ما با . این هوشیاري به همه جا برودهمه جایشیعنی هی باید،تلخ و تیز و مالش، مثل پوستهاي شناسایی. است

بدهید تا پاك و شما خودتان را باید تلخ و تیز و مالش بسیار.خیلی چیزها هم هویت ایم، باید کار بشود واقعاً

. لطیف و باشکوه بشوید
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اختیار بیدهدرنجتخداگرعیارايدهرضاتانینمیور

و رضا بده، که تو خردمندي، تو تشخیص دهنده هستی از رسد در این لحظه تسایم باش نمیتوانی عقلتنمیتو

توانیم راضی باشیم، خوشنود باشیم به مین لحظهتوانی این کار را بکنی، ما در ایمیجنس هوشیاري هستی،

خواهد تسلیم باشیم، شکر گزار باشیم آن چیزي که زندگی براي ما، خدا براي ما میرضاي خدا، هر چی که او

ایم که دردافتد؟ ما با چی هم هویت شدهمیآورد اتفاق را بپذیریم و ببینیم اتفاق براي چیمیاتفاق را پیش

.سئوال را از خودتان بکنیدکشیم، اینمی

کشید که رفته، چرا با او هم هویت شدي؟ چرا هوشیاري خالص را از دست دادید یک میشما درد یک نفر را

گوید میبدون این که شما اختیار داشته باشید. حامله شدید، نه حاملگی واقعی،چیزي انداختید توي شکمتان

دهد، ولی شما میماالند، تلخ و تیزمیآورد که حسابی شما رامیپیشخدا اگر موازي باشی با او، یک چیزهایی 

. خشنود باش تسلیم باش، شکر گزار باش، و بدان که شما تشخیص دهنده هستید

شماستتدبیرباالياوعلمشماستتطهیردوستباليکه

و . افتادنمیه شما این را الزم دارید و گرنهافتد بدانید کمییعنی بالي خدا بالي زندگی هر اتفاقی که این لحظه

افتد و این میسئوال نکن، واکنش نشان نده، این چیزي که االن اتفاق. این را بپذیري این پاك کننده شماست

خوب بجاي این که درد ناهوشیارنه بکشم از طریق هم هویت شدگی، من. کشی، آگاهانه بکشمیدردي که

. و پاك بشوم، پاك کردن یعنی همینودم را از این جدا کنمخ،خواهم درد را بکشممی

همان خردي که این . شویممیبا خشنودي با تشکر از خدا که این اتفاق را پیش آوردي براي من و با شکر ما پاك

دو باره . اعتراض نکن. شوید شما را، و بدان که علم او باالي تدبیر من ذهنی ما استمی،دهدمیکار را از شما عبور

: گویدمیآمدیم به غزلمان و بیت اول را فهمیدیم، بیت بعدي

روشنی؟ازروشنیچنین،گریزدچهازلِجاج؟چندینخودبازُجاج،وحقیمنور

چرا مقاومت داریم؟ براي این . یعنی بدون مقاومت باید رد بشویم. ما هوشیاري هستیم، نور خدا هستیم و شیشه

ایم این به ما هم گفت که موالنا، این چیزهاي آفل که ما با انها هم هویت شده.م با چیزهاي آفلکه هم هویت شدی

کنید؟ میشما با خودتان چرا اینقدر ستیزه. ماندمیاش براي شماو بچه. رودمیپردمیهمان شوهر گداست که

ر مرکز با چیزي در بیرون مسئله ستیزه درونی یعنی چی؟ یعنی در درون د. لجاج یعنی ستیزه، ستیزه درونی
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علت ستیزه هم همین . کنیدمیکنید با هیچ چیز مسئله ندارید، اگر دارید با خودتان ستیزهمی، شما نگاهداشتن

خواهید آن را میو حاال شما. همین ناخالصی است، همین هم هویت شدگی در این مرکز است. حاملگی است

. بشناسید

. خواهد خودش بشودمی،کنیم؟ بلی، ستیزه یعنی این که هوشیاري که از آنور آمدهمییزهآیا ما با خودمان هم ست

خواهد خودش بشود روي خودش قائم بشود، هوشیاري از هوشیاري آگاه میما هوشیاري خدایی هستیم هر لحظه

خودمان دور بشویم خودمان از .شویممیخودمان از خودمان دور،کند با خودشمیستیزهشود چرا؟ نمی.بشود

. شویم با چیزي که در این جهان هستمییعنی هم هویت

گوید میدر این غزلکهآن محصول نهایی ما قائم شدن به ذات خودمان است، عمود شدن به بینهایت خداست

.اش کردیمعرعر توحید، عرعر یعنی سرو، عرعر توحید یعنی بینهایت خدا در این لحظه، ما خم.سرو

تو هم هوشیاري روشنی از روشنی چرا بگریزد؟ من که هوشیاري خدایی هستم،،هد بداند شما بپرسیدمی خوا

من ذهنی بر اثر جدایی و هم هویت . من ذهنیگریزیم، براي این که رفتیم شدیم دو تامیما چرا از همخدایی

.هوشیاري جدا کننده دارد،داردشدگی درست شده، فضاي جدا کننده 

یک براي همین است مرکز شما عدم است، فضا در درون شما باز شده، شما اري وحدت بخش است حضور هوشی

کنید بدون این میزنید هر کاريمیهر حرفی. آیدمیشود یا وحدت بوجودمیاي وارد بشوید آنجا صلحخانواده

خواهد آنجا پراکندگی میوريمن ذهنی یک ج. خواهید اینجا آشتی و صلح و اینها برقرار کنیدمیکه شما بدانید

علت این که دست ما نیست وقتی من ذهنی هستیم، زندگی به ما پیغام. اختالف بیاندازد، دست خودش هم نیست

. دهد این مباشمی

کند؟ چرا شما به میگریزد؟ چرا ستیزهمیکند روشنی از روشنی چه در درون شما چه در بیرون، چرامیسئوال

در حالی که ما نور او هستیم و شیشه، براي این که مقاومتشوید؟ نمیشیاري خودتانعنوان روشنی و هو

شود مقاومت خودتان را ببینید؟ براي این که زجاج میشود شما مقاومت نکنید در این لحظه؟می.کنیممی

. شودمیاي که رنگی نیست ردنیستیم، زجاج یعنی شیشه، نور از شیشه

غَنی؟فقیرانسویبنگرد،چراخواراَحوَلیم؟چنینچهزاکاملیم،یکمههما

یادتان است، اي دست به استاد مده،ما یک هوشیاري هستیم که کامل است در این لحظه، کامل جان آمده

شادي دارد، آرامش دارد، تمام امکانات دارد، خالقیت دارد : هوشیاري به عنوان شما در این لحظه همه چیز دارد
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در این لحظه شما به جاي این که کامل را ببینید . من ذهنی ناقص است. کامل است. تواند درست کندمیزهمه چی

وضعیت همیشه ناقص است، براي این که من ذهنی این موضوع را در ما . بینید، وضعیت ناقص استمیوضعیت را

ن لحظه اگر فرم باشد به یک لحاظی شما هر چی درست کنید در ای. جا انداخته که بهترین زندگی در آینده است

. پس شما باید هوشیاري جسمی نداشته باشید.هم ناقص است و هم میلش به آینده است. ناقص است

چرا اینقدر دوبین هستیم، براي این . گویید که یک کاملیم، همه ما آن یک کامل هستیم، یعنی خدا هستیممیاما

ه شما رفتید ذهن یک من درست کردید، من یک غیر هم منعکسبراي این که همین ک. که به ذهن افتادیم

احولی یعنی دویی، دو بینی، براي همین است بارها گفتیم.کندمیکند، این من یک خداي ذهنی هم منعکسمی

هاي همۀ من. کندمیکند و بد و خوبمیکند در ذهن فکر کردن قضاوتمیکه به محض این که هوشیاري شروع

. کنند بد خوب بد خوبمیلحظه به لحظه بد خوب بد خوب قضاوت. خوب دارندذهنی بد و 

اید بد و خوب کردن را در خودتان ندیده،تا زمانی که قضاوت کردن را. شما این حالت را باید در خودتان ببینید

و این بد و . کنیدیمشما باید این حالت را در خودتان ببینید که دارید بد و خوب. کنیدنمیهنوز ذهن را نظارت

خوبی که براي شما خوب است و با ان هم ،شود که شما طرف خوب قرار بگیرید، نه خوب مطلقمیخوب سبب

ستیزه . باورهاي شما خوب است، باورهاي آنها بد استاید، هر چه شما هم هویت شدید خوب است، هویت شده

کنید؟میگفت با هوشیاري چرا ستیزه. کنیمیمکند، براي همین لجبازيمیشما پوسته من ذهنی را سفت

نس خدا هستیم ما افتادیم تو جایی بنام ذهن، جخواهد نشان بدهد که در حالی که ما کامل هستیم از میموالنا

در این لحظه زنده باشد، شما اگر کامل باشید آن کامل که در کار هوشیاریش دوبین است و بجاي این که این کامل 

.در زمان نیستید. گر زندگی باشید هوشیار به حضور باشید هم کامل و هم زنده به این لحظه هستیدزندگی شما ا

، بافت ذهنی ناقص است، امروز صحبت این را کردیم که چرا ناقص است، به بافت ذهنی هستید،اگر احول باشید

آن کاملی که ما در ذهن . د کامل بشویدخواهیمیخاطر اتفاقاتی که افتاده یا نیفتاده، شما یادتان است و در آینده

شود، کامل فقط نمیشود، فُرم هیچ موقع کاملنمیبافت است، هیچ وقت کامل،گردیم فُرم استمیدنبالش

.ولی جالب است که شما از جنس او هستید،خداست

ب کنید و دیگر من تصمیم بگیرید تشخیص بدهید و انتخا. توانید از جنس او بشویدمیدر این لحظه هوشیارانه

