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2185مولوي، دیوان شمس، غزل شماره 

از شیوه توبشد کارم چو زَرچو بگشادم نظر از شیوه تو

توتر از شیوه به هر دم پختهتویی خورشید و من چون میوه خام

شب و روز ای قمر، از شیوه تونوازم چنگِ عِشرتمیچو زُهره

شود چون جانور از شیوه توبه هر دم صد هزار اجزای مرده

چنین بندد کمر از شیوه تو؟چرخ گردونچرا اَزرَق قبایِ

به خونابه جگر از شیوه تو؟سرخ است هر شامروی شَفَقچرا 

از شیوه توگرفتم من بَصَرجَستز شیوه ماهت استاره مهی 

چنان خوبی پسر از شیوه توبه خوبی مهچو تو خود این حمال است

از شیوه توز عاشق، وین حَشَرز انبوهی نباشد جای سوزن

هزاران شور و شر از شیوه توعجب چون آمد اندر عامل عشق

بِدَرَّد این بشر از شیوه تواگر نه پرده آویزی به هر دم

شود زیر و زبر از شیوه تونباشد، مجله عاملاگر غفلت 

وبه گِردِ بام و در از شیوه تچرایم؟ مشس تربیزی، چو شیدا



# Programگنج حضور716برنامه شماره  716

3: صفحه

.کنممیشروعموالناشمسدیواناز2185غزلباراامروزحضورگنجبرنامهاحوالپرسیوسالمبا

2185مولوي، دیوان شمس، غزل شماره 

از شیوه توبشد کارم چو زَرچو بگشادم نظر از شیوه تو

کههمین،شدگشوده،استزندگییاخدارمزاینجادرتو،تونظربوسیلۀکارمکههمینکهگویدمیپس

میمشخصپس.گذاشترونقبهروبعدچهارهردرکارم،بشودمنعملوفکرواردتوخردوتوبرکتگذاشتم

راهیازندگیشیوة.کندمیفرقزندگیشیوةباکهکردنعملوکردنفکرکاردرماداریمياشیوهکهشود

فکرمانپشتلحظهایندردارریشهباشندةیکیابودنبصورتمالحظهایندرکهشودمیماراهموقعیزندگی

لحظههرپیدرپیبایدکاراینو.استلحظهایناتفاقمقابلدرفضاگشاییمستلزمکاراینو.یمباشمانعملو

یاچالشمقابلدرفضاگشودناثردربلکه،نیستبینیپیشقابلماذهنبراياوروشیااوشیوة.بگیردصورت

آیدمیزندگییاخداسويازکهحلّیراه.خیزدبرمیحلّراه،خیزدبرمیخردفضاگشاییآنازلحظهایناتفاق

.آیدمیماشدةهویتهممرکزازیا،داریمماکهنیستهاییحلّراهبامشابه

کهشیوةتانکهدیدخواهید،برگردیدگذشتهبهکمییکاگرو،هستیدآشناکامالًحضوربدونبشرشیوةباشما

واستذهنیمنشیوةماشیوةواقعدر.ندادهشماکاربهرونق،نکردهکاربرایتان،آمدهمیماديمرکزیکاز

یاد،جهاناینبهآییممیهوشیاريبصورتوقتیماکهشودمیتشکیلترتیباینبهذهنیمنکهگفتیمهاربا

قدرتمابهکهاستدلیلاینبههمتوجهاینو،داردتوجهارزشواستمهمجامعهدرچیزهاییچهگیریممی

می،زنیممیچنگآنبهما،استمهمکهبشودتعریفکهچیزيهر.دهدمیکردنزندگیوماندنباقی

چیزیکیعنیاستجسم،استجسمواقعدرکهمرکزآناز،آنازبعدو.شودمیمامرکزچیزآنو،چسبیم

.آیدمیبیرونمافکرهاي،استفکري

مرکزکهذهنیمنیاماديمرکزازرافکرهایمانمااینکهیکیباشدداشتهتواندمیمنشاءتادومادرفکرپس

،بگنجدچیزهمهبحرایندربحرایندر.بشودنهایتبیمادرونوبریزدفروذهنیمنهمیکی،بگیریمماست

وفکرهاو،شودمیمستقرّکاملبطورمادربودنآن،ماداشتنوجودنهاییحالتدر.مافکرهايمنشاءبشودآن

مادردهايبیشترمااعمالوفکرهاانگیزة،ماشیوةدرکهدانیدمیشما.گیردمیسرچشمهآنازماعمل

رواو،استنظريتنگیا،استحسادتیا،استخشم،استترسازناشیمااعمالومافکرهايبیشتر،هستند
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.استتأسفاحساسیا،استگناهاحساسیاو،استخودمانمالمتیا،استدیگرانمالمتیا،استنداشتن

.نیستخداشیوةوذهنیمنبعنوانماستشیوةاینها،ماستفکرپشتاینها

خواهیممیامروز.بکندکارشمازندگیدرخداشیوةکهدهیدنمیاجازهوداریدراخودتانشیوةشمابساچه

.دیدنخواهیدراراحتیرويشما،ببریدبکارراخودتانذهنیمنشیوةکهکنیدانتخابشمااگرکهکنیمبررسی

من،بدهیمتشکیلذهنیمنبیاییماولماکهستااینزندگیمنظوراالصولعلی،شدنخواهددرستشماکار

ذهنخوابودردخوابدرمااینکهبهکندبیداررامادردها،بکنددردتولیدمرکزاینو،باشدمامرکزذهنی

ایجادبازندگیبدهیماجازهو.استماديمرکز،استبدمرکزبعلّتذهنخوابودردخواباینو،هستیم

متالشیراماديمرکزیاشدگیهویتهماینیا،کندمتالشیراذهناینقدروقضاءیعنیقضاءطریقازاتفاقات

.بودیماولازکهبشویمهوشیاريهمانبرگردیمدوبارهماو،کند

وشدخواهدنهایتبیاندازةبههوشیارانهمااندازةدفعهاینبشویمهوشیاريهمانبرگردیمهوشیارانهاگرو

نهایتبیوابدیتخاصیتتادواینو.شدخواهیمآگاهیا،شدخواهیمزندهابديلحظۀاینبهگفتیمبارها

،باشیمداشتهماديمرکزیکماکهنیستاینمااصلیوجودپس.کندمیتعیینهمراماکه،خداستخاصیت

.بکشدطولسالدهبایداین:کهگویدمیموالناتلویحاًحاالکهاستموقّتیوجوداین

نهسالدهوشودمیدیگريرحموارد،بیرونآیدمیمادرشرحمازاینکهازپسنفریکاینکهمثلدرست

یعنی.گیردمیصورتآگاهانهوهوشیارانهکاراینو،بشودزاییدهوبشودپخته،برسدآنجاکشدمیطولسال

دراینفضاگشایییاتسلیماثردرلحظههرو،بشودآگاههاچسبندگیوهاآویزششناختنموضوعازبایدفرد

آگاهانهراآنوهویتیمهمچیزيباچهببینیمماکهگذاردمیمااختیاررادراششیوهرانظرشزندگیلحظه

.بیاندازیمهاشدگیهویتهمیکییکیو.بیاندازیم

خداستیعنیاوستحالتایندروشویممیزندهاوبهبتدریج،انداختیمیاکردیمالهاشدگیهویتهموقتی

آنوهستیمموضوعاینتماشگرناظربعنوانماو،کندمیعملوکندمیفکرماطریقازکهاستزندگییا

وهایادگیريبراساسقضاوت.رودمیبیناز،بودلحظهایناتفاقمقابلدرمقاومتکهذهنیمنهايخاصیت

وافتدمیکهاتفاقیاطرافدرگشاییممیرافضامالحظهبهلحظهاالصولعلی.رودمیبینازهاشدگیشرطی

جلوپیوستههمینطورشما.کنیمبازرافضاکنیمفکریاکنیمتحملمانداردلزومی،شودمیاتوماتیککاراین

گشودهفضايآنازوکنیدمیبازرافضا،کنیدمیبازرافضا،کنیدمیبازرافضاافتدمیاتفاقیهرورویدمی
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اینو.کندمیتعیینراشماعملوراشمااقدامو،شودمیشماعملوفکرواردزندگیخرد،زندگینظرشده

.بکنیدتوانیدمیشماکهاستعملیبهترینعمل

،نیستشماحسادتکهدیدخواهیمحالتآندر.نداردوجودذهنیمندردهايوذهنیمندخالتعملایندر

دوامروزوکندمیتعیینراشماعملیاراشماکارکهنیستشماخشم،نیستشماترس،نیستشمانظريتنگ

خواهیممثنويازابیاتی،کردخواهیمبررسیهمرادیگريغزلبعد.کردخواهیمبررسیراغزلاینازبیت

پس.گیرندمیراماجلويعواملیچهیکتاییفضايیالحظهاینبسويجهانازبرگشتنموقعکهببینیم،خواند

:کهگویدمیدومبیتاولبیتایناز

تر از شیوه توبه هر دم پختهتویی خورشید و من چون میوه خام

میفکرمرکزآنبوسیلۀومامرکزشدهچیزهاآنوچیزهابهچسبیدیموجهانرفتیمهوشیاريبصورتماپس

ذهنیمنهمینبوسیلۀخواهیممی،کنیمدرستراکارهایمانخواهیممی . کشیممیدرد،کنیممیعمل،کنیم

میخرابداردمانبدن،شودمیخرابداردروابطمانکهبینیممی،شودنمیبینیممیکهبشودسکّهکارمان

بهایمچسبیدهکالیاسبزمیوةیکمثلکهشویممیمتوجه.کنیمنمیپیشرفتمانماديکارتويحتّی،شود

.افتدمیبرسدوقتی.برسد،بپزدمامیوةاینکه،بتابدمابهکهخواهیممیرازندگیخورشیدوجهان

چیزهاییآنازما،نداردزندگیجهانکهبشویممتوجههوشیارانهماکهستااینمعادلماخاممیوةرسیدنو

امنیتحستوانیمنمی.بگیریمزندگیتوانیمنمی،کندمیتجربهمانحستاپنجو،دهدمینشانماذهنکه

دنبالذهنیمنشیوةباحاالتاکهماوماستمحتاججهان.بگیریمراهنمایی،بگیریمعقلتوانیمنمی.بگیریم

خیلیمخصوصاً.کنندنمیخوشبختراماآنها،گشتیممیشدندارپولوشدنمشهور،مردمتایید،مردمتوجۀ

یاهمسرازخواستنخوشبختیمثل،بودهغلطتشخیصاینهاکهشویممیمتوجهراهاسرخوردگیوهاناامیدي

.بودهغلطهمهاینها،خودپولازیادوستانوفرزندوهمسرازخواستنامنیتحسیافرزند

فوراًهوشیاريبعنوان،کنیممیرهاراجهان،بدهدنداردچیزيمابهجهانکهکردیمشناساییهوشیارانهوقتی

نفسکنیممیشروعماوشودمیبریده،گیردمیانرژيجهانازکهمانافبندموقعآنبریممیجهاناز

متولدکهايبچهمثلدرست.شودمیآغازاوشیوة،توشیوهازنظربگشادمچوگفت.زندگیطریقازکشیدن

شویممیترپختهدمبهدمجوريچهو.کشدمینفسدهانشطریقازشودمیعوضغذایشدیگر،شودمی
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رالحظهایناتفاقشمالحظهاین.گیردمیصورتلحظهایناتفاقمقابلدرفضاگشاییهمینبوسیلۀکاراین؟ما

.کندمیعبوراودمتاکنیدمیقبولذهنبهرفتنازقبلووشرطقیدبدون

عللموقوفنهاستفیکونکُناوکاربپذیرنفختزرودهدتجاناودم

ومابعدچهاربهآنریختنواوبرکتعبوربلکه،پزدمیراماکهنیستبیرونیهايعلّتکهشویممیمتوجه

کارموقعیاوشیوة،توشیوةازترپختهدمهربهپس.کندمیترپختهداردراما،مازندگیوضعیتکردنروشن

مقاومتمقابلدرتسلیم.کندعبورماازاوبرکتوانرژيکهشودمیسببتسلیم. باشیمتسلیمماکهکندمی

همزندگیجریانمقابلدرمقاومت،لحظهایناتفاقمقابلدرمقاومت،کندمیقطعمقاومت.استستیزهواست

.کنیمشناساییماکهشودمیسبب،شودمیماوجودوارداوردخ،اودمیااوخورشیدنورپس.هست

،هستندمنمرکزاینهاوامشدههویتهمچیزهاییبامنکهموضوعاینشناسایییعنیشدنترپختهپس

نبایدچیزهااینو،شوممیکشیدهآنهابسويمنو،کنندمیجنسآنازرامن،هستندمنمرکزاینهاوقتی

شناسیممیتنهانهو؟هستمنمرکزدردردي،چیزيآیابینیممی.شناسیممیراچیزهاو،باشندمنمرکز

بایدوکنیممینظرصرفمالمتازماکهکنیممیقبولهمرامسئولیتاینهمینطورو.کنیممیقبولبلکه

ترپخته،بشویمترپختهیکییکیو،کنیمرهاراهاآویزشاینکهکنیمانتخابوکنیمقبولوکنیمشناسایی

.بشویم

،شدیدمتوجهراتسلیمشماوکندنمیکارماشیوةوببریمبکاربایدرااوشیوةشدیممتوجهکهاینازپسحاال

کارمامعنويقسمتدروماماديقسمتدرزندگی،شودمیرداودمشویدمیتسلیموقتیکهشدیدمتوجهو

بوسیلۀبایداینلحظههرو،شناساندمیمابهراماماديقسمت،کندمیتربزرگرامامعنويقسمت.کندمی

کارزمینهایندرماشیوة،شودمیماشیوة،گیردنمیصورتکارکنددخالتذهنیمناگر،بگیردصورتزندگی

برویموبرگردیمجهانازبخواهیمخودمانذهنیمنیاخودمانباشیوةاگرکهشدیممتوجههماینو.کندنمی

صورتاینلحظهاینبهبیاییمبشویمجمعآیندهوگذشتهازیالحظهاینبهبرگردیمجهانازیایکتاییفضايبه

آنازچون،داریدنگهراذهنیمنخواهیدمیشماکهستاایناشمعنیذهنیمنباکارصرف.گرفتنخواهد

تنو،شودمیبشوگویدمیاواینکهوتسلیمپس.هستیدآنشماپسشماستعینکآن،کنیدمیاستفاده

یازندگیمالمتنه،فقطاستفضاگشاییشماکارو،کندمیتعیینزندگیرالحظهایناتفاقکهقضابهدادن

.کردخواهدکمکشمابهاینها،افتدمیاتفاقاینچراکهخدا
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خواهیمامروز.تواندمی،ببردبکارراذهنیمنشیوة،نبردبکاررازندگیشیوةکهکندانتخابکسییکاگراما

،شودنمیدرستماکار.بکنیمراانتخاباینتوانیمنمیمایعنی،نشدهگذاشتهمابرايانتخاباینکهدید

نیستقبولقابلزندگیبرايستیزه،مقاومت.کنیممیصحبتداریمسادهلحنبه،شودنمیخوبمازندگی

داشتهماديمرکزجهاندرسالگیدهنهتابیاییمآفریدهراما،ماآفرینشازاستزندگیمنظورمغایراینچون

جهانبهرابرکاتشزندگیو،بشویمزندهبودنبهوبشویمزندهزیاديعمقبهلحظهاینبهبیاییمبعد،باشیم

.بگیردصورتبایدکاراین.بفرستد

مرکزوقتیکهشماخدمتکنمعرضهمرااین.شودمیخرابحالشبمانمجهاندرخواهممیمنبگویدکسی

زیادرامرکزاینهايشدگیهویتهمخواهدمیذهنیمنشیوة،بریممیبکارراذهنیمنشیوةوداریممادي

آنکهآیدمیبوجودموقعیمصیبتولی.استبهتربیشترچههر:شعارشهمیشهوکندزیاد،کندزیاد،کند

دوخودکشیتماشگرواقعدرمااخیراًو.بیاوریمبدست،بیاوریمبدستکاملبطورخواستیممیکهراچیزهایی

،بودکردهمسافرت،بودرفتهراکشورهاتمامکهبودCNNکارمندیکی البتهدیگردانندمیهمهکهبودیمنفر

آنیعنی،داشتزیاديخیلیدوستان،داشتشهرت،بودخوردهراخوشمزهغذاهاییهمه،بودگذراندهخوش

تربزرگخانۀ،کندزندگیخوبجايیک،باشدداشتهتواندمیآدمکهبشودمتصورتواندمیذهنکهچیزي

،بکندمسافرت،بخوردخوشمزهغذايدانمنمی،کنندتایید،بدهندتوجه،بشناسندراآدممردم،باشدداشته

.کردخودکشیولی.بودکردهراکارهااینهمۀببیندراجاهمه

جوانهمنسبتاًوبودثروتمندبسیارکهثروتمنديبسیارخانمیک کههستهمدیگرمثالیکمثالیکهمین

آنکندمیتالشکهچهگرذهنیمنکهدهدمینشان،بودآوردهبدستخواستمیکهراچیزهاییهمآنبود

چیحاال،داردچیزهمهو،دهندنمیزندگیآنهاکهدیدوآوردبدستاینکهازپسولی،بیاوردبدستراچیزها

انسانو،شودمیمسلطناکامیوناامیديبنابراین.دهدنمیزندگیاوبهدیگرهیچی؟کندکارچهحاال؟دیگر

راچیزهاییآن، دیگربرسمزندگیبهتوانمنمیمندیگرجهانایندرکهبگویداینکهجزکندنمیپیداايچاره

.دارمراهمهبدهندزندگیمنبهخواستممیمنکه

فکرآدم،بشوددوستآدمباخواهدمیکسیهرچونکندپیدادرستیرابطۀتواندنمیآدمحتّیحالتآندرو

مندوستیا،بشونددیدهمنبایا،بیاندازندعکسمنباخواهندمییا،استمنپولبخاطریااینهاکهکندمی
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نمیهمدرستیرابطۀبنابراین.ندارنددوسترامنهیچکداماینهاکنندبزرگراخودشانوکنندافتخارباشند

. باشدداشتهدوستشکهکندپیداهمسريیابشوددوستتواندنمیکسیبا،جهانایندرکندپیداتواند

آوردمیبدستراچیزهاآنوقتیواقعاً،باشدداشتهماديمرکزفقطاگرولی! هاشودنمیاصالًکهگویمنمی

ازکههستدیگرشیوةیک،نباشخودتشیوةاینقدردنبالکهدهدمینشانمابهمثالبعنوانهمزندگیشاید

رفتهراکشورهاهمۀکهکنیپیداراکسیتوانینمیدیگرشما؟شوينمیمتوجهچرا،گیردمیسرچشمهبودن

راهاتفریحدانمنمیبهترین،باشدخوردهراهاشراببهترین،راغذاهابهترین،باشدخوردهراغذاهاهمۀ،باشد

تاملاینها؟کشدمیراخودشآدمچراکهاینازبهتردیگر،باشدخوردهغذاهاآدمبزرگترینبا،باشدکرده

ترجیعاینوخوانیممیترجیعیکبله.بدهمادامهنباید،استغلطمنشیوةکه،کنیدفکربایدشما،استانگیز

:گویدمیاستشششمارة

6مولوي، دیوان شمس، ترجیعات، ترجیعات شماره 

وی جان بیازموده، کاو را تو جانفزاییای نورِ چشم و دهلا، چون چشمِ پیشوایی

شمامرکزکهشدمعلومپس.منیدلنورومنیچشمنورتوگویدمی،گویدمیخدابهگویدمیزندگیبهدارد

بخاطرکهدادهتوضیحموالناهمقبالًحتّیکهاستبودناینو.بشودبودنجنساز،بشودهوشیاريجنسازباید

ماهايحسبقیۀوچشمکهاستزندگیهوشیاريهمانبوسیلۀبلکه،بیندمیچشماینکهنیستپیهوپوست

لحظهایندروبرگردیمجهانازهوشیارانهبایدماگفتممامورددر.بیندمیچشمشنودمیگوش.کنندمیکار

نهایتبیبهشدنزندهلحظهایندریعنیهستیتو:گویدمی.نداریمدیگريچارههیچ،بشویمزندهاوعمقبه

همینطور،پیشواییچشمچونبخوانیمتوانستیممی.استمنراهنمايچشم،استمنپیشوايچشمکهاوست

اوشیوة،نباشدزندگینوراگرپس.منیپیشوايچشمهمتو،برومتوانمنمینبینداگربیندمیمنچشمکه

.بیندنمیماشیوة،نباشد

لحظههرآیا؟باشیمتوجنسازشناسیممیماببینیکهآزماییمیرامالحظههرکهکسیاي:بیازمودهجانوي

معنیبههمبیازموده؟باشدمامرکزبایداوباشیمداشتهماديمرکزنبایدکهبکنیمراشناساییاینتوانیممیما

با؟کنیممیصحبتکیباداریم،انداختیدردبهراماجانکهکسیاي.کشیدهرنجیعنیباشدتواندمیممتحن

یعنیفزاییجانتوراکوبیازمودهجانوي،بدهیافزایشتوانیمیراماجانکههستیتوهمین،زندگیباخدا
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کندبزرگتواندمیراشماجاناواگرخوب.دادخواهیافزایشتو،بدهیافزایشتوانیمیهستیتوراجان

بکارراذهنیمنشیوةنبایدشما.بشویدتسلیمبایدشماکندنهایتبیکندبزرگ؟چییعنیبدهدافزایش

.استآفلچیزهايباشدنهویتهموقضاوتومقاومتوستیزهذهنیمنشیوة.ببرید

بینازحالدرهمیشهآفلچیزهاياینمرکزشگذاردمیراآفلچیزهاينتیجهدربیچارهداردراشیوهسهاین

بایدترسممیبایدمن،آوردمیکنترلترسکه،ترس،قضاوتپس.شودمیترسسببکاراینوهستندرفتن

.افتدمیدردبهماجان،نکندتغییراوضاع،نشودعوضمنوضعیتنرودکسی،نشوندعوض،چیزهااینبگیرم

؟گیردمیراپیغامببیند،کنیمیامتحان،کنیمیآزمایشلحظههریاانداختیدردبهراجانکهکسیايپس

وقتی،بشويزندهمنبه،بشويتسلیمبایدتوکهگویدمیدرد؟گیریدمیرادردپیغام؟گیریدمیراپیغامشما

.کنیمیپیداافزایششديزندهمنبه

وکندمیپیدابزرگیانباشتگی،مرکزت،هاشدگیهویتهمکردنزیادباکنیمیفکرتوکهافزایشیاین

میراپیغاماینما.خوردنمیتودردبهاین،آنجاداريرازیاديچیزهايچونشديبزرگکهآیدمیبنظرت

وزیادچیزهايبابنابراینبهتربیشترهرچیکهکردیممیفکرقبالً.گیریممیاالن،گیریممیکهالبته؟گیریم

