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1255ةمولوي، دیوان شمس، غزل شمار

اندك اندك راه زد سیم و زرش
سکنو فتاد اندر سرشمرگ و ج

عشق گردانید با او پوستین
گریزد خواجه از شور و شرشمی

اندك اندك روي سرخش زرد شد
چشمِ تَرَشاندك اندك خشک شد 

وسوسه و اندیشه بر وي در گشاد
از درشراند عشقِ الاُبالی

اندك اندك شاخ و برگش خشک گشت
چون بریده شد رگ بیخ آورش

اندك اندك دیو شد الحول گو
سست شد در عاشقی بال و پرش

اندك اندك گشت صوفی خرقه دوز
رفت وجد و حالت خرقه درش

عشق داد و دل برین عالم نهاد
در برش زین پس نیاید دلبرش

جنباند سر او سست سستزان همی
کآمد اندر پا و افتاد اکثرش
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کنم من ساغريبهرِ او پر می
گر بنوشد برجهاند ساغرش

دستها زان سان برآرد کآسمان
بشنود آوازِ اهللا اکبرش

ما سیرست زین نکته و ملولمیر
درکشان اندر حدیث دیگرش

امیرکشتۀ عشقم، نترسم از
هر که شد کشته چه خوف از خنجرش؟

عشقی استبتّرینِ مرگها بی
لرزد صدف؟ بر گوهرشبر چه می

برگها لرزان ز بیمِ خشکی اند
تا نگردد خشک شاخِ اَخضَرش

در تک دریا گریزد هر صدف
تا بِنرُبایند گوهر از برَش

چون ربودند از صدف دانۀ گهر
بعد از آن چه آبِ خوش، چه آذرش

گوش است شادچشم و بین صدف بیآ
در به باطن درگشاده منظرش
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گر بمانَد عاشقی از کاروان
بر سرِ ره خضر آید رهبرش

گرید که ماند از قافلهخواجه می
خندد خر اندر آخُرشلیک می

عشق را بگذاشت و دمِّ خر گرفت
خر شد عنبرشالجرم سرگینِ

ملک را بگذاشت و بر سرگین نشست
شد خرمگس سرلشکرشالجرم

ست و آن خیالخرمگس آن وسوسه
که همی خارش دهد همچون گَرَش

ازینگر ندارد شرم و واناید
وانمایم شاخ هايِ دیگرش

تو مکَن شاخش چو مرد اندر خري
گاو خیزد با سه شاخ از محشرش
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.والنا شروع می کنماز دیوان شمس م1255با سالم و احوالپرسی برنامه گنج حضور امروز را با غزل 

1255ةمولوي، دیوان شمس، غزل شمار

نو فتاد اندر سرشمرگ و جسکاندك اندك راه زد سیم و زرش

.زدبودآمدهانسانصورتبهکهراهوشیاريراهزروسیمتدریجبهیواشیواشگویدمی

درافتاداست،ذهنیمندردهايهمانکهبالدرد،یعنیجسکواست،ذهندرخوابنمادکهمرگآنازپسو

جدیديچیزفکرها،دیدازحاصلدردهايفکرها وخوابذهن،عمیقخوابجسکومرگاینیعنی.اوسر

درديهربنابراین.نیستقدیمچیزاست،حادثاست،نوبدهد،مابهباشدخدامنظورکهنیستچیزياین.است

. استاشتباهزندگیدردیدمانرویم،میاشتباهراراهماکهدارندپیغامیکدردهاو.استبیهودهکشیممی

میهویتهموشود،میجهاناینواردانسانبصورتهوشیاريچطورکهدهدمیتوضیحغزلایندرموالناو

.هستنددردبصورتکهچیزهاییوفکريچیزهايوجسمیچیزهايگفتیم،بارهاکهچیزيتاسههمانباشود

بیتایندرکهچیز،تاسهاینباببیند،تواندمیماچشمفیزیکیبصورتکهچیزيهرودردهافکرها،یعنی

. آمدهزروسیمبصورت

کند،میتعیینجامعهیکارزشهايکهاستمهمیچیزهرنمایندهدواینوطالیعنیزرونقرهیعنیسیم

چسبدمیهوشیارياستمهمکهچیزيهرواستمهممابرايچیزيچهکهکند،میتعیینخانوادهارزشهاي

شودمیآنچسبد،میآنبهواستمهمکهچیزيهربهورسیدهاینجابهتازهکهانسانیهوشیاريیعنیآنبه

راهنماییانسانبشود،دیدشعینککهچیزيهرودیدش،عینکشودمیبشودمرکزشکهچیزيهرمرکزش،

.گیردمیآنازراعقلشو

ندارد،کاراییواستجدیداست،ذهنیمندیدکهدیديچنینیکما،هدایتو منبعماعقلشدهچیزهادیدو

هویتهمهمدردهاباانسانوکندمیتولیددردآنبراساسکردنعملوکردنفکروآنازگرفتنراهنماییو

پسانسانکهاستجدیديچیزآنازحاصلدردهايیعنیجسکوذهندرخوابیعنیمرگاینپس.شودمی

کهبینیدمیو.بدهداوبهاستممکنمادرش،استمادرششکموقتیحتی،کندمیایجادجهاناینبهوروداز

آنبصورتماکهنیستهوشیاريبهمربوط،نداردمرکزیتیواستذهنیچیزیکیعنی،افتدمیآدمسربه

.خالصهنیستخدابهمربوط،نیستخداامتدادبهمربوط،ایمآمده
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.کردخواهیمصحبتقدريمااندكاندكرويامروز.استاندكاندكهمینکلیديۀ نکتیاکلیديکلمهو

تواندمیاستتدریجبهکهچیزيوتدریجبهیعنیاندكاندك. بردهبکارچجوريرااصطالحاینموالناببینیم

بگیردراجلویشوبفهمدتواندمی،تدریجبهشودمیزیاددردشبیندمیآدموقتیمثالً،نباشدهمیشهبراي

.شودنمیشروعیکدفعه

این،استدردازپروکندمیتشبیهمرگبهراذهنخواباینوافتادهمرگبهذهنتويکهحاالکهاستواضح

اینانسانولی،شدمیموقتیبایدذهنیچیزهايباشدنهویتهماالصولعلیباشد،موقتیبرایشبایدحالت

.میردمیهمهمانباودهدمیادامههاموقعبعضیعمرشآخرتاراحالت

وخواباینازبشویدبیدارنتیجهدر،ندهیدادامهشماراجسکومرگاینکهگویدمیشمابهموالنااالن

انساندیگرعبارتبه.ابديلحظهاینازآگاهیواوبینهایتبهوبشویدزندهلحظهایندروبرگردیدهوشیارانه

لحظهاین،کندمیکارزمانباذهن.زمانگویممیوقتیآیندهوگذشتهیعنی،مردهزماندرایخوابیدهزماندر

خالصآیندهوگذشتهیعنیزمانازولحظهاینبهبیاییممااگرواست،زندگی،خداستلحظهاینزندگی،با

،استنامیرا،استابديزندگانیخداو،استبینهایتعمقشخداوشویممیخداجنسازلحظهایندربشویم

.شودمیتماممرگوجسکوابديزندهلحظهاینبهشویممیآگاهمابنابراین

هویتهمذهندررودمیاینکهازپسانساناصلیمنظورکند،مییادآوريراانساناصلیمنظوردوبارهپس

نهنروي،آنهاخواببهدیگربشويبیدارماندن،بیداروفکرهاستخوابودردهاخوابازشدنبیدار،شودمی

.برويخواببهدوبارهبشويبیداراینکه

:گویدمیبکنیدتوجهحافظبیتاینبه،بدهمتوضیحغزلبحثبهشروعازقبلرامطلبچنداما

284ةحافظ، دیوان غزلیات، غزل شمار

گر چه وصالش نه به کوشش دهند

هر قدر اي دل که توانی بکوش

ازدوبارهبرگردیمیا،لحظهاینبههوشیارانهبرگردیموبشویمبیداردردهاوذهنیمنخوابازبایدمااینکه

چه،کشیدمیکهزحمتیاینواقعاًکهببینیدبایدشمااما.دارداحتیاجکاربه،بشویمزندگیوبشویمخداجنس

آندریاگیردمیصورتذهنیمنۀ بوسیلواقعاً،کنیدمیخودتانرويکار،کنیدمیمراقبه،کنیدمیعبادت
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راشمایعنی،نداردمعنويارزشکاراین،گیردمیصورتذهنیمنبااگرهستید؟زندگیبهزندهشمالحظه

وشرطقیدبدونوقضاوتازقبلاستلحظهایناتفاقپذیرشتسلیمکهشویدمیتسلیماگرکرد،نخواهدبیدار

براساسکهعملیوفکروکندمیزندگیجنسازراشماکاراینلحظهایناتفاقبرايدکنیمیبازفضاواقعدر

کارخودتانرويیعنیبکوشیدشما:کهگویدمیحافظدارد،معنويارزشدهیدمیانجامزندگیبههوشیاري

.کنیدعملوبدهیدگوشچیزهاهمینبه،کنید

باکاراین،کنیدتعیینزمان،باشیدداشتهانتظاروکردمکارچقدربگوییدوکنیدقضاوتبخواهیدشمااگرولی

منباشمایعنی.دهدنمیکوششبهراوصالخداگویدمی.بکنیدراکارایننباید،گیردمیصورتذهنیمن

کاردارماستماهیک،کنممیکاردارماستسالپنجمن،کنیدتعیینزمانداشتهانتظارنبایدبکوشیدذهنی

مییکسالهمنهستمباهوشتريآدمچونمن،شدهزندهحضوربهسالهسهفالنیکنیدمقایسهیا،کنممی

بهرامنباید،زندگییاخداازبشویدطلبکارکنیدعبادتتوانیدنمیشما. استذهنیمنهمهاینها،توانم

.شدهانجامذهنیمنۀ بوسیلشماکارهايۀ هماستممکنکردم،کارهمهاینکنیزندهخودت

یکیکنیممیکارمااینکهمثلدرستامانایست،وابکوشیعنیبکوشتوانیمیکهچقدرهرگویدمیحافظ

گویدمیشمابهکردمکارساعتهشتمنبیند،میآیدمییکیکردیم،کارچقدرکهکندمیتعییندیگر

بودم،مشغولاینجامنساعتهشت: گوییمی.گیريمیحقوقدقیقهبیستاندازهبهکرديکاردقیقهبیست

.کرديکاراتذهنیمنانرژيبانکرديکارمنانرژيبارااشقیهب،نه

کهباشیدذهنتانناظرتوانیدمیکهموقعی،تسلیمموقعرسدمیعقلتانکهحدوديتاکنیدارزیابیشماپس

یارویدمیکالسییکبهشمااگر؟نداردیاداردمعنويارزش،خوردمیدردبهاالنکنممیمنکهکارياینآیا

یکشمابهاینجاکهداریدانتظاروکنیدمیمراقبهجمعبا،کنیدمیکاريهرحاال،هستیدگروهییکعضو

کنیدرهایشکند،نمیکارپسشویدنمیبینیدمی،بشویدراحتذهنیمنازباشدنجاتیراهیک،بدهدچیزي

است؟درست.بکنیددیگرکاریک

انسانکهدهممینشانعلتاینبهاولدهممینشانشمابهایمخواندهبارهاوبارهاکهرابیتیتادودوبارهو

آیا.کندمیکارداردزندگیواقعاًیا،کندمیکارداردذهنیمناینکهداندنمی،کندمیکارخودشرويوقتی

استخشمماشانگیزهبدهمانجامخواهممیمناالنکهعملیوفکراین؟نیستمیاامواقعیتسلیماالنمن
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زندگیباامموازيلحظهاینواقعاًنهیا؟استحسادتم،استدیگرهیجانات،استشدگیهایمشرطی،استترسم

اگردانیم،نمی.کندمیهدایترامنوبیرونآیدمیشدهگشادهفضاياینازعملوفکراینامکردهبازرافضا

قضاوتهايندارد،فایدهاینخوب،بدانیذهنیمنبابایدبدانیبخواهیاگرچون،دانیمنمییعنیبدانیمبخواهیم

.بیندمیغلطبدرد نمی خورد،ذهنیمن

اینگوییدمیشیدکُمیراخودتانبساچهنیست،کنیدمیفکرشماوشمابراياستمفیدکاريیکبساچه

تسلیمسبب،نهبشود؟بایدشماناامیديسببکاراینآیا.نداردارزشاصالًامرسیدهحضوربهبکنمراکار

تواندنمیهمهیچکس،نیستهممندستنیستشمادست،نیستشمادستاینکهبرايبیشترتوکلوبیشتر

میحضوربهبکنیدراکارهااینبیاییدشماکردمتعیینمرحلههفتمنبرساند،حضوربهراشماکهکندادعاکه

.گویدمیدروغبگویداگر،نداردوجودچیزينوهمچ،رسید

خداست،لطفواقعاًبگوییمتوانیممیشویدمیزندهاوبینهایتبهوشویدمیزندهزندگیبهشماکهباراولین

ولیکردم،راکارهااینببیند،بگیردکردیتکردم،منکهکندادعاخواهدمیدلشخیلیذهنیمناینکهبراي

ذهنیتصویرمثالًمثل،کندمیاضافهخودشبهراذهنیوتصویريچیزیکذهنیمن،بکنیدشماراکارایناگر

تصویر،ازکنممیتقلیدمنباشد،اینطوريبایدرسیدهحضوربهانسانآقاگویدمیرسیده،حضوربهانسان

.سازدمیبرایتانذهنتانراتصویر

مصنوعیرفتارایننهاست؟حضوراینکنممیرفتاردارمانتظاراتآنطبقبردارند؟منازانتظاريچهمردمیا

وبارهاشمارابیتایناست؟درست.نداریمخبرازشماوکندمیبازيذهنیمنناآگاهانهکهاستنقشیاست،

:گویدمیکهبخوانیدبارها

2466مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

دویم اندر مکان و المکانمیپیشِ چوگانهاي حکمِ کُنْ فَکان

خواستوشودمیوباشعملبازندگیاندازهچهو،شویدمیتسلیمفقط،نیستشمادستلحظهایندریعنی

،بینیدمیراچیزيیک،شودمیشلشماشدگیهايهویتهم،کندمیپیداشفاشمادردهايمثالًاوارادهواو

بایدشماگفتیمبارهانتیجهدر. آیدمیچینیستمعلوم،آیدمیخرديیک،بیندازیدگیریدمیتصمیم

.باشدخودتانرويتمرکزتان
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فکر،بعدچهاراینیعنیفرمبعددرتسلیمهستیدگوییشماوزندمیچوگانلحظههرزندگییاخدا: گویدمی

میتصمیماویعنیفکانکنحکمو،زندمیچوگاناووهستیمتسلیمومانجسمیجانوهیجاناتوبدنو

اندكاندكاینهاهمه،اندكاندك،بدهدتغییرراشماماديقسمتهاياندازهچهوکندبازرافضااندازهچهگیرد

.فهمیدیمهماین.کندمیکاراومامرکزدرشدهگشودهفضايوالمکانقسمتنآالمکاندرومکاندراست،

بدهکاررازندگیوبگیریدکردیتخواهیدمیوکردیدخوبیکاریککهکنیدمیاحساسشمادیدیدموقعهر

آنجابهرسانممیراشمامنکهکندمیادعادیدیدهککسیهرکند،میکارداردذهنیمنکهبدانیدکنید

درشماارکاینبرايزندگی،خودمگربرساندحضوربهتواندنمیهیچکس! استادعااینهاکهبدانید،بیایید

: گویدمی،ایمخواندهدوباره بارهاکهبعديبیتو.بکنیدفضاگشاییباشید،تسلیمبایددرون

839مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 

در جهان، واهللاُ اَعلَم بِالسّدادجهد بی توفیق خود کس را مباد

خداوند به راستی و .نشود) کار بی مزد یا کوشش بدون موفقیت(الهی که در این جهان، کسی گرفتار تالش بیهوده 

.درستی داناتر است

است؟مزدبیکارچرا.جهاندرنشودهیچکسقسمتموفقیتبدونومزدبدونکوششوکارکهگویدمی

آنشدابحضورجنسازشماهوشیاريوبشویدتسلیماگرلحظهایندرو.شودمیانجامماذهنیمنۀ بوسیل

پس.ماستذهنینمازداناترخوبعملوخوبفکربهودرستیوراستیبهخداستجنسازکههوشیاري

بدهکاررازندگیوآوریدمیحساببهوکنیدمیکارخودتانرويذهنیمنبااگرکهشدیدمتوجهاالنشما

کمدردهایمبایدو،برسمجاییبهبایدو،کردمعبادتهمهاینمنگوییدمیوکنیدمیاضافههیو،کنیدمی

است؟درستنیست،چیزينوهمچ،نداردوجودچیزينوهمچ،بشود

،استاندكاندكهمبازگشتن،گرفتهصورتاندكاندكجهانبهرفتن،کنیمکاربایدچجوريکهفهمیدیمپس

فایدهوایستیدذهنیمنبادویدمیآنوراینور،کنیدمیسؤال،کنیدمیعجلهدیدیدشمااگر.نداریمعجله

اینکاراشکال،توانیدنمیخودتانشما،نداریدايچارهکنیدصبرباید،کنیدصبر،مانداریمعجلهاین،ندارد

تسلیمتوانندنمیمردم،بودیمرسیدهجاییبهحاالتاتوانستیممیذهنیمانمنباخودماناگردیگر،است

گویدمیپایینانسانآنجانوجسکومرگخواندیمکهبیتیهماندراینکهبراي.گذاردنمیذهنیمنبشوند
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است،زندگی،خداستاشاصلیقسمت،افتادهاشاصلیقسمتیااعظمقسمتوذهنیمنپايرويشدهبلند

.کندمیذهنیمنکندنمیهدایتشخدادیگر

شدگیهایششرطی،هستقضاوتهایش،هستمقاومتش،استذهنیمندانشنوجسکفتگومرگایندرپس

میراستبله:گوییممیماظاهراً،داردبرنمیماسرازدستدانممیمناینو،هستدانممیمناینکهوهست

وکندمیعملماذهنیمنعملدر،ببریمکاربهرااینتوانیمنمیعملدرولی.داندمیخدادانمنمیمن،گویی

خشمشانباآدمهاکرده،الهامرااینخدااالنگویدمی،گذاردمیخداحساببههمموقعهابعضی. کندمیفکر

نیستچیزينوهمچشد،الهاممادلبهاالناینگویندمی،گیرندمیتصمیمشان،کینهرنجشان،ترسشان،و

.استخودتانبادیگربدانیدحاال،بدانیدرااینهاشما

گریزد خواجه از شور و شرشمیعشق گردانید با او پوستین

االن،دادوضعتغییرعشقدیگرنتیجهدر،کردندگیجشدردها،ذهندرخوابید،کرددرستذهنیمنآمدخوب

باوحدتشحالتآنپس.ببیندراخداتواندنمی،جسمیهوشیاريعینک،کندمینگاهکهعینکدیداینبا

. رفتدستازبود،زندگیامتدادکهزندگی

زیرازکهبوداینآنوافتاداتفاقغریبیوعجیبپدیدهیکیوسفبرايگفتکهخواندیمقبلیهايبرنامهدر

ازیعنی،همینیعنیکنم،بازيوبگردمبرومجهاندر،بکنیمبازيوبگردیمگفت،رفتبیرونپدریعنیاَبسایه

شگفتوغریبوعجیباتفاقاینوافتادهاتفاقاینکهاستموجوديتنهاانسانو.بیرونرفتیمخداسایهزیر

درخت،غریزيطوربهحیوانمثالًمستقیمغیریامستقیمکهنیستموجوديهیچاینکهبرايچرا؟.استانگیز

عقلخودشبرايآنجاوشدهجداموقتاًذهنیمندرانسانهستند،خدابهوصلجماداتونباتاتدانممیه چ

.زندمیراذهنیمنزشتآهنگودارد

معنیبهجانایدرپدرپدر،سایهزیربیاییبایدکهدهدمیپیغامبه او درديهرکنندنمیولشدردهاولی

ایمکردهایجاددردکههمهاین.گریزیممیعشقاظهاروعشقشاديوعشقشورازذهنیمندرماو.خداست

راپوستینشعشق،پوشیدهآنوريراپوستینشخداکهاستاینخاطربه،کنیمنمیرهایشانواستنواینهاو

لحظهایندروبرگردیمهوشیارانهجهانازماکهوقتییعنی،خداباشدنیکییعنیعشقپوشیده،آنورياز

.آیدمیبوجودعشقپدیده،استعشقاین،بشویمیکیاوباوبشویمبینهایت
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وشویدمیزندگیجنساز،شویدمیخداجنساز،شویدمیبودنجنسازشماحالتآندرکهگفتیمبارهاو

امتداد،بینیدمیخودتانجنسازبلکه،بینیدنمیمجسمهراانسانهابنابراین،کنیدمیپیدارازندگیینکع

وشکلوبدنرنگدانممیه چوسیاسیمذهبیباورهايدانمنمیسطحیتفاوتهاياینو،بینیدمیخدا

شودمیشوخی،شودمیارزشبی،شودمیسطحی،اینهاکشوریکمالوکجاستمالاینهاوبلنديوکوتاهی

.بینیدمیرااصلاینکهبرايگیریدنمیجدي

خودشباعشقکهچیزيهروزندگیخالقیتوزندگیلطافتوزندگیشادياظهارهمینعشقشَروشورو

چیبهماببینید،آیندهوگذشتهبهکجا؟بهگریزیممیاوازما.کندپخشماطریقازخواهدمیکه،دارد

دلبهرااشکینهورنجش،رودنمییادممنکردهپیشسالسهراکارفالنکسفالن:ذهنیمندرمشغولیم

کندمیاشارههمپایینکه.مصرفبیوسطحیچیزهاياینبراي،بیاورمدررااینعوضآیندهدربایدمندارم

یعنیبماندکاروانازکهعاشقی،کهکسی:گویدمیپایین.کنمهمسانوکنممقایسهراخودمکاروانبابایدمن

شود،میرهبرشاخدیعنیجاودانهزندگییعنیخضر،ندهدمطابقتآنهاباراخودش،نکندتقلیدجمعاز

است؟درست

زرد شداندك اندك روي سرخش

اندك اندك خشک شد چشمِ تَرَش

بچهچیزهاباکردیمهویتهممایواشیواش،بودسالمرسیداینجاوقتی،شدمریضبعدشچهارتدریجبه

یادراعشقهایمانبچهبهباید،استکافیشدگیهویتهمخوردهیکهمینکهنیامدیادمانهیچوراهایمان

نمینتوانستم.دربیاوریمارتعاشبهآنهادررابودن،بشویمبینهایت،بشویمبودنجنسازخودمانباید،بدهیم

.کنیممیکارهمینهمراهایمانبچه،بعدچهاردرشدهزردماسرخ،ماسالمرنگکههمانطور،دانستم

خالقیتیهیچ،کنیمتکرارراچیزهاهمانفکريبلحاظشدیم،مریض،آمدهماسربالییچهاستمشخصپس

خاصیتآن،داردخدائیتکهچیزهاییآن،بودمادرکهلطافتیوزیباییوعشقشورآنهیجانیبلحاظ.نداریم

نسبتتأسفاظهاروکینهورنجشوترسوخشمجنسازشدهماهیجانات.رفتشاديمثل،آرامشمثلخدا

کهبینیممیسالهسیآدمهايشد،مریضکههممابدنوحسادتوآیندهبراينگرانیواضطرابوگذشتهبه

انرژي،بخورندتوانندنمیتکانندارندحال، شدهمریضبعدشانچهار،باشندبعدچهارسالمتیاوجدرباید
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ل مییکهمبیرونیچیزهايکندتحریکرااینهابیرونیچیزهايباید.زندگیازشدندقطعاینکهبرايندارند

