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1292مولوي، دیوان شمس، غزل شمارة 

تُرُشسرکاچوگشتهشرَکَشوانسیماتُرُشخواجهآنآمد

تُرُشماباوخوشبیرونبهکهیاعجب؟، اي استتُرُش روهمگانبا

تُرُشتنهامنِباخوشهمهباایننیسترواخواجهکرماز

تُرُشزیباطلعتخوشرخِآنحیفودریغستبگذشتیم،زین

تُرُشجاهرشدهشیرینتوزويحزینجاهرشدهخندانتوزاي

تُرُشالالوخنددهمییارلبزیرنهانکهزمانیشاد

تُرُشفرداتورويدوبنَکهبنهشرطیدماینی تُرُشگر

؟تُرُشحلواقاعدهدوبهیچمنهنوقاعدهخدابهر

؟تُرُشتماشاوباغکسیدیددوبزندانوهچدری تُرُشاین

تُرُشرعناگلآننگشتهیچبماندزندانبهچوخوبانیوسف

تُرُش،موالوشهاي، اي نهچهکزدرودیوارآمدسخنبهتا

تُرُشباالحمترمدلَهکیشومرکاسغرقهاگر:گفت

تُرُشهباصومیدرشودغرقهکندندیمیوعشقدهممی

تُرُشجابداننیستکهنهمیمتامسترودروحفشاندست

تُرُشافَومفضلدلَهِنَکتخورغوطهشکروشهددروکنبس
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.کنماز دیوان شمس موالنا شروع می1292رسی برنامه گنج حضور امروز را با غزل شماره با سالم و احوالپ

1292مولوي، دیوان شمس، غزل شمارة 

تُرُشرکاسِچوگشتهشِکرشوانسیماتُرُشخواجهآنآمد

گوید میو. کندمینا به سرکه تشبیهبودن قیافه من ذهنی را موالتُرُش که اخمو بودن ون سرکه استارکا همس

به سرکه شده و مثل ر او تغییر یافته و تبدیلکَو شاش یا صورتش اخمو است آمد که قیافهتُرُش آن خواجه سیما

.شدهتُرُش سرکه

کند که شما فکر کنید مثالً مثال بزنید راجع به همسر من داردنمیکنید موالنا راجع به یک نفر صحبتمیتوجه

یا موارد بخصوص زندگی ما را،کند، با قیافه عصبانی از بیرون آمده یا من از بیرون آمدم خانه اخم کردهمیصحبت

.کندمیانسان را توصیفتبلکه وضعی،گویدنمی

و در انسان صورت گرفته، کند کهمیاي صحبتپدیدهانسان جمعی است و راجع به صورت این حالت اخمو بودن 

از این است که انسان که از جنس هوشیاري است و هوشیاري همان جنس خدا است و ذاتاً از جنس آن عبارت 

در یک ،به یک علتی آمده به جهان وجود،آید شادي استمیکند به حرکت درمیآرامش است و وقتی ارتعاش

.شدهتُرُش اي بنام انسانباشنده

باورهایشان ،رنگشان چیه،جا هستندزن و مرد، زن و مرد هر .، نه اینکه آقاستمنظور از خواجه انسان استپس

نهایت است این است که خدائیت و هوشیاري یا امتداد خدا که بییک اتفاقی افتاده و آن اتفاق .کندنمیفرق؟چیه

.جاي کوچکی بنام ذهنتوي خودش را تعریف کرده توصیف کرده، معین کرده، محدود کرده، و افتاده 

که بصورت فکر به ما ارائه شده که بارها صحبت کردیم مانخودی که ما بینهایت خودمان را با اسم س از موقعپ

چیزي ساختیم بنام من ذهنی به تعیین و تعریف خودمان بوسیلۀ فکر یواش یواش و شروع کردیم مساوي کردیم 

و تلخی شروع ی تُرُشموقع روکه از فکر ساخته شده و محدود است و بینهایت ما تبدیل شد به محدودیت و از آن

.کرده به کار

عیین کردن مشروع کردیم با تعریف کردن خودمان هوشیاري بصورتپس از ابتداي من ذهنی که در آن ما

را این بافت ذهنی و،یعنی چسباندن خودمان به فکر چیزها،فکرچیزها بصورت دن خودمان به انچسبخودمان با 

و در ابتداي زندگی بعلت شکوفا شدن چهار بعد ،شروع شدهی تُرُشبیماري و روبزرگتر کردن بصورت خودمان این
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و ،دانش ما زیادتر شدن،فکر ما شروع کرد به رشد،رشدمثال جسم ما شروع کرد به .ما یک مقدار خوش بودیم،ما

هم هویتایی این شکوفباشدیم باز هممیو ما از این شکوفا شدن که هر چی شکوفا،پول ما زیادتر شدن

. زیادتر بشودی تُرُشسبب شد که رو،شدیممی

کند به بزرگتر میآید که من ذهنی که شروعمیاز اینجای تُرُشرو؟ آیدمیاز کجای تُرُشممکن است بگویید رو

مقاومت یکی از .کند به قضاوت بر اساس همین خوب و بدهاي ذهن و مقاومتمییواش یواش شروع،شدن

شود که از آنور که میمقاومت سبب،آیدمیمهم این من ذهنی است که در مقابل اتفاقات بوجودخصوصیتهاي

همه . و ما خودمان را فراموش کنیم از چه جنسی هستیم و از جنس بافت ذهنی بشویم. آمد قطع بشودمیشادي

.نه اهل یک کشور،ما یعنی همه انسانها اینطوري هستند نه من و شما فقط

شود، میمقاومت زیاد،بارها گفتیم انسانها باید به هم کمک کنند و بتدریج که رشد کردیماست که مینبراي ه

بنابراین هرچه . بوسیلۀ ذهن یا فکرمان اینها را تجسم کردیم،کنید که هر چه که ما بهش چسبیدیممیتوجه هم

گوییم آفل، آفل یعنی از بین رفتنی، میاصطالحاً بهش،شما با ذهنتان بتوانید تجسم بکنید از جنس گذرا است

.استتُرُش فرمایید که چرا سیمایمانمیپس مالحظه

کنیم آن هستیم، این بافت ذهنی از طریق چسبیدن ما به می، فکرما رفتیم یک بافت ذهنی درست کردیم

مادر ما دوستان مال دنیا پول چیزها آفل است و صورت ظاهري پدر و،چیزهاي آفل درست شده، فکر آفل است

بینیم میکنند و مامیزنند کارهایی کهمیتمام حرفهایی که مردم،تمام اتفاقات آفلند،ما همه آفلندهاي ما بچه

با آفل هم پسایم،تمام هیجانات مثل رنجش مثل خشم مثل درد آفلند ما با اینها هم هویت شده.اینها آفلند

. استها درستی ندارد براي اینکه روي آفلپس این من ذهنی پایه .ایمهویت شده

کنید که بموازات رشد من ذهنی میاین هست که قطع شده، توجه،عالوه براین یک خاصیت مهمی هم دارد

شود اتفاقات میشود یعنی مقاومت ما در مقابل چیزها زیادمیشود، هر چه مقاومتش زیادمیمقاومتش هم زیاد

ما بنابراین .شویممییک جا است که کامالً جدا. شودمیزندگی هم همانقدر قطعبا مان شود رابطهمیزیاد

مثل زیاد مادیماندیگر قسمتهايرشد ،رشد فکرمانمان شویم به رشد چهار بعدمان مثل رشد بدنیمیدلخوش

به : وید کهگمیآید براي همین غزل داردمیخوشیهایی که از بیرون،مانشدن پولمان یا بدست آوردن دانش

هر چیزي که ما با چیزهاي ،آید آن هم متاسفانه گذراستمیو خوشیهایی که از بیرون،تُرُشبیرون خوش و با ما

دوباره خوریم میمثل اینکه چیزي،پایدار نیست. ماندنمیگیریم از آنها گذراست، یعنیمیگذرا سر و کار داریم
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ایم یعنی باورهایی قضاوت کردن براساس خوب و بدهایی که یاد گرفتهبینید که میپس.شودمیمان فوراً گرسنه

شود مییتُرُشروو ادامه چسبیدن به چیزهاي آفل سبب ایم و مقاومت کردن براساس آنها که بهشان چسبیده

.جدا هستیم از خدا و زندگی و از اصلمان. آید و ما منفصل هستیممیبراي اینکه شادي از آنور

،یعنی خود خراب کن است. خراب کننده خود است،استارخراب کدر واقع د که یک چنین بافتی کنیمیتوجه

. و طرح زندگی این است که این من ذهنی را بشکافد. زندمیکند بخودش لطمهمیهر کاري،کندمیهر فکري

هن چیزي نیست که برایش تا به انسان بفهماند که زندگی در ذ،آیدمیکند از تویش دردمیبنابراین هر کاري

.بیرون بیآیدباید از این بافت ذهنی و هر چه زودتر بودهپیش بینی شده

هر اتفاقی ،کنیم یا باید با پذیرش همراه باشدمیهر کاري که،کنیممیدانید دیگر هر فکريمیو حاال شما االن

توام باشد یا با ،با پذیرش همراه باشدیا باید،افتد در زندگی ما هر لحظه با یک اتفاقی همراه استمیکه

زندگی ما در این جهان سه تا حالت خوب دارد و اولیش که ما . تجربه شادي یا ذوق،شادخواري یعنی شادي افزایی

کنیم اگر نمیاگر با پذیرش کار.پذیرش است،یعنی من ذهنی درست کردیم،متوجه نشدیم که اینطوري شدیم

شادي از ما جریان ندارد و اگر ذوقی نداریم که از آنور چیزي بیاوریم به این جهان کنیم یعنینمیشادخواري

. کنیممیما داریم درد ایجاد،خردي و شادي

پذیرید صد در صد براي خودتان نمیلحظه رااین اتفاق پس شما اگر در ابتداي کار هم نیستید یعنی در این لحظه 

بنا به تعریف هوشیاري تا زمانی که در این بافت . هستیدتُرُش شما سیماکنید و میو براي دیگران درد ایجاد

تبدیل شده به ،و شادي استر است کَشجنس رش یعنی اصلش که از کَو ش. استتُرُش ذهنی است سیمایش

،همه انسانها باید به همدیگر کمک کنند،همه انسانها اینطوري هستندسرکه و گفتیم این یک کار فردي نیست

که آمدیم به ،منظور اصلی تمام انسانها یعنی همه ما. که بتوانند اول به منظور اصلیشان از زندگی نایل بشوند

یعنی آمدیم رفتیم در خواب ذهن یعنی این هم هویت شدگی با اقالم ذهن را. هوشیار شدن به حضور است،اینجا

. ب چیزهاستبراي اینکه هوشیاري در خوا،گوییم به خواب ذهن فرو رفتنمی

و قبل از مردن و هر چه زودتر بهتر حتی در ده سالگی هشت سالگی،این است که در این جهانمقصود اصلی ما 

وقتی از خواب .از خواب ذهن بیدار بشویم،یعنی زمان ندارد هر چه زودتر بهتر،مسیح در گهواره:گویدمیموالنا

در اینصورت دوباره همان حالت اولیه را دوباره .ب ذهن نرویمدیگر به خوا. شویم بیدار بمانیممیذهن بیدار

از جنس ابدیت شدن یعنی از .شویممیاز جنس ابدیتو شویم میگیریم یعنی بینهایتمیهوشیارانه به خودمان
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پس ما این خاصیت را داریم که وقتی از خواب ذهن بیدار . میردنمیجنس زندگی شدن که همیشه زنده هست و

بینهایت بشویم هوشیارانه در حالی که توي این بدن هستیم و هنوز چهار بعد را توانیم میدر این لحظه،بشویم

،و هم به این لحظه ابدي که از جنس زندگی است آگاه بشویم و آگاه بمانیم، بمانیم و دیگر به خواب نرویم،داریم

. نشویمتُرُش مثل سرکا

به بینهایت و ابدیت خودتان و یا بینهایت و ابدیت خدا که هم وقتی شماشود؟ در اینصورت میدر آنصورت چی

که ما همه شریکیم با مقصود بیرونی ما کارهایی است ،جنس ما است زنده شدید در اینصورت مقصود اصلی شما

در این آییم میو آن موقع است که ما.شوندمیشوند وصلمیجفت،شوندمیکوپل،دهیممیکه در بیرون انجام

،و این عمل عمل بیدار استدهیممیریزد به کاري که انجاممیشویم و شادي و خرد زندگیمیلحظه مستقر

.عمل بیدار است

گیرد هم براي خودش درد ایجادمیتمام اعمال من ذهنی که در خواب صورت. عمل من ذهنی در خواب است

اولین کاري که باید بکند که شروع کند به ،از خواب ذهنکند هم براي دیگران، کسی که هنوز بیدار نشده می

اغلب ! فهمندمیپذیرش اتفاق این لحظه را بینندگان ما با ذهن شان،پذیرش اتفاق این لحظه است،بیدار شدن

یعنی معنی تسلیم را متوجه . اندکنند پذیرش اتفاق این لحظه را متوجه نشدهمیزنند صحبتمیکسانی که زنگ

تنها راه تبدیل هوشیاري از سرکه به شکر یعنی این هویت بدلی و ذهنی ما به هویت اصلی ما تسلیم . ندانشده

تسلیم پذیرش اتفاق این لحظه است توجه کنید پذیرش اتفاق این .عملی است که اسمش تسلیم است. است

،ید که این اوضاع را باید بپذیریدکنمیفکرتان اگر شما با ذهن. پس بنابرین شما باید در این لحظه باشید،لحظه

. پذیریدمیتان شما دارید با ذهن

تسلیم پذیرش اتفاق این لحظه است قبل از کنیدمیدارید استدالل، شما»چه کار کنم دیگر؟ باید بپذیرم دیگر«

.این اسمش تسلیم است،بدون قید وشرط،قبل از قضاوت قبل از رفتن به ذهن و بد و خوب کردن،قضاوت

نه تعمیم اتفاقات ،افتدمیکنیم منظور ما اتفاقی است که در این لحظهمیبنابراین وقتی صحبت تسلیم یا پذیرش

. بطور کلی، پس پذیرش اتفاق این لحظه معنیش این است که شما به حقیقت زندگی پی بردید یا حداقل فهمیدید

شما در این لحظه بتوانید عکس بگیرید تمام کائینات اگر .یا خدا هست و اتفاقات،چرا؟ در این لحظه زندگی هست

از نظر جسمی از نظر فکري، از نظر .بنابراین شما هم یک حالتی دارید.هر چی که در جهان هست یک حالتی است

. از نظر پولی و اگر یک عکس بگیریم شما هم جزو اتفاق این لحظه هستید،از نظر سالمتیحالی،
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این اتفاق وجود دارد و مقاومت در مقابل این . افتدمیداریم یکی اتفاقی که براي شماپس در این لحظه یک خدا 

شما انکار این نیست که . توانید آنچیزي که وجود دارد انکار بکنیدنمیشما! کنیدمیتوجه. اتفاق انکار این است

شده باشد یعنی اتوماتیک مقاومت چه شرطی.به زبان بگویید که من قبول ندارم یک ذره مقاومت انکار است

.دانم و من بیاید باال انکار استمییک ذره دانش ذهنی که من.چه دانسته باشد انکار است،انجام بشود

در حالی که . در حالی که هست! ؟ انکار این است که این وجود در این لحظه نباید اینطوري باشدستهانکار چی

چیزي که هست پس بنابراین آن،شویدمیز اتفاق پس از افتادن مطلعو فکرتان اتان شما با پنج تا حس،هست

. براي اینکه از قبل هست و دست شما نیست. براي اینکه هستددر این لحظه شما بدون قید وشرط باید بپذیری

این لحظه قبل از بد و خوب کردن و قضاوت کردن و بدون قید وشرط شما را تبدیلحاال پذیرش درست اتفاق

.شویدمیاین لحظه شما مرتب از جنس جسماتفاق چرا؟ براي اینکه با مقاومت به . کندمی

از بند جسم شدن ،بافد خودش را، و با عدم مقاومت یا با مقاومت صفر شما از گیرمییعنی من ذهنی با مقاومت

بینید و از جنس آنیمو هر چی که. شما باید کلید رها شدن از بند جسم شدن را پیدا بکنید. شویدمیرها

تان اگر شما این لحظه حقیقتاً آن چیزي که هست را بپذیرید یک خرده هوشیاري. شودمیشوید آن مرکز شمامی

ی یآن هوشیاري هوشیاري خدا،توانید ببینیدمیبا آن هوشیاري،شود مرکز شمامیآن هوشیاري. شودمیآزاد

. هوشیاري از نوع جسم نیست،است

اگر اتفاق این لحظه بپذیرید شما و از جنس . پذیریممیاتفاق این لحظه را،کنیم به پذیرشمیشروعپس ابتدا

کنید از بینش آن میهوشیاري بشوید که از جنس آن بودید از خرد آن هوشیاري که خرد خدا هم هست استفاده

شرطی شده و یاد ه باید از راه حلهاي گر نااي که االن اتفاق افتاده، در حل مسئله.کنیدمیهوشیاري استفاده

. گرفته قبلی ذهنی استفاده کنیم

بینید میهوشیاري که زیاد بشود یواش یواش.شودمیهوشیاري زیاد، بپذیرید...،بپذیرید، حاال اگر شما بپذیرید

د هر موقع کهشویمیجریان خرد و متوجه. شودمیبلی دارد برقرار،که این جریانی که قطع شده بود از آنور

در زمان هستید یعنی در گذشته . کنید در زمان هستیدمیهر موقع مقاومت. پذیرید شما در این لحظه هستیدمی

عمل کنید شما یاگر در ذهن باشید و با الگوهاي ذهن. در گذشته و آینده هستید در ذهن هستید،و آینده هستید

این میان حاال این مطلب را بدانید که شما وقتی آمدید بینهایت در. شویدنمییعنی شما آزاد. رسیدنمیبه حضور

گردید که االن میوقتی بر. این دید را از دست داده اید،دید زندگی را داشتید.و ابدیت بودید و هوشیار بودید
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هوشیاري جسمی دارید درست،دید من ذهنی را دارید دید جسمی را دارید مرکزتان از جنس جسم است

و کسانی که این دید را . توانید برگردیدنمیو اگر با این دید برگردید. دیگر آن دید زندگی قبلی نیست. ینیدبنمی

. توانند به شما کمک کنندنمیدارند

نرهاندزندانتکازراتوحمکومدانیقینخلقمههاندمرگزندانی

محکوم،دانیقینخلقهمه،اند در اینجا زندانی هستندگمرزندانی،اند توي ذهن شانهمه مردهمردم می گوید 

وقتی شما مقاومت. تواند رها بکندنمیزندان یعنی آن کسی که توي زندان است تو را از زندانتکازراتو

کنند میگفتیم پذیرش مربوط به این لحظه است، به این لحظه است همه فکر.پذیریدمیکنید و حقیقت رانمی

. آوردمییک هوشیاري بوجود. کندمیپذیرش درست شما را از ذهن یک لحظه آزاد،باید بپذیرندتوي ذهن

: گویدمیدر یک جاي دیگر موالنا. گیردمیاین هوشیاري حضور مرکز شما قرار،آوردمیهوشیاري حضور بوجود

اندازدشدورحبر،وَسیلَتزانسازدشوَسیلَتمیصورتچههر

شما با هر الگوي ذهنی با هر وسیلۀ ذهنی بخواهید از ذهن خارج بشوید از این زندان، بحر یعنی فضاي یعنی 

چون.توانیمنمی،اگر دید ذهنی داریم،گردیممیپس ما بر. اندازدمییکتایی از همان وسیله شما را دور

هم هویت شدگی است وجسم است کسی که دید ذهنی دارد یعنی مرکزش از جنس. خواهیم دید را نگه داریممی

یعنی از یک ،خداي ذهنی توهم است. به یک خداي ذهنی برسد. خواهد به اصطالح به یک حضور ذهنی برسدمی

