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1610مولوي، دیوان شمس، غزل شمارة 

ندارمکاراینجزکهعشقتعاشقِآنمنم

ندارمانکارجزه ب،عاشقنهکهآنکسبرکه

نپویمتوغیرِسوی،جنویمتوغیرِدل

ندارمخارهرسر،نبویمباغهرگلِ

مسلمانگشتمندلِ،ایمانآوردمتوبه

ندارمدلدارتوچو،جانایکهگفتدلتوبه

خنوامندو،نبینمدو،زبامنوچشمتوییچو

ندارمقراراِکسبه،آنتوییکهجانیکزِجُ

؟فروشمسرکهروچهز،نوشمتوهدِشَازمنچو

ندارمدراراِکهنه؟کوشمچهزقرِجهتِ

شیطانمهمانیِزنه،سلطانربورهکَشِز

ندارمناهارسر،خواناینبرسیرخبورم

دمنزمنتریاضَز،غمخنورم،غمخنورم

ندارمبسیارزرِگر،بنگرزرچونخِرُ

شیرینغمِالّاِمگر،غمدلخسروِخنورد

ندارمغمخواردلِآخر؟خورمغمدلچهبه
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ولیکنشرحکنمیایمنوخایفهرپی

ندارمگفتاردلِباطنگفنتِسخنز

؟چونیکهگویخربی،جنونیداغِبیکهتو

ندارمآثاردگرچگونهوچونازمنکه

دینمواحلقمشسهِمَبرآمدتربیززچو

ندارمهدارپَسِشبستانِماهِاینرِسَ
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. از دیوان شمس موالنا شروع می کنم1610امروز را با غزل شماره با سالم و احوالپرسی برنامه گنج حضور

1610مولوي، دیوان شمس، غزل شمارة 

ندارمکاراینجزکهعشقتعاشقِآنمنم

ندارمانکاربه جزعاشق،نهکهآنکسبرکه

ش همان منظور از من انسان هست، و انسان عاشق عشق خدا است و منظور از آن این است که انسان وجود

و پس از این که آمده به این جهان باید هوشیارانه برگردد با یا امتداد خداست یا هوشیاري است خدائیت است 

یا با خدا یکی بشود یا خودش را بشناسد کیه؟ بنابراین آمدن ما بصورت هوشیاري به این خودش یکی بشود،

جهان و هم هویت شدن با چیزهاي این جهانی نباید ما را از این مقصود مهم و اولیه یا تمام مقصود باز دارد، که باز 

. می دارد

ستم که هوشیارانه با تو به وحدت برسم، دوباره من انسان عاشق این ه: گوید کهبه همین دلیل است که موالنا می

با عبارت دیگر اگر . ، و بودم و همیشه بودم و غیر از این کار دیگري ندارمهمان هوشیاري بشوم تماماً که آن بودم

بیدار بشود به به خواب ذهن فرو رفته باید از خواب ذهن بگوییم این است که هوشیاري که در این جهان در انسان 

این بیداري از خواب ذهن و بیدار ماندن همان معادل به وحدت رسیدن انسان با خودش یا با . و بیدار بماندخودش 

خداست، و غیر از این کار دیگري ندارد، و اگر کارهایی باید در این جهان انجام بدهیم کارها را خرد او و قصد او و 

.و بیدار بمانیم، کار دیگر نداریمپس تمام کار ما این است که به ا. تصمیم او صورت می دهد

نهکهآنکسبرکهاگر کسی این موضوع را نشناسد و عاشق به وحدت رسیدن با تو نباشد،: گوید کهاما می

، بر چنین آدمی من غیر از انکار چیز دیگري ندارم، یعنی می گویم که من از جنس تو ندارمانکاربه جزعاشق،

را حفظ کند و در خواب ذهن باقی بماند من با او اش را حفظ کند، من ذهنیاش تمنیاگر کسی می خواهد. نیستم

کاري ندارم، انکارش می کنم، می گویم من از جنس تو نیستم و نمی گذارم که کارهاي او سبب واکنش من بشود تا 

. من دوباره به خواب ذهن یا درد فرو بروم

اي از کاري که برنامه گنج رد می شویم، اجازه بدهید من خالصه685با توجه به این که امروز ما از مرز برنامه 

و چه تغییري روي هوشیاري انسانی در این جهان صورت می گیرد و چه چیزهایی او حضور می خواهد انجام بدهد 

ما از جنس خدا هستیم، از جنس .را از بیدار شدن هوشیارانه یا خودش شدن مجدد باز می دارد توضیح بدهم
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یاري هستیم، از جنس بودن هستیم، و وارد این جهان می شویم اولین جا هم شکم مادرمان است و آنجا هوش

. وارد این جهان می شویمهوشیاري تمام ما را می بافد، درست می کند، و ما 

درست چیزي شبیه همین حامله شدن خانمها به انسانهاي جدید که می بینید که در شکم مادر جنین شروع می 

کند به رشد و وقتی رشد می کند خوب بزرگ می شود خیلی خوب است، ولی می داند که بزرگ که می شود، در 

یکجایی هم به خودش فشار خواهد آمد و هم به مادر و باید یک تحولی صورت بگیرد و آن تحول هم همان زایمان 

و درست پس از این که ما می آییم .داشتماه در شکم مادر بماند این کار اشکال خواهد9و اگر بچه بیش از . است

. بیرون بصورت هوشیاري وارد یک جهان دیگري می شویم، که آن جهان، جهان ذهن است

یکی . و در آنجا که ما بودیم در شکم مادر، چهار تا بعد ما بافته شده و این چهارتا بعد را شما می شناسید

یعنی بدنمان هست، یکی توانایی فکر کردنمان هست که می گوییم ذهنمان، یکی توانایی ایجاد ،فیزیکمان است

فکر ، اینها هیجانات هستند که از اعمالمثل خشم، مثل ترس، مثل خوش آمدنها و بد آمدنها:هیجان در ما است

اما این چهار بعدي . استبعد هم این جسم که می بینید جان دارد، زندهوروي جسم ما حاصل می شود هیجان،

که االن می گوییم، این چهار بعد به اصطالح حالت جسمی انسان را بوجود می آورد، هنوز آن هوشیاري که امتداد 

بنابراین دوباره هوشیاري یک رحم دیگر می تند، چه جوري این را می تند؟ . خدا است توي این است

که ما باشیم، اول اسمش را می شنود، اسمش یک فکر است، پدر و گفتیم اول هوشیاري، خدائیت که از آنور آمده 

بعد متوجه می شود که این ،مادرش برادر خواهرش او را به اسم خودش صدا می کنند، اسم خودش را می شنود

فکر خیلی مهم است اسم خودش است، بعد متوجه می شود مردم کلمه من را بکار می برند وقتی من می گویند به 

می فهمد که این اسم و و این دو تا را باهم یکی می کند. یاد می گیردهم اشاره می کنند بعد فکر من را خودشان 

حول و حوش این هسته مرکزي فکرهاي دیگر می بافد، مفاهیم دیگري می بافد، که بوسیله . من هر دو من هستم

ها متعلق به اوست و اینها همه فکر یک فکر دیگر صورت می گیرد، که آن مال من است و متوجه می شود که چیز

. است

همینطوري بافته می شود و این هوشیاري می رود این تو، اولین دفعه که اسمش را می شنود و با این فکر یک 

یا عین . جسم می سازد، فکر جسم است اصطالحاً می گوییم که هوشیاري دارد چیزي شبیه خودش را می سازد

می چسبد به فکر که فکر جسم است بهش جان می دهد، حالت این است که مثل یعنی وقتی . همان را می سازد

می شود و یواش یواش با فکر مال من چیزها را این که یک چیز جدیدي می سازد و بهش می دمد و این دارد زنده
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آن تو حاال می بینید که هوشیاري هنوز . اسم این من ذهنی است،بخودش می چسباند، باالخره یک من می سازد

من ذهنی می پزد، واضح است که ما در آنجا جدایی را یاد می آید که زندگی ما را در داخل اینبه نظر می. هست

.گیریم وقتی به چیزها می چسبیم و اینها از جنس جسم هستند

ي ما داریم خودمان را بر حسب چیزها معین می کنیم، تعریف می کنیم، پس ما داریم مثل اینکه یک چیز جدید

آید وقتی فکرها تغییر می کنند ما بزرگ و ولی این چیز جدید مثل رحم مادر است براي ما، به نظر می. می سازیم

این چیز جدید که ساخته می شود از فکر اسمش من ذهنی یا من .کوچک می شویم، یعنی حس هویت می کنیم

چیزیها و هنوز آن تو هستیم، هنوز ما آن هستیم که داریم می چسبیم به این ،کاذب هست، ما آن نیستیم

. هوشیاري خدائیت که از آنور آمده نمرده و زنده است و شعور دارد

حاال یک اتفاقی که کی افتد و شما باید خوب بدانید، حاال چرا می گویم اینها را بدانید؟ شما باید غزل را بخوانید، 

د، اگر نتوانید روي خودتان منطبق کنید پس دارید مثنوي را بخوانید، معنا را بردارید روي خودتان منطبق کنی

، قصه معنی ادبی من ذهنی است و بدرد شما نمی خورد، شما باید ابیات مثنوي را بخوانید. معنی ادبی می کنید

وقتی آن را بخوانید و از آنجا یک چیزي بردارید یک برداشتی بکنید، منطبق کنیداهاي مثنوي را بخوانید، غزل ر

.د قشنگ ببینید که این به کجاي من مربوط است و بیایید خودتان را با آنها تنظیم کنید و عوض کنیدمی خوانی

این طوري نباشد که موالنا را در یک اتاق بخوانید و اصالً ندانید که اینجا به کجاي شما مربوط است، به فکر شما 

، یک من درست کرد بنام من ذهنی، اما وقتی قشنگ می دانید شما هوشیاري از فکر استفاده کردمربوط است، نه،

ما بصورت هوشیاري با یک چیزي هم هویت می شویم یک اصطالج دیگرش همانیدن است، یعنی مثل خودمان را 

. یا عین خودمان را یا عین همان را درست کردیم که عین همان نیست

کسی یا چیزي تی از نماز هست می گوید در اینجا توجه کنید در آیین اسالم مردم نماز می خوانند در یک قسم

بنابراین بنا بر آن آیه و آن قسمت معنیش . هر روز این را هفده بار تکرار می کنند. شبیه تو در این جهان نیست

شبیه شما نیست، چون شما عین خدا هستید، امتداد او . این است که شما این چیزي که می سازید شما نیستید

به این دلیل می گویند آن را بخوانید .می سازید بعداً بجاي خودتان اشتباه نگیریدهستید، از این چیزي که 

شبیه من هم در این جهان نیست، پس این چیزي که می سازم من شبیه خدا در این جهان نیست، :بگویید

این نیستم، و چیزي شبیه من است اسمش من ذهنی است، و قرار هست این من ذهنی متالشی بشود من از توي 

. بعنوان هوشیاري هوشیارانه بیایم بیرون
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حاال شما هم این را می دانید که با هر چیزي هم هویت بشویم با هر چیزي بچسبیم آن مرکز ما قرار می گیرد، قبالً 

به عنوان هوشیاري مرکز ما چی بود؟ خود هوشیاري، خود خدا، چون ما از جنس او بودیم، االن که آمدیم به این 

حاال ما . سبیدیم به فکرها و فکرها جان دادیم، به هر چیزي که می چسبیم آن می رود می شود مرکز ماجهان و چ

می گوییم ما یک چیز جدیدي می بافیم داریم جهان را قبالً بر حسب شعور زندگی سازمان می دادیم، ولی االن که 

چون آن دارد می شود .جهان را می بینیماین هستیم و آن هم مرکز ما قرار می گیرد، ما بر حسب آن با عینک آن

آنها هم می شوند مرکز ما، پس ما با دید چیزهایی که با آنها مرکز ما، و تمام اقالمی که با آنها هم هویت می شویم 

.جهان را می بینیماالن ایم هم هویت

ن را نمی بینیم، پس آن نظم آید، اشکالش این است که وقتی ما با دید زندگی جهاحاال اینجا یک اشکالی پیش می

پنهانی که ما را اداره می کرد گفتیم نظمی که جنگل را اداره می کند، آن فراموش می شود یک نظم جدیدي

بدست می آید که این نظم من ذهنی است، که این براي خودش یک عقلی دارد، عقلش بستگی دارد که در مرکز 

می خواهیم زیاد کنیم، اگر خانواده ،هویت شدیم، پول در مرکز ماستاگر ما با پول همً ما چی قرار گرفته، مثال

است خانواده را می خواهیم بهش توجه کنیم، اگر بعضی باورهاست می خواهیم آنها را وسعت بدهیم، اگر مقام 

کنیم و زیادش دنیاست آنها را می خواهیم بزرگ کنیم، هر چیزي که اینجا هست ما می خواهیم آنها را بزرگ کنیم

درست است؟ . و همینطور چون از جنس آن هستیم بسوي او حرکت می کنیم

آید، اشکالش این است که نظم جدید با نظم زندگی یکی نیست و این کار ما خوب در اینجا یک اشکال پیش می

واستن که االن می گوییم پول مرکز ماست، هر چه بیشتر بهتر شروع می کنیم به خواستن، موتور این من جدید خ

است، خواستن گاهی اوقات در فارسی با حرص یا باخواستن اولین بار در زمان بودا خیلی این کلمه مطرح شد، و 

این من . یعنی خواستن، میل داشتن که این چیزها را می خواهیم ما)(desire، است(desire)اش کلمه انگلیسی

.واستن دارد یکی هم محتواجدید بیشتر به خواستن زنده هست ولی من جدید یک موتور خ

گوید خلقت ما درست است که گوید که در بیت آخر این غزل هم اشاره می کند که بارها هم گفته، میاما موالنا می

خرین آما هم هویت شدگی داریم و توي این من افتادیم، ولی شبیه آسمان است و مثال شب را می زند، که در 

که در آنجا یک ماه است ، یعنی یک شب را در نظر بگیرید ندارمسپهدارستانِشبماهاینسرِ: بیت می گوید که

مقدار زیادي . شبیه خورشید نیستاش و تعدادي ستاره، ماه من ذهنی است یک روشنایی دارد ولی روشنایی

و این حالت، حالت ماست در من ذهنی، تمثیل است . ستاره اطراف ماه که سپاهیان ماه هستند در شب هم هست
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محتوا هستند ولی ها هستند، پس ستارهها دیگر، بنابراین شب که به آسمان نگاه می کنید یک ماه هست و ستاره

ن ظرف شب در آسمان همان فضاست، پس فضا ظرف است ستاره هم سپاهیان توي ظرفی هستند، ایها این ستاره

.این ماه هستند، ماه هم من ذهنی است

که سوسو می زنند، هر کدام قویتر است ما را به خودش می حاال ما هم یک من ذهنی داریم، مقدار زیادي ستاره 

فرزند است، هر چیزي که ما با آنها هم کشد و مثالً یکیش پول است، یکیش نمی دانم مقام دنیا است، یکیش 

باورهاي مختلف ما مثل باورهاي علمی ما، دینی ما، سیاسی ما اینها همه . هویت شدیم اینها سوسو می زنند

حاال این بینهایت . منتها توجه کنید که این محتواها توي ظرف بینهایت هستند.اندمختلف، اینها همه ستاره

ا هم به عنوان من ذهنی حواسمان، تمرکزمان دائماً روي یکی از این محتواها است حواسش به این محتواهاست، م

یک چیزي که رد می شود می تواند کل . و معادل آن هم این است که این لحظه از ذهن شما همان رد می شود

.م گفتیماینه. تمرکز و توجه شما را ببلعد، ببلعد چرا که شما با آن هم هویت هستید و آن در مرکز شماست

ما در اصل االن یک فضاي الیتناهی هستیم با یک تعداد ستاره که هم پس االن ما فهمیدیم که شبیه چی هستیم، 

که در مرکز ما هستند به اصطالح می توانند توجه ما را ببلعند و ها هستند، این هم هویت شدگیها هویت شدگی

را یک به یک ها ما قرار است که این ستارهصور کنید که ما نسبت به آنها حرص داریم، و یک چنین وضعیتی را ت

بشناسیم و این هویتی را که دادیم به اینها هوشیارانه پس بگیریم، درست است؟ 

که در مرکز ما هستند یک بت هستند ما آنها را می پرستیم، در یک ها حاال هر کدام از این هم هویت شدگی

حاال خدا پرستیدن این می شود که شما همه هم هویت . می پرستیمچنین وضعیتی واضح است که ما خدا را ن

یعنی اول شناسایی کنید و بعد هوشیارانه هویتتان را از آنها بکشید بیرون، این هویت به تله . را بیندازیدها شدگی

وي پاي زندگی و شما به وحدت زنده بشوید، رافتاده برگردد دوباره هوشیارانه بینهایت بشود و این بیت اجرا بشود

درست است؟. بایستید دیگر متکی به دنیا نباشید و دلتان پاك بشود، مرکزتان هیچ هم هویت شدگی نباشد

گفتیم تعریف انسان قرار ما بر این است که اسم این را می گذاریم پایین می گوید مسلمان شدن، که در آنموقع

. که بیت اول اجرا بشود یا پایین می گوید مسلمان بشودمی شود جسم بعالوه نه، این تعریف انسان می شود وقتی 

را می پرستیدم، ها می گوید به تو آوردم ایمان پایین می گوید یعنی قبالً نیاورده بودم، قبالً این هم هویت شدگی

آمدم و آزاد شدم به تو زنده شدم دوباره بینهایت شدم، اول بی نهایت بودم،اینها را من شناسایی کردم و پذیرفتم

افتادم به هم هویت شدگی، کوچک شدم شروع کردم خودم را مقایسه کردن و به بیرون نگاه کردن، بعد بیدار 



Program # 685گنج حضور685برنامه شماره 

9: صفحه

. نیستها پس در اصل انسان عاشق این ستاره. شدمدوباره بینهایت شدم، به تو زندهشدم از خواب این ستارگان

دوباره ،ین را می شناسد که این نیست بر می گرددفوراً ا،آن خدائیت که در ما است آمده چیز جدید درست کرده

همان بینهایت می شود که بوده و نظم زندگی را دوباره منطبق می کند به خودش و نظم من ذهنی را که نظم پارك 

. است رها می کند

ک بود هر برداشتی می کنیم از فیل مفهوم است و گفتیم که در خانه تاری. و گفتیم شبیه این شناسایی فیل بود

پایشبهیکی،تختهشبیهگفتپشتشبهیکی،استناودانشبیه:گفتزددستخرطومشبهرفتیکی،فیل

یواشداریممادیگراینیعنیشدنهویتهمبزنید،دستفیلجايهزاربهگفتیمگفتیم،وستونشبیهگفت

بهرودمیاستغلطکهکنیممیکهشناساییهرولی.آوریممیدرمفهومبهرافیلمختلفجاهايیواش

چیزیکایناینکهبراي.شودنمیفیلموقعهیچ،بگذاریدهمرويراها برداشتایناگرکهگفتیمومرکزمان

.ذهنیمنهمینشودمیبگذاریمهمپهلويراها برداشتاینو.استجانبیاستجدید

برايبگوییداینطوريشمایا،آیدمیبوجودچیزهاباهوشیاريهمانیدنیاشدنهویتهمازذهنیمنپس

تعریفراخودشخواهدمیدوباره،بودههوشیاروبودهزندهاولازکههوشیاريکهبگویید،بفهمیدخوباینکه

بهمربوطفکربیندمیراچیزهافقطفکرچونچیزهاوفکرحسببردفعهاینولی؟هستمکیمندبگوی،کند

خواهدذهنیمناینکهکنیمتعریفبخواهیمراخودمانچیزهابرحسبپسحاالدرسته؟است،بیرونجهان

خوبایناستبدایناستخوباینگوییممی،ذهندرکنیممیپیدادویی،هستندبدوخوبچیزهاچون،بود

.استبدایناست

ایناستخوباین،استبدایناستخوباینکهفهمدمیفوراًکهشودمیمجهزقضاوتبهذهنیمناینپس

گذاشتیمرااسمشماکهچیزيیکبهافتدمیوشودمیدشمنبدهاباشودمیهویتهمها خوبباواستبد

دارد،راخودشبینشکهاستبستهسیستمیکذهنیمنپس، نخوانمدونبینم،دو: گویدمیهمغزلدردویی،

میمقایسهاش قبلیاطالعاتباهستچههربیندمیوقتی.داردجسمیهوشیاريچونبیندمیراها جسماوالً

بغلراها خوبوها خوببهچسباندمیرازندگیمعنايوشودمیهویتهمها خوببا،کندمیبدوخوبوکند

.کندمیدرستگلیمیکوچیندمیهم

جهانبهاوعینکبااودیدبا،شمامرکزشدهچسبیديکهچیزيهربهکهاوالً.استدردآورزندگیحالتاین

،هستلحظهبهلحظهماشعارکهاستواضحخوبآنجاگذاشتیمراپولماکهکنیدفرضمثالً.نیدکمینگاه
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خواهیممیما،هاوضعیتاز،هاآدماز،هاموقعیتاز،استزیادماپولخواستنبازوبهتربیشترچههراینکه

نمیبرآوردهها آدمازوجهانازتوقعاینخوبنشودهمکموبشودزیادماپولکهبیفتداتفاقجوريیککه

.استذهنیمنمالهماینهاکردنشکایتوشدنخشمگینورنجشبنامشناسیممیچیزيمانتیجهدرشود

.استمهمیوباریکبسیارمطلباینجاپساستهیجاناینها

میشکایت،شودمیرنجش،شودمیخشمسببجهانازتوقعاتاینوها خواستناینوزندگیطرزاینپس

یکبهمثالًترسمثلِ،خشممثلِ،رنجشمثلِ،آیدمیبوجودمنفیهیجاناتیعنی.آیدمیبوجوددردوشود

،ذهنیمنموضوع،اینداردترسپس.بدهیمدستازراآن ترسیممیما،مامرکزشدهآن چسبیدیمماچیزي

منمالِفکرباکهطورهمین،مادرشوندمیزیاد،شوندمیانباشتهکنیدتوجهدردهااینحاالاست،دردترس

،باالآیندمیآن موازاتبهدردها،کنیممیبزرگراذهنیمن،چسبانیممیخودمانبهکنیممیزیادراچیزها

دردیادردیادردفضايبگذاریدتوانیدمیاشمرااسمشکه،شودمیایجاددرديفضايیکمادربنابراین

.استجسمهم،استدردهمکهاستاینمعنیشجسمدردجسم،

اتفاقیافتد،میاتفاقیکاینجاحاال،فضاستیکونیستجسمیغیرچیزیکدرد،استجسمدرداینکهبراي

دردفضايوبشودهویتهمخواهدمیچیزيهرباکهذهنیمنبینشومیاتحادیککهاستاینافتدمیکه

میقرارمامرکزشود،میبزرگوکندمیخودشمالبشودهویتهمکهچیزيهرباذهنیمن.شودمیایجاد

براياینودارنداحتیاجهمدیگربهدردفضايوذهنیمناینوشودمیهویتهمهم،دردهاباذهنیمندهد،

خیلیبکنیدتوجهشمابسیاربسیارنکتهاینبهکنممیخواهشمنکه.استزندگیمقصوداست،مقصودي

موقعیحتیدردفضاياین،آیدمیبوجوددردفضايیکانساندرذهنیمندیدبخاطرپس.استمهمخیلی

مابههمگذشتههاينسلطریقازاستممکن،شودمیدادهمابهاوبکشددرداگر،هستیممادرمانشکمماکه

شود،منتقل

یکبدنددرجسمدرد،جسمدردبگذاررااسمشیا،مردچهزنچهاستدردفضايیکدارايکسیهرپس

کهاستاینآیدمیبوجوددردهاوذهنیمنبینکهاتحاديواستضفیکخودشبرايدردهااینفضاست،

ما،روينشیندمیسیاهمودیکوقتیکهبینیدمی،کنندمیاستفادهآن فکرهايوذهنیمنازآیندمیدردها

یددیددردهااینو.کنندمیایجاددرد،کنندمیتقویتراخودشانوکردنمنفیفکرهايبهکنیممیشروعما

ماوگیرندمیاختیاردررامافکرهايآیندمیدردهاکهکاراینحاال.کندمیفلجها موقعبعضیرامازندگیکه
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بزرگتراصطالحبهخورندمیوکنیممیایجاددرددیگرانوخودمانبرايزیاديمقداروکنیممیمنفیفکرهاي