دارماینهمهدارممنرااینگوییممیاینهادنافتمییادمانوقتیتابشویمهویتهمبایدزیادتروزیادتروزیاد

نگاهخودمبهکههمینطوروببینمبزرگراخودممقایسهطریقاز،اینهاباراخودمکنممقایسهوندارندمردم

بهشدنزندهازمابزرگی.استخالیتوبزرگیاینمفهمیمیاالنو.دیگربزرگیعنیاینهادارمچیزاینهمهکنم

.آمدخواهدپیشاوشدننهایتبیواو

روی آورد، جان روی در تو داردهر جا که

گرچه که می نداند، ای جان که تو کجایی

ماديمختلفسوهايبهمنماديمرکز،دارمحیوانیجانیکمنکهشدههویتهمکهاالنمنجان:گویدمی

کارمانبهاالن،آوریممیرومانبچۀبهاالن،آوریممیروپولبهاالن،آوریممیروماطرفهرپس.آوردمیرو

بسويرویشهوشیاريبعنوانجان:گویدمی.آوریممیروکهجاهر،کنیممیفکرغذابهاالن،کنیممیفکر

می،استسويآنبهرودائماًاستزندگیجنسازچونماذات،مااصل،ماهوشیاري،ماجانیعنی،توست

هفتۀ.رویممیدنیابسوي،هویتیمهمجهانیاینچیزهايبااینکهبهتوجهباولی،بشودجذبآنجابهخواهد
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آهنربايکوهیکوکردهآویزانخودشبهراآهنهايتکهکنیدفرضکسییکگفتیم.زدیمرامثالاینگذشته

بهرویش،کوهسمتبه،ورآنبهشودمیکشیدهولیبرودطرفیاینخواهدمیکهگرچه،هستهممغناطیس

.رودمیسمتآنبهداردولیاستوراین

چیزهابهچسبیدیمچوناما،استزندگییاخداسويبهروماجانرويیعنی،ورهستیمآنبهرواصلدرهمما

میذهناًاالنماآیا؟کجاییتوکهداندنمیولی،اوبسويشودمیکشیدهماجانپس،جهانبهشویممیکشیده

هرکهگیریممینتیجه؟گیریممینتیجهچهحاال،بله.نه؟بدانیمتوانیممی،دانیمنمینه؟کجاستخدادانیم

،شویدمیداریدبیدارشماحاال.رویممیاوبسويباالخرهبهتربیشترچیهرلووجهاندرماکنیممیکاري

بهکهراهاییشدگیهویتهمکهراهاییآهناینمن،استاینطوريکهحاالکهموضوعاینازشویدمیآگاه

ازماکهفهمیدیمما،کشندمیجهانبسويرامندردها،بیاندازمکنمشناسایییکییکی،کردمآویزانخودم

،منجان،موالنا،مانصحبتطبقوهوشیاريتکاملو،برویماوبسويبایدزودترچههر،هستیمزندگیجنس

.نیستجهانجنساز،استآنجنساز،استورآنبهرو،رودمیسوآنبهمنهوشیاري،منذات

.بکنیدخودتانازراسواالتاینشما؟ماندمجهاندرچرا؟روممیجهانبسويکهبستمخودمبهمنچیزيچه

کهنگویم،بیاندازمکسیازدارمرنجشیببینمکنمنگاهمن؟هستمنباهنوزاینهاکردنایجاددردهمهاینآیا

نمیمنازمردمنباشدعبوسامقیافهنباشمخشمگیناگر،شودمیزیادرویشاوبیاندازمراهایمرنجشمن

منازاستآویزانچیزيچه،نیستدارغصه،نیستعبوس،نیستخشمگین،نداردغیرتکهگویندمی،ترسند

.کنیدپیدا.برومبایدورآنبهروکهدانممیمن؟ جهانبسويکشدمیرامنکه

و در عَطاییمستی دهی و هستی، در جودهر جانبی که هستی، در دعوتِ اَلَستی

نمیماذهنباکهگفتیم،گوییممیزندگیبهداریمما،کنیممیصحبتداریمکردیمزندگیبهروباشدیادمان

اینستازعبارتالستدعوت.هستیالستدعوتدرهستیکهجانبیهردرگویدمی.هستیکجاتودیدشود

هممنهستیهوشیاريتو،بشومنجنساز،منیجنسازتوکهگوییمیمابهدائماًهستیکهجاهرکه

اینیعنیالستدعوت.بشوبودنجنسازلحظههمینتو،هستمبودنهممنهستیبودنتو،هستمهوشیاري

میآنبهلحظهایناتفاقمقابلدرستیزهومقاومتبجاي،نهبجايلحظهایناتفاقبهگویممیبلهمنودیگر

گرفتنوخودمشیوةیعنیخودمعقلکردنرهافضاگشاییولحظهایناتفاقبهگفتنبلهاین؟چرا.بلهگویم



# Programگنج حضور716برنامه شماره  716

11: صفحه

کهجاهر:کهگوییدمیخدابهداریدشماپس.آوردهبوجودرااتفاقاینکهاوستشیوةاینکهبراي.اوستشیوة

رادعوتاینلحظههر.شوآگاهمنازهستیمنتو:کهگوییمیمنبهداري،هستیمنجانعیندرکههستی

.بگوهمرااالنهمینگفتیالستروزکهرابلههمانتوگویدمیمابه.کندمیمااززندگی

دانیدمی.آیدنمییادمانماگویندمیهابعضیالبته.بلهگفتیمما؟منیجنسازتوپرسیدهماازخداالستروز

توضیحبایدچقدرموالنا.داریدراذهنیمنعقلاینکهبراي،کنیدمیستیزهاینکهبراي؟آیدنمییادتانچرا

هوشیاري،خدائیتیم،شویممیجهاناینواردکهاول،جهاناینبهآییممیهوشیاريبعنوانماوقتیکهبدهد

فکر،داریم،دانیممیماکهاستاستعداديراکردنفکرشویممیذهنواردوآییممیوقتی.هستیمخالص

؟چیهدانیمنمیهنوزماهمراکردنفکر.راکردن

دانیممیکنیممیفکروقتیماکهاستعجیبولی،هستندانرژيهايرماسیونفُفکرها؟چیهفکردانیمنمی

مثالً،ایمشدهزدههیجانکهشویممیمتوجهما،دهندمیدستمابههیجاناتوقتی،کنیممیفکرچیبهراجع

.شناسیممیرافکرها،شناسیممیراترس،شناسیممیراخشم،شدیمخشمگینفهمیممیشدیمخشمگین

هوشیاريازاینهااینکهبرايشناسدمیهوشیاري،شناسیممیهستیمهوشیاريکهموقعآناینکهبراي؟چرا

؟استدرست.خیزندبرمی

و در عَطاییمستی دهی و هستی، در جودهر جانبی که هستی، در دعوتِ اَلَستی

منبهکه،لحظهایندربشومتوجنسازکنیمیدعوتراماهستیکهجاهر:کهگوییممیزندگیبهماپس

تو،استتوهمیوجود،استتوهمیهستی،نیستهستیذهنیمنشودمیمعلومپس.هستیوبدهیمستی

بهفکربهوقتی.دارموجودفهمممیبشومزندهتوبهوقتی.بدهیهستیوخودتبهکنیمستمراخواهیمی

توهمجنسازهممن،استتوهمیمرکزاین،هاستشدگیهویتهممنمرکزیعنی،هستمزندهشدههویتهم

و،راجهانبینممیآنهاعینکپشتازهمینطورو.هستمنمرکزدرکه،روممیچیزهاهمانبسويوهستم

؟استدرست.هستیمنبهزندگیبرکاتدادنوکرموبخششدر،درعطاییوجوددرهمیشه

لحظههمینوهستیمنجنسازبداناینکهبهکندمیدعوتراشماداردخداکههستیدآگاهلحظهاینشماآیا

هستیمن،هستمعینمنکه،بشوتبدیلمنبهاستتوهمیذهنیمنازکه،بشومنجنسازوبشوتبدیل

بدهمراعشقم،توبهبدهراامشادي،توبهبدهمرابرکاتموببخشمهستیوببخشممستیتوبهمنکه،هستم
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پیدارااوشیوةخواهیممی؟بکنیدراکاراینخواهیدمی.توبهبدهمراخردم،توبهبدهمراگشاییفضا،توبه

جسمبصورتراخداخواهیدمیشما،بینیدمیذهنیمنعینکبااینکهبرايآیدنمییادمگوییدمیشما.کنیم

داشتهمردموجهانازتوقّع،بگیرمعیب،بکنمقضاوت،بکنممقاومت،بکنمستیزهمن:کهگوییدمیشما،ببینید

کردهخرابراشمازندگیبساچهو.استذهنیمنشیوة،شیوهاین،نیستراهاین.شوممیخوشبختباشم

.ندهیدادامه

بپذیریممسئولیت،برویمبارزیر،بودهغلطماشیوهومادیدکهبفهمیماینکهبراي؟خوانیممیموالناماچیبراي

غلطشیوةاینکهبعلّتکهکردمشناساییاالنمن،نهبگوییم،کنیممالمتکردنددیگرانبگوییماینکهبجاي

وبینممیشدهخرابکههمسرمبارابطهایندراالنراسهمممن،کردمایجادرادردهااینومسائلاین،داشتم

بودنداینهاشدهشناساییهممنسهمو،بودهمقصراواشهمهاینکهنه،داشتمسهمیهممنکهکنممیاقرار

،بدهدامنیتحسمنبه،کندخوشبخترامنخواستممیهمسرمازمن،کردممیکنترلمن،ترسیدممیمن

.بیایدبایدمندرونازخوشبختیوامنیتحسشوممیمتوجهاالن

متوجهاالنوخواستممیرازندگیبرکات،خواستممیبخشش،خواستممیهستی،خواستممیمستیاوازمن

زیر،نیستمتسلیممنو.باشمتسلیمکهصورتیدر،بدهدمابهوایستادهلحظهایندرخداخودرااینکهشدم

کارم،اندانداختهروزاینبهرامناستدیگرانتقصیربگویماینکه.بکنممسئولیتحس،کنمقبول،برومبار

.شودنمیدرست

و،خودمازغیرکردنخواهدکمکمنبهکسی،کردنخواهدعوضرامنکسیکهفرديمسئولیتقبولاین

بهخودمدادناهمیتوخودمدادنقرارنورافکنزیروخودمبههوشیارانهتوجهوتسلیمطریقازهمخودم

.گرفتخواهملحظهبهلحظهرازندگیکمک،خودم

تواندنمیذهنماینکهبراي،ندارمکاريهممنهستیکهجانبیهرهستیکهجاهر:گوییممیخدابهما

بلهیعنی،فرستیمیدعوتنامه،فرستیمیالستدعوتمنبهلحظههر.بدهمزحمتخودمبهچراپس،بشناسد

چراپس،نیستیمذهنیمنتوهماینجنسازپسهستیمخداجنسازاگرخوب.منیجنسازبدانیعنی،بگو

راشمارابطۀهمان؟خواهیمیدیگریکیازرابرکاتوهستیومستیاینودهیمیادامهراذهنیمنتوهم

.شودنمیدرستنبینیببینی، بایدکردهخراب
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کشانیدر دل هنی اَمانی، هر سوش می

گه سوی بستگیها، گه سوی دل گشایی

ۀاُجمعیعنیامانیراماو،برسیمآنبهبیروندرماکهنهیمیآرزوهاییمامرکزدرپس.آرزوهایعنیاستمنی

آنبنابراین،بیرونیچیزهاییبسويکشدمیراماگاهی.زندگی؟راکاراینکندمیکی.کشاندمیهرسوییبه

میمتوجههمبعد.گیردمیدلموآنهابسويروممیمنکنیمیهویتهممنهوشیاريبارابیرونیچیزهاي

.شودمیبازدلم،توبسويآیممی،کنممیرهاراآنوشوممیمتوجههوشیارانهمن،استغلطکاراینکهکنی

گویممیوکنممیصفررامقاومتم،کنممیمقاومتدارموامشدههویتهمچیزيباشوممیمتوجهکههمین

.شودمیبازدلمکنممیبازرافضامن،آیدمیتوگشایش،آیدمیتوخردو،دانمنمی

بازامکان،کنیبازرامندلخواهیمیتوکهبفهمممنکه؟چیهبرايکنیمیبازبنديمیرامندلخوب

،بشناسمراهاشدگیهویتهم،راهابستگییکییکیمنکهآیدمیاینجاازامکانش.داردوجودمندلشدن

راآنازچیزيیکدارمذهنیمنیککهنباشدطورياین.نشومهویتهمجدیدچیزهايباوبیاندازمرااینها

.هستمخودمذهنیمنریزشفروامکاندنبال،نه،بسازمجدیدذهنیمنیک،کنمعوضدیگريچیزبا

حتّی.استآزاديمساويانداختنانتخابوقبولوشناسایی.گیردمیصورتقبولوشناساییباکاراینگفتم

شناساییازپساتوماتیک،انداختنانتخابوکردنقبولچرا،استآزاديمساويشناساییبگوییمتوانیممی

انسانهاموقعخیلیواندموذيبسیاردردها.هستندبسیارمهمهستندمامرکزدرکهدردهاشناسایی.آیدمی

مالمتبهاعتیادما،حسودیمما،داریمکینهما،داریمرنجشما،داریمدردماکهبگویندآیدمیعارشانها

کنیمپیدارایکیکههستیمایندنبالهمیشهما،نرویممسئولیتبارزیرکهداریماینبهاعتیادما،داریم

.شدنخواهیمعوضما،حتّیبشوندعوضبیرونچیزهاياگربشویمبایدبیدارخواباینازما،اوگردنبیاندازیم

.شدنخواهیمعوضمابشوندعوضبیرونیهايانساناگر

اینازکهکندمیفکر،کندمیمالمتراازدواجبگوییدحالشخصآنبارارابطه،شدهايرابطهواردکسییک

آنجاکهبیندمیرودمیبعد.شدخواهدموفق،داردنگهرااشذهنیمنودیگررابطهیکبهبرود،بگریزدرابطه

ممکنشما؟شودمیبازچرا،گیردمیدلتچراببینکهفرستدمیپیغاممابهمرتّبزندگی.نیستموفقهم

موقعهر،اندازیدنمیراچیزي،کنیدنمیبازرافضاشمااینکهبراي،نشدهبازمندلهاستمدتبگوییداست
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شمابهخواهدمیگشودنوبستنباکاراینبازندگیو.شودمیبازتاندل،بیاندازیدراشدگیهویتهمیک

براينمی بینمخوب؟بینینمیچراپس،کندمیبازچیزيچه،بنددمیراشمادلچیزيچهببینبدهدنشان

.دانممیکاراینسببرابیرونیهايعلتورا بیرونرا،دیگراناینکه

اینازنبایدما.داردرامازندگیکنترللحظههرخدایازندگیکهکنیمقبولبایدماواقعاًکهستااینچیزاولین

،دانیمنمیگوییممیلحظههر،هستیمتسلیممالحظههرپس.لحظههر،داردهمیشه،باشیمناآگاهموضوع

خرديچهفضاگشاییایناز،پذیرشاینازببینیم.پذیریممیفقط،کنیمنمیلحظهایناتفاقبهراجعقضاوت

شماوباشدنداشتهقدرتشماروياتفاقکهشدخواهدسببفضاگشایییالحظهایناتفاقپذیرش.آیدمیدر

.نباشیداتفاققربانیوموقوفشماکهشدخواهدسببلحظهایناتفاقپذیرش.باشیدداشتهقدرتاتفاقروي

اشمعنی.راماعملوفکرکنندمیتعییناتفاقات،دارندقدرتمارويچقدرزندگیاتفاقاتکهکنیدنگاهشما

باکاراین.کندکاراوشیوةبدهیداجازهوبگیریداتفاقاتازراقدرتبایدشما،رودنمیبکاراوشیوةکهاینست

آنقربانیدیگر،کشیدیداتفاقازراقدرتگشودیدرااتفاقاطراففضايکههمین.گیردمیصورتفضاگشایی

افتادنیاتفاقشما،افتیدمیاتفاقداریدشماکهشمابهبگویدو،بکشدخودشبهراشماتواندنمیآن،نیستید

هايوضعیتاتفاقات،نیستیدافتادنیاتفاقشماهستیدبودنجنسازشماکهدانیدمیشمااالنو.هستید

.هستیدبودنجنسازشما،هستندبیرونی

پایان قسمت اول

&&&
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کاندر پناه کهفت، سگ کرد اولیاییست ناامیديمستَفیدي، مردهدر کوي

،کنممیاستفادهزندگیخردازمن،هستممفیدمنواقعاًکهکوییدر،عشقکويدریعنیمستفیديکويدر

استفادهتانعملوفکرتانازوزندگیخردازهوشیاريبعنوانشما.گیرندهفایده،کنندهاستفادهیعنیمستفید

عشقکوي.هستیممستفیدماعشقدرکوي.شوندمیتبدیلنیکساختارهايبهشماعملوفکرآیا؟کنیدمی

دررازندگیهمانبعد، کنیممیشناساییزندگیبعنواناولراخودمانماکهاستموقعیعشقکوي؟کجاست

کويیا،استعشقکوياین.کنیممیشناساییدیگراندرراخودمانیعنی.کنیممیشناساییهمدیگران

پوكبادامواستداشتنراندمانکوي،استکردنکاردرستکوي،استزندگیازاستفادهکوي،استخالقیت

.نیستمزدبیونیستبیهودهآدمعملکهجایی،استوريبهرهکوي،استنکاشتن

نورافکنزیرراخودتانبعدبهلحظهاینازشماکهنداردکاري.شویدنمیامیدناشما،کندمیکاراوة شیووقتی

کهدیدخواهید.بپذیریدشرطوقیدبیرااتفاقوکنیدبازرافضالحظهایناتفاقاتمقابلدرهیوبدهیدقرار

میتردرستايجنبههردرداردزندگیکهبینیدمیوقتی.کنیدمیپیدارونقشمابعد،چهاردرمدتیازپس

باتانرابطه،شودمیبهترکارتاندر،شودمیبهترتانبچهبا،شودمیبهترهمسرتانباتانرابطهمثال،شود

،هستیدشادسبببی،شویدمیشادترروزبهروزشما،شودمیترلطیفاحساساتتان،شودمیبهتردوستانتان

.استخوبحالتان

میلحظهایندرراشماحالخداگفتیعنی.داردبستگیالقلمجفبهحالتانخواندیمگذشتههفتهباشدیادتان

بهلحظههستیدکاملتسلیمشمااگر.هستیدسزاوارشماکهچیزياینبهشودمیخشکخداقلم.نویسد

حالتان،استخوبحالتانیعنی.نویسدمیخوبخداقلمپس،ایدشایستهخیلی،سزاواریدخیلیشما،لحظه

استرونقحالدروکردهپیدارونقوضعمی بیند کهجهتیهردرآدموقتی.نیستیدناامیدپس،استخوب

میروامردمبهرازندگی،گذارمنمیمردمچرخاليچوبدیگر،شدهکوچکمنمبینممیمن؟بشودامیدناچرا

بهآورمنمیزور،خوردنمیرامناینوگویممیتبریکاوبهدلمتهازشدهموفقیکیبینممیوقتی.دارم

.بگویمتبریکیکیبهکهخودم

بازرافضا،بخشممی،هستمزندگیفراوانیمتوجه،هستمخدابینهایتمتوجهو.میردمیامیدينااینبنابرو

کهگویدمی.استمردههمناامیدي،هستیدبودنمفیدکويدرموقعآنشما،شوممیپذیرانعطاف،کنممی

میاشاره.هستیمتوچترپناهدر،هستیمتوغارپناهدرکنیممیبازرافضاوقتی،گیریممیراتوشیوهماوقتی
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ذهنیمنسگ.داستانآندرهستسگآنجا.نداریمآنباکاريماحاال،گفتیمقبالکهغارداستانبهکند

.شودمیخدابینهایتبهتبدیل،خداپناهدرذهنیمن.شودمیخداولیبهتبدیلذهنیمنو،است

کهنیستاینشامعنیهمموالنادر شدهمصطلححاالداریمماکهراسگتمثیلاینبگویمهمرااینالبته

تنهاییازراانسانها.استارزشباواقعاکندمیانسانبهحاضرزماندرسگکهخدمتی.استبديموجودسگ

می،هیچیکهعشق،دوستکردنپیداازواقعا،دارندذهنیمنکهانسانهاییکهچرا،آورددرمیدپریشنو

.نیستدسترسقابلعشقگویند

ماعاشقهماو،بشویمعاشقشکهکنیمپیداراکسیتوانیمنمیما:کهگویندمیدارندذهنیمنکهانسانهایی

همسراند هکردعوضدوستاندشدهسرخوردهونداشدهامیدنابارچندینو.شودنمیچیزيهمچون،بشود

میتنگآدمبرايدلش،استوفادارسگکهبینندمیواند هکردپیداسگبنامهمدمیولیاند، هکردعوض

هايمنمثل،گیردنمیگازراآدمدست،دهدمیپاسخکندمینوازشآدموقتیو،خوابدمیآدمپهلوي،شود

،گذرانممیسگبارازندگیممنکهگویدمیپس.بکنندبديبرگردندآنهاوبکندخوبیآدمکهنیستذهنی

هیجانهاياینحاضرحالدردنیامردماززیاديتعدادو،گیرممیعشقهمسگاز،دهممیسگبهراعشقم

.دهندمیتسکینسگبوسیلهرابدشان

بهانسانکهنیستشایستهوکندمیخدمتهماآلن،کردهخدمتبشربهدرازسالیانوتاریخطولدرسگو

مخصوصاحیواناتهمهبهبله.دانستراقدرشباید،گذاشتاحترامباید،بکنداذیتشیا،بکندبديحیواناین

گفتمفقط،استروشناصالموضوعاینبله.کندمیخدمتسگکهکندنمیخدمتگربهاینقدر،گربهوسگ

راشیطاندوباره،خواندخواهمکهمثنويۀ قصاینتويداریمهماآلن،سگگویدمیمثالموالناموقعهاخیلیکه

یاکنیمشکنجهبگیریمراسگبرویمماحاالکهنیستاینطوري،استتمثیلاینفقطوکندمیتشبیهسگبه

.بشویمبیدارتوهماینازبایدمااستتوهماین.نه،بکشیم

هم ملک غیب یابد، هم عقلِ مرتَضاییهر کان طرف شتابد، ماهت بر او بتابد

میکاربهراشتابۀ کلم،بشتابدآنطرفبهکهکسیهر:کهگویدمی.خشنودوراضی،پسندیدهیعنیمرتضی

نورافکنزیرخودتانوتسلیمبعدۀ لحظ،تسلیمبعدۀ لحظ،تسلیمبعدۀ لحظ،تسلیملحظهاینشمایعنی،برد

