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2099ةمولوي، دیوان شمس، غزل شمار

آب را زیرِ کَه نهان کردن؟جهان کردن؟چند نَظّاره

امتحان کردنرنج را باید گنج آوردم: رنج گوید که

ز خون روان کردنشیر داندستآنکه از شیر خون روان کرد

خاك را داند آسمان کردنآسمان را چو کرد همچون خاك

دیگران کردن؟چند بیگارِدگر گیرمبعد ازین شیوة

این به آهستگی توان کردنتو اي مطربتیز برداشتی

کردنگرانرقص بر پردةیی است، نتوانیماین گران زخمه

تا توانیم فهمِ آن کردنفروتر گیریک دو ابریشمک

را کشان کردننتوان کوهاندك اندك ز کوه سنگ کشند

کی توان سهل ترك جان کردنها راتا نبینند جانِ جان

نشان کردننتوان راه بیاي ستاره کاندر ریگبنما
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.شروع می کنماز دیوان شمس موالنا2099گنج حضور امروز را با غزل با سالم و احوالپرسی برنامه 

2099ةمولوي، دیوان شمس، غزل شمار

آب را زیرِ کَه نهان کردن؟جهان کردن؟چند نَظّاره

هویتهمکهاستچیزيجهانازمنظور.بکنیمپنهانکاهزیرراآبوکنیم؟تماشاراجهانبایدچقدرگویدمی

هویتهمزیرکههوشیاريیاخدائیتبصورتهستیمماخودآبازمنظورو. دهدمینشانذهندرماشدگیهاي

درازابهچقدر،راموضوعایندادیمطولچقدریعنیچندازمنظورو. شدهپنهان،شدهتشبیهکاهبهکهشدگیها

بهنباید،هستیمجهانازجداوهستیمخداجنسازهستیمخدائیتجنسازماکهحقیقتاینبهتوجهکشید

.بشویمهویتهمآنهابایا، بچسبیمشدگیهاهویتهم

واستزندگیخودکهلحظهاینکهاستاینازعبارتشدگیهویتهمصورتبهجهانتماشايیاجهاننظاره

دیدیمو،شدتشبیهصندوقبهفکراینجوحیداستاندر. بشویمبلندفکربصورتاین لحظه هستیم،همیشهما

تويدیگردرآمدصندوقتويازوقتیو.درآمدصندوقتوياززحمتیچهباوصندوقتويافتادچجوريقاضی

هستیملحظهایندرهمیشهکهلحظهایندرماکهاستایناولمصرعاینازمنظوربنابراینپس. نرفتصندوق

بلندفکربصورت

دوۀ فاصلوشویممیبلندفکربصورتدوبارهدیگرفکریکبهپریممیشویممیبلنداینکهازپسوشویممی

یکبههمفکرآنازفکريیکبهفکريیکازبنابراین،بندیممیاستزندگیکهرافکرتادویاراصندوقتا

یاهستیمآنکهکنیممیفکرهویتیمهمآنباچونماکهایستپردهیککاه.ودشمیدرستکاهودیگرفکر

.کنیمتجربهرافکرتادوبینۀ فاصلیارازندگیتوانیمنمی،هستیمآنتوي

میتندخیلیگویدمی،هستیمجنسآنازکههممایازندگیوخدامنظورکهمطربايکهگویدمیغزلدرو

میمتوجهو. بفهمدرااینبتواندوکندتجربهرافکرتادوبینۀ فاصلانسانبتواندکهترآهستهکمییکتو،روي

اینتويدائماً،کنیمتجربهدیگرفکریکبهفکريیکازپریدنبصورتراچیزهمهکهباشدقراراگرکهشویم

جنسازموقعهیچ،کردنخواهیمرازندگیدركو. ماندخواهیماستجهاناینبهمربوطکهسطحیهايتجربه

دویاصندوقدوبینۀ فاصلکهاستاینبشویمزندگیجنسازوخداجنسازمااینکهشرطشد،نخواهیمخدا
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فقطنهچی،یعنیدر این لحظه زندگیبهشدنزندهولحظهاینبدانیملحظهایندرعمالًو،کنیمتجربهرافکر

.نداردفایدهزندگیفهمیدن. بفهمیمذهندرراآنفکرصورتبشدنبلند

باشیمداشتهزندگیازغلطیدیدوبکشیمهمرادردهایشوبکنیمراکاراینمابایدچقدرکهگویدمیموالناو

کنیدمینگاهکنید،مینگاهذهنتانبهناظربصورتعقبکشیدمیشماوقتی.بدهیمادامهرازندگیهمینطورو

همچه،داریدجسمیشدگیهايهویتهمچه،ایدشدههویتهمباهاشکهداریددردهاییچهآنجادر ببینید

،کنیدمیتماشادوبارهراجهاناینصورتدر،داریددرديشدگیهايهویتهمچه،داریدفکريشدگیهايهویت

میراجهانفکرهااینعینکپشتازفکرهااینبهبچسبیداگرولیهوشیاري،بصورتحضور،بصورتولی

هوشیاريشودمیماهوشیاريومادیدشودمیمامرکزشودمیهویتیدهمآنباکهجهانهمینوبینید

میموالنا. کردنخواهیمتجربهستازندگیبینهایتبهشدنزندهکهراحضورهوشیاريموقعهیچوجسمی

.شودنمیمتوجهراموضوعاینجمعیوفرديبصورتبشرچطورگوید

زیرِ کَه نهان کردن؟آب را جهان کردن؟چند نَظّاره

. اندکاهشدگیهاهویتهماینوآبیمهمما،استزیرآبگیرد،میراآبرويکاههمانطورکهبگویدخواهدمی

مالحظهایندریعنی،وضعیتهاستموقوفبشر. نداکاهاینهالحظهایندرزندگیوضعیتهايیاشدگیهاهویتهم

کاهکهبشویممتوجهوکنیمنگاهکاهبهوبرداریمراکاهوآبزیربیاییم،آبآنبهبشویمزندهاینکهبجاي

کنیممقاومتیاکنیمستیزهوضعیتهایعنیکاهبرابردرنبایدما،باشیمکاهقربانینبایدماشده،ایجادماۀ بوسیل

وضعیتهاباماچونترساندمیوکندمیوضعیتهاجنسازرامااینکار. کندمیوضعیتهاقربانیرامااینکارکه

وشویمنمیمتوجهفرديیاجمعیدستهبطورراموضوع اینمدتهاستما. بکنیمرااینکارنباید،افتیممیاتفاق

.کنیممینگاهجهانبهکاهعینکبا. شدیمکاهآمدیم،کردیمنهانکاهزیرراآبنتیجهدر

تا.خواندخواهیمهمغزلتادو.خواندخواهیمغزلهاابیاتبینمثنويوشمسدیوانازابیاتیبرنامهدرامروز

خوانممیبیتچند1524غزلازنتیجهدر.گویدمیچهموالناکهبفهمیمبایداول. بفهمیمدرستراابیاتاین

:گویدمی
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1524ةمولوي، دیوان شمس، غزل شمار

به ناگه کوه را چون کَه ربایمدرآیمچو آب آهسته زیرِ کَه

)به ناگه خرمنِ کَه درربایمچو آب آهسته زیرِ کَه درآیم(

،آببصورتیعنی،شوممیجمعوضعیتهاکاهزیرازوکنممیآزادشدگیهاهویتهمازراخودمیواشیواش

جنسازولیکنممیتماشاراآنها،شوممیجداوضعیتهااز.کنممینگاهجهانبهعدمدیدباعدممرکزبایعنی

.کاهیدزیرآبیکدفعهکاهیدیکدفعهشماکنفرضکههمینطور.شومنمیآنها

ناظربصورتعقبکشیدمیشما،کنممیبلندراکاه. کنممیبلندراکاهیکدفعهوکاهزیرآیممیآبمثلپس

ازاست،حضورجنساز،کندمینگاهوضعیتهابهکهناظرنآشویدمیمتوجهیکدفعه،کنیدمینگاهوضعیتبه

اوجنسازاگر.بیندمیرااوولیجداستاوازکهچرانیست،یذهنوضعیتهايجنسازواستخدائیتجنس

شمادروضعیتهاکهشویدمیمتوجهیعنی،ربودیدراکاهخرمنکهبینیدمیو. ببیندرااوتوانستنمیکهبود

چه،کنیدعملیچهوفکريچهشماکهکندتعیینوضعیتو.باشیدوضعیتهاتويشمانه،افتندمیاتفاقدارند

.بدهیدنشانواکنشی

خردیعنی،کنیمتجربهراخرداولدستکنیم،پیدادستزندگیخردبهخواهیممیماترتیباینبهکنیدتوجه

ما،باشدخواهدمیچههروضعیتنیستیمکاهماکهدانیممیمامعاالًولیها،کاهبهوضعیتهابهبریزدزندگی

یک. بلهشویم،میزندگیجنسازداریمعمالًهستیم،زندگیجنساز،هستیمزندگیبهوصلچونخردمندیم

دیگرنسخهیک،هستندماشدگیهايهویتهمکاهواقعدراست،اینطوريآمدهدیگرجوریککهدیگربیت

مانظربهجمع می شودشدگیهاهویتهمایناینکهبراي؟چرا.کندمیتشبیهکوهبهراشدگیهاهویتهمتمام

.آیدمیکوه

به ناگه کوه را چون کَه ربایمدرآیمچو آب آهسته زیرِ کَه

ما.کندبلندتواندمیآبکنیم،بلند،هاستوضعیتجنسازواستکاهکه راذهنیمنتمامتوانیممیمایعنی

،کنیمبلندمختلفهايکاهبگوییمآنجاچهاست؟درست.هوشیاريیعنیآبکنیم،بلندتوانیممیآببصورت

نظربهگرچهشماذهنیمنشما، ذهنیوضعیتکهبینیدمیشماپس. کنیمبلندکوهبصورتراهاکاهۀ همچه

خدابینهایتدتوانیمیلحظهایندرکههستیدشمااصلوضعیتهاستجنسازچون،استکاهولیآیدمیکوه
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ازماپس. ابديلحظهاینازآگاهیشودمیاین. کنیدبتجربهرااوجاودانگییعنیرااوابدیتودبشویزنده

موضوعاینتوانیممیهوشیارانهو.هستیماوجنسازماهستلحظهاینهمیشه،هستیمابديۀ لحظاینجنس

.کنیمتجربههوشیارانهلحظهایندررااوابدیتازآگاهیوخدابینهایتیعنی

صد سرایمچو طوفان من خرابِچِکَم از ناودان من قطره قطره

ایندرراوضعیتیعنی،هاکاههمانمقابلدرفضاگشاییوتسلیمبایعنی،قطرهقطرهناودانازچکممیمن

چون،شدگیهاهویتهمازقطرهقطرهشوممیآزادنتیجهدرقضاوتازقبلشرطوقیدبدونپذیرممیلحظه

شوممیجمعقطرهقطرهوقتیولی، قطرهقطرهمنناودانازچکم. شدمگذاريسرمایهشدگیهاهویتهمدر

هویتهمکهکردمپیداراشناختاینوقتی،زندگیبهشدمهوشیاروقتییعنی. کنممیپابهطوفانییک

میبوجودوکنممیادارهراآنهاکهمنمبلکه،بگذارنداثرمنرويتوانندنمی،کاهندوضعیتها،کاهندشدگیها

میخرابراذهنیمنصد،راشدگیهویتهمصدخانهمنشدگیهاهویتهمشناساییبااینصورتدر،آورم

.کنممیخرابراخودمذهنیمناولپس. کنم

صبري قیامت را نپایمز بیسرا چه بود؟ فلک را برشکافم

،بیایدشناسايسیل،بیایدخردسیل،بیایدهوشیاريسیلکه،آوردنمیدوامخانهکهبیایدسیلچیست؟خانه

،شکافممیراانسانفعلینظماینگردانندهفلکمن.ماندنمیذهنیخانه،ماندنمیخانهبیاید،یشفابخشسیل

میخشمگردد،میحرصبراساس.نهگردد؟میزندگیخردبراساسگردد؟میچجوريجهاناالن.کنممیپاره

.گویدمیزورنداردکهیکیآنبهداردزورکسیهرگردد،میقدرتگردد،میانتقامجوییگردد،

نظمکهنظماین.خوردندمیراهمدیگرآدمها،نبودداخلیمختلفقوانین،نبودالمللیبینقوانینایناگر

میبهمهمراجهاننظم،کنممیخرابراخودمخانهتنهانه،ریزممیبهمرانظماینمنپسکه،نیستدرستی

منظوررادیگرانهايخانهوراخودمۀ خانکنمخرابو،بشناسمراشدگیهایمهویتهمکهاینکاردرمنزم،ری

بیاید؟قیامتتاکنممیصبر. کنمنمیصبر،نهکنم؟میصبر،کنمخرابراآنهاذهنیهايخانه

کند،میتجربهفرمدرراخودشخدایواشیواشبشود،بایدزندهخدابهچیزهمهبزرگقیامتدرباشدیادمان

راانسانمنگفتهکهاستهمینبراي.بشودزندهخودشبینهایتبهمادرخواهدمیاست،انساناینهماولیش

کندپیدادسترسیفوراًتواندمیتسلیمراهازانسان،نه؟قیامتآنتاکندصبربایدانسانخوب. داشتمگرامی
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همگیرازراخودش،بدهدشفاراخودشدردهايۀ هماودرمانبخشیقدرت،اوشناساییقدرتبهاوخردبه

: گویدمیبله،. دکنصبرقیامتتانیستالزمبکند،رهاشدگیهویت

رنج را باید امتحان کردنگنج آوردم: رنج گوید که

کهاستایناشمعنیهست؟چیاشمعنیبکنددردمادستاگرمثالًگوید؟میچهمابهدرددرد،یعنیرنج

داریم،ترسداریم،خشممااگراست،همینطورهمماهوشیاريمورددر. کندنمیکاردرستآنجاچیزيیک

میحسادتحسهستند،درداینهاکنیم،میتنهاییحسکنیم،میجداییحسداریم،کینهداریم،رنجش

. داریمگنجماگویندمیدارند،پیغامییکما؟بهگویندمیچهاینها.دردنداینهاکنیم،

:گویدمیدردخوبجسمی،دردمثلداریم،اشکالماکهشویممیمتوجهاولشویم،میمتوجهچیزيیکحاال

بشناسی،راشدگیهویتهمچیست؟چارهخوب،شدمهویتهممنکهاستاینچیست؟اشکالداریم،اشکال

،شوتسلیم،تو راکندراهنماییبدهد،شناساییعقلتوبه.بیایدزندگیخردبگذارشوتسلیم؟مبشناسچجوري

همهرازخودترهاییبرايکهشويمیمتوجهیکدفعهلحظه،هردرکنفضاگشاییشوتسلیم،شوتسلیم

بکشدمدتیبرايهوشیارانهدردبایداعتیادشازبرهاندخواهدمیوقتیخودشمعتادکههمانطورشدگیهویت

هوشیارانهدردآگاهانهمدتیباید،بشویدجداشدگیهویتهمهرازبتوانیدشمااینکهبرايکهبینیدمی

.استگنجدنبالشو.بکشید

چرا؟استآوردردکاراینگفتیمبارها.بشومتسلیمبایدچکیدنبراي، قطرهقطرهناودانازمنچکم: یعنیگنج

کندمیفکر،بیندمیراجهاندیدآنبامرکزشگذاشتهباورهامخصوصاً،باورهاباشدههویتهمکهذهنیمن

ولی،نیستمعاقلمنگویدنمیهیچکس.استکلعقلاینهاشدهشرطیوشدههویتهمباورهايۀ بوسیلدید

.آوردخواهدبوجوددردغلطدیداینواستغلطدیدشداردذهنیمنکسیهر

وجهانیاینچیزهايباشدگیهویتهمعیبمو،دارمعیبمنکهبگویدبرودبارزیرانساناینکهاول

رامالمتذهنیمنهرچون.استمسؤلیتقبولدومیش. استرفتنبارزیراولش،استسختخیلی،دردهاست

است،اینتقصیراست،دولتتقصیراست،جامعهتقصیراست،دوستانمتقصراست،مادرموپدرتقصرگرفته،یاد

این هم،هستمخودمهوشیاريمسئولمناست،خودمتقصرکهبرودبارزیربایدیکدفعهبعد، استآنتقصیر

.خودشهوشیاريبارزیررفتاست،سختهم
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قطرهچکیم،میبیرونمااستذهنش،ناودانهمینذهنشازقطرهقطره،کندکارخودشرويبایدیواشیواش

ما،شودمیبیشترهوشیاريانباشتگیاینچههرولیچکیم،میبیرونقطرهقطره،شدیمهویتهمرفتیمقطره

راخودماندیدیمراشدگیهویتهماین،شویممیخردمندتررویممیجلوترچههر،شویممیآگاهبیشتر

روممی،انداختممادرمازرارنجشاین،کنیممیرهاهمیکیآناز،کنیممیرهاهمیکیآناز،کردیمرهاازش

یاداندازم،میهمبرادرموخواهرازاندازم،میهممعلممازاندازم،میهمدوستمازاندازم،میهمپدرماز

.شودمیآسانتراینشودمیبیشترهوشیاريروممیجلوترچههرو.دیگرگرفتم

وايهستم،خشمگینواياينکن،شکایتفقطدارد،پیغامییکدرد،بکنیامتحانرادردبایدگویدمیموالنا

بکشددردانسانکهنیستانسانسطحدراست،عیبواقعاًانسانبرايناآگاهانهدردرنجیدم،وايدارم،حرص

.کشدمیدردچرانداند

دکتردوايندهد،گوشدکترحرفبهرفتهمدکتریانرود،دکتروبکنددردبدنشکسییکاینکهمثلدرست

همدوانیستم،قائلشمابهاحترامیهیچولیشماپیشآمدمدکترآقايبگوید،نگذارددکتربهاحترام،نخوردرا

باباوريهرازاز هر دینینژاديهرازقومیهرازکسیهربرايآمدي؟چیواسهپسخوب.خورمنمیبدهی

استفادهوجودشازبایدشماخداست،اصلیدکتر.استمقدورلحظهایندرزندگیخردبهدسترسیتسلیمعمل

.کنید

ز خون روان کردنشیر داندستآنکه از شیر خون روان کرد

شادياشهمه،خداطرفاز،آیدمیآنورازوهستیمماکههوشیاري.استهوشیارينمادواستمقويشیر

دارودارد،بخشیشفااثراشهمه،استبخشروحاشهمهاست،مقوياشهمه،استآرامشاشهمه،است

.استاینخونوشیرازمنظورشیر،ماستدردهايۀ هماست،چیزهمهداروي،است

آوردهدرخونآبهبصورتذهنیمندرراهوشیاريکهکسیآنماست،دردهايخون،استهوشیارينمادشیر

؟کیستاینکسهمان،استدردازپرکهکردهدرستراذهنیمنکهکسیآن، داریمدرداینهمهمایعنی

بگذارید،شمااینکهبشرط،کندروانراشیر،دردهاهمینازخونهمینازتواندمیخداست،استزندگی

یادراچیزيچهبیتاینلحظه،ایناتفاقمقابلدرنکنیدمقاومتشمالحظهبهلحظهاینکهبشرطکنید،موافقت

. خواندیمبرنامهایندربارهاوبارهاکهبیتهاییآورد؟میما
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عاقبتبگیرددستتقضاهمشبتهمچونسیهپوشدقضاچون

مااگرهمقانونهمانکرده،هویتهمذهن،بهراماآوردهقضاقانون،قضالحظه،ایندرستازندگیقانونقضا

یاعاقبت،بگیرددستتقضاهمکند،میرهاذهنیمنشبایناز،نکنیمستیزه

بپذیرنفختزرودهدتجاناودم

عللموقوفنهاستفیکونکُناوکار

،دهدمیآگاهی،دهدمیشفا،شمابهدهدمیجاناودم،شویدمیتسلیمزندگیباشویدمیموازيشماوقتی

شود،میبشوگویدمییعنی.استفیکونکُناوکار،بپذیرگویدمینَفَختآیهازبروتودهد،میشناختنیروي

بیرونیعللموقوفکاراینبگذارید،باید،تواندمیاوتوانیدنمیشماکند؟میروانخونازراشیروريجچ

.استفَیکونکُنموقوف. نیست

ولی،هستمهایمشدگیهویتهمشناختمسؤلمنهستم،امهوشیاريمسؤلمنکهبگویدبایداولکسیهر

:گویدمیزندگییعنیفَیکونکُنفَیکون،کُنتاکنممیفضاگشاییلحظهایناتفاقمقابلدرمنلحظهبهلحظه

شود،میخوبخودشروزچندازبعد،زنیمیدوا،شودمیزخمدستت،کندمیدرددستت. شودمیوبشو

طورندهمینهمما جسمیوروحیدردهايوشود،میشوخوبگویدمییکی شود،میبشوگویدمییکی

یا. همه

المکانومکاناندردویممیفَکانکُنحکمچوگانهايپیش

باخدایازندگیکههستیمگوییمثلمالحظهاینیعنیشما،بهدهمنمینشانمندیگرخواندیمبسازرااینها

،هستیمتسلیمحالدرناظریکفقط وسطاینماواتفاقاتمان،قسمتدرهممانالمکاندرهم،زندمیچوگانش

کنیم،میتماشاعملمانوفکرمانبهرازندگیعشقورازندگیخردریختنورازندگیجویبارشدنروان

بله؟.استکمگوییمنمی،کنیمنمیقضاوت

خاك را داند آسمان کردنآسمان را چو کرد همچون خاك

آنجاازآمدیممادرمانشکمدرشدیمدرستآمدیماول،ذهنمحدودیتاینبهبیفتیمبیاییماینکهازقبلما

جنسازاولخدا،بینهایتیعنیآسمانشدگیها،هویتهم،ذهنمحدودیتتوافتادیمهوشیاريبصورت،بیرون
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راآسمانة اندازبهوسعتییکپسذهن،محدودیتتويافتادیممنتهاهستیم،خداجنسازهماالن،بودیمخدا

استاسفنجمثلدرستاست،فکرازشدهساختهبافتیکذهن.کردهشدگیهویتهمیعنی،کردهخاكآورده

بیرونآمدآبوقتیآبشبدهیدفشاربایدرااسفنجشما.بیاوریمدرتوآنازبایدراآبکشیده،تویشراآب

. کندمیزندگیرا؟کاراینکندمیکی.شویدمیآسمانیعنی،شویدمیبینهایتشمایعنی

یکمنتها.برسانداولیهوسعتبهدوبارهدربیاوردخاكاینتويازراماتواندمییعنی، کردنآسمانداندراخاك

کهنبودیمهوشیارآنطرفازآمدیموقتیشویم،میداریمآسمانکههستیمهوشیاراالنمااالن،داردفرق

ایندرهمهستیم،جسماینتويهمجسم،ایندرهستیمبینهایتة اندازبههستیمآسماناالنما،آسمانیم

کهاستمفیدخیلیکهخوانممیبرایتانسریعخواندمقبالراابیاتاین. بله.هستیمبینهایتهم،هستیمجهان

:گویدمیبخوانید،باهمرااینهاشما

4580مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 

ناگهان آن ذره بگشاید دهانآفتابی در یکی ذره نهان

.تابیممیدائماًکههستیمبینهایتییکیعنیهستیم،آفتابة اندازبهولی.ذهنتويکجا؟.هستیمذرهیکما

توياالنهمین، نهانذرهیکیدرآفتابیخرد،برکتدرديهربرايشفابخش،دواي،خرد،عشقتابیم؟میچی

هوشیاريبصورتما،یعنیذرهیعنی،کندمیبازرادهانشذرهاینبیرونآمدیمکهذهنازیکدفعهذهنیم،

شود؟میبزرگچقدر. بشودبینهایتآنخواهدمیدوباره

ذره ذره گردد افالك و زمین

پیش آن خورشید چون جست از کَمین

بزرگقدراینذهن،ازیعنی،کمینگاهازآمدیمبیرون،شدیمرهاهوشیاريبصورتمایعنیخورشیداینوقتی

ضمندر.باشدکردهتجربهبایدنفریکرااینهاکنیدتوجه.شوندمیذرهذرهکائناتتماموزمینکهشویممی

ناقصراچیهمه،داردنقصدیددارد،کوچکیدید، داردکمیابیدیدو،استگیرذهنشمحدودیتتوکسیاگر

نمیمنبگویدنباید،کندقبولطوريهمینراابیاتاینبایداست،دردازپر،بیندمیناقصراخودش،بیندمی

عینکاست،بینیکوچکعینکاست،نقصعینکنیست،زندگیعینکشمادیدعینککهاستمعلوم.فهمم

.استذهنیمنمحدودیت
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بصورتمابفهمی؟چجوريفهمی،نمیکهاستمعلومفهمم،نمیمنکهرااینهابگویدکنیداعتراضشمانیایید

،بدنماننظیرخانه،وسایلنظیر،پولنظیرفیزیکیچیزهاي،جهانیاینچیزهايبا،آمدیمآنورازهوشیاري

