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176ةمولوي، دیوان شمس، غزل شمار

راروح زیتونیست، عاشق نار

جوید، چو عاشق یار رانار می

روحِ زیتونی بیفزا اي چراغ

رااي معطَّل کرده دست افزار

جانِ شهوانی که از شهوت زهد

دلدار رادل ندارد دیدنِ 

پس به علّت دوست دارد دوست را

نار راو خُوفبر امید خُلد

چون شکستی جانِ ناري را ببین

رادر پیِ او جانِ پر اَنوار

پس جهودگر نبودي جانِ اخوان

کی جدا کردي دو نیکوکار را؟
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دان از آنکجانِ شهوت جانِ اَحول

نار بیند نورِ موسی وار را

حکمتیاز بیجانِ شهوانیست 

نُطقِ طوطی وار راباره کرده

گشت بیمار و زبانِ نو گرفت

روي سويِ قبله کن بیمار را

قبله شمس الدینِ تبریزي بود

نورِ دیده مر دل و دیدار را
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ازقبل. کنممیشروعموالناشمسدیواناز176شمارهغزلباراامروزحضورگنجبرنامهاحوالپرسیوسالمبا

بیشترحضوروموفقیتسالمتی،آرزويوبگویمتبریکشماۀهمبهرامیالدينوسالبدهیداجازهبرنامهشروع

. بکنمجدیدسالدر

176ةمولوي، دیوان شمس، غزل شمار

جوید، چو عاشق یار رانار میراروح زیتونیست، عاشق نار

ازشدهساختهساختاریکهمذهنیمنوهست،ذهنیمندرکههوشیاريجسمی،هوشیاريیعنیزیتونیروح

وشود،میتشکیلذهندرانسانیهوشیاريبصورت،جهاناینبهایزديهوشیاريورودازپسکه،استفکر

خداوهستیمزندگیجنسازماواستخداامتدادکههوشیاريشدنهویتهماثردرگفتیمبارهاعمدتاً

:آیدمیبوجودچیزنوعسهباهستیم،

کهجسمیچیزهايو،باوريهریااجتماعییامذهبیباورهايشخصی،باورهايمثلاست،باورجنسیکی

اینبهچسبیدناثربرپسوخشمحسادت،نه،یک،رنجشمثلدردهاییدردها،وشودمیارائهمابهفکربصورت

بوسیلهوگیرد،میجانانسانذهندرفکرسریعتغییراثردرکه،آیدمیبوجودذهنیبافتیکذهندرچیزها

می.کندمیتعمیروسازدمیراخودشیادهد،میادامهخودشزندگیبه،زندمیسردرکهپیدرپیفکرهاي

میدردیعنی.جویدمینارواست،دردعاشق،هستیمآنکنیممیفکرماکهذهنیبافتاینروحکهگوید

.استدردنمادوآتشیعنیعربیبهنارجوید،میآتش،جوید

وقتیآنمعنیازشماکهدلیلاینبهاستمهمیبیتبیتاین.کندمیجستجورایارشعاشقیهرکههمینطور

ذهنیمننداندوباشدداشتهذهنیمنکسیاگراستاینکلیدآنو.آیدمیدستتانکلیدیک،شویدمیآگاه

همنتیجهدیگربعبارت.رودمیبیشتردردبسوي،باشدداشتهاطالعشخصآناینکهبدوناشذهنیمنودارد

خاطراینبهایمکردهایجادمازندگیدرکهدردهاییواست،دردچیزجورسهآنبایعنیچیزهاباشدنهویت

بادانشیابچه،یامقامیاپولمثلباشدجسمخواهدمی،دشباانسانخواهدمیشدگیهویتهمهرپس.است

.استدردعاشقوبیشتردردبسويرودمی،دردخودباشدگیهویتهمیاباوريجورهر

ترس،خشم،حسادت،انتقامجویی،حسکدورت،رنجش،زیاديمقدارشمااگرکهاستایناولشنتیجهبنابراین

ذهنیمنشماکهاستاینبخاطر،داریدرااینهاآیندهازاضطرابنگرانی،گناه،حسوخبط،حسونقص،حس
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بیتمعنیو.شودمیعوضبیتمعنی،بدانیدراموضوعایناگراما.استدردهااینجورعاشقذهنیمنودارید،

بجايزیتونروغنازقدیم،استزیتونروغنزیتونازمنظورکندمیاشارهدرواقعکهزیتونیروحکهاستاین

.نفتبجايکردندمیاستفادهسوخت

بهبشویمآگاهیعنی،نیستیمماچیزهاباشدگیهویتهماینکهاینبهبشویمهوشیارمااگرکهگویدمیو

منونیستمخشمممنونیستممناینهاگیردمیصورتذهنیمنبوسیلهمنسردرکههاییصحبتایناینکه

اشتعالقابلهاشدگیهویتهماینکهشويمیمتوجهشود؟میچجوري.شودمیعوضاوضاع،نیستمدردم

وقتیدانیدمیکههمینطور.بکشدبیرونراهوشیاريتویشازو،بسوزاندرااینهاخواهدمیزندگیوهستند،

میلحظهبهلحظهذهنیمننامبهاشتعالقابلمادهاینبنابراینو،کندمیایجادنورشودمیروشنشمعییک

ماهمفکرهایش،نیستیمماهماجزایشونیستمماذهنیمناینکهباشیماینبهآگاهباشیمناظرشاگرتواند

جديهمآنهاشدیمهویتهمماکههمآنهایی،نیستجديهمباورهایشنیست،جديهمفکرهایشو،نیستیم

.سوختنبهکندمیشروعاین،نیستیمماونیستند

آنازهوشیاريبصورتماآمدنبیرونیعنی،استآزاديمساويشناساییوشناساییمعادلذهنیمنسوختن

روحیاحیوانیروحکهفهمیدیمپس.کندروشنراماحضورچراغیواشیواشتواندمی،شدگیهویتهم

میراکارایندارداوکهبشویمآگاهاگرماولی.استدردایجادعاشقذهنیمنیاجسمیهوشیاريیازیتونی

ماناظرآناینکهبراي،آنشناسایی،آنبهکردننگاهبهکنیممیشروعناظربصورت،نیستیماوماو،کند

روزبهروزچراغاینو.شودمیماحضورچراغسوختبهتبدیلاینیواشیواشواست،ماخدائیتیاهستیم

بازرافضااینبیشترچههرو،گیردمیصورتلحظهایناتفاقاطرافدرفضاگشاییباکاراین.شودمیپرنورتر

.شناسیدمیبیشترراتانذهنیمنلحظهایندرشمالحظهایناتفاقاطرافدرکنیدمی

ازماتماشايو،شودمیبیشترمابینششود،میبیشترخردشمادروندرشودمیترگشودهفضااینچههرو

ازچیزيهیچباالخره.شودمیانجاممادروندراینهاو،شودمیترخردمندانههمبازذهنیمناحوالواوضاع

.شویممیزاییدهذهندرونازماو،ماندنمیمادردهايوذهنیمناین

درداینکهبهبشودعاشقاینکهبجايماذهنیمن،نیستیمذهنیمنماکهموضوعاینازبشویمآگاهمااگر

بنزینبهشمااست،سوختنعاشقسوختنیموادهرکمااینکه.شودمیسوختنعاشق،بکندایجادبیشتري

بهشکبریتیکبایدفقط،ستابنزینشبیهذهنیمنپس،استسوختنعاشقبنزینبینیدمی،زنیدمیآتش
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حضورهم،هستمادراالنذهنیمنهمگفتهمابهموالنابارهاو.استاواحوالبرنظارتهمینهمکبریت،زد

منبنزینآنبهکبریتآنوشناساییآنوحضورآن،شویدمیذهنتانناظرشمااینکهمحضبهو،هستمادر

مینوربدهددرداینکهبجاي،دهدمینورشمابهایندفعهوسوختنبهکندمیشروعآنو،شودمیزدهذهنی

.هستیدچراغشماگویدمیمابهبعديبیتدر.دهد

روشنقدريیکابیاتاینکهشمابرايبخوانمراابیاتیامروزخواهممی،بخوانمرابعديبیتاینکهازقبلاما

وقتیکه،باشدیادشانهمیشهراابیاتاینتوانندنمیو،هستندمواجهباهاشبینندگانکهرااشکاالتی،کندمی

ازیکی.بسوزانندراسوختنیمواداینمرتبیعنی.بروندجلوبتوانندجلوراراهو،نلغزدپایشانکنندمیگیر

و،خوانممیمندوبارهوخواندیمبارهاوبارهاکه،استبیتاینتويکه،استمزرعهقانونرعایتعدمآنها

وگذاریممیپازیرمارادرسهااینازیکیوستابیتایندردرسهاییچهکهبیایدیادمانشودمیکهببینیم

:گویدمیاستاینبیتاین. شویممیناامیدنتیجهدر

1344مولوي، دیوان شمس، غزل شمارة 

دم او جان دهدت رو ز نفخت بپذیر

ست نه موقوف عللکار او کن فیکون

درشمابنابراین.باشدبازراهشبایدآنورازلحظهایندرایزديلطافتوایزديخردیعنیاودمکهگویدمیاول

اودم،کنیدمقاومتوکنیدقضاوتشمااگر.نکنیدمقاومتونکنیدقضاوتوباشیدذهنتانناظربایدلحظهاین

مندمگفتامروز.آیدمیذهنیمندم،نیایدآنورازکنندهروشننیروياگر،نیایدخدادماگر.بیایدتواندنمی

هر.باشیممقاومتوقضاوتمشغولیعنینباشیمآگاهماگوییممیوقتیکنیدتوجه.رودمیدردبسويذهنی

بسوياالناشذهنیمنکهداندنمیآدمآن،لحظهایناتفاقمقابلدراستمقاومتوقضاوتمشغولکهکسی

.استدردعاشقو،رودمیبیشتردرد

میپیشرفتداریدکهکنیدفکر،بدهیدقراراستفادهموردراذهنیمندمتوانیدنمیشمااست،اودمیکیپس

اویعنی.استسادههمخیلی،دادیمتوضیحبارهااستنَفَختاسمشکهقرآنآیهاینازبروگویدمیکهکنید،

منباماکه،بگیریمرااودمجلويتوانیمنمیماو،کندمیزندهراماخودشدمباهمیشهوکردهخلقراما

مییعنیفَیکونکُن.استفَیکونکُنهمین،گذارندمیپازیرهاخیلیکهمهمنکاتازیکیاما.ایمگرفتهذهنی
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وبسوزدبایدذهنیمناینوذهنیمندرایمکردهگیرمااینکهبنابراین.شودمیوباش:گویدمیخداگوید

.استخدادستونیستمادست،کشدمیطولچقدر

راتانکوششتمامباید،کاریدمیسیبدرختیکشماگفتیم.کردیمبیانمزرعهقانونباراموضوعاینبارهاو

يهمهیعنیبدهید،آبفتد،ابیآفتاببدهید،کودباشد،خوبخاکشببرید،بکارسیبدرختاینرشددر

روزياینکهولو،ولیبکنید،راکوششتانهمهبایدذهنیمنازشدنرهاراهدربنابراینبکنید،بایدراکوششتان

شمادستهاموقعبعضیهمزمانشو،بردمیزمانشمارهاییاین،کنیدکارخودتانرويهمساعتشانزده

ماکهحالیدر،دهدمیسیببعدسال،دهدمیسیبامسالچقدروسیبآنرشدزمانکمااینکه.نیست

.نیستمادستکنیممیراسعیمانحداکثر

قراررصدزیررابچهاینحاالمنکهگویدمیدکتریک.بماندماهنهبایدمادرشکمبچهکهاستایندیگرمثال

بیرون،بیاورمکنمپارهرامادرشکم،داریدعجلهشمااگرماهنهاززودترروزپانزده،روزدهاستممکن،دهممی

قانوناینوفَیکونکُناین.توانمنمیمنشمابهبدهمرابچهمنماههچهاربخواهیدشمااگرولی.بکنمسزارین

علتهايموقوفتواندمیجایییکتازماناینکاهشو،داردزمانییککاريهرکهدهدمینشانمزرعه

.استهمینطورهمماديکارهايحتی،توانندنمیبیرونیعلتهايدیگربعدبهآنجاازولی.باشدبیرونی

مثالًگوییدمی،کشدمیطولچقدراینبگویندشمابهبگیرید،نظردرراواحديسیصدمثالًآپارتمانیکشما

میکارساعتهچهاروبیستاینجامنکهگویدمیآیدمیکسییک.بسازندرااینجا،کشدمیطولسالدو

،کنندکارتویشتوأمانگروهچندکهکنممیریزيبرنامهچنانروزوشبوروزوشبکارطیهاموقعیک،کنم

.آیدنمیماهچهارزیردیگربکنیکاريهرولی،دهممیتحویلماههچهاررااینهاو

دستموضوعاینازقسمتیکنید،میکارروزوشبو،داریدعجلهشماازبعضیاینکهکهاستایناشمعنی

، کنیمپرهیزتوانیممیمثالً،بکنیمنیماتومیماکارهاخیلیکهالبته،کنیدکارخیلیتوانیدمیشما.نیستشما

میبینیممیوقتینکنیم،غیبتنکنیم،جوییعیببکنیم،قضاوتازپرهیز،بکنیمشدگیهویتهمازپرهیز

نمیجذبشکامالً،آیدمیخوشمانخیلیبینیمماجدیديچیزوقتییا.بکنیمصرفنظرماچیزهااینازکنیم

نمیهویتهمجدیدچیزهايباو،شناسیممیرامانهايشدگیهویتهمشویم،نمیباهاشهویتهم،شویم

.بکنیمتوانیممیماکهاستهاییکوششاینها،شویم
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کهبیروندرآنانعکاسو،کشیممیماکهزحمتیهمهاینباشودمیگشودهمادروناینچقدراینکهولی

مردملغزشجاهایی.نیستمادستکشیدخواهدطولچقدربود،خواهدکی،استبیروندرماکارگشایش

کندنمیکارکنند،میکارذهنیمنباکنندمیقطعرااودمايعدهیکمردم،نهايعدهیکاي،عدهیکیعنی

توانیمنمیماهنهبشود،درستماههچهاربایدمابچهگویندمیگیرند،نمینظردررافَیکونکُن.استلغزش

قانونطبقکارهااینکهحالتیدرشدن،زندهحضوربهحضوردردهندمیدخالتراذهنیعلتهايو،کنیمصبر

.گیردمیصورتاو

آنو،استسالاولیااستسالآخربگوییمحاالکنممییادآوريمندانیدمیشماکههستهمموضوعیک

ولینیست،مادستلحظهایناتفاقکهگویدمیقضاقانونبار،یکبشنودداندنمیکسیاگراستقضاقانون

آزادوذهنیمنشناساییدرشودمیماپیشرفتبهمنجرکهرااتفاقبهترینزندگیکه،دانیممیراچیزيیک

،شماستنفعبهصددرصد،افتدمیلحظهایندراتفاقیهربنابراینآورد،میبوجودلحظهاین،آنبهشدن

.اینهاوکندمیتحریکوکندمیالقاشمابهو،داندمیاتفاقبدترینراآنذهنیمنکهگرچه

بینیپیشقابلتواندمیحدوديتالحظهایناتفاقنیست،مادستلحظهایناتفاقکهاستقضاقانونهماین

کندنمیایجابآدمعقلکهاتفاقیکهکنیممیراهایمانبینیپیشتمام،ماکنیممیبینیپیشالبتهکهبشود

،ماجلويزندگیکردهردیفاتفاقاتیچهوافتدمیهمسرپشتاتفاقیچهاینکهحضورمورددرولیفتد،انی

و،کنیمفضاگشاییلحظهایناتفاقاطرافکهاستاینداریمکهايچارهتنهافقط.نداریماطالعماازهیچکدام

.دانیمنمی،استچیبعديامتحاناست،چیبعدياتفاقاینکه

میايعدهیکاست،دانممیاستلغزشجايولغزندمیايعدهیکهمبازکهمهمبسیارنکاتازیکیاتفاقاًو

بهدانممیباو.دانممیگویندمی،دهندمیقرارمعیار،آیدمیبیرونازوآیدمیذهنازکهراهاعلتورادانم

نمیکاراینهاوشدیمهویتهمباهاشونماقبلازکهاستذهنیالگوهاياساسبردانممی.روندمیقضاجنگ

کاراینهامدیرمانباهایماندوستبا،هایمانبچه، باهمسرمانباماروابطدرکنندنمیکارماروابطدر،کنند

اینبگویم،چیمناینکهوزندگیخردبهکردنپیدادستولحظهایندرشدنلطیفوفضاگشایی.کنندنمی

.استزندگیطرحاینوکندمیکارکند،میکاربیایدشدهگشودهفضايآنازکنمچکاروبگویمچی

وبیایدحلراهشدهبازفضايخردباوبیاوردبوجودشمابراياتفاقییکلحظهاینکهاستاینزندگیطرحپس

همبازکهخوانممیهمبیتچندکهکنمعرض.بلهاست،قضاقانونهماین.کنکارچیوبگوچیبگویدشمابه
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میمادررانهانگنجاینواستنهانگنجیکزندگییاخدادانیدمیشمااینکهیکی.دهدمینشانراراه

بهشدنآگاهوبینهایتایندر.کندزندهخودشابدیتوبینهایتبهراماخواهدمییعنی.کندآشکارخواهد

گشودهبینهایتایندرو.استگنج،عمیقبسیارامنیتحسگرفتنوترسشدنتمامیعنیابديلحظهاین

ازمقصوداین.چیستماآمدنازمقصودکهخواندیمبیتیکدرنتیجهدر.کندمیکارکلخردمادروندرشده

جایییک،نباشدنظرتاندرلحظهبهلحظهمقصوداینشمااگر.بشویمزندهاوبینهایتبهکهاستاینآمدن

:گویدمیلغزد،میپایتان

364مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بیت 

فَابتَعثْت اُمۀً مهدیّۀًکُنت کَنزاً رحمۀً مخْفیّۀً

.من گنجینه رحمت و مهربانی پنهان بودم، پس امتی هدایت شده را برانگیختم

بگوییدکهچههروبرکتولطافتوعشقدیگرکهخردومهربانیوبخششگنجیکمنخدا،یعنیمنیعنی

رامااواینکهبرايخوب.کنمهدایتمنراشمابنابراینکنم،زندهشمادروندررابرکتاینخواهممیو،هستم

ازقبلشرطوقیدبدوناستلحظهایناتفاقپذیرششدنتسلیمو.بشویمتسلیممابایدلحظههرکندهدایت

و.استزندگیخودهم،هستیمماهمشدهگشودهفضاياینکه،لحظهایناطرافدرفضاگشایییاذهنبهرفتن

.شدخواهیمزندهاولحظهاینبهواوعشقبهواوبهبیشترمابشودگشودهبیشترچههر

اینگفتمخوانم؟میچراخوانم،میدوبارهخواندمقبالًراابیاتاینکهگرچهدوبارهحاالبود،مطلبیکهماین

گذشتهگرفتاريازشدنرهاولحظهایندرشدنمستقرولحظهاینبهرسیدنوذهنازحرکتکاردرپیشرفت

حلگویندمی،گذارندمیشماجلويراايمسألهیکهندسهدر.استهندسهمسائلکردنحلمثلآیندهو

یکقبالًیعنی.باشیددانستهقبلازراقضیهتابیستمثالًشما،باشدالزماستممکناینکردنحلبراي.کنید

الزمو،استدرست،استشدهثابتاینهادیگرکه،دانیدمیمسلمشماراآنهاوکنندمیثابتراچیزهایی

.کنمثابتدوبارهمنرااینکهنیست

قضیهیکیآنبهبنا،شودمیآنطوريقضیهیکیآنبهبنا،شودمیاینطوريقضیهاینبهبناگوییممیبنابراین

موالناازراخوببیتصدشایدکهبایستیمیشمااست،همینطورهماینجا.کنیدثابتراآنهارویدنمیدیگر

یکدفعهکنیدمیعجلهوقتیمثالًبودند،مهمبسیاربودند،مهمخواندماالنکهابیاتیهمین،باشیدحفظهمیشه
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اودمیکدفعه،کنیدعوضزوربهرااینخواهیدمی،شویدمیخشمگینوقتییکدفعهآید،مییادتانفَیکونکُن

دچار،بشومخشمگینمناگرکهاستاینشدهثابتقضیهیکمن،خشمباشدهقطعاودمکهافتدمییادتان

خشمگینآدمیکبصورتشویدمیبلندکههمین.دانیدمیرااینشماخوبشود،میقطعاودم،بشومهیجان

نامبایاشاءاهللانیافضاگشاییباهمیشهشما، خوانممیکهبیتیسهایندرگویدمیدوبارهنشینید،میفوراً

بگوییدفقطاینکهنه،گشودنرافضاشدن،اوجنسازلحظهاینیعنیکردنشروعخدانامبا.کنیدشروعخدا

:گویدمی. انشاهللا

1638مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 

گر خدا خواهد به پیمان بر زنیداستثنا کنید: زین سبب فرمود

درشمانه؟شاءاهللانگوییدمیفقطگویید؟میشاءاهللانچجوريوبگویید،شاءاهللانکهگفتهعلتاینبه

.کنیممیشروعخدانامبه،استخدانامهمینشدهگشودهفضاياین.کنیدمیبازفضالحظهایناتفاقاطراف

آنطریقازخدابنابراین،کندمیکارزندگیخردباآدمنآ،کندمیشروعراکاريیکفضاگشاییباکسیهر

گذارد،میشمااختیاردرراخردشوراعقلشراپندشخواهد؟میچجوريوخواهدمیشدهگشودهفضاي

نتیجهبهکهکردیدعملیونبودحاالتاکهافتادشمافکربهکردیدفکرچیزيیکشویدمیمتوجهیکدفعهشما

رسید،

برايهستیمخداجنسازدانیممیمایعنی.الستپیمانهمانپیمان؟کدام، برزنیدپیمانبهخواهدخداگر

االن،بیاوریمبوجودراحادثاینمااینکهازقبلموقعییک.شدیممیجداناایشازوقتیالستروزاینکه

درشدهساختهچیزیعنی،استحادث،ماکردیمدرستتازهکهذهنیمناین:گویدمی،خوانممیهمراشعرش

ماحادثاینپساست،مااصل،استخداجنسازونشدهساختهجهانایندرکهچیزيآن.استجهاناین

.خوانیممیدوبارهاالنراشعرشنیستیم،

،دیگرشودمیدارداالنهمین.شودمیبیهودهحادث،آیدمیازلیچیزآنیعنی،آیدمیقدموقتیکهگفت

تازهچیزاینکهفهمیدمی،کنیدپیدادستفضاآنبینشوفضاآنخردبه،کنیدبازرافضااگرشمایعنی

برزنیدپیمانبهگرفته،رامااصلرويو،استسطحیچیزیکاین،ساختیمماکهذهنیمنیعنیشدهساخته

.الستپیماندیگراستآنپیمانبشوید،خداجنسازدوبارهیعنی
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میخداکنیدشروعفضاگشاییبااگرولحظههرکنیدشروعفضاگشاییباکهاستمهمچقدرکهبینیدمیپس