.بیایدزندگیطرفازبجوشد،باشدداشتهریشهبایدانرژي،نداردانرژي،خواباندمیدوبارهجنباندمی

فرمیبیاستلطافتجنسازخدا،استلطافتبیانولطافتنشانترچشم،رشتَچشمشدخشکاندكاندك

مادلکهماترچشمبکشیم،توانیممیراخودماننوعهمما،شدیمرحمبیماچقدرببینیم،شدیمزمخت،است

باکمکوترحمورحمانیتومهربانیحالتباید،ببینیمزندگیجنسازرامقابلطرفآن،باشدزندگیجنساز

کهبودنجامدوسفتیاینآیا.ایمشدهرحمبی.بکنیمتوانیمنمیگریهیعنی،شدهخشک،نیست،باشدما

شودمیمنجراستبدخیلی.استبدخیلیاست؟خوباستشدیدبودندردازپروجسمیهوشیارينشان

.بدهیمدستازبعدچهاردرراسالمتیمانماکه

ندارند،هیچی،استخالی،استتهیاست،پوسیدهتویشانولی،ظاهردرآیندمیقوينظربهآدمهاکهگرچه

ما،ندادهخدارااینها،استجسکومرگاتفاقاتاین:گویدمی.رحمندبیکهآنهایی،اندکینهازپرکهآنهایی

و کردیمید بد درستدوبدعینکیعنیجهانایندرچیزهادیدوشدگیهویتهمدرافراطاثردرخودمان

.غلط است

استمانهیجانات، استفکرمان،استجسممانسالمتیضرربهاست،بعدمانچهارسالمتیضرربهیعنی

نیکی،باشدخوبیجنساز،باشدلطافتجنساز،باشدزیباییجنساز،باشدعشقجنسازبایدماهیجانات

حتی،هستندمخربهیجاناتکهاینها،کینهجنسازنه،ترسجنسازنه،خشمجنسازنه،باشدمهربانی،باشد

بدناینخواهیدمیشما،شویممیخشمگینباردهروزدرما.استزیادهمبازشدنخشمگینهمیکبارسالی

.بلهنشود؟خراب

از درشراند عشقِ الاُبالیوسوسه و اندیشه بر وي در گشاد

همچون،شودبلندفکریکصورتبهاالنانساناینکهیعنیاندیشهووسوسه.اندیشهووسوسهبهکردشروع

دببندرافکرتادوبینفاصلهبعد،شودبلنداستهویتهمبا آن کهوضعیتییکبراساس،چیزهابااستهویت

بهبپردفکرآناز،فکرآنبهبپردفکراینازوببنددرافاصلهاین.استفکر،استزندگی،استفکریکاالنکه

راماکنترل،بردمیفکرآنبهفکراینازراما،چرخدمیسریعکهذهناینکهبشودسریعآنقدروفکر،این
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ببرد،خواستدلشجاهر،بگیرددستبهراماافساراوآننوکرخدائیتبعنوانبشویممایعنی.دبگیربدست

. برویمراهبحصتا،نبردخوابمان،فتیمابیچیزيیکیادبهیکدفعه،کندبیداررامادوساعتشب

براياست؟اینطوريچراچیز،آنبهپریدمیچیزاینفکرازشماکهاستاینشبیهواقعدرکهوسوسهاینقبالً

باورهادارند،خوشبختیچیزها.دارندزندگیچیزهاکه،گونهافراطصورتبهوناحقبهگرفتیمیادمااینکه

برایمانوببینیمتوانیممیچشممانباکهچیزهاییتماموخانهوپولاست،ذهنۀ ساختباورهاارزشند،باخیلی

.دارندزندگیاینهاهستندمهم

بیشتربایداینها را و،بدهیمدستازرااینهاموقعیکترسیممیوگذردمیماذهنازمرتباینهافکربنابراین

بهرامااژدهامثلواقعدراندیشهووسوسه.داردوجودبهتربیشترچههراندیشهووسوسهایندر،کنیمجمع

برنظارتیهیچ،شویمنمیزندهزندگیبهفکریکازبعدماو،شودمیبستهفکردوبینۀ فاصلچون،دهیکشکام

.کنیممیاجراماراآندستوراتو.استناظربدونذهن،ذهنیمنواقعدر،نداریمذهنمان

،استمانمنتدستورا،نه،کنیماجراباید! خداستدستوراتاودستوراتاینکنیممیفکرموقعهاخیلی

برگردیم،بیندازیموبشناسیموشدگیهاهویتهماینازبشویمبیدارهوشیارانهوقتی.استدردماندستورات

،زندگیشودمییعنی.شودمیمتوقفوسوسه،بشودبینهایتعمقمان،بشویمخداجنسازولحظهاینبه

.نداریمهمدردي.فکریکبعنوانشویمنمیبلندهیچوزندگی،زندگی،زندگی

دچارشما،شدهبازمامرکزبهدرونوسوسهاینپنجره،کردهبازمابهراپنجرهاندیشهووسوسهایناالنولی

نمییعنی،استاوبالیالمخففالاُبالیحقیقتدرالاُبالیرانده،درشازرامابالیاُالعشقدرنتیجه،هستیم

آرامش،گیردمیراسبببیشادياعماقشازو،هستزندهخدابینهایتبهلحظهایندرکهکسی.ترسم

درراعشقبرکاتداردواستخوبحالشحالهربهاستخوبحالش،داردرابرکتتادواین،داردخدایی

الاُبالینتیجهدر.بگیردشادي،بگیردبرکت،بگیردانرژيداردکهچیزيازندارداحتیاج،کندمیپخشجهان

.دهدنمیاهمیتیعنی.استباروبندبیاصطالحبه،استبندوقیدبی،است

،بشویمزندهلحظهایندراوبینهایتبهکهاستاینمااصلیمنظورچیست،مااصلیمنظورکهاینبهرسیممی

بایدپولچقدرمنمردنموقعمثالًیا،کردیمضرریاکردیمسودامروزحاالکهنیستمهمشدیمزندهوقتی
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بیرون درشازعشقترسیممیکهزمانیتا! ترسیممیاالنترسیم،نمیبنابراین؟کندمیفرقیچه،باشمداشته

.استالاُبالیعشقاینکهبراياست،

ماکارهاي،بیرونچیزهايالاُبالیعشقدر،چرانیست؟مهمبیروندرچیزيهیچمابراياینکهیعنیالاُبالیآیا

گیردمیشماازراچیزيیکزندگی،هستیدزندگیباموازيشماشوند،میبرخوردارزندگیخردازمافکرهاي

.نیستمهمشمابراياصالً،بشودکمشودمیکم،بشودزیادشودمیزیاددهد،میدهدمی،دبگیر

مالاینها،شدمهویتهماینهابامن،یکدفعههانشودکمگویممیکهآیدمیاینازاندیشهووسوسه،نهاالن

،برودهمسرمنکند،هویتیمهمهمآدمهابابعد،بدهمدستازراچیزآننکند،نرسماینبهنکنداست،من

وکارهاوروشهابا،بدهندانجامغیرمجازکارهاياینهانکند،کنممیکنترلراامبچه،کنممیکنترلراهمسرم

هیچآنرويماوکندمیکنترلرامااوکهاندیشه،ووسوسههمینطریقاز! بیچارهمنهویتمهمهمباورها

.گذردمیسرمانازکههستیماياندیشهنوکرما،نداریمکنترلی

ذهن،شودمیسادهذهن،شودمیمتوقفوسوسه،شدیمبینهایتجنسازلحظهاینبهآمدیممااینکهازپس

ازتندتنداالننویسد،میخالقفکرهاي،نویسدمینیکفکرهايرویشزندگی،سیاهتختهمثلشودمیمثل

.بنددمیرااتصالش،بنددمیراراهکارهمین،دهیمنمیاجازهمافکرآنبهفکراین

کهپریدمیسریعچنانوفکريیکبهپریدمیفکریکازشماوقتی.شودمیقطعریشهگویدمیپایین

؟باالیدبیاخردجوريه چزندگیازدیگر،شودمیبستهفکرتادوبینۀ فاصلوقتی،بندیدمیرافکرتادوۀ فاصل

خواهیدنمیشما،شدهقطعکردمیوصلخدابهکردمیوصلریشهبهراشماکهرگیشد،قطعشماۀ ریشپس

زیادترمسائلتانکنیدفکرتندتندهیاندیشهووسوسهباشما.یدبدووکنیدفکرهیحاالکنید؟درسترااین

.شودمیترزیادشود؟میکمتریاشودمی

اشکال،ومسأله،استسازيمسألهکارخانه،استسازيمسألهابزارواندیشهوسوسهایندیدخواهیمامروز

خوب! رامسائلکنممیحلعجبگویدمیکردنحلموقع.کندمیحلوسازدمیمسأله،سازدمیاشکال

.نیستخوباصالًاست؟خوباین.شودمیزاییدهتادهکنیمیحلرایکی،کنیمیدرستخودترامسائل
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اندك اندك شاخ و برگش خشک گشت

چون بریده شد رگ بیخ آورش

حال،ماستهیجانات،ماستفکرآن،کارکردهايتمامو، بدن ما است ماستبعدچهارمابرگوشاخدیگربله

بهراماکهرگیایناینکهبرايیم ما، شدقطعچجوريگفتماالنهمین.شدخشکشاههم،ماستجان،ماست

فکر،آن بهفکراینازاندیشهووسوسهشده؟قطعچرا.شدقطع،کردمیوصلزندگیبه،کردمیوصلریشه

.بنددمیرافکرتادوفاصله

مینشانراوضعیتیکدهدمینشانرابیروندرجسمییکفکراینکهکنیدمیدركاالنهوشیارانهشما

منپسندارد،زندگیوضعیتوجسمدهد،مینشانراجسم،دهدمینشانراوضعیتیکهمبعديفکر،دهد

سرعتیعنیفکرسرعتکهبینیدمییواشیواش.نداردفایدهاین،بپرمخواهمنمیفکرآنبهفکرایناز

راکارهمینتسلیم.شودمیبازفضافکرایندرنتیجه،پریدنمیکهبینیدمییواشیواش،پایینآیدمیوسوسه

.کندمی

یاکنیداعتراضیاکنیدفکرتندتندخواهیدمیشما،افتدمیوضعیتییکافتدمیاتفاقییکیعنیتسلیم

ریشهبهراشمافضاکردنباز،کنیدمیبازرافضا،دانمنمینهدانم،میگوییدمیشویدمیبلند،نهکنیدقضاوت

قبالًنبود،قبالًکهآمدفکرتانبهچیزيیک،باالآیدمیخردریشهازایندفعهکهبینیدمییکدفعه.کندمیوصل

.شدیدوصلتانریشهبه،نهاالن،کردیدمیراکاريیکشدیدمیخشمگینقبالًگرفتید،میالهامدردتاناز

کردنعملوکردنفکربرايمنآیاشدم؟قطعریشهازمنآیاکهببینید،کهبگویید،کنیدنگاهخودتانبهشما

یکیرا؟منکندمیتحریکبیرون،کنممینگاهپردمیسرمدرکهفکرهاییبهکنم؟مینگاهبیرونبهفقط

میمقایسهاز؟آیدمیدردماز؟آیدمیحسادتماز؟آیدمیرنجشمازشوم؟میخشمگین،کندمیتلقیندیگر

؟آید

اینکاربرايبگیريوجودتاعماقازکنسعیآید،نمیتووجوداعماقاز،آیدمیوسوسهازآیدمیآنهاازاگر

خودتبهناظربصورتمرتببپذیر،است،لحظهایناتفاقپذیرشتسلیمبشوي،تسلیمهیبشويتسلیمببشتر

نمیقضاوتدانمنمیگویدمیکسیهر،نباشدسطحیدانمنمیاین،دانمنمیبگو،کننگاهذهنتبه،نکنگاه

.استضررتانبهگویدمیذهنیمنولی،ضررتانیااستنفعتانبهاتفاقاینکهدانیدنمیشما،کند
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چرا.کهدانیدنمینفعتان؟بهیااستضررتانبهکهدانیدمیشما،بخریمنتوانستیماالنماراچیزيکهاین

خردکهبینیدمیوپذیرممیپذیرممی یه،راموضوعاینپذیرممیمنگوییدمیچرا؟شوید؟نمیتسلیم

جوانشمااگر.افتادهاندكاندكاتفاقاتاینآیدمیاندكاندكشاههمبینیدمی.سراغتانآیدمیزندگی

میشود،میخرابوضعدارداندكاندكهنوزاستسالتانبیست،استسالتانپانزده،استسالتانده،هستید

بگیرید،راجلویشتوانید

سست شد در عاشقی بال و پرشاندك اندك دیو شد الحول گو

بجزنیرویینیستهللا،اباالقُوةَالوالحولیعنیگفتمیالحولانساندرکهکسیآنیواشیواشتدریجبه

اوبهحقیقتاًبیرون،آیدمیصداو،چرخدمیزبانفقط،استسطحیاینو.گویدمیذهنرااینخدا،نیروي

چجوريگفتیم،میالحولخودکارطوربهما،پایینترسنیندریانجهااینبهبیاییماینکهازقبل.شودنمیزنده

ازغیرنیرویینیستگوییممیوقتیدیگر،شدهقطعمانریشهکهوقتیاز،شدیممیزندهاوبهگفتیم؟می

.گویدمیالحولذهنیمننتیجهدر،چرخدمیزبانبهفقطشویم،نمیزندهاوبه،خدانیروي

میمنذهنیمنیعنی؟گویدمیمندیویاگویممیزبانبهراالحولاینمنکهآیدمیپیشسؤالاینحاال

بشویدزندهاوبهشماکهنیستايلحظههیچیعنی.استخرابکارتانگویدمیالحولذهنیتانمناگرگوید،

رويشما.رسیدنخواهدسامانبهکارتان.کنیداستفادهاوخردازکهنیستايلحظههیچ،بشویدزندهخدابه

دیو،خواندمینمازمندیوبگوییدشمااصالً.فقطگویدمیدیوتاناگر.دیدنخواهیدراخوشبختیونیکبختی

کنم؟میرااینکاردارمهوشیاريبعنوانمنیاکندمیعبادتمن

بچهبههمسرشبهجهانایندرعشقشنهبکند،تواندنمیعاشقیاالندیگرپرش،وبالعاشقیدرشدسست

وتحلیلبهنتیجهدر،بیندمیمجسمهجنسازراهمه،شدهمجسمهجنسازخودشچون،استعشقاش

یکتحلیلوتجزیه! استخوباشآشپزي،داردخصوصیاتیچهاستخوبببینممنخانم.پردازدمیقضاوت

امتداداواینکه.نداردکاريبودنشبا،شماردمیراکارهایشبهبهبهآید؟برمیدستشازکارهاییچهنفر

ايلحظههیچ،بکندتواندنمیعاشقیکه،نیستجنسآنازخودشچون،نداردکارياستزندگی،خداست

.بشودوصلخدابهکهنیست
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عاشقیجهانایندرهمبتوانیدکه،بشویداوجنسازبشویدوصلاوبهزمانهاییدربایدشمایعنیعاشقی

حس،باشیدداشتهعشقیمراودههمزندگیباهمینطورو،کنیدمیبرخوردکهچیزيهریاکسیهرباکنیدب

دربکنید؟توانیدمیعاشقیچهخوب،هستیداوجنسازکهکنیدنمیحساگر،هستیداوجنسازکهکنید

دنبال.هستیمستیزهدنبال،نیستیمهمکردنعاشقیفکربهشده،سستماعشقیابزارهايما،پروبالنتیجه

درسترایکیهستیمایندنبال،هستیمعیبجوییدنبال،هستیمقضاوتدنبال،هستیممقاومتوتمخالف

بپیوندیمگروهیکبهگوییممی.هستیمگروهدنبالکنیم،عوضرایکی،نیستیمدرستخودمانکهکنیم،

.کهنیستعاشقیاینها.بشومبزرگترخردهیکمنکهبشویمماکه،هستیمشماجزومابگوییم

مامن ذهنی و دردهایش به ما فشار آورد، جسکومرگ، همان ذهنیمناگردر ضمن عاشقی این هم نیست که

اینکهداندنمی،آوردمیفشارخیلیفرديذهنیمنبهدفربهذهنیمندردهايموقعییکما،بهببریمپناه

.مابهبردمیپناه،بشوداوجنسازلحظهایندروخدابسويبرگردبایدکهاستایناشمعنیفشار

سريیکباهویتیمهمنفر،دمیلیاریکما،نفرمیلیونیکمایعنیمااست،منازترخطرناكجایییکما

ۀ ریشبهیعنی،گیریممیکاذبامنیتحسیمهستجمعاینکهازو،گیریممیدانشحسباورهااینازوباورها،

خودشکسیآیا.کنیممیجمعوقفراخودمانوگیریممیهویتماازو.شدیموصلجمعبه،نشدیموصلخدا

،داردمندارد؟منندارممنبگوید،باشدنداشتههممقامی،باشدنداشتههممالحتیوبکندجمعوقفرا

.هستهنوزگرفتاریهاهستهنوزدردها،شدهرقیقشامن

رودمیوقتیمناتفاقاً.تواندنمیبصورت من منکهبیافریندفجایعیتواندمیماقالبدرذهنیمنگفتیمبارها

سطحدربایدشما،پرشوبالعاشقیدرشدسست:گویدمیشود،میبازدردایجاددربالشودست،ماقالببه

زندگیبهما،نداریماحتیاججمعبهما.بدهیدعشقهمجمعبهبتوانید،بشویدیکیخدابا،بشویدعاشقمن

همجمعبابرویم اینکهنه،بشویمزندهاوبینهایتبهداریماحتیاجماداریم،احتیاجخدابهما،داریماحتیاج

.بشویمهویت

.هستمیکیاینهابا:گویدمیوذهنیمنمیلیونهاکندمیتجسمذهنیمن،استبیرونجمعکنیدمیتوجه

جداییاین همیشه،آیدنمیبوحودهمدوستیهیچآید،نمیبوجودگروهدرذهنیهايمنبیناعتماديهیچ

.نیستعشقنتیجهدرهست
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اندك اندك گشت صوفی خرقه دوز

رفت وجد و حالت خرقه درش

یاخرقهیعنی،شودمیدوزخرقهکهصوفیولیهست،خداییتهمانحقیقیمعنايدرصوفیما،صوفیبتدریج

بیناز،بدردراخرقهتوانستمیکهوصلهنگامآمدمیبایدکهشاديووجدو،دوختراذهنیمنلباساین

ذهنیمندریدننشاناینودریدندمیراشانخرقهوآمدندمیوجدبهدرویشانیاصوفیانقدیمدر.رفت

ودانمنمیبگویدبشود،صفرآدمدانش.شوندمیصفریعنی،پوشندمیراخدادرخرقهحالتایندرالبتهبود،

.راخرقهکنیپارهبایداولاینجادرولی،خداستدرخرقهاینبپوشد،حضورلباسو،باشدصادقانهاین

ازوجدیعنیکنید؟پارهراخرقهکهآییدمیوجديچنانبهکنید؟شاهپارتوانیدمیاالندوختید،خرقهشماآیا

اصیلشاديیعنیوجداینآید،میپیشزندگیباهوشیارانهبصورتمجدداتصالوتسلیماثردروجدرفته،بین

دردهایتانبکنید،پارهراآنازحاصلخرقهوشدگیهاهویتهماینبتوانیدشماکه،باشدزیادنقدریاکه

خرقهفقطیا؟بکنیدراکاراینتوانیدمیسراغتان،بیایدالابالیعشقبریزید،راهاشدگیهویتهمرابریزید،

کنید؟میتعمیرزوديشودمیپارهخرقهوقتی؟دوزیدمی

چیزيیکفوراشماهویتید،همآنباکهگیردمیشماازراچیزيیککند،میپارهراخرقهزندگیاوقاتگاهی

،قضابوسیلهکی؟بوسیله،افتدمیاتفاقاتهمه.نههست؟خوباین.کنیدمیجایگزیندوزید،میآنجايبه

قضاراشماخرقهکههستیدهوشیارشماآیا.بشودپارهخداییتشما،یعنیصوفیبوسیلهشدهدوختهخرقهکه

.بیایدایزدينورشدهپارهجايازبگذاریدبدوزید؟نبایدکند،میپارهدارد

البته.داردپیغامیهستید،هویتهمخیلیبا آن شماکهگیردمیشمااززندگیراچیزيیککهنیستبیخودي

ودردایجاددربکنیمبایداصرارچرا.گرفتنمیشایدراآنشدگیهویتهمدرکردیدنمیاصرارهمهایناگر

هست؟چیانسانوضعیتبفهمیموخوانیمنمیمابزرگانازرامطالباینچیبرايشدگی؟هویتهم

کههستاینفرعیورظمنبشود،زندهاوبهکههستایناصلیمنظورهست؟چیانسانآمدنازاصلیمنظور

.بیروندرجهتییکدرعملشوفکربهبشودجاريدیگر،گویدمیداردانرژي
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خبريحالتایناز،داشتیمنگاهمارادردهااینکهزمانیتاشویمنمیمتوجهچراشویم؟نمیمتوجهچرا

مرکزتان،گذاشتیدراچیزهاآنشماکهاینبراينیست؟خبري،آمدنبرايکه مااصلیمنظورازنیست؟

.باشداوبینهایتباشد،زندگیبایدمرکزتان

&&&پایان قسمت اول &&& 
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در برش زین پس نیاید دلبرشعشق داد و دل برین عالم نهاد

خدابابودنیکیحالتمایعنیندارد،احتیاجهمکردنمعنیبهاصالکههستموثروسادهقدريبههابیتاین

اینچیزهايیعنی،عالماینبهبستیمراماندلوبگیررااینخواهیم،نمیو،دادیمرالحظهایندرزندگییا

؟اینهستخوب.هستعالماین.هستندجهاناینچیزهاياالناوبینهایتوزندگیبجايمادلدر.عالم

.هستغلطخیلیهست،بدخیلی

دادهاطالعیبیاثردررااینهست،عشقاینوبشودزندهخدابینهایتبهتوانستمیکهايباشندهتنهایعنی

اینهوشیارانهباید.خداستیازندگیهمآندارد،دلبریکتنهاومرکزشگذاشتهراجهانیاینچیزهايو

عالماینبردلچونپساینازولی،کردمیبغلهوشیارانهراخودشدلبرومرکزشازکردمیبیرونراچیزها

.آمدنخواهدبغلشبهبرش،بهاصلیشدلبرهست،راضیهمکاراینازکهاینمثلظاهراودادهراعشقو،نهاده

خواهندبرشبهدردهامثلباورها،مثلبدنی،مشخصاتمثلمقام،مثلپول،مثلمصنوعیدلبرهاينتیجهدر

درراآنهامایعنیهستندمرکزشدرذهنی،چیزهايبیرونی،چیزهايمصنوعی،چیزهاياینکهزمانیتاآمد،

.آمدنخواهدماآغوشبهخداگرفتیم،آغوش

کههستاینمعنويکارمعنوي،کارگذاریدمیرااسمشکهخودتانرويکنیدمیکاروقتی،گفتیمامروزشماو

ازبپرسیدمن؟کاراینداردايفایدهچهگوییدمیکنید،ارزیابیبشویم،اوجنسازماکهآنجاییبهبرساندراما

.بکنیددیگرکارينکنید،نداردهست؟چیشانتیجهکنممیراکارایننکنید،نگاهجمعبهخودتان،

کآمد اندر پا و افتاد اکثرشجنباند سر او سست سستزان همی

گذشتهازبایدآدمو،هستلحظهایندرزندگیبلهبلهفهمم،میبلهبله:گوییممیماذهنیمنبعنوانذهندر

اینازبشودآگاهبایددانیم،میرااینهاهمهبشود،زندهاوبینهایتبهبایدلحظهایندربیایدبشود،جمعآیندهو

بابشودشرطینبایدباشد،داشتهراهیجاناتایننبایدبترسد،نبایدبشود،خشمگیننبایدکهالبتهابدي،لحظه

سستسستسستکردنتاییدوسرجنباندناینهابگذارد،نبایدبلهبلهمرکزش،درنگذاردراچیزهاوچیزها

.نیستخبريتبدیلازنیست،خبريعملازحرف،درفقطذهن،بافقطسست

نافشبندباجهاناینازعمالست،اجهاناینبهمتکیایستاده،ذهنپايرويکهاینبرايست؟اطورياینچرا

بهنافبندباوبدهیدقرارمرکزتاندرراچیزهزارشماشودنمینهاده،جهاناینبهدلهنوزگیرد،میانرژي
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باید،نداردکاريکهنوشتنکتاببنویسید،کتاببلهبلههست،درستبلهبله،بگوییدهیبعد،باشیدوصلآنجا

