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656مولوي، دیوان شمس، غزل شماره 

مرغان، که کنون از قفسِ خویش جدایید
رخ باز منایید و بگویید کجایید؟

کشتیِّ مشا ماند بر این آب، شکسته
ماهی صفتان، یک دم از این آب برآیید

دوست رسیدیتیا قالب بشکست و بدان 
یا دام بشد از کف و از صید جدایید؟

امروز مشا هیزمِ آن آتشِ خویشید؟
یا آتشتان مُرد، مشا نورِ خدایید؟

آن باد وبا گشت، مشا را فُسُرانید
یا باد صبا گشت، به هر جا که درآیید؟

در هر سخن از جانِ مشا هست جوابی
هر چند دهان را به جوابی نگشایید

که شکستیدام چه دُرهادر هاونِ ایّ
آن سُرمهء دیدست، بسایید، بسایید

ای آنکه بزادیت، چو در مرگ رسیدید
این زادنِ ثانیست، بزایید، بزایید

گر هند و گر ترک بزادیت دوم بار
پیدا شود آن روز که روبند گشایید

ور زانکه سِزیدیت به مشس احلقِ تربیز
روز سِزاییدوا که مشا خاصْبَکِ
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.کنممیشروعموالناشمسدیواناز656شمارهغزلباراامروزحضورگنجبرنامهاحوالپرسیوسالمبا

رخ باز نمایید و بگویید کجایید؟مرغان، که کنون از قفسِ خویش جدایید

هوشیاريبنابراینوشدهپخشانسانهاهمۀدرکهاستهوشیاريیک،استانسانیهوشیاريهمانمرغاناین

خودکههوشیاريیعنی.شدهانسانیذهنواردتکاملاثردرحیوانازو،حیوانبهنباتاز،نباتبهجماداز

دیگرانسانیکداخلانسانبینیدمیکههمینطوروساختهراانسان،استخدائیت،خداستامتداد،خداست

شودمیدیگريفضايیکوارد،بیرونمی آیدانسانآندرونازهوشیاريو،شودمیساختههوشیاريبوسیلۀ

.استذهنهمیناسمشفضااینکه

.دهدمیزندگیآنهابهیاچسبدمیآنهابهیا،شودمیهویتهمبیرونیچیزهايفکريهايصورتباآنجادرو

وکندمیانسانذهنواردراخودشهوشیاريکهموقعیازولی،شوندمیمرکزشآنها،آنهابهچسبدمیوقتی

یانباتیاجمادشبیه،جداستصورتوفرمقفسیعنیقفساز،شودمیهویتهمجهانیاینآفلچیزهايبا

هوشیاريحیواندرکهداریمرافرقایناستحیوانکهخودمانشبیهياباشندهآخرینباما.نیستحیوان

به،فقطچسبیدهذهنبهاستقفسکهانسانذهندرولیبیرونبیایدآزادانهتواندنمیواستقفسدرهنوز

اینهابهکههمینطورتواندمیهوشیاريو،بشودآگاهموضوعاینازتواندمیوچسبیدهجهانیاینچیزهاي

.بیرونبیایدقفساینازوبشودجداهوشیارانهاینهاازبودچسبیده

حاال.جداستقفسازهوشیاريوخدائیتهاانسانتمامدرهاستانسانتمامبهموالنابهخطاببنابراینپس

کهچیزي.نیستخبريقفسدرکهایمنشدهآگاهکافیاندازةبهاینکهبراي؟هستیمزندانیذهنقفستوماچرا

هماناند، ساختهفکرهارازندانایندیوارهايیعنی.استفکرازشدهساخته،گذاردمیقفسرااسمشموالنا

تصویریکواقعدر،آمدهبوجودتصویريمنیک،بوجودآمدهذهنیمنیکنتیجهدروشدههویتهمفکرهاي

تصویریکذهنیتصاویرسریعتغییراثردروکندمیتغییرذهن،فکرتغییراتاثردر،استچرخاناستذهنی

.هستیمآنماکنیممیفکرماومی آیدبوجودمتحرّكذهنی

ایندرو،هستیمتوآنمااینکهبرايهستهمقفسذهنیتصویراینو،نیستیمماذهنیتصویرچنینیک

چیزهاییهمانمحتوا،هستندمحتوایکی.داردوجودخاصیتنوعدواستذهنیمناسمشکهتصویرذهنی

انسان،متعلّقات،پولفکريشکلاصطالحبهیاوپولیشکلمثل،ذهنمحتواي،هویتیمهمماآنهاباکههستند

و.داردذهنیمن،استالگویکمالمتمثالًیم،کنمیکارآنهاباکهالگوهاییو.هویتیمهممااینهابادیگرهاي
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واستذهنیالگويیکبهتربیشترچیهریاو،استالگویکاین،دانممیمنگویدمیدفعهیکاینکهیا

.کندمیدرستقفسوکندمیبازيذهنمحتواهاياینباوبردمیبکارراالگوهااینمرتب

بینازاینوروندمیبیناز،هستندآفلوکنندمیتغییرمحتواهاایندیدخواهیمغزلدرکههمینطورحاال

اگرولی.کندمیایجادترسذهنیمنبرايیماشدههویتهمآنهاباماکهچیزهایییاوذهنمحتوايرفتن

خود،هوشیاريخودعینکبوسیلۀونبیندذهنیمنعینکیاوذهنیمنالگوهايبرحسبلحظهیکهوشیاري

شدگیهویتهمحاالتاشمااگراحتماالًکنیممیصحبتاینطوريکهاالن.استخبرچهفهمدمی،ببیندزندگی

میکامالًرالحظهایناتفاقودشویمیتسلیمکهلحظهیک،بودهوشیاريعینک،بودتانعینک،مرکزتاندرها

.گذاردمیشماجلويرازندگیعینکخالیفضايآن،کنیدمیبازرافضالحظهایناتفاقمقابلدرودپذیری

رااینگرفتیدتانجلويدرراهاشدگیهویتهمپردةاینیعنینماییدبازرخ.نماییدبازرخگفتهاینجادرکه

،هستیدقفستويشما،کنارنکشیدراپردهاگرخوب.هستیدکجابگوییدمنبهکه.ببینیددرستوکناربکشید

،هستندمهمخیلیمنبراياینهاهستندبیروندرچیزهاسريیکبینممی،بینممیمنکهراچیزيآنببینم

مثلرنجشمثلخشممثلهستنددردجنسازاینهاازتعداديام،شدهآنهاجنسازمناند، شدهمنمرکزاینها

.هستندمنعینکاینهاوهستندشدگیهویتعدهیک،نگرانی،تاسفاظهارمثلحسادت

همچیزهايازمنکهبینممی،بینممیآنهاعینکباوقتی.شدیدگرفتارم،درگیرمبینممیآنهاعینکباوقتی

کیمنبگوییدگویممیآنهابهیعنی.خواهممیهویت،خواهممیزندگی،هستندبیروندراینهاکهشدههویت

خداجنسازتوگویندنمیمنبهکهآنها.پرسممیآنهاازاالن،هستمکیمن،خواهممیخوشبختیهستم

.ببینراجهانماعینکباو،دیگرهستیماجنسازتوگویندمیآنها،هستی

کهاالنکهشویممیمتوجهماآنهادیدباو،کندپیداادامهتواندنمیاوضاعوحالتاینگویدمیموالناولی

کههستآیندهدرچیزهاییکهدهدمینشانمابهدیدهمانو،نیستیمهمزندگیبهوصلکهما،نیستزندگی

اگرکردیدفکرکهداریدتجربهکافیاندازةبهشماو،بشودشروعما زندگیتابیاوریمبدستیابیفتداتفاقباید

همسراگر،شودمیشروعبخریدخانهاگر،شودمیشروعتانزندگیبگیریدلیسانساگریابگیریددیپلممثالً

یکازاگر،شودمیشروعبشویدبازنشستهاگر،شودمیشروعبشویدداربچهاگر،شودمیشروعکنیدپیدا

اگر،شودمیشروعتانزندگیدیگرشهر،دیگرمملکتیکبهبرویدکنیدکوچکنیدمکاننقلدانمنمیجایی
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،نشدبینیدمیبعد،کنیدزندگیشماگذارندنمیاینها.شودمیشروعتانزندگیبشویدجداايعدهیکاز

.بودهقفسدید،بودهقفستوياینهاپس،نشداینهاازهیچکدام

چشمبااگر،کنیمبازرارخاگر؟کجاییدبگوییدنماییدبازرخ: گویدمیموالناکههستهمزندگیدیدیکولی

درما،هستیمخداآغوشدرمااهبینیممی،می آیدبدستفضاگشاییازگفتیمکاراینکهببینیمهوشیاري

سريیکباکهبینیممیویکتاییفضايدرهستیمهوشیاريما،هستیمهوشیاريما،هستیمیکتاییفضاي

خودمناند، ندادهزندگیهممابهحاالتاهستندآفلبیرونیچیزهاياینخوب،هویتیمهمبیرونیچیزهاي

.گویدمیپایینکه،کنممیشناماهیمثلیکتاییفضايدرمنام،شاديچشمهمنام،شاديخودمنام،زندگی

میهمباز،هویتیمهمجهانیاینچیزهايباودردهاباشدیداًمااینکهلووبینندنمیانسانهاکهچیزيآنولی

کنیممیقاطیرااینهاهیکهاستدرستاینبامیهستروغنوآباینمثلیعنی،بشویمجدالحظهیکتوانیم

ازکهيابچه.هستیمقفسازجداواقعاًمانهکهببینیم،بشویمآرامبشویمساکتتوانیممیلحظهچندیکولی

میمتوجهانساناینکهببیندبمیردکهموقعیتاشودمیامتحانزندگیبوسیلۀبیرونمی آیدمادرششکم

.بیندمیقفساقالمعینکبااشهمهیا،نهیابیرونبیایدقفسازباید،جداستقفسازشود

شما،ایدبودهجداهمیشه،جداییدذهنقفسازکههستیدهوشیاريهستیدمرغیکنیدمیفکرشما؟چیشما

فضاگشاییولحظهایناتفاقکاملپذیرش،کاملتسلیمباراذهنپردةاینعنییکنیدبازراتانرخخواهیدمی

هوشیاريعینکگوییممیرادلچشمبا.کنیدنگاهبکشیدروبندها،بکشیدراپردهراتانصورتاینلحظهیک

واوآغوشدروهستیمخداجنساز؟هستیدکجا؟هستیدچیجنسازکهببینید،بزنیدچشمبهرازندگی،را

غلطهمههمهادیدآنو.استباطلهمههاشدگیهویتهماینپس.ماناپذیریمجداییاوازو،اوباقاطی

؟چرا.تسلیمبهشویدمیمندعالقهشمامرتّبوبودهشدگیهویتهمدید،بودهدرددید،بوده

ازقبلکاملبطوروشرطقیدبدونرالحظهایناتفاقیعنی،شویدمیکاملتسلیمشماکهلحظههراینکهبراي

کهشویدمیهوشیاريهمانجنساز،کنیدمیبازرافضایعنی،پذیریدمیذهنازاستفادهبدون،ذهنبهرفتن

هویتمهمآنبامنکهبیرونیاقالماین.دهدمینشاندرستآنو.زنیدمیچشمبهراآنعینکوبودیداولاز

تغییرکهنبایدتغییرقابلچیزهايتغییرباهستمزندگیوهستمخداجنسازکهمنخوب،تغییرندقابلهااین

زندگیگذراچیزهايازمنچیبراي،باشدوابستهآنهابهنبایدام زندگی،باشدوابستهآنهابهنبایدحالم،بکنم

میهویتخواستممیخوشبختیهمسرمذهنیتصویرازمنچیبراي.خواستممیخوشبختی؟خواستممی
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.بینیدمیدرستشماوفهمیدمیرااینها.شدممیخودمبهمتّکیبایدمن؟بودماوبهمتّکیمنچرا؟خواستم

دنیااینبهمنچسبیدن،هستمیکیاوبا،هستمیکتاییفضايدرمنبگوییدباید،بدهیدجواباگردرستشما

.کردمبازرادستمفهمیدمرااینهاکهحاال،بودهشُلخیلی

نچسبیدهاینطوريدیگر،شودمیشُلتاندستشویدنمیجداهوشیارانهشماکاملبطوراگرهماالنهمین

حاال،میرممیمننباشدایناگرکهچسبیدنمیمحکمیآنبهدیگر.شودمیکمترسبشودشُلکهدست،اید

دوست،استفامیل،استکار،استخانه،استپول،باشدخواهدمیکیهراستدیگرانسانیک؟چیهاین

،باورهایم،استباورهایم،هستممرد،زنمکهاستمانجنسیتحتّی،استمانبدنحتّی،استمقام،است

ولی.استمتداولخیلیکهایناند، چسبیدهشانباورهايبهاند، چسبیدهدردهایشانبهمردمازخیلی،دردهایم

مثنويازهمبیتاینحاال.شودمیمنجردردبهوشودمیمرکزتانبچسبیدکهچیزيهربهکهدانیدمیشما

برایتانبخوانم

2034مولوي، مثنوي، دفتر چهارم، بیت 

زندانش به دستوانگهی مفتاحِعجب که جان به زندان اندر استاین 

.استدستشهمزندانکلیدواستذهنزنداندرانسانیهوشیاري،استانگیزشگفتخیلیاین:گویدمی

براي؟استکلیدهمیشهچرا،استلحظهایناتفاقپذیرشکلید،استتسلیمکلید؟چیهکلید،کلیدیعنیمفتاح

میوجودتانواردزندگیخردنکنیدآنمقابلدرمقاومتاگرشما،افتدمیاتفاقیکلحظههروهمیشهاینکه

میشماوافتدمیاتفاقکههمین.شودمیدادهشمابهزندگیعینک،زندگیبصیرت،زندگیبینش،شود

هویتهمیکبهمربوطاینکهشویدمیمتوجه،کنیدستیزهآنبایاومقابلشدرکنیدمقاومتخواستید

پذیريمی،کنیمیشناسایی،بوديچسبیدهآنبه،رودمیبینازداردیارفتهبینازیاشدهکمیا،استشدگی

.استراهشاین.شويمیجداهوشیارانه،شويمیجدا،کنیمیانتخاب،کنیمیقبولمسئولیت

قبول،استپذیرش،استشدگیهویتهمشناسایی،استزندگیعینکگرفتن،استتسلیمکلیدپس

همسرم،جامعه،هستمخودمکنندهآزادمنگوییدمیشمایعنیمسئولیتقبول.استانتخاباستمسئولیت

کهببینمخواهممیولحظهایندرهستمخودمهوشیاريمسئولمن،کردنخواهندآزادرامنمردمبقیۀ

مخلوطاگریا؟استحضورهوشیاريیااستذهنیمنجسمیهوشیاريجنساز،استجنسچهازام هوشیاري

برايراکارهااینبیایدیکینباشیدمنتظر،شماستمسئولیتکاراین.استآنازچقدراستاینازچقدراست
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جبرانقانونفرآیندهمین،ایدشناختهراجبرانقانون،ایدشناختهرازندگیقوانینشماهمامروزو.بکندشما

راکسییکاستجالبخیلیمثالش.بیرونآییدنمیزندانازندهید،شمابدهیدانجامراکاراینباید.است

و.بیرونبیا،کنبازراقفلخواستیموقعهرکهگفتند،دستشدادندهمراکلید،زدندهمقفلوکردندزندان

باید،ببردبکارراکلیدباید؟بکندبایدکارچهخوب،کشدمیهمدردو،بیرونمی آیدنآنجانشستهشخصاین

.االنماستوضعاین.بیرونبیایدشودپا

ماهی صفتان، یک دم از این آب برآییدکشتیِّ شما ماند بر این آب، شکسته

سريیکهمینطوروچیزهاباشدیمهویتهمایمآمدههوشیاريبعنوانما.ماستذهنیمنهمینماکشتی

سادهیا:استجوردوذهن،شدههویتهمذهندرباشدیادمان.ایمنشستهذهنایندر،بریممیبکارراالگوها

مابهخواهیممیمانذهنازماکهاستموقعیشدههویتهم،استشدههویتهمیا،استفکرابزارکهاست

.شودمیفلجذهنکه،کندخوشبخترامابخواهیممانذهناز؟هستیمکیمابگوید

یکبارامااول،شویممیمتولدمادرمانازما؟رویممیپیشجوريچهیعنی،رویممیپیشماکهاینطوريولی

رااینهاخوب،اینستماخانوادگی،اینستمااجتماعیباورهايگویندمی،کنندمیهویتهمباورهاازتعدادي

میباورسريیکمابههمآنجاومدرسهرویممیبعد.ببینراجهاناینهابامرکزتبگذاراینهابهبچسببگیر

دیدعینکیواشیواشو،شودمیماذهنیمنجزوهماینهاکهفکرالگويوعملالگوي،دهندمیالگوودهند

.می آیدنزندگیخرد،کندمیقطعزندگیازراماکهجورعملاینوفکرجوراینودیداین،شوندمیما

این همکشتیاینخاصیتازیکیو،آیندهدروبدهدزندگیمابهکههستیمشدههویتهمچیزهايدنبالماو

،نداردکیفیتزندگیو،آوریمنمیبدسترااینهاچون،داردتوقع،بهتربیشترهرچه،خواهدمیهیکهاست

در،شویممیخشمگینما،رنجیممیما،شویممیناراضیما،می آیدورآنازداردکیفیتزندگیاینکهبراي

کشتیاینبینیممیسالپنجوسیسالسیبهرسدمیماسنّوقتییواشیواش.شودمیانباشتهدردنتیجه

فضايرويدریعنیآباینبر.یکتاییفضايروي؟شدهخرابکجا،شدهخراب،کندنمیکاراینکهمثلدیگر

.هستیمیکتایی

واقعدرایمکشیدهدرازتوآنمااستذهنیککهاین استمثلواقعدر؟کجاییببینپرسیدماازاولبیت

دیگرکامالًکهبینیدمیشما؟چرا.استشکستهکشتیاینولی،استزیرهمآبوهویتیمهمچونایممرده

ازراکار،کندنمیکارشمابرايدیگرذهنیمنسیستماینکهبینیدمیاستباالترچهلازتانسنّاگرشما
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هیچی،رفتشدردماکناراززندگی،نکردیمزندگیکهمادهدمیدستآدمبهاحساساینمثالً.بردنمیپیش

راماهمسراین،توقعهمهاین،خشمهمهاین،رنجشهمهاین،زندگینداشتهکیفیت،شدیممحروم،ندیدیم

ذهنیمن،استچیزيچهاینآخر،ببینراماهمکارهاي،ببینراماکار،ببینرامادوست،ببینرامابچۀ،ببین

.کندنمیکار

وقتیخوردمیراهابرگ،بیرونمی آیدشاپركآنتويازکهکرمیهریاابریشمکرمکهکرمیآنمثلدرست

شاپركیاپروانهاینآنتويازبشکافدبایدکرماینکهاستموقعی،شودمیچاقتندتندخوردمیراهابرگ

زندگیجوراینخوب،کنفکر،بجنبکمییک،بروراهتندترکمییکبگویندکرماینبهحاال،بیرونبیاید

توانمنمیشدمچاقاصالًاینقدراالنولی،آمدمیمانخوشوخوردیممیاولش،کندنمیکاردیگرکرمی

میبازپوستهاینايشاخهیکبهچسباندمیراخودشکرمطبیعیبطورنتیجهدر.گویدمیکرم،کنمحرکت

.استتانموقعآنشایداالنشما،بیرونمی آیدشاپركیکآنتويازشود

کشیدمکهزحمتیهمهاین،گرفتاريهمهاین،توقعهمهاین،چیزهمهازناراضی،هستمدارخانهخانم،منآقا

،شکستهآبرويشماکشتی،کندنمیکارذهنیمنکهبدانید.کنمنمیخوشبختیاحساسخانوادهاینبراي

اتفاقاًو،شنابهکنیدشروعودریابپریدکشتیازاالنهمینتوانیدمیشما،دهستیصفتماهیشماولی.بدان

وخواستنهویت،دنیامالاز،دیگرهايانسانازخواستنخوشبختیکهفهمیدید؟چرا.هستیدجاییخوب

.نداردفایده،کندتجسمتواندمیذهنشباآدمکهچیزهاییآنازخواستنآرامشوخواستنشادي

همدرزندگیکهکندمیفکرواقعاًوبسازدخواهدمیحاالرااشذهنیمناستسالشدهتازهکهانسانییک

همخیلیو،استاشزندگیاول،اتفاقاًشودمیهمآن،شایدکردمتقاعدشودنمیراآن،هاستشدگیهویت

اینو،ندادندچیزي،نشددیدید،داریدتجربهاستتانسالچهلکهشماولی.داردشنواگوشونشدههویت

وضعیتیکحتماًهمآیندهدر،نکردهکارشمابرايبودهاولاز،هستآیندهدرهنوزکههمذهنیمنخاصیت

کهبرسمهمآنبهحاالکهگیرممیزندگیچهدارمکهاینهابایدازخوب،هستآوردنیبدستچیزیک،است

.دادنخواهدپسبدهدزندگیمنبه

امتدادمنخدایمجنسازمن.شنابهکنممیشروعیکتاییدریاياینيتوودریاپرّممی،صفتمماهیمنپس

هویتهمهمۀانداختنیعنیکشتیترك.کنممیتركراکشتیهمۀ،شدممتوجهراچیزهاایناالنبودمخدا

ماازخیلیبرايکاراینخوب.کردنشناوکردنیکتاییحسویکتاییآبتويپریدنوالگوهاوهاشدگی
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آبایناز،هردفعهشویدبلندذهنیمنازاینکهبجايیعنی،برآییدآباینازدمیک،گیردمیصورتبتدریج

ایناتفاقمقابلدرلحظهایندراگر،شویدمیکاملتسلیمشماکهاستموقعیکاراینوشویدبلندیکتایی

.آییدمیبرزندگیآباز،باشدصفرشمامقاومتوکنیدبازرافضاکامالًلحظه

،شویدبلند،برآییدیکتاییآباینازدمیکیعنی.هستیدزندگیموقعآن،شویدمیبلندزندگیبراساسیعنی

نمیترسادهاینازدیگر.بودیداولازکهبشویدهوشیاريهمانیعنی،بایستیدهوشیاريروي،بایستیدآنروي

همکارو،کندنمیکار،استشکستهماهمۀکشتیگرفتیمیادبیتاینازپس،مابهگویدمیموالناکهشود

حرفبهتازه،بخوردتکانتواندنمیشدهچاقخوردهخوردهکهکرمیآنمثل.نیستیمتعمیرقابل،کردنخواهد

،گویدمیکرمشدمچاقمنبابا. بجنب،بدو،کنرفتارعاقالنهکنتاملکمییکبگوییم،دهدنمیگوشهم

.دیگرکنمکارچهکندنمیکاردیگرخوردنسیستمایندیگر

قالب بشکست و بدان دوست رسیدیتیا 

یا دام بشد از کف و از صید جدایید؟

نمیخودبهخودذهنیمنالبته،شکستکشتیاین،شکستذهنیمنیعنی،شکستتانقالبیاکهگویدمی

این کاربهترین،بشکندزوربهراماقالبزندگیبگذاریمنبایدماکهگفتیمبارها.سنگیندردهايزیرمگرشکند

کاربهرامانسعیحداکثربتدریجوکنیمقبول،گفتهمابهموالناوزدیمامروزکههاییحرفهمینکهاست

شناسایی،ببینیمرامانشدگیهویتهم،بزنیمچشمبهزندگیعینک،کنیمفضاگشاییلحظهبهلحظهکهببریم

مثلبدياتفاقیکبشودمجبورکهنکنیمزیادراشدگیهویتهمکرمآنمثل.یواشیواش،بیاندازیموکنیم

مابهمحکمیضربۀچیزهاجوراینوجدایی،بسیارکهطالقنظیراتفاقاتی،یکیدادندستاز،مابدنمریضی

.بزند

هايشدگیهویتهمرويهوشیارانهکهآنهاییحالبهخوشا.رسیدیدخدابهوبشکستتانقالبیاگویدمی

راشانمن،کنندمیضعیفراذهنیمنیعنیراقالبروزبهروزو،اندازندمیرااینهاوکنندمیکارشان

ازدام،هستیدجداصیدازورفتشماکفازداماینیا.هستندکارایندنباللحظهبهلحظهو،کنندمیکوچک

وشور،آییممیکهاول،رسیممیجایییکبهمایعنی.استیکیدوهرکهداردمعنیتادورفتشمادست

پنجوچهل،چهلگفتیممازندگیازجایییک،بشومهویتهمهمهبا،بقاپمراآنبقاپمرااین،داریمصیدشوق
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وشورآنو.رودمیبینازصیدبهمیلاصالًو،نداردفایدهکاراینکهشویممیمتوجهسالپنجاهشایدسال