اینکهخواندخواهیمهمبازامروزولی.خواهیدمیشما،خواهدنمیخدابکنیدشروعذهنیمنبااگرخواهد،

ارزشبدونولی،زیباظاهربههايمیوهبا،استمترينیمکنفرضمثالً،کوچکدرختیکمثلذهنیمن

ریشهو،گیردمیبیرونازکهچیزيهراست،بیرونقدردانیاست،تأییداست،توجهمثالًغذایشچون،غذایی

.استکوتاهبسیاراش

دویستکنفرض،شدهکاشتهدرختییکتخمو،بزندجوانهخواهدمیدرختییکاصطالحبهیکاینزیراما

درختاینخواهدمیزندگیوآورد،میفشارپایینازو،استمااصلآنوعظیمهايشاخهباداردارتفاعمتر

کهزنیممیپیمانبهموقعیماو،بکندخواهدمیلحظههربکند،ریشهاز،بکنداستماذهنیمنکهراعمقکم

ازرادرختاینخداجوريه چکهخواندخواهیمامروزراشعرشو.راذهنیمندرخت،بکنیمرادرختاین

بله،را،ذهنیمندرختیعنی،کندمیریشه

هر نَفَس بر دل دگر داغی نهمهر زمان دل را دگر میلی دهم

خواهدمیلحظههر،داردکارمامرکزبالحظههرزندگی:کهاستاینبدانیمهمهاستمهمکهدیگرموضوعیک

خواهیممی،برویمجهانبهداریممیلمااگربنابراین.رامادل،رامامرکزکند،پرخودشباکندخالیرامامرکز

نگهماديرامرکزمانهنوزوکنیممیاشتباهداریمماکه،بکندمتوجهراماکهکنیممیاشتباهی،بکنیماشتباه

.کندمیایجاددرد،بیرونبهدهدمیمیل.داشتیم

اینبهاست،عمقکمدرختاین،نیستیهاشدگیهویتهماین،نیستیدرداینتوکهاستایندردپیغام

راپیغاماینمابهو.باشدذهنیمنهمیندرختکهنکنتوجهدرختاینسطحیهايمیوهبه،نکنتوجهدرخت

توتو،رويبگذارمراخودمعالمت،بگذارمراعشقداغبگذارمنبینداز،راایننیستیتودرداینکهدهدمی

.گویدمیکسیهربه،گویدمیمابهرااینهاخدایعنی،هستیمنمال

مربوطاولبیتآنبههابیتاینحاالاست،مامرکزرويهمجدیدشکارودارد،جدیدکاریکلحظههرپس

لحظههرنه،حاال،داردچکارماباکردهفراموشراماخداآقاکهبگوییدپاییناندازیدنمیسرتانشما.است

فکروکاشتهکهذهنیمندرختاینکهبشودمتوجهشخصآنکه،کسیهردلبه،استشمادلبهاشتوجه

،بیرونجهانازتوقعاتاین،هاقضاوتاین،شکایتهااینبنابراین.نیستذهنیمندرختایناو،استاوکندمی
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پازیرراماباورهاي،نکندتوهینمابهکسیموقعییککهلرزدمیبالمانودستماکهاینوهاانباشتناین

زندگیو.استاشتباه،نیستوارداصالً،استجابیومصنوعی،همههااین،بدهندگوشماحرفبه،نگذراند

رويدرددرد،نتیجه.بشویمروشنخواهیمنمیماو ما،برايکندروشنراموضوعاینخواهدمیلحظهبهلحظه

است؟درست،استدرد

کاریکدربعدلحظهشدتماملحظهاین،استجدیديکاریکدرلحظهاینزندگیکهگویدمیهمبیتاینبله

کنیدمیشناساییراشدگیهویتهمیکلحظهاین. باشیدجدیدکاریکمشغولبایدهمشماواست،جدید

کاملطوربهتادیگر،شدگیهویتهمیکهمبعدلحظهدیگر،شدگیهویتهمیکهمبعدلحظه،اندازیدمی

واوانرژيوشویدمیزندهاوبینهایتبهشماوشود،میصفرذهنیمنذهنی،مناینشکمازشویدمیزاده

:گویدمیکنید،میپخشجهاندررااوبرکت

کُلُّ شَیء عنْ مرادي ال یحیدکُلُّ اَصباحٍ لَنا شَأْنٌ جدید

.در هر بامداد کاري تازه داریم، و هیچ کاري از حیطه مشیت من خارج نمی شود

میزندگیگویدمیخدارا؟اینهاگویدمیکیشما،مرکزباداریمتازهکاریکمالحظههردریعنیبامدادهردر

،امکردهفراموشراشمانکنیدفکرشمایعنی.نیستخارجمنمشیتحیطهازجهانایندرکاريهیچو.گوید

است،مندستافتدمیکهاتفاقاتیاست،مندستقضاقانوننه،،کنیدمیزندگیکجا،هستچیمقامتانحاال

منبگذارلحظههربگیر،رامندم،کنرهاتورابیرونیعللاست،مندستعلل،آورممیبوجودراآنهامن

هربه،شديهویتهمآفلهاباکهبشناسکن،صفرراقضاوتکن،صفررامقاومتبنابراین،توبهبفرستم،انرژي

رفتنیبینازیارفتنبینازجنسازتوولی،استرفتنبینازحالدراینکهببین،هستیمشغولاالنکهچی

.بفهمرااینها.نیستیها

این،هستیمآنکردیممیفکر،ساختیمماکهذهنیمناینشدیممتوجهاالنما،مابفهمیمراهاهمینخوب

بهشناظربصورتوکنمشناساییرااینمنتا.رودمیدردبسويروحشاین،داردروحیچیزيهرداردروحی

. شودمیروشنمنچراغبله؟من،حضوریعنیمنچراغسوزد،میمنچراغدرشودمیسوخت،کنممینگاه

میخدالحظههراست؟بهتریکیکدام.دردهایشباسوزاندمیرامناینیا،سوزانممیرااینکنممینفتیا

گذشتهدرسهايدرراهااینبله،.نیستیداینشماو،بشویدرهاذهنیمناینشرازکهکندکمکشمابهخواهد
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بیایدحضوراگرکهاستاینآنو.خوردمیمابدردکه،دهدمیمابهپیغامیموالنابیتچندایندر.خواندیم

من.استزندگیازمااصلیمقصوداینکه،بشویدبایدکه،بشویمزندهخدابینهایتبهیواشیواششمایعنی

میفشار،باالآییدمیداریدذهنیمنکوتاههايریشهزیرازدرختییکبعنوانشمایعنیشود،میکندهذهنی

و،داریدزندگیاعماقدرریشهکهشویدمیمتوجهحضوربعنوانشماو.شودمیکندهکوچکدرختاین،دهید

.رودمیشبآیدمیروزوقتی:کهگفت،بوداینتمثلیش

1311مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت 

چونکه نور آید ز دورشب گریزد،

پس چه داند ظلمت شب حالِ نور؟

پیشرفتچقدرمنپرسیدمیاستذهنیمنکهشبازشماکه،استاینکنیممیماازبعضیکهاشتباهیحاال

چندینیا،کنیدمیخالصهراهابرنامهیاکنیدمیگوشاگرشماکنم؟نمییاکنممیدارمپیشرفتمن؟کردم

میحاال.کنیدمیپیشرفتداریدشما،کنیدمیاستفادهو،داریدبرمیرامهمشنکاتوکنیدمیگوشبار

معنويپیشرفتذهنیمنبا.شدخواهیدمأیوسحتماً،بگیریداندازهراتانپیشرفتتانذهنیمنباخواهید

.رسیدمحضوربهچقدرمننگویید،نگیریداندازهراخودتان

شما،نکردیدپیشرفتشماداریدذهنیمنکهگفتشمابهکسیاگرونپرسید،همبیرونذهنیهايمنازو

پیدابهبودیعنیکند،میتغییربدناین،کنیدورزشساعتدوشما،داردنیازورزشمابدناین.نکنیدقبول

ماهششبله.نهمعمولیچشمبابگیري؟اندازهتوانیمیاما.نیستقبلیبدنآندیگرورزش،ساعتدو،کندمی

.ببینیتوانینمیزودولی،ببینیتوانیمیچشمباکنیورزشساعتدوروزهر

راخودشانمعنويپیشرفتشانذهنکشخطباشانذهنیمنبامرتبکنند؟میلغزشجوريه چايعدهیک

وبرداریدخالصه،بدهیدگوشخوببرنامهیکبهحقیقتاًاگرشماوام؟رسیدهحضوربهچقدرگیرند،میاندازه

آیاولی.شدهبهترخوردهیکهمتانبیرونیزندگیحتی،کنیدعملتانزندگیدروبفهمیدراموالناحرفهاي

میقبلیعینکآنبااوچون! نهگویدمیکردم؟پیشرفتمنبپرسیدهمسرتانازشماگرفت؟اندازهشودمی

هماناینها،ببینیددیگرجوریکراماتاکنندمیمقاومتمدتهاهستندمااطرافکهکسانیضمندر.بیند

شماگویندمیآنهاکهنکنیداعتمادهمآنهاحرفبهشماپسدارند،راپیشسالچهارسهمثالًقبلیعینک
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باعثبخوانیمتوانیممیهمدورزیا، دورزآیدنورچونکهگریزدشب.شدیدبدترهمبلکههستیدآدمهمان

همینطوروکند،گزارشتواندنمیراروزحالشبتاریکیشبظلمتداندچهپسشود،میتغییر

پس چه داند پشّه ذوقِ بادها؟پشّه بگریزد ز باد با دها

کهخرديباد. نهشوم؟میخشمگیندوبارهمنبیایدخردباداگراست،زندگیبادهمباداست،ذهنیمنپشه

زندگیخودبهمنیعنی،بیایدعشقاگر،کندکمکمنبهشدهگشودهفضايایناز،کندمیادارهراکائناتتمام

زندگینیرومندباداین،کنمحسوجودمذراتتمامدر،وجودمتمامدررازندگیاینو،بشومزندهخداخود

نمیمناینجاوایستادهپشهکهزمانیتاپس.گریزدمیپشه،گریزدمیذهنیمنخوبآید،میدارداست

.گذاردنمیپشهبیاید،بادگذارم

چرا؟کند،میداردلهداردپایشزیرراماولیاستمحدودبسیارذهنیمنقدرتاینکهبرايپشه؟گویدمیچرا

،باشیمداشتهتوانیممیکلخردبهدسترسیماکهدانیمنمیمانیستیم،آشناقدرتمانبهمااینکهبراي

نمیرابادذوقپشهبنابراینپس.فضاگشاییهمینباتسلیمهمینبا،باشیمداشتهتوانیممیخدابهدسترسی

ازکهسبببیآرامش،آیدمیزندگیطرفازکهسبببیشاديکهنپرسیدتانذهنیمنازشمایعنیداند،

می،کندکمکمنبهخواهدمی،آیدمیآنوراز،کندمیادارهراکائناتتمامکهخردي،آیدمیزندگیطرف

.استاشتباهاینها،فهممنمیمنکهراهااینچی؟گویی؟میچیگوید

نبایدهمتانبچهاز،بپرسیدنبایدهمهمسرتانازاستذهنیمنهرپشهبپرسید،نبایدپشهازشماپس

ریشهدیدنمسئولکههستیدشماشخص.کنیدمیپیشرفتداریدکهشماشخص،دانیدمیشمافقطبپرسید،

هستیدشمااین.شودمیخوبحالتانشماروزبهروزاینکهوتانسبببیشاديوبیروندرهاگشایشوتان

ذهنیهايمنیعنیکارایندرراذهنیمنبپرسید،اطرافتانذهنیهايمنازنیایید،دهیدمیتشخیصکه

.بفهمیدتوانیدنمیتانذهنیمنباهمشماخود.بفهمندتوانندنمیآنها،نکنیدشریککارایندررااطرافتان

.نپرسیدهمدیگرذهنیهايمنازونپرسید،تانذهنیمنازپس

.برودخواهدمیشده،ضعیفپشهاینزیاديمقداریعنی،بدهیدگوشتوانیدمیبرنامهاینبهشماکههمین

میشروعیواشیواشباد، چسبدمینشیندمیبرگروينشیندمیدرخترويمثالًپشهاست؟جوريه چپشه

پاهايدیگر،باالتررفتیعنیگذشت،بادشدتکهحديیکازبشود،شدیدخیلیبادکهزمانیتا،وزیدنبهکند



# Programگنج حضور744برنامه شماره 744

15: صفحه

یکتاهمشماعقلبنابراین.دشبرمیبادو،شودمیولپاهایشنتیجهدرکند،گیربرگرويتواندنمیپشه

.چسبیدخواهدذهنیمناینبهجایی

اینچی؟یعنیهابازياینچی؟یعنیهامحدودیتاینکهبشویدمتوجهبزوديکهشدخواهدموقعییکو

بودم؟نظرتنگآنقدرچرامنچی؟یعنیحسادتاینچی؟یعنیهاواکنشاینچی؟یعنیهاشدنخشمگین

وشدلهپشهپايکهاستموقعیآن آزارد؟میرامنمردمپیشرفتچرا،استبینهایتدهدمیخداکهرااین

فَیکونکُنبهبستگی،شودمیشدیدباداینکیاینکهو،آیدمیآنورازنیرومنديبادو،نیستشماوزیرپشه

پشگیاینبارااینبایدن م،استکمخیلیسرعتشباداینبگوییدپشهعقلبانیایید.نیستشمادست،دارد

کافیشماکوششولی،داردبستگیهمشماکوششبهالبته.داردبستگیمزرعهقانونبهاینکنم،زیادخودم

.نیست

ازلینوریعنیقدیماینو،استحادثاینساختیمماتازهکهذهنیمناین:کهگویدمیموالنابعديبیتدودر

مااصلقدیمو. داردعمقکمهايریشهکهریشهبیدرختاینزیراز،دهدمیفشاردارداینزیراز،خداخود

عمقکمدرختدانهیکمنتوروياول،کندمیرشداینکهگفته،اینجاکاشتهراماآمدهخدااینکهمثل.است

وکنیمیرشدبعداً،اولسالچندکنیداستفادهآنازفعالًحاالشما،داردسطحیعقلیکدرختآن،کارممی

قدمهماناینوکند،میسرنگوناستذهنیمنکهراسطحیدرختاینو،باالآیدمیدرختزیرازجوانهاین

:گویدمیشوم،میظاهرتوبصورتکههستم،منخودیااستازلینوریااستقدیمیااست

پس کجا داند قدیمی را حدث؟گردد عبثقدیم آید، حدثچون 

و عقل ذهنی دارد، ،و این چیز تازه ساخته شده که من ذهنی است،حدث یا حادث یعنی چیز تازه ساخته شده

دهند و اینها هم همه تازه ساخته شده، عقلش ساخته شده از این الگوهاي ذهنی است، هر چه که الگوها به او می 

برد براي اصل ما، براي خداییت یا قدم را، اینها همه اصطالحاتی است که موالنا به کار می،اینها نور ازلی یا قدیم را

. بله. اخته شدهدر مقابل چیز تازه س،ما

بنابراین این چیز . پس وقتی قدیم بیاید، قدیم بیاید یعنی حتماً می آید.گوید چون قدیم آید، حدث گردد عبثمی

در یک سنی انسان باید بفهمد این چیز تازه ساخته و تمام . اثر می شودتازه ساخته شده بیهوده می شود، بی
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و من به حرفش گوش نمی .قا می کند، این بیهوده است، این کار نمی کندرفتارها و باورهایی که او دارد به ما ال

. شیاري قدیم یا قدم گوش بدهمومن می خواهم به حرف آن ه. دهم

. یعنی چیز تازه ساخته شده تو اوضاع و احوال و خاصیتهاي هشیاري قدیمی را نپرس،پس می گوید از این حدث

هر چیزي که قبل . یا قدیم چه هست،ا می خواهید ببینید قدم چه هستکجا داند یعنی از کجا می شناسد؟ و شم

و جدیداً هم یک چیزي ،و جدید است،یعنی فکر در این جهان یکجور هشیاري است که انسان دارد. از فکر بوده

اي است یک چیزي که ساخته شده دست خداست، آن جوانه. ساخته به نام من ذهنی، ساخته شده دست ماست

و دانشش هم ،می گوییم نه این حدث خیلی چیز خوبی است. ولی ما نمی خواهیم بگذاریم،خواهد بزندکه می

. دانش خوبی است

یعنی بی اثرش . و دنگش می زند،به این چیز تازه ساخته شده، آن قدم می زند:و این بیت مهم است می گوید که

و عالقه ،دانمنمی:یک دفعه این حدث می گوید. دگیجش می کن. یعنی شما به حرفش گوش نمی دهید. می کند

ما می بینیم که نه، ما اصالً . مثالً حرص پول داشت، حرص هر چه بیشتر بهتر داشت. اش براي ما جاذبه ندارد دیگر

اول وقتی که ناآگاهانه با من ذهنی به سوي دردها می رفتیم، . که هر چه بیشتر بهتر،به این شعار عالقمند نیستیم

جزو حدث ،این یک الگو بوده. االن می بینیم این شعار را ما دیگر قبول نداریم. عارمان هر چه بیشتر بهتر بودش

می گوید. بوده

کنددنگشبر حدث چون زد قدم

چونکه کردش نیست، همرنگش کند

. ما از جنس قدم هستیم. قدم، هر چیزي مقدم بر فکر. اجازه بدهید قدم بر حدث بزند،پس شما اوالً باید بگذارید

. به محض اینکه فضا را در اطراف اتفاق این لحظه باز می کنیم، آن فضاي گشوده شده قدم است، نور قدیمی است

ست، نور بودا است، نور مثل اینکه می گوییم نور مسیح است، نور مصطفی ا. به صورتهاي مختلف اسم می گذارند

. حدث نمی گذارد. در هر کسی هست. اینها همه قدم است. موسی است، اتفاقاً در غزل هم داریم نور موسی

اگر تسلیم . امتداد زندگی است،قدم چیز ساخته شده نیست. تازه ساز است. پس حدث چیز ساخته شده است

گیج شدن این چیز تازه ساخته . می زند و گیجش می کندبشویم، هر لحظه که تسلیم شویم، قدم بر حدث ضربه

می ماند به . دانماصالً آن هم می گوید من نمی. شده یعنی من ذهنی اینست که شما به حرفهایش گوش نمی دهید
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متوجه می شود ،متوجه می شود که باید بسوزد،براي اینکه متوجه می شود آن هم ضعیف است. حیرت می افتد

.در نتیجه ساکت می شود،نمی تواند راهنماي شما باشد،عقل استبی

شما دیدید که وقتی فضا را باز می کنید، موقع گشودن فضا اگر درست باز کنید و درست تسلیم شوید، ذهن 

اگر فضاگشایی درستی بکنید آن . یعنی شما نمی توانید هم تسلیم شوید و هم ذهنتان حرف بزند. ساکت می شود

ساکت می د،گیج می شو،براي اینکه دنگ می شود. می شوید که ذهنتان هیچ چیزي نمی گویدلحظه شما متوجه 

و ،حاال اگر او حرف نزند شما از عقل این فضاي گشوده شده استفاده می کنید. اي نیستمی فهمد کاره،شود

که ما نیستیم آن با شناسایی آن چیزي ،شناسایی می شود،یواش یواش می بینید که آن چیزي که ما نیستیم

. و آن خود زندگی است، قدم است،چیزي که ما هستیم خودش را به ما نشان می دهد

هاي ذهنی شما براي پیشرفت معنوي از من. پس توجه کنید که اینطوري نیست که حادث، حادث را گیج کند

می دانید حتی از این درس شما االن. کمک نخواهید،از این چیز تازه ساز هم که من ذهنی باشد. کمک نگیرید

چیز تازه ساخته شده به نام من ذهنی در صورتی که به حال خودش یعنیموالنا، درس امروز موالنا که این حدث 

.بگذارید به سوي درد می رود

یک دفعه . به شمادهدیعنی مرتب هشیاري از آن آزاد می شود و نور می ،اگر ناظرش باشید روغن چراغ می شود

قبالً . قبالً عقل من ذهنی عقل ما بود و االن عقل زندگی عقل ما است. قبالً نمی دیدید،ید که شما می بینیدمی بین

و در گشوده شدن فضاي این . و انسان قادر است که این دو تا را مقایسه کند.االن نور خورشید استنور شمع بود،

شما بیایید بروید بیرون وسط روز که روز .می شوداصالً دیده ن. لحظه یعنی طلوع خورشید، شمع رنگ می بازد

. روشن، یک شمع روشن کنید دیده نمی شود

و ،و موالنا به ما گفت که شما می توانید دیوتان را در شیشه کنید.این بیت هم مورد توجه شما قرار گرفت،بله

و ،و دیوتان در شیشه باشد،شما قبول کردید که هر کدام قانون اساسی بنویسید و از آن قوانین عدول نکنید

: تان را نوشتید و اینجا خواندیدو خیلی از شما قوانین. شما از بیرون به صورت ناظر تماشایش کنید. نیاید بیرون

ام را نمایش نمی دهم، هر لحظه من دانم من ذهنییغیبت نمی کنم، عیبجویی نمی کنم، عیبگویی نمی کنم، نم

. ام را بزرگ نمی کنم، اینها قوانینی بود که شما نوشتید و به آن عمل می کنیدذهنی



# Programگنج حضور744برنامه شماره 744

18: صفحه

1211مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت 

حجت کنددیو را در شیشۀشرع بهرِ دفعِ شَرّ رایی زند

. شما فضا را باز می کنید یک لحظه ذهنتان را می بینید. همان عقل فضاي گشوده شده استاینجا شرع به معنی 

متوجه می ،اگر با دید آن فضاي گشوده شده نگاه کنید. می بینید که این ذهنتان مرتب می رود به سوي درد

براي اینکار . فع کنماین من ذهنی من؟ و من باید شرش را د،شوید به صورت ناظر که کجاها می رود به سوي درد

ولی می دانید که دیو در شیشه است، و فعالً درش را می بندید، هایش را در شیشه می کنید، این دیو را و خواسته

. مواظب هستید که بیرون نیاید. ولی بیرون می تواند بیاید و لطمه بزند.االن نمی تواند به شما لطمه بزند

***پایان قسمت اول *** 
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:می گوید،هم از دفتر پنجم بخوانم دوبارهچند بیت

842مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت 

دارد از زاغان و جغدان داغ هاروح، باز است و طَبایع، زاغ ها

هاي ذهنی مثل هاي ذهنی، طبایع یعنی منو من. باز استیک یعنی روح، ما بعنوان خداییت و هشیاري مثل 

گفت که روح زیتونی است ،اگر شما امروز به بیت اول غزل دقت کنید. زاغ و جغد باز را دوست ندارد. جغدند

از هر . ما که می آییم به این جهان من ذهنی درست می کنیم، من ذهنی عاشق ایجاد درد است. عاشق نار را

که درد ایجاد ،بطه زناشویی استیکی از بهترین جاها براي من ذهنی را. درد ایجاد کند،فرصتی استفاده می کند

بین مادر و پدر و بچه درد . شما بینید من ذهنی بین دو تا همسر درد ایجاد می کند. اصالً هر رابطه است. کند

. من ذهنی نیستیدپیغام درد چه هست؟ شما این. بین خواهر و برادر، دو تا برادر درد ایجاد می کند. ایجاد می کند

. استفاده می کنیدکه بصورت ناظر از این من ذهنی به صورت سوخت جه می شویدهر موقع فهمیدید، متو

مثل زاغند و در طول زمان شما می بینید که هر کسی آمده، من هاي ذهنیپس می گوید روح مثل بازي است که 

نداشتید این و االن متوجه می شوید که شما اگر من ذهنی را . هر من ذهنی آمده یک داغی به شما گذاشته و رفته

هاي ذهنی مرتب به وسیله من،اگر من ذهنی را حفظ کنیم،و این را هم می فهمیم. داغها را به شما نمی گذاشتند

.این قانون است. دیگر گزیده خواهیم شد

فرقی نمی کند بین شما و ،هر رابطه،به وسیله هر من ذهنی. اگر شما من ذهنی را حفظ کنید گزیده خواهید شد

خواهید دید که هر ،شویدباحتاما اگر آگاه باشید که این من ذهنی شما نیستید و باید از شرش ر. دکی باش

و اگر روي خودتان کار کنید، اگر رسیدیم امروز ،اي به شما کمک می کند که شما عیبهایتان را بیینیدرابطه