شدیم،هویتهمباورهایمانداده،نشانماذهنکهچیزيهرمقاممانصورتمان،مویمان،جوانیمان،خوشگلیمان،

شدنداینها،شدزدهاینهاعینکشدبرداشتهزندگیمانعینک.شدعوضدیدمانشدیمهویتهمبیشترچههر

همرنجشهایشانبامردم.شدیمهویتهمهمآنهابا،شدندانباشتههمدردها،آوردبوجوددرددیداینما،مرکز

.استخوبیچیزبیندازیم؟چراگویندمیاست،وجودشانازقسمتییعنیهویتند

توجههستیم،اینطوريخانوادگیهستیم،اینطورياصالًمادیگر،داریمکنی؟میحملچراراخشمدیگر،داریم

بهباید،کنداعتراضنباید،بیندمیآنعینکباوداردرامحدودیتکهکسیاست،محدودیتاین،کنیدمی

درستکنیم،بصبرباید،استخارجخیلیمافهمازدیگروفهمیمنمیهماگربخوانیمموالنامثلبزرگیحرف

است؟

این چنین جانی چه درخورد تن است؟

هین بشو اي تن از این جان هر دو دست

هستیمخداجنسازمااینکهنیست،محدودیتاین،نیستتناینشایستهیاخورددربینهایتیجانیکـچنین

بوجودذهنیمنبایدهمیشهیعنی؟استذهنیمنتنگمحدودیتاینالیق،هستیمبینهایتة اندازبهو

بهتر،بیشترچههربگوییمکنیمجمعاینجاآمدیمکه،اینجاکردیممعطلراخدائیتراخدابینهایتبیاوریم؟

خشمگینبدهیم،نشانواکنش،برنجیمکنیم،مقایسهراخودمانشدگیهاهویتهمبراساسکنیم،حسادت

اضافهچونو،کنماضافهخودمبهخواهممیودارمراحرصشکهاینکهنفهمیمهیچ،باشیمداشتهحرصبشویم،

چقدرسالبیست،سالدهمگر. برومبگذارمدیگرروزچندبایدمنرااینهااستتوهماینها،خشمگینمشودنمی

.بشویمزندهاوبینهایتجانبهآمدیمماپساست؟چقدرسالهفتاداست؟عمر

بینهایتاینازبشورپاكرادوستتهرذهنیمنايتناياست،کوچکجاياینخورددرنهجانیاینچنین

عقلم:گوییدمیکنیدمیمقاومتوگرفتیدراخدابینهایتکهکسانیايیعنیبرود،بشودرهابایدباالخرهاین

جاناینازرااستداللهاایندستدوباشدحواست.نیستفهمقابلمنبراياین،رسدنمیفکرم،رسدنمی
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روزيیکباالخره،ردیدمهمانباوکردیدمعطلشمااگرحاال.برودبشودآزادبایداینباالخرهبشور،بینهایتت

.بلهآمده،اینبرايبشربشود،آزادباید

جان، بس استاي تنِ گشته وِثاقِ

بحر در مشکی نشست؟چند تانَد

،یکجاکردیمجمعرابینهایتاینکهبرايفشاریم؟زیرنقدریاچراماشدي،بینهایتجاناتاقکهذهنیايیعنی

داریم،کشیممیدردنتیجهدر،داشتیمنگهزوربهما،بشودبینهایتبرود،بشودمنفجرخواهدمیبینهایتاین

.شودمیخفهداردبشریتشویم،میخفه

توانیمنمیهمدیگرحسادتازکنیم،زندگیتوانیمنمیهمدیگرترسازما.کندزندگیاینطورينبایدکهبشر

چقدرگویدمی.کنیمزندگیتوانیمنمیکنیممیواردهمدیگربهندانستهودانستهکهدردهاییاز،کنیمزندگی

در،نشستمشکیدردریابحر،تواندچندیعنیتاندچندبدهی؟جامشکیکتويتوانیمیرااقیانوسیک

اینفهمیدندربشریعنیکردن؟جهانة نظارچند. کردهشروعهمینباهمغزل. تواندنمیبنشیند؟مشک

بفهمید،موقعبهفرداًشماحاالنفهمیده،موقعبهوکردهتلفوقتواقعاًموضوع

دیگران کردن؟چند بیگارِدگر گیرمبعد ازین شیوة

بله،کنید؟عوضرازندگیتانروشکنید؟عوضرازندگیتانرسموراهخواهیدمیشماشنیدید؟رااینهاخوب

میهویتهمآفلچیزهايبا،کردیممیقضاوت،کردیممیمقاومتحاالتا.تسلیمروشبگیرید؟روشیچه

را،جهاندیدیممیآنهاعینکپشتاز،کردیممیپیداجسمیهوشیاريومرکزمانگذاشتیممیراآنهاشدیم

میتوقعاتمثلمخربیالگوهايوکینه،خشم،رنجش،نظیرگفتمدردهاییشده،مادردهايهمینسبباینها

.بگیرمجدیدة شیوکنار،بگذارمراآنهاخواهم

اینچیزهايهمو آدمهاهمیعنی. جهانیانوجهانازشد،صفرتوقعمباشم،نداشتهتوقعهیچکسازخواهممی

میلحظهایندرکههماتفاقیهرمقابلدربکنید؟رااینکارتوانیدمیندارم،توقعیهیچمقام،پول،نظیرجهانی

حاالتاکهشوممیمتوجهکامالًمنو. بشودبعدمچهاروزندگیمواردزندگیخردتا،کنممیفضاگشاییمنافتد

هر،هستندمنداخل،هستنداالنمنبینهایتجاندرکهچیزهاییآنتمامکردم،هاغریبهبرايبیمزدکار

برمیبیمزدکاربه،بیگاربهرامناینهاهستم،بینهایتجنسازمن،استمنمرکزدرشدمهویتهمکهچیزي
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بیگاراین،عملمانوفکربهریزدنمیزندگیخردوکنیممیعمل،کنیممیفکرهستیمخشمگینوقتی. انگیزند

میبزرگبچهما،کنیممیعمل،کنیممیفکرذهنیمنانرژيباکهحالیدربیگاربا.استبیمزدکاراین،است

اینکهبراي،ندیدیمخداوبودنوعشقجنسازراآنموقعهیچکهحالیدرکنیممیبزرگرامانبچه.کنیم

.نبودیمفکردوۀ فاصلجنسازهمخودمانموقعهیچ

بهشفقطکردهبزرگراذهنیمنذهنیمن. دیدیمذهنیمنهمرااوبودیمذهنیمنیکیعنیبودیممجسمه

میماکهچیزهاییآنکهبینیممیشده،سالهبیستبچهاینحاالنداده،عشقنمیردگرسنگیازکهدادهنان

ازبایدسالدهازبعدبوده،بیگار،شدخرابرابطه،کردیمازدواجذهنیمنبا،ماازدواجهمینطور. نشدخواستیم

زندگینهیا،بشویمجداباید،کنیماموشفرتوانیمنمیکهکدورت،کینه،رنجش،زیاديمقداربا. بشویمجداهم

.هستیمجداکهحالیدرکنیم

وادارراماوهستندمادروهستندغریبهکهبکنیمراکسانییابکنیمراچیزهاییبیمزدکاربایدچقدرگویدمی

یااست،حرصیا؟می کنندوادارکردنعملوکردنفکربهراماعواملیچهکنیدتوجه.مزدبیکاربهکنندمی

یاهست،تنهاییحسیاهست،حسادتیاهست،مقایسهیااست،دیگردردهايیااست،واکنشیااست،خشم

کارهمهاینهاهست،بهتربیشترچههرنظیرالگوهاییهست،قدرتعشقهست،برتريحسهست،نقصحس

ماونیستیمتسلیمحالدرماو،ریزدنمیزندگیخردلحظهاینتویشکنیممیماکهکاريهر.استبیمزد

.استبیمزدکار،کنیممیمقاومتماوکنیممیقضاوت

درشماکنیدمیبرقرارکهايرابطههرباشید،داشتهذهنیمنشمااگرکهگفتهقبلدرسهايدرمابهموالناو

تنهانه،هستندفرازگردن،شوندنمیخمکهآدمهاییبرايگفتموسیبهخداگفت.استصغیرباب،جهان

بزرگدریموقعیککهباشدفاصلهخواهدمیباالیشانازهممتردهیک،ذهنیمنبعنوانروندمیراهبلندبلند

کهمردمنفوذ،مردماحترامبخاطر،بشوندمعبديواردمثال،بودندمجبوراینهاخوببساز،کوچکدرگفتباشد،

سختخیلیشاهبرايشدنخماین،شدندمیخمشدند،میردبایدسوراخآناز،شاهانما،هستیمهمدیندار

.بشودخمتواندنمی،استشاهیکهمذهنیمنهر. بود

نرایناببماستکردنخمبرايايرابطههریعنیاست،صغیربابکنیممیایجادماکهايرابطههرنتیجهدرو 

رابطه،شویدنزندهحضوربهزودترچههرشمااگرکهبشوید؟متوجهراموضوعاینخواهیدمیشمادارد،درد
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نمیشد،خواهدبیمزدکارهمهشد،خواهددردزاهمهفرزندتانباتانرابطه،همکارتانباتانرابطه،زناشوییتان

.کنیدقبولخواهیدنمییابشوید؟متوجهخواهید

میصبرکهحالیدرکنیم،صبرباید،بشویمرهاتوانیمنمیذهنیمنشراززودخیلیماکهگویدمیموالناامروز

کمتوانیممیراقضاوت،بشویدتسلیمماندیدشماموقعهر،دانیمنمیبگوییمحداقل،باشیممتواضعبایدکنیم

استاالندانم،نمیبگوییدکردیدگیردیدیدشماموقعهر.دانیمنمی:بگوییمخداپیشگاهدرتوانیممی،کنیم

منبرايکهاتفاقیاینکنم،بازرافضابایدمن،دارمنیازتسلیمبهمن االن،دارماحتیاجزندگیخردبهمنکه

همعقل،کندمیمنقبضرامنمقاومت،کنممقاومتتوانمنمی،کنمبازرافضابایدمن،افتادهقضاۀ بوسیلافتاده

.خواندیماخیرهايبرنامهدررابیتاین.خوردنمیدیگرمنبدردشود،میمحدودترداشتمکههمآنچهاز

1227مولوي، دیوان شمس، غزل شماره 

نو آردهر لحظه و هر ساعت یک شیوه

شیرین تر و نادرتر زان شیوه پیشینش

عقلوقضاوتومقاومتدرشودمیخالصهکهذهنیمنة شیوازوکنیمیفضاگشاییوقتیلحظهایندریعنی

نوة شیومنبرايزندگیبنابراین،کنممیبازرافضایعنی،کنممیاستفادهزندگیة شیوازمن،ذهنیمنکوچک

ازنادرتروترشیرینجدیدروشاینو.کنممیراکارهمانمنوکنمچکار:گویدمیمنبهلحظهاین.آوردمی

میکوچکترذهنیمنبهنسبتشوم،میبزرگتردارملحظهبهلحظهمناینکهبرايچرا؟است،پیشینشة شیو

بهترونادرتروترشیرینهايشیوهپسشوم،میبزرگترخدائیتم،امهوشیاريبهنسبت،جانمبهنسبت،شوم

:گویدمی.استبیمزدکار،استبیگاربهراجعبخوانیمهمرااینبله.آوردمیرويمنبه

838مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 

اندچشم ها و گوش ها را بسته

اندرستهجز مر آنها را که از خود 

ازو،هستندمرکزششدگیهاهویتهماینکهبراي،نداردزندگیخردبهراهیواستبستهانسانهاگوشوچشم

ذهنیشانمنازکهآنهاییمگر،زندگیخردۀ بوسیلنه،بینندمیراجهانشدگیهاهویتهمآنعینکپشت
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منگوشوچشم،اشهوشیاريگوشوچشماست،بستهگوششوچشمداردذهنیمنکسیهرپساند،رسته

.استمحدودعقلش.استبازاشذهنی

منازکهآنهاییمگراست،توقعاتوحرصوخشممردمبیشتراعمالوفکرهاانگیزهکهباشیدمطمئنشما

خودتانشماکنند،میاستفادهزندگیبرکتوزندگیعشقوزندگیخردازکههستندآنهااند،رستهذهنیشان

وخودشناسیکار.داریمتمرکزخودمانرويفقطماایمگفتههمبارهانداریددیگرانباکاريکنیدارزیابی

.استمؤثرخودرويتمرکزۀ بوسیلفقطرشتهایندرپیشرفتوعرفان

بهبعدچهاراین. شویممیبعدچهارآییممیکهسطح،ماداریمنامرئیۀ ریشیکاینکهمثلدرستکنمیادآوري

میازشکهماتنیجامهمیکی،استهیجانیکی،استفکریکی،استجسمیکیبعدچهاراند،بافتههمدیگر

رویممیهی،رویممیکهپایینولیریسمانتاچهار،رشتهتاچهاراند،شدهبافتههمبهبعدچهاراینترسیم،

ازسیرابندرشتهتاچهاراینکهحالیدرته،آنبرویدبایدشما.شودمیترنامرئی،ترنامرئی،ترنامرئی،پایین

منکنید،میپیداذهنیمنعقلهمین،بشویدهویتهمبعدچهارباسطحبیاییداگرآید،میآنورازکهآبیآن

کنید،میپیدا

جز محبت که نشاند خشم را؟جز عنایت که گشاید چشم را؟

کهاستعشقومحبتومهرفقطو.چیزهیچکند؟بازراماهوشیاريچشمتواندمیچیزيچهایزديتوجهجز

منهیجاناتتمام،پایینبیاوریمراخشممانبایدما.خداومابینچه،انسانهابیندر چه،نشاندمیفروراخشم

میکهرااینهارنجش،ورزي،کینهحرص،خشم،مثلآیدمیذهنازهیجانیهریعنیپایین،بیاوریمراذهنی

چهارهراینها.خواهممیبخششفادارويمنبگوییم.بشویمتسلیموخدابه،زندگیبهببریمپناهبایدمابینیم

.کردخواهندفاسدرامنبعد

داشتهرنجشباشید،داشتهترسباشید،داشتهخشمشمااگرکهنکنیدشکاصالًشمابدانیدقطعیطوربهیعنی

خواهندفاسداینها،شودمیبافتههمبهباالآیدمیکهماجسمیبعدچهاراین،باشیدداشتهحسادتوباشید،

میچیزهاییجهانازو،کندمیجهانبهراشمارويوکند،میقطعریشهازراشماهیجاناتاینچون،شد

مابهتواندنمیاینهااینها،وخوردنمثلحسیچیزهاییلذات،مردمخوشی،مردمتوجه،مردمتأییدنظیرگیریم

.ایمشدهکه،شویممیخشک،بدهدآب
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مزاحمماکهدیدخواهید،کنیددقتخوباگرجمعی،سطحدرهمفرديسطحدرهمکنیممیغلطیکارهاي

گویدمی.هستیمکردنخشمگینبیشتربلکه،نیستیمنوعانمانهمخشمنشاندندرصددما.هستیمهمدیگر

ازکه،کنیدبازآدمهابرايرافضابایدشما،آیدمیفضاگشاییازهمعشق،کهاستعشق،کهاستمحبتفقط

کهاتفاقاتمقابلدرکنیدفضاگشاییهمینطورپایین،بیاوردراخشمکه،بشودرابطهواردمحبتومهرفضاآن

.بیایدزندگیشفابخشداروي

بیجهدبیگار،بیمزدکار: گویدمیکهخواندیمحاالتابارچندینکهبرایتانبخوانمرابیتاینفقطخواستمبله

باکهاستممکنانسانببینید.کنیممیمزدباکارندرتبهاصالً،بیمزدکارباماگرفتیمخونقدریا،توفیق

باالخرهیکبخردايخانهیک،کندجمعپولییکذهنیمنجهدودجباحتیدروغبازرنگیبازیادزحمت

اولبایدما.نیستعشقشیتوایننیست،توفیقاینولی،بدهدآنهابهدربیاوردنان،بدهدتشکیلايخانواده

خواهدشکستبهماکارهايوماکوششهايتماموگرنهبشویمزندهزندگیازعمقیبهزندگیبینهایتبه

بایدکهاست،لحظهاینبهمربوطخوشبختیوموفقیت،نیستموفقیتاینپولییکبهرسیدنموقتاً.انجامید

توفیقبیجهدوگرنه،شودمیشمابعدچهارواردزندگیمهروزندگیعشقوزندگیخرد،کنیدحسشما

: گویدمیاست،

در جهان، واهللاُ اَعلَم بِالسّدادجهد بی توفیق خود کس را مباد
است؟داناتردرستیوراستیبهکسیچهلحظهایندرو،نشودکسهیچروزيتوفیقبیجهدکهانشااهللایعنی

تصمیمحرصوخشمبراساسیاآنعقلوذهنیمنبا.باشیدتسلیمبایدشماچیست؟اشمعنی.خدافقط

.نگیرید

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

.درستی داناتر است

میحرفبهشما،لحظهاینبهبیاییم؟استدرستچیدانیمنمیمالحظهایندرکهدرستیوراستییعنیسداد

همینطور،کنیدمیتأملآید،میچهآنورازکهببینید،کنیدمیبازرافضاکنیدمیصبردهید،نمیگوشذهنی

چهخالءاین ازببینم،کنممیتجربهرافکرتادوبینۀ فاصل،کنممیتأملآرام،کردمفکرهست،همغزلدرکه

،ندارمعجله،ندارمراچیزيحرصنیستمخشمگینآرام،گویدمیمنبهچه،آیدمیخرديچهآید،می

گوید،میراهاهمینآنطرف،ازآیدمیچهببینم.هستمساکتوساکنوکنممیتأمل
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این به آهستگی توان کردنتو اي مطربتیز برداشتی
اینچیزهايبهمربوطهمفکرهاتمامفکر،آنبهبپرينشدهتمامفکرنای،داريعجله،کنیمیشتابیعنی

میوقتیوما،هماستزندگیهمبخش،شاديیعنیمطرب،مطرباي:گویدمیوقتیاینجادر. هستندجهانی

نقدریاچیبرايآخرکنممیعجلهدارمخیلیهستممنکهتوامتدادخدااياینکهمثلدرستمطرباي:گوید

. شویممیترگیجپریممیترسریعهرچهفکرآنبهفکراینازکنیم،فکرعجلهبااگرماکنم؟میعجله،عجله

. پایینآیدمیماهوشیاري. شودمیترپیچیدهمسائلمانفکرآنبهفکراینازبپریمترسریعهرچه

:گویدمی. فکرآنبهفکراینازرویدنمیتیزشماپس. کنندمیبرقرارمارويراشانسلطههاوضعیتیعنیکاه

هممااینکه. بچکیمقطرهقطرهناودانازکههمانکار؟کدام. گیردمیصورتآرامشبهوآهستگیبهکاراین

زندگیخردکمکبهوبشودتسلیموبشناسدراخودشهايرنجشهرکسیاینکه. بشناسیمراهاشدگیهویت

بهنسبتهیماآرامشبااینکه. بکندهوشیاريانباشتگیوبیرون،بکشدراتویشهوشیاريِوبیندازدرااینها

زندمیحرفییکیکیدفعهیک. کنیمتوجهراقضااین. بشویمکوچکبشویم،کوچکبشویم،کوچکذهنیمن

بزرگتا،بکشیمهوشیارانهدردکنیم،صبرکنیم،کوچکراخودمانبایدماکهاینجاستدر. آیدمیبدمانما

به. آفتاباندازهبهشویم؟میبزرگاندازهچه: گفت. شویممیبزرگهوشیاريلحاظبه. بشویمبزرگهی. بشویم

. شویممینهایتبییعنی،گیریممیبردررازمین. شوندمیکوچککائناتاینکهاياندازه

مابیشترهرچه. نهعجلهباگیرد،میصورتآهستگیبهآنهاازرهیدنوهاشدگیهویتهمشناختکار،این

میترگیج،کنیمتولیدمنفیهیجانبیشترهرچه. کنیممیقويراذهنیمنفکر،آنبهفکراینازکنیمعجله

ودستهی،شودمیچیزيیککهاینهایی. کنیمحلتوانیمنمیرامسائلمانپایین،آیدمیهوشیاري. شویم

میگیجاینهاکنند،میتجربهمختلفهیجاناتوکنندمیفکرتندتندکنم؟چکارحاالکنندمیگمراپایشان

میداردپس. شودمیبدترشود،میشدیدترمسائلشان. کنندحلرامسائلشانتوانندنمیموقعهیچ. شوند

زیرشوکردهمسلطتوبهراکاهتوعجلهاینو. رويمیعجلهباخیلیهستی،خداامتدادکهانساناي: کهگوید

:گویدمیحاال. ايشدهنهان

***پایان قسمت اول *** 
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کردنگرانرقص بر پردةنتوانیمیی است، این گران زخمه

منعقلوجسمیهوشیاريباماوقتی. بینیدمیشمااست؟سنگینچرا. استسنگینیپردهذهنیمنپردهاین

اوقاتاین،کنیممیتلخیاوقاتیکمثال. استگرانچقدرببینیدکنیم،میزندگیهمبادردهاعقلوذهنی

جنسازاگر. داریممینگهرااینسالچهلسیرنجیممیهمبساچه. کشدمیطولماهدوماهیکتلخی

این،چیزهابهنچسبیمکنیم،فضاگشاییاگرکنیم،بازيکاهبااگر. کردیدمیتماملحظههمانبودیدزندگی

مینفریکانگار. بخوریمتکانتوانیمنمی،هستیمسنگینماذهنیمنپردهدریعنی. رقصیممیاست،سبک

نمیکهشما. آنوقتزنیممیهمآهنگبرقص،حاالگویندمیخوب. گرفتندشطناببانفرپنجاهبرقصدخواهد

.استرقصزندگیکهدانیدمیشماو. استهمینطورهمذهنیمن. برقصممنگذاري

. کردهتشبیهکاهبهامروزراهاوضعیت. هستیمهاکاهوهاوضعیتواتفاقاتدربرگیرندهفضايمالحظهایندر

میشمادراتفاقاتکهبینیدمیشوید،نمیدرگیرکاهباو،شماشویدمیهاکاهیاهاوضعیتزیرآبوقتی

شما،شادي. شوندمیبرخوردارشماشادياز. شوندمیبرخوردارشماخردازاتفاقاتکهبینیدمیآنموقع. افتند

خواهدمیچیزيیک. رودمیبرودخواهدمیچیزيیک. رقصندمیهمآنهاو،ریزدمیهاوضعیتبهشماخرد

رقصیدیم؟چرا. رقصیدیمزندگیطولدرآمدیمدنیابهما. میردمییکی،آیدمیدنیابهیکی. آیدمیآسانبیاید

.چیزهابرقصندگذاشتیمشدیم،خوشحالشدکمچیزيشدیم،خوشحال،شداضافهچیزياینکهبراي

. کنیخوشبختمراباشی،منبابایدتوچسبیدم،وتبهمنکههستیکسیتوايچیزي،یکبهچسبیدیموقتی

سنگینراآهنگوچسبیدیمچیزهازیاديتعدادبهشما؟ایدچسبیدهچیزچندتابهکهببینید. دیگرشدتمام

سبک،کندمیزندگیزندگی،خودآهنگباوکندمیفضاگشاییکهکسیبراي. شوندنمیتماماتفاقات. کرده

فکریک. شودمیعوضشمافکرهاي. شودمیعوضشماتن.رقصندمیوروندمیوآیندمیچیزهمهاست،

به. کنیدمیرهاراهاآفریده. ایدآفریدنحالدرشاهمه. رودمیقبلیفکر. آیدمیزندگیطرفازبهتري

.چسبیدنمیآفریده

نباشد؟یاباشدرقصقابلآهنگاینپرده،اینکهاینهستید؟پردهتعیینمسئولشماکههستیدمتوجهشما

دیرچقدرماکه،بینیدمیشما. استسنگینچراگفتم. استسنگینخیلی،زنیممیماذهندرکهآهنگیاصال
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ایجادهمدردوفکراینبهفکراینازپردمیتیزتیزکهکسیآن. داریممقاومتچقدر. رسیممیتوافقبههمبا

. بخوریمتکانتوانیمنمی،کنیممیمقاومتوقتی. داردمقاومتکندمی

میردپهلوازنه،که،ایستدنمیآنجاآب. رودمیپردمیآنرويازیامانعییککنارازآیدمیآبببینیدشما

جهلنشان. استضعفنیستقدرتمقاومت. دانیممیقدرترامقاومت. کنیممیمقاومت،ایستیممیما. شود

. فکرهاستبهآنریختنو،هاستوضعیتبهزندگیعشقوزندگیخردآوردنهنر. استفضاگشاییهنر،. است

میسهلکنید،میرفتارسادگیبهآدمهاباببینیدشما. کنیممیبرخوردآنهاباکههاییآدمبهآنریختن

میتفسیرسازیم؟میبزرگدعوايیککوچولوچیزیکازیاشوید؟میردکنارشانازگیرید،میسادهگیرید،

. ملتهابیندوستان،بینشوهرها،وزنبینهستمقاومتچقدرببینید. کنیممیمعنیکنیم،میقضاوتکنیم،

