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198مولوي، دیوان شمس، غزل شماره 

هااي صوفیانِ عشق بدرید خرقه

گل از لذت صباصد جامه ضرب کرد

کز یار دور ماند و گرفتارِ خار شد

زین هر دو درد رست گل از امرِ ائتیا

از غیب رو نمود صالیی زد و برفت

کاین راه کوته است، گرت نیست پا روا

گلقیبِمن هم خموش کردم و رفتم ع

ریحان و الله رااز من سالم و خدمت

دل از سخن پر آمد و امکانِ گفت نیست

اي جانِ صوفیان بگشا لب به ماجرا

ستها بگو که هنوز آن نیامدهزان حال

چون خوي صوفیان نبود ذکرِ مامضی

چون کیسه جمع نَبود، باشد دریده درز

یکی بیاپس سیم جمع چون شود از وي؟
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.کنممیشروعموالناشمسدیواناز198شمارهغزلباراامروزحضورگنجبرنامهاحوالپرسیوسالمبا

بهوهست2018سالۀ ژانویاولامروزو،کنممیاجراشمابرايرا692شمارهبرنامهامروزدانیدمیکههمینطور

جدیدسالدرامیدوارم.گویممیتبریکدنیاممردۀ همبهوبینندگانشماۀ همبهرامیالدينوسالترتیباین

فضايبایدآبادانیایجادبرايکهبشوندمتوجهجهانمردموبگیردسرچشمهحضورفضايازماۀ همعملوفکر

ذهنیمنسراغکمتروباشدشانعملوفکرة برانگیزانندزندگیباشدنموازيوتسلیمولحظهاینیکتایی

.برویمکینهورنجش،خشمنظیرآنازحاصلدردهايوماشدگیهايیتهوهمۀ مجموعیعنی

198مولوي، دیوان شمس، غزل شماره 

گل از لذت صباصد جامه ضرب کردهااي صوفیانِ عشق بدرید خرقه

يشیارهو،هستندخدائیتجنسازکهانسانهاۀ همیعنی،گیردمیمثبتمعنايدرراصوفیغزلایندرموالنا

ذهنیمننامبهدروغینمنیکبنابرایناندهشدهویتهمآفلچیزهايباجهانایندراندهآمدو،هستند

گذرایعنیآفلچیزهايبااستممکنکهشدگیهاهویتهمازکدامهراند،هپوشیدخرقهپساند،هآوردبوجود

میهوشیاروقتیواستلباسیک،استخرقهیک،باشددهدمینشانمافکرکههرچیزيوپول،متعلقاتمثل

،داریمهمما،رااوابدیتواوبینهایتیعنیخداخاصیتتادوو،هستیمخدابینهایتجنسازمااینکهبهشویم

.بشویمزندهاوابدیتوبینهایتبه،کهبودخواهیمخودمانوشناختخواهیمراخودمانموقعیو

اینبهابديآگاهیحساوابدیتو،بینهایتعمقحسیا،استدرونماندرفضانهایتبیگشودناوبینهایت

وبینهایتجنسوآیندمیيهوشیاربصورتجهاناینبهآیندمیوقتیانسانهاۀ همو.استابدية زندۀ لحظ

بارهاو،فکرهاجملهاز،هستندبیرونیچیزهاية نمایندکهفکرهاییبهچسبیدنبراثر.دارندخودباراابدیت

.هستماناسمو،شودمیارائهمابهفکرصورتبهکه،منفکر،فکراولینکه:گفتیم

ذهنیتصویریک،کنندمیحرکتاً دائمفکرهااینچونوشودمیتنیدهوشودمیایجادفکريۀ هستیک

هویتهماینبایدانسانهاۀ همو.منیستیماذهنیمناین،ذهنیمنگذاشتیمراآناسمکه،آیدمیبوجود

هاخرقهیاشدگیهاهویتهماینتاهستندشدههویتهمکهبپذیرند، بشوندآگاهآنهابهوبدرندراشدگیها

.بیرونبیایدتوآناز،خداستابدیتوبینهایتکهشاناصلو،بشوددریده

گلبهراانسانکندمیتشبیهپس،رارزیعنی،راخسرگلاً مخصوص،زندمیمثالراطبیعتهمیشهموالناو

میبازرااوزندمیصبابادودهدمیقرارباصبادمعرضدرراخودش،رز،سرخگلکههمینطور:گویدمی،سرخ
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میبرکت،آیدمیانرژيآنورازلحظههرپس،بشویمزندگیباموازيلحظهایناتفاقپذیرفتنبابایدهمما،کند

.کندمیبازرامازندمیوآیدمیزندگینسیموآید

،آوریممیبوجودايبستهچیزیک،چیزهابهچسبیممی،شویممیبستهآییممیيهوشیارصورتبهماپس

نسیمایندهیممیاجازه،کنیممیآشتیلحظهایناتفاقباما،بزرگانصحبتهاياینشنیدنبایواشیواش

وشناساییباو،شدیمهویتهمچیزهاییچهباماکه بدهدنشانمابهو،بشودماوجوددواربخشزندگی

دریعنیانههوشیاربطورشدگیهاهویتهماین،نیستیمشدگیهویتهممااینکهتشخیصوآنهاپذیرش

.بیفتدمااز،موضوعاینبههستیمهوشیارماحالیکه

بادلذتاینو،بردمیراشدنشبازلذت،شودمیبازخردهیککههردفعهوشودمیبازسرخگلکههمانطور

راشدگیهویتهماینماکهپذیریممیوشدگیهویتهمیکازشویممیآگاهکهلحظههرهمما،صباست

یاشدگیهویتهمآن،رنجشهاباشدگیهویتهممثل،نیستالزمدیگراینکهکنیممیشناساییوداریم

.شودمیآزادزندگیآرامشوشاديجایشبهافتدمیوقتی.افتدمیدرد

بصورتآیدمیدرحرکتبهوقتی،استآرامشجنسازخدا،هستیمزندگیآرامشوشاديجنسازمااصلدر

ودشمیهویتهمناآگاهانه،آیدمیيهوشیاربصورتانسانکهوقتیخوب .شودمیتجربهانسانهامادرشادي

بسويگردیمبرمیماوقتیو،بنددمیرايهوشیارپايودستزنجیرمثل،گذراچیزهاياین،گذراچیزهايبا

.خدابسويگردیمبرمیوکنیممیشناسایییعنی،زندگی

نگاهداردذهنیمنکهيهوشیارباجسمیيهوشیارباچون،بشویمماناصلخواهیممییا،بگوییمبخواهیماگر

دروکنیممیحرکتذهندرمرتببنابراین،گردیممیجسمیکدنبالاً دائم،بینیممیراجلویمانوکنیممی

.بشویمرهاآنازتوانیمنمیوشویممیزندانیذهن

باکاراین،بشودعوضلحظهایندر،بیندمیاین لحظه کهشناساییآنبایدتسلیمطریقازتشخیصبراي

ازقبلیعنی،قضاوتازقبلشرطوقیدبدوناستلحظهایناتفاقپذیرشتسلیموگیردمیصورتتسلیم

.بودیماولازکهکندمیيهوشیارهمانجنسازراماکه،باشدیادمانذهنبهرفتن

پیشکهمشکالتیمورددرموالناکهببینیدشماکه،خواندخواهمبرایتانمثنويازابیاتی،غزلبیتاولینازپس

خدا:کهگویدمیغزلپائینابیاتدر.بگیریدیادازشتوانیدمیچیشماو،گفتهچیآنهاهايحلراهوآیدمی
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هویتهمدرواقعکهدودایناز،هستیددودبصورت،جهاندررفتید،بودیدمنجنسازشماکهگویدمیمابه

چی؟یعنی،جسمیک،کنمرستدآسمانیکخواهممیمن،استآفلچیزهايباشدگی

،باشیمداشتههمفرمولی،کندایجادمادر،استخودشبینهایتهمانکهپهناوريآسمانیکخواهدمییعنی

.بیاییدیعنیائتیا.بردمیبکارراائتیالفظبعد،نباشیمهویتهمفرممانبامابطوریکه

بهیا،آییدمیمیلبهوکنیدمیاطاعتمنازدرحالیکهیایدبیای:گویدمیخداخواندخواهیمکههمینطور

چیزهابابشویمهویتهموبیاییمکهاستاینيهوشیاربصورتماسرنوشتاینکهیعنی،بیاییدزوربه،کراهت

یااستفکرخوابکهشدگیهاهویتهماینخوابازبشویمبیداریعنی،کنیمرهاراشدگیهاهویتهماینو

.برگردیمواستدردخواب

آورممیپیشبرایتانکهاتفاقییا،بشویدموازيمنبالحظهاینکهصورتیدرگردانمبرمیراشمامنگویدمی

هنوز،کنیدمقاومت،کنیدقضاوتلحظهاینیعنیبیاییدزوربه،بیاییدزوربهیا،استمیلبهاین،کنیدآشتی

همبایدکهبفهماندشمابهدردکهکنممیایجاددرداینقدرمن،بدهیدادامهرالآفچیزهايباشدگیهویتهم

،آییممیاطاعتبامااندهگفتانسانهاالبتهکنید؟میانتخابرایکیکدام،کنیدرهاوبشناسیدراشدگیهاهویت

.خواندخواهیمهمرااین

مهمیۀ نکتیکبهپس،استخاموشگل.بگیریمیادگلزامااستبهتر:کهگویدمیغزلایندرموالنابعد 

وکنیممیاجرابرنامهاینجاماکهاستدرستکهاستاینآنو،آموزيمیطبیعتتماشايازکهکندمیاشاره

آرامشماکهاستموقعیشمادراصلیتغییراً واقعولی،کنیدمیدیگريمطالعاتیا،خوانیدمیموالناشمایا

میاجازهوبله،کنیدمینگاهراذهنتانيهوشیارصورتبهعقبکشیدمی،هستیدذهنتانمراقب،تیدهس

.آیدمیآنورازکهنیرویییاصبااینکهدهید

نمیذهنیمنبامادیگرعبارتبه.بدهدتغییرراشماو،بشودشماچهاربعدهروارد،آیدمیآنورازکهبرکتیو

، زنمنمیحرفمنبنابراینکهگویدمی،بشناسانیمخودمانبهراخودمانیا،برسانیمحضوربهرانخودماتوانیم

،کنیدمیمعنی،کنیدمیتفسیروگیریدمیذهنذهنباشمازنممیحرفوقتیچون،دارمزیادحرفچون

.مانیدمیذهنتودوباره

،نکنیدمعنی،نکنیدقضاوت،نکنیدستیزه،نکنیداومتمق،باشیدذهنتانمراقب،بشویدآرامکهبهتراست

:کهگویدمیببینید.بدهدتغییرکندمیاورااصلیکارکه،راشمابرکتآنبگذارید
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3160مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

نیست ما را از قضایِ حق گِلهعار نَبْوَد شیر را از سِلسِله

ودستدراستزنجیريیکاین،شدیمهویتهموجهاناینبهآمدیميهوشیارصورتبمااینکه:کهگویدمی

یعنی.نیستعارشیرپايودستبهبستنزنجیربنابراین،يهوشیاروخدائیتبعنوانهستیمماشیر،شیرپاي

قضاایناینکهاز،خداايقضاز،حققضايازماو،مابراينیستعاراصالًاین،چیزهاباشدیمهویتهممااینکه

داریمگلهماکهاستاینکاراشکال.داریمماولی.نداریمايگله،شدیمهویتهمذهنباافتادیمما،بودهقدرو

.نیستآنطورياً واقعکه،دهدمینشانجوريیکمابهرادنیاذهنیمناینکهبراي،داریمذهنیمناینکهاز

هویتهمماکهنیستعیبپس،بدهمتوضیحبرایتانخواندخواهماً بعدکهابیاتیباراااینهکهبدهیداجازهو

رازنجیرتوانیممی.داریمزنجیرازشیربعنوانراخودمانکردنرهاتواناییمااینکهبراي،ماديجهانباشدیم

نمیگله،بودهحققضايیناو،چیزهاستفکرباشدگیهویتهم،استفکرزنجیر،زنجیر،کنیمشناسایی

.کنیدنمیمقاومت،کنیدنمیدعوالحظهایناتفاقبا،نکنیدگلهشمااگر، کنیم

به.استحققضايازشکایت،رنجشیوخشمیدنبالششکایتیهر،شکایت؟نهیاکنیدمیگلهکهببینیدشما

،کنیممیگلهحققضايازما،کندعبورمااززندگیبرکتبدهیماجازهوبشویمتسلیملحظهایندراینکهجاي

.استمهمیۀ نکت،نیستدرستاین

آوریدمیتشریفوقتیحتیوبشویدحفظکهبخوانیداینقدر، بخوانیدزیادشماراابیاتاینکنممیخواهش

.نیدکتکرارو،بگیرندیادهممردمۀ بقیبگذاریدکنیدمعنی،بخوانیدرااینها،تلفنخطروي

هویتهمکههرچیزيبا.بینیممیذهنیمنبا،نیستیمبینحقیقتما،بستهراماواقعیچشمقضااینبله

وشودمیمهمآنبشویمهویتهمماهرچیزيبا،همموضوعاینبهکنیدتوجه،مامرکزشدهآنشدیم

یابینیممیراجهانوکنیمیمعملوکنیمفکرمیآنبرحسبما،مامرکزشودمیبشودمهمهرچیزي

.شویممیهویتهمآنباماباشدمهمهرچیزي

کندمیدیکتهمابهجامعه،جامعهازکلیبطوردوستانمانمان،خانوادهازمادرمانپدرازگیریم؟مییادچیاز

میهویتهموقتی،شویممیهویتهمآنهاباو،خوردنمیچیزيچه،خوردمیدردبهداردارزشچیزيچه

چونم،بینیمیجسمیيهوشیاربرحسبو،شودمیبستهيهوشیارپايودستبهزنجیرو،آیدمیقضاشویم
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دوتاۀ فاصلصندوقیکبهرودمیقاضیاین،جوهیداستانهستیادتان،صندوقآنبهصندوقاینازاً دائم

.دیگرصندوق،دیگرصندوقیکبهودرمی،بنددمی،استزندگییعنی،استمسکرنونوصندوق

ازسرعتبهمااینکهوبکندجاازراماتواندمیهرفکريآیدمیفکرازبعدفکرکهببینیدخودتانبهکنیدتوجه

مثالًکهاتومبیلیمثل،کردهایجادحرکتمقداریامومنتمباصطالحیکاین،رویممیصندوقیبهصندوقییک

بهاً حتمکهداریمعالقهداریمکهسرعتیاینبا،هستیمآنطوريهمما،رودمیراهعتکیلومتردرساشسصت

ۀ فاصلسرعتهمانباکهداریمعالقهودیگرفکريصندوقیکبهبرویمآییمدرمیآنجاازفکريصندوقیک

.گویدمیقضاستاینوببندیمراصندوقدوتا

1194مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

دمشنان را باز نشناسی ز دوستقضا آید، نبینی غیر پوستچون

حقیقی،شوندمیمهمشدگیهاهویتهم.دهدمینشانذهنیمنهرچی،استذهنیمنچیزهايهمینپوست

پولاگرخوب ،بینندمیپولشانبرحسبراآدمهاوراجهانمردمشودمیحقیقیآنهابرحسبدید،شوندمی

کندمیاضافهمنبهچیزيشخصاینکهاستاساسبراینقضاوتتانتمام،رسیمیهرکسیبه،باشدشمامرکز

.خوردنمیمندردبهکندنمیاضافهمراپولاگر،نهیا

،مرکزتانبگذاریدراچیزهاۀ بقی،زنممیمثالراپول،همینطورهمیکیآنهمینطورهمیکیآنهمینطور

کهگوییدمی،هستیدسیاسیآدماگررسیدمییکیبهدفعهاین،شوندمیمهمآنهاکهیددخواهیدببینید

عنوانبهدیگر.خوردنمیمندردبهکهندارد،خوردمیمندردبهدارداگر؟نهیاداردرامنباوراینخوب 

هویتهمکههرکسی،شوندمیمتفاوتآدمها،گردیدنمیشخصآندرزندگیدنبالزندگییاانسانیتوانسان

،شمابرايداردارزش،استحسابیآدم،شودمیشمایار،شودمیشمادوست،کندمیاضافهراشماشدگی

،دوستازدهینمیتشخیصرادشمنانآنموقعگویدمیبعد.استپوست،استغلطدیداین،ندارندبقیه

نان را باز نشناسی ز دوستدمشچون قضا آید، نبینی غیر پوست

کهچیزيآندرست،استماننفعبهچیزيچهاستضررمانبهچیزيچهبدهیمتشخیصتوانیمنمییعنی

.بلهنداریمراحضوردید،شودمیتمامضررمانبهاستماننفعبهکنیممیفکر
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کنناله و تسبیح و روزه ساز آغاز کنچون چنین شد اِبتِهال

بهکنشروعیعنی.بکندعا،زرنگینه،زاريواخالصرويازصورتایندر،بینیمیاینطوريراخودتاگر

جوانهنوزوکنیدنمیباور،شنویدمیرامنسخناینشمااگر.گیرکردمبدجاییمنکهدرماندگیوعجزاظهار

داردذهنیمن،جوان.داریمراشعرشپاییناً فاقات،زدخواهدزمینراشما،زندگیفشارهايروزيیک،هستید

،باشدمواظبباید.استذهنیمنفکرهمهفکرهایشمنتهی،استقويهمفکري،استقويهمجسمینظراز

یعنیتسبیح.نیستندمنفیهانالهاین،نالهبهکنشروع.بدهترتیبیعنیکنساز،کنسازروزهوتسبیحوناله

:کهگویدمیدیگرجايتسبیح.نیستنمازمعنیبهتسبیحاً لزومکنیدتوجه،شناسایی،صبریاعبادت

الفرجمفتاحوالصربوصربکندرجایننداردتسبیحیهیچ

اینکه،خودش،تسلیم،ببینیراذهنتبکشیعقب،مراقبه،اً اتفاقشناساییپس، استتسبیحجزوهمصبرپس

وکنمشناساییرااینخواهممیمنکهبگوییوآنجایتوایسونکنیفراراً فوردیديرایشدگهویتهمیک

لحظهایناتفاقباآییدمیشمااینکه.استنمازشبیهاین،استتسبیحاین،بیندازم،بکشمانههوشیاردرد

.استیحتسب،کشیدمیانههوشیاردردوپذیریدمیرالحظهایناتفاقیاکنیدمیآشتی

آنورازبایدمنبه،آوردمیبوجودمنبرايزندگیکهحوادثیمقابلدرعاجزممنکهاستاینمعنیبهنالهو

ازکمک،نرسدزندگیبرکتآنورازاآلنتاکهبپذیریدوکنیدباورشماکهاستاینسراینهاتمام.برسدکمک

سامانکارتوانیمنمیحتی،بشویمرهاذهنیمنازتوانیمنمی،ببریمپیشازکاريتوانیمنمیما،نرسدآنور

با،بردپیشراکارشودنمیاینهاوورزيکینهورنجشوستیزهودعواوخشمبا.بدهیمترتیبجهاندربخشی

آشتیهلحظایناتفاقبااً دائم،کنعجزحس،اینجادراستمثبتناله:گویدمیپس.پرهیزیعنیروزه،وواکنش

کارکردهخودتانرويشمامگر،استاینطوريماوضعکهببینیمماۀ همکه،شدگیهویتهمازکنپرهیزو،کن

.باشید

وسطاینبیایدبعديفکراینکهازقبل،اآلنآیدمیفکرایناگر،نکنیمبازروزنموالناقولبهمااگربکنیدتوجه

خردنتوانیداواز،نباشیدزندهبهش،نکنیداشحسرافضااینشماو،صندوقدوتافکردوتابین،نباشدفضا

وداد،ندهیدنشانواکنش،نداریداگردیدیدآنموقعندارید،، نداریدمعنويقدرتشما، بگیریدبرکتبگیرید

.کنسازروزهوتسبیحونالهنکنید،بیداد
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ما را مکوبزیر سنگ مکر بدکن کای تو عَلّامُ الْغُیوبناله می

کوبیده.مکوبرامن،ذهنیمنهاياندیشهیاۀ اندیشزیرتوغیبها،یاغیبة دانندايتوکه،بکنناله:گویدمی

یکازمافکرهايهرلحظه،شدیمزندانیتوآن،کردیمدرستذهنیمنجهاناینبهآمدیمما.دیگرشدیم

دردناكاینهاۀ همو،دردهاستواستجهانیاینچیزهايوباورهاباشدگیهویتهممرکزکه،آیدمیمرکزي

.است

.کندمیذهنیمنکهاستاياندیشه،بدۀ اندیشواندیشهیعنیمکر،بدۀ اندیشیعنیبدمکر.استبدمکراین

،نهیا،شودمیتهنوشتانسادهذهنروي،آیدمیآنورازاندیشههستیدموازيشمایا،داریماندیشهدوجور

اندیشهاینصورتدر،هستیدجهانباشدههویتهم،کنیدمیقضاوت،کنیدمیمقاومت،کنیدمیستیزهاآلن

کند؟میراکاراینداردکی،کوبیدخواهدهااندیشهاینزیرراشماو،بیرونآیدمیتانماديمرکزازتان

راهکهبشویمبیداراینکهبراي؟کوبدمیچرا.استزندگییا،خداستکاراشهمهکنیدتوجه،کندمیزندگی

.شودمیمشخصکامالًخوانممیبیتچندتا.دیدخواهیماآلن،رویممیغلط

شیر را مگمار بر ما زین کَمینای شیرآفرینگر سگی کردیم

وفکرونبودیمتسلیملحظهایندر،کردیمناپاكوپلیدکار،کردیمشدههویتهمفکرهايیعنی،کردیمسگی

زندگی،خداستشیرآفرین،شیرآفرینتواي:گویدمی.کردیمسگی،کردیمخودمان،نپرسیدیمتوازراعملمان

آمدیمبودیمشیرما.استذهنیمندومیشیر،هستیمخودشامتدادکهباشیمماتواندمیشیرهمیعنی،است

هیچگونهاینهادریعنیناپاك،کردیمناپاكاعمالوفکرهاو،نفهمیدیموشدیمویتههمیعنی،کردیمسگی

.استنبودهصافیونابی

مسلطيهوشیاربهدردهایشباذهنیمنشیرکنیدتوجه.نکنمسلطمابهنهانگاهازراذهنیمنشیراین

،کندنمیحسعمالًرافضااینو،نداردوجودییفضافکرهایشبین،نکردهبازراروزنکهانسانی.کوبدمی،بشود

آندردرداشههم،کندمیخشندارمنفکرهايآدماین،آیدنمیزیبایی،آیدنمیبرکت،آیدنمیخردآنوراز

منفیواکنشهر،مردمباخودشبااشخانوادهبا،شودمیختمدردبه،استپوكبادامکاردمیهرچی.هست

.ماستيهوشیاربهذهنیمنشیرشدنگماشتههمین



Program # 692گنج حضور692برنامه شماره 

10: صفحه

اندر آتش، صورت آبی مَنِهآبِ خوش را صورتِ آتش مده

بصورت،خردمندانهحرف،آیدمیآنورازکهخردي،آیدمیآنورازکهآبیذهنیمنبراي،دیگراستواضح

راکردنانتقاد،داردقبولراطلبکاري،ارددقبولراخشم،داردقبولراواکنشاما،کندنمیقبول،استآتش