دوباره ،بله. مانیدمی ره شما محفوظکه در این دای،اي دور شما کشیده می شودگفت، یک دایره.خواهیم خواند

:می گوید. قبالً هم یکبار خواندیم. اینها را از دفتر پنجم بخوانیم

808مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت 

پیش تبدیلِ خدا جانباز باشهین بده اي زاغ این جان، باز باش

اي شما آن جوانه. این درخت کم عمق را بگذار خدا بکَند. اي من ذهنی، هر کدام از ما، این جان من ذهنی را بده

تو بیا باز باش . پر از میوه،شوید با ریشه بینهایتبهستید که االن می خواهید بیایید باال و درخت دویست متري 
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خدا هر لحظه . ید که می گوید پیش تبدیل خدا جانباز باشو می بین.یعنی از روي این چیزها بلند شو. پرواز کن

هر لحظه می خواهد به شما بشناساند که با . از هشیاري جسمی به هشیاري حضور،شما را می خواهد تبدیل کند

به من زنده ،این چیز هم هویت شدي و این را بشناس، رها کن و این جان زیتونی یا هشیاري جسمی را بده برود

این . ما با من ذهنی نمی توانیم تبدیل کنیم. پس تبدیل را کن فیکون می کند. تبدیل خدا جانباز باشپیش. بشو

.را هم شما مرتب از موالنا می شنوید

سپارگیر و کُهن را میتازه می

که هر امسالت فزون است از سه پار

عمق من ذهنی دارد جوانه می زند، این تازه را این که از زیر این درخت کم . این قدم را، این نور قدیمی را بگیر

یک قسمتی از هم ،که هر لحظه که این کار را می کنی. بگیر، هشیاري جدید را بگیر، آن هشیاري قدیم را رها کن

یعنی . ت هستاات می افتد، این هشیاري جدید، این وضعیت جدید سه برابر بهتر از وضعیت قبلیهویت شدگی

این سه عالمت کثرت . را می اندازید، وضعیتت خیلی خیلی بهتر از وضعیتهاي قدیم می شودشما وقتی یک چیزي 

. اینطوري نیست که یک دو سه یعنی بسیار. است

کهنه بر کهنه نه و انبار کنوار ایثار کُنگر نباشی نَخل

باشی، وقتی ما این فضا را باز می کنیم، اولین می گوید که اگر تو مثل درخت خرما ایثار کننده نباشی که باید

.استو صفر شدن،صفتی که در خودمان به عنوان بینهایت زندگی متوجه می شویم ایثار است، بخشش است

ایثار کن یعنی . درخت خرما به همه خرما می دهد. نظر بودن و میل به محدود بودن استخسیس بودن و تنگ

و ،نید اگر کسی میل نداشته باشد در این لحظه از جنس فضاي گشوده شده باشدب توجه می کوخ. ایثار کننده

و این کار ،کندبها را روي هم بگذارد و انبار روا بدارد زندگی را به همه، موفقیت را به همه، در این صورت باید کهنه

. ما اینکار را کردیم. خطرناکی است

از همسرتان، باید بیندازید یا نگه دارید یا یک رنجش دیگر هم به آن ،آیا شما در این لحظه رنجشتان را می بینید

هاي هایتان را بیندازید یا روي هم جمع کنید؟ ما باید دست به دست هم بدهیم کینهاضافه کنید؟ شما باید کینه

باورهاي یا روز به روز گسترشش بدهیم؟ با اذیت کردن دینهاي دیگر،،مان را بیندازیمجمعی و قومی و دینی

باید بگوید من مثل درخت خرما . هر کسی مسئول خودش است. سوال کنید و با خرد زندگی جواب بدهید. دیگر
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کهنه هم روي کهنه نمی . اگر خرما ندادم از آن باال سنگ به سرش نمی اندازم. هر کسی بیاید خرما می دهم به او

دردهایتان شروع می کند به ، این من ذهنی فعلی وشوید که این من ذهنی نیستیدبگفت اگر شما آگاه . گذارم

. سوختن

ها را بسوزانیم، ست که چراغ هستیم ما و انباشتگیاراه دیگر این. یکی اینکه مرتب اضافه کنیم: دو راه وجود دارد

به تله یعنی ما . نیروي زندگی، هشیاري زندگی به تله افتادهدر رنجش. ها را بسوزیمرنجشها را بسوزانیم، کینه

علل . به کن فیکون توجه کنید،شما نیایید به علل توجه کنید. یدبخشبه صالح شماست که رنجشتان را ب. افتادیم

ولی طرف هم پررو می ،درست است که آزاد می شوم،گوید من اگر ببخشم این رنجش را بیندازمست که میااین

کیفیت زندگی شما بستگی به این . ودت را باید آزاد کنیخ،با طرف چکار داري. نمی خواهم اینکار را بکنم. شود

اینکار را می کنی یا نمی کنی؟ ،دارد که آیا این مرکز را که زندگی می خواهد خالی کنی و به وسیله او پر کنی

. تا جوانی اینکار را باید بکنی،وقت می گذرد. خیلی هم نباید منتظر باشی

تحفه می بر بهرِ هر نادیده راکهنه و گندیده و پوسیده را

ها و گندیده، می گوید هر چیزي که با آن هم هویتی و کهنه و پوسیده است مثل باورها، مثل رنجشها، مثل کینه

به . بوي درد می آید و پوسیده، تو این را تحفه می دهی به هر کسی که تازه می رسد از راه. بوي بد از آن می آید

. این درست است؟ این دنبال بیت قبل است،باورت را بدهی،ه هر کسی که می خواهی راهنمایی بدهیات یا ببچه

و این تقصیر ،بسوي درد می رودبدانیم من ذهنی اگر ناآگاه باشیست کهاپس بنابراین مسئولیت ما شخصاً این

و اگر آگاه باشیم از این . ب استچون مرکز ما خرا. تقصیر ماست،آدمهایی نیست که ما با آنها سروکار داریم

و اگر هم ناآگاه باشیم نه تنها درد ایجاد می ،موضوع، ناظر ذهنمان باشیم، این تبدیل به چراغ می شود و می سوزد

هایمان که هنوز تازه رسیدند و چیزي ندیدند به کنیم براي خودمان، این دردها را و این باورهاي پوسیده را به بچه

.یم می کنیمعنوان تحفه تقد

آنکه نو دید، او خریدارِ تو نیست

صید حقّ ست او، گرفتارِ تو نیست

هر کسی نو را ببیند، هر کسی فضا را باز کند به اندازه کافی، بفهمد که خرد زندگی چه هست، عشق زندگی چه 

شک نیستیم، هست، تازگی چه هست، لحظه به لحظه ما فکرمان را خلق می کنیم، تقلید نمی کنیم، در فضاي 
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هر کسی این درخت کم عمق من ذهنی را از جا کَند و . این نو است،یقین داریم، داریم از جنس زندگی می شویم

اش بیشتر می روز به روز روشنایی. دارد باال می آید،انداخت دور، این جوانه را دید که خودش است و زندگی است

سببش بیشتر می شود، یقینش بیشتر می شود، حس امنیتش بیشتر می شود، خریدار تو دیگر شود، شادي بی

. و این انسان جدید، این آدم جدید صید خداست. پوسیدگیت را می فروشی،نیست که

به سمت من. شود به چه طرفی می روید؟ به سمت خدا می رویداالن فضاي درون شما اگر به قدر کافی گشوده 

شما تسلیم . می شناسید که کی می تواند شما را راهنمایی کند. تر نمی روید دیگرهاي ذهنی بزرگتر و پوسیده

مقاومت می کنید ستیزه می کنید دعوا می کنید ،یا نه؟دهدبمی شوید از درون خرد زندگی به شما راه را نشان 

؟راه می اندازید تا یکی دیگر که من ذهنی پردردتر از شماست به شما بگوید چه چیزي درست استجنگ

دانید که صید ید و االن میابنابراین شما گرفتار کسی نیستید که نو نیست، پوسیده است، براي اینکه نو را دیده

ید که اول می کُشد من ذهنی را، بعد گوامروز در غزل داریم می. خدا می خواهد شما را شکار کند. خدا هستید

.خواهد ما را آزاد کندهر لحظه می. پس ما شکار خدا هستیم. می برداصل ما را می کشد 

830مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت 

هر که از جامِ اَلَست او خورد پار

هستش امسال آفت رنج و خمار

پس . آفت رنج و خمار به او چیره شده،عنی این لحظههر کسی می گوید از جام الست پارسال خورده، امسال ی

االن اگر کسی حالش گرفته شده، بی حوصله است، انرژي ندارد، می . معلوم می شود همه ما از جام الست خوردیم

اینها همین آفت رنج و خمار . این آدم در من ذهنی است،ترسد، اضطراب دارد، خشمگین است، پر از درد است

دانیم که با درد زیاد ایجاد کردن ما نمی توانیم درد را از بین و ما می. آفت درد است،و نرسیدهمی به ا. است

. ببریم

هایتان را هم هویت شدگی. ست که فقط روي خودتان تمرکز کنیداتان اینپس شما به عنوان یک انسان چاره

. که چه اتفاقی بوجود می آورد،جه کنیدبشناسید، ببینید با درد است، با چه هست، هر لحظه به قانون قضا تو

هر چیزي . پرهیز داشته باشید از قضاوت کردن و هم هویت شدن با چیزها آفل. اطراف آن اتفاق فضا ایجاد کنید

و هر خماري دارید، هر جور حال گرفتگی دارید، بدانید که بخاطر اینست که . را که ذهن نشان می دهد آفل است
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در این چیزي که خودتان ساختید آن تو هستید و این را . در این حادث هستید. در این چیز موقت هستید

. چسبیدید می گویید من هستم

می . امروز موالنا به شما می گوید که شما این حادث نیستید، بلکه آن هستید که این حادث را دارد تماشا می کند

کی در شما . ن کسی که مقدم بر این حادث استآ. پرسید من کی هستم؟ آن کسی که این حادث را تماشا می کند

آیا خداییت شما االن می خواهد خودش را به شما . مقدم بر این حادث است؟ اصل شما، زندگی شما، خداییت شما

ش فکر می کنید این حادث هستید و از این حادث اهچرا نشان نمی دهد؟ براي اینکه شما هم. نشان دهد؟ بله

با تغییر دیگران . دست از سر دیگران بر نمی دارید،مت با قضاوت با مقایسه خود با دیگرانبا مقاو. دفاع می کنید

. دیکه این حادث را بزرگ کن،حواستان را می دهید به دیگران و آنها را قطب می کنید

این حادث با ستیزه و قطب قرار دادن دیگران، بیشتر مواقع همسرمان، چه کسی بهتر از همسرمان قطب دعواي 

پانصد دالر به . ما باید به کی برویم بگوییم پول می دهم بیا دعوا کنیم؟ نمی آید دعوا کند. ما باشد؟ مجانی است

ده . او می گوید پانصد دالر کم است. کنمتقویتاهم ام را می خوشما می دهم بیا با من دعوا کن که من، من ذهنی

پس ما حواسمان هست که از چه کسی به عنوان قطب . ولی همسر ما مجانی است. دعوا کنمیمهزار دالر بده بیا

من براي چه با همسرم دعوا . مان استفاده می کنیم و شناسایی می کنیم اینکار را نکنیمدعوا و تقویت من ذهنی

. هایم راوظیفه من است که شناسایی کنم هم هویت شدگی. وظیفه دارم فضا را همیشه باز کنممن. می کنم

و االن من متوجه می شوم که من از جام الست خوردم و یادم هست ولی این چیز جدید را . دردهایم را و بیندازم

. چسبیدم االن

وار این جهان است و خوارزمشاه گفتیم که سبزه. وار استبله اینها می دانید که از قصه خوارزمشاه و سبزه

وار حمله کرد و گفت که یا یک نفر ابوبکر نامی را در آن قصه خیلی خالصه گفت که خوارزمشاه به سبزه. خداست

مولوي،. بکار می برد براي بشریت،حاال این تمثیل را موالنا گرفته. تان را می کشمپیدا کنید بیاورید اینجا و یا همه

852نوي، دفتر پنجم، بیت مث

چو کشت اي قومِ دونبدرومتان هم
نه خَراج استانم و نه هم فُسون

اي قوم دون، . این از زبان خداست. یعنی اگر اي انسان، هر کسی می خواهد باشد، مثل کشت درویت می کنم

این حرفها را نمی شنود و هر کسی من ذهنی دارد و . ، یعنی ما، ما همان قوم دون هستیممن هاي ذهنییعنی اي 
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نه ،خدا به ما می گوید نه عبادت شما را می خواهم. و من نه زر شما را می خواهم. عمل نمی کند، قوم دون است

اصالً هر کاري . من مقدم به این حادث هستم. کارهاي شما به درد من می خورد، نه باورهایتان به درد من می خورد

می خواهد عبادت باشد، می خواهد تعظیم باشد، می خواهد احسان باشد، می که در این حادث شما می کنید، 

من دلت را می ،می خواهی پل بسازي، اینها به درد من نمی خوردنمی دانم خواهد نیکی به همنوعتان باشد، 

رانه تو باید هشیا،ت بیرون بکنی و تو امتداد منیرا ازمرکزحادثباید این . من مرکزت را می خواهم،خواهم

. نه. نگو در ید قدرت توست، بیا مرا به حضور برسان. اینکار را بکنی

در اینجا به . شوي و بگذاري من کار کنمبتو باید ببینی من چرا به تو درد می دهم، پیغام درد را بگیري و تسلیم 

وانی بگویی من می شما نمی ت. اگر ناظر آگاه نباشیم این موضوع صورت نمی گیرد. عنوان ناظر آگاه تماشا کنی

نهمچو. بکند،این دیگر در ید قدرت خداست. شوم ببینم به حضور رسیدمبخواهم بروم بخوابم، صبح بیدار 

آن کسی که آنجا خوابیده به من . یا می خواهم بروم زیارت فالن قبر می خواهم به حضور برسم. چیزي نمی شود

. چیزي نیستنکمک کند یا آن سنگ کمک کند، آن ساختمان کمک کند، یکی دیگر کمک کند، همچو

. که با این حادث می کنیمافسون ما همه دعاهایی است . می گوید من نه خراج شما را می خواهم نه افسون شما

پس از اینکه انسان می آید . نیست هم،من ذهنی نبود،نبود،این را ما ساختیم اینجا. گفت این حادث ما نیستیم

. به این جهان، این را می سازد

رحم مادر الزم است؟ بله . درست مثل رحم مادر است. بدون من ذهنی نمی شود،آیا الزم است براي انسان؟ بله

. من ذهنی هم همینطور است. بلکه نه ماه ما باید آنجا باشیم. ولی اساس زندگی ما نمی تواند باشد. زم استال

و هر چه که در این چارچوب ،ولی ما خرد داریم که این حادث را بگذاریم کنار و قدم را بچسبیم،حادث است

یعنی حرفهاي شما را نمی . سانه استدعاهاي ما در این چارچوب همه اف. حادث می گوییم ما همه فسون است

. توجه می کنید. شنوم

خراج شما را هم نمی . اینها فسون است،خدا هم می گوید که من دعاهاي شما را که در ذهن می کنید نمی شنوم

ست که این اتنها چیزي که عالقمندم این. هیچ چیز شما را هم نمی خواهم،عبادت شما را هم نمی خواهم، خواهم

اینها . رنجشها را تقاضاها را خواهشهاي نفسانی را از مرکزتان پاك کنید،ها راکینه. را از مرکزتان پاك کنیدحادث

مگر کینه ما حادث . مگر رنجش ما حادث نیست. اینها هم چیز جدید ساخته شده است. شایسته آنجا نیست

.بله. ، باورها را بشر ساختهباورها را ما نساختیم،مگر این باورهایی که ما درست کردیم. نیست
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اندرین جا ضایعست و ممتَحقسبزوارست این جهان و مرد حق

. وار است و مرد حق متاسفانه خیلی پایین نگه داشته شده و به او اهمیت داده نشدهمی گوید این جهان سبزه

هر . هم هویت شده با چیزها هستیم. هر چه بیشتر بهتر شعار ماست. استمردم مرد حق را فکر می کنند احمق

هر کسی که . کسی این چیزهاي هم هویت شده ما را دارد که ما آرزویش را داریم دارد بنظر ما آدم مهمی است

. نداردمن هاي ذهنیولی مرد حق کسی که به خدا زنده شده اهمیت زیادي براي . قدرت دارد آدم مهمی است

دل همی خواهد ازین قوم رذیلهست خوارمشاه یزدان جلیل

. دل می خواهد،و از این قوم پست که ما باشیم که به من ذهنی چسبیدیم. پس خوارزمشاه هم خداي بزرگ است

پس فهمیدیم . اجازه بدهید بخوانیم جلو رویم. بله برگشتیم به این غزلمان

جوید، چو عاشق یار رانار میراروح زیتونیست، عاشق نار

بگوییم هشیاري جسمی ما و هشیاري من ،گفتیم روح حیوانی ما، روح حیوانی هم درست نیست بگوییم. یعنی چه

،که این حادث،ولی به محض اینکه ما به عنوان هشیاري ناظر آگاه به این موضوع باشیم،ذهنی ما عاشق درد است

و من االن دارم این را نگاه می کنم، متوجه می شویم که این نمی تواند ،عاشق درد استاین درخت کم ریشه

ما فقط به صورت هشیاري ناظر . هایش را می سوزاند و به ما پس می دهدو یواش یواش اندوخته،سوي درد برود

به محض اینکه . یستیمآزاد کننده خود زندگی است و ما ن. آزاد کننده خود زندگی است. داریم نگاه می کنیم

بعد می گوید . می شویم این درخت کم عمق،می شویم این حادث،بگوییم ما هستیم، دوباره می رویم به حادث

رااي معطَّل کرده دست افزارروحِ زیتونی بیفزا اي چراغ

یعنی چه؟ یعنی به صورت ناظر . کناالن به من و شما می گوید که در چراغت این روغن روح زیتونی را اضافه

شود، هم هویت شدگی می بیعنی آزاد ،هایت در اثر شناسایی بسوزدکه هم هویت شدگی،ذهنت را تماشا کن

گفتم . ها هستیمپس نور ما، خود ما در همین هم هویت شدگی. سوزد یعنی آزاد می شود و به شما نور می دهد

. زِیتون می گوییم ما. ولی در فارسی اینها همه کسره گرفته. یتونی بخوانیمالبته عربی باید ز. زیت یعنی سوخت

. زِیت یعنی سوخت. زِیت می گوییم
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پس هر کسی وظیفه دارد که در این لحظه ناظر ذهنش باشد و هم هویت شدگی را ببیند و این چراغ حضورش را 

مصرف یعنی بی. ا را در مرحله اول معطل کردیمما دست افزار را یعنی ابزار دست خد:و دارد می گوید.روشن کند

به چه دردش می خورد؟ عشقش را، انرژیش را، هزار تا چیز . ابزار دست خدا چه هست؟ حضور بینهایت ما. کردیم

بلکه دست افزار خودمان هم که ذهن ،ما نه تنها دست افزار خدا را معطل کردیم. دیگر را به این جهان می فرستد

. براي اینکه آن ذهن ما هم نااصل کار شده. نایی فکر ماست آن را هم معطل کردیمماست،یعنی توا

توانیم خالقانه یعنی ما االن نمی. انگلیسی است که واژه مهمی است در انگلیسیdysfunctionalنااصل کار همین 

یعنی . به من حس یقین بده، حس امنیت بده. ذهنمان می گوییم به من بگو من کی هستمازچرا که . فکر کنیم

که آن حس امنیت از چیزهاي آفل به ،حس امنیت بده،لطف کن به من از طریق پولهایم، از طریق هر چه که دارم

. را هم روشن نمی کنیمو این چراغ. یعنی معطل کردیم،و ما خالقیت ذهنمان را از کار انداختیم. درد نمی خورد

. خودمان را هم دچار درد کردیم

حاال یک سوال کنید از خودتان؟ شما دست افزار خدا را و همچنین دست افزار خودتان را، این بهترین حالت این

. ست که زندگی است، حضور ماست، ذهن ساده شده است؟ ذهن ساده که در آن هم هویت شدگی وجود نداردا

ولی فکر شما از این فضاي .باید فکر کنید،شما هر جا می روید. دست افزار ماست،وجود نداردیعنی حس وجود، 

شما تصمیم ،نه از دردها،هانه از این هم هویت شدگی،نه از این حادث. نیرو می گیرد، عقل می گیردگشوده شده

اید بگویید من از این بدم می آید بر اساس رنجشتان و تنفرتان نب. و تشخیص را بر اساس خشمتان نباید بدهید

اصالً می شود . این بدآیندها و خوشایندها مال آن چیز تازه ساخته شده است. نه،فکر می کنم باید اینطوري باشد

. خوانیممی االن بیتش را. این را کَند و خدا می خواهد این را بکَند

م همین روغنی است که از این هم هویت و روغن زیتونش ه،پس فهمیدیم باید روغن بریزیم به چراغمان

اول نورش کم است، یواش یواش زیاد می . و این چراغ حضورمان را روشن می خواهیم بکنیم،ها می آیدشدگی

ست که حواس اپس وظیفه ما این. هاي بیشتر می بینیمبه محض اینکه نورش زیاد شد ما هم هویت شدگی. شود

و ما عجله . قانون قضا و دم خودش و کن فیکون این تبدیل را انجام می دهدما به خودمان باشد، مرتب خدا با 

درست است؟. ناامید هم نمی شویم. نداریم
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دل ندارد دیدنِ دلدار راجانِ شهوانی که از شهوت زهد

با هر چیزي . منظورش سکس نیست. توجه کنید شهوانی شهوت جنسی نیست. این جان شهوانی یعنی من ذهنی

مرکز ما از . جنس مرکز ما را تعیین می کند،شویم یعنی به آن بچسبیم، آن می شود مرکز مابکه ما هم هویت 

می خواهد یک انسان دیگر باشد، . ندجنس هر چه باشد، آن در ما شهوت رسیدن به آن و نیاز به آن را ایجاد می ک

. جسم خارجی باشد، مال دنیا باشد، مقام باشد، هر چه باشدیک می خواهد پول باشد، می خواهد 

زهد یعنی . یعنی جانی که به وسیله من ذهنی ایجاد شده، یعنی جان من ذهنی،پس جان از شهوات زاییده شده

و قدم پنهان می شود، چون ما ،این چیز حادثی که بوجود می آیداین روح زیتونی، هشیاري جسمی،. متولد شود

از جنس چه هست؟ از جنس . براي اینکه از جنس او نیست. حواسمان به این حادث است، دل دیدن خدا را ندارد

. چه را می تواند ببیند؟ جسم را می تواند ببیند،بنابراین از جنس جسم است، هم هویت شدگی با جسمها

ما ،ما به آنها شهوت داریم. جسمها کجا هستند؟ در بیرون. ه به سوي چه می رود؟ به سوي جسم می رودهر لحظ

شده که ما اگر به آنها نرسیم، یعنی به مرکزمان نرسیم، مرکزمان مرکز ءاینطوري القا. می خواهیم به آنها برسیم

شدیم زیادتر بشود، مرکز ما کامل بشود و اگر آن چیزي که با آن هم هویت .مرکزمان باید کامل شود. نمی شود

.مرکز ما از قبل کامل است و از جنس قدم است. اینها همه باطل است،زندگی ما هم کامل می شود

نار راو خُوفبر امید خُلدپس به علّت دوست دارد دوست را

به سببی دوست دارد و سببش هم پس خدا را و همینطور دیگران را. سبب،رسیدیم به علت،و درست است

اسمش را گذاشتیم من ذهنی یا من فکري، چون ،در این چیز ساخته شده که از فکر ساخته شده. مشخص است

گفت پشه نمی تواند باد را بشناسد، پس دم آنوري را نمی شناسد، شب هم نمی تواند روز را بشناسد، پس خدا را 

