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2445مولوي، دیوان شمس، غزل شمارة 

ايخَمارهخوشکردپرساغريبامداداناز

ايپارهمهشکَرلبی،عرعرقدي،فَرقَدي،چون

اوشستچونطُرّهآنواو،سرمستنرگسآن

ايبیچارهچارههراو،دستدرساغريآنو

عینحورانِبراندریمینازوشمالازچنگ

ايفَوارهچشمه،بریاسمینپرگلشنیدر

بوالعالوعلیجانصال،شیرینساقیاي

ايبارهغمهررغمبرهال،ساغربنهکفبر

فشانمیجوهروگردمیآسمانآفتابچون

ايغَدارهعالمدرخاکیانوتشنگانبر

جنونپنجه،مایه،ايذوفنون،ايوساحراي

ايکارهآنیکیهرماکنون،آمدکارهنگام

انداختمحیاجامهپرداختم،ساغريچون

ايغَرّارهغَرّهباباختممیعجبعشقی

سرگرانبادهبويزانآسمان،برافالکیان

ايفَرّارههرسرمستکنان،سجدهمراماه

جوپنجاهچمنهردرسو،بهسوبادهاَنهار

ايآرهخشمهررغمبرسبو،بشکنزنسنگبر
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رسدمیهستیاکسیررسد،میستیپبهرحمت

ايجرّارهلشکربارسد،میمستیسلطان

درزنیخیمهبهآتشبرکنی،معیشتخیمه،

اينَظّارهسابقاندرکنیبامیسرازگر

شودمیکَژمژلحظههرعمد،وکشتیچومستی

ايارهخّزقُلزمیدرزندمیبرهاموجبر

للَعازجانتهرستاي،عملصاحبايگویممی

ايرسارهدوروزنبیاجلحبسازستیرچون

کشطفلپیرچرخزینرشتُوتلخعالمزین

ايارهماَهمبندههم،خمشهموگوقصههم

نهانساغریکدردادجهانشاهمراگفتا

ايسیارهجانشهردرناگهانبدیدمراخود

آمدندرورفتندرزنومردبربودپنهان

ايارهتّسغیرتازنحمتَمجهانراه

درنهوپیدارخنهنی،نگرخیرهرمعبمچون

ايخارهازمعدنیبی،سربرکردهايچشمهچون

رانگطلرهماندرده،رانکَّشچاشنیاي

ايگهوارهازکشبیرون،مادرانچونبدهشیرم

نرگسانفزايحیرت،ناکساننازوسازاي

ايآوارههرمقصود،رسانزيروراخاكاي
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خسودزدهرکنایمن،سسعهمچونبادهزان

ايفشارهاَدلفکرهر،نفساینکنانندسجده

جومجروحآسایش،جوروحراحِجاماي

اياستارههرریزخون،خورشیدروساقیاي

ناکسانوکسانجان،رسانهادلروزياي

ايوارهناهموهموارسانبِیاغیورکاريتُ

رشَحوشرحشورنده،روصدرصوريفخِنَچون

ايارهبجهرتشریفزرطوقچونتوزنجیر

راعزولمچونعقلوین،رامعقولجانزبردي

ايارهیعتو،علمازراگولماغدکردي

زندمیبکبرومیربر،زندمیشکگردنتا

ايارهکّمنفَبریا،زندمینبکخُعقلبر

زنومردالقانخدرانجمندردرآکنبس

ايارهخّفَخلوتدر،شکنمیصورتوسازمی

شرُروتُنباشدهرگز،خمشوگويسخنگلچون

ايارهیطَچوناوجبر،هشماننددلصدردر
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. از دیوان شمس موالنا شروع می کنم2445با سالم و احوالپرسی برنامه گنج حضور امروز را با غزل 

2445مولوي، دیوان شمس، غزل شمارة 

ايخَمارهخوشکردپرساغريبامداداناز

ايپارهمهشکَرلبی،عرعرقدي،فَرقَدي،چون

گوید که از زمان صبح، که زمان صبح می تواند ابتدي زندگی باشد و براي ما انسانها می تواند از پس موالنا می

یک زن زیباي می فروش ساغري را پر .ن جهان باشد، هر دو درست استهمان لحظه تولدمان و ورودمان به ای

خَماره یعنی زنِ می فروش، و این خَماره نماد زندگی یا ،فروشخَمار یعنی می کرده و منتظر ما است که بخوریم، 

ه ما هوشیارانه که از روزي که ما پا به این جهان گذاشتیم، ساغر شراب زندگی را پر کرده و منتظر است کخداست

و مشخصاتی که موالنا در مورد این خَماره می گوید، یعنی در مورد خدا می گوید، در مورد ما .این ساغر را بخوریم

. هم صادق است

گوید که این می فروش مانند یک ستاره است، ستاره همیشه در حال درخشندگی و در توصیف این می فروش می

باید بیدار بشویم و بیدارانه و ،بمدت بسیار کوتاهی در ذهن مشغول شدیمهوقتی کو ما هم.پخش نور است

یعنی هوشیاري از خودش آگاه . همان هوشیاري بشویم که موقع ورود به این جهان بودیم،هوشیارانه بر گردیم

به عمل اگر ما این کار را انجام ندهیم، این حقیقت نزدیک .بشود و آن موقع مثل یک ستاره خواهیم درخشید

. و این قوه نزدیک به فعل به فعلیت نخواهد رسید. همینطور پوشیده در فضاي یکتایی خواهد ماند

عرعرقدي یعنی سرو قدي و سرو قد بودن معشوق به معنی بینهایتی آن یا بینهایت ریشه دار بودن آن و همانطور 

و از گذشته و آینده جمع شده، در این کسی که در این لحظه مقیم شده. بینهایت ریشه دار بودن ما هم هست

، اگر شماايپارهمهشکَرلبی،عرعرقدي،:گویدبه همین دلیل می.شده استلحظه به بینهایت خدا زنده

شده باشید، دیگر به اتفاقات واکنش نشان نمی دهید و پاسختان به اتفاقات و هوشیارانه به بینهایت خدا زنده

.عیین خواهد شد، نه واکنش من ذهنیچالشها از طریق آن ساقی ت

بارها این موضوع را گفتیم، ،نشان می دهد که خدا دو تا خاصیت دارد یکی بینهایت و یکی ابدیتعرعرقدپس 

ابدیت او یعنی اگاهی از این لحظه ابدي و . می شودهر کسی که به بینهایت او زنده بشود به ابدیت او هم زنده

عبارت دیگر وقتی ما از خواب ذهن بیدار می شویم و بیدار می مانیم، همیشه زندهبه.همین طور آگاه ماندن
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پس کسی که هنوز تو چه جوري از این دام اجل رستی؟: گوید کههمین طور هم که در غزل بعداً می. خواهیم بود

می میرد و مرگ را هم هویت با چیزهاي این جهانی است، چون چیزهاي این جهان آفلند و می میرند با آنها مرتب

. تجربه می کند

در اینصورت شکر لب هم خواهید بود، بشوید پس شما ببینید که آیا می توانید به بینهایت او در این لحظه زنده

شکر لب یعنی وقتی آن ستاره می درخشد بیان شادي می کند، حرفهاي زندگی را می زند، سخنش شیرین است 

: موالنا هم گفته.و همانطور که می دانید. ده می شودبراي اینکه سخنش بوسیله زندگی ز

دلزخیزدترمجانصدهزارانسجلوایماغیرونطقغیر

اش همهلییعنی غیر از حرف زدن و نوشتن و ایماء و اشاره کردن صد هزاران جور برکت از ما بیان می شود و

.مه پاره یعنی بسیار بسیار زیبا. زیبا هم هستین خمارهو اايمه پاره.کننده استاش زندهشیرین است همه

همه این مشخصات که مال خداست، مال ساقی است و از ابتداي صبح شراب را پرکرده و منتظر ما است 

.، خوشبخت هستیمیعنی می فروش خوش اخالق هستیم،ما هم خوش خماره هستیم. مشخصات ما هم هست

ان می دهد که انسان باید چه جوري زندگی کند، و چی ببیند در این جهان، اگر شما در واقع در این غزل موالنا نش

موالنا راجع به . براي همین این غزلها و مثنوي ها را می خوانیم.جور دیگر می بینید باید خودتان را اصالح کنید

ت گرفته صحبت چشمان آن معشوق و زلف آن معشوق و ساغري را هم در دست گرفته و آن ساغري که در دس

:می کند، می گوید

اوشستچونطُرّهآنواو،سرمستنرگسآن

ايبیچارهچارههراو،دستدرساغريآنو

به ببیند، وقتی نگاه می کند به شخصی یا نمی تواند چشمان او مست است و نمی تواند بدي را ببیند، زشتی را 

ی را می بیند، در هر چیزي خدا را می بیند، چشمش مست چیز بیرونی، از عایق من ذهنی عبور می کند و زندگ

است وقتی نگاه می کند در طرف مقابل در کسی که در این لحظه به زندگی زنده.خداست، با نور زندگی می بیند

هست، من ذهنی مرکزش است انسان دیگر من ذهنی را نمی بیند، زندگی را می بیند، کسی که به من ذهنی زنده

اش را تقویت می و من ذهنیقابل می بیند، تنگ نظري و من ذهنی را در شخص می کند محدودیت و وقتی نگاه م

کند، شما کدام یکی هستید؟ آیا چشمان شما سرمست شراب زندگی است؟ 
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مثل ،گیسوي او مثل دام است. می گوید زلف او، طره هم موي پیشانی است، هم گیسو هست، هم زلف است

نگاه کند به تورش می افتد، شما هم مثل قالب ماهیگیري، دام، یعنی هر کسی ، اهیگیريشَست است، مثل تور م

بشوید، ولی چه جور ساغري در دستش گرفته؟ می گوید به تور زلف معشوق افتادید که، می خواهید به او زنده

یچاره کیه؟ بیچاره ما ، باي استبیچارهچارههرشرابی که توي این ساغر است تمام دردهاي ما را چاره می کند،

:انسانها هستیم که بصورت هوشیاري آمدیم به این جهان و ابتدا گفتیم

مان یک فکر است بعد کلمه من را یاد می گیریم، آن هم اسممان را می شنویموقتی کوچولو هستیم اولین بار اسم

یت می شویم و فکر مال من را هم مان هم هواینها را باهم قاطی می کنیم و با فکرهاي من و اسم.یک فکر است

یاد می گیریم و مرتب چیزها را که مهم هستند، پدر و مادرمان و محیط می گوید اینها مهم هستند، به خودمان با 

یعنی یک چیزي جدید می سازیم بنام من ذهنی، این من .فکر مال من اضافه می کنیم، و با آنها همانیده می شویم

یعنی خیلی از انسانها و اکثریت مردم روي زمین از آن به .م فکر می کند و می فهمد کیهذهنی که ما انسانها باشی

همانیده شدند با چیزهاي این جهانی براي اینکه خودشان را بشناسند و نیازهایشان را یاهم هویت شدندبعد که 

. بفهمند فکر می کنند و می فهمند کی هستند

این لعبت است، مثل : پایین می گوید که. ند که تصویر ذهنی استهمیشه با این کار به یک چیزي می رس

هزار جور درد دارد، اول که قطع می کند خودش را از ،و این بیچاره است. عروسک است مثل تصویر ذهنی است

چون قطع می شود . بعد درد ایجاد می کند با دردها هم هویت می شودزندگی از آن ساقی، دیگر می نمی خورد، 

مجبور است خودش را ،ص می کند، چون آن ریشه را از دست می دهد سرو قدي را از دست می دهدحس نق

فکر می کند اگر چیزها را جمع کند و با آنها هم هویت بشود ، حسادت بهش دست می دهد، مقایسه کند

.اش زیادتر می شود، نمی داند که خودش از جنس زندگی استزندگی

می خواهد یک ،وید که یک ساقی است که از آنموقع اینجا ایستاده با این مشخصاتموالنا می خواهد به ما بگ

دیگر فکر نکنید بفهمید کی هستید، . یک پیال شراب به شما بدهد شما بخورید شما بفهمید کی هستید،ساغر

با فکر کردن با فکر کردن خودتان را نشناسید، شما اگر یک روزي . بلکه به طور یقین و عیان بدانید کی هستید

،تنگ نظر است،ن است و من ذهنی دردهاي زیادي دارد، حسود استاین خشمگی،شناختید که من ذهنی دارید

شناختید تازه که چه چیزي ،نهاضطراب دارد، چی را شناختید؟ خودتان را؟،نگران است،احساس خبط دارد

بیچاره ما .زندگی قطع شده بیچاره استنیستید و متوجه می شوید که این من ذهنی با این مشخصات که از
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هستیم، و هزار جور چاره می خواهیم، می گوید این شراب توي این گیالس است و این می فروش خوشگل بدست 

اش فالن است، اش فالن است آن چارهولی من ذهنی می گوید حاال این چاره. گرفته چاره همه دردهاي ما است

نمی داند که همه دردهایش به این دلیل ایجاد شده که از آن می زندگی دور شده، دنبال دواهاي بیرونی می گردد،

. اینهم خواندیم

گی می کنید االن آن ساقی خوشگل این جام شراب را در دست گرفته و منتظر است شما پس اگر شما حس بیچاره

یا خودتان را از شراب ن شراب ن، یا روي معشوق یا روي آتوجهتان را از جهان بردارید و بگذارید روي خودتا

که شما هتا آن شراب را بخورید، منتظربیرونی، توجه و تایید بیرون بکنید، باز کنید، از شیر شیطان باز کنید 

.بخورید

آید، ما فکر می ما نمی خوریم، چرا نمی خوریم؟ براي این که دنبال شراب بیرونی هستیم، شرابی که از اتفاقات می

تمام مسائل ما از این هست که این . گی ما است، نیستر آینده خواهد افتاد و این اتفاق چاره بیچارهکنیم اتفاقی د

من ذهنی براساس جدایی و هم هویت شدگی با چیزها بوجود آمده و به ما هوشیاري جسمی داده، ما فقط با 

از آنها هویت می خواهیم، این . یمحسهایمان و با فکرمان جسمها را می توانیم ببینیم و از آنها زندگی می خواه

شما از کی چاره می خواهید؟ از همسرتان از بچه تان از دوستتان از . کار غلط است، از آنها چاره می خواهیم

.پولتان، از خانه تان، از توجه مردم از تأیید مردم، اینها چاره است؟ نه

: گوید کهحاال به این هم بسنده نمی کند موالنا می

عینحورانِبراندریمینازوشمالازچنگ

ايفَوارهچشمه،بریاسمینپرگلشنیدر

چنگ همان ساز است، شمال یعنی چپ، یمین یعنی راست، اندر بر یعنی در بغلِ حوران عین یعنی حوران حقیقی، 

اي ت، هر قوهحور هم زن زیباي سیاه چشم است و نماد هر برکتی است، هر نیروي خالقی است، هر امکانی اس

گوید که صداي موسیقی از چپ و راست که می. است که زندگی به ما می دهد، و در آن فضاي یکتایی است

اي در گلشنی که پر از یاسمین است و یک فواره،امکانات خالق زندگی می زنند، در کجا می زنند؟ در یک گلستان

و این فواره این لحظه است که از . چشمه درست کردههم آنجا هست که این فواره مدام آب بیرون می ریزد و یک

درون شما می جوشد و آب حیات را می پراکند و یک چشمه درست کرده و این چشمه هم در زندگی مادي شما 
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گلستان درست کرده، شما از چشمه این لحظه اگر بی خبرید که خدا ما را درست کرده براي این نیست که در 

اي، این و یک فوارهبشویم یم، بلکه بیاییم به بینهایت او و ابدیت او در این لحظه زندهگذشته و آینده مسکن کن

که این فواره شادي است، فواره آرامش است، فواره خالقیت است، یک چشمه درست می کند، این چشمه در 

پ و راست زندگی شما گلستان درست می کند، یک گلشنی پر از یاسمین درست می کند و صداي موسیقی از چ

.در دست حوران حقیقی بلند شده

این که .گویدمیدارد این تجسم موالنا از زندگی است خودش این طوري بوده، این وضعیت را تجربه کرده که به ما 

نه به حرف ،ما اینجوري هستیم یا نه، اگر در من ذهنی باشیم نه، ولی اگر به حرف بزرگی مثل موالنا گوش کردیم

تا از آن چیزهاي اضافه شده هویت بگیرند زندگی می گویند هر چه بیشتر بهتر،،ه دائماً می دونداکثریت مردم ک

اند؟ آنهایی که توجه کردند به این چند تا بزرگ که اینها چی می گویند؟ به چی رسیده. آنها را نمی گوییمبگیرند، 

دارم؟ ام و هزار جور بیچاره گیو جواب ما را هم می دهد، چرا من بیچاره

گوید که چاره بیچاره گی تو همین االن یک ساقی خوش اخالق و خوشگل بدست گرفته تو نمی خواهی بگیري می

ما می خواهیم شیر شیطان را بخوریم، پایین توضیح می ایم ما،براي اینکه کج سلیقه.نه: بخوري؟ ما می گوییم

ده که ما در این لحظه زندگی را نمی بینیم، آن ساقی را دهد این عالم غدار و حیله گر است، این عالم یک کاري کر

:گویدحاال می. نمی بینیم چی ببینیم، اتفاق این لحظه را ببینیم

اي ساقی شیرین صال، جان علی و بوالعال

ايبر کف بنه ساغر هال، بر رغم هر غم باره

به همه انسانها، صال یعنی دعوت . مه می دهدبه ه،اي این شراب را می دهد؟ نهحاال آن ساقی فقط به یک عده

که بگیرد با خنده و تبسم عمومی، این ساقی همه را با خوش اخالقی با شیرینی با خوشرویی دعوت می کند هر 

بوالعال یعنی جان تقی و نقی و همه، اینها اسمهاي عام هستند، فرق نمی وعلیو جان همه است، جانمی دهد 

فرق نمی کند به .اش چیه، باورهایش چیهچه رنگی دارد، کجا زندگی می کند، مرام سیاسیکند که چه دینی دارد

.همه را هم دعوت می کند. ه می دهدهم

می گوید تو که این ساغر را در دستت گرفتی و چاره هر بیچاره هست بگذار به کف من، با وجود غمباره بودن من، 

ما که دور هم نشستیم می فهمیم ،یعنی ما االن متوجهیم. ر آگاهی استاین هال هم یک ابزا.ايبر رغم هر غمباره
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غمباره یعنی . اما من غمباره هستم،چاره هر بیچاره گی من استکه خدا ساغر را در دست گرفته و شراب توي آن 

اسممان اول با فکرمدیم به این جهانآانسانی که غم و دردهاي حاصل از من ذهنی جزو مرکزش شده، یعنی ما که 

بافتیم یک چیزي بنام من ذهنی، این طرز دید، براي اینکه دید ،من و مال من هم هویت شدیم و بافتیم بافتیم

. محدودیت داریم، دید هوشیاري جسمی داریم

شما می . گوید یا می فهمید یا می دانید کی هستید، نیازهاي شما را تعیین می کنداین که شما فکر می کنید و می

، عشق نمی دهند، خوبی نمی کنند، آن چیزي که من می خواهم نمی دهند، مردم به من توجه نمی کنندگویید 

با مقدار زیادي نیازهاي روانشناختی ،معنیش چی هست، معنیش این است که من یک من ذهنی کوچولو هستم

اسید، زندگی شما را با تغییر اید، با خدا در تماگر شما فکر کنید که به حضور رسیده. که اینها ارضاء نمی شوند

اتفاقات امتحان می کند، واکنشهاي شما نشان می دهد که شما کی هستید یعنی ما خیلی نمی توانیم خودمان را 

من می گویم من سرو قدم ریشه بینهایت در این لحظه دارم، دو دقیقه دیگر اتفاق می افتد من می . فریب بدهیم

اکنش نشان می دهد من کی هستم،پرم هوا واکنش نشان می دهم، آن و

هستم، ولی ايمن فکر می کنم خیلی آدم آزاده و حضور رسیده. نیست که من فکر می کنم کی هستممهم

نیازهاي شما تعیین می کنند که شما چه جور واکنشی خواهید . نیازهاي شما تعیین می کنند که شما کی هستید

اید، ، پس با چیزها هم هویتشناسید، این فکر راجع به چیزها استداد، وقتی شما فکر می کنید و خودتان را می

به شما، وقتی گیر می دهند آنموقع بفهمید کی دپس از جنس چیزید، پس چیزهاي بیرونی می توانند گیر بدهن

.آنطوریممن من اینطوریم فکر کنید هستید، همین طوري نیایید که 

یک موقع هست این لحظه من . ا غم و دردهاي حاصل از آن جور دیدکلمه غمباره را دارم می گویم، وقتی ما ب

درد ایجاد نمی ،زندگی عمل می کنم فکر می کنم با دید زندگی می بینمحاضرم، ریشه دارم، با هوشیاري زنده

به به سالمتی و همه مشخصات را هم که موالنا گفت من دارم، مثل ستاره نور پخش می کنم،کنم خالق هستم، 

در گلستان زندگی می کنم، یک موقعی نه، نه، من آمدم یی توجه می کنم، شکر لب هستم و فواره روشن است زیبا

آید باال، من متوجه من ذهنی درست کردم، آن جور دید درد ایجاد کرده و با دردها هم هویت شدم دردها می

.امنیستم به دردها واکنش نشان می دهم و غمباره شده

اینهمه غمباره که غم مرکزشان است و براساس غم حرکت می کنند، پاسخ می دهند، نه براساس گوید با وجود می