دیگر.شویممیخوردهسرمااینکهبراي،رودمیبینازکردنکنترلوداشتنسلطهزیروگرفتنوصیدشوق

آدمکهشودمیجایییککردخواهمبررسیدوبارهموردایندرامروزو.شودمیرهادامو. کنیمنمیصید

.کندمیجداصیدازراخودشودهدنمیزندگیاوبهواقعاًدنیااینکهشودمیمتوجه

میمرتّب،کنیمصیدرازندگیخواهیممی،جهاناینبهآییممیماکهوريآنازکنیممعنیتوانیممییا

ازکارتواناییاگرو.کندمیصیدرامازندگیگوییممیاصطالحاً،بشویمزندگیجنسازکهکنیمکارخواهیم

همنتوانیمدیگرکهپایینبیاییداینقدرماهوشیاريیابشویممریضنکردهخدايکنیدفرضمثالً،برودمادست

.بشویمگمدردهادر،بشناسیمرادردها،بشناسیمراهاشدگیهویت

صیدرازندگیتوانیدمیوخدائیتیدجنسازشماکهگویندمیهرچیدیگرماکه.بدهدمعنیتواندمیهماین

مرتّب.بشویدزندگیجنسازبگوییمبایدکنیدصیدرازندگیاینجادر،بشویداوجنسازتوانیدمی،کنید

.شديخسته،شديپیر،تونداريدیگرراخاصیتایننکند،بشودزندگیجنسازندازيیاب،کنیشناسایی

سرخوردهشمااگرکهاین استواقعدراشمعنیودهدمیمعنییکدوهر،دهدمیمعنییکدوهرتقریباً

بیرونیچیزهايازکهایدفهمیدهشمااینکهبراياستخوبیجاي،استخوبیجاياینجاشدیدناامید،شدید

.بدهندتوانستندنمیآنهاشويمیمتوجهحاال.بدهندتوانستندنمیآنهاواند ندادهآنهاوخواستیدمیزندگی

خودشکهفهمدمی،شودمیتسلیمگرددمیبر،دیواربهبکوبدراسرششدبکُراخودشآدماینکهبجايحاال

بهشماازخیلی.ببیندزندگیعینکباوبشودتسلیملحظههرکندهمکاريزندگیباباید،استزندگیجنساز

ماهمۀکهبینیممیتاملوتوجهمختصرباو،خودتانرويکردنکارکردیدشروعبعدبهآنجاازورسیدیداینجا

.ایمشدهناامیدهاشدگیهویتهماززندگیگرفتناز

واستخوبیچیزخیلی،کنیمپیدابچه،کنیمهمسرپیداحاالچه،بدهیمتشکیلخانوادهکردیممیفکرمامثالً

،برسیمخدائیتبهخواستیممی،خواستیممیماکهزندگیآنولیبودخوب،نهدیدیم.می آیددرزندگیآناز

باچونبرعکساتفاقاً.بدهدمابهتوانستهنمیخانواده،برسیمجهاناینبهآمدنازمنظوربهوبرسیموحدتبه

شیطانکهآمدبوجودايرابطهذهنیمنتادو،راخانوادگیمثالًزندگی،کردمشروعراام زندگیذهنیمن

کنترلراهمدیگرخواستندمیداشتندذهنیمنطرفدوهراینکهبراي،به تزریق درد به این رابطهکردشروع

رابطهاینازکهبوداشتباه.شدچیخواستیممیچیماببین،انجامیدسرخوردگیوناامیديبهسرآخر.کنند
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.کندمیبیدارراشما،دهدمییاطالعاتشمابهسرخوردگیهمین،ناامیديهمینولی،خواستیدمیزندگیشما

رابطۀهمبابشویدبودنجنسازیاگویدمی،گویدمیچیشیطاننکردهتزریقدردخوديبیهمشیطانآن

.کنمتزریقدردرسدنمیآنجابهدستممن،کنیدبرقرارعاشقانه

دردتوانممیمنرفتاريهردر،استمنتازوتاختمحلرابطهاینوبندهنوکربشویدذهنیمنتادونهیا

همینولی.بودهاینطوريکههستیدمنسلطۀزیر،دیگراستبندهمیداناینجاکنیدکنترل،بترسید،کنمتزریق

یواشاالن،ایمبودهذهنیمن،ایمبودهشیطانسلطۀزیرحاالتاکهایمفهمیدهمااینکهبراي،استخوبهم

.نبینیمتوقّعورنجش،خشمعینکباکهایمگرفتهیاد. بشویمتسلیم،کنیمبازرافضاایمگرفتهیادیواش

آنهاازیکی،باشیمنداشتهتوقّعهاشدگیهویتهمآنازمحتواهاآنازداریمکهالگوهاییباکهایمگرفتهیاد

،بدهدهویتاوبهبیایدیکیاستمنتظرنشستهخانهاالنکهکسیآن.منبهبدهرااینگفتمیبودههمسرمان

،استمنتظر،استپیچیدهرابدبختینسخۀ،بدهدراآن،بدهرااین،بدهدخانه،بدهدپول،بدهدخوشبختی

آنجابهبگذاریمنباید،جداییدصیدازوکفازبشددامیا.بکندخوبیزندگیکهاستمحال،شدخواهدبدبخت

.دیگرخوانیممیموالناهمینبرايبرسد

یا آتشتان مرد، شما نورِ خدایید؟امروز شما هیزمِ آن آتشِ خویشید؟

ذهنجهنماین،استروشنتانذهندردردآتششما،کنیدنگاهخودتانبهشمالحظهاین،کندمیسوال

،کنیدمیخشمشبهتبدیل،کنیدمیدردشبهتبدیلرااینوگیریدمیرازندگیلحظههرشماو،استروشن

و،کنیدمیاسترسبهتبدیل،کنیدمیغصهبهتبدیل،کنیدمیچشمیهمبهتبدیل،کنیدمیرنجشبهتبدیل

آتشیکشهیزمشما.کندمیسوال؟کشدمیرنجدارداسترسزیراالنشمابدناینآیا؟سوزیدمیآنتوي

.کردیدروشنجوريچه،کردیدروشنشدگیهویتهمدراثرتانذهندرکهاست

گفتم.مرکزتبگذاريرااینها،بشویدهویتهمبایدچیزهااینباگفتندخانوادهدرمابهآمدیمنبودهماتقصیر

دردازپرمرکزاینپس.مرکزمگذاشتمرادردهاوکردندایجاددرداینهاو،بودندآنهاجنسازهمفکرهاوباورها

الزم،استدرد؟گفتچیهمسرمدیديپیشسالده! آها.دارممینگهروشنمنرادردهااینمرتّب،است

آنوچیزآنیادآوريبهکنیتبدیلکنیزندگیلحظهایندربایدمی آیدورآنازکهزندگیکهکارایناست

ماندهآنجاآتشاینو،دوربندازي،کنیشناساییبرداريرااینخواهینمیشماوهستآنجا،کینهآنورنجش

.راتوکندمیحوصلهبی،کندمیکمراجانت،گیردمیتوازراخالّقیتوکندمیخرابراتنتاینو
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؟بکندبایدکی،بکنیدکاريیکبایدبله،بدهیدجوابشما،خویشیدآتشآنهیزمشماامروز.کندمیسوال

جامعه،بکندراکاراینبایدجامعه،بکندراکاراینبایدام بچهیادوستمیابایدهمسرمدوبارهنگویید.شماشخص

ماتوانیممی.بکندبایدخودشبرايکسیهر،گیردمیصورتتکبهتککاراینمتاسفانه،بکندراکاراینباید

،کنندهشناساییولی،راموالناآموزش،راموالنااطالعاتهمین،کنیمپخشرااطالعاتوبشویمگروهی

بریزندآبباید،میردنمیخودبهخودآتش،حالتانبهخوشامردتوآتشاگر،مردتوآتشیا،شماستهوشیاري

.می آیدورآنازآب؟می آیدکجاازآب،آنروي

شفا،دردتانآتشبهریزیدمیکردیدبازراآبشیر،می آیدآب،موازيلحظههر.تسلیمبا؟می آیدجوريچه

بینیدمیزندگیعینکبا،کنیدمیشناساییمی آیدورآنازکهخرديباکنیدمیشناسایی.راشمادهدمی

،پدرتاناینکهلووهستهمموجهاینکهولوهستگذشتهبهمربوطرنجشاینوداریدشمارارنجشاینکه

پولنخریدنداتومبیل،نخریدندچرخهسهیادوچرخهموقعآنداشتندپولشمابه،زدندکتکراشمامادرتان

خوبمدرسۀ،نرسیدندشمابهداشتندبچهتادهکهداشتیدمادريوپدر،نگذاشتندخوبمدرسۀ،داشتند

.شدظلمجورهزار،زدندکتکراشماتانخوهرهايوبرادرهمبعدش،نگذاشتند

واقعاًجامعهازخانوادهاز،ايعدهیکازداریدرنجششماکهبینیدمیکنیدمیشناسایی،بودگذشتهمالآنها

قدرتلحظهاین،نداردقدرتلحظهرويگذشتهکهدانیممیولی.استدرستدگوییمیکهچیزهاییاینهم

بههستیدخداجنسازشماچونوشدهتمامگذشته،استشدگیهویتهم،استتوهمقدرتگذشته،خداست

خودتانراخودتانآتشبنابراینو،گوهربرنیضررآیدصدفبر:خواندیمبارهزار.برسدضررتوانستهنمیشما

.بکُشیدباید

زندگیخرد،حیاتآب،زندگیآبمی دهید اجازهتوانیدمیتاشما.کُشدنمیشماذهنیمن!هاکُشیدنمیشما

شماسرازاینکهمثلآرامشییکاصالًکهبینیدمیکنیدمیصفررامقاومتشماکهدفعههرو.بیایدورآناز

پذیرشوهادادنشفااینباخوب.شودمیلکسیربدناین،شودمیخارجتانانگشتاننوكازشودمیوارد

اینو.شودمیخالصهوشیاريبهتبدیلو،شودمیآزادبودافتادهتلهبهدردهاهايگرهایندرکههوشیاريها

،هستیمخدانورما،شودمیخدانور،شودمینهایتبی،شودمیآزادهاگرهاینازوقتیباشیدشماکهذره

دستکلیدشگفتکهبیرونآمدیمقفسازاگر،هستیمآتشهستیمقفستواگر.هستیمخداهوشیاري

.بودیماولازکههوشیاريهمین،خداییهوشیاريیعنیخدانور،شدیمخدانورشماست
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کهنیستکسیاصالً،خویشیدآتشآنهیزمشمایا،شدیدخدانورمردهتانآتشراسوالاینبدهیدجواب

دههمین،نکنیمورشعلهدیگرخیلیراآتشوبگیریمیادزوديکهاستایندرماهنر،باشدهکردنروشنآتش

همراهمان،عشقیمادروپدرکمکبهموالناکمکبه،دردآتش،کردیمروشنآتشخُردهیکسالگیدوازده

آثارایجاد،خالّقیت،کردنفکربرايشدهسادهکهذهنیازآنازبعد،بشویمخدانورآنازبعد،کنیمخاموش

،داردخدانورکهبودنیاینبهومانعملوفکرمانبهبریزدزندگیخرداینکهدر،جهانایندردردبدونونیک

سادهماذهن،شدیمنایلابديلحظۀاینازآگاهیوخداداريریشهنهایتبیبه،استنهایتبیلحظهدراین

.نیستیدکاربیشماو،رشتهآنبهریزدمیزندگیخرد،زندگیبرکت،کنیممیکارکهايرشتههردروشده

.کنیدنمیایجاددیگرهمدرد

شناساییوقدیمیدردهايرويمنآیا.بکنیدنباید؟کنممیایجادجدیدهنوزدردمنآیاکنیدسوالخودتاناز

.استجبرانقانونهمینو،بکنیدبایدکنیدنمی،بدهیدجوابکنیدسوال؟کنممیکارآنهاانداختنوآنها

مالممیدستآنجامنمکانفالنروممیمنبعدوداریدنگهرادردهااینشماکهاستخرافاتاینکهنگویید

هیچ.استخرافاتاینها،شودنمیچیزيهمچون،شودمیفیکونکُنیکدفعهدردهااینکندمیدعایکییا

.کنیدقبولرااین،خداازغیربیاورددرشمامرکزازرادردهاایننداردقدرتکس

عشقوزندگیبرکتوزندگیخردوعمالً،آندستدهیدمیراکاروشویدمیتسلیموقتییواشیواشهمآن

وکندمیاشغالراشمامرکزیواشیواشوشمابعدچهاربهو،شمابهکندمیپیداجریانزندگیلطافت،زندگی

باید،هستیدشماشخصافتادنشاتفاقمسئولو،دنافتمیاتفاقچیزهااینیواشیواش،شودمینهایتبی

همسرمکهنگیریدهمبهانهو.کنیدکارخودتانرويمرتّب،باشیدداشتهتعهدبایدکنیدصبرباید،کنیداقدام

؟کنندنمیکارمردمبقیۀچرا،کنمکارخودممنداردفایدهچهکندنمیکارکه

کندمیراکاراینایشانچون،بکنددیگرانکاربهوابستهراکارشنباید،کندتقلیدنبایدهیچکسرشتهایندر

کاريهر،بگویدشماسرپشتچیزيهر،کندفکرجوريهرداردحقّکسیهر،دارندحقّایشان.توانمنمیمن

کهبگیردبهانهنبایدهیچکس،کنیدکارخودتانرويبایدکهنکنیدسلبخودتانازراحقّاینبایدشما،بکند

.نیستوقتشاالنتوانمنمیمنکنندمیراکاراینمردمچون

دارمعنیمگرکنندگوشاگر؟کنندمیگوشبرنامهاینبهشانهمۀمردممگر،هستندذهنیمنکاردنبالمردم

هشتصدچرا،بشنوددرستتواندنمیراچیزهااینداردذهنیمنعینککهکسی.کهنیست؟شانبراياست
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گوشما،داریمذهنیمنگوشاینکهبراي،نداشتیمشنواگوشاینکهبراي؟اینهابهنکردیمگوشمااستسال

راجبرانقانونگذاشتنپازیرگوشما،داریمتوقّعگوشما،داریمبهتربیشترچیهرگوشما،داریممقایسه

خداقانون،بدهیماولشودنمی،بدهیمراکمترینوبگیریماولولی،بگیریمرابیشترینبدهیمراکمترین،داریم

بدههی،برودبگذارکنبازراشیر،منیجنسازتوهستمفراوانیمنببین:گویدمیخداقانون.نیستاینطوري

زرنگخواهممی،زرنگممن:گویدمیذهنیمن.نداردقبولذهنیمن،گرددبرمیاینآخرسردیدخواهیبده

.نباشیدشما.باشمترین

صبا گشت، به هر جا که درآیید؟یا باد آن باد وبا گشت، شما را فُسرانید

اتفاقبرايفضاگشایییازندگیباشماشدنموازيیاتسلیماثردرگفتیم.استزندگیکنندهزندهباد،بادآن

شماصفرمقاومتباشماتسلیمبابشودشماوجودوارداگربادهمانخوب،شودمیشماوجودواردلحظهاین

هیجانراتانذهنراتانتن،کندمیشکوفاراشمابعدچهاراین،کندمیبازراگلهازندمیصبا،شودمیصبا

شهرایندر،باشیدمملکتدرآن،باشیدمملکتایندر.باشیدجاهر،کندمیشکوفاراتانجانراتانهاي

.آییددرکهجاهربه.کندنمیفرق،باشیدمردمگروهآنبین،باشیدمردمگروهاینبین،شهرآندر،باشید

میمرض،شودمیوباصورتایندر،بکنیددردشبهتبدیلش،لحظهایناتفاقمقابلدرکنیدمقاومتاگرولی

منهیجاناتتمام،استرس،گرفتاري،ذهنیمنمرضیعنیوبا،نیستمعمولیوبايوبا،ایددیدهشماراوباوشود

گناهاحساسوتاسفاحساس،جوییانتقامحس،هاکدورت،هاکینه،هارنجشمثلگفتیمبارهزار.ذهنی

،استذهنیمنمهمالگوهايازیکیکهدیگرانبامقایسهخاصیت،حسادت،آیندهازاضطراب،گذشتهبهنسبت

منمهمهايخاصیتازنداشتنرواوداشتنکمودیدنکموبودنناقصوکمیابیحسکهخساست،نظريتنگ

.استذهنی

.وبابهرحمتصد،وباست.دیگروباستکهشویممیدچاربالاینبهما،بشودمامرکزچیزهااینوقتییعنی

زندگیاز،کردجامد،کردافسردهراشما،کردیدمقاومتشماچونکندزندهراشمااینکهعوضزندگیبادیعنی

ازهمجسمینظرازهمندارمراحالشهستیمحوصلهبیچراماازبعضیکهدیدید،انداختجنبشاز،انداخت

.شدندمنجمدهمهفکرينظرازهمروحینظر

،استتغییرحالدرچیزهمهبینیمیکهحالیدر،نکندولرااینهابچسبدباورسريیکبهانسانشودمیآخر

اینحیاتآباین.بدهیدجوابشما.استسوالیمصرعدوهر،کندمیسوال؟کنندنمیتغییرباورهااینچطور
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ازراشماوشدوبابهتبدیلشمامقاومتوشماستیزةاثردر،می آیدلحظههرکهمی آیدورآنازکهانرژي

هویتهم،کردیداستفادهعینکآناز،کردیداستفادهخردآناز،شدیدتسلیمشما؟نهیاانداختجنبش

میجاهرصباباداالنوشدیدآزادشما،کردپیداشفاءشمادردهاي،انداختیدرااینها،دیدیدراتانهايشدگی

کنیدمیشکوفایعنی،کنیدمیبازراآنرسیدمیهمچیهربهشدیدبازشماتنهانهووزدمیشماباروید

میدرارتعاشبهرااوبودنکنیدمیارتعاشبدونوزندگیبهچونرسیدمیجاهربه،کنیدمیبازراگلش

.وزدمیماجاندرصباشبادکهموالنامثل.وزیدجانشدرصبابادکندمیحسدفعهیکهماویعنی،آورید

.بدهیدجوابخودتانبرايبدهیدجواب

هر چند دهان را به جوابی نگشاییددر هر سخن از جانِ شما هست جوابی

بازراچشمت.کندنمیکاردیگرآبرويشکستهشماکشتی؟شدوبایاشدصباباد:کهگفتباالدر،گویدمی

حرفاینآقابگویندبپرسندهاذهنیمنبرخیازاالن.استپرسیدههمهراسواالتاین؟هستیکجاببینکن

خانوادگیخودمانمااصالً،داریمجسمیهوشیارينه،داریمماديمرکزنه،داریمدردنهماگویندمی ؟چیهها

.نیستاینطوريمگر،ایمرسیدهحضوربههمه

به،دهدمیزندگیبهاالنکهپاسخیبیانباکسیهریعنی.نزنیدحرفاینکهلوومی آیدمرکزتانازجواب

اگر،کنیپنهانرامرکزتتوانینمییعنی.کندمیبیانراخودش،دهدمیخودشذهنبه،دهدمیبیرون

،داردمرضجورچندیناستمریضتنشکهکسییکشودمی.کردپنهانشودنمیرااین،استدردازمرکزت

.کهنیستیممریضآخرما،چیههاحرفاینسالمیمخیلیماآقاگویدمی،استمشخصکامالً

هرکنبازرادهانتخواهیمیشما.کندمیبیانراخودششمامرکزگویدمی.کنیمکارخودمانرويباید

همازاینکهمرکزبیاناین،بشويهم ساکتنزنیهمحرفاینکهلوو،نیستمهمکهشماحرف،بزنحرفی

ترجمانهزارانصد. دهدمینشانراخودشجورهزار،خداستجنسازشمامرکزیااستدردوشدگیهویت

.دلزخیزد

دلزخیزدترمجانهزارانصدسجلّوایماءغیرونطقغیر

می،بخیزدبربرکتتواندمیجورهزارانصدمامرکزاینازنوشتهازغیر،اشارهوایماءازغیر،زباناینازغیر

چیشمامرکزاز.می آیدمامرکزازپاسخ.بگذاریمتاثیرجهاندرتوانیممیچقدرماببینید،بخیزدبروباتواند
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رااسمشکهمهمقانونآن.کندمیاثرمامرکزبهجذبقانون؟شویدمیکشیدهسوکدامبهشما؟می آید

دهدنمیانجامراجبرانقانونکهکسییعنی؟مامرکزباچییعنی.کندمیکارمامرکزباجبرانگذاشتیم

.کنداستفادهمطالباینازکهدهدنمیاجازهاوبهمرکزش

اینهاتوانیدنمی،برسیدجاییبهشماگذاردنمیمرکزتاناینبگذاریدپازیر،نبریدبکارراجبرانقانونشمااگر

قانون.بیتایندرموالناگویدمیمهمیمطلبیک.شودنمیشناساییبهمنجر،مرکزتانبگذاریدبگیریدرا

دربیروندرمرکزتدرشویدمیمتعهدچیزيبهوقتیشماکردیمصحبتآنرويهمهاینکههماهنگیوتعهد

.نزنیدحرفولوشودمیهماهنگآنبافکرهایتورفتارهایتتمام

بهمتعهد،هستیدآنبهمتعهدوهستیدهویتهممادهآنباپس،داریدنگهراماديمرکزاینشمااگربالمآل

رفتارها،فکرهاتمامدرماديمرکزآنباهماهنگیاینبزنیدحرفجورهرشماحاال،هستیدفکريبافتیک

وبشودباز.بشودخداجنسازاگرمرکزاینحاال.استهماهنگیوتعهدقانون،دادخواهدنشانراخودش

بازهیچینزنحرفحاال،راخودشدادخواهدنشانهمبازعملوفکردربکنیکاريهر،بشودخالصهوشیاري

.شدخواهدمنعکسآندرکنیمیکاريهروحرکتدانممیچیورفتارونگاهدرهم

راقضیهتهوسرحرفبابابا:گویدمیمابهذهنیمن،کنیمکارخودمانرويمجبوریممایعنی؟چییعنیحاال

رامنهستمدینی،هستممعنويآدممنمردمآي،کردمتقاعدرامردمبلهشودمیحرفبا،آوردهمشودمی

شماکردمتقاعدرامردمشودمی،کنممیعبادت،ببینیدهمه،کنممیاحساندارمببینید،باشیدداشتهقبول

آن،بگیریدتوانیدنمیراجلویشدیگرراآن،شودمیبلندمرکزتانازکهچیزيآندرولیطوريآنآدمبله

مابعدچهاراینوهوشیاريیعنی.ماستمعنويساختمانومابعدچهارساختمانوخداستوزندگیبهمربوط

حرفباکندمیفکرذهنیمن.نداردبستگیماحرفبه،کندمیعملزندگیقوانینمطابقکهخاصیجوریک

.کرددرستشودمیراچیهمه

پایان قسمت اول 

&&&



# Programگنج حضور717برنامه شماره  717

17: صفحه

سرمهء دیدست، بسایید، بساییدآن که شکستیددر هاونِ ایام چه درها

هویتهمخودتانایامهاونایندرشمایا.زمانگذشتیعنیایامهاون.ماستهايشدگیهویتهمدرها

رااینهازندگییا،انداختیدوکردیدانتخابوکردیدقبولوکردیدشناسایییعنیشکستیدراهایتانشدگی

میچی.شکست،گرفتشماازرااینزندگیبودشمامرکزدربودمهمخیلیبودکهچیزيیک.کوبید،شکست

.نچسباینبهکه؟بدهدنشانشمابهخواسته

بازياسبابکوچکترینآناز،ببینیدزندگیعینکباکنیدتوجهاگریماچسبیدهچیزهاییبهما،مازندگیاولاز

همآنهابا،بودهمهممابرايمختلفچیزهايباالآمدیمتا،کردیمگریه،شکستیاکردیمشاگمکهداشتیمماکه

بهنچسب،برداردستاینهاازبابا:بدهددرسییکخواستهمی،بردهبینازکوبیدهزندگیرااینهاوشدیمهویت

.مروارید،درشتمرواریدیعنیدرضمندر،دريهرکهایمکردهشناساییماراموضوعاینحاال.اینها

چون،درنداینها،منطالهاي،مافرش،ماخانۀ،مابچۀ،ماهمسر،بهبهماکار:می آیدبنظردراینهاذهنیمندر