حلساعتیکدرشودمی،نشدهحلکشیدهطولسالهزارکهمشکالتیازخیلی. پوچوهیچچیزهايسر

. دارداحتیاجگرانپردهبهذهنیمنولی. باشدخردبا،باشدعشقبااگرکرد،

تا توانیم فهمِ آن کردنفروتر گیریک دو ابریشمک

دركآنموقع. کندركکن،تجربهرافکردوتابینفاصله. وا ایستاکنی،میفکریعنی. گیرترپایینپردهدویکی

بهمیلمنگوییممی. کنیممیصحبتخداباداریممادرواقع. چیستزندگیکهکردخواهیفهمکرد،خواهی

. هستیکجاهستی،کهتوکهبفهمممنبگذارپایین،بیاورپردهدوسهتوشوم،میتسلیمعملدر،دارمتسلیم

. اوستبهشدنزنده،خدادركخدا،فهمیدن. بفهممتوانمنمیمن،نشومزندهتوبهتامن. بشومزندهتوبه

اینازتندتندکهزمانیتاولی. استفکرتادواست،صندوقدوتافاصلهتجربهوزنده،صورتبهاوستتجربه

.پایینبیاوريراسرعتبایدپسبکنی؟آنفهمبخواهیجوريچه،بنديمیرافاصله،پريمیفکرآنبهفکر

نتوان کوه را کشان کردناندك اندك ز کوه سنگ کشند

بکَنیمکوهیک. ببریمکنیمتکهتکهراهاسنگبایدخوبآنور،بگذاریمببریمبرداریمراکوهیکبخواهیماگر

،بشویمجداذهنیمنازجوريچهکهگویدمیمابهدارد. آنوربگذاریمببریمکنیم،حملتوانیممیکهاياندازه

هویتهمآنو. بشناسیراشدگیهویتهمتاسهتادوروزیک. بشناسیراايتکهیکلحظههرباید. تکهتکه

توانیدنمیراکوههمهیعنی. کنیدرهاآنازراخودتانیعنی. اینوربیندازیدبیاوریدوبرداریدراهاشدگی

. کندمیتشبیهکوهبهذهناینکهبرايرا،اینکندمیتشبیهکوهبهحاال. بردارید
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میفکرسریعچقدرکهشودمیمتوجهوقتیدفعهیکوکندمیگوشبرنامهاینبهباراولینبرايکهکسیو

واوبهداردسلطهوستاخودکارخیلیاودرکردنفکراینواقعدرو،بگیردراکاراینجلويتواندنمیوکند

کهشودمیمتوجهاولشو،آنبهشودمیوصلفکرایناست،فکرآنبهلحظهیکاست،فکراینبهلحظهیک

شدگیهویتهمچقدردارد،دردچقدررنجیده،کسانیچهازکهآیدمییادشکرده،انباشتهدردزیاديمقدار

هاشدگیهویتهممحورحولکند،میفکرشدگیهویتهمیکبهراجعلحظههرکهشودمیمتوجهدارد،

. استزیادتعدادشاینهاوگرددمی

یکاینکهازپسو. شدتمامکوهاینکهبینیمیدفعهیکو. بکنکوهآنازتکهتکهتو.نباشنگران: گویدمی

شدحضورهوشیاريکهمدتییکازپس. بودهتپهنبودهکوهاینکهشویممیمتوجهکندیمراکوهازمقداري

نبوده،همتپهنبوده،همکوهاینکهبینیممیآمد،میکوهمانظربهببینیم،راکوهاینتوانستیمماما،عینک

زیروهستیمماخودزندگیوهستندکاهوندارندزندگیهاوضعیتاینکهشناخت. بودهآنازترکوچکخیلی

نمیمقاومتهاوضعیتمقابلدردیگرکهدهد،میآدمبهبینشکلیو. استسادهبسیارکنیم،پنهانهاکاهاین

.دهدمینشانکوهرااینکهاستمقاومتاین. شودمیکممقاومت. کندمیبازفضاوکند

میکارچهرويهرکسی. گذاشتآنوربرداشتشودنمیراکوهدفعهیک. کنیمکاربایداندكاندكهرحالبه

اینازمقداريیککهشودمیمتوجهکارمدتییکازپسگفتم. خودشکوهرويکند؟میکارکوهکدامکند؟

شدگیهویتهمیکآدماولروز. کردپیداشفادردها. سوختوگرفتآتشهمهشناساییبا. بودهکاهواقعاکوه

ماهششازبعدکهبینیدمیهمینطوريچهارتا،سومروزدوتا،دومروز. شودمیراحتشرشازوشناسدمی

. کندکاردرستاگرمانده،کمخیلی

نفعشبهکهداندمی،شناسدمیکههماینمحضبهوشناسدمیراشدگیهویتهمزیاديتعدادروزدرنهیا

شناختند،کهبعدکند،میمقاومتاولش.شناسدمیرادردهایشیا. اندازدمیفوراًباشد،هویتهمکهنیست

دیگراندازندمیبیندازند،رارنجشهابیندازند،راترسشانبیندازند،راخشمشانکهاستصالحشانفهمیدند

.خودشان

کی توان سهل ترك جان کردنها راتا نبینند جانِ جان

. ماببینیمبایدراآن،آوردمیوجودبهراجاناینواستخداییکهجانیآن. ببینیراجانجانِباید: گویدمی
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فاصلهشماکهاستموقعیجانجانِ. بدهیمدستشازترسیممیکهشدیممتوجهماراتنجانِهمینبحالتا

وقتیشوید،میزندهاوبهوقتیکهشویدمیمتوجه. آنبهشویدمیزندهکنید،میتجربهعمالرافکرتادوبین

می. بینیدمیراآنهاشماواستانجامحالدرفکرهایییکذهنتاندرکنید،مینگاهذهنتانبهناظرصورتبه

راجانآنهاجانِجانعنوانبهشماو.خوردمیتکانداردآنجاهمجانییکوهستیدجانهاِجانشماکهبینید

ندارد،بستگیآنبهجانجانِاینچونمانید،میزندهشماهمبریزدفرواگرجانآنتازه. آوریدمیوجودبه

. داردبستگیاینبهآنولی

کردن،جسمیجانترك. بکنندجسمیجانتركتوانندنمیآسانیبهنبینندراجانجانِانسانهااگرگویدمی

کهکنیممیفکرهمما. ترساندنمیدیگرترساند،میومابهدهدمینشانذهنکهچیزيآن. بمیریماینکهنه

البته. مانیممیزندهمابمیردهمتنایننه،.ماستاصلیجانهمیناین،داشتهنگهزندهراتناینکهچیزيآن

تناین،بشناسیمراجانجانِاگراتفاقا. باشیمزندهوباشیمتناینتويخواهیممیاستمقدورکهزمانیتا

:گویدمی. بخوانیمبیتچندسومدفترازبدهیداجازهاینفهمبرايو. کندمیراعمرحداکثر

1272مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 

چشمیم و در آب روشنیمتیرهزنیمما چو کشتیها بهم بر می

تنکشتی. هستیمکشتیزیرآبهستیم؟چهکهحالتیدر. کشتیتويرفتیموماندمیکشتیمثلذهنیمن

میهمدیگربهیمانشستهکشتیتويفعالولی،هستیمزندگیخودما.استزندگیخودکشتیزیرآب.ماست

وکنیممیجدلوبحثوکنیممیمقاومتوکنیممیستیزههمدیگرمقابلدر. کنیممیدعواهمدیگربا. زنیم

عینکهاشدگیهویتهماینکهبرايچشمیم،هتیر. داریمبستانبدهوکنیممیدوستیوکنیممیمراوده

کنید؟میتوجه. استروشنآبیکتاییفضاي.هستیمدریاتويچونهستیم،همروشنآبدراما. ماست

آب را دیدي نگر در آبِ آباي تو در کشتی تن رفته به خواب

ازما،تنازذهنکهکنیدتوجهذهنی،منتن،ایننه،ذهنیمنیعنیتنکشتیدرکهکسیاي: گویدمی

کندمیدرستچیزيیک،کندمیجمعرااینهاها،شدگیهویتهمازجهان،اینازبرداشتهایشازما،فکرهاي

بیاییمبایدتوآناز. هستیمتوآنما. تنکشتیگویدمیراآنو،استآنجزءهمتنکه،فکريمننامبه

بهایم،رفتهخواببهآنتويماو. شودمیدرستکشتییاجسماینفکر،سریعحرکتازکهبینیدمی. بیرون
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مامرکزدرکههاشدگیهویتهموفکرهااینحسببرکهچرا. دردخواببهفکر،خواببهایم؟رفتهچهخواب

. هستیمآنهاخوابدرپس. بینیممیراجهانهستند

ایجادجسمیهوشیاريفکریکبهدوبارهفکر،یکبهپریديفکريازدیدي،راجسمیهوشیاريدیدي،راآب

. استآبآبِکهببینرافکردوتافاصلهحاال. ندیديرافکرتادوبینفاصله. بینیمیجسماشهمه. کردي

: گفت. آبآبِ،آوردمیوجودبهجسمیغیرهوشیاريآنراجسمیهوشیارياینیاراآباینکهدیدخواهی

همعقلاز. گذریدمیهاشدگیهویتهمهدایتاز. گذریدمیآباینازببینیدراآبآبِ. ببینیبایدراآبآبِ

. گذریدمیترسوخشممثلدردهاعقلاز. گذریدمیهاشدگیهویت

چیزيیکبرندارد،رامادردوفکروباشیمآراملحظهایندراگرکنیم،تجربهرازندگیخرددفعهچنداگر

. بشومآرامبایدمنماست،مسئلهحلراهاین! اینبودچیزيعجببگوییمو،بنویسدماسادهذهنتويزندگی

ابتداییجسمیهوشیاريیعنیآباین. بمیرمآبآنبه. بشومآبآبِمنخواهدمیخدا. بشومآبآبِبایدمن

.بفهمدبشربایدرااین. بودهغلطدیدآن. نبودهمناصلیدیدنبوده،مناصلیهوشیارينبوده،مناصلیآبما،

چندموالنا؟بگویدجوريچهامروزدیگر. دیگرکنیدعملوبفهمیدباید،داریدموالناابیاتبهدسترسیکهشما

نزدیکآببکنیم؟نهانماکاهزیرراآبچقدرکردند؟جهاننظارهچندمزد؟بیکارچقدرکردند؟دیگرانبیگار

شودبلندتنکشتیتويتواندمیرفتهخواببهتنکشتیدرکهکسیآن. ماستبهچسبیدهآبآبِ. ماست

،آبآبِیعنیاقیانوسبهبپرد

خواندشروح را روحی ست کو میرانَدشآب را آبی ست کو می

پس اگر ما یک کمی عقب . راندي ذهنی را یک آب دیگري هست آن پشت که میهوشیار، ذهنآباینگویدمی

. هاعقل وضعیت،شود عقل ماي کاه، عقل کاه میهوشیارچسبیم، وقتی به کاه می. شویم آن آببرگردیم می

کنند؟ چند نفر کنند یا نمیباهم مالقات میچند نفر یکجا. اندها چشم دوختهببینید مردم جهان چقدر به وضعیت

اندازند؟ آخر این در سطح بشري اندازند یا نمیکنند؟ چند نفر جنگ راه میکنند یا نمییک صحبتی را می

. خردمند نیست که زندگیش را بسپارد به آبی که در ذهن است

ر در دراز مدت سرنوشتش را نخواهد داد بش. کنندها هم با خشم و حرص و واکنش و هزار جور درد کار میآن آدم

آدمهایی مثل موالنا باالخره . نخواهد داد،کنندخردي زندگی میبه دست چند نفر که با حرص و خشم و بی
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و هر بشري قادر است که به آن ،مردم خواهند فهمید که آبِ آب وجود دارد. شان را جهانی خواهند کردآموزش

.ندخرد، به آن آب دسترسی پیدا ک

این را یک روح بزرگتري که روح . ي ما االن تو ذهن استهوشیارروح ما، . خواندشروح را روحیست کو می

تو . آنجا ذهن نمان،آنجا نمان،برگرد به سوي من، بیا پیش من:گویدمی. خواندست دارد میاخداست، روح جهان

یعنی ما به . برگرد به سوي من. نها را رها کن کاه راآ. کنیبه کاه نگاه می،کنیذهن گیر افتادي به جهان نگاه می

اگر از . تواند فوراً بپرد با آن روح یکی شود اگر نترسدروح می. توانیم بپریم به اقیانوسي فوراً میهوشیارعنوان 

و همه با مقایسه، با حرص و خشم ،همه من ذهنی دارند. کند آدم راجمع منحرف می. زیر نفوذ جمع بیاید بیرون

. بله تقلید نکردن از دیگران. کنندعالقه به قدرت دارند کار می

نشان کردننتوان راه بیاي ستاره کاندر ریگبنما

چرا که در ریگستان، فرض کن یک بیابانی هستیم ما، که هر طرف . گوید که اي ستاره خودت را نشان بدهاالن می

تمثیل چه هست؟ تمثیل ذهن . فقط ریگ است،نه کوه هست و نه هیچی. نهایتتا بی،ریگ استکنینگاه می

ولی در ریگستان که تا افق هر جا نگاه . چیز هم ریگ است. بینیمکنیم یک چیزي میهر طرف نگاه می. است

،استعقب، جلو همه جا ریگ،کنی ریگ استکنی ریگ است، آنور نگاه میکنی ریگ است، اینور نگاه میمی

اش را به ما نشان آسمان ستاره،فهمیم آسمان استمی. یک ستاره آن باال بیاید ما باید بسوي آن ستاره برویم

. دهدمی

ي حضور هوشیارشناسیم و هایمان را میهویت شدگی، وقتی یواش یواش هممچکیوقتی از ناودان قطره قطره می

آن ستاره . آیددر آسمان درون ما یک ستاره باال می. در درون ماآیدشود، باالخره یک ستاره باال میزیادتر می

نگذار ریگ یعنی چیزهاي ،در این ریگستان به عقل ریگ باور نکن:گویدآن می. دهدخرد زندگی را به ما نشان می

ستاره ،شودیواش یواش ستاره بزرگ می. بروبسوي آن ستاره،هویت شدي اینها ترا راه ببرنداین جهانی که هم

ي جسمی هوشیارو ما ،کنید فرم استبینید که در ذهن هر طرف نگاه میپس شما می. کنیدتوجه می. اصل ماست

،یواش یواش،گردیم که در درون ما با تسلیماي میپس ما دنبال ستاره. تواند ما را راهنمایی کندجسم نمی. داریم

،در بیشتر شما بینندگان ستاره خودش را به شما نشان دادهچه بسا. اندك اندك خودش را به ما نشان خواهد داد

خیلی از . خوانیدابیات موالنا را می. کنیدبه این دلیل است که به طور پیوسته و متعهدانه این برنامه را پیگیري می
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به شما نشان بینید ستاره را دارد در درون شماابیات موالنا اینقدر گیراست، اینقدر اثرگذار است که یک دفعه می

کنید، یک لحظه به آن فاصله زنده کنید، پنج دقیقه فکر میوقتی شما فاصله دو تا فکر را هی مرتب تجربه می. ددا

. شودمثالً یک دقیقه می. شودطوالنی می،و این فاصله زنده شدن به زندگی به فاصله و شکاف دو فکر،شویدمی

ها این ستاره متولد یواش یواش از این فاصله. شوددوباره طوالنی میدارد در سه چهار دقیقه فکر شما را برمی

.شودمی

ها ما فرصت داریم از زندگی یا خدا خرد بگیریم، عشق در آن فاصله. کندها انسان را هدایت مییعنی آن فاصله

عقلی را بگذاریم کنار، آن بگیریم، لطافت بگیریم، نرم بشویم، ستیزه را بگذاریم کنار، مقاومت را بگذاریم کنار، بی

به هیچ کدام ،هاي ذهن مخرب هستندشویم که هیجانمتوجه می. دهد که خشم اصل نیستستاره به ما نشان می

. اي ندارنداز ابعاد چهار گانه انسان فایده

اید ردهچشم خرد تا حاال مالحظه کبا اي دارد؟ چقدر مخرب است؟ شما با دیده دل و شما بگویید خشم چه فایده

براي تن ما، براي فکر ما، براي لطافت ما، . که چیزهاي شبیه خشم و رنجش و کینه و حسادت اینها چقدر مخربند

. گفت برو دنبال آبِ آب. گفت آبهمین جان جسمی ما که االن می،براي جان ما

. شنوندگوییم با ذهن میهر چه میتا به فاصله دو تا فکر اینها زنده نشوند،. و بیت هم گفت تا جان جانها را نبینند

ترسم همین می. ترسمولی می،گوییدفهمم چه میگوید میتوانند، میبراي همین است که خیلی از آدمها نمی

ها . ماند دیگراین دردها را بیندازم چیزي نمی. کنندهمین دردها مرا هدایت می. چیزي هم که دارم از دست بدهم

در اینجاهاست که آدم باید توکل . شوي به خرد کائناتوصل می،شوي به خداصل میو،شوي به زندگیوصل می

. چند بیت از حافظ برایتان بخوانم. امروز ابیاتی در این زمینه باز هم خواهیم خواند. کند و باور کند به حرف بزرگان

گوید می

144حافظ، دیوان اشعار، غزل شماره 

اموربیا که چاره ذوقِ حضور و نظمِ 

به فیض بخشیِ اهلِ نظر توانی کرد

درست حافظ راجع به عشق، عشق دل ما و خرد . یعنی اینکه ما چطوري ذوق گنج حضور را در ما بوجود بیاوریم

و این ذوق حضور و زنده شدن به بینهایت .دهداین خرد است که به امور بیرونی ما نظم می. کندسر ما صحبت می
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توانیم از بزرگان بگیریم مثل موالنا و حافظ و یا از خود فقط این فیض را می. آوردیاوست که شادي و برکت م

ها را که ما تمام این بیت. کنندو بزرگانی مثل موالنا و حافظ هم با این ابیاتشان ما را وصل به زندگی می. زندگی

. مقاومت را کم کنیمبراي اینکه. شویمبمان وصل خوانیم براي اینکه به زندگی، به ریشه اصلیمی

این عایق را ،مقاومت، مقاومت، مقاومت، قضاوت، قضاوت، قضاوت، یک عایق بزرگی بین ما و زندگی بوجود آورده

شوید خودتان شما از صبح که پا می. شودهر چه کمتر مقاومت کنیم این عایق کمتر می. باید کم کم کم کم برداریم

کنید یا نه؟ هر موقع دیدید مقاومت که در مقابل هر رویدادي آیا فضا باز میدهید، ببینیدبرا زیر نورافکن قرار 

. ، پس فردا کمترفردا کمتر،پنجاه بار مقاومت کردیدبگوییدبیایید حساب و کتاب کنیدشب. کردید یادداشت کنید

بگویید شما هر ،اریدمردم را به حال خودشان بگذ،کنیدمردم را کنترل نمی. نورافکن خودتان هستیدخودتان زیر 

کنم یا نه؟ بگذارید ببینم من مقاومت می. خواهید رفتار کنیدجور می

هویت من مسئول این هستم که چیزهاي آفل را بشناسم و با آنها هم. من مسئول کم کردن مقاومت خودم هستم

ها را زیر باید این خوي. گرانمن مسئول این هستم که قضاوت نکنم در کار دی. نشوم و آنها را در مرکزم قرار ندهم

تا به ،کنندبخشی میپس دیگران یعنی بزرگان به ما فیض. با دیگران کاري ندارم. نورافکن قوي خودم قرار بدهم

بله، . تر شویمعمیق،شویمبریشه زندگی وصل 

ولی تو تا لبِ معشوق و جام می خواهی

طمع مدار که کارِ دگر توانی کرد

خواهی و جام می گوید تا لب معشوق زندگی را میمی. توانیم معنی کنیمبا یک نگاه این بیت را اینطوري می

یک معنی قشنگ همین . با من ذهنی کاري در این جهان بکنیکه خواهی، تو انتظار نداشته باش زندگی را می

بخواهی و جام می این جهان را بخواهی، آن ست که اگر تو لب معشوق این جهان را ایک معنی دیگر هم این. است

ولی منظور من این بیت است،اش یکی استهر دو نتیجه. توانی بکنیکار اصلی را نمی

دال ز نورِ هدایت گر آگهی یابی
چو شمع خنده زنان ترك سر توانی کرد

هایی که امروز و همین صحبتاین نور هدایت، آن ستاره در درون ما باید طلوع کند و اگر در اثر کار جدي ما 

شود بطوري که یواش یواش بکردیم، کسی بتواند به اندازه کافی به فاصله بین فکرهایش دست پیدا کند و زنده 
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این نور هدایتی . تان نگردیدشما دنبال ستاره با ذهن. یک نوري در درونش بوجود بیاید که آن نور او را هدایت کند

با ذهن دیده . شوداین یک نیروي هدایت کننده درونی است که دیده نمی،کندکه حافظ یا موالنا اشاره می

کنید این موضوع را که مقاومت دارید یا ما همیشه در حال تسلیم هستیم و شما همیشه چک می. شودنمی

قضاوت دارید یا ندارید؟؟ندارید

. و در این حالتها انسان توکل دارد؟یا خود زندگی است؟االن عینک دیدتان یک چیز گذرا از این جهان است

.از جنس کاه نیست،بیند که واقعاً از جنس زندگی استانسان می. انسان اعتماد به زندگی دارد

همین طور که سر شمع را که سوخته . و اگر کسی در مراحل اولیه گوش دادن به این برنامه است باید صبر کند

مان را هر دفعه که قیچی شود، ما هم وقتی سر من ذهنیمیکنند و نورش زیادسوزد قیچی میدرست نمی

پس این نور هدایت . شویدتر مینورانی،شویدتر میاندازي، نورانیکنند، یعنی یک هم هویت شدگی را میمی

مانند شمعی که نورش زیادتر ،اندازیدزنان هم هویت شدگی را میمرتب بهتر کار خواهد کرد در ما و شما خنده

. اندازیمما هم در حال خنده و شادي سر من ذهنی را مرتب می.خنددآید شمع دارد میشود، بنظر میمی

چون مطمئن هستید . تر شویدو کوچکترگردید نسبت به من ذهنی هی کوچکبارها گفتیم شما دنبال فرصت می

د بزرگتر يتان داريوشیاره،تانشوید نسبت به من ذهنی، نسبت به من اصلیتر میتر و کوچکوقتی کوچک

این من ذهنی به صفر برسد، ممکن است . نهایت برسدتا زمانی که این به صفر برسد، آن یکی به بی. شودمی

.شودنهایت میمان بیمن اصلی. نتوانیم برسانیم

اهم خواند و کنیم و البالي این غزل هم من ابیات مثنوي برایتان خویک غزل ساده دیگري را از موالنا مرور می

توانید شما می. در این غزلها و ابیات مثنوي ما پیدا کنیمرا امیدوارم خیلی از نکات الزم براي زنده شدن به حضور 

. دانیدتکرار ابیاتی است که از قبل می. بارها عرض کردم که کلید تکرار است. این ابیات را به دفعات تکرار کنید

کنید با هم ترکیب می،دانیدولی وقتی شما آن ابیات قدیمی را که می. ددگرهاي جدید میمن ذهنی دنبال بیت

یک اثر، . گذاردو هر بیتی یک اثري می.شودبخواهد در شما زاییده خوانید، مثل اینکه آن ستاره مییکجا می

اثرش کاه بودن این . اثرش لطیف شدن است. ش استنرماثرش . اثرش تسلیم است. اثرش فضاگشایی است

فهمیم که زندگی در چیزهاي بیرونی تر میست که مرتب عمیقااثرش این. دهدها را به ما نشان میضعیتو

خرد در چیزهاي بیرونی . در آدمها نیست. ها نیستحس امنیت در وضعیت. خوشبختی در بیرون نیست. نیست

. ش در همین گشودن فضاستاهنیست و همه در من است و هم
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ما براي . آوردموضوع را به یاد ما میبلی . کندتر میکنیم، تکرار اینها ما را لطیفهر موقع این ابیات را تکرار می

بینید که خیلی چیزها را کنید همزمان میوقتی تکرار می. اینکار باید خیلی چیزها را بطور همزمان بدانیم

. ترسید که از ذهن بپرید به اقیانوس، به فضاي یکتاییو نمی،شویدشود که شما راضی میو این سبب می،دانیدمی

. ترسید که مثالً جواب مردم را ندهیدنمی. تان را بیندازیدخشم. هایتان را بیندازیدترسید که رنجشنمی

شود، ترسید اگر مثل بقیه مردم نباشید، چه مینمی. شویدبدبخت می. شودترسید که اگر تقلید نکنید چه مینمی

. شویدبدبخت می

1663ةمولوي، دیوان شمس، غزل شمار

وین بال از بهرِ کاري می کشمنو به نو هر روز باري می کشم

یعنی . دانم نو به نو استچون می. کنمهستم، آگاه هستم چکار دارم میهوشیارخود نو به نو تازه به تازه پس من 

وین بال یعنی این درد را . این درد براي انداختن هم هویت شدگی است. کشمانه میهوشیارلحظه به لحظه من درد 