ما این چیزها را می دانیم، ما االن می دانیم ولی این هال معنیش این است که.کف ما بگذارهتو، تو این ساغر را ب
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، براي همین هست که می گوییم در چه وضعیتی هستیم، این که می دانیم ما ضعف داریم متوجه ضعفمان هستیم

دردي ،هر کسی باید روي خودش کار کند، تمام تمرکزش روي خودش باشد، با این همه ضعفی که بنده دارم مثالً

که در مرکزم هست و واکنش هستم، اتفاقات را می بینم و از این شراب محرومم، من می توانم روي دیگران اثر 

. خودم را ول کنم بروم به کار دیگران دخالت کنم، نه این صالح نیستبگذارم، دیگران را تغییر کنم، کار

اره هستم دیگر خدا باره نیستم، این باره هم معنی بهال نشان این است که من می دانم غمباره هستم، وقتی غم

یت غم مرکزش است از جنس آن است، با غم هم هوغمباره یعنی غم دوست، .اماین است که من از جنس آن شده

بسوي Law of attractionاین غم من مرکزش می برد او را بر اساس قانون جذب ،مهم نیست چی می گوید. است

غم و ایجاد درد بیشتر، شما بگویید که من اینطوریم ولی خدایا این ساغر را به من بده، من مواظبم، من مراقب 

مجال نمی دهم، من می دانم که این ساغر حالم در این لحظه هستم، اگر غم آمد من بهش نگاه می کنم بهش

.غم نمی تواند دردهاي مرا دوا کند، هر چاره من بیچاره غم نیست. دست توست و دست غم نیست

غم چیه؟ شکایت، خشم، حسادت و حس تنگ نظري، روا نداشتن، حس جدایی، حس نقص، حس کم داشتن، 

چرا؟ خدا بینهایت است . کمبود را ایجاد خواهد کرداست این آدم در بیرون حس کمبود مرکزشکسی که کمبود،

دراآلنوبیفشانیم؟نورباید،هستیمستارهماگویدمیخداچرا؟نیستیماوجنسازمگرما؟ما بینهایت نیستیم

فواره؟کو.برکت،آرامششادي،آید؟میچیچشمهایناز،کنیمبایددرستچشمهفوارهیکمثللحظهاین

.واقعدراستدرداست،غمترساست،غمایجادماگیه بیچارة چارکنیممیفکرما.بستیمرافواره

دردواستدردغماست،دردترس.استدرداسمشاینهاۀ هم.گیریممییکیهمبامارااینهاکهبینیدمی

دردهايفقطدرد.داردهموسیعیخیلیمعنیوداردوجودادبیاتیهردر،فرهنگیهردرکهاستايکلمه

ذهنیمندرداریمماکهکمبودحس،استدردنظريتنگ،استدردخشم،استدردحسادت.نیستجسمی

استعدادچقدراستعداد،،زیرزمینیذخایرهمهاینوجودبا.نداریمپولما،مااطراففراوانیهمهاینوجودبا

یا،ماستمرکزازقسمتیغمبارگیوکمبودحساینکهبراي،نداریمجیبیتوپولولی،زیادخیلیما؟داریم

.نیستخداة نماینداستشیطانة نمایند،کندمیهدایتراما،ماستمرکزاصلیقسمت

وهستیمفراوانی،هستیمبینهایتجنسازماکهبفهمیمماراتفاوتشاینکهوغمبارهاینمورددربدهیداجازه

،هستیدوضعیتیهردرشما.گذاردنمیانسانهابینفرقی،صالشیرینساقیاینکه،کنیمبیانبایدرافراوانی

ریزدمیبیرونشماازهرچی، ندارمبگوییدنباید،بشویدخداشبیهتابدهیدقرارمرکزتاندررافراوانیاینباید



Program # 687گنج حضور687برنامه شماره 

12: صفحه

بازهم،هیچیندارمهیچیاالحبدهم؟دارمچیمن،ندارمگوییدمیشما،گرددبرمیچیکهکندمیتعیین

درواقعخواهیدمیشماودهدنمیشمابهدنیاکهراچیزيآن.داریدکهبکنیداینبهتظاهرشما؟بدهمچیزي

عشقاگر،ندهیداحتراماگر،ندهیدتائیداگر،ندهیدتوجهمردمبهشمااگر،ندهیداگرودهیدنمیدنیابهشما

برنمیهیچیرودنمیهیچیاگر،گرددبرمیبرابرشدهرودمیبیرونهرچقدر.تگرفنخواهیدچیزي،ندهید

.گردد

توانیدمیکهاخالقخوش،استشدهشروعحدوديتافراوانیاینزدیدلبخندغریبهیکبهموقعهرشما

ایجادتوانیدجلويیمبکنیدتوانیدنمیلطفیاگر.باشیدتوانیدمیکهنرم،بزنیدتوانیدمیکهلبخند،بشوید

شما.توانیدمیدیگرکهرااین،نگوییدرامردمبدنکنیدانتقادتوانیدمی،نکنیدغیبتتوانیدمی.بگیریدرادرد

.خداستفراوانیمنمرکزیاهستمغمبارهمنبدهیدتشخیصکنیدنگاهخودتانبهباید

2744مولوي، دیوان شمس، غزل شمارة 

چون مشع در این میان هنادیبرخاستتاریکی و غم متام 

هویتهمآنهاباماکهچیزهاییاینکهکنیدمیشناساییشماوقتیکند،میروشنراشماحضورشمعوقتی

میبینازجهلرود،میبینازتماماًغمبارگیوتاریکیشوید،میمئقاخودتانروي،نیستندماجنسازشدیم

میمتوجهشما،شودمیروشنشمع،خوردیدارشرابآناینکهمحضبه، کندمیروشنزندگی،اوراشمع.رود

.خواستیدمیبیرونازرازندگیتابحال،هستیدزندگیجنسازکهشوید

با آن قدحِ وفا که دادی؟اندیشه و غم چه پای دارد

بهوفادار.هستیمزندگیجنسازفهمیممیبخوریممااگرکهاستقدحیدهد،میداردمابهکهقدحیاین

ما ازکههمالستپیمانبه،نداریمدیگرراوفاآناآلنما.شویممی،خداستاستخدائیتکهخودمانجنس

بارهغم،نیستمتوجنسازمننه:گوییممی،کنیممیانکارلحظههر. کنیمنمیوفاما؟منیجنسازتوپرسیده

،غمواندیشهاین،هستمتوجنسازفهمیدموفاقدحاینبا،شدمزندهتوبهمنکهاآلن.دیگراستاینطوري

.رفتهماین،دیگربایستدرویشکهنداردپایی

کهاستایننشانگر،توقعهاياندیشه،اندجنسیکازهردو،غموشدههویتهمهاياندیشهکهبینیدمی

آنهاکهیدنکمیفکر،خودتانرويکنیدجمعاینکهبرايخواهید؟میچیبراي،بیرونازچیزيهیدخوامیشما
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استغماینها،دهیدمینشانواکنش،کنیدمیشکایت،شویدمیخشمگینگیریدنمیوقتیودارندزندگی

.دیگر

از ما سِتَدی به اوستادیو آن عقل که کدخدای غم بود

راکدخدااین،کنددرستغمکهاستاینبرايیعنی،استغمکدخداي،جسمیهوشیاري،ذهنیمنعقلاین

آنهاهویتمهمجهانیاینچیزهايباداریمجسمیهوشیاريکههستیمماکهوضعیاینبایعنی.انداختیکاراز

کهنداریمکارياصالً،بکنیمتوانیممیکارههماینهاآوردنبدستبرايوداریمحرصوکنیمزیادخواهیممیرا

شما،راغمکندمیتوزیعیعنی.استغمکدخداياینواستذهنیمنعقلماکدخداي.گویدمیچیزندگی

میماهم.کندمیتوزیعراغم،ذهنهادهتوي،هستنفریکانگار،باشیدداشتهاینقدرشماباشیدداشتهاینقدر

،گرفتیماازراعقلاین،گرفتیماازراکدخدااین.استبهتر،کدخداآقايبدهیغمنمبهربیشتهرچیگوییم

.استاديباکردمیدرستغمفقطعقلاین

گذاریدمی،پذیریدمیرالحظهایناتفاق،شویدمیموازي،شویدمیتسلیمدوبارهشماشودمیمعلومپس

،شماازبگیرد،کندروانهراغمکدخدايایناستاديبه،استزندگیهمآنهستجهاندراستادیککه،استاد

؟بهتربیشترهرچیگویدمیکهذهنیمنعقلیاغم؟یااستبهتربشودکدخداخدا.شودکدخداخودش

صد گونه درِ طَرَب گشادیشاباش که پای غم ببستی

حالتآنبههمآن،گرفتهدستشکردهپرراشراباینآمدهوقتیی ، زندگباشیمشاد،شادباشیعنیشاباش

،استظریفزناینکهعلتبه . نیستفروشمیمردیعنینیست،خماراینگفتوکردتوصیفموالناکهزیبایی

غمبارگیوجودباگفتگفت دیگر، . داردراحالتآنهمخدابخشد،میداردمادرانهحالتزیباستواستلطیف

. کنیممیزیاداشتباهماار،گذبماکفدرشما. دیگرهستیمطورياینماببخشما

راشاديدرصدتاو،ذهنیمنباتوانیدنمیشما،ببنددراغمپايزندگیبدهاجازهشما،بستیراغمپايپس

استشاديابزاریک،بزنیددستهرکاريبهشماخوردیدراساغرآنکهموقعیازموقعآناز.کندبازشمابراي

چون،دهیدنشانراخودتانخواهیدمیچون،زنیدمیدستکاريهربههستغمکدخدايکهاالنشما،براي

جاهرخداستشاديمرکزشدرکهکسییک.کنیدتزریقراغمخواهیدمی،داریدغماصالچون،داریدحرص

،دهدنمینشانواکنش،هستزندهخدابینهایتبهاستاکنسلحظهایندرکسیهر،ریزدمیراآنرودمی
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او،شناسدنمیغماصالاوهستلحظهاینفواره،استفوارهآبآنکردنجاريبلکه،نیستمهمبرایشاتفاقات

هرفکريهربنابراینپس.بریزدفکريهربه،بریزدکاريهربه،بدهدکسیهربهرازندگیبرکتخواهدمی

جورهزار،داردتوقعشخصآناینکهولو.برایشاستشاديدریچهیک،کندمیبرخوردکسیهرباعملی

شودمیردکههستایکساشعهاینمثل،بیندنمیاودرراذهنیمناالنشخصایناینکهبراي،داردگرفتاري

ایکساشعهذهنیمن. بیندمیرازندگیپشتششودمیردهاآدمذهنیمناز،استآنطوريهمحضورآدم، از

. زنممیتمثیلمنرا این!! هانیستایکساشعهندارد،

درد،هاآدمواکنشتويازهاآدمذهنیمنتويازکهيهوشیاریکیعنی،سانلَبروغنگویدمیاشراقشیخ

آنبا،دهدمینشاننشواکزندگیآنبه.بیندمیرازندگیوشودمیرد،هاآدمشکایت،هاآدمغم،هاآدم

غمبارهاستترکیببدچقدراستذهنیمناینگوییدآیید بنمیشما.بیندنمیراهاآدمظاهرکندمیارتعاش

اینکنیدمیقضاوتموقعهرشما،استمعنیاینبههالآنتو،درغمبارهرا،اینگویدمیکی.کننگاهرا

. شماذهنیمن؟زندمیحرفداردکین،ببیرافالنآدماین،ببینراغمباره

قضاوتخواهدمی،دهدنشانواکنشخواهدمی.کندتقویتراخودشخواهدمی؟زندمیحرفاینطوريچرا

دعوایکخواهدمی،کنددرستقطبخواهدمی،کنددرستدشمنخواهدمی،کندخوبوبدخواهدمی،کند

میحرفیهرکنیدمیبرخوردهرکسباموضوعاینبهآگاهیدشمایعنیهال.کندزیادرادردهایش،بیندازدراه

؟زدکیراحرفاینزدکی؟منزدمراحرفاینچیبرايبگویید،زنید

&&&
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منگویممیوشوممیبلندلحظههر،غرورممستاالنمنگوییدمیشمابخوریدراساغرایناگرشمابله

باموازيوقتیشمابدانیدولی،رانندمیرامنهااینوهستمدردهااینمست. دارمددرهمجورهزارومیدانم

کنیدمیشروعیواشیواش،کنیدمیتمرینراتسلیم،پذیریدمیرالحظهایناتفاقوقتی،شویدمیزندگی

.شکندمیرایکیاینمستیاومستیشویدمیاومستوقتی. خوردنرااوشرابانههوشیار

821مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 

او به شهوت التفاتی کی کند؟مستیِ آن مستیِ این بشکند

یعنیراحرصوراشهوتوراذهنیمنمستی،زندگیشراببهمستی،کندعبورشمااززندگیبگذاریدوقتی

وشکندمیرامستیاین،بشودبیشترزندگیمتابشومهویتهمآنهاباکهرابیرونیچیزهايبهشدیدعالقه

. داریدچارهشما،هااینبهشماکنیدنمیتوجهی

داشتن،خوبخانهکردن،درستراظاهر:کهگویدمیموالنابیتچندایندر. بخوانمسومدفترازبیتچندبله

بهیا،ایستادنمردمتاییددیركرويوکردنجلبزوربهرامردماحترامداشتن،ادعاپوشیدن،خوبلباس

زندگیبهشماهوشبه،کردنخواهدکمکیشمابهکردنجذبیاکردنجلبراهاآنتوجهمختلفهايصورت

. کردنخوادکمکشما

134مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 

هیچ اطلس دست گیرد هوش را؟پوش رابنگر اکنون زنده اطلس

گرانوزیباهايلباساین،اطلساینآیا،پوشیدهقشنگیهايلباسکهبگیرنظردرراايزندهدمآگویدمی

.کندنمیکمکنه؟کندمیکمکلحظهایندراشزندگیمقداروشهوشبهقیمت

کژدمِ غم در دلِ غَمدانِ اودر عذابِ مُنکرست آن جانِ او

همناگواروزشتمیتوانمیرامنکر،اواستانکارعذابدرکهگویدمی.غمداندلوغمکژدمبهکنیدتوجه

قرار،شناسدمیراغمفقطکهاودلدرغمعقربو،اوهستجهانتاییدوزندگیانکارعذابدر،مکنیترجمه

دیدآنکردیم،آغازرادگیزنشدگیهویتهمباماوقتی،چراگفتم.استشدهدرستغمازمرکزشیعنیدارد،

،بینیممیپوستدیدباوقتیحاال،پوستوگوشتباقیواستدیدآدمی.بینیممیجسمراخودمانکه

تاییدمثل،کنیممیپیداشناختیرواننیازهاي،کنیممیپیداهمپوستینیازهاي،بینیممیپوستراخودمان
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نمیزندگیمابهبشوندهمبرآورده،شوندنمیآوردهبرهااینران،دیگازتوقعاتمانمثل،مردمتوجهومردم

زندهخدابهچقدرشما،بگوینددوستتادهیاوبزننددستشمابهمردم،دهندنمیهوشهااینگفت،دهند

. شمازندگیمنظورهوشکند،نمیکمکشماهوشبهاین،ایدشده

نیستمتوجنسازمنخدابهگوییممیلحظههریعنیزندگیانکاروتیمهسزندگیانکاردرهمهتقریباماهمه

می،کنیممیفکرنتیجهدر،کنیممیاستفادهفکرازخودمانشناختبرايلحظههر؟گوییممیجوريچه

،مامرکزدرکندمیدرستغم،کندمیدرستکژدمو،خداستانکاروخودمانانکارکاراینهستیم،کیفهمیم

.استغلطیدید،دیداین

غمتوشکهچیزيیعنیقندانشبیهضمندرغمدان،شودمیغمدان،شودمیشناسغممادلآنازپسو

خواهدباالدردهااینگفتیمچی،گفتیم.باشدطوراینیمخواهنمیما.غمدانهموشناسدمیراغمهم،هست

میشروعو،گیردمیکاربهراشمافکرهايونشیندمیشماسررويسیاهابرمثل،باالآیدمیدردوقتی،آمد

.کردندردآورومنفیفکرهايکند

ترسیدمیوقتی،شویدمیخشمگینوقتی،شویدمینداشتنروادچاروقتیشویدمیحسادتدچاروقتی

کارداردغمداندلاینکهیدباشآگاهوباشیدناظرکامالکنیدنگاههایشچشمبه.استآمدهاینکهبدانید

اختیاردرراشماهايفکرنتوانداوکهاستکافیشمادانستناین،استکافیشمانظارتاین. کندمیراخودش

از طریق فکر کردن شماست که درد ایجاد می کند، تا زمانی که ما درد ایجاد می کنیم، درد پخش می کنیم .بگیرد

گوید غمباره، به خدا آید میبیخودي نیست موالنا می. توانیم خودمان را بشناسیمبه خدا نمی رسیم، و نمیما 

گوید به ساقی می گوید غمباره هستیم ولی االن فهمیدیم میل ما به گرفتن ساغر شما خیلی بیشتر از ایجاد می

شما هم به این دلیل به برنامه نگاه می کنید، .ایمچون شناسایی کرده. غم است

ها او زارِ زاروز درون، ز اندیشه، بر ظاهرش نقش و نگاراز برون

ما راجع به آدم خاصی صحبت نمی کنیم، بیرونش خوب است لباسهایش ، کامال مشخص است دیگر، من ذهنی

ظاهرش پر نقش و . اش بزرگ است فرشهایش عالی است، مقامش هم باالستقشنگ است، آرایش می کند، خانه

اش کرده، عالج دارد این کار بلی پس راجع اما از درون چی؟ درون اندیشه هایش دردآور است، بیچاره. استنگار 

به چی داریم صحبت می کنیم، شما از تسلیم شروع می کنید، شما همه حواستان روي خودتان است، شما ناظر بر 
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وید، اتفاق این لحظه را بدون قید و احوالتان هستید همیشه، این ناظر از جنس زندگی است وقتی تسلیم می ش

به احوالتان نگاه می کنید، یک دفعه خودتان را می بینید، من شرط می پذیرید از جنس حضور ناظر می شوید،

، پر از درد است غمدان است، اندیشه هاي زار زار ذهنیتان را می بینید، می بینید که وضعش خیلی خراب است

. می کند

وقتی ناظر . همین طور ناظر باشید. هم شما هستید هم زندگی، از جنس فکر نیست. گی استاین ناظر از جنس زند

استفاده کنند، ناظر باشید، مخصوصاً ، از اندیشه هاي شماباشید این غمهاي شما نمی توانند روي سر شما بنشینند

هید، می فهمید که مواقعی که یک کسی یک حرف کوچولو می زند شما یک دفعه یک واکنش بزرگ نشان می د

این غمدان این گژدم غم می خواهد یک نیشی بزند، هم به شما هم به دیگران، شما فقط می دانید و حرفی نمی 

شما فکر می کنید دانایی و ناظر بودن کم چیزي . زنید کاري نمی کنید، فقط می دانید، این دانستن عالج کار است

م یک باري حمل می کند، که توي این بار یک دفعه متوجه می است، نه کم چیزي نیست، شبیه این است که آد

این دیگر به تحصیالت احتیاج ندارد، فوراً آن کیسه را .نداردجشود چهارتا سنگ هست، این سنگها را دیگر احتیا

کر می کنم دیگر ف. باز می کند آن چیزهایی را که الزم ندارد بر می دارد می اندازد دور، می گوید با اینها کار ندارم

. می فهمد که من دیگر این را الزم ندارماین را بچه هم 

چون نبات اندیشه و شِکَّر سخنو آن یکی بینی در آن دلقِ کهن

شکرواستشیریناستنباتمثلاش یکی دیگر را می بیند که لباسش کهنه است دلق کهنه دارد اما اندیشه

کهنداردبستگیاینبهبودنفوارهمثل،بودنستارهمثلوزیباییوسخنیشکرشودیممعلومپساستسخن

گلستانراشمازندگیخواهدمیوکندمیپخشاالنداردفوارهبصورتراشاديزندگینداري،چیداريچی

،آنازندادهخواستمرااینین،ااز،ندارمراآن ،ندارمراآن وندارمرااینکهبخوریدرااینغصهشمااینکهکند،

غلطاین،بزرگوکوچکروانشناختینیازجورهزاربا،هستمکوچولوذهنیمنیکمنوندادهخواستمراآن 

.مانیستیماینطوري.است

از،هاآنبهچسبیدیمشدیمهویتهمجهانیاینچیزهايباجهاناینبهرفتیممدیمآکههستیمهوشیاريما

یکهملحظههرونیستیماینهاجنسازمابگوییم،بشویمبیدارهوشیارانهخواهیممیاالن،شدیماهآنجنس

چیکهدانیدمیوخوریدمی،دهدمیشمابهخواهیممیداناییشرابوقتی،نشستهجاآنخوشگلساقی
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تعهداینکهشرطبهکندکارشخودرويکهداردراعقلوداناییاینهمکسیهربکنید،بایدچکار،استاضافی

.بکشدراکافیزحمتبکشد،زحمتاینکهشرطبه،باشدداشته

رابرنامهیکحداقل.نهبیاید،دیگرماهیکبرودبعدبدهدگوشبرنامهاینبهبیایدجلسهنیمکهنباشداینطوري