و ترس از آتش ،ش به فکر بهشت بعد از مرگ استاهو در آنجا چون این لحظه را هم نمی شناسد هم. نمی شناسد

یعنی یک . اینها به این علت است که ما خدا را به وسیله علت من ذهنی دوست داریم. اطل استولی اینها ب،جهنم

. علت ذهنی باید پیدا کنیم که خدا را دوست داشته باشیم

و این جدایی بین ،و اگر خدا را به سببی دوست داشته باشیم، همسرمان را دوستمان را هم به سببی دوست داریم

و ما نمی توانیم این . پس جدایی بین ما و هر کس دیگري که با او زندگی می کنیم وجود دارد.ما و خدا وجود دارد
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می بینیم که این حادث خارج بشویم،به محض اینکه از. باید اول آن جدایی را از بین ببریم. جدایی را از بین ببریم

.من ذهنی پر از درد ماست و خُلد، بهشت بینهایت خداستهمیناین جهنم، 

من ذهنی می گوید که باید بمیري و بروي آن طرف، یا به بهشت می روي آنجا حوري می دهندت به تو یا خیلی 

ببین چند وقتی در :ولی زبان زندگی می گوید که. آنجا می سوزانند،یا جهنم می روي،چیزهاي خوب می دهند

هر لحظه می . شناسی، این را من می کَنماین حادث براي این بوده که تو یک کمی جدایی را ب. این حادث بودي

از اول هم من ،و تو من هستی،به قدم، به هشیاري قدیم زنده کنم که خودم هستم،خواهم بکَنم و ترا به خودم

. نداز دورااین خوف نار و امید بهشت و اینها را بی،بودي بنا به پیمان اَلَست

دار می دفعه چند روزه تو جوانه می زنی، به بینهایت من ریشهو وقتی این درخت کم عمق من ذهنی را کندم، یک 

انعکاس این حضورت در . به لحاظ میوه هم میوه می دهی. مثل یک گل سرخ. و بیرونت هم شکوفا می شود،شوي

تو نیا مرا به علت ذهنی . دیگر آن دردها و ساختارهاي درد از بین می رود. بیرون چیزهاي بسیار نیک است

. تو و من یکی هستیم. ته باشدوست داش

پس به علت همه را دوست ،اگر کسی به علت خدا را دوست دارد. بهر حال شما می بینید که موالنا چه می گوید

پس خودش را هم . پس هیچ کس را دوست ندارد. پس من ذهنی دارد. دارد و آن علت، علت من ذهنی است

براي . نمی تواند داشته باشددوستمن ذهنی دارد خودش راامروز بیت اول گفت که انسانی که. دوست ندارد

ولی با خودتان دعوا ،چطور ممکن است که شما خودتان را دوست دارید. اینکه لحظه به لحظه بسوي درد می رود

. دارید؟ یک چیزي یادتان می آورید و شب خوابتان نمی برد

چطور ؟ جا دادید و رنجش را در خودتان نگه داشتیداگر شما خودتان را دوست دارید چطور خشم را در خودتان

اگر خودتان را ،شما مالمت می کنید؟ چطور حس خبط دارید که من فالن موقع اشتباه کردم، االن درد می کشم

،اگر کسی خودش را دوست نداشته باشد و قادر نباشد خودش را دوست داشته باشد. دوست ندارید؟ پس ندارید

. شما باید اول بتوانید خودتان را دوست داشته باشید. د؟ این افسانه استدیگري را دوست دار

اي که خودمان را دوست داریم می توانیم اتفاقا یک قانون روانشناسی می گوید که ما دیگران را حداکثر به اندازه

ه االن ثابت پس اگر کسی از خودش خوشش نمی آید ک. بیشتر از آن نمی توانیم،حداکثر،دوست داشته باشیم

اصالً ما چرا دروغ می گوییم؟ براي اینکه از خودمان . شد که ما به عنوان من ذهنی از خودمان خوشمان نمی آید

پس ما از خودمان خوشمان . اگر خوشمان می آمد که همانطور که بودیم به همه نشان می دادیم. خوشمان نمی آید
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پس . و آن چیزي که نیستیم به مردم ارائه کنیم،نهان کنیممی خواهیم آن چیزي که واقعاً هستیم پ. نمی آید

چرا دوست نداریم؟ براي اینکه از . چرا دوست نداریم؟ براي اینکه خدا را دوست نداریم. خودمان را دوست نداریم

.این غلط است. به علت او را دوست داریم،جنس او نیستیم

راپیِ او جانِ پر اَنواردر چون شکستی جانِ ناري را ببین

جان ناري، جان ناري به معنی جانی . می گوید باید این حادث را، این درخت کم عمق را، این من ذهنی را بشکنی

اگر شما آگاه :اما جان ناري این معنی را هم می دهد که. که به صورت بافت ذهنی است و به سوي درد می رود

شاید دردهاي ما هم . جان ناري هم معذب است.که حق به حقدار برسدزددوست دارد بسو،باشید در این لحظه

یم ما؟ هم دست افزار خدا را معطل ابراي چی درد را نگه داشته. می دانند که ما مطابق با قانون خدا جلو نمی رویم

اي که از کردیم، هم ذهن خودمان را خراب کردیم، هم بدن خودمان را خراب می کنیم، هم بیخودي یک ماده

این هم اینجا می گوید براي چه مرا نگه داشتی؟ مرا . نگه داشتیمهمکینه این راو رنجش جنس درد است به نام 

هیزم به شما چه می . درست مثل اینکه زمستان سرد است و یک مقدار هیزم دارید. بسوزان و انرژیم را بگیر

. نمی سوزانیمما. من دوست دارم بسوزم،سرد است،گوید؟ مرا بسوزان

پی هم . در پی او، یعنی به دنبال او یا در زیر او، پی یعنی ریشه هم هست دیگر،پس وقتی جان ناري را شکستیم

اگر جان ناري را نشکنیم، جان . که می بینید،در زیر این حادث جان پرنور ما نشسته. دنبال است و هم ریشه است

.پرنور ما خودش را به ما نشان نمی دهد

شما این دردهایتان که ذهن ایجاد . تان نیستیدست که شما بدانید شما این سلسله گفتارهاي ذهنیالید اینک

شما فکر می کنید خیلی آسیب خوردید در گذشته، شما آسیبها . شما این قضاوتهایتان نیستید. کرده نیستید

ن می دهد به من خیلی ظلم شده و من اصالً می دانید که بر صدف آید ضرر نی بر گهر، این حادث نشا. نیستید

. ولی شما می دانید که بر گوهر شما به آن چیزي که مقدم بر حادث است آسیب نمی خورد. خیلی آسیب دیدم

اجازه دهید چند ،بله. ما خودمان را آسیب پذیر می دانیم،اما توي این بافت ذهنی. یعنی شما قابل آسیب نیستید

ست که بین ابیات ابیاتی از مثنوي بخوانیم که موضوع براي اروز من واقعا طرحم اینام. بخوانمسومبیت از دفتر 

:می گوید. اشخاصی که مشخص نشده مشخص شود
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1270مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 

دریا نگرکف بِهِل وز دیدةچشم دریا دیگرست و کف دگر

و کف یک چشمی ،هاي ماستکف این دردها و هم هویت شدگی. ما مثل دریایی هستیم که رویش را کف گرفته

کفها . ها ببینیمما نباید با چشم هم هویت شدگی. دریا هم یک چشمی دارد. دارد که چشم همین حادث است

شوید و یک دفعه بینشی براي شما بیاید از مرکزتان بر اساس بشما نباید خشمگین . با چشم درد ببینیم. ببینیم

تنفر تصمیم . نباید بر اساس کینه تصمیم بگیرید. نه نباید بر اساس ترس تصمیم بگیرید. یریدآن تصمیم بگ

باید بدانید که این دید دید غلط بوده، روزي که ما رنجیدیم آن موقع اشتباه کردیم و خودمان را و . بگیرید

گفت جان ناري زیرش زندگی . رداز توقع پرهیز خواهم ک. و بگوییم دیگر من از رنجش پرهیز خواهم کرد،ببخشیم

.ما دریا هستیمپس.اینجا می گوید کف، زیرش دریا است. زیرش اصل شماست.است

بینی و دریا نی عجبکف همیجنبش کفها ز دریا روز و شب

یا کف خوب شما می خواهید دریا بشوید . کفها از دریا می آید. پس این فکرهاي ما همه اش از دریا بر می خیزد

وقتی هم حرف را زدید می دانید که این . شوید؟ شما اگر دریا شوید متوجه خواهید شد چطور کفی بوجود آورید

دیگران . اینطوري نیست که حرف شما، صحبت شما یا عمل شما باید خیلی مهم باشد. حرف از جنس کف است

ب است که ما کفها را می بینیم و دریا را نمی عجی. از دریاي شما کفها می آیند بیرون،نه. حتما باید قبول کنند

. گفتیم اگر دریا را ببینیم باید از جنس دریا بشویم. االن دیگر دریا را هم می بینیم و کفها را هم می بینیم. بینیم

کف هم می . دریا می شوید، از جنساین لحظه که فضا را باز می کنید، از جنس فضاي گشوده شده می شوید

.کر شماستکف ف،بینید

این فکرهایی که یکی پس از دیگري از این صندوق در می آییم و می رویم به صندوق دیگر و فضاي بین دو 

ولی . صندوق را می بندیم، فضاي دو تا فکر را می بندیم و می پریم از یک فکري به فکر دیگر اینها کف هستند

امروز و . نتهاي موسیقی از سکوت می آید بیروندرست مثل اینکه می گوییم تمام . این کفها از آنور می آید

خدا . می خواهم ببلعم. می گوید این من ذهنی را من بوجود آوردم. خواهیم دید که سکوت همه آنها را می بلعد

زنده ،ينیست اینطور. که ما می میریم، ببلعیشما چه می گویید؟ ما چسبیدیم می گوییم این ما هستیم. می گوید

. می شویم
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چشمیم و در آب روشنیمتیرهزنیمچو کشتیها بهم بر میما

ما مثل دو تا کشتی هستیم در ذهن، هر هشیاري در ذهن نشسته و چسبیده به این حادث . اینها را بارها خواندیم

یعنی مرتب با همدیگر بگو مگو داریم، چیزي می گوییم . و این حادثها را یا من هاي ذهنی را به همدیگر می زنیم

. م بر می زنیم یعنی در مقابل هم مقاومت می کنیمبه. آن چیزي می گوید ما مقاومت می کنیممی بینیم،مقاومت 

.دعوا می کنند،شما ببینید زن و شوهرها چطوري بر می زنند به هم؟ بحث و جدل می کنند

دوستان چطوري؟ در حالیکه در آب روشنیم، در حالیکه می توانیم فضا را باز کنیم، در حالیکه می توانیم پرهیز 

ها را بشناسیم، و به صورت ناظر هم هویت شدگی،یم و به صندوق دیگري نرویمکنیم از یک صندوق فکري در بیای

ما همه . آب روشن را می بینیم. نور بیشتر می شود،ها شناخته می شود و روغن می سوزدهر چه هم هویت شدگی

حادث می خواهیم مان باید بدانیم همه انسانها در فضاي یکتایی هستند، همین االن روز است، ولی با اصرار در این

. یعنی اینها به صورت حجاب، به صورت پرده جلوي دل ما را گرفته. بزندشچشم ما عینک تاریک به چشم. باشیم

. مرکز ما با اینها می بیند

کی جدا کردي دو نیکوکار را؟پس جهودگر نبودي جانِ اخوان

ردم، بین ما هر کسی یوسف است، یعنی عارف است، به می گوید اگر برادران یوسف یعنی همه م. دنباله غزل است

پس اگر :می گوید. بینهایت خدا زنده شده او یوسف است، بقیه ما همه جزو اخوان هستیم، یعنی برادران یوسف

یعنی هر لحظه ما . انکار کننده نبودند، جهود یعنی بسیار انکار کننده در اینجا، پس جان ما زندگی را انکار می کند

. در حالتی که باید بگوییم ما جسمیم و انکار جسم. وییم ما جسمیم و از جنس خدا نیستیممی گ

ما به جاي اینکه جسم را انکار کنیم و مرکزمان را همین طور خدا نگه داریم، هر لحظه می گوییم که ما از جنس 

چرا که از یک . به لحظهما هم تایید می کنیم لحظه . جسمیم، مرکز ما بسیار خوب است که از جنس جسم است

پس ما به عنوان برادران یوسف همه مان بسیار انکار . عالقه به جسمها داریم. فکر می پریم به یک فکر دیگر

می گوید که اگر جان ما، برادران . و تمام مشخصات من ذهنی را داریم،کننده هستیم، بسیار حسود هستیم

.نیستیمنیکوکارمایعنی.کردنمیجداهمازکهرانیکوکارتادواینصورتدرنبودکنندهاگر انکار،یوسف

عمل،عملشبهریزدمیصفرشمقاومتعلتبهلحظهایندرزندگیخردکهاستکسینیکوکارکیه؟نیکوکار

داشتهذهنیمنآدمکهنیستایننیکوکار،شودمینیکوکارریزدمیزندگیخردوقتییعنیهمنیکو،استکار
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درمثالاما.نیستنیکوکارياین،کنداحسانفقرافقیربهبدهدراپولشمثال،داردنگهجسمرامرکزش،باشد

و،بدهندگوشبرنامهاینبهشوهرهاوزنیامادرهاوپدراینخواهدمیدلمواقعاًمنکههاخانوادهمورد

ازکندهدایتراآنهازندگیخردو،بشوندزندگیجنسازو،بکنندهایشانبچهخوبتربیتجایگاهراخانواده

نیکوکارتوانندمیهرکدام،مندمعالقخیلیموضوعاینبهمن.بشودعشقجايخانواده،زندگیعشق،درون

.هستنداخوانجنسازنیستندنیکوکارچون،شانبینهستجداییاگر،بشوند

کسیهروداردذهنیمنکسیهر،مردمهمینیعنییوسفبرادرهايیعنیگوییممیاخوانوقتیکنیدتوجه

رااینکنندمیسعیاینها،بزرگخواهرهايبرادر،مادروپدر.افتدمیاخواندست،جهاناینبهآیدمیکههم

باشیمداشتهذهنیمنکهگیریم؟مییادچیخانوادهدرما.دهندمییادذهنیمناوبهچرا؟،بیاورندبارحسود

،نکنمقایسهدیگرانباراخودت،نباشحسود،استموقت،استحادثذهنیمنکهگویندنمیمابهموقعچیه

رویممیجاهرما،کنندتوجهتوبه،باشیاولتورويمیهرجا،باشیاولشاگردنیستالزمچیزيهردر

بقیهمثلهمتو،کنیمیاینطوريچرا،باشداینطورينیستالزم.نهیاکنندمیتوجهمابهکههستیممواظب

مرکزکنیم؟میانکارراخداجوريچه؟کنیممیانکارراخدامالحظههرآیاخودمانبهگردیمبرمیاولش.مردم

،جهودبسهستهانسخهبعضی.داریممینگهجسمیرا

پیغامدادهدردمابهاینقدر،ورزیدیمنمیاصراراینقدرعمالخداانکاردرمااگر،جهودبساخوانجاننبوديگر

مخوانافسانه،باشدتومرکزتواندنمیدرد،فهمیمنمیما،باشدتومرکزتواندنمیجسماین: کهاستایندرد

ترّهجزواینها،استمصرفبیاینها،گوییمیذهندرهرچی،شودمیچیببندازمرادردممناگردانمنمی

.استذهنمعنیبیحرفهايهاتترّه،استهات

خیلی راموضوعاینبایدما.استتباهمازندگییا،شویممیزندهزندگیازعمقیبهاوبینهایتبهحضوربهمایا

وقتی.کردنمیجداهمازرااینهاخدابودندنیکوکاراگر،نیستندنیکوکاردارنددعواهمباکهنفردو.بفهمیمزود

منبهشما،بیندمیدیگریکیمرکزدررازندگی،کندمیارتعاشزندگیبه،شودمیزندهزندگیبهانسان

میراچیهمدیگردر،بکنندارتعاشزندگیبه،بشوندزندهزندگیبهدوهرشوهريوزنیکاگر،بگویید

.دهندمیهمدیگربهزندگیارتعاش،رازندگی؟بینند

بایدشما،کنندمیبیدارهمدررادردها،کنندمیارتعاشدردبهدارنددوهر؟گویندمیچیباشنددرداگر

حقیقتیاینها،استروانشناسیچیزهايوراياینها.کنیدکارخودتانرويباید،هستیدوضعیچهدرببینید
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همه،راشماکندمیراهنماییواقعاولی،آوردهکجاازدانمنمیمنآورده؟کجااز،گویدمیمابهموالناکهاست

ازشماجداییخاطربه،بچسبیکسیبهتوانینمیکهمردمیازشماجداییکهشویدمیمتوجهاآلنشما،راما

به،هستمخدابینمن،هستمخداشناسمن،کهرودنمی؟جداستخداازکهرودمیبارزیرکیولی،خداست

رهاراعلتهااینکهگفتامروز.کندمیصحبتعلتهاآنبا،داردعلت،ذهنیشکارهايخاطربه،هستمزندهخدا

.کن

نار بیند نورِ موسی وار رادان از آنکجانِ شهوت جانِ اَحول

بهاینکهبراي،استدوبیناین،استبهتربیشترهرچهوشدگیهویتهمجانکهذهنیمنجانکهگویدمی

خوبمامعموالکه.شودمیپیدابدوخوب،رویممیذهنیمنیعنی،رویممیحادثاینتويمااینکهمحض

توواستمنباحق،استبداوعقیدهاستخوبماعقیده.استبدمفهومیکاستخوبمفهومیک،هستیم

یعنیقدمدیدشبیه،ذهنیمننامبهشدهساختهتازهدستگاهدیداین.استبیندو،استدویی.هستیباطل

آناینکهبراي،داردفرقدیدهااین.داردفرق،ذهنسیستماینبهشدنواردازقبلبودیمآنماکهچیزيآن

.بیندمیخداچشمباقدم

میجاريآنازشاديمنبعهستخدایکو،هستهمهدرخدااین،هستخدایککهشودمیمتوجهیعنی

اوجنسازهمهو،کندمیبرخورداوباکهکسیهربهو،کندمیکهکاريهربه،زندمیکهحرفیهربهشود

جداشما،استامارزیابیاین،استشدگیهایمهویتاینمن،منممن،ذهنیمندید،کجادیداین.هستند

،دیداین،داریمدشمنودوست،هستندمندوستآقایاخانماین،هستیددشمنشماو،استجدابین،هستید

.استاحولدید

شناسدنمیراروزشب،رانیرومندبادفهمدنمیپشهاینکهبهبرگشتیمهمباز.استحضورنورِوارموسینورو

باشدگیهویتهمبراساسهممن،کندحفظرامنایناشهمهخواهدمیکههماحولدید،همذهنتاریکیو

نمیراوارموسینور،راقدمنوربنابراین.استشدگیهویتهموجداییبراساسمن،شدهبناجداییوباورها

می،برودبایداینبیایدآناینکهبرايگفتیماآلنهمینبیند؟میآتشچرا.بیندمیآتشراآنو،بببندتواند

.نیستمدیگرمنکهبیایدروزاگرگویدمیشب،بردمیمرابیایدبادگویدمیپشه،سوزاندمیمرابیایدآنگوید

.سوزاندمیراذهنیمننارِ،شماشناساییآتش.سوزاندمیمرابیایداستآتشاینگویدمیهمذهنیمن
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ازجوريچه.دیدخواهیمآتشماراحضورنور،ببنیممیدیدآنباوکنیممیحفظداریمرادستگاهاینتاپس

شدهگشودهفضايآن،کنیدبازفضالحظهایناتفاقاطرافدراینکهمحضبه،تسلیمبابشویم؟خارجدیدآن

راذهنمنشناساییاینو.استغلطدیدشوذهنیمنکهشویدمیمتوجهیکدفعهو.استوارموسیچشم

میشماکشدمیهرچیبسوي،افتدمیجاذبهازحرفهایش،کنددخالتگذاردنمی،کندمیمنگ،کندمیدنگ

.کردمپیدادیگريدیداآلنمن،رومنمیمناستباطلنهگویید

نُطقِ طوطی وار راباره کردهحکمتیجانِ شهوانیست از بی

درواقعکهراذهنیمنوارطوطینطقکهاستحکمتیبیاز،استعقلیبیازذهنیمنجاناینگویدمی

لحظههرماذهندراینکه،دادهقرارخودششیوه،ماذهندردیگريازپسیکیشدگیهاستهویتهمصداي

وارطوطیفکراینو،آیدمیفکرازبعدفکر،آیدمیحرفپشت، و حرفزندمیحرفشدگیهویتهمیک

وجوداعماقازلحظهاینشود؟میجوريچهنباشدوارطوطی،گرفتیمیادمردمازما؟استوارطوطیچرا،است

.بکنیدبایدخلقرافکرتانشما،باالآیدمیجوشدمیشما

راقبلیالگوهاي،کندمینگاهآفریدهبهونداردتوجهیآفریدنبهکهکسی، آفریدندربنگرآفریدهزبگذر

یعنیکردهباره،دادهقرارخودششیوهو.استوارطوطینطقِاینو،کندمیتکرارراآنهاوارمسلسلگرفته

شدگیهویتهمجانکهبداندبایداستاینطوريکسیهر.استعقلیبیازکاراینودادهقرارخودششیوه

.استمصنوعیجانجانش،دارد

روي سويِ قبله کن بیمار راگشت بیمار و زبانِ نو گرفت

بعنوانما.استبیمارذهنیمن.کردیمصحبتبیماريبهراجعقبالًو.شدبیمارحادثاینتويدرهشیاري

اآلنکهزبانیهمین،استوارطوطینطقِزبانهمینمانوِزبان.شدیمبیمارذهنتويرفتیمآمدیمهشیاري

لحظهاینمافکر،ماوجوداعماقازکهاستاینزبان.استسکوتزبانزندگیزبان.استنوزبان،زنیممیحرف

اینآدماین،کندمیتولیدلحظهاینرافکرشکسیهر.بشودخلقماوجودحسبدونوماپاكذهنبوسیله

منزباننوزبان،گرفتیمیادنوزبانوشدیمبیمارماکهاستایناشمعنیپس.استگذاشتهکنارراحادثزبان

.استبیماريزبانواستنوزباناین،زنیممیحرفهمباکهزبانیهمین،استذهنی
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اینکهاستآنفکر،گوییممیهرچی،بگویدهذیانباالبرودتبشبیماریک،استبیمارهذیانمثلدرست

میموالنااآلن.استذهنیمنتبِطریقازماهذیانهايگوییممیهرچیبعداً،زندگیبوسیلهبشودزادهلحظه

همهذهنیهايمنیعنی،رابیمارکنقبلهسويروي،اینبمیردقبلهبسويکنیدرازبایدرابیماراینگوید

سومدفتردررابیمارياینقبالًو.بمیرندبایداینهاوزنندمیحرفذهنزبانبه، نوزبانبهاینکهبراي،بیمارند

:کهگفت،هستچیعالئمشکهدادتوضیحمابه

2677مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 

شناسی آفتی ستکه از آن در حقگفتند در دل علتی ستانبیا 

شدهذهنیمن،استشدگیهویتهمبیماريهمین،داردوجودبیماريیکمامرکزدرکهگفتندهمهپیغمبران

حق.نیستیمشناسحقما،زدهآسیب،رساندهضررماشناسیحقبهبیمارياین،علتاینکهبطوري،مامرکز

قدروتشکرمعنیبههم؟بشناسیمتوانیممیجوريچهراخداما،شناسیحق.استجالبیواژهخیلیشناسی

قانوناگر.نیستیمبلدراجبرانقانونما.دهدمیرامعنیدوهر.استشناسیخدامعنیبههم،استدانی

.شدیممیزندهاوبهو،رفتمیگذاشتیممیراحادثاینبودیمبلدراجبران

اینپس،بشوماوجنسازبایدبشناسماگر،بشناسمراخدالحظهایندرمنکهاستاینازعبارتشناسیحق

خردخواهدمیخداکهنیستمموضوعاینقدردان،دهممیادامهرابیماريبیمارمتاولی،کنمرهابایدراحادث