.آیدمیخوششگوییعیبوجوییعیباز،داردقبول

چیزهايآنتمام.داردقبولراحققضايازکردنگله،حققضايازنداریمگلهما،نکنگلهگفتداشتیمامروز

بهخشم.داردضرربعدشچهارهرهبکه،شودمیخشمگین،رنجدمی،کندمیگله،بیندمیآببصورترامضر

معنويبعدوماهیجانیبعد،استدرداصالًکهخودش،مافکريبعدبه،مافیزیکیبعدبهیعنی،مابعدچهارهر

.هستیمقويمادهدمینشاناینکهبراي.داریمدوستراخشمماو،داردضررما

وآرامشوصلح،مدهآتشصورتراخوشآبگویدمی،دیگربینیممیعوضی؟استقدرتنشانخشمچرا

نشانواکنشوشدنخشمگین،خواهمنمیمناستضعفکردنبازفضا،استضعفگویدمیرااخالقیخوش

زدمداد،شدیمآسودهماکهآیدمینظربهاً بعدشویممیکهخشمگین.استآبمابراياستآتشکهدادن

؟کرديخراب،سوزانديراخودتکهفهمیمیشما،نشاندمجاشسرسرش

قدرت.استقدرتنشانندادننشانواکنشوشدنتسلیموکردنبازفضا.استترسنشانخشمحقیقتدر

آنراچالشآنوکندمیبازرادرونفضايورسدمیچالشیبهکههرکسی.استمعنويقدرت،قدرت،معنوي

،کندمیایجاديهوشیاروکندمیایجادفضاموضوعآناطرافدریعنی،دهدمیقرارفضاآندرراموضوع

منۀ ساختپیشرفتارهايودهدنمینشانواکنشوبیایدخردفضااینازوکندتماشایشتواندمیکهبطوري

قدرتدهدمینشانمنفیواکنششودمیخشمگینهرکسی.استقدرتمندآدماین،دهدنمیبروزراذهنی

:گویدمیبله،دهدمینشانقدرتراخشمذهنیمن.ردندا

3305مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

اَ اَ پا مَنِه از حدّ، بیشنازنینی تو، ولی در حدِّ خویش

،مهستیامتدادشماکهداندمیهمخدا،دانیممیما.بله؟هستیمنازنینخداامتدادويهوشیاربعنوانماآیا

میماکهاستاینمعنیش،داشتیمگرامیراتوگفتهمابهخداونازنینیمچون.بدانیمراخودمانحدبایدولی

بلندذهنیمنبعنوانهرلحظهوداریمنگهراذهنیمنوبستیزیملحظهایناتفاقباوبسازیمذهنیمنتوانیم
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اهللاهللا،بیشحدازمنهپااهللاهللاگویدمیببینید.نه؟یمبکنراکاراینتوانیممی،دانممیمنبگوییمشویم

حداز،بیشحدازمنهپا.نگردکاراینبرودوراصالً،نکنراکاراینهیچوقتیعنی،بخداراتو،بخداراتویعنی

کهندانیمویمکندرستراذهنیمنکهنیستاینماحد.استتسلیمشناساییماحد.نگذارفراترراپاخودت

.داریمشناساییقدرتماواستتوهمیذهنیمن

ذهنمانوعقببکشیمتوانیممیراداناییاین.اوستمالداناییوداریمداناییما،هستیمشیرما:کهاستگفته

هرلحظه،ارددضررمابرايکندمیاوکهکارهاییو،نیستیمماذهنیبافتاینکه،بدهیمتشخیصوکنیمنگاهرا

ازکهزندگیدانایی،زندگیخردجايبهبنابراین،دانممیمنگویدمیشودمیبلندهرلحظه،زندمیلطمهمابه

میهمزندگیرخبهوکشدمیهمهوخودشرخبهراخودشدانش،راخودشسواد،آیدمیلحظهاینآنور

میدرحالیکه،نیستیمموضوعاینمتوجهوداندنمیخداودانممیمنگوییممیداریمهرلحظهمایعنی.کشد

.باشیممتوجهتوانیم

کنیممیفکر.داشتمگرامیراتوونزدیکترمتوبهگردنرگازمنگفتهمابهخداکهکنیممیحسابخیلیو

فکر،کنیمدگیزنذهنیمنباهمینطور،ذهنیمنبعنوانشویمبلندتوانیممیما،استاینطوريکهحاالکه

اینماسرنوشتکهنیستحالیمان،کندمیایجاددردکاراینکهنیستحالیمان،بکاریموکنیمعملوکنیم

ذهنخواباینازانههوشیاربعد،چیزهاباشدیمهویتهماول،جهاناینبهبیاییميهوشیاربصورتکهاست

؟استدرست،همآنانههوشیار،بشویمزندهخداابدیتبهوبینهایتبهبایدما.بمانیمبیداروبشویمبیدار

در تگِ هفتم زمین، زیر آردتتر از خودتگر زنی بر نازنین

پنجهودست،توخودازترگرامی،توخودازداناتر،توخودازترلطیف،توخودازترنازنینوقویتربااگریعنی

شمالحظهایندرحاال.استکردهکه،کندمیمدفونزمینهفتمۀ الیزیردرراتو،وتازترنازنینآن،کنینرم

.اندهشدزندهاوبهکهآدمهاییهمیکی،خداستخودشماازترنازنین،خداهمیکی،ذهنیمنبعنوانهستید

.خداباکهاول،اوبابرخیزيستیزهبهخواهیدمیشما

ماحاال.کندمینرمپنجهودستخودشازترنازنینبااو،دانممیگویدمیمننبعنواشودمیبلندکسیهر

توانیمنمی،هستیمذهنیمنانسانولی،هستیمانسان،نیستیمحیوانکهاستدرست،هستیمذهنیمنتوي

کنیمضاوتقمالحظههرشودمیچی؟بگیریماگرشودمیچی.گویدمیراایندارد،خدابابگیریمکشتی
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براساسکهراذهنیبافتاینو؟نشویمتسلیمیعنیلحظهایناتفاقباکنیمستیزهو،مانذهنیدانشبراساس

درسرآخر:گویدمیشود؟میچی؟داریمنگه،شدهتشکیلجداییبراساسوآفلچیزهايباشدنهویتهم

.شودمیمدفونزمینهفتمۀ طبقزیر

یعنیزمینهفتمزیردر.داردطبقههفتهمزمین،داردطبقههفتآسمانکهبودندتقدمعقدماباشدیادمان

،کردندایجاددرداینهاکه،بینیدمیآدمهابرخیدرشماراشدگیهویتهمخیلی،شدگیهویتهمخیلیدیگر

کهدردهاییو،دارندباورهابا،دارنددنیاجاهبا،دارنددنیامالباشدگیهویتهمپس،شدندهویتهمآنهابا

عایقیکزندگیويهوشیاربعنوانآنهابین،اندهشدمدفوناینهاۀ همزیر،اندهویتهمآنهاباشدهایجاد

وفکرهادرشدندگمو،بگیرندخرديهیچتوانندنمیانههوشیارآنورازکهبطوري،شدهایجادبزرگی

.دردهایشان

،فکرهایشاندرشدندگم.بکنندتوانندنمیدرستیفکرهیچآدمهااین،شناسیدمیشماراآدمهاجوراین

جوراینیعنی.فکريدردهايوجسمیدردهايوروحیدردهاي،هستندهمدردازپر،استپایینیشانهوشیار

واستفشارزیربدنشاناینودارندمریضیاقساموانواع،جسمیلحاظبهاندمریضکه،کننگاهراآدمها

ۀ هماً تقریب،دارندمسئلهلحظهایناتفاقولحظهاینبا،آیندهوگذشتهدرهستندزماندراً دائم،استاسترس

زندگیبهآنهاکهنیستايلحظههیچ،بینندمیزندگیبهرسیدنمانعیاخودشاندشمنصورتبهرااطرافشان

و،بدریمراهاخرقهاینخواهیممیما.شدندمدفونخیلییعنی،هستندهفتمۀ طبقزیردرآنها،باشندمربوط

.نیفتیددرخودتانازترنازنینباکهکنیدمیتکراروخوانیدمیشماراابیاتاین

3309مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

مجله انسان را بِکُش از هبر هُشمجله حیوان را پیِ انسان بِکُش

.استماندهمادر،استجسمیيهوشیارهمینکهحیوانیتولی،انسانبهآمدیمحیوانازمایعنیانحیوجمله

،خشمباشدیادمان.آیدمیشدگیهویتهمازاینهاواستهمینطورهمحرص،استحیوانیخاصیتیکخشم

بایدشما.بجنگیمهانشانهبانبایدما،نیستندمرضخود،هستندمرضهاينشانهاینها،قدرتبهمیل،حرص

بامرکزشدرکهاستاینمعنیش،داردقدرتبهمیلوداردحرص،داردخشمهرکسی.کنیدپیدارااینهاۀ ریش

نایبروکهبدهیدنشانبهش،کنیدکارآنروي،شماکنیدمراجعهبایدآنجابه،شدههویتهمبیرونیچیزهاي
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غیبترودمیهرجا،کندمیایجاددردمدامکهکسی،بیندازوبپذیروکنشناساییوکنپیداراشدگیهویت

درآدماین،بربخوردکسیبهکه،گویدمیچیزيیک،کندمیقضاوت،گویدمیعیب،بیندمیعیب،کندمی

یزچتاچنداز،رنجیديچیزيیکازتو،داريرنجشتو،کننگاهکهبگوییبهشباید،دارددرداینجایش

.کننگاهبروآنجا،شودمیاتعملهر،شودمیحرفتهرواردکینهاین،داريکینهتورنجیدي

درستراآنجاتا. آیدمیآنجاازرفتارش؟استرفتاريچهاستحرفیچهاینسرشنزنیمچماقبایکدفعه

تبکار؟شدهمتب،کنیمیشماچیهتب،کندمحکومراتب،خوبکردهتبکسییک،شودنمیدرستنکنی

ۀ همگویدمیاینبنابرپس.شودمیخوبدهدمیدوادکتر،داردشخصاینکهاستمریضییکخاطربه

هوشیعنیهوشخاطربههمراانسانیخاصیتهايۀ هماما،بشويانسانتاخودتدربکشراحیوانیتهايیخاص

کهبینیدمی.نماندتودرشدگیهویتهمخاصیتیچه.بکشلحظهایندرزندگیبهشدنزندهیعنیحضور

:گویدمیاستشدههویتهمابتداانسان

حسۀ بوسیلکهچیزهاییۀ هم،نهبکشیراشانتناً واقعراانسانهاکهنهیعنی، جمله انسان را بِکُش از بهر هش

همه،بکشخودتدررااینها،بچسبیمآنبهتوانیممیماوشودمیدركمافکرۀ بوسیل،شودمیدیدهماهاي

.بله،کنالرا

هوش جُزوی، هُش بُوَد اما نَژَندهُش چه باشد عقل کُلِّ هومشند

عقلکهماجسمیيهوشیارکهبگویدخواهدمی،پوسیده،جسمیيهوشیار،افسردهواندوهگینیعنینژند

تعریفراشه.استافسردگیودردوغصهواندوهباهمراهو،استپوسیدهذهنیمنعقلیعنی،ماستجزوي

میاوقاتگاهی،استیکیاینواقعدربودنانسان؟بکشیمرابودنانسانماچیبرايباشد؟چههش،کندمی

. بودنفرشتهگوید

کامالًتابکشارشدگیهویتهم،بودنانسانگویدمیرااینشویممیهویتهماول،جهاناینبهآییممیما

راکائناتاینتمامکهکلیعقلآن.هوشمندکلعقل؟چیههوشیاچیههشگویدمی.بشويزندهحضوربه

اگرلحظهایندرعقلاینازتوانیدمیشماو،کندمیایجادراشمافکر،کندمیادارهراشمابدن،کندمیاداره

،ذهنتبهباشینچسبیده،باشیذهنتتماشاگر،باشیذهنتمراقبیا،باشیتسلیمیا،باشیزندگیباموازي

ۀ همکهعقلییعنی.کنیاستفادهعقلآنازتوانیمی،کنینگاهراذهنتويهوشیاربصورتعقببکشی
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راجزويهوشیاراذهنیمنآثارشمااگرولی.باشدمااختیاردرانههوشیارتواندمی،کندمیادارهروکائنات

اضطرابونگرانیوگناهحسوخبطحسمثلدیگردردهايورنجشوکینهوحرصوخشممثل،بدهیدنشان

.هستندجزويهوشاینها،هستندنژنداینها،باشیداشتهرااینها،نظريتنگوحسادتو

منتهاياینولی،مشدیاین،اینجاآمدیمکهشتیمکُراحیوانما،استحیوانازبهتراستهوشهمجزويهوش

راخودماندرندگان،موذيحشراتدستاز،بسازیمخانهیکتوانستیمماهوشاینبایعنی،نیستمامقصد

.ماندیمباقیو،کنیمحفظ

یک،استمحدوديهوشیارکهيهوشیاریک،استنژندهوشکهجزويهوشایندورانایندرمخصوصاولی

.خوردنمیمادردبهاین،راجهانبیندمیچیزهابرحسب،استبینمحدود،استنظرتنگ،استبستهسیستم

ما،بردخواهدبینازراخودش،بدهدادامهرارکانژندهوشاینبابشریتاگر،خوردنمیهمبشریتدردبهاآلن

،هوشمندکلعقلبا،نیمبزحرفهمباتوانیممی،کنیممذاکرهتوانیممیما،کنیماعتمادهمدیگربهتوانیممی

راجهانوبشویمخشمگین،بدهیمنشانواکنشتوانیمنمی،بزنیمحرفدردهاباتوانیمنمیکهبدانیمبایدما

.استغیرممکناصالً،کنیمدرست

،کنیممیگمدردهادربیشترراخودمان،شویمترخشمگینو،دهیممینشانمنفینشانواکنشبیشترهرچه

آبادانیخواهیدمیهمبیرونجهاندراگراولبایدشما.خواهیممیچیندانیمکهرویممیسمتآنبهبیشتر

مندردهاينفوذزیر؟خواهیدمیچیبنویسیدنتوانیداگر،خواهیدمیچیبنویسیدکاغذرويباید،بکنید

:گویدمیکهانبرایتبخوانمهمراشعراینبدهیداجازهبله.کنیدتوجه،هستیدذهنی

2466مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

دویم اندر مکان و المکانمیپیش چوگانهاي حکم کُن فَکان

کهحاال،شدگیهاهویتهمزنجیر،شدهبستهزنجیرباماپايودست،هستیمشیرماکهدانیدمیشماکهحاال

ترنازنینبامن،فهمیدمهاکهگوییممیکهحاال،نداریمقضاازگلهماگوییممیکهحاال،بودهقضاایندانیدمی

فکرهایمدر،کندمیمدفونشدگیهاهویتهمزیریازمینهفتمینزیررامناینکهبراي،افتمدرنمیخودماز

اً دائم، کهدکنیدركشماخوبراموضوعیکببینیدحاال.بیایمبیرونتوانمنمیشدگیگماینازشوممیگم

در،هیجانهادر،فکردر،فیزیکایندرفرمدرشما:کهاستاینقانوناین،کندمیکارکه،هستقانونیک
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یعنیاو،زندگیباشویدمیموازيشمالحظهایندریعنی،کندمیکارفکانکنحکم،ماجسمیجانقسمت

.راالمکانتانآنوردرهم، ددهمیتغییرراتانجسمرامکانتانهمزندگییاخدا

بابخواهیداگرشما.زندمیاوهرلحظهگویدمیو،استتوپگوي،زنندمیراگويکهاستچوبیآنچوگان

یعنیرامکانتانهم،بزنداوگذاریدمی،کنیدمیآشتیلحظهایناتفاقبالحظهایندر،کنیدهمکاريزندگی

هردوبرسید؟حضوربهخواهیدنمیشمامگر،راآنوريهم،رامادیاتتان،رایدنیایاین،رااینوريراجسمتان

.قراربدهاودراختیارراقسمت

که،هستکلیعقلیکلحظهایندرپس،شودمیوباشگویدمیاوفکانکن،فکانکنحکمچوگانهايپیش

چقدراینکهبهبسته.راشماچیزهمهوراشمافکرهم،راشماجسمهم،کندمیادارهراشما،خداعقلبگویید

وبگذارياجرابههمعملدرودانمنمیبگوییاگرباشیتسلیمکامالًاگر.شودمیوبشو،گویدمیاودتسلیمی

میکارشمانفعبه،کندمیکارخوب،شودمیو،باشحکمایناینصورتدر،باشیذهنتناظرعقببکشیاگر

دربکندمقاومتذهنت،بمانیذهنتدروکنیقضاوتهادانستهاینبراساس،دانممیبگویییبخواهاگر.کند

کنحکمبرعکس،هستهمخدامقابلدرمقاومت،لحظهایناتفاقمقابلدرمقاومت،لحظهایناتفاقمقابل

.رويمیفکان

ما،نکنیدامتحان،باشیدمئنمط،شکستخواهیمدرهم،خوردخواهدشماجسمبهاوچوگاندراینصورت

،صحبتهااینازکنیداستفاده،شماهستیداگرجواناً مخصوص،بدهیمگوشموالنامثلبزرگانیحرفبهبهتراست

.استقرآنۀ آیهماینبله

82، آیه ) 36(قرآن کریم، سوره یس 

نُإِنَّما أَمرُه إِذَا أَراد شَیئًا أَنْ یقُولَ لَه کُنْ فَیکُو

.شودباش، پس مى: چون بخواهد چیزي را بیافریند، فرمانش این است که می گوید

&&&
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اینمعنیشبودنمراقب.استمهمبسیاربسیاربودنمراقب.خوانممیبودنمراقببهراجعبیتییکدوباره

تماشاراذهنتان،نیدتماشاکراذهنتانوعقببکشیدتوانیدمیلحظهایندرهستیدخدائیتکهشما:کهاست

؟هستیدخشمگینآیا؟ داریدهیجانیچهمثالً.کنیدمیاآلنفکريچهکهشویدمیمتوجهیعنی،کنید

همراهبا،شویدمیخشمگینداریدمثالً،داریدهمهیجانییککهشویدمیمتوجهکنیدمیفکريیکاآلنشما

وگذردمیشماذهندرفکريیککه،باشیدناظرشراهمین،باالآیدمیهمخشمکنیدمیرافکر،فکراین

اگراین،کنیدتوجه،نیستفکرجنساز،شمافکربرکندمینظارتکهيهوشیارآن،باالآیدمیشمادرخشمی

تماشاراشمافکرداردکه،شماستاصلیاناظريهوشیارهماناین،کندتماشارافکرتوانستنمی،بودفکراز

:کهگویدمی،استشاهدهمین،استناظرهمینشمااصلیجنسیتوکندیم

383مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 

بینی و داور ای غَویداد میشویدم به دم چون تو مراقب می

ذهنتبرناظرتو،بعدۀ لحظبهلحظهیعنیلحظهبهلحظه.استذهنشتويکهکسییا هر گمراهیعنیغوي

میاینکهمحضبه،باالآیندمیگذشتهدردهايمثالً.بکشدتواندنمیذهنتهستیذهنتبرناظرقتیو،هستی

يهوشیارکهراما،بگیرندبکارخواهندمیرامافکرهايوقتی.بگیرندبکاررامافکرهايخواهندمی،باالآیند

اگرمثالً.اندهشدذخیرهمادرما يدردها.مدآکهدردياینباشویممیهویتهمماو،توآنکشندمی،هستیم

.هستنددرداینهاۀ هم،دردبعنوان،استذخیرهشمادراآلنرنجشهفتادتااین،داریدرنجشهفتادتاشما

.استدرداسمشهمهاینها،استدردخشم،استدردحسادت،استدردکینه،استدردرنجش

مثالًکهبکنیدراشناساییاینآگاهانهیعنیکنید؟چکاریعنی.ببخشیدشماآگاهانهمگرروندنمیبینازدردها

،داشتیدتوقعراچیزيهمسرتانازمثالاینکهبرايرنجیدید،نبودهالزمبودهبیهودهرنجشاین،ایدرنجیدهشما

میمتوجهبعد،اشمبداشتهتوقعنبایدمن،نیستمناسبیکاردیگرانازتوقعکهکنیدمیشناساییاآلنو

،همهازپدرمادرتانازهایتانبچهاز،همسرتانازداشتیدتوقعحالبهتا،استسالتانچهلشمااآلنکهشوید

کینهوغصهوایدکوبیدهرااینهاو،ایدکردهانباشتهخشم،ایدکردهانباشتهرنجشزیاديمقدارنتیجهدر

میشروعراآنهابهمربوطفکرهايوسرتانروينشیندمیباالآیدمینای.هستشمادراین،ایدکردهدرست

تواندنمی،آیدمیوقتی،باشیدمراقبشمااگرولی،توکشدمیيهوشیاربعنوانراشماوکردنفعالبهکند



Program # 692گنج حضور692برنامه شماره 

17: صفحه

دوباره،آیدمیدوباره.شودمیکمدردانرژي.شودمیکمانرژیش،باشیدمراقباگر،بگیردبکارراشمافکرهاي

ضعیف،بگیردبکارراشمافکرهايتواندنمیباالآیدمیکههردفعه.تواندنمی،کنیدمینگاهفقط،کنیدمینگاه

میشناساییبا،کنیدمیشناساییداریدشماوشودمیضعیف،شودمیضعیف،شودمیضعیف.شودمی

.اندازید

تاباالآمدمیکهدفعههر،دهیدنمیانرژيآنبهکنیدمینگاهفقطهاینکیااندازیدمیکنیدمیشناسایییا

بابدکردن،کردنمنفیفکرهاي،کردیدمیشروعیکدفعهشما،گرفتمیبکارراشمافکرهايآمدمی،حاال

شمادهادراینکردمیوادار،کردیدمیایجادبیشتريدرددوباره،کردیدمیدعوادوستتان،تانبچه،همسرتان

.بزرگتردردهايبسويرفتمیجذبقانونطبق.بشویدآنهاجنساز

آیندمیگذشتهدردهاياینوقتیکهاستایناشفلسفه،داردفلسفهیکاینچیست؟براياینگوییدمی

دردتیوق،کندمیایجادبیشتريدردآیدمیدوباره،کندمیایجادبیشتريدرد،گیردمیبکارراشمافکرهاي

کهاستتحملغیرقابلاینقدرکردن،رافکرهاآنکنیدمیشماشروع،شماسرروينشیندمی،آیدمیامnبار

کندمیاشارهموالناهمامروزکهداریدبهتريراهشما.برویدراراهاینخواهیدنمیشما،پاشدمیذهنیمناین

کهبدانیعنی،بدانراهیجاناتتوفکرهایعنی، باشذهنتاقبمردمبهدمهمینکهاستاینبهترراه،آنبه

.کنتماشااً دائم،افتدمیدارداتفاقیچهذهنتدر

383مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 

بینی و داور ای غَویداد میشویدم به دم چون تو مراقب می

باتو.کندمیاجراراعدلدارد،خدایعنی،رداوکهشويمیمتوجه،بشويمراقباگرگویدمی،استگمراهغوي

کسیازنبایدکهنفهمیديآنموقع،داشتیانتظارتو،بیشتردردهايرويمیداريخوب ،شديهویتهمدردها

می،استخودتتقصیرخوب ،باالآیدمیاآلن،ماندهتوسیستمدررنجشاین،رنجیدي،باشیداشتهتوقع

. بداناالندانستینمی،کهشودنمیکهدانستمینمخوب ،دانینمیگویی

االندانستینمیشود،نمیهااینودانستمنمی. بگیریمعهدهبهبایدرازندگیمانمسئولیتماکهکنیدتوجه

