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313لوي، دیوان شمس، غزل شمارة مو

رباب مشربِ عشقست و مونسِ اصحاب

اند ربابکه ابر را عربان نام کرده

چنانکه ابر سقايِ گل و گلستانست

رباب قوت ضمیرست و ساقیِ اَلباب

ها برافزوددر آتشی بدمی، شعله

به جز غبار نخیزد چو در دمی به تُراب
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بازآرباب دعوت بازست، سويِ شه

به طبل باز نیاید به سوي شاه غُراب

گشایشِ گره مشکالت عشّاقست

چو مشکلیش نباشد چه درخورست جواب؟

جوابِ مشکلِ حیوان گیاه آمد و کاه

که تخمِ شهوت او شد خمیرمایه خواب

خر از کجا و دمِ عشقِ عیسوي ز کجا؟

که این گشاد ندادش مفَتّح االَبواب

ست و طوقِ کَرَّمناکه عشق خلعت جان

براي ملک وصال و براي رفعِ حجاب

ها به یک مهم آیندبه بانگ او همه دل

ندايِ رب برهاند ز تفرقه ارباب

ز عشق کم گو با جسمیان که ایشان را

وظیفه خوف و رجاآمد و ثَواب و عقاب
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.دیوان شمس موالنا شروع می کنماز313با سالم و احوالپرسی برنامه گنج حضور امروز را با غزل شماره 

313مولوي، دیوان شمس، غزل شمارة 

رُباباندهکردنامعربانراابرکهاصحابمونسوعشقستمشربِرُباب

چه حاال. رباب همان آلت موسیقی زهی است که منظور از آن موسیقی است که بوسیله زندگی نواخته می شود

یعنی تن ما را، فکر ما را، هیجانهاي ما را، جان ما ،چه زندگی چهار بعد ما را،ن نواخته بشودبوسیله ساز موسیقیدا

. را بنوازد

آید به این جهان و مشرب یعنی محل شرب، محل نوشیدن، عشق یعنی پس از اینکه انسان بصورت هوشیاري می

کند، بتدریج یا یک دفعه بیدار بشود و من ذهنی درست می ،هم هویت می شود با چیزهاي این جهانی در ذهنش

. هوشیارانه یکی بشوددوباره از این خواب ذهن و دوباره خودش را بصورت هوشیاري شناسایی کند و با خدا 

نموقع آو در واقع ،این عشق نامیده می شود،وقتی انسان با زندگی دوباره پس از برگشت از جهان یکی می شود

یا در انسانهاي دیگر هم ،در یک انسان دیگر هم شناسایی می کنیم،اري هستیماست که ما خودمان را که هوشی

را در دیگران می شوید، همان یک هوشیاريپس وقتی شما به هوشیاري در این لحظه زنده.شناسایی می کنیم

و هم هویت هم شناسایی می کنید، و آنها را جدا از خودتان نمی بینید، بنابراین از من ذهنی که براساس جدایی

من ذهنی یک واسطه موقتی است، و موالنا معتقد است که . شدگی ایجاد شده خارج می شوید رها می شوید

.موسیقی که بوسیلۀ زندگی نواخته می شود محل شرب عشق است، یعنی غذاي روح است

عشق کسانی هستند مونس یعنی یار و همدم، اصحاب یعنی یاران، بنابراین رباب مونس یاران عشق است، یاران 

و بطوریکه عربها ابر . شدن هستندیا در حال زنده،اندشدهکه یا به عشق یعنی مجدداً به زندگی هوشیارانه زنده

.را رباب نامیدند، پس رباب در عربی دو معنی دارد یکی همین ساز است، یکی هم ابر

یا اداره بشود، سیله نظم پنهان زندگی نواخته بشودامروز مطالب زیادي راجع به اینکه چهار بعد انسان می تواند بو

وقتی بوسیله من ذهنی نواخته می شود که امروزه متداول است که بوسیله من . یا بوسیله من ذهنی نواخته بشود

آید، و همینطور به رباب بعنوان ساز نگاه کنیم آن را هم می بیرون میاز آنذهنی نواخته بشود آهنگ ناهنجاري

یکی هم بوسیله دست زندگی بوسیله هنرمند که این وجه دومش در ،یکی من ذهنی بنوازد. جور نواختشود دو

.بشویم بسیار مفید استاینکه ما به حضور زنده
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اَلبابساقیِوضمیرستقوتربابگلستانستوگلسقايِابرچنانکه

گذاشتند و همانطور که از ابر باران می بارد و گل و گلستان را می گوید عربها اسم ابر و رباب را یعنی ساز را رباب 

هوشیاري انسان، .و گلستان اگر باران ابر نباشد نمی تواند سبز باشد و گل بدهداگر گلسیراب می کند، یعنی 

لباب اَلباب، اَساقیِوضمیرستقوتپس رباب.گوییم ضمیر است، از رباب غذا می گیردبحضور انسان که اینجا 

پس ساقی خردمندان و غذاي روح و هوشیاري همین . جمع لُب است به معنی خردها، و منظور خردمندان هستند

:توضیح خواهد دادموالنارباب است، ولی توجه کنید که همین طور که امروز

از حرکت فکر چیزها و به این ترتیب این آید به این جهان در ذهن می چسبد به فکر در ابتدا که هوشیاري می

هویت می گیرد، یعنی به فکرها جان می دهد، از مجموع این فکرهاي جاندار یک باشنده فکري خلق می شود، 

ما فکر می کنیم من ذهنی هستیم، بیشتر مردم جهان اشتباهاً من .ساخته می شود که اسمش من ذهنی است

و وقتی می شنوند که باید بسوي خدا . اندهاصلیشان که هوشیاري است، خدائیت است گرفتخودذهنی را بجاي 

. برگردند با همین من ذهنی بر می گردند

من ذهنی دید تفرقه دارد و نظم غلط خودش را دارد، و نظم او و خرد او با نظم و خرد بزرگ زندگی، عقل کل یکی 

ن بیرون را به اصطالح من ذهنی یا ذهن براساس دویی کار می کند، در واقع ما بوسیله پنج تا حسمان جها.نیست

ذهنمان را فعالً من ذهنی اداره می .و نتیجه را می فرستیم به ذهنمانیا لمس می کنیم،می بینیم می شنویم اینها

یعنی خوب و بد می کند و توضیح . من ذهنی که قضاوت می کند، بر اساس قضاوت چیزها را دو تا می بیند. کند

.ر این است، من مجدداً بطور خالصه تکرار می کنمدادیم این را و امروز هم چون بحث د

هاي ما را با قضاوتش خوب و بد می کند و معناي زندگی را وصل می کند به خوبها، مثل اینکه حسمن ذهنی نتیجه 

تولد خوب است، مرگ بد است، سالمتی خوب است، مریضی بد است، جوانی خوب است، پیري بد :می گوییم

طالق بد است، بچه خوشگل و باهوش و اینها خوب است، اگر بچه کم هوش باشد بد است، ازدواج خوب است، 

و معناي زندگی را وصل می کند به خوبها و خوبها را بطور ذهنی . است، بنابراین همینطوري خوب و بد می کند

دتر کند، و عقلش بر این است که این گلها را حفظ کند یا زیا. پهلوي هم می چیند و یک گلیم درست می کند

این خوبها که تشکیل معناي زندگی و ارزش زندگی و مقصود زندگی را به ما می دهد اوالً ذهنی توجه کنید که

اینطوري ما چیدیم پهلوي هم و اینها را با عقل محدودمان می ثانیاًهستند، چیز ذهنی هستند و بی جان هستند،

این مثال هم قبالً .جنگل دست نخورده است، نمی خواندخواهیم حفظ کنیم با نظم بزرگ زندگی که گفتیم نظم 
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ما بوسیلۀ ذهنمان پارك درست می کنیم، چیزهاي قشنگ را پهلوي هم می : زدیم، مفید است دوباره بزنیم که

چینیم، و می خواهیم در جهان بیرون هم چیزها مطابق آن باشند، که نظم بزرگ اولین هدفش این است که من 

:براي اینکه اولین مقصود ما و بزرگترین مقصود ما که در غزل هم می گوید. دذهنی را بهم بریز

، آیندمهمیکبههادلهمهاوبانگبه

در این لحظه و شدن به خداست، زندگیِهمه دلهاي انسانها به بانگ زندگی می آیند به یک مقصود و آن زنده

د کل را و عمده را که ما به خاطر آن در این جهان خارج شدن از من ذهنی است، حاال شما جلوي این مقصو

هستیم بگیرید و بخواهید بوسیله خوبهاي ذهنیتان پارك درست کنید، این اوالً با عقل و خرد و نظم زندگی جور 

حاال که شما در ذهن اقامت کردید و می خواهید پارك درست . چون اولین کار شما باید آن می شد. در نمی آید

وجه کنید که این کار شما غلط است، براي اینکه هر خوبی که شما درست کردید، توجه کنید خوب، کنید، شما ت

.هم نسبی است، هم موقتی است. بطور نسبی و موقتی در جهان محدودیت ارزش دارد

نسبی است نسبت به یک چیز دیگر، موقتی است، براي اینکه هر خوب شما دارد تهدید می شود با بدي و بی 

دم در غصه فرو ریختن خوبهایشان دائماً در عذاب هستند و شکایت می رم. و فرو ریزش، و این نخواهد ماندنظمی 

م بزرگی است که زندگی شان را اداره می کند، نمی ظاگر اینها متوجه بودند که یک نظم پنهانی هست، یک ن. کنند

بنابراین یک . ا در جهان بیرون می فهمیدندچسبیدند به این خوبها، و نسبی بودن و موقتی بودن و کاربرد آن ر

باهوش باشد، خیلیاین همه غصه نمی خوردند، اگر بچه شما که به نظر شما باید،خوبی تهدید به سقوط می شد

ناقص بدنیا بیاید و شما در ذهنتان یک تصویر ،خوشگل باشد و توجه مردم را جلب کند، اگر مثالً ناقص باشد

.بینی کرده بودید با آن مطابقت نداشته باشد پس شما پذیرش نداریدذهنی از این بچه پیش 

ما .شما باید بدانید که زندگی شما را همان نظم پنهان که آن جنگل دست نخورده را اداره می کند، اداره می کند

پنهان زندگی یعنی نظم . از آن نظم خبر نداریم موالنا اسم آن را گذاشته قضا و قدر، که امروز هم خواهیم خواند

مطابق تفرقه یا یعنیبرخی از این اتفاقات اصالً مطابق میل ما نیست،کهبوجود می آورداتفاقات را در این لحظه 

تفرقه یا دویی به این معنی هست که انسان چیدن خوبها در روي پرده ما نیست و این حالت را می گوییم تفرقه،

و زندگی را وصل می ،و به آن خوبها ارزش می دهدمی کند ب و بدمحصول حس هایش را می برد به ذهنش خو

هایی هستند که ما خودمان را بستیم به آنها و آنها فرو کند به آنها و آنها بر اساس چیزهاي آفل هستند، و ستاره

اند و پیش گذرا درست شدهچیزهاي و نکته اینجاست که باید بفهمیم، وقتی این خوبها که براساس .می ریزند
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اند فرو می ریزند، از فرو ریزش اینها ما دو تا به اصطالح رفتار می توانیم ینی ذهن و تجسم ذهن بوجود آمدهب

که با خرد زندگی سازگار نیست، من ،این ذهن من نظمی دارد:یکیش این است که شما بگویید که. داشته باشیم

ب که بوسیله زندگی زده می شود یک آهنگی دارد این ربا: که در بیت باال هم گفت.نظم خرد زندگی را می خواهم

یک دستی می زند که غیر از دست من ذهنی است، 

آنها را روي پرده می ،من ذهنی کارش خیلی سطحی و ساده و پیش پا افتاده است، یک چیزهایی را خوب می داند

خراب بشود، یک موقعی فرو بریزد گذارد و تمام عقلش این است که اینها را حفظ کند و دائماً ترس دارد که اینها

که اینها فرو می ریزند، و انسانی هم که متوجه منظور اصلی زندگی نشود از خلقت، چیزهایی را درست می کند که 

پس . را به آنها وصل می کند، زندگی به آنها جمله می کند، آنها فرو می ریزند و دائماً در عذاب استاش زندگی

ار بشویم که قضا و قدر نظم بزرگ زندگی است، زندگی ها را اداره می کند، نه نظم یکیش این است که ما بید

ناله نکنیم شکایت نکنیم بلکه بیدار شویم، سطحی من ذهنی و دوم این که

بارها هم گفته شده اتفاقات که معموالً اتفاقات فرو ریزش خوب ها است، براي بیداري ما است، نه براي خوشبخت 

اما براي بیان اینکه نظم زندگی موزون است، و خرد کل را دارد و . کردن ما، این هم یادمان باشدکردن یا بدبخت

نظم من ذهنی سطحی است و محدود است و نسبی است و مربوط به یک قسمتی از زندگی ما است، نمی شود 

ات را تکرار کنید، تا به خوبی تعمیم داد، ابیاتی را خواهیم خواند خواهش می کنم به این ابیات توجه کنید این ابی

ابیات را .بارها هم خدمتتان عرض کردم تکرار کلید است. معنی این ابیات را متوجه بشوید و در شما جا بیفتد

. اینقدر بخوانید که حفظ بشوید، ولی نه براي حفظ کردن، براي اینکه آن معنا، آن نظم در شما جا بیفتد،بخوانید

که بگویید که قانون زندگی وجود دارد، خرد کل که تمام این کائینات را اداره می کند، یعنی شما به آنجا برسید

و من نمی توانم اشتباه بکنم یک من . قدر صورت می گیردمی کند، این کار با قانون قضا و قضا و من را هم اداره

و من نمی ید زندگیم آنطوري باشد حفظ کنم و فکر کنم که بااذهنی تمام عیار باشم، دائماً بخواهم منافع خودم ر

توانم با من ذهنی ام نظم زندگی اداره کننده مرا حدس بزنم، من باید لحظه به لحظه اتفاق این لحظه را بپذیرم تا 

. نظم زندگی برقرار بشود

این که زندگی می زند، براي ما به بکندچه تمام وجود را ساز حساب ،این هم بگوییم چه یکی بخواهد ساز بزند

نظم ،ترتیب حاصل می شود که در این لحظه اتفاق این لحظه را بپذیریم، وقتی اتفاق این لحظه را می پذیریم

کسی هم که ساز می زند حتماً اجازه می دهد دستش را زندگی آن.زندگی آهنگ زندگی ساز شما را می نوازد
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ی براساس غصه ها و شکایات و غمها و اگر من ذهن.که یک آهنگ زیبایی از آن می آید بیرون. حرکت بدهد

اینها را بزند، این آهنگها و و، ببین چه وضعی است، بخواهد آهنگ بسازداین که من مظلوم واقع شدم: مسایل

سالم ،این هم من ذهنی برمی خیزد و کارگر نمی تواند باشد در سالم کردن زندگی ما.آوازها آن نظم زندگی نیست

بلی . آهنگ زندگی را می خواهیم. ردن درست ما، پس ما آهنگ من ذهنی را نمی خواهیمدر فکر ک،کردن بدن ما

راجع به این موضوع می خواهیم .آید، جاري می شوداین کار با پذیرش اتفاق این لحظه، لحظه به لحظه بوجود می

. صحبت کنیم امروز

1400مولوي، دیوان شمس، غزل شمارة 

فناواستکفرگوهرهواوخاکاینعامل

برسمانایمبهکهتاامآمدهکفردلدر

عالم من ذهنی خاك و هواي نفس است، این گوهر است ولی گوهر کفر و نیستی است، یعنی من : گوید کهمی

، ذهنی که اینطوري خودش را به ما نشان می دهد که از حرکت فکر ما هویت می گیریم و همینطور آن خوبهاي ما

کهتاامآمدهکفردلدراست که گوهر نیست، می گوید که ولی من اصلم درون این کفر است، این گوهري 

اگر شما اجازه بدهید که زندگی روي شما کار کند لحظه به لحظه، شما از این کفر که هم هویت . برسمانایمبه

ه ما دوباره بر می گردیم با ایمان موقعی است ک. ان خواهی رسیدایمشدگی است و جدایی است، یعنی من ذهنی به

ان است، که یقین پیدا می ایماین. زنده می شویمدر این لحظه به بینهایت او و به ابدیت او ،زندگی یکی می شویم

.داالن ما در ذهن تجسم می کن. از جنس او هستیم،بودن هستیم،کنیم که از جنس هوشیاري هستیم

خانه تاریک ذهن . ل یک تیکه هست و زنده هست و در خانه تاریک استفی: داستان فیل رامدوباره تکرار می کن

است، یعنی خدائیت شما و خدا فعالً که در ذهن هستیم ما، در تاریکی هست و ما براي شناخت خدا مجبوریم 

این فیل باید شبیه که دست به گوشش می زنیم و می گوییم .چشمهایمان بسته است یا تاریک است دست بزنیم

گوش فیل به فیل . توجه کنید گوش فیل بدون فیل معنی ندارد.ن باشد، چون گوش فیل شبیه بابزن استبادبز

هستیم، این که ما خودمان را تصویر است، ما هم جزیی از او هستیم زندهخدا هم زنده.استچسبیده و فیل زنده

آید بیرون پس شخص می.، این غلط استذهنی بگیریم و بیاییم بیرون در ذهن و جدا از کل زنده این معنی ندارد

. تخت است، شبیه تخت است فیل: گویدفیل شبیه بادبزن بوده، آن یکی هم پشتش دست می زند می: گوید کهمی
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شبیه ناودان است، آن یکی به پایش می زند می گوید شبیه : یکی به خرطومش می زند می آید بیرون می گوید

شتهاي ذهنی بیجان هستند، نه پاي فیل نه خرطوم فیل، نه پشت فیل، نه گوش می بینید که این بردا.ستون است

. فیل جدا از فیل معنی ندارند

پس کائینات یعنی خدا و تمام موجودات باهم یک تیکه هستند و زنده هستند ولی انسان یک اشتباه کرده و 

ده و همه چیز را می خواهد تجسم اشتباهش قرار بود موقت باشد، این است که در ذهنش با چیزها هم هویت ش

هستیم ولی این در دل کفر فیل است، زندگی است، و ما زنده. خدا را، آخر این نمی شودکند، حتی خودش را و 

فرض .به این علت که بادبزن نسبت به فیل مرده است، یک چیز ذهنی است،تجسم بادبزن از فیل درست نیست

شبیه بادبزن است، این بادبزن یک چیز ذهنی است، : گوشش بگویید کهکنید شما بروید به فیل دست بزنید به

. نداردربطی به کل زنده

با تمام کائینات که می شویم به زندگی دوباره یکتا بودنمان را ما وقتی بر می گردیم از ذهن در این لحظه زنده

شناسایی می را در دیگرانبراي همین است که دیگران را در خودمان و خودمان. یکی هستیم حس می کنیم

از این سطح و هم هویت شدگی با فکر ها می رویم عمق، یعنی خارج می شویم از در واقع ما.با آن وحدت،کنیم

این چیزهاي سطحی و این چیزهاي سطحی هم فکر است، درد است، و تجسم چیزهاي فیزیکی، با این سه تا 

.چیزها ما هم هویت هستیم

برسم میزانبهکهتازرسکهمنرخشدطلبدموزوناشقعجهانموزونشهآن

سمانها آمثل من ذهنی ما فیل را بادبزن نمی بیند، خدا را یک جسم در . شه موزون جهان خداست که موزون است

یعنی تصویر . را یا همسرش را یک مجسمه نمی بینداش نمی بیند خودش هم یک تصویر ذهنی نمی بیند، بچه

.ی بیند، شاه موزون است، یعنی خدا موزون استذهنی نم

که اتفاق اي هراجع به چی صحبت می کنیم؟ امروز راجع به همین موزونی، زندگی شما کی موزون می شود؟ لحظ

این لحظه را بدون قید و شرط و رفتن به ذهن یعنی با ذهن نمی پذیرید بلکه بدون ذهن و بدون قید و شرط قبل 

شما می روید .پذیرید، موزونی شاه می آید به زندگی شما، این همان نظم پنهان جنگل استاز رفتن به ذهن می

و از ! چیه اینجا درخت پوسیدهجنگل دست نخورده می گویید که اینجا بی نظمی و هرج و مرج است که،

چیه من اش ازهچیه؟ تاش اش چیه؟ مردهپوسیده،اصالً معلوم نیست،اي رشد کردهپوسیدگی درخت یک گل تازه
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بلی براي این که نظم پنهان دارد، ولی وقتی شما می آیید پارك خیلی قشنگ می فهمید، می گویید . نمی فهمم

یادتان می آید که یک نظم پنهانی که موزون است، . این را فکر درست کرده، من با فکرم خوب می فهمم... آ

و شما یواش . باشید، گفتم چه جوري موزون می شویدشما هم عاشق موزون باید. زندگی شما را اداره می کند

.یواش عاشق می شوید

رها مآن چیزها را می خواه. شد رخ من سکه زر، یعنی زرد شد عاشق شدم، براي چی؟ دارم به یکتایی می رسم

یک روزي شما متوجه می شوید که . کنم هم هویت شدگی ها را یکی به یکی شناسایی کنم تا به میزان برسم

شروع می کند به شکوفایی، نوجوان می شود، جوان می شود، سنش می رسد ،االخره هر انسانی متولد می شودب

آید، آید، مریضی میآید، زوال میمسن تر می شود، دوران پیري می،سال یواش یواش شروع می کند40به 

. اتفاق می افتد، خوب و بد نداردآید، اینها رویدادهایی است که پشت سرهمآید، باالخره مرگ میناتوانی می

من باید ببینم اینجا چه کار باید بکنم، جلوي این را نمی توانم بگیرم، حتی . همین طور نظم زندگی این را می کند

پس من . باز هم جلو این را نمی توانم بگیرم،اگر صد تا دکتر خوب جهان بیایند و صد جور هم بیمه داشته باشم

میزان رسیدن هم خیلی ساده است، شما بیا اتفاق این لحظه را بپذیر لحظه به لحظه به . برسممی خواهم به میزان 