زند؟ میکی و چه طوري راه شما را. عجله نکنید،توانید بشوید سئوال کنید، تأمل کنیدنمیذهنی نشوید، و اگر

غنی یعنی ثروتمندان به فقیران گوید کهمیزندمیمثال هم. زندمیلطمه را من ذهنی شماخواهید دید بیشترین 



Program # 671گنج حضور671برنامه شماره 

37: حهصف

شان با اتومبیل شان با مندان با ثروتشان هم هویت شدند، با پولشان با خانهنگرند؟ براي این که ثروتمیچرا خوار

ارزم این صد دالر، من کجا ایشان کجا؟ میمیلیونصدگویند من میثروتمندان. کنندمیمتعلقاتشان، مقایسه

البته . کنندمیچه جوري خودم را با او مقایسه کنم؟ خوار نگاه) پایین(ایشان اینجا ) باال(پس من آنجا هستم

شوید یا بزرگ میهر موقع دیدید خوار. شوممیکنم خوارمیآنموقع یکی یک میلیارد دارد من وقتی به او نگاه

. کندمیشدید بدانید که من ذهنی دارد کار

گی کند، حضور از جنس زندنمیحضور باید بپذیرد بنا به خاصیتش، مقایسه. کندنمیکامل، خدا، حضور این کار را

احترام. کندنمیبنابراین خوار نگاه. کندنمیتواند بکند،نمیبیند و مقایسهمییکی دیگر از جنس زندگی،است

.کندنمیگذارد، عوضمی

زنند میزنیم و دیگران راه ما رامیاین که ما راه دیگران راهاي اگر رسیدیم خواهیم خواند که یکی از راهامروز 

پس اگر شما . گردد به تغییر دیگران و کنترلمییا میل دیگران به اصالح ما، باز هم بر،استح دیگرانمیل به اصال

احترام یعنی پذیرش عینیت، هر جور . خواهید عوضش کنید در من ذهنی هستیدمیگذارید ونمیبه یکی احترام

ت آزاد کنیم از هم هویت توانیم به همدیگر کمک کنیم هویت اصلیمان را که حضور اسمیپذیرم، مامیهست

.شدگیها

دَنی؟چهثَمَنی،چهتواند،دستچودوهرخوارخویشچپِسویبنگردچراراست

خوش یمن است گوییم دست راست میمی گوید دست راست بسوي دست چپ چرا با حقارت نگاه کند؟ چرا ما

تو هستند، ما انسانها دستان خدا هستیم، امتداد خدا هستیم، دست چپ بد یمن است، پس بنابراین هر دو دست 

این دست من گرانبهاست آن دست من . توانید بگویید که این دست من بهتر از آن دست استنمیبنابراین شما

. کنیممیپست است، اگر بگویید که این آدم پست است آن یکی پر بها است با ذهن داریم کار

منحنیفلکِزینایم،گشتهدوبینلیکسریمیکوخردکیگوهریم،یکمههما

رویم در واقع سر خدا میآییم پایین تر از ذهن یک کمی به عمقمیگفتیم که ما یک هوشیاري هستیم و وقتی که

ذهن شویم بهمیدهیم مجهزمی، ذهن خدا هستیم، به محض این که ذهن هم هویت شدگی را از دستهستیم

اما دوبین .یعنی خرد و سر ایزدي هستیمسریمیکوخردیک.خدا، و سر خدا او از طریق ما نظم را برقرار کند

همین چیزي که واردش بشوي دوبین. ، همین ذهن استاز این فلک منحنی. ، دو بین را توضیح دادمایمگشته

هوشیاري جسمی که از هم هویت : باشیمپس دو جور هوشیاري داشته . شوي، هوشیاري جسمی دوبین استمی



Program # 671گنج حضور671برنامه شماره 

38: حهصف

و مرکز قراردادن آن بوجود بیآید، وقتی شما عینک هم هویت شدگیها را دارید دوبین هستید، بد و ها شدگی

افتد در اینصورت ما به میرود کنارمیوقتی آنحضور هستدیگرکنید، این هوشیاري، یک هوشیاريمیخوب

شود و این فلک میگفتیم گوینده و شنونده یکی. شویممیما یک گوهرشویم، همهمیخرد و سر خدا مجهز

حظه را ببینیم خود این لحظه را که لدر این لحظه بجاي این که اتفاق این .رود کنارمیمنحنی یعنی آسمان ذهن

. بینیممیفضاي بینهایت است

686مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

پا بدیم آن سر همهبیبی سر ومنبسط بودیم یک جوهر همه 

به پا بودیم یعنی بیسر وبیو. همه ما منبسط بودیم و بینهایت بودیم و یک گوهر بودیم، قبل از آمدن به این طرف

آن سر همه، از جنس هوشیاري بودیم، هم بینهایت بودیم هم . اصطالح نا متعین بودیم یعنی توصیف نشده بودیم

.ي بودیم، هیچ فرمی نداشتیماز جنس هوشیار

بی گره بودیم و صافی همچو آب یک گهر بودیم همچون آفتاب

درخشد اما آمده وارد ذهن شده و مییک هوشیاري بودیم مثل آفتاب، پس هوشیاري هوشیار است مثل آفتاب

ولی وقتی ذهن رفتیم هم هویت . ردخالص بودیم مثل آب که گره نداوراالن خواهیم دید که فردیت پیدا کرده، آن

اي گفت که حامله شدیم، صافی امروز در یک قصه.شدگی پیدا کردیم وقتی چسبیدیم به چیزها گره پیدا کردیم

. همچو آب، یعنی همانطور که آب گره ندارد و صاف است

پس . شوندمیها قاطیریزي به یک طشت آن آبمیشکنی آبش رامیگوید وقتی که دو تا کوزه رامیدر غزل هم

آن موقع گوینده و شنونده زندگی. شوندمیشکنی من ذهنی که از بین رفت دو نفر یکیمیدو تا من ذهنی را

:این هم بخوانیم که بارها خواندیم. شودمی

آیدکو نگنجد به میان چون به میان میهر کسی در عجبی و عجب من اینست

و گوید هر کسی از یک چیزي شگفت زده است میت بوده از جنس خدا بوده، و موالناگفت که هوشیاري بینهای

من از این شگفت زده هستم که یک چیزي که منبسط شده بینهایت بوده قبل از آمدن، چه جوري تو این ذهن که 

توي این ذهن شویم، این بینهایتمیما االن کجا هستیم؟ توي ذهن، بیرون بیاییم بینهایت. میان است جا شده

.کوچولو چه طوري جا شده
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688مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

کُنکرههاي شد عدد چون سایهچون به صورت آمد آن نور سره

فکر را ساخت، هیجان را ساخت، ما را ساختوقتی آن نور بینهایت یعنی امتداد خدا به صورت آمد یعنی آمد بدن

زنده ) بدن(که ایندر حالیگفتیم هدف ما چیه؟ . ي این فرم هنوز ان هوشیاري هستیمآمدیم توي فُرم ولی تو

. کنگره شدهاي به صورت در آمد مثل سایهکه هست به بینهایت خدا زنده بشویم، آن نور خالص و برگزیده وقتی 

اهی اوقات بصورت هالل است برجها باال آمده که گکه در هایی دندانهمی بینید دانید که چیه؟ کنگره آن میکنگره

ولی اُفتد میپس االن خورشید خدا. افتد؟ سایهمیخورد پشتش چیمیآید به آنهامییا مستطیل است، خورشید

.کنیم سایه داریم، سایه همان من ذهنی استمیچون ما مقاومت

. جدایی سطحی استگوید من یک نفرم تو هم یک نفري، جدا هستیم اینمیبراي همین. ما به عدد آمدیم

همه . ما جدایی نداریم. دانم اینجور چیزها همه توهم استنمیجدایی بر اساس باورها، دینها، نژادها، ملیتها،

باهم بلی در امور سطحی ما یک کمی ،ما باید این را در جهان بیندازیم،انسانها از یک گوهرند از هوشیاري هستند

االن مایه ،االن زشت است. شوندمیآن موقع این اختالفات سطحی زیبا.تفاوت داریم ولی در عمق یکی هستیم

. اختالفات سطحی سبب کفر و دینداري است، سبب ستیزه است. بد و خوب است. قضاوت است

گفت روشنی از روشنی براي چه بستیزد، براي . وقتی انسان با خودش لجاج دارد ستیزه دارد با دیگران هم دارد

: گویدمیاالنگوید براي اینکه روشنی تبدیل به سایه شده، می، براي چی؟ دارداینکه جدا بشود

تا رود فرق از میان این فریقکُنگره ویران کنید از منجنیق

تگاه بزرگی است که بوسیلۀ آن سنگ و آتش را بر دشمنسرا بوسیلۀ فالخن، منجنیق همان دها این کُنگره

نوري است، همین طور که از پایین با منجنیقهاي نیق سنگ بیانداز، در اینجا سنگ شناساییاین منج. اندازندمی

هاي آید دیگر سایه نیاندازد، شما هم با این گلولهمیزنی این برود، وقتی آفتاببتوانی یک سنگ بیاندازي می

بزن این کنگره را ،شودمیداختهنوري که در اثر موازي شدن با زندگی پذیرش اتفاق این لحظه از طریق زندگی ان

. ویران کن تا فرق از میان این گروه برود

ذهنی، که آنها هوشیار هاي پس کار ما این است که مرتب از منجنیق خدا نور ببارانیم، هوشیاري ببارانیم به من

.بیشتر در جهان نیستاز بین برود و ما متوجه بشویم که یک هوشیاريها ها را ویران کنند تا سایهکنگره،بشوند
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جنساز،ماديجهاناینبهبیاییماینکهازقبلماکهکردندگوشزدمابهموالنافرمودیدمالحظهکهنطوراهم