انه است یک چیزي را در نظر گرفتم و هوشیارچون نو به نو است و . کشمکشم یعنی بیهوده نمیبراي یک کاري می

شدگی است و انه است و کار هم انداختن آن هم هویتهوشیارکنم و این درد خودم را از اعتیاد به آن دارم باز می

. هاستهویت شدگیپس کار آزاد کردن خود از هم. آزاد کردن خودم است از توي آن

است مثل مان، آوردن پیغام از آن طرفيهوشیارپس از اینکه آزاد شدیم و خیلی بزرگ شدیم به لحاظ جانمان، 

. موالنا

می کشمبر امید نوبهاري زحمت سرما و برف ماه دي

زحمت . منتها ما نوبهار داریم. کشد تا به بهار برسدتمثیلش زمستان و سرما و برف ماه دي است که انسان می

مثالً ارتعاش . شودارتعاش یواش مولکولها سبب سرما می. چون سرد است،سرما یعنی سختی دردهاي من ذهنی

پس ارتعاش ما در من ذهنی و دردها . خار استارتعاش مولکولها در آب کندتر از ب. در یخ کندتر از آب است

ست که به اکشم به امید اینانه میهوشیارپس من دردهاي من ذهنی را که االن . بنابراین سرد است. تر استپایین

گوید پایین میو . هاي من بریزدهویت شدگیاین بهار موقعی است که هم . به یک بهار جدیدي برسم. بهاري برسم

. بهار دیگر در بیرون است. شودت در المکان من است، حضور من است، جان من است که وسیع میبهار یک قسم

. هاي زندگی من استدر وضعیت
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هاي زندگی در بیرون شروع کند به فکر و عمل ما، وضعیتبه محض اینکه ما باز شویم و خرد زندگی از ما عبور می

هویت انه براي شناخت همهوشیارد در زندگی هر کسی که پس نوبهار یک بهار جدی. کنند به بهتر شدنمی

خیلی از شما به اندازه کافی . براي شما هم در راه است،کشد در راه استها و آزادي از آنها زحمت میشدگی

. کنیدزحمت کشیدید و نوبهار را دارید تجربه می

کشممی این چنین جسمِ نزاريپیش آن فربه کنِ هر الغري

ي داریم و یک هوشیاردر همین من ذهنی یک مقدار . مان خیلی الغر استيهوشیاراالن که تو ذهن هستیم، 

ي الغریم به هوشیارما به عنوان . استي ما هم خیلی الغرهوشیارمن ذهنی ما هم خیلی قوي، . مقدار من ذهنی

فربه کن یا سالمت کن، فربه . بریمخدا میي الغر را داریم به سويهوشیارحاال این . عنوان من ذهنی خیلی قوي

حقیقتاً هم ،االن مد عوض شده. یعنی الغري هم عالمت ضعیفی بود. قدیم چاقی عالمت سالمتی بود. یعنی چاق

ي کوچک است اندازه مو هوشیاریعنی ،کندي الغر را او فربه میهوشیاربله، هر . الغري عالمت سالمتی است

در ابتدا . منتها االن نزار است، ضعیف است، بیجان است. شودمیکوچکن ذهنی شود ماالن بزرگ می. است

. بیجان است

شویم، من ذهنی ي قوي میهوشیارما به عنوان ،کنیمها آزاد میهویت شدگییواش یواش که خودمان را از هم

م خدایا در این لحظه من به گوییما می،کشیمما پیش او می. کندکند اینها را؟ زندگی میکی می. شودضعیف می

. این را ضعیف کن و آن یکی را قوي کن،لحاظ زندگی الغرم و به لحاظ من ذهنی و نازندگی بسیار قوي هستم

. درجه تعهد ماست. عالمت صادقانه بودنمان هم درجه تسلیم ماست، درجه توکل ماست، درجه عمل ماست

عشقِ شهریاري می کشمبهرِ از دو صد شهرم اگر بیرون کنند

هویت شدگیشما امروز یک دانه هم. هاشهرها یعنی وضعیت. گذرداز دو صد شهر یعنی از خیلی شهرها انسان می

پس فردا ده تا . شویداندازید، وارد شهر جدید میفردا پنج تا می. شویدوارد یک شهر جدید می،اندازیدمی

ي جدید و هوشیاربا یک مقدار . شویدیعنی وضعیت جدیدي می. شویداندازید وارد یک شهر جدید میمی

. کند؟ زندگیکی بیرون می. کنمگوید در هیچ شهري من اقامت نمیمی. هاي جدیدهویت شدگیهم

. تا به عشق زندگی برسم.مانممن نمی،یعنی در شهر ذهن ولو اینکه بهتر شده. دناز دو صد شهرم اگر بیرون کن

انه با او یکی هوشیارروم من دارم میبهر عشق شهریاري می کشم، . خداست، زندگی استشهریار در اینجا 
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اینطوري نیست که یکی بیاید بگوید صد تا . بنابراین در هیچکدام از این شهرهاي من ذهنی نخواهم ماند. شومب

ن باورها خیلی بهتر از این شهر جدید است و ای. باور اساسی داري آنها را بریز دور و اینها را بگذار به جایش

:گویدمی. بله چند بیت دوباره از دیوان شمس برایتان بخوانم. مانممن در شهر هم هویت شدگی نمی. نه. آنهاست

322مولوي، دیوان شمس، غزل شماره 

زخم پذیر و پیش رو، چون سپرِ شجاعتی

گوش به غیرِ زه مده تا چو کمان خَمانَمت

چون به خرد من اعتماد کردي کَنم،هاي ترا میهویت شدگیزنم به تو، هممن زخم مییعنی . زخم پذیر و پیش رو

چرا؟ براي اینکه از جنس حضور . پیش رو،پس زخم پذیر. لحظه به لحظه تسلیم هستی. شويو داري تسلیم می

هیچ . ت استکنم، این فضاي گشوده شده سپر شجاعکنم و مقاومت نمیاین لحظه که من فضا را باز می. هستی

تنها سپري که اتفاقات . زنند سپر راکنی، سپر است میدرست مثل اینکه شمشیر بازي می. چیزي اثر ندارد رویش

فقط حواست به . کشمیعنی من مثل کمان زه تو را می. گوش به غیر زه مده. هاي بیرونی اثر نداردبیرونی، زخم

. شودکشش او به وسیله قضا تعیین می. کشش من باشد

فقط به حرف من ، خرد من را بکار ببر،آورم اصالً مقاومت نکنیعنی در مقابل اتفاقاتی که من برایت بوجود می

هویت به حرف من ذهنی و هم،واکنش نشان نده. به حرف مردم گوش نده. به حرف اتفاقات گوش نده،گوش بده

. هایت ندهشدگی

وقتی خم . شویمو ما یواش یواش خم می. ی مثل کمان خم بکنمیعن. تمگوش به غیر زه مده تا چون کمان خمان

هویت شدگی بگذار من هم:گویدن بیت مییپس در هم. اندازدکند از طریق ما فکر عالی میکند ما را، کمان میمی

و از کنم کشم ترا کمان میفقط زه را که من می. براي اینکه سپر شجاعت هستی،تو پیش رو نترس. را بگیرم از تو

. خمانمت و تو خم شواندازم، بگذار فقط فکرهاي من انداخته شود و همینطور من میتو تیر فکر را می

از حد خاك تا بشر چند هزار منزلست
شهر به شهر بردمت، بر سرِ ره نَمانَمت

به بینهایت او زنده ست که در این لحظه ایعنی از حد خاك یا جامدات تا بشر، بشر در واقع بشر متعالی و عالی این

کی . ي هستیهوشیار،تو از جنس منی:گویدمی. گیرد که هنوز در من ذهنی استولی این بشر را حالتی می. شود
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. کنداینها را گزارش می،بیندیا یک عارفی یک بزرگی که با دید زندگی می. گوید به مازندگی می؟گویداینها را می

چند ،چند هزار وضعیت بوده،حیوان و از آنجا من ذهنی،شده نبات،کردهي از حد خاك یا جماد ترقیهوشیار

من از این شهرها ترا ،یعنی هر وضعیتی که تو تغییر کردي یک شهر بودهمت،شهر به شهر برد. هزار شهر بوده

. برد؟ تا آنجایی که به خودش زنده کندتا کجا می. گذارم بمانیام و در سر راه نمیگذرانده

مگو و کف مکن، سر مگشاي دیگ راهیچ 

پزانمتنیک بجوش و صبر کن زانکه همی

در واقع یبراي اینکه هر واکنش. مقاومت نکن و واکنش نشان نده. هر لحظه فضا را باز کن. تسلیم باش،هیچی نگو

. پزمرم میمن در دیگ ذهن ترا دا. سر دیگ را باز نکن. کف مکن یعنی واکنش نشان نده. باز کردن در دیگ است

کند، خیلی از انه و پذیرش خرد زندگی و عمل به روشهایی که زندگی تعیین میهوشیارتوجه کنید در اثر درد 

خوانیم ها را هم که میهمین بیت. کنیم بر حسب گفتار موالنا مورد عالقه من ذهنی ما نیسترفتارهایی که ما می

اینها ،فهممگوید اینها را من نمیگوید چه میمی. قهر کند،واکنش نشان بدهد،بعضی از ما ممکن است کف کند

. کندقهر می،کندکف می. مطابق میل من نیست

انه را آرام هوشیاردرد . خوب بجوش،در دیگ را باز نکن، واکنش نشان نده، کم هم مگو،گوید هیچ مگوموالنا می

بعضی از ما فوراً استاد . شويداري خردمند می. پزمیدارم م،رسانممن دارم ترا به بلوغ می. آرام بکش و صبر کن

خیلی غلط . گوییم ما استادیمفوراً می،مان هم چیزي کم نشدهاز من ذهنیها،هنوز من ذهنی داریم،شویممی

استاد باید به یکی بگویند که واقعا دیگر انسان واالیی است، . اصالً استاد گفتن به کسی خیلی غلط است. است این

ولی اینکه هر کسی ،حاال شاید به او بگوییم استاد. عمقی از زندگی زنده شده و عشق دارد و خردمند استبه

. کنندمردم خودشان را گم می،بیاید به او بگوییم استاد این خوب نیست اصالً

بخودش که آدم ،هاي بد من ذهنی همین کلمه استادي استکند که، یکی از خصوصیتو این من ذهنی کمک می

. کنیمهنوز جوش نیامده ما کف می،هنوز هیچی نپخته،کندهی کف می. کندصبر نمی،پزدگیرد و نمیمی

بر وفايِ الله زاري می کشمام ویران شودگر دکان و خانه

یکی . فروشیمشود، کدام دکان؟ همین دکانی که ما توش نشستیم و چیزي میبام ویران گوید اگر دکان و خانهمی

. کنیمهر چیزي را که با آن هم هویتیم و با دیگران مقایسه می. فروشدیکی زیباییش را می. فروشددانشش را می
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هر کسی یک دکانی باز کرده و در خانه . هر چیزي دکان است. کشدیکی میزان ثروتش را به رخ دیگران می

.کندذهنش زندگی می

زار یک قسمتش رسم، این اللهزاري که به آن میدانم اللهگوید دکان و خانه باید ویران شود و من میدارد می

زار وفادار و این الله. زار خواهد شدبیرون و درونم الله. گفتم در درون من است و یک قسمتش بیرون من است

،این هم هویت شدگی نیست که چیز آفل این جهانی باشد. رودشوم او دیگر از بین نمیوقتی به او زنده می. است

حتی همین گلها هم دو سه روز . وفاستزار این جهان بیالله. زار باوفاستاینها الله. از بین برود و مرا بترساند

رد گوییم گل ماست، مثل زیبایی ما، جوانی ما، پول ما، هر چیزي این وفا نداهر چیزي که ما می. مانندبیشتر نمی

هم قویند هم ،زار جسمی دارندها اللهدر سن مثالً سی سالگی خیلی. آیدزار میدرست است که به نظر ما الله، که

همه . شوند، از نظر بیزینسی موفقندخوشگلند، هم موفقند، هم مثالً ممکن است دو تا بچه دارند، دارند بزرگ می

زار دهیم که این اللهحداقل تشخیص می. گردیمزار باوفا میال اللهما دنب. وفاستزار بیزار است ولی اللهچیز الله

. وفاست و این دکانی هم که من باز کردم باید جمع کنمبیرونی که با ذهن درست شده این بی

شما یک دکان خالی بروید بنشینید . خواهددکان دیگر نمی،یادمان باشد آدم اگر چیزي براي فروش نداشته باشد

دکان را . جمع کن ببر برو. من نشستم،همه خالی است. فروشید آنجا؟ هیچیم بگویند آقا شما چه میآنجا مرد

. چیزي نفروشیم،باید خالی کنیم و ببندیم

راجع واینها را قبالً خواندم برایتان. خوانماما براي اینکه این بیت را بفهمیم چند بیت از مثنوي برایتان سریع می

اي و این دکان هم دکان خوبی راجع به اینکه من ذهنی خانه زیبایی است براي یک عده،کندبه دکان صحبت می

و در ؟فروشیدببینید چه می،شما یک تجدیدنظري در خودتان بکنید. خواهند دکان را ترك کننداست و نمی

کنید یا یگزین میاین را با یک چیز دیگري جا،شوداید؟ وقتی یکی از اجناس دکان کم میدکان چه گذاشته

گویدمی. شودشروع می2550از دفتر چهارم بیت . کنید؟ بلهنمی

2550مولوي، مثنوي، دفتر چهارم، بیت 

زیرِ این دکّانِ تو، مدفون دو کانکنی اندر دکاندوزي میپاره
در حالیکه . در این دکان،یز بزرگترياي را بدوزي به یک چکنی، پاره دوزي یعنی یک وصلهدوزي میگوید پینهمی

یکی نظم . یکی عشق است و یکی خرد. که معدن را هم امروز صحبت کردیم. زیر این دکان تو دو تا معدن است

هاي شما در بیرون یکی شکوفایی وضعیت. دو کان،شوددهد به چیزهاي بیرونی و یکی دل شماست که باز میمی
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یکی معدن . هر دو معدن است،زنده شدن شما به عشق یا وحدت شما با خدا. نهایت شدن دل شماو یکی بی

ها هم وابسته همین خردي است که به فکر و منتها وضعیت. ستاها یکی هم در بیرون وضعیت. شادي و خرد است

ا سالم فقط بخواهد این من ذهنی، خرقه من ذهنی ر،دوزي بکندکسی که دکان داشته باشد، پاره. ریزدعمل ما می

. نگه دارد، مردم بیایند از او چیزي بخرند او از دکان محروم است

هست این دکّان کرایی، زود باش
تراشرا میتیشه بستان و تَکَش

هشتاد سال در اختیار ،یعنی هفتاد سال. اي استاجاره،یعنی این دکان، دکان من ذهنی که تن هم جزوش است

حضوریک کلنگ.فکر، فکر، فکر تهش را این فکرها پوشانده. و تهش را بتراشیک کلنگ بستان زود باش . ماست

کنم که فاصله بین دو ها، شناسایی اینکه االن چه فکري میهویت شدگی، شناسایی کاهیک کلنگ شناسایی هم

به مردم نشان ما آمدیم روي کاه و کاهها را ویعنی کاه است. گوید ته این دکان را بتراشمی. پوشانمفکر را می

،این یک کاه خوشگل است، این کوتاه است، این درشت است، این بلند است، ولی همه روي کاه است. دهیممی

. فروشیم از معدن خبر نداریمولی تا زمانی که توي این دکان هستیم و اینها را می. زیر این کاه معدن است

دوزي وا رهیپارهاز دکان و تا که تیشه ناگهان بر کان نهی
کنی یکی یکی که می،هویت شدگی روي معدن را گرفتههم،کَنی، به معدن بنهیتا این کلنگ را ناگهان که می

شوي، با خردمندي زندگی یک چیزي را ي، با کلنگ تسلیم، این لحظه تسلیم میهوشیارکلنگ باالخره با

معدن ،شودببسا این رنجش را بیندازي از زیرش کان دیده چه . اندازيداري، یک درد را میآن را برمی،بینیمی

. بیندباالخره ناگهان آن ستاره را می،کسی که هی مشغول است به کندن ته دکان. تا که تیشه ناگهان. شودبدیده 

.، این هوشیاري قبلی رفتي دیگريهوشیاربیند زنده شد به یک ناگهان می،بیند خردمند شدهناگهان می

نیاز به آدمهاي دیگر . ها نداریدکنید که نیاز به وضعیتکنید، یک دفعه حس میشما حس آرامش مییک دفعه

نیاز . رتان را شلوغ کنیدبونیاز ندارید که دور. نیاز ندارید که کسی به شما زنگ بزند و احوالتان را بپرسد. ندارید

. یا به یک چیزي پز بدهید،به کسی نشان بدهیدتان رانیاز ندارید خانه. ندارید خانه خیلی بزرگ زندگی کنید

. شویددوزي رها میخالصه در نتیجه از دکان و پاره

***پایان قسمت دوم *** 
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گرانزنی این پاره بر دلقِمیدوزي چیست؟ خورد آب و نانپاره

،گرفتن توجه،گرفتن تایید،خوردن چیزهاي بیرونی. کندگوید پاره دوزي چه هست؟ دارد خودش تعریف میمی

و این .دوزد به دلقی که ما به عنوان من ذهنی ما پوشیدیمحرص براي بدست آوردن بیشتر که ذهن اینها را می

گذارد مثل اینکه خیلی چیزها ما را گرفته و نمی. هاي ماست، ما را گرفته محکمهویت شدگیدلق چون هم

. دوزي نگه داریماین دلق را با پارهتکان بخوریم و ما عالقمندیم که،برقصیم

دهم، یک چیزي را به جاي آن یک چیزي از دست می.دوزي شاید یک معنیش جایگزین کردن استپاره

یک باوري را که . شومفوراً با یکی دیگر هم هویت می،شوماز او جدا می،هویت هستمبا یک آدم هم. گذارممی

. که این باور بهتر از آن یکی است،گذارماندازم دور و یک باور دیگر سرجایش میآمد، میخوشم نمی

زنی زین خوردنتپاره بر وي میاین دلقِ تنتدرّدهر زمان می

تا به ما نشان دهد که ،کندها را میهویت شدگیاز این همیک تکه؟کندگوید هر لحظه زندگی چکار میمی

با نگاه ،چسبانیمداریم و به جایش میآییم یک چیز دیگر برمیو ما می. ها تو نیستی و اینها آفلندهویت شدگیهم

همین دلق ولی این دلق تقریباً . چسبانم اینجاگیرم میذهناً این را از دست دادم و عوضش این را می. به بیرون

براي اینکه دیروز با . یعنی این من ذهنی حتی از من ذهنی دیروز هم بهتر است. شاید هم بهتر از آن است،است

،تحصیالتش بیشتر است،آقا یا خانمی هم هویت بودم که امروز با کسی به جایش گذاشتم که این خیلی بهتر است

حاال که . شوم یا هر چیز دیگر مثل دانش، مثل پول، مثل مقامهویت میمن با این هم،تر استاین آدم حسابی

حاال مقام اشکالی ندارد فقط به عنوان وصل و پینه به دلق شما بد ، روم به آن مقاماینجا این را از دست دادم می

. است

داردوزي ننگبا خود آ، زین پارهاي ز نسلِ پادشاه کامیار

ببین کی ،به خودت بیا،با خود آ،تو امتداد آن هستی. پادشاه کامیار خداست. گوید که تو از نسل خدا هستیمی

با ،آرامش هستی،اصالً ذاتاً شادي هستی؟چه شناسایی داري؟چه قدرتی داري؟ببین براي چه آمدي؟هستی

. دوزيالت بکش از این پارهدوزي نداري و خجتو احتیاج به پاره. ببین کی هستی. خود آ
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تا برآرد سر به پیشِ تو دو کاناي بر کَن ازین قعرِ دکانپاره

،را بردارهویت شدگیتو بیا یک هم. یبینقسمتی از قعر دکان را بکن تا این دو تا معدن را بیک یعنی یک آجري 

متوجه . شاید فاصله بین دو تا فکر را تجربه کردي.بینی که فکر آن هم هویت شدگی از تو رفتیک دفعه می

بله اینها هم خیلی ساده است بخوانیم برویم . از آنجا آمد بیرون،شوي که این دو تا معدن که عشق و خرد باشدب

. جلو

آخر آید، تو نخورده زو بريکريپیش از آن کین مهلت خانۀ

در حالیکه ،اي پایان بپذیرد یعنی به لحاظ جسمی بمیریم و از این جهان برویماجارهقبل از اینکه این مهلت خانه 

از این عشق و از این خرد که زیر این فکرهاي ،حاال از خودتان سوال کنید. اياي از آن نخوردهتو هنوز میوه

تا ؟اي خوردمحاال میوهآیا من تا،، خرد و عشقاز این فکر به آن فکرماست، همین فکرهایی که االن مشغولیم

ام؟ بودن را تا حاال خودم را در دیگران تجربه کرده؟امتا حاال به کسی کمک کرده؟امحاال به کسی عشق ورزیده

ام؟ کسی را به صورت خداییت و بودن و حضور در کسی بودن را به ارتعاش درآورده؟ امدر خودم تجربه کرده

هاي من همه اي دارم من اصالً؟ آیا میوهن عشق و خرد خوردم کی بوده؟ چه میوهاي از ایام یا نه؟ اگر میوهدیده

دهم و هم به دیگران یا در این جهان من یک ساختارهاي نیکی بوجود همین دردها هستند که هم به خودم می

ه یا نه با عشق و خردي من بوجود آمدنتیجه کار من چه بوده؟ آیا این نتیجه به وسیله دردهاي من و بیام؟آورده

. خرد زندگی؟ این را ارزیابی کنید

پس تو را بیرون کند صاحب دکان

وین دکان را بر کَنَد از روي کان

شود و این دکانی که ما آنجا مشغول بودیم این جسم متالشی می،وقتی مدت اجاره تمام شد،یعنی موقع مردن

شوید که کان و شما متوجه می. خداوزندگی ،کندالی میهایمان به مردم، آنجا را خهویت شدگیبراي فروش هم

شویم که آن چیزي را که یعنی موقع مردن متوجه می. اینجا بوده و آن دو تا معدن عشق و خرد همیشه با من بوده

و این همه ،گشتیمما دنبالش بودیم عشق و خرد و از پز دادن و از مقایسه و از مشغول شدن به فکرها دنبالش می

کسی به ما ! اي بابا. زیر این فکرها بوده،م زحمت کشیدیم و درد کشیدیم بدست نیاوردیم، همیشه با ما بودهه
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. وین دکان را برکند از روي کان،پس ترا بیرون کند صاحب دکان خداست. گویند دیگرمی چطوري پس.نگفت

. یعنی معدن

کنیخود بر میگاه ریشِ خامِزنیتو ز حسرت، گاه بر سر می

همیشه با ما بوده و از حسرت و افسوس دو دستی به . شویم که بله اینطوري بوده متاسفانهموقع مردن متوجه می

که چرا اینقدر ما از مرکز ،خوریممان تاسف میعقلییعنی به بی. کنیمزنیم یا ریش خام خودمان را میسرمان می

چقدر در ؟ن چیزي که خود ما بودیم به جستجو در جهان پرداختیمچرا ای؟ها جهان را دیدیمهویت شدگیهم

هر لحظه این انتخاب و قدرت تبدیل در ما بوده و . ذهنمان دنبال خدا گشتیم در حالیکه ما امتدادش بودیم

شویم تا در مدت این هشتاد سال زندگی روي ما کار کند و خرد و بتوانستیم تسلیم هر لحظه می. انجامش ندادیم

و قضاوت و مقاومت را ،و ما تسلیم نشدیم و اجازه ندادیم،اش را ما بخوریمقش را به نمایش بگذارد و میوهعش

.شیوه خودمان کردیم،پیشه خودمان کردیم

کور بودم، بر نخوردم زین مکانکاي دریغا آنِ من بود این دکان

گوییم اي بابا مال ما نیست، در آن لحظه آخر میگوید موقع مردن وقتی متوجه این حقیقت شدیم که دکان می

. توانستم بکنم و گنج را دربیاورممن هر لحظه می. این دکان مال من بوده افسوس و گنجش هم زیرش بوده

هیجاناتمنکردم،فکرتندتندفکري،بلحاظنشدمآراممنموقعهیچبوده،فکردوتابینفاصلههمیشه در 

که،خوریممیهمباالسنیندرماراافسوساین.افسوسدریغا،ايدانستم،میقدرتدانستم،میهنررامنفی

.نفهمیدمراچیزهااینسالگیبیستدر،سالگیسیدرچرا

تشکیلايجلسهخانوادهتوبدهید،یادهایتانبچهبهجوانانتانبهخوانیدمیموالناازرااینهاشماکهحاال

بیاییدرابرنامهاینشعرهايهمینخوبدانم،میخیلیسوادم،باخیلیمنکهگوییدمیشمااگربگوییدبدهید،