.کندمیاستفادهاینازدردفضايطرفیکاینحاال.خودشانجايسرآیندمییاشوندمی

میبزرگترراخودشتنهانه،کندمیبزرگترراخودشوشودمیهویتهمدردهااینباذهنیمندیگرطرفاز

بیشتردردچههرکهچرا،کردهپیداخوبییاریک،شودمیهویتهمدردهاباوقتیکهشودمیمتوجهکند

بهدتوانمیانسانبرايکهآیدمینظربهکاراینآخرحاالو.آیدمیپایینباشندهاینشعوروهوشیاري،باشد

مویبگاگرشماکه،شودمیچجوريگوییممیاالن.برویمراراهآن خواهیمنمیماکهبشودمنجراينتیجهیک

.کردیدتجربهکهدیدخواهید

کندمیمحکمرابیرونشۀ پوستاصطالحبهوکندمیبزرگراخودشوشودمیهویتهمدردهاباذهنیمن

فکرهايازدارددوستدردها.بشودهویتهمدردهاباکهدارددوستدردها،این،فکرهابینسیمانیستمثلِ

،باشدجداتوانستمیدردکهدانیدمیشماالبته.اینهابیناستاتحاداینکنداستفادهاندمنفیکهذهنیمن

، شوندمیاضافهذهنیمنبهشوندمیذهنیمنجزوواقعدردردهاوقتیباشد،جداتوانستمیذهنیمن

.نباشندمنجزوتوانندمیشوندمیمنجزوشویممیهویتهمآنهاباماوقتییعنی

باولی،آیدمیدردشانوزنندمیمشتلگدهمدیگربهآدمرزمیهايورزشتويگفتیمزدیممثالهمباریک

همدیگربایارتادو،خورندمینهاردوبارهخندندمیگویندمیدرفتنبینیمییکدفعه،شوندنمیهویتهمدرد

شودمیعذاببهتبدیلدردشویممیهویتهمدردباوقتیشود،نمیعذاببهتبدیلدرد،کردندمیمبارزه

چرا؟آید،میدردمانمابزندمابهتهاجمییاتجاوزکارانهطوربهکسییکخوردیمیارمانازماکهلگدهایی

.شویممیهویتهمباهاش

میاستفادهدردهاازواقعدرآیدمیذهنیمنکهباشدترتیباینبهبایدمعموالًداردوجودکهطرحیاینحاال

مرتبکاراینخودشکردنزیادبرايکندمیاستفادهذهنیمنة شدهویتهمفکرهايازآیدمیدردهاکند

افتندمیوشدندزیادخیلیوقتیشوندمیزیادشوند،میزیادشوند،میزیاددردهاباالخره.شودمیانجام

وکندتحملتواندنمیذهنیمن.کنندایجاددردتا،اندازندمیبکارراذهنیمنهايفکروذهنیمنروي

شدهخستهخودمازمنگویندمیها انسانازخیلیاند،رسیدهحالتاینبهها انسانازخیلیشود،میمتالشی

میآیدمیشدهایجادکهدرديفضاياینچرا؟.کنمتحملتوانمنمیدیگر،بیایمکنارتوانمنمیخودمباام

فکرهايبهکنندمیشروعشودمیایجادزیاديدردوگیردمیبکارراذهنیمنفکرهاي،سرشانروينشیند
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شیطانخدمتمثالًایناست،اینشیطانیطرحواستپایینهوشیاريکهدانیدمیموقعآن و.کردنمنفی

عاقالنهاینکهدبینیمیماشبیرون،بیاییمآنجاازما،بشودمتالشیفشاراثردرذهنیمناینکهمابهاست

بهکهیانکسبرايروشاینهماالنوبودهروشیکاینمثالًنبودهآگاهبشرکهدرازسالیانطولدراین.نیست

.افتدمیاتفاقداردچیهجریان،شناسندنمیوکنندنمیگوشبزرگانحرف

شدید،هویتهمآنهابااینکهبراي.کنیدتحملرادردهایتانتوانیدنمیدیگرکهباشیدآنانازیکیشماشاید

شدگیهایتانهویتهمبیاییدشماکهگویدمیمابهکه.استموالناًمثالراهآن وداردوجودبهتريراهیکحاال

کهبشناسیدًمثالبشناسید،رادردهایتانباشدگیهویتهممخصوصاً،بشناسیدباشدچیزهاچهباشددردچهرا

نسبت،داریدتأسفحسهستند،درداینهادارید،حسادتدارید،خشمدارید،ترسدارید،کینهدارید،رنجش

همشمااستممکناینهاباهستند،درداینها،آیندهبهنسبتداریداضطرابدارید،گناهاحساسگذشته،به

باشیدشدههویت

درشدچیببینیمبخواهیمماتاکنندمیراکارشانبیرونآیندمیاندتیغیجوجهمثلِاینهاگفتمابهموالناو

یعنیشودمیعارضوقتیاینکهبرايستاشدگیهویتهمترینموزيوبدتریندرد.شوندمیپنهانروندمی

پائینآیدمیدانیدمیهوشیاري.پایینآیدمیهوشیاريگیردمیبکاررامافکرهايونشیندمیماسرروي

،عاديحالتدرکنرانندگیبگوییدکنیدسئوالبیاییدنفریکازیدکنفرض،دانیدمیشمارااین؟چییعنی

رانندگیبیابگوییدوبکنیدراسئواالتهمانبعد،بشودمستبخوردبدهیدالکلیمشروببهشدولیوانبعد

دیگرکند،رانندگیتواندنمیدیگربدهد،جوابتواندنمیدیگر،آمدهپائینهوشیاریشکهدیدخواهید،کن

میدردهاوقتیودرختی،وحیوانیهوشیاريبهرودمی،پایینافتدمیتلپیبدهیدهمدیگریکییواشیواش

،گیریممیبکارمارامنفیفکرهايالگوهايآنوگیرندمیکاربهرامافکرهايفنشینندمیماسررويآیند

آید،میپائینبسیاربسیارهوشیاري

شماکهاستموقعیباالستوقتیهوشیاري.شنودنمیفهمد،نمی،نکنراکاراینباباکهبگوییدآدمبهموقعآن

کنید،میایجادبودیدآنجنسازکههوشیاريهماناززیاديمقدارلحظهایناتفاقپذیرش،تسلیمطریقاز

اینبهکارياصالًکهاستاینراهیکپس.ماستاصلشعور،استزندگیشعورمابراياآلنهوشیاريبهترین

کهبرسیدجایییکتابگیرندبعهدهراشمافکرهايدردهاوبشودزیاددردهابگذاریدوباشیدنداشتهچیزها

تحملنتوانیدشما،انداختبکارراشمامنفیفکرهايالگوهاي،آمدآخرۀ دفعوقتیکه،بشودزیاداینقدردرد
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بدتریندانیممیکهاستراهیکاین.بشویدزاییدهبیرون،بیائیدآنجاازشما،بشودمتالشیذهنیمناینکنید

تناین،دهندمیقرارسلطهزیروگیرندمیدستبهرامافکرهايآیندمیدردهاهرموقعاینکهبراي.استراه

.باشدافتادهاتفاقشمازندگیدرحتیکهدارداحتمالوگیردمیقرارفشارزیرماتناین،شودمیخرابما

ۀ بوسیلذهنیمنمثالً. دهدمیهشدار،مازندگیقسمتهايازبعضیکردنفلجیاکردنمتوقفطریقاززندگی

دعواهاي،استهمسرمانباماۀ رابطشدنخرابمسئول،ماة شدهویتهمدردهايبگوییددردش،قسمت

طرفاز،کندایجاددردخواهدچرا؟می،ذهنیمندردهايبگوییمیا،بادردهایشذهنیمن.استخانوادگی

.کندمیفلجرارابطه، هاسترابطهدردهاکارجايبهترین،شودمیهویتهمدردهااینباذهنیمنهمدیگر

چهبا،کنندمیازدواجسالگی30سالگی25کهبگیریدراشوهروزن،بگیریدنظردرراجوانانساندوتاشما

شدند،هویتهمآنباکهدردهاییایندیدوذهنیمندیداً فورولی،دارنددوستراهمدیگرآرزوییچهباامید

میسببوباالآیدمیها منایندفعههراینکهورابطهبهشودمیچیرهکنترلوترسرابطه،اینبهریزدمی

قهرمرتبهییابشودفلجرابطهیابگیردصورتطالقمثالًوبشودایجاداینجادردردزیاديمقدارکهشود

.بیایدبوجودآشتی،بیایدبوجود

هشدارمیشمابهدردهااینباداردزندگیدهدمیهشدارشمابهذهنیمندردکهاستاینهاينشانهاینها

یکبگیریدمریضییکیاکنیدتصادفشمااستممکنمثالًیا.شودمیاینطوريچراکهکنیدتاملکهدهد

مالیضرر،بشویدورشکستیایکی،بهبکنیدحملهوبکنیددعوامثالًیاببیندشدیدآسیبشماوجودازقسمتی

داردطریقازاینشمابهزندگیکهاستایننشانگراینها،پائیندیبشوپرتمقامیازیا.بخوردشمابهشدیدي

هوشیاريمنکهکنیدملات،عقببکشیدنشینیدنمیشماوگیریدنمیجديراهشدارهاشماودهدمیهشدار

وباالآیدمیمندردهاياین،استهویتهمدردهایمقسمتبامنذهنیمن،کردمدرستذهنیمنوهستم

ایجاددرددیگرانبرايهموخودمبرايهمموقعآنمنوگیردمیاختیاردرمرافکرهاي،سرمروينشیندمی

.کنممی

نمیچونالکلبهبرندمیپناههمايعدهیکخوب،نکنیدتوجههشدارهاآنبهاگر،شمابدانیدبایدرااین

اینازهیچکدامولی،دیگرکارهايیامخدرموادیا،کردندایجادخودشانکهدردهایی.کنندتحملرادردتوانند

شما،ایدخدائیتشماکهبدانیدشما.استبیتهمینکارعالج؟چیهکاراینعالج.نیستکاراینعالجراهها

وخدائیتدوباره،کناربرودذهنیمناینباید،شمادلشدهذهنیمنکهاآلنوهستیداوعشقعاشق
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موالنا.کردیمانتخابماکهراهیوبیرونبرود،بشودکندهبایدشدگیهاهویتهمآن،شمامرکزبشودهوشیاري

یعنیحضورهوشیاريمقداریک،بپذیریدرالحظهایناتفاقیعنیبشویدتسلیمبیائیدشماگویدمی،گویدمی

اینکهتشخیصبرايکنیداستفادهآندیداز،کنیداستفادهآنشعورازبیایدبوجوداصطالحبهتاناصلهمان

ایناتفاقبپذیریدمرتبوذهنیمنعینکبانه،شعورآن،ببینیدآنعینکبا،هستیدوضعیچهدرشمااآلن

نگاهتانذهنیمنبهناظرحضوربصورتشماشدزیادخوردهیک ایناگرحاال،بشودزیاداینبگذاررالحظه

،چیزهاباداریدشدگیهویتهمزیاديمقداریعنی،زندمیسوسوداردستارهزیاديمقدارکهدیدیدوکردید

باورهاهمیکی،چیزهاایناز،زمین،خانهخود،خانهاسباب،پولمثلهستندفیزیکیچیزهاياً عمدتهمچیزها

.هستندتاسهاین،دردهادردهاهمیکی،فکرهاهستند

هوشیاريشما.نیستیدآنهاشمااینکهبراي،فرارنکنید،داریدشدگیهویتهمزیاديمقداردیدیدشمااگر

داردخداوفعالًهستماینطوريمنکهبپذیرید،بپذیرید،کنیدشناساییهوشیاريآنشعوربابایدپس.هستید

این.بشودخدادوبارهمنمرکزوبشومبیدارمنکهکندمیکمکمنبههوشیاريتکاملوکندمیکمکمنبه

گوییدنمیوکشیدنمیهمخجالت،همترسیدنمیکنیدمینگاه،خودتانازکنیدنمیفرارپس.بدانیدهمرا

همیکدیدیدایراديیکهرموقع،بپذیریدنکنانکار،کنمنمیقبولودانستمنمی،بودماینمن؟چیهاین

حضوربهمننهکهبگوییدشمااآلنحتی.آوردخواهدباالرااینهابیرونجهانوزندگی،دیدیدشدگیهویت

،پذیریممیپس.باشیدرسیدهاًواقعاینکهمگر،نرسیدیدکهکردخواهدثابتشمابهجهانایناتفاقاترسیدم

داریمهوشیارانهمجدداما.شودمیآزادها ستارهآناز،هاتلهآنازهویتوپذیریممیکنیممیشناسایی

.خدابینهایتبهتا؟کجاتاشویممیبزرگترشویممیبزرگترشویممیبزرگتر

ايدفترچهیکشماکهاستاینانتظارممنخواند،خواهمدیگرجاهايومثنويازابیاتییکمنامروز،حاال

کارشمارويخیلیدیدیدخواند،خواهیمآیندهدریا،خواندیمقبالًیاخوانیممیامروزکهبیتیهر،کنیدتهیه

شمااینکهبراينشیند؟میچرا،شماسرروينشیندمیذهنیمندردهايوقتی. کنیدتکراروبنویسید،کرد

کهاستمحالباشیدداشتهتوقعدانیدمیشما.ذهنیمندیدازآمده؟کجاازگفتم،داریممانهمهداریددرد

اینکهمحضبهو.استدردرنجش،شودمیرنجشسببانسانها،از،اتفاقاتازتوقعباشیدنداشتهرنجششما

اینازکندمیکیف.شمامرکزگذاردمیشودمیهویتهمباهاشزندمیقاپذهنیمن،شودمیایجادرنجش

واکنشزودتر،شویدمیعصبانیزودتریعنیتانگراییواکنششما،آنجاگذاردمیکهراآناینکهبرايکار،
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رامادردهااینسرآخرکهاستعلتاینبهکهگویممی.راکارایندارددوستذهنیمندهید،مینشان

میانرژيمعمولیبرقباشماتلویزیونآن،الکتریکدستگاهمثلدرست.بپاشاندراذهنیمناساس،بپاشاند

. کندنمیتحملدیگرسوزد،میاًفورکنیوصلبهشبرابرپنجولتاژکند،میکار،گیرد

روينشیندمیکهیکدفعه،شودمیزیاد،شودمیزیاد،شودمیزیادوکنیممیراتحملمعمولیدردهايهمما

کند؟کارنمیمتداینالبته،میریممیاوقاتبیشتر.شویممیزندهیامیریممییاآییممیدرپاازدیگرماما،

وپائینآیدمیشانهوشیاريگیرند،میقرصدکترروندمیشوندمیدارغصهکهمردمامروزهاینکهبراي.چرا

کندتحملنتوانددیگرکهبپاشدذهنیمنماکهمابهبیایدفشاراینقدرتابشودزیاددردهایمانکه تکنیکآن

،دیگرکندنمیکارهمآن

این،بشودپاشیدهذهنیمنکهبشودزیاداینقدرمادردهايتااینکهبراي،استنبودهدرستیراههماولاز

شناختنتسلیمیعنیپذیرشپس.شودمیخرابآنموازاتبههممابدن،بشودخرابمابدنکهشودمیسبب

چونایمشدههویتهمباهاشونوایمکردهایجاددردزیاديمقدارماچونولیواستراهپذیرشوشناسایی

باشیمحفظراابیاتایناگرما،گیرندمیاختیاردررامافکرهايوماسردرنشینندمیآنها،ایمشدههویتهم

هوشیاريزیاديمقداراً فوراینکهبراي،کندمیکمکشمابهبیتاینآیدمیدارددردکهدیدیدکهموقعیآن

.کنیدمیتوجه،کندمیعوضاصطالحبهراشماة دنداً فور.کندمیایجادشمادر

بهراجعساعتیکنزدیکامروزمن.بخوانیدخودتانبرايها موقعخیلیهمبلکهکنیدحفظراابیاتیشماپس

منطبقبرداریدوبکنیدمثنويداستانازبرداشتیتوانیدمیچگونهکهبدانیدشماکهکردمصحبتمقدمهاین

وکنیددرستراخودتانوهستناجوريکجاهاببینیدوکنیدپیادهخودتاندررامعناآنوخودتانرويکنید

آنازبعد،خواندخواهمبرایتانشمسدیوانومثنويازابیاتیپس.بشویدخالصدردهایشوذهنیمنشراز

جسمیدیدباوبرگرددخواهدمیوجهانبهرودمیهوشیاريوقتیکهببینیم،گشتبرخواهیمغزلبهدوباره

کنید؟پیداراهییک،کنیدمیبرخوردکهموانعوچالشهاآنباشماتوانیدمیآیابرگرددخواهدمی

&&&
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شدگیهاهویتهمازراخودتانرهاییاینشماکهگویدمیشمابهبعدیشبیتوبیتاینبخوانمرابیتایناول

: گویدمینکنیدمتوقفراشدنآزادوپذیرشوشناسایییعنی

3259مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

نداند بر سِماطواصلراخویشرباطهراندرآنکهغالمِمن

بسنده،بیداريازايمرحلهیعنیراهوسطمهمانسرايیاکاروانسراهردرکههستمکسیغالممنگویدمی

بهیعنی،خداة سفر،حقیقتة سفربهشدموصل؟کجابهشدموصل،شدموصلمندیگراستبسبگوید،نکند

بنابراینپس.شدتمامو،هوشیارانهشدعدمجنسازمرکزمکهآنجابهرسیدمدیگرمن،رسیدمیکتایی

شماپس،نیسترسیدنحضوربه،دادنقرارمرکزراآنهاوآنهاباشدنهویتهموفکرهاودانشهاانباشتگی

دنبالش، بدهیدادامهباید

مردروزیکرسددرمسکنبهتاکردترکببایدکهرباطیبس

رویدمیداریدکهراراهمیانهايخانهمهمانازخیلی،انسانیعنیکندنمیفرقیمردیازنیعنیمرداینجادر

میسراستمهمانیک،کاروانسراستیکآنجا،جلورویدمیذرهیک ،کنیدمیکارامروزخودتانرويشما

شمایعنی.مرکزتاندرکنیدبازرافضا،بیندازیدوبپذیریدوبشناسیدبایددوباره،بشویدمتوقفنباید،مانید

،آنهادرشدهگذاريسرمایههوشیاري،کنیدمیشناساییوقتی،کنیدمیشناساییراشدگیهاهویتهمدارید

.شودمیآزاد

وگیردمیبعهدهراشمافکرهايکنترلونشیندمیشماسررويآیدمیدردفضايآنکهوقتیشمامثالًحاال

وآیدمیداردکهباشیدآگاهآمدنموقعاگر،کردنمنفیفکرهايبهکنیدمیشروعشماگیردمیبدست

فضايیعنیذهنیمندردآنموقع،بله،خوانیممیمااینجاکهابیاتیاینخواندنباباشدتیزبسیارهوشیاریتان

. کندمیتبدیلرااش انرژياززیاديمقدارحتی،کندترمیمراخودشتواندنمیدرد

فکرهايبهکردمشروعمن،آیدمیدارددردفضاياین،اآلنآیدمیداردلحظه ایندرباشیدهوشیاراگریعنی

فضايکهاستایننشانگربرخورد،خیلیمنبهبودمعمولیحرفیکزدهمسرمکهحرفینهیا،کردنمنفی

رادیگرهم،دارندتوافقباهمشوهروزن،همسراناگریا،باشیدتیزبایدشماآنموقع،شودمیبیداردارددرد

بیداردردشبهمنذهنیمنیکدفعه،زديراحرفاینشماکهبگذارندقرارکنندمیهمکاريباهم،دارندقبول
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دردبهمنگوییمیراچیزاینباشدحواستکردن،منفیفکرهايکردمشروعمن،شدبیدارمندردهايیاشد

یاکندتکرارمییازندمیراحرفآنوقتی کهباشیدهوشیارهمشماوکنمالحظهراکاراینافتممی

میپیشموقعیتوقتیها موقعآن،باالآیدمیدردفضاي اینکهبینیدمی،آیدمیبوجودخاصیموقعیتهاي

همشماکنترلدر،زنندمیراحرفهابعضی،بینیدمیراآدمهابعضی،بینیدمیراآدمهابعضیمثالً، شماآید

.باشیدتیز،باالآیدمیشمادردفضايبینیدمیونیست

تیزراحواسمدانگششبایداآلنمنبگوییدخودتانبهنخوانیدهمراابیاتاصالًنهیاابیاتازبرخیخواندنبا

اختیاردرمرافکرهايآیدمیداردايباشندهیک،آیدمیداردفضایییککهببینم،باشملحظهایندرکنم

دیدخواهید،ندارمايستیزههیچ،کنممینگاهدارمفقط،زوربافکرۀ بوسیلنهگذارمنمی،گذارمنمیمنبگیرد

باشیدآگاهشماآیدمیدزديیکانگار،رفتشمابهدادرااش انرژيهممقداریک،استدردفضايکهدزدآن

داردانرژيیواشیواش،گیریدمیدوباره،گیریدمیدوبارهآیدمیبعدۀ دفع،گیریدمیازشهمچیزيیک

.شودمیتبدیل

هوشیاريآیدمیوقتیاینکهبرايموذي؟گویممیچراماست،شدگیهویتهمقسمتترینموذيدردهااین

مسکنبهتاکنیمتركبایدراراهوسطکاروانسراهايازخیلیپس.بینیمنمیموقعآندیگرپائین،آیدمیما

کهگرفتیمنتیجهگرفتیم؟نتیجهچیبیتدواینازپس،برسیماستیکتاییفضايکهاصلیزیستمحل،اصلی

کاروانسراهااینازیکیدروبدهیدادامهباید،شدتمامگرفتمیاددیگرمنکهنکندمتقاعدراشماذهنیمن

.دیگرکنیمزندگیاینجابابابگویینیایدخوشت

آتش زنیستتِعاریَپرتوسرخ شد، او سرخ نیستآهنگرچه

اوخودازدرخششاینوحرارتاینسرخیاینولی،شودمیسرخکورهتويگذاریممیراآهنکهگرچه

تسلیممدتییاحالخوبیاین،شودمیخوبحالمان،خوانیممیموالناوقتیماکهاستاینمنظورش.نیست

شدتمامنگوییدشما،کندمیدرستخوردهیکرامازندگیآیدمیزندگیخرد،زندگیة زندانرژيوشویممی

چرا؟.کنندپشیمانراشمااندوایستادهآنجادردشبعالوهخودشذهنیمنایناینکهبراي،گرفتمیاد،دیگر