بگیري،آرامشبگیري،شاديبگیري،انرژياصلیتریشهازووجودتاعماقازو،دوربیندازيکنیجارورااینها

براساسدانستنشدانم،میذهنی،منبعنوانجهاناینبهچسبیدناساسبربشويبلندکهایننهبگیري،خرد

بهاتصالیهیچست،اذهنییادگرفته،کتابازگرفته،یادکرده،تقلیددیگرانازکههستگذشتهچیزهاي

.افتادهبودزندگیکهوجودشهمهتقریباو،ذهنپايرويآمدهپس.نداردزندگی

باشیمسطحایندرذهنیمنیکماوکندپنهانماازراخودشزندگیاگرهستیم،زندگیماهستیم؟چیما

عملوکنیمفکرتوانیممی،گرفتیمیاددیگرانازکهچیزهاییآنبافقطاو،ازباشیمگسستههوشیارانهکه

کهدهدمینشاناین.کنندمیهدایتراماوشوندمیمافکرهايءمنشاخیلیدردهااینمیانایندرو،کنیم

وضعایناگرشما.شدهقطعاتصالکرده،پنهانماازراخودشمااصلیقسمت،مااعظمقسمت.نداریمهیچیما

.باشیدخودتانمواظبباشید،نداشتهدیگرانبهکاريبینیدمیخودتاندررا

تبدیلبایدنه،،فهمیدمبگویینیستالزمفهمیدم،بلهبلهنجنبانید،راسرتانگزافبهوبیهودهطوريهمین

وفکرجوراینببینیمبایدببینی،راهاشدگیهویتهمبایدرا،شدگیهاهویتهماینکنیمجاروباید.بشویم

وصلماکهکنیماقراربایدکرده،مریضراماکرده،خشکراماکند،مینابودداردراماعملورفتارجوراین

جنسبههوشیارانهبایدهستیم،اوجنسازماهست،اومااکثربشویم،اوبهبایدوصلبشویم،وصلبایدنیستیم،

ایننهبگیرد،دستبهراماعملوفکرورامااختیاربایداواو،ازبشویمآگاهبشویم،زندههستاوکهاصلیمان

کنترلزیرهمرامانیست،ماکنترلزیروچرخدمیخودشبرايوزندگیازشدهجداکهچیزيایننهوسوسه،

.نداریموسوسهرويکنترلیهیچماآورده،در

مازند،میبديحرفیککسییکاگرکهاینبراينداریم،کنترلیهیچمافکر،آنبهنپریمفکراینازکهاین

نرنجیم،یانشویمخشمگینیانترسیمیا،شویممیپشیمانبعددهیممینشانواکنشندهیم،نشانواکنش

.هستیمذهنیمنپايرويوقتینداریم،ذهنیمندرهازمینهایندراختیاري

دانم،میمنبگویینیستالزم.نداردفایدهاینهست،درستاینبلهبلهببیندکند،نگاهخودشبههرکسی

بایدخورد،نمیدردبههادانشاینانباشتندانید،میکافیاندازهبهاالنشماندارد،فایدهذهنیدانستناصال

هوشیاريوکنیدفضاگشاییبشوید،تسلیمبایدروزبهروزشماباشد،تبدیلیعملبایدهمعملتانکنید،عمل
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زندهاوبهداریدکنید،حساندكاندكیاکنیدحسروزبهروزبایدکنید،تبدیلحضورهوشیاريبهراجسمی

شماعملوفکرءمنشاشمادردهايکهکنیحسبایداندكاندك.شویدمیجدادردهاازداریدشوید،می

برگرديوبخواهیمعذرتبرگرديگفتی،چیزيشدي،خشمگیندیديموقعهر.کنیکمکنی،کمونیستند

وستااشتباهذهنیمنکاراینکهکنیاعترافاشتباهاینبهکالاصالکنی،اعترافاشتباهتبه،کنیاعتراف

.بلهبلهبگوییهمبعدبزنی،زیرشکهنه.دارممنوستااشتباهیکذهنیمنخود

برجهاند ساغرشگر بنوشد کنم من ساغريبهرِ او پر می

کهبینیمیایشانو،ایزديشراباز،کنممیپرمنشرابگیالسیکشراب،جامیکاوبرايگویدمیموالنا

بازببینی،رالحظهایناتفاقبیاییباید،لحظهایناتفاقمقابلدرکهلحظههرکند،میپیشنهادمابهراتسلیم

نوشند،نمیهاخیلیکهبنوشد،گر،ساغريمنکنممیپراوبهرخوري،میایزديشرابگیالسیککنی،می

میزندهدفعهیکجنباند،میجسکومرگمرده،اودرباشدذهنکهقبريایندررااوشراب،اینساغر،این

افتد،میاتفاقیچهببینیدلحظه،ایندرلحظه،اینبهبیاییدبایدشماشدن،زندهتدریجبهکندمیشروعشود،

راخودتانجنبیدنجنباند،میراشماآید،میآنورازخردآید،میآنورازحیاتآبکنید،بازفضابرایش

.شودمیشماوجودواردبرکتییکهوشیارانهآنورازکههستایننشانشماجنبیدندید،خواهید

بسويدارید،درددیدیدشمااگرنکنید،قهرنزنید،پسبخورید،شماوکندمیپرخوبراساغراینموالناو

ازخردتاهست،فایدهبیوهستجهاناینمالکهکنیدمیحرکتچیزهاییبسويکنید،میحرکتدردها

.برسانیمسامانبه،بدهیمتغییرتوانیمنمیراماناجتماعیوشخصیزندگیمانیاید،آنور

تغییراتاینگیرد،میصورتجمعییافرديخشمبراساسکهمعتقدند،سریعذهنیمنتغییراتبههاخیلی

هیچعمل،وفکربهنشودجاريایزديخرداگرندارد،ايفایدههیچگیرد،میصورتجمعیذهنیمنبوسیله

همهزاست،دردهمهکه،سازیممیدوبارهيدیگرصورتبهراقبلیچیزهايهمانماافتد،نمیجدیدياتفاق

ساعت،دوساعت،یکبخوانیدموالناستاممکنشماما،بهدردسلطهاینستاعجیبست،امخربانرژي

برویدکهداردنفوذنقدریاجمعبعدکنید،دركوبفهمیدهمصادقانههمحقیقتاوهستممتوجهمنبله:بگویید

.برویدراآنهاراهدوبارهبیرون،
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وجودبابدهید،ادامهوداریدنگهرالطافتروشوراتسلیمروشرا،روشاینوراحالتاینبتوانیدبایدشما

خواهندنمیبیرونیذهنیهايمنراساغراینشما،دانیدمیهماین.کنندمیایجادشماروابطکهاختالالتی

نمیبساچههستند،دردبهمعتقدنیستند،زندگیخردبهمعتقدنیستند،عشقبهمعتقدبخورید،شمابگذارند

میچیبخورداگر.گویاستوجامعبسیارغزلنیستند،آگاهگرفتارندآنتويکهطلسمیازبساچهدانند،

.بینهایتبهوخدابهشودمیزندهشود؟

بشنود آوازِ اهللا اکبرشدستها زان سان برآرد کآسمان

حقیقتاشمااگرشود،میزندهاوبهچرا؟دل،تهازکندمیباززندگیبسويخدا،بسويرادستهاچنانیعنی

بگویدو،کندقضاوتوکندمقاومتخواهدمیذهنتانوافتادهکهمهمیاتفاقیکبرايرافضاوبشویدتسلیم

زندگیازاو،ازعمقیبهلحظهیککنید،بازرافضا،باشدحواستانلحظهایندراگربشود،خشمگینودانممی

.بشنویدرااوصدايهمشماو.بشنودخداراشماصدايکهستاممکنبشوید،زنده

یعنی.دیگرهمینیعنیاکبراهللادارید،جابشویدترعمیقوبشویدبزرگترچقدرهرکهکنیدحسستاممکن

اوبهوبشوموسیعتوانممیبینهایتبینهایترسم،نمیاوبههنوزدارم،جاهنوزشوممیبزرگترچقدرهرمن

ساغراگر.دارمجاهنوزکهدانممیوشوممیبزرگترلحظهبهلحظهمنیعنیکنم،میسعیو،رسیدنخواهم

.بگذارنددیگراناگربخورم،

باشماکند،میکارتاندراخاللشود؟میچینکنید،بلهبکنید؟محافظتدیگرانازراخودتانبایدشماآیا

شانهمهاینهادارند،ذهنیمناگرهستید،وصلداریداگرهایتانهچببهفامیلتانبهدوستانتانبهتانروابط

.ستاواقعیاکبراهللاینهستند،ساغرآنخوردنمانع

اوبینهایتبهبشویم،زندهخدابهنهیکیرا،سرمانبجنبانیمسستبگوییم،زبانبهیکیداریم،اکبراهللاجوردو

میشویم،میترعمیقچقدرهرداریم،جاهیماشد،نخواهداوبینهایتموقعهیچمابینهایتولیبشویم،زنده

شنویم،میرااوصدايهمماشنود،میاورامااکبراهللاصدايپسداري،جاهنوزگویدمیمابهدارداوبینیم

.خدازندگی،یعنیآسمان. بشویمتوانیممیتروسیعهمبازشویممیتروسیعچقدرهربینیممی
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درکشان اندر حدیث دیگرشما سیرست زین نکته و ملولمیر

. استسیرذهنیمن. ذهنیمنکیست؟ماامیراالن. استامیرفعالکهذهنیمنداردولیما،پادشاهیعنیمامیر

فکراین. کنیمیسامانبیراجهان.کنیمیپخشجهاندررادردانرژيداريتوکهایننکتهازنکته؟کداماز

دستشهماختیارکهمامیر. بشويتبدیلبایدتو. شدنخواهدمنجرآبادانیبهونظمبهوسامانبهشماعملو

ذهنیمنعقل. نداردراچیزهااینشنیدنحوصلهوحالجهانی،اینقدرتاست،دستشهمقدرتاست،

. داندمیخداعقلراخودشدردهايعقلرا،خودش

کهذهنیمنهر. هاصحبتاینازشودمیخسته. رودمیسراشحوصله، ملولونکتهزیناستسیرمامیر

شمادهید،میادامهوکنیدمینگاهبرنامهاینبهکهشما. شودمیملول،نرساندهمقصدبهراپیغامشدرد،هنوز

ایدکردهقبولرامسئولیتاینواید،کردهقبولو. اندآمدهوجودبهچهبرايشمادردهاياینکهایدفهمیده

کردهایجاداگرهمذهنیمنوکرده،ایجادرادردهااینکهبودهخودمذهنیمناینو. کردمایجادخودممنکه

.بودهقضاخاطربهاین

وفکرجوريچهشماکندمینگاهلحظههر. کندمینگاهراشماداردبزرگترينیرويیککهدانیدمیشماو

راموضوعاینشماکهاستمنتظرلحظههر. برویدسویشبهشماکهاستمنتظرلحظههر. کنیدمیعمل

همتسلیم،باکنیداستفادهاوخردازکهاستمنتظرلحظههر. برداریدهاشدگیهویتهمازدستوبفهمید،

. بشناسیدرادردهاوهاشدگیهویت

براي.دانندمیکافیاندازهبه. دانندمیکنندمیفکرچون،بشنوندراچیزهااینندارندحوصلههاخیلیولی

فکرشانچرخشنوکر. هستندخودشانهاياندیشهنوکراینکهبراي.اندافتادهگیراندیشهووسوسهتوياینکه

. ندهستخدائیتجنسازدانندنمی.هستندخودشانذهنیمننوکر.هستند

متوجهشمااگر. شوندمیملولاینکهبراي. بکنیداصراریابکنیدپیشنهادکسیبهرابرنامهایننبایدشما

بهراخودتانوبشناسیدراذهنیمنیعنیراخودتاناشتباهاتخواهیدمیوایدکردهاشتباهیچهکهیداشده

کهنه.کنیدپنهانباشدالزمشایدکنید،میکارموضوعاینرويداریدو،کنیدتبدیللحظهایندرزندهخدائیت

نمیياعدهیکمنتهی. شنودمیدارددوستکههرکسیکنم،میاجرارابرنامهاینمن. کنیددعوتهممردم

وقتیولی. استخوبیچیزیکحتماگویندمیداردقرآنهايآیهتویشموالناست،مالچونکنند،ردشتوانند
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میاشتباههماالن. نداکردهاشتباهکهکنندمسئولیتقبولباید. بشوندتبدیلبایدبینندمیدهندمیگوش

شصتکهکنندقبولخواهندنمی. کردخواهدخرابراوضعشاندوبارهعملوفکراینکنندقبولباید. کنند

اشتباهسالپنجاهمناستسالمپنجاهیعنی. برایشاناستسختخیلیاین. نداکردهاشتباهسالپنجاهسال،

اینازبوديملولسالپنجاهنتیجهدر. گرفتیجديراخودتهمخودتنگفته،شمابهکسی. بله! بلهکردم؟

اینآمدهتلویزیونیکشماخانهدراالندسترس،درآمدهاالن. نبوددسترسدرهانکتهاینهمشاید. هانکته

:خواندمیراانگیزشگفتبیت

درکشان اندر حدیث دیگرشما سیرست زین نکته و ملولمیر

حدیثدارد،دوستکههاییحدیثبهبکشان. نیستخدابهشدنزندهبهعالقمندذهنی،منما،امیر: گویدمی

شدههویتهمبحثهايبرخیبه. جوریندچهآدمهااینکهقضاوتبهغیبت،بهسیاست،بهبکشان. ذهنیهاي

بهشدنزندهچه؟گوییدمیشماچیستاینهاکنیم،بحثموردایندربیا. کافرندآنهادینداریم،ماکهمذهبی،

کنیم،بحثهیرا،آدمکندمشغولدارددوستذهنکهسطحیهايحدیثبهبکشانچیست؟حرفهااینخدا؟

:گویدمیاالن.شویدمیبیدارشما. بگوییمرادیگرانعیببگیریم،یادچیزيکنیم،جدل

کشتۀ عشقم، نترسم از امیر

هر که شد کشته چه خوف از خنجرش؟

خودشبهذهنی،منبهکشتهمراخدا،عشق،. اممردهذهنیمنبهمن: گویدمی. گویدمیراخودششایدموالنا

هیچاز. ترسمنمیهمپادشاهاز. ترسمنمیهیچکسازچه؟براي. شدمخدادرفناوهستمخدادربقا. کردهزنده

خداجنسازمنهوشیارانه،شدمگوهردیگرمن، گهربرنیضررآیدبرصدف:اینکهبراي. ترسمنمیذهنیمن

تواندمیامذهنیمنبه. گیردمیمنازراچیزيیکآیدمیدشمنخنجر. شدمزندهجاودانهزندگیبهشدم،

. بزندلطمه

نیستم،هویتهمچیزيباکهمن. بگیردماشدههویتهمآنبامنکهراچیزيیککهچیست؟دشمنخنجر

بایدشمایعنی. شنویممیاستادزباناز. گویمنمیمنها،،گویدمیموالنابگیرد؟خواهدمیراچه. بگیردبیاید
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شدگیهویتهمپسترسید،میشمااگر. ترسیدمیذهنیمنازشماترسید،میشمااگر. باشیدطورياین

. ترسدمیداردشدگیهویتهمهرکسی. نیستخبريعشقازبترسیداگر. بترسیدبایدپس. دارید

بهبیداريِاینحاال. شویمنمیدفعهیکشویم،میبیدارداریممااندكاندك! اندكاندكچیست؟راهشحاال

عجیبچیزیکسوالاینولیکنمسوالنبایددانممیدارم،اشکال. نکنیدسوالدهدمییادشمابهتدریج،

مالسوال. نیستچیزينهمچو،رسممیحضوربهفورامنبدهیدجوابسوالاینبهاگرشما. هااستغریبی

. زندگیکشد؟میکی. بمیریدذهنیمنبهنسبتبایدشما. استذهن

شما. دهدمیشناساییشمابهآیدمیساغرهمانکنید،میبازرافضاشوید،میتسلیمشمالحظهایندر

ازراشاديگیرید،میاوازراانرژيدرجاجا،همینچونوراتانشدگیهویتهمرا،دردتانکنیدمیشناسایی

گوییدمیگیرید،میاوازراکمالحسگیرید،میاوازداریدالزمهرچهگیرید،میاوازراآرامشگیرید،میاو

. انداختمبروندارم،احتیاجشدگیهویتهماینبهمن

بهشوممیزندهدارماالنمن. شودمیپررودیگرکسیاهمسرمبیندازمرارنجشماگرکردممیفکرحاالتا

الگویکآن. امانداختهمنراآنشوندمیپررومردمگفتممیکههمفکرحالتآندیگراصالبشوند،پررو! خدا

دارندمینگهرادردهایشانمردم. بودگرفتهدستبهمرااختیارِآن. بودمشدههویتهمهم،آنبامنکهبود

مال. استسطحیاستدالل،اینکهاستمعلوماستدالل؟شداینآخر. شوندمیپررودیگرمردمبیندازندچون

کاري. بیندازیدبایدراچیزهمهشمانابیوخلوصایندربشوید،خالصبشوید،صافبایدشما. استذهنیمن

. گویندمیچهدیگرانباشیدنداشته

میچهدوستانمگوید؟میچههمسرمگویند؟میچهمردمبدهیمگوشبه موالنااگرماگویندمیهابعضی

وکنید؟عملنبایدشمادانند،نمیدیگرانودانیدمیشمابشویم،زندهاوبهایمآمدهماکهاین! بگویندگویند؟

همچونامیراینترسید؟میدیگرذهنیهايمنازترسید؟میامیرازگویند؟میچهدیگرانکهترسیدمی

. کنیمنمیبازرافکردوتابینفاصلههیچوکنیممیفکرماتندتندکهشدهشروعآنجاازامیراین. نیستامیري

.ساختهامیرکهاستوسوسهاست،وسوسه

لرزد صدف؟ بر گوهرشبر چه میعشقی استبتّرینِ مرگها بی
.مرواریدیادرگوییممیاوقاتگاهیکهبله،دارد،گوهرصدف.کندمیتشبیهصدفبهراانساناالنببینید
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حضورگوهرهممادارد،گوهر. داریمبعدچهارداریم،پوستههممادارد،پوستهاینکهبراي. دیگراستتشبیه

خداستکهشاديوآرامشوخردمنبعازانسانکهاستاینهامرگبدترین: گویدمی. داریمخدائیتداریم،

شدهمجسمهباشد،شدهسفتدلشباشد،دادهدستازرالطافتش. باشدافتادهذهنیمنبهوباشدشدهجدا

مرگبدتریناین. باشدهمزندهونکنداستفادهزندگیشاديوخردازهیچوببیندمجسمههمرادیگرانباشد،

. نکندعمقحسموقعهیچنشود،بزرگدروندرموقعهیچ.نکندرازندگیباوحدتحسآدمموقعهیچ. است

. اندمردهزماناینمردماکثریتتقریباکه،هاستمرگبدتریناین

هاشدگیهویتهمبهبلرزید؟بایدچهبهشماپس. گوهرشبربلرزد؟بایدچهبرگفتیماالنکهصدفگویدمی

کنید،تاملباید. بلرزیدبایدتانخدائیتبهاست؟تانخدائیتکهتاناصلیگوهرآنبهیااست؟مرکزتانکه

طوري؟آننکندبرود؟ایننکندکنم؟گمراایننکندبگیرند؟منازراایننکند: گفتیمحاالتاما. باشیدمحتاط

سریعاینقدرودیگر؟فکربهپریممیفکرازماچراهست؟چههاوسوسهآن. هستنداینهاماذکروفکراشهمه

آسیبموقعییکاگر.داریمنگهراذهنیمنکهکنیممیکوششداریمبندیم؟میرافکردوتابینفضايکه

. کنیمتعمیرشزدند،خنجردید،

برترنهنه،گوییممیمشغولیم،داریمذهنمانتوياالنبرترم،منگفتهنمایاندهمابهمثالراخودشکسیاگر

برویمدارد،ایرادهاییچهدارد،هاییعیبچهکههستیماینفکربهیا. کنیممیتعمیرداریم. برترممن،نیستی

اینهابر.هستیمفکرهااینتوي. کنیمتعمیررامانذهنیمنبلکه،ببریمراآبرویشوکنیمفاشدیگرانبه

دارد،ارزشآنفقطداریمچیزیکما.بلرزیمماناصلیگوهربهبایدبلرزیم؟بایداینهابراي. لرزیممی

چهبهمن: بگوییدبپرسیدخودتانازشما. افتادهاست،همیناکثرشگفت. هستیمهمانما،استمانخدائیت

لرزم؟می

ارزيهمانکهدانمیلرزيمیکههرچهبر

باشدفزونعرشازعاشقدلرويزان

بهیعنی. باشدبیشترعرشازدلشکهاستکسیعاشقبنابراین. ارزيمیاندازههمانلرزيمیکهچیزيهربر

.بلرزدگفته،اولبیتکهزريوسیمهمانمرکزش،گذاشتهموقتافعال،کهچیزهاییاینبهنه،باشدشدهزندهاو
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تا نگردد خشک شاخِ اَخضَرشبرگها لرزان ز بیمِ خشکی اند

چهبهلرزانبیشتربایدبعدمان،چهارایندربدنمان،درفکرمان،درحتیمایعنیهستند؟لرزانچراهابرگ

باالآن. نشودخشکشاخماناینکهنشود،قطعآیدمیآنورازکهآبیاینکهنشود،قطعمانریشهکهباشیم؟

بهبه: بگویدآیدنمیدرخترويبرگ. زندمیتمثیلدارد. نیستخودشزیباییفکربهبرگخوب.هستبرگ

موهایمچقدردارم،زیباییچهدارم،هیکلیعجبساله،سیجوانیکیا. کنیدنگاههستمبرگیعجببه،

پژمردهزیبایی. شوندمیخشکاینهااینکهبراينه،یازندگیبهوصلممنکهاینبهبلرزدبایدنه،. استقشنگ

هیجاناتوباشدخالقوبماندسالمفکروبماندسالمبدنوبماندزیباهمینطورباشدقرارزیباییاگرو،شودمی

.باشیدوصلریشهبهبایدباشند،سالم

صحبتبایدچهبهراجعکنیممیصحبتوقتیاست؟مهمچیزيچه،کنممیسوالشماازمناالنبنابراین

اتصالاینجوريچهکهنه،شماست؟شاخازبهترمنشاخشماست؟برگازبهترمنبرگکهاینبهراجعکنیم؟

مااوست،بهشدنزندهواستیکیآدمهاهمهاولیهمنظوروآدمهاهمهاصلیمنظورچوناتفاقا. داریمنگهرا

چهنگرانولرزانبایدانسانهاهمه. باشدهمانسانهاهمهنمادبرگهاتواندمیاتفاقا. کنیمهمکاريآنباباید

نشود،قطعاتصالاینکهاست؟مهممنبرايچیزيچهکهکنند،تاملیعنی. استمثبتنگرانیاینباشند؟

دارم؟اتصال. بشومخشکنکند

منهیکلشماست،باورهايازبهترمنباورهايگوییممیکنیم،مینگاههمدیگربهیم،اکردهرهارااتصالما

ایننمراتششماست،ازترباهوشیاشماستازترخوشگلمنبچهشماست،ازبیشترمنپولشماست،ازبهتر

ببین،رامنهمسر. استطوريآنشماخانوادهاستطورياینماخانواده. استطوريآنشمامالاستطوري

اتصالاینماکهباشدموردایندربایدمابودنلرزانهمهپسما؟نگرانیاینهاست. شماستهمسرازبهترچقدر

:گویدمیهمینبرايبلهنه؟یااستبرقرارجوياینهست؟رگهاینداریم؟برقرارزندگیبارا

بِنرُبایند گوهر از برَشتا در تک دریا گریزد هر صدف

کنید،مینگاهدریابینیدمیشمادریا؟طحسبهآیدمیرود؟میکجاصدفیهرگویدمی. شدسادهخیلیدیگر

کمترآنجا. چسبدمیدریاکفبهته،تهبهرودمی! نهدربیاورید؟راگوهرشمابرداریدکهجاستهمینصدفاین