مگرچیه؟اوبرايپیغامشبگویدکسیهروکنیمبررسیرااینهابشویم،جمعدورهمدوساعتايهفته،مبخوانی

.بفهمهمرااینمن،فهمممیراچیزهمهگویینمی

کهشدگیهاهویتهمعینکپشتازکهاینبرايبودم؟کورچرابودم،کورمنکهنشویمدچارسرنوشتاینبهتا

نخوردممیوهکنیم،معنیمیوهتوانیممیرابرمکان،زیننخوردمبربودمکوررا،جهاندیدمبودندمنمرکزدر

شمابودم،کردهبازدکانهمیشهمنبوده،منفکرهايزیرعشقبوده،عشقمکاناینجایعنی،مکانایناز
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چیهربهننازید،نازید؟میچیزتانچیبهفروشید؟میچینیست،سختکهدیدنشفروشید؟میچیببینید

.فروشیدمیداریدوهویتیدهمآنبانازیدمی

تا ابد یا حسرَتا شد للْعباداي دریغا بود ما را برد باد

که بندگان عاصی باید تا ابد حسرت بخورندو در این حال است. دریغا که دار و ندار ما را باد فنا با خود برد

ذهنبادهست،ذهنهممابادبرد،بادراماردخراماعشقبرد،بادبودمابودنکهراماندارودارکهافسوساي

شدحسرتایاابد،تاو،رفتدستمازبودماینجاسالهشتادکهفرصتیاینو،بادبردرامابوددریغاايهست،

قرآنآیهبهمربوطآخرقسمتاینبخورند،حسرتابدتابایدعاصیبندگانکههستحالایندرویعنی،للعباد

:گویدمیهست،

30، آیه )36(قرآن کریم، سوره یس

.رسولٍ إِلَّا کَانُوا بِه یستَهزِئُونَیا حسرَةً علَى الْعباد ما یأْتیهِم منْ

.اش کردندهیچ پیامبرى بر آنها مبعوث نشد مگر آنکه مسخره. اى دریغ بر این بندگان

حتییاوموالناپیغامهايکهبگوییدبپرسیدخودتانازصادقانهواقعاشماپیغام،اینستهمهمخیلیهمواقعا

من،کنمنمیعملاگرکنم؟نمیعملچرادارمقبولاگردارم؟قبولصادقانهواقعاخوانم،میمنکهراقرآن

خودمانکارحاالماولیشما،گوییدمیدرستبلهها،کهاینیعنیکردنمسخرهکنم،میاشمسخرهپسدارم

ماکهشودنمی.کنیتغییروکنیعملکنی،قبولبایدگوید،میدرستاگرگوییم؟میدرستچی.کنیممیرا

.نشناسیمیا،نکنیمتعطیلرادکانو،گویدمیدرستبگوییم

آنبهکهچیزيآن،مالماچیزهمهفروشید؟میگذاشتیدچیدکاندروداریددکاندانیدنمیشمایعنی

ذهنی،منکردنبادبرايکنیممیهایمانبچهازابزارياستفادهاوقاتگاهیذهنمان،دردیگرکنیممیافتخار

نمیطوریه،ایندامادمتره،خوشگلگویندمیهمه،خوشگلترهبهتره،توازمنبچه،گیردمیبیستمنبچه

میشما.هستاینقدرهمدانشم،دیگرهستدکانهمهاینهادارم،راشغلاینخودمبوده،کارهفالنپدرمدانم

.نکنیدرادکانتهوبفروشیدراهاهمینو،بمانیددکانتوخواهید

میلیونگنجاینوهستگنجشماخانهتويبفهمیداگروهستگنجدکاناینزیرکههستیدمتوجهشماوقتی

میشویدمیبلندصبحفرداخوابیدمیشبمثالستاشبکنید،میمعطللحظهیکواقعا،داردارزشدالرها

کهکسانیزیر؟اینهستچیگنجببینمگوییدمیداریدمیبرکلنگ،شویدمیپایکدوازده،ساعتنهکنید،



# Programگنج حضور730برنامه شماره 730

37: صفحه

گوشبرنامهاینبهبکنیموقتهاموقعبعضیخیزان،وافتانگویندمیوکنندنمیکارخودشانرويمتعهدانه

میبرایتانهستبیتچندقصهایناولقسمتدربلی .بخورندتاسفبایدکههستندهاییهمانآنها،کنیممی 

:گویدمی. خوانم

2543مولوي، مثنوي، دفتر چهارم، بیت 

گنج از زیرش یقین عریان شودعاقبت این خانه خود ویران شود

،بله.آیدمیبیرونگنجو،شودمیویرانخودشدکانوخانهاین،شودمیتمامماعمروقتییعنی

کردنستش آن فُتوحمزد ویران لیک آنِ تو نباشد، زآنکه روح

وبشناسیمراشدگیهایمانهویتهمبکشیم،هوشیارانهدردهوشیارانه،بایدمایعنی.اینهستمهمخیلی

ویرانخدابشود،ویرانخودشاگر.گیریممیراگشایشاینوجایزهاینکههستموقعآنرا،دکانکنیمویران

کهسالهشتادایندر.نهرسم؟میحضوربهدیگرموقعآنگوییدمیشمابرسد،پایانبهماعمریعنی،کند

مزدو،کنیمویرانیکییکیوراشدگیهاهویتهمبشناسیموبکشیمزحمتهوشیارانهباید،هستیمزنده

.نیستکاردرهممزدينکشیم،زحمتوهوشیارانهنکنیمویراناگر.بگیریم

آنجاشود،میهویتهمرودمیخداامتدادخداییت،هست،پروسهیکایننیست،مادشمنذهنیمنببینید

هستیم،اوهمما،بعداًبشودظاهرمابصورتخواهدمیکهخداییخودمنتهاهست،خداخودهست،هوشیاري

راجبرانقانونشمامثالگوییممیکهاینمثل.بشودچیزهامتوجهخودشخواهدمیخداامتدادخودآن

شماوکندتحریکوبرانگیزاندبدهد،هلراشماکسیاگر.کنیدرعایتبرویدبفهمید،بایدخودتانکنید،رعایت

رويکاروخودشزحمتوخودشتشخیصبراساس،خودشبایدکسیندارد،فایدهبگیریدتصمیمبرویدذهناً

.هستمهمخیلیتشخیصاینوبدهدتشخیصخودش

یواشخودشراخودشذهنیخانهبتواندکهباشدبایدفردبرايمسئولیتحسوانتخابوعملوتشخیص

ویرانکندکمکیاکنویرانبگویدمنبهبیایدیکیکهباشدداشتهانتظارنباید.کندویرانخودشبرايیواش

وفرستدمیراهوشیاريکهشدهچیدهصورتاینبهبرنامهاینو.نداردفایدهنباشدمتوجهخودشتانه،،کند

هویتم؟همچیباآمدم؟چیبرايکهاًفرد،بشویممتوجهآنجاماکهمنتظرهزندگیهمیشههوشیاري،کهببیند

اینازشدم؟آفریدهچیبرايمنآید؟میدردچراهارابطهاینازشدم؟اینطوريچراچی؟یعنیدرداین
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اینهامن،سويبهبرگردارجعیخواند،میرامنبزرگروحخواند،میرامندیگریکیگویندمیکههاصحبت

خودشو،ببیندخودشتشخیصبراساسخودششخصبایدرااینهاهمهبرگرد؟گویدمیکیبهچی؟یعنی

.هستمهمیبیتخیلی.نداردفایدهاینهاوبکنیراکاراینبایدتووتقلیدوزوربا.بگیردمزدتاکندعمل

مزد ویران کردنستش آن فُتوحنباشد، زآنکه روحلیک آنِ تو

ویرانو،ماشخصیکارو،ماستشخصیتشخیصمزدمزد،این،اوبینهایتبهشدنزندهحضور،گنجاینیعنی

اینجا،گذاشتندچیبرايراهاوزنهاینبگوییدوباشگاهیکبهبرویدشماکههستممکنکه.ماشخصیکردن

امتحانرازورشانمردمگذاشتنداضافهنیست،اضافیاینهانه،هست،اضافیاینهاآقابزرگوکوچکهايوزنه

برايباشگاهاینکنیم،میجداهمدیگرازرااینهاوصدیکیآندهیکیآندارد،میبرکیلویکیکیکنند،

.برداردياوزنهچهرسد،میزورشکسیچهببینیمهست،آزمایش

شمادهد،میتشخیصهستحواسشهوشیاريخودکهستاآزمایشبراينیستبديچیزهمذهنیمناین

کههوشیارياینکهببیندخواهدمینه،دیگر،برساندحضوربهرامنبیایدخوبکه،ستهبلدکهخدانگویید

خودشاگرنه،یا،کندمیبیدارراخودشخودشدهد،میقلقلکراخودشخودشهست،خودشامتداد

.بکندتواندنمیبیدارراآدمهمدیگرکسینه،،نکردگوید،میراموضوعاینکرد،بیدارراخودش

'لَیس لالنسانِ الّا ما سعیچون نکرد آن کار، مزدش هست؟ ال

وآمدهچیبرايندادتشخیصاگربیاورد،درارتعاشبهنتوانستراخودشخودشاگرنکرد،راکارآنگویدمی

،کردراکاراینزندگیخردازاستفادهباوتسلیمباگیرد،میزندگیازکهخودششعوربا،خودشانتخابباعمال

جبرانقانونباهمخداوانسانکهاینبراي.ندارد،نهدارد؟مزدرا،هایشمنیترا،ذهنیشمننکردویرانیعنی

.نیستدیگريچیزکندمیتالشوکندمیسعیبرایشکهچیزيآنازغیرانسانبرايکند،میکار

:گویدمیهست،قرآنآیهاینو

39، آیه )53(قرآن کریم، سوره نجم

ْنَساِن إِالَّ َما َسَعىٰ  َوأَْن لَْیَس لِْإلِ

نیست] هیچ نصیب و بهره اي[و اینکه براي انسان جز آنچه تالش کرده 

اگردارید،قبولراجبرانقانونشما.معتقدیدشماولی،نیستیممعتقدانسانهامابیشترکهجبرانقانونیعنی

بخاطرهمماماندگیهايعقبتمامو،شدخواهدخرابهمآخرتاو،هستخرابکارشنداردقبولشماازبرخی
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گوییممیما.ماديقسمتدر هممعنوي،قسمتدرهمنکردنشعملونفهمیدنش.هستجبرانقانونهمین

نیست،منتقصیردیگراین،کندزندهخواهدنمیکند،زندهخودشبهرامنندارد،قددتخدامگربدهند،مفت

تشخیصاگرنه،یابدهیتوانیمیتشخیصتوببینمخواهممیگفتهدارید،شعورهوشیاريبعنوانشمانه،نه،

سعی،مااالبدهی،تشخیصکنینمیسعیهستی،منجنسازکهاینبرايبدهیتشخیصتوانیمیکهبدهی

.بکنکاربکن،سعیکنی،نمیسعی

عشقِ یزدان بس حصاري محکمست
رخت جان اندر حصاري می کشم

خرابرااشخانهیواشیواشوبدهدتشخیصخودششعورباذهنیمندرافتادنگیروجداییازانسانکهاین

اینبشود،بینهایتوبشودیکیخداباآنجادرویکتاییفضايبهبرود،کندحرکتوکندخرابرادکانکند،

تحریکاتآنجارفتیمماوقتیکهاینیعنیمحکمقلعهاین.هستمحکمیقلعهیکیکتاییفضايوخدابینهایت

رامانآرامشمایعنی.ندارداثرمارويوضعیتهابديمردم،کارهايمردم،هايحرفبیرونی،هايآسیببیرونی،

.بیرونیوضعیتهايبادهیمنمیدستاز

غزلابیاتبینراهامثنويعمداامروزمنهست،غزلازبیتاینکشم،میحصارياندرجانرختگویدمی

راخانههاياسباب،گفتندمیرختراچیزهمهقدیمجان،کااليیعنیجانرخت.بفهمیمبتوانیمکهآوردم

حصاریکبهراهوشیاریمرا،جانمجان،خودیعنیجانرخت.رختگویندمیلباسبهاالنگفتند،میرخت

درهنوزایدنکردهراکاراینشمااگربکنند،راکاراینبایدهمهکشم،میمحکمیقلعهیکبهکشم،میمحکمی

برایتانمثنويازبیتچند،کنیمدركدرسترامعنیاینکهاینبرايودیدخواهدآسیبهستید،ذهندکان

.دهدمیتوضیحو،کندمیتوجیهچجوريرابیتهاجورایندیگرجاهايموالناببینیدوخوانممی

4226مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت 

عقل، لرزان از اجل و آن عشق، شوخ
سنگ کی ترسد ز باران چون کلوخ؟

ست،امرگیکدادندستازراشدگیهویتهمهر.مرگازترسد؟میچیازست،الرزانذهنیمنعقل

فقط،هستیمجسماینکنیممیفکر،ماداریمجسمیهوشیاريچونترسد،میجسمیمرگازهمعاقبت

بینهایتجسم،اینازجداماکهشویممیمتوجهشدیم،زندهآنبه،کردیمتجربهرافکردوتابینفاصلهوقتی
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تحریکاتو،ستاشجاعهست،دلیروگستاخیعنیشوخ،عشقشدیم،یکیاوباوقتیموقعآنوهستیم،خدا

ازسنگترسد،میبارانازکهستاکلوخ:گویدمی.کندمیتشبیهبارانبهزندمیآسیبمابهکهرابیرونی

وشویممیگستاخوشویممیدلیررویم،مییکتاییفضايبهرویم،میقلعهآنبهوقتیپس.ترسدنمیباران

وترسیدخواهیمهستیمذهنیمندروقتیولی،ترسیمنمیهاوضعیتحملهازوضعیتها،ازبیرونی،تحریکاتاز

.بشودعوضبایددیدکهاینبراينیست،ايچارههیچ

وقتی.هستیمجسمجنسازماهستیم،وضعیتماگویدمیمابهوستاجسمیهوشیاريدیدذهنی،مندید

اینمثلرودمیماپولبرند،میدارندکهاینمثلرامادستمیریم،میداریمماکهاینمثلمیردمیجسمآن

ایننشدیم،زندهاوبهتانشدیم،تبدیلعشقبهتاگویدمیکنیم،میراتجربههماندرسترود،میمادستکه

.رفتنخواهدبینازترس

حافروجِمثنوي این پنجم استاز صمبر باستچرخِ جان، چون اَنج

اینازکدامهرگویدمیکند،هدایتراماتواندمیکهياستارههمانبهکندمیتشبیهرامثنويابیاتموالنا

داریماالنکهستاپنجمدفتراینمثنوي،دفترهايازکهگویدمیما،دربگذاردرااثراینتواندمیواقعاابیات

مثنويبیتهریعنی.دهدمینورکهايستارهست،استارهیعنیستاانجممثلاینجانچرخدروخوانیممی

بخوانیم،درستاگربکندآزادشدگیهویتهمازتواندمیوهوشیاريآنبهکندمیزندهراماتواندمیواقعا

.دهدمیتوضیحداردخودش

شناسجز که کشتیبانِ استارهره نیابد از ستاره هر حواس

داردقضاوتهایشباوحسشپنجحواسش،باکهکسیهرکند،میطلوعدروندرکهياستارههمانکهگویدمی

باشدبانکشتی،باشدشناسستارهبایدکسییککهگویدمییعنی.کردنخواهدپیداراراهدهد،میتشخیص

ستارهبایدریگستاندرگفتنجاآبرود،سمتیکدامکه،بکندپیداراراهستارهطریقازاقیانوسدربتواندکه

کهاینبرايبکند،پیداراراهستارهاینطریقازتواندنمیکسیهرگویدمیاالن.بکنیمپیداراراهماکندطلوع

بایدشماکافیاندازهبهیعنی،باشدماهرکشتیبانباید.بکندپیداخواهدمیذهنشوحسپنجیعنیحواسشبا

بکنیدصبربایدنشدیداگرباشید،شدهبیدار
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از سعودش غافلند و از قرانجز نظاره نیست قسمِ دیگران

مینگاهآسمانبهماهرکشتیبانیک،کنندمینگاهفقطدیگرانگویدمی،مقابلهیعنیرانقوسعدیعنیسعود

،کنندمینگاهدارندفقط،شناسندمیستارهنهکهدیگرانولی.کندمیپیداراراه،شناسدمیراهاستارهکند

جنسازکهاستموقعیخدابازندگیبامارانقیعنی.غافلندآنرانقوسعدازو،بینندمیهممثلراهاستاره

یعنیسعدشازوخداباکردیمرانق،فکرتادوبینفاصلهبهشویممیزندهوقتیواقعدر.نیستیمفکر

.ماعملوفکربهریزدمیخردشاینکهبراي،هستیمبرخوردارشایمنیخوششامبارکی

با چنین استارهاي دیوسوزآشنایی گیر شب ها تا به روز

بگوییمهمراایندیوسوز.هستنددیوسوزهايستارهاینها،بخوانرامثنويابیاتصبحتاشبکهگویدمی

.دارندنگهذهندرخواهندمیراماعواملشوشیطانواقعاولی،بشویمخارجذهنازکنیممیسعیماکهگرچه

برتانودوردرکههاخیلیکهدیدخواهید،باشدخودتانبهحواستانوکنیدکارخودتانرويبخواهیداگرشما

اماندرآنهاشراز،کنیدمیکارخودتانرويکهحالعیندرباشیدهوشیارباید،بگذارندخواهندنمیهستند

میرااینهاوقتییعنی،کنندمیخنثیرادیومنفیآثار،هستنددیوسوزمثنويابیاتاینکهگویدمیو.باشید

رويآنهامزاحمتحالیکهدر،بینیدمیراآنهامزاحمتکهرسیدمیيهوشیاریکبهحالتییکبهشما،خوانید

.ندارداثرشما

قلعۀ آسماناندازهست نفتهر یکی در دفعِ دیوِ بدگُمان

ازهرکدام،یکتاییفضايبهبرودوبخواندراابیاتاینکسیاگریعنی،اینجادرآورددوبارهراآسمانقلعهاین

پرتراآتشهايشعلهیعنی،استاندازآتش،داردبدگمانکهدیودفعدر،شیطاندفعدر،گویدمیابیاتاین

توانندنمیآنهایعنی.کنیدمیشناساییشماراآنهاو،آنهاسويبهکندمیپرترايهوشیارهايشعله،کندمی

.بکشانندذهنبهدوبارهراشما

شیطان،استهمینطورهمشیطان.بکشندذهنبهراشماباید،بگذارندبداثرشمارويبتوانندمردماینکهبراي

الگوي،کندمیاستفادهاینهااز،مثالهستتوقعالگوهايمختلفواکنشهاي،استخشم،استحرصابزارهایش

بهببردرامااستکافی،کندمیاستفادهمرتبآنهاازکهدیگرچیزهايخیلی،هستتاسفحس،هستمالمت

کندخشمگین،بداردواواکنشبه،آنجاکندمعطلرامااینهاازیکیباذهن
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قلعۀ آسماناندازهست نفتهر یکی در دفعِ دیوِ بدگُمان

خواهندمیکهکسانیبهباردمیآتشو،داردمینگههستیمیکیخداباحالیکهدریکتاییقلعهدررامایعنی

استسختخیلیاینجا،برویمخواهیممیاآلنهماگرو.بیاورندبیرونتوانندنمی.بیاورندبیرونآنجاازراما

بایدیکتاییفضايبهبرودذهنیمنازیعنی،برودخواهدمیکسیهر.گذارندنمیمردمبرویمخواهیممیوقتی

گروهاین،باشداستممکنگروهییکمنتهی.هستاینطوريکهفعال،گذاشتنخواهندمردمکهباشدحواسش

.بکندذهنیمناستفادهیکشماازخواهدمیکسیهر.استذهنیهايمنبااکثریتولی،باشدمعنوي

بگویا.کنتاییدشما،کردخواهمغیبتاوازدارمدعواهمسرمبامنچون،منبهبدهتسکینکهگویدمییکی

رادردهایم،کنمدلدردساعتنیممناینجاشیننبخالصه،کشیديدردچقدرهستیمظلومچقدرشماکه

رادردکهزمانیتا،دارمنمیبرسرتازدستمنوگرنه،کنتحملهمشما،کنمغمگینهمراشما،توبهبدهم

میمشکلخیلیکار،اولیهمراحلدر.رومنمیبیروناینجااز،نکردمآلودهخودممثلهمراتووتوبهنریختم

خدابارفتیمماو،شدزیادتريهوشیارانباشتگیکمییکوقتیولی،مابرویمدربهافرادجوراینچنگازشود

اینو.بکنندراکاراینخواهندمیکهینکسابرباردمیآتشلحظههريهوشیار:گویدمیآنجا،شدیمیکی

.راابیاتاینبخوانرااینهاشماشبهرگویدمی.کندمیکمکمابههمابیات

مشتري را او ولیّ االَقرَبستاختران با دیو همچون عقرب است

دوستنزدیکتریناوبهاستطالبکهکسیاما،زنندمینیشعقربمثلیعنیعقربندمثلدیوبااختراناین

استطالبواقعا،استمشتريواقعاکهکسیبرايمثنويابیات.کندمیمثنويابیاتبهاشارهموالنا.هستند

وحدتاینازراشماخواهندمیکهینکسابادیوبااما.استنزدیکدوست،استصادقواقعا،استمتعهدواقعا

است؟درست.زندمینیشراآنهاعقربمثل،کنندخارج

بهذهنفضايدرانسان،بفهمیمخوبکنیممیصحبتداریمچیبهراجع،بخوانیمهمرااینبدهیداجازهبله

همچقدرهر،باشدداشتهذهنیخانه،باشدداشتهدکانکسیاگریعنی،باشدداشتهامنیتتواندنمیوجههیچ

نمیراحتیحس،باشدداشتهبزرگخانواده،باشدداشتهدوستدانمنمی،باشدداشتهمقام،باشدداشتهپول

ساختهکاراینبرايذهنیمنمحیط،ذهنیمندیداصال.استخودشذهنیمندشمنشاولینو.بکندتواند

.نیست
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خوشرادلمانو،بشویممحرومخداباوحدتاززندگیعشقاززندگیخردازبشویمقطعزندگیازمااینکه

قانونگویدمیکهاستهمینبرايو.استتوهمیکاین،راحتیمو،داریمزیاديچیزهايجهانایندرکهکنیم

و.یکتاییفضايبه،قلعهآنبهبرودکندحرکتزودترهرچهبایدذهنازيهوشیارگویدمیزندگیتکاملی

،بارانمقابلدراستکلوخمثلذهندرکهحالتیدر،بارانمقابلدراستسنگمثلانسانآنجادرکهخواندیم

رااین،نیستثابتکندمیتغییرضعیتهایشورودمیدردزیرو،رودمیبینازوشودمیخیسباصطالحمرتب

.بدانیمخوبماباید

وفراوانیوامنیتحسبه،کندشلوغرابرشودوراگرکهکندتصورکسیکهاستاینمزدبیکاریکو

دررازندگیشوبرسدباالییمقامبه، وبشودزیاددوستشبشودزیادپولشاگریعنی.رسیدخواهدخوشبختی

خواهیمنمیماکهاستتوهمیاین،شدخواهدموفق،رسیدخواهدخوشبختیبهصورتایندر،بگذاردراهاین

.خوانممیرااینهاحاالخواندمراابیاتآن. بفهمیماآلنهمیناستبهتر.بفهمیممردنموقع

590دفتر دوم، بیت مولوي، مثنوي، 

ز آن طرف هم پیشت آید آفتیگر گریزي بر امید راحتی

برومکهدیگرمملکتیکبهمملکتییکاز،شهريیکاز،جایییکازکنیفراربگریزياگر:گویدمییعنی

ابزاراینکهبراي،آمدخواهدپیشدیگريآفتیکهمآنجا،هامزاحمایناز،مردمایندستازبشومراحتآنجا

منباشیدراحتشماگذاردنمیکهچیزيآن.بريمیخودتباداري،استذهنیمنکهرادردکنندهتولید

.بمانیمذهندريهوشیارعنوانبهکهنیافریدهراماخدا.خداستقانون،قضاستقانونهماینو،استذهنی

بینهایتبهشدنزندهکهبگیريخواهیمیکهمزديو،خوردخواهیحسرتسرآخربکنیراکارایناگرگفت

.بگیردصورت،زندگیخردباانههوشیاربصورتبایدکهخودتتالشاثردر،اوست

خیلیاسترالیابروياگر،ناراحتیهستیایراندرچونمثالکهکنیفکرتوانینمیبگریزيتوانینمیشماپس

همسرتمثالیا،کنیعوضرازندگیتمحیط،کنیعوضراکارتمحیط.نیستچیزيهمچون،شويمیراحت

.هستشماباکنندهناراحتابزارنه، کنیازدواجدیگریکیبابدهیطالقرا

هیچ کُنجی بی دد و بی دام نیست

جز به خلوت گاه حق، آرام نیست
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راتوچیزيیکبرويطرفهریعنی،نیستتلهیعنیدام،دامووحشیحیوانبدوندنیااینازايگوشههیچ

پس،قلعههمان،حصارهمان،استیکتاییفضايکهحقخلوتگاهبهبرويمگربروي؟کجامگر.کردخواهداذیت

چیزيآنکنممیتکراردوباره.نداردوجودآرامشآنجااینکهبراي،بشويخارجزودترهرچهبایدذهنفضاياز