داردشکراینشمانظربه،کنداظهارمنازخواهدمیرانهانشگنج،استنهانگنج،کنداظهارمنازرااشکلّ

کمدرختیک،گرفتهراحادثییککهنیستمتوجهانسانگویدمیاینکه؟نداردیا،داردتوجه،داردقدردانی

علتاینبهاین،کردهمعطلرااصلیافزاردستوگرفتهراذهنیمننامبهافزاريدستیکو،گرفتهراعمقی

منعقلاینآیا.شودمیزندهزندگیبهبکندرهاراایناگرکهداندنمیاینکهبراي،نیستشناسحقکهاست

وبشویدزندهخدابهشمالحظهایندرکهايمیوهیا،استبهترذهنیمنمیوهخدا؟عقلیااستبیشترذهنی

کنید؟ایجادبیروندر

بهیا،استبهتربشويشناسخداکه،بشويزندهاوبهبایدبشويبخواهیاصلیخداشناسواقعالحظهاینآیا

چون،شناسیمیفرمیکبصورت،شناسیمیذهنبافقطکهچرا؟نشناسیراخدااصالکهبیفتیجدایی
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،بشناسیراخدااینکهیکی،استبردهکاربهمعنیدودرراشناسیحقیعنی.کنیحفظخواهیمیراتافرم

.قبالخواندیمرااینها.استیکیآنتهکه،باشیشکرگزاراینکهیکی

کسیهر.ذهنیمنبهنسبتبمیریمپسبخوابیمقبلهبسويروبایدما،مرضیعنیعلتداردعلتمامرکزپس

باید،بمیرداستسطحیچیزیککهذهنیشمنبهباید،بکندشکر،بکندقدرشناسیبکندشناسیحقبخواهد

.بکَندراآنخدابگذارد

***پایان قسمت دوم *** 
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:قبالًخواندیمهمرااین

2725مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 

صبر و خاموشی جذوب رحمت است

وین نشان جستن نشان علت است

قدم،داشتیماولکهماناصلیزبانپس،گرفتیمیادنوزبانآمدیمماگفت،نیستخاموشاآلنکههرکسی

خواهیممیدیگريازپسیکیماولی.ماستاصلیزبان،سکوتوخاموشی.بودسکوت،بودخاموشیداشت

ردفکرموقعهرو.شودمیردآنازفکريیکلحظههر،هاستشدگیهویتهماختیاردرماذهن.بزنیمحرف

می.شويمیخودتبیشتربشویدساکتشمانه.میریممیداریمکنیممیفکر،شویممینگرانماشودنمی

سرتدربپرندلحظههرشدگیهاهویتهمنگذاري،بشناسیراهایتشدگیهویتهمکهکنیصبرکهگوید

.کنندمیجذبراالهیرحمتاینهاباشیخاموش،باشیناظر،کنیصبر،بروينگیريراآنهادنبال،بزنندحرف

زبانگفت،گویدمیسخنذهنزبانبه،نداردخاموشی،نداردصبرکهکسیاما،کنندهجذببسیاریعنیجذوب

براياستجدیديزبان،کنیممیصحبتماکهاینطوريیعنی،حادثزبانچی؟یعنینوزبان،ایناستنو

.هشیاري

بیشترهرچه.داردمینگهمفهومدررامازدنحرف،زدنحرفباتاشناسیممیراخودمانبیشتر،سکوتباما

.بودخواهیمخودمانتوصیفدردائماًیعنی،شناختخواهیممفهومبصورتراخودمان،کنیمفکریا،بزنیمحرف

صورتم،استچقدرقدم،استچقدروزنمدانمنمیمنکهماستآثاربارهدرماتوصیف.نیستیمما،ماتوصیف

من،اینها،اندتوصیف؟هستندچیهمهاینها؟دارمچیکیههمسرم،استجوريچهموهایم،استجوريچه

براينداریمصبر.نداریمهمصبر،ایمتوصیفدرچون،شویمنمیخاموشماکهآنهاستایجادبراي. کهنیستم

براي،افتادیمجداییبهاینکهبراي،شناسیمنمیرااودم،شناسیمنمیراقضا،شناسیمنمیرافیکونکناینکه

.نداریمصبر،کردیمعادتمقاومتوستیزهبهاینکه

نمیراخاموشیوگرفتهاساسرانوزبانکهکسیو.استرحمتجذوبخاموشیوصبرگویدمیداردولی

برايمعشوقبراي،گرددمیمادينشان،گرددمینشاندنباللحظههراشهمه،شناسدنمیراسکوت،شناسد
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بهارتعاشبا،ببینیدتوانیدمیسکوتباببینیدیکیدربخواهیدراخدااگرشما.هرچیزيبراي،زمینیمعشوق

.بینیدمیرااوتوصیففقطکهکردننگاهذهنباوزدنحرفبا؟زدنحرفبایاببینیدتوانیدمیزندگی

جنسازتهدربرويباید،بکنیذهنبارادعوانباید،برسیآشتیبه،داريدعواکهیکیبابخواهیداگرشما

همبابیاموقعآندریاتويمانجفت،دریاستزیرش،بشودزندگیجنسازتهدربرودهماو،بشويزندگی

اینچرا،شودمیعوضحرفهاکهبینیممییکدفعهبزنمحرفدریاازهممنبزنحرفدریاازتو،بزنیمحرف

مینشانباراخدادرواقعما.استسطحیتفاوتهاي،نشان،گیردنمیبدستراکنترلدیگرسطحیتفاوتهاي

،همینطورهمرامانزمینیمعشوقهمینطور.بشناسیمتوانیممیصبروخاموشیباراخدا،بشناسیمخواهیم

بابیشترکهدیدید،مانتوصیفباذهنمانباکنیمایجاددرستیرابطهیکدیگریکیباتوانیمنمیموقعهیچ

.کنیممیبرقراررابطهتوصیف

نورِ دیده مر دل و دیدار راقبله شمس الدینِ تبریزي بود

حضورتبریزيالدینشمس.استتبریزيالدینشمسقبلهبلکه،نیستجغرافیاییجايیکقبلهگویدمی

تثبیتراخودشخداو،شودمیمنطبقهشیاريرويهشیاريمادروندروقتیتبریزيالدینشمس،ماست

دراشهمهشماپس.ذهنیمنبهنسبتبمیریمتوانیممیباشیمآنجابهروو،خوانیممینمازآنجابهما،کندمی

رويداردکههستیدهشیاريایندنبال،ذهنتانبهبودنناظرباخاموشیوصبربا،ذهنبوسیلهنه،جستجوي

،هستماچشمنورشودمیقائمخودشرويداردکههشیاريهمینو.شماستقبلهاینو.شودمیقائمخودش

.مادلچشمبلکهچشمایننه

همینخدابامادیدارومادلدیدهنوریعنی،خدادیداروشدهگشودهمرکزآنازشدنآگاه،دلدیدنبراي

انسانیهشیاريبلکه،نیستآدماینجادرتبریزيالدینشمس،استتبریزيالدینشمسهمین.استنورهمین

بعد،بودهنباتبعد،بودهجماداولکه،زندگیدادهانجامراکارهاتمامو.شودمیقائمخودشرويکهاست

رااینخواهدمیخدا،استعمقکمدرختمثلانسانذهنگویدمیاآلن،بودهانسانذهنبعد،بودهحیوان

.نیستیتوتاسیستازهچیزواستتاُسیستازهچیزیعنیاستحادثاینبدانتواستحادثو.بکند

.بشکندبایدجاناینو،بریزدفروبایدتاسیستازهچیزاینواستنويزبانگفتگویش
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،کندآگاهراشمادردکهخواهیدنمیشماو،کندآگاهراشمابایددردودردبسويرودمینباشیدآگاهشمااگر

توجه.بکشیمدردمانداردلزومی.بشویدآگاه،بکشیددرداینکهازقبل،خردباخودتانبینشباخواهیدمی

نیکوکاردوتابینجداییکه،افتادیمروزاینبهماکههستاخوانحدازبیشانکارعلتبه:گفتغزلدرکنید

همه،دریاستزیرشکه،سازتازهچیزاینبعنوانهستیمکفیماهمه،باشیمتوانیممینیکوکارماهمه،افتاده

.استآزاديمساويقبولوشناساییوآگاهیو،بشویمآگاهحقیقتاینازتوانیممیماهمه،ما

ازابیاتیغزلهااینابیاتبینوخواندنخواهیمراغزلهمهکهگرچه،خواندخواهیمغزلچندازابیاتیامروز

:کهگویدمی174شمارهغزلبله.کنندروشنبیشتررامطلباینهاشاءاهللانکهخواندخواهممثنوي

174مولوي، دیوان شمس، غزل شمارة 

تو راوندر آتش باز گُستردمز آتشِ شهوت برآوردم تو را

همشهوتآتشو،هاستشدگیهویتهمآتشکه،شهوتآتشتويافتیممیاولهشیاريبعنوانمایعنی

لزوماًشهوتجاهاخیلیدرو،نیستجنسیشهوتاینجادرشهوتگفتمکههمانطور.استشهوتدرددرواقع

همو.کشدمیو،انساندردارداثرجنسیشهوتازبیشترخیلیقدرتبهمیلمثال.نیستجنسیشهوت

.استجنسیشهوتباشدنهویتهمازخطرناکترقدرتباشدگیهویت

درو،آورممیباالجنسیشهوتاینازراتومنخودشزبانازگویدمیخدایعنیمنکهگویدمیحالهربه

بایدبیاوردبیرونشهوتآتشازراماآیا.نباشنگرانیعنی.کنممیبازدوبارهاستعشقآتشکهدیگريآتش

وبیاورددرخواهدمیرامازندگی.نهشوم؟میدارمبدبخت،شودمیکمشدگیهویتهماینکهبشویمنگران

،کندتبدیلبینهایتگستردگیبهوعشقآتشبه

چون سخن من هم فروخوردم تو رااي همچون سخناز دلِ من زاده

گوشراموسیقیهاينتشما،آیدمیسکوتازهماندیشهوزایدمیاندیشهازسخنکههمینطورگویدمی

اینبهآمديتوگویدمی.بلعدمیرااینهاسکوتوشوندمیزاییدهسکوتاز،سکوتازآیند؟میکجااز.کنید

خواهممی،خورمفروخواهممیاآلن،کردمدرستمنراحادثاینو،هستیتوهممن ،هستممنکهتو،جهان

آتشدربگسترمراتوخواهممیمنوبگذاري؟خواهینمیشما،بلعدمیراسخنسکوتکههمینطور،ببلعم
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بخوانممثنويازبیتچندتابدهیداجازهبله.کشیممیدردگذارمنمیبگوییماگر،شودنمیگذارمنمی،عشقم

:گویدمی،غزلابیاتپیوستگیتا،بفهمیمبهتررامطالباینکهاستاینامروزمنقصد

1136مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

صورت از معنی، چو شیر از بیشه دان

یا چو آواز و سخن ز اندیشه دان

همینازبیرون؟آمدهکجااز،استفرم،استصورتذهنیمن.بیرونآمدهمعنیازهمیشهصورتگویدمی

میبیشهازشیرکههمینطورگویدمی.هستیمخالیفضايآنماکهخالیفضايهمیناز،خداهمیناز،سکوت

نُتطورهمین،راتوبخورمفروخواهممیگویدمی،ببلعدخواهدمیخدااآلنکههمماصورت،بیرونآید

،کنیدمیتوجهشود؟میخلقاندیشهازسخنوآوازچطور. شودمیخلقاندیشهازسخنوآوازوموسیقی

تبدیلهمسخن،شودمیسخنبهتبدیلاندیشهباال،آیدمیآنجاازاندیشهاستبحريیککهبگویدخواهدمی

بایدهمذهنیمن. شودمیبلعیدهبیرونآیدمیاینکهگویدمیخورد،میسکوتدوبارههمآواز،شودمیآوازبه

شودمیبلعیدههمدردهایش،همعقلشتمام،بشودبلعیدهاستجدیديساختارکهذهنیمناگر.بشودبلعیده

شمابهراخودشنورتوخودتیعنیبینی،میرانورتوراخودتتوشکستاینوقتیگفتامروز. ریزدمیفرو

است؟درستدهد،مینشان

تو ندانی بحرِ اندیشه کجاستاین سخن و آواز، از اندیشه خاست

،استاندیشهاولآید؟میکجاازگوید،میسخنوخواندمیآوازکسییعنیکن،نگاهآوازوسخنبهگویدمی

بفهمیتوانینمیتوگویدمیآید؟میکجاازاندیشهاین.زنیممیحرفبعداندیشیممیاول.شودمیسخنبعد

،استفُرماندیشهفضا،اینازبرخاستاندیشهاینگویدمی. بشناسیتوانینمیذهنبا،کجاستبحرش

:اگرگویدمیولی،استکجابحرشتواندنمیاستفرمفکریاتواند،نمی

بحرِ آن دانی که باشد هم شریفلیک چون موجِ سخن دیدي لطیف

یعنیشدهبلندعشقفضايازکهفهمیمیپساستلطیفاست،خالقتوسخنتو،اندیشهدیديکهوقتیولی

بحرتوانیمنمیاندیشهبامااوالًکهبگویدخواهدمیبیرون،آمدهآنجاازآگاهیآنبهتواالنکهیکتاییبحراز
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شودمیبلندماازاندیشهوقتی. بشویماوتوانیممیولی،بشناسیمتوانیمنمیهمراماناصل،بشناسیمرایکتایی

شود،میسخناندیشهبینیممیببینیم،توانیممیرااندیشهوقتیشود،میبلندماازاندیشهشویممیمتوجهما

.شودمیخوردهفروسکوتوسیلهبهسخنوزنیممیماراسخن

بایدباشدلطیفاگرگویدمیسخن،و. گذاریمنمیماوبخوردخدابایدراذهنیمنکهبرسداینجابهخواهدمی

آنازاالنشماسخن. استآمدهذهنیمنازکهفهمیمیباشدخشناگرسخنآمده،لطیفبحرازکهبدانید

. باشدشدهخالیمرکزاینبایدبیایدلطیفسخناینکهبرايشده؟هویتهممرکزیکازیا،آیدمییکتاییبحر

فضاي،آیدمییکتاییفضايازکهفرمیهر:کهکنیدتوجهموضوعاینبهفقطشما،خوانممیرااینهامنحاال

تومنگفت. باشدآنجابایدهمیشهکهنیستچیزيیکذهنیمنانسانهامورددر. بلعدمیراآندوبارهیکتایی

. گویدمیزندگیزبانازبخورم،خواهممیدوباره،آوردموجودبهرا

چون ز دانش، موجِ اندیشه بتاخت

از سخن و آواز، او صورت بساخت

موجیکتاییبحرازپس،شودمیبلندآنجاازاندیشهموجگویدمیاندیشه. خدایعنیدانایی،دریايیعنیدانش

فرمهمهسخنهموفکرهمفکر،آواز،سخنو.شودمیدرستآوازسخنهماندیشهازو،شودمیبلنداندیشه

اندیشه،بایدبحرباهویتهممابلکه،بشوداندیشهوآوازوسخنباهویتهمنبایدکسهیچپس. هااینهستند

است؟درستهستیم،آنما.هستیمشود،میبلندآنجاازاندیشهکهبحري

موج، خود را باز اندر بحر برداز سخن، صورت بزاد و باز مرد

بهايضربهیکشماکهاستآسانخیلی. میردمیدوبارهو،آیدمیوجودبهصورتآوازازوسخنازگویدمی

شما. بلعدمیرااینسکوتیواشیواش،شودمیبلندصدایییکبینیدمی،بزنیدزنگیبهبزنید،چیزيطَشتی

سکوتوسیلهبهدوباره،شوندمیبلندسکوتازهانُتاین،استسکوتزندمیتارکهکسیهاينُتبینببینید

بخوردراماسکونیاسکوتبگذاریمباید،شویممیبلند،سازیممیفُرماگرهممالحظههر. شوندمیخورده

.رساندهروزاینبهراما،دارمنگاهرااینخواهممیمنکهایندرمقاومتاین. بمانیمباقیبلندشویمبلندنباید

. شویمنمیلطیفما



# Programگنج حضور744برنامه شماره 744

42: صفحه

باز شد که انّا الَیه راجِعونصورتی آمد برونصورت از بی

اناکه،خوردمیراصورتدوبارهفرمیبیصورتی،بیوبیرونآیدمیصورتیبیازصورتیهرفرمی،هرگویدمی

کهاستاینآنمعنیوکردهاستفادهآیهاینازموالنابارهاوخواندیمبسیارراقرآنآیهایندیگرراجعون،الیه

ازجایییکبهآسیبیهرگاهیعنیاست،مهمخیلیجایشاینکنیدتوجهآید،دچارمصیبتیبهکسیگاههر

خواهدمیخدافتد،ابیخواهدمیمنقسمتاینکهبگوییدبایدگیرید؟میپیغامیچهشما،بخوردشماذهنیمن

آیهاین،ایمزندهکهحالیدرلحظه،هرمایعنی. گردمبازاوسويبهمنوفتدابیوکنمشناساییراجااینمن

رهارااینکهاستاینپیغامقسمتش،یکبهبرسدآسیبکهلحظههرکهاستزندگانبراينیستهامردهبراي

.استآوردهوجودبهقضاراآسیباینکن

صورتیبیازصورتگویدمی. کنندمیکارباهمهمهاینهااو،دمفیکون،کنقضا،راجعون،الیهاناهمینببینید

صورتیبیبیرون،آمدهصورتیبیازذهنیمنیعنیچی؟یعنیبیرونآیدمیصورتیبیازصورت. بیرونآیدمی

اینها،ودارمدردهمهاینبگوییدبنشینیدنیاییدشماکنید،میمقاومتشمابشکندخواهدمیببلعد،خواهدمی

کههاییشکایتزنیم،میکههمحرفهایی. خورندنمیدردبهاستپالستیکیومصنوعیچیزهمههااین

همههااینمن،بهشدهظلمزده،کتکرامنکرده،راکاراینمنهمسرگوییم،میکههاییظلمازکنیم،می

.استذهنیمنهذیان

تادوهوشیاري. هوشیاريجدیدزبان؟داردایراديچهزباناینببینیدشما،گرفتیمیادماکهاستجدیديزبان

.استسکوتاست،سکونآنکهاستبودهبلدبشودذهنوارداینکهازقبلکهاستقدیمییکیداردزبان

وترسدمیوکندمیشکایتدارد،توقعزند،میحرفذهنیمنزبانبهوساختهذهنیمنجدیداًهمیکی

رافرهنگاین،استجدیدفرهنگهااینها،ایندارد،مالمتوترسدمیودارداضطرابوشودمیخشمگین

. استدارخندهاست،غلطشناسد،نمیهوشیاري

بهزنممیآسیبمنکهگویدمیهماالن. استدارخندههاایناستزندگیمنبعاست،شاديمنبعکهخدابراي

درشمابیفتداین:یکباید،شماکهکنیدشناساییخواهممیشماازکهچیزيتنهاو،شمامختلفقسمتهاي

من:گویدمیخدالحظههریعنی. استآنتويارجعیکهايآیهآنحتی.برگردیدمنسويبهایدزندهکهحالی

صداراتودارممن،برگردیدمنسويبهکهاستاینمنپیغامو،داریدمناینکهبراي،شکنممیراجایتاین
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بهلحظه،لحظهبهکنیتوجهاگر. رسانممیآسیبتوجايیکبهمنکنینمیتوجهچونتولحظه،هرکنممی

. آیدنمیسرتبالهااین،کنیبازرافضابایدکهآورممیوجودبهشمابراياتفاقیچهمنببینیاگرقضا،قانون

خداجنساز،هستیمجسمفقط،هستیمجسمجنسازگوییممیماکه،آیدمیماحدازبیشانکارازگفتبال،

:گویدمی. شودنمیدرستکارنشویم. باشیمبایدهستیم،خداجنسازهوشیارانهما. استغلطاینونیستیم

چشم بستم، جادویی کردم تو رادانی خبربا منی وز من نمی

راچشمتاینکهبرايچرا؟.نداريخبرمنازاما،توهستیمنباگویدمی. گویدمیزندگیگویید،میخدازباناز

جسمراچیزهمهآنها. بینیمیآنهاپشتازدلت،چشمجلوگذاشتمراشدگیهاهویتهماینکهبرايبستم،

منراطلسماینرا،جادوییاینولی. کردمجادومنراتوپس،دهندمینشانجسمهمرامندهند،مینشان

.استکردهراکاراینچراکهدهدمیتوضیحخودشاالنو،بشکنمخواهممی

جادوگران،که،خواندیمپنجمدفترازرابیتچنداینباشدیادتاناگرما،بخوانیمهمرااینبدهیداجازه

فرعونجادوگرانو.داریمذهنیمنوقتیواقع،درهستیمفرعونجادوگرانجزءهمماعون،فرجادوگران

پایتانودستکهراآنهاکردمیتهدیدفرعونو.گویدمیدرستموسیو،کندمیاشتباهفرعونکهشدندمتوجه

اینبگذاريوبدهیگوشموالناحرفهاياینبهاگراالنکهکندمیتهدیدراماما،فرعونکههمینطوروبرممیرا

تويکهاالنکهاستاینپیغامشو.رسدمیشمابهآسیبییککهگفتقبلبیتهمانحتیو،برودحادثچیز

که،زنیممیالضَیرنعره،مایعنیجادوگرانولی،کندمیتهدیدفرعونبله،.برگردمنسويبههستیجسماین

همبیندازم،راتنفررابیندازم،امکینهخواهممیمنببخشم،رارنجشمخواهممیمنکنم،رهاخواهممیمننه،

.کنممیتکراردوبارهاستمهمخواندیم،رابیت. خوردنمیضررمنبهبیندازمراشدگیمهویت

3339مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت 

هین بِبر که جان ز جان کندن رهیدالضَیر بر گردون رسیدنعرة

راهاپردهاینگویدمیفرعون. بردارمراهاپردهاینخواهممیمنبکن،خواهیمیکاريهربِبر،گوییممیما

حاالتابلکهشومنمیبدبختمنبشوم،بدبختخواهممیبردارمخواهممی:گویممی.شويمیبدبختبرداري

.گفتیمقبالدانیدمیراآنمعنیدیگر. کَندممیجان
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زییماز ورايِ تن، به یزدان میایمما بدانستیم ما این تن نه

برذهنیمن. نیستیمذهنیمننیستیم،تنایننیستیم،تناینما،دانیممیماهمهدانید،میشمادیگراالن

است،کردهدرستحادثییککردیمتجربهشناسیم،میماکهچههرما،دردهايما،فکرهايما،تنایناساس

. نیستیمماکههستیم،ماریشهبیوکوچکدرختاینکهکردهتحمیلمابهکاشتهعمقیکمدرختیک

بله؟نیستیم،شبمانیستیم،پشهمانیستیم،حادثاینکهمافهمیدیم

کهچهگرباال،بیایدخواهدمیهمماجوانهشده،کاشتهماجوانهرويفعالکهدرختیاینورايازدانیممیماو

يا،استدردکههمهایشمیوهو،هستیکوچکدرختاینتوکهگویدمیمابه. هستآنجافعالدرختاین

موردتأییدم،مورد،مردمبیندارماعتبارمنببینگویدمیدارد،میوهتاچندذهنیمن. هستندخوبیهايمیوه

منورايازفهمیدیمما. خواهیمنمیراهامیوهاینمانهاست،هایشمیوههاایندارند،قبولرامنهمهتوجهم،