دریايتهبه.دریاتهبهبگریزیم؟کجابایدهمما. برداردراآن،برودکهباشدماهرغواصیکباید. رودمیآدمی
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جنسازشدیمما. کنیممیتغییرهاوضعیتیعنیدریاامواجبا،هستیمکفسطح،دراالنآمدیمهمما. یکتایی

اینافتد؟میاتفاقچهافتد؟میاتفاقیچهکهایمزدهزلراچشمانمانایم،کردهبازرادهانمانشاهمهوضعیت،

. هستیداتفاقاتبایعنیسطحیددرسطحید،درشما. استذهنیمنمالاتفاقات

میمنوجوداعماقازبخشیساماناینوخالقیتاینکهگویندنمیهیچاتفاقات؟بهعالقمندندچقدرمردم

مردمباسطحدریادریا؟تهبهگریختممنآورم؟میخرددارمتهازته؟رفتماالنمنآیا. باالآیدمیجوشد

دریاوصلم،یعنیدریا،تهرفتماگر. شدهربودهگوهرمسطحمدراگرکنم؟میتغییرهاوضعیتباوکنممیدعوا

:ماندمیپوستهدیگردزدیدندراصدفگوهراگرکهگویدمیاالنو. بدزدندراگوهرتوانندنمی.شدم

بعد از آن چه آبِ خوش، چه آذرشاز صدف دانۀ گهرچون ربودند

شیرینآبیاشورآبتويبگذارحاال،رفتگوهروقتیحاال. استپوستهکهبعدش. استگوهرشآنفقطصدف

توخالی،ایمشدهصدفییکماپس. انددزدیدهراماگوهرکهاستجوريانسانهاماوضعیتاالنیعنی. آتشیا

بشناسد،راآدمهاباشد،داشتهبزرگخانهباشد،داشتهپولدالرمیلیوندهکنفرضتوخالیصدفاینحاال

غصههردو. باشدخانمانبیباشد،نداشتهخانهبخوابد،خیابانتويبرودنه،یادارد؟فایدهچهخوب. باشدمعروف

کنید؟میتوجه. رفتهگوهرش. داردغمهردو. دارد

ایندرکهاستچیزهاییهمانخوشآب. گردندمیخوشآبدنبالبعدبشود،ربودهگوهرشانگذارندمیمردم

میخوبخردآنرااتفاقاتکهدانندنمی.گردندمیخوباتفاقاتدنبال. زروسیمهماناست،شیرینجهان

واضطرابونگرانیاثردرشما. بودخواهدتلخهمیشهاتفاقاتفاق،بهنریزدخردآناگرشادي،آناگر. کند

اینازباشید،ناپایداروبیفتیداتفاقلحظههرواتفاقات،بابشویدآغشتهوسطحبیاییدتوانیدنمیدیگردردهاي

بابیاورد،دستبهراچیزهااگرآدمکهبکنیدفکرو. باشیدداشتهآرامشوثباتوعمقوپایداريانتظارحالت

. شدخواهدخوشبختگوهر،بیپوستهپوسته،همین

کوشش،ذهنی،منحتیسختکارحاالکار،اثردراتفاقاواندکردهفراموشرازندگیشاناصلیمنظورهاخیلی

باشند،داشتهزیادپولاستممکنباشند،داشتهمقاماستممکن. خوبجاهايبهاندرسیدهبازي،حقهزرنگی،

یککهاستدرست. نگرفته. گیردنمیرااصلیمقصودآنجايدهد،نمیشاديآنهابهوضعیتاینکهبینندمی

یککند،دعواهمسرشباوباشدنشیناجارهآدمکههستموقعییکآمده،وجودبهماديسطحیرفاهخرده
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،کنددعوابزرگخانهآندرخوب. بکنددعواآنتويباشدداشتهدالريمیلیوندهبزرگخانهکههستموقعی

سطحشدعواآنشنوندمیهمهاستآپارتمانتويکهيااجارهاینتوي. استبهترسطحشکمییکآنخوب

کهکسیآنولی. کنندنمیزندگیهیچکدام. استدردهردو. استغصههردودعواست،هردوولی. استپایین

صدفتانازنگذارید.اینطورينیست،کندمیزندگیخوبخیلیداردیکیآنکهکندمیفکر،استنشیناجاره

بهبگذارید. بیندازیدرا،هاشدگیهویتهمبشناسیداندكاندكرفته،رفتهوداریدنگه. بدزدندراگوهرتاندانه

.بشویدزندهاونهایتبی

گوش است شادچشم و بیآن صدف بی

در به باطن درگشاده منظرش

دانیم،نمیبگوییممااگریعنی. استشادهاقضاوتوحسیگوشوچشمبدونما،یعنیصدفآنکهگویدمی

شادموقعآنباشیم،گوشوچشمبییعنینکنیم،راکاراینکنیم،قضاوتوذهنمانبهنبریمراحسپنجحاصل

حالتایندرو،لحظهایندربگیریمزندگیازرادانشاینوباشدصادقانهدانیمنمیودانیمنمیاگرو. هستیم

. کنیدمینگاهخدابهکنید،مینگاهباطنبهکنید،مینگاهدرونبههوشیاريعنوانبهشمااوحضوریعنیاودر

افقمنظرش،هوشیاريیعنی، منظرشدرگشادهباطنبهدر:استبهتردر. بخوانیمتوانستیممیهمدرشایدحاال

.ایمگشادهبیرونبهاالنما. گشادهباطنبهرا،دیدش

شخصاینیعنی.استهوشیاريجنسازباطن. استذهنیچیزوضعیت. ببینندراهاوضعیتخواهندمیمردم

است،زندگیفرمانکار. فرمانکاروفرمممنگوییممیهماناین. باشدهوشیاريجنسازخواهدمیدائما

در.نیستیمفرمماولیداریمفرم. داریمفرمکهکنیمنمیانکار. داریمکههمفرم. اوستنهایتبیخداست،

مینگاهکجابهمنبگویید،کنیدسوالخودتانازشما. نیستبیرونبهمنظرمان. استباطنبهمنظرماننتیجه

. شدهدزدیدهگوهرتانپسدزدد،میراشمافکريیکلحظههراگرکنم؟

حسیگوشوچشم.داریدگوشوچشمشمابندید،میفوراوکنیدتجربهتوانیدنمیرافکردوبینفاصلهاگر

کهاینهاوهادیدهوهاشنیدهبهمایعنیصدفآنگویدمی. بنددمیکهاستحسیگوشوچشمهمان. دارید

.آیدمیچهآنورازببیندخواهدمی. دهدنمیاهمیتاست،بیرونیتحریکاتاست،بیروناز



# Programگنج حضور728برنامه شماره 728

30: صفحه

بر سرِ ره خضر آید رهبرشاز کاروانگر بمانَد عاشقی 

میرودمیجهان،اینبهآیدمیانسانیهر. استانسانیهرعاشق،. گویدمیراجمعازتقلیدومقایسهاینجادر

بالقوهولیشود،میماديمرکزش. کندمیپیداجسمیهوشیاريمرکزش،شودمیچیزهاآنچیزها،بهچسبد

یکولی. بشودخداجنسازهوشیارانهدوبارهکند،خالیرااشماديمرکزکه،داردراحالتاینشناختتوانایی

. جمعازتقلید: گذاردنمیچیز

کهوضعیتیلحاظبهخواهیممیوشناسیممیهرکهاطرافمان،هايآدمباراخودمانکنیممیمقایسهمرتبما

موالنا. راآنهارفتاررا،آنهاهايحالترا،آنهاباورهايکنیممیتقلیدیا. باشیمیکیآنهابادهدمینشانذهن

تقلیداین. برویمراهاومثلبنشینیم،اومثلخواهیممیهمما،رفتهمیراهجوريچهنشسته،میجوريچه

.باشیدخودتانبایدشمااست

خضر،شود؟میراهبرشکینکند،تقلیدجمعازکار،اینازنترسدونرودکارواندنبالعاشقیاگرگویدمی

خودبلکهشود،نمیرهبرشذهنیمنوجمعیعنیکارواندیگردفعهاین. خدایعنیجاودانه،زندگییعنیخضر

برايلحظههر. شودمیتسلیملحظههرکهاستانسانیاینو. کندمیپیداراراهیعنی. شودمیرهبرشزندگی

برايوضعیت. کنیدنمیتقلیدوضعیتازیعنیشماکنیدمیبازرافضاوقتی. کندمیبازرافضالحظهایناتفاق

. شمادیدعینکشدمیکهبودمهموگرنه. کنیدمیبازرافضاکهنیستمهموضعیتچون. نیستمهمشما

. استمهمخیلیکنیدتوجه

گوشذهنحرفبه. شودمیردکنارشازاصطالحبهراذهنیعنیکندمیبازوضعیتاینبرايرافضاهرکسی

از حیطه شرطی شدگیها می پرد، هر چی ذهن می گوید، .نیستذهنقربانینیست،ذهنموقوف. دهدنمی

دیگرانذهنازنه،کندمیتقلیدخودشذهنازنه،ماندمیکاروانازکهعاشقیپسبگویدبراي او مهم نیست، 

درستیراهاینو،بشودرهبرشزندگیخرد،فضاآنازکهشدخواهدسببفضاگشاییاینوکندمیبازرافضا

.بکنیمضرراستممکنماگویندمی،نشوندجمعشبیهکهترسندمیمردمولی.است

خندد خر اندر آخُرشلیک میگرید که ماند از قافلهخواجه می

.کندمیگریه،افتادهعقببیندمی،کندمیمقایسهوبرسدقافلهپايبهتواندنمیوقتیانسانییکگویدمی

برسدقافلهبهکهکندمیگریهوقتیاما،نیستمجمعمثلمن،نرسیدمثمربهمنگویدمی،داندمیعیبرااین
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حالممن،امزندهمنباشیقافلهباتوچوناستخوبچهگویدمی،استاشذهنیمنخر،خنددمیخرش

تو،شويمیضعیفهوشیاريبعنوانتو،شوممیقويمنباشیجمعباباشیقافلهبااگرتوچون،استخوب

منشرّازوبشناسیرامن،بهبیاییکهبرسدچه.داشتنخواهیخبرمنازاصالً،هستممنکهدانستنخواهی

هم،خورممیفرديذهنیمنآخورازهمگویدمی،دنیاستاینآخوردرکهماستذهنیمنخر.بشويراحت

بایدگریه،هوشیاريبعنوانکندمیگریهکه،استاطّالعبیخیلیزنچهمردچهآدماین،خواجهاین،جمع

.ماندهعقبجمعازاینکهنه،نشدزندهزندگیبهکهبکند

کهآنجاتاو،کنیدتقلیدجمعازنبایدکهدانیدمی،بشویدزندهخدابهخواهیدمیکهفرديبعنوانشماپس

رامنآمدفالنینگویید،باشیدخودتانهیجاناتمسئول،بکنیدخودتانبایدراخودتانفکرهاياستمقدور

رااختیارمانتمامتوانیمنمیما،چردمیآخوردرخرپس؟ايکارهچهوسطاینتوپس،رفتوکردخشمگین

.شودنمیراحتنخورددردتا،استدردماخرغذايازمقداريدانیممیماو،خرماندستبدهیم

میچی،هفتهدرباریکمثالًوقتچندبهوقتچندازکهدیدخواهید،بدهیدقرارنورافکنزیرراخودتانشما

منچراخودتانازکنیدسوالد،کنیتلخیاوقاتیکیبادخواهیمی،گردیدمیدعوادنبالروزدهدریکباردانم

فضاگشاییباچرا،شوممیخشمگیندارممنگفتچیزيیکهمسرماالنهمین؟بکنمخواهممیراکاراین

براي،بدهمگوشخرمحرفبهخواهمنمی،بشومخواهمنمی،بشومخشمگینبایدچرا،بدهمجوابتوانمنمی

.استدرداینغذايازمقدارياینکه

یاکندمیگریهاینکهببینم،هستمخرمناظرعقبکشممیهوشیاريبعنوانمن،بخورددردخواهدمیاین

مندارددوستاینکهبراي،استتأمینغذایشاینکهبراي،خنددمیاینکنممیگریهمنموقعهر؟خنددمی

تا،هستمفکرتادوبینفاصلۀدرمنکهداندمی،پرّدمیفکريیکبهفکريیکازاینکهبراي،باشماطّالعبی

.هستمذهنمناظرمنولی.هستمخوابمنکه،استراحتخیالشبنددمیرافکرتادوبینفاصلۀکهزمانی

دیگراناگرکهباشیداینمسئولوبرسانیدصفربهراتانزندگیدرتلخیاوقاتبگیریدتصمیمتوانیدمیشما

میاستفادهسوءشماازنفرپنجاهاستممکن.نکنیدایجاددرد،کنندایجاددردخواستندوشدندتانمزاحم

،بخورددردغذايشانذهنیمنتابشوندناراحتآنها،بگوییدبديچیزیکشما،کنندتلخراشمااوقاتتاکنند

.بدهمنشانواکنشخواهمنمی،بشومعصبانیخواهمنمی،نیستممردمذهنیمندردغذايمسئولکهمنبابا
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خر شد عنبرشالجرم سرگینِعشق را بگذاشت و دمِّ خر گرفت

بوي،داردخوشبويعشق،عطرششدهآنبويوخرفضلۀبناچار،گرفتهراخردمگذاشتهراعشقگویدمی

اوباوحدتحسوقتی،آیدمیزندگیبرکتتاهزاربوي،آیدمیزیباییبوي،آیدمیآرامشبوي،آیدمیشادي

میبوجودشدگیهویتهموجداییبراساسذهنیمنگفتیمچون،کنیمیتجربهراجداییوقتی،کنیمی

دردهايیعنیاوفضلۀ،گرفتیمرااودمماوگرفتبدسترامااختیاروشدتشکیلذهنیمناینکهزمانیو،آید

.کنیممیاستنشاقرابویشوماغذايشدهاو

مردمذهنیمندنبالیا،برویمخودمانذهنیمنیعنیخردنبالماکهنیستالزم،بکشیمدردمانیستالزم

درداشذهنیمنبانفریک،ایرانیهايخانوادهدارندهمانسجامیکههاخانوادهدرکهکنیدمیتوجه.برویم

تمامبشودمریضنفریکخوب،شودمیمریضآوردمیفشارخودشبهقدراینمثالًنفریک،کندمیایجاد

میراکاراینشخصییکاگر؟بگیریمبعهدهمسئولیتمانباید.اندازدمیزحمتبه،کندمیعاصیراخانواده

خودمانذهنیمنمواظببایدماو،کندمیبديکاریک،نرسدمابهاوهايآسیبکهکنیمکاريیک،کند

.ندهدمابهرااشفضلهکهباشیم

ذهنیمنیاراخودمانذهنیمندردهايبويیاکنیماستنشاقراعشقبوي،بخوریمعشقغذايخواهیممیما

شماباوقتیمردم؟کندمیکارچهکیببینید،ببینیدخوبکنیدبازراتانهايچشمکنیدسوالشما.رامردم

هاگفتهاینمقابلدر؟کنندمیکارچهگویندمیچیببینید؟خواهندمیچیرابطهاینازکنندمیبرقراررابطه

شماوشمابهآیدمیدردمرتّبلولهیکمثل،آیدمیدرديهیچروابطاینازآیا؟کنیدمیکارچهشمااعمالو

خردمنه،راخودمخردمنه،بگیرمخواهمنمیراخردممنبگوییداستاینطورياگر؟آنهابهدهیدمیدرد

مالچه،خوردنمیمندردبهذهنیمندرد،ذهنیمنعقلیعنی.کردخواهمنگاهکجادانممیچون،رامردم

.دیگرانمالچهباشدخودم

ذهنیمنبلکهدردهایشوخودتانذهنیمنمقابلدرکنیدمحافظتراخودتانتنهانهباشیدهوشیاربایدشما

میماآیا.هستندشمااطرافدراینهاواستزنندهآسیببسیار،استخطرناكبسیارهمآناندردهايومردم

شمااگر،استکنندهکمککلّیبطورهابرنامهجوراین.بخواهندآنانکهبشرطی،بله؟کنیمهمکاريهمباتوانیم

دررازندگیوبشویدزندگیجنسازوبکنیدپراکندهراعشقبرکتوبرسیدعشقبهوکنیدکارخودتانروي
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تنهاهمشاید،گذارياثرراهبهترینهمبازپس.گذاشتخواهیداثرآنهاروي،بیاوریددرارتعاشبهآنهادرون

.استخودمانرويکارگذارياثرراه

ملک را بگذاشت و بر سرگین نشست

الجرم شد خرمگس سرلشکرش

،بشویدخودتانکشورپادشاه،بشویدعشقجنسازخواهیدمیشما،پادشاهیسرزمینیاپادشاهییعنیملک

راشماوکندادارهراشمازندگیاوخرد،اوبرکت،باشیدخداجنسازخواهیدمیشما،بشویدخودتانزندگی

از،نپذیریداثر،باشیدمستقلّشماکه،استپادشاهیاین،دهدمینشانذهنکهچیزهاییتمامازکندمستقلّ

میزیادپولشما،بشوندزیادبیرونیچیزهاي،باشندنداشتهکاريمرکزتانبهاینهایعنیبیرونیچیزهاي

دیدازومرکزبهبیاوریدتوانیدنمیراآنیعنی،کندحملهشمامرکزبهتواندنمیولی،کنیدزیادبرویدخواهید

.کنیدرهانبایدراخودتانپادشاهیاین.ببینیدرادنیاآن

یعنیاینجادرانسانیاحیوانفضلۀهمانیعنیسرگین،کردسرگینبهتوجهوتمرکزیعنینشستسرگینبر

؟کردنزندگیآنهابانشستنآنهارويودردهارويتمرکزیااستخوبیکتاییسرزمینوشماپادشاهی.درد

کیماسرلشکر.استذهنیمنهمینخرمگس.استخرمگساوفرماندةیعنیاوسرلشکربناچار:گویدمی

نهایتبی؟چیهتانانتخابشما،ماذهنیمن،خرمگس؟مابهدهدمیفرمانوکندمیرهبريراماکی؟است

؟خرمگسیااستلحظهایندرخدا

بهماوقتی،مابهدهدمیفرمان،پرّدمیماسردرکهفکرهاستهمینوزشوز،کندمیوزوزخرمگساین

وقتی،کنندمیهدایترامادردها،داریمدردها،داریماومدفوع،اوسرگینبهتمرکزیعنینشستیماوسرگین

دردهايبسويو،دردیمجنسازچون،داریمدوسترادردایجادوتلخیاوقاتما،کنندمیهدایترامادردها

این،هستهارابطهایندردردهاایننتیجهدر،شویممیدوستدارنددردکههاییآدمبارویممیبزرگتر

.استدیو،استشیطانفرماندهی

تمرکز،استخودمانبرايکار،استخودمانعالجقدماولین،بکنیمعالجیوبشناسیمراوضعیتاینبایدما

،زدخواهدآسیبشمابه،باشیدمواظباستسرلشکرشخرمگسبینیدمیراکسیشمااگر،استخودمانروي

که،بشویدجدابدهیدترجیحاستممکن،استشانخرمگسمندوستانهمۀسرلشکرکهبگوییداستممکن
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یااستمهمترامدوستیآیا.کنیدمیپیداراخودتانهمجنس،شویدمیجدابشویدزندگیجنسازبتدریج

آیا؟استمهمتریکیکدام،خدانهایتبیبهشدنزنده،جهاناینبهآمدنازشمااصلیمنظوربهشدنزنده

؟شدنحضورجنسازوماندنتنهابهداردترجیحکشیدنغموکشیدندرد

ضربانموافقاین؟چراهستجهاندرشماجنسهمیشهشویدمیتنهاکهبترساندراشمانبایدذهنیمن

جهتدررویدمیراهآندرشما،کندزندهخودشبهراهاانسانخواهدمی؟خواهدمیچیخدا.استزندگی

مردماینکه.بدهیدجوابخودتان؟شدخواهیدبدبختیاشدخواهیدخوشبختشماخوب،رویدنمیآنعکس

دردبلهاکثریت.هستنداکثریتچون،آنهادنبالبرویمنبایدماکنندمیاشتباهاکثریتیا،کنندمیاشتباههمه

.دارنددوسترا

؟هستندشاد؟هستندخوشبختآیاواقعاًآنهاببینید،کنیدنگاهمادرتانپدرتانزندگیبه،کنیددقّتخوبشما

نشدهاگر؟نهیااندشدهخداجنسازاندکردهبازمرکزشاندررافضا؟دارندحضوراستاصیلشانشادياین

راوقتدیگرتانسالچهل،تانسالسیشمااستشانسالهفتادآنهااگر؟اندکردهکارچه؟اندنشدهچرااند

میبزرگان،کنیدگوشموالنابه،برویدجدیديراه،بکنیدجدیديفکرخودتان،نکنیدتقلیدآنهااز،نکنیدتلف

.استموثّرترینشاید،راهایندراستموثّروجامعبسیارموالنامخصوصاًدانند

&&&پایان قسمت دوم &&& 
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:گویدمیاالن

ست و آن خیالخرمگس آن وسوسه

که همی خارش دهد همچون گَرَش

یکازرفتنماشدیدتمایلهمین،استفکربهفکریکازپریدنمیلهمین،استوسوسههمان؟چیهخرمگس

شماصحبتهمهاینازپس.استوسوسه،اینستخرمگس،چیزهاستاززندگیطلبوچیزيیکبهچیزي

نشدهفکرتمامیکازداریدحرصیچه،داریدايعالقهچهکهببینید،کنیدشناساییبایدخودتاندرراوسوسه

مقداروکندمیهدایتراشماوگیردمیتصمیمو،کندمیکنترلراشماوسوسهاینودیگرفکریکبهبپرّید

داردشمارنجش،شماکینه،شماترس،شماخشمکهببینیدبایدشما،استدردجنسازوسوسهایناززیادي

.استفکرجنساز،استخیالجنسازو،ببینیدرااینباید،کندمیکنترل،کندمیهدایتراشما

،اوللحظاتشودمیبیدارخوابازتا،آدمکندفکرخواهدمیهییعنیخاردمیکچلیبیماريمثللحظههرو

روشنراتلویزیونتا،شودمیشروعخارشاینبعداً،داردحضورکمی،کردهبازراچشمشهنوزاولثانیهسهدو

،شدشروعوسوسهکهینیدبمی،ادارهبروماینبهبزنمزنگشدهآنشدهاین،اَخبارگویدمیاخباربلهکنم

.گرفتبدستراشماکنترلوسوسه

زندگیهاوضعیتازکهمندیمعالقهچقدرماکهدهدمینشانیعنی،هاستوضعیتتغییردهندةنشانوسوسه

دردمقاومتیهرايستیزههرمخالفتیهر،کنیممخالفت،کنیمقضاوت،کنیمکنترلراهاوضعیت،بخواهیم

:گویدمی،خنددمیذهنیمنکنیدمیمقاومتشماوقتی،کندمیاستفادهخودشنفعبهذهنیمن،است

استمطمئناینقدر،کنممیکنترلشمن،دهدمیقدرتمنبهکندمیمقاومت،ایناستغافلیانسانعجب

.شدنخواهیدبیدارشماکه

منحتّی،کردخواهدمخالفتذهنیمناین،اندكاندكبشويبیداریواشیواششديبیدارروزيیکاگراما

،کنیدقهرمنازاستممکن،کنیدگوششمابرنامهاینبهنگذارنداستممکندیگرذهنیهايمنوشماذهنی

وکنندمیحملهدردها،شودمیدردجنسازآدمکهموقعییک،استتانذهنیمنبخاطرکنیدقهرموالنااز

عشق،استحقیقیدردکهشودمیدیدهطبیعیخیلی،کندایجاددردخواهدمیوآدممرکزآیدمیدرد

توجیه،ندازمابیدردسربهرایکی،کنمایجاددردبروماستحقّم،استحقیقیکردنایجاددرد،نیستحقیقی
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،مانداریماختیار،دهدمیخارشهی،استکچلیبیماريمثلخرمگس،خرمگس؟کندمیتوجیهکی.کندمی