. رسدنمیرود به یک نقطه دیگر ذهن به هیچ جامیکندمیاز ذهن حرکتاي نقطه

یعنی از این لحظه . کنیممیهوشیاري جسمی پیدابراي این که ما فوراً. افتدمیهمین اتفاق در ابتداي زندگی ما

که یکی اتفاقش است و یکی فضاي بزرگش است یعنی در این لحظه یکی اتفاق است یکی هم خدا، چیز دیگري 

غیر از هوشیاري شما همه چیز جزو اتفاقات .فکرها هم جزو اتفاقات است. بدن ما هم جزو اتفاقات است. نیست

بیند و از جنس هوشیاري میفقط اتفاق را،بیندنمیخدا را،بیندنمیظه بینهایت راکسی که در این لح.است

دهد نمیدهد هویت رانمیو چون این اتفاق زندگی را. کندمیجسمی است زندگی را در اتفاقات جستجو

. برسدکند این را باید پله کند در ابتداي زندگی برود به اتفاق دیگرمیفکر،دهدنمیخوشبختی را

منتظر باش تا زندگی شروع بشود .منتظر باش تا زندگی شروع شود: و عالئم بیماري من ذهنی یکی این است که

چون زندگی در ،دهدنمیآید بازهم زندگیمیآید وقتی آن اتفاقمیو آن اتفاق هم. یعنی زندگی در آینده است
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آید میهمین طور وقتی اتفاقات،بسوي اتفاق دیگر، دیگرکنیم بسوي اتفاق میدوباره آن را پله،اتفاقات نیست

و آن حس .آید اصالًنمیو یا نه آن اتفاق،براي اتفاق دیگر،کنیممیانهایی که منتظرش بودیم دوباره پله

کنیم که آدمهایی که دور و میفکرما و بنابراین یواش یواش ،آیدنمیخوشبختی و حس شادي و حس آرامش

گذارد ما نمیوضعیت اقتصادي،گذاردنمییا مثالً وضعیت اجتماعی. گذاردنمییا محیط. گذارندنمیدبرمان هستن

پس از یک مدتی ،ماندمیتُرُشسیمایمان هم همین طور.در حالی که ما در ذهنمان اسیریم،به زندگی برسیم

.بیندمیبیند بلکه دشمننمیانسان دیگر آدمها را و محیطش را مانع

کند براي آینده یک میپله،بیندمیماند و در این لحظه دوباره یا اتفاقات رامیپس بنابراین در این سه تا حالت

کند میکند و یک زندگی درستمیقاطیباهم بیند و اینها را میاي هم مانعبیند یک عدهمیاي هم دشمنعده

کامالً در زمان ،زیادي مانع مقدار زیادي پله براي آیندهمقدار زیادي دشمن مقدار. که بنا به تعریف جهنم است

،ناراحت است،تلخ است، شاید پر از حتی بیماریهاي جسمی است،است اخمو استتُرُش بسیار،مستقر شده

،مثل نگرانی از آینده،مثل حسادت،مثل ترستُرُش گویدمیروابطش به هم خورده و تمام آثار من ذهنی و اینکه

ها دوست نیستند دشمن هستند ایناین که این دشمنان را که من انتخاب کردم ،و حس خبطهاي گذشتهاضطراب

. هیچ کس مرا دوست ندارد،از اول مانع بودند،اند از اول دشمن بودندواقعاً دشمن من بوده

رست شده، بر اساس هم هویت شدگی با چیزهاي آفل د. براي این که در مرکز این بافت جدایی وجود دارد

گهگاه حس قربانی .کندمیروند، و از بین رفتن آنها ما را تهدیدمیاز بیناش چیزهاي آفل اصالً چی هست؟ همه

چرا آن اتفاق افتاد؟ چرا اینها را از دست دادم؟ نکند اینها را هم از دست ؟که چرا این اتفاق نیافتاد،کندمیبودن

. راین سیمایش تلخ استرا؟ بنابها بدهم؟ همان هم هویت شدگی

آن شما را . شودمیکند قربانی آنمیشود به هر چیزي که مقاومتمیکند قربانی اتفاقاتمیمرتب مقاومت

سابقون السابقون تاختن از کنار چیزها رد بشویم و قرار ما بر این بود که بصورت هوشیاري.کندمیتسخیر

پس از یک طرف ما پذیرش را .و از پهلویشان رد بشویم برویمند، رو هستند ما را زمین نکشتُرُش آدمهایی که

آید پس از شادي ذوقمیپذیرش مربوط به این لحظه است یارمان است از یک طرف پس از پذیرش شادي،داریم

آید به محض این که شما در این لحظه مستقر بشوید از جنس این لحظه بشوید منظور بیرونیتان با درونیتان می

از طرف دیگر . شودمیشود عملتانمیوارد فکرتان،دهیدمیآید عمل بیدار انجاممیخرد از آنور،شودمیجفت

اگر بخواهید در این لحظه زندگی را جسم ببینید زندگی را تبدیل به موانعی بکنید یا مسائل بکنید اینها تمام بشو 
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دلخوش کرده بودید خودتان را به خوشیهاي . آیدنمیهیچ خردي هیچ شادي از آنور. کنندمینیستند شما را گیج

فرض کنید آنها ورشکست بشوند ما خوشحال ،چقدر دیگر ما بد دیگران را بخواهیمبیرونی االن هم آنها دیگر،

،این را داریم پز بدهیم یک خرده خوشی بگیریممایا مثالً بگوییم،یا غیبت دیگران را بکنیم کوچک بکنیمبشویم 

پس بنابراین آن ذات اصلی . آورندنمیاینها هم چیزي،چقدر براي بچه هایمان پز بدهیم،دیگر دوامی ندارنداینها 

.ماند روي مامیمن ذهنی با تمام مخلفاتشی تُرُشزود رو

د توانیمیببینیم که آیا شماکهحاال موضوع انسان را متوجه شدیم و امروز ابیاتی از مثنوي خواهیم خواند و بلی

در این لحظه ،توانید بعد از این ذهناً نپذیریدمیمعنی پذیرش اتفاق این لحظه را واقعاً در این لحظه تجربه کنید؟

واقعی شکر واقعی صبر واقعی، رضاي،صبر واقعی بکنید شکر واقعی بکنید،باشید اتفاق این لحظه را بپذیرید

بتواند بیاورد به این لحظه و از گذشته و آینده جمع بکند را شما هر چیزي که . کندمیانسان را از جنس این لحظه

. آن کار مفید است وگر نه مفید نیست

من چند بیت از که . را بصورت بیماري توصیف کردی تُرُشبلی اگر یادتان باشد در جلسات گذشته موالنا این رو

هر چه بیشتر بهتر عادت به بافت ذهنی براي اینکه این،که یکی از آثارش ناشکري بود. خوانممیجلسات گذشته

گوید پیغمبران آمدند اهل سبا که ما باشیم گفتند که نعمت زیاد شده که میکرده و

2670مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 

حَرِّکُواخبسپدارشُکرمَرکَبِکو؟شُکرشد،فزوننعمتهَلهکه

ولی ما چون شُکر . و وقتی اسب شکر بخوابد آن را به حرکت در بیاوریدیعنی بزرگان به ما گفتند که شُکرتان کو؟

.شناسیمنمیرا

2677مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 

ستآفتیشناسیحقدرآنازکهستعلتیدلدر: گفتندانبیا

.در مرکز شما یک مرضی وجود دارد:بزرگان گفتند،پیغمبران گفتند

بد و خوب کردن با مقاومت ، یا علت با قضاوتی تُرُشرو،دهد به مامینشانی تُرُشبه عنوان روامروز موالنا آن را 

مرکز ماست، در مرکز ما ها علت یعنی هنوز این هم هویت شدگی. با هم هویت شدگی با چیزهاي آفل یکی است

ما از جنس هوشیاري یعنی،در حق شناسی آفت ایجاد کردهاین مرض،که این بافت،یک مرضی وجود دارد
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ما از جنس خدا هستیم شُکر ما و شُکر ما این است که از جنس هوشیاري باشیم،.هستیم و باید هوشیاري بمانیم

چون همه . خواهیمنمیدیگر چیزي. این است که ما از جنس خدا باقی بمانیم،شُکر اصلی واقعی ما،این است که

هوشیاري یک یعنی به جان ما به صورت.کار، آفت همین من ذهنی استاما آفت افتاده به این . چیز در آن هست

. آفت افتاده، بلی

رویی تُرُش شما خودتان را زیر نورافکن بگذارید و،کنیم امروز شما امکان داردمیتعریفی تُرُشو از عالیم این رو

زنید میزنید یا به دیگرانمیدتانمن ذهنی خودتان را و آسیبهایی که هر روز به خو،خودتان را آفت خودتان را

و این در مرکز . خودتان هستید،گذارد شما خوشبخت بشویدنمیکه آن چیزي که. زنید ببینیدمیاهل خانواده

.شما است

2679مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 

کَدِراوصافوگشتناخوشمجلهمُصِرای آمدتوپیشخوشچند

چقدر فرصتها را ما از . رویی به قطع رابطه با خدا و جریان خرد از آنور اصرار داردتُرُش ست که بهمصر انسانی ا

کوچکمان را بدانیم هاي قدر بچه،توانستیم ما در زندگی زناشویی قدر همسرمان را بدانیممیچقدر،دست دادیم

که این من ذهنی نگذاشت دعوا راه ،حس گرماي خانواده را بکنیم،حس خوشبختی کنیم،با آنها بازي کنیم

غلط بود ،شودمیکردیم که اگر پولمان زیاد بشود همه چیز درستمیفکر،حواس ما به جمع کردن بود،انداخت

.فهمدنمیفهمید ونمیاصالً این اندازه،این از همین من ذهنی و هر چه بیشتر بهتر بود. این

. ناخوش گشت و صاف او یعنی آن شادي او کدر شداش همه،بیماري استمصر، این ازاي آمدتوپیشخوشچند

موفقیتهاي باچرا باید با خوشیها از خوشی که،چرا ما نتوانیم در خانواده شادي بوجود بیاوریم؟ شادي اصیل

باید موفق بشویم در بیرون ولی اصل موفقیت این است که این خرد،،آید آن هم خوب استمیبیرونی بدست

.که فردا درد بوجود نیاید. آید برود آن تو که بادام پوك نکاریممیخرد زندگی که در این لحظه

که . پس اولین کاري که باید بکنیم ما شخصاً این است که به حضور زنده بشویم که بتوانیم عمل بیدار انجام بدهیم

فکرهاي ما . فکرهاي ما بریزدبه،ون بریزدبه اعمال ما در بیر،این منظور اصلی ما یعنی به حضور زنده شده ما

نه این که با من ذهنی برویم ،این طوري درست است. اعمال ما از آن خرد باردار بشود از آن خالقیت باردار بشود

توانید تصمیم بگیرید در این لحظه میشما. آشفته بشویمبایدبعدش هم،شویممیخوب موفق. که موفق بشویم
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قضاوتهاي ،دانممیگویدمیکسی است که) اصرار کننده(= مصر . خواهم مصر باشمنمیذهنیبگویید من در من

از خودتان بپرسید اتفاقات که. شما بجاي قضاوت کردن در هر لحظه فضا را باز کنید،داندمیخودش را اصل

کنی میوقتی فضا باز. کنممیکنم و باهاش ستیزهمیبد و خوب،کنممیکنم یا قضاوتمیافتد من فضا بازمی

آید روبرومیشما با خوشرویی با خرد با اتفاقی که. خواهد باشدمیهر چی،ریزد به آن اتفاقمیخرد زندگی

. درست نخواهد شد. شویدمیکنید با انرژي مسموم من ذهنی با او مواجهمیوقتی ستیزه. شویدمی

2680مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 

زدیکفویبرچههرناخوشگشتآمدیخوشیهانایعدوتو

دانیم و هر چه نمی.پس ببینید این من ذهنی که مخرب است به این دلیل است که ما دشمن همه خوشیها هستیم

بلکه ،می خواهید شما این طوري باشید؟ آیا ما نباید به همدیگر کمک کنیم. شودمیبهش دست بزنیم آن ناخوش

اتفاق این لحظه یا عدم انکار آن گفتم اولین قدم پذیرش . رویی و این بیماري نجات پیدا کنیمتُرُش انیم از اینبتو

این اتقاق در این لحظه .چیزي که هست شما با قضاوت و بد و خوب کردن و مقاومت کردن انکارش نکنید،است

ریزد، میشادي،ریزدمیآید خردمیذیرش واقعی منکنم از این فضا که با پمیفضا باز. کنممیاست من فضا باز

شما خوب توجه . آیدمییعنی ازش درد. شودمیزنم ناخوشمیوگرنه به هر چه دست. کنمنمیباهاش ستیزه

.درست هستند اینها،کنید به این مطالب موالنا

2681مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 

تودیداردرخواروحقیرشدتویاروآشناشداوکههر

کند به خاطر این که وصل نیست دیگر و این حس نقص هیچ موقع از بین میو نقص من ذهنی که حس ناقص بودن

این گذاشته . شما میلیاردها دالر پول هم داشته باشید حس نقص خواهید کرد. نخواهد رفت مگر ما تبدیل بشویم

فکر کنید این جهنمش بهشت . کسی توي این جهنم نماند،ذهنی که کسی آنجا نماندزندگی یا خدا توي این من 

من توي این زندگی هفتاد و دو ساله آدمهاي پولدار ،اندپول دارند خوشبختشما فکر نکنید آنهایی که .است

. ن تجربه من استای. نبودند،اگر نکرده بودند،اگر خوشبخت بودند حضور را تجربه کرده بودند.خیلی زیاد دیدم

رامان یشود ما حقارتمان را ما حس ناقصمیآید با ما دوستمیپس بنابراین وقتی من ذهنی داریم هر کسی

امروز اگر . کنیم تا برتر از آن باشیممیرویم باالي آن زیر پایمان لهمیبعد،شود حقیرمیآن هم،مالیم به آنمی
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موالنا با من رفیق شد من با او اوالًگفت کهمیخوب من ذهنی،شدمیفیقآمد با یک من ذهنی رمیموالنا بود

تا خودش را بزرگ ! من از این بزرگترم:گفتمی،موالناهاي آمد باالي شانهمیپس از چند روز هم،مساوي هستم

.توانید نباشیدنمی.شما ببینید این طوري هستید؟ اگر من ذهنی دارید این طور هستید. کند

2682مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 

حمرتمواستمهبساوتوپیشهمتوباباشدبیگانهاوکههر

گوید که میموالنا.واقعاً ما این طوري هستیم در ذهن. هر کسی با تو بیگانه باشد دشمن باشد از نظر تو مهم است

. مسري استرویی تُرُش توجه کنید به این قسمت، این

ستساریجُفتانمجلهدراوزهرستبیماریآنتاثیرازهماین

. زهر او یعنی هر کسی من ذهنی دارد با چیزهاي آفل هم هویت شده، آن هم هویت شدگی در مرکزش است

و هر کسی با او جفت ،نفرستد به جهامیاین آدم زهر،مقاومت دارد،کندمیقضاوت دارد هر لحظه بد و خوب

رویی یک بیماري تُرُش .کند به آنمیاین بیماري این ناخوشی پر از درد سرایت،کندمیاین زهر سرایت،بشود

.گوید این هم از تاثیر آن بیماري استمی.است

،اري نیستمیل بقدرت تاثیر آن بیماري است خود آن بیم،همه این آثار و خیلی چیزهاي دیگر مثالً میل بقدرت

خود بیماري ،خود بیماري نیست،اینها عالئم آن بیماري هستند،میل به قدرت داشتن،هر چه بیشتر بهتر،حرص

کوبند، میباورهاي دینی رامثالً،کوبندمیروند یک باورها رامیدانندنمیخیلی از مردم. هم هویت شدگی است

وقتی باور که از جنس جسم است مرکز قرار بگیرد شما ،بد استباورهاي دینی بد نیستند هم هویت شدن با آنها 

. باورها براي این هستند که به ما کمک کنند ما از ذهن خارج بشویم. آن موقع زهر دارید. رویدمیدر زندان باور

سپ» محکوم ترا از تک زندان نرهاند« فهمید که میبینیم مفیدند وقتی شما در ذهنتانمیهمین طور فکرها

گوید که این باورهایی که من با آنها هم هویت می،کند به دیگرانمیکند بدگوییمیبینید کسی که غیبتمی

شما بگویید که شما توي زندان اش باشد چه اجتماعی چه سیاسیاش خواهد دینیمیشدم بهترین باور است چه

. توانید کمک کنیدنمیشما به من.باورها هستید خداحافظ شما

تواند به شما نمیآن،کند شما فرار کنیدمیهر کسی بدگویی،صالً صرف بدگویی یک نفر نشان بیماري استا

عین ،سرایت کرده،اگر با یکی جفت شدید. خواهی هم رفیق بشوي بشو زهرش در تو ساري استمی.کمک کند
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گیري تو هم میینی بغل کنی آن رالو دارد بشودمی که فآگویند پیش می!!لو هست هاوف. این سرماخوردگی است

.ویروس است

2685مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 

آب حیوان گر رسد آتش شودبه تو ناخوش شودکایدخوشیهر

آب (= کنیم، شما نگاه کنید چه جوري من ذهنی آب حیوان میرسد ما ناخوششمیکه به ماخوشیهریعنی 

تبدیل به کند،میتبدیل به دردکند،میتبدیل به دشمنکند،میرد تبدیل به مانعگیمیرا از آنور) زندگی

مگر این هیجاناتی که شما دارید االن .کندمیتبدیل به ترسکند،میتبدیل به اضطرابکند،میحسادت

گر ما نیروي نیستند؟ از کجا آمدند؟ م،تبدیل شدند به آتش دردکههیجانات منفی از جنس آب حیوان نیستند

گیریم؟ نمیزندگی را از آنور

آید میگوییم هر چه از آنورمیما اینجا یک بافتی را گرفتیم. داردمیلحظه زندگی یا خدا شما را زنده نگهاین 

، تبدیل کن به حس نقصتبدیل کن به حسادت،تبدیل کن به ترس،تبدیل کن به اضطراب،، تبدیل کن به مفرغ

شما اگر دشمن. تبدیل کن به دشمنتبدیل کن به احساس گناه، احساس کوچکی،بط،تبدیل کن به حس خ

بینید خدا دائماً جاري است شما میاگر مانع. است که مرکزتان استتان بینید اطرافتان تقصیر آن بافت ذهنیمی

.فقط ما واایستادیماصالً یک چنین چیزي نیست که یکی جلویش واایستد. بگذار جاري بشود

چرا این؟اصالًیه چ، اینچیز بعیدي استیک ، یعنی از نظر زندگی تُرُشآمد آن خواجه سیما: گویدمیبراي همین

اي که اسمش انسان است، در حالتی توي دل یک عدهیک بافتی افتاده؟این جوري خلقت اینجا آمده کار کرده که

این . کنیممیباید حس کنیم که یک اشتباه یزرگی داریماین هم ما ن. که قرار بوده خدا در آنها بخودش زنده بشود

هستیم، اصالً بهتر از ما نیستآدمهاکنیم این باورها بهترین باورند ما بهترین میطوري که ما سینه سپر

ازدائماًآیدمیوقتیشما، دائماًجاري هستنیرویییکوقتیباشد،تواندنمیاینطوريداریم،رادینبهترینما

شمابشود،شمابعدچهارواردبشوید،موازيشمالحظهاینبله؟ برودشماازبشودردکنیدنمیبازراراهچراآنور

بهاقرارماچرا.بشوررامندردهايبشور،کن،حلرابیا اینهابگوییآیدمیکهاتفاقیهرجلويوکنیدبازرافضا

درسته.بدهیدقرارنورافکنزیرراخودتانشماکنید،میدردبهتبدیلراحیوانآبشمااگرنکنیم،مان اشتباه

.کنیمعوضتوانیممیکهراخودمانکنیمعوضتوانیمنمیراهمهماکه
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.نیستخلقدستبهبیمارياینی دفعتُرُشروایندفعکوريایندفعکهکنیدتوجهبله