مسئولیتحسمنیعنی،کردندمادرموپدر،دانستمنمیگوییدمیشما. کنعملاالن،بداناالن. شوتسلیم

،ایمهکردشناسایییواشیواشو،ایمهکردانباشتهدردماهمه. دانستیمنمیکداممانهیچکنیمکارچکنم،نمی
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تورويداردزندگیکهشويمیمتوجهیعنی،بینیمیراداور،باشیذهنتمراقباگرگویدمی. ایمهانداختو

بهرازندگیخرد،زندگیيهوشیارويشومیتسلیمذرهیک. کندمیاجراراعدل،دادهمیشهو،کندمیکار

میکارداردیکیپس. شودمیبد،آیدمیمقاومتانرژي،کنیمیمقاومت،شودمیخوببیروندر،بريمیکار

داردخداکهگفتی،گمراه،ذهندرگمشده،غويیکعنوانبهتابحالتوولی،کندمیدادواستداوراینوکند

.کندنمیظلمخداکند،میظلم

کارِ خود را کی گذارد آفتاب؟ور ببندی چشمِ خود را ز احتِجاب

لحظههرشمااگر. کردنزندهراذهنیمنیعنیهمرفتنحجابدررفتن،حجابدریاحجابیعنیاحتجاب

،استرفتنپردهدراین،باالبیاوريرادردهاو،باالبیاوريراهاشدگیهویتهموذهنیمنودانممی،بگویید

قانونیعنی،کندنمیرهاراخودشکارزندگیآفتاب،فهممنمیدانم،نمیبگوییوببنديرایتهوشیارچشمو

. کندمیاجراراخودش

کشیمیدرد،رويمیدردسويبه،داريمینگهرادردهاو،داريمینگهراچیزهاباشدگیهویتهمشما

درخداحاالبگوییدکهنداردوجودچیزياینطور. استالهیعدلعیناین. رويمیبینازوشويمیمریض

.دانستمنمی،ندادندیادمنبهیا،ندارمسواد،فهممنمیمناینکهبراي،بشودقائلاستثنامنمورد

را،اشانرژيونورشخواهدمیآفتابکهبکنیدهمتوجه،تابدمیدائماآفتاب.استجوريچهکنیدمیتوجه

ونگیريرااشکنندهزندهنسیماگرشمااما،فرستدمیرااشکنندهزندهنسیماینلحظههر،خداستآفتاب

آیندهبرايکنیپلهرااتفاقوببینیرالحظهایناتفاقفقط،لحظهایندربخواهیوکنیستیزهوبگیرينخواهی

اینکهکارهمینبایعنی،کوبیمیخودت،نهکوبدمی.کوبدیمزندگیببینی،دشمنیاببینیمانعرااتفاقیا

آنکهدیگراتفاقیکبهبرويکنیپلهرااتفاقوببینیرااتفاقشوببینیخواهینمیشما،استزندگیلحظه

اهیخومیراکاراینچیبراي،شدخواهیکوبیده،استبودنزماندراین،استاشتباهاین،بدهدزندگیتوبه

؟بکنی

راچیزهاایناگر،کندمیکارشمانفعبهیاآفتاب. کندآبراشمایخبتاباندخواهدمیهمیشهرانورشآفتاب

تسلیمبیاییداگر،منسويبهبیاییدگفتهخدا،آفتابگویدمی؟خواهیدمیراکدام،شماضرربهیا،بدانید

منکهنه،رالحظهاینبپوشانی،کنیستیزهودانممیبگوییاگر. آورممیراشمامنوکنممیکمکمن،شوید
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:گویدمیخدا،کنیعملمنقانونمطابقتوخواهممیمن.شويمیکوبیدهکهاستاینقانون،راتوکوبممی

يهاقسمتازکهتوضیحاتاینتمامکهکنمیادآوري. بدانیخواهینمیاستسادهکهراچیزهااینچیبراي

.بوداولبیتدرکههاستخرقهدریدنبررسی،استمثنويمختلف

گل از لذت صباصد جامه ضرب کردهااي صوفیانِ عشق بدرید خرقه

یککهدفعههرسرخگلاین.کردنضربسکهمعنیبههم،استدریدنمعنیبههمکردنضربضمندر

خواهدمیموالناو،داردراسلطانمهر،داردراخدامهرهک،کندمیضربهمراايسکهیک،دردمیراخرقه

اینکهپوشیدمیجدیديلباسیک،اندازیدمیراشدگیهویتهمیکشماکهدفعههرکه،بفهمیممارادوهر

میروشن،شویدمیبیدارداریددرجهبهدرجه،استحضورلباس،استدادهشمابهخداکهاستلباسیلباس،

،تابدمیدائماکههمسرمانباالآفتابکهاین.گذاردنمیخودشوکار،زندگیآفتاب،کهفهمیدیمپس. شوید

.راآفتابنبینیمکهکشیممیراهاردهپاتاقتورویممیماهاموقعبعضی

شمعیکوندبکشکیپراهاپردهدارنددوستهابعضی.تابدمیمااتاقتوآفتابنکشیمراهاپردهاگرولی

نسیموتابدمیلحظهبهلحظهآفتابپس. بکشیدراهاپردهشما،بکشندراهاپردهاینکهجايبه،کنندروشن

ببین،باشذهنتمراقب،باشمراقبدمبهدمکهگفت. فرستدمیلحظهبهلحظهرابخششجانوکنندهزنده

راهمینتقریباهماینکه،خواندیمموردایندردیگريعرشگذشتههايهفته. کندمیکارروشداردزندگیکه

:بوداینشعر.گویدمی

2460بیتچهارم،دفترمثنوي،مولوي،

توکردارپاسخِدمهربینیتوبیداروباشیمراقبگر

آمدنقیامتنایدحاجتترَسَنگیریوباشیمراقبچون

:گویدمیبرایتانبخوانمرااولدفترمثنويبله، گذشتهۀ برنامسهدودردادیمتوضیحکافیازهاندهب

1747مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

گر طرب را باز دانی از بالوسوسه باشی دالۀپاره کرد

ازبعدفکرصورتبهماسردرو،هستیمهویتهمآنهاباماکهوقتی،استبیرونچیزهايکششنیرويوسوسه

بهگونهمعتادفکرهاکهبینیدمی،افتدمیاتفاق،بدهدمابهفکردوفاصلهازآگاهیمجالاینکهبدون،فکر
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اگر،کنیمپارهبایدماراوسوسهاین،استوسوسهاینوگذردمیماذهنازدیگريازپسیکیزنجیروارصورت

.کردیمپیدادستفکردوتابینفاصلهبهکنیمپاره

چیطرب. کنیپارهتوانیمیراوسوسهزنجیرصورتایندره،چیبالوطربفرقکهبدانیتواگرگویدمی

زندهخودتانبهکهدفعههرولحظههر،شماستاصلشاديآید،میآنورازشاديآید،میآنورازطرباست؟

،مردمتاییدثلم،گیریدمیبیرونازراخوشیشماموقعهر،آیدمیبیرونازبال.کنیدمیطربحس،شویدمی

منبگوییدومنبهبدهیداهمیت،بپرسیدرامناحوالاینکهومردمدلداريومردمقدردانیتوقعومردمتوجه

.هستندبالچی هستند؟ اینهاهمههااین،دانممیمنبگوییدودانممیمنوهستممهم

میبیرونازکههرچهکهبدهیدتشخیصونیدکقبولتوانیدمیشما.کنندمیجلوهطربصورتبهمابرايولی

که،بدهیدبتوانیداگر.بدهیدتشخیصاست،طرباینها،آیدمیآنورازشماتسلیماثردرکههرچهوبالست،آید

مرکزش،گویدمیمرکزشبه،گویدمیدلشبهدارد.کنیدمیپارهراوسوسهصورتایندر،بدهیدتوانیدمی

میرابیرونجهانفکرهااینبرحسبوگذردمیفکرازبعدفکرکهاستذهنیمنمرکزش،استوسوسهاالن

وهستزندگیآندرگوییممیکهچیزيآنبهماگذاردنمیبیرونجهان،شودمیدیدهبدبیرونجهان،بیند

. برسیمآنبهماذارندگنمیمردمما،هايدوستما،همسر،مااطراف؟گذاردنمیکی.برسیمهستوسوسهجزو

به،استزندگیوضعیتآنبرسییهخوامیکهچیزيآنبهکهشوينمیمتوجهچرانیست،چیزيآنتوي

.کردنخواهداضافهچیزيتوزندگی

گوییدمیشما،کنیدنمیقضاوتدیگرکهدیدخواهید،دهیدتشخیصشمایواشیواششماراتادوایناگر

از،باشندخواهندمیجورهرندارمکاريکهدیگرانبا،استخودمبهحواسممن،بکنمقضاوتمنچیبراي

بهکافیازهاندهبهمبیرونیچیزهاي.بله؟کنمقضاوتمنچیبرايدیگرپس،خواهمنمیچیزيکههمدیگران

کردنخواهندخوشبخت،دادنخواهندهویتداد،نخواهندزندگیمنبههااینکهدانممیولی،آورممیدست

است؟سختخیلیایندانستن. خواهمنمیدیگرهايآدمازپولمازراامنیتحسمن. دانممیراهااین،رامن

بخواهی،حضوراز،بخواهیوجودتاعماقاز،بخواهیآنورازاینکهجايبهراامنیتحساگر،بخواهیاگر. نه

.شدخواهیگرفتار،بخواهیملکتاز،بخواهیپولتازیاوبخواهیراندیگازیاوبخواهیهمسرتازبخواهی

مومنتومیککاراینگفتموراشماگرفتهکنترلزیروآیدمیفکرازبعدفکراینکهیعنی. شودنمیتماموسوسه

ترمز،رويدهیفشارراپایتباید،داریدنگهشترمزیکباتوانیدنمیحرکتحالدراتوموبیلیکمثل،دارد
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اینکهمگر،ایستدنمیاشوسوسههمماذهناین. ایستدمیاتوموبیلآنورترمترسیبیست،کشدمی،کشدمی

نمیهمآنآیم،نمیمن،راشماکشدمیچیزيیک.کنیترمزبدهیتشخیص،کنیترمزبدهیتشخیصهی

تانذهناتوموبیلشما،اتوموبیلاین،روينمی،کنیمیالوآیمنمیگوییمیکهدفعههرآیم،نمیاینم،آیم

.شودمیکندتراستفکرازبعدفکرکه

شويمیوسوسهچندبار. استوسوسهجزهمدردت،باالآیدمیدردتآن،هستیذهنتناظرکهدفعههر

میخوشماندرچق. داريوامنفیواکنشبهرایکی،شماشويمیوسوسهبارچندبدهی،نشانمنفیواکنش

چهدیدي،دادمراجوابش. استذهنیمن،استوسوسهبگوییم،بهشرااستحقشکهچیزهاییواقعاکهآید

.بله،کهنیستطرباینکه،استوسوسه. دادمراجوابش

مرادی نه مرادِ دلربست؟بیشِکَّرستگر مرادت را مَذاقِ

آناگر. بدهدزندگیتوبه،بدهدشاديتوبهاینکهبراي،شاديبراي،طرببرايچیزيخواستنیعنیمراداین

ایندر،استدلبرمراد،بودنمرادبیونخواستناینکهنه،داردشکرمزهکه،کنیمیفکرخواهیمیکهچیزي

شمااینکهنه،استایندرزندگینگوییاینکهبراينخواهی،شدنهویتهمبراينخواهینخواهی،اگرلحظه

،نه. خواهیدنمیکار،خواهیدنمیمدركیا،خواهیدنمیرازندگیمایحتاج،خواهیدنمیپول،خواهیدنمیهخان

.بدهدزندگیشمابهکهخواهیدنمیاینبرايراهااینولی،خواهیدمیراهااینشما

بهرازندگیشودمیلحظهاین. استشدنزندگییا،استکردنزندگیآمادهشمابرايلحظهایندرزندگی

اوضاع. بیرونیاوضاعازنظرصرف،بشویدطربناكلحظهایندربسیارتوانیدمیشما.کردزندگیکاملطور

میزندگیخردازاستفادهبازندگیباشدنموازيحالدرکهچیزهاییآنشماپس. استذهنکاربیرونی

؟خواهممیچقدرچیزيهرازکهتوازنییکتعادلییکهمآننشوید،هویتهمآنباولی،بخواهیدخواهید،

مناینکهلحظهایندرپس،بهتربیشترچیهرکورانهکورکهنیستطورياینکند،میایجادشمازندگیدر

.خداستمراداین،بدهدزندگیمنبهکه،خواهمنمیچیزي

لخونِ عالَم ریخنت، او را حالش خونبهای صد هِاللهر ستاره

روانشناختینیازنیاز،اینکهدهیدمیتشخیصموقعهراندازید،میراشدگیهویتهمیکموقعهرشما

شنويحرفمنازمردماینکهوبودنیسئرحسوقدردانیوتوجهوتاییدبهنیازمثلروانشناختینیازاست،
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نیازهاي.اندذهنیمننیازهايواندانشناختیرونیازهاي؟هستندچیهمههااینهستم،اینهایسئرمنودارند

شماوقتی. اندحقیقینیازهايهااینعشق،ومسکنوپوشاكدانم،می، و چه غذاونانبهنیازماواقعی

یکبه،اندازیدمیراهاشدگیهویتهمیکییکیواندازیدمیوراروانشناختینیازهايدهیدمیتشخیص

. گیریدمیستارهیک،اندازیدمیراماهیکاو،ازگیریدمیستارهیکبنابراین،میریدمیخودتانازقسمتی

ذهنیمنماهصدتابهايخونستارهاینگویدمی،دهدمیشمابهخداستارهیکواندازیدمیراماهصدتا

میجذباینهاهمهطرفبهبه،بهبهدهد،مینشانماهراچیزهاخیلیذهنیمنکهاستایناشمعنی.است

ازدائمااینهافکر،اینهاو،کندوسوسهتواندمیراشما،داردبیروندرراشماجذبقدرتکهچیزيهرشود،

هویتهمهااینباواندازیدمیراهااینوقتیشما. هستندشماهايصندوقهااینگذرد،میشماذهن

.دهدمیشمابهستارهیک،بیندازیدراصدتا،نیستید

. استآرامشیک،استلطافتیکحضوراین. کنیدمیمزهیواشیواشراحضور،داریدشماواقعدرستارهاین

یکباراولینبرايحضورپس. خیزدمیبرخردآنازکهاستآرامشییک،استفکرهایمزیردرآرامشیک

االنکهذهنمراقبوکنندهتماشاحضوراینیعنی،هستشماباکهاست،شمافکرهايزیر،استلطیفیآرامش

اولینو،شودنمیذهنجذب،شودنمیجهانجذب،نباشدوسوسهدیگرمدتییکازپس،کنیممیراصحبتش

فکرهایتانزیردر،ورزخردآرامش،بخشتوازنآرامشیکصورتبه،چشیدمیراحضورمزهشماکهبار

.بریدمیخودتانباراستارهاینرویدمیجاهر،هستشماابهمیشهاینوکنیدمیحسش

خدا. بریزدراهاشدگیهویتهمهمهخون،بریزدراعالمخونیعنی، خونِ عالَم ریختن، او را حالل:کهگویدمی

خواهدمیچرا.استحاللشوبریزدراکوچکتانهايمنآنۀ هم،هاشدگیهویتهمهمهخونخواهدمی

ذهنیمنبهنسبتخواهیدمیشما،کنیدمیهمکارياوباشمادیگرحاال. کندآزادراشمااینکهبراي،دبریز

بیروندرآیدمینظربهزیبابسیارشمابرايچیزیک،افتدمیهایتانماهاینازموقعهرکهدانیدمیوبمیرید

کهاستچیزيهمانایناتفاقا. میرممیمننباشدنایمن،کنمزندگیتوانمنمیاصالاینبدون،گوییدمیکه

دردکشیدنوموضوعاینپذیرشوشناسایی.توپايودستبراستزنجیري،کردهبیچاره،کشدمیداردراتو

نسبتشویدمیکوچک،اندازیدمیراهاماهاینموقعهروشماستنجاتراهآن،ازشدنآزادبرايانههوشیار

همه،بریزدراهاشدگیهویتهمخوندهیدمیاجازهشماپس،شویدمیبزرگترحضوربهنسبت،ذهنیمنبه

.خداکی؟. ریختخواهدراهاانسانعالمه همخونپسدهیممیاجازهما
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جانبِ جان باخنت بشتافتیمما هبا و خونبها را یافتیم

کهچیزيآنیعنیبها؟هچیبهاه،چیبهاخونوهچیبهاکهدانیممیهااینخواندنبا،هستیمهمباکهاالنما

هویتهمشماست،خشمشماست،کینهشماست،رنجش،ماستشدگیهویتهم،بگیریمحضوربدهیمباید

ذهنیمنکلاصال،استذهنیمنعقل،استجزويعقلتمام:گفتکرده،نژندراشماکهباورهاستباشدگی

. برودبدهیباید،است

میآدمکهچیزيیعنیبهاخون. شودمیآزادحضوراینتويازوریزدمیراهااینخون،استستارهبهاخون

بهوبدهیمراهاشدگیهویتهمبایدکهشناختیماالنماگویدمی. شودمیکشتهچیزيیککهوقتی،گیرد

ازکهبرکتیوآرامشوشادي. بگیریمشاديبگیریم،برکتبگیریم،نهایتبیعمقبگیریم،حضورستارهآنجاي

وخشمبراساساینازبعدداشت،خواهیمخالقفکراینازبعد،آیدمیزندگیطرفاز،آیدمیماوجوداعماق

. استزندگیخردبراساسماهايانتخاب،کنیمنمیانتخاب،گیریمنمیتصمیمماواکنش

باخنت بشتافتیمجانبِ جانما هبا و خونبها را یافتیم

کنممیخواهششماازمنکه. کنیمکمکهمبهبایدما. بریزیمراذهنیمنخونکهرویممیداریممانهمه

پذیرشوهاشدگیهویتهمشناساییماجرايواقعدرپیشرفتبگویید،راپیشرفتتانوبخوانیدراابیاتبیایید

همسرمانباهویتیم،همفرزندانمانباهویتیم،هممانپولباما.دنیستنهمزیادو،هاستآنانداختنوهاآن

،مشترکیمماهمههویتیم،هممانخانوادگی،ماناجتماعی،مانسیاسی،مانمذهبیباورهايباهویتیم،هم

داستاناینکهمثل،گویدمیچهفهمیممیماکامال،گویدمیهمسرشبارادعواهایشداستاننفریکوقتی

. گویدمیرامازندگی

استفادهآنازهمماانداختمراماشدگیهویتهمازقسمتاینوکردماستفادهبیتکدامازمنگویدمیوقتی

همیننگوییددیگرچیز،آییدمیخطرويوقتیشماگویممیهمینبرايپس. کنیمهمکاريبایدپس،کنیممی

مابرايدقیقهپنجدرکنیدمعنیمابرايراآنچهارمیکوبخوانیدبیتیکشمااگرحتی،بخوانیدرابیتچند

. کنندمیحلرامشکلشاننفرهزارکهبینیدمیدفعهیکبیتچهارمیکآناز. استکافی

،تانبچهبابرخورديهردربیایدپیشکاريهردرمجلسیهردرموقعیتیهردرایدفهمیدهشمااینکه

تمرینخوب ،بشودبزرگحضورتانتاکنیدکوچکراتانمنباید،مغازهصاحبیامشتريبادانمنمیهمسرتان
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نشانرااماستاديمهارتوبگیرمقرارمختلفهايوضعیتدرامروزبرومخواهممیمنو .کنتمرین،کنید

کردنواداروواکنشوخشمزاکنیمیپرهیزکهدیدخواهی. کنمکوچکتوانممیراخودمچقدرببینموبدهم

هایمانشدگیهویتهمیعنی،ببازیمراجانمانرویممیداریممانهمهپس.واکنشوخشمبهدیگرهايانسان

.هاآنبهنسبتبمیریموبشناسیمرا

بُردگیدل نیابی جز که در دلای حیاتِ عاشقان در مردگی

پیداراواقعیدلآنماو،استذهنیمنبهمردندرعاشقانیزندگ،عاشقانحیاتکهفهمیدیمدیگرگویدمی

نسبت،استمادلدرشدگیهویتهمیکی:هستوضعیتدوتا.استعدمدل،استنهایتبیدلکهکنیمنمی

دارفضا،گشاستفضاجدیددلاین. شدیمنهایتبیماستدلدرخدادور،رااینانداختیمومردیماینکهبه

.کندمیبازجاشود،میجاآندرچیزمههاست،

میحلراهفضاآنازوکندمیبازفضااطرافشدلآنوگیردمیقراردلآندرآیدمیوجودبهچالشیهر

ودردوخشمازپرکهقبلیذهنیمنازدیگر،آیدمیورآنازحلراهشود،میحلشمامساله،شماچالش،آید

راشمادلفقط. دوراندازیممیراساختهپیشپوسیدهقدیمیهايحلراه.خواهیدنمیحلاهرشما،بودواکنش

بدهیدراتانسنگدلواقعارادلتانیا،بشویدخداعاشقشمایعنیردگیبدل،ببرداوراذهنیمنیا،ببردخدا

. باشدشمادرون،باشدشمامرکزفضاگشانرمدلوببرد

:گویدمیبخوانم،رابیتچنداینسومدفترازیدبدهاجازهبله

1620مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 

پَرِّ دولت برگُشا مهچون هُماگر ببینی میلِ خود سوی سَما

میللحظههر،بشويکشیدهجهانبهاینکهجايبهیعنیچی؟یعنی،استآسمانسويبهاتمیلکهببینیاگر

يگذارنمی،کندجذبراتوجهتاینخواهدمیهیبیروندرچیزيیک.دارينگهخودترويراتوجهتداري

فورا،بینیمیهمشدگیهویتهمهروهستیذهنتمراقببیشتروگذاريمیخودترويراتوجهت،برود

،سماسويخودمیلببینیگر. کنیبازرافضااینداريمیل،بشويآسمانداريمیل.اندازيمیوشناسیمی

بهتا،کنیبزرگرادرونآسمانخواهیمیهی.استگشاییفضاسويبهیا،استآسمانسويبهشمامیل

. نهاینها،وکنیاضافهوکنیبیشترراهاشدگیهویتهموباشیدرگیربیرونباوکنینگاهبیرونبهاینکهجاي
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که،هستیمماهمهماچیه؟همایعنی،شوي؟میداريچییعنی.همامثلبرگشارابختینیکرپصورتایندر