خودشانبرايبینندگانازبعضیهکشدممتوجهمن،بخواندرااشعاراین،بدهدگوشبارچندینکاملطوربه

آن وقتیو کردنددرستخودشانبرايخصوصیالمثلضربۀ دفترچیکدارندبرمیراشعرهاازهاییقسمت

رااینوآیدمییادشانوباالآیدمیدردشانوقتیترتیباینبه،افتدمییادشانچیزکلی،خوانندمیراتیکه

:کهگویدمی،خواندخواهیمشعريیکاالنمثالًخوانندمی

بیچیزیکوقتیخوببود،نوشتهدوستییکشويمیوفایانبیفدايچون، شويمیوفایانبیفدايچون

شما،وفابیچیزیکبهخوردمیمابهجایییکايصدمهیک،وفاستبیکهدنیامالیک،بیروندروفایی

اینفداي،هستمزندگیجنسازهستموفاباکهراخودممن،شدنخشمگینوکردنگریهبهکنیدمیشروع

.رفتشدتمامنشدکردممواظبتشوم،نمیناراحت،کنمنمیوفابی

راخداجنسابدیتونهایتبیکهطورهمانهستیم،خدامثلوداریمنهایتبیعمقمااینکهمورددرحاال

از،نیستیمهاآنجنساز،نیستیمهماهنگبیرونیهايجنسباما.کندمیتعیینهمراماجنس،کندمیتعیین

هاشدگیهویتهمما،نیستیمدردهایمانمانیستیمبدنمانمانیستیمهیجاناتمانما،نیستیمدردجنس

:گویدمیخوانم،میبیتسهدودانید،میرااینهاشماباشد،چههرنیستیم،باورهایمانما،نیستیم

2868یوان شمس، غزل شماره مولوي، د

خندینظری مجله و بر نَقل و خرب میو تقلید خبندبر ظَنّ، و عَیانتو یقینی

بیرونیچیزهايبهدیگرشمایعنیعیانویقینهستی،عیانوهستییقین،باشیداشتهنهایتبیۀ ریشاگرتو

فکربااالن.شناختیممیراخودمان،کردیممیفکرذهنیمندرقبالًهستم،کیکهنیابد.نداریداحتیاجفکربه

فکرشما،هستیمعینهمماعینحورانگفت،هستیمزندهزندگیبهعیناًیعنیعیانوشناسیمنمیراخودمان

ازنیستالزمشماکندمیفورانراشاديلحظهایندرفوارهکهوقتیخوبخوشبختم؟منبگوییدکنیدنمی

کهکنیدنمیفکرشمابنابراینپسهستید،شاديعینشما،شادیدعیناًنه،یاشادممنببینید،بپرسیدفکرتان

وفکریعنیظنبربنابراین.هستیدعیانویقینطوربه،هستیدخوشبخت،هستیدشادهستید،کیببینید



Program # 687گنج حضور687برنامه شماره 

20: صفحه

ماکهنیستاینتقلیدگویدمیوقتیکنیدمیتوجهذهنی،چیزهروبگیرمیاددیگرانازبروماینکهوتقلید

گرفتیم،یاددیگرانازاینکهبراي ،استتقلیداسمشدانیممیذهناًکهچیهر،کنیمتقلیددیگرانازبگوییم

.استتقلیدیاباالآیدمیجوشدمیفوارهآن مثللحظهایندریازندگی

ازگرفتیم،دیگراناز، مااستتقلیدمتاسفانهاریمدرویشهمتعصبودانیممیماکهچیزهاییآن بیشترو

زندگیکهبینیدمیبرسیدعیانویقینبهاگرشما.خواندیمکههاییکتابازمانجامعهازمادرمانازپدرمان

مااینبراي،نشدهحاالتااستجدیدوبکرفکراینوبکندشما ازخاصیفکریکخواهدمیلحظهایندر

مایعنی،ایزديزندهتوجهیعنینظراش،همهوجملهنظري،اشهمهنظريجنسازتوگویدمیو.دیمشآفریده

عقیدهتو،نظرياشهمه،جهانایندرکنیممیخلقراآن گذاریممیچیهررويکههستیمزندهتوجهآن 

این،کندمیفورانوظهلحایندرشودمیقائمخودشرويکههستیهوشیاريشما،نیستیباورنیستی،

چیه؟حاالببیندبکندفکروفکربهرودنمیهوشیاري

میخبرونقلبهاالنشماولی.کندتوجهتقلیدبه،کندتوجهخبرونقلبهبایدموقعآن ،چیهببیندبکنداگرفکر

شدهچیببینمومحتاجندهمهاینبهشمردمکهخبريحتیآید،میورآنازاالنخبر،شماستدرخبر،دخندی

این،دارمآرامشمن،شادمکهمن،استباززندگیة فواراالنکه گوییدمیشمابرايبشود،خواهدمیچیو

،شودمیبازيشاديدریچهیککنممیفکريهر،هستتویششاديجورهزار،کردمدرستمنکهگلشنی

نقلخواهندمیچیمردم؟بدهدخواهدمیچیمنبهمردمخبر.ریزدمیآن بهمنازشاديکنممیعملیهر

.ندارمکاريخبرونقلبااصالًمن؟کنند

خندیبر ره و ره رو و بر کوچ و سفر میدر حضورِ ابدی شاهد و مشهود تویی

ازهوشیاريیعنی.مشهودهم،هستیشاهدهم،شديزندهاونهایتبیبهوقتیلحظهایندرگویدمی

بهمتکیهوشیاري،نیستقائمجهانرويهوشیارياست،قائمهوشیاريرويهوشیاري،استآگاههوشیاري

اینو،هستیدزندهخدابهشمایعنی.خداستپیشگاهدرشماحضوراینوهستییقینوعینشمانیست،جهان

فقط،بیایدفعلبهقوهازبایدفقط،ستیدههماالنکهشویدمیزندهاوبینهایتبهشما وقتیاست،ابديحضور

فایدهچهخوب،بستیدشماهستجاآناالنفوارهاین.دوبشجاريبگذاريبایدفقط،کنیاستفادهازششماباید

ازشماچراصندوق،آن بهصندوقاینازصندوقآن بهصندوقاینازشمااینکهبرايبستید؟جوريه چدارد،



Program # 687گنج حضور687برنامه شماره 

21: صفحه

ود،شمیچیشدهچیببینمخواهممیاستخبرونقلهمهاینکهبرايروید؟میصندوقآن بهصندوقاین

.گویدمیرابیرونیعللرهیدي؟عللازجوريه چببینمبگومنبهگویدمیغزلدر.ویدگمیچیاتفاقات

وذهنجايآن بهذهنجاياینازکردنکوچبر،استذهنیمنکهراهرو،دهدمینشانذهنکهراهیبنابراین

می کنید که توجهپس؟چیهکارهااینخندي،میتو،وضعیتتغییریعنیذهنی،منۀ وسیلبهکردنسفربر

روم،میراهدارماست،ذهنیمنجوریکاین،مهستخداراهروراه،روراهم،هستروراهکهذهنیمنکارهاي

میدارمکوچکه،نیستخداراهدیگربدهیتوضیحتوکهراهیدهدمیتوضیحراراهاین،رويمیراهچهخوب

کنی؟میکوچجوريه چدنیا،آن بهدنیااینازکجا؟ازکنم

،نزنیحرف،بشويموازيباید،بدهدکوچراتواوباید!کنیمیکوچبلهتو.بکنمراکارآن ،بکنمرااینکارباید

فکراینوقتی.استفکرتادوبین.استصندوقتادوبینفاصلهارهفوکنی،بازرافواره،کنیساکتراذهن

فوارهجاآنکهبنديمیرافکرتادوبینفاصلهوفکریکیآن پريمیوفکریکیآن بهپريمینشدهتمام

وخداستزمانیقسمتهماناینکنیدتوجهراابديحضور،کردنخواهیتجربهراابديحضوردیگرتو،هست

بییعنیهممکانیبلحاظوزمانیلحاظباین،ابديهزندلحظه اینبهشدنزندهیعنی،هستهمماخاصیت

همهبحرایندربحرایندرکهبگوییدلحظهایندرعمقداريریشهوریشهشمابگوییدچه،داريفضانهایت

مادرهمۀ اتفاقاتیعنی،هستهمضافنهایتبیداردریشهنهایتبیکهکسی. استیکیدوهربگنجدچیز

.افتیممیاتفاقماکهنه،افتدمی

خندیبر سر و افسر و بر تاج و کمر میاز میان عدم و حمو برآوردی سر

هوشیاريهمانتوگویدمی،توبراينیستمهمگیري،نمیچیزيبه،کنیمیاشمسخرهیعنیخنديمیاینجا

دوبارهاالن.نبوديجهاناینجنسازیعنیمحوبودي،محووبوديعدمجنسازوبوديهمدآاولازکهبودي

سرهاوفکرهاتمامبربنابراین.هوشیارانهایندفعه،آنبهشديزندهدوباره،شديهوشیاريهمانبهتبدیل

مسخرهاصالًدیگرتوبرايییعن.خنديمییجهاناینبزرگیعالئمتماموسلطنتوتاج،جهانیاینهايبزرگی

.کرديپیدادستزندگیمعدنبهاولدستچرا؟است،

نمیآنجابه،استشاهیعالئمازکمروتاجاینکمر،وپادشاهی،تاجیعنیهمافسرافسر،دنبالهاخیلیالبته

میقرارمامرکزمی شودمهمکهچیزيهرباشدیادمان،استمهمبرایشانچیزهاواتفاقاتولی.برسندخواهند
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،خودتانازبپرسید،اندمهمشمابرايهمهاغمشماست،مرکزاستمهمشمابرايزندگیدرکهچیزيهر.گیرد

میایجادغمچرادارید،دوست،اندازیدنمیچرانیستنداگربله،دیدخواهیداند؟مهممنبرايهاغمبگویید

.نداریددوستاگرکنید؟میقهرچراکنید؟میدعواچراکنید؟

قهرجنسازمرکزشاناینکهبراي،دیگردارنددوستراقهرکنند،میقهرهمباچقدرهاشوهروزن،همسران

اینهمسرمکهبگویدکسیهرخودشان،،خودشانکیست؟مسئولشبیاورد،درآنجاازرااینتواندمیکیاست،

است،خرابشمامرکز،کندمعالجهراشماتواندنمیکسهیچ.کندمیاشتباهآن ،نشومعصبانیمن،نکندراکار

،آوريمیدر آنجاازرافکرتد،گیریمیهدایتدگیریمیقدرت،دگیریمیاطالعاتشماکهآنجاازیعنیمرکز

.استدردازپرمرکزآن ،آوريمیدرآنجاازراواکنشت

استهمینهمعلتیکرهیدي؟چگونهعللازگفت،استسادهخیلیبخو،باشدخودتبهحواستبایدشما

راکنترلممنپس.بکنمخواهممیمنگوییمیشما.نشومعصبانیمننکنیدرااینکارشما،گویممیمن

دروندرفضااینکهبراي.نشومخشمگینمنکنیمیکاريهرشماکهباشمطوريبایدمنشما،رويگذاشتم

.بشودگشودهبایدیاشدههگشودمن

چون سگِ گرسنه هر خلق دهان بگشادست

خندیمیتویی آن شیر که بر جوعِ بَقَر

چههردنبالودوندیدارند مدائماًهمۀ مردمگویدمی،گشودهرادهانشکهگرسنهسگیکمانندشمابله،

گاو،یعنیبقرشود،نمیسیرآدمکهبیمارينهمییعنیهمبقرجوعو.نیستدبشوسیروهستندبهتربیشتر

چرا.شودنمیسیروخوردمیزیادگاومثلکهانسانیوخوردمیزیادگاوکهاینتشبیهوگرسنگییعنیجوع

کمبدهندچههروقتیاستمرکزشدرکمبودحسباورهاي، براي این کهگفتیمامروزهمینشود؟نمیسیر

اینبه، شما االنشدیدقائمخودتانرويوشدیدزندهزنده،زندگیبهکهشماولی. کهنیستیمبشوسیر،است

اینهاگوییدنمی،کنیدنمیتقلید،کنیدنمیرويیپجمعقانونازشما.خندیدمیگونۀ مردمبیمارهايدویدن

.بدومهممندوندمی

استفادهکلمۀ هانآن ازمادستشبودگرفتهراپرساغر،رويزیباساقیآن اینکهبرايما؟شدیماینطوريچرا

رادیگراندیگرگرفتیم،بعهدهراخودمانگیغمبارمسئولیتهستیم،غمبارهفهمیدیموشدیمبیدارکردیم
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ازدهیم،میشفاراخودمانداریمخودمانپس.هستیمخودمانچیزهمهمسئولخودمان،دانیمنمیمسئول

ازکه،کندکمکشمابهبیایدکهباشیدداشتهتوقعنبایدکسهیچازشما.دکنکمکمابهنداریمتوقعهمکسی

شفارااینهاکههم آدمیتنهاوهستیدشما،آوردهبوجودرااینهاکهآدمیتنهابشوید،خالصدردهایتاناین

.هستیدشما،دبدهشفا،کندکاریزندگدادخواهیداجازه،!هادادنخواهیدشماداد،خواهد

،راخودتانعملکیفیت،راخودتانواکنشکیفیت،راخودتاندرونیهوشیاريکیفیتمسئولیتبایدشما

اینجالحظهاینمنبگوییدتوانیدنمیشمابگیرید،بعهدهرالحظهاینفوارهکردنباز،رابودنتانفوارهکیفیت

چیزينوهمچ،دادملماینجامنکنددرستهمگلستاندکندرستچشمهکندبازرافوارة مننفریکنشستم

.کنیدکارسختباید.نیست

عشقیبی،هاخانوادهدردعواهاخانوادهدراختاللوایرانفقطکهنه،همۀ جوامعبودنعشقبیبعلتمتاسفانه

وپدرمنچرابگوییمماهکنیستاینطوري.شودنمیبزرگآلایدهبصورتانسان،دنیاجايهمه،هاخانوادهدر

تلویزیون مثل ، خوب نبودند دیگر، بشر به اندازة کافی پیشرفت نکرده، فرض کنید که صد تانبودندعشقیمادرم

همه یاد می گیرند، همه یاد می گنج حضور به اندازة صد سال در ایران کار کند، آنموقع ایران چه جوري می شود؟ 

دم با دست کثیف غذا می خوردند، حاال صابون که اختراع شده دیگر مردم قبل گیرند، یک موقعی صابون نبود مر

.از غذا خوردن دستشان را می شویند

آید، به شرطی که شما موازي با زندگی اي از آنور میاي، تمیز کنندهاید که یک شویندهشما هم االن فهمیده

کند، می گذارید شراب بدهد به شما، با من ذهنی نمی حمام می کند، می گذاریم ب،آید شما را می شویدباشید، می

بشر هم تا حاال دو تا جنگ بزرگ ایجاد . نمی دانستیم، پدر و مادر ما هم بهتر از این نمی دانستند. شود شست

. کرده می دانست نمی کرد دیگر

نگ بوجود آخر براي چی ج،آیدحال شما فکر کنید جنگ آدم می میرد، زخمی می شود، خرابی بوجود می

چطور ممکن است رهبران جهان بیایند این همه جنگ درست ،بیاوریم؟ شما که یک ذره تنها هستید فکر کنید

کنند و بعد هم از زیر بار مسئولیت در بروند، این همه تصمیمات غلط بگیرند، ایجاد کمبود بکنند، ایجاد ناراحتی 

. ب بوده؟ ولی بهتر از این نمی دانستندبکنند، جنگ کنند بعدش هم بگویند خوب بوده، کجایش خو

باید ما از خردي که بزرگان، بزرگانی منحصر بفردي مثل موالنا، بجا گذاشتند، حاال اینها خدا . االن هم نمی دانند

درست کرده، نابغه بودند، یک موقعی هست که بین گلها شما می بینید یک گل خیلی زیبایی و بزرگ باز شده، 
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ولی این زندگی موالنا .آید، بقیه گلها کوچکنداین را کی درست کرده، شما خیلی خوشتان میخوب ما چه بدانیم

این هم شاهدي . بلی اجازه بدهید این را هم بخوانیم. می سازد، فردوسی می سازد، خوب ما باید استفاده کنیم

.  ن ندارداست است از قرآن، چندین جا قرآن می گوید که هر کسی بترسد و غمگین باشد ایما

62، آیه )10(، سوره یونسقرآن کریم

﴾62﴿أَال إِنَّ أَولیاء اللّه الَ خَوف علَیهِم والَ هم یحزَنُونَ 

) 62(شوند مىغمگین نست ونیکه بر دوستان خدا بیمى یقیناً،! آگاه باشید

در این مورد می توانیم بیاوریم بخوانیم اگر شما دینی هستید، مذهبی هستید، به این آیه و آیه هاي دیگري که

: برگشتیم به غزلمان، می گوید.توجه داشته باشید

فشانگرد و جوهر میچون آفتاب آسمان می

ايبر تشنگان و خاکیان در عالم غَداره

اب پس از آن که گفت با وجود اینکه ما غمباره هستیم ولی می دانیم که غمیاره هستیم، می گوید تو مثل آفت

ما هم . جوهر همین هوشیاري است جوهر پخش کن، به کی؟ به تشنگان و خاکیان.آسمان بگرد و برکت پخش کن

ولی در یک عالمی زندگی .ما باید از آنور جوهر بگیریم، اینور جوهر وجود ندارد.هم خاکی هستیم،تشنه هستیم

ر، با وجود این که این عالم غداره یعنی حیله می کنیم که غدار است، این غداره دارد کوچک می کند براي تسخی

نسبت به چی کوچولو است؟ نسبت به خدا، نسبت به آسمان و نسبت به شما، توجه . گر است ولی کوچولو است

. که با خدا صحبت می کند، پایین خواهد گفت که ما هم این کاره هستیمدارد کنید درست است 

عالم حیله گر چه کار کرده؟ . خماره هستیمآن اي، آن کاره یعنی ما هم هکارآنیکیهرماکنون،آمدکارهنگام

وقتی کوچک بودیم گفتم هم هویت شدیم با چیزهاي این جهانی و شروع کردیم به فکرهاي ،ما بی خبر بودیم

یم هویت دار کردن، از آنموقع به بعد بجاي این که ما بصورت عین و یقین خودمان را بشناسیم، ما فکر می کن

بجاي این که از این لحظه که زندگی و خدا است آگاه بشویم از و بنابراین در این لحظه . خودمان را می شناسیم

به عبارت دیگر در این لحظه ما زندگی .و نمی توانیم از خود این لحظه آگاه بشویم. اتفاق این لحظه آگاه می شویم

یعنی این را به . م، یک بافت ذهنی هستیم، که درد هم داردهستیم، آگاه از زندگی نیستیم، آگاه از یک من هستی

نمایش می گذاریم، در دیگران هم همین را می بینیم، و از من ذهنی دیگران استفاده می کنیم براي تقویت این، 
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نه بابا باید این کوچک بشود، آن یکی می گوید می ! فکر می کنیم این را تقویت کنیم خیلی چیزي خوبی است

آن یک چیز خنده دار می گوید می گویم وا ایستا من خنده دارتر ! می گوییم وا ایستا من بهتر از تو می دانم! دانم

. یعنی من ذهنی را می خواهیم ارائه کنیم.از تو بلدم

چه جوري آیینه است؟ اگر در اثر تغییرات بیرون من ذهنی شما واکنش . توجه کنید که بیرون مثل آیینه است

چیزي می تواند گیر بدهد به شما، شما اگر در بیرون . د، پس مشخص می شود که از جنس آن هستیدنشان می ده

می گوید ما تشنه تو هستیم، یعنی بیدار . دارد شما را نشان می دهد از چه جنسی هستید. از جنس او هستید

ایم، گرچه اصل ما جوهر ایم از جنس جسم شدهشدیم ما به این آگاهی، ما تشنه شراب تو هستیم و خاکی شده

.اصل ما هوشیاري است، این عالم غداره هر لحظه ما را گول می زند، ما را از جنس خودش می کند. است

ولی .عالم غداره ما را فریب داده می گوید تو از جنس منی، از من بخواه، از من زندگی بخواه، به این علت غداره

. ایدکما اینکه االن شما فهمیده. خیلی قویتر از حیله گري این استدانیروي زندگی نیروي این لحظه، اصل شما، خ

می گویی ! اگر پول شما می گوید بیا از من زندگی بخواه، اگر یک کسی می گوید بیا من ترا تایید کنم بزرگ بشوي

را براي شما پس یواش یواش عالم غدار بودنش. توجه بیرونی نمی خواهید شما، بیدار شدید دیگر. من نمی خواهم

.از دست می دهد

اي ساحر و اي ذوفنون، اي مایهء پنجهء جنون

ايهنگام کار آمد کنون، ما هر یکی آن کاره

مایه یا که می گوید . این ساحر، ساحر خوب است، خدا سحر می کند ما را، و پر از فن است، صاحب فن است

، پنجه، جنون هم یعنی دیوانگی یعنی عشق، پس خمیر جنون، پنجه جنون یعنی کارءسرمایه یا مواد اولیه پنجه

بارها گفتیم که اوست که سبب یا اصل ماست که . و ما هم آن هستیم. مایه کار عشقی در جهان خود خداست

.یا در درون خودمان. درون خداست که فکرهاي ما ساخته می شوددر در فضاي یکتایی . سبب دیدن می شود

وم با تو، تو سحر می کنی، االن جهان غدار مرا سحر کرده آن سحر باطل است و قدغن می گوید اگر من موازي بش

سحر باطل و حرام آن است که جهان ما را تا . یکی سحر حالل است یکی حرام است: دو جور سحر داریم.است

نیم شاه را نمی این لحظه بجاي اینکه زندگی را ببینیم فرم را می بینیم، خدا را نمی بیحاال سحر کرده دیگر،