.می رسیدبهش میزان زندگی به نظم زندگی که پنهان است و خارج از نظم من ذهنی است 

برسمرمحانبرتاشوممرحوموخاکینرودپستیبهکهجزبودآبحقرمحت

.آب کجا می رود؟ به پستی. لحظه به لحظه به ما می دهد مثل چیه؟ مثل آب استبرکتی که او ،مثل لطف حق

آب به ،دره یعنی پایینترین سطح. شما باید دره کائینات بشوید نه کوه: می گویدداوجینگکتاب خرد چینی 

حداقل یک پایین ترین سطح می رود، شما باید پس خاکی بشوید، صفر بشوید در این لحظه با تسلیم من ذهنی را

مرجوم به . یعنی گناهانش بخشوده می شودمرحوم یعنی آمرزیده،. لحظه به صفر می رسانید و آمرزیده می شوید

رحمان یعنی . یعنی کوچک می شوم خودم را کوچک می کنم لحظه به لحظه تا بر خدا برسم. معنی مرده هم هست

و من ذهنی ی می شوید من ذهنی را صفر می کنیدپس شما با پذیرش اتفاق این لحظه، لحظه به لحظه خاک.خدا

االن ،باهوش می شودتان شما تجسم می کردید بچه. در نتیجه نظمش هم به صفر می رسد! می گوید من می دانم

.دیگر کمتر استهاي شما باید باهاش کار کنید و این هوشش از بچهکهاش می گویدبی هوش شده، معلم مدرسه

پذیرش ندارید، خاکی نیستید، به نظر شما این بچه که شما تصویر ذهنی او را می بینید،. شما ناراحت می شوید
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. چون اگر خودتان را که زندگی هستید در او شناسایی می کردید، اگر مجسمه نمی دیدید این حرفها را نمی زدید

هست من می پذیرم، این ابزاري اگر پذیرش داشتید فضا را باز می کردید می گفتید که این را خدا داده و هر جور 

آقا بچه من بیست می : نیست براي پز دادن من، گرچه پدر و مادرهاي دیگر که در من ذهنی هستند می گویند

.دارماي هعجب بچ،گوید شاگرد اول استآن یکی می گوید هیجده می گیرد، آن یکی می،گیرد

. ار پز می بیند، ابزار من ذهنی می شود خاکی نیسترا ابزاش بچه! بچه شما چی؟ خوب من ذهنی دارد بیچاره

مرحوم هم نیست، بر رحمان هم نمی خواهد برسد، تمام قصد و غرضش در این جهان این است که یک چیزهایی 

زیباتر، بزرگتر، بچه هم از بچه تو خوشگل تر ،، بهترتر درست کند، دانشمندتر،بدست بیاورد براي من ذهنی

شما .کار من ذهنی است، شما االن متوجه می شوید که شما نمی توانید پارك درست کنید،است، ولی این کارها

. باید منظور خودتان را از آمدن به این جهان متوجه بشوید که همه ما به یک مهم به یک حضور باید زنده بشویم

کسی که شود که از اول بوده،همان هوشیاري ببا تسلیم، دوبارههر کسی می رود به جهان باید هوشیارانه برگردد

با من ذهنی بر می گردد، در تفرقه هست، خوب به خوبها چسبیده، نظم من ذهنی را می خواهد جاري کند، نظم 

.خدا را نمی تواند جاري کند، به زحمت می افتد

شود ما تن در تمام دردسرهاي ما به این دلیل است که به نظم پنهان زندگی که با قضا و قدر در این لحظه رو می

ما گله می کنیم شکایت می کنیم، خشمگین می شویم، همه این واکنشها نشان دانستن است، یادتان . نمی دهیم

شما می خواهید کوه بشوید یا . در این لحظه بگو نمی دانم تا دانش او دست شما را بگیردکه است، هزار بار گفتیم 

.؟ بستگی به شما استدره بشوید در این لحظه

راجع به این که شما مثل ساز زده می شوید در دست خدا، می توانید . لی امروز راجع به موزونی صحبت می کنیمو

حقایقی .نشان ندهید، بیهوده هم گله و شکایت نکنید، واکنشآنطوري باشید، اگر نباشید به دردسر خواهید افتاد

:این رباعی را برایتان می خوانم. ی می گوینداست که بزرگان به ما توضیح می دهند، گوش می کنیم ببینیم چ

1310مولوي، دیوان شمس، رباعی شمارة

ایم ما اوباشیم ما صدر سرا نهایم ما قَلّاشیم ما خواجۀ ده نه

در من ذهنی ما ! ایم ما رئیس اداره کننده این تن و فکر و بقیه ابعاد وجودیمان هستیم؟ نیستیم کهما کدخداي ده

ایم و اگر سن و سالی هم از شما گذشته دیدید که هر بادامی که کاشتید پوك بوده با من ذهنی، چرا بیکاره

، همه فکر و ذکر ما نگهداري برنگشتید به حضور زنده شوید بعد بادام بکارید، نظم پنهان جنگل را رعایت نکردید
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یت بوده، خشم بوده، که این چیزي که ما می گوییم خوب ها بوده، تفرقه بوده در واقع، جنگ بوده، گله بوده، شکا

فکر .؟ اي بابا این بر اساس چیزهاي آفل است، این گذرا بودهخوب و معناي زندگی ما است، چرا سقوط می کند

بد آمدنها گذراست، باورها گذراست، همه چیز گذراست، این تن خوش آمدنها گذراست،گذراست، درد گذراست،

. بلیگذراست،

را، همه را یک خانه بگیرید، شما تان را، فکرتان ایم، یعنی در این خانه شما زندگی خودتان را تنصدر سرا نهما 

در من ذهنی ما فکر می کنیم کدخداي .نباید مرکز باشید، یا رئیس باشید، صدر هم سینه است، هم صدر مجلس

. ه فکرها باید از ما صادر بشود، در حالی که ما اوباشیمایم و در صدر هم باید بشینیم، یا ما باید مرکز باشیم، همده

دیدید که در من اوباش یعنی مردم پست و بی سر و پا و بی تربیت که هم خودش را آزار می دهد هم دیگران را، 

ما اند، درست است که در من ذهنی ذهنی ما هم خودمان را آزار می دهیم هم دیگران را، و قالش و اوباش بیکاره

آن برکت را ندارد، آن خرد را . می کنیم ولی واقعاً کار ما به نتیجه نمی رسد براي این که آن نظم پنهان را نداردکار

. ندارد، خرد من ذهنی را دارد که خرد نیست

خود نیز ندانیم کجا میباشیم چو قلم به دست آن نقاشیمنی نی

کی قلم قلم است؟ موقعی که ما . یم دست خدا، قلم باید بنویسد فقطما االن درك می کنیم که مثل قلمی هست

موقعی که تن . موقعی که این لحظه قضاوت نمی کنیمموقعی که اتفاق این لحظه را می پذیریم، ،مقاومت نمی کنیم

که او ایم در دست نقاش زندگی و می خواهد بکشد، ما سازیممی گوید ما قلمبه قانون قضا می دهیم، قضا وقدر، 

می زند، ما اصالً نمی دانیم کجا هستیم، یک خرد بزرگی ما را جلو می برد، لحظه لحظه زندگی جلوي ما باز می 

هر کاري الزم باشد می . البته حداکثر کوشش مان را می کنیم. اعتراضی هم نداریم. شود ما هم زندگی می کنیم

. کنیم

&&&&
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393مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

ربتقلیبپنجهدرقلمچونشبوروزدنیااحوالازخفته

تحریک نشود، بطوریکه مثل اینکه احوال دنیا روز و ،بیرونیهاي یعنی انسان بوسیلۀ فکرهاي من ذهنی و تحریک

یعنی خداوند مانند قلمی که در پنجه برگرداندن خداوند است،،شب خفته و در این لحظه با زندگی موازي باشد

حرکت می دهد این قلم را، و آن چیزهایی که ذهن می آورد می خواهد دخالت بدهد، عقل خودش را، دخالتهاي 

این . موازي هستیمفقط با آن را، این چی می شود؟ آن چی می شود؟ این به ضررت است، کاري نداریم خودش 

رونی واکنش نشان نمی دهد ولی راه خودش را کسی که این لحظه به چیزهاي بی. لحظه واکنش نشان نمی دهیم
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راه زندگی را می رود، راه آن نظم پنهان را می رود، و اگر خوب صعود می کند بیدار می شود که االن یک ،می رود

.از این بیت تبعیت می کنداي به سوي زندگی باز می شودپنجره

دارد بجنبش از قلمفعل پنآنکه او پنجه نبیند در رقم

قلم را گرفته می هر کسی که می گوید که دست را نبیند که. او اداره می کندهم ما می دانیم که من ذهنی ما را 

آنطوري که این چهار ،فکرهایی که در ذهن ما ظاهر می شود،نه. می نویسددارد نویسد، فکر می کند خود قلم 

ین جان ذهنی ما یا جسمی ما تغییر می کند، اینها بوسیله زندگی تغییر می بعد ما، تن ما، فکر ما، هیجانهاي ما و ا

کند ولی ما نمی بینیم آن را، به عبارت دیگر قانون قضا یا نظم پنهان خدا دیده نمی شود، ولی حرکت ما دیده می 

.شود، حرکت ما، ما فکر می کنیم ما خودمان داریم می کنیم

یم و با ذهن می بینیم کسی را نمی بینیم، این چیزها را هم می خوانیم بهتر حاال که در دست او بصورت قلم هست

اگر او شما را بصورت یک ساز بزند، ،اگر او بنویسد.نیست که تسلیم بشویم در این لحظه اجازه بدهیم او بنویسد

فیل کردید که اگر بر اساس آن برداشتی که از. شما موزون خواهید شد، شما با نظم زندگی موزون خواهید شد

مااست،بادبزنیااست،تختیااستفیل ستون است، و ستون یک ستون ذهنی است، و یا ستون نیست خرطوم

.بسازیمفیلیککنیم،وصلبهمراچیزهااینوستونوبادبزنتوانیمنمی

تک،ماشخصیزندگیبهبیاید،اوموزونیکهندهیماجازهاگرزندگی،ازافتادخواهیمهمدور، وایمافتادهدورما

آیدمیاونظم،پذیریدمیرالحظهایناتفاقشمااگرهستیم،لحظهایندرخودمانهوشیاريمسئولتکبه

شدگیهاشرطییاترسید،میدارید،دردلحظهایندردهید،مینشانواکنش،پذیریدنمیشوید،میموزون

دانممیمنگوییدمیوشویدمیبلنددیگرجوریکیاشدگیهالۀ شرطیبوسیاآلنشما،کنندمیکنترلراشما

بسیاردرکشکهاستاي هسادقوانینیکاینها.کشیدخواهیدعذابشما؟کنیدمیجاريراذهنیمننظمو

.استساده

1487مولوي، دیوان شمس، غزل شمارة 

ندانماسراروویمگهمیاسرارنیستخبرمزمزمۀ خودازوچنگمچون

مالیمیآهنگهمینیعنیزمزمهچنگم،سازم،یکمانندگویدمیکنیم،میصحبتداریمامروزکهچیزيهمین

او،چنگمیکمانندهستم،موازياوباوقتیگویدمی،بیرونآیدمیچنگازیاکند،میزمزمهلبزیرآدمکه
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بیاندارمراآنورياسرار،گویممیرااسراردارمولیخیزد،برمیمنازآوازيچهکهدانمنمیونوازدمیرامن

.دانمنمیمنذهناً چیهاسراراینببینیم،بدهتوضیحکهبگوییمنبهاگردانم،نمیرااسرارولیکنم،می

وازيمباشماوزندگیدستدرشویممیچنگوقتیماشودمیمعلومپسشناسدنمیرااینهاذهنیعنی

باشد،شماجانباشد،شمافکرباشد،شماتنتواند،میشماچنگبزند،راشماچنگدهیدمیاجازهاوبابودن

اآلن،باشدمنفیواکنشهايباشد،ترسباشد،دردباشد،خشماینکهجايبهشمااحساسات.باشدشمااحساسات

چنگازراخودشدارد.شودمیلطافتشود،میفضاگشاییشود،میعشقبرکتشود،میداردعشقلطافت

کندمیبیانشما

ندانمبازاروسازمهمیبازاربازاربهکهمنگزموترازومانند

گیرياندازهمیزان،هستممیزان،هستمترازومثلاآلنهوشیاريبعنوانمنگویدمی.شناسمنمییعنیرابازار

میدرست؟چرا،استهوشیاري،ترازووگیرياندازهواحدپس.استگیريازهاندواحدمترمثلهمگز،هستم

رابهتربیشترهرچهمحدودعقلوداریمذهنیمنوقتیماآیا.بیندمیدرستاو،استزندگیپنهاننظم،بیند

.نداریمنه؟ماداریمعدالت؟گرفتاندازهراجهانشودمیمامتربا؟هستیمترازوواقعاً مابریممیبکار

گزوترازومثل،اوبینهایتبهشدهزنده،لحظهایندر،اوبهشدهزندهوجهانازبرگشتههوشیاريماگویدمی

میخلقما؟چرا.شودمیساختهبوسیلۀ مابازار.نداریمکاريبازارباولی،سازیممیرابازار.هستیمگیرياندازه

درسترابازارذهنیمن.چسبیمنمیکردیمخلقکهچیزيبهولی،کنیممیلقخداریمخالقفکرهايماکنیم

.دیگربینیدمیجهاندرکهاستهمینساختهکهبازاري،بسازدتواندنمی

ندانمطومارومننویسمطومارمضطروبیخودقلمچوعشقماصبعِدر

بصورت،هستمعشقانگشتهايبینگویدمی،انگشتیعنیاصبع،نویسندمیرویشکهبلندکاغذیکطومار

نویسدمیاوهرچهوچارهبدونیعنیمضطر،نویسدمیچارهبدون.کندنمیمقاومتقلماین.قلمبصورت؟چی

جهانازهوشیارانهماکهآیدمیپدیدموقعیعشق،گفتیمامروزراعشق.هستماودستدر،نویسممیهممن

با،کندمیهدایترامااولحظهبهلحظهبلکه،برگردیمتوانیمنمیاودیدوذهنیبوسیلۀ منهمماوگردیمبرمی

ایندرهمدیگرياشعارامروز.کندمیزندهخودشبهوجهانازراماگرداندبرمیتا.لحظهایناتفاقپذیرش

. خواندخواهیممورد
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وقلمیکمثلهستیمعشقانگشتهايبین،هستیملحظهنایدروقتی،زندگیباشویممیموازيوقتیپس

فکرذهنیمنبااگر.نویسیممیچیدانیمنمیولی،نویسدمیاوچرانویسیممی،موالنامثل،نویسیممیطومار

منولی،طومارشدمیهماین،شدمیهمایننمی دانم،،بنویسیمجهانمشکالتبهراجعبایدکه،کردیممی

راحقش،شدهظلمبهشچقدر،شابیچارگیمظلومیتشبهراجع؟نوشتمیچیبهراجع.نوشتمیذهنی

.نیستتوشدرزندگیپنهاننظماینهاحاال،انتقادبهراجع،خوردند

مسئلۀ ماحلراهکهبنویسدماذهنبهاو،زندگیبا،بشویمموازيباید،بکنیمبایدچیکاردانیمنمیهماآلنما

،کندمیحلرامسئله،آیدمیخرد،حلراهفضاآناز،چالشیکاطرافدرکنیدمیبازرافضاوقتیشما؟چیه

میترمشکلرامسئلهوبکندتواندنمیحلکه،کندحلبایدذهنیمنخرديبیآنموقع،کنیستیزهمسئلهبا

:برایتانبخوانمرابیتچندایندوبارهبله.نیستدرستاینوکنیممیراکاراینما.کند

ازاستپنهانکه،داردنظمییکخداکهکنیممیصحبتاینبهراجع،ماکنیممیصحبتچیبهراجعدببینی

رهاراذهنیمنعقلونظماینما.استمعتبرذهنیمنعقلونظممابرايولی.بفهمدتواندنمیذهنیمنوما

یکپايبهکهبوداینشبیهدرستماديجهانباشدیمهویتهمماکهوقتیازکهگویدمیموالنا.کنیمنمی

:گویدمیاستخارمثلچوناین،استرفتهفروخارهوشیاريپايبهیعنی،برودفروخارنفر

تَفتبردکاالیافت وفرصتدزد،رفتپايدرچونخارراباغبان

با سر سوزن می خواهد این خار را در بیاورد، مشغول اندازدمیراسرشباغبانورودمیفروخارباغبانپايبه

ماديجهانباشدگیهویتهمبامایعنی.بیاورددرتواندنمیخودشراخاراینکهنیستمتوجهولیمی شود 

سرمایۀ مرتببزرگنیذهمنیاذهنیمناین،کنیمرفعرادردهااینخواهیممیخودماناآلن،افتادیمدردبه

میگذاريسرمایهوگیریممینقدبهنقدرازندگیمایعنیلحظهایندرماستزندگیسرمایۀ ما.بردمیراما

بهمااشتغالبعلتاینواستدزداینوذهنیمنهاي راه.دهدمینشانمابهذهنیمنکهچیزهاییدرکنیم

.استپایمانخار

ماو،ماستزندگیهمماباغ،هستیمماباغبان،استرفتهفروباغبانپايبهخارکهیوقتازگویدمیپس

باکهدانیمنمی.توانیمنمی،کنیمحلرارنجشهایمانرامانمثالً خشمدردهاآنخواهیممیذهنیبوسیلۀ من

.بیرونآیدمیماپايازخار،وردآمیبوجودرالحظهایناتفاقکهقدروقضابهدادنتنوزندگیباشدنموازي

.بردراکاالزودوکردپیدافرصتدزدخالصه
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کارگاهازرختدزد،بردهدیدراهبهآمدبازرست،حیرتزچون

حیرتولی.ذهندرشدنگمیعنی،کلمۀ منفیبعنوانحیرت.کنیممعنیمنفییامثبتتوانیممیراحیرت

آن؟آوردمیبوجودجوريچهرااتفاقاتزندگییاخدا،کهمانیممیدهانبهانگشتماکهاستاینهممثبت

مناین.دانمنمیمنفهممنمیمنکهگویدمی،ایستدمیماذهنیکدفعه؟کندمیکارجوريچهپنهاننظم

میبگیریدمثبتحاال.استبتمثحیرت،استزندگیحیرتاین،بپذیرموبدهمدرتنفهممنمیودانمنمی

بهدوباره،شدآزادخردهکیفکرهایشدرگمشدگیازیا،درآوردنخارازاوشدآزادحیرتاینازچونگوید

.آمدراه

سالمانپنجاه،استسالمانچهلکهدیدیمدفعهیکشدیمتسلیمشدیمتسلیمما.هستیماینطوريمااآلن

به،کردیممیزندگیباید،استبودهمازندگیهممااموال.استدزدیدهرامااموالذهنیمناین،است

نتوانستیم،بیاوریمبوجودهایمانبچههمسرمانبارابطۀ خوبنتوانستیم،باشیمخالقنتوانستیماستهدررفته

حضور،ردیمنکعبادتدرست.کنیمبرقراررابطهدرستمردمبانتوانستیم،کنیمراهنماییدرستراآنها

همهاینها،نکردیمسازندگی،شدصرفبطالتبهوقتمان،کردیمتلفوقت،بودهحضوربیماعبادتهاي.نداشتیم

.استبردهدزدداشتیمچههروپختورختکهددیدی.شویممیمتوجهرا

ایندرگردیمبرمیجهانازوقتییعنی،داریمحضوریکماکهاستاینماکارگاه، استلحظهاینهمماکارگاه

آییممیماکههستآنموقع.شودمیخالقمافکر،شودمیشروعماکارتازه،شویممیزندهاوبینهایتلحظه

خواهیممیهرچهماکارگاهاینوریزدمیمانعملبهوفکرمانبهلحظهایندرزندگیخردولحظهاینبه

جهانایندرکنیددرستخواهیدمیشماکههرچیزي.کردندرستبهکنیممیشروع،آفرینیممیبیافرینیم

کردیممیکار.ماایمکردهتعطیلرااصالً کارگاهکهداشتیمکارگاهیماکهشدیممتوجههم.بریزداوخردباید

.نداشتفایدهولی

راهگشتگموظلمتآمدیعنیآهوگفتظَلَمناانَاربنا

راهوایمکردهظلم،ایمکردهستمخودمانبهماکهگفت،هستیمآدمحضرتجنسازکه،آدمبعنوانمایکدفعه

و،نوازدمیسازبصورترامازندگی،االصولعلیکهکنیممیصحبتزندگینظمبهراجعامروز.استشدهگم

کهدیدیموقتی.آیدمیآنورازهممافکرومانندة تنزوآوردمیآنورازراآهنگهمموسیقیاستادآناینکه
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،آدمحضرتمثلکشیدیمآهوایمکردهستمخودمانبهماخدایاکهگفتیم،ایمکردهعملمامانذهنیمنبا

البته؟نهایایمکردهگمراراه،ایمکردهگمراراهماوشدهتاریکقبالً وایمخواندهبارهااستآیۀ قرآنبهمربوط

فروهمخوبهااآلن،خوبهابهایمکردهوصلرازندگی،ایمکردهبدوخوبدیگرگفتم؟چیهماراه.ایمکردهگمکه

گمراهاینها،هستیمانتقامجوما،داریمکینهما،هستیمرنجیدهما،هستیمعصبانیما،نالیممیما،ریزندمی

،اآلنشمردمکههمۀ اینها.شناسیمنمیاصالًراراه،دردهایمانوفکرهاردایمشدهگمیعنی.دیگراستکردگی

حملرارنجشتبخواهی،بگیریدانتقامبخواهید،بکنیدگلهبخواهیدشما.استکاشتنپوكبادامدرواقعاینها

واردديخرآنورازکهشدنخواهدباعثاینها.استذهنیمنکارهمۀ اینهاباشیخشمگینبخواهی،کنی

.بشودماسیستم

،آیدمیباديیکاینکهمثلدرست،خودشباکندموزونراشماخواهدمیلحظهاینکهکلعقلآنازتا

ولیبکندهمسوخودشبابزندخواهدمیهمراشما،کندمیهمسوخودشبازندمیکهدیديراگندمها

:اشآیهمهاینبله.کنیدمیمقاومت

23آیه،)7(اعرافسورهکریم،قرآن

﴾23﴿الْخَاسرِینَمنَلَنَکُونَنَّوتَرْحمنَالَنَاتَغْفرْلَّموإِنأَنفُسنَاظَلَمنَاربنَاقَاالَ