2721مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 

ستهُدیازطبیباناکراملیکنیستخلقدستبهوریکایندفع

حرفهاییاین، کنندمیکمکمابهطبیبانموالنامثلبزرگان، استتسلیم.داردوجودراهیکفقطوفقطوفقط

رابیماریمانماخوانیم،میرااینهاوقتیکهچیدههمبغلجوريوآوردهآنورازگویدمیمابهموالنااینجاکه

ذهنیمنکهدیگرانسانهايیعنیخلقو.رویممیبارزیر.کنیماش میمعالجهوفهمیممیودهیممیتشخیص

زندهلحظهایندرخداو ابدیتبینهایتبههستندزندهحضوربهکههستندهمکسانیدیگرانسانهايبین، دارند

وکنندمیاستفادهزندگیهدایتازیعنی.هستندوصلآنوربهاینهاهستند،طبیبانجزواینهاکههستند،

اینخواهدمی.خداستهدایتازطبیبانکمکطبیبانبخشش.موالناستهمیناش یکی.مابهکنندمیبخشش

کنمیادآوريدوباره.بگویدرا

»نرهاندزندانتکازراتومحکوم«

تمثیلوبودسردخیلیودهییکبهرسیدندکاروانییک:کهگفتداشتیمگذشتهدرسهايدرهمینطورو

زمستانشدهسردخیلیاآلنانسانهاکارواناینها، دیگراند باشندهباالخرهانسانها، ماستروییتُرُش همین

ارتعاش. استسردنتیجهدراست،آفلچیزهايباشدگیهویتهمدلشاناست،سرددلشاناینکهبراياست،

ذهنبهرفتنازقبلبلکهبوسیلۀ ذهننهپذیرید،میرالحظهاینرااتفاقحقیقتاًلحظهایندرشمایوقت، پذیرش

زمینسطحدروباالآییدنمیشود ومیصفرشماقضاوتشودمیصفرشمامقاومتیعنیکنید،نمیانکارو

اینحالت،این. استهوشیاريالتححالتاین، بلهشویدمیصندوقدوتابینجنسازیالحظهیکشویدمی

.بشودردتوانستنمیبود،چیزيیکجذبوقتیهوشیارياینولی، خدابسويبشودردتواندمی

دریکدیدند، استذهنهمیندهکهدهی،بهرسیدندروییتُرُش ایندر، زمستانایندرکهگفتهمینبراي

گفتند. هستیمزماندرپخشکهآییمنمیلحظهاینبهماولیست،ابازلحظهاینذهنیعنیدهایندر، استباز

:کهگفتآمدصدادرونازوتواینبرویم
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ستسَنیجملساینکهآنبادرمیاستافکندنیهرآنچافکنبرونهم

هویتهمبابنهوارببااینها، توبرویمگفتنداست،بازدريیکدیدنددهییکبهرسیدانسانیکارواناین

برونهم.استاي بلندمرتبهاستباالییمجلسمجلسایننیاکهگفتخانهصاحب، بروندخواستندمیشدگیها

پس.بیالخت، بیاندازچسبیديبهشوکنیتجسمتوانیمیذهنباکههرچیزي، ستافکندنیهرآنچافکن

.افکنیمی،نیفکنیکنی ومقاومتخواستیمیکهآن؟ چراددهمیراهراشمالحظهایناتفاقیا پذیرشتسلیم

ستسَنیجملساینکهباآندرمیاستافکندنیهرآنچافکنبرونهم

ایناتفاقپذیرشوبرویمتوانیمنمیچسبیدیمکهچیزهاییبااست،بلندمرتبهیعنیاستسنییکتاییفضاي

ارتعاشیفرکانساینهادانیدمیشماو.دهدمینشانشمابهراراه، دروندربزرگانراهنماییازنظرصرفلحظه

رويمیپذیريمیپذیريمیپذیريمیکهمدتییکازپس.شودمیخوبحالتپذیريمیوقتیدارند،مختلفی

ماشازکندمیشروعشماستجنسازوشماستحقکهزندگیاصیلزندگیشاديکند،میشروعشاديجلو،

کهانسانیکاروانآنمثلنیستسردداردباالییفرکانسکندمیعبورشماازشادياینخوبکردن،عبور

اینخالصه، بیفکنیمرختاینجابیاییمماسختسرمايیعنیبرد العجوزایندرگفتبود،سرد، دهآنبهرسیدند

تالحظهاینبناماینجاهستاي دریچهکیهستسوراخییکاست،زمستانسختسرمايهمانماروییتُرُش 

. شودنمیزمیننیندازيرااینها

ذهنباشما، ذهنبانهاستلحظهایناتفاقپذیرشدوبارهتسلیم، تسلیمبابیاندازم؟جوريچهگوییدمیشماو

اینصبر. ذهنبیصبر. شودنمیذهنباصبر.استتحملهمذهنباصبر، ذهنبانکنید، راکاراینکنیدمی

بایدکنمچیکاردیگرندارمچارهکهبگوییدبعدهمکنید،مقاومتکنید،قضاوتکنید،خوبوبدشماکهنیست

ایندفعنیستخلقدستبهروییتُرُشایندفعفهمیدیمماپس. نیستصبر؟ استصبراین، دیگرکنمصبر

اگر.استطبیباندستبهخداستدستبهست،زندگی هدستبه. نیستمردمدستبهماذهنیبیماري

.گیرندمیکمکآنورازاینکهبخاطرکنندمیمعالجههمطبیبان

یاشادخواريمدتیازپسشماولحظهایناتفاقپذیرشباکنیدوصلآنوربهتوانیدمیراخودتانشماولی

همچههر، زندگیشاديایناست،چشمهمثلباالآیدمیجوشدمیدرونتانازکهچیزيآنبلی،، فزاییشادي

. کنیدمیپیداذوقمدتییکازپس، درستهباالآیدمیجوشدمیبیشترریزد،میبیشترشدگی هایتانهویت
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رالطافتآنورازوراعشقآنورازراخردآنورازکهاستاینشماکارکهشویدمیمتوجهمدتییکازپس

.است اینذوقبدهیدانجامخواهیدمیجهانایندرکاريیک، جهاناینبهریزیممیبیاوریم

ششهفتاد وششصد واستچندمیاینکهنداشتمراذوقشاگردارمراکاراینذوقمنکهبینیدمیشمامثالً

آفلهايچیزبخاطراینوکندمیکاردیگرينیرويیککهدهدمینشانذوق، استشدهاجراکهاستبرنامهتا

مثالدارم،ایننیستچیزيآوردندستبهبراي،ذوقبهکندتشویقراشماتواندنمیآفلچیزهاي. نیست

.!!هازنممی

متوجهباید،رویممیگذاریممیبزوديماازبعضی،رویممیگذاریممیآوردیمدستبهکهراچیزهاییاینجاما

ازی تُرُشاینیعنیالعجوزردبوشودمیشدیدترزندگیفرکانساینجبتدریوذوقپسدیگر؟ماندهچقدر،باشیم

توانیمنمیماهستیمذهناینتوماکهزمانیتا،رفتنخواهدبینازنیایدزندگیشاديتای تُرُش.رودمیبین

شمازندگی،شدگیهویتهموجداییبراساسبگیريراشاديجلوکنیستیزهشماشودنمی،نباشیمروتُرُش 

.شوددرست

جغرافیاآخر ،شودمیجغرافیایییازندگیمحلکردنعوضباامکاناتباپولباکهگویندمیکنندمیفکربرخی

که؟کندمیفرقچهباشیآنجانباشیاینجاحاالشما

بقول سعدي

باشدبالدرخویشبدیخودستزبدخویرودفلکبربالدستزاگر

.گذاردنمیبدخوياین،ببردخودشبارابدخوياینبرودهمفلکبهیعنی

تُرُشماباوخوشبیرونبهکهیاعجبای استتُرُش رومهگانبا

هستیدزندگیجنسازهستیدناظرحضوروقتیهمشمااآلن،استذهنیمنکهدیدیدتُرُش رواینگویدمی

بیرونبهحواسشکهتُرُش رواینکهکنیدمیفکرشما،شماستتُرُش رواین،هستذهنیتبافاینهنوزاگر

نگاهدرونبهکهداشتحضوريهوشیاراگر،داردکاراجسامبابیروندرداردجسمیيهوشیارچون،است

،کردمی

باکندمینگاهبیرونبهکهاینکهیا؟استتُرُش روهمهبا،استتُرُش روکهکسی،تُرُشروایناًواقعکهگویدمی

خواهدمی.استبدهستیمزندگیجنسازکهمافقط،استخوبدیگراجسامبایعنی؟استخوببیرونیها



Program # 676گنج حضور676برنامه شماره 

18: صفحه

،اینجااستچیزيیک،پدیدهاینحاال،کناربگذارراانسانحاال،ذهنیمنصورتبهکهايپدیدهاینبگوید

تُرُش روشودمیاصالًاین.گیردمیقرارانسانبنامايباشندهیکمرکزمتاسفانهکه،ذهنیمنبنامشدهدرست

فقطذهنیمنیعنی؟استتُرُش روهستیمزندگیجنسازکهمابافقط،استخوببیرونیچیزهايبا؟نباشد

خدادشمنفقطمااستذهنیبافتواستی تُرُشروجنسازمامرکزوقتیدیگربعبارتاست؟زندگیدشمن

.نهکهگویدمی؟هستیمهمها بیرونیدشمنیا؟هستیم

باخودشبرعلیهاًدائم،استتخریبخود،استکنتخریبخودبافتاین،استهمهدشمنکهبگویدخواهدمی

چونولی.هستهمدلسوزموقعهابعضی.کندمیعملوکندمیفکروزندمیحرف،داردسروکارکهینکسا

فکراستممکنخانمییک.کندمیفاسدهمیشه،نیستزندگیخردانرژيجنسازاش انرژياستبداش ژيانر

،استخوبهمهبا،گذردمیخوشبهشبیرونرودمیاًحتم،استاخمو،استعصبانیمنشوهربوخکهکند

.استعصبانیرسدمیکهمابهددخنمیگویدمیهمهبامنهمسرکهبگویدآقایا.کندمیاخمآیدمیکهخانه

بازرافضاکهکسی،استآنطوريهمهباوخدابا،استزندگیجنسازکهکسییک.استآنطوريهمهبانه

،استهمانطورهمخودشبا،استهمانطورهمهبا،استجسمجنسازمرکزشاستمنقبضکهکسی.کندمی

مساويشناسایی.شناسیممیراتُرُش روداریمماپس؟کندمیرحمندیگرابهکندنمیرحمخودشبهآدموقتی

.استآزادي

تُرُشتنهامنباخوشمههباایننیسترواخواجهکرماز

چون.استدشمنیکتاییبافقطیعنی،تنهامنبافقطذهنیمناینکهکنمفکراینکهنیستدرستگویدمی

این،رالحظهاینباشندگی،راهستکههرچی،رالحظهایناتفاق،رالحظهاینوجودکنیممیانکارماوقتی

کهنگویید.استکردنمقاومتوکردنستیزههمینهمکردنانکارگفتم،کنیممیانکارماراهستچگونهلحظه

اگر،کنیدمیمقاومتیاکنیدمیستیزهشماکههمین،کهنیستکهزبانبهشما،کنمنمیانکارموقعهیچمن

نگویید،کنیدمیمقاومتداریدصددرصد،کنیدنمیبازرافضااگر،کردیدمیبازرافضا،کردیدنمیمقاومت

.نیستیدهوشیارکهشما،کنمنمی

شاگرتماوناظر،حضورعاملشمادرمگر،نه؟استهوشیارکندمیکهکارهاییبهذهنیمنکنیدمیفکرشما

کنترلاش یتُرُشرو،کندمینگاهراتُرُش رويناظروقتی.استناظربدونذهن،تُرُشرو.باشدداشتهوجودذهن
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وکندمیخواهدمیدلشهرکاري،دیگرنه،استی تُرُشروجذبواستغایبناظروقتی،شودمیادارهشودمی

گذردمیذهنمانازلحظهبهلحظه.هستیمفکرهااسیرماودکنمیکنترلراما،آیدمیفکرهاکهاستموقعیآن

هستیمفکرماناسیرما،استگرفتهسلطهوکنترلزیرراما،استاتوماتیکاینهاوفکرهاة زنجیر،فکرهااین

.نیستدرستاین

منذهنکهیندببتواندمی.ببیندرافکرهایشتواندمی،کندنگاهتواندمیراذهنشناظربصورتکهکسی

زنندمیکهحرفهاییمردمبنابراین.استفکرۀ کارخانهمهذهن.نیستندجديفکرهاۀ هماستفکرۀ کارخان

راآنهاگویدمیهمسرشکههرچی،استمردیااستزن،استتُرُش روکهکسی،برنجممننبایدونیستجدي

:گفتمیبودزندهناظراودر،کردمینگاهذهنشبهناظرياگر.گیردمیجدي

راخودمفکرهايمن،کنندمیتولیدفکرهی،هستندفکرۀ کارخانها ذهنزنندمیحرفمردم،دیگراستحرف،دیگراستفکربابا

هرزبطوراصالًاینکهناظرممننه؟برومبیفتمراهدنبالشبایدمن،گذشتفکري یکمنذهنازاگرحاال،گیرمنمیجدي

،کندمیتولیدفکردگردمی

بابافتییککهنیستروااین،خداکرمازوهستیمخدائیتوهستیمزندگیجنسازکهماکهبگویدخواهدمی

واستناخوشهمهبایااستخوشهمهبایاپس.شودنمیچیزينوهمچ،نباشدخوشمابا،باشدخوشهمه

وگویدمیبقیهبا،استناخوشمنباآدمایننکنیدفکرعموقهیچشمایعنی.استناخوشهمهباذهنیمن

همسرتانبینیدمیشماها موقعخیلی،نیستچیزينوهمچ،نیستچیزينوهمچنه،کندمیکیفخنددمی

. فقط با شما بد است، نه، تلخ تر از آن موقع استکردید میشما فکر. استشدهتلخهمبسیاررفتهشدهجدا

.دل را نگه داشتهن که هنوز این بیماريچرا؟ براي ای

اصالً خبر ندارند از این چیزها، که هم هویت شدگی وجود دارد، هوشیاري جسمی وجود دارد، زندان ذهن ها خیلی

کنند حق دارند که باید خودشان را میفکر،روهستندتُرُش کنند حق دارندمیفکر،رو هستندتُرُش ،وجود دارد

دانید این میو شما. اگر بعضی موقعها زیاد در آمدند لبخندي بزنند. رو باشندتُرُش کم در آمدنداگر.مقایسه کنند

آن خوش آمدن مخصوصاً چیزهاي بد که براي دیگران . آیدمیاز بعضی چیزها خوششها من ذهنی بعضی موقع

. افتد بسیار سطحی و زود گذر استمیاتفاق

یک موقع هست ،کند با دیگران چون دیگر قطع شده با زندگیمیمقایسهکه خودش را همیشهمثالً من ذهنی

دانید زندگی هستید از جنس میدانید کی هستید احتیاجی به مقایسه ندارید،میشما ریشه دار هستید بینهایت
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ایسه زندگی هستید از جنس خدا هستید، هویت خدا را دارید دیگر پس احتیاجی ندارید که خودتان را با کسی مق

هیچ راهی ندارید که خودتان را با کسی ،یک موقع است که ریشه قطع است یک بافت ذهنی هستید. کنید

شود یواشکی میدارد ورشکست،کنیدمیمقایسهآنبینید یک کسی که خودتان را بامیحاال. مقایسه کنید

دیگر از نظر مالی شما ست بشودچرا؟ براي این که این ورشک. زنید خوب شدمییک لبخندي،آیدمیخوشتان

. باالتر از آن هستید

شوند میخوشحالها حتی بعضی. هر کی باشد! باجناقتان باشدمداننمی،ولو این که فامیلتان باشد برادرتان باشد

حاال پول ما ! وریم، کارش را از دست داده، به چه خوب شدآمیگویند ما زیاد درمیهمسرشان، بعضی از همسرها

اصالً براي من ذهنی مهم نیست ضرر به خود،. رود باالمیچرا؟. آید پایینمیدرآمد ما،آید پایینمیاردد

هستندکسانی که در خانواده اینطوري. خواهد مقایسه بکند بهتر در بیایدمیخواهد یک هویتی داشته باشدمی

شود که، نمیاشد که هست آنجا دیگر زندگیاگر قرار باشد ترس و کنترل و مقایسه ب. کنندمییک جهنم درست

.آیدمیکنید فراوانی خدامیاست، زندگی شما از جنس یکتایی هستید فضا را بازتُرُش پس من ذهنی با همه رو

. شویدمیشما هم دارید موفق،خواهید همه موفق بشوندمی

خوشبخت بشود معلوم نیست آن اتفاق یادمان باشد من ذهنی منتظر یک اتفاق مهمی است در زندگی بیفتد تا 

تواند نگاه کند، و اش میولی کسی که از جنس حضور است یا حداقل اینقدر که بصورت ناظر به ذهن. چیست

شود، میداند بزرگی لحظه به لحظه ساختهمیدر اینصورت،توانسته مدتی پذیرش اتفاق این لحظه را تمرین بکند

این لحظه هستید که از جنس حضور است یا از جنس جسمی است؟ از جنس شما مسئول کیفیت هوشیاریتان در

دهید خرد میلحظه به لحظه شما اجازهریزه ریزه.از جنس پاکی زندگی است در این لحظه؟مسموم درد است

. شودمیزندگی برود به عملتان و فکرتان، دارد بزرگی ساخته

که شما ببندید بگویید که من دارم یک بزرگی یک چیز بزرگیاینطوري نیست. شودمیبزرگی ریزه ریزه ساخته

است اگر در این لحظه هم خط با زندگی هستی و این اي موفقیت لحظه. سازي؟ این توهم استمیاز کجا! سازممی

از دارد ادامه دارد و و این موفقیت. شویدمیریزد به فکرتان و عملتان شما دارید موفقمیکند ومیخرد عبور

. کنیدمیشما واقعاً دارید پذیرش را تمرین. کنیدمیچرا؟ براي اینکه فضا را باز. آیدمیآنور

خدا . گذارید رد بشودمیریزد، جاري است دیگر آن چیزي که جاري استمیکنید فضا را، خردمیهر لحظه باز

جاري است با همین ! نبود که زنده نبوديبینید که جاري است؟ اگر جارينمیعمالً جاري است از ما هر لحظه مگر
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. شودمیشویم؟ من ذهنی باعثمیگذاریم جاري بشود به این تنمان، چرا ما مریض جسمینمیمان من ذهنی

. شودمیشود در این لحظه سالمتی زندگی برکت زندگی به جسم ما نریزد براي همین مریضمیمقاومت ما سبب

شما روا. داریدمیین بریزد و فضا باز بشود شما از آن خوشیهاي بیرون دست برو ا. چه کار داري بگذار بریزد

دیگر وقتی. شودنمیاز شما چیزي کمشاد بشوندها دارید همه موفق بشوند، همه شاد بشوند همه خانوادهمی

کوچک ،ولی این من ذهنی تنگ نظر است. شوينمیدیگر ناراحت،موفقیت است،روید عروسی، شادي استمی

از این . گویم وقتی به سختی افتادندمیفردا بهشان،آیدنمیبهشان! کندمیتظاهر!کندمیچرا شادي!! ها. است

. زندمیچیزها

تُرُشزیباطلعتِخوشرخِآنحیفودریغستبگذشتیم،زین

خواسته میکندمیه جوري است و ستیزهچتو می گوید مثل اینکه خیلی حرف داشت، بابا این بیرون چه جوري و

اما واقعاً دریغ و حیف است که آن رخ خدایی ما بصورت هوشیاري در گوید بگذریم از این،میتوضیح بدهد شاید،

پر از ،پر از آرامش بشویم،توانیم بینهایت بشویم و از جنس زندگی بشویم و پر از شادي بشویممیاین لحظه

هر کسی ما را ببیند دیدار ما ،بطوري که دیدار ما،از لطافت بشویم پر از فضا گشایی بشویمپر ،عشق بشویم