میبدترونداخارمیوخاردمیپوستش،نیستخودشدستاختیارگرفتهرامرضاینپوستشکهکسییک

.شود

زیاددردتانچقدرهر،شودمیزیاددردتانکنیدفکرداریدمیلبیشتربکنیدشدههویتهمفکرشماچقدرهر

چهلمن؟استاینطوريوضعمچراکنیدسوالشماباالخرهتا،کنیدمیزیادشدههویتهمفکردوبارهبشود

سازندهمنچرا؟کردمایجادمسئلهاینقدرچرا؟استخرابفکرهایمچرا؟شدهمریضجسممچرااستسالم

از،نکردمخودمبرايکاريولیاستبیشترهمهازعقلمکنممیفکرچرا؟کنممیانتقاداینقدرچرا؟نیستم

رااینها،استآورترحممنخودوضعکهحالیدر،کنمعوض،کنمدرستخواهممیراهمهگیرممیایرادهمه

.آیدمیخودشبهببیند،بیندمیآدم

وانمایم شاخ هايِ دیگرشازینگر ندارد شرم و واناید

ایندر،برنگرددونباشدشرمگینکارشاینازو،نشودبیدار،دادیمراتوضیحشکهانسانایناگرگویدمی

گاوشاخگویدمیهمپایین،شاخهمینتوانیممیراشاخ.دادخواهمنشاناوبرايدیگريهايشاخصورت

باید،شنودمیراموالناپیغاماینکهانسانیهر،هستهمدرستو.استدردوتخریبنماینگرکهکنیدفرض

و،شدمهویتهم،همدردهاباکردمایجاددردوشدمهویتهمورفتممنکهراهیاینکهبگوید،برگردد

اینازبایدمن،شودمیخرابداردامزندگی،پردازممیجدلوبحثبه،امستیزهدرذهنیهايمنبااینطوري

کنمکارآنروي،بشناسمراخودمزندگیمنظور،بشومزندگیجنسازبرگردم،لحظهاینبهبرگردم،برگردمراه

.دادخواهدمنبهرابیشتريدردهايزندگینکنماگر.باشمنداشتهکاريکسیبا

دردرادیگرانشاخشدواستممکنخیزیمبرمیشاخسهباکههستیمگاويمثلمالحظههرگویدمیپایین

ماکهاینستبیتمعنايپسکنیدمیتوجه،رودمیفروماتنبهکهاستیکجوريشاخشیکولی،دهدمی

باز،آنبزرگتردردهايذهنی،مندیگرهايجنبهیاکنیدمعنیشاخهیاوشاخحاالبرنگردیماگر،برگردیمباید

دادخواهمنشاناوبهیعنی،استدردایجادورفتنفروبرايکهکنیدفرضگاوشاخهمانشاخیا،شودمیهم

.آمدخواهدسرشبالییچهکه



# Programگنج حضور728برنامه شماره 728

37: صفحه

تو مکَن شاخش چو مرد اندر خري

گاو خیزد با سه شاخ از محشرش

وداردشاخانساناینکهندهنشانتوکهگویدمی.هستکهکنیدفرضلحظههمینتوانیدمیرامحشرحاال

توگویدمیموالناو،داردمقامییکهمشایدوکندمیایجاددردکههستانسانییکیعنی.نکنراشاخش

خوابدر،استمردهشدگیهویتهمدر،استمردهخريدرشخصایناینکهبراي،کَنَمنمیمنراآنشاخ

دردبرايکهاستدرستشاخشدویعنی،خیزدبرمیشاخسهبااینشودبلندخواهدمیلحظههرومردهذهن

.زندمیآسیبخودشزندگیبه،خودشتنبهحتماًشاخشیکولی،استدیگرانبرايایجاد

مااینکهبجاي،بربخیزدمحشراینازخدانهایتبیبعنواناینکهبجايلحظههراستاینطوريکهانسانییعنی

زندهاوبه،خیزمبرمیخدابعنوانفکرتادوبینفاصلۀازوکنممیآرامراذهنممن،خوبخیلی،بفهمیماالن

فرودیگرانزندگیبه،دیگرانتنبهشاخشتادو،داردشاختاسهگاواین،خیزیمبرمیگاولحظههر،شوممی

دیگرانبهوقتیمایعنی،استخودمانبسويحتماًشاخشیکولی،کندمیداغونرادیگرانزندگی،رودمی

بینندمیآسیبدیگرانکهاستدرستشویدمیخشمگینشما،زنیممیهمخودمانبهحتماً،زنیممیآسیب

خرابرامافکر؟کندنمیخرابرامابدن؟زندنمیآسیبمابهشدنخشمگین؟کشیدنمیشما،کشندمیدرد

.کندمیچرا؟کندنمیمتورمراماروح،لحاظهراز؟نیستمخرّبهیجانیکخشم؟کندنمی

همبازکه،استاندكاندكمورددرآنهاازخیلیکهخواندخواهمبرایتانمثنويازابیاتیداریموقتاالنبله

وپردازیممیآندردهايوذهنیمنساختبهجهاندرمااندكاندكجوريچهکهبخوانیدراابیاتیشما

بخواهیماگر،گردیمبرمیزندگیبسوي،اندكاندكبشویمبیدارچطورو،کنیممیتخریبراخودمانجهان

:گویدمی1585بیتبخوانمسومدفترازبیتیک.برگردیم

1585مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 

بد بنایی بود ما بد بانییمزندانییمکین همه کردیم و ما 

جهدولیکشیدیمزحمتکهاستدرست،بودذهنیمنبادادیمانجامکارهمهاینکهدهدمینشانبیتاین

کهبناییاین،نبودهمعنويکارکردیمکهکارهاییاینپس.هستیمذهنزندانیماهنوز،بودهتوفیقبی



# Programگنج حضور728برنامه شماره 728

38: صفحه

بانیمادردهاهمراه،ساختممنکهبودبديبنايماذهنیمن،نیستخوبذهنیهايمنبراساسیماساخته

درشما،هستیدخوبیبانیواقعاًشماآیاکهشماببینیدرابیتاینفقط.هستیمبديکنندةبنا،هستیمبدي

هاییعملوکنیدمیفکرهاییمرتّبیا؟آوریدمیخرد،آفرینیدمینیکی،آفرینیدمیزیباییخودتانزندگی

.کنیدارزیابی؟هستیدنیکبانییاهستیدبدبانیشما؟شودمیمنجردردبهکهکنیدمی

،بمانیدذهنزندانیتانزندگیآخرتااستممکندهیدمیانجامذهنیمن،خرمگساینبراساسراکارهااگر

،ببینیدراخودتانولحظهایناتّفاقبهگشودنفضاباعقببِکشیدناظرحضوربصورتتوانیدمیشمادائماً

در،کندمیکارچهذهنیمناینببینید،استتانذهنیمنمنظورمخودتان،کندمیکارچهتانذهنببینید

زیرو؟کندمیداردکارچهباورهاستکردنمقایسهحالدر؟استجدلوبحثحالدر؟استدردایجادحال

:گفتخواندمکهرابیتیاینبدهیداجازهامابله.بدهیدقرارنورافکن

ست و آن خیالخرمگس آن وسوسه

که همی خارش دهد همچون گَرَش

ازآنعالقۀواستذهنیمناینحالتکهآنخارشِوکچلیحالتاینکهبدانیدوبخوانممثنويازبیتچند

حلّوسوالواشکالایجادآنهايجنبهازیکی؟کندمیکارجوريچه،هستدیگرفکربهفکریکازپریدن

.نکنیدسوالگویممیهمینبراي.آنهاستکردن

باهمبازکردخواهیمصحبتمطلباینمورددرامروز.کندمیایجاداشکالوکندمیطرحسوالذهنیمن

میسوالایجادمرتّبکهببینید،بدهیدقرارنورافکنزیرراخودتانشماکنممیخواهشمن،مثنويازاستفاده

؟نهیاآنجوابکردنپیدایا،آنحلّبهکنیدمیشروعبعد،کنیدمیایجاداشکالیاکنیدمیمشکلیاکنید

.کندایجادسوالمرتّبانسانکهاستهمینذهنیمنتحریکوذهنیمنپوستیخارشهايحالتازیکی

2907مثنوي، دفتر اول، بیت مولوي، 

تشنگان را کی توانم داد آب؟گر شوم مشغول اشکال و جواب

سوالو،کندمیایجادذهنیمناشکاالتاینوداریداشکالشماکه،بشومشمااشکاالتمشغولاگرگویدمی

صورتایندر،بدهمجوابشمابهخودمذهنیمنبابرومو،بشومشماذهنیمنسواالتمشغولمنوبکنید



# Programگنج حضور728برنامه شماره 728

39: صفحه

در،جهانایندرمانممیشوممیذهنمشغول،جوريچهیعنی،بدهمآبجوريچهمنراعالماینتشنگان

سوالکههستهمشمابراياین،گویدمیموالنا.بیاورمخرد،بیاورمآبورآنازورآنبرومجوريچهذهن

سواالتیواشیواش،کنیدصبر،کنیدکارخودتانروي،برویدجلوهمینطوري،نکنیدایجاداشکال،نکنیدایجاد

.شدخواهددادهجوابتان

صبر کن، الصبرُ مفتاح الْفَرَجگر تو اشکالی بکلی و حرَج

کهکسییککنیدنگاه،هستندذهنیمندرهاآدمبیشترکههستیتنگناوتوهستیاشکالتماماًیعنیاگر

یعنیبکلّیآدماینو،کندمیپیداسوالجورهزاروگیردمیاشکالتاهزار،کندنگاهبرنامهاینبهبیایدتازه

یکیاکرديشروعتازهوهستیاینطورياگر.تنگی،تنگنایعنیحرج،استذهنتنگنايدرواستاشکالتماماً

راشماقفل،استگشایشکلیدصبراینکهبراي،کنصبرداريسوالبهمیلهنوزولی،کرديشروعاستسال

جوابشموقعبه،نکنیدپیداجوابشکندمیمطرحسوالتانذهن،ندارداشکالیبدهیدگوش،کندمیحلّصبر

.شدخواهدروشنشمابراي

منازاگر.استذهنیچیزیکآناینکهبراي،نداردفایده،بدهدهمجوابشماسوالبهکسیاگربدانیدتازه

نمیشمادردبهاین،بدهمجوابخودمذهنیمنباراشماذهنیمنسوالمن،کنیدسوالذهنباکنیدسوال

االن.باشیدذهنیمنابزاراینمتوجهپس.داردمینگهذهندرراشماهم،ذهنبهکشدمیرامنهم،خورد

:گویدمیدهدمیبیشتريتوضیحدوبارهموالنا

هافکر شیر و گور و دلها بیشههاکُن احتما ز اندیشهاحتما

اشکالوکردنسوالکه،شدههویتهمهاياندیشهازکنپرهیز،کنپرهیزگویدمی،کنپرهیزیعنیکناحتما

شمادیدآمدیکیکه کنیدفرض،کنیدمینگاهبرنامهاینبهمثالًاستسالپنجاگرشما،استاشیکیگرفتن

داشتخواهداشکالوسوالچقدرببینیدوکردتماشارابرنامهایننشستهدقیقهده،کنیدمینگاهبرنامهاینبه

،بدهیداهمیتنه،بدهیدجوابنهشما،گیردمیبکاردارداستایشانذهنیمنابزارازاشکالوسوالاینو

.افتادخواهیدذهنبهاگربدهیدچون،نیستیدمجبور

درشیرمثللحظههرفکراینکهبرايشدههویتهمفکرهايیاهاياندیشهازکنپرهیز،کنپرهیزگویدمی

بایدکهزندگیلحظههرما،شودمیبلندخوردمیرازندگییعنی،معنیگورخرفکر،استفکرهمینشیراینجا
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یارازندگیگورخر،فکر.ماخوریممیپس،شویممیبلندآنبصورتوگیریممیکنیمنمیزندگی،کنیمزندگی

نماد،معناستنمادگورخر.خوردمیگیردمیراگورخرشیر،استگورشیریعنیخوردمیگیردمیرامعنا

میبلندوخوردمیلحظهبهلحظهگیردمیرااینهافکر،آیدمیورآنازکهایستزندةانرژينماد،استزندگی

من.کندحفظراذهنیمنخواهدمی،هاشدگیهویتهمآنبراساس؟داندمیراچی،دانممیگویدمی،شود

.هاستانسانمرکزدرذهنیمنو.بلعدمیرامازندةانرژيذهنی

هاشدگیهویتهماینکهبراياستشدههویتهمفکرهايازپرهاانسانمرکز،هاانسانهايدلگویدمی

گورخر،شدگیهویتهمیکبهراجعاندیشهیکلحظههربنابراین،کنیممیفکرآنهابهراجعهمماهستند

خالّق،بگیریمهوشیارانهرااوخرد،کنیمزندگیرازندگیآنتوانیمنمیماو،خوردمیرالحظهآنزندگییعنی

جنبهازیکیگفتیم.هستندهاشدگیهویتهممامرکزدر؟چرا،بلعدمیرااینهامامرکزاینکهبراي،باشیم

.استکردنایجادمشکلوگرفتناشکالوکردنسوالاینهاي

زانکه خاریدن فزونی گر استاحتماها بر دواها سرور است

بلندوشدههویتهماندیشۀازکنیدپرهیزاگرشمایعنی،استبرتردواهابراحتماهانوشتههانسخهبعضی

ازکهآنی،بیرونآیدمیآنجاازدواصورتآندر،بخوردرالحظهاینزندگیفکریککهنگذاریدیعنی،نشوید

هویتهماندیشۀازپرهیز،آیدمیبدستپرهیزبااینپس،استدارویعنی،استدواآیدمیزندگیطرف

ازکنیممیپرهیزوقتی،استذهنیچیزیکدوا اینکهبراي،استسروردواهابراحتماهاگویدمی.شدگی

.بیرونآیدمیدوا آنجاازشودمیبازاشفاصله،دیگرفکریکبهپرّیدنمیفکراینازشماوقتی،زندگی

میهیخاریدمیهی،دیگرفکریکبهپرّیدمی،بندیدمیرافاصله،کنیدمیرافکریکشماوقتیاینکهبراي

رادیگرفکر،شناسدمیراچیفکر،فکریدجنسلحظهایناینکهبرايفکرآنبهفکراین،خاریدمیهیخارید

،رادیگرفکر،شناسدمیراچیآن،رادیگرفکر؟شناسدمیراچی،استجسمجنسازفکرجذبقانونطبق

شماچیهر،شودمیبیشترگريبخارياینطوريبیشترچیهرخارشهی،تندتندهی؟شناسدمیراچیآن

هر،کنیدمیفکرتندترهمبازشما،هیچکهشودنمیحلّکهتانمسائل،تانمسائلحلّبراي،کنیدفکرتندتند

بی،شويمیترمنگ،شويمیترگیج،کنیدتجربهرادردهاتندتر،کنیدایجاددردتندتر،کنیدفکرتندترچه

هوشیاريبهرویممی،افتادهتلپهمینطورخوردهویسکیگیالسپنجکهکسیمثلدرست،شويمیترحال
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همهاياندیشهازپرهیز،احتماستمستلزمحضورتانهوشیاريشودمیقطعحضورتانهوشیاري،گیاهی

.استشدههویت

یکبصورتتوانیدنمیشما،توانیدنمیکنیداحتمادکنیپرهیزدبخواهیذهنیمنبا،ذهنیمناگرکنیدتوجه

هستی،انجامشحالدرکهبکنیمبخواهیمراکاريدرستیعنی،کندپرهیزبخواهیدفکرآنازشویدبلندفکر

زندگیگورخر،شیربگذاریدشویدبلند،هستیدانجامحالدرکهنکنیدبخواهیدراکاري،راکاريکنیدمیتوجه

االنمنبگوید،شدهبلندجسمیهوشیاريهمانباشدیدبلندوقتیبعد،فکرشیر،بخوردلحظهایندرراشما

،هیچبکنیتوانینمیکهپرهیز،کنیپرهیزشدهبلندجسمیهوشیاريآنبابخواهیاگر،کنمپرهیزخواهممی

.شودمیبیشترکچلیوشدههویتهمهاياندیشهاینبلکه

منبرسیحضوربهذهنیمنبابخواهیاگر،شودمیترقويذهنیمنکنیپرهیزذهنیمنبابخواهیاگر

بنظراینهاظاهرگرچه،بکنیدراکارهاذهنیمنبانبایدشما،شودمیکمترحضورتشودمیترقويذهنی

.رااینهابدهیمتشخیص،شویدمیترضعیفمعنويلحاظبهشما،بشودقويذهنیمن،آیدمیمعنوي

احتما کن قوت جان را ببیناصل دوا آمد یقیناحتما 

هاياندیشهازکنپرهیزتوگویدمی.دهدمیمعنییکدوهر،ببینجانتقوتکناحتماهستهانسخهبعضی

ازهمهاینهاحسادت،نگرانی،اضطراب،کینه،رنجش،ترس،خشمازاعمدرديهرکنیدتوجه،شدههویتهم

آدمشودنمی.کنیدمیبدتر،کنیدنمیاحتماتنهانه،بکنیداینهابوسیلۀکهراپرهیزيهر،فکرندجنس

میبدترشما،احتماشودنمیاینکه،شودنمیکهاینطوريکنماحتماخواهممیدیگربگویدبشودخشمگین

.کنید

دیگريصندوقبهآمديدرصندوقاینازشدتمامفکراینوقتیکهاینستواقعیپرهیز،واقعیپرهیزگویدمی

شویدمیکاملتسلیمشمایا،آیدمیپیشحالتتادواینجا،نرومخواهممیمنکهگوییدمیشماخوب،نروي

بدهیدانجامخواهیدمیفکربوسیلۀراکاراینشویدنمیتسلیمیا،زندگیدستدهیدمیرااختیار،رویدنمیو

یادهنوزنیستندبلدراتسلیممردمبیشتر.کنندمیراکاراینمردمبیشترکه،گیردنمیصورتاحتماکه

پذیرش،تسلیمدانندنمیولیکردندگوشرابرنامههمهاینکهواقعاًاستانگیزاَسفاینمتأسفانه،اندنگرفته

ازراشما،کندمیخودتاناصلجنسازراشما،شرطوقیدبدون،ذهنبهرفتنازقبلاستلحظهایناتّفاق



# Programگنج حضور728برنامه شماره 728

42: صفحه

بصورتشویدنمیبلندفکربصورتلحظهایندیگر شمابشویدواقعیتسلیماگر،کندمیفکرتادوفاصلۀجنس

براي،استدوا اصلواستعمقنهایتبی،استریشهنهایتبیاینکه،شویدمیبلندفکرتادوبینفاصلۀ

.آیدمیورآنازاینکه

ازاین،زندگینیروي،شفابخشدوايیعنییقینآمددوااصلاحتما،یقینگویدمیموالناکهاستدلیلاینبه

ازغیرنیستنیروییهیچگوییدمیشماوقتییعنیالحول،الحولگفتکهاستبودنفکردوفاصلۀجنس

فکرجنسازوببندیدراشکافایناگر،بشویدفکرتادوبینشکافجنسازلحظهایندرعمالًباید،خدانیروي

الحولشددیواندكاندكگفتکهنیاهمفکرباوگوییمیزبانبهداريباهللاِاالّالقوةَوالحولَبگوییدوبشوید

.بستیرافکرتادوبینفاصلۀیعنیگو

جان را ببیناحتما کن قوت احتما اصل دوا آمد یقین

شادي،زندگیشفابخشنیروياتزندگیقوتببینباشفکرتادوبینفاصلۀجنسازکنواقعیاحتمايتو

دیگريابیاتبدهیداجازه.کناشتجربه،کنحسشباراولینبرايببیناصالً،استچقدرزندگیآرامش،زندگی

منجنسازمااندكاندكتنهانهکهببینیدشما، ودارداندكاندكآنتويآنهاازبرخیکهبخوانممثنوياز

هموبشویمهوشیاربایدهماندكاندكوایمشدههویتهمدردهاباوایمکردهایجاددردوایمشدهذهنی

.بشویمفکرتادوبینشکافجنسازوکنیم،خاموشراوسوسهاینیواشیواشوبشناسیمراهاشدگیهویت

2184مثنوي، دفتر چهارم، بیت مولوي، 

ورنه خفاشی بمانی بی فروزاندك اندك خوي کن با نورِ روز

هوشیاريیانوربابشوهمدمبشو،مأنوساالنبودي،مأنوسجسمیهوشیاريباحاالتاوشوتسلیمیواشیواش

هايرنگبراساسقبالًبینی،میزندگیعینکبااالندیدي،میهاشدگیهویتهمهايعینکباقبالًحضور،

مردگیجنسازکهکرديمیاحساسقبالًبینی،میرنگیبیبااالنبودند،فکرهاهارنگدیدي،میمختلف

ترسیواشیواشهستی،جاودانگیجنسازکهشويمیمتوجهحضورنوربایواشیواشمرد،خواهیوهستی

.نیستتاریکیروزکاملنوردررود،میبینازمرگاز

ذهنیمننمادخفّاشمانی،میخفّاشگرنهوخداست،دید،آنستدیدوهستحضورروشنایینور،روزنورپس

ايباشندهآنهممادربیرون،آیدمیشبدربیرونآیدنمیروزدرخفّاش.استنوربییعنیفروزبیواست،
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ذهنیمن.استذهنیمندارد،دوسترادردهاتاریکیوشدگیهویتهمتاریکییعنیدارد،دوستراشبکه

تندوکندمیفکرتندتنداستوسوسهدچارکههرکسیکهشویدمیمتوجهشماما،باشیمگیجدارددوست

کنیمیصحبتاوباهیاست،پایینبسیاراشهوشیاريآدماینجهد،میدیگردرديیکبهدرديیکازتند

میفوراًدارد،حضورهوشیاريزیاديمقداراستتیزکهکسیآنولی؟کنمکارچه؟گفتیچی! هاگویدمی

گیجذهنیمنبمانیم،خفّاشخواهیمنمیما.کنیدمیتوجهاست،شدهچیجریانفهمدمینگفتهتوحتّیقاپد،

.بلهنداریم،راخداییهوشیاريفروزبمانیم،منگو

استپوستباقیواستدیدآدمی

استدوستدیدکهآنآنستدید

چیخوبدید،آناستآندیدگویدمیاستپوستمابعدچهارایناستپوستاشباقیاستدیدفقطآدمی

مشکلقدرتواستعدادبهشماخواهممیامروزمن.خداستدید،استزندگیدید،استدوستدیدکه؟است

ماذهنیمنچقدرکهببینیدناظرحضوربصورتعقببِکشید،ببینیدراذهنیمنکنیایجادمشکلوسازي

:آوردهرابیتاینموالنااستهمینبراي،دارداشکالومسئلهساختنبهعالقه

و مشکلی ستعاشقِ هر جا شکال

ستدشمنِ هر جا، چراغِ مقبِلی

اینکهبراي،استمشکلازپرواستمسئلهازپرو،استاشکالازپرآنجاکهاستجاهاییعاشقذهنیمناین

کنیمنمیآنبرايکاريماکهراهاپدیدهخیلیحتّی،استمسئلهومشکلآفرینندة،استسازمشکلخودش

استواضح.میردمی،هستهممافامیلوشودمیمریضنفریککنفرضمثالً.کندمیدرستمسئلهآنهااز

رادنیاآنعینکپشتازماومامرکزدربیندازدوبکندمسئلهبیایدبایداینآیا،آیدبرنمیمادستازکاريکه

. نه؟بکنیمدردومظلومیتاحساسوکنیممقایسه،گرفتهماازخداراچیزي،شدهظلممابهبگوییم،ببینیم

ایجادمرکزشگذاردمی،کندمیبزرگگیردمیراکوچولوچیزهايیکذهنیمنکند،میرااینکارذهنیمن

تفسیرراآنهاشود،میبدلوردحرفهاییدعوادراندازد،میراهدعواخانوادهدرذهنیمن.کندمیرنجش

کینهکوبد،میکند،میانباشتهراهارنجش. رنجشیکشودمیمرکزش،درگذاردمیدهدمیمعناو،کندمی
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یاجاهردشمنموقعآنبعدبینید؟میذهنیتانمندرخاصیت رااینشماآیا. استاینکارعاشقکند،میدرست

. موالنامثلاست،بختنیکچراغِصورتبهکهستاکسیهر

بگذاریدخودشحالبهاگرشماذهنیمن. هستآن دشمنذهنیمنکندروشنرااینهابیایدبخواهدکسیهر

ماکنیم،میبازرامشتشداریممابراي اینکه ،کندکمکبرنامهاینبهندارددوستنیست،برنامهاینموافق