همذهنیمن.نیستذهنیمنرفتنشتابانرفتنشتاباناین.رویدمیشتابانسوآنبهدارید،هستیدخودتان
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ندکنمیتجسمکهذهنیحضوربهرسیدنبرايذهنیهايمنشتابوصبريبیهمین.داردعجله،داردشتاب

.استفضاگشاییبودنپیدرپیمعنیشتاباینجادر.استغلطواستذهنیمنمال

،فرستدمینورشمابراياوماهشویدمیتسلیملحظهبهلحظهکهشما، هر کان طرف شتابد، ماهت بر او بتابد

ملک،یافتخواهیدغیبملکهمو،شودمیشماچهاربعدواردزندگینورمرتبیعنی،تابدمیشمابرشاماه

خواهید،شماکنیدمیفضاگشاییکهمدتییکازپس.شودمیبازشمادروندرکهاستیکتاییفضايغیب

اتفاقاتوافتدمیاتفاقدرشمااتفاقاتکهشویدمیمتوجهو،شویدمیوسیعبینهایتفضاياینشماکهدید

آغوشدرچون،گذاردمیاثراتفاقروياستیکتاییفضايکهالیتناهیفضاياینخرد،افتندمیشمادرچون

.دندارمنو، نداردمقاومتآنمقابلدروگیردمی

یازندگیکهبینیدمی،بینیدمیرافیکونکناینموقعآنشماوفضااینخالقیتازپذیردمیتاثیراتفاقو

خردهم،کنیدمیپیدامرتضاییعقلهم،کنیدمیتعجبو،دهدمیتغییردارد راوضعیتجوريچهخدا

خودمانکهدهیممیانجامکاريماموقعهر.استخشنود،استپسندیده،استکلخرد،مرتضاییعقل.زندگی

قانع،هستیمقانعوهستیمخشنود،هستیمراضیورفتهکاربهآندرخردکهبینیممیواقعاوپسندیممیهم

خردداریمقابلیتکهاياندازهبه،هستیمتسلیمکهمادانیممیچون،آمدهبوجودکهچیزيآنبههستیم

؟هستیمچیناراحتماپس،کندمیعبورمااززندگی

می،هستتوة شیوهمینکهگفتکهغزلیدرخدا،نکنعجلهتوکهگویدمیکهدیدخواهیمغزلدرامروز

صادقهمبشرکلمورددر،استصادقماتکتکمورددراین.دردمیبشر،نیاویزدپردهخدااگرکهگوید

یکییکیراهاپردهاینخدا،شماشدنقابلوشماتغییربا.نهبرسید؟حضوربهفوراشماشودمیآیا.است

همینیبهماکهگویدمیمابهداردمامرتضاییعقل.نداریدراتابششماچون،داردبرنمیزودولی،داردبرمی

ولی.بریممیکاربهرامانسعیحداکثر،کوشیممی،کنیممیکار، نداریمعجلههستیمخشنودهستاآلنکه

.پذیریممی،استهمینهستهرچه

بکوشتوانیکهدلايقدرآندهندکوششبهنهوصالشگرچه

میالستدعوت.سنجدمیلحظهبهلحظهراماقابلیتدارداوکهدانیممیولیکنیممیرامانسعیحداکثرما

سزاوارية اندازبه،شودمیخشکقلممرکب،القلمجفماسزاوارية اندازبهولی،کنیممیکوششهمما،کند

جهانطرفبه،نهطرفنیابه،بشتابیدآنطرفبهبایددیگردانیدمیشماولی.داردبرمیراپردهماقابلیتوما
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،دیگرکنیدنمی،دیگرکنیدنمیدرستجدیددردشما،کنیدنمیدرستجدیدشدگیهویتهمدیگرشما.نه

نباید؟داریدنگهرااینوبرنجیدامروزاستممکنیعنیکنید؟میدرستهمجدیددرد،صحبتهمهاینازپس

.کنیدنمیدرستهمجدیددرد،اندازیدمیکنیدمیشناساییراکهنهدردهاي.بکنید

چه گوید، کو مستمند جویداو را کسی 

کند گداییدامن پر از زر آید، کُدیه

همدامنشو؟کجاستفقیرآقا:گویدمی،گرددمیفقیردنبال،گرددمیمستمنددنبالآمدهیکیکهگویدمی

،موالنامثلشدهزندهاوبهکهکسییا.خداستاسمشاین،کندگداییکهگرددمیگداییدنبالاست،زرازپر

جوريچهما.گرددمیمستمنددنبالخداپس.خداستخوداو،شدهزندهخدائیتبهاو،کردهزرازپررادامنش

قضاوتما،خواهیممیراتوشیوهمانداریمشیوهما.دانیمنمیگوییممیشویم؟میفقیر،شویممیمستمند

،استذهنیمنة شیوشویدمیخشمگینهرموقع؟نشناختیمیا،شناختیمراذهنیمنهايشیوهما.کنیمنمی

بهنروکهبگویدموالناچقدر.هستندگذشتهدرمردمچقدر،گذشتهبهرویدمی،کنیدمیمالمت،ترسیدمی

اینچرا،شومنمیدرستمن،دیدمآسیبمننگو.استتوهمگذشته.خداستقدرت،لحظهاینقدرت،گذشته

.رودمییادشبعدلحظه،استیادشلحظهاین.استمالمتاین؟کردمراکار

اینکندمیمالمتوگذشتهبهرفتهکهکسی.گرددمیمستمنددنبالآمدهزرازپردامنلحظهایندرزندگی

این.دانممی:گویدمیدردهاباوشدگیهاشرطیوشدههویتهمدانشباشدهبلندکهکسی.نیستمستمند

گداي.هستیمزندگیگدايما.نهگداست؟.نیستفقیرنه،ایننیستفقیراین؟استفقیراین؟استمستمند

ترتازهرامناتومبیل،کنبزرگتررامنخانهاینخدایا:کهبگوییمنبایدخداازما.نیستخوبیگدايذهنیمن

اوازگردیمبرمیدهدنمیجهانبینیممیبعدخواهیممیجهانازموقعییک.استذهنیمنگداياینها،کن

همراشماۀ خانکند،میتازههمراشمااتومبیلاوخرد، دهدمیکهبده؟راخردتگوییمنمیچرا.خواهیممی

.دهدمیرونق.بخواهیداگر،کندمیبزرگتر

داشتهپولاگرگوییممیماچرا؟،شدهبزرگاینقدرکهماماديبعدازاستکوچکیقسمتماپولباشدیادمان

دیگر،خریدندچیزهمهوشدندپولدارخیلیکهآنهاییزدممثالهمینبراي.رسیممیچیزهمهبهباشیم

اینهااینها،بهبرسنداگرکردندمیفکراول.دهدنمیزندگیآنهابهدارندکهچیزهاییاینکهشدندمتوجه
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اصال،بگیرندزندگیتوانندمیآدمهاازنهکهدیدندوقتیبعد.داشتخواهندزندگیبینهایت.دادخواهندزندگی

سالمیکیکیبا،ناشناسممن،رااینگویدمیهرکسیمنوقتی.کنندایجادتوانندنمیرابطهدیگرآدمها

مقامخاطربه.ندارمپولیمنکهنیستمنپولخاطربهاشدوستیکهدانممی،کنممیدوستیکنممیعلیک

انتخابرامنحاال،فقطبشوددوستآدمییکباخواهدمی،کننداستفادهء سوخواهندنمیمنازنیستمن

برقراردرستۀ رابطتوانمنمیکسیبا،چیزهاستایندنبالچونهمآندارممنراچیزهاآنوقتی.استکرده

.بگیرمخواهممیذهنیخدايازاآلن،نگرفتمدنیاازرااینهامنپس.کنم

ازانههوشیارکندمیدعوتهرلحظهاو،هستیمخداجنسازمااینکهبهبرگرداندرامابایدصحبتهااینۀ همولی

بعداینوبدهدمابهخواهدمیوکردهزرازپررادامنشهرلحظه،بشویمزندهاوبینهایتبهبشویماوجنس

میزودخیلیماماديبعداین.بشودجاريخردآناگرکندپیدارونقتواندمی،استماديبعدکهماکوچک

پس،بله.آیدمیآنورازهماینو،باشیمداشتهقابلیخرداگر،نزنیمضررخودمانبهمااگر،برسدنتیجهبهتواند

میگدادنبالوطالستازپر،استخردازپردامنشوگرددمیمستمنددنبالهرلحظهخداکهشدیممتوجه

.ندارمبگویدبایدباشد،تسلیمبایداستاوگدايهرکسی.نیستیماوگداي،هستیمجهانگداياغلبماوگردد

.بدهنشانراه،منبهبدهشیوه،آیدمیتوازبرکتندارمبرکت.بدهتو،ندارمدانش،ندارمعقلندارم؟چی

دگر بیان کنهین شاخ و بیخِ این را، نوعی

کن و نشان کننشان را، مینااین حبرِ بی

گویدمیزندگیبهکندمیروکردیم،بیانراهااینحرفصورتبهمادیگرحاالگویدمیهاصحبتازپسحاال

وقتی.استالیتناهیفضاياین،استزندگیعمیقریشهبیخانساندر،هاشاخهیعنیشاخوبیخریشه:حاال

کهباشیدعمیقریشهیکخواهیدمیشماآیا. استیکیدوهرالیتناهیفضايیازندگیعمیقریشهگوییممی

هیجانذهن،تن،هايشاخهاینو.شماستبینهایتاینوشماستبودناینوآورددرریشهازراشماشودنمی

برگوشاخکهعمیقریشهیکبهکنتبدیلراهاآدمبیاتوحاالگویدمی.روییدهاینرويماحیوانیجانو

.هستندعمیقریشهآنهاانسانو.آوردمیبوجودعمیقریشهاینراآنها

بیاتورایکتاییفضاياینیعنینشانبیبحراین. گفتیزبانبهنکنبیانزبانبهیعنیکنبیاندیگرنوعی

وکنآیینهرانهایتبی،رایکتاییبحراینتوپس.بگذارنشانۀ آیینآنجايبهوآیینه،یعنیمینا،کنآیینه
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اینمابرگوشاخاینکهاستدریاییواقعدرالیتناهیفضاي،گفتمکههمین،راهانشانبدهدنشاناوبگذار

دریااین.هستیمدریاآنما،نههستیم؟برگوشاخاینماآیا.شودمیدرستآنازلحظههرمابعدچهار

داریمماديبعدچهارماکهاستدرست.استبودندریاي،استيهوشیاردریاياینشدهپیچیدهکهمتوجهیم

ولیبعدچهارایندرشدهبافتهيهوشیار.ستايهوشیارهمینبوسیلههمماديبعدچهاراینچیزهمهولی

رابعدچهاراینشویممیدریاآنماوقتی.داردوجودمادرهمازجداومشخصنسبتاهمبهوابستهبعدچهار

.آیینهیاداریمنشانیکماماست،نشاناینوشودمیسیرابمابعدچهارکهبینیممی

رافرمهمبینیممیراآیینههمبدهدنشانمابهرافرماینآیینهتاکنآیینهگویدمیهم،کننشانوکنمینا

طورياین.شدیمتبدیل،بودیمذهندرفکريتوهمیچیزیکماحالبهتاولی.نهفرمیم؟ماآیاولیبینیممی

چیزيهر،استنشانفکر،یعنینشانبیشدید؟نشانبیبحراالنشماآیا.بکنیمراصحبتشفقطماکهنباشد

فرمیبیبحریعنینشانبیبحر،فرمیعنینشان.استنشانببیندتواندمیچشم،دهدنشانتواندمیذهنکه

نشانوکنمینارانشانبیبحراین.آیینهیعنیمینا،باشدماآیینهتواندمیخدا.خدایعنییکتاییفضايیعنی

فرماینماکهایممتوجهلحظههر.هستیمنشانبیبحرآنماوخیزدمیبرنشانبیبحرازمانشانیعنی،کن

مانشان.هستهممانشان،شویممینشانبیفرماینگفتن،بلهبامالحظههر.کنیممیانکاررافرمونیستیم

. بله،نشانبیبحرآنازشودمیسیراب

رااوشیوهوکناربگذاریمخواهیممیرامانذهنیمنشیوهمااینکهاز؟کردیمشروعکجاازگفتیمراهااینبله

اینکهبهپردازیممیحاال.خواندیمکوتاهیترجیعیکوگیردمیصورتتسلیمطریقازکاراینگفتیم،بگیریم

جهانایندرخوشحالیوخوشبختیحسوداردنگهرادردهایش،داردنگهراذهنیمنتواندمیکسییکآیا

.تواندنمی،نه:گویدمیخوانممیمثنويازابیاتی؟بکندراحتیحس؟بکند

کوچجایییکازکسییک،دانیممیخودمانناراحتیعلترادیگرهايانسانوهاوضعیتومحیطمامعموال

دیگرهمسریککندمیرهاراهمسرش،کندمیپیداجدیديهايدوست،دیگرجايیکرودمیکندمی

میفرارمردمدستاز،کندمیفرارهایشدوستدستاز،کندمیفرارهایشفامیلدستاز،کندمیانتخاب

.دیدنخواهدراراحتیرويبازهمداردنگهراذهنیمناگرولی.کندمیزندگیدیگرمردمبینرودمی،کند

شیوهوبرگزینیمرااوشیوهوبکنیمگشاییفضالحظهایندراینکهجزنداریمايچارهما:کهگویدمیموالنا

ة عدبه،برسیمدیگروضعیتبهکنیمفرارايعدهیکاز،کنیمفراروضعیتاینازاگرما.کنیمرهاراخودمان
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کهماستذهنیمنایناینکهبراي. آوردخواهیمپدیدآنجا دیگرنوعبهراهاناراحتیآندوباره،برسیمدیگر

:کهگویدمیداردبنابراین.کندنمیمابهکمکی،فراریادیگرانکردنمالمتاینوکندمیراکارهااین

590مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بیت 

ز آن طرف هم پیشت آید آفتیگر گریزی بر امیدِ راحتی
چیرهآفتییکهمطرفآناز،کنیپیداراحتی،دیگروضعیت،دیگرجاياینکهامیدبهکنیفرارتواگریعنی

.استهمراهتانذهنیمناینکهبرايچرا؟.شمابرايشودمیپیداشودمی

جز به خلوت گاهِ حق، آرام نیستهیچ کُنجی بی دَد و بی دام نیست
چون،برویدياگوشههربهیعنی.نیستجهانایندامبدونووحشیذهنیمنبدوندنیااینازايگوشههیچ

غیرکهبشویممتوجهخوببایدو.وحشیذهنیهايمنهم،آنجاهستدامشمابرايهمداريذهنیمنخودت

بهلحظهایندرولحظهاینبهبیاییم،کنیمحرکتيهوشیارعنوانبهجهانازاینکهازغیریکتاییفضاياز

تا.آنجاستفقطآرامشاینکهبراي،نداریمايچاره،بشویمخداخلوتگاهواردبنابراین،شویمبزندهاوبینهایت

انکارراخودمانماونیفتادهیکییکی،نشدهشناساییهاشدگیهویتهم،نشدهمتالشیذهنیمنکهزمانی

تغییربا،هاآدمتغییربا،هاوضعیتتغییربا.دیدنخواهیمراآرامشروي،نشدیمزندگیجنسازونکردیم

یکبشومجداهمسرماز، نمی دانمبروندبشوندبزرگهابچه،شدنداربچهبا، نمی دانمبزرگترخانهبادوستان

.کنیمپیداآرامشماتوانیمنمیهااینبا،کنمپیدادیگرهمسر

دیگرجوریک،زدهشمايهوشیارراشدگیهویتهمعینککهچرا،باشددیگرجوریکشمادیداستممکن

زندگیدیگرجايبروماینجاازاگر،دارمآرامشباشمداشتهراچیزفالناگرمن،نیستوريطایننه،بینیدمی

ندارمدشمنآنجا،دیگرجايیکبروماینجااز،هستندمندشمننفرچندایناینجااالن،دارمآرامشآنجاکنم

درستتوراهادشمن،کردخواهیدرستتوراهادشمنهمینهمآنجا،نه،هستنددوستاشهمه،دیگر

بعد،کنیممالمتراخانوادهاهلومادروپدراولخواهیممیما،استسختمسئولیتاینقبولبوخ.کردي

.نیستدرست،نهدرسته؟،راسرزمینآنیاودیارآنوشهرآناهالی

و بی دَقُّ احلَصیرنیست بی پامُزدکنجِ زندانِ جهانِ ناگُزیر

شویممیاوجنسازوشویممیجهاناینواردماوقتیو.استمجبورجهان،استجهانهمینناگزیرجهان
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میتفویضراخودماناصلیجنسوگیریدمیقرارمامرکزهاشدگیهویتهماینوشویممیهویتهمیعنی

مالیاتش،بدهمالیاتبشويمنجنسازخواهیمیگویدمیجهاناینیعنی.بپردازیممالیاتبایدماده،بهکنیم

شویدمیکشورهاازبعضیوارداینکهمثل.بدهیالقدمحق،بدهیمزدپابایدشويمیجهانوارد.استدردهم

میکههمجهاناینوارد. بدهیمویزاتوبهتابدهیاینقدربایدمثالً،بگیريخواهیمیویزاکهگویندمی،شما

.بکشیدردبایدبشوي،منجنسازخواهیمیگویدمی،يهوشیارعنوانبهشویم

.استزحمتمنظورهمبازاینجادرونوخانهبرايمهمانینوعی،کوبیحصیر،کوبیبوریایعنیهمالحصیردقو

منگویدمیجهانو.استدردهممالیاتش،بدهیمالیاتبایدمنیجنسازکهزمانیتااینجاآمديتویعنی

هست؟چیمانچاره،داریمچارهیکماخوب .نداريچارهمنیجنساگرهمتو.ندارمچارهیعنیهستمناگزیر

ایندرمنفرم.باشددیگرجايیکدرمايهوشیارمااصل،هستیمجهاندرکهدرستهکهاستاینمنچاره

می،دیگرجايیکروممیجهانایندرپس.نیستجهاناینازمناصلولیاستجهانایناز،استجهان

باآید؟میجوريچهاوشیوه. اوشیوهباگیرد؟میصورتجوريچه.حقخلوتگاهبهروممی،یکتاییفضايروم

راکائناتاینکهکلعقل،افتدمیکارازذهنیمنعقلافتد؟میاتفاقیچهشویدمیتسلیموقتی.شماتسلیم

کهاصلیمنظورآنوپذیریدمیراقضاشما،افتدمیکاربهفیکونکن،کندمیادارهراشمازندگیکندمیاداره

بهرامن،شويبزندهمننهایتبیبهبرگردي،جهانبهفرستادمراشماگفتهزندگی،فرستممیراشماگفت

.شومشناختهخواهممیمن،بشناسیخودتصورت

جزونشناسیداگر.ماستآمدنمنظوراین،بشناسیدخداابدیتونهایتبیخداعنوانبهراخودتانبایدشما

وجهانایندراوشیوهانتخابعدم؟ کنیدمیتوجه،بکشیددردباید،نداریدانتخابی،شویدمیمجبورجهان

راهاینماکهکنیدتوجهولی،شدهگذاشتهماپايجلويکهنیستراهییعنی،نیستانتخاباو،بهنشدنزنده

.کردیمانتخابرا

مبتالی گربه چنگالی شویی                           وا ار سوراخِ موشی در رو

راشماهایشچنگالباآیدمیگربهیکجهان،ایندربشويقایمآنجاکهبرويهمموشسوراخحتیگویدمی

بزرگخانهیکگویندمیهابعضی.پولسایهزیر،یکینفوذزیر،بشويقایمتوانینمییعنی.کردخواهدتهدید

تنهاخوب ،رسدنمیمنبهدستشکسهیچکهتوآنروممی،باشدزیادهاهمسایهازاشفاصلهکهگیرممی
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ماناولیهجنسازدوبارهانههوشیاروشویمتسلیماینکهجزما،نداریمايچارههیچ؟آنجاکنیچکارخواهیمی

اینبهگفتنبله،بگوبله،منیجنسازتوگویدمیمابهزندگیلحظههر.الستیمدعوتدرلحظههرگفت.شویم

. استلحظهایناتفاقبهگفتنبله،بشويخواهیمیمنجنسکه

،هستیميهوشیارکهچرا.هستیمدنیاحبسدرماهمه،کردخواهندکمکابیاتاینکهخواندخواهمابیاتی،بله

بر.استاودیدعینکچیزهاهمانومرکزشگذاشتهراچیزهااینوشدههویتهمچیزهابارفتهيهوشیار

مامرکزکههرچیزي،گرددمیآنهاحوشوحولچیزهمه،کندمیسازماندهیراکارهاچیزهاآندستورحسب

چیزهمهدراوة شیو،گردیممیآنمحورحولباشدخدا،باشدزندگیاگر.گردیممیآنمحورحولما،باشد

:گویدمی.گردیممیآنهامحورحول،باشددیگرچیزهاياگرباشدفرزنداگر،باشدپولاگر.شودمیاعمال

653مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بیت 

او ثابت شودتا بُوَد کِافالسِد                   آن بُوَآدمی در حبسِ دنیا ز 

.بدهداوبهنداردچیزي،استمفلسدنیااینکهبشودمتوجهتاماندمیدنیاحبسدرموقعیتاانسان:گویدمی

کارکهنیستاینمعنیش.بفهمدرااینتواندمیهمسالگیدهدر،باشدخردمندوباشدباهوشکسیاگرخوب 

کاربهبایدزندگیبرکتوزندگیخرددانیدمیچوننکندکوشش،نکندتحصیل،نیاورددرپول،نگیردیاد

شامعنیپولشدنزیادولی.آیددرمیهمپول،هستهمپولخردمندانه،کارفرعینتایجازیکیحاال.بریزد

رابیرونچیزهاياینمازمانیتا.داریدکناردرهمپول،خواهیدمیخوشبختیپولازشماکهنیستاین

آنهاازماوبردمیآنهابسويراماکارایناینکهبراي.بدهیمنبایدقرارکهبفهمیمکه،دادخواهیمقرارمرکزمان

راآنهاخواهیممیما،کنندمیجذبراماآنهاوخواهیممیامنیتحس،خواهیممیهویت،خواهیممیزندگی

دنیااینکهچرا.نیستدرستکاراینوبینیممیآنهابرحسبرادنیا،کنیممیحرکتآنهابسوي،کنیمزیاد

.بدهندمابهندارندچیزيآنها،استمفلس

یعنی،اندمفلس،ناراحتیمآنهاخاطربهگردیممیآنهاحولومرکزماندرگذاشتیماآلنماکهچیزهاییآنتمام

همدیگرانسانهاي.ناراحتیمبرایشان.کشیممیآنهابرايراخودمانداریمماولی.بدهندمابهندارندچیزي