.بودخواهیمزیانکارانازمسلماًنکنیرحممابهونیامرزيرامااگروکردیمستمخودبرما! پروردگاراگفتندبله

فکریعنیتردیدوتاویلتیرگییعنی،ایمکردهستمخودبرماپروردگارا: گفتوبرکشیدنهادشازآهیآدم

بهراجعماببینیدحاال.شدناپدیدمارويپیشازمستقیمراهنتیجهدروآمدچیرهبرماذهنیبوسیلۀ منکردن

بوسیلۀ قضااینکاروطلبدمیموزوناشقعاوچونبشویمبایدموزونعاشقهممااینکهوخدابودنونزمو

گویدمیموالنا،چیزهاباشدیمهویتهمرفتیمهوشیاريبصورتجهانآنازآمدیممااینکه،گیردمیصورت

.گیردمیصورتبوسیلۀ قضاهمشدنمانرهاوبودهقضااین

بایدشمالحظهایندرافتدمیخدابوسیلۀ قانونکهاتفاقیهربلکهکنیدمقاومتنبایدشماقضامقابلدر

خودتانرويحواستانبایدشما؟هستچیپیغامش،شمابرايهستچیاوخردکهببینیدبپذیریدو.بپذیرید

بکشید،نباشیدخشمدرحال،نباشیدواکنشحالدرعقببکشید،کنیدتامل،باشیدتیزبسیاربایدشما،باشد

برايکهچیزيیک؟هستچیاش معنیاین،افتدمیدارداتفاقاین،بگوییدخودتانزندگیناظربعنوانعقب

رهاوشدمهویتهمچیزاینهمهباآمدممناینکه؟هستچیمعنیشاین،ریزدمیفروبودهخوبخیلیمن
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میداردیاتفاقاتیک،قضاستاین،گرددمیاینهاحوشودائماً حولمنفکرهايودادمجاناینهابهوکنمنمی

.بگیرمراآنهاپیغاموباشمبایداتفاقاتاینپذیرايبایدمن،کندرهااینهاازرامنکهالهیبوسیلۀ قانون،افتد

من.شدخواهمهویتهمبیشتردوبارهمنوشودمیردآیدمی،نبینمببندمراگوشمببندمراچشمممناگر

:گویدمیپس.کنمنگاهضعمواینبهمقاومتوستیزهعقلبانباید

موشهمچوزوشوداژدرهاوشیرخورشیدپوشبودابريقضاسپ

هماژدهاوشیروپوشاندمیماراخرددیدخورشیدرازندگیخورشید،گویدمیقضاذهنبهرویممیماوقتی

وشوندمیموشمثلاینها،ببرندپیشکارواقعاًوببینندتوانستندمیکهانسانهایییعنی.شوندمیموشمثل

شودمیموشمثلقضادستدروبیندنمیهمآناژدهاستوشیرکندمیفکروافتدمیادعابهکهکسیآن

حکمراهدرجاهلمتنهانهمنحکمگاهنبینمدامیاگرمن

همۀ کهبدانیدشما،انداینطوريهمۀ انسانها، نیستمتنهامننبینمراداماگرقضاحکماجرايموقعاگرگویدمی

بیدارتاانسانیهرچیزها،باشدههویتهمرفته،خداستامتدادانسانیهر.شوندمیردگذرگاههااینازانسانها

وبشوددهزنخدابینهایتبهباید،دردوذهنخوابازبشودبیداربایدانسانیهر،رسدنمیخوشبختیبهنشود

راهوشیاريیعنیکندشناساییآنهادرراخودشوببیندراانسانهابیروندرکهبرسدجاییبه.برسدعشقبه

آنها هم جسمند،استجسمخودشکهنکندفکر.کندشناساییآنهادر

اتفاقاتوقضاستحکممشمولکه بداندباید،ببینداگرونبیندشدگیهویتهموجداییچشمباراآنهادیگر

میکهمابرايولی،کنندبیدارراماکهافتندمیاتفاقات،خوبندواقعدراتفاقات،بدنداوبراي،افتادخواهدبد

گوششما ذهنحرفبهشدقرارولی،استبدگویدمیماذهن،استبدکندمیسقوطداردخوباینگوییم

:بزنداوراماسازشدخواهدسبباینکهبرايکندمیموزونراماایناینکهبراياستمهمبیتاینحاال.ندهید

گرفتزارياوبگذاشترازورگرفتنکوکاريکوآنخنکاي

میبرقراراتصالاینلحظهاینبهآییدمیشماکهاستموقعینیککار.کندمینیککارکهکسیبحالخوشا

تماموشماهستیدلحظهایندرآنموقع،شماعملوفکربهریزدمیکندمیادارهراکائناتامتمکهخردي،شود

میزاريآدمآن،استگرفتهنکوکاريکهکسیآنبحالخوشا.کنیدمیداریدکهستاکاريرويتمرکزتان

خردوداندنمیکهکندمیاعترافلحظههربلکه،نیستکردننالهوکردنگریهمعنیبهاینجادرزاريکند،
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،کنممیزورمنمنمنگویدنمیزور.گیردمیرادستشآیدمیآنورازکهدانشی،گیردمیرادستشزندگی

.باشیدبایدجنساینازشما،نداردستیزه،گویدنمیزورذهنیشمنیعنی،کنممیدرستشمن

براساسخوبهاکهبدانیدباید،چیدیدآنهادرراخوبها،کردیددرستذهنیپاركوهستیدتفرقهدراگرشما

برگردیدخودتانحالبه،نشویدناراحتریختفرواگر،ریختخواهدفروآنهاواستشدهدرستآفلچیزهاي

لمه نیک را هم به کخواهممیمن.بکنمخواهممینیککار،نکردمنیککارحاالتامنکهاستموقعیبگویید

.ح بدهمشما توضی

. نیک به کاري می گوییم که در این لحظه شما موازي هستید با زندگی و خرد زندگی از شما عبور می کند

شما در این لحظه ساکن هستید، من ذهنی شما بسیار ضعیف یا صفر است، . برکت زندگی عبور می کند

و این . ارید که این خرد رد بشوددر واقع التماس دارید می کنید طلب این را د.شما می گویید من نمی دانم

ذهن شما باال نمی آید، فکر ها شما را مشغول نمی . طلب را معادل این می دانید که می گویید نمی دانم

. کنند، هی نمی گویید من من، زور نمی گویید و زور نمی زنید

نکه ما را با آهنگ خودش موزون می خوانم بدانید که زندگی براي ایبلی این ابیات را چندین بار خواندیم دوباره 

مگر اینکه موازي ،خودش را محافظت کند. کند، قضا را حاکم کرده به ما، هیچ کس نمی تواند از قضا دور بشود

ایم و بدتر می شود، هیچ کاري نمی توانیم بکنیم ما، ما کلک به قضا نمی توانیم بزنیم، کلک زده. بشود با آن

.بهترین کار تسلیم است

ازه مسئول اندهً نوشته شده، این که شما چهم بر اساس رفتار ما صورت می گیرد، این طوري نیست که قبالقضا 

دلتان را پاك نگهدارید، چقدر همیشه ازه این مسئولیت را می پذیرید کهاندههوشیاریتان می خواهید بشوید، چ

شما که می گویید . دوباره هم هویت نشویدمی توانید درد جدید ایجاد نکنید، اگر هم هویت شدگی را انداختید

مثل پارك چیدم خوبها را پهلوي هم، اگر یک خوبی سقوط کرد می خواهید جایگزین کنید یا از جایی که سوراخ 

می شود بگذارید پیغام زندگی بیآید؟ بگویید که اشتباه کردم که بجاي این که از زندگی، زندگی بخواهم از این 

.می خواهید این را متوجه بشوید. چیز خوب می خواستم

عاقبتبگیرددستتقضاهمشبتهمچونسیهپوشدقضاگر

اگر قضا برده ما را به من ذهنی مثل شب کرده نمی بینیم، همان اتفاقات قضا، همان قانون قضا وقتی که شما موازي 

. من ذهنی نمی تواند بگیرد.ی گیردمی آورد عاقبت دست ما را ممی شوید با آن می آورد، می آورد،
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کنددرماندهدجانتقضاهمکندجانقصدبارصدقضاگر

اگر قضا صد بار خوبهاي ما را فرو ریخته و ما دردمان آمد فکر کردیم مردیم، وقتی چیز خوب ما که با آن هم هویت 

چی قضا این کار می کند؟ خدا این کار را می کند؟ براي این براي.بودیم فرو می ریزد یک قسمتی از ما می میرد

که جان شما را نجات بدهد، براي این که هوشیاري ما، روح ما هم هویت شده، گیر افتاده آنجا، این را فرو می ریزد، 

. فرو ریخت، تو دیگر به چیز آفل نچسب،بر اساس چیز آفل بوداین ! به ما می گویید نگاه کن

ک همسر دارد طالق می گیرد، با آن هم هویت بوده، فوراً می رود یکی دیگر پیدا می کند با آن هم یک کسی ی

االن . این را می گویند جایگزین کردن، می گوید آنجا یک خوبی بود االن من بهترش را گذاشتم.هویت می شود

این درست است؟ شما.ه این استهمه حواسم ب. کنترل می کنممی خواهماین را .دارم از این زندگی می خواهم

فکر نمی کنید که این طالق چرا اتفاق افتاد؟ یک قسمتی از وضعیت مادي من چرا فرو ریخت؟ چه درسی داد به 

ام که درد جدید ایجاد نکنم براي خودم و براي دیگران؟من؟ آیا من یاد گرفته

درد جدید ایجاد نکنم دردهاي قبلی هم ،یا نهمی خواهم درد جدید ایجاد کنم؟،از یک درد مرا خدا نجات داده

من، حس هاي کینهوبا موازي شدن با او بگویم از آنور نیروي شفابخش بیاید، این رنجشهاي من . شفا دهم

شما کدام سمت دارید می روید؟. انتقامجویی من، و ترس من و خشم من شفا پیدا کند

زندخرگاهتچرخفرازبرزندراهتاگربارصدقضاینا

این قضا راه ما را می زند، این قضا ما را هم هویت می کند با یک چیزي، دوباره آن را از بین می برد، که چشم ما را 

. دوباره یک هم هویت شدگی به ما نشان می دهد. دوباره یک هم هویت شدگی دیگر به ما نشان می دهد. باز کند

.راه ما را می زند

اگر دوباره هم هویت شدید مطمئن باش که می خواهد چیزي به دوباره هم هویت شدم؟من چرا: ا می گوییدشم

و عقل محدود ما که . معلمی است بسیار دانا که تمام این کائینات را اداره می کندیک یعنی قضا . شما یاد بدهد

این . قل با این عقل اصالً قابل مقایسه نیستعفقط این زندگی مادي ما را اداره می کند، هر چه بیشتر بهتر، آن

دید محدود ما ذهنی است، اوالً همه چیز را تیکه تیکه می کند می بیند، از فیل بادبزن می آورد بیرون، بادبزن بی 

شبیه فیل نیست، اصالً جان است، مرده است، فیل زنده هست، این یک تیکه جداست از فیل، عالوه بر مردگی 

می بندد ما را به یک . هی می بندد، راه ما را می زند، باز می کند.می خواهد ما را بینهایت بکند.توجه می کنید
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من با چیزي همین طوري ما می گوییم، دیگر. چیزي یعنی هم هویت می کند از بین می برد چشم ما را باز می کند

این کار در جوانی می تواند . ی کنمهم هویت نمی شوم، دیگر درد جدید ایجاد نمی کنم، دیگر وقتم را تلف نم

.ه می کندبه بینهایت خودش زند. ، یعنی شما را بینهایت می کندزندخرگاهتچرخفرازبر.صورت بگیرد

بنشاندتنیایمملکبهتاترساندتمیکهایندانکرماز

می ترساند ما می گوید این ترس از بخشش هست ترس این که به یک چیزي می بندد ما و آن را از بین می برد و

چون ! از عقلش است، می خواهد بگوید که هنوز تو می ترسی، می ترسی، می ترسی آن را که داري از دست بدهی

.با آن هم، هم هویتیمچون با آن هم هویتی، یا آن که می خواهی در آینده بدست بیاوري بدست نیاوري، 

ذهنی، این زندگی در گذشته و آینده، این زندگی خواستن از بادبزن بعنوان گوش فیل، گوید این من زندگی می

حاال . اینها درست نیست. این که ترا خودت را بجاي کل یک جزء گرفتی که آن هم یک چیز ذهنی بی جان است

ا باید بترسیم و آی. وقتی می بندد به یک چیزي و آن را از بین می برد ما می ترسیم. شما می گویید درست است

دوباره با یک چیز دیگر هم هویت بشویم یا خردورزي کنیم بگوییم که چه اتفاقی افتاده؟ من هوشیاري بودم من 

حاال این را می خواهم تعمیم بدهم ببینم با چه . خدائیت بودم، جسبیده بودم ماده شده بودم، من بیدار شدم

نی که ایماز ملک ترس، از سرزمین ترس بروم به سرزمینچرا؟ من می خواهم . چیزهاي دیگر هم هویت هستم

.یکتایی است، سرزمین یکتایی است

خوب پس می بینید که خدا براي این که ما را موزون کند، قضا و قدرش را می فرستد، اگر اجازه می دادیم و 

واش یواش خودش هم ستیزه نمی کردیم مقاومت می کردیم ما را می برد با جهان مادي هم هویت می کرد و ی

ما به یک ساکن روان می . هویت شدگی ها را از بین می برد، می آورد ما را به روي بینهایت خودش قائم می کرد

ما . می شدیمجمع می شدیم و این لحظه به بینهایت او و به ابدیت او زندهبراحتی رسیدیم، ما از گذشته و آینده 

.که شما اجازه بدهیدتمام صحبت سر این است. اجازه نمی دهیم

موالنا و بنده در اینجا تمام صحبت مان این است که شما خودتان، خودتان را متقاعد کنید بگذارید این خرد وارد 

بلی اجازه . باید تکرار کنید. براي این که این دانش در شما جا بیفتد باید زیاد بخوانید.زندگی شما بشود با تسلیم

آهنگ زندگی است، این که من ذهنی . موسیقی کائینات استانم که اینها مربوط به بدهید دوباره مطالبی بخو

مشرب در اول غزل خواندیم گفت که رباب مونس یاران است،و زندگی، قانوننظمی دارد که موزون نیست با 
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د، عشق است، و یک دستی هست و یک نظمی هست که این رباب را می زند، این رباب می تواند جسم شما باش

. فکر شما باشد، کل وجود شما باشد

221مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 

یادگارم هست در خواب ارتحالگر فراموشم شده ست آن وقت و حال

آن نظم، آن نظمی که جنگل دست نخورده را اداره ،این جهانبهاز این که آمدیم پسمی گوید که در من ذهنی 

یک یادگاري . من در خواب کوچ می کنم،شنا بودیم، اگر االن هم فراموشم شدهآما باهاش می کند پنهان است،

یاد دارم و آن کوچ در خواب است، یعنی در خواب من می توانم به تو وصل بشوم، داریم با زندگی صحبت می 

. کنیم

ن زین مُناخمی جَهَم در مَسرَح جامی رَهَم زین چارمیخِ چارشاخ

مسرَح یعنی چراگاه و دشت و نماد فضاي بینهایت وسیع این لحظه هست، مناخ که خوابگاه چهارپایان است، ذهن 

چارمیخ شدیم و ناراحتیم، چارمیخِ چارمیخِ چارشاخ همین من ذهنی است، که ما در آنجا روي تخت است،

لی می گوید که ما از این چهار چوبی که تویش گیر ب.ایمچارشاخ در واقه چهار بعد ماست که باهاش هم هویت

در خواب می گوید . افتادیم هم هویت شدیم در واقع هم هویت شدن همین میخکوب شدن روي تخته ماده هست

به فضاي . و می جهیم می رویم از این آغل گوسفندان و خوابگاه چهارپایان که ذهن باشد به دشت خدا. می رهیم

ماهمهذهنی،مندرداریمرازندگیباشدنموزونتواناییِماکهبگوییمخواهیمیم.یکتایی، مسرح جان

.داریمرااوبهشدنزندهوزندگیبسويبرگشتناستعداد

صمدايخواب،دایۀازچشممیخَودهاي ماضیایامِآنشیرِ

صفتیهرخدا.هستهمماصفتنیازيبیواستخداوندصفاتازونیازبییعنیخدا، صمدايیعنیصمداي 

نهایتبیاش یکی:شمردیمخدابرايخاصیتتادومثالًهستیم،اوامتدادمااینکهبراي،خوردمیهممابهدارد

نهایتبییاباشیمداشتهعمقنهایتبییاتوانیممیمالحظهایندریعنینهایتبی،استابدیتاش یکیاست،

زندگییعنیابدي،لحظهاینازآگاهییعنیهمابدیتوبگنجدچیزهمهبحـرایندربحـرایندر. ویمبشفضا

بهافتادیماالنماواقعدر. نهایتیمبیهممااستنهایتبیخدامیریم،نمیهممامیرد،نمیخدا.جاودانه

.میریممیماهستندمردنیآفلزهايچیوآفلچیزهايباشدگیهویتهمچونمحدودیتایندرومحدودیت
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تاایممردهبارچنداگرمانیستیم،مردنیماکهشویممیمتوجهمایکدفعهکشد،میرامابارصداضقگویدمی

هنوز،نیستیمآنهاماپس،ایمنمردهچراپسخوبچیزهايآن ریزشفروازایمکشیدهزجرقدرنیا،حاال

رفتههمهمسرتان.نبودیدپولتانشماپسهستیدزندهبله؟هنوزگویید،میاندهگرفتراماهاي پولهمههستیم،

:گویدمینبودید،آنهاشماپسهستیدشماهنوزرفته،شدهبزرگهمتان بچه،هستیدشماهنوز

چشیم،میماخداايخواب،دایهایناز،بودیمتوجنساز،بودیمخدابایعنی،بودیمشماباماکهموقعیآنشیر

معنويسوختاصطالحبهخوابیممیماگویممیخواب،اینکهو،توپیشآییممیماخوابدر،خوابیممیوقتی

میوصلتوبهماخوابدروخوابدببایدهمحیوانخوابد،میچیزهمهیعنی،نخوابدشودنمیانسان،زنیممی

.گویدمیرااینداردشویم،

خودسرمستسرِدرگریزدمیخودهستواختیارزمعالَجمله

وجودخدادرموزونییککهبگوییمخواهیممیاولببینیدکجاست؟دراینجاهاست،منظورمبیشترمنحاال

مااختیارذهنیمناینکهبراي؟ایمدادهدستازچرا،ایمدادهدستازراآن وداریمالزمراموزونیآن ماکهدارد

کنارراآن سلطهوذهنیمننظمازبشویمآگاهخواهیممیماکرده،مسلطمابرراخودشنظموگرفتهبدسترا

اینوبشویمادارهاوبوسیلهخواهیممیما.کنیممسلطزندگیمانبهرازندگییاخداپنهاننظمسلطهوبزنیم

.شودبجاريلحظهایندرییخداخردعمالًیعنیباشد،عملیوعینیباید

یکاوباخواستیممی،پنداشتیممیجسمیکهمراخدااست،جسمذهنیمنبودیم،ذهنیمنیکمابحالتا

االن،ایمشدهناامیدماو،دادنمیمابهوخواستیممیچیزيیک،بودجسمکهما،اوازوبرسیموحدتبهجوري

همپایینکه،برگردیمجهانازتوانیممیما.بودهغلطهمهاینها،ذهنیايخدذهنی،منکهشویممیمتوجه

کنرهاراشکارغزل،درداریمرا نآ.منبسويبیاکندمیدعوتراشماصدایییکلحظههرگویدمیهست

اشتگذرااسمشکه،کندمیصدالحظهبهلحظهمن،بسويبیاکنرهاچسبیديکهچیزيآنمن،بسويبیا

.خواندخواهیمپایینارجِعیطبلیاارجِعیصداي

کنندتحملتوانندنمیشدند،خستهخودشانوجودحسواختیارازهاانسانهمهیعنیعالمهمه:کهگویدمی

میبلندمایاخودهستوایمبردهبکاررااینواستذهنیمناختیارهمینمااختیارکنیممیفکرما،دیگر

سرازگریزندمی:گویدمیاست،ذهنیمنعقلمااختیارولیداریم،هماختیار، ذهنیمنبه عنوانمشوی

یامخدرموادمستیبهبرندمیپناهدهدمیتوضیحودشخاالنیاهپروتبهروندمییعنی،خودسرمست
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.کنندتحملتوانندنمیراودشانخوجودحسواختیار.کنندتحملتوانندنمی،دیگرچیزهریاالکلیمشروبات

در،دیگراستمانبسکنیم،تحملتوانیمنمیراحاصلدردهايورااش عقلیکاربردهايورامانذهنیمنما

دسترااختیاراینچرا.استغلطکهالکلیمشروباتومخدرموادبهگریزندمیجوانیدرحتیمردمنتیجه

منتظراوشوندبزندهاوبهکه،برندنمیبینازاستاضافیکهراوجودحسنییعراهستوسپارندنمیزندگی

.است

&&&&



Program # 683گنج حضور683برنامه شماره 

25: صفحه

225مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 

نهندمیخودبرمرزومرخَیننگندهرواوشیاريهازمیدتا

طوربهزدنفلوتعنیبه مزمر،زمربهورندمی خوشرابروندمیوارهندذهنیمنهوشیاريازلحظهیکتا

شود،نمینواختهزندگینظمبوسیلهموسیقیاینزند،میذهنیمنکهاستموسیقیدر اینجا ،موسیقیکلی

بدانرژياش همه،کنددرستآهنگکند،درستموسیقیتواندمیذهنیمنبگوید،شعرتواندمیذهنیمن

وآزاراینولی.ذهنیمناذیتوآزارازشدنرهابراي،عالجبعنوان،خوردنشرابننگباکندمیمقایسه.است

،کنبازرافضابپذیررالحظهایناتفاقشو،تسلیمشما.برگردزندگیبسويشماکهاستاینپیغامشاذیت

کن،رهاراهاگیشدهویتهمکند،کمکند،کمکند،کمراشماوجودحسرا،شماهستاینزندگیخردبگذار

.بشويزندهاوبهبتوانیتاکنصفرچیزازهمهوکنصفرهمهازراتوقعاتت

براي،بشویمرهاذهنیمناذیتوآزاردستازتوانیمنمیماالکلیمشروببامخدرموادبادانیممیماپس

بایدماپایین،آیدمیماهوشیاريورونبیباکندمیهویتهمچیزيیکبهبنددمیدوبارهراماموادایناینکه