دارددوستشوید،میآزادذهنیتانمنازیواشیواشداریدشماو،شناسانیممیشمابهراشماذهنیمنداریم

.استدشمنشندارد،دوست،نهکرده؟روشنچراغچوندارد،دوستراموالنا. نهکهالبتهرا؟برنامهاین

چقدرجمعیذهنیمنکهببینیدفردي،ذهنیمنوجمعیذهنیمنکاربهناظرحضورصورتبهکنیدنگاهشما

درستاشکالکنیم،میدرستمسئلهما. نیستالزمنیست،اصالکهايمسئله،استسازيِمسئلهبهعالقمند

باشد،داشتهوجوداگررامسایلمانتوانیممیهمما. نیستالزماندازیم،میراهجنگملتهابینکنیممی

اینکهبشویممتوجه،بشویمعشقجنسازتوانیممی. کنیمحلفضاگشاییباومذاکرهباراتفاوتهایمان

.گذاردنمیذهنیمن. استتوهمیسطحیتفاوتهاي

گذارندمیرا آن ،نیفتندهمجانبهجمعیذهنیهايمنندببینکهکندایجادروشناییآنجابخواهدهمکیهرو

همبهداریددرددارید،ذهنیمنوداریداشکالنفردوشماکهبگویدايخانوادهتوبیایدکسیاگریا. کنار

گوشبرنامهاینبهاگرشماولی. فهمینمیگویندمیکنارگذارندمیرا آن دویشانهرذهنیمنفوراً،پریدمی

دشمنکنید،میسازيمشکلوکنیدمیسازيمسئلهدیدیداگر. بشناسیدذهنی رامنخاصیتهايکنیدمی

سالش چهلمثالداردذهنیمنکهآدمییکشما. باشیدخودتانمواظب،کنیدمیسازيدشمنکنید،میسازي

چندهست،دشمنتاچنداوذهندرکهببینید،کنیدنگاهاستزندانیشاذهنیمنتو،سالش استپنجاه،است

. زیادخیلیهست؟مسئلهتا

شودمیخلقتاده،کنیدحلمسئلهیکشما. نهرود؟میشودمیتمامکنیمحلرامسئلهیکبیاییمماآیا

لحظهاینجايبهمالحظهایندرکهاین است اولشپلهاولش،. آفریندمیمسئلهشاذهنبراي اینکه دوباره،

کهدیگريوضعیتدیگري،اتفاقبهرسیدنبرايکنیممیپلهرالحظهایناتفاقبینیم،میرالحظهایناتفاق

آگاهاستفکرتادوبینفاصلهکهزندگیخودازلحظه،خودازلحظهایندرکهروشاین. هستتوشزندگی

کنیممیفکرماوبنددمیرافاصلهدیگر،فکریکبهپراندمیفکراینازراماکه،استوسوسهکارهمین،نشویم
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ولی. هستزندگیتوش،استذهنیِمندلخواهکهوضعیتییکبهرسیممیسرآخرکهبعديفکربعدي،فکر

ایندراست زندگیِکهلحظهاینپوشاندنیعنی.کندمیایجاددردورسدنمینتیجهبهروشاینیواشیواش

ومسئلهبهشود؟میمنجرچیبه.شودنمیمنجرسامانوبختیخوشوبختینیکوشاديبهموقعهیچلحظه،

.دشمنومشکل

بهمنبدهنداجازهخواهدنمیوهستندمندشمنمنبرودورآدمهاياینکهگویدمیذهنیمنیواشیواش

درازغیربهنیست،زندگیتوشوضعیتیهیچکهدانیدمیاالنشماولی،هستزندگیتوشکهبرسموضعیتی

ومسئلهومشکلواشکالعاشقذهنیمنووسوسهعنوانبهشمااگرپس. اونهایتبیبهشدنزندهلحظهاین

. بیاییدخودتانبهتوانیدمی،هستیددشمن

تر نماید حاصلشتا که افزونظلمت اشکال زان جوید دلش

بیست،استسالشِبیستکهکسییکاست،طبیعیِکامالزندگیابتدايدرآینده،بهرفتنازپسنفریکوقتی

اینبشوم،داربچهکنم،پیداهمسرکنم،درستخانهبگیرم،رامدرکمگویدمیستادانشجو،استسالشِدوو

زندگیاینهادرنظرشبهواست شِیآرزوهااینهابروم،مسافرتبشود،زیادپولمبکنم،کار راآنبکنم،کار را

آنهاکهشودمیمتوجه،آوردمیبدستراچیزهاآن یواشیواش. ستاچیزهاایندنبالدایماًفکرهاشو.هست

اینهادشمنمشکل،مسئله،اشکال،گفتمکههمینطوروآنهامالمتبهکندمیشروعودهندنمیزندگیاوبه

.دارندظلمتاینهاوشودمیزیادزندگیشدرند،هستذهنیهمه

به او نصیحتییککسیاگرندارد،وجوددیدنامکانبینم،نمییعنیتاریکیدارد،تاریکیظلمت،درد،تجربه

مسئولیتبارزیرتواندنمیکند،اصالحراخودشتواندنمی. نیستدارمعنینظرشبهبخواندموالنابیایدیابکند

دشمنکنند،میایجاددارنددشمنانمخصوصاًوکنندمیایجاددیگرانرامسائلکهکندمیفکرمرتب.برود

. نیستدشمندارد،

همگذشتههفته،استصغیرِبابعملیهرفکري،هر،بدهیدادامهراذهنیمنشمااگرگفتباشدیادتان

صغیر باب. کندمیخمراماکهچیزيیعنیموالنااصطالحدرصغیربابخواندیم،همگذشتههايهفته،خواندیم

شدنواردموقعبزرگذهنیهايمنشدند،نمیخمکهآنهافرازانگردنآن تا،بسازدقدسدرموسیگفترا 

. شوندخم
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رابطهورابطهاین،کنندمیبرقراررابطهدارندذهنیمنبابفهمندکهشودمیایجاداینبرايشوهروزنبیندرد

معنیشدردکند،میخمراآدمدرد. استصغیرباببراي اینکه بود،خواهددردناكکسهمهوچیزهمهباانسان

ایناتفاقکهکنمقبولولحظهایناتفاقبرايکنمگشاییفضایعنیباشم،تسلیمبایدمنلحظهاینکهاستاین

اصلیمنظوربهمنرسیدنموازاتبهاینهاهمهوکندمیایجادمنبرايخداقضا،کهستااتفاقیبهترینلحظه

.استلحظهایندراونهایتبیبهشدنزندهیعنی

کنیممیشروعکنیممیایجادرامسئلهماکهموقعیواست آنتاریکیهايومسئلهعاشقآدمهاایندلبنابراین

کهاین استحلراه. نیستندحلراههیچکدامحلهاراهاینکهکنیممیپیداخوبیحلراهظاهراًومسئلهحلبه

توانممیمنکهگوییممییا،کشیممیمردمرخبهراذهنیمانمندانشموقعآن وشدهایجاداینچرابفهمیمما

دردوشودنمیحلمسئلهکهکنیممیحلرامسئلهمافشاریاوحشتوترسبااوقاتبیشتر. کنمحلرامسئله

ماباباکهگوییممیکردنحلموقعوکنیممیایجادمسئلهماکهکنیدتوجهبنابراینپس. شودمیزیاد

ازراماخواهدمیو. نبودالزمکردي،ایجادچراتوکرده،ایجادکیرامسئلهاینپرسدنمیکسیولیدانشمندیم،

:گویدمیداردهمین را. کندغافلاین

نهاد زشت خود غافل کندوزتا تو را مشغولِ آن مشکل کند

بندد،میبشوید،زندهشمافکرتادوبینفاصلهبهدهدنمیاجازهکهاین است ذهنیمنیاوسوسهزشتنهاد

ذهنیمناینیعنی. استذهنیمنسطحیِعقلوزشتی استوتاریکییکمرکزشنهادش،بنددمیوقتی

وبفهمیمراخودمانابلهیتوانیمنمیما. کنیممیابلهیداریمکارایندرواقعاماکهبفهمیمماگذاردنمی

. کنیمقبولخواهیمنمی

دانشمندیم،گوییممیکنیمحلخواهیممیکردیمایجادمشکل راماکهتازهکند،مشکلآنمشغولراتوتا

خودمذهنیمنباکردمایجادمنمشکل را. کردندایجاددیگرانمشکل راکنیم،حلبلدیمماما،نداریماشکالی

منوکردنددرستدیگرانمشکل راکهبدهمدیگرانوخودمبهرواستنباطایننبایدکنم،حلتوانمنمیهم

بمونم،غافلخودمذهنیمنزشتنهادازمنموقعآن ودارمرامشکلحلدانشمنکهالبتهکنم،میحلدارم

. فهمیدیماینهمدرسته؟
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منذهنیمنکهکنیدتوجهموضوعاینبهشمااگر. استاینبهمربوطخیلیکهبخوانمهماینبدهیداجازهبله،

بفهمیدشمااینکهبدونناخودآگاهریزدمیطرحاصال،ساز استتلخیاوقات،ساز استمشکل،ساز استمسئله

. نکنیمحلهمرامسئلهونکنیمدرسترامسئلهتوانیممیماکهحالیدرکندحلرامسئلهوکندایجادمسئله

:گویدمی

557مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت 

کشدمیزخم ناخن هاي فکرتروي نفس مطمئنّه در جسد

حضورهوشیاريهمینمطمئنهنفسمطمئنه،نفسهوشیاریمان،رويکنیممیشدههویتهمفکرماوقتی

نفس. استمطمئنهنفسایننهایت،بیبهشویم،میزندهخدایتمانبهوقتی. ماستخداییتماست،اصلماست،

کند،میزخمراآنرويگویدمی،شدههویتهمفکرهايآنجادراست،ذهنزندانیذهن،تويرفتهمطمئنه

درددرسته؟.شویممیزخمیآید،میدردمان،کنیممیشدگیهویتهمفکرماکهدفعههر. کندمیمتورم

. نشدیمساختهاینکاربرايماکشیم،می

روي جانخراشد در تَعمّقمیفکرت بد ناخنِ پر زهر دان

همرافکرتادوبینفاصلهگفتمشده،هویتهمفکرعنوانبهشویمبلندماشده،هویتهمفکریعنیبدفکرت

مسمومرامااینها،زهر استازپرهايناخنمثلفکرهااینگویدمیبپریم،دیگرفکریکبهفکریکازببندیم

.خدائیتیممابخورد،تواندنمیبیرونغذايهوشیاري. کندمیمسمومراهوشیاريکند،می

ناسزاسترامروحیوانیقوتخداستنوربشراصلیقوت

نگاهجهانبهآمدیمکهحاالبخوریم،عشقغذايهوشیاري،غذاينور،غذايبایدهوشیاريعنوانبهمایعنی

راماجانرويبینیدمیکنیمتعمقدرستاگرو،ناسزاستمابراياین،خوریممیبیرونغذايازوکنیممی

راهوشیاريآییدمیشماوقتی. شویممییکتاشویم،مییکتاوقتیمایعنی. کندمیزخمیدهد،میخراش

شود،میجاريمازندگیخونمثلواقعدردردهابهفکرها،بهچیزها،بهسوها،بهبرودکندنشت،گذاریدمی

هیچوبشویمیکتابایدلحظهایندرمایعنی. استقدغنکاراینکهبدهدمابهتجسمینوهمچیکخواهدمی

. بدهیمنشاننبایدواکنش.بمانیمنهایتبیوپایداروثابتاینو،بکشدرامانتواندبیرونازچیزي
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ما،شودمیشرطیذهنفتیم،ابیخطربهمگر. استمناسبزندگیماناولسالچندبرايمادادننشانواکنش

ویادگیريبهمربوطشدگیهايشرطیمن. زندگیمانراندنبرايکنیماستفادهشدگیهاشرطیاینازاصوالنباید

یادگیريمثالمسئولعامل،شدگیشرطینامبههستشدگیشرطیجوریکمثالها،گویمنمیرااینها

همرابعديپیچاتومبیلتان،باپیچیدمیراپیچییکشمایادگیریهاست،بیشترمسئولزنم،میمثالرارانندگی

،عامل استشدگیشرطیگرفتید،یادپیچید،میهمینطورراپیچهابقیهدهد،مییادشمابهمربیپیچید،می

جاريسبباینها. ترسخشم،مثلآید،میوجودبههیجانتوشازکهشدگیهاییشرطی. منگویمنمیرااینها

:گویدمی. ماستزندگییعنیماخونشدن

کرده ست زرین بیل رادر حدثاشکال راتا گشاید عقدة

ماحضوراینوداریمطالازشدهساختهبیلیککثافت،تويکردیماین را،استزرینبیلمثلماحضوریعنی

این را. جهاناینبهبریزدومازندگیبهبیاوردرازندگیآرامشرا،زندگیشاديرا،زندگیخردتواندمیکهستا

یعنیاشکالعقده. کنیممیحلمشکالت رااینذهنباکنیم،میذهنبهتبدیلوکنیممیایجادمشکلآییممی

.زنیممیزیادگرهفردیمان،زندگیدرزنیممیماهاییگرهجورچهکهبینیدمی. مشکلگره

راقهراینخواهیممیماوکندمیقهر،آیدمیبدشمانبچههمسرمان،دردمندمانذهنیمنبازنیممیحرفهایی

گره اینرا،عقدهاینکردیم،ایجادمشکل رااینچیبرايو.شودنمیکنیممیکاريهرتوانیم،نمیبدهیم،آشتی

فکرکنیم،فکرکنیم،فکروکنیمفرورنجشحدثاینبهرازرینمانبیلاینبیاییممرتبهیموقعآن بعد،را

:گویدمی. بکنیمتوانیمنمیهمحلکهکنیممیحلجوريچهاین راکنیم

منْتَهیعقده را بگشاده گیر اي 

تهیعقده یی سخت ست بر کیسۀ

ایدکردهتماشاراذهنتانآیاشماکهببینید،کنیدنگاهخودتانبهشماکهاستاینبیتهااینخواندنازمنظورمان

ذهنیمننکنی،نظارتراذهنکنی،رهاخودشحالبهاگر. استسازيمشکلکارخانهیکاینکهبینیدمیو

جاهربرود،خریعنی،بگیریدرامشدوکنیدرهااین راگفتکهخريایناست،ناظربدونذهنِتعریفبهبنا

دمشاینکهجايبهمااست،ذهنیمنهمینناظربدونذهن. برویدگرفتیدرادمشهمشمابرود،بخواهددلش
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بگیریمراخرافسارتوانیممی،کنیماستفاده،استدردکهکثافاتشازوکنیمنگاهخرجايآن بهوبگیریمرا

روید،میگرفتیدرااودمکههمشماوکندایجادمسئلهرودمیداردچون. برگرد؟رويمیداريکجابگوییم

. باشمواظبرااینگویدمی

آنجا. بکندهاگرهمشغولهمراشماوشمازندگیدرکنددرستگرهگره،یعنیعقدهعقده،بگویدخواهدمیاین

شمابه. کندغافلخودشزشتنهادازتا،کندمیمشکلمشغولهمراشماکندمیدرستمشکلگفتهم

کههستیموضعیتیدراالنمایعنیرسیدي،انتهابهکهکسیايشده،گشودهعقدهکنفرضبیاشماگویدمی

اتفاقاتوسوسهازاینکهشرطبهگفتمبشویم،زندهفکرتادوفاصلهبهکنیمخاموشراوسوسهایناگرتوانیممی

. بشودمارهبرزندگیخودخضر،بگذاریم. بکندخواهدمیکاريهرکاروانبمانیم،کاروانازگفتبمانیم،

اونهایتبیبهاالنهمینکهکسیايرسیدي،انتهابهکهکسیاي،بگیربگشادهراعقدهتوگویدمیاالن

ذهنیمنکلیطوربهاصالتهی،کیسهیکبراستسختیگرهیکعقدهاینبراي اینکه .بشويزندهتوانیمی

اگرکردیمایجادماکههممشکالتی. نیستتوشهیچیذهنباکنیبازهماگروگره است یکست،ه اعقدیک

اینآن وداریمفقطگرهیککهبگویداالنخواهدمینیست،توشچیزهیچهمبازذهنی،منباکنیمحلراآنها

جنسازیاهستیاونهایتبیجنسازهستیخداجنسازهستی،زندگیجنسازکهبگوییشماکهاست

جنسازگوییممینتیجهدرما،کنیمنمیتعیینرااینمن،برايکنتعییناولرااینذهن؟دردهايومحدودیت

.کندمیایجادگرهدایمااینوذهنیم

چندي دگر بگشاده گیرعقدةها گشتی تو پیردر گشاد عقده

راخودمانکنیممیبازکهياگرههرچرا؟. هستیبازکنیگرهمتخصصکرديبازعقدهاینقدرتوگویدمی

تو. کنیممیبازراهاگرهذهنیمنخرعقلبا. کنیممیتقویتفقطراذهنیمنکهحالیدردانیممیدانشمندتر

. بلهکردي،بازهمراهاعقدهبقیهکنفرضحاال

یی که آن بر گلوي ماست سختعقده
بخت؟یا نیککه بدانی که خَسی

جنسازتوکهبدانیکهاستچیزیکآن وگرفتهراماگلويکههستگرهیکهست،عقدهیکفقطگویدمی

برايهستی؟ذهنیمنجنسازوخاشاکییاخسییابشوي؟زندهاوبهتوانیمیلحظهاینهستی،خدانهایتبی
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. طرفآنطرفاینبردمیرااین،آیدمیبادکاهبرگمثل. ماندمیخاشاكمثلماند،میابرمثلذهنیمناینکه

بختیم؟نیکوهستیمخدانهایتبیمانه،یاطرف؟آنطرفاینبشویمپرتهیبایداتفاقاتبادباخسیم،ماآیا

کندرستمشکلایناولکنی،حلرامشکل،کنینمیدرستمشکلکنیتعییناگرچون. کنتعیینراایناول

. شويمیذهنتناظرگذاري،نمیوبینیمیراذهن

اینخردازکن،بازفضاکن،پیداعمقتسلیمبالحظهایندرکن،پیداعمقییکلحظه،ایندربختی،نیکاگر

یواش،نکنیمدعوامردمبانتراشیم،دشمننسازیم،مشکلاگرمدتییکما. نسازمشکلوکناستفادهفضا

این. بختمنیکمنپس،نیستمذهنیمنجنسازمنکردمتعییناول. رسیممیصلحبهدرونماندریواش

:گویدمی. نیستطبیعیزندگیازمنجدایی

دمیخرج این کُن دم، اگر آدمحلِّ این اشکال کُن، گر آدمی

کسیتعریفبهبناانسان. هستیانسانتواگرآدمی،حضرتجنسازتواگرکنحلرااشکالاین:کهگویدمی

کهکسیهربندد،میرافضاوفکربهپردمیفکرازکهکسیهر. شدهزندهفکرتادوشکافیافاصلهبهکهستا

بهواستذهنیمنبگوییمبایدآدماین،نگرفتهیادراتسلیمکهکسیهرنیست،بلدراگشاییفضالحظهایندر

. محدودیتوخسجنسازیانهایتیبیجنسازتوکهکنتعییناولآدمیاگرگویدمی. نیستزندهانسانیت

این. بودخداییدمآدمحضرتدمداري،راآدمحضرتدمیعنیدمیآدماگررا،لحظههمینرا،دماینگویدمی

. خدادمشود؟میشمابعدچهارواردچیزيچهکنیبازرافضابپذیريرالحظهایناتفاقاگرلحظه

بپذیرنَفَختزرودهدتجاناودم

عللموقوفنهاستفَیکونکُنْاوکار

کنکارش. کندمیدرستراتوکارفیکونکنباودهدمیجانتوبهآید،میاودمکنیبازرافضالحظهایندر

.تراشیمیتوکهنیستذهنیعلتهايموقوف،استفیکون

مشکلودانشمندممنبگوییوبشويبلندفکرصورتبهاینکهجايبهرالحظهاینرا،دماینگویدمیحاال،

کن،گشاییفضاصرفرادماین،بشودبیشترمشکلوکنیحلفکرهمینبات راخودوسیلهبهشدهایجاد

ازکهشويمیمتوجهبشوي،تسلیمکهدفعهدودفعهیکچونهستی،کیبفهمیاولکه،کنتسلیمصرف
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حضرتدمیعنی،دمیمآدمماپس. هستیخالیفضايجنسازهستی،خداجنسازهستی،بختینیکجنس

وفکرشبهراخردشبدمدخدادادهمیاجازهبودهتسلیماولحظههر. بودهخدادم،آدمحضرتدمداریم،راآدم

ذهنیمنوسیلهبهمشکلایجادوذهنیمنایجادصرفرادماینو،بکنیمخواهیممیراکارهمانهمماعملش،

.کنیمنمیذهنیمنبامشکالتاینحلو

درجوريچههمسرماندلازرارنجشاینحاالخدایاکنیمفکربنشینیمبعدکنیمتلخیاوقاتخانهآییمنمیما

دوباره،کنیمحلرامشکلبیاییمدوبارهکنیم،تلخیاوقاتدوباره. کنیمکارچیکنیم،آشتیجوريچهبیاوریم،

که،وسطآیدنمیانرژيآن اینکهبراي. شودمیبرابردومشکلبوده،همتوتقصیربگوییم،کنیمجدلوبحث

:بله. کندحلتواندنمیراشدهایجادمشکلذهنیمنبدانرژي. استذهنیمنبدانرژي

حدّ خود را دان، که نبود زین گزیردانسته گیرو عرَضحدّ اَعیان

ازماتنماست،بعدچهارعرض. ماستجوهرماست،حضورهمیناینجادراعیانگیر،دانستهعرضوعیانحد

مابعدچهاربله،.استعرضجنسازماهیجاناتدانممیچهاست،عرضجنسازمافکرهاياست،عرضجنس

چقدرحدششده،نهایتبیوبرگشتهجهانرفتهکهماستخداییتماست،حضوراعیان. استعرضجنساز

خودتحدکهگویدمی. بودیمهویتهمعرضمانبابودیمعرضمانحاالتااستمحدودماضرَع. نهایتبیاست؟

. نیستیممااستمحدودیتکهچیزيآنو.استنهایتبیهوشیاريعنوانبهماخودحدبدان،را

سعیشما. بدانیمکنیمنمیسعیماکهنداريبدانیراایناینکهازايچارهنیست،گزیرياینازگویدمی

هویتیدهمعرضهاباشماذهن؟محدودیتیانهایتیدبیجنسازشمابخت؟نیکیاخسیدجنسازشماکنید؟می

. استخوبیسوالبله؟اید؟شدهزندهاستهوشیاريهمانکهخودتانجوهربهاید؟شدهزندهاعیانبهنهیا

بیزحد در رسی اي خاكتا به بیچون بدانی حدّ خود زین حد گُریز

عنوانبهدانیممیچون. بگریزمحدودیتاینازذهنیمنحداینازبنابراینپساست،چیماحدفهمیديوقتی

بگریز،حداینازاي،افتادهمحدودیتیچهچیزي،چهتويشناختیوقتی. نهایتیمبیبیاییمبیروناینجاازذره

بمانیم،محدودیتایندرکنیمحفظراذهنیمنکهنیستاینماچارهبنابراینپس. گشاییفضاباکن،فرار

وآههمبعدکنیم،زیادرادردهاکنیم،زیادرامشکالتکنیم،حلذهنیمنبارامشکالتمانکنیم،ایجادمشکل

حدتازبنابراین،نهایتیبیجنسازتوومحدودیتیتودیديوقتی.نیستهااینبشویم،مریضبعدکنیم،ناله
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اوبهاینکهجزنداریمايچارههیچمایعنی.نداريايچارهاینازکه،بشوينهایتبیتارسی،حدبیبهتابگریز

. بشویمزنده

هیما. کنیمیالکبیزي،میخاكیعنیبله؟کنی،میغربالهیراهافکروراباورهاکهکسیايبیز،خاكاي

بهترباورکدامکهبسنجیمبایدماولیدهیم،نمیدستازراباورهاباشدگیهویتهمگوییممیمارا،باوراین

کهآدمهاباستیزهوباورهاکردنبدتروبهتروباورهامقایسهدردائماًنتیجهدرمرکزمان،بگذاریمراآناست