نیکیعنیدولت. شویممیبلندهاشدگیهویتهمرويازیواشیواشداریم،شویممیزندهخدابینهایتبه

کههستیپادشاهیخودت،سرزمینپادشاه،شويمیپادشاهداريتوپس،هماهمچونگشابردولتپر،بختی

نشودوسوسهکهکسیهر. بکشدتواندنمیراتوبیرونجهانکههستیپادشاهی،هستیمسلطبعدتچهاربه

ولی،هستبیروندرواقعیپادشاهاستپادشاههرکسی. استبیرونجهانپادشاهبیرونجهانوسیلهبه

.شمابهبگویدخواهدمیرااین. گداستاوشودمیوسوسه

کن، هیچ منشین از حَنیننوحه میور ببینی میلِ خود سوی زمین

می بینیدمیبیروندرهرچیزي،بروي،کنیمیمیلتوو،کشندمیراتودارندجهانیاینچیزهايکهدیدياگر

چیزيخوبهمیکیآن،استچیزيخوبهمیکیاین،آنسويبهبروممن،استچیزيعجباینگویید

تو،داردمینگهخوددروکندمیجذبراتوتوجهکهزيچیهرو،استزمینسويبهداشتنمیلاین.است

بیاتو،استخرابوضعت:گویدمیصورتایندر.تومرکزشودمیوآیدمیوشويمیهویتهمآنباداري

چی؟یعنی،منشینبیکارنالهوزاريازوکنمینوحه

بچه،نکنشروعخانوادهیک،وضعیتاینباشما،شدنخواهدتمامتونفعبهآیندهدروضعیتاین کهبدانیعنی

فرزندتبابطهاردر،کردنخواهیپیشرفتهمسرتبااترابطهدر. کردنخواهیپیشرفتپیشکارتدر،نشودار

در،استبیرونجهانسويبهتوتوجهمیلاگر. رفتنخواهیپیشمعنویتوزندگیکاردررفت،نخواهیپیش

چهآنها دیگر،مثلهمما،دیگرباباهستندطورهمینهمهنگونگوییم،طوريهمینراعموضواینصورتاین

.هستنددردزیرهمآنهاکند،میفرقی

شناسیدمیشماکهراکسانییاهمهاینکه. بکشیددردهمشماکهنیستکافیدلیلکشندمیدردهمهاینکه

ایننکنید،کردممزدبیکارمنچراکهبگوییدبعداً، یعنیبکاریدپوكبادامبایدهمشما،کارندمیپوكبادام

. شودمیمعلوماًبعدمنتها،کنندمیرااشتباهاتبزرگترین،دارندذهنیمنکهجمع. نبینیددلیلراجمعرا،کار

کهشودمیمعلومپس،خواهیمیزندگیجهاناینازواستجهاناینسويبهمیلتکهبینیمیتوکهوقتی

راگذشتهتونیستی،خالقتو،کندعبورتواززندگیخردکهگذارينمیوکنیمیقضاوتکنی،میستیزهتو

. هستیدردزیرتو،کنیمیتکرار
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راحضورگنجهمینساعتدوروزيبیاییاستالزمآیانه،یاباشیکاراینفکربهنه؟یابیاییخودتبهبایدآیا

هايانسانبامقایسهسويبه،استزمینسويبهمیلمبینممیمناگر. خودتاساسبرخودت،بدهیگوش

اینو،بیایمدربرتروکنممقایسهدیگرانباراخودموخودمبهکنمجمعراهاچیزخواهممیمن،هستدیگر

. کنمپیداعالجییکبایدمن،نیستدرستیکار

کههستیدفکربهروزوشب،استخطرناكمریضیاینکهبدانیدوبگیریدیضیمریکناکردهخداياگرشما

این. حنینازمنشینهیچ،استآنمثلهماینشوید،خوبکهبخوریدیا،کنیداستعمالرادوایشودکتربروید

نیستطورياینهستم،همپذیراهستم،همنرم،هستمهمتسلیمواست؟چیمنعالج،عالججويوجست

کهندهیگوشاگر؟گویدمیچهموالناخوب ؟گویندمیچهببینم،دارمشنواگوش،کنمجدلوبحثمردمباکه

دردهندمییادمابهراایناول.استالزماینکهکنیمیلزومحس،کندمیمتعهدراشماکاراین،شودنمی

باراشدگیهویتهماین،بشوهویتهمآنواینبادهندمییاداول،باشدزمینسويبهبایدمیلتکهخانواده

.کنمقایسهدیگران

زنندجاهالن، آخِر به سر بر میها پیشین کنندعاقالن، خود نوحه

اینهرکسیکنممیپیشنهادمن.کندمیموقعبهولزومحساین،راهاتاملاین،راهانوحهاینعاقالنپس

،بخوانراموالناکنندهبیدارابیاتاینبیاتوکه،بدهدپیشنهاديبرشودورهايجوانبه،شنودمیرابرنامه

همسرتبا،داديتشکیلکهخانوادهتواینکهازقبلبشو،بیدارموقعبه،شدگیهاهویتهمخوابازبشوبیدار

اتبچهبااترابطهاینکهازلقب.آنازقبلبکنی،کینه،کنیکدورتکنی،رنجشایجادوکنیدعواباردویست

اینکهازقبلشدهداربچهکهمادريوپدریابشود،خرابمادرتوپدربااترابطهآنکهازقبلبشود،خراب

راهانوحه،نشدهخرابهنوز،استسالشسه،استکوچکاشبچههنوز،بشودخرابهایشبچهبااشرابطه

. بکنموقعبه

،شدمریضبدنشاناینوکردندصبرهمسالسی،همسالبیست،کاشتندپوكبادامهکوقتیجاهالناما

مدفونزمینهفتمزیرموالناقولبهپایینآمدیشانهوشیارشدند،گمدردهاوفکرهادرشد،خرابفکرهایشان

کنیم؟چکار،زنندمیسرشانبهموقعآن،شدند
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پشیمان یَومِ دینتا نباشی توز ابتدای کار، آخِر را ببین

صحبتجااینبارهاما،استلحظهاینمابرايواستلحظهاینقیامتروزکنیدتوجهقیامت،روزیعنیدینیوم

اگرکنیممعطلاگروبشویمقائمخودمانرويوبرگردیميهوشیارصورتبهکهاستاینماسرنوشتکهکردیم

برايکنیمپلهراآنوببینیمرالحظهایناتفاقونبینیمرالحظهینامرتب،کنیمعملجسمیيهوشیاربامرتب

ایندر،آنجابهبرویمهمیشه،کنیمسکونت،کنیمبرقرارراخودمان،شناختیروانزماندریعنی،آیندهبهرفتن

.دیدنخواهیمراآخرصورت

،بشویدقائمخودتانرويبایديهوشیارعنوانبهشمایعنی،استاولآخروآخراولاست،اولهمانآخر

تاو،ببیندانسانکهاستبهتراولهمانرااین،بشویدجدادنیاازیعنی،بشودمنطبقيهوشیاربريهوشیار

اگر،شومتوجه،استسالتدهکهاالنخواهیدمیشما.استلحظهاینهمیشهلحظه،ایندرنباشدپشیمان

.بشويمتوجهستاممکنسالگیهشتاد،نشوي

صورتبهمامردنموقع.شویممیمتوجهمامردنموقع،نشويمتوجهسنییکدرموقعآنتااگرولی

خداییت،آرامش،شادي،گشتیممیدنبالشماکهراآنچهشویممیمتوجهوشویممیجداتناینازيهوشیار

من. بشویمپشیمانخواهیمنمیما،شویممینپشیماوبودیمخودمان،خودمانهمیشهما. بودماباهمیشه

جسمی،مرگمرگ،ازقبلسنیهرصورتهربهولی،راموضوعاینبفهممزودترتوانستممیشخصاخودم

:گویدمی. کنیماستفادهباید،استخودشبهيهوشیارشدنزندهمجال

تا رهی از نیشِ نفسِ گربِ خویشای برادر، صرب کن بر دردِ نیش

ذهنماناینمراقب،باشیمذهنمانمراقباین،دیگرافتادجاامیدوارمکه،ذهنمانبرباشیمناظرگوییممیاینکه

هویتهمو،کنیمنگاه،استدردوجسموفکرجنسازکهذهنمان،يهوشیارصورتبهعقببکشیم،باشیم

یواشیواشتا،نیشدردبرکنصبربیاتودارد،درد،کنیمال،بیندازیمبخواهیموبپذیریموببینیمرامانشدگی

دردکنید،صبرتوانیدنمیدیديکههرجا،بخوانیدزیادشماراشعرهاجوراین. برهیمخودمانکافرنفسنیشاز

خودتانبرايبخوانید،کندپشیمانراشماخواهدمیذهن،بکشیدخواهیدنمیانههوشیار

تا رهی از نیشِ نفسِ گربِ خویشنیشای برادر، صرب کن بر دردِ

. باشدنداشتهشودنمی،دارددرددارد،نیشکافرينفسهرو
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3008مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

خویشنت را خوار و خاکی داشنتچیست تعظیمِ خدا؟ افراشنت

ذهنیمناین،بشوينهایتبی،بشويزندهاوبه؟استچیخداکردنبزرگیا؟استچیخداتعظیم:گویدمی

،خداستبزرگداشتاینو،شويمیبزرگترطرفآناز،کنیمیکوچکتررااینهرچی،بدانیخاکیوخواررا

وپذیریدمیرالحظهایناتفاقوهستیدتسلیمشماکههرلحظه،خداستافراشتنلحظههردرماتسلیمپس

بزرگ؟شدخواهیافراشتهکجاتا،شويمیافراشته،رااتشدگیهویتهم،زندگیخردباکنیدمیشناسایی

خاکیوخواربرايفرصتهرازبرخوردهادرباشیدتانذهنمراقببیاییدشماپس.نهایتبیتا؟شدخواهی

.کنیداستفادهذهنیمنداشتن

خویشنت را پیشِ واحد سوخنتچیست توحیدِ خدا؟ آموخنت

درراذهنیمناینجوريچهاینکهیادگیريه؟چیخداباوحدتگویندمیاینکهه؟چیخدایکتاییگویدمی

میمختلفهايزبانبهگوییممیداریمکهاستهمین.استتدریجیسوختناینو،بسوزانیمخدادرواحدیک

.فهمیدیماشتباه،گفتیمبیتدو،گفتیمبیتیکباکهاستممکنکه،نکنیدشکشما:کهگوییم

ایناینکهتشخیصوشدگیهویتهمهرپذیرفتنوشناساییباودیدنباناظرصورتبهتانذهنمراقبهباشما

قسمتآن،نیستماینجنسازمنکهکنممیانکاروکنممیالکههردفعه،کنمالبایدمناینکه،استاضافی

بزرگهرموقع،دیدنآیدمیخشممیلهرموقع،شودمیکوچکذهنیمن،شودمیکوچکوافتدمیمن

مردمبهراشانخانهچیزهايمثال،بدهندپزدارنددوستمردم،آیدمیدادنپز،دادنپز،آیدمیخودکردن

.نگویید،بگویندراشانموفقیتداستان،بدهندنشان 

جوابدیدیداگر،وییدنگ،بگوییدراگذشتهتدبیرهايراهاداناییوهازرنگیداستانداریدمیلکهدیدیداگر

میذهنیمناین،دانمنمیبگوییدنگوییدکردخواهداستفادهسوءذهنیمنبگوییداگروداریدراسوالیک

کوچکبسوزاند و راخودشآدمشودمیجوريچهکه،بشناسیدراموجودمختلفهايراه،بشودبزرگخواهد

،دهدمینشاناوراهاناخالصی،دهدمینشاناوراهاراهباشیدتسلیمشما،دهدمینشاناوراهاراهو؟کند

جوريچهمردمبابرخورددرکهببیندشما،کهنیستندزیادهمهاوضعیت،دهدمینشانراهاشدگیهویتهم

یک درشدزیادراتاندانش،نپذیرید،نپذیریداستادگفتنداگر،نکنیدخوبنکنید،کنیدمیبزرگراخودتان
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نمی،خواهمنمیرااحتراماین،کنیدفراربترسید،گذارندمیزیادياحترامدارندمردمکهدیدید،ايزمینه

.مانیدمی،کنیدبزرگرامنخواهم

هستی مهچون شبِ خود را بسوزخواهی که بفروزی چو روزگر مهی

حساینصورتدراین،بشويروشناهیخومیروزمثلخواهیمیاگرگویدمی،استمهمخیلیبیتاین

ومامرکزشدهآمدهاالنکه،ذهندرماوجودحساین،ماهستیاینپس،بسوزانراخودشبمثلوجود

چهدانیمنمیاصالما،استشبمثلاین،ماستمنفیهايواکنشمخصوصا،اعمالمانوفکرهاهمهسرچشمه

.استضررمانبهچیزيچه،ماستنفعبهچیزيچهکهدانیمنمی،کنیمکارمی

بااینکهبراي؟چرا،نیستماننفعبهواقعا،استماننفعبهکهکنیممیفکروکنیممیقضاوتماکهچیزيآن

بعنوانذهنیمنباکهراچیزهاییآناینکهبراي؟خوریممیراچیزهاییچهغصهما،کردیمشناساییذهنیمن

اینشما بفهمید کهکهدلیلاینبهخواندخواهیماالن،استنشدهداده،استنشدهدادهبماخواستیممیتوقع

.استندادهزندگیشمابهکهشدهدادههمهاموقعبعضی،نیستموثرشمادانش

مهچو مس در کیمیا اندر گُدازنوازهستی ات در هستِ آن هستی

درهستی،باشیمنداشتهذهنیمنکهکندمیکارمایهسترويموقعی،هستیدهندهنوازشیانوازهستی

براساسکهراذهنیمنیاراذهندروجودحساین:گویدمی.استذهندروجودحس،استوجودحساینجا

همهنوازندهچونهستینوازندهیا،خدا،آنهستدر،عدمدر،استشدهتشکیلجداییوشدگیهویتهم

میطالبهتبدیلشودمیگداختهکیمیادروقتیمس،بگدازکیمیادرمسمانندتوجودهاسهمههاستهستی

.شود

وشرطقیدبدونلحظهایناتفاقپذیرشتسلیمگفتم،بشویمتسلیملحظهایندرجزاینکهنداریمراهیهیچ

وقیدبدون،استهنذمالآن،خوردنمیبدردآن،بپذیرید،ذهندرکنیدقضاوتشمااگریعنی،قضاوتازقبل

خدایازندگیوسیلهبهلحظهایناتفاقکهاستایننشانگروبگذاریدشرطوقیدشمااینکهبدونیعنیشرط

ازمن،شوممیاتفاقایناطراففضايمن،کنممیبازفضااتفاقاینبرايمن:گوییدمیشماو،شودمیدرست

نمیمن،شوممیآنجنسازکنمستیزهاگرونچ،کنمنمیستیزهاتفاقبامن،خواهمنمیچیزياتفاقاین

اگر،نیستیداتفاققربانیشما، سوزدمیاتفاقشویدنمیاتفاقجنسازشماوقتیو،بشوماتفاقجنسازخواهم
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اقبمر،شویدمیاتفاقاطرافهوشیاريشما،شویدمیرهاگیراز،نیستیداتفاققربانیجنگیدنمیاتفاقبا

هممنفیهیجانهیچ،ترسیدنمینیافتیداتفاق،افتیدنمیاتفاقنتیجهدر،نیستیداتفاقجنساز،هستیداتفاق

موهومیامجازيهستییواشیواش،کندمیکارشماهستیرويدارداالننوازهستی،آیدنمیبوجودشمادر

طالبهکیمیابوسیلهمسکههمینطور،بیروندآییدرمیتوآنازنهایتبیبصورتشما،شودمیذوبشما

.شودمیتبدیل

هست این مجله خرابی از دو هستدر من و ما، سخت کردستی دو دست

یکیقسمتتادواینوي،چسبیدقسمتدوتااینبهسختو،داردقسمتتادو،شماذهنیمناینکهگویدمی

بهوذهنتانبهناظرهوشیاريبعنوانمراقببعنوانشما،مایمکردصحبتهمبارها.توستمايیک،استتومن

خانوادگی،دارمشخصیباورهايمثالبگویید،آیدمیخودتانازشمامناینازچقدرببینید،کنیدنگاهخودتان

جوانیمبااییمزیببا،استزنیااستمرد،جنسیتمبابدنمبااتومبیلمباامخانهبا،هستمهویتهماینهابادارم

بانوشتیمجاآنخاصیتتاده،باشداینطوريبایدمرد،استمردمنجنس،استشخصیاینها،هستمهویتهم

ازقسمتی،نیستمنفقطاما،استخرابکارت،چسبیدیداینهابهسختاگر،نباشید،هستیمهویتهمهمه

.آیدمیماازماذهنیمن

اساسبرشدگیهویتهممثل،هستیممشتركماباورهایکسريدرکهدیگرهايانانساززیاديگروهیعنیما

باشگاهعضومن،هستماینهاکنیدنگاه،نیستمتنهامنما،حتیعلمییااجتماعییامذهبییاسیاسیباورهاي

هردووآیدمیآنجاازمنمنِازقسمتی،هستمفوتبالتیمفالندوستدارانجزءمن،هستمفالنفوتبال

.هستندخطرناك

باشناختممنراخاصیتچندتااین،هستممردکهممردبگویمتوانممیمنمثالاستمنبااختیارممنحاال

.شناختمدیگر،دیگرنیستمهویتهمخوشگلیباخوبخیلی،هستمهمخوشگل،نیستمهویتهمهیچکدام

.کنممیشناسایی،هستمجوان،باشمهویتهمبایدچرادیگراالحهستمهمجوانخوب،هستمهمجوان

یکتواندمی،مابشودتشکیلتواندمینفرسه،بشودتشکیلنفردوبراساسماحتی،داردوجودماوقتیولی

میدانشحسچون،استبهترمنبرايالبتهباشدبیشترهرچه،باشدنفرهزارانکهنداردلزومی،باشدخانواده

من،کنمنمیاشتباهمنپس،دارمقبولهممندارندقبولراباورهاایننفرمیلیاردیکحاال،امنیتحسوکند
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هویتهمکهنیستحالیشولی،هستمهویتهمآنبامنکهاستدرستیچیزدینایناینکهبرايدارمدانش

ولی،نیستايمسئلهباشیدداشتهراباوراینتوانیدمیشما.آنبراساساستساختهذهنیمن،آنبااست

دستجمعی،کنیممیعملاینطوريمورددراین،منندارماینهاازبهتردارمراباوراینمن،هستندجسمباورها

آدمهمهاینهویتحسیاو.آیدنمیآنازمنمنِازقسمتی،نیستمهویتهمآنباولی،کنیممیعملهم

حستوبهتواندنمیجمع،آمدنخواهدبدست،بگیریدجمعازراامنیتحسبخواهیدشمااگر،هستندمنپشت

.بدهدامنیت

ریشهمادربایداینها،یدآمیدرونازهمهاینها،داناییحس،امنیتحسمثلزندگیاقالمکهکنیدمیتوجه

ورآنازآرامشحس،آیدیمورآنازشاديحس،خداستمالامنیتحس،خداستمالدانایی،باشدداشته

اینها،هستمنفرمیلیونیکرئیسمثالمنکهبگوییخواهیمیشما،توباشداشتهتوانینمیآرامش،آیدمی

.نداريآرامشاصالنه،دارمآرامشمنپس،کنندمیگوشمنحرفبه

راشمابگویندهرلحظهاینها،رمبگیاینهاازبگیرمهویتیا،کندتغییرآدمهااینعقیدهاستممکنهرلحظه

قبولراتوگویدمیبماآیدمیهرکسیکهدانیممیمااصال.نباشمارئیسشمابگویندبروندیا،نداریمقبول

بهگرنهواستاعتمادقابلدوستیش،استاعتمادقابلشدهزندهزندگیبهکهآدمیفقط،نداردقبولیعنیدارم

. بودمتکیتواننمیهیچکسی

مابهاگردرضمن،بشناسیرامابایدشما،گرفتیراماومندستدوبا، دستدوکردستیسختماومندر

پیرونفرپانصدکهکنیدفرضکهکسییکچطور.شودمیسختتغییر،کنیمتغییرتوانیمنمیماباشیمتصل

دیگرراباورهااینمنکهبگویدآنهابهبروديجورچه،کندعوضراخودشبخواهد،داردپیرونفرهزار،دارد

،هستخطرناكخیلی،گذارندنمیاحتراماوبهدیگرآنها،شودمیکوچک،رودمیآبرویش،ندارمقبول

مااگر،ماازکندناستسختوبرسدحضوربهکهاستبعیدآیدمیماازمنشازقسمتیکههرکسینتیجهدر

مندانیممیماو.بکنیممااز،بکنیمماازتوانیممیماشناساییباولی،استدادههویت،استدادهدانشمابه

مینازکیالیهخیلیپایینپایینرودمی،مادرکندمیذوبراخودشمنهاموقعبعضی،داردمابهعالقهما

،هستمهمهنوکراینجامن،اینجادهممیچاییاصال،دهممیانجامراکارکمترین،هستممردموقفمن،شود

بروداگرولی،باالبرودکهاستراهیدنبالآدماینو.استشدهذوبمادره،نرفتبینازمن،نرفتهبینازولی

برندمیمثالبکشدراکسیبخواهداگرتنهامن.بکندتواندنمیمنکه،بکندتواندمیخطرناکیکارهايباال
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میتوجهپس!کنیدمیتوجه،بگیردهمجایزهبکشدرانفرهزارانتواندمیماقالبدرلیو،کنندمیزندانیش

پیشرفتخیلیماهاکهاستینهمبراي،بچسباندمابهیکجوريرامامن،دارددوستبزرگذهنیمنکهکنید

خیلیکارهايامقالبدرهامنواستسختخیلیماشکافتن،استسختخیلیماشکافتنو،اندهکرد

:گویدمیداردموالناببین.بشویمآگاهبایدماوبشریتبرضد،کنندمیخطرناکی

که،استآسانترآنمنبهبپردازیدشما،منازیکیماازیکیهستدواز، هستدوازخرابیجملهاینهست

حسیامنهستیقسمتکدامدببینکهمابهبپردازیدیواشیواشبعد،استخودتاناختیاردرچیزشهمه

.کنیدال،کنیدانکاروبشناسید،آیدمیماازمنهویت

&&&
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،کنندجذبراماتوجهتوانندمیدنیااینچیزهاياینکهدنیااینچیزهايبسويرامیلشوراذهنیمنموالنا

بهکنیدول،نباشیدذهنیمنیعنی،نباشیدرخاینمراقباگرشماگویدمی،کندمیتشبیهعلفزاربهخرمیلبه

.اینرودمیورکدامکهببینیوباشیمراقببایدپس،چیزهاسويبهعلفهاسويبهرودمیاین،خودشحال

2951مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

دانانِ خَوشبانان و رَهسوی رَهگردنِ خر گیر و سوی راه کَش

یچسويببینیمو،راهسويبهبکشیمراگردنش،بگیریمراذهنیمناینوباشیمماننذهمراقببایدمایعنی

منکهکنیمشناسایی،آنجادرمقصوديچه،رودمیماقسمتکدامبهرودمیماسويبهاگر،بیروندررودمی

بههستیدزندگیدنبالکهشماو.استمنهستیازقسمتیاین،داردضرراین،بکنمراکاراینخواهمنمی

سويبه،نیاوریدراهبهونگیریدراخرگردنونکنیدتکرار،ندهیدگوشهاحرفاینبهتارسیدنخواهیدزندگی

بهاینکهنشناسیدخوبراذهنیتانمن،نشنویدرابزرگانهايحرف،نیاوریدهافردوسیموالناهاهاحافظ

آزاد،آنروينکنیدتاملرااینها،منبرايداردفایدهچهاین،رودمیچیزچهبرايو،رودمیچیزچهسوي

.شدنخواهید

بزرگانهمینرهبانانسمتوبگیرراجلویشوبکشتسلیمبهبکشراهبهبگیرراخرگردنگویدمیپس

شویممیتسلیمهرموقع،استماهمهدروندردانرهیکورهبانیکولی،هستندآنهاهمدانانرههستند

االن دارند می کنند،بله؟کنندمیکمکمابههمبیروندانانرهوبانانرهآیا،کندمیکمکشمابهدرونازآن