،برویمدرختیهوشیاريبهتوانیمنمیماکه،شمابرايبخوانیمهکآوردیمشعردوبارههمپایینکه. باالبرویم

باالشماهوشیاريزمین،افتیمیتلپییکدفعه،بخوریدهمبعدشوبخوریدویسکیلیوانیکگیالس،یکشما

هوشیاريبهدرفتییادشدیوصلخدابهباالبهدرفتیذهنیدارمنهوشیارياینازیعنیته؟رفپایینیارفته
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باالتربایدماهستیمماحاالکهاي هناحیاینیعنیداریمباالبهراهما،نداریمپایینبهراهماپایین،دمدیآدرختی؟

بله؟کند،نمیایجابرااینالهیقانونقضا.برویمتوانیمنمیدرختیوحیوانیهوشیاريسويبه،برویمایناز

نمیمخدرموادیاالکلیمشروببهبردنپناهباشما؟بشویدموزونتوانیدمیشماکهاستاینصحبتهاۀ هم

.بشویدموزونخداباتوانید

اختیاري دوزخ است ذکروفکرکه این هستی فَخ استدانستهجمله

ذکروفکراینودامیعنیفخ،استدامذهنیمنیعنیذهندروجودحساینکهدانندمیشانمههگویدمی

من،دانممیمن،منگوییممی،شویممیبلندماذهنیمندر.استذهنیمنمالاینجادراختیاري،اختیاري

مقابلدر،داریممقاومتلحظهینادراینکهبراي،ایستیممیخدایازندگیمقابلدانشهمینبا،دارمدانش

اینکردجداشودنمییعنی،استالینفک،خداستوزندگیکهلحظهاینبالحظهایناتفاق،لحظهایناتفاق

.کنیدمیستیزهلحظهایندرخدامقابلدر،کنیدمیستیزهلحظهایناتفاقمقابلدرشما،رادوتا

ماوقتی.نداریماختیارما،داریداختیارشماکهکنیدمیفکرشما.تیارياخذکروفکراز؟آیدمیکجاازاین

میماذهنازدیگريیکی پس از ازبعدمسلسلفکرهاو،نرویمصندوقآنبهصندوقاینازکهنداریماختیار

،کهکنیممیپیدااراختیموقعیما.کهنداریم؟داریماختیارمافکرهاایندر،شدیمگمفکرهایماندرماوگذرند

میهمینبراي.کنیممیپیدااختیارموقعآن،بشویمزندهاوبینهایتبهلحظهایندروبشویمرهافکرایناز

ذهنیمننظمبراساسهمهماانتخابهاياینکهبراي.استجهنماختیاريذکروفکرکهدانندمیهمه:گوید

.استضررمانبههمه،گیردمیصورت

زیادپولوزیاددانشکسب،کنندمیتعریفخصوصیتیکباراموفقیتآدمها.دیگرببینیدراآدمهااشم

ایندرزندگینظماً اتفاق.نیستزندگینظم،بهتربیشترهرچهوبهتربیشترهرچه،استذهنیمناین.همین

هیراتونیاوردمکهمن.بشوزندهمنبهبشوترسبک،بشوترسبک،بشوترسبکهیشماکهگویدمیلحظه

این،بدهیپزهایتداشتهبراي.ببینیدیگرانازثروتمندتریابهترراخودتذهنیمندروکنیاضافهخودتبه

دربهسالمجانتوانیممیداماینازآیا.استداماینواستدوزخآندرشدنگموفکرطرزاین.استدوزخ

.بله،بزندچنگمثلراشماخدابگذاریداگر،بشویمزونمواوبهاگر؟ببریم
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یا به شغل اي مهتَديمستیبهیااز خودي در بیخوديگریزندمی

نه،ذهنیمنبیخوديبهندرومی،داشتنخودازذهنیمنازگویدمی،شدههدایت،هدایتطالبیعنیمهتَدي

مییا،کنندمیکارساعتپانزده،ساعتچهاردهروزي،شغلباشدنویتههمبایامستیبهیاواقعیبیخودي

ایجادمست،شوندمیدیگرانکردناذیتمست،شوندمیغرورمستیا،کنندمیمست،خورندمیشرابروند

مردم،هدایتیطالبکهايگویدمی.شوندنمیخدابهمست،هستماديکه،چیزيیکبهمست،شوندمیدرد

منازشما.گریزندمیذهنیمنهاي بیخوديیاهاي مستیبه،شانذهنیمناز،شوندمیخستهخودشاناز

بیخوديپرسیدمیذهنیمناگرخوب،نباشدذهنیمنکهاستاینبیخودي؟چیهبیخوديپرسیدمیذهنی

هوشیارياینازلحظهیکتا،بکشیمخدرمواد،دیگربخوريشراباینکهیعنیبیخوديگویدمیشمابهچیه

.بلهنیستدرستاینوبرودرختیهوشیاريبهبیاتو.برهیمن

بی فرمان شد اندر بیهشینکهآززآن نیستی وا می کَشی رانفس

،شدهبیهوشرفتهتوفرمانبهتوجهبدونکهکشیمیبیروننیستیازاینبرايرانفسیعنیراماکهگویدمی

بدونیعنیفرمانبی.نیستیمزندهحضورهوشیاريبهماذهنیمندریعنی ،استکردهدرستذهنیمنتهرف

زندگینظمبهبایدلحظهایندرشمااینکهبهراجع؟کنیممیصحبتچیراجعما.لحظهایندرتوفرمانبهتوجه

.کنیمنمیتوجهفرمانبهام.کنیدتوجهاوفرمانبه،لحظهایناتفاقپذیرشبابدهیددرتن

بهراجعموالناکهببینیمقصهسربرویمبدهیداجازه،خوانیممیداریمادهمابراهیمهجرتبهراجعمطلبییبل

اینکهو؟داردرباببههمربطیچهاینو؟ گویدمیچی،چرخاندمیراکائناتاینکهموسیقی،کائناتموسیقی

یاانسانمقاومتبعلتاینکهبراي،بشودزدهبایدکهد،بشوزدهزندگیدستدربابرمثلچیزهمهتواندمیآیا

،استهیجاناتباهاستشدگیشرطیباگاهیهادانممیاینو،دانممیگوییممیمااینکهوذهنیمنمقاومت

؟آورددرمیتوازناینازراما

خلودملکاوچوهمابیبیتازودوارادهمتوزنبرهمملک

منوذهنپادشاهیملکاین،استادهمابراهیمهمینمنظورشوارادهم،ادهمابراهیممثلهمتواینگویدمی

پیداراجاودانهۀ لحظایندرشدنمستقرورایکتاییفضايراجاودانگیلکماومثلتا،بزنهمبهزودراذهنی

لحظهایندرخدابینهایتوابدیتبصورتمااستقرارهمین،جاودانگییعنیودخل،خلودملکاینببینید.بکنی
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اجازهباید،بریزیمبهمتوانیمنمیما،بریزیمبهمماراذهنخرديبیونظمیبیاینبایدکاراینبراي،است

.بریزدبهمزندگیبدهیم

فکرحرکتۀ بوسیلکهراچیزهاییآنکهمازيخردورباوماخوبهايریزشفروبا؟ریزدمیبهمچطوريزندگی

معنايتوانندنمیوهستندمادياینها،زندگیمعنايوارزشبعنوانشدهتعریفبرایمانما،فکرحرکتاً صرفو

برايرامنظورهااینفکرحرکتباماولی.نیستپولنیستهمسر،نیستبچهمازندگیمنظور.باشندمازندگی

دربمانیمباقیتفرقهدرکهشوندمیسبباینها. ایمچسبیدهآنهابهوایم کردهتعریفایم کردهتعیینخودمان

.نداردوجودمرگخلودملکدر. ترسیممیما. بدهیمدستازراجاودانگییاراخلودملکهمینطوروجدایی

وشودزندهخودشبهلحظهایندرخواهدمینامیراقسمت. داریمنامیراقسمتیکداریممیراقسمتیکما

.خداستخودواقعدر. استبینهایتاندازهنظرازآن

گیروداراندربامبرحارسانسریربرشبانهشهآنبودخفته

رويتوانستمیشاهکهاست،تختمعنیبهسریر. بودخفتهشبانهتختشبریاتختشدرادهمابراهیمگویدمی

نگهبانانگویدمیو، ذهندرپادشاهیمانتختدرماخفتنبهباشدهمتمثیلیتواندمیو.بنشیندیاخوابدبآن

.بودندآمادة نگهبانییعنیداروگیرهمانگیرودار، نگهبانیعنیحارث، گیروداردردادندمینگهبانیبامبر

رنودودزداندفعزانکندکهنبودهمآنحارسانازشهقصد

که،استرندجمعرنود، کنددوررارندهاودزدانبوسیلۀ آنهاکهنبودایننگهباناناینازشاهمنظورگویدمی

.دهدمیتوضیحخودش،هستگرحیلهمعنیبهاینجادر

دل استایمنواقعه،ازفارغ استعادل استکوآنکهدانستهمیاو

میزندگینظمبهتنلحظهایندرکهکسی؟ استعادلکی،استعادلکهکسیهرکهدانستمیاوگویدمی

.کندنمیاش ادارهذهنیمنلحظهاین، شودمیرداواززندگیخردلحظهاین. دهد

استدلایمن، واقعهازاستفارغاستعادلکوآنکهدانستهمیاو

ترسیدلشدراستایمندلش، گذاردنمیاثررویشاتفاقاتگذاردنمیاثررویشاتفاقییعنواقعهازاستفارغ

شدگیهاهویتهممرکزشدر، نداردماديمرکز،استنشدهساختهاتفاقاتازمرکزشاینکهبراينداردوجود

ادارهرااوزندگیهانپننظم،نخوردهدستجنگلنظم، کندمیادارهرااوزندگینظملحظهایندربلکه. نیست
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فروخوبچیزهاياینبترسدوباشدچیدهراخوبچیزهايباشدداشتهپاركنظمکهنیستاینطوريو.کندمی

.دیگراستدرساینها، ریختخواهدفروکهبریزد

بامهابرزنانچوبکشببهنهکامهاپاسبانباشدعدل

اثردرالهینظمازعدل، استعدلانسانهاخوبچیزهايوانسانهاآرزوي، انسانهاکامپاسبانکهگویدمی

وانسانهاپاسبانپس. ذهنیمنبوسیلۀ نظمنه،همینطورهمخرد،شودمیبرقرارلحظهایندراوباشدنموازي

نظمکهبگویدمابهکهیدبگوخواهدمی.شبموقعبامبرزنندمیچوبککهینکسانه،استعدلانسانهاکام

خردوعدل.زنندمیچوبکبامپشتکهینکسانه،ماستواقعیحافظکهاستزندگیپنهاننظم،استزندگی

راراهاینتوانیدنمیشما. ریزدمیماعملوفکربهلحظهایندرماتسلیموزندگیباماشدنموازياثردر

یا،کنیحفظراکامهایا،کنیایجادعدلکهبخواهیقصربااليدرۀ نگهبانانبوسیلونیایدچیزيغیباز،ببندید

کهاستاینزندگیشتمامکهکسی. نباشیاتفاقجنساز،نباشیمتکیواقعهبهیا،کنیحفظراخوبتچیزهاي

.نبوداتفاقبرمتکیآدماین؟ نباشداتفاقبرمتکیکهتواندمیمگر،خواهدمیزندگیاتفاقاتاز

بیرونبهپنجرهازآمدبعد،شدبلنداي ههمهم،بودنشستهکاخشدرشخصاینگویدمیکههستقصهالبته

میمگرگفت؟ ندیديشدهگمماشتر، قصرباالياینتوکهگفتند،آمدندشبهشبیهباشندگانیکهدید،کندنگاه

بهخواهیمیجوريچهقصرایندرشماپسگفت؟ دبیایجوريچه؟ قصربااليدرباشداینجادرشترکهشود

آنجاازوزدندراحرفاین؟ نکنیمجستجواینجاراشترمانچراما؟ کنیمیجستجواینجاراخداچرابرسیخدا

؟شمابرايدهدمیمعنیچهقصهاینحاال. شدنددور

مگر، اوبابشودموازيانسانمگر؟ کردداپیراخداشودمی،استشدهایجادذهنیبوسیلۀ منکهکاخیدرآیا

ایندر. باشداتفاقجنسازنبایدکهباشدداشتهبینشمگر، بشوداش زندگیواردقضاقانونکهبدهداجازه

میبلندآنازاتفاقاتوفکرهاکههستیمفضاییما.افتدمیمادراتفاقبلکه،نیستیماتفاقجنسازمالحظه

. پذیریممیرااتفاقوشویمنمیاتفاقجنسازماکههستموقعآن، هستیماتفاقاتمااینکهنه،شوند

اینیعنیزدنچوبکپس،زدندمیدیگربهمیا،زدندمیطبلباهاشکهبودنازکیچوبهاياینضمندرچوبک

که،زدندمیبزرگاندریا،زدندمیبامپشتبااليکهبودتفاخراصطالحنشانۀ بهاینوزدنبهمراچوبدوتا

:گویدمیآوردمیتمثیلیچهموالنا، گویدمیچیببینیمحاالبله، زدننقارهوطبل.استمهمآدماین



Program # 683گنج حضور683برنامه شماره 

30: صفحه

خطابآنخیالمشتاقانهمچورباببانگازمقصودشبدلیک

وکردحفظراکامهاوکردحفظارعدلشودنمیبوسیلۀ نگهبانهااصطالحبهکهدانستندمیایشانگویدمی

رباببانگازکهبوداینمقصودشداشتمقصوديیکاما.استانسانعدلاینبلکه،کردحفظرانیکچیزهاي

ازمنظورخطابآنخیالیعنی.آوردمیبوجودرامهمخطابآنخیالمشتاقاندررباببانگاین،زدندمیکه

که،چیزهمهازپرسیدههمهازیعنیکهپرسیدهماازخداکههستاینالستبانگواستالستبانگخطابآن

راتوازنآنوبانگآن، لحظهایناتفاقبههملحظهایندرگفتنبلهاینو.بلهگفتیمماو؟ هستمشماخدايمن

یابترسندمردمتانندبزچوبککهنبوداینمنظورشهمادهمابراهیماینگویدمی. کندمیبرقرارمازندگیدر

دلدرراالستبانگ،راخطابآنفضاي، رافضاآن،راهوشیاريآن، رباببانگازخواستمیبلکه، تفاخربراي

.بله.بیاوردبوجودمشتاقان

172، آیه )7(قرآن کریم، سوره اعراف

أَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتَ بِرَبِّكُمْ قَالُواْ بَلَى شَهِدْنَا أَن تَقُولُواْ يَوْمَ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَ
﴾۱۷۲﴿الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِنيَ 

هستی،،آريگفتیممانیستمتوپروردگارمنآیاپرسیدهماازاو

اینمشتاقماواستآهنگیک،استموزونییککهبگویدواهدخمیالستبانگاینوآريایم گفتهماپس

مادرفضااینو،گوییممیبلهماهیوشودمیبرقرارآهنگآندوبارهلحظهایندرگفتنبلهبا،هستیمآهنگ

وهازدنچوبکاینازمنظورشادهمابراهیمگویدمیکند،میبرقرارمادرراخودشاووشودمیترگشادهی

:دهدمیتوضیحخودشبیاید،مایادبهگآهنآن کهبودهاینبوده،اینرباببانگ

کلناقوربدانماندچیزکیدهلتهدیدوسرناۀنال

واستاسرافیلورصهمانکلناقورکل،ناقورآن بهشبیهمختصري،دهلبلندبانگوسرناحزیننالهگویدمی

شودمیزدهاسرافیلورصشیپوراینلحظهاینحالهربه،کندمیبرقرارراکلنظمکهبوقیاشیپورعنییناقور

ازحیوانبهنباتازنبات،بهجمادازوده،مپیراتکاملشمراحلهوشیاريوذهنخوابازشویممیبلندماو

ماگفتیمذهنیمننظمشده،برقرارذهنیمننظموچیزهاباشدههویتهمانسانذهنازانسانذهنبهحیوان

.بریزدفرو،شودشناخته،تواندمیذهنیمننظمرده،کخستهرا
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درانسربگوییمتوانیممیحتیحاال،دهلبلندبانگیعنی، تهدید دهلدهلتهدیدوسرنانالهویدگبواهدخمی

گ آهنآن جوريیک،باشدنوعهرازموسیقیصدايالحهربهجنگ،دررادهلوزدندمیاینهاوهاعروسی

میمایادبهشودمیزدهلحظهاینکهرااسرافیلشیپوررا،اسرافیلوریعنی صرا،کلشیپورصدايآن را یعنی 

موزونعاشقداردتوازنکهمعشوقخداگفت .بشنویمراموزونیاینراتوازناینماآورد،میماخاطرهبه،آورد

:که گفتداشتیماینکهشده؟شروعکجاازکارما، طلبدمی

رباباندهکردنامعربانراابرکهاصحابمونسوعشقستمشرقرباب

اینتويبینیدب،گفتنبلهولحظهایناتفاقپذیرشبابدهیماجازهیعنیبشویم،موزونزندگیآهنگبهمااگرو 

میراشیپوروقتیکهاستاي هفرشتاسرافیلاسرافیل،شیپورهم،ماگفتنبلهواستالستبانگهمبیتتادو

بااینکهبراي،بزنندراهاچوبکاینگذاشتمیادهمابراهیمگویدمیپس.شوندمیبلندمردگانهمهزند

بلهو.شوندبلندذهنیمردگیاینازوبیفتندلحظهایندراسرافیلشیپوریادبهمردمخواستمیاینکار

شمااسرافیلشیپورصداياینوندگیزآهنگاینبنابراین ولحظهایناتفاقبهگوییدببلهشماخالصهبگویند،

اینطوريبایدهمماوبوداینطوريادهمابراهیمکهگویدمی.دردذهن،خوابازکندمیبلندیواشیواشرا

درناقوراینبله.باشیم

8، آیه )74(، سوره مدثر قرآن کریم

﴾۸﴿فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ 
)8(شوددمیدهاسرافیلورصدرکهآنگاهو

.استقیامتیعنی،استرستاخیزۀنشان،شودمیدمیدهلحظهاینکه،بشوددمیدهاگرشیپوریعنیورصدرو

شماازخداآیدمییادتانو،لهببگوییدبایدهمشماشود،زدههماسرافیلشیپور،استقیامتلحظهاینخالصه

اوشیپورآهنگبهوهستیداوجنساز، االن یادتان بیاد کهبله:گوییدبهمشما؟هستیدمنجنسازکهپرسیده

بله؟،انسانصورتبهشویدمیبیداري،استهوشیاريخوابآخرینکهذهنخواباز

مابگرفتیمچرخدوارازلحنهاایناندگفتهحکیمانپس

به اصطالح موسیقیو کیهانیموسیقیموسیقی،اینکهگفتفیثاغورثباراولینبرايکهدانیدمی: گویدمی

و.شوندمیادارهاینهاآهنگییک اب،هستاودرکهه چهروسماوياجرامتماموآسماناین،استکائنات

خواهدمیچهسازد،میآهنگکههمکسیو.گیریممیداریماینجاازراموسیقیماکهگفتمیفیثاغورث
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هستزندهزندگیبهلحظهایندرهستحضورحالدروقتییعنی،گیردمیآنجااز،زندمی سازبه چه،بخواند

خودشحاالالبته:کهگویدمیموالناحاال. زندمیگیردمیآنطرفازراآهنکآن ،هستزندگیباموازيو

شدهخرابهاموسیقیوآوردیمبوجودناخالصیماکه،هددمیتوضیح

مابگرفتیمچرخدوارازلحنهاایناندگفتهحکیمانپس

آنجاازراموسیقیما،کائناتحرکتوستارگانچرخشطورهمینوایم گرفتهآسمانچرخشازیعنیدواراز

.ایمگرفته

حلقبهوطنبوربهسرایندشمیقخلکهاینچرخستگردشهايبانگ

زنندمیتنبور، آهنگهایی که بهزنندمیسازوقتییعنی تنبوربهخلقکهاستچرخگردشهاي بانگکهاندهگفت

تمامکهآهنگی،اوباشویممیموازيوقتیماشودمیمعلومپس.گیرندمیآنجاازخوانندمیحلقشانبایاو

،استموسیقیهماش یکیکهکندمیهاییبیانماطریقازکندمیادارههمراماوکندمیادارهراکائنات

.آیدمیبراشعاراینازکهاینطور

زشتآوازهرگردانیدنغزبهشتآثارکهگویندمؤمنان

آیدمیبهشتاز،آیدمیآنورازکهآثاريکهگویندمیهستندمومنواندهزندحضوربهکهکسانیگویدمی

فضايآثاریعنیبهشتآثارکند،میتحملقابلکند،میشیرین،راذهنیمنیعنیجهانیاینزشتآواز

کهراچیزهایی.آیدمیآنجاازکهچیزهاییهمانیعنیآثارش،شودمیزندهآنبهانسانکهلحظهاینیکتایی

وکردتحملرااینهاشودمیآنهاشیرینیبا، یعنیکندمیشیرینوملتحقابلراکندمیتولیدذهنیمن

کارهایی،مابهزدهضرراینهمه،آوردمیماسربالذهنیمنرا،ذهنیمنهاي چالشبادانیدمیشماو.پذیرفت

بازرافضادیبابکنیم؟بایدچکارما،برايآیدمیپیشدارداالن،شودمیمعلوماالنآثارشکهکردهگذشتهدر