مرتبهیمانیست،خوبشماباورنهکندمیمتقاعدراماداردهمآننیست،خوبداریدراباورآنشما

باشدگیهویتهماینازدستواینجاگذاریممیآوریممیدرچیزيیکاینتويازبالخرهکنیممیبیزيخاك

. بگریزیمذهنیمنحدازباید. بکنیمراکارایننبایداستبیزيخاكاینو.داریمنمیبرباورها

&&&پایان قسمت سوم &&&
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توانیم آفرینی من ذهنی و اینکه آیا ما میکنیم راجع به توانایی دردسازي و مسالهدر این قسمت داریم صحبت می

و باید زیر ،ي خودمان را در این لحظه داریمهوشیارشویم که ما مسئولیت باندك اندك متوجه مسئولیت خودمان 

و نه تنها ما مسئولیم که درد درست . آفرینندو من ذهنی ما یا دیگران با استفاده از من ذهنی ما درد می،بار برویم

. و به گردن ما بیندازند،نکنیم، بلکه نگذاریم دیگران هم از من ذهنی ما استفاده کنند براي دردسازي

شان خراب چرا که عموم من ذهنی دارند و وقتی زندگی. علی االصول این روشنگري مورد قبول عموم نیست

. خواهند یکی دیگر را مالمت کنندکنند، میشود و زندگی خودشان را به وسیله من ذهنی خودشان خراب میمی

دیگران را ،و من ذهنی،کندمیي است که مسئولیت قبولهوشیارفقط . من ذهنی توان قبول مسئولیت را ندارد

.داندو بوجود آورنده اشکاالت و مسائل خودش می،داندو دیگران را عامل بدبختی خودش می،کندمالمت می

که ما در این لحظه تشخیص بدهیم و شناسایی کنیم که از جنس حضور آن این است گفت فقط یک گره داریم ما، 

هم در یک قسمتی از مثنوي که انسان وقتی ،هم، هم در غزل خواندیمو قبالً. بخت هستیم یا خسنیک. هستیم

کار دردآفرین است و با این،کندگذارد در مرکزش و دید آنها را پیدا میشود با چیزها و آنها را میهویت میهم

و شناسایی کند ،اي جز این ندارد که اندك اندك بیدار بشود به این موضوعو چاره،شودهویت میدردها هم، هم

هویت شدگی با دردها را که وقتی در مرکز ما فعال مخصوصاً هم. و آنها را بیندازد،هایش راهویت شدگیهم

. کنیمرویم به سوي دردهاي بزرگتر و همان چیزها را ایجاد میو ما می،کندشود ما را از جنس درد میمی

و این ابیات را که با هم مشابهت دارند و ،که در این رابطه است،مخوانچند بیت از دفتر دوم را که قبالً خواندم می

شود، از بشوند، شما اگر با هم بخوانید، ممکن است که این ابیات سبب بیداري از خواب ذهن به هم مربوط می

گویدمی. شما را که زیر بار مسئولیت رویدکندشود و مجبور بخواب درد 

3739مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بیت 

در نیاید، بر نخیزد این دويمعنويتا سلیمانِ لَسینِ

یا خود ،آور و فصیح و سخنور و منظور از سلیمان لسین یک عارف زنده شده به بینهایت خداستلسین یعنی زبان

که بر این حسابی که ما این ابیات را ،یعنی تا یک عارف بزرگی مثل موالنا شما را راهنمایی نکند. زندگی است

یا شما تسلیم نشوید و از درون بوسیله زندگی هدایت نشوید، این شکل دید، این دویی از بین ،خوانیم اینجامی

. نخواهد رفت
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ها و بستن شکاف بین دو فکر هویت شدگیکه وقتی من ذهنی بر اساس هم،و این دویی حالت دید من ذهنی است

آید که چیزها را و یک جور بینشی بوجود می،کند در مقابل اتفاق این لحظهود و ایجاد مقاومت میشایجاد می

وقتی . دهدخوشی به ما دست می،شودمثالً در زمینه هیجان وقتی مثالً پول ما زیاد می. بیندها را دوگانه میپدیده

. دو تا هیجانی است که حالت دویی دارداین خوشی و ناخوشی. دهدآید، ناخوشی دست میشود ضرر میکم می

جوشد و از زندگی یک احساس زیباي عشق می،دهددر حالتی که زندگی در این لحظه دائماً شادي و خرد به ما می

.کنیدکنید یا سود میدائماً، صرف نظر از اینکه در بیرون شما ضرر می

شود غمگینیم و شود خوشحالیم و هر موقع کم میمیهر موقع زیاد. ولی در سطح ما با هیجانات دویی کار داریم

این موضوع را شما خیلی قشنگ ببینید و چند بیت . هاي مرکز ماستهویت شدگیاین زیادي و کمی مربوط به هم

:گویدکند میبعد موالنا نصیحت می. دیگر

بشنوید این طبلِ بازِ شهریارجمله مرغانِ منازِع، بازوار

هویت و بر اساس هم،اید از زندگیگوید اي کسانی که، یعنی اي انسانهایی که در این من ذهنی که قطع شدهیم

آفرینید، یعنی جنگ میآفرینید،براي اینکه دید متفاوت دارید، یعنی مساله می،کنیدها با هم نزاع میشدگی

. کنند براي این است که آمدند سطحیی که نزاع میآنها.آفرینیدآفرینید، درد میآفرینید، رنجش میاختالف می

ما آمدیم سطح براي اینکه با چیزهاي این جهانی سطحی هم . رود ته ته آب که گوهرش را ندزدندگفت صدف می

.هویت هستیم

بیایید به :گوید کهبراي اینکه خدا هر لحظه به ما می. گوید این صداي طبل شهریار را یعنی خدا را بشنویدمیو 

و نیامدید در این لحظه به من زنده شوید، ،و تا من ذهنی را رها نکردید،یعنی این من ذهنی را رها کنید. سوي من

همانطور که یک طبلی . زنندپس هر لحظه هم صداي طبل برگرد، برگرد را می. از این درد خالص نخواهید شد شما

رفتیم االن یک طبل ،از ساعد شاه جهان یعنی خدا پرواز کردیمي هوشیارزنند که باز یعنی ما بصورت هست می

گویدبیت بعدي هم همین را می. زنند که ما برگردیمدیگر دارند می

هین ز هر جانب روان گردید شادز اختالف خویش، سوي اتحاد

اختالف داشته باشد و دهدپس هر کسی االن در این لحظه بجاي اینکه با وضعیت و آن چیزي که ذهن نشان می

. گرددو در درون به سوي او برمی،از جنس خدا. شودکند و از جنس او میدر مقابلش مقاومت کند، فضا را باز می
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ي حضور اتحاد هوشیارآن موقع باهم بر اساس ،وقتی به او زنده شدیم. گردیممان داریم به سوي او برمیهمه

و زندگی را در آنها خواهیم ،احتی با انسانهاي دیگر هم یکی خواهیم شدوقتی با او یکی شدیم بر. خواهیم کرد

. دید با شادي

با غم و غصه و گرفتاري و عزا هیچ چیزي . شودبشوید که همه کارها باید با شادي انجام از اینجا شما متوجه می

و از اینجا در واقع این اشاره . رساندیعنی ما را به خدا نمی. و غم و غصه هیچ ارزش معنوي ندارد،حل نخواهد شد

گوید می. آورماول من میبیتایم در اینجا که از اي که خیلی خواندهکند به آیهمی

568مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

را بشنویدتا خطابِ ارجِعیفکرَت شویدگوش و بیحس و بیبی

داند که از گوید که در ذهن گیر افتاده و نمیي ما میهوشیاراین خطاب ارجعی یعنی برگرد به سوي من، دارد به 

پس بنابراین بدون پنج تا حس و بدون فکرهاي هم هویت شده . داند از جنس خود اوستنمی. جنس خس است

یعنی . شود؟ تسلیمچه چیزي سبب رها شدن من ذهنی می. دمن ذهنی را در این لحظه رها کنییعنیبنشین

شنویم این کند و میاز جنس او میفکنداصلمان میلحظه بدون قید و شرط که ما را از جنسپذیرش اتفاق این 

:گویدمیخوانم که از سوره فجر است ریع میو این آیه را دوباره برایتان س. خطاب را که بسوي من برگردد

30-27، آیه )89(قرآن کریم، سوره فجر

ْفُس  ُتَھا النَّ ةُ َیا أَیَّ )٢٧(اْلُمْطَمئِنَّ

!اي جان آرام گرفته و اطمینان یافته

ةً  ِك َراِضَیًة َمْرِضیَّ )٢٨(اْرِجِعي إِلَٰى َربِّ

.به سوي پروردگارت در حالی که از او خشنودي و او هم از تو خشنود است، باز گرد

)٢٩(َفاْدُخلِي فِي ِعَباِدي

پس در میان بندگانم درآي

تِي )٣٠(َواْدُخلِي َجنَّ

.و در بهشتم وارد شو

ي که من هوشیاریعنی اي . ، همین نفس مطمئنه است که همین االن خواندیماي جان آرام گرفته و اطمینان یافته

که آرام گرفتید ،شوید، آن لحظه از جنس نفس مطمئنه هستیدبذهنی را رها کرده و اگر یک لحظه شما تسلیم 
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و آرام گرفتید االن یک لحظه و اطمینان هم دارید ،کر آرام نداشتیدبراي اینکه در من ذهنی از این فکر به آن ف

.شما باید هم آرام بگیرید و هم اطمینان پیدا کنید. که از جنس زندگی هستید

.بازگرد،بسوي پروردگارت در حالی که از او خشنودي و او هم از تو خشنود است

ي هوشیار. ي استهوشیاري روي هوشیارآید که ي بوجود میهوشیارشوید، یک بیعنی در این لحظه شما تسلیم 

ي حضور تعریفش هوشیارو این . شما از خدا راضی هستید و خدا از شما راضی است. ي راضی استهوشیاراز 

چه شما وقتی . جنس خدا یا خدا عاشق خودش است، از خودش راضی است. چون از جنس خداست.همین است

و این آگاه شدن و متکی شدن به خود . یکی استر دواضی باشید، چه او از شما هشوید از او راز جنس او می

. ایستدخود زندگی رو پاي خودش می. زندگی است

باید از این نوع بشوید که بتوانید بسوي او برگردید وگرنه اگر من ذهنی را نگه دارید، هزار جور هم عبادت کنید، 

باید ،کنیدتوجه می. توانیم به سوي او برگردیمنمی. تفاقی نخواهد افتادهزار جور کار کنید با من ذهنی، هیچ ا

پس شما تسلیم . ي است که هم راضی است و هم مرضی استهوشیارراضی و مرضی . راضی و مرضی بشویم

. شویدب

لیم هر لحظه که تس. کی شما جزو بندگان او هستید؟ وقتی که موازي با او هستید. پس در میان بندگانم درآي

. و در بهشتم وارد شو. شویدبکه باالخره چه بشود؟ که وارد بهشت او . کنید، بنده او هستیدهستید، فضا باز می

این . شوید من ذهنی شما یک کارخانه دردسازي استیعنی چه اینها؟ یعنی شما االن متوجه می. اینها را خواندیم

تا شما تشخیص ندهید که از جنس خس هستید یا . یدتا سلیمان لسین معنوي نیا. دردسازي تمام نخواهد شد

و روددرد می،کنیداگر من ذهنی را انتخاب می. در این لحظه از جنس خدا هستید یا از جنس من ذهنی. نیکبخت

اگر در این لحظه تسلیم شدید، از جنس راضی و مرضی شدید، شما اندك اندك، اندك اندك . ادامه خواهد داد

شود و یواش یواش تان زیاد میشوید، یواش یواش عمقانه از جنس بینهایت او میهوشیاروباره د. شویدبیدار می

. گیریدمعنی تسلیم را یاد می

شوید و یواش یواش فضاي یکتایی در درون بشوید، یعنی موازي با او بشوید که هر لحظه باید بنده خدا متوجه می

که در آن موقع خرد زندگی و آرامش زندگی، ،همین بهشت اوستشود و وارد شدن به فضاي یکتایی شما باز می

. پس در درون آرام و شاد هستید. تاناز جمله فکر و عمل. شودعشق زندگی، شادي زندگی وارد چهار بعدتان می
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و در دفتر دوم دوباره دنبالش این را . کنیدآفرینید و شادي را در جهان پخش میش شادي میاهدر بیرون هم هم

.اشتیمد

نَحوه هذا الَّذي لَم ینْهکُمحیثَ ما کُنْتُم فَولُّوا وجهکُم

که این چیزي است که خدا شما در هر وضعیتی هستید روي خود را به سوي آن وحدت و یا آن سلیمان بگردانید

.را از آن باز نداشته است

گوید که به ما در هر جا هستید، در هر وضعیت ذهنی هستید، ناراحتید، شادید، پولتان زیاد است، کم یعنی می

. کنیدشوید، رو به او میکنید از جنس او میهر موقع شما فضا را باز می. شویدبیعنی تسلیم . است، رو به او بکنید

. به سوي خدا برگردانید. حدت یا آن سلیمان بگردانیدگوید در هر وضعیتی هستید، روي خود را به سوي آن ومی

. که این چیزي است یا تنها چیزي است که خدا شما را از آن باز نداشته است

گوید خدا ما را از هر کاري بازداشته مگر تسلیم در این لحظه و روي کردن یعنی االن که در من ذهنی هستیم می

. ها را مالمت کنیموضعیت. یکی دیگر را مالمت کنیم. ست ما در ذهن بمانیمپس الزم نی. کنیدتوجه می. به سوي او

. مان را درست کنداز یکی دیگر بخواهیم زندگی

همسرم هم من ذهنی است قطع از زندگی و من توقع ،و این دید دویی اینکه من یک من ذهنیم قطع از زندگی

منتظر این . انتظاري داشتمناز اول هم همچو. شاد کنددارم او مرا خوشبخت کند، او به من زندگی بدهد، مرا 

. داشتید که این رابطه به شما درد بدهدبلکه شما باید انتظار می. اینها همه غلط است. لحظه بودم

خواهد رابطه اي، میشود با یک انسان دیگري، هر رابطهدارد، وارد رابطه میهر کسی این من ذهنی را نگه می

طه زندگی زناشویی بشود یا هر چه بشود، رابطه دوستی بشود، این رابطه باب صغیر است، کاري باشد، راب

کنید، هر کاري می. و این رابطه در خدمت به حضور رساندن شماست،شویدبمگر شما از جنس حضور . دردزاست

ز اینکار یعنی هر گوید خدا فقط ابراي همین است که می. کنید در آن جهت استزنید، هر عملی میهر حرفی می

.کردیمما اصالً فکرش را نمی. جا هستید رو به او بکنید، خیلی جالب است این اطالعات

از چیزهایی که ذهنمان . کنیمها میکنیم، به وضعیتبلکه به دنیا می. گردانیمما هر جا هستیم رویمان را از او برمی

ما فکر . ما را برهانند. خواهیم ما را خوشخبت کنند به ما هویت بدهندمی. خواهیمدهد زندگی مینشان می



# Programگنج حضور728برنامه شماره 728

58: صفحه

قبالً خواندم ولی . بله این هم آیه قرآن است. شودنمی،شودکنیم رفاه مادي جایگزین این مقصود اصلی ما میمی

. گویدمی. خوانمسریع می

144، آیه )2(قرآن کریم، سوره بقره 

َك قِْبلًَة َتْرَضاَھاۚ  َفَولِّ َوْجَھَك َشْطَر اْلَمْسِجِد  َماِءۖ  َفلَُنَولَِّینَّ َوَحْیُث َما ُكْنُتْم َفَولُّوا ُوُجوَھُكْم َشْطَرُه ۗ َوإِنَّ الَِّذیَن اْلَحَراِمۚ  َقْد َنَرٰى َتَقلَُّب َوْجِھَك فِي السَّ
ا َیْعَملُونَ  ُ بَِغافٍِل َعمَّ ِھْم ۗ َوَما هللاَّ ُھ اْلَحقُّ ِمْن َربِّ أُوُتوا اْلِكَتاَب لََیْعلَُموَن أَنَّ

پس روى به جانب . گردانیمپسندى مىاى که مىتو را به سوى قبله. بینیمنگریستنت را به اطراف آسمان مى
دانند که این دگرگونى به حق و از جانب اهل کتاب مى. و هر جا که باشید روى بدان جانب کنید. مسجدالحرام کن

.کنید غافل نیستو خدا از آنچه مى. پروردگارشان بوده است
دانند اهل کتاب می. انب کنیدو هر جا که باشید روي بدان ج. گفت از هر وضعیتی رو به او کن. یعنی رو به من کن

کنید، وظیفه آن کنید، هر کاري مییعنی هر عملی می.که این دگرگونی به حق و از جانب پروردگارشان بوده است

کنید غافل اگر برنگرداند درد خواهید داشت و خدا از آنچه می. عمل یا کار اینست که روي شما را به او برگرداند

.گویدمی. نیست

کان سلیمان را دمی نشناختیمنیم و، بس ناساختیمکور مرغا
یعنی . بسیار ناپخته هستیم و آن سلیمان که در این مورد خداست یک لحظه نشناختیم. ما مرغان کوري هستیم

ست که فاصله بین دو تا فکر را اچرا؟ وسوسه گفتیم بنابر تعریف عبارت از این. یک لحظه به او زنده نشدیم

. شود سرلشکر ماو گفت خرمگس می. از یک فکر به آن فکر. شودبندد و یواش یواش رابطه ما قطع میخداست می

اجازه دهید این را هم بخوانیم . بله. بردگیریم و خر من ذهنی ما هر جا دلش خواست ما را میو ما دم خر را می

.اندك اندك هستدر آندوباره

یکی من . بینددید مومن است که به بینهایت خدا زنده شده و با نور خدا مییکی. گوید دو جور دید هستمی

گوید که و بعد به ما می. بیندیعنی با آتش درد خدا می. بیندبا آتش خدا می. بیندذهنی است که با نار خدا می

:گویدمی. یواش یواش و بتدریج تو آب به آتش درد من ذهنی بزن تا خالص شویم

1331ي، دفتر اول، بیت مولوي، مثنو

غیب، مؤمن را برهنه چون نمود؟مؤمن ار ینْظُر بِنُورِ اهللا نبود
منظور . بیند، پس خدا خودش را برهنه چطوري به او نشان دادهاگر نمی. بیندگوید با نور خدا میپس مومن می

.اما در ذهن. بینندپس با نور او می. شوندیکی میشوند، با اوموالنا اینست که آنهایی که به بینهایت او زنده می
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حدیث
قُوا َفراَسَة اْلـُمؤِمِن َفِاّنُھ َیْنُظُر بُِنوِر هللاِ  ِاتَّ

.بترسید از زیرکساري مؤمن که او با نور خدا می بیند

یعنی مومن، اینها کسانی که به زندگی زنده شدند، به این لحظه زنده هستند، با نور حضور من ذهنی ما را 

خودهمین طور . توانیم پنهان کنیمتوانیم پنهان کنیم، نمیما ممکن است فکر کنیم که چیزي از آنها می. بینندمی

. بیندزندگی ما را می

نیکوي را وا ندیدي از بديبديچونکه تو ینْظُر به ناراهللا

. آیددانی که چه فکري از من ذهنی میبینی، در اینصورت نمیها میهم هویت شدگیو دردهاچون تو با عینک

آن .، نمی بینیآیدو چه فکري و چه عملی از زندگی می،چه فکري، چه عملی ناشی از دردهاي من ذهنی است

. آفریندو خوبی می،آید و درد نداردو اعمالش از خرد زندگی مییشبیند، همیشه فکرهاکسی که با نور خدا می

ولی کسی که به من ذهنی . فهمداگر یک لحظه از ذهنش بیاید، می. آیدهمیشه هم آگاه است که این از زندگی می

و چه بسا که همیشه فکر و عملش . خیص نخواهد دادبندد، آن شخص تشفاصله بین دو تا فکر را می،مجهز است

. شما به خودتان نگاه کنید و ببینید در چه وضعی هستید. یک چنین آدمی خرابکاري خواهد کرد. آیدمیهااز درد

تا شود نار تو نور، اي بوالْحزَناندك اندك آب، بر آتش بزن

یعنی . اندك اندك تو بیا تسلیم بشو، بگذار آب از آنور بیاید و به دردهایت بریزد،گوید به تدریج، یواش یواشمی

شوید با زندگی و بگذارید برکات و خرد زندگی از آنور بیاید، نه باگر شما موازي . آب بر آتش بزن. شفا بدهد ترا

و اینها ما را بوالحزن می کنددا هایتان شفا پیهایتان، کینهبلکه دردهایتان، رنجش،شودتنها فکرهایتان خالق می

کنهر لحظه فضاگشایی . واضح است،کنیمغم تولید می. زاییمما مرتب غم می. ما بسیار اندوهگین هستیم،کرده

تا از توي دردت زندگی به تله افتاده آزاد شود و . تا آتش ترا نور کند. در مقابل اتفاق این لحظه بگذار آب بیاید

:گویدبعد می. و شما را گسترش بدهد و یواش یواش بینهایت کند،شودبي هوشیارتبدیل به 

تا شود این نارِ عالَم، جمله نورتو بزن یا ربّنا آبِ طَهور

کنند؟ در دردها کجا زندگی می. در این عالم درد زیاد است، یعنی اي خدا آب پاك و پاك کننده را به این عالم بزن

ها و شناساندن همین جور روشنگري. ي را آزاد کنیمهوشیاراز دردها ما باید نور یعنی . در سر آدمها،ذهن آدمها
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و این فکرها و عملهاي ما سازنده نیست، بسیار ،منشا فکر و عمل ماست،اینکه آن چیزي که در مرکز ماست فعالً

. مفید است

دانم که اگر با من ذهنیم عمل کنم و فکر شوم و مییاینکه اینطوري حرف بزنیم بگوییم که اي خدا من تسلیم م

تا این آب ،کنمپس لحظه به لحظه من در مقابل اتفاق این لحظه فضا باز می. کنم من دردها را زیادتر خواهم کرد

دردها را به من بشناساند، بلکه به این ،و نه تنها آتش دردهاي مرا خاموش کند،پاك کننده و پاك از آنور بیاید

ي آزاد بشود هوشیار. ي بکندهوشیارشود در جهان و نار عالم، این آتش درد عالم را جمله بترتیب از من هم جاري 

. از دردهایی که به تله افتاده

ست که در این لحظه ما به عنوان نیروي اداستان مربوط به این. بله اجازه بدهید یک داستانی هم برایتان بخوانم

گذاري در ذهنمان نکنیم و یم و زندگی را سرمایهوشبب کنیم که با خود زندگی با خدا یکی توانیم انتخازندگی می

این . شودذهن ما ساده می،شویمدر اینصورت ما به بینهایت او زنده می. ها نگاه نکنیماز دریچه هم هویت شدگی

. یک راهش است

وقتی هم . شوندست که هم هویت با ذهنشان میاناند ایدانند و رفتهروند و نمیراه دیگري که بیشتر مردم می

ست، در اینصورت ذهن ما ادر اینصورت در این تمثیل که تمثیل یک صوفی و خانمش ،شوندهویت با ذهنشان می

زن ،ي استهوشیاردر تمثیل معموالً مرد تمثیل . کند، چون هم هویت هستیمرا یک عامل بیرونی کنترل می

کند، آن هم به اصطالح به طور بیجا و عدم مطابقت و وقتی عامل بیرونی ذهن را کنترل می،تمثیل من ذهنی است

. دهداستفاده قرار میء با قانون زندگی این همسر را مورد سو

ها کند به همسرش و یک روز که همسرش به قول امروزيدر این داستان، داستان صوفی هست که شک می

زند و و در را می،بیند در بسته استرسد و میو صوفی سرزده می،استدر خانه مشغول،دوست پسر دارد

و . کنداندازد و از آن یک خاتون یا خانم درست میمی،خانمش چادر خودش را روي آن مرد که کفشدوز است

که در عین این. کندخودش باور میآید، ي که دروغهاي خودش را به نظر میکند به دروغ بافی و بطورشروع می

موالنا .دهدکند و تحویل مرد میصداقت است با ذهن خودش براي خودش صداقت و آبرو و عفت درست میبی

هاي مصنوعی دروغین بیرونی هویت هستند، به اعتبارات و پاکیدهد که چقدر انسانهایی که با ذهن همتوضیح می