تصویریعنی،مرکزماندرگذاریممیرااو،شویممیهویتهمدیگريانسانیکباماموقعهابعضی.همینطور

.رودمیگذاردمیاو،منمالاینگوییممی،مرکز،اینجاگذاریممیکنیممیخودمانمالگیریممیرااوذهنی
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اوچرا،کنیدزندگیشخصآنباشمااصالدارد؟زندگی،توهماین،تصویراین.کنیمنمیرهاراتصویراینماولی

نیستیمتوجهکردي؟چراراکاراینچرا،کردیدکنترلشاینکهبراي،خواستیدزندگیاینکهبرايرفته؟گذاشته

اگر.استمفلسخواهیمیزندگی،ذهنیتصویرآنازکهاوذهنیتصویر.بدهدتوبهنداردزندگیشخصآنکه

.آوردمیرودرستیجهتبهآدم،ناامیديجايبهبشودثابت

روحاالتاچرامنخوبخیلیکهگوییممیشویممیمتوجه.هستیماوبهروهمیشهما:کهگفتخواندیمامروز

همآنهابانتیجهدر،بدهدزندگیخواهدمیمنبهدنیاییچیزهاياینکردممیفکراینکهبرايبودم؟دنیابه

درآدم،دیگردنیاکنترلزیریعنیدنیاحبسدر.بودمآنهاکنترلزیر،بودمآنهاحبسدرنتیجهدر،بودمهویت

دستکلیدشموردایندرولی .بیرونبیایدکهبدهنداجازهمگر،بیرونبیایدتواندنمیزندانازکهباشدزندان

میماذهنکههرچیزي.اندمفلسچیزهااینکهبشویممتوجهماانههوشیارکه؟چیهکلیدش.استخودمان

زندگیازفقطزندگی.استمفلسکنیمحسش،کنیمشاکشفتوانیممیمانحسپنجباماوکندتجسمتواند

درخوشبختیحسوشادي.کندزندهخودشبهراماخواهدمیزندگیهرلحظه.هستیماوجنسازماوآیدمی

.استیکتاییفضايایندرآرامش.ماستذاتدرآرامش.ماستذات

اوازراآرامشواینجابگذاریمراکسییکیاچیزيیکذهنیتصویرببندیمبایدرافضاماکهنیستاینطوري

،بپرسیدخودتانازشما؟بفهمیمرااینمابکشدطولبایدچندسالخوب .خودمانتصویريمرکزاز،بخواهیم

وندهندمنبهوبخواهمزندگیآدمهاوچیزهاازبایدمنچقدر؟بمانمدنیاحبسدردیگرمنبایدچقدربگویید

.خودتانازبپرسید؟کنمدركدرستخواهمنمیچراچقدر؟،برنجمبشومتلخمن

هم مُنادی کرد در قرآنِ ماابلیس را یزدانِ مامُفلِسیِّ
يهوشیاراگرما.راماذهنیمنهمینبودنمفلسیعنی،راشیطانبودنمفلس،راابلیسمفلسی:گویدمی

ة نمایندازرفتهچرايهوشیاراین،بشودبینهایتبیرونبیایدذهنازتواندمیيهوشیاراینلحظهاینهستیم

.استدادهنشانمابهقرآندرخداراشیطانمفلسی:گویدمیخواهد؟میزندگیماستذهنیمنکهابلیس

،بله.گویدمیرااینکههستآیه

3، آیه )22(قرآن کریم، سوره حج

ویتَّبِع کُلَّ شَیطَانٍ مرِیدومنَ النَّاسِ منْ یجادلُ فی اللَّه بِغَیرِ علْمٍ 

.کنند، پیروى مى)سرکشى(کنند و از هر شیطان تهی بعضى از مردم، بى هیچ دانشى درباره خدا مجادله مى
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رااوماداریم؟دانشیچهما.نهداریم؟دانشیخداة باردرماو.مردمۀ همتقریبا،کنمعرضچهکهمردمبعضی

تصویرجزوهمراخدااینکهبرايچرا؟کنندمیمجادلهو.بشویمتبدیلاوبهکهصورتیدربشناسیمتوانیممی

اینگفتمی،پیشهزارسالچند،تراشیدندمیبتقدیم. دادندمشخصاتآنبهوکردندخودشانذهنی

بینازکهذهنیمنخوب .کردنددرستذهنیبتبعد،موقعییکشکستندزدندرااینها.بودبیرون،خداست

.خداستگویممیمنرااینگفت،بودکردهدرستبتییکبودآمده،استبتخودشذهنیمناین،نرفت

بتیکماذهنیمنحاالشکستیراآنهاگفتحاالخوب .راهابیرونیبشکنیمبایدرااینهاشودنمیآقاگفتند

.نداردذهنیمشخصاتخدانه،دادهذهنیمشخصات،دادهآنبهمشخصات،کردهدرستدیگريتصویري

اینطوريمسیحیانخدايگویدمیتلویزیوندردیدیمبارها.ادیانکنندمیدعواهمباکنندمیجدلوبحث

خدايازبهترآنهاخدايکنندمیثابتبعد،استآنطوريمسلمانانخداي،استآنطوريهایکیآنخداي،است

اآلناوبینهایتبهتوانیممیماو.اوستازماوجودتمامونیستبیشترخدایکحالیکهدر،استدینآنمثال

نه.نداردچیزيو،استسرکشواستمفلس،استتهیهمذهنیمنواستتهیشیطانخالصه.بشویمزنده

.دانیدمیشمادیگررااین.استشیطاننمایندهذهنیمنواستزندگیجنسازنه،داردزندگینه،داردعقل

هیچ با او شرکت و بازی مکنو مُفْلِس است و بد سُخُنکو دَغا

فکرهاییاینواستبدسخنش،ماسردرزندمیحرفوقتیواستفریبکارواستمفلسشیطاناین:گویدمی

کنترلزیرراماوآنجاکشندمیراماو،وصلندهمبهزنجیرمثلدیگريازپسیکیوپردمیماسردرکه

براياستتهیفکرهااینتمامولی.کندمیکارشیطانبرايهمذهنیمنواستذهنیمنحرفهاياینها،دارند

اینمعتادگونهمااینکهعلتواستبیرونیچیزهايبهمربوطپردمیهمسرپشتکهفکرهاییاینۀ هماینکه

بررسیراچیزهاتماموبپریمچیزآنبهچیزاینازاگر.دارندزندگیاینهاکهکنیممیفکر،کنیممیرافکرها

.استمفلسهم،استفریبکارهمگویدمیولی.بدهدمابه،داشتخواهدزندگییکیباالخره،کنیم

فرض.بله.اندمفلساینها:گوییدمی،کهپریدنمیچیزآنبهچیزاینازمرتبشماکهباشداینطورياگرخوب 

پولمقداریکآقاکهکنیدامتحانبرویدرانفرهزارهربایدشما،اندورشکستههمههستندنفرهزارکهکن

،کنیمیتلفراوقتتچیبراي،بپرسییکیایناز،بپرسییکیایناز،بپرسییکیایناز.ندارمآقابدهقرض

امتحانراچیزهمهبایدمایعنیخواهی؟میپولاینهاازچیبراي،ندارندهمدالریک،اندهورشکستاینهاآقا
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،بیاوریمدستبهدوباره؟ندارد،بفهمیم،بیاوریمدستبهکنیمصرفراوقت،نداریمکهچیزهاییآن؟کنیم

همبازيوکننشراکتاوباگویدمی.سالهفتادبشودماسنتا،بباوریمدستبهدوباره،بیاوریمدستبهدوباره

ندهیمگوشمانذهنیمنحرفهايبهبایدکنیم؟چکاربایدنکنیمبازيشیطانبابخواهیماگر.شیطانبامکن

.ندهیمگوششدگیهاهویتهمحرفهايبهباید

اینها،کنیمتلقیخداوحیرااینهاپردمیسرماندرذهنیمنۀ بوسیلکهفکرهایییاۀ بوسیلکهحرفهایینباید

وشویدمیآراموشویدمیتسلیمشماوقتی.اتفاقااستشیطانحرفهاياینها.نیست،استزندگیصحبتهاي

هستیدمستقر،آنورواینوربکشدوبیاوردکنترلزیرراشماتواندنمیفکرکهبطوري،رسدمیصفربهمقاومت

موقع،آیدمیآرامشموقعزندگیخرد.آیدمیزندگیخرد،آیدمیخردموقعآن،هستیدآرامولحظهایندر

وقتی.آیدمیخردموقعآن،نداریدايعجله،شدهبازفضا،هستیدآرام،هستیدشادکهموقعی،آیدمیشادي

باید.کنیدمیبازيشیطانباداریدشماترس،خشممثلداریدراذهنیمنهیجاناتمخصوصاداریدعجله

.رسیدنخواهیدزندگیبهروشاینبابدانید

مُفْلِس است او، صَرفه از وَی کَی بری؟ور کنی او را هبانه آوری

مرتبوکنیمقاومتوکنیستیزهوبرويذهنیمندانممیدنبالوکنیشراکتوکنیبازيشیطانبااگر

رامنشیطانکهبگوییو.استشیطانیکارهاياینها،ببینیآنهادیداز،مرکزتبگذاريرارفتنیبینازچیزهاي

اجازهآمده،استورشکستهاستمفلس،نداردپولکهآدمییککهکنیدفرضخوب .کردهوادارکاراینبه

این:گویدمیقاضی،محکمهببري،کنیشکایتفوقش؟بگیريخواهیمیجوريچه،بزندضررشمابهدادید

گولمانشیطانگوییممیبلدیمرامالمتماچونولی.نداردهیچی؟بگیرمجوريچه،بدهدشمابهنداردپول

میتوازرازندگیاو،بردمیاوهمیشه،بگیريتوانینمیاوازچیزيتواستمفلساوگویدمیحالهربه.زده

.آیدنمیگیرتچیزيتوودزدد

رااوة شیواینکهجزنداریمايچارهمااوالکهکنیممیصحبتاینبهراجعکنیم؟میصحبتچیبهراجعداریم

دیدازبشومنجذبگفتکهشدگیهویتهمهر.کنیمشناساییراشدگیهویتهم،بشویمتسلیم،بگیریم

عینکآن،کنمفضاگشاییخواهممیلحظهایندر گوییممی،بینیمنمیببینرادنیامنعینکپشتازومن

هممرتبخواهمنمی.بشودفکرموارد،بشودکارمواردخداییخردخواهممی،باشمداشتهراخدادید،رافضا
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کهاستچیزهاییحرفچیه؟شیطانحرف.بیرونندفکرهاي،فکرهااین.کنندفکرمنطریقازشدگیهاهویت

همهاین.استجهانایندردردهاوچیزهاباشدگیهویتهمنیرويشیطانچیه؟شیطان.هویتمهمآنبامن

ذخیرهکجا.شدهذخیرهجایییک،نرفتهبینازاین،آمدهدردشانمردم،کردیمظلم،گذشتهدرکشیدیمدردما

هویتهماینودردهااین.کندمیزندگیانسانهادر،کندمیزندگیانسانهاذهندر.انسانهاذهندر؟شده

این،فضااصطالحبه، اینباشیدشدگیهویتهم،باشیددردجنسازشمااگر.داردجاذبهنیرويیکشدگیها

.بکشدتواندمیراشما،جذبة حوز،مغناطیسیبگوییمة حوز

اودرگذشتهازکهدردهاییو،بشودوجودشواردزندگیدمبدهداجازهوکندکارخودشرويبایدکسیهر

کهدیدخواهیمامروز.بشریتبههم،کندمیخدمتخودشبههمترتیباینبهو،بدهدشفاشدهجمعومانده

هايمنۀ بوسیلیاخودمانذهنیمنبوسیلهیا.شودمیمانعشیطان،کنیمکارخودمانرويبخواهیممااگر

تکچند.کندمیکمککهخواندخواهیمهاییبیتدرسته؟.خواهدمیدقتواستسختهمکاراین،ذهنی

.کنیمتجربهتوانیممیخودمانرويدررااینهااثرآیاکهببینیم،خوانممیبرایتانبیتی

569مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بیت 

رابر دَران تو پردهای طَمْعراصاف خواهی چشم و عقل و سَمع

در؟کنیپیداخوبعقلوگوشوچشمخواهیمی؟ببینیيهوشیاردیدباببینیزندگیدیدباخواهیمیتو

راماکنندمیجذبکههستندشدگیهویتهمهايپرده،طمعهايپرده.بدرانراطمعهايپردهاینصورت

جنساز،بگیریمزندگیتاآنهابسويبرویم،کنیممیفکرماکنند؟میجذبچرا.جهانیاینچیزهايبسوي

بهماکههستبیروندرچیزيچهببینیدپس.بدریمبایدشدگیهاهویتهماینراهاپردهاین.ماهستیمآنها

اثرکنیممیفکر،هستزندگیآندرکنیممیفکر،هستیمفکرشبهروزوشب،داریمحرص،داریمطمعآن

.داشتخواهدآنبردنباالومازندگیکیفیتدرايالعادهفوق

572مثنوي، دفتر دوم، بیت مولوي، 

در نِفاق، آن آینه چون ماستیگر طَمَع در آینه بر خاستی
منۀ آیینبیاتورانشانبیبحراین:کهگفتداشتیمهمامروزبالقوهیعنی.هستیمیکتاییۀ آیینکهفهمیدیمما

وباشدداشتهطمعآیینهکهشودمیآیابگویدخواهدمیحاال.بشودمنآیینهبایدنشانبیبحر؟چییعنی.کن
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نشاندیگريجوریکراخانمها؟بیایدخوششبیشترخانمهاازباشدنرجنسازآیینهمثال؟بشودقائلتبعیض

ماۀ آئین.کهشودنمیآئینهدیگرآن،بکندخواستدلشکاريهربدهد؟نشاندیگريجوریکراآقایان،بدهد

کههمین،شدهچیزهاباهویتهمیعنی،باشدداشتهچیزيبهطمع،باشدداشتهطمعاگرماۀ آئین.همینطورهم

ماۀ آئین،یکتاییفضاي،نشانبیبحرچرا.مامثلشودمی،دهدمیدستازرااشآئینگی،شدهویتهم

. براي اینکه طمع داریم؟آینه ما نیستاو بینهایتبهشدنزندهوبودنچرا؟نیست

طمع در توجه .توانند ما را خوشبخت کنندآدمها می،فکر می کنیم چیزهاي بیرونی زندگی دارند؟چرا طمع داریم

اصال شما بگویید از مردم ،از مردم چیزهایی می خواهیم،طمع در قدر شناسی مردم داریم،و تایید مردم داریم

از کی توقع داریم؟ از کی نداریم؟ من ذهنی توقع دارد و این هم . طمع استتمام توقعات ما از؟چی می خواهیم

من ذهنی توقع دارد به دستور شیطان طبق صحبتهاي من زیاد امروز ازاین کلمه ،یک جور فریب شیطان است

. برنامه هستولی به هرحال امروز جزو، زیاد نمی خواهم به کار ببرموشیطان خوشم نمی آید

چون . و جزو ابزارش استخشم و رنجش را شیطان قبول دارد،خشمگین بشویم،که برنجیمدایجاد می کنتوقع 

و دل مارا سفت می ،گیر می شوند در ماآنها جاي،کینه داشته باشیم،اگر خشمگین بشویم رنجش داشته باشیم

دیگر در اختیار شیطان . می گیرندما قرار عمل وکنند و ما راه را به خرد زندگی می بندیم و آنها پشت فکر

آینه ، و آینه اش طمع دارد. کینه دارد زیر نفوذ شیطان استدارد،رنجش ،هر کسی که خشم دارد! هستیم ما

براي همین . یکی ترازوست و یکی آینه،تا چیز است که به اصل ما خیلی شبیه استو همینطور ترازو دو. نیست

:می گوید

در این لحظه با چشم . ترازو موقعی برقراراست که ما در این لحظه فضا گشا باشیم،کنماز ترازو کم کنی من کم 

. یعنی من ذهنی نبیند و با عینک زندگی ببینیم،با چشم خرد ببینیم،زندگی ببینیم

پایان قسمت دوم 

&&&
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راست کی گفتی ترازو وصفِ حال؟گر ترازو را طَمَع بودی به مال

و هوشیاري . نمی تواند درست وزن کند،توجه داشته باشد و طمع داشته باشدلاگر ترازو به ما،واضح است دیگر

ترازو ،و به بی نهایت و ابدیت او زنده می شودعقب و می کشد ،در ما هوشیارانه بیدار می شود،وقتی از جهان

چرا ما از یک . موزون می شویم،اید داشته باشیمتازه متوجه می شویم که ما از چه چیزي چقدر ب. درست می شود

براي ؟چرا قانون جبران را رعایت نمی کنیم. ترازو نداریم؟چیزي خیلی زیاد داریم و از یک چیزي خیلی کم داریم

ترازو ، این که ترازو نمی شود که،هرچه بیشتر بگیرم و هر چه کمتر بدهم:من ذهنی می گوید. اینکه ترازو نداریم

. وید که به اندازه اي که می گیري باید بدهیمی گ

این لحظه . ندازي تا ترازو درست حسابی بشودیترازو می گوید که االن تشخیص دادي که هم هویت شدي باید ب

. بله،و طمع را زندگی به ما نشان دادبخاطر طمعکه ترازوي ما خراب استممی بینیم،وقتی فضا را باز می کنی

ه ما چی فوظیدراین، ما طمع داریم دراین، را گذاشت چشم ما دیدیمشخدا عینک،باز کردياین لحظه فضا را

.انیماز این ها به صفر برسرااتمانتوقع. یعنی القا کنیم به خودمان که اینها زندگی ندارد. است؟ طمع را قطع کنیم

. از هرچیزي که ذهن ما نشان می دهد داریم،از پولمان داریم،آدمها داریمداریم ازما توقع زندگی از وضعیت ها 

آینه . هم آینه مان،هم ترازوي ما درست می شود. ترازو درست می شود.همه را صفر بکنیم طمع صفر می شود

ما االن می .بینش و عمل ماست،آینه مان می داند آینه است دراین لحظه بودن پشت فکر. مان آینه می شود

از خشم ما ،از درد ما نیامده،این فکر از واکنش ما نیامده،استخردمندانهاین فکر بینیم چه فکري می کنیم و 

.بلکه همین االن از زندگی زاده می شود از آینه بیرون می آید،نیامده

می فهمیم که اگر . آینه چون طمع نداشت آینه شد و نسبت چیزها را می سنجیم و قانون جبران را می فهمیم

درجایی دیگر می . چون همان که بچسبیم  ترازو بهم می خورد،آوریم نباید به آن بچسبیمبیچیزي به وجود 

االن می بینیم که ،ما ترازوي مان را به وسیله موالنا درست می کنیممی کند، ترازو را ترازو راست :خوانیم که

آینه وترازو درست .ترازوي ما درست نیست تشخیص ما درست نیست و ما دوست و دشمن مان را نمی شناسیم

من ضرر زد به این از خشم من بود و ،این عملی که من کردم،بشود ما متوجه می شویم که این فکري که من کردم

رنجش . نه این ضرر سود است،و شیطان هم نتوانست من را قانع کند.سود نبود،این ضرر بوددید و ترازو سنجید 

هر چه ،زور گفتن سود است،انتقام گرفتن سود است،کردن سود استدرد ایجاد ،داد زدن سود است، سود است
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.هنیذدهد که زرنگی سود است؟ ترازوي من کدام ترازو نشان می. زرنگی سود استو،بیشتر بهتر سود است

یک دفعه .هنی اینطوري نشان می دهدذترازوي من . اخالقیات را زیر پا گذاشتن سود است. چرا؟ چون طمع دارد

همه چیز ،ه می شویم که ترازوي مان را که با ترازوي موالنا می سنجیم ترازوي ما اصال ترازوي خوبی نیستمتوج

و ،ارزش را بی ارزش نشان می دهدچیزهاي با. ارزش نشان می دهدچیزهاي بی ارزش را با. را عوضی می سنجد

این :نسخه ها هست آن بیتی که خواندیم گفتبعضی . هنی هم آینه استذمن ،آینه فرم داریم،آینه نشان داریم

تواند این بحر بی نشان می،یعنی نشان فرم آینه است. آن هم یک معنی دارد،ن نشان کنبحر بی کران را مینا کَ

ش غلط است و هم یهم ترازو.آنطور که نشان می دهد غلط است. آینه من ذهنی واقعا آینه نیست،ندآینه را بکَ

آینه ما آینه می شود اگر طمع برود ترازوي ما ترازو می شود  . ما دنبال آینه درستی می گردیم.آینه اش غلط است

.اگر طمع برود

579مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بیت 

با طَمَع کی چشم و دل روشن شود؟شودهر که را باشد طَمَع، اَلکَن
االنکهگیردمیزبانمان،بزنیمحرفتوانیمنمیخدازبانباماو.گیردمیالکن کسی که زبانش هنگام حرف زدن

میطمعبزنیمحرفخواهیممیتاافتد،میپِتهتتهبه.بزندحرفماطریقازتواندنمیزندگیاینکهبراي،گرفته

.استاَلکَنذهنیمناَلکَنیم،پس.کنیمبیانرازندگیخردتوانیمنمیدرستوزندمیحرفذهنیمنآید

بیانتواندمی،باشدخوبیسخنگويتواندمی،کندرهاراهاشدگیهویتهم،کندرهاراطمعاگرهوشیاري

،شدنخواهدروشنمامرکز،شدنخواهدروشنمادلوچشمطمعباگویدمیخالصهباشد،ایزديخردکننده

.دیدنخواهددرستماچشم

اوة شیومطابقیعنی،طمعباشدنخواهددرستماعملوماکردنفکرومامرکزوماحسهايبنابراینپس

راغزلکهببریمبکاررااوة شیوبخواهیماگرکهبینیدمی.اوستشیوهازاستفادههمهصحبتها.شدنخواهد

.داریمطمعمااینکهبراينیستآسانیاینبهببریمبکاربتوانیمرااوة شیوکهخوانیممیهمرااینهاوخواندیم

582مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بیت 

این جهان در چشمِ او مُردار شدهر که از دیدار، برخوردار شد
خدادیداربه،پیدرپیتسلیمواقعاً،تسلیماثردرکسیهر،می آیدیادتاناگرخواندیمبارهاراشعراینشاید

اعماقاززندگیبرکاتوزندگیآرامشوشادياینکهشودمیمتوجه،کندپیداعمقکافیة اندازبه،بشودنائل
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دیگرجهانیاینچیزهايازیعنی.شودمیمرداراوچشمدرجهانبنابراین.آیدنمیجهاناز،آیدمیخودش