گوشنداريمیلهاموقعبعضیحتی،هستکهبینیدمی،استکاملترینوجامعترینکهاستموالناهمینیکی

رااینبگو،بکنددیگريکاریکاالنبرودخواهدمی،آنجانرو،بدهگوشبشینبگووبگیرراخرگردن،بدهی

ذهنیمنهوشیاريخر،بشودغالبماهوشیاريبهتواندنمیخرکهبیندمیمدتییکازپس،تکرارکنبخوان

.هستیمخرمراقبهوشیاريصورتبهمااست

زارزآنکه عشقِ اوست، سوی سبزهخر را و دست از وی مدارهین مَهِل

راتوجهت،بکنخواهیمیهرکاري،خودشحالبهنکنرها،نکنولراذهنیمن،نکنولراخرتکهگویدمی

ازباشآگاهونکنرهاراخرگویدمی.گوییدمیطوراینذهنیمنبهشما،ببرخواهیمیهرچیزيسويبههم
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،استسبزه زاربهرفتنخراینعشقاینکهبراي،ننکولراخرگردنتیعنی، برنداراوازرادستتوموضوعاین

وقتیکهببینیدشما،اندهکردو،بکنندهویتهمخودشانباراماتوانندمیکهذهنیچیزهايهمینزارسبزه

بعضی؟دارددوستراکارهاییچه،بیروندررودمیچیزهاییچهبسويذهنتاناین،هستیدذهنتانمراقب

ايلطمهیک،کنندنظريتنگ،کنندحسادتخواهندمی،کنندوارددردیکیبهخواهندمیدردمندهايذهن

،اینطوريهستندذهنیمن،واقعیخرنه،اهداریمهماینطوريخر،کنندمییکیبهبدآرزودائما،بزنندیکیبه

دیگرانبرايوودشانخبرايدردایجاد،استدردشانشدگیهویتهمخرشانازقسمتیکهکسانیتمام

.نکنولراخرگردنگویدمیباشمراقب،شوندنمیمتوجهولی،است

او رود فرسنگ ها سوی حَشیشگر یکی دَم، تو به غفلت واهِلیش

سويبهفرسنگهااو،واهلی،کنیرهایشو،بشويغافللحظهیکاگرگویدمی،علف،خشکگیاهیعنیحشیش

باایم،هشدباورهابامخصوصاهویتهمماایم،هشدماوایمهشدماو،شودمیوردخیلییعنی،رودمیعلف

همهایمانگذشتهباایم،هشددورلحظهاینازفرسنگهاایم،هکردایجاددردایم،هکردافراطایم،هشدچیزها

می،بگیریمانتقامندهآیدرخواهیممی،داریمهاییرنجشایم،هنرسیدثمربههاگذشتهدر،هستیمهویت

؟لحظهاینازماشدیمدورچقدر،استذهنیمنخراینکارگویدمیاینهاهمه،آیندهدربرسیمثمربهخواهیم

کندارزیابیراخودشهرکسی

را کرد او تلفای که بس خَربندهدمشنِ راه است خر، مستِ علف

مواظب،داریددردبینیدباگر،داریدشدگیهویتهمشمااگر،خداستسويبهرفتنراهدشمن،ذهنیمنیاخر

اینتويخواهممیمن،شودنمیسرمچیزهااینمناصالگوییدمی،کنیدزندگیبخواهیداینکهولوشما،باشید

،بشویدزندهحضوربهاینکهمگر،بگذرانیدتوانیدنمیخوش،بگذرانمخوشیعنی می خواهم،کنمزندگیجهان

.بگذریدهاشدگیهویتهمازبایدکاراینبراي

هموکندنگاهتانذهنبهناظرومراقببصورتزندگیخردوبشویدتسلیملحظهایندرشماکهاینستراه

،استکارایندشمنخر.استراهاین،بیاندازیدهااینوکنیدال،کنیدانکارشماوبشناسدراهاشدگیهویت

،بیندنمیرالحظهاینخود،بیندمیرالحظهایناتفاقوداردجسمیهوشیاريخراینکهايبر؟استدشمنچرا

علفمستو ،کندمیستیزهخر، رودمیآفلچیزهايسويبهخر،کندمیقضاوتخر،استاینطوريدائما
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میمواظبتخرازکهکسی،خرکچییعنیخربنده،خربندهبسااي.هاستشدگیهویتهمهمهعلف،است

،ماهايواکنشهمه،استآنازدفاعیاذهنیمناین دارينگهبرايماکوششهايتمامکهکنیدنگاهشما، کند

خربندهیعنی،هستیمخربندهماواستخرکه،ماستذهنیمنازدفاعبراي،مردمباماهايجدلوبحثهمه

اشوصدقهقربان،کنیممیتهیهعلفبرایشراخرمان،مکنیمینوازشمشیکمیدستوتیماردائما،هستیم

تلفتاریخطولدرخربندهمامثلهايآدمبسااي. داریمدعواآنبا،کندنگاهچپماخراینبههرکه،رویممی

،ایمهشدجمعهمدورکههمهما،ایمهکردتلفرازیاديوقتهمماخود،ایمهشدتلفهمماخود،اندهشد

.استشدهتلفماعمروایمهبودخربندهکهایمهشدجمعدور هم علتاینبهماهمهکهطمئنمم

عکسِ آن کن، خود بُوَد آن راهِ راستگر ندانی ره، هر آنچه خر خبواست

میفرمانشمابهشمادردهايهرچه،خواهدمیذهنیمنیعنی،خواهدمیخراینهرچیز،دانینمیراراهاگر

.بشین،بکنراآنعکس،بزنراحرفاین،کناینبشوخشمگینگویندمیاالن،ددهن

رامنکنمنمی،خودتازکندفاع،بزنراحرفاینگویدمیخر،دانمنمیگويمی،دانیمیگویدمیخر

میگیرتهمهاینبگوییدروغیک.شومنمیبلند،بگیرقرارتاییدمورد،بزنراحرفاینشوپا،کردندکوچک

ازکهکنیثابتتوانیمیدیگرانبهبخريراچیزفالناگر،بخريتوانیمیراچیزفالنشودمیزیادپولتید،آ

.استراستراهآنکه،کنآنعکسگویدمیذهنیمنهرچی،کنآنعکس،خواهمنمیبگو،برتريآنها

صِهِنَّ تالِفُاِنَّ مَنْ لَمْ یَعْشاوِرُوهُنَّ پس آنگه خالِفُوا

مشورت کنید و آنگاه بر خالف مشورت آنان، عمل نمایید که همانا هر کس در برابر من هاي ) نفس ها(با من هاي ذهنی

.، سرکشی نکند و تابع آنان گردد هالك شود)نفس ها(ذهنی

هرکسهماناکه،نماییدعملآنانمشورتبرخالفآنگاهوکنیدمشورت،هانفس،ذهنیهايمنباکهگویدمی

منبااگرشدیممتوجهماپس.شودهالك،گرددآنانتابعو،نکندسرکشی،هانفس،ذهنیهايمنبرابردر

بهمربوطآیاتاینترجمهدرکهاستممکنباشدیادمان،بدهیمانجامراعکسشبایدکردیممشورتذهنیمان

موالنامنظورولی،کنمنمیقیداینجادرمنرادیگرکجوریآنحتیکه،باشندنوشتهدیگرجوریکعباراتاین

.بگیرراخرگردن،استخرشبیهذهندرهستی:گویدمیداردمرتبکهبینیدمیکه،استذهنیمن
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اوستچون یُضِلُّک عَنْ سَبیلِ او آرزو کم باش دوست'با هوی

.ا گمراه می کندبا هواي نفس، کمتر دوستی کن که همو تو را از راه خد

دوستکمتریا،نباشدوستاصالیعنی،دوستباشکم،نباشدوستذهنیمنهايخواستهوتوقعاتباپس

با،کندمیمنحرفخداراهازراماکهتوقعاتیوهاخواستهاواینکهبراي،نباشدوستاصالتوانیمیاگر.باش

.استمشخص. کندمیگمراهخداراهازراتووهمکه،نکندوستیاصالیا،کندوستیکمترنفسهواي

26، آیه )38(قرآن کریم، سوره ص

…فَیضلَّک عنْ سبِیلِ اللَّهٰ◌ لَا تَتَّبِعِ الْهوى…

…از خواهش نفس، پیروي مکن که تو را از راه خدا گمراه سازد...

مهرهانههیچ چیزی مهچو سایاین هوا را نشکند اندر جهان

ۀ سایمثلچیزيهیچجهاندر،رابیرونهايوسوسهاینرا،ذهنیمنمکررهايخواستناین:یدگومی

شما،هاتلفنموقعمخصوصا،ایمهشدجمعهمدورکهمامثلدرستکهشودمیمعلومپس.شکندنمیهاناهمر

. هستیمهمراهما،کنیممیایجادمارابزرگیوحدتفضايیک،گوییدمیراپیشرفتتانآییدمی

بهکلدرحتیوهمدیگربههممعنويهمراهان،برندمیدربهراهازراهاانسانذهنیمنهمراهانکههمینطور

،کنیممیایجادجمعیدستهبطورکهحضورآنهستیمهمباوقتیکهدانیممیمالیو.کنندمیکمکجامعه

حالبهخوشا،کنیدپیدانفرهیکمعنويهمراهیکحتیوانیدتمیشماپس،داردسازندهاثرماتکتکروي

شانبرداشتو،کنندمیگوشبرنامهاینبههمباهابچهشوهروزنیاشوهروزننفردومثالکههاییخانواده

.ستاشدهوباشدتواندمیموثرخیلی،استعالیخیلی،کنندمیهمکاريهمبا،کنندمیتقسیمهمدیگربارا

323مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 

دهیدر هنانش مرگ و درد و جاننام، میری و وزیری و شهی

بنابراین.استهویتهم،استذهنشدرکهاقالمیباشاهووزیروامیرواستشاهیووزیريوامیرياسمش

خوبخیلیچشمشدر،ظاهرشدنیويمقاماینکهبگویدخواهدمی.استدهیجانودردومرگشاننهان

کنیدگوششماهمینطوري،کنندمیجاندارندواستدردازپرواستمردههاآدماینمرکزدرونشولی،است

.فهمیدمیچیزچهببیند



Program # 692گنج حضور692برنامه شماره 

37: صفحه

چون جِنازه نَه، که بر گردن بَرَندبنده باش و بر زمین رو چون سَمَند

توپیرويخواهیممیمابگویندبیایند،باشندداشتهقبولراتو،کنندزیاداحترامتوبهمردمنگذارگویدمی

چونروزمینبروباشبنده:گویدمی،دستزیرعنوانبههاآدمبانشوهویتهم،باشمارئیستویا،باشیم

نه.تاساسبیعنیبهاینجادرسمند،اسبمانند،بروزمینرويو،آدمهابهنکنتوجه،باشخدابنده،سمند

استمردهشودبلندهماوو،کنندبلندمردمراهرکسیپس،شاندستسرکنندمیبلندمردمکهجنازهمثل

،کنندبلنداگر،سرشانکنندبلندراشمانگذار،برندمیمعموالکنندمیبلندراتابوتکهدانیدمی،تابوتتوي

.ايمردهتابوتتويتوپس

حرفماازمردمکهگوییممیو،دانیممیايکارهیکراخودمانماموقعیاینکهمحضبهکهکنیدمیتوجه

چنینیکموالناکه،شویممیخطرناكبسیاربسیارمرزیکوارد،شنوندمیآنهاگویممیمن،دارندشنوي

راتابوتهمانبساچه،سرشانباالياندهکردبلندتابوتدرمردمکه،مردهبه،کندمیتشبیهجنازهبهراآدمی

.خردبشودهایشاستخوانکهنیستواقعیمردهحاالو،زمینبیافتدوکنندولآنجااز

چون سوارِ مُرده آرندش به گورمجله را حَمّال خود خواهد کَفور

سانیک،پذیرندنمیراخودشانکارمسئولیتهستندکسانی:کهگویدمی،ناسپاسبسیار،کافربسیاریعنیکفور

اسمو،کنندبلنددسترويهاآنمردم، کنندنمیکارخودشان،باشندشانحمالمردمخواهندمیکههستند

.استکفرخیلیکاراینیعنی،نامدمیکنندهکفربسیارراآن

چون سوارِ مُرده آرندش به گورمجله را حَمّال خود خواهد کَفور

سهاینمعانیوکنیددقتخوباگر.برندشمیگورسويبهدارند،ستامردهسوارمثلآدماینکهگویدمی

بهبرندمیدارندکنندبلنداگر.کنندبلندشاندسترويرامامردمگذاریمنمیموقعهیچما،بفهمیمرابیت

.استواضحکامالکهکنممیفکرمن.راماکننددفن؟کجا

وراخودمانبارمااینکهوماپذیريمسئولیتتواناییبهکندمیاشارهموالنا،خوانممیبرایتانکهابیاتیدربله

ما،حضورسويبههاشدگیهویتهمازحرکتدرمخصوصا،نکنیمواگذاردیگرانبه،راخودمانکارمسئولیت

وندازیمبیادیگرانگردنرامسئولیتوتشخیصاینتوانیمنمی،هستیمدهندهتشخیصما،هستیممسئول
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وگذشتهبهبرگردیمتوانیمنمی،هستیمخاصیوضعیتیکدرماکههماالنحتیوکنیممالمترادیگران

:گویدمی.کنیممالمترادیگرکسییاوخانواده

328مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 

سروری را کم طلب، درویش بِهبارِ خود بر کس منه، بر خویش نِه

،هستیمسئولخودت،بدهانجامخودتراخودتکارهايهمه،بگذارخودتروي،منهکسیربراخودتبار

خودتانمعنويکارمسئولشماتنهاوشما،کندکمکشمابهآیدنمیهیچکس،معنويکارتويمخصوصا

مسئولاشم،داریدراخودتانذهن،داریدراخودتاندرونداشتننگهپاكمسئولیتکههستیدشما،هستید

بهدیگرکسینهوشمامادروپدرنه،شماهمسرنه،هستیدآنهاانداختنودردهاوهاشدگیهویتهمشناخت

.نرویدمالمتسويبهوجههیچ

طلب،بهدرویش،موالناازرااینبگیریمیادماشودمی،نکنطلباصالراسروريتوو،ابیاتایناستمهم

برویمماکنراهنماییشما،بپرسیمشماازرامانمسائلمابیاییدشماکهآمدندنفرندچموقعهر،مکنسروري

بندهکهاینطوريزندگیمختلفهايجنبهوقوانینحقایقتوضیحالبته،نهبگوییدشما،کنیمپیداراراستراه

راخودشتغییرومسئولیتولقبزحمتونکندفکرنفریکاینکهولی،استمفیدبسیار،دهممیتوضیحاینجا

.کنیمکمکاوبهتوانیمنمیما،نگیردخودشگردن

همپذیريمسئولیتتواناییوهستیممسئولما،هستیممسئولماکهموضوعاینبهآییممیصورتهربه

،نیدنکقبول،کنیدردشگویدمی،شما،آمدپیشسروريهايفرصتاگروداریمانتخابتواناییوداریم

مادورنفرچنداینکهمحضبه،نیستهویتهمچیزهیچبالحظهایندرکهاستکسیدرویش،باشیددرویش

.شویممیهویتهمآنهابامابگیرنددستورماازبخواهندبشوندجمع

333مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 

خواهی، ز کس چیزی خمواهگر مهیگفت پیغمرب که جَنَّت از اله

،باشنداشتهتوقعیهیچ،کسهیچاز،خواهیمیرابهشتخداازتواگرکهفرمودهرسولحضرتگویدمی

خواهی، ز کس چیزي مخواهگر همیگفت پیغمبر که جنَّت از اله: خوانممیدوباره،نخواهچیزیهیچ
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ازوهامکانازهاوضعیتازهاآدمازراتانتوقعاتبایدشماکهبگویدتواندنمیهیچکسترواضحدیگرایناز

.آیدمیورآنازتسلیمبالحظهایندرفقطنجاتراه،کنیدصفرهازمان

جَنَّتُ الـْمَاوی و دیدارِ خدامر تو راچون خنواهی، من کَفیلم

بهراتومنکه،هستمضامنمننخواهیچیزهیچهیچکساز،نخواهیاگر،فرمودهرسولحضرتگویدمی

اتفاقاتوهاوضعیتازوهازمانازوهامکانازشمااگرکهدهدمینشانپس،ببینیراخداورسانممیبهشت

فضاوخدانهایتبیبه،زندگیبهشویممیزندهلحظهایندرکهاستواضح،نخواهیدچیزيدیگرهايانسانو

مراقببتوانیدشمااگر،هستهمخداوحدتو،استشتبهاین،شماشویدمیلحظهدراینمستقر،شودمیباز

اشکالش،نشویمکشیدهاگروخداهموهستیدشماهممراقباینجهاناینبهنشویدکشیدهوباشیدتانذهن

سکونتو،بشویمساکنلحظهایندراگر،شویممیوسوسه،جهانبهشویممیکشیدهمرتبماکهاستاین

؟کندمیکارچهمانذهنکهبینیممی،کنیمنگاهرامانذهندائماو،باشیمتهداشمستقروثابت

،بینیمیرادادهموبینیمیراداورهم،کنینگاهذهنتبهاگر:کهگفت،کردیمرااینصحبتامروزبارچند

یاخواهیمیکسیازیزيچاینکهبراي،آوريمیوجودبهخودتتوراهاغمهمه،نداردوجودظلمنامبهچیزي

.بهشتیعنیالماويجنت،استزندگیجنسازکهچیزي،خواهیمیلحظهاینموقعیتووضعیتازچیزي

408مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 

اختیار؟این تَرَدُّد کی بود بیایم اندر دو کارماندهدر تَرَدُّد

تشخیصوداریمانتخابتواناییوداریماختیارما:کهبگویدخواهدمی،کاردودر،ایمهشددلدوماگویدمی

،کنمراکارآنیا،بکنمراکاراینکهگوییممیچطور،نداشتیماختیارمااگرگویدمی. داریم

صنمایاستاختیاردلیلاینکنمآنیاکنماینگوییاینکه

تواناییشما،هستیدوضعیتیهردرلحظهایندرشما،کهیمخوانمیاینبراي،ماخوانیممیراشعراینچهبراي

انتخابتوانایی،داریدراشناساییودیدنتواناییپس،داریدراذهنتانبهبودنمراقبتوانایی،داریدتشخیص

تشخیصتواناییکشدمیراشماجهانازچیزيهر،نیستمچیزاینمنکهدارید انکارونفیتوانایی،دارید

توانمنمی،خودشبهکشدمیمادهاینگویدمی،استمعتادکهآدمییکحتی،داریداختیارو،شمادارید

سمتبهیا،برویدزندگیسمتبهشمالحظهایندر. نرودتواندمی،داردانتخابتوانایی،بگیرمراخودمجلوي
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رااینیاکنمانتخابرااینکهبودندلدونایدهدمیتوضیحراایندارد.داریدرااختیارش،برویدجهان

هاخیلی؟زندمیراحرفاینچرا،زنیدمیراحرفرااینکهداریداختیارحتما،استاختیاربیکیکنمانتخاب

.نداریمايچارهما،نداریماختیار،هستیممجبورماگویندمیهستند

پای او بسته بُوَدکه دو دست و این کنم یا آن کنم او کی گُوَد

،بکنمراکارآنیابکنمراکاراینگویدمیکی،باشدبستهاوپايودستدواگر،گویدمییا،بگویدیعنیگُود

.دارداختیار،نیستبستههوشیاریشپايودستدوپس

412مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 

لَتیورنه آن خنده بود بر سِبپس تَرَدُّد را بباید قدرتی

ماکهبگویدخواهدمی،باشدداشتهقدرتباید،بکنمراکارآنیابکنمراکاراینکهبودندلدو:گویدمیپس

وانتخابقدرتاینوداردتشخیصقدرت،داردانتخابقدرتکسیهر،داریمقدرتما،داریمانتخابتوانایی

شناساییرارنجش،داریدرنجشییککهبپذیریدتوانیدمیشمایعنی، ببردکاربهلحظهایندربایدراتشخیص

آدماین،نباشدانداختنقدرتوتشخیصوانتخابقدرت،نباشدقدرتاگرگرنهوداریدانداختنقدرتوکنید

ذهنیمنو. کندمیمسخرهراخودشیعنی، سبلتیبربودخندهآنورنه. خنددمیخودشسبیلبهاینکهمثل

.نداريقدرتتوگویدیممابه

،نیستغریبیوعجیبچیزمراقبه،داریممراقبهقدرت،داریمشناساییقدرتماکهشویممیمتوجهمااالن

فکریکاستممکن،کنیدمیگوشمنبهکهحالیدربرویدتانذهنبه،کنیدمیفکرچیزچهاالنشمایعنی

بهآنازبعد،بگویمچیزچهدیدمرافالنیدانمنمیفردا،بپزمچیزچهناهارمثال،زیرآنکنیدمیهمدیگري

چهآیدمیفکرهااینوقتی،کندمیفکريچهتانذهنهستیدآگاهشما،شماستفکرهايهااین،برومکجا

،فتدامیاتفاقچهذهنفضايدراینکههستیداینناظرشما،هستیداینهاناظر،شودمیایجادشمادردردهاي

توانیدمی،بودیدتانذهنمراقبوقتیشما،داریدراتانذهنبودنمراقبقدرتشما.استبودنمراقباین

.استخبرچهآنجاببینید

،آیدمیآنجوابشکنیدمیراکاراینکهببینیدمیشما،راداورهم،بینیمیرادادهم،باشیمراقباگرگفت

بهعملتوفکرآیدمیذهنیمناز،آیدنمیخردورآنازکنیدمیمقاومت،نیدکمیستیزه،بینیدمیشما
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میصورتموقعیاینها،خواهدمیتاملاینها؟کنیمیچرا،نکنیراکاراینداريقدرت،شودمیتمامضررت

نگاههیچ،کنیدنمیندیگرابهنگاههیچ،نداریدکاريدیگرانبا،ایدانداختهخودتانرويرانورافکنشماگیرد

اگر،داردقدرتانسانپس،خودتوموالنا،داریدمنبعیکاالنشما،کنینمیدوستتبهاتبچهبههمسرتبه

.استشدهمسلطاوبهذهنیمنیعنی،ندارمبگوید

جرمِ خود را چون هنی بر دیگران؟بر قضا کم نِه هبانه، ای جوان

گناه،مراقبهوتشخیصوقدرتازپرانساناي،انساناي، جواناي.کندمیراکارنایقدروقضابگوییمنبایدما

نشانواکنشمن،کنندمیراکارایندیگرانبگوییدتوانیدنمیشما،دیگرانگردننهوبگذارقضابرنهراخود