چیزهاموش،استموششعورمثل،نیستخوبیشعورشعورش،شعوریهبااصطالحبهاینتلجنتیة باشندیکاین

.خوردنمیمادردبهزرنگیشخوبولیاستزرنگ،بزندضرراستممکن،دزددمیماازرا
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موشبهراذهنیمنبرد،میموشاین،بردمیغلههیماانبارازگویدمی،زندمیمثالهمراموشموالناخوب

کنندهگرمیکنوربنابراینپسچیه؟اش نتیجهماۀ سالچهلزحماتاینبردنمیاگرگویدمیکند،میتشبیه

. برویدپیشبایدنخورید،راحالتانبهترشدنگولشما،مابهافتدمیاست

، مگر خورشید راروشنمدانتوروزن یا سرانورپرشودگر

خودتازیاذهنیتمنازراروشناییاینتو،شدروشنشماروزنیاشماۀ خانیعنیشماسراياگرکهگویدمی

کامالًاوبهکهشدخواهدنورموقعیهممانوریعنی.استخورشیدازنیستاتاقاز،بدانخورشیدازبلگه،ندان

نگذارید،بگوینداستادشمابهکهنگذارید،شدتمامدیگرشدممنکهنگوییدشماآمدهخوردهیک ،بشویمزنده

ایندرکنیمتلفوقتبایدماآیابله،استموذيدردهایشباذهنیمناین،باالنبریدراخودتان،کنندتعریف

.نکنیدعجلههمباذهنولی،نکنیدموکولآیندهبهرااین،نباشیدمنتظرشما،نهکار؟

باشباش،گویدمیمابهخداکهفیکونکنقانونآن طبقخواهیممیمابکنیم؟خواهیمکارمیچیماواقعدر

باش، ما در واقع فرمان کن ذهنیمننهاست،منجنسکههستیهماآلنايبودهاولازکهباشچیزيآنیعنی

شما،بشویدچیزيیکدردهایشباذهنیمنباذهنباکنیدعجلهشمانبایدولی،کنیمنمیاطاعتیا باش را  

خدائیتایمبودههوشیارياولازبودید؟چیاولاز،هستیدهماآلنوایدبودهاولازکهاآلنباشیدچیزيآن

کهکندمیفکرذهنیمن.بشویمچیزيیکخواهیممیهیذهنیمنباکهاستاینماکاراشکال،ایمبوده

.نیستچیزيهمچون،ببافدتواندمیهمراخداوحضور،ببافدبیشترکمیکاگربافتهراخودشکههمانطوري

راکارداریممابرسیم،خدابهتوانیمنمی،نمامذهبی،نمادینینمامعنويدانشهاي،دانشکردناضافهبایعنی

:گویدمیخوانممیبرایتانغزلاینازبیتچنداینبنابرپس.کنیممیبدتر

1083مولوي، دیوان شمس، غزل شمارة 

زوترهلهزیرک،هله،زیرکهله،زیرکهله

بدود باده به سر بر ساقیجنبشکزهله

اولازکههمان،باشآنگوییممیکههمان،هستیهوشیاريهمانتو،تویعنیزیركباشآگاهیعنیهله

آگاه،زیركباشآگاهیعنی،استپوستهآننیستیمآنرفتیمتویشوبافتیمکهراچیزيآنما،باشآن،ايبوده

زودجوريچهکهبپرسیدفرداشمااآلن،کنیدعجلهذهنبانبایدشمازودتراما،زودترباشآگاه،زیركباش
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با،کنیدمیهمکاريپنهاننظمباشما،استمزرعهقانونمالجوریشچه،دانیدنمیشماراجوریشچهبرسم؟

هویتهمدرديچهبااینکهباشدگیها،هویتهمشناساییبالحظه،ایناتفاقپذیرشبا،لحظهایناتفاقپذیرش

سالهزارانشایدکهراروشیآنکنند،خرابراشماروابط،کنندخرابراشمازندگیدردهانگذاریدوشدید

شماراآنکند،منفجررامادردوکنیمزیادرادردیعنی،برندمیبکاراکثریتهماآلن،بردهمیبکاربشرپیش

بیندازید،که درد را بشناسید باشیدآگاهشماآیدمیدردوقتیکندمیفلجمارابعدچهارهردردنروید،دنبالش

.بدهدهشدارمابهبشودزیاددردکه،کنیممیزیادرادردماکهاستدرست

ما،پائینآوردمیراهوشیاريکندمیخرابرامافکرکندمیخرابرامانبدن.نیستدرستیراهاینولی

کهبیایدپائیناینقدرهوشیاريکنیم،پیدانتوانیمدیگرراراه،کنیمگمفکرهاودردهادرراخودماناستممکن

بهنکردهخدايیاپائینبرودخیلیهوشیاريوبشویمگمفکرهاودردهاتويخیلیاگر،باالبیایبمنتوانیمدیگر

شویممیبیرونیچیزهايبهمتکیدیگرکنیمترکشتوانیمنمیبیفتیمالکلیمشروببهبیفتیممخدرمواد

بهشونکههمبیرونیچیزهايیکاآلن،کردمیکنترلراماشدگیهویتهمقبالً،شویممیموادبهتکیم

.نیستدرستاینکهرآخقبلی،دردهايبهشدندبعالوهآنها،کنندمیکنترلهمآنهااآلنموادمثل،دادیمقدرت

مرکزبایدیعنی،ماستمرکزتويساقیبیاید،درحرکتبهبایدساقی،بجنبدبایدساقی،باشآگاههلهگویدمی

.نداردمستینداردشرابکهفکر،برسدفکربهشرابتا،دربیایدحرکتبهاینوبشودعدمجنسازشما

اینازگذاردنمیاین،نداردشادي،استفکرجنسازمامرکزوقتی،برسربهبادهبدودساقیجنبشکزهله

،غزلاولبیتهماناست،عدموقتیشودبساطعمامرکزازبایدسبببیواصیلشادي،بیایدشاديمرکز

،راغزلاینخواندمهمقبالًچونخوانممیسریع

زُهره هناده غلطی رویِ قمر برچونرخِ، سَرِ گنجینه گشادهپیادهروحبدود

بیآرامش،سبببیشاديخداۀ گنجینسرحالیکهدرهستیمذهنتويمایعنیمیرودپیادهروحماگویدمی

روشناییشوذهنیمناشتباهبهوگذاشتیمخداستحضورکهزیبازهرهمثلرخماواستبازبینهایتوسبب

اینجادرآمدیممابعداکهچیزياینکهشویدمیمتوجهشماابیاتایناز.شدیمآنعاشق،بریممیداریمرا

هوشیاريیککهاستدرستذهنیمناینآخر.آیدمیزیبامانظربهاستزشتخیلیاین،کردیمدرست

دانیدمیولی،گوییممیبهتربیشترهرچهودهدمینشانمابهجهاناینتويراچیزهایییک،داردجسمی
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هایمانبچهباهمسرمانبامردمباراماروابطچقدر؟استغلطبینششچقدرکند؟میتولیدمابرايدردچقدر

وقتی،نهکند؟میایجاددردکهاستمنفقطپرسممیشماازآیازند؟میمالیۀ لطمچقدرکند؟میخراب

دردشاننفرهزارانوقتیبیاورد،بوجودتريعظیمدردهايتواندمیذهنیمن،شوندمیماشوندمیجمعها من

از.استدردایجادوویرانیبرايجنگهاشود،میتولیدانقالبات،شودمیتولیدجنگ،کنندمیجمعهمبارا

گرفتیم؟برکتماجنگکدام

.شودمیویرانشهرها،رودمیبینازها سرمایه،شوندمیخانمانبی،شوندمیزخمیمیرندمیآدمهاجنگدر

ذهنیمندرد،استذهنیمندردچرا؟؟دارندکردنویراناشتهاياینقدرآدمهادنیاازقسمتییکدرچرا

نیستدرستیراهدردکردنزیاداینکهبراي،استخطهملحاظییکبهخدامقصودباکردنزیادرادرد.است

اینکهشودمیزیاددرداینقدرباالخره،کندزیادرادردهااگرکندمیفکر،استکردهپیدارااینفعالًبشرولی

انتخابقدرتبکاربردنوپذیرش،شناسایی،تسلیم،درستکار.نیستدرستیکاراین،پاشدمیذهنیمن

مناجبارحالتاز.کنیممیپیدااختیارکنیممیپیداانتخابقدرت،زندگیبهشویممیهوشیارماوقتی.است

.بیرونآییممیذهنیمنجامدچیزهايوذهنی

، بِهِل این صرب و موُاسامیاساومنشینهله

بگزین جهد و مُقاصا، که چو دیگم به شَرَر بر 

بگذارراانتظاراینوصبراین.کنکارخودتروي،مباشآسودهومنشینذهنیمنهايراحتیتويگویدمی

وصلیکزندگیباسازندگیجهتدرهایتاندندهچرخشماکهموقعیصبر.استمنفیاینجادرصبراینکنار،

کهکنممیشناساییدارماآلنمن.کنیدمیشناساییداریدهمسادگیبهکنیدمیکارزندگینظمباشما،است

راافتادهتلهبهانرژيوکنمحلخواهممیرااینهاکنمشناساییخوبخواهممیرااینهارنجیدمنفردهازمن

همسرم،هستامبچه،هستمهویتهمخیلیباهاشونمنکهچیزتابیست،شناسممیهمبعد،بیرونبکشم

استخواهرماستمادرماستپدرمودانممیخیلیکنممیفکر،استدانشم،استمقامم،استپولم،هست

خواهممی.دانشمندمخیلیکنممیفکرهستامعلمیباورهايوهویتمهمخیلیهماینهابا،استبرادرم

اینکنممیانکار،نیستمشمامنگویممیکنممینگاهبهشانراهویتمکنممیوقتی.بکنماینهاازراهویتم

میاحترامدیگرکهمردموگذردمیخوشکهحاالکهبگوییمولی.استخوبصبراینجا،دارددرد،دارددرد
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می ، میاساومنشینهلهمیاسا،استخوبخیلیهمین، نشانندمیکجاراماببیندیگرشدیماستادگذارند

وصبراینکنرها.نیستعدمدلتهستی،ذهنتوي، استخطرناکیجاي، توهستیکهجاییاینکهدانی

میتهیهراچیزهایییکذهنیمن، نخواهیدشماراذهنیمنآسایش، راآسایشراحتی،یعنیمواسا، رامواسا

.گویدمیمابهکند

راآسایشاینخواهم،نمیرااحتراماینخواهم،نمیراخوبیاینخواهم،نمیمنبابابگوداریمهمغزلتوي

مقاسامقاسا،وجهدبگزین.خواهممیشودمیایجادزندگیخردطریقازکهراآسایشآنمن. خواهمنمی

مانندکه،رااینهاکنانتخابجهدکن،شدگیها،هویتهمازخودکردنرهابرايسختی، چالشتحملرنج،یعنی

راحرارتاینشمارا،ماجوشاندمیداردآیدمیزندگیحرارتزیرآنازیعنی. استآتشرويکههستمدیگی

گیریممیراخرداین، کنیمنمیستیزهوقتی، شویممیموازياوباوقتیمایعنیچی؟یعنیبدهید،نبایدهدربه

است؟جوريچهوضعممنکهدهدمینشانمابه

هویتم،همدردتاپنجاهباهویتم،همچیزتاپنجاه، چیزهمهاینبابینممیمنخوب. کشمنمیخجالتهمهیچ

کهبینیدمیکنیم،کاربایدهمهایندرحالیکهحاال. کنممیکارایستممیواندارد،فرار،نداردخجالتدیگراین

میسرمانرويباال،آیدمیمادرونازدردفضايحالیکهدرهویتیم،همدردهاباهمداریمشدگیهویتهمهم

. کردنمنفیفکرهايبهکنیممیشروعما، نشیند

راهاینتويونخواب، نباشراحت، بپذیريبایدتوکهاستچالشیاینبایدتوکهگویدمیداردموالناببینیدو

راپولاین، کندعامابرايفالنیبگوییمبیاییم، کنیمکارلحظههر، کنیمصبروکنیمکارمااینکهبجاي. کنکار

کارکندکندکارکندکاربایدآدمکهشودمی؟اینجادعاستجاياین؟ درستهاینآ، بشومخوبمنکندعابگیر

کهمسکنبهتاته،تابروبروتو، تونماناینجاهستکاروانسرامیانۀ راهیاراهاینوسطگفتکارکند،بازهم

.برسیاستیکتاییفضاي

خرافاتیچهاینآخربدهد،نجاترامااو، فالنیقبرمثالً بهبرویمداریمانتظارماگویندمیها بعضیشودمی

کنار،رودمیدلتازشدگیهاهویتهماینیواشیواشببین، کنکارشماکنید،کار، کنیدکارعمالً بایداست؟

؟ استرنجچرا. استرنجییکاستجهديیکپذیرشخود.خواهدمیپذیرشخواهد،میشناساییکاراین

هستمآدمیهستم،معنويآدممنگویممی.کشیدیمراگلهارویشکردیمدرستکهگلیمیدرمااینکهبراي

کهشوممیمتوجهبعد.هستمبخشندهبسیارکههستمآدمی، هستممهربانکههستمآدمیدارم،کامالً دینکه
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استسختخیلیپذیرششواینهادیدنخوب، هرچیوپولباهمهویتهم، نیستمهممهربان، ندارماصالً دین

بهتوجهبدونهمین طوريیابکشیدردبایدندانیاگرولی. بدانمخواهمنمیمنآشایددیدنشخود، اولش

دردبایدهمعمرتآخرتادرسته؟اینآخر. برويجهاناینازبایدشماخلقازخدامقصودیعنیخلقتمقصود

.نیستبشوزندگیهمزندگیتبکشی،

برسحربهرایتزدهشدستی،روزمنشبنبستیراههرسرپرستی،عشوهاگرم

سراست،ذهنیمنهمینکه،پرستفریبیعنیپرستعشوه، پرستعشوهیک،کنیدتوجهفقطاگرگویدمی

کردم،درستهمدرد،کردمدرستمنآنجا، جهانهوشیاريبصورترفتممناینکهبراي،بستنمیرامنراه

هايفریبدیگر،هاستعشوهاینها، منبهشودمیچیرهاینموقعهاخیلیشد،هویتهمدردهاباذهنیممن

.بستنمیرامنراهسرپرستیم،بتپرستیم،دروغپرستیم،عشوهذهنیمنبصورتما.استذهنیمن

درستمنیکجهانبهبرویم،کنیدتوجهتوانیمنمیمابینی،میجسمیهوشیاريعینکباچونبنددمیبله

پیداخدابسويراراهبرگردیمهوشیاريهمانبا،کنیمپیداجسمیهوشیاري،کنیمدرستجسمیککنیم

میومن:گوییممیکهلحظههر، شویممیمشغولذهنیمنباماکهلحظههر. پرستیمعشوهحالیکهدر،کنیم

شويمیبلندکهلحظههرکنی،میپرستیبتکنی،میپرستیعشوه، بشودردزندگیخردگذارينمیودانم

عشوه، کنیممیمقاومتیاکنیمیستیزهزندگیبایعنیلحظهایناتفاقباکنیمیستیزهومنگوییمی

.استبستهراهمانسر.پرستیم

میبدستتسلیمطریقازکهاستهوشیاريخودآنونیستپرستعشوهلحظهایندرمادرچیزيیکفقط

،سحربهزدمیراپیروزيعلموپرچموشدممیبیدارذهنخوابازیعنی،شدمیروزمنشبگویدمیآید،

، برسحربهرایتزده، ذهنخوابازشدممیبیدارمنیعنی، خروشکمخاموشاستنزدیکصبحیعنی

رهابایدجوريچهپرستعشوهاینشرازشما، پرستعشوهیکیک؟ گذاردنمیچیپسکنیدمیتوجه

هویتکندنوآنهاپذیرشمادردهايما،ذهنیوجوددیدنبعدش،لحظهایناتفاقپذیرشباتسلیمبا؟ بشوید

.باشدخدابینهایتباشد،آنمادلدرکهدرونفضايبهبخشیدنوسعتوهوشیارانهآنهاازخود
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بهسفرخورشیدزکهبرجه،هلهبرجههله

برسفربهرامهگاننه،دربهخانهازقدم

باشآشناتوذهنی،مناینازکجا؟ازبپر، بپرشوبلندبرجه، ذهنیمننههوشیاريبصورتگویدمیمابه

میکنممیانکارکنم،میانکاررااینازغیرهرچیزي:گفتهماولبیت، کهنیستیدردتوداريدردکهبشناس

نورشب،درنهاستبهترسفرروزدر، خورشیدنوردرکه.نیستمتوجنسازمن،ندارمکاريتوبامنگویم

روزنلحظه،ایناتفاقباپذیرش، گویممیدفعهصدشایدمنجلسههر،دائماًگفتم؟ کنیمپیداکجاازراخورشید

بهقوهچراغیکلحظهایندر، لحظهاینبهآییممیماآیندهوگذشتهازلحظهایناتفاقپذیرشبا.شودمیباز

می،بینیممیراخودمانقدمییکوآیدمینورزندگیروزناز، استزندگیروزنواقعدرکهگیریممیدست

تنهانه، نهبیرونخانۀ جسمیاینازقدمو. کنیممیسفرداریمزندگینورزندگیسایۀ خورشیددر، جلورویم

خورشیدنورباراهنمایی، عقیدهتحمیلبانهراهنمایی، سفربهبروندکنراهنماییراهمگانبروسفربهخودت

.زندگی

کنجانبهجسمازسفرکن،هنانراهسفر

برخُضَرآبآنبزنکن،روانآبفراتز

بوسیلۀ فکرکهدهدمینشانمابهفکرهاکهراهیاست،ذهنراهآشکارراه، نکنآشکارراهسفربیاتوگویدمی

میتسلیمماوقتینهانراهسفراست،آشکارراهراه،این ،دهیممیانجامذهنیبوسیلۀ منکردنعملوکردن

خشکیدرهم) داشتیمگرامی(کَرَّمناآیهآن خواندخواهیمهمامروزخشکیازراشمازندگیکهگفتشویم

وشویدمیتسلیمشماوقتییعنی.دهدمینجاتراشما.دریادرهم،کندمیهوشیاريکندمیمرکبسوار

ها ستارهاینازها شدگیهویتهماینازراشماچجوريداندمیاو،دهیدمیقرارزندگیاختیاردرراخودتان

.کندجمع

ما،اینهاة دربرگیرندفضايیعنی،کاسهبهشویممیتبدیلیواشیواش،بکشندراشماتوانندنمیدیگرها ستاره

فضاییمنگویدمیآسمانکه،شودنمیهایشستارهموقعهیچکهآسمانبگیریمنظردرراآسماناگراالن

اینمافکرهاياینکههستیمفضاییهمماباشیم،طوريآن بایدهمماند،هستمندرهمها ستارهاینهستم
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فضاستآندرشوددادهنشانمابهتواندمیمافکروماحسۀ بوسیلکهچیهرماهايحساینماهايهیجان

.افتدمیمادراتفاقافتیمنمیاتفاقماپسهستیماتفاقاتدربرگیرندهفضايماوقتیاستضفآن دراتفاقات

درکنبازرافضایعنیجانبهبرو، کنسفرذهنیمنازبیایعنی، کنجانبهجسمازسفرکننهانراهسفر

اینیواشیواش،شمامرکزاستجسماالنیعنیکردنجانبهجسمازسفربشود،نهایتبیبگذارمرکزت

زبیاور،راآبزندگیاز،بیاورراآبورآن ازحاال،.نهایتبیشودمیشمامرکزریزد،میفروشودمیمتالشی

چرا؟شده،خشکاالنماباغباغت،بهبدهببرببر،بزنراحیاتآبزندگیآببیاتووکنروانآبفرات

میکهکارهاییبههمسرمانبهفرزندمانبهروابطمان،بهباغمانبهدهیممیراذهنیمنکثیفآباینکهبراي

جنسازترسجنسازخشمجنسازبیشتراحساساتماناحساساتمان،بهفکرهایمانبهخالقیتمانبهکنیم

شدبازمانسینهماوقتیکه،نیستحیاتآبنتیجهکهاینهااست،ناشکرينارضایتیجنسازاستاضطراب

باوذهنیمنعقلباسفر،ایندردهدمینشانمابهراراهشزندگیراسفرگفتیم.اینجاازکردیمسفروقتی

بایدچکارگفتخواندیم،رازودترهلهزودترهلهپس،بلهخوب،کنیم،پیداراراهتوانیمنمیذهنیمندید

.بکنیم

لحظهایندرکندمیبیدارراشماونشیندمیدلتانبهابیاتاینازکدامهرکردمعرضخدمتتانکهطورهمین

راشمافکرهايخواهدمیکندمیحملهذهنیمنکهموقعیوکنیدتکرارکنید،تکرارکنید،تکراروبنویسید

انسانکهها زمانآن نگذارید،کندلهدردزیرراشمانگذاریدببرد،نگذارید،بخوانیدموقعآن بگیرداختیاردر

راحیاتآببیاوریدراخضرآبزندگیتان،بهبیاوریدراهوشیاريبیشترو،شدتمامدیگر،رفتمیدردزیرباید

هوشیاريبهجسمیهوشیاريتبدیلومرکزتانکردنبازوزندگیباشدنموازيباشمازندگیبهبیایدبگذارید

ازچیزهاازهویتوزندگیگرفتنازدارندنمیبردستهنوزوکنندصبرخواهندمیکهکسانیبراياما،حضور

.بخوانمرابیتچنداینمادیشانمرکزازفکرها

3073مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بیت 

نی،طاغوتازودینازاستشاچارهنیت،لوازوستشچارهخدااز

گیرم،میشدههویتهمچیزهاياینازکهغذاییاینبدوناما،کنمزندگیتوانممیخدابدونمنگویدمی

.خواهمنمیدینمنگویدمیداردچارهدیناز.توانمنمیغذایعنیتلوت،لو
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پیدادردباتوامجسمیهوشیاريکردهانباشتهمرکزشدرکهداندمیشدههویتهمباورهايسريیکرادین

پسخواهم،میراطاغوتخواهم،میرااینمنخواهمنمیدینکهگویدمیاست،دردهمغذایشکرده،

درشماکهاستایناالنتعریفه ببناهمدیناست،طاغوتذهنیمنبتاست،ذهنیمنهمینطاغوت

زندهخودشبهشمادرخدابینهایتموقعآن دروبرسیدوحدتبهخدابایعنی،بدهیدقرارراخدائیتمرکزتان

اینخدائیتاینوقتیشودمیبینهایتشودمیبازتانسینهوقتی،شویدمیبینهایتشمایعنی.شودمی

اولازچون،شودمیبینهایتبیرونآمداینکهمحضبهبیرونآمدذهنیمنزندانازهستیمآن ماکههوشیاري

.بودهبینهایت

ایندرماآگاهیآنمعادلو،میردنمیاستزندههمیشهخداابدیتیکیبینهایتیکیداردخاصیتتادوخدا

میابديلحظهاینبهماآگاهیوهستابديلحظهاینواستلحظهاینهمیشه.استابديزندگیبهلحظه

زندهاوبهواقعدر،کنیممیپیدانهایتبیریشهعمقلحظهایندرماوقتیو.استنهایتبیخداوابدیتشود

مییکیاوبابینیممیرااوکهموقعیمادین،آیدمیاینجاازمادینو،شدهزندهخودشبهمادراوایمشده

میآنجاازماخردهم،آیدمیآنجاازماشاديهم،آیدمیآنجاازماغذايهم،آیدمیآنجاازمانورهم،شویم

گویدمیاولحظهایندر.آیدمیآنجاازماعقلهمآیدمیآنجاازمالطافتهم،آیدمیآنجاازماعشقهم،آید

میرافکرآن ماکنفکريچهگویدمی.خوانیممیمانویسدمیماذهندراو،کنیممیراکارآن ماکنچکار

بفهمیددرستگوید،میراهمینهمدین،گویدمیموالنافقطرااینکهنکنیدفکربشود،اینطوريبایدکنیم،

.داردمطابقتها صحبتاینقرآنباکامالًاینها

دوناملاهِعمَنِزداریچونصربدوندنیایازنیستصربتکهای

گویدمیهویتیم،همباهاشکهچیزهاییماستمرکزدرپستدنیايواقعدرپستدنیايازکهتوکهگویدمی

فوراً، توزنندمیسوسوها ستارهاینازیکیوقتیي،ونربگیريراخودتجلويتوانینمیآنهاازنداريصبر