آمدیمصورتبهولی،بودیميهوشیاریکازیعنی،بودیمگوهریکیاجوهریکوبودیممنبسط،بودیمنهایتبی

اتفاقگذراوآفلچیزهايباشدگیهویتهماثردرمقاومتاینوگرفتیمرانورجلويکنگرههايسایهمثل

.نشویدهویتهمآفلچیزهايباکهشناسیدمیداریدشماوافتدمی

آنازنشویدهویتهمجهانباشماکهگفتهخدایعنیمااصلیپدرکههمینطور،بشویدحاملهاینهاازاگرو

بهتریندویی.آوردمیپیشرادوییحالتقضاوت.شودمیایجادقضاوت،شودیمایجادمقاومت.نشویدحامله

بدهمبدشونبودهخوبموقعهیچکهگرفتنراخوبطرفوکردنخوبوبدباما.استخامی،نیستتشخیص

.کنیممیحضورجنساز،کنیممیعوضرامانيهوشیارداریم،خودمانبهزدیمضررخیلی،نبوده

هاي منها کنگره.کنیدویرانراها کنگرهشما،اندازدمیزندگیلحظهاینکهنورهاي گلولهۀ بوسیلکهگویدیمو

بینازجدلوبحثباوزورباوشوندمیویرانهاشناسایییعنینوريهاي گلولهۀ بوسیلفقط،هستندذهنی

وبرسنديهوشیاربهجهانمردماززیاديتعدادییعنبشودپخشيهوشیارایناگرو.شوندمیبدترروندنمی

یعنیهانانسابینفرقورفتخواهندبینازها کنگرهباالخره،بیندازندخدامنجنیقبارانوريهاي گلولهاین

رفتخواهدبینازنفرمیلیاردچند،فریقایناعضايتعداد

مُنثَنی؟کنیچندراوحیدتعَرعَرکشتوحیدجانبشش،وپنجاینازرخت

یعنیکردنخوبوبدیعنیقضاوتوحسپنجیعنیششوپنجاینازرختگویدمی،خمیدهتادویعنینثنیم

کنمنتقلیعنی،بکشیکتاییبه،ذهنمحدودیتاینبطورکلییعنیجهتشش،ششوجسمیيهوشیار

شنوندهوگویندهکهکنیمحسانسانهاماۀ همیکهبطور،یکتاییطرفبهششوپنجزنداناینازراخودت

.استخودش

رادیگرانماکهایمکردهبحثاینجاهمبارهاوکنیمکارخودمانشخصرويبایدآنجابهنرسیدیماگرو

وگذاردمیاثردیگرانرويخودشکردنعوضبا ،کندمیعوضراخودشداردکسیهروکنیمعوضتوانیمنمی

یکتاییعرعردرختیعنیسرواین،شویدمیزندهابديۀ لحظاینبهولحظهاینبهآییدمیشمایکهحالدر

تشخیصلحظهایندرکهرايهوشیاراینچرایعنی؟کنیدمیخمیدهومحدودرابینهایتاینچرا.استبینهایت

؟توکنیمیذهنمحدودیتوییدوبهتبدیلرااینچرا،خداستذهناًاصطالح، خداستخردواستدهنده

.ذهنیمنچشمدیگريزندگیچشمیکی:کنیمکارتوانیممینظمدوبا،ببینیمتوانیممیجوردولحظهایندرما
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رالحظهایناتفاقاینکهمحضبه.بپذیریمرااتفاقبایدلحظهایندرآننظموذهنیمندیدازرهاییبراي

استدوییسایه.شویممیکنگرهۀ ساینپذیریم،شویممییکتاییجنسازشویمیمتوحیدجنسازبپذیریم

.استقضاوت

چیزهايبايهوشیار؟شودنمیردنورچرا.شودنمیردنوریعنیمقاومت.استمقاومتکنگرهۀ سایباشدیادمان

یعنیسایه.داردراانیجهاینعقلیعنیاستمحدودعقلشسایهولی.کندمیمقاومت،شدههویتهمآفل

.هاستشدگیهویتهمشمامرکزاینکه

بهافتیمیوکنیمیافقیراخودتلحظهاین،دوراندازيمیراخردوآوريدرمیریشهازراخودتچراخالصه

اینيمعیارهاباخوبوبد.کندخوبوبداستبلدفقط،هواستتويابرمثل،نداردزندگیبهراهکهفضایییک

.هاشدگیهویتهمباخوبوبد،یجهان

شدهپذیرفتههستمعیارهایییکآنجا،شدیدمتولدايجامعهیکدرشدیدمتولددینییکدرشماشانسی

ندکُخیلیدیداین،استمحدودخیلیاین.بدندآنهاازغیر،شدیدهویتهمآنهاباهستندخوبآنها،است

بوجودراتغییراتوکندمیادارهراکایناتاینکهخرديولحظهایندرزندگینهایتبیدانشبادیداین،است

. نیستمقایسهقابلآوردمی

معدنیچونمههباای،حبّهخودخودباکنآمیزمههباکن،خیزمنیزهین

بلندماتوانیممیذهنیمنایمناینازشودمیمعلومپس،برخیزمنیتایناز،باشزودباشآگاهگویدمی

ایننشانگراین،شویدمیبزرگوکوچکشمافکرتغییربابینیدمیشماکهاینگفتم.شدیممحدودما.شویم

استشناختقابلوتغییرقابلچیزیکاینونیستیدشما،شودمیبزرگوکوچککهذهنفضاياینکهاست

.شماستيارهوشیدستۀ ساختاین.استانداختنیو

بسازیدراچیزيیکشماچرا؟نسازیدتوانیدمیسازیدمیشمارااینکهباشیدداشتهرابینشاینتوانیدمیشما

یعنیرافکرها،سازدمیاورافکرها،شمافکرهايباکهبینیدمی.سازیدمیشما؟منماینبگوییدوتوشبرویدو

صورتآنۀ بوسیلدیدن،شودمیساختهآندرفکرهاکههستیدنسیجازشمانگفتیممگر.سازیدمیشما

آنتوانیدمیشمابوخ.استیکیشنوندهوگویندهکهنگفتمگر.گیردمیصورتآنۀ بوسیلشنیدن،گیردمی

کهدهدمینشانشناساییهمین؟نسازیددیگررادستگاهرابافتاینوبشویديهوشیارآن،شنوندهوگوینده

خیلی،نیستممنشوندهکوچکوشوندهبزرگاین.شوممیکوچکشوممیبزرگ،کنممیفکرمنموقعره
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،شودمیبزرگوکوچککهبافتیهمین.دهینمینشانواکنش،آنبهدهینمیدل.ایناستمهمیشناسایی

منکهبکنندفکرنکند؟ندکنمیفکرچیاینبهراجعمردمکهاستاینماحواستمام.زندمیراشماراه

.بشوددیدهبد،ذهنیمنبعنوانچیدمهمبغلمنکهگلهاییایننکند،سوادمبیمن،کوچکم

.نیستمآنطوريیاامآنطوريیااماینطوريمنکهکنیممتقاعدرادیگرانکهاستشدهاینوقفمازندگیۀ هم

همهبااینکهبراي.بشویکیهمهبابیاتو.برخیزکنیمیتجسماشمجورهرحاال،گلیماینازدستگاهاینازشما

.معدنیبشويیکیهمهبا.ايدانهیک،دارينگهرامناگر.بیاندازيرامنکهبایستیمی،بشويیکی

رادوري. کنیممیحسراانرژيشدنزیادوراآمیختگیهمبهاینمانهمه،بشویمیکیهمبامااینکهمحضبه

تلویزیونهمینواقعدرکهکارهاجورهمیندربایدما.کنیممیبسندهمحدودعقلبهشویممیجداداریمنگه

.کندمیپرترايهوشیار،استنوريمنجنیقهم

ازشما؟استشدهویرانشماهايکنگرهازاندازهچه،موالناطریقازشماسويبهنورهاي گلولهکردنپرتبا

شویدمیوقتی.شویدنمیبزرگوکوچک،فکرحرکتبادیگرشمااآلن،ایدشناختهرامن،ایدخاستهبرمنی

.بستیدرامندست،بستهدستنفسکهگویدمیموالناهمینبراي.فهمیدمی

سگیهمبکندسگنر،شیرکندچههر

تنیهمبکندتنپاک،روحِکندچههر

انجامدلیرانهشجاعانهرفتارهستیدشیرشمابشویدحضورجنسازاگرشما.ستاحضورنرشیرکهگویدمی

اینطوريشماکهنکنیدفکرولی.هستیدسیرچشمشما.اندازیدمیراشدگیهایتانهویتهمشما.دهیدمی

شیريهیچ.دکنینمیتقلیدذهنیهاي منازشیربعنوانشما.باشداینطوريبایدهمدیگرذهنیهاي من،هستید

.کندنمیتقلیدروباهییاسگیاز

دوبارهبنابراینپس.شودمیبینهایت،جهدمیبیرونذهنزندانازذرهوقتیدوباره،منبسطروحاین،پاكروح

جهاناینبهراشادي،داردخالقیت،شودمیوصل،کندمیکارهایییکانههوشیاردفعهاینشودمیمنبسط

پاكروحبهشدیدزندهشیربهشدیدزندهحضوربهدرصدشصتشمااگر.کندمیراشاتنیهمتنولی،آوردمی

همین،نکنیدعجله.ستهاینطوريمنقسمتاینچرانگویید،داریدذهنیمندرصدچهلهنوز،شدیدزنده

باالخرهاینگویدمی.نیدنکنگاهتان قسمتآنبهشیربعنوانشما.بیاندازدعقبراشماتواندمیدرصدچهل
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شماازگاهگهکهاستایناشمعنی.جهانبهکندمیمیلشماقسمتآنیعنی،کردخواهدتنیخواهدکردسگی

ما.ندارداشکالی،بشویدخشمگینمثالً.نیستمنۀ شایستاینکهکهبگوییدشایدکهشودمیصادررفتارهایی