فکرهایشزیرآرامشوبینهایتعمقگویمنمیمنه،شدزندهعمقیبهکهکسیچنینیکخواهد،نمیزندگی

بعضیکهدرونشدراستآرامشییکجایییکبیندمی،کندمیحسموقعهابعضی،داردهمدرداگرحتیرا

آرامشاینو،کندآرامراشماخواهدمی،بشودمسلطخواهدمیو،دهدمینشانآرامشآنراخودشموقعها

.استخدادیدار.استدیداراین،ماستالینفکجزووآیدنمیبیروناز

میمتوجهو.خداستدیداراینکنیممیتجربهورسیممیسبببیآرامشوسبببیشاديبهماموقعهر

اینیکو.دادمابهزندگیایندفعه،خواستیممیجهاناز،خواستیممیزندگیازکهچیزهاییآنکهشویم

نه،آیدمیخوششنهاین،کنندتشکر،بدهندبهشتوجهدانمنمی،کنندتشویقوکنندتأییداگرراآدمیچنین

دیگرجايازهممثنويبیتچندیکبدهیداجازهبله. برایششودمیارزشیبیچیزیکو.گرددمیدنبالش

انسانهاکهفعلیحالتدر:کهگویدمیداردکههستشیطانزبانازاین.استدومدفترازهمباز،بخوانمبرایتان

موردخیلیکهداردوجودوضعیتیبشوندتبدیلبایدونیستاصلشانذهنیمنکهدانندنمیودارندذهنیمن

:کهگویدمیاستشیطالنعالقه

632مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بیت 

ره، نانی بُوَدزادِوز برای هر که او را قُوتِ ایمانی بُوَد
یعنی.هوشیاريهمینچیست؟ایمانغذايدارد،ایمانغذايیکاوکههرکسی.غذایعنیقوت: کهگویدمی

کهخالصهوشیاريواندازیممیو،راشدگیهویتهمکنیممیشناسایی،کنیممیکارخودمانرويماوقتی

میشماعمقبهتبدیل، اینگیریدمیشماراخالصهوشیارياینوشودمیآزاد،بودافتادهگیربودآنجادر

میدرستداردتوشهراهبرايو،زیادنهخردهیک،کنیدمیآرامشحسوکنیدمیپیداعمقمقداريوشود

کهموقعیازکهشودمیمعلومپسبخورد،راهدرداردمیبرآدمکهچیزيآنتوشهیعنیزادزاد،ايربازو،کند

داریدهی،کردیدکارخودتانرويشماوکنیمآزادراشدگیهاهویتهمبایدکهفهمیدیموآمدیمخودمانبهما

بهخوشابشويزندهخدابینهایتبهبتوانیاگر.بودخواهدشماباابدالیتوشهاین،کنیدمیدرستتوشه

بهولی.دیدشنائلشماجهاناینبهآمدنازمنظوربهدیگر،دآوردیدستبهراکاملتوشهاینکهبرايتان،حال

زادمقداریککندفکروباشدداشتهخودشباراخالصهوشیارياینکسیهر:کهگویدمیشیطانصورتهر

:داردخودشباراراه
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تا بر آرند از پشیمانی غَریوستامن گه به مکر و گه به ریومی

زندگیداریمکهبدانیم،بکنیمزرنگیبخواهیمهوشیارانهچهیعنی،خدعهوحیلهوفریببهگیرممیآنهاازمن

همغیراخالقیکارهايوبگویندهمدروغاگر،دانندمیافتخاررازرنگیبعضیها.بدانیمافتخاررااینوکنیممی

،هستمدیگراناززرنگترمنبگویدخواهدمیذهنیمن.رسانندمیثبوتبهرازرنگیشانندارداشکالیبکنند

اینهاشیطانگویدمیمرتب،هستندمامرکزدروهویتیمهمماآنهاباکههستندالگوهاییاینهامعوالًحالهربه

اگرکاراینبکنیم،راکاراینبایدحاالکهشویممیمتوجهما،زندمیماچشمبهوقتی،زندمیماچشمبهرا

کنیممیراکاراینپنهانینهیا،کنیمافتخاربهشوبگوییمدوستانمانبهبگوییممردمبهحتیتوانیممیبکنیم

. استبهتربیشترچههرجهتدرهمهاینهاو

.دستشانازگیرممیراآمدهدستبههوشیارياینواندازممیاشتباهبهرااینهاصورتهربهکهگویدمیبله

براي،نقاپدمادستازشیطانراراهزاداینکهباشیماینمواظبمابایدچقدرکهشودمیمشخصپسحاال

شماکندپشیمانکهاستممکن،هستهمشماخودرويکارهمیندنبالشیطانپساست،کارایندنبالاینکه

میرادردهاوقتیاندازیدمیراشدگیهاهویتهمشماوقتی.کنیدکارخودتانرويموالناکمکبهبیاییدکهرا

عقلهمشیطانینیروياین،شودمیکمترشمابراشسلطهروزبهچرا؟روزآید،نمیخوشششیطان،اندازید

.گیردمیراشماجلويبتوانداگرودارد

موقعهر:گویدمیداردهمامروز.بشویدناامیدباالخره،بدهیدگوشحضورگنجسالچهارسالسهشمابساچه

شمابهزندگیوکنیدمیکارشماموقعهرخوانیممیامروزو.استشیطانینداياینکهبدانیدشدیدناامید

میزیادراتوشهمرتبواندازیدمیراشدگیهاهویتهمشمااگر،بشویدناامیدنبایدشماپس.دهدمیپاداش

ناامید،ریختیدبهمرااوضاعورنجیدیدوشدیدخشمگینشدیدجایییککنیدمیزیادراهوشیاري،کنید

.توانیدنمیکهبگویدخواهدمیاستشیطانکاراین،نشوید

میرایکیکهگفتخواهدقصههمینتويامروزو.گذارمنمی،گذارمنمی:کهگویدمیبه ما مرتبشیطان

شیطانولی،شوممیوارددرونتفکرهايطریقازکنمپیدانتوانماگر،بگیردراجلویتکهسراغتفرستم

ايعدهیکمابه.کندعملتواندمیجمعقانونطریقازوبفرستدماسراغبهراکسانیتواندمیهمیشه

مادوستاننفرشصتپنجاهاینگوییممیماچیست؟اینهاکنی؟میکارخودترويشديدیوانهمگرکهبگویند
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قانونماکهشودمیباعثشیطانهمین.استجمعقانوناینبکنم؟چرامن،کنندنمیرااینکارهیچکدام

بیندازمرااینمنگوییدمیشما.استجبرانقانونجزوشدگیهویتهمانداختناصالً.نکنیمرعایتراجبران

نمیگیرتهیچی،آیدنمیگیرتگویدمیشیطانولی،آیدمیگیرتبلهخوانیممیامروزآید؟میگیرمچیزي

ورودمیباالجیغتوگیرممیازتکشیديزحمتکهراراهزاداینمنباالخرهگویدمیاندازي؟میچراآید

.واقعاًرودمی

گه به زلف و خال بندم دیدشانگه به درویشی کنم هتدیدشان

نکندرا،ماترساندمیرا،کاراینکندمیکهشدنمحتاجوشدنمستمندوشدنفقیرازترسانممیگاهی

یکبهکندمیعاشقرا مامرکزاوقاتگاهی،بدهمدستازرادوستانمنکند،بشومکسبینکند،بشوممریض

همکهزمانیچون،شویممیعاشقاوذهنیمنبهمانذهنیمن،شویممیعاشقش،آدمیکبه،بیرونیچیز

شودنمیکسیبودنعاشقمابودنما،کهشویمنمیعاشقبودنطریقاز،داریمذهنیمن،داریمشدگیهویت

درراهمان،کنیمشناساییخودماندرراخدا،بشویمزندهخدابینهایتبهوبودنبهماکهنیستاینطوري،که

ماذهنیمناین،داریمذهنیمناولش،ماکنیمنمیراکارایننه،بیاوریمدرارتعاشبهکنیمشناساییدیگران

دردهایشچرا؟این،ازآیدمیخوشمعجبگویدمی،شودمیدیگریکیدردعاشقموقعهابعضی،داردهمدرد

.شوممیدیگریکیخالوزلفعاشقمنخالصهاست،مندردهايمثل

خَم استوانکه هست از قصدِ این سگ در قُوتِ ایمانی درین زندان کم است

سگدوباره،سگاین،هستهماگرو،دنیازنداندریعنی،استکمزندانایندرایمانغذاي:کهگویدمی

،کشیدندزحمت،کردندجمعهوشیاريمقداريیکهستندايعدهیکیعنی،استشدنروبودهخطردرد،آور

.ندهستشدنربودهخطردرولی

قُوتِ ذوق آید، بَرَد یکبارگیو صد بیچارگیاز مناز و صَوم

میمراقبه،کنندمیمدیتیتاینکهیا،خوانندمیمسلمانهاکهمعمولینمازبگوییمحاال، یاخوانندمینمازمردم

ازپرهیز،کنندمیپرهیزگیرندمیروزه،کشندمیزحمتخودشانروي،حضورلحظهاینبهدنآیمی،کنند

میزحمتجورصدوکنندمیراکارهااینۀ همزرنگیازپرهیزورفتارهاخیلی،چیزهابعضیازپرهیز،دروغ

نشانواقعاًپس.بردمیزندمیقاپیکجاآیدمیشیطانمی گوید.کنندمیجمعذوقمقداریکباالخره،کشند
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همینارزشباچیزنهیاچیزتنهاچون،کنیممیجمعراهۀ توشوکنیممیکارخودمانروياگرماکهدهدمی

مقداریککهاینجانیامدیمخوبجهانرفتیمما.ماستشدگیهايهویتمهومادردهايازشدهآزادهوشیاري

.کنیمبزرگبچه،کنیمپیداهمسر،بخریمخانهبیاوریمدرپول

راریشهو،زندگیدرباشیمدارریشه،باشیمداشتهریشه،بشویمقائمخودمانرويهوشیارانهدوبارهآمدیم

کشدمیراماشیطاناینگویدمی،کنیممیپیداعمقمقداریککههمینوکنیمزیادراعمقمان،کنیمعمیق

واقعاًماکهاستایناشچارهمامورددربله،دارد؟چارهآیا.بله.رودمیشودمیپاآنجااندازدمیراعمقمان

،کنندمیکارخودشانرويهمآنهاکهکنیمپیدادوستانی،بشویمموالناۀ وسیلبهخودمانرويکاربهمتعهد

ازدوست،کنندمیکارخودشانرويکههستندهمهاییگروه،هستذهنیمنمختلفهايگروهکههمینطور

لحظههر،باشیمتسلیملحظههر،طمعازکنیمپرهیز،توقعازکنیمپرهیزروزهرو،کنیمپیداخودمانجنس

عینکزدنطریقازچون،نزنیمراذهنیمنعینک،بزنیمچشممانبهرازندگیوراخداعینک،بگشاییمرافضا

.دهدمیفریبراماشیطانکههاستشدگیهویتهم

شمامثالً،خوردهمالیضرریکافتادهخطربهشدگیهویتهمچیزیکاینکهبرايشویم؟میخشمگینچراما

دستبهاگربیاوریددستبهخواستیدمیکهچیزيآنیا،نشویدخشمگینخوردمیبه شما مالیضررشودمی

مندستازکهنگویید،نشویدخشمگینشمابردوزددیگریکیوکشیدیدزحمتبودیدمنتظر، ونیاوردید

.استمشخصبلهاست،پرهیزاین،ببرندبگیرندبگذارید،بردندگرفتند

قَدْ هَلَکْنا آه مِنْ طُغیانِهاَسْتَعیذُ اللّهَ مِنْ شَیطانِه

.آه از سرکشی شیطان. من از شیطانِ خدا به خدا پناه می برم، براستی که ما تباه شدیم:گویدمی

بهنیاییدشما:کهگفتگفت؟چیمابهپسشود،میمعلومذهنیمنسرکشیهمینازمادرشیطانسرکشیو

وزندمیچشمتبهطمععینکاوباشمواظبکنیبازياوبابشويشریکاوباوببینیشدگیهاهویتهمدید

،داردزیاديفریبهايوبینیمیاوعینکبا،هستیاودیدزیرکهبداندیديشدگیهویتهمعینکباموقعهر

ازراتواینوبرممیپناهخدابهشیطاندستازمنکهبگولحظههروبگیردراراهتۀ توشخواهدمیاینو

طغیانماخودمانطغیانازشدیمهالكماکهراستیبهگویدمی. کندمیدآزاشدگیهاهویتهمدیدعینک

اشمعنیاتفاقاتمقابلدرماطغیان.ببینیماتفاقاتمقابلدرراخودمانمقاومتراخودمانسرکشیراخودمان
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عقلخودمانماکهاستایناشمعنیماطغیان،نداریمقبولراخداعقلما،نداریمقبولراقضاماکهاستاین

فیکونکنپذیرفتیممیاگرو،کردهدرستقضاکهبوسیلهکهلحظهایناتفاقمقابلدرعقلمانبابنابراین،داریم

.استمشخصکامالً،کنیممیایستادگیما،افتادمیکاربه

نکنید؟وبدانیدشیطانطغیانامتدادرااینوکنیدمیطغیانجوريه چشماببینیداینازبعدشماشودمیآیا

میستیزه،کنیدمیمقاومت،دهیدمینشانشدیدواکنشاتفاقمقابلدرشویدمیخشمگیندیدیدموقعهر

،استشیطانطغیاناین،اندازیدمیراهدادوجیغواستمنباحقگوییدمیوکنیدمیشدیدقضاوتهايکنید

،آییدمیبیروناتفاقۀ سلطزیرازوکنیدمیتأمل،کنیدمیبازرافضادیدموقعهر،استشیطانطغیانامتداد

امتدادداریدشما،نیستطغیانعینککهزنیدمیچشمبهيدیگرعینکو،آییدمیبیرونطغیانۀ سلطزیراز

،بله.کنیدمیتجربهراخدا

شودهر که در وی رفت، او او میرودیک سگ است و در هزاران می
دردایجادخاصیتیک،استبیخرديیکاستجهلیک،استمخربانرژيیک،استسگیکاینگویدمی

یعنیاو،شخصآنیعنیاوبرودکسیهردر،انسانهاتعدادبه،میلیونهایعنیهزاران،رفتهنفرهزاراندرکهاست

رادردهایشمخصوصاً،کردیمدرستراذهنیمنماکهموقعی،بلهنه؟یااسترفتهمادر.شودمیشیطان

راآنها،دانستیماصلراشدگیهاهویتهمو،کردیمتثبیتراجدایی،شدیمهویتهمدردهابا،کردیمدرست

بر،بلهکنیم؟میقضاوتبله،کنیم؟میمقاومت،بلهکنیم؟میطغیانماآیا.رفتمادربله،مرکزمانگذاشتیم

.بلهکنیم؟میمنعکسدیگرانبرايدیگرمنِیک،دردمندمنِایناساس

مقایسهدیگرانباراخودمانبله،هستیم؟حسودبله،کردیم؟درستذهنیخدايیکذهنیمنایناساسبر

فکروهپروترویممیماآیا.بله؟اوبهبخوردضررخواهدمیدلمانماباشدبیشترماازکسیاگربله،کنیم؟می

است،شیطانکارهايهمهاینها. بلهذهنمان؟دردهیممینشاندیگرانازباالترراخودمانجوريیککنیممی

داریم؟بیرونبهروآیا.نهزندگیمان؟داردکیفیت.نهداریم؟رواخودمانبه.نهداریم؟روامردمبهرازندگیآیا

.بلهاست؟شیطانیاینکارها.بلهخواهیم؟میزندگیآدمهاوچیزهااز.بله

دیو، پنهان گشته اندر زیرِ پوستدان کو در اوستهر که سردت کرد، می

گنجبهگویمنمیمنحاال،ندهگوشموالنابه،نکنکارخودترويبگوید،بکندناامید،بکندسردراتوکههر

،باشدبایدمفیديبرنامه،شمادیدمعرضبهآوردمیراآموزشهایشوراموالنابرنامهاین،بدهیدگوشحضور
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.کنندمیراخودشانکاربیتها.بودمفیدهمباز،کردیمنمیهمتفسیرواینجاخواندیممیمارابیتهاهمینحتی

چشمرويازراشیطانیعینکرابیتهااین،کردخواهدزندهراشمابیتهااینکنیدتکراررابیتهااینشمااگر

گویدمیکهدیدخواهیمهمبازامروز.بینیدمیدرستشما،زندمیرازندگیعینک،داردبرمیشماهوشیاري

عینکآنکی.زندگیدیداست؟خوبدیدکداماوست،دیدکهآناستآندیداست،مهمدیدکار،دارددید

؟شودمیبرداشتهذهنیمنعینکوماهوشیاريچشمانرويآیدمیدیدآن

،بکندناامید،بکندسردراتوکههر.هستیمآشتیدرلحظهایناتفاقباکامالًوقتی،کنیممیبازرافضاماوقتی

زندهزندگیبهکسیاگرو،استشیطاناوپوستزیرورفتهفرواودرشیطانکهبدان،بیرونراهاینازبکشد

میدرارتعاشبهمادررازندگیو.کندمیارتعاشزندگیبههمیشه،باشدشدهزندهاوبینهایتبه،باشدشده

،کنیدمیگوششماچیهاین،داردمنفیانرژي،کندمیخرابراماحالکسیهر،کندمیسردکسیهر.آورد

بایدمااست،ذهنیمن،بگوییمحاال،جنسازآدماین،عیبجوییبهکندمیشروع،غیبتبهکندمیشروع

و،کنندزندهراماتوانندمیاند هزندزندگیبهکهانسانهاییبگیریم،توانیمنمیچیزيذهنیهايمنازکهبدانیم

.دهدمییادشمابهراچیزهااینداردکهموالناهمینکردیدپیداخوبیبزرگیکشما

تا کَشانَد آن خیالت در وَبالچون نیابد صورت، آید در خیال

می،بفرستدتوسراغکهنکندپیدارااتفاقییکنکند،پیداراصورتییکنکند،پیداراآدمییکاگرگویدمی

زندانیخانهدرراخودمرفتم،نیستمدوستکسهیچبادیگرمنکهگوییدمیشما،بلهتو،فکر،توخیالدرآید

بهکنیمیشروعتوفکربهآیدمی.هستماینترنتنه،بینممیتلویزیوننه،زندمیتلفنمنبهکسینه،کردم

اینمنبرادرمن،بهگفتهرااینپیشسالچهلموقعفالننپدرمچراگذشته،بهرويمی،کردنمنفیفکرهاي

عینکیککدامهرکهخیاالتاینۀ بوسیلتا،دیگرمخربخیالتاهزار،کردهراکاراینمنمعلم،کردهراکار

.عذابسختیبدبختییعنیوبال،بکشدبدبختیبهراشما،است

دردما،دردهايحتی،خودتانفکرهايو،گویندمیچیاینهاهستیدآدمهاباموازيلحظهایندرشماپس

قاطیهمرادردخیالگویدمیوقتی.استفکرازتريذمودردبشود،منفیعملومنفیفکرة انگیزاستممکن

.هستندشیطانعینکاینها،بکشاندبدبختیبهراماتواندمیماشدگیهویتهمخیاالتومادردهاي،کندمی

وقتیشمالحظهیک،نویسدمیشماذهنيروزندگی،کنیدمیبازرافضاشماکههستکردنیفکرجوریک
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اینها،شودمیپاكزودنویسیدمیکههستچیزهایییکدیدید،شودمیپاكشماذهن،کنیدمیبازرافضا

پاكذهن،کنیمیبازرافضالحظهیککنی،میپاكنویسیمیبه هر حال ، باشدهمالکترونیکیهستممکن

شیطانکنی،میمقاومتکنی،نمیبازرافضا.آیدمیآنورازایننویسد،میرویشزندگیچیزيیکشود،می

.شودمیزدهچشمتبهشدگیشرطییکعینکقبلی،فکرعینکنویسد،می

گه خیالِ علم و گاهی خان و مانو گاهی دُکانگه خیالِ فُرجِه

گاهیومانعلمگاهیو،کارمان،کسببیزینسمان،گاهیفرجه،وگردشوهستیممسافرتفکربهگاهی

کههستخیاالتیاینهابشود،زیادشدگیهویتهمعلممن،علمکهاینوگردشوکاروخانوادهاینخانواده،

زندگیخردبهوقتیکند،کنترلرامانبایدخانمانمانوآیدمیآنورازعلمکهدرحالیکند،میکارآنها باشیطان

بازاصلیگردشامابرویم،همگردشتوانیممیماالبتهوکندمیپیداخوبیراههمبیزینسمانیم،هستمجهز

خودشگفتیمکهراکسیگفتیم،کههمیننگهدارد،راآدمتوانستمیاگرمسافرتوگردشاینفضاست،کردن

تفریحوسیروتفرجیعنیهمفرجه،بله.بودمسافرتدردائمااینکهبراي کشت،میراخودشنبایدآنکشت،را

.بلهما،نیستیمهویتهمآنهاباولیخوبهاینهاومسافرتو

از زبان تنها نه، بلک از عینِ جاناندر زمانهان بگو ال حَوْل ها

،فرستدمیرایاتفاقیا،شماسراغفرستدمیراکسیشیطانیا،آیدمیخیاالتوآیدمیپیشاوضاعاینوقتی

الچی؟یعنیدانیدمیکهالحولو،الحول:بگوسرهمپشتموقعآنزند،میچشمتبهراخیاالتعینکو

ازبلکه،نگوفقطزبانبهرااینوخداقدرتازغیرلحظهایندرنیستقدرتیهیچیعنیباهللا،االقوهالوحول

شمالحظهایناتفاقعینیشرطوقیدبیکاملپذیرشلحظه،ایناتفاقکاملپذیرشیعنیجانعینجان،عین

فضا را باز می بلکهگوییدنمیزبانبهفقطپسکند،مییکیخداباراشماوکندمیوسیعبسیارلحظهیکرا

خیاالتنکنند؟اثرشمارويآدمهاخواهیدمیپس.شودمیخیالعینکشما،عینکشودمیفضااینوکنید

نکنند؟اثرخودترويخودت

وجودلحظهایندرخداوزندگیقدرتازغیرقدرتیهیچکهبگوعمالًیعنیبگو،الحولجانعینازلحظههر

اتفاقاتاتفاقات،. هستندتوهمنهدارند؟قدرتماخیاالتما،خیاالتدارند؟قدرتچیزهاییچهخوب.ندارد

توهمقدرتگذشتهاینخداست،قدرتلحظهاین.نهلحظه؟اینبهنسبتداردقدرتگذشته.نهدارند؟قدرت
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لحظهاینبهنسبتآیندهوگذشتهطور،همینهمآیندهچی؟آینده.شدهتمامکههستتوهمیفکریکهست،