صبرتوانینمیتوو.ببلعدوکندجذببخودراشماتوجهوشماتمرکزتمامتواندمیستارهآن وکنیمیحرکت

راچیزهابهترینچیندمیسفرهکهکسی،دهندهنعمتبهترین،گسترندهبهترینازچجوريموقعآن ،نرويکنی

کنی،صبرتوانیمی،گذاردمیآنجا

بله،استقرآنآیهبهمربوطگستراندهبهترینیعنیالماهدوننعمپس
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48، آیه )51(، سوره زاریات قرآن کریم

﴾۴۸﴿وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ 

)48(گسترندگاننیکوماییمپسبگسترانیدم،رازمین

میکهخواهیدمیشمااین،بهکندمیاشاره،گسترندگاننیکوماییمپسبگسترانیدمرازمینپس:گویدمی

دلشکهموقعهروچیديهمپهلويرادردهاۀ هم،استوريه جچدیديکرديبازسفرهکهخودتگوید

دردهایی. فکرهایتشودمیمسلط،کنیمیمنفیفکرهاي،نشیندمیسرترويآیدمیذهنیمنبخواهد

سفرهبهترینماگویدمیخداولی،اتسفرهتويچیديرانقصحس،جداییحس،ترس،خشم،حسادتشبیه

باشودمیواردچجوري،بشودتوزندگیواردحیاتآب،منعقل،منانرژيبگذارتو،چینیممیتوبرايرا

. لحظهایناتفاقپذیرش

؟کریماازداریچونصربنعیمونازازنیستصربتکهای

نعمتونازدهد،مینشانماذهنکهاستچیزيآننعمتوناز، ونعمتنازازدارينگهراخودتتوانینمیکه

خواندهدرستاگرها بیتاین؟ داريصبرچگونهبخشندهخدايازصورتایندرهویتیم،همآنباماکهاست

حالیدرناظرحضوریکباشمادادمبرنامهاولکهتوضیحاتیبا؟هچیمنوضعاینکهبهبدهیممطابقتوشود،

.ببینیدراخودتانکنیدمینگاهذهنتانبهکه

آفریدکینآنازداريچونصبرپلیدوپاكازنیستصبرتکهاي

.استذهندوبارهپلیدوپاك، هاپلیديوها پاکیازبگیريراخودتجلويکنیصبرتوانینمیتو:کهگویدمی

کند،میبدوخوبواستقضاوتسیستمیکاینبینممیکنیممینگاهذهنمانبهناظرحضوربعنوانماچطور

میاینبدونماهستجسمیهوشیارياینو.استپلیدپلیدشنه،استپاكپاکشنهکند،میپلیدوپاك

کینآنازداريچونصبربشویم،زندهبهشآفریدهرااینکهکسیآن بهتوانیممیماکنیمزندگیتوانیم

ماچطورکنیم،رهارااینوبشویمزندهآفریدهراذهنسیستماینکهکسیآن بهتوانیممیمایعنی، آفرید

واستکلخردوپنهاننظمکهآن ازولی،کنادارهرامازندگیاینگوییممیودوییسیستماینبهچسبیدیم

چرا؟هستیم،غافلکوتاهیمدتدر،کنددرسترامازندگیتواندمی

گرفتارزندانیچهدرايتلهچهدرکهذهنتانناظربعنوانبینیدنمیشماکند؟نمیبیدارراشماها بیتاینبا

فکرهايکهشودمیسببچیزيچهکنیدمیمنفیفکرهايشماوقتیاید؟کشیدهدردهمهاینچرااید،شده
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در،کنیدمقایسهسالگیسیباراسالگیتانبیستشماشود،میزیادتردردهایتانروزبهروزچرابکنید،منفی

نبایداصالًانسانکهحالتیدر.بودهشدهزیادترحتماًبوده؟شدهکمتریابودهشدهزیادتردردهایتانسالدهاین

.بکشددرد

؟کردگارکوهان،ربهذا:گفتغارزآمدبرونکوخلیلیکو

کجاست آن دوست خالص حضرت حق که از غار طبیعت و نهانخانه مادیت بیرون آید

کجاست خداوند حقیقی جهان؟: پروردگار من است، آنگاه بگویداین : و بگوید

یکآمدهاولهوشیاريبصورتانسانکهبگویدخواهدمیبدهیم،توضیحذهنباکردهچکارخلیلکهگویدمی

کهگفتهخلیلکردهافولستارهاینولی،بودهستارهیک،فکراولّینباشدههویتهموقتیکرده،درستستاره

ماهکههمبعدشوندارمدوسترااینمنبودآفل،بودگذرااین،بودمنمنِازقسمتیوپرستیدممیمنکهاین

مننهگفتخورشیدهمبعد،ندارمدوستهمراآن منگفتهکردهافولهمماهگفته،درخشیدهماه،آمده

اساسبراینهادیدهودیده،راذهنیهايدرخشندگیاینکهازپسبنابراین.ندارمدوستهمراخورشید

.نیستآفلجنسازاوکهشدهمتوجهیکدفعهشدندتشکیلگذراچیزهاي

هرگذراست،فکريهرما،حستاپنجهستندماهايحسهستند؟چیگذراچیزهايگذرا،چیزهايدیدنیعنی

درنکندولوبگیردیکیاگررااینها.گذراستاتفاقیهرگذراستبدآینديوخوشاینديهرگذراست،قضاوتی

کهگفت،آمدبیرونذهنازیعنیآمدبیرونمادیتغارازکهکوخلیلگویدمی،نیستخلیلمثلصورتاین

کو؟منخدايپسونیستمنخدايایننهشدمتوجهبعداستمنخدايستارهاینیعنی.استمنخداياین

.کردپیدارااصلیخداي

هویتهمباهاشمنحاالتا،دادهنشانمنذهنکهچیزهاییآنتمامبگویید،بگوییداینطوريبایدهمشما

ذهنکهچههرپس.اصلیخدايشوم،میزندهخدابهمنکنممیانکارراهمهمن،نبودندمنخداياینها،شدم

،دهمنمینشانواکنشدهدمینشانذهنمکهچیزيبراي.نیستمنخداياست،گذرادهدمینشانمن

ۀ نشاناینهارنجش،خشم،ترساینکهبراي،ترسمنمیدهدمینشانذهنمکهچیزيبراي،شومنمیخشمگین

آنماماستمرکزکهچیزيهرماست،مرکزهویتیمهمباهاشچیزيهر واستچیزیکباشدگیهویتهمهم

! هاگفته؟ کردگارکوهان. ندارمدوستراآفلینمن،نیستاینطورينهگفتهخلیلماست،خدايپرستیم،میرا

کهچیزهاییآنتمامپس،نیستندهکاینهااینکه،بهشدهبیدارواقعدر.کردهپیداآن کو؟پسنیستندکهاینها
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آن مننهکهگوییدمیاالنشماپسباشند،شمامرکزدرنبایدآنها نیستیدآنها شما،کردهاذیتحاالتاراشما

،کریماهللاگفتاز،نیستصبرممنشومنمیهویتهمباهاشاستنعمتونازدهدمینشانذهنمکهراچیزي

.بشومزندهخدابهخواهممیمن

شماالبته، زودترهلهزیركهلهزیركهلهزیركهله: کهگفتخواندیمغزلدرامروزوآمدمهمینبرايمن

چیزيیکبخواهیدعقلهمانباوباورهاهمانوها شدگیهویتهمهمانبوسیلهبخواهیدذهنتانبانباید

گویممیمن،بشودذهنشباکهنیامدهاصالًخلیل؟گفتهچیخلیلاینجااینجا،درماکهکنیدمیتوجهبشوید،

کردهکشفراآن بلکنبشودنیامدهایناینجااستمثالدیگر،هرکسییاشمایاخلیلابراهیماینکهبرايخیلل

یعنیزودترزودتر،هلهگویدمیوقتی،کشدمیطولکهبشویمخواهیممیمابشویدتوانیدنمیشمابوده،که

جهان ایندرتوشبیهکهبفهماالنولیساختیتورااینهانیستهمتوخدايونیستیتوچیزهااینکهبفهم

.نیست

رها کردن هم راهش خیلی . رها کن، بشناسپس هر چی فکر می کنی تو آن هستی مربوط به این جهان است 

بشناس، با هوشیاري حضور بشناس، شما می گویید هوشیاري حضور از کجا پیدا کنم؟ با پذیرش اتفاق . اسان است

این که مردم نمی توانند زیر بار بروند این کلمه بپذیر خیلی مهم است، براي .این لحظه با تسلیم، بشناس، بپذیر

بگویند که ما اینظوري هستیم، چرا نمی توانید، چرا نمی توانید اقرار کنید که من رابطه ام در خانواده با همسرم 

دردهایی مثل خشم، مثل . ام خراب است، من مریضم، من خودم را مریض کردم، من درد دارمخراب است، با بچه

.ند، چرا زیر بار نرویماحسادت بر من چیره

2077مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بیت 

آنگاه . این پروردگار من است: کجاست آن دوست خالص حضرت حق که از غار طبیعت و نهانخانه مادیت بیرون آید و بگوید

کجاست خداوند حقیقی جهان؟ : بگوید

بعد بگوید پس . هد اینها خداي من نیستندیعنی بشناسد که این چیزهاي آفل و چیزهایی را که ذهن نشان می د

. در سینه اتفاق است! خدا کجاست؟ همین االن به بینهایت او زنده شدياگر اینها خدا نیستند پس خدا کجاست؟

اگر بکنیم جسم پیدا می . ما در بیرون بوسیله ذهنمان خدا را جستجو نمی کنیم. بیرون نیست. در درون توست

. کنیم

:از دفتر دوم بخوانمدوباره چند بیت 
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1549مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بیت 

مشرتی، ماتِ زُحَل شد، نَحس شدعقل کو مغلوبِ نفس، او نفس شد

عقل هوشیاري، وقتی می آییم به این جهان هوشیاري عقل دارد و عقلش شبیه شعور خرد کل است عقل کل است 

می شود ها ا می بافیم و می رویم آن تو و این هم هویت شدگیعقل خداست، ولی وقتی می آییم این من ذهنی ر

مرکز ما، مغلوب من ذهنی می شویم، عقل زندگی مغلوب من ذهنی می شود، مخصوصاً هم وقتی که من ذهنی ما با 

شما ممکن است فکر کنید . آیدو این اتحاد شوم بین دردهاي ما و من ذهنی بوجود می. دردها هم هویت می شود

من ذهنی هم هویت شدگی است، اگر با درد هم هویت ! نه. گوییم من ذهنی دردهاي ما هم هستندمیوقتی 

ولی بدبختانه من ذهنی هر چه که گیر بیاورد که بهش کمک کند با آن هم . جزو من ذهنی نیستنشویم، گفتم 

براي اینکه وقتی با ؟چرا بهترین متحدش است. و بهترین متحدش در دنیا همین فضاي درد است. هویت می شود

.او هم هویت می شود و آن را جزوش می کند

آید باال از فکرهاي آید باال، غذا می خواهد، وقتی میگفتم این دردها هوشیاري را کم می کند، این دردها هی می

ذهنی من ذهنی از الگوهاي من ذهنی که با آنها هم هویت است استفاده می کند براي ایجاد درد بیشتر، و من

ما هم بعنوان من ذهنی بعضی موقعها افتخار می کنیم که چقدر زندگی مردم را .خیلی افتخار می کند به این کار

من . چقدر درد ایجاد کردیم، یک کاري کردیم طرف با کله آمد زمین ما خندیدیم، ورشکست شد. خراب کردیم

.ذهنی است دیگر، درد من ذهنی است

گوید بعد آن موقع می. ر آمدیم مغلوب نفس شد، نفس می شود، جزو من ذهنی می شودعقلی که ما باشیم از آنو

مشتري که خوش یمن است، . ایم، زحل یا کیوان من ذهنی استمشتري ما هستیم وقتی به زندگی زندهمشتري، 

و عشق می شویم، زندگی به روي ما بوسیله خرد زندگیسعد به اصطالح، براي اینکه وقتی ما به حضور زنده

زندگی و زیبایی زندگی گشوده می شود، هر چی که می گوییم، هر چی که عمل می کنیم، هر چی تولید می کنیم 

.خلق می کنیم، زیباست، نیک است پس سعد است به اصطالح

در اصل ما سعدیم، . مشتري مات زحل شد، نحس شد. اما من ذهنی با انرژي مسمومش، زحل یا کیوان نحس است

اش نیک می اش زیبا می شود همهاش خوبی و نیکی بوجود می آوریم، اگر خدا خلق کند همهیم، همهخوش شگون

ویرانیهایی که بوسیله ما ایجاد می شود . شود، من ذهنی خلق کند، مخصوصاً درد من ذهنی ویرانی می آفریند
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فعه هزار نفر، ده هزار نفر، پنجاه گفتم بوسیلۀ درد ما ایجاد می شود، دردها را ما باهم جمع می کنیم یکجا، یکد

شیطان در روي زمین،هزار نفر، دو میلیون نفر درد یکجا جمع بشود می توانند یک ویرانی عظیمی بوجو بیاورند

من خیلی برندگی ندارد، من تنها، .جنگی که ما ایجاد می کنیم. جشن من ذهنی است. خیلی خوشحال می شود

جود آورد فوقش خانواده خودش را خراب کند و روابطش را با چند نفر خراب بویک نفر چقدر می تواند خرابی

یعنی ما . مگر در راس یک سیستمی باشد که به فرمانش گوش بدهند. کند، خرابکاري محدودي می تواند بکند

یک کسی که درد دارد، آن موقع می تواند خرابکاري . ما به حرف یک من ذهنی بزرگ گوش بدهد. درست کند

پس نحس می شود، . کند

&

&&
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1550مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بیت

در کسی که کرد نَحست در نگرهم درین نَحسی بگردان این نظر

می گوید هم در این نحسی . ما در این نحسی هستیم، بیشتر ما انسانها در این دوران در نحسی من ذهنی هستیم

ما می توانیم توجه زنده.ات را نگذار برود به جهان، نگهدار روي خودتزندهتو نظرت را بگردان، نظر یعنی توجه 

. خودمان را نگذاریم برود به آن ستاره هایی که سوسو می زنند و ما را اغوا می کنند

زندگی، وقتی ما توجهمان را ار ! این نظر را بگردان، در کسی که کرد نحست درنگر، کی ما را نحس کرده؟ زندگی

ذهنی بر می داریم و می گذاریم روي زندگی توجهمان را نگه می داریم، تازه متوجه می شویم که زندگی روي من

. آن موقع خرابکار را می بینیم. ما را به این روز انداخته تا ما بفهمیم که چه کار می کنیم

ن ذهنی و دردش را خدا که نمی خواهد م. ولی خرابکار که درد من ذهنی باشد، آن یک چیز ساخته شده است

ادامه بدهیم ما، ما چون اسرار می کنیم که باید به اصطالح ما بدانیم ما من داریم، و درد را می خواهیم نگه داریم، 

می دهد، شما می انتخابقدرتدر واقع اراده آزاد داریم، این اراده آزاد به ما.در این لحظه ما قدرت انتخاب داریم

بگویید که من بعد از این نمی خواهم من ذهنی و دردهایش را ادامه بدهم، می خواهم توانید تصمیم بگیرید 

باید در خودم . توجهم را از روي آن بردارم بگذارم روي زندگی، روي زندگی بگذارم جایی نیست که ببینم بگذارم

یاد می شود، هوشیاري نگه دارم، در خودم که نگه می دارم هوشیاري از هوشیاري آگاه می شود، هوشیاري دارد ز

.دیگر باز می شود

می بینید که یک . و متوجه می شوي که مکانیزم کار ذهن تو چی است، همین چیزهایی که اول برنامه توضیح دادم

بافت ذهنی هست که هم هویت شدگی با چیزهاست و همین من ذهنی را دارد می کشد به سمت خودش، این من 

من ذهنی مقاومت دارد، من ذهنی اتفاق می افتد، من ذهنی از اتفاقات زندگی .ذهنی بر اساس دویی کار می کند

می خواهد، بنابراین با آنها می ستیزد، من ذهنی اتفاق را وسیله قرار می دهد براي رسیدن به یک اتفاقی که 

.دتوجه کنید اینها را می بینی. احتماال او را خوشبخت می کند، و یا حتی او را به خدا می رساند

در اینجا اگر ما توجه خودمان را روي خودمان نگه داریم بصورت حضور ناظر بهش نگاه کنیم نحسی را در خودمان 

ما در ذات نحس نیستیم، انموقع به ذاتمان انتخاب می کنیم که . می بینیم نحسی ما به خاطر من ذهنی ما بوده

. زنده بشویم
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او ز نَحسی سوی سَعدی نَقب زدآن نظر که بنگرد این جَرّ و مَد

می بیند که ذهن در . ي بیندرا یعنی جزر و مد هاي ذهن جرّ و مدآن نظر یعنی نظري است که توجه را نگه داشته

هی اینوري می رود آنوري می رود، موج دارد یک صندوق خوشحال می شود در یک صندوق ناراحت می شود، 

این به چیزهاي هم هویت شده بستگی دارد، حالش و این به اتفاقات بستگی دارد، آید، موج باال می رود پایین می

شما می توانید بصورت حضور ناظر به ذهن تان و حالتان نگاه کنید می بینید حالتان هی عوض می .را می بیند

سلیم بوجود این نظري که ذهن را می بیند این حضور ناظر از طریق ت. آخر این حال من چرا عوض می شود. شود

. آید، این همان هوشیاري است که می تواند ذهن را ببیند و ذهن نمی تواند هوشیاري را ببیندمی

یعنی چی؟ یعنی سفري از . این نظر یعنی شما که به این درجه رسیدید از نحسی به سوي سعدي نقب می زند

خدا دارد شما را، جنس خودش را .دارد یک نفر شما را می کشد می برد بسوي خودش. جسم به جان می کنیم

خودش را دارد عقب می کشد، یعنی شما دارید اجازه می دهید مخالفت نمی کنید زندگی خودش را که شما باشید 

شما فقط دائما تسلیم و موازي با او هستید، مخالفت نمی کنید، . می کشد عقب به بینهایت خودش زنده می کند

. نه! یم؟ تنبلی می کنیم؟ االن من ذهنی می گوید بنشینم پس هیچ کاري نکنمآیا معنیش این است که کار نمی کن

ما آن درخت سیبی را که بیرون کاشتیم گفتیم زیر قانون مزرعه کار می کند، هم باید صبر کنیم، باید بهش کود 

نور به اندازه ؟ هم بدهیم آب بهش بدهیم، پروانه وار دورش بگردیم، درخت را ما کاشتیم ببینیم چی الزم دارد

کافی دارد کود بهش می رسد، آب می رسد؟ چقدر باید آب بخورد؟ 

شما دائماً ناظر این ذهنتان هستید که چه کار می کند و می شناسید که اگر موقعیتی پیش آمد دارید اعتراض می 

این هم .ستکنید واکنش نشان می دهید، می گویید که من با چی هم هویت شدم؟ تمام حواستان به خودتان ا

االن خواهیم خواند دوباره، یکی از راه هایی که ما به آفت کشیده می شویم، شکست می خوریم این است که 

یا حواسمان را پرت می کند، یا خودمان را . مرتب حواسمان می رود روي یکی دیگر، می خواهیم آن را عوض کنیم

نمی خواهیم .بهتر از آن باشیمان کار را می کنیمما هم همبینیم آن چه کار می کند با او مقایسه می کنیم، یا می 

.خودمان باشیم، حداکثر سعی مان را بکنیم، می خواهیم خودمان را با یکی مقایسه کنیم

ضِد به ضِد پیداکنان در انتقالگردانَدَت حالی به حالزان مهی

این حالی به حالی می تواند یک حال حضور باشدمی گوید به این علت که شما را از حالی به حالی می کند، 
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که شما دویی را می بینید، بصورت ناظر که نگاه می کنید، جزر و مدهاي حال را در ذهن می بینید، بعد آنموقع با 

می بینید که شما هی از این صندوق به آن صندوق می رفتید یک دفعه فاصله بین دو تا ها بعضی موقع.این دیدن

بنابراین یک دفعه می بینید که همین حضور ناظر آن .فاصله دو تا فکر را. زندگی به شما نشان می دهدصندوق را 

این نظر دارد عمیقتر می شود، این نظر تشخیص دارد شعور دارد، شادي دارد و دوباره ،نظر که دارد نگاه می کند

ب دویی می شوید، یعنی در واقع دارید به جذب دویی می شود، ذهن می شوید، دوباره بیرون می آیید، دوباره جذ

وقتی می روید توي صندوق می افتید به دویی و ستیزه و . فاصله صندوقها زنده می شوید، یا می روید تو صندوق

. اتفاق افتادن و هیجانات

می ولی چون آرامش را شناختید، فضاي بین دو تا صندوق را شناختید، می گویید نه، این تحوالت در درون شما

دیگر متوجه می شوید فضاي ذهن، فضاي نه نه نه آن حالی که بین دو تا صندوق است آن خوب است،: گویید

بصورت ناظر نگاه نمی و وقتی شما توي ذهن هستید .آشفتگی است، فضاي محدودیت است، فضاي دردها است

وقتی . یرد، فکرهاي منفی می کندآید، فکرهاي شما را بدست می گیرد زیر کنترل می گکنید، این فضاي درد می

می پذیرید با پذیرش و شناسایی انرژي آن تبدیل . ناظر ذهنتان هستید حتی دردتان هم می بینید، می پذیرید

.می شود

بسیار بسیار زیاد انرژي که یا هوشیاري که یا وجود شما که در دردها سرمایه گذاري شده بسیار بسیار زیاد است،

یعنی انرژي . ت که انرزي آنها را آزاد کنید و این تبدیل به فضاي بیکران در دل شما بشوداست، و دست شما اس

ما االن توي ذهن سرمایه گذاري شدیم، فکر نکنید که . این دردها آزاد می شود که تبدیل به بینهایت می شود

و من .قع در ذهن و دردهاخدا یک چیزي اینجا بوجود می آورد، نه نه نه، وجود ما سرمایه گذاري شده همان مو

ولی شما بجاي اینکه ستیزه کنید، زیر بار . ذهنی با استفاده از فضاي درد این حالت را می خواهد ادامه بدهد

. نگاه می کنید شناسایی می کنید. نروید، انکار کنید دعوا کنید با من ذهنی، شما بصورت ناظر فقط نگاه می کنید

پس بنابراین ضد به ضد پیدا می شود .همین که ستیزه کنید آن قوي می شودستیزه نمی کنیم،.خودش می افتد

.یعنی این طوري آدم تبدیل می شود. در این تبدیل

که واقعاً خوشتان آمد چسبید، بقول معروف یدبلی اجازه بدهید دوباره تاکید کنم خدمت شما که اگر ابیاتی را دید