زشتآثاروآیدمیآرامشوشاديوشیرینیخرد،است،بهشتتعریفبهبناکهفضاآن ازگشایی،فضاباکنیم

.برودشودشستهکلیبطورآثاراشتاکنیمفصلوحلتوانیممیماراذهنیمن

ایمبشنودهلحنهاآنبهشتدرایمبودهآدماجزايهمهما

ازپریدههوشیاريکهوقتیازجورند،یکهاانسانهمهآدم،حضرتایم،بودهآدمعینمانهمهماگویدمی

ماهمهنیابنابرهستیم،وریک جماهمه،دیگرداریمآدمجوریکاش همهشده،خلقانسانآدم،ذهنبهحیوان
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کنیمبازدوبارهرا فضااین،رابهشتکنیمبازتوانیممیکهاالنبعالوه،جهانبهبیاییماینکهازقبلبهشتآن در

.شنیده ایمراهاآهنگآن ،راهالحنآن 

چیزکیآنهاازآمدیادمانشکیگلوآبریختمابرگرچه

هویتخواستن،خوشبختیفکرحرکتازوذهنیمنتشکیلوجهاناینباشدنهویتهمکهاستدرست

وآبباشدگیهویتهمیعنی کنیمتحملتوانیمنمیدیگرراوجودحس:گفتداشتیمهمامروزکهخواستن

خدابهباشدقرارکه،شویمزندهخدابهذهنیمنعقلباتوانیمنمیمایعنیشکریخته،ماوجودبهراشکگل

مناینهمه،نشومبلندودانمنمیمنبگوییدظهلحایندرباشدقراراگربشود،پاشیدهبایداینکل،شویمزنده

برود،کنیمولشترسیممیما،ریزدنمیفروولی،شوممیزندهفضاآن بهمنبریزدفروبریزد،فروبایدذهنی

مناینشما،بشویدمتقاعدشماگفتمکههستاینماکارتمام،هستیماینکنیممیفکرمابهش،چسبیدیم

،گذاریدمیراذهنیمنعقلوقتی.نترسیدنترسید،،کنیدمیرهاراهاشدگیهویتهموقتیونیستیدذهنی

آن ،کندمیکارقشنگچقدرخرداینکهببینید،نترسیدمدتیبراينترسید،! کنیدمیجاريراذهنیمنخرد

.کردمیخرابراشمازندگیچقدرذهنیمنعقلیاذهنیمنخرد

اینوموسیقیاینوکردیمذهنیراخداوداریمراذهنیمنآثارتماموداریمشکاالنماکهتدرس:گویدمی

بهمربوطاست،شکایتبهمربوطکه،فهمیممیخوبرااینطرفیفهمیم،نمیراطرفیآن هاي آهنگ

یادمانچیزکییکههمنهاآازامافهمیم،میخوبرااینها،استسطحیچیزهايبهمربوطاست،خوشگذارنی

زالل،آبکهبزندتمثیلخواهدمیاالناندازد،میآنهایادبهراماهممبتذلهاي موسیقیاینحتییعنیهست،

ندارد،راخاصیتآن این،شودمیقاطیحیوانیاانسانپیشآباصطالحبهباوقتیولی،استزاللوصافخوب

کند،میخاموشراآتشریزيمیآتشرويوقتیکهاستاین نآوکندمیحفظهنوزراخاصیتیکولی

نظمبدهیماجازهکهماپذیرشآن وماموزونیآن ماهاي شدگیهویتهماثردرکهبگویدخواهدمییعنی

اوازوبشناسیمراخداتوانیمنمییقینبهما،شدهتبدیلشکبههممایقینرفته،بینازبشودحاکمزندگی

.داریمراالکاشاین،هستیمفکريجسمفعالًاینکهبرايبخواهیمخرداواز،بخواهیمدگیزن

چیزکیآنهاازآمدیادمانشکیگلوآبریختمابرگرچه

کوچکچیزیعنیچیزك
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طربآنبمآنوزیرایندهندکیبرَکُخاكباآمیختچونلیک

منابماکههاییبموزیراین،ذهندرغصهوغمخاكبا،اوآهنگوهوشیارياینمیختهآگویدمیکهوقتی

هملذمبت، موسیقیموسیقیاینحتیکهبگویدخواهدمیکند،نمیحاصلدیگرراطربآن زنیممیذهنی

کهراکائناتیسیقیموهممایعنی،ذهندر،غصهخاكباشدهآمیختهموسیقیولیبله؟دارد،آن ازچیزکییک

زیرراطربآن همهاینباولی،کردیمخرابش،هاشدگیهویتهموغموغصهباکردیمآمیختهآید،میآنوراز

:گویدمیراآن دارداالن.دهدمیتسکینهاموقعبعضیباالخرهولی،کندنمیایجاداینهابمو

تیزوتلخمزاجشآمیزشزگشتکمیزوبولباآمیختچونآب

شمزاجودهدمیدستازراآبیخاصیتآن ردیگمدفوعوبولپیشآب،باشودمیقاطیآبوقتیگویدمی

بله،.ودشمیتیزوتلخ

کشدمیراآتشیگیرشبولجسددرهستشآبازچیزکی

آتشروياگرپیشآبهمینولی،انسانپیشآبِ،بولبگذاررااسمش،داردوجودجسددرآبآناز: کهگویدمی

همغصههاشدگیهویتهمباشدهقاطیحتیموسیقیکهبگویدخواهدمیکند،میخاموشراآتشبریزي

اینکه،کندمیکمکمابهکهموسیقیبهترینولی. بلهآورد،میمایادبهاصلیموسیقیآن ازچیزيیکباالخره

راماسازچهبزند،راماآهنگآن وموسیقیآن وبشودهتنوششده،نوشتهماذهندراوبوسیلهحضوردرحال

.بزندسازبصورتراماکلیابزند،

نشاندخودطبعبهراغمآتشکهبماندطبعشاینآبشدنجسگر

میطبیعتشباشجازمباراغمآتشکه،هستدرشکنندگیشخاموسطبعولیشدنجساگرآبگویدمی

همذهنیمنموسیقیاینپس،بنشاندتواندمیراآتشهمآنهاشودمیخارجبدنازکههاییآبیعنینشاند،

.راتأثیرآن نهولی،داردماغمرويتأثیريیکحالهربه

اجتماعخیالباشددروکهسماعآمدعاشقانايذغپس

وشاديحالتسماعولی،هستدادنگوشمعنیبهمعنیدرسماعهست،سماعاشقانعغذايگویدمیاالن

هربهشود،میایجادربابباحاالیا،شودمیایجادمادرزندگیبوسیلهماعدبچهارنواختنباکهاستوجدي

میمجموعرامایعنیاجتماعخیال،حضوریعنیاجتماعخیالکند،میوحدتایجادآهنگایناین،صورت
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قضاوتراماهاي حسذهنگفتیمکهاستحالتیآن اصلدرست، اجتماعخیالآورد،میدرتفرقهازراما،کند

هاخوببهاش ههمماداردمینگهتنبندتختهراماوهاخوببهچسباندمیراما،کندمیبدوخوبکند،می

،خواهیممیغذاهاخوباز،کنیممیهنگا

کههستندکسانیعاشقاناست،عاشقانغذايشودمینواختهزندگیبوسیلهکهموسیقیاینکهگویدمیولی

اجتماعخیالیعنی،هستندیکتاهوشیاريدنبالاینهاو،هستندشدنزندهحالدریا،اندهشدزندهزندگیبه

وابستهرازندگیوهسترویشخوبچیزهايکهکردیمدرستگلیمیماکه،هستتفرقهحالتآن عکس

یکتاهوشیاريبلکهنیستفکرخیالاینجایکتایی،خیالگذارندنمیآنها ریزندمیفرواینهاکهآنها بهکردیم

نهایتبییکتاي.استاجتماعخیالایناوابدیتیا،لحظهایندرهستاونهایتبیبهماتبدیلهست،شده

همرابیتدواینبله.نیستيدیگرلغت،خیالگذاردمیرااسمشولی،نیستخیال.استمجموعخیالِشدن

است؛قشنگخیلیکهبخوانیدطورهمینشما

رسیدناووصلبابریدن،خویشتنازشنیدنیبلصوتبود،چهسماعدانی

اینکهبشنوید،رالیبصوتلحظهبهلحظهشماچیست؟دانیدمیسماعگویدمیدیگر،استسادهبسیارهابیت

ازچیست؟معادل،هستمتونسجازبلهبلههستم،توجنسازمنبله:گوییدمیزندگیبههوشیاريبعنوانشما

وجودحسگیریم،نمیهویتفکرحرکتازوهستمتوجنسازمنبلهنیستم،شدگیهویتهموتفرقهجنس

ازیعنیبریدنخویشتناز.دهمنمیجانهافکربهمن،شدهسادهفکرحرکتاصالً،گیرمنمیدرد،گیرمنمی

.رسیدناولصوبهیعنیرسیدناووصلبابریدنذهنیمن

ست،اواقعیشدنبیخودشدنبیخوداینهستی،زِشدنبیخودچیست؟سماعدانیدمیبود؟چهسماعدانی

زندهعدمبهشدننهایتبییعنیشدنبیخود،بریدنذهندروجودحساز،ذهندروجودحسیعنیهستی

.استسماعایننترسیدنوانداختندوروآوردندرمرکزازراهاشدگیهویتهموشدن

مافضامادروندرکه،استدنشزندهاوبینهایتبههمینمطلقفناي،چشیدنبقاذوقمطلقفناياندر

شیرینیمطلق،فناياندر، بگنجدچیزهمهبحرایندرحر،بایندر: گفتیمکهشودمیبازنهایتبیازهاندهب

هنوزداریمشدگیهویتهماگرحاالتاما.چشیدنرانیستممردنیمنماند،خواهمباقیام،جاودانهمنکهاین

.شودمیتمامهممامردنوماترس،بشوندتمامهاشدگیهویتهموقتینچشیدیم،رابقاذوق
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رااینمناستآفلاین:گفتآسمانش،دردرخشیدهاخوباینازیکیوقتیکهبودایند؟بوچیخلیلهنر

تصویریکاین،استخوباین:گویدمیکندمیقضاواتذهنیمنوقتیاستاینهمماهنرندارم،دوست

.ندارمدوستراآفلینمنگفتنچسبید،بهشو،ریختخواهدفرو،استآفلخوباینکهبفهمید،استذهنی

رکفحرکتبوسیله،استخوبگویندمیهمهاالندرخشدمیکهخوبیةستاراینبگوییدتوانیدمیهمشما

میبازرافضامنندارم،دوسترااینمنواستآفلایناین،بهچسباندمرازندگیهممنوشدهتعریفخوب

خواهدفروکهدانممیرفتکنم،میاستفادههستتارفتهرفت،بینازکههمموقعهر،آنجاهستاینکنم

بدنم،اینجملهازبدنماینجملهازریخت

کهاستاي هپدید.استنیکة پدیدیکدوهرولی،استپیرهمموقعییک،استجوانموقعییکبدناین

اینکردیدفکروقتیورتاینصدر.استخوبیکیآن ستابداینبگوییدتوانیدنمیشما،افتدیماتفاقدارد

.هستنداینطوريمردمبیشترکه،کشیدخواهیددردشما،شدپیريبهتبدیلجوانی

بلکه صورت گردد از بانگ و صفیرقوتی گیرد خیاالت ضمیر

رادمانخومااینکهازموسیقیاینازوجداینازکهبگویدخواهدمی،هستهوشیارياینجادرضمیر:گویدمی

توانیممیوشدن،بازکندمیشروعفضااینوگیردمیقوتما درون،زندگیپنهاننظمباکنیممیهمسو

اینازصحبتاینجادرزندگی،سفیروبانگازدگردمیصورتشود،میتبدیلصورتکنیم،معنیرادوممصرع

،نیستخودنمایییاافتخاربراي،زندمیچوبکسیکهریاهان نگهااینمن:کهگفتمیادهمابراهیمکهبود

.کندمیادارهراکائناتتمامکهآهنگیآناز،مادردارداثريیکاینبلکه

متوجهولحظهایناتفاقپذیرشبا،دهیدمیقرارنظماینمعرضدرکامالًراخودتانهاصحبتاینباشمااالنو

بیروندروشود،میبازدارددرونفضاي،شماستیزهوشماذهنیمندخالتبدونیواشیواشکهشویدمی

مادیتانکاردردارند،دوستبیشترراشمامردمشود،میبهترداردروابطتانبینیدمیبینید،میراآثارش

اگردانم،میدبگوییشویدنمیبلند.زنیدنمیضررخودتانمادیتانهاي قسمتبه.کنیدمیپیشرفتبیشتر

.گیریدمیراپیغامشوپذیریدمیشمابهخوردمیهمضرر

خیاالتضمیر،خیاالتاینکهتدریجبهکهدیدخواهیدمی بینید، خودتان،زندگیبهکنیدنگاهخواهیممی

آن ازوسماعآنازگیردمیقوتدرونفضاية اندازیعنیضمیرخیاالتوهوشیاريیعنیضمیراینجادرضمیر

محدودنظمازماحالهربهدهد،میتغییرراماآن .آیدمیبوجودمادراونظمباشدنموازياثردرکهاديش
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و،کندمیادارهراکائناتتمامکهگیریممیقرارخرديگیریم،میقرارنظمیة راادزیرو،آییممیدرذهنیمن

قسمتهاي صورت ما فرم ما بر می گردد و تبدیل می پس .آمدیماینکاربرايماوکندبازرامادرونتواندمیاو

.گردد شاید به این معنی بکنیم که صورت هوشیاري جسمی به هوشیاري حضور تبدیل می شودشویم ما، صورت

همچو قرص بدر بی نقصان شونددر هواي عشق حق رقصان شوند

ا اداره کند، در هواي در طلب عشق خدا رقصان می شوید و یواش یواش اگر شما اجازه بدهید نظم زندگی شما ر

یعنی به بینهایت خدا زنده می شوید، . ماه شب چهارده شروع می کنید به درخشیدن و بی نقصان می شویدمثل 

آن چنان که آتش آن جوز ریز آتش عشق از نواها گشت تیز

آید، تیز می شود مثل آتش گردو ریز و اشاره می کند به اهایی که از طرف زندگی میمی گوید آتش عشق از نو

بطور خالصه یک کسی رفته باالي درخت گردو، این درخت گردو در گودال عمیقی . داستانی که بعداً خواهد خواند

تند توي آب و صداي آب است، که از آنجا آب می گذرد، و این گردوها را می چیند می اندازد پایین و اینها می اف

هم هویت شدگیهایمان را ،مادیمانزندگی یعنی چی؟ یعنی ما رفتیم باالي درخت .آیدآید، و این خوشش میمی

آید، هر دفعه که هم می کَنیم می اندازیم توي گودال، یعنی فضایی که در آن هستیم، یعنی آب و صداي آب می

آید، و این شخص که باالي درخت یک صداي آبی میر می آیید،هویت شدگی را شما می پاشانید و از تویش د

: آید از این کار، یک کسی که از آنجا رد می شده می گوید کهاست، خوشش می

اي، اوالً که گردو مزاجش گرم است، ترا تشنه تر می کند، در ثانی می خواهی گردو بکنی آب گردوها را تو که تشنه

بلکه فقط از صدایش خوشم . ردو می خواهم، نه هم می خواهم گردوها را بخورممی گوید نه، من نه گ. می برد

آید، پس نشان می دهد با نظمی که در شما برقرار می شود، نظم جدید زندگی گردوهاي شما به آب می ریزد و می

جودتان کل وهر دفعه که یک هم هویت شدگی می افتد، شما آن صداي شادي را آن آهنگ خوب را در جانتان در 

. آب را بهتر می شناسید. می شنوید و به آب نزدیکتر می شوید

&&&
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جهانیاینچیزهايباذهندرکههوشیاري:کهگفتمابهموالناشدیممتوجهکههمینطور،غزلمانبهبرگشتیم

نظمباو،استناخالص،استآلوده،کندمیتولیدکهموسیقییانظموشودمیناخالص،شودمیهویتهم

کماثر،استپیشاباصطالحبهآبشبیه،کندمیایجادکهموسیقیوآهنگ:گفت.استمتفاوتبسیارزندگی

نظمیک،خالصیموسیقییککهصورتییکبهآوردمییادمانو.بردنمیبینازکامالًولی،داردرادردکردن

.بشودنواختهتواندمی،شدهعدمجنسازدهشبینهایتمرکزشواستعاشقکهانسانییکۀ بوسیلخالصی

ۀ بوسیلآهنگاین،بزندراسازيیکبیروندراًواقعاگروکندمیادارهراچهاربعدشتمامهمموسیقیاین

.خواندیمرااینها،داردزیاديثیرأتحضوربهذهنیمنازانسانبرگشتدروشودمینواختهزندگی

313مارة مولوي، دیوان شمس، غزل ش

به جز غبار نخیزد چو در دمی به تُرابها برافزوددر آتشی بدمی، شعله

می.ذهنیمنهمین،ماستمرکز،ماستدلدرکهماستشدگیهايهویتهملگازمنظورولگیعنیتراب

ازباشدتوانسته،باشدکردهتجربهراعشقوباشدخداجنسازباشدعدمجنسازمرکزشکسییکاگرگوید

میباال،شودمیبرافروختهعشقهاي شعله،دمدمیزندگیوقتی،بشودزندهخدابینهایتبهوبرگرددجهان

زندگیکهکندمیکمکانسانهابه،انگیزدبرمیوکندمیتشویقدیگراندررازندگیانسانیچنینیکورود
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کندمیتعیینرانظارهموردجنس،ناظر:گویدمیکهرافیزیکونقانآنبیاورمیادتان،ببینندخودشاندررا

میسازندهاثرهمدیگراندر،بشودبرانگیختهعشقۀ شعللحظههروباشدزندگیوباشدعشقشمامرکزدراگر

.گذاردمیسازندهاثرهمشماخوددرالبته،گذارد

دلشدرکسیاگراما،گیردمیقرارزندگیة ادارونظمزیردرامابعادتمام:کهاستاینامروزتعبیربههماثرش

آناز،دردهاوفکرهاستنماداینجادرغبار،غباربجزدمیمیوقتی،باشدشدگیهاهویتهمیعنی،باشدلگ

لگازمامرکزاگربشویمآگاهکهگویدمیمابهبیتاینپس، تراببهدمیدرچونخیزدغباربجز،خیزدبرنمی

توانیممیجوريچهم؟دانیمیکجااز،هاشکبهسئواالتبهفکرهابهوگیریممیرازندگیدمما،شدهتشکیل

.خوردنمیدردبهدردهاوفکرهاوسئواالتجوراین؟کنیثابت

میجدلوبحثهی،مردمبهدهیدمیگیر،هستیدفکرهابهواکنش،هستیدفکرهاتحریکدرمرتبشمااگر

بایداول.بشویدتسلیمباید،کندکارزندگینظمبدهیداجازهباید،باشیدآگاهوداریدلیگمرکزکهبدانید،کنید

واستشدهتشکیلدردهاازآناززیاديمقداراستمهمخیلیاعترافاین،استلگازدلتانکهکنیداعتراف

.خیزدبرمیدارمنفکرهايودردآن از،رابافتایندیکنتحریکاگرکهاستواضح

به طبل باز نیاید به سوي شاه غُرابرباب دعوت بازست، سويِ شه بازآ

کهرسیدهحضوربهموسیقیدانکهبگیریدسازیکچهرارباب،کردیمراصحبتشامروزکهرباباین:گویدمی

استبازبرگشتطبلیااستبازدعوتشبیهموسیقیصداياین،زندمی،نداردوجودستیزهوذهنیمناودر

،شاهساعدسويبهاستانسانیهوشیاريیعنی

یک.کنیممیشکارآییممی،شویممیبلندخدایعنیشاهبازويازهوشیاريبصورتماکهاستاینتمثیل

.برگردیماوبسويباید،شنویممیکهراطبلاینصدايواستبازگشتطبلاینکه،زنندمیهمدیگرطبل

نههشتبگیر،گذاریممیسرپشترابچگیماکهچندسالازپس،زنندمیاستوقتخیلیرابازگشتطبل

اوقاتگاهی،استبرگردیااستبرگشتندايهمانطبلایندیدخواهیماآلنوزنندمیمرتبراطبل،سالگی

برگردیماوبسويباید،خواندخواهیمهماآلنمینهکهاستقرآنۀ آی،ارجعیگوییممی

شماهستیدسنیهردرحاال.اوسويبهردیمگبر،گرفتیمکهچیزهاییآنکنیمرهاراشکارباید:کهگویدمیو

راطبلصدايیاراطبلدعوتتواندنمیکالغیعنیرابغُگویدمیاما.بشنویدراصدااآلن،کندنمیفرق

فکرهاودادهقرارخودشمرکزوداندمیاصلراذهنیمنهوشیاريوقتی.استذهنیمنکالغ.دبدهتشخیص
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فرمهاصداي،شنودمیرابیرونصدايکهچرا،شنودنمیرابرگردصداي،خیزدبرمیاوازدید،خیزدبرمیاواز

میاش ماديحسپنجباکندمیکهکاريتنها.داردجسمیهوشیاريکهچرا،شنودمیراجسمها،شنودمیرا

طبلایننیستطبلبهحواسش.کندحفظراآنهاکندمیسعی،چسبدمیخوبهابه،کندمیخوبوبد،بیند

.شودنمیزدهذهنیمنبرايشودمیزدههوشیاريبراي

اگروببینیدشمسندیواومثنويمختلفهاي قسمتدرراموضوعاینشماکهخواندخواهیممطلبچندتااآلن

:گویدمی،دارداثرخیلیشمارويکهدیدخواهید،کنیدتکرارراابیاتاین

1353مولوي، دیوان شمس، غزل شمارة 

خطابِ لطف چو شکر به جان رسد که تَعالچگونه برنپرد جان چو از جنابِ جَالل

،خدایعنیجاللسويبهنپردکندمقاومتتواندمیجورچهاستذهنیمندراآلنکهماهوشیاريگویدمی

لطفوآرامشباهم،گویدمیلطفبا،برگردگویدمیوقتییعنی،استشیرینکهشکرمثللطفخطابوقتی

تعال،باالبیاکهبرسدماهوشیاريبهماجانبه.استشیرین،داردلطفش برگشتهم،مابهزندگیگویدمی

راآنهاکهمواديبهبرندمیپناهوشوندمیخستهشانذهنیمنازانسانهاکهخواندیممثنويدر،باالبیایعنی