اینازکههوشیاريوبکوبیدهوشیارانهوآگاهانهخودتانکهگرفتیدیادایامهاونازشماولی.هویتمهمآنهابا

میفکرقدیم،کشیدندمیچشمبهوکوبیدندمیایستمادهسرمه.استچشمسرمۀاینها،شودمیآزاددرها

،شودمیمادلدیدشدنبیشترسببشودمیآزادکههوشیارياینیعنی.کندمینورپرراچشمکردند

.افتدمیبکارماهوشیاري

.دادیمتوضیحکهبودنددردهاهمینوالگوهاهمیندیدیممیشدههویتهمفکرهايوحستاپنجباحاالتا

میآزادهوشیاري،هاشدگیهویتهم،روندمیبینازاینهاوکوبیممیماچیهر،بینیممیدیگریکجوراالن

میبهترشمادیدکهبینیدمی،بخشیدمیراهاکینه،بخشیدمیراهارنجش،بخشیدمیشماچیهر.شود

.تاندلچشم،شودمیبیشترنورششماچشم،شود

وکنیدشناساییراهاشدگیهویتهمیعنی،بساییدراسرمهیعنی،بساییدبساییدگویدمینتیجهدرو

وابستهدیگرانرفتارادامۀبهراتاناقدام،راتانعملشمادردهاانداختندرو،بیندازیدرادردهایتان،بیندازید

آنشخصآن.نکندراکاراینشخصاینولیبیندازمراهایمرنجش،بیندازمرادردهایمحاضرممنهان.نکنید

.باشیدخودتانفکربهشما،شخصآنبهنکنیدوابستهراخودتانشما،کردخواهدراکار

شما.بکند،کندمیخیانتشمابهداریدهمسريکنیدفرض.نرنجیدیابرنجیدداریداختیارکههستیدشمااین

کهکنیمکارچهماحاال،کنیدمیکارداریدخودتانبرايتاندروندرکنیدبازرافضابایدشما؟رنجیدمیچرا
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میامنیتاوبهخاصیکاریککندمیفکر،داردامنیتعدمحسدرونشکسییک؟نکندراکاراینایشان

کارتابیستآنبخاطر،نیاییدتانخوششمابکندکارتابیستاستممکنشماهمسر.کندمیرودمی،دهد

میکالهخودتانسرداریدشما.نیندازیدهمراتانقبلیهايرنجشوکنیدمحروم،نرسیدحضوربهبایدشما

.گذارید

مهماصالً،داندمیمهمودهدمینشانمابهذهنیمنکهچیزهاییتازه،بساییدبساییداستدیدسرمۀآن

مهمخدابراي،استمهمبشریتبراي،استمهمجامعهبراي،استمهمشماشخصبرايکهچیزيآن.نیستند

همهابهانهاینو،ببنیدیدنبایدايبهانههیچبهرافضااینشما.استتاندرونفضاياینشدنبازاست

دیگرانکارهايکهبگیریمیادبایدمابارآخرینواولینبراي،کنندمیراکارهاایندیگرانچرااین استاشهمه

مینشانواکنشدیگرانکارهايبهکهاستذهنیمنفقط.داریمذهنیمنگذاردمیاثراگرواثرنگذاردماروي

.کندمیمقاومت،منفیواکنشمخصوصاً،دهد

شدنشکستهجنسازشما،شوندمیشکستهدرها،ایامهاوندر،شدمشکستهمنبگوییدنبایدموقعهیچشما

،شودمیشکستهصدف،شویدنمیشکستهشماآقا،خانم،دیگرشدمشکستهمنگویندمیهاخیلی.نیستید

کردیمفکرما.بودهتقلّبیگوهرنبودهگوهر،داندمیگوهرذهنیمنکهراچیزهاییآنولی.شودنمیگوهر

ازقبلراهمهکوبدمیرااینهازمانگذشتکهشویدمیمتوجهشماولی.دیگرداشتیمنگهکهگوهرنداینها

خواهیدزخمیحتماًشمابکوبدایاموبچسبیدوباشدگوهرشمابراياینهااگرچون.بکوبیدشمابکوبدایاماینکه

.شد

بچۀ،منهمسراینکهولودیگرانکارهاي،هستمخودممسئولمنبگوییدبنشینیدشمااین استکارترینعاقل

دروندررافضامنهستم،آنهاازمستقلمن. گذارندنمیاثرمنرويمادرموپدر،برادرموخواهریاهستندمن

نیستند،دراینهامیدردهاجملهازهویتمهمآنهاباکهچیزهاییاینکنممیشناساییمنکنم،میبازخود

.نیستند،جواهرنداینهاکردیممیفکرماتابحال

زیرشکنیدامضابنویسید.کردنخواهمدیگرانبهوابستهراکاراینوبیندازموکنمشناساییرااینهاخواهممی

.شودمیبیشترچشمتاننورساییدمیبیشترچههرهمیشه،براي،را
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بزاییداین زادنِ ثانیست، بزایید، اي آنکه بزادیت، چو در مرگ رسیدید

مدتیازپسوهوشیاريبعنوانذهنشکمتويرویممی،شویممیزادهمادرمانازمایکباریعنیثانیزادن

مایاهوشیاري.آمدبیرونکرمآندرونازکهشاپرکیهمانمثلشویم،میدهییزاهمذهنازآنجادراقامت

داردخفهواقعاًاینجاکهشودمیمتوجهمدتییکازپسذهنقفسیاکرمآندروندرهوشیاريبعنوانانسانها

نداریدپولشماکهنیستاینبخاطر،نیستجامعهوضعیتبخاطراین،نیستمردمرفتاربخاطراینو،شودمی

استاینبخاطر،نیستآنبخاطرنه،خوابیدمیخیاباننداریدپولاصالیابخریدبزرگۀ خانیابرویدمسافرت

.استثانیزادناینمبشویزاییدهذهنازاگرم،شویبزاییدهاینجا ما ازبایدومهستیذهنتويهنوزکه

ازکهشدنهوشیاريهمان،شدنخالصهوشیاريیعنیشدنزاییدهکنمیادآوري.بزاییدبزاییدگویدمیموالنا

ماناندازه،بشویمزاییدهکامالبیرونبیاییماگر،بیرونآییممیداریمذهنشکمازاالنوخدائیتایمبودهاول

آیندهوگذشته،بودآیندهوگذشتهکهروانشناختیزماناززمانمان. بینهایت،خدااندازههمیناست؟چقدر

.هستهویتتویشکهزمانییعنیذهنآیندهوگذشتهوبودذهن

شمابهکههستیدچیزيیکمنتظرآیندهدر،مثالداریدرنجششماگذشتهازگویدمیفهمیم؟میکجااز

راچایی،نشستیمآنجارفتیماالنخریدیمراخانهاینآقا.کنیدزندگیآنجابرویدتوانیدمیشما،بدهدزندگی

اینکنیدمیزندگیآیندهدرداریدشما.دآمدنهممردم،هستخانهاینبرابردهخانهآن،گذاشتیمکردیمدم

.استثانیزادنشدیدآگاهابديلحظهاینبهلحظهاینبهآمدیدوقتی،استروانشناختیزمان

متولدذهنازتانهمه،بزاییدتانهمه،کنیدعجلهذهنیمنبانه،بزاییدتندتربزاییدبزاییدگویدمیبعد

اگربزایندتوانندمیانسانهاۀ همبزادیدکهکسانیاي.مرسیمیذهنیمنمرگبهوقتیاست؟کیاینو،بشوید

کرماین،استشکستهکشتیاینکهآگاهییکفقطهمرسیدنذهنیمنمرگبهبرسندذهنیمنمرگبه

من بدبختیروزبهروزاین،نیستدوامقابلوضعیتاینکهبینیدمیخوبشمابرود،راهتواندنمیشدهچاق

.برومجلوتوانمنمیدیگردردهااینباباورهااینباشدگیهاهویتهماین باالگوهااینبامن،شودمیبیشتر

جلووضعاین،بدهندگوشمنبهبایدهمهمردم،خودمازغیردانممیعقلبیراهمه،کنممیمالمتراهمه

.اید، شما کردهکنممیکوچکشهیهوشیارانه.بمیرمبایدپس،دیگرنیستکارساز،رودنمی

میحرفیکسییکبینممی.کنممیکوچک،کنمکوچکراذهنیمنازقسمتیمی آیدپیشفرصتکهجاهر

تأمل،بشومخشمگینوبدهمنشانواکنشاینکهبجايمن،خوردمیبراینکهمحضبهخوردمیبرمنبهزند



# Programگنج حضور717برنامه شماره  717

20: صفحه

میکشممیبیرونکنممیشناساییکنم،شناساییبگذار،برخوردذهنیممنازقسمتکدامبهاینکهکنممی

آوردخواهدپیششمابرايمرتبرااتفاقاتیقضایشقانونبازندگیو.کنممیتشکرهماوازتازه،دوراندازم

میکوچکراخودتانچقدرهر،کنیدکوچکراخودتانبایدکجا،هویتیدهمچیباکنیدشناساییشماکه

یعنی.شویدمیبینهایتشماصفر بشود،بیایداگرذهنیمن،شویدمیبزرگترهوشیاريبلحاظهمانقدر،کنید

بهترذهنیمنیکباراذهنیمنکه باشیدمواظبکهگویدمیموالناولی.آییدمیبیرون،شویدمیزادهکامالً

.نکنیدعوض

پیدا شود آن روز که روبند گشاییدگر هند و گر ترك بزادیت دوم بار

مندوبارهمااگرباردومین.دیگراستتمثیل،حضوریعنیزیباوسفیدترك. ذهنیمنیعنی،سیاهیعنیهند

آمدیممادرمانشکمازیعنی،ماهستیمزاییشحالدرلحظههراینکهبراي،زاییدیمتركیا،زاییدیمذهنی

ازبیاییمهستیمذرهیعنی،بزاییمحضوریعنیبزاییمتركناایشبقولماکه،بودهثانویهزاییدنفرصت،بیرون

.بودزایماندرداینهاکشیدیمکهدردهاییتمامو.فرصتاینبله؟،بشویمبینهایتبیرونذهن

ذهنیمن،هستیمذهنیمنهنوزببینیم،بمیریمیکدفعه،بزاییمجسمیمردنیعنیمردنازقبلکهاهللاءشاان 

بینهایتکهفهمیممیآنازقبل،هستیمبینهایتبینیممیمیریممیکهموقعیهستموقعییکولییم،زایید

.مردنازقبل،شدیم

عوضرادینمان،بودیمشدههویتهمدینیباورهاياینباماآقا،کنندمیبهترراذهنیشانمنايعدهیکولی

بهگوییممیناسزا، االن آمدیممرکزمانگذاشتیمشدیمهویتهمبا آنهارادینیباورهايآنرفتیماالنکردیم

آن را گذاشتم االن،داشتمدرداینجورقبالً،کردهعوضرااشذهنیمنآدماینخوب.خودمانقبلیدینآن

شدمهویتهمهمسرماینباقبالً.استجدیدذهنیمن،جایگزینی.شدهعوضذهنیمن،دارمدرداینجورکنار

،دیگرشدمزاییدهکهکنممیفکرو.کردمجایگزین،شدمهویتهمجدیدمهمسراینباآمدم،دادمطالقرااو

.جدیدباور،جدیدهمسریکخوب 

رامسائلآندوبارهباشدآنجااگرشماذهنیمن،آوردیمبوجودراذهنیمندوبارهایننیستشدنزاییدهاین

بایدمرکزایننکنیمایجاددرد،بیروندرنکنیمایجادمسألهکهباشدقراراگر،آوردخواهیدبوجوددیگریکجور

.بشودخالی
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بشویممتوجهمردنموقعمردن،موقعیااستیکجورگشودنروبندگشایید،روبندکهآنروزشودپیداگویدمی

بهماخواستهمیوبودهماباهمیشهخدا،بودهماباهمیشه،زندگی،گشتیممیدنبالشماکهآنچیزيباباايکه

ودزدیکنارراروبنداینزودترخیلی،زودترخیلیکهشمالحابهخوشا نهیا،نشدیممتوجهماوبشویمزندهاو

واقعاًنه.داریدذهنیمنفعالًنهکهشدیدمتوجهد،زدیکناریهویتهمبا آنکهراپندارپرده،ذهنپردههمین

.شدهایجادفضاشمادرزیاديمقدار،زاییدیدراترك

دراتفاقیا؟افتیدمیاتفاقهمشما،افتدمیوقتیاتفاقآیا؟کنیدمیفضاگشاییکافیة اندازبهشماآیااالن

مترسید، مترسید:گویدمیکهترسیدمییا؟بگنجدچیزهمهبحرایندربحرایندرآیا؟افتدمیشمادرون

شمادرگشاییفضاخاصیتوشدهبازفضااگر،هستیدهندوهنوزکهدرانیدمیگریباناگر، مدرانیدگریبان

.ماستخداییخاصیتمافضاگشاییخاصیت،آمدهبوجود

تُركجنسازچقدرکهراذهنتانببینیدتوانیدمیشما،رودمیکنارروبندکنیممیصفررامقاومتکهدفعههر

ارزیابیراخودتانمنصفانه،داریدهوشیاريچقدرداریدذهنیمنچقدر،هستیدهندوجنسازچقدریدهست

.بشویمزادهکاملطوربهذهنازما،بشودمتالشی،بمیردماتنایناینکهازقبلکنیممیسعیداریمولی.کنید

استقرآنآیههماینبله.بدهیمانجامراثانیزادنیعنی

24-22، آیه )75(قرآن کریم، سوره قیامت

)22(وجوه یومئذ نَاضرَةٌ 

.بر افروخته و نورانی است) از شادي(اي آن روز رخسار طایفه

)23(ربِّها نَاظرَةٌ ٰ◌ إِلَى

.کنندو به چشم دل جمال حق را مشاهده می

)24(ووجوه یومئذ باسرَةٌ 

.و رخسار گروهی دیگر عبوس و غمگین است

شمااگرلحظهاین.قیامتروزروزي؟چهدراست،نورانیوبرافروختهشاديازايطایفهرخسارآنروز:گویدمی

راحقجمالدلچشمبهو.استنورانیوبرافروختهسبببیشاديازشاديازصورتتان،استصفرمقاومتتان

قیامتیعنی،ایدشدهزندهاوابدیتوبینهایتلحظهایندراالن،هستیدیکیاوباکهچرا.کنیدمیمشاهده
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است،غمگینوعبوسدیگرگروهیرخساریا،بینیدمیرااوجمالدلچشمبهو،ایدشدهیکیاوبا،شدهشما

.بکنیدارزیابییکراخودتاناست،سرخسبببیشاديازیااست؟غمگینوعبوسشماة چهرآیا

ور زانکه سزیدیت به شمس الحقِ تبریز

کبزاییدواهللا که شما خاصروز س

واتابکمثل،دیگرگویندمیهماالنکهسرور،آقامعنیبهترکیبک،خاصبکیعنی،بکخاصیعنیخاصبک

کسی،خدایاربهترینیعنیخاصبکپس.آقاعلیگویندمیکهاستمصطلحمرتبیعنیمثالًبکعلییااینها

پس.قیامتروزهمسزاروز،استزمینرويدرخدایار،استزندهاوابدیتوبینهایتبهلحظهایندرکه

واقعاًلحظهایندرکهشرطیبه،هستیدشما،سزاستروز،استقیامتروزکهلحظهایندرخدایاربهترین

باشیدزتبریالحقشمسسزوار

یعنیکائناتآفتاب.بشویدکائناتآفتابیاشمسِکه،کردیدپیداراشایستگیاینیعنیسزیدیتزانکهور

دردیگر،هستلحظهایندراستزندهاوابدیتوبینهایتبهکهستاانسانیفرمجهانوفرمیبیجهان

هویتهمهیچگونهومقاومتیهیچگونه،درديهیچگونهذهنشدرشدهصافذهنش،نیستآیندهوگذشته

.بشودتبریزشمسکههستشایستهانسانیچنینیک.نداردوجودشدگی

وبینهایت،داردخاصیتتادوخودش،بکندزندهانسانیکدرراخودشکهاستبودهاینمنظورشهمخدا

شایستهبایدماولی.بکندزنده،آمدهدرنآانساناتفاقاًکهياباشندهیکدرراخاصیتشتادویعنی،ابدیت

کافیداردوجودماديمرکزاینکهحالیدرسطحیفکرهاي،سطحیکارهايانجامباشدیادمان.یموبشاینکار

،خاصبکشماکهخدابهواهللاگویدمیبشویماگر.باشیمتبریزالحقشمسشایستهباید.نیستکافی،نیست

.لحظهایندریعنیقیامتروزدرهستیدخداخاصة باشند،خاصانسان،خاصخانم،خاصآقاي

هویتهمکهاياندازهبهکردید؟پیداشایستگیچقدر،کنیدارزیابیخودتانتوانیدمیشماشما؟هستیدچقدر

نمیهویتشمابیرونجهانازکهاياندازهبه،استخالیذهنتانکهاياندازهبه،انداختیدراشدگیهایتان

کهاياندازهبه،نداریدهیچکسازتوقعکهاياندازهبه،خواهیدنمیخوشبختی،خواهیدنمیشادي،خواهید

بهمی آیدنچیزيدیگرجهانازوبریدیدراجهاننافبنداینکهاياندازهبه،کردهفروکشذهنیمنخواستن

کههمینطور،می آیدآنورازحیاتآبشودببریدهجهانبندنافاینکهمحضبه.اوازشدیدنیازبیو،شما
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دیوانازابیاتی.ن می خوردخوقبالً.خوردمیشیروکندمیتنفسدهنشازبچهوبریدمیرابچهبندناف

خواهمبرایتانکاملطوربههمکوتاهغزلتادو،نیستغزلکلاینهاخواندخواهمبرایتانمثنويوشمس

.امروزشودمیروشنتراندازهچهمطلبببینیم،خواند

830مولوي، دیوان شمس، غزل شماره 

باشدتا بر پَرِ خدایی جان مُستَطیرجلوه مکن مجالت، مگشای پرّ و بالت

جسمیلحاظازمنبگونشوبلندلحظههر،ندهنشانراخودت،رااتذهنیمنجمالیعنی،جمالتمکنجلوه

بلند،ندهجلوهراخودت،کنیدنگاهمنبه،دانممیمن،هستمدانشمندچقدرذهنینظراز،هستمزیباچقدر

منبوسیلهکردنفکرهمانذهنیمنبالوپرنکن،زباهمرااتذهنیمنبالوپرو.ذهنیمنبعنواننشو

.کنمحلراکارهایمذهنیعقلاینباتوانممیمنکهدردهاحتیوشدگیهاهویتهمبراساسذهنی

منتشر،کردنپروازیعنیشدنمستطیر،کنیپروازخداییپربابیاییتوتا،نکنبازهمراذهنیمنبالوپرپس

بگویید،شویدمیبلندشماموقعهرپس،ذهنیمنبعنواننه،کنیحرکتهوشیاريصورتبهبگذاریعنی،شدن

و،کنیدمیبازراذهنتانبالوپروگذاریدمیخودتانیامردمنمایشمعرضبهراخودتانازخاصیتییکمن

وفکرزندگیگذاریدنمییعنی.گیریدمیراخداییپرِجلوي،ذهنیمناساسبرکنیدمیبازراعملتانحتی

.شماۀ بوسیلکندعمل

895مولوي، دیوان شمس، غزل شماره 

دُرد به پستی نشست، صاف ز دُردی برست

گردنِ گرگان شکست، یوسفِ کنعان رسید

دردشد،آزاداینهاازهوشیاريبنابراین،راهاشدگیهویتهمکردیدشناساییشمایعنی،نشستپستیبهدرد

آنوشودمیبلندهوشیاري،کنیممیشناساییکههمینپس.شودمینشینتهکهاستشرابلردهمان

ترتیباینبهو،رستشدگیهاهویتهمودردهاازخالصهوشیاريیعنیشماصافو،نشیندمیدردوناخالصی

،شکستگرگانگردن،دریدندمیرامادروندر،بودندشدگیهاهویتهمهمینگرگانشکست،گرگانگردن

راچیزهاییآدماینکه،توقعالگويمثالً،نیستالگو،نیستشدگیهویتهمجهنمآندر،شمادروندردیگر
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همداندنمیو،گذاردمیپازیرراجبرانقانونکهاستاینذهنیمنهايخاصیتازیکیگفتیمو،خواهدمی

.شودمیمنجررنجشبههمیشهتوقعاتاینو.خواهدمیفقط،بگیردچیزهایییکتابدهدبایدچیکه

شما،استگرگیکدرديهر،استگرگیکرنجشیهر،استگرگشودمیعملالگوبصورتکهتوقعیهر

خدابینهایتبهکههوشیاري،تبریزشمس،کنعانیوسفبصورتشمااینکهبرايچرا؟.شکستیدراگردنشان

بهیعنییوسفبهلحظهایندریعنی.رسید،اولازایدبودهجداقفسازفهمیدیدامروزو،بشویدتوانیدمیزنده

ما،مادر،ماستخداییچیزهاییۀ هموهوشیاريوزیباییمظهریوسف،دیگرشماستاصلنمادیوسف،اصلتان

.شکندمیهمهگرگانگردنکهدیدخواهیدبشویدزندهشما،شدیمزندهاوبه

جان شد و جانِ بقا، از برِ جانان رسیدصبحِ دروغین گذشت، صبحِ سعادت رسید

مشخصاتشآنباذهنیمناینکهکردیدشناساییشماو،استذهنیمنهمینکاذبصبح،دروغینصبح

یاشودمیمتالشییاکنارگذاریدمیراذهنیمنشماکههمین.شدروز،کردیدرهارااینبنابراین،بودهموقت

شماعدبچهاردرسبببیشاديوزندگیآرامشاینیواشیواشکهبینیدمی،اندازیدمیکنیدمیشناسایی

یواشاالنبوددردوشدگیهویتهمازپرمرکزاینقبالً.شودمیبازشمادروندرفضااینوشودمیجاري

.دهدمینشانشمابهراخودشروشناییوآرامشوصبحوروندمیدارنداینهایواش

اینومنکاراینکهشویدمیمتوجهاالنشما.بینیدمیراذهنتانکارهايۀ همشمایعنیچی؟یعنیروشنایی

چیزیکشاانگیزهواقعاًنهیااین کار را بکنم،شدباعثرنجشم،شدباعثخشمم،داردذهنیمنة انگیزمنفکر

زندگیدستوراینستازندگیخالقیتاین،آمدبوجودزندگیبامنشدنموازيازياانگیزهاستآنورازخدایی

.رسیدهخوشبختیوسعادتصبححتماً.کندمیعملوکندمیفکراینداردستازندگیخرد،ستا

بادیدیدزندگیعینکباشماکهموقعهریعنی.کندمیتعریفحضورباراخوشبختیموالناببینیدپس

همسرمانازکاذبصبحایندرراخوشبختیما.شدیدخوشبختا،شدیدسعادتمندشما،دیدیدحضورروشنایی

،کنیخوشبختنتوانستیرامنتوکهگفتههمسرهاازیکیکهریختندهمبههاخانوادهچقدر،خواستیممی

.کندخوشبختتواندنمیرادیگرکسکسیاینکهازغافل.بوديدادهقولکهآنطور

شبوقتیدروغینصبح،استچیددانیمیهمکاذبصبحبشوي،ردکاذبصبحازبایدخوشبختیحسبراي

قدیم.شودمیتاریکدوبارهولی،استکاذبصبحاینوشودمیروشنجایییکبرسدپایانبهخواهدمی
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تاریکیبهوکردندمیحرکتشدندمیپا،شدصبحکردندمیفکر،دانستندنمیراموضوعاینکهکاروانیانی

.شدندمیوحشیحیواناتمثالًیا،شدندمیدزدانۀ حملدچار،افتادندمی

راهداریدجسمیدارمنروشنایییعنیدروغینصبحروشناییباروید؟میراهداریددروغینصبحدرشماآیا

می آیدنظربه،هستندسعادتصبحدرکمیتعدادهستند؟کاذبصبحدرانسانهاۀ هماالنآیا،رویدمی

صبحروشناییبانبایدفرداًشماکند؟نمیتهدیدراماجنگیغلطدیدباوکاذبصبحایندرآیا. باشداینطوري

بوجودامکانشیعنی،بگذردبایدهوشیارانهشمابرايولی،گذشتهخوشبختانه:گویدمیموالناو.برویدکاذب