که زیبا هم ،درخشیم، رخ خوش دیدار یا رخ خوش صورتمیما مثل خورشید) صورت(= طلعت ،خوش یمن است

که در مرکز ما ها دگیتوانیم بشناسیم این بافت هم هویت شنمییعنی ما.گویدمیانسان را. باشدتُرُش هست

توانیم بکنیم؟ حاال نمیاین کار را،و یواش یواش روي خودمان کار کنیم. کندمیتُرُشدل ما است دارد ما را،است

ها، و آگاهیها توانیم عوض کنیم با این اطالعات با این شناساییمیتوانیم عوض کنیم خودمان را کهنمیرامردم 

توانیم؟ نمی

در این توانید پذیرش را یاد بگیرید که مربوط به این لحظه هست و اگر حقیقتاًنمیت امروز موالناشما با صحب

و ،شود عینک دید شمامیو این. شویممیشویم از جنس هوشیاريمیلحظه بپذیرید ما یک لحظه از ذهن خارج

شما؟ خیلی سخت است،این رالتانریزد به فکرتان و عممیدر این برکتی است که،این دید دید خداگونه است

،توانید که متوجه بشوید که اگر این بافت را نگه دارید و عوض نشوید انرژي که این دارد مسموم استنمی

این که شما لقبو. سخت است؟ سخت نیست. تواند مثمر به ثمر باشدنمیو،انرژي جسمی است،برکت استبی

از جنس عشق هستید از جنس زیبایی هستید ،ش یمن هستیدخو،خوش دیدار هستید،خوش صورت هستید
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توانند میاگر همه. رو شدیمتُرُش همه ما اینطوري هستیم همه ما از جنس زیبایی هستیم ولی؟سخت است

گوید،مىهمغزلدرچوندانید؟مىشما! دانیم؟مىارزشرارویىتُرُش وراگریهمانکندبخندند چرا نخندند،

مىراهمینهممن! گویدمىموالناگویم،نمىمن. رسیدشودنمىخدابهرویىتُرُش بااخم،باکهگویدمى

.استهمینهممنتجربهگویم،

تُرُش جاهرشدهشیرینتوزویحَزینجاهرشدهخندانتوزای

همینبا،شویممىزندهخداابدیتونهایتىببهکنیمکارخودمانروىذرهیکهستیم؟چىجنسازماپس

واستزدهغماست،محزونکهکسىحزْن،باآدمیعنىحزینهست،حزینکهجاهرشود،مىبازفضا! تسلیم

مىزندهراها محزونبشود،زندهخداابدیتونهایتبىبهکسىیکاگر. هاستانسانهمبازخاصیتحزنالبته

.دکنمىخندانکند،

نامبههستىاىباشندهامتدادهستى،خدایىازهستى،اصلىازتویعنى، تُرُشجاهرشدهشیرینتوزوى

شماشودمى. شودمىشیرینتوازباشدتُرُش جاهراست،شیرینىذاتتاصالً،هستىشیرینىکهخدایازندگى

رویدمىجاهرشما. راىتُرُشنهرا،حزننهببرید؟خودتانباراشیرینىبرویدجاهرکهباشیدجورىیک

رویىتُرُش اینکهبینیدمى! باشیداینطورىبایدکنید؟مىخندانراآنجارویدمىجاهربرید؟مىراشیرینى

. بشودجداماازتواندمىنیست،یکىماباچوناینکهیعنىسطحى. داندمىسطحىچیزیکموالنارابیمارىیا

ى؛تُرُشچى؟یعنىاستمسرى. استمسرىاینموالنا؛گفتهمامروزکه،دانیدمىالبتهو

کهاىبچهبهمادرازىتُرُشاینآیاکهاستاینآنودارداشکالانسانمامورددرکمىیکاینجایشکنیدتوجه

بانگاهش،بادهدمىشیراش بچهبهکهمادرىآیا. شودمىآیدمىنظربهشود؟مىمنتقلهستشکمشدر

ایناینکهفرضِبهولى.کندمىآیدمىنظربهکند؟مىمنتقلاش بچهبهرادردهاهمانیعنىراىتُرُشرفتارش،

اینشود،مىمنتقلآدمىبهآدمىازشود،مىمنتقلنسلىبهنسلىازوهستماذهندردردهااینوىتُرُش

قدرتیااست؟بیشتربودنقدرتاست؟بیشترلحظهاینقدرتاست؟بیشترخداقدرتشمانظربهلحظه

اوبهبشوید،تبدیلتوانیدمىخداییتآنبهیواشیواشلحظهایندرشمااگر.خداقدرتاستمعلومگذشته؟

حتىهست،ژنىکُدحتىصورتبهشمادرکهچیزىآنبکنید،پیداعمیقریشهوبشویدتبدیلتوانیدمى



Program # 676گنج حضور676برنامه شماره 

23: صفحه

شدهتثبیتانساندرىتُرُشاینانسانى،زندگىِسالهزارانطولدرحتىشده،منتقلاستاىاندىییمبگو

موالناوزمینکرهتوىاالنکندمىزندگىماتوىدردىیکداریم،جمعىدردهاىما. داریمجمعىىتُرُشماکه

تواندمىراهمهراگذشتهوجسموکُدکههستیماىباشندهجنسازماگویدمىداردما،.کندمىاشارهآنبه

ازلحظهاینقدرتگفتیمبارهارا،ایندانیدمىشماحداقلوکند،شیرینوکندخندانراجهانوبزندکنار

.استبیشترگذشته

درکهماشرنجشپیش،سالبیستاتفاقیالحظهایناتفاقشوید،مىزندهلحظهاینبهوقتىلحظهایندرشما

بیتشایداتفاقاًکه،گویدمىگفت،داریمهمامروزاینکهکما. بگیردراکاراینجلوىتواندنمىاست،ذخیرهشما

منهنوز. کنیدنگاهراتان ذهنىمنیعنىراتُرُش وباشیدخندانتوانیدمىهمشماکهگویدمى. باشدبعدى

قدرتلحظه،اینقدرتبنابراینپس. دیگرکشدنمىطولزیادولىبدهدادامهاش ىتُرُشبهبخواهدتان ذهنى

.نیستمقایسهقابلاصالً! نهکهخیلىخیلى،شویدمىزندهاوبهوقتىشماقدرتخدا،

مابهشدهمنتقلکهقبلىهاىنسلدردشما،درهستچىهرآن،دردآن،رنجشپیش،سالبیستاتفاقآن

اواینکهبراى.استهیچلحظهایندرخداقدرتمقابلما در درها ىتُرُشودردهاهمهبرآینداست،چىهرحاال

آناست،زندگىجنسازیکىاین. استحقیقتجنسازیکىایناست،توهماصطالحبهاستایلوژِنجنساز

است،همینبله. استجسمدرشدهذخیرهباشداگرچیزِ،یکیکى

تُرُش الال،وخنددمهییارلبزیرهنان،کهزمانیشاد

تُرُش الالوبخنددیارحرف،بانهلبزیرنهانىکه،برسیدمرحلهاینبهشماکهزمانآنحالبهخوشاگویدمى

. دوبارهزندمىراالالهمینتمثیل. باشد

دمدخترانوقتىوبودندمسنهاىخانماینها. تندداشلَله داشتند،دایهها خانوادهها قدیمکهکنمیادآورى

بنابراینونشوندمزاحمجوانپسرهاىکهفرستاندمىهمراهاوباراالالاینبیرون،بروندخواستندمىبختشان

آقایکازخانمدختراینموقعىیکو.باشددختربهحواستگفتمىدخترمادرورفتندمىهمبالَله ودختر

فرضحاال.کندردراپسرهوبشودعصبانىوپسرهبهبگویدناسزاکهبوداینلَله کارآمد،مىخوششمثالًرپس

توازمنندهاهمیتزیاداینفحشبهکهبدهدعالیمىیکپسرآقابهولبزیربخنددیار،خانم،دخترکهکن

داردهنوزلَله ولىزمان،آنشادگویدمى. توازآمدخوشماستگارى،وخبفرسترامادرتبرومثالًآمده،خوشم
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هوشیارىتسلیمطریقازقدراینشمایعنىحاال.بکشخجالتکارتدنبالبروبرو،شوگمبرو: دهدمىفحش

منهمینکهلَله وشدهناظريهوشیاربهتبدیلشدهآزاديهوشیاراینبطوریکهکردیدآزادو؟ کردیدآزاد

.استتُرُش رووذهنی هست

هستخدا،هستزندگیموردایندریاراینکهبراي،زنیدمیلبخندداریدشماوگویدمیراناسزاهاهنوزدارد

کهبیندمیپسرآقاوقتیموردآندر، نداردفایدهلَله ایناطواروادایاناسزاهايدیگرکهشویدمیمتوجهشما

خوششدخترخانمکهفهمدمی،دهدنمیگوشلَله حرفهايبهدیگر،خنددمیودهدمیعالمتداردخانمدختر

شاديوشویممیلَلهناظرکهشودمیآزاد،شودمیآزاديهوشیاراینقدروشویممیلَلهناظروقتیهمماو.آمده

؟خندیدمیذهنیتانمنکاربهلبزیرنهانبزنیمحرفاینکهبدون،آیدمی

فالنیپسربوخبابا،گویندمیخانهآیندمیآمدهخوششدخترخانمکهببیندوقتیتمثیلدرلَله یواشیواشو

دادمیفحشکهلَله آنشودمیعروسیبینیدمییکدفعهکنندمیموافقتوآیندمیخواستگارياینهاوهست

هملَله پس. خنددمیوآوردمیچاي، نفالوآوردمینانوچیندمیرابشقابهاودهدمیسرویسدارداآلن

. بخنددتواندمی

داریدشماپس، باشدشمااصیلشادية کنندمنعکستواندمی،بدهددستازراوجودحسوقتیشماذهنیعنی

طریقازخدا،خنددمیشمابهداردخدا، تانلَله بهخندیدمیشماواقعدر، شویدمییکیزندگیبایواشیواش

شناسایی،دادیدمیاهمیتهایشفحشبهبحالتاکهرالَله خداییدیدۀ بوسیلداریدشما، خنددمیشما

آمدمیبنظرشماذهنیمنیالَله اینبحالتاوبودهپسرهاکردنردوگفتنناسزاهمهکارشاینکه.کنیدمی

شوهرکردازدواجدخترخانماینکهازپس.کردمیخدمتهم، لَله کردمیشمابهخدمتوداشتیدالزمشماکه

.دیگررفتلَله دیگر.خوردنمیدردشبهلَله دیگر،دارد

پذیرشداریدوکنیدمیگوشبرنامهاینبهشمااگر، بزوديرسدمیزمانییکگویدمیموالنابنابراینپس

ازقبلشرطوقیدبدون،استلحظهایناقاتفپذیرشحقیقیپذیرش، راذهنینه،کنیدمیتمرینراحقیقی

انکاروگرنه.استپذیرش، پذیرشآنپذیرش، نکردنمقاومتوکردنخوبوبدوکردنقضاوتذهنبهرفتن

قبولراخدامنبگوییدشماکهنیستاینزندگییاوخداانکار، راانکارشمابگیریدیاد. استلحظهایناتفاق

.استآفلچیزهايباشدگیهویتهمواستقضاوت، استمقاومتخداانکار. نیستانکاردارمقبولیاندارم
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وحسادتوشدنخشمگین. کردیدمیبازرافضاوگرنهکنیدمیانکارشمابشویدخشمگینتوانیدمیشمااگر

فضاشودنمیخشمگیناستبینهایتجنسازکهانسانی. استیتُرُشعالئم. استذهنیمنعالئماینهاترسیدن

تمرین.خواهدمیتمرین، کهاستآساننگفتمکهمن. نیستآساننه؟ استآسانکاراینبوخ، کندمیبازرا

.خواهدمیخودرويهم

، شدگیهاهویتهمازاستخودشدلتمیزکردنمسئولهرکسی، استخودشيهوشیارمسئولهرکسی

تعیینيهوشیارآنکیفیتواستجاريعملشوفکرشبهناآلکهاستيهوشیارکیفیتمسئولهرکسی

دربسنجیدراتان يهوشیارکیفیتبایدشما. شدخواهدچیکاراینآینده،شدخواهدچیاش آیندهکهکندمی

وخشموترسواستستیزهوذهنیمنجنسازاگر،شدخواهدخوباستحضورجنسازاگر، تانبچهتربیت

عاقبتشوآخرهستیجسمجنسازهمخودتبینیدمیجسمبصورترااووبکنراکاراین،بکنراکاراین

بهمارایتُرُشاینکه گویدمیداردموالناهمینبراينیستآساننه؟ شدنعوضاستآسان.شدنخواهدخوب

.هستهمهدریتُرُشاینبردیمارث

اینها؟ خوبنددیگرذهنیمنباذهنیمنکهکنیدمیفکرشما. کهنیستند؟ خوبنددیگرهايتُرُشباها تُرُشآیا

تُرُش تادو. ندارداساسیهیچدوستیشاناصال، پایدار استشاندوستی، وفادارنداًواقعوخندندمیوگویندمی

کهباشیدنمطمئ، استخودشکارتخریبدرمنایناگر. نداردارزششاندوستیاصالنهشوندمیدوستخوب

؟ کندنمیفاش؟گفتراسريیککرداعتمادذهنیمنبهتُرُش روبهشودمی.هستهمرفیقشکارتخریبدر

بگوییدسريیکذهنیمنبهاگرشما، باالبرودخودشکهکندرسواراتوخواهدمی،کندمیفاشکهاستمعلوم

، حضورة زندآدمیکبه. گویدمینفرهزاربهرودمی،کردمگوبگوتوبااینکهمحضبه. کندمیفاشرودمیاًفور

استمحالبگوییرارتسلطمهشمابهاستممکنغیراصالً، بزندحرفتوة باردراستمحال،کندبازرارتس

.بزند

یار. بخنددیار،باشدکلمهبهاینکهبدونپنهانیبطورکهآیدمیپیشمازندگیدرکهزمانیآنحالبهخوشاپس

. ببینیماستذهنمانکهراالالبودنتُرُش و.بشویميهوشیارجنساز،بخندیميهوشیاربصورتمایعنیبخندد

بگذاریدرافکراینتوانیدمی،کندمیتسخیرراشماداردفکرشوآمدهپیشچالشییکاآلنتوانیدمیشمامثالً

وباشیدذهنجنسازاگر؟ کندمیتسخیرراشمافکریا.کنممیفکراًعدباینة دربارحاالمنکهبگوییدکنار

.کندمیتسخیرراشمافکر،باشیدنکردهتمرین
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کردهتمرینسالدونیموسالیکسالیکحاال!!هاماهسهماهدونهباشیدکردهتمرینشماراپذیرشاگر

.بخوابمخواهممیاآلنمن،استآمدهپیشمسئلهاینکهییدگومیبراحتی،باشیدکردهایجاديهوشیارباشید

فکرفردامنموضوعاینبهراجع،کنیممیصحبتنشستیم،خوریممیشامگوییممیهستمامخانوادهبااآلن

. بشویدفکرهاقربانیشماکهنیستاینطوري.نداردسلطهشمارويفکرتوانیدمیاگر؟توانیدمی.کنممی

بچرخبچرخآنحوشحولحاال، نکندولدیگر،بگیردراشمافکرش،بیافتداتفاقییکبیایدپیشچالشییک

، هستیادمزنممیحرفیکیبا،هستیادمخورممیناهار،هستیادمشوممیپا،هستیادمخوابممی،بچرخ

.هستیدذهنیمنتسخیر، هستیدفکرتسخیردرشماپس

گذارممیکنممیایزولهمنرااین،هستمسئلهیکاینگویدمیکندمینگاهداردناظريرهوشیایکاگرولی

آناین، اآلنشودنمیمنکارهايقاطیایندیگر.کردخواهمفکراینبهراجعبعدازظهرسهساعتفرداوکنار

. کندیتُرُشخواهدمیاًدائمالال. دهیدنمیاهمیتشماولیبکندیتُرُشخواهدمیالال. دهدمینشانراحالت

دیدیدقبالًشایدراشیهابعضی.بخوانمسریعبرایتانبدهیداجازهکهاستگفتهچیزهاییموالناالالمورددر

:گویدمیخوانممیسریعاستمهمبسیارکهراایناًمخصوص

3145مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بیت 

سترُدُسبیحتَاستکان،کنصربتوستسبیحاتتَجانکردنصرب

کندمیایجاداسترسشماعجلهکنیدتوجه،داریدعجلهکنیدمیگوشبرنامهاینبهماههسهکهینکسااي پس

من،هستماینجامناینجاستحضورگوییدمی،کنیدمیتصورراحضورذهنباشما،داریدپذیرشذهنباشما

پرراشکافاین،آوردمیفشارشمابهداردرسیدنمیچون،هستاینجاکهشکافیاین،جااینبرسمزوديباید

،نیستذهنتتويکنیمیفکرکهچیزيآنحضور.اینبهرسممیکیمنگوییدمی،هستشابینزمان،کنید

.کنتمرینراپذیرشفقطتو.راآنکنفراموش

شمابه،دیگرخواندماآلنهستیادتان،شمافکر،دیگرعامل،گردیچیز،دیگرکس،خلقکهدیدیمامروز

:دیگرگفتیموکندکمکتواندنمی

اندازدشدورحبر،وَسیلَتزانسازدشوَسیلَتمیصورتچههر
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جسمتست وهچیحضورکه،کردیدهمفکروبرسیدحضوربهخواهیدمیفکرتانوسیلتبافکرتانبااگرشما

؟رسمنمیچرا؟ کوبینهایتاینپس؟شوممیزندهخدابهکیمنرآخ،خدابهشدنزندهیعنیحضورکهکردید

.استغلطاین،راکارایننکن،کندمیایجاداسترساینها

.کنمنمیهمراکارهاخیلیوکنممیچیزراتسلیموخوانممیراچیزهااینفقطمن،نیستمندستبگوشما

منتوقعات،ذهنبهبردمیرامن، منتوقعاتدانممی،کنممیشناساییراتوقعاتم،کنممیصفرراتوقعاتممثالً

،استخوشبختیهمسرمانازماتوقعاتمادرمثالً.بدهدمنبهتواندنمیاوکه،استکسیازچیزيخواستن

.باشدمادرونبایداینهاۀ همکهماستبهدادنعشق،ماستئیدأت

هویتحس،استبودنبینهایتجنسازوبودنلحظهایندرهویتحس.استبودنلحظهایندرخوشبختی

ئیدأتحس،بکنماهمیتحسیکمنکه؟داريدوسترامنچندبارروزيبگومنبههمسرماي گوییدمیشما

اًواقعرااینهاوبکنیدشناساییراذهنیوقعاتتایناگرشما.ایننداردفایده.دیگربگو،بکنمعشقحس،بکنم

،نکنیدمقایسهمثالًشناختیددیگرشما،افتیدمیپیش،بگذاریدکنار

کیفیت لحظهبهلحظهخواهممی،هستمفرديبهمنحصرآدمیکمنبگویید،کنیدمیحسادتدیدیدهرموقع

موفقدارم وکنممیایجاددارمزندگیمدربزرگیترتیباینبهو.بکنمحضورجنسازبسنجمرایمهوشیار

هر.استصبراینوندارمکاريدیگرانبامن،شودمیداردپربرکتهمزندگیموشوممیختبخوشوشوممی

ممکنصبر،کنیدمیصبروپذیریدمیوکنیدمیحضورجنسازراتان يهوشیارکیفیتشمالحظهایندرموقع

خواهددرستراکاراین،عملتانبهریزدمیکهحضوريهوشیارکیفیتاینکهدانیدمیولی،باشدسختاست

:گویدمیهمینبراي.بریزداینریزهریزه،ریزهریزهاینبدهماجازهبایدمنکاراینبرايحاالولی.کرد

3145مولوي، مثنوي، دفتر چهارم، بیت 

دُرُستتَسبیحاستکآنکن،صربتوستتَسبیحاتجانکردنصرب

اتفاقپذیريمیشمایعنی.کنصبرگویدمی، عبادتهاۀ هم،استصبرعبادتجانیعنی،عبادتیعنیتسبیح

توصیفباراچیزهااین.ماننَذهنتوياش همه،ذهنبهرويمینه،کنیمیتحملنه،کنیمیصبر،رالحظهاین

یک،کنیممیتحمل،گوییمنمیچیزيماحاالزنیدمیحرفییکشما،استذهنیصبرلتحممثالً.نکنذهنی

خورممیراخودمدارمولی،بگویمنبایدچیزيکهدانممیمنیعنیتحمل.کنیممیتحملگوییمیهمتردرشت
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تحملاین،نیستريفضاداایننیستصبراین.شوممیمنفجرگوییمیکهراسومی،باالرودمیداردفشارم