.هستیکیخدابالحظهاین.هستلحظهاینداردقدرتکهچیزينهتنها.نهدارند؟قدرت

میمتوجهکندمیزندهلحظه،یکولواوبینهایتبهولحظهاینبهآوردمیراشماگفتنالحولاینبنابراینپس

موقع،فالناوهبودآفتادهیادتدفعهیککهتوهمیخیالعینکبااوبینهایتبهشدنزندهعینکاینکهشود

برنه،:گوییمیدفعهیک،شودمیعوضعینکتکردي،میایجاددرددوبارهکرده،شمابهرابديچهکسفالن

بدهیداجازه.بلهکه،نخوردهصدمهکهمنخودبهخورد،صدمهمنمالبهموقعآنگوهر،برنیضررآیدصدف

دستازبراحتیراذهنیتانجانکهکندمتقاعدراشمابایدبیتهااین،بخوانمبیتچند892بیتدومدفترازباز

.کنیدمیپیداجانهزارانصدکهاینبرايبدهید،

892مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بیت 

چه جوامنردی بُوَد کان را ندید؟صد هزاران جان خدا کرده پدید

کهچیزيهرازیعنیخدا،بهشویممیزندهماجورهزارانصدبرود،دبدهیراذهنیمنایناگر:گویدمی

ترزندههیو،شویممیزندهاوبهمقداريیکشویم،میزندهاوبهماکنیممیراهویتمانوکنیممیرهایش

نمیماکهنیست،کههستجوانمرديچگونهاینداردنگهراذهنیمنونبیندرااینکسیاگر یکشویم،می

.دیگربینیممیاالنالبته،بینیم

هبرِ یک جان، کی چنین غمگین شدی؟بُدی؟بدیدی، کی به جان بُخلَشور 
مینگهزندهراذهنیمنهنوزرا،ذهنیمنجان،راذهنیشجانبرود؟دادنمیراجانشچرادید،میاگر

نقدریاچراماشد؟میغمگیننقدریاچراجانیکبراي.نهداشت؟مینگهزندهرااوهايعینکداشت،

دستازرااینچراخورده؟لطمهماذهنیمناقالمبهچرابدهیم؟دستازراذهنیمنچراگوییممیغمگینیم؟

نمیرهاگرفته،کهراچیزيآنکههستکسیبخیل.هستیمبخیلپسدیگر،هستیمغمگینمااینبرايدادم؟

. هستشدگیهویتهماینازداریم،نمیرواماکهاینو،کند

کو ز جوی آب، نابینا بُوَدبر لبِ جو، بُخلِ آب آن را بُوَد

هرشمااگر.شودمیردکهالبتهنه؟یاشودمیرداالن ینهمزندگیآبجويشود،میردآبیجوي:ویدگمی

تشنهیکاگرنشستهجوبلبکسیعمالخوبنه؟یاشودمیشمابعدچهارواردآبجويبشوید،تسلیملحظه
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جوبچون،داردبرمیکهالبتهاو؟بهبدهدراآبداردنمیبرخوببده،منبهآبلیوانیکبگویدبیاید،اي

،ندهداگرشود،میردداردلحظهبهلحظههمزندگیخردوشودمیردداردآبفراوانشود،میرددارد

اینمعنیشهست؟چیمعنیشندهداگرشماست،دستهملیوانبده،منبهبآخوردهیکگویدمیايتشنه

.دیگردادمیکهدیدمیبیند،نمیراآبکههست

میکند،زندهراماخواهدمیشود،میمابعدچهارواردداردآنوراززندگیکههستیممتوجهاالنمایعنی

وفکربهبریزدخواهدمیبدهد،رابرکاتشخواهدمیبدهد،راعشقشخواهدمیبدهد،مابهراخردشخواهد

کههستبهترراایندانیممیاگروبینیم،نمیراآبکهاینبرايکنیم؟نمیرهاراذهنیمنچراپسما،عمل

بینهایتشود،نمیتمامزندگیآباینکنند،پیشرفتدیگرانبداریمرواکههستبهترباشیم،داشتهسخاما

همینماشودمیشود،نمیدرستمازندگی،نکنیمحسرافراوانیماتاهست،فراوانیجنساززندگیهست،

.کردنخواهیمکسیبهحسادت،بخلنظري،تنگوجههیچبهمااصالکهبگیریمتصمیماالن

حرفوبزندغربخواهدپشتآنذهنیمنکهاینولوگفتخواهیمتبریکدلتهازماشد،موفقکسیاگرو

دفعههرهیمابزند،ماچشمبههستنظريتنگوتساسخکهراخودشعینکهايبخواهدشیطانهیوبزند

همزندگیآبولحظهایندرهستیمحاضرکههستیمياباشندهماپس.دوراندازیمکَنیم میمیهی زندمیکه

کههستاینمعنیشبکنیماگرکنیم،نمیتساسخنداده؟موالنادهیم،میهمهبهماآباینازوشودمیرد

.زدیمراشیطانعینکپسبینیمنمیراآباگربینیم،نمیراآب

داند او پاداشِ خود در یومِ دینگفت پیغمرب که هر که از یقین
لحظه،همینهست؟کیقیامتگیرد،میپاداشقیامتدرکهبداندیقین،ازکسیهرکهفرمودپیغمبرگویدمی

وباشیدداشتهسخااگرلحظهاینکهباشیدداشتهیقینلحظه،ایندرشمااگرکهفرمودهرسولحضرتگویدمی

عینکبیندازید،راشدگیهویتهمرا،چیزياگرپسگیرید،میراپاداشهملحظهنیهمباشید،بخشنده

وگیریدمیراپاداشششمالحظههمیننه،:گویدمیزندگیعینکرفت،دستتازاینگویدمیشیطان

داند او پاداشِ خود در یومِ دینگفت پیغمرب که هر که از یقین
دگرگون زایدشهر زمان جُودِآیدشکه یکی را دَه عِوَض می

یقینمااگرپسآید،میوجودبهاودردیگريبخششلحظههرعوضدرگیرد،میتادهدبدهیکیکهبگویداگر

االنوکنیممیحسرازندگیفراوانیاینگیریم،میرابرابرشدهبخشیممیکهچههرکهباشیمداشته
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هست،حدیثشهماینبله. دهدمیتوضیحخودش

حدیث

منْ اَیقَنَ بِالْخَلَف جاد بِالْعطیّۀ

.یقین داشته باشد، نیک می بخشدهر آنکس که به عوض، 

هست،قرآنآیههماینودیدیدرااینبله

160، آیه )6(قرآن کریم، سوره انعام

…منْ جاء بِالْحسنَۀِ فَلَه عشْرُ أَمثَالها

…هر کس کار نیکی کند، ده برابر آن پاداش گیرد

قانونوکنیدرعایتراجبرانقانونبگوییمشودنمیرویمانگفتیمنقدریاببخشیددیگر،مرتبماکهاینپس

بهنکنیدرعایتتاوکنیدرعایتشمازندگیفراوانیبهتوجهباوخودتانتشخیصباوخودتانمیلبهراجبران

آنبرابرده،کندنیکیکارکسهرآمده،رسولحضرتزبانازهمآمده،قرآندرهمهمهاینهارسید،نمیجایی

.گیردمیپاداش

پس عِوَض دیدن ضدِ ترسیدن استجُودِ مجله از عِوَض ها دیدن است

ضددیدنعوضپسبخشیدند،نمیوگرنهبینندمیراعوضکههستدلیلاینبهمردمهمهبخششگویدمی

هویتهمیکاگردانیدمیشماحاالست،ازندگیمالعوضدیدن،ستاذهنیمنمالترسیدنست،اترسیدن

بعضیگفت،االنهمینما،ترساندندارد؟مهمیابزارچهشیطان.گذاشتنخواهدترسبیندازید،راشدگی

هراست،ترسشیطانابزاربهتریناست،معمولخیلیترساندندرویشیازند،نترسامیدرویشیازموقعها

ایمانشاست،بینهایتوفراوانیجنسازخداکه داندنمیکسیهراست،شیطانسلطهزیرترسدمیکهکسی

است،محدودیتجنسازهماواست،محدودیتوستاخساستجنسازخداکندمیفکرپسدارد،اشکال

.کندایجادهیچیتواندنمیهمینبراي

خواهدمنعکسبیروندرهمینباشد،کمیابیباشد،نظريتنگباشد،محدودیتباشد،خساستمامرکزدراگر

خواهدمنعکسهمانبیروندرنباشد،ترس،باشدبخششباشد،فراوانیباشد،خدابینهایتمامرکزدراگر.شد

کنند؟نمیانسانهاازبعضیخودشاناینها،ارثباگویمنمیکنندمیپیشرفتنقدریاانسانهابعضیچرا.شد
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باامکاناتبدونبعضیهادارند؟همراامکاناتشکنند،نمیهابعضیکنند،میپیشرفتنقدریاکشورهاازبعضی

هراست،زندگیفراوانیازمرکزشانکهاینبرايهست؟اینطوريچراکنند،میپیشرفتخدافراوانیهمان

باشد،فراوانیجنسازمرکزتانبایدشماپس.عملدرشودمیمنعکسمانبیرونباشدمامرکزدرکهچیزي

شوید،نمیهمخودتانشود؟میچینداریمباشند،خوشحالهمهداریممیرواباشد،رواداشتنباشد،خساست

همشماخودبرايگرفتاريواینجاگذاشتیدراگرفتاريشما،داریددوستراگرفتاريوراغصهداریدندارید

.استشیطانیخیاالتخیاالت،اینو.کشدمیوبالدرراشماخیاالتآنیاشد،خواهدمنعکس

یاترسیدنشیطانابزارهايازیکیباشی،آگاهبایدلحظههرکند،نمیولشماسراغآیدمیشیطانگفت

اینازوآیدمیخودشاست،فراوانیعدمازاینومستمنديوچیزيبیودرویشیازترساندناست،ترساندن

.بینهایتهست؟چقدرمااندازهنیستیم،محدودگوییممیداریمماآید،میمامحدودیت

دهانبگشایدذرهآنناگهانهنانذرهیکیدرآفتابی

ایندرآیا.تابیممیهمشویم،میبینهایتبیرون،بیاییماینجاازگرفتیمجاذهنیکدرهستیمآفتابییکما

زیرباشدیادمانبایدکنیممیمحدودیتبهمیلوترسیممیماموقعهر.ندارد،نهدارد؟خساستآفتابتابش

. هستیمشیطانیاذهنیمنسلطه

راشاد دارد دید دُرّ، خَوّاضبُخل، نادیدن بُوَد اَعْواض را

آید،میعوضهمیشهآید،نمیعوضکندمیفکرکندمیبخلکهکسیاست،عوضندیدنبخلبنابراینپس

ردبه فکردارد،مینگهشادرااواست،ردبهحواسشغواصگویدمیکهاینو،آیدمیعوضکنیممیکاريهر

.غواصهمانیعنیخواض،دریازیرازآنجا،کندمیپیداراردآبزیررودمیکهوقتیآب،تهرودمیکهستا

زآنکه کس چیزی نبازد بی بدیلپس به عالَم هیچ کس نَبوَد بَخیل

راچیزيبیاورد،بدستراچیزيکهاینبدونکسهیچکهاینبرايباشد،بخیلنبایدکسهیچعالمدرپس

و.بله،گرددمیبرگردد،میبرعوضشباشیدمطمئنرود،میدهیدمیراچیزيیکشمااگردهد،نمیازدست

یابگیریمپسچیزهاازراهویتمانخواهیممیماوقتیطور،همینچیزهاتنخاندابهدهیممیتعمیممارااین

بایددیدیدرادردبیندازید،بایدشماولیکند،میترسایجادذهنیمن،بیاوریمدرمرکزاینازراچیزيیک

.نترسیدبیندازید،دیدیدراشدگیهویتهمبیندازید،
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دید دارد کار، جز بینا نَرَستنه ز دستچشم آمد از پس سَخا

همدیدما،دیدببینیمبایدپس.دستازنهآیدمیچشمازسخاوتمندي،وکرموجودیعنیسخاگویدمیپس 

ازیکیداریم،سخاستااودیداگرما،مرکزدردوبارهخدایازندگیفضاگشاییدیدیا،ماستمرکزشدگیهویت

دیدکهکسیفقطو؟درستهدست،نهدارددیدراکارگویدمیوستاشدگیهویتهمانداختنسخاهايجنبه

هست؟کیبینا. برهدتواندنمینباشد،بیناکسیهرو،کندمیدرستیکاراین،داردرازندگیدیدودارددرست

این،بلهبرهد،تواندمیاوفقطبیند،میزندگیچشمبادر این لحظه گشاییفضاطریقازکههستکسیبینا

:بود

1270مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بیت 

کهنه بیرون کن، گرت میلِ نوی استپندِ من بشنو که تن، بندِ قوی است

مناینوقویستبسیار بندانسانذهنیمنیعنیانسانتناینکهبشنورامنپندگویدمیاست،مشخص

همینکهنهکن،بیرونراکهنهبشود،بینهایتمرکزتخواهیمیاگرداري،شدننومیلاگر،کنبیرونراذهنی

.شدگیهاستهویتهم

بُخلِ تن بگذار، پیش آور سَخالب ببند و کفِّ پُرزر برگُشا

حتماًکهطرفیکبهماديزرحاالزر،ازپردست.بگشارازرازپردستوکنساکتراذهننزن،حرفگویدمی

تنکهبخلی.استخردکفشود،میباززندگیطریقاززرپرکفاماخودتان،پیشرفتبرايبگشاییدراآنباید

بینی،نمیفراواناگردیدي،اگر.بگذارکناررااینمرکز،درمحدودیتدیدومحدودیتطریقازکندمیایجاد

نمیپیشرفتماديلحاظبهکهکسانیحتی.توستکارمانعاین،آنبهکنتوجهرااینداري،محدودیتدید

. بینندنمیفراواندارند،ذهنیمنبخلدارند،تنبخلاینهاکنند،

سخاگویدمی.شودمیزیادتربرابردهکننگاهشود،میکمگوییممیکنیم؟نمیرعایتراجبرانقانونماچرا

کهآنجاییتادهیم،نمیرامردمحقبدهید،رامردمحقکنید،رعایتگوییممیراجبرانقانونبیاور،پیشرا

نفعبهخیلیکهبزنندمابهتوانندمیحرفهاییخیلیهاموقعهاخیلیدهند،نمیمابههممردمدهیم،نمیبتوانیم

می توانند ما را کنند،کمکتوانندمیگویند،نمیمابهراآنهادهیمنمیتمامرامردمحقچونبشود،تمامما

کهاینبرايکنند،نمی،کنندمعرفیمشتريبدهد،کارمابهکنندمعرفییکیبهراماننداتومی،کنندتوصیه
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حالیدر،بشودبهترآنهازندگیکهداریمنمیرواکهاینبرايداشتیم،تنبخلکهاینبراي،ماازهستندناراضی

.بله.کنیمبهترراآنهازندگیتوانیممیماکه

هر که در شهوت فرو شد، برخناستترکِ شهوت ها و لذت ها، سَخاست

شهوتحاالباشد،مامرکزدرچیزيیکیعنیچی؟یعنیشهوتشدگیها،هویتهمتركگویدمیببینید

است،ذهنیالگوهايپخششهوتاست،همزدنحرفشهوتاست،همپولشهوتاینهاست،ازیکیجنسی

همترك:گویدمیما،بهکندمیمعرفیجوريچهرابخششرا،سخاموالناببینیدسخاست،اینهاترك:گویدمی

ازوباشدداشتهراآنهادیدباشد،داشتهمرکزدرشدگیهویتهمهرکسیوسخاستخودششدگیها،هویت

.شدنخواهدبلندآدماینبیروندرچیزهاهمانسويبهبرودجذبقانونطریق

وای او کز کف چنین شاخی بِهِشتاین سَخا، شاخی است از سروِ هبشت

راشاخهاینکسیهربهشتی،سروازستاشاخییک،شهوتهاولذتهاتركیعنیسخااینکرد،رهایعنیبهشت

کهکسیدوبارهگفتمکند؟میرهاراسخاکسیچه.بکندرهاراسخاکسیهریعنیحالش،بهوايکند،رها

شاخهچنیناشکفازکهاینبرايآدم،آنحالبهواي،باشدداشتهمحدودیتباشد،داشتهکمیابیسفتمرکز

:گویدمیاست،حدیثهماینوکردهرهارابهشتیسرو

حدیث

هر کس شاخه اي از آن . شاخساران آن در دنیا فروهشته استبخشندگی، درختی از درختان بهشت است که

و تنگ چشمی، درختی از درختان دوزخ است که شاخساران آن در دنیا . گیرد، آن شاخه او را به بهشت راه برَد

.هر کس شاخه اي از آن گیرد، آن شاخه، او را به دوزخ راه برَد. فروهشته

جهنمبهجهنم،بهافتیممیبگیریممااگرکههستدرختییکاستخس،چشمیتنگنظري،تنگبنابراینپس

بهکجا؟بهکشدمیراماسخاستاسمشکهحالایندربگیریمرابهشتیدرختشاخهاگروذهنیمنسوزان

همخدافراوانیوبینهایتاینشویم،میزندهاوبهماوکندمیبازرالحظهاینیعنی.هظلحاینالیتناهیفضاي

.هست
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برکَشَد این شاخ، جان را بر سَماست این ترکِ هواعُرْوَةُ الْوُثقى

بهراماجانشاخاینکهطوريبهاست،محکمدستگیرهآنها،کردنرهاوشدگیهاهویتهمتركاینیعنی

ازسخا،اینکشدمیذهنازراماجانیعنی،کشدمیآسمانبهراماجانگوید،میراهمینکشد،میآسمان

.کندمیآسماناندازهبهوبیرونذهنازکشدمیشدگیهاهویتهموچیزهابادرگیري

مر تو را باالکشان تا اصلِ خویشکیشتا بَرَد شاخِ سَخا ای خوب

همکردنرهابخشش،بخششبخششسخا،اینتارامحکمدستگیرهبگیرراالوثقیعروهاینبنابراینپس

هستیم،کیشخوبماهمهکیش،خوبايشويمیکشیدهيدار،جلوبهرفتنولحظهبهلحظهشدگی،هویت

ماخوداصلخویش،اصلتاکجا؟تاشویم،میکشیدهباالاندازیممیراهرچیزيوخداستمااصلکهاینبراي

.شدخواهدبینهایتلحظهایندرکههستهوشیاري

قسمت سوم پایان

 &&&
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ازوکنیماقامتجهانایندرکهکردیمذهنیمندرماکهانتخابیاینآیاکهاینبهراجعکنیممیصحبتداریم

بودیمخواندهقبالکهغزلیامروزنه؟یابودهزندگیانتخابیاهستدرستیانتخاباینباشیم،جهاناینجنس

و،ذهنیمنراهجايبهبگیریمپیشدررازندگیراهیا،بگیریمپیشدررازندگیشیوهماکندمیپیشنهادکه

جهان،اینبهآیندمیکهانسانیباشندگانیعنیجهان،اینبهآیندمیکهکسانیکههستیممطلعکامالهماین

میپیداجسمیهوشیاريکنند،میپیداجسمییاذهنیمرکزوشوندمیهویتهمجهانیاینچیزهايباحتما

.موضوعازباشدمستثناکهنیستنفریکهیچوکنند

میعینکشانشدگیهاهویتهمدارند،شدگیهویتهممرکزکنندمیپیداجسمیهوشیاريوقتیگفتیمو

اولیهجنسازدوبارهبرگردندانسانهاگذاردنمیکهستاشیطانابزارهمین دیداینوشودمیدیدشانوشود

یازندگیدیدبایدبرگردندبتوانندکهاینبرايو،بودندهوشیاريوبودنجنسازاولازکه،بشوندشانخود

آگاهکند،میاعمالرااششیوهموقعهرزندگیشیوهازبایدکاراینبراي.بگیرندپیشدررازندگیشیوه

است،الزمبیداريکارهااینبرايبشود،دیدشانزندگیعینکوکندکارزندگیراهبدهند،اجازهوبشوند

حواسمانبگذاریم،خودمانافکننورزیرراخودمانکهایناست،الزملحظهایندربودناست،الزمهوشیاري

برداشتهماچشمروياززندگیعینککهبطوريباشیم،لحظهبههظلحگشاییفضابهمتعهدوباشدخودمانبه

:کهگویدمیموالنااینجاحاالنشود،

2450مولوي، مثنوي، دفتر چهارم، بیت 

خود خبندچندگاهی بر سِبالِتو هَال دربندها را سخت بند

وکنستیزهبگیر،پیشدرراذهنیمنراهو،ببندرازندگیراهما،ازکدامهریعنیباش،آگاهتوگویدمی

ازخواهیمیکیتا؟کنیمسخرهراخودتخواهیمیکیتاجلو،بروولحظهایناتفاقمقابلدرکنمقاومت

بایدچقدر.استخودتکردنمسخرهشبیهکاراین؟کنیایجاددردوببینیدردهاوشدگیهاهویتهمطریق

زندگیراهاست،ذهنیمنراهراهتکهبفهمیتابکشیدردبایدچقدربکشی؟دردنبایدکهبفهمیتابکشیدرد

هست؟خودتبهحواستي؟اشناختهراخودتفکريوخودترفتاريهايشیوهآیا؟نیست

و؟کنیعوضهمرادیگرانخواهیمیداري،مرکزتدرشدگیهویتهموداريدردهمهاینکهاینوجودبایا

وکنندبازرازندگیراهکنیمکمکرادیگرانکهاینعوضماببندند؟رازندگیراههمآنهاکنیکمکخواهیمی
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رااینداردبدانیم؟رااینهاوبکشیمدردبایدکیتا.داریممیواواکنشومقاومتوستیزهبهراآنهابشناسند،

.بکنراکاراینخواهیمیگوید،می

الْقَدَر یُعْمِی الْحَذَرتا بدانی کهسِبلتت را برکَنَد یک یک قَدَر

.اما مقدرات الهی، سبیل تو را یکی یکی خواهد کند تا بدانی که تقدیر، چشم تدبیر را کور خواهد کرد

قضاقانونگفتیماخیر،جلساتدرباشدیادتان.قدروقصاکند؟میکیکند،میراسبیلهایتیکبهیکیعنی

افتادنوبیفتدشمابراياتفاقیچهولحظهایندرخداانتخابیعنیاست،قدروقضامعنیبهقدراینجادرکه

دردهايیعنی.کندمیراسبیلهاتیکییکیکند،آگاهراتوتا،بودخواهددردناكاتفاقواقعدرکهآن،

کنیمیفکرکهمردانگیازراتوبوده،مردانگیعالمتقدیمدرچونسبیلوآوردمیپیشتوبرايبیشماري

اینکهدهدمینشانتوبهاست،مقاومتبودنقوياست،مقاومتبودنانسانوستامقاومتهمینمردانگی

.راتدبیریا،راحذرکندمیکورقدر،کهفهمیدخواهیهمینطورو.نیستطوري

میپیشجهانایندرراکارمانهمورسیممییکتاییبههمکنیممیفکروکنیممیفکرذهنیمنباماچون

موضوعاینبهشماآیا.کندمیکورراتدبیرقدرکهفهمیدخواهیروزيیکنیست،اینطورينه:گویدمیبریم،

نشانراذهنیمنعالیموکنیدمقاومتاگروباشیدمتفکرهمچقدرهرشماکهشودمیباورتانوهستیدمعتقد

معتقدکرد،خواهدکورراشمازرنگیوراشماخالقظاهربهفکرهاي،راشماتدبیرهاياینقدرباالخرهبدهید،