.نشدیمزندهحضوربهصددرصدکه

؟زنیدمیرامردمراهجوريچه؟زنیدمیراخودتانراهجوريچهشماکهکنیدپیداشمااستاینماالسئو

؟زنندمیراشماراهمردمجوريچهو

همسر،برسیدحضوربههمصددرصدشماکهاستاینحقیقتیک.کندمیتنی،تنکهاستاینحقیقتیک

،فهممنمیمنپذیرمنمیمنگویدمیشمابهاو،کندمیحسادتاو،آوردمیخشماو،کندمیتنیاو،نرسدشما

رانورشمایعنی.کندمیپخشراشیري،خودشاطرافشیرکهگرچه.فهممنمیمنگوییمیتوکهچیزياین

.ندارداشکالیبگویید،دروغهشماسبببیشاديگفتآمدتنییکاگرولی،کنیدمیپخش

سعیشیريهیچ،مازندمیموالنادیگرحاالاستتمثیلکهنکنیدقصدشماوکنددربهراهازراماشاونگذارید

کهراکسیکنیدنمیسعیشمایعنی.کندحفظراخودششیرییتکندمیسعی،کندشیرراسگکهکندنمی

میلاگرکردرعایتراجبرانقانوناگرکشیدزحمتاگربودطالباگر.بدهیدتغییر،بماندذهنیمندارداصرار

.آیدمیبودپابرجابودقسمتش،خواستخدااگرداشت

.آرهبشویمجمعمانهمهاگر؟کاراینبهببخشیمسرعتتوانیممیآیا.رویممیجلومزرعهقانونباوتدریجبهما

ها گروهاین.کنندمیپخشجهاندررانوروآرامشوشادي،انداینمثلیااندحضوريگنجکهگروههایی

آنها،کنندمیپخشرابدانرژي،کنندمیپخشراجهلهمآنها.دارندوجودهمذهنیمنهاي گروهولی،مفیدند

راهنماییخردهکیوآیدمیسادهنظربهگرچهاستمهمبیت،کنندمیستیزه،فهمیمنمیماگویندمیهم

؟کنیدمی.بشوندشیربایدهمهکنیدمیفکرشاید،بکنیدشیرراهمهکهکنیدمیمیلشماشایدآنکهبهکندمی

هستیمخودمانمسئولفقطما.کنیمعوضرامانبینشخوانیممیراابیاتاین.نکنید

روغنیصفتِدرهابادامکهمهچوهزارصدعددگشتهتنودانیکیروح

تمامتويپس.شدندصدهزارها،تنولی.خداستيهوشیارخداستروحهمنآواستدانهیکروحگویدمی

بستگیروحصاحبيهوشیاربههماینکه،سطحاینازروحاینپایینشودبکشیدهاگر.هستروحیک،آدمها

گذاردمیثرابگذردبحرانیۀ نقطآنازوبشودزندهيهوشیاربهانسانزیاديتعداداگرگرچه،دیگرانبهنهدارد

بلکه،تحمیلبانه،زوربانهولی،راکاراینکنیمتسریعتوانیممیگفتم.نرسیدیمآنجابهماهنوزولی،همهروي
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یکیهمهروغنهااین،بگیريرابادامهاروغنبشکنیرابادامهاکههمانطورگویدمی.مزرعهقانونرعایتبا

منوقتیانسانها.جداییهاتن،کنگرههايسایهمثلبادامها،يهوشیاربادامروغن.بادامهاوبادامروغن.شوندمی

دانندمیوکنندمیحسرایکتاروحیکآنهمه.شوندمییکیشوندمیتبدیلوقتیهستندجدادارندذهنی

.شودمیآن،شنوندهوگویندهبنابراین.هستندآنکه

بشکنیهاخابیهچونگشت،یکیآبیکیمعنیبهمجلهجهان،درلغتچند

معنایشانولیاندمختلفهايلغتهرکداماینهاانسانمیلیاردهرچنداینکهگویدمی،کوزهسبوخمیعنیخابیه

کهبایستیمیانسانهااینۀهمدر.یکیمعنايولیمتفاوتظاهریعنیانسانهاپس.استحضوريهوشیارهمان

یکی،استقائمخودشروي،استهوشیارخودشبهکهروحولیزیباستخیلیتفاوتاینوباشداوتمتفظاهر

بیاجلوتر،پیشترآپیشترگفتمی،باشدحالتاین،کنیممیهمبابودنیکیحسماکههستموقعآنو.است

.امتومهمنمنیتوچون.بشويمنخود،بیاییجلوتربایدکجاتا،جلوتر

یکمختلفمذاهببینحتی.کنیممیتحریکماراجدایی.استشدهدمجداییاآلن.نداریممااآلنراحساین

دوییاین.هستمداردینمنکافريتوگویدمییعنیدویی،هستدویی.ستهاصلجدایی،هستجدایی،دین

آب،جایکبهبریزيراآبوبشکنیراهاکوزهوقتیگویدمی.استذهنیمناین،استدوبینیاین.استغلط

.رااینهاکنیجداتوانینمیدیگر،شودمیقاطیآببا

برکنیسخنزدلتوتوحیدبهکهچونبانظرهرجانبِخرب،بفرستدجان

نظر.باشیداشتهنظراگر،شودمیالهامدلتبه،توبهفرستدمیخرد،توبهفرستدمیخبرزندگیکهگویدمی

قبالً.نداردعقیدهدیگرآدماین.ذهنشبهنچسبیدهولی،بیندمیراذهنشاآلنکهکسییعنی.زندهتوجهیعنی

ذهناز.هستیمذهندروقتی،شدیمهویتهمآنباماکهاستذهنیپایگاهیکعقیده.داشتیمعقیدهما

.داریمنظرشدیمیکتاروحآن،آمدیمبیرون

نیست،ذهنذهنازشدهجدانظر.دآورمیبوجودراآن،کنیمیتمرکزچیزيهررويکههستزندههتوجنظر

هوشیارى. باشدنظرباکهفرستدمىخبرکسىطرفبهزندگىیعنىفرستد،مىخبرکسىطرفبهجانپس

باشد،زندگىروشنایىجنسازوباشدصفرمقاومتش،زجاجوحقیمنورهمینجنسازباشد،کردهرهاراجسمى

شماجنسازهمهکهشویدمىمتوجهبشویدیکتااگرشما.باشدشدهیکتاوباشدانداختهراها شدگىهویتهم
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مىمتوجهشویممىیکتایى،شویممىتوحیدجنسازماوقتى. رودمىبینازایرادگیرىواذیتوآزار. هستند

منمالبااست،آنطورىباورهایشیکىاست،آنطورىرنگشیکى. اندىسطحواقعاًسطحىچیزهاىاینشویم

. ندارددیناصالًیکىاست،دیگرجوریکدینشیکى. داردفرق

مىانکارسطحدرنیست،خداجنسازاینکنممىانکارشناسم،نمىراخدامنبگویدیکىمگر:کهگویدمى

نیست،گویدمىیکىآنهست،خداکهکندمىاقرارذهنبهیکىاینکه!دیگراست،سطحىبکند،خُوبکند،

. استدرستآنبشوند،یکتایىجنسازهوشیارانهکهکنندمىفرقموقعآن!کهندارندفرقىهمباکهاینها

.گویدمىچىهراشذهنىمنگوید،مىچىهرگوید،مىچیزىیک،استسطحتوىیکىحاال

. اندذهنىمنهمهولىدارد،گرستیزهذهنىِمنیکىدارد،انکارگرذهنىِمنیکىرد،دامعتقدذهنىِمنیکى

دلسخنازاینآهان،.کنیممىدلسخنازماریخت،ذهنىمنشدیم،تبدیلعمالًآوردیم،روتوحیدبهوقتى

وجودبهرافکرکهدیمشهوشیارىآنیعنىنیستیم؛فکربهنیستیم،حرفبهدیگریعنى! استمهمخیلىکندن

وقتى.شماستدستساختباور،وفکرفکرهاست؟پشتکهبشویدهوشیارىتوانیدمىشما. آوردمى

مىوسازدمىشکند،مىوسازدمىشکند،مىوسازدمىراباوروفکرشود،مىآگاهخودشازهوشیارى

.چسبمنمىبتىهیچبهاندازم،مىوتپاىِدرسازممىبتچههرمن:گویدمىشعرآنکهشکند

کهدوراندازیممى! شدهآفریدهدیگردور،اندازیممىآفرینیممىلحظههر، آفریدندربنگرآفریدهزبگذر

:کنیممىخودمانازکهسؤاالتىبهموالناازگرفتنکمکیاکردنِپیداجهتدرخُوب! آنبهچسبیمنمى

اجازهزنند،مىرامنراهمردمجورىچهومزنمىرامردمراهجورىچهومزنىمراخودمانراهجورىچهکه

.نهیاکندمىکمکمابهکه ببینیمبخوانیمسادهقصهتادویکىبدهید

3027بیتدوم،دفترمعنوى،مثنوىمولوى،

.بتالستمبِدانهماوکهنداشتخبروکارىبرکردمىجنگخود،یارِباکههندوحکایت

. بیندنمىومبتالستآنبهخودشانسانکهحالىدرکندمىانسانکهکارىبرکردنجنگوکردنستیزهپس

.معطلىبدونبخوانیمبدهیداجازهوهستیمایرادآنبهمبتالماکهحالىدرگیریممیایرادیکىبهمامثالً

شدندساجدوراکعطاعت،بهرِشدندمسجدیکیدرهندو،چار

این. رفتندسجودورکوعبهوطاعتبراىیانمازبراىچى؟براىوشدندمسجدیکواردهندوتاچهارگویدمى

همیشهمااینجاو. استمسجدحالعیندردنیااینولىاندشدهدنیااینوارد. هستندها انسانهمینهندوچهار
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مقاومتحالتباتسلیمحالت. بشودردمااززندگىخردتا،باشیمرکوعوسجدهحالدروتسلیمحالدرباید