.آمده

بقاجانوشدجانرسیدسعادتصبحگذشتدروغینصبح.یدئجداخویشقفسازشماکهمرغانگفتامروز

زندههمیشه،رودنمیبینازدیگروخداستابدیتوخداستبینهایتکهبقاجانِورفتذهنیمنجانِیعنی

شماموالناازرامطالباین.کنیدکاربایدنشدیداگرید؟اشدهزندهبقاجانبهشما.رسیدمابهخدابرِاز،هست

ازشما.داندنمیجمع،کنیدتقلیدجمعازنرویدموالناازمطالباینشنیدنازبعدشما،کنیدکاربایدشنویدمی

.بپرسیدعارف

1896دیوان شمس، غزل شماره مولوي، 

ز دل جوشیدن و بر رخ فُسُردنمثالِ مشع، شد خومن در آتش

آتشدر،دیدیدراشمعکههمینطور:گویدمی.افتادنجنبشازوشدنمنجمدوشدنسختیعنیهمفُسردن

من،شودمیمنجمدشمعکههمینطورو،جوشیدذهنآتشدرزندگیمیعنی،خونمهممن،جوشدمیخونش

درشدندزیاددردهاوقتیکهباشدتواندمیایناشمعنییکفسردن،رخبروجوشیدندلزِ.شدممنجمدمه

نه؟یاشدهجامدمافکر.شدجامدفکرم،استبعدمچهارنایرخم،شدجامدرخم،منمرکز

چجوري،بشویمعوضبایدمافکريبعددر،فکريبعددراند شدهفُسردهاند چسبیدهثابتباورهايبهکهآنهایی

.نداردقبولزندگیراقبلدقیقهپنجفکر،کندمیخلقفکریکلحظههرزندگیاینکهبرايشویم؟میعوض

یکبشراستشایستهاین.دهممیفکریکتوبهمنلحظههر،هستمبینهایتمنهستمفراوانیمن:گویدمی

فراوانیورانهایتبیپس. چیزينوهمچشود، نمی شوندنمیعوضاینهابگویدمرکزشبگذاردرافکرتعداد

آبقسمتآنکههمینطورجوشیددردازمندلبگوئیمتوانیممی،افسردرخمجوشیددلم؟میرودکجاخدا
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،کنیدمعنیاگردیگرجوریک.کندمیخاموشراشمعباالخره،شودمیفسردهایشهکنارهوجوشدمیمعش

.فسرد،شدمنجمدام ذهنیمنوجوشیدعشقازدلمکهبگوئیداستممکن

،شودمیافسردهیواشیواشذهنیمن،جوشدمیعشقبا، جوشدمیحضوربالحظهبهلحظهدلتانشمااگر

.کنیدمعنیتوانیدمیهمآنطوري،هاشدگیهویتهمازکنیدمیآزادراهوشیاريشمامرتب.میردمییعنی

انساناگراینکهبراي،دهدمیمعنییکجورشدوهرولی،شودمیمعنیدوجورهرموالناابیاتازبعضی

ازهیجاناتشهمینطورو،بشودجانبی،بشودافسردهتنشو،بجوشددردازمرکزش،بجوشددردازدرونش

؟شدماینطوريچراکهدکنمیتاملنشینیدمی،بشودافسردهکلیبطوروبشودترس،بشودخشمجنس

ازوبفهمیتوزوديبهبودهقرار،خواستیزندگیبیرونیچیزهايازآمديتواینکهبرايکهاستاینجوابشو

میازآنورکههمنشتیذرهیکآنوکرديایجادذهنداخلزیاديدرد. نشديزائیدهتو،بشويزائیدهذهناین

نتیجهدرفهمیممیراایندرسته. شدقطعخداوزندگیباتارابطه! هیچی.بستیهمآن،شدمیواردآمد

منبراساسدیگر،دهدنمیانجامرااشقبلیکارهاينتیجهدریم،شومیتسلیمنتیجهدریمکننمیمقاومت

.گیردمییاددرس،کندنمیعملدیگرذهنی

االن،رساندهحضوربهاصطالحبهراانسانهاکهبودهدردتاریخطولدر،گیریممییاددردازبیشترمامتاسفانه

درد.کنمزندگیمنگذاردنمیدردمی گویید آقا . دهیدمیگوشحرفهااینبهنشستیددرداثردرشماهم 

میکارمنفکرهاينه.کندنمیکار،رودنمیکشتیاینیا،نروددیگرجلووبشکندشماکشتیکهشدهباعث

میکمکوکنیدمیگوشراموالنانشستید؟بکنمبایدچکارپس،دارمخوبیحالنه،کندمیکارعملمنه،کند

.خوبکنید

به بامِ آمساهنا رخت بُردناز این خانه شدم من سیر، وقت است

ذهنخانهاینازکهفهمیدم،عدمبچهار،شدمنجمدوبگیریمرامعنیآنحاال،جوشیددردازمندروناگرپس

آسماناندازهبهبروید،بگیریدتصمیمشمااستوقتشلحظههمین. خوردنمیدیگرمندردبه،شدمسیر

آسمان. استآسماناندازه،خدانهایتبی؟شویممیاندازهچهبهبیرونآئیممیذهنازماوقتی.بشوید

کهچیهراینتمامکهآسماناین. آرهگویدمیموالنا؟هستیمآسمانازبزرگترماآیا.نهایتبیچقدراست؟

ولی،فضاستاندازههممااندازه. فضاستآسمانازمنظورم،فضایعنیدادهجاخودشدرجهانایندرهست
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شدیمسیر،شویمنمیجا؟ماکنیمزندگیکوچکخانهایندربایدآیا. نهایتیمبیهمما. استنهایتبیفضااین 

.خوانممیبیتچنددیگرغزلیکازبارهود. خانهازاین

2205مولوي، دیوان شمس، غزل شماره 

پر ای مرغِ ضمیردر میانِ باغِ حُسنش می

کو؟کایمِن آباد است، آجنا دام یا مِضراب

می ذهندر،ماديجهاندر؟االنپردمیکجادر. استهوشیاريمرغضمیرمرغ.ضمیرمرغاي:کهگویدمی

باغاوحسنباغ. بپریکتاییفضايدربرو،نپراینجا:گویدمی.دهدمینشانراماديجهانفقطذهنپرد،

کهاوال،بشویمیکیاوبایکتاییفضايدرمااگروبپریمآنجابرویمبایدمایعنی،استیکتاییفضاياوزیبایی

وجودبهجهانایندرکههرچیزوعملمانوهافکرتمامواردخدایعنیاوزیباییحس.کنیممیاوزیباییحس

امنیبسیارجايیکتاییفضايآن. آوریممیوجودبهنیکوزیباچیزهايهمبیروندرپس. شودمیآوریممی

.نداردوجودمضرابودامآنجادرو.است

بهماهییاها پرندهشکاربرايودارددستهکهتوریاکیسهصورتبهاستدامنوعیهممضرابوتلهیعنیدام

همما. آنتويافتدگنجشک اگر زیاد باشد میتادوسهبینیممییک دفعه بگیریماینطوري فضادر.رودمیکار

. تورتويافتیممیماو،ماجلوگیرندمیراتورهامرتبجهانایندرهستیمپرندههمانگنجشکهمانکه

. آنتلهتويافتادید،منمالاین :بگوییبخواهیوکندجذبجهاندراینراشماکاملتوجهبتواندکههرچیزي

می آیدنآ،کندمیجذبراتواینوآنرويگذاريمیراتمرکزتاینکهمحضبه،بشويهویتهمگاهی

میراماخوناینکهبراي،بشوندمامرکزواردبیرونیچیزهاياینمی آیدخوششانچقدرو.شودمیمرکزت

می،شویممیهویتهمآنهاباوقتیماولی. بشوندمادلمقدسفضايواردبتوانندنبایدبیرونیچیزهاي.خورند

.آمدیمجاییعجببهبهبهگوئیممیاینجاآوریم

مضرابیادامباشدیکتاییفضايدرکهکسی،نداردوجودمضرابودامآنجا.یکتاییفضايبروبیاتوگویدمی

،نیستآنتوي،خواستیدمیبیرونیچیزآنازکهچیزيآنکهشویدمیمتوجهشمااینکهبراي.نداردوجود

چیزیک.باشدزندگیبایدتودلدر.استزندگیتودل،کردخواهدغارتراتودلتو،دلبیایدآناگربلکه

شودمیپیشنهادمابهولی؟گذاریدمیچراشما.، خون تو را می خورداینجابیایدمی آیدخوششخیلیبیرونی
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کهچیزيایندریدیگومی،کنیدمینگاهوقتیعینکآنبااینکهبراي،نداردمضرابیادامآنجاتو بیابرو آنجا، 

.استآفلایندانممیولی،باشمداشتهتوانممیرااینمن.نیستزندگیآنتويکندشکاررامنخواستمی

. گذاردنمیاثرمنزندگیبهخیلیباشمنداشتهیاباشمداشتهاگر

آنازدارماضافهماديچیزیکخوبخیلی،ندارداثرمنآرامشبهمنبودنشادبهمنهوشیاريکیفیتبه

اوگویممی،شومنمیناراحتدیگربردآمددزدیکراچیزایناگرحاال. کنمنمیهمنبود،کنممیاستفاده

ودامبیرونجهاندرپس.شوممیناراحتخیلیباشدمرکزماگرولی.کشمنمیراخودم،داشتالزمبیشتر

.نیستامنبیرونونیستابرمضودامآنجاولی، که می گوید ممکن است ما بیفتیم توي آن،هستمضراب

.نیستتورآنجاولی.بیفتیمتوريتويمااستممکنلحظههرچون

های تنِ تو خبششی استدر درونِ عاریت

کو؟در میانِ جان طلب کان خبششِ وَهّاب

،بیرونازکرديقرضتوکهچیزهاییایندروندر:گویدمی.خداستنامهايازو بخشندهبسیاریعنیوهاب

موقع؟استموقتچرا،کردیمقرضموقتبیرونازچیزهایی،هستیميهوشیارماپس.شديهویتهمیعنی

آنهابا،نداریماینهابهاحتیاجی،کنیمقرضنبایدرااینهاکهبشویممتوجهاگرو.کنیممیرهارااینهاهمهمردن

براي،دارياحتیاجکرديفکروکرديقرضبیرونازکهتوشدگیهايهویتهممیاندر.شویمنمیهویتهم

توزندگی،هستزندگیهمهاینهاتوي،دارياحتیاجاینهابهگفتندمابه،آمدیمجهاناینبهماوقتیاینکه

.کردیمعاریتمارااینها،دارداینهابهبستگی

به،رسیدیمحضوربهکهکنفرضاآلن،هستیمزندگیجنسازماکهگوییمنمیبدهیمپزخواهیممیمامثال

؟استقیمتشچقدردانیدمی،ببیندرامااتومبیلاینباباگوییممیمردمبهوقتی.شدیمزندهخدابینهایت

؟هستیمکارهچهمابگوییدشماآقا؟هستیمکارهچهمادانیدمیشما،اتومبیلازرااهمیتکنیممیقرضداریم

.رااهمیتگیریممیقرض،گیریممیعاریتداریم؟کردیمکارهاییچهگذشتهدرمادانیدمیشما

خداییبخششیک،عاریتهاایندروندرولی.گیریممیعاریت؟هستیمدوستکسانیچهبامادانیدمیشما

چیزيچه،خداآنبخشندهآنکهببینیخواهیمیو.ماستذات،هستیمماخود،ماستيهوشیارآنو،هست

.نیستعاریتهاتويدرنیستبیروندریعنی.بطلبخودتجانمیاندر؟بخشیدهمابه
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،جاستهمیندر،دنبالشنگردیمبیروندرهمثانیا،نداریداحتیاجعاریتبهشماکهاوالکهبینیدمیشماپس

،نیستمهویتهمدوستیهابا.خواهمنمیدیگرراعاریتهااینمنکهکنیدشناساییفقطو،ماستمرکزهمیندر

اینهاازهیچکدام.نیستمهویتهمدانشمبا،نیستمهویتهمکردمکههرکاريبا،نیستمهویتهمپولمبا

.دهدنمیمنبهاعتبار،کندنمیاضافهمنبهاهمیتی

مردمقدردانی،خواهمنمیرامردمتوجهوخواهمنمیرامردمتائید.بدهمپزخواهمنمیاینهاازهیچکدامبراي

نخواستمراعاریتهااینوقتیحاال.استعاریتبخواهمهرچی.خواهمنمیمردمازهیچی،خواهمنمیهمرا

وهابکهچیزيآن.دهدمینشانمنبهراخودشيهوشیارخوب.دهدمینشانمنبهراخودش،جانخود

.کنمپیدارااصلممنگذارندنمیعاریتهااین.منشوممیآنیعنی،دهدمینشانمنبهراخودش،بخشیده

چون برون رفتی ز گِل، زود آمدی در باغِ دل

پس از آن سو جز مساع و جز شرابِ ناب کو؟

.دلباغبهیکتاییباغبهآمدي،رفتیبیرونعاریتهاایناز،رفتیبیرونشدگیهاهویتهمیعنیلگاینازوقتی

هویتهم،بزنیمچشمبهرازندگیعینک،کنیمبازرافضالحظهبهلحظهماکهاستمهمچقدرببینیدپس

از،سوآنازپس،دلیکتاییباغآنازخوب ،دلیکتاییباغبهبیاییموبشناسیمراهالگ،بشناسیمراشدگی

وزیباییعشق،،نابشراب،زندگیخرد،حیاتآبجزورقصجز،شاديجز،یکتاییفضاياز،غیبسوي

مرتبشمااگر،نیستیدآزادشمااگر،رقصیدنمیشمااگرخوب .می آیداینهافقطآنورازیعنی؟کوزندگیبرکات

.می آیدنآنوراز،می آیدلگازاینها،شویدمیمختلفدردهايدچار

توي،داريشدگیهویتهم،داريعاریت، نه،بودهاینماقسمت،کردهدرستخداآ،دهدمیمنبهخدانگویید

وهستیلگکنیرهاخواهینمیهمرالگ.میکههمقسمتیهمان،کنیشناساییخواهینمیهمراهالگ

،دیگرة عدیکمالراخوشبختی،کردهماقسمترابدبختیخدایعنی،الگوستهمآن.استلگجزوگویی

خرافاتباشدگیهویتهمما،گذاردنمیشدگیهویتهمدید،گذاردنمیلگدید؟شودمیچیزيهمچون

ما.رسیممیحضوربهما،بزنددستمابهاگردیگرانسانیکداریمعقیدهما.داریمپوسیدهباورهايبا،داریم

اصالیکدفعه،بزنیمدستمکانآنبهوجایییکبهبرویماگرکه،خرافهاین،استمحکمهماینوداریمعقیده

.شودنمیچیزيهمچون.شویممیزندهخدابهرسیممیحضوربه
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ازراباورهایتانشما،عاریتندهمهاینها.اندلگنیستند،يهوشیارجزووهستندمادهازجنسفکرهاوباورهاتمام

مابهمامعلمین،گفتندمابهمادرمانوپدرما؟خواندیمکتابتو، اصالًاینجابود،دیگریکیاز؟گرفتیدکی

.باورهاآنتمام،گفتند

مهمواژهاصال،کنیمیعوضراواژهتا،نداشدهپیچیدهچنانهاواژهتابوپیچتويياعدهیکمتاسفانه

اتفاقاتوفرمهابدهیاجازهوبشويبینهایتتوکهاستاینمهم،ستع اسمامهم،استيهوشیارمهم.نیست

خودشگذاریدمیشماکندمیتغییرشمازندگیدرچیزيیکآیا.آنهابهنچسبیبروندوبیایند،بیروندر

شمایا؟ برودخدادستباکردهتعیینبرایشقدروقضاکههواییوحالآمده،خودشهوايوحالبابرقصد

برود؟خواهیدنمیگرفتید

مستطیرگفتجانتانمرتبشمایعنیسماع .کنندنمیسماع آنها،خورندمیغصهوکشندمیزجرکهآنهایی

بشو:گویدمیخدالحظهاین،کندمیتغییرداردفیکونکنوقضاقانونبااستآزادکندمیپروازجانتان.است

ع سماصفرمقاومت.صفرمقاومتیعنیسماع این.نداریدمقاومتیهیچبیرونتانهمحضورتانهم،شودمیو

همفکرتان.کندعملوکندرشد،خواهدمیزندگیکهآنطوريتنتاناینحتیدهیدمیاجازهشما.ستا

.گذاردنمیمقاومت،شودنمیدگرفتیاینطوري،کندارتعاشوجودتانذراتدرزندگیگذاریدمیشما.همینطور

ما،دهدنمیدردمابهخداپس.می آیدندیگريچیزنابشرابوسماع جزسوآناز، نرفتیبیرونگلازتوپس

.بفهمیمخوب.کنیممیایجادخودمان

بهنبایدشودمیخرابتانزندگی،کنیدمیمقاومتوقتیشما.استخرافاتجزوهماین،همقسمتقضیهاین

تقصیر،باشدداشتهآسایشتناینگذاریدنمیاگر،بیایدنابشرابگذاریدنمیاگر.بگذاریدقسمتحساب

میمقاومتشما،بکندچهاربعدتانواردرانابزندگیونابشرابخواهدمیلحظهاینکه؟خداستتقصیر؟کیه

خدایعنی.استدرستالقلمجفاصطالحآنواقعا.نه؟شماستقسمت؟خداستتقصیراین،گذاریدنمیکنید

؟هستیدشایستهچقدراینکهبهداردبستگی،راشماحالنویسدمی

درستراخودتانوجدانایعنیمنصفانهتبریزید؟شمسسزاوارچقدر،داشتیمراسزیدیداینهمامروزحتی

؟شویدمیتسلیمآیا،گرفتیدیادراتسلیمدیگرشما؟شدهکمستیزهومقاومتشمادرچقدر.کنیدارزیابی

،نیستیدسزاوار،رویدنمیاگربیاید؟نابشرابوسماع اینتاکنیدمیتمرینرافضاگشاییلحظهبهلحظه

.بکنیدخوبزندگیکهنیستیدشایسته
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چون هزاران حُسن دیدی کان نَبُد از کالبد

کو؟پس چرا گویی مجالِ فاتِحُ االَبواب

دادهنشانشمابهحلراه،خدایازندگیچقدر؟نبودذهنیمنازکهندیدیم،عمقهزاران،زیباییهزارانمامگر

درموقعهابعضینهیا،آمدهیادتانبهچیزيیکیکدفعه،کردهحلراشماکار،دبودیکردهگیرکهموقعهابعضی

راخودششماوجودتمامسبببیشاديیکدیدیدیکدفعه،شدیدزندهعمقییکبهشمایکدفعهتسلیمعالم

بهشاخوشیذهنیمنچون.استنبودهذهنیمنازاینوکردیدپیداآرامششما،شدیدشادشما،دادنشان

خیلیخوردمیغصهاستبداینجاکهکندمینگاهوضعیتهابه،استخوشحالکردیمسوداینقدرکهاستاین

.نیستذهنیمنازکهعمقاین،کنیدمیپیداعمقیشماکهموقعهابعضیولی،استسطحی

ة گشایندصورتکهگوییدمیچرا،دیدیدراسبببیشادیهاياینودیدیدراهاعمقاینکهحاالگویدمیپس

حاالتانشده.کنیدنگاهخودتانبهنه.درهایعنیابواب،گشایندهیعنیفاتح،خدایعنیدرهاة گشایند؟کودرها

خیلیهمشاید.استهمانآن.چرابیاید؟بوجودشمادرسببیبیشاديیک،بشویدزندهعمیقیعمقیکبه

آرامشولی،دارمرادردهااین.کنیدمیحسدردهایتانحتیفکرهایتانزیرراظریفیآرامشیکاآلنشمااز

.شویدمیمحزونشماوشودمیفوتنفریکبینیدمیموقعهاخیلی.دارم

میضرريدهیدمیدستازچیزيیک.داریدهمآرامشییکزیرآنبینیدمیداریدحزنکهحالعیندر

نمیهمبهتانآرامشوداریدآرامشییکعمقدرولی،استناراحتذهنتاناینناراحتیدکهبینیدمیخورید

.دهدمینشانشمابهراخودشخدادارد،خداستصورتگویدمیهمیناین.ریزد

 ِعلمِ عشق آموز توای فقیه از هبر

و ایجاب کو؟ز آنکه بعد از مرگ حَلّ و حُرمت

داردقبولراشاذهنیمندانشوداردقبولراشاذهنیمنکهکسیهرچه،مذهبیفقیهچه،گویدمیفقیهبه

.بگیریادراعشقعلمبیاتو،خداعلمخاطربه،خداخاطربهگویدمی.استفقیهآن،شدههویتهمآنباکه

همانداختنعلم.استیکتاییعلمدرواقععشقعلم.شودمیایجادمادرخدابایکتاییحسازعشقعلم

.استآنبهشدنزندهودردهاستوشدگیهویتهمهايگرهازيهوشیارکردنآزادعلم.شدگیهاستهویت
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دلش،شدهسنگمثلکردهسفتوکردهمرکزراآنهاوشدههویتهمشاذهنیدانشباکههرکسیبهگویدمی

.بیاموزعشقعلمبیاتو،کردنخواهیزندگیکهخودتخاطربهحاال،خداخاطربهگویدمیاوبه

زندگیکهاستاینبالمآلعشقعلم.نیستندعشقعلماینها،مرکزتگذاشتیوگرفتییادتوکهآنهاییچون

فکراینهمراهبیایدزندگیازبرکتیچهوکنیعملچیوکنیفکرچینویسدمیشماة سادذهنرويهرلحظه

.دارددانایییک،داردعلمییکخودشبراي،هرلحظه.نیستکتابدرعشقعلم.بشودجهاناینواردعملو

یعنیایجابوحراموحاللدیگر،ذهنیمنبهمرديتواینکهبعدازاینکهبراي.خداستذهن،خداستدانایی

درصحبتاین.بیرونآیدمیتومنجمدمرکزازهمهاینها؟کوبکنیمراکاراینماکندمیاقتضاچیزاین،اقتضا

.استصادقهمهمورد

میهمهبه،گویدمیمنبه،گویدمیشمابهدارد.خاصآدمهايیکبهبدهیداختصاصنبایدراصحبتاینشما

ذهندرراماچیزيچه؟نداریمسختوسفتقوانینشدههویتهمذهنبراساسخودمانبرايمامگر.گوید

ودانیممیگوییممیکههمین.مادانشمنديهمینبگیرد؟صورتثانیزادناینگذاردنمیوداشتهنگه

.بشویمناراحتبایداآلنکهدانیممیما،کنیممیمقاومتآنبراساسوکنیممیقضاوتآنبراساس

کهممن.دهممیسماع من،دهممیتوبهنابشرابمن،دارمعشقعلممنکهگویدمیزندگی:گویدمی

فیکونکن.گویدمیزندگیرااینها.کنممیادارهراتوفکروراتوعملوراتوحضور،راتوبیرونراتومعنویت

باتوحاال.استخوببرایتچیدانممیمن،دارمقدروقضامن.کنممیادارهمنوباشتوگویممیمنیعنی

آناستحاللاینگویدمیهی ؟کنیخرابراچیزهمهکهخواهیمیهویتیهمآنباکهمحدوديدانشاین

لحظهاینمنگویدمیخدا؟چیمنپس.بکنیمراکاراینماکندمیاقتضاباوراینکندمیاقتضاایناستحرام

؟شودمیچیمنجدیدفکراین، خوب بدهمجدیدفکرتوبهنشستم

رامحدودة آفریدچندتاتو.کنرهاراآفریده،آفرینممیتوبوسیلههرلحظهمن، آفریدندربنگرآفریدهزبگذر

مننه،کارياصلهستممناینکه،خداوزندگیزباناز؟کنینمیشناساییتوچطور.مرکزتگذاشتیگرفتی

.تومحدودذهنی

پایان قسمت دوم

 &&&
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خوانممیبرایتان2208غزلازبیتچندخوب

2208دیوان شمس، غزل شماره مولوي، 

ناله ای کن عاشقانه، دردِ حمرومی بگو

پارسی گو ساعتی و ساعتی رومی بگو

.ياهبودمحرومزندگیعشقاز،زندگیخردازچقدرکهکنبیانو،بکنعاشقانهنالهبیاتو:گویدمیموالناپس

کهیداهشناختشماهمهتقریبااالن. کنیدمیعاشقانهنالهزیباست،چقدر،کنیدمیهانالهاینازشماازبرخی