بینیم، 
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تا شناسد شاه را در هر لباسای خواهم که باشد شه شناسدیده

االن دنبال چشمی می گردیم که ما را پوست نبیند، شاه شناس باشد خدا شناس باشد، خدا در این لحظه قیافه 

ولی این لباس را .وا داریماین اتفاق را گرفته، ولی ما اتفاق را می بینیم ازش زندگی می خواهیم باهاش دع

پوشیده، شما این را بپذیر خود شاه را بشناس، ولی اگر بخواهی شاه را بشناسی باید از جنس او بشوي با ذهن نمی 

براي همین می گوید تو می توانی مرا سحر بکنی، تو صاحب فن هستی، تو مایه عمل عشقی . توانی بشناسی

اي که پا به این جهان گذاشتیم تا موقعی که می میریم موقع از لحظه. استهستی، و من می دانم که االن موقع کار

. نباید وقت را تلف کنیم. کار ماست

آن کاره یعنی همان خماره، ما هم از جنس تو هستیم، ما می توانیم ،ايکارهآنیکیهرماکنون،آمدکارهنگام

سمان بدهیم که در آهیم به جمادات بدهیم، و به فرشتگان شراب را بگیریم به انسانهاي دیگر بدهیم به نباتات بد

به فکرهایمان بدهیم، به دردهایمان بدهیم، شفا پیدا کنند، هر چیزي که در این فضا قرار می . پایین می گوید

و . پس فهمیدیم ما هم آن کاره هستیم. گیرد، به این سرمایه یا خمیر مایه جنون و عشق و زیبایی احتیاج دارد

.م کار ما است و صاحب فن و سحر کننده خداست، و اوست که جاري می شود به کار سازندههنگا

چون ساغري پرداختم، جامه حیا انداختم

ايباختم با غَرّهء غَرّارهعشقی عجب می

همین که یک ساغري زدم، خوردم یعنی پرداختم، دیگر لباس خجالت را انداختم، این لباس خجالت در واقع لباس 

. چون ما خودمان را پوسته می بینیم. مبود من ذهنی استحس ک

انچه چشمش دیده است آن دید اوستآدمی دید است باقی گوشت و پوست

در این . ایم، پس فکر می کنیم پوست هستیمایم ما پوست را دیدهایم؟ االن تا حاال؟ ما اصل را ندیدهما چی دیده

! می گویم مگر می شود من به خدا زنده بشوم؟ بابا من کجا خدا کجا،ستپوست که جامه حیاست، جامه خجالت ا

آن موقع خشم . این جامه حیاي من ذهنی عین بی حیایی است. اینها را کی می گوید؟ اینها را من ذهنی می گوید

لس دارد، گرفتاري ایجاد می کند، درد براي مردم ایجاد می کند، گستاخ است می خواهد به صدر به صدر مج

پس جامه کمبود را، عقب کشیدن را، اینکه من الیق کجا حیا داري تو؟... بنشیند، همه جا می گوید من، من، من

حتی .یق زنده شدن به خدا نیستیمخدا نیستم، من الیق نیستم، اصالً این حس کمبود سبب شده که ما بگوییم ال
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بشوند، پس دارند هنوز انتظار ندارند به خدا زندهمن ذهنی،آن کسانی که هفتاد سال است دارند عبادت می کنند

خجالت می کشد فکر می کند این . بشوید پس چی شد وحدت؟ جامه حیا داردزندهشما می خواستید به وحدت

.خجالت خوب است

از دل من رفت بیرون، شروع وقتی ساغر او را خوردم این جامه کمبود انداختم، ، یعنیباختممیعجبعشقی

غَرّهبا عشوه این؟باختممیعجبعشقیعشقبازي با خدا، با او یکی شدم به وحدت رسیدم، به چیبهکردم 

زیبا است ،ما فریب این دنیا را فکر می کنیم عین است، جالب است.اي عشوه گريقشنگ است خوب است، غَرّاره

هر لحظه انکار می کنیم، هر لحظه که ما براي همین. ولی سحر خدا را و جذب خدا را و ذوفنونی آن را قبول نداریم

. نه: داریم به خدا می گوییم،اتفاق این لحظه را می بینیم و زندگی را نمی بینیم، هر لحظه که ما مقاومت می کنیم

که ما را . به من ذهنی می گوییم آري، این غدار بودن و حیله گري من ذهنی است. اري: به جهان می گوییم

. یعنی ما هر لحظه من ذهنی می شویم. می زندبصورت هوشیاري گول

آن . من ذهنی معنوي درست می کنیم. موقع معنویت هم یک من ذهنی را به یک من ذهنی دیگر تبدیل می کنیم

اي دارد یعنی می گوید خدا یک، نه که بگوییم فریب دهنده است، یک عشوه گري است یک عشوه. قبول نیست

. یب او عشقبازي می کردمکه می گوید من با عشوه و فر

،استعیندیگرقدرتدیگر عین است،پولاست، شما عینیت جهان را که این دیگر عین،این چقدر زیباست

.عین است این را بگذارد کنار، و جذب یک عشوه گري خاصی بشود که مردم نمی شناسندنمی دانم توجه مردم

. ان زنده کنیدببینیم شما آن عشق شگفت انگیز را می توانید در خودت

افالکیان بر آسمان، زان بوي باده سرگران

ايماه مرا سجده کنان، سرمست هر فَرّاره

توجهش بر می گردد به خودش و زندگی که این حالت که پیش آمد من آن ساغر را زدم که هر کسی : گوید کهمی

من دیگر زندگی و هویت و خوشبختی از می گویید و از بیرون قطع می شود و شما بند ناف جهان را قطع می کنید

از انسانها شما آن ساغر را توقعات به صفر می رسد از چیزها از اتفاقات. دمها نمی خواهمآجهان نمی خواهم، از 

. قبول نمی کنید چیزي از بیرون، و در نتیجه شما با آن یکی می شوید، یعنی با خدا یکی می شوید. می خورید

و می گوید وقتی من بینهایت شدم آن کسانی که در من . می شویدما به بینهایت آن زندهشچی می شود آنموقع؟
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قرار گرفتند این افالکیان فکرهاي شما هم هستند، دردهاي شما هم هستند، حاال در اینجا فرشتگان هم هستند، 

.همه چیز در شما جا می شود،وقتی شما بینهایت می شویدهر چی در این جهان هست، 

انسان . ماه من، آنجا گفت ستاره، ماه من در آسمان من است. وي این باده همان باده که من خوردم مست شدماز ب

خلقتش یک آسمان وسیع بینهایت است ولی یک ماهی هم دارد که می درخشد، دائماً نور می دهد، برکت می 

که آن انرژي که من دارم و زندگی از تمام موجودات عالم سجده کردند بر من، سجده می کنند، براي این . فرستد

ماه مرا سجده کنان، غیر از شیطان، غیر از . براي شناسایی خودشان،طریق من پخش می کند به آن احتیاج دارند

.من ذهنی

شدید ماه می درخشید، زیبا ،دهشپس اگر وضعیت شما واقعاً اینطوري شده که شما واقعاً آسمان درونتان باز

می دانید که و در ضمنآید یک ساغر تعارف می کنید آنها هم می گیرند یا نمی گیرند،که میشدید، و هر کسی

می دانید من هاي .زندگی را در آنها به ارتعاش در می آورید،همین غمباره هستند از وسط غم مردم رد می شوید

اما هر فرّاره، . هم نمی کندشیطان . باقی مانده باشد به شما سجده نمی کنداگر ذهنی حتی من ذهنی خودتان 

فراره در اینجا هر چیز گذرا، هر چیز آفل، هر فکري، هر هیجانی، هر چیزي که در شما تولید می شود، هر حسی، 

.پنج تا حس ما، اینها فرارند دیگر، اینها هم سر مست شدند

اینبادوبارهاست؟تدرس، دردهاي ما می توانند سر مست بشوند پس معلوم می شود فکرهاي ما حس هاي ما

دیدیدهرموقع.گذراستهرچیزي.بدهیدتشخیصزندگیتاندرراگذراچیزهايشما،داریمکارفرارهیافرار

هرچیزياینکهبرايچرا؟کوچولو،چیزبراي،هستیدغمگینگذراچیزیکبرايکهبدانید،هستیدغمگین

میسجدهبهشهمه،بتابدشماماهاگرکه،شماستماههمینبزرگچیزتنها.کوچولوست،استگذردرحال

،هستیدکارهآنهمشماوکندمیتعارفمابهراساغرایناگر:گویدمیزندگی.گفتممیراهمینببینید. کنند

.هستندوفابیهافراره،هافراره،وفایانبیبخاطرهستیدغمگینوایدنخوردهراساغرهنوزولی

دوستماکهنیستاینمعنیش.هستندوفابیبینیدمیکههرچی،وفاستبیشماجسم،وفاستیبشماپول

میزندهاوباوحدتبهعشقبهیاماهبهوقتیشما،عشقۀ بوسیلولی،نباشیمخوبیمادروپدر،نباشیمخوبی

اولینبراي،هاغریبهدر،همسرتاندرفرزندتاندر،بینیدمیرازندگیوکنیدمیعبورذهنیمنازگفتم،شوید

، می گوییدهستیدکهجاهربه،رسیدمیوضعیتیهربهشما.گذاریدمیوقت،کنیدمیتبسمهاغریبهبهبار

بوخبکنم؟توانممیکارچیکیبهبدهم؟توانممیسرویسیچه؟باشممفیدتوانممیجوريچهاینجامن



Program # 687گنج حضور687برنامه شماره 

29: صفحه

همهکنمنمیکاريهیچمن،کنمنمیکاراصالًمن،باشندمننوکرهمهکنمکارچیاینکهنه.استدستتانساغر

منبدهند،بکنندکارهمهفالن،واینترنت،کردنداختراعرااینهادانمنمیوآبادانیوبرقهمهاینکنند،کار

این،کنیخفهتوانینمیهمراارهفو،کنیخفهتوانینمیراماه،بتابدماهاینباید.نیستزندگیجزواین.بخورم

ولی،برسانمدیگرانبهفایدهکمترینیادیگرانبهمفیديکمترین،بدهمانجامراکارکمترینمنکهعقیده

:گویدمیخواندنمیزندگیقوانینبااین،برسانندمنرابههافایدهۀ همدیگران

338مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 

روی؟از گمانِ بَد، بدان سو میشوییان میوفاچون فدای بی

ازرودنمیزندگیبسوي، شودمیوفایانبیفداياینکهبراي؟استغمدانچرا،استغمداندلشکهکسی

وفابیدانیدمیکه،برودبینازوفاییبیاگر.همآنسرعتبا،داریمحرص،رویممیدنیابسويمابد،گمان

شااهللانا،بدهیددستازدیگرماهیکاستممکن،داریدپولدالرصدمیلیونشما،دیگرتداشنخواهدوفایعنی

ولی،نباشداستممکنکندمیزندگیشماباکسییک،وفاستبیهمهاینها،دیگراستممکنولیندهیدکه

.باوفاستخدا،وفاستبازندگی

زندگی؟نداريمنبهاعتمادآیی؟نمیمنسويبه ،رويمیآنهاسويبه،بريمیبدگمانمنبهچطورگویدمی

بیفدايچون:بگوناراحتیدیديهرموقع،کهگفتممیراهمین.پرسدمیشمااز،گویدمیخدا،گویدمی

کیبهشوي؟میوفایانبیفدايچون،استخوردهراشمادالرپانصدکسییککهفهمیمی؟شويمیوفایان

شماگفت،هستیخداجنسازبینهایتیتوگفته.گویدمیمابهانسانعنوانبه،گویدمییاريهوشبهگوید؟می

در،خداة خمار.هستیاوشبیههمتوگرفتهدستبهصبحدمازراساغراینکهخمارهآنیعنی،هستیدکارهآن

یعنیسوهربهرا؟اینهانوشتهجوريچه.دیگرموالنابهدادهمی،دهدمیمیمابهخودشاول.هستیمماواقع

،بیرونجهاندراستچیزيیکبهراجعهمیشههمفکر،فکريهربه

سویِ من آیی، گمانِ بد بری؟وفایی ها بَریمن ز سهو و بی

منو،ماکنیممیخطاهمیشهذهنیمندر.کنیمیخطاتوکنمنمیخطامنگویدمی،گویدمیشمابهزندگی

توانممیمن،منیجنستو،گویدمیمابهخدا،گویدمیخدانباشمخودمکهتوانممیچطورمن،نیستموفابی

،برگرديهوشیارانهبایدچون،داشتیآزادة ارادچونتوولی.هستمبريوفاییبیازمنپس؟نباشمخودمجنس
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جنسازکهنیستیادت،جسمهاباشديوسمان.شديوفابیرفتی،بشويآگاهخودتبههوشیارانهبایدچون

قضیه؟آنشدچی،بشويآگاهمنبههوشیارانه،جهانبهبرويبودقرارکه،نیستیادتهمماموریتتاصالً،منی

خطامنگویدمیشمابهخدا،کنمنمیخطامن،بشويتسلیم،بشويمنباموازيتواگریعنی،کنمنمیسهومن

کنیمیاعتمادجهانمردمبهکنیمیاعتمادجهانیاینچیزهايبهتوآنموقعبعد.کنیمیداريتو،کنمنمی

کنی؟نمیمنبهکنیمیاعتمادآنهادوستیبه

میادارههمراتو،کندمیادارهراکائناتۀ همکهعقلی،خردهمهاینبا،قدرتهمهاینبا،هستمتوخودمن

جاییبهراتوکه این دارياعتماد،استغمکدخدايکه،عقلاینبهموقعآن؟ندارياتکاعقلاینبهچطور،کند

؟استحرکتیچهاین،منبهندارياعتماد؟نداريتوکلآییمیمنسويوقتیبرساند؟

&&&



Program # 687گنج حضور687برنامه شماره 

31: صفحه

340مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 

شوی در پیشِ مهچون خود، دوتُومیاین گمانِ بد بَر آجنا بَر، که تو

شبیهپیشوآنجارويمیتوکه،ببرآنجابهیعنی،برآنجابربدگماناین،ببرآنجابهرابدگماناینکهویدگمی

ذهنیمنیکپیشرویممیاستجسمجنسازکهذهنیمنبعنوانما.کنیمیتعظیم،شويمیتودو،خودت

خدابه،کنیممیتعظیممقامبه،کنیممیتعظیمخانه،کنیممیتعظیم،پولرویممیما،کنیممیتعظیم،دیگر

توبهآنهاکهنیستیمتوجهچرابري؟نمیآنهابهچرا،ببرآنهابه،نبرمنبهرابدگماناینگویدمی.کنیمنمی

.استمهمیچیز.کنیمیوفایانبیفداياستهوشیاريواستمنجنسازکهراخودتچون.کنندنمیوفا

ماه:گفتدارنداحتیاجشماانرژيبه،وفایانبیوفراره،فرارهبهراجعکنیم؟میصحبتداریمچیهبراجع

شاديوانرژيازسرمستباید،استگذردرکهچیزيهر،ايفرارههر، ايهفرارهرسرمستکنانمراسجده

:فرارهبهراجعبخوانمهمرااین.باشدشماخردو

3697سوم، بیت مولوي، مثنوي، دفتر

از فراقِ او بیندیش آن زمانهرچه از وی شاد گردی در جهان

همان،شویدمیشاد،آدمحتی،بهبهبهگوییدمیکهکنیدمیپیداچیزيشما:چی می گویدکنیدمیتوجه

نمیراقعشجلوياینکنیدمیتوجه.شدخواهیجدااوازکهکنفکرآنموقعیعنی،فراوانازکنفکرموقع

دستتذرهیک،شدخواهمجدااینازمنبگوییموقعهمان،بچسبیچیزيیکبهخواهیمیشماوقتی.گیرد

ازراهویتت،شوينمیهویتهمباهاشکامالً،شودمیاینطوريباشداینطورياینکهجايبه،می شودشل

.زمانآنبیندیشاوفراقاز،جدیدچیزاینبهبدهی،کنینمیزندگی

آخر از وی جَست و مهچون باد شدزآنچه گشتی شاد، بس کس شاد شد

آنازگویدمی،کندتجسمتواندمیذهنکهچیزيهر،داشتنیتعلقهرچیز،دیگرچیزهايومقام،پولبه 

یعنیارهفر،استفرارهچرا؟،جهیدهآنهاازچیزاینسرآخر،نداهشدشادآدمهاخیلی،گشتیشادتوکهچیزي

.استدرستهمبیارزي،بلرزيبهشنبایدشما.استکوچولواستفرارچونولی. گذرا،فرارکوچولويچیزیک

باشدفزونعرشازعاشقدلرويزانارزيهمانکهدانمیلرزيکه میهرچهبر
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وآفلهرچیزو،داريارزشهمانقدرکهبدان،دهیمینشانواکنشکههرچیبهلرزيمیکهچههربهیعنی

کسانیبنابراینپس،استگرفتهدربرراچیزهمهفضا،فضاستاینة اندازعاشقدلبنابراین.استکوچک،گذرا

.بادمثل،جهیدهآنهاازآخرسر،بچسبیخواهیمیاآلنتوکهچیزياینبابودندشادمی گوید کهبودند

آن کو جبهد، از وی تو بِجِهپیش ازاز تو هم جبهد، تو دل بر وی منه

ازاواینکهازقبل،نکنخودتدلراآن.نشوهویتهمباهاشیعنی،منهويبررادلتتو،جهیدخواهدهمتواز

رادستتداريفرصتاآلنهمینتو،بروداواینکهازقبلچسبیديبهشاآلنکههرچیزي.بجهويازتوبجهدتو

.بپراواز،کنباز

رِ باده سو به سو، در هر چمن پنجاه جونهااَ

ايبر سنگ زن بشکن سبو، بر رغم هر خشم آره

بهشدشروعمنماهوبودمغمبارهکهوجويباخوردمراساغرآنمنآمدپیشکهحالتاینکهگویدمی

،شرابیعنیباده.رودمیسوییهربهبادهنهرهايدیدمشد؟چی،شدمخالیفضايبینهایتو،درخشیدن

همچمنهردرو،عملاین،فکراین،فکراین،توآنرودمیایزديبرکتوبادهنهراینکنممیفکريهریعنی

وبادههمهاینکهوجوديباحاال،استجاريبادهجويتاپنجاهمختلفشهايجنبهدرکنممیکاريهریعنی

.ندارم؟دارماحتیاجذهنیمنسبوياینبهمن،آیدمیآنورازبرکت

باباورهاباهاشدگیهویتهماین.بشکنراذهنیمنة کوز،راذهنیمنسبوياین.سبوبشکنزنسنگبر

.خیزدبرمیخشمت،بکنیخواهیمیرااینکاروقتیاینکهوجودبا،هستیخشمارهاینکهوجودبا.بریزرادردها

شما.آوردمیخشمکهکسییعنیخشماره،هستندخشمارهاینهاتو،کنیمینگاهکهکسیهربهاینکهوجودبا

این،نیستنرماینکنتوجهولیعصبانیمردمآن،عصبانیمردمآن،عصبانیمردماینبینیدمیرامردم

خود،استخشماره،شودمیخشمگین،استغلطباورتاینوییگببخواهیتا.نیستعاديخشم،نیستعادي

.هستیمخشمارههمما

کوزهاینتو،باالآیدمیترس،باالآیدمیخشموداردوجودخشمارهتودراینکهوجودبایعنیبررغمگویدمی

قسمتهربهوشودمیجاريبادهنهرهايزندگیطرفاز،بشکنیراکوزه.دیگراستمشخص.بشکنبزنرا

منها.نباشنگرانتوکندمیسیرابراشمازندگیۀ جنبیاة ذرکترینکوچیعنی،هستجوجورپنجاهزندگی
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بهتوپسرود؟میدستتاززندگیکنترلکهگفت.رودمیدستماززندگیکنترل،بدهمدستازراذهنیمن

میمتعظیآنهاپیشوچسبیديودارياعتمادبهشکهچیزهاییهمانبهببررابدگمانتو.ندارياعتمادمن

اینبا،خشمارهاینباکهبدانید،هستیددیدیداگرهستم؟خشمارهمنبگویید،خودتانازکنیدسئوال.کنی

.گیریدمیراایزديشرابنهرهايجلوي،استدردازپر،استآلودگلآبازپرکهاي هکوز

رسدهستی میرسد، اکسیررحمت به پستی می

ايجرّارهرسد، با لشکرسلطان مستی می

نهباشکائناتة درتو:کهگویدمیچینیخردکتابکه،رسدمیسطحترینپائینبهخدارحمتکهگویدمی

نمینشانمقاومتوشودنمیبلندمنبصورتودانمنمیگویدمیلحظهاینکههرکسیبهخدارحمت،کوه

کهنگوییدوبپذیریدرالحظهایناتفاقیعنیکنیدصفررامقاومتلحظهاینشماکنیدمیتوجه.رسدمیدهد

.رودمیهمیشهسطحترینپائینبهرسدمیپستیبهرحمت،شمابهرسدمیزندگیرحمت،دانممی

،شودنمیبلندکهکسیآنرسد؟میکیبه.کندلطفخواهدمیانسانهاۀ همبهداردعمومیدعوتزندگییعنی

بلکه،نیستداناییاینفقطولی.دهدمیاوبهرااشداناییرادانشش.دانممیمنگویدنمیکهکسیآن

وذهنیمناینکهآیدمینظرمانبهیعنینبودیمهستحاالتاما.دهدمیزندگیتوبهاستهستیکیمیاي

.استداشتنوجودجوریکاین،کردنجلبرامردمتوجه،کردنخودنماییودانممیمنگفتنوشدنبلند

خردمندمگویندمیمنبهنفرچندگذارند؟میاحتراممنبهنفرچندببینم؟دارموجوداصالًمنببینمبوخ

کهاستآنداشتنوجود؟اًواقعاستداشتنوجودایناست؟هستیاینبوخ،امحسابیآدم،امدینیام معنوي

یعنیبهتبدیلراشمامساینکهکیمیایی،بشویدزندهاوبینهایتبهشمابشودقائمخودشرويزندگیشمادر

ولی.اوبهشدنزندهیعنیواقعیهستی.واقعیهستیبهکندمیتبدیلراماذهنیمنمسوراماکثیفة کوز

.بشویمپستبایداول

شماگویندیمشمابهزنندمیدرشتیچیزیکیاکنندمیتوهین،کنندمیاعتراضمردموقتیشماشودمی

! کجاشماکجامنرآخمنحیفنگوییدشماشودمی.نشویدخشمگینندهید،نشانواکنششمانداریدسواد

معنیبهاینجادرپستی،نیستتواضعاینها،نیستپستیاینها،باشمداشتهوکارسربایدهاکیبامنببین

راهاانسانکهخداستمستیسلطان،سدرمیمستیسلطان.گویدمیداردخدارحمتاست،صفروجود
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وافتادهانسانیذهندرهآمدحاالکهکردهپیشرفتاي هدرجبههوشیاريیعنی،رسدمیداردکندمیمست