قطعزندگىانرژىکهشودمىسببچیزىچهکهکنیممىمطالعهداریم.استذهنىمنمالمقاومت. داردفرق

.نشودماوجودواردوبشود

کارِماکند؟مىعبورمااززندگىدخرلحظهبهلحظهآیاکه؛استایناشمعنىشدنساجدوراکعاین

ازبیدارکنیم؟مىبیدارعملِوفکرکنیم؟مىهوشیارانهفکرِکنیم؟مىهوشیارانهعملِکنیم؟مىهوشیارانه

بهکنیمفکروکنیمعملگونهبیداراینجاآمدیم؟!کنیممىعملخوابدررویم؟مىراهخوابدریا!فکرخواب

مىآمدندنفرچهاراینوکندعملوکندفکرماطریقاززندگىبلکهنکند،عمل،نکندکرفذهنىمنکهطورى

.کردندشروعوبکنندراکاراینخواهند

دردومسکینیبهآمدنمازدرکردتکبیرنیتیبریکیهر

وبرسندخدابهکهاستایننیتشانت،اسچىکهاستواضحهمنیتشانکردند،نیتآمدندچهارتاشانهر

حاال. کردیمشروعوآمدیم،قصداینبهماهمه. آمدندنمازبهدارند،وصلدردکهدادندنشانوشدندمتواضع

.شدچىببینیم

؟هستوقتکرديبانگمؤذّنکايبِجستلفظییکیانزآمد،مؤْذن

کهگفت. استجالبخیلىسؤالشولىزدنحرفبهکردشروعیکىوآمدوگاذانیعنىآمد،مؤذّنگویدمى

مالالئوساینکهشویدمىمتوجه؟استوصلوقت؟ماستازایزدىهوشیارىشدنردوقت؟استنمازوقت

مىکهکسىآنهمآنپرسد؟مىکىازاست،وقتپرسدمىاینکه!استوقتلحظههر؟هستوقت. استذهن

! بگویداکبراهللاخواهد

اینکهمپرسیمىذهنبادفعهیکبشویم،موازىوبشویمتسلیمماآییممىوقتىکهاستایناشمعنىیعنى 

عدمِیاقطعىِسببزدنحرفاین! استغلطزدنحرفاینشدم؟وصلخدابهمناالنکند؟مىعبورزندگى

.اینجادردشهمطورهمین. شودمىباطلشمانمازوشودمىوصل

نمازشدباطلو،گفتیسخنهی: نیازازدیگرهندويِآنگفت

نمازتزدى،حرفگفتاولىآنکند،اصالحرامؤمنبایدمؤمنکهنیازاینازیکىآنآمد،سخنبهاینپس

. شدباطل
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گو براخوداو؟برطعنهزنیچهعمواي: رادومآنگفتسومآن

اونمازپس. زدىحرفکهبگوراخودتزنى؟مىطعنهاوبهچرا. گفتدومىبهزدى،حرفچراکهگفتسومى

.شدباطلهم

تنسهآنچونچهبهنیفتادمدرمنکهحمداهللا: گفتچهارمآن

مىدارندکارچهاینهااالن. بیفتمچاهبهکهنزدمحرفتاسهاینمثلمنکهشکرراخدا: گفتزد،حرفهمآن

آنآمد،درحرفبهوقتى.آمددرحرفبهذهنش. ذهنشبااست،وقتشاالنکهکردتوجهزمانبهیکىکنند؟

. شدباطلچهارتایشانهرنمازطورىهمینوکنداصالحرایکىاینخواستیکى

درها آدماینبینیدمى. زنیممىراهمراهمااریم،گذمىهمچرخالىچوبماکهبدهدنشانخواهدمىموالنا

رانمازشانزدنحرفهمان. گیرندمىایرادزدهحرفکهدیگریکىبهزنند،مىحرفدارندخودشانکهحالى

جلوطورىهمینبقیهکرد،قطعاولىهمان. خداباارتباطانفصالِیعنىنمازشدنباطلاینجادر.کندمىباطل

ذهنىمنولى. گفتندنمىهیچىچهارمىوسومىودومىبود،کردهقطعاگراولىآنکهبودبهترچهسپ. رفت

.بیندازیدوکنیدشناسایىوببینیدخودتاندررانیازاینتوانیدمىشما. کنداصالحکهداردنیاز

اهرکردهگُمبیشترگویانعیبتباهشدچهارانهرنمازِپس

یانمازوسطدردانیدمىحتماًدانید،مىضمندر. شدباطلچهارتایشانهرنماز! کنیدنگاهرادوممصرعهمان

ذهنزنى،مىحرفاستواضحکهاستمعنىآنبههماین. شودمىباطلنمازتبزنىحرفاگرشروعازبعد

مىنمازذهنىمنباکهگوییدمىشماحاال. باشدخاموشکامالًذهنکهاستاینقرارنماز،درو.زندمىحرف

شروعوقتىبشود،خاموشفکرکنید،تعطیلراذهنشماکهاستاینبرمدارقرارولى. داردفرقآنمن،خوانم

نمازشماطریقاززندگىونکنیدفکردیگرباشیدناظرباشید،حاضرکامالًشماواقعى،نمازحاالنماز؛بهکردید

!شودمىباطلاینبزنیدحرف. واندبخ

. اندکردهگمبیشترراراهشانگویند،مىعیبکهکسانىیعنى؛راهکردهگمبیشترگویانعیببنابراینپس

نگویید،عیبکهبگویدمابهموالناقدرچهراهکردهگمبیشترگویانعیب!کنیمحفظنوشتیم،دوبارهببینید

کسىبه! نکنیداصالحراکسىکنممىخواهششماازمنها تلفندربارها! نکنیدحاصالعیبنبینید،راعیب

کنند،اصالحخواهندمىراهکردهگمبیشترگویانعیببزنید؛راخودتانحرف. نگیریدایراد
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!اندکردهگمراراهشانبیشترخودشان

خریدخودبرآنگفت،عیبیکههردیدخویشعیبکهجانیخُنُکاي

مىراهمین.استمندرعیباینگفتاوگفت،عیبىکسىهر. ببیندراخودشعیبکهجانىحالبهخوشا

راخودتانشماگیردمىعیبکند،مىانتقادکهکسىکهشودمی. گفتیمرااینهمقبالً. امروزدیگر،گفت

بازبیشتردرونشاناند،کردهپیدابیشترىجاننپیغمبراگفت. دوبارهاستشکستنصحبتهماالن.بشکنید

عیبکسىهرپس.شکستندراشانذهنىمنیعنىشکستند؛راخودشاناینکهبراىشدندوحىصاحبِشده،

درراعیبآنکنید،بیاناینکهازقبلبگیرید،ایرادکسىبهخواستیداگر. استمندراینگوییدمىشمابگیرد،

.ایشانفرمایشاتطبقنیدکجستجوخودتان

ستبدهغیبستانزنیمشدگروآنستبدهعیبستانزاونیمِزآنکه

غیبستانازمانیمِدیگرو. ماستهاىعیبماست،ایرادهاىاینهاواستشدگىهویتهممانیمِاینکهبراى

.ندارمعیبىمنکهبگویداندتونمىکسى. استشدگىهویتهمنصفشاست،حضورنصفشپس.است

بستکاربایدخویشبرمرْهمتهستریشدهراتومرسربرکهچون

را،خودتمرهمنیستبهترتواست،زیادىهاىزخمیعنىاست؛زخمتادهتوسرِدروقتى. زخمیعنىریش

کهایرادىکنیدنمىفکرشمادارى؟کارچهاندیگربا! بله؟بشوند،خوب،بزنىبگذارىسرتبهراخودتداروى

حرفگفتکهکسىآنقصه،آنبهبرگردیمدوبارهاینکهبراى! کهبینىنمىهست؟تودرگیريمىکسىبه

.زدمىحرفداشتخودششد،باطلنمازتزدى

ارحموستجايِگشت،شکستهچوناوستدارويِراریشکردنعیب

مىرااتذهنىمنروى،مىبارزیروقتىکنى،مىخودتعیبراخودتخمزوقتى. کنیدرحمیعنىارحمو

وقتى.گیریدمىقرارمرحمتموردکنند،مىلطفکنند،مىرحمشمابهمردموزندگىصورتآندرشکنى،

. کردیماشتباهچونکردیم،ناعترافاینکهبراىنشدیمبخشودهمابساچه. بخشندمىمردمما،رویممىبارزیر

.ایناستحدیث. خودماننهمردم،نهبخشد،مىراماخدانهکردماشتباهگوییمنمىچون

ارحموا تُرحموا

رحم کنید، تا بر مشا رحم شود
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فاشنیزگرددتوازعیبآنبوكمباشایمننبود،عیبتهمانگر

کهدیدخواهىروزىیک. مباشجمعخاطرنیست،تودرعیباینیدىدکردىجستجوجستى،اگرگویدمى

اینماکهپذیردنمىماذهنىمنداریم،ذهنىمنکهاوالً. رویمنمىبارزیرمایعنىشد؛ظاهرتوازعیباین

و!است؟درست. دیگرزنیدمىراخودتانراهشماجورىچهکهبدانیدخواهیدمىاالنشماولى. داریمراعیب

گیرندمىشمابردیگرانکهعیبىیاهست،شمادرگیریدمىدیگرانبهکهعیبىآنکنیدقبولتوانیدمىاگر

.شدخواهدبیانتوازکهدیدخواهىروزىیککنید،نمىقبولفعالًاگرهست،شمادر

؟ىادیدهخوشوایمنراخودچهپسى؟انشنیدهخداازتَخافُواال

استایناشمعنىدهم،مىنشانرااشآیهشمابهاالنکهتَخافواالایناى؟نشنیدهخداازرانترسید: گویدمى