بیندازیمراکشتیاینکهمایماهافتادفکراینبهدیرچقدرو،کندنمیکاردیگرذهنیمنۀ شکستکشتیاین

.یمهبدانجامراثانویهزادنو،نشویمشدههویتهمذهنکشتیسوارودور

منتاسفحسنهحاالطورهمینو،داریمخداازعاشقانهخواست،عاشقانهدعايوعاشقانهآرزومنديیکو

وکشیدیمنمیمحرومیتهمهاینوشدیممیزندهزندگیبهزودترماکاشاي:گوییممیجوريیک،ذهنی

.شدیممیزندهاوبهزودتر

بهیابگوفارسیبهبگوپارسیبهخواهیمیحاال،کنیمیدرونتدر،کنیمیمرکزتدررانالهاینتوگویدمی

آرزومنديیک،باشددلتتهازنالهباشد،بایددلناله،نالهاین:کهبگویدخواهدمی،بگوانگلیسیبهبگوعربی

نمی،گوییمیانگلیسی،گوییمیفارسیزبانبه،گوییمیعربیزبانبهرااینکهنیستمهم،باشدخالصانه

وعاشقانهنالهآنبلکه.گویممیچیوکنممیچکارنیست،مهمسطحیاعمالپس.گوییمیرومیدانم

کهخواهیدمیزندگیازوجودتانتمامباشمایعنی،راکاراینکنیدمیکهشما.استمطرحعاشقانهآرزومندي

.نیستمهم،زبانیچهبهوگوییدمیجوريچهوگوییدمیچیدیگر.کندزندهخودشبهراشما

چقدرو.باهم،بکنیمعاشقانهنالهتوانیممیمامختلفهايزبانبهمختلفهايملیتازحتیترتیباینبهپس

هايتفاوتبکنیمعاشقانهنالهاگر.استتوهمواستسطحی،گرفتیمجديماکههاعبادتاینتفاوتاین

.کنیممیجنگباهمسطحیباورهاياینسرما،گیریمنمیجديدیگرراسطحیباورهايوسطحی

مثالمنچرا:کهگوییممیمامحرومیتدرد،نداشتیممحرومیدرد،نبودهخبريمادر،عاشقانهنالهازکهچرا

نیستمحرومیدردکهاین،اتومبیلاینازشدممحروممنچرا،تویوتاستمثالنیستبنزمرسدسمناتومبیل

می محرومیدرد. نیستمحرومیدرداینهانه،محرومممنپسدارماینقدرمنداردپولاینقدریکیاینچرا. که
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چیجریانکهفهمیدمتازهمنواونهایتبیبهشومزندهاوبهکهبوداینجهاناینبهآمدنازمنمنظورگوییم

ارزشخیلیکردنتمرکزهمیشهودانستنوکردنبیانرامحرومیدرداینوکنممیکارخودمروياالنواست

.داردارزشهمشمابراي،داردارزشزندگیبرايدارد

آتش سرد شد، باور مکن: گر کسی گوید که

، بگو؟قَیّومیتو چه دودی و چه عودی، حَیِّ

دردائمايهوشیاراینکهجهاناینبهآمدنمنظوراینعشق،آتشکهگفتتوبهآمدکسیاگر:کهگویدمی

سردآتشیعنی،نکنباورتوایمگرفتهراجلویشودانیمنمیماو،انههوشیاربرسداصلشبهبرودکهتقالست

باشیمدردزیروباشیمداشتهدردوشدگیهویتهمکهاستممکن،شودنمیسردمادرعشقآتش.شودنمی

.رودنمیبیناز،داردوجودسویشبهخدایازندگیجذبومايهوشیاردر،ماذاتدرمامیلآن،آتشآنولی

خوببویتهستی،عودیاهستیدودبیرونیلحاظبهیعنی،اصالنیستمهمعود،چهباشیدودچهتوگویدمی

.نیستمهم،استبدبویتیااست

یعنیخودشبههستمئقاکهزندگییعنی،خودشبهشدهآگاهيهوشیاریعنیقیومحی.بشوقیومحیبیاتو

.قیومحیگذاریممیرااسمشمارااین،هستیمتندرماهنوزکهحالیدرشدنزندهخداابدیتونهایتبیبه

میآگاهيهوشیارازيهوشیاروقتی. ایستادهخودشرويونیستجهانبهمتکیکهيهوشیاریاکهزندگی

.خواهدمیزندگیآنهاازچرا؟دارد،آنهارويتمرکزواستآگاهچیزهاازيهوشیاراالن،شود

مئقاتواندنمیآنهارويونیستزندگیآنهادرکهدیدهکردهتحقیقرفتهحتماشودمیمئقاخودشرويوقتی

دیدهایمکردهامتحانماهستندرفتنبینازحالدرآنهاچونشودمئقاتواندنمیشود؟مئقاتواندمی،بشود

ایستادیمجهاناینهايچیزروي،ایمایستادهآنهاروياینکهبرايترسیم؟میماچراترسیم،میداریمکهایم

شماچراپس.نهبمیرد؟برود،بینازشودمینه،رود؟میبینازداردهمخداآیاولی.اندرفتنبینازحالدرکه

.دهیمنمیگوشکسهیچحرفبهماپسشوید؟نمیزندهاوبه

کسیاگر.استآندرشیطانکهبدان،کندسردراتوکسیهرگویدمیخوانممیرامطلبییکدوبارهپایین

فکرو. کندمیسردراتودارد،هاحرفاینازواستچیحضوراینکناربگذارراموالنااینگفتشمابهآمد

حتی.آیممیفکرهاطریقازنتوانماگرگفت،شیطانسراغت،فرستممیرایکی:کهگفتبودگذشتههفتهکنم
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همان.استشیطانیفکرکنیدباور؟استدرستاینهابفهممکجاازمنگفتآمدبوجودشمادرفکرياگر

کندسردشمادرراعشقآتشبخواهدايپدیدهاگرفکرياگر،کسیاگر. بکندسردراشمااستآمدهشیطان

.نکنیدباورشما

دیگرباباگفتاگراستسالتانهشتاد،استسالتانهفتادشما، آتش سرد شد، باور مکن: کسی گوید کهگر 

ماماندهدقیقهیکاگرحتی.رفته همچون چیزي نیست نشدهشدهتلفبودههميهوشیاردیگرمردهعشق

،باشدچههربیرونیتظاهرلحاظبهیعنیعودچهباشیدودچهتو.شویمزندهاوبهداریمفرصتهنوزبمیریم

هايحرف،نه،کنیمیاظهاردرددائما،داريبديخیلیباورهاينههویتی،همبا آنداريزیباییباورهاي

بله.کنبیانآنجااز،شويزندهاونهایتبیبهباید،شويزندهاوبهبایدتواند، سطحیاینهاوزنیمیخوشایند

گفتممیراهمین

638مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بیت 

شودهر که در وی رفت او او میرودیک سگ است و در هزاران می

رفتويدرکههر،ذهنیمنصورتبهرودمیانسانهزاراندرهستشیطانیکاستسگیککهگویدمی

پرباشدداشتهذهنیمنکسیهر.استدرستصورتدوهر. شودمیاواو،رفتويدرکههر،یا، شودمیاواو،

میآدمآن،کندسردراشماخواهدمیآدمآن.شدهشیطانجنسازپس،مرکزشدررفتهشیطانپس،درداز

رادردها،دارنگهراپوسیدهباورهاي،کنتقلید،نشوآزاد،نیندازراهاشدگیهویتهم،نیندازرادردهایتگوید

ونکنباور.نکنباورتونهدار،نگه

گشته اندر زیرِ پوستدیو پنهاندان کو در اوستهر که سردت کرد می

اینزیردریعنی.پوستشزیردرشدهپنهانشیطاناینواوستدرشیطانکهبدانکردسردراتوکسیهر

هویتهممرکزشدرکسیهریعنی.استشیطانخودکهبدان،زندمیهمزیباهايحرفکهاوقشنگظاهر

زمانیتاولی.کردخواهدسردراشمااوو.اوستدرشیطان،داردجهانیاینچیزهايبادردهاباباورهاباشدگی

کارخداطرحبهشما،بشویمزندهاونهایتبیبهماخواهدمیيهوشیارتکامل،می آیدورودمینفساینکه

بههممطالباینکهنداخوخواهمهممطالبیاالن،نکنیدتوجهاصالمردمذهنیهايمنحرفبه،باشیدداشته

.کردخواهدکمکشما
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ای دلِ پَرّانِ من تا کی از این ویرانِ تن

گر تو بازی برپر آجنا، ور تو خود بومی، بگو

بنشیندچیزيرويتواندمیمازندهتوجهاینکهبینیدمیشما،داریمپراندلما.استيهوشیار،منپراندل

میفکرجهاندرچیزينوهمچروينشستممنگوییدمیداریداختیارشما.شودبلندآنرويازتواندمیو

آنبادیگریعنی.شوممیبلندآنرويازمنوشکندمیداردشاخهاینکهبینممیاالنوداردزندگیکردم

درخواهیمیکیتا:کهگوییدمیهستیدشماکهتانيهوشیاردل،نهذهنیمندلبهشماو.نیستمهویتهم

،هستدردي آنتوکردمدرستکههرچی،استخرابیازپر،استدردازپرکه؟کنیزندگیویرانهتناین

.کردهخستهرامنوضعیتاینشدهمریضتنم،دارددردکارم،دارددردروابطم

پربر.نمانشدگیهویتهمجهاندردیگر،جهاناینازیکتاییفضايبهبرپرآنجابرپربازياگرگویدمیمابه

نشستیجهانایندرمختلفیچیزهايروييهوشیارعنوانبه،بیندازراهایتشدگیهویتهمهمهیعنیآنجا

راویرانیجغد.جغدیعنیبوم. جغدممنبگو،کنمشخصراماتکلیفیکدفعهجغديهماگر.شوبلند،شوبلند

.دارددوست

اینشماامیدوارم،هستندياکنندهبیدارابیاتبسیارکهخوانممیبرایتان2275شمارهغزلازهمبیتچند

می،طورهمینهممثنويهايقسمتبرخیوهاغزلاینحتیوبکنیدتکرارخودتانبرايدفعاتبهراابیات

خوبراحالتان،دیگرداردراخاصیتاینغزلبله.کنیدزمزمه،با آنبخوانیدهمآوازمثالخانهبرایتان توانید

.کندمی

2275مولوي، دیوان شمس، غزل شماره 

کوه است جان در معرفت، تن برگِ کاهی در صفت

بر برگ کی دیده است کس یک کوه را آویخته؟

.هستیماوجنسازاینکهبراي،هستیمخداداناییکوهماواستکوهبیرونبیایدذهنازاینکهمحضبهماجان

،برگردیدکنیدرهاوراجهانبهچسبیدنوجهانبههاآویزشاین،کنیدشناساییاینکهمحضبهاینکهبراي

پیدادستکندمیادارهراکائناتتمامکهخرديبهیعنی.کوهیهمداناییلحاظبه،کوهی.داریدخدادرریشه
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کهدیدهکیحاالتاگویدمی، تن برگ کاهی در صفت،کاهمثلاستمحدوددانشیکذهنیمنایناما،کنیمی

بر برگ کی دیده است کس یک کوه را آویخته؟،هاانسانما،کنیممیمافقطکاه؟یکازبشودآویزانکوهیک

اوخرداز،بکنیماستفادهاوصفايواوعشقازواوداناییازوباشیمداشتهزندگیدرریشهوباشیمماکهکوهی

باورکهبرگیکازشدیمآویزانآمدیمکنیم،استفادهاوبینشاز،کنیماستفادهاوقدرتاز،بکنیماستفاده

اینآیا.کندمیادارهراما،خرافاتازپروپوسیدهمرکزآنو،مامرکزشدهوهویتمهمبا آنکهکهنهة پوسید

.نشدهدیدهبیروندرکه،استکاهیکآویزانکوهیککهاستاینشبیهدرستو.دیگرنیستاست؟درست

از ره روان گردی روان، صحبت بِبُر از دیگران

ور نی مبانی مبتال، در مبتال آویخته
دروبرگردیدجهانازخواهیدمی،حقراهرهروهستیدرهروکههمشما،هستندموالنامثلهاییانسانرهروان

یادتاندائما،کنیدمیکارروزوشبکشیدمیزحمت،کنیدمیرعایتراجبرانقانون،هستیدصمیمیراهاین

الست،هستیداوجنسازکهدانیدمیوکنیدنمیفراموشراتعهدتاناینوهستیدمتعهدوموضوعایناست

میروانمارهروانبامصاحبتازو. هستیدرهروشما،گوییدمیبلهلحظهایندراتفاقیهربهودانیدمیهم

.افتیممیراه،شویم

آدمیکصورتبهیاخیالصورتبهآمدشیطاناگر.کنیدحفظراموالنابادوستیاینشماکنممیپیشنهادمن

بروهمخودتفکرهمخودتخیالهمینبه،کارتدنبالبروآقابگو،نشویدسردشما،کردسردراشمابیرونی

.نشینیهمیعنیصحبت.دیگرانازببرصحبت،گویدمیراهمین. کنیممیصحبتبعداچشم،دارمکارمنفعال

دراستسطحی،نیستصمیمیکارایندرنیستکاراینجنسازکهکسی،کنتمامرادیگرانبانشینیهم

.کندکمکشمابهتواندنمیباورهاستباشدگیهویتهمازپرمرکزش،شدهپیچیدههاواژهۀ لفاف

،شدخواهیدردازپرصورتایندردرد،دارايدرد،یعنیمبتالنهوگربچسبیاوبهنکنرهاراموالناشما

ذهنیمنیکازآویزانمریضذهنیمنیکشودمی.مریضییکازآویزانکهحالیدرشدخواهیمریض

یادراپذیرش،موالناازاستفادهباشما.نشویدآویزان،نه؟استادممنگویدمیدومذهنیمناینکهبشودمریض

کمکاشخاصازاصال.نداریداحتیاجکسیبهاصالشما،کندمیکمکخداکنیدبازلحظههررافضا،گرفتید

ازیکیاینخوب ولی،داریمزیادبزرگما،استکافیجهانتمامبراي،استکافیموالنایکهمین.نخواهید

.استجامع،استکافی،هاستبزرگترین
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جانِ عزیزان گشته خون، تا عاقبت چون است چون

از بدگمانی سرنگون در انتها آویخته

آیندههستندآیندهاضطرابدرشاههم.استدردازپرمرکزشان،شدهخون،هاانسانیعنیعزیزانهمهجان

زندگیخرد،شوينمیتسلیماالنچراشماشود؟میچیگوییمیچرا؟شودمیچیماوضعیت؟شودمیچی

راتوزندگیگذارينمیچرا؟کنیدرستراخودتزندگیکنینمیخالقفکرخودتچراعملت،وفکربهبیاید

؟لحظهاینبهآیینمیچرا؟کنددرست

. باشدمضریاباشدمفیدکه،کندمیتعیینراشماعملوفکرکههستلحظهایندرشمايهوشیارکیفیتچون

میعملدردوشدگیهویتهماز،داردذهنیمنهايعینک،داردذهنیمنچونیعنیسرنگونبدگمانیاز

آنازوبیایدآناستمنتظرواستآویزانآیندهدرچیزيیکبهیعنیانتهادرکههرکسی.استسرنگون،کند

.استشدهسرنگونکردنفکربدازاین،بگیردزندگی

آنهاوکنیفکردردهاوشدگیهاهویتهمبراساسلحظهایندربیاییشماکهاستاینازعبارتکردنفکربد

راشماعملوفکرزندگیخردوباشیزندگیباموازيتوانستیمیکهحالیدر،باشندعملتوفکرۀ سرچشم

استدرست.نداریدکاريآیندهبهشماموقعآن.استفکريخوشدومی،استگمانیخوشدومی.کندتعیین

میزندگی،کنیدمیزندگی،کنیدمیزندگیلحظهاین.خواهیدنمیزندگی،هدفآنازاوال،داریدهدفیککه

همآیندهآنوشانعملوفکربهریزدمیزندگیعشقوزندگیخردکهدانیدمیوکنیدمیزندگی،کنید

.کندفاسدراهدفآن،وسیلهبعنوانذهنیمنفکرودردکهگذاریدنمیشماو.شدخواهدخوب

منانرژيبااینکهبراي.کاریدمیپوكبادام،کندمیفاسدراهدفتان،کنیدمیوسیلهراذهنیمنکههرلحظه

.کنیدنمیتوجهقضاقانونبهشما.کندکارفیکونکنگذاریدنمی،کاریدمیذهنیمنفکربا،کاریدمیذهنی

یکبهرسیدنبرايکنیدوسیلهرالحظهاینشمااگر،کنیدرهارالحظهاینشمااگر.شدخواهدخونجانتان

.بشویدموفقتوانیدنمیشما،استزندگیخودکهنشودبازلحظهاینو،آیندهدرچیزي

آگاه،خداستبینهایتواستزندگیکهلحظهخودازیعنی،بینیدنمیرالحظهخود،شمارالحظهایناگر

وسطحهمیندرپریدمیفکرآنبهفکرایناز،هستیدسطحی،نیستیددارریشهلحظهایندراگر،نیستید

.می آیدنچیزيآنورازپس،نداریدعمقاینجا
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موفق،هستندتانعملوفکرة انگیز،شماذهنیهیجانات،شماخشم،آیندمیپیدرپیکهشمافکرهاي

منهمین،اآلنفکرتانایناتفاقا.کنیدمینگاهآیندهبهفکرتاناینطریقازدائمااینکهبراي.شدنخواهید

چهگویدمیهموضعیتهااز.بیندمیراوضعیتهافقطاینکهبراي،بیندمیدشمنومانعبصورترااطرافذهنی

،لحظهاینبهبیایید،نیاویزیدانتهادرشما؟بدهدزندگیمنبهتا،آنبهرسمنمیکهگرفتهرامنجلويوضعیتی

.نکنیدهمقضاوت،نکنیدمقاومتکاراینبراي،بشویدتسلیمکاراینبراي.نشویدسرنگون

درفضاگشایییعنی.استشرطوقیدبدونوذهنبهرفتنیعنیقضاوتازقبللحظهایناتفاقپذیرش،تسلیم

این.شماستاصلفضا.کندمیفضااینجنسازراشماکاراین.هرلحظه،شرطوقیدبدون،اتفاقیهراطراف

.شدیدزندهکامال.رسیدیدتاناصلبهشمابشودبینهایتوقتی.بشودنهایتبیبایدفضا

جانچون دید جانِ پاکشان آن ختم کاوّل کاشت 

واگشت فکر، از انتها در ابتدا آویخته

بودهيهوشیارکهرااولتخم،رااولکاشتآن،دهدمینشانمابهراخودشفضاگشاییازکهماپاكجانوقتی

،خداستکاشت،يهوشیاربصورتما.خواندخواهمبرایتاناآلنهممثنويدر.دادنشانمابهکاشتهخداو

چیزهاهمینکه،کاشتیمجدیديچیزهايیک،خداکاشتاینرويبا من ذهنیماآمدیم.استزندگیکاشت

کاشتهمانرودمیبینازپوسدمیاستپوسیدهاینهاباالخره،استپوسیدهاینگویدمی.هستندذهنیمن

در،بودهچیاولکاشتکهشدیدمتوجهلحظهایناتفاقپذیرشاثردرلحظهیکشماوقتی.کندرشدبایداول

اولکاشتآننصورتایدرلحظهاینبهآمدیداینکهمحضبه.لحظهاینبهگرددبرمیآیندهازفکرتاناینصورت

.استحضورکهکندرشداولکاشتگذاریدمیوشویدنمیآنمزاحمشماودهدمینشانخودش

اینرويجدیدچیزهايیکجهانرفتیمماکهشویدمیمتوجهشمااآلنکهماستيهوشیارهماناولکاشت

کهبشویدمتوجهاگرشمااآلنو.کاریممیهمهرلحظه.استجدیدچیزهايهمان،فکرازبعدفکروکاشتیم

اینخیلی،کندرشدبایداینسرآخروکندنمیرشدوپوسدمیاینکهبرايدیگربکاریدچیزينبایداینروي

روياینونداردفایدهکنممیدردوذهنیمنبراساسکهفکرياینآي.کاریدنمیدیگر،استمهمیبینش

ابتدادرانتهاازفکرواگشتگویدمیهمینبراي.کردنخواهدرشدوشودمیکاشته،کاشتهخداکهچیزيهمین

میجوريچهيهوشیاراآلنایناینکهبهمی آیدتمرکزتانتمام،لحظهاینبهآیندهازگرددبرمیفکر.آویخته
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دانستهبراساسکنیدنمیقضاوتهستیدتسلیموقتی.هستیدتسلیمحالدرهرلحظهشماوکندرشدخواهد

اینرويکنیدمیمقاومتموقعهرکهباشیدداشتهیادبهشمارامقاومتاین.کنیدنمیمقاومت،تانذهنیهاي

هماآلن.بشودبازخوبتابکنیمتکراربایدراابیاتاین. بکاریدنبایدکهکاریدمیچیزيیکشما،خداکاشت

.خواندخواهمبرایتانمثنويازمطلبهمینبهراجعمطلبی

اصلِ ندا از دل بُوَد، در کوهِ تن افتد صَدا

خاموش، رو در اصلِ کُن، ای در صَدا آویخته
راندایاراصدایاراصوتانعکاسیاپژواكاینکهبرايخوانیممیداصانعکاسپسبله.گوییممیداص،داستص.