. ایمزندهآنبهماکهاستاوبینیم،میمارااونهایتبی،بشکننداگررادرختاین. ایمزندهخدابهماذهنی

اي خُنُک آن را که ذات خود شناخت

اندر اَمنِ سرمدي قصري بساخت

فضاهمموقعهرکرد،بازکرد،بازکرد،بازاینقدررافضااینیعنی،شناختراخودشذاتکهکسیحالبهخوشا

ذهنشباکهنه. استایزديذاتکهکردپیدایقینکهشدزیاداینقدرعمقشکنیم،میپیداعمقکنیممیبازرا

صورتبهراخودمانوراخدادوباره،داریمنگاهراشدهساختهدستگاهاینداریم،نگاهرادرختایننهشناخت،

،هشدزندهبذاتشکهکسیحالبهخوشاگویدمی.گویدنمیرااین،.استغلطایننه،بشناسیم،توصیفومفهوم

. هشدزندهاونهایتبیبه

ابديلحظهاینبهانسانکه،استابديلحظهاینازآگاهیاست،لحظهاینکهجاودانهامنیتفضايایندرو

جمعآیندهوگذشتهازیعنی. ترسدنمیمرگازشود،میجاودانهپساستابديلحظهاینچونشود،میزنده

اینکهمحضبه. ساختخودشبرايقصرياینجاو،نخوردتکانلحظهاینازشد،ساکنلحظهایندرآمد،شد

بیرونشود؟میچیبیرون. استماقصرنهایتبیفضاياینو،شویممینهایتبیفضايلحظهاینبهبیاییم

فیضبرکتاینازنیکی،اینازشادي،اینازخرد،ایناز،شوندمیعوضبیرونهايفُرماست،دروناینانعکاس

. کنندمیپیداسامانشوند،میخوبو،برندمی
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از برايِ آن بیازردم تو راتا نیازارد تو را هر چشمِ بد

چشمهراینکهبرايذهنیمان،منبااست؟آزارفهمیممیماجوريچهدهم،میآزاراالنتوبهاگرمنکهگویدمی

هرشدیم،فرمجنسازآنجادر،ساختیمرافکرساختماناینآمدیم،هستیمهوشیاريما. ندهدآزارراتوبد

. بینیممیماذهندیدبااینکهبراي.رساندمیآسیبزند،میمابهبدچشمهر،بلهنه؟یاآزاردمیرامابديچشم

تا.کنمخالصراتوخواهممیکهاستعلتاینبهدهممیدرددهم،میآزاراالنتوبهمناگر:گویدمیبنابراین

مابرايدیگرچیزدیگرشدیمزندهاونهایتبیبهوقتی.کندزندهخودشنهایتبیبهببرد؟خواهدمیکجا

. بدهدآزارتواندنمی

پیغامشدرداینبفهمیمماتادهدمیدردمابهکندمیآزردهمرتبرامازندگیداریمذهنیمنکهزمانیتاپس

اینبالفاصلهاینپس. کرديجسمجنسازرامرکزتکهکنیمیتوکهنیستدرستکاراینگویدمیهست،چی

باشدجسمیمرکزمانو،باشدجسمیمرکزمانکهاینازبشویمخالصماتاشودمیهوشیارانهدردبهتبدیلدرد

وقتی. مااطرافدرهستندمردمهايانرژيبدهايانرژيگیریم،میقراربدهايانرژياصابتموردماکهدانیممی

اضطراببله،ترسیم؟میبله،شویم؟میحسودشویم،میالبتهشویم؟میخشمگینما،استجسمیمامرکز

. بلهداریم؟استرسداریم،

بدچشمنزند،توبهبدچشموبشويخارجحالتاینازتوبفهمی،توکهآزارممیراتومنگویدمیخدابنابراین

باشیمجسمجنسازیااست؟بهترباشیمخداجنسازمالحظهایندرکنممیسوالشماازمن. استفرمچشم

آفاتمعرضدرجسمیتآن. هستیمشدگیهویتهمدرصدچندهستیم،درددرصدچنداصالنیستمعلومکه

اینکهبرايشدهآسوده،شدهخالیمرکزشکهانرژيایناست،اطرافمانازبدهايانرژياصابتمعرضدراست،

. ندارددسترسیبدانرژيهیچفضاآنبه

من به رحمت بس جوامردم تو راکن و رحمت فشانرو جوامردي

خوبیتوبههمیشهمنتو،برايجوانمردمخودمرحمتباهمیشهمنکهببینگوید،میانسانبهبرو،گویدمی

کنی،میشکایتذهندیدباتو. کنیولراذهنیبافتایناینکهبراياالن،آزارممیراتومنکهاین. کنممی

منکنم،میجوانمرديوفرستممیرحمتتوبهدارممننبین،ذهنیتمنچشمبانکن،قضاوتنکن،شکایت

دارددیگرعبارتبهفشان،رحمتوکنجوانمرديبروهمتو. گویدمیخدازبانازبودم،طوراینهمیشه
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لطیفدهی،میعشقکنی،میمهربانیفرستی،میبیرونرحمتوکنیمیبازرافضاتوکهموقعیگویدمی

است؟درستخودم،رحمتخاطربهبودمجوانمردهمیشهمن. جوانمردمچقدرمنکهبريمیپیتازهشوي،می

اوجوانمرديازبخشیممیماکهچقدرهروبشویمبخشندهبایدبشویم،جوانمردبایدکهشدیممتوجهماپس

رواازواقعدرداریممیرواچقدرهرکنیم،میبازرافضاهرچقدربخشیم،میماچقدرهرکنیم،میاستفاده

.کنیممیاستفادهداریمایزديرحمتازخودمان،بهزندگیداشت

بخشوباشیکنندهبخششبایدتوگفتکنیم،میحفظراذهنیمنداریمنفشانیم،رحمتونشویمجوانمرداگر

بهرابخشیشزندگیاینتازهکند،میزندهخودشبهراماخدایعنیباشی،منرحمتکنندهتقسیموکننده

وگرفتیمسفتکهطورياینما.بفرستددیگرموجوداتبهبفرستد،گیاهانبهبفرستد،حیواناتبهماوسیله

بسیارکهدیگرهايغزلازابیاتیگفتمبدهیداجازهبلهآید،نمیدرجورخداجوانمرديبااینهستیم،خسیس

: گویدمیتوانمند،بسیارولیاند،ساده

73مولوي، دیوان شمس، غزل شمارة 

سازدصد نکته دراندازد، صد دام و دغَل

عجب بازد، تا خوش بخورد ما راصد نَرد

ببرد،بینازخواهدمیبشکند،خواهدمیبخورد،خواهدمیخداراذهنیمنکههستاینصحبتچیه؟صحبت

درنکتهصد.کندمیزندهداردراماکند،میریشهازداردراماکنیممیفکرماولیبکند،رادرختخواهدمی

گذارد،میماپايجلويپرسشتاصدآورد،میپیشمسئلهجورصدکند،میایجادحادثهجورصدیعنیاندازد

بیندمیو.نکنیماستفادهذهنیمنفکراز،کنیماستفادهاوخردازبایدکهدهیممیتشخیصماکهببیند،بله

،کنیمحیلهخواهیممیکنیم،دغلخواهیممیو،دانیممیخودمانو،کنیمنمیرهاراذهنیمنبافتاینماکه

میدامبهچرا.افتیممیدامبهما،برايکندمیدرستدامتاصدآیدمیهمآنکنیم،حفظرااینخواهیممی

بایدوبکنیمنبایددغلبفهمیمکهاینبرايافتیم؟میدغلبهچرا.بیفتیمنبایددامبهبفهمیمکهاینبرايافتیم؟

.باشیمراستین

راستینبایدواقعاشوممیاوجنسازوکنممیبازرافضاوشوممیتسلیممنلحظهایندرکهایندریعنی

بازيماباصدجوریعنیبازدعجبنردصد.بدهیمانجامتظاهرباراکاراینمصنوعیطوربهتوانیمنمیباشیم،
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شخصیکاردرماکهبینیدمیشماببینید.ببردپیشراکارتواندنمیذهنیمنفکرکند،حالیمابهکه،کندمی

پیشکارداریم،درد،داریمرنجشداریم،گرفتارينیستیم،خوشبختنیستیم،خوشحالمابینیممیماندیم،مان

خوشبختیحس،نیستیمخوشبختدروندرخودمانمادارد،رونقواقعامابیرونماديکارهماگررود،نمی

هایمانفکرباوشودنمیخوبکنیم،میسعیچیهرشود،نمیخوبمانبچههمسرمان،بامارابطهکنیم،نمی

.شودمیخرابداردبینیممیکنیممیدرستکهراچیهرفکرباوکنیمدرستراهااینخواهیممی

دردبه،حیلهگذاشتهرااسمشاینجاکهذهنیمنتدبیرذهنی،منفکراینکهبرسیمنتیجهاینبهبایدباالخرهتا

پیشراکارآنباخواستیممیودانستیممیاصلرااینماحاالتاکهرامافکريسیستماینکلاصال.خوردنمی

.بشکندخواهدمیبخورد،خواهدمیرااینببریم

دوپسِ او میرو سایه سروش شو، پیش و

گر چه چو درخت نو از بن بِکَنَد ما را

اوموقعهرسایهمثلنتیجهدرو،بشواوبینهایتسروسایهبروتوگویدمیموالنا،گویدمیصریحخیلیخیلی

دارد؟قدچقدراوسروبشوید،خداسروسایهاگرشما.کاملتسلیمیعنیکنحرکتهمتوکند،میحرکت

هستبینهایتهماشسایه،بشویميزموابیفتد،درستآفتاباگرما،بشویمتسلیماگرهماشسایهبینهایت،

تازهدرختمثلکهگرچههستیم،تسلیمکهچرا،کنیممیراکارهمینهمماکندمیکاريهراوو.باشیمماکه

چرا؟،بترسیمنبایدشد،خواهیمکندهماذهنیمنلحاظبهیعنیکند،میراماشدهکاشته

یعنیچی؟یعنیاوسروسایههست،جهانایندراوسروواقعدراوسروسایهبشویم،اوسروسایهخواهیممی

لحاظیکبهولی،نیستیماوماکهدرستههستیم،ماهمآن،داردفرمتوهمبینهایتییکوهستبینهایتاو

موقعیکبشو،اشسایهگویدمیرااین.هستیمشاسایهچونما،رویممیاودنبالمرتبیعنی،هستیماوسایه

بینهایتهماشسایههستیم،اشسایهولی،نیستیمخدامافرعون،مثلهستمخدامنبگویدنیایدذهنیمن

هست،مهمبسیاربسیارقسمتاینبخوانممثنويازهماینبله.فرمتوولیهستخودشهماشسایههست،

ستاقدیمیکشتاولکشتوستااولکشتاینگویدمیکهجاستهماناینکنید،توجهکنممیخواهش

ذهنیمنکهفاسدعمقکمکوچک،درختاینوداشتیمنگهراذهنیمنماو،کندرشدبایداومادرکاشته،خدا

:گویدمیبشود،هکندبایدسالگیدهسالگی،نهسندربشود،کندبایدهمزودترهرچهبشود،کندهبایدباشد،ما
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1055مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بیت 

کی کند دل خوش به حیلت هاي گَش

حق بر سرش؟آنکه بیند حیلۀ

هنوزخوبکنیم،درستنتوانستیمرانزندگیماوکردیمکوششخیلیوکردیمتدبیرمانذهنیمنباکهاالنما

کهکسیگویدمیکند،کمکمابهاوخردکهنشویمتسلیموکنیمتدبیروکنیمعملمانذهنیمنباخواهیممی

یککنیم،میحیلههیماگیرد،میراجلویشاوبکنیمکاريهرمایعنیهست،سرشبااليحقحیلهبداند

آنرسیدیم،بستبنبهبینیممی،رویممیماکههاییراههمانباکند،میخنثیاوباالخره،کنیممیتدبیري

خردازتوچوننشد؟چرابودم،کردهبینیپیشراچیزهمهکهمنگوییممینشد،داشتیمانتظارکهچیزي

کهموضوعاتیاینکسیاگرپس. نیستیزندهاوبهکنی،نمیاستفادهزندگیعشقازکنی،نمیاستفادهزندگی

ازدستهست،زندگیماهیگیريتوردردائماًبخورد،تکانتواندنمیکهبداندوبداندشدهصحبتاالن

.خودشگویدمیچیحاالببینیمو.شودمیتسلیمو،داردمیبراشذهنیمنباتدبیرسازي

این جهد، نه آن جهدجانِ تو نه نهداو درونِ دام، دامی می

میکنیم،میدرستدیگريدامیکما،هستیمتورتوکهحالیدرذهنیمندرمایعنیشخصاینگویدمی

لحظههرخدایعنی،شوتسلیم:کهگویدمیمابهوذهناینتويراماگرفته.خودشنهجهدمیدامایننهگوید

اودامتوماگوییممیومانذهنیمنباکنیممیتدبیرماو،رالحظهایناتفاقبپذیرشو،تسلیمگویدمیمابه

خوبهستیمبزرگدامتويکهحالیدرزنیممیدیگرکوچولويدامیکتدبیرهایماناینباداماینتويهستیم،

اتاقیکهمخودشوباشدزندانیاتاقیکتويآدمیککنفرضکه،نداردايفایدهدردسرازغیرکهاین

ساختی؟چیبرايرااین،بوديبزرگترقفستوتوگویدمی.بسازدقفسیکتوآنبرودبسازد،

الهعاقبت بر روید آن کشتۀگر بروید، ور بریزد صد گیاه

میکندمیرشدکهبینیدمیبریزد،جورصدبشود،شکوفاصدجوربروید،ذهنتويگیاهتاصداگر:گویدمی

شود،میزیادداردپولماناالنکنیم،میرشدذهنیمندرداریمماگذراوآفلچیزهايبراساسچونریزد،

پیربعدکشیم،میهمهرخبهراجوانیمانوزیباییداریم،جوانیماالنشود،میکمپولماندیگروقتچند
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:گویدمی.کندمیرشدوریزدمیهی،بودهکمموقعییکبشود،زیادقدرتمانستاممکنموقعیکشویم،می

.راحضورهمینشته؟کراچیخداخدا،کشتهاینعاقبتباشمطمئن

مییااالنزدهجوانهشته،کاووندبکَرااینخواهدمیگفتشده،ساختهتازهذهنیمناینزیرکهراماآورده

اینخواهیممیکشیدندردوشدنردخُومقاومتاثردرماتو،کنولکهآوردمیفشارزیرازبزند،خواهد

شده،خشکايجنبههردرتقریباسالهپنجاهآدمیککنیدنگاهشماشده،خشکدرختنگهداریم،رادرخت

وترسجنسازهیجاناتشدارد،دعواهمهبارسد،نمیانرژيشود،میخرابداردبدنشکند،نمیکارفکرهایش

اینکندمیفکراینکهبراينند،بکَرادرختگذاردنمیولی،شدهخشکست،امنفیهیجانهزارتاوخشم

بشود،زیادقدرتشخواهدمیهنوزبده،نشانراخودشبایدهنوزهست،خودشدرختهست،خودشدرخت

اینهاشودمیکمیاکندمیرشدوبینیمیذهنتباکهچیزهاییایننه،گویدمی. بشودزیادپولشبایدهنوز

.کردنخواهندوفااینهابکند،رشدبایداهللاشتهکآنباالخرهنیستند،مهم

کشت نو کارید بر کشت نخست

این دوم فانی است و آن اول درست

بهمابایدسالگیدهسالگی،نهبگوییمکهمدتیازپسکه،خداستکشتاولیه،کشتیعنینخستکشت

مندرختآنرويماو،بشویمزندهبایدماستابینهایتبعداوستازیادخیلیعمقشکهحضورهوشیاري

نکن،کنیم،میگریهدائما،ننکَگرفتیمرادستشماند،بکَخواهدمیخداراذهنیمندرختکاشتیم،راذهنی

نوکشتمانهکند،میداردظلمنیست،مایادبهخداکنیممیشکایترود،میداردشاههمکنیمیدارينکن،

.نداشتعیبیسالچندنوکشتاینکاشتیم،

مهمخیلیمقاومتکلمه.نکنیدمقاومتشماکنار،بزندرااینخواهدمیستازیرکهدرختیآنتدریجبهولی 

رشدبهکندمیشروعستاخودشکهخداکاشتهدرختاینکند،میبازرافضاکند،نمیمقاومتکسیهرست،ا

آن،قدمآنست،افانیستاشبوستاپشهوستاحادثاینگفتوشدهساختهتازهکهذهنیمناینکردن،

. چییعنیاینهادانیدمیدیگرشمااالنست،ادرستاولیهکشت
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ثانی فاسد و پوسیده استتخمِ کشت اول کامل و بگزیده است

عنوانبهمایعنینده،استادبهدستياآمدهجانکاملهست،کامللحاظهرازکاشتهخداکهاولکشت

کاشتیمماکهدومیتخماماکاشته،خداکهتخمیمبهترینوهستیمخدابگزیدهوکاملیمخداییتوهوشیاري

وفاسدثانیتخم! ساختیم؟ماستاچیاینآخرست،ادردوشدگیهویتهمازپرهماالنکهذهنی،من

.ستاروشنخیلیوستاکاملبیتاینست،اپوسیدهواقعاست،اپوسیده

افکن این تدبیرِ خود را پیشِ دوست

گرچه تدبیرت هم از تدبیرِ اوست

گوید،میچیذهنتکهاینازنظرصرفلحظههریعنیخدا،پیشتسلیمبابیافکنراذهنیمنتدبیراین

اینها،همهاندازمنمیرارنجشمزنم،نمیحرفشخصاینبامتنفرم،منکمه،بده،گویدمیکند،میشکایت

اینهمهاینهاهمهبشوم،جداخواهممیمنبخشم،نمیراتومن،کرديراکاراینتودیگر،ماستتدابیراینها

کههمتدبیرهاییاینکهچهگرخدا،پايپیشبیفکنگویدمیماست،تدبیراتاینهاگیریم،میکههاییایراد

کند،میایجاددردمقاومت؟همهاینهستچیفایدشکنیم؟میرافکرهااینماچرا.اوستتدبیرازکنیممی

.مابهدهدمیپیغامهمدرد

، تشخیصازاستفادهنرفتن،زیاددردزیروموالنامخصوصابزرگانحرفهاياینشنیدنیکیدارد،راهتادو

مقاومتنهدیگرشراه. ستاراهیکخود،رويتمرکزومسئولیتحسوانتخابقدرتبردنکاربهوشناسایی

خواهیدرد.کنمدرستمی شود راچیزهمهفکرمباهستم،خودمذهنیمناین گویم،میدرستکنم،می

.کنتاملبنشین: کهبگویدتوبهدردتاکشیمیدردنقدریاکشید،

شدگیهویتهمیککدامهراینهاوستافکرپشتفکرست،احرفپشتحرفزبان کهراجدیدزباناین

شما،بیفتیمجداییبهوبکنیمراکاراینخیلیولی،برسیمآنجابهتا،دیگراستبسزند،میحرفداردستا

کلعقلراخودشخردانهبیتدبیراینو،بیفتدهمهبهجداییباو،بیفتدخداباجداییبهنفریککنیدنگاه

جسمشکهستاممکنباشد،شدهایجاددردکلیمن،ازغیرنیستبلدچیزهیچکسهیچبگویدو،بداند

.بشوددیرخیلیستاممکنبرود،بینازببیندآسیب
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کار، آن دارد که حق افراشته است

که اول کاشته استآخر آن روید

سادهخیلیهمطرحشست،ادرستزندگیطرحکند،درستزندگیبدهیاجازهکهکاري،کارآنکهگویدمی

بعداًکند،میدرستحادثیکهایی،چیزیکباکندمیهویتهمهوشیاريصورتبهراماآوردمیاولست،ا

همعقلشو،بدانیمخودماننبایدماراحادثاینبیرون،کشدمیراما،ماندمیرحممثلواقعدررا،حادثاین

اوطرحبهکنیم،استفادهاوتشخیصازدائماًو.بدهیمقرارتشخیصمالكنبایدست،اتاریکیوجهلجنساز

کاشته؟چیاولست،اکاشتهخدایعنیست،اکاشتهاولکهروییدخواهداوسرآخر:گویدمی.کنیمتوجه

.گرفتیمرااینجلويمابشود،زندهخودشبهخواهدمیمادر،کاشتهراخودش

زیرروزهااینفردبینیممیماگیریم،میجمعیصورتبهوفرديصورتبهراپیغاماینمختلفهايصورتبهو

ست،اجداییتوکند،نمیخوشبختیحسکسهیچتقریباکس،هیچشود،نمیدرستماکارگفتمست،ابحران

انسانهاست،مرکزدرکهبیمارياینهمجمعیبطورو.ستاجداییدرکهداندمیخودشستارابطهدرهماگر

.هستیمبديوضعیتدرماکهدادهمابهراپیغاموشدهتقویتبارچندین

تدبیراینهاوهمگانیکشتارهايسالحبههستیممسلحدندانتاهماالنوکردیمبزرگجهانیجنگتادوما

هاانساندرکهاولیهطرحو.نیستاعتمادقابلتدبیراینواستدردتدبیر،یعنیاستذهنیمنتدبیر،ماست

باید،جنگمخصوصاً،بینیممیجنگجایییکماموقعهرو.استاصلیطرحبشودزندهخودشبهخواهدمی

فرددررابیماري،ببینجمعدررابیماري،ببینرابیماريکهاینستپیغامشستاتواینپیغامیچهکهببینیم

.گویدمیموالنایعنی.گویدمیخدازباناز،شماستطرحنیستمنطرحاین،ببینخانوادهدررابیماري،ببین

چون اسیرِ دوستی اي دوستدارهرچه کاري، از براي او بکار

شدهگشودهفضاياینازبگذارکنیمیفکريهر؟کاريمیجوريچه.بکاراوبرايکاريمیچیهرگویدمی

وفکرتبگذار،بشودواردزندگیخردبگذاربکنصفرمقاومتبا،کنیمیعملیهر،کنیمیفکريهر،بیاید

عاشق،هستیماوجنسازاعتباريبهما،هستیمدوستاسیرمااینکهبراي،بیایدشدهگشودهفضايازعملت

،هستیممانپولعاشقماایمشدههاجسمعاشقایمآمدهما،هستیمخداعاشقیاخدائیتیمکهخودمان

مرکزاینهایعنیعاشق،هستیممانمقامعاشق،هستیمدیگرکسهریا،هستیمهمسرمانذهنیتصویرعاشق
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یکاینشدهالقاءمابهاین،استمصنوعیچیزیکاین،نیستیمحقیقتاًاینهااسیرکهفهمیممیما.ستهما