ازلحظهاینباماشدنوصلوصلى،لحظهایندر. نشودقطعخداازشمااتصالاینکهبترسیدهمیشهشماکه

مازندهتوجهوتمرکز.گذاریدمىدهید،مىانجاملحظهایندرکهکارىروىراتمرکزتانشماکهآیدمىآنجا

اینجاوصلیم،ما.وصلیممانیست،آیندهوگذشتهدروپذیرش،بااستشودمىانجاملحظهایندر کهکارىروى

این اتصال قطع نشود نباید از اگرونشودقطعاتصالاینکهیمهستمواظبیاکنیممىاحتیاطیاترسیممى

.، التخافوا یعنی از جهان نترسید در حالی که شما وصلیدمبترسیجهان

گذارد ما وصل نمیخواستند نماز بخوانند ولی حرف زدند، حرف زدنمیولی اگر وصل نبودید که آن چهار نفر

وقتش کی هست پس؟ وقتش همان موقع بود که چهار نفر ! وقتش نیست. گوید وقتش نیستمیو ذهن مابشویم،

گوید شما موقع کار کردن هم در میحاال این را به اصطالح نمازماز ایستادند، نماز هم یعنی وصل شدن، به ن

. گویید نترسیدمیافتدمینمازید، شما در زمانهاي هوشیاري باید وصل باشید، وصل باشید هر اتفاقی در جهان

ترسی که این وصال قطع نمیبینی از اینمیبینی؟ وقتی ایمن و خوشمیمی گوید که چرا خودت را ایمن و خوش

. بشود، اجازه بدهید خود آیه را بخوانیم

1429مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

هست در خور از براي خایف، آنخایِفانهست نُزلِالتَخافُوا

زندگی قطع بشود، و این ترسند که اتصالشان بهمیاگر نترسید طعام یا غذاي ترسندگان هست، ترسندگان از این

این ترسنده ترس از جهان . شود شادي زندگی، خرد زندگی غذایی است که در خور ترسنده استمیغذایی که رد
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تان از شما تمام تمرکزتان و پرهیزتان و خوشنودي. گوید از جهان بترسید یا هیجان ترس داشته باشیدنمینیست،

گوییم ترس شاید میدهد، و مالحظه این را دارید حاال ترسمیراین هست که زندگی خردش را از شما عبو

.ولی خوب لغت دیگري نداریم مااصطالح قشنگی نیست 

مواظب هستید، مواظب هستید که اتصالتان در این لحظه قطع نشود، و اگر تمرکزتان از این لحظه برداشته بشود، 

براي این که آن شخص. شودمیگذشته اتصال قطعتوجهتان از این لحظه برداشته بشود، برود به آینده و 

نماز زمان دارد؟ هر لحظه وقت . زمان زمان نماز هست؟ یعنی چی؟ یعنی در ذهن است؟د زمان نماز هستیپرسمی

می گوید این غذا این . باید زندگی خردش را از شما عبور بدهدهر لحظه موقع وصال است، هر لحظه . نماز است

حاال بازهم . ترسند وصالشان قطع بشودمیآید این مال کسانی است کهمیعام خوب که از آنورنُزل، نٌزل یعنی ط

زند؟ میشود؟ راه شما را کیمیوصال شما چه جوري قطعآیدمیآن سئوال پیش

دهیم به کسانی که دانش موالنا دارند، دانش دینی میامروز گفتیم که وقتی در ذهن هستیم شاید وزن بیشتري

کنند ما هم میاند، وقتی آنها اشتباهسی سال چهل سال روي خودشان کار کرده،ارند، دانش هر چی دارندد

یعنی جنگجویان گفتند برو توي ،که به صوفی گفته شد،داستان صوفی براي همین بودچرا؟. کنیممیسقوط

.خوریم آستین هایت را باال زديمیآشپزخانه، تو فکر کردي داریم آبگوشت

آید فقط مالحظه کاران، مواظبان پرهیزکنندگان و کسانی که تمام حواسشان به میغیببه هر حال یک غذایی از

خواهند میپرسند آنهایی که با ذهنمیآنهایی که زمان را. شودمیاین است این وصال قطع نشود به آنها داده

.شودمیتعیین کنند آیا این انرژي رد

کنید؟ وقتی میدانید شما؟ پس چرا این برنامه را تماشامیطوري به حضور نرسیدیم، از کجاگویند ما آنمیبرخی

شود، شما نباید میاز شما خرد زندگی رد. کنید حتماً مقدار زیادي حضور در شما هستمیاین برنامه را تماشا

بینید؟ نمیتان راودخسبب را بهتر شدن زندگیبیشما مگر شادي. برگردید با ذهن اندازه بگیرد که

بینید نمیشود، مگرمیشود با مردم بهتر داردمیتان با همسرتان بهتر داردبینید روابطتان با بچهنمیمگر

سبب آمده بیبینید که شما شادينمیشود، مگرمیروابطتان دارد بهتر. اُفتدمیاتفاقات خوش شگونی براي شما

اتصال قطع بشود، و اتفاقات دنیا شما را از این مواظبت به این ترسید میمابینید که شنمیمگربه زندگیتان،

شود یا نه؟ آیا ما ناظر میدر سطوح باال تمام فکر و ذکر ما این است که این انرژي از ما رد.آوردنمیاصطالح بیرون

ذهنمان هستیم یا نه؟ 
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30آیه ،)41(قرآن کریم، سوره فصلت 

لُ َعلَْیِھُم اْلَمَالئَِكُة أَالَّ َتَخافُوا َوَال َتْحَزُنوا َوأَْبِشُرواإِنَّ الَِّذیَن َقا ُ ُثمَّ اْسَتَقاُموا َتَتَنزَّ ِة الَّتِي ُكْنُتْم ُتوَعُدونَ لُوا َربَُّنا هللاَّ بِاْلَجنَّ
و بدانان خداي ما اهللا است و سپس بر این سخن پایداري کردند، فرشتگان بر آنان فرود آیند:آنان که گفتند

.و مژده باد شما را بدان بهشت موعود.هرگز مترسید و اندوه مخورید:گویند

، خواهم خدا واقعاً داشته باشم نه آن خداي ذهنی، خداي اصلی وصل بشوم و جا نزنیدمیاگر شما بگویید من

رید و شما به فضاي گویند که نترسید و اندوه مخومیآیند و به آنهامیحواستان پرت نشود، فرشتگان فرود

یکتایی در حالی که در این جسم هستید خواهید رسید، از این جهنم ذهن خالص خواهید شد، و بهشت موعود 

کنید به شما میبینهایت خدا، چون شما پایداريوزنده شدن به زندگی در این لحظه یا زنده شدن به ابدیت خدا 

دیگر از اتفاقات هم نترسیدید و از و . ن اتصال قطع بشودترسید از این که ایمیچون شما. داده خواهد شد

.اتفاقات خوشبختی یا بدبختی نخواستید اتفاق حواس شما را پرت نکرد

پذیرید کامالً تا میگذارید اتفاق حواس شما را پرت کند و این اتصال قطع بشود؟ یا اتفاق رامیشما در این لحظه

.دانید زندگی تویش نداردمیست براي شما چوناتفاق مهم نی؟این اتصال باقی بماند

اش بچه،گدااین وفا، بیپرد اینمیکند، و چونمیمقاومت کنید در مقابل اتفاق، اتفاق شما را حاملهامروز گفت 

خواهی چه کار کنی؟ میرود به شما، با این ستم و با این ظلم و با این بچهمیماند و این ستممیتوي شکم شما

آید باال یعنی چی؟ یعنی مقدار زیادي رنجش، میید باال، سمبلیک است اینها، شکمتآمیز چند ماه شکمتپس ا

دهی به هر میوقتی عکس العمل نشان. کنی و مشخص است که شما حامله هستیدمیخشم، ترس و کینه انباشته

.هاکاري حامله هستی دیگر به هم هویت شدگی

وید، راهش این است که اتصال را برقرار کنید بیایی به این لحظه، براي آمدن به این گمیدارد،ولی یک راه هست

ما را فرستاده گفته که ،ما دختر خدا هستیمخدا به ما گفته، ،دخترم:لحظه باید از این اتفاق از این گدا که گفته

بهچیزياتفاق،استغریبهشههمیاتفاقاینمجبور بدهم به این گدا، این غریب اشمار یعنی همیشه غریب است

توآقاگویدمیيهوشیارپس،دهدنمیچیزييهوشیاربهوبشویمروبرواتفاقبابایدماکهگرچه.دهدنمیما

نباشدمهماتفاق.ایناستمهمیمطلبخیلی،نیستمهملحظهایندراتفاقپس،هستیچیهرنیستیمهم

.کردیدپایداريسخناینبرسپسواستاهللاماخدايگفتیدشماسپ.خوردنمیبهمزندگیباشماوصال

جنگجویانآن،بودمهمصوفیبراياتفاق؟چرا،نیستیکارهاینتوخانهبروآشپزخانهبروگفتندصوفیآنبه

چی.نشدنداتفاققربانی.اینکهبرايپذیرفتندنکردگیرشانزمیناتفاق.شدندرداتفاقاتبغلاز،بودندپیشتاز
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رااتفاقاینکهبراي، هستنداتفاققربانی. ناقصیاهستیمقربانییاگویندمیآدمهاازخیلیکهگفتم؟گفتم

،بلهاستبدبله.استاتفاق،رفتهشدهتمامکردهتجاوزسالگیشانزدهدرشمابهنفریکحاالبوخ.نپذیرفتند

اینجنسازمنوبودهغریبهاینوبودهگدااینوشدهتمامودهافتااتفاقاینکهپذیرفتیدمیاگرشماولی

.اینهادیگراستسمبلیک.شدينمیحامله،ماندنمیشماشکمتوياشبچهوشماازافتادمیاین،نیستماتفاق

در؟کنیمیمپایداريداریمما؟شدهپایداريموقع؟اآلناستپایداريموقعگویندمی.کنندنمیپایداريآدمها