.استمستیسلطاناینو،رااوکندمست،بشودزندهاوبهزندگیوبیایددرذهنشاینازتواندمیانسان

لشکربامستیسلطاناینولی،نیستبیرونیچیزهاينیست،قدرتمستیسلطان،نیستپولمستیسلطان

لشکربا،شدبکُ،بگیردراماخواهدمیاینکهمعنیبهنهشندهکُشنده،کُیعنیجرارآید،میشندهکُوانبوه

بینی،میرااین،شودمیشمازندگیواردهاشناساییازلشکریکیکهببینبشوموازيشما،آیدمیشناسایی

.بردمیبینازوشدکُمیراهمه،شدمهویتهمجاآنشدم،هویتهمجاآن،شدمهویتهماینجا

میکمکهایشبیچارگیتمامبهرسدمیکهاي هبیچارهربهدهدمیشفارادردینادهد،میشفارادرداین

منچجوريیعنیناهمانیدگیآورد،میبوجودناهمانیدگیهمواستشماربی،استانبوههملشگرشکند،

بهشماشکند،میرامستینیااومستیتفگکند،میکمکاونم،بکَچسبیدمبهشکهچیزياینازراهویتم

میفورانچیشد،بازفوارهاگر،شدیدزندهفوارهآنبهحقیقیشاديبهیعنیشدخوبناحالتاینکهمحض

راشماوقتیمردمشویدمیمتوجهندارید،احتیاججهاناینهايخوشیبهشماشاديوزندگیبرکتکند؟

.گویندمیچیاینهاآید،نمیخوشتانشما،کنندمیتأیید

توقعاحترامتوقعخودمان ما،منشدیمتواضعوقتیولی،هستیددانا،دانشمندیدچقدرشماکهگویندمیچی

رااین،ندادیدراآنچرازدید؟دستکمیانزدیددستچرادانید؟نمیرامنقدرچراگوییممی،داریمقدردانی

ازداریدتوقعببینیدشمانیست،تواضعاین،نیستپستیاین! دادمشمابهچیزچقدرمنببینیدمن؟بهندادید

است؟درستاین! ببینرامابدبختی! ببینراماکنیممیزندگیکیباببینیدراماگوییدمیباالرفتید،اطرافتان

لیو،کندکمکشمابهتواندمی،انبوهلشگربارسدمیمستیسلطانندهید،دستازرافرصتکهکنیدتوجه

میجایشسررایغیایعنی،استبسانیغیاوترکاراینگویدمیپایین،کندمیهمردتخُکنیمقاومتاگر

،باشیناهمواراگر،زندگی،استهموارهمآن،باشیموازي،شیباهمواراگرتویعنی،استناهمواروهموارنشاند،

.شودمیناهمواربرایت،باشیناهموارخواهیمیتو

یادشانباشدناهموارزندگیشانخواستندمیخودشانحتماًاستآشفتهزندگیشان،دارندغمکهینکساتمام

زندگیخردازخواهمنمیمنیعنی،گردممیردردسدنبالمنیعنی،منبگوییدشدنبلندخوداصالً.نیست

.کنماستفادهمیهاشدگیهویتهمومیدردهاعقلزاخواهممیمنیعنی،کنماستفاده
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خیمهء معیشت برکنی، آتش به خیمه درزنی

اينَظّارهگر از سر بامی کنی در سابِقان

کهکارهاییآنیعنیمعیشتبزرگ،چادریعنیخیمهاست،ذهنیمنچادر،استذهنیمنهمینمعیشتخیمه

ایننشو،هویتهمکارتبایایاکارتمایهباگویدمی،بکنکارنروتوکهگویدنمی،کنیمانباشتهتاکنیممی

مااززندگیخرد،بشویمزندهزندگیبهمااینکه،درخشدمیکهماهاینکهکنیدتوجهکنیممیصحبتهمه

کارکهکسیآناصالًبکنید،بایدکار! نکنکارگویدنمی.بریزدکاريبهباید،بشودبازماازرهفوااین،بشودبیان

،برودجایییکبایدآب،بشودبازفوارهاگرآخرشماشودنمیبازاشفواره،نداریمهیچیبرایشما،کندنمی

.کهآیدنمیفوارهکهکویر،کندآبیاريراچیزيیکباید

خواهیمیرافوارهاینآقاشودبازفوارهبرسندحضوربهدارنددوستولی،بمانندبیکاردارنددوستاي هعدیک

تالشۀ خیمیعنیمعیشتخیمهاینجاولی،بکاريچیزيیکبایدکنی؟چکارخواهیمیراآبشکنی؟چکار

از،ندانستنروا،داشتنخشمداشتن،لعو،داشتنحرصذهنی،منباانباشتنبرايتالش،ذهنیمنبابقابراي

ضمندر،راخیمهاینسوزاندمیاصالًو،برکنیگویدمیدانیممیرااینهاکردنحسادت،قاپیدنیکیدست

.بزرگچادریعنیخیمه

نجاای،صندوقتادوبینفاصله:گویدمیهاموقعبعضیبام،گویدمیاینجا،بام، یکباالآنبرويلحظهیکاگر

،ببینیباالهمخیلیزمینجوبااليباال،برويبرويکنفرض.چیزهمهۀ جاذبورايیعنی،دنیاستباممعادلبام

بهکههمهاییانسانبه،کنینگاههمذهنیهايمنبهکنینگاهزمینیانبهو،بلهتابدمیهمیشهخورشید

نهایتبیبهلحظهیک،نباشیزندگیجنسازلحظهیکیعنینرويبامسربرتوولی.کنینگاهاند هرسیدحضور

.واقعاًببینیراموالناتوانینمی،نشويزندهاو

آمدندکههاییهوشیاريیعنیسابقانازمنظوراند،هشدزندهازلیهوشیاريبهکههستندکسانیسابقان

بیدارهاشدگیهویتهموذهنخوابازهوشیارانهونیستجهاندرزندگیکهاند هفهمیدوجهاناندرفته

اند هشدزندهخدابینهایتبهاالنبنابراین.بودهخودشانبهحواسشانهمیشهواند هریخترادردهایشاناند هشد

بایداینکاربرايکنینظارهراسابقانۀ بقیببینیراموالناوبشويزندهخدابینهایتلحظهیکتواگرگویدمی

،که خودتۀ خیمبهخنديمیموقعآنبعدببینی،توانیمیموقعآن،باشیعمقنهایتبیباناظر،یباشناظر
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غیبتاینبهزدنصدمهفکربهمومیشپاصبح.هآمدمنسربالستچهاینخدایا،کنممیدارمکاره چمنبابا

راهمه،بینممیذهنیمنراهمه،هخرابروابطمنداردکیفیتزندگیمنیست،زندگیاینبهاصالًحواسم،آن

،خشممازپرنداردکیفیتزندگیم.کنمبرقراررابطهتوانمینمکسهیچبا،بینممیمانعراهمه،بینممیدشمن

بهما،استوضعیچهاینرآخام گذشتههايخبطخبطم،ازپرام،آیندهازاضطرابپر،ترسمازپر،دردمازپر

چیکه،ببینیدیکبارراموالنامقاموارزشاینواقعاًشمااگرببینیمراسابقاناینازیکیراگ.گوییممیخودمان

نهمچوتوانیممیماهکشکرارخدانه؟یاشویممیبیدارنه؟یاخوریممیداریممااشمیازببیند،کردهکار

خانهدرهمزمانبیایداینوبخوانیمرالغزاینماهآمدپیشامکاناینکههستیمراضیبسیار.بخوانیمغزلی

ببیند،شماوبشودپخششما

مورددرچی؟مورددربخوانم،محمودسلطانوایازداستانازپنجمدفترازبیتچندیکبدهیداجازهبله

جمعراخودشامیرانروزیکمحمودسلطاندانیدمی.معیشتخیمهگذاشترااسمشهک،خیمهاینشکستن

گرانبهاییچیزخیلیایندیدوزیر.بشکنرااین:گفتوزیرشبهدادوآوردبیرونگرانبهاییگوهریکوکرد

اینو،خداست،محمودسلطانازموالناتمثیلالبته.نشکستواستسلطانبهخیانتاینشکستنگفتواست

.استذهنیمنگوهر

به،نشکستهماو،گفتحاجبشبهباالخرهو.آیدمیحیفماناومرابشکنذهنیمناینگویدمیمابهخداو

شکستنمیهمهرکس،کردندتقلیدهمدیگرازاینها،کردامتحانرااُمرااینیکییکی،نشکستگفتقاضی

،بودمحمودسلطانغالمایازایاز،بهرسیدباالخرهکنممیخالصهمن.دادمیجایزهیکگفتمیآفرینبهش

توبکنیاي هنظارسابقانبراگرگفتکهداشتیمغزلدروشدهزندهزندگیبهکهستاکسیهمینایازازمنظور

،نشکستندهیچکدام،استگوهرهمینذهنیمنموردایندر.زنیمیآتشبلکه،کنیمیرامعیشتخیمهاین

اینکارهاشازیکیومحمودسلطانبهبودوفاداربسیارایازگفتیموبودآوردهروستاازراایازایاز،بهرسیدبعد

لباسوداشتصندوقییکآنجاواتاقشبهرفتمیروزهرکنیم،تکراردوبارهاستمهمهماینگفتمکهبود

شاهباکهکردمیشناسیقدروبیرونآمدمیوکردمینگاه،استذهنیمنهمینکهراشاروستاییهاي

.پذیرفتهراواشاهاست

چیاینکهبهبشویمآگاهلحظههرشایدیایکبارحداقلروزي،ایمشدهزندهحضوربهمقداريیکاگرهمما

همازپردردازپربودیم،پوشیدهاي هپورپارهلباسچه،بودیمپوشیدهچاروقیچه،داشتیمدردچقدر،بودیم
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به.دادهراروحضلباس،دادهمابهراخوبلباساینوگرفتهخداییعن،گرفتهماازسلطانراهاآنوشدگیهویت

:گفتایازبهکردروحاال،نشکستندراگوهرامیرانشازکدامهیچحالهر

4054مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت 

ارزد بدین تاب و هنرچند میای ایاز اکنون نگویی کین گُهَر

ازدرست.داردفراوانهنرهايوتابدمیکهاینطوريارزدمیچقدرگوهراینبینمببگواالنایازاي هکگویدمی

میافتخارماکه.دانیدمیبهترشماراشیهنرها،داردکههنريوتابشاینباشماذهنیمناینپرسد،میشما

،نیستزرنگمنمثلهیچکس،قاپیدممردمدستاز،آوردمدرپولچقدرکجاهامن،زرنگمچقدرمنکهکنیم

بهراآن داریمدانشی،ایمگرفتهیادچیزيیکمثالًیا.یمدارهنرهزارتا،بخوردتواندنمیرامنپولکسهیچ

.اروالئسهمان پرسدمیایازازکهگویدمی.استاینهنرتابهمهاینها،کشیممیمردمرخ

ردش در شکنگفت اکنون زود خُگفت افزون زانچه تامن گفت من

وبشکناالنهمینکهگفتبهشسلطانوبگویمبتوانممنکهارزدمیآنازبیشترارزدمیخیلیاینگفت

.کنردشخُ

خُرد کردش پیش او بود آن صوابسنگها در آستین بودش، شتاب

شاهحرفاوپیشنکهایبراي،شکستهاسنگآنبازدارگوهرعجلهبا، بودکردهقایمآستینشدرراهاسنگ

مثل،داریدراذهنیمنگوهراینشکستننیرويهمشما،داریدآستیندرراهاسنگهمشماشایدو.بودمهم

.بودآندرستکارایازبراي،بشکنیدبزنیدایاز

4071مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت 

غانزان امیران خاست صد بانگ و فچون شکست او گوهر خاص آن زمان

میخزانهنصفاندازهبهاینبودندگفته،بودندنشکستهکهامیرانآناز لحظهآن،شکستزدراگوهروقتی

منیکیکهدهدمینشان.کرديبودکاريچهاینواي،نالیدنبهکردنشروع،زدندفغانوبانگصد،ارزد

،هنرازپر،استتابناکیگوهریکذهنیمناینکنیممیفکرماهمه،کنندمیاعتراضههمبشکندراشاذهنی

بشکنید،شمابگویدرااینخواهدمیموالنا؟شکسترااینشودمیمگر



Program # 687گنج حضور687برنامه شماره 

38: صفحه

:هاآناالن گویندمیچه،خیزدبرمیفغانوبانگاطرافیانتانۀ بقیاز

هر که این پر نور گوهر را شکستباکی است؟ وا کافرستکین چه بی

مردمۀ بقی،خداپیشبشکندراذهنیشمنیعنی،بشکندراگوهرشکسییکهماالنطانسلپیشهمینطور

معنیش.استکافربشکندرانورپرگوهراینکسیهر:گویدمیچهکنیدتوجه.استکافراینواهللاگویندمی

میفکر،ناسیمشنمیدیگريچیزذهنیمنتقلبیتابناكگوهراینازغیرماکههستاینمعنیشهست؟چی

،شودمیشروعموقعیدینباباکرد،اینبابایدراکارهمه،استایندرهممعنویت،استایندرهمدینکنیم

ازاصلیمنظورآمدید،همینبراياصالً.بشویدزندهخدابهشما،بشکنداینکه،شودمیشروعموقعیمعنویت

.استکافراینگویندمیشکند،بیکیاگرولی،بودهاینجهاناینبهآمدن

در شکسته دُرِّ امر شاه راوآن مجاعت مجله از جَهل و عَما

شکستهراآن،بوددریککهراشاهامرنادانیودانشیبیووکوريکاريمننداازهمهجماعتآنگویدمی

راذهنیمناینبگویدشمابهخدااالن.کردگوشایازفقط،بودندنکردهگوشبشکن،گفتشاهولیبودند،

می؟دارينگهخواهیمینه یابسوزانیخواهیمیبسوزان،راشدگیهویتهمومعیشتخیمهاینبشکن،

را شاهامریابیندازي؟خواهیمیبینداز،رادردهایت،هاشدگیهویتهمازبگیرراهایتهویتبگویدخواهد

.بشکنیخواهیمی

بر چنان خاطر چرا پوشیده شدو وُدمهرۀقیمتی گوهر نتیج

منبلهگفتیمماکهازلیپیمانخدا،جهان،شاه،اصلیشاهازاطاعتمهمابرايشاهامرازاطاعتاینگویدمی

اوحرفبهکردنگوش، اصلیگوهراینوباشیماوجنسازهوشیارانهماخواهدمیهمواالنهستمتوجنساز

بردهاولراهوشیاري،شدیمجداازشکهموقعیهمانازبودهشاههايلطفۀ همایننتیجهکه.استاصلیگوهر

ارتقاء داده به انسان، در انسان لطف کرده در من حیواناز،حیوانبهبردهنباتاز،نباتبهبردهلطفشبا،جمادبه

گیالس شراب پر کرده یک می فروش و االن هر لحظه از بامدادن منتظر دادن، پرورده، ذهنی هم نگهش داشته

می خواهد شما را مثل ماه بدرخشاند، وزیبا خوش اخالق دستش گرفته و صالي عمومی زده و دعوت عمومی زده

این همه لطفی که سلطان . اش این است که شما به حرفش گوش ندهیدمی گوید نتیجه.این همه لطف کرده
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ت نکردند، ما هم امر امر شاه را اطاع،دوستشان داشته بودت رسانده بود، امرا کرده بود به آن مقاماآن محمود به

.شاه را االن اطاعت نمی کنیم

موالنا سئوال می کند، این گوهر قیمتی که پس از این همه دوستی، ود یعنی دوستی، و مهر شاه چرا براي آن 

ما چرا یادمان . به حرف شاه گوش کنندجماعت پوشیده شد، می خواهد بگوید چرا آن امرا به یادشان نیامد که 

، شما می گویید حیف است، این همه لطف کرده، اینهمه یدزندگی، خدا به ما می گوید من ذهنی را بشکن.نمی آید

چطور ما اینقدر بینش نداریم که به حرف او گوش . مهر ورزیده، این همه پرورش داده ما را، هر لحظه نگه داشته

م من ذهنی ما یک گوهر گرانبهایی است این را نباید شکست، به اندازة نصف دنیا ارزش و فکر می کنی؟بدهیم

: و االن ایاز جواب می دهد. دارد

4075مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت 

امرِ شه هبرت به قیمت یا گُهَرای مِهرتانِ نامور: گفت ایاز

نی اي شما، قیمت امر شاه بیشتر است یا این گُهر؟ قیمت یع.ایدکه نشسته،اي بزرگان نامدار، مشهور: ایاز گفت

خیلی امر باش، کن فیکون یعنی همین، ن،بلی امر کُمن ذهنی بیشتر است یا امر شاه؟ شاه امر کرده یا نکرده؟ 

آن چیزي که هستی باش، همان چیزي که از همباش یعنی . وقت است گفته، گفته وقتی رسیدي به آن جهان باش

امر خدا بهتر است به قیمت یا گوهر : توجه کنیدمن ذهنی که باش ندارد اصالً، ! نه من ذهنی باش. باشاول بودي 

. من ذهنی؟ شما جواب بدهید

یا که این نیکو گُهَر؟ هبرِ خداامرِ سلطان بِه بُوَد پیشِ مشا

یا این گوهر من ذهنی؟ ؟زشیعنی به خاطر خدا فکر کنید انصاف بدهید، پیش شما امر شاه جهان بهتر است در ار

. شما فکر کنید

راه نهۀتان غول ست و جادقبلهای نظرتان بر گُهَر بر شاه نه

اي کسانی که نظرتان و توجهتان بر گوهر من ذهنی است به : ایاز به آن جماعت می گوید، موالنا هم به ما می گوید

براي همین ه در دیگران من ذهنی را می بینید، است کچاق و چله کردن آن است به تقویت آن است براي همین

تا این را تقویت ،است دوست دارید از جنس این من ذهنی یا جسم باشید، جسمهاي بیرونی به شما گیر بدهند

. پس این گوهر من ذهنی براي شما مهمتر است.کنید، براي همین خشمگین می شوید، براي همین می رنجید
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همینغول.و قبله تان غول است، دیو است. اما به شاه نیست،به این من ذهنی استبراي همین تمامی توجهتان 

ما،دهدمیعوضیآدرساندهشدگمکهینکسابهگرددمیهابیاباندرکهاستموجوديغولاست،ذهنیمن

راه،برورادرداهربرو:گویدمی،پرسیممیغولازارآدرس،شدیمگمغداره،گفتکهدنیااینبیاباندرهم

.همینهراهراه،همینه،بروراشدگیهویتهم، بروکردنجمع

جلويزندگیشدنتسلیماثردرلحظهایندریکیهستجادهتادو،نیستحقیقتة جادوهستغولتانهقبل

وباشد یذهنمنلحظهبهلحظهماتوجهمرکزیعنیماۀ قبلیکی،راشمادهدمیتغییر،کندمیبازشما

رنجاندن،باشدغیبت،باشدانتقاد،باشندهمدردهااینهاتويباشد،آنعملوباشدآنفکروباشدآندستورات

بدهدتشخیصابیاتاینازکندنگاهبایدخودشبهکسیهر.اینهاستماۀ قبل،باشدچیزهااین،باشدظلم،باشد