راهوشیاریتمسئولیتشما،داریداختیارشما.شوممیعصبانیمنکنندمیراکارهااینموقعهر،دهممی

کهدادهیادشمابهکردهشرطیراشماذهنیمنپس،ندارياگر،بگیريعهدهبهبایدوداريلحظهدراین

.نباشیلحظهایندرهوشیاریتورفتارتمسئول،نباشیدمسئول

منجنسازیا،تاسحضورجنسازکهلحظهایندرماهوشیاريکیفیتمسئولیتکهدانیممیمارااینو

مابزرگترایناز،استجهاندرمامسئولیتبزرگترین،استجسمیهوشیاريجنسازیا،استذهنی

منفکرهايوجزئیعقلبراساسو،نیستممسئولمن:بگوییدتوانیدمیشمااینکهبراي؟چرا.دیگرنداریم

اینبهرامنخدابگویی،خداگردنیاودیگرانگردنبیاندازيو،ببینیضرر،کنیعملذهنیمناعمالوذهنی

.بله.کنندمیدیگرانواستانداختهروز

415مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 

جنبش از خود بین و از سایه مبینگِردِ خود برگرد و جرمِ خود ببین

نگاهذهنتبه،کننگاهودتخبه،باشخودتمراقب،بیاندازخودترويرانورافکنگویدمی،گویدمیراهمین

از؟استواکنشاساسبراعمالتآیا؟کنیمیعملوکنیمیفکراساسیچهبرشما،کندکارمیچهببین،کن

خودگرد،کننگاه؟آیدمیاینهاوکینهورنجشوخساستونظريتنگمثلدیگريهیجاناتوخشمروي

.ببینراخودتگناه،برگرد

کهما،زندسرنمیبدکارکهماازاصال،زیباگلهايازپرایمهکرددرستگلیمییکماچرا،بینیمبخواهیمنمیما

افتدمیبداتفاقهر؟استاینطوريکی،گلیمآنتوگوییممیما،کنیمنمیعملدیگرهیجاناتوخشمبراساس
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بهتو،بینخودازجنبش،هستیلمسئوهوشیاريعنوانبهتو:کهبگویدخواهدمی!هستنددیگرانمسئول

سایه،ایناستسایهازبگونیاتو.آوريمیدرجنبشبهکنیمیدرستراذهنیتمنحتی،هوشیاريعنوان

میمقاومتما،باشیمنداشتهسایهتوانیممی،ایمهکرددرستسایههوشیاريعنوانبهمایعنی،ذهنیمنیعنی

.بیایدبوجودسایهکنیم

خواهممیمنافتدمیاتفاقیهرگوییدمی.کنیدصفررااتفاقاتمقابلدرمقاومتبگیریدیادتوانیدیمشما

گذاریممیآفتابجلوکهايشیشهمثل.رودمیبینازهمسایهرودمیبینازمقاومتکنمایجادفضااطرافش

میزیادرارنگهرچهبینیدمی،بزنیدآنبهرنگکمرنگهايیواشیواش،شودمیردآنازخورشیدنورآفتاب

استرنگ،هوشیاريافتادنفکربهافتادنفرمبهیعنیرنگ،کندمیمقاومتایجادرنگ،اندازدمیسایه،کنید

هوشیاريبعنوانماگوییممیماو.کندمیسایهایجاد،همراههیجانییکباهرفکري،بوورنگجهان،سو،دیگر

.نیستدرستنه؟ایناستدرست،داردقدرتماسایه،نداریمقدرت

418مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 

تو چه کاریدی که نامد رَیعِ کَشت؟در چه کردی جهد کان وا تو نگشت؟

منبااگر:بگویدمی خواهد؟نگشتبازتوبهاشنتیجهکه،کرديکوشش،کرديجهدچیزيچهدرتوگویدمی

کهکاشتیچیزيچهتو،گرددبرمیاشنتیجه،کاشتیحضوربااگر،گرددمیبراشجهنتی،کاشتیذهنی

ذهنیمنبا،آمدبديکاشتیبدي،آمدجوکاشتیجو،آمدگندمکاشتیگندمیعنی؟نشدآنزراعتتمحصول

.نبودآنتويدرد،آمدبوجودنیکیساختارهايکاشتیحضوربا،شدایجاددردکاشتی

میچیآنجاببین،باشذهنتمراقب،بگذارنورافکنزیرراخودت،بیابراخودتاختیار:بگویدخواهدمی

اگر.شودمیردتوازآفتابنوریاکنیمیمقاومتشما،تابدمیآفتابدائماببین،ببینراداورودادآنجا،گذرد

.کاريمیبديیزچ،کنیمیمقاومت،شودنمیرداگرکاريمیخوبیچیزشودمیرد

چو فرزندت بگیرد دامنتهمفعل ِتو که زاید از جان و تنت

باوذهنیمنبااگر:گویدمی.گیردمیرادامنتفرزندمانند،شودمیزاییدهتنتوجانازکهتوعملگویدمی

.راتوکردنخواهدولگرفتهراتودامنکهايبچهیکمثل،توبهگرددبرمیاین،بکاريدردهایت
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زنند؟فعلِ دزدی را نه داری میکنندفعل را در غیب، صورت می

بایدما،تسلیمدر،ببریمبکاربایدزندگیبابودنموازيدررااختیاراین،داریماختیارما:کهبگویدخواهدمی

قضاوتبدونناظرنوانبعما،کندعبورلحظهایندرمااززندگیعشق،زندگیخرد،زندگیبرکتبدهیماجازه

:کهگفت،شدخواهدچهمااعمالایننتیجهفرمجهاندرکهدانیمنمی،استفکانکنقضیههمان.کنیمتماشا

،بگوییمياینطور،کندمیاداره،دهدمیشکلرامافرمبیجهانهمومابیرونجهانهم،شودمیوباشاین

.کندمیاداره

نمیکندمیدزديکهوقتیدزد:گویدمی،کندمیدرستغیبرافکروراعملخودیاراعملۀ نتیجگویدمی

خواهندکارشچهدزدياینبخاطربداندکهدزديیک، واالکندنمینهگروشدخواهدآویختهداربهکهداند

درمانعملنتیجهکهدانیمنمیهمما.داندنمی،نیستمهمیچیز،برداشتیمچیزيیکحاالگویدمی،کرد

بشویمموازيو،شدخواهدچهدانیمنمیکهبگوییمبیاییمماکهستااینماراهتنهاپس،شدخواهدچهبیرون

.گذاردنمیذهنیمندانممیولی،زندگیبا

وکنیممیقضاوتنتیجهدر،ماستضرربهشودمیانجامکهکارياینکههستیممطمئنهاموقعخیلیما

وچیزهاباشدگیهویتهممرکزازو،هستیمهویتهمآنباماکه،استذهنیهايدانستهاساسبرضاوتق

کهبشناسبدانتو،بگیرعهدهبهمسئولیتبیاتوبگویدخواهدمی،ایننیستدرستاصال.آیدمیدردها

نمیهمرایکیآننتیجه،دانینمیرااشنتیجهتوحتی،شودمیایجاددردهاوذهنیمنبراساسکهفکرهایی

اصال،بیاندازرااستشدههویتهمدانشبراساسکهراقضاوتبیاتوپس،هستیزندگیباموازيکهدانی

بااستسادهخیلی.زندگیباموازيولیکنکوشش،کنعمل،کنفکر،کنکار،باشموازيفقط،نکنقضاوت

.خواندمقبالکهاستمعنیهمیندوبارههماین،کنآشتیلحظهایناتفاق

3182مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت 

این بود معنی قَدْ جَفَّ الْقَلَمهای دم به دمفعل توست این غُصه

وفکرازدرصديچه،شودمیخشکجوريچهدانیمنمیمااصال،لحظهایندرشدخشکقلممرکباینکه

اینبهبستگیماکارنتیجهیامازندگیکیفیت، آیدمیورآنازآنصددرچه،آیدمیذهنیمنازماعمل

.داردلحظهایندرماهوشیاريکیفیت
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بگویدزدهموالناراهاحرفاینهمه،بگیریمعهدهبهلحظهدراینرامانهوشیاريکیفیتمسئولیتبایدماپس

وندارماختیارمنگوییمیاینکهیعنی،زنیمیدارخندهحرف،خنديمیسبیلتبهگرنهودارياختیارتو

،خالصه،استدارخندههمهاینها،کندمیآنوکندمیاینوکندمیرئیسمکردهمادرموپدروکردهجامعه

عقلبهیعنیاستآمیزتوهینخیلیحرفاینیعنی،خنددمیخودشسبیلبهدبزنراهاحرفاینهرکسی

.خنددمیخودش

اینکهبراي؟کندمیایجادماعملچرا،کندمیایجادماعمل،کنیممیایجادخودمانمابدمدمهايغصهپس

:گویدمیاستحدیثهماینبله،آیدنمیحضورازچیزي،کنیممیعملستیزهومقاومتبا

.جفّ الْقَلَم بِما أنْت القٍ

.خشک شد قلم به آنچه سزاوار بودي

این،فهمیممیافتادناتفاقازبعدیعنیشدنخشکازبعدکه،شودمیخشکلحظهایندردگیزنقلمپس

چیزيچهشایسته؟هستیسزاوارچیزيچهبه،داردشماهوشیاريکیفیتبهبستگی،االنهستچهاتفاق

.ندارماختیارنگو،کنتعیین،کنیتعییندارياختیار؟لحظهایندرهستی

423وي، دفتر ششم، بیت مولوي، مثن

نامناسب چون دهد داد و سزا؟تا تو عالِم باشی و عادل، قضا

یعنیعالم،دهدمیسزانامناسبتوبهجوريچهقدروقضاوقضایاخدا،باشیعادلوعالمتواگرگویدمی

. بودعادلشودنمی،بودعالمشودنمیذهنیمنبا،آیدمیآنجاهمازهمعادل،باشیداشتهرازندگیدانایی

خودشبرايراآنهاخواهدمیوکندقضاوتهاشدگیهویتهمبراساسخواهدمیلحظههرذهنیمنچون

اششدههویتهمدانشهمینهمعلم،هستچیداندنمیهمعلم،هستچیداندنمیعدلاصال،کندزیاد

هوشیاريذاتازهمعدل،باشیعادلوعالمپس،باشیتسلیم،باشیزندگیباموازياگرتوگویدمیپس.است

.دیگرانوشمازندگیدرداردوزنچقدرچیزيچهشويمیمتوجهشما،آیدمی

میمگرخدا،لحظهایندرحضورباباشیداشتهزندگیعدلوباشیداشتهزندگیداناییاگرتوخالصه:گویدمی

ایندرراهوشیاریتکیفیتمسئولیتشما،هستهمدرست،شودنمییعنی،بدهدسزاتوبهنامناسبشود

.دهدمیتوبهپاداشیچهزندگیببین،کنحضورجنساز،بگیرعهدهبهلحظه
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426مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 

هوش و گوش خود بدین پاداش دهجرمِ خود را بر کسی دیگر منه

اینبهراتاگوشوهوشتمامتو،نیاندازجهاناین،نیاندازاتفاقات،نیاندازدیگرانگردنراخودگناهگویدمی

وانتخابوتشخیصقدرتتواینکهقبولاز،آیدمیمسئولیتقبولاز،آیدمیتسلیمازکهبدهپاداشی

رایتمسئولاین،نیستماینهامنبگوییوکنیانکاررابیرونچیزهايتوانیمیتو،داريانداختنوشناسایی

.بدهاینبهراهوشیاریتتمرکز؟آیدمیپیغامیچهببین،بدهاینبهراتاگوشوهوشتمام،نکنرها

با جزا و عدلِ حق کن آشتیجرم بر خود نه، که تو خود کاشتی

توايبرزندگیکهچیزيآنوپاداشیعنیجزا،جزاباتو،کاشتیرااینخودتکه، بگذارخودتگردنبهراگناه

.کنآشتیکهگویدمیخداعدلبا،آیدمیذهنیمنازیاآیدمیحضورازکهعملتبهبسته،کندمیتامین

جلوي،کنیممیمقاومتما،جنگیممیحقجزايبا،جنگیممیخداعدلباذهنیمندرشودمیمعلومپس

ایننداریمقبولما!کردهخداگوییممی،یمکنمیایجاددرددیگرانوخودمانبراي،گیریممیرازندگیخرد

اتفاقباآشتیحقعدلوحققضايباآشتی،کنآشتیبیاتوگویدمی.نداریمقبولرازندگیروشاین،راعدل

.استلحظهاین

بد ز فعلِ خود شناس از خبت نیرنج را باشد سبب بد کردنی

واستآمدهبوجوددرداالن،کاشتیمپوكبادامماذهنیمنبایعنی،استکردنبدزاییدهرنجیادردگویدمی

هوشیاريکیفیتوقتیبخت،استحضوربخته؟چیبخت، نیبختازشناسخودفعلزبد، کردیمماهمرابد

این،لحظهایناتفاقباکنیمنمیستیزهلحظهایندر،هستیممستقرلحظهدراینماوقتی،استحضورازجنس

،بشودفکرتواردزندگیخردلحظهدراینکهاستاینبخت،استبودنلحظهایندربختپس.تاسبخت

.استبختاین،بشودعملتوفکرتواردزندگیبرکت

اتفاقاینامآوردهشانس،استبختاینافتادهاتفاقاین،بیافتدمنبراياتفاقفالنمثالکهنیستاینبخت

لحظهایندرهرکسیپس،استهمهبرايبختگویدمی.کنندمیاشتباهمردم،یستناتفاقبخت،استافتاده

دردپرذهنیمن،داردذهنیمن،استشدهدورلحظهاینازونیستلحظهایندرهرکسی،داردبخت،است



Program # 692گنج حضور692برنامه شماره 

46: صفحه

خودشهمراخودشدردهايبیایدخودشبهباید. شودنمیدرستکارشبکندهمکاريهر،نداردبخت،دارد

.استمهمیبیت،استخودشخودشدردهايمسببیعنی،استکردهایجاد

کندو کاهِلرا کَهدانیکَلبکندآن نظر در خبت، چشم اَحوَل

ازرامسئولیتمایعنی،بودهبدمنبخت،شودمیباعثبختکهداریمبختدرماکهينظراینگویدمی

منهمینسگ،راسگاینبنابر.کندمیبیندوراچشم،استذهنیمنمالفقط،کنیممیسلبخودمان

کهدانبهمنسوبیعنیکهدانی،کندمیکهدانیاصطالحبهوتنبلکاهل،استهویتهمکهانسانی،استذهنی

اینچیزهايودنیاازاشهمه،کندمینگاهدنیابهاشهمهودنیاییخالصهوآخوراهلوحقیروپستیعنی

اینهمینکهدان،کندمینگاهکهدانبهکهکندمیذهنیمنجنسازرانانسایعنی،خواهدمیبختادنی

.کندمیتنبل،کندمیکندو،دنیاست

ندارندجوشوجنبکهآنها،راآدمکندمیناامید،استحضورمالجوشوجنب،استحضورمالتیزيچرا

نتیجهبهکاشتندذهنیمنباکاشتندبدتخمبساز،هستنداامیدن،هستندتنبل،دارندذهنیمناینها

.نه؟ایناستدرست،دیگرنداریمشانس،کنیمکارچهشودمیخرابگویندمیند،ناامیداندهنرسید

متهم کم کن جزای عدل رامتهم کن نفس خود را ای فتی

کهچیزياینیعنیراعدلجزاي،جواناي،کنمتهمراخودتذهنیمن،راخودتنفس،گویدمیراهمین

منازهرکسیکهاستاینخداقانون.نکنمتهمراآنخداستقانونوآوردمیبوجودهمهبرايخداقانون

بشودناامیدسرآخروباشددردازپرزندگیش،باشدنداشتهکیفیت،نشودموفق،کنددردایجادکاردمیذهنی

.خداستعدلجزاياین، بشودمدفونگفتزمینهفتمزیروبشودمریضهمشفکر،بشودمریضهمبدنش

ودرونیزندگی،آیدمیزندگیخرددهدمیاجازه،شودمیتسلیموراموضوعاینشناسدمیکههمهرکسی

الومکاندر،دویممیداریمفکانکنحکمهايچوگانپیشبهکهفهمدمیوکندمیعوضرااشبیرونی

.شودمیدرستکارش،مکان

که فَمَنْ یَعْمَل بِمِثقالٍ یَرَهتوبه کن، مردانه سر آور به ره

.مردانه توبه کن و به هدایت در آي، زیرا هر کس عملی را به اندازه ذره اي انجام دهد جزاي آن را می بیند
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راعملیکسهرزیرادرآيهدایتبهوکنتوبهمردانهبیاور،راهبهسرمردانهمنتوبهوبشناسبرگرد،گویدمی

اینهادانیدمیکهطورهمینبیند،میراآنجزايباشد،داشتهتویشنیکییعنیدهد،انجامايذرهازهاندهب

، بلههستند،قرآنهايآیهبهمربوط

7،8، آیه )99(یم، سوره زلزالقرآن کر

رَهرًا یّةٍ خَیثْقَالَ ذَرلْ ممعنْ ی7(فَم(

.پس هر کس به اندازه ذره اي نیکی کند پاداش آن بیند

میدرستبیرونشودرونشکارهايبیندمیذرهآن ازهاندهببشودتسلیموکند،عملحضورکسیهرپس

شود،

رَهّةٍ شَرًّا یثْقَالَ ذَرلْ ممعنْ یم8(و(

.هر کس به اندازه ذره اي بدي کند جزاي آن بیند

،رویدمیفسادسويبهاندازههمان،کنیدمیعملبیشترذهنیمنبهآییدمیذرهکیشمالحظهایندرپس

دهدمیپاداششمابهزندگیآید،میزندگیخرد،دهیدمیاجازهرویدمیراذهنیمنکنیدمیکمذرهیک

.قضیهاستحساسیتاینبهیعنی

ایق نپوشد ذرّهکه آفتابِ حاینفس کم شو غِرّهدر فُسونِ

کهبدانوایمهبودیاهستیم،ماۀ همکه،بشويفریباینمغروروبدهدفریبراتوذهنیتمننگذارکهگویدمی

نمیکلیطوربهماذهنیمن،کههستهمخوبیخبریعنی،بپوشاندتواندنمیراحقآفتاب،ذهنیمنذرهاین

باتوانیممی،بشویمموضوعاینازآگاهموقعهرماو،بگیردراندگیزآفتابتاباشکهتواندنمیوتوانسته

.بشودماوجودواردزندگینورکهبدهیماجازهتسلیم

پیشِ این خورشیدِ جسمانی پدیدهست این ذرّاتِ جسمی ای مفید

آگاهتصاویراینازجسمیهوشیارياینکه،استجسمیهوشیاريیکی،داریمهوشیاريجوردو:کهگویدمی

نورازباید،ببینیراهیجاناتوببینیرافکرهاوتوببینیراتصاویربخواهیاگرولی،بیندمیراتصاویراست،

کهحالعیندرولیداریمجسمیهوشیاريمااولش.دیگرزدیماالنکهحرفهاییهمینکنی،استفادهدیگري

جسمیهوشیارياینباشد،مراقبمی تواند که،ماستباهمخدائیتحضورهوشیاري،داریمجسمیهوشیاري
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یکباباید،بشویدآگاهذهنیمنوجسمیهوشیاريخودازبخواهیداگرولیدرسته؟،هاستجسمازآگاه

آفتابکهطورهمینگویدمی.کندمیتشبیهآفتاباینبهراجسمیهوشیارياینو،کنیدنگاهدیگريآفتاب

،رامافکرودیدنمثل،کندمیتحریکراماهايحساینکهبراي،کندمیآگاهراماچیزهاازماسرباالي

ولی بخواهی کل این هوشیاري را ببینی در اینصورت به یک هوشیاري دیگري . استطورهمینهمذهنهوشیاري

.باید االن مجهز بشوي

ی پدیدپیشِ این خورشیدِ جسمانهست این ذرّاتِ جسمی ای مفید

.نماد گونه همین هوشیاري جسمی استخورشید جسمانی

پیشِ خورشید حقایق آشکارو افتِکارهست ذرّاتِ خَواطِر

پس اگر بخواهی ذرات فکر و خاطره ها را ببینی اگر خود فکر را ببینی در اینصورت باید توسط خورشید حقایق 

ولی اگر . تواند به ذهن نگاه کند از جنس ذهن نشودببینی، خورشید حقایق حضور شماست، همان ناظري که می 

.برود توي ذهن و با ذهن بخواهد ببیند، فقط جسمها را می تواند ببیند

می توانید فکر هایتان را ببینید، می توانید پس شما، امروز فهمیدیم که می توانید من ذهنی تان را ببینید، 

مراقب باشید مسئولیت بعهده خواهید گرفت، قدرت خودتان را دردهایتان را ببینید، مراقب آنها باشید و اگر 

.خواهید دید

در این لحظه موالنا می گوید خورشید دیگري است، که خودش است، خود زندگی است، شما می توانید با آن نور 

. ببینید، و فکرها و هیجاناتی که از جنس فکر هستند بوسیله آنها ببینید

&&&
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:می بینید به غزلمان باز گشتیمهمانطور که

زین هر دو درد رست گل از امرِ ائتیاکز یار دور ماند و گرفتارِ خار شد

می گوید که انسان بجاي این که در این لحظه حس مسئولیت هوشیاري خودش را بعهده بگیرد و از اختیار خودش 

ض باد زندگی بخشی قرار بده که هر لحظه از استفاده کند، و مالمت نکند جهان بیرون را، و خودش را در معر

آید، از طریق تسلیم، و به گل توجه کند که گل این کار را کرده، آمده از یار دور مانده یعنی به جهان غیب می

جدایی از یار یعنی خدا عادت کرده و در هم هویت شدگی خودش با چیزها و دردها مانده، بنابراین هم از یار دور 

.ر خار شدهشده و هم دچا

در این لحظه ما شادي اصیل زندگی را که از جنس آن هستیم زندگی نمی کنیم بعالوه درد جدایی که بوسیله من 

اما گل سرخ که مقاومت نمی کند و خودش را در . پس دو جور درد هست. ذهنی ایجاد می شود را هم می کشیم

و باز می شود در واقع دارد دعوت می کند . می شودگوید که باز معرض باد صبا بدون مقاومت قرار می دهد، می

همۀ باشندگان جهان را، که به من نگاه کنید، من از غیب آمدم و این در واقع حضور من است، هم از جهان غیب 

.بو آوردم هم زیباییم را آوردم، هم بطور  کامل باز شدم و در این راه مقاومت نکردم

مخصوصاً از گل یاد بگیریم که به فرمان . می خواهد ما به طبیعت نگاه کنیمهمینطور که اول توضیج دادم موالنا

همانطور که در پایین نشان خواهم داد اینکه ما بصورت هوشیاري ائتیافرمان .  گوش کرده ولی ما نمی کنیمائتیا

همهمانکهدوداینو،دودآمده،درشده با فکرها بصورت دود  که می دانیم از جنس خداست، آمده هم هویت

اینبهخدا،دهدنمیتشخیصخوبوداردجسمیهوشیاري،باشددردهاوجهانیاینچیزهايباشدگیهویت

سادهطوربهیعنیزور،بهیااطاعتبایا،بیاییدبایدمنسويبهکه،ذهنیمنحالتدرباشیمماکه،گفتهدود

اینبگوییمتوانیممی،داریمآزادارادهوکه اختیار داریم جهاناینبهآمدیموهستیمخودشامتدادکهماشده