صغیرباب،کسیهربایاچیزيهرباکنیممیبرقرارکهايرابطههرم،باشیذهندراگر،کردهتاکیدموالناکه

نمیبدانیدراایناگر.شمابدانیدرااین.نمانیاینجادرتوتا،استدردتولیدابزارايرابطههریعنی.بودخواهد

انسانیکباهمکمچیزباانسانکهبینیدمیبدانیدراایناگرشما.استکمهمآن،استکمهماینگویید

همچیزهمهوداردپولدالرمیلیونهاحالیکهدردیگرانسانیکباانسان.کندزندگیخوشبختتواندمیدیگر

.کندمیزندگیدعوابا،کندمیزندگیبدبختیبا،دارد

و بی دقُّ الحصیرپامزدنیست بیکنجِ زندانِ جهانِ ناگُزیر

هستیميهوشیارکهاستدرست،ماکهشودنمی،باشیمآنجابایدماناچاربهکهجهانزنداناینگوشهیعنی

از.استزنداناینجاولی،باشیماینجابایدناگزیرپس،باشدجهاناینتويبایدهمتن،باشیمتناینتويباید

برویم،بیرونبیاییمدرذهنازبکنیمزندگیتنتويحالیکهدر؟بیاییمدربهتوانیممیجوريچهزنداناین

اوبینهایتبه،هستیمجهانایندر،داریمراتناینیعنی،هنوزهستیمتناینتويحالیکهدر،ذهنازبیرون

.برسیمعشقبهیعنی،بشویمزنده

عوارضباید،شويمیجهاناینوارداینکهمثل.بدهدپامزدباید،انسانشودمیجهاناینواردوقتیگویدمی

زحمتاینجادرالحصیردق.بدهیبایدرامالیاتوعوارض،گیرندمیهممالیات،گیرندمیعوارضدیدید،بدهی

،کندمیمحدودرایتهوشیارپس،بشويذهنواردباید،کنیزندگیجهاناینخواهیمیکهچرا.استدردو

.بکشیدردنبایدبفهمیتابکشیدردبایدآنجاهمبعدش.استزندگیفرآینداین

بهبیایدکهنیستکسیهیچ.نشودنویتهمذهنیچیزهايبانرودجهاناینبهبیایدکهنیستکسیهیچیعنی

،نکندتجربهراجداییوجهاناینبهبیایدکهنیستکسیهیچ.باشدبایدمدتییک.نباشدتنتوي،جهاناین

میجداراخودشذهنیمن، کنددرستذهنیمن،بشودهویتهمبرودذهنتويباید،باشدتناینتويباید

یواشیواش،داردفرقدیگرانباخودشوبگذاردخودشدهانبهرالقمهگرفتیادودیدجدااینکهازبعد،بیند

بابایدحالعیندر،گذاردمیخودشدهانبهرالقمهوجداستجسمدروسطحدرحالیکهدرکهکندتجربه



# Programگنج حضور730برنامه شماره 730

45: صفحه

ازانسانهاهمهاستبودنجنسازاستزندگیجنسازکهکندشناساییباید. بکندوحدتحسدیگرانسانهاي

زندهاوبه؟کندچکار،استانههوشیارکه،بکشدرادرداین،بکشدرازحمتاینآمدهوهستندبودنجنس

.نکشدشودنمی،بشود

زندگیدردبدونتوانندمیپولکردنجمعباجهانایندرکنندمیفکرکهاستاینآدمهابعضیاشکالحاال

واستزندگیاصلیمنظورکهراشاناصلیماموریتمگر،باشندراحتتوانندنمیجاهیچ.توانندنمینه،کنند

خواهند،دادندانجامشدندخارجکههموقتیولی،بدهندانجامرااوستبهشدنزندهوذهنازشدنخارجاین

مقداریککهنیستکسیهیچ،اندکشیدهرادردیعنی.انددادهرامالیاتواندرادادهعوارضباالخرهکهدید

.باشدشدهزندهزندگیبهوباشدنکشیدهانههوشیاردردمقداریکوانههوشیارنادرد

.بکشیمرااشانههوشیاربایدحاال.باشدنکشیدهدردکهبدهیدنشانرانفریکشما.کشیدیمرااشانههوشیارنا

نشانواکنشهمینطورمردمبیشتر.کشدنمیبیهودهدردوانههوشیارنادردوشودمیمتوجهزودترکهکسیآن

دردآن.کنندمیکارچهدانندنمیاصال،کنندمیمحکومراهمه،گویندمیناسزا،کنندمیستیزه،دهندمی

جاییچهدرکهبشناسدبایدانسانبزوديولی.انسانبراياستننگاین،استبیهودهدرد،استانههوشیارنا

راامانههوشیارنادردبشومزندهاوبهجهاناینبهآمدممنبگویدباید.بشناسدبایدراماموریتشبزودي.است

شدگیهاهویتهماینازبایداآلناستسالمچهل،استسالمبیستاستسالمپانزدهاستسالمده،کشیدم

:گفتهموالنا.ندارمهمدیگريعالجهیچ،بشومزندهاوبهروممیدارم،دارددردهماینوبشومجدا

و بی دقُّ الحصیرنیست بی پامزدکنجِ زندانِ جهانِ ناگُزیر

پاگویدمیراپامزداینجادریاقاصداجرتاصطالحبهیعنیهمپامزدبی،زحمت،تکلیفیعنیگفتمالحصیردق

،خالصهبدهی،چیزيیکبایدگذاردمیجهاناینتوي

مبتالي گربه چنگالی شويواهللا ار سوراخِ موشی در روي

میباشددنبالشگربهبیرونبرود،جاستترینامنموشبرايموشسوراخ،برويهمموشسوراخاگرگویدمی

پیداراتوچنگالیگربهباالخرهبرويهمموشسوراخاگرتوگویدمی.بیایدتواندنمیگربه،موشسوراخخزد

ایندربشويپنهانتوانینمی،یکتاییقلعهبهبرويکهاستایناتچارهیعنی.کردخواهداذیتتوکردخواهد

.جهان
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میتنهاییحس،رودمیسرمانحوصله،بمانیمتوانیممیتنهانه،،داریمذهنیمنوقتیماکهبینیدمیشما

اینکهبراي،کنیمبرقراررابطهتوانیمنمیکسیباهستیمکههمذهنتويموقعآنبعد،کنیممیبیچارگی،کنیم

رابطهازمردم،هستآندردردبینیممیتجربهبهبنا،کنیممیبرقرارايرابطههر.استصغیربابايرابطههر

راشدگیهویتهمباید.بکنیدراکارهمینخوب؟دیگرکنیمکارچهگویندمی،مجبورندولی،گیرندمیدردها

نمیلقتخمآنجاشیطان،کنیدهمکاري،کنیدهمکاري،کنیداستفادهتبدیلابزارعنوانبهرارابطهوبشناسید

براينفردوبینرابطهاین،باشمواظبکنیکنترلخواهیمیوقتی،باشمواظبشويمیخشمگینوقتی،کارد

،کنممیکارخودمذهنیمنرويحاال.کنممیکنترلذهنیمنبادارممنکهبفهمممن،بدهددردکهآمدهاین

کنمبرقراراوبارابطهوکنمپیدادیگريآدمیکجایییکبرومتوانمنمیمنپس.دهدمیرامعنیایندرداین

شودمیپیداايگربهیکباالخره،برومهمموشسوراخباشمهمتنهاتازه.نیستچیزيهمچون،باشددردبیو

.حضورسويبهبرومبایدمنبفهمممنتاآنجا،کندمیدرازراچنگالش

جمالگر خیاالتش بود صاحبخیالآدمی را فَرْبِهی هست از 

اگر،استفکرهایشازخوشبختیوشادکامیوستاسالمتیهمانفربهیاینجادر،سالمتیراآدمیگویدمی

شما،فکردوتابینفاصلهاز،حضوراز،زندگیاز؟آیدمیکجااززیبافکردانیدمیشماولی.باشدزیبافکرهایش

زیبا،نیستجمالصاحبفکرهایت،آیدمیذهنیمنازاگر.آیدمیآنجاازفکرتباشیزندهحضوربهباید

عمل،آمدهحسادتازآمدهخشمازکهبدفکر.داردزیباۀ نتیجزیباعمل،آفریندمیزیباعملزیبافکر.نیست

.دارددنبالدردازپرومخربنتیجهبدعمل.دارددنبالبد

گدازد همچو موم از آتشیمینماید ناخوشیور خیاالتش 

ماکهبینیدمیکه.شودمیآبدردازموممثلصورتایندر،باشدناخوشوبیایدشاذهنیمنازخیاالتشاگر

بیتپس.شویممیالغرتروضعیفترروزبهروز.شودمیآب،موممثلابعادمانۀ بقیهمومانتنهم،درداز

،بله.محکمبسحصاربهبرویم،کنیمحرکتذهنفضاياینازباید:گفت،فهمیدیمراموالنا

بهرِ یاري، بردباري می کشمنازِ هر بیگانه سنگین دلی

بشومخشمگینآیا.استبیگانهیکمندرشدگیهویتهماینکهدانممیمنگویدمی.شدسادهاینهادیگر

فضاهستند،مندرشدگیهاهویتهماینکهزمانیتاکنم،بازرافضابایدبکشم،رانازش، بایدنهرود؟میزودي
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دوستتگذارم،میاحترامهمخیلیروم،میهمقربانتکهگویممیآنبهدارم،دردبینممیمن،کنممیبازرا

جنسبهبرومهممنخودتجنسبابروتو،نیستمتوجنسازوهستمزندگیجنسازچونمنولیدارم،هم

نازنرفتیکهزمانیتامنولیبودي،منمرکزحاالتا.هستیجسمجنسازهمتواستخدائیتمنجنس،خودم

.ندارمتوبادعواییکشم،میراتو

،دلیسنگینۀ بیگانهرناز،نهداده،منبهخدارادرداینچراگرفتم،رادرداینمنچراکهشویمنمیخشمگین

کهرابیگانهاینمنکه،منجهل،منتقصیر؟کیهتقصیر،کندخرابرامنخواهدمی،هستهمدلسنگیناین

زمانیتا،بروداینکهبراياآلنولیخوردهرامنهماین،گذاشتممرکزمدردرستآوردم،استشدگیهویتهم

میآدمکاراینبا.کنممیبازفضابرایش،کندمیکارفیکونکنبااین،نیستمندستهمرفتنشکهنرفتهکه

.ببخشدشفاخودشبهواقعاتواند

رانازشباید،باشدآرامباید،کندبازبرایشرافضابایدخوب،نکردهخداییشدهمبتالسرطانمرضبهیکی

کهبکنینفرین،بزنیسرشتوي.آمدهبوجوداینمقاومتوستیزههماناز.کندستیزهآنباتواندنمی،بکشد

.نیستکاردواياینها؟بشوممریضبایدمنچرا،بودقحطیجا،مندرآمديچرا

بهرِ یاري، بردباري می کشمنازِ هر بیگانه سنگین دلی

متحد،بشومیگانهاوبامنتابروداینکهکشممیراایننازمنواستصبور،استبردبارخدایعنییارآن

.بشوم

بهر آن گل بارِ خاري می کشممی کَنَمکوه و کانیبهرِ لعلش

خیلیامروزکه،کنممیپیدارامعدنوکنممیراذهنیمنکوه،یارلبلعلیعنی،استلبشلعلجاهمینلعل

میراذهنیمنخارباراین،اوبهشدنزندهبراي،استزندگیوخداستکهگلآنبرايو،خواندیمشابارهدر

هاکهنیستاینطوري.رودنمیاین،شدیدذهنیمنمتوجهشماتاکندمیاشارهداردموالناکنیدتوجه.کشم

کنیمیکارکهزمانیتاو.کنیکارسالهاشایدباید،نیستچیزيهمچون.افتادایندارمذهنیمنفهمیدممن

راخاربار،کنیمیبازبرایشرافضاولی،هستهنوز،شودمیکمهستهنوز،هستهنوزخاراینکهبینیمی

لعل.برسیاوزیبايسخنبه،برسیاومعدنبهباالخرهتا،بکشیبایدولی،بکشینبایدکهدانیمی،کشیمی

.باشدحضورگنج،باشدمعشوقلبتواندمی
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راکانهمکنممیراذهنکوههم،باشدتواندمیحضورهمینقیمتیسنگایناستقیمتیسنگهمانلعل

همیشهصبروانههوشیاردردکنیممیتوجه.کشممیانههوشیاردردکاراینتويولی،کنممیصافشکنممی

بابایدراخاربار.استتسلیماسمشاینبگوییدکنیدمقاومتکنیدستیزهنیاییدشما.استهمراهفضاگشاییبا

.کشیدگشاییفضاباونرمش

ممی کشهمچو مخموران خُمارياوبهرِ آن دو نرگسِ مخمورِ

یعنیاستمست،استمستکهکنمنگاهدنیابهاودیدازمنوباشدمنچشمزندگیچشمدوتااینکهبراي

مثلمن،بیندمیرازیبایی،بیندمیخوب،استشادهمیشه،بیندمیشادهمیشه،استشنگولهمیشه

کهدانیممیاآلنما.استکسلورسیدهکماوبهشرابکهکسیدوممصرعخمار.کشممیخمارمخموران

خمارمثل،داریمدرد،داریمشدگیهویتهمماداریمذهنیمنماداریممقاومتماکهچرارسدمیکمشراب

چراکشیممینرمشباحضوربامیلکمالباراکسلیاینوراحوصلگیبیاینوراخماراینولی.هستیمهازده

:رابیتچنداینایدخواندهشمابارهارااودیداینوببینیماودیدباباالخرهکهخواهیممی

1406مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

آدمی دید است و باقی پوست است

دید دوست استدید آن است آن که 

میتحملراخمارياینولی،کنمکارچهندارمهمايچاره،بینممیشدگیهاهویتهمبااآلنکهاستدرست

باگویممی.گویممیآمدخوشاوبهگشودمرافضا،هستذهنیمناینکهزمانیتایعنی،کنممیبازرافضاکنم

،کرديمنبهراخدمتت،کرديراکارتتودانممیراتوقدرمنوبرويتوتاکنیمزندگیباید،دیگرهستیمهم

همتوآمدمهمینبرايمن، ببینماودیدباخواهممی،اصلمبهبرومخواهممیمناآلنو،رامنکرديآزمایش

دردیدآدمیپس.خودماصلیکاردنبالروممیهممن،کارخودتبهبروتوپس.دانممیهممندانیمی

خدادیدکهاستایندیدبهترین،استهویتهمآنباکهاستبعدشچهار، ایناستپوستاشبقیهمرکزش

.آدممرکزدرباشد
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دوست کو باقی نباشد دور بهچونکه دید دوست نبود کور به

.بهدورنباشدباقیکههمدوستی.بیندمیذهنیمنباچون،استبهترنبیند،نباشدآدمدید،دوستدیداگر

این،کنیمرعایتگویدمیموالنااآلنکهچیزهاییاینمااگرولی،نیستباقیباشدذهنیمنهمینکهمادوست

،کنیمنمیدعوا،هستیچراگوییمنمی،کنیمنمیستیزهاوبا،کنیمنمیمقاومتمقابلشدر.رودمیذهنیمن

.اومقابلدرکنیمخوبراماناخالقباید.رودنمیاو،اوستنفعبهاوباستیزه،اوستنفعبهاوبادعواچون

.بشویدمتوجهخوبرابیتآنمعنیشماکهکنممییادآوريرابیتهااینبله

812مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 

آدمی دید است باقی گوشت و پوست

هرچه چشمش دیده است آن چیز اوست

دیدشاگریعنی،بیندمیهرچهچشمشو،هستبعدشچهارایناشبقیه،مرکزشدراستدیدفقطآدمیپس

مرکزشدرزندگییاخدااگر،هستمرکزشدرچیزهاچون،بیندمیچیزهاعینکپشتازپس،چیزهاست

جهاندیديچهباببینید،استمهمهماین.استآنجنساز،ببیندچیهردیدازو،بیندمیاودیداز،هست

بینیدمیرا

826مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 

ذات هستی را همه معدوم دیداي کو از عدم آمد پدیددیده

بیندنمیرازندگی،آیدمیبوجودانسانمرکزدرشدگیهاهویتهمازکهيادیده،داردذهنیمنکهايدیده

.بیندنمیراخدا،بیندنمیرازندگیذهنیمنچشمپس.بیندمیمعدومرازندگی،بیندمیعدمرازندگی

میکهچیزيآن،هستمامرکزدرشدگیهویتهمکهزمانیتاپس.بیندمیراخدا،مامرکزدرخداچشم

ونیستدرستدیداین.دهندنمیمابهخوبیدیدآنهاو،هستندآفلوهستندجهانیاینچیزهايآنها،بینیم

،بلهکردخواهدایجاددرد،کردنعملوفکرآنمطابق

***پایان قسمت سوم***
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شکاري می کشمدام و داهولِگنجد به دامبهرِ صیدي کاو نمی

میماکهاستآننهایتبی،خداست،استزندگیصیداینوگنجدنمیدامدراصالًکهصیديبرايگویدمی

کنممیحملدامهممنگنجدنمیدامدرکهشکاريچنینکردنصیدبرايبیندازیممانذهندامبهخواهیم

.بیفتندشکارچیدامبهتادهدمیرمراشکارکهاستايوسیلهیااستابزاريداهول،داهولهم

خواهیممیوکنیممیدرستجسمیخدايماجسمیهوشیاريباظاهردراستابزاريهمچونیکذهنیمنو

ما،هستیمخودمانکهشکارترساندنباو،افتدنمیماذهنیدامبهاوکهشویمنمیمتوجهوبیندازیمدامشبه

راآنبایدکهکنیممیفکروخدایازندگیشکاربراي،کردیمدرستکهدامی.افتیممیخودماندامتوي

،داهولاینو،افتیممیخودماندامبهخودمانما،بیفتدمادامبهکهبزنیمفنّییک،بکنیمکاريیک،بترسانیم

میشکارراخداکهداریمکنیممیفکروافتیممیخودماندامبهترسیممیمایعنی.ترساندمیراماخود

.داریماوبهرسیدنبرايايوسیلهیکیا،رسیممیداریمخدابه،کنیم

داماینپس،افتدنمیدامبهکنیممیماکههمصیديوخوردنمیمادردبهداهولیودامهمچونیکاگرحاال

وداهولوداماینانداختنبابدانیمبایدو.خوردنمیکارآندردبهاین،بیندازیمبایدراذهنیمنیعنیداهول

زندگیبهتبدیلبایدما.بشویماوبهتبدیلتوانیممیمادردهاوفکرهابانزدنگولراخودمانونترسیدن

ترساندمیراماکهاسبابیهریعنی.بیندازیمهمراداهولو،بیندازیمراداماینبایدشدنتبدیلبرايبشویم

.افتیممیخودماندامبهترسیممیوقتی.بیندازیمراآنباید

براياستابزاريیک:گفتمکههمانطور،شدهدرستکهذهنیمناین:کهگویدمیمابهداردمطلباینو

مثل،استمادررحممثل،نیستبديچیزاصالًذهنیمن.ماکردنبیداربرايحالعیندر،ماخواباندن

بازوهايکنیدشروعاولازهاوزنهاینباشماکهگویندمی،آنجااندگذاشتهوزنهتعدادیککه استباشگاهی

.دهممیشمابهتريسنگینوزنۀمن،شودمیترقويتانبازويچیهرکهگویدمیمربیو،کنیدقويراتان

راخداتوانیممی،ماستداهولودامهماینو،هستیمچیشکارمااینکهاستنباطبااولوخواباندمیراماپس

.بیندازیمراداهولودامبایدما.استغلطنگاهاین،اصالًنیستاینطوري،نهشویممیمتوجهبعد،بیندازیمگیر

باخودتخردورزيباخودترويتمرکزباخودتشعورباکنیکوششبایدخودتکهگفتمابهموالناامروزو

میروشنبیشترچههرو،کنیایجادروشناییوبگیريروشناییتوانیمیورآنازچقدراینکهخودتتسلیم
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شمابهرابزرگتريشدگیهویتهم،همزندگی،گذاردمیشمااختیاردربزرگتريوزنۀمربیکههمینطور،شود

و.داریماینکهمثلگوییممییواشیواش.نداریمشدگیهویتهماصالًماگوییممیماکهاولش.دهدمینشان

بزرگخیلیهايشدگیهویتهم،همکهبینیممییواشیواشو،داریمنه،یواشیواشونداریمدردمااصالً

نشانمابهراهابزرگو،کندمیشروعکوچولوهاآناززندگیاندكاندكولی.بزرگخیلیدردهايهم،داریم

.آیدمیبوجودتريبزرگهوشیاريواقعاً،دهیممیقرارچالشموردراهابزرگآنوقتیو،دهدمی

میجاییبههمحاال،کنیممیقويرامانمعنويبازويهمما،شودمیقويداردورزشکارآنکههمینطور

راهمهباید،خوردنمیدردبهاین،خداشکاربرايکردیمدرستکهداهولیوداماینکهبینیممیکهرسیم

:دهدمیتوضیحراموضوعاینهمحافظوبیندازیم

7حافظ، دیوان اشعار، غزل شماره 

دام بازچینکس نشود شکارِ عنقا

راکانجا همیشه باد به دست است دام 

شبیهاین،کنجمع،دوربیندازراذهنیمنداماین.شودنمیکسیداهولودامشکارخدا.خداسترمزعنقا

ماداهولومادامایناینکهبهشدنمتوجهو،افتیممیتلهبهخودمانمافقطداهولودامدر.استدکّانهمان

داریماستسالپنجاه،افتدنمیخداکهمادامتوي،استدستمانبادفقطآنجاحافظقولبهوخوردنمیدردبه

یکاستدستمانتوهمفقط،نیستدستمانهیچی،استدستمانبادفقطبینیممی،اندازیممیدامبهراخدا

کههمین.استباداینها،آمدهبدستزیاددرد،استدستمانشدگیهویتهمیک،استدستمانذهنیخداي

.اندازيمیراذهنیمندام،باشیداشتههوشیاريکافیاندازةبهوبشويمتوجهرااینها

این غم تا قیامت می کشی؟:گفت

می کشم اي دوست، آري، می کشم

نهایتبیبهاینکهتاقیامتتاولیهستنداوبهشدنزنده،هستندخداغمتويمردم؟چرا.استمهمبیتاینو

غماین:گفتمنبهزندگیگویدمی.کندمیشانمنصرفذهنیمنجایییک،دهندنمیادامهبشوندزندهاو

جهاندررامنبرکتورامنعشقورامنباشدنیکیورامنحصاربهآمدنورامنبهشدنزندهورامن
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میبلهبله،خدااي،دوستاي:گفتممن.بشويزندهمنبهتاکشیمیآخرتا،کشیمیموقعآنتاکنیپخش

مابهجایییک،مابشویممتوقّفجایییکو،بلهبگوییبایدآخرتا،بلهبگوییبایدآخرتابلهاینولی،بله.کشم

گوییممیاوباشویممیهویتهمونازیممیماناستاديبهمادیگرودانیمیدیگرهستیاستادگویندمی

،امشدهخوشبختمناینکهمثلکافیاندازةبهگوییممیجایییکگذاردنمیدیگریکیجایییک.استبس

االن،استخوبخانوادهبا،استخوبمردمبارفتارمواستخوبهمتواستخوببیرون،شدهخوبامزندگی

ازمطلبییک،بدهیادامهبایدآخرتا،نه،دیگروموالناچقدردیگراستبسدیگر،هستنسبیرفاهیکدیگر

:کهگویدمیخوانممیمثنوي

3135مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بیت 

پخته شدماهییونس ات در بطنِ

را نیست از تسبیح، بدمخلَصش

ماهیاینجادروافتدمیماهیشکمتويکهاستپیغمبريیونسکهدانیدمی.استآزادينمادیاعالمتیونس

اَثردر،کهآوردمیآیهقرآنازیا،کهگویدمیموالناآنجادرو.استیکتاییدریايهمدریاو،استذهنهمین

نشانۀیاآیت:گویدمیپایینهمینتسبیح؟هستچیکهکندمیمعنیهمراتسبیحو،عبادتیعنیتسبیح

اَلَستجنسازبگوییچه،استبودناَلَستجنسازیا،استلحظهایناتفاقبهگفتنآريیعنیاستاَلَستروز

اولحظهایناتفاقبهگویدمیآريکسیهر.استیکیدوهر،آريبگوییچه،بودیمخداجنسازکهبودن

:گویدمیاالن.شودمیاَلَستجنسازفضاگشاییوگفتنآرياَثَردربالفاصله

میراشدهپختههابعضی،استرسیدهبگوییمتوانیممیراشدپختهاین،شدپختهماهیبطندراتیونس

یونسبعدبهسالگیدهازحتّیانسانهاهمۀکهگویدمیموالنابنظرولی.میردمیداردشدهضعیفکهگویند

.بیرونبیایدذهنشکمازتواندمییعنی،رسیدهبلوغحالبهماهیشکمدرشان

میچقدرگفتمرتّبهمامروز،باشیمبیشترنداردلزومی،ایمشدهپختهکافیاندازةبهذهنشکمدرمایعنی

تایاسالگیسی،سالگیبیست،سالگیدهتاخواهیدمیشمافرديبلحاظ؟بکنیپنهانکاهزیرراآبخواهی

بدو.بکندتسبیحکهنداردايچاره،بشودخالصاینکهبرايگویدمی.بهترزودترچیهر،نه،سالگیهفتاد

هست؟چیتسبیحگویدمیخودشبعد،بکنیمتسبیحذهنشکمتويبایداالنمایعنی.نداردچاره،چارهیعنی
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حبس و زندانش بدي تا یبعثُونگر نبودي او مسبِّح، بطنِ نُون