نداییگویدمیاآلنکه.استدرختیهوشیاريکه،فکريهوشیاريزیرببرد،بیاورددربهذهنیمنهوشایناز

برايانسانهاازخیلیکه.فکرزیرنه،بروفکرورايیعنی،باالبیامنپیشبیا:گویدمی،رسدمیماجانبهکه

رسدمیبه ما خداطرفازلحظههرلطفخطابپس.فکرزیرروندمیبرهندذهنیمناذیتوآزارشرازاینکه

.کشیممیدرد؟شودمیچیکنیممقاومت،کنیممقاومتتوانیمنمیماوباالبیاکه

انگِ موج به گوشش رسد ز بَحرِ زاللچو بدر آب چون جنهد زود ماهی از خشکی

صدايازو،آمدمیصدایش،آبتويافتادمی،انداختمیراگردوهاشخصآنکهاستیکتاییفضايزاللبحر

همهمینگردوها.انداختمیراگردوهادوبارهو. شدمیزنده،آمدمیخوشش،بودآبصدايکهگردوهاافتادن

ازموجبانگوقتی،دریاکناریا،استخرکنار،خشکیرويدرهستیمماهیمثلمادگویمی.بودندشدگیهاهویت

اینکهبینیدمیپس؟دریابهنجهدزودجوريچه،یکتاییدریاياز؟دریاکداماز،رسدمیگوششبهدریا

ولی،هستیمیخشکدر،هستیمآببهمتعلقکههستیمماهی،ذهندراآلنما.گویاستبسیارتشبیهوتمثیل

استسرگوشکهماگوشایناینکهبراي؟بشنویمراموجصدايگذاردنمیچیزيچه.شنویممیراموجصداي
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ۀ فاصلیعنی،ایمبستهراصندوقهابینفضاي،رفتنصندوقآنبهصندوقاینازذهنپارازیت،استبازبیرونبه

.ایمبستهرافکرهابین

چو بشنود خبر ارجِعی ز طبل و دوالسلطان بازچرا ز صید نپرد به سوي 

،شکاربهروندمیعقابهمینیابازباکهآنهاییدانیدمیکههمینطورواستطبلکههمطبل،چرمیعنیدوال

بلندمااندزدهراطبلآن.گرددبرمیزنندمیطبلیکوگیردمیشکاررودمی،پردمیباززنندمیطبلیک

کهگویدمی.برگردیمخدابسويیعنیاوبسويماشنودنمیماگوشکهزنندمیدیگرطبلیک،آمدیمشدیم

بازيماپس،عقابهم،بدهدمعنیدوبارهتواندمیهمباز،باز،خدایعنیسلطانسويبهنپردصیدازچرا

ازرابازگردیارابرگردخبرکهوقتی، نسلطاسويبهبپریم،گرفتیمکهآنهایی،کنیمرهاراصیدبایدکههستیم

.شنویممیدوالوطبل

می،شودمیبلندباز،زنندمیطبلبهچرمیۀ تسموزنندمیراطبلآنباکههستچرمیۀ تسمهماندوالو

نمینذهپارازیت،زندمیخدازندمیزندگیرابازگردطبلاآلن.گرددمیبر،زنندمیطبل،کندمیصیدرود

راچیزهاذهنکهپاركنظمازوکنیمگوشجنگلنظمبهوکنیمخاموشراذهنپارازیتاگر،بشنویمماگذارد

.شنویممیراصدا،کندنمیکاروماستنظم،نظماینبفهمیموبرداریمچشمچیده

تسلیممااینکهمحضبه،گیردمیصورتتسلیمبااینومنسويبهبیا،کندمیصدارامازندگیلحظهبهلحظه

قیدبدونلحظهایناتفاقپذیرشیاتسلیمبالحظههریعنی،شودمیایجادمادرهوشیاريمقداریکشویممی

میرازندگینظمهوشیاريآنوبودیماولازکههوشیاريآنبهشویممیتبدیلذهنبهرفتنازقبلشرطو

،نیستذهنیمندر،هستتوآناطالعاتتمامبودهبهشتدراینگفت،شناسدمیرازندگیدید،شناسد

،استبلدرازندگیدیدکههوشیارياین،شودمیانباشتههوشیاريوپذیریدمیرالحظهایناتفاقشماوقتی

.برگردیددتوانینمیببینیدذهنیمندیدبااگرولی،شمابرگردیدسلطانسويبهکندراهنماییتواندمیراشما

ایم خواندهبارهاوبارهاکهاستقرآنۀ آیهماین؟استدرست

28و 27، آیه )89(قرآن کریم، سوره فجر

)۲۷(يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ

)27(اي جان آرام گرفته و اطمینان یافته

بله،هستهوشیاريهمینیافتهاطمینانوگرفتهآرامجاناین
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)۲۸(كِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةًرَبِّي إِلَىٰارْجِعِ

)28(.به سوي پروردگارت در حالی که از او خشنودي و او هم از تو خشنود استبر گرد 

وقتیو، بازگرد،استخشنوداوازهماووخشنودياوازحالیکهدرپروردگارتسويبه: بخوانیمصورتاینبهیا

مابلکهآیدمیبوجودنه،دهدمینشانمابهراخودشهوشیاريیا،آیدیمبوجودهوشیاريشویممیتسلیمما

.استقاطیهمبامفعولشوفاعلیعنی، استمرضیهماستراضیهمکهخودماندرکنیممیکشفش

خودشاین،باشدراضیاوازهماو،باشدراضیکسییکازخواهدنمییعنی،استقائمخودشرويبنابراین

میزندهمادراوجنس.استمرضیهماستراضیهمخداپس،استمرضیهم،استراضیهمخودشروي

:بلهکنیممیپیداراراهماندیدآنباشویممیهوشیاراوابما، شود

در آفتاب بقا تا رهاندش ز زوالچرا چو ذره نیاید به رقص هر صوفی

رقصبهآنمثل،رقصدمی،تابدمیروزنازکهآفتابستوندرکهذرهمثلچراصوفیهر،انسانیهرگویدمی

ماروزناز.رقصندمیاودرخاكهاي ذره،تابدمینوريستونیک روزنازپس.بقاآفتابدر؟چیدر،نیایددر

دررقصبهاريهوشیآندرتوانیممیذرهبصورتما،تابدمیخدانور،تابدمیزندگینورهستلحظهاینکه

از،نچسبیدیمجهانبهدیگر،کنیممیپیدارااودید،شویممیاوجنسازآییممیدررقصبهوقتی.بیاییم

.شویممیرهادیدنبداز،فساداز،نابودياززوال

جاريانزندگیتدرذهنیمننظمجايبهرازندگینظمطریقییکبهشماکهآیدمیآنجاازشدنهارهااینپس

جوريچهرانظماینمنبگویید.استمربوطسئوالاین،بکنیدخودتانازراسئوالاین؟چیهشماراه.کنیدمی

تمامکه؟زندگینظمزیریا؟هستمذهنیمننظمزیراآلن؟چیهراهمیاشوممیتسلیم؟امزندگیبهآورممی

.بدهیدجوابخودتانبه،کندمیادارهراکائنات

مایعنی.برگرد:گویدمی،خواندمیخودشبهراماصدایییکلحظههرکهبگوییدخودتانبههمرااینو

کردیم،پیداراآنهادیدما،مرکزشدهچیزهاآنوچیزهاییبهچسبیدیمجهاناینبهآمدیمهوشیاريبصورت

میداردمابه،هستیمامتدادشماکهزندگیهمانرا،زندگیصداي،شنویمنمیماوبستهراماگوش آنهادید

سه بیت خوانم،میرابیتچندایندوبارهحاال؟شماشنویدمیآیاشنویم،نمیماولی،منويسبهبرگردگوید

:می گویداستمهمبسیاراست بنظرم 
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566مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

ز چشم خود بیرون کنیدبند حس ار گوشِ حسِّ دون کنیداندهپنب

. استهوشیاريگوشکهداریميدیگرگوشیکاست،دوناست،ظاهريحسماگوشکنیم،میکهکاريهمان

بندگوشاینهاي شنیدهشنود،میگوشایناینکهبراي،توشکنیدپنبهببیندید،راگوشاینکهگویدیم

وجودحسفکراینحرکتاز،شوندمیفعالماذهندرفکرهاشنویم،میراهافکرمایعنیاست،حضورچشم

هوشیاريآن ،ذهنیمنبنامدوبارهشودمیدرستچیزيیک،آیدمیبوجودجسمیهوشیاريآید،میبوجود

صحبتامروزگیرد،نمیرازندگینظموپیغامبنابراینشناسد،میراهاجسمکندمینگاهبیرونبهدارد جسمی

گوشذهنیمنموسیقیبهاگرما،بنوازدتواندنمیرامازندگیبنوازد،رامازندگیبدهیمازهاجکهاستاین

.کنیمگوشذهنیمننظمبه،کنیم

بیرونازشنویدمیکهچههریا،نشنویدتانحسگوشبادیگریعنیحس،گوشتويبکنیدراپنبهکهگویدمی

هستهمدیگرحستاسهچشم،واستگوششیابزارهاماستمرکزذهنیمناین،ندهیدنشانواکنشبهش

واردراآنهاوشنویدمیچیزيچهبینید،میچیزيچهبگویدخواهدمیاست،حساستادواینبهبیشترولی

یکوکنیدمیبدوخوبشماکهبشویدآگاهدیکنمیبدوخوبوقتی.کندبدوخوبکند،قضاوتکند،ذهن

موقعهراست،ذهنیمنمالِکردنبدوخوباست،کردنبدوخوبنتیجهبرچسبکلمهآن کهنیدبیمیکلمه

.برداریدحضورتانچشمازرابندگویدیمپسشود،میبرقرارداردزندگینظمبدانید،پذیریدمیدیدید

تا نگردد این کر، آن باطن، کر استآن گوش سر، گوش سر استۀپنب

تااست،هوشیاريگوش،ماسترسگوشۀ پنباین،کندمیقضاوتذهنوشنودمیکهگوشاینکهدگویمی

نمیرابرگردارجِعیخطابماهمینبرايبشود،شنواباطنآن ،بشودکربایدایناست،کَرباطنآن نشودکَراین

.شنویم

جِعی را بشنویدتا خطابِ ارفکرَت شویدگوش و بیحس و بیبی

.باشدهویتنگذاریدهمهافکردروباشیدگوشبیکنید،تعطیلرابیرونیحستاپنجآن دیگر،استمعلوم

کهبدانید،آورندمیبوجودهیجانشمادرفکرهااگردهد،میدستشمابههیجان،کنیدمیدارمنفکرشما

نظمبگذاریدوکناربگذاریدرافکراینجور،گیریدمیتهویفکرحرکتازمی کنید،شدههویتهمفکرشما
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مرکزهاشدگیهویتهمازشودمیآزادکههوشیارياینیواشیواشچجوري؟.کندفکرشماطریقاززندگی

وبگنجدچیزهمهبحرایندربحرایندروشودمیبزرگشود،میبزرگشمامرکزوکندمیشغالاراشما

کردنفکروجسمیهوشیاريآن ازغیرکردنفکراینوهوشیارياین،کردنفکرکندمیروعشهوشیاريآن 

اینبهبایدشما.ستهحضورهوشیارياسمشایست،دیگريهوشیاريهوشیاريایناست،ذهنیمنبوسیله

بله؟شوید،زنده

میاست،بازدعوترباب:کهفتگموالناکهکنیممیصحبتاینبهراجع؟االنکنیممیصحبتچیبهراجع

ومابرگشتدر،شودمیایجاد،زندهحضوربهوستیزهبدونموسیقیدانبوسیلهکهموسیقیکهبگویدخواهد

رابعدتانچهاراینتوانیدمیشماکنار،بگذاریدشماهمراموسیقیحاالدارد،تأثیرارجعیخطابشنیدن

؟نکنیددخالتشماشودمیکند،ادارهذهنیمنكپارنه،جنگلپنهاننظمبگذارید

کردنقضاوتازحداقل؟نکنیدقضاوتنکنید،مقاومت؟نکنیدستیزهشودمی؟نکنیدحفظراهاخوبشودمی

میهیداریدشماکهببینید،کنیدنگاهذهنتانبهناظرهوشیاريیکبعنوانشمایعنیباشید،آگاههایتان

مثلفالنیشبیهچیزهاییگفتناز.گذاریدمیاسمییکو،استخوباستبداست،خوباستبد:گویید

اصالً،زنیممیخودمانرويهاییبرچسبیا،چرامن،بیشعور استدانمنمیواستاحمق،جور استفالن

.استذهنیمنهاي برچسباینهااصالًبپرهیزید،

راطبلصداياگرماگردیممیبرکهگفتبرگشتن،همینبهراجع،بخوانیمهمبیتچندبدهیداجازهبله،

نمیبیرونیهاي پارازیتوبرگردمنبسويگویدمیکندمیصدارامازندگیدروناز،بشنویمرابرگردبشنویم،

ستمسیزیرراوجودمانتمامراخودمانما،بگیردقرارمننظمدرزندگیبگذار:گویدمیزندگیدرونازگذارد،

توجهمنبه:کهگویدمیزندگیگوید،میصدايیکگوید،میاي هباشندیکدرونازدهیم،میقراربیرونی

گویدمیموالنارا،اینهافهمیمنمیخواهیم،میزندگیاتفاقاتازما،هستممنزندگیبخواه،زندگیمناز،کن

.رااینهابفهمید

441مولوي، دیوان شمس، غزل شمارة 

باز آمدم که ساعد سلطانم آرزوستنیدم از هواي تو آوازِ طبل بازبش

، زندگیبسويیعنیآیم،میدارمدوبارهشنیدید؟شماشنیدم،رابازطبلآوازتوهوايازگوید،میانسان

.بنشینمخداساعدرويخواهممیدوبارهکهگردمبرمیدارمهوشیارانه
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1640زل شمارة مولوي، دیوان شمس، غ

ها نکنمپیش از آن که بروم نظمِ غزلطبلِ بازِ شَهم اي باز بر این بانگ بیا

طبلمنهستم،کلعقلآهنگزیرمن،آیدمیآنورازمنغزل:کهگویدمیگوید،میراهمینهمموالناببینید

رويبرگردهوشیارانههوشیاري،بصورتویدگمیشمابه.استشاهبازطبلابیاتهمینیعنی،هستمشاهباز

آنکهازقبلهوشیارانه،برگردداخبسويبخوانراهاغزلاینیعنیبیا،بانگاینبرگویدمیبنشین،شاهساعد

تصمیمتوانیدمیشماکهشودمیمعلومپس.دانغنیمتکنم،درستراهاغزلنظمایندیگرنتوانموبروممن

.بکنیدمالاعبعدتانچهاربهرازندگینظم،رانههوشیابگیرید

3051مولوي، دیوان شمس، غزل شمارة 

چو طبلِ باز شنیدي به المکان رفتیتو بازِ خاص بدي در وِثاقِ پیرزنی

رابازطبلکههمین،ماستذهنهماتاقشدنیاست،اینپیرزنایم،افتادهپیرزناتاقدرمنتهاخاصیم،بازما

راذهنپارازیتشماهککندمیکمکشمابهابیاتاینآیا. استیکتاییفضايالمکانالمکان،هبرفتیم،شنیدیم

طبلوکنیدخاموش،استبیرونجهانازشماتوقعاتواستبیرونازخواستنزندگیواستبیرونبهمربوط

.استساده؟یرزنپاتاقاینازیکتاییفضايبهبرویدوبشنویدراشاهباز

رسید بوي گلستان به گل ستان رفتیبدي تو بلبلِ مستی میانه جغدان

فرديشمااگرکهگویدمیشمابهبیتاینحاالاند،ذهنیهاي منجغدانجغدان،بینهستیمستیبلبلتو

خواهیدمیوایدهشنیدراعیارجِصدايوایدبلبلکنیدمیحسولی،ذهنیهاي منباشدیدمحاصرهکههستید

.ندهیدگوشجغدانحرفبهکنندمیاذیتراشماجغدان،شاهبسويهنهوشیارابرگردید

کند،نمیفرقی،بازگویدمیآنجادر،بلبلگویدمیاینجادرحاالهستید،بلبلکهفهمیدیدگلستان،بويرسید

نهایتبیولحظهاینبجزنیستجایییکتاییفصاياست،یکتاییفضايبويوزندگیبويهمبازگلستانبوي

هویتهمتمامشماراگنیست،غریبیوعجیبجايهمچونیکتاییفضايگوییممیوقتییعنی،شماشدن

بهشویدمیزندهشماونهایتبیشودمیشمامرکزبیرون،روندمیشمامرکزازنهاآ،کنیدرهاراهاشدگی

ابديلحظهایندرکنیدمیاقامتردیگآنجاشما.استگلستاناینرودمیبینازمرگورستیعنیجاودانگی

میستانبرویم،ستانباید،برویمگلستانبسويجغدانۀ میانازوپیرزناتاقازفعالًولی.نهایتبیاندازهبا
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بويرسیدکامل،تسلیمهستید،تسلیمکهحالیدریعنیطاقباز، طاقبازیعنیستانباشد،معنیدوبهتواند

ويبسوکشیدمیبوشمالحظهبهلحظهاینکهبرايباشدهمستانندهتواندمیستان، رفتیستانگلبهگلستان

آید،میبرگردندايهمانازبوروید،میگلستان

اینهمهکهگوییدمیشما.دفهمنمیراچیزهاایناست،پارازیتازپرذهنشواستذهنیمننظمزیرکهکسی

دررانظمشخدازندگی،دهیمنمیاجازهمااینکهاز،ذهنیمنعقلاز،ذهنیمننظماز؟آمدهکجاازدرد

مثنوي،قصهدرالستبانگکهگفت، بشویمجداماتوانیمنمیکهگفت.شدیمجداماو،بگیردقرارمازندگی

همه.هستم؟بلهشماخدايمن،دیگرشدهپرسیدههمهاز،داردوجودانجهایندرکهچههریعنیگفتندهمه

قبولخواهیدنمیشماجداییافتادهآمدهاالناستهوشیاريبهترینکهانسانو ،گفتههمانسان،بلهگفتند

.ودشمییعنی ،نه:گوییدمیشماکندبرقرارخواهدمیرانظمشزندگیاینکه،راموضوعاینکنید

کهاستقدروقضاکهزندگینظمباودانممیگویدمیاینداریدذهنیمنیککهنیستیدمتوجهاالنشما

بجايخواهد،میزندگیاتفاقازبخواهدزندگی،زندگیازاینکهبجايو،کندمیستیزهاست،لحظهایناتفاق

یادشراگذشتهاست،توهمگذشتهبفهمداینکهبجايداند،میآیندهدربداندلحظهایندررازندگیاینکه

تلهبهما کههستندهاگرهدردهادانیممیمابیندازد،تواندنمیرادردهایشکند،فراموشتواندنمیاست،

چرابینید؟نمیرادامیعنیشمااست،دامیاخفَ،مادرهستیوجودوهستیدرداین:گفتمثنويقصهافتادیم،

.نداریدچاره،بکنیدکاريهوشیارانهبایدبکنید،کارياهیدخونمی.دبینیمی

قانونازوکنیدحفظراشدگیهویتهموجداییوذهنیمنودانممیبگوییدلحظهایندرخواهیدمیشما

یکگفتهمبعد؟بلهدگویینمیچرابله،بگوییدبایدلحظههرگویدمیقانونشکه،کنیدپیچیسرالست

میشمابشوید،بیداربایدشماواستکائناتآهنگاینزنندکهمیآهنگییکزنندمیلحظهاینشیپوري

راشیپورپسباشی؟خوابتويگذارندمیطورهمانباشم،خوابتوخواهممی،بشومبیدارخواهمنمیگویید

دوزنند،میگفترستاخیزازبلقزنند،میلحظهاینکهزنند؟میچیبرايرااسرافیلورصزنند؟میچیبراي

.کنیقبولبایدداريدیناگرکهبخواند،راقرآنآیهبرودندارمقبولمنبگویدکهکسیکهآوردقرآنآیهتا

به عاقبت به خرابات جاودان رفتیبسی خمار کشیدي از این خمیر تُرُش

همین گله همین من ذهنی است، خمیر تُرُشچقدر ما خمار کشیدیم؟ خمار کشیدي یعنی شراب به تو نرسید،

همین اشعار موالنا را برخی می خوانند از آنها فکر .بلند می شودفکراگر مرکز ما باشد، بدمی بهش : است که گفت
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سئوال براي چی؟ .خوب فکر گرد و خاك است. بلند می شود، فکر براي چی بلند شود ما می گوییم فکر بخوابد

می پرسید؟ می گوید شما هوشیاري هستید از جنس خدا هستید، از جنس زندگی هستید، شما براي چی سئوال

. بشوممن می خواهم به تو زنده. بیا به من تبدیل شو: خدا دارد شما را صدا می کند می گویددارد اي یک باشنده

وال می کنید، آخر بجاي این که تسلیم بشوید و صبر کنید سئسئوال چی می خواهی بپرسی؟ این سئوال دارد؟

. چه کسی به شما می تواند حرفی بزند کمک بکند؟ مگر تسلیم شما

؟ ولی ما لحظه به لحظه که این شخمیر تُرُچقدر درد داده به ما این ، اینشبسی خمار کشیدي از این خمیر تُرُ

تیم، رفتیم به دردها حادث شد ما فهمیدیم که این من ذهنی است، عاقبت هم هویت شدگی هایمان را انداخ

اصطالح است . خرابات جایی بوده که می رفتند شراب می خوردندخرابات جاودان، یعنی فضاي یکتایی دوباره،

کی جاودانه می شویم گفتیم وقتی به . دیگر، خرابات جاودان یعنی بهشت این لحظه، که ما جاودانه می شویم

زندگی شدن یعنی آگاه شدن دائمی، این که ما از جنس می شویم و به ابدیت خدا ابدیت خدا در این لحظه زنده