می آیدآنورازکهچیزيآنوخداالهامیعنیندااین،ببینیدرااولکشتونکاریداینرويشمااگرکهگویدمی

تنکوه،تنکوهدرافتدمیاینباشدذهنیمناگرولی.دهدمینشانشمابهراخودشنداخوددیگر،پیغام

آن؟ذهندرپیچیدهکهچیزيآنیاخواهیدمیمی آیدزندگیازطرفکهندااصلاآلنشما.ذهنیمنیعنی

.دیگراستتکراريچیزهايهمینذهندرپیچیدهکهچیزي

استجهاناینبهمربوطکهشنویدمیذهنتانازشماچیزيهرپس،اصلِ ندا از دل بود، در کوه تن افتد صدا

بشودکوچک،بشودضعیفذهنیمنبایدکاراینبراي.بشنویمدهیمنمیاجازهماکهاستزندگیندايپژواك

کنهمین،کن.باشاصلتدربرو،کنساکتراذهنیعنیخاموش،خاموش:گویدمیهمینبراي.بشودکم

. استیادتانفیکون

ماخوب .باشفقطلحظهاین،شدگیهویتهمبدونقضاوتبدونمقاومتبدونلحظهایندرباشمعنیبهکن 

.نکردیمتجربههمرالحظهاینحتیماازبعضی.بردمیرامازندمیمی آیدفکراینکهبرايباشیمتوانیمنمی

چهحاالاند، آویختهداصبههمیناند آویختههاواژهبهکههمکسانیآن.کنیممیتجسمداریمفکرهاباشاههم

اشواژهخدا،يهوشیار،بودن،حضوربهاصالما؟بگوییمدیگرلغتیکلغتییکجايبهمامثالکندمیفرق

.بشويزندهآنبهکهاستاینسرموضوع،کندنمیفرقی

منازنیایدچیزيذهنتازوباشیلحظهایندریعنی،بشويزندهعمالنکُاصلبهکهاستاینسرموضوع

همین،کنیکارخودترويباید.توانمنمیگوییمیخوب ؟توانیمی،بماندسادههمیشهذهنتونیایدذهنی

میسرتدرفکريیکتواختیاربدونلحظهبهلحظهیا؟کنیخاموشراذهنتتوانیمی.استجبرانقانون

کوهایندرراصدایارانداانعکاسکهکنیممیفکرما.بشنویمکردیمعادتماکهاستپژواکیهمیناین؟ پرد
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تنایندرحالیکهدرکهاستاینبرقرار.هستیمزندگیما.نیستچیزيهمچون،میریممینشنویمذهن

،قیومحیگذاشتامروزرااسمشکهبشویمزندهخدائیتیاخدایابودننامبهبعديیکبه،ماکنیممیزندگی

اگر.نداردوجوداصالذهنیمن.نباشذهنیمن،باشيهوشیاریعنیباش،باش،نکُاصلگویدمیاآلن.بودن

.افتدمیکاربهیکونفَنکُکنیمعملماراباش

باشهمانکهبینیدمییکدفعه،نشنویدراذهندرصداانعکاسوکنیدخاموشراذهن،باشیدخاموششمااگر

صفربهرامقاومتاگرشما.نداریددخالتیشماو،کندمیکارشمافرمیبیوشمافرممورددرباشدمیو

موقعهر.شویدمیمتوجه،کردیدقضاوتوکردیددخالتهرموقعو.نداریدزندگیموضوعدردخالتیبرسانید

میمتوجه،شدقطعانرژيآن،رویدمیاشتباهراراهکهشویدمیمتوجهگرفتسلطهزیرراشماذهنیمن

انعکاسدریعنی،آویختهداصدراي:گویدمیمابه.شودمیخرابحالتان،شدبد،رویدمیاشتباهراراهشوید

می.شنویممیراخودمانذهنیمنصداياش همهمااینکهبراي،آویختهذهنیمنصدايبهیعنی،ذهندرندا

.کنخاموشرااینگوید

خودمانصدايراذهنیمنصدايماعمریکاینکهبراي،داریدهمحق،توانمنمیگوییدمیهمشمابوخ

اینطوريگویممیمن.زندمیحرفداردشماذهنیمن.استاینطوريمننظربهگوییممیماهی.گرفتیم

.منمنمنهی.دانممیذهنیمنبعنوانمن.داندمیمنذهنیمنیعنی؟چییعنیاینها.دانممیمن،است

همیناین،این.کندمیزندگیآنبااش همهیعنیآویخته،آویختهذهندرنداانعکاسدرانسانیچنینیک

.اصالنیستیدشمااینکه،بگویدذهنیمنهرچیشمااصال.استمنصداي

راآنتازهوگوییدمیراآنشما،گویدمیچیاوببینیدوباشیدزندهاوبهلحظهایندرکههستیدآنموقعشما

نگاهولی.گوییمیتوگویدمیهی.نیستمنمالاینهاگویدمیچقدرموالنا.نیستشمامالکهفهمیدمیهم

اینهااینکهبراي،دانممیمنگویممیمندانممیمنگویممیمن،منمنگویممیهی،ذهنیهايمنبهکن

.اندآویختهذهنشانآوازبه

نیازت را خوردآورد، کِربت گفتِ زبان کِرب

آویختهشو تو ز کِربِ خود جدا، در کِربیا
اینکهگفتنوآوردنزبانبهرافکرهاآن،کندمیفکریکذهنیمنهرلحظه،نشدنخاموشیعنیزبانگفت

گویدمی.دیگرمنگویدمیشودمیبلند،استمنمالگویدمیوقتی،استمنمالوگویممیمنرااینها



# Programگنج حضور717برنامه شماره  717

42: صفحه

و.ایناستکبر،شويمیبلنددانممیمنگوییمیکههرلحظه،شويبلندباید،آوردمیخودنماییزبانگفت

میترضعیفحضورلحاظبه،شویممیبلندترماهرچه.شويمیترمحرومآنطرفازشويمیبلندبیشترهرچه

بامانارتباطوشودمیصفرحضورمانکهمنمنمنگوییممیشویممیبلند،شویممیبلنداینقدر.شویم

.می آیدنخرديهیچ،شودمیقطعزندگی

شانعملوحرفشاندرخرديآثارهیچکنندمیخودنماییوهستندخودخواهخیلیکهآنهاییدیدیدشما

جديراخودشحرفهايوباورهاخیلیهرکسی.شودمیدیوانهآدم،بشودقطعبیشتردیگرذرهیک.نیست

همهاز،دیگربریده،شدهدیوانهدیگرآدماین،دانممیمنفقط،دانندنمیکه،کندتصورابلهرادیگرانوبگیرد

.شودمیهمینکبرنهایت،بریدههممردماز،بریدهخدااز،بریدهجا

،بشویمبلندهرچی.ماستدعايهمین،ماستآرزومنديهمیناینجادرنیاز.خوردمیرانیازتتوکبرگویدمی

یعنیکبریا،بیاویزخدادروبشوجداکبرتازبیاتو.برسیماوبهخواهیمنمیدیگرما،کنیمنمیدعادیگرما

.کنیمخاموشرامانذهنبایدبشویمجداکبرمانازاینکهبراي،جداخودکبرزتوشو.خداستنامهاياز،خدا

؟درسته.ماستذهنیمنصداي،نیستمااصلصداي،شودمیبلندماسردرکهصداهاییاینبدانیمباید

راشودمیشروع1050بیتازکهدومدفترمثنويازقسمتییکخواندیمکهمطلبیاینبیانبراياآلنبوخ

.کنیدتکرارخودتانبرايبارچندیناینکهشرطبهالبته،هستندسادهبسیارابیاتاین.خوانممیبرایتانسریع

.استکنندهکمکبسیارواستکلیدتکرارکردمعرضبارها

1050مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بیت 

پیش ازین تن، بوده هم پیوند و خویشروحِ او با روحِ شه در اصلِ خویش

خویشوپیوندهم،ذهنیمناینازقبل،فکراینازقبل،تناینازقبل،اصلدر،شاه،خداروحباانسانهاماروح

اآلن،آمدهذهنیمناینولی.هستیماوباخویشوپیوندهمما.اوستامتداد،مايهوشیارماروحیعنی.اندبوده

هنوز حالتیدر.هستیمذهنیمنماکهکنیممیفکرهمماوفروختهمابهمعروفقولبهراخودشگویدمی

کههمین،شدهکاشتهچیزيیکآنروي،آمدهخداامتداد.استاینطوري،نشدهسرد،نمردهعشقاینکهگفت

.شویممیآویزانولی،ریزندمیهاییکشتهمینشویممیمتوجه،کنیمشناساییماراسطحیچیزهاياین

خویشوپیوندهمهنوزوخداستهمینامتداد، خودشاصلدرشمايهوشیار،شماروحکهدانیدمیشماولی
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کاريندانماثردرکههستیممااین،ببیندآسیبتواندنمیخداارتباطیعنی.داریمراارتباطاینماهنوز.اوست

اگر.رودمیبینازوپوسدمیاینها،دهدمینشانذهنیمنکههرچیزي،مافکر،ماتنهمین،ماهايکشتاین

.کندمیپیداراخودشجايهماینها،هستیمآنبدانیم

بگذر از اینها که نو حادِث شده ستکار، آن دارد که پیش از تن بُده ست

مايهوشیاربودن بوده تناینازقبل. بودهتناینازقبلکهاوکاردنبالبرویمبایدما. استمهماوکارگویدمی

یکهمبعدچهاراینازذهنیمنیاذهنکنیدتوجهولی،ماستبعدچهارهمینمنظورشتنالبته. بوده

ما.فروختهمابهراخودشذهنی،من،ذهنیتصویراینکهساختهچیزيیکدارد،تصویريیکدارد،برداشتی

. نیستایندستکارگویدمی.هستیمذهنیمناینماکهایمکردهقبول

شدهحادث. بگذراینهاازشده،ایجادتازهکهاینهااز. استبودهتنازقبلکهاستچیزينهآندستاصلیکار

یک. دیدیمرااینشدیمزاییدهمادرمانازکهوقتیازآمدهوجودبهتازهمابعدچهارهر.آمدهوجودبهیعنی

دستشکاريهوشیارآن. ایمبودهيهوشیارصورتبهآنازقبل. شدهساختهمادرمانشکمدرهمقسمتش

.ایمکردهکورشاینجاماکهاست

چشمِ او بر کِشت های اول استاستراست، کو نه اَحوَلکار، عارف 

مااینکهیعنیدوبین. ذهنیمندیدیعنیدوبین. نیستدوبیناینکهبراي. کندمیعارفراموثرکارگویدمی

اینبعدکنیم،ایجاددیگرانبرايذهنیمنیکمامرکزشودمیذهنیمناین،هستیمذهنیمناینبگوییم

میجوريچهعارف. بیندنمیطورياینعارف.شدیمتادو،باشدداشتهارتباطاوذهنیمنبامنذهنیمن

چهاراینبعد. شودمیقائماورويگرددبرمی،جهانرودمیخداست،امتدادانسانکهبیندمیعارفبیند؟

.استبعدچهاراینازجداهمیشهولی،کندمیرشداینرويهمبعدش

ما،خدائیتما،روحما،يهوشیار. استيهوشیارهماناولکشت. استاولکشتآنبهعارفچشمگویدمی

وا آنجاجماد،تويرفتهیعنی. دیگرکندمیرشدداردببینید. کندرشدبایداینکهگفتهوکشتهراآنخدا

ذهناز.ذهنبهکجا؟بهآمدهنایستاده،همآنجاحیوانبهپریدهدرختازدرخت،بهیعنینباتبهآمده. نایستاده

.دوربیندازرااینهاگویدمیذهنمان،باایمکاشتهرویشچیزهایییکماذهنتويبشود؟چهخواهدمیهم

اگرخوب. دوربیندازايگذاشتهرویشتوکهراچیزهاییاین. کندرشدبایداینکاشتهاوکهاستایناولکشت
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میپوسدمیاینهانیندازي،انههوشیارهمخودتاگری، ولحالتبهخوشادوربیندازيبشناسیشماانههوشیار

.ابیاتایناستمهم. گویدمیاالنهمین. ریزد

چشمِ او آجناست روز و شب گِروآنچه گندم کاشتندی و آنچه جو

خوبیچیزخیلیاینکهگویدمیاین. گندمايعدهیکاند کاشتهجوايعدهیکمردمسطح،اینتويگویدمی

.اندشدههویتهمعلمیباال،سطحخوب،اجتماعیمذهبیباورهايمخصوصاخوبباورهايباايعدهیک. است

گندماینکاشته،اولکشترويدارد،اینراخوبچیزهايهمهدیگراینواستعلمایندیگرباباگویندمی

. استپایینسطحاست،بدباورهاياینهاکاشتههمآن. هیچیکههمیکیآن.است

میاگرهمهرکسی. کندنمینگاهشدگیهویتهمهیچبهیعنی.کندنمینگاهاینهاازهیچکدامبهعارفولی

اولکشتاینرويکههممندردهاياینحتیگویدمی.هویتمهمبدچیزهايباگویدنمیهویتمهممنگوید

رااینهستهرچهاند کاشتهاینهارويکهچیزياینکهداندمیعارفولی. استخوبیچیزاینهاام کاشته

کشتاینمزاحمگویدمیمابه. کندرشدبایديهوشیارگوید کهمی. استاولکشتآناوچشمودوربینداز

. نشواول

مایعنی. بشودنهایتبیکند،رشدمادربایدایناست،خدائیتاست،يهوشیاراولکشتچیست؟اولکشت

بدکارآن،کنیممیراخوبکاراین. شویممیهویتهمآنباشویم،میهویتهماینباکنیم،میکههرکاري

دراولکشتاینکهکندمیهدایتراماجوريیکشدهدارجهتاینهاهمه. نیستمهماصالاینها.کنیممیرا

وسیلهبهشودمیریزيبرنامهچنانکارهاهمهیعنی. رسیدخواهدنهایتبیبهکندرشداگرو،کندرشدما

. داندمیموالنا. داندمیرااینعارفو.بگویدخواهدمیرااین. بشویممتولدذهنازماکهزندگی

بیانخواهدمیراآنهاکتابهاازگرفتهیادکهچیزهاییآنتوياشهمهشدههویتهمباورهاباکهآدمییک

پیدامارااینها.نیستنداولکشتولی. داردخودجايهمعلمیچیزهايیعنی،داردخودجايهمآنها. کند

. داندمیعارف. اولکشترويدومکشتشودمیشویممیهویتهموقتی. هویتیمهمآنهاباوکردیم

.استاولکشتبهروزوشبحواسش

میشاهمهموالنا،مثلاستزندهاونهایتبیبهچونعارف. بلهاست؟اولکشتبهحواسشهممادرآیاحاال

بهبایدتوپدراي،مادراي:کهگویدمیچیبرايدربیاورد؟ارتعاشبهتواندمیرااولکشتاینکهببیندخواهد
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درپول،باشیخوبیپدر. کنیبازيخوبرانقشهافقطنه،کنیشناساییاتبچهدررابودنوبشويزندهبودن

انجامکمالوتماماستدادنیانجامهرچهوکنیتشظمحافبخري،اتبچهبرايراالزمچیزهايتمام،بیاوري

.دهدنمینتیجههمهمینبراي. زندگینظرازنیست،کافیاینبدهی،

. گیریممیغلطنتیجه،کنیممیبازيخوببودن،بدوننقش،عنوانبهرامانوظیفهماهرچقدر،کنیدنگاهشما

سختیاصالدیگر، خریدیمهماتومبیلگذاشتیم،همخوبمدرسهها،دادیماوبهچیهمهایمکردهبزرگبچهما

براياست؟اینطوريچرا. طلبکارخشمگین،نارنجی،نازكدرآمده،آبازعقلیبیچیزیکولی،ندادیماوبههم

کافی. دادمانجاممنراکاربهتریندیگردیگر،کاشتیمگندمگوییممی، نبودهاولکشتبهماچشماینکه

.نیستکافیدادنانجام،نیست

دستِ بادها و مکرها با حیلهاست شب، جز آن نَزادآنچه آبِست

جهاناین.استشبهمدنیادنیا،شبوهستیمذهنخوابآمدیمماکهاینانسان،شبشب،. استمهمخیلی

یکباید. خداستنهایتبیایناست؟درست. زاییدخواهدچیزيیکشباین. شبنددرهمهنه؟یااستشب

ازغیر. دردهاستدرماخواباست،ذهندرماخوابهمینشبقسمتآخرینکهشبوبشودزندهياباشنده

بخواهیماگرو. زاییدنخواهیماینجز،هستیمخداابدیتونهایتبیبهآبستنما. گویدمیزاییدنخواهدآن

کنید؟میتوجه. بادواستباداینهاذهنی،منوسیلهبهکردنفکریعنیهمحیلهومکر، بکنیمحیلهومکر

.نزادآنجزحامله،یعنیآبستن،یعنیآبستاست،آبستآنچه

ورویممیراهخوابدرواقعدر، شنویممیراذهنمانصدايوهستیمهمشبتويهستیم،خدائیتبهحاملهما

میجديدیگرانباراذهنمانصداهاياینتفاوت. گیریممیجديرااینهاو،دانیممیخودمانصدايراآن

کشتچوناینهاو، دانیممیمرکزهمراچیزهاآنواولیهکشترويیماکاشتههمراچیزهایییکو،گیریم

.دیگرانسانهايبامتفاوتندهویتیم،همآنهاباکهباورهاییهمینمثل،استسطحی

مذهبیباورهايما،کشتیمراهمدیگر،پرداختیمجنگبههمدیگرباآنسر. گرفتیمجديخیلیماراتفاوتاین

استخداییيهوشیارهمهاولیهکشت. استسطحیکشتاین.کنیممیاذیتکشیم،میگیریممیرامتفاوت

سطحیکشتدانیممیواستمتفاوتماباکهنفریکباورهايخاطربهماکهاستشیطانمکروحیلهاینو

چیزينهمچوکافرند،اینهامتفاوتند،ماازاینهاچقدربگوییمیاکنیماذیتیابکشیمرادیگرانبگیریم،است
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آنوبکیردخداجنسازوبگیردخودشوبگیردجديراسطحیکشتکههرکسی.هستیمماخودکافر،نیست

.استشبتويداندنمیچیست،بهآبستنداندنمیو. شناسدنمیراخداواقعاآدماینبداندخدائیترا

ایجادذهنیمندردهايکهجهلیتويبرود،راهذهنجهلتوي،برودراهتاریکیتويبرود،راهشبدرانسان

نشدیم،زندهاونهایتبیبهاگرماکهدانیدمیشمااالنو. گویدمیراحقیقتکهبکندفکروبرودراهکرده

باید. بگیریمجدينباید. استسطحیچیزیکاینگوید،میماذهن،می آیدنچیزيآنورازنداریم،عمقی

.ماستذهنمحدوددانشاین. نکنیمفرضدانشرااین. دانیمنمیبگوییم

بر سرش؟حقۀآنکه بیند حیلکی کند دل خوش به حیلت های گَش

قانوندارد،قضاقانون،دیگرداردقضاخدا.حیلهگذاشتهرااسمشرا،طرحاینکهبداندانساناگرکهگویدمی

وبیاوردوجودبهرااتفاقاتاوگذاریممیچقدرهویتیم،همچقدرماکهدارداینبهبستگیقضا. داردفیکونکن

زندگیباموازيکهکسی. کنیممیحیلهشویمنمیتسلیموقتی.بشویمتسلیمواتفاقاتمقابلدربگشاییمفضا

،ذهنیمناساسبرکردنفکریعنیحیله. کندمیحیلهآدماینکندمیستیزهاتفاقبالحظهایندرنیست

، استشدگیهویتهمودردازپرکهباشددلیاز،باشدشدههویتهممرکزازمافکرهايخیزشمحلاینکه

.بیایدنظربهعالیخیلیفکرایناینکهولو. استحیلهاین

چهرادلشآدمکهگویدمی. زیباهست،همخوبوخوشمعنیبهفراوان،بسیارمعنیبهگَش،کهگویدمی

خداست؟هايحیلهمحاصرهکهبیندمیوقتیکند،میخوشدلخودشخوبوفراوانهايحیلهبهجوري

توضیحبهتراالنوبکند؟حیلهبایدچیبرايتواینبشویمخارجتوانیمنمیاوسلطهزیرازکهبدانیمماوقتی

:استمربوطبیتاینبهکهاستقرآنآیههماینبله. دهدمی

54، آیه )3(قرآن کریم، سوره آل عمران

 کَرَ اللَّهمکَرُوا ومرِینَۖ◌ واکرُ الْمخَی اللَّهو

.و آنان فریفتاري نمودند و خدا نیز مکر کرد، و خدا بهترین مکر کنندگان است

. استقدروقضاوسیلهبهخداطرحیعنی. هستریزانطرح،بگوییمبایداینجادرکنندگانمکرکنیدتوجهخدا

ولحظهایناتفاقبهکنیبازفضابایدتسلیم. باشیدتسلیمکامالشماکهافتدمیاتفاقشمانفعبهموقعیقضا

اینقضاقانونکهبدانیدباید.کنممیستیزهآنبامنافتد؟میاتفاقاینچراکهنگوییدذهنیمنداناییباشما
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بهترینوشماستصالحاین،کنیدبازرافضابایدشما،کردهتعییناالن،شماستبراياتفاقبهترینکهرااتفاق

همهو.شمابرايکردهتعیینرااینکند،میادارهراکائناتتمامکهاستدانشیدانشبهترینو،شماستصالح

. گفتیماالنهمین. اوستبهشدنزندهوذهنیمنازشماآزاديجهتدرهماتفاقاتاین

سالمجانتواندمی،استسرشبرخداطرحخوب. ستیزدمیقضابالحظه،ایناتفاقباکندمیستیزهیکیحاال

من:گویدمیوشودمیبلندکسیوقتی. نشویمزندهاوبهکنیممیکارهمهمایعنی.کهشودنمیببرد؟دربه

خواهدمیواستآیندهزمانسلطهدرکهکسی. کردنمیستیزهلحظهایناتفاقباکهدانستنمیاگر. دانممی

.استخرابخیلیوضعشاینداندمیچیزهادررازندگیوکندزندگیآنجابرود

زندگیواقعا. یمانبردهبینازراخودمانماکهکردهلطفمابهزندگی،استخرابخیلیذهنیمندرماوضع

،راانسانهاهمهبودکردهفیکونکناصالبودمااندازهاگرشاحوصله. کندزندهمادرراخودشکهداردعالقه

.هنوزنشدیمشدیم،بیداردیرماخیلی

میایجادمسئلهایستد،میماجلوينشویمزندهاوبهکهبکنیمماهرکاريکهاستجوريیکقدروقضاپس

کاریممیپوكبادامگیریم،نمینتیجه. برگردم؟می آیددردمچراگوییممیماباالخره. شودمیایجاددردکند،

دیگرچیزیک،ذهنمانباکردیممیتصورماکهنیستاتفاقیآنافتدمیکهاتفاقاتی.کندنمیحیلهخداوگرنه

.نیستمادستشدندیگرچیزآنوشودمی

جانِ تو نه این جَهَد، نه آن جَهَدهنداو درونِ دام، دامی می

کنیم،میحیلهکنیم،میفکر. ماستذهنیمندامهمین،گذاردمیدیگريدامیکخدادامدرونانسانیعنی

میحسادت،گذاریممیمردمچرخاليچوب،بهتربیشترهرچهکهاستاینماهاينقشهتمام،کشیممینقشه

دررادردها،کنیممیفکردرداساسبر،کنیممیایجادرادردها، داریمنمیرواکنیم،مینظريتنگ،کنیم

گذاریممیدام،پریممیذهنیمنپربا،دهیممیجلوهبزرگراخودمان،کنیممیمقایسه،کنیممیزیادجهان

.هستیمخدادامدر،هستیمقضادامدریاهستیماودامدرمااینکهازغافلوکنیمشکاررابیرونیچیزهايکه

آننهجهد،ایننهتوجان. گذارندهدامنهگذاشتیم،ماکهدامییعنیجهد،میدامایننهتوجانبهگویدمی

وجودبزرگتريدامهمدانیممی. شویممیتسلیمما،گذاریمنمیدامماپس. ماخودنهجهدمیمادامنه. جهد

.شویممیتسلیمماوببریمدربهسالمجانتوانیمنمیدامآنازماودارد
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الهۀعاقبت بر روید آن کِشتگر بروید، ور بریزد صد گیاه
. ماستيهوشیاراولیهکشت. اولیهکشترويکاریممیهیماکهبینیدمیبریزد،وبرویدگیاهتاصدگویدمی

ما.خواهدمیرااینزندگیو،بشودنهایتبیکندرشدزوديبهواقعاوبیرونبیایدذهنازسالگیده، نهدرباید

شتهکاله،شتهکعاقبت. گویدمیداشتنگهشودنمی. ریزدمیکاریم،می. ریزدمیصدبارکاریممیرویشهی

نکاریدشماخداکشتهرويکهگیرید؟میيانتیجهچهشمااالنخوب.ریزندمیهایکیاینورویدمیخدا

بعدشببینیمحاالکاریم،میالهشتهکاینرويشویدمیهویتهمچیزيهربا،نشویدهویتهمیعنی. دیگر

:گویدمیچی

این دوم فانی است و آن اول درستکِشتِ نو کارید بر کِشتِ خنست
اینوکاشتیدراگیاهییکجایییککهاینمثلدرستخدا،کاشتهکشتبر،کاردمیجدیدکشتانسان

اصرارماجداست،اصالحضورزده،جوانهحضورمادرجداست،قفسازگفتهمامروززد،نمیجوانهوزدهجوانه

طبقکندرشدبایدو،مادرکندرشدخواهدمیکهاولیهکشتاینرويو،کنیمروغنوآبحتماکهداریم

میجدیدکشتماو،بشودمتولدزودخیلیذهناینازبایدگذشته،مراحلآنازچجوريهوشیاري،تکامل

اولکشتمزاحمشماوهستدرستاولیکهبدانیدشماوهستفانیماجدیدکشتاینکه،آنرويبرکاریم

.نشویدهستهوشیاريهمانکه

ختمِ ثانی فاسد و پوسیده استکِشتِ اول کامل و بُگزیده است
اوجنسبهخواهیممیماست،ااوجنسازوکاشتهاوکهاینبرايست،اکاملکاشتهخداگویدمیکهاولکشت

انتخابماراهایکیاینشود،نمیاینازبهتردیگرگزیدهخداهمست،اکاملهموبشویمزندهاوعمقبهو

تکراردوباره.اولکشترويکاشتیم،ذهنیمنباراهمهچونست،اپوسیدهوفاسداینهارا،ثانیتخمکردیم،

ایناگرخوببریزي،همتخمتاچندیکآنرويحاالباال،آمدهزدهجوانهکاشتیدراگیاهییکجایییککنم

.ستاپوسیدهوفاسدثانیتخمگویدمیهمینبرايبروید،نداردجااصالجدیدتخمباال،آمده

گرچه تدبیرت هم از تدبیرِ اوستافکن این تدبیرِ خود را پیشِ دوست

میذهنتوکههمفکرهاییهمینکهگرچهدوست،پیش،بیندازخداپیشراذهنیتمنتدبیراین:گویدمی

حالبهتوجهبازندگیهمرااینهاشود،میختمدردبهاگرهمذهنیمنفکرهايتمامچرا؟اوست،تدبیرازکنی
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چیدردفایده.کندبیدارراشمادرد، درد ایجاد کند کهکندایجادبایددرداگرکه،اندازدمیماسربهماهوايو

ماتنچراکهبپرسیمداریمعقلنقدریاماباالخرهکند،میپیداعلتماتناینرا،ماکشدمییا.بیداريهست؟