با.کندنمیلجبازيروشنیباروشنیگفت.دارندکارچیزيهرباکنندمیستیزه،کنندمیمقاومتاتفاقاتمقابل

خوب.خدابهاتصالدرهستیمپایدارگوییممیستیزیممیچیزيهرباما.دارندستیزهعالمهاي يهوشیارتمام

.بفهمیمکنیمعملنیمکبازخودماندروبخوانیمرااینهاباید

مر دل ترسنده را ساکن کنندهر که ترسد، مر ورا ایمن کنند

روانساکنراترسندهدل،کنندمیایمنرااو،نکندپارهرااتصالاینکهخداازبترسدیعنیبترسدکیهر

زندگی؟کندمیکی،کنندمیتابانراانرژياوازهمبعدکنندمیزندهنهایتبیبهلحظهایندریعنی.دنکنمی

.کندمی

دهی؟ نیست او محتاج درسدرس چهآنکه خوفش نیست چون گویی مترس؟

درسبهشچیبراي؟نترسگوییمیبهشچیبراي،ترسدنمی،کندمیقطعخدابارااتصالشکهکسیهر

ولیاستاولدفترهمیناینکهدرسته،همینرويدتوانیمیرابیتاینببینید.نیستدرسمحتاجاو؟دهیمی

زدمیحرفخودشحالیکهدرزديحرفچراگفتبهشنمازگزارهاي گیرندهایرادآنبه،اینهااندهممثل

گشت رسوا، بین که او را نام چیستسالها ابلیس، نیکونام زیست

عبادتذهنیمنباولی،بودنیکوبسیارنامش،کردمیعبادتهزارسالششصددانممیچهابلیسگویدمی

نکردبرقراررااتصالیعنی.هستنومیديمعنیبهابلیس.سرآخرشدرسوا،بودشدهمشهورخوديبیوکردمی

بهخدا،انساندرکهبفهمدخواهدمیذهنبا،بفهمدتواندنمییا،کهکندنمیباورشیطان،ابلیسوانههوشیار

.شودمیزندهخودش

گویدمیابلیسبهوشودمیزندهخودشابدیتبهوخودشبینهایتبهانساندرخداکهکندنمیقبولابلیسو

،بفهمدتواندنمیذهنیمن،استابلیسجنسازهمذهنیمناینوکنمنمیگویدمی،کنتعظیمانسانبهبیاتو

.استجسمیيهوشیارچوناستابلیسشبیهخیلیذهنیمن.آوردمیدوبارهراابلیسایندلیلهمینبه
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خیلی.نهگفته،کنتعظیمگفته.کنمتعظیمتوانمنمیآدمبهمنگفته.شناسدنمیراحضوريهوشیارهمابلیس

اگر.شودمیناامید،ذهنبهبرودوبگیردایرادبخواهداگرانسانبگویدخواهدمی.بودخواهیناامیدپسخوب

.بشویميهوشیارکهداریمراتواناییاینما،شودمیقطعارتباطاینکهترسدن

وبودیممنبسطکهکندمیيهوشیارآنجنسازرامالحظهایناتفاقپذیرش.دیگرگذاشتندمابرايراتسلیم

،بچشیراسلعوکنیتجربهتوانیمیلحظهایندرراخودتجنسوقتی.کندمیجنسآناز،همهگوهریک

رضایتباید،عسلاینبرايکنیکرشُباید.رودمیبینازبشودپرتحواست،برودبینازعسلاینبترسیباید

.باشیخشنود،باشیداشته

اوعلمگفتاینکهبراي. بپذیر،آوردمیبوجودزندگیکهرااتفاقاتیرسدنمیعقلتاگرکهگفتمابهموالناامروز

.بگیریدیادکنممیخواهشوراابیاتاینبخوانیدخوب. توستبیرتدازبیشتر

گشت معروفی به عکس، اي واي اواودر جهان، معروف بد علیاي

.ابلیسبریعنیواي، اوبروايشدعکساومعروفیتیکدفعهاما، بودمعروفجهاندراوبزرگیکهگویدمی

رو بشو از خوف، پس بنماي رواي ایمن، تو معروفی مجوتا نه

مطمئنتا،بکشدوبدهدفریبراتوتواندنمیدنیاکه،نیستیجمعخاطرتا،نیستیمطمئنتاکهگویدمی

رارویت،بشويترسازرارویتونباشمعروفیدنبالاینصورتدر،کندمیقطعراوصلایناتفاقاتکهنیستی

.نیستیممطمئنماها موقعخیلیکهنیستیمطمئناگر،بکشدجهانکهترسیمیاگرنکهاییعنیبشويترساز

؟بکشدراشماآیدنمیبوجودجهاندرچیزيیک؟ایدمطمئنشما

بهاینودزددنمیچیزيراشماتوجه، کشدنمیراشماهیچیاًواقعدیگرکهدیدياگر.نباشمعروفیتدنبالپس

برووگرنهبدهنشانرارویتپس،عمیقخیلی،کرديعمیقخودتدرراحضوريهوشیاراًقتحقی،شدثابتشما

.اینهاورسیدمحضوربهمنکهنگوکسیبهشوقایم

طعنه مزنزنَخبر دگر سادهتا نروید ریشِ تو اي خوبِ من

استمهمبیتاین.نزنطعنهدرنیاوردهریشصورتشهنوزکهکسیبه،نداريریش،نروییدهریشتکهزمانیتا

نرسیدهآنجابه،دارندراعیبآنخودشان،هستندکارهآنخودشانکههستندینکساها زنندهطعنهاینکهبراي

یکینخواهیم،کسیبهنگیریمایرادنزنیمطعنهاصالً.نباشیمکارهاینخودمانماکهگیریممینتیجهماپس.اند
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هممن،کشیدرامنبوداتفاقیکزدنحرف.زدکهزدحرف؟زديحرفتوچرا،نمازگزارآنمثلکنیمعوضرا

.شدباطلنمازم،زدمحرفخودم؟زديحرفچراکنماصالحشخواستممیکه،زدمحرف

،اینهاوشدندمردکهکنندمیافتخارآورنددرمیریشوقتیپسرهابوخجوانهاکهاستاینبهمربوطبیتاین

ماهنوز.نیاورديدرریشچراویدگمیاوبهدرنیاوردهریشخودش،نشديمردهنوزدرنیاورديریشتوبابا

.داختینینراهایتعیبچراکهگیریممیایرادگوییممیدیگرانبهنشدیمعیببی،نشدیمساده

ست و، او شد پند توتا درافتاده این نگر که مبتال شد جانِ او

،بلهشدتوپندوشدمبتالافتادشیطانکهکننگاهرااین

زهر، او نوشید، تو خور قند اوتو نیفتادي که باشی پند او

عقطاتصالتاینکهازنترسیداویعنی.بخورتوراقند،بگیریادتونوشیدهزهرشیطان،افتادهشیطانکهویدگمی

درهنوز،نیستمهمبرایشوشودمیقطعاتصال،ستهذهنشدرکههمانسانیوشدقطعاتصال،بشود

قندگیریممییادماوگیریممییاد،وصلمقامازاندافتادهکهآنهاییازو باشیمهوشیارمااگرولی،استاتفاقات

.کندمیعبورماازوصلحالتدرکهاستبودنشاديهمینقند.خوریممی

. بخوانیمتوانیممیاستکوتاهخیلی،بلهبخوانمهمکوتاهۀ قصیکبلهبدهیداجازه

قصد کردن غُزان به کشتن یک مردي، تا آن دگر بترسد

قوم بزرگی که در قرن ششم، همه قبایل ساکن چین تا . اندنامی است که تازیان به قبیله ترکان اُغُز داده: غُزان

.ه را به صورت امپراتوري واحدي از صحرا نشینان در آورد که سلجوقیان از این طایفه پدید آمددریاي سیا

بهر یغما، در یکی ده در شدندریز آمدندآن غُزانِ ترك خون

سادهۀ قصکهحالدرعینموالنا،مننظربهوشدنددهیکواردغارتبرايبودندغارتگرالبتهکهتركغزانو

ارائههمحلراهیکو.کندمیبیانراذهندرانسانشدنگم،انساندویی،انسانوضعیتهمیشه،کندمیبیان

.کندمی

خودماندرسئوالتاسهآنبرايجوابییکتوانیممیکههستاینقصدمهمبازوقصهاینکردنطرحازو

کهکاغذرويبنویسید،برداریدکاغذولمقباالخرهشماکه،کردخواهمتکرارمناینقدر.کنیمپیدا

راشماراهدیگرانجوريچهو؟زنیدمیرادیگرانراهجوريچه؟زنیدمیراخودتانراهجوريچهشما
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یکپس،باشددنیااین،باشدماذهنتواندمیده،باشندعارفانهمبازتوانندمیتركغارتگراناماو؟زنندمی