. و ما هم مرگ نمی شناسیم. این لحظه هستیم و این لحظه زندگی است و زندگی مرگ نمی شناسد

زنده که جاودانه است ولی در حالی که توي این جسم ما هستیم می توانیم به زندگی زنده،این جسم ما می میرد

ولی براي رسیدن به اینجا چون با دید من ذهنی می بینیم . این جهان هم همین استبشویم و مقصود از آمدن به

یادتان باشد گفت که آن آهنگ چون ما آمدیم هم هویت .خمار خیلی می کشیم، خمار یعنی کمبود شراب ایزدي

تشبیه هم هویت شدیم، و این آلودگی را،شدیم، آهنگ غیبی این لحظه خراب می شود، چون به شک افتادیم

از آن نظمی که اگر همه هم .این هنوز رنگ و بویی از آن موسیقی دارد موسیقی اصلیولیکرد به ادرار، گفت

.هر لحظه هم که تسلیم می شوي وارد وجودت می شود. هویت شدگی ها را بیندازي وارد وجودت می شود

ذره به ذره جلو می رویم، عجله هم نکنید رفته رفته ما مطالب را متوجه می شویم، عمل می کنیم، ذره به ذره، 

این . نگویید که من در عرض دو ماه می خواهم به حضور برسم. خواهش می کنم به این موضوع توجه داشته باشید

یعنی آمدیم هم هویت شدیم رفتیم حاال هرچه .هم دست قضا است، دست زندگی است، تابع قانون زندگی است

م بدست زندگی است، اتفاقات را او بوجود می آورد، او به شما در درون نشان می درست کردیم، رها شدن از آن ه

دهد کجا خمار می کشید، کجا شراب زندگی نمی رسد به شما، بی حوصله هستی، چرا بی حوصله هستی؟ شما 

بت آن یک استاد از درون همه با هر کسی صح. هر کسی روي خودش تامل می کند، پیدا می کند. تامل می کنید

هی به ما می به ذهن ما، حل آید، صبح ظهر یک دفعه راه آرام بشویم یک دفعه می بینیم می جوشد می. می کند
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یعنی همزمانی یک synchronousگوید چی کار کن، اتفاقات به اصطالح همزمان می افتد، یک اصطالحی است

آنور اتفاقاتی می افتد که شما را روشن می از اینور و هستیدواقعاً، تسلیمخواهیدشما می می بینید که دفعه 

توي این پیغامی يیک دفعه می بینید یک نفر یک چیزي می گوید، می گوید است اکند، فقط زندگی نیست که،

بود براي من، یک اتفاق می افتد شما از آن پیغام می گیرید، این اتفاقات هی می افتند براي شما، شما نمی دانید 

هم شما باید خودتان را موازي نگهدارید تا هم اتفاقات بیرونی از زیر همه چیز بهم وصل است،که چرا می افتند،

.نداي درونی به شما کمک بکند

&&&&
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1518مولوي، دیوان شمس، رباعی شمارة 

زندان بود آن، نه باغ باشد اي جانچراغ باشد اي جانهر خانه که بی

شماست، درون شماست که یا دلتان از جنس حضور است، یا من ذهنی است، اگر من اي، خانه خانهدر هر خانه

ولی می گوید اگر بی چراغ باشد اي عزیز من این .ذهنی است، بی چراغ است، اگر حضور است، با چراغ است

به شما نیا یک پارك ذهنی درست کنی یک چیزهاي توهمی مرده آنجا بگذار و دلت را. زندان است، باغ نیست
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گوید که روزن را باز کنید این چراغ را آنها خوش کن، شما باید روزن را باز کنی، جاي دیگر االن می خوانیم می

.براي این کار باید هم هویت شدگی ها را بیندازي.روشن کن، چراغ حضور را روشن کن

بازش تو خموان که زاغ باشد ای جانهرکس که به طبلِ باز شد باز نشد

سوي من را نمی بیعنی کسی که االن این برگرد . باز ارجعی را می زنند که برگرد بیا بسوي ما، ولی باز نشدطبل

به : زاغ است که در غزل هم داشتیمتو دیگر اسم این را باز مخوان، براي این که نمی شنود، کر شده، این،شنود

:یم شما از خودتان سئوال کنیداین همه که می خوانحاال، طبل باز نیاید به سوي شاه غُراب

اگر بازم طبل را بشنوم بروم سوي خدا باید بروم بنشینم روي ساعدش، تمثیل است ؟ بگویید که من زاغم یا باز

اینها، اگر زاغم می خواهم زاغ بمانم، باید بدانم که زاغ همیشه عالقمند به کثافات و عمر دراز است، ولی غذایم را 

توقع داشته باشم توقع . ه مردم بکنم، تأیید مردم بکنم، حس اینکه مردم به من بدهکارندباید بروم از جنس توج

باز می خواهد برود از او غذا . اند اینها کثافاتی هستند که زاغ دوست داردقدرشناسی داشته باشم، اینها چی

: بگیرد، امروز اگر یادتان باشد گفت که

رُباب قوتِ ضمیرست و ساقیِ اَلبابچنانکه ابر سقایِ گل و گلستانست

موسیقی که خدا می زند، این موسیقی ،این موسیقی کائینات،همانطور که ابر ساقی گل و گلستان است، رباب هم

براي چند سال عیب ندارد هوشیاري به تایید سیر نمی شود، .و غذاي هوشیاري است،هم غذاي خردمندان است

ولی از ده سال دوازده سال گذشت دیگر اینطور که ما متوجه ،بچه است عیب نداردولی براي همیشه نمی شود، تا

.می شویم شایسته ما نیست

بیاییم به نظم زندگی تن در بدهیم، نظم : ما چه کار داریم می کنیم؟ ما می گوییم. بلی دوباره روزن را توجه کنید

زن این لحظه بسته است و ما روزن این لحظه فاصله بین من ذهنی را بگذاریم کنار تا روزن این لحظه باز بشود، رو

.دو تا صندوق هم هست، ما از این صندوق می پریم به یک صندوق دیگر امان نمی دهیم به روزن جان

2402مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 

خداۀرسد بی واسطه ناممیروزن جانم گشاده ست از صفا

دلم را صاف کردم و جارو کردم هم هویت شدگی ها را نابی پیدا کردم، صافی پیدا کردم، صفا از پاکی از اینکه من 

تند تند ببینم تو این صندوق چی هست تو آن صندوق ،و دیگر از این صندوق به آن صندوق نمی رومپیدا کردم،
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می دانم زندگی در ،ی دانمزندگی را در آینده نم. چی هست؟ براي این که هر صندوق یک اتفاقی را نشان می دهد

این لحظه است، هر موقع که آینده می روم متوجه می شوم هر موقع به گذشته می روم متوجه می شوم که این 

. کار من ذهنی است، و من ذهنی هم این لحظه را می بندد

ن لحظه معادل من باز شده، روزن ایرايپس من خیلی به گذشته و آینده نمی روم، بنابراین روزن این لحظه ب

آید، یعنی خدا روي ذهن من می ، که بدون واسطه بدون من ذهنی نامه خدا میفاصله فکرها یا صندوقها هم هست

، و قضا که قانون خدا در این لحظه است و جاري می شود من می پذیرم،نظم من چیه در این لحظه:نویسد که

لحظه به لحظه فضا را باز می کنم براي اتفاق این . می پذیرمکامالً،بنابراین با اتفاق این لحظه هم ستیزه نمی کنم

ابزار و وسیله نه براي زندگی کردن واسطه می کنم . لحظه می روم جلو، از اتفاق این لحظه هم چیزي نمی خواهم

ام چرا ولی براي زندگی پیدا کردن چرا، می دانم، براي هدفهاي ماديبه یک اتفاق آیندهمی کنم براي رفتن 

تا حاال با واسطه رسیده، اول . و نامه خدا هم این لحظه بی واسطه به من می رسد.زندگی در این لحظه است

.رسیده به من ذهنی، من ذهنی خراب کرده بعد داده به من، این را من دیگر انداختم دور

ام، از معدنمفتد در خانهمینامه و باران و نور از روزنم

برکت باران . چر؟ ذهنم صاف شده توي آن حس هویت نیست. نامه خدا توي ذهن من می نویسد: ید کهگومی

زندگی است، نور روشنایی است، زندگی من را روشن می کند، نور عشق است، لطافت زندگی است، نامه و باران 

خدا، از فضاي همه امکانات، خانه من از معدن از این روزن من می افتد به .نور خرد زندگی و برکت زندگی است

.چرا؟ براي این که موازي هستم با نظم زندگی با نظم جنگل، قبال با پارك من ذهنی موازي بودند

شما متوجه می شوید االن دیگر زندگیم وصل به خوبهاي وضعیتها نیست که ذهنم نشان می دهد یا تعریف کرده، 

و اینها زندگی تعیین کرده رزشها و منظورهاي ما را در که فقط حرکت ذهن، حرکت فکرها، و عقل من ذهنی ا

مثل مقام اجتماعی، سیاسی، مال دنیا، یا ،چیزهایی است که ما می شناسیم مثل پول، مثل بچه، مثل همسر

هاي اینها همان ستاره. جوانم یا پیرم، خوشگلم یا زشتمکه من زنم یا مردم،مشخصات شخصی مثل جنسیت، 

.اینها نیستند دیگر، چون نظم پارك نیست. ذهنی اند، این را شناختمروشن هستند اینها 

اصل دین، ای بنده روزن کردن استدوزخ ست آن خانه کان بی روزن است

اياین جهنم است، یعنی خانهکه چراغ ندارد، چراغ حضور ندارد، روزنی هم ندارد که از آنجا نور خدا بیایداي هخان
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که لحظه اي نشسته گفت وثاق پیرزن است، اتاق پیرزن است،خانه ذهن، هوشیاري که در خانهکه االن می گوید 

اتفاقات زندگی یا هر کسی مقاومت در لحظه به لحظه در مقابل،به لحظه مقاومت دارد، شما اگر مقاومت می کنید

.براي این که روزن ندارداست، زندگی شما را جهنم . شما وجود دارد

باید چراغ حضور را روشن ریشه دین، اصل دین اي بنده روزن کردن است باید روزن ایجاد کنید، : هگوید کمی

پس نشان می دهد که تمام ادیان آمدند ما را راهنمایی کنند که . کنی، این چراغ حضور چراغ وحدت هم هست

تا بتوانیم از این هم هویت ،یمچه جوري دید من ذهنی را کنار بگذاریم، نظم زندگی را در زندگی خودمان جاري کن

که در واقع معادل همین روزن این اصل دین است،. شدگی دوباره برویم هوشیارانه به بینهایت خدا زندگی بشویم

.د؟ فعال کنیکردن است، روزن کردن هم یعنی روزن این لحظه را باید چه کار کنی

بیایی در این لحظه ساکن بشوي، به ابدیت خدا بشويبه عبارت دیگر بلحاظ زمانی یعنی از گذشته و آینده جمع

اصل دین اي . اگر این درست نشود دین وجود نداردبشوي، این اصل دین است،به بینهایت خدا در این لحظه زنده

.بنده روزن کردن است، روزن این لحظه را باید باز کنی

ر کندن روزن، هالتیشه زن داي کم زن، بیاهر بیشهۀتیش

اي کم زن، ما رفتیم پارك درست کنیم، تیشه بیشه ذهن را می زنیم، اصالً نزن، تیشه هر می گوید تیشه هر بیشه

،بیاهبهبباش،آگاهیعنی، تیشه زن در کندن روزن، هالاي را اصالً نزن، ترك کن بیا، کم زن یعنی اصالً مزن، بیشه

یککندندرکنخرجرازندگیاست،زندگیۀ تیشاست،حضورۀ تیشهمینیشهترا،اتتیشهفرصتی،چه

صندوقاینازشمایعنی؟بشودبازاستصندوقتادوبینفاصلهکهلحظهاینروزناینکهکنیدچکار.روزن

ناسی،بشراهاشدگیهویتهماینکهبه،بزنتیشهبکنید؟بایدچکارصندوق،توينرویددیگر،بشویدخارج

وشناساییاست،الزمآنهاانداختنوآنهاپذیرشودردهاشناساییها،شدگیهویتهمشناساییگفتیمبارها

راابیاتاینشماامیدوارم،خوانممیهمرارباعیاینببینید.گفتیمبارهاوبارهااست،آزاديمساويپذیرش

مازندگیوارداگرکهزندگیموزونآهنگبهراجعداریمفتدبیجاشمادرتاکنیدتکراربخوانیدزیاد،بخوانید

میزندهماولحظهاینبهگرددبرمیهوشیارانههاشدگیهویتهمجهانازراما،بشودمابعدچهار،بشود

:گویدمیخداابدیتونهایتبیبهوشویم



Program # 683گنج حضور683برنامه شماره 

53: صفحه

1550مولوي، دیوان شمس، رباعی شماره 

ساز ازلی است هم بر این ساز بروز برواي ساقیِ جان برین خوش آوا

ازلیسازِساز،این، شماایدشناختهکهچرابزن،راآوازخوشهمینبیاتو،جانساقیبهگوییدمیشماپس

بلهباکهکندمیپیشنهادعارفیهر،بودتمثیلآن حاال،ادهمابراهیمکهشدیممتوجههممثنويدرامروزاست،

کهگوییممیزندگیبهکنیممیشناساییاالنمایعنی،شودبنواختهشمازندگیدرازلیسازبدهیجازهاگفتن

.جلوبروخوشآوازوخوشسازاینباتو،ندازمستیزهوترسمنمیدیگروحاضرممن

شه منتظرِ توست، سبک باز برواي باز چو طبلِ بازِ او بشنیدي

.شنويمیرااوطبلآوازکرديجاريزندگیتدرراخوبنظموخوشآوازکههمینبازايویدگمیمابهحاال

داریمجهانایندرهمما. برگردیمهوشیارانهستمامنتظرماست،منتظرخدایعنیشاهشويمیمتوجهیکدفعه

ه چهستیمذهنیمنکهماالحاگوییممیکند،میتجسمرامردهچیزیککهفکرهایماناب،کنیممیتلفوقت

چیزهایی ایناست،منتظرشاه.نیستدرستکاراینکنیم،میتجسممردههمبازکهخداآن پیشبرویمجوري

راخدادیحاضرشما.توستمنتظرشاهکن،رهارااینهادردهااینماديچیزهاياین،باورهااینکه گرفتی،

.استواضحبرو،دوبارهبیندازاي هگرفترااینهایعنیسبکبله؟؟بگذاریدمنتظر

گشایشِ گره مشکالت عشّاقست

چو مشکلیش نباشد چه درخورست جواب؟

اوکهسازبانگرباب،بانگشود،میجاريشمازندگیدرکهكرپانظمزندگی،نظم،زندگیآهنگاینگویدمی

آهنگیکست،ایکیهمشماامورادارهآهنگباشودبزدهزندگیآهنگبارباببانگکهکنیدتوجه،نوازدمی

نخواهیدذهنتانباکنیدلطفهمشمافهمد،نمیذهنیمن،استپنهانکهاستنظمییکاست،نظمیکاست،

مااصالًکهافتدمیلحظهاینیاتفاقبفهمیم،توانیمنمیماراقدروقضاکهیددیدشما.فهمیدنخواهیدبفهمید،

کنیم،بینیپیشتوانیمنمیهمرابعددقیقهیککنیم،بینیپیشتوانیمنمیماموقعهیچونداریمارتظارشان

.کنیمبینیپیشماتوانیمنمیکند،میاشتباه،کنمبینیپیشتوانممیمنبگویدهمکسیهر

گوشباکه،هستیدشماعاشقانییعنعشاقاست،عشاققفلِکردنِبازکلیدیعنیگشایشِنظماینکهگویدمی

مندرشماکهچیه؟لهئمسچیه؟قفل.دکنیبازراقفلتان،کنیدپیداکلیداصطالحبهدخواهیمیموالنابهکردن
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اینوداریدرادرداینوبرگردیدخواهیدمی،اوبسويبرویدبایدهوشیارانهکهدانیدمیوکردیدگیرذهنی

پسباشیدنداشتهراخداباشدنیکیطلبومیلوخواستاگرنباشید،عاشقانجنسازولی.داریدرامنظور

.نداریدهملیکمش

بیزنسشاست،سالشسیندارم؟لیکمشگویدمیچراندارم،لیکمشکهمنچی ام، گویندمیهمهابعضی

اینهاکهداندنمیولی!چیدهراخوبچیزهايذهنپردهرويیعنیاستجواندارد،بچهدارد،همسراست،خوب

کسیرمسائل، هشدهشروعیواشیواشتازه،خواهدمیزندگیآنهاازهماالن،ریزندمیفروبزوديیکییکی

زیاداینهاوسیوبیستبینیعنیآید،نمینظربهاولش،چیندمیراهاخوبوکندمیدرستذهنیپارك

.دهدمینشانراخودشچهلتاسیبینولینیست،مشخص

است،زناشوییزندگیهمینهمیکیریزد،میفروبگیریمگیدزنآنهاازخواستیممیماکههاخوبآن ازخیلی

خواهدزندگیمنبهرابطهاینکهمردانهمزنانهم،زناشوییزندگیروياند،کردهبازحساباینرويمردم

اینشمشکلاست،دیگريجايشمشکلداندنمی،دادخواهدندگیزبیایدبچهگویندمیدهدنمیوقتیو.داد

پهلويراهاخوبهککردهدرستاي هپردکهاستاینشمشکلهوشیارانه،گرددنمیبرزندگیبسويکهاست

اینکهچرا،دعوا،تلخیاوقاتیواشیواششود،میشروعمسائلخواهد،میزندگیهاخوبآنازوچیدههم

اینهمدلیلشیکهستند،آفلاینکهبراي.کنندمیسقوطوریزشفروبهتهدیدودهندنمیندگیزهاخوب

آن بنشیند،شماوحدتبجاي،بنشیندخدابجايبنشیند،زندگیبجايکنیدانتخابشماکهچیزيهرکهستا

شوند،میاذیتانقدرهابعضیچرا.باشیدآگاهرا،کارایننکنیدگیرد،میقرارتهدیدمورد،ریزدمیفروبزودي

نمیبیدارمنچراپس،کشیدمزحمتکشیدم،دردمنهمهمهاین،ریختفروآفلچیزاینکهگیرندنمییاد

.آمددردهمهاینشمابیداريبراي،شوم

آن ،کلیدآن اینصورتدر،باشدنداشتهیمشکلکسیاگر؟چو مشکلیش نباشد چه درخورست جواب

میبیاید،کلیدکهباشیداشتهقفلییکبایدشما،نیستجوابشایستهخور،در،رسدنمیاوبهنظمآن ،حضور

تمامراغزلاینامروزهماگرزمینهایندرخواندخواهماالنرامطالبی.ندارمیمشکلمنندارمقفلمنگویی

الزمآنهادقیقمعنیفهمیدنبرايابیاتاینخواندنولی.خوانیممیدیگرهفتهرااش بقیهاریمگذمینکردیم

.اندمهمیبسیارابیاتواست
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یمشکلهیچکهدانممیکسانیجزویادانممیعاشقانجزوراخودممنآیاکنیدوالئسخودتانازاالنشما

بیرونبهاینهاد،زدنراذهنیمنعینکافتادند،شدندهویتهمذهنیچیزهايبااندهآمدهاانسانهمه؟ندارند

مشکلشانهمهدردند،درشانهمه،اندهکرددرستذهنیپاركو،دارندجسمیهوشیاري،کنندمینگاه

کنند،میفکر،دارندمشکلدانندنمیولی،دارندمشکل،هستندزمینرويکههاییانسانمجموعدردارند،

پیدابديهمسرنیاوردندشانسندارند،تربزرگخانهدارند،کمپولکهاستاینشانمشکلکلیدکنندفکرمی

همچونهیچرسیدند،میزندگیبهبودباهوشیبچهاگر،نیامددرآبازخوبشانبچهنیاوردندشانسکردند،

کنیم،حسبایدرامشکلبرسیم،حضوربهبایدکهاینستمامشکل.استذهنتوهمهمهاینهانیست،چیزي

:راابیاتاینخوانممیدوبارهمثنوي،وشمسدیوانازخوانممیدوبارهبیتتاچند.باشیمهتداشبایددرد

2677مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 

شناسی آفتی ستکه از آن در حقدر دل علّتی ست: انبیا گفتند

درکهاندهگفترسیدهحضوربهودمندخريانسانهازمانه،ودورهاینمردمیا،استسباسرزمینمردمبهمربوط

خداشناسیوخودشناسیآفتاینکه است،شدگیهویتهمبیمارياینکه،داردوجودبیماريیکانسانهادل

ترینعمیقحالت،ترینعمیقدراینکهبرايست؟ایکیچراست،ایکیشناسیخداباخودشناسی.اینجاستاز

نگهسطحدرراماهاشدگیهویتهمچونسطحازوبیندازیمراهادگیشهویتهمیعنیچی؟یعنیحالت

آرامش،مافکرهاياینزیر،راهاسطحیبیندازیمرااینهاوبرویمترعمیقکمییکتر،عمیقبرویمدارندمی

.هستیمجنسآن ازهمماکهداردوجودخدا

ما،خودشناسیوخداشناسیدرافتادهآفتابراینبن،ماستمرکزدرهاشدگیهویتهماینعلتاینخوب 

عوضرادیدمانتوانیمنمیواستآفتاین،همینطورهمراخدابینیم،میذهنیتصویروجسمیکراخودمان

:گفتموالناکهداردالیکاشچههاانساندید،کردیمصحبتچقدرمادیدمورددراستیادتانکنیم،

رامادیداودیدنمضعواندریابیالْعغَرَضکُلِّاودید

دیداست؟جوريه چدوستدید،دوستدیددرخوددیدکنفنارواو،دیددربشودفنابایدمادیدگفت

کهاستکلنظمست،ازندگیپنهاننظمدوستدیدنیست،ذهننظمدوستدید،نیستپاركنظمدوست

است، محدودمادید. آهنگآنبابشويهماهنگ،آنبابشويموازيکهصورتیدرکندمیادارهراشمازندگی
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هاست،خوبهمیندرهمزندگیبد،چیزيچهواستخوبچیزيچهکهاینستمادید.استنسبیوموقتی