هموجمعیهمکنیمرهابایدرااینهاپس.فهمیممیدیگررااین،هستیمخداعاشقیااسیرما،استبیماري

میالقاءمابهزبانشباشدهساختهجدیدچیزاینحادثاینکههاییعشق،برسیمخودماناولیهعشقبهفردي

.خوردنمیمادردبهآنهاکند

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

محورما،رویمنمیدنبالشما،کنیمنمیباورما،کندمیکاريهرو،گویدمیکهچیهرذهنیمناین،بنابراین

هر،حقّکارنهچههر.گذاریمنمیاوتدبیرهايوذهنیمنهايخواستهوتقاضاهااساسبرراکاریمانوفکر

کارتواندمیچیزيهرجوريچه.هیچواستهیچ،نیستخداکاریعنی،نیستحقّکارلحظهایندرکهچیزي

میبازفضالحظهایناتّفاقاطرافدرشماوقتی،شدهگشودهفضاياینازاستفادهبا،فضاگشاییباباشدخدا

.کندنمینصیحتمابهدیگر.شودمیمتوقّف،ماستذهنیمنکه،مانفستدبیراینکهدیدخواهید،کنید

گر هست دلش خارا، مگریز و مرو یارا

کاول بکُشد ما را و آخر بکَشد ما را

میشدگیهویتهمبهآسیبییکوقتی،پشهیاشبیاحادثگفتامروزکهساختیمراذهنیمناینوقتی

،منازگرفتهابود،چنگمتويبودمگرفتهکهچیزياین.نداردرحم،استسنگدلشخداگوییممی،رسد

برونهایتمبیرحمتمنگفتاین،گفتچیامروز،دانیدمیسنگراخدادلتانذهنبااگر.استسنگدلش

خاراستدلشپس.امبودهجوانمردهمیشهرحمتبهمن،دارينمیرواتو،استخودتتقصیر،کنجوانمردي

به،برسمحضوربهتاهویتمهمآنبا،بدهمدستازمناستصالحاالنکهچیزيیک،منفهمیبدبخاطر

سختدلشگویممیمن؟گویممیچیمن.گیردمیمنازدارد،برسمسبببیشاديبه،برسمخوشبختی

.نیستاینطورينهراماکردهبدبختسوزدنمیمنحالبهدلشخدااست

مناول،رامابکُشَداولکهنشوناامیدنکنفرار،یارامروومگریزبینیدمیآنطورياگرحتّیگویدمیداردولی

دمازولی،کُشَدمیرامامن،کشَدمیرامااصل،کشَدمیراماسرآخر،رامابِکشَدآخروکُشَدمیراماذهنی

محدودیتایناز،خودشبهکندمیقائم،کشَدمیرامااصلیعنیرامابِکشَدآخر،دهدمیزندگیمابهخودش

:کهگویدمیبخوانمهمرااین،بله.کندمیزندهخودشنهایتبیبهکندمیرها
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361مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت 

مباشاست، هین آیِسبا عسریسر

اندر معاشراه داري زین ممات

؟چیگفت.استکردنناامیداستذهنیمنابزاروبدهددستهمهبهاستممکنکهبینندگاناشکاالتازیکی

.نکنقهرتو؟زنممیجادرمنچرا،کنینمیپیشرفتوشودمیظلمتوبهکهگفتتوبهتوذهنیمناگرگفت

پیشرفتذهنیمنکشخطباشماگفتیمضمندرهمامروز.رومنمیپیشمنگویندمی،کنندمیقهرهاخیلی

نیرويذهنیمنیعنی،رانیرومندباد،فهمدنمیرابادپشهگفتزدههممثال.نگیریداندازهراخودتانمعنوي

نه،شودمیظلمداردمنبهکهنکنقضاوتهماینجا.نپرساتذهنیمنازپس.شناسدنمیرااودم،راایزدي

کاربهراخودمانذهنیمنتدبیرمگرکنیممقاومتمگر،ماستهمۀشاملایزدينهایتبیرحمتلحظههر

.راکارایننکنیمبگیریمیادکهخوانیممیرااینهاو،ببریم

آنآیدمیزندگیمدتییک،استهمراهسختیباآسانیپسسختییعنیعسرآسانییعنییسرگویدمیپس

ناامیدباشیآگاهو.گیردمی،اندازیمنمیخودمانانتخاببهخودمانمیلبهاگر،چسبیدیمماکهراچیزهایی

ازیعنی،معاشاندرمماتزینداريراه،داريراهزندگیبهمردگیاینازاینکهبراي،ناامیدیعنیآیس.نشوي

میکیرا راه.داردوجودراه،خدانهایتبیبهشدهزنده،زندهزندگییعنیمعاشبهممات،ذهنیمنمردگیاین

: گویدمیاستقرآنآیۀهماینبلهشویدمیتسلیمکنیدمیکارچهشما.زندگیخود؟شناسد

5، آیه )94(قرآن کریم، سوره انشراح

فَإِنَّ مع الْعسرِ یسرًا

پس بی تردید با دشواري آسانی است

.شودمیمنجرهاشدگیهویتهمتركوبدهايعادتتركبههوشیارانهدرد

برآري زود سرتا از آن صفوتبشکاف اي پسرخواهی، جبهروح

لباسیاجبۀاین،شدهجداشدگیهویتهماز،شدهجداجسمازکهباشیداشتهآزادروحخواهیمی:گویدمی

زندهنابیاینبهیاصفوت،نابیاینازیعنی.بیاوردسرپاکیآنازتا،بشکافدزندگیبگذار،بشکافراذهن

اینسالگیدوازدهدرتواندمیآدمسر،زودبرآريصفوتآنازتا،همآنزود.بشويزندهخلوصاینبه،بشوي
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پاكیعنیایزديهوشیاريخلوص،زندگیصفايیعنینابی،بشودزندهنابیاینبهو،بشکافدراذهنیمنجبه

.دردهاوهاشدگیهویتهماینازشدن

طلبهست صوفی آنکه شد صفوت

نه از لباس صوف و خیاطی و دب

مشغوللحظهبهلحظهشدگیهویتهمازکهاستکسیصوفی،بکندنابیطلبکهاستکسیصوفیگویدمی

استبهتررادب،بپوشمکهنهچیزیا،بزنمپینهوصلهجوريچهکهلباسبهنه،برسدنابیبهتاباشدشدنآزاد

بله.کنیممعنیکهنگیهمین

***پایان قسمت سوم *** 
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بیتتوضیحدر 

گر هست دلش خارا، مگریز و مرو یارا

کاول بکُشد ما را و آخر بکَشد ما را

،شودمیحسابظلمماکردنآزادبراي،کندمیماحقّدرزندگیکهکارهاییذهنیمندیدازکهدادیمتوضیح

االنکهحالیدر.کندمیمتالشیراماداردو،استدلسنگزندگیکهآیدمیبنظرو،شودمیحسابستم

اینو،بیاییدبیرون،هستیمآنماکه،مااصلیدرختزیرشو،بشودمتالشیبایدذهنیمنایندیگردانیممی

:کهگویدمیآنتوضیحدرو.نشویدناامیدباشیدمواظب:کهگویدمیموالناو.بودهموقتیذهنیمن

3072مولوي، مثنوي، دفتر چهارم، بیت 

اُذْکُروا اهللا کار هر اوباش نیست

نیستارجِعی بر پاي هر قَالش

منهايجنبهازیکیو،فرومایه،پستآدمیعنیاوباش.نیستپاوسربییاذهنیمنهرکارخداذکریعنی

سبببیشاديوگیردمیقرارمااختیاردرکهخرديبهتوجهبا.کندمیبسندهکوچکیبهکهچرا.استذهنی

خودنماییو،استدردعمدتاًکهذهنیمنمحصولاین،شودمیمانصیبحضورموقعکهنهایتیبیآرامشو

کسیهنوزابیاتینهمچوشنیدنبااگربنابراین.استدارخندهاینهاهستمقایسهو،استتاییدگرفتنو،است

.گذاردمیاوباشموالناراآناسم،کندمیلمحدودیتوکوچکیبهکهباشد

نگهراذهنیمن،ماکهنیستاینذکرازمنظورش،کنیدذکرفراوانیازیادراخدا:گویدمیکهخداذکراما

،نه.بکنیمخدا،خداکلمۀهیما،گرفتیمیادتازهکهزبانیباشدهساختهتازهبافتاینداخلدرو،داریم

بابرخورددرلحظهایناتفاقاطرافدرفضاگشاییطریقازآنو.خداستباشدنیکیخداذکرازمنظورش

.گیردمیصورتلحظهاینوضعیت

قرآنآیۀارجِعیدوبارهو.بشویماوجنسازعمالًمابایدفراوانیعنی،شدناوجنسازیعنیخداذکربنابراینو

بسويبرگرد،ارجِعیزینتبستنو،برگردمنبسويکهدرونازکندمیصداراماخدالحظههر:گویدمیاست

کارزندگیبسويحضورپايبا،پاایننه،رفتنپابایعنی،آوردنشدرعملبهوکلّیبطوراینشنیدنیعنیمن
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اینکهوجودبا،استذهنیمنهايجنبهازهمبازمکّاريوگريحیلهو.نیستمکّاريوگرحیلهیعنیقالشهر

حیلهتدابیرهنوزذهنیمن،شودمیمیسرمابرايفضاگشاییباکه،شودمیگفتهزندگیخردبهراجعهمهاین

استآیههمینبهمربوطواقعدراهللاُذکُرُواباصطالحاماو. داردذهنیگریانۀ

41، آیه )33(قرآن کریم، سوره احزاب

یا أَیّها الَّذینَ آمنُوا اذْکُرُوا اللَّه ذکْرًا کَثیرًا

.اید، خدا را فراوان یاد کنیداى کسانى که ایمان آورده

کردنیادو،کنیمیادذهنازدرخارجرااوبایدمالحظهبهلحظهکهدهدمینشانبسادگیآیهاینکهبینیدمی

آیهاینبهمربوطکهارجِعیاینوبگیردصورتلحظه،لحظهبایدتبدیلاینیعنی.استاوبهشدنتبدیلآن

.هست

27،28، آیه )89(قرآن کریم، سوره فجر

یا أَیّتُها النَّفْس الْمطْمئنَّۀُ

اى روح آرامش یافته،

ربِّک راضیۀً مرْضیّۀًٰ◌ ارجِعی إِلَى

خشنود و پسندیده به سوى پروردگارت باز گرد

،کنیپیداآرامشبایدتویعنی،کندمیبازرافضالحظهیککهاستانسانیهوشیاريهمینیافتهآرامشروح

،ندهدنگرانی،ندهداضطرابمابهکه،کنیمساکتراذهنیمنلحظهیککه،کنیممیپیداجوريچهآرامش

گیردمیصورتتسلیمباهمبازکاراینوکنیمتبدیلسکوتوسکونزبانبهرانوزباناینیعنی.نزندحرف

،بله،گرفتهیادراتمکین،گرفتهیادراتسلیمکهانسانهوشیاري،هوشیاريايیعنییافتهآرامشروحاي.بله

،ایمکردهمعنیراومرضیراضیاینبارهابرگردپرودگارتبسوياندکردهترجمههابعضیپسندیدهوخشنود

وراضییعنی،استهوشیاريرويهوشیاريکهحالیدر،برگردمنبسويیعنی،ایمکردهمعنیهمراارجِعی

.استراضیتوازهمخداوهستیراضیخودتازتویعنی،استچیزيیکمرضی

راوحدتتوانیممیمایعنیهوشیاريیک.استهوشیاريیکپس.استراضیهوشیاريازهوشیاريبنابراین

باتسلیمیافضاگشاییکهبینیدمیپس. گیردمیصورتفضاگشاییباکارایندوبارهو.کنیمتجربهلحظهایندر

.کنندمیکمکهمبههمهاینهاخدافراوانذکروهوشیاريرويهوشیاريانطباقوبرگردمنسويبه
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دستازراچیزهاایناینکهبراي،استظالمخداگفتذهنیمناگرکهبگیریمنتیجهخواندیممیراایناماو

،آیدمیذهنیمنانتظاراتازناامیدي.استکنندهفلجبسیارواقعاًناامیديکهنشویمناامیدما،گیردمیمن

بعضی،هستدانشگاهی،هستعلمیهايموفقیتعلّتششاید،دانندمیپیشرفتهبسیارراخودشانهابعضی

یاو،باشندشدهنایلباالعلمیدرجاتبه،باشندگرفتهخوبینمرات،باشندبودهخوبیشاگرداستممکنها

کاردراینهاکهشودنمیاینبردلیلاینهاازهیچکدام،باشندموفقبیزینسدر،باشندآوردهدرزیاديپول

ناامیدزودخیلیاینهاو. بشوندموفّقزودترتوانندمیشدنزندهاونهایتبیبهوذهنازشدنرهایعنیمعنوي

زندهخدابهحاال،گرفتیمرامدركاینچطورما،بدهیمانجامتوانستیممیمابودکارياگرگویندمیشوندمی

.استسختاینقدریعنیشدن

موفّقبسیارکههاییانسانکهحالیدربیایدبایدورآنازدماستفَیکُونکُناوکارکهدیدیدشماامروزولی

پس،گیرندمیجهانیاینعقلاز،گیرندمیشدههویتهممرکزازراشانزندگیدمتمامبیرونکاردراندشده

فکرنبایدهمشماو.تبدیلکاربهراآندادتعمیمشودنمی،موفّقمبیروندرمناینکهصرفبهبودمواظبباید

ممکن.داندمیراراهواقعاًاو،استعالمیابودهخوبیشاگردیا،دارددانشگاهیبااليمدركکهکسییککنید

ذهنیمندرکسییکاگرو،بشوددانممیبهمنجرعلمباشدگیهویتهماینبساچهو،نباشداینطوراست

نتیجهپس.شودمیسختبسیارشکستنراآنها،شودمیدانممیسببکهالگوهاییآن،دانممیگویدمیاش

،بله.نشوندناامیدوبیایندخودشانبهبایدهمآنهاحتّیکهگیریممی

ور نه پیلی، در پی تبدیل باشلیک تو آیِس مشو، هم پیل باش

بهکهانسانییعنیپیل.باشپیلهمتو،ناامیدیعنیآیسمشوناامیدتوگویدمی.استقشنگخیلیبیتاین

.باشتبدیلدنبالهمیشه،هنوزنشدياگریعنی،نیستیپیلاگر.شدهزندگیجنساز،شدهزندهاونهایتبی

یعنیقضاکنممیعرضخدمتتاندوباره.گیردمیصورتتسلیمباهمیشهتبدیلو؟استدرست،لحظههردائماً

.استاطرافشدرفضاگشاییماکار.آوردمیبوجودرالحظهایناتفاقاستالهیقانونکهقضاقانون،قدروقضا

بهاینو،ذهناًموافقیممالحظهایناتفاقباکهنیستایناشمعنیاین،نیستآنباموافقتلزوماًفضاگشایی

بهکندمیوصل،کندمیقطعذهنازرامابالفاصلهلحظهایناتفاقاطرافدرفضاگشاییو،نه،وماستصرف

.شدهگشودهفضايآندرکجاستزندگی،زندگی
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بهعقلشوخردشذهنیمنمثل.داردخردهستیدشماوخداستخودواستزندگیخودکهگشودهفضايآن

وجوداعماقازلحظهاینکهاستخرديکهاستحلّیراه.نیستوابستهشدهشرطییاساختهپیشازالگوهاي

یااودم،دهدمیجانشمابهآیدمیاودم،کنیدمیبازرافضاشماکندمیتعیینرااتفاققضاپس.آیدمیشما

.نداردبیرونیعللبهبستگیاودمشدنزیاد

.داردبستگیمزرعهقانونبه،کندمیکارفَیکُونکُنباباشتبدیلپیدرگویدمیشماتبدیلوشماتغییرو

بهشماتبدیلفرآیندایندرو،بله.بکنیدراخودتانسعیتوانیدمیشما،نیستشمادستزمانشبردمیزمان

،کندمیظلمداردوخاراستخدادلگفتیدکردیدنگاهذهنیمنعینکبااگر.شویدنمیناامیدوجههیچ

اینفقطشما.بکنیمنبایدتقلیدجمعاز.داردرادیداینجمعکهدیدخواهیدو.استغلطدیداینکهبدانید

.لغزدمیپایتانکجاهادرشخصاًشماکهببینیدتابخوانید،بخوانیدبارها،بفهمیدخوبوبخوانیدراهابیت

باز آمد و باز آمد، آن عمرِ دراز آمد

راآن خوبی و ناز آمد، تا داغ نهد ما

زندگییعنی.آمددوباره،آمددوبارهگویدمی.خواندیممیداشتیممثنويماابیاتشبینکهاست73غزلاین

،نهایتبیعمرآن؟آمدکی.آمدبازوآمدباز:گویدمی.کنممیتجربهرااینمن،بشودظاهرمنصورتبهآمد

و.بمانمآگاهوبشومآگاهابديلحظۀاینازمنکهآمدبوجودامکاناینیعنی.استلحظهاینابدیتآنودراز

آمدبرکتاین،آمدعشقاین،آمدزیبایی:گویدمی،آمدنازوخوبیآن.زیباستاین؟واقعاًاستجوريچهاین

زیرشازماو،بزندکناراستشدهساختهتازهو،استسطحیچیزیککهراذهنیمناینکه؟کندکارچهکی

.بزندمارويخداستعالمتکهراعشقداغوبیرونبیاییم

داریمعشقداغهمما.کیهمالبشودمشخص،گذاشتندمیداغیکحیواناترويمثالًمثلرامانَهدداغاین

عشقداغاینبخاطر،هستیمزندگییاهستیمخدامال،ماکهبفهمیمو،بشویمزندهآنبهباید،هوشیارانهمنتها

،آیدمیحتماًکندمیتأکیداینکهومرگیبییعنیدرازعمر، ببینیداوابدیتواونهایتبیبصورتداغشو

وذهنغلطدیدیعنی،داشتیمکهسنگدلیاستنباطآنازپس،کندمیزندهخودشبرايراشماحتماًخدایعنی

.کنیمعجلهنبایدکارایندررسیممیستاآنباشدنیکیستاآنبهشدنزندهکهاوعشقبهماباالخره
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آن جان و جهان آمد و آن گنجِ نهان آمد

و آن فَخرِ شَهان آمد، تا پرده درد ما را

خدایک.استجهانهمۀهوشیاريهم،ماستهوشیاريهم،ماستجانهم.خداستجهانوجاناستمعلوم

استنهانگنجهماناینو.کنیمتوجیهخواهیمنمیذهنبامارااینحاال.استآنچیزهمهدر،نیستبیشتر

اشمیوه،استفاسدتخمشگفتکهشدهکاشتهتازهدرختاینهايگنجبهما؟چرا.بودهپنهانماازحاالتاکه

اشگونگیبیماراینو،استگوییهذیانکهبدشزبانو،شدهساختهتازهکهحادثاینو،خوردنمیدردبه

حس،ستاآنعشق،ستاآنبرکت،ستاآننهایتبی،ستاآنخردگنجاینو.ببینیمراگنجماگذاشتنمی

آشکارخواستممیبودمنهانگنجمن:گفتکهاستنهانگنجهماناین،نهانگنج،ستاآنواقعیامنیت

.انساندر؟بشودآشکارخواهدمیچیدر.بشوم

،دنکنمیفخرآنبهموالنامثلعالمانی،عارفانیعنیشهان،شهانو.استجهاناینبهآمدنازمامنظورهمین

ریشۀبه؟کنیدمیفخرچیبهشما.کنندمیفخرشانهايشدگیهویتهمبهآنهانیستندشاهکهآنهایی

زیادترشخواهیدمیواستمرکزتاندروداریدکهچیزهاییآنبهیا؟داریدزندگیدرلحظهایندرکهعمیقی

.بِدردراماپندارپردةکهآمدهشهانفخرونهانگنجوجهانوجانایناما؟کنید

دردپردهکردیمصحبتقبالًمفصلکهماستبیماريسببپندارپردة:کهگفتندموالناوحافظباشدیادتاناگرو

دریدهپندارتانپردةاگراصالً،شدهدریدهشماپندارپردة.دردمیدارداالنو.بِدردراماپندارپردةیعنیراما

نمیتحمل،بشنویدتوانستیدنمیموالناازراهاحرفاین،کنیدگوشتوانستیدنمیبرنامهاینبهبودنشده

:گویدمیداردموالناکهگویدمیداردشمابهداردبرنامهکهکنیدتوجه.بکنیدتوانستید

مازیباییخواهدمی،باشدماجوانیخواهدمی،شدیمهویتهممانبدنازچیزيیکبامااینکه،ماپزاین

سنّمثالًهستیممرد،هستیمزنیا،هستیممردمثالًکهمانبدنیمشخصاتبراساسخودمانمقایسۀو،باشد

میپوچوهیچداردآنهاهمۀ،داریمدانشدانمنمی،هستیمقدبلند،هستیمجوان،هستیمقوي،استچقدرمان

کهآنهاییشهانکه،نیستندچیزياینهازندگیتاندرزودخیلیکه رسیدمیداریددرجهاینبهشمایعنی.شود

هرو،بشوددریدهانسانپندارپردةبایدسنّییکدرو.استبازيبچهاینها،کنندافتخارآنبهنداشدهخداگونه

خوب،بِدریدراپندارتانپردةکندمیکمکماداریمموالنامامورددر،نیایدهمکسیاگرولی.بهترزودترچه



# Programگنج حضور744برنامه شماره 744

60: صفحه

بهکهمحکمدهايگلومشتبازیاددردهايبازندگیخودیعنیخودشباالخره،نکنیدتوجهشمااگرولی.بِدرید

شمابهیعنیدریدنپردهبِدردراشماپردة.کندبیدارراشماتاایدخوردههمرااشمقداريو،زدخواهدشما

عاقل.نه:گوییدنمیدیگر،کنیدمیقبولشماو،هاشدگیهویتهمایننه،هستمتوچشممنکهکندحالی

کندقبولرااینهادردبدونکهاستکسی

بایدآید، آن کس که همیآید و میمی

شاید گر دل بجهد ما راوز آمدنش 

دروناز؟آیدمیکجااز.خداخود،زندگیخود؟آیدمیکیآیدمیداردلحظههرگویدمیداردموالناببینید

درخت،ثمروبرگبیمومدرختگفتهخودش،استپالستیکیمصنوعیساختگیدرختاینآنرويکهشما

ازبشودبلندخواهدمیخدا،زندگیاینلحظهاینیعنی.بیایدگذاریمنمیما،گذاردنمی،پالستیکیدرختموم

راماخداراتوکنیممیدعاهیهمبعد.شويبلندگذارمنمی،نه:گوییممیداریمآزادارادةچونماو،مادرون

تو،نکنجداییحستو،هاتفاوتبه،سطحیچیزهاياینبهنچسبتو،نکنمقاومتتوخوب،کنزندهخودتبه

او،باالآییمیتوچون،باالبیایداو،باالنیاتو،باالبیایداوبیندازبشناسراهاشدگیهویتهم،نشوهویتهم

.باالآیدنمی

بالهمهاینچراپس.دیگرکَنَدمیدارد،دوربیندازدبِکَنَدبرداردراماداردقدرتکهآنبپرسداستممکنیکی

همهاینآخردردبهداریمعادتما؟چقدر،ایمافتادهدردبه،کنیممیمقاومتمابِکَنَدخواهدمی،بیایدماسر

توانیمنمیماچرا؟استالزمچراآخر؟کنیمبزرگهايجنگکنیمجنگمااستالزمواقعاً،کهنیستالزمدرد

همبابنشینندتوانندنمیشوهروزنیکچرا؟بگوییمهمدیگربهراماندردهايتوانیمنمیچرا؟کنیممذاکره

حالدرلحظههر.آیدمیداردبیایدبایدکهآنکسیعنی،بایدهمیکهآنکسآیدمیوآیدمی؟چرا.بزنندحرف

.کشیدمیدردیا،بیایدگذاریدمیشمایا.استآمدن

یک،شدهکوكبیرونبازوربهمادلخوب،بجنبدمادلآمدنشازکهاستسزاوار،استشایستهگویدمیو

بایدمااصلیدلکهحالتیدر،کندمیارتعاش،جنبدمیو،استجسمیمامرکز،داردسودمابرايچیزي

حتماً؟راحضورتاندلیاراتانماديدل؟آوردمیدرجنبشبهراشمادلکدامموالنا.اوآمدنازکندارتعاش

نگوییدشمایعنی.آیدمیدرجنبشبهمااصلیدلکهاستشایستهآمدنشازگویدمیو. راحضورتاندل
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،کنیدصفررامقاومتشماهاهمیندانستنبا،درونازشماستکمکزندگیخود،کندکمکمنبهنیستکسی