دهند، گرچه دروغین است آنها باور و آبرو میدهند عالقمندند و تا زمانی که یک جوري مردم به آنها اعتبار می
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اش به و نتیجه،گیردولی قصد من آخر قصه است که موالنا نتیجه می،خوانمچند بیت از قصه برایتان می. کنندمی

هر کسی که اعتبارات . شوداین صورت است که هرکسی که مثل این صوفی و خانمش باشد به درد مبتال می

وغین را به خودش تلقین کند و باالخره قبول کند و دلش را به آنها خوش کند و نخواهد به دروغین و آبروهاي در

کنیم که پس از اینجا شروع می. شود، گرفتار خواهد شدبشود، نخواهد به بینهایت او زنده بزندگی اصیل زنده

:گویدمی

186مولوي، مثنوي، دفتر چهارم، بیت 

مرد را زن ساخت و در را برگشودچادرِ خود را بر او افکند زود

زن چادر خودش را . آنجا نشسته، جایی نیست فرار کند،پس کفشدوز که دوست پسر یا فاسق زن صوفی است

ب وخ. کندپس کفشدوز را زن می. آید توکه صوفی می،کندو در را باز می.کنداندازد و آن را زن میروي مرد می

پوشاند، این مییعنی،کندکند روي یک عامل بیرونی که ما را کنترل میپهن میهمین اینکه چادر خودش را 

گوید و شما بینیم که داستان چه میو از حاال به بعد می. ست که ما عالقه به شناخت نداریماها نشانگر اینپوشش

. گیري کنیدخودتان نتیجه

شتر بر نردبانسخت پیدا چون زیرِ چادر مرد، رسوا و عیان

همین طور که شتر . زن چادر خودش را انداخته روي مرد و کامالً مشخص است که این مرد است و بسیار پیداست

. داند که این مرد است و کفشدوز استیعنی صوفی می. روي نردبان باشد

مر ورا از مال و اقبال است بهرشهرخاتونی ست از اَعیانِ: گفت

گوید که این خانمی است از بزرگان شهر، از ثروتمندان و مال زیادي دارد و از نیکبختی هم ی میپس زن صوف

خواهد بگوید که این خانم آمده خواستگاري دختر ما و همینطور که در قصه خواهیم دید می. ي زیادي داردبهره

این خانم ،گوید که نهمی. اصالًدر سطح این خانم نیستیم،گوید ما فقیر هستیممی ،کندصوفی که اعتراض می

یعنی ما خیلی ،و توجه به مال دنیا نداریم،دانیم ولی ما عالقمند به پاکی و آبرو هستیمگوید که ما این را میمی

. باآبرو هستیم
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194مولوي، مثنوي، دفتر چهارم، بیت 

یک پسر دارد که اندر شهر نیست

کُنی ستخوب و زیرك، چابک و مکسب

چادر خودش را انداخته روي کفشدوز و آن را زن کرده و آن را بصورت خواستگار دخترش یدهمانطور که دیدپس 

و هم خوب است و هم زیرك است ،شودگوید یک پسري دارد که نظیر آن در این جهان پیدا نمیمی،معرفی کرده

.یعنی کسب و کارش خیلی خوب است. آوردو هم خوب پول درمی

دار و محتَشَمقومِ خاتون، مالا فقیر و زار و کمم: گفت صوفی

اما . فقیر هستیم،نوا هستیمبی،مان پایین استبراي اینکه ما سطح مالی. خوریمگوید که ما به اینها نمیصوفی می

. دهدخوریم؟ بله خانم جواب میچطوري ما به هم می. فامیل این خانم همه مالدار و ثروتمند و باحشمت هستند

:گوید کهولی او می،گوید من اینها را به او گفتممی

199مولوي، مثنوي، دفتر چهارم، بیت 

ایمنه چون عامهما به حرص و جمع، ایمما ز مال و زر ملول و تُخمه

اما ما حرص مال و . گوید که درست است ما ثروتمندیمگوید این خانم میمی. ببینید خانم چه چیزهایی بلد هست

مثل عامه مردم نیستیم که بگوییم هر چه بیشتر . جمع کردن زر را نداریم، بلکه از این کار خسته و بیزار هستیم

. گویدخانم اینطوري می. بهتر

ما س الحترستقصدو ص در دو عالَم خود بدان باشد فَالحو پاکی

صالح یعنی نیکی و . گوید که قصد ما پاکی است و پوشیدگی است و نیکوکاري استگوید، این خانم میمی

ب نگاه کنید در همین وخ. گوید که در دو عالم رستگاري و نجات فقط از طریق پاکی استو به من می،نیکوکاري

این زن در حالیکه فاسقش را آورده و چادرش را رویش کشیده و پنهان کرده ؟خواهد به ما بگویدنا چه میجا موال

ولی همه ،چیزها بلد استشود که من ذهنی خیلیمعلوم می. این چیزها را هم بلد است،آبرویی استو در اوج بی

. که ندارد،کند آنها را داردفکر می،ولی در عمل در هپروت. کندو هیچ کدام را عمل نمی،مصنوعی است
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دانند گوید یک خواستگار از بین ثروتمندان آمده، خودشان میداند که میاالن این خانم اینقدر خودش را پاك می

گویم ما در سطح شما هر چه هم من می. فقط عالقمند به پاکی ما هستند، عفت ما هستند. که ما هیچی نداریم

تنها مقصود ما در زندگی . ا که اصالً به مال دولت و اینها و جمع کردن آن عالقمند نیستیمم. گوید نهنیستم می

. پاکی هست که ما هم داریم

203مولوي، مثنوي، دفتر چهارم، بیت 

آید شکُوهکه ز صد فقرش نمیتر ز کوهاعتقاد اوست راسخ

ما . گوییم ما پاك هستیممی. کنیمبه خودمان عوض میکه ما اعتقاد مردم را نسبت . بله این خیلی مهم است

گوید اعتقاد می. گیریموقتی آنها گفتند زنده شدیم، آن را ما جدي می. ما به حضور زنده شدیم. خداگونه هستیم

یعنی اینقدر به . تر استاین خانم که مال بگوییم شمال شهر است، از ثروتمندان است، حتی از کوه هم محکم

از فقر . باز هم این بسیار متعهد است،بودیمهم که اگر ما صد برابر و هزار برابر فقیرتر از آن . اعتقاد داردپاکی ما 

. چون دنبال پاکی است که ما هم داریم،ترسدما نمی

از شما مقصود، صدق و همّت استمرادم عفَت است: گویداو همی

و مقصود ما از آمدن خدمت . گوید که مقصود ما فقط پاکی استمیگوید این خانم که در واقع کفشدوز است می

یعنی ما . که شما دارید،و درستی شماست و راستگویی شماست و همت عالی شماست،شما فقط صداقت شماست

شود متوجه ببینید که انسان وقتی در این لحظه از جنس حضور ناظر پس می. رودولی صوفی زیر بار نمی. داریم

شود و این اعتبارات مصنوعی و تقلبی را به خودش نسبت هویت میرود با ذهن همکه وقتی به ذهن میشود می

ما آیا در این لحظه . داند جریان چه هستصوفی می. رودصوفی زیر بار نمی. کنددهد چقدر اشتباه میمی

کنیم؟ توانیم تصور کنیم که واقعاً ما این کار را میمی

ذهن ما مثل همسر ماست، زن ماست، ما صوفی هستیم، یعنی هر انسانی . نید چطوري استبیتشبیه را که می

و حواسش پیش او ،کندزنش یک دوست پسر بیرونی دارد که او را کنترل می. استشصوفی است، ذهنش زن

شود که این ذهن او همه کشد عقب متوجه مییک لحظه که می. حواسش پیش زندگی و صوفی نیست. است

در عین حال که در اوج . کندو در مورد پاکی و صداقت و اینها هم مصنوعی عمل می،سش به بیرون استحوا

.رافهمد ایندهد، ولی نمیتقلب و ناراستی است، راستی و پاکی را بخودش نسبت می
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بیند هویدا و خَفادید و میو مالِ ماخود جِهاز: گفت صوفی
و مالی که داریم او دیده و آشکار و نهانش کامالً ،خواهیم به دخترمان بدهیمي که ما میصوفی گفت که این جهاز

.اینجایش جالب است. پیداست که ما چیزي نداریم که به عنوان جهاز بدهیم به دخترمانه ایشانب

207مولوي، مثنوي، دفتر چهارم، بیت 

به داند اندر انتصاحاو ز ما باز ستر و پاکی و زهد و صالح
داند در مورد پاکی ما و پوشش ما و زهد و نیکوکاري ما این خانم که صوفی هم می. انتصاح یعنی نصحیت پذیرفتن

آیا ما . پذیر هستیمداند چقدر ما نصیحتبیند و میو اوست که می،داند چقدر استبهتر از ما می،کفشدوز است

خواهد بگوید گرچه که راجع به آن دوست پسر و فاسق حرف ین بیت به بعد میپذیر هستیم؟ و موالنا از انصیحت

. تر و پاکی و زهد و صالح ما چقدر استداند که سگوید خدا میمی. دهد به خداولی ربط می،زندمی

. می نداردلزو،من اینقدر پاکم، اینقدر عفاف دارم،کنیم به مردمدهیم و اعالم میاینکه با ذهن هی ما توضیح می

این ،او کفشدوز است،دانممن هم می،دانیتو هم می،آبرویی ما کامالً روشن است در اینجادرست است؟ یعنی بی

گویی از محتشمان شهر است، پسرش کار چادر خودت را روي سر او انداختی می،چادر توست که سالها پوشیدي

و آبروي ما اینقدر باالست که اصالً صد فقر هم به ،و هستندفقط دنبال آبر. دهدو کسب دارد و به پول اهمیت نمی

.داندخواهد بگوید که گفتم خدا میدانند و در اینجا میاینها را خود خانم می. آیدچشمش نمی

وز پس و پیش و سر و دنبال سترداند او احوالِ ستربه ز ما می
یعنی . کند به خداکند، اشاره مین فاسق صحبت میآراجع به گرچه که گفتم . داندگوید بهتر از ما هم میمی

،داند که به اصطالح پشت و روو می. داندپذیري ما را او بهتر از ما میقدرت پرهیز ما و نصیحتواحوال پاکی ما را 

یعنی این آقایی که نشسته اینجا و . یعنی هیچی نیست،دانم درون و بیرون و سر و ته پاکی ما چقدر استنمی

.ایمداند که ما چکارهزنی، او میاین همه دم از پاکی می،چادرت را کردي سرش

211مولوي، مثنوي، دفتر چهارم، بیت 

الف کم بافی، چو رسوا شد خطااین حکایت را بدان گفتم که تا

ب این وخ. را به شما گفتم که وقتی خطاي تو رسوا شد، دیگر دروغ نبافیگوید که من به این دلیل این حکایتمی

ما این لحظه اگر . یعنی ما رفتیم من ذهنی درست کردیم. زن در واقع ما هستیم در ذهن. زن خطایش رسوا شده
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سلیم شویم ما در این لحظه اگر ت. توجه کنید به نماد. ما دو حالت داریم. اینطوري نیست که زن و مرد جدا هستند

رود، اگر میل کنیم به جهان، فوراً زن درست دانم من ذهنی از بین میدوست پسر و نمی،شویماز جنس زندگی می

شود شود و عفاف درست میشود و باآبرویی درست میو چادر روي آن درست می،شودشود، فاسق درست میمی

. داند که اینها آبرو نیستولی همه مصنوعی و خدا می

اگر کسی متوجه شود که من ذهنی دارد و . شویم من ذهنی داریمبست که ما متوجه اخطاي اصلی عبارت از اینو

. این خطاي عمومی مردم هم رسوا شده. چون خطا رسوا شده. از جنس خس بوده، دروغ بافتن دیگر فایده ندارد

ی موقع اشتباه کردن چقدر ما توجیه و حت،بافدگوید و میشان میدانند که آن چیزي که من ذهنیمردم می

پس نتیجه گرفتیم تا . نباید این کار را بکنیم، بله خطاست. رویمزیر بار اشتباه نمی. کنیم که اشتباه من نکردممی

نگو . زیر بار برو و چادر خودت را روي آن نکش،اگر براي شما رسوا شده توجیه نکن. اینجا که من ذهنی خطاست

. ونی در مرکزم نیستکه نه چیزهاي بیر

یعنی اگر کسی من . گیرمگوید که یواش یواش من انتقام میحاال این مقدمه را خواندم تا صوفی در مقام خدا می

:گویدمی. در اینصورت مثل بیماري دق یواش یواش آب خواهد شد،و این حالت را نگه دارد،ذهنی را نگه دارد

179مولوي، مثنوي، دفتر چهارم، بیت 

چو بیماريِّ دقاندك اندك همشما پنهان کَشَد کینه، محقّاز

حاال که خدا . ولی منظورش خدا بود،کردزد، درست است که به فاسق اشاره میگفتم که آخر سر آن حرفها را می

روند طبیعی . دهیم به اعتبارات دروغین بطور پنهانی از ما کینه خواهد کشیدو ما ادامه می،بیندو زندگی ما را می

و ،کنداندك اندك همانطور که بیماري دق آدم را آب می،اندك اندك،ادامه من ذهنی ایجاد درد بیشتر است

. کندمن ذهنی هم این کار را می،شدکُمی

ما نباید به . زنند جدي تلقی کنیمشش زیاد حرفهاي مردم را در مورد ما میهاي مردم را که با کوما نباید گفته

که به ما گفتند آدم ،مردم رشوه بدهیم، دوستی کنیم تا یک تاییدي از آنها بگیریم و آن را حقیقی تلقی کنیم

کار نخواهد ،این قضیه که ما اعتبار عمومی کسب کنیم. دانم دروغگو هستمدر حالیکه من می،راستگویی هستم

صوفی ،گویددر قصه صوفی می. فقط حق با خداست. ست در این مورد خداستامحق، کسی که حق با آن. کرد

دانید که من ذهنی شما محاصره شده به وسیله زندگی و زندگی شما را االن شما می. کنممن ترا ول نمی:گویدمی
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به معنی . اند سلالبته بعضی گفته. ي مرض روحی استق همین بیماربیماري د. با این وضعیت،رها نخواهد کرد

.استاما همین دپرشن و بقیه امراض روحی، همین دق. اندسل گرفته

لیک پندارد بهر دم بهترممرد دق باشد چو یخ هر لحظه کم

شود، ولی بنظرش و بدنش و بقیه ابعادش خراب می،شودهر لحظه مثل یخ آب می،مردي که به مرض دق مبتالست

اما یواش ،ایماز همه تاییدیه گرفته،کنندشما نگاه کنید که مردم ما را تایید می. شودمیترآید که دارد بزرگمی

. دهیممان را از دست میآرامش. دهیممان را از دست میشادي. شویمیواش به لحاظ زندگی کوچکتر می

هایی بگیرد که شود مریضیدارد یواش یواش آماده می. رودبدنمان دارد از بین می. شودارد بیشتر میدردهایمان د

اما اعتبارات . شویمبمثل سرطان، مثل سکته قلبی، مثل خیلی چیزها که لزومی ندارد ما به آنها دچار ،العالجند

. ین خانم صوفی که گفتمثل هم،دهیم و باور کردیمدروغین مردم را ما به خودمان نسبت می

گویی براي خانم هاي خوبی که داري میزنی، پاکی ما و بقیه خصوصیتگوید که این حرفها را که تو میصوفی می

. پس براي خدا هم روشن است. که روشن است

آن گفت کین کَفتار کو؟غرِّةگیرندش و اوهمچو کَفتاري که می

آیند کفتار را بگیرند در غار و شکارچیان می. قبالً هم به ما گفته موالنا. یرندگگوید مثل کفتاري که او را میمی

دانند کفتار ولی شکارچیان می. گوید هان نیستمی. شنودکفتار هم می. گویند که اینجا که کفتار نیستمی

یعنی ما به عنوان . کفتار که اینجا نیست،ست که گفتند شکارچیان کفتار کواگوید فریفته اینمی. آنجاست

این قبول ،کنیمو این کارها را نمی،کنیم نیستیم آنجامان فکر میاینکه ما با ذهن. ي در من ذهنی هستیمهوشیار

. کنیمبیند که ما چکار داریم میست که زندگی کامالً میامنظورش این. نیست

گفت که من کرد و به شعیب میکسی هی گناه می:گفت کهمی،اي که خواندیم چند وقت پیش خواندیمدر قصه

به او به او گفت که یعنی از طرف خدا،بله،و شعیب خوابید و خواب دید که،گیردخدا مرا نمی،کنمهرچه گناه می

هر کسی که هم هویت شدگی در. گیرمچطور نمی،چطوري بگیرم که بفهمی دیگر. گفتند به او بگو چقدر بگیرمت

تو . رودتو بدنت دارد از بین می. مرکزش باشد، درد دارد، من چقدر باید به تو درد بدهم تا بفهمی که درد داري

از نظر جسمی . کنی این از نظر فکريتو در هپروت زندگی می،استبلکه از جنس خرافات ،فکرهایت خالق نیست

کلی کینه ،ترسیمی،خشمگینی،طیف عشق ندارياز نظر هیجانی هم که تو احساس ل. شويهم که داري نابود می
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آنجا هم گفت که کفتار . پس گرفتمت. پس چطوري بگیرم دیگر. جان هم که نداري،حال هم که نداري،داري

خالصه . کفتار نیست. گویند در این غار نیستچون می. بیننددر این غار مرا نمی. بینند مراگوید که نمیمی

و ره باال نبودو دهلیزسمجرا نبودخانه آن زنهیچ پنهان

یعنی نه سرداب بود . توانست به اصطالح آن فاسق را یکجایی پنهان کندنمی،یعنی آن زن که فاسق را آورده بود

یعنی در . راه نبود،توانست برود پشت بامنه می. و نه راه به زیرزمین داشت، نه یک راهرویی بود که برود آن تو

شویم بو از جنس او ،اي نداریم جز اینکه در این لحظه تسلیم بشویمیعنی ما هیچ چاره. ذهن ما هیچ، گرفتند ما را

.توانیم فرار کنیمنمی،و بیاییم بیرون

نه جوالی که حجابِ آن شودنه تنوري که در آن پنهان شود

در روستاها قدیم فقط یک . دانند چی هستآنهایی که تنور ندیدند نمی. دانید دیگرتنور هم که می. نه تنوري بود

گذاشتند و در کردند و کرسی میپختند و آتش روشن میهمانجا نان می. دانه اتاق بود که وسطش تنور بود

. و جوالی هم نبود،که برود در تنور قائم بشود،بهر حال تنور هم نبود. گذاشتندتابستان رویش مثالً یک سینی می

. زندیعنی ما جایی نداریم پنهان شویم و االن مثال می. اي نبود که آن تو برودکیسه. جوال هم کیسه هست

و نه پشته، نه جايِ گُریزنه گَوپهنِ روزِ رستخیزهمچو عرصۀ

علف است که برود پشتش قائم مثال نه یک پشته . مانند عرصه روز رستاخیز که نه آنجا چاله است و گودال هست

در این لحظه در من ذهنی زندانی . کند؟ حالت ما را در این لحظهدارد چی را توصیف می. نه جاي فرار است. بشود

یعنی از نظر . و شبیه آن خانمی هستیم که فاسقش را آورده و این کار از نظر شرعی و قانونی قدغن است،هستیم

و ،و در تخیالت خودمان براي خودمان آبرو درست کنیم،ن حالت را داشته باشیمزندگی این حالت زندگی ما که آ

براي چه این همه . داندگوید خدا بهتر از ما میصوفی دیدید که می. و به خدا تحویل بدهیم،بزرگی درست کنیم

.زنیحرف می. کنیخودت را خسته می

. دي و از فکر بپري به فکر دیگر و یک من ذهنی درست کنیاینکه با این لحظه بیایی فاصله بین دو تا فکر را ببن

. این طرز کار مورد عالقه و پذیرش خدا نیست. مبراي من ذهنی اعتبارات ذهنی را ایجاد کنی و اینها را باور کنی

گویدبله االن هم می. مشویبو یواش یواش از جنس او مشویببلکه در این لحظه باید تسلیم 
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فیها عوجبهرِ محشَر ال تَرين جايِ حرَجگفت یزدان، وصف ای

یعنی اینجا جایی است که مسطح است و تو . اي به ما گفتهگوید که این جاي تنگنا را خدا در یک آیهپس می

. اجازه بدهید این را برایتان بخوانم. توانی قائم شوينمی

.آنجا هیچ کجی و گودي اي نخواهی دیدتو در: خداوند در توصیف تنگناي این عرصه می فرماید

شویم و دوباره زنده بمانیم یعنی لحظه به لحظه تسلیم شویم این تتوجه کنید اگر ما به فاصله بین دو فکر زنده 

شوند و در این لحظه زنده شدن ما مستلزم این کوهها این کوههاي فکر هستند که بلند می. شودکوهها کنده می

. پنهان نیستیم،کنیمکنیم و ظاهراً خودمان را پنهان میاینکه ما فکر ایجاد می. طح استتوجه است که عرصه مس

. شویمما داریم دیده می

107-105، آیه )20(قرآن کریم، سوره طه

)١٠۵(َوَیْسأَلُوَنَك َعِن اْلِجَباِل َفُقلْ َیْنِسفَُھا َربِّي َنْسًفا

.گارم آنان را ریشه کن می کند و از هم می پاشدپرورد: و از تو درباره کوه ها می پرسند، بگو

)١٠۶(َفَیَذُرَھا َقاًعا َصْفَصًفا

.پس آنها را به صورت دشتی هموار و صاف وامی گذارد

)١٠٧(َال َتَرٰى فِیَھا ِعَوًجا َوَال أَْمًتا

.که در آن هیچ کژي و پستی و بلندي نمی بینی

یعنی این لحظه . پاشدکند و از هم میکن میپروردگارم آنها را ریشه. پرسند بگواز تو درباره کوهها میگوید که می

خود زندگی ،بله. شود و بپاشد و شما خود زندگی شویدبتواند کَنده شوید میکوه ذهن که شما بصورت آن بلند می

یعنی . گذاردصورت دشتی هموار و صاف وا میپس آنها را به . این زنده شدن شماست. این محشر شماست. شویدب

و . در این لحظه،شویمکوههایی که ما بصورت آن بلند می. کندشوید، این کوهها را متالشی میباگر شما تسلیم 

همیشه صفر باشیم و مقاومت نکنیم و قضاوت نکنیم، همیشه در سطح صفر و مقاومت صفر باقی ،بلند نشویم ما

که در آن هیچ کژي و پستی و . شویمیعنی داریم زنده می،خیلی خوب است این. ی نیستمانیم و دیگر کوهمی

. بینیبلندي نمی

. کندکند و باور میگیریم که از این قصه صوفی که من ذهنی اعتبارات مصنوعی و دروغین ایجاد میپس نتیجه می

خودش . کند مثل آن زنه خودش و باور میبدهدیعنی در عین حال که در اوج کژي است، کژي را راستی جلوه می
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و دختر ،گوید این خاتون است و از اعیان شهر استمی. داند کفشدوز است، چادر خودش را انداخته رویشمی

و این خانم فقط ،خواهم کسی بفهمدب نمیوو من در را بستم براي اینکه خ،خانه نیست و آمده دختر را ببیند

. و فقط به پاکی شما عالقمندیم،کنیمگوید که ما به فقر توجه نمیچه که ما فقیریم، میگر. عالقمند به پاکی ماست

. شودکند و باورش مییعنی در عین ناپاکی ادعاي پاکی می

،کنیمب امیدوارم که امروز معناي اندك اندك تا حدودي مشخص شد که ما اندك اندك من ذهنی را درست میوخ

شویم که من ذهنی اندك اندك متوجه می. جنبیمو اندك اندك به کمک زندگی در این محدودیت من ذهنی می

کنیم و و باور می،دهیمشویم که اعتبارات دروغین را به خودمان نسبت میاندك اندك متوجه می. کندچکار می

شویم از این کوه به آن کوه هر لحظه بلند میگوید خدا این کوهها را، کوههاي فکرها را که شویم، میباگر تسلیم 

و زنده شدن ما به ،کند که این جاي مسطح همان خود زندگی استو جاي مسطحی درست می،کندمتالشی می

. خود اوست
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