شود؟میبیمارنقدریا

منفکرهايبنابرایننپرسیم؟یابپرسیمبایدنداریم؟جانچرانداریم؟حالچراهست؟بیمارهمهاینمافکرچرا

شماداند،میصالحاوکهذهنیمندرکنیممیذهنماندرفکريماهست،اوتدبیرازگویدمیهمذهنی

چرادلتهازکنید،میباورشماواقعاستااینطوريکهحاال. اوهمرااینهاگویدمیکنیم،میمارااینهانگویید

نخواستیم،همرادردهاشنخواستیم،همراهایشفکراصالنخواستیم،راذهنیمنماآقاشوید؟نمیتسلیم

من؟بهگویدمیچیکهببینمشوم،میزندگیباموازيبعدبهازاینمننخواستیم،راشچیزهیچ

آخر آن روید که اول کاشته استکار، آن دارد که حق افراشته است

اوراکارما،درکاشتهراهوشیارياینخداافراشته،خداکهداردآنرا،موثرکارگویدمیکند،میتاکیددوباره

بریزیمدرددانممیچهبکاریم،پوكبادامبکاریم،ماذهنیمنباماکههمچقدرهرباالخرهفقط،دهدمیانجام

رویدآنآخربروید،اوبایدسرآخر.شودنمیکنیم،سعیخیلیبکنیم،فکرکنیم،مریضراخودمانها،رابطهبه

درانسان،بهحیوانازحیوان،بهنباتازنبات،بهجمادازهوشیارياینگفتهکاشته،راهوشیارياولاول،که

بهنبایدچی؟برايکارد،میچیزرویشانسانهیبشود،بینهایتبگذاردبایدانسانشود،میبینهایتانسان

بدهیم؟گوشموالناحرف

چون اسیرِ دوستی ای دوستدارهرچه کاری، از برای او بکار

تسلیمبایدبدهیم،تشخیصتوانیمنمیذهنبامارااینو،بکارخدابرايیعنیبکار،اوبراي،توکاريمیچههر

عملکند،میاورامافکرهايموقعآنلحظه،ایناتفاقمقابلدررسدمیصفربهمادرمقاومتموقعهربشویم،

هرگویدمی.ستادرستآنکنیممیعملیوکنیممیفکريهروکاریممیماچههروکندمیتعییناوراما

نهدیگر،گویدمیدارداوبگوییمکنیم،عملدردباذهنیمنباتوانیمنمیماولیبکن،اوبرايکنی،میکاري

نشانشگوید،میماديمرکزیکگوید،میتودردرديیک،گویدمیراشدگیتهویتهم،گویدمیراسرت

.ستاکاملتسلیمنشانشست،استیزهعدمنشانشهست،صفرمقاومت



# Programگنج حضور717برنامه شماره  717

50: صفحه

هستیم،دوستاسیرماکنیم،قبولمابایدهمرااینوایدگرفتهیادخوبراتسلیماینمعنیشماامیدوارممن

بخششدارد،وجودوهاببخششیکتوهايعاریتاینمیاندرگفتکهاینبرايهستیم؟دوستاسیرچرا

چیهراینبهياعالقهاصالما،خداییتما،هوشیاريما،ذاتیعنیهست،آندنبالشاهمهایندارد،وجودخدا

بازبهتر،بیشترچیهرگوییممیهمبازمادردزیرکههستجامعهازتقلیدوجامعهفشاراینندارد،بهتربیشتر

توقعبازهمرنجیم،میهمبازشویم،میخشمگینهمبازکنیم،میایجاددردهمبازکنیم،میتقلیدجمعازهم

.خواهیممیزندگیبیرونجهانازبازهمداریم،

ماهمهیعنیدوستدار،اي،برویمآنورماخواهدمیدلماناشهمههوشیاريبعنوانهستیم،اواسیرماگویدمی

زندهاوبهدوباربار،یککهاینمحضبهشدیم،جهانایندرچیزهاییعاشقمصنوعیبطورهستیم،اوعاشق

جهاناینچیزهايماکهنیستاینمعنیشنیستیم،جهانچیزهاياین عاشقماباباکهشویممیمتوجهبشویم،

یکخانهازبهترخوابه،اتاقسهخانهخوب.کندمیبهترراماماديوضعیتجهان،اینچیزهايخواهیم،نمیرا

اتاقیکبجايشدنخوابهاتاقسهخانهعاشقولیکنند،میزندگیترراحتشیهابچهآدمهست،خوابهاتاق

هویتهمبایدچیبادانیمنمیماکههستاینمعنیششدن،هویتهمبا آنودادنقرارمرکزراآنوخوابه

.دائمارودمیطرفیچهبهمااصلدانیمنمیبشویم،

هرچه آن نه کار حق، هیچ است هیچگِردِ نفسِ دزد و کارِ او مپیچ

میرامازندگیموشمثلماذهنیمندزد،ذهنیمن،شدمشخصدیگر دزدنفساو،کارودزدنفسبگردتو

دردبهدزددمیرامازندگیست،امااوکهکردیمقبولماودیگرستاماکهگویدمیراحتهمخیلیودزدد

هرنده،گوشحرفهایشبهگویدمیبشویم،زندهاوبهکهگرفتهراماجلويو.کندمیتلفوکندمیتبدیل

لحظهایندرشماکهستاموقعیحقکارگفتمهیچ،استهیچگویدمینباشدحقکار،کهکاريهرکه،چیزي

.ستاقصاوتعدمست،اصفرمقاومتنشانشهستید،کاملتسلیم

وصلخداداناییبهراشمادانمنمیست،امهمخیلیدانمنمیایندانم،نمیگوییدمیصادقانهدلتانتهازشما

،مکنیکمبایدرادردهانباشد،مقاومتکههستموقعیهمصداقتباشیم،داشتهصداقتآندراگرکند،می

.بیندازیدکردیدپیداکجاهروکنیدشناساییرادردهاشماباشند،ماعملوفکرانگیزهنبایددردها

قسمت سومپایان
&&&
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وهستیدبرنامهاینبینندهشمااگرکهکنممییادآوريخوانم،میبرایتانشمسدیوانازهمکوتاهغزلدوتا

،کنیدنگاهیابدهیدگوشگیرد،میحوصلتانواقعاکهاندازههمانبهبشنوید،زندهرابرنامهواقعاعالقمندید

کنید،نگاهکنیدضبطتوانیدمییاآیندههايپخشدریاوبسایتطریقازکنید،نگاهبعدابیاوریدراشابقیه

.کنممیدركکامالرااینمن،طوالنیهبرنامهالبته

تولیديیکدارمبندهبنابراینبگیرم،همشماازوبگیرمخودمازخواهمنمیمنکهاستبیانیفرصتیکاین

،باشدطوالنیاستممکنمدتشباشد،کاملباشد،مفیداینهاان شاء اهللاکهدهممیانجاماینجاشماهمکاريبا

منازبرنامهیکهمانبا،کنددركراموضوعتمامکهنفریکبرايباشدکافیتواندمیبرنامهیکحتیولی

کنترلخوبشدید،خستهکهکجاهرکنممیخواهششماازبنابراینیکتایی،فضايبهبرودکندحرکتذهنی

.ببینیدراشاهبقیبیاییدبعداً،کنیداستراحتبروید،کنیدخاموششماست،دست

393مولوي، دیوان شمس، غزل شماره 

مجع باشید ای حریفان زآنکه وقتِ خواب نیست

نیستهر حریفی کو خبُسبَد، وا از اَصحاب

باشدیمهویتهمهوشیاريبصورتمایعنیبودنمجموعیابودنجمعباشید،جمعیارانايدوستان،اي

یعنیشدیم،پراکندهوآنهاتکتکدرشدیمگذاريسرمایهو،هستندبیروندرچیزهااینوزیادچیزهاي

پرد،میلحظهبهلحظهماسردرفکرشانکههستندچیزهاییهمانچیزهاآنو.چیزهاآنتويشدیمتقسیم

.بشویدزندههوشیاريآنبهوبیرونبکشیدآنهاازراهوشیارياینشما:کهگویدمی

االن؟کجاستبشویم،زندهبه آن بایدکهبینهایتیکه،خداییتیبشویم،زندهبه آن بایدماکههوشیاريپس

ولی،درخشندمیستارگانکهاستشبیشبیهزد،تمثیلموالناکه.شدگیهاهویتهمایندرشدهپخش

هویتهماینازکدامهرازراهوشیاريشمایعنیشوند،میمحوهاستارهاینبشودروزحاالنیست،خورشید

راآنها،کنندمیتلفوکنندمیجذبراشمازندگینیرويودرخشندمیدرونتانآسماندرکهشدگیها

جذبراهمهاگر.شویدمیزندهآنهاازکدامهربهوکنیدمیجذبآنهاازراهوشیاريوکنیدمیشناسایی

جذبراهمهنوراگردرخشند،میهاستارهشب.کندمیطلوعخورشیدشوید،میزندهاوبینهایتبهکنید،

.کندمیطلوعشماخورشید،می آیدروزرود،میبینازشبکنید،
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باباشدجمعکسیاگرباشد،جمعوبکندراکاراینخودشبرايبایدکسیهرحاالباشید،جمعگویدمیپس

تواندمیدیگراندرراخودشباشد،جمعکسیاگرکند،برقرارعشقیرابطهتواندمی،استجمعکهکسییک

ازکهکندمیآوريیادآنهابهکهاینبرايکند،میکمکدیگرانبهدیگراندرخودشناساییکند،شناسایی

.نیستندمجموعمنتهاهستند،یگزندجنس

هویتهماززیاديتعداددرشدنپراکندهیعنیکاراینکهاینبراينیست،خوابوقتکهگویدمیمابهو

فکرهاياینپسپرد،میاختیاربیما،سردرآنهاازیکیفکرلحظه،بهلحظهوآنهاستدررفتنخوابشدگیها،

ذهنیمناینوشدگیهاستهویتهمآنصداي،استخودمانصدايکنیم،میفکرماکهما،سردرپیدرپی

فیزیکیچیزهايهستند،جنسآنازهمباورها.نیستخداصداي،استبیرونصدايواستمصنوعیواست

شب،دردرخشندمیکههستندهاییستارههمینهمدردها،آنبهچسبیدیمماکههستندجنسآنازبیرون،

.کندنمیطلوعماخورشیدخورند،میرامانوردرخشند،میآنهاکهزمانیتا

بعنوانماشدیمانسانواردکهموقعیازداد،توضیحهمامروزچرا؟نیست،خوابوقتکهوقتیگویدمی

تلفوقتماکهقدراینبشویم،زندهاوبهمالحظههرکهداردانتظارزندگیوایمبودهجداقفسازهوشیاري،

نیست،موجهزندگینظرازاینبرویم،دردهاخواببهبخوابیم،ذهندرداریمدوستوخوابیمدرهنوز،کنیممی

اینشماو.نداردکارآییمابعدچهاروشکستهماکشتیبینیممیحالتایندرنیست،هممانظرازکهبینیممی

.دانیدمیراموضوع

،صاحب استجمعاصحابنیست،اصحابجزوخدابهبخوابد،یابخسبدکهیاريهروحریفیهرگویدمی

کهحریفیهریار،یعنی،استصاحبجمعصحابه،هماصحابهموصحبتهمدوست،معاشر،یار،یعنیصاحب

فرمجنساز،استغریبهایننیست،هستندحضوردرکهکسانییارانوخدایارانجزووهللاگویدمیبخوابد،

هستیماویارچونخدابینهایتبعنوانماکهبکنداشارههمراموضوعایناستممکناصحاباینجادر.است

.نیستیماویاردیگرذهن،دربخوابیماگر

وخوابیدن.بشویمزندهاوبینهایتبهما،هستیمجسماینتوکهسالیهشتادهفتاد،ایندرداردانتظارزندگی

کاريبدهیم،انجامکاربراشبایدماماند،میکارشازهمخداکنیم،نمیزندگیمانیست،ماصالحخوابادامه

.نیستکاردهیم،میانجامذهنیمنباکه
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را نبیند، راهِ بُستان گم کندروی بُستان

نیستردان و ناالن شیوه دوالبهر که او گَ

معموالچاهچرخوگرداندمییکیراچاهچرخدانیدمیچاه،چرخبهکردهتشبیهراماچاه،چرخیعنیدوالب،

کهشودمیسبباصطکاكمعموالکه،نشدهکاريروغنمحورآنوچرخدمیمحوريحولکهچرانالد،می

راچاهچرخکهطورهمینبگردیم،اوبوسیلهبکنیم،نالهبایدهمماکهگویدمی.بکندویغوجیغوکندنالهمرتب

وقتیچاه،تهفرستندمیراظرفییکرا،دلويیککند،میمفیديکاریکچاهچرخاماچرخاند،مییکی

.دهدمیآببستانبهوباالآوردمیآبپررا دلورا،چیزآنچرخدمیچرخوکشندمیراطناب

اینبهونکنیدراتانهویتونکنیدهوشیارانهدردنالهواقعاچاه،چرخمثلشمااگرگویدمیکنید،میتوجه

بهبستان.بکنیدپیداتوانیدمیرابستانراهنهوشودمیبستاننهباال،نیاوریدزندگیچاهتهازآبترتیب

میچهوخیاروخربزهمثلهايمیوههمواستسبزهمکهاستجایییکهم جالیز،استجالیزوباغمعنی

.باشیدداشتهمیوههمجهانایندریکتاییفضايبهبرویدبایدشما؟استچیمنظورکارند،میهندوانهدانم

دهد به شما که اوالً بگذارید یکی چرخ شما را خواهیم برگردیم و دارد نشان میمی. ولی االن من ذهنی داریم

. ثانیاً ناله بکنید. بچرخاند

هویتو آرزومند باشید که هم،انه بیداري از خواب ذهن را به خودتان تحمیل بکنیدهوشیارناله بکنید یعنی درد 

شوید، هر انه دارد، در حالیکه که تسلیم میهوشیارهمان که شناختید ولو اینکه درد . هایتان را بشناسیدشدگی

چرخاند و از پس چرخ شما را می. کشدشوید، طناب را خدا میشوید، پی در پی تسلیم میموقع تسلیم می

. آوریدتان آب خوب باال میاعماق ریشه

بعد از این هم که راهتان را . کنیدگردید راهتان را پیدا میذهنی یعنی از جهان برمیبنابراین موقعی که از من

پس شما باید شیوه . پیدا کردید و این فضاي درونتان باز شد، یعنی بستان شدید، بیرون میوه هم خواهید داشت

کنیم راه بوستان را پیدا نمیحاال چرا ما. گردید راه بوستان را پیدا بکنیدچرخ چاه را در پیش بگیرید تا برمی

شوید، کشد و شما تسلیم میولی همین که طناب را او می. بینیمگردیم؟ براي اینکه با عینک من ذهنی میبرمی

با عینک من. دهدي راه را به شما نشان میهوشیارعینک . بینیدي میهوشیارلحظه به لحظه گفتیم با عینک 

. دیگر خیلی ساده گفته موالنا. کنیدرا گم میذهنی بخواهید برگردید راه بستان 
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وه میخواهید بیرون می . روي فضاي یکتایی را ببینید. روي خدا را ببینید. خواهید روي بستان را ببینیدمی شما 

هایش هم وهمیکه بستان را خشکانده، من ذهنیاین . تان سبز و خرم شودخواهید بستانمی . داشته باشید

. ن کار را بکنیدمیباید ه، پوسیده

ای جبُسته کامِ دل اندر جهانِ آب و گل

دوانی سوی آن جو، کاندر آن جو آب نیستمی

اي کسی که کام دلت را، کام دل شادي است، آرامش است، حس خوشبختی است، حس عشق است، :گویدمی 

یعنی چی؟ . خواهیممی یرون یعنی از چیزهاي ب. خواهیممی ل حس زنده بودن است، اینها را ما از جهان آب و گ

رویم و از آنها می کنیم و بسوي آنها می گذاشتیم مرکزمان و آنها را داریم زیاد ،هویت شدیمبا چیزهاي بیرون هم

و در ،دوانی که سراب استمی ي را هوشیاریعنی بسوي جویی این . دوانیمی بسوي جویی . خواهیممی زندگی 

بسوي .و شما نباید آنسو بدوانید،توانید پیدا کنیدنمیپس شما کام دلتان را از جهان .آن جوي دنیا آب نیست

. کام دل شما در دل شما است و در باز شدن به خداست. چیزها و از آنها بخواهید کام دل بگیرید

پیش آمد که از وسی وقتی که این حالتیدي و مامیوس خواهد کرد و در حالت ناایدانید که اینکار شما را مامی و 

می توانید کام دلتان را پیدا کنید، آن موقع خدا خودش را به شما نشان نمیاین چیزها یعنی در جهان آب و گل 

. خواهیممی گردیم به سوي او و از او کام می توانیم کام بگیریم، برنمیشدیم که از جهان نا امیدوقتی ما . دهد

.خوانم سریعمی اي به این ترتیب است کنند به یک آیهمی را مربوط این بیتو . شویممی پس بنابراین تسلیم 

39، آیه )24(قرآن کریم، سوره نور

إِذَا جاءه لَم یجِده شَیئًا ووجد اللَّه عنْده فَوفَّاه ٰ◌ والَّذینَ کَفَرُوا أَعمالُهم کَسرَابٍ بِقیعۀٍ یحسبه الظَّمآنُ ماء حتَّى

 هابسابِۗ◌ حسالْح رِیعس اللَّهو

نیابد و خدا را ) آبی(تشنه، آبش پندارد و چون بدان نزدیک شود هیچ . اعمال کافران چون سرابى است در بیابانى

.رسیدگی می کند، و خداوند در محاسبه سریع استنزد خود یابد که به حساب او به طور کامل 

گذرد و این می اند و لحظه به لحظه فکر بیرون از ذهنشان هویت شدهاعمال کافران یعنی آنهایی که با جهان هم

پوشاند، اعمال این جور آدمها یعنی اکثریت مردم دنیا صرفنظر می پوشاند، خدا را می پرده فکر زندگی را در آنها 
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اعمال کافران چون سرابی است در بیابانی، تشنه آبش پندارد ولی چون بدان .یت و دین مثل سرابی استاز مل

. دوانی که در آن جو آب نیستمی یادتان است گفت که بسوي جویی . نزدیک شود، هیچ آبی نیابد

هاي این جهانی شبیه هویت شدگیهویت شده با ذهن و جویندگان کام از همگوید اعمال ما انسانهاي هممی پس 

می باالخره متوجه . دواند، می دواندمی دواند و می بینید و می شخصی است که در یک بیابان مسطح دارد دریا 

و اینقدر هم از جایی که آمده دور شده و از چهار طرف ،رسدنمیبه آب ،رسدنمیبه دریا ،شود که آب نیست

آب،می آیدو آن موقع تنها راه آب از آسمان است و از آسمان موقعی باران.شودمی نا امیدهیچ جا راه ندارد، 

. آسمان یعنی از طرف خدا. که ما تسلیم باشیممی آید

شویم از دنیا و از می نا امیدیعنی ما موقعی که .نیابد و خدا را نزد خود یابد) آبی(و چون بدان نزدیک شود هیچ 

حضور میدرست یک قدمایعنی. دهند، آن موقع خیلی خدا نزدیک استنمیآدمها که اینها هیچی به من 

که به حساب او به طور کامل رسیدگی . می آیدنبراي اینکه یاد گرفتید که از دنیا . شویدنا امیدنباید ،هستید شما

.یعنی شما را به حضور می رساندمی کند، 

،راه آب را باز کند،آب بدهد،تواند به خودش زنده کندمی شما راخداوند فوراً .و خداوند در محاسبه سریع است

و این پس از دردها و زحمتها و راه رفتنها و . اگر شما کامالً تشخیص داده باشید که این آب در جهان نیست

اً ولی شما باید واقع. بینید هیچ جا نرسیدممی ها و اینها دانم علوم و باورها و کالس رفتننمیهویت شدگی با هم

.راست باشیددر این راه با خودتان رو

این ،گویید، خودتان بگویید اینکارهایی که من کردم کار نکردهنمیاگر به جایی نرسیدید، حاال به دیگران هم 

ملحق شوم به آن توانممی ،ن خدا درست چسبیده به من االنمیه. من باید یک کار دیگري بکنم،سراب بوده

فقط خوب .خواهمنمیپس از ذهن دیگر . دم در ذهن نیستمیدم در جهان نیست، فهمیچون اگر فه. انههوشیار

.تواند به شما بسیار کمک کندمی این هم آیه قرآنی است که . زندگی، خدا،آن موقعدیگر ماند می یکجا 

ز آمسانِ دل برآ، ماها و شب را روز کن

تا نگوید شب روی کامشب شبِ مهتاب نیست

برخاستیم که سراب من ذهنیشه ما از میه. نه به مواد من ذهنی،یعنی به آسمان دل زنده شو،برآاز آسمان دل 

هی برو برو یک چیزي . این سراب است. ما فکر کردیم یک چیزي در آینده به ما زندگی خواهد داد. بوده دیگر
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شویم که هیچ می یکدفعه متوجه .آب ندارد، بینم نشدمی رسم می به این برسم، به این برسم، هی . شودمی دیده 

دیدم با ذهنم و با پنج تا حسم و از اینها زندگی و خوشبختی می و آن چیزهایی که من ،چیزي در جهان آب ندارد

از همیشه. شویدمی این دفعه از بینهایت خدا بلند وشوید به زندگیمی وصل ،خواستم اینها همه سراب بودهمی 

. بودهکه این کشتهاي ثانویه بیخودمیفهمی . شويمی ن از کشت اول بلند اال،شويمی کشت دوم بلند 

دیگر دنبال سراب . شودمی شب شما روز ،شب را روز بکن،اي ماه،گوید ماهامی ز آسمان دل برآ ماها، به شما 

توهین بود منظورش کنید که این به من چی گفتنمیفکر . شویدمی کنید عصبانی نمیدیگر فکر . رویدنمی

را روز حضور من ذهنییعنی شب ، و تو بیا شب را روز بکن. شود کهنمیآسمان کوچک ،خواست مرا کوچک کند

این ،در فضاي یکتایی هستی،بینیمی با خرد زندگی ،بینیمی بینی، با عینک زندگی می بکن که با چشم دل 

. فضاي درونت بینهایت شده

هستند و با من ذهنیکسانی که در ؟گویدنمیگوید یا می شب رو . نیستروي نگوید که امشب مهتابیتا شب

،ماه در اینجا باز هم زندگی است. بینیمنمیگویند ما که ماه را می ؟گویندمی روند چه می ي ذهنی جلو هوشیار

به او زنده توانیمی االن . ن جاستمیخدا، زندگی بینهایت او هگوید ماه،می . ماه نیست،تاریک است،شب است

. برگرد به اینجا نگاه کن،به جهان،فقط به آنجا نگاه نکن. شوي

،ولی اگر یک نفر زنده شود، ارتعاش او به ما برسد، ما لحظاتی زندگی را در خودمان حس کنیم، حس عمق بکنیم

این آدم هر چی . دگویمی راست ،یکدفعه یک چیزي از درون ما بگوید که این آدم که در این مورد بگویید موالنا

. گویدمی گوید راست می 

ن امشب که شب دنیاست و من تو ذهنم هستم، مهتاب وجود میکنم و همی کنم و از ته دلم هم باور می من باور 

ها که در مرکزم هستند به من هویت شدگیچون از پشت عینک هم،من چون تمرکز کردم به شب بودن. دارد

آن . شومبتوانم به او زنده می ولی اینور نگاه کنم . بینممی شب ،بینممی را دهند، جهان می میي جسهوشیار

.دید آنست آن که دید دوست است. شودمی دیدم عوض ،بینممی موقع با دید او 

دید آنست آن که دید دوست استدیدست و باقی پوست استمیآد

.بینممی با دید دوست 
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از مکان و کانِ اوبی خرب بادا دلِ من 

نیستگر دمل لرزان ز عشقش چون دلِ سیماب

گوید مرکز ما هم از می . لرزدمی یک ذره تکان بخوري دلش ،لرزدمی جیوه دلش دائماً و سیماب یعنی جیوه

ما . لرزدمی ولی مرکز مادي ما براي چیز بیرونی . جذب شدن به او، از تسلیم به او، از عشق او باید مثل جیوه بلرزد

شما ببینید با یک . یا یک چیزهایی را بدست نیاوریم،هویت شدگیها را از دست بدهیمرا داریم که همترس این

. این غلط است. لرزدمی زند، دل شما می تا او یک حرفی ،آدم هم هویت هستید

ي این بخشش هوشیارگفت این امروز به شما. واقعاً هم آنطوري است. باید از عشق خدا بلرزد: گوید کهمیدل شما 