.درستعبادتاستآنکهکنصبر،فضاستگشایشمال،استحضورمالصبر.استذهنمالتحمل،است

الفَرَجمفتاحاَلصبرُصبرکن،درجآننداردتَسبیحیهیچ

صبراینکهبرايبکنصبرام،مقارزش،درجهیعنیجرد،نیستصبرة اندازبهمقامشوارزشعبادتیهیچیعنی

بااگربلکه،ذهنبانه،ذهنبانهلحظهایناتفاقپذیرش،استهمراهپذیرشباصبرببینید،استرستگاريکلید

.نیستپذیرشاین،پذیرفتم،کردشودنمیکاريدیگرکردمخوبوبدمن،پذیرفتممنکهبگوییدذهن

وکنیدمیمقاومتوکنیدمیستیزهداریدولی،پذیرفتیمدیگربلهبگوییدیاکنیدخوبوبدذهنتانبهبرویداگر

:کهگفتهستیادتان،داریددانشوداریدمناگر،استصفرمنپذیرشموقع،پذیرفتمگویدمیمنیک

،دهیمیمابهاآلنتوکهعلمیآنجزنداریمعلمیماگفتندمالئک

علمپذیرشبا،بدهمابهعلمیتوپذیرشبا.دانیمنمیچیزيمانداریمعلمیامگوییممیلحظهایندرهمما

ولیدانممیبگویدوشودبلندآدمییکاگر، علمپذیرش،علمپذیرش،علمپذیرش،علمپذیرش،آیدمی

.نیستپذیرشاینپذیرممی

وکنندارزیابیرااینبیایندذهنابهمبازاي عدهیکولیکنمصحبتپذیرشاینبهراجعبایدچقدرمن

تسلیم؟چیهپذیرشکه، کنیدملأتاینرويکنممیخواهشمن.کنندشناساییدرستنخواهندوکنندقضاوت

رااینبلهشرطوقیدبدونقضاوتازقبلاستلحظهایناتفاقپذیرشتسلیمنگوییدهمینطوري؟چیه

.دانیممی

،داريانتخابقدرتتولحظهاین،استحضورجنسازیتهوشیارکیفیت،باشیرحاضبایدلحظهایندر، نه

کنیمیانکارکنیمیمقاومت،کنیمقاومتکهکنیمیانتخاب،بپذیريکهکنیمیانتخاب،داريشناساییقدرت

یکداردکالهیکلحظهاین.ستهجوريچهوجودشلحظهاین،رالحظهاینباشندگی،رالحظهایناتفاق

خدایش،پذیریدنمیرااتفاقش.استاتفاقشاش قیافه،خداستلحظهاین،خداستلحظهاینواقعدر،داردقیافه

بعد،کنیخاموشراذهن،کناربگذاريراقضاوتبایدشما.نیستذهنآیندخوشاش قیافه.پذیریدنمیهمرا

ولیپذیرممیذهنباکه،بپذیرهمراآنپذیرممیذهنبااآلنمنگوییمیبوخ،پذیريمیذهنبااگر.بپذیري

که،بپذیرهمراآنبکنیتوانینمیکهراهرچی.کاراینشودمیدرستیواشیواش،پذیرممیذهنباکهدانممی



Program # 676گنج حضور676برنامه شماره 

29: صفحه

شمابهزندگیخردزندگیعلمزندگیکمکزندگیيهوشیاریواشیواشکهدیدخواهی.بکنماآلنتوانمنمی

،کنیدمیانکارکنیدمیمقاومتلحظهاینکه.بینیدمیدرستشماوکندمیبازراچشمهایتان،کندمیمکک

خوبوبد،پذیردنمیذهنراچطور؟استچطورلحظهایناتفاقیعنیلحظهاینباشندگی،رالحظهاینباشندگی

شماگوییدمیرااینتا،هستاینگوییدمیهستجورهر،کندخوبوبداینگذاریدنمیشما.کردخواهد

ازداردبرنمیناسزاگوییازدستماۀ للاین.دهدمیفحشداردالالاینکهولو.شودمیبازآنوربهراهبینیدمی

: گویدمیاتفاقاً بیت بعدي همین راداردبرنمیروییتُرُش 

زشتالالییکخوبهرباهستهبشتسوآنصراط،پولچونصرب

چرا نازك . دانید که پل صراط طوالنی ترین پل است بسیار نازك استمی،می گوید صبر مانند پل صراط است

دوباره. افتی پایین، زیرش جهنم استمیکنی از روي پلمیبراي اینکه در این لحظه شما یک ذره مقاومت؟است

آیی روي پل؟ میکی. آیی روي پلمیدوباره. ستگویم اینها تعریف پل صراط انمیروي به ذهن، اینها را منمی

آیی روي پل، یعنی اینقدر باید بپذیري تا شناسایی کنی همه هم هویت میبپذیري دوباره. وقتی که بپذیري

.پذیريمیبراي این که با ذهنت؟ افتی پایین، جهنم یعنی ذهنمیشدگی هایت را، چرا

از روي این پل . افتادنمیلو برود و پذیرش حقیقی بکند به جهنمتوانست لحظات را همینطور جمیاگر کسی

براي اینکه هم هویت ؟چرا دراز است. آن تهش بهشت است. رسید آنورش بهشت استمیرفت ومیصراط

رویم میبتدریج که. گیردمیگیرد؟ بلی کهمیما سرعتهاي ما زیاد است، آیا افتادن هم هویت شدگیهاي شدگی

خواهید میرود باال، آن جایی که در واقع نقطه عطف بگویید هر چهمیشود در یک جاییمیهوشیاري زیادجلو و 

. بگویید

کنیم که دیگر از جنس حضور ناظر هستیم و غزل گفت شاد زمانی که، وقتی خودمان را میآنجا به بعد ما حس

زند، الال بعضی میالال دارد حرف. زندمید حرفبینیم هنوز ذهم ما دارمیکنیم به صورت حضور ناظرمیبرقرار

. دهیدنمیسال پیش چه کار کرده ولی شما اهمیت20کند، الال هنوز یادش است میفکرهاي منفی

با هر انسانی که از جنس زندگی است و بینهایت است و . هست با هر خوب یعنی با هر زیبا روي یک الالي زشت

دیگر الال را . ود دارد براي این که از اول که آمدیم ما این را درست کردیمابدیت است یک من ذهنی هم وج

. توضیح دادم
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2148مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بیت 

نیستفَصلشاهد،زراالالزانکنیستوصلگریزی،میالالزتا

راي اینکه الال چسبیده به توانی وصل بشوي، بنمیگریزي به خدامیتمثیل بسیار خوبی است، تا زمانی که از الال

کشیم عقب میما وقتییعنی چی؟ یعنی من ذهنی ما به ما که همان زیبا رو هستیم چسبیده،. زیبا روي است

. من ذهنی زشتی دارم من، چقدر چیزهاي دروغینی اینجا هستبابا عجباي :گوییممیکنیممیرا نگاهمان ذهن

هر من ذهنی داري شما ممکن است ببینید اال همین هم باید بپذیري، ح! کنممیچقدر بدگویی! چقدر حسودم من

پر از کینه دارید پر از حسادت دارید پر از بدگویی دارید و هزار تا چیز دیگر دارید،من ذهنی پر از رنجش دارید

.ا به وصل برسیپس الال را باید بپذیري ت.بلی. دانید که شما الال که نیستیدمیبراي این که. گریزید ازشنمی

کنم، خیلی خوب من فهمیدم روامیگویید خوب من حسادتمیپذیريمیپذیري یعنی شمامیالال را که

رود من روي خودم کارمیگویم آبرویمنمیشوم به مردم هممیشوند من ناراحتمیدارم وقتی مردم موفقنمی

هر چه . کنممیرا بغل کردم حاال بصورت ناظر بهش نگاهمن الالیم. گریزمنمیکنم، اینها شناسایی است ولیمی

اش بینم چقدر توقع دارم توي این الال، اصالً قسمت عمدهمیافتد،میکنممیافتد، شناساییمیکنممیشناسایی

افتند کلی این الال سبکمیوقتی این توقعاتتوقعات من از همسرم است، پدر و مادرم است، از بچه هایم است

.تواند بعداً در خدمت شما باشدمیگفتیم الال. شودمیشود بهترمی

:نیستفَصلشاهد،زراالالزانک

اگر بگویید . خواهمنمیتوانید بگویید که من این لَله رانمیو شما،یعنی الال چسبیده به شما، لَله چسبیده به شما

شما باید من . رسیدنمیخداادند و آزاد نشدي شما بهخواهم در حالی شناسایی نکردید و اینها نیفتنمیکه

خواهم رو کنم، توجه کنید به دو میخواهم شناسایی کنممیرا بپذیرید که من این من ذهنی را دارم وتان ذهنی

. سه بیت قبلی، عجله نکنید

به قانون مزرعه . دخواهند زود برسنمیشودمیعجله سبب استرس،کنند عجله دارندمیاکثر مردم که شروع

کشم ولیمیدهم حداکثر زحمتم رامیدهم کودمیآب،کارممیگوید که یک درختمیقانون مزرعه.توجه کنید

گویید منمیشمادر اینجا هم همین است . دانم این چقدر رشد خواهد کرد و چقدر سیب خواهد دادنمی

من مثالً . کندمیموالنا هم دارد روي من کار. کندمین کارپذیرم و زندگی دارد روي ممی،پذیرممی،پذیرممی
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آیند از یک مییک دفعهها بعضی. توجه کنید این برنامه هم طرح دارد. کنممیبرنامه گنج حضور را با تعهد نگاه

از اول . یدکنم از اول تا آخر هر برنامه را نگاه کنمینه، من پیشنهاد. روندمیکنندمیجایی یک ده دقیقه نگاه

این اشعار را زیاد بخوانید و . از اول شروع کنید و چندین بار برنامه را نگاه کنید،از اول شروع کنید،شروع کنید

یک ربع بیست دقیقه از آن ،این که شما یک ربع بیست دقیقه از آن برنامه. بگذارید یک برنامه روي شما کار کند

.خوردنمیخیلیبرنامه دیگر نگاه کنید این بدرد شما 

330مولوي، مثنوي، دفتر چهارم، بیت 

نیستچشمچونرامردالالهیچایستمهدَمیکراستیمقامِجز

درهستید،لحظهایندرموقعآندرشماواستحضورجنسازشماهوشیارىکهاستتسلیممقامراستىمقام

مقام.نباشىراستىمقامدرکهنباشدشمازندگىدردمیکگویدمى.شُدیدبرقرارداریدعمقىلحظهاین

مننیست،تویشذهنکهچیزیستآنراستىمقام. کنىمىدرستذهنتدرشماکهنیستمقامىراستى

، نیستچشمچونرامردالالهیچ.شماستاصلواستزندگىخداست،اش همهبلکهنیست،تویشذهنى

همهوشیارى! کنیدتوجه. نیستحضورشچشمازبهترالالیىهیچانسانبراى،انسانیعنىمرداینجادریعنى؛

.خواندخواهیمامروزدارد،چشم

از. خواندیمقبالًرااینها! شماخودجنسشود؟مىحسىچشمایندیدنِاینشود؟مىدیدنسببچیزىچه

مىهمبازنکند،استفادهچشماینازاگرهستیدشماکهجنسىآیا. بیندمىچشماینهستیدشماکهجنسى

مرکزها شدگىهویتهماینجاىبهعدمآنفضاآنهستیم،ماکهجنسىآنشودمىآیا!بیندمىهمبازبیند؟

!موقعآناالن؟یابیندمىدرستمامرکزومافکرموقعآنباشد،مااصلوباشدعدممامرکزوقتى! بلهباشد؟ما

مقامِدرهستند،جسمىهوشیارىمقامِدرنیستند،راستىمقامدرپس. استذهنىمنلشاندمردمبیشترِ

. دانندمىراستىرامعتقداتشان. دانندمىراستىراباورهایشانهستند،ذهنشانوسیلهبهراستىانتخاب

هستید؛یمتسلحالِدرهستیدزندگىباخطهمشماوآیدمىآنورازلحظهاینکهاست،آنراستى

زندهخودتانبهشماکهبعداًالبتهبگیرد،صورتبایدلحظهبهلحظهلحظه،ایناتفاقپذیرشوتسلیمایناصالً

زندهحضوربهکهشمایاموالنامثلهایىانسانیعنىشودمىعادىوشودمىاتوماتیکدیگراینشدید،

عشقوزندگىخردوزندگىجریاناینوهستیدفضاگشایىحالدردائماًاید،تسلیمحالدردائماًهستید،
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منهیچذهنىهیچاست،ذهنکههمالالاینجادرپس.استجریاندربیرونبهشمااززندگىشادىوزندگى

.باشدهوشیارىچشمِمثلباشدراستىمقاممثلتواندنمىگیردمىقرارانسانمرکزدرکهذهنى

شودآلودهبازاودمیهرشودودهپالپند،ازاگرکور

یک،کندمىنصیحتراشماموالنا! کنیدتوجهکنید،مىنصیحتراذهنىمنآییدمىشما. استذهنىمنکور

ولىشویم،مىپاکیزهشویم،مىپالودهخُردهیکپندباشنویممىراموالناهاىنصیحتماشویم،مىبهترذره

وداریدقضاوتدارید،ستیزههستید،چیزهاباهویتهمشمااگریعنىذهنى،من.مداریمىنگهراذهنىمن

مىخُردهیکبشوید،پاكکامالًتوانیدنمىشماشماست،مرکزاینوداریدراذهنىمنیعنىدارید،مقاومت

مىمریضیادهیممىضررهباالخرکنیممىبدکارهاىمامثالًکهدیدید. استآدمیادکهزمانىتاشدبهترشود

شویم،

دیگرخواهیممىوشدیمراهبهسروشدیممظلومىآدمیکخیلىهمبعدروزچندیاهستیممریضکهموقعى

براىچرا؟. شویممىسرکشدوبارهشدخوبحالمانکهمدتىیکازپسولى.کنیمرعایترازندگىاصولهمه

کهبعدشود،مىپاکیزه،کندمىجوروجمعراخودشخودشذهنىمناین. آنجاستهنوزذهنىمناینکه

.کارهاآنبهکندمىشروعدوباره،بدهدجوالنتواندمىواقعاًنهدیددیگر

دمبهدمطرفیکازکنید،پاكکنیدنصیحتراخودتانطرفیکازشماشودنمى، شودآلودهبازاودمیهر

امروزو.دوربیاندازیمبکنیمماراذهنىبافتایناینکهجزنداریماىچارهبگویداهدخومىموالنا! بشویدآلوده

شما! بشویدخالصشرّشازماهسهعرضدرتوانیدنمى. کنیدحوصلهبایدشماکنیم،شناسایىبایدمادیدیمهم

جورهربرسمحضوربهواهمخمىمنگویدمىباالآیدمىذهنىمنذهنى،منعنوانبهبگوییدتوانیدنمى

با. بفهممتوانممىرااینهاهمهچطور؟خواندم،کتابهمهاینمن!هستماستادمن! نیستطورىاین. شده

راتواست،محکومخودشذهنىمناین.نیستخلقدستبهاینگفت. استمزرعهقانوناین! نیستفهمیدن

.نرهاندزندانتکاز

. توبیاییدبعدبیاندازیدبرونرااستاَفکندىکهچیزىآنرا،ها اَفکندنىبرونآمد،صداخانهدرونازکهگفت

نیستاینطورىنیستى،متوجهباباتوانم؟نمىمنچطورو،ها دانشاینباوها کتاباینبارامنگوییدمىشما

ماکهطورهمین. کندمىکاریواشیواشکند،مىکارآدمروىخداایندارد،تسلیمحالتیکاین!اصالً
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ودارىعجلهکهکسىاىشودنمىدفعهیک. کنیممىپاكراخودمانهمطورهمینکردیم،آلودهراخودمان

.روىمىخداسوىبهذهنبا! استرسىزیرِ

لیک اِذٰا جٰاءَ القَضٰا عَمْیَ الْبَصَر نظرازکورنیستیتوآدما

مىمایعنىچى؟یعنىنیستى،کورنظرلحاظبهتوهستیم،آدمنسلازکهها انسانمااىیعنىآدم،اىیعنى

خودمانمرکزراعدمراهوشیارىدوبارهودوربیاندازیمکنیمشناسایىوبشکافیمراذهنىبافتاینتوانیم

مىتوجهاو،فکرخدا،هنذخدا،شودمىمامرکزبشویم،زندهخدانهایتبىبهاینکهمحضبهیعنى.بکنیم

شوند،مىکورها چشمآیدمىقضاوقتىاما. نیستفکرنظراست،زندهتوجهنظر.نظرشودمىاو.کنید

:استایناش ترجمه

.شودمىکورانسانبیناىچشمکنداقتضاالهىقضاىکههمینامانیست،کورتودلچشم! آدماى

.دهدمىتوضیحارددبخوانیمهمرااش بقیهحاال

چاهبهافتدقضاازبیناکهتاگاهگاهنادربهبایدعمرها

مىطولعمرهاگویدمىشده،بیدارذهنخوابازشده،زندهزندگىبهشده،بازدلشکهکسىکهگویدمى

یکبابشودهویتهمبکند،بدىکاریکبیفتد،ذهنبهدوبارهیعنىبیفتدچاهبهاینهاازیکىندرتبهکهکشد

درچیزىیکراتوجهشکهنیستآدمىآدماینبیند،مىزندگىنظرباشده،بیناکهکسىآنیعنى، چیزى

! بدزددتواندنمىراتوجهش. بدزدددنیامقامکنفرضیابدزددمخالفجنسیابدزدد،پولمثالً. بدزددبیرون

چاهبهالهىمصلحتبهقضا،ازهمبینااینکهبیفتداتفاقکهیدگومىاستممکناما.شدهخارجذهنازچون

و مثالهایی هست در تاریخ ادبیات مثل پیر صنعان حاال به داستان . کاري بکندیکخواهدمىزندگىشاید. بیفتد

. مدهپردازیم یک کسی که بینا بوده و دوباره سر یک چیزي به چاه افتاده ولی از چاه دوباره در آنمیآنها

334مولوي، مثنوي، دفتر چهارم، بیت 

خوستوطبعاوفتادن،مَر او را،کهاوستمهراهقضا،اینخودراکور

.این قضا یعنی قضا و قدر همراه او است،ذهن بدون ناظر دارد،اما کسی که من ذهنی دارد من ذهنی مرکزش است

به مصلحت خدا به راهنمایی خدا در این لحظه احترامبه عبارت دیگر شما. یعنی همیشه اتفاق بد خواهد افتاد

بد و خوب . مقاومت یعنی چی؟ یعنی من قضاوت کردم،مقاومتمن ذهنی یعنی چی؟ من ذهنی یعنی . گذاریدنمی
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پس حاال . دانم یعنی چی؟ یعنی من دانش دارم و من وجود دارممیمن. دانممیقضاوت یعنی چی؟ یعنی من.کردم

.این کوري است. کنممیکنم و هم انکارشمیکنم هم مقاومتمیاق افتاده در این لحظه من هم قضاوتکه این اتف

.شوممیبنابراین کور

شوم، به عبارت دیگر مصلحت ما این است که این اتفاق در این لحظه بیفتد و ما ازش یاد میدچار قضاي الهی