در شما ایجاد کرد، آن را یادداشت کنید با خودتان داشته باشید در موارد به شما و دل شما را لرزاند و یک آگاهی 

.حمله دردهاي من ذهنی با خودتان بخوانید
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4226مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت 

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

عقل ما از مردن می ترسد ولی عشق گستاخ است عشق نمی ترسد، عشق مثل سنگ است و مثل : گوید کهمی

اتحادهمعشق،شویدمیعشقجنسازابیاتاینخواندنباشماکهو بنابراین بتدریج . کلوخ از آب نمی ترسد

ترسیم،نمیچیزهیچاز،شویممیزندهاوبهماوقتی.بلهلحظه،ایندرخداستباهوشیارانهوبیدارگونهمجدد

نبودیمهویتهمگذراچیزهايبامااگر.استذهنیچیزهايداشتنمرگحالتوبودنگذراازترساینکهبراي

.ترسیدیمنمیاینقدرما،نبودندمرکزمانآنهاو

چرخِ جان، چون اَجنُم استبر بُروجِمثنوی این پنجم استاز صِحافِ

مثنويابیاتاین،جانآسماندرکهگویدمیخودشوهستپنجمدفتراینمثنويدفاترازکهگویدمیموالنا

بگویدخواهدمیپسبرجها،یعنیبروجوستارهیعنیهستنجمجمعوستارگانیعنیانجم.استستارهمثل

ایندرخشد،میستارهمثلوکندمیآنجنسازراشما،بشودخواندهاگرابیاتاینیکتایی،فضايایندرکه

داردفرقشدههویتهمستارگانآنباستاره

شناساستارهکشتیبانکهجزحواسهرستارهازنیابدره

بهوکشیدمیزحمتشمااینکهبهتوجهبانیست،شدههویتهمانتظاراً واقعانتظاراینحاالدارمانتظارمنحاال

وبکندایجادرامعناشمادرکهبکنیدتکراراینقدرراابیاتایناً واقع.گذاریدمیوقت،کنیدمیگوشبرنامهاین

.بشودبهترحالتانکه،بخوانیدها موقعبعضیلزومصورتدر

معنايولی، می گوید دادندمیتشخیصراجهتستارهبهنگاهازکشتیبانهادانیدمیکههمینطورکهگویدمی

یعنیباشد،شناسستارهکشتیباننفریکاینکهمگر،یابدنمیدرذهنیمنحواسیعنیحواس،راابیاتاین

کدامجهتوبرودبایدجهتکدامکهفهمدمی،کندنگاهآسمانبهکههستشناسستارهة آزمودکشتیبانیک

آنازوشناسدنمیرامثنويبیتنیست،شناسمثنويیعنی،نیستشناسستارهکهکسیآناینها،واست

بگویدخواهدمی.کندمیپیداراراهستاره،بهنگاهازکشتیبان،کندنمیپیداراراه، فهمدنمیچیزيهمستاره

،کنیمدقتتکرارکنیماگردهد،مینشانمابهراراه،معانیشانبهوابیاتاینبهدرستکنیمنگاهاگرهمما

خوردنمیدردتبهکنی،ادبیمعنیفقطاگر،خودترويبگذاريبرداريبایدرااینگفتم
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از سُعودش غافلند و از قِرانجز نظاره نیست قِسمِ دیگران

بطورفقطکهکسانییا،هستندتماشاچیفقطکهکسانیکهگویدمی،مقابلهیعنیقران،یمنیخوشیعنیسعود

می،شودمیمنطبقمااعمالۀ بقیومابدنومافکررويجوريچهبیتاینکهدانندنمیوکنندمیمعنیادبی

بااش هوشیاريانسان،خوانندمیکهرااینهامثالًجوريچهکهدانندنمیو،تماشاستفقطآنهاقسمتگوید

فکردوتابینۀ فاصلبهشماموقعهر. شودمییمنخوش،شودمییمنخوشوکندمیقران،زندگیهوشیاري

قرارهممقابلیعنیکردنقران.شویدمیاوجنسازیعنیزندگی،وخداباکنیدمیقرانشما،شویدمیزنده

بله،گرفتن

با چنین اِستارهای دیوسوزتا به روزها آشنایی گیر شب

گویدمی. هستندمادردهاياً حقیقتدیوهاچیه،فهمیدیمهمدیوهستند،سوزدیومثنويابیاتاینکهگویدمی

چهببینوکننگاهخودتبهوکنپیدارامعنایشوکنتامل،بخوان،کنآشناراخودتابیاتاینباتوشبها

،بله،توبهدهندمینشان،کنندمیپیشنهاداینهاراتغییري

با چنین اِستارهای دیوسوزتا به روزبها آشنایی گیر ش

میراشمافکروباالآیندمیدردهاکهوقتیدیوچیه،گفتیمدیوهستند،دیوسوزندههايستارهاینهایعنی

کهراابیاتیاینموقعهمانکنید،ایجادبیشتردردهاي،کنیدمنفیفکرهايشماوبگیرددراختیارخواهد

شمابهدهد،میقرانراشماکند،میهوشیارراشماکند،میفراردیو،بخوانیدتوانیدمی،کردیدیادداشت

نشانواکنشآنموقعبکنید،جنگآنموقعبکنید،دعواآنموقعاگرولی.نحسیجايبه،دهدمیسعدخاصیت

رويشماتوجهوتمرکزکهشودمیمعلومبنابراینپسکردي،اینطوريتوبگویی: کنیدمالمتآنموقعبدهید،

هستنددیوسوزهايستارهگویداینهامینیست،خودتان

آمسانانداز قلعههست نفتهر یکی در دفعِ دیوِ بدگُمان

استمعلومخوبکنید،میبازیواشیواشرایکتاییفضايکنید،میبازراهوشیارياینشماوقتیکهگویدمی

رويبنشیند،ایدهویتهمباهاشکهذهنیمندردکردید،بازفضامقداريشمابگذارد،خواهدنمیدیوکه

بدگماندیواوالًبله،باالبیایددرداین بطوریکه،بدهیدنشانواکنشیامنفیفکرهايبهکنیدشروعوسرتان
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خواهدمی،کنددورزندگیخردازراشماخواهدمی،ببنددرافضااینخواهدمیکند؟چیکارخواهدمیاست

،کندمنفجرراذهنیمنکهاستاینسرآخرباالخرهاینقصدگویممی. بیندازدفاصلهاصلیخدايوشمابین

کهبکشیمدرداینقدرماباشدقراراگریعنی،استسختیخیلیکارراهآنبرویم،راراهآنخواهیمنمیماولی

خیلیهممابدن،کردیدتجربهرااینهاشماوبکشدخواهدمیآنجابهرامادیواینکهبشودمنفجرماذهنیمن

بهماکرد،درستشودنمیاصالًکهزمانهدورهاینتويگیردمیدردهایییک،شودمیفاسدکاملبطورها موقع

.داریمچالشزندگیدرکافیة انداز

یکباشایدشماببینید،ببینید،کنیدکمرادردهاکهکندکمکشمابهکهموالناازبگیریدیاداصولیبایدشما

بنشیند،شماسررويخواهدمیچیزيیکانگار،آیدمیسیاهموداینوقتیکهببینید،بتوانیدبرنامهدوبرنامه

کسییا،تانبچه،همسرتانمالمتازشوید،میتیزیکدفعهبگیرد،اختیاردرراشمافکرهايوبنشیندشماروي

منآمد،پیشموقعیتیچه،گفتچیکیماموقعهابعضیکهدیدیدبیاندازید،گردنشگردیدنمیآدمدنبالکه،

کند،ایجاددردخواهدمی،شودمیبلنددارددرونازنه،شدم؟اینطوريچرادوباره

مسئولیتبارزیر،باشیمالمتبدونباشیستیزهبدونوکنینگاهاینکهمحضبه،باشتیزکنجمعراحواست

هستملحظهایندرامهوشیاريمسئولمنبگو،بگیريبعهدهلحظهایندرراخودتهوشیاريمسئولیت،بروي

،ابیاتاینازیکیهرگویدمیموقعآناآلن؟افتدمیدارداتفاقیچهببینمخواهممیوندارمکاريهمکسیبا

تنفهست،استهوشیاريشناساییهمینآتش.سرشانباردمیآتشجوري؟چهکند،میدفعرابدگماندیو

.آسمانۀ قلعانداز

اصطالحبهباالآیندمیدیوهاکهوقتیکهگویدمی،هستهمقرآنۀ آیبهمربوطپسبار،آتشیعنیاندازتنف

شمااگردیگربعبارتبیاید،باالهبتواندنمیدیویعنیکنند،میدنبالراآنها کنندهسوراخیاساقبهايشهاب

،کندتسخیروبگیرددستبهراشمافکرهايبیایدهداخومیدیوبشود،واردشتواندنمیدیو،کنیدبازرافضا

.هستیدهوشیارشما

ابیاتیعنیها ستارهاینازکدامهرگویدمی،بخوانیدراابیاتاینکندمیپیشنهادموالنا، هستیدهوشیارتا

ستاجاییهمآسمانقلعهاست،آسمانۀ قلعبارآتشاصطالحبه،گویمنمیمنگویدمیداردخودشمثنوي،

.داریدسکونتشماکه



Program # 685گنج حضور685برنامه شماره 

38: صفحه

مشرتی را او وَلیُّ االَقرَبستاخرتان با دیو مهچون عقرب است

نیشعقربمثلِاست،عقربمثلِدیوباابیاتاینیعنیاختران:گویدمی،دوستتریننزدیکیعنیولیّ االَقرَب

ایدآمادهشماآیدمیخواهدمیدیووقتی.کندمیهوشیارراشماابیاتایناینکهبرايچرا؟را،دیوزندمی

ترمیمراخودشتواندنمی،دهدمیشمابهرااش هوشیاريازحتیمقداريگفتمبنابراین.بینیدمیوهوشیارید

آیدمیکینهآن وقتی،افتدمیشودمیشناسایییواشیواششمارنجشافتدمییواشیواششماکینه.کند

میموالناگرفتید؟کمککجااز،ناظرحضوربعنوانکنیدمینگاهداریدشما،کندترمیمراخودشخواهدمیباال

.بگیریدکمکابیاتاینازگوید

کهکسی،هستمشتريمعنیبههممشتريحاالاو،رامشتري، استعقربهمچوندیوباها ستارهاختران

کهکسیهرگویدمی،اندازدمیمشتريبودنسعدبههمنگاهییکوهستیدمشترياگرشما،استمشتري

استالعقربولی.استشگونخوش،استسعدمشترياینکهبراي،هستهمسعد،استابیاتاینمشتري

میجوريیکذهنیمنکهموقعی،هستندشمادوستنزدیکترینابیاتاینیعنیاستدوستبهترینیعنی

ازکهببینیمبخوانیمناایشازبیتسهدوبکنیمحافظازهمیاديبدهیداجازهبلهکند،حملهشمابهخواهد

. بگیریمیادچیزيتوانیممیهمناایش

29حافظ، غزلیات، غزل شماره 

حتریرِ خیالِ خطِ او نقشِ بر آب استدیده گریانافسوس که شد دلرب و در 

ازجداییوذهنباشدگیهویتهماثردرداشتیمکهدلبريوجهاناینبهآمدیمماکهافسوسگویدمی

برکردننقشاست،آببرکردننقششبیه،کنیمبتصویررااوصورتخواهیممیواقعدراالنوشددستمان

یارنقشآفلچیزهاياین،اینبنابرسپرودمیبینازفوراًآن کشیممینقشآبرويکهطورهماناست،آب

،خداازیاخودتانازکنیدمیتصورذهندرکهچیزيهراست،آببرنقشاست،آببرنقشاینهابلکهنیست

خواهیممی،کشیدمیآبرويکهنقشیشبیهدرست،بردمیدیشومیآیدمیزندگیفوراًاند؟چیاینها

زندهدلبرخودبهبلکهنشویمهویتهمآنهاباکناربگذاریمکشیممیکهراهایینقشاینبایدماکهبگوییم

.بشویم
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زین سیلِ دَمادَم که در این منزلِ خواب استبیدار شو ای دیده که ایمن نتوان بود

دیدهاي،شوبیدارفکرهاازوها شدگیهویتهمازشوبیداراست،ذهنوجهاناینکهاستواضحخوابمنزل

زندگیسیلچرا؟.بودایمنجهانایندرشودنمیها شدگیهویتهمبا:کهگویدمیهوشیارية دیدبهدارد

هویتهمدرایمنیکهشویدمیمتوجههمشمابود،نتوانایمنکهدیدهايشوبیدار،بردمیدیشومیرااینها

سیلِبردمیبلهبرد،میدیشومیسیلمثلِکندمیثابتمابهراآنهابودنآفلزندگیمرتبکهها شدگی

:گویدمیاما.باشیمزندهدلبربهبایدپسباشیمایمنتوانیمنمیماخوابمنزلایندربله،پیدرپی،دمادم

از آن بسته نقاب استبیند اَغیار مهیگذرد بر تو ولیکنمعشوق عیان می

ما.کردهاحاطهرامامعشوق. نهماست؟ازدورشودمیبرآبنقشوکشیم،میرااش نقشاالنماکهمعشوقیاما

کهبگیردتصمیمفضااگردارد،ها ستارهکهفضاستشبیهماخلقتکهگفتیماصالًما،هستیمخداآغوشدر

هستندفضادربیرونهايستاره.استاینطوريبیرونفضايکه،فضاشودمینگیردها ستارهاینازرااش هویت

همخودمانمحتوايباروفظمباکههستیمظرفیهستیمفضاییماولی،نیستویتههمهایشستارهبافضا

اغیارذهنیمنهمینیعنیغیر،دادیمتشکیلغیرچوناما،هستیممعشوقنشویمهویتهمکههمین.هویتیم

.استغیرجمع

بیندمیذهنیمنچوناما،گذردمیماپیشاز،استآشکار،استزندگیعینمعشوقگذرد،میعیانمعشوق

وقتیدهد؟مینشانمابهراخودشکی،دهدنمینشانمابهراخودش،بستهرانقابش،بیندمیخودشازغیر

پذیرشوشناساییباهوشیاريایجادباتسلیمباجوري؟ه چبشوییم،ها شدگیهویتهمازرامرکزمانکه

مردماگر.داریمدردماکهبپذیریمباشیم،تیزبسیار،بشودچیرهخواهدمیآیدمیدردهاکهوقتیمخصوصاً

شاید،نظریمتنگماحسودیمماکنیممیایجادتلخیاوقاتکنیم،میدعواماکنیممیایجاددردماکهگفتند

یککه انتقاد می کنند ممکن استکسانیبدهیم،گوشهممردمهايحرفبهبرویم،بارزیربدهیمگوش

میرامابدي،هستندمادشمنشانهمهکهبگوییمشودنمی،گویندمیکهانددیدهمادرراهاییوضعیت

.استدرستبیندمی،کندمیکهنگاهکنندمیکهانتقادگیرد،مییاددشمنانشازآدمراچیزهاخیلی.خواهند

:گفتکهخواندیمرابیتگذشتههايهفتهیااینگذشتههفتهبله
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313مولوي، دیوان شمس، غزل شماره 

برای ملکِ وصال و برای رفعِ حجابکه عشق خلعتِ جانست و طوقِ کَرَّمنا

میپس.عشقتعاشقآنمنمکهگفتهماولبیتکنیم،میداریمصحبتعشقبهراجعامروزکهگویدمی

،استکرمناگردنبندشبیهاینو،ماستجانلباسدهد،میمابهخداکهستالباسیاصطالحبهعشقکهگوید

که،استیکتاییفضايبراي،استوصالسرزمینبراي،استوصالملک،خداستبامجددپیوستنملکبرايو

.کنیمرفعراحجاباینکهبرايوبشودبازمادر

خالیرامرکزمانوبندازیمراهمهرادردهایشوراذهنیمناین،راغیرایناینکهجزنداریمايچارههیچما

خواهیممیما،باشدمامرکزدرداگر،ماستمرکز،دردهاباجملهاز،هویتیمهمکهچیزيهرباهمگفتیم،کنیم

خودمانبرايتنهانهماکه،شودمیسببکاراینشویم،میدردجنساز.برویمدردهابسويوکنیمزیادراآن 

.شودمیبیشترجداییوتنهاییاینوکنیمبایجاددردهمدیگرانبرايبلکه،کنیمایجاددرد

میخواهشمنوخواندمبرایتانقبالًکهراابیاتبعضیاین،کنمتکراردوبارهخواهممیکهاستمطالبیاینها

دهدمینشانمابهموالناراراهشاینکهبراي.کنیددقت،استداشتهگرامیراماخداوندکهکرمنااینبهکنم

پیداراراهمان،هویتیمهمچیزهاودردهاباحالیکهدرافتادگیگیرایناز،داماینازتوانیممیجوريچهماکه

بیتیچنددروبکنیمکاريبایدما.بشویمیکیدوبارههوشیارانهاوباخداسويبه،زندگیسويبهبرویم،کنیم

داشتیددوستکههمرابیتیاگرکنیدتوجهکنممیخواهشخواند،خواهمبرایتانخواندم،گذشتهدرشایدکه

:کهگویدمیببینید،کنیدیادداشت

65مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بیت 

پس بدیدی گاو و خر ا راگر بدیدی حسّ حیوان شاه را

هوشیاريتعریفبهبناانسانهوشیاري. نیستانساننوعازواستجسمی،ذهنیمنهوشیاريذهنیمنحس

می. دیدراخداشودنمیذهنیمنهوشیاريباکهگویدمی.استحیوانحس،ذهنیمنهوشیاري. استحضور

،ببیندتوانستمیراخداهمخروگاوپس،ببیندتوانستمیراخداذهنیمنجسمیهوشیاريحساگرگوید

جسمیهوشیاريهمینباکهشویممیمتوجهاآلنماپس.هستندحیوانیهوشیاريبهمجهزهمآنهااینکهبراي

،باورهاآنولی،شدهانباشتهدلتاندرکهداریدراباورهاییشمااگر.برسیمخدابهتوانیمنمیذهنیمندیدو
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وکندمیمعنوياً واقعراشما،باورهاآنباشدنهویتهمکهنکنیدفکر،هستندنمامعنويبسیارباورهاي

دارد،خدابهشدنزندهخدا،همینیعنی،معنويیانمامعنويباورهايباشدنهویتهمو.کندمیخداشناس

.استفکريهوشیارياستجسمیهوشیاريهمآناینکهبراي.گویدمیرااین

جز حس حیوان ز بیرون هواگر نبودی حسّ دیگر مر ترا

شمااگر.ایمبودهغافلازشماکه،مادرداردوجودحضورهوشیاريحسبنامدیگرحسیکبگویدخواهدمی

حضورهوشیاريبعدوداریدجسمیهوشیارياً واقعکهکنیدمیحسوکنیدمیهمهنوزوایدکردهایجاددرد

اینیاحساینکهداردوجوديدیگرحسشمادرگویدمیکندمیداردثابتموالناداردنشده،بازشمادرهنوز

حسنبوديگر: گویدمی،داردوجودانسانیهردر، ندارداینهاورنگوسن،معلوماتوسوادبهبستگیدیدطرز

،نفسهوايازبیرونذهنیمنحساینازغیرنبودانساندردیگريحساگر،راتومردیگر

کی به حسّ مشرتک مَحرَم شدی؟آدم مُکَرَّم کی بدی؟پس بنی

ماخدا،شدنمیزندهخودشبهاودرخداداشت،نمیگرامیرااوخدا،شدنمیخدادوستآدمبنیپسنبوداگر

مشتركحس،مشتركحسبهبنابراین.شودمیزندهخودشبینهایتوخودشبهمادریعنیداشتهگرامیرا

بودقراراگر،حیوانومامشتركحس،شنودمیهمحیوانشنویممیمابیند،میهمحیوانبینیممیمایعنی

نهداشتم،گرامیمنهمراخروگاوپسکهگفتمیپس،بشودزندهخودشبههوشیارانهحیواندرخداکه

بهکنیددقتکنممیخواهشاینجاازبخوانمهمبیتچندبدهیداجازهبله.داشتمگرامیراانسانفقطگفته

.بردمیرامااودریادروخشکیدرجوريچهکهدهدمینشانابیات،

3773مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بیت 

به دریا پا هنیهم به خشکی، هم تو ز کَرَّْمنَا بنی آدم شَهی

هستیمذهندرماکهموقعییعنی،خشکیدروداشتیمگرامیراانسانمناستگفتهکهآیهآنازتوگویدمی

میآوریممیاست،هوشیاريهممرکب،کنیممیمرکبیکسواررااوحضور،هوشیاريازنداریمخبرهنوز

مرکبیبرسواررااوماهمیشهیعنی،کنیممیمرکببرسوارهمآنجادر،کنیممییکتاییفضايواردوآوریم

تنایندرهم،باشیمجهانآندرباشیم،یکتاییفضايدرتوانیممیماهم.هستیشاهآنجاازتوپسکنیم،می

خدابهباشدداشتهوجودايباشندهیککهزندگیبراياستمهمیچیزخیلی. باشیمجهانایندروباشیم
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باشد،ماديجهانایندرهمباشدخداپیشهم.باشداینوردرهمباشدآنوردرهمبشود،زندههوشیارانهبتواند

:استایناش ترجمه.نهیپادریابههمخشکیبههم

پادشاه به شمار. »ما آدمی زادگان را گرامی داشتیم«: تو به اقتضاي قول حضرت حق تعالی

گام می نهی و هم در دریامی روي، زیرا هم در خشکی

میشماربهپادشاهداشتیمگرامیراآدمیزادگانیاراآدمیماگویدمیکهتعالیحقحضرتقولاقتضايبهتو

منظوردریا،درهم،نهیمیگامخشکیدرهمزیرابله،، دریابههمخشکیبههمهستیم،شاهماۀ همیعنیروي،

جسماینتوياآلنمااینکهکما.استجسمجهان،استفرمجهانخشکیازمنظور،استیکتاییفضايدریااز

بعددوتاماکهگویدمیداردولی.داریمفکروداریمحسببینیمجهانایندرراچیزهمهتوانیممی،هستیم

شماشد،خواهدبازنشده،بازشماحضوربعداگراست،حضورمانبعدیکیاستمانجسمیبعدیکیداریم

:موالناصحبتهاياینبهکنیدگوش

از حَمَلْنَاهُمْ علی الْبَر پیش رانکه حَمَلْنَاهُمْ علی الْبَحْرِ جبان

آنان را در خشکی حمل « و به اقتضاي اینکه » آنان را بر دریا حمل کردیم« : تو از حیث روح، مشمول معناي این آیه هستی

.خاك و ماده در گذر و به سوي دریاي معنا بشتاباز عالم » کردیم

،کردیمحملدریادرراانسانیهوشیاريواقعدر،راانسانهاماکهگویدمیدهد،میتوضیحراآیههماندارد

حملدریابرراآنان،هستیآیهاینمعنايمشمولروححیثازتوگویدمیبنابراینپس،کردیممرکبسوار

بسويوگذردرمادهوخاكعالماز،کردیمحملخشکیدرراآناناینکهاقتضايبهو،گویدمیآیه،کردیم

.کنیدمیتوجه.بشتابمعنادریاي

یکسوارراشما،بپذیريرالحظهایناتفاقیعنیبشويتسلیماگرکهگویدمی،کندمیاستفادهداردموالنا

فضايبهکجا؟بهبردمیدهدمیعبورذهنیمناینازاست،هوشیارينقلیهوسیلهنیستاسبکند،میاسبی

و،اوستباشدنموازيشماکارتنهانیستید،نگرانشماپس،کندمیمرکبدوبارهسوارهمآنجایکتایی،

.استشدههویتهمفکرهايکهذهنیمنپارازیتاینکردنخاموشوپنهاننظمباهمکاري
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جنسِ حیوان هم ز حبر، آگاه نیستبَر، راه نیستمر مالیک را سوی 