هستند،ذهنیچیزهاي،اندهمردهاخوبکن،زیادراهاخوبشده،خالصهوسطحیخیلیاین دید ما است 

یکانسانمرکزدرگفتندانبیا.دادخواهندزندگیمنبههاآدمایناتفاقاتاینچیزهااینکههستاینتجسم

.راخدانهبشناسدراخودشتواندمینهکه،داردوجودشدگیهویتهمبیماري

طعمه در بیمار، کی قوت شود؟نعمت از وي جملگی علّت شود

رازندگیانسان.شودمیمرضبهتبدیلاش همهدنیاایننعمتآید،میاینورازحتییاآید،میآنورازکهنعمتی

داریم،رنجشچقدرداریم،غصهقدرچداریمبدبختیماچقدرکنیدنگاهشما.کندمیمرضبهتبدیلگیرد،می

دادیمقرارفشارزیررابدناینچقدر،کنیممیفکرناسالمچقدر،ماداریمجوییانتقامچقدر،داریمکینهچقدر

زندگیافتدمیاتفاقدارداالنکهواقعایناست،آیندهدرآن که،واقعآندر،آنجاستدرزندگیگوییممیما

استرسایجادعجلهاین،دارمعجلهنیست،دسترسدرآن االنولی،کنیمکمرااش فاصلهمابایدرااینها،ندارد

بهتوکهاستفشاريچهاینآید،بیدرونتاززندگیباید دارد؟زندگیکهاتفاقآن بهرسممیکیمن.دکنمی

آوریم؟میبیرونزندگینظمنفوذزیرازرابدنماناینماچرا!آنجابهزوديبرسممنکهآوري،میخودت

،استبادبزنمادید.استزندهاست،تیکهیکفیلاست،فیلدیداودیدداریم،ذهنیمندیداینکهبراي

نیاوردیمبیرونزندهکههماي هتیکرا،آن ازتیکهیکایناینکهمثلِدیدماومدیم،گوششبهزدیمدسترفتیم

ازراخودمانما،دیگرخوردنمیبدردگوشآن بکنیفیلازاکرگوشاینکهبرايآوردیم،بیرونراعکسش

واستعکساین،نیستزندهفیلگوشاست،فیلگوشاینگوییممیراجداآن وم یکردجداکندیم،زندگی

.اینطوريشودنمیماستمرکزعکسآن 

است،مرضمعنیبهاینجادرعلت. کنیدپیداراعلتکنید،تحقیقبرویدشمادهند،میتوضیحدارندبزرگان

شود،نمیقوتبهتبدیلخوردمیغذاوقتی،باشدمریضکهآدمییکگویدمیشود،قوتکیبیماردرطعمه

میچهمردمکهببینید،هاصحبتاینهمهگفتند،رااینهاآمدندحاال،کنداش مهضتواندنمیاستمریض

:گویند

:گویدمی.کنیداستفادهشمابخوانیم،دوبارهکهاستجایشاینجاولیخواندمقبالًرااینهاخوانم،میدوباره
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2710ي، مثنوي، دفتر سوم، بیت مولو

معجزه خواستن قوم، از پیغامبران

.کنندمیبازيذهنشاندر،هستمردهکهفیلگوشتوهمهمینبا،فکرشانبا

و گواه علمِ طب و نافعی؟کاي گروه مدعی: قوم گفتند

پزشککنیدمیادعاشما،فهمیمنمیفکرمانباکهما:کهگفتندموالنامثلِهاییآدمبهخردمنداناینبهمردم

کنیدثابتمستدلوعلمیدالیلبازودکهبودزدهایمیلآقایییک.بیاوریدذهنیدلیلهستید،نافعوهستید

میچیدنبالکنم،ثابتجوريه چاست،ذهنشتويدهید؟میباشیدشماجوابیچهبدهم؟جواب!هستخدا

:گویدمیپیغمبرانوعاشقانوخردمندانبهگویندمیمردماینجاست،ببینیدراجوابشحاال.توگردي

چریدهمچو ما باشید در ده میچون شما بسته همین خواب و خورید

مامثلِوهستیدخوردنوخوابیدنهمینبستهمامثلهمشماکنید،میفکرهمشماخورید،میغذاهمشما

مینشانذهنکهچیزهاییهمانازچرید،میدنیاایندهدرچرید،میذهندهدرچرید،میدهایندرهستید

هست؟اینطوريآره؟، مامثلِخوریدمیدهد

کی شما صیاد سیمرغِ دلید؟چون شما در دام این آب و گلید

تمامند؟هستگلوآبدامدرموالنامثلییهاانسانولی،گلیدوآبایندامدرمامثل شماگویدمی

نظم،ذهنیمننظمدارد،ودجوزندگینظمکهکردندکشفجوريه چاینها.نهرساند،میامروزهاي صحبت

دلسیمرغصیادشماگفتندمردمولی.ببردبینازراانساناستممکنذهنیمننظماینونیست،خوبی

.کنندمیتجسمذهنباهمراخداکنند،تجسمجسمباخواهندیمرادلسیمرغکهچرانیستید،

که شمارد خویش از پیغامبرانجاه و سروري دارد بر آنحبِّ

سروريوجاهحبآنبنابراین،هستیددنیااینمالودنیااینجاهوسروريدنبالمامثلهمشماکهگویدمی

فکربا؟چرا.نداریديدیگرمقصودشماوگرنه.کنیدمعرفیپیغمبرراخودتاناشم،کندمیوادارراماشما

حرفهاییاینآیا؟کندمیفکرذهنیهاي منمثلهمموالنا.بینندمیخودشاندیدباخودشانۀ آئینباخودشان

بزرگتر؟نظموخردیکازیاخیزدبرمیذهنازاً واقع،زندمیایشانکه
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کردن اندر گوش و، افتادن به دوغچنین الف و دروغما نخواهیم این

وهستذهنشانة پرددرکهخوبهاهمانتوياندهکردتجسمکهچیزهاییهمان.پذیرندنمیرازندگینظممردم

محصولمااینکهدر،دیدنجداوجداییایندرتفرقهایندرولی.آنبهچسبیدند،خواهندمیزندگیآنهااز

ة پردرويگذاریممیستارهمثلوداریمبرمیراخوبها،کنیممیبدوخوب،کنیممیقضاوتبریممیراحس

میفرویکیشیا،ریزندمیفرواینهاوقتی،خواهیممیزندگیآنهااز،شویممیهویتهمباهاشونومانذهن

.مندهینشانواکنشگفتیم.فرستدمیمابهراپیغامشزندگی،آنخالیجايازوآنریزشفرواز،ریزد

شمازندگیدراي هپدیداینچنین،داردوجوددردوغمشمازندگیدراگرکهشویدمیمتوجهکامالًاآلنشماحاال

بادبزنخوبها.ایدهکردجداراخوبهاایدهکردبدوخوب.کنیدمیفکردوییبراساسشماکه،گرفتهصورت

عکس،تصویرندهمه،اندهمردهمه،ذهنیمننظمبااستشدهچیدهکهشماة پردآن،ستندنیفیلجزو،هستند

ما،بگیردصورتاودیدنزندهطریقبههميدیگرکسبا،زندگیبهبشودزندهآدمکهاستآنزندگی،ندهست

.باشیمزندهخودمانکهببینیم،توانیممیزندهموقعیرادیگران

بادبزنشبیهاینکنیمتجسموبزنیمگوششبهدستبرویممااینکه.استزندهفیل،فیلمثلهستیمکلیکما

کنندمیفکرکهآنهاییولی.نیست،نیست،استبادبزنهمانفیلکنیمفکروباشدیادمانبادبزنبیاییم،است

:گویندمیاینطوري،استبادبزنهمانفیل

کردن اندر گوش و، افتادن به دوغما نخواهیم این چنین الف و دروغ

.بیهودگییعنیدوغبه،دوغبهبیفتیموبکنیمگوشمانبهرااینهاتوانیمنمی

استکوري، حجابِ رؤیتۀمایانبیا گفتند کین زان علّت است

واستشدگیهویتهمانهماز،استعلتهمانازگوییدمیشماکهاینهاییگویندمیپیغمبران: گوید کهمی

هویتهمایناینکهبراي.بینیدمیغلطشمایعنی،شماسترویتحجاب،شماکوريۀ مای،شماکوريعلت

.باشدشمادلدرکهفرمیبییا،عدمحسببرنه،بینیدمیراجهانآنهابرحسبشما،شماستدلدرشدگیها

زندگیدید،نه، بگنجدچیزهمهبحرایندربحرایندروشدیدزندهخدابینهایتبهشماکهنیستاینطوري

شدهشماکوريۀ مایاینونداریدرانخوردهدستجنگلنظم،داریدراپاركنظم،نداریدرازندگیمظن،نداریدرا

هوشیاريچشمیعنی،هستندشماشدگیهايهویتهمهمینهاپردهاین،حجاب،داریدرویتحجابشما،است
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،استبرقرارهمشماقضاوت،استفعالهمشماذهن،استبازشماگوشایناینکهبراي،بیندنمیدرستشما

پس.گفتنداینطوري،داريجسمیهوشیاريوسنجیمی،بینیمیذهنتباپس،کنیدمیبدوخوبهرلحظه

.استعلتآنازهمدیدناینجوريگفت

نبینید این گُهر در دست ما؟میما را شنیدید و شمادعويِ

سويبههوشیارانهبرگردیدشدگیهاهویتهمازکهکردیمدعوتراشماماکهدعوت ، گفتندما گفتندپیغمبران

،بگذاریدراشکارهاهستیدبازشماکههمین،راارجعیخطابهمین؟کردندمییادآوريراچیدرواقعکه،خدا

میانسانکهگوییممیوراهوشیاريگوهراین،دستمانگرفتیمراهوشیاريماکهگویدمی.اوسويبهبرگردید

.شماستکورينشانایننبینیداگر،ببینیدرااینشما،هستیمهمماوبشودزندهحضورهوشیاريبهتواند

کوچکیاتاقیکدرما،مابراياستحضورجهانکههستبزرگتريجهانیکاآلن،گفتیمبارها؟اینچییعنی

.هستیمتواینما،استشدهتشکیلفکرهاازشدگیهاهویتهمازکوچکاتاقاینو،شدیمزندانیذهننامبه

.بینیممی؟بینیمنمییابینیممیرابزرگترجهانآن،بشودپاشیدهایناگر.ببینیمرابیرونماکهگذاردنمیاین

آنجاماکهتاریکجايآنولی،بیندمیراتاریکیآنمادرششکمدرنشدهییدهزاهنوزکهانسانیدرست

تواناآلنمارابزرگترجهاناینو؟استدرست،بینیمنمیکه،استبزرگتريجهانیکداخلدرهستیم

.داریمرادیدنش

می؟آیندمیآسماندربینیدمیارکالغدوتاآنبپرسیدبچهیکازشماکه،گفتیم،زدیمهمقبالًرامثالاین

گویدمی؟بینیمیهمراکالغدوتابینۀ فاصل.ماحسیچشمدوتااین؟بیندمیچیراکالغدوتاآن،بلهگوید

میجوريچهفضاستاستعدمکهاش فاصلهآنبینندمیماچشمهايراکالغدوتااینکهگوییممیخوب.بله

وسکوتوفضاعدمآنجنسازمادروندراینکهبراي.استمهمبسیارهماستسادههمجوابش؟بینید

نمیفرقیهیچباشیمپیریاباشیمبچهاینکهولو،واحدآندرببینیمتوانیممیدوجورماپس.داردوجودسکون

دیدواشیمبداشتهحضوردیدتوانیممیمایعنی،کندنمیفرق،باشیمداشتهسوادچقدر،سنیهردرکند

عدمیۀ بوسیلراخالیفضاي.اندجسمچونبینیممیحسیچشمباماآسماندرراکالغها.باشیمداشتهحسی

.هستیمجنسآنازکه،بینیممیهستمادروندرکه

آن،بلهگویدمی؟راصداهاشنویدمیراهانتزنندمیکهراسازاینکهگوییممی،دیگرمثالیکهمباز

میگوشاینراصداهاوراهانتآنخوبخیلیگوییممیو،بلهگویدمیشنویدمیصداهابینهمسکوت
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،هستیمجنسآنازماهستمادروندرکهسکوتیهمینراسکوت؟شنودمیچیراسکوتآنولی،شنود

ۀ جنباینمنتهیداردودوجمادرجنبهدوهرپس.شنودمیاو،همهازبیشتر،استسکوتجنسازهمخدا

.استکردهکوررایکیاینکهاستفعالاینقدرماقضاوتوماحسی

زندهفضااینبهوبردیمبینازاً تمامراشدگیهویتهموقضاوتوحساینماببینیدگفتندآمدندپیغمبران

:گفتند؟رااینبینیدنمی، مادستدرگهرایننبینیدمی. نه:گفتند؟شمابینیدمیاستگوهریکاین،شدیم

.بینیمنمینه

گرد چشم هاماش گردانیمامتحان ست این گُهر مر خلق را

جنسازراشما،بینممیزندگیجنسازراشمامن:گویدمیوایستادهاینجا،استعشقجنسازکسییک

در،بینممیذهنیتصویریکراشمامن،نهگوییدمیشما؟بینیدمیجوريچهرامنشما،بینمنمیمجسمه

میراشماۀ جنبدوتامنببینکهگوییدمیشماخوب.بینمنمیزندگیجنساز،بینمنمیفرشتهدیگرذهنم

درمنکهگویدمیآن.بینممیرادوهر،استاتزندهزندگیواستحضورتیکیاستجسمتاینیکی،بینم

توکهاستایننشانگرهست؟چینشانگراینپسبینینمیببینمخوب.بینمنمیتودرراگیزندآن عوض

: گفتندهمینبراينشديزندهزندگیآنبههنوز

گرد چشم هاماش گردانیمامتحان ست این گُهر مر خلق را

میمارادیدندیگراندررازندگیوبودنزنده،دیدنرازندهدیداین،راحضوراینسکوناینگویدمی

،بینممیزندگیراشما،بینممیزندگیراشمامنبگوید،بیفتدراهنفریکمثالً،مردمچشمهايجلوگردانیم

.بینممیزندگیراتوهممنی،گویمیراستاي:گویدمیگرددبرمییکینفرهزارازبینممیزندگیراشما

مادرشکمتويکهاي هبچآناینکه.استامتحاناینگفت.بینیمنمینهماگفتند،بودندکورفرننهونودونهصد

همجهاناینکهدانیمنمی،دیدیمرابزرگترجهانآمدیمکههمما.هستبزرگتريجهانکهداندنمی،است

؟درستهبینیمنمیراجهانآنهستیممانهایحسۀ وابستماچون.هستبزرگتريجهانیکداخل

هستیمجهانآنتويدیگر،هستیمجهانآنتويما،بریزدفروقضاوتهاوهاحساینبهمانوابستگیوقتی

همانطوري، دربیاییمتوشازتوانیمنمی،استمهمخیلیمابرايفرمجهاناینیعنی،بینیمنمیوقتی.بینیممی

یکیولی،بینمنمیيدیگرچیزتاریکیجزدربیایمتوانمنمیجااینازفعالًمنگویدمیهممادرشکمبچهکه
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ممکنصداياینبیرونازآیدمیصداهاموقعبعضی؟شنوينمیبیرونازراصداهابگویداستممکندیگر

بشنوداستممکنیکیباشندقلودو.بودکجامادر! بابامادريچهگویدمیهمدیگریکی.باشدمادرماناست

هميدیگرجهانیکاینکهمثلوآیدمیبیرونازکهگفتگوهاییکهصداییاینگویدمی،نشنودیکینآ

چشمهايجلويمارازندگیبهبودنزندهوراحضورگوهراینشما،استامتحاناینگفتندانبیاخالصه.هست

:گویدمیحاال؟بیندمیکسیبببنیمگردانیممیخلق

بیند گُهر حبسِ عماستکو نمیوا؟ گفتش گُواستکو گُ: هر که گوید

آنمثل،بیاوردلیل،بیاورشاهد،بیاورگواهشماکهبگویدیکی،ببینیدزندهراهمهباشیدزندهزندگیبهشمااگر

ادلهگوییمیکههمین،خواهینمیادلهدیگرکهبهشهستیزندهاگرتو،کنثابتادلهباراخداگویدمیآقا

هماینقدرکهاستایننشانگرولی،نیستتوهینمننظورم.بینینمیهستیکورکهاستایننشانگر،بیاور

صدايکهجنین،مادرشکمآنمثلکهگرفتهاینقدروکیپاینقدر،جسمیهوشیاريوچیزهاوفکرهاباهویت

.کندمیانکاررابیرون

شاهدخودشآن،بیاورشاهدگویدمیکههمین،بیاورشاهدبگویدسهرک، گواستگفتش،گواهکوگویدهرکه

چراغیکدرخشانگوهریککهکسیگویدمی.استاش کوريحبسوبیندنمیراگهروبینیدنمیکه.است

.استچیزينوهمچیکهمحضور. نه:می گوید؟بینیمیراچراغاینخوبخیلیگویدمی،استکردهروشن

مشکلآیا،بگردیدکلیددنبالوباشیدداشتهمشکلاینکهدرشماکهببینیمخواهیممیخواندیمراهااینحاال

گوهرایناینکهگفت.نهگفتند،شماستدلدربیمارياینگفتند.نداریممشکلیما:گفتندصبااهلاین؟دارید

خودشاین،بینینمیرابزرگترجهانوبینیمیرامحدودجهانایناینکه،استمشکلخودشبینینمیرا

:گویدمیبخوانیمحافظازهمبیتیکبله.کردندانکار.استمشکلیک

187حافظ، غزلیات، غزل شماره 

طبیب عشق مسیحادم است و مشفق لیک

چو درد در تو نبیند که را دوا بکند

ازقسمتیکهکنیدمیاعترافآیا؟ینیدبمیمشکلخودتاندرداریدمشکلشماآیاکهبوداینسرصحبتپس

هویتهماینبینیدمیآیا؟هویتیدهمدردهاباکهکنیدمیاعتراف؟استشدهساختهدردازشماوجود
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پاركشماکهبینیدمیخودتاندررادوییوتفرقهاین،استکردهمحدودراشمادیدکهخودتاندرراشدگیها

رااین؟ایدهکشیدزیاديدردشماواندهکردسقوطاینهاازبعضیکهبینیدمیآیا؟یدبیننمییاایدهکرددرست

.هستمشکلپس؟بینیدمی

خودشدررامشکلاینهرکسی،داردرادرداینهرکسی.باشدداشتهدردکهرسدمیکسیدادبهعشقطبیب

اندهزدرابازطبلخواهممی،باشمپیرزنایناقوثدر،باشمپیرزنایناتاقدرخواهمنمیمنکهکندمیحس

. کندمیپیداراکلیداو،اوسويبه،برگردمخواهممیشاهبازبعنوان

قانون،کنندمیرعایتراجبرانقانونوکنندمیگوشرابرنامهاینمرتبکهکسانی.هستیدآنهاازشماو

خودتانرويتوانیدنمیشما.استمالیدرصدشده،استخودتانرويکاردرصدشنودگویممیمنجبران

نظمنگذاریدونشویدتسلیم،نکنیدپیادهخودتانرويدررابیتهاایننظمونکنیدتکراررابیتهااینونکنیدکار

.شودنمی،بشویدموفق،بیایدزندگی

راماجمعیارتباطوسایلوشدهتهساخذهنیمنبراساسکهکنیممیزندگیدنیایییکدرماکنیدتوجه

کهدادیمتوضیحقبلهاي هفته.کنندمیجداییبهتحریک،کنندمیداشتنمنبهتحریک،کنندمیتحریک

میجدامردمۀ بقیازبگیريراایناگرشما،گویندمیمردمبهکهشودمیانجامعلتاینبهفروشهابیشتر

.برسیحضوربهتوانیمیگویندنمی،بدهیگسترشراذهنیمنتوانیمییعنی!برتريآنهابهنسبت،شوي

میجدابقیهازخریدمیشماوقتی،داردوجودجهاندرتاپنجاینهاازبخررااتومبیلاینبخرراجنساینشما

.کنندمیتشویقرابرتريوراجداییپس.شوید

بهنسبتبخررااینگویندمیشمابهآیندمیشندگانفرو.دهندیمتوضیحراچیزهااینمعموالًتلویزیونها

کوچکذهنیتمنبخررااینکهبگویدفروشدنمیکاالییکسهیچ.خریدمیهمشما،شدخواهیبرتردیگران

رويبایدخیلیماپس.استبودنجداوبودنبرتروبودنمتفاوتوکردنبزرگبراساساش همه،شودمی

یکیکهبینیدمیبیرونتانخانهازآییدمی،کنیدکارخودتانرويگیریدمیتصمیمشما،کنیمکارانخودم

،رااش سیاسیباورهايیکی،رادینشیکیرا،سوادشیکیرا،اتومبیلشیکی،کشدمیشمارخبهرااش خانه

.شویدمیتحریکشماخوبداندمیاودانینمیتوکندثابتخواهدمی

شما،گویندمی،گویندمیاینقدرباالخره،بدهمراهیچکسجوابخواهمنمیمنآقاگیريمیتصمیمهمهی 

دینهمما،کهبدانیدشمافقطکهنیستاینطوري،دانیممیچیزهاییهمماباالخرهآقاگوییدمیشویدمیبلند
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منکهبگوییدبشویدتحریکنبایدشماولی.شویدمیتحریک،داریمعقلهمما،بلدیمسیاستهمما،میدار

معرضدرکهدانممیمن،کنندتحریکمرابیرونیچیزهايخواهمنمی،کنمبرقراررازندگینظمخواهممی

.هستمخودماطرافوفرديوجمعیتحریکات

راطبلصدايکههستیدبازيهوشیارانهیواشیواشیواششماصورتایندر،کنممحافظتراخودمبایدمن

غزلبله. بشویدزندهاوابدیتوبینهایتبهلحظهایندرکاملبطور. بشویداوجتسازتارویدمیوایدهشنید

.کنیمبسندهجاهمینبهبدهیداجازهنشدتمام
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64: صفحه

گنج حضور در تلگرامهاي هلینک متن کامل برنام
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