اوشیوهوکنیدبازرافضالحظههرخواهیدمیشماکههستاینسرصحبتیعنی.بشوید،نیستیدهستید؟

کنید؟اعمالراخودتانشیوهکنید،مقاومت،کنیدستیزهخواهیدمییابشودجاري

مردیکپشتپرسبیلهايبیایندتاکشید،خواهیددردخیلیکنید،اعمالراخودتانفکروخودتانشیوهاگر

؟بشویمناامیدمابایدچقدریعنی.بیایددردشبایدخیلینند،بکَراکندمیزوروکندمیمردانگیادعايکه

سرآخروکنیمعوضراهاآدمماوندهدمابهاوبخواهیم،زندگییکیازبایدچقدر؟نرسیمنتیجهبهبایدچقدر

ودهدمیزندگیمنبهبرسم،اینبهآیندهدرکهکنیمفکربایدچقدر.بلهبکشیم؟درددفعههروبشویمناامید

داردماست؟دروندرشاچشمهآرامش،وشاديوزندگیکهنیستیممتوجهچرابیاید،دردمانوندهدبرسیم

. گویدمیرااین
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که مهی لرزید از دَمشان، بِالدسِبلتِ تو تیزتر یا آنِ عاد؟
تر یا تیزتر است یا سبیلهاي عاد؟ عاد قومی بودند که بسیار قوي سبیل تو کلفت:گویدمیشهرها،یعنیبالد

و حاال کاري . اینجاایمنش را خواندهداستا. کوبید زمینداشت میکه طبق داستان باد آنها را برمی،هیکل بودند

خواهد بگوید شما به یاد بیاورید کسانی را که در این جهان می. زندثمود را هم مثال می. نداریم عاد کی بودند

مثالً شاه بودند یا رئیس یک ممکلت بودند . شان خیلی تیزتر از ما بودهستیزه داشتند و من داشتند و اینها سبیل

. نشدنددیگرقدرت داشتند، اینها را طوفان حوادث برداشت چنان کوبید زمین که بلند،بودندیا بسیار قوي 

اینها . کردندشیوه زندگی را اعمال نمی. کردنددانم حرکت میشان و اینکه من میذهنیاینها همین با عقل من

پشیمان ادامه نده این راه راگوید که توبهر حال می. آوردندزیر سلطه شیطان بودند و به روي خودشان نمی

فریبم حتی اگر مقداري ایمان به دست آورده باشی و چنان از گذارم و میو شیطان هم گفته من نمی. خواهی شد

. امروزاینها را خواندیم. را که جیغ و دادت دربیایدقاپم اینتو می

ان در وجودکه نیامد مثلِ ایشروتری یا آن ثَمود؟تو ستیزه
کنی با اتفاق این می کنی، ستیزهمی تر و بهتر و قویتر مقاومتگوید تو قشنگمی .زنددوباره مثال دیگري می

جور ه فکر کنید در صد سال گذشته چ. کنارحاال شما عاد و ثمود را بگذارید. هایا آن ثموديبا وضعیتهالحظه

بگویید که نه من سبیلم از آنها تیزتر است . ها را به خاطر بیاوریداین. قدرتمندانی بودند و آخر عاقبتشان چی شد

. ببینم آنها چی شدند و یاد بگیرم. نه مقاومتم بیشتر است. و نه قدرتم بیشتر است

بشنوی و ناشنوده آوریصد ازینها گر بگویم، تو کَری
کند، و اینها باید می کورمن ذهنی می آید یعنی مثال بزنم و ثابت کنم که قدر، حذر یا تدبیر انسانها را که از 

حاال اگر این . نشیند این سخنهادر تو نمی،مثل اینکه نشنیدي، شنويو می .شوند، تو نخواهی شنیدبتسلیم 

کار نکنیم و در این کار تعهد نداشته باشیم و قانون صحبتها را امروز از موالنا شنیدیم، بطور فعال روي خودمان

. جبران را به جا نیاوریم یعنی به اندازه کافی زحمت نکشیم و غفلت کنیم، این تقصیر کی هست؟ تقصیر خودمان

گوید؟ می شنوید موالنا چهمی شما

سخن من دارُوَت آمیختمبیتوبه کردم از سخن کانگیختم
می گذارد، پیغامش را به گوش مامی ورد و یا با اشخاصی که سر راه مامی آزندگی با حوادثی که بوجودم مسلّ

به منزل شما، این هم از آن می آورد این کار زندگی که این برنامه درست شده و پیغام موالنا را. رساند
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یده بگیرید، در اینصورت زندگی و اگر نشنوید و نشن.هایی است که زندگی درست کرده شما بشنویدوضعیت

درست،کندمی یا ما را درد درست. یعنی دو تا راه بیشتر نیست. نقشه دیگرش درد است واقعاً. نقشه دیگري دارد

من ذهنیدر اثر استرس و فشار و غم و غصه و دردهاي . کهکنددرد که درست نمی،کندمی کند یعنی بیدارمی 

مثالً یک ایراد اساسی در بدن ما بوجود نیامده ،خدا کند که دیر نشده باشد. دیمگرمی یک روزي ما دنبال چاره

. ي ما اینقدر پایین نیامده باشد که ما نتوانیم برگردیمهوشیارو ،یک اشکالی در ذهن ما وارد نشده باشد. باشد

. اصالً این چیزها را نتوانیم بفهمیم

کنم می من فکر. باز کنیم و در معرض ارتعاش زندگی قرار بگیریمیک راه دیگرش هم اینست که ما خودمان را و 

گوید بعد می دیگر. سخن من داروت آمیختمبی. کنیدمی که شما این راه را انتخاب کردید که به این برنامه گوش

.دهم یا باید بوسیله ارتعاش ترا بیدار کنممی یا به تو درد. زنماز این من حرف نمی

یا بسوزد ریش و ریشت تا ابدخامت تا پزدکه هنم بر ریشِ

گذارم و می یک دارویی پختم که بر روي ریش خام تو:گویدمی پس. هم ریش و هم ریشه. ات هستدومی ریشه

. سوزدمی ات که باید در زندگی باشدریشه. اتسوزد و هم ریشهمی هم ریشت. این معلوم است که درد است

خواهیم به اصطالح وصل بشویم به زندگی نمیمی شود که هر چیمی مان کميهوشیارا اینقدر گفتم یعنی م

. یدآمی ي پایینهوشیارو خیلی ،می آیدبین ما و زندگی عایق بزرگی از جهل و ستیزه و مقاومت بوجود. شود

شود که این چهار می معلومخوب ،زندگی وارد چهار بعدمان نشودزنده کنندهالبته وقتی خرد زندگی و نیروي

. سوزدمی ؟شودمی آب نرسد چی. سوزدمی بعدمان هم

فکر ما از خالقیت. شویممی پژمردهخوب شود؟می اگر به ذرات وجود ما آب زندگی نرسد در اثر مقاومت ما چی

ر از این هیجانات منفی اگ. بجاي اینکه احساسات لطیف زندگی داشته باشیم، ما خشم داریم، ترس داریم. فتدامی 

دیگر ،شویممی در دردها و فکرها اینقدر گم. کنیممی شود؟ ما دردها را ایجادمی چیخوب ،شودبدر ما زیاد 

. پیدا کردن ما خیلی سخت است

دهد هر چیز را درخوردِ اومیتا بدانی که خَبیرست ای عدو

و هر چیز را جوابی در خورد او یا شایسته او؟داندمی زندگی خبیر است، داناست،دانیم که این لحظهمی آیا ما

را توضیح بدهد که اگر ما تسلیم بشویم، زندگی از ما خواهد اینمی االنخوب .می دهددهد یا مناسب با آنمی 
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کنم من فکر نمی. شودمی شود و اگر مقاومت کنیم و از ما عبور نکند، یکجور دیگرمی عبور کند یکجور

هویت شدن با مقاومت را و قضاوت را و ایجاد کردن دردهاي جدید را و هماین خواهید می هیچکدام از شما

گوییم زندگی و می دانید این کسی را کهمی براي اینکه. نخواهید داد،چیزهاي آفل جدید را شما ادامه بدهید

. ع داردست و داناست و هر لحظه از ما اطالاخدا، این خبیر

که ندیدی الیقش در پی اثر؟کی کژی کردیّ و کی کردی تو شَرّ

می .بادام کاشتیممن ذهنیبا . کار کردیممن ذهنییعنی با . یا عمدا یا سهواً و ما بدي کردیم. کی ما ناراست بودیم

هیچ خرد زندگی نریخت به آن فکر ،بخاطر زندگی نبود. مقایسه کنیم،پز بدهیم،خواستیم خودمان را نشان دهیم

یک قلم و کاغذ شما کنم می من از شما خواهش. و دیدیم چی بوجود آمد،بودن پشت فکر و عمل نبود،و عمل ما

با ،بردارید و بگویید که اینکارهاي من که در گذشته کردم چرا به نتیجه نرسیده؟ خواهید دید که با من کاشتید

هیچ حضوري ،خرد زندگی وارد فکر و عملتان نشده. دانستیدمی موقع، آن تیدبا درد کاش،من فکر کردید

. نداشتید

نیکیی، کز پی نیامد مثلِ آن؟کی فرستادی دمی بر آمسان

بطوریکه شادي زندگی و ،بطوریکه با نیروي زندگی چیزي را خواستیم،کی ما در این لحظه تسلیم کامل شدیم

و ما دیدیم که یک بادامی کاشتیم که زودي ،و یک نیکی به دنبال آن نیامد،مابرکات زندگی ریخت به فکر و عمل

کنیم، یکجوري خواهد شد می پس اگر ما با تسلیم فکر و عمل؟ بلی،گوید این اتفاق بیفتدمی شده یکبار. ثمر داد

.نیم یکجور دیگر خواهد شد و این ردخور نداردکمی و اگر با ستیزه فکر و عمل

همیشه با ستیزه و مقاومت و با است،دانستیم تسلیم چیهیچ موقع نمیمن ذهنیما وقتی شروع کردیم به ،حاال

،صبرش سخت است. خواهیم برگردیم سخت استمی .معتاد شدیم،حاال به این کار عادت کردیم. درد کاشتیم

خواهیم می چرا سخت است؟ براي اینکه وقتی. فضاگشایی سخت است. سخت استایستادن در این لحظه 

کند ما می بینیم که این کار کوچکمی ،بینیممی با دید او،ایمفضاگشا باشیم در این لحظه، عینک شیطان را زده

.ستدردناك امن ذهنییا شیطان کوچک شدن من ذهنیاز پشت عینک ،خواهد کوچک شودنمیمن ذهنی،را

شیوه زندگی این. و این شیوه زندگی نیست.انتقام نگیرم،او اینکار را کرده و من عوضش نکنم،من از او کمترماي

خواهد بکند، بدي کند، خوبی کند به من، من در این لحظه تسلیم هستم و شیوه او می ست که هر کسی هر کاريا
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بدخیانت می کنند، کنند، می زنند، مرا کوچکمی حرفپشت سر من . دهممن واکنش نشان نمی. برممی را بکار

کنم و ببینم از آسمان از زندگی چیمی کنند، من اطراف وضعیت فضا بازمی زنند، هر کاريمی گویند، ضررمی 

. در نتیجه عمل من و فکر من نتیجه خواهد داد،دهمواکنش نشان نمی. یدآمی 

اي چه انتقادي چه عیبی خواهند ببینند چه صدمهمی ،خودشان نیستهاي ذهنی اصالً حواسشان به خیلی از من

بابا این وضعیت . کنده شده اصالً. سبیل اینها کنده خواهد شد،زنندمی به آن، زنندمی زنند، به آنمی به این

این ،براي این بنویسمرااین. مویپشت سر این بگراکند حاال اینمی یک کسی نشسته فقط فکر،بدبختی است

ها مریض خیلی. سبیلش کنده شده و متوجه نیست،بدبختی از این باالتر. آبروي آنرا ببرم. براي این بفرستمرا 

شوي؟بنم که تو متوجه هایت را من بکَتا کی سبیل. شونداند و هنوز تسلیم نمیشده

بینی هر دم پاسخِ کردار توگر مراقب باشی و بیدار تو

اگر هر لحظه فضا را باز کنی و مراقب باشی، یعنی تماشاگر حضورت باشی، فکرت باشی و عملت باشی، خواهی دید 

ولی باید بیدار از درد و بیدار از خواب فکر . گردداز بیرون چی برمی،شودمی که آن عملی که از این حضور ناشی

باالخره از دست . گرددکنم از بیرون چی برمیمی عمل راکه من این به اینو بعنوان حضور ناظر نگاه کنی . باشی

چقدر سود ،رابطه من چی شد،که چی برگشت،آنرا هم ببیند،کندمی رود و یکبار از روي خشم عملآدم درمی

هر دم پاسخ کردار را از جهان و از . اش این شدو ده بار فضا را گشودم و با خرد زندگی عمل کردم و نتیجه. بردم

. دشما تماشاگری،گی خواهی گرفتزند

حاجتت ناید قیامت آمدنچون مراقب باشی و گیری رَسَن

اگر لحظه به لحظه فضا را باز کردي و این فضا ،درواقع مراقب زندگی خودت هم هستی،وقتی مراقب ذهنت بودي

از سلطه اتفاق بیرون آمدي و اتفاق قدرتی روي کردنباز هر موقع در اثر فضا . که تو هستی، مراقب وضعیت شد

کنی و صبر کردي و می و عملمی کنی کنی و فکرمی تو تماشاگر هستی و تو با شیوه زندگی، زندگی،تو ندارد

. زنیممی شود فوراً عینک او رامی چون بعضی مواقع حواس ما پرت. را به چشم تو بزندعینکش نگذاشتی شیطان 

ما االن داریم کارکه،همه مرکز ما که متالشی نشده. هاست که در مرکز ما هستهویت شدگیعینک او عینک هم

برخی از ما هم خیلی . کندهیچ فرق نمی،برخی از ما تازه شروع کردیم،وسط راه هستیم،کنیم روي خودمانمی 

تواند می شدگی در مرکز ماستهویت جلو رفتیم ولی هر جا باشیم این شیطان عینکش را باالخره که بقایاي هم
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ولی اگر ما هر لحظه فضاگشا بودیم و این رسن نوري را گرفتیم و این رسن یک اسمش هم صبر . به چشم ما بزند

درد ،خواهم کوچک شوممی ،شويمی گوید کوچکمی به ما،را کشیدیممن ذهنیصبر کردیم و دردهاي ،است

چرا؟ ،نخواستن درد دارد،راخواهم ایننمی،انه کوچک شومهوشیاردرد بکشم خوب ،بکشم

را داشته باشم و براي اینکه تا حاال شیطان به من گفته که در آن چیز زندگی است و من هم طمع داشتم که آن

را داشته باشد و من با خواهد اینمی بینم که یکی دیگرمی تازه،گویم که نداشته باشم و این درد داردمی االن

،شويمی طناب را بگیري در اینصورت تو داري زنده،و اگر این رسن را بگیري.کردم و این درد داردی مآن رقابت

بله آیا ،این هم دیدیم که صالح ما نیست صبر کنیمخوب .و قیامت تو در این لحظه است،شوي به زندگیمی زنده

توانند کمک می گردیم، اشخاصی به مامی ي از جهان برهوشیاریعنی بعنوان ،رویممی در این مسیري که داریم

:گویدمی ،انسانهایی مثل موالناء،بله اولیا؟کنند

2163مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بیت 

تا نشیند در حضورِ اولیاهر که خواهد مهنشینیِّ خدا

باید اینقدر در حضور اولیا بنشیند تا ،هر کسی بخواهد همنشین خدا بشود، یعنی با خدا یکی بشود در این لحظه

شما باید اینقدر تعهد به موالنا داشته باشید و هر روز روي خودتان کار کنید و تکرار کنید ابیات .این اتفاق بیفتد

کنند، ابیات جدید می اینقدر که تکرار ابیات آشنا و قدیمی به شما کمک،را و بارها عرض کردم تکرار کلید است

،نشینیدمی موالنا پس در حضور ،کنندکمک نمی

تو هالکی ز آنکه جزوِ بی کُلیاز حضورِ اولیا گر بِسکُلی

خواهم به موالنا گوش بدهم، گنج حضور نمیمن دیگر نمی،م استاببري، اگر بگویی دیگر بسءاگر از حضور اولیا

براي اینکه یک جزو ،هالك خواهی شد،انداي هستی که از یک درختی بریدهدر اینصورت تو شبیه شاخه،خواهم

ما در خدمت ایشان هستیم و ما ،بینید که چقدر ما خوشبخت بودیم که موالنا حضوري داردمی .جدا از کل هستی

.کندمی را کمک

کسش یابد، سرش را او خَورَدبی هر که را دیو از کریمان وا بَرَد

رد، کریمان اشخاصی هستند که گفت یک دامنی از طال دارند و دنبال هر که را شیطان از کریمان جدا کند و بب

دانیم می اگر بگوییم نه،فقیر باشیم تا از آنها بگیریم،ما باید گدا باشیم و از آنها گدایی کنیم،گردندمی مستمند
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می پس بنابراین هر که را شیطان بتواند در این مورد از موالنا ببرد، در اینصورت تنها گیرش،توانیم بگیریمنمی

می یش را بخورد دیگر عقل چیزها را پیداهوشیارسر .خوردمی یش راهوشیارسر ،خوردمی و سرش راآورد 

ش را حول و حوش همان ازندگیزند و می ها راشدگیهویتدائماً عینک هم،کندمی ي جسمی پیداهوشیار،کند

می بنابراین دردها سرچشمه فکرها و اعمالش،و اینکار بسیار دردناك است،دهدمی ها سازمانهویت شدگیهم

.را بگویدخواهد اینمی ،شودمی بدبخت،شوند

مکرِ شیطان باشد، این نیکو بداناز مجع رفنت یک زمانیک بَدَست

اگر فکرهایی به مغز تو ،ريیک وجب از جمع حاضران، از جمع موالنا دوستان، از جمع موالنا بب،بدست یعنی وجب

،که این همه مدت روي خودت کار کردي،آمد، یا اشخاصی اطرافت را گرفتند و گفتند دور بشو از این آموزشها

؟امروز چی خواندیم.و بدان که این پیش خواهد آمد،خوب بداناین را ولی،بدان که این مکر شیطان است

گذارم تو بسادگی از جهان بروي من نمی،من به تو حمله خواهم کرد،ایم به سراغتمی شیطان گفته من باالخره

اگر نتوانستم از ،فرستم سراغتمی گفت یکی را،و همیشه باید آگاه باشی،شودنخیر نمی،به فضاي یکتایی

من شد ما انسانها تا نه سالگی ده سالگی اگر موفق نمی،موفق شده،دیگرو موفق هم شده،یمآی مطریق خیال

می ي حضور در این جهان زندگی هوشیارشد و از آن به بعد ما با می ي متولدهوشیارداشتیم و از آنجا ذهنی

.کردمی خرد زندگی از ما عبور،شدمی فکرهاي ما خالق،کردیم

یا ،کردیممثالً همسر انتخاب نمی،کردیمنیست که ما آن موقع به اصطالح کارهاي این جهانی را نمیمعنیش این 

اصالً ،کردیممی نه با شیوه او زندگی،شدیممی محروم،آوردیمپول درنمی،خانه خوب نداشتیم،اتومبیل نداشتیم

اصالً ،شویمیم که هیچ و تا آخر عمر هم نمیشونه سالگی ده سالگی که ما از ذهن متولد نمی.براي همین آمدیم

کنیم که این هم هویت شدن و درد کشیدن و انباشتن و بعدش می فکر،شویم از ذهنبیادمان رفته که باید متولد 

رسیدیم دوباره به غزلمان که خوب ،این نبوده،یکجایی افتادن و مردن همین سرنوشت ما بوده،هم از پا درآمدن

.قبالً خوانده بودماین دو بیت را

از شیوه توبشد کارم چو زَرچو بگشادم نظر از شیوه تو

شود و مخصوصاً می و وقتی شیوه او در اثر تسلیم کامل ما وارد وجود ما،م که شیوه او چی هستیاالن متوجه شد

،داردمی و حاضر نگه،داردمی نگهرا سرحالکند و همیشه مامی ریزد، فکر و عمل ما را تعیینمی فکر و عمل ما
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ایم تا زمانی که به دانیم که حاال تا به آنجا نرسیدهمی و ما،شودمی در اینصورت کار ما در این جهان سکه

نه من،نه مردم جهان،نه علل بیرونی،ستاوه کال هستیم، خورشید آنمیو،ایمبینهایت و ابدیت او زنده نشده

تابش ،وه خام هستیم و چسبیدیم به جهانمیمثلمن ذهنیما در ،وه ما را بپزندمیتوانندمی ههاي ذهنی ک

مثل ،انه ما بشناسیم که این جهان مفلس است و رها کنیمهوشیارتواند ما را بپزد و می ست کهاخورشید زندگی

و اگر شیوه آنرا در پیش بگیریم لحظه به ،کندمی درخت را رها،فتدامی رسد، خودشمی اینکه یک سیبی وقتی

.رسیدیممی کردیم نه سالگی یا ده سالگی باید به حضورمی اگر درست عمل،شویممی ترلحظه ما پخته

شب و روز ای قمر، از شیوه تونوازم چنگِ عِشرتمیچو زُهره

هر لحظه این چنگ عشرت را، چنگ زندگی را، چنگ زهره که خداي شادي است، من مثل زهره شب و روز یعنی

گوید می ؟راه خدا چی هست؟چی هستآن پس ببینید شیوه.کندمی و شیوه تو اینکار را،نوازممی شادي را

و این ساز شادي است، ساز آرامش است، ساز خردورزي .زنممی من چهار بعد ترا لحظه به لحظه مثل یک ساز

کنی و آدمهاي می این ارتعاش را تو در جهان پخش،شناسایی تو در دیگران استساز،است، ساز عشق است

زند ساز شما را، می اگر جهان؟خواهید بگذارید شما را بنوازدمی شما.شوند به همین ارتعاشمی دیگر هم زنده

نه ،در اینصورت موفق نخواهید شد،دهد به چهار بعد شمامی چهار بعد شما را، اگر این مرکز مادي انرژیش را