هوشیاريجنسازکه،هستندآنورگویدمیباشندگانیخشکی،بیایندتوانندنمی،فرشتگانمالیک،گویدمی

کهاستانسانتنهاپس،هوشیارانهبرودیکتاییفضايبهتواندنمیهمحیوانبیایند،توانندنمیاینورولیاند

خواهدمیکاريیکاستمندعالقهمابهخدادلیلاینبه.باشدطرفاینهم،باشدآنجاشودمیهمهوشیارانه

.البدبکند

تا روی هم بر زمین، هم بر فلکتو به تن حیوان، به جانی از مَلَک

حضوربهجانبهاماکنیم،میهمماکندمیحیوانکهکارهاییۀ همهستی،حیوانمثلهستیحیوانتنبه.تو

آسماندرهم،کنیمیکار،کنیمیحرکترويمیراهزمینرويهمهستیم،فرشتهجنساز،هوشیاريبه

.یکتایی

وربا دل یُوحَی إلَیْهِ دیدهتا به ظاهر مِثْلُکُمْ باشد بشر

.مانند همه شما آدمیان، آدمی بوده استحسب ظاهرهمینطور آن بصیر و روشن بینی که به او وحی می شود، بر 

بهاما،استیکیظاهرشان،اینوردرهموکنندمیزندگیآنوردرهماند،زندهحضوربهکهآدمهاییگویدمی

القاي فکر و احساس و عقل به دلشان از آنور از فضاي یکتایی راه با،وحیاینبابنابراینشود،میوحیدلشان

آید، فکرشان را در این لحظه خودشان را می بینند، دیدشان از آن طرف می آید، آب زندگی شان از آن طرف می

، بلند نمی شوند بگویند می دانیممن ندارند، . زندگی در ذهنشان می نویسد، در ذهنشان حس وجود، وجود ندارد

نیست با یک کسی که به حضور پس یک کسی که به حضور زنده. هر چی را که بخواهند بدانند از آنور می گیرند

ظاهرشان است، ظاهرشان یکی است، هر دو حس دارند، غذا می خورند، تولید مثل می کنند، کار می کنند، زنده

اشاره است به این آیه قرآن . یکی است

110آیه ،)18(قرآن کریم، سوره کهف

...إِلَيَّقُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ

…اي پیامبر بگو من نیز بشري مانند شما هستم که به من وحی می شود

همه انسانها . پس اگر می گوید به او وحی می شود موالنا می خواهد بگوید که به همه انسانها می تواند وحی بشود

می توانند هم اینور باشند هم آنور باشند و براي نجات بشر، بشر براي این که بتواند باقی بماند باید این کار را 
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هنی هم درد ایجاد کنی دردها هم توي سرش بنشیند و اگر فقط من ذهنی داشته باشید و با دید من ذ. بکند

و اینها تعدادشان زیاد بشود، ما بشوند ما . خودش را ترمیم کند به جایی برساند که نمی تواند درد را تحمل کند

. جنگ راه بیندازد، زمین را می توانند بزنند خراب کنند

یم می شوید، تسلیم یعنی پذیرش اتفاق این لحظه وقتی شما تسل:پس انسان باید به طرف حضور برود و گفت که

و شما را سوار مرکب می کند در خشکی که راه را ما نمی شناسیم، با هوشیاري بدون قید و شرط قبل از قضاوت،

من ذهنی ما می خواست راه را نشان بدهد، دیگر آن نشان نمی دهد بلکه او جسمی می خواستیم برویم، عقل 

بدون براي همین است که کسانی که دائماً تسلیم می شوند،. و راه را هم نشان می دهدسوار هوشیاري می کند

اي دارند که این لحظه می دانند قدمی که بگذارند کجا قید و شرط اتفاق این لحظه را می پذیرند، یک چراغ قوه

. در واقع من ذهنی شان نمی گوید؟چه جوري بردارند بگذارند.بگذارند

ولی همه جسم داریم، همه مثل همیم و .آید می گویدگوید، آن خردي که از آنور میحضورشان میآن چراغ قوه

آید، حاال ممکن است که وحی همه هم جدا جدا می توانیم دل زنده به خدا داشته باشیم، که به آن دل وحی می

می تواند انسان . ی تواند باشدیکدفعه خیلی نباشد که یک کتاب بزرگ بشود، ولی اینها مربوط به زندگی عادي م

تمام ریاضی دانها و دانشمندان که چیز جدید کشف می کنند از این طریق دارند .یک خالقیت جدیدي بیاورد

. به هرحال این ابیات روند تبدیل را و راه تبدیل را نشان می دهد.کشف می کنند

نبَریروحِ او گردان برآن چرخِقالب خاکی فتاده بر زمین

پس این قالب خاکی روي زمین است، اما روح ما هوشیاري ما آزاد شده بینهایت شده، در فضاي یکتایی دارد سیر 

.می کند

داند زبانِ ما متامحبر میما مهه مرغابیانیم ای غالم

ستیم و دریا زبان ما را تماماً اي جوان، ما همه مرغابی هستیم، یعنی مرغ آبی هستیم، مرغ دریایی ه: گوید کهمی

درست این است که دردهاي من ذهنی و هم هویت . ما از جنس هوشیاري هستیم، که توي ذهن هستیم. می داند

منظور از مرغ دریایی یعنی مرغ آنوري هستیم یعنی . ما را فریب داده ولی ما هنوز مرغ دریایی هستیمها شدگی

ن ما را می داند، یعنی خدا زبان ما را می داند، ما از جنس خدا هستیم، ما فضاي یکتایی هستیم، و بحر دریا زبا

. زبان او را می دانیم، او هم زبان ما را می داند، فقط این دید من ذهنی نمی گذارد
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در سلیمان تا ابد داریم سَیرپس سلیمان، حبر آمد، ما چو طَیر

سلیمان تشبیه می کند، پس می گوید سلیمان بحر است و ما پرنده و ما در یا خدا را به ،ببینید االن بحر، دریا را

پس خیلی مدت کوتاهی ما در من ذهنی و دردهایش می . خدا یا در دریا در فضاي یکتایی تا ابد سیر می کنیم

.نه هفتاد هشتاد سال. ماندیم

تا چو داود آب سازد صد زرهبا سلیمان، پای در دریا بنه

از گرامی داشتیم شروع شد، می گوید تو بیا در این لحظه تسلیم بشو، بگذار دست خدا شما را ببرد به سوي دریا، 

یادمان باشد شما با فکر و ذهن و هوشیاري جسمی این .با سلیمان یعنی با خدا تو پایت را بگذار به فضاي یکتایی

در این لحظه اتفاق این لحظه را بپذیرید، بگذارید تحول را نتیجه این ابیات این است که شما. ابیات را معنی نکنید

آید زره ساخته و همین طور که روي آب وقتی با چوب شما می خواهید دایره بکشید، بنظر می. زندگی انجام بدهد

ی اگر در این لحظه یعن. می شود، می خواهد بگوید که آب، دریا، فضاي یکتایی براي شما زره درست می کند

گوید که بشویم ما و بگذاریم زندگی ما را بسوي دریا ببرد ما آسیب نمی بینیم، به این دلیل این بیت را میتسلیم

پا به دریا بنه نترس، براي اینکه همین طور می گوید تو بیا . ما می ترسیم، ما می ترسیم آن را که گرفتیم رها کنیم

.اود هم همین هوشیاري بودهکه داود زره درست می کرد، پس معلوم می شود که زره د

آن لباس هم هویت شدگی را خرقه را بیندازیم و یواش یواش از سینه مان ها یعنی ما وقتی آن هم هویت شدگی

دریا براي ما زره می . وسعت پیدا کند فضا را باز کنیم، این فضاداري ما را از خطرات بیرونی محافظت می کند

یعنی دیو بخواهد وارد بشود، آتشهاي هوشیاري آنها را تعقیب می کنند،در چند بیت قبلی هم گفت اگر. سازد

فضاي درد ما از هوشیاري متنفر است، براي . آگاهی و هوشیار بودن در این لحظه ضد درد و ضد من ذهنی است

. می کنیمو از خواب بودن ما استفاده می کند که فکرهاي ما را بدست می گیرد ما فکرهاي منفی اینکه از غفلت ما 

بند و ساحرستلیک غیرت چشمآن سلیمان، پیش مجله حاضرست

معشوق عیان می گذرد ولی چون از جنس من ذهنی هستی غیر هستی، : ، گفتن حافظ هم همین را گفتاال

غیرت یعنی این .ستابند و ساحرچشمآن سلیمان یعنی خدا پیش همه حاضر است، اما غیرت. حجابش را بسته

هر کسی که انباشتگی . اش را باز نکند خدا را نمی تواند ببیندرا نیندازد و سینهها ه هر کسی هم هویت شدگیک

اش دارد و مرکزش را آن تشکیل داده نمی تواند خدا را ببیند، فقط آن باورها را می بیند، بت پرست باور در سینه
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اش باز نشده مرا هر کسی که سینه: گوید که، میاین غیرت عبارت از این است غیرت قانون زندگی است. است

.پس قانون غیرت چشم ما را بسته و سحر کرده. با من نمی تواند یکی بشود. نمی تواند ببیند

او به پیش ما و ما از وی مَلولتا ز جهل و خوابناکیّ و فضول

بودن، خوابناك بودن یعنی خواب ذهن و تا به خاطر جهل، جهل یعنی عقل من ذهنی، دانش من ذهنی و خوابناك

نظم پارك را مسلط کردن بر زندگیمان و دیدن بر راخواب درد، و فضولیهاي نابجا که من می دانم و نظم من ذهنی

او به . ملول هستیمحسب آن سبب شده که او پیش ماست، یعنی خدا پیش ما است ولی ما از او دلمان گرفته،

.پیش ما و ما از وي ملول
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اجازه بدهید یکی دیگر از آفتهاي سفر از جسم به جان یعنی از من ذهنی تا فضاي یکتایی را در اینجا بخوانیم و 

اگر توجه شما را در سفر از جسم به جان کسی . تاکید کنیم شاید مهمترین مانع تمرکز ما روي یکی دیگر است

دیگر می دزدد به این معنی که شما می خواهید آن را عوض کنید یا ببینید او چه کار می کند، یا کار او در کار 

. معنوي شما اثر دارد، شما نخواهید رسید

تب به خودتان یادآوري کنید، و چهار بیت می خوانم اگر دوست داشتید این چند بیت را یعنی این چهار بیت را مر

دقیقه تامل کنید روي توجهتان، ببینید که آیا روي کار کسی، روي رابطه کسی، یشرفت کسی، او 5شاید در روز 

خشک می کند موالنا را، ما . چه کار می کند شما تمرکز دارید؟ براي اینکه این کار انرژي روانی ما را تخلیه می کند

زندگی، خرد زندگی از ما رد می شود و در جهان آثار نیکی را پدید می گی که انرژي زندهرا از موازي بودن با زند

.آورد، متوقف می کند

3196مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت 

کنیخویش را بدخو و خالی میتا کنی مر غیر را حَرب و سَنی

ی، دانا بکنی، حبر یعنی دانشمند، و به بزرگی تا بیایی یکی دیگر را که می دانی من ذهنی دارد، دانشمند بکن

براي این که آن شخص آنجوري تغییر و بدخو خواهی شد. برسانی، خودت از انرژي معنوي خالی خواهی شد

یا این که شما می خواهید ببینید او چه کار می کند، شما را به ذهن خواهد کشاند،براي این که ما . نخواهد کرد

ار می کند باید اتصالمان را از زندگی قطع کنیم برویم توي ذهن بعد نگاه کنیم ببینیم آن ببینیم یکی دیگر چه ک

دقیقه ببینیم که کسی 5بلی هر روز یک نگاهی به خودمان بکنیم . قطع می شویم از زندگی. چه کار می کند

هست یا وضعیتی هست در اطراف ما که مهمتر از پیشرفت معنوي خودمان هست یا نه؟ 

.سه بیت هم می خوانم که آنها هم مهمندبلی 

هین بگو، مَهراس از خالی شدنمتّصل چون شد دلت با آن عَدَن

وقتی که با آن فضاي یکتایی با آن بهشت با آن فراوانی با آن بینهایت دلت متصل شد، یعنی در درون بینهایت 

نشدي، و خودت هم می دانی که متصل نشدي فعالً اما تا زمانی که متصل . شدي، انموقع بگو از خالی شدن مترس

.ساکت باش، و این هم شعر بعدي استنگو 
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کم خنواهد شد، بگو دریاست اینامرِ قُل زین آمدش، کای راستین

فرمان قل یعنی بگو که در قرآن زیاد آمده، براي این آمده که گفته که اي راستین یعنی اي کسی که : گوید کهمی

اً به اصل خودت زنده شدي با من پیوستی، و دیگر دروغین نیستی که من ذهنی باشی، بلکه براستی همان حقیقت

تمام نمی شود، هر چقدر می . هوشیاري شدي که از اول بودي، حاال بگو، براي این که این دریاست، کم نمی شود

. خواهی خرد را پخش کن

خشک ست باغتلف کم کن، که لبهین اَنْصِتُوایعنی که آبت را به الغ

یعنی حرف نزن، ساکت باش، براي این آمده که تو می آیی آب زندگیت را وارد من اَنْصتُوافرمان ساکت باش، 

ذهنی می کنی، یا مقایسه می کنی یا تبدیل به درد می کنی، تبدیل به هم هویت شدگی می کنی، تبدیل به 

ي، دردهایش را بوجود می آوري، بحث و جدل می کنی، همان کارهاي دانستن من می کنی، من را بوجود می آور

.نگه می داريمن ذهنی را زندهمن ذهنی را می کنی، 

داري تلف می کنی آب زندگیت را، بکش به عقب به خودت نگاه کن، خواهی دید که باغت به الغ یعنی بیهوده

و ستیزه می کند، و می داند بنابراین نظم بلی مشخص است کسی که این چنین است من ذهنی دارد .خشکیده

پنهان زندگی و عقل کل دسترسی به چهار بعد او ندارد، دسترسی به فکرهایش ندارد، دسترسی به احساساتش 

زندگی مثل شادي، مثل آرامش نیست ندارد، بنابراین فکرهایش خالق نیست، هیجاناتش از جنس احساس زنده

خشک شده براي اینکه آب زندگی وارد نمی بدنش دارد خراب می شود، بلکه از جنس خشم است، ترس است و

. شود، جان ندارد بی حال است، در باغش چیه؟ باغش خشکیده

با جهان بیرون بوسیله یک بافت خشک اداره می شود که مرکزش است، بنابراین زندگیش دارد تلف می روابطش

حرف نزن، کاري به ، حرف نزن،کن حرف نزنتهنت را ساکبه او گفته می شود که چی؟ ساکت باش، یعنی ذ. شود

مردم نداشته باش، کسی را عوض نکن، تمرکزت را از روي دیگران بردار و روي خودت بگذار، فقط روي خودت

هر چقدر می خواهی آنموقع. ساکت باش تا زمانی که متصل بشوي به آن عدن یعنی بهشت، فضاي یکتایی، گذار

. اهد شدبگو دیگر تمام نخو

: بلی آمدیم رسیدیم به غزل، تقریباً با این توضیحات غزل هم معنی شده که این بیت را خواندیم که گفت
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منم آن عاشقِ عشقت که جز این کار ندارم

که بر آنکس که نه عاشق، به جز انکار ندارم

وجهم به این است که در این پس من عاشق عشق تو هستم و غیر از این هم کار دیگري ندارم، تمام تمرکزم و ت

لحظه با تو یکی بشوم، تو مرکز من باشی، مرکز من چیزهاي بیرونی هم هویت شده نباشد، و اگر هست هنوز خالی 

اول شروع می کنم به خالی کردن دلم از هم هویت شدگی ها، وقتی تو آمدي به . کنم، من غیر از این کاري ندارم

آیا پس از آن کار نخواهیم کرد، .غیر از این هم کار دیگر ندارم. دیگر بشوددل من دیگر نمی گذارم دل من چیز 

و فکرمان او به کارمان خرداز طریق او فکر خواهیم کرد، عمل خواهیم کرد، انرژي او و . فکر نخواهیم کرد؟ چرا

. خواهد ریخت

گر از زمان رها شدیم، حس وجود ینده جمع شدیم، دیآآمدیم به این لحظه، زنده شدیم به این لحظه از گذشته و 

و اگر می بینیم که کسی متوجه نیست این موضوع را ما .، مرکز ما خدا استنداریم براي این که مرکز ما عدم است

یعنی واکنشی به او نشان نمی دهیم، پاسخی به او نداریم، بحث و جدلی نمی کنیم نمی . کاري به آن نداریم

حاال ممکن است یکی . ین که او هم خودش انتخاب کند از جنس عاشقان باشدخواهیم او را عوض بکنیم، مگر ا

. نه ما نداریم. بگوید که آقا شما، مسئولیت نداریم، ماموریت نداریم دیگران را بیدار کنیم؟ نه

باشد خوب نشان می دهد اگر قرار . به تو نگهدارممن کارم این است که فقط خودم را زنده: گوید کهدارد موالنا می

نه اینکه ما . اي روي دیگران داشته باشیم فقط از این کار استدیگران را بتوانیم عوض کنیم یا اثر سازنده

من ذهنی مان بیاید بشود حواسمان را بدهیم به دیگران، و از این حالت خارج بشویم، بگوییم می دانیم و

.این کار درست نیست. مرکزمان، بخواهیم دیگران را هدایت کنیم

گلِ هر باغ نبویم، سرِ هر خار ندارمدلِ غیرِ تو جنویم، سوی غیرِ تو نپویم

.پس من انتخاب می کنم که غیر از تو یعنی خدا چیز دیگري را در دلم نگذارم، یعنی دل دیگري را من نمی پذیرم

نپویم یعنی نمی . غیر تو نپویمسوي . درد نمی تواند دل من باشد. پس هم هویت شدگی نمی تواند دل من باشد

گفتیم مهم است بدانیم این .روم، پوییدن یعنی جستجو کردن هم هست، یعنی همیشه دارم بسوي تو بر می گردم

خدا نهفته ) ال یعنی نه(در این که ما جسم داریم بحثی نیست، ولی در این ) نه+ جسم (را، بنا به تعریف ما هستیم 

ید در بیت اول هم بود، انکار می کنید غیر از او را که دلتان باشد، در اینصورت بسوي وقتی شما انکار می کن. است
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وقتی هوشیاري می افتد به فرم یعنی به سوي غیر تو نپویم، سو می دانید که یعنی جهت،.چیز دیگري نمی روید

رنگی وقتی به رنگ بی . ماده تبدیل می شود، اول بصورت فکر، فکر یک جهتی می گیرد هر فکري یک رنگ است

آید، یعنی هیجان آید، اگر من توش باشد اعمال می شود به فیزیک ما، بو در میآید، یعنی به فکر در میدر می

، گوید که جهان رنگ و بو، می خواهد بگوید که من به سوي بی سویی می روم دائماًآید، براي همین میبدست می

). نه+ فرم (توجه می کنید این تعریف انسان است. بسوي تو بر می گردماست من دائماً دارم) نه+ فرم (این همین 

. و همین کار االن بیت پایین داریم مسلمان شدن هم است به تعریف موالنا

یعنی گل باغهاي بیرونی را نمی بویم، گل ذهن را نمی بویم، چرا؟ براي این که ببویم می دانم بعداً گلِ هر باغ نبویم،

خار می . هر چیزي را که در بیرون من من می پسندم با هاش هم هویت بشوم تبدیل به خار می شود.خار می شود

شود یعنی چی؟ یعنی درد ایجاد خواهد کرد، قانون را شما بدانید با هر چه شما هم هویت بشوید آن می شود 

پس بنابراین هر چیزي غیر از دلتان، بنا به تعریف دل انسان فقط باید خدا باشد چیز دیگري نمی تواند باشد، 

رابیرونیگلیکاینکهمحضبه،کردخواهدایجاددردباشدمامرکزدرعدم، غیر از خلع، غیر از بی فرمی

گویدمیدیگر،شودنمیدیدهبوییدنها،احساسترینظریفیعنیاستظریفحسهمبوییدناین.بوییدي

کنم،نمیتماشایا،برمنمیلذتواقعاًبیرونهايزیباییازاینکهنهبویمنمیبویم،نمیمنهم راگلمنحتی

ندارمخارهرسرخار،شودمیبشومهویتهمدانممیاینکهبراي،شومنمیهویتهمباهاشمناینکهیعنی

.ندارمراخاريهیچبهمیلیعنی

به تو آوردم ایمان، دلِ من گشت مسلمان

جان، چو تو دلدار ندارمبه تو دل گفت که ای 

هویتهم،تسلیمطریقازیکییکیجوري؟ه چآوردم،ایمانخدابهیعنیآوردم،ایمانتوبهمنگویدمی

ایجادمندرتواینبنابرکردم،آزادراخودمانداختموشناختمدردهاوجهانیاینچیزهايباراهایمشدگی

مندرتووشدزندهتوبهمندلوقتیشدي،آزاددوباره،بوديافتادهتلهبهمنطریقازولیبوديتوشدي،

کهکهرازیباباورهايتعدادماکهنیستاینآورنایمانپسآوردم،ایمانتوبهمنکرديمستقررابینهایتت

گلهابوییدنشاید،باشیمداشتهماديدلهنوزوباشیمهویتهمآنهاباوبگذاریمدلماندرخداستبهمربوط

هستیم،هوشیاريجنسازماکنکنیممیاینجاماکههاییصحبتتمام،هستهمزیبابسیارباورهايبوییدن
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ماهنوزولی.استقشنگیهايصحبتهماینها،شودمیزندهمادرخداوبرسیمحضوربهباید،هستیمخدائیت

هویتهمچیزتاصدباکهبینیدمییکدفعه،عقبکشیدمیناظرهوشیاريبصورتوقتیشمانشدیم،تبدیل

شدید؟آزادآیا،شدیدهویتهمدردتابیستبا،شدید

منبافتاین؟شویدمیعصبانیکجاها؟شدیدشرطیجوريه چ؟شدیدهویتهمها چیابمثال بدانیداینکه

کاراولتازهکنیدکاربایدشما! کهنشدیدشدید؟آزادشمابشناسیدوببینیداگرحتی؟هستچیشماذهنی

وشناساییطریقازوقتیپس. فهمیدیماالنولی،داردوجودچیزينوهمچکهنبودیممطلعحاالتا.است

هویتهمۀهمیعنی،مسلمانشدمندلمسلمان،شدمندلو.آوردمایمانتوبهتازه،انداختمراهمهپذیرش

دیدمیکدفعه،شدبیدارمندرتوهوشیاريرالحظهایناتفاقپذیرفتم،شدمتسلیممنکردم،انکارراها شدگی