.باشدنداشتهکاريدیگرانبهوباشدودشخبهفقطهمحواسشورودمیمسیريچهدرکه

من چو مُشرِک روی نارم با حَجَرنگردامن نظرمن ز شه بر می

نظرم،گردانمبرنمیرارویمخداازجهانشاهازمن:گویدمی.کندمیتشبیهسنگبه یعنیحجربهراذهنیمن

جهاندرچیزيبهو،هستخودمروي،هستلحظهنایرويهمیشهلحظهایندرام زندهتوجه،گردانمنمیبررا

میچیمحمودسلطانلحظههرکهاستاینبهحواسممن:گویدمیایاز.نظرنگردانممیبرشهزمن. رودنمی

آنجاازببینم،هستمزندگیباموازيلحظهاینمنگوییدمیهمشما.استتمثیل!!هااستتمثیلاین!گوید

.استسنگمثلذهنیمنشودمیمعلومپس،کنمنمیسنگبهرارویمکافرانمانندمن.آیدمیدرچی

؟ پرستممیراسنگاین؟کنممیعبادتسنگاینبه؟استسنگاینبهام توجهمنبپرسیدخودتانازشما

دردميهاحرفبهمن؟دهممیگوشسنگاینهايحرفبهمن؟کنممیتقویتکنممیبزرگراسنگاین

؟آیدمیآنطرفازکههاییدستورالعملبههستمموازيیادهممیشگو

برگزیند، پس هند شاهِ مراگُهَر جانی که رنگین سنگ رابی

وکندانتخابراذهنیمنیعنیرارنگینسنگیککهاست،ارزشیبیجانچهآن،استگهريبیجانچه

بافتهذهنیمناینشده،هویتهماجورجوروفکرهايبااینکهبراينگسرنگینچی؟شما!کناربگذاردراشاه

دردهايمادردهايمختلفند،چیزهايبهمربوطفکرهااینوشدهبافتهفکرهاازیعنی،فکرهاستۀ بوسیلشده

خشم،هستجداییحس،هستنقصحس،هستمامرکزدرکمبودحس،گفتم چی هستمادر،مختلفند
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ترسهست،آیندهاضطرابهست،گناهاحساس،هستخبطحسهست،رينظتنگهست،حسادتهست،

نهایتبیبهخواهدمیلحظهایندرشاه.استرنگینسنگ،هسترنگسنگین،هسترنگارنگاینهاهست،

مییادموالناازشما،استآنبههمماحواس،داریمبرنمیدسترنگینسنگاینازما،کندزندهراماخودش

بیروندرچیزياگرو،خودتانرويبگذارید،لحظهاینبهبگذارید،برداریدآنرويازراتانتوجهکهگیرید

بهاستخوبیچیزکهددیدیموقعهرگفتخوندیمقبالًکندجذبراشماتوجهوببردوبکندراشماخواست

.چسبیدنمیکامالًکنیدفکرجداییشبه،کنیدفکرجداییش

آورنده دَنگ کنعقل در رنگعبَتِ گلرنگ کنپشت سوی لُ

است،تصویریکذهنیمناین.عروسکیعنیلعبت،کنذهنیمنبسويپشت،کنجهانبسويپشتگویدمی

کن،آنبهراپشتتگویدمی.استرنگیلعبتاست،لعبتاین،کندمیحرکتهیکه،استذهنیتصویریک

دنیااینوهویتیدهمدنیاباپسبینیدمیراذهنیمنفقطاگردهد،مینشانمابهرادنیاذهنیمناینولی

.کنیدتوجهآورندهرنگبهشمادهدنمیاجازه

کندنگن،کدنگ،خداستآورندهرنگآورنده،رنگدرراعقلکند،مینگاهاوبهکهعقلیآنتو بیا گویدمی

راعقلهمشما.کندنگآورندهرنگدرعقل. نرسدعقلشردیگیعنیکن،اثربی،کنخودبیکنمستیعنی

منآغوشدرذهنیمن.هستمآنمن،ساختهکسییکراذهنیمناینگوییدمیاالنشماآورنده،رنگدر

اسبابایننیستم،بازياسباباینمن،نیستمعروسکاینمن،نیستملعبتاینمننیستم،ذهنیمنمناست،

حتی،سالگیشصتسالگی،هفتاد،بودهکافیزندگیماولسالچند،کنمبازيخواهمنمیدیگرمن.استبازي

چهلزنیک،دیگرکنندمیبازياولسالچندتا هابچهدخترمثالًعروسکبادیدينیست،الزمسالگیبیست

.گیرندمیایرادبهشخوب،کندبازيعروسکباساله

آتش اندر بو و اندر رنگ زنسنگ زناندر آ در جو سبو بر

یعنیجودرآاندر.داشتیمغزلدر،بشکنراخیمهاین،راکوزهاینگفت،استیادتانسبو،بهرسیدیمدوباره

وجوتويبیا،استجاريشمادرونازهستجویییکگفتاینجافوارهگفتآنجا،بشودجاريفوارهاینبگذار

ه چخواهیمیراکوزهاینتو.استجاريآنجاازجوپنجاهچمنهردر،آیدمیورآنازهانهرگفت بشکن،راسبو

آناستیادتان،اعرابیآنمثل،داردارزشآلودگلآباین،هستیمذهنیمنصحرايدرماوقتی،رآخکار



Program # 687گنج حضور687برنامه شماره 

42: صفحه

یکخلیفهبرايگفتند.دانستندمیغنیمترابارانآب،بودندندیدهآببودندنشینصحرازنشوبدويعرب

رااینمردشدقراروریختندشانکوزهتويکردندجمعآلودگلآبیک،استآباینکادوگفتندببریم،کادو

.خالصهبشوددرستزندگیشان،بگیردکادویکاوازتاراارزشباچیزاینبدهدخلیفهبهبغدادببرد

بدويعرباینکند،میقبولهمخداخدا،پیشبریدمییفشکثآبباراذهنیمناینشمایعنیچی؟یعنی

بهوزندگی بغدادبهبرویماگرهمماشودمیمعلومپس،آیدمیدانستندمی،بودندآمادهنگهبانانوبغدادرفت

ازشراکوزهوکردندوبشخوشونشستباهاشخلیفهوتوبردندرااین .منتطرندجاآننگهبانان،خداطرف

ردقصرجلويازدجلهۀ رودخانکهدیدبیرونآمدندمیکهدرآناز.دادندبهشهدایایی، وکادوبعنوانگرفتند

ازکوچکیقسمتایندرتواندمیجوپنجاهلحظهایندرکهفهمیممیوقتیهمماشد،شرمندهخیلی.شودمی

مختلفشعباتو،بشودجارينهريتواندمییکسهراز،بشودجاريتواندمینهرها،بشودجاريمازندگی

.استیناماکارة چاراصالً،کنددرسترااشزندگی

کوزهاینوجودربیا: می گویدمابه،گویدمین،یتابراخواندمهمایازقصهدراالناتفاقاً،شویممیهشرمندما

سنگایازکهطورهمین،داریمراکوزهاینشکستنقدرتماکنمتکراردوبارهبشکن،وبزنسنگراکثیفآب

شکستنکوزهتواناییاینیعنی،بشکنیمبایدراکوزهدیدیمخواببود،دیدهخوابگفتمی،بودکردهقایمراها

کههرکسیدراست،شناساییهايسنگهاسنگاین؟راسنگبیاورمکجاازمنگوییدمیشما.هستمادر

بگوییمروزيو،کندکارمتعهدانهو،کندنمیفرقبزرگانۀ بقییا،موالنابه،برنامهاینبه،کاراینهببدهددل

بعدروي،کنیممیکاربعدمانچهاررويداریمبعدچهارماکهطورهمینکند،کارخودشرويحداقلدوساعت

معنوي،مانروانیۀ عضلباید،کنیممیقويراتنمانوورزشگوییممیکهطورهمینکنیم،کاربایدهممعنوي

واقعدرهاسنگ.دادهمابهخداراسنگششودمیدرستخواهد،میتمرینهماین،کنیمقويهمرامان

ماستشناختهايتوانایی

آتش اندر بو و اندر رنگ زناندر آ در جو سبو بر سنگ زن

چونورنگیکشودمیآن،فکريیکباودشمیهویتهمهوشیاريوقتیدانید که میرنگ،رنگوبو

بنابراینپس.استبوهمهیجاناین،آیدمیبوجودهیجانییکماتنبهآناثرازه،شدهویتهمهوشیاري

درمختلفیهیجاناتکهمختلفهايرنگبهباورهابهیعنی،بوهاوهارنگبههستشدهشرطیکامالًذهناین
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شرطیباباشیم،توانیمنمیشدهشرطیة باشندیکما،بریزیممابایدرااین،کندمیایجادماسیستماین

.زنرنگاندروبوراندآتشگویدمیهمینبرايکنیم،زندگیتوانیمنمیهاشدگی

4083مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت 

عذرجویان گشته زان نِسیان به جانسر فرود انداختند آن مِهرتان

چهفهمیدند؟گوهراینیابودهترمهمشاهامرگفتکههمین،کردنداشتباهیچهکهدادتوضیحایازهکهمین

امرصحبتوقتی،کردیماشتباهیچهشویممیمتوجهمادهدمیتوضیحمابهوقتیهمموالنا.کردنداشتباهی

بهما، ذهنیمنبییاذهنیمنباستیههماالنوبودياولازکهچیزيآن،باشگویدمیکههستباشیاکن

سرشانهاآنگویدمی،کردیماشتباهیچهماکهبینیممیدهدمیتوضیحموالناکهاالن.کنیمنمیگوشحرفش

.کردنداشتباهخیلیفهمیدند،بزرگانآنانداختندپایینرا

گوششاهامربهوبودندکردهکهفلتیغایناز،غفلتفراموشییعنینسیان، جانبهنسیانزانگشهعذرجویان

جوعذردلمانتهازهمماآیاکهببینیمماحاال.شدندجوعذردلهتازوقواتمامبایعنیجانبه،بودندنکرده

خیلینکردیم،اطاعتراباشامرو،داریمراذهنیمنهنوز،استسالمانهفتادکردیم،اشتباهماکه،هستیم

این،استگوهرمابراياینکهبرايگوهر؟گویدمیچرا.شکستیمیبایدراکوزهاینکهگفتهماهباست کهوقت

آفتابآنچونآفتاب،مقابلدراستشمعورنهشبیچراغاین.داریمماکهستاچراغیهانتکهکنیممیفکر

جهلمابهدادهکوريبلکهنکردهروشنرامازندگیۀ هماین شمعولی،داردنوريیکشمعایننکردهطلوع

.دادهنسیانوداده

شدی تا آمسانچو دودی میهماز دلِ هر یک دو صد آه آن زمان

دودلشانازو،کردندبزرگیاشتباهچهبودندنشستهمحمودسلطانخدمتدرکهبزرگانومهترانآنفهمیدند

بلندآسمانبه،استخوبآهاینوآهصددوهممادلازمامیدوارمن،شودمیبلندآسمانبهفغانوآهصد

بشکنیمراکوزهاین،ماداشتیمفرصتاینهمهکردیم،درستدرد،کشیدیمدرداینهمه.کردیماشتباهماکهبشود

غفلتولی،کنیماستفادهزندگیشادية فوارازوزندگیزیباییاززندگیمردازو. بشویمزندهحضوربه

بهآدمکهایناستمثبتپشیمانیاینورفتمیآسمانبهدودمثلفغانوآهاینگویدمیو.اشتنگذ

.بشودمبدلکوششبهبشودمبدلکاربهاینکهشرطبهاستمثبتکنداعترافاشتباهش
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که ز صَدرم این خَسان را دور کنکرد اشارت شه به جَلّاد کهن

ازراخساناینکه،کرداشارهکارکهنهجالدبهگفت،بودشناختهخوباراینهامحمودسلطانبوخخیلی

فرداآیابیدارياین،کندمیاشارهچیزيیکبهموالناببینیدکن،دورمنوحدتاز،منقربمقاماز،منپهلوي

اینها،باشددنیاهمیندتوانمیکهنجالدبکنید،راکارهاهمانبرویدخواهیدمیفردایاکردخواهدکارشمادر

خواهندمیراقبلیکارهايهمان.نشدندبیداروزنه،کنندهبیدارۀ قصاینشنیدنوجودبااینها،پرستنددنیا

.بدهندانجامراقبلیکارهايبروندکردشانروانهپس،بدهندانجام

یککهفهمیممی،رویمنمیخواببهدیگروشویممیبیدارماقصهاینازوغزلاینازیاداردراهتادویعنی

،بشکندراکوزهاینلحظههرخواستهمیزندگیاینکه،داشتیمنگهراذهنیمناینماداریمدردزیاديمقدار

ولی.داشتیمنگهراکوزهاینهمبازبخوابیمتوانستیمنمیماکهشدزیادآنقدردردهامانمارسیدیمبجايحتی

وجستهکهاینراه،اینبههستیدمتعهدوشکنیدمیداریدیا،شکستیدراکوزهشدیدبیدارشماازخیلیاالن

،مندانممیرااینهادیگرحاال،کنمنمیکارهمخودممروي،کنمنمیهمکمکی،کنممیگوشرابرنامهگریخته

.دخورننمیدردبهاینها

بایداي هنشکستراکوزهدانیدمیذهنتانبااگرزودي،اینبهشکستنخواهیراکوزهبشکنی،راکوزهبایدشما

اتکوزهبینیمیکهرسدمیجایییک،شکندمیزندکیشکنینمیتو،بشکنیراکوزهتعهدبابدهیادامه

نباشیمینکساآنجزوماامیدوارممندیدي،همرادجلهشده،جاريهمنهر،ریختهبیرونکثیفآب،شکسته

کن،دورنشستندکهمنپهلويازروانه کن بروند رااینهابگویدجهانشاهولی،نیمابخوراچیزهااینهنوزکه

. خورندنمیبدرداینها

کز پی سنگ امرِ ما را بشکننداند؟این خَسان چه الیقِ صَدرِ من

واقعاً.استخسذهنیمنکه شودمیمعلومپسخاشاكوخساست،ارزشبیچیزکاهپرمثلدانیدمیخس

ریشه،دهدمینشانواکنشهمهاینکهستههمینبراي،داندمیخسراخودشذهنیمناست،خسهم

کردنبافکرخواستیمماموقعهربیند،میخسیکراخودشکندمیفکرذهنیمن.استآبرويندارد،

راخودشکندمیفکربشناسد،رامنفکرباواهدخمیکهکسیگویدمیخس،شویممیبشناسیمراخودمان

منمجلسصدرالیقاین،شناسدمیشفکرباراخودشکسیهرهستیم،یکیخودشومن، چونشناسدمی
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اینبخاطرکه،بشومآنهادلبروممنکهنیستنداینالیق،بگیريسینهتوانیمیراصدرحتییعنی.نیست

.کنیدتوجهشکنند،میراماامرذهنیمنسنگ

هبر رنگین سنگ شد خوار و کَسادامرِ ما پیش چنین اهلِ فساد

وهستندذهنیمنهايفرمانبهاشهمهکهفساداهلاینپیشمافرمانگویدمیگوید،میخدازبانازرااینها

ه چدیدیدرارونقش.شدقرونبیواروخرنگیسنگاینبخاطر،ندارديردیگکارزاییدردجزفسادجزهمآن

موسیقیصداي،گرفتندبرشاندرراچنگعینحوران،هستگلستانییکهستاي هفواریکگفتبود،جوري

،داردبینهایتۀ ریشزیباست،خماراینو،شودمیبلندعشقصداي،شودمیبلندخردصداي،آیدمیکائنات

دامشبهکندنظرلحظهیکیکی،استدامشیگیسوت،اسخمارخوشاست،مهرباندرخشد،میستارهمثل

.استگفتارشیرین، استشاديازپراستزبانشیرینافتد،می

&&&
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اینکهیعنیبلندجاياینوبینیمیرااومستی، کنینگاهعشقمستانبهبلنديجايازتواگرکهگفتموالنا

،باشدمهمبرایتآنوطرفشبهبکشدراتوکهنداردوجودخارججهانباشدگیهویتهمهیچگونهتومرکزدر

رازندگی، نبینیاودرراذهنیمنیعنی. ببینیراجهانیا،ببینیرااو، آنبرحسبتوستمرکزدرآنچونو

ینماوبهرااشجاذبهنیرويزمینجوکه، زمینجوبااليبرودنفریککنفرضکهاستاینهممثالشو.ببینی

یاکندجلبخودشبهکاملبطورراشماتوجهکهنکشداینقدرراشماجهاندرچیزهیچاگرو. کندواردتواند

رويکشتیمثلکهبینیدمیمستیگویدمی. کنیدمینگاهاینطوري، موالنامثلانسانیبهشما، باشدشمامرکز

.شودمیکژمژ، مواجوپریکتاییدریاي

شود، هر لحظه کَژمژ میو عمدمستی چو کشتی

ايزخّارهزند در قُلزُمیها بر میبر موج

آنازاگرپس. خوردمیتلوتلو،شودمیورآنوراینیعنیهمکژمژ. مواج، آبپریعنیخارهزودریایعنیقلزم

آگاههوشیاريبهدوبارهانههوشیارهماینجابودندهوشیاريجنسازکهینکسا، کنینگاهسابقانبهتوجایگاه

رودمیجلوتسلیماثردرکهکسییعنی، گیرندهپیشییعنیسابقو.هستندسابقاناسمهایشاناینهااندشده

هر. بدهندگیرتوانندنمیوکندنمیتوجهآنهابه، برودنگذارندوبدهندگیربهشخواهندمیکهاشخاصیو

وبحث، ایستدنمیواپساندازدمیراآنواستجهانیشقسمتآنکهمدفهمی، دهدمیگیربهشکهچیزي

.کندنمیکسیباهمجدل

قربانگفت، بیاوررادواآنبروتوگفتشاگردشبهآمدجالینوسگویدمیکهباشدیادتانجالینوسقصۀآن

آنازپس،کردنظرمنبهايدیوانهامروزاینکهبرايبیاوربروگفت، استدیوانگانبرايدواآندنباشجسارت

.باشدمندربایدجنس

می، بببنیمرامستتوانیممیمانباشداگرولی. هستمادرجهانجنساز، مابهدهدمیگیرجهاناگرپس

وکشتیمثلشخصاینکهنیمیبمی ، ببینیماگروببینیم،، شدهزندهازلینوربهاستسابقکهکسیتوانیم

،استخردموجهاياینهازند،میموجهابهاووزنندمیبهشموجهاو، مواجدریايرويکوچولوستققای

درنیستخودشاختیاردرپس، شودمیکژمژ، آنهابوسیلۀاینو،استزیباییموجهاي،استعشقموجهاي

.باشیداینطوريبایدهمشما، دریاستآناختیار



Program # 687گنج حضور687برنامه شماره 

47: صفحه

ته جانت از علَلگویم اي صاحب عمل، اي رسمی

ايروزن و درسارهچون رستی از حبسِ اجل بی

دیواریکدرهاجلويمعموالً قدیمکهاستدريهمدرساره، هستسقفبااليکهسوراخی، سوراخیعنیروزن

پردهکهدريصورتهربهیا،درسارهگفتندمیرااینونبینندراحیاطتويمردم، کوچهازکهگذاشتندمی

گویدمی. شدواردشودمیولی،داردپردهکهدريدر،شدنواردبرايجایییکیعنیخالصه، آویختندشبه

یعنیعملصاحب. استعملشصاحبکهبینیممیارشخصآنوقتی. نداردروزندرسارهدریکتاییفضاياین

کههمینطور.بیرونیچیزهايبهدهدینمواکنشپس، کندنمیتعییندنیاراعملشثانیاً هم،کندمیاوالً عمل

. کندمیتعیینزندگیراعملشهماینجادر،خوردمیتلوتلووزدندمیمستآنبهموجهایکتاییدریايدر

میازشکه،استمسئولبسیار، استخودشعملمسئولواستخودشعملصاحبشخصاینبنابراینپس

کندمیتعیینزندگیلحظهاینیعنی،هستیعملتصاحبوولمسئهمکنیمیعملهمکهکسیاي،پرسم

؟استشدهآزادجوريچهکندمیتعیینذهنکهبیرونیعللازتوجان. راتوعمل

حرفاینچراگویممیشوممیناراحتمن. کندمیتعیینبیرونیهايسبب، بیرونیعللمارارفتاراینکهبراي

اینجاياینکهبرايشدماینطوريمناینکهیا،استمنناراحتیسببیاعلتتوحرف. زديمینباید؟ زديرا

مسئول،نیستعملشصاحبخالصه، کردهاینطوريرامنسیستم،کنفرضاینجاي، کردهاینطوريرامنقانون

وختگیساعلتهايوبیرونیعلتهايازجانش. استانداختهروزاینبهرامنچیزيیکگویدمی،نیستهم

وعلتقانونکهدانیمنمیما. کندمیاجرارامعلولوعلتقانون. سازدمیعلتذهنمخصوصاً ،ذهنیعلتهاي

هابیرونیبگوییم،کنیمخرابراخودمانزندگی،کنیمایجاددردکهمابراينهولیاستخودشبجايمعلول

.کردند

جانتکهگویممیاستمسئولواستعملشصاحبکهگیزندبهشدهزندهچنینیکبهمستیچنینیکبه

. جستیهممرگواجلحبسازبنابراین.ابدتازندگیبهشديزندهتوو؟ استرستهجوريچهاسبابهاوعللاز

وروزن.هستايدرسارهنه،هستروزنینهکهکردي؟راکاراینچگونه، شديزندهلحظهاینابدیتبهیعنی

،استدیوارآنورشواینورهستگذريیکمثلدرستکنیممینگاهکهذهنمانباما. بنددمیذهناردرساره

رودمیبیرونآیدمیصندوقاینازذهن. استاینطوريهمذهن. هستسوراخینهبینیمنمیجاییمابوخ
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. رویممیداریماستیراهیکآیدمینظربه، دیگرصندوقیکبهصندوقیکازما، دیگرصندوقیکبه

اینکهبراي، صندوقآنبهصندوقاینازپریممیماچرا؟.استبستهاستفکردوتابینفاصلۀکه، روزن، سوراخ

. استلحظهاینروزن.بینیمنمیراروزنبنابراین.بینیممیصندوقهادررامسائلمانرازندگیمانحلراه