آید سبب شناسایی خیلی چیزهامیرد آن لحظه که از آنورشما اگر اتفاق این لحظه را قبول کنید خ،بگیریم

آید میراه حل قضایا از پذیرش اتفاق این لحظه براي شما از غیب.توانیم بگوییمنمیشود که ما آن را به ذهنمی

با اما کور یعنی من ذهنی با مقاومتش. دانیدنمیدانیم به ذهن شما همنمیراه حل را که ما.آیدمیاز آنور

یعنی باید .اش شدهپس افتادنش طبع و خوي.دانم اتفاقات بد همراهش استمیگوید منمیبا این کهقضاوتش 

.افتدمیافتد در واقع لحظه به لحظهمیافتد هیمیهی. بیفتد

بگیرد تواند از اتفاق این لحظه یادمیداند مصلحتش اتفاق این لحظه است ونمیهمین کار افتادن است کسی که

گوید که آن یکی میداندنمیچون این.آوردمیو آن خرد کل دارد این، حاال بگویید خدا این اتفاق را برایش پیش

سبب خردمندي ،شودمیولی پذیرش این اتفاق سبب شناسایی.روزگار این اتفاق را بوجود آورد،آن کس آن کس

وقتی ،افتیم؟ وقتی به حضور حاال به حضور نسبیمیر ماچقد.شودمیخردي تو سبب افتادن توبیشود،میتو

. افتیممیکند ما کمترمیکند و آن ناظر با خردش ما را راهنماییمیشود و ذهن ما را نگاهمییک ناظر در ما زنده

.مشخص است

335مولوي، مثنوي، دفتر چهارم، بیت 

؟ستاآلودگیزیابویاینمن استازچیست؟بوینداندافتد،حَدَثدر

در اینجا حدث همین دردهایش است و بوي ) من ذهنی (= افتد کور میدر مدفوع) ببخشید(می گوید در نجاست 

ببینید شما ؟داند بوي چیه؟ بو از خودش است یا از آلودگی استنمیبوي بد کینه،بوي بد رنجش. آیدمیبدش

دانید که چه اتفاقی با چه الگوي ذهنی شما مربوطمیبیند شمامیراکند اتفاقات میوقتی ناظر دارید ذهن را نگاه

دهد؟ میگویید همسرتان واکنش نشانمیشما چی.آوردمیچه الگوي ذهنی این اتفاق را بوجود،شودمی

نی دانید تفاوت این رنجش با من ذهنمیاید اگر توي من ذهنی باشید و ناظر نباشدشما رنجیدهشود؟میعصبانی

که این رنجش یک دفعه. هیچ گونه جدایی وجود ندارد. چیه؟ یعنی من ذهنی با رنجش بهم چسبیده است
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توقع شما بوجودشوید که این رنجش از الگوهاي مثالًمیمتوجه،کندمیوقتی حضور ناظر دارد نگاهبینید می

داند که نمیاصالً گیج شده. عجین هستندداند توقع دارد و رنجش هم دارد این دو تا باهمنمیکسی که.آیدمی

بیند که این آلودگی و این من یعنی من ذهنی میکندمیداند که چیه؟ وقتی بصورت ناظر نگاهنمیچیه؟ جریان را

ها آید با این کینهمیهم بوجودها شد با این توقعات این رنجشمیباید اینطوري.با این آلودگی هماهنگی دارد

. شود صلح کردها نمیآید با این کینهمیامهاي پوك هم بوجوداینجور باد

دانند میکنندمینسبت به هم کینه دارند االن دارند آشتیاند اگر زن و شوهري باهمدیگر دعواهاي متعدد داشته

آنجا هست اشتی نیست این، آشتی موقعی هست که از جنس ها براي این که آن کینه. که این آشتی سطحی است

داند که عامل بوجود آورنده نمیآن. حضور بشوند کینه شان را بیندازند، رنجش کهنه را بیاندازند بعداً آشتی کنند

.چیه و بوجود آمده چیه

میل به قدرت و حرص و میل به آلوده کردن بیرون از این بافت . جنگنندمیمثالً با میل به قدرت و حرصها خیلی

شود؟ در خانواده کنترل و ترس وجود دارد میببینید که چه چیزي سبب میل به قدرتشما باید بروید آنجا .است

کنترل و ترس از عالئم بیماري است شما باید با بیماري سر و کار داشته . کنندمیو مردم با کنترل و ترس مبارزه

. باشید بیماري را ببینید

شته باشید چه در خانوده و چه در بیرون، ولی تا زمانی شما میل به قدرت ندا. جنگندمیبا میل به قدرتها بعضی

اگر . توانم دور کنمنمیمیل به کنترل را. توانم میل به قدرت را از خودم دور کنمنمیکه من این من ذهنی را دارم

ویی اگر بگ. توانم عوض کنمنمیاین کینه را نگه داشتم میل به فاسد کردن در بیرون و ارتباط سطحی داشتن را

! دانستم اینجا استنمیآقا اینجا این کینه است من. آقا ارتباط سطحی نداشته باشید ارتباط عمقی داشته باشید

. هست

336مولوي، مثنوي، دفتر چهارم، بیت 

یار احسانِازنهددانَخودزهمنثارشکیمُکندویبرکسیور

گذارد کور، من ذهنی، چون میکسی که حاال اسمش راگوید اگر به اینمی.متاسفانه من ذهنی همین طور است

را حول محور آنها اش واقعاً با باورها دیدن یعنی اگر کسی با چیزهایی هم هویت شود مرکزش از آنها باشد زندگی

کند و سازماندهیمیرا پایه ریزياش زندگی،در آنجا مثالً پول هست حول محور پول، مقام است حول محور مقام
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می گوید اگر کسی بیاید کمکی کند و بوي مشکی . فقط اگر آنها باشند. شودمیخراباش خوب زندگی. ندکمی

. داند و نه از احسان یارمیبزند که این بوي کثافت کم بشود این من ذهنی این را از خودش

کنید روز به میشما اگر پیشرفتدانیم یا از من ذهنی خودمان؟میرا ما از موالناها این پیشرفتها را این راهنمایی

کنید؟ شُکرمیقدرشناسی. دانیدمیدانید یا از موالنامیشوید به خدا اینها را از من ذهنی خودتانمیروز زنده

خواهد میدانید؟ هر کیمیافتد شما قدرش رامیکند واقعاً این کمک موثرمیاگر کسی به شما کمککنید؟ می

که ما . رویی استتُرُش و این یکی دیگر از عالیم بیماري است و عالئم. داندنمیویدگمیمن ذهنی. باشد

شما اینطوري نبینید این عیب بزرگی است براي . دانیممیمان یعنی از من ذهنی. دانیممیپیشرفتها را از خودمان

.تانشوید به من ذهنی میاین که دوباره متکی

بینیم که ما با میکند در این مورد اگر مامیآید یک کمی تمیزشمیوده است یکیایم یا آن کور آلوقتی ما آلوده

آید مقدار زیادي از اینها رامیمن ذهنی هم هویت شدیم و توي این کینه است و رنجش است توقع است یکی

دردانی کنید تا تشکر کنید ق.زند به ما، خوب شما نگویید که از خودم بودممیبرد یعنی عطرش رامیشویدمی

روید عقل میدوباره،عقل من بوده،یعنی بیشتر دریافت کنید اگر بگویید که من کردم. بازهم بیشتر به شما بدهد

.بافدمیخودتان دوباره من ذهنی خودش را

این طوري نباشد که ما بیاییم یک سري . کنیممیدم به دم ما خودمان را آلوده،یادتان باشد گفت دم به دم

نصیحت از موالنا قبول کنیم و یک کمی خودمان را پالوده بکنیم یعنی پاکیزه بکنیم بعد دم به دم دوباره آلوده 

را بیندازیم دیگر هم هویت نشویم ما باید درد مان ما باید هم هویت شدگی. مزد استبیاین همان کار. بکنیم

دانستیم ایجاد نمیآن دردها را قبالً. کنیدنباید ایجاددرد جدیدشما. خودمان را بیندازیم درد جدید ایجاد نکنیم

. کنیممیکنیم و کسی هم به ما کمک کرد قدردانینمیدرد جدید ایجادیک.اندازیممیحاال. کردیم

پدرصدومادرستصدترامرنظرصاحبای روشنچشمدوپس

ایزدي در این لحظه شما هاي یعنی از راهنمایی.بنابراین چشم روشن حضور ما براي ما صد مادر و صد پدر است

پذیرید شما بوسیلۀ خدا میهزار بار گفتم براي هزار و یکمین بار وفتی اتفاق این لحظه را. کنیدمیاستفاده

بیند آن تکه میاین چشمی است که درست.شود این نظر استمیو آن هوشیاري که ایجاد. شویدمیراهنمایی

د تا پدر بهتر است که آنها بر اساس ذهن شان شما راصشود آن از نصیحت صد تا مادر و میجادکه این لحظه ای
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. کنندمینصیحت

338مولوي، مثنوي، دفتر چهارم، بیت 

اوستچینِخوشهحس،چشمدووینتوستهفتادآندلچشمخاصه

شدگی داشته و اینها افتاده و بسیار وصاً چشم دل آزاد شده اگر دل که هفتاد رقم، هزاران رقم هم هویت صمخ

بینید هم میبینید هم جهان را بهترمیشود و بهترمیژرف بین شده االن دیگر، شما روز به روز عمقتان بیشتر

. بینیدمیهم همه را بصورت زندگی،بینیدمیهم زندگی خودتان را بهتر،بینیدمیذهن خودتان را بهتر

. بینیدمیبینید چقدرش مانده درستمیمانده باشد آن همتان دوباره اگر من ذهنیبینیدمیمن ذهنی مردم را

تواند ژرف بین باشد هم این معنی را داشته باشد نه هفتاد واقعاً یعنی هزار میپس ژرف بین هستید، هفتاد تو هم

و این دو چشم . دل نیستبراي این که این دل دیگر آن . یک میلیون تو، یعنی بینهایت عمیق چشم دل شما،تو

االن توضیح دادم به شما قبالً که چی بود، گفتم که مگر دو چشم حس بوسیلۀ اصل .حسی ما ریزه خوار آن است

.بیندنمیشما

شود دیگر شما میشود قبالً موالنا اینها را توضیح داده، حاال وقتی آن دل شمامیاصل شما سبب دیدن و شنیدن

.از پیش پرداخته شده نداریدهاي اوت ذهن و دیدن چشم خالصه پنج تا حس و قضاوتاحتیاج به تشخیص قض

متوجه.دانید این پنج تا حس شما خوشه چین آن دل بزرگ استمیآید ومیشما فکرتان این لحظه از آنور

وزندمیسر،مارداي زندهیک،ماحضورمااصلیواشیواشلحظهایناتفاقپذیرشتمرینازپسکهشدیم

فرقمردهجنسباذهنیمنبااووهستیماوجنسازکهشویممیمتوجهماوگیردمیعهدهبهراماامورة ادار

خوانممیبرایتانبیتچندسومدفتر547بیتاز.دارد

547مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 

ماد جَدوروزیبعدِنگرددکواجتهادکنای زندهامیدبر

شمااآلنراکوششاینو.کنکوششتو،نروددستاز،نمیردیعنی،نشودجامدروزدوازپسکهاي زندهامیدبه

شادخواريیااش فزاییشاديلحظهایناتفاقپذیرشیعنیتسلیممدتییکازپس،ستهچیکهدانیدمی

آنطرفخرد،آنطرفعشقوبکنیدبایدچکاردانیدیمشماکهآیدمیبوجودذوقهمآنازبعد.آیدمیبوجود
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رسماازکهاي زندهآنامیدبهکنیممیکوششکنیممیکارمان همهاآلنماپس.شودمیشماعملوفکروارد

.استندادهنشانراخودشهنوزماازبرخیبراياآلنولی،زدخواهدبرون

مونسیآندر اوباشدعاریتخَسیازرا،خَسیمگزینمونسی

.نکنانتخابراآفل،راخسیعنی،دهدمینشانذهنتکهراچیزيآننشینیهم،دوستیبراي:کهگویدمی

کنیدنمیانتخابشما.کنیمانتخابتوانیممیوداریمآزادة اراد،داریمتشخیصقدرتمالحظهایندراینکهبراي

ذهنیتصویربابشودرفیقذهنتانوبشویدذهنتان،ذهنتاندررویدنمیییعن.آفلچیزیکباشویدبرفیقکه

نخواهدادامهاستموقتی.استعاریتمونسیاینودوستیایناینکهبراي، استآفلآندانیدمیکه،یکی

.داشت

وفاست؟رامونسانتحق،جبزگرکجاست؟باباومادرباتواُنس

ماانس،شدندفوتوقتی،دیگرشدندفوتآنهاچون؟کجاستپدرتومادرباتورفاقتتودوستیکهگویدمی

.نبندیددل،دهدمینشانذهنکهراآفلیچیزیکانسشماکهبگویدخواهدمی.استشدهتمامآنهاباهم

.استینهایتباش ریشهزندهآنوداریدنگهزندهرازندهآنبایدشمایعنی.دداروفاکهخداستانسفقط

؟کجاستمادرتوپدرباتوانسپسوفادارنددیگرمونسانحقبجزخدابجزاگرگویدمی

عَضُدحق،بغیرشایدکسیگرشد؟چهالالودایهباتونساُ

یاآدمهاانسبه؟کنیدتکیهتوانیدمیچیبهشمایعنی.هستگاهتکیهوتکیهمعنیبهاینجادربازویعنیعضد

،رفتهکجاالالیتانوتان دایهباتوانسگویدمی.ایمکردهراکاراینماذهنیمندر؟ کنیدتکیهتوانیدمیچیزها

تکیهشایستگیخداازغیربهکسیواستشدهتمامهمشانانس،داریدهلَلنهداریددایهنهشدیدبزرگشما

.نداردرامابهبودنگاه

اشخاصة درآمدفکربصورتیاذهنیتصاویرجهاندرو.استجهانماگاهتکیهذهنینمدرکهکنیدمیتوجه

همینهماشکال.نیستیممتکیخدابهما،مانیهابچه،همسرمان،دوستانمان.هستیماشخاصبهمتکیما،است

آدمهاجملهازذردگمیذهنتازکههرچیزيکهبگویدخواهدمی.آنهاازداریمانتظارنتیجهدر،دیگراست

درماگاهتکیهحالیکهدر.باشندشماگاهتکیهتوانندنمیاینها،خانهمثلپولمثل،شمامتعلقاتوشمانزدیکان

آفل،هستندگذرایعنیهستندفرارفکرهاکهبینیدمیشما،هستندفراراینهاگویدمی.هستنداینهاذهن
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،هستندآفلدردها،هستندآفلها آمدنبدوها آمدنخوش،هستندآفلقضاوتها،هستندآفلهیجانات،هستند

مرکزشوندمیاینها،اینهابهبچسبیدیعنیبگیریدانساینهابااگر.بگیریدانسنبایداینهابا،هستندآفلباورها

.شما

منانددبیرستانازتونفرتمناندپستانباوشیرباتواُنس

مکتبازهمتونفرتوایناستبودهگذرایعنی.نماندمادرپستانوشیرباشمادوستیوقترفا: می گوید که

گذراجنسازاینها،مابدآیندهايتماممانفرتهموماهاي کینههممارنجشهايهمپس.نماندمدرسهاز،خانه

؟کنیدکوششاي زندهامیدبهخواهیدمیشماآیا؟چیشما.کنندمیزندگیاینهابامردمولی.هستند

کهگویدمیشمابهکه،خواندخواهماًبعدبیتچند،کنکوششاي زندهامیدبرکهخواندمرابیتچنداینبله

بهشمادرزندهتاباشیدامیدوارکنیدصبربایدشما.دیو استکندمیامیدناوراشماترساندمیکهکسیآن

.بدهدنشانراخودشذهنینمة مرداینجاي

تُرُشفرداتوروینَبُوَدکهبنهشرطیدماینتُرُشی گر

کهشودمیمعلومپس.نباشدتُرُش بعدۀ لحظتورويکهبگذارخودتباقراريیکیتُرُشلحظهایناگرگویدمی

،خودتبابگذارشرطکهگفتنمیموالناوگرنه.ماستدستاینوداردبستگیماانتخاببهمابودنتُرُش این

انتخاببمیریماینکهازقبلمایعنی.باشیدتُرُش بایدهمعمرآخرتاباشیدتُرُش یدهستمحکومگفتمی

.بشویمرهاذهنیمنبیماريوذهنیمنیتُرُشاینازبکنیمتوانیممی

حقیقتکهراهستکهچیزيآنرالحظهنایاتفاقاینازپسکهخودمانباکنیممیشرط؟جوريچهگفتیمو

ذرهکیهمانباباشدخندانمارويتواندمیبعدۀ لحظ.کردنخواهیمانکارقضاوتومقاومتباهستلحظهاین

.گرفتصورتماپذیرشازکهيهوشیار

؟تُرُشحلواقاعدهبُوَدهیچمنهنوقاعدهخداهبر

وقتیاز،بودهشیریناستيهوشیارکهشمااصلیعنیحلوااولاز،نکنوضعجدیدقانونخداراتو: می گوید

بهدادهکاهشرابینهایت،کردهمساويفکرهاباراخودش،رفتهتعیینبهکردهمعیینراخودشبشرکه

نامیراییجنساز،هستیمزندگیجنساز،هستیمحلوااصلدرکهما.استشدهتُرُش ، کوچکمحدودیت

شناساییشما.باشیمتلخ،باشیمتُرُش شودنمی،هستیمآرامشهستیمشاديهستیمشیرینیجنسازهستیم
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ازپر،باشیماسترسازپر،باشیمدردمند،باشیماخموندانستهیادانستهکردیمانتخابماکهاینکهکنیدمی

قانونچون،نیستخداة قاعداین.یمکردوضعماکهاستجدیدية قاعداین؟ماستانتخاباین،باشیمنگرانی

رابودناخموورایتُرُشوراتلخیماچرا.هستیماوجنسازچون.باشیمشیرینیجنسازماکهاستاینخدا

هفتدربلکه،شدمیذهنیمننبایدماعاقبتومانهایتکهکنیدمیشناساییشما؟دهیممیادامهذهندر

همکهذهنسیستماینازیتُرُشازگفتیم.آمدیممیبیرونمایتُرُشاینازالگیسده،سالگیهشت،سالگی

بیرونبایداستکردنمقاومتوفکرهاستوحسپنجبراساسضاوت، قاستآفلچیزهايباشدگیهویت

راقانوناینهممن،باشدتُرُش بایدحلوا،گوییمیراستنهکهبگوییمبعدداریمنگهرااینهاتوانیمنمی.بیاییم

.کنیلغووباشیآنجاتوانینمی،کردملغواآلن

؟تُرُشمتاشاوباغکسیدیدبُوَدزندانوچَهدرتُرُشی این

بافتیمماوقتیبنابراینپس.شودمیتُرُش،باشدذهنزندانوچاه،باشدزندانوچاهدرکهکسیکهگویدمی

افتادیماولش.داردفرقزندانباچاه.چاهتويفتادیماُ،جداییوشدگیهاویتههمبراساس،راذهنیمناین

ذهنیمنکسیکهاستحالتیچاه،باالبهنداردپلهکهچاهی.دربیاوردرامابایدیکیاًحقیقتچاهاز.چاهتوي

کهکردهوضعودشخواسهکهقوانینیوذهنیمنهمینۀ بوسیلداردواستمرکزشذهنیمنوکردهدرست

.ایننیستمتوجهولی،کندمیخرابراخودشهیجاناتراخودشفکرراخودشبدن،شودمیتُرُشحلوا

چاهازراماموالناکهبینیدمیوباالبکشیرانفریککهبشودصرفنیرویییکبایدچاهازي که طورهمین

سادهزندانولی،چیزهایافکرهاهمباززندانیتويافتیممیییمآمیبیرونچاهازها موقعبعضیوآوردمیبیرون