.افتادمنازآن وبخشیدمراآن وشدمهویتهماتفاقییکباکسییکبا

شناختمیکدفعه،کردعصبانیرامنپولمنیستم،تومنکهگویممیدارمکنم،میالدارمکنم؟میچیکاردارم

کنم،میالراتومن،نیستمهویتهمتوبامنگفتم،جلومگذاشتمراپولمیکدفعهشدم،هویتهمپولباکه

هممیلقبها،طورهمینهمدانشمطور،همینهممتعلقاتمتمام،طورهمینهمهمسرم،طورهمینهمفرزندم

میالوقتی.کنممیالراآن منباشد،یادمانهویتم،همباهاشمن،استمهممنبرايکهچیزيهرطور،همین

شمادلها چیکهکنیدمیشناساییشماسالیچندیک،هستالاولششما،شناسیدمیراکلمهدیگر آن کنم

آن ازبعد،شویدمیمسلمانشما:گویدمیموالنایواشیواشیواش،کنیدمیشناساییراآنهاودادهتشکیلرا

.مانیدمیلحظهایناتفاقپذیرشحالتدرهمیشهیعنی،شدهتسلیم

درنیستیداتفاقجنسازشماچونولیافتدمیاتفاقگوید،میهمپایین،نیستمهمشمابرايلحظهایناتفاق

ایناتفاق،موالناتعریفطبقگوید،میشدهمسلمان،شدهتسلیمکسیهرافتید،نمیاتفاقشماافتید،میشما

باشم،زندهتوبهدائماًمنکهاستنیااستمهمکهچیزيآن گفت است؟مهمچینیست،مهمبرایشلحظه

آندیگرپسمن،مرکزشودنمیخدادیگر،منمرکزشودمیاتفاقباشد،مهماتفاقاگر.باشیمندلتودائماً

،ندارمدلداريمنتومثلَکهشدممتوجهمنتازه،منمرکزشديتوکهموقعآن نیست،مسلمانمندلموقع

توبه.باشممتکیتوبهتوانممیفقط.داردنگهتومثلِرامندل،رامنمرکزاینکهنیستکسیجهاندریعنی

دنیادرکهچیزهاییاینحقیقتاًکهکردمحسمن،کرداحساسمندلموقعآن یعنیجان،ايکهگفتدل

.نیستمهویتهمچیزيهیچبامنپس. نیستمهمهیچینیستند،مهمبودمهممنبرايوبودممتکیبهشان
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ببینیدبنشینیدشما.یعنینیستندمهموبله؟هستند،کوچکهستندگذراجنسازچوندنیاچیزهاییتمام

آن محورحولشمازندگی،شماستدلاگروشماستدلاحتماالًاستمهمکهچیهراست،مهمشمابرايچی

چیزهايکهکنیدمیفکرشماهنوز.استغلطکارایندادیدسازمانرابیرونیتانزندگیآن برحسبچرخد،می

.داریمکردیمفکرتابحالنداریم،دلدارمااوچونکهنگفتهشمادلهنوزباشند؟شمادلتوانندمیبیرونی

کهچههرکردیمالبسازاالنولی.پرستیدیممیراآن ما،بودهمادلدار،بودهمامرکزشدهمادلکهچیهر

میچیهیچهمان،نماندهچیزيهیچنمانده،چیزيدیگرپس،کردیمالراآن ما،کندجذبخواستراماتوجه

پسخدابینهایتبهشودمیبازشمامرکزاینموقعآن ،چیزهمهبهگوییممینهیعنینه،ة بعالوفرمهمینشود

.شویممیمسلمانموقعآن موالناتعریفطبقنمانده،دیگرچیزفقط،ماندهخدا

چو تویی چشم و زبامن، دو نبینم، دو خنوامن

جُزِ یک جان که تویی آن، به کس اِقرار ندارم

هوشیاريمن،دیدممیچیزهاعینکباقبالً:کهگویدمی.دانیدمیتانهمهاستآسانخیلیرگدیها بیتاین

مطابقهممنحرفدیدم،میآنها حسببر،بودندمنعینکبودندشدهدلمکهچیزهاییآن ،داشتمجسمی

وبشودهویتهمپولبامثالًکسیاگر.شدمیزدهنهاآکردنکمیاآنها کردنزیادوآنها خواستنها،آمیل

بشومدوستتاگرخوببشومندوست:گویدمییکیبه،بیندمیپولرودمیجاهر،باشدهویتهمشدیداً

پولمبرومکالساینمثالً،کالساینبروبیاگویدمییکیهیچی،پسنه،آید دستم؟پول میشود؟میزیادپولم

شود؟میزیاد

میتعیینشماستمرکزدرکهچیزيآنبرحسبشماروابطتمامشودمیتعیینآنبرحسبچیزهمهیعنی

دیگرما،زبانوچشماآلنولی،اوستمازبانوچشمپس،بدانیدراها موضوعاینشماخواهدمیدلممن،شود

بله،دارد؟چشمهوشیاري،بینیمیتو،زنیمیحرفتوگویدمی.اوست،گرفتهقرارمادلدرکه،نیستمادي

وعضلهوپیهچشم:هگفتاستدادهتوضیحمابرايرااینهاموالناهستیادتان،بیندمیاوۀ بوسیلهمچشماین

دروندرهوشیاري،ایندروندر؟شودمیتولیدکجادرمافکرهاي.بیندمیکهاستهوشیاريآن،اینهاست

بحالتاولی،افتدمیمادراتفاقات.هستیمماکههوشیاريهمیندروندرافتد؟میکجااتفاقات.هوشیاري

میاتفاقهمما،بودیمهویتهمباهاشماافتدمیاتفاقیهرموقعخواستیممیزندگیمااتفاقاتازچون
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دو.استدوبینگفتیمذهنسیستماینولی.ساکنشودمی،شودنمیناراحتکهنیفتداتفاقآدماگر،افتادیم

معیینراخودمان،جسمهاوفکرهابرحسبذهنیمنایجادبهکردیمشروعکهاولماگفتیم.نخوانمدونبینم

ۀ بوسیلراکاراینخوبهستم؟کیمنکهکنیدتعریفخواهیدمیشما،کردنتعریفیعنیکردنمعین.کردیم

میمعینیاتعریفراخودتانجسمهابرحسبپس،شناسدمیراجسمهاهمفکر،دهیدانجامخواهیدمیفکر

.بیندمیدواً دائموکندمیبدوخوبهمماذهنپس.گرفتیمیادمادارندبدوخوبجسمها،کنید

.باشدافتادهجاامیدوارم،کردیمصحبتخیلیدوییمورددر.بیرونآمدیمذهنازچرا؟نیستیمدوبیندیگرما

خوانممیهماآلن؟هستادتانی.امتیکهیکاآلنمنیعنی،دیدنیکتایییعنیندیدندوونخوانمدونبینمدو

،آنتوییکهجانیکجز.هستیمخداجنسازماچرا؟هستیم،کاملعارف،هستیمکامل،ماهستیمیکتاگفت

.استفیلاینگفتممی،چیدممیهمپهلوي،بودمکردهجمعفیلازرابرداشتهایمقبالً.شدمتیکهیکمنممن

یکمنپس.هستیتوکهجانیکغیراز.شدمزندهخداهمانبهمنیعنی.شدمزندهفیلبهدیدمرافیلاآلن

این، نیستمنخدايدیگرکسیعنی،کنمنمیاقراردیگرچیزبه.هستیتوهمآن،دارمیکتایییک،دارمجان

.بگیردصورتبایدتحوالتوتغییر

،بدهیدقرارمرکزتانرااینهاداریدنگهراشدگیهویتهم،داریدنگهرادوییداریدنگهراذهنتوانیدنمیشما

داشتیمگرامی،کرمنابهراجعکهحرفهاییآننیامدمبیهودهمنامروز.بشویدتبدیلباید،بزنیدراحرفشفقط

درد،داریمذهنیمنحالیکههمیندرماکهاستاینماسرنوشت.خواندمدوباره،بودگفتهموالنا،راانسان

گرفتارياینازرامابتوانیمتا،کردهآمادهزندگیکهبشویممرکبیسواروبشویمتسلیم،ایمکردهایجادزیادي

فقطکهگوییممی،شدیمزندهجانیکآنبهوقتیکندمیزندهجانیکبهراماو.بردمیبردمیوبیرونببرد

.نیستيدیگرچیزوهستیکتاییاین

اینهاکهبینیممی؟بینندمیجوريچههستندذهنتويکهکسانی کهبینیممیهستیمزندهآنبهوقتیبعد

بحثاینهاباشماو.نیستندمتوجهولی،بینندمیذهنیمنذهنیماديعینکیکپشتازراچیزهمهورادنیا

باشدیادمان.گیردمیصورتفکرباهمیشهجدلوبحث،رسدنمیجاییبهجدلوبحثچونکنیدنمیجدلو

نمیما اینهاوآوردندلیلواستداللوجدلوبحثبا،استاجسامبهمربوطفکر،استاجسامبهمربوطفکر

فکردربیشترکندفکربیشترهرچه،شودنمی،بشودزنده،استاوکهجانیکبه،کنیممتقاعدرایکیتوانیم

:گفت.کنیمنمیراکاراینماوشودمیگم
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کنیمیخالیوبدخوراخویشسنیوحربرامرغیرکنیتا

باتوانیمنمیزوربه،بروددنبالشبایدخودش،بگیردتصمیمبایدخودش،کنیممعنويتوانیمنمیرادیگریکیما

بشویدزندهجانیکبهخودتانشمااگرولی.بخواهدبایدخودشندارد،امکاناصالً،توانیمنمیخواهش

دارمزندگیبهمنیعنیندارمگفتاردلمنگویدمیموالناپائین،گویدمیهمپائینکهکردخواهیدارتعاشی

ها خانوادهدرمثالًاینکهکما،دبیاوریبوجوداستممکنهمدیگرکسدروندرراارتعاشاین،کنممیارتعاش

جانیکاینبهوشودمیعوضوقتیسالدوسالیکمثالًازپسدهدمیگوشبرنامهاینبههمسرهاازیکی

کندمیشروعآن،هستهمایشاندرجانیکآن،کردنارتعاشبهکندمیشروعجانیکاین،شودمیزنده

. شودمیتیزیکدفعه،کردنارتعاشبه

،شديزیباترشديبهترچقدرشديعوضاستخوبخیلی؟کنیمیگوشاینستهچی؟کنیمیچکار

میعالقمندگوید؟میچهموالناگویدمیچیکنی؟میچکارشديتراخالقخوش،شديشادتر،شديآرامتر

حرفهايمثالًکنیمعوضرارفتارمانکهنیستماديتغییرهمتغییر،نکنیمتغییرخودمانمااگرولی.شود

زنده،استزندگیکهجانیکآنبهباید،نهنیستنداینها،بزنیمحرفبندوقیدبا،بزنیمحرفمودبانهخیلی

بله.کندمیارتعاشمردمدرونبکندارتعاشآنکند،ارتعاشآنبشویم

چو من از شَهدِ تو نوشم، ز چه رو سرکه فروشم؟

جهتِ رِزق چه کوشم؟ نه که اِدرار ندارم

توعسلاز،عسلضمندریعنیشهد،نوشممیتوشاديازوقتیگویدمی.حقوق،مستمري،وظیفهیعنیادرار

،دربیایدحرکتبهاینکهمحضبه،استآرامشجانیکاین،شویدمیزندهجانیکآنبهشماوقتی،نوشممی

چو،شودمیمرتعشسالمتیوشادي،شماچهاربعددر،شماوجوديذراتتمامدر،شودمیساطعشماازشادي

چیبراي،دیگرشدیمآنماولی.آیدمیزندگیازآرامشوشاديوشیرینیوعسلشهد،،نوشمتوشهدازمن

کهکسیپس،غصهوغمیعنیسرکه؟بفروشمسرکهچطوري؟روچهبافروشم؟سرکهروچهزبفروشم؟غمباید

.بفروشدتواندنمیسرکهبشود،زندهجانیکآنبه

آورممیخواستیداگر.نداردایمان،خوردمیغصهوترسدمیکههرکسیگویدمیکههستقرآنۀ آیچندین

،بخوانیدبرویداستیونسة سور62ۀ آیکهاستمشخصیکیخوانم،میبرایتان
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وهمسرمبرايوخودمبرايبیاورمدرپول،کنمکارنروممنکهنیستاین اینجادررزق؟کوشمچهرزقجهت

مثل،شاديمثل،کنیممیکاربرایشماکهچیزيآنیعنیرزق.روزيیعنیرزق،گویدنمیراایننه،امخانواده

ازاولدستچرا؟،کوشمنمیمندهدمینشانذهنمکهاینهابرايگویدمی،بزرگیوتوجهوتائیدمثل،آرامش

.گیرممیتو

همباذهنیمنگفتیم،استدرد،نامباركاتحادآن،هایششدگیهویتهمازقسمتیوداردذهنیمنکهکسی

پیداقويبسیارمتحدیک،شودمیهویتهمهمدردهاباوقتی،جداییبراساس،شودمیدرستشدگیهویت

مرکزدردردوقتی.فروشیممیسرکهما،ماذهنیمنجزوومامرکزاستشدهدردهاوقتی.جهاندرکندمی

آرامش،خواهیممیراخانوادهآرامش،هستیمآرامشاهل،هستیمصلحاهلماکهبگوییمهمهرچی،ماست

دردازمامرکزاینکهبراي.گوییممیدروغما،خواهیممیراکشورهابینصلحوآرامش،خواهیممیراجامعه

کنیم،میقهر،کنیممیدعوادوباره،گذردنمیدقیقهدو،نکنیمدعواگیریممیتصمیمخانوادهدرماچرا.است

.استدردازمامرکزاینکهبراينکنیدقهرکهکردیمصحبتاآلن

مرکزدرزیاديدرداگر.کنیممیزیادترراآنورویممیاوسويبهباشیمهرچیجنساز،جذبقانونطبقما

،اینهاوکنیمقهروکنیمدعوانبایدوخواهیممیآرامشما،بلهخانوادهدربدهیمشعاراستممکن،هستما

می،کندمیتحریکرامامرکزآن،هستکههمیادمانتازه.داریمنگهیادمانتوانیمنمی،رودمییادمانولی

ازکهشاديبهمن،گیرممیآرامش،گیرممیشاديحقوقخداازمن،دارممستمريمن،ندارمادرارکهنهگوید

.ندارماحتیاجآید،میدردهاازکهلذتیوآیدمیماديچیزهاي،آیدمیبیرونیچیزهاي

بخشلذتاگر.دارددوستکهاستغذاییاینکهبراي،استبخشلذت،استدردازمرکزشکهکسیبرايدرد

دردناكفکرهايیکدفعه،هستیمتنهاوقتی؟کنیممیایجاددردخودمانبرايماچراکند؟میایجادچرانیست

ببین،اینهانیستدرست.آیدمیخوشمان،کنیممیایجادهمدیگرانبراي.استبخشلذت،افتدمییادمان

گیردمیحقوق. رودنمیبیرونبهروزيبراي،فروشدنمیسرکهبنوشداوشهدازکهکسی؟گویدمیداردچی

.خدااز

&&&



Program # 685گنج حضور685برنامه شماره 

57: صفحه



Program # 685گنج حضور685برنامه شماره 

58: صفحه

1610مولوي، دیوان شمس، غزل شماره 

این خوان، سرِ ناهار ندارمخبورم سیر بر ز شِکَربوره سلطان، نه ز مهمانیِ شیطان

میدرست،کنندمیقاطیراشکروگردووبادامازکهشیرینیوعنیاقطابهمینیعنیشکربوزهیاشکربوره

استآرامش،استشاديیکیش،آیدمیآنورازکهاستشیرینی،آیدمیآنورازکهاستغذاییمنظور،کنند

میچیوگویندمیچیشیطانمهمانیدر،شیطانمهمانیزنه،خدایعنیسلطان،استعشق،استلطافت

مهمانیشیطاناند،نشستهشیطانة سفرسرانسانهاازخیلیکهفعالً،دردوشدگیهویتهمحرفهايدهند؟

.هستندشیطانة سفرسراکثریتاآلنزمینة کردر،استداده

سرنشیندمیها موقعبعضیدردفضاياینوداردوجوددردفضايشمادراگر.کنیممینگاهخودمانبهماحاال

منفیفکرهايبهکنیدمیشروعشماوگیردمیاختیاردرراشمافکرهاي،نشیندمیآیدمیشودمیبلند،شما

اگرکنید،میغیبتشمااگر،کنیدمیسادتحشمااگر،ترسیدمیشمااگرشویدمیخشمگینشمااگرکردن،

اگرنظرید،تنگشمااگر،کنیدمیدیگرانازجداییحسکنید،مینقصحساگراست،دیگریکیبهحواستان

میناراحتوآیدمیتانقلقلک،رسدمیجایییکبهوشودمیموفقیکیوقتییعنیندارید،فراوانیشما

سرشماهستید،نگراندارید،آیندهاضطراب،داریدآیندهة دلهراگرکنید،میحملگناهاحساساگر،شوید

.نیستچیزهااینکهخداة سرسفر،هستیدشیطانة سفر

ظهحلایناتفاق،لحظهاینبهبیاییدباید،استسادهخیلیهمکارتانبکنیدکاريیکبایددارید،ذهنیمنشما

.شمازندگیبهبگذاردراپایشخداتا. بپذیرید،قضاوتازقبلیعنی،ذهنبهرفتنازقبلوشرطوقیدبدونرا

آنموقعبعد.بسوزمبیشترخواهممییعنیشود؟نمیبیشترنهگفت؟استاتبسپرسدمیجهنمازخداگفت

دردهابادارددردکههمماذهنیمنوجهنمدرگذاردمیراپایش،شودمیوباششودمیکهفکانکنازخدا

آنموقعشماجهنم،آنجابگذاردراپایشخدابدهیداجازهبایدشماپس.استجهنمازايشعبه،استهویتهم

همانشود،میبازچشمهایتان،کنیدمیاستراحتییکشماآنموقع،شودمیساکتگذاشتهراپایشخداکه

. پذیریدمیرالحظهایناتفاقشماکهاستموقعی

ة شکربوزیاشکربورهاز،لحظهیکهمانوشودمیکشیدهشمازندگیبهخداپايلحظهایناتفاقپذیرشبا

همان.شویدمیپاشیطانة سفرسرازاصطالحبهرويازلحظهیکهمانخورید،میسلطانشیرینیسلطان،
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کهببینید،کنیدنگاهذهنتانبهباید،ناظرحضوربصورتشماپس.بینیدمیراشدگیهایتانهویتهم،لحظهیک

رنجشاینهمه؟چیهبرايخشماینهمهبپرسیدخودتاناز؟خوریدمیچیونشستیدشیطانة برسرسفرچگونه

دردردومسمومانرژيمن.استمندلجزواینها.پسنددنمیخدارااینهاچیه؟برايکینهاینهمهچیه؟براي

سرسیروبخورمراسلطانة شکربوریابوزهشکربرومبایدوکنممتوقفراکاراینباید،کنممیپخشجهان

.ندارمراگرسنهآدمهايسروبخورمخداة سفر

ۀ گرسنکهکسانی ،روانشناختینیازهايتماموتوجهوتائیدبرايزنندمیلهله،هستندجهانۀ گرسنکهکسانی 

تنها،کندزندگیهمتنهاتواندمیآدم.شودنمیهیچیگویید،شمامییعنی،ندارمراآنهاسرمناند،درد

باباشد،مردمبینکندزندگیجداییدرکهاستاینازبهتر،باشدیکتاییفضايدرباشدخداباوکندزندگی

دربگوید،سرشانپشتچیزيیکبکند،قضاوتییکبگذارد،اسمیکسهرروي،نکندارتباطحسکسهیچ

:داشتیمرابیتاینگذشتهۀ هفتبلهبخورد،شیطانمهمانیازنتیجه

1398مولوي، دیوان شمس، غزل شمارة 

بنده و آزادِ توام، بنده شیطان نشومفربه و پر بادِ توام، مست و خوش و شادِ توام

ایناتفاقپذیرشیعنیتسلیمتسلیمهی،بشویدموازياینکهمحضبه،استمهمهمبیتاینکنمیادآوري

ومستراشماکند،میپریکتاییفضايباخودشبادباراشمااواینصورتدرجلو،برویدطوريهمینلحظه

آزادهمیشهدرنتیجهوشیطانة بندنهشویدمیاوة بنددارید،مینگهرااتصالاینشماو.کندمیشادوخوش

مامرکزدرجهاناینشدگیهايهویتهمکهزمانیتا.نیستیمآزادماهستیمشیطانة بندکهزمانیتاهستید،

:همرااینکنیدتوجهبخوانمسومدفترمثنويقسمتاینازبیتسهبدهیداجازه.نیستیمآزادماهستند

2719مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 

که بر آمد روز، بَرجه، کم ستیزآفتابی در سخن آمد که خیز

نمیذهنیمناین،ماستسرنوشت،خواهدمیزندگی؟درسته،شویمبلندخواهیممی،هستیمآفتابیمثلما

دلخواهدمیخدایعنیبربیایدخواهدمیآفتابپس.گذاریمنمیکنیممیستیزهذهنیمنبصورتما.گذارد

باراشدگیهاهویتهمانداختنشمادرضمن.بیندازیمماراشدگیهاهویتهماینخواهدمی،کندبینهایتراما

هزارتابامنکهنگوییدشمااآلن.بکندتجسمتواندنمی،بکندراکارهااینتواندنمیذهن،نکنیدتجسمذهنتان
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وکندمیمرکبییکسوارراشماگفت.نکنیدرافکرایناصالًاینبیندازم؟جوريچهمنهاي،هویتمهمچیز

درحضورانباشتگیخوردهکیبگذاریداگرشماکشد،میبیرونشدگیهویتهمازراشماگذراند،میذهناز

.کندمیآنسوارراشمابیایدبوجودشما

میچیدنیاة خوشمزغذاهايآن،بخورمغذاکمتردیگرمثالًبرسمحضوربهنکندکهبگوییدنترسیدشماو

ازبرودکالهمنسریکدفعهکنندزندگیمردمنکند؟بشودکمپولمکهنکنددانمنمی؟شودمیچیسکس؟شود

: می گوید،استرزقاسترزقدادندستازترساینها،هستشیطانة سفرسرهماینها،نترسیدچیزهااین

نکند،ندهستشدگیهویتهماینها،راخوبچیزهاياین،آورممیگیردنبالشروممیبوخماحریصاآلنمن

مینشاناینطوريذهنیمنکنم،نمیزندگیدیگرمنآنموقع،دیگرباشمنداشتهمیلموقعآنبرسمحضوربه

،کنیداستفادهتوانیدمیبیرونیچیزهايۀ هماز،بشویدزندهحضوربهشما.استذهنیمنعینکاینها،دهد

.شودمیموزونزندگیمنتها

محرومیتحضورودهدمیتوازنماهايخواستهبهزندگیپنهاننظمندارد،توازنذهنیمندرمازندگی

پولمانازتوانیمنمیترسیممیوقتی،ترسیممیچقدرماکنیدنگاهشما.استمحرومیتذهنیمناً اتفاق،نیست

گذاردنمیدردهاوهیجاناتۀ بقیوخشموترسچسبد،نمیجانمانبهتوانیمنمیخریممیغذا.کنیماستفاده

منمالمحرومیت،کنیمزندگیماگذاردنمیگذارد،نمیهیچکنیمتماشاراجایییکمسافرتمثالًبرویماین ،

کنیم؟میاستفادهخوبآنهاازبشویممحروماستممکنگوییممیمااآلنکهچیزهاییآنمگر،ستهذهنی

.کهکنیمنمی

وزنرویدمیمسافرتوقتیوبگیریدبعهدهراخودتانهوشیاريمسئولیتبایدکهشدیدمتوجهشماتازه

مننزنم،نامربوطحرفهاينکنمقهرمسافرتایندر،باشمخودمهوشیاريمسئولبایدمنکهگویدمیشوهر

سرونکنیمهمقهر،نکنیمدعواد،بگذرخوشمسافرتاینبرویم،نیاورمباالرااودردنکنمتحریکرااوذهنی