بیروندرچیزهمهکنیممیفکربندیم؟میچرا. بندیممیپیدرپیيفکرهابوسیلۀرالحظهاینماهمیشه

:گویدمی، عملصاحبآنازکندمیسئوالبازهم. اندبیرونیچیزهايبهمربوطصندوقهااین.است

زین عالمِ تلخ و تُرُش زین چرخ پیر طفل کش

ايهم قصه گو و هم خمش، هم بنده هم اَماره

یعنیاستگرفتارذهنشتويکهکسی، استگرفتارذهنشتويکهکسیوذهنعالم یعنیمعالاینازگویدمی

ترشوتلخ؟ استجاییجورچه، ذهنتويرودمیوذهنیچیزهايباشودمیهویتهمکهوقتیشیاريوه

یکشودنمی. ندنکایجاددردباشدداشتهذهنیمننفریککهشوداصالً نمی.استدردازپراینکهبراي، است

و.استترشوتلخعالمپسنکند،ایجادبیروندردرد، مرکزشبگذاردراآن،بشودهویتهمچیزيبانفر

یعنی. کشتمیرازادهااولکهفرعونداستانبهاستاشارهاینچیه؟طفل. کشدمیراطفلهاکهاستچرخی

میماذهنیمن، مادرزندگیبهبشودزندهوبیرونایدبیخواهدمیصندوقدوتافاصلۀازطفلیهرلحظهاین

.بیرونیچیزیکوصندوقیککاردرکندمیگذاريسرمایهچرا؟.کشد

اینکهجايبهلحظهایندرکهاستاینکنیماستفادهخواهیممیکهوجهیبهترینبهرازندگیماهمیشه

علت،بدهیمقراروسیله،بدهیمقرارپله،بدهیمقرارپایهراقاتفاآنبگیریم،رااتفاقش، کنیمزندگیرازندگی

لحظهاینازاستفادهحالتبهتریناین.هستزندگیتوشکهدیگرياتفاقیکبهرسیدنبراي،بدهیمقرار

انداختن، کارایناینکهبرايرسدنمینتیجهبهموقعهیچ، رسدنمینتیجهبهکاراینچونو،مابراياست

عبارتبه،برسیمآنبهتوانیمنمیزماندریعنیآیندهدرونیستآیندهدرزندگیو.استآیندهبهندگیز

درهنوز، دیگرموقعیتیکبهبرویم،ذهندرموقعیتییکازجایییکازیعنیرسیدنآنبهزماندردیگر

. هستیمذهن

باشدآسمانتواندمیچرخیاچرخدمیکهچیزيعنییچرخ،کهچرخیاینوترشوتلخعالماینازگویدمی

آنوبکشدرالحظهاینزندهزندگییعنی.بکشدراهاطفلکهشدهاستاد،کارایندرشدهپیرکهفضاییایناز
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؟چرا.کندتبدیلمانعبه،ببیندمانعصورتبه،نهیا،دیگراتفاقیکبهرسیدنبرايايوسیلهبهکندتبدیلرا

،کنممیدیداینبهتبدیلپس.بینممیمانعتورا،کنمزندگیمنگذارينمیتو،آنجااينشستهتوگویممینم

لحظهایندررازندگیکسیاگر.مبکندشمنبهتبدیل،گذارندنمیمندشمناننهیا. کنممیکاراینبهتبدیل

. رسدنمیموقعهیچآدماین،کندتبدیلوسیلهبهمانعبهدشمنبه،کارایندرشدهپیرچرخ:گویدمیکه

راخودشخاموشیولی.استخموشهم،داردقصههماینکه؟رسیديچطورتوگویدمیکندمیسوالدارد

اساسبرذهنیمنایناصال،داردگذشته،داردناتمامقصهیک،کندمیزندگیذهندرکهانسانی.بیندنمی

نازیاديمقدار،برسدثمربهآیندهدررودمیدارداستقصهیکذهنیمن.شدهبناختلقصۀوگذشتهقصۀ

بههمکسیهررا،منقصهکننگاه. باشیمراضیتوانیمنمیلحظهایندرماکهاستهمینبراي،داردرضایتی

. امنداریمقصه،ایناستغلطایناست،کشیدهکهدردهاییبه،کندمیافتخاراشقصه

آیدمیزندگیخردلحظه،بهلحظه،کندمیزندگیوشودمیزاییدهلحظهاینطفلاینیا:هستزندگیجوردو

و.کنکاره چگویدمیشمابهلحظهاین،هستیدلحظهایندرهمیشهشماپس،کنکاره چکهگویدمیشمابه

وصلزندگیخردبهشماعمل.شودمییینتعزندگیوسیلهبهکنیمیکهفکريآنوکنیمیکهکاريآن

یک،ذهنیچیزیکقصهخواهممی،استوصلقصهبههمیکی. استزندگیجوریکاین، لحظهایندراست

.برسدثمربهآیندهدرخواهدمی،داردنرسیدگیثمربهزیاديمقدارکهاستذهنیداستان

اطالعمانخاموشیازولی، خاموشهم،هستیمگوقصههمام. هستتوشهمخاموشاما.استگوقصهبنابراین

صندوقآنبهصندوقازاینکنیممتوقفاینکهمحضبهما.باشیمخاموشاگر،هستمادربندگیهم. نداریم

.هستیمصندوقتادوبینفاصلهرا،رفتن

دراستکافیفقط،هستیمقیقتحخودما،برسیمحقیقتبهمانداردلزومی،هستیمشیاريوهقبلازمااصال

هراست،اینطوريماذهنمانفس. هستیمامارههمولیهستیمبندههمماپس. نشویمحقیقیغیرلحظهاین

،سابقآن، مستآندهدمیجواب.شودمیهمبنده،بگذاردکنارراکردنامرایناما، مابهکندمیامرلحظه

.ذهنخوابازاستشدهبیدارشیارانهوهشده،زندهحضوربهکهکسیآن
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گفتا مرا شاه جهان درداد یک ساغر نهان

ايخود را بدیدم ناگهان در شهر جان سیاره

،دادمنبهنهانیطوربهساغریکخدا،،جهانشاهنشدم،آنطوريجهانیاینهايشرابوسیلهبهمنگفت

کنندهزندهنیرويگذاشتمانداختم،رادردهایم، دمشخودماحوالناظر،شدمخودماحوالمراقبمنیعنی

،بودمتسلیمکهحالیدرخودمنه،؟دیدندمردم. خوردمراشرابکهرسیدمجاییبهبالخره،بشودواردزندگی

پنهانیطوربهساغريیک. خوردمراآنازايقطرهیکلحظههر. خورممیدارمراشرابکهشدممتوجه

یعنی،گردممی،متحركکوچکستارهیعنیسیارهیکمثلکهیکتاییفضايدردیدمراخودمیکدفعه،خوردم

. جهانیناازشدمکندهجهان،اینازکندم

جهاناینازمابنابراینپس. دادنمیتوضیحوضوحاینبهموالنانبودشمابرايشدنیاگر؟ استشدنیاینآیا

گفتهباکنندکمکمابهتوانندنمیمردم. گیریمنمیکسیازماراحضورلباساینرا،خلعتاینگیریمنمی

. استحجابمامورددرهاایدهوباورهاتماموگویندمیمردمچههراتفاقا. بشناسیمراخودمانما،هایشان

:کهگفتداشتیمگذشتههفته

ۀآنازهستیدَمِایگوییچههر بدانبستی،اوبردیگرپرد

:گویدمیهماینجادر. بنددمیآنبهدیگرپردهیک،بگویدخدااز چههراستذهنیمناین

777مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 

کی رسی از رنگ و دعوی ها بدان؟خِلعتِ طاووس آید ز آمسان

هايرنگبهمختلفهايکردنفکرازوبدهدراگرانبهاوفاخرلباساینشمابهاو،بشويتسلیمبایدپس

وآیدمیبیرونورنگرزيخمتويرودمیکهاستشغالیازبیتاین . برسیبدانتوانینمیادعاها،مختلف،

میطاووسمثلتوگویدمیبهشیکی.شدمطاوسگویدمیاستوضعیچهاینگویندمی،شودمیرنگارنگ

:گویدمیبهشسرآخر، گفتگوازپسهرحالبه.نیستیطاووسپسگویدمی. نهگویدمیبخوانی؟آوازتوانی

خمبروداگرروباهیاشغال. کندمیخلقخدا، استاصیلواستزیباییاینبهکهراطاووسلباساینکننگاه

باوشدنهویتهممختلففکرهايباوذهنبهرفتنبایعنی، شودنمیطاووس، کندرنگراخودشرنگرزي

آن، انسان. شودنمیطاووسانسان، دارممعنويفکرهايچهمنببینواستمعنويفکرهماینکه، کردنادعا
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باورهايباشدگیهاهویتهممخصوصاًشدگیهاهویتهمکردناضافهبا. کندرهابایدراهمه.شودنمیمست

:گویدیمپنجمردفتازاستبیتییکهماینبله. شودنمیخداییمستانسان، نمامعنوي، ظریف

1113مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت 

خویش را بینی در آن شهر کَهُنتو ببند آن چشم و خود تسلیم کن

ایندرو.ببندراآن، شناسیدمیراخداوراخودتانکنیدمیفکرشمااینکه، راذهندیدآن، راذهنچشمآن

. بپذیر، کردنخوبوبد، ذهنبهرفتنازقبلشرطوقیدبدونرالحظهایناتفاق، کنتسلیمراخودتلحظه

خداباکهیکتاییفضايدریعنیکهنهشهرآندرراخودتناگهان، بدهیدادامهراکاراینمدتییکاگرناگهان

. بینیمیدوباره، بودي

ايرهاز غیرت ستّاراه جهان ممتَحنپنهان بود بر مرد و زن در رفتن و در آمدن

. ندارندفرقیرسیدنحضوربهوشدنمعنويلحاظبهزنبامردشودمیمعلومپس، زنومردبرکهگویدمی

بیروندروآنجابهرفتندر، کنندمینگاهشانذهنباوقتیپس. دارندذهنیمندوهر. دارندذهندوهرولی

جهان، زدهمحنت، کشیدهرنجوشدهامتحانیعنیحنممت، ممتحنجهانراهیعنیچی؟یعنی.استبستهآمدن

بسیاریعنیستار. ايستارهغیرتازممتحنجهانراه.استجهاناینیا.استذهنجهانهمینممتحن

تا زمانی که دهدکهمینشان.استزندگییاخدانمادهمباز. استپوشیدهبسیارکهزنییعنیستاره، پوشاننده

راهش هم بسته . آن زندگی زیبا، آن خدا خودش را به ما نشان نمی دهدم هویت شدگی داریم، ما درد داریم، ه

. است

با ترس با غم با کوششهاي ذهنی . پس شما تا با ذهن و با فکر کردن و درد ایجاد کردن می خواهید به خدا برسید

رد، غیرتش هم عبارت از این زندگی غیرت دا. خودش حجاب استبا نگهداري من می خواهی به او برسی این 

. دارید نامحرم هستید، رویش را می پوشاند، پوشش هم همین من ذهنی استاست که تا زمانی که شما من ذهنی 

این که معشوق بسته حجاب است براي . توجه می کنید، به محض اینکه من ذهنی بیفتد پوشش هم از بین می رود

:اینکه ما از جنس غیر هستیم بقول حافظ

اغیار مهی بیند و زان بسته حجاب است معشوق عیان می گذرد بر تو ولیکن
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حجابش بدین دلیل بسته است که براي اینکه تو از جنس غیري، از جنس من ذهنی هستی، پس بسیار ستّاره 

. اش شستن این ناخالصیها استچاره. هست این کسی که شما دنبالش هستید

نه پیدا و نه درخیره نگر، نی رِخچون معبرم

ايمعدنی از خارهاي برکرده سر، بیچون چشمه

آید که یک راهی است داریم می رویم از این می گوید که این گذرگاهی که ما رد می شویم ازش، که به نظر می

این لحظه پوشیده است، رویش مثل جاده .صندوق به آن صندوق، که این قصه را تمامش کنیم، به ثمر برسانیم

ت، و نگاه می کنیم این کوچه دیوارهایش هیچ سوراخ دارد؟ شکاف دارد؟ در دارد؟ وارد فضاي یکتایی پیش اس

شما اگر با ذهن دارید نگاه می کنید به کجا دارید نگاه می .بیهوده داریم نگاه می کنیم. خدا بشویم؟ می بینیم نه

ل در این لحظه تسلیم بشوید، یک مقدار هوشیاري کنید، با چشم تسلیم نگاه می کنید می بینید، اگر بطور کام

. خودش را به شما نشان می دهد

اید، یعنی امر کل را پذیرش اتفاق این لحظه بدون قید و شرط شما را از جنس آن هوشیاري می کند که از اول بوده

دیگر االن خیره نگاه پس.ایداطاعت می کنید، آن می شوید ولو براي یک لحظه، که از اول بودید و همیشه بوده

نمی کنید، خیره یعنی بیهوده، براي اینکه این چشمه سرش را از سنگ باز می کند، و معدنی هم ندارد، این چشمه 

می گویم خیلی خوب با ذهن دارم می گویم، خوب آید، از درون ما از این سنگ خاره یعنی دل سنگ ما بیرون می

است، خوب توي این کو حاال معدن، چشمه از این چه جوري؟ فرض کنیم دل ما سنگ است، اینقدرش سنگ

، ولی ذره اي هستیم که توي این ذهن هستیمما مثل ذره: این تجسم هاي ذهنی گفت. این تجسم ها غلط است

موالنا هم تعجب می کند . چه جوري می شود؟ با ذهن قابل دریافت نیست. بیرون بپرد از ذهن بینهایت می شود

ن تعجبم از این است که آنکسی که در میان نمی گنجد چه جوري در جایی جا شده، یعنی خدا و شما م: می گوید

: آید بیرونکه جنس هم هستید، که اصالً در میان نمی گنجد، چه جوري در این جاي کوچولو جا شده، که وقتی می

آفتابی در یکی ذره هنانناگهان آن ذره بگشاید دهان

ید دهان، ما آفتابی هستیم در یک ذره نهان آنهم توي ذهن، یک دفعه این هم هویت شدگی ناگهان آن ذره بگشا

یعنی چشمه ما توي . پس بنابراین چشمه ما هم از این دل سنگ باز می شود.ها بریزد، این ذره بینهایت می شود

یعنی وصل می .یستآنجا نمعدنش هم . به محض اینکه ذهن فرو بریزد چشمه ما جاري می شود.همین ذهن است
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شویم به یک فضایی که بوسیله ذهن نمی توانیم ببینیم دارد توضیح می دهد تو چطوري این کار را کردي؟ گفت 

هی دارم تبدیل می شوم، تبدیل می شوم، تبدیل می شوم، تبدیل تسلیم شدم یک جایی متوجه شدم که من فقط 

اینها را . ي بزرگ هستم، خودم هم بینهایت هستممی شوم و به صورت یک سیاره، یک ستاره متحرك در فضا

دارد توضیح می دهد موالنا، 

اي چاشنی شکَّران، درده همان رطلِ گران

ايشیرم بده چون مادران، بیرون کش از گهواره

. گوید مزه شکرها و چیزهاي شیرین در این جهان تو هستی، تو نباشی اگر اصالً مزه ندارد، درست هم هستمی

می دانم دور هم نشستن، غذا خوردن، مسافرت رفتن، فرزند، همسر، چهچیزي شیرین است در این جهان؟ چه

.وقتی شما با من ذهنی می روید، و او حاضر نیست هیچ مزه ندارد

شده، بچه هایمان را هم شدم، همسرم هم به عشق زندهوقتی حضور هست، عشق هست وقتی من به عشق زنده

اش تو هستی، همان ساغر چیزهاي خوب می گوید مزه. زرگ می کنیم، خوب آن زندگی مزه داردبا عشق داریم ب

. بزرگ را بده، یعنی من ساغرهاي این جهانی را نمی خواهم

تو مثل مادر من هستی، شیر بده به من، تا حاال فکر می کردیم این شیطان مادر ما است، از او شیر خوردیم، االن 

تو مثل مادران به من شیر بده مرا : گویدمی. ا قیچی کردیم، می بینیم که نه، مادر ما زندگی بودهکه بند ناف دنیا ر

پس ما بصورت هوشیاري در این گهواره من ذهنی بصورت هم هویت شده . از این گهواره من ذهنی بلند کن

. ایم و این را کی می تواند بلند کند؟ فقط خداخوابیده

ي، مشخص است دیگر، شما اجازه بدهید، بیرون بکشد و او شیر بدهد، یعنی از این لحظه به ابیرون کش از گهواره

آید، در اثر تسلیم شدن بخورید، نه در اثر مقاومت از شیري که از بعد از آن شراب و از آن شیري که از آنور می

رطل گران، قدح . شیر شیطان استآیدآید، از من ذهنی میآید، و از دنیا میشیري که از جهان میآید، جهان می

. بزرگ هم موقعی به شما می دهد که شما تسلیم کامل هستید

و ناز ناکسان، حیرت فزاي نرگساناي ساز

اياي خاك را روزي رسان، مقصود هر آواره

ست،ساز رونق ا. شدن به آن استآن است یا زندهمنظور ما در این جهان و مقصود ماآواره من ذهنی است،
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ناز یعنی افتخار، مایه افتخار، می گوید تو این ناکسان آنهایی که من ذهنی هستند، می دانند تو هستی که به آنها 

پس مشخص می شود که، چه ناکس باشد زندگی می دهی، و تو هستی که سبب حیرت چشمان مستان هستی، 

ی کند، او هم نیروي زندگی را براي درست ناکس من ذهنی اشتباه م. چه کس باشد هر دو از آن زندگی می گیرند

و روزي همه باشندگان خاکی را او می دهد، ولی در مورد ما که آواره شدیم مقصود .استفاده می کنداشکردن من

. چه ما کس باشیم چه ناکس باشیم فرق نمی کند، ما به او احتیاج داریم. آن است

او اگر نیرو ندهد، او اگر غذا ندهد، او اگر به ما . این را بفهمیماگر ناکس هم هستیم من ذهنی بد هم هستیم باید 

بجاي این که شراب را بگیریم، نیروي زندگی . و ما کار نادرستی می کنیم. شراب ندهد ما نمی توانیم زندگی کنیم

هر کاري هم را بگیریم به مستی تبدیل کنیم، به خرد تبدیل کنیم مفرغ می کنیم، ناکسی می کنیم، اگر تا به حال 

و اگر آواره هستید شما بدانید پس یا مقصود را گم کردید یا کار نمی کنید . کردیم باید بدانیم که از او نیرو گرفتیم

شدن به زندگی برایش، مقصود همه آواره ها که انسانها باشند در این جهان، جمع شدن از گذشته و آینده و زنده

. ذهنی و این ناکسی و تبدیل شدن به انسان هوشیار به هوشیاري استاندن من شیعنی پا. در این لحظه است

زان باده همچون عسس، ایمن کن هر دزد و خَس

ايسجده کنانند این نفس، هر فکر دل اَفشاره

فکر دل افشاره یعنی فکر دل را می فشارد، و موالنا در این بیت راجع به ایمنی صحبت می کند، حس امنیت، حس 

این ناکس این من ذهنی از بیرون می خواهد، از پول می خواهد، از جمع می خواهد، از دوستان می امنیت را

اي که تو می دهی، می گوید این باده.خواهد، از هر چیزي که به فکر بیاید ازش حس ایمنی می خواهد، و نمی دهد

دزد و خسی را ایمن می کند، دزد و خس باز این حاال نگهبانی و ایمنی دارد براي ما، از آن باده مثل داروغه که هر

.هم من ذهنی است

بگیریم، بدزدیم، دزد حس امنیت هستیم، در از پولمان می خواهیم قرض کنیم. ما می خواهیم ایمنی را قرض کنیم

گوید که تو بیا این باده همچون عسس را به می.که حس ایمنی توش استحالتی که شراب آنوري را در این لحظه

ن بده، براي این که من االن به یک جایی رسیدم چنان هوشیارم، چنان ناظر اعمالم هستم که هر فکر دل م

سجده دارم می کنم، هیچ صندوقی نمی تواند مرا به خودش بکشد، هیچ چیزي دیگر مرا از بیرون نمی فشارنده 

آید، فکر دل گیر گی از کدام ور میایم ما به این که زنداین نفس همه سجده می کنند، یعنی بیدار شدهکشد، 
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. آن دیگر روي من کنترل ندارد. کننده من چون نگاهش می کنم دارد سجده می کند، آن دیگر ناکسی نمی کند

فکرهاي منفی من، فکرهاي دلخور کننده من الگوهاي غلط من دیگر .من االن از جنس فاصله دو تا صندوق شدم

نمی آیم تو را فعال کنم، این نیرو را . می بینم، می گویم سجده کن من نمی آیمباال نمی آیند، وقتی باال می آیند

نگه داشتم، این توجه را نمی توانم بدهم به تو، قبالً هر چی می آمد از آنور، تو می بلعیدي، درد ایجاد می کردي، 

. سجده بکنیدزندگی مرا آشفته می کردي، تمام شد دیگر آن، 

من و نه شرطی شدگیهاي من، نه محتواي اهاي آنها، من االن فهمیدم نه الگوهاي فکريهم الگوهاي من هم محتو

زندگی من خودم هستم، حاال . آنها که مربوط به این جهان است اینها بی فایده و به من نمی توانند زندگی بدهند