محکومکهگفتامروزکهطورهمین،کندکمکبایدیکی،بیاورددررامابیایدبایدیکیهمزنداناما،استتر

.شودمیتُرُش،باشدزندانوچاهتويکسیهرکهگویدمیهرحالبه،نرهاندزندانتکازراتو

وقتی.شدگیهاهویتهمبااليازیعنی،استبلندفضايازاینجادرایوان،باغبهکندمینگاهایوانازکهکسیو

اصالًتماشاوباغاینو.شودمیدیدهزیباجهاناین،بینیدمیحضورچشمبااندازیدمیراشدگیهاهویتهمشما

،کنیدمینگاهچاهوزنداندیدباخاطراینکهبهبینیدمیبدرانجهااینوبینیدمیتُرُششمااگر، نیستتُرُش 

.هستندذهنهاي وضعیتاینهاۀ هم.بگویدخواهدمیرااین
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تُرُشرعناگلآننگشتهیچمباندزندانبهچوخوبانیوسف

چاهازمااولکهدهدمینشاناین .استیوسفمالدوهرزندانوچاهکه،افتادزندانوقتییوسفگویدمی

امکانبمانیمچاهدرونیستتاریکاینقدرزندان،استترسادهحاالزندانوافتیممیزندانبعد،بیرونآییممی

گرسنگیازدهندمیغذامابهداریمزندانبانباالخرهزندانحاال.دهدنمیغذامابهکسی،هستمرگمان

.نگشتتُرُش اصالًرعناگلآنبماندزندانوقتیگویدمیهبل.نیستتاریکهمآنقدر،میریمنمی

هرموقع.نهغمبا،برویدخداسويبهتوانیدمیشاديبالحظهایندرشماکهبرساندرامعنااینخواهدمی

زادآزندانازکهدانستمی،بودشادهمبودامیدوارهمیوسف.شویدمیدورداریدکهبدانید،شویدمیغمگین

.تُرُشرعناگلآننگشتهیچ.رساندمیراحضورهمبازاینجادررعناگل.شودمی

تُرُشموال،وشهای ای،نهچهکزدرودیوارآمدسخنبهتا

وشاهاي که،پرسدمیحضوراینازجهانایندرهرچیزيدرودیوارهمینیادیگرآدمهايیعنیدرودیوارتا

.هستیمکانیزنداندرکهتو؟نیستیتُرُش یچبرايموال

ماازکهانرژيآنبهباشندگانتمامشویممیزندهحضوربهماوقتیگویدمیموالناکههمینطوريکنمیادآوري

حضوربهماکهاستمنتظرجهانوبشناسندراخودشانتوانندمینورآنۀ بوسیلودارنداحتیاجشودمیساطع

؟نیستیتُرُش توچراکهپرسیدندازشگویدمیپس.بشویمزندهعمیق

تُرُشباالرمحتهِلَدَمکیشومسِرکاغرقهاگر:گفت

آید شادي که از میدرد مند بکند رحمت باال یعنی خردي که از آنور،گفت اگر من ذهنی بیاید و مرا نا امید بکند

بمانم ولو اینکه سرکه حمله تُرُش گذارد من نمیآید،میلحظهآید، لحظه به میآرامشی که از آنور،آیدمیآنور

.کند

با ما در زندان هستند؟ ها کی. القائات کسانی که با من در زندان هستند،من ذهنی فکرهاي من ذهنیهاي تُرُشی

. تقریباً همه مردم با ما در زندان ذهن هستند

. توانند برهانندنمیزندان بمانیم و این محکومان ما را از زندانکنند که بیشتر در میو اینها دائماً ما را تحریک

.گوییممیزندانی در ذهن را داریم. کنند که زندانی ما طوالنی بشودمیبلکه سعی
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تُرُشصَهباومیدرشودغرقهکندندیمیوعشقدهممی

پس .شودمیشود هم صحبت منمیندیم من. کندمیدهد و همراهیمیگوید که زندگی به من عشقمیپس

. توانسته با او ندیمی بکندمیشود یوسف از جنس حضور بود، خدامیمعلوم

تا . بینهایت و ابدیت خودتان را در این لحظه حفظ کنید و از جنس این لحظه باشیدندیمی خدا چیه؟ که شما 

توانیم میپس ما هم. شویدمیزمان از او دورروید بهمیآید، همین کهزمانی که در این لحظه هستید با خدا ندیم

باید هوشیاري ما جدا . توانیم یکی بشویمنمیاست، ما با او با جسمعشق یکی شدن با خدا.با او ندیم بشویم

دهد از این میپس عشقاین عشق است، . برود تماماً به او بپیوندد با او یکی بشودها بشود از هم هویت شدگی

.آیدآید، خرد بوجود میآید، آرامش بوجود میفوران شادي بوجود می،و او یکی بشویمحالت که من

و شراب غرقمیمن یعنی ذهن من درتُرُش کند با من بطوري که این میدهد هم صحبتیمیمی گوید عشق

است، آن و صهبا اینمیآب حیات و شادي خصوصیت آنوري است، لطافت و شادي و عشق،و شرابمی.شودمی

شوم فضاي میدهم، منمییعنی من ذهن ام را در این فضاداري قرار. شودمیآید، ذهن غرقچیزي که از آنور می

.و صهبامیشود غرق درمیاین طوري،در برگیرنده ذهن ام

ببینید آیا مثل یوسف براي ما هم امکان دارد . بلی اجازه بدهید چند بیت دوباره از مثنوي بخوانم

1951مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بیت 

ای استتر دایهرمحتِ کُلی، قویای استزاری و گریه، قوی سرمایه

کنیم این از بین برود ما از بینمیدایه ما، لَله ما این من ذهنی است، از آن دست بردار نیستیم براي این که فکر

چیزهاي آفل را ،بد و خوب نکنیم،قضاوت نکنیم،نکنیمما اگر خودمان را مقایسه ! دارد ما رامینگه. رویممی

پس این من .رویممیسازماندهی نکنیم از بینرامان مرکز خودمان قرار ندهیم و بر حسب چیزهاي آفل زندگی

. ذهنی دایه ما است، نیست اینطور

ولی . دانممیاز تو بلدم وکشیم که بهترمیکه به رخ همه. دانم من ذهنی استمیو سرمایه ما هم همین دانش و

و گفتن،زاري و گریه نشان فروتنی و تسلیم است در این لحظهگوید زاري و گریه،می:گویدمییک چیز دیگر

. زندگی احتیاج دارماي و این که من به راهنمایی تو. دانم و طلب استنمی

کردیم من ذهنی سرمایه بسیار قوي است،میمی گوید این سرمایه بسیار قوي است، در حالی که تا حاال ما فکر
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اي است، پس انرژي و خردي که از طرف زندگی آید، قویتر دایهرحمت کُلی یعنی رحمت و بخششی که از آنور می

؟آیدکند یا انرژي و خردي که از من ذهنی ما میمیدر اثر تسلیم به ما میرسد دایه خوبی است؟ که از ما مواظبت

آید، و شوید که نه دایه قویتر رحمت خدا است، لطف خدا است، آبی که از آنور میمیبیت شما متوجهاالن با این 

: گویدمیاالن دارد. شودمیاین با همین پذیرش اتفاق این لحظه جاري

شود گریاناوطفلِآنکیکهتابُوَدجوهبانهمادر،ودایه

گردند تا طفل میکنند اینها دنبال بهانهمیی یک بچه را دارند بزرگگوید هم دایه هم مادر وقتمیزند،میمثال

.شوندمیآید، بلندتا صدایش در می. بدوند به او شیر بدهند. گریه کند تا بدوند

پدیدشیرششودوبنالیدتاآفریدرامشاحاجاتطفل

شود اتفاق این لحظه و چالش اتفاقمیپس معلوم.طفل چالشهاي شما و نیازهاي حقیقی شما را آفریده: می گوید

دانید که او آفریده و االن از او طلب کنید راه حل را، شیر او یعنی شیر خدا و خرد میاین لحظه اگر شما بپذیرید و

توانم ونمیوقتی شما حقیقتاً بگویی که. توانممیعکس من خودم،بنالید. آید، واضح است دیگراو پدید می

آید، وقتی چالش می. گیریم که خیلی تکرار کنیممیاُفتد و داریم یادمیپذیرم که بندرت این اتفاقمیدانم،نمی

گویید که بگذار ببینم خرد زندگی در این لحظه چه چیزي را به من شناساند که تا حاالمیپذیرید ومیشما

. دیدمنمی

داند که این آلودگی از کجا آمده نمیکند ومیگفت خودش را آلوده. بیندنمیامروز صحبت کور کرد گفت این

مال خودم : گویدمیو کسی هم بخواهد یک ماده خوشبو بهش بزند. دهدنمیاست، خودش را از آلودگی تشخیص

! بوده

1954مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بیت 

مهرهاششیرهایِجبوشدتامباشزاریبیا،اُدعُوا:گفت

خدا بیا ولی من ذهنی را حفظ کنی؟ مرا اي ا بخوانید، خوب مرا بخوانید یعنی چی؟ یعنیمی گوید خدا گفته مر

بخوانید در عمل حقیقت بخشیدن به جریان عبور خرد زندگی از شما است، که در این لحظه وقتی اتفاق این لحظه 

خواهی ولو اینکه به زبان نمیراکنی با ستیزه عمالً اومیولی وقتی انکار.خواهیدمیپذیرید عمالً او رامیرا

نمی شود شما به زبان بگویید شما باید متوجه ستیزه و مقاومت خودتان باشید و قضاوت تان، . خواهممیبگویی که
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داند و نه زاريمیخواهم کارهاي مرا درست کند ولی در آن زیر یک من داشته باشید که هممیخدابلی من از

. شودمید و نه تسلیمکنمیکند و نه گریهمی

کسی که زاري. با ذهن تسلیم نشو! زاري مباش یعنی درست تسلیم شوبیهمه اینها نشانگر تسلیم درست است،

این که تسلیم . دارم خوب این که دیگر زاري نیستمیگوید من این را نگهمیدارد،میکند یعنی من را نگهنمی

گوید زندگی منتظر است، ما میدارد: گویدمیمهرش بجوشد، دارد چهتا شیرهاي! این که راه نیست که. نیست

. راه را باز کنیم تا او خردش را جاري کند

. دهممیمربوط به آیه قرآن است که نشان: گفتم مرا بخوانید

.و زاري و گریه را فراموش نکن، تا شیر مهربانی و رحمت حق جوشیدن گیرد. خدا را بخوانید: خداوند فرمود

110، آیه )17(قرآن کریم، سوره اسراء 

ا َما َتْدُعوا َفلَُھ اْألَْسَماُء اْلُحْسَنٰى ۚ َن ۖ أَّیً ْحَمٰ َ أَِو اْدُعوا الرَّ .. .قُِل اْدُعوا هللاَّ

...نیکوهاي هر کدام نام خوانید، او راست نام، بهرحمانناماللّه یا به نامبه بخوانیدبگو که خدا را

. کندمیاشارهدارد به این

صربتوساعتیکاند،مامِغَدرابرشیرافشانوبادویِهُویهُ

خواهند مسائل موالنا را حل میکند، اینها همهمیوزد و ابر شیر افشانمینالیدن باد، باد که به شدت: می گوید

یعنی این اتفاقاتی که. استخددر اینجا باد و ابر مربوط باز هم به شیرافشانی. کنند، تو یک ساعت صبر کن

ذیریم تمام این سر و صداها و تغییرات به خاطر این است که زندگی در فکر ما است، وپنمیاُفتد، که مامی

دوباره برگشتیم به آنجا که شما باید بپذیري و صبر کنی،. خواهد ما را زنده بکند و تو باید یک ساعت صبر کنیمی

تغییرات را آید، ویري و صبر کنی، و ببینی که چه تغییراتی در زندگی تو پدید می، بپذ...بپذیري و صبر کنی،

. بپذیري و ببینی و شناسایی کنی، تمام حواست هم به خودت باشد

1956مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بیت 

؟ایفسیدهچَبرچهپستیاندرین؟ایشنیدهنمکُرزقُماءالسَّفی

خواهد بگوید که روزي ما در آسمان است، خوب اگر روزي ما در آسمان است، میچسفیدن همین چسبیدن است،

کدام روزي؟ این روزي این جهانی نیست، این ! گوید تو نشنیدي که روزیتانمی.باید آسمان را در درون باز کنیم

. شودمیخرد این هوشیاري این عشق در آسمانی است که در سینه ما در درون ما باز
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تی را در مرکزت گذاشتی؟ پسچرااگر شنیديخوبرا نشنیدي می گوید این

اي؟روزي شما در آسمان است؟ پس چرا به این دنیاي پست چسبیده: فرمایدمیاي که حق تعالیمگر نشنیده

و بتدریج . اگر باز نشود روزي شما قطع خواهد شد. پس شما اجازه باید بدهید که آسمان در درون شما باز بشود

وزد و باد نیروي میبارد و بادمیشوید ابر ایزديمیگذرد یعنی وقتی تسلیممیشوید و این آبمیا تسلیمکه شم

شویم و شما در قبل میو ما روز به روز بازتر. دهدمیبه ما نشاندارد جنس ما را. تواند باشدمیآنوري هم

.توانندنمیتوانند؟ نهمیاست، آدمهاي دیگراید که باز کننده آسمانها و بر کننده آسمانها خدا خوانده

22، آیه )51(قرآن کریم، سوره ذاریات 

َماء ِرْزقُُكْم َوَما ُتوَعُدوَن  ﴾٢٢﴿َوفِي السَّ

)22(یداشدهدادهوعدهبدانشماآنچهوشماروزياستآسماندرو

فولسُقعرتاتوگوشکشدمیغولآوازداننومیدیتوترس

کههمانطورخواستیمبارهااینکهبرايهستیمنومید.هستیمنومیدهمماداریمترسهمذهنیمندر،بوخ

:گفت

اندازدشدورهبروسیلتزانسازدشوسیلتمیصورتچههر

ازخیلی.نرسیدیمولی،کردیمکارکلی،فکرۀ بوسیلکردیمعبادتکلیبرویماوسويبهخواستیمفکرۀ بوسیلما

.نرسیماوبهبمیریمترسیممی،بمیریمترسیممی،ترسیممیوبشویمزندهاوبهکههستیمامیدناانهاانسما

دستازراهایمانشدگیهویتهمترسیممی.ترسندمیچیزهااقساموانواعازهستندذهندرکهکسانی

ازرااموالمانترسیممی،بشودشروعمازندگیتاآنهاستدرزندگیکهنرسیماتفاقاتییکبهترسیممی.بدهیم

.بدهیمدستازهویتیمهمآنهاباکهرااشخاصی،بدهیمدست

آدمهابهبیابانهادرغول.استغولاستذهنیمنآواز:گویدمیناامیديوترس.گیردمیراماجلويترساین

آوازاینکهندانیدونبینیدراناامیدیتانوترس،رناظحضوربصورتشمااگرترتیباینبهو.دهدمیغلطآدرس

،ناقصیتو،توانینمیتوگویدمیمابه؟چیهحسابشحرفباشدذهنیمنکهروتُرُش این. ستاروتُرُش همین

ظرمنت،استمادرشبیهخداکهگویدمیاآلنهمینولی.باشیناامیدبایدتو،بترسیبایدتو،نیستیخداالیقتو

وترساینو.حاالتانخواستیمدرستشایدو.گرددمیبهانهدنبال،بدهدشیربهشبرودکندگریهبچهکهاست
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دیگربرویمباشیمناامیدوبترسیمخواهیدمیچقدر.کشدمیپستیقعرتاگیردمیراتوگوشگویدمینومیدي

.جهنمتهته،ذهنیمنتهته

مثنويدر.شویدزندهزندگیبهتوانیدنمیغصهوغموروییتُرُش باشماکهگویدمیمابهغزلتويامروز

خودتزندهآنکهباشداي زندهیکبرايهایتکوششتمام،کنکوششاي زندهبراي:گفتامروزخواندیم

منمال،آمدناامیدي.استذهنیمنمال،آمدترسپس.کنکوششزندگیآنبهمردگیایناز.بودخواهی

.نه؟ترسیدمی؟نهشدناامیدیوسف.استذهنی

1958مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بیت 

رسیدباالازکهدانمینداآنکشیدباالتراکهنداییهر

دردرستشماکهاستموقعینداهاآنازیکی، خوب باالکشدمیراشماواستیوسفندايمثلکهنداییهر

راتو،خردصداي،آیدمیآنورازکهصداییاین،ندااین.کنیدنمیانکاروپذیریدمیرالحظهاینقاتفالحظهاین

منازناامیدينداي،استذهنیمنازترسنداي.کندمیيهوشیارجنسازیعنیکشدمیباال.کشدمیباال

راشماکهچیزيیکنداي،ستاذهنیمنازتوقعاتنداي،استذهنیمنازمقایسهنداي،استذهنی

.استذهنیمنازکندمیخشمگین

موقعهرورسیدمیرانداآنشمالحظهایندرپس،رسدمیزندگیطرفازآنکشدمیباالراشماکهنداییاما

شماودهدمینشانشمابهراشمایقسمتیک.کشدمیراشماداردکه،شنویدمیرانداآن،پذیریدمیرااتفاق

یکشما،دهدمینشانشمابهشناسایییککهنداییهر.دهدمینشانشمابهشناسایییک.اندازیدمیراآن

ازخیلیمثالً،نیستیددیگرآنطوريیاکنیدمیعوضیاکنیدمیحلشیااندازیدمیوبینیدمیراخودتانناجوري

داشتیدسرزدنتوقعداشتیدزدنتلفنتوقع.بکنیدصفرهایتانچهبازراتوقعاتتانتوانستیدبینندگانشما

بگویند،کنندقدردانیشمااز،کنندماچراشماپايودستبیایندکهداشتیداینتوقع،داشتیددادنپولتوقع

سیقدرشناداشتیدشناساییتوقع،رساندیداینجابهکردیدبزرگراماهستیدخوبیمادروپدرچهشماکه

انداختیدرااینها،داشتید

اینکهفهمیدیدبعد،دادندنمیآنهاخواستیدمیشما.شدیدخوشحالترهمخودتان،شدبهترآنهاباتان روابط

اینهابهاصالًفهمیدید.بودندشیطاننداهاي،نبودندخدانداهاينداهااین،بودندتقلبیهاي مونسها،مونس
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یافتنامتدادولی.کندنمیخوشحالحقیقتاًراشما،شمابهشماۀ بچزدنسرکهفهمیدید،شمانداشتیداحتیاجی

.بداندرامنقدربگذارداحتراممنبهبیایدبایداستاش وظیفهکهکردمیمجبورراشما،مادرينقش

رازندگیممن،زندنمینزدندزمیسرزدمنبهآمدامبچه،امزندهاوبهمنخداستمونسممن،نهگوییدمیحاال

بهشعشقبیایداگر.خوشحالمببیندنیاید،خوشحالمببیندمرابیاید.خوشحالمتنهاخوشحالمهمبعدکنممی

بهبازآغوشباکردتلفنهرموقع.زنممیلبخنددهممیبهشعشقبازهمنیاید،زنممیلبخندخندممیدهممی

شناساییهمین.کشیدهباالراشماشناساییاین،کشیدهباالبهراشماپس،شدیدرياینطو.دهممیجوابتلفن

که.استآنورينداياین،کشدمیباالکنیدصفرراتوقعاتتاناگرشما.کشدمیباالهمبازراشماهمسرتاناز