.شویدمی رسد و نه هم مثل چنگ نواختهمی سیب کالتان

ساز رامرکز هم هویت شدگی دائماً ساز غم و غصه و دردهاي مختلفمن ذهنی،زنیممی البته ما چنگ غم

،درد ایجاد کندخواهد می همیشه،زندمی حس نقص،زندمی و عدم تواضع،زندمی تنگ نظري،زندمی حسادت

،زنیمچنگ عشرت نمی،براي خودمان و براي دیگران،کندمی زنیم درد ایجادمی گوییم ما هر سازيمی رآخ

م ماست که خدا به این شادي و زندگی حق مسلّ،شادي و زندگی،زندگی کردن،عشرت به معنی زندگی هم هست

می دارید و صالحمی اولیش خود شما هستید که روا،گیرندمی از شمااین را هاشما باید ببینید که کی.ما داده

.شودباز شما گرفته این دانید که 

شود چون جانور از شیوه توبه هر دم صد هزار اجزای مرده

شود و من تسلیم کامل هستم، هم به می شیوه او وقتی در من جاري،هم در بیرون صادق است و هم در توي ما

کنم و همین را در دیگران هم می براي اینکه به زندگی ارتعاش،شوندبکنم که زنده می سانهاي دیگر کمکان
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شیوه او ،خواستم شناخته شوممی گفت من گنجی بودم نهان،استن و این علت وجودي م،کنممی شناسایی

یک جزو ،ردهاو مخوب ،بشناسمبعد این خداییت را در یکی دیگر هم ،سبب شد من او را بعنوان خودم بشناسم

ولی اول ،کندمی هاي ما کمکچقدر این کار به بچه.شودمی وقتی خودم را در او بشناسم او هم زنده،رده استم

پس چقدر خوب است که پدر و مادرها تک تک روي خودشان ،اینها چیزهاي ذهنی نیستند،ما باید زنده شویم

.همیشه به این رابطه شادي بریزند،کنند روي خودشان کار کنندییک مسائربا هم تش،کار کنند

اي که با همسرم دارم، چقدر من به این رابطهکه شما طبق قانون جبران باید محاسبه کنید که هر روز و هر لحظه 

می ترسم؟ حسادتمی کنم،می ریزم؟ آیا من کنترلمی چرا،بدانمریزم سهمم را می و اگر غم،ریزممی شادي

یا به دلیلی ،وردآیکی بیشتر درمی،آقا و خانم،کنندمی هر دو کار،کنندمی ها به هم حسادتخیلی،کنم؟ بله

مادر به ،این حسادت خیلی عجیب غریب است،کندمی این حسادت،کندمی آن یکی حسادت،مورد توجه است

پدرش حسادت،کندمی رش حسادتپسر به ماد،کندمی دختر به مادرش حسادت،کندمی دخترش حسادت

.من ذهنیکور است این ،کندمی اصالً معلوم نیست کی به کی حسادت،کندمی 

کنی، اجزاي مرده را ما، که گفت از حضور می ولی وقتی به زندگی ارتعاشکنم؟می این حسادت راچرامنببینم

ولی اگر یک کسی به ،یابدمی کستو را بی،خوردمی کلی و سرت را شیطانشوي، تو جزو بیباولیا اگر جدا 

تواند حالی کند که می ،تواند به زندگی وصل کندمی ،زندگی زنده شود، دوباره آن جزو را که تقریباً مرده در درد

ما در داراي جان، ،داراي جان،شود چون جانور یعنی جاندار.و ما باید اینکار را بکنیم.تو از جنس زندگی هستی

.شیوه او هست که باید ما را بیدار کند،یماهمرد،داراي جان نیستیممن ذهنی

خودشان، خودشان ،انداند که در خواب فکرها و دردها مردهاند و متوجه شدهببینید چند نفر این برنامه را شنیده

ند و از این فضاي اند و فضا را گشودند و فضا را گشودتسلیم شده،اندیعنی خودشان نکرده،اندرا زنده کرده

دیدند، می یکجایی متوجه شدند بد،شان را عوض کردندعینک،خرد به آنها بصیرت داد،گشوده شده خرد آمد

اید آنها را فهمیدند همسرشان، پدرشان نمی،عهده گرفتندمسئولیت به،زیر بار اشتباه رفتند،کردندمی اشتباه

و شروع کردند به ،فهمیدند که خودشان باید به خودشان کمک کنند،ایدیا یک کسی از بیرون نمی،نجات دهد

،کار روي خودشان و شما از آن جنس هستید

و امروز فهمیدید شما که باالخره شیطان شما .رد از موالنااي هم باشند که شیطان توانست ببممکن است یک عده

گوییم می روي؟ مامی کجا داري،آقا تو نوکر من هستی.ایم تا حاالبراي اینکه ما نوکر شیطان بوده،را رها نکرده
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نمی،شودگوید نمیمی ،خواهم براي خدا کار کنممی ،خواهم براي تو کار کنمدیگر نمی،خواهم بدهممی استعفا

باالخره پایت ،باالخره تو عینکهاي مرا خواهی زد،شويموفق نمی،ام توي مرکزتشود من عینکهایم را چیده

می االن،تو سالها نوکري کردي به بنده،دانم که تو لحظه به لحظه تسلیم بشو نیستیمی من،د لغزیدخواه

.و شما االن از این موضوع آگاه هستید،یک بالیی به سرت بیاورم،خواهی استعفا بدهی

،کندمی دیگر حمله کرد، شما خواهید دانست که چرا حملهمن ذهنیتان به شما حمله کرد، من ذهنیوقتی 

،تان را بیندازید مالمت خواهید شدخواهید رنجشمی وقتی شما،افتنددردهاي شما، رنجشهاي شما بسادگی نمی

ولی گفت اگر،نیندازاین را به شما گفت،ي و خداییت مالمت خواهد کردهوشیارخودتان شما را بعنوان من ذهنی

،من نگفتم،موالنا گفت،از زبان قرآن گفت،از زبان کی گفتگیري می ده برابر.گیريمی بیندازي، ده برابررا این

خودش هم که حرفهایش را ،گفت پیغمبر اینطوري گفته و قرآن هم اینطوري،یک حدیثی هم گفت،ایشان گفت

.ما که قبول نداریم که،چرا؟ تا ما باور بکنیم.فراوان زد

مواظب باش اگر اینکار را ادامه بدهی سبیلت ،امروز به ما گفت که اینطوري نباشد که بشنوي و ناشنوده بیاوريو 

کندند، االن می براي اینکه قدیم اگر سبیل یکی را،کندن سبیل مرد خیلی ناراحت کننده است،کندمی را قدر

و اینقدر وضعیتها به ما درد بدهد که ما اینقدر ،وددیگر مرد نبگذارند،گذارند، مردها سبیل نمیمردم سبیل نمی

اولش به عنوان مرد یا ،نباید به آنجا بکشیم،یدآبگوییم که دیگر از دست من کاري برنمی،اظهار ناتوانی بکنیم

،، اولش اینطوري استمن ذهنیکنیم بعنوان می گوییم یک آدم توانا خودمان را به زندگی ارائهمی زن، حاال مرد

می ولی یواش یواش اینقدر درد به ما وارد،گوییم من من منمی شود تا سی سالگیمی ز ده پانزده سالگی شروعا

.یدآگوییم از دست من دیگر کاري برنمیمی شویم ومی شود که دیگر مثل یک جوجه ضعیف

،تو نگذاشتی شیوه من جاري شود،آن موقعها سبیل ما را قدر کنده و به ما ثابت کرده که این فکرهاي تو غلط بود

اش را دیدي و آخر سر تو این همه بادام پوك کاشتی و نتیجه،تو ستیزه کردي،تو فضا نگشادي،تو تسلیم نشدي

نفهمیدي که این ،دردهایی را که من برایت فرستادم رمز بودند،چیزي از این موضوع یاد نگرفتی،درست نشدي

:گویدمی ها رادردها چرا بوجود آمده؟ همین

چنین بندد کمر از شیوه تو؟چرخ گردونچرا اَزرَق قبایِ
،که قباي کبود پوشیده،چرخ گردون درمورد ما همین ذهن چرخان است،کندمی را سوالمن ذهنیاالن همین 

هویت شدگی هم،دخواهید بگوییمی حاال هر چی،کفر پوشیده،حیله پوشیده،مکر پوشیده،لباس تقلب پوشیده
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براي اینکه ،کندمی براي اینکه مقاومت،کندمی براي اینکه ستیزه،؟ از شیوه توچرا اینطوري کمر بسته،پوشیده

چرا ،شناسیم که من توهمی چی هست و وجود اصلی چی هستبراي اینکه ما نمی،داندمی عقل خودش را مالك

گوید که این رحم دوم می شیوه او،گوید که تسلیم شومی شیوه او؟و به درد افتادهمن ذهنیاینطوري کمر بسته 

،چرا این مثل شفق قرمز رنگ است:گوید کهمی و براي همین،خوردبود و عقل محدود دارد و به درد تو نمی

.خونابه جگر است،یعنی پر از درد است

ز شیوه تو؟به خونابه جگر اسرخ است هر شامچرا روی شَفَق

براي اینکه آفتاب ما ،کندمی براي اینکه آفتاب غروب،کنی سرخ استمی شفق یعنی موقع غروب به افق نگاه

چرا ما االن که خواهد بگوید می ،کنیممی براي اینکه ستیزه،گذاریم بتابدبراي اینکه آفتاب را نمی،غروب کرده

براي ،دهیمبراي اینکه به شیوه او تن نمیشما می دانید چرا؟،خوریممی خون جگرمن ذهنیدر این وضعیت 

دانیم این یک تصویر چرخان نمی،دانیم این یک توهم استیمن،دانیممی را یک هویتمن ذهنیاینکه این 

بینیم می اگر ذهن ساکت بشود و ساکت شود و ساکت شود،،یدآمی چرخد بنظر یک وجودمی است چون تند

،این من توهمی یک چیزي است درست شده براي کارهاي این جهانی،آنجا من وجود ندارد،یگرهیچی نیست د

.تواند ایجاد شود بدون اینکه من داشته باشدمی براي سنجیدن چیزهاي این جهانی و

پرسد؟ چرا می خواهد بگوید چرا اینطوري است؟ از مامی ،ذهن براي یک کار دیگري است و براي اینکار نیست

خوري هر شام؟ هیچ شامی نیست، هیچ انسانی نیست که در شب می ینقدر درد داري تو؟ چرا اینقدر خون جگرا

به ،رها کن،با من موازي شو،راگوید رها کند انسان اینمی شیوه او.ذهن باشد و خونابه جگر نخورد از شیوه او

ست که این اشیوه زندگی این،ستااینشیوه من،جاي اینکه این بافت ذهنی توهمی مرکزت باشد من بشوم

.می دهیمما گوش ن،اش کرديتو دائمی،موقت بوده

از شیوه توگرفتم من بَصَرجَستز شیوه ماهت استاره مهی 

و سرانجام ،جهدمی یک ستاره ،و هر لحظه در اثر تسلیم و در دراز مدت در اثر درد،کندمی را به ماه تشبیهآن

یعنی اگر من بگذارم تو مثل ماه بتابی و مقاومت نکنم، باالخره من مثل ستاره،یمپرمی ما به عنوان ستاره از ذهن 

و تا زمانی که از ذهن نپریدیم بیرون، ،کنم از شیوه تومی جهم از ذهن بیرون و آن موقع من بصر و بینایی پیدامی 

،شیوه او به ما بینایی نخواهد داد،دید ما همان دید ذهن خواهد بود،ماچرا؟ بینایی.بصر پیدا نخواهیم کرد
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می تابد و به شما قدرت شناساییمی ماه او،شویدمی شما تسلیم،کند موالنامی آسانترین راه را دوباره تکرار

دیگر با آنها ،شناسیدمی عینکهاي تقلبی را،هویت شدیدبینید با چی هممی با قدرت شناسایی شما،دهد

جهید از می باالخره وقتی به اندازه کافی انداختید، شما بعنوان ستاره،شناسیدمی یکی یکی اینها را،بینیدنمی

خورشید بصر دارد براي اینکه تابش .شودمی شود، خورشیدمی اي هست که بینهایتستارهاین،ذهن بیرون

ما هم ناظر ،تابدمی یرون، بینهایت شویم، او دیگر از طریق مایعنی ما همین که از ذهن بپریم ب،زندگی است

شویم خورشید می همین که جهیدیم،جهیممی ما مثل ستاره،تابدمی مثل ماه،شیوه او این استبلی، ،هستیم

.دهدمی نشان را به ما نشانآینه بی،شودمی نشانهمین آینه بی،کنیممی و بینایی پیدا

چنان خوبی پسر از شیوه توو تو خود این حمال استبه خوبی مهچ

ما انسانها درست است که ،این محال است،شومگوید من هر چقدر هم عمیقتر بشوم، به اندازه تو نمیمی

این ستاره که از او جهیده این .ولی پسر خوبی هستیم،شویمولی هیچ موقع اندازه خدا نمی،شویممی بینهایت

دارد عمل ،کندمی شیوه او را در جهان پخش،کندمی تولید زندگی است، تولید خدا است و همان کارهاي خدا را

ولی یک موقعی ،ساخته نیک بوسیله خدا هستیم،ما زاده نیک،دهدمی وظیفه ما را نشان،دهدمی ما را نشان

،اشتباه نگیریمخداي ناکرده خودمان را با او

از شیوه توز عاشق، وین حَشَرز انبوهی نباشد جای سوزن

گوید که از می ،هاها بجهد از ذهنرویم ما، اگر بگذاري ماه تو بتابد و این ستارهمی گوید که اینطوري که پیشمی

پس راهش را ،و این زنده کردن و برانگیختن از شیوه توست.عاشق در جهان جاي سوزن انداختن نخواهد بود

پس از یک مدتی مثل ستاره،کنند شیوه او را بگیرندمی همه آنهایی که به موالنا گوش،دهدمی موالنا به ما نشان

شوند ی مکنند انسانهاي دیگر را و سببمی انگیزند، زندهتابند و برمیمی مثل خورشید،جهند از ذهن بیرونمی 

یواش یواش ،زنده بشوند،جانور بشوند،به قول موالنا جاندار بشوند.آنها هم مثل ستاره از ذهن بپرند بیرون

.کنند به زندگیمی وقتی ارتعاش،ست که ما ارتعاش کنیم دیگران را هم به ارتعاش درآوریمابهترین راه این

چرا؟ درد .اندازدمی شود او را به ارتعاش دردمی ردهر کسی از پهلوي کسی ،کنندمی االن به درد ارتعاش

می شدیم، او به زندگی ارتعاشمی کردیم و از پهلوي کسی ردمی اگر ما به زندگی ارتعاش،خیلی فعال است در ما

شد که شیوه زندگی در او هم می متوجه،کردمی یکدفعه خرد از او عبور،شدمی او به خرد زندگی زنده،کرد
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چرا نیست؟ براي اینکه .بله؟تواند جاري شودمی ؟آیا شیوه زندگی در همه انسانها جاري است،استجاري 

شان همه،کنندمی شان مقاومتهمه،هاي مرکز هم هویت شده جلوي چشمانشان استپرده،کنندمی مقاومت

.پس روزي از عاشق این جهان پر خواهد شد،کنندمی چون مقاومت،زیر سلطه وضعیتها هستند

در ،گویدمی همین را،کندمی گوید که اینکار سرعتی دارد که سرعتش را هم زندگی تعیینمی ولی امروز موالنا

کند می دهد و شما را هدایتمی هاي الزم را در مرکز شما قرارهر دم پرده:گوید کهمی دو سه سطر آینده که

اثري روي اینکار ندارد و اثرات من ذهنیعجله شما بعنوان ،اي را چه موقع برداردکه چه پردهداند می زندگی و

عجله نکنید براي اینکه پرده را از جلوي چشمان ما خدا برمی،گویم که عجله نکنیدمی براي همین.منفی دارد

،بردشما که شما را به جایی نمیعجله،تواند کاري بکندکس دیگر هم نمی،توانم بکنممن که کاري نمی،دارد

همچو ،رسممی این حرف را نزنید که فالنی یکسال طول کشیده، ده سال طول کشیده، من سه ماهه به حضور

.چیزي وجود ندارد اصالً

همچو ،من انجام بدهم به حضور برسم،این سوال هم نکنید که شما هفت هشت تا مرحله بگویید، مراحل عملی

من ،داردها را برمیتابش زندگی است که یکی یکی این پرده،شما توجه کنید جریان چی هست.چیزي نیست

هر چقدر کار،داردتان پرده ها را یکی یکی برمیبه تناسب قابلیت،شما هستید و خدا.چکاره هستم این وسط

بعد ،داردکی دیگر را برمیفردا ی،داردبیند شما آماده هستید، یکی را برمیمی ،شویدمی کنید و روشنمی 

با ،شود همچو چیزينمی،شودمی اگر یکدفعه بردارد که اصالً ادم دیوانه،داردیکدفعه که برنمی،یکی بزرگ

:گویدمی ،یواش یواش،تانی

هزاران شور و شر از شیوه توعجب چون آمد اندر عامل عشق

چقدر ؟و شور و شر برپا کردید،شما نگاه کنید که چقدر شادي برانگیختید شما در درونتان،تواند بفهمدذهن نمی

گویند ما اینقدر شاد شدیم، اینقدر آرامش می زنندمی ها زنگبعضی از خانواده؟در خانواده شما شادي است

اي خانواده از دیدن همدیگر اعض،اندپیدا کرده، شور زندگیشور زندگی،داریم، شور و شعف در آن خانواده هست

در .همینطور در جامعه،کنندمی به هم کمک،گریزنداز هم نمی،پهلوي هم بسیار شادند،شوندمی خوشحال

شود و این می کند و این تفاوتها سطحیمی عالم عشق، در عالمی که انسان خودش را در دیگران شناسایی

اینها ،بینیم، چه غوغایی و چه شوري آنجا برپاستمی نس خودمانبینیم و همه را از جمی تفاوتها را ما سطحی
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او هم ،اش را در درون ما به راه بیندازدشیوهاو پس ما باید تنهایی و دسته جمعی بگذاریم ،همه از شیوه اوست

در هر کسی،یکی یکی،همچو چیزي نیست،اینطوري نیست که هزار نفر یکدفعه شیوه او را،ندازدامی یکی یکی

،فتدامی شود و شیوه او بکارمی درون تسلیم

بِدَرَّد این بشر از شیوه تواگر نه پرده آویزی به هر دم

،داردیعنی یکدفعه نه بطور فردي و نه بطور جمعی این پرده را زندگی برنمی،باید هم بیاویزيتو پرده می آویزي، 

پاشد و ما به بینهایت او من ذهنی می یعنی یکدفعه ،دردمی اگر پرده نیاویزي، شیوه تو چنان این بشر:گویدمی 

می یواش یواش به خودش زنده،توانیم اداره کنیمما این نور را این شادي را این آرامش را نمی،شویممی زنده

اش اداره این کار کنید و زندگی با شیوهروي خودتان،گویم شما فرداً عجله نکنیدمی پس براي همین،کند

.هم فردي و هم جمعی،موضوع را خوب بلد است

شود زیر و زبر از شیوه تواگر غفلت نباشد، مجله عامل

براي اینکه از شیوه غفلت هم الزم است،غفلت هم الزم است:گویدمی ،می گیریمحاال این عالم را عالم انسانها 

ست که اکنید معنیش اینمیولی توجه،شوندمی جمله انسانها زیر و زبر،شودمی تو جمله عالم زیر و زبر

توانیم یکدفعه ما نمی،رساندمی زندگی جمع را هم با یک سرعت خاصی با تنظیم خاصی با اداره خاصی به حضور

اینها ،همچو چیزي نیست،ه به حضور برسیدبگوییم آقا در عرض یک ما،لیون آدم را به حضور برسانیممیهشتاد

هر موقع صالح ،دهندمی تعداد آدمهاي بیشتري به این برنامه گوش،هر موقع صالح باشد،حرفهاي ذهن است

.کندمی باشد، یکی متوقف

ولی بهترین حالت ،دهدمی گردد گوشدوباره برمی،کشدمی رودمی اگر قرار باشد که یکی درد بیشتري بکشد،

می ید، ناراحتآمی اگر از حرف موالنا بدتان،کنیدمی موقعی است که شما تسلیم هستید و هر لحظه فضاگشایی

جایی بگوییدکه من یک،انه باید تحمل کنیدهوشیاراین هم درد خوب شوید،می شوید، از حرفهاي من ناراحت

که این ،من باید خودم را تغییر بدهم،من نباید این بیت را کج و معوج کنم تا در عقل من جا بشود،کنممی اشتباه

بلی،دانیدمی دیگر همه را شما االن،کنممی پس من فضا را باز،ورد منبیت صادق باشد در م
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به گِردِ بام و در از شیوه توچرایم؟ مشس تربیزی، چو شیدا

،چرا من اینقدر آرزومندم، شیدا هستم،در اینجا شمس تبریزي زندگی یا خداست،اي شمس تبریزي:گویدمی

از در وارد یا خواهممی ،گردممی یعنی مرتب اطراف خانه تو،هم در در و هم در بام،فرمیهم در فرم و هم در بی

همه ،بله همه ما شیدا هستیم،یعنی چی؟ یعنی ما شیداي این هستیم که وارد فضاي یکتایی شویم،شوم یا از بام

بینید که همین آرزومندي سبب شده که در همین می کند کهمی شیوه او ما را چنان آرزومند،ما عاشق هستیم

مان شیدا هستیم همه،مانهمه،بندههم شما آرزومند هستید و هم ،و با هم کار کنیم،ها در خدمتتان باشیمبرنامه

؟نیست مگر،بردمی شیوه اوست که ما را جلو،ولی بوسیله چی؟ بوسیله شیوه او،به گرد بام و در او

پس از ،فتد در این جهت استامی دانیم هر اتفاقی کهمی ،شویمبما فکر و ذکري غیر از این نداریم که به او زنده 

رسد که دیگر اصالً بس نمیمی دیگر این آرزومندي به جایی،کنیممی ي انباشتهارهوشییک مدتی که یک مقدار 

شما االن ،اندازیممی شناسیم و اینها رامی هایمان راشدگیهویتمرتب هم،راکنیم روي خودمان کار کردن

چرا؟ دائماً گرد ،دازیدانمی بینیدمی تا،ها و دردهایتان را داریدشدگیهویتببینید چقدر شوق شناسایی هم

چقدر از شیوه تو ،گوید که ببین من چقدر مشغولم در خالی کردن مرکزممی به یک عبارتی،گردیدمی خانه خدا

دائماً روي مرکزم ،شودمی کنم در عاشق نگه داشتن خودم به تو و این در تمیز کردن مرکزم منعکسمی استفاده

کنم و آن قسمت را زندهمی دائماً از جهان یک چیزي را شناسایی،گردم به تودائماً از جهان برمی،کنیمی کار

.کنم به تومی 
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