کنیدمیتوجه.قیامتیعنییبعثون،ماهییعنینون،شکمیعنیبطن،کنندهعبادت،کنندهتسبیحیعنیمسبح

یعنی،شدنمیتسلیمیعنی،شدنمیمسبحماهیشکمدریونساگرکهگویدمی.گویدمیمهمیچیزخیلیکه

افتادیممااینکهیعنی؟چهیعنی.ماندمیتويآنقیامتتا،وضعیتشآنبهلحظهآناتفاقبهگفتنمیآري

وتسلیمبنامکارياگر،بشویمتسلیمنتوانیماگر.استذهنهمینماهییانون،هستیمذهنشکمدر،ذهنتوي

دراستاالنهمینماقیامتولی.بزرگقیامتتا،کردیممیصبربایدقیامتتااینصورتدر،نبودفضاگشایی

ولی.فضاگشاییوتسلیمبشرطکنیدمیتوجه،بکنیمتسبیحکهبشرطی،بگیردصورتتواندمیلحظهاین

.استمقدورمابرايفضاگشاییوتسلیم

نمیو،بکندگشاییفضاتواندمیلحظهایناتفاقمقابلدرکهداندنمیانسانکهاستمهمعلّتاینبهبیتاین

یعنی.کنیمبازرافضا،لحظهاینمقابلدرکنیممقاومتوکنیمستیزهاینکهبجايداریماختیاراالنمایعنی.کند

بایدهستمماهیشکمتويحاالگفت،استماهیشکمتويیونسکردکارچهیونس.لحظهایناتفاقمقابلدر

رافضابایدمن،آوردمیبوجودقضاافتدمیاتفاقیهرلحظههرحاال،کنمصبروکنمبازوضعیتاینبرايرافضا

دراجراءمرحلۀبهراتسلیمبایدذهنشکمدرهمما.آورددراجراءبهراتسلیمماهیشکمدربنابراین.کنمباز

استاشآیههماینبله.بیاوریم

143،144، آیه )37(قرآن کریم، سوره صافّات

ِحینَ  ُھ َكاَن ِمَن اْلُمَسبِّ َفلَْوَال أَنَّ

بودگویان مىپس اگر نه از تسبیح

ُیْبَعُثونَ لَلَبَِث فِي َبْطنِِھ إِلَٰى َیْوِم 

.ماندتا روز قیامت در شکم ماهى مى

رافضاگشاییوتسلیماگرهمانسانیعنینبودگویانتسبیحازیونسیعنیبودمیگویانتسبیحازنهاگرپس

ذهنشکمدر،نباشیمبلدتسلیممااگر.نداردراهیکهاستواضح.ماندمیماهیشکمدرقیامتروزتانبودبلد

می،باشدموقّتتواندمیماهیشکمدرمااقامتمدتهوشیارانهفضاگشاییعلّتبهولی.بمانیماالبدالیتاباید

؟استدرست.شداینطوريآزادانساننمادبعنوانیونسبراياینکهکما،باشدسالچندتواند
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چیست تسبیح؟ آیت روزِ اَلَستاو به تسبیح از تنِ ماهی بجست

تسبیحاین،بفرستیصلوات،هانیستتسبیحاینتسبیح،تسبیحبااو:گویدمی.شودنمیاینازترواضحدیگر

خودشنیستاینتسبیحازمنظورش،بکنیدیگرکارهايمثالًیابخوانینمازبنشینینیستهمعبادت.نیست

درببینیوبیاوريبوجودرااَلَستروزنشانشماکهاینستازعبارتلحظهایندرتسبیح.کندمیتعریف

اتفاقمقابلدرفضاگشاییو،ببینی،ببینیمرتّبراخودشجنسیعنی،هستتودر،نیاوريهمبوجود،خودت

.استاَلَستروزنشانلحظهایناتفاقبهگفتنبلهولحظهاین

همغزلبیتدر.استآرياالنهمینآرياین.آريگفتیمما؟منیجنسازتوپرسیدهماازخدااَلَستروزچون

بیبهکهايلحظهتایعنیقیامتروز؟کشیدمیقیامتروزتارامنغمشماکهپرسدمیماازخدا:کهگویدمی

می.دهیمنمیادامهماولی،کشممیدوستايآري،کشممیآريآريگوییممیهمما،بشويزندهمن نهایت

.جستیا،شدآزادتسبیحبهماهیتَنازیونسکهگوید

اینلحظههریعنی،نشانببینیخودتدررااَلَستروزنشانلحظههرکهستااینتسبیح؟استچیتسبیحو

این،عمالًببینیبایدرااین،هستمفکرتادوبینفاصلۀجنساز،هستمخداجنسازمنکهبکنیراتجربه

خوب،کنیدمیتوجه.استتسبیح

بشنو این تسبیح هاي ماهیانگر فراموشت شد آن تسبیحِ جان

آگاهاینکهبدون،آگاهانهبدونکه،داریمراذهنیمنهايتسبیح،راجانتسبیحکردیمفراموشهاانسانما

منراهمهولی،کنیممیماکهاستعبادتاینهاگوییممیرااینهاکنیممیکارهایییک،باشیمهوشیارباشیم

ایناتفاقپذیرشتسلیم،استتسلیم،استتسلیملحظهایندرواقعیتسبیحکهبینیدمی.کندمیذهنی

اینکارممنو،آوردمیبوجودرااتفاقاینقضااینکهفهمیدنوقضاوتازقبلوشرطوقیدبدوناستلحظه

آريلحظهایناتفاقمقابلدرفضاگشایی.کنمبازاتفاقمقابلدرفضاخردمندانهوهوشیارانه،هوشیارانهکهستا

.استاَلَستروزآیتاین.گفتیمازلروزکهاستآريهمانآرياین،استاتفاقبهگفتن

راخودتانشمااگر.نه:گویممیلحظههراینکهبراي.کردمفراموشبله،راگفتنآريکرديفراموشگویدمی

میلحظهایناتفاقبهلحظههرشماذهنیمن،داریدذهنیمناگرکهدیدخواهید،بدهیدقرارنورافکنزیر

ایناتفاقواقعدر،استذهنیمندامبهافتادنوکردنرمهمیننهاین،ذهنبهافتدمینهاینباو،نه:گوید
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ذهنیمناگر؟ترسیدنمیاتفاقاتازشما.ترساندمیرامااینکهبراي،دهدمینشانذهنکهاستداهوللحظه

میچیزيیکقیمتتا،بگیردشماازتواندمیشماهايشدگیهویتهماتفاقاتچرا.ترسیدمیحتماًدارید

چههاترساینخوب،ترسیدمیافتدمیجایییکاتفاقییک،ترسیدمیپایینآیدمی،ترسیدمیباالرود

شدهفراموشگویدمی.اندازدمیذهنزندانبهبیشترراشمالحظهایناتفاقبهگوییدنمیبلهشماکندمیکار

ماهیاناینجادرکنیدنگاهدیگرماهیانتسبیحبهشماصورتایندر.نه:گوییممیماهمۀ،کردیمفراموشبله

موالنامثلاندرسیدهحضوربههايانسان

هر که دید آن بحر را، آن ماهی استهر که دید اهللا را، اللهی است

بهبگویدآريلحظهاینکههر،آنبهبشودزندهوببیندرافکردوبینفاصلۀکههر،ببیندراخداکههرگویدمی

نهببینی،ذهنیخدايیکذهنبانه،ببینیدراآنبایدیعنی.استاللّهیاو،بشودخداجنسازولحظهایناتفاق

،ببیندراحصارآن،ببیندرایکتاییبحرآنکسیهر،بیفتیذهندامتويوبترسینهباشی،داشتهذهنیحضور

بکارمعنیدودرراماهی،داردفرقماهیآنباماهیاین،کندمیشنایکتاییدریايدرکهماهی.استآنماهی

منبعنوانخوردهراماهوشیاريماهی،شکمشدرخوردهرایونسماهی.ذهنیکی،انسانحضوریکی،دبرمی

سومدفتردراستفیلداستانتمثیلدر. استیکتاییدریايدرهمذهنیمنکهایممتوجهاالنولی،ذهنی

یکتاییاقیانوستويبپرّیمذهنکشتیدربشویمبیدارتوانیممی،رفتیمخواببهکشتیدر،کشتیگفت

یونسِ محجوب از نورِ صبوحروحاین جهان دریاست و تن، ماهی و 

استماهی،ماذهنیمنماتنو،خداستآغوشدرتويچیزهمهیعنی،استیکتاییدریايجهاناین:گویدمی

روشناییاز،روزروشناییاز،استپردهدریعنی،استمحجوبکه،استیونسهمانماهوشیاريیعنیماروحو

.شدمشخّصدیگر.حضور

می کشمبهرِ یارِ غاريسخرهسینه غار و شمسِ تبریزیست یار

.استیارهمتبریزيشمس،بشودبازبایدسینهایننهایتبی؟استچقدراشاندازه،استغارمامرکز،ماسینۀ

شمساینجادر،آنجابودکهآدمیآننههمتبریزيشمس.استتبریزيشمسمانزدیکدوستماغاریارپس

.هستیمهوشیاريماپسخداستنماد،استزندگینمادتبریزي
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هستیم؟آدمییکبا؟هستیمکیباآنجامابشودبازسینهاینوقتیماست،غاریارهمخدایعنیتبریزيشمس

ذهنیمناینموقعآنتاولیخدا،بامن؟شدهمتّحدکیباکیبشودنهایتبیماسینهوقتی.هستیمخدابانه،

مینشانواکنشهاموقعبعضیشوم،میخشمگینهاموقعبعضیمثالًدانممیمنکنم،میصبرافتد،نمی

هردهم،مینشانواکنشیهررامزدبیکاررا،بیگاراینمنکشد؟نمیمگرکشد،میبیگاربهرامناینودهم،

میدارمغاریارآنبخاطررابیگاراینمن:کهگویممیاالنولیخورم،میافسوسبعدشکنم،میکهعقلیبی

امروز؟چرا.بکشمبایددانممیوکشم،میصبرباکشم،میپذیرشباکشم،میاخالقیخوشبابنابراین.کشم

.برداشتیکییکیراهاسنگبایدور،اینگذاشتبرداشتشودنمیراکوهکهگفت

گذاشتهمامعنويبازويبرايکهنیست،بديچیزاست،ابزاريیکذهنیمنکهگویدمیشمابهابیاتاینو

چیهرراکاراینکندمیکیکه.استانسانکارواستانسانتعهدواستانسانهوشامتحانبراي،آنجاشده

میخردمندبیشترشناسیم،میبیشتررامانهايشدگیهویتهمشویم،میمجهزترزندگیخردبهماکه

.مابراياستامتحانابزاریکذهنیمنو.شویم

اندازةبهماونیست،الزموجودشدیگراینکهبدهیمتشخیصوداهولودامبعنوانبشناسیمکهروزيیک

درهستیمکهبشویم،متولّدذهنرحمازخواهیممیوایم،شدهپختهماهیبطندروایم،شدهخردمندکافی

.شویممییکییارغارباوپوسته،شودمیکارتدنبالرودمیذهنیمن.شویممیمتولّدآنجا،

تاولیهوشیارانهمنتهابشویمخواهیممیاوجنسازهماالنبودیماوجنسازاولازاستزندگیشماغاریار

بدارد،بازخودتانرويکارازنبایدراشمابیرونیعلّتهیچدلیلیهیچ.بدهیدادامهراکاربایدقیامتتاموقعآن

این براينگذاشتناینونگذارد،همینطورهمشیطان،این استکارهایشازیکیذهنیمندانیدمیشماو

.آمدخواهدهاچالشکنید،امتحانراتانمعنويبازوينیرويوچالششماکهاست

غماینکهپرسدمیشماازخداکهگوید،نمیبیهودهموالناراقبلبیتورابیتاینگویممیشمابهدارممن

وقتی.باشدموقّتنبایدشماآرياینولی.کشممیدوستايآريگوییممیماوکشی؟میقیامتتارامن

بایدمامثالً.شدتمامکهکندمیتلقینشمابهکند،میفروکشهاموقعبعضیذهنیمنشد،خوبتاناحوال

شدیدپهلوانخیلیشمابابا:گویندمیمااطرافمردمخوبکیلودهبهرسیدیموقتیبرداریم،کیلودویست

.دیگرپهلوانگویندمیمردمشدیم،پهلواننیستالزمکارگوییممیماپهلوان،گذارندمیرامااسم،پهلوان

.شماتشخیصبهداردشمابهبستگیکشی؟میآخرتاپرسدمیهمینبراي
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بهراشماعیبکسیاگرکهگویدمیخوانممیبیتچندکهخواندخواهمتانبرايمثنويازهمبیتیچنداما

نکنیدقبولهستید،دانشمنديخانمیاآقائید،،سروریدکنیدمیفکراگرونشوید،خشمگیندادنشانشما

.سروريباشدمغزتانمقیمنگذاردید

3466مثنوي، دفتر دوم، بیت مولوي،

را نَدیمسروري چون شد دماغت

هر که بشکستت، شود خَصمِ قدیم

مقیماینواست،سرورکندفکرذهنیخوابدرخودش،توهمدرخودش،خیالباخودشذهنیمندرکسیاگر

بشکندشاگراینصورتدراستادممندانشمندم،منسرورم،منکهایده،اینباشداوباهمیشهباشد،مغزش

؟استخوباین.شودمیشمادشمنکندنمیقبولتنهانه.کندنمیقبولرااشتباهشکنی،میاشتباهبگویند

.کنندتلفرامانوقتگذاریمنمیحالعیندربپذیریموببینیمراایرادوکنیمبازرافضابایدمانه

ها خیزد تو را با او بسیکینهچون خالف خويِ تو گوید کسی

شروعاینصورتدرهویتیهمآنهاتو باچونبگوید،کسیتو،ذهنیمنالگوهايوذهنیمنعاداتبرخالفاگر

هرچون.نیستکهشاءاهللاناست،اینطوريببینیدکنیدنگاهخودتانبهشما.دشمنی،ورزيکینهبهکنیمی

مادرراایراديیکچیزيیکمردمرفتار،مردمایرادات،مردمهايحرفکنیم،میفضاگشاییماوقتیلحظه

اخباريیک،کسییک،کنیممیزندگیماکهلحظههریعنی.استزندگیطرحجزوهمآنو،دهندمینشان

اصالحتوانیمیراخودت،بدهیدگوشدرستاگربگویدشمابهخواهدمیراچیزيیک،جایییک،صدایییک

.کنی

مر مرا شاگرد و تابع می کندکَنَدکه مرا از خوي من بر می

هايانسانمالعادتاین،استآلایدهعادتاین،بداردبازعادتمازرامنخواهدمیاین:گویدمیماذهنیمن

.کمترماوازمنکندمیفکر،بکندخودشتابعوشاگردرامنخواهدمیخانمیاآقااین،استرسیدهحضوربه

.استذهنیمنهايحرفاینها؟گویدمیکیرااینها
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کی فروزد از خالف، آتشکده؟چون نباشد خويِ بد محکم شده

باماکهفکريالگويهرو،نباشیمهویتهمآنباماوباشدنشدهمحکم،باشدنشدهجایگیرمادربدخوياگر

مابهراعیباینکسیوقتیاینصورتدر.بدندخوياینها،ماتوقّعاتمثل،شدهتکراربارهاوهویتیمهمآن

توکنبازفضاتو:گویدمیبعديبیتبله.شودنمیشروعدعواشود،نمیبرپاآتشکدهمابین،دهدمینشان

.کندمیبازفضاهماوکهبینیمیکنبازفضا

در دلِ او، خویش را جایی کندبا مخالف او مدارایی کند

حرفیاینکهکنیمیاقرارو،شنويمیراحرفشوکنیمیبازرافضایعنیمخالفباکنیمیمداراوقتیشما

میجادلشدرراتو.کندمیبازفضاهمآن،دهدمینشانمنبهرامنایرادمنگشودةفضايدرزنیمیتوکه

تومثلنفرهزارمن،هستمشاگردشمنکندمیفکراینکهگوییممیوآییممینوكبهنوكماولی.دهد

.نیستدرستاین،نه،دارمشاگرد

زآن که خويِ بد بگشتست استوار

مورِ شهوت شد ز عادت همچو مار

چقدرمردمازتوقّع،ماندوستازتوقّع،مادرمانوپدرازتوقّع،مافرزندازتوقّع،ماتوقّعالگوهايمثالًببینید

هايشدگیهویتهم.داریمرااینکهدانیمنمیمااصالًشدهماخويکهچیزي،شدهماخويچقدرو،استمضرّ

خیلیاولش.مارمثلشدهعادتوتکرارازشهوتمورچۀو.داریمرااینهاکهدانیمنمیماوهستندعیبهمهما

وشودمیاستوارهاانساندربدخويمتاسفانه،کنندگوشبرنامهاینبهجوانانکهاستخوبچقدر،بودساده

.عاقلممناینکه

مایعنی،کنندمیگوششمابرنامۀبهماپدر،مامادراین،زنندمیزنگسالهسیجوانانمثالًهاموقعخیلی

مانعقلمااینکهمثلکنندمیصحبتطوريیعنی،مادرمبرايبفرستیدديسیتاچندیک.کنیمنمیگوش

آکهرسدنمیعقلشکهدیگر،دیگراستپیربیچاره،کندمیگوششمابرنامۀبهکهرسدنمیآنعقلرسدمی

براي.آقاستیاخانمهمینبدهدگوشدارداحتیاجکهآدمیتنهاموقعآنبعد؟استدرستتفکّرطرزاین

دردچقدر،داردبزرگیذهنیمنچهایندهدمینشانهاحرفهمانکهزندمیهاییحرفموقعهمیناینکه
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،شودمیناراحتخوردمیهمشمادردبههاديسیاینکهدیبگویاگر.دارداحتیاجچقدر،دارداشزندگیدر

زندگیدرس،کناستفادهبزرگییکازگویممیمن،نه؟بشویدخواهیدمیمناستادشماکهفرماییدمیپس

.بگیر

ور نه اینک گشت مارت اژدهامارِ شهوت را بکش در ابتدا

منکهياجاذبهنیرويیعنیشهوت.داردشهوتوحرصانواعکه،گیردمیراذهنیمنجاياینجادرشهوت

،باشددوستشهوتخواهدمی،باشدپولشهوتخواهدمی،بیرونیهايشدگیهویتهمبهکشدمیراذهنی

کُشیممیجوريچه،بکُشابتداءگویدمی.چیهر،باشدعبادتشهوتخواهدمی،باشدعلمشهوتخواهدمی

اینهادهیممیتشکیلمانخانۀدرکهجلساتیدرمانهايبچهبهمانجوانانبهماکهخوبچقدر.شناساییبا

.اژدهاستهاانسان،مابیشترماذهنیمن.شودمیاژدهاماراینالگوهااینتکرارازگرنهو،بدهیمتوضیحرا

رااستکاهکوهمثلکهراکوهاینآبمثلما،بکندتواندنمیمقاومتیهیچزندگینیرويمقابلدراژدهااینولی

ودوربیندازیمقطعات ببریم ازوبِکَنیمراکوهاینتوانیممیزندگیهوشیاريکلنگبا،کنیمبلندتوانیممی

.کردیمصحبتراهمهامروز.بِکَنیمآنازرامانهوشیاري

لیک هر کس مور بیند مارِ خویش

خویشتو ز صاحبدل کن استفسارِ

یابرنامهاینبهکردنگوشازقبلکسیدیدیدحاالتا.بیندمیمورچهراخودشمارراخودشاژدهايکسیهر

اصالًناچیزوکوچولوخیلیدارمذهنیمن،منبگویدهماگر؟دارمذهنیمنکنداقراربزرگانیاموالناخواندن

،کنممینگاهمنچیهراصالًکهاستضعیفاینقدر،استریزاینقدر.ببینیدرامنذهنیمنتواندنمیآدم

.داريبزرگیذهنیمنچهکهکنسوالدلصاحبازتوگویدمیولی.شودنمیدیده

مناوالً،نیستمورنهکهدیدخواهیبخوانراموالناجلسهچندیک،کنصحبتموالناپیشدقیقهپنجیک

هاییآدم،ماکردهتجربهراموضوعاینمنواقعاً.استبزرگخیلی،اژدهاستبلکهنیستمور،داردوجودذهنی

استهايآدمبرايولی،استخوبخیلیشمابرنامۀاین،گیرندمیتماسهاموقعبعضیکنندمیشروعاولکه

نه،شهوتینه،منینه.ندارممن،مناصالًکهبینممیکنممینگاهچیهرمنو،دارندبزرگیذهنیمنکه

!عجب.نیستمندراینهاازآثاري،دردينه،حرصی
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تا نشد شه دل، نداند مفلسممس، نداند من مسمتا نشد زر 

بفهمیم،بشویمزندهحضوربهزربهيادرجهبهبایدما.بودهمسکهبفهمدتواندنمی،نشودزرمستاگویدمی

دردچقدر،بینیممیذهنیمنشویممیآزادماکهچقدرهرد،دارذهنیمند،دارمسی،مس.بودیممسکه

میرامندردقیامتتا،مابهزندگیزباناز،گویدمیموالناچرافهمیممیو.داریمدردهنوزچقدر،ماداریم

رادردیاشدياستاد.پرسدمیشماازخدا؟شدياستادیابدهیادامهخواهیمیراهوشیارانهدرداین،کشی

اگر.شودمیترسفتشودمیاستادترکسیهرو.نشدم،نه:گوییدمیشماو؟راهوشیارانهدرددهیمیادامه

آدمشماخوب،دانمنمیگوییدمیذهنیمنبازيحقهنه،مردمبخاطرنهصادقانهودلتهازوحقیقتاًشما

کسیاگر.داندمیزندگیپسدانمنمیبگوییداگر.شودمیمعلومتانتسلیمازتانتواضعو،هستیدمتواضعی

.کندمیاشذهنیمنکندنمیاو.کندمیتقلّبدارد،دانمنمیگویدمیولی،کندمیمقاومت،نیستتسلیم

کش اي دل از دلدارِ توجور میوار توکن مسخدمت اکسیر

راماکهاستیکتاییفضايهماناکسیر.بکنرازندگیخدمت،بکنراخداخدمت،بکنهوشیاريخدمت

هوشیارياستزندگیخرداینجادر.شودمیطالزنندمیمسبهکهاستهماناکسیر،مسمثلکردهمحاصره

،بکشهوشیارانهدردیعنی،بله.کشمیجور.آیدمیاکسیرشویدمیتسلیمموقعهر،آیدمیورآنازکهاست

.بکشهوشیارانهدردولحظهایندرشوقضاتسلیم.زندگیاز،دلدارازمندلاي،منمرکزاي

کیست دلدار؟ اهلِ دل نیکو بدان

که چو روز و شب، جهانند از جهان

.بدانخوبرااین،دلنداهل،موالنامثلهاییانسانیا،استتاندرونخدايیااستجوردودلدارکیه؟دلدار

همیشهیعنیشبوروزدراینکهبراي.باشندمادنبالاستممکنکهچهگرنیستنددلداربیرونذهنیهايمن

ذهنشازکسیهر.باشندذهنتوي،باشندجهانایندرکهبینینمیرااینهاموقعهیچ.اندجهیدهجهاناز

تواندمی،شناسدمیرادلاین،داردنگهرادلتواندمیاین،استدلداراین،استیکتاییفضايدرجهیده

تواندمیهمرادیگرانحضورببخشداستقراروکندحفظبتواندراخودشحضورکسیهر،داردنگهراحضور

.استواقعیعاشقآدماین.داردنگه
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متَّهم کم کن به دزدي شاه رااهللا راعیب کم گو بندة

یعنی،بگیرایرادکماوبهتو،خداستبندةوشدهزندهاونهایتبیبههستزندهحضوربهکهکسیگویدمی

،داريرنجشاگر،يیددزدرازندگیاگرتو.نیستدزداو.نکنمنعکساوبهراخودتایرادهايیاراتوایرادهاي

توبلکه،کندمیراکارایندارداوکهنکنفکر،دهدمینشانآینهمثلدارداو،رازندگیايکردهحبساگر

مثلموالنااگرکردهموالنانگووکندمیخدا،کردهخدانگو،خداستهمشاه،استشاهامتداداوکنی،میداري