:خالصه.گرفتیمیادموالناازرااینهاننشینیم،شیطانة سفر

که بر آمد روز، بَرجه، کم ستیزآفتابی در سخن آمد که خیز

:گفتما؟بینیمنمیچرااستروز،استروزکننگاهگویدمیگوید،میمابهخدااآلن



Program # 685گنج حضور685برنامه شماره 

61: صفحه

استنقاببستهآنازبیندمهیاغیارولیکنتوبرگذردمیعیانمعشوق

ما،بیایدباالمادروندرخواهدمیآفتابهماآلن.بینیممیجسمعینکبااینکهبرايبینیم؟نمیراخداماچرا

.بلهگذاریمنمیستیزهبانکنستیزهوبرجهآمدهروز،گذاریمنمی

ای کور از حق دیده خواه: گویدتآفتابا کو گواه؟: تو بگویی

بینهایتبهوبیندازیمراها شدگیهویتهمتمامتوانیممیاآلنمانه؟یاهستیمحضوردراآلنما،ماوقتیبله،

اینبهآمدیموقتیماتوانستیممیمختصريیکوبودهمیسرشدیمانسانکهوقتیازاینو.بشویمزندهخدا

دربراحتی،نداشتستیزهومقاومتدیگرذهنیمناینبعد،بودعشقیمانخانوادهاگر.بسازیمذهنیمنجهان

کههمانطوري،شدیممیزاییدهذهنازما،گرفتمیصورتمادومزایمانو،شدمیمتالشیعشقیة خانوادیک

گوییممیخواهیممیدلیلخواهیممیگواهذهنمانباماکنیم،میستیزهولی.شدیمزاییدهماناولیهمادراز

.کنینمینگاهحضورچشمباتوپسبوخآمده؟باالآفتابجوريچهببینیمکنثابتکه

نمیشماو، دهدنمینشانراخودشبیندمیغیر،گذردمیعیانخدابیندمیغیرکهگویدمیحافظحاال

خدااینببینمکنثابتببینید،خواهیدمیذهنیاستداللهايهمانباغیرهمانباحاالشما،ببینیتوانی

بخاطر،دیگراستعینکهمینبوخدهد؟نمینشانراخودشچرادهدنمینشانمنبهراخودشکهکجاست

.استذهنیسئواالتاینهاسئواالت،همینبخاطرزدي،اآلنکهعینکیهمین

،نشودمتالشیکهزمانیتا،هستغیرتقانونیک.گذاردنمیغیرت:گفتموالناگفتکهاغیارهمان،غیرهمان

کنیدمیمشکل،استغلطهمآن،نکنیدتجسمذهنتانباشماکهاستاینحرفممن،رااینشدنمتالشیولی

مییکدفعه،کنیدنگاههوشیاريدیدخوردهیک فقطآمدهباالآفتاباینگویدمیداردو.استسادهخیلیاین

نمیکنمتاکیددوبارههمامروزو. کشندنمیدیگرخودشان،بهکشیدندمیراشماکهچیزهاییآنکهبینید

بله.نیستشمامحرومیتمعنیشکشند

عین جُسنت، کوریش دارد بَالغروز روشن، هر که او جوید چراغ

راخورشیدآدماینکهدهدمینشاناینصورتدر،بگیرددستبهچراغروشنروزدرکههرکسیکهگویدمی

روشنراذهنراغچ،ببینیمتوانیممیحضورچشمبااآلنمادرحالیکهیعنیچی؟یعنی،استکوروبیندنمی

است،بستهحضورمانچشممابینیممیذهنعینکباماکهدهدمینشاناین.ببینیماینباخواهیممیکردیم
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اینخاموشی.کنخاموشرااین؟کرديروشنراذهنچراغاینچراتواستروزباباکهبگویدمابهموالنااگر

اینگذرد،میسرمانازلحظهبهلحظهکهشودمیایجادذهنیمنۀ بوسیلآیدمیبیرونازکهییفکرهاکهاست

.کنخاموشرااین،راذهنپارازیت

اینکهبرايبینیمیراآفتابشما،کنیمیاجراکهايلحظههمان،کناجراراانصتوافرمان،انصتوایعنیاین

،کردهطلوعآفتاباینکهمثلشما،نداشتهنوراصالًچراغاینکهبینیدمیآنموقعبعدکردي،خاموشراچراغ

مقایسهدرشمعنورببینخوبحیاط؟تويگذاشتید،کردیدروشنشمعیکآمدیدشما،استروشنراجاهمه

حضورنور،نورآنبهشماپس.نهکند؟میفرقمگرنباشدباشدروشناینحاال،هیچیاست؟چقدرآفتاببا

.هیچیکند؟میفرقچه،باشدروشن،باشدخاموشذهناینبشویدروشن

ندارمبسیارزرِگربنگر،زرچونرُخِدمنزمنریاضَتزغم،خنورمغم،خنورم

سختگیري هاي من غم نمی خورم، غم نمی خورم و از سختی حاصل از : گوید کهببینید چقدر تاکید می کند می

و درد ها ریاضت به این معنی آمده اینجا، در اینجا ریاضت به منی چالش با هم هویت شدگی. ذهنی هم بیزارم

هوشیارانه و صبر کردن، مثل اینکه آدم از اعتیاد به دنیا باز می شود نیست، سختی هایی که من ذهنی براي 

. آزادي می خواهد به ما بدهد

رخ زرد من را نگاه کن، رخ زرد رخ عاشق است و منظور از این رخ زرد همین : گوید کهمیدم، نزنمریاضَتز

آید، و از چهار شفاف بودن در مقابل نور است، یعنی من موازي هستم از آنور هوشیاري و نور و برکت زندگی می

رخکند،میشادرامن،کندمیسالمتمراخوببعد من که بهش شفاف است رد می شود و می رود به جهان، 

مشخص.ندارمبسیارشدگیهویتهماگریعنی،ندارمبسیارزراگر.ببینرامنعاشقزردرخ،بنگرزرچون

.استبدخوردنغصهوغمچقدرکهبینیدمیپساست،

خنورد خسروِ دل غم، مگر اِلّا غمِ شیرین

به چه دل غم خورم؟ آخر دلِ غمخوار ندارم

خسرو.خوردنمیغم،دلپادشاهکهگویدمی.ندارمخوارغمدل؟آخرخورمغمدلچهبهبخوانیمتوانستیممی

یم،خورنمیغمونداردوجوددرششدگیهویتهم،شودمیبینهایتشودمیبازمادلوقتی،پادشاهیعنی

من، آنهاستشناختوآنهاپذیرشوشدگیهاهویتهمشناختچالشهايهمینغمشیرینغم،شیرینغممگر
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دهشایدرابرنامهیکبایدشما.بشنویدراچیزهاازبعضیشماگذاردنمیها موقعخیلیحتیدردهایشباذهنی

اینطوريچرانشنیدید،قبالًشنیدیدکهراايجملهیکبارپانزدهمینیاباردهمینکهبینیدمی،بدهیدگوشبار

؟سته

کهاستاینموقعهابعضیماتاخیرعلت،استصافیسیستمیکاستفیلترینگسیستمیکذهناینکهبراي

کنیدرعایتراجبرانقانونمیگوییممامثالً.دهیممیانجامدیرراموثرکارهاي،شنویممیدیرراموثرحرفهاي

رعایتراجبرانقانون،کشدمیطولسالیککندرعایتخواهدمیخودشکهزمانیتاگوییممیکهموقعیاز

براي،بشودردچیزهااینبگذارد،خودشذهنلترینگیفسیستماینکهبکندبرنامهاینبهماديکمک،کنید

گوشمنپس،نیستمنمالندادمپولکهاینبهگویدمیماذهن،ماذهنکندمیکارجبرانقانونبااینکه

.استذهناین ،شنوينمیراچیزهابعضیدهیمیگوشوقتیولیدهممیهمگوش.دهمنمی

انجامراجبرانقانوناگر،باشیممتعهداگر،باشیمجدياگراما،شنودنمیاندازدمیتاخیربهبنابراینپس

حداقلباشیمکردهباور، استزندگیمقصوداینو.ندارمايچارهاینکهباشیماینبهمعتقداً واقعاگر،بدهیم

خواهممیاآلن،دردهاباوجهانباشدمهویتهمرفتم، بودمخداجنسازبودمهوشیاريآمدممن:اینکه

شدممتوجه،کردمپیدااگر،کنمپیداراشدگیهایمهویتهمباید،کنمکارخودمرويباید،توانمنمیبرگردم

ایندرراامهوشیاريمسئولیت،استتلخاوقاتمضمندرو.رودمیبارزیرآدمآنموقع،بشناسمبپذیرمباید

بچه،کندمیعصبانیمراهمسرم،گذاردنمیهمسرمگفتممی،کردممیمالمتبحالتا،گیرممیبعهدهلحظه

.کردندتربیتاینطوريرامنمادرموپدر،کندمیعصبانیدوستم،کندمیعصبانیام

،هستمخودمهوشیاريکیفیتمسئولهستمخودممسئولهستمخودماختیاردربعدبهلحظهایناز،نهدیگر

یعنیدیدموقتی.شناسممی،دیدمکهراامناجوري،خودمبه،ذهنمبهکنممینگاهکنم؟میکاره چدارمپس

میوشناسیدمیوبینیدمیشمااینکهمحضبه.استشیرینغمکاراین،پذیرممیاآلنودیگرشناختم

میتهدیداولش.استشیرینزندگیاینوشودمیآزادبودهافتادهتلهبهآندرکهزندگیوافتدمی،پذیرید

هم،کردیدنگاهشدگیهویتهمآنچشمهايبهصاف،نترسیدید،ایستادیدجلویشوقتیبعد،راشماکرد

زندگیزندگیت،!!هابدهیدستازرامننکند،!!هامیريمینباشممنگویدمیگوید؟میچیشدگیهویت

شويمیبدبختتوکنندمیزندگیمردمۀ همببین،!!هاشودمیتلفعمرت،!!هاشويمیبیچاره،!!هاشودنمی

کهاوالًوبکنمتوازخواهممیراهویتممنکهگوییدمیکنیدمینگاهچشمهایشبهکنیدنمیقبولشما،!!ها
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آن،کردنتمرکزوپذیرفتنهمینطورافتد،نمیاولهماناً ثانی،استسختدارمراناجورياینمناینکهپذیرش

.استشیرینغمولی،استسختکندتركرااعتیادیکآدماینکهمثلدرستاستسختهم

دهدمیالگوداردکنیدمیتوجه.ندارمغمخواروپرستغمدلاآلنکهمنبخورم؟غممندلکدامباگویدمی

هیچ. نیستخداجنسازمادلداریم،شدههویتهمدلکهاستایناش معنیداریمغمخواردلمااگر.مابه

خداجنسازبدگوییهیچ،حسادتیهیچ،اضطرابیهیجنگرانیهیچ.نیستخداجنسازايغصههیچغمی

شاديیعنی.کردیمگمرانخسرماکهاستاینمعنیش؟چیستمعنیشآدمهاازماتوقع،توقعیهیچ.نیست

نداریمآرامشمایعنیماستمرکزدرآفلچیزهاياگر.نداریمآرامشمایعنی.شودنمیماوجودواردزندگی

.تهدیدندموردآنها،کنندمیتغییرهیآنهااینکهبراي

ز سخن گفنتِ باطن دلِ گفتار ندارمپی هر خایِف و ایمن کنمی شرح ولیکن

ترسدمیصندوقییکتويرفتهکهانسانیچه،استدوییهمبازکهایمنوترسانیاترسوهربرايگویدمی

،دادممیشرحندهستصندوقتويکهکسانی برايگویدمیپس.ترسدمیایمنیصندوقیکرفتههمیکیآن

باطنمدرمناستبهتربنابراینپس،بفهمندتوانندنمیاینکهبرايدهم؟نمیشرحچرا،دهمنمیشرحولی

او،بگیردراارتعاشایناوتابکندارتعاش،خداستجنسازکهمندلیعنیبگویمسخنباطنمدر.بگویمسخن

.کهکندنمیقبولمراحرفکه

دلبنابراینپس،بفهمدرادلبهمربوطشرحتواندنمیآدمآنبیندمیامیدوترسبیند،میدوییکهکسی

میشروعآنوبوددلمبودمرکزمداشتمذهنیمناگر.ندارمذهنیمنیعنی،فکرکنندهدلیعنی،ندارمگفتار

،باطنگفتنسخن.گویدمیسخنباطنمفقط،نهمنولی.دادنشرحبهکردمیشروعاً فور،زدنحرفبهکرد

رويخواهیدمیحتیشماکهگویدمیداردکهبینیدمی.استزندگیارتعاش،استارتعاشحرف،بدونمندل

شانقسمتترینايهستهوترینمرکزيآنبایدبپذیرنداثرآنهاباشدقراراگر،بگذاریداثرذهنیمنآدمهاي

.نکنیدتحریکراشانذهنیمن،راشانذهنیمننه،دیدربیاورارتعاشبهرا

ۀ بوسیلزدنحرف،زدنحرف،استعینیزندگیبهارتعاش.استسختآدمهاتغییرچقدرکهبینیدمیپس

ذهنیمناصالً.دارددوستراکردنفکراستفکرباهویتهمذهنیمن.شودمیایجادماصوتیتارهاي

اینگویدمی،بلهکردمتقاعدششودنمی،استفکرساختن،استکردنفکراش حرفه،استفکرکننده
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میاثررویشوشنودمیدهدمیگوشدارددلشگوشباکهکسیراغزلاینحاال،دادممیشرحراموضوعات

معنیاینهاگویدمیوبفهمدتواندنمیکندمیگوشاش ذهنیمنباکههمکسی،موالناامروزحرفهايگذارد

. ندارد

داغِ جنونی، خربی گوی که چونی؟تو که بی

ندارمکه من از چون و چگونه دگر آثار 

حرف،آنچونیوآنچگونگیبهراجعبتوانیمماکهباشدماديچیزیکباید،استاتفاقمالچگونهوچون

اینکهبراينیستمهمچرا،نیستمهمهستاتفاقشکهلحظهاینچگونگیوچونیکهکسیبراي،بزنیم

.خواهدنمیزندگیاتفاقازاینکهبراي،نیستمرکزش

پساستمهمچون،هستیدچگونهوچوندرشمااستمهماگراست؟مهمشمابراياتفاقاستاینسئوالممن

می. خواهندمیزندگیاتفاقاتازاخبارندعاشقکهآنهاییخواهند،میزندگیاتفاقاتازدنیامردم.استدلتان

آنگفتموالناامروزاً اتفاق.افتدنمیموقعهیچهماتفاقآن،بشوددرستمازندگیبیفتداتفاقیکگویند

کهگفتهست؟یادتانبلهبشوید،زندهاوبهتوانیدمیشماوشدیدانسانشماکهاستافتادهاتفاقتریناصلی

.هستدستتانچراغشماولی،استروشنروز

اینچگونگیبهدیگر،عشقبهشویممیزندهماوقتی،نداريعشقداغیعنینداريجنونداغکهتوگویدمی

زندهعشقبهیعنی،عشقداغیعنیجنونداغ.کندمیتعیینزندگیراحالماناینکهبراي،نداریمکاريلحظه

اتفاقاتهستند،اتفاقاتتومرکزدرچون،داردوجودچگونگیتومرکزدرپس،نشديهنوزگویدمیکهتو،شده

هوشیاريکهمااصل،داردچگونگیمافکرهايدارد،چگونگی،استاتفاقمابدناین.دارندچگونگیهمیشه

داردچگونگیاستجسممرکزشدرکهانسانی.باشدجسمباید،نیستجسماینکهبراي،نداردچگونگیاست

.هستهمنشانمعنیبهداغ،نداريعشقنشانیعنیتونداريعشقداغتوکهگویدمیهمینبراي

داردعشقنشانکهکسی.گذاشتندمینشانمثالًگوسفندهارويگذاشتندمیراداغچیزآنکهدانیدمیداغ

ازمناینکهبراياي؟چگونهبگومابه،بگوبیاراخبرهانداريکهتوگویدمی.استشدهزندهخدانهایتبیبه

مهمیخیلیمطلب.افتندمیمندراتفاقات،نیستماتفاقجنسازکهمنندارم،آثاريدیگرچگونگیوچونی

بهکهانسانی،استدیوانگیداغهمجنونداغیعنینداریمجنونداغمااگر.گویدمیمابهموالناکهایناست



Program # 685گنج حضور685برنامه شماره 

66: صفحه

وها محدودیتبهمربوطعقلشدارد،عقلذهنیمن.استدیوانهذهنیمنبهنسبتشدهزندهعشق

:گویدمیخوانممیحافظازبیتدو.استبهتربیشترهرچه،استجهانیاینقیدوبندهاي

371حافظ، غزلیات، غزل شماره 

این داغ که ما بر دلِ دیوانه هنادیمدر خرمن صد زاهدِ عاقل زند آتش

بشودورشعلهعشقاینکهبدهیماجازهاگر.زدخواهدآتشرازاهدانوعاقالنخرمنباالخرهعشقداغاین

:گویدمیسرآخرولیبسوزاند،رازاهدانوعاقالنة شدهویتهمدانشوعقلتواندمیاین

یا رب چه گدا مهّت و بیگانه هنادیمقانع به خیالی ز تو بودیم چو حافظ

میامروزکه،کنیممیخیالییک،هستیمقانعتوازفکریکبهفقطجهانایندرذهنیمندرما:کهگویدمیو

میلحافظببینیدپس.شویمنمیزندهتوبهما،شودمیپاكوشودمینوشتهآبرويمثلهمخیالاینگفت

،خواستهیعنیهمت،ماداریمکوچکیخواستچهیاربگویدمیبعد.باشندقانعفقطخداخیالبهانسانهاندارد

شدهقانعهمانبهوگرفتیمماراتوازذهنیسطحیبرداشتیکفقطچرا،ماشدیمگداواقعایعنیهمتگدا

.نهادیمبیگانهوهمتگداچهیارب، هستیمبیگانههستیتوکهنهادمانبااینقدرچراوایم

یانهادمان،شناسیممیرانهادمان،کنیممیآشتینهادمانباوقتینباشیم،نهادبیگانهماکهگویدمیمابهدارد

بهگرفتهغیریکرامامرکزفعالً.شودمیآگاهخودشازاستهوشیاريکهقسمتمانتریناصلی،مانهوشیاري

ایجادخودشبرايراتصویريذهنیمنیک.استشدهقانعخیالیبهفقطهمذهنیمنهمغیر،خودشقول

.استهمتیگدااینوداردوجودجایییکتصویريخدايیک:گویدمیکردهمنعکسخدایکهمآن،کرده

سَرِ این ماهِ شبستانِ سِپَهدار ندارمچو ز تربیز برآمد مَهِ مشس احلق و دینم

بلندماکهچیزياینکهبینیدمی،جهانویکتاییفضاياینازتبریزازوقتیکائناتاینازکهوقتیگویدمی

.استماهیکاینشویممیزندهاوبینهایتبهکنیممیبازراخودمانۀ سینماوقتی،آفتاببعنوانشویممی

مثل،هستیمزندهاوابدیتوبینهایتواوبههستیمزندهتنهانهماکه،استخورشیدگویدمیها موقعبعضی

میمااصلبصورتکهماهیاینپس.مهستیآفتابمثل،کنیممیپخشجهاندرراعشقراخردما،موالنا

هستیادتان.استآفریدهاینبخاطرخداراما.استهمینهمزندگیمقصود،جهانایندربیایدباالخواهد

شگفتة باشندیکاینپس،آنوردرهمهستیمفرمدرهمکههستیمايباشندهماوداشتهگرامیماراخداگفت
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بهدستفرمیبیوفرمجهانیعنی.نیستمکانیتبریزتبریزازمنظورآمدباالوقتی.انسانیعنیاستانگیز

اینکه،استانساندروندرواقعیعنیاستانسانآنکهآورندمیبوجودراماهییکودهندمیهمدست

برکاتشودهدمینشانجهانبهراخودشوتابدمیآفتابآنطریقازخدایعنی.استدینوحقاستشمس

ماستمرکزکهباوريمشتیکازنه،بیایدآفتاباینازبایدمادینپس.آیدمیآنجاازهمدینوفرستدمیرا

.هستیمهویتهمباهاشو

.گیردمیتمثیلآسمانماهحالتاز،ندارمدارسپهشبستانماهاینسرمنشدهاینطوريکهحاالگویدمیحاال

هممادر.استشبولیداریمستارههمزیاديتعدادداریمچهاردهشبماهوقتیآسماندرگفتمکههمانطور

منزندگیماهکهحاالگویدمی، شدگیهویتهمزیاديمقدار،هستذهنیمنماهیکاستشبحالیکهدر

معنیبهشبستان،شدگیهاستهویتهمهمینسپاه.ندارمراسپاهشباذهنیمنماهمنآمده،باالدرآمده

مسجدازقسمتییکهماستخوابگاههمدانیدمیشبستان،ماستدرونیزندگیهرحالبهیااستخوابگاه

اینمعنیش، ندارمدیگرهمراداردسپاهاینقدرکهذهنیمنماهاینبهعالقهوحوصلهمنگویدمیولی.هست

.استدینوحقآفتاباینوبلهکندطلوعدرونتانماهاینبدهیداجازهبایدشماکهاست

731مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 

دانکه پنهان است خورشیدِ جهانتا نگشتند اخرتانِ ما هنان

نمیپنهانها ستارهتاولیهستماهحتیوهستندها ستارهآسماندرکهاستدرستبینیدمیکههمانطوري

بایدماشدگیهايهویتهماآلنزنندمیسوسوکهماهايستارهبنابراین،کندنمیطلوعهمخورشیدشوند

بشودآزادشدهگذاريسرمایهدرونشاندرکههویتییانکنندجذبرامادیگریعنیبشوندپنهان،بشوندپنهان

کههمیناستماهواستشبدرخشندمیدارندها ستارهاینکهزمانیتا،کندطلوعمادرزندگیخورشیدتا

شمادرخدابینهایتحضورخورشید،شمازندگیدرکنندافولاینهاوبشوندشناسایییکبهیکها ستارهاین

ایجادتسلیمطریقازشدماکارپس،گذارندنمیها ستارهاینمنتهیداردوجودهماآلن،آمدخواهدپدید

رامافکرهايخواهدمیوباالآیدمیذهنیمندردکهوقتی،بودنتیزوپذیرشوشناسایی،حضورهوشیاري

موقعیتدررامازنندمیحرفهاییکههستندمااطرافدرآدمهاییاگروبکنیممنفیفکرهايمابگیردبکار

یکتورسیمیاینجاهابهوقتیکهبرسیمتوافقبههمآنهابابیاورندباالراماذهنیمنکهدهندمیقرارهایی
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میبکاررامنفکرهاياینهاوباالآوردمیمرادردفضايرفتارها،اینموقعیتهااینحرفهااین،باشمواظبذره

حاضرتیزبسیاربیایدباالدردهایموقتیبتوانممنتا،بکنیمهمکاريهمبابیاکنممیمنفیفکرهايمنوگیرند

همراچیزيیکآیدمیباالوقتی،دیگربیایدباالتواندنمیدردآن،باشمهوشیارباشمحاضرتیزوقتیکه.باشم

. شودمیتبدیلاش انرژيازمقداریکرودمیگذاردمی

گنج حضور در تلگرامهاي هلینک متن کامل برنام
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