توخواهیمیعشقمنازتو،یخواهمیخردمنازتو،خواهیمیشیرمنازتو،باشداشتهمنازتوقعگویدمی

.الگوستیکیوسف،هستییوسفمثلتو،خواهیمیمونسیمناز

درَدَمردماوکهدانگرگیبانگآوردحرصراتوکهنداییهر

هرچهآنازوبیروندرچیزيیکبهبچسببروتوگویدمیکندمیتشویقحرصبهراتوکه نداییهرپس

رحمهمتوخودبهکه.کردنخواهدرحممردمبهگرگاینکهاستذهنیمنبانگاینکهبدان،بهتربیشتر

.دریدخواهدهمراتو،کردنخواهد

1960مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بیت 

جانوعقلسویِهاستبلندیاینمکانرویازنیستبلندیینا

،استجانوعقلبلندیهايبلندياین،نیستمکانی،نیستجغرافیاییاینگوییممیکهبلندياینگویدمی

ادارهراکائناتتمام،خداذهن،زندگیخرد،جانوعقللحاظبهبوخ.استبلندجانوعقللحاظبهیعنی

گرگمثلاًواقع،کردهبدبختراما،ماذهنیمن.کندادارهتواندنمیراماداردکهعقلیباماذهنیمن.کندمی

.استدریده

،دانندمیعاقلراخودشانوهستندچاهدرودارندکمالوتمامذهنیمنکهکسانیآنبهخودتانبهنهشما

چقدر؟دارندزندگیچقدر؟هستندخالقآیا،کندمیکارجوريچهفکرشاناند،گرفتهمرضجورچندکهببینید

؟خندندمیاًدائمیا؟هستندرويترشآیا؟ریهجوچهخودشانبا؟جوریهچهمردمباشانروابط؟دارندتحرك

.گرفتنیادبرايفقط.ببینیدرااینها؟اندخوينرمنهیاهستندخشمگین؟هستنددرشتیاهستندنرم
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کهخرديبهگفتیمبارهاتوانیممیماو.درجهباالتریندرزندگیعقلودرجهترینپاییندرذهنیمنعقلو

ضررهايوبرداریمدستذهنیمنجزئیعقلاینازکهوقتی.کنیمپیدادسترسی،کندمیدارهاراکائناتتمام

امیدوارآیندهبهراشماچقدرکهایددیده،شمابهکردهچهایددیده،حاالتاایددیدهشماراذهنیمنعقلاین

شروعشویدداربچهشودمیشروعزندگی،کنیدازدواجمثالًزندگیاتفاقاتدرکهگفتشمابهچقدر،کرد

،شودمیشروع،بشويموفقکاردربرويکارسربه دانممیچه،شودمیشروعشوندبزرگها بچهشودمی

شدخرابهممابدنحتی.رفتهدرهممازحماتتمام،کاشتنپوكبادامفرآیندایندرونشدشروعهیچوقت

پائینکهعقلیکردخراباو.شدحیفهمسرمانباهامانبچهباماۀ رابطمازناشوییزندگی.شدتلخمااوقات

.داردرادرجهترین

1292مولوي، دیوان شمس، غزل شمارة 

تُرُشجابداننیستکهمیمَنهتامسترودروحفشاندست

رازندگیيشادجوريیکمگربکنیتوانینمیشادي،کنشاديتو،کنشاديیعنیفشاندستکهگویدمی

وغمگینیوروترشیطریقازکهکندفکرنبایدکسهیچ.استتسلیمطریقازآنوبکنیزندگیتوارد

موفقتواندمیداشتنکینهرنجیدنشدنخشمگینکردنگله،بودنطلبکار،ندارممنبگوییاینکهودردمندي

.میمنهبهشیاريوهرفتنلحاظبهنهجهانایندرنه،داشب

. هستمیمنهاین،شویممیزندهخدابینهایتبهوشویممیجداجهانازماکهموقعییعنی،بهشتیعنییمنهم

.هستبهشتیانمعنیبهمیمنهاصحابیایمیناصحابگویدمیمنظورکه،میمنهگذاشتهرااسمشاینجادر

جاترشی،دهممینشانشمابهرااش آیهاآلنکهمیمنهدرگویدمی،شماستشدنبینهایتهمینبهشتپس

همراشاديو.برویدبایدشاديبا.یکتاییفضايبهبرویدتوانیدنمیکنیدحفظراترشیشمااگریعنی.ندارد

.بگیریدشاديدیگرکسانازبمانیدذهنتويتوانیدنمیاینجا.بگیریدآنورازباید

بیرونازکهاستچیزيخوشی.نیستشادياستخوشی،گیریممیمردمازماکهچیزيآنکهباشدیادمان

خوشیشودمیزیادپولتانمثالً،کنیدخوشیجستجويبیرونازوکنیدحفظراذهنیمنتوانیدمیشما،آیدمی

نایبریممیلذتخوردنازمثالًچیزهايآنتمامدر.استخوشیاین،خندیدمیشماگویندمیلطیفه،آیدمی

خوشی،خوردمیضرردیگرانبهاینکهازذهنیمناینحتیسکسازخوردناز،آیدمیبیرونازاستخوشی
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،آیدمیبیرونازکهاستخوشیاینها،آیدمیخوشیشوندمیورشکستمردماینکهگفتیماآلنبوخ.آیدمی

دستپس.خوردنمیمادردبهکندنمیابسیرراماواستسطحیوزودگذراینها،اینهابهباشیممتکینباید

شادياینباششادببینراموفقیتت،شادباشمثالًجوريکیکننگاهبیرونبهشماکهنیستاینمنظورفشان

تامسترودروحفشاندست.آیدمیتسلیمباهمآنورازبیایدآنورازباید.نیستفشاندندستاین،نیست

.استشدهدرستشاديازفضاآناینکهبراي،نداردوجودترشییکتاییفضايدرنیستترشیآنجاکهمیمنه

آنجاکنیدنگاهواقعهة سورمثالًکه.برایتاندهممینشانراچندتااستقرآنآیاتبهمربوطمیمنه،میمنهاما

.بینیدمیصفحهرويکههمینطورياستآمدهجاچند

موالناچراکهکنیدمیشناساییچیزهاخیلیبشنویدفقطبرایتانخوانممیتندتندرااینها،آنجادرکهگویدمی

گویدمیراهمینهمقرآنآیاببینیماستقدغنترشی:گویدمیداردکهشعريایندراستآوردهراقرآنۀ آی

.گویدنمییا

25، آیه )56(واقعهقرآن کریم، سوره 

﴾٢۵﴿ا َوَال َتأْثِیًما َال َیْسَمُعوَن فِیَھا لَْغوً 

)25(آلودگناهنهوشنوندلغوسخننهآنجادر

.استذهنیمنماللغوسخن،ذهنیمنة بیهودسخننهلحظهایندریکتاییفضايهمیندر؟کجادر

.استشدگیهویتهمطریقازاینکهبراي.استآلودهگناهکندمیذهنیمنکههرکاريو

26، آیه )56(قعهقرآن کریم، سوره وا

﴾26﴿إِلَّا قیلًا سلَاما سلَاما 

)26.(سالم،سالم:سخنیکجز

.آخرتاتسلیمتسلیمتسلیمتسلیمتسلیمتسلیم،داردوجودکاریک،داردوجودسخنیکفقطپس

ولغوسخنوزندمیحرفزندگیوشویدمیزندگیجنسازواًتمامرالحظهایناتفاقپذیریدمیشمایعنی

:گویدمیبعدبله.نداردوجودشمازندگیدرلحظهایندربیهوده

27، آیه )56(قرآن کریم، سوره واقعه

﴾٢٧﴿َوأَْصَحاُب اْلَیِمیِن َما أَْصَحاُب اْلَیِمیِن 

اما اصحاب سعادت، اصحاب سعادت چه حال دارند؟ 
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خودشحاالمیمنه،اصحابهمینهستند،یمیناصحابهمینسعادتاصحابدارندحالچهسعادتاصحاب

:گویدمی

ْخُضوٍد  ﴾٢٨﴿فِي ِسْدٍر مَّ

)28(خاربیسدردرختزیردر

اشارههمموالناوهستهمآسانوهستهمهحقاینکهشویممیزندهحضوربهماوقتیگویدمیداردببینید

زیرشویدمیزندهحضوربهوقتیشماپسانم،خومیشمابرايمنراچندتاشقرآنقسمتهاياینبهاستکرده

.نیستتوشخاريهیچگونه، حضورحالتدرافتدمیماسرسایۀ کهاینیعنی، خاربدونسدردرخت

سایۀ خداکهرسیدخواهیدجاییبهباالخرهباشید،تسلیملحظههراگر.برویدجلوسالمسالمسالمباشمااگر

ازها ناهماهنگیاینکهبرايندارد،وجودناهماهنگیهیچشمازندگیدر.نداردخارهسایاینوافتدمیسرتان

.آمدمیبوجودذهنیمنبیهودة آنحرفهاي

نُضوٍد  ﴾٢٩﴿َوَطْلٍح مَّ

)29(شدهچیدهیکدیگربراش میوهکهموزيدرختو

بودحضوربهشدنزندهوبودحضورکهاشماصلیمنظوراینکهبراي.آوریدمیبوجودباربعدبهاینجاازیعنی

بوجودلحظهبهلحظهکههایی میوه. دادخواهیدمیوهشمااینازپسشما،فکروشماعملباشودمیکوپالژ

،کردیممیعملحضورباشایدمایکبارروزسهقبالً؟ شدمیچیقبالً،شدهچیدههمپهلويخیلییعنی.آیدمی

؟ آوردمیبوجودمیوه؟آوردمیبوجودبارشماعملوشمافکراینکنیدمیعملحضوربالحظهبهلحظهشمااآلن

.استممتدبسیارکه،شماستسربرهماش سایه،شماستحضورهمینموزدرختاینوالبته

ْمُدوٍد  ﴾٣٠﴿َوِظلٍّ مَّ

)30(سایۀ دائمو

، ماسرانداختمیسایهچیزيیکقبالً.شودنمیمنقطع،ودشنمیکمدیگرشماسرازخداوحضورسایۀ اینو

بودهموقتیمابرايآفلهمۀ چیزهايخوشیوسایهکهکنیدنگاهشما.بودموقتیولیبودمصنوعیاش سایه

ْسُكوٍب  ﴾٣١﴿َوَماء مَّ

)31(جاريهموارهآبیو

همیشهلحظهایندرشماوشماعملبهوشماکرفبابشودکوپالژاستحضورکهشمااصلیواساسیمنظوراگر

یاشودمیجاريشمااززندگیآباینباشیدزندگیبهآگاهوباشیدبینهایتوباشیدمستقروباشیدحاضر
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نشینیدمیشماوشودمیجاريشماازعملدرخداگفتم.شودنمیقطعشودمیجاريزندگیخرد؟ شودنمی

چیزهااینبهاشارهموالنا.شودمیجاريکمیاشودمیجاريزیاداآلنکنیدنمیهمقضاوت.هستیدتماشاگرش

.کندمی

﴾٣٢﴿َوَفاِكَھٍة َكثِیَرٍة 

)32(بسیاراي میوهو

شودنمیمنقطعدیگردادنمیوهاینکه،دارندبازآنازراکسنهوگرددمیمنقطعنهکه،دهیدمیمیوهبسیار

باکندمیباردارهمراشماعمل،کندمیخالق،کندمیباردارراشمافکر،آیدمیخردمرتبآنورازهاینکبراي

رادادنشمیوهتوانستهکسی، موالنامثل. بگیردرااینجلويتواندنمیهیچکسوایزديبرکتوایزديعشق

دادنشمیوهازآدم!چیهاندازة کافیبه،دادهمیوهاندازة کافیبه،کهنشده؟ شدهمنقطعآیا؟ بگیردراجلویش

همین،میمنهاصحاباینمقابلدراما.کندمیحیرت

َماِل  َماِل َما أَْصَحاُب الشِّ ﴾۴١﴿َوأَْصَحاُب الشِّ

)41(؟دارندحالچهشقاوتاصحابو، شقاوتاصحاباما 

پوكبادامیا؟بدهیمبارتوانیممیماآیا؟ تدفرسمیبیرونانرژيچهذهنیمن. دارندذهنیمنکهکسانیهمان

؟ کاریممی

﴾۴٢﴿فِي َسُموٍم َوَحِمیٍم 

)42(جوشانندآبوسمومباددر

بردمیبسرآنجادرهوشیاريکه،دردهاستجوششاینجادرجوشانآب،جوشانندآبکهاستمشخصبوخ

خیلیجاهايدرکهبادهاییهمیناستزهرآگینبادهايسموم؟هستیمجوريچهذهنیمندرما، بدوضعبا

صادراز من ذهنی کهانرژيهمانبهکندمیتشبیهرااینواستداغاینقدر،آوردمیخفقانکهکویرمثلگرم

بدننهمابدننه،ماخودنه،داردخوبینموورشدبچۀ مانه. کندنمینموورشدفضاآندرهیچییعنی.شودمی

،رااینهاخوانممیفقطمردمنهمادوستاننهماهمسر

ن َیْحُموٍم  ﴾۴٣﴿َوِظلٍّ مِّ

)43(سیاهدودازاي سایهدر
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کهایمکردهایجادذهندرماکهتاریکیاین، ذهندردردهاستوشدگیهویتهمدود،استمشخصسیاهدود

.کنندمیمحکومرامرضآثارگویممیمردمامروزه.دهدنمیتشخیصمرضاثرازرامرضآدمآنجا:گفتموالنا

. سیاهدوداز؟ اصالًآیدمیکجاازقدرتبهمیلدانیدمیشما،باشیدنداشتهقدرتبهمیلآقاگویندمی

تبآقا،کنیممیمحکومراشماتبماآقابگویند، باشدتبعالئمشازبشودمریضنفریکاینکهمثلدرست

مریضیوروترشیامروز.کنیدمعالجهمرامرضبیایید.دارممنکهاستمرضیایندستتب،نیستمندست

خواندیمبرایتانماهماینجابودکردهاشارهموالنا، البتهکمییکداردآثاريچهکردیممطرحماراذهنیمن

﴾۴۴﴿الَّ َباِرٍد َوَال َكِریٍم 

)44(استخوشنهوسردنه

ونیستخوشایند،نیستخنکهیچ،کندمیصادرذهنیمنکهانرژياینبادهااین، استواضحنیستسرد

اینبهبعداستخوبکهآیدمینظربهزندگیاول.باشیممواظبواقعاًبایدشودمیشکوفاذهنیمنوقتیاولش

.دیمداادامهراکفراینوشدگیهویتهمماکهبینیممیمادهیممیادامهکهترتیب

ُھْم َكاُنوا َقْبلَ َذلَِك ُمْتَرفِیَن  ﴾۴۵﴿إِنَّ

)45(بودندنعمتونازدراینازپیشاینان

وَن َعَلى اْلِحنِث اْلَعِظیِم  ﴾۴۶﴿َوَكاُنوا ُیِصرُّ

)46(ورزیدندمیاصراربزرگگناهانبرو

.نورزیماصرارهنیذمنبهدیگررااینهاخوانیممیداریماگرماکهخواندمرااینهاحاال

1292مولوي، دیوان شمس، غزل شمارة 

تُرُشمُوَفَافضلنَهِلَدکتخورغوطهشکروشهددروکنبس

بسمااگرکهگویدمی. نیستماکاملحضورجزموفَافضلاینوشدهاداتمام،کاملشدهکردهوفایعنیموفَا

زندگیلطافتوعشقوشاديوآرامشدریعنیزندگیشکروعسلدرما، کنیمساکتراذهنمااگر،کنیم

:گفتغزلدرموالناراذهناینخاموشیوکنیمخاموشراذهناینکافیهفقط.خوریممیغوطه

. کنمفکراش بارهدرفردابگذارمرافکراینتوانممیمنبگوییخودتبهبتوانیتوکهساعتیآنبحالخوشا
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کردهپیداسلطهالالهمینشمافکربرشماناظرحضورکهدهدمینشانپسآید،کردهپیداراقدرتنایشمااگر

صندوقیو.نرویدصندوقیبهصندوقیازتوانیدمیشمایحجوتمثیلدر. کنیدبستوانیدمیشماپس.است

. کنممیبررسیراصندوقفرداگذارممیرومنمیصندوقاینتوياآلنمنگوییدمیکردارائهشمابهراخودش

. شمامرکزشودمیآنوچرخیمیدورشهیتوشبروي

و این که بقیه دردها که آنترساندنوآنکردنامیدناوذهنیمنشناساییوآنتکراروغزلابیاتخواندنبا

ین حضور ناظر هستید شما هم. بینید بصورت حضور ناظر مال من ذهنی است و مال شما نیستمیدر ذهن

. شودمیکه حضور ما باشد این کاملیعنی این بخشش که به ما کرده خداموفَافضل.شودمیشناسایی کامل

گذارد، یعنی ما نباید بترسیم که اگر ذهن ما نمیتُرُشموفَا ، که ترا فضلتُرُشموفَافضلنَهِلَدکت یعنی تُرا،

.میریممیخاموش شود ما

این ،کند مثالًمیبراي همین است کسی به ما توهین. میریممیا نباید بترسیم که اگر من ذهنی به صفر برسد مام

داند یا خدائیت مامیخدا. شودنمیخدا که ناراحت. شودنمیموفَا یا حضور ما یا ناظر در ما که ناراحتفضل

شود بوسیلۀ تارهاي صوتی یک نفر ایجادمیچیزي که گفتهداند که هر میداند یا هر کسی از جنس خدا است،می

. گویند، ولی گفتار مردم براي من ذهنی مهم استمیخوبدر تارهاي صوتی یک نفر باري وجود ندارد، .شودمی

یک حرفی همسرتان زده سی سال است یادتان است، رنجیدید فکر نکردید که یک فکر است فقط، ذهن فقط فکر 

شود حاال یامیگوید بعد هم پشیمانمیآید، به زبان یک نفرکند بعد میمیذهن یک فکري تولید. کندمیتولید

. این اثري ندارد. شودنمی

خواهید دفاع کنید، میتان دهید؟ براي این که از من ذهنیمیآیا کسی به شما توهین کند بالفاصله جوابش را

کنیم خدا میهر کسی بخواهد توهین کند به زندگی که البته ما.؟ نهتواند به زندگی به خدا توهین کندمیکسی

کنیم این یک نوع توهین است میدانیم و اتفاق این لحظه را انکارمیگوییممیما همین که. گیردنمیبخودش

. که مانه . کندمیاوست که االن زندگی را به روي ما بازدانیم؟ میدانیم ما؟ یعنی چی مامیچیدیگر، 

یکی منم یکی خدا، این توهین نیست؟ کاري. دانیم پس من ذهنی ما باال آمدمیکنیم یعنیمیوقتی که ما باز

کند، هر لحظه صدامیامتحانرسد، امتداد من رفته آنجا گیر افتاده، و دوبارهنمیمی گوید عقلش. کندنمی

خواهند کمک کنند به میکنندمیابر و باد که دارند هیاهوگفت این. آوردمیدوباره اتفاقات دیگر بوجود. کندمی

.خاموش باش! تو، بس کن



Program # 676گنج حضور676برنامه شماره 

54: صفحه

و . میرينمیت را از کار بینداز، از این صندوق به آن صندوق نرو، در فاصلۀ بین دو تا صندوق بمان نترسمن ذهنی

تو : د فضل موفَا امروز گفتمیرمیآنجا چه شکري است، که اگر تو بس کنی من ذهنی. ببین که چه شیرینی دارد

.بکوش که زنده را در خودت ببینی

زنده یعنی به بینهایت خدا زنده شده به ابدیت خدا زنده شده همین فضلی است که همین هوشیاري است که به 

شویم؟ میروز الست وفا کرده، به روز الست ما یعنی به روز الست چه جوري وفادار

گوییم همان نمیبلی، خوب چرا االن بلیکه تو از جنس منی؟ ما هم گفتیم آري یعنیمی گوید خدا از ما پرسیده 

بلی گفتن محکم معادل همین انکار نکردن چگونگی اتفاق این لحظه است، همین هست . بلی را االن باید بگوییم

یعنی فضل موفَا. یکننمیبینی و انکارمییکی خودش است، یکی اتفاقش است، تو اتفاق را. که است، این لحظه

لش شهد و شکر و شادي و عشق و اصالً کُ. گذاردنمیو ترا تُرُش. شودمیفضلی که وفا کرده بطور کامل آشکار

.زندگی است
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گنج حضور در تلگرامهاي هلینک متن کامل برنام
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