اجازهبله،ماستدربدکارهايآنکهحالیدر،بدکارهايرااویمکنمتّهمنبایدما،دهدمینشانراماآینه

: گویدمیباشیمخواندهجایکاینهاکهشمابرايسریعبخوانمپنجمدفترازدوبارههمبیتچندبدهید

786مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت 

زوتَرَش از دیگران آید مماتهر که سازد زین جهان، آبِ حیات

وبداندجهاناینازرااشزندگیآبیعنی،بداندحیاتآبراجهاناینکسیهر،مرگزمان،مرگیعنیممات

آبکهببینیدشما.استمهمبیت.میردمیذهنشتويیعنی.رسدمیمرگشوقتدیگراناززودتر،بگیرد

پولموقعهر.استمردمتأییدوتوجهبهتانحواسنهیا،گیریدمیوبگیریداالنخواهیدمیزندگیازراحیات

برتريحسوجوییبرتري،دانیممیحیاتآبشمارابیرونهايخوشی،آیدمیحیاتآبشودمیزیادتان

ومقایسهحساین،آییدمیدربرترکنیدمیمقایسهوقتی،دانیدمیحیاتآبدیگرانبهنسبتراخودتان

هرفقطآیدمیبیرونازاگر،درونازیاآیدمیبیرونازشماستحیاتآباینودهدمیشاديشمابهبرتري

:گویدمیاستحدیثهماینبله.شدخواهیدخشک،مردخواهیدتانذهندرزودترچی

حدیث

قیلَ و من هم؟ قالَ الـْاَغْنیاء. ایاکُم و مجالَسۀَ الـْموتی

توانگران: مردگان کیانند؟ فرمود: پرسیدند. بپرهیزید از نشست و برخاست با مردگان

همزندگیبهزندهولی،باشندداشتهاینکهنه،زیادچیزهايبااندشدههویتهمکهکسانییعنیتوانگرانمنتها

با،باشیدزندهزندگینهایتبیبهلحظهایندرولی،باشیدداشتهپولدالرهامیلیونتوانیدمیشما.باشند

واستتوانگرکهکسیولی.بودنخواهیدحدیثاینمصداقشما،نباشیدشدههویتهماموالتاناینازهیچکدام

.استمردهآدماینشدههویتهماموالشتمامبا
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دل کو به گَردون بنگریستدیدة
ستدید کاینجا هر دمی میناگري

یعنیگردون،کنیممینگاهجهانتغییربه،کنیممینگاهجهانبههوشیاريچشم،ماندلچشمباماوقتی

وتزیینونقاشییعنیمیناگري.کندمیمیناگريدارددمهراینجاکسییککهبینیممی،جهانتغییراتهمین

بهلحظهکندمیخداکهمارويمیناگريو،بگذاریمالماسیکطالرويمثالًساختنظریفچیزهايهمینطور

اینوطالستحقیقتاًمابعدچهاراینیعنی.گذاردمیماطاليرويراحضورالماساین،بدهیماجازهاگرلحظه

ایندرکهجهانایندردیگر بگوییدکهچیهرآنوالماسآنواقعاً،باشدمانهایتبیحضورکههمحضور

درلحظههرکهبینیدمی،هوشیاريچشمباکنیمنگاهدرستاگرو.نیستجهاناینجزوشودنمیپیداجهان

.کندمیمیناگريداردزندگییعنی.هستمیناگريجهاناین

،کنندمیقضاوت،کنندمیمقاومت،کنندمیستیزهکهکسانی؟بکندگذاریممیما،بله؟کندمیشمابدنروي

.نشاندمیراالماسییک،راجواهريیکزیباطاليیکرويو،داردآفرینشدرظرافتاستادياین.گذارندنمی

آنطوريچراگوییدمیکنیدمیدخالتو.کندکارگذاریدنمی،دهیدمیتکانهی،شماستانگشتاینخوب

بایعنی.موردایندردانیدنمیهیچیهمشما،بکنیاینطوريخواهممیمن،کنیمیاینطوريچرا،کنیمی

:کهگویدمی.استمهمخیلیبیتاینو.بینیدنمیرامیناگرياین،کنیدنگاهاگرذهنیمنچشم

خرقۀ تن بی مخیطائتالفمحیطست و اکسیريقلبِ اَعیان
محاطآنبهکهاکسیريبوسیلۀهستیتمامکهدیدخواهیم،کنیمنگاهدرستاگریعنیستااعیانقلب،بله

لحظههریعنی.کندمیتغییرلحظههر،راجهاناینگرفتهبردر،باصطالحاستمحیطکهاکسیريیعنی،است

کهتغییراتیازیکیو،استتغییرحالدرچیزمانهمههمهاانسانمامورددر،استتغییرحالدرچیزهمه

ذهنیمنتويازراهوشیاريیعنیراخودشکهستااین،انسانبعنواناالنبدهدخواهدمیمامورددرزندگی

یعنیاعیانکهدیدخواهیم،گردیدنوگردش،تغییریعنیقلب،بنگریمدلچشمباگویدمیاگر.بیاوردبیرون

ازمثالً.گذاردمیآنرويوکندمیترقّیهوشیاري،سازدمیتَنزندگیمرتّبیعنیما،هوشیاريازغیر،ماذات

هوشیاري،دهدمینباتیهوشیاريو،کندمینباتآوردمیراجمادبعد،داردحالتییکجمادکهبینیممیاول

،کندمیحیوانآیدمی،دهدمیتغییر،دهدمیتغییردوبارهبعد،استجماديهوشیاريازبهترخیلینباتی

.کندمیهمحرکتواستنباتبهترخیلیکهداردهوشیاريحیوان
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انسان.کندمیانسان،راتغییراتاینگرفتهآغوشدراکسیريیکهمدائماًدهدمیتغییر،دهدمیتغییربعد

آن،بیندازدکاربهراخودشخردواستزندانیکجاکهکندکشفخودشیا،کندمیزندانیذهنشتويرا

آیدمیدردمیراپردهاینوشناسدمیراخودشیواشیواش،آنجادرارتعاشبهکندمیشروعاشهوشیاري

.کنیدمیتوجه.کردهمحاصرهراماایزدينیروي،کیمیااین،اکسیرایندائماً،بیرون

میراماتنخرقۀاینزندگیلحظههریعنیشدهدوختهیعنیمخیط،مخیطبیتنۀخرقائتالف،خرقهائتالف

کهحالیدرسازدمیراماجان،سازدمیراماهیجان،سازدمیرامافکرلحظهبهلحظه،سازدمیراماتَن،سازد

.سازدمیاالنهمین.نیستشدهدوختهقبلازچیزي

قضاوت،نکنیدمقاومتشمااگر،سازدمیراچیزهمهاالنهمیناگر.استمهمخیلیبیتاینکنیدتوجهخوب

دردهايتواندمی،بدهدشفاءتواندمی،کنددرستراتَنتواندمی.بکندمیناگريتواندمینکنیدستیزه،نکنید

.استانداختنیاینهابیایدمافکربه،بیایدماعقلبه.بیندازیمرااینهاکندتشویقراماو،بشناساندمابهراما

رااینهاداردکنیدمیتوجه.استجوريچهتغییراینواستداشتنینگهچیزيچه،استانداختنیچیزيچه

.گویدمی

لحظهیک،استدیدآدمیکهبنگريهوشیاريچشمبابنگريدلچشمبااگرگفتاینوقبلیبیتدودرپس

تغییرداردراچیزهمهزندگیکهدیدخواهی.دیدخواهیرااینها،توبنگري،استفکرتادوبینکهعدمچشمبا

الماسیکباالعقلباهوشیاريیک،سازدمیجدیدهايتَنودهدمیتغییرراچیزهمهداردخدا،دهدمی

بعدچهاراین،طالاینرويجدیدالماساینوبگذاردجدیدالماسیکخواهدمیهماالنوو.گذاردمیجدید

بیکههوشیاريیعنی،دنیاستالماسبهتریندیگرالماساین،بگذاردالماسیکخواهدمیخدااین،طالما

گفتننه؟نهگوییممیچرا.نه:گوییممیماحاال.استعشقازپر،استخردازپرکههوشیاري،استنهایت

:گویدمیهمینبراي.استغلط

یا خاکی بديآتشی، یا باد،تو از آن روزي که در هست آمدي
ازاالن،بوديجمادجنسازکهکنیممیفرض.بوديآتشیابوديباد،بوديخاكجهاناینبهآمديوقتی

میاالن،گذاشتهجدیدالماسیککردهعوضراتنمرتّب؟نشدیمتبدیل؟نکردیمترقّی؟ماجمادیمجنس

.بکندراکارهمینخواهد
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کَی رسیدي مر تو را این ارتقا؟گر بر آن حالت تو را بودي بقا
بابایدماپس؟رسیديمیکجاازترقّیاینبهمانديمیهمینطوريبوديجماد،بوديخاكکهموقعیهماناگر

تغییررامازندگیبدهیماجازهباید.بیاوریمبوجودراخودمانتغییرامکانلحظهایناتفاقبهبلهوفضاگشایی

نباید،کنیدتوکّلباید،گیردمیصورتزندگییعنیدنیامیناگربهترینبوسیلۀکهتغییراینبهشماوبدهد

بیرونراتوذهنمازمن. نمانمترهسربر،بردمتشهربهشهر:گفتکهاستآناصلیاستادکه.باشیدنگران

.آفلندهمهاینها،بدهیدستازراچیزهاایننترستو،کنممیزندهخودمبهآورممی

هستیِ بهتر به جايِ آن نشانداز مبدّل، هستیِ اول نماند
بهترهستییکبرودذهنیمن. آمدنباتورفتجماد،نماندجابهاولهستیآن،زندگییعنیکنندهتبدیلاز

لحظهایناتفاقمقابلدرگشاییفضابهراشماابیاتاینهمه. بدهدتغییردهیدباجازهپسنشیند،میاوجايبه

:گویدمی. کند،بلهمیدعوت

842مولوي، مثنوي، دفتر پنجم ، بیت 

مرغِ روحت بسته با جنسی دگرزین بدن اندر عذابی اي بشر
ایناز. آزادروحجنسازهوشیاري،جنسازهستیم؟چیجنسازماانسان،ايعذابی،درذهنیمناي:گویدمی

دیگرجنسیباشدهبستهماهوشیاريمرغما،روحمرغاینکهبراي. عذابیمدرشدگیهاهویتهموذهنیبدن

. آنبهبشودبستهنبایدآن،بهبچسبدنباید،استفکريواستجهانیاینهايجنسکه

دارد از زاغان و جغدان داغ هازاغ هاروح، بازست و طَبایِع
بهمرتباستبازکهماروحاینو،جغدندیا،زاغندذهنیهايمنو،استبازما،اصلما،هوشیاريیعنیروح

منباهوشیاريعنوانبهاینکهازمادردهايتمامپس. بیندمیضربهبیند،میداغذهنیمنزاغاناینوسیله

است؟درستآورد،میوجودبهماذهنیمن. آیدمیوجودبهکنیممیزندگیذهنیمان

931مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت 

گر تو با گاوي خوشی، شیري مجوگاو باشی، شیر گَردي نزد او
باکسیاگرولی.کندمیشیررامازندگییعنی،کندمیشیرراماآن بخواهیم،باشیمگاوباشیم،ذهنیمنمااگر

بیتچنداینبله،. بگرددنبایدشیريدنبالصورتایندر،بردارددستگاویشازخواهدنمی،استخوشگاوي

:گویدمیبخوانم،همرا
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1160مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت 

می کند بر پشت رخشکه سوارت دل مدزد از دلربايِ روح بخش

راشدگیهاهویتهماین،بدهدقرارشمامرکزراخودش،کندبازيخواهدمیشمامرکزباآیدمیزندگیوقتی

بادزدیم؟میرادلمانچطوري. استخدا،استزندگیهمانبخشروحدلرباي. مدزدرادلت،براندازدبِکَند

،استمامرکزشدگیهاهویتهمکهکنیمنمیشناساییما. بدهدشناساییمابهگذاریمنمیپذیریم،نمیمقاومت،

رخشبکند،رخشسوارراماخواهدمیبخشروحدلربايکهحالیدر،نداردمابهدسترسیبخشروحدلربايو

هوشیاري.بکندخودشسوار،کندعوضراماهوشیاري،برداردذهنتويازراماخواهدمیاست،زندگیخود

.بشویمزندهاونهایتبیبهمابپیوندد،روحبهروحهوشیاري،روي

یعنی.استزندگیمنظورولیدانید،میبوده،کههمرستماسباسمونژادهواصیلاسبیعنیاینجادررخش

. بشودتبدیلحضورهوشیاريبهجسمیهوشیاري. هوشیاريتبدیل

کو ز پايِ دل گشاید صد گرهسر مدزد از سرفرازِ تاج ده

سرمانهیبگذاردتاجخواهدمییکیندزد،،بکندخردمندوبگذاردراخردتاجزندگیخواهدمیکهراسرتاین

منتو:بگویدخواهدمیسرت،فرقبرکَرَّمناستتاجبگذارد؟تاجماسرخواهدمیکی. بگذاردنتواند،کشیممیرا

تمامکهمنخردازو،بشويزندهمنبهتوبشوم،زندهتوبهخواهممیمن،شديپختهکافیاندازهبههستی

. کشیممیراسرمانمابشوي،برخوردار،کندمیادارهراکائنات

،دزدیممیرادلمانهمپسکنید؟میتوجه. شودمیگشادهگرفتاريصدمادلپايازسرمانبگذاردراتاجاگرو

منخردهمینبهما. بشودماعشقاوعشقگذاریمنمیهم،بشودماخرداوخردگذاریمنمیهمرا،سرمانهم

،نیستمهرمهرشکه،استتوقعاتوانتظاراتاساسبرکهذهنیمنمهرباونیستخرداستغمفرَکهذهنی

. کردیمبسنده

کو؟آبِ زندگی پویندهسويِ با که گویم؟ در همه ده زنده کو؟

یعنیدنیااینتمامدر،بگویمکهبهگویدمیکنند،نمیعملیادهندنمیگوشمردمکهبودهمتوجهموالنانظرمبه

سويبهرودنمیکسیکو،پویندهزندگیآبسويشنوید؟میشماچی،شما. نیستزندهدانهیک،دنیااینده

آبکه،بگرددجهاناینحیاتآبدنبالکسیگفتهمامروز. گردندمیجهاناینآبدنبالهمهزندگی،آب



# Programگنج حضور730برنامه شماره 730

66: صفحه

ببینیدشما. میردمیزودرودمیبینازشودمیخشکوشودمیخوشیده،شودمیمسمومزودينیستحیات

متوجهوهستیدآنهاانداختنوشدگیهاهویتهمشناساییدنبالرویدمیاگرروید؟میزندگیآبسويکه

. کندتصاحبخواهدمیراشمامرکززندگیخودیعنیبخشروحدلرباياینکهشویدمی

تو به یک خواري گریزانی ز عشق

تو بجز نامی چه می دانی ز عشق؟

وآییمیدرواکنشبهزوديخدا،ازعشق،ازکنیمیفرارشودمیکوچکذهنیمنوشويمیخارخردهیک

،شدنکوچکاثردر،کنیممیمقاومتوآییممیدرواکنشبهلحظهایناتفاقمقابلدرموقعهر. کنیمیستیزه

مندرتوگویدمی. نیستاوباماوحدتجزچیزيعشق. کنیممیخدامقابلدرکنیم،میعشقمقابلدرداریم

. دانیمیعشقازاسمییکفقطذهنیت

ناز می آید به دستعشق با صد هستعشق را صد ناز و استکبار

داریم،شدگیهویتهمکهکنیمقبولبایدبشکنیم،کنیم،خمراخودمانبایدمایعنیداردتکبروداردنازعشق

خودمانباید،ببینیمراخداتوانیمنمیدیداینبا،دهندنمیراهیکتاییفضاییبهراما،مناینباکهکنیمقبول

رانازشباید،داردناززیادعشقبپذیریم،بشویم،خمکنیم،کوچکبشویم،خمکنیم،کوچکراذهنیمانمنرا،

.بکشیم

بی وفا می ننگرددر حریفست ، وافی می خردعشق چون وافی

اینکهبرايخوانممیرااینها.خردمیراآنهاوگرددمیوفاباانسانهايیاهاهوشیاريدنبالاستوفاباچونعشق

به. باشیموفابایعنیوافیباشیم،وافیبایدما. بلهگفتیمهمماکشی؟میمراغمقیامتتاگفتآیا،کهببینیم

متواضعیابشود،خمخواهدنمییاکشد،میخاريیادهدمینشانمابهذهنیمنکههاییموقعیتعلت

بیحریفبهخدایعنی،کندنمینگاهوفابیحریفبهعشقگویدمیوراهایندربایستیمنباید،بشودخواهدنمی

باوفا . صبر درد است. پذیرش درد است. شناسایی، درد است. بکشیمهوشیارانهدردبایدمدتها. کندنمینگاهوفا

که با ابیات قبلیچند بیت هم بخوانم. بله. کسی است که متعهد است و این راه را باید ادامه بدهد و ادامه می دهد

:می گوید. همراه بشود
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954ةمولوي، دیوان شمس، غزل شمار

به زیرِ سجودهزار گونه کجا خَستتان
کجا نظر که بدانید تیغ یا سپرید؟

خستن ،زندگی شما را زخمی نمی کرد،لحظه به لحظه تسلیم می شدید،اگر شما زیر سجود بودید:می گوید که

،این همه که درد پذیرفتیم ما، درد به ما وارد شده به این علت بوده که ما زیر سجود نبودیم. یعنی زخمی کردن

پس بهترنیست که به بچه هاي مان فضا گشایی را یاد بدهیم؟ . یعنی فضا گشایی نکردیم،یعنی تسلیم نبودیم

.آیت روز الست را یاد بدهیم؟ آري را یاد بدهیم،مپذیرش اتفاق این لحظه را یاد بدهیم؟ تسلیم را یاد بدهی

می گوید آن دید کجاست؟ که بداند تیغ یا سپرید؟ توجه می کنید وقتی تسلیم می شویم، ازجنس او می شویم 

تنها سپر و . ین حال که می بریم اگر چیزي از بیرون بیاید بخواهد ما را آزرده کند سپر هم هستیمحدر. ریممی ب

و زخمی ماو چون تسلیم نشدیم آزرده شدیم. که با تسلیم بدست می آید،هوشیاري حضور استتیغ همین 

.شدیم

هزار حرف به بیگار گفتم و مقصود
هنرید؟به هر دمی ز شما خُفیِه تر، چه بی

ین زندگی هم هم،نه تنها موالنا می گوید. کی می گوید؟ موالنا می گوید، بیهوده هزار جور حرف زدم: می گوید

موالنا می گوید به .به زبان درد، به زبان نوازش، به زبان اتفاقات،من به هزار زبان با شما حرف زدم،حرف را می زند

عجب بی . هر لحظه از شما پنهان تر می شود،مقصود که زنده شدن به بی نهایت اوست،هرزبانی من به شما گفتم

.دارد به انسان ها می گوید! هنرید شما

می خواهیم خدا . مرتب خودمان را می ترسانیم. مرتب داریم این دام و داهول را با خودمان حمل می کنیمیعنی ما

ما ،و به هزار گونه موالنا با ما حرف زده و بزرگان دیگر حرف زدند. را شکار کنیم خودمان بدتر به دام می افتیم

.نمی شنویم و کارمان را ادامه می دهیم

اندرین درگاههنري آمد هنر چو بی
هنروران، ز چه شادیت؟ چون نه زین نفرید

به من . صفر باشی،واقعا باید بگوئید نمی دانم. باید بگوئید هنر ندارم، نمی دانم،دردرگاه خدا هنر بی هنري است

اگر شما خودتان را هنرور می دانید، هنرمند می دانید، فاضل می دانید، دانشمند می : هاي ذهنی می گوید که
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اگر جزو نفرات بی هنر هم نیستید؟ و آنهایی نیستید که می گویند .به چه شادید؟ به همین هنرتانپس . انیدد

بیدار کننده ،به چه چیزي شادید؟ به این چیزي که باهاش هم هویت هستید،اگر جزو آنها نیستید،نمی دانیم

.نباید باشید،است

چقدر ،اگر مردم تحریک می کنند مارا که به به استادید. هویت نشویمباید هزار تا هم هنر دارید با هنرمان هم 

ن آنباید براساس آن هنر و هم هویت شدگی با ما. دارند ما را به سمت بدبختی سوق می دهند، خوب ساز می زنید

ی از خیل. ندخیلی از آدم هایی که هم هویت بودند با همین درد مقاومت شان از بین رفت. مقاومت ایجاد کنیم

دراینجا هنر به معناي .بیایدخرد زندگی کسی که می داند و هنرمند است اجازه نمی دهد. دانندگان هم همینطور

.هدانش بود،بودههمین فضیلتیم،تعمیم می دهمااین ها را ، ساز زدن و این ها نیست

همه حیات در اینست کاذْبحوا بقَره
د؟چو عاشقانِ حیاتید، چون پسِ بقَری

گاوي را : می گوید.آیه قران است. همه زندگی دراین است که گاوي را قربانی کنیم، این گاو همین من ذهنی است

عاشق زنده بودن هستیم و منظور زندگی و ،اگر ما عاشق زندگی هستیم، عاشق خدا هستیم. باید قربانی کنید

یعنی من ذهنی هرجا می . چطوري دنبال گاو راه افتادیم می رویم،آمدن خودمان را به این جهان می فهمیممنظور 

بعد یک فکر دیگر که هیچ کنترلی رویش ،می رویم آنجا،االن یک فکر می کنیم. رود مارا باخودش می کشد

.بله آیه اش این است. درحالی که به ما گفتند گاو را قربانی کنید. نداریم می رویم به آنجا

67بقره، آیه )2(قرآن کریم، سوره 

»…إِنَّ اللَّه یأْمرُکُم أَنْ تَذْبحوا بقَرَةً…«

»... خدا به شما فرمان می دهد گاوي را ذبح کنید ... « 

.این گاو همین من ذهنی ماست،این گاو در بیرون نیست

954مولوي، دیوان شمس، غزل شماره 

اند چه بود گاو؟هزار شیر تو را بنده
آمد چه در غمِ کمرید؟هزار تاجِ زر

یا هر ،شیران ذهنی بنده ما می شوند،گاو چیه؟ یعنی ما وقتی به اوزنده می شویم،هزار شیر بنده تواند:می گوید

،این جهانیخرد به اندازه هزاران تاج ،به هر شکلی و یک تاجی که سر ما می گذارند،شیر دیگري هر جا هست



# Programگنج حضور730برنامه شماره 730

69: صفحه

ما تاج خرد و عشق را می است،در فکر پادشاهی این کمر پادشاهی این جهانما چه .این جهانی ارزش داردعقل

.بله. چه در فکر قدرت این جهانی هستیم،توانیم سرمان بگذاریم

چو شب خَطیبِ تو ماهست بر چنین منبر

اگر نه فهم تباهست از چه در سمرید؟

همین االن که ،ی گوید در چنین منبردر اینجا توهم ذهنی، فکرهاي هم هویت شده، م،سمر یعنی افسانه

نصیحت او را ،موعظه اورا می شنویم،واگر ماتسلیم باشیم،زندگی یا خدا هست که دارد موعظه می کند،نشستیم

در این شب تاریک ذهن گرچه که توي ذهن هستیم، ماه، زندگی، . رمز خداست،ماه رمز زندگی است،می شنویم

اگرما تسلیم هستیم، فقط موقع تسلیم ،اگر فهم ماتباه نیست، وخدا، در باالي منبر دارد ما را راهنمایی می کند

. گوش بدهیموراهنمایی او را بپذیریموهست که ما می توانیم حرف او را بشنویم

چرا ؟چرا در خواب من ذهنی هستیم،اگر ادعا می کنیم که ما درست می فهمیم. که هست،ا تباه نیستاگر فهم م

چرا پس به او نمی ؟ چرا این قدر به خودمان ضرر می زنیم؟چرا دید ما غلط است؟در توهم هاي ذهن هستیم

پس . کند به سوي زنده شدن به اولحظه به لحظه دارد ما را هدایت می اگر به حرف او گوش می دهیم او که؟ رسیم

.پس در سمریم؟چرا نرسیدیم تا حاال

هم هویت آنبا،سمر یعنی یک حتی اصل راهنمایی کننده را بصورت باور دربیاوریم. سمر یعنی توهم، افسانه

،او بگذاري آنجآن هم هویت بشوي و بااین ها را به صورت فکر دربیاوريمثل همین آیه هاي قرآن،. بشویم

اگر من ذهنی . یمهدایت می کنهنمایی کننده از آن استفاده کنیواگر به عنوان اصول را. تبدیل به سمر می شود

هر چه که دلت می خواهد به او وببینی و حرفهاي او را تفسیر کنیداشته باشی و خدا را هم یک جسم ذهنی

فکر باشی و بگذاري او شما را از درون ن دواگر موازي باشی و از جنس فضاي بی.می روي به سمر،نسبت بدهی

. دراین شب ذهن، در این صورت هدایت می شوي. چون در این منبر دارد شما را هدایت می کند. هدایت کند
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