،برنامههمیندرقبالًدادمتوضیح، اینها رابکنمراکارآنیابکنمراکار

صنمایاستاختیاردلیلاینکنمآنیاکنماینگوییاینکه

اطاعتطریقازتوانیمیدارياختیارتوپسبکنمارکارآنیابکنمراکاراینگوییمیاینکهدرروي،زیبااي

ایندردومقاومتواکراهروياز،نکردنمقاومتهیچولحظهایندرشدنتسلیمیعنیاطاعتطریقازبروي،

نقدریادردهاکهبیاوریمبوجوددردنقدریاو،نشویمتسلیم،لحظهایناتفاقمقابلدرکنیممقاومتماکهاست
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ذهنیمنوکنیمتحملرادردهانتوانیمکه،دادمتوضیحبرنامهقبلیهايقسمتدرکهطورهمان،شوندبزیاد

پذیریم،میرااطاعتراههمانماکهایمهگفتماالبته، راهآن یاراهاینیاگویدمیخدا، دردفرطازبپاشد،

درسته؟

است،رتیبتاینبهواستقرآنآیهبهمربوطائتیاامر این

11، آیه )41(قرآن کریم، سوره فصلت

ائْتیا طَوعا أَو کَرْها قَالَتَا أَتَینَا طَائعینَإِلَى السّماء وهی دخَانٌ فَقَالَ لَها وللْأَرضِٰ◌ ثُمّ استَوى

فرمانبردار : گفتند. بیاییدخواه یا ناخواه: به آسمان و زمین گفت. چون خداوند به آسمان پرداخت و آن دودي بود

.آمدیم

بینهایتبهخداوقتی،انسانبهکردهمربوطراموضوعاینموالناواقعدرراموالناو، آمدیماطاعترويازیعنی

باشد،کهایمهگفتهممابیایید،اطاعتباشماکهگفتهمابه،بودیمهویتهمکهوقتی،پرداختمادرونکردن

میمقاومتذهنیمنبااینکهبراينیست؟یادتانچرا،اینهاونیستیادمانمابگوییداستممکنشماحاال

اینوکنید،انباشته،کنیدجمعخواهیدمیراآفلچیزهامرتباین چیزها را با ذهنتان قضاوت می کنید و وکنید

.داریدنگهراذهنیمن

اززندگیخردوبشویدتسلیماینکهمحضبهاست،غلطدادیمتوضیحهمامروزکهطورهمینذهنیمندید

باما،بله:گفتیدشماکه،آیدمییادتانکهدیدخواهیدببینید،درونوبیروندرراآناثراتوکندعبورشما

بینهایتبهمادرخواهدمیکه،ایزديفرمانازنکنداطاعتکهنیستايباشندههیچیعنی.آییممیاطاعت

بهشما،میلبهآییمنمیماگوییممی،کنیممیمقاومتذهنیمندرآگاهینارويازماولی،بشودزندهخودش

.استدرستاید،دیدهشماالبتههمراشانتایجوببرید،زور

تصمیمراماهايعزمزندگییاخداکهمی گوید استاینآن وموضوعهمینبهراجعخوانممیمطلبییکاما

می وبشود،بگیریمتصمیمماکهودشمیکهبدهدنشانمابهتا،ریزدمیبهمراماهايخواستهورامايها

وکندمیادارهداردبزرگترينیرويیکراشماکهدببریپیشماشودنمیوقتیونشودبگیریمتصمیمشود، 

:استاینتیترشکند،ادارهآن بدهیداجازه
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4462سوم، بیت مولوي، مثنوي، دفتر

، جهت با خبر کردن آدمی را از آنکه مالک و قاهر اوست و گاه گاه عزم او )بر هم زدن و گسستن اراده ها و تصمیم ها ( فَسخُ عزایِم و نَقْضُها 

.را فسخ ناکردن و نافذ داشتن، تا طمع او را بر عزم کردن دارد تا باز عزمش را بشکند، تا تنبیه بر تنبیه بود

یکمثلبشویدايکارهیکبرویدمثالًکهگیریدمیتصمیمشماگهگاهیعنیداشتن،نافذوناکردنفسخرااو

همانبعدشود،میرودمیوبشوددکتربرودگیردمیتصمیمیکیبشود،دانموسیقیبرودگیردمیتصمیمنفر

میداربچهمثالً،زنممیمثلکارسومیندرولی،شودمیموفق،کندمیهمدیگرکارتادویکدفعهدکترآقاي

ماحاال،شدچیگویدمییکدفعهو.بپذیردبایدو،بکندتواندنمیکاريکهدارداشبچهاشکالی، یک دفعه شود

مالمتوکردنمقاومتوکردنقضاوتبهکندمیشروعوبشویم،موفقتوانیمنمیکاراینتوشدیمموفق

.اوستقاهرومالکناایشصحبتطبقکهآیدنمیادشیبهوکردن

،نداردشدنبیداروشدنآگاهوشدنباخبربرايراهی،شدهگمذهنیمنتويکهکسیکهاستاینمعنیشو

مثل،کهکندتأملبنشیندآن وکندامیدنارااوبایدپسکند،میادارهرااوکهاستکلیعقلیکبداندکه

منمتوجهیواشیواشوکنمرهابایدراذهنیمناینمنو،کندمیادارهرامنداردبزرگتريخرداینکه

.استراهیکهماینحاالزندگی،بریزدهمدربدهداجازهراذهنیمنوبشودذهنیش

منکهحالیدر،کنیدمیکوشششماکهاینیکیآید،میپیششمازندگیدرچالشجوردوبنابراینپسو

میانازموقعیصحیحطوربههاچالشالبته.داریدمیبرمیانازراچالشاینو،کنیدمیکوشش،داریدذهنی

موقعخیلیزندگیخردو.بکنیدعملزندگیخردباکه،شوندمیبرداشتهشماپايجلوياز،شوندمیبرداشته

همهاچالشبعضیشدید،موفقوکردیدکارنعطافاباو تسلیمباشما،کهدهدمینشانشمابهراخودشها

پذیرشطریقازو،شویممیچالشآن اطراففضايمتوجه،پذیریممیوقتی،بپذیریمبایدونیستحلقابل

هاناامیديازانسانهاکهگویدمیپاییندهد،مینشانمابهخدایعنی،دهدمینشانمابهراخودشاوکهاست

.بلهشوند،میخدامتوجهکههستند،هایدننرسهدفبهو

بزرگترينیرويیککهبیفتیدفکراینبه،نکنیدشکایتشمااونموقعآید،نمیدرجورکارهاهاموقعبعضیپس

موالناکوتاهقصهاینآخردر. کنیدهمکاريبرگردیدو،بگیردبعهدهراشماامورادارهوراشماکنترل،خواهدمی
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باکهبشویدمتوجهروزيیکشماکهاستاینبرايهانقشاینتمامکهگویدمیآوردمیراائتیاهمیندوباره

.بله،برویماوسمتبهخوشروییواطاعت

کنیمطمعوبرسیمهدفمانبهگذاردمیراماهاموقعبعضیپس، داشتننافذوناکردنفسخرااوعزمگاهگاه

تنبیهو.بودتنبیهبرتنبیهتا،بشکندعزمشزباتادارد،کردنعزمبررااوطمعتابعد،بکنیمراکارهاایندوباره

. آگاهیازآگاهیواقعدرتنبیهبر

نمیبزرگترينیرويیککه،دهدمینشاناینوآیدنمیدرجورکنیدمیکاريهرکاربینیدمیهاموقعبعضی

میدرتنیا،گیریدمییادراتسلیمباراولینبراي،بشویدتسلیمبایدشما،ایدبیدرجورکارکهبگذاردخواهد

بسیار،استکوتاهاینکهوجودبامتسقایندهید،میتشخیصیا،کنیدمیقبولراتشخیصمسؤلیتیادهید،

نمیکاريیکیدکنمیکاريهربینیدمیکنید،مراجعهآنبهتوانیدمیشماروزمرهیعنی،استمهمبسیار

.شویممیترتلخماشودنمیهمچههرهست،چیتویشپیغامشود،

میاگرکردممیاگر،نگذاشتقضا،نگذاشت،کنمازدواجآورده بود من می خواستم با این آدم زندگیمی گوییم

کهبرعکسو.استمذهنتوهماتاهاینهمه،اهاینو،شدیممیخوشبختچقدر،خوردیممیهمبهماچقدر،شد

میمردمازورنجیممیخداازورنجیممیوشویممیتلخ،بشویمتسلیموبگیریمیادچیزيیکازشما

یکدیگر،شودنمیخوبشود،نمیگیریم،مییاد،خواهدمیزندگیکهراچیزيآن عکسدرستیعنیرنجیم

؟گیریدمییادچیشما،هستتویشچیزي

آید تو راگاه گاهی راست میدر ماجراعزم ها و قصدها

هااینگهگاهی،زندگیجریاندرخواهیمیراچیزي،گذاريمیهدفکنی،میقصد،کنیمیعزمگویدمی

.رسیمیاتخواستهبهشمایعنی،آیدمیدردرست

بار دیگر نیتت را بشکندآن دلت نیت کندتا به طَمْعِ

شود،نمی،رويمی،رويمیدنبالشروممیشود،میهماینشد،هماین،شدمهاین،شداینآن،طمعبهتا

نمیفکراصالدانیممیکارههمهودانیممیداناودانیممیرئیسراخودمانماچونالبته.شکندمیراتونیت

بهشما.نگذاشتندستمنتوانمناگرگوییممی.شویممیتلخنتیجهدراست،کاردربزرگترينیرويیککهکنیم

جورایندر،باشیدهمآن فکربهکند،میادارهراشماکهداریدهمدیگريهوشمندعقلوخردیکفکر
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است،مهمیاتفاقپذیرشدرضمنهمتسلیمبگیرید،یادراتسلیمباراولینبراي،بشویدتسلیمنشدماجراها،

اصالً،کنممیقبول،شوممیتسلیممن؟هچیدالرپنجشد،مگدالرمپنجآقاخوبشما،کهنیستاینتسلیم

کنید،میقضاوتهمثانیاًکنید،میقبولذهنتبهرویدمیشما،استقضاوتکهاوالً؟چیهدالرپنج.رفتیادم

زامروهمسرشانمثالًشوند،میتلخ،هستندهاخیلیرود،میبیرونداردشمازندگیازمهمیکسیکاگرولی

یانصفآدمیاآید،میدرگرانخیلیاینخوب،کنمزندگیتوباخواهمنمیبعدبهلحظهاینازگویدمیبهشان

آید،میمهمنظربهاشکالآن کهدارياشکالییکگویدمیبهشدکتریا،دهدمیدستازرامالشهمه

.شودمیسختپذیرشش

کی کاشتی؟اَمَلدل شدی نومید،مرادت داشتیور به کلّی بی

نمیدرجورچرادانیدمی.آیدنمیدرجورعقلبه،نیستدرستکهاینکهبگوییدکهاستممکنشماالبته

،ماکارکشیدنمیاینجابهما،موضوعازشدیمدورخیلیخواندیم،خوبیخیلیهايبیتخواندیمامروزآید؟

ندادیم،اهمیتماافتادهکوچک،کوچکاتفاقاتباشیدطمئنمما،برايبیفتدبدخیلیاتفاقکهنیستالزم

ازبهتر، داردطرحیچهخدااینوندارمقبولرااینمنواستطرحیچهاینکهگوییدمیاالنشمااگربنابراین

رامشقاتایناصالً،برسدحضوربهداردسالدهکهنوجوانییک،بودهاینازبهترباشد،توانستمیهماین

،کردیممقاومتخیلیماکهافتدمیعلتاینبهبدبدبداتفاقافتد،نمیبداتفاقاتاین،نیستدردهااین،ندارد

.اینهاستازترسادهخیلی

آرزوکاشتید،نمیراآرزویعنیاَملوشدیدمینومیدشما،برسیدمرادبهشماگذاشتنمیاصالًاگرگویدمی

به،آرزویییکبهکنیممیمیلما،استچجوريبینبدمیراطرحپس.بگیردریشهدلتتويگذاشتیدنمی

نمیکنیممیماکاريهرشودنمیآن یکدفعهايحرفهیامدرکی،کسیباازدواج،مقامی،چیزيآوردندست

کنیتوجهمنبهدبایاولووایستادماینجامنکه،بشودگذاشتنمیکلیبهاگر،شوندمیهابعضیبله؟شود،

.مکردینمیآرزوما اصالً،آمدنمیدردرستآن 

کی شدی پیدا برو مَقهوری اش؟ور نکاریدی اَمَل، از عوری اش

صورتایندر،شدیممیهوشیاريمافقط،شدمیعورفقط،کردنمیآرزو،کاشتنمیآرزواگرگویدمی

یکباید.دیگراستواضحهماین،بشویممتوجهتوانستممینمارامابهاستمسلطنفریکاینکهاومقهوري
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کهیکی،دانیممیگوییمب،کنیمدرستذهنیمنبایدپس،بشکندذهنیمنبعنوانراماعزمراماقصدکسی

دردورنجیممی،کنیممیشکایتوقتیماالبته.استدلیلشهماین،دانینمیبگوید،استبزرگترنیروي

کهخواندیمامروزکهاستهمینبراي.شویمنمیهجمتوراموضوعاین،شویممیگمدرددروآوریممیبوجود

.نیندازدیگرانگردنبردانمنمی،نکنمتهمتوراقضاگفت

نمیدیگرنهاآبهمادیگر.نکنمتکرارمندیگر،بخوانیدراآنهاکنممیخواهششماخواندیم،چیزهاخیلی

چالشمعرضدرراخودتانشما،هستندخوببسیارهاچالشکهدبینیمیپس،رانهاآبودیمعورراگ،پردازیم

ممکنغیرحلشاگر،کندلبهغچالشبرکهشماخواهیدمیرازندگینیرويباشدسختخیلیاگر،بدهیدقرار

قابلکه،آمدخواهدبعداًنیامدهناالاگر،آمدخواهدپیشهاوضعیتاینهمهزندگیدر،بپذیریدمجبورید،باشد

ندارد،اشکالیمردخواهممنکه؟بپذیردراخودشمرگهستکی،استخودمانمرگهمیکی.نیستپذیرش

.دائماًترسدمیهمینبراي،ذهنیمنبرايحرفایننیستدارمعنیاصالً،اندهشدزندهحضوربهکهکسانیمگر

باخرب گشتند از موالیِ خویشیشمرادی هایِ خوعاشقان از بی

یکیاوبهکهحالعیندریعنی،شدندیکیهوشیارانهخدابایاهوشیارانهزندگیباکههستندکسانیعاشقان

استواضح.شدندآزادپذیرشباگونهبیدار،آگاهانههمذهنیمنازاتفاقاًودانندمیراموضوعاین، هستند

یکییکیکنیدمیزاد آپذیرشباراخودتانوبینیدمیراشدگیتانهویتهموبینیدمیراذهنتانشمادیگر

بهدرجهپس، بکنیدتوانستیدنمیکهبودیدخواب،کنیدمیراکاراینداریدآگاهانه،دیگراستآگاهیاین

مرادبهیعنی،دانهفهمیدمراديبیطریقازعاشقانیدوگمی.شویممیداناوشویممیبیدارمادرجه

خبربابگیرد،بدسترااختیارخواهدمیوکندمینگاهلحظههروداردوجودخداکهاندهفهمید،اندهنرسید

.دیگراستواضحخویش،خدايازگشتن

راايعدهیککنیدمالمت،برنجیددوباره،بشویدتلخاینازبعدخواهیدمیشمابکنید،خواهیدمیکاره چشما

ام را وصل کردم به زندگیکهبودهاشتباهاولازمنکاراینبابابگوییدبرگردید، خواهیدمییا،شمانرسیدیدهک

به یک موضوع به یک وضعیت به یک چیزي در بیرون، اوالً این غلط است، ثانیاً هم که بی مراد شدم و یک آدم 

لبته توجه کنید شما نباید من ذهنی داشته باشید، و ا. ام را کردم  یک کسی مثل اینکه نمی خواهد بگذاردسعی

من نمی خواهم درس بخوانم، کنکور . شما را به سوي تنبلی و بی عملی سوق بدهد بگویید که خدا نمی گذارد
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شما . نمی گذارد دیگر، من می خواهم از بی مرادي به یک جایی برسم، این غلط است! بدهم، خدا می گوید نکن

. تان را بکنید، ولی بعضی موقع ها نمی شودباید حداکثر سعی

دود نمی بیند، هوشیاري جسمی . راجع به چی صحبت می کنیم؟ راجع به اینکه این هم هویت شدگی دود است

از این دود خدا می خواهد یک آسمان بینهایت در بیاورد و یک زمین سالم، یک چهاربعد سالم، یک فضاي . است

ار را می خواهم بکنم می خواهی بگذاري یا نمی خواهی بگذاري؟ و کار من این طوري می گوید من این کبینهایت، 

است که اگر زودتر متوجه شدي من زودتر باهم این کار را می کنیم، اگر نشدي من اینقدر چالش جلوي تو می 

دیگر من با تو و بعد از آن تسلیم بشوي، روزي که تسلیم بشوي . گذارم تا باالخره متوجه بشوي من وجود دارم

. گویداینها را بطور ساده شده خدا به شما می. کاري ندارم، من کارم را انجام می دهم

شنو ای خوش سرشتحُفَّتِ الْجَنَّةهبشتمرادی شد قَالووزِبی

امروز هم داشتیم این موضوع را، گفت . به مراد نرسیدن که شما بگویید که مراد نمی خواهم: پس می گوید که

بهشت و می گوید بی مرادي راهنماي .فرموده شما هیچی نخواهید من شما را به بهشت خدا می رسانمرسول

و معنی بیت دوم از این حدیث .اتفاق را بکنولی سعی. یعنی وقتی به مراد نرسیدي شما تسلیم بشوید. است

. مشخص می شود

حدیث نبوي

ارِه و حفَّت النّار بِالشَّهواتحفَّت الْجنَّۀُ بِالْـمک: قالَ رسولُ اهللا

.بهشت در سختی ها و نامالیمات پیچیده شده است و دوزخ در شهوات: رسول خدا فرمود

گفتم چرا . پس بنابراین بهشت زیر پاي چالشها است، سختی ها است، از سختیها نباید فرار کنیم نباید برنجیم

یادتان باشد اگر زودتر هوشیارانه و .ه ندارند غیر از پذیرشدیگر، مخصوصاً سختیهایی که چاره ندارند، چار

ولی . آگاهانه تسلیم نشوید و نگذارید زندگی کار کند، آن حالتهایی که نمی شود کاري کرد پیش خواهد آمد

.زودتر اگر تسلیم بشوي اصالً آنها را نمی بینید شما

ست؟پس کسی باشد که کام او، رواپاستکه مراداتت مهه اشکسته

اي که هم هویت ، یعنی یا نمی رسی، ما با خواستهپاستاشکستهتمام مرادات تو، یعنی مرادات تو : گوید کهمی

می گوید آیا در این دنیا . پس بنابراین شکسته پاست. هستیم نمی رسیم یا که برسیم هم به ما زندگی نمی دهد
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گوییم ما می. گوید دیگرنه، نه، همین را دارد می: تکسی پیدا می شود که مراد او و کام او روا شده؟ جوابش هس

زندگی این بوده که با این خانم یا آقا  مثالً ما ازدواج می کردیم، نشده که ما غصه داریم و اینها، فکر می کنیم که 

ز آنور، راه کام از کجا روا می شود؟ ا. آید، می بینیم که کام ما روا نشدکام ما روا نشده، بعضی موقعها هم پیش می

.را باز می کنیم براي خرد و برکت زندگی

گوید با خوشرویی بیایید، اگر با خوشرویی نیایید من ابزارهایی دارم که است که میائتیابلی اینها مربوط به فرمان 

هیچ و شما را بی مراد می کنم و هیچ موقع به مراد نمی رسید، در این جهان. شما را متوجه می کنم که من هستم

کس چه فقیر چه غنی به این موفقیت نائل نشده که از چیزي کام بگیرد، اگر کام را در آن می دانسته، البته اگر 

خانهیکدرشمادنیا،مالازاین شخص تسلیم است می تواند از وسایل زندگی اش بهترین استفاده را بکند، 

.کنیدمیزندکیبزرگ

درکهزمانیتا،نه،نهباشید،نرسیدهحضوربهاگربرید،میلذتواقعاًخانهآنازباشیدشدهزندهحضوربهاگر

مقاومتمادرکهزمانیتا،کنندمیکنترلرامارفتارنهاآوهستدیگرمنفیهیجاناتآن و،هستترسما

حاال.کسیازیاچیزياز،بگیریمتوانیمنمیکامما،بیاییدزندگیبرکت،بیاییدزندگیشادياینکهبراي،هست

شد،خواهیدموفقشد،خواهیدناموفق،شدخواهیدموفقهیکهفهمیدخواهیدشنوید،میراحرفاینشماکه

.کندکارشمارويزندگیکهبشوید،تسلیمشماکاملطوربهکهزمانیتا،شدخواهیدناموفق

؟لیک کو خود آن شکست عاشقاناش آن صادقانپس شدند اشکسته

میبشوید،تسلیمصادقانهاستممکنشنویدمیشماکههماالنهمین،شدنداششکسته،صادقانگویدمی

صادقندارد،ذهنیمن،ستایکیخداباعاشقنیست،بودنعاشقمعادلواقعاًبودنصادق:کهبگویدخواهد

خالفکارکند،میخوبراکارهمهست،اامین،گویدمیراست،استمقدورکهآنجاتاولی،داردذهنیمنهنوز

.ندارمايچارهگویدمیشده،شکستهاضطراررويازدارد،ذهنیمنهنوزولی،کندنمی

کنهمانطریقازبدهیماجازهنقدریا،بشویمزندگیباموازينقدریا،بشویمتسلیمنقدریابایدمادیگربعبارت

بستهاگرآسمانولی،بشودبرقرارکامالًمادروندرآسمانمادروندرفضاکه،کندکارمارويزندگیفکان

.شودنمیاینطورينه،دیگربپذیرمبایدندارم،چاره،دیگرکنمچیکاراضطراررويازماولیباشد

لیک کو خود آن شکست عاشقان؟اش آن صادقانپس شدند اشکسته
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.دهدمیتوضیحخودشداردکجا،آنکجااینیعنی

عاشقان، اشکسته با صد اختیاراش از اضطرارعاقالن، اشکسته

کردندقبولذهناًندارند،چارهناچاري،رويازشکستندراخودشان،شکستندشدندتسلیمعاقالنگویدمی

درعاشقانامادارند،همصداقتراهایندر،آیندمیهمکوتاه،داردوجودبزرگترينیروي،داردوجودخدایی

مقاومتشانعاشقانیعنی،اودستدهندمیراانتخاب،کنندانتخابتوانندمیودارنداختیارجورصدکهالیح

،اندهآمددرآنتويازشدهمتالشیذهنیمن. استصفرذهنیمنلحاظبهعقلشانلحظه،ایندراستصفر

راچیزهمهمنکهنگوییدشمااینکهبهکنممیتأکیدمنفقط ،اندهنیامددرهنوزصادقانحتیعاقالنولی

استممکن،نیستکافیبودنامینوبودنراستگو، راست گفتن کافی نیست، اینطوري بگوییم،  گویممیراست

.نیستندعاشقلزوماصادقان،هستندهمصادقعاشقانالبته،باشدعقلی

میراخودشکاملبطورکههستاو،هستیماوامتدادمااینکهبراي؟هستیمعاشقچرا،هستیمعاشقماو

رويایزديذاتیاشویممیایزديذاتبهقائمما،شودمیقائمخودشرويوعقبشدگیهاهویتهمازکشد

عاشقانالبته.کندمیعملزندگیمعیارهايبا،کندنمیعملبیرونمعیارهايبااصالًوشودمیقائمخودش

،اندهنکردصبر،اندهنکردکارکافیازهاندهبهنوزصادقان،استشاملشهمجبراننونقاوصبر،گوییممیوقتی