. و آینده می روم؟ نهبه گذشته. دیگر توجهم را گذاشتم روي خودم، خودم هم با زندگی و این لحظه یکی است

. قصه نمی گویم بگذار همه مردم قصه هایشان را بگویند. نمی روم، قصه می گویم؟ نه

آن ! ببین مال من چیهاش را می گوید، وایستا حاال من بگویمپنج نفر می نشینند شروع می کنند به قصه، آن قصه

گویند قصه هایشان را، و بعداً هم چه جوري می همه می . یکی تمام شد بابا آن که چیزي نیست بگذار من بگویم

: حاال می گوید. هیچ موقع این قصه تمام نمی شود و به نتیجه نمی رسد. خواهند حاال این را به نتیجه برسانند

اي جام راحِ روح جو، آسایش مجروح جو

اياي ساقی خورشیدرو، خون ریز هر استاره

و این هست اسایش دهنده به دل . وشیاري به این جام احتیاج داردپس تو جام شراب روح جو هستی، روح، ه

یک ساقی خورشید رو دارد می دهد، ساقی که نور ازش می بارد، و این ساقی .مجروح، دل همه ما مجروح است

استاره در اینجا هم هویت شدگی است، همانطور که خورشید . ، این ها همه نماد خداست و زندگی استخداست

آید باال، که گفت این آید، همه ستاره ها می روند دیگر دیده نمی شوند، خورشید که از درون شما که میباال می

. گوید خورشیدبیدار کننده لشکر جراره دارد، در اینجا می

یادتان است موالنا به ما گفته که شب چه جوري است؟ شب ماه است و ستاره ها، در اینجا ماه بد است لشکري از 

ماه من ذهنی لشکري از ستاره ها، که هویت ما پخش شده در . یت شدگی ها دارد، ماه هم من ذهنی استهم هو

ما هر لحظه زندگی را می گسریم می گوییم یک ذره به این ستاره می دهیم، یک ذره به این ستاره می دهیم، .آنها

ید باال، دیدید که صبح ستاره نیست که، آتا اینها بدرخشند، اینها هم هویت شدگیهاي ما هستند، خورشید که می
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آید، روج جو آید باال خون این ستاره هاي هم هویت شدگی را می ریزد، و شرابی هم که میخورشید از درون می

به همین دلیل است که اگر شما شراب می گیرید، شراب . است بدرد روحها می خورد، بدرد من ذهنی نمی خورد

گیرید که دل مجروح شما را درمان می کند و روز به روز دارید پیشرفت می کنید به روح می گیرید و آسایشی می

. حرف مردم گوش ندهید

من ذهنی قدر این برنامه را نمی داند، قدر کار و کوشش شما را نمی داند، شما محقق شدید روي خودتان کار 

از دست این من ذهنی دارید خالص می شوید، گوید چه کار کردید؟ کار بزرگی کردید شما،کردید، امروز موالنا می

در جایی که کوچه بود نه سوراخی معلوم می شد نه روزنی بوده، نه دري بوده نه درساره بوده، درها .ایدیا شده

گفت من فکر می کردم . همه بسته بوده با ذهن که نگاه می کردیم، شما آمدید تسلیم شدید یک دفعه در باز شد

آید باال، ستاره ها یکی یکی افول ولی ذهن نمی دیده، حاال که خورشید هم دارد می. ه بابا در بودهن! اینجا دیواره

یعنی من آگاهانه، حاال من هم کاري نمی کنم، خود بخود این هویت ها جمع می شود، خود یعنی چی؟. می کنند

.بخود دردهاي من می افتد

می بینم که صد جور رنجش دارم از صد نفر، همه می افتند، می بینم، چرا؟ خورشید نور می اندازد، من ستاره ها را 

همه شناسایی می کنند، غیرالزم بودن همه اینها را من می بینم، می بینم یک باري بوده من حمل می کردم، همه 

ه می آن رنجش آنجا می درخشد، زندگی کی را می خورد لحظه به لحظ.اینها بصورت ستاره از من نور می گرفتند

درخشد؟ انرژي می خواهد بدرخشد، زندگی شما را که باید این لحظه بگیري بدهی به اینها، صد تا رنجش اینجا 

پس من کجا دیگر زندگی . نگهدارمدارم نمی دانم اینقدر خشم آنجا دارم و انقدر کینه آنجا دارم، اینها را باید زنده

. براي همین ما زندگی نمی کنیم. اژدها می بلعندکنم، زندگیم تمام شد که، همه را که این ها مثل 

ها رسان، جان کسان و ناکساناي روزي دل

ايتُرکاري و یاغی بِسان هموار و ناهمواره

خرجاندکسکهآنهایی،کنندمیناکسیخرجاندناکسکهآنهاییمنتها،رسانیمیدلهابهراروزيتوگویدمی

هزارتاوکنندمیپخشجهانایندرزیباییوعشقونوربصورتاندتوجنسازکهآنهایی.کنندمیکسی

سرمایهمنفیهايستارهآندر،کنندمیتبدیلکینهبهکنندمیتبدیلدردبهاندناکسکهآنهایی،دیگربرکت

واقعدرکهترکار،بسانیاغیوترکارياما،دوهرهستیتوپس.درخشندمیمخرببصورت،کنندمیگذاري
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گیريمییعنیآورندهنظمبهرایاغییعنیبسانیاغی،شدیدیعنیگیرسختیعنیهستآرتركهمین

بایاراهاینبهآییممیآگاهانه،پذیرشوشناساییوانتخاببامایا.راهاینبهآوريمیکنیمیکجشخالصه

میهموار،بخواهیدباشیدهموارشما.ناهمواریاباشیموارهمخواهیممیماکهدارداینبهبستگی.اردنگی،لگد

.ناهمواريبا،کنیدمقاومتبخواهیدناهموارياگر.زندگیشود

مااینکهکهاستاینسختراه.رفتندراسختراهآدمهاازخیلیبساچهونبودههوشیارياینبحالتاگفتم

دانیممیهاستارهوشدگیهاهویتهمآنراخودمانوشناسیمیمراخودمانکردنفکرطریقازکنیممیفکر

میراخداوبینیممیراجهاناینهاحسببر.هستمامرکزدردرددیدوپوستدیدوذهنیمندیداینو

هویتهمهمدردهایشباشودمیدرستشدگیهویتهمباکهذهنیمن.دردهاستکردنزیادکاراین،بینیم

.دشومی

وکنندمیایجاددرد،کنندمیفعالراباورهاآنوذهنیالگوهايآن،نشینندمیذهنیمنرويآیندمیدردها

،شوندمیزیادتردردهاشودمیبزرگترذهنیمنهی.شودمیبزرگتر،شودمیهویتهمدردهایشباذهنیمن

خیلیکهدفعهیک،نشینندمیذهنرويآیندمیدردهااین.شوندمیزیاددردها،شودمیبزرگترذهنیمن

رازندگیاینتوانمنمی،کنمزندگیخودمبادیگرتوانمنمیمنگویدمی،کندتحملتواندنمیانسان،استزیاد

میبینازمیردمیدیگرکه،شودمیدچارهاییمرضچنانبهیاشودمیمنفجریایکدفعهپس،کنمتحمل

نمیراکاراین.بیرونبیاییمماتو،اینازو،ریزدمیهمتوذهنیمن،استذهنیمناینکهفهمدیمنهیا،رود

.استناهموارراهاینبکنیمخواهیم

.نشناختیمهنوزبینیممیراذهنیمنماوقتی.بپذیر،کنانتخاب،کنشناسایی،خانموآقابرویمهموارراه

،جاازپرممیزوديباصطالح،هستممزاجیعصبانیآدمیکمندانممیآلنامنگوییدمیشماکهوقتی

،شناختیرااتذهنیمنتازه،نیستیتواینها،ترسممی،امنگرانیآدم،حسودموبودهاینطوريهمماة خانواد

میوجودبهستیکهچیزيآن،نیستیکهچیزيآنشناساییازولینیستیچیونیستیکیکهشناختیتازه

نیستمآننیستماینمن.نیستمدردهاماینمن،نیستمهیجاناتماینمنبگو.توکنانکارراچیزهااینهی.آید

.برویمهموارراهماتا،بیندازنیستمهامرنجشمن،کنانکاررااینهاونیستمآن

ولیشودنمیخشمگیناً حقیقتزندگی،خواهیدنمیرازندگیترکاري،خواهیدنمیرازندگیبسانییاغیشما

بهگیردمیرازندگییکیبوخ.کنیممیتبدیلستیزهآنبهگیریممیرازندگیما،کنیممیستیزهوقتیما
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ايبیچارههرة چاراینگویدمیدهدمیشمابهيساغریکخدایعنیاوگویدمی.کندمیتبدیلسالمتی

میشناساییباحاال.کنیممیترچارهیبراخودمانگیریممیرااوساغرحاال.هستايبیچارهة چارهر،است

انتخابوپذیرشوشناساییهمیندیگرراه.برویمخواهیممیدیگرراه،کنیمنمیراکاراینمادیگرگوییم

بیشترراهایتانشدگیهویتهمداریدروزبهروز،خودتانرويروزبهروز،دهیدمیانجامداریدشماکه،است

.استهموارراهاین.شویدمیآزاددارید،اندازیدمیوشناسیدمی

یاغیبسان،مننظربهآمدهایناز،یاغیبسانداریمترکیدرکهبسانیاغی.نیستبسانیاغیدیگرهمخداو

هر،دانممیمن،گویدمیباالآیدمیوکندمیانکارراخداکهاستذهنیمنیاغی؟کیهیاغی،رایاغییعنی

میخدا.کندمیاقرارراخودشکندمیانکارراخدا،استیاغی،دانممی،گویدمیهمینطورآیدمیسختی

.استیاغی،باالبیایداصلشگذاردنمی.آوردمیباالراذهنیمن،باشگوید

و حشَرچون نَفخِ صوري در صور، شورنده حشر

ايچون طوق زر تشریف هر جبارهزنجیر تو 

شیپورمثلگویدمی،ذهنیمنهمینیعنی،کوچولوزورگويیعنیجباره.استذهنیمنهمباز،جباریاجباره

.انددرآمدهصورتبه،مشغولندذهنیمنۀ بازیچباکهانسانهایییعنیصورتها،صورتهادرهستیاسرافیل

زندهوآورندهشوربهو.شویممیزندهما،بدمدبگذاریماگر،دمیمیتوویدگمی.استذهنیمنهمیشهصورت

اینقیامتدرمردمة کنندزنده.استلحظهاینهمقیامت،قیامتیعنیشرحمردمیعنیرشَح،مردمیة کنند

.هستیلحظه

طوق،کرمناطوقداشتیمقبلهايهفتههستیادتان،بدهیطوقیکمابهخواهیمیبکنی؟خواهیمیچیکار

گردنبهاوکهزنجیري.بهشراجعخواندیممطلبهمخیلیکه.استداشتهگرامیراماخداگردنبنداینکرمنا

لباساینبایدزورگوهایعنی.استکوچولوزورگويهرگرانبهايبسیارلباسیاتشریفاین،بیندازدخواهدمیما

زنجیراینوکندشانزندهلحظهایندر،بدمدخداصورتشانایندربدهندهاجازوبکنندراذهنیمنزورگویی

منکهروزياز.خواندیمحافظازهستیادتان،آزادمامتوبنددرکهروزآنازمن.شانگردنبیندازدرابندگی

شمااگر،شودمینجاماداردلحظهایناینهاۀ همبله،شدمآزاددنیابنداز،افتادمتوبنددروشدمتسلیم

.باشیدخودتانمراقبوشیاروه
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بردي ز جان معقول را، وین عقل چون معزول را

ايکردي دماغ گول را از علم، تو عیاره

میاضافهکههرچیزيیعنیپسندعقل،دادمیانجامراپسندعقلبایدباصطالحکهراماعقلاینگویدمی

بهراچیزهاکسیهر.استمعقولیآدماینکندمیاضافهخودشبهچیزيکههرکسیگوییممیما.شود

.استمعقولآدماین،منگویدمیکندمیسپرراسینهوشودمیهویتهمباهاشونوکندمیاضافهخودش

ماکهروزيازیعنی.استشدهمعزولاستوقتخیلیهمعقلاینو.استمنفیمعقولاستاینطوريکی

منعقلیاجزئیعقلگوییممیکه،داردعقلییکذهنیمناینوکردیمدرستراذهنیمنکردیمشروع

پنجبایدما.استبودهموقتاصالًاین.خداییخردمقابلدرچی؟مقابلدر،بودهشدهعزلاولروزازاین،ذهنی

.استهشدعزلخدانظرازاین.باشیمداشتهذهنیمناً واقعسالشش

تودهی؟میدستورچیبراي.دهدمیدستورداردهی،کردندعزلشاآلنبودهايکارهیککنفرضکسییک

این،مانزندگیاولهمانیعنی، ايخمارهخوشکردپرساغريبامداداناز:غزلدرامروزگفت.شديعزلکه

هیوکشیدیمرادردهاهمینطوراینجاآمدیمیمکوبیدمااستسالهفتادآن،زندگیبودهکردهآمادهراقدح

واردرازندگیخردبایدمااینکهبراي؟ بودهمعزولچرا، بودهمعزولکهکردیمزندگیعقلیباوکردیمجمع

زیركاینجادرعیاره، شدايعیارهبهتبدیلداديتوکهعلمیازرامناحمقمغزاینو. کردیممیمانزندگی

.ذهنیمنعقلبانهکند،میکارزندگیخردباکهانسانیکهايندهباشدانا،

پوكبادام، کاشتهاینموقعهرکهدیدیدشمایعنیمعزول. استمعزولماعقلاینکهفهمیممیبیتایناز

بزرگشقعبااینکهبراينگرفتیم،نتیجهازشکردیمبزرگبچه، نگرفتیمنتیجهکارمانازآمدیمما. استبوده

همخودمانبارابطۀ ما، شدخراباینطوريمردمبارابطۀ ما، شدخرابآنطوريهمسرمانبارابطۀ ما، کردیمنمی

سهدو. ندارياصالً مقامیکهتوبیخودي،ندهدستوریعنیمعزول، دیگربودهمعزولعقلاینپسشد،خراب

آنهنوزکندمیبازيدارد،شوقوشوربینیدمیبچههمموقعآن، زندگیاولکنیادارهرامنبودقرارسال

عقلبفهمیممابایدموقعآن، سالدهسالنهسالهشتتاهست،وجودشدربازيبهمیل، زندگیشعفوشور

چهبهماموقعآن. گویدمیموالناهاگویمنمیمن. دیگرشودمیاحمق، مامغزمادماغآنازبعدواستمعزول

انجامخودکارکارهااینخانوادة عشقیدر، داديمنبهکهعلمیاز. آیدمیآنورازکهعلمیداریم؟احتیاجلمیع
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کهعلمییعنیفرشتگان علمتنامثلتادانمنمیبگوتوکهگویدمامیبهموالنااآلن، نگرفتیمیادماحاال. شودمی

ازخیلی. رودنمیکالهسرشداناست،عیار. بشويعیاربشويزیركکهبگیرد،راشمادست، دهدمیشمابهاو

نه، زرنگیمزرنگیمماگوییممی. فهمیمنمیاستخودمانفریب، استزرنگیگوییممامیجهانایندرکهچیزها

میزرنگراتوبشودوجودتواردلحظهایندرکهعلمی، خداعلم.گویدمیایشانکهاستچیزيهمینزرنگ

عیارکهکسی، ترسینمی، شوينمیعصبانی، خورينمیراجهاناینفریبدیگر، استخوبزرنگیآن. کند

.عیارانمثلاستتیزاست

زیركهمدارد،مرديهماستجوانمردهمیعنی. بودهجوانمردان، بودهعیارانجزولیثیعقوبماادبیاتدر

صورتآنبهبایدشماواستزیركوداناستپس. استبودهنعیاراجزوهوودرابینانگلیسیادبیاتدر. است

شدهعیارانجزو، بدهدفریبنتواندغداردنیايراهرکسی، بدهدفریبنتواندغداردنیايیعنی. در بیاورید

.است

زندزند، بر میر و بر بک میتا گردن شک می

ايزند، یا بر فَن مکّارهمیبر عقل خُنبک

فکریعنیشک، زندمیراشکگردن. دهدمیتوضیحداردگفتمکههمین را، دیگردهدمیضیحتوداردبله

باشیزندهزندگیبهبایدلحظهایندرعین، یقین. شودنمییقینموقعهیچ، شناختنراخداوخودکردن

فکرطریقازبشناسم،راخودمکنمفکرخواهمنمیمی گویید من،زنیمیراشکگردناآلنشماقبالً، خواندیم

منکهحقیقتیاینهستممنکههوشیارياینتسلیمطریقاز، بشودمنطبقهشیاريبرهشیاريبایدنیست

.شودمیجداذهنیمنعقلیبیاز، داناییوخردوعقلوشودمیجداحقیقیغیرچیزازهستم

بهرئیس، اشامیريبهامیریعنی. استترکیلفظ،ساالر، رئیسیعنیدانیدمیکههمبکوامیریعنیمیرو

را،عقلکندمیمسخرهوخنددمیعقلبهوکندنمیدرستمنآنبراساس، کندنمیافتخاردیگراشرئیسی

رسیدیددرجهآنبهرسیدیدايدرجهبهاآلنشمایعنی. راگريحیلهفنهرگونهیارا،ذهنیمنعقلیعنی

روزسهآمدمیقبالً یادتان، دادهانجامهمسرمبگوییدکهراکاريیکآوردمییادتانتانذهنیمنوقتی

مییادموقتی، بودهافتادهاتفاقگذشتهدرکهچیزيخاطربهمنباشرامن. خندیدمیاآلن، شدیدمیناراحت

میصفتويآییدمیوقتی، ارزیرکیش، راخودمذهنیمنکارهاياین. خندممیاآلنشدم،میناراحتافتاد
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، کنیدمیمحرومش، خندیدمیبهشزندمیلهله، خندیدمیبهششمابایستد،جلوبرودخواهدمیبینید

شمانمیرويدیگرهمراهایشفن، شمابهنیستاینهاوبیگوامیرآندیگررويتواندنمی، کنیدمیاشتنبیه

میاجراشمارويکههستندفنترینموذيوبدتریندردها. بوددردهایشهمیناشفنبدترین.کنداجراتواند

حالمراقبوکنیدمیتماشاوفهمیدمیآیدمیوقتی، شدیدزیركشدیدداناشدیدعیارچونشماولیکند

می، کنمنگاهبهشخواهممیمنآمدهدردم، نهبادا بادچههربگوییراخودتکنینمیول، هستیدخودتان

.استدزداین، کنممینگاهدارم، بکنمخواهمنمیبکنممنفیفکرهايمنبگیردبکاررامنفکرهايخواهد

ازدردآن. داردقدرتوصلیدچونوبیندمیاست،نافذزندگینگاه. استزندگینگاهنگاهاینکنیدمینگاهتا

بلهبکند،کاريتواندنمیاشیدبخودتانحالمراقبوقتی، کندمیسوء استفادهشماغفلت

مرد و زنبس کن درآ در انجمن در انخالق

ايشکن، در خلوت فَخّارهساز و صورت میمی

ما. مردمبیندربیا، استکافیزدنحرفدیگرکهگویدمیبله،، فخاروپزکوزهوپزسفالوگرکوزهیعنیفخار

بیاداشتینظردرخودتکهزنیومرد، کنخلقرازنومردبیاییمگومیزندگیبهداریمما، زدیمحرفخیلی

کهاستموقعیاینوبشکنخودتوبسازراذهنیمنتو،  شناختیمدیگرما. بشکنوراصورتهابساز، کنخلق

.دیگردانیممیراچیزهااینما

همشما، نیستدائمیکوزهاین. بشکندوبسازدخواهدمیراکوزة شما، گرکوزهاین، فخاراینکهدانیدمیشما

خدایعنیخلوتشدربشوید،تسلیمبگذاریدوبدهیداجازهشمااگر. یکتاییفضايدرکجا؟در. دهیدمیاجازه

میخلقمساويبطوررادوهر، زنچههستیدمردچهوشکندمیموقعشبهوسازدمیراکوزة شماخلوتشدر

راکوزهکند،میخلقرامادیگرباریک، بیرونآمدهمادرمانشکمازجسممانماکردهخلقباریکیعنی. کند

بیرونآییممیتوشازماشکندمی

چون گل سخن گوي و خمش، هرگز نباشد روتُرُش

ايدر صدر و دل مانند هش، بر اوج چون طَیاره

نیستروترشموقعهیچآدماین، استوشخاموگویدمیسخنگلمثلکهکسیهرکهبگویدخواهدمیپس

بعدیکخاموشیبعدیک، باشیمداشتهبعددوتاتوانیممیحالعیندرماشودمیمعلومپس، نیستعبوس
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اوجدر. استیکتاییفضايآنوهستیمهمدیگرجايیکدرماولیهستهوشمرکزماندردلماندر. سخنگو

همحالعیندرکهانسانی، ایمداشتهذهنیدارمنبعدیکحالبهتا. هستیمهمزمینرويپریممیپرندهمثل

لحظهایندراستبینهایتهم. خوردنمیتکانلحظهایناز، استمستقرلحظهایندرهمبرود،ذهنتواندمی

که، مرغ، پرندهیعنیطیارهدرسته؟، زندمیحرفهمهم، بزندحرفماطریقازتواندمیاوکهداردریشههم

. گفتند دیگرمیهمطیارههواپیمابهقدیم

گنج حضور در تلگرامهاي هلینک متن کامل برنام

https://t.me/ganjehozourProgramsText
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