گفت اگر کسی آمد شما را . شودنمیخدا که در درون این عاریتهاي ما است، هیچ موقع از رفتن به سوي او سرد 

انه و زنده شدن به او هیچ موقع هوشیاریعنی عشق ما به زندگی و برگشت . سرد کرد، بدانید که شیطان در اوست

. رودنمیاز بین 

شویم غلط می شویم متوجه بکامالً مصنوعی و سطحی و اگر آگاه ،ا داریم به چیزها در ذهنو این عشقی که م

خبر بماند یا بی،خبر خواهد ماندیعنی دل من بی. خبر بادا دل من از مکان و کان اوگوید بیمی ن میبراي ه. است

اگر . چون معدن همه امکانات است.ن جا استمیمعدن او هم ه،مکان او فضاي یکتایی است،از مکان او و معدن او

. دل من مانند جیوه یا دل جیوه از عشق او هر لحظه به ارتعاشی است

به فکر چیزهاي اش همهحاال شما از خودتان بپرسید آیا تمام فکر و ذکر شما رفتن و زنده شدن به او هست یا

لرزانند؟ اگر می ها هستند که دل شما را شدگیهویتبیرونی هستید که اینها نکند یک چیزیشان بشود و هم

درست است؟ ،باید روي خودتان کار کنید و این بیت را اجرا کنید،هویت شدگی ها هستند، اشکال دارید شماهم

هویت باید از تقسیم شدن به هزار تا چیز هم. شویدبه باید جمع هاي موالنا امروز کپس شما متوجه شدید از نوشته

شود، می درخشند و هر لحظه فکر یکی از آنها در سر ما بلند می ها را که یکی یکی این ستاره. شده پرهیز کنید

. بپذیرید و بیندازیددوقتی شناختیآنها را بشناسید،

شود، جمع می دزدند، این نور که جمع نمیشما، پس نور از شما دهند بهمی ها نورشان را یکی یکی که این ستاره

. این جمع شدن است. کندمی شود که شما را بینهایت می شود و یکجایی می شود و جمع می جمع ، شودمی 

گوید که اگر شما اشتیاق و آرزومندي زنده شدن به او را ندارید از می خر سر هم آو . جمع شدن یعنی یکتا شدن
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ن میاما یک غزل بسیار ساده و کوتاه هم برایتان بخوانم که در ارتباط با ه.خبر خواهید ماندمعدن او بیمحل و 

تان و در برگشتن به سوي زندگی باید متعهدانه دهد که شما در کارتان و اشتیاقمی ابیاتی که خواندیم و نشان 

. عمل کنید

413مولوي، دیوان شمس، غزل شماره 

وین دلِ پیچان ننشستمن نشستم ز طلب،

مهه رفتند و نشستند و دمی جان ننشست

یا مشغول ،شدمنا امید،خواهمنمییعنی دیگر . از طلب نشستهمیي جسهوشیارمن ذهنی من با دید :گویدمی 

اشتیاق رسیدن به او،پیچدمی اما این دل من که . که شما نباید اینکار را بکنید.از طلب نشستم،این جهان شدم

مرکز ما نباید اینطوري . دل ما براي این نیست. ها بشودشدگیهویتو قبول ندارد که محل انباشتگی هم. را دارد

هایت را هویت شدگیبیا هم،بیا بشناس خودت را،تو یک کاري بکنکهگویدمی . پیچدمی بنابراین هی دل . باشد

. گویم حوصله ندارم خسته شدممی من . بشناس

بینی مردم رفتند و می اگر . همه رفتند و نشستند. کندمی یوستگی کار در این راه را به ما یادآوري پس دارد پ

شما ببینید مردم در این راه فعالیت . انداند و نشستهرفته. انداند و نشستهکه رفته،شودنمیگویند می نشستند 

کسی که ،ي خودتان دقت کنیدهوشیاراگر به جان دقت کنید یعنی به . نشیندنمیجان شما میاما د. کنندنمی

ي نرفته با هوشیاري خودش است، متوجه خواهد شد که تا زمانی که این هوشیارتمرکزش روي خودش است و 

. ن استمین ایجاد دردها نشان همیخود ه. کندنمیاین تکاپو را رها انه یکی بشود،هوشیاراصلش 

بینی حالت بهتر می ،کنیمی شوي، هر موقع فضا را باز می رویم، هر موقع تسلیم می به اینور میککهر موقع ی

ممکن است حالتان خوب بشود، . پس شما فعالیت را نباید متوقف کنی. دهدمی قشنگ راه را به شما نشان . شد

. بکنیدممکن است تا آخر عمرتان اینکار را. باید تا انتها بروید. نگویید تمام شد

آن کز طلبِ آن ننشستکار آن داردهر که اِستاد به کاری، بنشست آخرِ کار

می دیگر،شودمی یعنی شروع کرد یک کاري را هی مرتب انجام داد، در آن کار استاد ،هر کسی ایستاد به کاري

آن کسی کار . گوید کار آن دارد آنمی ولی . نشیندمی آخر کار ،گوید دیگر بس است، از ما بهتر کسی نیست

. ي، آن زندگی، آن معشوق ننشستههوشیارکز طلب آن یعنی آن کهدهدمی دستش است، کار موثر انجام 



# Programگنج حضور717برنامه شماره  717

59: صفحه

پس شما نباید به صرف اینکه در یک چیزي در این جهان استاد شدید دست از طلب او و یکی شدن با او دست 

دوباره من .گوییم استاد استادمی که هی ،ک کاري در این جهانشویم در یمی گاهی اوقات ما استاد . بردارید

کند و می استاد گفتن به مردم آنها را از کار روي خودشان محروم . دهم که به هیچ کس استاد نگوییممی پیشنهاد 

می به آن تا. من ذهنی به اصطالح جنبه ندارد. کندمی واقعاً خودش را گم ،اگر به من ذهنی استاد گفته شود

.موالنا بخواند،برود فرض کنیدمی آیدکند عارشمی فکر . کندمی خودش را گم ،گویید استاد

هر کسی . دهیم مامی ببین اینکار را چطوري خودمان به بهترین صورت انجام . گوید یک موالنا هستیممی ما هم 

کاري در این دنیا معنیش این ولی صرفاً ماهر شدن در یک . شودمی در آن کار ماهر خوب در یک کاري ماند،

.نیست که ما از طلب آن حضور، آن بینهایت خدا، آن ابدیت خدا، آن فضاگشایی، آن آسمان باز بمانیم

تان هم رونق بیزینس. دوسال گنج حضور گوش کردید و حالتان کامالً خوب شد،پس اگر شما شش ماه، یکسال

خودش را ،بافدمی دوباره من ذهنیاین .آیا کافی است؟ نه. تان خوب شدتان با همسرتان، با بچهپیدا کرد، رابطه

وجه کنند، تایید کنند، شوید که مردم به شما خیلی احترام بگذارند و تمی آیا شما واقعاً خوشحال . گرداندمی بر

این .نباید بشوید.نباید بشوید.شوید؟ نباید بشویدمی مهمانی دعوت کنند و به شما بگویند استاد؟ خوشحال 

.خیلی قید و بند بدي است استاد گفتن

تا نربدش به سراپرده رمحان ننشستهر که او نعره تسبیحِ مجادِ تو شنید

می گوید همه دارند به تو تسبیح می . نطور جمادات دیگرمیمن است و همن ذهنیهمین این جماد تو:گویدمی 

کی . گویدمی گوید؟ به زندگی می به کی . کنندمی همه مطابق خرد تو زندگی . کنندمی یعنی عبادت ترا ،گویند

حاال اگر شما االن بدانید که امروز هم داشتیم گفت . هر که او نعره تسبیح جماد تو شنید. گوییممی گوید؟ ما می 

،کنممی دردسر ایجاد . گذاريمی من من ذهنیتو اینها را به زبان . هم از تدبیر توستمن ذهنیحتی حرفهاي 

.گوییمی یک چیزي فایده دارد براي ما، همه را تو 

که ما به من ذهنیاگر شما بدانید این . وريآمی ولی در اصل تو اینها را به زبان من . یمگومی کنم من می من فکر 

گوید یعنی می نرا آاین هم تسبیح . دانیم و دانش است و اینهامی آن اینقدر افتخار کردیم که این من ماست و 

کنید در می ما که شما فکر یعنی من ذهنی ش؟گردید تسلیم شویدنمیي برهوشیارشما بعنوان . گویدمی خدا را 

که ،يهوشیارحاال یک قدرت انتخاب داریم بعنوان همین منتها ما در این لحظه در اینجا . اختیار شماست، نیست
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و ،برگردیم و تسلیم شویم و بگذاریم خرد زندگی من ذهنی ما را اداره کند،من ذهنی را ایجاد کنیم یا نه نکنیم

تماشاگر تسبیح . يهوشیارفقط کار ما این باشد که دائماً تسلیم باشیم بعنوان . شیمش کند و ما هم تماشاگر بااکم

. جماد خودمان باشیم

دهد می یعنی اینقدر ادامه . بردمی را تا سراپرده تو پیش من ذهنیاگر کسی این موضوع را بداند، این :گویدمی 

انه به خدا زنده نیستیم؟ براي هوشیاردانید چرا می االن شما . شودبکه خودش به تو زنده ،که این به صفر برسد

؟ نمی دانستیم گویدمی هم تسبیح او را من ذهنیدانستید که این می ولی آیا . اینکه زنده به من ذهنی هستیم

و . رفته رفته این کوچکتر خواهد شد،را تا سراپرده رحمان یعنی تا فضاي یکتایی پیش خواهید بردو شما این.که

شود و شما بزرگتر می کوچکتر من ذهنیکه روز به روز این این استه سراپرده رحمان یعنی خدا معنیش رفتن ب

. گوییدمی یعنی شما دارید . شویدمی 

آگاه هستید که لحظه به لحظه این کوچکتر . يهوشیارروید به عنوان می برید یعنی خودتان دارید می را که این

می حرف بزنیم، ما با آناگر ما . دهدمی به حرف او گوش من ذهنیهمیشهولی . شویدمی شود و شما بزرگتر می 

را من ذهنیولی با وجودي اینکه ما . دهیمنمیکنیم، به حرف او گوش می دیگر آن موقع ستیزه . من ذهنیشویم 

ما هم به او ذهنیمن کنیم در مقابل زندگی، باید بدانیم که این می کنیم و مقاومت می وریم و ستیزه آمی بوجود 

. رویش فکر کنیدشمامی کیک،مهم است این موضوع. کندمی عبادت 

بر سرِ اوجِ هوا ختتِ سلیمان ننشستتا سلیمان به جهان مُهرِ هوایت ننمود

و را کرد؟ سیلمان مهر عشق امی سلیمان چکار . انسان است، ما هستیم، گوید تا سلیمان، سلیمان شما هستیدمی 

گوید که تا ما بعنوان می و.رفتمی قالیچه حضرت سلیمان تو هوا راه . قالیچه داشتاسم اعظم داشت و. داشت

هر عشق ترا نشان ندهیم، یعنی خالصه به تو زنده نشویم، مهر عشق او یعنی سلیمان عشق ترا نپذیریم، تا م

بر سر اوج هوا، بر ،یعنی نشان نداد،شق ترا ننمودهر هوایت یعنی عتا سلیمان به جهان م. بینهایت اوست دیگر

. سر آسمان تخت سلیمان ننشست

این هم یک .يهوشیارنه با این بدن، بعنوان ،شویم و در آسمان پرواز کنیمبتوانیم از جنس آسمان نمییعنی ما 

که پرنده در هوا استیک موقعی هم . کندمی گوید ماهی در آب، اقیانوس زندگی شنا می یک موقع . تشبیه است

سلیمان هم . ما هم سلیمان هستیم. رودمی هوا راه گوید سلیمان با تختش درمی در اینجا و . کندمی پرواز 
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شویم، هم پادشاه می وقتی ما به بینهایت و ابدیت او زنده . استپادشاه این جهان است و هم پادشاه آن جهان

. هر عشق او را بتوانیم نشان بدهیمولی باید م. ستیمفضاي یکتایی هستیم، هم پادشاه این جهانی ه

تا ابد از دلِ او فکرِ پریشان ننشستهر که تشویشِ سرِ زلفِ پریشانِ تو دید

گفتیم زندگی نظم جنگل دارد و می ،کردیم و نظم جنگلمی راجع به پارك منظم صحبت استب شما یادتان وخ

شود و بصورتی که خودش الزم دارد اینها را می هویت ز و منظم چیزها را هممیذهن، ت. نظم پارك، نظم ذهن است

ل خودش گلهاي میبافد و به می به فکر خودش یک گلیم ،خواهد فکرها را منظم کندمی و ،چیند پهلوي هممی 

. ریزدمی ها را بهم هویت شدگیهممی آید.ولی زندگی فکر پریشان دارد. گذاردمی خوبی آنجا 

. فکرهاي ما هم پریشان شد،تی یکبار فکر شما را پریشان کرد، یعنی زلف پریشانش که زیباست به تو نشان دادوق

کند و این مال من ذهنی نمیکه با کنترل و ترس در ذهنمان ایجاد کردیم کار میاین نظکه یکدفعه متوجه شدیم 

. دیدست که هر لحظه فکر جدید، هر لحظه فکر جامال زندگی این. است

. کردیممی افتخار به آن بسیار هم،را پهلوي هم چیده بودیم و یک چیزي درآورده بودیممیفکرهاي قدیما حاال 

یکبار . نشان دادي، تمام فکرهایش بهم ریختبه آن زیباییت را. گوید هر که تشویش سر زلف پریشان تو دیدمی 

در دلش آن نظم من . دلش دیگر فکر پریشان توست. رودنمیاگر این اتفاق بیفتد، تا ابد فکر پریشان تو از یادش 

می یعنی در دل او ،در دل آن انسانی،نویسمی خواهی در دلش می هر لحظه تو هر چی . ذهنی نیست دیگر

.یعنی باید اینطوري باشد. نویسد

می مان را بهم شما اگر تسلیم شوید و فضا را باز کنید و با عینک او ببینید و خرد او بیاید، این فکرهاي منظم

تو نباید اینکار را ،ما یک نظم پارك درست کرده بودیم در خانواده،کردیممی ما مردم را کنترل گوییم می. زنیم

تو ،تو باید با این ازدواج کنی. این نباید بیاید، آن نباید برود،کار را بکنیتو نباید آن،مرز گذاشته بودیم،بکنی

اینها همه ترس و کنترل بوده و اینها همه خیلی جدي براي ما و اینها را هم چیده بودیم و . باید آن درس را بخوانی

کسی یکبار اگر یک ،اینطوري نیست،نه:گویدمی . ترسیدیم این وضع عوض بشودمی گلیم درست کرده بودیم و 

گذارد که تو هی می نویسی، دیگر تا ابد می تجربه کند زیبایی فکر تو را و اثربخشی فکري که تو در دل ما 

. پریشانش کنی
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هر که در خواب خیالِ لبِ خندانِ تو دید

خواب از او رفت و خیالِ لبِ خندان ننشست

ند و کَمی د و یک لحظه که آدم از ذهن کنمی ي تلقی هوشیاردر خواب در اینجا یعنی در حضور، ذهن را 

یکبار اگر خندید، یکبار اگر . شود خواب زندگیمی شود، می ي حضور زنده هوشیاررود و به می میي جسهوشیار

،سبب شاد شدم و آرامش پیدا کردم و عمق پیدا کردمخنده ترا دید، یکبار اگر تو آمدي در من خندیدي و من بی

. کنمنمیدیگر این حالت را رها 

،دیگر ناظر ذهنش استد،رود به خوابنمییعنی دیگر . هر که در خواب خیال لب خندان تو دید، خواب از او رفت

خواب از او . خنددنمییا دیگر به چیزهاي این جهانی . خنديمی حاضر به ذهنش است که ببیند دوباره کی تو 

خواب از او . گی است و خواب دوم خواب جسم استخواب اول خواب زند. رفت یعنی به خواب ذهن فرو نرفت

می یعنی ما پرهیز . می آیدن تجربه دوباره بیاید و آگوید کهمی اش همهیعنی.رفت و خیال لب خندان ننشست

کنیم که در خواب چه چیزهایی هستیم و از آنها هم می و شناسایی ،کنیم دیگر بخواب چیزهاي جدید برویم

،باز هم خواهد آمد،لب خندان معشوق نیامده هنوز، یکی دوبار آمده، باز هم خواهد آمدو اگر. شویممی بیدار 

. شدمیبینید دائمی یکدفعه 

زندگی خودمان را اداره . شویمبتوانیم به زندگی زنده می توانیم مثل موالنا شعر بگوییم حداقل نمیما هم اگر 

،شویم که سبز بشویممی اگر یک سیبی نیستیم که هر سال پنج هزار تا سیب بدهیم، باالخره درخت بید . کنیم

. توانیم زندگی شخصی خودمان را اداره کنیممی یا . دهندنمیوه مثل موالنا میهمه که آنطوري . سبز بشویم

فراوان ننشستوز عالجِ سرِ سودایندرا ننشارَهیتو صَفرایهایتُرُشی

کنیم، می باالخره ما داریم کار خوب هاي معشوق یعنی خدا که ما انتظار داریم کههاي تو، بداخالقیبداخالقی

فهمم می و من می آیدنوري که من خوشم آمی تو بعضی مواقع چیزها را پیش ، گوید نهمی ولی . اتفاقات بد نیفتد

گوید که دیگر خیلی کار می کنید و من ذهنی شما می کنید و کار می اگر شما هی کار . د روي خودم کار کنمکه بای

. خوب است؟این خوب است یا بد است. بینی نرسیديمی فتد امی کردي و به حضور رسیدي یکدفعه یک اتفاقی 

من که . هیجان و شوق مرا به عنوان رهی، رهی یعنی رونده راه، راهرو،صفرا در اینجا هیجان است. بدخلقی تو

دهد می این نشان . دهممی کنی به من، ولی من راهم را ادامه می یم بعضی مواقع بداخالقی آمی دارم بسوي تو 



# Programگنج حضور717برنامه شماره  717

63: صفحه

کنید و فضاگشایی کنید و شکر ،شما باید اتفاق را بپذیرید. می آوردفتد قانون قضا بوجود امی که هر اتفاقی 

. بروید جلو تا به نتیجه برسید،راضی باشید و بروید جلو

می اگر دردي بوجود،گوییم هم هویت شدگیمی سودا همان چیزي است که . وز عالج سر سوداي فراوان ننشست

شوم؟ نمیشود؟ چرا من رها می هویت شدگی همرگوییم که آقا این همه آخمی هویت شدگی، هی در اثر همآید

،خوانیممی شعر موالنا را . شویم؟ نهمی خسته ،کنیممی یک برنامه از موالنا اجرا همین . ولی باز هم شوق داریم

.شویمنمیشویم؟ می خسته 

آیا ما از عالج کردن این سوداها، این . هویت شدگی زیاد داردسر ما هم،بنابراین سر ما سوداي زیادي دارد

دهد که چقدر تعهد می و این نشان . نشینیمنمی،نشینیم؟ نهمی ها که فراوان است تعدادش هویت شدگیهم

که تمام بگویید،دو ماه کار کردید،و اینطوري نیست که شما یک ماه. شما و پیوستگی شما در این راه مهم است

. چرا همه چی درست نشده؟ باید صبر کنید،اهاین چیه و این،خدا هم نباید کج خلقی کنددیگرشد 

هر که را بوی گلستانِ وصالِ تو رسید

مهچنین رقص کنان تا به گلستان ننشست

موقعی گلستان وصال . یعنی هر کسی بوي گلستان رسیدن به تو یعنی یکی شدن با تو را حس کرد، تجربه کرد

مثل چرخ چاه و ،در آن غزل گفت باید هی ناله کنیو . که در جهان هستیم حرکت کنیممن ذهنیاست که ما از 

آب . به جالیزمانمبریزیمدوباره آب بیاوری،به جالیزمانمباال بریزیمتا هی آب بیاوریمو ادامه بدهیمادامه بدهی

می کنید، یک مقدار آب از آنور بیاید ولی شما ناله می را باز شوید و فضامی اگر شما تسلیم ،را شناختید دیگر

.شنویدمی خورید، بوي گلستان او را هم می و هر لحظه که آب او را . کنید، این خوب است

ست که من با او اکه امکان اینمی آیدشود، بویش بیشترمی شود و بازتر می شود و بازتر می که فضا بازتر همین 

بنابراین رها . ایدبوي گلستان وصال او را شنیده. اید در اینکارو شما خیلی پیشرفت کرده.انههوشیاریکی بشوم، 

تا به گلستان نرسیم، تا این فضاي درون به اندازه . همچنین رقص کنان تا به گلستان ننشست. نخواهید کرد

. ادامه داردتعهد شما بطور روزافزون . بینهایت باز نشود، شما از پا نخواهید نشست

تمام توانتان را در این . کنیدمی گذارید و صبر می با اجراي قوانین مختلف مثل قانون مزرعه که تمام توانتان را 

. تمرکز شما کشت اول است. امروز خواندیم. تمرکز شما روي درخت خودتان است، کشت اول است. گذاریدمی راه 
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هاي ماست که ما هویت شدگیهمهمین کشتهاي دوم . پوسیده استامروز یاد گرفتیم از موالنا که کشتهاي دوم 

. ایدکنند ولی شما بوي گلستان وصال را شنیدهمی ولی این کشتهاي دوم دردسر براي ما درست . خودمان کاشتیم

ي به بینهایت او زنده هوشیاررود که شما را به عنوان می ي به سمت این هوشیاردانید هم که قانون تکامل می 

. فتد در این جهت استامی هر لحظه هر اتفاقی . دکن

مهم نیست . گوید رقص کنانمی همین براي . انه و از روي تامل و خرد با زندگی همکاري نکنیدهوشیارشما چرا 

رقص کنان . برقصید شکر کنید و راضی باشید. دهیدمی هم هویت شدگی را شما از دست ،فتدامی چه اتفاقی 

منظور رقص . می فرفرم و بی،رقص در هر دو قسمت. گفتم مقاومت صفر یعنی رقص. ر استیعنی من مقاومتم صف

شما هم در میفرکند و بیمی تغییر وکند،می رقص یعنی فرم شما آزادانه پرواز ،چیزها نیست، بدنی نیست

. کند و مقاومتی نیست که جلویش را بگیردمی ي حرکت هوشیارفضاي یکتایی بعنوان 

هویت و ما با آنها هممی آیند فرمها بوجود. می کنندهیچ مقاومتی ن،روندمی و از بین می آیند فرمها بوجودگفتم 

کنید و به رشد آن هم می ، شما تماشا استیک چند روزي ،می آیداین گل بوجود. رقصندمی اینها ،شویمنمی

می وقتی که پژمرده و . بینیدمی اش را زیباییبعد . خواهدمی دانم آفتاب می چه ،دهیدمی کود ،کنیدمی کمک 

آناز،دانیممی مان را هر لحظه قدر جسم،نطور همه چیز از جمله جسم مامیو ه. یید غصه بخوریدآنمیشود، 

هر لحظه . یک موقعی هم متالشی شد و از بین رفت،کنیممی کما اینکه نشستیم برنامه اجرا . کنیممی استفاده 

. گذارید آنطوري برقصدمی شما . کندنمیشود، هیچ فرقی می شود، جوانتر می پیرتر 

به سمت . رویممی ولی در کل ما رقص کنان یعنی با مقاومت صفر، با عبور انرژي زندگی، عشق زندگی به سمت او 

نمیجا بیرون و از آن،کنیممی وقتی به آن گلستان یکتایی رسیدیم، آنجا مسکن . رویم تا به گلستان برسیممی او 

اندازد و شما هم به کسی نمیکسی شما را گیر . تور نیست،آنجا دام نیست،آباد استامروز گفت آنجا ایمن. ییمآ

.کنیممی در جهان فعالیت ،کنیممی آنجا زندگی ،یعنی ما آنجا هستیم. دهیدنمیگیر 

قبالً . توانیم با همدیگر رابطه برقرار کنیممی حاال اگر در آنجا هستیم و همسر شما هم در آنجاست، االن با عشق 

. مدآمی کردند و هزار جور مساله بوجود می من ذهنی، دو تا درد با هم در بیرون از فضاي یکتایی رابطه برقرار 

تواند نمیشیطان دیگر آن تو هستیموقتی آنجا . وقتی در بیرون هستیم، شیطان به آن رابطه دسترسی دارد

.راحت شدیمما دیگر. بیاید
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