.همینطورهماینجادر،جاهاخیلیآیددرمیدرستتعبیروتفسیراینوراذهنیهاي مندکننمیغارتايعده

در هالك آن یکی بشتافتنددو کس از اَعیانِ آن ده یافتند

،بکشندرایکیخواستندوگرفتندرادهآناعیانازکسدو

شاهان و ارکانِ بلنداي: گفتدست بستندش که قربانش کنند

قصهکهگرچه.کندمیصحبتداردسمبلیککهبیندمیآدم،بلندارکانوشاهانايگویدمیوقتیاًمخصوص

گویدمی.بشویممتوجهتوانیممیکه،هستقصهباصطالحبازیرآنهممعنایییکولی،هستسادهخیلی

رکنشمایعنیارکانوشاهان،مرتبهبلندشاهانايگفتبرگشتاوبکشندشکهبستندرایکیدستهاي

.موالنامثلانسانهایی،هستید

خون منید؟ۀاز چه آخر تشنکنید؟میقصد خونِ من به چه رو

هستیدمنخونۀ تشنچو؟بکشیدمراخواهیدمیچیبرايویدگمی

تَنَمعریانچون چنین درویشم و،چیست حکمت؟ چه غرض در کُشتنم؟

رادوییاینموالناشایدهمباز. هستمتنعریاندرویشحالیکهدر؟چیستمنکشتندرشماغرضگویدمی

چیبرايکهگویدمیواستافتادهزحمتبهيهوشیار. ذهنیمنیکهستیميهوشیاریکماکهکندمیمطرح

گویدمیجالبیچیزیکحاال؟کنیدمیاذیتم

تا بترسد او و، زر پیدا کندبت بر این یارت زندتا هی: گفت

عبرتیکیاینکشیممیراتومایعنی.بدهدنشانمابهرازربنابراینوبترسدتویارکهکشیممیاینبرايگفت

بکشیمتوانیممیهمرااوکهبفهمدبگیرد

او را زرستکرده استقاصد: گفتترستآخر او ز من مسکین: گفت

استکردهپنهاناًقصدداردپولایننهگفت،نداردپولیایناستفقیرترمنازاینگفت

در مقامِ احتمال و در شکیمچون وهم است، ما هر دو یکیم: گفت

نجایاو،ذهنینمیکواصیلهوشیاريهستیم،يهوشیاریک،ماهستیمدوتا،استوهمچونقضیهاینگفت

.بشودتلفاصلیمننگذارد،بکشدراذهنیمنکهبگیردیادخواهدمیاآلن،بکشیمرایکیکدامداریموهمما
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تا بترسم من، دهم زر را نشانخود ورا بکشید اول اي شهان

.بترسممنبکشیدرااو؟کشیمیامرچرابدهمنشانرازرممنکهبترسممنکهشهانايبکشیدرااواولگفت

آمدیم آخر زمان در انتهاالهی بین که ماهاي پس کرم

وگذشتهزمانیعنیزمانآخر،استزمانآخرکهآمدیمبوجودايدورهدرماکهببینراخدالطفگویدمی

خودشبهخواهدمیزندگیکهاستمانیز.استحضورزمانوشدهتمامروانشناختیزمان،کلیبطورآینده

.بشودقائمخودشرويجهانبهءاتکاويهوشیارافتادنتلهبهءاتکابدونزندگیو،لحظهایندرشودبزنده

منکهدانیدمی،آیندهوگذشتهاستروانشناختیزمانهمیشهزمان،رسیدهانتهابهزمان،یعنیزمانآخر

.کندمیکارآیندهوگذشتهیعنیزماناباستذهنیبافتیکذهنی

این . همیشه یا در گذشته هستید یا در آینده، و این دویی استشما اگر دقت کنید من ذهنی دارید خواهید دید 

کنید و جمعمیآینده را رهاووقتی شما گذشته.تواند تمام بشودمیهم یک دویی است ولی براي ما زمان

شوید به بینهایت خدا براي شما زمان تمام شده، همیشه در این لحظه مین لحظه زندهآیید در ایمیشویدمی

. شودمیرسد و زمان هم تماممیشوید از ذهنتان، حس هویت در ذهن به صفرمیزنده هستید، جدا

این بال را به به جاي اینکه . بگوید که شما بجاي این که هوشیاري را بکُشید بیایید من ذهنی را بکُشیدمی خواهد

خداییت که این لحظه زنده هست به بینهایت بخواهید این را از بین ببرید، بیایید زمان را به آخر برسانید که قصد 

بلی اینجا بود که . خدا را ببین که ما باالخره به آخر زمان رسیدیمهاي می گوید لطف. تکامل هوشیاري است

در حدیث آخرونَ السابِقُونپیش از قُرونها،آخرینِ قرن

که همین االن صحبتش بود قبالً خواندم برایتان یعنی پسینیان پیشتاز، ما پسینیان آخرونَ السابِقُوناین حدیث 

خواهد در میپیشتاز هستیم، آخرین قرنها حقیقتاً این دوران انسان است  وقتی این انسان بوجود آمده یعنی خدا

یعنی همینطور که آخرونَ السابِقُونآمده، آخرونَ السابِقُونگوید این در حدیث میزنده بشود واین لحظه به او 

حدیث. یک قسمتش را براي شما نوشتیم

...یوم القیامهخرونَ السابِقُوننحن اآل

...ما پسینیان در دنیا هستیم و پیشینیان در آخرت 

ماند در هم هویت شدگی جلومیاین را گفتیم که هر کسی که عقبیادتان است که صحبت گَله را گفتیم، صحبت

پس بنابراین در دوران ما االن طبق بیت باال انسانی که در این لحظه . و این قانونها را قبالً صحبت کردیم. افتدمی
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به زندگی مهم بیند، اتفاق برایش مهم نیست، بلکه وصل بودننمیکند، در این لحظه اتفاق رانمیبه اتفاق توجه

.است، و زنده شدن به بینهایت خدا مهم است اینها پسینیان پیشتاز هستند

که. که وقت نیست بخوانیممطالعه کنید یک قصه دیگر آوردیماجازه بدهید که این را تمام کنیم اگرچه 

موقع برگشت پیشکسی که در هم هویت شدگی پس است . را توضیح بدهیمآخرونَ السابِقُونخواستیم این می

آید که برگرد بسوي من و همه میندااوهمه باید برگردیم، هوشیاري که رفته به جهان لحظه به لحظه به. اُفتدمی

.اُفتدمیهر کسی کمترین هم هویت شدگی را دارد پیش. گردندمیبر

زر در واقع . ر را نشان بدهمشید که من زگوید که  این من ذهنی را بکُمیو این زمان زمان اوست و در قصۀ غُزان

شما ،هوشیاري به تله بیفتد و زمان باقی بماند یا زمان به آخر برسد،خواهیدمیشما در این لحظه. حضور ماست

خواهید؟میکدام یکی را. به این لحظه زنده بشوید

تواند نمیفاقاتودهید به وصلمیکه گفت شما اهمیتطبق قانون زندگی طبق آنچیزهایی که امروز خواندیم

چون حرف زدن ذهن راجع به ،تواند جلو شما را بگیردنمیوصل را بهم بریزد، رفتن به زمان و حرف زدن ذهن

دانید در این لحظه ارتباط شما با زندگی و پیوستگی ارتباط میاتفاقات است، اتفاقات براي شما مهم نیست دیگر،

. مهم است نه اتفاق

فقط بترسید که این اتصال قطع . به من از اتفاقات نترسید، شما زیر نظم من هستیدگفت که اگر پیوسته هستید 

ترسد اتصال قطع بشود او میو اگر کسی. شود نصیحت کردنمیترسد آن را همنمیگفت آن کسی هم که. بشود

صه خال. قران هم قاطی شدههاي موالنا هست که با آیههاي اینها همه گفته. خوردمیاز طعام من

رحمت به جانِ ما نمودناديِتا هالك قومِ نوح و قومِ هود

از جنس من ذهنی بودند و اینها هالك شدند و مشخص شد که زندگیقومِ نوح و قومِ هودمی خواهد بگوید که 

.شندها را هالك کند تا ما یاد بگیریم و آن تُرکان غُز هم باالخره راضی شدند که آن یارش را بکُخواهد منمی

تا آن کشته نشود من ذهنی کشته نشود زر را ما نشان. یارش همین من ذهنی بود تا این شخص زر را نشان بدهد

.دهیمنمی
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ور خود این بر عکس کردی، وای توکُشت ایشان را که ما ترسیم از او

ود، از این بترسیم که دوباره آنها را کشت که ما بترسیم، آنها را کشت که ما از این بترسیم که ارتباطمان قطع بش

فهمیم که آخر زمان است یعنی زمان روانشناختی در قرنی که انسان بوجود آمده به میبه زمان برویم، ما امروز

یعنی در گذشته و آینده زمان روانشناختی.دهیممیپایان رسیده، این که ما هنوز زمان روانشناختی را ادامه

هنوز نیافتاده . اتفاقی است که در آینده استمن ذهنی است که بهترین جاي زندگی و این عادت جا افتاده بودن

و شما باید بیدار شوید از خواب ذهن و عمل شما هم باید تمام کنید،است این توهم است، این تمام شده است

کزتان روي کاري است که در گفتیم عمل بیدار و فکر بیدار موقعی است که شما تمام تمر. بیدار و فکر بیدار بکنید

و در این لحظه همه حواستان به این است که این اتصال وجود دارد یا نه؟ .حال انجام شدن است

این اتفاق! دهد یانهمیدر حالتی که در آن یکی هوشیاري حواسمان به اتفاق است که این اتفاق به من ذندگی

در آینده یا نه؟ که گفتیم این روش زندگی را به جهنم تبدیلتواند پله بشود وسیله بشود براي اتفاق دیگر می

. گوید اگر این برعکس بود واي مامی.کندمی

شاء اهللا همین هفته دیگر انولی خوانم نمیخوب یک مطلبی به این مربوط است با توجه به این که دیر شده امروز

.هم براي شما خواهم خواند

ذهنی اطرافتان دارید باید استادانه از کنارشان رد هاي شما اگر من: تیم کهپس امروز این دو تا چیز را جا انداخ

و . افتیدمیدانید که هر چقدر کمتر هم هویت بشوید همان قدر جلوترمیشوید شما را زمین گیر نکنند و این هم

ر هم هویت شدگی، شوید دمیکنید به این لحظه و آخرینمیبرید که زمان تمام شده و میلمیبه این معنا پی

شوید در رفتن بسوي خدا، یا رفتن به این لحظه، یا جمع میشوید در هم هویت شدگی و پیشتازمیشاگرد آخر

.     شدن از زمان، یا خارج شدن از هوشیاري جسمی و ورود به هوشیاري حضور
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گنج حضور در تلگرامهاي هلینک متن کامل برنام
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