شرطیبه،کنیداستفادهزندگیخرداز،کنیدبازرافضاشماافتدمیاتفاقیهر،کنیدبازراپذیرشفضايشما

.کنپرهیزبکنراکاراینبگوراایناالنکه،کندتحمیلخواهدمیذهنکهساختهپیشالگوهايبه،هاشدگی

کوچکبرايکنیاستفادهفرصتیهراز،خودنماییاز،پرهیزکنیدردهابراساستصمیمازترسازخشمازاگر

همکوتاهغزلیکبدهیداجازه،بله.جهدمیدل،جهدمیدل،کنیپرهیزواکنشعدماز،ذهنیمنکردن

:    گویدمی.کنندمیتکمیلراهمدیگرهاغزلاین.بخوانمبرایتان

72مولوي، دیوان شمس، غزل شمارة 

شاه جان ما راآرد چو بیذَقبه خانه خانه می

عجب بردست، یا ماتَست زیرِ امتحان ما را

کج،رودمیجلومستقیمخانهبهخانهشطرنجکههمینطور،شطرنجدرسرباز،پیادههمینیعنیبیدقیابیذق

اتفاقیکلحظهاین؟خانهبهخانهچطوري.بردمیجلوخانهبهخانهراما،خدایعنیجانشاهگویدمی.شودنمی

هویتهمو،داردپیغامیچهاتفاقاینکنیدمیشناساییوکنیدمیبازرافضاشماو،زندگیخوداندازدمی

،جلورويمیهمینطور،جلورويمیخانهیک،جلورويمیخانهیک،جلورويمیشناسیمیرااتشدگی

کسیاگرپس. شويمیشاهسایۀ،شويمیوزیربشوينزدیکشاهبه،شويمینزدیکشاهبهیواشیواش

.آیدنمیدرجوراینراهاخانهبپردتاپنجتاپنجکهداردانتظار

ازشما؟شویممیماتیابریممیمارویممیزیرشلحظههرماکهامتحانیایندر! عجبکندمیسوالو

. را امتحان می کندشماداردخداگویدمی.زنیدمیجادریارویدمیجلوخانهیکلحظهاینبپرسیدخودتان

امتحان،ذهنبهرفتنازقبلشرطوقیدبدوناستلحظهایناتفاقپذیرشتسلیم،راتسلیمگرفتیمیادماپس

میقضاوتوکنیمیمقاومت،کنیمیاعتراض،ذهنبهرويمیتوبیفتدلحظهایندراتفاقیاگر.استاینخدا

ازیعنی.شودمیتمامشمانفعبهامتحانو،جلورويمیخانهیکوپذیريمی،نهیا،زنیمیجادروکنی

خدا،جانشاهیاجهانشاهلحظهاینپس.خودتانازبپرسید.داريبرد،شوينمیمات،شويمیقبولامتحان

؟بنديمییاکنیمیبازرافضا،آوردهپیشقضارااتفاقاینکهستااینهمامتحانشکندمیامتحانراما

.استسادهرويمیجلوخانهیککنیمیبازرافضا،ايرفوزهکنیمیمقاومت،کنیمیمقاومت
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همه اجزايِ ما را او کشانیدست از هر سو

تراشیدست عالم را و معجون کرده زان ما را

،جانشاهبرداشتهسوهراز.شدهساختهچیزهابهترینازماحضورچه،ماجسمچه،مااجزايتمامکهگویدمی

ذهنیمنوساختهذهنیمنیکوساختهمغزيیک،ساختهماازجسمییککه،بودهجوريیکانتخابش

بهترینکهکردهدرستمعجونییکو،استخودشامتدادکهدادهمابههوشیاريیک،استسطحیخیلی

شناساییتوانیممیما.آییممیبرامتحاناینعهدهازماکهدهدمیاطمینانمابهداردیعنی.استمعجون

ذهنیمندادهاوبهخداکهقدرتیباتواندمیکهدانستخواهدکندمیگوشبرنامهاینبهکهکسیهر.کنیم

اینکهبراي.بکندپیدادستاودمبهو،بگیردیادراتسلیم،کندشناساییراهایششدگیهویتهم،ببیندرااش

:کهگویدمی،بله،دارددیگرجايهمشعريیک. شدهخلقصورتبهترینبه

1004مثنوي، دفتر ششم، بیت مولوي، 

مر خران را هیچ دیدي گوشوار؟

زارگوش و هوشِ خر بود در سبزه

و.بکندگوششبهدهدنمیتشخیصراطالگوشوارةذهنیمنیعنی؟بیندازدگوشوارهخردیديحاالتاگویدمی

کهچیزيهر،استجهاناینمحصول،هاستشدگیهویتهمیعنی،استعلفبسويهمیشهخرهوشگوش

بهکسیاگرو،زارستسبزهبهخرکههمینطور.استطرفآنبهذهنیمنهوشوگوش،دارداعتبارذهندر

منزروامنزروا:گفتههمخودشبایدواقعاً،بیندازدطالگوشوارةخرشگوش

زرحلقهوخرگوشخرماستگوشبهحلقه

منزروامنزروانگرحیفنگرحیف

زیر،کندمیتلفرامازندگیماهوشیاريماذهنیمنیعنی،کندمیهایشگوشطالگوشوارةمنخریعنی

عالقهذهنیهايمن:کهگویدمیاینجاو.استحیفاینوندارداشکالیگوییممیهمما.کندمیحیفپایش

کهاستجهانیاینمحصوالتهمانبسويهوششانگوشاینکهبراي.طالستکهندارندحضورهوشیاريبهاي
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دستوراتومامرکزدرشدگیهویتهمکهشویممیمتوجهمااینجاو.هویتندهمآنهابادادهنشانآنهابهذهن

.شودمیمشخصابیاتهمیناز.انداختهعقبرامابسیار،ماجسمیمرکز

اَحسنِ التَّقویم در والتّین بخوان

جان! اي دوستکه گرامی گوهر است 

راالتَّقویماَحسنُآیۀاین.ایمخواندههمقبالًکه،دهممینشانشمابهراشاآیهاالنکهتینآیۀدرگویدمی

استعدادکافیاندازةبهو،نداردعیبیهیچواقعاًانسانیعنی،آفریدههنجاربهتریندرراانسانخداکهبخوان

هنجارهمیناصلشو.استسطحیاینکهبفهمد،داردوجودهاانسانبینکهراسطحیتفاوتاینکهدارد

راسطحیهايتفاوتوبشویمزندهتوانیممیاوستنهایتبیکهحضورهوشیاريبهمازودخیلیو.استعالی

بخوانوالتیندرراآیهاینگویدمیبله.استیاوهبگوییم.کنیمبهرهبی

اَحسنِ التَّقویم، از فکرت بروناز عرش او فزوناَحسنِ التَّقویم، 

اینکهبگویدخواهدمیدیگربعبارت.استفزونآنعرشازالتَّقویماَحسنُآمدهسورهآندراینکهگویدمی

تواندنمیمافکرو،استبزرگترعرشازکهاستنهایتیبیبازشدهفضاياین،شودمیبازمادروندرکهفضایی

:این هم آیه است،به هر حالد،هنجار خوب یا عالی را که ما آن هستیم بشناساین

4، آیه )95(قرآن کریم، سوره التین

لَقَد خَلَقْنَا الْإِنْسانَ فی أَحسنِ تَقْوِیمٍ

.که ما آدمى را در نیکوتر اعتدالى بیافریدیم

یعنی هر چیزي عالی را که بخواهی در انسان است و آن ،بهترین هنجار و بهترین صورت،این احسن التقویم یعنی

انسانی را در نظر بگیرید که .که این حضور برکات را می دمد به چهار بعدش.قسمت عالیترینش حضور آن است

اعتراضات و و زبانش و،شناخته این منِ ذهنی را،یک منِ ذهنی سطحی درست کرده،پس از اینکه آمده

.مقاومتش و هم هویت شدگی هایش او نیست

از آن بی .و به بی نهایت خدا زنده شده،و در نتیجه شناسائی کرده و این درخت کم عمق را کنده انداخته دور

احساساتش شده ،به احساساتش،به تن اش،به فکرش،شود به چهار بعدشهزار جور برکت دمیده می،نهایت او

و نه اینکه حس امنیت هم از ،حس امنیت زندگی خودش،آرامش زندگی،شادي بی سبب زندگی،شادي زندگی
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از درونش می آید مثل چشمه .از درونش می آید.خالصه از بیرون نمی آید.پولم در بیاید، یا شادیم از پولم بیاید

،بله.دهیچ ایرادي انسان ندار،شودبهتر از این نمی،دیگر،می ریزد به چهار بعدش و می ریزد به این جهان

کرده در بینیز حرص و شَهوتی ما را مهاري

کشاند او به گرد این جهان ما راچو اُشتر می

و او یک مهاري یا مهاري در ،متاسفانه ما این موضوعات را متوجه نشدیم و در نتیجه در من ذهنی اقامت کردیم

و این درد ،و این کار پر از درد است،و به گرد این جهان می کشد،دهیعنی خدا کر،مثل یک شتر کردهمادماغ

حاال .و اشکاالتش را هم موالنا امروز توضیح داده.دهد که یک جاي کار اشکال دارددارد هر لحظه به ما پیغام می

شما ناظر کشد یاکه حرص و شهوت یعنی هم هویت شدگی یا چیزي واقعا شما را گرفته به هر طرف میدببینی

.کشدچه هم هویت شدگی شما را به کجا می.این موضوع هستید

با پدر و ؟استبا پول ؟استهم هویت شدگی با همسرتان ؟از خودتان سوال کنید هم هویت شدگی با بچه است

با ؟تاسبا دین ؟استبا ملیت ؟استبا تحصیالت ؟استبا مقام ؟استنه ابا وسایل خ؟استنه ابا خ؟استمادرتان 

؟استاز کی استاگر رنجش ؟استرنجش؟با چه دردي استاستاگر با درد ؟استبا درد ؟استباورهاي دیگر 

چیزي شما بلی؟یا شخص شما است نسبت به یکی؟آیا این کینه از جمع می آید؟استنسبت به کی ،استکینه 

.باید پیدا کنید،کشد به گرد جهانرا می

بست اورا چو گاوان در خَرَسچه جايِ ما؟ که گردون

کوبد به زیرِ آسمان ما راکه چون کُنجِد همی

و ما را در زیر این ،کوبدبسته به یک آسیابی که کنجد می،استهر چیزي را که در حرکت ،گوید که گردون رامی

؟گفتیم ما کی هستیم؟اگر ما هشیار نباشیم به این موضوع که ما چی هستیم:گوید کهمی.کوبدآسیاب دارد می

ما این دردها و ما این هیجانات مثل ترس و ،این فکرها که در سر ما می پرد،ما این باورها،استالبته این توصیف 

.ما نیستیم،خشم و هر چه که توي این بافت ذهنی است

آنکسی که همه ي اینها را ؟پس ما کی هستیم،و این خبر مسرت بخش است براي ما که این حالم من نیستم

با انتخاب خودش ولی اگر به میل خودش.تواند از این چیزها رها بشودو میناظر این چیزهاست.کندنظارت می
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گویدمی.و هر لحظه می آید باال،و نمی گذارد دم او بیاید به او کمک کندشیارانه رها نمی شودوه.شودرها می

یعنی .کنندیعنی چیزهاي گردنده برایش کمک میرت زیر آسیابی که تمام گردوندونم در این صوو من می،من

روغن ما همین .کوبد که روغن ما در بیایددهد ما را زیر این سنگهاي آسیا مثل کنجد میهر حادثه اي که رخ می

یکنند که سعی کن چند بار موالنا اینها را تکرار م.ما میتوانیم تصمیم بگیریم کوبیده نشویم.شیاري استوه

این .بیرونشیارانه با شناسائی ات از کنجدت بکشیوسعی کن قبل از کوبیده شدن روغنت را ه،کوبیده نشوي

،بله.کنجد هم هویت شدگی ماست

آن اُشتري کاو را مهارِ عشقِ حق باشدخُنُک

دارد میانِ اُشتران ما راهمیشه مست می

راعشق حق اومهار،خوشا به حال شتري که به جاي اینکه حرص و شهوت چیزي در جهان او را بکشد:گویدمی

که این شتر . و به حرف من ذهنی اش گوش ندهد،لحظه فضا را باز کند و با آن فضا کشیده بشودیعنی هر.بکشد

تواند ما آن انسان می،تواند مست کندواقعا بین شترها فقط آن شتر ما را میر،دیگاستتمثیل، یعنی این انسان

،حرفهائی که می زند،فرستدانرژي اش ارتعاشی که می،شودمی هرکسی که با مهار عشق کشیده .را مست کند

کند و سبب میما را به اصلمان بیدار می؟کند یعنی چهما را مست می.ما را مست می کند،کارهائی که می کند

.اجازه بدین یک چیزي را نیز سریع برایتان بخوانم.کنیمشود ما به زندگی ارتعاش

اگر با ،بیداري از خواب ذهن و دیدن هم هویت شدگی ها و دردهائی که ما قبال ایجاد کرده ایمثو بیثدراین حی

که حوادث بیرون دیگر ما را ،کشداین مطالعه و این تعهد یک خطی دور ما می،یک عارفی مثل موالنا کار کنیم

در واقع ،کنم شما متعهد بشوید به این آموزش موالنا و اگر هر روز بخوانیدمن پیشنهاد می.مثل کنجد نمی کوبد

االن ببینید شما .کشد و حوادث و آسیب هایش وارد این دایره نمی توانند بشوندزندگی دور شما یک خط می

دتان بخوانید و پیغامش را پیدا کنید و در اگر هر روز مقداري از این ابیات براي خو؟چقدر پیشرفت کردید

:ویدگمی.زندگیتان بکار بگیرید
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854مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

رسیدشد باد، کانجا مینرم میهود گرد مؤمنان خطّی کشید

دور ،آنها بیرون ماندند،کردنددانید که طوفان بر پا شد و آنهائی که نا فرمان بودند و انکار می می،هود پیغمبر بود

اینها نماد .نمی توانست وارد آن خط بشود،بطوریکه وقتی باد می رسید به آن خط،پیروانش یک خطی کشید

متعهد بشوید و خوب ،معنی اش این است که اگر شما به این آموزشها که االن موالنا دارد می دهد. گونه است

شود دیگر وارد آن دایره نمی،شود که باد حوادث وقتی می آیدکشیده میر شما خطی ود.دبفهمید و بکار ببری

.انسانها را بشکند،تواند در هواولی بیرون از آنرا می

سکُست اندر هواپاره پاره میهر که بیرون بود زآن خط، جمله را

گوید یعنی در واقعی اش را میولی دارد من هاي ،در هوا یعنی در این هوا،هرکسی خارج از آن خط بود در هوا

بهپس ما اگر.می سکُست یعنی از هم می شکافت،هواي نفس یعنی در خواسته هاي نفس پاره پاره می شکست

و اگر .هود می مانیمةداخل این دایر،دهد متعهد باشیم و عمل کنیماین آموزشهاي موالنا را همینطور که به ما می

ما از طرف هاین نیروي باد شکنند.ي نفسمان با باد حوادث پاره پاره خواهیم شدبیرون به دنبال خواسته ها،نه

.زندگی می آید

گرد بر گرد رمه خطّی پدیدکشیدهمچنین شَیبان راعی می

ش یعنی اگوید که در اطراف رمهمی،این هم نماد گونه است،همین طور کسی به نام شیبان که چوپان بود

.گوسفندانش یک خطی می کشید

تازتا نیارد گرگ آنجا، تُركشد او وقت نمازچون به جمعه می

یعنی یک خطی اطراف گوسفندها می کشید، می رفت به نماز جمعه، نماز جمعه شما می توانید به نیازي که یک 

دارید، چون آن خط اطراف آن نیازمندي نیاز می پردازید، چون پرهیزراز ومی کند، حتی وقتی که شما بهنفر

گوسفندهاي شما از این این هاي مادیتان، که ممکن است بروم بیرون کشیدید، چون دیوتان را درشیشه کردید، 

.خط بیرون نمی روند، گرگ بیرونی هم حق ندارد بیاید توي دایره



# Programگنج حضور744برنامه شماره 744

67: صفحه

گوسفندي هم نگشتی زآن نشانهیچ گُرگی در نرفتی اندر آن

درست . نابراین گرگ بیرونی نمی آمد به گوسفند شما آسیب بزند، و گوسفند شما هم از آن خط بیرون نمی رودب

است؟

مرد خدا را بود، بنددایرةباد حرصِ گُرگ و حرصِ گوسفند

بیرونی ما، ما حرص گوسفندهاي ما که می خواهند از بیرون بچرند، یعنی نیازهاي حرص گرگ بیرونی ویعنی،

و دایره مرد خدا اجازه .گرگ حرص؟ بله،گرگ هاي بیرونی می توانند به ما حمله کنند. بله؟نیازهاي بیرونی داریم

از یک مرد خالصه، ما می توانیم درهنگام تبدیل،.حرص گرگ و حرص گوسفند ضربه بزنند به شخص،نمی دهد

یریم، که درآن دایره باشیم، و می دانیم گوسفند ما بیرون نمی رود، یک دایره بگ،خدا که در این مورد موالنا باشد

ي که الزم است می چرد وادرست است که غذا باید بدهید بچرد، وقتی ناظر هستید، گوسفند می رود به اندازه

ش را می نمی کند، اینها را خود زندگی ترتیباوبچرد، گرگ حرص بیرونی هم حمله بهمی دانیم اگر به این اندازه

چه بیشتر بهتر می دهد، با من ذهنی که می گوید هرچه بیشتر بهتر، گوسفند می گوید تا دلت می خواهد هر

.می کند، دیوش هم در شیشه نیستچرم، گرگ حرص بیرونی هم به او حمله

نرم و خوش، همچون نسیمِ یوسفانهمچنین باد اَجل با عارفان

د از بین برنده من ذهنی باشد، که من ذهنی ما یواش یواش کوچک بشود، شکسته بشود ازباد اجل می تواند با

و هر لحظه که می شکند، مثل بوي خوش انسانهاي زیبا باشد، یوسفان یعنی انسانهاي زیبا، و همین طور ،بین برود

ه مرگ جسمی چولی بهر حال،مرگ جسمی هم توهم ذهن استحاال. مرگ جسمی، مرگ جسمی هم همین طور

.اگر در دایره موالنا باشیم. بلهچه مرگ نسبت به من ذهنی، می تواند مثل بوي خوش یوسفان باشد،

حق بود، چونش گَزدچون گُزیدةآتش ابراهیم را دندان نَزَد

موالنا ؟وقتی انسان گزیده حق باشد، چطوري آتش می تواند به او آسیب برساند.آتش به ابراهیم آسیب نرساند

خاصیت می بیند و فکر می کندآنیک چیزي را گهگاه به ما می خواهد حالی کند، و آن اینکه آن چیزي که ذهن

ویت شدگی،ما می ترسیم از ترك هم همثالً.را نشان خواهد داد، خیلی موقع ها آن خاصیت را نشان نمی دهد
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اینقدر وابسته هستیم، ولی هوشیارانه می بینیم از آن فکر می کنیم این هم هویت شدگی نباشد ما می میریم،

.یوسفان می شودمی کشیم، دست کشیدن از آن مثل بوي خوشدست

درد را رها می کنیم، ودرد هوشیارانه شروع می شود، اینهم هویت شدگیو و قتی به صورت ناظر، هوشیارانه

بلکه فضا گشوده شده، آن فضاي گشوده شده، در واقع هوشیاري ابراهیم هوشیارانه دندان به ما نمی زند، چرا؟

را به آتش انداخت، و نمرود یا من ابراهیم کسی بود که نمرود اودیگر،است، ابراهیم هم به آن هوشیاري مجهز بود

ها می اندازد، این شبیه تهدید فرعون است جادوگران را،ذهنی ما را به آتش یا درد جدایی از هم هویت شدگی 

ولی شما می دانید که اگر هوشیارانه با نظارت از هم هویت شدگی ها جدا بشوید، آن اینها شبیه هم هستند، 

و بوي خوشی هم از آن بیرون می آید، و آن موقع شما خواهد بودتبدیل به گلستان ،چیزي که دردناك می آید

.با فضاگشاییستید، چرا؟ چون از جنس حق هستید، از جنس خدا هستیده حق هدگزی

زمینباقیان را برده تا قَعرِز آتشِ شهوت، نسوزد اهلِ دین

هستند، دین در این لحظه چیست؟ دراین لحظه تسلیم شده اهل دین یعنی کسانی که از جنس فضاي گشوده 

می کند، کسی که اهل این فضاست، فضاي گشوده شده هست، از آتش شهوت بازاست، تسلیم فضا را در درونت 

یعنی .می بردا اعماق جهنمتاما بقیه را تا اعماق زمین .هم هویت شدگی و درد هم هویت شدگی نمی سوزدیعنی

ا ناظر هم با عقل آن فض،اگر کسی باشد در این لحظه، در اطراف اتفاق این لحظه فضا باز کند، با خرد آن فضا

درد هوشیارانه را بفهمد و بداند که آماده است، فرار نمی کند از هم هویت شدگی اش هویت شدگی اش باشد، و

.جدا بشود، خواهد دید که آن چیزي که به نظر آتش می آید، نسوزاند

شما را می و ،دارد همین را می گوید دیگر، خیلی موقع ها آن چیزي که تو فکر می کنی آتش است و درد است

سوزاند آن، آنطوري نیست، جنس اش را عوض می کند، و ما از چه می ترسیم؟ از اینکه اگر هم هویت شدگی ها را 

وري طشویم، تنها بشویم، بیچاره بشویم، چه می شویم آن موقع، اگر مردم مارا تایید نکنند، آنببیندازیم بدبخت 

.خیلی هم خوب می شود، هیچ نمی شود؟شودکه ما وانمود کردیم هستیم، بفهمند نیستیم چه می

بقیه مردم که من ذهنی دارد و با توقعات نفسشان حرکت می کنند، یعنی من ذهنی به آنها دستور می دهد به 

کنند، این ها خواهند فرو دارند می روند در زمین، هرچه بیشتر بهتر را عمل میجاي آن فضاي گشوده شده، و

از قبل خیلی دارند االن، . یعنی هنوز دارند هم هویت شدگی را زیاد می کنند، آیا اینها دچار درد خواهند شد؟ بله
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بازهم زیادتر خواهد شد، این ها می توانند برگردند بگویند که خدا به من رحم نمی کند و سنگدل است، بیچاره 

نمی توانند بگویند، خودشان متوجه نیستند، . مرا، نهکرده

بچسبید به چیزها، هم هویت بشوید، بروید، اینقدر بروید، دموالنا و بزرگان توضیح می دهند، شما نمی توانی

با پول هم هویت، با باورها هم ،هم هویتدردهاي حاصلبا،بروید، بروید، با بچه هم هویت، با همسر هم هویت

چرا ؟با رنجش ها هم هویت، با کینه هم هویت، با همه چیز هم هویت، بعد بگویید چرا اینقدر سنگینمهویت، 

ما باید اینها را بخوانیم بدانیم .خدا زده توي سر من، رحم ندارد؟چرا مریضم، چرا سرطان گرفتم؟اینقدر درد دارم

. جریان چیست؟ بفهمیم کجا کوتاهی می کنیم، تقصیر خودمان است

ولی گفت که ذکر خدا کار هر اوباش نیست، ارجعی زینت پاي و امروز به ما گفت ما قدرت شناسایی اش را داریم،

هر قالش نیست، کمتر آدم وجود دارد که لحظه به لحظه صداي زندگی را بشنود، صداي زندگی را چجوري می 

ویی و ایراد گیري چیز دیگري یاد نگرفتیم این فضاي باز شده، اصال ما غیر از مقاومت و قضاوت و بدگشنویم، با

زدن توي سر مردم، کوچک کردن آنها، بلکه خودمان بزرگ بشویم، به غیر از این چیزي یاد گرفتیم، اینها که، با

.همه قدغن است به لحاظ زندگی
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