قبولندارم،ايچاره،ناچاریعنیاضطرار،اندهفهمیدرااضطرارولی،اندهنکشیدبیرونچیزهاازراهویتشان

.ایننیستکافیاین،نیست

اندندیعاشقانش، شِکّری و قاندعاقالنش، بندگانِ بندی

شکرياوعاشقاناما،هستندذهنزندانتوهنوز،ندارندچاره، هستندزندانتويکههستندبندگانیاوعاقالن

،کنندمیتجربهخودشان،آورندمیشانوجودياعماقازراشادي،اندهشدتبدیلشاديبهاشهمه،اندقنديو

،کنندمیهمراالزمکارهمه،هستندخوبیبندگانکهداریمهمیبندگانما.نهعاقالناما،پراکنندمیجهانبهو

خیلیواقعااستممکنشماگوییم، میچهموالناومنکهشویدمیمتوجهشما،اندهنرسیدوحدتبههنوزولی

،ترسیدمیایدداشتهنگههنوزراذهنیمنمرکزيهستهولی،خداباهممردمباهمخودتانباهم،باشیدصادق

مبدلشاديوقندوشکربههنوز،زندانیعنیبند،هستیدبنددرهنوز،هستیداوعاقالنجزوترسیدمیاگر

.ایدنکردهراالزمکارهنوز، ایدنشده
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اِئْتِیا طَوْعاً هبار بیدالناِئْتِیا کَرْهاً مهار عاقالن

از روي کراهت و بی میلی بیایید، افسار عاقالن است،( 

)اما از روي رضا و خرسندي بیایید، بهار عاشقان است

عاشقانبهار،بیاییدخرسنديورضارويازاما،استعاقالنافساراین،بیاییدمیلیبیوکراهتبهبنابراینپس

وسوال،کنیممیآشتیلحظهایناتفاقبالحظهایندراطاعتومیلباماکهگیریممینتیجهماپس.است

میرادادگفتهم،هستیممانذهنمراقبوقتی،باشیمذهنمانمراقبکهدهیممیاجازه،کنیمنمیهمجواب

میادامهراتسلیماین،شویممیزندهداریمخدابههم،بینیممیراخداعدلهم،بینیممیراداورهم،بینیم

تسبیحبزرگترینصبراینگفتکهصبرو،دنکشیآگاهانهدردهمینجبرانقانون،کشیممیدردآگاهانه،دهیم

ازونیستمرتبهبلندصبرباندازهعبادتیهیچیعنی،درجایننداردتسبیحی،استتسبیحعبادتبزرگترین

.آییمنمیبیروناواطاعت

لحظهنایباشمانکردندعواوشماآشتی،استلحظهایناتفاقباشماآشتیمعادلنیامدنبیروناواطاعتاز

میآیا.استاوبسويرفتنمیلبهاین،استلحظهایناتفاقبانکردنجدلوبحث،نکردنمجادلهیا،است

میولی،زحمتبهولیروندمیدارنداینکهیکی،دوجورندهمعاقالناین.مینروتوانیمنمی،نه؟مانرویمتوانیم

.استاوکنندهادارهوکنندهکنترل،اوازشدخواهندآگاهدردبوسیلهحتماوندارندخبراصالکههمیکیوروند

انسان:گفتخواندیمهمامروزکههوشیاريتکاملقانونطبقواستخداییهوشیاريدارايهرانسانیچونو

ايعدهیک،بشویمزندههوشمندکلعقلبهبایدمایعنی. هوشمندکلعقل؟چیههوشو،هوشبهرازبکشرا

.ریزدمیفروذهنیمنکه،بلهکهشودمیزیادنقدرایدردگفتم کهکنندمیایجاددرددروندارندخبراصالکه

میپایینراهوشیاريوکنندمیگیجراانسانودهندمیتسکیناینهاوهاقرصبوسیلهدردروزهااینالبته

.بله،استگرفتنارهوشیاريتکاملقانونجلويکاراینواقعدرکهآورند

دکترنظرزیربایدکهاستدرسترودمیدکترهرکسیولی،نروددکتراستدردزیرکهکسیگویمنمیمن

یاالکیمشروبمثل،مخدرموادمثل،کندمیاستفادهکههرچیزيوهاقرصاینبشودآگاهبایدولی،باشد

همه.استمضرهمه،برهانیدکمییکدردهاشالقازطالحاصبهراخودتانتا،کنیدمیاستفادهشماکههرچی

،کنیدتاملبتوانید،برسیدهدفبهراشماگذاردنمی: گوید کهمیکهحالیدر،پایینآوردمیراشماهوشیاري
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شکایت،کنیمیگله،کنیمیاعتراضشمااشهمه،فهمینمی،باشیدرددرشدهکنترل،باشیدگیجاگراصال

.چیهبهچیفهمینمیوکنیمیمالمتراهمه،اندازيمیهمهگردن،دانیمیمسئولراهمه،نیکمی

کاین راه کوته است، گرت نیست پا روااز غیب رو منود صَالیی زد و برفت

کوتاهراهاین:کهگفت،کردعمومیدعوتیکو،رفتوبودچندروزيیک،شدبازآمدسرخگل،گلگویدمی

چند،رفتوشدبازمدآ،بودگلییکموالنا،موالنامثل،بگیریدهمبزرگانسمبلتوانیدمیراگلحاال.است

میلبه،طوعاائتیا،استدرازدردراه،استاینکوتاهراهاینکهبیاییدکهراهمهکرددعوتییک،بودروزي

بادمقابلدرکندنمیمقاومتاصالگلاستکوتاهگلهرا،استکوتاه،بیاییدخندهبا،بیاییدرضایتبا،بیایید

.شودمیبازوصبا

میجهانازاالنما،برويجلوتوانینمیاگریعنی،نیستروندهپایتاگرروانیعنیروانیسترواپایتاگر

روانهمچونماايپ،لحظهاینبهآییممیآیندهوگذشتهازواقعدر،غیبجهانسويبهبرویمبرگردیمخواهیم

درراخودمانتسلیمباهمماه،قراردادصبابادلذتدرمعرضراخودش،نکردمقاومتگل،کننگاهگلبه.نیست

وهستیمخشنودواستکوتاهراهاین،دهیممیقرار،کندمیعبورلحظهبهلحظهکهغیبیصبايبادمعرض

نمیقضاوترالحظهایناتفاقمانذهنبا،کنیمنمینگاهحظهلایناتفاقبهوکنیممیشکروهستیمراضی

.استمیلبارفتنوتسلیمهرا،کوتاهراه،باشدکوتاهراهخواهیممی،مقابلشدرکنیمنمیمقاومتوکنیم

نسیمبانیرویییک،راذهنیمننه،راهوشیاريشما،بردمیداردراشمانیرویییککهموضوعاینبهآگاهیو

مقاومتاگر،شودمیدرازراه.کندبیداربگذارید،ذهنخوابازکندبیدارمی،کندمیآگاهراشماداردخردش

مانعیا،ببینیددشمنرااتفاقیاآیندهبهرفتنبراي،کنیدپلههمرااتفاقببینیدرااتفاقاگر،لحظهدراینکنید

،برسمهایمخواستهبهمنگذارندنمیهاآدماینبگویید،ببینیدندشم،ببینیدمانعرادیگرهايببینیدآدم

.شوموازيمنبابیاتو کهگویدمیشمابهدارد،استزندگی،نیستندهاآدمکهفهمیدیدامروز

ریحان و الله رااز من سالم و خدمتگلمن هم مخوش کردم و رفتم عَقیبِ

راتانذهن، وراذهنمی کنید خاموشوقتیکهببینیدمیپس،گلعقبرفتم،کردمخاموشهممنگویدمی

کارشمارويگلمثل،زندگیکنندهبیدارنسیمکهاستموقعآن،قضاوتبدونکنیدمیتماشا، کنیدمینگاه

دهیسرویسخدمتدر،امشدهزندهزندگیبهکهمنحاال،رسیدمحضوربهگلدنبالرفتممنیعنی.کندمی



Program # 692گنج حضور692برنامه شماره 

60: صفحه

داغچونرااللهوفکرهاباشدگیهویتهمقسمتواقعدرتوانیممیراواللهریحان،هستماللهوریحانبه

.بگیریمدردباشدگیهویتهم،دارد

باشیمخاموشماوقتیشودمیمعلومپس،کنممیکاردارمانسانیهوشیاريقسمتدوتااینرويمنگویدمی

یعنیسالم،استجالبیلفظسالم.بکنیمخدمتیتوانیممیاللهوریحانبهبشودساطعماازبرکتاینو

ازمن،کنیممیسالمماوقتیکهاستایناشمعنی،دیگرآیدمیتسلیماز،دیگریکیدرزندگیشناسایی

هویتهمجنسازتواینکهلوو،کنممیشناساییلحظهدرهمینهمتودررازندگیوهستمزندگیجنس

شماخدمتدروکنممیشناساییتودررازندگیمن.کنمکمکخواهممیوهستیدردهاوفکرهاباشدگی

.هستمخاموشکهحالیدرولی،هستم

.باشمخاموشاستبهتر،آوردمیدرذهنبهگیردمیواللهیحانراینبگویمهرچیمنکهگویدمیدارداالن

زندگی،کنیمنمیمقاومت،کنیمنمیتفسیر،هستیمخاموشماموقعهرکهمابهدهدمیپیغامداردموالناپس

استداللذهنباوگفتاراینبا،باشیدخاموش،کندکارشمارويدروناززندگیبگذاریدشما،کندمیکارماروي

،کردهانتخابراگلنید ببیهمطبیعتدرکنیدنگاهطبیعتبه.رساندمیاوبهماکهنیستذهنیبررسیوکردن

درقرمزيخیلیلکهواسترنگقرمزکهرااللهونداردگلکهمعمولیگیاهتوانیممیرااللهوریحانپس

.مثالًانساندربگیریمدردداغ،داردهایشگلبرگ

ای جانِ صوفیان بگشا لب به ماجرادل از سخن پُر آمد و امکانِ گفت نیست

جاناینکهبراي؟چرا،نداردوجودگفتنامکان،بگویمدهندنمیاجازهمنبهاما،دارمزیادسخنمن:گویدمی

صحبتهمهبرايتواندمیدرونازو،خداستیک،زندگییکهاانسانماهمهجان،استزندگییکصوفیان

همهدرونازاستادکیآن،زندگییکآنتا،کندمیدعوتخاموشیبهراماموالناکهبینیدمیپس،کند

.کندصحبت

میمتوجهمن،دارمحرفخیلیمن،کنصحبتنهاآباهاانساندرونازتو،هاانسانجانايصوفیانجاناي

نمیاثردیگروآورندمیدرحرفبهراآنوگیرندمیذهنبههااینگویممیوقتیولیند،دارایرادچهشوم

کهکردیمصحبتهمقبالو،کنیمساطعخودمانازروزطولدرراانرژياینامکهاستخوبچقدرپس.کند

شوممیجدااوازوقتی،رسممیکهکسیهربه،بیرونصبح می روم بیرون : کهاستاینمنماموریتبگوییم
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سیکمنخواهمنمی،کردنخواهمتحریکمنراکسیهیچمنو،باشدشدهکوچککمییکشامنمی خواهم 

می،داشتههمخودشودهدمییادداردراهنراینموالنا.بکنیدراکاراینتوانیدمیشماببینید،بشودبزرگ

.ماشویمنمیتحریک،شودنمی،شودمیکوچکمانمنخوانیممیرااشعاراینمابینیم

یچون خوی صوفیان نبُوَد ذکرِ مامَضستها بگو که هنوز آن نیامدهزان حال

همان،کندصحبتزندگییعنی؟چییعنی،نیامدههنوزواستنبودهگذشتهدرکهبگوراهاحالآنگویدمی

واقعدرصوفیانخوياینکهبراي،کندارائههاآنبهلحظههماندرجدیدهايحالهمه،درونازاستادیک

پس،گذشتهیعنیمضیما،کنندتکرارراتهگذشکهنیستاین،عشقصوفیان:گفتهامروزمابه،هاانسانخوي

آنماکندمیوادارونشیندمیماسررويآیدمیمادردهايهنوز یعنی،کنیممیتکرارداریمراگذشتهمااگر

هرکهببینیدشما.استگذشتهتکرار،قبلفکرهايفکرکردن،قبلفکرهايتکرار،بکنیمتکرارراقبلیفکرهاي

فکرهايیاداریدجدیدسخنیک،جدیدخردیک،جدیدلطافتیک،جدیدشاديیک، داریددجدیحاللحظه

بخاطرراانسانگفتامروز،مانهاییمحصولیارسیدهحضوربههايانسانخوي.کنیدمیتکرارهیراگذشته

.نکنرارتکراگذشتهچیزهیچ،بیاندازراهاشديهویتهمهمهیعنی،بکشهوشمندکلعقلهوش

کهوقتیالبته،کنیممیتکرارراقصه،هستیممتحركۀ قصوشدیمهویتهمخودمانقصهباماکهوقتیالبته

راگذشتهما،هستیمرسیدگیثمربیازپر،برسانیمثمربه،برسانیمنتیجهبهراقصهاینآیندهدرخواهیممی

اینبهلحظهدراینهاآدماینجور.کنیمنگاهآیندهبهبتوانیموشیمبادردازپر،باشیمناراضیکه،داریمنگهباید

شبیهچیزيهنوزگرنهوخداستوابدیتنهایتبیبهشدنزندهانساننهاییلومحص،هستندزندهلحظه

.استحیوان

چون کیسه مجع نَبْوَد، باشد دریده درز

یکی بیاپس سیم مجع چون شود از وی؟

یکتاییوقتیهممادر،استسوراخسوراخشودمیمعلومپس،شودنمیجمعچیزيکیسهدروقتیگویدمی

هی،بشویمنهایتبییکدفعهو،بشودجمع،بشودجمعمادرخالصهوشیاريکهنیستاینطور،شودنمیجمع

یکشدگیهویتهمهراینکهبراي.داردسوراخیعنی،استدرزدریدهماکیسهکهشودمیمعلومپس،رودمی

.ببندیمبایدراهاسوراخ. شودمیتلف،رودمیآیدمیزندگی،استسوراخ
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بیایکی،بیایکی،گویدمیحاال. شودمیجمعجوريه چکیسهدرایننقرهیعنیسیمنقرهوطالپسگویدمی

بازمادروندربایدفضااینصهخال.بشودجمعسیمکیسهدرتابشویدیکتاباید شما،بیایکتایی،بیاخدایعنی

،بکندبازشمادروندررانهایتبیآسماناینخواهدمیخداد،بیاییاطاعتبا، گفتزدمثالرادودامروز،بشود

خواهممیمنیا،بفهممخواهممیمن،کندبازخواهدمیچجورينگویید،نکنیداستداللذهنیمنباشما

کیسهآن،نشویدیکیشماتا،بیاییدیکتایی،یکیتا،بپذیریدرالحظهایناتفاقدائماایدبشما،نه،کنمبازخودم

حافظازیادي،بخوانیمحافظازهمبیتچندبدهیداجازهکردیماللهصحبتاما. شودنمیهوشیاريازپرشما

:گویدمیخوانممیتانبرايسریعفقط،بخوانیم

117حافظ، غزلیات، غزل شماره 

که چو سرو پایبند است و چو الله داغ دارددل ما به دور رویت ز چمن فراغ دارد

نمینگاهباغبهوچمنبهدیگر،ببیندتواندمیراخدارامعشوقرويکهدورانیدر،رادلشناسیممی،مادل

راازلیداغاللهمثلو،بشویمهزنداونهایتبیبهسرویکمثلکهآمدهپیشامکانایناین کهبراي؟چرا،کند

داغاللهکهبدانیدفقطیرد،گمیدیگریکجوريراداغاینجا،هستیمنهایتبی،هستیماوجنسازما،داریم

؟استدرست،باشدمنفیتوانستمیآنجا،استمثبتاینجادرداغ،داردگفت

ان فراغ داردکه درون گوشه گیران ز جهسر ما فرونیاید به کمان ابروی کس

که،استفارغجهانازمادل،مادروناینکهبراي،کندنمیتعظیمجهانبه،کندنمیتعظیمچیزهابهماسر

دل،ایدشدهیا،هستیدعشقبهشدنزندهدنبالواقعدرکههستیدشماهمینگیرانگوشه، گیرانگوشهدرون

فارغبنابراین،نیستشمامرکزدرجهانباشدگیهویتهمیچهاینکهبراي،استآزادجهاناز،شمامرکز،شما

.اتفاقاتازفارغو،هستیدجهاناز

تو سیاه کم هبا بین که چه در دماغ داردز بنفشه تاب دارم که ز زلف او زند دم

ماهنیذمنهمینتواندمیبنفشه،زندمیدماوزلفازاینکهبراي،هستمعصبانیبنفشهدستازگویدمی

کمسیاهغالماینتو:گویدمی،بشودزندهاوبهخواهدنمی،کندمیتعریفرااوزلف،داندمی،داردادعا،باشد

.گذردمیاشکلهدر،دارددماغشدرچیزهاییچه،ببینرابهاء
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به چمن خرام و بنگر بر ختت گل که الله

به ندیم شاه ماند که به کف ایاغ دارد

ببینچمنبهبروتو،زندمیمثالراگلهمحافظببیندحاال،چمنبهبرو گویدمیشرابجامهمینیعنیایاغ

همماپس،خوردمیداردگلباوگرفتهشرابدستشکهآیدمینظربهوشدهباز،آمدهاللهسرخگلبغلکه

شاهباوبگیریمبدستشرابجام،داریماوازاثريکهاللهمثل،باشدزندگیاگرگل،بغلجهاندراینتوانیممی

.استسرخگلندیماللهکههمینطور،باشیمشاهندیم،بخوریمهمبا

شب ظلمت و بیابان به کجا توان رسیدن

مگر آن که مشع رویت به رهم چراغ دارد

جاییبهتوانیممیما،بدهدنشانبماراراهلحظهدراینکه،اونورشمعبدون،جهاناینظلمانیشبدراین

طریقازلحظهدرایناینکهمگر؟برسیمتوانیممیکجاما،ذهنبیاباندرشدنگموشبتاریکیپس.نه؟برسیم

.ببینیمراراه،مابرايلحظهاینکردنروشن،اوخردآمدنوتسلیم

من و مشع صبحگاهی سزد ار به هم بگرییم

که بسوختیم و از ما بت ما فراغ دارد

صبحکهداندمیالبتهشمعو،استگذشتهعمرمانهمما،استسوختهشدهتمامتقریباصبحگاهدرشمعخوب

هبهستیمشمعمثلکههمما.استشدنتمامحالدر،نداردغصهزیاد،آمدخواهدخورشیدوشودمیدارد

.رسدمیپایانبهداردماعمرکهتاسدرست،آیدمیداردهمماروزکه،باشیمامیدواربایدشمعازهاند

همینمابتاما،شویممیتمامداریمتقریباوایمهسوختمااینکهبراي،بگرییمباهمبایدشمعومنگویدمی

میکهالبته؟کندنمییاکندمی.کندنمیتوجهمابت،بشویمزندهاوبهبایدماکه،نیستخیالشعین،خدا

هاچالش،رسیمنمیگفتیمامروزهایمانخواستهبهکهوقتی،شویممیمتوجهمایواشیواشاینکهبعداز،کند

داردوجودزندگیخردشویدمیمتوجهوداریدبرمیجلوتاناززندگیخردباراهاچالششما،آیدمیپیش

.پذیریدمی،پذیریدیموشودمیآناطراففضاوآگاهی،آیدمیقبولیغیرقابلچالشنهیا،لحظهدراین
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بایدکهاستهاییچالشآنازیکیمرگ،پذیریدازنمییکیمرگمثالشماازبعضیمتاسفانهبینممیمن

میحسراخردش،کنیدمیحسرافضااینشایدباراولینبراي،شودمیبازفضا،پذیریدمیوقتی،بپذیرید

.هستمابهاشتوجهمابتوآیدمیداردخورشیدکهاشیمبامیدوارماپس،کنیدمیحسراشادیش،کنید

سزدم چو ابر هبمن که بر این چمن بگریم

طرب آشیان بلبل بنگر که زاغ دارد

یعنی،لحظهاینیکتاییفضايایناینکهبراي،کنمگریهچمنبراینبهمنابرماننداستشایستهکهگویدمی

زاغ،افتادزاغدستلحظهاینوسیعنهایتبیفضايبا،بلبلشاديآشیانهیعنیبلبلآشیانطرب،ماباغ،باغ

زیادعاشقاناگر،شودمیکمترزندگی،بشوندزیادکهجاهردر،بشوندزیادهازاغالبتهکه،استذهنیمن

بهرابلبلانآشیطربواقعا،کنیمکمکهمبهتوانیممیماو،بهدرویشکنرهاراسروري:گفتامروز، بشوند

بلبلو،استذهنیمن،آنجاهستزاغکهشدهجوريشخصاماآشیانطرباگرولی،کنیمدرستخداکمک

.بکنیمفکريیکباید،خواندنمیماحضور

که نه خاطر متاشا نه هوای باغ داردسر درس عشق دارد دل دردمند حافظ

دل،داریمدردمنديدلماهمهگیرد،بیادراقعشدرسخواهدمیفقطکه،دارددردمنديدلحافظپس

تماشاراجهاناینباغخواهیمنمیماحقیقتاکه.بگیریمیادخواهیممیراعشقسدرکه،داریمآرزومندي

میزندهلحظهدراینخدانهایتبیبه،شویممیزندهعشقبهماکهموقعیجهاناینباغبنابراینپس.بکنیم

منکالغاینو،استزمستانهمبیرونباغوکندمیقارقارماکالغکهحالیدر.دشومیشاییتماتازه،شویم

.دهدنمیمابهلذتی،داشتنباغهواي،کندمیادارهراباغذهنی

بابودنذهنناظربا،تسلیمبا،گیریممییادراعشقجوريچهما،داریمعشقسردرسحافظمثلماهمهپس

،الهیعدلنکردنمالمتبا،کندمیکار،داردداورودادآنجادرکهمانذهنبهنگاهبا،انتخابقدرتبردنبکار

میعملزندگیخردباآوریممیوجودبهراچیزيیککنیممیعملذهنیمنبااگراینکه،مسئولیتحسبا

بااینکه،کنیممیدرسترامانهاوغصهغمکههستیممااینکهو.کندنمیخطااینو،دیگرچیزیککنیم

.رسیدنخواهیمهمنشود،رسیدنخواهیمکامبهماهمبشود،حتمابشودخواهیممیوکاریممیذهنیمنعقل
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بیآسماناین،کنیمهمکاريخدابا،بشودکوچکماذهنیمن،بگیریمیادراعشقدرسبایدحافظمثلپس

وپذیرشجزنیستچیزيعشقدرس،شویمبحاضریلمباعشقدرسماو،کندبازمادرونرابزرگنهایت

بیاینیواشیواشباالخرهتا،کارایندرصبروآنهاانداختنوهایمانشدگیهویتهموهایمانعیبشناسایی

.بکندبرقرارراخودشمادروندرنهایت

گنج حضور در تلگرامهاي هلینک متن کامل برنام
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